
១. ររព័ន្ធស្រោចររពខ្នា តតូច ជួយករិកររកីរកបស្ ក្ើន្ផលិតភាពករិកម្ម 
 

លលក ឈីម ឃន អាយុ ៥៦ឆ្ន ាំ ជាកសិកររស់កនុងភូមសិង្ងែ ឃុាំលសតើងជយ័ ស្សុកលជើងព្ស្ៃ មានកូន ៨នាក ់ស្សី២នាក ់ស្រុស៦នាក ់ង្ែសៃវព្ងងមានង្ែ២នាក់
លេ ងិែលស្ោមរនទុកររស់គាែ។់ សៃវព្ងងកនុងស្រួសារររស់គាែ ់ មានសមាជិក៦នាក ់ កនុងលនាោះកូន២នាក ់ និង លៅ២
នាក។់ គាែម់ានព្ទទដីង្ស្ស ១ហិកតា កនលោះ និងដីលាំលៅដ្ឋា នែិចែួច។ គាែជ់ាសមាជិកស្កុមង្កលមអជីវភាៃ (លីរ) 
ង្ដលលេើររលងែើែកនុងស្ែីមាសេី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ លនោះ ង្ែមនិទានប់ានេេួលេុនរងវិលស្កុមលៅលឡើយ។ លៅរដូវវសា 
គាែល់ វ្ើង្ស្ស លដ្ឋយលស្រើៃូជស្សូវកនុងស្សុក (ផ្កែ មលោិះ លោង កៃង ់និង រ ាំងជយ័) លលើព្ទទដីង្ដលគាែម់ានទាាំងអស់ លហើយបាន
ទល ស្រមាណ ៃី១២០ លៅ ១៣០ថាំង (ៃី ២,៨លតាន លៅ ៣លតាន) កនុងមយួឆ្ន ាំ កនុងលនាោះគាែេុ់កហូរស្រង្ហល
ពាកក់ណ្ដា ល លហើយស្សូវលៅសល់ លក។់ លៅរដូវ ស្បាាំង គាែល់ វ្ើស្សូវស្បាាំងែិចែួច លដ្ឋយគាា នេឹកស្ររស់្គាន ់និងគាា ន

ស្រភៃេឹក លៅង្កបរ។ លស្ៅៃីស្សូវ គាែប់ានដ្ឋាំដាំណ្ដាំរមួទស ាំ ដូចជា ឳឡឹក ស្ែសកស់្សូវ និងរង្នលខ្លោះៗ ជាចាំណូលរង្នថម
សស្មារស់្រួសារ។ ដាំណ្ដាំឳឡឹក ទាល់ចាំណូលចាំរងសស្មារស់្រួសារគាែល់ៅរដូវស្បាាំង បានស្បាកស់្រមាណៃី ៣ លៅ ៤
លនលរៀល កនុងលនាោះបានចាំលណញសុេធៃី ១លន លៅ១លនកនលោះ អាស្ស័យលលើែព្មលជីរីម ីនិងេីទារែព្មលង្ទលឳឡឹក។  

 

លៅឆ្ន ាំ ២០១៤ លនោះ គាែម់ានលសចកាីរកីរយយ៉ា ងខ្ល ាំង លដ្ឋយរលស្មាងបានល វ្ើោរជួសជុលស្រឡាយមយួង្ខ្ស និង 
ទាវ រេឹក កនុងែាំរនរ់រស់គាែ ់ ង្ដលអាចជួយ ដល់កសិករស្រមាណៃី ២០០ លៅ ៣០០ស្រួសារ មានព្ទទដីង្ស្សសររុៃី
៣០០ លៅ៤០០ហិកតា លៅង្កបរស្រឡាយ។ មុនលៃលស្រឡាយលនោះជួសជុល មានស្រួសារមយួចាំនួនែូច (ស្រង្ហល១០ស្រួសារ) ល វ្ើស្សូវស្បាាំង មានព្ទទដីសររុ 
ៃី ៥ លៅ ១០ហិកតា លដ្ឋយសារគាា នេឹកស្ររស់្គាន ់លហើយស្រឈមនឹងភាៃស្រងុយស្រថនខ្ពស់។  

 

លដ្ឋយសារមានទាវ រេឹកដូលចនោះ លៅរដូវេឹកស្សក (អស់េឹកលភលៀង) អនកភូមនឹិងអាចែមែល់េឹកេុកលស្រើស្បាស់បាន។ គាែស់ងឃមឹថ លៅឆ្ន ាំលស្ោយស្បាកដជា
មានស្រួសារជាលស្ចើននឹងចារល់ទតើមល វ្ើស្សវូស្បាាំង ឬ ស្សូវមនិស្រោនរ់ដូវ ឬ ដាំណ្ដាំចាំោរ លៅលដើមរដូវវសា។ កនុងលនាោះស្រួសារររស់គាែក់ន៏ឹងៃស្ងីកោរល វ្ើង្ស្ស
ស្បាាំងរង្នថមទងង្ដរ លស្ៅៃីឳឡឹក ស្ែសកស់្សូវ លដើមបរីលងែើនស្បាកច់ាំណូល។ លលើសៃីលនោះ គាែអ់ាចទាញយកេឹកៃីស្រឡាយលនោះ សស្មារល់ស្សាចដាំណ្ដាំជុាំវញិ
ទទោះររស់គាែ ់ និងសស្មារស់ែវពាហនៈទងង្ដរ។ គាែស់ងឃមឹយ៉ា ងមុែមាាំថ ស្រួសារគាែ ់ និងស្រួសារកសិករមយួចាំនួន ា្ំកនុងមូលដ្ឋា នគាែ ់ នឹងេេួលបាន
ទលស្រលយជនល៍ស្ចើនៃីស្រឡាយងាីលនោះ៕ 
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គម្រោងកាត់បនថយភាពររីររ និងអភិវឌ្ឍន៍រសរិមមខ្នា តតូច ម្ៅតំបន់ទម្នេសាប(ធី.ម្អស.ម្អស.ឌ្ី)  
ផដលថ់វកិាអនវុត្តដោយ៖ ធនាគាអភវិឌ្ឍនអ៍ាសុ៊ី  មូលនិធអិនតរជាត្សិម្រាបអ់ភវិឌ្ឍនក៍សិកមម  រោា ភបិាលហ្វ ាំងឡងដ ៏ និង រាជរោា ភបិាលកមពុជា 

