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របាយការណ៍សង្ខេប 

កិច្ចពិភាកាចច្ករំចែកបទពិង្ោធន៍ពីចំ្ងាយសត ីពី ផែិតកម្មមាន់ចរស និខចសែរច្វ៉ា ក់តម្ម្ៃ  

-------------- 

 

- កាែបរងិ្ច្េទ៖ ១៨ កុម្ភៈ ២០២២ 

- ង្មា៉ោ ខ៖ ០៩:៣០-១១:៣០ នាទីរពឹក 

- ទីតំខ៖ សិកាេ ោលាពីចំ្ងាយតម្រយៈ Zoom 

- អ្នកចូ្ែរមួ្៖ ៣៧ នាក់ 

  

 ង្ោែបំណខម្នកិច្ចរបជុំ៖ 

▪ ពរខឹខចំ្ង្ណេះដឹខ និខការចបខចច្កបទពិង្ោធន៍សត ីពី ការង្ធវ ើអាជីវកម្មរមួ្ង្ែើផែិតកម្មចំ្ណីមាន់ និខ
ចសែរច្វ៉ា ក់តម្ម្ៃ 

▪ ង្ែើកម្ពស់ការផ្លៃ ស់បត រូចំ្ង្ណេះដឹខ និខការជំរុញការង្រៀនសូរតរវខសមាជិកបណ្តត ញកសិង្អ្កូឡូសុី 
▪ បង្ខក ើតែំហរម្នការចបខចច្កចំ្ង្ណេះដឹខង្ផែខៗជាមួ្យនឹខសមាជិកបណ្តត ញកសិង្អ្កូឡូសីុទខំអ្ស់កន ុខ

ការង្ធវ ើអាជីវកម្មរមួ្ង្ែើផែិតកម្មចំ្ណីមាន់ និខចសែរច្វ៉ា ក់តម្ម្ៃ 

 សមិ្ទធិផែ៖ 

ង្លាករសី Manivanh Aliyavong, អ្នកររប់ររខជំនួយឥតសំណខខ្នន តតូច្របចតំំបន់ និខសរម្បសរមួ្ែជាមួ្យ

សមាជិក ALiSEA សរមាបរ់ង្រមាខ ASSET ង្ៅរបង្ទសឡាវ មានសុនទ រកថាោវ រម្ន៍តំណ្តខង្អាយង្លាករស ីLucie 

REYNAUD អ្នកសរម្បសរមួ្ែរបចំតំបន់។ ង្លាករសីបានចណនាំអំ្ពីង្ោែបំណខម្នការចច្ករំចែកសរមាប់ម្ងៃ

ង្នេះ រឺង្ដើម្បីពរខឹខចំ្ង្ណេះដឹខរបស់អ្នកចូ្ែរមួ្ និខចច្ករំចែកបទពិង្ោធន៍របស់ពួកង្យើខង្ែើ ការផែិតកម្ម

ចំ្ណីរបសម់ាន់ជាអាជីវកម្មសមូ្ហភាព និខចសែច្ងាវ ក់តម្ម្ៃមាន់។ ង្ោែបំណខរបស់រង្រមាខ រឺង្ដើម្បីង្ែើក

កម្ពស់ការផ្លៃ ស់បត រូចំ្ង្ណេះដខឹ និខជំរុញការង្រៀនសូរតកន ុខចំ្ង្ណ្តម្សមាជិក ALiSEA ។ រង្រមាខមានបំណខច្ខ់

បង្ខក ើតកចនៃខច្រម្ រេះសរមាប់ការចច្ករំចែកចំ្ង្ណេះដឹខង្ែើបញ្ហា សំខ្នន់ៗទខំង្នេះ ចដែអាច្ង្របើរបាស់បានង្ោយ

សមាជិក ALiSEA ទខំអ្ស់។  បនាទ ប់ម្កង្លាក រួយ សុផែ ង្ែខ្នធិការោា នជាតិ បណ្តត ញកសិង្អ្កូឡូសុីកន ុខ

តំបន់អាសុីអាង្រនយរ៌បចំកម្ព ុជាបានចណនាំវរម ិនសខំ្នន់ៗ និខរង្បៀបវរៈម្នសិកាេ ោលា។ 

▪ វាគ្ម ិនទី១៖  

ង្លាកហុី សុធី អ្នុរបធានរក រម្របឹកាភិបាែសហរម្ន៍រតពខំរសចខ៉ោបានង្ធវ ើបទបងាា ញង្ៅង្ែើរបធានបទ 

