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អារម្ភកថា 
វស័ិយកសិកម្មជាសសរទ្រូងម្យួកនុងចំណោម្សសរទ្រូងសំខាន់ៗ ននណសដ្ឋកិចចទ្រណរសកម្ពុជា និងទ្រូវបាន

យកចិរតរុកដាកជ់ាអរិភាពពីសំោករ់ាជរដាឋ ភបិាល ។ ចកខុវស័ិយអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយកសិកម្មទ្រូវបានចារចូ់លជា
ធារុម្យួណៅកនុងយុរធសាស្រសតចរុណោណដ្ំោកោ់លរី៣ ដដ្លមានរិសណៅរណងកើនរនម្ៃរដនែម្ននផលិរកម្មនិងោរ
នណំចញអងករដដ្លទ្រូវបានចាររុ់កជា “មាសស” ររស់កម្ពុជា ។ រាជរដាឋ ភបិាលបានដាកណ់ចញនូវរិសណៅទ្រករ 
ណដាយសុរិដ្ឋនិិយម្ ណដ្ើម្បីជំរញុោរនណំចញអងករឲ្យបានោនដ់រណទ្ចើនណៅទ្រណរសជានដ្គូពាណិជជកម្មររស់ខ្ៃួន ។ 
ជាលរធផល នផៃដ្ីដាដុំ្ុះរងករណងកើនផលទ្សូវររស់ទ្រជាកសិករទ្ពម្ទងំណេដាឋ រចនសម្ពន័ធនិងទ្រពន័ធណទ្សាចទ្សព
ទ្រូវបានពទ្ងីកនិងដកលម្អជារនតរនៃ រទ់្សរណពលដដ្លមានោរសទ្ម្រិសទ្មាងំពូជទ្សូវ ោររណងកើនរំេេិំរញ្ញរបទន 
វស័ិយកសិកម្ម និងោរពទ្ងីករីផារនណំចញអងករ ផងដដ្រ ។ រិននផលររួលបានមានកំណណើ នជាលំដារ ់ដដ្លបាន
ផតល់ោលានុវរតភាពដ្ល់កម្ពុជាកនុងោររំណពញរទ្ម្ូវោរកនុងទ្សុក កដូ៏្ចជាោរខ្ិរខ្ំទ្រឹងដទ្រងកនុងោរណលើកកម្ពស់
សម្រែភាពទ្រករួទ្រដជងនណំចញអងករ ជាម្យួទ្រណរសជិរខាងនិងកនុងរំរន ់។ 

ជាម្យួនឹងវឌ្ឍនភាពទងំណនុះ អនកចូលរមួ្កនុងដខ្ែសង្វា កផ់លិរកម្មទ្សូវ-អងករណៅទ្រឈម្នឹងកត្តត ម្យួចំនួន
ដដ្លកំពុងរាងំសៃុះដ្ល់ដ្ំណណើ រោរផលិរទ្សូវ-អងករ កដូ៏្ចជាកនុងោរឈានណៅសណទ្ម្ចណោលណៅនណំចញអងករររស់
រាជរដាឋ ភបិាលកម្ពុជា ។ រញ្ហា ដដ្លណចារណ ើងបានចងអុលរង្វា ញនូវដ្ំណោុះទ្សាយជាចម្បង ដូ្ចជាោរពទ្ងឹង
ទ្រពន័ធធារាសាស្រសតណដ្ើម្បីណ្ៃើយររនឹងកត្តត អាោសធារុ ោរណលើកកម្ពស់ចំណណុះដ្ឹងនិងរណចចកណរសកសិកម្ម ោររនត
ដសាងរករីផារនណំចញ និងោររណងកើនោរផគរផ់គងធ់នធានេិរញ្ញ វរែុ ជាណដ្ើម្ ។ ដូ្ចណនុះ ភាគីពាកព់ន័ធននវស័ិយទ្សូវ-
អងករទងំដផនកសាធារណៈនិងឯកជន ចាបំាចទ់្រូវយកចិរតរុកដាកន់ិងរំណពញរួនររីរស់ខ្ៃួន ឲ្យោនដ់រមានទ្រសិរធភាព
រដនែម្ណរៀរ ។ ដផអកណលើសាម ររីណនុះ ធនោរជារនិនកម្ពុជា កនុងនម្ជាអាជាា ធរអាោពាបាលននទ្រពន័ធធនោរ
ដដ្លជាសាែ រន័ផតល់េិរញ្ញរបទន បានណរៀរចំនូវអរែររទ្សាវទ្ជាវណនុះណ ើង កនុងណោលរំណងដសាងយល់អពំ ី
រញ្ហា ទ្រឈម្ររស់អនកចូលរមួ្កនុងដខ្ែសង្វា កផ់លិរកម្មទ្សូវ-អងករ ដដ្លរមួ្មាន កសិករ និង មាច ស់ណរាងមា៉ា សីុនកិន
ទ្សូវ ទ្ពម្ទងំសកម្មភាពផតល់េិរញ្ញរបទនវស័ិយកសិកម្មររស់ទ្គឹុះសាែ នធនោរនិងម្ទី្កូេិរញ្ញ វរែុ ។ 

ណយើងខ្ាុ ំសូម្ដលៃងអំណរគុណដ្ល់ទ្រជាកសិករ ណរាងមា៉ា សីុនកិនទ្សូវ និងទ្គុឹះសាែ នធនោរនិងេិរញ្ញ វរែុ 
ដដ្លបានចំោយណពលផតល់ពរ័ម៌ាននងិរិនននយ័សទ្មារោ់រសិកាទ្សាវទ្ជាវ និង ជាពិណសសសេពន័ធទ្សូវ-អងករ
កម្ពុជាដដ្លបានផតល់ោរសេោរសទ្ម្រសទ្ម្ួលកនុងោរចុុះសិកាទ្សាវទ្ជាវណនុះ ។ ណយើងខ្ាុសំងឃមឹ្ថា លរធផល
ដដ្លររួលបានណនុះ នងឹអាចណទ្រើទ្បាស់ជាម្ូលដាឋ នកនុងោរពទ្ងីកចំណណុះដ្ឹងដ្ល់អនកសិកាទ្សាវទ្ជាវ សាធារណជន
រូណៅ និងជាពិណសសរណទ្ម្ើជាទ្រណោជនដ៍្ល់ធនោរជារនិនកម្ពុជា ទ្ពម្ទងំទ្កសួង-សាែ រន័និងទ្គឹុះសាែ នពាកព់ន័ធ
ដ្នរណរៀរ កនុងោរណរៀរចំណោលនណោបាយររស់ខ្ៃួន ណដ្ើម្បីរមួ្ចំដណកោទំ្រដ្ល់ណោលនណោបាយជំរញុផលិរកម្មទ្សូវ 
និងោរនណំចញអងករររស់ រាជរដាឋ ភបិាលកម្ពុជា ។ 
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មាតិកា 
 

 

អារម្ភកថា i 
មាតិកា ii 
បញ្ជ រីបូភាព iii 
១.  សេចកតីស្តើម្ ១ 
២.  ស្ថា នភាពវេិយ័ស្េវូអង្ករនិង្វេិយ័ហរិញ្ញវតា ុ ៣ 
៣.  ស្ថា នភាពអនុវតតនិង្ការស្បឈម្របេស់្បជាកេកិរ នងិ្សោង្មា៉ា េុនីកនិស្េវូ   
 និង្ ស្្រឹះស្ថា នធនាគារនិង្ម្ីស្កូហរិញ្ញវតាដុលអ់ាជីវកម្មស្េូវ-អង្ករ ៥ 

៣.១.  ការអនុវតតនងិ្ការស្បឈម្របេស់្បជាកេកិរ ៥ 
៣.២. ការអនុវតតរបេស់ោង្មា៉ា េុនីកិនស្េូវ ៧ 
៣.៣. ការ្តលឥ់ណទានរបេស់្្រឹះស្ថា នធនាគារនងិ្ស្្រឹះស្ថា នម្ីស្កហូរិញ្ញវតា ុ ៩ 

៤. ការេននដិ្ឋា ននងិ្្តលស់ោបលស់លើការ្តលហ់រិញ្ញបបទានដលវ់េិយ័កេកិម្ម ១២ 
ឯកស្ថរសោង្ ១៤ 
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បញ្ជ រីបូភាព 
 
របូភាព ១៖  ស្ថា នភាពទតី ាំង្ស្បសទេកម្ពុជា និង្ កាំសណើ ន្លតិ្លជាតេិរបុ ១ 
របូភាព ២៖  ការនាាំសចញអង្ករ នងិ្ ស្បសេទអង្ករនា ាំសចញ ២ 
របូភាព ៣៖  លទធភាពននការបង្កបសង្កើន្លស្េូវកនងុ្ម្យួហកិត (្ិតជាសតន) ៤ 
របូភាព ៤៖  ឥណទានរបេស់្្រឹះស្ថា នធនាគារ នងិ្ ម្ីស្កូហរិញ្ញវតាតុម្វេិយ័សេដាកចិច ៤ 
របូភាព ៥៖  បទពិសស្ថធន៍ននការដ្ឋាំដាំណ ាំស្េូវនងិ្ទាំហាំដីរបេស់្កុម្ស្្សួ្ថរ 
 េស្មាបក់ារដ្ឋាំដាំណ ាំស្េវូ ៥ 
របូភាព ៦៖  កតត ស្បឈម្ដដលជាឧបេ្គកនងុ្ការដ្ឋាំដាំណ ាំស្េូវរបេស់្បជាពលរដា ៦ 
របូភាព ៧៖  រយៈសពលស្បតបិតតកិារសោង្មា៉ា េុនីកិនស្េូវ នងិ្ទាំហាំននការ្លតិ ៧ 
របូភាព ៨៖  កតត ស្បឈម្ដដលជាឧបេ្គេស្មាប់សោង្មា៉ា េុនីកិនស្េូវ ៨ 
របូភាព ៩៖  កតត ស្បឈម្ដដលជាឧបេ្គកនងុ្ការទទលួបានឥណទានព ី
 ស្្រឹះស្ថា នធនាគារនងិ្ស្្រឹះស្ថា នម្ីស្កហូរិញ្ញវតា ុ ៩ 
របូភាព ១០៖  រយៈសពលននការ្តលក់ម្ចីដលវ់េិយ័កេកិម្ម ១០ 
របូភាព ១១៖  ស្បសេទអតិថជិននិង្លកខខណ័ឌ កនងុ្ការ្តលឥ់ណទានដលវ់េិយ័កេកិម្ម ១០ 
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ការផ្តលហ់រិញ្ញប្បទានដលវ់សិយ័កសកិម្ម 
 

១.  សសចកតីសផ្តើម្ 
 ប្រទេសកម្ពុជា ជាប្រទេសម្យួទៅកនុងតំរនអ់ាសុ៊ីអាទននយ ៍ មានស្ថា នភាពដ៊ីរារទសមើទៅកណ្តា ល 

នឹងពេ័ធជុំវញិទោយភ្ននំិងខ្ពងរ់ារ ។ កនុងទ ោះ ផ្ទៃដ៊ីប្រមាណ ២៥.០៦៩នម្២ ជាដ៊ីេ ំរ ៦៧.៦៦៨នម្២ ប្តូវបាន
ហ ុម្ព័េធទៅជុំវញិរឹងេទនេស្ថរ ដដលជាប្រភ្ពយ៉ា ងសំខានក់នុងការទគតទ់គងដ់៊ីដដលមានជ៊ីជាតិសប្មារ់ការប្រករ
អាជ៊ីវកម្មកសិកម្ម និង ៦៨.០៦១នម្២ ជាដ៊ីខ្ពងរ់ារនងិភ្ន ំ ទហើយកំទណើ នទសដឋកចិ្ចមានការរ ៊ីកច្ទប្ម្ើននួរឲ្យកតស់មាគ ល់ 
ជាម្យួអប្ាជាម្ធ្យម្ប្រមាណ ៧% ។  
ររូភាព ១៖ ស្ថា នភាពេ៊ីាងំប្រទេសកម្ពុជា និង កំទណើ នទលិតទលជាតិសររុ 

