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ឧបសម្ព័ន្ធទតី១៖ បញជា តីត ្្ម ោះអនាក្្លព់ព័រ៌មានសខំ្ន់ៗ ............................. ៥៤
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ii

សេងខប 
ករសិក�ស្តីអំពី "ករេ្រត�មខ្លួនរបស់្រគួ�រកសិករខន តតូចកមពុជ េឆព ះេទសមហរ
ណកមមសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន" ្រតូវបនេធ្វើេឡើងចប់ពីែខមក� រហូតដល់ែខមីន 
ឆន ំ២០១៦។ សមគម្របជជតិ�សីុ�េគនយ៍ េ�កត់ថ "��៊ន" និងេគល
នេយបយជតិពក់ព័នធេទនឹងករអភិវ��វស័ិយកសិកមមេនកមពុជ ្រតូវបនពិនិតយ
េឡើងវញិ។ េយើងបនសមភ សន៍ម្រនី្តសំខន់ៗេនថន ក់ជតិ ែដលេធ្វើកិចចករងរ
ពក់ព័នធនឹងកិចចអភិវ��កសិកមម និងករគំ្រទដល់្រគួ�រកសិករខន តតូច។ 
ករសមភ សជលកខណៈ្រគួ�រ ្រតូវបនេធ្វើេឡើងកនុង្រសុកេគលេ�ចំនួន៣ រមួមន៖ 
្រសុកឈូកៃនេខត្តកំពត្រសុកសនទុកៃនេខត្តកំពង់ធំ និង្រសុកអូរយ៉�វៃនេខត្តរតនគីរ។ី 
 
េគលបំណងៃនករស�ិ�������រមួមន៖ 

● កំណត់ពីចំណុចខ្ល ំង និងចំណុចេខ�យស្តីអំពី្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយ
សហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន កនុងករគំ្រទដល់្រគួ�រកសិករខន តតូច 

● កំណត់ពីចំណុចខ្ល ំង និងចំណុចេខ�យៃនេគលនេយបយកមពុជកនុងករ
គំ្រទដល់្រគួ�រកសិករខន តតូចេនកមពុជ 

● កំណត់ពីតួនទីរបស់្រគួ�រកសិករខន តតូចកនុងផលិតកមមកសិកមម ែដលពក់
ព័នធដល់ករចូលរមួរបស់កសិករជបុរស និងកសិករជ្រសី្តចំេពះកសិកមមេន 
កមពុជ  

● កំណត់នូវបញ្ហ ្របឈម និងឱកសទំង�យ រមួនឹងត្រមូវករេលើែផនកព្រងឹង
សមតថភព ដល់្រគួ�រកសិករខន តតូចកនុងផលិតកមមកសិកមម ជពិេសស្រស្តី
េឆព ះេទសមហរណកមមសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន  

● ទញេចញនូវ�ទិភពេគលនេយបយ និងអនុ�សន៍េផ�ងៗ េដើមបីគំ្រទ
ដល់្រគួ�រកសិករខន តតូចទំងបុរស និង្រស្តីេឆព ះេទសហគមន៍េសដ្ឋកិចច
��៊ន។  

 
  

របកគំេហើញសខំន់ៗ៖ 
ចំណុចខា�ំង និងចំណុចេខសោយៃន្រកបខណ�េគាលនេយាបាយសហគមន៍េសដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន 
ក្នុងការគាំ្រទដល់្រគួសារកសិករខា�តតូច៖ 

● �រស្តីអំពីករបេងកើត និងករេលើកកមពស់បរ�ិថ នកសិកមម្របកបេ�យនិរន្តរ
ភពមនលកខណៈចបស់�ស់ េនកនុង�ក�រចង្អុលទិសស្តីពីសហគមន៍
េសដ្ឋកិចច��៊នឆន ំ២០២៥ បុ៉ែន្តបនេលើកេឡើងនូវបញ្ហ ្របឈមមួយចំនួន
ចំេពះបញ្ហ កមមសិទធិដីធ្លី ែដល្រតូវគិតគូរពិ�រ�។ ទី១) ្របព័នធៃនករកន់
កប់ដីធ្លី ្រតូវែតមនតម្ល ភពេ្រចើនបែនថមេទៀតកនុងតំបន់ េដើមបីេជៀស�ងនូវករ 
េកើតមនជេម្ល ះដីធ្លី និងធនបននូវសុវតថិភពៃនសិទធិរបស់្រគួ�រកសិករតូច 
�ចចំេពះធនធនផលិតកមម។ ទី២)េមេរៀនសំខន់ៗែដលបនេរៀនសូ្រតេចញ 
ពីវបិត្តិេសប�ង��រឆន ំ២០០៨ និងឆន ំ២០០៩ គឺថ កររេំ�ះេចញនូវវបិត្តិ
េសដ្ឋកិចចបនជះឥទធិពលជអវជិជមន ចំេពះសន្តិសុខេសប�ងរបស់្រគួ�រ
កសិករខន តតូច។   

● សហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊នមនវស័ិយពិេសសមួយែដលេ�ថ "កិចចសហ
្របតិបត្តិករ��៊នស្តីពីចំណី��រ កសិកមម និងៃ្រពេឈើ" ែដលេធ្វើកិចចករ
ងរជសំខន់ េដើមបីធននូវសន្តិសុខេសប�ង ករអនុវត្តបេចចកវទិយកសិកមម
ៃបតង និងករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈើ្របកបេ�យនិរន្តរភព។ ទំងេនះ រមួមន៖ 
១) ធននូវសន្តិសុខេសប�ង សុវតថិភពេសប�ង ��របូតថមភ្របេសើរជងមុន 
និងករែចក�យ្របកបេ�យសមធម៌ និង ២) ជួយគំ្រទដល់អនកផលិតខន ត
តូចែដលមិនមនធនធន្រគប់្រគន់ និងសហ្រគសខន តតូចនិងមធយម េដើមបី
បេងកើននូវផលិតភព បេចចកវទិយ និងគុណភពផលិតផល េដើមបីបំេពញបន
នូវស្តង់�រទីផ�រ�កល និងបេងកើននូវភព�ច្របកួត្របែជងបន។  

● ត្រមូវករកនុងករេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវេហ�្ឋ រចនសមព័នធ និងភពសក្តិសិទធ
េនកនុងកសិកមមកមពុជ្រតវូបនទទួល�គ ល់។ ជ�ទិ៍ ករចំ�យេលើករ
ដឹកជញជូ នផលិផលកមពុជកនុង្រសុកេនមនតៃម្លខពស់ ដូេចនះ�ចសបញជ ក់ឲយ
េឃើញថ េសដ្ឋកិចចរបស់កមពុជេនមិនទន់ទទួលបនផល្របេយជន៍េពញ
េលញ ពីកិចច្រពមេ្រព�ងពណិជជកមមតំបន់េនេឡើយេទ។  

● េនកនុង�ក�រចង្អុលទិសសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊នឆន ំ២០២៥ បញ្ហ ពក់
ព័នធនឹងេយនឌ័រ ្រតូវបនគូសបញច ក់។ �បនកំណត់ថ សហ្រគិនភពគួរ្រតូវ 



iii

សេងខប 
ករសិក�ស្តីអំពី "ករេ្រត�មខ្លួនរបស់្រគួ�រកសិករខន តតូចកមពុជ េឆព ះេទសមហរ
ណកមមសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន" ្រតូវបនេធ្វើេឡើងចប់ពីែខមក� រហូតដល់ែខមីន 
ឆន ំ២០១៦។ សមគម្របជជតិ�សីុ�េគនយ៍ េ�កត់ថ "��៊ន" និងេគល
នេយបយជតិពក់ព័នធេទនឹងករអភិវ��វស័ិយកសិកមមេនកមពុជ ្រតូវបនពិនិតយ
េឡើងវញិ។ េយើងបនសមភ សន៍ម្រនី្តសំខន់ៗេនថន ក់ជតិ ែដលេធ្វើកិចចករងរ
ពក់ព័នធនឹងកិចចអភិវ��កសិកមម និងករគំ្រទដល់្រគួ�រកសិករខន តតូច។ 
ករសមភ សជលកខណៈ្រគួ�រ ្រតូវបនេធ្វើេឡើងកនុង្រសុកេគលេ�ចំនួន៣ រមួមន៖ 
្រសុកឈូកៃនេខត្តកំពត្រសុកសនទុកៃនេខត្តកំពង់ធំ និង្រសុកអូរយ៉�វៃនេខត្តរតនគីរ។ី 
 
េគលបំណងៃនករស�ិ�������រមួមន៖ 

● កំណត់ពីចំណុចខ្ល ំង និងចំណុចេខ�យស្តីអំពី្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយ
សហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន កនុងករគំ្រទដល់្រគួ�រកសិករខន តតូច 

● កំណត់ពីចំណុចខ្ល ំង និងចំណុចេខ�យៃនេគលនេយបយកមពុជកនុងករ
គំ្រទដល់្រគួ�រកសិករខន តតូចេនកមពុជ 

● កំណត់ពីតួនទីរបស់្រគួ�រកសិករខន តតូចកនុងផលិតកមមកសិកមម ែដលពក់
ព័នធដល់ករចូលរមួរបស់កសិករជបុរស និងកសិករជ្រសី្តចំេពះកសិកមមេន 
កមពុជ  

● កំណត់នូវបញ្ហ ្របឈម និងឱកសទំង�យ រមួនឹងត្រមូវករេលើែផនកព្រងឹង
សមតថភព ដល់្រគួ�រកសិករខន តតូចកនុងផលិតកមមកសិកមម ជពិេសស្រស្តី
េឆព ះេទសមហរណកមមសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន  

● ទញេចញនូវ�ទិភពេគលនេយបយ និងអនុ�សន៍េផ�ងៗ េដើមបីគំ្រទ
ដល់្រគួ�រកសិករខន តតូចទំងបុរស និង្រស្តីេឆព ះេទសហគមន៍េសដ្ឋកិចច
��៊ន។  

 
  

របកគំេហើញសខំន់ៗ៖ 
ចំណុចខា�ំង និងចំណុចេខសោយៃន្រកបខណ�េគាលនេយាបាយសហគមន៍េសដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន 
ក្នុងការគាំ្រទដល់្រគួសារកសិករខា�តតូច៖ 

● �រស្តីអំពីករបេងកើត និងករេលើកកមពស់បរ�ិថ នកសិកមម្របកបេ�យនិរន្តរ
ភពមនលកខណៈចបស់�ស់ េនកនុង�ក�រចង្អុលទិសស្តីពីសហគមន៍
េសដ្ឋកិចច��៊នឆន ំ២០២៥ បុ៉ែន្តបនេលើកេឡើងនូវបញ្ហ ្របឈមមួយចំនួន
ចំេពះបញ្ហ កមមសិទធិដីធ្លី ែដល្រតូវគិតគូរពិ�រ�។ ទី១) ្របព័នធៃនករកន់
កប់ដីធ្លី ្រតូវែតមនតម្ល ភពេ្រចើនបែនថមេទៀតកនុងតំបន់ េដើមបីេជៀស�ងនូវករ 
េកើតមនជេម្ល ះដីធ្លី និងធនបននូវសុវតថិភពៃនសិទធិរបស់្រគួ�រកសិករតូច 
�ចចំេពះធនធនផលិតកមម។ ទី២)េមេរៀនសំខន់ៗែដលបនេរៀនសូ្រតេចញ 
ពីវបិត្តិេសប�ង��រឆន ំ២០០៨ និងឆន ំ២០០៩ គឺថ កររេំ�ះេចញនូវវបិត្តិ
េសដ្ឋកិចចបនជះឥទធិពលជអវជិជមន ចំេពះសន្តិសុខេសប�ងរបស់្រគួ�រ
កសិករខន តតូច។   

● សហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊នមនវស័ិយពិេសសមួយែដលេ�ថ "កិចចសហ
្របតិបត្តិករ��៊នស្តីពីចំណី��រ កសិកមម និងៃ្រពេឈើ" ែដលេធ្វើកិចចករ
ងរជសំខន់ េដើមបីធននូវសន្តិសុខេសប�ង ករអនុវត្តបេចចកវទិយកសិកមម
ៃបតង និងករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈើ្របកបេ�យនិរន្តរភព។ ទំងេនះ រមួមន៖ 
១) ធននូវសន្តិសុខេសប�ង សុវតថិភពេសប�ង ��របូតថមភ្របេសើរជងមុន 
និងករែចក�យ្របកបេ�យសមធម៌ និង ២) ជួយគំ្រទដល់អនកផលិតខន ត
តូចែដលមិនមនធនធន្រគប់្រគន់ និងសហ្រគសខន តតូចនិងមធយម េដើមបី
បេងកើននូវផលិតភព បេចចកវទិយ និងគុណភពផលិតផល េដើមបីបំេពញបន
នូវស្តង់�រទីផ�រ�កល និងបេងកើននូវភព�ច្របកួត្របែជងបន។  

● ត្រមូវករកនុងករេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវេហ�្ឋ រចនសមព័នធ និងភពសក្តិសិទធ
េនកនុងកសិកមមកមពុជ្រតវូបនទទួល�គ ល់។ ជ�ទិ៍ ករចំ�យេលើករ
ដឹកជញជូ នផលិផលកមពុជកនុង្រសុកេនមនតៃម្លខពស់ ដូេចនះ�ចសបញជ ក់ឲយ
េឃើញថ េសដ្ឋកិចចរបស់កមពុជេនមិនទន់ទទួលបនផល្របេយជន៍េពញ
េលញ ពីកិចច្រពមេ្រព�ងពណិជជកមមតំបន់េនេឡើយេទ។  

● េនកនុង�ក�រចង្អុលទិសសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊នឆន ំ២០២៥ បញ្ហ ពក់
ព័នធនឹងេយនឌ័រ ្រតូវបនគូសបញច ក់។ �បនកំណត់ថ សហ្រគិនភពគួរ្រតូវ 



iv

បនេលើកកមពស់ �មរយ�ករបេងកើត្របព័នធ និងយន្តករែដលនឹងបេងកើនករ
ចូលរមួរបស់្រស្តី។ េទះយ៉ង�ក្តី េនេពលនិយយដល់សមភពេយនឌ័រ 
ចំេពះ្រគួ�រកសិករខន តតូច មនកិចចករជេ្រចើនេទៀតែដលមិនទន់សេ្រមច 
បនេនេឡើយ។ មិនមន្រកបខណ្ឌ ជក់�ក់�មួយ ែដលពិភក�ពីរេបៀប 
ៃនករលុបបំបត់ នូវគម្ល តេយនឌ័រែដលកំពុងេកើតមននេពលបចចុបបននេនះ
េនេឡើយេទ។  

● ចំេពះអេន្ត ្របេវសករងរអន្តរ តំបន់កនុងសហគមន៍្របជជតិ�សីុ�េគនយ៍ 
នេពលបចចុបបនន សហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊នបនគូសបញជ ក់ និងទទួល�គ ល់ 
ែត្រកុមពលកមមជំនញក្រមិតខពស់ៗ ដូចជ េវជជបណ្ឌិ ត វសិ្វករ �ថ បតយករ 
។ល។ ែតបុ៉េ�្ណ ះ។ េ�យែឡក ្រកុមកម្ល ំងពលកមមែដលមនជំនញក្រមិត
ទប និងមធយម ជ�ទិ៍កនុងវស័ិយកសិកមម និងេន�ទ កមមករកនុង្រសុក និង
កមមករសំណង់ មិន្រតូវបន�ក់បញចូ ល េ�យ្រកបខណ្ឌ �មួយៃនសហគមន៍ 
េសដ្ឋកិចច��៊នេឡើយ។  

ចំណុចខា�ំង និងចំណុចេខសោយៃនេគាលនេយាបាយកម្ពុជា ក្នុងការគាំ្រទដល់្រគួសារកសិករ
ខា�តតូច៖ 

● កសិកមមគឺជវស័ិយ�ទិភព ដូចែដលបនបញជ ក់កនុងែផនករយុទធ�្រស្ត
អភិវឌ�ន៍ជតិ។   វស័ិយេនះ្រតូវបនទទួល�គ ល់ថ បនេដើរតួនទីសំខន់កនុង 
ករគំ្រទដល់កំេណើ នេសដ្ឋកិចច ជពិេសសករអភិវឌ�េសដ្ឋកិចចជនបទ បុ៉ែន្តក៏
ជួយធនបននូវសន្តិសុខេសប�ង និងសមធម៌ផងែដរ។ ែផនករយុទធ�្រស្ត
អភិវឌ�ន៍ជតិ ២០១៤-២០១៨ បនបេងកើនករយកចិត្តទុក�ក់េទេលើករេធ្វើ
ទំេនើបកមមកសិកមម ពិពិធូបនីកមមកសិកមម និងពណិជជូបនីយកមមផលិតកមម
កសិកមមផងែដរ។ 

● េដើមបីគំ្រទដល់្រគួ�រកសិករខន តតូច �ក�រគតិយុត្ត និងេគលនេយបយ 
មួយចំនួន ្រតូវបនេរៀបចំេ�យ�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ និង្រកសួង�មី។ 
�ក�រទំងេនះរមួមន៖ េគលនេយបយពូជ្រសូវ និងពូជដំ�ំ េគល
នេយបយស្តង់�រកសិកមមសរ�ីងគកមពុជ េគលនេយបយនំេចញអងករ 
និងចបប់ស្តីពីសហគមន៍កសិកមម។ ្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន�ទ 
េដើរតួនទីជសំខន់ កនុងករដឹកនំ ្រគប់្រគង គំ្រទ និងធនថ េសចក្តីែថ្លង
េគលនេយបយ និងករេប្តជញ ចិត្តទំង�យេលើកិចចអភិវឌ�កសិកមម �ច

សេ្រមចបន ្រពមទំងធនបននូវសន្តិសុខ និងសុវតថិភពេសប�ងេនកមពុជ។ 
េទះយ៉ង�ក្តី �េនមិនទន់ចបស់េនេឡើយេទថ ចបប់ដីធ្លីែដល្រតូវបន
�ក់េច�េ�យ�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ បនេលើកទឹកចិត្តដល់ករវនិិេយគឯកជន 
�មរយៈករផ្តល់ដីរបស់រដ្ឋជដីសមបទនកនុង្រទង់្រទយធំ ឬ យ៉ង�េន
េឡើយេទ។ អនុ្រកិតយស្តីអំពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ក៏្រតូវបនបេងកើតេឡើងផង
ែដរ។   

● កនុងរយៈេពល ៦ឆន ំចុងេ្រកយេនះ (២០០៩-២០១៤) រ�្ឋ ភិបលបនបេងកើន
ថវកិជតិចំនួន៧៨% ដល់្រកសួងកសិកមម និង៤៣% ដល់្រកសួងកិចចករនរ។ី 
េទះយ៉ងេនះក្តី ករចូលរមួចំែណករបស់វស័ិយកសិកមម កនុងផលិតផលសរបុ 
ជតិ បនថយចុះចំនួន១៤%។ េនះមនន័យថ វស័ិយកសិកមមមនករេកើន
េឡើង បុ៉ែន្តវស័ិយឧស�ហកមម និងេស�កមម មនកររកីចេ្រមើនេ្រចើនជង។ 
ករេនះ េធ្វើឲយវស័ិយកសិកមម មនករចប់�រមមណ៍តិចជងមុនពីវនិិេយគិន។  

ចំេពាះតួនាទីរបស់្រគួសារកសិករខា�តតូចក្នុងវិស័យកសិកម្ម េយើងបានរកេឃើញថា៖ 
● ្រគួ�រកសិករែដលបនសមភ សន៍េសទើរែតទំងអស់ មន្របេភទដីកសិកមម 

ជដីស្រមប់េធ្វើែ្រស និងដីចមក រ។ ្របមណពក់ក�្ត លៃន្រគួ�រេន្រសុក
សនទុកែដលបនសមភ សន៍ ៧០%េន្រសុកអូរយ៉�វ និង៩៥%ៃន្រគួ�រេន
្រសុកជំុគីរ ីមនដីស្រមប់េធ្វើែ្រស។ គួរកត់សមគ ល់ផងែដរថ៖ ១)យ៉ងេ�ច
�ស់ ៧០%ៃន្រគួ�រែដលបនសមភ សន៍ មនមូ៉តូ េហើយ្រគប់្រគួ�រ 
មនទូរស័ពទៃដេ្របើ្របស់ ២)មនករេកើនេឡើងករេ្របើ្របស់ម៉សីុនកត់េ�ម
កនុង្រសុកអូរយ៉�វ ជ�ទិ៍ ៤០%ៃន្រគួ�រែដលបនសមភ សន៍េនកនុង្រសុក
េនះ មនឧបករណ៍កត់េ�ម េ្របើ្របស់ ៣) ភពជមច ស់េលើេគយន្ត ឬ េគ
យន្តសេ�្ត ងរុម៉ឺក ក៏មនករេកើនេឡើងផងែដរ។  

● ចំណូលសរបុ្របចំឆន ំៃន្រគួ�រែដលបនសមភ សន៍ មនភពខុសែប្លកគន  
េពលគឺមនចំនួន ២,០៩០ដុ�្ល រ េន្រសុកជំុគីរ ី ២,៣៣០ដុ�្ល រេន្រសុក
សនទុក និងេកើនដល់២,៨៧២ដុ�្ល រេន្រសុកអូរយ៉�វ។ េន្រសុកអូរយ៉�វ 
ចំណូលពីកសិកមមមនចំនួន៥៧% ៃនចំណូលសរបុកនុង្រគួ�រ ខណៈ្រសុក
សនទុកមន៥២% និងមន្រតឹមែត២៥% េន្រសុកជំុគីរ។ីេបើេ្រប�បនឹង៥ឆន ំមុន 
ចំណូលពីកសិកមមមន្របមណ៤៨%េន្រសុកសនទុក ៥៤%េន្រសុកអូរយ៉�វ 
និង៤៣% េន្រសុកជំុគីរ។ី   



v

បនេលើកកមពស់ �មរយ�ករបេងកើត្របព័នធ និងយន្តករែដលនឹងបេងកើនករ
ចូលរមួរបស់្រស្តី។ េទះយ៉ង�ក្តី េនេពលនិយយដល់សមភពេយនឌ័រ 
ចំេពះ្រគួ�រកសិករខន តតូច មនកិចចករជេ្រចើនេទៀតែដលមិនទន់សេ្រមច 
បនេនេឡើយ។ មិនមន្រកបខណ្ឌ ជក់�ក់�មួយ ែដលពិភក�ពីរេបៀប 
ៃនករលុបបំបត់ នូវគម្ល តេយនឌ័រែដលកំពុងេកើតមននេពលបចចុបបននេនះ
េនេឡើយេទ។  

● ចំេពះអេន្ត ្របេវសករងរអន្តរ តំបន់កនុងសហគមន៍្របជជតិ�សីុ�េគនយ៍ 
នេពលបចចុបបនន សហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊នបនគូសបញជ ក់ និងទទួល�គ ល់ 
ែត្រកុមពលកមមជំនញក្រមិតខពស់ៗ ដូចជ េវជជបណ្ឌិ ត វសិ្វករ �ថ បតយករ 
។ល។ ែតបុ៉េ�្ណ ះ។ េ�យែឡក ្រកុមកម្ល ំងពលកមមែដលមនជំនញក្រមិត
ទប និងមធយម ជ�ទិ៍កនុងវស័ិយកសិកមម និងេន�ទ កមមករកនុង្រសុក និង
កមមករសំណង់ មិន្រតូវបន�ក់បញចូ ល េ�យ្រកបខណ្ឌ �មួយៃនសហគមន៍ 
េសដ្ឋកិចច��៊នេឡើយ។  

ចំណុចខា�ំង និងចំណុចេខសោយៃនេគាលនេយាបាយកម្ពុជា ក្នុងការគាំ្រទដល់្រគួសារកសិករ
ខា�តតូច៖ 

● កសិកមមគឺជវស័ិយ�ទិភព ដូចែដលបនបញជ ក់កនុងែផនករយុទធ�្រស្ត
អភិវឌ�ន៍ជតិ។   វស័ិយេនះ្រតូវបនទទួល�គ ល់ថ បនេដើរតួនទីសំខន់កនុង 
ករគំ្រទដល់កំេណើ នេសដ្ឋកិចច ជពិេសសករអភិវឌ�េសដ្ឋកិចចជនបទ បុ៉ែន្តក៏
ជួយធនបននូវសន្តិសុខេសប�ង និងសមធម៌ផងែដរ។ ែផនករយុទធ�្រស្ត
អភិវឌ�ន៍ជតិ ២០១៤-២០១៨ បនបេងកើនករយកចិត្តទុក�ក់េទេលើករេធ្វើ
ទំេនើបកមមកសិកមម ពិពិធូបនីកមមកសិកមម និងពណិជជូបនីយកមមផលិតកមម
កសិកមមផងែដរ។ 

● េដើមបីគំ្រទដល់្រគួ�រកសិករខន តតូច �ក�រគតិយុត្ត និងេគលនេយបយ 
មួយចំនួន ្រតូវបនេរៀបចំេ�យ�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ និង្រកសួង�មី។ 
�ក�រទំងេនះរមួមន៖ េគលនេយបយពូជ្រសូវ និងពូជដំ�ំ េគល
នេយបយស្តង់�រកសិកមមសរ�ីងគកមពុជ េគលនេយបយនំេចញអងករ 
និងចបប់ស្តីពីសហគមន៍កសិកមម។ ្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន�ទ 
េដើរតួនទីជសំខន់ កនុងករដឹកនំ ្រគប់្រគង គំ្រទ និងធនថ េសចក្តីែថ្លង
េគលនេយបយ និងករេប្តជញ ចិត្តទំង�យេលើកិចចអភិវឌ�កសិកមម �ច

សេ្រមចបន ្រពមទំងធនបននូវសន្តិសុខ និងសុវតថិភពេសប�ងេនកមពុជ។ 
េទះយ៉ង�ក្តី �េនមិនទន់ចបស់េនេឡើយេទថ ចបប់ដីធ្លីែដល្រតូវបន
�ក់េច�េ�យ�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ បនេលើកទឹកចិត្តដល់ករវនិិេយគឯកជន 
�មរយៈករផ្តល់ដីរបស់រដ្ឋជដីសមបទនកនុង្រទង់្រទយធំ ឬ យ៉ង�េន
េឡើយេទ។ អនុ្រកិតយស្តីអំពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ក៏្រតូវបនបេងកើតេឡើងផង
ែដរ។   

● កនុងរយៈេពល ៦ឆន ំចុងេ្រកយេនះ (២០០៩-២០១៤) រ�្ឋ ភិបលបនបេងកើន
ថវកិជតិចំនួន៧៨% ដល់្រកសួងកសិកមម និង៤៣% ដល់្រកសួងកិចចករនរ។ី 
េទះយ៉ងេនះក្តី ករចូលរមួចំែណករបស់វស័ិយកសិកមម កនុងផលិតផលសរបុ 
ជតិ បនថយចុះចំនួន១៤%។ េនះមនន័យថ វស័ិយកសិកមមមនករេកើន
េឡើង បុ៉ែន្តវស័ិយឧស�ហកមម និងេស�កមម មនកររកីចេ្រមើនេ្រចើនជង។ 
ករេនះ េធ្វើឲយវស័ិយកសិកមម មនករចប់�រមមណ៍តិចជងមុនពីវនិិេយគិន។  

ចំេពាះតួនាទីរបស់្រគួសារកសិករខា�តតូចក្នុងវិស័យកសិកម្ម េយើងបានរកេឃើញថា៖ 
● ្រគួ�រកសិករែដលបនសមភ សន៍េសទើរែតទំងអស់ មន្របេភទដីកសិកមម 

ជដីស្រមប់េធ្វើែ្រស និងដីចមក រ។ ្របមណពក់ក�្ត លៃន្រគួ�រេន្រសុក
សនទុកែដលបនសមភ សន៍ ៧០%េន្រសុកអូរយ៉�វ និង៩៥%ៃន្រគួ�រេន
្រសុកជំុគីរ ីមនដីស្រមប់េធ្វើែ្រស។ គួរកត់សមគ ល់ផងែដរថ៖ ១)យ៉ងេ�ច
�ស់ ៧០%ៃន្រគួ�រែដលបនសមភ សន៍ មនមូ៉តូ េហើយ្រគប់្រគួ�រ 
មនទូរស័ពទៃដេ្របើ្របស់ ២)មនករេកើនេឡើងករេ្របើ្របស់ម៉សីុនកត់េ�ម
កនុង្រសុកអូរយ៉�វ ជ�ទិ៍ ៤០%ៃន្រគួ�រែដលបនសមភ សន៍េនកនុង្រសុក
េនះ មនឧបករណ៍កត់េ�ម េ្របើ្របស់ ៣) ភពជមច ស់េលើេគយន្ត ឬ េគ
យន្តសេ�្ត ងរុម៉ឺក ក៏មនករេកើនេឡើងផងែដរ។  

● ចំណូលសរបុ្របចំឆន ំៃន្រគួ�រែដលបនសមភ សន៍ មនភពខុសែប្លកគន  
េពលគឺមនចំនួន ២,០៩០ដុ�្ល រ េន្រសុកជំុគីរ ី ២,៣៣០ដុ�្ល រេន្រសុក
សនទុក និងេកើនដល់២,៨៧២ដុ�្ល រេន្រសុកអូរយ៉�វ។ េន្រសុកអូរយ៉�វ 
ចំណូលពីកសិកមមមនចំនួន៥៧% ៃនចំណូលសរបុកនុង្រគួ�រ ខណៈ្រសុក
សនទុកមន៥២% និងមន្រតឹមែត២៥% េន្រសុកជំុគីរ។ីេបើេ្រប�បនឹង៥ឆន ំមុន 
ចំណូលពីកសិកមមមន្របមណ៤៨%េន្រសុកសនទុក ៥៤%េន្រសុកអូរយ៉�វ 
និង៤៣% េន្រសុកជំុគីរ។ី   



vi

● ៥០%ៃន្រគួ�រែដលបនសមភ សន៍េន្រសុកសនទុក ៦០%េន្រសុកអូរយ៉�វ 
និង៩០% េន្រសុកជំុគីរ ី បនេ្របើ្របស់្របក់កមចី។ ទំហំ្របក់កមចីជមធយម 
សថិតេនចេន្ល ះពី ៧០០ដុ�្ល រ ដល់ ១,៥០០ដុ�្ល រ។ េន្រសុកសនទុក និង
្រសុកអូរយ៉�វ ្របក់កមចី្រតូវបនេ្របើ្របស់ស្រមប់ករ�ំដុះដំ�ំមិនែមន
្រសូវ ពិេសសដំឡូងមី និងដំ�ំ�្វ យចនទី និងេទេលើេសប�ង��រកនុង
កំឡុងេពលខ្វះខត។ េ�យែឡក េន្រសុកជំុគីរ ី កមចី្រតូវបនេ្របើ្របស់
ស្រមប់ចំ�យេលើករេធ្វើចំ�ក្រសុក និងធតុចូលកសិកមមមួយចំនួន។  

 
ក្នុងន័យស្តីពីកាលានុវត្តភាព ប��្របឈម និងត្រមូវការែផ្នកសមត្ថភាព េយើងរកេឃើញថា៖ 

 ក�នុវត្តភពចំេពះ្រគួ�រកសិករខន តតូចែដល�ចកំណត់បនរមួមន៖ 
១) វត្តមនៃនេហ�្ឋ រចនសមព័នធផ្លូវថនល់ជនបទនិងេស�ដឹកជញជូ ន ២) ្របព័នធ
ទូរគមនគមន៍ ៣)្របព័នធ និងេហ�្ឋ រចនសមព័នធទីផ�រ និង៤)ឱកសករងរ
េ្រកកសិកមមជចំណូលបែនថមកនុង្រគួ�រ។ ក�នុវត្តភពសថិតកនុងតំបន់ែដល 
បនេធ្វើករសិក� ្រតូវបនចត់កនុងលំ�ប់ថន ក់ពីមធយមេទល្អ�ស់។  

 បញ្ហ ្របឈម និងឧបសគគចំេពះ្រគួ�រកសិករខន តតូច ្រតូវបនកំណត់ 
រមួមន៖១) ករទទួលបននូវដីកសិកមម និងទឹកស្រមប់ករេ្រ�ច្រសព ២) 
លទធភពទទួលបនទីផ�រស្រមប់លក់ផលិតផលកសិកមម ៣)លទធភពទទួល 
បនទុនេដើមបីវនិិេយគកនុងផលិតកមមកសិកមម និង ៤)លទធភពទទួលបនធតុ 
ចូលកសិកមមែដលមនគុណភព (ពូជ ជី និងថន ំសម្ល ប់សត្វល្អិត) និងបេចចក
េទស។ លទធភពទទួលបនទឹកេ្រ�ច្រសព ្រតូវបនចត់ចំ�ត់ថន ក់កនុង
ក្រមិតខ�ត់េខ�យេទមធយម ខណៈលទធភពទទួលបនទីផ�រស្រមប់លក់
ផលិតផលកសិកមមនិងទុនស្រមប់ករវនិិេយគកសិកមម ្រតូវបនចត់ថន ក់ពី
មធយមេទល្អ។ េ�យែឡក លទធភពទទួលបនធតុចូលកសិកមមែដលមន
គុណភព និងបេចចកេទសកសិកមម ្រតូវបនចត់ថន ក់កនុងក្រមិតមធយមែត
បុ៉េ�្ណ ះ។  

 ត្រមូវករសមតថភពែដលចំបច់ស្រមប់្រគួ�រកសិករខន តតូច្រតូវបនកំណត់ 
រមួមន៖ ១) ករចង្រកង្រកុម និងសហគមន៍កសិកមម ២) ចំេណះដឹងបេចចក
េទស�មេ�លករណ៍ករអនុវត្តកសិកមមល្អ ៣)ករបេងកើតនូវ្របព័នធផលិតកមម 
េសប�ង្របកបេ�យនិរន្តរភព និងអកខរកមមហិរញញវតថុ និងករ្រគប់្រគងលំហូរ

�ច់្របក់កនុង្រគួ�រ។ សមតថភពជត្រមូវករទំងអស់េនះ ្រតូវបនចត់
កនុងលំ�ប់ពីមនត្រមូវករេទមនត្រមូវករខ្ល ំង។   

 
េដើមបីបេងកើននូវសន្តិសុខ និងភព�ច្របកួត្របែជងបនស្រមប់្រគួ�រកសិករ
ខន តតូច េយើងខញុំសូមផ្តល់ជអនុ�សន៍ដូចខងេ្រកម៖  

 �ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ គួរេធ្វើករ�យតៃម្លេលើករអនុវត្តបទបញជ  ០១បប និង
ព្រងីកបែនថមនូវេមេរៀនទំង�យេនះ ស្រមប់បន្តេបសកកមមេ�ះ្រ�យដីធ្លី 
បន្តេនតំបន់ដៃទេផ�ងេទៀតកនុង្របេទសកមពុជ។ ្រគ�ួរកសិករជេ្រចើនេនែត 
រង់ចំករវលិ្រតឡប់ជថមី នូវេបសកកមមរបស់និស�ិត េដើមបីេធ្វើករ�ស់ែវងដីធ្លី
របស់ពួកគត់ និងផ្តល់បណ្ណកមមសិទធិជូនពួកគត់ពីសំ�ក់�ជរ�្ឋ ភិបល។  

 �ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ គបបីពិចរ� ដល់ករវនិិេយគ្របព័នធេ្រ�ច្រសពខន ត 
តូចេនតំបន់ែដលងយ្របឈមនឹងេ្រគះ�ងំសងួត។ កិចចករេនះ �ចជករ
ឧបតថមភធន េលើករវនិិេយគជលកខណៈ្រគួ�រ ឬសហគមន៍ ឬ្របេភទៃន
ករេ្រ�ច្រសពសហគមន៍ែដលរមួមន�ងស្តុក្រទង់្រទយតូច ដូចជ្រសះ
្រគួ�រ និង្រសះសហគមន៍ជេដើម។   

 �ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ គបបីពិចរ��ក់ករវនិិេយគ េទឲយសមគមថន ក់
្រសុកទំង�យែដលបនបេងកើតេឡើងេហើយ េដើមបីពួកគត់�ចបេងកើនេលប�ន
ៃនករអភិវ��សហគមន៍។ កិចចករេនះ នឹងជួយព្រងឹងសមតថភពេដើមបី�ច
្របកួត្របែជងបនជមួយកសិករេផ�ងេទៀត កនុងប�្ត ្របេទសជសមជិក
សហគមន៍��៊ន។  

 េលើសពីេនះ រ�្ឋ ភិបលគបបីវនិិេយគបែនថម កនុងវស័ិយ្រ�វ្រជវបេចចកេទស
កសិកមម។ ករ្រ�វ្រជវ គបបីេផ្ត តេលើករេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវផលិតភព
កសិកមមរបស់្រគួ�រកសិករខន តតូច។ 

  



vii

● ៥០%ៃន្រគួ�រែដលបនសមភ សន៍េន្រសុកសនទុក ៦០%េន្រសុកអូរយ៉�វ 
និង៩០% េន្រសុកជំុគីរ ី បនេ្របើ្របស់្របក់កមចី។ ទំហំ្របក់កមចីជមធយម 
សថិតេនចេន្ល ះពី ៧០០ដុ�្ល រ ដល់ ១,៥០០ដុ�្ល រ។ េន្រសុកសនទុក និង
្រសុកអូរយ៉�វ ្របក់កមចី្រតូវបនេ្របើ្របស់ស្រមប់ករ�ំដុះដំ�ំមិនែមន
្រសូវ ពិេសសដំឡូងមី និងដំ�ំ�្វ យចនទី និងេទេលើេសប�ង��រកនុង
កំឡុងេពលខ្វះខត។ េ�យែឡក េន្រសុកជំុគីរ ី កមចី្រតូវបនេ្របើ្របស់
ស្រមប់ចំ�យេលើករេធ្វើចំ�ក្រសុក និងធតុចូលកសិកមមមួយចំនួន។  

 
ក្នុងន័យស្តីពីកាលានុវត្តភាព ប��្របឈម និងត្រមូវការែផ្នកសមត្ថភាព េយើងរកេឃើញថា៖ 

 ក�នុវត្តភពចំេពះ្រគួ�រកសិករខន តតូចែដល�ចកំណត់បនរមួមន៖ 
១) វត្តមនៃនេហ�្ឋ រចនសមព័នធផ្លូវថនល់ជនបទនិងេស�ដឹកជញជូ ន ២) ្របព័នធ
ទូរគមនគមន៍ ៣)្របព័នធ និងេហ�្ឋ រចនសមព័នធទីផ�រ និង៤)ឱកសករងរ
េ្រកកសិកមមជចំណូលបែនថមកនុង្រគួ�រ។ ក�នុវត្តភពសថិតកនុងតំបន់ែដល 
បនេធ្វើករសិក� ្រតូវបនចត់កនុងលំ�ប់ថន ក់ពីមធយមេទល្អ�ស់។  

 បញ្ហ ្របឈម និងឧបសគគចំេពះ្រគួ�រកសិករខន តតូច ្រតូវបនកំណត់ 
រមួមន៖១) ករទទួលបននូវដីកសិកមម និងទឹកស្រមប់ករេ្រ�ច្រសព ២) 
លទធភពទទួលបនទីផ�រស្រមប់លក់ផលិតផលកសិកមម ៣)លទធភពទទួល 
បនទុនេដើមបីវនិិេយគកនុងផលិតកមមកសិកមម និង ៤)លទធភពទទួលបនធតុ 
ចូលកសិកមមែដលមនគុណភព (ពូជ ជី និងថន ំសម្ល ប់សត្វល្អិត) និងបេចចក
េទស។ លទធភពទទួលបនទឹកេ្រ�ច្រសព ្រតូវបនចត់ចំ�ត់ថន ក់កនុង
ក្រមិតខ�ត់េខ�យេទមធយម ខណៈលទធភពទទួលបនទីផ�រស្រមប់លក់
ផលិតផលកសិកមមនិងទុនស្រមប់ករវនិិេយគកសិកមម ្រតូវបនចត់ថន ក់ពី
មធយមេទល្អ។ េ�យែឡក លទធភពទទួលបនធតុចូលកសិកមមែដលមន
គុណភព និងបេចចកេទសកសិកមម ្រតូវបនចត់ថន ក់កនុងក្រមិតមធយមែត
បុ៉េ�្ណ ះ។  

 ត្រមូវករសមតថភពែដលចំបច់ស្រមប់្រគួ�រកសិករខន តតូច្រតូវបនកំណត់ 
រមួមន៖ ១) ករចង្រកង្រកុម និងសហគមន៍កសិកមម ២) ចំេណះដឹងបេចចក
េទស�មេ�លករណ៍ករអនុវត្តកសិកមមល្អ ៣)ករបេងកើតនូវ្របព័នធផលិតកមម 
េសប�ង្របកបេ�យនិរន្តរភព និងអកខរកមមហិរញញវតថុ និងករ្រគប់្រគងលំហូរ

�ច់្របក់កនុង្រគួ�រ។ សមតថភពជត្រមូវករទំងអស់េនះ ្រតូវបនចត់
កនុងលំ�ប់ពីមនត្រមូវករេទមនត្រមូវករខ្ល ំង។   

 
េដើមបីបេងកើននូវសន្តិសុខ និងភព�ច្របកួត្របែជងបនស្រមប់្រគួ�រកសិករ
ខន តតូច េយើងខញុំសូមផ្តល់ជអនុ�សន៍ដូចខងេ្រកម៖  

 �ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ គួរេធ្វើករ�យតៃម្លេលើករអនុវត្តបទបញជ  ០១បប និង
ព្រងីកបែនថមនូវេមេរៀនទំង�យេនះ ស្រមប់បន្តេបសកកមមេ�ះ្រ�យដីធ្លី 
បន្តេនតំបន់ដៃទេផ�ងេទៀតកនុង្របេទសកមពុជ។ ្រគ�ួរកសិករជេ្រចើនេនែត 
រង់ចំករវលិ្រតឡប់ជថមី នូវេបសកកមមរបស់និស�ិត េដើមបីេធ្វើករ�ស់ែវងដីធ្លី
របស់ពួកគត់ និងផ្តល់បណ្ណកមមសិទធិជូនពួកគត់ពីសំ�ក់�ជរ�្ឋ ភិបល។  

 �ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ គបបីពិចរ� ដល់ករវនិិេយគ្របព័នធេ្រ�ច្រសពខន ត 
តូចេនតំបន់ែដលងយ្របឈមនឹងេ្រគះ�ងំសងួត។ កិចចករេនះ �ចជករ
ឧបតថមភធន េលើករវនិិេយគជលកខណៈ្រគួ�រ ឬសហគមន៍ ឬ្របេភទៃន
ករេ្រ�ច្រសពសហគមន៍ែដលរមួមន�ងស្តុក្រទង់្រទយតូច ដូចជ្រសះ
្រគួ�រ និង្រសះសហគមន៍ជេដើម។   

 �ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ គបបីពិចរ��ក់ករវនិិេយគ េទឲយសមគមថន ក់
្រសុកទំង�យែដលបនបេងកើតេឡើងេហើយ េដើមបីពួកគត់�ចបេងកើនេលប�ន
ៃនករអភិវ��សហគមន៍។ កិចចករេនះ នឹងជួយព្រងឹងសមតថភពេដើមបី�ច
្របកួត្របែជងបនជមួយកសិករេផ�ងេទៀត កនុងប�្ត ្របេទសជសមជិក
សហគមន៍��៊ន។  

 េលើសពីេនះ រ�្ឋ ភិបលគបបីវនិិេយគបែនថម កនុងវស័ិយ្រ�វ្រជវបេចចកេទស
កសិកមម។ ករ្រ�វ្រជវ គបបីេផ្ត តេលើករេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវផលិតភព
កសិកមមរបស់្រគួ�រកសិករខន តតូច។ 

  



I. េសចក្តីេផ្តើម 
 សមហរណកមមសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន ែដលបនបញច ប់េទេនៃថងទី៣១ 
ែខធនូ ឆន ំ២០១៥ ្រតូវបនចត់ទុកេ�យ�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ ថជឱកសផង និងជ
ក�្ត ្របឈមផងចំេពះេសដ្ឋកិចចកមពុជ។ �្រតូវបនេគរពឹំងទុកថ តៃម្លពលកមមទប 
លទធភពទទួលបនទីផ�រល្អ្របេសើរ �មរយ�្របព័នធទូេទៃនភពេជឿជក់ រមួនឹង
លទធភពទទួលបនទីផ�រ ែដលមនករេពញនិយមកនុងសហគមន៍្របជជតិ�សីុ
�េគនយ៍ (��៊ន) និង��៊នបូកនឹងកិចច្រពម្រពងពណិជជកមមេសរ ី នឹងក្ល យជ
កម្ល ំងចលករ េដើមបីទក់ទញករវនិិេយគស្រមប់កមពុជ។ កិចចករេនះនឹងផ្តល់ឲយ
កមពុជនូវជំហរល្អមួយ េដើមបី្របកួត្របែជងជមួយទីផ�រពិភពេ�ក ករវនិិេយគ
ផទ ល់ពីបរេទស និងករទទួលបនអតថ្របេយជន៍ពីទំហំៃនេសដ្ឋកិចច។  
 