“អាជីវកម្មរមួ្លលើផលិតកម្មចំណមីាន់ និងខ្សែច្ចវា៉ា កត់ម្ម្ៃ”។ ង្លាកបានង្ធវ ើបទបងាា ញអំ្ពរីបវតត ិរបសស់ហរម្ន៍

ចដែរតូវបានបង្ខក ើតង្ឡើខង្ៅម្ងៃទី១០ ចសកញ្ហា  ឆ្ន ំ២០១០ ង្ោយមានងវកិា និខមានសមាជិកតិច្តួច្ ប៉ោុចនត

បច្ច ុបបននសហរម្ន៍របសង់្លាកមានសមាជិកចំ្នួន ៥៥នាក់ និខងវកិាចំ្នួនជាខ ១,០០០,០០០ង្រៀែ។ ជាខង្នេះ

ង្ៅង្ទៀត សហរម្ន៍របស់ង្លាកបានផតែ់ង្សវកម្មផែិតចំ្ណីមាន់ និខចិ្ញ្ច ឹម្មាន់ែក់។ ង្ោែបំណខច្ម្បខ

របសស់ហរម្ន៍ រឺបង្ខក ើតរបាក់ចំ្ណូែដែ់សមាជិកសហរម្ន៍ង្ោយរមួ្មានង្ោែបំណខជាក់លាក់ចំ្នួន៣៖ ១.

ច្ខ់ផគត់ផគខ់ការផែិតចំ្ណមីាន់ធម្មជាតិកន ុខតំបន់ ២.) រករបាក់ចំ្ណូែជូនសមាជិកសហរម្ន៍ និខ ៣.) ផែិត

ចំ្ណីមាន់កន ុខរស រកង្ដើម្បី កាត់បនថយការចំ្ណ្តយរបស់កសិករ។ សហរម្ន៍រតពខំរសចខ៉ោង្ទើបផែិតចំ្ណមីាន់ 

និខចិ្ញ្ច ឹម្មាន់បាន៤ចសកនៃខម្កង្នេះ ង្ហើយមានចិ្ញ្ច ឹម្មាន់ចំ្នួន៣០០កាែ និខមានកមាៃ ំខពែកម្មចដែ

ជាសមាជិកង្ដើម្បីច្ិញ្ច ឹម្មានចំ្នួន៣នាក់។ ការផែតិចំ្ណមីាន់ែក់បាន១៣ង្តន និខទទួែបានរបាក់ដុែ

ចំ្ណូែសរុបរបមាណ៦៤៥.២០០ង្រៀែ ។ ង្ទេះជាយ៉ោ ខណ្តក៏ង្ោយ សហរម្ន៍របស់ោត់បានរបឈម្មុ្សនឹខបញ្ហា
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ច្ម្បខង្ែើការទិញធាតុចូ្ែង្ដើម្បងី្អាយមានរុណភាពែអ  និខតម្ម្ៃទប ង្ដើម្បីផែិតចំ្ណមីាន់។ បនាទ ប់ម្ក ក៏

មានសំណួរ និខម្តិសំខ្នន់ៗមួ្យចំ្នួន ចដែអ្នកចូ្ែរមួ្បានង្ែើកង្ឡើខដូច្ខ្នខង្រកាម្៖ 

ម្តិលោបល់ពីលោក សុផល (FNN)៖ សត ីពីការបរាជយ័កន ុខង្ពែង្លាកបានបំង្ពញការងារកន ុខអ្ខគការង្ស

ោក ង្ោយោរសវេះបង្ច្ចកង្ទសកន ុខការទិញវតថ ុធាតុង្ដើម្ និខសម្តថភាពកន ុខការររប់ររខការផទ ុកវតថ ុធាតុ

ង្ដើម្។ 

សំនួរពីលោក ប៉ា ត់ សវុណណ  (GRET)៖ 

១. ង្តើអ្នកដឹខង្ទថាផែិតកម្មចំ្ណមីាន់របស់អ្នកអាច្រកាទុកបានរយៈង្ពែប៉ោុនាម ន? 

 សហរម្ន៍ង្ទើបចតែក់ផែិតបាន៤ចស រុណភាពរតូវបានទទួែោគ ែ់ពីអ្នកង្របើរបាស់។ ង្រពេះសថ ិត

ង្រកាម្ការពិង្ោធន៍របសស់ហរម្ន៍ ដូង្ច្នេះពួកង្យើខនូវមិ្នទន់ដឹខម្ងៃផុតកំណត់របសផ់ែិតង្ៅ

ង្ឡើយង្ទ។ ង្ហើយ 

សហរម្ន៍បានទិញវតថ ុធាតងុ្ដើម្តិច្ ដូង្ច្នេះតម្ម្ៃរឺសពស់។ 

២. ង្តើចំ្ណីចដែអ្នកផែិតមានតម្ម្ៃង្ថាកជាខទីផារប៉ោុនាម ន? 

