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ើ0ស់អំយផលបង្គួរដល់អ្នក

ប៉ុö្ត4

ៀត កសិករក៏លំ/កនឹងរក/នប់ពូជំងះរ យ*រ

ើ0ស់}នលក្ខណៈ

"រផ្គត់ផ្គង់4ខ្វះLត និង5្លដ៏ខ្ពស់។ "រសិកc-Bលថ្មីៗមួយ

សប់ប់.។ តួ²៉ង ក្នុង្នកអប់រំ ជនÿើន 

រកើញG "រផ្គត់ផ្គង់ប់ពូជ}នឹម ២០% តវ"រ

ពិiស-រី

ប៉ុះ។ លន/យí5្ងអ-គត វ¬តើ"រលុប

យឺត²៉វ

ក្នុង"រ

ុំងឲ្យចំ³យមិន

និងអ្នករស់4ក្នុង*រី

មិន}នលទ្ធbព

បង់5្លសិកc4កិតមធ្យមសិកc និងកិត*កលវិទ)ល័យ
3ើយ។

ព័ន្ធqំសុខbព4កម្ពុ

/នប់ន់ដល់*រី

បំ/ត់ឧបសគ្គ=ំងស្ទះ"រផ្គត់ផ្គង់ប់ពូជ (CDRI: 2012)។
ឥណនស្ថិតក្នុងចំម ?តុចូលដ៏5្លៗបំផុត"រMំដុះ

មិនន់បដណ្ណប់

ពិiសសប់កសិករ}នដីតូចៗ

និងឧបសគ្គមួយដល់"រ

អភិវឌ្ឍiដ្ឋកិច្ចសង្គមកិចស
្ច
ប់ប់.។ ជន ក៏ទទួលរង

ឥណន½ផ្លូវ"រ។

"រប៉ះ¸ល់ពីអខ្ពស់វិសមbព្នកចំ³យ

លពឹង្អកើទីផcរ

កសិករbគÿើនទទួលយកកម្ចី}ន"រ

ើ0ស់ និង

0ក់ខ្ពស់ (ល ៥% ក្នុងមួយÃ) ពីអ្នកផ្តល់កម្ចី½ផ្លូវ"រ

ដីធ្លីផងរ ôះថ្មីៗះ }នភស្តុង¼ងបញពី"រ?¥ក់ចុះ

ះពួក.ត់mចរក'/ន²៉ងប់ន់Bលវ"រ។ ចំះ

អ វិសមbពចំ³យ

សកម្មbព *+ប័នមីហិរញ្ញវត្ថុ (MFI) វិញ ôះបី'áើន3ើងក្តី

ើ0ស់ ក៏យ។

"រមិន/នះVយបដ៏ចម្បង
សង្គមកិចស
្ច
ប់ប់.

កំន
ើ iដ្ឋកិច្ច

ក៏អ"រ0ក់4}នកិតខ្ពស់ដល់ល ២,៥% ក្នុង
មួយÃ លបន្ទុកដ៏ធ្ងនស
់
ប់កសិករ}នដីតូចៗ។

mចបង្ក"រខូចLតដល់សមិទ្ធផល

លកម្ពុសàច/នយលំ/ក

ឥណន ជី Gំស}¥ប់សត្វច និង

ក្នុងពីរទសវត្សរ៍កន្លងមក

ងឥន្ធនៈ }ន5្លខ្ពស់

ះ។ }ន"រមូលមតិG វិសមbពកិតខ្ពស់និង=ុំ៉ក្នុង0ក់

គួបផ្សំនឹង កង្វះi'ផ្សព្វផcយបé្ចកសកសិកម្ម /ន§្វើឲ្យ

ចំណ«ល និងពិiសក្នុងឱ"សរកចំណ«ល នឹងបង្កអន្ត=យដល់

"រMំដំ³ំLតតូចÿើនមិន}នសិទ្ធbព។ កម្ពុវ

កំើន}នចីរbព។ ធ្ងន់ធ្ងរងះៀត វិសមbពmចបំ¤¥ញ

លំអ

i'ផ្សព្វផcយបé្ចកសកសិកម្ម

uើសិនចង់ឲ្យ

bពរួបរួម.ក្នុងសង្គម និងដុតប្ឆះ"រវឹកវរក្នុងសង្គម។ ដូé្នះ

វិស័យកសិកម្ម"ន់}នសិទ្ធbព

កម្ពុវុងយ័ត្នL¥ំងចំះកិតវិសមbពក្នុងសង្គម

ឧហរណ៍ 4ក្នុងផលិតកម្មÕូវ កសិករវទទួល/ន"រ

°ើយ?-G

បណ្ណុះប³្ខលពីវិធីប់ងសត្វច

វិបុលbព/នពីកំើន

វ/នកយ

បé្ចកសMំដុះបទំើបä្សងៗ។

íដល់ប់្នកសង្គម។

និង}នពិពិធកម្មL¥ំង។
"រ

ើ0ស់ជី

និង

ក្នុងកម្មវិធ"រចិ
ី
ញ្ចឹមសត្វ

គួរប¡្កើតលន/យជំរុញ"រចិញ្ចឹមសត្វ កម្មវិធីប្កត់ពូជ
វិស័យកសិកម្មFើម្បី%រអភិវឌ្ឍសAប់Bប់C