 វស័ិយកសិកមមកមពុជ ែដលផ្តល់ករងរដល់្របជពលរដ្ឋ្របមណ៧០% ្រគប 
ដណ្ត ប់េ�យ្រគួ�រកសិករខន តតូច ែដលសមតថភពែផនកបេចចកេទសកសិកមម ្របព័នធ
េ្រ�ច្រសព េដើមទុនវនិិេយគ និងករទទួលបនទីផ�រកសិផលេនមនក្រមិតេន
េឡើយ។ ករសិក�ែដល្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ�យ អងគករសិនដរេនឆន ំ២០១៥ កនុង
ចំេ�ម្រគួ�រកសិករខន តតូចចំនួន ៣០៦្រគួ�រ េនកនុងេខត្តចំនួន ៣ រមួមន 
េខត្ត�ែកវ កំពង់សពឺ និងេខត្តកំពត បនបង្ហ ញថ កសិករែដលចប់យកកសិកមមជ
ជេ្រមើសចិញច ឹមជីវតិជចមបង ទទួលបនចំណូលទបជងេគបំផុត េ្រប�បជមួយ
្រគួ�រែដលចប់យកជេ្រមើសមុខរបរេ្រកកសិកមម   (Chay  Keartha  and  Chheang 

Sokmao, 2015)។  
 
 កនុងេគលបំណងផ្តល់នូវព័ត៌មនដល់អនកេរៀបចំ និងអនកេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត 
េលើែផនកេគលនេយបយ េវទិកៃនអងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបល ស្តីពីកមពុជ �មរយ� 
ប�្ត ញករងររបស់ខ្លួន បនផ្តួចេផ្តើមនូវករសិក�មួយស្តីអំពី "ករេ្រត�មខ្លួនរបស់ 
្រគួ�រកសិករខន តតូច េឆព ះេទសមហរណកមមសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន" េនះ 
េឡើង។ ករសិក�មនេគលបំណងកំណត់នូវតួនទី  បញ្ហ ្របឈម   និងក�នុវត្តភព
ស្រមប់ ្រគ�ួរកសិករខន តតូចកមពុជ ជពិេសស្រសី្តកនុងផលិតកមមកសិកមម េឆព ះេទ
សមហរណកមមសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន។ ដូេចនះ ករសិក�នឹងបង្ហ ញពី
អនុ�សន៍េគលនេយបយ េដើមបីគំ្រទដល់្រគួ�រកសិករខន តតូចទំងបុរស និង 
្រសី្តថ េតើគបបីេធ្វើរេបៀប� េដើមបីឈរេលើទី�ំងមួយល្អ កនុងករ្របកួត្របែជង 
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I. េសចក្តីេផ្តើម 
 សមហរណកមមសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន ែដលបនបញច ប់េទេនៃថងទី៣១ 
ែខធនូ ឆន ំ២០១៥ ្រតូវបនចត់ទុកេ�យ�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ ថជឱកសផង និងជ
ក�្ត ្របឈមផងចំេពះេសដ្ឋកិចចកមពុជ។ �្រតូវបនេគរពឹំងទុកថ តៃម្លពលកមមទប 
លទធភពទទួលបនទីផ�រល្អ្របេសើរ �មរយ�្របព័នធទូេទៃនភពេជឿជក់ រមួនឹង
លទធភពទទួលបនទីផ�រ ែដលមនករេពញនិយមកនុងសហគមន៍្របជជតិ�សីុ
�េគនយ៍ (��៊ន) និង��៊នបូកនឹងកិចច្រពម្រពងពណិជជកមមេសរ ី នឹងក្ល យជ
កម្ល ំងចលករ េដើមបីទក់ទញករវនិិេយគស្រមប់កមពុជ។ កិចចករេនះនឹងផ្តល់ឲយ
កមពុជនូវជំហរល្អមួយ េដើមបី្របកួត្របែជងជមួយទីផ�រពិភពេ�ក ករវនិិេយគ
ផទ ល់ពីបរេទស និងករទទួលបនអតថ្របេយជន៍ពីទំហំៃនេសដ្ឋកិចច។  
 
 វស័ិយកសិកមមកមពុជ ែដលផ្តល់ករងរដល់្របជពលរដ្ឋ្របមណ៧០% ្រគប 
ដណ្ត ប់េ�យ្រគួ�រកសិករខន តតូច ែដលសមតថភពែផនកបេចចកេទសកសិកមម ្របព័នធ
េ្រ�ច្រសព េដើមទុនវនិិេយគ និងករទទួលបនទីផ�រកសិផលេនមនក្រមិតេន
េឡើយ។ ករសិក�ែដល្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ�យ អងគករសិនដរេនឆន ំ២០១៥ កនុង
ចំេ�ម្រគួ�រកសិករខន តតូចចំនួន ៣០៦្រគួ�រ េនកនុងេខត្តចំនួន ៣ រមួមន 
េខត្ត�ែកវ កំពង់សពឺ និងេខត្តកំពត បនបង្ហ ញថ កសិករែដលចប់យកកសិកមមជ
ជេ្រមើសចិញច ឹមជីវតិជចមបង ទទួលបនចំណូលទបជងេគបំផុត េ្រប�បជមួយ
្រគួ�រែដលចប់យកជេ្រមើសមុខរបរេ្រកកសិកមម   (Chay  Keartha  and  Chheang 

Sokmao, 2015)។  
 
 កនុងេគលបំណងផ្តល់នូវព័ត៌មនដល់អនកេរៀបចំ និងអនកេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត 
េលើែផនកេគលនេយបយ េវទិកៃនអងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបល ស្តីពីកមពុជ �មរយ� 
ប�្ត ញករងររបស់ខ្លួន បនផ្តួចេផ្តើមនូវករសិក�មួយស្តីអំពី "ករេ្រត�មខ្លួនរបស់ 
្រគួ�រកសិករខន តតូច េឆព ះេទសមហរណកមមសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន" េនះ 
េឡើង។ ករសិក�មនេគលបំណងកំណត់នូវតួនទី  បញ្ហ ្របឈម   និងក�នុវត្តភព
ស្រមប់ ្រគ�ួរកសិករខន តតូចកមពុជ ជពិេសស្រសី្តកនុងផលិតកមមកសិកមម េឆព ះេទ
សមហរណកមមសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន។ ដូេចនះ ករសិក�នឹងបង្ហ ញពី
អនុ�សន៍េគលនេយបយ េដើមបីគំ្រទដល់្រគួ�រកសិករខន តតូចទំងបុរស និង 
្រសី្តថ េតើគបបីេធ្វើរេបៀប� េដើមបីឈរេលើទី�ំងមួយល្អ កនុងករ្របកួត្របែជង 
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ជមួយ្របេទសជសមជិក��៊នេផ�ងេទៀត ក៏ដូចជែ�រក�នូវកសិកមម កមពុជ 
ស្រមប់សន្តិសុខេសប�ង និងអធិបេតយយភពេសប�ងផងែដរ។ ករសិក�បន 
កំណត់នូវេគលបំណងមួយចំនួន ដូចខងេ្រកម៖ 

• កំណត់ពីចំណុចខ្ល ំង និងចំណុចេខ�យ ស្តីអំពី្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយ
សហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន កនុងករគំ្រទដល់្រគួ�រកសិករខន តតូច 

• កំណត់ពីចំណុចខ្ល ំង និងចំណុចេខ�យ ៃនេគលនេយបយកមពុជ កនុងករ
គំ្រទដល់្រគួ�រកសិករខន តតូចរបស់កមពុជ 

• កំណត់ពីតួនទីរបស់្រគួ�រកសិករខន តតូចកនុងផលិតកមមកសិកមម ែដលពក់
ព័នធដល់ករចូលរមួរបស់កសិករជបុរស និងកសិករជ្រសី្តកនុងកសិកមមកមពុជ  

• កំណត់នូវបញ្ហ ្របឈម និងឱកសទំង�យរមួនឹងត្រមូវករេលើែផនកព្រងឹង
សមតថភព ដល់្រគួ�រកសិករខន តតូចកនុងផលិតកមមកសិកមម ជពិេសស ្រស្តី 
េឆព ះេទសមហរណកមមសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន  

• ទញេចញនូវ�ទិភពេគលនេយបយ និងអនុ�សន៍េផ�ង� េដើមបីគំ្រទ
ដល់កសិករខន តតូចទំងបុរស និង្រស្តីេឆព ះេទសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន។  

 
II. វិធី���្ត និងយទុធវិធី 
 ្រកុមអនក្របឹក�េយបល់្រតូវបនេរៀបចំ េ�យមនអនក្រ�វ្រជវចំនួន០៥របូ 
រមួមន៖ េ�ក សួន េសង នយក្របតិបត្តិអងគករសិនដរ េដើរតួជអនកដឹកនំកនុង
្រកុម ៃនគេ្រមង្របឹក�េយបល់េនះ។ េ�កេដើរតួនទីជអនកទំនក់ទំនងសំខន់េន
កនុងគេ្រមង។ េ�កសួន េសង ក៏ទទួលខុស្រតូវេនកនុងករេធ្វើបទសមភ សន៍ម្រន្តី
រ�្ឋ ភិបល និងបុគគលិកអងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបលមួយចំនួនេនទី្រកុងភនំេពញផងែដរ។ 
េ�ក �រ �នីែញល្រពុស៍ ទទួលខុស្រតូវកនុងករពិនិតយេលើ�ក�រ្រកបខណ្ឌ
េគលនេយបយ��៊ន េ�យេ�្ត តជសំខន់េលើេគលនេយបយគំ្រទកសិករ 
េ�ក ឈង សុខេម ៉ ដឹកនំករពិនិតយេមើលេលើ�ក�រចង្អុលទិសនេយបយ
កមពុជ ែដលគំ្រទដល់្រគួ�រកសិករខន តតូច។ េ�យែ�ក េ�កចយ គថ េធ្វើ
កិចចករជមួយជំនួយករ្រ�វ្រជវ០២នក់េទៀត េដើមបីចុះេធ្វើករណីសិក�។  
 
 កិចចករងរសំខន់ចំនួន៥ ្រតូវបនអនុវត្តេ�យ្រកុម្របឹក�េយបល់។ ករ
សិក�េនះ បនចប់េផ្តើមេនេដើមែខមក� រហូតដល់ែខេម� ឆន ំ២០១៦។ កិចចករ
ទំងេនះ រមួមន៖ 

កិច្ចការទី១៖ ការពិនិតយេមើលឯកសារចង្អុលទិសនេយាបាយសហគមន៍េសដ្ឋកិច្ចអាសា៊ន និង
ការសិកសោ៖ េតើអ្វីជចំណុចខ្ល ំង និងចំណុចេខ�យ េនកនុង្រកបខណ្ឌ គតិយុត្ត និងេគល 
នេយបយសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន កនុងករគំ្រទដល់្រគួ�រកសិករតូច�ច? 
កិចចករេនះរមួបញចូ ល៖ េតើអ្វីជក្តីរពឹំងទុកពីសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន ស្រមប់វស័ិយ 
កសិកមមកមពុជ និងេសដ្ឋកិចចរបស់ខ្លួន? េតើអ្វីជករសងឃឹមទុក និងករជំរញុេលើកទឹក
ចិត្តដល់កមពុជ ពីករេធ្វើសមហរណកមមសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊នេនះ? អ្វីជករ្រពួយ 
បរមភចំេពះកសិករទំងបុរស និង្រសី្តពីសមហរណកមមសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន? 
 
កិច្ចការទី២៖ ការពិនិតយេលើឯកសារចង្អុលទិសនេយាបាយរបស់រាជរដា�ភិបាលកម្ពុជា៖ េតើអ្វី
ជចំណុចខ្ល ំង និងចំណុចេខ�យ ៃន្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយកមពុជ កនុងករគំ្រទ 
្រគួ�រកសិករខន តតូច?  
កិចចករទំងេនះរមួបញចូ ល៖ េតើអ្វីជេគលនេយបយែដលមន្រ�ប់ េដើមបីគំ្រទដល់ 
្រគួ�រកសិករខន តតូច េ្រត�មខ្លួនកនុងសមហរណកមមសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន? 
េតើេគលនេយបយែដលមន្រ�ប់េនះ បនពិ�រ�េលើបញ្ហ េយនឌ័រកនុងដំេណើ រ 
សមហរណកមមសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊នែដរឬេទ? េតើអ្វីជកររពឹំងចង់បនរបស់ 
វស័ិយកសិកមមកមពុជ និងេសដ្ឋកិចចរបស់ខ្លួន េបើេយងេលើសមហរណកមមសហគមន៍
េសដ្ឋកិចច��៊ន? 
 
កិច្ចការទី៣៖ ការពិនិតយេមើលេលើអត្ថបទសិកសោេផសងៗ ឯកសាររដា�ភិបាល និងការសមា�សន៍
អ្នកផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ ពីតួនាទីរបស់្រគួសារកសិករខា�តតូច ក្នុងវិស័យកសិកម្មកម្ពុជា៖ េតើ
អ្វីជករចូលរមួវភិគទន របស់្រគួ�រកសិករខន តតូចកនុងវស័ិយកសិកមម េ�យ
េផ្ត តជសំខន់េលើតួនទីេយនឌ័ររបស់បុរស និង្រសី្តេនកនុងកសិកមមកមពុជ? 
កិចចករេនះរមួបញចូ លនូវ៖ េតើមនអ្វីខ្លះជករផ្ល ស់ប្តូរកនុងតួនទី របស់្រគួ�រកសិករ
តូច�ច េ្រប�បេធ�បនឹងរយៈេពល៥ឆន ំមុន? េតើនេពលបចចុបបនន កសិកមមកមពុជសថិតកនុង 
�ថ នភពែបប� េបើសំេ�េលើបេចចកវទិយ ផលិតកមម និងទីផ�រ េ�យរមូបញចូ ល
នូវសហគមន៍កសិកមម និងករគំ្រទែផនកេគលនេយបយ? េតើកសិករជបុរស និង
្រសី្តបនចូលរមួចំែណកអ្វីខ្លះចំេពះកសិកមមកមពុជ? 

 
កិច្ចការទី៤៖ ការសមា�សកសិករេគាលេដៅ ស្រមាប់ករណីសិកសោ េលើប��្របឈម ឱកាស 
និងត្រមូវការែផ្នកសមត្ថភាព៖  



ការត្រៀមខ្លួនរបស់្្រួសារកសិករខ្នា ររូចកម្ពុជា ត្្ោះតៅសមាហរណកម្មសហ្មនត៍សដ្ឋកិច្ចអាសា៊ា ន
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ជមួយ្របេទសជសមជិក��៊នេផ�ងេទៀត ក៏ដូចជែ�រក�នូវកសិកមម កមពុជ 
ស្រមប់សន្តិសុខេសប�ង និងអធិបេតយយភពេសប�ងផងែដរ។ ករសិក�បន 
កំណត់នូវេគលបំណងមួយចំនួន ដូចខងេ្រកម៖ 

• កំណត់ពីចំណុចខ្ល ំង និងចំណុចេខ�យ ស្តីអំពី្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយ
សហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន កនុងករគំ្រទដល់្រគួ�រកសិករខន តតូច 

• កំណត់ពីចំណុចខ្ល ំង និងចំណុចេខ�យ ៃនេគលនេយបយកមពុជ កនុងករ
គំ្រទដល់្រគួ�រកសិករខន តតូចរបស់កមពុជ 

• កំណត់ពីតួនទីរបស់្រគួ�រកសិករខន តតូចកនុងផលិតកមមកសិកមម ែដលពក់
ព័នធដល់ករចូលរមួរបស់កសិករជបុរស និងកសិករជ្រសី្តកនុងកសិកមមកមពុជ  

• កំណត់នូវបញ្ហ ្របឈម និងឱកសទំង�យរមួនឹងត្រមូវករេលើែផនកព្រងឹង
សមតថភព ដល់្រគួ�រកសិករខន តតូចកនុងផលិតកមមកសិកមម ជពិេសស ្រស្តី 
េឆព ះេទសមហរណកមមសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន  

• ទញេចញនូវ�ទិភពេគលនេយបយ និងអនុ�សន៍េផ�ង� េដើមបីគំ្រទ
ដល់កសិករខន តតូចទំងបុរស និង្រស្តីេឆព ះេទសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន។  

 
II. វិធី���្ត និងយទុធវិធី 
 ្រកុមអនក្របឹក�េយបល់្រតូវបនេរៀបចំ េ�យមនអនក្រ�វ្រជវចំនួន០៥របូ 
រមួមន៖ េ�ក សួន េសង នយក្របតិបត្តិអងគករសិនដរ េដើរតួជអនកដឹកនំកនុង
្រកុម ៃនគេ្រមង្របឹក�េយបល់េនះ។ េ�កេដើរតួនទីជអនកទំនក់ទំនងសំខន់េន
កនុងគេ្រមង។ េ�កសួន េសង ក៏ទទួលខុស្រតូវេនកនុងករេធ្វើបទសមភ សន៍ម្រន្តី
រ�្ឋ ភិបល និងបុគគលិកអងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបលមួយចំនួនេនទី្រកុងភនំេពញផងែដរ។ 
េ�ក �រ �នីែញល្រពុស៍ ទទួលខុស្រតូវកនុងករពិនិតយេលើ�ក�រ្រកបខណ្ឌ
េគលនេយបយ��៊ន េ�យេ�្ត តជសំខន់េលើេគលនេយបយគំ្រទកសិករ 
េ�ក ឈង សុខេម ៉ ដឹកនំករពិនិតយេមើលេលើ�ក�រចង្អុលទិសនេយបយ
កមពុជ ែដលគំ្រទដល់្រគួ�រកសិករខន តតូច។ េ�យែ�ក េ�កចយ គថ េធ្វើ
កិចចករជមួយជំនួយករ្រ�វ្រជវ០២នក់េទៀត េដើមបីចុះេធ្វើករណីសិក�។  
 
 កិចចករងរសំខន់ចំនួន៥ ្រតូវបនអនុវត្តេ�យ្រកុម្របឹក�េយបល់។ ករ
សិក�េនះ បនចប់េផ្តើមេនេដើមែខមក� រហូតដល់ែខេម� ឆន ំ២០១៦។ កិចចករ
ទំងេនះ រមួមន៖ 

កិច្ចការទី១៖ ការពិនិតយេមើលឯកសារចង្អុលទិសនេយាបាយសហគមន៍េសដ្ឋកិច្ចអាសា៊ន និង
ការសិកសោ៖ េតើអ្វីជចំណុចខ្ល ំង និងចំណុចេខ�យ េនកនុង្រកបខណ្ឌ គតិយុត្ត និងេគល 
នេយបយសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន កនុងករគំ្រទដល់្រគួ�រកសិករតូច�ច? 
កិចចករេនះរមួបញចូ ល៖ េតើអ្វីជក្តីរពឹំងទុកពីសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន ស្រមប់វស័ិយ 
កសិកមមកមពុជ និងេសដ្ឋកិចចរបស់ខ្លួន? េតើអ្វីជករសងឃឹមទុក និងករជំរញុេលើកទឹក
ចិត្តដល់កមពុជ ពីករេធ្វើសមហរណកមមសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊នេនះ? អ្វីជករ្រពួយ 
បរមភចំេពះកសិករទំងបុរស និង្រសី្តពីសមហរណកមមសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន? 
 
កិច្ចការទី២៖ ការពិនិតយេលើឯកសារចង្អុលទិសនេយាបាយរបស់រាជរដា�ភិបាលកម្ពុជា៖ េតើអ្វី
ជចំណុចខ្ល ំង និងចំណុចេខ�យ ៃន្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយកមពុជ កនុងករគំ្រទ 
្រគួ�រកសិករខន តតូច?  
កិចចករទំងេនះរមួបញចូ ល៖ េតើអ្វីជេគលនេយបយែដលមន្រ�ប់ េដើមបីគំ្រទដល់ 
្រគួ�រកសិករខន តតូច េ្រត�មខ្លួនកនុងសមហរណកមមសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន? 
េតើេគលនេយបយែដលមន្រ�ប់េនះ បនពិ�រ�េលើបញ្ហ េយនឌ័រកនុងដំេណើ រ 
សមហរណកមមសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊នែដរឬេទ? េតើអ្វីជកររពឹំងចង់បនរបស់ 
វស័ិយកសិកមមកមពុជ និងេសដ្ឋកិចចរបស់ខ្លួន េបើេយងេលើសមហរណកមមសហគមន៍
េសដ្ឋកិចច��៊ន? 
 
កិច្ចការទី៣៖ ការពិនិតយេមើលេលើអត្ថបទសិកសោេផសងៗ ឯកសាររដា�ភិបាល និងការសមា�សន៍
អ្នកផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ ពីតួនាទីរបស់្រគួសារកសិករខា�តតូច ក្នុងវិស័យកសិកម្មកម្ពុជា៖ េតើ
អ្វីជករចូលរមួវភិគទន របស់្រគួ�រកសិករខន តតូចកនុងវស័ិយកសិកមម េ�យ
េផ្ត តជសំខន់េលើតួនទីេយនឌ័ររបស់បុរស និង្រសី្តេនកនុងកសិកមមកមពុជ? 
កិចចករេនះរមួបញចូ លនូវ៖ េតើមនអ្វីខ្លះជករផ្ល ស់ប្តូរកនុងតួនទី របស់្រគួ�រកសិករ
តូច�ច េ្រប�បេធ�បនឹងរយៈេពល៥ឆន ំមុន? េតើនេពលបចចុបបនន កសិកមមកមពុជសថិតកនុង 
�ថ នភពែបប� េបើសំេ�េលើបេចចកវទិយ ផលិតកមម និងទីផ�រ េ�យរមូបញចូ ល
នូវសហគមន៍កសិកមម និងករគំ្រទែផនកេគលនេយបយ? េតើកសិករជបុរស និង
្រសី្តបនចូលរមួចំែណកអ្វីខ្លះចំេពះកសិកមមកមពុជ? 

 
កិច្ចការទី៤៖ ការសមា�សកសិករេគាលេដៅ ស្រមាប់ករណីសិកសោ េលើប��្របឈម ឱកាស 
និងត្រមូវការែផ្នកសមត្ថភាព៖  



ការត្រៀមខ្លួនរបស់្្រួសារកសិករខ្នា ររូចកម្ពុជា ត្្ោះតៅសមាហរណកម្មសហ្មនត៍សដ្ឋកិច្ចអាសា៊ា ន
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ក) េតើអ្វីជបញ្ហ ្របឈម និងឱកសស្រមប់្រគួ�រកសិករខន តតូច ពិេសសកសិករ
ជ្រសី្ត េឆព ះេទសមហរណកមមសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន? កិចចករទំងេនះរមួ
បញចូ លនូវ៖ េតើ្រគួ�រកសិករខន តតូចបនយល់ដឹងអ្វីខ្លះ ពីសហគមន៍េសដ្ឋកិចច 
��៊ន? េតើ្រគួ�រកសិករតូច�ចបនេធ្វើអ្វីខ្លះេហើយ េហើយគបបីេធ្វើអ្វីខ្លះេទៀត 
េដើមបីបន�ុខំ្លួន/ទទួលយកសមហរណកមមសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន? េតើអ្វីជ 
បញ្ហ ្របឈម និងក�នុវត្តភពេផ�ងគន  ចំេពះកសិករជបុរស និង្រស្តីែដលនឹង
ផ្តល់េ�យសហគមន៍ េសដ្ឋកិចច��៊ន? 
ខ) េតើសមតថភពអ្វីខ្លះែដលចំបច់ស្រមប់្រគួ�រកសិករខន តតូច េដើមបីេ្រត�មខ្លួន
ស្រមប់ករ្របកួត្របែជងទីផ�រ? កិចចករទំងេនះ រមូបញចូ លនូវ៖ េតើអ្វីជជំហរៃន
វស័ិយកសិកមមនេពលបចចុបបនន ែដលបនចូលរមួចំែណកកនុងេសដ្ឋកិចច្រគួ�ររបស់
ពួកគត់ និងនិនន ករៃនវស័ិយកសិកមម កនុងរយៈេពល ៥ឆន ំចុងេ្រកយ? េតើអ្វីជ�ថ ន
ភពកសិកមម្រគួ�រ េ�យពិចរ�េលើបេចចកេទសផលិតកមម និងមេធយបយេ្របើ
្របស់េផ�ងៗ ហិរញញបបទន ទីផ�រ េ�យរមួបញចូ លទំងសហគមន៍កសិកមមផងេនះ? 
េតើអ្វីជភពខុសគន  េលើត្រមូវករែផនកសមតថភពរ�ងកសិករជបុរស និងកសិករជ
្រស្តី េដើមបីទទួលបនអតថ្របេយជន៍ពីសមហរណកមមសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន?  
 
េដើមបីអនុវត្តកិចចករេនះ ករសិក�បនេ្រជើសយកករណីសិក�ចំនួន៣ េចញពី្រសុក
ចំនួន៣ កនុងេខត្តចំនួន៣ រមួមន៖ េខត្តកំពតែដលតំ�ងឲយកសិកមមតំបន់ទំនប 
េខត្តកំពង់ធំែដលតំ�ងឲយកសិកមមតំបន់ខពង់�ប និងេខត្តរតនគីរែីដលតំ�ងឲយ
កសិកមមតំបន់ភនំ។ ្រគួ�រចំនួន៥០ កនុងេខត្តេគលេ�នីមួយៗ្រតូវបនេធ្វើបទសមភ សន៍ 
(ជសរបុ មន្រគួ�រចំនួន១៥០ មកពីេខត្តចំនួន៣)។ 
 
ការងារទី៥៖ ការបា៉ន់្របមាណពីអាទិភាពនេយាបាយ និងការផ្តល់អនុសាសន៍៖ េតើអ្វីជ�ទិ
ភពេគលនេយបយ និងអនុ�សន៍ េដើមបីគំ្រទ្រគួ�រកសិករខន តតូច េឆព ះេទ
សមហរណកមមសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន?  
ឆ្លុះបញច ំងេទនឹងករទទួលយក សហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន បម្ល ស់ប្តូរកនុងតួនទី
កសិកមម បញ្ហ ្របឈម និងក�នុវត្តភព េតើេគលនេយបយអ្វីែដលចំបច់េដើមបី
គំ្រទ្រគួ�រកសិករខន តតូច? េតើេគលនេយបយអ្វីែដលចំបច់ េដើមបីេធ្វើករែបង
ែចកនូវអតថ្របេយជន៍ និងបនទុកឲយបនេសមើភពគន  ស្រមប់្រគួ�រកសិករជបុរស
និង្រស្តី េដើមបីេ�ះ្រ�យេទនឹងសមហរណកមមសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន? 

ទំហំ និងែដនកំណត់៖ ការឆ្លុ�ប��ំងែបបវិធីសា្រស្ត  
េនះ គឺជករសិក�ពីេគលនេយបយកសិកមម។ ករពិនិតយេមើលឯក�រេគល
នេយបយសហគមន៍សដ្ឋកិចច��៊ន និងេគលនេយបយ�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ 
គឺជធតុសំខន់ៃនករសិក�េនះ។ កនុងករឆ្លុះបញច ំងរ�ងេគលនេយបយ និងភព 
ជក់ែស្តងេនក្រមិតសហគមន៍ ករណីសិក�្រតូវបនេ្រជើសយក។ ករសិក�បន
េ្រជើសយកករណីសិក�ចំនួន ៣ ែដលតំ�ងឲយករេធ្វើកសិកមមកនុងតំបន់ទំង ៣ ៖ 
កសិកមមតំបន់ទំនប (េខត្តកំពត) កសិកមមតំបន់ខពង់�ប (កំពង់ធំ) និងកសិកមមតំបន់ភនំ 
(េខត្តរតនគីរ)ី។ េទះយ៉ងេនះក្តី ករណីសិក�េនតំបន់ទំងបីេនះ មិន�ច្រគបដណ្ត ប់ 
្របេភទៃន្របព័នធកសិកមមកមពុជបនេនេឡើយេទ។ បែនថមេលើសេនះ ករណីសិក�
ទំងេនះ ក៏េនមិនទន់េធ្វើេឡើង្រគប់្រជុងេ្រជយជរមួ ចំេពះលទធភពែដល�ចេកើត
មនទំង�យ េនក្រមិតសហគមន៍េនេឡើយ។ ្រកុមករងរេយើងខញុំ សូម�្វ គមន៍
នូវ�ល់ករចូលរមួវភិគទនេផ�ង� របស់ៃដគូេលើព័ត៌មន េដើមបីបំេពញបែនថមករ
វភិគនូវបញ្ហ ែដលកំពុងវវិ��ន៍ទំង�យ។ 
 
III. ្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយគ្ំរទ្រគួ�រក�កិរខន តតូច 
3.1. ្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន កនុងករគំ្រទ្រគួ�រ

កសិករខន តតូច 
 េនៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ំ២០១៥ សមគម្របជជតិ�សីុ�េគនយ៍ (េ�កត់ថ 
��៊ន) បនេផ្តើមបេងកើតទីផ�ររមួមួយ និងមូល�្ឋ នផលិតកមមែដលេ�ថ"សហគមន៍ 
េសដ្ឋកិចច��៊ន" ែដលនឹងអនុញញ តិឲយមននូវលំហូរទំនិញ េស�កមម ករវនិិេយគ 
ពលកមមជំនញ និងចលនមូលធនេ�យេសរ ី កនុងតំបន់ទំងមូល។ ��៊នបន
កំណត់ខ្លួនឯងជមូល�្ឋ ន ៃនផលិតកមមសំខន់បំផុតរបស់ពិភពេ�ក និងបនផ្តល់
នូវភពជ�ច់ញតិថន ក់តំបន់ ស្រមប់ទីផ�រេសប�ង��រធំជងេគបង្អស់របស់
ពិភពេ�កទំងពីរ គឺ��្ឌ  និងចិន េ�យបនគូសបញជ ក់ថ ខ្លួនេនមនសក្ត នុ
ពលជេ្រចើន ស្រមប់ករលូត�ស់ៃនវស័ិយកសិកមម េនកនុង��៊ន(Invest in ASEAN, 
2016)។ ករលូត�ស់នូវវស័ិយកសិកមម ្រតូវបនេគេមើលេឃើញថ បនេកើតមនេឡើង 
�មរយ�ករជំរញុឲយមននូវករតភជ ប់ និងេហ�្ឋ រចនសមព័នធល្អ្របេសើរជងមុន ែដល 
ជលទធផលៃនសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន។  
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ក) េតើអ្វីជបញ្ហ ្របឈម និងឱកសស្រមប់្រគួ�រកសិករខន តតូច ពិេសសកសិករ
ជ្រសី្ត េឆព ះេទសមហរណកមមសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន? កិចចករទំងេនះរមួ
បញចូ លនូវ៖ េតើ្រគួ�រកសិករខន តតូចបនយល់ដឹងអ្វីខ្លះ ពីសហគមន៍េសដ្ឋកិចច 
��៊ន? េតើ្រគួ�រកសិករតូច�ចបនេធ្វើអ្វីខ្លះេហើយ េហើយគបបីេធ្វើអ្វីខ្លះេទៀត 
េដើមបីបន�ុខំ្លួន/ទទួលយកសមហរណកមមសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន? េតើអ្វីជ 
បញ្ហ ្របឈម និងក�នុវត្តភពេផ�ងគន  ចំេពះកសិករជបុរស និង្រស្តីែដលនឹង
ផ្តល់េ�យសហគមន៍ េសដ្ឋកិចច��៊ន? 
ខ) េតើសមតថភពអ្វីខ្លះែដលចំបច់ស្រមប់្រគួ�រកសិករខន តតូច េដើមបីេ្រត�មខ្លួន
ស្រមប់ករ្របកួត្របែជងទីផ�រ? កិចចករទំងេនះ រមូបញចូ លនូវ៖ េតើអ្វីជជំហរៃន
វស័ិយកសិកមមនេពលបចចុបបនន ែដលបនចូលរមួចំែណកកនុងេសដ្ឋកិចច្រគួ�ររបស់
ពួកគត់ និងនិនន ករៃនវស័ិយកសិកមម កនុងរយៈេពល ៥ឆន ំចុងេ្រកយ? េតើអ្វីជ�ថ ន
ភពកសិកមម្រគួ�រ េ�យពិចរ�េលើបេចចកេទសផលិតកមម និងមេធយបយេ្របើ
្របស់េផ�ងៗ ហិរញញបបទន ទីផ�រ េ�យរមួបញចូ លទំងសហគមន៍កសិកមមផងេនះ? 
េតើអ្វីជភពខុសគន  េលើត្រមូវករែផនកសមតថភពរ�ងកសិករជបុរស និងកសិករជ
្រស្តី េដើមបីទទួលបនអតថ្របេយជន៍ពីសមហរណកមមសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន?  
 
េដើមបីអនុវត្តកិចចករេនះ ករសិក�បនេ្រជើសយកករណីសិក�ចំនួន៣ េចញពី្រសុក
ចំនួន៣ កនុងេខត្តចំនួន៣ រមួមន៖ េខត្តកំពតែដលតំ�ងឲយកសិកមមតំបន់ទំនប 
េខត្តកំពង់ធំែដលតំ�ងឲយកសិកមមតំបន់ខពង់�ប និងេខត្តរតនគីរែីដលតំ�ងឲយ
កសិកមមតំបន់ភនំ។ ្រគួ�រចំនួន៥០ កនុងេខត្តេគលេ�នីមួយៗ្រតូវបនេធ្វើបទសមភ សន៍ 
(ជសរបុ មន្រគួ�រចំនួន១៥០ មកពីេខត្តចំនួន៣)។ 
 
ការងារទី៥៖ ការបា៉ន់្របមាណពីអាទិភាពនេយាបាយ និងការផ្តល់អនុសាសន៍៖ េតើអ្វីជ�ទិ
ភពេគលនេយបយ និងអនុ�សន៍ េដើមបីគំ្រទ្រគួ�រកសិករខន តតូច េឆព ះេទ
សមហរណកមមសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន?  
ឆ្លុះបញច ំងេទនឹងករទទួលយក សហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន បម្ល ស់ប្តូរកនុងតួនទី
កសិកមម បញ្ហ ្របឈម និងក�នុវត្តភព េតើេគលនេយបយអ្វីែដលចំបច់េដើមបី
គំ្រទ្រគួ�រកសិករខន តតូច? េតើេគលនេយបយអ្វីែដលចំបច់ េដើមបីេធ្វើករែបង
ែចកនូវអតថ្របេយជន៍ និងបនទុកឲយបនេសមើភពគន  ស្រមប់្រគួ�រកសិករជបុរស
និង្រស្តី េដើមបីេ�ះ្រ�យេទនឹងសមហរណកមមសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន? 

ទំហំ និងែដនកំណត់៖ ការឆ្លុ�ប��ំងែបបវិធីសា្រស្ត  
េនះ គឺជករសិក�ពីេគលនេយបយកសិកមម។ ករពិនិតយេមើលឯក�រេគល
នេយបយសហគមន៍សដ្ឋកិចច��៊ន និងេគលនេយបយ�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ 
គឺជធតុសំខន់ៃនករសិក�េនះ។ កនុងករឆ្លុះបញច ំងរ�ងេគលនេយបយ និងភព 
ជក់ែស្តងេនក្រមិតសហគមន៍ ករណីសិក�្រតូវបនេ្រជើសយក។ ករសិក�បន
េ្រជើសយកករណីសិក�ចំនួន ៣ ែដលតំ�ងឲយករេធ្វើកសិកមមកនុងតំបន់ទំង ៣ ៖ 
កសិកមមតំបន់ទំនប (េខត្តកំពត) កសិកមមតំបន់ខពង់�ប (កំពង់ធំ) និងកសិកមមតំបន់ភនំ 
(េខត្តរតនគីរ)ី។ េទះយ៉ងេនះក្តី ករណីសិក�េនតំបន់ទំងបីេនះ មិន�ច្រគបដណ្ត ប់ 
្របេភទៃន្របព័នធកសិកមមកមពុជបនេនេឡើយេទ។ បែនថមេលើសេនះ ករណីសិក�
ទំងេនះ ក៏េនមិនទន់េធ្វើេឡើង្រគប់្រជុងេ្រជយជរមួ ចំេពះលទធភពែដល�ចេកើត
មនទំង�យ េនក្រមិតសហគមន៍េនេឡើយ។ ្រកុមករងរេយើងខញុំ សូម�្វ គមន៍
នូវ�ល់ករចូលរមួវភិគទនេផ�ង� របស់ៃដគូេលើព័ត៌មន េដើមបីបំេពញបែនថមករ
វភិគនូវបញ្ហ ែដលកំពុងវវិ��ន៍ទំង�យ។ 
 
III. ្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយគ្ំរទ្រគួ�រក�កិរខន តតូច 
3.1. ្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន កនុងករគំ្រទ្រគួ�រ

កសិករខន តតូច 
 េនៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ំ២០១៥ សមគម្របជជតិ�សីុ�េគនយ៍ (េ�កត់ថ 
��៊ន) បនេផ្តើមបេងកើតទីផ�ររមួមួយ និងមូល�្ឋ នផលិតកមមែដលេ�ថ"សហគមន៍ 
េសដ្ឋកិចច��៊ន" ែដលនឹងអនុញញ តិឲយមននូវលំហូរទំនិញ េស�កមម ករវនិិេយគ 
ពលកមមជំនញ និងចលនមូលធនេ�យេសរ ី កនុងតំបន់ទំងមូល។ ��៊នបន
កំណត់ខ្លួនឯងជមូល�្ឋ ន ៃនផលិតកមមសំខន់បំផុតរបស់ពិភពេ�ក និងបនផ្តល់
នូវភពជ�ច់ញតិថន ក់តំបន់ ស្រមប់ទីផ�រេសប�ង��រធំជងេគបង្អស់របស់
ពិភពេ�កទំងពីរ គឺ��្ឌ  និងចិន េ�យបនគូសបញជ ក់ថ ខ្លួនេនមនសក្ត នុ
ពលជេ្រចើន ស្រមប់ករលូត�ស់ៃនវស័ិយកសិកមម េនកនុង��៊ន(Invest in ASEAN, 
2016)។ ករលូត�ស់នូវវស័ិយកសិកមម ្រតូវបនេគេមើលេឃើញថ បនេកើតមនេឡើង 
�មរយ�ករជំរញុឲយមននូវករតភជ ប់ និងេហ�្ឋ រចនសមព័នធល្អ្របេសើរជងមុន ែដល 
ជលទធផលៃនសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន។  
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 ដំ�លគន េនះ កសិកមមលកខណៈ្រគួ�រ គឺជទ្រមង់មួយសំខន់របស់កសិកមម
កនុងតំបន់េនះ។ េហតុេនះ កនុងេគលបំណងេឈ្វងយល់ពីសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន 
កនុងបរបិទកសិកមម�មន�រសំខន់ េដើមបីគូសបញជ ក់ថេតើ ករេធ្វើសមហរណកមម
ែបបេនះ មនឥទធិពលអ្វីចំេពះ្រគួ�រកសិករខន តតូច។ េដើមបីកំណត់ និងពិភក�ពី
ចំណុចខ្ល ំង និងចំណុចេខ�យកនុង្រកបខណ្ឌ គតិយុត្ត និងេគលនេយបយសហគមន៍ 
េសដ្ឋកិចច��៊ន េ�យផ�រភជ ប់េទនឹង្រគួ�រកសិករខន តតូចេនកមពុជ េយើងនឹង
េធ្វើករពិនិតយេលើ�ក�រេគលនេយបយសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊នចំនួន២ គឺ 
�ក�រចង្អុលទិសសហគមន៍ េសដ្ឋកិចច��៊នឆន ំ២០១៥ និង�ក�រចង្អុលទិស
សហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊នឆន ំ២០២៤។  
 
កសិកមមលកខណៈ្រគួ�រេនកមពុជ 

 វស័ិយកសិកមម េនែតជឆ្អឹងខនងរបស់េសដ្ឋកិចចកមពុជ ែដលបនរមួចំែណក
្របមណ ៣៥.៦% ៃនផលទុនសរបុជតិ  (Worldbank, 2015)។ ្រគួ�រកសិករមនដី
កសិកមមជមធយម្របមណ១.៤ហិក�កនុង១្រគួ�រ េនឆន ំ២០១១(USAID,2011) ែដល 
េធ្វើឲយកសិកមមលកខណៈ្រគួ�រ បន្រគបដណ្ត ប់ទ្រមង់កសិកមមេនកមពុជ។ ្របេភទ
សំខន់ចំនួន២ ៃន្របព័នធ�ំដុះេនកមពុជគឺ ្របព័នធដំ�ំ្រសូវែដលពឹង�្រស័យេលើទឹក 
េភ្ល�ង និង្របព័នធមិនែមនដំ�ំ្រសូវ(ចមក រ) ែដលរមួបញចូ លករ�ំដុះដំ�ំច្រមុះ េន 
�មដងទេន្ល កសិកមមពេនចរ និង្របព័នធ�ំដុះដំ�ំអចិៃ្រន្តយ៍ េនតំបន់ភនំ (Diepart, 
2015)។ កនុងចំេ�មរដ្ឋជសមជិក��៊នទំងអស់ កមពុជសថិតកនុងលំ�ប់ថន ក់ខពស់ 
ជងេគបំផុត ែដលមន្របជជន្របមណ៨០% រស់េនជនបទ (International Labour 

Office, and ASIAN Development Bank, 2015)។ អ្រ�ៃនភព្រកី្រកេនជនបទបនធ្ល ក់
មកេន្រតឹម ២០.៨% េនឆន ំ២០១២ ែដលចំនួនេនះ សថិតេនកនុងចំនួន ៣ដង ខពស់
ជងអ្រ�ៃនភព្រកី្រកេនតំបន់ទី្រកុង។ េបើេទះបីភព្រកី្រក ្រតូវបនកត់បនថយេ្រចើន 
ទំងេនតំបន់ជនបទ និងទី្រកុងកនុងទសវត�ចុងេ្រកយេនះក៏េ�យ ក៏្របជជនកមពុជ 
ភគេ្រចើនែដលជជន្រកី្រកបនរស់េនតំបន់ជនបទ(International Labour Office, and 
ASIAN  Development  Bank,  2015)។ ្របជជនកមពុជជេ្រចើន ែដល�ំងទីលំេនេន
តំបន់ជនបទ មន្របវត្តិជកសិករខន តតូច ែដល�ំដំ�ំ និងពឹង�្រស័យេលើៃ្រព
េឈើកនុង្រទង់្រទយតូច។ 
 

េនឆន ំ២០១០ ករចូលរមួចំែណកកនុងករផ្តល់ករងរ�មរយៈ វស័ិយកសិកមមេន
កមពុជ ្រតូវបន�ស់ែវងកនុងចំនួន ៥៥%ៃន្របជជនសរបុរបស់ខ្លួន។ េនឆន ំ ២០២៥ 
ចំនួនេនះ ្រតូវបនេគរពឹំងទុកថ នឹងបន្តធ្ល ក់ចុះមក្រតឹម៥០% េហើយេនេពល
ែដលេគគិតពីផលប៉ះពល់ េ�យសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន �នឹងបងកឲយមនករ
ធ្ល ក់ចុះចំនួន ១.៧% បែនថមេទៀត (ILO  Regional Office  for  ASIA &  the  Pacific,  and 
Asian  Development  Bank,  2014)។ ដំ�លគន េនះផងែដរ េយើងក៏បនេមើលេឃើញ
ចបស់នូវកំេណើ ន ៃនករផ្តល់ករងរកនុងវស័ិយ�ស�ហកមមផងែដរ។ េបើេទះ�
ករផ្តល់ករងរ�ម រយៈវស័ិយកសិកមម ទំនងជមនករថមថយក៏េ�យ ក៏េនមន
ករមនទិលសង�័យតិចតួចែដរថ វស័ិយកសិកមមនឹងេនែតបន្តេដើរតួនទីធំេលើសលប់
េនកមពុជ េនបុ៉នម នឆន ំខងមុខេនះបន្តេទៀត  (ILO  Regional  Office  for  ASIA  &  the 