 
ទយងាម្េនិននយ័ររស់វេិាស្ថា នជាតិសាិតិផ្នប្កសួងដទនការឆ្ន ២ំ០១៥ ទសដឋកិច្ចររស់កម្ពុជាប្តូវបាន

រមួ្ច្ំដណក ទោយវស័ិយសំខានច់្ំនួន ៣ រមួ្មាន ៖ វស័ិយកសិកម្ម (២៦,៦%) វស័ិយឧសាហកម្ម (២៧,៧%) 
និង វស័ិយទសវាកម្ម (៣៩,៨%) ទហើយាម្រយៈលេធទលសាិតិររស់អងកការម្ហូរអាហារនិងកសិកម្មរង្ហហ ញថា 
កនុងឆ្ន ២ំ០១៣ វស័ិយកសិកម្មបានទាល់ការង្ហរដល់ប្រជាជនច្ំនួន ៦៤,៦% ផ្នកមាេ ងំពលកម្មសរុរ ។ ច្ំទ ោះ
វស័ិយប្សូវអងករ ទលខាធ្ិការោឋ នប្ច្កទច្ញចូ្លដតម្យួសប្មាររ់ំទពញដរររេ ទំច្ញអងករ (Secretariat of 
One Window Service for Rice export Formality – SOWS-REF) បានរង្ហហ ញថាវស័ិយប្សូវអងករកម្ពុជា 
មានការរ ៊ីកច្ទប្ម្ើនយ៉ា ងខាេ ងំទរើទប្រៀរទធ្ៀរទៅនឹងម្ុនឆ្ន ២ំ០១០ ដដលអាច្ឆេុោះរញ្ច ំងាម្រយៈកំទណើ នររមិាណ 
ផ្នការ ទំច្ញអងករព៊ីម្យួឆ្ន ទំៅម្យួឆ្ន  ំរមួ្មាន ៖ ឆ្ន ២ំ០០៩ (១២.៦១៣ ទាន) ឆ្ន ២ំ០១០ (១០៥.២៦០ ទាន)  
ឆ្ន ំ២០១១ (២០១.៨៩៩ ទាន) ឆ្ន ំ២០១២ (២០២.៧១៧ ទាន) ឆ្ន ំ២០១៣ (៣៧៩.៨៥៦ ទាន) 
ឆ្ន ំ២០១៤ (៣៨៧.០៦១ ទាន) នងិ ឆ្ន ២ំ០១៥ (៥៣៨.៣៩៦ ទាន) ។  

េនៃឹម្នឹងការរ ៊ីកច្ទប្ម្ើនទនោះវស័ិយកសិកម្មនឺជាវស័ិយម្យួកនុងច្ំទណ្តម្វស័ិយអាេិភាពទងំ៤ ដដលប្តូវបាន
យកច្ិតាេុកោកទ់ៅកនុងយុេធស្ថស្រសាច្តុទកាណដំណ្តកក់ាលេ៊ី៣ ររស់រាជរោឋ ភ្បិាលកម្ពុជាន៊ីតិកាលេ៊ី៥ (២០១៣) ។ 
កនុងទ ោះ សកម្មភាពកនុងការពប្ងឹងការរនាអភ្វិឌ្ឍនងិរទងកើនតផ្ម្េរដនាម្ផ្នវស័ិយកសិកម្ម រមួ្មាន ៖ (១) ការរទងកើន
តផ្ម្េរដនាម្ផ្នការទលិតនិងការ ទំច្ញអងករ ពិទសសការទតា តទលើអងករប្កអរូ អងករសរ ៊ីរាងគ និងកសិទលមានតផ្ម្េខ្ពស់ 
(២) ការជំរុញការច្ញ្ច ឹម្សតវនិងវារ ៊ីវរបកម្ម ដដលេ៊ីទារប្តូវការ (៣) ការជំរុញទលើកេឹកច្ិតាដល់ការវនិិទយនកនុង
វស័ិយកសិ-ឧសាហកម្ម និង (៤) ការរទងកើនទលិតភាព េំទនើរកម្មកសិកម្ម និងការទលើកកម្ពស់ ណិជជូរន៊ីយកម្ម ។ 

៧.១ 
៧.៣ 

៧.៤ 

៧.១ 
៧.០ 

២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ 

ប្រភ្ព៖ ធ្ គារអភ្វិឌ្ឍនអ៍ាសុ៊ី 
http://www.adb.org/countries/cambodia/economy 
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ររូភាព ២៖ ការ ទំច្ញអងករ និង ប្រទភ្េអងករ ទំច្ញ 

ប្រភ្ព៖ ទលខាធិ្ការោឋ នប្ច្កទច្ញចូ្លដតម្យួសប្មាររំ់ទពញដរររេ ទំច្ញអងករ (SOWS-REF) 

ជាម្យួគាន ដដរ កនុងឆ្ន ២ំ០១០ រាជរោឋ ភ្បិាលកម្ពុជាបានទរៀរច្ំទគាលនទយបាយសា៊ីព៊ីការជំរញុទលិតកម្ម
ប្សូវនិងការ ទំច្ញអងករ ទោយបានកំណតយ់កឆ្ន ២ំ០១៥ ជាឆ្ន ទំគាល កនុងការសទប្ម្ច្ឲ្យបាននូវការទលិតប្សូវ
ឲ្យបានទប្ច្ើនជាង ៤ លានទាន និងជាអងករសប្មារ់ ំទច្ញជាទេូវការឲ្យបានយ៉ា ងតិច្ ១ លានទាន និង 
ការេេួលស្ថគ ល់ររស់អនារជាតិច្ំទ ោះអងករកម្ពុជា ។ េនៃឹម្ទនោះ ប្កសួងកសិកម្ម រកុាា ប្រមាញ់ និង ទនស្ថេ (២០១៣) 
បានរង្ហហ ញថា កនុងរយៈទពល៥ឆ្ន ចុំ្ងទប្កាយទនោះ ផ្ទៃដ៊ីោដុំោះដំណ្តបំ្សូវបានទកើនទ ើងយ៉ា ងឆ្ររ់ហ័សព៊ី ២,៦ 
លានហិកា និងមានររមិាណទលប្សូវប្រមាណ ៧,១៧ លានទាន ទៅឆ្ន ២ំ០០៨  ដល់ជាង ៣ លានហិកា 
និងមានររមិាណទលប្សូវប្រមាណ ៩,២៩ លានទាន ទៅឆ្ន ២ំ០១២ កនុងទ ោះទសបៀងអាហារដដលទៅសល់ព៊ី
ការហូរចុ្កនិងអាច្ ទំច្ញបានមានច្ំនួន ៤,៧៣ លានទាន និតជាប្សូវ និង ៣ លានទាននិតជាអងករ ។ ទនោះជា
កាលានុវតាភាពថ្ម៊ីម្យួ ដដលទាល់នូវសកាា នុពលដល់កម្ពុជាកនុងការវវិតាខ្េួនទៅជាប្រទេស ទំច្ញអងករ មំ្ុខ្ទនកនុង
ទពលអ នតដខ៏្េ៊ី ។ រ៉ាុដនាសម្តាភាពកនុងការ ទំច្ញទៅមានកប្ម្តិទរទៅទ ើយ និងទម្ទរការយកច្ិតាេុកោក់
រដនាម្ព៊ីរាជរោឋ ភ្បិាល កដូ៏ច្ជាប្នរភ់ាន៊ី កព់ន័ធ ។  

កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ ប្នោឹះស្ថា នធ្ គារនិងប្នោឹះស្ថា នម្៊ីប្កូហិរញ្ញ វតាុបានទាល់ឥណទនច្នំួន ១.២២៩ លានដុលាេ រ
អាទម្រកិ និង ១.០៦៥ លានដុលាេ រអាទម្រកិ ទរៀងគាន  ដល់វស័ិយកសិកម្ម ដដលររមិាណទនោះទសមើនឹង ១០,២% និង 
៣៥,២% ផ្នសំទពៀតឥណទនសររុររស់ប្នឹោះស្ថា ន ។ ឥណទនដល់វស័ិយកសិកម្មមានការទកើនទ ើងជាងឆ្ន ២ំ០១៤ 
ដដលឥណទនប្រមាណ ៩៥៣ លានដុលាេ រអាទម្រកិ នងិ ៧៤៦ លានដុលាេ រអាទម្រកិ ប្តូវបានទាល់ទោយប្នឹោះស្ថា ន
ធ្ គារ និងប្នឹោះស្ថា នម្៊ីប្កូហិរញ្ញ វតាុ ។ ទរើទទោះជាការទាល់ឥណទនដល់វស័ិយកសិកម្មមានការទកើនទ ើងកទ៏ោយ 
មានម្តជិាទប្ច្ើនបានទលើកទ ើងព៊ីការខ្វោះខាតនូវធ្នធានហិរញ្ញ វតាុ កនុងការអភ្វិឌ្ឍវស័ិយកសិកម្ម កដូ៏ច្ជាការសទប្ម្ច្បាន
នូវទគាលនទយបាយ ទំច្ញអងករររស់រាជរោឋ ភ្បិាល ។ ដទែកទលើការទលើកទ ើងខាងទលើទនោះ ធ្ គារជាតផិ្នកម្ពុជា
ទរៀរច្ំការសិកាប្ស្ថវប្ជាវទនោះទ ើង កនុងទគាលរណំងដសវងយល់ព៊ីស្ថា នភាពវស័ិយកសិកម្ម និងតប្ម្ូវការធ្នធាន
ហិរញ្ញ វតាុ ទលើការអភ្វិឌ្ឍវស័ិយកសិកម្មទៅកនុងប្រទេសកម្ពុជា ។ លេធទលដដលេេួលបានព៊ីការសិកាប្ស្ថវប្ជាវទនោះ 
នឹងប្តូវបានទប្រើប្បាស់ទដើម្ប៊ីជាជំនួយដល់ធ្ គារជាតិផ្នកម្ពុជា កនុងការទរៀរច្ំទគាលនទយបាយសកម្មភាព ឲ្យកានដ់ត
មានប្រសិេធភាព ។ ការសិកាប្ស្ថវប្ជាវទនោះ បានយកច្តិាេុកោកទ់លើទខ្តាច្នំួន ៨ ដដលមានទលិតកម្មប្សូវ-អងករ
ទប្ច្ើន ដដលរមួ្មាន ទខ្តាបាតដ់ំរង ផ្ប្ពដវង កពំងច់ាម្ កណ្តា ល កំពងធ់្ំ ាដកវ រ ៃ យមានជយ័ និង ទសៀម្រារ 

