វន
ិ យិ ោគយ មា
ើ សបៃតង

ឫសស:ើ សមាារៈសំរាៃ់អនាគត

ិ យោគយលើទាំពាំងយៅក្នុងរបយទសក្មពុជា
ការវនិ
អស់រយៈយពលរាប់ ពន់ ឆ្នាំមក្យ
មានបយចចក្យទសកក្ច្ចនអាហារ

ើយ ទាំ ពាំងគឺ ជារបយភទអាហារចមបងមួ យរបយភទ។ បចចុបបននយោយ
យគអាចរក្ទិ ញទាំ ពាំងយពញមួ យឆ្នាំ យោយសាររបជាជនកែលមាន

ជី វភាពធូ រធារកាន់ កែមានចាំ នួនយក្ើ នយ

ើងយៅក្នុងអាសុី។ ឱកាសក្នុងផគែ់ផង
គ ់ ែរមូវការយនេះគឺ មានខពស់
ខ្លាំងណា ស់យៅក្នុងរបយទសកែលបញសសីែុេះបានលអ។ ការបយងកើែនូ វរបែិ បែតិការកក្ច្ចនទាំពាំងរែូវការច្ផទ
ែី ោាំែុេះឬសសីសមស្សប និងច្ែគូយែើមបីរគប់រគងការផគែ់ផង
គ ់ ទាំពាំងស្សស់ ែឹ ងពីក្រមិែការកក្ច្ចនបកនល
ទូយៅ កែលមានរូចមក្យ
ែុ ល្លលរអាយមរ ិក្យ

ើងយៅ។

ើយយៅក្នុងរបយទសក្មពុជា និ ង ការវ ិនិយោគជាទឹក្របាក្់ ចាប់ពី ៣៥,០០០

ផលិែផលនិងទីផារ
ទាំ ពាំងគឺ ជាពនលក្ទាំ ពាំងខចីកែលផតល់នូវរបភពអាហារជាបកនល
ែ៏ សមបូរកបបកែលសមបូរយៅយោយវ ីតាមីននិងសារធាែុ ករ ៉ែ។
យោយសារមានការរ ីក្ចយរមើ នយៅ
ក្នុងបយចចក្វ ិទាទាំ ពាំងកក្ច្ចនឬទាំ ពាំ

ទំពំងគរកៀម
ររគទស

ការគររើរាស់ ចំនួនររជាជ ការគររើរាស់ររ
(គរន/ឆ្នំ)

ន

ស់មនុសសម្ននក់

(លាននាក់)

ងយរក្ៀមគឺយគអាច
រក្ទិ ញបាននិ ង
មានការយពញនិ

គវៀតណាម

72,000

85

0.849

ចិន

2,400,000

1,322

1.815

យមយពញមួ យឆ្នាំ

ជរុន

140,000

127

1.102

តតវន់

233,000

23

10.130

។ែរមូវការយរបើ របាស់ទាំពាំងជាលក្ខ

ាងកក

10,000

9

1.111

5,685

8.68

0.655

(ររគទសតៃ)
តំរន់NEH
(ររគទសឥ
ភីលីពីន

ណៈរបច្ពណីខពស់បាំផុែគឺក្ុងអាំ
ន

72,800

91

ទីផារនាំមុខរបស់ទាំពាំង

Contact information:
ww.aha-kh.com/bamboo
bamboo@aha-kh.com
+855 89 595 668 (English)
+855 12 550 635 (Khmer)

0.800

ុង

យពលកសនរពេះកខ (ភាគយរចើ នទាំ ពាំង
យរក្ៀម) ចាំ កណក្ឯទាំ ពាំងស្សស់រែូវបា
នយរបើ- របាស់យៅអាំ

ណា
ា )

ទំពំងសសរុះនិងរចកកំរុង

មូលផល

ុងយពលច្នរែូវរប

ទាំ ពាំង។

ទាំ ពាំងកក្ច្ចនយ

េះជាក្នុងលក្ខណៈ

ទំពំងររំនិងររ
ឡាក់គររឿង

វន
ិ យិ ោគយ មា
ើ សបៃតង

ឫសស:ើ សមាារៈសំរាៃ់អនាគត

ជាក្ាំ ប៉ែុងរតាាំ របល្លក្់ យរគឿង និង សមងួែបានផតល់ឲ្យអនក្ទីរក្ុង និ ងអនក្មាន រទពយសមបែតិ
អាចទិ ញនិ ងទទួ ល

