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Abstract
Agriculture contributes significantly to the national economy. Women is a key role to promote the
agricultural sector as well as the economy in the country since 65 percent of Cambodian farmer
is woman (MAFF, 2006). However, by the sight of the difficulties and constraints that women face
in agriculture and the rejection of women’s role in development activities, particularly in the
agricultural production system, the study on "Gender roles in farming system in Thnaot Chum
commune, Baray district, Kompong Thom Province" is conducted, which has three objectives
include (1) to understand the job distribution between man and women in each production in the
study area, (2) to study about the contribution of woman labor in generating income from each
farming system, and (3) to analys SWOT of woman labor in the study area.
Based on the the study, woman accounts for all production activities, particularly in growing
vegetables and raising poultry, pigs in their home garden. Women participate up to 80 percent of
vegetables and 77.27 percent in livestock, poultry, pigs which are grown and raised in home
garden. On the other hand, for rice cultivation (floating rice and rainy season rice) and cassava,
both man and woman almost equally involve in these activities. Woman does not participate as
much as man in cattle herding. Women's participation is only 39.58 percent for taking care cattle.
In the study area, there are five farming system. Among the five system, the first farming system
is the most effective (4.23). However, among all farming system, the system that woman
contributes the most is the first system as well (up to 3,235,191.76 riel of total profit 6,630,131.41
riel). The SWOT analysis, there are some strengths of woman labor such as patience and hard
working, have much time, participate in many training, good at saving and negotiate price.
Furthermore, woman has been given the opportunity to participate in various training courses and
financial support and also be able to find employment opportunities like out-farm and non-farm
job. However, woman labor also have some weaknesses such as physically weak, lack of
knowledge, lack of self-confidence and do not like to go far away for home. Moreover, social
factors, family factors and the new innovation of machinery is the obstacle of the presence of
woman in farming system.
In summary, we can conclude that woman in the study area has been actively contributed a huge
amount to income through farming system activities. However, in order to develop agricultural
sector, women should try to use their strengths properly and try to improve their weaknesses.
Moreover, government, organizations or institutions which involve in the sector should not
overlook the woman’s hardship and obstacle in agricultural sector.. Government, organizations. or
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institutions which involve should prepare the strategy to create an environment for women to
participate in the agricultural sector much easier.
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១.១

លក� ណៈទូ េ�
វ �ស័យកសិកម� �នតួ �ទីសំ�ន់�ស់ក��ង�រចូ លរ ួមអភិវឌ្ឍន៍េសដ� កិច��តិ
និងចូ លរ ួម�របន� យ�ព្រកី្រក។
ក��ង្របេទសកម���
្រប�ជន
៨០%ៃន្រប�ជនសរុបែដល�នចំនួនសរុប
១៣.៤
�ន�ក់
្របកបរបរចិ��ឹមជី វ �តេ�យពឹងែផ� កេលើ វ �ស័យកសិកម�
(NIS,
២០០៨)។
េលើសពីេនះ
វ �ស័យកសិកម� របស់កម����នចូ លរ ួមចំែណកចំនួន ២៨, ៥% ៃន GDP សរុប (្រកសួ ងកសិកម� , ២០០៦)។
ក��ងេ�ះ
�ស� ីចូលរ ួមចំែណក�៉ងសំ�ន់ក��ង�រេលើកកម� ស់ វ �ស័យកសិកម�
និងេសដ� កិច��តិ។
សកម� �ពរបស់�ស� ី�្រប�ំ�នដូ ច� �រ�ំដុះកសិផល �រចិ��ឹមសត� �រែកៃច� ចម� ិនម� �ប
សុីឈ� �លក��ង វ �ស័យកសិកម� ឬសហ្រ�សជនបទេផ្សងេទៀត រកអុស រកទឹក ចូ លរ ួមក��ង�រេធ� ើជំនួញ
ចូ លរ ួមក��ងទីផ�រ ែថរក�ស�ជិក្រគ� �រ និងផ� ះសែម្បង (FAO, ២០១១)។
េបើេ�ង�ម
រ�យ�រណ៍របស់្រកសួ ងកសិកម� រុក�្រប�ញ់
និងេន�ទ
�នចំនួន�ស� ី្រប�ណ�
៨០%
�នតួ �ទីក��ងដំេណើរ�រផលិតចំនី��រ េហើយ ៦៥% ៃន�ស� ីគឺ�កសិករ (MAFF, ២០០៦)។
េនះឆ��ះប��ំងេ�យេឃើញ� �ស� ី�គន� ឹះដ៏ស�
ំ ន់ក��ង�រអភិវឌ្ឍន៍ វ �ស័យកសិកម� េ�កម���។
�៉ង�មិញ
េបើេ�ះបី��ន�រផ្សព� ផ�យពី�រេលើកកម� សស
់ ិទ�ិ�ស� ីេ�ក��ងសង� មក៏េ�យ
�រេរ �សេអើង�ស� េី �ែតបន� �នរហូ តមកដល់េពលបច��ប្បន�
េ�យេគយល់េឃើញ��ស� ីគ�
ឺ េភទទន់េខ�យ។
ផ� ត់គំនិតែដលយល់េឃើញ��ស� ីមិនគួ េរៀនសូ ្រត�នេចះដឹងេ្រចើន
ឬ�នមុខ�ត់ក��ងសង� ម
េ�ែត�ក់េ្រសះក��ងសង� ម
កម���។ មនុស្សមួ យចំនួនេ�ែតបន� គិត� �ស� ីគួរែតេ�ផ� ះ េធ� ើ�រក��ងច���ន�យ និងេមើលែថកូ ន
ចំែណកបុរស្រត�វេធ� ើ�រ�រេ�េ្រ�ផ� ះ េដើម្បីរកចំនូលចិ��ឹម្រគ� �រ។ �រកំណត់�រ�ររ�ង�ស� ី និងបុរស
�នប��ក់ដល់�រ�រអភិវឌ្ឍន៍េសដ� កិច�្រគ� �រ
ក៏ដូច�សង� ម�តិ� ំងមូ ល
េ្រ�ះសង� មនឹង�ត់បង់ក��ំងពលកម� មួយែផ� កដ៏�នតៃម� ។ ដូ ច��េនះផងែដរ េ�ក��ង វ �ស័យកសិកម�
�ស� ីជួប្របទះប���េ្រចើន
េ�យ�ល់បេច� កេទសកសិកម� េ�មិន�ន់�ន�ពទំេនើបេ�េឡើយ
េហើយ�គេ្រចើន�្រត�វ�នផលិតេឡើងេដើម្បីត្រម�វេ�យបុរសស្រ�ប់េ្របើ្រ�ស់។
ម៉�ងវ �ញេទៀត
�ល់�រផ្សព� ផ�យបេច� កេទសកសិកម�
�រចូ លរ ួមរបស់�ស� ីេ��នកំ រ �តេ�េឡើយ។
េបើេ�ងេ��មរ�យ�រណ៍របស់្រកសួ ង
�ន�ស� ី្រតឹមែត១០�គរយប៉ុេ�
� ះ
ែដល�នទទួ លយក�រផ្សព� ផ�យពីកសិកម�
(MAFF, ២០០៦)។

សរុបេសចក� ីមក
េដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ វ �ស័យកសិកម� េ�យ�នេ�គជ័យ
េយើង្រត�វយកចិត�ទុក�ក់េលើ�រេលើកកម� សស
់ ម�ពេយនឌ័រេ�ក��ងសង� ម
�ពិេសសក��ង វ �ស័យកសិកម� ែដល�វ �ស័យស�ល
� ស្រ�ប់អភិវឌ្ឍន៍េសដ� កិច�
�តិ។
េហតុេនះេហើយ
�ល់យុទ���ស� ឬ គេ្រ�ងៃន�រអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ�� េគ្រត�វប���បចំេណះដឹងពីេយនឌ័រេ�ក��ងេ�ះ
េដើម្បីសេ្រមច�ននូ វ�ពេ�គជ័យ្រគប់្រជ �ងេ្រ�យ។
េ�យេមើលេឃើញពី
�រលំ�ក
និងក����ំង�េ្រចើន
ែដល�ស� ី�នជួ ប្របទះក��ង វ �ស័យកសិកម�
និង�រ្រ�នេ�លនូ វតួ រ�ទីរបស់�ស� ីក��ងសកម� �ពអភិវឌ្ឍន៍
េផ្សងៗ�ពិេសសក��ង្របព័ន�ផលិតកម� កសិកម� ។ ផ�យ
� េ�វ �ញ �ស� �
ី នេដើរតួ �ទី�៉ងសំ�ន់េ�ក��ង�រ
អភិវឌ្ឍន៍សង� ម
និងក��ង្របពន� ័ផលិតកម� កសិកម� ។
ដូ ចេនះ
�រសិក�អំពី្រប�នបទ
“
តួ �ទីេយនឌ័រក��ង្របព័ន�កសិកម� េ�ឃុំេ��តជុំ ្រស �ក��យណ៍ េខត� កំពង់ធំ” �ចផ�ល់�្របេ�ជន៍
និង�រប��ញឲ្យ�ន់ែតច�ស់ពត
ី ួ �ទីរបស់�ស� ីក��ង�រអភិវឌ្ឍន៍សង� ម
�ពិេសសក��ង្របព័ន�ផលិតកម� កសិកម� ។

១.២

មូ លេហតុៃន�រសិក�
េដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ វ �ស័យកសិម�េ�កម���
េយើង�ំ�ច់្រត�វគិតេ�េលើក���េ្រចើន
ដូ ច�
េហ��រច�សម� ័ន�(ផ� វ� ថ� ល់ ����ស� �េដើម), បេច� កេទសកសិកម� , េ្រគ�ងយន� កសិម�, ទីផ�រកសិផល

1

និង�រែកៃច� កសិផល។ល។
េលើសពីេនះេ�េទៀត
�រេលើកកំពស់េយនឌ័រេ�ក��ង វ �ស័យកសិកម�
ក៏�ក��មួ យែដលេយើងមិនគួ រេមើលរ�លង េ្រ�ះ�ស� ី គឺ�គន� ឹះដ៏សំ�ន់ក��ង�រអភិវឌ្ឍន៍ វ �ស័យកសិកម� ។
�រអភិវឌ្ឍន៍នឹងសេ្រមច�នយឺត�៉វ េបើ��ន�រេលើកកម� ស់េយនឌ័រេ�ក��ង វ �ស័យកសិកម� ។
�ក់ែស� ង �ល់សកម� �ព�រ�រក��ងកសិ��ន�ំ�ច់្រត�វ�នវត� �នរបស់�ស� ីចូលរ ួម មិន��រ�រ
�ំដុះ្រស� វ �ំបែន� ឬចិ��ម
ឹ សត� េ�ះេទ។ �៉ង�មិញ �ន�រ�រមួ យចំនួនែដល�ស� ជ
ី ួ ប�រលំ�ក
និងពុំ�នលទ� �ពេធ� ើេ��នេ�យែផ� កេ�េលើ ចំណុចេខ�យ��ល់ខ� �ន ឬក៏លក� ខណ�សង� ម វប្បធម៌។
េហតុេនះេហើយ
�រសិក�េ�េលើ្រប�នបទស� ីពី
“
�រសិក�ពីតួ�ទីរបស់េយនឌ័រក��ង្របព័ន�កសិកម� េ�ឃុំេ��តជុំ
្រស �ក��យណ៍
េខត� កំពង់ធំ”
្រត�វ�នេលើកយកមកសិក�្រ�វ្រ�វ
និង វ ��គស្រ�ប់�េ�លបំណងសិក�ឱ្យសុជ
ី េ្រ�ពី
ទិដ��ព�ក់ែស� ង
សកម� �ព
និង�រចូ លរ ួមរបស់�ស� ីក��ង្របព័ន�កសិកម�
ត្រម�វ�រ
និងប��ែដល�ស� ីជួប្របទះ។
១.៣

េ�លបំណងៃន�រសិក�

្រប�នបទេនះ ្រត�វ�នេធ� ើ�រសិក�្រ�វ្រ�វេ�យេ��តេ�េលើេ�លបំណងចំនួនបីសំ�ន់ៗ
ែដលរ ួម�នដូ ច�ងេ្រ�មេនះ៖
- សិក�ពី�រចូ លរ ួម និង្របេភទ�រ�រក��ងកសិ��នរ�ង�ស� ី និងបុរសក��ងតំបន់សិក�
- សិក�ពី�រចូ លរ ួមៃនក��ង
ំ ពលកម� �ស� ីក��ង�ររក្រ�ក់ចំណូលក��ង្របព័ន�កសិកម� នីមួយៗ
- វ ��គ SWOT របស់ក��ំងពលកម� �ស� ីែដលរស់េ�ក��ងតំបន់សិក�
១.៤

ទំហំៃន�រសិក�

េ�យរយៈេពលៃន�រសិក�្រ�វ្រ�វៃន្រប�នបទ�ងេលើ�នកំណត់ ដូ ចេនះត្រម�វឲ្យ�ន�រ
កំណត់នូវទំហំៃន�រសិក�
េ�យេ�ងេ��មេ�លបំណងនីមួយៗ
និង្របេភទ្រគ� �រែដល្រត�វេ្រជើសេរ �សយកមកេធ� �
ើ រស��សន៍�មចំនួនសំ�ក
ែដល�នកំណត់ស្រ�ប់្រប�នបទេនះ។
�រសិក�េនះ
្រត�វ�នចំ�យេពល១
ែខស្រ�ប់េធ� ើ�រ្របមូ លព័ត៌�នចុះអេង� ត
និងស��សន៍��ល់�មួ យកសិករ
និងរយៈេពល
៣
ែខេទៀតស្រ�ប់េរៀបចំទិន�ន័យប��ល
� ក��ង
កុំព� ្យទ័រ វ ��គទិន�ន័យ និងេធ� ើ�របក្រ�យនូ វលទ�
ផលែដលវ ��គេឃើញ េទើបសេ្រមច�ន��រ�បទេនះ។ ក��ង�រសិក�្រ�វ្រ�វេនះេធ� ើ�រេ្រជើសេរ �ស
សំ�កចំនួន ៦៣ ្រគ� �រេ�ក��ងភូ មិចំនួន២ គឺ ភូ មិថ�ី និងភូ មិែ្រពកេ្រ�ល ែដលស� ិតេ�ក��ងឃុំេ��តជុំ
្រស �ក��យណ៍ េខត� កំពង់ធំ ្រត�វ�នេ្រជើសេរ �សេដើម្បីស��សន៍។ �៉ងេ�ច�ស់ សំ�ក៥្រគ� �រ
្រត�វ�នស��សន៍�្រស័យនឹង��ន�ព�ក់ែស� ងៃន្របព័ន�េក្ស្រតបរ ���នៃនតំបន់សិក�។
ក��ងេ�ះ
កសិករ ១០ រ ូប ្រត�វ�នេ្រជើសេរ �ស េដើម្បីចូលរ ួមេធ� ើ�រពិ�ក��្រក �ម (FGD) ពីភូមិ� ំងពីរ
ក��ងេ�លបំណងែស� ងយកពី ចំណុច��ំង ចំណុចេខ�យ ឱ�ស និងក����ំងៃនក��ំងពលកម� �ស� ី។

2

ជំពូក ២
សំេ�គឯក�រ

ជំពូក ២
សំេ�គឯក�រ
២.១ និយមន័យ
២.១.១ េភទ
េភទ
គឺ�លក� ណៈស��ល់�ងែផ�កជីវ��ស�
និងេសេនទិច
ែដល�ទូ េ�កំណត់ព�
ី ពខុស��រ�ង�ស� ី
និងបុរសែដលមិន�ច��ស់ប�រ�ន។
�
�នែត�ពខុស��បន� ិចបន� �ចៃនតួ �ទីរបស់�ស� ី
និងបុរសប៉ុេ�
� ះ
ែដលកំណត់ព�
ី ពខុស��េផ� កជីរ��ស� ឫរ ូប�ងរបស់�ស� ី និងបុរសេ�យែផ�កេលើេភទ។ ឧ�ហរណ៍
�រផ� ល់េមជី វ �តគឺ�តួ �ទីរបស់បុរស េហើយ�រ�នៃផ� េ�ះ និង�របេង� ត
ើ កូ នគឺ�តួ �ទីរបស់�ស� ី
(MAFF, ២០០៦)។
២.១.២ េយនឌ័រ
េយនឌ័រ សំេ�េលើ�ពខុស��រ�ង�ស� ីនិងបុរស ែដលកំណត់េ�យសង� ម ដូ ច� តួ �ទី ឥរ ��បទ
�កប្បកិ រ �� និងតៃម� ។ ចរ �តលក� ណៈេយនឌ័រ កំណត់ចំេ�ះ�ស� ីនិងបុរស �ំងពីកុ�រ�ពមក
េហើយ្រត�វ�នគិត�នឹង�ន�បន� ។
ឧ�ហរណ៍
េ�ក��ងសង� មខ� ះ�ស� ី្រត�វ�ន�ត់ទុក�
�អ� កែដលពឹងែផ� កេលើបុរស េហើយេ�ក��ងសង� មខ� ះេទៀត �ស� ីគឺ�អ� កេធ� ើេសចក� ស
ី េ្រមចចិត� ឫ្រសី�
និងបុរស�នសិទ�ិសេ្រមចេស� ើ��។ េយនឌ័រ�នលក� ណៈខុស��ពីវប្បធម៌មួយេ�វប្បធម៌មួយេផ្សងេទៀត
េ�ក��ងេពលមួ យ ដូ េច� ះលក� ណៈ� ំងអស់�ន�រ��ស់ប�រ� (MAFF, ២០០៦)។
េយនឌ័រ
គឺ�បណ��ំៃនទ្រមង់ច រ �តលក� ណៈ
តួ �ទី
និងឥរ ��បថ
ែដលសង� ម
និងវប្បធម៌�នកំណត់នូវ�ពខុស��រ�ង�ស� ី និងបុរសេ�ក��ងសង� មមួ យ។ �៉ង�មិញ �ក្យគន� ឹះ
េយនឌ័រ
្រត�វ�នេគយល់ខុស
និងេ្របើ្រ�ស់មិន�ន្រតឹម្រត�វេ�យយល់�
�ក្យ
េយនឌ័រ
�នអត� ន័យដូ ច��េ�នឹង
េភទ។
ប៉ុែន� ដូ ចែដល�នេរៀប�ប់មក�ងេលើ
េយនឌ័រសំេ�េ�េលើ�រកំណត់�ពខុស��ៃនតួ �ទី
និងចរ �តលក� ណៈរបស់�ស� ី
និងបុរសេ�យសង� មមួ យ។
ផ��យេ�វ �ញ
េភទសំេ�េ�េលើ�ពខុស��ែផ� កជីវ��ស� ែដលកំណត់េ�យធម� �តិ (Mabundza, Dlamini, &
Nkambule, ២០១៤)។
២.១.៣ តួ �ទីេយនឌ័រ
តួ �ទីេយនឌ័រ គឺ�ឥរ ��បថែដលរ�ពឹងទុកពី�ស� ី និងបុរស។ តួ �ទីេយនឌ័រ្រត�វ�នសិក�
េហើយ��ស់ប�រ�មវប្បធម៌
�
េផ្សងៗ�� និង�ពេលើសលប់។ ឥរ ��បថរបស់�ស� ី និងបុរស�ច��ស់ប�រ�ន
�
(MAFF, ២០០៦)។
២.១.៤ ្របព័ន�កសិកម�
្របព័ន�កសិកម� គឺ�សំណុំៃន្របព័ន��រ�រចំរុះមួ យ និងសម្រសបៃន�រ�រកសិកម� ែដល្រគ� �រ
កសិករមួ យ ឬសហគមន៍កសិកម� ្រគប់្រគង និងអនុវត� �ក់ែស� ង�មលក� ណៈរ ូប��ស�
ជីវ��ស�
និងេសដ� កិច� សង� ម េហើយ្រសប�មួ យេ�លគំនិត និងធន�នរបស់្រគ� �រកសិករ ឫសហគមន៍េ�ះ
(សុក គឹមឈិន, ២០១០)។
ម៉�ងវ �ញេទៀត
េ�ក��ងក្រមិត�ជីវកម� កសិកម�
្របព័ន�កសិកម� �ចឲ្យនិយមន័យ�
��រគួ បផ្ស ំៃនធន�ន
(េ�ក��ងតំបន់
និងេពល)
ែដលេ្របើ្រ�ស់េ�យកសិករ
និងេ�ទីប�� ប់�ត់ទទួ ល�នផលិតផលេផ្សងៗដូ ច�
ដំ�ំ
និងសត� ។
្របព័ន�ផលិតកម� កសិកម� �ំច្រត�វ�លយល់ផងែដរ���រគួ បផ្ស ំដ៏ជិតស� ិទ�
ឬេ្រចើនៃន្របព័ន�ចិ��ឹមសត� និង្របព័ន�ែកៃច� ដំបូងៃនកសិផល (primary transform system of
agriculture
products)
(បិល សុ�, ២០០៦)។
២.២

អត� ន័យៃន�រប���បេយនឌ័រ

�រប��� បេយនឌ័រសំេ�េលើដល់ដេំ ណើរ�រ
ឬយុទ���ស� មួ យែដល�នបេង� ើតេឡើងេ�ក��ង��១
ំ ៩៩០
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សំេ�ដល់�រេធ� ើេ�យ�ននូ វេ�លេ�សម�ពេយនឌ័រ។
�រប្រ��បេយនឌ័រមិន�នលក� ណៈដូ ច�េ�នឹងយុទ���ស� �ស� ីក��ង�រអភិវឌ្ឍន៍េទ
ពិេ្រ�ះ�េ��តេ�េលើ�រ��ស់ប�រ� បទ��នៃន�រប���បេយនឌ័រ តៃម� �កប្បកិ រ �� �រអនុវត� គំនិត
និងផ� ត់គំនិតមួ យ ែដល�ន�រឯក�ពពីមនុស្ស�គេ្រចើន អង� �រ សហគមន៍ និងមុខ�រសង� ម។
�រប្រ��បេយនឌ័រ�ក់ព័ន�នឹងៈ
១.
�រេធ� ើអ�ីែដល��រ្រព� យ�រម�
និងបុរស��យ�ែផ� កស�ល
� មួ យៃន�រេរៀបចំ
និង�រអនុវត�
និង�រ�យតៃម� េ�លនេ��យ និងកម� វ �ធីេលើ្រគប់ វ �ស័យេ�ក��ងសង� ម។
២.
និង�រែណ�ំសេំ �ជំរុញេ�យ�ន�រេលើកកម� សស
់ ម�ពេយនឌ័រ
�៉ងសកម� ។

និងបទពិេ�ធន៍របស់�ស� ី
�រ្រត� តពិនិត្យ

�រ��ស់ប�រេ�លនេ��យ
�

៣. �រគិតគូ រ�ថ� ីពីតៃម� វប្បធម៌សង� ម និងេ�លេ�អភិវឌ្ឍន៍រយៈេពលែវង។
២.៣

្របវត� ិៃន�រប���បេយនឌ័រ

េ្រ�យពីសន� ិសឹទ្រក �ងេប៉�ំង
(Beijing)
េ���ំ
១៩៩៥
ពិភពេ�ក�ន�ត់ទុក�រប���បេយនឌ័រ
�យុទ���ស� គន� ឹះស្រ�ប់សេ្រមច�ននូ វសម�ពេយនឌ័រ។ េ�យ�រែត ្រប�ជន្រប�ណ� ៧០
�គរយៃន្រប�ជន្រកី្រកេ�េលើពិភពេ�ក រស់េ��្រស័យេ�េលើ វ �ស័យកសិកម� រុក�្រប�ញ់ េន�ទ
និងចិ��ឹមសត� ែដលក��ងេ�ះ ក��ងចំេ�ម្រប�ជនែដល្រកបំផុត១០ �ក់ �ន៦�ក់��ស� ី និងកុ� រ �។
�ស� ី� ំងអស់េ�ះ ជួ ប្របទះ�ពអត់��ន និងកង� ះ�រ�តុចិ��ឹម កង� ះ�រទទួ ល�នេស�សុខ�ព
�រអប់រ� និងសិទ�ិក��ង�រ្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត� ិ ែដលប�
� លមកពី�រ�រែដលទទួ ល�ន្រ�ក់កំៃរ�ប
�រ�រមិនទទួ ល�ន្រ�ក់កំៃរ
និងពលកម�
កុ�រ។
�ប់�ំងពី�ក់ក�
� លទសវត្សរ���ំ
១៩៨០
មក
�នមតិ�េ្រចើន�នេលើកេឡើង�
�រអភិវឌ្ឍន៍្របកបេ�យនិរន� �ព�ំ�ច់្រត�វ�ន�រយល់ដឹងពីតួ�ទីរបស់�ស� ី
និងបុរស
និងទំនួលខុស្រត�វរបស់ពួកេគេ�ក��ងសហគមន៍
និងទំ�ក់ទំនងរបស់ពួកេគ។
� ំងេនះ្រត�វ�នេគ��ល់��
ដំេណើរ�រ
GAD
(េយនឌ័រ
និង�រអភិវឌ្ឍន៍)។
�រេលើកកម� ស់�នៈរបស់�ស� ីមិន្រតឹមែត�ប��របស់�ស� ីែត��ក់ឯកេ�ះេទ
��េ�លេ�មួ យែដល�ន�រចួ លរ ួមពីបុរស និង�ស� ី (Batista et al., ២០១៤)។
ស្រ�ប់្របេទសកម���
សន� ិសឹទ្រក �ងេប៉�ំង
�នផ� ល់នូវេ�ល�រណ៍ស�
ំ ន់ៗស្រ�ប់�មគ��េទ� សក��ង�រប���បេយនឌ័រេ�ក��ង្របេទសកម���
ែដលជំរុញឲ្យរ��ភិ�លព្រងឹងនូ វេ�លជំហររបស់ខ� �នក��ង�រេ�ះ្រ�យប��េយនឌ័រ
េ�ក��ងដំេណើរ�រអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ� �ន។
សន� ិសឹទ្រក �ងេប៉�ំងបូ ក៥
��ំ២០០១
�នេលើកេឡើង�ថ� ីនូវ�ព�ំ�ច់
ក��ង�រ��ឲ្យ�ន�រយកចិត�ទុក�ក់បែន� មេទៀតេ�េលើសម�ពេយនឌ័រ។
�ជរ��ភិ�ល
កម���ែដល�ហត� េលខីមួយក��ងចំេ�មហត� េលខី��
េ�ក��ង�រ្រប�សសន� ិសទ
ី �នប��ញនូ វ�រេប� ��ចិត�របស់ខ� �ន
េ�ក��ង�រ��ឲ្យ�ននូ វសម�ពេយនឌ័រ។
អនុស��
ស� ីពី�រលុបបំ�ត់�ល់ទ្រមង់ៃន�រេរ �សេអើង្រប�ំងនឹង�រ �េភទ
(CEDAW)
គឺ���លីករមួ យេផ្សងេទៀតស្រ�ប់្របេទសកម���ក��ង�រប���បេយនឌ័រ (MAFF, ២០០៦)។
“សម�ពេយនឌ័រេ�្រគប់ទិដ��ពៃន�រអភិវឌ្ឍន៍េសដ� កិច�សង� ម”
ទស្សនវ �ស័យេនះ�នបណ��ះគំនិតេ�យែផ� កេលើឯក�រ��ក់�តិ
ដូ ច�រដ� ធម� នុ��ៃន្រពះ���ច្រកកម��� ែផន�រអភិវឌ្ឍន៍េសដ� កិច� សង� មកិច�េលើកទីមួយ និងទីពីរ
(SEDP
I&II)
យុទ���ស� �តិ�ត់បន� យ�ព្រកី្រក
��២
ំ ០០៣-២០០៥
(NPRS)
េ�លេ�អភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្សរ�កម��� (CMDG) យុទ���ស� ចតុេ�ណរបស់រ��ភិ�ល (ែខកក� �
��ំ២០០៤)
និងសន� ិ
ស��អន� រ�តិដៃទេទៀតែដល�ក់ព័ន�
នឹងសម�ពេយនឌ័រ។
“�រែបងែចកេ�យយុត�ិធម៌ស្រ�ប់�ស� ី
:
�រ�យតៃម� េយនឌ័រេ�កម���
��ំ២០០៤”
ក៏�នបណ��ះគំនិតមួ យផងែដរេ�ក��ង�រតែ្រមត្រមង់ទិសេ�
និងជំរុញឲ្យ�ន�រប��� បេយនឌ័រ
(MAFF,
២០០៦)។
្រកសួ ងកិច��រ�រ �
្រកសួ ងកសិកម�
រុក�្រប�ញ់
និងេន�ទ�េដើម
�នប��ល
� ចំេណះដឹងពីេយនឌ័រេ��ល់គេ្រ�ងអភិវឌ្ឍន៍។ ្រកសួ ងកសិកម� (២០០៦) �នេលើកេឡើង�
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�នគេ្រ�ង�េ្រចើន
ែដល�នប��ល
� ចំេណះដឹងពីេយនឌ័រ�នដូ ច�
បេច� កេទស្រគប់្រគងចំរុះក��ចៃ្រង (IPM), គេ្រ�ងអភិវឌ្ឍន៍គុណ�ពផលិតផលកសិកម� (AQIP),
គេ្រ�ងផ្សព� ផ�យបេច� កេទសកសិកម�
កម���-អូ ���លី
(CAAEP),
គេ្រ�ងអភិវឌ្ឍន៍ផលិត�ពកសិកម� (APIP)។
តួ �ទីរបស់�ស� ីេ�ក��ង វ �ស័យកសិកម�
វ �ស័យកសិកម�
គឺ�ឆ� ឹងខ� ងៃនេសដ� កិច��តិ។
ប៉ុែន�
�រអភិវឌ្ឍន៍ វ �ស័យកសិកម�
េ��ន�ពយឺត�៉វេ�េឡើយ
េ�យ�រ�ស� ែី ដល�ែផ� កមួ យដ៏សំ�ន់
ជួ ប្របទះនឹង�រក����ំង�េ្រចើន
ែដលនឹងេរៀប�ប់លម� ិតេ�ចំណុចប��ប់េទៀត។
�ន�រ្រ�វ្រ�វ�េ្រចើន
ែដលេលើកេឡើងពី�រៈសំ�ន់ៃន�រចូ លរ ួមរបស់�ស� ី
ក��ង វ �ស័យ
កសិកម� ។
េ�ក��ងរ�យ�រណ៍របស់អង� �រេស្ប�ង��រពិភពេ�ក
�នប��ញ��ន�ស� ីចូលរ ួមចំែណក�ក��ំងពលកម� ក��ង វ �ស័យកសិកម� ទូ� ំងពិភពេ�ក
�ន្រប�ណ�
៤៣
�គរយ
(SOFA
&
Doss,
២០១១)។
�៉ង�មិញ
តួ េលខៃន�រចូ លរ ួមរបស់�ស� ីក��ង វ �ស័យកសិកម�
�ច�ន�ពខុស��ពីតំបន់មួយេ�តំបន់មួយ
និងពី្របេទសមួ យេ�្របេទសមួ យ
�្រស័យេ�េលើ�យុរបស់�ស� ី
និង�នៈក��ងសង� មរបស់�ស� ីេ�ក��ងតំបន់េ�ះ
។
�ក់ែស� ង
�ស� ី�នតួ �ទី�៉ងសំ�ន់ក��ង�រ���ននូ វសុវត� ិ�ពេស្ប�ង��រ
េ�យ�ស� ី�នចូ លរ ួម�ត់បន� យ�ពអត់��ន បេង� ើនសុវត� ិ�ពេស្ប�ង��រ ក៏ដូច��រ�តុចិ��ម
ឹ
និង�ត់បន� យ�ព្រកី្រក។
ដូ ចែដល�នេលើកេឡើង
ក��ងរ�យ�រណ៍មួយរបស់
USAID
ែដល�នដក្រសង់ពី រ�យ�រណ៍របស់អង� �រេស្ប�ង��រពិភពេ�ក ែដលេចញផ�យក��ង��ំ ២០១១
�
“្របសិនេបើ�ស� ី្រត�វ�នផ� ល់នូវធន�នដូ ច��ែដលបុរសទទួ ល�ន
េ�ះ�ស� ីក��ង្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ នឹង�ចបេង� ើនផលិត�ពក��ងកសិ��ន�ន្រប�ណ� ២០ េ�៣០
�គរយ។ េហើយផលិតផលកសិកម� របស់្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍នឹងេកើនេឡើង�នពី ២,៥ េ� ៤ �គរយ
ែដល�ច�ត់បន� យចំនួនអ� កអត់��នេ�េលើពីភពេ�ក�នពី ១២ េ�១៧ �គរយ េស� ើនឹង ១០០ េ�
១៥០ �ន�ក់”(USAID, ២០១២)។ រ�យ�រណ៍ដែដល �នេលើកេឡើង� េ�ក��ង��ំ២០១០
�ន្រប�ជន្រប�ណ� ៩២៥ �ន�ក់ ែដលកង� ះនូ វ�រ�តុចិ��ឹម ក��ងេ�ះ�ន្រប�ជន ៩០៦
�ន�ក់រស់េ�ក��ង្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍
(USAID,
២០១២)។
�្រស័យេហតុ
េនះ�រេលើសកម� ស់េយនឌ័រ�ន�រៈសំ�ន់�ស់ក��ង�រ���ននូ វសុវត� ិ�ពេស្ប�ង��រ
ក៏ដូច�បេង� ើននូ វេសដ� កច
ិ � �តិ �ពិេសស្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។