 តម្ម្ៃង្ថាកជាខទីផារច្ង្នាៃ េះពី ១០០០ ង្ៅ ១៥០០ ង្រៀែកន ុខមួ្យបាវ។ 

 

 

▪  វាគ្ម ិនទី២៖  

ង្លាកឆុខ សុផែ ជារបធានកម្ម វធីិសមារម្ន៍បណ្តត ញកសិករ និខធម្មជាតិ បានង្ធវ ើបទបងាា ញសត ីអំ្ពី “ខ្សែស

ង្វា ក់ផលតិកម្មមាន់កន ុងលសតតកណ្តត ល កំពង់ធំ តាខ្កវ និងស្វា យលរៀង”។ ង្លាកបានបងាា ញពីដារកាម្ ម្នចសែស

ងាវ ក់ផែិតកម្មសតវមាន់ ចដែចប់ង្ផតើម្ពីអ្នកផែិត -> អ្នករបមូ្ែទិញមាន់កន ុខរស រក -> ង្ភាជនីយោា នកន ុខ

រស រក -> ពណិជជករ/អ្នកង្របើរបាស់ចុ្ខង្រកាយ។ អំ្ពីចសែសងាវ ក់ផគត់ផគខ់ កសិករអាច្ផគត់ផគខ់មាន់បានពី ១២ ង្ៅ 

១៣៣ រីឡូរកាម្កន ុខមួ្យររួោរកន ុខមួ្យឆ្ន ំ ង្ហើយជាម្ធយម្កសិករអាច្ែក់បាន ៤៧ រីឡូរកាម្កន ុខមួ្យររួោរ

កន ុខមួ្យឆ្ន ំ។ ង្ទេះជាយ៉ោ ខណ្ត ការផែិតមិ្នទន់អាច្បំង្ពញនូវតរមូ្វការរបសព់ណិជជករបានង្ៅង្ឡើយង្ទ។ 

តម្ម្ៃមាន់ធម្មជាតិច្ង្នាៃ េះពី ១៥,០០០ ង្ៅ ២០,០០០ង្រៀែ ប៉ោុចនតមាន់រក រម្ហ ុនតម្ម្ៃច្ង្នាៃ េះព ី៨,០០០ ង្ៅ ១៣,០០០ 

ង្រៀែ។ ជាម្ធយម្ កសិករអាច្រកចំ្ណូែបាន ៥៨៤,៧០០ង្រៀែកន ុខមួ្យររួោរកន ុខមួ្យឆ្ន ំ (ង្ទើបចតមានការចិ្ញ្ច ឹម្

ជាែកេណៈររួោរ មិ្នទន់មានជារក រម្ង្ៅង្ឡើយង្ទ)។ ង្ែើសពីង្នេះ ង្លាកបានបងាា ញអំ្ពីការវភិារ ចំ្ណុច្ខ្នៃ ំខ 

ចំ្ណុច្ង្សាយ ឱកាស និខការរំរាម្កំចហខ របស់កសិករង្ែើការចិ្ញ្ច ឹម្មាន់។ ង្លាកបានង្ធវ ើការបងាា ញបចនថម្អំ្ពី

បញ្ហា  (ការចរបរបួែតម្ម្ៃ ម្ងៃមាន់ចតខចតធាៃ ក់ចុ្េះកន ុខរដូវចដែមានរតីង្រច្ើន មានអ្នករបមូ្ែទិញតិច្ រុណភាព

មាន់ និខទម្ៃន់មិ្នរតូវតម្ការទិញ) និខដំង្ណ្តេះរោយ (ទំនាក់ទំនខជាមួ្យអ្នករបមូ្ែទិញរចួ្ច្រចពីតម្ម្ៃ 

កសិកររតូវមានចផនការផែិតកម្មជាក់លាក់ ទំនាក់ទំនខជាមួ្យអ្នករបមូ្ែទិញតម្រយៈការង្ធវ ើចផនទីអ្នកទិញ 

និខចកែម្អផែិតកម្ម) ទីផារមាន់ ។ ជាចុ្ខង្រកាយ ង្លាកបានបងាា ញពីចសែសងាវ ក់ផែិតកម្មមាន់ង្សតតង្សៀម្រាប 

