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យន្តការដ ោះស្រាយបញ្ហា ទផី្សារបន្ន្ែដៅកម្ពុជា៖ 
ស្រទឹស្ត ី ន្ងិ អន្ុវត្តន្៍ 

បណ្ឌិ ត ឆឆង វណ្ណា រទិ្ធ 
         របធានស្តីទី្វទិ្ាសា្ថ នមនុស្សសា្ស្តស្តនិងវទិ្ាសា្ស្តស្តស្ងគម 

 
ឆស្ចក្តីឆផតីម 
១.ចំឆណ្ណទ្បញ្ហា ជាមូលដ្ឋា នរ្ឹឹះររ ំ
២.ដំឆណ្ណឹះរសា្យ 

២-១ ការអនុវតត“ក្ត្តត ស្ឆរមចននការផគត់ផគង់” 
២-២ តួនាទ្ីអនតរការ ី

ស្ននិដ្ឋា ន 
ឯក្សា្រឆោង 
 

ដស្ចកតីដផ្សតើម្ 
ឆៅក្នុងអតថបទ្ “បញ្ហា  និង ដឆំណ្ណឹះរសា្យ ទ្ីផារបន្នលឆៅក្មពុជា” ន្ដលរនចុឹះផាយក្នុងអតថបទ្

រសា្វរជាវរបស់្មស្តនតីវទិ្ាសា្ថ នមនុស្សសា្ស្តស្តនិងវទិ្ាសា្ស្តស្តស្ងគមននរាជបណ្ឌិ តយស្ភាក្មពុជា ក្នុងន្ែកុ្មភៈ 
ឆ្ន ២ំ០១៩ រនបង្ហា ញពបីរមិាណ្បន្នលន្ដលផលតិឆដ្ឋយក្ស្ិក្រក្នុងរស្ុក្ ឆៅមិនទាន់រ្ប់រាន់ត្តមតរមូវ
ការទ្ីផាររបស់្ែលួនឆៅឆ យី ន្ដលជាឆេតុឱ្យមានការនាចូំលបន្នលជាឆរចីនឆដមីបបីំឆពញតរមូវការក្នុងរស្កុ្ 
ពីរបឆទ្ស្ជិតខាងឆរចីន។ របស្ិនឆបីសា្ថ នភាពននការផលិតបន្នលក្នុងរស្ុក្នងឹស្ថិតក្នុងស្ភាពដូចឆនឹះជាបនត
ឆទ្ៀត   ឆនាឹះរបឆទ្ស្ក្មពុជានងឹបនតនាចូំលបន្នលកាន់ន្តឆរចីនន្ែមឆទ្ៀតពមីួយឆ្ន ឆំៅមួយឆ្ន  ំពីរបឆទ្ស្នែនងិ
ឆវៀតណ្ណម។ ក្នុងអតថបទ្ដន្ដលឆនាឹះក៏្រនបង្ហា ញនូវវធិីឆដ្ឋឹះរសា្យត្តមរយៈរទ្សឹ្តីទាក់្ទ្ងនឹង “ក្ត្តត
ស្ឆរមចននការផគត់ផគង់” (“determinants of supply”) ន្ដលក្នុងឆនាឹះរមួមាន៖  ១-នែលឆលីធនធាន       
២-បឆចេក្វទិ្ា  ៣-ពនធ និងការឧបតថមភធន  ៤-នែលឆលីទ្ំនិញដនទ្  ៥-ក្តីរពំឹងច ំ ៦-ចំនួនផលិតក្រន្ដលក្ត្តត
ទាងំអស់្ឆនឹះអាចមានឥទ្ធិពលឆៅឆលីបរមិាណ្ផគត់ផគង់បន្នលឆៅឆលីទ្ផីារ។ 

ជាបនតឆទ្ៀតឆៅក្នុងអតថបទ្ “យនតការឆដ្ឋឹះរសា្យបញ្ហា ទ្ីផារបន្នលឆៅក្មពុជា៖រទ្សឹ្តី និង អនុវតតន៍" 
ឆនឹះ ឆយងីនឹងបង្ហា ញនូវយនតការន្ដលអាចជយួឱ្យមានស្មត្តរវាងតរមូវការនិងការផគត់ផគង់បន្នលឆៅឆលីទ្ី
ផារក្នុងរស្ុក្ មានន័យថា បន្នលនឹងរតូវរនផលតិឆដ្ឋយអនុឆោមត្តមការឆរបីររស់្ ឬ ការឆរបីររស់្រតូវ
ឆៅត្តមការផលិតឆដ្ឋយមិនឆលីស្នងិមិនែវឹះ។ 
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១. ចំដោទបញ្ហា ជាម្ូល ា ន្ស្រ្ោឹះស្ររ ំ
ជាបឋមរតូវយល់ថា រ្ប់របព័នធឆស្ដាក្ចិេទាងំឡាយ រតូវរក្ចឆមលីយឆលសី្ណួំ្រជាមូលដ្ឋា នរ្ឹឹះ ររំ