 

គម្រោងទម្នេសាប ធី.ម្េស.ម្េស.ឌ៖ី ជួយកែលម្អជីវភាព និងកាតប់នថយភាពរែីរែរបស់របជាជន របោណជា ៦៣មុ្៉ឺនរគួសារ ែនុង១៩៦ឃុុំ ២៨រសុែ  
ែនុងម្េតត បន្ទទ យោនជ័យ ម្សៀម្រាប ែុំពងធ់ុំ ែុំពង់ចាម្ និង តបូងឃ្ុ ុំ តាម្រយៈ (១) ការកែលម្អម្េដ្ឋា រចន្ទសម្ពន័ធជនបទគុំរទដល់ផលិតភាពែសិែម្្ 
(២)ការបម្ងកីនសម្តថភាពបម្ចេែម្ទសរបស់ែសិែរខ្នន តតូច (៣) ការផលិត-ផគតផ់គង់ពូជដុំណុំោនគុណភាព និង (៤) ការផដល់ពត័៌ោនដល់ែសិែរ។  

មាតិកាសម្រមាប់ម្រតីមាសទី ៣ ឆ្ន ាំ ២០១៤ 
 ១. ររព័ន្ធស្រោចររពខ្នា តតូច ជួយករិកររកីរកបស្ ក្ើន្ផលិតភាពករិកម្ម (ស្ោយ KPC-PPMA) 
    ២. ការអនុ្វតតបស្ចេកស្ទរថមី  ស្លើដីចារ់ បាន្ផលររូវគួរជាទីស្ពញចិតត (ស្ោយ SRP-PAEA ) 
    ៣. ទុន្ប វ្ិលរកុម្ ជួយរមាជិកលីគ កកលម្អជីវភាពរគួោរ ររបតាម្ោា ន្ភាពរបរ់គាត់ (ស្ោយ SRP-LICA) 
    ៤.ោាំបកន្លរតរក់ស្រទើ្តាម្បស្ចេកស្ទរ បស្ ក្ើន្រាក់ចាំណូលបួន្ដ្ (ស្ោយ BMC-PAEA ) 
    ៥. ទុន្ប វ្ិលរកុម្កកលម្អជីវភាព ជួយរគួោររកីរក ឲ្យចាប់ស្ផដើ ម្បស្ ក្ើតរបរថមី  ផដល់ចាំណូលស្រចើន្ - ការចិញ្េ ឹម្កក ក្ប (ស្ោយ BMC-LICA) 
    ៦. ទុន្ប វ្ិលរកុម្លីគ អាចជួយរគួោររកីរក បស្ ក្ើន្រាក់ចាំណូលស្ទវដ្ ពីរបរស្រៅករិកម្មខ្នា តតូច (ស្ោយ KPT-LICA) 
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ទាំព័រ ១ / ៤    

