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1.0 សាវតារ 
ធៅកនុងរយៈធពលជាងមយួទ្វតសរក៍ៃលងមកធៃេះ វធីិសាស្ត្តទីផ្សារអនាម័យបាៃកាល យជាគំរ៉ូដ៏ធពញៃិយមមយួ 
្ប្មារ់ការធធវីឱ្យប្រធ្ីរធ ងីៃ៉ូវរញ្ហា អនាម័យធៅកនុងប្រធទ្កំពុងអភិវឌ្ឍៃ៍។ វធីិសាស្ត្តធៃេះ ផ្សតល់ៃ៉ូវមធធោបាយ
ប្រករធោយៃិរៃតរភាពកនុងការពប្ងឹងធ្ដឋកិចចកនុងតំរៃ់  រធងកីៃទីផ្សារផ្សលិតផ្សលអនាម័យ្ំខាៃ់ៗធៅកនុងតំរៃ់
ដដលមិៃមាៃការផ្សគត់ផ្សគង់ប្គរ់ប្គ្មៃ់ ៃិង្ប្មារ់អតិថិជៃដដលមាៃប្បាក់ចំណ្៉ូ លទារ ។  

រញ្ហា កងវេះអនាម័យធៅកនុងប្រធទ្កមពុជាប្តូវបាៃធគធធវីការបា ៃ់ប្រមាណ្ថា នាឱំ្យមាៃការខាតរង់ធ្ដឋកិចច
ប្រមាណ្ជា ១៨៧.១លាៃដុលាល រ កនុងមយួឆ្ន ំៗ ធោយសារដតផ្សលអវជិជមាៃធលីរញ្ហា ្ុខភាព។ ការ្ិកាប្សាវប្ជាវ
បាៃរង្ហា ញធទៀតថា ការធប្រីប្បា្់រងគៃ់អនាម័យអាចជយួធលីកកមព្់្ុខភាព ៃិងកាត់រៃថយការចំណាយធៅធលី
រញ្ហា ្ុខភាពផ្សងដដរ។ ្រុរមក វាអាចជួយកាត់រៃថយការខាតរង់ធ្ដឋកិចចចំៃួៃ ៥៩.៩លាៃដុលាល រ។ 

ធលី្ពីធៃេះធៅធទៀត ប្រ្ិៃធរីប្គួសារៃីមួយៗធៅកនុងប្រធទ្កមពុជា មាៃរងគៃ់អនាម័យធប្រីប្បា្់ប្គរ់គ្មន  ធនាេះពកួ
គ្មត់មិៃចំណាយធពលធវលាធប្ចីៃកនុងការរង់ចាធំប្រីប្បា្់រងគៃ់រមួ ឬធដីរធៅរធនាោ ររង់ពា្វាលពា្កាលធនាេះធទ។ 
ជាលទធផ្សល ពកួគ្មត់មាៃធពលធវលាធប្ចីៃកនុងការធធវីការង្ហរធដីមបជីយួធ្ដឋកិចចប្គួសារររ្់ពកួគ្មត់។ កតាត ធៃេះ ក៏
អាចជយួរធងកីៃផ្សលិតផ្សលកនុងប្្ុក្រុរររ្់ប្រធទ្បាៃចំៃៃួ ៣៨.២លាៃដុលាល រ រដៃថមធទៀតផ្សងដដរ។ 

2.0 ប្រវតតិនៃវធីិសាស្ត្តទាក់ទងៃឹងអនាម័យ 
កាលពីធដីមធ យីរាជរោឋ ភិបាល ៃិងអងគការអភិវឌ្ឍៃ៍មយួចំៃួៃដដលធធវីការធលីការជំរុញវ ិ្ ័យអនាម័យ បាៃអៃុវតត
កមមវធីិឧរតថមភធៃ  តាមរយៈការដចករងគៃ់ឥតគិតនថល ឬផ្សដល់ឲ្យៃ៉ូវរដិភាគខលេះ។ ធគធ ញីថាមាៃការ្ិកាជាធប្ចីៃ 
ធតត តធៅធលីប្រ្ិទធភាពនៃការចំណាយររ្់កមមវធីិទាងំធៃេះ។ កមមវធីិឧរតថមភធៃធធវីការង្ហរធតត តធៅធលីដតផ្សលរ េះ
ពាល់នៃអនកធប្រីប្បា្់រ ុធណាណ េះ ដតមិៃបាៃចារ់អារមមណ៍្ពីផ្សលរ េះពាល់ធៅធលីអនកផ្សលិត ឬអនកផ្សគត់ផ្សគង់ធនាេះធទ។  