្ឺ៖ ១-ឆតី្បបផីលតិចំននួប ុនាម ន?  ២-ឆតីរបស់្អវី្ បបផីលិត?  ៣- ឆតីផលិផលឆនាឹះ្បបផីលិតន្បប
ណ្ណ?  ៤-ឆតីអនក្ណ្ណទ្ទ្ួលផលិតផលឆនាឹះ? និង ៥-ឆតីរបព័នធផលិតក្មមឆនឹះអាចស្រមបស្រមលួត្តម
តរមូវការ ឬ ការផគត់ផគង់ធនធាន ក៏្ដូចជា ការន្របរបួលបឆចេក្វទិ្ាន្ដរឬឆទ្?។ 
 ត្តមការវភិា្សា្ថ នភាពទ្ីផារបន្នលឆៅក្នុងរស្ុក្ ឆយងីឆ ញីថា៖“បន្នលមយួចំននួន្ដលផលតិឆដ្ឋយ 
ក្ស្ិក្រក្នុងរស្ុក្ ្ាឺម នអនក្ទ្ញិ ឆោល្ឺ ផលតិផលឆលីស្  ចំន្ណ្ក្ឯ បន្នលមួយចនំួនឆទ្ៀត ្ឺរតូវរននាំ
ចូលពីទ្ផីារខាងឆរៅ ឆោល្ឺ ផលតិផលក្នុងរស្កុ្មិនរ្ប់រាន់។  

ដូឆចនឹះឆយងីអាចអឹះអាងរនថា នាឆពលបចេុបបននឆនឹះ ឆស្ដាក្ិចេរបស់្ឆយងីទាក់្ទ្ងនងឹទ្ីផារបន្នល 
្ឺមិនទាន់ឆឆលីយតបរនរតឹមរតូវឆលីស្ណួំ្រជាមូលដ្ឋា នរ្ឹឹះទាងំររ(ំfive fundamental questions)ខាង
ឆលីឆៅឆ យីឆទ្។ ឆតីរតូវឆដ្ឋឹះរសា្យន្បបណ្ណ? 

២. ដំដោោះស្រាយ 
 ឆយងីឆ ញីឆេយីថា ទ្ីផារបន្នលក្នុងរស្ុក្មានបញ្ហា ពីរ្ឺ៖ ទ្ីមួយ- របឆភទ្បន្នលែលឹះនិងឆៅក្ន្នលង
ែលឹះ្ឺមានផលិតផលឆលសី្ ឆេយីឆៅស្ល់ឆដ្ឋយាម នអនក្ទ្ិញ ឆដ្ឋយការផគត់ផគង់ឆលសី្ និងទ្ពីីរ- របឆភទ្
បន្នលែលឹះនិងឆៅក្ន្នលងែលឹះ មានការផលតិផលែវឹះ ជាឆេតុឱ្យមានការនាចូំលពខីាងឆរៅ  ឆដ្ឋយការផគត់ផគង់
មិនរ្ប់រាន់។  

ឆយងីអាចឆដ្ឋឹះរសា្យបញ្ហា ទាងំឆនឹះ ឆដ្ឋយអនុវតតត្តមរយៈរទ្ឹស្ត(ីសូ្មឆមីលៈ រូប៣. “ការន្របរបួល
ក្នុងការផគត់ផគង់” ឆៅក្នុងអតថបទ្រសា្វរជាវរបស់្មស្តនតីវទិ្ាសា្ថ នមនុស្សសា្ស្តស្តនិងវទិ្ាសា្ស្តស្តស្ងគមននរាជ 
បណ្ឌិ តយស្ភាក្មពុជាក្នុងន្ែកុ្មភៈឆ្ន ២ំ០១៩)ក្ត្តត មយួចំននួនន“ក្ត្តត ស្ឆរមចននការផគត់ផគង់” (“determi-
nants of supply”)ដូចខាងឆរកាម៖ 

២.១ ការអនុវតត“ក្ត្តត ស្ឆរមចននការផគត់ផគង់” 