និងi'ផ្សព្វផcយបé្ចកសបសុBទ្យ។

"រអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្ម ពិiស"រMំÕូវ គន្លឹះ

"រVវWវបញG

"រជំរុញ"រ§្វើកសិកម្ម¼មកិច្ច

"រអភិវឌ្ឍiដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចសប់ប់. និង"រ"ត់បន្ថយ

សន)4កម្ពុ /នះVយនូវឧបសគ្គÿើនលកសិករ

bពី។ អនុវិស័យស្នូល-- (Õូវ ដំ³ំä្សងៀត "រ

តូច¼ចវឈមមុខ។

ចិញ្ចឹមសត្វ "រ*ទ និងរុ"}ញ់)

ប់ពូជ}នគុណbពល្អងមុន និងmចÈៀនសូបé្ចកស

ក្នុង"រផ្តល់នូវសន្តិសុខi្បៀង
សប់ជនbគÿើន

ើរតួ-ទីសំLន់³ស់

និងជីវbពរស់4ល្អiើរ

កសិកម្មទំើបៗ

យផ្តល់"ររដល់ល

0ក់ប

៧២% ក}¥ំងពលកម្ម រួមំងអ្នកមួយbគធំផង។
ផលិតកម្មកសិកម្ម

កសិករប់កិច្ចសន)

ទទួល/ន

}នលទ្ធbពទទួល/នឥណន}ន"រ

និងmច§្វើ"រះដូរ4ក្នុងបខ័ណÝ*+ប័ន--

លផ្តល់នូវកិត5្ល}នសមធម៌

និងតវ"រ"ន់}ន

វ==ំងយប?តុចូលកសិកម្ម

ស្ថិរbព។ ប៉ុö្ត"រMំដុះÕូវ¼មកិច្ចសន) 4}នបទ

ល}នតÄ្ល5្ល និង.ន"រតពិនិត្យឹមវ។ ករណីសិកc

ÿើន។ បចម្បងគឺ អ្នកផ្តល់កិច្ចសន)តើដំើរ

មួយក្នុងំ២០១២ រកើញG បទបញ្ញត្តិមិន}នសិទ្ធbព

"រផលិតកម្ម

/ន"ត់បន្ថយរ/ំងើ"រ-ំចូល ល-ំឲ្យ}ន"រលក់ក

ចរើ5្លផលÕូវ យទូí ន់mចឯកbព ឬមិន

យជី}នគុណbពប៖ ក់|្តង ល ១០% ជី4

ឯកbពនឹងលក្ខខណÝក្នុងកិច្ចសន)ប៉ុះ។

ក្នុងតំបន់សិកc គឺផលិតផល្លង"¥យ។ "រ

ចំនួន ស្មុគ*ញL¥ំង³ស់ចំះកសិករតូច¼ច °ើយ}ន

ើ?តុចូល្លង

°ើយកសិករ}នអំ³ចតិចតួច³ស់ក្នុង"រ
លក្ខខណÝមួយ

"¥យ ឬ}ន"រµយបន្លំ mច"ត់បន្ថយទិន្នផលដំ³រហូ
ំ ត

ÿើន-ក់/នដកខ្លួនéញពីគ

ដល់ល

*រក¼ំងះ។ ដូé្នះ លន/យíអ-គត គួរ

២៨៥-៣៥០ដុµ¥រ

ក្នុងមួយកសិMOនក្នុងមួយ

ងចុះកិចសន
្ច
)--

ំ °ើយ'/នប៉ះទង្គិចធ្ងន់បំផុត íើជនីL¥ំង (CEFP

¬តើ"រ§្វើឲ្យកិច្ច!ម"ៀង"ន់*មញ្ញ3ើង

2011: 22)។

កសិករmចប្ចញមតិ/ន"ន់ÿើន។

សួងកសិកម្ម រុ"
 }ញ់ និង*ទ (MAFF) /ន
ឹងçងផ្សព្វផcយនូវ

អង្គ"រកសិករ

ពូជÕូវ}នទិន្នផលខ្ពសក្ន
់ ុងទូំង

ស។ ប៉ុö្ត"របញ្ចុះបញ្ចូលកសិករឲ្យ
"រលំ/ក ះពួក.ត់ងើស

សប់ផ្តល់សទ
ិ ្ធិអំ³ចដល់

កសិករ។ -បច្ចុប្បន្ន 4ទូំងស}នដល់ ១៤.០០០

ើ0ស់ពូជÕូវ}នទីផcរ

Vប់ ដូច ពូជÕូវ IR 504 មកពីៀត³ម 

ើម្បីឲ្យ

យន្ត"រផ្លូវ"រមួយ្នកផលិតកម្មនិង

ទីផcរលកំពុងរីកលូតµស់

ើពូជÕូវំងះ

យ

ផលិតករ និងុមអ្នក

ើម។ ម)៉ង

ើ0ស់ធន?ន ក្នុងះ}នំង ២៤០

សហករណ៍កសិកម្មផង។ អង្គ"រំងះ§្វើ"រជំរុញផលិតbព



ទស្សវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ

ំទី១៧ េលខ១ ែខមី ំ២០១៣

រូបbព ១៖ "រងកដីធ្លី4កម្ពុ
45
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.នដីធ្លី
}នដី