Pacific, and Asian Development Bank, 2014)។  
 
ដំេណើរេឆា�ះេទៅមុខ ជាមួយសហគមន៍េសដ្ឋកិច្ចអាសា៊ន 
 េ�យបន�ក់ឲយេ្របើ្របស់េនឆន ំ២០០៧ �ក�រចង្អុលទិសសហគមន៍
េសដ្ឋកិចច��៊នឆន ំ២០១៥ ្រតូវបនេរៀបចំេឡើង េ�យែផ្អកេលើអន្តរសរសរស្តមភ
ចំនួន៤។ ទំងេនះ រមួមន៖ ទី១) ទីផ�ររមួមួយ និងមូល�្ឋ នផលិតកមម ទី២) តំបន់
េសដ្ឋកិចចែដលមនករ្របកួត្របែជង ទី៣) ករអភិវ��េសដ្ឋកិចចែបបសមធម៌ និងទី៤) 
ករេធ្វើសមហរណកមមេទកនុងេសដ្ឋកិចចតំបន់។ ខណៈែដលលទធផលសេ្រមចបនជ
�រវន័្ត រមួមន ករលប់េចលនូវពនធរ�ងរដ្ឋជសមជិក កររេំ�ះបននូវទីផ�រ និង
តម្ល ភពែផនកេសដ្ឋកិចច ក៏េនមនេគលេ�ជេ្រចើនេទៀត េនមិនទន់សេ្រមចបន
េនេឡើយ (ASEAN Secretariat, 2015a, 10‐12)។  
 
�ក�រចង្អុលទិសសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន២០១៥ ្រតូវបនបេងកើតបន្តកនុង�ក�រ 
ចង្អុលទិសសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន ឆន ំ២០២៥ ែដល្រតូវ�ក់េចញឲយេ្របើ្របស់
េនឆន ំ២០១៥។ ចំណុចេផ្ត តជសំខន់ ៃនករេរៀបចំ�ក�រេនះេឡើងវញិ គឺេដើមបី
េធ្វើឲយ្របកដចបស់ នូវ្រកបខណ្ឌ ែដលបនបេងកើតេឡើងពីមុន និងេដើមបីព្រងឹង និង
អភិវ��ន៍នូវអត្តសញញ ណរមួៃនសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន។ ជមួយនឹងេគលបំណង 
េនកនុងករបេងកើត នូវ�កស�្ឋ នេសដ្ឋកិចចែបបនិរន្តរភព និង្របកបេ�យភពធន់
�ក�រចង្អុលទិសសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊នឆន ំ២០២៥ េផ្ត តករយកចិត្តទុក�ក់
េ្រចើនជងមុន េទេលើករស្រមបស្រមួល�ជីវកមម ជគន្លឹះមួយេដើមបីេលើកកមពស់ភព 
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 ដំ�លគន េនះ កសិកមមលកខណៈ្រគួ�រ គឺជទ្រមង់មួយសំខន់របស់កសិកមម
កនុងតំបន់េនះ។ េហតុេនះ កនុងេគលបំណងេឈ្វងយល់ពីសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន 
កនុងបរបិទកសិកមម�មន�រសំខន់ េដើមបីគូសបញជ ក់ថេតើ ករេធ្វើសមហរណកមម
ែបបេនះ មនឥទធិពលអ្វីចំេពះ្រគួ�រកសិករខន តតូច។ េដើមបីកំណត់ និងពិភក�ពី
ចំណុចខ្ល ំង និងចំណុចេខ�យកនុង្រកបខណ្ឌ គតិយុត្ត និងេគលនេយបយសហគមន៍ 
េសដ្ឋកិចច��៊ន េ�យផ�រភជ ប់េទនឹង្រគួ�រកសិករខន តតូចេនកមពុជ េយើងនឹង
េធ្វើករពិនិតយេលើ�ក�រេគលនេយបយសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊នចំនួន២ គឺ 
�ក�រចង្អុលទិសសហគមន៍ េសដ្ឋកិចច��៊នឆន ំ២០១៥ និង�ក�រចង្អុលទិស
សហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊នឆន ំ២០២៤។  
 
កសិកមមលកខណៈ្រគួ�រេនកមពុជ 

 វស័ិយកសិកមម េនែតជឆ្អឹងខនងរបស់េសដ្ឋកិចចកមពុជ ែដលបនរមួចំែណក
្របមណ ៣៥.៦% ៃនផលទុនសរបុជតិ  (Worldbank, 2015)។ ្រគួ�រកសិករមនដី
កសិកមមជមធយម្របមណ១.៤ហិក�កនុង១្រគួ�រ េនឆន ំ២០១១(USAID,2011) ែដល 
េធ្វើឲយកសិកមមលកខណៈ្រគួ�រ បន្រគបដណ្ត ប់ទ្រមង់កសិកមមេនកមពុជ។ ្របេភទ
សំខន់ចំនួន២ ៃន្របព័នធ�ំដុះេនកមពុជគឺ ្របព័នធដំ�ំ្រសូវែដលពឹង�្រស័យេលើទឹក 
េភ្ល�ង និង្របព័នធមិនែមនដំ�ំ្រសូវ(ចមក រ) ែដលរមួបញចូ លករ�ំដុះដំ�ំច្រមុះ េន 
�មដងទេន្ល កសិកមមពេនចរ និង្របព័នធ�ំដុះដំ�ំអចិៃ្រន្តយ៍ េនតំបន់ភនំ (Diepart, 
2015)។ កនុងចំេ�មរដ្ឋជសមជិក��៊នទំងអស់ កមពុជសថិតកនុងលំ�ប់ថន ក់ខពស់ 
ជងេគបំផុត ែដលមន្របជជន្របមណ៨០% រស់េនជនបទ (International Labour 

Office, and ASIAN Development Bank, 2015)។ អ្រ�ៃនភព្រកី្រកេនជនបទបនធ្ល ក់
មកេន្រតឹម ២០.៨% េនឆន ំ២០១២ ែដលចំនួនេនះ សថិតេនកនុងចំនួន ៣ដង ខពស់
ជងអ្រ�ៃនភព្រកី្រកេនតំបន់ទី្រកុង។ េបើេទះបីភព្រកី្រក ្រតូវបនកត់បនថយេ្រចើន 
ទំងេនតំបន់ជនបទ និងទី្រកុងកនុងទសវត�ចុងេ្រកយេនះក៏េ�យ ក៏្របជជនកមពុជ 
ភគេ្រចើនែដលជជន្រកី្រកបនរស់េនតំបន់ជនបទ(International Labour Office, and 
ASIAN  Development  Bank,  2015)។ ្របជជនកមពុជជេ្រចើន ែដល�ំងទីលំេនេន
តំបន់ជនបទ មន្របវត្តិជកសិករខន តតូច ែដល�ំដំ�ំ និងពឹង�្រស័យេលើៃ្រព
េឈើកនុង្រទង់្រទយតូច។ 
 

េនឆន ំ២០១០ ករចូលរមួចំែណកកនុងករផ្តល់ករងរ�មរយៈ វស័ិយកសិកមមេន
កមពុជ ្រតូវបន�ស់ែវងកនុងចំនួន ៥៥%ៃន្របជជនសរបុរបស់ខ្លួន។ េនឆន ំ ២០២៥ 
ចំនួនេនះ ្រតូវបនេគរពឹំងទុកថ នឹងបន្តធ្ល ក់ចុះមក្រតឹម៥០% េហើយេនេពល
ែដលេគគិតពីផលប៉ះពល់ េ�យសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន �នឹងបងកឲយមនករ
ធ្ល ក់ចុះចំនួន ១.៧% បែនថមេទៀត (ILO  Regional Office  for  ASIA &  the  Pacific,  and 
Asian  Development  Bank,  2014)។ ដំ�លគន េនះផងែដរ េយើងក៏បនេមើលេឃើញ
ចបស់នូវកំេណើ ន ៃនករផ្តល់ករងរកនុងវស័ិយ�ស�ហកមមផងែដរ។ េបើេទះ�
ករផ្តល់ករងរ�ម រយៈវស័ិយកសិកមម ទំនងជមនករថមថយក៏េ�យ ក៏េនមន
ករមនទិលសង�័យតិចតួចែដរថ វស័ិយកសិកមមនឹងេនែតបន្តេដើរតួនទីធំេលើសលប់
េនកមពុជ េនបុ៉នម នឆន ំខងមុខេនះបន្តេទៀត  (ILO  Regional  Office  for  ASIA  &  the 

Pacific, and Asian Development Bank, 2014)។  
 
ដំេណើរេឆា�ះេទៅមុខ ជាមួយសហគមន៍េសដ្ឋកិច្ចអាសា៊ន 
 េ�យបន�ក់ឲយេ្របើ្របស់េនឆន ំ២០០៧ �ក�រចង្អុលទិសសហគមន៍
េសដ្ឋកិចច��៊នឆន ំ២០១៥ ្រតូវបនេរៀបចំេឡើង េ�យែផ្អកេលើអន្តរសរសរស្តមភ
ចំនួន៤។ ទំងេនះ រមួមន៖ ទី១) ទីផ�ររមួមួយ និងមូល�្ឋ នផលិតកមម ទី២) តំបន់
េសដ្ឋកិចចែដលមនករ្របកួត្របែជង ទី៣) ករអភិវ��េសដ្ឋកិចចែបបសមធម៌ និងទី៤) 
ករេធ្វើសមហរណកមមេទកនុងេសដ្ឋកិចចតំបន់។ ខណៈែដលលទធផលសេ្រមចបនជ
�រវន័្ត រមួមន ករលប់េចលនូវពនធរ�ងរដ្ឋជសមជិក កររេំ�ះបននូវទីផ�រ និង
តម្ល ភពែផនកេសដ្ឋកិចច ក៏េនមនេគលេ�ជេ្រចើនេទៀត េនមិនទន់សេ្រមចបន
េនេឡើយ (ASEAN Secretariat, 2015a, 10‐12)។  
 
�ក�រចង្អុលទិសសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន២០១៥ ្រតូវបនបេងកើតបន្តកនុង�ក�រ 
ចង្អុលទិសសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន ឆន ំ២០២៥ ែដល្រតូវ�ក់េចញឲយេ្របើ្របស់
េនឆន ំ២០១៥។ ចំណុចេផ្ត តជសំខន់ ៃនករេរៀបចំ�ក�រេនះេឡើងវញិ គឺេដើមបី
េធ្វើឲយ្របកដចបស់ នូវ្រកបខណ្ឌ ែដលបនបេងកើតេឡើងពីមុន និងេដើមបីព្រងឹង និង
អភិវ��ន៍នូវអត្តសញញ ណរមួៃនសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន។ ជមួយនឹងេគលបំណង 
េនកនុងករបេងកើត នូវ�កស�្ឋ នេសដ្ឋកិចចែបបនិរន្តរភព និង្របកបេ�យភពធន់
�ក�រចង្អុលទិសសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊នឆន ំ២០២៥ េផ្ត តករយកចិត្តទុក�ក់
េ្រចើនជងមុន េទេលើករស្រមបស្រមួល�ជីវកមម ជគន្លឹះមួយេដើមបីេលើកកមពស់ភព 
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�ច្របកួត្របែជងបន និងព្រងឹងដល់សមហរណកមមេសដ្ឋកិចច (ASEAN Secretariat, 
2015b, 26)។ 
 
ការភា�ប់នូវទសសនវិស័យសហគមន៍េសដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន ជាមួយកសិករខា�តតូចកម្ពុជា 
 េ�យបនបង្ហ ញ នូវព័ត៌មន្របជ��ស្តរបស់្របេទសកមពុជ ែដលជង
ពក់ក�្ត លៃន្របជពលរដ្ឋសរបុ ចូលរមួកនុងករងរកសិកមមលកខណៈ្រទង់្រទយ
តូច ឥឡូវេនះ េយើងសូមបែង្វរនូវសំណួរថេតើ ្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយសហគមន៍
េសដ្ឋកិចច��៊ន គំ្រទដល់្រគួ�រកសិករខន តតូចយ៉ងដូចេម្តច។   
 
 េនកនុងែផនកស្តីអំពីករអភិវ��េសដ្ឋកិចចែបបនិរន្តរភព កនុង�ក�រចង្អុលទិស
សហគមន៍េសដ្ឋកិចច ��៊នឆន ំ២០២៥ មនករេផ្ត តចិត្តទុក�ក់យ៉ងចបស់�ស់ 
ស្តីអំពី ករេលើកកមពស់បរ�ិថ នែបបនិរន្តរភពស្រមប់កសិកមម។ ជ�ទិ៍ �ក�រ
ចង្អុលទិស បនកត់សមគ ល់នូវត្រមូវករេដើមបី "េលើកកមពស់ករអនុវត្តកសិកមមល្អ េដើមបី
កត់បនថយជអតិបរមនូវផលប៉ះពល់ជអវជិជមន េទេលើធនធនធមមជតិ ដូចជដី 
ៃ្រពេឈើនិងទឹក និងេដើមបីកត់បនថយករបេញចញឧសម័នផទះកញច ក់"(ASEAN Secretariat, 
2015b,20)។ បែនថមេលើសេនះ �ក�រចង្អុលទិសសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន ឆន ំ
២០២៥ បនសងកត់ធងន់េលើករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈើ ែដលមនទំនក់ទំនងេទនឹងសហគមន៍ 
ែដលពឹង��ស័យេលើធនធនៃ្រពេឈើ ស្រមប់ករ្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិរបស់ពួកគត់ 

(ASEAN Secretariat, 2015b, 20)។ 
 
 េបើេទះបីជ �ក�រចង្អុលទិសសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន បនគូស
បញជ ក់នូវកិចចករសំខន់ៗ ែដលបនេលើកេឡើងខងេលើ ស្រមប់កិចចអភិវ��េសដ្ឋកិចច 
្របកបេ�យនិរន្តរភពយ៉ង�ក៏េ�យ ក៏េនមនបញ្ហ ្របឈមមួយចំនួន េនកនុង
្រកបខណ្ឌ គតិយុត ចំេពះករកន់កប់ដីធ្លី ែដល្រតូវែតគូសបញជ ក់។ ទី១) �បន
បង្ហ ញថ ្របព័នធកន់កប់ដីធ្លី ្រតូវែតមនតម្ល ភពេ្រចើនជងមុន េនកនុងតំបន់ េដើមបី
េជៀស�ង នូវជេម្ល ះដីធ្លីេកើតេឡើងញឹកញប់ និងេដើមបីធននូវសិទធិរបស់្រគួ�រ
កសិករខន តតូច ចំេពះធនធនផលិតកមម ដូចជ ដីធ្លី េដើមបីបេងកើតនូវេវទិក ស្រមប់
ករអភិវ��េសដ្ឋកិចច្របកបេ�យនិរន្តរភព (International  Labour Office,  and  ASIAN 
Development Bank, 2015)។ ករេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវករេរៀបចំ ចំេពះករកន់កប់ដី
ធ្លី្របកបេ�យសុវតថិភព នឹងស្រមបស្រមួលឲយមននូវករេលើកទឹកចិត្តែផនកេសដ្ឋកិចច 

ស្រមប់្រគួ�រកសិករខន តតូច េដើមបីវនិិេយគេលើដីធ្លីរបស់ពួកគត់ ែដននឹងរពឹំងថ 
ផ្តល់នូវផលិតភព្របេសើរជងមុន (Bank, 2015, 87) ។ ទី២) េមេរៀនសំខន់ែដលបន
េរៀនសូ្រតពីវបិត្តិេសប�ង��រឆន ំ២០០៨ និងឆន ំ២០០៩ គឺថ កររេំ�ះេចញនូវវបិត្តិ
េសដ្ឋកិចច �ចមន�ទធិពលអវជិជមនេទេលើសន្តិសុ�េសប�ងរបស់្រគួ�រកសិករខន តតូច 
ជពិេសស េនេពលអវត្តមននូវយន្តករករពរសងគម។ បញ្ហ ចំេពះកររេំ�ះេចញ
នូវវបិត្តិេសដ្ឋកិចច ស្រមប់្របេទសទំង�យ ែដលភគេ្រចើន ពឹង��ស័យេលើ
កសិកមមជលកខណៈ្រគួ�រមិនមនសមតថភព េដើមបីសេ្រមចបននូវទំហំេសដ្ឋកិចចកង្វះ 
លទធភពទទួលបនបេចចកវទិយថមី និងករករពរនូវ�និភ័យ (Thapa  and  Gaiha, 

2011)។ េយង�មសនទស�ន៍សន្តិសុ�េសប�ង�កលឆន ំ២០១៥ កមពុជ គឺជ្របេទស
ែដលមនសន្តិសុ�េសប�ងល្អបំផុតេនកនុងតំបន់�សីុប៉សីុហ្វិក(The Economist  Intelligence 
Unit, 2015, 26)។ 
 
 ចំេពះសន្តិសុ�េសប�ង សហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន មនវស័ិយពិេសសមួយ 
ែដលេ�ថ "កិចចសហ្របតិបត្តិករ��៊ន ស្តីពីេសប�ង��រ កសិកមម និងៃ្រព
េឈើ" ែដលែស្វងរកករធននូវសន្តិសុ�េសប�ង ករអនុវត្តបេចចកវទិយកសិកមមៃបតង 
និងករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈើ្របកបេ�យនិរន្តរភព។ កិចចសហ្របតិបត្តិករ��៊ន ស្តីពី
េសប�ង��រ កសិកមម និងៃ្រពេឈើ ក៏េផ្ត តករយកចិត្តទុក�ក់េទេលើករជួយគំ
្រទដល់អនកផលិតខន តតូចែដលជួបបញ្ហ កង្វះធនធន និងសហ្រគសខន តតូច និង
មធយម េដើមបីបេងកើននូវផលិតភព បេចចកវទិយ និងគុណភពផលិតផល េដើមបីបំេពញ
បនស្តង់�រទីផ�រ�កល និងបេងកើននូវភព�ច្របកួត្របែជងបន  (ASEAN 

Economic Community Department and ASEAN Secretariat  , 2015, 56)។ ដូចេនះ េន
េលើ�ក�រ កិចចសហ្របតិបត្តិករ��៊ន ស្តីពីេសប�ង��រ កសិកមម និងៃ្រពេឈើ 
បន្រចបច់បញចូ លគន នូវយុទធ��ស្តជេ្រចើន េដើមបីធនឲយបននូវសន្តិសុ�េសប�ង 
េដើមបីគំ្រទដល់កិចចអភិវ��ករអនុវត្តកសិកមមរបស់្រគួ�រកសិករខន តតូចកមពុជ។ 
េទះយ៉ង�ក្តី ករអនុវត្តយុទធ��ស្តទំងេនះ ស្រមប់្រគួ�រកសិករខន តតូចជ
េ្រចើន េនកនុងតំបន់ជនបទ សថិតេនជបញ្ហ ្របឈមស្រមប់រ�្ឋ ភិបលកមពុជេនេឡើយ 
េ�យ�រែតសមតថភពែផនកហិរញញវតថុ និងបេចចកេទសេនមនក្រមិត(FAO, 2014, 5)។ 
 
 េសចក្តី្រតូវករ េដើមបីេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវេហ�្ឋ រចនសមព័នធ និងភពសក្តិ
សិទធេនកនុងវស័ិយកសិកមមកមពុជ គឺជភស្តុ�ង��ប់។ ផលិតផលកសិកមម�ចមន
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�ច្របកួត្របែជងបន និងព្រងឹងដល់សមហរណកមមេសដ្ឋកិចច (ASEAN Secretariat, 
2015b, 26)។ 
 
ការភា�ប់នូវទសសនវិស័យសហគមន៍េសដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន ជាមួយកសិករខា�តតូចកម្ពុជា 
 េ�យបនបង្ហ ញ នូវព័ត៌មន្របជ��ស្តរបស់្របេទសកមពុជ ែដលជង
ពក់ក�្ត លៃន្របជពលរដ្ឋសរបុ ចូលរមួកនុងករងរកសិកមមលកខណៈ្រទង់្រទយ
តូច ឥឡូវេនះ េយើងសូមបែង្វរនូវសំណួរថេតើ ្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយសហគមន៍
េសដ្ឋកិចច��៊ន គំ្រទដល់្រគួ�រកសិករខន តតូចយ៉ងដូចេម្តច។   
 
 េនកនុងែផនកស្តីអំពីករអភិវ��េសដ្ឋកិចចែបបនិរន្តរភព កនុង�ក�រចង្អុលទិស
សហគមន៍េសដ្ឋកិចច ��៊នឆន ំ២០២៥ មនករេផ្ត តចិត្តទុក�ក់យ៉ងចបស់�ស់ 
ស្តីអំពី ករេលើកកមពស់បរ�ិថ នែបបនិរន្តរភពស្រមប់កសិកមម។ ជ�ទិ៍ �ក�រ
ចង្អុលទិស បនកត់សមគ ល់នូវត្រមូវករេដើមបី "េលើកកមពស់ករអនុវត្តកសិកមមល្អ េដើមបី
កត់បនថយជអតិបរមនូវផលប៉ះពល់ជអវជិជមន េទេលើធនធនធមមជតិ ដូចជដី 
ៃ្រពេឈើនិងទឹក និងេដើមបីកត់បនថយករបេញចញឧសម័នផទះកញច ក់"(ASEAN Secretariat, 
2015b,20)។ បែនថមេលើសេនះ �ក�រចង្អុលទិសសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន ឆន ំ
២០២៥ បនសងកត់ធងន់េលើករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈើ ែដលមនទំនក់ទំនងេទនឹងសហគមន៍ 
ែដលពឹង��ស័យេលើធនធនៃ្រពេឈើ ស្រមប់ករ្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិរបស់ពួកគត់ 

(ASEAN Secretariat, 2015b, 20)។ 
 
 េបើេទះបីជ �ក�រចង្អុលទិសសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន បនគូស
បញជ ក់នូវកិចចករសំខន់ៗ ែដលបនេលើកេឡើងខងេលើ ស្រមប់កិចចអភិវ��េសដ្ឋកិចច 
្របកបេ�យនិរន្តរភពយ៉ង�ក៏េ�យ ក៏េនមនបញ្ហ ្របឈមមួយចំនួន េនកនុង
្រកបខណ្ឌ គតិយុត ចំេពះករកន់កប់ដីធ្លី ែដល្រតូវែតគូសបញជ ក់។ ទី១) �បន
បង្ហ ញថ ្របព័នធកន់កប់ដីធ្លី ្រតូវែតមនតម្ល ភពេ្រចើនជងមុន េនកនុងតំបន់ េដើមបី
េជៀស�ង នូវជេម្ល ះដីធ្លីេកើតេឡើងញឹកញប់ និងេដើមបីធននូវសិទធិរបស់្រគួ�រ
កសិករខន តតូច ចំេពះធនធនផលិតកមម ដូចជ ដីធ្លី េដើមបីបេងកើតនូវេវទិក ស្រមប់
ករអភិវ��េសដ្ឋកិចច្របកបេ�យនិរន្តរភព (International  Labour Office,  and  ASIAN 
Development Bank, 2015)។ ករេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវករេរៀបចំ ចំេពះករកន់កប់ដី
ធ្លី្របកបេ�យសុវតថិភព នឹងស្រមបស្រមួលឲយមននូវករេលើកទឹកចិត្តែផនកេសដ្ឋកិចច 

ស្រមប់្រគួ�រកសិករខន តតូច េដើមបីវនិិេយគេលើដីធ្លីរបស់ពួកគត់ ែដននឹងរពឹំងថ 
ផ្តល់នូវផលិតភព្របេសើរជងមុន (Bank, 2015, 87) ។ ទី២) េមេរៀនសំខន់ែដលបន
េរៀនសូ្រតពីវបិត្តិេសប�ង��រឆន ំ២០០៨ និងឆន ំ២០០៩ គឺថ កររេំ�ះេចញនូវវបិត្តិ
េសដ្ឋកិចច �ចមន�ទធិពលអវជិជមនេទេលើសន្តិសុ�េសប�ងរបស់្រគួ�រកសិករខន តតូច 
ជពិេសស េនេពលអវត្តមននូវយន្តករករពរសងគម។ បញ្ហ ចំេពះកររេំ�ះេចញ
នូវវបិត្តិេសដ្ឋកិចច ស្រមប់្របេទសទំង�យ ែដលភគេ្រចើន ពឹង��ស័យេលើ
កសិកមមជលកខណៈ្រគួ�រមិនមនសមតថភព េដើមបីសេ្រមចបននូវទំហំេសដ្ឋកិចចកង្វះ 
លទធភពទទួលបនបេចចកវទិយថមី និងករករពរនូវ�និភ័យ (Thapa  and  Gaiha, 

2011)។ េយង�មសនទស�ន៍សន្តិសុ�េសប�ង�កលឆន ំ២០១៥ កមពុជ គឺជ្របេទស
ែដលមនសន្តិសុ�េសប�ងល្អបំផុតេនកនុងតំបន់�សីុប៉សីុហ្វិក(The Economist  Intelligence 
Unit, 2015, 26)។ 
 
 ចំេពះសន្តិសុ�េសប�ង សហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន មនវស័ិយពិេសសមួយ 
ែដលេ�ថ "កិចចសហ្របតិបត្តិករ��៊ន ស្តីពីេសប�ង��រ កសិកមម និងៃ្រព
េឈើ" ែដលែស្វងរកករធននូវសន្តិសុ�េសប�ង ករអនុវត្តបេចចកវទិយកសិកមមៃបតង 
និងករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈើ្របកបេ�យនិរន្តរភព។ កិចចសហ្របតិបត្តិករ��៊ន ស្តីពី
េសប�ង��រ កសិកមម និងៃ្រពេឈើ ក៏េផ្ត តករយកចិត្តទុក�ក់េទេលើករជួយគំ
្រទដល់អនកផលិតខន តតូចែដលជួបបញ្ហ កង្វះធនធន និងសហ្រគសខន តតូច និង
មធយម េដើមបីបេងកើននូវផលិតភព បេចចកវទិយ និងគុណភពផលិតផល េដើមបីបំេពញ
បនស្តង់�រទីផ�រ�កល និងបេងកើននូវភព�ច្របកួត្របែជងបន  (ASEAN 

Economic Community Department and ASEAN Secretariat  , 2015, 56)។ ដូចេនះ េន
េលើ�ក�រ កិចចសហ្របតិបត្តិករ��៊ន ស្តីពីេសប�ង��រ កសិកមម និងៃ្រពេឈើ 
បន្រចបច់បញចូ លគន នូវយុទធ��ស្តជេ្រចើន េដើមបីធនឲយបននូវសន្តិសុ�េសប�ង 
េដើមបីគំ្រទដល់កិចចអភិវ��ករអនុវត្តកសិកមមរបស់្រគួ�រកសិករខន តតូចកមពុជ។ 
េទះយ៉ង�ក្តី ករអនុវត្តយុទធ��ស្តទំងេនះ ស្រមប់្រគួ�រកសិករខន តតូចជ
េ្រចើន េនកនុងតំបន់ជនបទ សថិតេនជបញ្ហ ្របឈមស្រមប់រ�្ឋ ភិបលកមពុជេនេឡើយ 
េ�យ�រែតសមតថភពែផនកហិរញញវតថុ និងបេចចកេទសេនមនក្រមិត(FAO, 2014, 5)។ 
 
 េសចក្តី្រតូវករ េដើមបីេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវេហ�្ឋ រចនសមព័នធ និងភពសក្តិ
សិទធេនកនុងវស័ិយកសិកមមកមពុជ គឺជភស្តុ�ង��ប់។ ផលិតផលកសិកមម�ចមន
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លកខណៈសំពីងសំេពងេហើយជេរឿយៗ �ចមនករស្អុយរលួយ ែដលទមទរនូវ
ត្រមូវករឡូជីសទីកពិេសសែដលមនតៃម្លខពស់។ ពណិជជកមមេសរជីងមុន �ចចូល
រមួចំែណកេធ្វើឲយតៃម្លេសប�ង��រ�្ល ក់ចុះ និងបេងកើនលទធភពទទួលបនេសប�ង េន 
ទូទំងតំបន់សហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន បុ៉ែន្តភពមិនមន្របសិទធភពែដលបងកេឡើង 
េ�យករចំ�យេលើករដឹកជញជូ នខពស់ ផ្តល់ផលប៉ះពល់េទដល់ដំេណើ រករៃនករ 
ទទួលបនអតថ្របេយជន៍ទំងអស់េនះ  ( Caballero ‐ Anthony, 2013, 2 ) ។ �្រស័យ
េ�យេហតុផលទំងេនះ េសដ្ឋកិចចកមពុជ េនមិនទន់ទទួលបនផល្របេយជន៍េពញ 
េលញេនេឡើយ ពីកិចច្រពមេ្រព�ងពណិជជកមមតំបន់ (International Labour Office, and 

ASIAN Development Bank, 2015)។ 
 
 �ក�រចង្អុលទិសសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន ឆន ំ២០២៥ បនទទួល�គ ល់
នូវរនំងទំងេនះ �មរយៈករកំណត់នូវត្រមូវករ េដើមបីេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវតំណ
ភជ ប់ និងេហ�្ឋ រចនសមព័នធផ្លូវថនល់ ផ្លូវែដក ស្រមប់ករដឹកជញជូ នទំនិញ។ េនះនឹង
ជួយដល់កសិករខន តតូច នូវលទធភពទទួលបនករដឹកជញជូ នផលិតផលរបស់ពួកេគ 
បនល្អ្របេសើរជងមុន និងជួយពួកេគកនុងករបេងកើននូវផលិតកមមរបស់ពួកេគ េ�យ
�រែតករចំ�យេលើករដឹកជញជូ នទប (ILO Regional Office for ASIA & the Pacific, 

and Asian Development Bank, 2014)។ 
 
ដំ�លគន េនះផងែដរ "្រគួ�រកសិករខន តតូច" សថិតេនកនុង្របេភទ និងករចិញច ឹម
ជីវតិេផ�ងៗគន  េហើយភពងយរងេ្រគះ មនលកខណៈខុសែប្លកគន យ៉ងចបស់េន
�មបនទ ត់េយនឌ័រ។ ករសិក�មួយ ែដលេរៀបចំេ�យធនគរអភិវឌ�ន៍�សីុេនឆន ំ
២០១២ បនបង្ហ ញថ គម្ល តេយនឌ័រេនកនុងវស័ិយកសិកមមេនកមពុជ ែដលកនុងេនះ 
្រសី្តកនុងវស័ិយកសិកមម �ចរកចំណូលមធយម្របចំែខបនតិចជងបុរស  (ADB,  2015, 

19‐21)។ េនះ�ចផ�រភជ ប់េទនឹងភពជក់ែស្តងែដលថ ្រស្តី្រតូវបនេគកត់សមគ ល់
ថ បនចំ�យេពល្របចំៃថងចំនួន៣េម៉ងកន្លះបែនថម េទេលើករងរែដលមិនមន
្របក់កៃ្រមកនុង្រគួ�រ េពលគឺេ្រចើនជងៃដគូជបុរសរបស់ពួកគត់។ បែនថមេលើស
េនះ ចំេពះបញ្ហ ៃនលទធភពទទួលបនដីធ្លី បេចចកវទិយ និងេស�ហិរញញវតថុ ចបស់
�ស់ថ បុរសមនភពរកី�យ កនុងលកខខណ្ឌ មួយែដលទទួលបនអតថ្របេយជន៍
េ្រចើនជង្រស្តី េនកមពុជ (ADB, 2015, 19‐21)។ 
 

េនកនុង�ក�រចង្អុលទិសសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន ឆន ំ២០១៥ បញ្ហ វសិមភព
េយនឌ័រមិនបនេលើកយកមកនិយយេទ។ ដំ�លគន េនះ កនុង�ក�រចង្អុលទិស
សហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊នឆន ំ២០២៥ បញ្ហ ពក់ព័នធេយនឌ័រមួយចំនួន្រតូវបនេលើក 
េឡើង បុ៉ែន្តសថិតកនុងក្រមិតកំណត់មួយេនេឡើយ។ េនកនុងែផនកស្តីពី "វទិយ��ស្ត និង
បេចចកវទិយ" �បនបង្ហ ញថ ភពជសហ្រគិនគួរ្រតូវបនជំរញុ �មរយៈករបេងកើត
េឡើងនូវ " ្របព័នធ និងយន្តករែដលនឹងជួយបេងកើនករចូលរមួពក់ព័នធរបស់្រសី្ត...... " 
(ASEAN  Secretariat,  2015b,  20)។ េទះយ៉ង�ក្តី �មិនបនបង្ហ ញនូវកររពឹំងទុក 
វស័ិយេយនឌ័រែដលមនករអភិវឌ� ជសំខន់េនកនុង្រកបខណ្ឌ សហគមន៍េសដ្ឋកិចច
��៊ន ស្រមប់ កសិកមមលកខណៈ្រគួ�រេឡើយ។ វធិនករជក់�ក់បែនថមេទៀត 
មនភពចំបច់ េដើមបីេឆ្លើយតបេទនឹងបញ្ហ សំខន់េនះ។  
 
 ភពេផ�ងគន េលើែផនកេសដ្ឋកិចច កនុងចំេ�មរដ្ឋជសមជិក��៊ន មន
លកខណៈខុសគន ។ ្របក់ែខជមធយមេន្របេទសៃថមនចំនួន៣ដង េ្រចើនជងកមពុជ។ 
ជលទធផល កសិករកនុងចំនួនដ៏េ្រចើនពី្របេទសកមពុជ បនេធ្វើចំ�ក្រសុកេទកន់
្របេទសៃថ េដើមបីេធ្វើករងរកសិកមម។ ធនគរពិភពេ�ក បនប៉ន់្របមណថ 
បចចុបបនន មន្របជជនកមពុជ្របមណ៧៥០.០០០នក់ បនកំពុងរស់េនកនុង្របេទស 
ៃថ (International Labour Office, and ASIAN Development Bank, 2015) ។ 
 
 ករេ�ះដូរែផនកេសដ្ឋកិចចែដលកំពុងេកើនេឡើង កនុងសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន 
បននឹងកំពុងអមដំេណើ រេ�យចំរងឹ្រសួច កនុងលំហូរអេន្ត ្របេវសន៍អន្តរតំបន់ កនុង
តំបន់��៊ន  (ILO  Regional Office  for  ASIA &  the  Pacific,  and  Asian  Development 

Bank,  2014)។ លំហូរអេន្ត ្របេវសន៍េនះ ទំនងជនឹងបន្តេកើនេឡើង េ�យ�រក�្ត
ជំរញុទីផ�រជចមបង និងឆ្លុះបញច ំងពីភពខុសគន ៃន្របក់ចំណូលកនុងចំេ�ម្របេទស 
េនកនុងតំបន់ (Asian Development Bank, 2015b, 8)។ 
 
  នេពលបចចុបបនន ្រកបខណ្ឌ សហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន គិតគូរែតអំពីអេន្ត
្របេវសន៍ៃន្រកុមពលកមមជំនញខពស់ ដូចជ េវជជបណ្ឌិ ត វសិ្វករ និង�ថ បតយករ ។ល។ 
បុ៉េ�្ណ ះ។ េ�យែឡក កមមករពក់ក�្ត លជំនញ និងកមមករែដលមនជំនញទប 
ជ�ទិ៍អនកែដលេធ្វើករងរកនុងវស័ិយកសិកមម េន�ទ កមមករកនុង្រសុក និងកមមករ
សំណង់ មិន្រតូវបន�ប់បញចូ លេនកនុង្រកបខណ្ឌ សហគមន៍ េសដ្ឋកិចច��៊នេទ។ 
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លកខណៈសំពីងសំេពងេហើយជេរឿយៗ �ចមនករស្អុយរលួយ ែដលទមទរនូវ
ត្រមូវករឡូជីសទីកពិេសសែដលមនតៃម្លខពស់។ ពណិជជកមមេសរជីងមុន �ចចូល
រមួចំែណកេធ្វើឲយតៃម្លេសប�ង��រ�្ល ក់ចុះ និងបេងកើនលទធភពទទួលបនេសប�ង េន 
ទូទំងតំបន់សហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន បុ៉ែន្តភពមិនមន្របសិទធភពែដលបងកេឡើង 
េ�យករចំ�យេលើករដឹកជញជូ នខពស់ ផ្តល់ផលប៉ះពល់េទដល់ដំេណើ រករៃនករ 
ទទួលបនអតថ្របេយជន៍ទំងអស់េនះ  ( Caballero ‐ Anthony, 2013, 2 ) ។ �្រស័យ
េ�យេហតុផលទំងេនះ េសដ្ឋកិចចកមពុជ េនមិនទន់ទទួលបនផល្របេយជន៍េពញ 
េលញេនេឡើយ ពីកិចច្រពមេ្រព�ងពណិជជកមមតំបន់ (International Labour Office, and 

ASIAN Development Bank, 2015)។ 
 
 �ក�រចង្អុលទិសសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន ឆន ំ២០២៥ បនទទួល�គ ល់
នូវរនំងទំងេនះ �មរយៈករកំណត់នូវត្រមូវករ េដើមបីេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវតំណ
ភជ ប់ និងេហ�្ឋ រចនសមព័នធផ្លូវថនល់ ផ្លូវែដក ស្រមប់ករដឹកជញជូ នទំនិញ។ េនះនឹង
ជួយដល់កសិករខន តតូច នូវលទធភពទទួលបនករដឹកជញជូ នផលិតផលរបស់ពួកេគ 
បនល្អ្របេសើរជងមុន និងជួយពួកេគកនុងករបេងកើននូវផលិតកមមរបស់ពួកេគ េ�យ
�រែតករចំ�យេលើករដឹកជញជូ នទប (ILO Regional Office for ASIA & the Pacific, 

and Asian Development Bank, 2014)។ 
 
ដំ�លគន េនះផងែដរ "្រគួ�រកសិករខន តតូច" សថិតេនកនុង្របេភទ និងករចិញច ឹម
ជីវតិេផ�ងៗគន  េហើយភពងយរងេ្រគះ មនលកខណៈខុសែប្លកគន យ៉ងចបស់េន
�មបនទ ត់េយនឌ័រ។ ករសិក�មួយ ែដលេរៀបចំេ�យធនគរអភិវឌ�ន៍�សីុេនឆន ំ
២០១២ បនបង្ហ ញថ គម្ល តេយនឌ័រេនកនុងវស័ិយកសិកមមេនកមពុជ ែដលកនុងេនះ 
្រសី្តកនុងវស័ិយកសិកមម �ចរកចំណូលមធយម្របចំែខបនតិចជងបុរស  (ADB,  2015, 

19‐21)។ េនះ�ចផ�រភជ ប់េទនឹងភពជក់ែស្តងែដលថ ្រស្តី្រតូវបនេគកត់សមគ ល់
ថ បនចំ�យេពល្របចំៃថងចំនួន៣េម៉ងកន្លះបែនថម េទេលើករងរែដលមិនមន
្របក់កៃ្រមកនុង្រគួ�រ េពលគឺេ្រចើនជងៃដគូជបុរសរបស់ពួកគត់។ បែនថមេលើស
េនះ ចំេពះបញ្ហ ៃនលទធភពទទួលបនដីធ្លី បេចចកវទិយ និងេស�ហិរញញវតថុ ចបស់
�ស់ថ បុរសមនភពរកី�យ កនុងលកខខណ្ឌ មួយែដលទទួលបនអតថ្របេយជន៍
េ្រចើនជង្រស្តី េនកមពុជ (ADB, 2015, 19‐21)។ 
 

េនកនុង�ក�រចង្អុលទិសសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន ឆន ំ២០១៥ បញ្ហ វសិមភព
េយនឌ័រមិនបនេលើកយកមកនិយយេទ។ ដំ�លគន េនះ កនុង�ក�រចង្អុលទិស
សហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊នឆន ំ២០២៥ បញ្ហ ពក់ព័នធេយនឌ័រមួយចំនួន្រតូវបនេលើក 
េឡើង បុ៉ែន្តសថិតកនុងក្រមិតកំណត់មួយេនេឡើយ។ េនកនុងែផនកស្តីពី "វទិយ��ស្ត និង
បេចចកវទិយ" �បនបង្ហ ញថ ភពជសហ្រគិនគួរ្រតូវបនជំរញុ �មរយៈករបេងកើត
េឡើងនូវ " ្របព័នធ និងយន្តករែដលនឹងជួយបេងកើនករចូលរមួពក់ព័នធរបស់្រសី្ត...... " 
(ASEAN  Secretariat,  2015b,  20)។ េទះយ៉ង�ក្តី �មិនបនបង្ហ ញនូវកររពឹំងទុក 
វស័ិយេយនឌ័រែដលមនករអភិវឌ� ជសំខន់េនកនុង្រកបខណ្ឌ សហគមន៍េសដ្ឋកិចច
��៊ន ស្រមប់ កសិកមមលកខណៈ្រគួ�រេឡើយ។ វធិនករជក់�ក់បែនថមេទៀត 
មនភពចំបច់ េដើមបីេឆ្លើយតបេទនឹងបញ្ហ សំខន់េនះ។  
 
 ភពេផ�ងគន េលើែផនកេសដ្ឋកិចច កនុងចំេ�មរដ្ឋជសមជិក��៊ន មន
លកខណៈខុសគន ។ ្របក់ែខជមធយមេន្របេទសៃថមនចំនួន៣ដង េ្រចើនជងកមពុជ។ 
ជលទធផល កសិករកនុងចំនួនដ៏េ្រចើនពី្របេទសកមពុជ បនេធ្វើចំ�ក្រសុកេទកន់
្របេទសៃថ េដើមបីេធ្វើករងរកសិកមម។ ធនគរពិភពេ�ក បនប៉ន់្របមណថ 
បចចុបបនន មន្របជជនកមពុជ្របមណ៧៥០.០០០នក់ បនកំពុងរស់េនកនុង្របេទស 
ៃថ (International Labour Office, and ASIAN Development Bank, 2015) ។ 
 
 ករេ�ះដូរែផនកេសដ្ឋកិចចែដលកំពុងេកើនេឡើង កនុងសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន 
បននឹងកំពុងអមដំេណើ រេ�យចំរងឹ្រសួច កនុងលំហូរអេន្ត ្របេវសន៍អន្តរតំបន់ កនុង
តំបន់��៊ន  (ILO  Regional Office  for  ASIA &  the  Pacific,  and  Asian  Development 

Bank,  2014)។ លំហូរអេន្ត ្របេវសន៍េនះ ទំនងជនឹងបន្តេកើនេឡើង េ�យ�រក�្ត
ជំរញុទីផ�រជចមបង និងឆ្លុះបញច ំងពីភពខុសគន ៃន្របក់ចំណូលកនុងចំេ�ម្របេទស 
េនកនុងតំបន់ (Asian Development Bank, 2015b, 8)។ 
 
  នេពលបចចុបបនន ្រកបខណ្ឌ សហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន គិតគូរែតអំពីអេន្ត
្របេវសន៍ៃន្រកុមពលកមមជំនញខពស់ ដូចជ េវជជបណ្ឌិ ត វសិ្វករ និង�ថ បតយករ ។ល។ 
បុ៉េ�្ណ ះ។ េ�យែឡក កមមករពក់ក�្ត លជំនញ និងកមមករែដលមនជំនញទប 
ជ�ទិ៍អនកែដលេធ្វើករងរកនុងវស័ិយកសិកមម េន�ទ កមមករកនុង្រសុក និងកមមករ
សំណង់ មិន្រតូវបន�ប់បញចូ លេនកនុង្រកបខណ្ឌ សហគមន៍ េសដ្ឋកិចច��៊នេទ។ 
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េទះយ៉ង�ក្តី លំហូរអេន្ត ្របេវសន៍ករងរនេពលបចចុបបនន េនកនុង្របេទសជ
សមជិក��៊នទំងអស់ គឺសំបូរេទេ�យ្រកុមពលកមមែដលមនជំនញ ទបទំង
េនះេ្រចើន�ស់ បូករមួទំង្រគួ�រកសិករខន តតូចកនុងចំែណកមួយធំផងែដរ (Asian 
Development  Bank,  2015b,  8) ។ ដូេចនះ ្រកុមងយរងេ្រគះទំងេនះ ខ្វះនូវ
លទធភពទទួលបនទ្រមង់ ៃនកិចចករពរសងគម�មួយរបស់រ�្ឋ ភិបល និង្រកប
ខណ្ឌ សហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន  (ILO  Regional  Office  for  ASIA  &  the  Pacific,  and 

Asian Development Bank, 2014)។ 
 
 ភពមិន្រសបគន  េ�យអេន្លើរ�ងកង្វះ្រកបខណ្ឌ សហគមន៍ េសដ្ឋកិចច��៊ន 
ស្រមប់កមមករចំ�ក្រសុកែដលមនជំនញទប និងភពពិតជក់ែស្តងកនុងក្រមិត
ខពស់ៃនអេន្ត ្របេវសន៍កម្ល ំងពលកមម ែដលមនជំនញទបេនកនុងតំបន់ បនគូស
បញជ ក់នូវ គម្ល តជសំខន់កនុង្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយ សហគមន៍េសដ្ឋកិចច
��៊ន។ េដើមបីធនបននូវស្តង់�រពលកមមសម្រសប ែដលផ្តល់នូវកិចចករពរ និង
ឱកសដល់កមមករចំ�ក្រសុក កិចចអន្ត�គមន៍ែផនកេគលនេយបយពីសហគមន៍
េសដ្ឋកិចច��៊ន មនភពចំបច់បំផុត (ILO Regional Office  for ASIA &  the Pacific, 
and Asian Development Bank, 2014)។  
 