ម្រពឹតតិបម្រតព័ត៌មាន 



២. ការអនុ្វតតបស្ចេកស្ទរថមី  ស្លើដីចារ់ បាន្ផលររូវគួរជាទីស្ពញចិតត 
លលក លឡ វចិ  អាយុ៦៥ឆ្ន ាំ រស់លៅភូមសិ្កសាាំង សង្កែ ែស់្ជាវ ស្កុងលសៀមររ លខ្ែតលសៀមររ។ គាែម់ានកូន ៦នាក ់(ស្រុស៥ ស្សី១) ង្ែសៃវព្ងង មានង្ែ២
នាក ់រស់លៅជាមយួគាែ ់និង ស្រៃនធគាែ ់ល ា្ ោះ អ ុែ សាំ អាយុ៦២ឆ្ន ាំ។ ស្រួសារគាែម់ានជីវភាៃរស់លៅរងគួរ ៃីោរង្ករកសិកមា (ល វ្ើង្ស្ស និងដាំណ្ដាំរមួទស ាំ) 
លលើព្ទទដីសររុ ២ហិកតា។ ោរល វ្ើង្ស្សររស់គាែ ់ អនុវែតតាមេាំលរ ់ លរៀនែៗគាន ៃីកសិករលទសងលេៀែកនុងភូមគិាែ ់ លហើយឆ្ន ាំកនលងលៅលស្រើៃូជស្សូវស្សាល 
(ង្សនៃិលដ្ឋរ) ង្ចកៃូជែៗគាន  លស្រើៃូជលស្ចើនដល់លៅ ៨០រីឡូ កនុង១ហិកតា លដ្ឋយសទូងចារ៤់-៥លដើម កនុង១រុមព ង្ែេេួលបានទលស្រមាណ ២លតាន កនុង១
ហិកតា។ លៅរដូវវសា ឆ្ន ាំ ២០១៤លនោះ គាែប់ានចូលរមួជាមយួរលស្មាង កនុងោរល វ្ើរង្កា ញរលចចកលេសស្រៃលវរបកមាដាំណ្ដាំស្សូវ លលើព្ទទដី ២.០០០ង្ម៉ាស្ែោលរ ៉ា 
លដ្ឋយលស្រើៃូជមានរុណភាៃ (ៃូជ ង្សនៃិលដ្ឋរ) លស្រើៃូជចាំនួន ៥រីឡូ (រឺថ ២៥រីឡូ កនុង១ហិកតា) និង ជី តាម       
រលចចកលេស (ររមិាណ និង លៃលលវល) ស្ៃមទាាំង ោរស្ររស់្រងដាំណ្ដាំតាមរលចចកលេស។ រនាទ រៃី់អនុវែតតាម
រលចចកលេសង្ណនាាំររស់មន្តនតីស្កុមគាាំស្េរលចចកលេសកសិកមាស្កុងលសៀមររ មយួរដូវលៃញមក លៅចុងង្ខ្កញ្ញា លនោះ 
គាែប់ានស្រមូលទលៃីង្ស្សរង្កា ញររស់គាែ ់ បានទលស្សូវ ១.១០១រីឡូ ៃីដីល វ្ើរង្កា ញ ២.០០០ង្ម៉ាស្ែោលរ ៉ា
ររស់គាែ។់ ទលេេួលបានលនោះ រិែជាេិននទលលៅ មានស្រមាណជា ៥លតានកនលោះ កនុង ១ហិកតា។ េិននទលលនោះ 
បានលកើនលឡើងស្រមាណជា ២ដងកនលោះ ល្ៀរនឹងេិននទលេេួលបាន តាមេាំលរល់ វ្ើង្ស្សររស់គាែ។់    

 

លដ្ឋយេេួលបានលេធទលលជារជយ័ង្ររលនោះ លលក លឡ វចិ បានអោះអាងថ កមាវ ិ្ ីគាាំស្េរលចចកលេសររស់លនោះ បានទាល់ឲ្យគាែនូ់វចាំលណោះដឹងងាី និងរេ
ៃិលសា្នល៍អៗសស្មារង់្កលមអទលិែកមាដាំណ្ដាំស្សូវ ររស់គាែយ់៉ា ងមានស្រសិេធភាៃ លដ្ឋយេេួលបានេិននទលខ្ពស់ ជួយ ឲ្យស្រួសារគាែរ់លងែើនជីវភាៃ
ោនង់្ែស្រលសើរ។ គាែប់ានសនាថ នឹងង្ចករ ាំង្លករនត ទាាំងៃូជស្សូវ និង ចាំលណោះដឹងរេៃិលសា្នរ៍លចចកលេស ង្ដលេេួលបាន ដល់កសិករដព្េលេៀែ៕  

 
៣. ប វ្ិលរកុម្ ជួយរមាជិកលីគ កកលម្អជីវភាពរគួោរ ររបតាម្ោា ន្ភាពរបរ់គាត់ទុន្ 

 

លលកស្សី ជួន អាន អាយុ៣៤ឆ្ន ាំ មានកូន៣នាក ់មានេីលាំលៅភូមអិញ្ញច ញ កនុងសង្កែ ែ ់នររភនាំ ស្កុងលសៀមររ ជាអនុស្រធានស្កុមង្កលមអជីវភាៃ (លីរ) 
មានសមាជិកសររុចាំនួន២៥នាក ់ (ស្សី៤នាក)់។ ជាកសិករស្រលភេស្ក-១ ស្រួសារគាែ ់មានជីវភាៃដុនដ្ឋរ មុនចូលស្កុមលីរ។ រនាទ រៃ់ីបានចូលកនុងស្កុម

លីរ ោលៃីង្ខ្កកែដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៤មក គាែប់ានខ្ចីស្បាកច់ាំនួន៤០មុនឺលរៀល ៃីេុនរងវិលររស់ស្កុម។ គាែប់ានង្រង
ង្ចកស្បាកល់នាោះ ជាៃីរ ពាកក់ណ្ដត លសស្មារច់ិញ្ច ឹមមាន ់លហើយពាកក់ណ្ដត លលេៀែ សស្មារដ់្ឋាំរង្នលសង្ណត កកួរលលើ
ដីេាំហាំ ២០ង្ម៉ាស្ែ x ៣០ង្ម៉ាស្ែ។  
 

គាែប់ានេិញមានែូ់ច ា្ំចាំនួន២០កាល កនុងលនាោះមានលមៃូជចាំនួន៥កាល ល វ្ើលរងមាន១់ និង េិញចាំណីបាវ ៥
រីឡូ សស្មារល់យជាមយួចាំណីមានស្សារ ់(កនទក ់ចុងអងែរ សាំណល់ទទោះបាយ..) សស្មាររ់ាំរ៉ានមានរ់រស់គាែ។់ 