១២.៦១៣ 

១០៥.២៦០ 
២០១.៨៩៩ 

២០២.៧១៧ 

៣៧៩.៨៥៦ 
៣៨៧.០៦១ 

៥៣៨.៣៩៦ 

២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ 

អងករស
ច្ប្ម្រោះប្គារ់
ដវង, ៣៥% អងករប្កអូរ

ប្រណ៊ី ត 
៤៤% 

អងករប្កអូរ, 
១៦% 

អងករច្ំហុយ
ប្គារដ់វង, 
៥% 

ការ ទំច្ញអងករ ប្រទភ្េអងករ ទំច្ញ 
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ទោយបានស្ថកសួរដល់ប្រជាកសិករច្ំនួន ៩៩ ប្នួស្ថរ និង ទរាងមា៉ា សុ៊ីនកិនប្សូវច្ំនួន ៥៣ ទរាងមា៉ា សុ៊ីន 
ប្ពម្ទងំចុ្ោះស្ថកសួរដល់េ៊ីស្ថន កក់ារកណ្តា លររស់ប្នោឹះស្ថា នធ្ គារនិងម្៊ីប្កូហិរញ្ញ វតាុច្ំនួន ៣០ ប្នោឹះស្ថា ន ។ 

អតារេផ្នការសិកាប្ស្ថវប្ជាវទនោះ ដរងដច្កជា ៤ដទនក រមួ្មាន៖ (១) ទសច្កា៊ីទទាើម្ ដដលរង្ហហ ញព៊ី
ទគាលរំណង េំហ ំនិងវធិ្៊ីស្ថស្រសាផ្នការសិកាប្ស្ថវប្ជាវ (២) ស្ថា នភាពវស័ិយប្សូវអងករនិងវស័ិយហិរញ្ញ វតាុ ដដល
ឆេុោះរញ្ច ំងព៊ីការវវិឌ្ឍផ្នវស័ិយកសិកម្មកនុងប្រទេសកម្ពុជា និងការចូ្លរមួ្ររស់ប្នឹោះស្ថា នធ្ គារនិងម្៊ីប្កូហិរញ្ញ វតាុ
ទៅកនុងវស័ិយទនោះ (៣) ការអនុវតានិងការប្រឈម្ររស់ប្រជាកសិករ ទរាងមា៉ា សុ៊ីនកិនប្សូវ និង ប្នឹោះស្ថា នធ្ គារ
និងម្៊ីប្កហិូរញ្ញ វតាុដល់អាជ៊ីវកម្មប្សូវ-អងករ និង (៤) ការសននិោឋ ននិងទាល់ទយរល់ ។ 

២.  ស្ថា នភាពវសិយ័ស្សវូអង្ករនិង្វសិយ័ហរិញ្ញវត្ា ុ

ប្រជាកសិករកម្ពុជាភានទប្ច្ើន យកច្ិតាេុកោកទ់លើដំណ្តបំ្សូវ ទហើយផ្ទៃដ៊ីប្រមាណ ៧៥% ប្តូវបានទប្រើប្បាស់
សប្មារក់ារោបំ្សូវ ។ ទលិតកម្ម ដំទណើ រការនិងេ៊ីទារប្សូវ បានទាល់ការង្ហរដល់ប្រជាជនប្រមាណ ៣ លាន ក ់
ឬ ២០% ផ្នប្រជាជនដដលមានវយ័ប្នរប់្គានស់ប្មាររ់ំទពញការង្ហរ ។ ជាម្យួគាន ដដរ ម្យួដទនកធ្ំផ្នប្សូវដដលបាន
ទលិតទៅកនុងប្រទេសកម្ពុជា ប្តូវបាន ទំច្ញទៅកានប់្រទេសផ្ថ្និងទវៀតណ្តម្ទដើម្ប៊ីកិន រចួ្ប្តូវបានដច្កចាយ
សប្មាររ់ំទពញតប្ម្ូវការទៅកនុងប្សរក ឬ ទំច្ញទៅរណ្តា ប្រទេសទទេងទេៀត ។ ការណ៍ទនោះ រងកឲ្យបាតរ់ងឱ់កាស
យ៉ា ងទប្ច្ើនសប្មារទ់រាងមា៉ា សុ៊ីនកិនប្សូវនិង ណិជជករទៅកម្ពុជា កនុងការ ទំច្ញទោយតៃ ល់ និងការរទងកើតការង្ហរ
ដល់ប្រជាជនកនុងប្សរក ។ េនៃឹម្ទនោះ ការយល់ដឹងររស់កម្ពុជាអំព៊ីរេោឋ ននិងតប្ម្ូវការេ៊ីទារអងករអនារជាតិទៅមាន
កប្ម្តិ ទោយស្ថរការេេួលពត័ម៌ានម្និប្នរប់្គាន ់(ស្ថជ៊ីវកម្មហិរញ្ញ វតាុអនារជាតិ ឆ្ន ២ំ០១៥) ។  

ទរើទទោះជាយ៉ា ងទនោះកទ៏ោយ ការរទងកើតរេោឋ នកនុងការធា ទលើនុណភាពសប្មារ ់“អងករស” និង “អងករប្កអូរ” 
ចារា់ងំព៊ីឆ្ន ២ំ០១៣ កានដ់តជំរញុឱយមានការេេួលស្ថគ ល់និងជំទនឿេុកច្ិតាជាអនារជាតិព៊ីអនកេិញេូទងំពិភ្ពទលាក 
ទលើនុណភាពអងករររស់កម្ពុជា ។ ការពប្ងឹងរទច្ចកទេសកសិកម្មនិងដំទណើ រការកិន បានជំរុញេិននទលនិងប្បាកច់្ំណូល
ដល់ឧសាហកម្មអងករកម្ពុជា កដូ៏ច្ជាទករ ាិ៍ទ ម្ ោះកនុងការទលិតអងករប្កអូរ ។ ជាលេធទលនួរជាេ៊ីទមាេនៈ អងករកម្ពុជា 
បានេេួលច្ំណ្តតថ់ាន កជ់ាអងករឆ្ា ញ់រំទុតទលើពិភ្ពទលាករយៈទពលរ៊ីឆ្ន ជំារគ់ាន  ទៅកនុងសននិស៊ីេអងករពិភ្ពទលាក 
ប្រចាឆំ្ន ដំដលទរៀរច្ំទោយ ប្ករម្ហ ុន The Rice Trader (TRT) ។ ទរើទៅជាយ៉ា ងទនោះកទ៏ោយ អងគការម្ហូរអាហារ
និងកសិកម្ម (២០១៤) បានរង្ហហ ញថា លេធភាពរងករទងកើនទលររស់កម្ពុជាទៅមានកប្ម្តិទរទធ្ៀរនងឹប្រទេសជិតខាង 
ដដលជាម្ធ្យម្ការោដំំណ្តបំ្សូវេេួលទលបានប្តឹម្ ៣,៣ ទានកនុងម្យួហិកា រ៉ាុទណ្តណ ោះ ខ្ណៈដដលប្រទេសទវៀតណ្តម្ 
និង ឥណឌូ ទនសុ៊ីអាច្ទលិតបានដល់ ៦,២ ទាន និង ៥,៧ ទាន កនុង ម្យួហិកា ទរៀងគាន  ។ 

ទគាលនទយបាយសា៊ីព៊ី “ការជប្ម្រញទលិតកម្មប្សូវអងករ និងការ ទំច្ញអងករ” ប្កសួងកសិកម្ម រកុាា ប្រមាញ់ 
និងទនស្ថេ ឆ្ន ២ំ០១១ បានទរៀរច្ំនូវដទនការសកម្មភាពសំទៅទឆេើយតរនិងសទប្ម្ច្បាននូវេិសទៅដដលបានកំនត ់
ាម្រយៈការយកច្ិតាោកទ់លើការរទងកើនទលិតភាព ជាពិទសស ប្រពលវរបកម្មដំណ្តបំ្សូវ និង ពិពធិ្ភាវរូន៊ីយកម្ម
កសិកម្ម និងការទតា តជាសំខានទ់លើការរទងកើនទសវាកម្មនងិកិច្ចអនារានម្ន ៍  ទដើម្ប៊ីជំរញុការរទងកើនទលិតទលប្សូវ 
ការទទៃររទច្ចកទេសសម្ប្សរដល់កសិករ ការរទងកើនការប្ស្ថវប្ជាវ និងអភ្វិឌ្ឍពូជប្សូវ ដដលប្សរនឹងលកាណៈដ៊ី 
កាា អាកាសធាតុ ពិទសសនកឺារកំណតប់្រទភ្េពូជប្សូវសំខាន់ៗ  ប្សរាម្តំរវូការេ៊ីទារ ជាទដើម្ ។ េនៃឹម្ទនោះ 
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ការសប្ម្រសប្ម្ួលនិងគាបំ្េវស័ិយឯកជន កនុងការរទងកើនសម្តាភាពមា៉ា សុ៊ីនដកផ្ច្ន ប្សរាម្តប្ម្ូវការសាងោ់រេ៊ីទារ
អនារជាតិ និងការប្រម្ូលទាុ ំទលិតកម្ម ក៏ជាយនាការចាបំាច្់ទងដដរ ដដលទម្ទរឲ្យមានការគាំប្េនិងយកច្ិតា
េុកោក់យ៉ា ងខាេ ងំ ។ 
ររូភាព ៣៖ លេធភាពផ្នការរងករទងកើនទលប្សវូកនុងម្យួហកិា (និតជាទាន) 

 
ប្រភ្ព៖ អងកការម្ហូរអាហារនិងកសិកម្ម (FAOSTAT) 
 

 វស័ិយហិរញ្ញ វតាុទៅកម្ពុជាប្នរដណា រទ់ោយវស័ិយធ្ គារ ដដលកនុងទ ោះប្េពយសកម្មររស់ប្នឹោះស្ថា នធ្ គារ 
និងម្៊ីប្កូហិរញ្ញ វតាុសររុកនុងឆ្ន ២ំ០១៥ បានទកើនទ ើងដល់ ២៣,៥  នល់ានដុលាេ រអាទម្រកិ ។ េនៃឹម្ទនោះ ឥណទន
ររស់ប្នឹោះស្ថា នធ្ គារនិងម្៊ីប្កូហិរញ្ញ វតាុសររុបានទកើនទ ើងជាលំោរដ់ល់ ១៤,៧  នល់ានដុលាេ រអាទម្រកិ ទហើយ
ឥណទនទនោះប្តូវបានដរងដច្កដល់វស័ិយជាទប្ច្ើនទៅកនុងទសដឋកិច្ច ។ ទយងាម្េិនននយ័ររស់ធ្ គារជាតិផ្ន
កម្ពុជាឆ្ន ២ំ០១៥  ឥណទនររស់ប្នឹោះស្ថា នធ្ គារភានទប្ច្ើនបានដរងដច្កដល់វស័ិយ ណិជជកម្មលកដុ់ំ  (១៧,០១%)  
 ណិជជកម្មលករ់ាយ (១៥,៧៣%) កសិកម្មរកុាា ប្រមាញ់នងិទនស្ថេ (១០,១៩%) ទសវាទទេងៗម្និដម្នហិរញ្ញ វតាុ 
(៨,៣៧%) កម្មនាស្ថលកម្ម (៧,៦១%) និងការខ្ច៊ីេិញទៃោះជាកម្មសិេធិតៃ ល់ខ្េួន (៧,១%) ផ្នសំទពៀតឥណទនសររុ 
ខ្ណៈដដលប្នឹោះស្ថា នម្៊ីប្កូហិរញ្ញ វតាុយកច្ិតាេុកោកទ់ាល់ឥណទនដល់វស័ិយកសិកម្ម (៣៥,២៤%) ប្ករម្ប្នសួ្ថរ 
(២៦,២២%) ការជួញដូរនិង ណិជជកម្ម (១៩,៣៥%) ទសវាកម្ម (១០,៦៦%) នងិសំណងន់ិងដឹកជញ្ជូ ន (៧,១៧%) 
ផ្នសំទពៀតឥណទនសររុ ។ ទនោះរង្ហហ ញថា ឥណទនសរុរប្រមាណ ២,៣  នល់ានដុលាេ រអាទម្រកិ ប្តូវបានទាល់
ដល់វស័ិយកសិកម្ម ទោយប្នោឹះស្ថា នធ្ គារនិងម្៊ីប្កូហិរញ្ញ វតាុ ។ 
ររូភាព ៤៖ ឥណទនររស់ប្នឹោះស្ថា នធ្ គារ និង ម្៊ីប្កហូរិញ្ញ វតាុាម្វស័ិយទសដឋកិច្ច 