២.៤

២.៥

��ន�ពេយនឌ័រក��ង្របេទសកម���

�រយល់េឃើញរបស់សង� ម
�នក�ងេឡើងេ�យែផ� កេលើ្របវត� ិ��ស� កន� ងមក
និង�ក់ឫសគល់�៉ងេ្រ�េ�ក��ងគុណតៃម�
និងផ� ត់គំនិត។
ទំេនៀមទំ�ប់វប្បធម៌
េដើរតួ �ទី�៉ងសំ�ន់ ក��ង�រកំណត់�រកិច�ទទួ លខុស្រត�វរបស់�ស� ី និងបុរសេ�ក��ងសង� ម។
កន� ងមកេនះ
បុរស�គេ្រចើនែតង�នគំនិតេមើល្រ�លេលើ�ស� េី �យ�ត់ទុក�
�ស� ី�េភទទន់េខ�យ។
សព� ៃថ�េនះ
�នៈរបស់�ស� ី
្រត�វ�នេលើកតេម� ើងេ�យ�នសិទ�ិេស� ើនឹងបុរសេ�ក��ងសង� ម�តិ
ក៏ប៉ុែន� បុរសេ�មិន�ន់ទទួ លយកសិទ�ិេនះ�នទូ លំទូ�យេ�េឡើយេទ។ បុរសមួ យចំនួនេ�ែតគិត�
តួ �ទីរបស់�ស� ីគឺេ�ផ� ះ
�ំ�យ
េហើយ្របសិនេបើ�ស� ី�នដំែណងខ� ស់�ងបុរស
បុរសេ�ះ
�ក់បីដូច��ន�នៈអន់�ងមិត�ភក� ិរបស់ខ� �ន។
សម�ពេយនឌ័រ
គឺ�ប��ស�ល
� មួ យៃនដំេណើរ�រអភិវឌ្ឍន៍
និងមិន�ច��ច់េចញពីប��សង� មេផ្សងេទៀត�នេឡើយ។
ប��គន� ឹះ
គឺ្រត�វេធ� ើ�៉ង�េដើម្បីែកលំអអសកម� �ពេយនឌ័រេ�្រគប់ វ �ស័យ� ំងអស់
ក��ងេ�លបំនងែស� ងរកនូ វជំ�ញ និង�នៈែដល�ំ�ច់ដល់�ស� ី ក��ង�រចូ លរ ួមេ�ក��ងសង� មបច��ប្បន�
េ�យឈរេលើមូល��នេស� �
ើ ព��នឹងបុរស។
សម�ពេយនឌ័រមិនែមន�នន័យ�
�ស� ីនិងបុរស�នចំនួនេស� ើ��
ឬក៏�នន័យ�
ស្រ�ប់ែត�ស� ីេ�ះេទ។
សម�ពេយនឌ័រត្រម�វេ�យ�ស� ី
និងបុរស
េក� ង�ស� ី
និងេក� ង្រប �ស
�នឱ�សេស� �
ើ � ក��ង�រេ្របើសិទ�របស់ខ� �នេដើម្បីទទួ ល�នសុវត� ិ�ព
និងធន�ន��
និងសិទ�ក��ង�របេ�� ញមតិេ�បល់។
�រផ� ល់សិទ�ិអំ�យ
េ�យ�ស� ី នឹង���ន��ស� ី និងបុរស គឺ�ៃដគូ េស� �
ើ ព��ក��ង�រអភិវឌ្ឍន៍។
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្របេទសកម����នប��ញនូ វ�រេប� ��ចិត�របស់ខ� �នក��ង�រ���ននូ វសម�ពេយនឌ័រ
�មរយៈេ�លេ�អភិវឌ្ឍន៍��ទិ�ពរបស់ខ� �ន
�រចុះហត� េល�េលើ�រ្រប�ស��
�របេង� ើតគណកម� �រេលើកម� ស់�ស� ីេ�្រគប់្រកសួ ង
�រផ� ល់កូ�ដល់�ស� ក
ី � � ង�រចូ លរ ួមក��ងរដ� �លេផ្សងៗ
និង�រេ�ះេ��តេ្រជើសេរ �ស្រក �ម្របឹក�
(MAFF, ២០០៦)។
២.៦

ក���ំងស� ះរបស់�ស� ីជនបទ
ី �ី
២.៦.១ �រ�ន់�ប់ដធ
េ�េលើពិភពេ�ក
�ន្របេទស�េ្រចើនែដលមិន�ន់ផ�ល់សិទ�្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់�ស� ីក��ង�រ�ន់�ប់ដីធ�ីេ�យឯក�ជ្យេ�
េឡើយេទ។ េ�ក��ងច�ប់ �ស� ី�េរឿយៗមិន្រត�វ�ន��េ�យ�នសិទ�ក��ង�រ�ន់�ប់ដីធ�ីេ�ះេទ។
េ�ក��ង�រអនុវត� ន៍ៃនទំេនៀមទ��ប់
ឬក៏្របៃពណី
ី �ី
�រ�ន់�ប់ដីេ�យ��ល់របស់�ស� ីក៏េ��នកំ រ �តេ�
េឡើយ។ �រ�នសិទ��ន់�ប់ដធ
មិន្រតឹមែតកំណត់ពី្រទព្យសម្បត� ិែដលបុគ�ល��ក់�នេ�ះេទ
ែត�ន�នកំណត់នូវលទ� �ពែដលបុគ�ល��ក់�ចទទួ ល�ននូ វ្រ�ក់កម� ី
�រ�ំ្រទែផ� កេស�កម� កសិកម�
និងអំ�ចេ�ក��ងសង� ម ក��ង�រចរ�រេដើម្បីទទួ ល�នធន�ន
និង�រអំ�ចក��ង�រសេ្រមចចិត�។
�ស� ីជនបទ�នសិទ�ិ�ន់�ប់ដីធ�ីក��ង�ម�អ� ក��ស់និងអ� កេ្របើ្រ�ស់
សព� ៃថ�េនះស� ិតេ�េ្រ�មរ ូប�ពស��គ��ញៃនជេ��ះរ�ងសិទ�្រសបច�ប់និងច�ប់ទំេនៀមទ��ប់
ក៏ដូច� �រេផ� រ្រទព្យសម្បត� ិពី្រគ� �រ និង�រអនុវត� របស់បុគ�ល(FAO, ២០០៥)។
េ�យ�រ�ន�រេកើនេឡើងនូ វជេ��ះដីធ�ី
្របេទសកម���កំពុងេ�ះ្រ�យប��េនះ
�មទិដ��ពច�ប់�ក់ទងនឹងកម� សិទ�ិ
និងសិទ�ិទទួ លេករដ
�� ំ ែណល។
ច�ប់ភូមិ�ល��ំ២០០១
និងអនុ្រកឹត្យស� ីពី
សម្ប�នដីសង� មកិច��នែចងពីសិទ�ិ
�រទទួ ល
និង�រ្រគប់្រគងដីធ�ី។
េ�ះបី��នអ� កខ� ះេជឿ���ន�រេរ �សេអើងចំេ�ះ�ស� ី ្រក �មជន�តិ�គតិច និងអ� ក្រកី្រកក៏េ�យ
ក៏េ��ន្រក �មជន�យរងេ្រ�ះ�េ្រចើនេទៀត
ែដល្រត�វ�នេគដកហូ តដីធ�ី
និង�នលទ� �ពតិចតួ ចក��ង�រ�ន់�ប់ដីធ�ី។
ករណីេនះ
េ�េពលែដលពួ កេគ�ក់របស់��
ឬ្រទព្យសម្បត� ិប��ំ
េដើម្បីទទួ ល�ន្រ�ក់កម� ី
�រែលងលះ
និងសិទ�ិក��ង�រត��េលើដីធ�។ី
្រគ� �រែដល�ស� ី�េម្រគ� �រ�ន់�ប់ដីធ�ី
�នទំហំតូច�្រគ� �រែដលបុរស�េម្រគ� �រ
�ពិេសសពួ កេគែតង្របឈមមុខនឹង�ព្រកី្រក (MAFF, ២០០៦)។

កន� ងមក�រចុះប�� ីកម� សិទ�ដ
ិ ីថ�ីមិន�ន�រចុះហត� េល�រ ួម��ប� ី
និង្របពន� េទ។
�ទូ េ�េគចុះែតេ��ះប� ីប៉ុេ�
� ះ
�ពិេសសេ��មតំបន់ជនបទ។
�រ�រ�រសន� ិសុខ�ស� �
ី ន់ែត�ន�រៈសំ�ន់��ំងេឡើង
េ�េពល�ន�រ�ក់ស��ធេលើដីធ��
ី ន់ែត�ន�ព�នតឹង
និង�រ�ប់យកដីធ�េី កើតេឡើង។
សូ ម្បីែតេ�េពល�នេ��ះ� ំងប� ី
និង្របពន� េ�េលើប�� ីកម� សិទ�ិដីធ�ីក៏េ�យ
ក៏បុរសេ�ែត�អ� កសេ្រមចចិត�ធំ�ងេលើ�រេ្របើ្រ�ស់ដីធ�ី។
�ស� ី្រកី្រក�គេ្រចើនរស់េ�ក��ង្រគ� �រែដលបុរស�េម្រគ� �រ (MAFF, ២០០៦)។
២.៦.២ �រដកហូ តធន�នធម� �តិ
�ស� ីគឺ�អ� កផលិតផលិតផលកសិកម�
េហើយផលិតផល� ំងអស់េ�ះពឹងែផ� កេលើធន�នធម� �តិ�ធន�នចំបង
េដើម្បី�ដ
ំ ុះដំ�ំ
បែន� ជុំ វ �ញផ� ះ
�រេន�ទ
�រែកៃច� ម� �ប��រ
និងសំ�រៈ��។
�ស� ីក៏�នដកហូ តនូ វអនុផលៃ្រពេឈើស្រ�ប់ប រ �េ�គ
និងផលិតផលិតផលកសិកម� ។
ៃ្រពេឈើក៏�នផ� ល់នូវអុស
ជំរក
និងរុក��តិ�ឱសថ។
�៉ង�មិញ
សុវត� ិ�ពេស្ប�ង��រ
និងេសដ� កិច�សហគមន៍មូល��ន
្រត�វ�នទទួ លរងផលប៉ះ�ល់េ�យ�រ�រ
�ត់បង់នូវលទ� �ពក��ង�រដកហូ តនូ វធន�នធម� �តិ។
�រសឹក រ �ក រ �លៃនធន�នធម� �តិ�នជះឥទ� ិពល�អវ �ជ� �នដល់ផលិ�ពរបស់�ស� ីេ�ជនបទ
និងក្រមិតជីវ�ពរបស់ពួក�ត់ (FAO, ២០០៥)។
�រសិក�មួ យ�នប��ញពី
ក្រមិតជីវ�ពរបស់សហគមន៍ជន�តិ�គតិចេ����ក់�ងេជើងៃន្របេទស�៉េឡសុែី ដលរស់េ��
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្រស័យេលើ�របរ�ញ់
្របមូ លអនុផលៃ្រពេឈើ
និងកសិកម� ពេនចរ
្រត�វទទួ លផលប៉ះ�ល់េ�យ�រ�រ�ប់េឈើ
និង�រ�ត់បង់ៃ្រពេឈើ
ែដល�លទ�ផល�ំមកនូ វ�រសឹកេរចរ �លដី
�រថយចុះនូ វគុណ�ពទឹកទេន�
�រ�ត់បង់ជីវច្រម �ះ
និង�រថយចុះនូ វចំនួន្រតីធម� �តិ
និងសត� ៃ្រព។
�្រស័យេហតុេនះ
េដើម្បីរកមុខរបរេផ្សងេទៀតមកជំនួស
េធ� ើេ�យ�ន�រេកើនេឡើង�រចំ�ក្រស �ករបស់បុរស
េ�យបន្សល់ទុក�ស� ីេ�្របឈមមុខេ�ះ្រ�យនឹងប���រ��ក់ចុះនូ វធន�នធម� �តិ (FAO, ២០០៥)។
េ�ក��ងរ�យ�រណ៍របស់
Elise Wall (២០១៤) �នេលើកេឡើង� �រែ្រប្រប� ល��ស�តុ�នេធ� េើ �យ�ន�រេកើនេឡើងនូ វ�រ
ចំ�ក្រស �ក
និង�នស��ធែផ� កេសដ� កច
ិ �
ែដលេធ� េើ �យ�ស� ីកម���្រត�វបែន� មទំនួលខុស្រត�វបែន� មេទៀតេ�ក��ង�រ�រកសិកម�
និង��ពីជីវ�ពរស់េ�របស់្រគ� �រ។

២.៦.៣ ្រក �មមូ ល��ន និងធន�នសង� ម
�រអភិវឌ្ឍន៍្រក �ម�ស� ី
�យុទ���ស� េដើម្បីជួយេ�យ�ស� �
ី នទទួ លនូ វព័ត៌�ន
ព្រងឹងនូ វអំ�ចក��ង�រចរ�ររបស់ពួក�ត់
និងបេង� ើតឱ�សេ�យ�ត់�ចទទួ ល�នផល្របេ�ជន៍េសដ� កិច�។
េ�ះបី��៉ង�ក៏េ�យ
�ក់ែស� ង េ�យ�រែតចំេណះដឹងតិចតួ ចពីេយនឌ័រ ដំេណើរ�ររបស់សហគមន៍ែដល��ប់�នពីមុន
និងប��េពលេវ�របស់�ស� ខ
ី � �នឯង��ល់
�នេធ� ើេ�យ�ស� ីមិន�ចចូ លរ ួម�សកម� �មួ យអង� �រែដល�នបំណង
ផ� ល់នូវ្របេ�ជន៍ធន�នសង� ម
និង�រព្រងឹងសិទ�ិអំ�ចរបស់�ស� �
ី នេឡើយ។
ច�ប់សង� ម
បទ��នសង� ម
េ�លគំនិត
សិទ�ិៃន�រ�ន់�ប់ដីធ�ី
េសដ� កិច�្រគ� �រ
��ន�ពសង� ម
និងឥរ ��បថបុគ�ល
គឺ�ក��ែដល�ំងស� ះមិន�ច
េ�យ�ស� ីចូលរ ួមក��ង��ប័ន្រសបច�ប់េដើម្បី�រ�របរ ���ន។
ឧ�ហរណ៍
�ស� ីែដល�នទំនួលខុស្រត�វក��ងផ� ះផង
និងក��ងកសិ��នផង
គឺ�ន�ពម�ញឹកេពញមួ យៃថ�
មិន�ចចូ លរ ួម្របជុំ�នេទ។
�ស� ីខ�ះេទៀត
គឺខ�ះ
ប�
� ញ�ក់ទង�មួ យម�ន� ី
និង្រប�នស�គមន៍ែដល�បុរស (FAO, ២០០៥)។
េ�ក��ង្របេទសកម���
�ស� ីែដល��ន��មី
និង�ស� ីែដល�នជីវ�ព្រកី្រក
្រត�វ�នរកេឃើញ��នទំ�ក់ទំនង�ច់��យពីអ�កភូ មិដៃទេទៀត
េ�យ�រែតពួ ក�ត់ពុំ�នេពលេវ�្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់្រ�្រស័យ�ក់ទង��
េ�យពួ ក�ត់្រត�វចំ�យេពល�េ្រចើនេធ� ើ�រែត��ក់ឯង ចំអិន�រ�រ ដងទឹក និងែថ� ំផ� ះសែម្បង។
េ�យ�រែតបន��ក�រ�រែដល�នមុខ�រ�េ្រចើន
ដូ ច�
�រ�រែដលមិនទទួ ល�ន្រ�ក់កៃ្រមេ�ក��ងកសិ��ន
និងក��ងផលិតកម�
�រ�រផ� ះ
និងទំនួលខុស្រត�វក��ង�រេមើលែថ� ំស�ជិក្រគ� �រ
េធ� ើេ�យ�ស� �
ី ន�ត់បង់ឱ�សក��ង�រចូ លរ ួម�សកម�
និង�ន្របសិទ��ព�មួ យនឹងអង� �រេ�ក��ងមូ ល��ន។ �រសិក�មួ យេ�ក��ង្របេទសៃថ�នរកេឃើញ
ពី�ពខុស��រ�ង�ស� ី
និងបុរសក��ង�រចូ លរ ួមក��ងអង� �រមូ ល��ន។
�ស� ី�គេ្រចើនចូ លរ ួម�មួ យអង� �រមូ ល��នែដលេ��តសំ�ន់េលើ
េសដ� កច
ិ � េ�ក��ងផ� ះ
និងកិច��រផ� ះសែម្បង។
ចំែណកឯ
បុរស�គេ្រចើនចូ លរ ួម�មួ យអង� �រែដលែស� ងរក
វ �ធី��ស� បេង� ើនផលិត�ពកសិកម�
និងបេង� ើន្រ�ក់ចំណូល។
ម៉�ងវ �ញេទៀត
លក� ខណ�ក��ង�រចូ លរ ួមក��ងអង� �រមូ ល��ន �ម�រឲ្យ�ន
ក្រមិតៃន្រទព្យសម្បត� ិដូច� ដីធ�ី
សត� ចិ��ឹម ឬក៏ធន�នមនុស្ស។ �េហតុេធ� េើ �យ ្រគ� �រ្រកី្រក និង�ស� ីមិន�ចចូ លរ ួម�ស�ជិក�ន។
េហតុដូេច� ះេហើយ �ស� �
ី នលទ� �ពតិច�ងបុរសក��ង�រសេ្រមចចិត� េ�ក��ងអង� �រមូ ល��ន (FAO,
២០០៥)។

២.៦.៤ �រអប់រ�
�ពខុស��ៃនេយនឌ័រក��ង�រទទួ ល�ន�រអប់រ�
គឺប�
� លេ�យ�នវ �សម�ពក��ង�រ�រទទួ ល�នធន�នដៃទេទៀត។
�រផ� ល់�រអប់រេ� �យ�ស� ី
�ន�រៈសំ�ន់�ស់ក��ង�រព្រងឹងសិទ�ិអំ�ច�ស� ី។
�ស� ី�៉ងេ�ច�ស់
្រត�វ�ន�រអប់រ���ក់មូល��ន េដើម្បីេ�យពួ ក�ត់�ចអភិវឌ្ឍន៍ជំ�ញែដល�ក់ទងនឹង�រព្រងីក
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ផលិត�ពកសិកម�
និងសកម� �ពេសដ� កិច���។
�ស� ីែដលមិន�ន�រអប់រ���ក់មូល��ន
េធ� ើេ�យ�ត់�ត់បង់ឱ�សថ� ីៗ
និងេ�ែតមិន�នលទ� �ពដូ ចបុរសក��ង�រចូ លរ ួមសកម� �ពអភិវឌ្ឍន៍េផ្សងៗ។ េ�ទូ � ំងទ� ីប�សុី
េគ�នរកេឃើញ�
្រសី� មិន�នចូ លរ ួមក��ង�រអប់រ�
ក៏ដូច�វគ� បណ��ះប�
� លេផ្សងៗេស� �
ើ � េ�នឹងបុរសេទ (FAO, ២០០៥)។
�ក់ែស� ង េ�កម��� ក��ងចំេ�ម១�គរយៃនកសិករែដលទទួ ល�ន�រផ្សព� ផ�យកសិកម�
�ន�ស� ីែត១០�គរយប៉ុេ�
� ះែដលទទួ ល�ន�រផ្សព� ផ�យ។
េស�ផ្សព� ផ�យ�គេ្រចើនមិន�នេ��តេ�េលើ��ស� ី
ឬបុរសេ�េឡើយេទ។
េ�េពលែដល�ន�រផ� លេ់ ស�កម� តិចតួ ចេ�ះ
�ស� ីពុំ�នឱ�សទទួ ល�ន�រផ� ល់េស�កម� តិចតួ ចេ�ះេទ
េ�យ�រែតរវល់េមើលែថ� ំកូ ន
ប��េពលេវ� �រេធ� ើដំេណើរ ក��ចំេណះដឹង េសដ� កច
ិ � ្រគ� �រ និងក��សង� ម វប្បធម៌ (MAFF, ២០០៦)។
២.៦.៥ បេច� កេទស
�ស� ីេ�ទីជនបទ
�នតួ �ទី�អ� កផលិតេ�ក��ងផលិតកម� ក��ងកសិ��ន
និងផ� ះ
ក៏ដូច�អ� កផ� ល់�រែថ� ំ្រត�វ�រជំនួយពីបេច� កេទស
េដើម្បីស្រម� ល�រ�ររបស់ពួក�ត់
និងបេង� ើនផលិត�ពនិងសុខ�ល�ពក��ង្រគ� �រ។អ� កវ �ទ���ស� ជន�តិឥ�
� ��ក់�នេលើកេឡើង�
�ទ�
្របសិនេបើ�ស� ីទទួ ល�ន�រព្រងឹងសិទ�ិអំ�ចែផ� កព័ត�
៌ នបេច� ក វ
និងជំ�ញ
្រគប់ស�ជិក� ំងអស់េ�ក��ង្រគ� �រនឹងទទួ ល�នផល្របេ�ជន៍។
េ�ះបី��៉ង�ក៏េ�យ
ទំេ�រៃន្របៃពណី
�ន�ក់េ្រសះេ�ក��ងអត� ច រ �តរបស់អ�កវ �ទ���ស�
អ� កបេច� កេទស
និងអ� កផ្សព� ផ�យ
បេច� កេទស ែដលបង� េ�យ�នគ��តរ�ងត្រម�វ�រខុស��របស់េយនឌ័រ
និងសកម� �ពស្រ�ប់ផ�ល់ និងអភិវឌ្ឍន៍បេច� កេទស (FAO, ២០០៦)។
េ�ក��ង្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍
�រអភិវឌ្ឍន៍បេច� កេទស
និងកម� វ �ធីផ្សព� ផ�យ
មិន�នេឆ� ើយតបេ�នឹងបន��ក�រ�រែដល�ក់ពន
័ � នឹងសកម� �ព�្រប�ំរបស់�ស� ីេ�ះេទ។
�ក់ែស� ង
កម� វ �ធី� ំងអស់េ�ះមិន�នកត់ស��ល់ពត
ី ្រម�វ�ររបស់�ស� ី
�េតើបេច� កេទសែបប�ែដល�ត់្រត�វ�រស្រ�ប់បេង� ើនផលិត�ព�រ�ររបស់ពួក�ត់។
ឧ�ហរណ៍ដូច�
េ�្របេទសេន�៉ល់�េដើម
�ន�រខិតខំ្របឹងែ្របងតិចតួ ច�ស់ក��ង�របេងើ�តឧបករណ៍
េដើម្បីស្រម� លបន��កដល់�ស� ី
េបើេ�ះបី�េ�ក��ងកម� វ �ធី�តិ
និងេ�លនេ��ល�តិ
�នព��មេលើកកម� ស�
់ រព្រងឹងសិទ�ិអ�
ំ ច�ស� ីកេ៏ �យចុះ (FAO, ២០០៦)។

២.៦.៦ ឥណ�ន
�រផ� ល់ឥណ�ន
គឺ�្របភពធន�នដ៏ស�
ំ ន់ស្រ�ប់បុរស
និង�ស� ីេ�ជនបទ
េ�ក��ងទ� ីប�សុី
និងតំបន់�៉សុីហ�ិច។
ផលចំេណញែផ� កេសដ� កច
ិ � ដ៏ខ�ស់
�នមកពីឥ រ ��បថៃន�រសងមកវ �ញដ៏ល�្របេសើររបស់�ស� ីជនបទ។
្រក �មមី្រក�េ្រកឌីត
និង្រក �មមី្រក�ហិរ�� វត��
ផ� ល់នូវកម� ីរយៈេពលខ� ី�ន�៉ងល�
�នជំរុញ�នចល�ចរន� �ច់្រ�ក់ែដល�នេបើកឱ�សស្រ�ប់�រេធ� ើជំនួញ។
�៉ង�មិញ
េ�ក��ងតំបន់�សុី ឥទ� ិពលចំរុះៃនឥណ�ន ្រត�វ�នេគេលើកេឡើង។ � ំងអស់េ�ះរ ួម�នដូ ច�
គុណសម្បត� ិៃនមី្រក�ហិរ�� វត��េ�េលើក្រមិតជីវ�ពរបស់�ស� ីេ�ទីជនបទ
និង�មគ� ី�ពសង� ម
ក៏ដូច�ឥទ� ិពលក��ង�រ��ស់ប�រទំ
� �ក់ទំនងសង� ម។
ផ��យេ�វ �ញ
ឥទ� ិពល�អវ �ជ� �ន
គឺ�ចេធ� ើេ�យ�នជេ��ះក��ងសហគមន៍។
បុរស�នទំេ�រក��ង�រេ្របើ្រ�ស់�ស� ី
េ�យេ�យ�ស� ី�អ� ក្របឈមមុខក��ង�រទូ �ត់កម� ី និង�រសេ្រមចចិត�ែផ�កហិរ�� វត��។
េ�កម���
ឥណ�នកសិកម�
និងជនបទ
�្របេភទធន�នថ� ីមួយ។
�មទ��ប់ឥណ�ន�នលក� ណៈ�បុគ�ល
និង��រ្របឹងែ្របងសន្ស ំេ�យលំ�ក។
្រ�ក់កម� ីេ្របើ្រ�ស់េដើម្បីបំេពញត្រម�វ�រក��ងជីវ�ពរស់េ�
និងផលិតកម� កសិកម� ។
�រខ� ី្រ�ក់ពី�ច់�តិ
�ចមិនគិត�រ្រ�ក់
ប៉ុែន� េបើខ�ព
ី ីអ�ករកសុីចង�រ្រ�ក់ វ �ញ
�ច�ន�រ្រ�ក់េ្រចើន�ង១០០�គរយក��ងមួ យ��ំ។
េស�កម�
មី្រក�ហិរ�� វត��របស់អង� �រេ្រ�រ��ភិ�ល
(NGOs)
កំពុងែតេកើនេឡើង�បន� ប��ប់
ប៉ុែន� ចំនួនេនះេ�ែតមិន�ន់្រគប់្រ�ន់
េដើម្បីបេំ ពញត្រម�វ�រែដលេចះែតេកើនេឡើងរបស់្រគ� �រកសិករេ�េឡើយេទ។
�ធម� �
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��ប័នមី្រក�ហិរ�� វត��ែតងផ� ល់េស�ហិរ�� វត��ែតងផ� លេ់ ស�្រ�ក់កម� ី
េ�យពុ�
ំ ន�រក�ងសមត� �ព
េដើម្បីេ្របើ្រ�ស់្រ�ក់កម� ីេ�យ�ន្របេ�ជន៍ខ�ស់េ�ះេទ (MAFF, ២០០៦)។
២.៧

េ�លនេ��យប���បេយនឌ័ររបស់្រកសួ ងកសិកម� រុក�្រប�ញ់ និងេន�ទ

េ�លនេ��យេយនឌ័រេនះ
ផ� ល់�មូ ល��ន្រគឹះ
ស្រ�ប់េធ� �
ើ រប��� បេយនឌ័រ
និង�វ �ធី��ស� រ ួមមួ យចំេ�ះវ �ស័យកសិកម�
និង�រស្រមបស្រម� ល។
�ផ� ល់�េ�លេ�មួ យស្រ�ប់�រអនុវត� �មត្រម�វ�រ�តិ ក៏ដូច�អន� រ�តិ េ�ក��ង វ �ស័យកសិកម�
និង�រអភិវឌ្ឍន៍ជនបទេ�កម���។
េដើម្បីេ�ះ្រ�យនូ វឧបសគ� � ំង�យ
ែដល�នជួ ប្របទះេ�ក��ង�រប��� បេយនឌ័រ
្រកសួ ងកសិកម�
រុក�្រប�ញ់
និងេន�ទ�ន�ក់េចញនូ វេ�ល�រណ៍ សំ�ន់ៗដូ ច�ងេ្រ�ម៖

២.៨

-

េ�លនេ��យេយនឌ័រ
្រត�វេធ� ើេឡើងេ�យែផ� កេលើមូល��ន្រគឹះដ៏ រ �ង�ំ
ែដលបំេពញ�មលក� ខណ��តិ និងអន� រ�តិ។ េ�លនេ��យេនះ ្រត�វបេង� ើតេឡើង
េ�េពលែដលវ �ស័យកសិកម� េ�កម���កំពុងេធ� ើ�រ��ស់ប�រ�
ែដល�នដល់ចំនុចរ ួមមួ យស្រ�ប់បេង� ើតកម� វ �ធី�ំ្រទដល់ ជន្រកី្រក និង�ស� ។ី

-

�រប���បេយនឌ័រ
គឺ�ដំំេណើរ�រមួ យ�នេ�ដល់សម�ពេយនឌ័រ
គឺ�េសចក� ីែណ�ំរបស់រ��ភិ�លកម���។
្រកសួ ងកសិកម�
រុក�្រប�ញ់
និងេន�ទ
�មូ ល��ន្រគឹះមួ យក��ង�រអភិវឌ្ឍន៍េសដ� កិច�
និងសង� មមួ យដ៏សំ�ន់ក��ងចំេ�ម�ន� ំងអស់ នឹងេ�រព�មេសចក� ីែណ�ំេនះ។

-

ដំេណើរ�រេ��ះេ�រកសម�ពេយនឌ័រ
�ពិេសសេ�េលើ�ស� ី
និងសង� ម្របកបេ�យសមធម៌។

-

សម�ពេយនឌ័រ
ផ� ល់សិទ�ិអំ�ចេ�យ�ស� ី
សំេ����
និងបុរស�ៃដគូ េស� ើ�ព��ក��ង�រអភិវឌ្ឍន៍
និង���ពួ កេគ�អ� កកំណត់េលើទិសេ�ៃន�រ��ស់ប�រក�
�
� េសដ� កិច�
ែដលជះឥទ� ិពលមកេលើ�ររស់េ�របស់ពួកេគ។

េ��តេ�លេ�េ�េលើ�ស� ផ
ី ង
និងបុរសផង
សំេ�ែកត្រម�វតុល្យ�ពៃន�រអភិវឌ្ឍន៍េសដ� កិច�
�ស� ី
និងសង� ម

-

េ�ល�រណ៍មួយេផ្សងេទៀត
គឺ�រេ�រព�មសិទ�ិមនុស្ស
និងធន�ន�ំ�ច់��។

ែដល�នទិសេ�្រសប�មួ យយុទ���ស� េយនឌ័រ
និងសិទ�ិទទួ ល�ន�រអប់រ� �រែថ� ំសុខ�ព ព័ត៌�ន

-

សម�ពេយនឌ័រ
និង�រអភិវឌ្ឍន៍េសដ� កិច�
និងសង� ម�នទំ�ក់ទំនង�មួ យ���៉ងជិតស� ិត។
ដូ េច� ះេបើ�ត់ែផ� ក�មួ យេ�ះ
េគនឹងមិន�ចសេ្រមច�នបទ��នដូ ចែដល�នែចងេ�ក��ងេ�លេ��តិ
ស� ីពី�រែកលំអគុណ�ពៃន�ររស់េ�របស់�ស� ី បុរស និងកុ�រ� ំងអស់េ�ះេទ។

-

េ�យ�រ�រ��ស់ប�រឥរ
� ��បទ និង�អនុវត� ែដល�ដំេណើរ�រមួ យ�ម�ររយៈេពលយូរ
ដូ េច� ះ�រប���បេយនឌ័រ�ដំេណើរ�រេរៀនសូ ្រតមួ យស្រ�ប់គួបផ្ស ំ្រទឹស�ី
និង�រអនុវត� �ក់ែស� ងប��ល
� �� សំេ�ព្រងឹង�រអនុវត� េ�យរ �ង�ំបែន� មេទៀត។

-

កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងែដលេ��ត��ក់�ក់េ�េលើ�ស� ្រី ត�វែត�ក់ប��ល
� (MAFF, ២០០៦)។