ក្-នែលឆលធីនធាន  
ទ្ំនិញន្ដលក្ស្កិ្រយក្មក្ឆរបីររស់្ជាវតថុធាតុឆដមីស្រមាប់ការដ្ឋដុំឹះបន្នល ដូចជា ជី ថាន កំ្ស្ិក្មម 

ឆរបងឥនធនៈ ។ល។ ្ឺមាននែលែពស់្ ឆធៀបឆៅនឹងនែលវតថុធាតុឆដីមឆៅឆរៅរបឆទ្ស្ ន្ដលជាឆេតុឱ្យបន្នលរបស់្
របជាក្ស្កិ្រន្ែមររត់បង់នូវលទ្ធភាពរបក្តួរបន្ជង ឆៅឆលទី្ីផារក្នុងរស្កុ្។ ដូឆចនឹះឆដីមបកីាត់បនថយនែលឆដីម 
្ឺរតូវឆរបីររស់្វតថុធាតុឆដមីក្នុងរស្ុក្ ឆដ្ឋយការបឆងកតីឆរាងចរក្ផលតិជីនងិថាន កំ្ស្ិក្មម  ឆរកាមការវនិិឆោ្
ឬផតល់េរិញ្ញបបទាន  ពីរដ្ឋា ភរិល។ 

ែ-បឆចេក្វទិ្ា   
នាឆពលបចេុបបននឆនឹះក្ស្ិក្រន្ែមរភា្ឆរចីនន្ដលដ្ឋបំន្នល ្ឺឆធវឆីៅត្តមន្បបក្ស្ិក្មមយថាផល ាម ន

របព័នធធារាសា្ស្តស្តរ្ប់រាន់ត្តមបឆចេក្ឆទ្ស្ ាម នស្មាភ រៈនិងបរកិាា រស្រមាប់បឆរមីការដ្ឋដុំឹះបន្នលរ្ប់រាន់ 
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ឬាម នស្មតថភាពឆរបីររស់្ស្មាភ រៈនិងបរកិាា រទ្ំឆនីប   ការឆរបីររស់្ដី ពូជ ជី ថាន  ំ្មឺិនរតមឹរតូវឆៅត្តមបទ្ 
ដ្ឋា នបឆចេក្ឆទ្ស្ ។ល។និង។ល។ ន្ដលជាឆេតុឱ្យទ្ិននផលទាប ឆធវឱី្យនែលឆដីមផលិតក្មមែពស់្។ ទាងំអស់្
ឆនឹះឆេយីន្ដលការដ្ឋបំន្នលឆដ្ឋយក្ស្ិក្រន្ែមរឆៅក្នុងរស្ុក្ឆដមីបផីគត់ផគង់ឆៅឆលីទ្ផីារក្នុងរស្ុក្្ឺមនិអាចលក់្
រនត្តមនែលទ្ីផាររបក្តួរបន្ជងជាមួយនងឹបន្នលនាចូំលពីខាងឆរៅ ឆេយីតរមូវឱ្យរបឆទ្ស្ក្មពុជានាចូំលពី
របឆទ្ស្ឆវៀតណ្ណម នងិ នែ របមាណ្ជា១៤ មុនឺឆត្តនក្នុង១ឆ្ន ំៗ ឆដ្ឋយចំណ្ណយសា្ច់ររក់្ឆៅឆរៅរបឆទ្ស្
របមាណ្ជា២០០ោនដុោល រក្នុង១ឆ្ន ំៗ (សូ្មឆមីលៈhttp://kleykley.sabay.com.kh/article/1013701 )។ 

ឆដីមបឆីដ្ឋឹះរសា្យបញ្ហា ទាងំអស់្ឆនឹះ រដ្ឋា ភិរល្ួរន្តជំរុញការឆរៀបចំរបព័នធឆរសា្ចរស្ពរតឹមរតូវ
ត្តមបឆចេក្ឆទ្ស្ស្តង់ដ្ឋរ នងិសា្ថ ប័នោក់្ព័នធ មស្តនតីជំនាញចុឹះឆៅដល់ទ្កី្ន្នលងឆដមីបបីណ្តុ ឹះបណ្ណត លរបជា
ក្ស្ិក្រ អំពបីឆចេក្ឆទ្ស្ឆរបីររស់្ដី ទ្ឹក្  ជី ថាន កំ្ស្ិក្មម ។ល។និង។ល។រតឹមរតូវត្តមបឆចេក្ឆទ្ស្ក្ស្កិ្មម 
ឆដីមបឆីរបីររស់្ធនធានឆស្ដាក្ិចេឱ្យមានរបស្ទិ្ធភាព បឆងកនីទ្ិននផល កាត់បនថយនែលឆដមីផលិតក្មម ឆធវីឱ្យ
ឆក្នីឆ ងីទាងំបរមិាណ្នងិស្មតថភាពរបក្ួតរបន្ជងននបន្នលផលិតក្នុងរស្កុ្ ឆេយីឈានដល់មាេ ស់្ការឆៅ
ឆលីទ្ីផារបន្នលក្នុងរស្កុ្ឆដ្ឋយែលួនឯង។ បន្នថមពីឆលីឆនឹះ រដ្ឋា ភិរលក៏្រតូវបឆរងៀនបឆចេក្ឆទ្ស្ដល់ក្ស្កិ្រ
ដ្ឋបំន្នលន្ែមរទាងំអស់្ឱ្យឆចឹះន្ក្នចន ែេប់  ឆវច ផលិតផលបន្នល ឆដីមបបីឆងកីនតនមលបន្នថមក្នុងរស្កុ្និងឈានដល់
ការនាឆំចញឆៅឆរៅរបឆទ្ស្ត្តមស្តង់ដ្ឋរ។ 