2009
}នដី

2-3 ហ.ត

}នដី

2010

< 1 ហ.ត

2011

}នដី

1-2 ហ.ត

>= 3 ហ.ត

ភព៖ បណÝិត (ង វុទ្ធី 4ក្នុងសន្និសីទចក្ខុវិស័យសកម្ពុំ២០១៣

យ ជួយឲ្យ កសិករ }នលទ្ធbព"ន់iើរក្នុង"រចរ5្ល

ម§)/យដកហូតដីពី*រតូច¼ចយរង#ះ

សប់ផលិតផលរបស់ខ្លួន និងយជួយផ្សព្វផcយនូវព័ត៌}ន

/នរួមចំ÷កបង្កវិសមbពដីធ្លី។

និងបé្ចកសកសិកម្ម។ ôះ²៉ងះក្តី អង្គ"រកសិករមិន/ន

ពិនិត្យឹមវ ELCs និង សម្បនដីសង្គមកិច្ច (SLCs) 

ះVយបមូលMOនឹះ គឺលទ្ធbពរបស់កសិករតូច¼ច

ឧបករណ៍ដ៏L¥ំង"¥

ក្នុង"រ

°ើយក៏

សិនuើ}ន"រត

លរMOភិ/លmច

ើ0ស់

ើម្បីប¡្កើន

ើ0ស់?តុចូល និងចូលíក្នុងទីផcរលក់ផលិតផល

សិទ្ធbព និងសមធម៌"រងកដីកសិកម្ម។ យទទួល

3ើយ។ ដូé្នះ វ}នវិធី*Õ្តះVយ"ន់ំងមូល

ិ ្យ3ើងវិញ
*ល់នវូ ចំណុចះ រMOភ/
ិ លបឲ្យ§្វើ"រតពិនត

3ើង

ើដំើរ"រងក ELCs លbគÿើនវ/នលុបល

ើម្បីតbប់អង្គ"រកសិករ íនឹង"រ§្វើកសិកម្ម¼មកិច្ច

សន) និង

យ*រ"របំ¸នើលក្ខខណÝកិច្ចសន)។

ើម្បីះVយឧបសគ្គÿើនល==ំងវិនិគ

"រងកដី

3ើងវិញះ កំពុងអនុវត្ត°ើយ ប៉ុö្តក្នុង្បឿនយឺត។ ELCs

របស់កសិករតូច¼ច។
ឧបសគ្គចម្បង

}ន%្ទដី}ណ ១៣៣.០០០ហិក¼ វ/នលុបល ¼ំង

និងភពមួយ"រ¤ត់

ពីសv្តច-យករដ្ឋមz្តី /ន"សពីនីតិវិធ
ី តពិនិត្យ3ើងវិញ

éញពី្នកiដ្ឋកិច្ច និងសង្គមកិច្ច។ បះប³្ខលឲ្យ}ន

ឲ្យ/ន"ន់តឹងរុឹង ប៉ុö្តក្នុងះ }ន%្ទដី ៤០.០០០ í

"រងកដីកសិកម្មមិន}នសមធម៌4កម្ពុ លជះឥទ្ធិពល

៥០.០០០ហិក¼ប៉ុះ

អវិជ្ជ}ន ំងíើសិទ្ធbពផលិតកម្ម និងើសមធម៌4

ក3ើងវិញក្នុងលក្ខណៈសម្បនដីសង្គមកិច្ច។

សមត្ថbពប*+ប័នអភិ/លកិច្ចដី
មួយដល់"រអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្ម