�រវ ��គ្របព័ន�កសិកម�

២.៨.១ េ�លគំនិតរបស់្របព័ន�កសិកម� (Farming system concept)
្របព័ន�កសិកម� (Farming System) �្របព័ន�ដ៏ស��គ��ញ ៃន�ររ ួមប��ល
� �� ៃន្របព័ន�ដំ�ំ
(Cropping System) និង្របព័ន�ចិ��ឹមសត� ( Livestock Rearing System)។ �រសិក�ែតេ�េលើ
បេច� កេទស
និង�រវ ��គេសដ� កិច�
ៃន�រ�ំដំ�ំ
និង�រចិ��ឹមសត� ែតមួ យមុខ
មិន�ន់្រគប់្រ�ន់េ�េឡើយេទ។
េបើេ�ះបី�
��ន�រៈសំ�ន់
ប៉ុែន�
�មិន�ន់ពន្យល់អស់ពជ
ី េ្រមើសរបស់កសិករ� េហតុអ�ី�ន��ត់សេ្រមចេ្រជើសយកបេច� កេទសេ�ះ
និងទទួ លយកផលេសដ� កច
ិ � ែដល�នេ�ះេ�េឡើយេទ។
�រសិក�ពី្របព័ន�កសិកម�
នឹងជួ យេយើងេឆ� យ
ើ នូ វសំណួរ�េ្រចើន
ដូ ច�
េតើអ�ីែដលេធ� ើេ�យកសិករសេ្រមច
េ្របើ្រ�ស់ពលកម� េ�េលើ្របេភទដំ�ម
ំ ួយ
��ងដំ�ដ
ំ ៃទេទៀត?
េហតុអ��
ី ន�
កសិករចំ�យ្រ�ក់ទិញជីេដើម្បី�ដ
ំ ំ�ម
ំ ួ យ្របេភទ
��ងដំ�េំ ផ្សងេទៀត?
េតើដំ�អ
ំ � ីែដល�ត់ផ�ល�
់ រៈសំ�ន់�ងេគ? េតើអ�ី��ររ�ពឹងទុករបស់កសិករេ�ៃថ� �ងមុខ?
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�រវ ��គ្របព័ន�កសិកម� រ ួម�នដូ ច�៖
- �រវ ��គែដលសិក�ពីទ�
ំ ក់ទំនងរ�ង្របព័ន�រងនីមួយៗែដលបេង� ើត�្របព័ន�កសិកម�
- �រែស� ងយល់ពីរេបៀបែដលកសិករែបងែចកក��ផលិតកម� ៃនផលិតកម� ដំ�ំ
េ�្រគប់សកម� �ព
ខុសៗ�� (្របព័ន�ដំ�ំ និង្របព័ន�ចិ��ឹមសត� ) ដូ ចែដលប��ញេ� គំនូស�ង�ងេ្រ�ម

ក��ផលិតក
ម�

ដី

្របព័ន�ដំ�ទ
ំ ី១

ក��ំងពលក
ម�

្របព័ន�ដំ�ទ
ំ ី២

ទុន វ �និេ�គ

្របព័ន�ចិ��ឹមស
ត� ទី១

្របព័ន�ចិ��ឹមស
ត� ទី២

គំនូស�ងទី១៖ ទំ�ក់ទំនងរ�ងក��ផលិតកម� និង្របព័ន�ដំ�ំ និង្របព័ន�ចិ��ឹមសត� (Didier,
២០១១)
២.៨.២ �រកំណត់្របេភទៃន្របព័ន�ផលិតកម� េផ្សងៗ (Identify various farming systems)
េ�ក��ង�រវ ��គតំបន់មួយ
្របព័ន�កសិកម� គឺ��រ្រប�ច់ប��ល
� ��រ�ង�រ�ំដំ�ំ
និង�រចិ��ឹមសត� និងេពលខ� ះ�្របព័ន��រែកៃច� កសិផលកសិកម� ។ �ទូ េ�ក��ង្របព័ន�កសិកម� មួយ
្រត�វ�នអនុវត� េ�យកសិករមួ យ្រក �មែដល�ចទទួ ល�នធន�នដូ ច��ក��ងកំ រ �ត្រប�ក់្របែហល��។
�ម្រទឹស�ី �រ្រប�ប់ប��ល
� ��រ�ង្របព័ន�ដំ�ំ និង្របព័ន�ចិ��ឹមសត� �ច�នេ្រចើន្របព័ន�។ ប៉ុែន�
�ក់ែស� ង េ�ក��ងតំបន់មួយ ចំនួន្របព័ន�គឺ�ន្រពំែដនកំណត់ គឺ��្រស័យេ�េលើលក� ណៈៃនដំ�ំ
និងសត� នីមួយៗ និងត្រម�វ�រៃនក��ផលិតកម� នីមួយៗ។
េលើសពីេនះេ�េទៀត
ដំ�ម
ំ ួ យចំនួន
ឬសកម� �ពចិ��ឹមសត� មួយចំនួន�ចជួ យ��េ�វ �ញេ�មក
ឬក៏�ច្របកួ ត្របែជង��េ�យេ�ងេ�េលើ�រេ្របើ្រ�ស់ដី និង្របតិទិនៃនក��ំងពលកម� ។ េពលខ� ះ
��នអន� រទំ�ក់ទំនង��េ�យ
�តុេចញៃនដំ�ម
ំ ួយ
�ចយកមកេធ� ើ�តុចូលៃនដំ�ម
ំ ួ យេផ្សងេទៀត។
ឧ�ហរណ៍ដូច�
អនុផលៃនដំ�ម
ំ ួយ
�ចយកមកេធ� ច
ើ ំនីេ�យសត�
េហើយ�កសំណល់ៃនសត� �ចយកមកេធ� ើ�ជីស្រ�ប់�រ�ំដំ�ំ វ �ញ។
�៉ង�មិញ កសិករមិនសុទ�ែតទទួ ល�នធន�នដូ ច��� ំងអស់េ�ះេទ៖
- ទំហំដី និងគុណ�ពដីែដល�ត់�នគឺខុសៗ�� ពិេ្រ�ះស� ិតេ�ក��ង្របព័ន�េអកូ ឡ�សុីេផ្សង��
និងទទួ ល�ន�ព�យ្រស� លខុស��ៗ
- ក��ំងពលកម� ពក
ី � � ង្រគ� �រ ឬក��ំងពលកម� ែដល�ត់ជួល គឺមិនេស� ើ��
- ទុនផលិតកម� (ស��រៈ និងថវ ��) គឺខុសៗ��ពីកសិករ��ក់េ�កសិករ��ក់
ចំនួនៃន្របព័ន�កសិកម�
កំណត់េ�យចំនួនែដលកំណត់េ�យ�ពែដល�ចបូ កប��ល
� ��ៃន្របព័ន�ដំ�ំ និង្របព័ន�ចិ��ឹមសត� ។
�រសិក�ពី្របវត� ិ��ស� �ចជួ យេ�យេយើងកំណត់ព្រី បព័ន�កសិកម� ែដលអនុវត� េ�ក��ងតំបន់
�ន។
�រសិក�ពី្របវត� �
ិ �ស� �ចេ�យេយើងដឹងពី្រប���ស� េ�ក��ងតំបន់ ្របភពេដើមៃនកសិករ
�រមកដល់ៃនអ� កចំណូល្រស �កថ� ី
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ពី�រែ្រប្រប� លៃន�រេ្របើ្រ�ស់ដីពដ
ី ី ែដលមិន��ប់េធ� ើកសិកម� មកេធ� ើកសិកម�
�រែ្រប្រប� លៃន��ស់កម� សទ
ិ � ិដីនិងសិទ�ិ
និងទំ�ក់ទំនងៃនកសិករ
និងសកម� �ពកសិកម� ��។
ក��� ំងអស់េនះ
�ន�រៈសំ�ន់�ស់ក��ង�រែបងែចកកសិករេ��ម្រក �មេផ្សងៗ��
�្រស័យេ�េលើដីែដល�ត់�ន
� ំងបរ ��ណ
និងគុណ�ព។
េដើម្បីែបងែចកកសិករេ��ម្រក �មេផ្សងៗ��
េ�យេ�ងេ�េលើទុន វ �និេ�គែដល�ត់�ន
�រស��សន៍ពី្របវត� ិ��ស� គឺ�ន�រៈសំ�ន់�ស់
េ�យ��ចេ�យេយើងដឹងពី
េ�េពល�ែដលដំ�េំ ផ្សងៗ
និងសត� េផ្សងៗ
្រត�វ�នយកមកអនុវត�
េ�េពល�
ឬេ�េ្រ�មលក� ខណ�អ� ីែដល
ពូ ជថ� ី
ឧបករណ៍ថ�ី
និងបេច� កេទសថ� ី្រត�វ�នេគែណ�ំ
និងយកមកអនុវត� ។
�មរយៈសម� តិកម� � ំងអស់េនះ
ប��ញ��រែ្រប្រប� លបេច� កេទស
គឺ�ចជះឥទ� ិពលដល់កសិករ
និងទំេ�ររបស់កសិករ។
កសិករខ� ះ�ចទទួ លផល្របេ�ជន៍ព�
ី រ��ស់ប�រេនះ
�
្រសបេពលែដលកសិករេផ្សងេទៀតមិន�ចទទួ លផលពី�
េហើយ��ន់ែតេធ� េើ �យ�្រកក់�ងមុនេ�េទៀត។
�រែ្រប្រប� លៃន្របវត� ិ��ស�
�ចជួ យេ�យេយើងដឹងពី�រែ្រប្រប� លៃន្របព័ន�កសិកម� ខុសៗ��
េហើយ��ចជួ យេ�យេយើងដឹងពី្របព័ន�កសិកម� �េពលបច��ប្បន� ។

េ�ចុងប�� ប់ៃន�រសិក�ពី្របវត� ិ��ស�
�រេធ� ើចំ�ត់��ក់ៃន្របព័ន��ចេធ� ើ�នេ�យពឹងែផ� កេលើធន�នែដល�ត់�ន
និង្របព័ន�កសិកម� ែដល�ត់អនុវត� ។
�រែបងែចក្របព័ន�កសិកម� ទុក�មុន
ជួ យេ�យេយើង�យ្រស� លក��ង�រកំណត់សំ�កែដលេយើងនឹងេ្រជើសមកស��សន៍េ�េពលែដលេយើង វ �
�គ្របព័ន�កសិកម�
េហើយ�ជួ យេ�យេយើងពិពណ៌�ពី្របព័ន�កសិកម� នីមួយៗ។
�រេ្រជើសេរ �សសំ�កគឺមិន�នលក� ណៈៃចដន្យ
និងមិន�មរយៈសិ� តិេ�ះេទ
េធ� ើ�៉ង��ចេ�យេយើងស��សន៍្រគប់កសិកម� ៃន្រគប់្របព័ន�កសិកម� (Didier, ២០១១)។

២.៨.៣ �រកំណត់លក� ណៈៃន្របព័ន�កសិកម� េផ្សងៗ�� (Characterising the different farming
systems)
លក� ណៈបេច� កេទស និងលក� ណៈេសដ� កិច�របស់្របព័ន�កសិកម� �ក់ព័ន�េ�នឹង៖
�រពិពណ៌�ពីរេបៀបែដលកសិ��ន្រត�វ�នបេង� ើតេឡើង
េ�លគឺ
េតើក��ផលិតកម� អ�ីខ�ះែដល្របព័ន�កសិកម� មួយ្រត�វ�រ
�រពិពណ៌� និង វ ��គពី វ �ធីតួ�ទីៃនកសិ��ន� ំងេ�ះ េ�លគឺ ពីរេបៀបែដល្របព័ន�ដំ�ំ
និង្របព័ន�ចិ��ឹមសត� ្រត�វ�នបូ កប��ល
� ��
និង លទ� ផលេសដ� កិច�ពី�របូ កប��ល
� ៃន្របព័ន�� ំងេ�ះ
ក. �រពិពណ៌�ពីក��ផលិតកម�
 ក��ំងពលកម�
េ�ក��ងតំបន់សិក� �ទូ េ�ក��ំងពលកម� េ�ក��ងកសិ��ន េ្រចើន�ស�ជិកក��ង្រគ� �រ��ល់។
�៉ង�មិញ េពលខ� ះកសិករក៏្រត�វ�រក��ំងពី�ងេ្រ�្រគ� �រមកជួ យក��ង�រ�រកសិ��នផងែដរ។
េយើងព��មកំណត់
េតើនរ�ខ� ះែដល�នវត� �នេ�ក��ងកសិ��ន
េដើម្បីដំេណើរ�រសកម� �ពក��ងកសិ��ន�ន?
េតើមនុស្សប៉ុ��ន�ក់
ែដល្រត�វ�រេដើម្បីបំេពញសកម� �ពក��ង្របព័ន�កសិកម� � ំងអស់េ�ះ?
�ងេ្រ�មេនះ្រត�វ�នេគ�ត់ទុក� ក��ំងពលកម� អចិៃ្រនយ៍ក��ងកសិ��ន៖
ក��ំងពលកម� ក��ង្រគ� �រ
េតើ�នស�ជិកក��ង្រគ� �រប៉ុ��ន�ក់ែដលចូ លរ ួមក��ង�រ�រកសិ��ន?
េហើយចំនួនមនុស្សប៉ុ��ន�ក់ែដល្រត�វ�រេដើម្បីបំេពញ�រ�រ� ំងអស់េ�ះ?
េយើង្រត�វកត់្រ�ស�ជិកនីមួយៗក��ង្រគ� �រ (ឪពុក ��យ កូ ន �ម�យុ និងេភទ �យ � ក� �យ ។ល។)
និងេពលេវ�ែដល�ត់�ចេធ� ើ�រក��ងកសិ��ន�ន
ក៏ដូច�
ក��ែដលេធ� ើេ�យ�ត់មន
ិ �ចចូ លរ ួមក��ង�រ�រកសិ��ន�នដូ ច� រវល់ក��ង�រសិក� �រ�រផ� ះ
ឬ�រ�រេផ្សងៗេទៀត។
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េតើ�រ�រ� ំងអស់្រត�វែបងែចកេ�េ�យស�ជិក��េធ� ើេ�យវ �ធី�?
េតើកំឡ
� ងេពល�ក��ងមួ យ��ំែដល
ឪពុក
��យ
�យ�
និងកូ នេធ� ើ�រេ�ក��ងកសិ��ន
(�្រស័យេ�នឹង�យុ និងេភទ)? េហើយេតើ�រ�រ្របេភទ�ែដលស�ជិកនីមួយៗេធ� ើ?
- ក��ំងពលកម� េ្រ�្រគ� �រ
��ន�រៈសំ�ន់�ស់ក��ង�រដឹង ពី�រ�រែដលក��ំងពលកម� េ្រ�្រគ� �រេធ� ើ។
មុខ�រ សមត� �ព និងលក� ខណ��រ�រែដល�ត់េធ� �
ើ ចស� ិតេ�ក��ង្របេភទ�ងេ្រ�ម៖

ចំនួនៃថ�

• ្របព័ន�ៃន�រជួ យ��េ�វ �ញេ�មក
• ពលកម� ែដលជួ ល (េ�ះបី�តៃម� ៃន�រជួ លក��ងលក� ណៈេ�គយល់ក៏េ�យ)
• �្រស័យេលើទំ�ក់ទំនងសង� មេផ្សងេទៀត
(ឧ�ហរណ៍
ដូ ច��រេ�ះដូ រក��ំង�ថ�រនឹ
� ង�រេ្របើ្រ�ស់ដី�មួ យ
ឬេដើម្បី�ចេ្របើ្រ�ស់ទឹក
ឬ
ខ� ីស��រៈ ឬេ�ស្រ�ប់ភ� �រ)
• ពលកម� ែដលមិនចំ�យ្រ�ក់ជួល
ប៉ុែន� េ�ះដូ រនឹង�រេរៀនសូ ្រត
និងទទួ ល�នបទពិេ�ធន៍
 ដីធ�ី
�ល់្របេភទដី� ំងអស់្រត�វកំណត់អត� ស��ណ
រ ួម�នដូ ច�
សិទ�ក��ង�រ�ន់�ប់ដី
ី
ី
ដែដលេ���យ ដែដលបច��ប្បន� មិនយកមកេ្របើ្រ�ស់ ប៉ុែន� ��ច�នលទ� �ពបង� បេង� ើនផល។
ដំ�ក់�លៃន�រវ ��គេទស�ព
(Landscape
analysis)
ចំណុច�េ្រចើន្រត�វ�នកំណត់អត� ស��ណ និងេលើកយកមកបក្រ�យ។
• េតើទំហំដីប៉ុ��នែដលេ្របើេ�ក��ង្របព័ន�េក្ស្រតបរ ���នៃនទី�ំងរបស់ដី?
• េតើគុណ�ពៃនដី� ំងេ�ះ�៉ងេម៉ចែដរ?
េតើដីេមើលេ��នលក� ណៈដូ ចេម� ចែដរ?
េតើ�ជេ្រ�ប៉ុ��ន? �នជីវ�តិកំ រ �ត�? េតើ��ដីទ�
ំ ប ឬខ� ង់�ប?
• េតើ�ន�រអភិវឌ្ឍន៍អ�ីខ�ះ
(�ន្រប�យទឹក
�ន����ស�
របង)?
េតើ�នេដើមេឈើេ�ក��ងប� ង់ដីេ�ះេទ? េបើ�ន េតើ�នប៉ុ��ន េហើយេគេ្របើ�េដើម្បីេធ� ើអ�ី?
• េតើកសិករ�ច�នលទ� �ពទទួ ល�នធន�នអ� ីខ�ះ?
េតើ�ផ� ល់នូវសុវត� ិ�ពែដរឬេទ?
េតើកសិករ�នសិទ�ិក��ង�រេ្របើ្រ�ស់ក��ំងពលកម� �ថ�រនឹ
� ង�រេ្របើ្រ�ស់ដីឬេទ?
េតើ�នលក� ខណ�អ� ីខ�ះក��ង�រទទួ ល�នធន�ន� ំងអស់េ�ះ
(ទឹក
េដើមេឈើែដល�នេលើដី្រ�ប់)?
 ឧបករណ៍ និងស��រៈ
ឧបករណ៍
និងស��រៈែដល្រត�វ�រេ្របើ្រ�ស់ក��ងសកម� �ព��េ�ក��ង្របព័ន�កសិកម�
ែដល្រត�វេលើកមកសិក�រ ួម�នដូ ច�៖
• ឧបករណ៍េ្របើេ�យៃដ (ចក្រគប់្របេភទ ពូ េ� �ំបិត រ�ស់ ��វ -ល-)
• ស��រៈស្រ�ប់ដឹកជ��ន
� (សូ ម្បីែត កែ��� ង ល� ី ក�ន� ក ែដលេ្របើ្រ�ស់�នែតមួ យ��ំខូច)
�រដឹកជ��ន
� េ�យសត� ឬេ�យម៉ូ តូ
• ស��រៈស្រ�ប់សម� �ត ែកៃច�
និងស��កទុក កសិផលែដល្របមូ លផល�ន
�៉សុីនេ�ក �៉សុីនសម� �ត េប្រចក ជ្រង �ក -ល-)

(ៃស្ប�ល

• កង់ និងម៉ូ តូ
អ� ីែដលេយើង្រត�វ�រគឺ
ឧបករណ៍
និងស��រៈែដល�ំ�
ំ ច់ស្រ�ប់�រេធ� ើេ�យ្របព័ន�កសិកម� �ចដំេណើរ�រេ��ន។
�រ ួម�ន� ំង
ឧបករណ៍េធ� ើពីអ�ី
�នចំនួនប៉ុ��ន
ពិពណ៌�ពីគុណ�ព
និងក��ំងរបស់�
និងែស� ងយល់េ�ក��ងលក� ខណ��កសិករ�ចេ្របើ្រ�ស់��ន
េ�យចំ�យថវ ��រអស់ប៉ុ��ន?
(Didier, ២០១១)។
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ជំពូក ៣
� ��ស� សិក�្រ�វ្រ�វ
វធី

ជំពូក ៣
វ �ធី��ស� សិក�្រ�វ្រ�វ

៣.១

�រេ្រជើសេរ �សតំបន់សិក�

អង� �រអភិវឌ្ឍន៍េសដ� កិច�ជនបទ
(MODE)
េ្រ�ម�រសហ�រណ៍�មួ យ
ឡ���ន
COOPERATION)
សហ្របតិបត� ិ�រណ៍
(LOUVAIN
�នជួ យេលើកកម� សជ
់ ីវ�ព្រប�ជនេខត� កំពង់ធំ
�មរយៈ�រេលើកកម� ស់�រ�ំបែន�
និងចិ��ឹមសត� �លក� ណៈ្រគ� �រ។
្រក �មេ�លេ�របស់
ម៉ូ ដ
ស� ត
ិ េ�ពីរ្រស �កគឺ្រស �កសន��ក
និង្រស �ក��យណ៍។
េ�យ�ន�រ�ំ្រទ�ថវ ��រក��ង�រសិក�្រ�វ្រ�វេ�េលើ�រេសដ� កិច�្រគ� �ររបស់្រក �មេ�លេ�ៃន
គេ្រ�ង
ពី
Louvain
Cooperation
្រសបនឹងេ�លបំណងៃន�រសិក�ពី្របសិទ��
ិ ពេសដ� កិច�ៃនក��ំងពលកម� �ស� ី
ឃុំមួយក��ងចំេ�យឃុំេ�លេ�េផ្សងេទៀតរបស់គេ្រ�ង
្រត�វ�នេ្រជើសេរ �សស្រ�ប់�រសិក�មួ យេនះ
គឺឃុំេ��តជុំ
្រស �ក��យណ៍។
�្រស័យេហតុេនះេទើប្រប�នបទស� ីពី
“
�រសិក�ពីតួ�ទីេយនឌ័រក��ង្របព័ន�កសិកម�
េ�ឃុំេ��តជុំ
្រស �ក��យណ៍
េខត� កំពង់ធំ
”
្រត�វ�នេលើកយកមកសិក�។

៣.២

�រេ្រជើសេរ �សសំ�ក

សំ�កចំនួន
៦៣
្រគ� �រ
្រត�វ�នេ្រជើសេរ �សេ�យេហតុផលេពលេវ�ៃន�រចុះស��សន៍�នរយៈេពលខ� ី
េហើយប�� ីសំណួរនីមួយៗ្រត�វចំ�យេពលេវ�យូរក��ង�រស��សន៍។
។
�៉ង�មិញ
សំ�ក�៉ងតិចបំផុត
៥្រគ� �រ
្រត�វ�នេ្រជើសេរ �សក��ង្របព័ន�នីមួយៗ
េ�យ�្រស័យនឹង��ន�ព�ក់ែស� ងៃនតំបន់េក្ស្រត
បរ ���នៃនតំបន់សិក�។
�ងេ្រ�មេនះ���ងប��ញចំនួនសំ�ក
្រស �ក��យណ៍ េខត� កំពង់ធំ។

ែដល�នេ្រជើសេរ �សពីភូមិ� ំងពីរៃនឃុំេ��តជុំ

��ងទី ៣.១ ៖ �រេ្រជើសេរ �សសំ�កក��ងភូ មិ
សំ�ក�មភូ មិ
មួ យៗ ni
្រស �ក

ឃុំ

េ��ះភូ មិ

ចំនួន្រគ� �រសរុបក��ង
ភូ មិ Ni
សំ�កបុរ
ស

��យ
ណ៍

េ��ត
ជុំ

ថ� ី

១៥៤

១៥

ែ្រពកេ្រ�
ល

១៤៥

១៦

២៩៩

៣១

សរុប
្របភព៖ លទ� ផលៃន�រេ្រជើសេរ �សសំ�ក
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សំ�កសរុ
ប

�គរ
យ (%)

៣៥

៥៥,៥
៥

២៨

៤៤,៤
៥

៦៣

១០០

សំ�ក
�ស� ី
២០
១២
៣២

៣.៣

វ �ធី��ស� ្របមូ លទិន�ន័យ

�រ្របមូ លទិន�ន័យ
�ន�រៈ្របេ�ជន៍�ស់
ស្រ�ប់េធ� �
ើ រឆ��ះប��ំង
��គឲ្យ�នល�
និង វ
ិតល� ន់
ក��ង�រេឆ� ើយតបេ�នឹងេ�លបំណងែដល�នេ្រ�ងទុក។
េ�យ�រចុះ្របមូ លទិន�ន័យក��ង�រសិក�េនះ
នឹងេធ� ើេឡើង�មរយៈ
ទិន�ន័យែដល�ន្រ�ប់
(
Secondary
data
)
និងទិន�ន័យចុះអេង� ត
(Primary
Data)
េហើយេធ� ើ�រ
ស��សន៍��ល់�មួ យ្រប�ពលរដ� ក��ងតំបន់េ�លេ� ែដល�នេ្រជើសេរ �សេ�យេ្របើប�� ីសំណួរ។
៣.៣.១ ទិន�ន័យ�ន្រ�ប់ (Secondary Data)
ទិន�ន័យ�ន្រ�ប់
គឺ�ទិន�ន័យែដល�នមកពីឯក�រេផ្សងៗែដលេគ�នចង្រកងរ ួច។
េហតុេនះ
េដើម្បី
្របមូ ល�នទិន�ន័យ្របេភទេនះ
�ំ�ច់្រត�វេធ� �
ើ រ្រ�វ្រ�វ
និងសំេ�គឯក�រ�ក់ព័ន���ែដល �ក់ព័ន�េ�និង ្រប�នបទដូ ច�៖
-

្រកសួ ងកសិកម� រុ��្រប�ញ់ និងេន�ទ
ប�
� ល័យ�កលវ �ទ�ល័យភូ មិន�កសិកម�
មន� ីកសិកម� េខត� កំពង់ធំ
រ�យ�រណ៍ស�ព
ី ី��ន�ព ភូ មិ ឃុំ ែដលចុះសិក�្រ�វ្រ�វ
��្រស �ក
��ឃុំ
្របព័ន�អុីនធឺេណត
អង� �រ��

៣.៣.២ ទិន�ន័យបឋម (Primary Data)
ទិន�ន័យបឋម
គឺ�ទិន�ន័យ
ែដល�ន�រៈ្របេ�ជន៍បំផុតស្រ�ប់េ�លបំណងរ ួម
ែដល�ចទទួ ល�ន�មរយៈ�រស��សន៍�មួ យ្រប�ពលរដ�
និងអ� ក�ក់ព័ន�េ�ក��ងតំបន់េ�លេ�។
ក. �រស��សន៍េ�យេ្របើ្រ�ស់ប�� ស
ី ណ
ំ ួរ
េដើម្បីទទួ ល�នទិន�ន័យ
ប�� ស
ី ំណួរ្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់ស្រ�ប់�រស��សន៍្រប�ជនក��ងតំបន់សិក�។
ក��ងេ�ះ
�រស��សន៍ក��ង្រគ� �រនីមួយៗ�ំ�ច់្រត�វ�នវត� �ន�ស� ច
ី ូ លរ ួម
េដើម្បី�ចទទួ ល�នព័ត៌�ន
និងទិន�ន័យែដល្រសបេ�នឹង្រប�នបទែដលសិក�ពី “តួ �ទីេយនឌ័រក��ង្របព័ន�កសិកម� េ�ឃុំេ��តជុំ
្រស �ក��យណ៍ េខត� កំពង់ធំ”។
ខ. �រពិ�ក��្រក �ម
�រពិ�ក��្រក �ម្រត�វេធ� ើេឡើងេ�យ�ន�រចូ លរ ួមពី�ស� ្រី ប�ណ�
ែដលមកពីភូមិ� ំងពីៃនសំ�ក
េដើម្បីព�
ិ ក�ពី
ចំនុច��ំង
ចំនុចេខ�យ
និងក����ំងែដល�ស� ជ
ី ួ ប្របទះក��ង�រ�រកសិកម� ។
៣.៤

១០�ក់
ឱ�ស

វ �ធី��ស� វ ��គទិន�ន័យ

ទិន�ន័យែដល�នកមពី�រអេង� ត
និងស��សន៏�មួ យកសិករក��ងតំបន់េ�លេ�
នឹង្រត�វ�នេរៀបចំទិន�ន័យេនះេ��ម្របេភទ
និងចំ�ត់��ក់��ង
Spread
Sheet
ើ រវ ��គេ��មចំណុចនីមួយៗ ែដលនឹងប��ញ�
រ ួចេធ� ើ�រប��ល
� ក��ងកម� វ �ធី Ms. Excel េហើយេធ� �
មធ្យម �គរយ ��ង ្រ�ហ� ិច ដ�្រ�ម។ េដើម្បីេធ� ើច�
ំ ត់��ក់កសិករេ��ម្របព័ន�ផលិតកម� នីមួយៗ
�រសិក��នេ្របើ្រ�ស់រ ូបមន�
Concatenate
រ ួច
Sort
សំ�ក� ំងអស់េដើម្បីេ�យ្រក �មកសិករែដលអនុវត� ដូច��រត់ចូល�ម្រក �មែតមួ យ។
េលើសពីេនះ
�រសិក��នេ្របើ្រ�ស SPSS េដើម្បី វ ��គេ�យ្រ�ស់េ្របើ្រ�ស់ឧបករណ៍ចំនួនពីរគឺ Frequency និង
Crosstab។ រ ួចប��ល
� ក��ងកម� វ �ធី Ms. Word េដើម្បីបក្រ�យ �មចំណុចនីមួយៗ និងចង្រកង��រ�។
�រវ ��គទិន�ន័យ�នពីរែបបគឺ៖
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៣.៤.១ �រវ ��គទិន�ន័យែបបគុណ�ព
គឺ�ទិន�ន័យ
ែដលឆ��ះប��ំងពីទស្សនៈយល់េឃើញ
គំនិតរបស់អ�កផ� ល់កិច�ស��សន៍។
្រគប់ទិន�ន័យ� ំងអស់ែដលទទួ ល�ន
្រត�វេគយកមកេធ� ើ�រសំេ�គយកគំនិតរ ួម
េដើម្បីប��ញដល់��រណជនឲ្យយល់
និង��ល់ពី��ន�ពពិតក��ងតំបន់សិក�។
ទិន�ន័យ� ំងអស់េនះទទួ ល�ន�មរយៈ�រវ ��គ SWOT �េដើម។
៣.៤.២ �រវ ��គទិន�ន័យែបបបរ ��ណ
គឺ�ទិន�ន័យែដល�ក់ទងនឹងតួ រេលខ ដូ ច�ក��ំងពលកម� ក��ង្រគ� �រ ក��ំងពលកកម� �ស� ី
ចំណូលក��ងកសិ��ន ចំ�យក��ងកសិ��ន ្របសិទ�ិ�ពេសដ� កិច�។
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ជំពូក ៤
លទ� ផល និង�រពិ�ក�

ជំពូក ៤
លទ� ផល និង�រពិ�ក�
៤១.