3.2. េគលនេយបយកមពុជកនុងករគំ្រទដល់្រគួ�រកសិករខន តតូច 
 េ�យែផ្អកេលើបញ្ហ  ែដលបនេលើកេឡើងេ�យ្រគួ�រកសិករខន តតូច េន
កនុងេវទិកកសិករថន ក់ជតិ ឆន ំ២០១៥ និងឆន ំ២០១៦ បញ្ហ �ទិភពស្រមប់្រគួ�រ
កសិករខន តតូចរមួមន៖ បេចចកេទសកសិកមម ្របព័នធេ្រ�ច្រសព ទុនស្រមប់ករ
វនិិេយគ និងកររកទីផ�រស្រមប់ផលិតផលរបស់ពួកគត់។ េលើសពីេនះ សន្តិសុខ
ដីធ្លី គឺជឧបសគគចមបង ែដលេលើកេឡើងេ�យកសិករកមពុជ។ ដូេចនះ ករពិនិតយ
េមើលេឡើងវញិ ែផនកេគលនេយបយ េផ្ត តករយកចិត្តទុក�ក់េទេលើចំណុច
សំខន់ទំង៥ េដើមបីេឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវកររបស់្រគួ�រកសិករខន តតូច។  
 
 វស័ិយកសិកមម តំ�ង�យសរសរស្តមភមួយ កនុងចំេ�មសរសរស្តមភទំងបួន 
ៃនយុទធ��ស្តចតុេកណរបស់�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ(ដំ�ក់កលទី៣)។ វស័ិយេនះ 
្រតូវបនេគទទួល�គ ល់ថបនេដើរតួនទីសំខន់ កនុងករគំ្រទដល់កំេណើ នេសដ្ឋកិចច 
ជពិេសសដល់ករអភិវ��េសដ្ឋកិចចជនបទ បុ៉ែន្តក៏កនុងន័យសមធម៌ និងសន្តិសុខ

េសប�ងផងែដរ  (RGC MoP,  2014)។ េនះេដើរ្រសបគន បំផុត ជមួយនឹង�ក�រចង្អុល
ទិសសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊នឆន ំ២០២៥។ ករេលើកកមពស់វស័ិយកសិកមមកនុងែផន
ករយុទធ��ស្តអភិវ��ន៍ជតិ េផ្ត តករយកចិត្តទុក�ក់េលើករេធ្វើទំេនើបកមម ពិពិធូប
នីយកមម និងពណិជជូបនីយកមម  (RGC MoP, 2014) ។ 
 
 ទំេនើបភវបូនីយកមម ្រតូវបនចត់ទុកជមេធយបយមួយ េដើមបីបេងកើនផលិត
ភព �មរយ�ករបេងកើនយន្តករ និងករេ្រ�ច្រសព េនកនុងែផនករយុទធ��ស្ត
អភិវ��ន៍ជតិ។ ចបប់ និងបទបបញញតិមួយចំនួន ្រតូវបនរពឹំងថ នឹងចូលរមួចំែណក
ដល់ករេធ្វើទំេនើបកមម ជពិេសស ចបប់ ឬបទបបញញតិស្តីពីផលិតកមមពូជ ករនំចូល
ធតុចូលកសិកមម ករេធ្វើកសិកមម�មកិចចសនយ ករេ្របើ្របស់ដីកសិកមម កិចចករពរ
ដំ�ំ សមគមអនកេ្របើ្របស់ទឹក និងករអភិវ��ធនធនមនុស� ែដល្រតូវបនបង្ហ ញ 
ថ បនផ្តល់នូវ្រកបខណ្ឌ គំ្រទស្រមប់ករអភិវ��វស័ិយកសិកមម (ASSDP, NSDP)។  
 
 េនឆន ំ២០១៤ នយក�្ឋ នកសិកមម បនេធ្វើព្រងងេគលនេយបយពូជ្រសូវ 
និងពូជដំ�ំ។ េគលបំណងៃនេគលនេយបយេនះ គឺេដើមបីធនថ កសិករ�ច
មនលទធភពទទួលបនពូជដំ�ំនិង្របេភទពូជដំ�ំេផ�ងៗ ែដលមនគុណភព
ល្អយកមកេ្របើ្របស់។ ទំហំៃនេគលនេយបយព្រងងេនះ ្រគបដណ្ត ប់នូវ�ល់
្របេភទពូជដំ�ំ និងឧបករណ៍កសិកមម េហើយ�ក៏បនទទួល�គ ល់នូវពូជថមីៗ រមួ
នឹង្របេភទទំង�យៃនមុខដំ�ំ េ�យករចប់េផ្តើមករបងក ត់ពូជថមី រហូតដល់
ករែចកចយេទដល់កសិករ។ េគលនេយបយេនះ មនទិសេ�្រសបគន េទនឹង
ចបប់ស្តីអំពីករ្រគប់្រគងពូជដំ�ំ និងសិទធិរបស់អនកផលិតពូជកនុងឆន ំ២០០៨ និង
អនុ្រកិតយ ស្តីអំពីករេធ្វើកសិកមម�មកិចចសនយរមួ នឹងេគលនេយបយនំអងករេចញ
ផងែដរ (RGC,  2011)  (RGC,  Law  on  Seed Management  and  Plant  Breeders'  Rights, 

2008)។ េគលនេយបយេនះ នឹងផ្តល់ឱកសដល់កសិករខន តតូច និងអនកបងក ត់ពូជ 
�ចេធ្វើករចុះេឈម ះនូវ្របេភទពូជដំ�ំថមី ែដលពួកេគបនបេងកើតេឡើង។ កនុងេពល
ជមួយគន េនះផងែដរ នយក�្ឋ នកសិកមម បនេធ្វើព្រងងេគលនេយបយមួយ ថមី
បែនថមេទៀត ស្តីពីស្តង់�រកសិកមមសរ�ីងគកមពុជ។ េគលនេយបយេនះ កំពុងសថិតកនុង 
ដំ�ក់កលៃនករ្របឹក�េយបល់ កនុងចំេ�ម្រកុមករងរបេចចកេទស ៃននយក
�្ឋ នពក់ព័នធេនកនុងអគគនយក�្ឋ ន។ េគលនេយបយេនះ េផ្ត តករយកចិត្តទុក
�ក់េទេលើ្រគប់្របេភទផលិតផលសត្វ និង្របេភទដំ�ំទំងអស់េនកមពុជ។ �ក៏
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េទះយ៉ង�ក្តី លំហូរអេន្ត ្របេវសន៍ករងរនេពលបចចុបបនន េនកនុង្របេទសជ
សមជិក��៊នទំងអស់ គឺសំបូរេទេ�យ្រកុមពលកមមែដលមនជំនញ ទបទំង
េនះេ្រចើន�ស់ បូករមួទំង្រគួ�រកសិករខន តតូចកនុងចំែណកមួយធំផងែដរ (Asian 
Development  Bank,  2015b,  8) ។ ដូេចនះ ្រកុមងយរងេ្រគះទំងេនះ ខ្វះនូវ
លទធភពទទួលបនទ្រមង់ ៃនកិចចករពរសងគម�មួយរបស់រ�្ឋ ភិបល និង្រកប
ខណ្ឌ សហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន  (ILO  Regional  Office  for  ASIA  &  the  Pacific,  and 

Asian Development Bank, 2014)។ 
 
 ភពមិន្រសបគន  េ�យអេន្លើរ�ងកង្វះ្រកបខណ្ឌ សហគមន៍ េសដ្ឋកិចច��៊ន 
ស្រមប់កមមករចំ�ក្រសុកែដលមនជំនញទប និងភពពិតជក់ែស្តងកនុងក្រមិត
ខពស់ៃនអេន្ត ្របេវសន៍កម្ល ំងពលកមម ែដលមនជំនញទបេនកនុងតំបន់ បនគូស
បញជ ក់នូវ គម្ល តជសំខន់កនុង្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយ សហគមន៍េសដ្ឋកិចច
��៊ន។ េដើមបីធនបននូវស្តង់�រពលកមមសម្រសប ែដលផ្តល់នូវកិចចករពរ និង
ឱកសដល់កមមករចំ�ក្រសុក កិចចអន្ត�គមន៍ែផនកេគលនេយបយពីសហគមន៍
េសដ្ឋកិចច��៊ន មនភពចំបច់បំផុត (ILO Regional Office  for ASIA &  the Pacific, 
and Asian Development Bank, 2014)។  
 
3.2. េគលនេយបយកមពុជកនុងករគំ្រទដល់្រគួ�រកសិករខន តតូច 
 េ�យែផ្អកេលើបញ្ហ  ែដលបនេលើកេឡើងេ�យ្រគួ�រកសិករខន តតូច េន
កនុងេវទិកកសិករថន ក់ជតិ ឆន ំ២០១៥ និងឆន ំ២០១៦ បញ្ហ �ទិភពស្រមប់្រគួ�រ
កសិករខន តតូចរមួមន៖ បេចចកេទសកសិកមម ្របព័នធេ្រ�ច្រសព ទុនស្រមប់ករ
វនិិេយគ និងកររកទីផ�រស្រមប់ផលិតផលរបស់ពួកគត់។ េលើសពីេនះ សន្តិសុខ
ដីធ្លី គឺជឧបសគគចមបង ែដលេលើកេឡើងេ�យកសិករកមពុជ។ ដូេចនះ ករពិនិតយ
េមើលេឡើងវញិ ែផនកេគលនេយបយ េផ្ត តករយកចិត្តទុក�ក់េទេលើចំណុច
សំខន់ទំង៥ េដើមបីេឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវកររបស់្រគួ�រកសិករខន តតូច។  
 
 វស័ិយកសិកមម តំ�ង�យសរសរស្តមភមួយ កនុងចំេ�មសរសរស្តមភទំងបួន 
ៃនយុទធ��ស្តចតុេកណរបស់�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ(ដំ�ក់កលទី៣)។ វស័ិយេនះ 
្រតូវបនេគទទួល�គ ល់ថបនេដើរតួនទីសំខន់ កនុងករគំ្រទដល់កំេណើ នេសដ្ឋកិចច 
ជពិេសសដល់ករអភិវ��េសដ្ឋកិចចជនបទ បុ៉ែន្តក៏កនុងន័យសមធម៌ និងសន្តិសុខ

េសប�ងផងែដរ  (RGC MoP,  2014)។ េនះេដើរ្រសបគន បំផុត ជមួយនឹង�ក�រចង្អុល
ទិសសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊នឆន ំ២០២៥។ ករេលើកកមពស់វស័ិយកសិកមមកនុងែផន
ករយុទធ��ស្តអភិវ��ន៍ជតិ េផ្ត តករយកចិត្តទុក�ក់េលើករេធ្វើទំេនើបកមម ពិពិធូប
នីយកមម និងពណិជជូបនីយកមម  (RGC MoP, 2014) ។ 
 
 ទំេនើបភវបូនីយកមម ្រតូវបនចត់ទុកជមេធយបយមួយ េដើមបីបេងកើនផលិត
ភព �មរយ�ករបេងកើនយន្តករ និងករេ្រ�ច្រសព េនកនុងែផនករយុទធ��ស្ត
អភិវ��ន៍ជតិ។ ចបប់ និងបទបបញញតិមួយចំនួន ្រតូវបនរពឹំងថ នឹងចូលរមួចំែណក
ដល់ករេធ្វើទំេនើបកមម ជពិេសស ចបប់ ឬបទបបញញតិស្តីពីផលិតកមមពូជ ករនំចូល
ធតុចូលកសិកមម ករេធ្វើកសិកមម�មកិចចសនយ ករេ្របើ្របស់ដីកសិកមម កិចចករពរ
ដំ�ំ សមគមអនកេ្របើ្របស់ទឹក និងករអភិវ��ធនធនមនុស� ែដល្រតូវបនបង្ហ ញ 
ថ បនផ្តល់នូវ្រកបខណ្ឌ គំ្រទស្រមប់ករអភិវ��វស័ិយកសិកមម (ASSDP, NSDP)។  
 
 េនឆន ំ២០១៤ នយក�្ឋ នកសិកមម បនេធ្វើព្រងងេគលនេយបយពូជ្រសូវ 
និងពូជដំ�ំ។ េគលបំណងៃនេគលនេយបយេនះ គឺេដើមបីធនថ កសិករ�ច
មនលទធភពទទួលបនពូជដំ�ំនិង្របេភទពូជដំ�ំេផ�ងៗ ែដលមនគុណភព
ល្អយកមកេ្របើ្របស់។ ទំហំៃនេគលនេយបយព្រងងេនះ ្រគបដណ្ត ប់នូវ�ល់
្របេភទពូជដំ�ំ និងឧបករណ៍កសិកមម េហើយ�ក៏បនទទួល�គ ល់នូវពូជថមីៗ រមួ
នឹង្របេភទទំង�យៃនមុខដំ�ំ េ�យករចប់េផ្តើមករបងក ត់ពូជថមី រហូតដល់
ករែចកចយេទដល់កសិករ។ េគលនេយបយេនះ មនទិសេ�្រសបគន េទនឹង
ចបប់ស្តីអំពីករ្រគប់្រគងពូជដំ�ំ និងសិទធិរបស់អនកផលិតពូជកនុងឆន ំ២០០៨ និង
អនុ្រកិតយ ស្តីអំពីករេធ្វើកសិកមម�មកិចចសនយរមួ នឹងេគលនេយបយនំអងករេចញ
ផងែដរ (RGC,  2011)  (RGC,  Law  on  Seed Management  and  Plant  Breeders'  Rights, 

2008)។ េគលនេយបយេនះ នឹងផ្តល់ឱកសដល់កសិករខន តតូច និងអនកបងក ត់ពូជ 
�ចេធ្វើករចុះេឈម ះនូវ្របេភទពូជដំ�ំថមី ែដលពួកេគបនបេងកើតេឡើង។ កនុងេពល
ជមួយគន េនះផងែដរ នយក�្ឋ នកសិកមម បនេធ្វើព្រងងេគលនេយបយមួយ ថមី
បែនថមេទៀត ស្តីពីស្តង់�រកសិកមមសរ�ីងគកមពុជ។ េគលនេយបយេនះ កំពុងសថិតកនុង 
ដំ�ក់កលៃនករ្របឹក�េយបល់ កនុងចំេ�ម្រកុមករងរបេចចកេទស ៃននយក
�្ឋ នពក់ព័នធេនកនុងអគគនយក�្ឋ ន។ េគលនេយបយេនះ េផ្ត តករយកចិត្តទុក
�ក់េទេលើ្រគប់្របេភទផលិតផលសត្វ និង្របេភទដំ�ំទំងអស់េនកមពុជ។ �ក៏
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េដើរ្រសបគន េទនឹងករេលើកកមពស់ ករអនុវត្តកសិកមមល្អេនកនុង�ក�រចង្អុលទិស
សហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊នផងែដរ។  
 
ពណិជជូបនីយកមម និងពិពិធូបនីយកមម៖ គឺជេគលនេយបយ�ទិភពេនកនុងែផន
ករយុទធ��ស្តអភិវ��ន៍ជតិ។ េគលបំណងៃនពណិជជូបនីយកមម សំខន់ជួយេលើក
កមពស់ពណិជជកមម និងករនំេចញផលិតផលកសិកមម។ សហគមន៍អភិវ��ន៍កសិកមម 
មនតួនទីសំខន់េនកនុងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេនះ ែដលជួយដល់ករបេងកើតប�្ត ញ
កសិពណិជជកមម។ ពណិជជូបនីយកមមេកើនេឡើងេនះ ពឹង�្រស័យេលើករធនបននូវ 
សមតថភពែកៃចន ្របព័នធឡូជីសទីករងឹមំ លទធភពចូលេទកន់ទីផ�រ និងករស្រមប
ស្រមួលែដលល្អ្របេសើរជងមុន និង�ម�ញកមមពណិជជកមម។ េលើសពីេនះ ផលវបិក 
ៃនករយកចិត្តទុក�ក់េលើករនំេចញ គុណភពៃនផលិតផលគួរឈនដល់ស្តង់�រ 
អន្តរជតិ។ េ្រកពីករតភជ ប់រ�ងអនកផលិត និងអនកជំនួញ្របេសើរជងមុន ករេធ្វើឲយ
្របេសើរេឡើងនូវភពជៃដគូរ រ�ងកសិ�ស�ហកមមខន តធំ និងកសិកមមលកខណៈ្រគួ�រ 
្រតូវបនចត់ទុកថ ជករចូលរមួចំែណកដល់ពណិជជូបនីយកមមកសិកមម។ �្រតូវ
បនេគេមើលេឃើញថមនលកខណៈសីុសង្វ ក់គន  និងឆ្លុះបញច ំងេទនឹងទស�នវស័ិយ 
និងទិសេ�សហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន ស្តីពីករបេងកើតអងគភពេសដ្ឋកិចច្របកបេ�យ 
និរន្តរភព ែដលកត់បនថយភព្រកី្រក និងព្រងឹងករលូត�ស់េសដ្ឋកិចចរបស់តំបន់ 
និងេនលំ�ប់�កលផងែដរ (ASEAN Secretariat, 2015b, 20)។ 
 
 េដើមបីេលើកកមពស់្រគួ�រកសិករខន តតូច កនុងកិចចអភិវ��កសិកមម និងសហគមន៍ 
កសិករ ្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របម៉ញ់ និងេន�ទ បនបេងកើតចបប់មួយស្តីពីសហគមន៍ 
កសិកមមេនឆន ំ២០១៣ េដើមបីគំ្រទ និង្រគប់្រគងសហគមន៍កសិកមមកនុង្របេទស (RGC 
MAFF,2013)។ ចបប់េនះ េរ�ប�ប់យ៉ងលម្អិតពីភរកិចច រចនសមព័នធ តួនទី និងករទទួល 
ខុស្រតូវរបស់សហគមន៍កសិកមមនីមួយៗ តួនទី និងករទទួលខុស្រតូវរបស់រ�្ឋ ភិបល 
និងភន ក់ងររបស់ខ្លួន េដើមបីគំ្រទកសិករ។ េ្រកយពីចបប់េនះ្រតូវបនអនុម័តេ�យ
សភជតិ នយក�្ឋ នសហគមន៍កសិកមម ្រតូវបនបេងកើតេឡើង េនេ្រកមអគគនយក
�្ឋ នកសិកមមៃន្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន�ទ។  
 

ចបប់ស្តីពីសហគមន៍កសិកមម ម្រ�១�៖ ្រកសួង�ថ ប័នរដ្ឋែដលពក់ព័នធ មនភរ
កិចចជួយគំ្រទកនុងែដនសមតថកិចចរបស់ខ្លួន ចំេពះ�ល់សកមមភព និង្របតិបត្តិករ
របស់សហគមន៍កសិកមម�មេគលនេយបយរបស់�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ។  

 
 ពិពិធូបនីយកមម សំេ�េឆព ះផលិតផលែដលមនតៃម្លទីផ�រខពស់ េ�យេផ្ត ត
ករយកចិត្តទុក�ក់េទេលើដំ�ំទីផ�រ និង្របេភទដំ�ំនំេចញជសក្ត នុពល 
(ឧទហរណ៍៖ េកសូ៊ ដំឡូងមី សករស ្រគប់�្វ យចនទី ។ល។) ្រតឹមឆន ំ២០១៨ ែដល
ជេគលេ�ចុងេ្រកយ គំនិតផ្តួចេផ្តើមេនះ្រតូវបនរពឹំងថ េកើនេឡើងតៃម្លបែនថមកនុង
១ហិក�ស្រមប់្រគប់ដំ�ំទំងអស់ចំនូន ៥០% េ្រប�បេធ�បនឹងឆន ំ២០០៧ ែដលជ
រយៈេពលៃនករកំណត់ទិននន័យេដើម្រគ (RGC MoP,  2014)។ ករ្រ�វ្រជវ និងករ
អភិវឌ�កសិកមមេដើរតួនទីសនូល េដើមបីផ្តល់មិន្រតឹមែតគំនិតផ្តួចេផ្តើមៃនបេចចកវទិយបុ៉េ�្ណ ះ 
េទ ែតែថមទំងផ្តល់នូវករឆ្លុះបញច ំង ពីករបន�ុំខ្លួនៃនបេចចកេទសេផ�ងគន  ចំេពះ
បរបិថកនុង្រសុក និងមូ៉ែឌល ែដល្រតូវបនេលើកកមពស់ (ASSDP, MAFF)។ េចញពីករ
បង្ហ ញសំខន់ៗទំងេនះ ជសមមតិកមម�នឹង�ចផ្តល់នូវតំណភជ ប់ រ�ងផលិតផល
តៃម្លបែនថម ករេកើនេឡើងនូវ្របក់ចំណូល និងករកត់បនថយភព្រកី្រក។ េទះយ៉ង
�ក៏េ�យលកខខណ្ឌ (ដំបូង) ៃនដំេណើ រេជគជ័យេនះ ពិតជមិន្រតូវបនពិភក� ឬ
េលើកយកមកពនយល់េទ។ ្រសបេទនឹង�ណត្តិរបស់�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ ្រកសួង
កសិកមមរកុខ ្របមញ់ និងេន�ទ បនបេងកើតនូវេគលនេយបយ និងយុទធ��ស្ត
ផទ ល់ខ្លួន េដើមបីគំ្រទេសចក្តីែថ្លងករ េគលនេយបយរបស់�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ 
និងរេប�ប�រៈតួយ៉ង េគលនេយបយនំេចញអងករ សន្តិសុខេសប�ង និងសុវតថិភព
េសប�ង និងករកត់បនថយភព្រកី្រក (RGC MAFF, 2015)។ េ�យពិ�រ�ថ កសិកមម 
កមពុជ្រគបដណ្ត ប់ េ�យកសិកមមសថិតេលើមូល�្ឋ នដំ�ំ្រសូវ េគលនេយបយទំង 
េនះ នឹងផ្តល់នូវផលប៉ះពល់ជវជិជមន េទេលើករេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវករ្របកបរបរ 
ចិញច ឹមជីវតិរបស់កសិករដំ�ំ្រសូវ។  
 
េគលនេយបយ្រសពិច្រសពិលនិងផលវបិក៖្រគួ�រកសិករខន តតូចនិង្រកុមហុ៊ន
សមបទន 
 �ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ បនជំរញុករវនិិេយគ្រទង់្រទយធំ េលើ្របេភទដំ�ំ
កសិកមម និងកសិឧស�ហកមមេនកមពុជ �មយៈករផ្តល់ដីសមបទនេសដ្ឋកិចច ជែផនក 
មួយៃនយុទធ��ស្តរបស់ខ្លួន ែដលេផ្ត តករយកចិត្តទុក�ក់ េលើកំេណើ នេសដ្ឋកិចច
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េដើរ្រសបគន េទនឹងករេលើកកមពស់ ករអនុវត្តកសិកមមល្អេនកនុង�ក�រចង្អុលទិស
សហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊នផងែដរ។  
 
ពណិជជូបនីយកមម និងពិពិធូបនីយកមម៖ គឺជេគលនេយបយ�ទិភពេនកនុងែផន
ករយុទធ��ស្តអភិវ��ន៍ជតិ។ េគលបំណងៃនពណិជជូបនីយកមម សំខន់ជួយេលើក
កមពស់ពណិជជកមម និងករនំេចញផលិតផលកសិកមម។ សហគមន៍អភិវ��ន៍កសិកមម 
មនតួនទីសំខន់េនកនុងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេនះ ែដលជួយដល់ករបេងកើតប�្ត ញ
កសិពណិជជកមម។ ពណិជជូបនីយកមមេកើនេឡើងេនះ ពឹង�្រស័យេលើករធនបននូវ 
សមតថភពែកៃចន ្របព័នធឡូជីសទីករងឹមំ លទធភពចូលេទកន់ទីផ�រ និងករស្រមប
ស្រមួលែដលល្អ្របេសើរជងមុន និង�ម�ញកមមពណិជជកមម។ េលើសពីេនះ ផលវបិក 
ៃនករយកចិត្តទុក�ក់េលើករនំេចញ គុណភពៃនផលិតផលគួរឈនដល់ស្តង់�រ 
អន្តរជតិ។ េ្រកពីករតភជ ប់រ�ងអនកផលិត និងអនកជំនួញ្របេសើរជងមុន ករេធ្វើឲយ
្របេសើរេឡើងនូវភពជៃដគូរ រ�ងកសិ�ស�ហកមមខន តធំ និងកសិកមមលកខណៈ្រគួ�រ 
្រតូវបនចត់ទុកថ ជករចូលរមួចំែណកដល់ពណិជជូបនីយកមមកសិកមម។ �្រតូវ
បនេគេមើលេឃើញថមនលកខណៈសីុសង្វ ក់គន  និងឆ្លុះបញច ំងេទនឹងទស�នវស័ិយ 
និងទិសេ�សហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន ស្តីពីករបេងកើតអងគភពេសដ្ឋកិចច្របកបេ�យ 
និរន្តរភព ែដលកត់បនថយភព្រកី្រក និងព្រងឹងករលូត�ស់េសដ្ឋកិចចរបស់តំបន់ 
និងេនលំ�ប់�កលផងែដរ (ASEAN Secretariat, 2015b, 20)។ 
 
 េដើមបីេលើកកមពស់្រគួ�រកសិករខន តតូច កនុងកិចចអភិវ��កសិកមម និងសហគមន៍ 
កសិករ ្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របម៉ញ់ និងេន�ទ បនបេងកើតចបប់មួយស្តីពីសហគមន៍ 
កសិកមមេនឆន ំ២០១៣ េដើមបីគំ្រទ និង្រគប់្រគងសហគមន៍កសិកមមកនុង្របេទស (RGC 
MAFF,2013)។ ចបប់េនះ េរ�ប�ប់យ៉ងលម្អិតពីភរកិចច រចនសមព័នធ តួនទី និងករទទួល 
ខុស្រតូវរបស់សហគមន៍កសិកមមនីមួយៗ តួនទី និងករទទួលខុស្រតូវរបស់រ�្ឋ ភិបល 
និងភន ក់ងររបស់ខ្លួន េដើមបីគំ្រទកសិករ។ េ្រកយពីចបប់េនះ្រតូវបនអនុម័តេ�យ
សភជតិ នយក�្ឋ នសហគមន៍កសិកមម ្រតូវបនបេងកើតេឡើង េនេ្រកមអគគនយក
�្ឋ នកសិកមមៃន្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន�ទ។  
 

ចបប់ស្តីពីសហគមន៍កសិកមម ម្រ�១�៖ ្រកសួង�ថ ប័នរដ្ឋែដលពក់ព័នធ មនភរ
កិចចជួយគំ្រទកនុងែដនសមតថកិចចរបស់ខ្លួន ចំេពះ�ល់សកមមភព និង្របតិបត្តិករ
របស់សហគមន៍កសិកមម�មេគលនេយបយរបស់�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ។  

 
 ពិពិធូបនីយកមម សំេ�េឆព ះផលិតផលែដលមនតៃម្លទីផ�រខពស់ េ�យេផ្ត ត
ករយកចិត្តទុក�ក់េទេលើដំ�ំទីផ�រ និង្របេភទដំ�ំនំេចញជសក្ត នុពល 
(ឧទហរណ៍៖ េកសូ៊ ដំឡូងមី សករស ្រគប់�្វ យចនទី ។ល។) ្រតឹមឆន ំ២០១៨ ែដល
ជេគលេ�ចុងេ្រកយ គំនិតផ្តួចេផ្តើមេនះ្រតូវបនរពឹំងថ េកើនេឡើងតៃម្លបែនថមកនុង
១ហិក�ស្រមប់្រគប់ដំ�ំទំងអស់ចំនូន ៥០% េ្រប�បេធ�បនឹងឆន ំ២០០៧ ែដលជ
រយៈេពលៃនករកំណត់ទិននន័យេដើម្រគ (RGC MoP,  2014)។ ករ្រ�វ្រជវ និងករ
អភិវឌ�កសិកមមេដើរតួនទីសនូល េដើមបីផ្តល់មិន្រតឹមែតគំនិតផ្តួចេផ្តើមៃនបេចចកវទិយបុ៉េ�្ណ ះ 
េទ ែតែថមទំងផ្តល់នូវករឆ្លុះបញច ំង ពីករបន�ុំខ្លួនៃនបេចចកេទសេផ�ងគន  ចំេពះ
បរបិថកនុង្រសុក និងមូ៉ែឌល ែដល្រតូវបនេលើកកមពស់ (ASSDP, MAFF)។ េចញពីករ
បង្ហ ញសំខន់ៗទំងេនះ ជសមមតិកមម�នឹង�ចផ្តល់នូវតំណភជ ប់ រ�ងផលិតផល
តៃម្លបែនថម ករេកើនេឡើងនូវ្របក់ចំណូល និងករកត់បនថយភព្រកី្រក។ េទះយ៉ង
�ក៏េ�យលកខខណ្ឌ (ដំបូង) ៃនដំេណើ រេជគជ័យេនះ ពិតជមិន្រតូវបនពិភក� ឬ
េលើកយកមកពនយល់េទ។ ្រសបេទនឹង�ណត្តិរបស់�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ ្រកសួង
កសិកមមរកុខ ្របមញ់ និងេន�ទ បនបេងកើតនូវេគលនេយបយ និងយុទធ��ស្ត
ផទ ល់ខ្លួន េដើមបីគំ្រទេសចក្តីែថ្លងករ េគលនេយបយរបស់�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ 
និងរេប�ប�រៈតួយ៉ង េគលនេយបយនំេចញអងករ សន្តិសុខេសប�ង និងសុវតថិភព
េសប�ង និងករកត់បនថយភព្រកី្រក (RGC MAFF, 2015)។ េ�យពិ�រ�ថ កសិកមម 
កមពុជ្រគបដណ្ត ប់ េ�យកសិកមមសថិតេលើមូល�្ឋ នដំ�ំ្រសូវ េគលនេយបយទំង 
េនះ នឹងផ្តល់នូវផលប៉ះពល់ជវជិជមន េទេលើករេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវករ្របកបរបរ 
ចិញច ឹមជីវតិរបស់កសិករដំ�ំ្រសូវ។  
 
េគលនេយបយ្រសពិច្រសពិលនិងផលវបិក៖្រគួ�រកសិករខន តតូចនិង្រកុមហុ៊ន
សមបទន 
 �ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ បនជំរញុករវនិិេយគ្រទង់្រទយធំ េលើ្របេភទដំ�ំ
កសិកមម និងកសិឧស�ហកមមេនកមពុជ �មយៈករផ្តល់ដីសមបទនេសដ្ឋកិចច ជែផនក 
មួយៃនយុទធ��ស្តរបស់ខ្លួន ែដលេផ្ត តករយកចិត្តទុក�ក់ េលើកំេណើ នេសដ្ឋកិចច
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កនុងវស័ិយកសិកមម។ េនឆន ំ២០០១ ចបប់ភូមិបល្រតូវបន�ក់ឲយេ្របើ្របស់ េហើយ
លទធភពកនុងករជួលដីឯកជនរបស់រដ្ឋ ស្រមប់ករ វនិិេយគ្រទង់្រទយធំ រហូតដល់
េទ៩៩ឆន ំ ្រតូវបនគូសបញជ ក់។ ្រកុមហុ៊នឯកជនមួយ �ចទទួលបនដីជួលរហូត
ដល់េទ១០.០០០ហិក� ែដល្រតូវបនផ្តល់ជដីសមបទន។ ជមួយនឹងចបប់ភូមិបល 
ដី្រតូវបនផ្តល់ឲយ្រកុមហុ៊នវនិិេយគកនុង្រសុក និង្រកុមហុ៊នបរេទស កនុងរយៈេពលមួយ 
យ៉ងយូរ ជពិេសសកនុងកំឡុងឆន ំ២០១០និង២០១១ (Messerli et al.,, 2015)(Sperfeldt 

et  al.,,  2012)។ ទំនស់ដីធ្លីបនេកើតមនជេ្រចើនេនឆន ំ២០១២។ �្រស័យេហតុេនះ 
នយករដ្ឋម្រន្តីកមពុជ បនេចញបទបញជ ០១បប េដើមបីេ�ះ្រ�យទំនស់ដីធ្លីទំង
�យេនះ។ េនែខមិថុន ឆន ំ២០១២ យុទធនករថន ក់ជតិ ្រតូវបន្របកសដំេណើ រករ 
កនុងបំណងអនុវត្តនូវបទបញជ ០១េនះ េ�យេធ្វើឲយ្រសបចបប់នូវករកន់កប់ដីែដល
មិនចបស់�ស់ េនជំុវញិ្រកុមហុ៊នដីសមបទនេសដ្ឋកិចច និងករេចញបណ្ណកមមសិទធិ
េទឲយ្របជជនែដលជអនកកន់កប់ដីពីមុន ែដលកំពុងេ្របើ្របស់ និង�ំដុះដំ�ំេលើ
ដីេនះ។ ដីែដលជេគលេ� �ច្រតូវបនែបងែចកជបី្របេភទរមួមន៖ ដីសមបទន
េសដ្ឋកិចច សមបទនៃ្រពេឈើ ឬដីែដល្រតូវបនដកហូតកនុងតំបន់គ្រមបៃ្រព(Im Chhun 

Lim,  2012)។ �បនគំ្រទ និងព្រងឹងនូវេគលនេយបយែសបកខ្ល របស់រ�្ឋ ភិបល 
កនុងេគលបំណងកត់េចញនូវតំបន់ �ំងទីលំេនេចញពីដីសមបទននិងកត់បនថយ
ករទ្រនទ នយកដីរបស់កសិករ និងសហគមន៍។  
 
 កនុងន័យផលវបិកេលើករ្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិ របស់្រគួ�រកសិករខន តតូច 
�ថ នភព និងផលប៉ះពល់ជេ្រចើន មនលកខណៈខុសៗគន  �្រស័យេទ�មតំបន់ 
និង្រកុម្របជពលរដ្ឋ បុ៉ែន្តធតុែដលេកើតេឡើងជេរឿយៗ មួយចំនួន�ច្រតូវបនគូស
បញជ ក់។ ករទ្រនទ នេលើដីែ្រសចមក រ និងករបត់បង់្រទពយសមបតិ្តយ៉ង្រកស់ែ្រកល
្រតូវបនជួប្របទះេ�យកសិករ រមួនឹងករបត់បង់លទធភពចំេពះធនធនធមមជតិ
ែដលមនករថយចុះ និងផលិតផលៃ្រពេឈើមួយចំនួន ែដលនំេទដល់ករែ្រប្របួល 
ជគំហុកែផនកបរ�ិថ ន និងករបត់បង់ករ្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិជលកខណៈ្របៃពណី
របស់ពួកគត់។ �្រតូវបនប៉ន់្របមណថ ្របជជន្របមណ ៤២០.០០០នក់ បន
ទទួលផលប៉ះពល់ពីករផ្តល់សមបទនដី និងកររបឹអូសដីេផ�ងេទ�ត ចប់ពីឆន ំ២០០៣ 
មក (LICADHO, 2014)។  
 

 ករបត់បង់្រទពយសមបត្តិ មនចប់ពី ១) ធងន់ធងរ៖ ករបត់បង់ដីទំងអស់ និង
�ប់បញចូ លសំណងមួយចំនួន ឬ/និងផ្ល ស់ប្តូរទី�ំង ករ�ំងទីលំេនថមីរបស់្របជជន 
២)ធងន់៖ មិនមនករបេណ្ត ញេចញ បុ៉ែន្តមិនមនដី្រគប់្រគន់ស្រមប់បំេពញត្រមូវករ 
និង ៣) ក្រមិតមធយម៖ មនដី្រគប់្រគន់េដើមបីរក�សកមមភពកសិកមម េដើមបីបំេពញ
េសចក្តី្រតូវករ។ ក្រមិតៃនផលប៉ះពល់ ក៏��ស័យេលើទំហំដីជត្រមូវករ ភព�ច
រកបនៃនដីជទូេទ កនុងចំេ�មតំបន់ប៉ះពល់ ភពេកៀកបេងកើយៃនសមបទនដីេទ
នឹងតំបន់ែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់េ�យ្របជពលរដ្ឋ និងចុងបញច ប់ គឺជំ�នៃនករ
អនុវត្តករផ្តល់ដីសមបទនេសដ្ឋកិចច  (Gironde et al.,, 2014)។ ស្រមប់្របជជនែដល
ជួបករបេណ្ត ញេចញ ករផ្ល ស់ប្តូរទី�ំង និងករ�ំងទីលំេនថមី ករ្របកបរបរចិញច ឹម
ជីវតិរបស់ពួកេគ នឹងេនែតពឹង��ស័យជចមបង េទេលើឱកសែដលផ្តល់ឲយេនទី
�ំងថមី។ ្របជជនេនកនុងចំ�ត់ថន ក់េផ�ង ែដល្រតូវបនេរៀប�ប់មកេហើយេនះ 
ចបស់�ស់នឹង្របឈមករបត់បង់ដីធ្លី ឬខ្វះដី និង្របឈមនឹងបញ្ហ លំបកជខ្ល ំង 
េនកនុងកររក�នូវករ្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិរបស់ពួកគត់។  
 
 េ្រកពីផលប៉ះពល់ភ្ល មៗ ពីករផ្តល់ដីសមបទនេសដ្ឋកិចច ផលវបិកៃនករ
្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិ គួរ្រតូវបនប៉ន់្របមណ េនដំ�ក់កលអន្តរកលផងែដរ។ 
្រគួ�រកសិករែដលមនដីធ្លីខន តតូច ជពិេសស្រកុមជនជតិេដើមភគតិច ែដល�ច
្របឈមនឹងករបត់បង់្រទពយសមបត្តិ េនេពលេនះនឹង្រតូវ្របឈមនឹងអន្តរកលដីធ្លី។ 
អន្តរកលដីធ្លី �ច្រតូវបនយល់ថ ជករផ្ល ស់ប្តូរជសំខន់ៃនកសិកមម តួនទីរបស់
�កនុងសងគម ករផ្ល ស់ប្តូរទំនក់ទំនងរបស់្របជពលរដ្ឋ ជមួយនឹងបរ�ិថ ន (Castella, 

2007)។ ដំេណើ រករេនះ បននឹងកំពុងេកើតេឡើង និងផ្តួចេផ្តើមេ�យេគលនេយបយ
��រណៈ មុនេពលផទុះេឡើងនូវករផ្តល់ដីសមបទនេសដ្ឋកិចច ដូចជករផ�ព្វផ�យ
បេចចកេទសទំេនើប និងករអភិវ��មូល�្ឋ នទីផ�រ ៃនដំ�ំទីផ�រជេដើម។ ករផ្តល់
ដីសមបទនេសដ្ឋកិចច ពិេសសេ្រកយឆន ំ២០០៥ បនបេងកើននូវជំ�នមួយយ៉ងធំ ៃន
ករផ្ល ស់ប្តូរករ្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិជនបទ និងផ្ល ស់ប្តូរនូវបរ�ិថ នេសដ្ឋកិចចសងគម 
ែដល្រតូវបនកំណត់លកខណៈ េ�យត្រមូវករេកើនេឡើងៃន�ច់្របក់  (Gironde  et 

al.,, 2014)។ នេពលបចចុបបនន កសិករបនជួបនូវករផ្ល ស់ប្តូរមិនេសមើគន េលើ្របព័នធចិញច ឹម
ជីវតិជនបទរបស់ពួកេគ និងដំេណើ រករមួយ ៃនភពេផ�ងគន ែផនកេសដ្ឋកិចច និងសងគម 
ជករគ្រមមកំែហង និងឱកសែដលេកើតេចញពីបរ�ិថ នេសដ្ឋកិចចសងគមថមី ែដល
មិនប៉ះពល់ដល់្របជពលរដ្ឋ �មរេបៀបែតមួយ (Gironde et al.,, 2014)។  
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កនុងវស័ិយកសិកមម។ េនឆន ំ២០០១ ចបប់ភូមិបល្រតូវបន�ក់ឲយេ្របើ្របស់ េហើយ
លទធភពកនុងករជួលដីឯកជនរបស់រដ្ឋ ស្រមប់ករ វនិិេយគ្រទង់្រទយធំ រហូតដល់
េទ៩៩ឆន ំ ្រតូវបនគូសបញជ ក់។ ្រកុមហុ៊នឯកជនមួយ �ចទទួលបនដីជួលរហូត
ដល់េទ១០.០០០ហិក� ែដល្រតូវបនផ្តល់ជដីសមបទន។ ជមួយនឹងចបប់ភូមិបល 
ដី្រតូវបនផ្តល់ឲយ្រកុមហុ៊នវនិិេយគកនុង្រសុក និង្រកុមហុ៊នបរេទស កនុងរយៈេពលមួយ 
យ៉ងយូរ ជពិេសសកនុងកំឡុងឆន ំ២០១០និង២០១១ (Messerli et al.,, 2015)(Sperfeldt 

et  al.,,  2012)។ ទំនស់ដីធ្លីបនេកើតមនជេ្រចើនេនឆន ំ២០១២។ �្រស័យេហតុេនះ 
នយករដ្ឋម្រន្តីកមពុជ បនេចញបទបញជ ០១បប េដើមបីេ�ះ្រ�យទំនស់ដីធ្លីទំង
�យេនះ។ េនែខមិថុន ឆន ំ២០១២ យុទធនករថន ក់ជតិ ្រតូវបន្របកសដំេណើ រករ 
កនុងបំណងអនុវត្តនូវបទបញជ ០១េនះ េ�យេធ្វើឲយ្រសបចបប់នូវករកន់កប់ដីែដល
មិនចបស់�ស់ េនជំុវញិ្រកុមហុ៊នដីសមបទនេសដ្ឋកិចច និងករេចញបណ្ណកមមសិទធិ
េទឲយ្របជជនែដលជអនកកន់កប់ដីពីមុន ែដលកំពុងេ្របើ្របស់ និង�ំដុះដំ�ំេលើ
ដីេនះ។ ដីែដលជេគលេ� �ច្រតូវបនែបងែចកជបី្របេភទរមួមន៖ ដីសមបទន
េសដ្ឋកិចច សមបទនៃ្រពេឈើ ឬដីែដល្រតូវបនដកហូតកនុងតំបន់គ្រមបៃ្រព(Im Chhun 

Lim,  2012)។ �បនគំ្រទ និងព្រងឹងនូវេគលនេយបយែសបកខ្ល របស់រ�្ឋ ភិបល 
កនុងេគលបំណងកត់េចញនូវតំបន់ �ំងទីលំេនេចញពីដីសមបទននិងកត់បនថយ
ករទ្រនទ នយកដីរបស់កសិករ និងសហគមន៍។  
 
 កនុងន័យផលវបិកេលើករ្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិ របស់្រគួ�រកសិករខន តតូច 
�ថ នភព និងផលប៉ះពល់ជេ្រចើន មនលកខណៈខុសៗគន  �្រស័យេទ�មតំបន់ 
និង្រកុម្របជពលរដ្ឋ បុ៉ែន្តធតុែដលេកើតេឡើងជេរឿយៗ មួយចំនួន�ច្រតូវបនគូស
បញជ ក់។ ករទ្រនទ នេលើដីែ្រសចមក រ និងករបត់បង់្រទពយសមបតិ្តយ៉ង្រកស់ែ្រកល
្រតូវបនជួប្របទះេ�យកសិករ រមួនឹងករបត់បង់លទធភពចំេពះធនធនធមមជតិ
ែដលមនករថយចុះ និងផលិតផលៃ្រពេឈើមួយចំនួន ែដលនំេទដល់ករែ្រប្របួល 
ជគំហុកែផនកបរ�ិថ ន និងករបត់បង់ករ្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិជលកខណៈ្របៃពណី
របស់ពួកគត់។ �្រតូវបនប៉ន់្របមណថ ្របជជន្របមណ ៤២០.០០០នក់ បន
ទទួលផលប៉ះពល់ពីករផ្តល់សមបទនដី និងកររបឹអូសដីេផ�ងេទ�ត ចប់ពីឆន ំ២០០៣ 
មក (LICADHO, 2014)។  
 

 ករបត់បង់្រទពយសមបត្តិ មនចប់ពី ១) ធងន់ធងរ៖ ករបត់បង់ដីទំងអស់ និង
�ប់បញចូ លសំណងមួយចំនួន ឬ/និងផ្ល ស់ប្តូរទី�ំង ករ�ំងទីលំេនថមីរបស់្របជជន 
២)ធងន់៖ មិនមនករបេណ្ត ញេចញ បុ៉ែន្តមិនមនដី្រគប់្រគន់ស្រមប់បំេពញត្រមូវករ 
និង ៣) ក្រមិតមធយម៖ មនដី្រគប់្រគន់េដើមបីរក�សកមមភពកសិកមម េដើមបីបំេពញ
េសចក្តី្រតូវករ។ ក្រមិតៃនផលប៉ះពល់ ក៏��ស័យេលើទំហំដីជត្រមូវករ ភព�ច
រកបនៃនដីជទូេទ កនុងចំេ�មតំបន់ប៉ះពល់ ភពេកៀកបេងកើយៃនសមបទនដីេទ
នឹងតំបន់ែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់េ�យ្របជពលរដ្ឋ និងចុងបញច ប់ គឺជំ�នៃនករ
អនុវត្តករផ្តល់ដីសមបទនេសដ្ឋកិចច  (Gironde et al.,, 2014)។ ស្រមប់្របជជនែដល
ជួបករបេណ្ត ញេចញ ករផ្ល ស់ប្តូរទី�ំង និងករ�ំងទីលំេនថមី ករ្របកបរបរចិញច ឹម
ជីវតិរបស់ពួកេគ នឹងេនែតពឹង��ស័យជចមបង េទេលើឱកសែដលផ្តល់ឲយេនទី
�ំងថមី។ ្របជជនេនកនុងចំ�ត់ថន ក់េផ�ង ែដល្រតូវបនេរៀប�ប់មកេហើយេនះ 
ចបស់�ស់នឹង្របឈមករបត់បង់ដីធ្លី ឬខ្វះដី និង្របឈមនឹងបញ្ហ លំបកជខ្ល ំង 
េនកនុងកររក�នូវករ្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិរបស់ពួកគត់។  
 
 េ្រកពីផលប៉ះពល់ភ្ល មៗ ពីករផ្តល់ដីសមបទនេសដ្ឋកិចច ផលវបិកៃនករ
្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិ គួរ្រតូវបនប៉ន់្របមណ េនដំ�ក់កលអន្តរកលផងែដរ។ 
្រគួ�រកសិករែដលមនដីធ្លីខន តតូច ជពិេសស្រកុមជនជតិេដើមភគតិច ែដល�ច
្របឈមនឹងករបត់បង់្រទពយសមបត្តិ េនេពលេនះនឹង្រតូវ្របឈមនឹងអន្តរកលដីធ្លី។ 
អន្តរកលដីធ្លី �ច្រតូវបនយល់ថ ជករផ្ល ស់ប្តូរជសំខន់ៃនកសិកមម តួនទីរបស់
�កនុងសងគម ករផ្ល ស់ប្តូរទំនក់ទំនងរបស់្របជពលរដ្ឋ ជមួយនឹងបរ�ិថ ន (Castella, 

2007)។ ដំេណើ រករេនះ បននឹងកំពុងេកើតេឡើង និងផ្តួចេផ្តើមេ�យេគលនេយបយ
��រណៈ មុនេពលផទុះេឡើងនូវករផ្តល់ដីសមបទនេសដ្ឋកិចច ដូចជករផ�ព្វផ�យ
បេចចកេទសទំេនើប និងករអភិវ��មូល�្ឋ នទីផ�រ ៃនដំ�ំទីផ�រជេដើម។ ករផ្តល់
ដីសមបទនេសដ្ឋកិចច ពិេសសេ្រកយឆន ំ២០០៥ បនបេងកើននូវជំ�នមួយយ៉ងធំ ៃន
ករផ្ល ស់ប្តូរករ្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិជនបទ និងផ្ល ស់ប្តូរនូវបរ�ិថ នេសដ្ឋកិចចសងគម 
ែដល្រតូវបនកំណត់លកខណៈ េ�យត្រមូវករេកើនេឡើងៃន�ច់្របក់  (Gironde  et 

al.,, 2014)។ នេពលបចចុបបនន កសិករបនជួបនូវករផ្ល ស់ប្តូរមិនេសមើគន េលើ្របព័នធចិញច ឹម
ជីវតិជនបទរបស់ពួកេគ និងដំេណើ រករមួយ ៃនភពេផ�ងគន ែផនកេសដ្ឋកិចច និងសងគម 
ជករគ្រមមកំែហង និងឱកសែដលេកើតេចញពីបរ�ិថ នេសដ្ឋកិចចសងគមថមី ែដល
មិនប៉ះពល់ដល់្របជពលរដ្ឋ �មរេបៀបែតមួយ (Gironde et al.,, 2014)។  
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IV. �ថ នភពកសកិមមកមពុជ 
 កនុងន័យផលិតកមម្រសូវ កមពុជបនបេងកើនផលិតកមមរបស់ខ្លួនគួរឲយកត់សមគ ល់ 
េដើមបីឈនដល់ក្រមិតមួយែដល្រគប់្រគន់ស្រមប់ខ្លួន និងបរមិណេលើសស្រមប់
ករនំេចញ។ ចប់ពីឆន ំ២០០៩ដល់ឆន ំ២០១៤ ផលិតកមម្រសូវបនេកើនេឡើង្របែហល
២៣%។ ករេកើនេឡើងេនះ មួយែផនក ចូលរមួមកពីករបេងកើនៃផទដី�ំដុះ (១២%) និង
ពីករបេងកើនទិននផល្រសូវ (៨%)។ ករេកើនេឡើងនូវទិននផល្រសូវ �្រស័យេ�យករ
ែណនំ និងករទទួលយកពូជ្រសូវែកលម្អ ែដល្រតវូបនែណនំេ�យវទិ��ថ ន្រ�វ
្រជវ េដើមបីអភិវ��ន៍កសិកមម និងដំ�ំ្រសូវេនកមពុជ (CARDI) និងករេ្របើ្របស់ធតុ
ចូលកសិកមមែដលមនករេកើនេឡើង ជពិេសសជីគីមី។ ករទទួលយកពូជែដលបន
ែកលម្អ មនករេកើនេឡើងជេរ�ង�ល់ឆន ំ។ ដំ�លគន េនះ ករបត់បង់ៃផទដី្របមូល
ផលក៏្រតូវបនកត់បនថយ្របមណ៤០% ពីឆន ំ២០០៩ ដល់ឆន ំ២០១៤។  
 
��ងទី១៖ �ថ នភពផលិតកមម្រសូវពីឆន ២ំ០០៩ ដល់២០១៤ 

ឆន  ំ ៃផទដី�ំដុះសរបុ 
(ហ.ត) 

ៃផទដី្របមូលផល
(ហ.ត) 

ផលិតកមមសរបុ 
(ត.) 