ល/នបុងទុកសប់"រង

ចំះមុខbពី។ រូបbព ១ បញG ក្នុងទសវត្សរ៍កន្លង

កម្មវិធីចុះបញ្ជីដីធ្លីGក់តិ ក៏}នបំណង?-សន្តិសុខដីធ្លី

íះ *រ4ជនបទល.នដីធ្លី }នពី ១៥% í ២០%

Õបចõប់របស់*រ4ទូំងសផងរ។ ¼ម"រប

°ើយអ្នក}នដីតិចងមួយហិក¼ }នល ៤០%។ ក្នុង

របស់សv្តច-យករដ្ឋមz្តី កម្មវិធីះ វ/នពfីកបö្ថម-

ករណីÿើន

Bលថ្មីៗ

ះប៉ុះ

ពួក.ត់}នលទ្ធbពឹម"រ§្វើកសិកម្មចិញ្ចឹម
យ*របកង្វះúព្យធន។

កសិករbគÿើន

ើម្បីព្លឿន"រ§្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិដីសប់*រ}នដី

ុម*រ

តូចៗ4ទីជនបទ និងប¡្កើននូវសន្តិសុខ"រ"ន់"ប់ដីធ្លីរបស់

មិនmចប¡្កើតនូវអតិÈកផលដំ³ំលរួម

ពួក.ត់។ កិច្ចព)²មំងះ វអនុវត្តកបយចីរbព

ចំ÷ក-ំឲ្យ}ន"ររីកលូតµស់ìះ

សិនកម្ពុចង់សàចឲ្យ/ននូវ

°ើយពួក.ត់វ

*កល លមូលMOនឹះកំើនសប់ប់.។

ប់.ំង4ក្នុងវដ្តbពីប់រហូត។
*+ប័នអភិ/លកិច្ចដីរបស់រMOភិ/ល គឺ
ដំះVយដ៏}នស"នុពល

សន្តិសុខដីធ្លីលក្ខណៈ

"រប់ងធន?នជលផល

ើម°តុ និង

ក៏កំពុងជួបបមួយចំនួនរ។

"រងកដីមិន

}នសមធម៌។ ម)៉ងវិញៀត សម្បនដីiដ្ឋកិច្ច (ELCs)

កំើនសំLន់មួយ

លមិន}ន"រតពិនិត្យឹមវ

}នលក្ខណៈÕបចõប់

Ö/ន

ើ0ស់'



ប៉ុö្ត

និង&'ើឲ្យ}នចីរbព
ជលផលអនុវិស័យជំរុញ

វ§្វើ"រតពិនិត្យឲ្យ"រ*ទ
ើម្បីqរកcស្តុកី និងជីវៈចុះឲ្យ

ទស្សវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ

ំទី១៧ េលខ១ ែខមី ំ២០១៣

4គង់វង្ស។ គួរ§្វើ"រVវWវÿើនqមៀតអំពីស្តុកី
ជួយឲ្យ"រងកឡូត៍*ទអនុវត្ត/នឹមវ។

ើម្បី

Bល ផសស គិតក្នុងមនុស្ស}ក់ áើនខ្ពស3ើ
់ ង។ ដូé្នះ ក}¥ំង

ម)៉ង

ពលកម្មវ}នជំ-ញ សមÕប

ើម្បី §្វើ ពិពិធកម្ម សកម្មbព

ៀត វប¡្កើនកិច្ចឹងçងក្នុង"រត់Gក់និងកំណត់!ំន

iដ្ឋកិចឲ
្ច ្យ}នលក្ខណៈ"ន់.ឿនឿន និង}នតÄ្លបö្ថម

&'ើ

ខ្ពស់ ំង្នកឧសcហកម្ម កសិកម្ម និងi'កម្ម។ រMOភិ/ល

និង"រពិនិត្យ¼មMនíើ"រ

ើ0ស់ធន?ន

&'ើ។ "រអភិរក្សជីវៈចុះសំLន់L¥ំង³ស់ ំងចំះ

/ននិងកំពុងជំរុញ

ចីរbពបរិ*+ន

និងវិជីវៈ (TVET)

និងចីរbព"រ

ើ0ស់&'ើធន?ន

កម្មវិធីអប់រំបណ្ណុះប³្ខល្នកបé្ចកស
ើម្បីប¡្កើនកិតជំ-ញក}¥ំងពលកម្ម

និងÖចផុតពីអ-ñក់#ះGក់

iដ្ឋកិច្ច។

មធ្យម។

bពស}នចំណ«ល

កម្មវិធីំងះវពfីកបö្ថម

ដំ³ល.នឹង

%រHឲ្យ#ន%រអភិវឌ្ឍក្នុងរយៈLលមធ្យមN

"រអនុវត្តនូវ

កម្ពុ

*+ប័នអប់រG
ំ ក់ខ្ពស់ និងវិស័យឯកជន §្វើ"ររួម.សំ/ប¡្កើត

Õប.នឹង"រអភិវឌ្ឍសប់ប់. ចំណុចដ៏សំLន់មួយ
ៀត

កម្មវិធីសិកcä្សងៗលរBញយGមពល

ើម្បីឲ្យកម្ពុរកcអកំើនខ្ពស់/ន គឺ"រÈៀបចំរច-

សម្ព័ន្ធiដ្ឋកិច្ច3ើងវិញ

²៉ងឿន។
្នកដ៏សំLន់មួយ យុទ្ធ*Õ្តiដ្ឋកិច្ចរយៈBលមធ្យម

4Bលកម្ពុ©ន3ើងជិតដល់*នៈ

របស់រMOភិ/ល

ស}ន0ក់ចំណ«លមធ្យម។ ក្នុងះក៏}នក្តី/រម្ភព#
ី
ះ

ស-3ប់

Gក់មួយ+G

ពិភព6ក

លគឺ

"អ-ñក់bពស}នចំណ«លមធ្យម"