វធីិសាស្ត្តទីផ្សារអនាម័យខុ្ពីវធីិសាស្ត្តឧរតថមភធៃប្តង់ថា វធីិសាស្ត្តទីផ្សារអនាម័យធតត តធៅធលីអតថប្រធោជៃ៍
ធ្ដឋកិចចររ្់អនកផ្សលិត កនុងធគ្មលរំណ្ងធធវីឱ្យមាៃការរកីចធប្មីៃទីផ្សារផ្សលិតផ្សលអនាម័យធៅកនុងតំរៃ់។ ភាព
ខុ្គ្មន មយួធទៀតគឺថា ធៅកនុងវធីិសាស្ត្តឧរតថមភធៃ ភាន ក់ង្ហរអភិវឌ្ឍៃ៍ជាអនកចំណាយថវកិាទាងំប្្ុង ឬដផ្សនកខលេះនៃ
ការសាង្ង់រងគៃ់  ចំដៃកឯវធីិសាស្ត្តទីផ្សារអនាម័យវញិ អតិថិជៃជាអនកចំណាយប្បាក់ធពញនថលធដីមបទិីញរងគៃ់
មកធប្រីប្បា្់ ធ យីប្បាក់ដដលបាៃពីការលក់រងគៃ់ទាងំធនាេះបាៃ ៉ូរច៉ូលធៅកនុងធ្ដឋកិចចវញិ ធដីមបធីធវីឱ្យទីផ្សារអ
នាម័យមាៃការរកីចធប្មីៃ។ 
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3.0 ប្ករខ័ណ្ឌ ទ្សនាទាៃ  
កមមវធីិទីផ្សារអនាម័យភាគធប្ចីៃប្តូវបាៃអៃុវតតកនុងធគ្មលរំណ្ងពីរ៖  

1. រធងកីៃចំៃៃួអនកទិញរងគៃ់ ឬអនកទទលួធ្វាកមម ធ យីប្្រធពលធៃេះដដរក៏រធងកីៃៃ៉ូវ ្ុខុមាលភាព្ងគម 
ឬធ្ដឋកិចចររ្់អនកដដលធប្រីប្បា្់ផ្សលិតផ្សលធនាេះធៅកនុង្ងគមជាទ៉ូធៅ។ 

2. រធងកីត ៃិងពប្ងឹងប្រព័ៃធទីផ្សារធៅកនុងតំរៃ់ ធដីមបឱី្យពួកធគអាចធធវីប្រតិរតតិការប្រករធោយៃិរៃតរភាព ធ យី
ផ្សតល់ឱ្កា្្ប្មារ់ការផ្សគត់ផ្សគង់ផ្សលិតផ្សល ឬធ្វាកមមទាងំធនាេះ។ 

ធគ្មលរំណ្ងទាងំពីរខាងធលីធៃេះបាៃរញ្ហជ ក់ឱ្យធ ញីថា គំរ៉ូនៃការវាយតនមលធៅធលីដំធណាេះប្សាយធោយដផ្សែកធលីទី
ផ្សាអនាម័យគរួដត ១( វា្់ដវងថា ធតីកមមវធីិធនាេះរធងកីតទីផ្សារ្ប្មារ់ផ្សលិតផ្សលមយួបាៃកប្មិតណា ៃិង ២( វា្់
ដវងពីផ្សលរ េះពាល់ដដលទទួលបាៃពីទីផ្សារធនាេះ )ឧទា រណ៍្ដ៉ូចជា ផ្សលិតផ្សល ឬធ្វាកមម( ធលី្ុខុមាលភាព
ររ្់អនកធប្រីប្បា្់ ៃិងទំ នំៃធ្ដឋកិចចជារមួ។ ធដីមបធីធវីដ៉ូធចនេះបាៃ ជាដំរ៉ូង គំរ៉ូទីផ្សារប្តូវកំណ្ត់ធគ្មលធៅទីផ្សារ រចួ
ធធវីការធប្រៀរធធៀរ ទាងំចំៃួៃផ្សលិតផ្សល្រុរដដលបាៃលក់ ៃិងផ្សលិតផ្សលដដលមាៃតំនលមធយមកនុងទីផ្សារ  រវាង
ធ្ណារយី ៉ូពីរ៖ ធោយមួយធៅកនុងចំធណាមធនាេះ ជាធ្ណារយី ៉ូដដលមាៃកមមវធីិររ្់អងគការវត័ធធីធ្ដ ៃិងមយួ
ធទៀតជាធ្ណារយី ៉ូដដលគ្មម ៃកមមវធីិររ្់អងគការវត័ធធីធ្ដ )Does Not Exist or DNE scenario)។ 