្- ការឧបតថមភធន 
ក្ស្ិក្រន្ែមរដ្ឋបំន្នលភា្ឆរចីនមនិមានទុ្នរ្ប់រាន់ឆដីមប ី ពរងីក្នផទដដី្ឋដុំឹះ ាម នលទ្ធភាពទ្ិញ     

ស្មាភ រៈ បរកិាា រ បឆចេក្វទិ្ាទ្ឆំនីប ស្រមាប់ឆរបីររស់្ក្នុងការដ្ឋបំន្នលរបស់្ែលួនឆ យី រស្បឆពលន្ដលអរត្ត
ការររក់្ក្មេធីនាារមានជាមធយម១ ៥%ក្នុង១ន្ែ ន្ដលក្រមិតឆនឹះ ្ែឺពស់្ ស្រមាប់វស័ិ្យក្ស្ិក្មម។ ដូឆចនឹះ
ឆដីមបរីទ្រទ្ង់ការផគត់ផគង់បន្នលផលិតឆដ្ឋយក្ស្ិក្រន្ែមរក្នុងរស្កុ្ ស្រមាប់បំឆពញតរមូវការទ្ផីារ  ឆនាឹះរដ្ឋា ភិ
រល្ួរឧបតថមភធន ឬ ឥណ្ទាន ក្នុងក្រមិតអរត្តការររក់្ទាប ឆដមីបរីបជាក្ស្ិក្រដ្ឋបំន្នលមានទុ្នរ្ប់
រាន់ស្រមាប់បំឆពញឆស្ចក្តីរតូវការក្នុងដំឆណី្រការផគត់ផគង់បន្នលរបស់្ែលួនឆៅឆលីទ្ផីារក្នុងរស្ុក្។ 

 - ចំននួផលតិក្រ  
ក្ស្ិក្រមានចំននួតិចតួចផលតិបន្នលផគត់ផគង់ក្នុងរស្កុ្ក៏្ជាក្ត្តត ស្ំខាន់មួយ ន្ដលតរមូវឱ្យរបឆទ្ស្

ក្មពុជានាចូំលបន្នលពីរបឆទ្ស្ឆវៀតណ្ណម នងិ នែ របមាណ្ជា២០០ឆត្តន ឆៅ ៤០០ឆត្តន ក្នុងមយួនែៃៗ 
ជាមួយតនមលទ្ឹក្ររក់្ពី១៥០-២០០ោនដុោល ក្នុងមួយឆ្ន (ំសូ្មឆមលីៈhttps://www.dap-news.com 
/2018/07/04/)។ ដូឆចនឹះរដ្ឋា ភិរលរតូវមានឆាលនឆោរយឆដីមបទីាក់្ទាញឱ្យមានចនំួនផលតិក្រដ្ឋបំន្នល 
ឆរចីនន្ែមឆទ្ៀត ឆដីមបផីគត់ផគង់ឆៅឆលីទ្ីផារបំឆពញតរមូវការក្នុងរស្ុក្។ ជាការពិតណ្ណស់្ថា ក្នុងរបបឆស្ដា
ក្ិចេទ្ីផារឆស្រ ីផលិតក្រជាឯក្ជន ្ឺពកួ្ឆ្នងឹផលតិអវីន្ដលផតល់នូវផលចំឆណ្ញឆរចីន ន្តឆបីមិនចំឆណ្ញ 
្ឺពួក្ឆ្នឹងមនិផលតិឆ យី។  