ប្រភ្ព៖ ធ្ គារជាតិផ្នកម្ពុជា (ឆ្ន ២ំ០១៥) 

៦,២ ៥,៧ 

៤,៣ ៤,១ 
៣,៥ ៣,៣ 

ទវៀតណ្តម្ ឥណឌូ ទនសុ៊ី ហវ៊ីល៊ីព៊ីន ឡាវ ផ្ថ្ កម្ពុជា 
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 ទយងាម្ការសិការរស់ធ្ គារពភិ្ពទលាក ឆ្ន ២ំ០១៣ ប្រមាណជា កក់ណ្តា លផ្នកសិអាជ៊ីវកម្មកម្ពុជា
បានទប្រើប្បាស់ទសវាហិរញ្ញ វតាុររស់ធ្ គារ ណិជជ ទហើយកប្ម្តិផ្នការទប្រើប្បាស់ទសវាធ្ គារដប្រប្រួលទៅាម្ 
េំហផំ្នសហប្គាស ។ កនុងទ ោះ ប្រមាណ ៨៥% ផ្នសហប្គាសដដលទប្រើប្បាស់ទសវាធ្ គារ ណិជជ នឺជាសហប្គាស
ខាន តធ្ំ ទហើយមានដត ២២% រ៉ាុទណ្តណ ោះជាសហប្គាសខាន តតូច្រំទុត ។ ការសិកាករ៏ង្ហហ ញទងដដរថា ភានទប្ច្ើនផ្ន
អនកលកអ់ងករនិងអនកទគតទ់គងវ់តាុធាតុទដើម្ នឺជាសហប្គាសខាន តតូច្រទុំតនងិខាន តតូច្ ដដលកនុងទ ោះមានអនកលកអ់ងក
រប្រមាណ ៨៦% នងិ អនកទគតទ់គងវ់តាុធាតុទដើម្ប្រមាណ ៨៥% ទហើយជាសហប្គាសខាន តធ្ំ នឺមានដតអនកលកអ់ងករ
ប្រមាណ ៣% និង អនកទគតទ់គងវ់តាុធាតុទដើម្ប្រមាណ ៥% រ៉ាុទណ្តណ ោះ ។ 

៣.  ស្ថា នភាពអនុវត្តនិង្ការស្ប្ឈម្រប្សស់្ប្ជាកសកិរ និង្សោង្ម៉ា សុនីកិនស្សូវ នងិ្ 
ស្្រឹះស្ថា នធនាគារនិង្ម្ីស្កូហរិញ្ញវត្ាុដលអ់ាជីវកម្មស្សូវ-អង្ករ 

៣.១.  ការអនុវត្តនងិ្ការស្ប្ឈម្រប្សស់្ប្ជាកសកិរ 

ការោំដំណំ្តប្សូវប្តូវបានអនុវតាជាយូរម្កទហើយទៅកនុងប្រទេសកម្ពុជា ដូច្មានភ្សាុាងរនេល់េុកព៊ី
សម្យ័ម្ុនអងគរ ។ ទហើយសពវផ្ថ្ាទនោះ ប្រជាជនកម្ពុជាភានទប្ច្ើនប្រកររររកសិកម្មទដើម្ប៊ីច្ញ្ច ឹម្ជ៊ីវតិ ដូច្ជា ការទនស្ថេ 
ការោដំំណ្ត ំការោបំ្សូវ និង ការច្ញ្ច ឹម្សតវជាទដើម្ ។ ទយងាម្េិនននយ័ដដលប្រម្ូលបានព៊ីការសិកាប្ស្ថវប្ជាវ
កសិករោដំំណ្តបំ្សូវភានទប្ច្ើនបានប្រករម្ុខ្រររទនោះជាយូរម្កទហើយ ដដលភានទប្ច្ើនមានរេពិទស្ថធ្នប៍្រមាណ 
២០ឆ្ន  ំ នងិមានម្យួច្ំនួនតូច្រ៉ាុទណ្តណ ោះដដលតចិ្ជាង ៥ឆ្ន  ំ និងភានទប្ច្ើនរស់ទៅកនុងប្នួស្ថរជាម្យួគាន ដដលមាន
សមាជិកប្រមាណព៊ី ៣  ក ់ទៅ ១០  ក ់។ ការរស់ទៅជាលកាណៈប្នួស្ថរដដលមានសមាជិកប្ច្៊ីនដររទនោះ ឲំ្យ
ពួកគាតម់ានភាពង្ហយប្សួលកនុងការជួយ គាន រងករទងកើនទល ទហើយជាម្យួគាន ទនោះ ការដសវងរកលំទៅស្ថា នថ្ម៊ីកម៏ាន
ការលំបាកទងដដរ ។ កនុងការោដំំណ្តបំ្សូវ កសិករទប្រើប្បាស់ដ៊ីររស់ខ្េួនដដលរនេល់េុកព៊ីទករ ាិ៍ដូនា ដដលជា
េូទៅមានដ៊ីប្រមាណព៊ី ១ ហិកា ទៅ ៥ ហិកា ទោយអាច្ប្រម្ូលទលជាម្ធ្យម្ប្រមាណ ១ ទាន ទៅ ៥ ទាន
កនុងម្យួហិកា រ៉ាុដនា ទោយស្ថរភាពអំទណ្តយទលផ្នតរំនរ់ស់ទៅ ទហោឋ រច្ សម្ពន័ធប្នរប់្គាន ់និងការយល់ដងឹ
អំព៊ីវធិ្៊ីស្ថស្រសាកនុងការទប្ជើសទរ ើសប្រទភ្េពូជប្សូវនិងការោំដុោះ មានកសិករប្រមាណ ៣៦% អាច្មានលេធភាព
ប្រម្ូលទលបានទប្ច្ើនជាង ៥ទាន ។ ច្ំទ ោះេិននទលប្សូវដដលេេួលបានព៊ីការោដុំោះ កសិកររកាេុកប្សូវម្យួ
ច្ំនួនតូច្សប្មារទ់គតទ់គងត់ប្ម្វូការប្នូស្ថរ ទហើយប្សូវប្រមាណ ៧៨% ប្តូវបានលកទ់ៅឲ្យអនកប្រម្ូលេិញប្សូវ ។ 
ររូភាព ៥៖ រេពិទស្ថធ្នផ៍្នការោដំំណំ្តប្សវូ និង េំហដំ៊ីររស់ប្ករម្ប្នសួ្ថរសប្មារក់ារោដំំណំ្តប្សវូ 
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ទរើទទោះជាយ៉ា ងទនោះកទ៏ោយ កសិករភានទប្ច្ើនបានរង្ហហ ញថា េិននទលប្សូវដដលេេួលបាននឺម្និបានសទប្ម្ច្
ាម្ការរពំឹងេុកទេ ទោយស្ថរកាា ម្យួច្ំនួន ដូច្ជា (១) រញ្ហ អាកាសធាតុ (៦៤%) ដដលទពលខ្េោះមានេឹកជំនន ់
និងទពលខ្េោះទេៀតមានភាពរាងំសាួត (២) កមាេ ងំពលកម្មម្និប្នរប់្គាន ់ (១៦%) ទោយស្ថរការទធ្វើច្ំណ្តកប្សរក
ររស់សមាជកិកនុងប្នសួ្ថរទៅប្រទេសជិតខាងដដលអាច្ដសវងរកប្បាកច់្ំណូលដល់ប្នសួ្ថរ ទប្ច្ើនជាងការោដំំណ្តបំ្សូវ 
(៣) ការយល់ដឹងអំព៊ីការោដំំណ្តបំ្សូវទៅមានកប្ម្តិ (៨%) ដដលអនុវតាទៅាម្រេពិទស្ថធ្នន៍ិងច្ំទណោះដឹងដដល
េេួលបានព៊ីឪពុក-មាា យ និងសមាជិកកនុងប្ករម្ប្នួស្ថរ (៤) ការខ្វោះខាតទដើម្េុនេិញវតាុធាតុទដើម្សប្មារទ់គតទ់គង់
ដំទណើ ការោដុំោះ (៦%) និង (៥) ការខ្វោះខាតទហោឋ រច្ សម្ពន័ធ (៥%) ដដលមានការលំបាកកនុងការទធ្វើដំទណើ រទៅម្ក 
និងម្ិនមានេឹកប្នរ់ប្គាន់សប្មារ់ទប្ស្ថច្ដំណ្តំ ។ ទនោះរង្ហហ ញថា កាា ប្រឈម្ច្ម្បងជាងទនដដលជាឧរសនគ 
កនុងការោំដំណ្តំប្សូវររស់ប្រជាពលរដឋនឺការដប្រប្រួលអាកាសធាតុ ។ 
ររូភាព ៦៖ កាា ប្រឈម្ដដលជាឧរសនគកនុងការោដំំណំ្តប្សវូររស់ប្រជាពលរដឋ 
 

 
ប្រភ្ព៖ េិនននយ័ប្ស្ថវប្ជាវ 
 

ច្ំទ ោះទដើម្េុន ប្រមាណ ៥៣% ផ្នកសិករ ទប្រើប្បាស់ប្រភ្ពេុនតៃ ល់ខ្េួន ខ្ណៈដដល ២៥% ទប្រើប្បាស់
ប្បាកក់ម្ច៊ីដដលេេួលបាន នងិ ២៣% ទេៀតទប្រើប្បាស់ទងំេុនតៃ ល់ខ្េួននិងប្បាកក់ម្ច៊ី ។ កនុងច្ំទណ្តម្កសិករដដល
ម្ិនបានខ្ច៊ីប្បាក់ព៊ីប្នឹោះស្ថា នធ្ គារនិងហិរញ្ញ វតាុ  មានកសិករប្រមាណ ១៨% បានរង្ហហ ញនូវនិ ន ការខ្ច៊ីប្បាក់
ព៊ីប្នឹោះស្ថា នធ្ គារនិងប្នោឹះស្ថា នម្៊ីប្កូហិរញ្ញ វតាុ ។ កាា ដដលជំរញុឲ្យកសិករ ភានទប្ច្ើនទប្ជើសទរ ើសយកប្នឹោះស្ថា ន
ធ្ គារនិងម្៊ីប្កូហិរញ្ញ វតាុ នឺទោយស្ថរអប្ាការប្បាកអ់ាច្េេួលយកបាន និងេ៊ីស្ថន កក់ារររស់ប្នឹោះស្ថា នមានភាព
ង្ហយប្សួលកនុងការេំ កេ់ំនង ខ្ណៈដដលកសិករទទេងទេៀតបានរង្ហហ ញថា ការណ៍ដដលម្និមានរំណងខ្ច៊ីប្បាក់
ព៊ីប្នឹោះស្ថា នធ្ គារនិងម្៊ីប្កហិូរញ្ញ វតាុ នឺទោយស្ថរការម្និមានលេធភាពសងរណុំល និងម្និមានការយល់ដឹងអំព៊ី
ទលិតទលហិរញ្ញ វតាុ ។ ទប្ៅព៊ីប្នឹោះស្ថា នធ្ គារនិងប្នឹោះស្ថា នម្៊ីប្កូហិរញ្ញ វតាុ កសិករកប៏ានខ្ច៊ីប្បាកព់៊ីស្ថច្ញ់្ញ តិ 
អនកឲ្យខ្ច៊ីច្ងការ និង ការខ្ច៊ីជ៊ីរណ្តា ក់ ទងដដរ ។ កាា ដដលជំរុញឲ្យពួកគាត់ទប្ជើសទរ ើសយកប្រភ្ពេុនខាងទលើ 
នឺទោយស្ថរេ៊ីាងំជតិ និងមានភាពង្ហយប្សួលកនុងការខ្ច៊ីប្បាក ់។   