4.0 «កមមវធីិទីផ្សារអនាម័យយុទធសាស្ត្ត្វ័យភាព» ររ្់អងគការវត័ធធីធ្ដ 
រនាោ រ់ពីបាៃ្ិកាប្សាវប្ជាវ ៃិងចងប្កងអ្់រយៈធពលពីរឆ្ន  ំ)ឆ្ន ២ំ០០៩ ដល់ ២០១០( អងគការវត័ធធីធ្ដក៏បាៃ
ផ្សតួចធផ្សតីមរធងកីតកមមវធីិថមីមយួ ធដីមបគី្មបំ្ទរណាត ញអាជីវកមមខាន តត៉ូចដដលធៅថា «អនកផ្សគត់ផ្សគង់» ធដីមបផី្សលិតរងគៃ់ 
ដដលមាៃតនមលទារ។ កមមវធីិធៃេះមាៃធ ម្ េះថា «កមមវធីិទីផ្សាអនាម័យយុទធសាស្ត្ត្វ័យភាព» ធ យីប្តូវបាៃអៃុវតត
្កមមភាពចារ់តាងំពីឆ្ន ២ំ០១១ ដល់ ២០១៧ ធៅតាមរណាត ធខតតធគ្មលធៅររ្់អងគការវត័ធធីធ្ដទាងំ៨ រមួមាៃ
៖ ធខតតបាត់ដំរង នរ លិៃ ធពាធិ៍សាត់ កំពង់ឆ្ន ងំ កំពង់ចាម តប៉ូង មុ ំកំពង់្ពឺ ៃិងធខតតតាដកវ។  

ធៅកនុងទីផ្សារធគ្មលធៅររ្់ «កមមវធីិទីផ្សាអនាម័យយុទធសាស្ត្ត្វ័យភាព» មាៃចំៃៃួខនងផ្សោេះប្រមាណ្ 
១,១៤៥,១៤៩ ធ យីកមមវធីិធៃេះមាៃរយៈធពល៧ឆ្ន  ំគឺចធនាល េះពីនថៃទី១ ដខមករា ឆ្ន ២ំ០១១ ដល់នថៃទី៣១ ដខធន៉ូ ឆ្ន ំ
២០១៧។ 

5.0 ការរធងកីតធ្ណារយី ៉ូដដលគ្មម ៃកមមវធីិររ្់អងគការវត័ធធីធ្ដ )DOES NOT EXIST(   
ធដីមបធីប្រៀរធធៀររវាង កមមវធីិទីផ្សាអនាម័យយុទធសាស្ត្ត្វ័យភាពររ្់អងគការវត័ធធីធ្ដ ធៅៃឹងទីផ្សារធ្ណារយី ៉ូ
ដដលគ្មម ៃកមមវធីិររ្់អងគការវត័ធធីធ្ដ)DNE) ប្តូវបាៃរធងកីតធ ងីដដលមាៃរយៈធពល៧ឆ្ន  ំ ធៅកនុងធខតតចំៃៃួ៨ 
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ដ៉ូចគ្មន ធៅៃឹងកមមវធីិទីផ្សាអនាម័យយុទធសាស្ត្ត្វ័យភាពដដរ។ ធ យីធ្ណារយី ៉ូដដលគ្មម ៃកមមវធីិររ្់អងគការវត័ធធី
ធ្ដ )DNE) ជាធ្ណារយី ៉ូ្ប្មារ់វា្់ដវងទីផ្សារមួយ ដដលធយងី្ៃមត់កនុងករណី្គ្មម ៃកមមវធីិអងគការវត័ធធីធ្ដ។ 