ទិននផល
្រសូវ 
(ត./ហ.ត) 

ៃផទដីខូចខត 
(ហ.ត) 

២០០៩ ២,៧១៩,០៨០ ២,៦៧៤,៦០៣ ៧,៥៨៥,៨៧០ ២.៨៤ ៤៤,៤៧៧ 
២០១០ ២,៧៩៥,៨៩២ ២,៧៧៧,៣២៣ ៨,២៤៩,៤៥២ ២.៩៧ ១៨,៥៦៩ 
២០១១ ២,៩៦៨,៥២៩ ២,៧៦៦,៦១៧ ៨,៧៧៩,៣៦៥ ៣.១៧ ២០១,៩១២ 
២០១២ ៣,០០៧,៥៤៥ ២,៩៨០,២៩៧ ៩,២៩០,៩៤០ ៣.១២ ២៧,២៤៨ 
២០១៣ ៣,០៥២,៤២០ ២,៩៦៨,៩៦៧ ៩,៣៨៩,៩៦១ ៣.១៦ ៨៣,៤៥៣ 
២០១៤ ៣,០៥៥,៥០៧ ៣,០២៨,៨៣៦ ៩,៣២៤,៤១៦ ៣.០៨ ២៦,៦៧១ 
មធយមភគ ២,៩៣៣,១៦២ ២,៨៦៦,១០៧ ៨,៧៧០,០០១ ៣.០៦ ៦៧,០៥៥ 
អ្រ� 
កំេណើ ន 
(២០០៩- 
២០១៤) 

១២% ១៣% ២៣% ៨% -៤០% 

្របភព៖ សថិតិកសិកមម្របចំឆន ំ ៃន្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របម៉ញ់ និងេន�ទ ២០០៩-
២០១៤ 

 េ្រកពីផលិតកមម្រសូវ ដំ�ំមិនែមន្រសូវក៏មនករេកើនេឡើងផងែដរ ពិេសស 
េកសូ៊ និងដំឡូងមី។ ផលិតកមមេកសូ៊បនេកើនេឡើង្របមណ១៨០% ខណៈែដល
ផលិតកមមដំឡូងមី បនេកើនេឡើង្របមណ២៤២%។ ផទុយេទវញិ ផលិតកមមសែណ្ត ក 
េសៀង បនធ្ល ក់ចុះ្របមណ២៤% និងេពត្របមណ៤០%។ �មរយៈករអងកតេន
មូល�្ឋ ន មនករេកើនេឡើងនូវ្របេភទដំ�ំ�្វ យចនទី និងដំ�ំេ្រមច។ េទះ
យ៉ង�ក្តី ពំុមនទិននន័យ�ចរកបនស្រមប់ផលិតកមមទំងពីរេនះេទ។ 

��ងទី២៖ �ថ នភពដំ�ំមិនែមន្រសូវសំខន់ៗ ពីឆន ២ំ០០៩ ដល់២០១៤ 
(ពន់េ�ន) 
ឆន  ំ េកសូ៊ 

(១.០០០ត) 
េកសូ៊ (ហ.ត)  ដំឡូងមី  សែណ្ត ក

េសៀង 
េពត  បែន្ល 

២០០៩  ៣៧  ១២៧៨២៣  ៣៤៩៧  ១៣៧  ៩២៤  ៣២៣ 

២០១០ ៤២  ១៨១៤៣៣  ៤២៤៩  ១៥២  ៧៧៣  ៣៧៧ 

២០១១  ៥១  ២១៣១០៤  ៨០៣៤  ១១៥  ៦៤៦  ៤០០ 

២០១២  ៦៥  ២៨០៣៥៤  ៧៦១៤  ១២០  ៨២០  ៤១១ 

២០១៣  ៨៥  ៣២៨៧៧១  ៧៩៣៣  ១៣១  ៩២៧  ៤៥៣ 

២០១៤  ៩៧  ៣៥៧៨០០  ១១៩៤៣  ១០៤  ៥៥០  ៤១៥ 

មធយមភគ  ៦៣  ២៤៨២១៤  ៧០៤៧  ១២៧  ៧៧៣  ៣៩៧ 

អ្រ�កំេណើ
ន(២០០៩-
២០១៤) 

១៦២% ១៨០%  ២៤២% -២៤% -៤០%  ២៨% 

្របភព៖ សថិតិកសិកមម្របចំឆន ំ ៃន្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន�ទ ២០០៩-
២០១៤ 
 
 េ្រកពីផលិតកមមដំ�ំ ផលិតកមមបក�ីនិង្រជូកមនករេកើនេឡើង បុ៉ែន្តផលិត
កមមេគ្រកបីមនករថយចុះ។ ករថយចុះផលិតកមមេគ្រកបី េ�យ�រករថយចុះ
ៃនត្រមូវករកម្ល ំងពលកមមស្រមប់េគ្រកបី េនកនុងសកមមភព�ំដុះ។ កម្ល ំងអូស
ទញ្រតូវបនជំនួសេ�យេ្រគ�ងម៉សីុន ដូចជ ្រ�ក់ទ័រ និងេគយន្ត។   
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IV. �ថ នភពកសកិមមកមពុជ 
 កនុងន័យផលិតកមម្រសូវ កមពុជបនបេងកើនផលិតកមមរបស់ខ្លួនគួរឲយកត់សមគ ល់ 
េដើមបីឈនដល់ក្រមិតមួយែដល្រគប់្រគន់ស្រមប់ខ្លួន និងបរមិណេលើសស្រមប់
ករនំេចញ។ ចប់ពីឆន ំ២០០៩ដល់ឆន ំ២០១៤ ផលិតកមម្រសូវបនេកើនេឡើង្របែហល
២៣%។ ករេកើនេឡើងេនះ មួយែផនក ចូលរមួមកពីករបេងកើនៃផទដី�ំដុះ (១២%) និង
ពីករបេងកើនទិននផល្រសូវ (៨%)។ ករេកើនេឡើងនូវទិននផល្រសូវ �្រស័យេ�យករ
ែណនំ និងករទទួលយកពូជ្រសូវែកលម្អ ែដល្រតវូបនែណនំេ�យវទិ��ថ ន្រ�វ
្រជវ េដើមបីអភិវ��ន៍កសិកមម និងដំ�ំ្រសូវេនកមពុជ (CARDI) និងករេ្របើ្របស់ធតុ
ចូលកសិកមមែដលមនករេកើនេឡើង ជពិេសសជីគីមី។ ករទទួលយកពូជែដលបន
ែកលម្អ មនករេកើនេឡើងជេរ�ង�ល់ឆន ំ។ ដំ�លគន េនះ ករបត់បង់ៃផទដី្របមូល
ផលក៏្រតូវបនកត់បនថយ្របមណ៤០% ពីឆន ំ២០០៩ ដល់ឆន ំ២០១៤។  
 
��ងទី១៖ �ថ នភពផលិតកមម្រសូវពីឆន ២ំ០០៩ ដល់២០១៤ 

ឆន  ំ ៃផទដី�ំដុះសរបុ 
(ហ.ត) 

ៃផទដី្របមូលផល
(ហ.ត) 

ផលិតកមមសរបុ 
(ត.) 

ទិននផល
្រសូវ 
(ត./ហ.ត) 

ៃផទដីខូចខត 
(ហ.ត) 

២០០៩ ២,៧១៩,០៨០ ២,៦៧៤,៦០៣ ៧,៥៨៥,៨៧០ ២.៨៤ ៤៤,៤៧៧ 
២០១០ ២,៧៩៥,៨៩២ ២,៧៧៧,៣២៣ ៨,២៤៩,៤៥២ ២.៩៧ ១៨,៥៦៩ 
២០១១ ២,៩៦៨,៥២៩ ២,៧៦៦,៦១៧ ៨,៧៧៩,៣៦៥ ៣.១៧ ២០១,៩១២ 
២០១២ ៣,០០៧,៥៤៥ ២,៩៨០,២៩៧ ៩,២៩០,៩៤០ ៣.១២ ២៧,២៤៨ 
២០១៣ ៣,០៥២,៤២០ ២,៩៦៨,៩៦៧ ៩,៣៨៩,៩៦១ ៣.១៦ ៨៣,៤៥៣ 
២០១៤ ៣,០៥៥,៥០៧ ៣,០២៨,៨៣៦ ៩,៣២៤,៤១៦ ៣.០៨ ២៦,៦៧១ 
មធយមភគ ២,៩៣៣,១៦២ ២,៨៦៦,១០៧ ៨,៧៧០,០០១ ៣.០៦ ៦៧,០៥៥ 
អ្រ� 
កំេណើ ន 
(២០០៩- 
២០១៤) 

១២% ១៣% ២៣% ៨% -៤០% 

្របភព៖ សថិតិកសិកមម្របចំឆន ំ ៃន្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របម៉ញ់ និងេន�ទ ២០០៩-
២០១៤ 

 េ្រកពីផលិតកមម្រសូវ ដំ�ំមិនែមន្រសូវក៏មនករេកើនេឡើងផងែដរ ពិេសស 
េកសូ៊ និងដំឡូងមី។ ផលិតកមមេកសូ៊បនេកើនេឡើង្របមណ១៨០% ខណៈែដល
ផលិតកមមដំឡូងមី បនេកើនេឡើង្របមណ២៤២%។ ផទុយេទវញិ ផលិតកមមសែណ្ត ក 
េសៀង បនធ្ល ក់ចុះ្របមណ២៤% និងេពត្របមណ៤០%។ �មរយៈករអងកតេន
មូល�្ឋ ន មនករេកើនេឡើងនូវ្របេភទដំ�ំ�្វ យចនទី និងដំ�ំេ្រមច។ េទះ
យ៉ង�ក្តី ពំុមនទិននន័យ�ចរកបនស្រមប់ផលិតកមមទំងពីរេនះេទ។ 

��ងទី២៖ �ថ នភពដំ�ំមិនែមន្រសូវសំខន់ៗ ពីឆន ២ំ០០៩ ដល់២០១៤ 
(ពន់េ�ន) 
ឆន  ំ េកសូ៊ 

(១.០០០ត) 
េកសូ៊ (ហ.ត)  ដំឡូងមី  សែណ្ត ក

េសៀង 
េពត  បែន្ល 

២០០៩  ៣៧  ១២៧៨២៣  ៣៤៩៧  ១៣៧  ៩២៤  ៣២៣ 

២០១០ ៤២  ១៨១៤៣៣  ៤២៤៩  ១៥២  ៧៧៣  ៣៧៧ 

២០១១  ៥១  ២១៣១០៤  ៨០៣៤  ១១៥  ៦៤៦  ៤០០ 

២០១២  ៦៥  ២៨០៣៥៤  ៧៦១៤  ១២០  ៨២០  ៤១១ 

២០១៣  ៨៥  ៣២៨៧៧១  ៧៩៣៣  ១៣១  ៩២៧  ៤៥៣ 

២០១៤  ៩៧  ៣៥៧៨០០  ១១៩៤៣  ១០៤  ៥៥០  ៤១៥ 

មធយមភគ  ៦៣  ២៤៨២១៤  ៧០៤៧  ១២៧  ៧៧៣  ៣៩៧ 

អ្រ�កំេណើ
ន(២០០៩-
២០១៤) 

១៦២% ១៨០%  ២៤២% -២៤% -៤០%  ២៨% 

្របភព៖ សថិតិកសិកមម្របចំឆន ំ ៃន្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន�ទ ២០០៩-
២០១៤ 
 
 េ្រកពីផលិតកមមដំ�ំ ផលិតកមមបក�ីនិង្រជូកមនករេកើនេឡើង បុ៉ែន្តផលិត
កមមេគ្រកបីមនករថយចុះ។ ករថយចុះផលិតកមមេគ្រកបី េ�យ�រករថយចុះ
ៃនត្រមូវករកម្ល ំងពលកមមស្រមប់េគ្រកបី េនកនុងសកមមភព�ំដុះ។ កម្ល ំងអូស
ទញ្រតូវបនជំនួសេ�យេ្រគ�ងម៉សីុន ដូចជ ្រ�ក់ទ័រ និងេគយន្ត។   
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��ងទី៣៖ �ថ នភពៃនករចិញច មឹសត្វពីឆន  ំ២០០៩-២០១៤ 
ឆន  ំ បក�ី  ្រជូក  េគ និង្រកបី 

២០០៩  ២០,១៩២,៨១១ ២,១២៦,៣០៤ ៤,៣១៩,៥២៨ 

២០១០  ២០,៨៣៤,២៩៥ ២,០៥៧,៤៣១ ៤,១៨៦,៦៧៥ 

២០១១  ២២,០៣៦,៧៥៥ ២,០៩៩,៣៣២ ៤,០៩៥,៨០១ 

២០១២  ២២,០៩៨,៨០៩ ២,២០៨,៦១១ ៤,០៣៣,៧៨០ 

២០១៣  ២៧,៣១៦,៤១៥ ២,៤៣៦,៦៩៩ ៤,០៥០,០០៩ 

២០១៤  ៣១,៥៨៣,៦៥៧ ២,៧៣៥,៧១៧ ៣,៦០១,៧៨៦ 

មធយមភគ  ២៤,០១០,៤៥៧ ២,២៧៧,៣៤៩ ៤,០៤៧,៩៣០ 

អ្រ�កំេណើ ន 
(២០០៩-២០១៤) 

៥៦% ២៩% -១៧% 

្របភព៖ សថិតិកសិកមម្របចំឆន ំ ៃន្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន�ទ ២០០៩-
២០១៤ 
 
 គួរកត់សមគ ល់ថ ថវកិស្រមប់កសិកមមជតិ បនេកើនេឡើង្របមណ៧៨%
ពីឆន ំ២០០៩ ដល់២០១៤ បុ៉ែន្តករចូលរមួកនុងផលិតផលសរបុជតិ បនថយចុះចំនួន 
១៤%។ េយើង�ចនិយយបនថ វស័ិយកសិកមម មិនមនដំេណើ រករល្អេទកនុងរយៈ
េពល៥ឆន ំចុងេ្រកយ េហើយវស័ិយ�ស�ហកមម និងេស�កមម មនសកមមភពខ្ល ំងក្ល
ជង។ ជករគួរឲយចប់�រមមណ៍ថវកិជតិ ស្រមប់្រកសួងកិចចករនរបីនេកើនេឡើង
្របមណ ៤៣% កនុងកំឡុង៥ឆន ំដូចគន ។ េនះបនបង្ហ ញនូវករេប្តជញ ចិត្តរបស់�ជ
រ�្ឋ ភិបលកមពុជ េដើមបីផ�រភជ ប់វសិមភពេយនឌ័រេនកមពុជ ពិេសសកនុងវស័ិយ
�ស�ហកមម និងេស�កមម។  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��ងទី៤៖ �ថ នភពដីកសិកមម និងករចូលរមួកនុងផលទុនសរបុជតិពីឆន ២ំ០០៩-
២០១៤ 
ឆន  ំ   ចំែណក (%) 

កនុងផលទុន 
សរបុជតិ 
(តៃម្ល២,០០០េថរ) 

ថវកិជតិសរបុ 
(ពន់ដុ�្ល រ) 

ចំ�យសស្រប់
កសិកមម 
(ពន់ដុ�្ល រ) 

ចំ�យស
ស្រប់ 
កិចចករនរ ី
(ពន់ដុ�្ល រ) 

២០០៩  ៣៣.៥  ១,៧៧០,៦២៦  ១៩,៧៧៧  ៦,២៤៣ 

២០១០  ៣៣.៩  ២,០២៤,៣៣៥  ២១,៣៣៨  ៦,៨០៧ 

២០១១  ៣៤.៦  ២,៤០២,៣៥៤  ២៤,០៩៥  ៦,៨៩៥ 

២០១២  ៣៣.៥  ២,៦២៦,៣៣៧  ៣០,៤០៤  ៧,២២១ 

២០១៣  ៣១.៦  ២,៩៥០,០១៨  ៣៤,៤៣៧  ៧,៥២៥ 
២០១៤  ២៨.៧  ២,០៤៩,៣៦០  ៣៥,១៤៣  ៨,៩៤៦ 

មធយមភគ  ៣២.៦  ២,៣០៣,៨៣៨  ២៣,៥២១  ៧,២៧២ 

អស�កំេណើ ន 
(២០០៩-២០១៤) 

-១៤% ១៦% ៧៨%  ៤៣% 

 
V. ករណីសកិ�ស្តពីី�ថ នភពកសកិមម របស្់រគួ�រកសកិរខន តតូច 
5.1. សបូហ្វលីសំខន់ៗៃនសគួ�រអនកផ្តល់ព័ត៌្រន 
 កនុងចំេ�មសគួ�រែដលសតូវបនស្រភ សន៍សគួ�រែដល្រន�ស្តីជេមសគួ�រ 
្រនចំនួនចេន្ល ះពី ៥% េទ ១០%។ េន្រសុកសនទុក និង្រសុកជំុគីរ ី េមសគួ�រែដល
បនបញច ប់កសមិតអនុវទិយល័យ ្រនសប្រណ១៥% ខណៈែដលេន្រសុកអូរយ៉�វ 
មិន្រនេមសគួ�រ�មួយ បនបញច ប់កសមិតអនុវទិយល័យេឡើយ។ មូលេហតុែដល
មិន្រនេមសគួ�រ�មួយ�ចបញច ប់កសមិតអនុវទិយល័យ េ�យ�រ� ករ�ំងទី
លំេនរបស់ពួកគត់ សថិតេនឆង យពី��េរ�ន េនេពលែដលពួកគត់េនេកមង ឬ 
មិន្រន��េរ�នែតម្តង។ ដូេចនះ ពួកគត់មិន្រនឱកសទទួលបនករអប់រេំឡើយ។  
 
��ងទី៥៖ សបូហ្វលីសំខន់ៗៃនសគួ�រែដលជអនកផ្តល់ព័ត៌្រន កនុងឆន  ំ២០១៦ 
ល.រ  បរយិយ  សនទុក  អូរយ៉�វ  ជំុគីរ ី
១  សគួ�រែដល្រនបុរសជេមសគួ�រ  ៩០% ៩៥%  ៩០% 

២  សគួ�រែដល្រន�ស្តីជេមសគួ�រ  ១០% ៥%  ១០% 
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��ងទី៣៖ �ថ នភពៃនករចិញច មឹសត្វពីឆន  ំ២០០៩-២០១៤ 
ឆន  ំ បក�ី  ្រជូក  េគ និង្រកបី 

២០០៩  ២០,១៩២,៨១១ ២,១២៦,៣០៤ ៤,៣១៩,៥២៨ 

២០១០  ២០,៨៣៤,២៩៥ ២,០៥៧,៤៣១ ៤,១៨៦,៦៧៥ 

២០១១  ២២,០៣៦,៧៥៥ ២,០៩៩,៣៣២ ៤,០៩៥,៨០១ 

២០១២  ២២,០៩៨,៨០៩ ២,២០៨,៦១១ ៤,០៣៣,៧៨០ 

២០១៣  ២៧,៣១៦,៤១៥ ២,៤៣៦,៦៩៩ ៤,០៥០,០០៩ 

២០១៤  ៣១,៥៨៣,៦៥៧ ២,៧៣៥,៧១៧ ៣,៦០១,៧៨៦ 

មធយមភគ  ២៤,០១០,៤៥៧ ២,២៧៧,៣៤៩ ៤,០៤៧,៩៣០ 

អ្រ�កំេណើ ន 
(២០០៩-២០១៤) 

៥៦% ២៩% -១៧% 

្របភព៖ សថិតិកសិកមម្របចំឆន ំ ៃន្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន�ទ ២០០៩-
២០១៤ 
 
 គួរកត់សមគ ល់ថ ថវកិស្រមប់កសិកមមជតិ បនេកើនេឡើង្របមណ៧៨%
ពីឆន ំ២០០៩ ដល់២០១៤ បុ៉ែន្តករចូលរមួកនុងផលិតផលសរបុជតិ បនថយចុះចំនួន 
១៤%។ េយើង�ចនិយយបនថ វស័ិយកសិកមម មិនមនដំេណើ រករល្អេទកនុងរយៈ
េពល៥ឆន ំចុងេ្រកយ េហើយវស័ិយ�ស�ហកមម និងេស�កមម មនសកមមភពខ្ល ំងក្ល
ជង។ ជករគួរឲយចប់�រមមណ៍ថវកិជតិ ស្រមប់្រកសួងកិចចករនរបីនេកើនេឡើង
្របមណ ៤៣% កនុងកំឡុង៥ឆន ំដូចគន ។ េនះបនបង្ហ ញនូវករេប្តជញ ចិត្តរបស់�ជ
រ�្ឋ ភិបលកមពុជ េដើមបីផ�រភជ ប់វសិមភពេយនឌ័រេនកមពុជ ពិេសសកនុងវស័ិយ
�ស�ហកមម និងេស�កមម។  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��ងទី៤៖ �ថ នភពដីកសិកមម និងករចូលរមួកនុងផលទុនសរបុជតិពីឆន ២ំ០០៩-
២០១៤ 
ឆន  ំ   ចំែណក (%) 

កនុងផលទុន 
សរបុជតិ 
(តៃម្ល២,០០០េថរ) 

ថវកិជតិសរបុ 
(ពន់ដុ�្ល រ) 

ចំ�យសស្រប់
កសិកមម 
(ពន់ដុ�្ល រ) 

ចំ�យស
ស្រប់ 
កិចចករនរ ី
(ពន់ដុ�្ល រ) 

២០០៩  ៣៣.៥  ១,៧៧០,៦២៦  ១៩,៧៧៧  ៦,២៤៣ 

២០១០  ៣៣.៩  ២,០២៤,៣៣៥  ២១,៣៣៨  ៦,៨០៧ 

២០១១  ៣៤.៦  ២,៤០២,៣៥៤  ២៤,០៩៥  ៦,៨៩៥ 

២០១២  ៣៣.៥  ២,៦២៦,៣៣៧  ៣០,៤០៤  ៧,២២១ 

២០១៣  ៣១.៦  ២,៩៥០,០១៨  ៣៤,៤៣៧  ៧,៥២៥ 
២០១៤  ២៨.៧  ២,០៤៩,៣៦០  ៣៥,១៤៣  ៨,៩៤៦ 

មធយមភគ  ៣២.៦  ២,៣០៣,៨៣៨  ២៣,៥២១  ៧,២៧២ 

អស�កំេណើ ន 
(២០០៩-២០១៤) 

-១៤% ១៦% ៧៨%  ៤៣% 

 
V. ករណីសកិ�ស្តពីី�ថ នភពកសកិមម របស្់រគួ�រកសកិរខន តតូច 
5.1. សបូហ្វលីសំខន់ៗៃនសគួ�រអនកផ្តល់ព័ត៌្រន 
 កនុងចំេ�មសគួ�រែដលសតូវបនស្រភ សន៍សគួ�រែដល្រន�ស្តីជេមសគួ�រ 
្រនចំនួនចេន្ល ះពី ៥% េទ ១០%។ េន្រសុកសនទុក និង្រសុកជំុគីរ ី េមសគួ�រែដល
បនបញច ប់កសមិតអនុវទិយល័យ ្រនសប្រណ១៥% ខណៈែដលេន្រសុកអូរយ៉�វ 
មិន្រនេមសគួ�រ�មួយ បនបញច ប់កសមិតអនុវទិយល័យេឡើយ។ មូលេហតុែដល
មិន្រនេមសគួ�រ�មួយ�ចបញច ប់កសមិតអនុវទិយល័យ េ�យ�រ� ករ�ំងទី
លំេនរបស់ពួកគត់ សថិតេនឆង យពី��េរ�ន េនេពលែដលពួកគត់េនេកមង ឬ 
មិន្រន��េរ�នែតម្តង។ ដូេចនះ ពួកគត់មិន្រនឱកសទទួលបនករអប់រេំឡើយ។  
 
��ងទី៥៖ សបូហ្វលីសំខន់ៗៃនសគួ�រែដលជអនកផ្តល់ព័ត៌្រន កនុងឆន  ំ២០១៦ 
ល.រ  បរយិយ  សនទុក  អូរយ៉�វ  ជំុគីរ ី
១  សគួ�រែដល្រនបុរសជេមសគួ�រ  ៩០% ៩៥%  ៩០% 

២  សគួ�រែដល្រន�ស្តីជេមសគួ�រ  ១០% ៥%  ១០% 
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៣  ករអប់ររំបស់្រគួ�រ
យ៉ងេ�ច�ស់ក
្រមិតអនុវទិយល័យ 
 
 
 

ស្រមប់្រគួ�រ
ែដលមនបុរស
ជេម្រគួ�រ 

១៥% ០%  ១៥% 

ស្រមប់្រគួ�រ
ែដលមន្រស្តី
ជេម្រគួ�រ 

០% ០%  ០% 

៤  ្របវត្តិៃនករ�ំងទីលំ
េនកនុង្រសុកបចចុបបនន 

ពី១-៥ឆន ំ  ២៥% ៥%  ១០% 

ពី៥-១០ឆន ំ  ២០% ៥%  ១០% 

េ្រចើនជង១០ឆន ំ ៥៥% ៩០%  ៨០% 
 
 ចំនួនេ្រចើនជង៩៥% ៃន្រគួ�រែដលបនសមភ សន៍ មនដីលំេន�នខណ�
ែដលតិចជង ៥% មិនមនដីលំេន�ន។ ពួកគត់ជ្រគួ�រែដលេទើបែតេរៀបករ
ថមីៗ ែដលបន�ំងទីលំេនេលើដីលំេន�ថ នរបស់ឪពុកម្ត យរបស់ពួកគត់ ឬជ
្រគួ�រ្រកី្រក ែដលជួបបញ្ហ លំបកេហើយលក់ដីធ្លីអស់។ ជករពិត ដីលំេន�ថ នគឺ
ជធនធនចុងេ្រកយ ែដលពួកគត់�ចរក�ទុក ្របសិនពួកគត់�ចេនែស្វងរក
ដំេ�ះ្រ�យេផ�ងេទៀត េដើមបីេ�ះ្រ�យបញ្ហ  ឬភពងយរងេ្រគះរបស់ពួកេគ។   
 
 ្រគួ�រែដលបនសមភ សន៍េសទើរែតទំងអស់មនដីកសិកមម�ម្របេ�ទេផ�ងៗ
ទំងដីែ្រស និងដីចមក រ។ ្រគួ�រែដលបនសមភ សន៍ ្របមណពក់ក�្ត លេន 
្រសុកសនទុក ៧០% េន្រសុកអូរយ៉�វ និង៩៥% េន្រសុកជំុគីរ ី មនដីស្រមប់េធ្វើ 
ែ្រស។ ្រគួ�រជនជតិេដើមភគតិចេន្រសុកអូរយ៉�វែដលបនរស់េនេ�យមន 
ដីធំទូលំទូ�យ និងធ្ល ប់ពឹង�្រស័យេលើករេធ្វើ្រសូវចមក រស្រមប់ហូបបនផ្ល ស់ប្តូរ 
មក�ំដំ�ំទីផ�រ និងពឹង�្រស័យេលើករទិញ្រសូវពីទីផ�រមកហូបវញិ។ ករេនះ 
បនេធ្វើឲយមនករផ្ល ស់ប្តូរគួរឲយកត់សមគ ល់នូវទំេនៀមទម្ល ប់ និង្របៃពណីៃនករ 
ហូបចុករបស់ពួកគត់។ ស្រមប់េហតុផលមួយចំនួន ១) ដីមនលកខខណ្ឌ សម្រសប
ស្រមប់ករ�ំដុះ បនទ ប់ពី�ំដុះបន២េទ៣រដូវកល ២) មិនមនដីែដល�ចេធ្វើ 
ករផ្ល ស់បង្វិលកនុងករអនុវត្តដំ�ំ្រសូវចមក រេទៀតេទ និង៣) មនទីផ�រល្អ ស្រមប់

ដំឡូងមី និងដំ�ំ�្វ យចនទី។ ដូេចនះ ពួកគត់បនទទួលយកករអនុវត្តកសិកមម 
ែបបថមី េដើមបីេឆ្លើយតបេទនឹងបែ្រមប្រមួល្របព័នធដីធ្លីថមីេនះ។  
 
��ងទី៦៖ ្របូហ្វលីស្តអំីពីដី និងភពជកមមសិទធិៃន្រគួ�រែដលបនសសភ សន៍កនុង
ឆន ២ំ០១៦ 
ល.រ  បរយិយ  សនទុក  អូរយ៉�វ  ជំុគីរ ី
1  ្រគួ�រសនដី

លំេ��ថ នជ
កមមសិទធិ 

%្រគួ�រ  ៩៥%  ១០០%  ៩៨% 

 
 
 

មធយម(ម២/
្រគួ�រ) 

១,៨០០  ១,៤៥០  ១,០០០ 

2  ្រគួ�រសនដីក
សិកមម 

%្រគួ�រ  ្រសូវ=៥០
% 

ចសក រ=៨០
% 

្រសូវ=៧០% 

ចសក រ=៩៥% 

្រសូវ=៩៣% 

ចសក រ=២៧% 

 
 
 

មធយម(ម២/
្រគួ�រ) 

្រសូវ=១០,
០០០ 

ចសក រ=២០,
០០០ 

្រសូវ=១៥,០០០ 

ចសក រ=៣០,០០០ 

្រសូវ=១៥,០០០ 

ចសក រ=១០,០០០ 

3  ្រគួ�រសនដី
េ��ងេទ�ត 

%្រគួ�រ  ១៣%  ២២%  ១៨% 

 
 
 

មធយម(ម២/
្រគួ�រ) 

២៣,០០០  ២២,៣០០  ៥,០០០ 

 
 ធនធនរបូវន័្តសំខន់ៗែដលបនសេងកតេឃើញរមួសន៖ ្រ�ក់ទ័រ ឬេគយន្ត េគ 
ឬ្រកបី ស៉សីុនបូមទឹក អណ្តូ ងលូ និងអណ្តូ ងសនប់ ស៉សីុនកត់េ�ម  និងទូរស័ពទៃដ។  
គួរកត់សសគ ល់ថ៖ 

 មូ៉តូ និងទូរស័ពទៃដគឺជ្រទពយសមបត្តិ ែដល្រគួ�រភគេ្រចើនសនេ្របើ្របស់។ 
យ៉ងេ�ច�ស់ ៧០%ៃន្រគួ�រែដលបនសសភ សន៍ សនមូ៉តូជរបស់
ផទ ល់ខ្លួន និង្រគួ�រ�ំងអស់ សនទូរស័ពទៃដ។  
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៣  ករអប់ររំបស់្រគួ�រ
យ៉ងេ�ច�ស់ក
្រមិតអនុវទិយល័យ 
 
 
 

ស្រមប់្រគួ�រ
ែដលមនបុរស
ជេម្រគួ�រ 

១៥% ០%  ១៥% 

ស្រមប់្រគួ�រ
ែដលមន្រស្តី
ជេម្រគួ�រ 

០% ០%  ០% 

៤  ្របវត្តិៃនករ�ំងទីលំ
េនកនុង្រសុកបចចុបបនន 

ពី១-៥ឆន ំ  ២៥% ៥%  ១០% 

ពី៥-១០ឆន ំ  ២០% ៥%  ១០% 

េ្រចើនជង១០ឆន ំ ៥៥% ៩០%  ៨០% 
 
 ចំនួនេ្រចើនជង៩៥% ៃន្រគួ�រែដលបនសមភ សន៍ មនដីលំេន�នខណ�
ែដលតិចជង ៥% មិនមនដីលំេន�ន។ ពួកគត់ជ្រគួ�រែដលេទើបែតេរៀបករ
ថមីៗ ែដលបន�ំងទីលំេនេលើដីលំេន�ថ នរបស់ឪពុកម្ត យរបស់ពួកគត់ ឬជ
្រគួ�រ្រកី្រក ែដលជួបបញ្ហ លំបកេហើយលក់ដីធ្លីអស់។ ជករពិត ដីលំេន�ថ នគឺ
ជធនធនចុងេ្រកយ ែដលពួកគត់�ចរក�ទុក ្របសិនពួកគត់�ចេនែស្វងរក
ដំេ�ះ្រ�យេផ�ងេទៀត េដើមបីេ�ះ្រ�យបញ្ហ  ឬភពងយរងេ្រគះរបស់ពួកេគ។   
 
 ្រគួ�រែដលបនសមភ សន៍េសទើរែតទំងអស់មនដីកសិកមម�ម្របេ�ទេផ�ងៗ
ទំងដីែ្រស និងដីចមក រ។ ្រគួ�រែដលបនសមភ សន៍ ្របមណពក់ក�្ត លេន 
្រសុកសនទុក ៧០% េន្រសុកអូរយ៉�វ និង៩៥% េន្រសុកជំុគីរ ី មនដីស្រមប់េធ្វើ 
ែ្រស។ ្រគួ�រជនជតិេដើមភគតិចេន្រសុកអូរយ៉�វែដលបនរស់េនេ�យមន 
ដីធំទូលំទូ�យ និងធ្ល ប់ពឹង�្រស័យេលើករេធ្វើ្រសូវចមក រស្រមប់ហូបបនផ្ល ស់ប្តូរ 
មក�ំដំ�ំទីផ�រ និងពឹង�្រស័យេលើករទិញ្រសូវពីទីផ�រមកហូបវញិ។ ករេនះ 
បនេធ្វើឲយមនករផ្ល ស់ប្តូរគួរឲយកត់សមគ ល់នូវទំេនៀមទម្ល ប់ និង្របៃពណីៃនករ 
ហូបចុករបស់ពួកគត់។ ស្រមប់េហតុផលមួយចំនួន ១) ដីមនលកខខណ្ឌ សម្រសប
ស្រមប់ករ�ំដុះ បនទ ប់ពី�ំដុះបន២េទ៣រដូវកល ២) មិនមនដីែដល�ចេធ្វើ 
ករផ្ល ស់បង្វិលកនុងករអនុវត្តដំ�ំ្រសូវចមក រេទៀតេទ និង៣) មនទីផ�រល្អ ស្រមប់

ដំឡូងមី និងដំ�ំ�្វ យចនទី។ ដូេចនះ ពួកគត់បនទទួលយកករអនុវត្តកសិកមម 
ែបបថមី េដើមបីេឆ្លើយតបេទនឹងបែ្រមប្រមួល្របព័នធដីធ្លីថមីេនះ។  
 
��ងទី៦៖ ្របូហ្វលីស្តអំីពីដី និងភពជកមមសិទធិៃន្រគួ�រែដលបនសសភ សន៍កនុង
ឆន ២ំ០១៦ 
ល.រ  បរយិយ  សនទុក  អូរយ៉�វ  ជំុគីរ ី
1  ្រគួ�រសនដី

លំេ��ថ នជ
កមមសិទធិ 

%្រគួ�រ  ៩៥%  ១០០%  ៩៨% 

 
 
 

មធយម(ម២/
្រគួ�រ) 

១,៨០០  ១,៤៥០  ១,០០០ 

2  ្រគួ�រសនដីក
សិកមម 

%្រគួ�រ  ្រសូវ=៥០
% 

ចសក រ=៨០
% 

្រសូវ=៧០% 

ចសក រ=៩៥% 

្រសូវ=៩៣% 

ចសក រ=២៧% 

 
 
 

មធយម(ម២/
្រគួ�រ) 

្រសូវ=១០,
០០០ 

ចសក រ=២០,
០០០ 

្រសូវ=១៥,០០០ 

ចសក រ=៣០,០០០ 

្រសូវ=១៥,០០០ 

ចសក រ=១០,០០០ 

3  ្រគួ�រសនដី
េ��ងេទ�ត 

%្រគួ�រ  ១៣%  ២២%  ១៨% 

 
 
 

មធយម(ម២/
្រគួ�រ) 

២៣,០០០  ២២,៣០០  ៥,០០០ 

 
 ធនធនរបូវន័្តសំខន់ៗែដលបនសេងកតេឃើញរមួសន៖ ្រ�ក់ទ័រ ឬេគយន្ត េគ 
ឬ្រកបី ស៉សីុនបូមទឹក អណ្តូ ងលូ និងអណ្តូ ងសនប់ ស៉សីុនកត់េ�ម  និងទូរស័ពទៃដ។  
គួរកត់សសគ ល់ថ៖ 

 មូ៉តូ និងទូរស័ពទៃដគឺជ្រទពយសមបត្តិ ែដល្រគួ�រភគេ្រចើនសនេ្របើ្របស់។ 
យ៉ងេ�ច�ស់ ៧០%ៃន្រគួ�រែដលបនសសភ សន៍ សនមូ៉តូជរបស់
ផទ ល់ខ្លួន និង្រគួ�រ�ំងអស់ សនទូរស័ពទៃដ។  
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 ម៉សីុនកត់េ�ម  ្រតូវបនទទួលយកមកេ្របើ្របស់គួរឲយកត់សមគ ល់ េន្រសកុ
អូរយ៉�វ ែដលចំនួន៤០% មនឧបករណ៍េនះេ្របើ្របស់ជរបស់ផទ ល់ខ្លួន។ 

 េគយន្ត ឬេគយន្តសេ�្ត ងរុម៉ឺក ក៏មនករេកើនេឡើងគួរឲយកត់សមគ ល់ផង
ែដរ។ នេពលបចចុបបនន ២៥%ៃន្រគួ�រែដលបនសមភ សន៍េន្រសុកអូរយ៉�វ 
៤០%េន្រសុកសនទុក និង៤៥%េន្រសុកជំុគីរ ី មនឧបករណ៍េនះេ្របើ្របស់
ជរបស់ផទ ល់ខ្លួន។ 
 

��ងទី៧៖ ្រទពយសមបត្តិសំខន់ៗៃន្រគួ�រែដលបនសមភ សន៍កនុងឆន ២ំ០១៦ 
ល.រ  ធនធនរបូវន័្តសំខន់ៗ  សនទុក  អូរយ៉�វ  ជំុគីរ ី
១  េគយន្ត ឬ េគយន្តសេ�្ត ងរុម៉ឺក  ៤០% ២៥%  ៤៥% 