គាែប់ានេេួលរលចចកលេសចិញ្ច ឹមមាន ់ និង ដ្ឋាំាំសង្ណា កកួរ តាមរយៈោរសួរនាាំជាស្រចាាំៃីមន្តនតីកសិកមាស្កុង
លសៀមររ ៃិលសស ៃីមន្តនតីទសៃវទាយសង្កែ ែ។់ 

 

គាែច់ារល់ទាើមេេួលទលៃីោរចិញ្ច ឹមមានរ់រស់គាែ។់ មកដល់ចុងង្ខ្កញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៤ លនោះ  បានលកម់ាន ់
ចាំនួន ១៥កាល បានស្បាក ់២៧មុនឺ ៥ពានល់រៀល លហើយលស្គាងនឹងលកច់ាំនួន១០កាលលេៀែ លៅចុងង្ខ្ែុលលនោះ 
លដើមបេិីញសមាា រៈសិកាឲ្យកូន លៃលចូលរលវសសោលវញិ និងេុកខ្លោះសស្មារៃ់ស្ងីកោរចិញ្ច ឹមមានរ់រស់គាែ ់
លដ្ឋយេិញលមៃូជរង្នថម ៥កាលលេៀែ។ 
  

រឯីដាំណ្ដាំសង្ណត កកួរវញិ គាែស់្រមូលទលសររុបានស្រមាណជា ១៨០រីឡូស្ោម លហើយលកប់ានស្បាក ់២២មុនឺ លរៀល។ លៅលៃលខ្ងមុខ្លនោះ គាែល់ស្ែៀម
នឹងៃស្ងីកព្ទទដីដ្ឋាំសង្ណា កលនោះរង្នថមចាំនួន ២០០ង្ម៉ាស្ែោលរ ៉ា លេៀែ។ 
  
ោរអនុវែតជាកង់្សតង លដ្ឋយមានោរគាាំស្េរលចចកលេសៃីរលស្មាង ល វ្ើឲ្យគាែេ់េួលបានរេៃិលសា្ន ៍ និង មានជាំលនឿេុកចិែតលលើោរចិញ្ច ឹមមាន ់ និងោរដ្ឋាំ

សង្ណត កកួរ។ គាែប់ានមានស្រសាសនថ៍ “ខុ្្ាំមានជាំលនឿយ៉ា ងមុែមាាំ កនុ ងោរង្កង្ស្រជីវភាៃស្រួសារខុ្្ាំបានស្រលសើ រជាងមុន លដ្ឋយខិ្ែខ្ាំស្រឹងង្ស្រងៃស្ងីកោរ
ចិញ្ចឹមមានជ់ាលកខណៈស្រួសារ និង ដ្ឋាំសង្ណត កកួរររស់ខុ្្ាំ” ។ 
 

 លដ្ឋយលឃើញគាែេ់េួលបានលជារជយ័កនុងោរចិញ្ច ឹមមាន ់សមាជិកលទសងលេៀែលៅកនុងស្កុមលីរ កនុងភូមលិនោះ បានផ្កល ស់រតូរចិែតៃីចងចិ់ញ្ច ឹម ស្ជូក និង លគា 
មកជាចិញ្ច ឹមមាន ់វញិ៕ 
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ទាំព័រ ២ / ៤    



៤. ោាំបកន្លរតរក់ស្រទើ្តាម្បស្ចេកស្ទរ បស្ ក្ើន្រាក់ចាំណូលបួន្ដ្  
 

អនកស្សី អ ុក សាលរឿែ ជាកសិករ រស់លៅភូមតិាវង ឃុាំៃព្នល ស្សុកភនាំស្សុក លខ្ែតរនាទ យមានជយ័ មានសមាជិកស្រួសារ ៣នាក ់(ស្សី ១នាក)់។ ស្រួសារគាែល់ វ្ើ
ង្ស្ស ចិញ្ច ឹមសែវ និងដ្ឋាំរង្នល លដើមបទីគែទ់គងជី់វភាៃស្រចាាំព្ងង។ មុនចូលរមួជាមយួរលស្មាង គាែប់ានដ្ឋាំរង្នល ស្ែសក់
លស្េើង សង្ណត កកួរ ស្ែកួន ស្ែរ ់ លពព ជាលដើម។ ោរដ្ឋាំដាំណ្ដាំទាាំងលនោះ េេួលបានទលែិច លដ្ឋយសារង្ែ ដ្ឋាំតាមេាំ
លរ ់មនិបានអនុវែតតាមរលចចកលេសស្ែឹមស្ែូវ តាមោរលរៀនល វ្ើែៗគាន ង្ែរ៉ាុលណ្ដណ ោះ។ ោរដ្ឋាំស្ែសកត់ាមេាំលរល់លើព្ទទដី 
៣០០ង្ម៉ាស្ែោលរ ៉ា គាែេ់េួលបានទលស្រមាណ ៣០០រីឡូស្ោម លហើយរយៈលៃលស្រមូលទល បានង្ែមយួសបាត ហ៍
អស់ង្ទល លដ្ឋយេេួលបានចាំណូលស្រមាណជា ៣០ មុនឺលរៀល (កនុងលនាោះចាំណ្ដយអស់ស្រមាណ ១២ មុនឺលរៀល)។ 