និខង្សតតកំពខ់ឆ្ន ំខចដែសមារម៍្បណ្តត ញកសិករធម្មជាតិកំពុខអ្នុវតតន៍ចដែង្ផតើម្ង្ច្ញពី សមារម្ផែិត

ចំ្ណីមាន់ សមាជិកចិ្ញ្ច ឹម្មាន់យកពខ សមាជិកភាា សកូ់នមាន់ សមាជិកចិ្ញ្ច មឹ្មាន់យកោច់្ និខអ្នកែក់

មាន់អាំខ។ ង្លាកបានង្ែើកង្ឡើខថា កសិករមួ្យចំ្នួនឈប់ង្ធវ ើចំ្ណ្តករស រកង្ៅង្ពែពួកង្រង្ធវ ើតម្ង្ោែការណ៍

ចណនាងំ្ោយសមារម្ន៍។ (ពុំមានការសួរសំណួរពអី្នកចូ្ែរមួ្) 

▪ វាគ្ម ិនទី៣៖  

បណឌ ិត ចញ៉ោម្ ោង្រត ជានាយករបចំរបង្ទសរបសអ់្ខគការ Heifer អ្នតរជាតិកម្ព ុជា បានង្ធវ ើបទបងាា ញង្ៅង្ែើ
របធានបទ “ខ្សែច្ចវា៉ា ក់តម្ម្ៃមាន់”។ Heifer អ្នតរជាតិ បានកំពុខពង្នៃ ឿនផល វូង្ឆ្ព េះង្ៅរករបាក់ចំ្ណូែរស់ង្ៅ

របកបង្ោយនិរនត រភាពសរមាប់កសិករខ្នន តតូច្តំខពីឆ្ន ំ ១៩៤៤។ ង្ោែបំណខសំខ្នន់ រឺច្ខ់ង្ែើកទឹកចិ្តតដែ់

កសិករឱយកាៃ យជាសហររិនកន ុខការផគត់ផគខ់បចនៃ  ោច់្ ចផៃង្ឈើង្ៅកាន់ទីផារជាតិ និខអ្នត រជាតិ។ ង្ែើសពីង្នេះ 

Heifer បានផតែ់វ៉ា ក់ោំខសរមាប់សតវ មានការយិែ័យង្ៅភនងំ្ពញតំខពឆី្ន ំ ១៩៩៨ ង្ហើយអ្ខគការង្នេះបានង្ធវ ើ

ការយ៉ោ ខជិតសន ិទធជាមួ្យកសិករ។ Heifer មានយុទធោស្តសត សុសចបៃកពីង្របនត ិច្បនត ចួ្កន ុខវស័ិយកសិកម្ម ង្ហើយវរឺ

ជារំរដូ៏រខឹមាំមួ្យចដែរតូវបានអ្នុវតតន៍ង្ៅកន ុខរបង្ទសចំ្នួន២១ រមួ្មានទវីបអាស្តហវ ិក ទវីបអាង្ម្រកិ និខទវីបអា

សុី។ ង្ដើម្បីង្ធវ ើការជាមួ្យកសិករ រក រម្រតូវបានបង្ខក ើតង្ឡើខង្ដើម្បីជារក រម្ជួយសល នួឯខ ការបណត ុ េះបណ្តត ែសខគម្ (ង្ធវ ើ
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ឱយពួកង្រកាន់ចតមានសម្តថភាព និខង្រៀបចំ្ង្ៅកន ុខសហរម្ន៍កសិកម្ម ង្ដើម្បីពរខឹខសម្តថភាព និខពរខីក

ផែិតកម្មមាន់ និខបចនៃ )។ ង្ៅពីរឆ្ន ចុំ្ខង្រកាយ Heifer បានផ្លៃ ស់បត រូទខំរស រខនូវ 

យុទធោស្តសត ងមីសរមាប់រយៈង្ពែ 10 ឆ្ន ំខ្នខមុ្ស។ ពួកង្របានង្ផ្លត តង្ែើង្ោែការណ៍៤ធំៗ៖ ១. ពរខឹខសហរម្ន៍

កសិកម្មង្អាយមានសម្តថភាពសពស់កន ុខការដឹកនាំ និខររប់ររខោថ ប័ន ២. ពរខឹខ និខពរខីកការង្រៀខររការ

ទទួែបានទុនវនិិង្យរង្ដើម្បីពរខីកអាជីវកម្មកសិកម្មដែ់រក រម្ផែិតមាន់ចរសចសម រ ៣. ង្ែើកកម្ពស់ ការធានានូវ

រុណភាពផែិតផែ និខការផគត់ផគខ់ោច់្មាន់ចរសចសម រកន ុខចសែរច្វ៉ា ក់ទីផារទូែំទូលាយ ៤. ោរំទ និខង្ធវ ើឲ្យរបង្សើរ