២  េគ ឬ ្រកបី  ៥% ៨%  ៣០% 

៣  ម៉សីុនបូមទឹក  ៣% ៥%  ៧% 

៤  អណ្តូ ងលូ ឬ អណ្តូ ងសនប់  ៦៥% ៤៥%  ០% 

៥  មូ៉តូ  ៨០% ៩០%  ៧០% 

៦  ម៉សីុនកត់េ�ម   ៣% ៤០%  ០% 

៧  ទូរស័ពទៃដ  ១០០% ១០០%  ១០០% 
 
5.2. សកមមភពេសដ្ឋកិចច្រគួ�រនិង្របក់ចំណូល 

 ចំណូលសរបុ្របចំឆន ំៃន្រគួ�រែដលបនសមភ សន៍សថិតេនចេន្ល ះពី ២,០៩០
ដុ�្ល រេន្រសុកជំុគីរ ី ២,៣៣០ដុ�្ល រេន្រសុកសនទុក និង២,៨៧២ដុ�្ល រេន្រសុកអូរ
យ៉�វ។ េន្រសុកអូរយ៉�វ ចំណូលែដលបនមកពីរបរកសិកមម មនចំនួន៥៧% 
ខណៈែដល្រសុកសនទុកមនចំនួន៥២% និង២៥%េន្រសុកជំុគីរ។ី េបើេ្រប�បេធ�បនឹង
រយៈេពល៥ឆន ំមុន ចំណូលពីកសិកមម មន្របមណ៤៨% េន្រសុកសនទុក៥៤% េន
្រសុកអូរយ៉�វ និង៤៣%េន្រសុកជំុគីរ។ី ជករគួរឲយកត់សមគ ល់ ចំណូលពីកសិកមម 
េន្រសុកសនទុក បនមកពីដំឡូងមីជសំខន់ ្រសុកអូរយ៉�វបនមកពីដំឡូងមី 
�្វ យចនទី និង្រកបី ខណៈែដលចំណូលកសិកមមេន្រសុកជំុគីរ ី បនមកពីផលិតកមម
សត្វជសំខន់។  
 
 
 

��ង�ី៨៖ សមសភគចំណូល្រគួ�រ និងករចូលរមួចំែណក កនុងឆន ២ំ០១៦ 
ល.រ  ្របភពចំណូល  សនទុក  អូរយ៉�វ  ជំុគីរ ី
១  ចំណូលពីកសិកមម 

 
បចចុបបនន  ១,២២០ ១,៦៤២ ៥៣០ 

៥ឆន ំមុន  ១,១៦០ ១,៧៣៥ ៥៩០ 

២  ចំណូលេ្រកកសិកមម បចចុបបនន  ១,១១០ ១,២៣០ ១,៥៦០ 

៥ឆន ំមុន  ១,២៧០ ១,៤៨០ ៧៧៩ 

៣  ្របក់ចំណូលសរបុ
កនុង្រគួ�រ 

បចចុបបនន  ២,៣៣០ ២,៨៧២ ២,០៩០ 

៥ឆន ំមុន  ២,៤៣០ ៣,២១៥ ១,៣៦០ 
 
��ង�ី៩៖ សមសភគចំណូលកសិកមម និងករចូលរមួរបស់�េេឆន ២ំ០១៦ 
ល.រ  ្របភពចំណូល  សនទុក  អូរយ៉�វ  ជំុគីរ ី
១  ផលិតកមម

ដំ�ំ 

%្រគួ�រ  ្រសូវ=២០% 

�្វ យចនទី=៩% 

ដំឡូងមី=៦៤% 

្រសូវ=៥៥% 

�្វ យចនទី=៤៥%
ដំឡូងមី=៧៥% 

េកសូ៊=៥% 

្រសូវ=១០០% 

ដំ�ំេផ�ង�=១៥% 

បែន្ល=២% 

 
 
 

មធយម  ៧០០ដុ�្ល រ  ១,៥០០ដុ�្ល រ  ៣០០ដុ�្ល រ 

២  ផលិតក
មមសត្វ 

%្រគួ�រ  មន់=៥%  ្រកបី=១៥%  មន់=១៥% 

្រជូក=១៥% 

េគ្រកបី=១៥% 

 
 
 

មធយម  ២០ដុ�្ល រ  ៤៦៥ដុ�្ល រ  ៥០០ដុ�្ល រ 

 
ចំេពះករចូលរមួពលកមម �្រតូវបនរកេឃើញថ៖ 

 េេកនុងសកមមភពកសិកមម ្រស្តីបនចូលរមួចំែណកេ្រចើនជងបុរសេេ្រសុក
អូរយ៉�វ ខណៈបុរសបនចូលរមួេ្រចើនជង្រស្តីេេ្រសុកជំុគីរ។ី  



ការត្រៀមខ្លួនរបស់្្រួសារកសិករខ្នា ររូចកម្ពុជា ត្្ោះតៅសមាហរណកម្មសហ្មនត៍សដ្ឋកិច្ចអាសា៊ា ន
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 ម៉សីុនកត់េ�ម  ្រតូវបនទទួលយកមកេ្របើ្របស់គួរឲយកត់សមគ ល់ េន្រសកុ
អូរយ៉�វ ែដលចំនួន៤០% មនឧបករណ៍េនះេ្របើ្របស់ជរបស់ផទ ល់ខ្លួន។ 

 េគយន្ត ឬេគយន្តសេ�្ត ងរុម៉ឺក ក៏មនករេកើនេឡើងគួរឲយកត់សមគ ល់ផង
ែដរ។ នេពលបចចុបបនន ២៥%ៃន្រគួ�រែដលបនសមភ សន៍េន្រសុកអូរយ៉�វ 
៤០%េន្រសុកសនទុក និង៤៥%េន្រសុកជំុគីរ ី មនឧបករណ៍េនះេ្របើ្របស់
ជរបស់ផទ ល់ខ្លួន។ 
 

��ងទី៧៖ ្រទពយសមបត្តិសំខន់ៗៃន្រគួ�រែដលបនសមភ សន៍កនុងឆន ២ំ០១៦ 
ល.រ  ធនធនរបូវន័្តសំខន់ៗ  សនទុក  អូរយ៉�វ  ជំុគីរ ី
១  េគយន្ត ឬ េគយន្តសេ�្ត ងរុម៉ឺក  ៤០% ២៥%  ៤៥% 

២  េគ ឬ ្រកបី  ៥% ៨%  ៣០% 

៣  ម៉សីុនបូមទឹក  ៣% ៥%  ៧% 

៤  អណ្តូ ងលូ ឬ អណ្តូ ងសនប់  ៦៥% ៤៥%  ០% 

៥  មូ៉តូ  ៨០% ៩០%  ៧០% 

៦  ម៉សីុនកត់េ�ម   ៣% ៤០%  ០% 

៧  ទូរស័ពទៃដ  ១០០% ១០០%  ១០០% 
 
5.2. សកមមភពេសដ្ឋកិចច្រគួ�រនិង្របក់ចំណូល 

 ចំណូលសរបុ្របចំឆន ំៃន្រគួ�រែដលបនសមភ សន៍សថិតេនចេន្ល ះពី ២,០៩០
ដុ�្ល រេន្រសុកជំុគីរ ី ២,៣៣០ដុ�្ល រេន្រសុកសនទុក និង២,៨៧២ដុ�្ល រេន្រសុកអូរ
យ៉�វ។ េន្រសុកអូរយ៉�វ ចំណូលែដលបនមកពីរបរកសិកមម មនចំនួន៥៧% 
ខណៈែដល្រសុកសនទុកមនចំនួន៥២% និង២៥%េន្រសុកជំុគីរ។ី េបើេ្រប�បេធ�បនឹង
រយៈេពល៥ឆន ំមុន ចំណូលពីកសិកមម មន្របមណ៤៨% េន្រសុកសនទុក៥៤% េន
្រសុកអូរយ៉�វ និង៤៣%េន្រសុកជំុគីរ។ី ជករគួរឲយកត់សមគ ល់ ចំណូលពីកសិកមម 
េន្រសុកសនទុក បនមកពីដំឡូងមីជសំខន់ ្រសុកអូរយ៉�វបនមកពីដំឡូងមី 
�្វ យចនទី និង្រកបី ខណៈែដលចំណូលកសិកមមេន្រសុកជំុគីរ ី បនមកពីផលិតកមម
សត្វជសំខន់។  
 
 
 

��ង�ី៨៖ សមសភគចំណូល្រគួ�រ និងករចូលរមួចំែណក កនុងឆន ២ំ០១៦ 
ល.រ  ្របភពចំណូល  សនទុក  អូរយ៉�វ  ជំុគីរ ី
១  ចំណូលពីកសិកមម 

 
បចចុបបនន  ១,២២០ ១,៦៤២ ៥៣០ 

៥ឆន ំមុន  ១,១៦០ ១,៧៣៥ ៥៩០ 

២  ចំណូលេ្រកកសិកមម បចចុបបនន  ១,១១០ ១,២៣០ ១,៥៦០ 

៥ឆន ំមុន  ១,២៧០ ១,៤៨០ ៧៧៩ 

៣  ្របក់ចំណូលសរបុ
កនុង្រគួ�រ 

បចចុបបនន  ២,៣៣០ ២,៨៧២ ២,០៩០ 

៥ឆន ំមុន  ២,៤៣០ ៣,២១៥ ១,៣៦០ 
 
��ង�ី៩៖ សមសភគចំណូលកសិកមម និងករចូលរមួរបស់�េេឆន ២ំ០១៦ 
ល.រ  ្របភពចំណូល  សនទុក  អូរយ៉�វ  ជំុគីរ ី
១  ផលិតកមម

ដំ�ំ 

%្រគួ�រ  ្រសូវ=២០% 

�្វ យចនទី=៩% 

ដំឡូងមី=៦៤% 

្រសូវ=៥៥% 

�្វ យចនទី=៤៥%
ដំឡូងមី=៧៥% 

េកសូ៊=៥% 

្រសូវ=១០០% 

ដំ�ំេផ�ង�=១៥% 

បែន្ល=២% 

 
 
 

មធយម  ៧០០ដុ�្ល រ  ១,៥០០ដុ�្ល រ  ៣០០ដុ�្ល រ 

២  ផលិតក
មមសត្វ 

%្រគួ�រ  មន់=៥%  ្រកបី=១៥%  មន់=១៥% 

្រជូក=១៥% 

េគ្រកបី=១៥% 

 
 
 

មធយម  ២០ដុ�្ល រ  ៤៦៥ដុ�្ល រ  ៥០០ដុ�្ល រ 

 
ចំេពះករចូលរមួពលកមម �្រតូវបនរកេឃើញថ៖ 

 េេកនុងសកមមភពកសិកមម ្រស្តីបនចូលរមួចំែណកេ្រចើនជងបុរសេេ្រសុក
អូរយ៉�វ ខណៈបុរសបនចូលរមួេ្រចើនជង្រស្តីេេ្រសុកជំុគីរ។ី  



ការត្រៀមខ្លួនរបស់្្រួសារកសិករខ្នា ររូចកម្ពុជា ត្្ោះតៅសមាហរណកម្មសហ្មនត៍សដ្ឋកិច្ចអាសា៊ា ន
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 េនកនុងសកមមភពមិនែមនកសិកមម បុរសចូលរមួចំែណកេ្រចើនជង្រស្តីេន
្រសុកសនទុក និងជំុគីរ ី ខណៈ្រស្តីចូលរមួចំែណកេ្រចើនជងបុរសេន្រសុកអូរ
យ៉�វ។ 

 េនកនុងករងរមិនផ្តល់្របក់កៃ្រម្រស្តីរែមងចូលរមួេ្រចើនេលើសលប់ជងបុរស។ 
 
��ងទី១០៖ ករចូលរមួកម្ល ងំពលកមមពីបុរស និង្រស្ត ី កនុងសហ្រគសកសិកមម
្រគួ�ររន ២ំ០១៦ 
ល.រ  ្របភពចំណូល  សនទុក  អូរយ៉�វ  ជំុគីរ ី
១  ករងរកសិកមម  បុរស  ៥០% ៤៧%  ៦០% 

 
 
 

្រស្តី  ៥០% ៥៣%  ៤០% 

២  ករងរេ្រកកសិកមម  បុរស  ៧៥% ៤៨%  ៧៥% 
 
 
 

្រស្តី  ២៥% ៥២%  ២៥% 

៣  ករងរមិនផ្តល់្របក់កៃ្រម  បុរស  ២០% ១០%  ៣០% 
 
 
 

្រស្តី  ៨០% ៩០%  ៧០% 

 
5.3. លទធភពទទួលបនព័ត៌មន ករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត និងចំេណះដឹងស្តពីី

សហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន 
 ចំេពះលទធភពទទួលបនព័ត៌មនស្តីពីធតុចូលកសិកមម ចំេណះដឹងបេចចក
េទស និងទីផ�រ បុរសមនលទធភពទទួលបនេ្រចើនជង្រស្តី។ ភពខុសែប្លកគន េនះ 
បង្ហ ញេ�យភស្តុ�ងជពិេសស កនុង្រសុកសនទុក និង្រសកុអូរយ៉�វ េ�យែឡក 
្រសុកជំុគីរ ីភពខុសែប្លកគន េនះមនលកខណៈតិចតួចបុ៉េ�្ណ ះ។ ករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមច
ចិត្ត ពីករទទួលយក្របេភទដំ�ំេផ�ងគន  ឬសកមមភពកសិកមម�មួយភគេ្រចើន
េធ្វើេឡើងេ�យភគីបុរស។  
 
 េលើសពីេនះ ្របមណ៣០%ៃនអនកផ្តល់សមភ សន៍េន្រសុកអូរយ៉�វ ៣៥%េន
្រសុកសនទុក និងពក់ក�្ត លេន្រសុកជំុគីរ ីធ្ល ប់បនឭពីសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន 
ពិេសស�មរយៈប�្ត ញសងគម ែដលរមួមនទូរទស�ន៍ និងវទិយុ។  
 

��ងទី១១៖ លទធភពទទួលបនព័ត៌មន ករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្តកនុងករងរ
កសិកមម និងចំេណះដឹងពីសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន កនុងឆន ២ំ០១៦ 
ល.រ  ្របេភទព័ត៌មន  សនទុក  អូរយ៉�វ  ជំុគីរ ី
1  ធតុចូលកសិកមម  ្រស្តីចូលរមួេ្រចើនជងបុរស  ១៥%  ៥%  ៤៥% 

 
 

 

បុរសចូលរមួេ្រចើនជង្រស្តី  ៨៥%  ៩៥%  ៥៥% 

2  បេចចកេទសេ្របើ
្របស់ធតុចូល 

្រស្តីចូលរមួេ្រចើនជងបុរស  ១៥%  ១០%  ៤០% 

 
 

 

បុរសចូលរមួេ្រចើនជង្រស្តី  ៨៥%  ៩០%  ៦០% 

3  ព័ត៌មនទីផ�រ  ្រស្តីចូលរមួេ្រចើនជងបុរស  ២៥%  ១០%  ៤៥% 

 
 

បុរសចូលរមួេ្រចើនជង្រស្តី  ៨៥%  ៩០%  ៥៥% 

4  ករទទួលយក 

្របេភទដំ�ំ
�មួយ 

្រស្តីចូលរមួេ្រចើនជងបុរស  ២០%  ១៥%  ៣៥% 

 
 

 

បុរសចូលរមួេ្រចើនជង្រស្តី  ៨០%  ៨៥%  ៦៥% 

5  ធ្ល ប់ឭពីសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន  ៣៥%  ៣០%  ៥០% 

 ប�្ត ញសងគម  ១០០%  ៨០%  ៦៥% 

 អងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបលនិងគេ្រមង
អភិវ��ន៍ 

០%  ០%  ០% 

 �ជញ ធរមូល�្ឋ ន(ក្រមិតភូមិ និងឃំុ)
   

១៥%  ០%  ២០% 

 អនកជិតខង/�ច់ញតិ  ១០%  ២០%  ៣៥% 

 ម្រន្តីរ�្ឋ ភិបល (ពីថន ក់្រសកុ 
ដល់ថន ក់ជតិ) 

០%  ០%  ៥% 

 
 អនកផ្តល់ព័ត៌មនកនុងតំបន់េ�លេ� ៃនករសិក�េ�្រសុកជំុគីរបីនេលើកេឡើង
ថ អតថ្របេយជន៍េចញពីសមហរណកមមសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន គឺជួយកត់
បនថយករចំ�យេលើករអនុញញ តិ ចំេពះចលនផ្ល ស់ប្តូរេ��ម្រពំែដនស្រមប់
ឱកសករងរ។ ម៉យងេទៀត ករវនិិេយគបរេទស នឹងបេងកើតឱកសករងរបែនថម 
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 េនកនុងសកមមភពមិនែមនកសិកមម បុរសចូលរមួចំែណកេ្រចើនជង្រស្តីេន
្រសុកសនទុក និងជំុគីរ ី ខណៈ្រស្តីចូលរមួចំែណកេ្រចើនជងបុរសេន្រសុកអូរ
យ៉�វ។ 

 េនកនុងករងរមិនផ្តល់្របក់កៃ្រម្រស្តីរែមងចូលរមួេ្រចើនេលើសលប់ជងបុរស។ 
 
��ងទី១០៖ ករចូលរមួកម្ល ងំពលកមមពីបុរស និង្រស្ត ី កនុងសហ្រគសកសិកមម
្រគួ�ររន ២ំ០១៦ 
ល.រ  ្របភពចំណូល  សនទុក  អូរយ៉�វ  ជំុគីរ ី
១  ករងរកសិកមម  បុរស  ៥០% ៤៧%  ៦០% 

 
 
 

្រស្តី  ៥០% ៥៣%  ៤០% 

២  ករងរេ្រកកសិកមម  បុរស  ៧៥% ៤៨%  ៧៥% 
 
 
 

្រស្តី  ២៥% ៥២%  ២៥% 

៣  ករងរមិនផ្តល់្របក់កៃ្រម  បុរស  ២០% ១០%  ៣០% 
 
 
 

្រស្តី  ៨០% ៩០%  ៧០% 

 
5.3. លទធភពទទួលបនព័ត៌មន ករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត និងចំេណះដឹងស្តពីី

សហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន 
 ចំេពះលទធភពទទួលបនព័ត៌មនស្តីពីធតុចូលកសិកមម ចំេណះដឹងបេចចក
េទស និងទីផ�រ បុរសមនលទធភពទទួលបនេ្រចើនជង្រស្តី។ ភពខុសែប្លកគន េនះ 
បង្ហ ញេ�យភស្តុ�ងជពិេសស កនុង្រសុកសនទុក និង្រសកុអូរយ៉�វ េ�យែឡក 
្រសុកជំុគីរ ីភពខុសែប្លកគន េនះមនលកខណៈតិចតួចបុ៉េ�្ណ ះ។ ករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមច
ចិត្ត ពីករទទួលយក្របេភទដំ�ំេផ�ងគន  ឬសកមមភពកសិកមម�មួយភគេ្រចើន
េធ្វើេឡើងេ�យភគីបុរស។  
 
 េលើសពីេនះ ្របមណ៣០%ៃនអនកផ្តល់សមភ សន៍េន្រសុកអូរយ៉�វ ៣៥%េន
្រសុកសនទុក និងពក់ក�្ត លេន្រសុកជំុគីរ ីធ្ល ប់បនឭពីសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន 
ពិេសស�មរយៈប�្ត ញសងគម ែដលរមួមនទូរទស�ន៍ និងវទិយុ។  
 

��ងទី១១៖ លទធភពទទួលបនព័ត៌មន ករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្តកនុងករងរ
កសិកមម និងចំេណះដឹងពីសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន កនុងឆន ២ំ០១៦ 
ល.រ  ្របេភទព័ត៌មន  សនទុក  អូរយ៉�វ  ជំុគីរ ី
1  ធតុចូលកសិកមម  ្រស្តីចូលរមួេ្រចើនជងបុរស  ១៥%  ៥%  ៤៥% 

 
 

 

បុរសចូលរមួេ្រចើនជង្រស្តី  ៨៥%  ៩៥%  ៥៥% 

2  បេចចកេទសេ្របើ
្របស់ធតុចូល 

្រស្តីចូលរមួេ្រចើនជងបុរស  ១៥%  ១០%  ៤០% 

 
 

 

បុរសចូលរមួេ្រចើនជង្រស្តី  ៨៥%  ៩០%  ៦០% 

3  ព័ត៌មនទីផ�រ  ្រស្តីចូលរមួេ្រចើនជងបុរស  ២៥%  ១០%  ៤៥% 

 
 

បុរសចូលរមួេ្រចើនជង្រស្តី  ៨៥%  ៩០%  ៥៥% 

4  ករទទួលយក 

្របេភទដំ�ំ
�មួយ 

្រស្តីចូលរមួេ្រចើនជងបុរស  ២០%  ១៥%  ៣៥% 

 
 

 

បុរសចូលរមួេ្រចើនជង្រស្តី  ៨០%  ៨៥%  ៦៥% 

5  ធ្ល ប់ឭពីសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន  ៣៥%  ៣០%  ៥០% 

 ប�្ត ញសងគម  ១០០%  ៨០%  ៦៥% 

 អងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបលនិងគេ្រមង
អភិវ��ន៍ 

០%  ០%  ០% 

 �ជញ ធរមូល�្ឋ ន(ក្រមិតភូមិ និងឃំុ)
   

១៥%  ០%  ២០% 

 អនកជិតខង/�ច់ញតិ  ១០%  ២០%  ៣៥% 

 ម្រន្តីរ�្ឋ ភិបល (ពីថន ក់្រសកុ 
ដល់ថន ក់ជតិ) 

០%  ០%  ៥% 

 
 អនកផ្តល់ព័ត៌មនកនុងតំបន់េ�លេ� ៃនករសិក�េ�្រសុកជំុគីរបីនេលើកេឡើង
ថ អតថ្របេយជន៍េចញពីសមហរណកមមសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន គឺជួយកត់
បនថយករចំ�យេលើករអនុញញ តិ ចំេពះចលនផ្ល ស់ប្តូរេ��ម្រពំែដនស្រមប់
ឱកសករងរ។ ម៉យងេទៀត ករវនិិេយគបរេទស នឹងបេងកើតឱកសករងរបែនថម 
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េហើយអនុញញ តិឲយកូនៗរបស់ពួកគត់ �ចែស្វងរកករងរេធ្វើបន េនកនុង្របេទស។ 
ផទុយេទវញិ កសិករេន្រសុកសនទុក និង្រសកុអូរយ៉�វ មិន�ចេរ�ប�ប់បនពី 
អតថ្របេយជន៍េចញពីសមហរណកមមសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊នបនេទ។  
 
5.4. លទធភពទទួលបនធនធនហិរញញវតថុ 
 ចំេពះលទធភពទទួលបនកមចី ពី�ថ ប័នហិរញញវតថុផ្លូវករ ពក់ក�្ត លៃន
្រគួ�រែដលបនសមភ សន៍េន្រសុកសនទុក ៦០%េន្រសុកអូរយ៉�វ និង៩០%េន
្រសុកជំុគីរបីនេ្របើ្របស់្របក់កមចី។ ទំហំ្របក់កមចីជមធយម សថិតេនចេន្ល ះពី ៧០០
ដុ�្ល ររហូតដល់១.៥០០ដុ�្ល រ។ េន្រសុកសនទុក និង្រសុកអូរយ៉�វ កមចី្រតូវបនេ្របើ
្របស់ជសំខន់ស្រមប់ដំ�ំមិនែមន្រសូវ ជពិេសសដំ�ំដំឡូងមី និង�្វ យចនទី 
និងស្រមប់ម្ហូប��រកំឡុងេពលខ្វះេស��ង ជពិេសសពីែខសី�រហូតដល់ែខវចិឆិក 
មុនករ្របមូលផល្រសូវ និងដំឡូងមី។ េ�យែឡក េន្រសុកជំុគីរ ី កមចី្រតូវបនេ្របើ
្របស់ស្រមប់ករេធ្វើចំ�ក្រសុក និងធតុចូលកសិកមម។  
 
 មន្រគួ�រតិចតួចបុ៉េ�្ណ ះេន្រសុកសនទុក ែដលបនខចី្របក់ពី�ច់ញតិ ឬ 
កមចីឯកជន។ េន្រសុកជំុគីរ ី ្រគួ�រែដល្រតូវបនសមភ ស្របមណ៧០% ទិញធតុ
ចូលកសិកមម ជពិេសសជីគីមីេ�យករប�្ត ក់ ខណៈេន្រសុកអូរយ៉�វ ្រគួ�រ
ែដលបនសមភ សន៍្របមណ២០% បនេ្របើ្របស់្របក់កមចីស្រមប់ករ�ំដុះ និង
េស��ង��រកំឡុងេពលខ្វះេស��ង។ ករទទួលបន្របក់កមចីពីអនកផ្តល់កមចីឯកជន 
េនែត្រតូវបនអនុវត្តជទូេទេនេឡើយ េន្រសុកអូរយ៉�វ �្រស័យភពបត់ែបនៃន
ករសងកមចី្រតឡប់មកវញិ។ គួរកត់សមគ ល់ថ កនុងសហគមន៍ែខមរ ្រស្តីបនេដើរតួនទី
សំខន់ េនកនុងករែស្វងរក្របក់កមចី ទទួល្របក់កមចី និងយកលុយេទសងវញិ 
ខណៈែដលសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច បុរសគឺជតួអងគសំខន់កនុងករេធ្វើសកមម
ភពទំងេនះ។ 
 
  

��ងទី១២៖ លទធភពទទួលបនធនធនហិរញញវតថុ ចំេពះ្រគួ�ររែលបននសភ នន៍
កនុងឆន ២ំ០១៦ 
ល.រ  ្របភពហិរញញវតថុ  ននទុក  អូរយ៉�វ  ជំុគីរ ី
ក  ្រគឹះ�ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ/ធនគរ   

១  ្រគួ�ររែលេ្របើ្របន់្របក់កមចីពី្រគឹះ 
�ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ ឬ ធនគរ 

៥០%  ៦០%  ៩០% 

២  ទំហំ្របក់កមចីកនុង១្រគួ�រ (ែុ�្ល រ)  ៧០០  ១.០០០  ១.៥០០ 

៣  បុគគលនំខន់រែលរន្វងរកកមចី?  បុរន  ៤០%  ៧០%  ៣៥% 
 
 

្រន្តី  ៦០%  ៣០% ៦៥% 

៤  អនករែលេធ្វើេនចក្តីនេ្រមចចិត្តទទួ
ល្របក់កមចី? 

បុរន  ៤៨%  ៨០%  ៤៨% 

 
 

្រន្តី  ៥២%  ២០%  ៥២% 

៥  បុគគលរែលទទួលខុន្រតូវនំខន់
កនុងកររន្វងរកចំណូលនង្របក់
កមចី? 

បុរន  ៥៥%  ៨០%  ៦៥% 

  ្រន្តី  ៤៥%  ២០%  ៣៥% 

៦  អនករែលទទួលលុយពី�ថ ប័ន/ 
អនកផ្តល់កមចី 

បុរន  ៥៥%  ៨៥%  ១០% 

 
 

្រន្តី  ៤៥%  ១៥%  ៩០% 

៧  កន់លុយយកេទនង  បុរន  ៥៥%  ៨៥%  ១៥% 
 
 

្រន្តី  ៤៥%  ១៥%  ៨៥% 

ខ  �ច់ញតិ (មិនសនករ្របក់)   

១  ្រគួ�ររែលទទួល្របក់កមចីពី�ច់ញតិ  ១៥%  ៥%  ៥% 

២  ចំនួន្របក់កមចីកនុង១្រគួ�រ (ែុ�្ល រ)  ១០០  ៥០  ៥០ 

៣  បុគគលនំខន់រែលរន្វងរកកមចី?  បុរន  ៣០%  ៥០%  ០% 
 
 

្រន្តី  ៧០%  ៥០%  ១០០% 

៤  អនករែលេធ្វើេនចក្តីនេ្រមចចិត្តទទួ
ល្របក់កមចី? 

បុរន  ៤០%  ១០០%  ០% 

 
 

្រន្តី  ៦០%  ០%  ១០០% 
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េហើយអនុញញ តិឲយកូនៗរបស់ពួកគត់ �ចែស្វងរកករងរេធ្វើបន េនកនុង្របេទស។ 
ផទុយេទវញិ កសិករេន្រសុកសនទុក និង្រសកុអូរយ៉�វ មិន�ចេរ�ប�ប់បនពី 
អតថ្របេយជន៍េចញពីសមហរណកមមសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊នបនេទ។  
 
5.4. លទធភពទទួលបនធនធនហិរញញវតថុ 
 ចំេពះលទធភពទទួលបនកមចី ពី�ថ ប័នហិរញញវតថុផ្លូវករ ពក់ក�្ត លៃន
្រគួ�រែដលបនសមភ សន៍េន្រសុកសនទុក ៦០%េន្រសុកអូរយ៉�វ និង៩០%េន
្រសុកជំុគីរបីនេ្របើ្របស់្របក់កមចី។ ទំហំ្របក់កមចីជមធយម សថិតេនចេន្ល ះពី ៧០០
ដុ�្ល ររហូតដល់១.៥០០ដុ�្ល រ។ េន្រសុកសនទុក និង្រសុកអូរយ៉�វ កមចី្រតូវបនេ្របើ
្របស់ជសំខន់ស្រមប់ដំ�ំមិនែមន្រសូវ ជពិេសសដំ�ំដំឡូងមី និង�្វ យចនទី 
និងស្រមប់ម្ហូប��រកំឡុងេពលខ្វះេស��ង ជពិេសសពីែខសី�រហូតដល់ែខវចិឆិក 
មុនករ្របមូលផល្រសូវ និងដំឡូងមី។ េ�យែឡក េន្រសុកជំុគីរ ី កមចី្រតូវបនេ្របើ
្របស់ស្រមប់ករេធ្វើចំ�ក្រសុក និងធតុចូលកសិកមម។  
 
 មន្រគួ�រតិចតួចបុ៉េ�្ណ ះេន្រសុកសនទុក ែដលបនខចី្របក់ពី�ច់ញតិ ឬ 
កមចីឯកជន។ េន្រសុកជំុគីរ ី ្រគួ�រែដល្រតូវបនសមភ ស្របមណ៧០% ទិញធតុ
ចូលកសិកមម ជពិេសសជីគីមីេ�យករប�្ត ក់ ខណៈេន្រសុកអូរយ៉�វ ្រគួ�រ
ែដលបនសមភ សន៍្របមណ២០% បនេ្របើ្របស់្របក់កមចីស្រមប់ករ�ំដុះ និង
េស��ង��រកំឡុងេពលខ្វះេស��ង។ ករទទួលបន្របក់កមចីពីអនកផ្តល់កមចីឯកជន 
េនែត្រតូវបនអនុវត្តជទូេទេនេឡើយ េន្រសុកអូរយ៉�វ �្រស័យភពបត់ែបនៃន
ករសងកមចី្រតឡប់មកវញិ។ គួរកត់សមគ ល់ថ កនុងសហគមន៍ែខមរ ្រស្តីបនេដើរតួនទី
សំខន់ េនកនុងករែស្វងរក្របក់កមចី ទទួល្របក់កមចី និងយកលុយេទសងវញិ 
ខណៈែដលសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច បុរសគឺជតួអងគសំខន់កនុងករេធ្វើសកមម
ភពទំងេនះ។ 
 
  

��ងទី១២៖ លទធភពទទួលបនធនធនហិរញញវតថុ ចំេពះ្រគួ�ររែលបននសភ នន៍
កនុងឆន ២ំ០១៦ 
ល.រ  ្របភពហិរញញវតថុ  ននទុក  អូរយ៉�វ  ជំុគីរ ី
ក  ្រគឹះ�ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ/ធនគរ   

១  ្រគួ�ររែលេ្របើ្របន់្របក់កមចីពី្រគឹះ 
�ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ ឬ ធនគរ 

៥០%  ៦០%  ៩០% 

២  ទំហំ្របក់កមចីកនុង១្រគួ�រ (ែុ�្ល រ)  ៧០០  ១.០០០  ១.៥០០ 

៣  បុគគលនំខន់រែលរន្វងរកកមចី?  បុរន  ៤០%  ៧០%  ៣៥% 
 
 

្រន្តី  ៦០%  ៣០% ៦៥% 

៤  អនករែលេធ្វើេនចក្តីនេ្រមចចិត្តទទួ
ល្របក់កមចី? 

បុរន  ៤៨%  ៨០%  ៤៨% 

 
 

្រន្តី  ៥២%  ២០%  ៥២% 

៥  បុគគលរែលទទួលខុន្រតូវនំខន់
កនុងកររន្វងរកចំណូលនង្របក់
កមចី? 

បុរន  ៥៥%  ៨០%  ៦៥% 

  ្រន្តី  ៤៥%  ២០%  ៣៥% 

៦  អនករែលទទួលលុយពី�ថ ប័ន/ 
អនកផ្តល់កមចី 

បុរន  ៥៥%  ៨៥%  ១០% 

 
 

្រន្តី  ៤៥%  ១៥%  ៩០% 

៧  កន់លុយយកេទនង  បុរន  ៥៥%  ៨៥%  ១៥% 
 
 

្រន្តី  ៤៥%  ១៥%  ៨៥% 

ខ  �ច់ញតិ (មិនសនករ្របក់)   

១  ្រគួ�ររែលទទួល្របក់កមចីពី�ច់ញតិ  ១៥%  ៥%  ៥% 

២  ចំនួន្របក់កមចីកនុង១្រគួ�រ (ែុ�្ល រ)  ១០០  ៥០  ៥០ 

៣  បុគគលនំខន់រែលរន្វងរកកមចី?  បុរន  ៣០%  ៥០%  ០% 
 
 

្រន្តី  ៧០%  ៥០%  ១០០% 

៤  អនករែលេធ្វើេនចក្តីនេ្រមចចិត្តទទួ
ល្របក់កមចី? 

បុរន  ៤០%  ១០០%  ០% 

 
 

្រន្តី  ៦០%  ០%  ១០០% 
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៥  បុគគលែដលទទួលខុស្រតូវសំខន់
កនុងករែស្វងរកចំណូលសង្របក់
កមចី? 

បុរស  ៤០%  ១០០%  ៥០% 

 
 

្រស្តី  ៦០%  ០%  ៥០% 

៦  អនកែដលទទួលលុយពី�ថ ប័ន/ 
អនកផ្តល់កមចី 

បុរស  ៤០%  ១០០%  ០% 

 
 
 

្រស្តី  ៦០%  ០%  ១០០% 

៧  កន់លុយយកេទសង  បុរស  ៤០%  ១០០%  ០% 
 
 

្រស្តី  ៦០%  ០%  ១០០% 

គ  អនកផ្តល់្របក់កមចីឯកជន   

១  ្រគួ�រទទួល្របក់កមចីពីអនកផ្តល់្របក់កមចីឯ
កជន 

៧%  ២០%  ៧៥% 

២  ចំនួន្របក់កមចីកនុង១្រគួ�រ (ដុ�្ល រ)  ៥០០  ១.០០០  ៥០០ 

៣  បុគគលសំខន់ែដលែស្វងរកកមចី?  បុរស  ០%  ១០០%  ០% 
 
 

្រស្តី  ១០០%  ០%  ១០០% 

៤  អនកែដលេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត 
ទទួល្របក់កមចី? 

បុរស  ២៥%  ១០០%  ០% 

 
 

្រស្តី  ៧៥%  ០%  ១០០% 

៥  បុគគលែដលទទួលខុស្រតូវសំខន់
កនុងករែស្វងរកចំណូលសង្របក់
កមចី? 

បុរស  ១០០%  ៥០%  ១០០% 

 
 

្រស្តី  ០%  ៥០%  ០% 

៦  អនកែដលទទួលលុយពី�ថ ប័ន/អនក
ផ្តល់កមចី 

បុរស  ០%  ១០០%  ០% 

 
 

្រស្តី  ១០០%  ០%  ១០០% 

៧  កន់លុយយកេទសង  បុរស  ០%  ១០០%  ០% 
 
 
 

្រស្តី  ១០០%  ០%  ១០០% 

VI. ក�នុវត្តភព បញ្ហ ្របឈម និងត្រមូវករែផនកសមតថភព របស់
្រគួ�រកសកិរខន តតូចេឆព ះេទសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន 

6.1. ក�នុវត្តភពជគន្លឹះ 
 េហ�្ឋ រចនសមព័នធផ្លូវថនល់ និងេស�ដឹកជញជូ ន៖ ជមួយនឹងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របង
របស់�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជចប់ពីអណត្តិទី១ រហូតដល់អណត្តិទី៤1 ផ្លូវជតិ និងផ្លូវ
េខត្ត្រតូវបនក�ង និងែកលម្អ។ គិត្រតឹមឆន ំ២០១៣ ផ្លូវជតិែដល្រតូវបនក�ង
មន្របែវងសរបុ ១១.២៩២ គីឡូែម៉្រត និងផ្លូវេខត្ត្របែវង ១០,៨១៩.៦៩ គីឡូែម៉្រត។ 
េលើសពីេនះ ផ្លូវែដកកមពុជ២ែខ� ែដលមន្របែវង៦៥០គីឡូែម៉្រត ក៏្រតូវបនក�ង
េឡើងវញិ (វទិ��ថ នជតិសថិតិ ឆន ំ២០១៥)។ 
 
 េន្រសុកអូរយ៉�វ និង្រសុកជំុគីរ ី េហ�្ឋ រចនសមព័នធផ្លូវថនល់ ្រតូវបនចត់
កនុងចំ�ត់ថន ក់ល្អ។ េន្រសុកសនទុក ផ្លូវេនកនុងភូមិ ្រតូវបនចត់ចំ�ត់ថន ក់កនុង
ក្រមិតមធយម។ េនភូមិមួយចំនួន ករេធ្វើដំេណើ រេ�យមូ៉តូ និងរថយន្តេនរដូវវស� 
មនករលំបក។ 
 
 ប�្ត ញទូរគមនគមន៍៖ សថិតេ្រកមកិចចកររបស់្រកសួងៃ្របសនីយ៍ និង
ទូរគមនគមន៍ ្រកុមហុ៊នទូរគមនគមន៍ជតិ និងអន្តរជតិជេ្រចើន មនវត្តមនេន
្របេទសកមពុជ េ្រកមករប�្ត ក់ទុនរមួគន  និងមនតៃម្លេស�្របកួត្របែជងគន ទប
ផងែដរ។ ព័ត៌មនពីប�្ត ញសងគមេផ�ង�គន  ដូចជ វទិយុ ទូរទស�ន៍ក៏ទទួលបនផង
ែដរ។ ទូរស័ពទៃដ ែដលមនតៃម្លេថកសមរមយ បងកលកខណៈងយ្រសួលដល់កសិករ
�ចេធ្វើទំនក់ទំនងរ�ងគន នឹងគន បនកន់ែត្របេសើរ។ គិត្រតឹមឆន ំ២០១១ ទូរស័ពទ
ចល័ត មន្របមណ ១៦.២�នេ្រគ�ង។ ចំនួនេនះ បនេកើនេឡើងេទ្វរដង េបើេ្រប�ប
េធៀបជមួយសថិតិឆន ំ២០១០(NIS, 2015)។ ករអភិវ��្របព័នធទូរគមនគមន៍ បនជួយ
ដល់កសិករ េនកនុងករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្តល្អ្របេសើរជងមុន។ មុនេពលលក់ផលិត
ផលរបស់ខ្លួន កសិកររែមងទូរស័ពទ�កសួរតៃម្លលក់េនទី�ំងទិញកសិផលេផ�ង�
មួយចំនួន។ 
 

                              
1�ណត្តិទី១៖ ១៩៩៣-១៩៩៨ �ណត្តិទី២៖ ១៩៩៨-២០០៣ �ណត្តិទី៣៖ ២០០៣-២០០៨ 

�ណត្តិទី៤៖ ២០០៨-២០១៣ 
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៥  បុគគលែដលទទួលខុស្រតូវសំខន់
កនុងករែស្វងរកចំណូលសង្របក់
កមចី? 

បុរស  ៤០%  ១០០%  ៥០% 

 
 

្រស្តី  ៦០%  ០%  ៥០% 

៦  អនកែដលទទួលលុយពី�ថ ប័ន/ 
អនកផ្តល់កមចី 

បុរស  ៤០%  ១០០%  ០% 

 
 
 

្រស្តី  ៦០%  ០%  ១០០% 

៧  កន់លុយយកេទសង  បុរស  ៤០%  ១០០%  ០% 
 
 

្រស្តី  ៦០%  ០%  ១០០% 

គ  អនកផ្តល់្របក់កមចីឯកជន   

១  ្រគួ�រទទួល្របក់កមចីពីអនកផ្តល់្របក់កមចីឯ
កជន 

៧%  ២០%  ៧៥% 

២  ចំនួន្របក់កមចីកនុង១្រគួ�រ (ដុ�្ល រ)  ៥០០  ១.០០០  ៥០០ 

៣  បុគគលសំខន់ែដលែស្វងរកកមចី?  បុរស  ០%  ១០០%  ០% 
 
 

្រស្តី  ១០០%  ០%  ១០០% 

៤  អនកែដលេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត 
ទទួល្របក់កមចី? 

បុរស  ២៥%  ១០០%  ០% 

 
 

្រស្តី  ៧៥%  ០%  ១០០% 

៥  បុគគលែដលទទួលខុស្រតូវសំខន់
កនុងករែស្វងរកចំណូលសង្របក់
កមចី? 