កនុងការេេួលបានកម្ច៊ីព៊ីប្រភ្ពេុនខាងទលើ កសិករភានទប្ច្ើនប្តូវរងក់ផ្ប្ម្អប្ាការប្បាកទ់ប្ច្ើនជាង២២%
កនុងម្យួឆ្ន  ំនិងមានម្យួច្នំួនរងព់៊ី ១៨% ដល់ ២២% កនុងម្យួឆ្ន  ំកនុងទ ោះកម្ច៊ីភានទប្ច្ើនមានច្នំួនព៊ី ៤ លានទរៀល 
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(១.០០០ ដុលាេ រអាទម្រកិ) ដល់ ២០ លានទរៀល (៥.០០០ដុលាេ រអាទម្រកិ) នងិ តិច្ជាង ២លានទរៀល (៥០០ ដុលាេ រ 
អាទម្រកិ) ដដលទប្ច្ើនជាង កក់ណ្តា លផ្នកសិកររង្ហហ ញថា ររមិាណទនោះប្នរប់្គានស់ប្មាររ់ំទពញតប្ម្ូវការររស់
ពួកគាត ់។ ទប្ៅព៊ីទនោះ ទរើទទោះជាពួកគាតដ់តងដតេេួលបានការយល់ប្ពម្ទាល់កម្ច៊ីព៊ីប្នឹោះស្ថា នធ្ គារនិងហិរញ្ញ វតាុ 
សប្មារក់ារខ្ច៊ីប្បាកទ់ដើម្ប៊ីពប្ង៊ីកម្ុខ្ររអាជ៊ីវកម្ម ពួកគាតទ់ៅដតប្រឈម្នឹងរញ្ហ លំបាកម្យួកនុងការោក ់កយខ្ច៊ីប្បាក ់
ដូច្ជា វតាុរញ្ច  ំអប្ាការប្បាក ់នងិ អនកធា  ។ ជាេូទៅ តប្ម្ូវការខ្ច៊ីប្បាកន់ឺទៅកនុងអ ុំងទពលម្ុនភ្ជួររាស់ ដដល
កសិករប្តូវការេុនសប្មារេ់ញិវតាុធាតុទដើម្ ទដើម្ប៊ីភ្ជួររាស់ និងប្រម្ូលទលកសិកម្ម ។ 

៣.២. ការអនុវត្តរប្សស់ោង្ម៉ា សុនីកិនស្សូវ 

ទរាងមា៉ា សុ៊ីនកិនប្សូវមានតួ េ៊ីយ៉ា ងសំខានក់នុងដំទណើ រការផ្នការដកផ្ច្ន និងការ ទំច្ញអងករររស់កម្ពុជា 
ាម្រយៈម្ុខ្ង្ហរជាអនារការ ៊ីរវាងកសិករនងិអនក ទំច្ញ ដូច្ជា ការប្រម្ូលប្សូវព៊ីប្រជាកសិករ ជាទដើម្ ។ កនុងទ ោះ 
ភានទប្ច្ើនផ្នទរាងមា៉ា សុ៊ីនកនិប្សូវ មានប្រតិរតាិការទប្ច្ើនជាង១០ឆ្ន  ំ ទហើយមានដតទរាងមា៉ា សុ៊ីនកិនប្សូវម្យួច្ំនួន
រ៉ាុទណ្តណ ោះ ដដលទេើរដតចារទ់ទាើម្ដំទណើ រការ ។ ច្ំទ ោះសម្តាភាពផ្នការទលិត ទរាងមា៉ា សុ៊ីនកិនប្សូវប្រមាណ ៦២% 
អាច្មានលេធភាពកិនប្សូវកនុងច្ទ េ ោះ ១.០០០ ទាន ទៅ ១០.០០០ ទាន និងប្រមាណ ៩% អាច្កិនប្សូវបាន
ទប្ច្ើនជាង ២០.០០០ ទាន កនុងម្យួឆ្ន  ំ ។ េនៃឹម្នឹងលេធទលដដលេេួលបានទនោះ ទរាងមា៉ា សុ៊ីនកិនប្សូវប្រមាណ 
១៣% បានរង្ហហ ញនូវការទពញច្ិតាររស់ខ្េួន ទោយលេធទលទនោះអាច្សទប្ម្ច្បានាម្សម្តាភាពមា៉ា សុ៊ីនររស់ខ្េួន 
រ៉ាុដនា ៧៧% ផ្នទរាងមា៉ា សុ៊ីនកិនប្សូវបានរង្ហហ ញថា លេធទលដដលេេួលបាន នឺម្និអាច្រំទពញាម្សម្តាភាព
ដដលរពំឹងេុកទ ើយ ទោយស្ថរការខ្វោះខាតធ្នធានហិរញ្ញ វតាុ (៣៥%) ម្និមានប្សូវប្នរប់្គានស់ប្មារក់ិន (១១%) 
ខ្វោះខាតសមាា រៈនិងជំ ញ (៨%) ម្និមានជ៊ីនិងថាន សំំលារស់តវលែិតប្នរប់្គាន ់ (៧%) និង កាា ទទេងៗ (៣៩%) 
ដូច្ជា កមាេ ងំពលកម្មម្ិនប្នរ់ប្គាន់ ម្ិនមានេ៊ីទារលក់ អនគិសន៊ីមានតផ្ម្េផ្ថ្េ និង ការប្រម្ូលេិញប្សូវររស់
ប្រទេសជិតខាង ជាទដើម្ ។  

 

ររូភាព ៧៖ រយៈទពលប្រតិរតាកិារទរាងមា៉ា សុ៊ីនកិនប្សវូ និងេំហផំ្នការទលិត 

 
ប្រភ្ព៖ េិនននយ័ប្ស្ថវប្ជាវ 
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ររូភាព ៨៖ កាា ប្រឈម្ដដលជាឧរសនគសប្មារទ់រាងមា៉ា សុ៊ីនកិនប្សវូ 

 
ប្រភ្ព៖ េិនននយ័ប្ស្ថវប្ជាវ 

កនុងការប្រម្ូលេិញប្សូវ ទរាងមា៉ា សុ៊ីនកនិប្សូវម្និអាច្រពំឹងដតប្រភ្ពប្សូវដដលមានទៅកនុងទខ្តាទ ោះទេ 
ប្តូវពឹងទងដដរព៊ីទខ្តាទទេងទេៀត ដដលអាច្ជាកសិករ និង អនកប្រម្ូលប្សូវ ។ កនុងច្ំទណ្តម្ ទរាងមា៉ា សុ៊ីនកិនប្សូវ 
ដដលប្រឈម្នឹងកងវោះខាតទដើម្េុន បានរង្ហហ ញថាទប្ៅព៊ីប្បាក់សនេតំៃ ល់ខ្េួននិងការខ្ច៊ីព៊ីស្ថច្់ញាតាិ ពួកគាត់
កម៏ានរំណងខ្ច៊ីប្បាករ់ដនាម្ព៊ីប្នឹោះស្ថា នធ្ គារនិងហិរញ្ញ វតាុទងដដរ ជាពិទសស ប្នោឹះស្ថា នធ្ គារ ទោយស្ថរដំទណើ ការ
ផ្នការខ្ច៊ីប្បាកម់ានភាពង្ហយប្សួល និងអប្ាការប្បាកម់ានកប្ម្តិជាម្ធ្យម្ប្រមាណ ៨% ទៅ ១០% កនុងម្យួឆ្ន  ំ
ទរជាងប្នឹោះស្ថា នម្៊ីប្កូហិរញ្ញ វតាុ ។ ទរើទទោះជាយ៉ា ងទនោះកទ៏ោយ មានទរាងមា៉ា សុ៊ីនកិនប្សូវម្យួច្ំនួនម្និបានរង្ហហ ញ
ព៊ីនិ ន ការខ្ច៊ីប្បាកព់៊ី ប្នោឹះស្ថា នធ្ គារនិងហិរញ្ញ វតាុទេ ទោយទយងទលើកាា ម្និមានលេធភាពសង ។ 

ច្ំទ ោះទរាងមា៉ា សុ៊ីនកិនប្សូវដដលបានេេួលឥណទនព៊ីប្នឹោះស្ថា នធ្ គារនិងម្៊ីប្កូហិរញ្ញ វតាុ  ទប្ច្ើនជាង
 កក់ណ្តា លផ្នពួកទន បានេេួលឥណទនព៊ី ១០០.០០០ ដុលាេ រអាទម្រកិ ទៅ ១.០០០.០០០ ដុលាេ រអាទម្រកិ 
ទហើយប្រមាណ ២២,៥% បានេេួលឥណទនទលើសព៊ី ១.០០០.០០០ ដុលាេ រអាទម្រកិ ទហើយភានទប្ច្ើនផ្ន
សំទណើ កម្ច៊ីឥណទនររស់ទរាងមា៉ា សុ៊ីនកិនប្សូវ ដតងដតេេលួបានការអនុម្ត័យល់ប្ពម្ព៊ីប្នឹោះស្ថា ន ។ ទរើទទោះជា
ទរាងមា៉ា សុ៊ីនកិនប្សូវេេួលបានកម្ច៊ីព៊ីប្នោឹះស្ថា នធ្ គារនិងហិរញ្ញ វតាុកទ៏ោយ ទរាងមា៉ា សុ៊ីនកិនប្សូវប្រមាណ ៨៣% 
ទៅដតរង្ហហ ញថាឥណទនដដលេេួលបាន នឺម្និប្នរប់្គានស់ប្មារក់ារេិញប្សូវនិងការពប្ង៊ីកអាជ៊ីវកម្មរដនាម្ទេ ។ 
ទប្ៅព៊ីទនោះ កាា ប្រឈម្ច្ម្បងសប្មារទ់រាងមា៉ា សុ៊ីនកិនប្សូវកនុងការខ្ច៊ីប្បាកព់៊ីប្នោឹះស្ថា នធ្ គារនិងហិរញ្ញ វតាុ នឺវតាុរញ្ច ំ
និងអប្ាការប្បាក ់។  