 

លដើមឆ្ន ាំ ២០១៤ គាែប់ានចូលរមួអនុវែតរលចចកលេសជាមយួរលស្មាង លដ្ឋយល វ្ើជាកសិកររង្កា ញរលចចកលេសដ្ឋាំស្ែសកល់ស្េើង លលើព្ទទដី ៣០០ង្ម៉ាស្ែោលរ ៉ា 
លដ្ឋយអនុវែតតាមរងគាំរលចចកលេសងាី តាមរយៈោរលស្រើៃូជលអ និង រលចចកលេសដ្ឋាំនិងង្ងទាាំ កនុងលនាោះមានទាាំងោរលស្រើ បាល សទិចស្រររង និងោរលស្សាសចស្សៃ
លដ្ឋយស្រៃនធដ័ាំណកេឹ់ក។ កនុងោរល វ្ើរង្កា ញរលចចកលេសងាីលនោះ មន្តនតីគាាំស្េកសិកមាស្សុកភនាំស្សុក បានចុោះមករង្កា ែ់
រង្កា ញរលចចកលេសផ្កទ ល់លៅចាំោរររស់គាែ ់ ដូចជា ោរលស្រើស្រលភេៃូជទតល់ទលខ្ពស់ ោរល វ្ើជីកាំរ៉ាុសតិ៍ ោរលរៀរចាំ
លាយដីរណតុ ោះកូន រលរៀររណតុ ោះកូន ោរស្ររងងប់ាល សទិចលលើរង ោរលរៀរចាំលស្េើង (ល វ្ើៃីដាំណ្ដញ់មង) ោរលរៀរចាំែាំ
លឡើងស្រៃនធល័ស្សាចស្សៃដាំណកេឹ់ក ោរង្ងទាាំ ដ្ឋកជ់ី និង ោរស្រមូលទល។ 

 

លដ្ឋយអនុវែតបានខ្ា រខ់្ាួនតាមរលចចកលេសងាី គាែអ់ាចលរោះស្ែសកប់ានជាលរៀងរល់ព្ងង កនុងរយៈលៃល ២៩ព្ងងដាំរូង 
លហើយលៃលស្ែសកច់ាស់លដើមរនតិច គាែស់្រមូលទលលរៀងរល់ៃីរព្ងងមតង បានចាំនួនស្រមាណជា ១០លលើកលេៀែ។ ររមិាណទលង្ដលគាែស់្រមូលទលមយួ
លលើកៗ មានៃី ២៥ លៅ ៤០រីឡូ លហើយង្ទលវ ា្ំរ៉ាុនៗគាន  ល វ្ើឲ្យបានែព្មលខ្ពស់ជាងស្ែសកដ់្ឋាំោលៃីមុន។  

 

កនុងមយួរដូវដ្ឋាំដុោះ មានរយៈលៃលជិែ៣ង្ខ្  គាែល់រោះបានស្ែសកស់ររុ ស្រមាណ ១.២៦៥ រីឡូ លកប់ានែព្មលជាម្យម ១.៣០០ លរៀល កនុង ១រីឡូ លហើយ
បានស្បាកច់ាំណូលសររុចាំនួន ១.៦៤៤.៥០០លរៀល។ គាែប់ានចាំណ្ដយសររុ (មនិរិែៃី ៃលកមាគាែ)់ សស្មារោ់រដ្ឋាំស្ែសកល់លើកស្រមាណជា ៥៨មុនឺ 
លរៀល លហើយរនាទ រៃ់ីេូទាែច់ាំណ្ដយរចួ  គាែល់ៅសល់ស្បាកច់ាំលណញស្រមាណជា ១លន ៦មុនឺ លរៀល (ស្រមាណ 
២៦៥ដុលល រអាលមរកិ) កនុងមយួរដូវលនោះ។ 

 

កនុងលៃលអនុវែតោរដ្ឋាំស្ែសកត់ាមរលចចកលេសងាីលនោះ មានកសិករកនុងភូមសិ្រមាណជា ១០នាក ់ បានមកលមើលសួរ
នាាំៃីរលចចកលេសងាីលនោះ លហើយមានកសិករមាន កក់នុងភូម ិ បានអនុវែតតាមរលចចកលេសដ្ឋាំរង្នលរលរៀរងាីលនោះ សស្មារ់
ដាំណ្ដាំសង្ណត កកួរ។ អនកស្សី បានមានស្រសាសនថ៍ “ខុ្្ាំរកីរយ និងសរាយចិែតយ៉ា ងខ្ល ាំង លស្ោយៃីបានលចោះដ្ឋាំ
រង្នលលដ្ឋយលស្រើរលចចកលេសងាីលនោះ ល វ្ើឲ្យខុ្្ាំចាំលណញលៃលែិចកនុ ងោរលស្សាចស្សៃ លស្រើេឹកែិចជាងមុន មិនៃិបាកង្ងទាាំលបាចលមា  ង្ទលបានលស្ចើន និងលរោះបាន
លស្ចើនដងជាងមុន។  ខុ្្ាំសូមអររុណចាំលពាោះរលស្មាង ង្ដលបានទាល់រលចចកលេសងាី និង សាំភារៈមយួចាំនួន ដល់ស្រួសារខុ្្ាំ។ ខុ្្ាំនឹងរនតដ្ឋាំរង្នលលនោះ និងរង្នថលទសង
លេៀែ លដើមបរីលងែើនស្បាកច់ាំណូលស្រួសារ “៕  

