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ខ្លឹម រសេងខបៈ 
 កនុងឆន ២ំ០១៩េនះ អងគករអភិវឌ ន៍ភូមិេយងី បនបញច ប់គេ្រមងរបស់ខ្លួនចំនួនប ី   គេ្រមង។ 
គេ្រមងទមីួយគឺគេ្រមងេលីកកមពស់សន្ដិសុខេសប ង និង រូបតថមភ បនជំនួយថវកិពីធនគរេសប ង
្របេទសក  មរយៈអងគករអន្ដរជតគិណៈកមម ធកិរមិត្ដភពមុិនណូៃណថ៍(អុឹមសីុសីុ) ្របចំ
្របេទសកមពុជ គេ្រមងទីពីរគឺ គេ្រមងជំរុញផលិតកមមេសប ង មនេគលបំណងគ្ំរទដល់កសិករកនុងករ    
ផលិតបែន្លសុវតថិភព ស្រមប់ផគត់ផគង់ដល់អនកេ្របី្របស់។ គេ្រមងេនះបនទទួលករគ្ំរទថវកិពី ជរ ្ឋ ភិ 
បលកមពុជ មរយៈអគគនយកក ្ឋ នកសិកមម ្រកសួងកសិកមមរុកខ ្របមញ់ និងេន ទ។ គេ្រមងទីបគីឺ 
គេ្រមងបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈដល់យុវជន បនទទួលថវកិពីអងគករអន្ដរជតិគណៈកមម ធិករមិត្ដភពមុិន
ណូៃណថ៍(អុមឹសីុសីុ)។ អងគករអភិវឌ ន៍ភូមិេយងីបនបញច ប់គេ្រមងទងំបីេនះ្របកបេ យេជគជ័យគួរជ
ទីេមទនៈភពបំផុត។ គេ្រមងបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈ និងគេ្រមងេលីកកមពស់សន្ដិសុខេសប ង និង រូប
តថមភ បនទទលួថវកិពីមច ស់ជំនួយស្រមប់អនុវត្ដន៍បន្ដ   រយៈេពល៣ឆន  ំនិង៥ឆន ខំងមុខេទៀត។ 
 កិចចខិតខំ្របងឹែ្របងរបស់អងគករអភិវឌ ន៍ភូមិេយងី បនចូលរមួចំែណកយ៉ងសកមមកនុងករផ្ដល់ ជីព
មួយដ៏ចបស់ ស់ដល់យុវជន ចូលរមួចំែណកបេងកតីករងរកនុងតំបន់ជនបទ និង កត់បនថយករេធ្វីចំ ក
្រសុករបស់យុវជនកនុងកររកករងរេធ្វីេនខងេ្រក្រសុកែដល្របឈមជមួយនឹង និភ័យខពស់។ អងគករ
អភិវឌ ន៍ភូមិេយងីបនចូលរមួយ៉ងធំេធងកនុងករេលីកកមពស់សន្ដសុិខេសប ង រូបតថមភ ្របក់ចំណូល និង
ជីវភពរស់េនរបស់្របជកសិករ្រកី្រកកនុង   សហគមន៍ជនបទែដលងយរងេ្រគះមួយចំនួនេនកនុងេខត្ដ ៃ្រព
ែវង។ ្របជកសិករ្រកី្រក ចំនួន១១០០្រគួ របន     អនុវត្តន៍បេចចកេទសកសិកមម ដូចជៈ ករចិញច ឹមមន់ 
ចិញច ឹម្រតី និង បំែន្ល។ ្របជកសិករ និងសមជិក្រគួ ររបស់ពួកេគទទួលបននូវេសប ង រ
្របកបេ យជីវជតិចិញច ឹម្រគប់្រគន់ ស្រមប់បរេិភគ្របចៃំថង និង ចរកចំណូលបែនថមេដីមបផីគត់ផគង់  
ជីវភពពីករលក់ផលិតផលែដលេលីសពីត្រមូវករ។ ្របជកសិករទងំេនះេនែតបន្តករផលិតេសប ង

រេ យពួកេគបន ដុំះបែន្ល ចញិច ឹមមន់ និងចិញច ឹម្រតីេដីមបេីធ្វីេ យជីវភព្រគួ ររបស់ពួកគត់
កន់ែតរកីចេ្រមីនល្អ្របេសីរេឡងី។ គេ្រមងរបស់អងគករអភិវឌ ន៍ភូមិេយងី បនផ្ដល់ផល្របេយជន៍យ៉ង
េ្រចីនដល់សមជិក    សហគមន៍ ចំនួន៣២៥១នក់ មរយៈករព្រងឹងសមតថភពដល់សហគមន៍កសិកមម
ចំនួន១០សហគមន៍កនុង្រសុកចំនួន៤(្រសុកេម ង ្រសុកពមជរ ្រសុកកំពង់្រតែបក នងិ្រសុកបភនំ)កនុងេខត្ដ
ៃ្រពែវង េដីមបេី យសហគមន៍កសិកមមទងំេនះមនលទធភពបំេពញនូវេសចក្ដី្រតូវកររបស់សមជិក។  
 លទធផលករងររបស់អងគករអភិវឌ ន៍ភូមិេយងី គមឺិន្រតឹមែតបនជួយបេងកីនសន្តិសុខេសប ង ្របក់
ចំណូល ជីវភពរស់េនដល់្របជកសិករ្រកី្រក និងករផ្ដល់បំណិនជីវតិដល់យុវជនែតបុ៉េ ្ណ ះេទ េលីសពី
េនះេទៀត អងគករបនជួយព្រងឹងអំ ចដល់្រស្តី មរយៈសកមមភពននរបស់គេ្រមង។ គេ្រមងបន
ក់រមួបញចូ ល្រគួ រេគលេ ែដលដឹកនេំ យ្រស្តី ្រស្តី្រតូវបនេ្រជីសេរសីឲយក្ល យជអនកដឹកនសំហគមន៍

កសិកមម។ មរយៈករបំេពញតួនទីជអនកដឹកន្ំរស្តី ចអភិវឌ ន៍ជំនញ ចំេណះដឹងរបស់ខ្លួន េហយី្រស្តី 
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ទងំេនះមនភពក្ល ន និងមនសមតថភព កនុងករទំនក់ទំនងករងរជមួយអនកពក់ព័នធេផ ៗដៃទេទៀត
បន្របកបេ យ្របសិទធភព។  ទនទងឹគន េនះែដរ ្រគួ រេគលេ ជ្រស្តីទទួលបននូវផល្របេយជន៍ជេ្រចីន
េ យពួកេគបនេកីនេឡងីនូវចំេណះដឹង ជំនញ និងបទពិេ ធន៍ មរយៈវគគបណ្តុ ះប ្ត លនន ករ
ដឹកនបំង្ហ ត់បង្ហ ញេ យផទ ល់ពីបុគគលិកអងកករ នងិសកមមភពេផ ងៗេទៀតៃនករអភិវឌ    សមតថភព។ ្រស្ដី
ទងំេនះបនអនុវត្តន៍ចំេណះដឹង ជនំញ និងបទពិេ ធន៍ េ យពួកេគបនចិញច ឹមមន់ ចិញច ឹម្រតី និង បំែន្ល
េដីមបបីេងកីនសន្តិសុខេសប ងកនុង្រគួ រ និងលក់រកចំណូលបែនថមេ យខ្លួនឯង ែដលនេំ យ្រស្ដទីងំេនះមន
សិទធិអំ ចកនុងករេធ្វីេសចក្ដីសេ្រមចចិត្ដកន់ែត្របេសីរេឡងី។ 
  ករសេ្រមចបននូវភពេជគជ័យទងំេនះគឺេ យ រអងគករអភិវឌ ន៍ភូមិេយងីបនទទួលករគ្ំរទថវកិ
ពីមច ស់ជំនួយៈ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ធនគរេសប ង្របេទសក  និងអងគករអន្ដរជតិ អុមឹសីុសីុ្របចំ
្របេទសកមពុជ និងករត្រមង់ទិសែផនក្រគប់្រគងអងគករពី្រកុម្របឹក ភិបលរបស់អងគករ។ សហគមន៍កសិកមម
ទងំ១០េនះបន្របកបមុខរបរ ជីវកមមែដលសុទធែតជមុខរបរេឆ្លីយតបនូវត្រមូវករចបំច់របស់សមជិក ដូច
ជៈ ករលក់អងករ លក់ចណីំសត្វ លក់ពូជ្រសូវ លក់ពូជបែន្ល ្របមូលទិញមន់ ច់ពកីសិករផលិតេដីមបនីេំចញ
េទលក់ឯទីផ រ លក់េ្របង    ឥនធនៈ លក់សមភ រៈកសិកមម ជគីីម/ីថន ពុំលកសិកមម និងផ្ដល់េស ឥណទនដល់ 
សមជិក។  
 លទធផលដ៏េជគជ័យ ចេកីតមនេឡងីក៏េ យ រែតអងគករអភិវឌ ន៍ភូមិេយងីទទួលបននូវគ្ំរទ និង
កិចចសហ្របតិបត្ដកិរល្អពី ជញ ធរមូល ្ឋ ន្រគប់ថន ក់ និងមនករចូលរមួយ៉ងេពញេលញពី្របជពលរដ្ឋ និង    
ពហុអនកពក់ពនធ័េផ ងៗេទៀត។  
 កនុងនមអងគករអភិវឌ ន៍ភូមិេយងី ខញុសូំមែថ្លងអំណរគុណយ៉ងធំេធងដល់មច ស់ជំនួយ ្រកុម្របឹក ភបិល
អងគករអភិវឌ ន៍ភូមិេយងី ជញ ធរ្រគប់ថន ក់ ករយិល័យជំនញ អងគករជតិ អងគករអន្ដរជតិ និង្រគប់អនកពក់
ពនធ័ទងំអស់ែដលបនផ្ដល់ករគ្ំរទ និងកិចចសហ្របតិបត្ដិល្អដល់អងគករអភិវឌ ន៍ភូមិេយងី។ ជចុងបញច ប់ខញុ ំ
សូមែថ្លងអំណរគុណដល់បុគគលិកអងគករអភិវឌ ន៍ភូមិេយងីទងំអស់ ែដលមនករេប្ដជញ ចិត្ដខពស់បផុំតកនុងករ
ខិតខំបំេពញ ករងរ។ ករគ្ំរទ ករជួយេ្រជមែ្រជង និងកិចចសហកររបស់អស់េ ក េ ក្រសីបនជួយេ យ
អងគករអភិវឌ ន៍ភូមិេយងី ចសេ្រមចេបសកកមមរបស់ខ្លួន្របកបេ យេជគជ័យ និងបនេឆ្លីយតបនូវត្រមូវករ
របស់្របជកសិករ្រកី្រកេន មតំបន់ជនបទៃន្របេទសកមពុជ។  
 

េ យក្ដីេគរពដ៏ខពង់ខពស់ពេីយងីខញុ ំ។ 
 
 

    

◦еĮњũ◦Б Ư 



 

 

េតើេយើងជនរ ? 

  អងគករអភិវឌ ន៍ភូមិេយងី គឺជអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលមួយេធ្វីករងរបំេរសីហគមន៍ងយរងេ្រគះេន
កនុង្របេទសកមពុជ។ អងគករអភិវឌ ន៍ភូមិេយងីបនេកីតេចញគេ្រមងកមមវធិីអភិវឌ ន៍សហគមន៍ច្រមុះ្រសុក     
េម ងែដលជគេ្រមងមួយរបស់អងគករអន្ដរជតិ គណៈកមម ធកិរមិត្ដភពមុិនណូៃណថ៍ (អុឹមសីុសីុ) មុនក្ល យ
ជអងគករកនុង្រសុក េនកនុងឆន ២ំ០០៤ ។ កនុងែខេម  ឆន ២ំ០០៥ អងគករអភិវឌ ន៍ភូមិេយងីបនចុះបញជ ី និង
ទទួល គ ល់េ យ្រកសួងម ៃផទៃន ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ អងគករអភិវឌ ន៍ភូមិេយងីេធ្វីករងរេឆព ះេទ
និរន្ដរភព និងស្វ័យភព្រគប់គេ្រមងរបស់ខ្លួន។ ចប់ ងំពីក្ល យជអងគករកនុង្រសុកមក អងគករអភិវឌ ន៍ភូមិ
េយងីបនបេងកីតធនគរភូមិមននិរន្តរភពចំនួន៧៦េ យ ធនគរភូមិនីមយួៗមនកសិករចូលរមួជសមជិក
ជង៥០នក់។ េនកនុង្រកមុនីមួយៗ មនថន ក់ដឹកនចំំនួន០៥នក់ែដលបនទទួលករបណ្តុ ះប ្ត លពីអងគករ
អភិវឌ ន៍ភូមិេយងី មនដូចជៈករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ ករអភិវឌ ជីវកមម ជនំញក ង្រកុម ជំនញ្រគប់្រគង 
ភពជេមដឹកន ំ ជំនញេ ះ្រ យបញ្ហ ។ល។ ទនទឹមនឹងេធ្វីករជមួយធនគរភូមិ អងគករអភិវឌ ន៍ភូមិេយងី
បនបេងកីតកសិ ្ឋ នគំរូថន ក់ភូមិបនជេ្រចីនកែន្លង ស្រមប់បំេរជីទីកែន្លងកនុងករបណ្តុ ះ  ប ្ត លជក់ែស្តងដល់
សមជិកសហគមន៍ នងិជ្របភពផ្ដល់ធនធនកសិកមម និងករបណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទសដល់្របជកសិករ។ 
អងគករអភិវឌ ន៍ភូមិេយងី បនបណ្តុ ះប ្ត ល្របជកសិករជងមួយមុឺននក់េលីែផនក រូបតថមភ្រគួ រ ករ
េរៀបចំម្ហូប រេ យបន្រតឹម្រតូវ នងិបេចចកេទសកសិកមម្របកបេ យនិរន្តភព។ អងគករអភិវឌ ន៍ភូមិេយងី
បនបេងកីតសហគមន៍កសិកមម ចំនួន១០  សហគមន៍ មនសមជិកសរុបចំនួន ៣២៥១នក់ (្រស្ដី២១១២
នក់) និង្រកមុអនកផលិត ចំនួន២២្រកមុ មនសមជិកសរុបចំននួ ៦១៦នក់ (្រស្ដី ២៨២នក់) េហយី្រកុមទងំ
េនះកំពុងដំេណីរករល្អ ែតេទះជយ៉ង ក៏េ យអងគករអភិវឌ ន៍ភូមិេយងីនឹងបន្តព្រងឹងសមតថភពពួកេគ     
រយៈេពល៣-៥ឆន បំន្ដេទៀត េដីមប ី  េ យពួកេគមននិរន្តរភព និងឯក ជយភពទងំ្រសុង។ 
 អងគករអភិវឌ ន៍ភូមិេយងីបនអនុវត្តន៍គេ្រមងជេ្រចីន ែដលបនគ្ំរទ មរយៈមច ស់ជំនួយអន្តរជតិមន
ដូចជៈ    បនទទួលជំនយួឥតសំណងពី ធនគរេសប ង្របេទសក (Canadian Food-grains Bank/
CFGB) និង គណៈកមម ធកិរមិត្ដភពមុិនណូៃណថ៍ (Mennonite Central Committee/MCC) រយៈេពលជង
១០ឆន  ំេដីមបអីនុវត្ដន៍គេ្រមងេលីកកមពស់សន្ដិសុខេសប ង និង រូបតថមភ បនទទួលជំនយួឥតសំណង     រយៈ
េពលជង១០ឆន  ំពីអងគករ អន្ដរជតិ Helen Keller International ្របេទសកមពុជ េដីមបអីនុវត្តន៍កមមវធិផីលិត
កមមេសប ង រេដីមបេីលីកកមពស់សន្តសុិខេសប ង និង រូបតថមភដល់ម  និងកុមរ។ ទីភន ក់ងរ USAID
បនផ្តល់ជំនយួឥតសំណង០៤ឆន  ំ មរយៈអងគករេផក កមពុជេដីមបអីនុវត្តន៍គេ្រមង "កំែណទ្រមង់រដ្ឋបលមូល
្ឋ ន" េដីមបេីលីកកមពស់វមិជឈករ និងវសិហមជឈករ ្រពមទងំព្រងឹងអភិបលកិចចេនថន ក់េ្រកមជតិ។  
អងគករអភិវឌ ន៍ភូមេិយងី បនទទួលជនំួយឥតសំណងមួយឆន ពំី   អងគករ Forum Syd េដីមបអីនុវត្តន៍គេ្រមង
ែ្រប្របួល កសធតុ េហយីទទួលមូលនិធិ៥ឆន ពំីអងគករ World Renew េដីមបអីនុវត្តន៍គេ្រមងអភិវឌ សហគម
ន៍ច្រមុះ។ ថមីៗ េនះអងគករអភិវឌ ន៍ភូមិេយងី បនទទួលមូលនិធិពី ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ មរយៈអគគនយក       