https://www.dap-news.com/
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ជាបនតឆទ្ៀតឆតីរតូវឆធវីន្បបណ្ណឆដីមបទីាក់្ទាញក្ស្កិ្រន្ែមរ ឱ្យង្ហក្ឆៅរបក្បរបរដ្ឋបំន្នលឆដីមបផីគត់
ផគង់ឆៅឆលទី្ីផារក្នុងរស្ុក្?។ ដូចរនបញ្ហា ក់្ពីខាងឆដីមសា្ថ នភាពទ្ីផារបន្នលឆៅរបឆទ្ស្ក្មពុជា ឆរៅពី
ការនាបំន្នលចូលពីឆរៅរបឆទ្ស្  និង នែលបន្នលឆ ងីចុឹះាម នភាពចាស់្ោស់្  ក៏្មានក្រណី្ ន្ដលបន្នលែលឹះនងិ
ឆៅក្ន្នលងែលឹះននរបឆទ្ស្ក្មពុជា មានផលិតផលឆលសី្ ឆេយីឆៅស្ល់ឆដ្ឋយាម នអនក្ទ្ញិ ឆដ្ឋយការផគត់ផគង់
ឆលីស្។  ក្ត្តត ឆនឹះឆេយីន្ដលជាឧបស្្គមិនឆលីក្ទ្កឹ្ចិតតឱ្យក្ស្ិក្រន្ែមរដ្ឋបំន្នលឆដមីបផីគត់ផគង់ឆៅឆលីទ្ផីារ។ 

បញ្ហា ឆនឹះឆក្តីឆ ងីឆដ្ឋយមូលឆេតុ ក្ស្កិ្រជាអនក្ដ្ឋបំន្នល មិនរនដឹងអពំីស្ណួំ្រជាមូលដ្ឋា នរ្ឹឹះ
ររ(ំfive fundamental questions)ពីខាងឆដីម ្ឺ ១-ឆតី្បបផីលិតចនំួនប ុនាម ន, ២-ឆតីរបស់្អវី្បប ី    
ផលិត?  ៣-ឆតីផលិផលឆនាឹះ្បបផីលិតន្បបណ្ណ?, ៤-ឆតីអនក្ណ្ណទ្ទ្លួផលិតផលឆនាឹះ? និង ៥-ឆតី
របព័នធផលិតក្មមឆនឹះអាចស្រមបស្រមលួត្តម តរមូវការ ឬ ការផគត់ផគង់ធនធាន ក៏្ដូចជា ការន្របរបួលបឆចេក្
វទិ្ាន្ដរឬឆទ្?។ 

ឆតីរតូវឆដ្ឋឹះរសា្យឆដ្ឋយវធិណី្ណ? 

២.២ តនួាទី្អនតរការ ី
បញ្ហា ខាងឆលីឆនឹះ ឆយងីអាចនិោយោ ងែលីថា បន្នលន្ដលដ្ឋដុំឹះឆៅក្នុងរស្កុ្្ឺ “ាម នទ្ផីារ”(សូ្ម

ឆមីលនិយមន័យ “ទ្ផីារ” ឆៅក្នុងអតថបទ្ “បញ្ហា  នងិ ដំឆណ្ណឹះរសា្យ ទ្ផីារបន្នលឆៅក្មពុជា” ន្ដលរនចុឹះ
ផាយក្នុងអតថបទ្រសា្វរជាវរបស់្មស្តនតីវទិ្ាសា្ថ នមនុស្សសា្ស្តស្តនិងវទិ្ាសា្ស្តស្តស្ងគមននរាជបណ្ឌិ តយស្ភា 
ក្មពុជា ក្នុងន្ែកុ្មភៈ ឆ្ន ២ំ០១៩)។  

ឆតីអនក្ណ្ណន្ដលរតូវបំឆពញតនួាទ្ីជា “ទ្ផីារ?” ្ឺ អាជាា ធរោក់្ព័នធ។  
ទ្ីផារ ្ឺជាយនតការ ន្ដលឆធវឱី្យអនក្លក់្និងអនក្ទ្ញិជួបាន ។ ដូឆចនឹះឆយងីឆលកី្ជា ឧទាេរណ៍្ ក្នុង

ក្រមិតថាន ក់្ឆែតត ្ឺមាន ែុទ្ធការល័យសា្ោឆែតត ជាឆស្នាធកិារ និងមនទីរោក់្ព័នធ ដូចជា មនទីរក្ស្កិ្មម និង 
មនទីរឆទ្ស្ចរណ៍្។ មនទរីក្ស្កិ្មម ្ឺជាភា្ផីលតិក្រឬផគត់ផគង់(តំណ្ណងក្ស្ិក្រដ្ឋបំន្នល)និងមនទីរឆទ្ស្ចរណ៍្ 
្ឺជាភា្អីនក្ឆរបីររស់្ឬតរមូវការ(តំណ្ណងឆភាជនីយដ្ឋា ន ស្ណ្ណា ារ)ន្ដលឆរបីររស់្បន្នល។  

ឆតីភាន ក់្ង្ហរនីមយួៗរតវូបំឆពញតនួាទី្អវែីលឹះ? 