ង្ឡើខម្នការផគត់ផគខ់ផែិតផែកសិកម្ម និខរបព័នធ ទីផារឲ្យបានទូែំទូលាយ។ បនាទ ប់ម្កង្លាកបានបងាា ញពី

យុទធោស្តសតរនៃ ឹេះ ម្នការអ្នុវតតរង្រមាខកម្ម វធីិរមួ្មានដូច្ជា ការពរខីកវោិែភាព ការធានាបាននូវចី្រភាព 

និខការពរខឹខភាពជាម្ដរូ។ 

បច្ច ុបបនន  Heifer បានអ្នុវតតង្ៅកន ុខង្សតតចំ្នួន ១១ ម្នរបង្ទសកម្ព ុជា ចដែមានររួោរចំ្នួន ៥៣៣,៣០០ និខ

ង្ធវ ើការង្ែើការផែិតបចនៃ  និខមាន់សុវតថ ិភាព។ ចផនការអ្នារត រឺពរខីកសហរម្ន៍កសិកម្មដែ់ ៥២សហរម្

ន៍។ ង្ទេះជាយ៉ោ ខណ្តក៏ង្ោយ ង្ដើម្បីទទួែបានការោរំទពី Heifer កសិកររតូវបង្ខក ើតសហរម្ន៍រខឹមាំមួ្យចដែ

មានររួោរចបព់ី ១,៥០០ ង្ៅ ៤,០០០ កន ុខសហរម្ន៍មួ្យ។ ង្ហើយង្ដើម្បីបង្ខក ើនរបាក់ចំ្ណូែជាម្ធយម្របស់ររួោរ

ច្ង្នាៃ េះពី ៤,៤៩៨ ដលុាៃ រកន ុខឆ្ន ំ ២០២១ និខ ៧,៧២៨ ដុលាៃ រកន ុខឆ្ន ំ ២០៣០។ ង្ែើសពីង្នេះ Heifer នឹខង្ផ្លត តសំខ្នន់

ង្ែើការចកែម្អង្ែើការង្វច្សចប់ោច់្មាន់សរមាប់ែក់ង្ៅកាន់ទីផារ។ សរមាប់កិច្ចសហការ ម្នការអ្នុវតតរង្រមាខ

កម្ម វធីិភីភីអិ្នភីរមួ្មាន ទី១ ពិនិតយែទធភាពបង្ខក ើតសហភាពសហរម្ន៍កសិកម្មសរមាប់សហរោសង្ែើកកម្ពស់

ផែិតផែមាន់ចរស ទី២ កោខសហរោសចកម្ច្នមាន់ចរសចសម រករមិ្តខ្នន តតូច្ម្ធយម្ ទី៣ កោខសហរោសភាា ស់

មាន់ចរសចសម រសត ខ់ោករមិ្តខ្នន ត តូច្-ម្ធយម្ ទី៤ ោរំទ និខពរខីកវោិែភាពសម្តថភាពផែិតរបស់ររួោរផែិ

តរបស់ររួោរកសិករចិ្ញ្ច ឹម្ង្ម្មាន់បា សរុបចំ្នួន ២៨៥ររួោរ ទី៥ ោរំទ និខពរខីកវោិែភាពសម្តថភាពផែិ

តរបស់ររួោរកសិករផែិតមាន់យកោច់្រសស់ចសម រចំ្នួនជាខ ៤៩០០នាក់ និខទី៦ ោំរទជំរុញកោខង្ហោា

រច្នាសម្ព័នធ ទីផារ ឃ្ៃ ំខរតជាក់ យនយនតដឹកផែកសិកម្ម និខការចច្កចយផែិតផែមាន់ចរសចសម រង្ៅកាន់ទី

ផារ។ សមិ្ទធិផែ ម្នរង្រមាខកម្ម វធីិភីភីអិ្នភីជាជំហានដំបូខ៖ យនយនតបំពក់ទូររតជាក់ចំ្នួន៣ង្ររឿខ យន

យនតមិ្នបំពក់ទូរតជាក់ចំ្នួន៤ង្ររឿខ ម្ង្ធាបាយដឹកជញ្ជ នូរុ៉ឺម្៉ោកកខ់បីចំ្នួន៣៣ង្ររឿខ ផារសហរម្ន៍

កសិកម្មចំ្នួន៥កចនៃខ ការយិែ័យសហរម្ន៍កសកិម្មចំ្នួន៣កចនៃខ និខឃ្ៃ ំខរតជាក់សរមាបផ់ែិតផែ