នួរកតស់មាគ ល់ថា កនុងទពលថ្ម៊ីៗទនោះមានទរាងមា៉ា សុ៊ីនកិនប្សូវម្យួច្ំនួនប្តូវបានរេិទវ រ ដដលការណ៍ទនោះ
អាច្នឹងមានការរមួ្ច្ំដណកទោយការទប្រើប្បាស់ធ្នធានហិរញ្ញ វតាុម្និសម្ប្សរ ដូច្ជាការវនិិទយនទលើការពប្ង៊ីក
អាជ៊ីវកម្ម ធ្ំជាងតប្ម្ូវការដដលរងកឲ្យមានការច្ំណ្តយខ្ពស់ ដតទលច្ំទណញដដលេេួលបានម្កវញិតចិ្ជាងការ
ច្ំណ្តយ ។ រ៉ាុដនា ទរាងមា៉ា សុ៊ីនកិនប្សូវម្យួច្ំននួបានរង្ហហ ញថា ទរើទទោះជាទរាងមា៉ា សុ៊ីនមានស្ថច្ប់្បាកប់្នរប់្គានក់៏
ទោយ ការថ្យចុ្ោះផ្នការោដំំណ្តបំ្សូវររស់ប្រជាកសិករ ជាកាា ម្យួរងកឲ្យទរាងមា៉ា សុ៊ីនពិបាករកប្សូវម្កកនិ និង
ប្តូវច្ំណ្តយផ្ថ្េទដើម្ខ្ពស់កនុងការទលិត ការដថ្ររកា និងការដឹកជញ្ជូ ន ។ 
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ររូភាព ៩៖ កាា ប្រឈម្ដដលជាឧរសនគកនុងការេេលួបានឥណទនព៊ីប្នឹោះស្ថា នធ្ គារនិងប្នឹោះស្ថា នម្៊ីប្កហូរិញ្ញ វតាុ 

 
ប្រភ្ព៖ េិនននយ័ប្ស្ថវប្ជាវ 

 

៣.៣. ការផ្តលឥ់ណទានរប្សស់្្រឹះស្ថា នធនាគារនងិ្ស្្រឹះស្ថា នម្ីស្កហូរិញ្ញវត្ា ុ 

េនៃឹម្នងឹការរ ៊ីកច្ទប្ម្ើនផ្នទសដឋកិច្ច ប្រពន័ធធ្ គារទៅកម្ពុជា បានអភ្វិឌ្ឍជារនារ ៃ រទ់ៅាម្ការវវិតាផ្ន
េ៊ីទារ ។ និតប្តឹម្ចុ្ងឆ្ន ២ំ០១៥ ប្រពន័ធធ្ គារទៅកម្ពុជារមួ្មាន ៖ ធ្ គារ ណិជជ ៣៦ ធ្ គារឯកទេស ១១ 
ប្នឹោះស្ថា នម្៊ីប្កូហិរញ្ញ វតាុេេួលប្បាករ់ទញ្ញ ើព៊ីស្ថធារណជន ៨ និង ប្នឹោះស្ថា នម្៊ីប្កូហិរញ្ញ វតាុ ៥០ ។ ប្នឹោះស្ថា នធ្ គារ
និងម្៊ីប្កហិូរញ្ញ វតាុដដលមានប្រតិរតាិការទៅកនុងប្រទេសកម្ពុជា បានទាល់កម្ច៊ីដល់ប្នរវ់ស័ិយ កនុងទ ោះវស័ិយកសិកម្ម
ដតងដតេេួលបានឥណទនទប្ច្ើន ទរើទធ្ៀរទៅនឹងវស័ិយដផ្េទេៀត ទោយរួម្រញ្ចូ លទំងការោំដំណ្តំប្សូវ 
ការច្ិញ្ច ឹម្ប្ត៊ី និង ការោំរដនេ ជាទដើម្ ។ ទយងាម្របាយការណ៍ររស់ធ្ គារជាតិផ្នកម្ពុជា ឆ្ន ២ំ០១៥ 
ប្នឹោះស្ថា នធ្ គារនិងម្៊ីប្កូហិរញ្ញ វតាុបានទដល់ឥណទនសររុច្ំនួន ១៤,៧  នលានដុលាេ អាទម្រកិ ទហើយឥណទន
ប្រមាណ ១៥,៥% ប្តូវបានទាល់ ដល់វស័ិយកសិកម្ម (ប្នោឹះស្ថា នធ្ គារច្ំនូន ១,២  នល់ានដុលាេ រអាទម្រកិ និង 
ប្នឹោះស្ថា នម្៊ីប្កូហិរញ្ញ វតាុច្ំនួន ១,១  នល់ានដុលាេ រអាទម្រកិ) ។ ប្នោឹះស្ថា នដដលយកច្ិតាេុកោកក់នុងការទាល់ឥណទន
ដល់វស័ិយកសិកម្ម រមួ្មាន ៖ ធ្ គារទអសុ៊ីល៊ីោ ធ្ គារកាណ្តឌ្៊ីយ៉ា  ធ្ គារទអសទហច្រ ៊ី ប្នោឹះស្ថា នម្៊ីប្កូ
ហិរញ្ញ វតាុប្បាស្ថក ់ប្នោឹះស្ថា នម្៊ីប្កូហិរញ្ញ វតាុអប្ម្តឹ នងិ ប្នោឹះស្ថា នម្៊ីប្កូហិរញ្ញ វតាុស្ថា រ  ជាទដើម្ ។ ធ្ គារទអសុ៊ីល៊ីោ
បាន មំ្ុខ្ទនកនុងការទាល់ឥណទនដល់វស័ិយកសិកម្ម ដដលឥណទនប្រមាណ ៥១៦ លានដុលាេ រអាទម្រកិ ប្តូវបាន
ទាល់ដល់វស័ិយទនោះ ខ្ណៈដដលធ្ គារអភ្វិឌ្ឍនជ៍នរេបានទាល់ឥណទនប្រមាណ ៦៤ លានដុលាេ រអាទម្រកិ ។ 

កនុងច្ំទណ្តម្ប្នោឹះស្ថា នទងំទនោះមានប្នឹោះស្ថា នធ្ គារប្រមាណ ៤៣% បានទាល់ឥណទនដល់វស័ិយកសិកម្ម
អស់រយៈទពលជាង១០ឆ្ន  ំម្កទហើយ ទហើយប្រមាណ ៣៦% ទៅច្ទ េ ោះព៊ី ៥ឆ្ន  ំទៅ ១០ឆ្ន  ំខ្ណៈដដលប្នឹោះស្ថា ន
ម្៊ីប្កូហិរញ្ញ វតាុភានទប្ច្ើន (៩៣%) បានទាល់ឥណទនដល់វស័ិយទនោះទប្ច្ើនជាង ១០ឆ្ន  ំ ។ េនៃឹម្ទនោះ ការទាល់
ឥណទនររស់ប្នឹោះស្ថា នធ្ គារនិងម្៊ីប្កូហិរញ្ញ វតាុដល់វស័ិយកសិកម្មមានជាម្ធ្យម្ប្រមាណ ១០% និង ៣៥% 
ផ្នឥណទនសររុររស់ខ្េួន ។ ការណ៍ទនោះរង្ហហ ញថា ប្នឹោះស្ថា នម្៊ីប្កូហិរញ្ញ វតាុបានយកច្ិតាេុកោកយ់៉ា ងខាេ ងំកនុងការទាល់
ឥណទនដល់វស័ិយកសិកម្ម ។ 
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ររូភាព ១០៖ រយៈទពលផ្នការទាល់កម្ច៊ីដល់វស័ិយកសិកម្ម 

  

ប្រភ្ព៖ េិនននយ័ប្ស្ថវប្ជាវ 

ប្នឹោះស្ថា នធ្ គារនិងម្៊ីប្កូហិរញ្ញ វតាុបានកំណតអ់តិថ្ិជនទគាលទៅផ្នវស័ិយកសិកម្មររស់ខ្េួនខុ្សៗគាន  ។ 
កនុងទ ោះ ប្រមាណ ៧០% ផ្នឥណទនររស់ប្នោឹះស្ថា នធ្ គារ ទាល់ដល់ទរាងមា៉ា សុ៊ីនកនិប្សូវ និងអនក ទំច្ញអងករ
ខ្ណៈដដល ៥២% ផ្នឥណទនររស់ប្នឹោះស្ថា នម្៊ីប្កូហិរញ្ញ វតាុ ទាល់ដល់កសិករ ទហើយមានដតឥណទន ២២% 
ដដលទាល់ដល់ទរាងមា៉ា សុ៊ីនកនិប្សូវ ។ ការណ៍ទនោះនឺទោយស្ថរទរាងមា៉ា សុ៊ីនកនិប្សូវនិងអនក ទំច្ញអងករ មានតប្ម្ូវ
ការឥណទនេំហធំ្ំ ទហើយកសិករភានទប្ច្ើនមានតប្ម្ូវការឥណទនេំហំតូច្ ។ 
ររូភាព ១១៖ ប្រទភ្េអតិថិ្ជននិងលកាខ្ណ័ឌ កនុងការទាល់ឥណទនដល់វស័ិយកសិកម្ម 

 
ប្រភ្ព៖ េិនននយ័ប្ស្ថវប្ជាវ 

េនៃឹម្ទពលដដលប្នឹោះស្ថា នធ្ គារនិងម្៊ីប្កូហិរញ្ញ វតាុបានទាល់ឥណទនដល់ប្នរវ់ស័ិយ ការទាល់ឥណទន
ដល់វស័ិយកសិកម្មម្និប្តវូបានកំណតទ់ទេងគាន ទៅនឹងវស័ិយដផ្េទ ើយ នឺប្តូវទគារពាម្លកាខ្ណ័ឌ ឥណទនដដល
ប្នឹោះស្ថា នបានកំណត ់ដូច្ៗគាន  ។ េនៃឹម្ទនោះទងដដរ អតិថ្ិជនប្តូវរំទពញលកាខ្ណ័ឌ ម្យួច្ំនួនកនុងការទសនើសំុឥណទន
ព៊ីប្នឹោះស្ថា នធ្ គារនិងម្៊ីប្កូហិរញ្ញ វតាុ ដូច្ជាវតាុរញ្ច ំ លេធភាពកនុងការសងរំណុល ដទនការអាជ៊ីវកម្ម និងអនកធា 
ជាទដើម្ ។ កនុងច្ំទណ្តម្លកាខ្ណ័ឌ ទងំទនោះប្នោឹះស្ថា នធ្ គារយកច្ិតាេុកោកសំ់ខានទ់លើវតាុរញ្ច ំ នងិដទនការអាជ៊ីវកម្ម
ដដលការណ៍ទនោះអាច្ជារញ្ហ ប្រឈម្សប្មារ់ប្រជាពលរដឋទៅេ៊ីជនរេ ដដលម្ិនមានរេង់ទៃោះនិងរេង់ដ៊ីប្តឹម្ប្តូវ 
កដូ៏ច្ជា ប្ករម្ហ ុនតូច្ ដៗដលម្និមានការទរៀរច្ំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុនិងដទនការអាជ៊ីវកម្មច្ាស់លាស់ ។ ទោយដ ក 
ប្នឹោះស្ថា នម្៊ីប្កូហិរញ្ញ វតាុពិនតិយទម្ើលសំខានទ់លើលេធភាពកនុងការសងរំណុលនងិវតាុរញ្ច  ំ ទហើយប្នឹោះស្ថា នកព៏ិចារណ្ត 
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អំព៊ីអនកធា ទងដដរ ខ្ណៈដដលដទនការអាជ៊ីវកម្មប្តូវបានយកច្ិតាេុកោកត់ិច្តចួ្ ។ កនុងច្ំទណ្តម្ឥណទនដដល
ប្នឹោះស្ថា នធ្ គារនិងម្៊ីប្កូហិរញ្ញ វតាុបានទាល់ជូនអតិថ្ជិនដដលមានប្េពយរញ្ច  ំរមួ្មាន ៖ រេងដ់៊ីនងិរេងអ់ាគារ ៧៩% 
និង ច្លនប្េពយទទេងៗ ៣១% ។ ទលើសព៊ីទនោះ ប្នោឹះស្ថា នបានរង្ហហ ញថា ទរើទទោះជាអតិថិ្ជនម្ិនមានប្េពយ
រញ្ច ំក៏ទោយ ប្រមាណ ២០% និង ៥៤% ផ្នអនកោក់ កយទសនើសំុ បានេេួលឥណទនព៊ីប្នោឹះស្ថា នធ្ គារ
និងម្៊ីប្កូហិរញ្ញ វតាុ ខ្ណៈដដលអតិថ្ិជនប្រមាណ ៥៣% និង ២៧% ដដលោក ់កយទសនើសំុទោយម្និមាន
ដទនការអាជ៊ីវកម្ម អាច្េេួលបានឥណទនព៊ីប្នឹោះស្ថា នធ្ គារនិងម្៊ីប្កូហិរញ្ញ វតាុ ។ 