ន ទាំពាំងរគប់យពលយវល្លក្នុងមួយឆ្នាំៗ។

ទី ផារទាំ ពាំងសាំខ្ន់ ទីមួយគឺ យៅក្នុងអាសុី ខណៈកែលែរមូវការទី ផារអនតរជាែិ ក្ាំ ពុងមានការយក្ើ ន
យ

ើងកែលពណិជជក្មមពិភពយល្លក្រែូវបានយគបា៉ែ នសាមនថា មានចាំនួនរបក

ល ១,៥ ពន់ ល្លន

ែុ ល្លលរអាយមរ ិក្ សូមក្ែ់សមាគល់ថា ការយរបើរបាស់ក្ុងស្សុ
ន
ក្ មិនបានោក្់ បញ្ូច លយៅក្នុងទិននន័យ
ពណិជជក្មមយនេះយទ។ ែរមូវការក្នុងរបយទសក្មពុជារែូវបានបា៉ែ នសាមនថា មានចាំ នួន ១ល្លនែុ ល្លលរអា
យមរ ិក្១ យោយយរបើ របាស់ផលិែផលកបបរបច្ពណី។ កាឡានុ វែតភាពសរមាប់ផលិែផលកក្ច្ចនមាន
ការយក្ើនយ

ើងជាមួ យនឹ ងការយក្ើនយ

ើងនូវក្ាំ ល្លង
ាំ ច្នការចាំ ណាយរបស់របជាជនក្មពុជាថានក្់មធយម។

ផលិែក្មមពីរបយទសក្មពុជាអាចរបក្ួែរបកជងបានយោយសារច្លលវែថុធាែុ យែើ មអាចមានែច្មល

បជាង

ខ្លាំងយធៀបនឹងអនក្របក្ួែយៅក្នុងែាំ បន់។

បយចចក្យទសកក្ច្ចន
ទំពំងសសស់

ជំហានទី១:

ជំហានទី២:

ការរកសំរកនិងការពិ និ

ពិនិតយ/ការខ្ចកថ្ននក់ និងការកាត់

តយ

ជំហានទី៤:

ជំហានទី៥:
ការខ្ចកថ្ននក់មតងគទៀត/ការកាត់

ជំហានទី៣:ការចមាិនទុក

ការលាងសម្នាត

និងការគវចសចរ់
ខ្សសសង្វវក់ផលិតកមមទំពំងសសរុះ

សង្វវក្់ ផលិែក្មមអាចរែូវបានបយងកើែយ

ើង

សរមាប់ ផលិែផលទាំ ពាំងស្សុេះឬទាំ ពាំង
យរក្ៀម។ ឧបក្រណ៍និងមា៉ែ សុីន គឺស្សយែៀង
គ្នននឹ ងឧបរក្ណ៍និង មា៉ែ សុីនសរមាប់

ម្នសុីនឈូស

ម្នសុីនរកសំរក

ការកក្ច្ចនអាហារកែរ។យយើងរែូវការក្កនលងធមមតានិងមានការផគែ់ផគង់អគគិសនី កែប៉ែុ យណាណេះ។
ម្នសុីរចកកំរុង

សង្វវក្់ ឧបក្រណ៍ពី របយទសចិ ន

អាចរក្ទិ ញបានក្នុងែច្មល

២៥,០០០

ែុ ល្លលរអាយមរ ិក្

កខសសង្វវក្់ ផលិែក្មមកែលអាចផលិែនិងយវចខចប់ផលិែផលស្សុេះនិងសមងួែែ៏យរចើន។
1

OHK-IFC-MPDF 2006.

Contact information:
ww.aha-kh.com/bamboo
bamboo@aha-kh.com
+855 89 595 668 (English)
+855 12 550 635 (Khmer)

សរមាប់

វន
ិ យិ ោគយ មា
ើ សបៃតង

ឫសស:ើ សមាារៈសំរាៃ់អនាគត

វែថុធាែុយែើម

នយពលបចចុបបននធនធានទាំពាំងយៅមានក្រមិ ែយៅយ ើយ។ទាំ ពាំងស្សស់ និ ង
ពក្់ ក្ណា
ត លការកក្ច្ចនកែលយរបើ របាស់
នូវវ ិធី សាស្តសតកបបរបច្ពណីរែូវបាន
យរបើរបាស់យលើរបយភទពូ ជបញសសីក្ុងស្សុ
ន
ក្មួ យចាំនួន។ចាំការោាំែុេះលមីរែូវបានយគ