ធៅកនុងធ្ណារយី ៉ូដដលគ្មម ៃកមមវធីិររ្់អងគការវត័ធធីធ្ដ )DNE)  រងគៃ់អនាម័យ្រុរចំៃៃួ ១២០,២៤៨ បាៃ
លក់ ៃិងទទលួបាៃអតថប្រធោជៃ៍អនាម័យ្រុរចំៃួៃ ១២១.៣លាៃដុលាល រ ធៅកនុងទីផ្សារធគ្មលធៅទាងំអ្់។ 
ទាងំធៃេះបាៃរង្ហា ញឱ្យធ ញីថា ធរីប្គួសារៃីមយួៗវៃិិធោគទឹកប្បាក់ចំៃៃួ ១ដុលាល រ ធៅធលីការទិញរងគៃ់ ធនាេះ
ធ្ដឋកិចចៃឹងមាៃការធកីៃធ ងីចំៃួៃ ១.៦៥ដុលាល រ។ បាៃៃ័យថា ធរីធៅកនុងករណី្ដដលគ្មម ៃកមមវធីិទីផ្សាអនាម័យ
យុទធសាស្ត្ត្វ័យភាពររ្់អងគការវត័ធធីធ្ដ ការលក់រងគៃ់ធៅកនុងទីផ្សារកនុងធខតតធគ្មលធៅររ្់ធយងីបាៃច៉ូលរមួ
ចំដណ្កជាទឹកប្បាក់ប្រមាណ្ ៤៨.៦លាៃដុលាល រ ធៅដល់ផ្សលិតផ្សលកនុងប្្ុក្រុរនៃប្រធទ្កមពុជា ធ យីទីផ្សារ
រងគៃ់អនាម័យធៅកនុងធខតតទាងំ៨ មាៃតនមល្រុរប្រមាណ្ ៧៣.៣លាៃដុលាល រ។  

6.0 លទធផ្សលនៃកមមវធីិទីផ្សាអនាម័យយុទធសាស្ត្ត្វ័យភាព 
ធៅកនុងរយៈធពល៧ឆ្ន  ំ នៃកមមវធីិទីផ្សាអនាម័យយុទធសាស្ត្ត្វ័យភាពធៅកនុងទីផ្សារធខតតធគ្មលធៅទាងំ៨ ររ្់ធយងី 
បាៃលក់រងគៃ់្រុរចំៃៃួ ២៤៦,២១២ ដល់អតិថិជៃធៅតាមជៃរទ ធ យីទទលួបាៃអតថប្រធោជៃ៍អនាម័យ
្រុរចំៃៃួ ២៤៨.៣លាៃដុលាល រ។ ដ៉ូធចនេះ ធប្កាមធ្ណារយី ៉ូដដលមាៃកមមវធីិ គឺប្គួសារៃីមយួៗដដលវៃិិធោគទឹក
ប្បាក់ ១ដុលាល រ ធៅធលីការទិញរងគៃ់ នាឱំ្យមាៃកំធណី្ៃធ្ដឋកិចចចំៃួៃ ៣ដុលាល រ។ ធៃេះមាៃៃ័យថា ការលក់រងគៃ់ធៅ
កនុងទីផ្សារធគ្មលធៅធធវីឱ្យមាៃកំធណី្ៃធ្ដឋកិចចចំៃួៃ ១៦៦.២លាៃដុលាល រ។ 

អងគការវត័ធធីធ្ដក៏បាៃរកធ ញីថា កមមវធីិទីផ្សាអនាម័យយុទធសាស្ត្ត្វ័យភាពបាៃធធវីឱ្យមាៃការធកីៃធ ងីប្បាក់
ចំធណ្ញចំៃួៃ ២៣% រដៃថមធទៀត្ប្មារ់អនកផ្សលិតរងគៃ់ )ទាងំអនកផ្សគត់ផ្សគង់ដដលជានដគ៉ូររ្់អងគការវត័ធធីធ្ដ 
ៃិងមិៃដមៃនដគ៉ូររ្់អងគការវត័ធធីធ្ដ( ៃិងប្បាក់ដខ្ប្មារ់កមមករ ៃិងរុគគលិក ធរីធប្រៀរធធៀរៃឹងធ្ណារយី ៉ូ
ដដលគ្មម ៃកមមវធីិររ្់អងគការវត័ធធីធ្ដ )DNE)។ ធៃេះរង្ហា ញឱ្យធ ញីថា កមមវធីិទីផ្សាអនាម័យយុទធសាស្ត្ត
្វ័យភាពពិតជាបាៃជយួពប្ងឹងប្រព័ៃធទីផ្សារកនុងតំរៃ់ តាមរយៈការផ្សគត់ផ្សគង់រងគៃ់ធៅតាមតំរៃ់ធគ្មលធៅនៃកមមវធីិ ។ 
ធ យីធៃេះ មិៃប្តឹមដតជាមធធោបាយដដលមាៃៃិរៃតរភាព ធៅកនុងការផ្សតល់រងគៃ់អនាម័យដល់អនកធប្រីប្បា្់ធៅតាម
ជៃរទរ ុធណាណ េះធទ រ ុដៃតដថមទាងំបាៃរធងកីៃប្បាក់ចំធណ្ញដល់អាជីវកមមខាន តត៉ូច ៃិងផ្សតល់ឱ្កា្ការង្ហរធៅកនុងទី
ផ្សារធគ្មលធៅផ្សងដដរ។  