មនទរីក្ស្កិ្មម ្ឺជាភា្ីផលតិក្រ ឬ ភា្ផីគត់ផគង់(តណំ្ណងក្ស្ិក្រដ្ឋបំន្នល)ន្ដលជាអងគភាព
រ្ប់រ្ងទ្និនន័យ របជាក្ស្កិ្រ ស្េ្មន៍ក្ស្ិក្រ យល់ដឹងអពំីស្កាត នុពលផលតិក្មមត្តមរបឆភទ្ភូម ិ  
សា្ស្តស្តនិងរបឆភទ្ផលិត ក្ណំ្ត់និងន្បងន្ចក្ឯក្ឆទ្ស្នយីក្មមនងិឧតតមភាពឆរបៀបឆធៀប ត្តមធនធាន
មនុស្សនងិធនធានភូមិសា្ស្តស្ត ឆោលស្មតតក្ិចេឆនឹះ ្ដឺងឹព័ត៌មានអំពី អនក្ន្ដលអាចផលិតអវរីនឆរចនី     

ជាង និងក្ន្នលងន្ដលផលិតអវរីនទ្ិននផលែពស់្ជាង ឆេយីក្ំណ្ត់លទ្ធភាពបរមិាណ្ផលកិ្មម។ 

មនទរីឆទ្ស្ចរណ៍្ ្ឺជាភា្ីអនក្ឆរបីររស់្ ឬ ភា្ីមានតរមូវការ ន្ដលជាអងគភាពរ្ប់រ្ងទ្ិននន័យ
អំពីឆភាជនយីដ្ឋា ន ស្ណ្ណា ារ និងក្ន្នលងឆទ្ស្ចរណ៍្ ស្ខំាន់ៗឆៅក្នុងមូលដ្ឋា នរបស់្ែលួន។ ត្តមរយៈឆនឹះ
អាចដឹងអំពី បរមិាណ្ របឆភទ្បន្នល ។ល។ ន្ដលចរំច់ស្រមាប់បឆរមីអតិែិជនរបស់្ែលួនរបចនំែៃ។ 
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ស្រុបឆស្ចក្តីមក្ មនទីរក្ស្ិក្មមជាផលិតក្រ ឬ ភា្ផីគត់ផគង់បន្នល ចំន្ណ្ក្ឯ មនទីរឆទ្ស្ចរណ៍្ ជាភា
្ីអនក្ឆរបីររស់្ ឬ ភា្ីតរមូវការបន្នល។ ឆដ្ឋយឆស្ដាក្ចិេទ្ីផារឆស្រ ីដូឆចនឹះអនក្ឆរបីររស់្ ឬ អនក្មានតរមូវការ 
្ឺជាអធិរាជ ដូឆចនឹះមនទីរក្ស្ិក្មម រតូវផគត់ផគង់អវតី្តមការចង់រនរបស់្ភា្ីមនទីរឆទ្ស្ចរណ៍្។ 

ឆតីឆធវីន្បបណ្ណឆដីមបភីា្ីទាងំពីរជួបាន ? ឬឆធវីោ ងណ្ណ ឆដីមបឱី្យភា្តីរមូវការ និង ភា្ីផគត់ផគង់
ជួបាន ? ឆោល្ឺន្ស្វងរក្ទ្ផីារ?។ 

ែុទ្ធការល័យសា្ោឆែតត ជាឆស្នាធិការរតូវឆដីរតួនាទ្ជីា“ទ្ផីារ” ឆធវីឱ្យភា្ោីក់្ព័នធជួបាន  ឆដីមបី
ចរចអំពលីក្ាែណ្ឌ  ឆដីមបឈីានដល់ការចុឹះក្ចិេរពមឆរពៀងអពំីតរមូវការ និងការផគត់ផគង់របស់្ែលួន ឆេយី ែុទ្ធ
ការល័យសា្ោឆែតត ជាអនក្ធានាក្នុងការអនុវតតក្ិចេរពមឆរពៀងរបស់្ភា្ីទាងំអស់្។ 