◦еĮњũ◦Б ư 



 

 

ក ្ឋ នកសិកមម ្រកសួងកសិកមមរុកខ ្របមញ់ និងេន ទេដីមបអីនុវត្តន៍គេ្រមងជ្រមុញផលិតកមមេសប ង        
េ យគេ្រមងេនះមនេគលបំណងេលីកទឹកចិត្តដល់កសិករ េ្របី្របស់ស្ដង់ រករអនុវត្តកសិកមមល្អេដីមប ី     
ផលិតបែន្លសុវតថិភពេដីមបេីឆ្លីយតបត្រមូវករទីផ រនិងទប់ ក ត់ករនចូំលបែន្លពី្របេទសជតិខងែដលមិនមន
សុវតថិភព។ 

បុគគលិកអងគករភគេ្រចីនបនបញច ប់ករសិក ពី កលវទិយល័យ មនជំនញឯកេទសេផ ងៗគន ដូច
ជៈ ជំនញអភិវឌ ន៍ជនបទ កសិកមម ្រគប់្រគង ជីវកមម ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ និងគណេនយយ។ បុគគលិកអងគករ
អភិវឌ ន៍ភូមិេយងីក៏ទទួលបនករបណ្តុ ះប ្ត ល នងិករ       ក ងសមតថភពកនុងែផនកសមភពេយនឌ័រ 
ករែ្រប្របួល កសធតុ កសិកមម្របកបេ យនិរន្តរភព និង រូបតថមភជ រវន័ និងករ្រគប់្រគងអងគករពី
អងគករៃដគូែដល ចេ យ អងគករអភិវឌ ន៍ភូមិេយងី មនសមតថភព្រគប់្រគន់កនុងករអនុវត្តគេ្រមងនន
របស់ខ្លួន្របកបេ យ្របសិទធភព និងមនគុណភពខពស់។ 
 

◦еĮњũ◦Б ̉ 



 

 

ទស នៈ សយ័របសអ់ងគករអឌូីអ ូ  
្របជពលរដ្ឋកមពុជរស់េនកនុងបរ ិ ថ នល្អ េសចក្តីៃថ្លថនូរ សុខភពល្អ 
និងសន្តិភព ។ 
 

េបសកកមមរបសអ់ងគករអឌូីអ ូ  
អងគករអូឌីអូវេីធ្វីករេដីមបបីេងកនីសមតថភព និងព្រងឹងសិទធិអំ ច
ដល់្រកុមងយរងេ្រគះ និងអងគករសហគមន៍មូល ្ឋ ន។ 

 
 
 

គណុតៃម្លៈ  
គុណភព  យុត្ដិធម ៌ ករចូលរមួ  តម្ល ភព   

និង គណេនយយភព  

◦еĮњũ◦Б ̣ 



 

 

កមមវធិបីេងកើនសន្តសិខុេសបង នងិ្របក់ចណូំល 
  

េគលបំណងកនុងកមមវធិីបេងកីនសន្តិសុខេសប ងនិង្របក់ចំណូលរបស់អងគករអភិវឌ ន៍ភូមិេយងីគឺេផ្ត តសំខន់
េទេលីករេធ្វីករងរជមួយកសិករ្រក១ និង្រក២ និង្របជកសិករែដលជសមជិក្រកុមផលិតមន់ និងបែន្ល 
េនកនុង្រសុកេម ង ្រសុកកំពង់្រតែបក និង្រសុកពមជរ  េខត្ដៃ្រពែវង កនុងេគលបំណងព្រងឹងសមតថភពដល់
ពួកេគេ យមនលទធភពកនុងករផលិតេសប ង ្របកបេ យសុវតថិភពស្រមប់ផគត់ផគង់កនុង្រគួ ររបស់ពួកេគ 
និងលក់េនេលីទីផ រេដីមបទីទួលបនចំណូលស្រមប់េ ះ្រ យជីវភព្រគួ រ និងធនបននូវករផលិត
េសប ង្របកបេ យគុណភព និងសុវតថិភពស្រមប់លក់ផគត់ផគង់ដល់ត្រមូវកររបស់អនកេ្របី្របស់ ។ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

សកមមភពសំខន់ៗកនុងឆន ២ំ០១៩ េនះ គឺេផ្ត តេទេលីករជួយដល់្របជកសិករ្រកី្រកកនុងករជីក្រសះ
ចិញច ឹម្រតី ផ្ដល់បេចចកេទសកនុងករេរៀបចំ្រសះចិញច ឹម្រតី ចង្រកង្រកុមផលិតបែន្លសុវតថិភព និង្រកុមផលិតមន់
ស្រមប់លក់រមួគន  ចង្រកងប ្ដ ញទនំក់ទំនងទផី រ េរៀបចំេវទិកេរៀនសូ្រត្របច្ំរតីមសរ ងកសិករជមួយ
កសិករ និងបុគគលិកចុះជំរុញ ម នករ ដុំះបែន្ល ករចិញច ឹម្រតី នងិ ករចញិច ឹមមន់របស់កសិករេគលេ  ្រក
១និង្រក២។   

កសិករ ង៉ូយ េធឿនកំពងុេ យចំណី្រតីរបសគ់ត់ ភូមបិឹង ឃំុ ៃ្រពទទងឹ ្រសុកេម

◦еĮњũ◦Б ̀ 



 

 

 

 

 អងគករអភិវឌ ន៍ភូមិេយងីបនរកេឃញីថករផលិតេសប ងរបស់្របជកសិករបនជួប្របទះបញ្ហ ្របឈម
ចមបងៗមួយចំនួន ជពិេសស កសិករបនជួប្របទះបញ្ហខ្វះទឹកេ្រ ច្រសពដំ  ំ និងករចិញច ឹមសត្វេនរដូវ
្របងំ។ េដីមបេីឆ្លីយតបនូវបញ្ហ ខ្វះទឹក េនកនុងឆន ២ំ០១៩េនះ អងគករអភិវឌ ន៍ភូមិេយងីបនជួយកសិករកនុងករ
ជីក្រសះបនចំនួន៥០្រសះ។ ករជួយដល់កសិករជីក្រសះបនផ្ដល់អតថ្របេយជន៍យ៉ងេ្រចីនដល់កសិករពី
េ្រពះករជីក្រសះ ចេ្របី្របស់ស្រមប់ស្ដុកទឹកទុកេ្របី្របស់េ្រ ច្រសពដំ  ំ េ្របី្របស់ស្រមប់ចិញច ឹមសត្វ 
និងេ្របី្របស់ស្រមប់ចិញច ឹម្រតី។ ករជីក្រសះស្រមប់ស្ដុកទឹកទុកេ្របី្របស់ក៏ចូលរមួចំែណកកនុងករកត់បនថយ
ករបូមទឹកពីេ្រកមដីរបស់្របជកសិករ។ សព្វៃថងកមពស់ទឹកេ្រកមដីេ្រជេទៗេ យ រត្រមូវករេ្របី្របស់
េ្រចីនេហយីនឹង ច្របឈមជមួយ និភ័យៃនករខ្វះទឹកស្រមប់្របជកសិករេ្របី្របស់េនៃថងខង     មុខ។
កិចចខិតខំ្របងឹែ្របងរបស់អងគករអភិវឌ ន៍ភូមិេយងីបនជួយបេងកីនករផលិតកមមេសប ង ម្រគួ រ េ យ
កសិករបនអនុវត្តន៍បេចចកេទសកសិកមម ដូចជករចិញច ឹមមន់ ករចិញច ឹម្រតី នងិ បំែន្ល។ កនុងចំេ មកសិករ
ចំនួន១១០១្រគួ រ(្រសី្ដ៥៩៩នក់)ែដលជ្រគួ រ្រក១ និង្រក២ែដលេយងីបនេធ្វីករជមួយមនកសិករ
ចំនួន៧២៦្រគួ រ(្រស្ដីចំនួន៤៣៨នក់) បន បំែន្លកសិករ  ចនំួន៧២២្រគួ រ(្រស្ដីចំនួន៤៤២នក់)  

កសិករ េសឿន កំពងុេ យចណីំ្រ  ភមូេិគខចក ឃុ ំេគខចក ្រសុក

◦еĮњũ◦Б ́ 



 

 

បនចិញច ឹមមន់ នងិកសិករចំនួន៨០្រគួ រ(្រស្ដីចំនួន៤៧នក់)បនចិញច ឹម្រតី។ កនុងរយៈេពលៃនករអនុវត្តន៍
គេ្រមងមួយឆន កំន្លងមកេនះ កសិករេគលេ ៃន្រគួ រកសិករ្រក១ និង្រក២ បនផលិតបែន្ល ចំនួន 
២៧៣២៣៨ គីឡូ្រកម, ច់មន់ចនំួន ១០៩៣៣៣ គីឡូ្រកម និង ច់្រតីចំនួន ៨៤៥០គីឡូ្រកម។ 
្រគួ រទងំេនះ ច្របមូលផល បែន្ល ច់មន់ នងិ ច់្រតីស្រមប់ផគត់ផគង់កនុង្រគួ រ្របចៃំថង។ ពួកេគ និង
សមជិក្រកុម្រគួ ររបស់ពួកេគមនេសប ង រែដលមន រជតិចិញច ឹម្រគប់្រគន់ស្រមប់បរេិភគកនុង
្រគួ ររបស់ពួកេគ នងិនយំកផលិតផលែដលសល់ពីត្រមូវករេទលក់េនឯទីផ រេដីមបរីកចំណូលបែនថម
េដីមបេី ះ្រ យកនុងជីវភព។ កសិករេគលេ ទងំេនះេនែតបន្តករផលិតេសប ង េ យពួកេគបន្ដ ដុំះ
បែន្ល ចិញច ឹមមន់ និងចិញច ឹម្រតី។ កសិករបនចិញច ឹមមន់ ែដលជមធយម្រគួ រនីមួយៗបនចិញច ឹមមន់េមចំនួន
៨កបល មន់េឈម លចំនួន២កបល មន់ជំទង់ចំននួ២៨កបល និងកូនមន់ចំនួន៤៦កបល។    

្រគួ រ បង្របុស សុឹម ចក ់ បរិេភគ រ ភមូិេគេ្រកល ឃុំ េគខចក ្រសុកកពំង្់រតែបក  

◦еĮњũ◦Б ៨ 



 

 

  

 

កសិករ ៊ ប សុិប កំពងុេ យចំណីមន ់ភមូិែតបង ឃុំ ៃ្រពទទឹង ្រសុក

◦еĮњũ◦Б ៩ 



 

 

តំបន់េគលេ  និងចំនួនកសកិរទទួលផលពីគេ្រមង  

 

 Ų.ũ Ū₤О̋  þНе şеĕУĕķРņЊ 
şеĕУĕΒĖ̋ ◦◦УŲĩŲ 

ĠНũ₤ ū₤Ś Б ₤ũНĠ 

1 Юņ⅜₣ аŪĮũжЮř₣ 7 46 58 104 

2 Юņ⅜₣ аŪĮ◦◦Й₣ 9 72 37 109 

3 Юņ⅜₣ ЮŪş₤ 13 59 90 149 

4 Юņ⅜₣ аŪĮЮþĖ₤ 13 71 84 155 

5 Юņ⅜₣ ĄБĩНş 10 20 132 152 

6 е̋Į₣сŪĳЯĠ˝ ЮýŠ Ć̋  12 78 103 181 

7 е̋Į₣сŪĳЯĠ˝ аŪĮĘũ 8 61 74 135 

9 ĵņĄũ ЮŁйũŁ 3 35 7 42 

10 ĵņĄũ ⅜ſ ŎЮļų й 3 44 5 49 

11 ĵņĄũ ЯŪĮ˝Ū˝ЮĦ 2 16 9 25 

₤ũНĠк 80 502 599 1,101 

កសកិរេគលេ ែដល ចរក្របក់ចំណូលពីករងរផលតិកមម 

 

₤˝ņŊļĮ ˝₤Њ̋ ũЮýŲЮţ #ÐБΌСЯřŲ 

ĩŲЊĳģĕ 

Ūģ с̋şе‗РŲ
₤ũНĠ 

Ūģ с̋şе‗РŲďņĊŏņ
ĠЯĕ□ņ˝ ĖО₣ņУŎŪÐФ⅜ũ

ŪĠČеĂĖ е 
₤ũНĠ ū₤ŉ Б ĠНũ₤ 

ŁũŢеřНйĠЯĕų 726 438 288 273,238 Kg  $ 122,758 $ 169.00 

ŁũşЊŃĆ ЕņŌĕс 722 442 280 109,333 Kg  $ 256,747.50 $ 355.60 

ŁũşЊŃĆ ЕņŪĳБ 80 47 33  8,450 Kg  $ 11,746 $ 146.82 

◦еĮњũ◦Б ơƠ 



 

 

េគលបំណងដ៏សំខន់មួយ
េទៀតែដលអងគករអភិវឌ ន៍
ភូមិេយងីបនអនុវត្ដន៍េន
កនុង ឆន ២ំ០១៩កន្លងមក
េនះគឺទក់ទងេទនឹងករ
ព្រងឹងសហគមន៍កសិកមម 
េដីមបេី យមនសមតថភព
កនុងករេ ះ្រ យត្រមូវករ
របស់សមជិកក៏ដូចជ្របជ
កសិករកនុងសហគមន៍េផ
ងៗេទៀត។ អងគករអភិវឌ ន៍
ភូមិេយងីបនជួយសហគម
ន៍ជនបទកនុងករបេងកីត សហគមន៍កសិកមមថមបីនចំននួ០២សហគមន៍ នងិ បន្ដជួយព្រងឹងសមតថភពសហគមន៍
កសិកមមែដលមន្រ ប់បនចំនួន០៨   សហគមន៍។ ករព្រងឹងសមតថភពដល់ពួកេគបនេធ្វីេឡងី មរយៈ