ផតល់អានុ សាសន៍ ថាគួររែូវបានអភិ វឌ្ឍន៍ ជាមួ យនឹ ងពូជកែលផតល់ភាពរបយសើរ
បាំផុែសរមាប់ ទីផារយគ្នលយៅ។ ការអភិ វឌ្ឍន៍យនេះអាចរែូវបានយធវើយ
ស

ការណ៍ជាមួយនឹ ង អាជាញធរក្នុងស្សុក្និងក្សិក្រ។ ផលិែក្មមកែលយទើ ប

នឹ ងចាប់យផតើមកែលមិ ន

ការោំទំពំង

ើងយោយ

ន់មានលក្ខណៈជាក្់ ល្លក្់ យោយយរបើ របាស់នូវផលិែ

ក្មមកែលបានយសនើខ្ងយលើអាចកក្ច្ចនរបក
ចាំ នួនយនេះនឹ ងរែូវការច្ផទែី

ោាំែុេះកែលបានអភិ វឌ្ឍពី ៤០-៦០

ផលិែក្មមទាំពាំងយពញលក្ខណៈក្នុងរយៈយពល៣ឆ្នាំ
ក្នុងមួ យ

យោយមានទិនផ
ន លទាំ ពាំង

ែល់យៅ៤០យតាន

ិចតាក្នុងមួ យឆ្នាំ។

ិរញ្ញវែថុ

ការចាំ ណាយយលើធាែុចូលមានរបក
យៅក្មពុជា

គឺ ការរគប់រគង

ល៥០%ច្នច្លលែាំយណើរការការចាំ ណាយយផសងយទៀែសាថនភាព
(៣៣%)

ក្ាំ ល្លាំងពលក្មមយរាងចរក្(១២%)
ការរ ាំយល្លេះ(៤%) និងយផសងៗ ចាំនួន(១%)។
ែច្មលលក្់ែុាំសរមាប់ លិែផល
គុ ណភាព
អាយមរ ិក្/១គី

កែលមាន

យៅក្នុងែាំបន់គឺ០.៨
ូ(ស្សុេះ)

ែុ ល្លលរ

និ ង៤ែុ ល្លលរ

អាយមរ ិក្/១គី

យោយអាចផលិែ
ូ(សងែ)។
ួ

បាន៣យតាន

ក្នុងមួ យច្លងយរាងចរក្អាចកក្

ច្ចនពី

ល១០០០យតានក្នុងមួ យឆ្នាំនិង
ិចតា។ការោាំែុេះលមី នឹ ង ចាប់ យផតើម

១៨០-២២០ច្លង

យោយយោងតាម

របយភទយោយផតល់របាក្់ចាំណូល របក
២០០,០០០ែុល្លលរអាយមរ ិក្/ក្នុងមួ យឆ្នាំ។

Contact information:
ww.aha-kh.com/bamboo
bamboo@aha-kh.com
+855 89 595 668 (English)
+855 12 550 635 (Khmer)

ល

វតថុធាតុគ ើម

ទំពំសសរុះ

ទំពំងសងត
ួ

ទំពំងសសស់និង/ឬ

2.00kg

ចមាិនទុក/រកសំរក

$0.24

$1.00

$0.060

$0.120

ថ្នមពល

$0.024

$0.100

ទឹក

$0.002

$0.001

ការគវចសចរ់

$0.012

$0.050

$0.34

$1.27

10.00kg

សារធាតុរខ្នថម

ការចំណាយសរុរគលើធា
តុចូល

តៃលធាតុចូលសរម្នរ់ទិនផ
ន ល១រីឡូរកាម

លក្ខខ័ណ្ឌជាក្់ស្តែងអាចបញ្ជ
ា ក្់ទៅតាមគទរោងនីមួយៗ។វត្ថុ-

ធាត្ុទ ើម(១០ ទៅ ១២ ទតនក្នុងមួយគី ឡូ)រក្ា ស្ លទោយទរបៀ
បទ ៀបខ្ននត្រង្វាត់តាមរបទេទពូជទំពំង (ឧទាហរណ្៍ ទៅចិន
២០ទតនក្នុងមួយគី ឡូទវៀត្ណាម ១៧ទតនក្នុងមួ យគី ឡួ).