ជាបនតឆទ្ៀត មនទីរោក់្ព័នធទាងំពីរឆនឹះ រតូវឆដីរតជួាអនក្ស្រមបស្រមួល ឬ ចត់ន្ចង ជាពិឆស្ស្ មនទរី
ក្ស្កិ្មម រតូវន្បងន្ចក្ ឆៅត្តមឯក្ឆទ្ស្ធនធានមនុស្ស ត្តមភូមិសា្ស្តស្ត ។ល។ ឆដីមបឆីឆលីយតបត្តម
ចំឆណ្ណទ្បញ្ហា រ្ឹឹះខាងឆល។ី ន្បងន្ចក្ត្តមជនំាញឆដីមបឆីធវីឱ្យអនក្ផលិតឬអនក្ផគត់ផគង់(ក្ស្ិក្រដ្ឋបំន្នល)ជួប
ាន ឆដ្ឋយផ្ទទ ល់ ជាមួយ អនក្ឆរបីររស់្ ឬអនក្មានតរមូវការ(ឆភាជនីយដ្ឋា ន ស្ណ្ណា ារ) ឆដីមបចីរចអពំី
លក្ាែណ្ឌ  ដូចជា បរមិាណ្ របឆភទ្ តនមល នងិ ឆពលឆវោផគត់ផគង់ ជាឆដីម ឆដ្ឋយ ែុទ្ធការល័យសា្ោឆែតត
និង មនទីរឆស្ដាក្ចិេនិងេរិញ្ញវតថុ ជាអនក្ធានាក្នុងការអនុវតតក្ចិេស្នារបស់្រ្ប់ភា្។ី 

មនទរីឆស្ដាក្ចិេ ជាអងគភាពន្ដលឆរៅពកីារផតល់េរិញ្ញបបទាន ការឧបតថមភធន ការផតល់ឥណ្ទាន 
។ល។ ជូនដល់ក្ស្ិក្រ ក៏្រតវូទ្ទ្ួលបនទុក្ជាអនតរការធីានាការទូ្ទាត់របស់្ភា្ផីគត់ផគង់ និង ភា្តីរមូវការ 
ត្តមលក្ាែណ្ឌ  ឆដីមបជីាទ្ំនុក្ចិតតដល់រ្ប់ភា្ី។ 

មនទរីោណិ្ជាក្មម ជាអនក្រ្ប់រ្ងការនាឆំចញនិងនាចូំល(ឆលីក្យក្ន្តក្រណី្បន្នល)អាចវភិា្អំពី
បរមិាណ្និងរបឆភទ្បន្នលន្ដលនាឆំចញនិងនាចូំលឆលងកាត់រពនំ្ដន ឆេយីអាចផតល់ព័ត៌មានដល់មនទីរក្ស្កិ្មម
ឆដីមបផីសពវផាយដល់ផលិតក្រអំពីសា្ថ នភាពទ្ផីារបន្នល ឆដមីបឆីឆលីយតបទាន់ឆពលឆវោនូវចំឆណ្ណទ្បញ្ហា ជា
រ្ឺឹះទាងំររំ្ ឺ៖ ១-ឆតី្បបផីលិតចំននួប ុនាម ន? ២-ឆតីរបស់្អវី្បបផីលិត? ៣- ឆតីផលផិលឆនាឹះ្បបផីលតិ
ន្បបណ្ណ?, ៤-ឆតីអនក្ណ្ណទ្ទ្លួផលតិផលឆនាឹះ? និង ៥- ឆតីរបព័នធផលិតក្មមឆនឹះអាចស្រមបស្រមលួត្តម 
តរមូវការ ឬ ការផគត់ផគង់ធនធាន ក៏្ដូចជា ការន្របរបលួបឆចេក្វទិ្ាន្ដរឬឆទ្? ឆៅត្តមសា្ថ នការណ៍្ទ្ផីារ។ 