បុគគលិកអងគករអភិវឌ ន៍
ភូមិេយងីបនចុះេធ្វីករ
បង្ហ ត់បង្ហ ញេ យផទ ល់
ដល់ថន ក់ដឹកន ំបនេរៀបចំ
េវទិកេរៀនសូ្រតជេរៀង ល់
៣ែខម្តង    រ ងថន ក់ដឹកនំ
សហគមន៍ នងិ ថន ក់ដឹកនំ
សហគមន៍ េដីមបែីចករែំលក
ពត៌មននិងេរៀនសូ្រតពីបទ
ពិេ ធន៍ដ៏ល្ៗអ ពីគន េទវញិ
េទមក។   

 

 

សកមមភពកសិករគេ្រមងកពំងុ្របមលូផលែផ្លេមទស 

សកមមភពកសិករគេ្រមងកពំងុពិនិតយដងកូវ នងិសត្វល្អិតេលី

◦еĮњũ◦Б ơơ 



 

 

 

  

 អងគករអភិវឌ ន៍ភូមិេយងីបនផ្ដល់វគគបណ្ដុ ះប ្ដ លដល់ថន ក់ដឹកនសំហគមន៍មនដូចជៈករ្រគប់្រគង  
ហរិញញវតថុ ករ្រគប់្រគង នងិ ភពជអនកដឹកន ំករេ ះ្រ យបញ្ហ  និងករសេ្រមចចតិ្ដ។ ែផនកមួយេទៀតៃនករ
ព្រងឹងសមតថភពដល់ថន ក់ដឹកនសំហគមន៍កសិកមមគ ឺ បុគគលិកអងគករអភិវឌ ន៍ភូមិេយងីបនដឹកនដំំេណីរ     
ទស នៈកិចចសិក ដល់ថន ក់ដឹកនសំហគមន៍កសិកមមេទេមីលតំបន់េផ ងៗេដីមបសិីក េរៀនសូ្រតពីចំេណះដឹង
ថមីៗស្រមប់យកមកដឹកន ំ និងអនុវត្ដន៍កនុងសហគមន៍របស់ខ្លួនេគផទ ល់។េបសកកមមរបស់េយងី្រតូវបនសេ្រមច
េ យលទធផលគួរឱយកត់សមគ ល់។ ថន ក់ដឹកនសំហគមន៍កសិកមម មនសមតថភពេរៀបចំែផនករចុះផ ព្វផ យ
អំពីអតថ្របេយជន៍របស់សហគមន៍កសិកមមដល់សមជិកមនដូចជៈ ផ ព្វផ យអំពលីកខន្ដិកៈរបស់សហគមន៍
កសិកមម នងិសកមមភពសំខន់ៗជេ្រចីនេទៀតែដលពក់ព័នធ។ ករផ ព្វផ យបនេធ្វីេឡងីចំនួន៧២ដង កនុង
៧២ភូមិ មនវត្តមនចូលរមួសរុប ៣១៥៦នក់ (្រស្តី ចំនួន២៣២៨នក់)។ ថន ក់ដឹកនសំហគមន៍កសិកមមមន
សមតថភពកនុងករេរៀបចំ និងដឹកនកំចិច្របជុំ ណត្ដិរបស់ខ្លួន្របចែំខ េរៀបចំម សននិបត្របចឆំន  ំ ្រគប់្រគង
ហរិញញវតថុ ករ្រគប់្រគង្របតិបត្តិករចំ យ ចំណូលរបស់សហគមន៍កសិកមមបន្រតឹម្រតូវ និងចបស់ ស់។ 
េលីសពីេនះេទេទៀត ថន ក់ដឹកនសំហគមន៍កសិកមមក៏មនភពក្ល នកនុងករទំនក់ទំនងយ៉ងជិតសនិទធជមួយ
អនកពក់ពនធ័េផ ងៗដូចជៈ ម្រន្តីរបស់រ ្ឋ ភិបល  មនទីរកសិកមមេខត្ដ អងគករៃដគូរ និង្រកុមហុ៊ននន េដីមបី
ពិភក ករងរែដលពក់ពនធ័េទនឹងមុខរបរ ជីវកមមរបស់សហគមន៍កសិកមម។ 

សកមមភពកសិករគេ្រមងកពំងុពិនិតយដងកូវ នងិសត្វល្អិតេលី

◦еĮњũ◦Б ơƯ 



 

 

 

   

មកដល់បចចុបបនន
េនះ អងគករ
អភិវឌ ន៍ភូមិ
េយងីបនកំពុង
េធ្វីករងរ
ជមួយសហគម
ន៍កសិកមមចំនួន
១០ែដលសថិត
េនកនុង្រសុក
ចំនួន០៤ 
(្រសុកេម ង 
្រសុកពមជរ 

្រសុកកំពង់្រតែបក និង្រសុកបភនំ) 
កនុងេខត្ដៃ្រពែវង។សហគមន៍កសិកមមទងំ១០េនះកំពុងមនដំេណីរករល្អ្របេសីរ។ សហគមន៍កសិកមមទងំ
េនះបនកំពុង្របកបមុខរបរ ជីវកមមទងំអស់ ចំននួ៣៨មុខរបរសហគមន៍កសិកមមនីមួយៗ្របកបមុខរបរ 

សកមមភពកសិករគេ្រមងកំពងុពិនិតយកនូបែន្ល   

សកមមភពកសិករគេ្រមង (របូក ្ដ ល) កំពងុពិនតិយ

◦еĮњũ◦Б ơư 



 

 

ជីវកមមចប់ពីបីមុខរបរេឡងីេទ េហយីមុខរបរ ជីវកមមទងំេនះបនបំេរនូីវេសចក្ដី្រតូវកររបស់សមជិក។ 
មុខរបរ ជីវកមមទងំេនះរមួមនដូចជ លក់អងករ លក់ចំណីសត្វ លក់ពូជបែន្ល  លក់ពូជ្រសូវ ្របមូលទិញមន់
ច់ពីកសិករេដីមបនីេំចញេទលក់េនទីផ រ លក់េ្របងឥនធនៈ សមភ រៈកសិកមម លក់ជីគមីី ថន ពុំលកសិកមម នងិ

ផ្ដល់េស ឥណទន។ មុខរបរ ជីវកមមបនផ្ដល់អតថ្របេយជន៍យ៉ងធំេធងដល់សមជិករបស់ពួកេគ េ យ
សមជិកទងំេនះបនទិញធនធនកសិកមមពីសហគមន៍កសិកមម ែដលមនគុណភពល្អ បរមិណ្រគប់ចំនួន 
និងមនតៃម្ល 

សមរមយទបជងទីផ រ។ សហគមន៍កសិកមមលក់ធនធនកសិកមមដល់សមជិកមនគុណភពល្អ បរមិណ
្រគប់ចំនួន និងមនតៃម្លទបជងទីផ របនេនះក៏េ យ រែតសហគមន៍កសិកមមបនទញិកនុងបរមិណេ្រចីន
ពី្រកុមហុ៊នផទ ល់ៗែតម្ដង។ ជក់ែស្ដង ឆន កំលពីេពលកន្លងេទសហគមន៍កសិកមម មនបទពិេ ធន៍ លក់អងករ 
៥០គីឡូ្រកមកនុងតៃម្ល ២៧.៥០ ដុ ្ល រដល់សមជិករបស់ពួកេគ េហយីេបីេ្របៀបេធៀបតៃម្លេនឯទីផ រគឺ៣០
ដុ ្ល រ។  ចំែណកឯជគីីម ី ៥០គីឡូ្រកម សហគមន៍កសិកមមលក់កនុងតៃម្ល ២៨,៧៥ ដុ ្ល រដល់សមជិក េបី
េ្របៀបេធៀបតៃម្លេនឯទីផ រគឺមនតៃម្លៃថ្ល ៣០.០០ ដុ ្ល រ។  

 

បគុគលិក (្រស្ដី)ចះុ្រតួតពិនិតយដំ ំេបង៉េប៉ះរបសក់សិករគេ្រមង 

◦еĮњũ◦Б ở 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

តួនទីសំខន់មួយេទៀតរបស់សហគមន៍កសិកមមគ ឺ ពក់ព័នធកនុងករជួយសមជិករបស់ពួកេគែដល្របឈមនឹង
ករលំបកកនុងកររក្របក់្រគប់្រគន់េដីមបទីិញេសប ង រ ឬធនធនកសិកមមេផ ងៗេទៀតកនុងកំឡុងេពល
េវ ែដល្របជកសិករ កំពុងមមរញឹកកនុងបងកបេងកនីផល ឬ(រដូវ ដុំះ)។ េឆ្លីយតបេទនឹងតំរូវកររបស់
សមជិកសហគមន៍កសិកមមបនលក់ផលិតផលជំពក់េ យសមជិករបស់ខ្លួន េហយីសមជិក្រតូវសងេទ
សហគមន៍កសិកមមវញិបនទ ប់ពីពួកេគបន្របមូលផលរចួ។ េនកនុងបុ៉នម នឆន កំន្លងមកសហគមន៍កសិកមមធ្ល ប់
លក់ផលិតផលេទឱយសមជិកជំពក់ មនដូចជករលក់អងករ លក់េ្របងឥនធនៈ ចំណីសត្វ និងជីគមីីជេដីម។ 
សមជិក្រតូវសងធនធនកសិកមមរបស់ពួកេគមកវញិជ ច់្របក់េ យរមួបញចូ លទងំករ្របក់តិចតួចផង។ 
សហគមន៍កសិកមមមនពិេ ធន៍ទទួលបនអ្រ សង្រតឡប់ពីសមជិកខពស់េសទីរែត១០០%។ េនេពលែដល
សហគមន៍កសិកមមលក់ជពំក់នូវអងករ ឬធនធនកសិកមមេផ ងៗេទៀតដល់កសិករគឺបនផ្តល់នូវផល្របេយជន៍
យ៉ងេ្រចីនដល់សមជិករបស់ពួកេគពីេ្រពះសមជិកមិនចបំច់េសនីសំុ្របក់កមចីពី ថ ប័នេផ ងៗេទៀតែដលគិត
អ្រ ករ្របក់ខពស់។  

 

សកមមភពកសិករគេ្រមងកពំងុ្របមលូផលែផ្លេបង៉េប៉ះ 

◦еĮњũ◦Б ợ 



 

 

ម៉យងវញិេទៀត ្របជ
កសិករមិនសូវមនករ
្រពួយបរមភអំពីកររក
្របក់េដីមបទីិញេសប ង

រេដីមបបីរេិភគ ឬ
ទិញធនធនកសិកមម 
េផ ងៗេទៀត េហយីពួក
េគេផ្ដ តករយកចិត្ដ
ទុក ក់ែតេទេលីករ
បងកបេងកីនផលបុ៉េ ្ណ ះ។ 
ែផនកមួយេទៀតៃនករ
ផ្ល ស់ប្តូរគួរេ យកត់
សំគល់គឺ ពក់ព័នធនឹង
សមជកិសហគមន៍
កសិកមម េយងីេឃញីថ
សមជិកសហគមន៍
កសិកមមបនេកីនេឡងី
នូវជំេនឿទុកចិត្ត និងេជឿ
ជក់េលីមុខងរ និង
ដំេណីរកររបស់សហ
គមន៍កសិកមម និងថន ក់
ដឹកនរំបស់ពួកេគ។ េនះ
ក៏េ យ រែត សមជិក
មនករយល់ដឹងកន់ែត
េ្រចីនអំពីអតថ្របេយជន៍
ៃនករចូលរមួជមយួ
សហគមន៍កសិកមម។  

 

សកមមភពកសិករគេ្រមងេរៀបចំេបង៉េប៉ះស្រមបន់ំយកេទលក់

សកមមភពកសិករគេ្រមងេរៀបចំែផ្ល្របះស្រមបន់ំយកេទលកទ់ី

◦еĮњũ◦Б ờ 



 

 

ជំេនឿទុកចិត្ត និងភពេជឿ
ជក់េលីសហគមន៍
កសិកមម នងិថន ក់ដឹកនំ
របស់ពួកេគបនជំរុញឱយ
មនករេកីនេឡងីនូវ
សមជិកភព និងេដីម
ទុនរបស់សហគមន៍
កសិកមម មរយៈករចូល
រមួជករទិញភគហុ៊ន 
និងករ ក់សន ្ំរបក់
របស់សមជិកជមួយ
សហគមន៍កសិកមម។  

 

សហគមន៍បនេកីនេឡងីនូវសមជិកភព នងិេដីមទុនពីមួយឆន េំទមួយឆន  ំ េហយីបនផ្ដល់លទធភពដល់
សមជិកទទលួបន្របក់កមចីងយ្រសួលស្រមប់យកេទេ្របី្របស់កនុងករចប់េផ្តីម ជីវកមមខន តតូច េ្របី្របស់
ស្រមប់ផលិតកមមកសិកមម និងេ្របី្របស់ មត្រមូវករចបំច់របស់្រគួ រនីមួយៗ។ 

 

 

 

សកមមភព
កសិករគេ្រមង
េរៀបចំបែន្ល

ស្រមបន់ំេចញ
េទទីផ រ  

សកមមភពកសិករគេ្រមងេរៀបចំបែន្លស្រមបន់ំេចញេទទីផ រ  

◦еĮњũ◦Б ớ 



 

 

េ្រកពីព្រងឹងសមតថភពដល់សហគមន៍កសិកមម អងគករអភិវឌ ន៍ភូមិេយងី បនជួយស្រមបស្រមួលដល់
ថន ក់ដឹកនសំហគមន៍កសិកមមកនុងករបេងកីត្រកុមផលិតបែន្ល និង្រកុមផលិតមន់េនកនុង្រសុកកំពង់្រតែបក ្រសុក
េម ង នងិ ្រសុកពមជរ។ សព្វៃថងអងគករអភិវឌ ន៍ភូមិេយងីបនេធ្វីករងរជមយួ្រកុមផលិតទងំអស់ចំនួន 
២២្រកុម (្រកុម  ផលិតមន់ចំនួន ០៧្រកុម នងិ ្រកុមផលិតបែន្លចំនួន១៥្រកុម) ែដលមនសមជិកសរុបចំនួន
៦១៦នក់ (្រស្ដី២៨២នក់)។ អងគករអភិវឌ ន៍ភូមិេយងីបនជួយ្រកុមទងំេនះេទេលីករផ្ដល់បេចចកេទសកនុង
ករ ដុំះ ករចិញច ឹម ជួយដល់្រកុមកនុងេធ្វីែផនករផលិត និងទំនក់ទំនងទផី រ។ ករបេងកីត្រកុមផលិតបន
ជំរុញេ យកសិករមនជំេនឿេជឿទុកចិត្ដេលីគន  មគគីភព ែចករែំលកចំេណះដឹង នងិបទពិេ ធន៍ជមួយគន
េទវញិេទមក។  

សកមមភពកសិករ
គេ្រមងេរៀបចំ
បែន្លស្រមបន់ំ
េចញេទទីផ រ  

◦еĮњũ◦Б ơ៨ 



 

 

ពត៌មនរបសស់ហគកមន៍កសកិមម 

 
ЮěŊ й₤΅Ðņĕч
˝₤Њ̋ ņŊ 

Ū₤О̋  şеĕУĕ₤ŌĄЊ̋  ₤ũНĠЮřЧņ◦Нĕ ŪĠЮķ◦ņНŠũĠũ 

₤ũНĠ ū₤Ś Б ĠНũ₤ 

ΒķЊŷűΘĕч˝₤Њ˝ũþНе
аŪĮĘũ 

е̋Į₣сŪĳЯĠ˝ 255 156 99 $ 7,263.58 Ų с̋ĄБÐ БņБ ▫Ė еĮНŲ
˝₤Њ˝ņŊ Ų с̋Β₣ų̃ 
şе‗Б₤ĳſ ŪýĠсĮРĄ
ĠЯĕų ŪĠņРŲ◦ЊŀŌĕс
⅜şсĮБ˝₤Њ˝ũ
₤ŪŌĠсĜеЮĉ◦Бĩ⅝ũ 
ĕЊ₣ ĩŚŲсΟ‗Ĉĕ
řŲс₤ŌĄЊ˝ 