កសិកម្មចំ្នួន២កចនៃខ។ 

 ចំណ្តបអ់ារម្មណ៏ពីលោក សុភ័ក្រកត  អំ្ពីទីផារកសិផែចដែង្ទើបចតោខសខ់ង្ោយរក រម្ហ ុន Heifer ង្ៅ

ង្សតតម្រពចវខ។ ង្លាកថា ង្លាកសបាយចិ្តតណ្តស់ចដែបានង្ ើញផារង្នេះ ង្រពេះសំណខ់ និខច្មាៃ ក់ង្ម្ើង្ៅ

ោអ តណ្តស់ ង្ហើយវអាច្ជួយោំរទដែ់កសិករកន ុខការែក់ផែិតផែរបស់ពួកង្របាន។ 

 ង្លាកបណឌ ិត ោង្រត បានបចនថម្ថា នឹខមានការោខសខ់ផារមួ្យង្ទៀតចដែរច្នាបទរសង្ដៀខោន ង្នេះ

ង្ៅង្សតតកំពខ់ធំកន ុខង្ពែឆ្ប់ៗង្នេះ។ 

 ចំណ្តបអ់ារម្មណ៍ពីលោក សុធី ផខចដរ ង្លាកសបាយចិ្តត ចដែសហរម្ន៍របស់ង្លាកក៏ង្ផ្លត តង្ែើមាន់

ធម្មជាតិ និខកំពុខចតចសវខរកទីផារផខចដរ។ Heifer មានយុទធោស្តសតែអសរមាប់កសិករ។ ង្ហើយង្លាកក៏

មានសំនួរង្ៅកាន់បណឌ ិតោង្រតផខចដរថា ង្ៅង្សតតតចកវ ង្តើរង្រមាខរបស់អ្នកបានអ្នុវតតន៍ង្ៅសហ

រម្ន៍ណ្តសៃេះ? 

 មាន ៨ សហរម្ន៍ ង្លាកោង្រតចំចតសហរម្ន៍ចំ្បា៉ោ ចរពកង្តត  ង្រពេះោត់ង្ទើបចតទទួែតំចណខជា

នាយករបចំរបង្ទស។ កន ុខរយៈង្ពែ២ឆ្ន ំង្នេះ ង្លាកង្ផ្លត តចតង្ែើយុទធោស្តសត  និខច្កខ ុ វស័ិយប៉ោុង្ណ្តណ េះ។ 

ង្លាក សុធី បានង្សន ើសុំង្ៅដែ់អ្ខគការ Heifer អាច្ជួយង្ៅដែ់សហរម្ន៍រតំកក់។ 

 Heifer នឹខពរខីកការជួយោំរទង្ៅដែ់សហរម្ន៍ង្ផែខង្ទៀត។ របសិនង្បើសហរម្ន៍រតំកក់អាច្

បំង្ពញតរមូ្វការរបស់ Heifer បាន ដូង្ច្នេះពួកង្រនឹខោំរទ ប៉ោុចនត ពួកង្ររតូវបំង្ពញង្អាយររប់នូវ៦

ែកេស័ណឌ របស ់ Heiferជាមុ្នសិន។ ង្លាកបានង្ែើកង្ឡើខថា ង្បើសហរម្ន៍មានសមាជិករតឹម្ចត 

១០០នាក់ វពបិាកកន ុខការអ្នុវតតនូវសកម្មភាព។ Heifer តរមូ្វឱយសហរម្ន៍មានសមាជិកយ៉ោ ខ

ង្ហាច្ណ្តសច់បព់ី ១,៥០០ ង្ៅ ៤,០០០ ររួោរ ង្ដើម្បីង្ធវ ើការជាមួ្យ។ 
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សំណួរពីលោក អ កុ យុទធ (KAFDOC) ម្កពីង្សតតរកង្ច្េះ ង្លាកមិ្នចម្នជាសមាជកិរបស ់ALiSEA ង្ទ ប៉ោុចនត

ង្លាកបានចូ្ែរមួ្របជុំង្ោយោររបធានបទរួរឱយចប់អារម្មណ៍។ ង្លាកបានចណនាំអំ្ពីសហរម្ន៍របស់

ង្លាកថា មានោបំចនៃ  និខរកូច្ឆ្ម ។ សហរម្ន៍របស់ង្លាកមានចត ៥០០ររួោរចតប៉ោុង្ណ្តណ េះ (២០រក រម្)។ ង្តើ

សហរម្ន៍របសង់្លាកអាច្ភាជ ប់ទំនាក់ទំនខជាមួ្យ Heifer សរមាប់ការោរំទទីផារយ៉ោ ខបានដូច្ង្ម្តច្? 