 
 

៥. ទុន្ប វ្ិលរកុម្កកលម្អជីវភាព ជួយរគួោររកីរក ឲ្យចាប់ស្ផដើ ម្បស្ ក្ើតរបរថមី  ផដល់ចាំណូលស្រចើន្ - ការចិញ្េ ឹម្កក ក្ប 
 

លលក ទុន រឹមហាន អាយុ៥៨ឆ្ន ាំ ស្រៃនធល ា្ ោះ វ ាំង សាវុយឺ មានកូនចាំនួន៧នាក ់ជាស្រួសារស្កីស្កកស្មែិ១ និងមានេីលាំលៅកនុងភូមកិាំស្ៃីង សង្កែ ែល់ភនៀែ 
ស្កុងសិរលីសាភណ័ឌ  លខ្ែតរនាទ យមានជយ័។ លដើមបសី្េស្េងជីវភាៃរស់លៅ ស្រួសារររស់គាែស់្រកររររលស្ចើនមុខ្ រមួមាន 
ចិញ្ច ឹមមានទ់ា លនសាេស្ែី  ល វ្ើង្ស្ស និង លដើរសីុឈនួលដ្ឋាំ និងដកដាំឡូងម ី ង្ដលសររុបានចាំណូល ស្គានង់្ែស្ររ់
ចាំណ្ដយ (ស្រង្ហល ១លនលរៀល កនុង១មយួង្ខ្) លលើ មាូរអាហារ  ោរសិការរស់កូន  សាំលលៀករាំពាក ់ អរគីសនី  
និង សាំភារៈលស្រើស្បាស់លទសងលេៀែ។ ជាម្យម ោែច់ាំណ្ដយសៃវស្រររ់ចួ ស្រួសារគាែល់ៅសល់ស្បាកស់្រមាណៃី ៧ 
លៅ ៨មុនឺលរៀល កនុង១ង្ខ្ៗ។ ចាំណូលលនោះ មនិសមស្សរសស្មារែ់ស្មូវោរស្រួសារគាែល់េ ដូលចនោះលហើយគាែខ់្ាំសវោះ
ង្សវងរកររររង្នថម លដើមបសីនស ាំស្បាកេុ់កសស្មារ ់ោរឈសឺាែ ែ ់ទតល់ឲ្យកូនលរៀនសូស្ែ ស្ៃមទាាំងែស្មូវោរលទសងៗលេៀែ។ 

 

លៅព្ងងេី២៥ ង្ខ្មងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៤ គាែប់ានចូលរមួកនុងស្កុមង្កលមអជីវភាៃ (លីរ)  លហើយស្ែូវបានសមាជិកស្កុម មានគាន  ២៧នាក ់(ស្សី២០នាក)់ លស្ជើស
លរ ើសគាែល់ វ្ើជាស្រធានស្កុមលីរ កនុងភូមគិាែ។់ ដូចសមាជិកលទសងលេៀែង្ដរ គាែប់ានខ្ចីស្បាកៃ់ីស្កុម ចាំនួន៤០មុនឺលរៀល មានោរស្បាក ់២% ខ្ចី រយៈលៃល៦ង្ខ្ 
ៃីព្ងងេី២៧ ង្ខ្មងុិនា ដល់ព្ងងេី២៧ ង្ខ្ ន្ូ ឆ្ន ាំ២០១៤។  គាែយ់កលុយខ្ចីទាាំងអស់ េិញកង្ងែរៃូជបានលមបា២រូ លហើយរមួទស ាំនឹងស្បាកស់នស ាំររស់គាែខ់្លោះ
លេៀែ លរៀរចាំអាងចិញ្ច ឹមល វ្ើៃីែងល់ៅស ូ ព្សបនីឡុង និងេិញចាំណីសស្មារស់ាកលបងចិញ្ច ឹមនិងភ្ាស់កង្ងែរ។ គាែប់ានលរៀនវ ិ្ ីចិញ្ច ឹមនិងភ្ាស់កូនកង្ងែរលនោះ 
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ៃីកសិករមាន កល់េៀែកនុងភូមគិាែ ់ង្ដលបានលរៀនៃីវ ិ្ ីចិញ្ច ឹមកង្ងែរ ៃីរលស្មាងរង្កា ញរលចចកវេិាែាំរនេ់លនលសារ លៅឆ្ន ាំ២០១២ និងតាមរយៈោរសួរនាាំរង្នថម
មន្តនតីរលចចកលេស រមួទាាំងមន្តនតីទសៃវទាយសង្កែ ែទ់ង។  

 