аŪĮũжЮř₣ŌĕĄњŎ Юņ⅜₣ 478 345 133 $ 12,981.51 Ų с̋ĄБÐ БņБ ▫Ė еĮНŲ
˝₤Њ˝ņŊ Ų с̋Β₣ų̃ 
şе‗Б₤ĳſ ŪýĠсĮРĄ
ĠЯĕų ĮРĄŪ₤Сŷ ĕЊ₣ 
ĩŚŲсΟ‗ĈĕřŲс
₤ŌĄЊ˝ 

 ũВ˝şЮŪņЧĕþНеЮý˝Š Ć̋  е̋Į₣сŪĳЯĠ˝ 388 245 143 $ 10,591.87 Ų с̋ĄБÐ БņБ ▫Ė еĮНŲ
˝₤Њ˝ņŊ Ų с̋Β₣ų̃ 
ĕЊ₣ ĩŚŲсΟ‗Ĉĕ
řŲс₤ŌĄЊ˝ 

þНеаŪĮЮþĖ₤ Юņ⅜₣ 414 313 101 $ 41,107.90 Ų с̋ĄБÐ БņБ ▫Ė еĮНŲ
˝₤Њ˝ņŊ Ų с̋Β₣ų̃ 
ŪýĠсĮРĄĠЯĕų ЮŪĠ₣
Οĕċĕк ĕЊ₣ ĩŚŲсΟ‗
ĈĕřŲс₤ŌĄЊ̋  

◦еĮњũ◦Б ơ៩ 



 

 

 ũВ˝şЮŪņЧĕþНеаŪĮ
◦◦Е₣ 

Юņ⅜₣ 380 195 185 $ 11,746.00 Ų˝ сĄБÐБņБ ▫Ė еĮНŲ
˝₤Њ˝ņŊ ĕЊ₣ ĩŚŲс
Ο‗ĈĕřŲс
₤ŌĄЊ˝ 

⅜ņÐðБΒķЊŷűΘĕч
þНеЮŪş₤ 

Юņ⅜₣ 594 412 182 $ 17,881.57 Ų˝ сĄБÐБņБ ▫Ė еĮНŲ
˝₤Њ˝ņŊ Ų˝ сΒ₣ų̃ 
ЮŪĠ₣Οĕċĕк ĕЊ₣ 
ĩŚŲсΟ‗Ĉĕ 

ĄБĩНşşЮŪņЧĕ
˝₤Њ˝ũ 

Юņ⅜₣ 425 339 86 $  7,438.91 Ų˝ сĄБÐБņБ ▫Ė еĮНŲ
˝₤Њ˝ņŊ Ų˝ сΒ₣ų̃ 
ŪýĠсĮРĄĠЯĕų ĕЊ₣ 
ĩŚŲсΟ‗Ĉĕ 

˝₤Њ˝ũ ũН₣ЮũЩ₣ ģķĖе 127 70 57 $   4,395.00 Ų˝ сĄБÐБņБ ▫Ė еĮНŲ
˝₤Њ˝ņŊ Ų˝ сΒ₣ų̃ 

ΒķЊŷűΘĕчЮ₤řť̋ ЊşĆ
ЮŁйũŁ 

ĵņĄũ 99 16 83 $   2,237.50 Ų˝ сĄБÐБņБ ▫Ė еĮНŲ
˝₤Њ˝ņŊ ŪýĠсĮРĄ
ĠЯĕų 

˝₤Њ˝ũΒķЊŷűΘĕчℓŊБ ĵņĄũ 91 21 70 $   2,187.5 ŪýĠсĮРĄĠЯĕų Ų˝ сĄБ
ÐБņБ ▫Ė еĮНŲ˝₤Њ˝ņŊ  

  ₤ũНĠ 3,251 2,112 1,139 $     $111,198.84  

ពត៌មនរបសស់ហគកមន៍កសកិមមបន្ដ 

◦еĮњũ◦Б ƯƠ 



 

 

្រកុមផលតិែដលទទួលបន្របក់ចំណូល  

₤˝ņŊļĮ 

₤ŌĄЊ̋ Ū О̋ņĩŲЊĳ #ÐБΌСЯřŲ 
ĩŲЊĳģĕ 

Ūģ с̋şе‗РŲ₤ũНĠ 
  

Ūģ с̋şе‗РŲď
ņĊŏņĠЯĕ□ņ˝ ĖО₣
ņУŎŪÐФ⅜ũ ₤ũНĠ ū₤ŉ Б ĠНũ₤ 

ŁũŢеřНйĠЯĕų 249 99 150 813,670 Kg  $225,830.24 906.95 

ŁũşЊŃĆ ЕņŌĕс 367 183 184 147,035 Kg  $ 348,627.25 $ 950.00 

₤ũНĠ 616 282 334 960,705 Kg $ 574,457.49 $ 1,856.95 

សកមមភពសមជិក្រកុមផលតិបែន្លេរៀនែកៃឆនផលតិផល(្រជក់) 

◦еĮњũ◦Б Ươ 



 

 

េរឿងេជគជយ័របស់េ កអ៊ុ សុង េ្រប 
ЮĊſЧřеЮ‗ЧũЮşŀĮБŁũЋŗŲњŎΒ₣ ðŁũΒķЊŷűΘĕчķРņЊЮŎЧ₣″ņĩųСŷŲеŪĠЯ΅ŲƯơÐ БΌСЯņлŪĳ ЮŎЧ₣ģĕņ˝řŲсķРņЊ
ĬΔ ŷ þ НеаŪĮ◦◦Е₣ Ū₤О˝Юņ⅜₣ ЮŠĳŚаŪĮЯŷ₣¤ ķРņЊЮĕйďķРņЊЮýŲЮţņУŎ˝ ĖО₣şеЮ₧ņķРņЊЮýŲЮţŁũİũĈе₣
Β₤сũĠ₤сΒ₣ ðŁũΒķЊŷűΘĕчķРņЊЮŎЧ₣¤ ĠНÐðŲЊ˝Β₣ ðŁũΒķЊŷűΘĕчķРņЊЮŎЧ₣ģĕЮĊſЧřеЮ‗Чũņ˝řŲсĩĀйņУŎ ЮŎЧ₣
Ū˝ЮΌ˝ЮņЧŲЮĉž₣ЮŪŁŎĩĀйřчĳРşņУŎ ЮŎЧ₣Юþ ЧŀΒпНзŪĠО₤ŌĖ с̋ е̋ĮН₣ΉĕсĠЯĕųЮřЧņЮş˝ ĕЊ₣ Ūĳ ӲĕЮřЧņġБ
ЮũЬĠşеЮĊſЧďşе‗БŪĳБ¤  ĠНÐðŲЊ˝Β₣ ðŁũΒķЊŷűΘĕчķРņЊЮŎЧ₣ģĕЮřЧũĳŪņ₣сЮĉũ˝ΒпНзŪĠО₤ ĕЊ₣₤НеŁũΒĕНŔň ĳЊЮřЧņġБ
₤НеЮĮŲЮŷŵĄУĠ⅜˝₤УũĮĳхŌĕŠ ųйៗΒеĮБĄБŷļĮũ₤сЮĝŪĠČеаℓĞũĠ₤сЮŵ˝ΒпНз¤ ЮđųЭĳЮĮŲЯřŲΒпНзŪĠО₤◦еЮĕũ
ĮБŁũЮũЬĠşеşе‗Б ĕЊ₣ŁũĩŉŲсşе‗БŪĳБ ĠНÐðŲЊ˝Β₣ ðŁũΒķЊŷűΘĕчķРņЊЮŎЧ₣ģĕ₤УũĜе ΒпНзŪĠО₤Ĉ с̋◦₣⅜□ ĕļĮ
ŪÐ Ф⅜ũũĠ₤сЮŵ˝ΒпНз є̋řРşďņНŠũĠũşЊŃĆ ЕņĄБŷЋĳũĠ₤сýĳсĩ₣Яřũ¤ ΒпНзŪĠО₤ģĕЮũЬĠŬĠсŪģĠсřŲсĠНÐðŲЊ˝▫ ΒпНз
ŪĠО₤ ŌĕЮěŊ й ₤Н₣ ЮŪĠ ΖŎН ̀ƠĂĖ е ĕЊ₣ŪĠĮĕċ ЮěŊ й Ζĳ ₤еĠРũ ΖŎН̣៨ĂĖ е¤ ŪÐ Ф⅜ũũĠ₤с Юŵ˝ΒпНзŌĕ
₤ŌĄЊ˝şеĕУĕ́Ĝ с̋Юĝ˝ ĖО₣ĠĕĀО̋  Р̋ĕŪĠО₤ŌĖ с̋ ĕЊ₣ЮčŪĠО₤Ū₤БĠУĕĜ с̋¤ ŪÐ Ф⅜ũũĠ₤сЮŵ˝ΒпНз ŌĕřБЯŪ₤Яĳ
ơ Њ̈́˝″ĠлНЮ₧‼ й ₤ŪŌĠсЮĊſЧЯŪ₤  Ю Ӵ́ŎЮŵ˝ΒпНзŌĕŪĠ⅜₤ĕчĠĕŉЮ◦Ьĳ▫ņНĕşРŲÐЮŪŌ₣ŪÐ Ф⅜ũЮŵ˝ΒпНз
ŌĕĄБŷļĮŲеģ˝žų е₣₧₤сЮŢŎ⅜ũŁũŢеřНйĠЯĕų/Ū₤Сŷ ĕЊ₣₤ĳſşЊŃĆ Еņ◦◦УŲģĕ ĩŲĳЊşĳУşЯřŲņЊĕ
Ζşĩ ðĳсĩ ð₣сĳŪņСŷŁũ₤ŪŌĠсЮŢйŪ⅜ŎĄБŷļĮЮĝ˝ ĖО₣ŪÐ Ф⅜ũŪÐĠсŪýĕсģĕЮΌЧŎ¤ 

 

                                                                

េ ក អ៊ុំ សងុ េ្រប នេ់ដីមេចក និង្រតកនួស្រមបផ់ ំ

◦еĮњũ◦Б ƯƯ 



 

 

 
 ãČĠс″е₣ĮБŠ ńОеģĕşРŲũУņďņУŎÐЮŪŌ₣ņ˝ Š ńОеÐЊĳ▫ŌĕŪĠЮŗĄĕчЮŪşЧĕřŲсŪÐФ⅜ũ ĕЊ₣ũРĠŠ ńОе     

ĬĀ Ųс¤  Š ńОе◦◦УŲģĕşеЮ‗йřЕ₣ĮБĠЮşĆ̋ Ю◦₤˝₤Њ̋ ņŊ Š ńОе◦◦УŲģĕŁũýеŪ◦Ċĕēĕ˝₤Њ̋ ņŊ ЯřŲΖşЮĊſЧ 
ЮΖŎĩŲЊĳ˝ņŊũĠ₤сŠ ńОеģĕЮ Ч̋ĕЮΌЧ₣ ŁũŢеřНйĠЯĕų şЊŃĆ ЕņŌĕс ĕЊ₣şЊŃĆ ЕņŪĳБ¤ Š ńОеģĕ◦◦УŲ◦ЊĕĖĩŲŲΔ

ŪĠЮ₤Чũ ĮБŁũŢеřНй ĕЊ₣ şЊŃĆ ЕņŪĳБ ĕЊ₣şЊŃĆ ЕņŌĕсĈе₣Юĕй ЯřŲΖşĩ ðĳсĩ ð₣сĄБŷļĮŪÐФ⅜ũģĕŲΔŪĠЮ₤Чũď₣
ЮĮŲņНĕå ΒпНз ŪĠО₤ ₤Н₣ ЮŪĠ ģĕĕЊŗŎ       

េ ក អ៊ុ ំសងុ េ្រប និង្របពនធ បកុេដមីេចក នងិ
្រតកនួផ ំចណីំ  

េ ក អ៊ុ ំសងុ ផ្ដលច់ណីំដល្់រ របសគ់ត ់

◦еĮњũ◦Б Ưư 



 

 

Юŵ˝ΒпНз ₤Н₣ ЮŪĠ ģĕşРŲũУņďņУŎÐЮŪŌ₣ (şРŲď˝₤Њ˝ũЮýŲЮţ) ČĠс″е₣ĮБЯŠņЊℓНĜ ĂĖ еƯƠờ¤   
Юŵ˝ΒпНз ģĕĕЊŗŎ▫ ĠĜĀ ĠсĮБģĕşРŲũУďņУŎÐЮŪŌ₣ Юŵ˝ΒпНз◦◦УŲģĕŷÐð₤Њ˝⅝ĮБĠЮşĆ̋ Ю◦₤˝₤Њ˝ņŊ 
ЮŲЧŁũŢеřНйĠЯĕų/Ū₤Сŷ ŁũşЊŃĆ ЕņŌĕс ĕЊ₣ŁũşЊŃĆ ЕņŪĳБ ◦◦УŲģĕŪ₤йşЊŃĆ ЕņŪĳБ ĕЊ₣ĮРĄŪĳБ ýеŪ◦ЮŢŎΒ₣ ðŁũ
ΒķЊŷűΘĕчķРņЊЮŎЧ₣¤ Łũ◦◦УŲģĕĕРŷŁũýеŪ◦ĠЮşĆ̋ Ю◦₤ ĕЊ₣ĊĕēĕĈе₣ЮĕйЮĊſЧόŏŪÐ Ф⅜ũЮŵ˝ΒпНзΖş     
ΒĕНŷĳŉĕчŁũĩŲЊĳ˝ņŊЮ₤ġЭ₣ΖΉũŲ˝ š‗кŪÐ Ф⅜ũ¤ Юŵ˝ΒпНз◦◦УŲģĕ◦ЊĕĖĩŲŲΔ ŪĠЮ₤ЧũĮБŁũŢеĠЯĕų şЊŃĆ Еņ
Ōĕс ĕЊ₣şЊŃĆ ЕņŪĳБ¤ ŪÐ Ф⅜ũũĠ₤сЮŵ˝ΒпНзŌĕ ⅜şсŪĳБ ĠЯĕų ĕЊ₣⅜şсŌĕсŪÐĠсŪýĕс₤ŪŌĠсĠũЋЮļÐŪĠČеаℓĞ
˝ ĖО₣ŪÐ Ф⅜ũ¤ Юŵ˝ΒпНз ЮŪĠ ģĕĮĕŏŲс▫ĠĜĀ ĠсĮБşЊŃĆ ЕņŪĳБΒ₤сũŎкЮĮŲ̉ЯŠ Юŵ˝ΒпНз ģĕČĠсЮĩŉЧņŪĠņРŲ
ĩŲŪĳБЮřЧņġБĠũЋЮļÐ˝ ĖО₣ŪÐ Ф⅜ũďĠЮ‗Ś Чũៗŗл ₣ЮΉş₧₤сĠũЋЮļÐĠБř₣˝ ĖО₣ņУŎ₤ģŉ ӵ́¤ Юŵ˝ΒпНз ŌĕŪĳБ
ŪÐĠсŪýĕс₤ŪŌĠсĠũЋЮļÐ˝ ĖО₣ŪÐ Ф⅜ũŪĠЯ΅ŲŪģеЯŠ¤ ЮŲЧ₤ĮБЮĜйЮ◦Ьĳ Юŵ˝ΒпНз є̋◦◦УŲģĕŪģ с̋şе‗РŲ
ĠЯĕ□ņ̉៨ƠƠƠƠЮũЬŲ ĮБŁũŲ с̋ŪĳБ¤ Юŵ˝ΒпНз ģĕĮĕŏŲс▫ýĳсģĕŪĠņРŲĩŲŪĳБũĠ₤сýĳсĈе₣Β₤с
ũУşŬŲсЮ Ӵ́Ŏ ýĳсģĕЮũЬĠşеŪ₤йşЊŃĆ ЕņŪĳБЮřЧņġБşЊŃĆ ЕņŪĳБĠĕŚЮĉЮ◦Ьĳ ¤ 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
                                                                ្របពនធរបស ់េ ក អ៊ុំ សងុ េ្រប កំពងុថ្លឹង្រ លកដ់លអ់នកភមូិ 