��ន�ពទូ េ�ៃនតំបន់សិក�

៤.១.១ ��ន�ពទូ េ� និងទី�ំងភូ មិ��ស� េខត� កំពង់ធំ
េខត� កំពង់ធំ
គឺ�េខត� មួយែដលស� ិតេ�ចំៃផ� ក�
� លៃន្រពះ���ច្រកកម���
និង�នចំ�យផ� វ�
១៦៨
គីឡ�ែម៉្រតពីទី្រក �ងភ� ំេពញ
�មបេ�
� យផ� វ�តិ
�
េលខ៦។
េខត� េនះ�ន្រពំ្របទល់៖
- �ងត្ប
� ង �ប់េខត� កំពង់�ម និងេខត� កំពង់��ំង
- �ងេជើង
�ប់េខត� ្រពះវ ��រ
�គឦ�ន
�ប់េខត� ស�ឹងែ្រតង
�ប់េខត� េសៀម�ប

និង�គ�យ័ព្យ

- �ងលិច �ប់បឹងទេន� �ប
- �ងេកើត �ប់េខត� ្រកេចះ។
េខត� កំពង់ធំ�េខត� ែដល�នៃផ�ដីធំទី២េ�ក��ង្របេទសកម���េស� ើនឹង ១៣ ៨១៤ គីឡ�ែម៉្រត�េរ�
ែដល�ន ៨ ្រស �ក-្រក �ង, ៨១ ឃុំ-ស��ត់ និង ៧៣៤ ភូ មិ ែដល�នចំនួន្រប�ជនសរុប ៧៦៣.៩៤៣ �ក់
្រសីចំនួន
៣៩១.៩៣០ �ក់។ េខត� កំពង់ធំ �នៃផ�ដីកសិកម� ចំនួន ២៤៩,៣០០ ហិក�
ែដលក��ងេ�ះៃផ�ដី្រស� វវស��នចំនួន
២១៣.៤២៦ហិក�
និង្រស� វ្រ�ំង
៤៣.៩៩៨ហិក�។

្រស� វ� ំងពីររដូ វេនះេគ�៉ន់��ន�
្រស� វវស��នចំនួន
៥២៩.២៩៦េ�ន
១៩៣.៩៣២េ�ន (រ�យ�រណ៍មន� ីរកសិកម� េខត� កំពង់ធំ, ២0១៥)។

ឯ្រស� វ្រ�ំង�នចំនួន

៤.១.២ ��ន�ពទូ េ�្រស �ក��យណ៍
្រស �ក��យណ៍
គឺ�្រស �កមួ យក��ងចំេ�ម្រស �ក-្រក �ង� ំង៨
របស់េខត� កំពង់ធ។ំ
េហើយ្រស �កេនះគឺ�្រស �កមួ យែដល�ន�ររ �កចេ្រមើនគួ រសមេបើេ្រប�បេធៀបេ�នឹង្រស �ក��។
�ររ �កចេ្រមើនេនះប�
� លមកពី្រស �កេនះ
ឆ� ង�ត់េ�យផ� វ� �តិេលខ៦
ែដល�ផ� វ� េភ� �វេទសចរណ៍េធ� ើដំេណើរេ��ន់េខត� េសៀម�ប។
មួ យវ �ញេទៀត
គឺ្រស �កេនះ�នស� ឹងជីនិតហូ រ�ត់ ែដលស� ឹងេនះអំេ�យផលដល់�រេធ� ើកសិកម� និង�រេន�ទ។
ក��ង្រស �ក��យណ៍�នឃុច
ំ ំនួន១៨ឃុំ
និង�ន្រប�ជន
៤១.៦៤៦
្រគ� �រេស� ើនឹង
២០១.០៥៩�ក់
ក��ងេ�ះ�ន�ស� ីចំនួន
១០៣.០៤០�ក់។
្រប�ជន�ន្រប�ណ
៧៦,៩
�គរយ�នមុខរបរ�កសិករេធ� ើែ្រសចំ�រ
េ្រ�ពីេនះ្របកបរបរប��ប់បន្ស ំេផ្សងេទៀតដូ ច��ំដំ�ហ
ំ ូ បែផ� ចិ��ឹមសត� �ងច��ក់ �ងេឈើ
និងលក់ដូរ
បន� ិចបន� �ច។
្រស �ក��យណ៍�ន្រពំ្របទល់ដូច�ងេ្រ�ម៖
- �ងត្ប
� ង ទល់នឹង ្រស �កៃ្រពឈ ្រស �កេជើងៃ្រព និង��យ (េខត� កំពង់�ម)
- �ងេជើង ទល់នឹង ្រស �កសន��ក (េខត� កំពង់ធ)ំ
- �ងលិច ទល់នឹង ្រស �កជលគិ រ � និង្រស �កកំពង់ែលង (េខត� កំពង់��ំង)
- �ងេកើត ទល់នឹង ្រស �កស� ឹង្រតង់ និង្រស �កច��រេលើ (េខត� កំពង់�ម)

៤.១.៣ ��ន�ពទូ េ�ឃុំេ��តជុំ
ក. ទី�ង
ំ ភូ មិ��ស� ៃនឃុេំ ��តជុំ
ឃុំេ��តជុំ
គឺ�ឃុំេ��គ�ងេជើងៃនទីរ ួម្រស �ក��យណ៍
១៨,៦គីឡ�ែម៉្រតពីទីរ ួម្រស �ក��យណ៍
េហើយ�នចំ�យ្របែហល
៤០
ឃុំេ��តជុ�
ំ ន្រពំ្របទល់៖

ែដល�នចំ�យ
គីឡ�ែម៉្រតពីទីរ ួមេខត� ។

- �ងត្ប
� ង ទល់នឹង ឃុំចុងដូ ង ្រស �ក��យណ៍
- �ងេជើង ទល់នង
ឹ ឃុំេ�� ឃុំ�ំង្រត�ំង និងឃុំ្រ��ទ ្រស �កសន��ក
- �ងលិច ទល់នឹង ឃុំកំពង់�� ្រស �កសន��ក
- �ងេកើត ទល់នឹង ឃុំេ�� ្រស �កសន��ក
ឃុំេ��តជុែំ ចកេចញ� 9 ភូ មិែដល�ន្រប�ជនសរុប ៨.៩៥៥�ក់ ្រសី ៤.៥៥៨�ក់។
ខ. ��ន�ពឃុេំ ��តជុ�
ំ េពលបច��ប្បន� េលើ វ �ស័យកសិកម�
ឃុំេនះ�នៃផ�ដីកសិកម� សរុប��ំ ២០១៤ គឺ ៣.៧៦៥ ហិក� េ�យៃផ� ដីែ្រស្រ�ំងសរុប ២៧០
ហិក� ៃផ� ដ្រី ស� វ្រ�ំង�ំដុះ�ក់ែស� ង�ន ២៧០ ហិក� ៃផ� ដីែ្រសវស�សរុប ៣.៤៩៥ ហិក�
ៃផ� ដ្រី ស� វវស��ំដុះ�ក់ ែស� ង�ន ២.៩៣២ ហិក�។ ្រស� វ្រ�ំងទទួ ល�លទិន�ផល�មធ្យម ៤
េ�នក��ងមួ យហិក� និង្រស� វវស�ទទួ ល�នទិន�ផល�មធ្យម ២ េ�នក��ងមួ យហិក�។ �ក់ែស� ង
េយើងេឃើញ�ទិន�ផល្រស� វ្រ�ំងខ� ស់�ងទិន�ផល
្រស� វវស�
ី ដ
ប៉ុែន� ៃផ� ដ�
ំ ុះ្រស� វ្រ�ំងែបរ��នចំនួនតិច�ង្រស� វវស�េ�វ �ញ។
មូ លេហតុ
គឺប�
� លមកពី្របព័ន�េ្រ�ច្រសពក��ងឃុំេ�រដូ វ្រ�ំងមិន�ន់្រគប់្រ�ន់េ�េឡើយេទ។
ដីែ្រសែដលទទួ ល�នពី្របព័ន�េ្រ�ច្រសព �នចំនួន្រតឹមែត ៦០ ហិក�ប៉ុេ�
� ះ ែដលេស� ើនឹង ១,៦
�គរយៃនៃផ� ដីែ្រសសរុប។
េហតុេនះេហើយ
្រប�ជនក��ងឃុំ
�គេ្រចើន�ចេធ� ើែ្រស�នែតម� ងប៉ុេ�
� ះក��ងមួ យ��ំ
គឺ្របេភទពូ ជ្រស� វ្របៃពណី
េ�យពឹងែផ� កេលើទឹកេភ� �ង។
បច��ប្បន� េនះ េ�យទិន�ផល្រស� វ�ប កសិករមួ យចំនួន�នទុកែ្រស�ត់េ�យេ�ទំេនរេ�ល
�ពិេសសែ្រសេ្រ�មែដលស� ិតេ���យពីភូមិ។
ដីែ្រសែដលទំេនរេ�ះ
សព� ៃថ�្រត�វ�នេគយកេធ� �
ើ ដីស្រ�ប់��លសត�
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�ហនៈ��
ដូ ច�េ�្រកបី
�េដើម។
ផ��យេ�វ �ញ
កសិករ�នបេង� ើនផលិត�ពដីធ�ី
េ�យ�រ�ំដុះដំ�ដ
ំ ំឡ�ងមីេ�េលើដីែ្រសេលើ
ែដលេ�ជិតភូ មិ។
ចំែណក
�រេធ� ើកសិកម�
�នលក� ណៈទំេនើបកម� �មុន េ�យេយើងសេង� ត�ន�រេ្របើ្រ�ស់េ្រគ�ងយន� ដូ ច� ្រ�ក់ទ័រ េ�យន�
�៉សុីនេ�ក �៉សុីន្រច�ត �៉សុីនកិន្រស� វ �៉សុីន�ប់ដំឡ�ង ជំនួសក��ំងេ�្រកបី និងក��ំងមនុស្ស។
ទិន�ន័យេ�ក��ងឯក�រព័ត៌�ន ស� ីពី��ន�ពឃុំ េ��តជុំ ��ំ២០១៥ �នេ�យដឹង� ក��ងឃុំ
�ន្រ�ក់ទ័រស្រ�ប់ភ� �រដីចំនួន ៩េ្រគ�ង េ�យន� ស្រ�ប់ភ� �រដីចំនួន ១៨៩ េ្រគ�ង �៉សុីន្រច�ត្រស� វចំនួន
២ េ្រគ�ង និង�៉សុីនស្រ�ប់េ�ក្រស� វចំនួន ៣៦ េ្រគ�ង (��ឃុំ, ២០១៥)។
គ. មុខរបរ្រប�ជន
ក��ងចំេ�ម្រប�ជនសរុប ្រប�ជនែដល្របកបមុខរបរេធ� ើកសិកម� �នចំនួន ៨១,៣ �គរយ
និង្រប�ជនែដល្របកបមុខរបរចំបងេ្រ�ពី វ �ស័យកសិកម�
�នចំនួន
១៨,៧
�គរយ។
្រប�ជន�នមុខរបរចំបង
គឺេលើ
វ �ស័យកសិកម� �នដូ ច� េធ� ើែ្រស �ំដំ�រំ យៈេពលែវង ចិ��ឹមសត� និងេន�ទ។ េ្រ�ពីេនះ
េ��នមុខរបរេផ្សងេទៀត ដូ ច� �ជីវកម� �ងផ� ះ �ង�ត់េដរ េឡើងេ��ត េដរកេន� លរ�េចក
េដរស� ឹកេ��ត ្រកងអ្រងឹង និងលក់ក��ំងពលកម� �េដើម។ �មរយៈទិន�ទ័យពី��ក់ឃុំ ��ំ ២០១៥
អ� ក្របកបមុខរបរសិប្បកម� និង�ជីវកម� េ�យេ្រគ�ងយន� �ន �៉សុីនកិន្រស� វ��តមធ្យមនិងធំ ចំនួន
១០ កែន� ង កែន� ងជួ សជុលកង់មតូ
៉ូ ចំនួន ២ កែន� ង។ ចំែណក អ� ក្របកបមុខរបរផ� ល់េស�កម� �ន
អ� កលក់េ្រគ�ងបរ �េ�គ និងទំនិញេ្របើ្រ�ស់ ៥ កែន� ង អ� កលក់េ��វែស្បកេជើង និងេ្រគ�ង្រកអូ ប ២
កែន� ង អ� កលក់េ្រគ�ងអល��រ ២ កែន� ង អ� កផ� ល់េស�កម� ��តតូ ចដូ ច� �ង�ត់សក់ ១ កែន� ង
និងអ� កេធើ��ជីវកម� ��តតូ ចដូ ច� លក់�យ គុយ�វ ២ កែន� ង (��ឃុ,ំ ២០១៥)។

ឃ. ចំ�ក្រស �ក
ចំ�ក្រស �ក
�នេ្រចើន្របេភទ�ស់
េហើយេ�លបំណងៃន�រចំ�ក្រស �ករបស់បុគ�ល��ក់ៗគឺខុស��។
្រប�ជនក��ងឃុំេ��តជុ�
ំ គេ្រចើន
េធ� ើច�
ំ ក្រស �កេដើម្បីែស� ងរក�រ�រេធ� ើ។
ចំ�ក្រស �កេ�ភ� ំេពញគឺ�្របេភទចំ�ក្រស �កពីទជ
ី នបទេ�ទី្រក �ង (Rural-urban migration) េ�យ
យុវជនេ្រចើនេ�េធ� ើ�កម� ករសំណង់ និង
យុវ�រ �េ្រចើនេ�េធ� ើ�កម� �រនីេ�ងច្រក។ យុវជន
េធ� ើចំ�ក្រស �ក�គេ្រចើន�ចំ�ក្រស �ក�មរដូ វ�ល
(េ្រ�យពីរ ួចៃដពី�រេធ� ែើ ្រសច��រ)
េដើម្បីរក្រ�ក់ចំណូលបែន� មជួ យ្រគ� �រ។ ចំែណក យុវ�រ � គឺេ�េធ� �
ើ រេ�ភ� ំេពញ�ប់េពញមួ យ��ំ
េ�យ្រ�ន់ែតេផ�ើរ្រ�ក់្រប�ំំែខមកផ� ត់ផ�ង់្រគ� �រ េហើយ ៤ េ� ៥ ែខ េទើបមកេលងផ� ះម� ង ។ េ្រ�ពី
ចំ�ក្រស �កេ��ន់�ជ�នីភ�ំេពញ ក៏�ន�រចំ�ក្រស �កេ�េខត� ��ែដរ ដូ ច� េខត� កំពង់�ម
េខត� េសៀម�ប និងេ�ទីរ ួមេខត� កំពង់ធំ��ល់ ក��ងេ�លបំណងែស� ងរក�រ�រដូ ច��។ �៉ង�មិញ
ក៏�ន�រេធ� ើចំ�ក្រស �កក��ងតំបន់(Internal
migration)ផងែដរ
ពិេ្រ�ះេ�ក��ងឃុំ
�ត។
ពុំសូវ�នសកម� �ពេសដ� កិច�េ្រចើនស្រ�ប់េ�យ្រប�ជន្របកបរបរចិ��ឹមជី វ
្រប�ជនមួ យចំនួនធំ �នេធ� ើប��ស់ទី�្រប�ំៃថ� (Daily Commuters) េ�ឃុំ ឬ្រស �កែដលេ�ជិតៗ
េដើម្បីែស� ងរក�រ�រេធ� ើ និង្រតលប់មកផ� ះ វ �ញ�េរៀង�ល់ៃថ� ។ េ�ក��ងឃុំ �ស� ីមួយចំនួន ដឹក្រតី បែន� សត�
ឬនំ បែង� ម�� �មម៉ូ តូ ឬកង់ េដើម្បីេ�លក់េ�ឃុំ និង្រស �កដៃទេទៀត។ ចំែណកបុរស ែស� ងរក

��ងទី ៤.១ ��ងចំនួនជនចំ�ក្រស �កឃុំេ��តជុំ
ល.រ
ភូ មិ
ក��ង្របេទស

េ្រ�្របេទស

សរុប

១

េ��តជុំទ១
ី

៣៨

១១

៤៩

២

េ��តជុំទ២
ី

១៧

៣០

៤៧

៣

េ��តជុំទី៣

៣០

១៨

៤៨

៤

េ��តជុំទី៤

១៤

០

១៤

៥

េ��

១៤២

១៨

១៦០
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៦

ែ្រពកេ្រ�ល

-

-

-

៧

ប��យ�ស់

១៣៥

២៦

១៦១

៨

ថ� ី

១០៩

១៩

១២៨

៩

កង�ស

២៥៨

៤

២៦២

១០

សរុប

៧៤៣

១២៦

៨៦៩

្របភព៖ទិន�ន័យ��ន�ពឃុំ��ំ២០១៥
�រ�រសំណង់េធ� ើ �គេ្រចើនេ�ឯកំពង់ថ�។ េ�យឃុំេ��តជុំស�ិតេ�ជិតរមនីយ��ន បឹងស្រមឹត
(ឃុំចុងដូ ង)
្រប�ជនមួ យចំនួន �ចទទួ ល�ន�រ�រេធ� ើ� អ� កអ�ម័យ អ� កែថសួ ន
អ� កលក់សំបុ្រតចូ លេលងកម�ន�
និងកម� ករសំណង់
េហើយ�ច្រតលប់មកផ� ះ វ �ញេរៀង�ល់��ច។
េ្រ�ពី�រេធ� ើចំ�ក្រស �កក��ង្របេទសក៏�ន�រេធ� ច
ើ ំ�ក្រស �កេ�េ្រ�្របេទសផងែដរ
�នដូ ច�
្របេទសៃថ
្របេទសកូ េរ�
�េដើម។
��ង�ងេលើ
�តួ េលខប��ញពីចំនួនជនចំ�ក្រស �កេ�ក��ង្របេទស និងេ្រ�្របេទសរបស់ឃុំេ��តជុ។ំ
ង. េហ��រច�សម� ន
័ � សង� មក��ងឃុេំ ��តជុំ
េ�ក��ងឃុំ �នផ� វ� សរុប ២១.៣០០ ែម៉្រត
ក��ងេ�ះ ផ� វ� ក��ងឃុំ្រ�លេ�យ្រគ� សស្រកហម
�ន្របែវងសរុប ១២.០០០ ែម៉្រត និងផ� វ� ្រស �កឆ� ង�ត់ឃុំ �ន្របែវង ៩.៣០០ ែម៉្រត។
្របេភទ��េរៀនេ�ក��ងេខត� �នចំនួន ៧ កែន� ងដូ ច�៖
- មេតយ្យសហគមន៍ចំនួន ១ កែន� ង្រត�វ� ៥ ��ក់
- មេតយ្យរដ� ចំនួន ១ កែន� ង្រត�វ� ៤ បន� ប់
- បឋមសិក�រដ� ចំនួន ៤ កែន� ង្រត�វ� ២៧ បន� ប់
- អនុ វ �ទ�ល័យរដ� ចំនួន ១ ្រត�វ� ៤ បន� ប់
ចំនួន្រគ�ែដលបេ្រង�ន��ល់េ��ម��េរៀន�ងេលើេនះ
េ�យមិន�ប់ប��ល
� ចំនួនបុគ�លិកេធ� ើ�រ�រក��ង�រ ��ល័យ�ន៖
- ចំនួន្រគ�បេ្រង�ន��ល់េ�មេតយ្យសហគមន៍ ៥ �ក់
- ចំនួន្រគ�បេ្រង�ន��ល់េ�មេតយ្យរដ� ៤ �ក់
- ចំនួន្រគ�បេ្រង�ន��ល់េ�បឋមសិក�រដ� ២២ �ក់
- ចំនួន្រគ�បេ្រង�ន��ល់េ�អនុ វ �ទ�ល័យរដ� ១០ �ក់
្របភព៖ ទិន�ន័យ��ន�ពឃុំ��ំ២០១៥
៤.១.៤ ��ន�ពទូ េ�របស់កសិករ
ក. ��ន�ពេយនឌ័ររបស់េម្រគ� �រ
��ន�ពេយនឌ័ររបស់េម្រគ� �រពិត��ន�រៈសំ�ន់ក��ង�ររក្រ�ក់ចំណូល
និងបេង� ើន្រ�ក់ចំណូល ក��ង្រគ� �រ។ �ម�រសិក��នប��ញ� �ន�ស� ែី ដល�េម្រគ� �រចំនួន ១២
្រគ� �រ េស� ើនឹង ១៩ �គរយ េហើយ�នបុរស�េម្រគ� �រចំនួន ៥១្រគ� �រ េស� ើនឹង ៨១ �គរយ ។
េបើ�មតួ េលខ េយើងសេង� តេឃើញ� េម្រគ� �រែដល��ស� ី�នចំនួនតិច�ង េម្រគ� �រែដល�បុរស។
េនះប��ញ�
បុរសនូ វែត�នសមត� �ព
អំ�ច�អ� ក្រគប់្រគងែបងែចកធន�ន
េធ� ើ�រសេ្រមចចិត��� និង�នទំនួលខុស្រត�វខ� ស់ចំេ�ះ្រគ� �រេ្រចើន�ង�ស� ។ី
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��ន�ពេយនឌ័រេម្រគ� �រ
១០០
៨១%

៨០
៦០
៤០

១៩%

២០
០
បុរស

�ស� ី

ដ�្រ�មទី ៤.១ ៖ �គរយៃន��ន�ពេយនឌ័រ របស់េម្រគ� �រ
ខ. ��ន�ព្រគ� �ររបស់េម្រគ� �រ
�រសិក�េនះ�នេ�លបំណងចង់ដឹង
ពីក��ំងពលកម�
ក៏ដូច�
�រ្រគប់្រគង�រ�រ�ជីវកម� កសិកម� និងមុខរបរេផ្សងៗេទៀត។ ក��ងេ�ះេយើងសេង� តេឃើញ�
�ស� ីេ�ែត�ក��ំង�៉ងសំ�ន់េ�ក��ង្រគ� �រែដលមិន�ចខ� ះ�នេហើយចំេ�ះេម្រគ� �រែដល�នេភ
ទ��ស� គ
ី ឺ�អ� ករក្រ�ក់ចណ
ំ ូ លផង និង្រគប់្រគង្រគ� �រផង។ �ក់ែស� ង េម្រគ� �រែដល��ស� �
ី ំង ១២
្រគ� �រេ�ះ
សុទ�ែត�ន��ន�ព្រគ� �រ��ស� េី ម�៉យ។
េនះប��ញ�
�ស� ីែដល�េម្រគ� �រ
្រត�វ�នទំនួសខុស្រត�វខ� ស់ក��ង្រគ� �រ េ�យ�ត់្រត�វ�នតួ �ទីេ្រចើន �អ� ករក្រ�ក់ផ�ត់ផ�ង្រ់ គ� �រផង
និង�េមើលែថក��ង្រគ� �រផង។
��ងទី ៤.២៖ ��ន�ពេម្រគ� �រក��ងតំបន់សិក�
បុរស
ល.រ

��ន�ពរបស់េម្រគ� �រ

�ស� ី

ចំនួន(�ក់)

�គរយ

ចំនួន(�ក់)

�គរយ

១

េ�លីវ

-

-

-

-

២

េរៀប�រ

៥១

៨១

-

-

៣

ែលងលះ

-

-

-

-

៤

េម�៉យ/េ�ះ�៉យ

-

-

១២

១៩

៥

សរុប

៥១

៨១

១២

១៩

្របភព៖ ទិន�ន័យអេង� ត
គ. ក្រមិតវប្បធម៌របស់េម្រគ� �រ
�មរយៈ��ងទី ៤.៣ ប��ញ� េម្រគ� �រែដល�បុរស �នក្រមិតវប្បធម៌ខ�ស់បំផុត្រតឹម��ក់
វ �ទ�ល័យ។
ចំែណក
េម្រគ� �រែដល��ស� ី វ �ញ
�នក្រមិតវប្បធម៌ខ�ស់បំផុត្រតឹមែត��ក់បឋមសិក�ប៉ុេ�
� ះ។ �គេ្រចើន�ស� ីមន
ិ �នចូ លេរៀន គឺ�ន
៧�ក់ ៃន១២�ក់ និង ៥�ក់េទៀត េរៀន�ន្រតឹម��ក់បឋម។ េបើេ�ះបី� េម្រគ� �រែដល�បុរស
�ន�រអប់រ�ខ�ស់�ង�ស� ក
ី ៏ពិតែមន
ែត�នេម្រគ� �របុរសែត
៨
�ក់េស� ើនឹង
១២,៧
�គរយប៉ុេ�
� ះែដលេរៀន�ន��ក់អនុ វ �ទ�ល័យ
និង
៥
�ក់
េស� ើនឹង
៧,៩
�គរយប៉ុេ�
� ះែដលេរៀន�ន្រតឹម��ក់
វ �ទ�ល័យ។
េម្រគ� �របុរសែដលេរៀន�ន្រតឹម��ក់បឋមសិក��នរហូ តដល់េ�
៤៩,២
�គរយ។
មូ លេហតុែដលប�
� លេ�យេម្រគ� �រទទួ ល�ន�រអប់រ� ពិេ្រ�ះេ�ក��ងឃុំព�
ុំ ន��េរៀន្រគប់្រ�ន់
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ដូ ច�នប��ញក��ង��ងទី ៤.១។ ក��ងតំបន់�ន្រតឹម��ក់អនុ វ �ទ�ល័យប៉ុេ�
� ះ។ េបើសិស�នុសិស្ស
ចង់បន� េ���ក់ វ �ទ�ល័យ ្រត�វេ�បន� េ��ំង្រក�ំងែដលសិ� តេ���យពីភូមិ។ ��ឧបសគ� មួ យ
ក��ង�របន� �រសិក�
�ពិេសស�ស� ី
េ�យ��យប៉ះ�ល់ដល់សុវត� ិ�ព��ល់ខ� �ន។
ម៉�ងវ �ញេទៀត
ក��ទំេនៀមទំ�ប់្របៃពណី
ក៏�ក���ំងស� ះមិនេ�យ�ស� ីបន� �រសិក��នខ� ស់។
ដូ ចែដល�នលឺ�ស់ៗពីមន
ុ និ�យ�
េក� ង្រសីេ�យេរៀនេ្រចើន��ចេចះសរេសរសំបុ្រតេស� �
ឬ
្រសីបង� ិលច���នមិនជុ។ំ
ក��មួ យេផ្សងេទៀត គឺេ�យ�រក្រមិតជីវ�ព្រកី្រក េធ� ើេ�យ� ំងកុ��
កុ� រ � េ�ះបង់េ�ល�រសិក�� ំងក�
� លទី េដើម្បីជួយ�រ�រក��ងកសិ��ន ឬរក�រ�រេផ្សងេទៀតេធ� ។ើ
ប៉ុែន�
េបើសិន�នជេ្រមើសរ�ងកូ ន្រប �ស
និងកូ ន្រសី
ឪពុក��យេ្រចើនទុកឱ�សេ�យកូ ន្រប �ស��ងកូ ន្រសី។ � ំងអស់េនះ �ក���ងេ្រ�។ �៉ង�មិញ
�នក���ងក��ងមួ យចំនួនែដរ ែដលប�
� លេ�យកុ�រេ�ះបង់េ�ល�រសិក�រ េ�យកុ�រខ� �នឯង
មិន�ប់�រម� ណ៍ក��ង�រេរៀនសូ ្រត ចង់រក�រ�រេធ� ើ ឬេ���ល្រកបីេ�យ�រ�ន��េ្រចើន។

��ងទី ៤.៣៖ ក្រមិតវប្បធម៌េម្រគ� �រក��ងតំបន់សិក�
ក្រមិតវប្បធម៌របស់េម្រគ� �រ
េភទរបស់
មិនេចះអក្សរ
បឋមសិក�
អនុ វ �ទ�ល័យ
វ �ទ�ល័យ
េម្រគ� �រ ចំនួ
ចំនួ
ចំនួ
ចំនួ
�គរ
�គរយ
�គរយ
�គរយ
ន
ន
ន
ន
យ
បុរស
៧
១១.១
�ស� ី
៧
១១.១
សរុប
១៤
២២.២
្របភព៖ទិន�ន័យ វ ��គ

៣១
៥
៣៦

៤៩.២
៧.៩
៥៧.១

៨
០
៨

១២.៧
០
១២.៧

៥
០
៥

៧.៩
០
៧.៩

សរុប
ចំនួ
�គរ
ន
យ
៥១
១២
៦៣

៨១
១៩
១០០

ឃ. មុខរបរចំបង ប��ប់បន្ស ំរបស់េម្រគ� �រ
មុខរបររបស់្រប�ជន ្រត�វ�នេគែបងែចក� ៣ ្របេភទ�នដូ ច� �រ�រកសិកម�
�រ�រេ្រ�កសិកម�
និង�រ�រមិនែមនកសិកម� ។
�រ�រកសិកម�
��រ�រែដលបង� បេង� ើនផលកសិកម� េ�ក��ងកសិ��នរ ួម�នដូ ច��រ�ំដំ�្រំ ស� វ ដំ�ច
ំ ��រ បែន�
�រចិ��ឹមសត�
�រចិ��ឹម្រតី។ល។
េ�ក��ងតំបន់សិក�
េម្រគ� �រែដល្របកប�រ�រកសិកម� �ន្រប�ណ� ៨៣ �គរយ។ ចំែណក �រ�រេ្រ�កសិកម�
�នដូ ច�អ� កសុីឈ� �លក��ងកសិកម� េន�ទ េឡើងេ��ត ែដលកសិករមិន�នដីស្រ�ប់បង� បេង� ើនផល
ប៉ែុ ន� េធ� �
ើ រ�រែដល�ំ្រទដល់�រផលិត
កសិផល។ េ�ក��ងតំបន់សិក�
មិន�នេម្រគ� �រ�ែដលពឹងែផ� កេលើមុខរបរេ្រ�កសិកម� �ចំបងេ�ះេទ
ពិេ្រ�ះកសិករសុទ�ែត�នដីបង� បេង� ន
ើ ផលេ�ះតិចក� ីេ្រចើនក� ី។
�៉ង�មិញ
កសិករែដល�នជីវ�ពខ្សត់េខ�យ
�ន្របកប�រ�រេ្រ�កសិកម� ��រ�រប��ប់បន្ស ំ
េដើម្បីរក្រ�ក់ចំណូលបែន� មជួ យ្រគ� �រ។
�រ�រមិនែមនកសិកម�
��រ�រែដលមិន�ក់ពន
័ � នឹងកសិកម� �នដូ ច� �ជីវករ កម� ករសំណង់ ម�ន� ី�ជ�រ �ងេធ� ើផ�ះ។
�ក់ែស� ង េម្រគ� �រែដល�នមុខរបរចំបងមិនែមនកសិកម� �ន្រប�ណែត ១៧ �គរយប៉ុេ�
� ះ។

មុខរបរចំបងរបស់េម្រគ� �រ

១៧%

កសិកម�
មិនែមនកសិកម�
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៨៣%

ដ�្រ�មទី ៤.២ ្របេភទមុខរបរចំបងរបស់េម្រគ� �រ
��ងទី ៤.៤ ្របេភទមុខរបរចំបងរបស់េម្រគ� �រ
្របេភទមុខរបរ

ចំនួន

�គរយ

៥២

៨២,៥

អ� កែថសួ ន

១

១,៦

អ� កត�ញកេន� រ, ស� ឹក, អ្រងឹង

៣

៤,8

កម� ករសំណង់

២

៣,២

�ងផ� ះ

១

១,៦

ម�ន� ី�ជ�រ

១

១,៦

�ជីវករ

១

១,៦

េមផ� ះ

២

៣,២

៦៣

១០០

កសិករ

�រ�រកសិកម�

�រ�រមិនែមនកសិកម�

សរុប
្របភព៖ទិន�ន័យ វ ��គ

ង.មុខរបរប��ប់បន្ស ំរបស់េម្រគ� �រ
េ្រ�ពីមុខរបរចំបង
េម្រគ� �រ្រត�វ�នមុខរបរប��ប់បន្ស ំេផ្សងេទៀត
េដើម្បីផ�ត់ផ�ង់ជីវ�ព្រគ� �រ។
េ�ក��ងតំបន់សក
ិ �
េបើេ�ះបី��ត់�នមុខរបរចំបង�រ�រមិនែមនកសិកម� ក�ី
េ�រដូ វេធ� ែើ ្រស�ត់ែតង��តេពលមកេធ� ើែ្រស��រ�រប��ប់បន្ស ំ។
ចំែណក
េម្រគ� �រែដល�ន�រ�រកសិកម�
ក៏ដូច��
�ត់ែតងរក�រ�រេ្រ�កសិកម�
និងមិនែមនកសិកម� មកេធ� ើបែន� ម
េដើម្បីផ�ត់ផ�ង់ជីវ�ព្រគ� �រ។
អ� កខ� ះ
េ�រដូ វេធ� ើែ្រស
�ត់េឆ� �តេពលភ� �រែ្រសខ� �នឯងផង
និងភ� �រេ�យេគផងេ�យេគផង
េដើម្បីយកកៃ្រម។
ដល់រដូ វ្របមូ លផលដំឡ�ង �ត់េ�សុីឈ� �លដកដំឡ�ង និង�ប់ដំឡ�ង។ �ពិេសស េ�យតំបន់សិក�
េ�ជិតដងស� ឹងជីនិតស� ឹងជីនិត
និងសម្ប
� រេ�យបឹងបួ រ
កសិករ�ចេន�ទ
េដើម្បីទុកបរ �េ�គខ� �នឯងខ� ះ និងលក់ដូរ�នខ� ះ។ េ្រ�ពីេនះ ្រប�ជនខ� ះ្របកបរបរមិនែមនកសិកម�
ដូ ច� �ង�ងសង់ផ�ះ អ� កលក់ដូរ និងកម� ករសំណង់�េដើម។

មុខរបរប��ប់បន្ស ំរបស់េម្រគ� �រ

២០%
៣៧%

កសិកម�
េ្រ�កសិកម�
មិនែមនកសិកម�

ដ�្រ�មទី ៤.៣ ្របេភទមុខរបរប��ប់បន្ស ំរបស់េម្រគ� �រ
��ងទី ៤.៥ ្របេភទមុខរបរប��ប់បន្ស ំរបស់េម្រគ� �រ
៤៣%
្របេភទមុខរបរ
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ចំនួន