កមមវធីិទីផ្សាអនាម័យយុទធសាស្ត្ត្វ័យភាព ក៏បាៃកាត់រៃថយការចំណាយររ្់អនកធប្រីប្បា្់ធៅធលីរញ្ហា អនាម័យ
មយួចំៃួៃផ្សងដដរ។ ធៅកនុងកមមវធីិធៃេះ អតិថិជៃចំណាយកនុងតនមលទីផ្សារជាមធយម ២៩០ដុលាល រ ្ប្មារ់រងគៃ់ផ្សលិត
ធោយអនកផ្សគត់ផ្សគង់ដដលជានដគ៉ូររ្់អងគការវត័ធធីធ្ដ ៃិងជាមធយម ៣៩៦ដុលាល រ ្ប្មារ់រងគៃ់ផ្សលិតធោយអនកផ្សគត់
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ផ្សគង់ដដលមិៃដមៃនដគ៉ូររ្់អងគការវត័ធធីធ្ដ។ ការប្សាវប្ជាវររ្់អងគការវត័ធធីធ្ដក៏បាៃរកធ ញីធទៀតថា តនមល
ទាងំធៃេះមាៃចំៃួៃ៥៣%)ករណី្តនមលរងគៃ់ជាមធយមទិញពីអនកផ្សគត់ផ្សគង់ដដលជានដគ៉ូររ្់អងគការវត័ធធីធ្ដ( ៃិង 
៣៥%)ករណី្តនមលរងគៃ់ជាមធយមទិញពីអនកផ្សគត់ផ្សគង់ដដលមិៃដមៃនដគ៉ូររ្់អងគការវត័ធធីធ្ដ( ទារជាងតនមលទីផ្សារ
ធៅកនុងធ្ណារយី ៉ូដដលគ្មម ៃកមមវធីិររ្់អងគការវត័ធធីធ្ដ)DNE) ។ ធៅកនុងៃ័យធៃេះដដរ កមមវធីិទីផ្សាអនាម័យ
យុទធសាស្ត្ត្វ័យភាពបាៃធធវីឱ្យទីផ្សារមាៃកំធណី្ៃៃឹងៃ ៃិងប្រករធៅធោយប្រ្ិទធភាពខាល ងំ(Lean Market 
Growth) ធប្ពាេះអនកធប្រីប្បា្់អាចទទលួបាៃរងគៃ់ពីអនកផ្សគត់ផ្សគង់ ដដលជានដគ៉ូររ្់អងគការវត័ធធីធ្ដ ៃិងមិៃដមៃ
នដគ៉ូររ្់អងគការវត័ធធីធ្ដកនុងតនមលដដលទារជាងមុៃ ធោយសារដតការច៉ូលរមួររ្់អងគការវត័ធធីធ្ដធៅកនុងទី
ផ្សារ។ 