◦еĮњũ◦Б Ử 



 

 

Ĉ с̋◦₣ЮĉĕЕ₣şЊŃĆ ЕņŌĕсýĳсģĕĮĕŏŲс▫ ýĳсΖşŲ с̋ŌĕсģĕŪģ с̋şе‗РŲŪĠЯ΅ŲƯƠƠƠƠƠЮũЬŲ
˝ ĖО₣ ũŎкЮĮŲĮБũЯŠņŚ₣¤ ◦ĕĀЕņĕЕ₣◦◦УŲģĕŪģ с̋şе‗РŲĮБŁũŲ с̋Ōĕс ĕЊ₣Ų с̋ŪĳБ Юŵ˝ΒпНз є̋ģĕ◦◦УŲ
Ūģ с̋şе‗РŲĮБ ̉ƠƠƠ-៨ƠƠƠ ЮũЬŲĮБŁũŲ с̋ĠЯĕųЮũЬ₣ŬŲсаℓĞ¤ Юŵ˝ΒпНз ЮŪĠģĕĕЊŗŎĠЯĕ□ņЮ◦Ьĳ▫
Ūģ с̋şе‗РŲЯřŲŪÐ Ф⅜ũũĠ₤сýĳсũ˝ģĕĮБĩŲЊĳ˝ņŊ̋ ₤Њ˝ņŊŪĳСŷģĕЮŪĠЧŪģ₤с ЮřЧņġБĩ ðĳсĩ ð₣сĳŪņСŷŁũ
ŪÐ Ф⅜ũũĠ₤сýĳсřРşď◦ЊŀũĠ₤сũĠũ₤ŪŌĠсЮŪĠЧŪģ₤с˝ ĖО₣ŪÐ Ф⅜ũ ◦ЊŀĊĕēĕ˝₤Њ˝ņŊ ◦Њŀ₤ЮņųЭ˝Ġеĵ с̋ 
ĕЊ₣₤Ōĸ ũк₤Њ˝⅝₤ŪŌĠсЮčៗЮĉЮũЬĕ¤  
 

ãŠ ńОе₤ĠĤŎşЊĳŉ₧₤с ЮŢŎņНŠũĠũŁũşЊŃĆ ЕņŪĳБ şЊŃĆ ЕņŌĕс ĕЊ₣ŢеĠЯĕųģĕЮďÐĄњŎ¤ Š ńОеĩŲЊĳЮ₤ġЭ₣
ΖΉũ₤ŪŌĠс̈́ РĠ˝ ĖО₣ŪÐФ⅜ũŪĠČеаℓĞ ĕЊ₣Ŏ˝ЮĉŲ с̋ЮĝЮŲЧ◦Бĩ⅝ũЮřЧņġБũ˝şе‗РŲĠЯĕ□ņ¤ ₤ĮſаℓĞŪÐС⅜ũŠ ńОе
ŌĕĄБŷļĮŲΔŪĠЮ₤Чũď₣ņНĕ Š ńОеŌĕЮ₤ġЭ₣ΖΉũ Р̈́ĠşН̋ ģĕŪÐĠсŪýĕс¤ Š ńОеΖşĄУŎЮΖŎ Р̋ĕ ĕЊ₣ЮčៗũĠ₤с

Š ńОеģĕşРŲЮũЬĕŪÐĠсៗ ýĖ å  Юŵ˝ΒпНз ₤Н₣ ЮŪĠ ģĕĕЊŗŎ 

េ ក អ៊ុំ សងុ ្របពនធ និងេចរបសព់កួេគ 

◦еĮњũ◦Б Ự 



 

 

េរឿងេជគជយ័របសប់ង្រសី សខុ ៉ន 
Ġ₣Ū₤Б ₤НŠ ⅜ǻмĕ ΖŎН 38 ĂĖ е ĕЊ₣ĠŚБũĠ₤сýĳсЮěŊ й ĠлНŲ ĊБ″ ΖŎН 39 ĂĖ е ũ₤сЮĝķРņЊЯĳġ₣ þ Не

аŪĮĘũ Ū₤О˝ е̋Į₣сŪĳЯĠ˝ ЮŠĳŉаŪĮЯŷ₣¤ ĮУ˝ЮÐŌĕ Р̋ĕŪĠО₤ĠБĜ с̋ Р̋ĕŪĠО₤ĮБũĜ с̋ЮĝЮũЬĕ şеЯ‗˝υ Р̋ĕ
ŪĠО₤Ġ₣ģĕĘĠсЮũЬĕ¤ ŪÐ Ф⅜ũĠ₣Ū₤Б ⅜ǻмĕ ď˝₤Њ˝ũŪ Б̋Ū˝¤ Ġ₣Ū₤БģĕЮũЬĠŬĠсŪģĠс▫ ˝ĕų₣ņ˝
ŪÐ Ф⅜ũĠ₣Ū₤БĮЕ₣ЯĩΔ̋ ЮŲЧŁũЮĊſЧЯŪ₤ЮŲЧаĩĀřБ◦е ё́70 Ζũ Ю Ӵ́Ŏ◦ЊĕĖĩŲŪ₤СŷЯřŲ◦◦УŲģĕ˝ ĖО₣ņУŎĂĖ еៗ Ð Й
ņЊĕŪÐĠсŪýĕсΖşĩ ðĳсĩ ð₣сĄБŷļĮŪĠČеаℓĞģĕЮĜйЮ◦ řРЮşĖйŪÐ Ф⅜ũũĠ₤сĠ₣Ū₤Б ⅜ǻмĕ ŪĳСŷŠ ĆБŲНŎĮБĠ₣ĠΔСĕ 
ĕЊ₣ΒĖ̋ ĄЊĳž₣ЮřЧņġБ◦ЊŀЮ₤ġЭ₣ЮřЧņġБĩ ðĳсĩ ð₣сĄБŷļĮŪĠČеаℓĞ¤ ЮŢŎ⅜ũЯĳĄБŷļĮŲеģ˝ЮĮ˝ Р̋ĕŪĠО₤şġ₣
Ġ₣Ū₤Бģĕ₤ЮŪņşşЊĳŉЮģйĠ₣сŁũ₤Њ˝⅝ Ю Ӵ́Ŏ      şе₧˝Ū₤О˝ЮĉЮĊſЧŁũİũď˝ņŊ̋ ũ₤е‗₣сЮřЧņġБģĕ
Ūģ с̋ е̋аũŎ˝ņ˝ĩ ðĳсĩ ð₣сĄБŷļĮ˝ ĖО₣ŪÐ Ф⅜ũĠЯĕ□ņ¤ Ġ₣Ū₤БģĕЮũЬĠŬĠсŪģĠсĠЯĕ□ņЮ◦Ьĳ▫ ΒĖ̋ ĄЊĳž₣ņУŎ
şеĕУĕŌĕŁũЮũВ₤ЮΒЧ₣ ĕЊ₣ņЊĕЮΖŎĳаņųЮŲЧŪÐ Ф⅜ũĠ₤сĠ₣Ū₤БЮΌЧŎЮŢŎĮУ˝ЮÐЮņЧŲЮþ Чŀ▫ŪÐ Ф⅜ũũĠ₤с
Ġ₣Ū₤БďŪÐ Ф⅜ũŪ Б̋Ū˝ ¤   

 បង ្រសី សខុ ៉ ន កំពងុ នប់ែន្លស្រមបផ់ ំចំណីមន ់

◦еĮњũ◦Б Ừ 



 

 

˝ ĖО₣ĂĖ еƯƠờĠ₣Ū₤Б ₤НŠ ⅜ǻмĕ ŪĳСŷģĕЮŪĄЧ₤ЮũВ₤ď˝₤Њ˝ũЮýŲЮţũĠ₤сÐЮŪŌ₣ ЮŲЧ˝˝ņį₤с
₤ĕŉЊ₤НŠЮ₤ġЭ₣ŪÐ Ф⅜ũ ũĠ₤сΒ₣ ðŁũΒķЊŷűΘĕчķРņЊЮŎЧ₣ ýеŪ◦ņРŲĕЊĊЊЮŢŎΒ₣ ðŁũ MCC-CFGB¤  ″ņũŎк
ŁũşРŲũУņďņУŎÐЮŪŌ₣ Ġ₣Ū₤Б◦◦УŲģĕŁũĠ‗ŉО йĠ₧ŉ Ų₤Ś БĮБĠЮşĆ̋ Ю◦₤˝₤Њ˝ņŊ (ŁũŢеřНйĠЯĕų,şЊŃĆ Еņ
Ōĕс, şЊŃĆ ЕņŪĳБ,  ŁũЮĊſЧĄБ е̋ĠлН₤Ś Џ) ĕЊ₣ΖΉũРĠĳ□ņĸ¤ ЮŪłĮБ◦◦УŲģĕĕРŷşеЮ‗йřЕ₣ Ġ₣Ū₤Б є̋ģĕ◦◦УŲĕРŷ
Ċĕēĕ˝₤Њ˝ņŊņУŎşеĕУĕŌĕřРşďŪýĠсĮУĄĠЯĕų ĮУĄŌĕс ĕЊ₣₤Ōĸ ũк˝₤Њ˝ņŊņУŎşеĕУĕЮ◦Ьĳĩ₣Яřũ¤  ЮŢŎ
Ōĕ  şеЮ‗йřЕ₣ĠЮşĆ̋ ◦₤ ĕЊ₣Ċĕēĕ˝₤Њ˝ņŊЯřŲĠ₣Ū₤Б◦◦УŲģĕĮБÐЮŪŌ₣ΖşЮĊſЧЮΖŎŪÐ Ф⅜ũĠ₣Ū₤Б
ŌĕŲ◦ċļĮΒĕНŷĳŚĕчŁũŢеĠЯĕų ĕЊ₣şЊŃĆ ЕņŌĕсЮřЧņġБ◦◦УŲЮ₤ġЭ₣₤еŬĠсĠũЋЮļÐ ĕЊ₣◦◦УŲŪģ с̋şе‗РŲ
ĠЯĕ□ņ₤ŪŌĠсЮŢйŪ⅜ŎĄБŷļĮŪÐ Ф⅜ũ ¤ 

« ្រគួ ររបស់ខញុបំន បំែន្លេនខងលិចផទះទហំ ំបេ ្ត យ12ែម៉្រត នងិទទងឹ8ែម៉្រត ។ ករ បំែន្លេនះ ចេ
យ្រគួ ររបស់ខញុមំនបែន្លស្រមប់ហូប្របចៃំថង នងិ ចលក់បែន្លបនចណូំលព ី20,000-30,000េរៀល កនុងមយួ

ៃថង ស្រមប់េ ះ្រ យជវីភព្រគួ រ»   បង្រសី សុខ ៉ ន នយិយ  

បង ្រសី សខុ ៉ ន កំពងុផ ំចំណីមន ់

◦еĮњũ◦Б Ứ 



 

 

Ġ₣Ū₤Б⅜ǻм ĕď˝₤Њ˝ũřєŲΔŌĖ с̋¤ Ġ₣Ū₤БģĕЯş˝ũжЯŲ˝Ġ◦ĮЊЮ⅜Ċĕч ĕЊ₣şеЮ‗йřЕ₣ũĠ₤сĠ₣Ū₤БřŲсΒĖ̋
ĄЊĳž₣ ĕЊ₣ є̋ģĕĄУŎΒĖ̋ ĄЊĳž₣ņУŎşеĕУĕόŏЮşйŢеĠЯĕųřРşĠ₣Ū₤Бĩ₣Яřũ¤ Ġ₣Ū₤Бş₣сЮþ ЧŀΒĖ̋ ĄЊĳž₣
ũĠ₤сĠ₣Ū₤БŌĕΖΉũĠũЋЮļÐŪÐĠсŪýĕс¤ ЮĮŲŠ ųйĠ₣Ū₤БģĕĠũЋČĆ ˝ℓŷЋŁĬĀ ŲсŠ ųФĕņУŎşеĕУĕЮřЧņġБĄУŎ
ŪÐ Ф⅜ũŪ Б̋Ū˝ ĕЊ₣ Н̋Ōũ е̋Ūĵ ĮБЮŪĵйĠ₣Ū₤Бēų ĠсŪ Б̋Ū˝ Ю Ӵ́ŎĠ₣Ū₤БņЊĕş₣сЮþ Чŀ▫ĮУ˝ЮÐŪĳСŷģĕΒĖ̋ ķРņЊ
ЮũВ₤ЮΒЧ₣řРşŪÐ Ф⅜ũũĠ₤сĜ₣ēų ĠсŌĕŁũЮũВ₤ЮΒЧ₣˝ĕų₣ņ˝ЮĜйЮ◦¤ ЮũЩ₣ũĠ₤сĠ₣Ū₤Б⅜ǻм ĕ ģĕĠİΆ ŀ▫
ū₤ŉ БЯřŲşРŲũУņЮĝ˝ ĖО₣ÐЮŪŌ₣ũĠ₤сΒ₣ ðŁũΒķЊŷűΘĕчķРņЊЮŎЧ₣ΖşЮĊſЧģĕЮŲЧ₤ĮБΒſБЯřŲΒ₣ ðŁũģũжĮЕ₣◦Н˝ 
ĕЊ₣ЮĊſЧόŏŪĠЮ₤ЧũЮΌЧ₣˝ ĖО₣₤΅ÐņĕчũĠ₤сĮУ˝ЮÐ¤ 
 

 
 

 

បង្រសី សខុ ៉ ន និងកនូ្របសុកំពងុផ្ដលច់ំណីមន ់

◦еĮњũ◦Б Ư៨ 



 

 

ЮŪłĮБŢеĠЯĕų Ġ₣Ū₤Б⅜ǻм ĕģĕşЊŃĆ ЕņŌĕсďЮŪşЧĕ˝ĤŲ˝ ĖО₣ŪÐ Ф⅜ũĩ₣ Ю Ӵ́ŎĠ₣Ū₤БΖşũ˝şе‗РŲĮБŁũ
Ų с̋ŌĕсŪĠЯ΅Ų500,000-700,000 ЮũЬŲ ˝ ĖО₣ņУŎЯŠЮřЧņġБĩ ðĳсĩ ð₣сĄБŷļĮ¤  

 
«ខញុសំបបយរកី យយ៉ងខ្ល ងំែដលកនុង្រគួ ររបស់ខញុមំនជវីភពល្អ្របេសីរជងមុន។ ្រគួ ររបស់ខញុមំនេសប ង
្រគប់្រគន់សំ ប់បរេិភគ នងិទទលួបន្របក់ចណូំល្របចៃំថងស្រមប់ផគត់ផគង់េលីករចំ យកនុង្រគួ រ្របចៃំថង 