ច្ំទ ោះការប្បាកប់្រចាឆំ្ន  ំ កម្ច៊ីព៊ីប្នឹោះស្ថា នធ្ គារមានអប្ាទរជាងប្នឹោះស្ថា នម្៊ីប្កូហិរញ្ញ វតាុ ។ ជាេូទៅ 
ការប្បាកអ់របររមាផ្នកម្ច៊ីព៊ីប្នឹោះស្ថា នធ្ គារមានអប្ាច្ទ េ ោះព៊ី ៦% ដល់ ៨% នងិ អប្ាអតិររមិាច្ទ េ ោះព៊ី ៩% 
ទៅ ១១% ខ្ណៈដដលការប្បាកអ់របររមាផ្នកម្ច៊ីព៊ីប្នឹោះស្ថា នម្៊ីប្កូហិរញ្ញ វតាុមានអប្ាច្ទ េ ោះព៊ី ១៨% ដល់ ២០% 
និង អប្ាអតិររមិាភានទប្ច្ើនធ្ំជាង ២៣% ទងដដរ ។ ការទាល់ឥណទនច្ំទ ោះវស័ិយកសិកម្ម ប្តូវបាននិតអប្ា
ប្រហាកប់្រដហលគាន នឹងការទាល់ឥណទនដល់វស័ិយទទេងទេៀតដដរ ទហើយភានទប្ច្ើនផ្នកម្ច៊ីនឺមានរយៈទពលទប្ច្ើនជាង 
៣ឆ្ន  ំ ជាពិទសសឥណទនររស់ប្នឹោះស្ថា នធ្ គារ ខ្ណៈដដលឥណទនររស់ប្នឹោះស្ថា នម្៊ីប្កូហិរញ្ញ វតាុប្រមាណ
ជិត កក់ណ្តា ល មានរយៈទពលទប្ច្ើនជាង ៣ឆ្ន  ំ ។ ឥណទនររស់ប្នឹោះស្ថា នធ្ គារមានេំហធំ្ ំ ដដលមានចារព់៊ី 
៥០០.០០០ ដុលាេ រអាទម្រកិ រហូតដល់ទប្ច្ើនជាង ១០.០០០.០០០ ដុលាេ រអាទម្រកិ ខ្ណៈដដលឥណទនររស់
ប្នឹោះស្ថា នម្៊ីប្កូហិរញ្ញ វតាុ មានេំហំតូច្ជាង៥០០.០០០ ដុលាេ រអាទម្រកិ ។ កនុងទ ោះ ឥណទនររស់ប្នឹោះស្ថា ន
ធ្ គារប្រមាណ ៣១% មានេំហំទប្ច្ើនជាង ១០.០០០.០០០ ដុលាេ រអាទម្រកិ និង ប្រមាណ ៦២% ទៅច្ទ េ ោះព៊ី 
១.០០០.០០០ ដុលាេ រអាទម្រកិ ទៅ១០.០០០.០០០ ដុលាេ រអាទម្រកិ ច្ំដណកប្នឹោះស្ថា នម្៊ីប្កូហិរញ្ញ វតាុវញិ ឥណទន
ភានទប្ច្ើននមឺានេំហពំ៊ី ៥.០០០ ដុលាេ រអាទម្រកិ ទៅ ១០០.០០០ ដុលាេ រអាទម្រកិ ទហើយេនៃឹម្ទនោះ មានឥណទន
ប្រមាណ ៦% ដដលមានេំហំទប្ច្ើនជាង ១០០.០០០ ដុលាេ រអាទម្រកិ និង ប្រមាណ ២០% ដដលមានេំហំ
តិច្ជាង ៥.០០០ ដុលាេ រអាទម្រកិ ។ 

កនុងការសងប្តលរម់្កវញិ មានវធិ្៊ីស្ថស្រសាច្ំននួ ២ ដដលអតថិ្ិជនចូ្លច្ិតាទប្រើប្បាស់ ន ឺវធិ្៊ីស្ថស្រសារងរ់ទំលាោះ 
(Installment) និង វធិ្៊ីស្ថស្រសារងដ់តការប្បាកប់្រចាដំខ្ រចួ្រងប់្បាកទ់ដើម្ទៅចុ្ងប្គា (Balloon) ។ ការណ៍ទនោះ
មានភាពខុ្សគាន រវាងប្នឹោះស្ថា នធ្ គារនិងប្នឹោះស្ថា នម្៊ីប្កូហិរញ្ញ វតាុ ទោយអតិថ្ិជនររស់ប្នឹោះស្ថា នធ្ គារភានទប្ច្ើន
ទប្ជើសទរ ើសវធិ្៊ីស្ថស្រសារងរ់ទំលាោះកនុងការសងរំណុលជាងវធិ្៊ីស្ថស្រសារងដ់តការប្បាកប់្រចាដំខ្ រចួ្រងប់្បាកទ់ដើម្ទៅចុ្ងប្គា 
ខ្ណៈដដលអតិថ្ិជនររស់ប្នឹោះស្ថា នម្៊ីប្កូហិរញ្ញ វតាុនិយម្ការសងរំណុលាម្វធិ្៊ីស្ថស្រសារងដ់តការប្បាកប់្រចាដំខ្ រចួ្
រងប់្បាកទ់ដើម្ទៅចុ្ងប្គា ជាងវធិ្៊ីស្ថស្រសារងរ់ទំលាោះ ។ េនៃឹម្ទនោះ មានអតិថ្ជិនម្យួច្នំួនបានទប្ជើទរ ើសវធិ្៊ីស្ថស្រសា
រងា់ម្រដូវកាល (Seasonal Repayment) ទងដដរ ។ ឥណទនម្និដំទណើ រការច្ំទ ោះវស័ិយកសិកម្មហាកម់ាន
កប្ម្តិទរ ទោយអប្ាផ្នការខាតរងរ់រស់ប្នឹោះស្ថា នធ្ គារនិងម្៊ីប្កូហិរញ្ញ វតាុប្រមាណ ៧០% នឺតិច្ជាង ០,៥% 
ទហើយប្នឹោះស្ថា នភានទប្ច្ើនបានរង្ហហ ញថា ប្រសិនទរើប្នឹោះស្ថា នពិនិតយទ ើញថាវស័ិយកសិកម្ម ជាពិទសសវស័ិយប្សូវ
-អងករមានការរ ៊ីកច្ទប្ម្ើនជាលំោរ ់ទ ោះប្នឹោះស្ថា ននងឹយកច្តិាេុកោករ់ដនាម្កនុងការពប្ង៊ីកឥណទនដល់វស័ិយទនោះ ។ 
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៤. ការសននដិ្ឋា ននងិ្ផ្តលស់ោប្លស់លើការផ្តលហ់រិញ្ញប្បទានដលវ់សិយ័កសកិម្ម 

 េនៃឹម្នងឹការរ ៊ីកច្ទប្ម្ើនផ្នវស័ិយកសិកម្ម កដូ៏ច្ជាការយកច្ិតាេុកោកព់៊ីរាជរោឋ ភ្បិាលទលើវស័ិយកសិកម្ម 
វស័ិយទនោះមានការរ ៊ីកច្ទប្ម្ើនជាលំោរ ់ ដដលឆេុោះរញ្ច ងំទោយកំទណើ នផ្នការ ទំច្ញអងករ ។ រ៉ាុដនា ទរើទទោះជាការ
 ទំច្ញមានកំទណើ នជាលំោរក់ទ៏ោយការសិកាបានរង្ហហ ញថា វស័ិយប្សូវ-អងករប្រឈម្និងរញ្ហ ម្យួច្នំួន ដូច្ជា ៖ 
ប្រជាកសិករម្និអាច្េេួលបានេិននទលព៊ីការោដំំណ្តបំ្សូវាម្ការរពំឹងេុក ទោយស្ថរពងឹដទែកទប្ច្ើនទលើអាកាសធាតុ 
ទហើយកសិករនិងទរាងមា៉ា សុ៊ីនកិនប្សូវប្រឈម្នឹងការរកេ៊ីទារ និងការច្ំណ្តយផ្ថ្េទដើម្ខ្ពស់កនុងការទលិតប្សូវ-អងករ ។ 
េនៃឹម្ទនោះ ទរើទទោះជាទរាងមា៉ា សុ៊ីនកិនប្សូវប្រមាណ ៣៥% បានទលើកទ ើងថាការខ្វោះខាតធ្នធានហិរញ្ញ វតាុជារញ្ហ
ប្រឈម្ច្ម្បង រ៉ាុដនាមានប្រជាកសិករម្យួច្ំននួតូច្រ៉ាុទណ្តណ ោះដដលបានទលើកទ ើងអពំ៊ីរញ្ហ ទនោះ ទហើយការលំបាក
កនុងការេេួលបានហិរញ្ញរបទនព៊ីប្នឹោះស្ថា នធ្ គារនិងប្នឹោះស្ថា នម្៊ីប្កូហិរញ្ញ វតាុ នឺទោយស្ថរការខ្វោះខាតវតាុរញ្ច ំនិង
អប្ាការប្បាកខ់្ពស់ ។ នួររញ្ជ កទ់ងដដរថា ការយល់ដឹងអំព៊ីតប្ម្ូវការជាកដ់សាងនិងការទប្រើប្បាស់ធ្នធានហិរញ្ញ វតាុ 
នឺមានស្ថរៈសំខានណ់្តស់សប្មារធ់ា បាននូវភាពទជានជយ័ររស់អាជ៊ីវកម្ម ទហើយការទប្រើប្បាស់ធ្នធានហិរញ្ញ វតាុ
ឲ្យច្ំទគាលទៅនិងប្តមឹ្ប្តូវ រតឹដតសំខានដ់ថ្ម្ទេៀតទដើម្ប៊ីរង្ហក រការខាតរងធ់្ានធ់្ារដល់អាជ៊ីវកម្ម ។ ច្ំទ ោះការទាល់
ហិរញ្ញរបទន ប្នឹោះស្ថា នធ្ គារនិងប្នឹោះស្ថា នម្៊ីប្កូហិរញ្ញ វតាុបានយកច្ិតាេុកោកយ់៉ា ងខាេ ងំកនុងការទាល់ឥណទន
ដល់វស័ិយកសិកម្ម កនុងទ ោះឥណទនប្រមាណ ១៥,៥% ផ្នររមិាណឥណទនសររុររស់ប្នឹោះស្ថា ន ប្តូវបានទាល់
ដល់វស័ិយកសិកម្ម ។ 

 ទយងាម្លេធទលផ្នកាសិកាប្ស្ថវប្ជាវ ទដើម្ប៊ីរទងកើនហិរញ្ញរបទនវស័ិយកសិកម្ម ប្នោឹះស្ថា នធ្ គារនិង
ប្នឹោះស្ថា នម្៊ីប្កហិូរញ្ញ វតាុ អាច្នឹងពិចារណ្តទលើវធិានម្យួច្នំួនដូច្ខាងទប្កាម្ ៖ 