មកដល់ចុងង្ខ្កញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៤លនោះ បានរយៈលៃល៣ង្ខ្លហើយ ង្ដលគាែប់ានចារស់ាកលបងចិញ្ច ឹមនិងភ្ាស់
កង្ងែរ លហើយបានេេួលលេធទលលអ រួរជាេីគារចិ់ែត លដ្ឋយបានលកកូ់នកង្ងែរចាំនួន ៩.៥០០កាល (បានស្បាក ់
៣.៣២៥.០០០លរៀល)  និង កង្ងែរសាចប់ានចាំនួន ១៨៥ រីឡូស្ោម (បានស្បាក ់១.៦០២.៥០០លរៀល)។ លស្ៅៃីលនោះ 
គាែក់ប៏ានសាំរ ាំងេុកនូវកង្ងែរជាំេង់ៗ  ររស់គាែ ់សស្មាររ់ាំរ៉ានេុកល វ្ើបាលមៃូជ ចាំនួន ៦០រូ (លរើរិែជា លុយ រឺ ១លន ៨ង្សន លរៀល)។ គាែប់ានលក់
កូនរង្ងែរកនុងែព្មល ៣៥០លរៀល កនុង១កាល ឲ្យលៅកសិករកនុងភូម ិ រមួទាាំងសមាជិកកនុងស្កុមលីរ ររស់គាែទ់ង និងកសិករលៅភូមងិ្កបរៗ។ ែព្មលលនោះ ទារ
ជាង ោលៃី២ឆ្ន ាំមុន ង្ដលមានែព្មលដល់លៅ ៥០០លរៀលកនុង១កាល លហើយស្ែូវលៅដឹកលដ្ឋយខ្លួនឯងៃីកសិដ្ឋា នភ្ាស់កង្ងែរ លៅស្សុកអូរលស្ៅ។ ចាំង្ណក  
រង្ងែរសាច ់គាែល់កឲ់្យអនកលៅទារេីរមួលខ្ែត ែព្មលៃី៨ពាន ់ លៅ១មុនឺលរៀលកនុង១រីឡូរង្ងែររស់។  គាែប់ានស្បារ់
ឲ្យដឹងថ មកេល់លៃលលនោះ គាែេ់េួលបានស្បាកច់ាំលណញៃីររររង្នថមងាីលនោះ ចាំនួន ៤លន១ ង្សនលរៀល លដ្ឋយ
ចាំណ្ដយលដើមេុនសររុ២លនកនលោះ  លហើយបានចាំណូល ៦លន ៧ង្សនលរៀល។ ោរចិញ្ច ឹមបានលជារជយ័លនោះ 
បានទាកទ់ាញោរចារអ់ារមាណ៍ររស់កសិករលទសងលេៀែ។ គាែប់ានង្ចករ ាំង្លករេៃិលសា្នចិ៍ញ្ច ឹមកង្ងែរដល់
កសិករជាង២០នាក ់ង្ដលកនុងលនាោះមានអនកង្ដលមកេិញកូនកង្ងែរៃីគាែ ់និង កសិករជិែខ្ងលទសងលេៀែ។ គាែក់៏
បានេេួលេសសនកិចចសិកាដកៃិលសា្ន ៍ររស់រុរគលិកមកៃីសាថ រន័នានា ជិែ២០នាក ់ទងង្ដរ។  

 

លៅឆ្ន ាំលស្ោយ គាែន់ឹងៃស្ងីកកង្នលងចិញ្ច ឹមជាមយួលមបារង្ងែរ លដ្ឋយលស្រើលមៃូជ៦០រូ  ង្ដលគាែប់ានសាំរ ាំងេុកឆ្ន ាំលនោះ។ េនទឹមលនោះទងង្ដរ គាែនឹ់ងៃស្ងីក
ោរចិញ្ច ឹមរង្ងែរយកសាច ់លដ្ឋយលស្រើកូនៃូជ ង្ដលភ្ាស់បានររស់គាែ៕់  
 
៦. ទុន្ប វ្ិលរកុម្លីគ អាចជួយរគួោររកីរក បស្ ក្ើន្រាក់ចាំណូលស្ទវដ្ ពីរបរស្រៅករិកម្មខ្នា តតូច 
 

 មងី លហា ហា ែ ជាន្តសតីលមមា៉ា យស្កីស្ក មានកូន៣នាក ់ រស់លៅភូមឈូិក ឃុាំស្រឡាយ ស្សុកលសាទ ង លខ្ែតកាំៃង់្ ាំ។ គាែម់ានរររលកន់ាំរញ្ចុ កលកក់នុងភូម ិ
លៅលៃលលង ច ង្ដលេេួលបានស្បាកច់ាំលណញៃី ៦ពាន ់លៅ ១មុនឹ២ពានល់រៀល ង្ែរ៉ាុលណ្ដណ ោះកនុងមយួព្ងង។ គាែង់្ែងង្ែស្សព្មចងៃ់ស្ងីកមុខ្រររលកន់ាំរញ្ចុ ក

ររស់គាែឲ់្យោនង់្ែ ា្ំរង្នថមលេៀែ លដ្ឋយលកទ់ាាំងស្ៃឹកលង ច រ៉ាុង្នតមនិមានលដើមេុនលដើមបៃីស្ងីក លហើយកម៏និដឹងថ
អាចលៅខ្ចីស្បាកៃី់ណ្ដ ង្ងមទាាំងខ្ល ច មនិអាចរកសងលរវញិរចួ។ គាែប់ានឲ្យដឹងថ “ោរខ្ចីលុយលរ ៃិបាកណ្ដស់ 
លដ្ឋយសារង្ែខុ្្ាំស្ែូវោរខ្ចីែិច លរើខ្ចីឈាួញកនុ ងភូមិ លរទារោរស្បាកៃី់ ១០ លៅ ១៥ភាររយ កនុ ង១ង្ខ្ លហើយស្ែូវមាន
ររស់មានែព្មល ដូចជា រលងដី់ ដ្ឋករ់ញ្ញច ាំលឡើយ។ ឯមីស្កូហិរញ្ា វែថុ វញិ លរែស្មូវឲ្យខុ្្ាំខ្ចីចារៃី់ ១លនលរៀលលឡើង និង
ដ្ឋករ់លងដី់លេៀែ លហើយលរើខុ្្ាំខ្ចី រហូែដល់មយួលនលរៀល ខុ្្ាំគាា នលេធភាៃរងរ់ ាំលលោះស្ររច់ាំនួនស្រចាាំង្ខ្លេ”។ 