នងិករសិក របស់កូនៗ» បង្រសី សុខ ៉ ន នយិយ  

បង្រសី សខុ 
៉ ន កំពងុ

េ្រ ចបែន្ល 

បង្រសី សខុ 
៉ ន និងកនូ្របុស
កំពងុេបះបែន្ល 

◦еĮњũ◦Б Ư៩ 



 

 

េរឿងេជគជយ័របសប់ង្របសុ ផន ឌ៉ ី
 Ġ₣ŪĠО₤ŌĖ с̋ е̋ĮН₣ĮЊĕЊĳŏЮņЧŲř₣ ˛СŷЮĝЮŲЧžĳс₧ЮřЧņĠЮ‗Ś ЧũĕЊŗŎЮũЬĠŬĠсĠЮ‗Ś Чũ ΒеĮБ₤˝ņŊļĮ
ŁũİũĈ с̋◦₣ĕЕ₣ŁũŢеĠЯĕų ĕЊ₣⅜□ ĕļĮŪÐ Ф⅜ũũĠ₤сĠ₣ŪĠО₤řŲсĠНÐðŲЊ˝Β₣ ðŁũΒķЊŷűΘĕчķРņЊЮŎЧ₣¤ Ġ₣
ŪĠО₤ģĕŪģĠсЮΖŎřЕ₣▫ Ġ₣ŪĠО₤ ŌĕЮěŊ й ĩĕ Ŭм űБ ŌĕΖŎН Ư៨ĂĖ е ĕЊ₣ŪĠĮĕċ ЮěŊ й Ęĕ ΒпН˝ 
ΖŎН ỨĂĖ е ď˝₤Њ˝ũũ₤сЮĝ˝ ĖО₣ķРņЊ  аŪĄℓŊБ þ НеЮŁйũŁ Ū₤О˝ĵņĄũ ЮŠĳŉаŪĮЯŷ₣¤ ₤ĮſаℓĞŪÐ Ф⅜ũũĠ₤сĠ₣
ŪĠО₤ е̋ĮН₣ŢеřНйĠЯĕųŌĕřРşďа₤įģл ŷЮ₤Ьņ žĳс₧ЮřЧņ ŪĳĠсЯŷ₣ ĕЊ₣ЮŶį  Юĝ˝ ĖО₣аĩĀřБ◦е ё́Ţе 12,500 
ЯņлŪĳŁЮũм¤ Ġ₣ŪĠО₤ģĕĕЊŗŎЮũЬĠŬĠсĠĕŚЮ◦Ьĳ▫ ŁŲĮБņНĕşРŲÐЮŪŌ₣ŪÐ Ф⅜ũũĠ₤сĠ₣ŪĠО₤ģĕŢеřНй
ЯĳŢе₧еЮņĀ₤аřĜ₣ ЮŲЧаĩĀřБ 2,500 ЯņлŪĳŁЮũм ĠлНЮ₧‼ й ЯĳņЊĕ◦◦УŲģĕЮďÐĄњŎЮΌЧŎ ЮŢŎ⅜ũŁũŢе
řНйũĠ₤сŪÐ Ф⅜ũĠ₣ŪĠО₤ņЊĕģĕΒĕНŷĳŚĕчЮĉ″ņĠЮşĆ̋ Ю◦₤ŪĳЕņŪĳСŷЮĊſЧЮΖŎřе₧еЮņĀ₤ũĠ₤сĮУ˝ýĳсģĕĄУĠ
ĠŔΆ Ąе₣ЙЮŪşЧĕ ĕЊ₣₤еĠРũ₤ĳſŲΔ ЊĳĠеĬų ŀ ЯřŲďЮ΅ĳНЮĊſЧЮΖŎĮУ˝ýĳсŪĳСŷşе₧ŎŲНŎЮŪşЧĕ₤ŪŌĠсŁũĵũ
řе₧еũĠ₤сĮУ˝ýĳс Ю Ӵ́ŎņлŜ₣ŷЋŀ◦ЊĕĖĩŲ◦◦УŲģĕĳЊşЯřŲņЊĕΖş◦Ġс◦ŲсЮŲЧŁũşе₧ŎģĕЮΌЧŎ¤ 
ŪÐ Ф⅜ũĠ₣ŪĠО₤ģĕžĳĠ₣сŪģ с̋ď₣ŪģеĠБŵĕЮũЬŲ˝ ĖО₣ŁũŪĠ˝ĠņНŠũĠũŢеřе₧еЮņĀ₤аřĜ₣Юĕй¤ 

 
 

 
 

 

បគុគលិក របូខងេធ្វងៃដ បង្ហ តប់ង្ហ ញបង្របុស ផន ៉ ឌ ីអពំីករ

◦еĮњũ◦Б ưƠ 



 

 

Юĝ˝ ĖО₣ЯŠ Н̋ņĸкĂĖ е 2018 Ġ₣ŪĠО₤ ĩĕ Ŭм űБ ŪĳСŷģĕЮŪĄЧ₤ЮũВ₤ şРŲď˝₤Њ˝ũЮýŲЮţũĠ₤сÐЮŪŌ₣
ĄŪņОŀĩŲЊĳ˝ņŊЮ₤ġЭ₣ũĠ₤сΒ₣ ðŁũΒķЊŷűΘĕчķРņЊЮŎЧ₣ ЯřŲŌĕŁũýеŪ◦ℓŷЋŁЮŢŎŬĄũŢť ķЊģŲ˝ņįОď 
″ņũŎк ΒÐðĜŎ˝˝Ţť ĕ˝₤Њ˝ņŊ Ū˝₤У₣˝₤Њ˝ņŊũŁš ŪĠŌŀс ĕЊ₣Юĕ⅜◦¤ ĠĜĀ ĠсĮБŁũşРŲũУņďņУŎ
ÐЮŪŌ₣ Ġ₣ŪĠО₤ ģĕ◦◦УŲŁũĠ‗ŉО йĠ₧ŉ ŲĮБĠНÐðŲЊ˝Β₣ ðŁũΒķЊŷűΘĕчķРņЊЮŎЧ₣ ₤Ś БΒеĮБĠЮşĆ̋ Ю◦₤˝ ĖО₣Łũ
ΒĕНŷĳŉ̋ ₤Њ˝ņŊŲΔ  ĠЮşĆ̋ Ю◦₤ŢеřНйĠЯĕų ŁũЮĊſЧ▫Ė еĮНŲĊņŊďĳЊ ŁũЮĊſЧĄБ◦Е˝₤ŪŌĠсĠеĠлĕřе₧е ĕЊ₣◦◦УŲ
ĊĕēĕņУŎşеĕУĕŌĕřРşď ŪĠĮњĕċЮŪ⅜şŪ₤Į ĄБÐ БņБ ĕЊ₣ℓŷЋŁ◦НĕĠ₣ſЊŲ¤ ЮŲЧ₤ĮБЮĜйЮ◦Ьĳ Ġ₣ŪĠО₤
◦◦УŲģĕşеЮ‗йřЕ₣ĮБŁũ◦еĜ с̋◦еĕ₣ЯĩĖ̋ ◦Бĩ⅝ũЮŢŎ⅜ũŌĕŁũĠİΆ ĳсĠİΆ ŀĮБĠНÐðŲЊ˝Β₣ ðŁũΒķЊŷűΘĕч
ķРņЊЮŎЧ₣ĩ₣Яřũ¤  ЮŢŎ◦◦УŲģĕĕРŷĠЮşĆ̋ Ю◦₤ ĕЊ₣ĊĕēĕĮБÐЮŪŌ₣ЮĊſЧЮΖŎŪÐ Ф⅜ũĠ₣ŪĠО₤Ōĕ    
Ų◦ċļĮЮĊſЧŁũŢеřНйřе₧еĠЯĕų◦◦УŲģĕЮďÐĄњŎÐ Уũď◦БЮŌ◦ĕк¤ ņНĕřеĠР₣ŪÐ Ф⅜ũĠ₣ŪĠО₤ģĕŢеĠЯĕų
žĳс₧ЮřЧņ ЮŲЧаĩĀřБ 2,500ЯņлŪĳŁЮũм ЮŢŎŁũŢеřНйũĠ₤сĠ₣ŪĠО₤ ģĕΒĕНŷĳŚĕч″ņŲ˝ š‗кĠЮşĆ̋ Ю◦₤
ЯřŲĠ₣ŪĠО₤ģĕ◦◦УŲĮБŷÐðĠ‗ŚО йĠ₧Ś Ų¤ řе₧еĠЯĕųžĳс₧ЮřЧņũĠ₤сŪÐ Ф⅜ũ Ġ₣ŪĠО₤ŌĕŁũŲРĳ
ŵ₤сŲΔ  ₤НŠļĮŲΔ  ņЊĕŌĕĄе₣Й ĕЊ₣ŁũĠеĬų ŀũĠ₤с₤ĳſŲΔ ЊĳЮΌЧŎ¤  

បគុគលិក (្រស្ដី) បនចះុ្រតួតពិនតិយករ ខំត់ េដីម  បង្របុស 

◦еĮњũ◦Б ươ 



 

 

ŪÐ Ф⅜ũĠ₣ŪĠО₤◦◦УŲģĕ◦ЊĕĖĩŲŠ į₤сĮБŁũřе₧еĠЯĕųžĳс₧ЮřЧņ¤ ĮУ˝ýĳс◦◦УŲģĕ◦ЊĕĖĩŲ3,000 
Ð БΌСŪŁņ ЯřŲĠ₣ŪĠО₤ ΖşŲ с̋˝ ĖО₣ņУŎÐ БΌСŪŁņďņĊŏņĳаņų2,500ЮũЬŲ¤ ŪÐ Ф⅜ũĠ₣ŪĠО₤◦◦УŲŪģ с̋
şе‗РŲ 7,500,000ЮũЬŲ ЮĠЧЮĊſЧŁũ◦РĈĳсďņУŎŁũşе₧Ŏ ŪÐ Ф⅜ũũĠ₤сĠ₣ŪĠО₤Ζşũ˝şеЮ‗ŀ 
4,100,000ЮũЬŲ ˝ ĖО₣ơŷřŉаĕřе₧еžĳс₧ЮřЧņЯřŲŌĕũŎкЮĮŲƯЯŠ˝ĕųй¤  ŪÐ Ф⅜ũĠ₣ŪĠО₤ģĕĠĕŚŁũ
ŢеřНйřе₧еĠЯĕųа₤įģл ŷЮ₤Ьņ ĕЊ₣žĳс₧ЮřЧņ ďĠĕŚĠĜĀ Ġс Ю Ӵ́ŎЯĳ₣Яĳ◦◦УŲģĕЮďÐĄњŎ¤ 
 

ãЮŢŎ◦◦УŲģĕĠЮşĆ̋ Ю◦₤ ĕЊ₣ŌĕŁũЯ‗ĜеĠЯĕ□ņĮБņūĕŉБĠЮşĆ̋ Ю◦₤ũĠ₤сΒ₣ ðŁũΒķЊŷűΘĕчķРņЊЮŎЧ₣ 
ŪÐФ⅜ũũĠ₤сŠ ńОеģ◦ģĕ◦◦УŲЮďÐĄњŎЮŲЧŁũŢеřНйĠЯĕųďĠĕŉĠĜĀ ĠсĮНеЯřŲžĳņŉ₣₧ЮΌЧŎå ĕЊŗŎЮŢŎ 

Ġ₣ŪĠО₤ ĩĕ Ŭм űБ  
 Łũ◦◦УŲģĕЮďÐĄњŎаĕŁũŢеřНйĠЯĕųďĠĕŚĠĜĀ Ġсņ˝ЮĜй Юĝ˝ ĖО₣ЯŠ˝˝Ţ̨ ĂĖ е2019 ŪÐ Ф⅜ũĠ₣
ŪĠО₤ ģĕĮŪ₣Б˝ŁũŢеřНйĠЯĕųũ Р̈́ĳřŲсаĩĀřБ◦е ё́ 12,500 ЯņлŪĳŁЮũм ЮŢŎŪÐ Ф⅜ũĠ₣ŪĠО₤ģĕŢеĠЯĕųŪĳĠс
Яŷ₣˝ ĖО₣аĩĀřБ◦е ё́ 1,500 ЯņлŪĳŁũЮũм Ţеžĳс₧ЮřЧņ˝ ĖО₣аĩĀřБ◦е ё́ 4,000ЯņлŪĳŁЮũм Ţеа₤įģл ŷЮ₤Ьņ ˝ ĖО₣аĩĀřБ
◦е ё́ 3,000 ЯņлŪĳŁЮũм ĕЊ₣ŢеЮŶį ˝ ĖО₣аĩĀřБ◦е ё́4,000ЯņлŪĳŁЮũм¤ řе₧еĠЯĕųũĠ₤сŪÐ Ф⅜ũ Ġ₣ŪĠО₤Ĉе₣ЮĜй
ŲРĳŵ₤сģĕŲΔ  Ю Ӵ́ŎŪÐ Ф⅜ũĠ₣ŪĠО₤ģĕŪĠņРŲĩŲČĠсĮБşН₣ЯŠŷЋş ¯ЊŁ ĂĖ е2019 ņ˝Юņųй¤  
 
 
 
 
 

 
 

 

បគុគលិក (្រស្ដី) ចះុ្រតតួពិនិតយករ ំៃសពប៉វេសៀម បង្របសុ 

◦еĮњũ◦Б ưƯ 



 

 

ņ˝řŲсЮĮŲЮĕй ŪÐ Ф⅜ũĠ₣ŪĠО₤ģĕŪĠņРŲĩŲĕРŷžĳс₧ЮřЧņşеĕУĕ 6,000ÐБΌСŪŁņ ΖşŲ с̋˝ ĖО₣ơ
Ð БΌСŪŁņ 3,000ЮũЬŲ ◦◦УŲģĕŪģ с̋şе‗РŲ 18,000,000ЮũЬŲ а₤įģл ŷ₤НБņ 6,000Ð БΌСŪŁņ  ˝ ĖО₣1
Ð БΌСŪŁņ ΖşŲ с̋˝ ĖО₣ĳаņų 1,300ЮũЬŲ ◦◦УŲģĕŪģ с̋şе‗РŲ 7,800,000ЮũЬŲ ЮŶį  2,000ÐБΌСŪŁņ 
˝ ĖО₣1Ð БΌСŪŁņ ΖşŲ с̋˝ ĖО₣ĳаņų 1,000ЮũЬŲ ◦◦УŲģĕŪģ с̋şе‗РŲ 2,000,00ЮũЬŲ  ĕЊ₣ŪĳĠсЯŷ₣◦◦УŲ
ģĕ◦ЊĕĖĩŲ 1,000ÐБΌСŪŁņ ˝ ĖО₣1Ð БΌСŪŁņ ΖşŲ с̋˝ ĖО₣ĳаņų 1,000ЮũЬŲ ◦◦УŲģĕŪģ с̋şе‗РŲ 
900,000ЮũЬŲ¤  

បង្របុស ផន ៉ ឌី 
ពិនិតយកនុងចំករ
េ ព របសគ់ត ់

បង្របុស ផន ៉ ឌី 
ពិនិតយដងកូវេលី
ដំ ំ្រតបែ់វង 

 

◦еĮњũ◦Б ưư 



 

 