្បបកី្ត់ស្មាគ ល់ថា ជាមយួាន នឹងការឆលកី្ទ្ឹក្ចិតតឆដមីបមីានក្ស្កិ្រដ្ឋបំន្នលកាន់ន្តឆរចនី រដ្ឋា ភ ិ   
្បបី្ ិត្ូរអំពីឯក្ឆទ្ស្នីយក្មមត្តមភូមិសា្ស្តស្ត(Geographic Specialization)ផងន្ដរ ឆោលរតូវ្ិត្ូរ
អំពីឧតតមភាពឆរបៀបឆធៀបត្តមភូមិសា្ស្តស្តនីមួយៗ។ ឧទាេរណ៍្ឆៅឆែតតត្តន្ក្វ ក្ពំង់ស្ព ឺ ក្ំពង់ឆ្ន ងំ មាន
ស្កាត នុពលក្នុងការដ្ឋបំន្នលយក្ស្លឹក្ ដូចជា នស្ព ខាត់ណ្ណ សា្ឡាដ រតក្នួ ចំន្ណ្ក្ ឆែតតឆកាឹះកុ្ង 
មណ្ឌ ល្ិរ ី រតន្ិរ ី មានស្កាត នុពលក្នុងការដ្ឋឆំដីមឆឈេូីបន្ផល  ដូចជា លាុង ឆទ្ៀបររាងំ ប ័រ នងិន្ផល 
Passion  ឆែតតនរពន្វង នប លនិ រត់ដំបង មានស្កាត នុពលន្ផនក្បន្នលពពួក្ឆរ្ឿងឆទ្ស្ ដូចជា រឆំដង រឆមៀត 
ខាា យ  ឆែតតក្ំពង់ចម ត្តន្ក្វ ស្មបូរក្ស្ិក្រចិញ្េ ឹមស្តវយក្សា្ច់ដូចជា រជូក្ មាន់ ទា ការផលិតរតីឆងៀត 
រតីឆឆអីរ សា្ច់រក្ក្ និង ឆែតតន្ដលស្មបូររស្ូវជាងឆ្ មានរត់ដំបង ត្តន្ក្វ ក្ពំង់ស្ព ឺ ក្ំពតនងិនរពន្វង       
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ជាឆដីម(សូ្មឆមីលៈhttp://www.lareine.com.kh/news/eco-bussiness/21348/) ឆដីមបឆីរបីររស់្ធនធានឆស្ដា
ក្ិចេន្ដលមាន របក្បឆដ្ឋយរបស្ិទ្ធភាព។ 

ស្ន្និ ា ន្  
 ែវីឆបីនាឆពលបចេុបបននឆនឹះ ទ្ផីារបន្នលឆៅក្មពុជា រតូវរនបំឆពញឆដ្ឋយការនាចូំលពីរបឆទ្ស្ជិត
ខាង ឆលសី្៥០ភា្រយននតរមូវការក្នុងរស្ុក្ក៏្ឆដ្ឋយក្ត ី ប ុន្នតរបឆទ្ស្ក្មពុជាឆៅមានស្កាត នុពលជាឆរចនី 
ឆទ្ៀតន្ដលអាចបឆងកនីការផគត់ផគង់បន្នលក្នុងរស្កុ្ ស្រមាប់ផគត់ផគង់តរមូវការរបស់្ែលួន ឆេយីន្ែមទាងំអាចន្ក្
នចន ែេប់ឆវច ឆដីមបនីាឆំចញឆៅឆរៅរបឆទ្ស្ន្ែមឆទ្ៀត។  

ឆដីមបសី្ឆរមចរនពីរបឆទ្ស្ន្ដលនាបំន្នលចូល ឆៅជា របឆទ្ស្នាបំន្នលឆចញនាឆពលខាងមុែ  ្ឺ
តរមូវឱ្យរដ្ឋា ភិរលចូលរមួោ ងស្ក្មម ជាពិឆស្ស្រដ្ឋា ភិរលរតូវឆលីក្ទ្ឹក្ចតិតដល់ក្ស្កិ្រឱ្យដ្ឋបំន្នលកាន់ន្ត
ឆរចីន ត្តមរយៈ ឧបតថមភធន ជំនួយបឆចេក្ឆទ្ស្ អនតរា្មន៍ន្ស្វងរក្ទ្ីផារស្រមាប់ផលិតក្រ  ជាអនតរការ ី
និងជាអនក្ធានារក្ាបរមិាណ្ ្ុណ្ភាព នែល និងការឆារពត្តមក្ចិេស្នាស្រមាប់រ្ប់ភា្ីោក់្ព័នធ ឆដីមបី
របជាក្ស្កិ្រមានទ្នុំក្ចតិត នងិជំឆនឿក្នុងការជំរុញការដ្ឋដុំឹះបន្នលស្រមាប់ផគត់ផគង់ទ្ផីារក្នុងរស្ុក្ និង អាច
ឆលីស្តរមូវការនាឆំចញឆៅឆរៅរបឆទ្ស្៕ 

 
ឯការដោង 
១. http://kleykley.sabay.com.kh/article/1013701 )។ 
២.https://www.dap-news.com /2018/07/04/)។ 
៣. http://www.lareine.com.kh/news/eco-bussiness/21348/) 
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