 

 តាាំងៃីចូលស្កុមង្កលមអជីវភាៃ(លីរ) មក មងីបានខ្ចីេុនរងវិលររស់ស្កុមគាែ ់ ចាំនួន ៤០មុនឺលរៀល សស្មាររ់យៈលៃល ១ឆ្ន ាំ លដ្ឋយមានោរធានាៃី
សមាជិក ៤នាក ់ កនុងស្កុមររស់គាែ ់ លដើមបៃីស្ងីករររលកន់ាំរញ្ចុ កររស់គាែ។់ គាែប់ានេិញឆ្ន ាំង ា្ំងាីសស្មារស់លេឹកសមលនាំរញ្ចុ កបានលស្ចើនជាងមុន េិញ
ចានងាចងែឹោះងាី ង្ដលទាកទ់ាញអនកហូរឲ្យចារអ់ារមាណ៍ជាងមុន និង េិញអង្ស្ងកងាី មាាំ អាចឲ្យគាែង់្រកបានលស្ចើន
ជាងមុន។ លុយខ្ចីមយួចាំនួនលេៀែ គាែេិ់ញលស្រឿងសស្មារស់លេឹកសមលបានលស្ចើនជាងមុន ង្ដលល វ្ើឲ្យគាែអ់ាច
លកប់ានលស្ចើន លៃញមយួស្ៃឹក និងជួនោលអាចរនតដល់លង ច ។ 
 

ជាលេធទលៃីកិចចស្រឹងង្ស្រងកនុងោរៃស្ងីកមុខ្រររររស់គាែ ់ មងីបានសលស្មចរកស្បាកច់ាំលណញស្រចាាំព្ងង បាន
រហូែដល់ៃីរដង (រឺៃី ១មុនឺ៥ពាន ់ លៅ ២មុនឺ៥ពាន ់ លរៀល) កនុងមយួព្ងង។ រចចុរបនន ជាម្យមកនុង១ង្ខ្ សល់ៃីរងោ់រ និងចាំណ្ដយលទសងៗ មងីអាចលៅ
សល់ស្បាកច់ាំនួនស្រង្ហល ៣០មុនឺលរៀល លលើសោលៃីមុនចូលជាមយួស្កុម ចាំនួនៃីរដង។ មងី  បាននិយយ ទាាំងេឹកមុខ្ញញឹម សរាយរកីរយថ 
“តាមរយៈងវោិស្កុមង្កលមអជីវភាៃលនោះ ស្រួសារខុ្្ាំបាន្ូរធាជាងមុនលស្ចើន លហើយោល យជាអនកលកន់ាំរញ្ចុ កលបកីនុ ងភូមិទង។  ខុ្្ាំរិែថគាា នរញ្ញា  ខុ្្ាំៃិែជា
អាចរកងវោិសស្មារស់ងស្កុមវញិបាន”។  គាែប់ានរង្នថមលេៀែថ ជីវភាៃស្រួសារគាែ ់ ោនង់្ែស្រលសើរជាងមុនជាលាំដ្ឋរ ់ រនាទ រៃ់ីបានចូលស្កុមលីរមក 
លដ្ឋយគាែអ់ាចមានងវោិស្ររស់្គានល់ដើមបេិីញសមាា រៈលស្រើកនុងទទោះ សាំលលៀករាំពាក ់និង សមាា រៈមយួចាំនួនលេៀែសស្មារកូ់ន និងខ្លួនគាែ ់ ស្ៃមទាាំងមានលុយ
សល់ខ្លោះលដើមបៃីស្ងីករររលកន់ាំរញ្ចុ កររស់គាែរ់ង្នថមលេៀែ។ អនកមងី លស្គាងសងល់រងលកន់ាំរញ្ចុ ក និងឥវ៉ានច់ារហួយរនតិចរនតួច លៅមុខ្ទទោះគាែ ់ លដើមប ី
លកឲ់្យបានទាាំងស្ៃឹកទាាំងលង ច។ អនកមងី បានង្ងលងអាំណរុណដល់រលស្មាងេលនលសារ លនោះ  ង្ដលបានជួយ គាាំស្េស្រួសារររស់គាែ៕់ 

ដោបល ់និងទសសនៈ  កនុងអត្ថបទដនេះ ជារបសគ់ដម្រាង និង អនកបដចេ ញដោបលផ់្ទទ ល ់ដដូ្នេះមិនសទុ ធតត្ឆ្ុេះបញ្េ ាំងព៊ីទសសនៈរបសដ់ដគអូភវិឌ្ឍនផ៍ដលថ់វកិាដឡ យ 
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