ŪÐ Ф⅜ũĠ₣ŪĠО₤ģĕ◦◦УŲŪģ с̋şе‗РŲ₤ũНĠĈе₣Β₤с 28,700,000ЮũЬŲĮБŁũŢеřе₧еĠЯĕųĈе₣Юĕй¤ ŁũŢе
řе₧еĠЯĕųĈе₣Юĕй ŪÐ Ф⅜ũĠ₣ŪĠО₤ģĕşе₧ŎΒ₤сŪģ с̋₤ũНĠĈе₣Β₤с 16,000,000ЮũЬŲ řРЮşĖй ŪÐ Ф⅜ũ
Ġ₣ŪĠО₤Ζşũ˝Ūģ с̋şеЮ‗ŀģĕ 12,700,00ЮũЬŲ ĮБŁũŪĠ˝ĠņНŠũĠũŢеĠЯĕų̋ ĖО₣ũŎкЮĮŲ6ЯŠ¤  
 
ãŠ ńОе₤ĠĤŎũВ̋ ŬŎŗл ₣žų е₣ЯřŲŪÐФ⅜ũũĠ₤сŠ ńОеģĕŢеĠЯĕųģĕЮďÐĄњŎ ĕЊ₣◦◦УŲģĕŪģ с̋şеЮ‗ŀЮŪşЧĕ¤ 
ŪÐФ⅜ũũĠ₤сŠ ńОеŌĕĠЯĕų₤Нŷĳ□ЊļĮЯřŲĩŲЊĳЮŢŎŠ ųФĕυ₣₤ŪŌĠсĠũЋЮļÐŪÐĠсŪýĕсЮĮŀņУŎĂĖ е Ю Ӵ́ŎŪÐФ⅜ũ
ũĠ₤сŠ ńОеŌĕĄБŷļĮũВ̋ şеЮũВĕŲΔ ŪĠЮ₤Чũď₣ņНĕå ĕЊŗŎЮŢŎ Ġ₣ŪĠО₤ ĩĕ Ŭм űБ  
 
ÐЮŪŌ₣ĄŪņОŀĩŲЊĳ˝ņŊЮ₤ġЭ₣ũĠ₤сΒ₣ ðŁũΒķЊŷűΘĕчķРņЊЮŎЧ₣ ЯřŲŌĕŁũýеŪ◦ℓŷЋŁЮŢŎŬĄũŢť ķЊģŲ
˝ņįОď ″ņũŎкΒÐðĜŎ˝Ţť ĕ˝₤Њ˝ņŊ Ū˝₤У₣˝₤Њ˝ņŊũНŁš ŪĠŌŀс ĕЊ₣Юĕ⅜◦Ð ЙņЊĕŪĳЕņЯĳĄУŎĠЮ₣ ˛ЧĕŪģ с̋
şе‗РŲ ĕЊ₣ЮŲЧ˝˝ņį₤сĄБŷļĮũĠ₤сŪÐ Ф⅜ũĠ₣ŪĠО₤ ĩĕ Ŭм űБЯĳĠлНЮ₧‼ йЮ◦ ÐЮŪŌ₣ЮĕйģĕşРŲũУņşеЯ‗˝
ŗл ₣ĊеЮĊ₣˝ ĖО₣Łũĩ ðĳсĩ ð₣сĠЯĕų₤Нŷĳ□ЊļĮЮĝЮŲЧ◦Бĩ⅝ũ₤ŪŌĠсĠеЮũВĕРŷĳŪņСŷŁũřŲсΒĖ̋ ЮŪĠЧŪģ₤с¤ 

 
 

ចំករបែន្ល របសប់ង្របុស ផន ៉ ឌី 

◦еĮњũ◦Б ử 



 

 

កមមវធិី បណុះប ្ដលជំនញវិជជវីៈដល់យុវជន 
 
គេ្រមងបណ្តុ ះប ្ត លជនំញវជិជ ជីវៈដល់យុវជនរបស់អងគករអភិវឌ ន៍ភូមិេយងី បនបញច ប់គេ្រមង

០៣ឆន រំបស់ខ្លួនេ យគេ្រមងេនះបនចប់េផ្ដីមអនុវត្ដន៍ចប់ ងំពី ៃថងទី០១ ែខេម  ឆន ២ំ០១៧ និងបន
បញច ប់េនៃថងទី៣០ ែខមីន ឆន ២ំ០១៩។ េ យមនករគ្ំរទមូលនិធិពមីច ស់ជំនួយអងគករអុឹមសីុសីុ ចេ យ
អងគករអភិវឌ ន៍ភូមិេយងី មនលទធភពអនុវត្ដន៍គេ្រមងបណ្តុ ះប ្ត លជនំញវជិជ ជីវៈដល់យុវជនរបស់ខ្លួន     
រយៈេពល០៣ឆន បំន្ដេទៀត។ គេ្រមងថមីេនះបនចប់េផ្ដីមអនុវត្ដន៍ ពីៃថងទី០១ ែខេម  ឆន ២ំ០១៩ រហូតដល់ៃថង
ទី៣០ ែខមនី ឆន ២ំ០២២។  គេ្រមងមនេគលបំណងបេងកីនជំនញវជិជ ជីវៈ និងជំនញែផនក្រគប់្រគង ជីវ
កមមស្រមប់យុវវយ័ទងំ្រស្តី និងបុរសេនកនុង្រសុកេម ង ្រសុកបភនំ និង្រសុកកំពង់្រតែបកកនុងេខត្ដៃ្រពែវង 
េដីមបឱីយពួកេគ ចេ្របី្របស់ជំនញ និងបទពិេ ធន៍ែដលទទលួបនេដីមបរីក្របក់ចំណូល ឱកសករងរ 
និងករអប់របំែនថមេទៀត និង កត់បនថយនូវករចំ ក្រសុក េហយីបេងកីនគុណភពជីវតិ្របេសីរេឡងី។  

 

សកមមភពសិស េរៀនជសួជលុម៉តូ ូ

◦еĮњũ◦Б ự 



 

 

ករអនុវត្ដគេ្រមងថមីេនះ មនករផ្ល ស់ប្ដូរយុទធ ្រស្ដខុសពីឆន មុំនៗ។ កលពីឆន មុំនៗគេ្រមងបន
សហករជមួយ វទិយល័យ និងអនុវទិយល័យេដីមបេី្រជីសេរសីសិស សម្រគ័ចិត្ដេ យចូលេរៀនវគគបណ្តុ ះប
្ត លជំនញវជិជ ជីវៈេន ម របស់ខ្លួន។ េ យែឡកស្រមប់គេ្រមងថមីេនះ គេ្រមងនឹងេ្រជសីេរសីែត

សិស ទងំ យ ែដលបនេបះបង់ករសិក    េ យចូលេរៀនវគគបណ្តុ ះប ្ត លជំនញវជិជ ជីវៈ។ រឯីទី
កែន្លងបណ្ដុ ះប ្ដ លគឺសិស ្រតូវចូលេរៀនជមួយមច ស់ ជីវកមមផទ ល់ែតម្ដង ដូេចនះសិស ចេរៀនអនុវត្ដន៍នូវ
ជំនញផទ ល់ជមួយេមជង េរៀនរេបៀប្រគប់្រគង ជីវកមម និងករទំនក់ទំនងផទ ល់ជមួយអតិថិជន ។  

កនុងឆន ២ំ០១៩ ជឆន ទំីមួយៃនករអនុវត្ដគេ្រមងបីឆន ថំមីេនះ បុគគលិកអងគករអភិវឌ ន៍ភូមិេយងីបនសហ
ករជមួយ ជញ ធរមូល ្ឋ ន េ ក្រគូអនក្រគូ ្រពះសងឃ និងេមជង មកែន្លង ជីវកមមរបស់ពួកេគកនុងករ
ផ ព្វផ យេ្រជីសេរសីយុវជនទងំពីរេភទេ យចូលេរៀនជំនញវជិជ ជីវៈ។ ជលទធផលយុវជនបនេ្រជីសេរសី
ចូលេរៀនជំនញវជិជ   ជីវៈែផ្អកេទ មលកខណៈវនិិចឆ័យរបស់គេ្រមងគឺ េ្រជីសេរសីយុវជន្របុស ្រសីែដលមន
យុចប់ពី១៦ឆន  ំ រហូតដល់២២ឆន  ំ ជយុវជនែដលបនឈប់ពកីរសិក យ៉ងេ ច ស់១ឆន  ំ យុវជន

ែដលសម្រគ័ចិត្ដ និងជយុវជនសថិតកនុង្រសុកទងំ៣ៃនេខត្តៃ្រពែវង គឺ្រសុក េម ង ្រសុកកពំង់្រតែបក និង្រសុក
បភនំ។ បុគគលិកអងគករអភិវឌ ន៍ភូមិេយងីក៏បនេ្រជីសេរសី្រគូបណ្តុ ះប ្ត លជំនញវជិជ ជីវៈេទ មលកខណៈ
វនិិចឆ័យរបស់គេ្រមងបនចំនួន១៤នក់(្រសី្ដ៨នក់) កនុងេនះ្រគូបណ្តុ ះប ្ត លជំនញកត់េដរ២នក់, ្រគូ
ជំនញផត់មុខ កត់សក់/អុ៊តសក់ ចំននួ៧នក់ , ្រគូជំនញជួសជុលមូ៉តូ ចនំនួ២នក់, ្រគជូំនញជួសជុលទូរ
សពទ័ ចំនួន២នក់ និង ្រគជូំនញជួសជុលរថយន្ត ចំនួន១នក់ ។  

សកមមភពសិស េរៀនជសួជលុ ន 

◦еĮњũ◦Б ừ 



 

 

ជលទធផលកនុងឆន ២ំ០១៩េនះ យុវជនបនចូលេរៀនជំនញបណ្ដុ ះប ្ដ លមនចំនួន២៨នក់ (្រសី
១៦នក់ និង្របុស១២នក់)។  សិស ែដលបនេរៀនមនជំនញដូចជ៖ ជំនញែផនកផត់មុខ កត់សក់/អុ៊ត
សក់  នងិសំ ងករមនសិស  ចំនួន១៥នក់ (្រសី១៣នក់), ជំនញកត់េដរមនចំនួន៣នក់ (្រសី៣), 
ជំនញជួសជុលទូរសពទ័ៃដចំនួន៣នក់(៣្របុស), ជំនញជួសជុលមូ៉តូចំនួន៦នក់ (្របុស) និងជនំញជួស
ជុលរថយន្តចំនួន១នក់(្របុស)។ ទនទឹមនឹងផ្ដល់ករបណ្ដុ ះប ្ដ លជំនញវជិជ ជីវៈដល់យុវជន បុគគលិក
គេ្រមងអងគករអភិវឌ ន៍ភូមិេយងីក៏បនផ្តល់វគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីជំនញេលីករ្រគប់្រគង ជីវកមម ករ
ចំ យេលីមុខជំនួញ និងករលក់ផលិតផល នងិេស កមម ដល់សិស  េ យមនសិស ចូលរមួសរុបចំនួន
២២នក់ ្រសី១៤នក់។ បុគគលិកគេ្រមងរបស់អងគករអភិវឌ ន៍ភូមិេយងីបនចុះ ម នពីសកមមភព ត់េរៀន 
និងករបេ្រងៀនរបស់្រគូ និងសិស ជេរៀង ល់សប្ត ហ៍េដីមបី ម នវត្តមនសិស  ករបេ្រងៀនរបស់្រគូជំនញ 
និងសមតថភពេកីនេឡងីេលីករអភិវឌ ន៍ជំនញវជិជ ជីវៈរបស់សិស ។ មរយៈករអនុវត្ដគេ្រមងបណ្តុ ះប ្ត
លជំនញវជិជ ជីវៈរបស់អងគករអភិវឌ ន៍ភូមេិយងី បនចូលរមួចំែណកយ៉ងសំខន់កនុងករទប់ ក ត់ករេធ្វីចំ
ក្រសុករបស់យុវជនេ យ  បនផ្តល់ជំនញវជិជ ជីវៈដល់ពួកេគ និងបនេ យពួកេគ ចបេងកីតករងរេនកនុង
មូល ្ឋ ន។  បចចុបបននមនយុវជនចំនួន២៨នក់ (្រសី១៦នក់) ពួកេគបនចូលរមួជមួយគេ្រមងទទួលបននូវ
ករបណ្តុ ះ   ប ្ត លជំនញវជិជ ជីវៈមួយដ៏ចបស់ ស់ ែដលពួកេគេពញចិត្តកនុងករេ្រជីសេរសីយកជំនញ
មួយេ យខ្លួនេគ។  

សកមមភពសិស េរៀនេដរជមយួេមជង 

◦еĮњũ◦Б ứ 



 

 

សកមមភពសិស កកស់កេ់ យអ ថិជន 

េ្រកពីទទួលបននូវជំនញបេចចកេទស ពួកេគក៍ទទួលបននូវជំនញេផ ងៗេទៀតដូចជ ជំនញកនុងករទំនក់
ទំនង ជំនញកនុងករគណនចំ យេលីមុខជំនួញ ករលក់ផលិតផល និងេស កមម ជំនញកត់្រ ចំណូល
ចំ យ និងជំនញេធ្វីែផនករ ជីវកមម ែដលជំនញទងំេនះបនរមួចំែណកយ៉ងសំខន់កនុងករជួយឳយ ជីវ
កមមរបស់ពួកេគកន់ែតទទួលបនេជគជ័យ។ជក់ែស្តងកនុងចំេ មសិស ទងំ២៨នក់ ែដលកំពុងេនេរៀន
មនសិស ចំនួន៤នក់ទទួលបន្របក់ចំណូលចប់ពី២០០,០០០េរៀល េទ ៦០០,០០០ េរៀល កនុង១ែខ 
មរយៈករេធ្វីករងរេ យេមជងរបស់េគ  នងិសិស ៣នក់េទៀត បនេបីក ជីវកមមខ្លួនឯង េ យរក

ចំណូលបន ២០០,០០០ េរៀល េទ៧០០,០០០េរៀលកនុង១ែខ។ កូនសិស ទងំេនះបននិយយថ្របក់
ចំណូលទងំេនះ ្រគន់ែតជករចប់េផ្តីមៃនករេ្របី្របស់សមតថភព និងជនំញរបស់ពួកេគដំបូងកនុងករេធ្វី
ករងរេនកែន្លងេមជង និងករចប់េផ្តីម ជីវកមមរបស់ពួកេគដំបូងែតបុ៉េ ្ណ ះ  េហយីេទៃថងអនគតពួកេគ
រពំឹងថនឹងទទួលបន្របក់ចំណូលេ្រចីនជងេនះ ែដល ចជួយេធ្វីឳយ្រគួ ររបស់ពួកេគមនជីវភពល្អ្របេសីរ 
។ ជមួយគន េនះផងែដរពួកេគមនករសបបយរកី យ និងសូមែថ្លងអំណរគុណដល់អងគករអភិវឌ ន៍ភូមេិយងី 
ែដលបនផ្តល់ជំនញវជិជ ជីវៈដល់ពួកេគែដល ចេធ្វីឳយពួកេគបនរស់េនជួបជុំ្រគួ រមិនមនករចំ ក
្រសុកេទខងេ្រក ។ 

◦еĮњũ◦Б ư៨ 



 

 