 កនុងការទាល់ឥណទនដល់អតិថ្ិជន ប្នឹោះស្ថា នអាច្ពិចារណ្តទលើលេធភាពផ្នការសង ជាជាងវតាុរញ្ច ំ
ដូច្ជា ការទប្រើប្បាស់េិនននយ័ឥណទនររស់ការយិល័យឥណទន កនុងការវភិាននិងវាយតផ្ម្េនុណភាព
អតិថ្ិជន ដដលអាច្ជំរញុឲ្យអតិថ្ិជនដដលពុំមានប្េពយរញ្ច អំាច្មានលេធភាពេេួលបានហិរញ្ញរបទន 
ទដើម្ប៊ីរទងកើនជ៊ីវភាពរស់ទៅ កដូ៏ច្ជាការរទងកើនឱកាសដល់ប្នោឹះស្ថា នកនុងការពប្ង៊ីកច្ំដណកេ៊ីទារឥណទន
ដដលមានភាពរងឹមា ំ 

 ការេេួលយកដតអច្លនប្េពយ (លំទៅោឋ ន ដ៊ីធ្េ៊ី និង អគារ ជាទដើម្) ជាប្េពយរញ្ច ំ បានរងកឲ្យអតិថ្ិជន
ដដលម្និមានអច្លនប្េពយ ដតមានច្លនប្េពយ ម្និអាច្មានលេធភាពេេួលបានឥណទនព៊ី
ប្នឹោះស្ថា ន ។ ប្នោឹះស្ថា ននួរពិចារណ្តទលើច្លនប្េពយទទេងទេៀតទប្ៅព៊ីអច្លនប្េពយ ដូច្ជា ៖ 
- ការទាល់ហិរញ្ញរបទនស្ថរទពើភ្ណ័ឌ  (Inventory Financing) នឺជាប្រទភ្េម្យួផ្នការទាល់ឥណទន

ឬប្បាកក់ម្ច៊ីរយៈទពលខ្េ៊ី ទោយេេួលយកស្ថរទពើភ្ណ័ឌ ជាវតាុរញ្ច ំសប្មារប់្បាកក់ម្ច៊ី ប្រសិនទរើ
អនកខ្ច៊ីប្បាកម់្និមានលេធភាពសង   

- ការទាល់ហិរញ្ញ របទនាម្រញ្ច ំសាុក (Warehouse Receipt Financing) នឺជាេប្ម្ង់ម្ួយ
ផ្នការទាល់ហិរញ្ញរបទនស្ថរទពើភ្ណ័ឌ  ទោយអតិថ្ិជនទប្រើប្បាស់វកិយ័រប័្តរញ្ជ កព់៊ីេនំិញដដល
ខ្េួនមានទៅកនុងឃ្េ ងំសាុក ជាវតាុរញ្ច ំសប្មារធ់ា ទលើប្បាកក់ម្ច៊ីររស់ខ្េួន ទហើយឃ្េ ងំសាុកេំនិញ
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ទនោះអាច្ជាឃ្េ ងំស្ថធារណៈ ដដលបានេេួលស្ថគ ល់ទោយអនកទាល់ប្បាកក់ម្ច៊ី ឬ ជាឃ្េ ងំដដល
សាិតទៅកនុងេ៊ីាងំររស់អនកខ្ច៊ី ប្នរប់្នងទោយភាន៊ីឯករាជយេ៊ីរ៊ី ។ 

 ការរទងកើនការយល់ដឹងររស់កសិករ សមានម្កសិករ និងទរាងមា៉ា សុ៊ីនកិនប្សូវ អំព៊ីទលិតទលនិងទសវា
ហិរញ្ញ វតាុ កដូ៏ច្ជាការទប្រើប្បាស់ធ្នធានហិរញ្ញ វតាុឲ្យបានប្តមឹ្ប្តូវ ទដើម្ប៊ីជំរញុឲ្យការទប្រើប្បាស់ធ្នធាន
ហិរញ្ញ វតាុ ឲ្យមានប្រសិេធភាពនិងច្ំទគាលទៅ 

 ការរណាុ ោះរណ្តា លជាម្ូលោឋ នដល់កសិករ សមានម្កសិករ និងទរាងមា៉ា សុ៊ីនកនិប្សូវ អំព៊ីការទរៀរច្ំ
ដទនការអាជ៊ីវកម្ម ការកតប់្ា និងការទរៀរច្ំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ ទដើម្ប៊ីរទងកើនជំទនឿេុកច្តិាព៊ីប្នឹោះស្ថា ន
ទាល់ហិរញ្ញរបទន 

 ការខ្ិតខ្ំដសវងយល់រដនាម្ររស់ប្នឹោះស្ថា នធ្ គារនិងប្នឹោះស្ថា នម្៊ីប្កូហិរញ្ញ វតាុ  អំព៊ីដំទណើ រការនិង
ទលិតទលប្សូវ-អងករ ទដើម្ប៊ីពប្ងឹងនុណភាពផ្នការទាល់ឥណទនទលើវស័ិយទនោះ  

 ការរទងកើនទាល់ប្បាក់កម្ច៊ីជាប្បាក់ទរៀល ដដលអាច្សប្ម្ួលដល់ប្រតិរតាិការេិញសមាា រៈកសិកម្ម
និងវតាុធាតុទដើម្ររស់កសិករ ទោយស្ថរប្រតិរតាិការភានទប្ច្ើនេូទត់ជាប្បាក់ទរៀល ។ 
 

ជាម្យួគាន ទងដដរ ការចូ្លរមួ្ព៊ីស្ថា រន័នងិភាន៊ី កព់ន័ធទទេងទេៀត កអ៏ាច្នឹងរទងកើនលេធភាពដល់កសិករ 
កនុងការេេូលបានហិរញ្ញរបទនព៊ីប្នឹោះស្ថា នធ្ គារនិងម្៊ីប្កូហិរញ្ញ វតាុ ទងដដរ ដូច្ជា ៖ 

 ការពប្ងឹងទហោឋ រច្ សម្ពន័ធ ដូច្ជា ប្រពន័ធធារាស្ថស្រសា និង ទេូវថ្នល់ ជាទដើម្ ទដើម្ប៊ីសប្ម្ួលដល់ការោដុំោះ
និងដឹកជញ្ជូ នដណំ្តបំ្សូវ ដដលជាកាា សំខានក់នុងការរទងកើនទលនិងការកាតរ់នាយផ្ថ្េទដើម្ទលិត 

 ការធា បាននូវេ៊ីទារនិងតផ្ម្េប្សូវដដលអាច្េេួលយកបាន ច្ំទ ោះទលិតទលប្សូវដដលកសិករ
ប្រម្ូលបាន ប្ពម្ទងំការពប្ង៊ីកេ៊ីទារសប្មារ ់ទំច្ញអងករ  

 ការទាល់សិេធិកានក់ារទ់លើអច្លនប្េពយាម្រយៈការចុ្ោះរញ្ជ ៊ីដ៊ីធ្េ៊ីររស់ប្រជាជន ជាពិទសសទៅតំរន់
ជនរេ ដដលជំរញុឲ្យកសិករង្ហយប្សួលទប្រើប្បាស់រណ័ណ កម្មសិេធិអច្លនប្េពយ សប្មារជ់ាវតាុរញ្ច ំ
កនុងការខ្ច៊ីប្បាកព់៊ីប្នឹោះស្ថា នធ្ គារនិងហិរញ្ញ វតាុ ។ 
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ឯកស្ថរសោង្ 

១- វេិាស្ថា នជាតិសាិតិផ្នប្កសួងដទនការឆ្ន ២ំ០១៥  

២- ធ្ គារជាតិផ្នកម្ពុជា ឆ្ន ២ំ០១៥ “របាយការណ៍ប្តួតពិនតិយប្រចាឆំ្ន ”ំ ភ្នទំពញ 

៣- ទលខាធ្ិការោឋ នប្ច្កទច្ញចូ្លដតម្យួសប្មាររ់ំទញញដរររេ ទំច្ញអងករ “របាយការណ៍ស្ថា នភាពផ្ន
ការ ទំច្ញអងករឆ្ន ២ំ០១៥” ភ្នទំពញ  

៤- ធ្ គារអភ្វិឌ្ឍនអ៍ាសុ៊ី (Asian Development Bank – ADB) 
http://www.adb.org/countries/cambodia/economy (០២/០៨/២០១៦) 

៥- រាជរោឋ ភ្បិាលកម្ពុជា ឆ្ន ២ំ០១០ “ទគាលនទយបាយសា៊ីព៊ីការជំរញុទលិតកម្មប្សូវនិងការ ទំច្ញអងករ” 
ភ្នទំពញ 

៦- រាជរោឋ ភ្បិាលកម្ពុជា ឆ្ន ២ំ០១៣ “យុេធស្ថស្រសាច្តុទកាណ”  ទដើម្ប៊ីកំទណើ ន ការង្ហរ សម្ធ្ម្ ៌និង ប្រសិេធិភាព
ទៅកម្ពុជា ដំណ្តកក់ាលេ៊ី៣ ររស់រាជរោឋ ភ្បិាលន៊ីតិកាលេ៊ី៥ ផ្នរដឋសភា ភ្នទំពញ 

៧- ប្កសួងកសិកម្ម រុកាា ប្រមាញ់ និង ទនស្ថេ ឆ្ន ២ំ០១១ “ដទនការសកម្មភាពសប្មារ់អនុវតា ឯកស្ថរ
ទគាលនទយបាយ សា៊ីព៊ីការជរំញុទលិតកម្មប្សូវ និងការ ទំច្ញអងករ” ភ្នទំពញ 

៨- ប្កសួងកសិកម្ម រុកាា ប្រមាញ់ និង ទនស្ថេ ឆ្ន ២ំ០១៣ “សម្ិេធទលសំខាន់ៗររស់ ប្កសួងកសិកម្ម 
រកុាា ប្រមាញ់ និង ទនស្ថេសប្មារស់នាិសុខ្ទសបៀង និងកំទណើ នទសដឋកិច្ច ច្៊ីរភាព ការអភ្វិឌ្ឍន ” ភ្នទំពញ 

៩- ស្ថជ៊ីវកម្មហិរញ្ញ វតាុអនារជាតិ ឆ្ន ២ំ០១៥ “អងករកម្ពុជា” សកាា នុពលនិងយុេធស្ថស្រសា ទំច្ញ កសិអាជ៊ីវកម្ម
កម្ពុជា ទលខ្ ៤  

១០- អងកការម្ហូរអាហារនងិកសិកម្ម ឆ្ន ២ំ០១៤ “FAOStat Online Database” 

  http://faostat.fao.org (២៣/០៩/២០១៤)  
១១- ធ្ គារពិភ្ពទលាក ឆ្ន ២ំ០១៣ “ការសិកាអំព៊ីការេេួលបានទសវាហិរញ្ញ វតាុររស់សហប្គាសកសិអាជ៊ីវកម្ម ខាន តតូច្

និងម្ធ្យម្ទៅកម្ពុជា” ឯកស្ថរប្ស្ថវប្ជាវរទច្ចកទេស ររស់ ការយិល័យអភ្វិឌ្ឍនជ៍នរេ ធ្នធានធ្ម្មជាតិ និង វស័ិយ
ររសិ្ថា ន ទៅតំរនអ់ាសុ៊ីខាងទកើតនិងបា៉ា សុ៊ីហវិក  

http://www.adb.org/countries/cambodia/economy
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