លទធផ្សលនៃគំរ៉ូធៃេះបាៃរង្ហា ញធអាយធ ញីថា កមមវធីិទីផ្សាអនាម័យយុទធសាស្ត្ត្វ័យភាពររ្់អងគការវត័ធធីធ្ដ
ទទលួបាៃភាពធជាគជ័យធៅកនុងធគ្មលរំណ្ង្ំខាៃ់ៗចំៃៃួពីរ គឺបាៃធធវីឱ្យទីផ្សារមាៃការរកីចធប្មីៃ ៃិងកាៃ់ដត
មាៃប្រ្ិទធភាព។ ធៃេះធោយសារដតការលក់រងគៃ់ធៅធលីទីផ្សារនៃធខតតទាងំ៨ ររ្់អងគការវត័ធធីធ្ដបាៃធកីៃ
ធ ងីធប្ចីៃជាងធទវដងពីប្រមាណ្ ១២០,០០០ ធៅ ២៤៦,០០០ ធ យីមាៃការធកីៃធ ងីទាងំគុណ្ប្រធោជៃ៍
្ប្មារ់អនកផ្សលិត ៃិងអនកធប្រីប្បា្់។ 

7.0 ករណី្្ិការវាងទីផ្សារអនាម័យ ជាមយួៃឹងការឧរតថមភធៃ 
វធីិសាស្ត្តឧរតថមភធៃ ៃិងទីផ្សារអនាម័យប្តូវបាៃវាយតនមលរដៃថមធទៀត ធោយមាៃការធប្រៀរធធៀររវាងគធប្មាង ផ្សគត់
ផ្សគង់ទឹកសាែ ត ៃិងអនាម័យជៃរទធៅរឹងទធៃលសារ )TSRWSSSP) ររ្់ធនាគ្មរអភិវឌ្ឍៃ៍អា្ុី )ADB) ធៅៃឹង
កមមវធីិទីផ្សាអនាម័យយុទធសាស្ត្ត្វ័យភាពររ្់អងគការវត័ធធីធ្ដ។ គធប្មាង ផ្សគត់ផ្សគង់ទឹកសាែ ត ៃិងអនាម័យជៃរទ
ធៅរឹងទធៃលសារ មាៃរយៈធពល៤ឆ្ន  ំ ធៅកនុងធគ្មលធៅធធវីឱ្យប្រធ្ីរធ ងីៃ៉ូវការទទលួបាៃទឹកសាែ ត ៃិងអនាម័យ 
ធ យីធលីកកមព្់អនាម័យលែធៅកនុងអាងទធៃលសារនៃប្រធទ្កមពុជា។ គធប្មាងធៃេះ ប្តូវបាៃអៃុវតតធោយនាយក
ោឋ ៃផ្សគត់ផ្សគង់ទឹកជៃរទ )DRWS) នៃប្ក្ួងអភិវឌ្ឍៃ៍ជៃរទ ធ យីប្តូវបាៃផ្សតល់ រិញ្ញរបទាៃ្មបទាៃតាមរយៈ
ជំៃយួឥត្ំណ្ងចំៃៃួ ១៨លាៃដុលាល រ ពីធនាគ្មរអភិវឌ្ឍៃ៍អា្ុី ៃិងវភិាគទាៃររ្់រាជរោឋ ភិបាលផ្សងដដរ។ 

គធប្មាងធៃេះបាៃចំណាយប្បាក់្រុរទាងំអ្់ចំៃួៃ ៤.៧លាៃដុលាល រ ្ប្មារ់ឧរតថមភធៃដល់ការសាង្ង់រងគៃ់
ដល់ប្គួសារធៅទីជៃរទ។ ជាលទធផ្សល មាៃការតំធ ងីរងគៃ់អនាម័យ្រុរចំៃៃួ ៤៥,០៥៦ ធ យីកមមវធីិប្តូវ
ចំណាយប្បាក់ចំៃៃួ១០៣.៨៧ដុលាល រ ្ប្មារ់រងគៃ់អនាម័យៃីមយួៗ។ ធរីធប្រៀរធធៀរធៅៃឹងកមមវធីិទីផ្សាអនាម័យ
យុទធសាស្ត្ត្វ័យភាព គឺមាៃការដំធ ងីរងគៃ់ចំៃៃួ ២៤៦,២១២ កនុងរយៈធពល ៧ឆ្ន ។ំ ្រុរទាងំអ្់ ការចំណាយ
ររ្់កមមវធីិមាៃចំៃៃួ ២.៥លាៃដុលាល រ ធោយកមមវធីិចំណាយប្បាក់ប្តឹមដតចំៃៃួ ១០.៧៧ដុលាល រ ធលីរងគៃ់អនាម័យ
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ៃីមយួៗ។ តនមលធៃេះ វាទារជាងតនមលនៃគធប្មាងផ្សគត់ផ្សគង់ទឹកសាែ ត ៃិងអនាម័យជៃរទធៅរឹងទធៃលសារ 
)TSRWSSSP) ធ្ោរីដតដរ់ដងឯធណាេះ។  