េរឿងេជគជយ័របសប់្អនូ្រស ីអលុ ្រសអីន 
 
 ЮĮŲЯřŲЮŎЧ₣ĄЊйņлРĳР″ņř₣ĩųСŷĮБŪ₤О˝Юņ⅜₣Юĉĩ⅝ũ˝℮ĄњŎ ЮŎЧ₣Юþ ЧŀŌĕĳРĠ₤еΖ₣ņРŎ˝Яĕų₣
ЯřŲ₤□ Њĳ˝ ĖО₣ķРņЊℓŊБЮŪł þ Не ũ˝℮ĄњŎ Ū₤О˝ģķĖе ЯřŲ˝ ĖО₣ĳРĠŌĕņĕН₤℮ĄНеៗ¤ ĠНÐðŲЊ˝Β₣ ðŁũΒРűБΒРŷВģĕĘĠс
ņлРĳР ũУşşРŲЮĉ₤Уũ ĕЊ₣ĄЯĄ˝ЮŲ₣ďņУŎĮУ˝ýĳс ЯřŲΒĖ̋ Š ųй е̋ĮН₣ĬĳсņНŠ ΒĖ̋ Š ųйЮĊſЧņлРĳ₤ с̋¤ ŎНŷĳБŌĖ с̋
е̋ĮН₣ĬĳсņНŠřŲсū₤Ś БៗЮŢŎŎ˝şЊĳŚ◦Н˝Ţ с̋ ◦Е˝ņНŠũĠ₤сĜ₣ŀŀЕņĮŪĵŎ Ή с̋ĠБřРşďЮĮŀşЊĳŚĕЕ₣
ŁũİũЯřŲĜ₣ е̋ĮН₣ЯĳЮĊſЧ¤ ĠĜĀ ĠсĮБЮþ ЧŀĜ₣◦еЮĕũĮБŁũİũ ĠНÐðŲЊ˝Β₣ ðŁũΒРűБΒРŷВģĕ₤УũĜ₣Ĉ с̋◦₣Юĉ
⅜□ ĕļĮŪÐ Ф⅜ũ є̋řРşďņНŠũĠũΖĄБŷ˝ņŊũĠ₤сĜ₣ĩ₣Яřũ¤ ŎНŷĳБģĕũЮũЬĠŬĠсŪģĠс▫ ŎНŷĳБŌĕ ЮěŊ йΒНŲ 
Ū₤БΒĕ ŌĕΖŎН ờĂĖ е ŎНŷĳБŌĕĠ₣ĠΔСĕ şеĕРĕưĜ с̋ Ū₤БƯĜ с̋ Ю Ӵ́ŎŪ₤БΒĕ ď Р̋ĕ◦Бư¤ ΰĮН˝Ū₤БΒĕ 
ЮěŊ й Н̈́˝ ЮΒЩĕ  ŌĕΖŎН ̉Ư  ĂĖ е ĕЊ₣ŌŚ ŎЮěŊ й ĮЊĕ ЮĶ ŌĕΖŎНứĂĖ е ¤ ŎНŷĳБģĕĕЊŗŎĠĕŚ▫
₤ĮſаℓĞŪÐ Ф⅜ũ ũĠ₤сĜ₣ŪĠ˝ĠņНŠũĠũЮĊſЧЯŪ₤ ĕЊ₣ņНŠũĠũĠĜĀ ĠсĠĕ℮ е¤ ΰĮН˝ũĠ₤сŪ₤БΒĕ ď˝ņŊ̋ ũ₤е‗₣с ũВυ
ŌŚ ŎũĠ₤сŪ₤БΒĕ◦ЊŀЮΒĳČŎŲ с̋¤ 

 

 

្រសី អន កពំងុផតម់ខុដលអ់ ថិជន 

◦еĮњũ◦Б ư៩ 



 

 

្រសី អន កពំងុកកស់កេ់ យអ ថិជន 

⅜□ ĕļĮŪÐ С⅜ũũĠ₤сĮУ˝ýĳсņЊĕ₤РŷĊРũēũЮ◦ ΰĮН˝ũĠ₤сĜ₣ņЊĕ₤РŷŌĕŁũİũЮĊſЧЮŪşЧĕЮ◦ЮŢŎŁũİũ˝ ĖО₣
Ū₤О˝ŌĕĳЊşĳУş şеЯ‗˝υşе‗РŲ˝ ĖО₣ŪÐ Ф⅜ũЯřŲũ˝ģĕÐ ЙŪĳЕņŪÐĠсŪýĕс₤ŪŌĠсЮŢйŪ⅜Ŏ˝ ĖО₣ĄБŷļĮ
ŪĠČеаℓĞЯĳĠлНЮ₧‼ й¤ ЮŢŎ⅜ũĄБŷļĮŌĕŁũŲеģ˝ Ū₤БΒĕ ģĕĘĠсЮũЬĕ▫Ė с̋◦Б̀ЮřЧņġБĄУŎŁũİũ˝ ĖО₣
ŪÐ Ф⅜ũ ¤   

 ĠНÐðŲЊ˝Β₣ ðŁũΒķЊŷűΘĕчķРņЊЮŎЧ₣ģĕşНйĄУĠď ņУŎŪÐ Ф⅜ũýĳс ЮŲЧ˝◦Е˝şЊĳŉ ĕЊ₣ЮΖŎ Р̋ĕŪ₤БũĠ₤сýĳсŪ₤Б
ΒĕЮΖŎşРŲЮũЬĕĄеĜŀĠ‗ŚО йĠ₧Ś Ų ŷЋďą ĄБŷк˝ ĖО₣ÐЮŪŌ₣Β₣ ðŁũΒķЊŷűΘĕчķРņЊЮŎЧ₣¤ Ū₤БΒĕģĕČĠс
ΖũņŊ‗ч ĕЊ₣₤Ŋ ŪÐ њşЊĳŚşРŲЮũЬĕĄеĜŀ¤ Ū₤БΒĕ ģĕČĠсЮĩŉЧņşРŲЮũЬĕЮĝ аℓĞ◦Бơ៩ ЯŠņЊℓНĜ ĂĖ еƯƠơ៩ 
ЮŢŎģĕЮŪĄЧ₤ЮũВ₤Ŏ˝ĄеĜŀĬĳсņНŠ ЮĊſЧ₤ с̋ ЮĊſЧŪ˝ş˝ ΒпНĳ₤ с̋Ūĳ₣с Łĳс₤ с̋ ΉŎΐŎ₤ с̋...¤ 
ЮŢŎŌĕŁũŠЊĳŠеŎ˝şЊĳŉ◦Н˝Ţ с̋˝ ĖО₣Łũ΅ſЕ˝ΉĳсЮũЬĕ₤РŪĳ ĮБņУŎаℓĞЮĉņУŎаℓĞ Ū₤БΒĕŌĕŁũũВ˝şеЮũВĕ 
ũ Р̈́ĳřŲсΒĖ̋ ŪÐ СЯřŲĠЮŪ₣ЭĕĜ₣ŌĕŁũ₤ũЮ₤Чũ ▫Ĝ₣ďЮ˝ Ŋ₣ŌĖ с̋ЯřŲŌĕļĮĂų ĳаŷ ĕЊ₣ЮũЬĕĂĠсЮşй¤  

◦еĮњũ◦Б ̉Ơ 



 

 

 ũŎкЮĮŲ̀ЯŠЮŪŁŎņ˝ Ū₤БΒĕ ŌĕŁũũВ˝şеЮũВĕďžų е₣ЯřŲÐ УũЮΖŎÐĳс₤Ōð Ųс¤ Ū₤БΒĕ 
ŌĕĄеЮĕЩЮĄЩď с̋ЮŲЧŠ ųФĕυ₣▫ Ĝ₣ΖşČĠсЮĠЧ˝ņНŠĄеĜŀģĕЮ Ӵ́Ŏ¤ ЮŢŎŌĕŁũýеŪ◦ĮБΰĮН˝ ŌŚ Ŏ 
ЮĝЮřЧņЯŠĊĖС ĂĖ еƯƠơ៩ ņНŠũĠũũĠ₤сŪ₤БΒĕ ģĕČĠсřеЮ‗ЧũŁũ¤ ˝ ĖО₣ЯŠřеĠР₣(ЯŠĊĖС) Ū₤БΒĕΖşũ˝şе‗РŲ 
ŪĠЯ΅ŲƯƠƠƠƠƠЮũЬŲ Ĝ₣ũжĮЕ₣ŗл ₣ņНĳŌе▫Юĝ˝ ĖО₣ЯŠĠĕŉĠĜĀ ĠсЮĉņНŠЮ◦ЬĳĜ₣ĕЕ₣ŌĕΒĳЊℓЊĄĕņ˝
ЮŪşЧĕ Ю Ӵ́ŎĜ₣ĕЕ₣Ζşũ˝şе‗РŲģĕЮŪşЧĕď₣Юĕй₤ŪŌĠсЮŢйŪ⅜ŎĄБŷļĮŪÐ Ф⅜ũ¤  

 
ââ Š ńОеŌĕŁũ₤ĠĤŎşЊĳŉ₧₤с ЯřŲŠ ńОеŌĕĄеĜŀņУŎşĤ₤сŵ₤с ĕЊ₣Ζşũ˝şе‗РŲģĕĮБņНŠ

ĄеĜŀЮĕй₤ŪŌĠсĄУŎřŲсŪÐС⅜ũũĠ₤сŠ ńОе¤  Š ńОеŌĕĄеЮĕЩ▫ņНŠũĠũũĠ₤сŠ ńОеĕЕ₣ũВ̋ şеЮũВĕĊеЮĝаℓĞž₣ņНŠ å  
Ū₤БΒĕ ĕЊŗŎ 

ŁũΒĕНŷĳŉÐЮŪŌ₣Ġ‗ŚО йĠ₧Ś ŲĄеĜŀŷЋďą ĄБŷкũĠ₤сΒ₣ ðŁũΒРűБΒРŷВ Ð ЙņЊĕŪýĕсЯĳЮĊſЧЮΖŎ Ū₤БΒĕ ŌĕĄеĜŀ
ĬĀ ŲсŠ ųФĕ ģĕЯ˝ŲņΔĄБŷļĮŪÐ Ф⅜ũũĠ₤сĜ₣ ЯĳĠлНЮ₧‼ йЮ◦ ÐЮŪŌ₣Ġ‗ŚО йĠ₧Ś ŲĄеĜŀŷЋďą ĄБŷкũĠ₤сΒ₣ ð
ŁũΒРűБΒРŷВ ģĕşРŲũУņşеЯ‗˝˝ ĖО₣ŁũĩŚŲсΖĄБĮņУŎşĤ₤сŵ₤сřŲсŎНŷĄĕ ŎНŷĜũВ ĠЮ₣ ˛ЧĕŁũİũ˝ ĖО₣ĳеĠĕс
ĄĕĠ◦ ĕЊ₣ŁĳсĠĕ□ŎŁũşе₧˝Ū₤О˝ũ˝ŁũİũЮĊſЧž₣ЮŪłŪ₤О˝ЯřŲŌĕΉĕЊķњŎŠ į₤с¤   

សកមមភពរបស ់្រសី អន កលេនេរៀនជមយួេមជង 

◦еĮњũ◦Б ̉ơ 



 

 

របយករណ៍ ថ នភពថវកិ ្របចឆំន  ំបញចប្់រតឹម ៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ  ២០១៩ 

  

 ្រទពយសមបត្ដ ិ  

 ្រទពយសមបត្ដិចរន្ដ  

 ច្់របក ់(កនុងៃដ និង េនកនុងធនគរ)  $                     13,489  

 គណនីយទទួល (សហគមនក៍សិកមមជំពក)់  $                       3,000  

 គណនីយទទួលេផ ងៗ  $                            55  

                          ្រទពយសមបត្ដ ិសរុប  $                     16,544  

  

បំណុល  

បំណុលចរន្ដ  

បំណុលេផ ងៗ  $                          700  

បំណុលសរុប  $                          700  

  

                           ្រទពយសមបត្ដសុិទធ  $                     15,844  

  

សមតុលយថវកិ  

សមតុលយថវកិេដីម្រគ $                49,151.00  

ចំេណញ/ខត្របចឆំន  ំ      $                   (33,307) 

  

                        សមតុលយថវកិសរុប  $                      15,844  

◦еĮњũ◦Б ̉Ư 



 

 

បុគគលកិអងគករអូឌអីវូ ី២០១៩ 

នយក្របតិបត្ដ ិ 
េ ក េទស សុភត  

 

បុគគលកិ ហរិញញវតថុ និង រដ្ឋបល  
េ ក ្រស ីេសឿន នី  

  ម្រន្ដ្ីរគប្់រគងគេ្រមង  
 
 

អនក្រស ីគង់ េ រតន/៍ េ ក ឆន រតន/៍ េ ក រតិ សី  
 
   ម្រន្ដបីេចចកេទស   
េ ក្រស ីឡូច ្រសីមំុ/ កញញ  ខុន ្រសនីង/ កញញ  ជូ សំេអឿន/ កញញ  កយ ធរ ី
េ ក្រស ី អ៊ុក សុជ / េ ក ឃង សុឃន/ េ ក រ ីេរន៉/េ ក េន ឌី / 
េ ក ឌុង ធឹម/ េ ក ឌឹម បន/ េ ក សរ រតិ/ េ ក រនិ ម៉ញ 
  
 

◦еĮњũ◦Б ̉̉ 



 

 

 េឈម ះ្រកុម្របកឹ ភបិល ទកីែន្លងករងរ នងិតនួទ ី ស័យ ្ឋ នទនំក់ទនំង 

េ ក  បុ៊ត  ឬទធ ី
(្របធន្របឹក ភិបល) 

  Mekong Institute  
Director of Finance and Op-
erations 

Phone: 855  092 999 476 
  
Email: rithybuth@yahoo.com 

អនកនង ជនិ ចន់ធី 
(អនុ្របធន និងជហរិញញឹក) 

Library Manager, UP Li-
brary, 
Puthisastra University, 
Phnom Penh 

Phone: 855  010 928 782 

Email: cchanthy87@gmail.com  

េ ក ឃនិ េម៉ងឃង 

(សមជិក) 

Free lance Consultant on 
Food Security and Nutrition 
  

Phone: 855  012 927 406 

Email:mengkheang.khin@gmail.com 

េ ក ្រសី អូម បូ ៉ ន ី

(សមជិក)  
PLAN INTERNATIONAL 
CAMBODIA 
Monitoring and Evaluation 
Of icer 

Phone: 855  012 238 346 
  
borany.aum.kh@gmail.com 

េ ក  ្វ យ សុជ  

(សមជិក) 

Deputy Head of Training 
and Capacity Building De-
partment with KREDIT   Mi-
cro inance Institution Plc. 

Phone: 855 -96 502 7777/68 555 
068 
  
Email: svay.sochea@gmail.com 

 េ ក   េទស  សុភត 

(សមជិក) 

Non-Voting Member 
Executive Director, Organiza-
tion to 
Develop Our Villages 
(ODOV) 

Phone: (855)  012/16 429042 
Email: sopheat_tes@odov.net 

្រកមុ្របកឹ ភិបល អងគករអូឌអីូវ ី២០១៩ 

◦еĮњũ◦Б ̣̉ 



 

 

ពតម៌នទំនក់ទនំង 

សយ័ ្ឋ ន 
ភូម ិ ងំ ឃុ ំជផុីច ្រសកុ េម ង េខត្ដ ៃ្រពែវង កមពុជ 

 

មនសុ ទំនកទ់ំនង 
េ ក េទស សុភត នយក្របតបិត្ដ ិ
 
  
េលខទូរសពទ័:  +855 12 976 223 
  
 
សយ័ ្ឋ នអុែីមល:   office@odov.org 

  
េគហទព័ំរ:     odov.org 
  

◦еĮњũ◦Б ̉̀ 