 បច្ច ុបបនន  Heifer កំពុខង្ធវ ើការជាមួ្យរកសួខកសិកម្ម ង្ដើម្បីបង្ខក ើតសហរម្ន៍កសិកម្មថាន ក់ជាតិ 

ង្ហើយនឹខមានបុរគែិក និខសមាភ រៈសរមាប់ផគត់ផគខ់ដែពួ់កង្រ។ ឥឡូវង្នេះ សហរម្ន៍ចំ្នួន ១៥ រតូវ

បានង្រជើសង្រ ើសឱយចូ្ែរមួ្កន ុខការបង្ខក ើតសហរម្ន៍កសិកម្ម និខទទួែបានអាជាា ប័ណណ ពរីកសួខក

សិកម្ម។ កសិករនឹខអាច្ពរខីកសហរម្ន៍របស់សល នួ ង្ហើយកសិករចដែបានង្រជើសង្រ ើសង្នាេះអាច្នឹខ

ង្ធវ ើការជាមួ្យសហរម្ន៍របស់អ្នកនាង្ពែអ្នារត។ ង្លាកបានបចនថម្ថា Heifer បានបណ្តត ក់ទុន

ជាមួ្យសហរម្ន៍មួ្យង្ៅង្សតតកំពខ់ឆ្ន ំខជិត ៧០០,០០០ ដុលាៃ រ ង្ហើយបានផតែក់ារបណត ុ េះបណ្តត ែជា

ង្រច្ើនង្ែើការផែិតបចនៃ  និខមាន់ចដែមានរុណភាពសពស់។ 

 

សំណួរពីលោកទូច (Siya-BS) ៖ ង្តើង្សតតណ្តចដែអ្នកនឹខកំណត់ង្ោែង្ៅង្ដើម្បីសហការជាមួ្យ? ង្ៅង្សតត

ង្សៀម្រាប និខង្សតតបាត់ដំបខ ង្តើអ្នកបានកំណត់ង្ោែង្ៅភូមិ្/ ុំ/រស រកណ្តសៃេះ? ង្ហើយអ្វ ីង្ៅជា

ែកេសណឌទខំរបាំមួ្យរបស ់Heifer? 

 ង្សៀម្រាប ង្ពធិោត់ ម្រពចវខ ោវ យង្រៀខ រួរង្រតៀម្សល នួង្អាយបានែអ  ង្បើមានចំ្ណ្តប់អារម្មណម៍្កង្ធវ ើ

ការជាមួ្យ Heifer ។ ពួកង្រនឹខរបកាសង្ៅង្ែើង្រហទំព័រ BongThom ។ 

 ង្ៅបាត់ដំបខ រឺរស រកសំឡូត និខង្ៅង្សតតង្សៀម្រាប រឺង្លាកច្ខចំចតង្ៅរស រកជីចរកខ។ 

 

 ង្សច្កត ីសនន ិោា ន៖  

ជាចុ្ខង្រកាយ ង្លាក សុផែ បានង្ធវ ើការសរុបង្ែើកិច្ចពភិាកាថា ង្យើខមានវរម ិនចំ្នួន ៣របូ។ វរម ិនទីមួ្យម្កពី

ករមិ្តសហរម្ន៍ វរម ិនទីពីរម្កពីករមិ្តបណ្តត ញ និខវរម ិនទីបីម្កពីករមិ្តជាតិ និខអ្នតរជាតិ។ ង្យើខមាន

អ្នកចូ្ែរមួ្ចំ្នួន ៣៧ នាក់ ង្ហើយពិតជារួរឱយចប់អារម្មណខ៍្នៃ ំខណ្តស់ង្ៅង្ែើការង្ធវ ើបទបងាា ញសត ីពកីារផែិត

ចំ្ណីមាន់។ ងវីតបិតចតសហរម្ន៍រតពខំរសចខ៉ោមិ្នមានឧបករណ៍ររប់រោន់ក៏ង្ោយ ប៉ោុចនត ពួកង្របានពាយម្

ធានានូវរុណភាពផែិតកម្ម និខកាត់បនថយតម្ម្ៃែក់ង្អាយទបជាខទីផារ និខង្លាកក៏បានបចនថម្ង្ៅង្ែើចំ្នុ

ច្ចដែរួរចតរប រខរបយ័តន ង្នាេះរឺរុណភាពម្នការផែិតចំ្ណីមាន់ និខការររប់ររខវតថ ុធាតុង្ដើម្ ង្រពេះង្បើ