កមមវធីិទាងំពីរធៃេះ បាៃកាត់រៃថយតនមលទីផ្សាររងគៃ់អនាម័យដល់អនកធប្រីប្បា្់ជាធប្ចីៃ។ រ ុដៃតកនុងករណី្នៃកមមវធីិទី
ផ្សារអនាម័យយុទធសាស្ត្ត្វ័យភាព ការកាត់រៃថយតនមលរងគៃ់ធៃេះ គឺតាមពិតជាលទធផ្សលនៃការការរធងកីៃប្រ្ិទធភាព
ទីផ្សារ  កនុងករណី្គធប្មាងផ្សគត់ផ្សគង់ទឹកសាែ ត ៃិងអនាម័យជៃរទធៅរឹងទធៃលសារ )TSRWSSSP) វាជាជាការ
ឧរតថមភធៃធោយតោ ល់ ធ យីការវាយតនមលររ្់ពួកគ្មត់មិៃបាៃវភិាគធៅធលីផ្សលរ េះពាល់នៃអនកផ្សគត់ផ្សគង់ធនាេះធទ។ 

គធប្មាងផ្សគត់ផ្សគង់ទឹកសាែ ត ៃិងអនាម័យជៃរទធៅរឹងទធៃលសារ )TSRWSSSP)  បាៃផ្សតល់ផ្សលធ្ដឋកិចចចំៃៃួ 
៤៧.៨លាៃដុលាល រ។ ធរីធប្រៀរធធៀរធៅៃឹងកមមវធីិទីផ្សាអនាម័យយុទធសាស្ត្ត្វ័យភាពបាៃផ្សតល់ផ្សលដល់ធ្ដឋកិចច
ចំៃៃួ ១៦៦.៤លាៃដុលាល រ )គណ្នាធៅដផ្សនកដដលធរៀររារ់កៃលងមក( ។ ប្គរ់ប្បាក់ដុលាល រដដលគធប្មាង ផ្សគត់ផ្សគង់ទឹក
សាែ ត ៃិងអនាម័យជៃរទធៅរឹងទធៃលសារបាៃវៃិិធោគធលីការឧរតថមភរងគៃ់ ធធវីឱ្យមាៃកំធណី្ៃធ្ដឋកិចចចំៃួៃ 
១០.២ដុលាល រ ខណ្ៈធពលដដលកមមវធីិទីផ្សាអនាម័យយុទធសាស្ត្ត្វ័យភាពធធវីឱ្យមាៃកំធណី្ៃធ្ដឋកិចចចំៃួៃ ៦២.៨
ដុលាល រ។ 

 