បុរស  ១០០%  ៥០%  ១០០% 

 
 

្រស្តី  ០%  ៥០%  ០% 

៦  អនកែដលទទួលលុយពី�ថ ប័ន/អនក
ផ្តល់កមចី 

បុរស  ០%  ១០០%  ០% 

 
 

្រស្តី  ១០០%  ០%  ១០០% 

៧  កន់លុយយកេទសង  បុរស  ០%  ១០០%  ០% 
 
 
 

្រស្តី  ១០០%  ០%  ១០០% 

VI. ក�នុវត្តភព បញ្ហ ្របឈម និងត្រមូវករែផនកសមតថភព របស់
្រគួ�រកសកិរខន តតូចេឆព ះេទសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន 

6.1. ក�នុវត្តភពជគន្លឹះ 
 េហ�្ឋ រចនសមព័នធផ្លូវថនល់ និងេស�ដឹកជញជូ ន៖ ជមួយនឹងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របង
របស់�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជចប់ពីអណត្តិទី១ រហូតដល់អណត្តិទី៤1 ផ្លូវជតិ និងផ្លូវ
េខត្ត្រតូវបនក�ង និងែកលម្អ។ គិត្រតឹមឆន ំ២០១៣ ផ្លូវជតិែដល្រតូវបនក�ង
មន្របែវងសរបុ ១១.២៩២ គីឡូែម៉្រត និងផ្លូវេខត្ត្របែវង ១០,៨១៩.៦៩ គីឡូែម៉្រត។ 
េលើសពីេនះ ផ្លូវែដកកមពុជ២ែខ� ែដលមន្របែវង៦៥០គីឡូែម៉្រត ក៏្រតូវបនក�ង
េឡើងវញិ (វទិ��ថ នជតិសថិតិ ឆន ំ២០១៥)។ 
 
 េន្រសុកអូរយ៉�វ និង្រសុកជំុគីរ ី េហ�្ឋ រចនសមព័នធផ្លូវថនល់ ្រតូវបនចត់
កនុងចំ�ត់ថន ក់ល្អ។ េន្រសុកសនទុក ផ្លូវេនកនុងភូមិ ្រតូវបនចត់ចំ�ត់ថន ក់កនុង
ក្រមិតមធយម។ េនភូមិមួយចំនួន ករេធ្វើដំេណើ រេ�យមូ៉តូ និងរថយន្តេនរដូវវស� 
មនករលំបក។ 
 
 ប�្ត ញទូរគមនគមន៍៖ សថិតេ្រកមកិចចកររបស់្រកសួងៃ្របសនីយ៍ និង
ទូរគមនគមន៍ ្រកុមហុ៊នទូរគមនគមន៍ជតិ និងអន្តរជតិជេ្រចើន មនវត្តមនេន
្របេទសកមពុជ េ្រកមករប�្ត ក់ទុនរមួគន  និងមនតៃម្លេស�្របកួត្របែជងគន ទប
ផងែដរ។ ព័ត៌មនពីប�្ត ញសងគមេផ�ង�គន  ដូចជ វទិយុ ទូរទស�ន៍ក៏ទទួលបនផង
ែដរ។ ទូរស័ពទៃដ ែដលមនតៃម្លេថកសមរមយ បងកលកខណៈងយ្រសួលដល់កសិករ
�ចេធ្វើទំនក់ទំនងរ�ងគន នឹងគន បនកន់ែត្របេសើរ។ គិត្រតឹមឆន ំ២០១១ ទូរស័ពទ
ចល័ត មន្របមណ ១៦.២�នេ្រគ�ង។ ចំនួនេនះ បនេកើនេឡើងេទ្វរដង េបើេ្រប�ប
េធៀបជមួយសថិតិឆន ំ២០១០(NIS, 2015)។ ករអភិវ��្របព័នធទូរគមនគមន៍ បនជួយ
ដល់កសិករ េនកនុងករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្តល្អ្របេសើរជងមុន។ មុនេពលលក់ផលិត
ផលរបស់ខ្លួន កសិកររែមងទូរស័ពទ�កសួរតៃម្លលក់េនទី�ំងទិញកសិផលេផ�ង�
មួយចំនួន។ 
 

                              
1�ណត្តិទី១៖ ១៩៩៣-១៩៩៨ �ណត្តិទី២៖ ១៩៩៨-២០០៣ �ណត្តិទី៣៖ ២០០៣-២០០៨ 

�ណត្តិទី៤៖ ២០០៨-២០១៣ 
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 ្របព័នធទីផ�រនិងេហ�្ឋ រចនសមព័នធទីផ�ររ កនុងតំបន់េគលេ�សិក� ឈមួញ
កនុង្រសុក និងពណិជជករ មនវត្តមនេនទី�ំងទំងេនះ។ កសិករជេ្រចើន បន�ក
សួរតៃម្លជមួយនឹងឈមួញកនុង្រសុក ឬពណិជជករ ១នក់ ឬ២នក់ មុនេពលសេ្រមច
ចិត្តលក់កសិផលរបស់ខ្លួន។ េន្រសុកសនទុក ែបបែផនពណិជជកមមផលិតផលដំឡូងមី 
បនផ្ល ស់ប្តូរពីករលក់េនកនុងភូមិ ឬលក់េននឹងចមក រ េទលក់េនទី�ំង្របមូលទិញ
ែដល�ច្រសូបយកផលិតផលេ្រចើនេចញពីភូមិរណបេផ�ងៗ។ �មរយៈករេ្របើ្របស់ 
នូវករេរៀបចំទីផ�រែដលមន្រ�ប់េនះ ទី�ំង្របមូលទិញនីមួយៗ �ចទិញបន
ដំឡូង្រសស់ និងដំឡូងសងួត�ប់រយេ�នស្រមប់ករនំេចញ។ ចំេពះ្រគប់�្វ យចនទី 
មនឈមួញជេ្រចើនចូលទិញដល់ភូមិ មុនេពលផលិតផលេនះ្រតូវបនដឹកជញជូ នេទ
ឲយឈមួញធំ ឬេទកន់្រពំែដនកមពុជេវៀត�ម។ របូភព្រសេដៀងគន េនះ ក៏្រតូវបន
្របទះេឃើញេនតំបន់សិក�ៃន្រសុកជំុគីរ ីនិង្រសុកអូរយ៉�វផងែដរ។  
 
 ឱកសករងរេ្រកកសិកមម ស្រមប់្របក់ចំណូលបែនថមកនុង្រគួ�ររ ឱកស
ស្រមប់ករបេងកើត្របក់ចំណូលបែនថម ពីសកមមភពេ្រកកសិកមមេនកនុង និងេ្រក
តំបន់សិក� បនផ្តល់នូវដេងើ្ហមេសដ្ឋកិចចមួយបែនថមេទៀត ចំេពះេសដ្ឋកិចចកនុងតំបន់។ 
េន្រសុកសនទុក ្រស្តីមនឱកសែស្វងរកចំណូលបែនថមេនទី្រកុង ខណៈបុរសេធ្វើករជ 
សំខន់កនុងចមក រកនុងតំបន់មូល�្ឋ នរបស់ពួកគត់។ បុរសភគេ្រចើន �ចលក់កម្ល ំង
ពលកមម េនកនុងចមក ររបស់្រគួ�រែដលមនជីវភពធូរធរ និងកនុង្រកុមហុ៊នដីសមបទន
េសដ្ឋកិចច។ េន្រសុកជំុគីរ ីឱកសែស្វងរកចំណូលបែនថម �មរយៈករលក់កម្ល ំងពល
កមមេនកនុងករងរែ្រសចមក រ េនមនក្រមិតបំផុត។ ទំងបុរស និង្រសី្ត េធ្វើចំ�ក
្រសុកឆ្លងែដន េដើមបីែស្វងរកឱកស្របក់ចំណូល និងស្រមុកមកទី្រកុងេដើមបីករងរ
្របក់ឈនួល កនុងេ�ងច្រកកត់េដរ និងករងរសំណង់។  
 
 ្របក់ចំណូលពីករងរេ្រកកសិកមម បនចូលរមួចំែណកយ៉ងធំចំេពះេសដ្ឋកិចច 
្រគួ�រ និងេធ្វើឲយផលិតកមមកសិកមមមននិរន្តរភព។ ករេធ្វើចំ�ក្រសុករបស់សមជិក
្រគួ�រមិន្រតឹមផ្តល់ចំណូល េដើមបី្រគបដណ្ត ប់ករចំ�យ្រប�ំៃថង កនុង្រគ�ួរ
បុ៉េ�្ណ ះេទ បុ៉ែន្តក៏បនេ្របើ្របស់ស្រមប់ករវនិិេយគេលើធតុចូលកសិកមមផងែដរ។  
 
 
 
 

��ងទី១៣៖ សេងខបករប៉ន់្របមណពីឱកសជគន្លឺះ ចំេពះ្រគួ�ររសិររខន តតូច 
ល.រ  បរយិយ  សនទុរ  អូរយ៉�វ  ជំុគីរ ី
១  េហ�្ឋ រចនសមព័នធផ្លូវថនល់ 

និងេស�ដឹរជញជូ ន 

មធយម  ល្អ  ល្អ 

២  ប�្ត ញទូរគមនគមន៍  ល្អ  ល្អ�ស់  ល្អ�ស់ 

៣  ្របព័នធទីផ�រនិងេហ�្ឋ រចនសមព័នធទីផ�រ  មធយម  ល្អ  ល្អ 
៤  ឱកសករងរេ្រករសិរមម 

ស្រមប់្របរ់ចំណូលបែនថមរនុង្រគ�ួរ 
ល្អ  ល្អ  ល្អ�ស់ 

 
6.2. បញ្ហ ្របឈម និងឧបសគគជគន្លឹះ 
 លទធភពទទួលបនមិនទន់្រគប់្រគន់ែផនរដីធ្លីរសិរមម និងទឹរស្រមប់
េ្រ�ច្រសព៖ េន្រសុរជំុគីរ ី្របជជនភគេ្រចើនមនដីធ្លីតូចជងតំបន់សិរ�ពីរេផ�ង
េទៀត។ ផលិតរមម្រសូវ ពឹងែផ្អរជសំខន់េលើរបបទឹរេភ្ល�ង។ ដំ�ំេពត្ររហម ្រតូវ
បនអនុវត្តន៍នេពលថមីៗេ�យរសិររមួយចំនួនរនុងតំបន់សិរ�។ ផលិតរមម្រសូវេន
ឆន ំេនះ ផ្តល់ទិននផលទបជងប�្ត ឆន ំមុនៗ េហើយករចំ�យេទេលើផលិតរមម
មនករេរើនេឡើង �្រស័យេ�យេ្រគះ�ងំសងួតអូសបន្ល យ។ បញ្ហ �កស�តុដ៏
�្រររ់េនះបនបងកឲយករចំ�យេទេលើផលិតរមម្រសូវមនករេរើនេឡើងខពស់។ 
 
 េន្រសុរជំុគីរ ីករជួលដីស្រមប់េធ្វើរសិរមម មនករលំបរ �្រស័យេ�យ
្រគួ�រនីមួយៗ មនដីតូច។ រសិររមួយចំនួនបនជួលដីេនតំបន់េផ�ងេទៀត ឬេន
េខត្តេផ�ងស្រមប់េធ្វើរសិរមម។ រសិររអត់ដី ែដលជួលដីរ៏្រតូវបនជួប្របទះេន
្រសុរសនទុរ និងអូរយ៉�វផងែដរ។ េនរនុងេខត្តទំងពីរេនះ ករទិញ និងករជួលដី 
�ចេធ្វើេទបនេនេឡើយ។ េទះយ៉ងេនះរ្តី ជកររត់សមគ ល់តៃម្លដី និងតៃម្លជួលដី 
ស្រមប់ផលិតរមមមនករេរើនេឡើងពីមួយឆន ំេទមួយឆន ំ។ តៃម្លជួលដីជមធយមរនុង
មួយហិរ�រនុង១ឆន ំ មនតៃម្ល២០០ដុ�្ល រេន្រសុរសនទុរ និង៣០០ដុ�្ល រេន្រសុរ
អូរយ៉�វ។  
 បែ្រមប្រមួលតៃម្លទីផ�រផលិតផលរសិរមម៖ ្របេភទផលិតផលសំខន់ៗ 
ដូចជ ្រសូវ មន់ ្រជូរ េពត្ររហម េន្រសុរជំុគីរ ី ដំឡូងមី និង្រគប់�្វ យចនទីេន
្រសុរសនទុរ និង្រសុរអូរយ៉�វ ្រតូវបនទិញដូរេននឹងទី�ំងចមក រ និងេនរនុងភូមិ 
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 ្របព័នធទីផ�រនិងេហ�្ឋ រចនសមព័នធទីផ�ររ កនុងតំបន់េគលេ�សិក� ឈមួញ
កនុង្រសុក និងពណិជជករ មនវត្តមនេនទី�ំងទំងេនះ។ កសិករជេ្រចើន បន�ក
សួរតៃម្លជមួយនឹងឈមួញកនុង្រសុក ឬពណិជជករ ១នក់ ឬ២នក់ មុនេពលសេ្រមច
ចិត្តលក់កសិផលរបស់ខ្លួន។ េន្រសុកសនទុក ែបបែផនពណិជជកមមផលិតផលដំឡូងមី 
បនផ្ល ស់ប្តូរពីករលក់េនកនុងភូមិ ឬលក់េននឹងចមក រ េទលក់េនទី�ំង្របមូលទិញ
ែដល�ច្រសូបយកផលិតផលេ្រចើនេចញពីភូមិរណបេផ�ងៗ។ �មរយៈករេ្របើ្របស់ 
នូវករេរៀបចំទីផ�រែដលមន្រ�ប់េនះ ទី�ំង្របមូលទិញនីមួយៗ �ចទិញបន
ដំឡូង្រសស់ និងដំឡូងសងួត�ប់រយេ�នស្រមប់ករនំេចញ។ ចំេពះ្រគប់�្វ យចនទី 
មនឈមួញជេ្រចើនចូលទិញដល់ភូមិ មុនេពលផលិតផលេនះ្រតូវបនដឹកជញជូ នេទ
ឲយឈមួញធំ ឬេទកន់្រពំែដនកមពុជេវៀត�ម។ របូភព្រសេដៀងគន េនះ ក៏្រតូវបន
្របទះេឃើញេនតំបន់សិក�ៃន្រសុកជំុគីរ ីនិង្រសុកអូរយ៉�វផងែដរ។  
 
 ឱកសករងរេ្រកកសិកមម ស្រមប់្របក់ចំណូលបែនថមកនុង្រគួ�ររ ឱកស
ស្រមប់ករបេងកើត្របក់ចំណូលបែនថម ពីសកមមភពេ្រកកសិកមមេនកនុង និងេ្រក
តំបន់សិក� បនផ្តល់នូវដេងើ្ហមេសដ្ឋកិចចមួយបែនថមេទៀត ចំេពះេសដ្ឋកិចចកនុងតំបន់។ 
េន្រសុកសនទុក ្រស្តីមនឱកសែស្វងរកចំណូលបែនថមេនទី្រកុង ខណៈបុរសេធ្វើករជ 
សំខន់កនុងចមក រកនុងតំបន់មូល�្ឋ នរបស់ពួកគត់។ បុរសភគេ្រចើន �ចលក់កម្ល ំង
ពលកមម េនកនុងចមក ររបស់្រគួ�រែដលមនជីវភពធូរធរ និងកនុង្រកុមហុ៊នដីសមបទន
េសដ្ឋកិចច។ េន្រសុកជំុគីរ ីឱកសែស្វងរកចំណូលបែនថម �មរយៈករលក់កម្ល ំងពល
កមមេនកនុងករងរែ្រសចមក រ េនមនក្រមិតបំផុត។ ទំងបុរស និង្រសី្ត េធ្វើចំ�ក
្រសុកឆ្លងែដន េដើមបីែស្វងរកឱកស្របក់ចំណូល និងស្រមុកមកទី្រកុងេដើមបីករងរ
្របក់ឈនួល កនុងេ�ងច្រកកត់េដរ និងករងរសំណង់។  
 
 ្របក់ចំណូលពីករងរេ្រកកសិកមម បនចូលរមួចំែណកយ៉ងធំចំេពះេសដ្ឋកិចច 
្រគួ�រ និងេធ្វើឲយផលិតកមមកសិកមមមននិរន្តរភព។ ករេធ្វើចំ�ក្រសុករបស់សមជិក
្រគួ�រមិន្រតឹមផ្តល់ចំណូល េដើមបី្រគបដណ្ត ប់ករចំ�យ្រប�ំៃថង កនុង្រគ�ួរ
បុ៉េ�្ណ ះេទ បុ៉ែន្តក៏បនេ្របើ្របស់ស្រមប់ករវនិិេយគេលើធតុចូលកសិកមមផងែដរ។  
 
 
 
 

��ងទី១៣៖ សេងខបករប៉ន់្របមណពីឱកសជគន្លឺះ ចំេពះ្រគួ�ររសិររខន តតូច 
ល.រ  បរយិយ  សនទុរ  អូរយ៉�វ  ជំុគីរ ី
១  េហ�្ឋ រចនសមព័នធផ្លូវថនល់ 

និងេស�ដឹរជញជូ ន 

មធយម  ល្អ  ល្អ 

២  ប�្ត ញទូរគមនគមន៍  ល្អ  ល្អ�ស់  ល្អ�ស់ 

៣  ្របព័នធទីផ�រនិងេហ�្ឋ រចនសមព័នធទីផ�រ  មធយម  ល្អ  ល្អ 
៤  ឱកសករងរេ្រករសិរមម 

ស្រមប់្របរ់ចំណូលបែនថមរនុង្រគ�ួរ 
ល្អ  ល្អ  ល្អ�ស់ 

 
6.2. បញ្ហ ្របឈម និងឧបសគគជគន្លឹះ 
 លទធភពទទួលបនមិនទន់្រគប់្រគន់ែផនរដីធ្លីរសិរមម និងទឹរស្រមប់
េ្រ�ច្រសព៖ េន្រសុរជំុគីរ ី្របជជនភគេ្រចើនមនដីធ្លីតូចជងតំបន់សិរ�ពីរេផ�ង
េទៀត។ ផលិតរមម្រសូវ ពឹងែផ្អរជសំខន់េលើរបបទឹរេភ្ល�ង។ ដំ�ំេពត្ររហម ្រតូវ
បនអនុវត្តន៍នេពលថមីៗេ�យរសិររមួយចំនួនរនុងតំបន់សិរ�។ ផលិតរមម្រសូវេន
ឆន ំេនះ ផ្តល់ទិននផលទបជងប�្ត ឆន ំមុនៗ េហើយករចំ�យេទេលើផលិតរមម
មនករេរើនេឡើង �្រស័យេ�យេ្រគះ�ងំសងួតអូសបន្ល យ។ បញ្ហ �កស�តុដ៏
�្រររ់េនះបនបងកឲយករចំ�យេទេលើផលិតរមម្រសូវមនករេរើនេឡើងខពស់។ 
 
 េន្រសុរជំុគីរ ីករជួលដីស្រមប់េធ្វើរសិរមម មនករលំបរ �្រស័យេ�យ
្រគួ�រនីមួយៗ មនដីតូច។ រសិររមួយចំនួនបនជួលដីេនតំបន់េផ�ងេទៀត ឬេន
េខត្តេផ�ងស្រមប់េធ្វើរសិរមម។ រសិររអត់ដី ែដលជួលដីរ៏្រតូវបនជួប្របទះេន
្រសុរសនទុរ និងអូរយ៉�វផងែដរ។ េនរនុងេខត្តទំងពីរេនះ ករទិញ និងករជួលដី 
�ចេធ្វើេទបនេនេឡើយ។ េទះយ៉ងេនះរ្តី ជកររត់សមគ ល់តៃម្លដី និងតៃម្លជួលដី 
ស្រមប់ផលិតរមមមនករេរើនេឡើងពីមួយឆន ំេទមួយឆន ំ។ តៃម្លជួលដីជមធយមរនុង
មួយហិរ�រនុង១ឆន ំ មនតៃម្ល២០០ដុ�្ល រេន្រសុរសនទុរ និង៣០០ដុ�្ល រេន្រសុរ
អូរយ៉�វ។  
 បែ្រមប្រមួលតៃម្លទីផ�រផលិតផលរសិរមម៖ ្របេភទផលិតផលសំខន់ៗ 
ដូចជ ្រសូវ មន់ ្រជូរ េពត្ររហម េន្រសុរជំុគីរ ី ដំឡូងមី និង្រគប់�្វ យចនទីេន
្រសុរសនទុរ និង្រសុរអូរយ៉�វ ្រតូវបនទិញដូរេននឹងទី�ំងចមក រ និងេនរនុងភូមិ 



ការត្រៀមខ្លួនរបស់្្រួសារកសិករខ្នា ររូចកម្ពុជា ត្្ោះតៅសមាហរណកម្មសហ្មនត៍សដ្ឋកិច្ចអាសា៊ា ន
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ដឹកេទតំបន់ខងេ្រក។ េបើេទះ�រចនសមព័នធទីផ�រ មនវត្តមនេនេលើទីផ�រ
យ៉ង�ក៏េ�យ េយើងេមើលេឃើញថ តៃម្លលក់េចញផលិតផលកសិកមមរបស់្របជ
កសិករ មនករែ្រប្របួលជញឹកញប់្រគប់េពលេវ� ខណៈតៃម្លធតុចូលកសិកមម 
េចះែតបន្តេឡើងៃថ្ល។ េន្រសុកសនទុក តៃម្លទីផ�រទិញចូល េននឹងទី�ំង្របមូលទិញ
ដំឡូងមីរ មនករែ្រប្របួលជេ្រចើនដងកនុងរយៈេពល១ៃថងៗ ែដលបងកនូវបញ្ហ លំបក
ស្រមប់កសិករ។ េន្រសុកអូរយ៉�វ មនឈមួញ/ពណិជជករជេ្រចើន កនុងរដូវ្របមូល
ផលដំឡូងមី និង្រគប់�្វ យចនទី បុ៉ែន្តតៃម្លទិញរបស់ឈមួញទំងេនះ មិនមនភព
ខុសែប្លកគន ជករគួរឲយកត់សមគ ល់េទ។ 
 
 ត្រមូវករមូលធនេដើមបីវនិិេយគកនុងផលិតកមមកសិកមម៖ បចចុបបននេនះ ករ
ទទួលបន្របក់កមចី ស្រមប់ផលិតកមមកសិកមមមិនមនអ្វីជករលំបកេទៀតេទ។ ្រគឹះ
�ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ និងធនគរជេ្រចើន មនវត្តមន�មេសចក្តី្រតូវករ។ ប្លង់ដី្រតូវ 
បនេ្របើ្របស់ជទូេទ ជ្រទពយបញច ំេដើមបីទទួលបនកមចី។ េន្រសុកសនទុក និង្រសុក
ជំុគីរ ីែដលកសិករមួយចំនួនមិនមនប្លង់កមមសិទធិដីធ្លី កមចីជ្រកុមែដលមនសមជិកពី
៣ េទ៥នក់ ្រតូវបនអនុវត្តន៍។ សមជិកមន ក់ៗ �ចទទួលបនកមចីរហូតដល់៥០០
ដុ�្ល រ។ ចំេពះវដ្តៃនផលិតកមម ្រគឹះ�ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ ឬធនគរបនស្រមបស្រមួល 
កមមវធីិកមចីែដលមនរយៈេពលសម្រសប ត្រមូវេទ�មវដ្តៃនផលិតកមម។ កសិករ
្រគន់ែតបង់នូវករ្របក់្របចំែខេរៀង�ល់ែខ និង្របក់កមចីេដើម េនរដូវ្របមូលផល។ 
អ្រ�ករ្របក់្របចំែខ មនតៃម្លចេន្ល ះពី ១.២ េទ៣.៥%កនុង១ែខ។  
 
 ជេរឿយៗ កសិកររែមងបងខំចិត្តលក់ផលិតផលរបស់ខ្លួនភ្ល មៗ េ្រកយពី្របមូល 
ផលរួច ឬលក់េនមុនេពល្របមូលផលែតម្តង។ េនះេ�យ�រភពជក់ែស្តងថ 
កសិករ្រតូវសង្របក់កមចី េ្រកយពី្របមូលផលរចួ។ ប�ជ័យៃនករ�ំដុះ បងខំចិត្តឲយ
កសិករែស្វងរកកមចីេលើកទី២ ពី្របភពកមចីេផ�ងេទៀត ជពិេសសពីអនកផ្តល់កមចីឯកជន 
េដើមបីសង្របក់បំណុលពីមុន។  
 
 េន្រសុកជំុគីរ ី ជីគីមី១បវមនតៃម្ល១២០.០០០េរៀល េនេពលែដលកសិករ
ទិញេ�យឲយ្របក់ដល់ៃដ។ េទះយ៉ង� កសិករភគេ្រចើន ទិញប�្ត ក់ស្រមប់
១វដ្ដៃនផលិតកមម្រសូវ កនុងតៃម្ល១៥០.០០០េរៀល បែនថម្រសូវ៣០គីឡូ្រកមេទៀត។ 

តៃម្លចំេណញ៣០,០០០េរៀល និង្រសូវ៣០គីឡូ្រកម គឺជករ្របក់ែដលកំណត់យក
េ�យអនកលក់ជី។  
 
 េន្រសុកសនទុក និង្រសុកអូរយ៉�វ កសិករនីមួយៗទទួល្របក់កមចីជមធយម 
១,០០០ដុ�្ល រពីអនកផ្តល់កមចីឯកជន។ សំណងករ្របក់និង្របក់េដើមខចី ្រតវូបនេធ្វើ
េនេពល្របមូលផលដំឡូងមី។ កនុងវដ្តៃនផលិតកមមេនះ កសិករត្រមូវសង្រតឡប់
េទវញិ ចំនួន១,៤០០ដុ�្ល រ។  
 
 ធតុចូលកសិកមមែដលមនគុណភព (្រគប់ពូជ ជី និងថន សំម្ល ប់សត្វល្អតិ)៖ 
ចំេពះ្រគប់ពូជ េយើងរកេឃើញថ កសិករេន្រសុកជំុគីរ ី បនទទួលយកពូជ្រសូវែក
លម្អ េដើមបី�ំដុះ េនេលើដីមួយចំនួនរបស់ពួកគត់ ែដលជពូជែណនំេ�យ្រកសួង
កសិកមមរកុខ ្របម៉ញ់ និងេន�ទខណៈែដលពូជេពត្រកហម្រតូវបនែណនំេ�យ
្រកុមហុ៊នផគត់ផគងពូជ។ េន្រសុកសនទុក កសិករបនទទួលយកពូជដំឡូងមី និង�្វ យ 
ចនទីបងក ត់ ពិេសសពីអនកផគត់ផគង់កូន�្វ យចនទី ែដលភគេ្រចើនមនេដើមកំេណើ តពី
េខត្តកំពង់ចម។ េ�យែឡក ចំេពះជីគីមី និងថន ំបញ់ ភគេ្រចើនទិញមកពីផ�រកនុង
តំបន់។ េន្រសុកសនទុក េ�យ�រក�្ត ជំរញុៃនត្រមូវករទីផ�រ ដំ�ំ�្វ យចនទីពូជ
ទំេនើប ្រតូវបនទទួលយក។ ្រគ�ួរែដលមនជីវភពធូរធរ �ចមនលទធភព
ទទួលបនពូជទំេនើប ខណៈ្រគួ�រកសិករ្រកី្រកមិនមនលទធភពេ្របើ្របស់ពូជទំេនើប 
េហើយេនែត�ំដុះ្របេភទពូជកនុង្រសុក។ េន្រសុកអូរយ៉�វ ទំង្របេភទពូជកនុង្រសុក 
និងពូជទំេនើប្រតូវបនទទួលយក�ំដុះ។  
 
 លទធភពទទួលបនបេចចកេទសកសិកមម េនកនុងតំបន់េគលេ�សិក�ទំងបី 
មនភពខុសគន ពីតំបន់មួយេទតំបន់មួយ។ េន្រសុកជំុគីរ ីកសិករភគេ្រចើន ទទួល
បនបេចចកេទសកសិកមមពីម្រន្តីៃនមនទីរកសិកមមេខត្ត �មរយៈគេ្រមងែដលផ្តល់មូលនិធិ 
េ�យមច ស់ជំនួយ និងអងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបល ខណៈកសិករេន្រសុកសនទុកទទួល
បនបេចចកេទសកសិកមម ពីអនកចំណូល្រសុកពីេខត្តជិតខង េពលគឺេខត្តកំពង់ចម។ 
េន្រសុកអូរយ៉�វ ករទទួលយក្របេភទដំ�ំ�មួយេទអនុវត្តន៍ ្រតូវបនជំរញុ
េ�យក�្ត ត្រមូវករទីផ�រ ក៏បុ៉ែន្តក៏ទទួលឥទធិពលពីអនកចំណូល្រសុកផងែដរ។  
 
 េន្រសុកជំុគីរ ី កសិករទទួលយកករ�ំដុះដំ�ំេពត្រកហម �មរយៈវត្ត
មនៃន្រកុមហុ៊នផគត់ផគង់ធតុចូល។ េ�យ្រប�មនឹងេ្រគះធមមជតិ កលពីឆន ំមុន 
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ដឹកេទតំបន់ខងេ្រក។ េបើេទះ�រចនសមព័នធទីផ�រ មនវត្តមនេនេលើទីផ�រ
យ៉ង�ក៏េ�យ េយើងេមើលេឃើញថ តៃម្លលក់េចញផលិតផលកសិកមមរបស់្របជ
កសិករ មនករែ្រប្របួលជញឹកញប់្រគប់េពលេវ� ខណៈតៃម្លធតុចូលកសិកមម 
េចះែតបន្តេឡើងៃថ្ល។ េន្រសុកសនទុក តៃម្លទីផ�រទិញចូល េននឹងទី�ំង្របមូលទិញ
ដំឡូងមីរ មនករែ្រប្របួលជេ្រចើនដងកនុងរយៈេពល១ៃថងៗ ែដលបងកនូវបញ្ហ លំបក
ស្រមប់កសិករ។ េន្រសុកអូរយ៉�វ មនឈមួញ/ពណិជជករជេ្រចើន កនុងរដូវ្របមូល
ផលដំឡូងមី និង្រគប់�្វ យចនទី បុ៉ែន្តតៃម្លទិញរបស់ឈមួញទំងេនះ មិនមនភព
ខុសែប្លកគន ជករគួរឲយកត់សមគ ល់េទ។ 
 
 ត្រមូវករមូលធនេដើមបីវនិិេយគកនុងផលិតកមមកសិកមម៖ បចចុបបននេនះ ករ
ទទួលបន្របក់កមចី ស្រមប់ផលិតកមមកសិកមមមិនមនអ្វីជករលំបកេទៀតេទ។ ្រគឹះ
�ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ និងធនគរជេ្រចើន មនវត្តមន�មេសចក្តី្រតូវករ។ ប្លង់ដី្រតូវ 
បនេ្របើ្របស់ជទូេទ ជ្រទពយបញច ំេដើមបីទទួលបនកមចី។ េន្រសុកសនទុក និង្រសុក
ជំុគីរ ីែដលកសិករមួយចំនួនមិនមនប្លង់កមមសិទធិដីធ្លី កមចីជ្រកុមែដលមនសមជិកពី
៣ េទ៥នក់ ្រតូវបនអនុវត្តន៍។ សមជិកមន ក់ៗ �ចទទួលបនកមចីរហូតដល់៥០០
ដុ�្ល រ។ ចំេពះវដ្តៃនផលិតកមម ្រគឹះ�ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ ឬធនគរបនស្រមបស្រមួល 
កមមវធីិកមចីែដលមនរយៈេពលសម្រសប ត្រមូវេទ�មវដ្តៃនផលិតកមម។ កសិករ
្រគន់ែតបង់នូវករ្របក់្របចំែខេរៀង�ល់ែខ និង្របក់កមចីេដើម េនរដូវ្របមូលផល។ 
អ្រ�ករ្របក់្របចំែខ មនតៃម្លចេន្ល ះពី ១.២ េទ៣.៥%កនុង១ែខ។  
 
 ជេរឿយៗ កសិកររែមងបងខំចិត្តលក់ផលិតផលរបស់ខ្លួនភ្ល មៗ េ្រកយពី្របមូល 
ផលរួច ឬលក់េនមុនេពល្របមូលផលែតម្តង។ េនះេ�យ�រភពជក់ែស្តងថ 
កសិករ្រតូវសង្របក់កមចី េ្រកយពី្របមូលផលរចួ។ ប�ជ័យៃនករ�ំដុះ បងខំចិត្តឲយ
កសិករែស្វងរកកមចីេលើកទី២ ពី្របភពកមចីេផ�ងេទៀត ជពិេសសពីអនកផ្តល់កមចីឯកជន 
េដើមបីសង្របក់បំណុលពីមុន។  
 
 េន្រសុកជំុគីរ ី ជីគីមី១បវមនតៃម្ល១២០.០០០េរៀល េនេពលែដលកសិករ
ទិញេ�យឲយ្របក់ដល់ៃដ។ េទះយ៉ង� កសិករភគេ្រចើន ទិញប�្ត ក់ស្រមប់
១វដ្ដៃនផលិតកមម្រសូវ កនុងតៃម្ល១៥០.០០០េរៀល បែនថម្រសូវ៣០គីឡូ្រកមេទៀត។ 

តៃម្លចំេណញ៣០,០០០េរៀល និង្រសូវ៣០គីឡូ្រកម គឺជករ្របក់ែដលកំណត់យក
េ�យអនកលក់ជី។  
 
 េន្រសុកសនទុក និង្រសុកអូរយ៉�វ កសិករនីមួយៗទទួល្របក់កមចីជមធយម 
១,០០០ដុ�្ល រពីអនកផ្តល់កមចីឯកជន។ សំណងករ្របក់និង្របក់េដើមខចី ្រតវូបនេធ្វើ
េនេពល្របមូលផលដំឡូងមី។ កនុងវដ្តៃនផលិតកមមេនះ កសិករត្រមូវសង្រតឡប់
េទវញិ ចំនួន១,៤០០ដុ�្ល រ។  
 
 ធតុចូលកសិកមមែដលមនគុណភព (្រគប់ពូជ ជី និងថន សំម្ល ប់សត្វល្អតិ)៖ 
ចំេពះ្រគប់ពូជ េយើងរកេឃើញថ កសិករេន្រសុកជំុគីរ ី បនទទួលយកពូជ្រសូវែក
លម្អ េដើមបី�ំដុះ េនេលើដីមួយចំនួនរបស់ពួកគត់ ែដលជពូជែណនំេ�យ្រកសួង
កសិកមមរកុខ ្របម៉ញ់ និងេន�ទខណៈែដលពូជេពត្រកហម្រតូវបនែណនំេ�យ
្រកុមហុ៊នផគត់ផគងពូជ។ េន្រសុកសនទុក កសិករបនទទួលយកពូជដំឡូងមី និង�្វ យ 
ចនទីបងក ត់ ពិេសសពីអនកផគត់ផគង់កូន�្វ យចនទី ែដលភគេ្រចើនមនេដើមកំេណើ តពី
េខត្តកំពង់ចម។ េ�យែឡក ចំេពះជីគីមី និងថន ំបញ់ ភគេ្រចើនទិញមកពីផ�រកនុង
តំបន់។ េន្រសុកសនទុក េ�យ�រក�្ត ជំរញុៃនត្រមូវករទីផ�រ ដំ�ំ�្វ យចនទីពូជ
ទំេនើប ្រតូវបនទទួលយក។ ្រគ�ួរែដលមនជីវភពធូរធរ �ចមនលទធភព
ទទួលបនពូជទំេនើប ខណៈ្រគួ�រកសិករ្រកី្រកមិនមនលទធភពេ្របើ្របស់ពូជទំេនើប 
េហើយេនែត�ំដុះ្របេភទពូជកនុង្រសុក។ េន្រសុកអូរយ៉�វ ទំង្របេភទពូជកនុង្រសុក 
និងពូជទំេនើប្រតូវបនទទួលយក�ំដុះ។  
 
 លទធភពទទួលបនបេចចកេទសកសិកមម េនកនុងតំបន់េគលេ�សិក�ទំងបី 
មនភពខុសគន ពីតំបន់មួយេទតំបន់មួយ។ េន្រសុកជំុគីរ ីកសិករភគេ្រចើន ទទួល
បនបេចចកេទសកសិកមមពីម្រន្តីៃនមនទីរកសិកមមេខត្ត �មរយៈគេ្រមងែដលផ្តល់មូលនិធិ 
េ�យមច ស់ជំនួយ និងអងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបល ខណៈកសិករេន្រសុកសនទុកទទួល
បនបេចចកេទសកសិកមម ពីអនកចំណូល្រសុកពីេខត្តជិតខង េពលគឺេខត្តកំពង់ចម។ 
េន្រសុកអូរយ៉�វ ករទទួលយក្របេភទដំ�ំ�មួយេទអនុវត្តន៍ ្រតូវបនជំរញុ
េ�យក�្ត ត្រមូវករទីផ�រ ក៏បុ៉ែន្តក៏ទទួលឥទធិពលពីអនកចំណូល្រសុកផងែដរ។  
 
 េន្រសុកជំុគីរ ី កសិករទទួលយកករ�ំដុះដំ�ំេពត្រកហម �មរយៈវត្ត
មនៃន្រកុមហុ៊នផគត់ផគង់ធតុចូល។ េ�យ្រប�មនឹងេ្រគះធមមជតិ កលពីឆន ំមុន 
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កសិករបនផ្ល ស់ប្តូរពីករសទូង្រសូវ មកេធ្វើ្រសូវពេ្រងះ េ្រកយពីសំ�បេលើកទី១
របស់ពួកគត់ រងករខូចខតេ�យេ្រគះ�ងំសងួត។ លទធភពទទួលបន�ក�រ
ែណនំពីផលិតកមមេនះ េនមនក្រមិតេនេឡើយ។ កសិករទទួល�ំដុះដំ�ំ ឬេ្របើ
្របស់ធតុចូលេ�យពំុបនដឹងពី្របសិទធភព និងផលប៉ះពល់នេពលអនគតៃន
ករអនុវត្តទំងេនះ។ ដូេចនះ េយើង�ចសននិ�្ឋ នបនថ បេចចកេទសកសិកមម េនែត
ជបញ្ហ ស្រមប់ពួកគត់េនេឡើយ។  
 
��ងទី១៤៖ សេងខបករ�យតៃម្លបញ្ហ ្របឈមនិងឧបសគគ ចំេពះ្រគួ�រកសិករ
ខន តតូច 
ល.រ  បរយិយ  សនទុក  អូរយ៉�វ  ជំុគីរ ី
១  លទធភពទទួលបនដីធ្លីកសិកមម 

និងទឹកស្រមប់េ្រ�ច្រសព 

អន់  អន់  មធយម 

២  លទធភពទទួលបនទីផ�រស្រមប់លក់ 
ផលិតផលកសិកមម 

ល្អ  ល្អ  មធយម 

៣  លទធភពទទួលបនមូលធនេដើមបីវនិិេយគ
កនុងផលិតកមមកសិកមម 

ល្អ  ល្អ  ល្អ 

៤  លទធភពទទួលបនធតុចូលកសិកមមែដល
មនគុណភព (្រគប់ពូជ ជី និងថន ំបញ់) 
និងបេចចកេទស 

មធយម  មធយម  មធយម 

 
6.3. ត្រមូវករែផនកសមតថភព 
 េដើមបីេធ្វើឲយកសិករ ែដលមនមុខរបរចិញច ឹមជីវតិែផ្អកេលើករងរកសិកមម មន
ជីវភពល្អ្របេសើរ សមតថភពដូចមនេរៀប�ប់ខងេ្រកម គឺជករចំបច់៖ 
 
 កររមួគន  និងករេរៀបចំជសហគមន៍កសិកមម៖ េគលបំណងៃនករចង្រកង
្រគួ�រកសិករខន តតូច នឹងមិន្រតូវបនេធ្វើេឡើង េដើមបីលទធភពទីផ�របុ៉េ�្ណ ះេទ ក៏
បុ៉ែន្តក៏េដើមបីបេងកើនផលិតភពកសិកមម �មរយ�សកមមភពរមួផងែដរ។  
 
 េន្រសុកអូរយ៉�វ ្រកុមសន�ំ្រតូវបនែណនំកនុងតំបន់េគលេ�សិក�។េន
្រសុកជំុគីរ ី សហគមន៍ ្របតិបត្តិករេ្រកមកមមវធីិសន�ំ និងឥណទន ជពិេសសករ

វនិិេយគកនុងផលិតកមមកសិកមម។ សហគមន៍សថិតេ្រកមជំនួយបេចចកេទស និងថវកិ
ពីគេ្រមងអភិវ��ន៍ៃនអងគករមិនែមនរេ្ឋ ភិបល និងករសហកររ�ងអងគករមិនែមន 
រេ្ឋ ភិបល និងមនទីរកសិកមមេខត្ត។  
 
 ចំេណះដឹងបេចចកេទសៃនករអនុវត្តកសិកមមល្អ៖ សមតថភពបេចចកេទសស្តី
អំពីករេ្រជើសេរ ើសពូជ ករ្រគប់្រគងជីជតិដី ករេ្របើ្របស់ធតុចូលឲយបន្រតឹម្រតូវ មិន 
្រតឹម�ចបេងកើនផលិតភពរបស់ដីបុ៉េ�្ណ ះេទ ក៏បុ៉ែន្តក៏ជួយឲយផលិតកមមមននិរន្តរ
ភពផងែដរ។ េន្រសុកជំុគីរ ី ្របជជនបនចប់អនុវត្តដំ�ំេពត្រកហម េនេលើ
ដីែដលេទើបេរៀបចំេនែកបរតំបន់ភនំ។ ្រគប់ពូជ្រតូវបនែណនំ េេយ្រកុមហុ៊នផគត់ផគង់
្រគប់ពូជ បុ៉ែន្តបេចចកេទសេនកនុងករេំដុះនិង្រគប់្រគងដំ�ំ ទទួលបនជពិេសស 
ពីកសិករែដលធ្ល ប់មនបទពិេ�ធន៍ពីេ្រកេខត្ត បូករមួនឹងបេចចកេទសេំដុះេពតស 
ែដលកសិករេនតំបន់េនះ ធ្ល ប់បនអនុវត្តកន្លងមក។ ករេ្របើ្របស់ធតុចូលគីមី រមួ
មន ជី និងថន ំសម្ល ប់សត្វល្អិត ្រតូវបនេមើលេឃើញថ ពំុបនគិតគូរពីផលប៉ះពល់
នេពលបចចុបបនន និងអនគតេទេលើគុណភពផលិតផលនិងជីជតិដីេឡើយ។  
 
 ករបេងកើតនូវ្របព័នធផលិតកមមេសប�ងស្រមប់្រទ្រទង់្រគួ�របនេេយខ្លួនឯង៖ 
 
 ករបេងកើតនូវ្របព័នធផលិតកមមេសប�ងស្រមប់្រទ្រទង់្រគួ�របនេេយខ្លួនឯង គឺ
េដើមបីធននូវសុវតថិភព និងអធិបេតយយភពេសប�ងរបស់្រគួ�រ �មរយៈករេធ្វើ   
ច្រមុះកមមផលិតកមម និង្របក់ចំណូល។ េទះយ៉ង�ក្តី ្របព័នធេនះមិនសូវបនជួប
្របទះេទ េនកនុងតំបន់េគលេ�ៃនករសិក�។ ករផ្ល ស់ប្តូរេទកន់ដំ�ំ�ស�ហកមម 
្របចំឆន ំ និងដំ�ំេ្រចើនឆន ំ ដូចជដំឡូងមី ��្វ យចនទី ែដលជទូេទ្រតូវបនជំរញុ
េេយត្រមូវករែផនកទីផ�រ បនផ្ល ស់ប្តូរកសិករឲយេទអភិវ��ន៍ករអនុវត្តកសិកមម 
ែតមួយមុខ។ កសិករនេពលថមីៗ ដឹកនំខ្លួនពួកេគេទរកភពពឹង�្រស័យេលើេសប�ង
��រមកពីខងេ្រក។   
 
 េន្រសុកជំុគីរ ីកសិករបនអនុវត្តន៍កសិកមមែដលមនលកខណៈច្រមុះជងកសិករ 
េនតំបន់េគលេ�សិក�ពីរេផ�ងេទៀត។ ផលិតកមម្រសូវ េពតស និងេពត្រកហម 
ករជីក្រសះចិញច ឹម្រតី បែន្ល ដូង ករចិញច ឹមសត្វ និងករេធ្វើចំ�ក្រសុកស្រមប់្របក់
ចំណូលបែនថម ្រតូវបនអេងកតេឃើញេ្រចើនេន្រសុកជំុគីរ ីជងេនតំបន់េគលេ�សិក� 
ពីរេផ�ងេទៀត។  
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កសិករបនផ្ល ស់ប្តូរពីករសទូង្រសូវ មកេធ្វើ្រសូវពេ្រងះ េ្រកយពីសំ�បេលើកទី១
របស់ពួកគត់ រងករខូចខតេ�យេ្រគះ�ងំសងួត។ លទធភពទទួលបន�ក�រ
ែណនំពីផលិតកមមេនះ េនមនក្រមិតេនេឡើយ។ កសិករទទួល�ំដុះដំ�ំ ឬេ្របើ
្របស់ធតុចូលេ�យពំុបនដឹងពី្របសិទធភព និងផលប៉ះពល់នេពលអនគតៃន
ករអនុវត្តទំងេនះ។ ដូេចនះ េយើង�ចសននិ�្ឋ នបនថ បេចចកេទសកសិកមម េនែត
ជបញ្ហ ស្រមប់ពួកគត់េនេឡើយ។  
 
��ងទី១៤៖ សេងខបករ�យតៃម្លបញ្ហ ្របឈមនិងឧបសគគ ចំេពះ្រគួ�រកសិករ
ខន តតូច 
ល.រ  បរយិយ  សនទុក  អូរយ៉�វ  ជំុគីរ ី
១  លទធភពទទួលបនដីធ្លីកសិកមម 

និងទឹកស្រមប់េ្រ�ច្រសព 

អន់  អន់  មធយម 

២  លទធភពទទួលបនទីផ�រស្រមប់លក់ 
ផលិតផលកសិកមម 

ល្អ  ល្អ  មធយម 

៣  លទធភពទទួលបនមូលធនេដើមបីវនិិេយគ
កនុងផលិតកមមកសិកមម 

ល្អ  ល្អ  ល្អ 

៤  លទធភពទទួលបនធតុចូលកសិកមមែដល
មនគុណភព (្រគប់ពូជ ជី និងថន ំបញ់) 
និងបេចចកេទស 

មធយម  មធយម  មធយម 

 
6.3. ត្រមូវករែផនកសមតថភព 
 េដើមបីេធ្វើឲយកសិករ ែដលមនមុខរបរចិញច ឹមជីវតិែផ្អកេលើករងរកសិកមម មន
ជីវភពល្អ្របេសើរ សមតថភពដូចមនេរៀប�ប់ខងេ្រកម គឺជករចំបច់៖ 
 
 កររមួគន  និងករេរៀបចំជសហគមន៍កសិកមម៖ េគលបំណងៃនករចង្រកង
្រគួ�រកសិករខន តតូច នឹងមិន្រតូវបនេធ្វើេឡើង េដើមបីលទធភពទីផ�របុ៉េ�្ណ ះេទ ក៏
បុ៉ែន្តក៏េដើមបីបេងកើនផលិតភពកសិកមម �មរយ�សកមមភពរមួផងែដរ។  
 
 េន្រសុកអូរយ៉�វ ្រកុមសន�ំ្រតូវបនែណនំកនុងតំបន់េគលេ�សិក�។េន
្រសុកជំុគីរ ី សហគមន៍ ្របតិបត្តិករេ្រកមកមមវធីិសន�ំ និងឥណទន ជពិេសសករ

វនិិេយគកនុងផលិតកមមកសិកមម។ សហគមន៍សថិតេ្រកមជំនួយបេចចកេទស និងថវកិ
ពីគេ្រមងអភិវ��ន៍ៃនអងគករមិនែមនរេ្ឋ ភិបល និងករសហកររ�ងអងគករមិនែមន 
រេ្ឋ ភិបល និងមនទីរកសិកមមេខត្ត។  
 