"រអភិវឌ្ឍiដ្ឋកិច្ចវប់.ំង

យ*រកំើន

ៀប§ៀបលក¼ជំរុញដល់ កំើនខ្ពស់ក្នុងអតីត"ល។

ប៉ុö្តកម្ពុវះVយ

សិនuើចង់ឲ្យក្តីបំណងLងើ"¥យ"រ

mចផ្គត់ផ្គងត
់
វ"រGមពល4កម្ពុ/ន}ណ
ល§្វើឲ្យអ្នក

ើន²៉ងឿនក្នុងBលសព្វ5្ងiដ្ឋកិចកម្ព
្ច ុ។

៤១%

ើ0ស់ឈមមុខនឹង "របង់5្លអគ្គិសនីកិត

ខ្ពស់បំផុតក្នុងតំបន់។ កម្ពុ ខ្វះLត°MOរច-សម្ព័ន្ធសប់

អត្ថជន៍ចម្បងមួយលក់ញ

និង§្វើឲ្យ"រ-ំéញ}នលក្ខណៈកួត-ង

4ឹមំ២០១៥។

ើ

ពិត។ អគ្គិសនី}នតÄ្លខ្ពស់-ំចល
ូ ពីស5 និងៀត³ម

សិនuើមិន/នទប់ទល់ឥឡូវះ ឥទ្ធិពលះ'mចបញ្ចប់កំ

វិនិគ

គឺប¡្កើន"រ-ំéញអង្ករឲ្យ/នÿើនសន្ធឹក

ើម្បី"¥យស-ំអង្ករéញធំងÖទីបី

បÿើន

ផសស គិតក្នុងមនុស្ស}ក់ /ន"ត់បន្ថយឥទ្ធិពលឧត្តមbព

-បច្ចុប្បន្ន

និង}ន

bពបត់នល្អ Õប¼មលក្ខខណÝiដ្ឋកិច
្ច លកំពុង¤¥ស់ប្តូរ

ើម្បីù្លើយតបនឹង"រ¤¥ស់ប្តូរលក្ខខណÝ

iដ្ឋកិច្ច្នកLងក្នុង និងLង½។ គួរកត់ស}ល់G iដ្ឋកិច្ច
កម្ពុនឹង¤¥ស់ប្តូរ

យន្ត"រ្នក*+ប័នមួយលជំរុញឲ្យរMOភិ/ល

បញ្ជូនGមពលផលិត/នíឲ្យជន ពិiសអ្នក4¼ម

គឺ

តំបន់ជនបទ។ 4ំ២០១០ ប³្ខញអគ្គិសនីផ្គត់ផ្គង/ន
់
ឹម

ពលកម្ម}នតÄ្លប ប៉ុö្តអត្ថជន៍ះនឹងវ/ត់បង់4

 ៧% *រ4ជនបទ និង }ណ ១១% តំរូវ"រGម

¼=ង ២៖ 5្លអគ្គិសនីសប់7ង}៉សុីនកិនÕូវ ក្នុងំ២០១២
5្លក្នុងមួយគីឡូ'៉ត់8៉ង
»ត្ត
ដុµ¥រ

Èៀល

ប-ñយ}នជ័យ

0.25

1000

iៀម=ប

0.21

820

/ត់ដំបង

0.25

1000

ធិ៍*ត់

0.40

1600

*ÞយÈៀង

0.16

650

ក³្ខល

0.28

1100

កំពង់ម

0.33

1300

&~ង

0.26

1050

¼វ

0.24

950

ភព៖ 6ក David Van, សន្និសីទចក្ខុវិស័យសកម្ពុំ២០១៣



ទស្សវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ

ំទី១៧ េលខ១ ែខមី ំ២០១៣

ពលសរុបរបស់ភូមិ--ប៉ុះ។ 5្លអគ្គិសនីក៏çលខុស.