ការធប្រៀរធធៀររវាងវធីិសាស្ត ត្ឧរតថមភធៃ ៃិងទីផ្សារអនាម័យ 

8.0 គំៃិតគរួពិចារណា 
របាយការណ៍្ធៃេះបាៃ្ៃមត់ថា កនុងគធប្មាងទាងំពីរខាងធលី អនកធប្រីប្បា្់ៃឹងធប្រីរងគៃ់ររ្់ពួកធគកនុងកប្មិតដ៉ូចគ្មន  
)ធ្ណារយី ៉ូដដលមិៃមាៃកមមវធីិទីផ្សាអនាម័យយុទធសាស្ត្ត្វ័យភាព ៃិងគធប្មាងឧរតថមភធៃ(។ របាយការណ៍្ធៃេះ 
មិៃបាៃវាយតនមលពីភាពខុ្គ្មន ដដលអាចធកីតមាៃធ ងីធៅកនុងអប្តានៃការធបាេះរង់រងគៃ់ធចាលធទ )រធរៀរធប្រី
ប្បា្់ ៃិងធពលណាដដលប្រជាជៃឈរ់ធប្រីប្បា្់រងគៃ់ររ្់ពកួគ្មត់( ។ អនកដដលគ្មបំ្ទគធប្មាងទីផ្សារអនាម័យ
បាៃធលីកធ ងីជាធរឿយៗថា អតិថិជៃដដលចំណាយលុយទំៃងជាធប្រីប្បា្់រងគៃ់ររ្់ពួកគ្មត់បាៃជារ់លារ់ជា
ង។ ធរីធោងតាមការ្ិការរ្់អងគការវត័ធធីធ្ដបាៃរង្ហា ញថា មៃុ្សធពញវយ័ប្រដ ល ៩៦% ធៅកនុងប្គួសារ
ដដលបាៃទិញរងគៃ់ពីអនកផ្សគត់ផ្សគង់បាៃធប្រីប្បា្់រងគៃ់ជាប្រចាធំពញមយួឆ្ន ំៗ ។ ធទាេះរីជាោ ងណាក៏ធោយ ធយងី
មិៃអាចៃិោយបាៃថា ប្រជាជៃធៅកនុងកមមវធីិទីផ្សារអនាម័យបាៃធប្រីប្បា្់រងគៃ់ជារ់លារ់ដដរធនាេះធទ ពីធប្ពាេះ
ធយងីមិៃមាៃការ្ិកាធប្រៀរធធៀរជាមយួៃឹងអប្តានៃការធប្រីប្បា្់ ធៅកនុងធ្ណារយី ៉ូដដលគ្មម ៃកមមវធីិររ្់អងគ
ការវត័ធធីធ្ដ ៃិងគធប្មាងឧរតថមភធៃធនាេះធទ។ 
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ដតធទាេះរីជា គធប្មាងធៃេះអាចផ្សតល់ៃ៉ូវការដ្វងយល់ខលេះៗអំពីផ្សលធ្ដឋកិចចនៃកមមវធីិអនាម័យក៏ធោយ វាគរួដតប្តូវ
បាៃធប្រីរមួគ្មន ជាមយួឧរករណ៍្វភិាគធផ្សសងធទៀត ដដលអាចវា្់ដវងផ្សលរ េះពាល់នៃកមមវធីិអនាម័យធៅធលីធ្ថរភាព
្ងគម ៃិងធ្ដឋកិចចររ្់រុគគលៃីមយួៗ។ ទាល់ដតអញ្ច ឹង ធទីរធយងីអាចកំណ្ត់បាៃចា្់លា្់ថាការវៃិិធោគធលី
វ ិ្ ័យអនាម័យប្តូវធធវីដររណាដដលលែរំផុ្សត។ 

9.0 ធ្ចកតីរញ្ច រ់ 
វធីិសាស្ត្តទីផ្សារអនាម័យបាៃរធងកីត ៃិងពប្ងឹងប្រព័ៃធទីផ្សារធៅកនុងតំរៃ់ឱ្យមាៃការផ្សគត់ផ្សគង់ផ្សលិតផ្សលអនាម័យបាៃ
យ៉ូរអដងវង។ ចំដណ្កឯ វធីិសាស្ត្តឧរតថមភធៃបាៃផ្សតល់ជាសាច់ប្បាក់ធៅឱ្យប្រព័ៃធទីផ្សារកនុងតំរៃ់ដតមតង កនុងទប្មង់ជា
ការឧរតថមភធៃធោយតោ ល់។ រដៃថមពីធៃេះធៅធទៀត ធៅធពលធធវីការវាយតនមលពីឱ្កា្នៃការរញ្ឈរ់ការរធនាោ ររង់
ពា្វាលពា្កាលធៅកនុងប្រធទ្កមពុជា ធរឿងដដល្ំខាៃគឺ់ប្តូវធប្ជី្ធរ ី្ ជធប្មី្ដដលប្រករធោយៃិរៃតរភាព 
ៃិងធធវីឱ្យប្រជាជៃមាៃ្ុខភាពលែ ធ យីធ្ដឋកិចចកនុងតំរៃ់កាៃ់ដតរងឹមា។ំ ពិធ្្ជាងធៃេះធៅធទៀត វធីិសាស្ត្តទី
ផ្សារអនាម័យ បាៃផ្សតល់ប្បាក់ប្ត រ់ធៅដល់ធ្ដឋកិចចវញិ ធ យីធៅទីរំផុ្សតក៏បាៃពប្ងឹងអនកពាក់ព័ៃធទាងំខាងដផ្សនក
ផ្សគត់ផ្សគង់ ៃិងដផ្សនកធប្រីប្បា្់ធដីមបធីធវីឱ្យធ្ដឋកិចចមាៃការរកីចធប្មីៃផ្សងដដរ។ 

  

  