ររប់ររខមិ្នែអ  ង្នាេះនឹខង្ធវ ើង្អាយការផែិតមានភាពការបរាជយ័។ ជាខង្នេះង្ៅង្ទៀត សហរម្ន៍នឹខផែិតនូវ

ផែិតផែង្ផែខង្ទៀត ង្ដើម្បីជួយោំរទដែស់មាជិកសហរម្ន៍។ ជាមួ្យនឹខវរម ិនទីពីរ ង្លាកបានចណនាំអំ្ពីសហ

រម្ន៍របសង់្លាកថា សហរម្ន៍ង្នេះក៏មានការផែិតជាចំ្ណីមាន់ និខមាន់អាំខផខចដរ។ FNN មានរំរជូាង្រច្ើន

ង្ដើម្បីបណត ុ េះបណ្តត ែ របសិនង្បើមានតរមូ្វការណ្តមួ្យពីករមិ្តសហរម្ន៍ ជាពិង្សសសរមាប់ សហរម្ន៍កសិម្ម 

និខអ្ខគការង្រៅរោា ភិបាែ។ វរម ិនទី៣ បានង្ធវ ើបទបងាា ញអំ្ពីអ្ខគភាពរបស់ង្លាក ចដែកំពុខង្ធវ ើការកន ុខថាន ក់

ជាតិ។ អ្ខគការរបស់ង្លាកបានង្ធវ ើការោរំទដែស់ហរម្ន៍កសិកម្មជាង្រច្ើនទក់ទខនឹខងវកិា ការបណត ុ េះបណ្តត ែ 

និខសមាភ រៈ។ 

ង្លាករសី Manivanh Aliyavong បានចងៃខសុនទ រកថាសរមាប់បិទវរគសិកាេ ោលាង្នេះ ថាសិកាេ ោលាង្នេះបានរបរពឹតត

ង្ៅរបកបង្ោយចផៃផ្លក  និខង្ជារជ័យខ្នៃ ំខណ្តស់ ង្ោយោរចតមានការចូ្ែរមួ្ពីអ្នកទខំអ្ស់ោន  ង្ោយចូ្ែរមួ្

ចច្ករំចែកបទពិង្ោធន៍ និខម្តិង្យបែ់ជាង្រច្ើន។ សខឃឹម្ថាអ្វ ីៗង្ៅកន ុខការពិភាការបសង់្យើខមាន

របង្យជន៍ ង្ហើយង្យើខអាច្បនត  

ផតែ់នូវរបធានបទង្ផែខង្ទៀត។ របសិនង្បើមានរបធានបទរួរឱយចបអ់ារម្មណ៍ណ្តមួ្យរវខសមាជិក ALiSEA 

សខឃឹម្ថានឹខមានការចច្ករំចែកបនតង្ទៀត។ ង្លាករសីពិតជាសបាយ រ ើករាយណ្តស់ចដែបានចូ្ែរមួ្ ង្ហើយ

សខឃឹម្ថាររប់ោន មានម្ងៃែអ  និខង្ជារជ័យ។ 
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កញ្ហា  ង្អាម្ សុមា៉ោ ែី ក៏បានចងៃខសុនទ រកថាបិទការរបជុំផខចដរ កន ុខនាម្ជារក រម្របឹកាភិបាែរបស ់ ALiSEA។ 

កញ្ហា ក៏មានភាពសបាយរ ើករាយផខចដរចដែបានង្ ើញការចច្ករំចែកចំ្ង្ណេះដខឹ និខបទពិង្ោធន៍ពីវរម ិនសំ

ខ្នន់ៗរបស់ង្យើខជាមួ្យនឹខថាន ក់ជាតិ និខសហរម្ន៍។ វរម ិនសំខ្នន់របស់ង្យើខបានបងាា ញពីបទពងិ្ោធន៍

ង្ជារជ័យ និខបញ្ហា ចដែបានជួបរបទេះចដែអ្នកររប់ោន រួរចតយកចិ្តតទុកោក់។ សូម្អ្ររុណដែ់អ្នកចូ្ែរមួ្

ទខំអ្ស់ចដែបានចូ្ែរមួ្កន ុខរពឹតត ិការណ៍ង្នេះ។ កញ្ហា សខឃឹម្ថា អ្វ ីចដែបានចច្ករំចែកនឹខផតែ់ជាចផៃផ្លក សរមាប់

អ្នកចូ្ែរមួ្ទខំអ្ស់ោន កន ុខការអ្នុវតតសកម្មភាពកន ុខវស័ិយកសិកម្ម។ 
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