ើ°MOរច-សម្ព័ន្ធ

L¥ំងរ

ល}នតិច

í¼មតំបន់--ល/នតbប់íនឹងប³្ខញ

}នកិតប

យ*រចំណ«លពន្ធ

និង"រថយចុះលំហូរចូលជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ពី

ី ្បិត
បរស (ODA) /ន"ត់បន្ថយលទ្ធbពLងហិរញ្ញវត្ថុ។ ថ្វត

អគ្គិសនី។
°MOរច-សម័្ពន្ធGមពលអន់»cយ
¤ñល់íើតិបត្តិ"រកិនÕូវ
²៉ងÿើនដល់ផលិតករ។

បរិ²"សmជីវកម្ម/នល្អiើរ3ើងក្នុងប៉ុ-នំថ្មីៗ

ជះឥទ្ធិពលយ

ុមហ៊ុនឯកជន--

យបö្ថមបន្ទុកចំ³យ

អ¡្កត4ំ២០១២

ប៉ុö្ត

nក់4ខ្វះលទ្ធbព§្វើ"រអភិវឌ្ឍ

°MOរច-សម្ព័ន្ធLតធំ ពិiសក្នុង្នកGមពល។

íើ7ង

}៉សុីនកិនÕូវ /នរកើញG »ត្តធិ៍*ត់ល4;យពី

bព$គូរ'ងរដ្ឋនឹងឯកជន /ននិងកំពុង

ើរតួ-ទី²៉ង

!ំន និងទំនប់'រីអគិ្គសនីងÖìះ }ន5្លអគ្គិសនីខ្ពស់បំផុត

សំLន់ក្នុង"រលំអ°MOរច-សម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូន

និងGមពល

រហូតដល់ ០,៤០ដុµ¥រ/គីឡូ'៉ត់8៉ង រីឯ»ត្ត*ÞយÈៀងល

4កម្ពុ។ គ

ស្ថិត4ជិត!ំនៀត³ម

ឹម

បញ្ជូនGមពលអគ្គិសនីក}¥ំង ១១៥គីឡូវ៉ុល ក្នុងច};យ ២២១

}ណ ០,១៦ដុµ¥រ/គីឡូ'៉ត់8៉ង (¼=ង ២)។ bពខុស.

គីឡូY៉ ប់ពី¿៉យ៉ត íដល់»ត្តiៀម=ប និង /ត់

ក្នុង5្លអគ្គិសនី

ដំបង !មំង អនុ*+នីយ៍កយបន្ត ៣កö្លង និង *+នីយ៍

និងបផ្គត់ផ្គងមិ
់ នmចទុកចិត/ន
្ត

mជីវកម្មÿើន
អ¡្កតើ

}ន5្លអគ្គិសនីបបំផុត

វ

§្វើឲ្យ

ើ0ស់ភពGមពលរបស់ខ្លួន¤ñល់។

៩៧7ង}៉សុីនកិនÕូវ

ងប³្ខញបញ្ជូនGមពលអគ្គិសនី រួម}ន Ã្ស

បិទuើកចរន្ត ១កö្លង។ Ã្សបញ្ជូនGមពលះ បញ្ជូនអគ្គិសនី
ពីស5

4»ត្តប-ñយ}នជ័យ

í"ន់»ត្តiៀម=ប

ប-ñយ}នជ័យ

និង

iៀម=ប កំពង់ម កំពង់ធំ &~ង ក³្ខល និងកំពង់ស្ពឺ បញ

/ត់ដំបង។ Lង្នកដឹកជញ្ជូន រMOភិ/ល/នជួយសលដល់

G 7ង}៉សុីនbគÿើន (៨៣សហស)

គ

ï្លើងរបស់ខ្លួន¤ñល់

ើរយ

ើ0ស់}៉សុីន

ង*Aរជួសជុលផ្លូវក}នតÄ្លដល់ ១៤១,៦µនដុµ¥រ

¼មរយៈ"រចុះកិច្ច!ម"ៀងសម្បនមួយ

ង}៉ស៊ូត។

°MOរច-សម្ព័ន្ធរឹង}នសមត្ថbពប

§្វើឲ្យតÄ្លដឹក

តិបត្តិករផ្លូវ

កឯកជន Toll Royal Railway "លពីÃមិថុ- ២០០៩។

ជញ្ជូន4កម្ពុស្ថិតក្នុងកិតដ៏ខ្ពស់ៗងÖក្នុងតំបន់។

"រ

រMOភិ/ល 4រកcកម្មសិទើ
្ធិ ផ្លូវកល}នVប់ និង*រ

ដឹកជញ្ជូន¼មផ្លូវក

និង

ជួសជុល3ើងវិញìះ

ម§)/យដឹកជញ្ជូនចម្បង

}នតÄ្លមធ្យមល

១៥-១៧ដុµ¥រ/êន

°ើយុមហ៊ុនសម្បនិក

វបង់5្ល

សម្បនíឲ្យរMOភិ/ល។ គួរ}ន"រពfីកកម្មវិធីÕ

លខ្ពស់

ៀង.

ះ í"ន់វិស័យអប់រំផងរ។

L¥ំង uើ§ៀបនឹងស5 និងៀត³ម 4ជិតLង។
¸ក់ព័ននឹ
្ធ ងនីតិវិធ-ំ
ី éញ

ើម្បីឲ្យbព$គូរ'ង រដ្ឋនឹងឯកជនអនុវត្ត/នសក្តិសិទ្ធិ

(ឧហរណ៍ ឯក*រគយ, "រតពិនិត្យអ-ម័យ) 'បö្ថម

í5្ងអ-គត វ}នបខ័ណÝ*+ប័នរឹង}ំកំណត់នូវ នីតិវិធី

ចំ³យមួយចំនួនៀតíើបន្ទុកចំ³យ-ំéញ។

អនុវត្ត"ររដ៏ល
្អ iើរ

0ក់ក=ផ្លូវ"រ

និងមិនផ្លូវ"រ

ករណី"រ-ំéញអង្ករ

តÄ្ល/៉ន*
់ នសរុបសប់រត់"រ

i្មើនឹងពីរដងក=ផ្លូវ"រ
êនៀត

គឺបូកបö្ថមល

íើចំ³យសរុប។

រMOភិ/ល

ក្នុង
'