�គរយ

�រ�រកសិកម�

�រ�រេ្រ�កសិកម�

�រ�រមិនែមនកសិកម�

កសិករ

៦

២០

អ� កសុីឈ� �លភ� �រ

២

៦,៧

អ� កសុីឈ� �លក��ងកសិកម�

១

៣,៣

អ� កគ��លេ�-្រកបី

២

៦,៧

អ� កេន�ទ

៧

២៣,៣

�ងផ� ះ

៥

១៦,៧

កម� ករសំណង់

៧

២៣,៣

៣០

១០០

សរុប
្របភព៖ទិន�ន័យ វ ��គ
៤.២

�រែបងែចក្របេភទ�រ�ររ�ងបុរស និង�ស� ីក��ងផលិតកម� កសិកម� នីមួយៗ

៤.២.១ ដំ�្រំ ស� វវស�
ដំ�្រំ ស� វវស� �ដំ�្រំ បៃពណីរបស់្រប�ជនែខ� រ ។ ដំ�្រំ ស� វវស�េនះ ពឹងែផ�ក� ំង្រស �ងេលើទឹក
េភ� �ង។
ម៉�ងវ �ញេទៀត
េ�យ�រែត្របព័ន�����ស� េ�ក��ងតំបន់សិក�មិន�ន់�ន្រគប់្រ�ន់េ�េឡើយ
�េហតុ�ំឲ្យ
ដំ�្រំ ស� វវស� ្រត�វ�នកសិករ�េ្រចើនេ�ែតបន� �ំរហូ តដល់េពលបច��ប្បន� ។ ម៉�ងវ �ញេទៀត �រ�ំដុះ្រស� វ
វស�
គឺសម្រសបនឹងលក� ខណ�្របព័ន�េអកូ ឡ�សុីរបស់តំបន់សិក�
េ�យតំបន់េនះ
ស� ត
ិ ក��ង្របព័ន�បឹងទេន� �ប
ែដលលិចទឹកជំនន់បឹងទេន� �ប�េរៀង�ល់��។ំ
្រស� វវស�ែដល�ំដុះក��ងតំបន់សិក� �នពីរ្របេភទដូ ច�៖
- ្រស� វ�រ
ឬ្រស� វេឡើងទឹក
�្របេភទ្រស� វវស�
ែដល�ចធន់នឹងជំនន់បឹងទេន� �ប�ន
េ្រ�ះ��នលទ� �ពលូ ត�ស់�នក��ងជេ្រ�ទឹកេ្រ��ន
៣
េ�
៥
ែម៉្រត�ម្របេភទពូ ជ។
ក��ងតំបន់សិក�ពូ ជែដលេគនិយមយកមកេ្របើ្រ�ស់�នដូ ច� ��្រពលិត បង� ក អ��រ និង�ងស��ន។
្រស� វ�រ �្របេភទ្រស� វធ� ន់ េ្របើរយៈេពលពី ៦ េ� ៧ ែខទ្រ�ំទទួ ល�នផល។ កសិករ�ប់េផ� ើម ភ� �រ
និង្រព� សពូ ជ្រស� វេ�កំឡ
� ងែខ
៥
េ�ែខ
៦
េ�យរង់�ំទឹកេភ� �ង។
បច��ប្បន�
�រភ� �រ�ស់
េគមិនេ្របើេ�្រកបីដូចពីមន
ុ េទៀតេ�ះេទ
កសិករ�គេ្រចើន
ភ� �រេ�យន� េ�យខ� �នឬជួ លេគ
និងអ� កខ� ះ�នលទ� �ពជួ ល្រ�ក់ទ័រស្រ�ប់ភ� �រ។ �រ�រភ� �រ�ស់ �ទូ េ���រ�ររបស់បុរស។ ចំែណក
�រេ្រ�ះ
្រស� វ វ �ញ
�គេ្រចើន�នែតបុរសេទែដលេចះ្រព� ស
ប៉ុែន�
�ស� ី
�អ� កជួ យជ��ន
� ពូ ជ្រស� វ
និងទូ លល� ី្រស� វេពលេ្រ�ះ។
្រស� វ�រ
មិនេ្របើ្រ�ស់ជី
និង��គ
ំ ីមីេ្រចើនេ�ះេទ
ី មកេ�ស្រ�ប់្រ�ប់�តមុនេពលេ្រ�ះែតម� ងប៉ុេ�
គឺេគេ្របើជ�
� ះ
េហើយ�នកសិករខ� ះមិនេ្របើេ�ះែតម� ង។
ចំែណក
��គ
ំ ីមី វ �ញ
េគេ្របើស្រ�ប់ស��ប់េ��ក��ងករណី�នេ��ដុះ្រ�ស់ក��ងែ្រស
េបើ�នេ��តិចតួ ចេគដកេ�យៃដប៉ុេ�
� ះ។
�រ�រ�ចជី
និង�ញ់��េំ ��
��រ�របុរស
្រសី� ក្រមេធ� ើ�ស់
ប៉ុែន� �ស� ី�គេ្រចើនគឺេ�ជួ យជ��ន
� ជី
និងដងទឹកស្រ�ប់�យ��េំ ��។
ប៉ុែន�
េបើ្រត�វេ�ចេ��េ�យៃដ
បុរស
និង�ស� ីចូលរ ួមេធ� ើដូច��។
លុះដល់េពល្របមូ លផល
េគនិយមជួ ល�៉សុីន្រច�តស្រ�ប់្រច�ត។
�៉ង�
មិញ េ��នកសិករខ� ះេ�្រច�តេ�យៃដ េ�យ�រ�ត់ខ�ះ�តេដើមទុនមិន�ចជួ ល�៉សុីន្រច�ត�ន
និងកសិករែដល
�នដីតូចៗ។
�រ�រ្របមូ លផល
�ស� ីនិងបុរសចូ លរ ួមេធ� ើ�មួ យ��
ែត�គេ្រចើនគឺ�ស� ី�អ� ក្រច�ត។
េបើេ្របើ�៉សុីន្រច�ត
វ �ញ
កសិករ្រត�វេ��ន់�រ�ុង្រចក
និងដឹកជ��ន
� មកផ� ះ វ �ញ។
ទិន�ផល្រស� វ�រ�ប�ង្រស� វដៃទ
េ្រ�ះ��ដំ�យ
ំ �ផល
្របសិនេបើ�នទឹក្រគប់្រ�ន់េ�ះ�ទទួ ល�នទិន�ផលខ� ស់
ប៉ុែន� េបើជំនន់��ង
ំ េពក
ឬ�ំងស��ត
េ�ះផលនឹង��ក់ចុះ��ំង។ �ក់ែស� ង េ�ក��ង��ំ២០១៥ ្រស� វ�រទទួ ល�នទិន�ផល�មធ្យម្រតឹមែត ១,១១
េ�នប៉ុេ�
� ះ
េ�យ�រែត��ំេ�ះ��នទឹកេភ� �ង្រគប់្រ�ន់
េធ� ើេ�យ្រស� វស� កមួ យអស់ចំនួន។
េ�ង�មដ�្រ�មទី
៤.៤
�ស� ីចូលរ ួមក��ង�រ�ំដុះ្រស� វ�រ�មធ្យម
៤៧,៣៦
�គរយ
េហើយ�រចូ លរ ួមរបស់បុរសវ �ញ�មធ្យម ៥២,៦៤ �គរយ។

25

- ្រស� វវស�
(្រស� វធ� ន់
និង្រស� វក�
� ល)
�្របេភទ្រស� វវស�ែដលពឹងែផ� កេលើទឹកេភ� �ង។
កសិករេ្រចើនេធ� ើ
្រស� វេនះេ�ែ្រសេលើ។ ្រស� វធ� ន់�នេ្រចើនពូ ជដូ ច� ��ខ�ី �ក់សន� ឹក �១១ �ំងជ័យ។ល។ ប៉ុែន�
េ�ក��ងតំបន់សិក� កសិករនិយម�ំ្រស� វ
�ំងជ័យ។ ្រស� វធ� ន់េ្របើរយៈេពល្រតឹមែត ៦
ែខប៉េុ �
� ះគឺេលឿន�ង្រស� វ�រ ១ ែខ។ ដូ េច� ះ េ្រ�យពី្របមូ លផល
្រស� វធ� ន់ កសិករ�ច
្របមូ លផល្រស� វ�បន� �ន។ ចំែណក ្រស� វវក�
� ល �នលក� ណៈ្រប�ក់្របែហលដូ ច��នឹង្រស� វធ� ន់ែដល
ប៉ុែន� ��ន�យុ�លខ� ី�ង្រស� វធ� ន់១ ែខ។ ពូ ជ្រស� វក�
� ល�នេ្រចើន្របេភទដូ ច� រ�ចង់ ��ម� ិះ រ�េចក
រ�ដួល។ល។
ក��ងតំបន់សិក�
�េពលបច��ប្បន�
េគនិយម�ំពូជ
រ�ដួល។
�រ�ំដុះ្រស� វរ�ដួល
និង�រែបងែចក្របេភទ�រ�ររ�ងបុរស និង�ស� គ
ី ឺដូច��នឹង្រស� វធ� ន់ ែដរ។ ចំែណកឯ ទិន�ផល្រស� វ
ក�
� ល�មធ្យមក��ង��ំ២០១៥
ៃនតំបន់សិក�
ទទួ ល�ន
១,៥៣
េ�នក��ងមួ យហិក�។
ី មកេ�
ស្រ�ប់្រស� វធ� ន់កសិករនិយមេ្របើ្រ�ស់ជ�
�យ�មួ យជីគីមី
េដើម្បី្រ�ប់�ត។
ប��ប់មកេគភ� �រ�ស់
និងេ្រ�ះដូ ច��និង្រស� វ�រែដរ
េ្រ�ះ�រស�ង
� ្រត�វចំ�យក��ំងពលកម�
និងេពលេវ�យូរ។
ប៉ុែន�
េគភ� �រផ�ល�ម�
�
ងេទៀតេ�េពលែដល្រស� វ�នកម� ស់�ក់ក�
� លកំពួនេជើង(�យុ�ន
១
ែខ)។
េ�ក��ងដំ�ក់�លេនះផងែដរ
កសិករ�ចជីគីមីម�ងេទៀត
េដើម្បីេ�យ្រស� វស��ះលូ ត�ស់�នល� ។
ប��ប់មក កសិករេមើលែថ� ំ ដកេ�� ឬ�ញ់��េំ �� ្របសិនេបើ�នេ��ដុះ្រ�ស់។ លុះដល់ ចុងែខ ១១ ឬ
េដើមែខ
១២
្រស� វទុំល�
េទើបេគ្របមូ លផលេ�យ�៉សុីន្រច�ត�គេ្រចើន។
ប៉ុែន� េ�ែត�នកសិករមួ យចំនួនេ�ែត្របមូ លផលេ�យៃដ
េ�យៃដ�នទំហំតិចតួ ច។
ក��ងករណី្រច�តៃដ
កសិករនិយម្រប�ស់ៃដ��
និងេ្របើក��ំងពលកម� ក��ង្រគ� �រប៉ុេ�
� ះ។
ចំែណកឯទិន�ផល
(��ំ
២០១៥)
វ �ញ
ទទួ ល�ន
១,
៣៨
េ�នក��ងមួ យហិក�
េ�យ�រែត��ំេ�ះ�ន�រខ� ះ�តទឹក
េហើយ្រស� វស� កអស់េ្រចើន។
រ �ឯ
�ញគឺ
�រែបងែចក្របេភទ�រ�រក��ង�រ�ំដុះ្រស� វធ� ន់ វ
្រប�ក់្របែហល��នឹង្រស� វ�រែដរ។
េ�ង�មដ�្រ�មទី
៤.៤
�ស� ច
ី ូ លរ ួមក��ង�រ�ំដុះ្រស� វវស��មធ្យម
៥០
�គរយ
េហើយ�រចូ លរ ួមរបស់បុរសវ �ញ�មធ្យម ៥០ �គរយ។

៤.២.២ ដំឡ�ងមី
កសិករេ្រចើន�ំដំឡ�ងមីេលើដីែ្រស។ កសិករេ្រចើន�ំដំឡ�ងមីេ�ែខ១ េហើយ��ន�យុ�ល ៦ ែខ
េទើប�ច្របមូ លផល�ន។
មុនេពល�ប់�ដ
ំ ឡ
ំ � ងមី
កសិករ្រត�វភ� �រលុបជ���ំង្រស� វែដលសល់េ្រ�យ្របមូ លផល្រស� វេដើម្បីេ�យជ���ំង្រស� វ
និងេ��រលួ យ��យ�ជីធម� �តិ។
ប��ប់មក
កសិករ្រត�វេដើររកទិញ
ឬសុំេដើមដំឡ�ងមីពីកសិករដៃទេទៀត។
ប��ប់ព�
ី នេដើមេហើយ
េគ�ប់េផ� ើមភ� �រ�ស់ដេី �យ��ត
រ ួច�ចជីនិងពូ នរង�ំ។
�រ�ំដំឡ�ងមី
�ន�រចូ លរ ួម� ំង្រប �ស� ំង្រសី។
ប៉ុែន� ្រសីៗ�គេ្រចើន��ប់េដើម�កង់ៗរ ួច�េ្រសច
េហើយបុរស�អ� ក�ំ។
េ�ក��ងតំបន់សិក�
កសិករមិន�ន�រែថ� ំប��ប់ពី�ដ
ំ ូ ច�
យកល�ស់
ែតងែមក
ឬ�ចជីបែន� មេទៀតេទ
គឺេគរង់�ំដល់េពល្របមូ លផលែតម� ង។
លុះដល់េពល្របមូ លផល
្រប �សៗ�អ� កដក
រ �ឯ្រសី�អ� ក�ំលួសយកែតេមើមនិង្របមូ ល�ក់រេទះទុកេ�យបុរសដឹកមកផ� ះ។
ប៉ុែន� ស្រ�ប់
្រគ� �រែដល�នក��ំងពលកម� បុរស្រគប់្រ�ន់
បុរស�នតួ �ទី
�អ� ក្របមូ លផលនិងដឹកជ��ន
� ដំឡ�ងមកផ� ះ។
្រសីៗែដលេ�ផ� ះ
�អ� ក�ប់ដំឡ�ង
�ល
និង�ំ�រដំឡ�ង។
បច��ប្បន� េនះ
�នកសិករមួ យចំនួនតូ ចែកៃច� �៉សុីនស្រ�ប់�ប់ដំឡ�ង
េដើម្បីពេន� �ន�រ�រេ�យ�ប់
េហើយ។
េ�យ�រ្របមូ លផលដំឡ�ងេធ� ើេ�ែខវស�
េទើបេធ� ើេ�យ�រ�លេ្របើេពលយូរ
េហើយ�ស� �
ី ន�រេនឿយហត់��ំងក��ង�រ�រដំឡ�ងចុះេឡើង។
ប��ប់ពីដំឡ�ងស��ត
កសិករ្របមូ លដំឡ�ង្រចក�វ នឹង�ំឈ� �ញមកទិញដល់ផ�ះ។ទិន�ផលដំឡ�ងមី�មធ្យមក��ង��ំ ២០១៦ គឺ
៣,៤៦ េ�នស��តក��ងមួ យហិក�។ េ�ង�មដ�្រ�មទី ៤.៤ �ស� ីចូលរ ួមក��ង�រ�ំដុះដំឡ�ងមី�មធ្យម
៥៤,៩០�គរយ
េហើយ�រចូ លរ ួមរបស់បុរសវ �ញ�មធ្យម
៤៥,១០
�គរយ។
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៤.២.៣ បែន�
េ�ក��ងចំេ�មភូ មិ� ំង
៩
របស់ឃុំ
�នែតភូ មិថ�ីប៉ុេ�
� ះែដល�នសកម� �ព�ំបែន� េ្រចើន�ងេគ។
ចំែណកឯភូ មិដៃទេទៀតវ �ញ
្រប�ជន�ំបែន� តិចតួ ចស្រ�ប់ប រ �េ�គ។
ក��ែដល�ំេ�យភូ មិថ�ី�ន�រ�ំបែន� េ្រចើន
ពិេ្រ�ះកសិករ�នដីធំទូ�យ េហើយភូ មិេ�ជិតថ� ល់�តិ �យដឹកកសិផលេ�លក់េ�ឯកំពង់ថ�។
�៉ង�មិញ
កសិករេ្រចើន�ំបែន� េ�រដូ វ្រ�ំងប៉ុេ�
� ះ
េ�យេ�រដូ វវស�ដី�ទ
ំ ឹក
េធ� ើេ�យពិ�កក��ង�រ�ំ។ កសិករនិយម�ំបែន� ដូ ច� ្រតកួ ន ៃស� ចង� ឹះ ៃស� ្រក��ញ់ ្រតប់ នេ�ង
្រត�ច
េ��ក
ជី
ស� ឹកៃ្រគ
�េដើម។
�រ��ំបែន�
�គេ្រចើន��រ�ររបស់�ស� ី
ពិេ្រ�ះ�ស� �
ី អ� កេ�ផ� ះ�ប់
រ �ឯបុរស្រត�វចំ�ក្រស �ក
ឬរក�រ�រេធ� ើ��យពីផ�ះដូ ច��រ�រសំណង់�េដើម។
�៉ង�មិញ
បុរសេ្រចើនចូ លរ ួមជួ យក��ងសកម� �ពេរៀបចំដី និង�ងសង់េ្រទើង�េដើម េហើយ�រ�រ�ំដុះ ែថ� ំ
និង្របមូ លផល��រ�ររបស់�ស� ។ី េ�ង�មដ�្រ�មទី ៤.៤ �ស� ីចូលរ ួមក��ង�រ�ំដុះបែន� �មធ្យម ៨០
�គរយ េហើយ�រចូ លរ ួមរបស់បុរសវ �ញ�មធ្យម ២០ �គរយ។

៤.២.៤ �រចិ��ឹមសត�
ក. សត� �ន់ � ្រជ�ក
កសិករ�គេ្រចើន ចិ��ឹម�ន់� ស្រ�ប់ហូប និងលក់ដូរតិចតួ ច។ �រចិ��ឹម�ន់ �
េ�ក��ងតំបន់សិក�មិន�នអនុវត� �មបេច� កេទសេ�ះេទ
គឺេគេ្រចើនេ�យ�សុីអង� រ
ឬ្រស� វ
និងែលង�េ�ល។
ចំែណក
ឯ្រទ �ងវ �ញ
េគ�ងសង់េ�េ្រ�មផ� ះ។
�៉ង�មិញ
�នកសិករមួ យចំនួនតូ ច ែដល�កសិកររបស់អង� �រម៉ូ ដ (MODE) �នចិ��ឹម�ន់�មបេច� កេទស
� ំង�រ�ងសង់្រទ �ង �រ�ក់��ក់�ំង �រផ�ល់�� ំ �រផ� ល់ចំនី។ ចំែណក េ�ភូ មិែ្រពកេ្រ�ល
ក៏�ន�រចិ��ឹម�យកពង�លក� ណៈមធ្យមមួ យកែន� ងែដរ។
ក��ង�រចិ��ឹម�ន់�
�គេ្រចើន�ស� ី�នតួ �ទី
�អ� កផ� ល់ចំនី
និងែថរក�េ�សសំ�ត្រទ �ង�្រប�ំៃថ�។
ចំែណក
�រ�ងសង់្រទ �ង �រ�យ��ក់�ំង ព��ល �គេ្រចើន�ស� ីមិនេចះេ�ះេទ េហើយ���រ�ររបស់បុរស។
េ�ក��ងតំបន់សិក�
មិនសូ វ�នកសិករចិ��ឹម្រជ�កប៉ុ��នេ�ះេទ
េ�យ�រែត�មិនសូ វចំេណញ
្រជ�កឈឺេ្រចើន និង្រត�វចំ�យេ្រចើន។ �៉ង�មិញ កសិករខ� ះចិ��ឹម្រជ�កេម េដើម្បីយកកូ នលក់
និងកសិករខ� ះេទៀតចិ��ឹម្រជ�ក�ច់។ �រចិ��ឹម្រជ�ក េ�មិន�នលក� ណៈបេច� កេទសេ�េឡើយេទ។
�រចិ��ឹក្រជ�ក�គេ្រចើន��រ�ររបស់�ស� ី គឺ�ត់�អ� កេ�យចំនី េ�សសំ�ត្រទ �ង។ ករណី្រជ�កឈឺ
កសិករេ្រចើនរក��រំ ុក��តិក��ងភូ មិ
ដូ ច�្រត� យេ��េ�យ្រជ�កសុី។
េបើសិន�
�មិន�
េទើបេគេ�េពទ្យមក�ក់��។ំ
បុរសេ្រចើន
ជួ យេមើល�រខុស្រត�វេពល�ងសង់្រទ �ង
�ក់�
និង�ប់្រជ�កលក់។ េ�ង�មដ�្រ�មទី ៤.៤ �ស� ច
ី ូ លរ ួមក��ង�រចិ��ឹម �ន់� �មធ្យម ៧៧,២៧
�គរយ េហើយ�រចូ លរ ួមរបស់បុរសវ �ញ�មធ្យម ២២,៧៣ �គរយ។

ខ. សត� េ�-្រកបី
កសិករចិ��ឹមេ�្រកបី
គឺមិនេដើម្បី�ក��ង
ំ ក��ង�រភ� �រ�ស់
និងដឹកជ��ន
� េទៀតេឡើយ
េ�យបច��ប្បន� េគេ្របើេ្រគ�ងយន� មកជំនួស វ �ញ។ ក��ងតំបន់សិក� ក��ងមួ យ្រគ� �រ�នចិ��ឹមេ��មធ្យម
៣ ក�ល។ កសិករចិ��ឹមេ�្រកបីេដើម្បីេធ� �
ើ ជីវកម� ែតប៉ុេ�
� ះ។ កសិករែដល�នេ� ្រកបីចំនួនតិច
ឬកសិករែដលខ� ះក��ំងពលកម� ក��ង្រគ� �រេ្រចើនជួ លេ�យេគេមើលេ�្រកបី
េ�យតៃម�
២០,០០០
េរៀលក��ងមួ យក�លក��ងមួ យែខ។
កសិករខ� ះជួ លេគេមើលេ�រដូ វ្រ�ំង
េហើយកសិករខ� ះយកេ�្រកបីមកទុកផ� ះ វ �ញេ�រដូ វវស� េហើយ្រច�តេ��េ�យ�សុី �យ�មួ យចំេបុើងខ� ះ។
ចំែណកកសិករខ� ះ
មិនជួ លេគេមើលេ�ះេទេ�យ�ត់�នចំនី្រគប់្រ�ន់
និង�នេពលស្រ�ប់េមើលែថ� ំេ�។ ផ�យ
� េ�វ �ញ កសិករខ� ះ ជួ លេគេមើលេពលមួ យ��ំេពញែតម� ង
េ�យេ�េមើលម� ង��លែតេពលឈឺ
ឬ�ក់��េដើម។
�រ�រេមើលេ�្រកបី
�គេ្រចើន��រ�ររបស់បុរសក��ង្រគ� �រ
�ពិេសសអ� កែដលសុីឈ� �លេមើល្រកបីេ�យេគ
ពិេ្រ�ះ្រត�វេ��លេ្រ�ម�ប់រហូ ត។
�៉ង�មិញ
េបើ្រគ� �រខ� ះក��ំងពលកម� �បុរស
ឬ�ត់��ស� េី ម�៉យ �រ�រ��លេ� យកេ�េ�ចង េ�យទឹកេ� គឺ�ស� �
ី អ� ក��ប់រង� ំង្រស �ង។
េ�ង�មដ�្រ�មទី ៤.៤ �ស� ីចូលរ ួមក��ង�រេមើលែថ� ំេ�្រកបី �មធ្យម ៣៩,៥៨ �គរយ
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េហើយ�រចូ លរ ួមរបស់បុរសវ �ញ�មធ្យម
�គរយ។

៦០,៤២

៩០%

�គរយៃន�រចូ លរ ួម

៨០%
៧០%
៦០%
៥០%
៤០%

�ស� ី

៣០%

បុរស

ដ�្រ�មទី
២០%៤.៤ �គរយៃន�រចូ លរ ួមៃនបុរស និង�ស� ីក��ងផលិតកម� កសិកម� នីមួយៗ
៤.៣ ១០%
�រចូ លរ ួមៃនក��ំងពលកម� �ស� ីក��ង�ររក្រ�ក់ចំណូលក��ង្របព័ន�កសិកម� នីមួយៗ
០% ក�េនះ�នប��ញេ�យេឃើញ�
�រសិ
េ�ក��ងតំបន់សិក��ន្របព័ន�ផលិតកម� កសិកម� ចំនួន ៥ រ ួម�នដូ ច�៖



- ្របព័ន�ទី០១: ្រស� វេឡើងទឹក+្រស� វវស�&ដំឡ�ងមី+មុខរបរប��ប់បន្ស ំ (��យចន� +
ី បែន� +សត� )
- ្របព័ន�ទី០២: ្រស� វេឡើងទឹក+្រស� វវស�+មុខរបរប��ប់បន្ស ំ(បែន� +សត� )
- ្របព័ន�ទី០៣: ្រស� វេឡើងទឹក+មុខរបរប��ប់បន្ស ំ (បៃន� +សត� )
- ្របព័ន�ទី០៤: ្រស� វវស�&ដំឡ�ងមី+មុខរបរប��ប់បន្ស ំ (��យចន� +
ី បែន� +សត� )
- ្របព័ន�ទី០៥: ្រស� វវស�+មុខរបរប��ប់បន្ស ំ(��យចន� +
ី បែន� +សត� )
ក��ង�រគណ�េសដ� កិច�េ�ក��ង្រប�នបទេនះ គឺ្រត�វ�រេ្របើ្រ�ស់រ ូបមន� ដូ ច�ងេ្រ�ម៖
ចំណូលដុល = បរ ��ណសរុប x តៃម�



ចំ�យដុល = ចំ�យែ្រប្រប� លសរុប + ចំ�យេថរសរុប



TR = Q x P

TC = TVC + TFC

ចំណូលសុទ� = ចំណូលដុល - ចំ�យដុល

NI =TR – TC


្របសិទ��ពេសដ� កិច�ៃនទុនផលិតកម� = ចំណូលដុល/ ចំ�យដុល



តៃម� រ�េ�ះអចលន្រទព្យ = (តៃម� ដំបូង - តៃម� ចុងេ្រ�យ)/ �យុ�លេ្របើ្រ�ស់

EE = TR / TC

D = (Po – Pn) / T

(បូ �� �ធី, ២០១៤)

៤.៣.១ ្របព័ន�ផលិតកម� ទី០១
េ�ង�ម��ងទី១
ក��ងឧបសម� ័ន�
មធ្យមៃនចំណូលពីផលិតកម� ្រស� វេឡើងទឹកក��ងៃផ� ដីមួយហិក�
ចំណូលពី្រស� វវស�&ដំឡ�ងមីក��ងៃផ� ដីមួយហិក�
ចំណូលពីមុខរបរប��ប់បន្ស ំ
ទុន វ �និេ�គ
និងក��ំងពលកម� ក��ង្រគ� �រ�មធ្យមក��ង្របព័ន�ទី០១
�នប��ញេ�យេឃើញ�
ចំណូលពី្រស� វេឡើងទឹកក��ងៃផ� ដីមួយហិក��មធ្យម
៥៣៥.៥៦៤,៨១
េរៀល
ចំណូលពី
្រស� វវស�
និងដំឡ�ងមីក��ងៃផ� ដីមួយហិក��មធ្យម
២.៥៤២.២២៨,៣៤
េរៀល
ចំណូលពីមុខរបរប��ប់បន្ស ំក��ង�រ�រកសិកម� ៤.១០៨.៧៩៧,៦២ េរៀល និង្រត�វ�រទុន វ �និេ�គ
២.២៧០.៥៣៩,៨០ េរៀល និងក��ំងពលកម� សរុប ១៨៧ ៃថ� ក��ងេ�ះក��ំងពលកម� �ស� ីសរុប ៩០ ៃថ�។

��ងទី ៤.៦ ផលិត�ពៃនក��ំងពលកម� �ស� ី ផ�រ��ប់េ�នឹងទុន វ �និេ�គក��ង្របព័ន�ទី០១
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ល
.រ

្របេភទ

ទុន វ �និេ�គក��
ងមួ យៃថ�
ៃន្របព័ន�ទី០១
(៛)

ចំេណញសុទ�ក��
ងមួ យៃថ�
ៃន្របព័ន�ទី០១
(៛)

ចំេណញសុទ�សរុបក��
ង្របព័ន�ទី០១ (៛)

�រចូ លរ ួមៃនក��ំងព
លកម� �ស� ីក��ង
ចំេណញសុទ�ៃន
្របព័ន�ទី០១ (៛)

១

្រស� វេឡើងទឹ
ក

៣៦.៩៥៤,៤២

៦៦.០៩៣,៥៥

១.១៧៩.៣៨៨,៨៩

៦៩៩.៤៩០,១២

២

្រស� វវស�&ដំ
ឡ�ងមី

១៣.១៨៣,៩៦

២៤.៩១៧,២៣

១.៣៤១.៩៤៤,៩០

៧៣៧.៦៥៣,៨៩

៥.៨៨៣,៦០

៣៣.៥៥៦,២៩

៤.១០៨.៧៩៧,៦២

១.៧៩៨.០៤៧,៧៥

១៨.៦៧៣,៩៩

៤១.៥២២,៣៦

មុខរបរប
៣ ��ប់បន្ស ំ
មធ្យម
សរុប

-

៦.៦៣០.១៣១,៤១

-

៣.២៣៥.១៩១,៧៦

្របភព៖ ទិន�ន័យ វ ��គ
ក��ង្របព័ន�ផលិតកម� ទី០១
មនុស្ស��ក់�ចទទួ ល�ន្រ�ក់ចំេណញសុទ��មធ្យមពី�រេធ� ើ្រស� វេឡើងទឹក
៦៦.០៩៣,៥៥
េរៀលក��ងមួ យៃថ�
េ�យ្រត�វ�រទុន វ �និេ�គ
៣៦.៩៥៤,៤២
េរៀលក��ងមួ យៃថ�
េហើយ�ស� �
ី នចូ លរ ួមបេង� ើត្រ�ក់ចំណូលសរុប
៦៩៩.៤៩០,១២
េរៀល
ៃន្រ�ក់ចំេណញសុទ�
ី
១.១៧៩.៣៨៨,៨៩
េរៀល។
េ�េលើៃផ� ដែតមួ យ
កសិករែដល�ំដុះ្រស� វវស�
��ស់នឹងដំឡ�ងមី
ទទួ ល�ន្រ�ក់ចំេណញសុទ��មធ្យម ២៤.៩១៧,២៣ េរៀលក��ងមួ យៃថ� េ�យ្រត�វ�រទុន វ �និេ�គ
១៣.១៨៣,៩៦ េរៀលក��ងមួ យៃថ� េហើយ�ស� �
ី នចូ លរ ួមបេង� ើត្រ�ក់ចំណូលសរុប ៧៣៧.៦៥៣,៨៩ េរៀល
ៃន្រ�ក់ចំេណញសុទ�
១.៣៤១.៩៤៤,៩០
េរៀល។
ចំេ�ះមុខរបរប��ប់បន្ស វំ �ញ
មនុស្ស��ក់�ចទទួ ល�ន្រ�ក់ចំេណញសុទ��មធ្យម
៣៣.៥៥៦,២៩
េរៀលក��ងមួ យៃថ�
េ�យ្រត�វ�រទុន វ �និេ�គ ៥.៨៨៣,៦០ េរៀលក��ងមួ យៃថ� េហើយ�ស� �
ី នចូ លរ ួមបេង� ើត្រ�ក់ចំណូលសរុប
១.៧៩៧.០៤៧,៧៥ េរៀល ៃន្រ�ក់ចំេណញសុទ�សរុប ៤.១០៨.៧៩៧,៦២ េរៀល។
ក��ង្របព័ន�េនះ
ចំណូលសុទ��នពីមុខរបរប��ប់បន្ស ំគឺេ្រចើន�ងេគ
េហើយក��ងេ�ះផលិតកម� េ� និង្រកបីទទួ ល�ន្រ�ក់ចំេណញសុទ�េ្រចើន�ងេគ (១.៩៣៤.៨០៩,៥២
េរៀល)
េហើយ�ន្របសិទ��ពេសដ� កិច�ដល់េ�
៧, ២៨ សូ មេមើល��ងទី៦ ក��ងឧបសម� ័ន�។
��ងទី ៤.៧ ្របសិទ��ពេសដ� កិច�ៃនទុនផលិតកម� ៃន្របព័ន�ទី០១
ចំណូលដុល (TR)
៩.០០៨.៥៩២,៣៨

ចំ�យសរុប (TC)

ចំណូលសុទ� (NI)

២.១២៩.៨៨៩,៥៥

៦.៦៣០.១៣២,៤១

្របសិទ��ពេសដ� កិច�
(E)
៤,២៣

្របភព៖ទិន�ន័យ វ ��គ
��ង�ងេលើេនះប��ញពី្របសិទ�ិ�ពេសដ� កិច�ៃនទុនផលិតកម� ៃន្របព័ន�ផលិតកម� ទី០១
ែដលចំណូលដុល ៩.០៨៣.៧៩២,៣៩ េរៀល ចំ�យដុល ២.២០៧.៣៥៩,៤៩ េរៀល ចំណូលសុទ�
៦.៨៧៦.២៣៣,៦០
េរៀល។
ដូ េច� ះ្របសិទ��
ិ ពេសដ� កិច�គឺ
៤,១២
�នន័យ�
កសិករវ �និេ�គ
១
េរៀល
នឹងទទួ ល�នចំណូលដុល ៤,១២ េរៀលមកវ �ញ េហើយេបើដក ១ កសិករនឹងេឃើញចំេណញសុទ� ៣,១២ េរៀល។
៤.៣.២ ្របព័ន�ផលិតកម� ទី០២
េ�ង�ម��ងទី២
មធ្យមៃនចំណូលពីផលិតកម� ្រស� វេឡើងទឹកក��ងៃផ� ដីមួយហិក�
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ក��ងឧបសម� ័ន�
ចំណូលពី្រស� វវស�ក��ងៃផ� ដីមួយហិក�

ចំណូលពីមុខរបរប��ប់បន្ស ំ ទុន វ �និេ�គ និងក��ំងពលកម� ក��ង្រគ� �រ�មធ្យមក��ង្របព័ន�ទី០២
�នប��ញេ�យេឃើញ�
ចំណូលពី្រស� វេឡើងទឹកក��ងៃផ� ដីមួយហិក��មធ្យម
៥៥២.៦៣២,១៤
េរៀល
ចំណូលពី្រស� វវស�ក��ងៃផ� ដីមួយហិក��មធ្យម
៧៥៨.១៥៥,៧២
េរៀល
�និ
ចំណូលពីមុខរបរប��ប់បន្ស ំក��ង�រ�រកសិកម� ១.៦៤៤.៦៣៨,១០ េរៀល និង្រត�វ�រទុន វ េ�គ
២.១៨៤.៤០៣,៥៦ េរៀល និងក��ំងពលកម� សរុប ៩៥ ៃថ� ក��ងេ�ះក��ំងពលកម� �ស� ីសរុប ៤៥ ៃថ� ។

��ងទី ៤.៨ ផលិត�ពៃនក��ំងពលកម� �ស� ី ផ�រ��ប់េ�នឹងទុន វ �និេ�គក��ង្របព័ន�ទី ០២
ល
្របេភទ
ទុន វ �និេ�គក�� ចំេណញសុទ�ក�� ចំេណញសុទ�សរុបក��ង �រចូ លរ ួមៃនក��ំងព
.រ
ងមួ យៃថ�
ងមួ យៃថ�
្របព័ន�ទី០២ (៛)
លកម� �ស� ីក��ង
ៃន្របព័ន�ទី០២ ៃន្របព័ន�ទី០
ចំេណញសុទ�ៃន
(៛)
២ (៛)
្របព័ន�ទី០២ (៛)
១

្រស� វេឡើងទឹ
ក

២

្រស� វវស�

មុខរបរប
៣ ��ប់បន្ស ំ
មធ្យម
សរុប

៤៧.៧៤១,៧៣

៤៨.០៥៩,១៦

១.១៤១.៦០០,០០

៤០០,៧៨៦,៩៩

៥៩.១១៨,៨៥

៧៦.១៦១,៧២

១.១៦៨.៧៥០,០០

៤៣៤.៧៥៦,៤៨

១០.៥៤៥,៩០

៣៣.១០៣,៨០

១.៦៤៤.៦៣៨,១០

៧៣៦.០០៧,៧៩

៤៧.៧៤១,៧៣

៤៨.០៥៩,១៦

-

៣.៩៥៤.៩៨៨,១០

-

១.៥៧១.៥៥១,២៦

្របភព៖ទិន�ន័យ វ ��គ
ក��ង្របព័ន�ផលិតកម� ទី០២
មនុស្ស��ក់�ចទទួ ល�ន្រ�ក់ចំេណញសុទ��មធ្យមពី�រេធ� ើ្រស� វេឡើងទឹក៤៨.០៥៩,១៦
េរៀលក��ងមួ យៃថ�
េ�យ្រត�វ�រទុន វ �និេ�គ
៤៧.៧៤១,៧៣
េរៀលក��ងមួ យៃថ�
េហើយ�ស� �
ី នចូ លរ ួមបេង� ើត្រ�ក់ចំណូលសរុប ៤០០.៧៨៦,៩៩ េរៀល ៃន្រ�ក់ចំេណញសុទ� ១.១៤១.៦០០,០០
េរៀល។ ចំែណក កសិករែដល�ំដុះ្រស� វវស� ទទួ ល�ន្រ�ក់ចំេណញសុទ��មធ្យម ៧៦.១៦១,៧២
េរៀលក��ងមួ យៃថ�
េ�យ្រត�វ�រទុន វ �និេ�គ
៨៧.៤២៤,២៤
េរៀលក��ងមួ យៃថ�
េហើយ�ស� �
ី នចូ លរ ួមបេង� ើត្រ�ក់ចំណូលសរុប
៤៣៤.៧៥៦,៤៨
េរៀល
ៃន្រ�ក់ចំេណញសុទ�
១.១៦៨.៧៥០,០០
េរៀល។
ចំេ�ះមុខរបរប��ប់បន្ស វំ �ញ
មនុស្ស��ក់�ចទទួ ល�ន្រ�ក់ចំេណញសុទ��មធ្យម
៣៣.១០៣,៨០
េរៀលក��ងមួ យៃថ�
�និ
េ�យ្រត�វ�រទុន វ េ�គ ១០.៥៤៥,៩០ េរៀលក��ងមួ យៃថ� េហើយ�ស� �
ី នចូ លរ ួមបេង� ើត្រ�ក់ចំណូលសរុប
៧៣៦.០០៧,៧៩
េរៀល
ៃន្រ�ក់ចំេណញសុទ�សរុប
១.៦៤៤.៦៣៨,១០
េរៀល។
ក��ង្របព័ន�េនះ
ចំណូលសុទ��នពី�រេធ� ្រើ ស� វវស�គឺេ្រចើន�ងេគ
េ�យទទួ ល�ន្រ�ក់ចំេណញសុទ� ១.១៦៨.៧៥០,០០ េរៀល េហើយ�ន្របសិទ��ពេសដ� កិច�
១, ៩៧
សូ មេមើល��ងទី៧ ក��ងឧបសម� ័ន�។
��ងទី ៤.៩ ្របសិទ��ពេសដ� កិច�ៃនទុនផលិតកម� ៃន្របព័ន�ទី ០២
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ចំណូលសរុប (TR)

ចំ�យសរុប (TC)

៦.៣៩៤.៤០៤,៧៦

២.៦១៦.៣៩៩,៩៩

ចំណូលសុទ� (NI)

្របសិទ��ពេសដ� កិច�
(E)

៣.៧៧៨.០០៤,៧៦

២,៤៤

្របភព៖ទិន�ន័យ វ ��គ
��ង�ងេលើេនះប��ញពី្របសិទ�ិ�ពេសដ� កិច�ៃនទុនផលិតកម� ៃន្របព័ន�ផលិតកម� ទី០២
ែដលចំណូលដុល ៦.៣៩៤.៤០៤,៧៦ េរៀល ចំ�យដុល ៣.៦១៦.៣៩៩,៩៩ េរៀល ចំណូលសុទ�
៣.៧៧៨.០០៤,៧៦ េរៀល។ ដូ េច� ះ្របសិទ�ិ�ពេសដ� កិច�គឺ ២,៤៤ �នន័យ� កសិករវ �និេ�គ ១ េរៀល
នឹងទទួ ល�នចំណូលដុល ២,៤៤ េរៀលមកវ �ញ េហើយេបើដក ១ កសិករនឹងេឃើញចំេណញសុទ� ១,៤៤ េរៀល។
៤.៣.៣ ្របព័ន�ផលិតកម� ទ០
ី ៣
េ�ង�ម��ងទី៣
ក��ងឧបសម� ័ន�
មធ្យមៃនចំណូលពីផលិតកម� ្រស� វេឡើងទឹកក��ងៃផ� ដីមួយហិក�
ចំណូលពីមុខរបរប��ប់បន្ស ំ
ទុន វ �និេ�គ
និងក��ំងពលកម� ក��ង្រគ� �រ�មធ្យមក��ង្របព័ន�ទី០៣
�នប��ញេ�យេឃើញ�
ចំណូលពី្រស� វេឡើងទឹកក��ងៃផ� ដីមួយហិក��មធ្យម
៥៤៣.២០៩,៣៧
េរៀល
ចំណូលពីមុខរបរប��ប់បន្ស ំក��ង�រ�រកសិកម� ១.៦៨៧.១២៧,៣៥ េរៀល និង្រត�វ�រទុន វ �និេ�គ
១.៦២៧.៩១៥,៣៨ េរៀល និងក��ំងពលកម� សរុប ៨៣ ៃថ� (Mainday) ក��ងេ�ះក��ំងពលកម� �ស� ីសរុប ៤៨
ៃថ� (Mainday) ។
��ងទី ៤.១០ ផលិត�ពៃនក��ំងពលកម� �ស� ី ផ�រ��ប់េ�នឹងទុន វ �និេ�គក��ង្របព័ន�ទី ០៣
ល
្របេភទ
ទុន វ �និេ�គក�� ចំេណញសុទ�ក�� ចំេណញសុទ�សរុបក��ង �រចូ លរ ួមៃនក��ំងព
.រ
ងមួ យៃថ�
ងមួ យៃថ�
្របព័ន�ទី០៣ (៛)
លកម� �ស� ីក��ង
ៃន្របព័ន�ទី០៣ ៃន្របព័ន�ទី០
ចំេណញសុទ�ៃន
(៛)
៣ (៛)
្របព័ន�ទី០៣ (៛)
១

្រស� វេឡើងទឹ
ក

៤៨.៧៩៣,៥៩

៦៤.១៥៦,៩២

៨៤៩.៥៩២,០០

៥៥០.៤៦៦,៤១

២

មុខរបរប
��ប់បន្ស ំ

៩.៣៦០,១៩

២៥.១៣៦,៦១

១.៦៨៧.១២៧,៣៥

១.១៤៤.៨០៥,០០

២៩.០៧៦,៨៩

៤៤.៦៤៦,៧៧

មធ្យម
សរុប

-

២.៥៣៦.៧១៩,៣៥

-

១.៦៩៥.២៧១,៤១

្របភព៖ទិន�ន័យ វ ��គ
ក��ង្របព័ន�ផលិតកម� ទី០៣
មនុស្ស��ក់�ចទទួ ល�ន្រ�ក់ចំេណញសុទ��មធ្យមពី�រេធ� ើ្រស� វេឡើងទឹក៤៨.៧៩៣,៥៩
េរៀលក��ងមួ យៃថ�
េ�យ្រត�វ�រទុន វ �និេ�គ
៦៤.១៥៦,៩២
េរៀលក��ងមួ យៃថ�
េហើយ�ស� �
ី នចូ លរ ួមបេង� ើត្រ�ក់ចំណូលសរុប ៥៥០.៤៦៦,៤១ េរៀល ៃន្រ�ក់ចំេណញសុទ� ៨៤៩.៥៩២,០០
េរៀល។
ចំេ�ះមុខរបរប��ប់បន្ស វំ �ញ
មនុស្ស��ក់�ចទទួ ល�ន្រ�ក់ចំេណញសុទ��មធ្យម
២៥.១៣៦,៦១
េរៀលក��ងមួ យៃថ�
េ�យ្រត�វ�រទុន វ �និេ�គ
៩.៣៦០,១៩
េរៀលក��ងមួ យៃថ�
េហើយ�ស� �
ី នចូ លរ ួមបេង� ើត្រ�ក់ចំណូលសរុប
១.១៤៤.៨០៥,០០
េរៀល
ៃន្រ�ក់ចំេណញសុទ�សរុប
១.៦៨៧.១២៧,៣៥ េរៀល។

��ងទី ៤.១១ ្របសិទ��ពេសដ� កិច�ៃនទុនផលិតកម� ៃន្របព័ន�ទី ០៣
ចំណូលសរុប (TR)
ចំ�យសរុប (TC)
ចំណូលសុទ� (NI)
៤.៣១១.២១៧,៤៩

១.៦០២.៦៤៨,៣៩
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២.៥៣៦.៧១៩,៣៥

្របសិទ��ពេសដ� កិច�
(E)
២,៦៩

្របភព៖ទិន�ន័យ វ ��គ
��ង�ងេលើេនះប��ញពី្របសិទ�ិ�ពេសដ� កិច�ៃនទុនផលិតកម� ៃន្របព័ន�ផលិតកម� ទី០៣
ែដលចំណូលដុល ៤.៣១១.២១៧,៤៩ េរៀល ចំ�យដុល ១.៦០២.៦៤៨,៣៩ េរៀល ចំណូលសុទ�
២.៥៣៦.៧១៩,៣៥ េរៀល។ ដូ េច� ះ្របសិទ�ិ�ពេសដ� កិច�គឺ ២,៦៩ �នន័យ� កសិករវ �និេ�គ ១ េរៀល
នឹងទទួ ល�នចំណូលដុល ២,៦៩ េរៀលមកវ �ញ េហើយេបើដក ១ កសិករនឹងេឃើញចំេណញសុទ� ១,៦៩ េរៀល។
ក��ង្របព័ន�េនះ
ចំណូលសុទ��នពីមុខរបរប��ប់បន្ស ំគឺេ្រចើន�ងេគ
េហើយក��ងេ�ះផលិតកម� េ� និង្រកបីទទួ ល�ន្រ�ក់ចំេណញសុទ�េ្រចើន�ងេគ (១.០១១.៣៨១,៩៤ េរៀល)
េហើយ�ន្របសិទ��ពេសដ� កិច�ដល់េ�
៤, ៧៥ សូ មេមើល��ងទី៨ ក��ងឧបសម� ័ន�។
៤.៣.៤ ្របព័ន�ផលិតកម� ទី០៤
េ�ង�ម��ងទី៤ ក��ងឧបសម� ័ន� មធ្យមៃនចំណូលពី្រស� វវស�&ដំឡ�ងមីក��ងៃផ� ដីមួយហិក�
ចំណូលពីមុខរបរប��ប់បន្ស ំ ទុន វ �និេ�គ និងក��ំងពលកម� ក��ង្រគ� �រ�មធ្យមក��ង្របព័ន�ទី០៤
�នប��ញេ�យេឃើញ�ចំណូលពី្រស� វវស�&ដំឡ�ងមីក��ងៃផ� ដីមួយហិក��មធ្យម ១.៣៥២.៧៧២,៩៩
េរៀល ចំណូលពីមុខរបរប��ប់បន្ស ំ ក��ង�រ�រកសិកម� ១.៨១១.២២៣,៣៣ េរៀល និង្រត�វ�រទុន វ �និេ�គ
២.១៤៦.៤៩១,២០ េរៀល និងក��ំងពលកម� សរុប ១៦០ ៃថ� ក��ងេ�ះក��ំងពលកម� �ស� ីសរុប ៨២ ៃថ� ។
��ងទី ៤.១២ ផលិត�ពៃនក��ំងពលកម� �ស� ី ផ�រ��ប់េ�នឹងទុន វ �និេ�គក��ង្របព័ន�ទី ០៤
ល
្របេភទ
ទុន វ �និេ�គក�� ចំេណញសុទ�ក��
ចំេណញសុទ�សរុបក��
�រចូ លរ ួមៃនក��ំងព
.រ
ងមួ យៃថ�
ងមួ យៃថ�
ង្របព័ន�ទី០៤ (៛)
លកម� �ស� ីក��ង
ៃន្របព័ន�ទី០៤ ៃន្របព័ន�ទី០៤
ចំេណញសុទ�ៃន
(៛)
(៛)
្របព័ន�ទី០៤ (៛)
១

្រស� វវស�&ដំ
ឡ�ងមី

២

មុខរបរប
��ប់បន្ស ំ

មធ្យម

២០.៩៨៨,២៧

២១.៣៤៧,៣៩

១.៧៤៣.៦៦៦,៦៧

១.៤៩៣.៤២៧,៨២

៥.៤១៥,៨៣

២៣.២០៤,៧៦

១.៨១១.២២៣,៣៣

៨៤២.៣០៨,៦០

១៣,២០២,០៥

២៥.៥២៥,៣០

សរុប

-

៣.៥៥៤.៨៩០,០០

-

២.៧៩០.៣៥៦,៥៣

្របភព៖ទិន�ន័យ វ ��គ
េ�ក��ង្របព័ន�ទី០៤
កសិករែដល�ំដុះ្រស� វវស�
��ស់នឹងដំឡ�ងមីេ�េលើៃផ� ដីែតមួ យ
ទទួ ល�ន្រ�ក់ចំេណញសុទ��មធ្យម ២១.៣៤៧,៣៩ េរៀលក��ងមួ យៃថ� េ�យ្រត�វ�រទុន វ �និេ�គ
២០.៩៨៨,២៧ េរៀលក��ងមួ យៃថ� េហើយ�ស� �
ី នចូ លរ ួមបេង� ើត្រ�ក់ចំណូលសរុប ១.៤៩៣.៤២៧,៨២ េរៀល
ៃន្រ�ក់ចំេណញសុទ�
១.៧៤៣.៦៦៧,៦៧
េរៀល។
ចំេ�ះមុខរបរប��ប់បន្ស វំ �ញ
មនុស្ស��ក់�ចទទួ ល�ន្រ�ក់ចំេណញសុទ��មធ្យម
២៣.២០៤,៧៦
េរៀលក��ងមួ យៃថ�
េ�យ្រត�វ�រទុន វ �និេ�គ ៥.៤១៥,៨៣ េរៀលក��ងមួ យៃថ� េហើយ�ស� �
ី នចូ លរ ួមបេង� ើត្រ�ក់ចំណូលសរុប
៨៤២.៣០៨,៦០ េរៀល ៃន្រ�ក់ចំេណញសុទ�សរុប ១.៨១១.២២៣,៣៣ េរៀល។
��ងទី ៤.១៣ ្របសិទ��ពេសដ� កិច�ៃនទុនផលិតកម� ៃន្របព័ន�ទី ០៤
ចំណូលសរុប (TR)
ចំ�យសរុប (TC)
ចំណូលសុទ� (NI)
៥.៧១៥.៣៩៤,៤៤

២.១៣៧.០៦០,០០

៣.៥៥៤.៨៩០,០០

្របសិទ��ពេសដ� កិច�(E)
២,៦៧

្របភព៖ ទិន�ន័យ វ ��គ
��ង�ងេលើេនះប��ញពី្របសិទ�ិ�ពេសដ� កិច�ៃនទុនផលិតកម� ៃន្របព័ន�ផលិតកម� ទី០៤
ែដលចំណូលដុល ៥.៧១៥.៣៩៤,៤៤ េរៀល ចំ�យដុល ២.១៣៧.០៦០,០០ េរៀល ចំណូលសុទ�
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៣.៥៥៤.៨៩០,០០ េរៀល។ ដូ េច� ះ្របសិទ�ិ�ពេសដ� កិច�គឺ ២,៦៧ �នន័យ� កសិករវ �និេ�គ ១ េរៀល
នឹងទទួ ល�នចំណូលដុល ២,៦៧ េរៀលមកវ �ញ េហើយេបើដក ១ កសិករនឹងេឃើញចំេណញសុទ� ១,៦៧ េរៀល។
ក��ង្របព័ន�េនះ
ចំណូលសុទ��នពីមុខរបរប��ប់បន្ស ំគឺេ្រចើន�ងេគ
េហើយក��ងេ�ះផលិតកម� េ� និង្រកបីទទួ ល�ន្រ�ក់ចំេណញសុទ�េ្រចើន�ងេគ (១.០៤០.៧០៥,០០ េរៀល)
េហើយ�ន្របសិទ��ពេសដ� កិច�ដល់េ�
៥, ៣៩ សូ មេមើល��ងទី៩ ក��ងឧបសម� ័ន�។
៤.៣.៥ ្របព័ន�ផលិតកម� ទី០៥
េ�ង�ម��ងទី៥ ក��ងឧបសម� ័ន� មធ្យមៃនចំណូលពី្រស� វវស� ចំណូលពីមុខរបរប��ប់បន្ស ំ
ទុន វ �និេ�គ
និងក��ំងពលកម� ក��ង្រគ� �រ�មធ្យមក��ង្របព័ន�ទី០៥
�នប��ញេ�យេឃើញ�
ី ួ យហិក��មធ្យម
ចំណូលពី្រស� វវស�ក��ងៃផ�ដម
៨៧៣.៨៧៩,២៧
េរៀល
ចំណូលពីមុខរបរប��ប់បន្ស ំក��ង�រ�រកសិកម� ១.៨៩២.៨៩៨,៨១ េរៀល និង្រត�វ�រទុន វ �និេ�គ
១.៤០៨.៣៣៣,៣៣ េរៀល និងក��ំងពលកម� សរុប ៩៥ ៃថ� ក��ងេ�ះក��ំងពលកម� �ស� ីសរុប ៦២ ៃថ�។
��ងទី ៤.១៤ ផលិត�ពៃនក��ំងពលកម� �ស� ី ផ�រ��ប់េ�នឹងទុន វ �និេ�គក��ង្របព័ន�ទី ០៥
ល
្របេភទ
ទុន វ �និេ�គក�� ចំេណញសុទ�ក��
ចំេណញសុទ�សរុបក��
�រចូ លរ ួមៃនក��ំងព
.រ
ងមួ យៃថ�
ងមួ យៃថ�
ង្របព័ន�ទី០៥ (៛)
លកម� �ស� ីក��ង
ៃន្របព័ន�ទី០៥ ៃន្របព័ន�ទី០៥
ចំេណញសុទ�ៃន
(៛)
(៛)
្របព័ន�ទី០៥ (៛)
១

្រស� វវស�

២

មុខរបរប
��ប់បន្ស ំ

មធ្យម

៤៦.៩៨៥,៦៧

៨២.១១៤,៣៨

១.០៤០.០៨៣,៣៣

៦៥៨.៦២៥,៧៤

៦.២៧៧,៦១

២៤.១៤៧,៧៦

១.៧២៣.០២៣,៨១

១.២២១.៨៦១,០៨

២៦.៦៣១,៦៤

៥៣.១៣១,០៧

សរុប

-

២.៧៦៣.១០៧,១៤

-

១.៨៨០.៤៨៦,៨២

្របភព៖ទិន�ន័យ វ ��គ
េ�ក��ង្របព័ន�ទី០៥
កសិករែដល�ំដុះ្រស� វវស�
ទទួ ល�ន្រ�ក់ចំេណញសុទ��មធ្យម
៨២.១១៤,៣៨
េរៀលក��ងមួ យៃថ�
េ�យ្រត�វ�រទុន វ �និេ�គ
៤៦.៩៨៥,៦៧
េរៀលក��ងមួ យៃថ�
េហើយ�ស� �
ី នចូ លរ ួមបេង� ើត្រ�ក់ចំណូលសរុប
៦៥៨.៦២៥,៨២
េរៀល
ៃន្រ�ក់ចំេណញសុទ�
១.០៤០.០៨៣,៣៣
េរៀល។
ចំេ�ះមុខរបរប��ប់បន្ស វំ �ញ
មនុស្ស��ក់�ចទទួ ល�ន្រ�ក់ចំេណញសុទ��មធ្យម
២៤.១៤៧,៧៦
េរៀលក��ងមួ យៃថ�
េ�យ្រត�វ�រទុន វ �និេ�គ ៦.២៧៧,៦១ េរៀលក��ងមួ យៃថ� េហើយ�ស� �
ី នចូ លរ ួមបេង� ើត្រ�ក់ចំណូលសរុប
១២២១.៨៦១,០៨ េរៀល ៃន្រ�ក់ចំេណញសុទ�សរុប ១.៧២៣.០២៣,៨១ េរៀល។
��ងទី ៤.១៥ ្របសិទ��ពេសដ� កិច�ៃនទុនផលិតកម� ៃន្របព័ន�ទី ០៥
ចំណូលសរុប (TR)
ចំ�យសរុប (TC)
ចំណូលសុទ� (NI)
៣.៨៩៤.២៨៥,៧១

១.១៣១.១៧៨,៥៦

២.៧៦៣.១០៧,១៤

្របសិទ��ពេសដ� កិច�
(E)
៣,៤៤

្របភព៖ទិន�ន័យ វ ��គ
��ង�ងេលើេនះប��ញពី្របសិទ�ិ�ពេសដ� កិច�ៃនទុនផលិតកម� ៃន្របព័ន�ផលិតកម� ទី០៥
ែដលចំណូលដុល ៣.៨៩៤.២៨៥,៧១ េរៀល ចំ�យដុល ១.១៣១.១៧៨,៥៦ េរៀល ចំណូលសុទ�
២.៧៦៣.១០៧,១៤ េរៀល។ ដូ េច� ះ្របសិទ�ិ�ពេសដ� កិច�គឺ ៣,៤៤ �នន័យ� កសិករវ �និេ�គ ១ េរៀល
នឹងទទួ ល�នចំណូលដុល ៣,៤៤ េរៀលមកវ �ញ េហើយេបើដក ១ កសិករនឹងេឃើញចំេណញសុទ� ២,៤៤ េរៀល។
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ក��ង្របព័ន�េនះ
ចំណូលសុទ��នពី�រេធ� ្រើ ស� វវស�គឺេ្រចើន�ងេគ
េ�យទទួ ល�ន្រ�ក់ចំេណញសុទ� ១.០៤០.០៨៣,៣៣ េរៀល េហើយ�ន្របសិទ��ពេសដ� កិច� ២, ៥២
សូ មេមើល��ងទី៧ ក��ងឧបសម� ័ន�។
៤.៣.៦ �រេ្រប�បេធៀបេសដ� កិច�ៃន្របព័ន�ផលិតកម� ក��ងតំបន់សិក�
��ងទី ៤.១៦ េ្រប�បេធៀបទុន វ �និេ�គ ចំេណញសុទ�ក��ងមួ យក��ំងពលកម� ចំេណញសុទ�សរុប និង
�រចូ លរ ួមៃនក��ំងពលកម� �ស� ីក��ងចំេណញសុទ�ៃន្របព័ន�នីមួយៗ
ល
.រ

្របេភទ

១

្របព័ន�ទី
០១

២

ទុន វ �និេ�គក��
ងមួ យៃថ� (៛)

ចំេណញសុទ�ក��ង
មួ យៃថ� (៛)

ចំេណញសុទ�
សរុប (៛)

�រចូ លរ ួមៃនក��ំងពលកម� �ស� ី
ក��ងចំេណញសុទ�

១៨.៦៧៣,៩៩

៤១.៥២២,៣៦

៦.៦៣០.១៣
១,៤១

៣.២៣៥.១៩១,៧៦

្របព័ន�ទី
០២

៤៧.៧៤១,៧៣

៤៨.០៥៩,១៦

៣.៩៥៤.៩៨
៨,១០

១.៥៧១.៥៥១,២៦

៣

្របព័ន�ទី
០៣

២៩.០៧៦,៨៩

៤៤.៦៤៦,៧៧

២.៥៣៦.៧១
៩,៣៥

១.៦៩៥.២៧១,៤១

៤

្របព័ន�ទី
០៤

១៣.២០២,០៥

២៥.៥២៥,៣០

៣.៥៥៤.៨៩
០,០០

២.៧៩០.៣៥៦,៥៣

៥

្របព័ន�ទី
០៥

២៦.៦៣១,៦៤

៥៣.១៣១,០៧

២.៧៦៣.១០
៧,១៤

១.៨៨០.៤៨៦,៨២

្របភព៖ទិន�ន័យ វ ��គ
�រេ្រប�បេធៀបៃន្របព័ន�ផលិតកម� នីមួយៗ
គឺ�រេ្រប�បេធៀបចំេណញសុទ�ក��ងមនុស្ស��ក់ក��ងមួ យៃថ�
និងេ្រប�បេធៀប្របសិទ��
ិ ពេសដ� កិច�របស់្របព័ន�នីមួយៗ
��គេ�យេឃើ
េដើម្បី វ
ញ្របព័ន��មួ យ�ន�ព្របេសើរ�ងេគ។

េ�ក��ងតំបន់សិក�

�ងេលើេនះប��ញពីចំេណញរបស់មនុស្ស��ក់ក��ងមួ យៃថ�
ទុន វ �និេ�គ
ចំេណញសុទ�សរុបក��ង្របព័ន�នីមួយៗ
�រចូ លរ ួមៃនក��ំងពលកម� �ស� ីក��ងចំេណញសុទ�។
ក��ងចំេ�ម្របព័ន�� ំងអស់ ្របព័ន�ទី ០៥ ទទួ ល�នចំេណញសុទ�ៃនមនុស្ស��ក់ក��ងមួ យៃថ� េ្រចើន�ងេគ
គឺ ៥៣.១៣១,០៧ េរៀលក��ងមួ យៃថ� េហើយធំប��ប់គឺ្របព័ន�ទី ០២ គឺទទួ ល�ន ៤៨.០៥៩,១៦
េរៀលក��ងមួ យៃថ� េហើយ្របព័ន�ែដលទទួ ល�នចំេណញសុទ�ក��ងមួ យក��ំងពលកម� តិច�ងេគ គឺ្របព័ន�ទី
០៤
េ�យទទួ ល�ន្រតឹមែត
២.៥២៥,៣០
េរៀលក��ងមួ យៃថ�ែតប៉ុេ�
� ះ។
�៉ង�មិញ
ក��ងចំេ�ម្របព័ន�� ំងអស់ ្របព័ន�ទី០១ កសិករទទួ ល�ន្រ�ក់ចំេណញសុទ�េ្រចើន�ងេគ គឺរហូ តដល់
៦.៦៣០.១៣១,៤១
េរៀល
េបើេ�ះបី��ត់ទទួ ល�នចំេណញសុទ�ក��ងមួ យក��ំងពលកម� ្រតឹមែត
៤១.៥២២,៣៦
េរៀលក��ងមួ យែថ�
ពិេ្រ�ះែត�ត់្រត�វចំ�យេពល�េ្រចើនៃថ� ក��ង�រ�រកសិកម� េ្រចើន�ង្របព័ន�ដៃទេទៀត
(�មធ្យម
១៨៧
ៃថ� )
េ�យ�រ្របព័ន�េនះ�ន�រ�ំដុះដំ��
ំ េ្រចើន្របេភទ
។
េយើងេឃើញ��ស� ីចូលរ ួមចំែណក�េ្រចើនក��ង�របេង� ត
ើ ្រ�ក់
ចំ េណញក�� ង្របព័ ន� នី មួ យៗ
�ក់ ែស� ង
េ�ក�� ង្របព័ ន� ទី ០ ១
និ ង ្របព័ ន� ទី ០ ៤
�ស� ី ចូ លរ ម
ួ ចំ ែណករហូ តដល់ ៣.២៣៥.១៩១,៧៦ េរៀលស្រ�ប់ ្របព័ ន� ទី ០ ១ និ ង ២.៧៩០.៣៥៦,៥៣
េរៀល
ស្រ�ប់ ្របព័ ន� ទី ០ ៤។
មូ លេហតុ ែដល្របព័ ន� � ង
ំ ពី រ េនះ
�ន�រចូ លរ ម
ួ របស់ �ស� ី េ្រចើ ន �ងេគ
ពិ េ្រ�ះ្របព័ ន� � ង
ំ ពី រ េនះសុ ទ� � ដ
ំ ំ ឡ� ងមី គឺ � ្របេភទដំ �ំែដល�ន�រចូ លរ ម
ួ ពី �ស� ី េ្រចើ ន ។

��ងទី ៤.១៧ េ្រប�បេធៀប្របសិទ��ពេសដ� កិច�ៃន្របព័ន�នីមួយៗ
ល.រ ្របេភទ្របព័ន� ចំណូលសរុប (TR) ចំ�យសរុប
ចំណូលសុទ� (NI)
(
TC
)
(៛)
(៛)
(៛)
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្របសិទ��ពេសដ� កិច�
(E)

១

្របព័ន�ទី ០១

៩.០០៨.៥៩២,៣៨

២.១២៩.៨៨៩,៥៥

៦.៦៣០.១៣២,៤១

៤,២៣

២

្របព័ន�ទី ០២

៦.៣៩៤.៤០៤,៧៦

២.៦១៦.៣៩៩,៩៩

៣.៧៧៨.០០៤,៧៦

២,៤៤

៣

្របព័ន�ទី ០៣

៤.៣១១.២១៧,៤៩ ១.៦០២.៦៤៨,៣៩ ២.៥៣៦.៧១៩,៣៥

២,៦៩

៤

្របព័ន�ទី ០៤

៥.៧១៥.៣៩៤,៤៤

២.១៣៧.០៦០,០០

៣.៥៥៤.៨៩០,០០

២,៦៧

្របព័ន�ទី ០៥
៣.៨៩៤.២៨៥,៧១
្របភព៖ទិន�ន័យ វ ��គ

១.១៣១.១៧៨,៥៦

២.៧៦៣.១០៧,១៤

៣,៤៤

៥

លទ� ផលៃន�រវ ��គ្របព័ន�េសដ� កិច�នីមួយៗ
េឃើញ�្របព័ន�ទី០១
ទទួ ល�ន្រ�ក់ចំេណញសុទ�ខ�ស់បំផុត៦.៦៣០.១៣២,៤១
េរៀល។
រ �ឯ
្របព័ន�ទី០៣វ �ញ
ទទួ ល�ន្រ�ក់ចំេណញសុទ��បបំផុត �ន្រតឹមែត ២.៥៣៦ .៧១៩,៣៥ េរៀលប៉ុេ�
� ះ។ ប៉ុែន�
េបើេយើង្រកេលកេមើលេ�េលើ្របសិទ��ពេសដ� កិច� វ �ញ
�ន
២
្របព័ន�ែដលទទួ ល�ន្របសិទ��ពេសដ� កិច�ខ�ស់េ�ះគឺ្របព័ន�ទី ០១ និង្របព័ន�ទី ០៥ េ�យ្របព័ន�ទី ០១
ទទួ ល�ន្របសិទ��ពេសដ� កិច�រហូ តដល់ ៤,២៣ េហើយ្របព័ន�ទី ០៥ ទទួ ល�ន្របសិទ��ពេសដ� កិច�
៣,៤៤។ ចំែនកឯ ្របព័ន�ទី០២ ទទួ ល�ន្របសិទ��ពេសដ� កិច��ប�េគេ�វ �ញ �ន្រតឹមែត ២,៤៤
េ�យ�រែតេ�ក��ង្របព័ន�េនះ ចំ�យដុលខ� ស់ រហូ តេ�ដល់ ២.៦១៦.៣៩៩,៩៩ េរៀល។

�រវ ��គ SWOT ៃនក��ង
ំ ពលកម� �ស� ីក��ងតំបន់សិក�
ចំណុច��ំង
ចំណុចេខ�យ
ឱ�ស
ៃនក��ំងពលកម� �ស� ីក��ងតំបន់សិក�្រត�វ�នេលើេឡើងមកប��ញ�មរយៈឧបករណ៍
�នដូ ច�ងេ្រ�មេនះ៖
៤.៣

-

-

ចំណុច��ំង
�ន�ពឧស�ហ៍ព��ម និង�រអត់ធ�ត់ខ�ស់
�ស� ីចូលរ ួម្រគប់សកម� �ពមិន្រប�ន់�រ�រតូ ច
�ច

-

ចូ លរ ួមវគ� បណ��ះប�
� ល��
�នគំនិតសន្ស ំសំៃចខ� ស់
ពូ ែកចរ�រតៃម�
ឱ�ស
�ន�រេលើកកម� ស់ និងព្រងឹងសិទ�អំ�ច�ស� ី ពី ��ប័នរដ� និងអង� �រេ្រ�រ��ភិ�ល��
�រផ� ល់�ជំនួយែផ� កហិរ�� វត��
្រ�ប់ពូជ
កូ ន�ន់
ស្រ�ប់េ�យ�ស� �
ី ចបង� បេង� ើនផល
េ�សួ នជុំ វ �ញផ� ះ

និងស��រៈ
កូ ន្រជ�ក

�ស� ី�ចរក�រ�រេ្រ�កសិកម� េផ្សងេទៀតេធ� ើ
�ស� ី�ចរក�រ�រមិនែមនកសិកម� េផ្សងេទៀតេធ� ើ
េ�យ�រេ�ក��ងភូ មិ�នរមណីយ��នែកៃច�
បឹងស្រមឹត
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និងក����ំង

SWOT

ចំណុចេខ�យ
�នក��ំងេខ�យ
ខ� ះចំេណះដឹង មិនសូ វេចះអក្សរ
ខ� ះទំនុកចិត�េលើខ� �នឯង
មិនសូ វចូ លចិត�េ���យ

ក����ំង
�ស� ី្រត�វពរេ�ះ
េ�េមើលែថកូ នតូ ច
និងេធ� ើ�រ�រផ� ះ
មិន�ចចូ លរ ួមក��ងសកម� �ពកសិកម�
�នេ្រចើន

-

ក��ទំេនៀមទំ�ប់្របៃពណី
មិនសូ វេ�យតៃម� �ស� ី

-

ក��្រគ� �រ : ឪពុក��យេ្រចើនផ� ល់ឱ�ស
េ�យបុរសទទួ ល�រសិក�េ្រចើន��ស� ី

-

ក��សង� ម
:
អសន� ិសុខក��ងភូ មិ
ែដល�ំងស� ះមិន�ចេ����យ

-

�ររ �កចេ្រមើនៃនេ្រគ�ងយន�
�ន�ត់បន� យ
ឱ�ស�រ�ររបស់�ស� ី

៤.៣.១ ចំណុច��ំង
ក. �ពឧស�ហ៍ព��ម និង�រអត់ធ�តខ
់ � ស់
�មរយៈ�រេធ� ើ្រក �មពិ�ក�
�នប��ញពីចំណុច��ំង�េ្រចើនរបស់�ស� ែី ដលស� ិតេ�ក��ងតំបន់សិក�។
ទីមួយ
�ស� ីគិត�ន�ន�ពឧស�ហ៍ព��ម
និង�រអត់ធ�ត់ខ�ស់។
�ក់ែស� ង
�មរយៈ�រសិក�ពី�រែបងែចក្របេភទ�រ�ររបស់បុរស
និង�ស� ីេ�ក��ងតំបន់សិក�រ ួចមក�នប��ញ�
�ស� ី�ចេធ� ើ�រ�រែដល�ន�ពធុញ្រ�ន់
និងចំ�យេពលយូរ
ឧ�ហរណ៍ដូច�រ
�រ�ប់ដំឡ�ងមី
�ល្រស� វ
្រច�ត្រស� វ។
រ �ឯ
បុរសេ្រចើនេធ� ើ�រ�រែដលេ្របើក��ំងធ� ន់ ែតេ្របើរយៈេពលខ� ី ឧ�ហរណ៍ដូច� �រ�រភ� �រ�ស់ ដឹកជ��ន
�
�េដើម។

ខ. �ស� ច
ី ូ លរ ួម្រគប់សកម� �ពមិន្រប�ន់�រ�រតូ ច�ច
�ស� ីចូលរ ួមេធ� ើ្រគប់សកម� �ពមិន្រប�ន់�រ�រតូ ច�ច ឬ�រ�រធំដំេ�ះេទ។ �គេ្រចើន
�រ�រ�ំដុះបែន� ដំ�ហ
ំ ូ បែផ� ចិ��ឹមសត� េ�ផ� ះតិចតួ ចេ្រចើន��ស� ីចូលរ ួម។ ថ�ត
ី ្បិត�រ�រ� ំងអស់េនះ
មិនទទួ ល�ន្រ�ក់ចំណូល�ធំដុំ
ប៉ុែន�
�រ�ំដំ�ំ
និងចិ��ឹមសត� ជុំ វ �ញផ� ះ
ជួ យ�របន� យចំ�យក��ង្រគ� �រេ�េលើម� �ប��រ្រប�ំៃថ� ។
ទីបី
�ស� ី�នេពលេវ�េ�ផ� ះេ្រចើនេ�យ�ស� ីមិនសូ វេ�េធ� �
ើ រ�រ��យពីផ�ះ។
ដូ េច� ះ
�ស� ី�ចចូ លរ ួម�នេ្រចើនក��ង�របេង� ើនផលិត�ពកសិកម� ពីសួនជុំ វ �ញផ� ះ។
គ. ចូ លរ ួមវគ� បណ��ះប�
� ល��
េ�យ�ស� ី�នេពលទំេនរេ្រចើន
�ស� ី�នចូ លរ ួមេ្រចើនក��ងសកម� �ព��
ដូ ច�ចូ លរ ួមវគ� បណ��ះប�
� លេផ្សងៗ�េ្រចើន។
ម៉�ងេទៀត
បុរសេ�ក��ងតំបន់សិក�
�ក់ដូច�មិន�នចំ�ប់�រម� ណ៍ក��ង�រចូ លរ ួម
េ្រចើនជំរុញេ�យ�ស� ី�អ� កចូ លរ ួមជំនួស។
�េហតុេធ� ើេ�យ�ស� ី �ចទទួ ល�នចំេណះដឹងថ� ីៗ�េ្រចើន។
ឃ. �នគំនត
ិ សន្ស ំសំៃចខ� ស់
េលើសពីេនះ
�ស� �
ី នគំនិតសន្ស ំសំៃចខ� ស់
េចះទុក�ក់
�យ�យ្រ�ក់
ែដលជួ យ�ត់បន� យ�រចំ�យក��ងកសិ��ន
និងក��ង្រគ� �រ។
�ទូ េ�
លុយ�ក់េ�ក��ង្រគ� �រ�ស� �
ី អ� កទុក�ក់។ ប៉ុែន� �ល់�រ�យ�យ�� ្របសិនេបើចំ�យតិចតួ ច
�ស� ី�អ� កសេ្រមចចិត�េ�យខ� �នឯង។ ចំែណកឯ ចំ�យធំដំ �ស� ីនិងបុរសេ្រចើនពិ�ក�េនះមុន�យ�យ
េហើយបុរសេ្រចើន�អ� កសេ្រមចចិត�ក��ង�រ។
ង. ពូ ែកចរ�រតៃម�
ម៉�ងេទៀត �ស� ី�ន�ពបុន
ិ ្របសប់ក��ង�រចរ�រតៃម� ។ �ល់�រលក់ដូរ �គេ្រចើន�ស� ី�អ� កេធ� ើ
េ�យ�ស� ីពូែកសំដី �ងបុរស។

៤.៣.២ ចំណុចេខ�យ
ក. �នក��ង
ំ េខ�យ
�៉ង�មិញ
�ស� ី�នចំណុចេខ�យមួ យចំនួន។
ទីមួយ
�ស� �
ី នក��ំងេខ�យ
មិន�ចេធ� ើ�រ�រធ� ន់
ឬេ្របើ្រ�ស់េ្រគ�ងយន� �នដូ ចបុរស។
�េហតុេធ� ើេ�យ�ត់មិន�ចចូ លរ ួមក��ងសកម� �ពមួ យចំនួនដូ ច�
�រភ� �រ�ស់
លីែសងរបស់ធ�ន់ៗ�េដើម។
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ឹ មិនសូ វេចះអក្សរ
ខ. ខ� ះចំេណះដង
ទីពីរ
�ស� ីមិនសូ វ�ន�រសិក��នខ� ស់េ�ះេទ។
េហតុេនះេហើយ��ចជះឥទ� ិពល�្រកក់
េ�េលើ�រអភិវឌ្ឍន៍សមត� �ពរបស់�ត់។
ឧ�ហរណ៍
េ�េពលចូ លរ ួមវគ� បណ��ះប�
� ល��
េ�យ�ត់មិនេចះអក្សរ ឬេចះតិចតួ ចេធ� ើេ�យក្រមិតៃន�រទទួ លយករបស់�ត់�ប មិនសូ វយល់
និង�រអនុវត� ន៍ក៏មិន�ន្រតឹម្រត�វល� ។
គ. ខ� ះទំនក
ុ ចិត�េលើខ� �នឯង
ទីបី
គឺ�រខ� ះទំនុកចិត�េលើខ� �នឯង។
�ស� យ
ី ល់េឃើញ�
�ស� ីមិន�ច�នសមត� �ពេធ� ើ�នល� ដូ ចបុរស។
ឧ�ហរណ៍ដូច�
�រេ្រ�ះ្រស� វ
�ស� ីយល់េឃើញ��នែតបុរសេទែដល�ចេធ� ើ�នល� ។
ចំែណក�ស� ី វ �ញ
េ�ះបី��កព��មេធ� ើក៏មិន�ចេធ� ើ�នល� ។
�៉ង�មិញ
្របសិនេបើ�ស� �
ី ន�ពេជឿ�ក់េលើខ� �នឯង
េ�ះ�ស� ីនឹង�ចេធ� ើ�នដូ ច�បុរសែដរ
េ្រ�ះ�បុរស�ចេធ� �
ើ នល� េ�យ�រែត�ត់�នបទពិេ�ធន៍េធ� ើ��ល់��ំ។
ឃ. មិនសូ វចូ លចិត�េ���យ
ទីបួន
�ស� ីមិនសូ វចូ លចិត�េ����យពីផ�ះ។
�េហតុេធ� ើេ�យមិន�ចចូ លរ ួមក��ង�រ�រកសិ��ន្របសិនេបើកសិ��នេ���យពីផ�ះ��ំង។ �ក់ែស� ង
�រេធ� ើែ្រស�រ េ�តំបន់ែ្រសេ្រ�ម �គេ្រចើនបុរស�អ� កេ�េធ� ើ និងេមើលែថ� ំេ្រចើន�ង�ស� ី។
៤.៣.៣ ឱ�ស
ឹ សិទ�អ�
ក. �រេលើកកម� ស់ និងព្រងង
ំ ច�ស� ី
េ�ះបី��៉ង�ក៏េ�យ �ស� ីេ�ក��ងតំបន់សិក��នឱ�ស�េ្រចើន។ ទីមួយ ��ប័នរ��ភិ�ល
��ប័នែដល�ក់�ក់ និងអង� �រ�� �នយកចិត�ទុក�ក់េលើ�រព្រងឹងសិទ�ិអំ�ច�ស� ។ី �ក់ែស� ង
កសិករ
្រត�វ�នផ� ល់ឱ�សេ�យ
ចូ លរ ួមសិក�ពីបេច� កេទស�ំដុះ
និងចិ��ឹមសត�
និងអនុ��តេ�យកសិករេធ� ើ
ទស្សនកិច�សិក�េ�កសិ��នេផ្សងៗេ�ក��ងតំបន់
េដើម្បីែស� ងយល់
និងែចករ� ែលកបទពិេ�ធន៍��េ�វ �ញេ�មករ�ងកសិករដូ ច��។
ក��ងេ�ះ
េគែតងព��មេ�យ�ន�ស� ីចូលរ ួម្រគប់សកម� �ព េ�យផ� ល់�កូ �ស្រ�ប់�ស� ី។

ខ. �រផ� ល�
់ ជំនួយែផ�កហិរ�� វត�� និងស��រៈ
េលើសពីេនះេ�េទៀត �នអង� �រមួ យចំនួន ដូ ច�អង� �រអ្រ� អង� �រម៉ូ ដ �នជួ យ�ថវ ��រ
ស��រៈ
្រ�ប់ពូជ
ដល់កសិករេដើម្បីេធ� ើ�រ�ំដុះ
ពិេសសេគេ��តសំ�ន់េ�េលើ�របេង� ើន�រ�ំបែន� ជុំ វ �ញផ� ះ និងចិ��ឹមសត� តូចៗ ដូ ច� �ន់�
និង្រជ�ក�េដើម។ ដូ េច� ះ �ស� ី�ច�នលទ��ពេធ� ើ�រ�ំដុះ�នេ្រចើន�មុន េ�យ�រ�នជំនួយ
ក៏ដូច��នេពលេវ�្រគប់្រ�ន់។
គ. ឱ�ស�រ�រេ្រ�កសិកម�
េ្រ�ពីេនះ
េ�យ�ន�រ�ំដះុ ដំ�ច
ំ ំ�រ��
ដូ ច�ដំឡ�ងមី
េធ� ើេ�យ�នត្រម�វ�រក��ំងពលកម� បែន� មេទៀត
ដូ េច� ះ
�ស� ី�ចេ�សុីឈ� �លក��ងកសិកម� �ន
េដើម្បីជួយស្រម� លជីវ�ព្រគ� �រ។
ឃ. ឱ�ស�រ�រមិនែមនកសិកម�
�ងេនះេ�េទៀត
េ�យេ�ក��ងតំបន់សិក�ស� ិតេ�ជិតរមណីយ��នបឹងស្រមឹត
�ស� ីក៏�ចរក�រ�រមិនែមនកសិកម� េធ� ើ ដូ ច� អ� កលក់សំបុ្រតចូ លកំ�ន� អ� កអ�ម័យ អ� កែថសួ ន
�េដើម។
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៤.៣.៤ ក����ំង
ក. �ស� ្រី ត�វពរេ�ះ និងេមើលែថកូ ន
�៉ង�មិញ �នក����ំង�េ្រចើនែដល�ំងស� ះ�ស� ក
ី � � ង�រចូ លរ ួមក��ង្របព័ន�ផលិតកម� ដំ�។ំ
�ក់ែស� ង �ស� ី្រត�វពរេ�ះ សំ�លកូ ន និងេមើលែថកូ នតូ ច មិន�ចេ�េធ� �
ើ រ�រធ� ន់ៗ ឬ��យពីផ�ះ�ន។
ខ. ក��ទំេនៀមទំ�ប់្របៃពណី
ម៉�ងេទៀត
េ�យក��ទំេនៀមទំ�ប់្របៃពណី
�ស� ីមិនសូ វ�នេគេ�យតៃម� ។
�ស� ីេ្រចើនេ�េធ� �
ើ រេ�ផ� ះ ច���នេជើង��ំង េធ� ើេ�យ�ស� ីចំ�យេពលេលើ�រ�រផ� ះេ្រចើន។ រ �ឯបុរស
�អ� កេ�រកសុី�ងេ្រ�។
គ. ក��្រគ� �រ
ម៉�ងេទៀត �ស� ី�គេ្រចើនមិន�នសិទ�ក��ង�រសេ្រមចចិត�ក��ង្រគ� �រ។ �ល់�រសេ្រមចចិត�
�ទូ េ��បុរស�អ� កសេ្រមចចិត� េ�យ�ស� ី្រត�វេ�រព និងេធ� ើ�ម��មី។ េលើសពីេនះ េ�ក��ង្រគ� �រ
ឪពុក��យេ្រចើនផ� លឱ
់ �ស
េ�យបុរសទទួ ល�រសិក�េ្រចើន��ស� ី
�េហតុេធ� ើេ�យ�ស� ី�នចំេណះដឹង�ប។
ឃ. ក��សង� ម
ចំែណក
ក��សង� ម វ �ញ
អសន� ិសុខក��ងភូ មិ
�ន�ំងស� ះមិន�ចេ����យ
�ពិេសសេពលយប់្រពលប់។ �េហតុេធ� ើេ�យ �ស� �
ី ត់បង់ឱ�ស�េ្រចើនក��ង�រទទួ លចំេណះដឹងថ� ីៗ
ឱ�ស�រ�រ �េដើម។

ង. �ររកចេ្រមើ
�
នៃនេ្រគ�ងយន�
�ររ �កចេ្រមើនៃនេ្រគ�ងយន�
ក៏�ន�ត់បន� យឱ�ស�រ�ររបស់�ស� ីក��ង�រ�រកសិកម� ផងែដរ។
�ក់ែស� ង
�រេ្របើ្រ�ស់�៉សុីន្រច�ត
ជំនួស�រជួ លក��ំង�ស� ីក��ង�រ្រច�ត្រស� វ
ក៏ដូច��រ��ស់ប�រទ�
�
� ប់ពី�រស�ង
� មកេធ� ើ្រស� វពេ្រ�ះវ �ញ
�ំេ�យ�ស� ីមិន�ចេ�ស�ង
�
និងេ�្រច�តដូ ចពីមុន ែដលេនះ��ប់��រ�ររបស់�ស� ី េធ� ើេ�យ�ស� ដ
ី កខ� �ន��យពី�រ�រកសិកម� ។
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សនិ� ��ន និងអនុ�សន៍

ជំពូក ៥
េសចក� ីសន� ិ��ន និងអនុ�សន៍
៥.១

េសចក� ីសន� ិ��ន

េ្រ�យពី�រសិក�េលើ
តួ �ទីេយនឌ័រក��ង្របព័ន�កសិកម� ក��ងតំបន់សិក�
្រសបេ��មេ�លបំណងសិក�� ំងបីរ ួចមក
្រប�នបទ�ងេលើ្រត�វ�នសន� �
ិ �ន
និង�យតៃម� �ម��ន�ព�ក់ែស� ង។ េ�តំបន់សិក� េ�យ�នឥទ� ិពលៃនទំេនៀមទ��ប់្របៃពណី
�គេ្រចើនេម្រគ� �រេ្រចើន���មី
ឬឪពុក។
�រសិក��ចសន� ិ��ន�ន�
ក��ងតំបន់សិក�
�ស� ី�ក់មិន�ន់�នអំ�ចក��ង�រសេ្រមចចិត�ក��ង្រគ� �រេពញេលញេ�េឡើយេទ។
ផ��យេ�វ �ញ
�ស� ីែដល�ចទទួ លតួ �ទី�េម្រគ� �រេដើម្បីដឹក�ំក��ង្រគ� �រ�ន
�គេ្រចើន��ស� ីេម�៉យែដលែលងលះ�មួ យ��មី
ឬក៏��មីទទួ លមរណ�ព។
េនះសរប��ក់េ�យេឃើញ�
�ស� ីេម�៉យែដល�េម្រគ� �រ
្រត�វទទួ លបន��ក�រ�រធ� ន់
េ�យ្រត�វ��ប់រង�រ�រេ�ក��ងផ� ះផង
និងក��ងកសិ��នផង។
មួ យវ �ញេទៀត
�ស� ីែដល�េម្រគ� �រមិន�នកំ រ �តវប្បធម៌�ប
ខ� ស់បំផុត្រតឹមកំ រ �តបឋមសិក�ប៉ុេ�
� ះ
ែដល��រលំ�កដល់�ត់ក��ង�រែស� ងរក្រ�ក់ចំណូលក��ង្រគ� �រ។
េ�យែឡក េ�ក��ង�រ�រកសិកម� �ស� ី�នតួ �ទី�៉ងចំបងក��ង�រ�ំដុះ និងចិ��ឹមសត� ។
េ�ក��ងតំបន់សិក�
�រចូ លរ ួមរបស់�ស� ី
និងបុរស
ក��ង�រ�ំដុះដំ�្រំ ស� វ
ដំឡ�ងមី
គឺ�នលក� ណៈ្រប�ក់្របែហល��។
េ្រ�យពីរដូ វេធ� ើែ្រស
កសិករ�នេពលេវ�ទំេនរេ្រចើន។
បុរសេ្រចើនេ�រក�រ�រ�ងេ្រ�េធ� ើបែន� ម
ដូ ច�េ�េធ� ើ�កម� ករសំណង់�េដើម។
ចំែណក�ស� ីេ�េ្រចើនេ�េមើលែថផ� ះសែម្បងកូ នេ� និង�ំដុះ ចិ��ឹមសត� េ�សួ នជុំ វ �ញផ� ះ។ េហតុេនះេហើយ
�ន��រចូ លរ ួមរបស់�ស� ក
ី � � ង�រ�ំបែន�
និងចិ��ឹម�ន់��នេ្រចើន�បុរស។
�៉ង�មិញ
ស្រ�ប់�រ�រ��លេ�្រកបី
េ្រចើន�បុរស�អ� កេធ� ើ
ពិេ្រ�ះ្រត�វេ���ល��យពីផ�ះ
និងអ� កខ� ះ្រត�វេ�េមើលេ�្រកបីេ�ឯែ្រសេ្រ�ម�ប់
។
�ស� ី�គេ្រចើនែដល�នេ�្រកបីេហើយមិន�នក��ំងបុរសេមើលែថ� ំ
េ្រចើនជួ លេ�យេគេមើលេ�រដូ វ្រ�ំង
និងេ�រដូ វវស�រក�ទុកេ�ផ� ះ
េ�យសុីចំេបុើង
និងេចញេ�្រច�តេ��ខ� ះ�ចំនីេ�្រកបី។
�មរយៈ�រសិក��នប��ញ� ក��ងតំបន់សិក��ន្របព័ន�ផលិតកម� ចំនួន ០៥ ដូ ច�ៈ
្របព័ន�ទី០១:
្រស� វេឡើងទឹក+្រស� វវស�&ដំឡ�ងមី+មុខរបរប��ប់បន្ស ំ(��យចន� +
ី បែន� +សត� )។
្របព័ន�ទី០២:
្រស� វេឡើងទឹក+
្រស� វវស�+មុខរបរប��ប់បន្ស ំ(បែន� +សត� )។
្របព័ន�ទី០៣:
្រស� វេឡើងទឹក+មុខរបរប��ប់បន្ស ំ(បែន� +សត� )។ ្របព័ន�ទី០៤: ្រស� វវស�&ដំឡ�ងមី+មុខរបរប��ប់បន្ស ំ
(បែន� +សត� )។
្របព័ន�ទី០៥:
្រស� វវស�+មុខរបរប��ប់បន្ស ំ(��យចន� +
ី បែន� +សត� )។
ក��ងចំេ�ម្របព័ន�ផលិតកម� � ំងអស់
្របព័ន�ទី០១
�ន្របសិទ�ិ�ពខ� ស់�ងេគេ�យ�រក��ង្របព័ន�េនះ
េ្របើ្រ�ស់ទុន វ �និេ�គ�ប
និងទទួ ល�នចំណូលខ� ស់�ង្របព័ន�ដៃទេទៀត។
េនះមកពី្របព័ន�េនះទទួ ល�នចំណូលខ� ស់ពី�រចិ��ម
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ំ ី

ចំនួន

ចេ��ះគុម�

�យុ្របមូ លផល

��ំ� ំ

េពលេវ�្របមូ លផល

ទំហដ
ំ ី

ចំនួនរង

ទំហរំ ង

�យុ្របមូ លផល

ចំនួនដង&��ំ

េពលេវ��ំដះុ

ទំហដ
ំ ី

ចំនួនសត�

រយៈេពលចិ��ម
ឹ

�យុ្របមូ លផល

ចំនួនដង&��ំ

េពលេវ�ចិ��ម
ឹ

ទំហដ
ំ ី

ទំហ្រំ សះ

ចំនួនដង&��ំ

េពលេវ�ចិ��ម
ឹ

��យ
��យចន� ី
ដូ ង
េចក
េផ្សងៗ
េផ្សងៗ
េផ្សងៗ
បែន�
្រតកួ ន
ៃស� ចង� ឹះ
ៃស� ្រក��ញ់
នេ�ង
្រត�ច
េផ្សងៗ
សត�
�ន់
�
្រជ�ក
េ�
្រកបី
្រសះ

ចំនួនសត�

�យុ្របមូ លផល

្រតី
កែង� ប
េផ្សងៗ
េផ្សងៗ



១.១ េឈើហូបែផ�
ចំ�យអចលនទុន

ដំ�ហ
ំ ូ បែផ�

ចំ�យ
មុនផលិតកម�
ទិញកូ នេឈើ

តែម� &
ឯក�

ចំ�យម� ង
��ល
ជី

��ំទប
ី �
៉ុ � ន
?

ៃថ� សរុប

ចំ�យ្រប
�ំ��ំ
ជី

ជី្រ�ប់�ត

………………

……………

………………
ទិញកូ នេឈើ

………………
ជី

…………….
ជី

��យចន� ី

ជី្រ�ប់�ត

………………

……………..

ដូ ង

………………
ទិញកូ នេឈើ

………………
ជី

…………….
ជី

ជី្រ�ប់�ត

………………

…………….

………………..
ទិញកូ នេឈើ

…………………
ជី

ជី្រ�ប់�ត

………………

……………..

…………………

………………..

…………….

…………………

………………

…………….

��យ

េចក

េផ្សងៗ
េផ្សងៗ

…………….
ជី

ៃថ� សរុប



ក��ំងពលកម�

ដំ�ហ
ំ ូ បែផ�

មុនផលិតកម� &
ម� ង��ល

ចំនួនៃថ�

ក��ំងពលកម�
បុរស(%)

្រប�ំ��ំ

�ស� (ី %)

េរៀបចំដី

�ក់ជី

………………….
េរៀបចំដី

……………
�ក់ជី

ដូ ង

……………………
េរៀបចំដី

……………
�ក់ជី

េចក

…………………..
េរៀបចំដី

……………
�ក់ជី

……………………

……………

……………………

……………

��យ
��យចន� ី

ចំនួនៃថ�

ក��ំងពលកម�
បុរស(%)

�ស� (ី %)

េផ្សងៗ
េផ្សងៗ


ចំណូល

ដំ� ំ
��យ

េ��ះ
ផលិតផលសំ�ន់
ផលិតផលប��ប់បន្ស ំ

��យចន� ី

ផលិតផលសំ�ន់
ផលិតផលប��ប់បន្ស ំ

ដូ ង

ផលិតផលសំ�ន់
ផលិតផលប��ប់បន្ស ំ

េចក

ផលិតផលសំ�ន់
ផលិតផលប��ប់បន្ស ំ

េផ្សងៗ

ផលិតផលសំ�ន់
ផលិតផលប��ប់បន្ស ំ

ស្រ�ប់េធ� អ
ើ � ?ី

ទិន�ផល

បរ�ណលក់
�

តៃម�

ចំណូលសរុប

១.២ បែន�


ចំ�យអចលនទុន
ជីគម
ី &
ី ជីធម� �តិ

ពូ ជ
ដំ� ំ

បវ ��ណ

តៃម�

េ��ះ

បវ ��ណ

��ស
ំ ត� ល�ត
ិ &េ��
តៃម�

េ��ះ

បវ ��ណ

ទឹក
តៃម�

បរ ��ណ

េ្របង
តៃម�

បរ ��ណ

េផ្សងៗ
តៃម�

បរ ��ណ

តៃម�

្រតកួ ន

ៃស� ចង� ឺះ

ៃស� ្រក��ញ់

នេ�ង&
្រត�ច&
េ��ក

េផ្សងៗ



ក��ំងពលកម�
កំឡ
� ងេពល

ចំនួនែថ�

ក��ំងពលកម� ក��ង្រគ� �រ

ជួ លក��ំងពលកម�

ៃថ� &��ក់&ៃថ�

ដំ� ំ

បុរស(%)

សកម� �ព
ភ� �រ�ស់&�ប់
្រតកួ ន&
ៃស�

ជ្រ���ំដីេ�យម៉ត់
�រេរៀបចំដី

�លដី
�ចកំេ�រ
េលើករង
�ក់ជី

�រ�ំ

�ំ
េ�ចេ��
េ្រ�ចទឹក

�រែថ� ំ

�ចជី
�ញ់�� ំ

�រ្របមូ លផល
េបះស� ឹក
�រ�រេ្រ�យ្របមូ លផល

ចង

�រដឹកជ��ន
�
េផ្សងៗ
�ប់រេ�
�
នេ�ង&
្រត�ច&
េ��ក

�រេរៀបចំដី

�ក់ជី្រ�ប់�ត
�ងសង់េ្រទើង
បណ��ះកូ ន

�រ�ំ

�ំ

�ស� (ី %)

បុរស(%)

�ស� (ី %)

េ�ចេ��
េ្រ�ចទឹក
�រែថ� ំ

�ចជី
�ញ់�� ំ

�រ្របមូ លផល
�រដឹកជ��ន
�
េផ្សងៗ
េផ្សងៗ
�រេរៀបចំដី

�រ�ំ

�រែថ� ំ

�រ្របមូ លផល
�រ�រេ្រ�យ្របមូ លផល
�រដឹកជ��ន
�
េផ្សងៗ



ចំណូល

ដំ� ំ
្រតកួ ន

េ��ះ

ស្រ�ប់េធ� អ
ើ � ?ី

ទិន�ផល

បរ ��ណលក់

តៃម�

ចំណូលសរុប

ផលិតផលសំ�ន់
ផលិតផលប��ប់បន្ស ំ

ៃស� ចង� ឹះ

ផលិតផលសំ�ន់
ផលិតផលប��ប់បន្ស ំ

ៃស� ្រក��ញ់

ផលិតផលសំ�ន់
ផលិតផលប��ប់បន្ស ំ

នេ�ង

ផលិតផលសំ�ន់
ផលិតផលប��ប់បន្ស ំ

្រត�ច

ផលិតផលសំ�ន់
ផលិតផលប��ប់បន្ស ំ

េផ្សងៗ

ផលិតផលសំ�ន់
ផលិតផលប��ប់បន្ស ំ

១.៣ សត�
 ចំ�យអចលនទុន
សត�
ពូ ជ
ចំនួន
�ន់

��&
ំ ��ក់�ំង

ចំណី
តៃម�

បរ ��ណក��ងម�
ង

ចំនួនដង&ៃថ�

ត
ៃម�

េ��ះ

ចំនួន

ទឹក
តៃម�

ចំនួន

អគ� ីសនី
តៃម�

ចំនួន

តៃម�

េផ្សងៗ
ចំនួន

តៃម�

�

្រជ�ក

េ�

្រកបី



ក��ំងពលកម�

�រចិ��ឹមសត�

សកម� �ព
ប��ត់

កំឡ
� ងេពល

ចំនួនៃថ�

ក��ំងពលកម� ក��ង្រគ� �រ
បុរស(%)
�ស� (ី %)

ជួ លក��ំងពលកម�
បុរស(%)
�ស� (ី %)

តៃម� &
��ក់&ៃថ�

�ន់

ផ� ល់ចំនី
េ�សសំ�ត
�រព��ល
�រដឹកជ��ន
�
េផ្សងៗ
ប��ត់

�

ផ� ល់ចំនី
�រែថ� ំ
�រព��ល
�រដឹកជ��ន
�
េផ្សងៗ
ប��ត់

្រជ�ក

ផ� ល់ចំនី
�រែថ� ំ
�រព��ល
�រដឹកជ��ន
�
េផ្សងៗ

�រចិ��ឹមសត�
េ�

សកម� �ព
ប��ត់

កំឡ
� ងេពល

ចំនួនៃថ�

ក��ំងពលកម� ក��ង្រគ� �រ
បុរស(%)
�ស� (ី %)

ជួ លក��ំងពលកម�
បុរស(%)
�ស� (ី %)

តៃម� &
��ក់&ៃថ�

ផ� ល់ចំនី

�រែថ� ំ

�រព��ល
�រដឹកជ��ន
�
េផ្សងៗ
េផ្សងៗ
ប��ត់
្រកបី
ផ� ល់ចំនី

�រែថ� ំ
�រព��ល
�រដឹកជ��ន
�
េផ្សងៗ



ចំណួល

សត�
�ន់

េ��ះ

ស្រ�ប់េធ� អ
ើ � ?ី

ទិន�ផល

បរ ��ណលក់

តៃម�

ចំណូលសរុប

ផលិតផលសំ�ន់
ផលិតផលប��ប់បន្ស ំ

�

ផលិតផលសំ�ន់
ផលិតផលប��ប់បន្ស ំ

្រជ�ក

ផលិតផលសំ�ន់
ផលិតផលប��ប់បន្ស ំ

េ�

ផលិតផលសំ�ន់
ផលិតផលប��ប់បន្ស ំ

្រកបី

ផលិតផលសំ�ន់
ផលិតផលប��ប់បន្ស ំ

១.៤ ្រសះ
 ចំ�យជីក្រសះ
មុខចំ�យ

ចំនួន

តៃម�

សរុប

េផ្សងៗ

ជូ លេគជីក្រសះ
្រ�ល��ស� ិក
បូ មទឹក�ក់

 ចំ�យអចលនទុន
សត�
ពូ ជ

ចំណី

��&
ំ ��ក់�ំង

ទឹក

�ំង&អគ� ីសនី

េផ្សងៗ

ចំនួន

តៃម�

បរ ��ណក��ងម� ង

ចំនួនដង&
ៃថ�

តៃម�

េ��ះ

ចំនួ
ន

តៃម�

ចំនួន

តៃម�

ចំនួន

តៃម�

ចំនួន

តៃម�

្រតី

កែង� ប

េផ្សងៗ



ក��ំងពលកម�

�រចិ��ឹមសត�
្រតី

សកម� �ព
ប��ត់
ផ�ល់ចំនី

�រែថ� ំ

�រព��ល
�រដឹកជ��ន
�
េផ្សងៗ

កំឡ
� ងេពល

ចំនួនៃថ�

ក��ំងពលកម� ក��ង្រគ� �រ
បុរស(%)
�ស� (ី %)

ជួ លក��ំងពលកម�
បុរស(%)

�ស� (ី %)

តៃម� & ��ក់&ៃថ�

ប��ត់
កែង� ប

ផ�ល់ចំនី
�រែថ� ំ

�រព��ល
�រដឹកជ��ន
�
េផ្សងៗ
ប��ត់
េផ្សងៗ

ផ�ល់ចំនី
�រែថ� ំ

�រព��ល
�រដឹកជ��ន
�
េផ្សងៗ



ចំណូល

សត�
្រតី

េ��ះ
ផលិតផលសំ�ន់
ផលិតផលប��ប់បន្ស ំ

ស្រ�ប់េធ� ើអ�?ី

ទិន�ផល

បរ ��ណលក់

តៃម�

ចំណូលសរុប

សត�

េ��ះ

កែង� ប

ស្រ�ប់េធ� ើអ�?ី

ទិន�ផល

បរ ��ណលក់

តៃម�

ចំណូលសរុប

ផលិតផលសំ�ន់

ផលិតផលប��ប់បន្ស ំ
េផ្សងៗ

ផលិតផលសំ�ន់

ផលិតផលប��ប់បន្ស ំ

២. ដីែ្រស


ទំហំក�លដីទី១: ………………………….ហិក� ្របេភទែ្រស: ………………………

ដំ�ប
ំ ន� ប��ប់: ១………………………….
 ក��ំងពលកម�
ដំ� ំ
សកម� �ព

កំឡ
� ងេពល ………………………….; ២…………………………. កំឡ
� ងេពល ………………………….