"រកំណត់ចõស់នូវ

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យលទ្ធផល "របង់5្លi'កម្ម "រគណ-តÄ្ល
Bញមួយmយុ"លគ

១០ដុµ¥រ/

ង

iើរបំផុតរ'ងbគីនីមួយៗ

យុទ្ធ*Õ្ដបច្ចុប្បន្នរបស់

ើម្បីលំអ°MOរច-សម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូន

លរួម}ន

-ង

ផ្ដល់

"រ

"រBកnនិភ័យឲ្យ/ន
"រ

ញ5្ល}នលក្ខណៈកួត

ើកម្ចីបö្ថមើធន?ន*?រណៈ

និង"រប់

mទិbពើ"រអភិវឌ្ឍផ្លូវថ្នល់ ផ្លូវក និង*?ន។ ប៉ុö្ត"រដឹក

ងទំ-ក់ទំនងកបយសិទ្ធbព។

ជញ្ជូន¼មទ្លស្ទឹង

"ន់iើររ'ងសួង និងអ្នក¸ក់ព័ន្ធ-- គឺសំLន់បំផុត

ក៏វិធីដឹកជញ្ជូនmច}នសិទ្ធbពល្អ

"រសបសល

និងតÄ្ល@ករ។ ឧហរណ៍ 4សៀត³ម "រដឹក

°ើយmចសàច/ន¼ម"រក*ង

ជញ្ជូន¼មទ្លស្ទឹង}នតÄ្លឹម ៣ដុµ¥រ/êន ល@ក

ä្សងៗ ដូច bព$គូរ'ងរដ្ឋនឹងឯកជន អង្គbពប់ង

ÿើនងតÄ្លដឹកជញ្ជូន¼មផ្លូវក4កម្ពុ។

nនិភ័យ

ជញ្ជូន¼មទ្លស្ទឹង}នស"AនុពលL¥ំងក្តី
វិនិគ

ថ្វីuើ"រដឹក

បរិ*+ន គ
(PPP)

mចគួបផ្សំនូវ

ចំណុចបំBញឲ្យ.ä្សងៗរបស់អង្គbពរដ្ឋ

និងឯកជន

ើម្បី

§្វើ"រលំអ°MOរច-សម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូន

និងអគ្គិសនី

និង

ប¡្កើនសមត្ថbព"រអប់រំGក់ខ្ពស់។

PPP

°MOរច-សម្ព័ន្ធ។
"ត់បន្ថយ'

គ
ង

វិនិគរបស់រដ្ឋí



ង

និង}ន"រព)²ម

មួយនឹង"រងកទំនួលខុសវឲ្យ/ន

ចõស់µស់ ក្នុងចំមគូbគីំងCយ។

មិនmចបំBញ¼មតវ"រដ៏ÿើន

និង

ងលំអគុណbព

ផលប៉ះ¸ល់mចáើត}ន3ើងពីគ

គឺវ}នMក់បញ្ចូល4ក្នុងប្លង់គ

}ន*រៈសំLន់

និង

ើម្បីù្លើយតបនឹង"រយក

ង PPP ដូច "រ¤¥ស់ប្តូរកö្លងរស់4របស់

សហគមន៍លវរង"រប៉ះ¸ល់ពី

³ស់ចំះករណីសកម្ពុ ះវិស័យ*?រណៈ និង
សប់កំើនiដ្ឋកិច្ចកម្ពុ3ើយ។

និតិវិធីតិបត្តិ"រ}នត}¥bព

ចិត្តទុកMក់-Bលថ្មីៗíើផលប៉ះ¸ល់្នកសង្គម

ន/យ។
bព$គូរ'ងរដ្ឋនិងឯកជន

ើម។

គណយ្យbព សំLន់L¥ំង³ស់

ក៏កន្លងមក}ន"រ

និង"រប់mរម្មណ៍តិចតួច³ស់ពីអ្នកប¡្កើតល

វិស័យឯកជនឯកឯង



យន្ដ"រអន្តរសួង

ទស្សវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ

ំទី១៧ េលខ១ ែខមី ំ២០១៣

%រO្វើQន%រសAប់ តំបន់/សុីក្នុងរយៈLលមួយ

ក្នុង*នៈ?នm*Gន4ំ២០១២

សតវត្ស

ចិតឲ
្ត ្យសស}ជិក

"រផុស3ើងទី្វបmសុី
លក្ខណៈ

ពិiសសចិន

ក្នុង

ក}¥ំងចម្បងជំរុញកំើនiដ្ឋកិច*កល
្ច
ìះ

ផ្តល់នូវឱ"សថ្មីៗសប់អ្នក§្វើលន/យ
ជំរុញយុទ្ធ*Õ្តកំើន}នចីរbព

--

ើម្បី/នចូលíក្នុងសហគមន៍iដ្ឋកិចm*G
្ច
ន4

ំ២០១៥។

ប៉ុö្តក៏}ន#ះGក់មួយរ

លន/យä្សងៀតរបស់កម្ពុ

ក្នុង"រ

និងសប់ប់.