កំឡ
� ងេពល

ចំនួនែថ�

ក��ំងពលកម� ក��ង្រគ� �រ

ជួ លក��ំងពលកម�

ៃថ� &��ក់&ៃថ�

បុរស(%)
�ញ់��េំ ��
្រស� វ

�ក់ជី
�រេរៀបចំដី

ភ� �រ
�ស់
េ្រ�ះ

�រ�ំ

�ស់លុប
ស�ង
�
�ចជី

�រែថ� ំ
�រ្របមូ លផល
�រ�រេ្រ�យ្របមូ លផល
ដឹកជ��ល
�
េផ្សងៗ
�ញ់��េំ ��
�ក់ជី
�រេរៀបចំដី

ភ� �រ
�ស់
េ្រ�ះ

�រ�ំ

�ស់លុប
ស�ង
�
�ចជី

�រែថ� ំ

�ស� (ី %)

បុរស(%)

�ស� (ី %)

�រ្របមូ លផល

្រច�ត

�រ�រេ្រ�យ្របមូ លផល

េ�ក

ដឹកជ��ន
�
េផ្សងៗ
េផ្សងៗ
េផ្សងៗ

 ចំ�យអេថរ
ជីគីមី& ជីធម� �តិ

ពូ ជ
ដំ� ំ

២.

្រស� វ

េ��ះ

បវ ��ណ

តៃម�

េ��ះ

បវ ��ណ

តៃម�

��ស
ំ ត� ល�ិត&េ��
េ��ះ

បវ ��ណ

ទឹក
តៃម�

េ��ះ

បវ ��ណ

េ្របង
េ��ះ

បវ ��ណ

េផ្សងៗ
េ��ះ

បវ ��ណ

 ចំណូល
ដំ� ំ

េ��ះ

III.

ឧបករណ៍
្រ�ក់ទ័រ

2.

េ�យន�

3.

រេទះដឹក

4.

រេទះេ�

5.

ចប

6.

បង� ី

7.

រ�ស់

8.

�៉សុីនបូ មទឹក

9.

្រទ �ង�ន់

10.

្រទ �ង្រជ�ក

11.

្រទ �ងេ�

14.
15.

តៃម�

ចំណូលសរុប

ស��រៈក��ងកសិកម�

1.

13.

បរ ��ណលក់

ផលិតផលសំ�ន់
ផលិតផលប��ប់បន្ស ំ

ល.រ

12.

ទិន�ផល

ផលិតផលសំ�ន់
ផលិតផលប��ប់បន្ស ំ

ដំ� ំ
ទី ២:

្រស� វ

ស្រ�ប់េធ� ើអ�ី?

ចំនួន

��ំទិញ

�យុ�លេ្របើ្រ�ស់

តៃម�

នរ�េ្របើ្រ�ស់

…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..

ប�� ីសំណួរស្រ�ប់សួរក��ង�រពិ�ក�្រក �ម
១.
េតើេ�ក��ងផលិតកម� នីមួយៗ (្រស� វ�រ ្រស� វវស� ដំឡ�ងមី បែន�
�ន់� េ�្រកបី)
េតើ�រ�រ�ខ� ះែដល�ទូ េ��ស� ី�អ� កេធ� ើ
និង�រ�រ�ខ� ះ
បុរស�អ� កេធ� ើ?
មូ លេហតុអ�ី
�ន��ស� ីមិន�ចេធ� ើ�រ�រ� ំងអស់េ�ះ�ន?
២. េតើកសិផលែដលផលិត�ន�គេ្រចើន បុរសឫ�ស� �
ី អ� កលក់ដូរ? មូ លេហតុអ�ី?
៣. �ល់�រសេ្រមចចិត�េ�ក��ង្រគ� �រ�គេ្រចើន បុរស ឫ�ស� ី�អ� កសេ្រមចចិត�? មូ លេហតុអ�ី?

៤. េតើេ�ក��ងភូ មិ �នអង� �រ ��ប័នរដ�
និងបេ្រង�នពីបេច� កេទសកសិកម� ែដរឬេទ?

�ខ� ះ

មកែចករ� ែលកចំេណះដឹង

ផ្សព� ផ�យ

៥. �ល់េពលែដល�នវគ� បណ��ះប�
� ល េតើ�ន�ស� ច
ី ូ លរ ួមេ្រចើនឬេទ? �គេ្រចើនេ�ក��ង្រគ� �រអ� កមីង
េតើនរ��អ� កចូ លរ ួមក��ងវគ� បណ��ះប�
� លញឹក�ប់�ងេគ?
៦. េតើ�នអង� �រឬ��ប័ន�ជួ យ�ស��រៈ ថវ �� ឬកម� ី
េដើម្បីេធ� ើ�ទុន វ �និេ�គក��ង�រ�រែ្រសច��រែដរឬេទ?
៧.
េតើអ�កមីងយល់េឃើញ�
េ�ក��ងតំបន់�នផ� ល់ឱ�សអ� ខ
ី �ះ
េដើម្បីេ�យ�ស� ីអភិវឌ្ឍសមត� �ព��ល់ខ� �ន និងបេង� ើន�រចូ លរ ួមក��ង�រ�រែ្រសច��រែដរឬេទ?
៨. េតើ�នក����ំងអ� ីខ�ះ ែដលប��កដល់�រចូ លរ ួមរបស់អ�កមីងមិនេ�យចូ លរ ួមក��ង�រចិ��ឹមសត�
�ំដុះបែន� ប��រ���ន?

ឧបសម� ័ន�ទី ២
លទ� ផលៃន�រវ ��គ
��ងទី១
៖
មធ្យមៃនចំណូលពីផលិតកម� ្រស� វេឡើងទឹកក��ងៃផ� ដីមួយហិក�
ចំណូលពី្រស� វវស�&ដំឡ�ងមីក��ងៃផ� ដីមួយហិក�
ចំណូលពីមុខរបរប��ប់បន្ស ំ
ទុន វ �និេ�គ
និងក��ំងពលកម� ក��ង្រគ� �រ�មធ្យមក��ង្របព័ន�ទី០១
ល.រ

ចំេណញពី្រស� វេឡើ
ងទឹក
ក��ងមួ យ(៛)

ចំេណញពី្រស� វវស�&
ដំឡ�ងមី
ក��ងមួ យហិក� (៛)

ចំណូលក��ង្របព័ន�
េ្រ�ពី្រស� វ

ទុន វ �និេ�គ(៛
)

ក��ំងពល
កម� (ៃថ�)

ក��ំងពលក
ម� �ស� ី (ៃថ�)

១

៥៥៣.៣៣៣,៣
៣

១.៧៤៩.៣០៦,៥៦

៩.២៧៤.០០០,០០

១.៣៩៥.០០០,
០០

២១២

៧៧

២

៧៩២.០០០,០០

៣.៦១៩.២៨៦,៧១

៩៣៥.៥០០,០០

៥.៤៩៧.០០០,០
០

១១៧

៧៥

៣

៥៤២.៥០០,០០

៣.៣៩៦.៦៣៩,៦៦

៦.២៥៣.៨៣៣,៣៣

១.៣០៥.២៣៥,
២៩

២៤២

១១៨

៤

៥៣២.០០០,០០

១.៤០៨.៥១២,៧៦

៣.៩៩៦.៦៦៦,៦៧

១៣៦.២១៨៥,
២៩

៩៨

៧៥

៥

៤៥៥.៥៥៥,៥៦

៣.១៧៨.៣៧៨,៣៨

៣.៥១៦.៥៨៣,៣៣

១.០៦៧.៦៦៦,
៦៧

១៨១

៩៣

៦

៣៣៨.០០០,០០

១.៩០១.២៥០,០០

២.២២១.៣៣៣,៣៣

១.៤៩០.៦៦៦,៦
៧

២៥០

៥៩

៧

៥៣៥.៥៦៤,៨១

២.៥៤២.២២៨,៣៤

២.៥៦៣.៦៦៦,៦៧

៣.៧៧៦.០២៤,
៦៩

២០៧

១៣០

សរុប

៣.២១៣.៣៨៨,
៨៩

១៧.៧៩៥.៥៩៨,៤១

២៨.៧៦១.៥៨៣,៣៣

១៥.៨៩៣.៧៧
៨,៦១

១.៣០៦

៦២៧

មធ្យ
ម

៥៣៥.៥៦៤,៨១

២.៥៤២.២២៨,៣៤

៤.១០៨.៧៩៧,៦២

២.២៧០.៥៣៩,
៨០

១៨៧

៩០

��ងទី២
៖
មធ្យមៃនចំណូលពីផលិតកម� ្រស� វេឡើងទឹកក��ងៃផ� ដីមួយហិក�
ី ួយ
ចំណូលពី្រស� វវស�ក��ងៃផ�ដម
ហិក�
ចំណូលពីមុខរបរប��ប់បន្ស ំ
ទុន វ �និេ�គ
និងក��ំងពលកម� ក��ង្រគ� �រ�មធ្យមក��ង្របព័ន�ទី០២
ល.រ
១

ចំេណញពី្រស� វេឡើងទឹកក��
ងមួ យហិក� (៛)

ចំេណញពី្រស� វវស�ក��ង
មួ យហិក� (៛)

៥៥២.៦៣២,១៤

៧៥៨.១៥៥,៧២

២

៥៥២.៦៣២,១៤

២.៨៧៥.០០០,០០

៣

២៦៩.៣៣៣,៣៣

៧៥០.០០០,០០

៤*

៣១៤.៧៨៥,៧១

៤៥៧.៨៣៣,៣៣

៥

៥០៩.៣៧៥,០០

ក��ំងព
លកម�
(ៃថ�)

ក��ំងពល
កម� �ស� ី (ៃថ�)

២.៨៣៥.៤៨
៣,៣៣

៥៤

២៩

0.00

២.៣៣៥.៤០
០,០០

៤២

២១

៣៧៧.០០០,០០

៦៥៩.០០០,០
០

៥៧

៣៤

៥.១១៥.០០០,០០

៩.៩៨៨.០០០,
០០*

១៧០

៩០

២.១៧៣.០០០,០០

៣.៥០៩.៥០០,
០០

៦៨

៣៣

២.១៥០.០០០,០០

២.៦១៣.០០០,
០០

១០៣

៦២

១.១៥៤.២០០,
០០

១៦៩

៤៩

២៣.០៩៤.៥៨
៣,៣៣

៦៦៣

៣១៨

៩៥

៤៥

ចំណូលក��ង្របព័ន�
េ្រ�ពី្រស� វ

ទុន វ �និេ�គ(
៛)

៩០.០០០,០០

៣៣៩.០៦២,៥០

៦

១.២០៨.០០០,០០

១.០៥៣.០០០,០០

៧

៤៦១.៦៦៦,៦៧

១.៦៦១.៥៣៨,៤៦

សរុ
ប

៣.៨៦៨.៤២៥,០០

៥.៣០៧.០៩០,០១

១.៦០៧.៤៦៦,៦៧
១១.៥១២.៤៦៦,៦
៧

ម
ធ្យ
ម

៥៥២.៦៣២,១៤

៧៥៨.១៥៥,៧២

១.៦៤៤.៦៣៨,១០

២២.១៨៤.៤
៣០,៥៦

*ចំ�ំ
េ�យកសិករ�នេលខេរៀងទី៤
េ្របើទុន វ �និេ�គខ� ស់�ច់ពីកសិករេផ្សងេទៀតេ�ក��ង្របព័ន�ដូ ច��
េ�យ�ត់ជួយដីេដើម្បីេធ� ែើ ្រសេឡើងទឺកបែន� មរហូ តដល់ ១០ ហិក�។ ដូ ចេនះ ��ទិន�ន័យ��ត
្រត�វដកេចញេពលគណ�រកមធ្យមៃនទុន វ �និេ�គ។

��ងទី៣ ៖ មធ្យមៃនចំណូលពីផលិតកម� ្រស� វេឡើងទឹកក��ងៃផ� ដីមួយហិក� ចំណូលពីមុខរបរប��ប់បន្ស ំ
ទុន វ �និេ�គ និងក��ំងពលកម� ក��ង្រគ� �រ�មធ្យមក��ង្របព័ន�ទី០៣
ល.រ
១
២
៣
៤
៥*
៦
៧
៨
៩
១០
១១
១២
១៣
១៤
១៥
១៦
១៧
១៨
១៩
២០
២១
២២
២៣
២៤
២៥
សរុប
មធ្យម

ចំេណញពី្រស� វេឡើងទឹកក��ងមួ យហិក�
(៛)

ចំេណញក��ង្របព័ន�េ្រ�ពី្រស� វ(៛)

៣៥០.០០០,០០

១.៧២៥.១៣៩,៨៣

១.៣២៧.០១៩,០០

៧៣

៧១៨.០០០,០០

១.២៤៣.៣៣,៣៣

៥៣៨.៦៦៦,៦៧

៤៧

៧៧០.០០០,០០

៦.៩១២.៥០០,០០

២.១៨៩.១៦៦,៦៧

១១៨

៣០៥.៥០០,០០

១.៦២០.៥០០,០០

២.២៣០.១៦៦.៦៧

៨៧

១៨៧.០០០,០០

៣៦.៣៧៥.៥០០,០០

៨៤.៣៦២.១៦៦,៦៧

១០៧

៥៨០.០០០,០០

៣.៧៣៦.០០០,០០

៣.៨៨៣.២០០,០០

៧២

៩៦.០០០,០០

៤.៦៣៥.០០០,០០

៤.០០១.០០០,០០

១០០

២៨៨.៧០៩,៦៨

៦៨.០០០,០០

១.២៦៤.៥០០,០០

៩០

៧៦៩.០០០,០០

១២៨.០០០,០០

៤៣៣.០០០,០០

៨៥

៤៣៩.១៦៦,៦៧

១៩៧.៥០០,០០

៣៣៩.០០០,០០

៣៩

៣០.០០០,០០

៥០.០០០,០០

៩៧០.០០០,០០

៨៥

៥៥៥.០០០,០០

៩៥.០០០,០០

៩០៥.០០០,០០

១០០

៤២១.៣៣៣,៣៣

៣.៣៤៧.៥០០

៤.១២១.០០០,០០

៩៨

៧០៩.៣៣៣,៣៣

១.៥៧៨.០០០,០០

១.៨៧៤.០០០,០០

៨៣

៤៩១.០០០,០០

១១២.៥០០,០០

៣.៤១៤.០០០,០០

១១០

៨៧៥,០០០.០០

១.៩៧៥.៦៦៦,៦៧

១.១៤២.៦៦៧,០០

១៣២

៦១០.០០០,០០

១៥៥.០០០,០០

១៣៨.០០០,០០

២៨

១.៤៥០.០០០,០០

១.៥៤០.១៦៦,៦៧

៤៤៨.១៦៦.៦៧

៩៨

៤១៧.០០០,០០

១.៧៥៧.០០០,០០

១.៧៩៩.០០០,០០

៤៧

៧២១.០០០,០០

១.២៧១.៣៣៣,៣៣

១.១៨៤.០០០,០០

៤៨

១.១៧២.០០០,០០

១.៣៩០.០០០,០០

១.១៨៧.០០០,០០

៣១

២០០.០០០,០០

២.២១៥.៥០០,០០

១.៧៨៤.៥០០,០០

៨៥

៣៦៦.២២៤,៤៩

១.៤៧៣.០០០,០០

២.៧១២.៥០០,០០

១២២

៥១៤.១៦៦,៦៧

១.៧៧៥.៣៣៣,៣៣

៦២០.៥០០,០០

៩០

៥៤៤.០០០,០០

១.៤៨៩.០៨៣,៣៣

៥៦៣.៩១៧,០០

១០០

១៣.៥៨០.២៣៤,១៧

៧៦.៨៦៦.៥៥៦,៥០

៣៩.០៦៩.៩៧១,០០

២០៧៤

៥៤៣.២០៩,៣៧

១.៦៨៧.១២៧,៣៥

១.៦២៧.៩១៥,៣៨

៨៣

*ចំ�ំ
េ្របើទុន វ �និេ�គខ� ស់�ច់ពីកសិករេផ្សងេទៀតេ�ក��ង្របព័ន�ដូ ច��

ទុន វ �និេ�គ(៛)

ក��ំងពលកម�
(ៃថ�)

េ�យកសិករ�នេលខេរៀងទី5

ក

េ�យ�ត់ចិ��ឹច�យកពង��ជីវកម� ��តមធ្យច
្រត�វដកេចញេពលគណ�រកមធ្យមៃនទុន វ �និេ�គ។

។

ដូ ចេនះ

��ទិន�ន័យ��ត

��ងទី៤៖ មធ្យមៃន ចំណូលពី្រស� វវស�&ដំឡ�ងមីក��ងៃផ� ដីមួយហិក� ចំណូលពីមុខរបរប��ប់បន្ស ំ
ទុន វ �និេ�គ និងក��ំងពលកម� ក��ង្រគ� �រ�មធ្យមក��ង្របព័ន�ទី០៤
ល.រ

១

ចំេណញពី្រស� វវស�&ដំឡ�ងមីក��
ងមួ យហិក� ((៛)

ចំេណញក��ង្របព័ន�
េ្រ�ពី្រស� វ(៛)

៩៩៥.០០០,០០
១.២៨១.៣៣៣,៣៣

២

៣.១៩៨.០០០,០០

៣

១.៣៤២.២៥០,០០

៤

១.៦៣១.០៦៧,៩៦

៥

១.៦៩៤.១៦០,៥៨

៦

៨១៤.២៨៥,៧១

៧

១.២០៤.០០០,០០

៨

១.២៨៩.០០០,០០

៩

៧.១៩២,៦៦

១០
សរុ
ប
មធ្យ
ម

១.៧០១.៣៣៣,៣៣

១.៣៥២.៧៧២,៩៩

៣.០៣៩.៩៧៨,
៦៧
៨៥៩.១៦៦,៦៧

១

១១៣

៨៦

២.២២៩.៦៦៦,៦៧

២.២១៣.៨៣៣,
៣៣

១៤២

៣៦

៣.៧៩៣.៥០០,០០

១.៧៨៧.៨៣៣,
៣៣

២៥៣

៩២

៨៧០.៥០០,០០

២.០០១.៥០០០,
០០

១៨១

១៣៥

១.០១៩.០៦៦,៦៧

៣.០៥៨,៤៣៣.
៣៣

២៤១

១២៩

១.៦០៧.៦៦៦,៦៧

១.៧៧៣.០០០,
០០

៨៨

៦៧

២.៣១៣.៣៣៣,៣៣

១.៤៨៦.០០០,០
០

៩៣

៧៥

២.១៤១.៦៦៦,៦
៧

៣១២

១១៦

២១.៤៦៤.៩១២,
០០

១.៦០៤

៨២៣

២.១៤៦.៤៩១,២
០

១៦០

៨២

២.២០៨.៣៣៣,៣៣
១៨.១១២.២៣៣,៣៣
១.៨១១.២២៣,៣៣

ចំេណញក��ង្របព័ន�េ្រ�ពី
្រស� វ(៛)

ទុន វ �និេ�គ(
៛)

ក��ំងពល
កម� (ៃថ�)

៦៦១.១១១,១១

១.៣៣៣.៣៣៣,៣៣

៣៤

៥២២.៥០០,០០

១៥០.០០,០០

១៨១.០០០,០០
២.០៦០.០០០,០
០

១.៥២១.០៤១,៦៧

២២៥.០០០,០០

២.០៥៤.៥០០,០
០

៥៤០.០០០,០០

១.២៤៣.៣៣៣,៣៣

៧៩៤.៥០០,០០

២.៦០៦.០០០,០០

៣៦៧.២៥០,០០
១.៥៥៣.៥០០,០
០

១.៤៩៨.៤០០,០០

២.៣៩៨.០០០,០០

១.៨១៦.០០០,០
០

១.៣៣៩.៦២២,៦៤

១.០៥៣.៦៦៦,៦៧

៧០៦.០០០,០០

១.១១៧.៦៦៦,៦៧

២៩៩.៦៦៦,៦៧
១.០៥៨.៦៦៦,៦
៧

១.៦៩៧.៩៥៩,១៨

៧.៥២៥.៥០០,០០

១.៤៣៩.៥០០,០
០

៧៧០.០០០,០០

១.៧០៦.៥០០,០០

៣១៦.៦៦៦,៦៧

១.៨៧៧.០០០,០០

៦

៨
៩

១១

ចំណូលពីមុខរបរប��ប់បន្ស ំ

ចំេណញពី្រស� វវស�ក��ងមួ យ
ហិក� (៛)

៥

១០

៧៧

១.០៨៧.៥០០,០០

៣

៧

៩២

៧

២

៤

ក��ំងពលក
ម� �ស� ី (ៃថ� )

៩០

��ងទី៥៖ មធ្យមៃនចំណូលពី ចំណូលពី្រស� វវស�ក��ងៃផ� ដីមួយហិក�
ទុន វ �និេ�គ និងក��ំងពលកម� ក��ង្រគ� �រ�មធ្យមក��ង្របព័ន�ទី០៥
ល.រ

ក��ំងព
លកម�
(ៃថ�)

៣.១០៣.៥០០,
០០

១.៣៥២.៧៧២,៩៩
១៣.៥២៧,៧២៩,៩១

ទុន វ �និេ�គ(
េរៀល)

ក��ំងពលក
ម� �ស� ី (ៃថ� )
-

៦១

៣៧

៥៨

២៩

៤៨

២៤

៥៩

៣៨

៥៧

២៣

១៣៤

៦៨

៩០

៨៥

២៥៥

១៤៦

៥២៦.៥០០,០០

១០៨

១០៤

៨២៤.៦៦៦,៦៧

១១៣

២៨

១២
១៣

១១៨.៧៥០,០០

១.៨៩៤.៦៦៦,៦៧

៨៧៣.៨៧៩,២៧

៣៧៨.០០០,០០

៨៧៣.៨៧៩,២៧
១២.២៣៤.៣០៩,៨១

២.៩៣១.៩១៦,៦៧
២៦.៥០០.៥៨៣,៣៣

873,879.27

1,892,898.81

១៤
សរុប
មធ្យ
ម

១.៤០៨.៣៣៣,
៣៣
៩២៥.២៥០,០០
១.៣០៩.៦៦៦,៦
៧
១៥.៨២៤.៥០០,
០០
១.១៣០.៣២១,
៤៣

៣៨

៣៥

៥៧

៤៣

២១៩
១.៣៣១

២០៩

៩៥

៨៧០
៦២

��ងទី៦៖ មធ្យមៃនចំណូលដុល ចំ�យែ្រប្រប� ល ចំ�យេថរ ចំណូលសុទ� និង្របសិទ�ិ�ពេសដ� កិច�ពីផលិតកម� នីមួយៗ
និងមុខរបរប��ប់បន្ស ំនីមួយៗក��ង្របព័ន�ទី០១
្របេភទផលិតកម�
្រស� វេឡើងទឹក
្រស� វវស�&ដំឡ�ងមី
��យចន� ី
បែន� និងដំ�ហ
ំ ូ បែផ�
្រជ�ក �ន់ �
េ� ្រកបី

ចំណូលដុល

ចំ�យដុល

ចំណូលសុទ�

្របសិទ��ពេសដ� កិច�

១.៩០០.០០០,០០

៧២០.៦១១,១១

១.១៧៩.៣៨៨,៨៩

២,៦៤

២.០៣០.៨០៦,៦៧

៦៨៨.៨៦១,៧៦

១.៣៤១.៩៤៤,៩០

២,៩៥

៦៤៦.៤២៨,៥៧

៤.១៩០,៤៨

៦៤២.២៣៨,១០

១៥៤,២៦

១.៧១៧.០៧១,៤៣

២២៣.៧១៤,២៩

១.២៤៤.៧៨៥,៧១

៧,៦៨

៤៧១.៤២៨,៥៧

១៨៤.៤៦៤,២៩

២៨៦.៩៦៤,២៩

២,៥៦

២.២៤២.៨៥៧,១៤

៣០៨.០៤៧,៦២

១.៩៣៤.៨០៩,៥២

៧,២៨

��ងទី៧៖ មធ្យមៃនចំណូលដុល ចំ�យែ្រប្រប� ល ចំ�យេថរ ចំណូលសុទ� និង្របសិទ�ិ�ពេសដ� កិច�ពីផលិតកម� នីមួយៗ
និងមុខរបរប��ប់បន្ស ំនីមួយៗក��ង្របព័ន�ទី០២
្របេភទផលិតកម�
្រស� វេឡើងទឹក
្រស� វវស�
បែន� និងដំ�ហ
ំ ូ បែផ�
្រជ�ក �ន់ �
េ� ្រកបី

ចំណូលដុល

ចំ�យដុល

ចំណូលសុទ�

្របសិទ��ពេសដ� កិច�

១.៨៥៥.០០០,០០

៨៩០.៣៨៣,៣៣

៩៦៤.៦១៦,៦៧

២,០៨

២.៣៧០.៨៣៣,៣៣

១.២០២.០៨៣,៣៣

១.១៦៨.៧៥០,០០

១,៩៧

១៣០.៧១៤,២៩

១៣.៨៣៣,៣៣

១១៦.៨៨០,៩៥

៩,៤៥

១.២២៣.៥៧១,៤៣

៣៧៩.២១៤,២៩

៨៤៤.៣៥៧,១៤

៣.២៣

៨១៤.២៨៥,៧១

១៣០.៨៨៥,៧១

៦៨៣.៤០០,០០

៦.២២

��ងទី៨៖ មធ្យមៃនចំណូលដុល ចំ�យែ្រប្រប� ល ចំ�យេថរ ចំណូលសុទ� និង្របសិទ�ិ�ពេសដ� កិច�ពីផលិតកម� នីមួយៗ
និងមុខរបរប��ប់បន្ស ំនីមួយៗក��ង្របព័ន�ទី០៣
្របេភទផលិតកម�
្រស� វេឡើងទឹក

ចំណូលដុល

ចំ�យដុល

ចំណូលសុទ�

្របសិទ��ពេសដ� កិច�

១.៨២៤.០០០,០០

៩៧៤.៤០៨,០០

៨៤៩.៥៩២,០០

១,៨៧

បែន� និងដំ�ហ
ំ ូ បែផ�

៦៤៥.៩២៣,២៥

២០៨.៤០៧,៨៨

៣៨៥.០១៥,៣៨

៣,១០

្រជ�ក �ន់ �

៤០៩.០៩៧,២២

១១៨.៣៦៧,១៩

២៩០.៧៣០,០៣

៣.៤៦

១.៤៣២.១៩៧,០២

៣០១.៤៦៥,៣២

១.០១១.៣៨១,៩៤

៤,៧៥

េ� ្រកបី

��ងទី៩៖ មធ្យមៃនចំណូលដុល ចំ�យែ្រប្រប� ល ចំ�យេថរ ចំណូលសុទ� និង្របសិទ�ិ�ពេសដ� កិច�ពីផលិតកម� នីមួយៗ
និងមុខរបរប��ប់បន្ស ំនីមួយៗក��ង្របព័ន�ទី០៤
្របេភទផលិតកម�
្រស� វវស�&ដំឡ�ងមី

ចំណូលដុល

ចំ�យដុល

ចំណូលសុទ�

្របសិទ��ពេសដ� កិច�

៣.៤៥៨.០០០,០០

១.៧១៤.៣៣៣,៣៣

១.៧៤៣.៦៦៦,៦៧

២,០២

��យចន� ី

៣៦៧.២០០,០០

១.៤៦៦,៦៧

៣៦៥.៧៣៣,៣៣

២៥០,៣៦

បែន� និងដំ�ហ
ំ ូ បែផ�

៣៧៧.៧៥០,០០

៥៥.០៥០,០០

៣២៧.៧០០,០០

៧,៥៥

្រជ�ក �ន់ �

២៣៤.៤៤៤,៤៤

១៣៣.៩៦០,០០

៧៧.០៤០,០០

៣,០៤

១.២៧៨.០០០,០០

២៣៧.២៥០,០០

១.០៤០.៧៥០,០០

៥,៣៩

េ� ្រកបី

��ងទី១០៖ មធ្យមៃនចំណូលដុល ចំ�យែ្រប្រប� ល ចំ�យេថរ ចំណូលសុទ� និង្របសិទ�ិ�ពេសដ� កិច�ពីផលិតកម� នីមួយៗ
និងមុខរបរប��ប់បន្ស ំនីមួយៗក��ង្របព័ន�ទី០៥
្របេភទផលិតកម�
្រស� វវស�

ចំណូលដុល

ចំ�យដុល

ចំណូលសុទ�

្របសិទ��ពេសដ� កិច�

១.៧២៣.៣៣៣,៣៣

៦៨៣.២៥០,០០

១.០៤០.០៨៣,៣៣

២,៥២

��យចន� ី

១៩៤.២៨៥,៧១

៨៥៧,១៤

១៩៣.៤២៨,៥៧

២២៦,៦៧

បែន� និងដំ�ហ
ំ ូ បែផ�

៤៧២.៨៥៧,១៤

៥៥.៩១០,៧១

៤១៦.៩៤៦,៤៣

៨,៤៦

្រជ�ក �ន់ �

៥៨៧.១៤២,៨៦

១៦៩.៨៧៥,០០

៤១៧.២៦៧,៨៦

៣,៤៦

េ� ្រកបី

៩១៦.៩៦៦៦,៦៧
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