គឺលទ្ធbពកំណត់
mចនឹងវថយចុះ

យ*រ"តព្វកិច្ចä្សងៗចំះm*Gន។ ះបសំLន់

4

ទូំងតំបន់។ °ើយ!ឹត្តិ"រណ៍ដ៏គួរប់mរម្មណ៍បំផុត គឺឱ"ស

មួយសប់កម្ពុ ល}នវិស័យÿើន

ä្សងៗលទទួល/នពី "រ©ន3ើងសចិនមn

ជិតLង

អំ³ចLងiដ្ឋកិច្ច។ វត្ត}នរបស់ចិន4ក្នុងតំបន់ áើន3ើង

µស់ និងឥត=þក។

L¥ំងក្នុងប៉ុ-នំថ្មីៗ

កម្ពុ/នើកទឹក

ង់ំ/ច់
Mក់បញ្ចូលនូវកំ÷ទ


ើរយឺតងស

°ើយវ}នសកម្មbពLងលន/យចõស់

°ើយសព្វ5្ង/ន"¥យស្នូល

ចំណុចសំLន់បំផុតមួយៀត គឺបខ័ណÝលន/យ

ប³្ខញផលិតកម្ម យតbប់ស}សbគä្សងៗដំើរ"រ

--វជួយសលដល់កំើនលំហូរវិនិគបរស4ក្នុង

ផលិតកម្មក្នុងតំបន់

ជួយសល"រផ្គត់ផ្គងទំ
់ និញíទីផcរ

តំបន់ °ើយក្នុងះ "រលំអបរិ²"សmជីវកម្ម4កម្ពុ 

*កល

និងភពសំLន់មួយវិនិគ¤ñល់ពីបរស

លក្ខខណÝមួយវបំBញឲ្យ/នមុន។ ឧបសគ្គធំបំផុតក្នុង"រ

(FDI) ។ iដ្ឋកិច
្ច សmសុីប់ក់ទង.L¥ំង³ស់ 

ប¡្កើតបរិ²"សអំយផលដល់ដំើរ"រmជីវកម្ម គឺអំBើ

ពិiសសប់មnអនុតំបន់vគង្គ (GMS) °ើយ"រ¤¥ស់ប្តូរ

ពុករលួយ

បន្តិចបន្តួចក្នុងកំើន ផសស 4ចិន mច}នផលប៉ះ¸ល់L¥ំង

ទំ-ស់

íើiដ្ឋកិច4
្ច ¼មសនីមួយៗ។

វិនិគបរសចុះមុខ

សិនuើiដ្ឋកិច្ចសចិនបន្តáើន3ើង
មនុស្ស4ចិន"ន់សម្បូរúព្យធនìះ
3ើងសប់ផលិតផលä្សងៗរបស់
ផលកសិកម្ម និងទំនិញ
L¥ំង

/នចុះមុខ

GMS។

4Bល'=ំងស្ទះដល់"រះVយ

និង"រពfឹងអនុវត្តនកិ
៍ ច្ចសន)។

អភិវឌ្ឍបö្ថម

តវ"រផលិត

ក្នុងរយៈBល~ង

មរនូវបរិ²"ស*+ប័នមួយ

លើកកម្ពស់កម្មសិទú
្ធិ ព្យសម្បត្តិ
ទីផcរឲ្យ/នi្មើbព។

ទីផcរធំៗនឹងផុស

និង"រងកព័ត៌}ន

សមត្ថbព*+ប័ន}នVប់

ើម្បីបំBញតវ"រះ។

çងពfឹងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ

ើ/នយូរ /ននិងកំពុងáើន3ើង

4Bលលចំ³យ

"រ¤¥ស់ប្តូរ។

°ើយសង្គម

ពិiស

វ

រMOភិ/លវឹង

ើម្បីជួយដល់ដំើរ"រÈៀបចំ
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សំLន់
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ង។
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ឯកSរ2ង

លផលិតកម្មអតិពលកម្ម--មកមូលផ្តុំ.។

CEFP –Committee for Economic and Financial
Policy (2011), Review Report on the
Implementation of Policy paper on the Promotion
of Paddy Production and Rice Export (Phnom
Penh: Ministry of Economy and Finance/
Committee for Economic and Financial Policy)
CDRI–Cambodia Development Resource Institute
(2012), “Fertiliser Value Chains in Cambodia:
A Case Study in Takeo Province” Cambodia
Development Review, Volume 16, p 5 – 9
(Phnom Penh: CDRI)
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