 ចំេណះដឹងបេចចកេទសៃនករអនុវត្តកសិកមមល្អ៖ សមតថភពបេចចកេទសស្តី
អំពីករេ្រជើសេរ ើសពូជ ករ្រគប់្រគងជីជតិដី ករេ្របើ្របស់ធតុចូលឲយបន្រតឹម្រតូវ មិន 
្រតឹម�ចបេងកើនផលិតភពរបស់ដីបុ៉េ�្ណ ះេទ ក៏បុ៉ែន្តក៏ជួយឲយផលិតកមមមននិរន្តរ
ភពផងែដរ។ េន្រសុកជំុគីរ ី ្របជជនបនចប់អនុវត្តដំ�ំេពត្រកហម េនេលើ
ដីែដលេទើបេរៀបចំេនែកបរតំបន់ភនំ។ ្រគប់ពូជ្រតូវបនែណនំ េេយ្រកុមហុ៊នផគត់ផគង់
្រគប់ពូជ បុ៉ែន្តបេចចកេទសេនកនុងករេំដុះនិង្រគប់្រគងដំ�ំ ទទួលបនជពិេសស 
ពីកសិករែដលធ្ល ប់មនបទពិេ�ធន៍ពីេ្រកេខត្ត បូករមួនឹងបេចចកេទសេំដុះេពតស 
ែដលកសិករេនតំបន់េនះ ធ្ល ប់បនអនុវត្តកន្លងមក។ ករេ្របើ្របស់ធតុចូលគីមី រមួ
មន ជី និងថន ំសម្ល ប់សត្វល្អិត ្រតូវបនេមើលេឃើញថ ពំុបនគិតគូរពីផលប៉ះពល់
នេពលបចចុបបនន និងអនគតេទេលើគុណភពផលិតផលនិងជីជតិដីេឡើយ។  
 
 ករបេងកើតនូវ្របព័នធផលិតកមមេសប�ងស្រមប់្រទ្រទង់្រគួ�របនេេយខ្លួនឯង៖ 
 
 ករបេងកើតនូវ្របព័នធផលិតកមមេសប�ងស្រមប់្រទ្រទង់្រគួ�របនេេយខ្លួនឯង គឺ
េដើមបីធននូវសុវតថិភព និងអធិបេតយយភពេសប�ងរបស់្រគួ�រ �មរយៈករេធ្វើ   
ច្រមុះកមមផលិតកមម និង្របក់ចំណូល។ េទះយ៉ង�ក្តី ្របព័នធេនះមិនសូវបនជួប
្របទះេទ េនកនុងតំបន់េគលេ�ៃនករសិក�។ ករផ្ល ស់ប្តូរេទកន់ដំ�ំ�ស�ហកមម 
្របចំឆន ំ និងដំ�ំេ្រចើនឆន ំ ដូចជដំឡូងមី ��្វ យចនទី ែដលជទូេទ្រតូវបនជំរញុ
េេយត្រមូវករែផនកទីផ�រ បនផ្ល ស់ប្តូរកសិករឲយេទអភិវ��ន៍ករអនុវត្តកសិកមម 
ែតមួយមុខ។ កសិករនេពលថមីៗ ដឹកនំខ្លួនពួកេគេទរកភពពឹង�្រស័យេលើេសប�ង
��រមកពីខងេ្រក។   
 
 េន្រសុកជំុគីរ ីកសិករបនអនុវត្តន៍កសិកមមែដលមនលកខណៈច្រមុះជងកសិករ 
េនតំបន់េគលេ�សិក�ពីរេផ�ងេទៀត។ ផលិតកមម្រសូវ េពតស និងេពត្រកហម 
ករជីក្រសះចិញច ឹម្រតី បែន្ល ដូង ករចិញច ឹមសត្វ និងករេធ្វើចំ�ក្រសុកស្រមប់្របក់
ចំណូលបែនថម ្រតូវបនអេងកតេឃើញេ្រចើនេន្រសុកជំុគីរ ីជងេនតំបន់េគលេ�សិក� 
ពីរេផ�ងេទៀត។  



ការត្រៀមខ្លួនរបស់្្រួសារកសិករខ្នា ររូចកម្ពុជា ត្្ោះតៅសមាហរណកម្មសហ្មនត៍សដ្ឋកិច្ចអាសា៊ា ន
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 អកខរភពហិរញញវតថុ និងលំហូរ�ច់្របក់្រគួ�ររ ករ្រគប់្រគង និងករេ្របើ
្របស់្របកបេ�យ្របសិទធភពនូវ្របក់ចំណូល េដើមបីេធ្វើហិរញញ្របទនដល់គេ្រមង
អភិវ��ន៍្រគួ�រ និងករចំ�យេផ�ងៗកនុង្រគ�ួរ រមួនឹងករបេងកើតនូវ្របក់ចំណូល 
ជ្របចំ គឺជករសំខន់។ េនកនុងករេលចេឡើងនូវកសិកមមែបបពណិជជកមម កសិករ
បនបេងកើតនូវករផ្ល ស់ប្តូរពីផលិតកមម េដើមបផគត់ផគង់កនុង្រគ�ួរ មកដំ�ំស្រមប់
ពណិជជកមម ពិេសសដំ�ំែដលជំរញុេ�យត្រមូវករទីផ�រ។  
 
 េន្រសុកសនទុក និង្រសុកអូរយ៉�វ កសិករមនទំេនរេផ្ត តេលើផលិតកមម
ដំឡូងមីរ។ ្របសិនកសិករទំងេនះមនលទធភព ពួកេគនឹងបន្តេទមុខ េ�យ�ំដុះ
ដំ�ំ�្វ យចនទី។ េន្រសុកអូរយ៉�វ ផលិតកមម្រសូវចមក រេសទើរបត់បង់ េហើយ្រតូវ
បនជំនួសេ�យដំ�ំ្របចំឆន ំ និងដំ�ំេ្រចើនឆន ំ ដូចជដំឡូងមី និង�្វ យចនទី។  
កសិករទទួលបនចំណូលេ្រចើន ពីផលិតកមមរបស់ពួកគត់កនុងេពលែតមួយ េហើយ
្រតូវចំ�យេ្រចើនេទវញិភ្ល មៗ។ ករអនុវត្តរេបៀបេនះ េធ្វើឲយកសិកររែមងជួបនូវបញ្ហ   
កង្វះហិរញញវតថុ។ េនេពលេនះ កសិករ្រតូវខចី្របក់ ែដលនំឲយពួកគត់ជប់កនុងអនទ ក់
បំណុល។ េហតុេនះ សមតថភពអកខរភពហិរញញវតថុ និងករ្រគប់្រគងចរន្ត�ច់្របក់
គឺជករចំបច់បំផុត។  
 
��ងទី១៥រ សេងខបពីករ�យតតម្លេទេលើសមតថភពជត្រមូវករសំខន់ស្រមប់
្រគួ�រកសិករខន តតូច 
ល.រ  បរយិយ  សនទុក  អូរយ៉�វ  ជំុគីរ ី
១  កររមួគន  និងករេរៀបចំជ 

សហគមន៍កសិកមម 
្រតូវករបំផុត  ្រតូវករបំផុត  ្រតូវករបំផុត 

២  ចំេណះដឹងបេចចកេទសតន 

ករអនុវត្តកសិកមមល្អ 
្រតូវករ  ្រតូវករ  ្រតូវករ 

៣  ករបេងកើតនូវ្របព័នធផលិតកមម
េសប�ងស្រមប់្រទ្រទង់ 

្រគួ�របនេ�យខ្លួនឯង 

្រតូវករបំផុត  ្រតូវករបំផុត  ្រតូវករបំផុត 

៤  អកខរភពហិរញញវតថុ 
និងលំហូរ�ច់្របក់្រគួ�រ 

្រតូវករ  ្រតូវករ  ្រតូវករ 

 

VII. បញ្ហ កំពុងវិវ��ន៏ និងទំនក់ទំនង ចំេពះ្រគួ�រក�កិរខន តតូច 
 េ្រកពីេគលនេយបយ និង្រកបខណ្ឌ គំ្រទៃនសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន 
និង�ជរ�្ឋ ភិបល ចំេពះ្រគួ�រកសិករខន តតូច �មន�រសំខន់េនកនុងករេលើក
យកបញ្ហ ែដលកំពុងវវិ��ន៍ និងទំនក់ទំនងរបស់� ចំេពះ្រគួ�រកសិករខន តតូច។ 
អតថបទសិក� អតថបទ្រ�វ្រជវ និងគំនិតៃនអនកផ្តល់ព័ត៌មនសំខន់ៗ ្រតូវបន្រច
បច់បញចូ លេនកនុងែផនកេនះ។ ជពិេសស �បនក�ងនូវករជែជកែវកែញកស្តីពីភព 
្រតឹម្រតូវ និងភពសម្រសបស្រមប់្រគួ�រកសិករខន តតូច និងអនកែដលមនដីធ្លីធំ។  
 
7.1. បណ្ណកមមសិទធិដីធ្លី និងសន្តិសុខៃនករកន់កប់ដីធ្លី 
 េនតំបន់ទំនប ករេធ្វើកសិកមមជលកខណៈសមូហភព ្រតូវបនអនុវត្តន៍េន
កនុងកំឡុងឆន ំ១៩៨០ េ្រកយពីរបបែខមរ្រកហម េហើយបនទ ប់មក្រទពយសមបត្តិជ
លកខណៈឯកជន ្រតូវបនអនុវត្តេនចុងឆន ំ១៩៨០។ បណ្ណសមគ ល់ករែបងែចកដីធ្លី 
្រតូវបនផ្តល់ឲយេ�យ�ជញ ធរមូល�្ឋ ន ជញឹកញប់េ�យ�ជញ ធរក្រមិតឃំុ ែដល 
ផ្តល់សិទធិដល់អនកកន់កប់ដី។ រដ្ឋបលដីធ្លី េនតំបន់ខពង់�ប និងតំបន់ៃ្រព មិន្រតូវ 
បន្រគប់្រគងបន្រតឹម្រតូវេឡើយ ជពិេសសរ�ងដីកសិកមម និងដីៃ្រព ែដល្របជជន 
េធ្វើកសិកមមពេនចរ។ ករែបងែចកដីេនតំបន់ភនំ និងតំបន់ៃ្រព មិនែដលធ្ល ប់បនអនុវត្ត 
រហូតឆន ំ២០១២ េនេពលបទបញជ ០១បប េដើមបីេ�ះ្រ�យទំនស់ដីធ្លី្រតូវបនេចញ។   
 
 េនតំបន់ភនំ និងតំបន់ៃ្រព ករេ្របើ្របស់ដីកនុងសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច 
្រតូវបនអនុវត្ត េ�យែផ្អកេលើករកន់កប់ដីជលកខណៈ្របៃពណី ែដលបនេធ្វើករ
ែបងែចកជដីកសិកមម ដីកប់សព ដីអភិរក�ទឹក ដីប្រមុងទុក និងដីទំេនរ។ល។ គួរកត់
សមគ ល់ថ ករកន់កប់ដីជលកខណៈ្របៃពណី ្រតូវបនទទួល�គ ល់េពញេលញ 
េនកនុងចបប់ភូមិបលឆន ំ ២០០១។ បុ៉ែន្តេនកនុងករអនុវត្ត សិទធិរបស់សហគមន៍ជន
ជតិេដើមភគតិច េដើមបីទមទរនូវករកន់កប់ជលកខណៈ្របៃពណី សេ្រមចបនតិច
តួចបំផុត �្រស័យេ�យ្រកមចបប់លកខន្តិកៈៃន្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជ។ ផទុយេទវញិ 
អនុ្រកិតយស្តីពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ្រតវូបនេចញេនឆន ំ២០០៥ េហើយ្រតូវបនអនុវត្ត 
យ៉ងសកមម កនុងកំឡុងឆន ំ២០០០ដល់២០១០។ េនះបនបេងកើតឲយមននូវបញ្ហ ដ៏េ្រចើន
េលើសលប់ៃនជេម្ល ះដីធ្លី េនកនុង្របេទស ជពិេសស �បនរេំ�ភសិទធិជលកខណៈ
្របៃពណីរបស់របស់ជនជតិេដើមភគតិចយ៉ងចបស់ ដូចែដលបនបញជ ក់េនកនុង
ចបប់ភូមិបលឆន ំ២០០១។  



ការត្រៀមខ្លួនរបស់្្រួសារកសិករខ្នា ររូចកម្ពុជា ត្្ោះតៅសមាហរណកម្មសហ្មនត៍សដ្ឋកិច្ចអាសា៊ា ន
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 អកខរភពហិរញញវតថុ និងលំហូរ�ច់្របក់្រគួ�ររ ករ្រគប់្រគង និងករេ្របើ
្របស់្របកបេ�យ្របសិទធភពនូវ្របក់ចំណូល េដើមបីេធ្វើហិរញញ្របទនដល់គេ្រមង
អភិវ��ន៍្រគួ�រ និងករចំ�យេផ�ងៗកនុង្រគ�ួរ រមួនឹងករបេងកើតនូវ្របក់ចំណូល 
ជ្របចំ គឺជករសំខន់។ េនកនុងករេលចេឡើងនូវកសិកមមែបបពណិជជកមម កសិករ
បនបេងកើតនូវករផ្ល ស់ប្តូរពីផលិតកមម េដើមបផគត់ផគង់កនុង្រគ�ួរ មកដំ�ំស្រមប់
ពណិជជកមម ពិេសសដំ�ំែដលជំរញុេ�យត្រមូវករទីផ�រ។  
 
 េន្រសុកសនទុក និង្រសុកអូរយ៉�វ កសិករមនទំេនរេផ្ត តេលើផលិតកមម
ដំឡូងមីរ។ ្របសិនកសិករទំងេនះមនលទធភព ពួកេគនឹងបន្តេទមុខ េ�យ�ំដុះ
ដំ�ំ�្វ យចនទី។ េន្រសុកអូរយ៉�វ ផលិតកមម្រសូវចមក រេសទើរបត់បង់ េហើយ្រតូវ
បនជំនួសេ�យដំ�ំ្របចំឆន ំ និងដំ�ំេ្រចើនឆន ំ ដូចជដំឡូងមី និង�្វ យចនទី។  
កសិករទទួលបនចំណូលេ្រចើន ពីផលិតកមមរបស់ពួកគត់កនុងេពលែតមួយ េហើយ
្រតូវចំ�យេ្រចើនេទវញិភ្ល មៗ។ ករអនុវត្តរេបៀបេនះ េធ្វើឲយកសិកររែមងជួបនូវបញ្ហ   
កង្វះហិរញញវតថុ។ េនេពលេនះ កសិករ្រតូវខចី្របក់ ែដលនំឲយពួកគត់ជប់កនុងអនទ ក់
បំណុល។ េហតុេនះ សមតថភពអកខរភពហិរញញវតថុ និងករ្រគប់្រគងចរន្ត�ច់្របក់
គឺជករចំបច់បំផុត។  
 
��ងទី១៥រ សេងខបពីករ�យតតម្លេទេលើសមតថភពជត្រមូវករសំខន់ស្រមប់
្រគួ�រកសិករខន តតូច 
ល.រ  បរយិយ  សនទុក  អូរយ៉�វ  ជំុគីរ ី
១  កររមួគន  និងករេរៀបចំជ 

សហគមន៍កសិកមម 
្រតូវករបំផុត  ្រតូវករបំផុត  ្រតូវករបំផុត 

២  ចំេណះដឹងបេចចកេទសតន 

ករអនុវត្តកសិកមមល្អ 
្រតូវករ  ្រតូវករ  ្រតូវករ 

៣  ករបេងកើតនូវ្របព័នធផលិតកមម
េសប�ងស្រមប់្រទ្រទង់ 

្រគួ�របនេ�យខ្លួនឯង 

្រតូវករបំផុត  ្រតូវករបំផុត  ្រតូវករបំផុត 

៤  អកខរភពហិរញញវតថុ 
និងលំហូរ�ច់្របក់្រគួ�រ 

្រតូវករ  ្រតូវករ  ្រតូវករ 

 

VII. បញ្ហ កំពុងវិវ��ន៏ និងទំនក់ទំនង ចំេពះ្រគួ�រក�កិរខន តតូច 
 េ្រកពីេគលនេយបយ និង្រកបខណ្ឌ គំ្រទៃនសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន 
និង�ជរ�្ឋ ភិបល ចំេពះ្រគួ�រកសិករខន តតូច �មន�រសំខន់េនកនុងករេលើក
យកបញ្ហ ែដលកំពុងវវិ��ន៍ និងទំនក់ទំនងរបស់� ចំេពះ្រគួ�រកសិករខន តតូច។ 
អតថបទសិក� អតថបទ្រ�វ្រជវ និងគំនិតៃនអនកផ្តល់ព័ត៌មនសំខន់ៗ ្រតូវបន្រច
បច់បញចូ លេនកនុងែផនកេនះ។ ជពិេសស �បនក�ងនូវករជែជកែវកែញកស្តីពីភព 
្រតឹម្រតូវ និងភពសម្រសបស្រមប់្រគួ�រកសិករខន តតូច និងអនកែដលមនដីធ្លីធំ។  
 
7.1. បណ្ណកមមសិទធិដីធ្លី និងសន្តិសុខៃនករកន់កប់ដីធ្លី 
 េនតំបន់ទំនប ករេធ្វើកសិកមមជលកខណៈសមូហភព ្រតូវបនអនុវត្តន៍េន
កនុងកំឡុងឆន ំ១៩៨០ េ្រកយពីរបបែខមរ្រកហម េហើយបនទ ប់មក្រទពយសមបត្តិជ
លកខណៈឯកជន ្រតូវបនអនុវត្តេនចុងឆន ំ១៩៨០។ បណ្ណសមគ ល់ករែបងែចកដីធ្លី 
្រតូវបនផ្តល់ឲយេ�យ�ជញ ធរមូល�្ឋ ន ជញឹកញប់េ�យ�ជញ ធរក្រមិតឃំុ ែដល 
ផ្តល់សិទធិដល់អនកកន់កប់ដី។ រដ្ឋបលដីធ្លី េនតំបន់ខពង់�ប និងតំបន់ៃ្រព មិន្រតូវ 
បន្រគប់្រគងបន្រតឹម្រតូវេឡើយ ជពិេសសរ�ងដីកសិកមម និងដីៃ្រព ែដល្របជជន 
េធ្វើកសិកមមពេនចរ។ ករែបងែចកដីេនតំបន់ភនំ និងតំបន់ៃ្រព មិនែដលធ្ល ប់បនអនុវត្ត 
រហូតឆន ំ២០១២ េនេពលបទបញជ ០១បប េដើមបីេ�ះ្រ�យទំនស់ដីធ្លី្រតូវបនេចញ។   
 
 េនតំបន់ភនំ និងតំបន់ៃ្រព ករេ្របើ្របស់ដីកនុងសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច 
្រតូវបនអនុវត្ត េ�យែផ្អកេលើករកន់កប់ដីជលកខណៈ្របៃពណី ែដលបនេធ្វើករ
ែបងែចកជដីកសិកមម ដីកប់សព ដីអភិរក�ទឹក ដីប្រមុងទុក និងដីទំេនរ។ល។ គួរកត់
សមគ ល់ថ ករកន់កប់ដីជលកខណៈ្របៃពណី ្រតូវបនទទួល�គ ល់េពញេលញ 
េនកនុងចបប់ភូមិបលឆន ំ ២០០១។ បុ៉ែន្តេនកនុងករអនុវត្ត សិទធិរបស់សហគមន៍ជន
ជតិេដើមភគតិច េដើមបីទមទរនូវករកន់កប់ជលកខណៈ្របៃពណី សេ្រមចបនតិច
តួចបំផុត �្រស័យេ�យ្រកមចបប់លកខន្តិកៈៃន្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជ។ ផទុយេទវញិ 
អនុ្រកិតយស្តីពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ្រតវូបនេចញេនឆន ំ២០០៥ េហើយ្រតូវបនអនុវត្ត 
យ៉ងសកមម កនុងកំឡុងឆន ំ២០០០ដល់២០១០។ េនះបនបេងកើតឲយមននូវបញ្ហ ដ៏េ្រចើន
េលើសលប់ៃនជេម្ល ះដីធ្លី េនកនុង្របេទស ជពិេសស �បនរេំ�ភសិទធិជលកខណៈ
្របៃពណីរបស់របស់ជនជតិេដើមភគតិចយ៉ងចបស់ ដូចែដលបនបញជ ក់េនកនុង
ចបប់ភូមិបលឆន ំ២០០១។  



ការត្រៀមខ្លួនរបស់្្រួសារកសិករខ្នា ររូចកម្ពុជា ត្្ោះតៅសមាហរណកម្មសហ្មនត៍សដ្ឋកិច្ចអាសា៊ា ន
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 េលើសពីេនះ ្របសិន�អនកកន់កប់ដី�ចអះ�ងថ ពួកេគបនកន់កប់
ដី និងេ្របើ្របស់ដី�ំងពីមុនឆន ំ២០០១េនះ ពួកគត់មនសិទធិទមទរនូវភពជកមម
សិទធិៃនដីេនះ។ ឯក�រែដលេ្របើ្របស់កលបរេិចឆទ�ំងពីមុនៗ ៃនករផទរដីធ្លី ្រតូវ
បនអនុវត្តន៍េដើមបីផ្តល់ភព្រសបចបប់ៃនភពជមច ស់ៃនដីធ្លី �មរយៈចបប់ភូមិបល 
ឆន ំ២០០១។ ករកន់កប់ដីជលកខណៈ្របៃពណី ែដល្រតូវបនអនុវត្តន៍េ�យ្របជជន
ជនជតិេដើមភគតិច ្របឈមនឹងករបត់បង់ដីធ្លីេ�យ�រថ ពួកគត់មិនមនឯក�រ 
្រសបចបប់�មួយ េដើមបីអះ�ងនូវភពជកមមសិទធិរបស់ពួកគត់េទ។ កនុងករេ�ះ
្រ�យជេម្ល ះដីធ្លី អនក�ងេ្រ�ែដល�ចផ្តល់នូវភស្តុ�ង ៃនករកន់កប់ដី�មរយៈ
ឯក�រទិញលក់ ឬឯក�រចលនដីធ្លីេផ�ងៗេទៀត រែមងទទួលេជគជ័យកនុងករណី
ជេម្ល ះ ទំង�មរយៈដំេ�ះ្រ�យជេម្ល ះេផ�ងៗ ឬដំេ�ះ្រ�យ�ម្របព័នធ
តុ�ករ។ ទំនស់ដីធ្លីេនេដើមឆន ំ២០១០ េនសហគមន៍តំបន់ភនំ សិទធិកន់កប់ដីធ្លីជ
លកខណៈ្របៃពណី មិន្រតូវបនយកមកពិភក� ឬេលើកេឡើងកំឡុងដំេ�ះ្រ�យ
ទំនស់េឡើយ។ ជលទធផល សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច �ចទទួលបនដីែត
េនទី�ំងែដលពួកគត់កំពុងេ្របើ្របស់បុ៉េ�្ណ ះ កំឡុងេបសកកមមនិស�ិត ស្រមប់
ករេ�ះ្រ�យទំនស់ដីធ្លី (បទបញជ ០១បប) បុ៉ែន្តដីែដលពួកគត់ប្រមុងទុក មិន
ទទួលបនេឡើយ។  
 
 ចប់�ំងពីៃថងបរេិចឆទេចញចបប់ភូមិបលឆន ំ២០០២ ដល់ឆន ំ២០១២ នេយបយ 
ស្តីអំពីករកន់កប់ដីធ្លី និងកររបឹអូសដី បនេកើតេឡើង ែដលជប់ពក់ព័នធតួអងគជ
េ្រចើនេផ�ងៗគន  ពីក្រមិតេផ�ងៗគន ៖ អនកេនថន ក់ក�្ត ល និងថន ក់ជតិ និងអន្តរជតិ
ផងែដរ។ ជលទធផល ្របជជនែដលរស់េនតំបន់ភនំ និងតំបន់ៃ្រព ែដលមនដីេ្រចើន
ហូរេហៀរេនេពលមុន បនផ្ល ស់ប្តូរេទរកភពខ�ត់ដីនេពលបចចុបបនន ែតកនុងរយៈេពល
១០ឆន ំបុ៉េ�្ណ ះ។ កិចចខិតខំ្របឹងែ្របង ចំេពះករកន់កប់ដីជលកខណៈ្របៃពណីេន
កមពុជ េសទើរែតបញច ប់េទទំង្រសុង បនទ ប់ពីករអនុវត្តបទបញជ ០១បប។ បទបញជ ០១បប 
អនុញញ តិឲយអនកកន់កប់ដី ឬអនកេ្របើ្របស់ដី េដើមបី្របកសទមទរនូវបណ្ណកមមសិទធិ
ជលកខណៈបុគគល។ ម៉យងបទបញជ ០១បប បនេលើកទឹកចិត្តដល់្របជសហគមន៍
ជនជតិេដើមភគតិច កនុងរបូភពមិនផទ ល់ ឲយទទួលយកភពជមច ស់លកខណៈបុគគល 
ឯម៉យងេទៀត �បនបំបក់ទឹកចិត្ត្របជសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច មិនឲយទទួល
យកប្លង់ដីឃំុេឡើយ។ ករេនះបនបេងកើតនូវករផ្ល ស់ប្តូរ ករអនុវត្តករអភិបលកិចចដីធ្លី
េនកនុងសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច។  

 េហតុដូេចនះ ករែស្តងេចញនូវបញ្ហ សន្តិសុខដីធ្លី េនមនសភពធងន់ធងរ ស្រមប់
កិចចអភិវ��កសិកមមេនេឡើយ ពិេសស្រគួ�រកសិករខន តតូច គឺជ្រកមុែដលទទួលរង
េ�យផទ ល់ េ�យ�រថ ពួកគត់េនមិនទន់មនសន្តិសុខែផនកដីធ្លីេនេឡើយ។ ករណី 
សិក�ពី្រសុកសនទុក េខត្តកំពង់ធំ គឺជករផ្តល់ដំណឹងមួយយ៉ងល្អ ស្តីអំពីអសន្តិសុខ
ែផនកដីធ្លី ស្រមប់្របជសហគមន៍ ែដលបនកន់កប់ដី េ�យពំុមនករទទួល�គ ល់
្រតឹម្រតូវ។ េនះនឹងបនថយេលប�នៃនករអភិវ��កសិកមម្រគួ�រ។ ករណីសិក�េន្រសុក
អូរយ៉�វ េខត្តរតនគីរ ីផ្តល់ព័ត៌មនស្តីអំពីករផ្ល ស់ប្តូរបរបិទពីភពសំបូរហូរេហៀរែផនក 
ដីធ្លី េទកន់ភព្រកខ�ត់ៃនដីធ្លីស្រមប់ជនជតិេដើមភគតិច។ 
 
7.2. ្របព័នធេ្រ�ច្រសពខន តធំ និងមធយម និង្របព័នធេ្រ�ច្រសពខន តតូច 
 េ�យ�រថ ករេធ្វើែ្រសេនកមពុជជទំេនៀមទម្ល ប់ ពឹងែផ្អកេលើរបបទឹកេភ្ល�ង
ជជង្របព័នធេ្រ�ច្រសព ករែបងែចករបបទឹកេភ្ល�ងជក�្ត កំណត់នូវភពេជគជ័យ 
និងទំហំៃនករ្របមូលផល (Wokker  et  al.,  2011)។ េ�យមនជំេនឿថ េស�រយូ៉ី
ផលិតកមមេនះ មនសក្ត នុពលជសំខន់ ស្រមប់ករទទួលបននូវទិននផល�មរយ�
ករផ្តល់នូវទឹកេ្រ�ច្រសព រ�្ឋ ភិបលបនវនិិេយគយ៉ងេ្រចើនកនុងកិចចអភិវ��េហ�្ឋ
រចនសមព័នធេ្រ�ច្រសព កនុងពីរទស�វត�រក៍ន្លងេទេនះ។ សថិតិពី្រកសួងធនធនទឹក 
និងឧត្តុនិយមបនបង្ហ ញថ េន្រតឹមឆន ំ២០១០ ៃផទដីទំហំ១,១២០,២៤៦ហិក�(្រសូវ
្របំងចំនួន ៣៤៧,០៥៨ហិក� និង្រសូវវស�ចំនួន ៧៧៣,១៨៨ហិក�) ្រតូវបន
េ្រ�ច្រសព ែដលទិននន័យេនះ មនចំនួន្របមណ៤៣% ៃនៃផទដី�ំដុះ្រសូវសរបុ 
(CDRI 2010)។ចំនួនេនះ ជប់ទក់ទិនេទនឹងករ�្ត រេឡើងវញិ នូវទ្រមង់េ្រ�ច្រសព
ែដលមន្រ�ប់ជេ្រចើន ជមួយនឹងករគំ្រទែផនកថវកិពីមច ស់ជំនួយបរេទស និង
ភន ក់ងរផ្តល់ជំនួយេផ�ង� (Thuon et al., 2007)។ 
 
 យុទធ��ស្តកសិកមម និងទឹក មនទិសេ�កត់បនថយនូវភព្រកី្រក បេងកើននូវ
សន្តិសុខេសប�ង និងករលូត�ស់ែផនកេសដ្ឋកិចច្របកបេ�យនិរន្តរភព។ រហូតមក
ដល់េពលបចចុបបនន យុទធ��ស្តបនេផ្ត តសំខន់េលើទ្រមង់េ្រ�ច្រសពខន តធំ និងមធយម 
ែដលមនទិសេ�សំខន់ស្រមប់ផលិតកមម្រសូវ េដើមបីបំេពញទិសេ�នំអងករេចញ។ 
រ�្ឋ ភិបលកមពុជបនកំណត់ថ កសិកមមនិងករអភិវ��ជនបទ ជបញ្ហ �ទិភពកនុង
កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបីសេ្រមចបននូវករកត់បនថយភព្រកី្រក និងករ
លូត�ស់ែផនកេសដ្ឋកិចច។ ចំណុចពក់ព័នធៃនកសិកមម ចំេពះ�ទិភពេនះ គឺថ 
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 េលើសពីេនះ ្របសិន�អនកកន់កប់ដី�ចអះ�ងថ ពួកេគបនកន់កប់
ដី និងេ្របើ្របស់ដី�ំងពីមុនឆន ំ២០០១េនះ ពួកគត់មនសិទធិទមទរនូវភពជកមម
សិទធិៃនដីេនះ។ ឯក�រែដលេ្របើ្របស់កលបរេិចឆទ�ំងពីមុនៗ ៃនករផទរដីធ្លី ្រតូវ
បនអនុវត្តន៍េដើមបីផ្តល់ភព្រសបចបប់ៃនភពជមច ស់ៃនដីធ្លី �មរយៈចបប់ភូមិបល 
ឆន ំ២០០១។ ករកន់កប់ដីជលកខណៈ្របៃពណី ែដល្រតូវបនអនុវត្តន៍េ�យ្របជជន
ជនជតិេដើមភគតិច ្របឈមនឹងករបត់បង់ដីធ្លីេ�យ�រថ ពួកគត់មិនមនឯក�រ 
្រសបចបប់�មួយ េដើមបីអះ�ងនូវភពជកមមសិទធិរបស់ពួកគត់េទ។ កនុងករេ�ះ
្រ�យជេម្ល ះដីធ្លី អនក�ងេ្រ�ែដល�ចផ្តល់នូវភស្តុ�ង ៃនករកន់កប់ដី�មរយៈ
ឯក�រទិញលក់ ឬឯក�រចលនដីធ្លីេផ�ងៗេទៀត រែមងទទួលេជគជ័យកនុងករណី
ជេម្ល ះ ទំង�មរយៈដំេ�ះ្រ�យជេម្ល ះេផ�ងៗ ឬដំេ�ះ្រ�យ�ម្របព័នធ
តុ�ករ។ ទំនស់ដីធ្លីេនេដើមឆន ំ២០១០ េនសហគមន៍តំបន់ភនំ សិទធិកន់កប់ដីធ្លីជ
លកខណៈ្របៃពណី មិន្រតូវបនយកមកពិភក� ឬេលើកេឡើងកំឡុងដំេ�ះ្រ�យ
ទំនស់េឡើយ។ ជលទធផល សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច �ចទទួលបនដីែត
េនទី�ំងែដលពួកគត់កំពុងេ្របើ្របស់បុ៉េ�្ណ ះ កំឡុងេបសកកមមនិស�ិត ស្រមប់
ករេ�ះ្រ�យទំនស់ដីធ្លី (បទបញជ ០១បប) បុ៉ែន្តដីែដលពួកគត់ប្រមុងទុក មិន
ទទួលបនេឡើយ។  
 
 ចប់�ំងពីៃថងបរេិចឆទេចញចបប់ភូមិបលឆន ំ២០០២ ដល់ឆន ំ២០១២ នេយបយ 
ស្តីអំពីករកន់កប់ដីធ្លី និងកររបឹអូសដី បនេកើតេឡើង ែដលជប់ពក់ព័នធតួអងគជ
េ្រចើនេផ�ងៗគន  ពីក្រមិតេផ�ងៗគន ៖ អនកេនថន ក់ក�្ត ល និងថន ក់ជតិ និងអន្តរជតិ
ផងែដរ។ ជលទធផល ្របជជនែដលរស់េនតំបន់ភនំ និងតំបន់ៃ្រព ែដលមនដីេ្រចើន
ហូរេហៀរេនេពលមុន បនផ្ល ស់ប្តូរេទរកភពខ�ត់ដីនេពលបចចុបបនន ែតកនុងរយៈេពល
១០ឆន ំបុ៉េ�្ណ ះ។ កិចចខិតខំ្របឹងែ្របង ចំេពះករកន់កប់ដីជលកខណៈ្របៃពណីេន
កមពុជ េសទើរែតបញច ប់េទទំង្រសុង បនទ ប់ពីករអនុវត្តបទបញជ ០១បប។ បទបញជ ០១បប 
អនុញញ តិឲយអនកកន់កប់ដី ឬអនកេ្របើ្របស់ដី េដើមបី្របកសទមទរនូវបណ្ណកមមសិទធិ
ជលកខណៈបុគគល។ ម៉យងបទបញជ ០១បប បនេលើកទឹកចិត្តដល់្របជសហគមន៍
ជនជតិេដើមភគតិច កនុងរបូភពមិនផទ ល់ ឲយទទួលយកភពជមច ស់លកខណៈបុគគល 
ឯម៉យងេទៀត �បនបំបក់ទឹកចិត្ត្របជសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច មិនឲយទទួល
យកប្លង់ដីឃំុេឡើយ។ ករេនះបនបេងកើតនូវករផ្ល ស់ប្តូរ ករអនុវត្តករអភិបលកិចចដីធ្លី
េនកនុងសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច។  

 េហតុដូេចនះ ករែស្តងេចញនូវបញ្ហ សន្តិសុខដីធ្លី េនមនសភពធងន់ធងរ ស្រមប់
កិចចអភិវ��កសិកមមេនេឡើយ ពិេសស្រគួ�រកសិករខន តតូច គឺជ្រកមុែដលទទួលរង
េ�យផទ ល់ េ�យ�រថ ពួកគត់េនមិនទន់មនសន្តិសុខែផនកដីធ្លីេនេឡើយ។ ករណី 
សិក�ពី្រសុកសនទុក េខត្តកំពង់ធំ គឺជករផ្តល់ដំណឹងមួយយ៉ងល្អ ស្តីអំពីអសន្តិសុខ
ែផនកដីធ្លី ស្រមប់្របជសហគមន៍ ែដលបនកន់កប់ដី េ�យពំុមនករទទួល�គ ល់
្រតឹម្រតូវ។ េនះនឹងបនថយេលប�នៃនករអភិវ��កសិកមម្រគួ�រ។ ករណីសិក�េន្រសុក
អូរយ៉�វ េខត្តរតនគីរ ីផ្តល់ព័ត៌មនស្តីអំពីករផ្ល ស់ប្តូរបរបិទពីភពសំបូរហូរេហៀរែផនក 
ដីធ្លី េទកន់ភព្រកខ�ត់ៃនដីធ្លីស្រមប់ជនជតិេដើមភគតិច។ 
 
7.2. ្របព័នធេ្រ�ច្រសពខន តធំ និងមធយម និង្របព័នធេ្រ�ច្រសពខន តតូច 
 េ�យ�រថ ករេធ្វើែ្រសេនកមពុជជទំេនៀមទម្ល ប់ ពឹងែផ្អកេលើរបបទឹកេភ្ល�ង
ជជង្របព័នធេ្រ�ច្រសព ករែបងែចករបបទឹកេភ្ល�ងជក�្ត កំណត់នូវភពេជគជ័យ 
និងទំហំៃនករ្របមូលផល (Wokker  et  al.,  2011)។ េ�យមនជំេនឿថ េស�រយូ៉ី
ផលិតកមមេនះ មនសក្ត នុពលជសំខន់ ស្រមប់ករទទួលបននូវទិននផល�មរយ�
ករផ្តល់នូវទឹកេ្រ�ច្រសព រ�្ឋ ភិបលបនវនិិេយគយ៉ងេ្រចើនកនុងកិចចអភិវ��េហ�្ឋ
រចនសមព័នធេ្រ�ច្រសព កនុងពីរទស�វត�រក៍ន្លងេទេនះ។ សថិតិពី្រកសួងធនធនទឹក 
និងឧត្តុនិយមបនបង្ហ ញថ េន្រតឹមឆន ំ២០១០ ៃផទដីទំហំ១,១២០,២៤៦ហិក�(្រសូវ
្របំងចំនួន ៣៤៧,០៥៨ហិក� និង្រសូវវស�ចំនួន ៧៧៣,១៨៨ហិក�) ្រតូវបន
េ្រ�ច្រសព ែដលទិននន័យេនះ មនចំនួន្របមណ៤៣% ៃនៃផទដី�ំដុះ្រសូវសរបុ 
(CDRI 2010)។ចំនួនេនះ ជប់ទក់ទិនេទនឹងករ�្ត រេឡើងវញិ នូវទ្រមង់េ្រ�ច្រសព
ែដលមន្រ�ប់ជេ្រចើន ជមួយនឹងករគំ្រទែផនកថវកិពីមច ស់ជំនួយបរេទស និង
ភន ក់ងរផ្តល់ជំនួយេផ�ង� (Thuon et al., 2007)។ 
 
 យុទធ��ស្តកសិកមម និងទឹក មនទិសេ�កត់បនថយនូវភព្រកី្រក បេងកើននូវ
សន្តិសុខេសប�ង និងករលូត�ស់ែផនកេសដ្ឋកិចច្របកបេ�យនិរន្តរភព។ រហូតមក
ដល់េពលបចចុបបនន យុទធ��ស្តបនេផ្ត តសំខន់េលើទ្រមង់េ្រ�ច្រសពខន តធំ និងមធយម 
ែដលមនទិសេ�សំខន់ស្រមប់ផលិតកមម្រសូវ េដើមបីបំេពញទិសេ�នំអងករេចញ។ 
រ�្ឋ ភិបលកមពុជបនកំណត់ថ កសិកមមនិងករអភិវ��ជនបទ ជបញ្ហ �ទិភពកនុង
កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបីសេ្រមចបននូវករកត់បនថយភព្រកី្រក និងករ
លូត�ស់ែផនកេសដ្ឋកិចច។ ចំណុចពក់ព័នធៃនកសិកមម ចំេពះ�ទិភពេនះ គឺថ 
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្របជពលរដ្ឋកមពុជជង ៨០% រស់េនតំបន់ជនបទ េហើយករ្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិ 
មនមូល�្ឋ ន្រគឹះេលើករងរកសិកមម។  
 
 ្របព័នធេ្រ�ច្រសពខន តតូច (ៃផទដីេ្រ�ច្រសព < ២០០ហិក�)៖  ្របព័នធេនះ 

្រគប់្រគងេ�យករយិល័យធនធនទឹកនិងឧត្តុនិយមថន ក់្រសុក ឬថន ក់េខត្ត
្របសិនេបើ្របព័នធេនះ សថិតេនេ្រចើនជងមួយ្រសុក �មនដំេណើ រករ និង 
្រតូវបន  ែថទំេ�យអនកទទួលផលេ្រកមករ្រតួតពិនិតយរបស់ករយិល័យ 
ធនធនទឹក និងឧត្តុនិយមថន ក់្រសុក)។ 

 ្របព័នធេ្រ�ច្រសពខន តមធយម (ៃផទដីេ្រ�ច្រសពចេន្ល ះពី ២០០ េទ ៥០០ 

ហិក�)៖ ្របព័នធេនះ ្រគប់្រគងេ�យមនទីរធនធនទឹកនិងឧត្តុនិយមេខត្ត ឬ 
េ�យ្រកសួងធនធនទឹកនិងឧត្តុនិយម ្របសិន្របព័នធេនះ សថិតេនេ្រចើន 
ជងមួយេខត្ត។ �សថិតេ្រកមករែថទំរបស់មនទីរធនធនទឹក និង ឧត្តុនិយម 
េខត្ត សហករជមួយ អនកេ្របើ្របស់ និងជួសជុលេ�យ្រកសួងធនធនទឹក 
និងឧត្តុនិយម។  

 ្របព័នធេ្រ�ច្រសពខន តធំ ( > ៥,០០០ហិក�)៖ ្របព័នធេនះ្រតូវបន្រគប់្រគង 

និង ែថទំេ�យ្រកសួងធនធនទឹកនិងឧត្តុនិយម។  
្របភព៖ CDRI ២០០៨ 

 
 មកដល់េពលបចចុបបនន ករវនិិេយគេលើ្របព័នធេ្រ�ច្រសពខន តធំ និងខន តមធយម 
្រតូវបនទទួល�គ ល់ថជករល្អ ែតេនមិនទន់្រគប់្រគន់ទ។ េយង�ម�ក�រ
ចង្អុលទិសសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន ែផនករយុទធ��ស្តអភិវ��ន៍ជតិ និងែផនករ
យុទធ��ស្តអភិវ��ន៍វស័ិយកសិកមម ពណិជជូបនីយកមម និងពិពិធូបនីយកមមកសិកមម 
បនផ្ល ស់ប្តូរទ្រមង់ៃនកសិកមមកមពុជពីកសិកមម ែដលមនមូល�្ឋ នេលើដំ�ំ្រសូវមក 
ជកសិកមមែដលមនមូល�្ឋ នមិនែមន្រសូវ េដើមបីទក់ទញបននូវតៃម្លទីផ�រែដល
្របេសើរជងមុន និងេធ្វើឲយករ្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិបន្របេសើរេឡើង។ ករ�ំបែន្លេន
តំបន់ទំនប ជពិេសសេនរដូវ្របំង្រតូវជួបនឹងកង្វះទឹក និងកង្វះលទធភពទទួល
បនទឹកពីទ្រមង់េ្រ�ច្រសព។ េគលនេយបយ និងករេលើកកមពស់្របព័នធេ្រ�ច
្រសពខន តតូចពី្រសះបុគគល ឬ្រសះសហគមន៍េនមិនទន់មនេនេឡើយ។ េវទិក
កសិករថន ក់ជតិឆន ំ២០១៦ បនេលើកេឡើងពី�រសំខន់ៃន្របព័នធេ្រ�ច្រសពខន តតូច 
ែដលកសិករ�ចទទួលបន េដើមបីេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវផលិតកមមកនុង្រគ�ួរ េឆព ះ

េទដល់សន្តិសុខេសប�ងកនុង្រគួ�រ និង្របក់ចំណូលស្រមប់បេងកើនជីវភពរស់េន
ផងែដរ។  
 
 ផលិតកមមដំ�ំទីផ�រមិនែមន្រសូវកំពុងជួប្របទះនូវកង្វះទឹក ឬទ្រមង់ៃនករ
េ្រ�ច្រសព។ កសិករែដលមនជីវភពធូរធរ បនវនិិេយគេលើករជីក្របព័នធេ្រ�ច
្រសពជ លកខណៈបុគគល េ�យករផ្ល ស់ប្តូរទីជំ�ល ឬ្រជលងភនំ(្រចប់) មកជ�ងស្តុក
ឯកជន។ មួយែផនកករេនះ�ចនំឲយមនករែ្រប្របួលនូវមី្រកូបរ�ិថ ន និងបងកនូវភព
ខ�ត់ទឹក បុ៉ែន្តក៏បេងកើតនូវផលប៉ះពល់អវជិជមនដល់្រគួ�រ្រកី្រក ែដលពឹង�្រស័យេលើ
ទឹកេដើមបីេ្របើ្របស់្របចំៃថង និងករចិញច ឹមសត្វជលកខណៈ្រគួ�រផងែដរ។ មួយែផនក
េទៀត �បនបេងកើតនូវភពអយុត្តិធម៌សងគម ែដលធនធនទឹក�ធរណៈ ្រតូវបន
ែ្របក្ល យជកមមសិទធិឯកជនផ្ត ច់មុខ។ ករអភិវ��្របព័នធេ្រ�ច្រសពខន តតូច និង
អភិបលកិចចទី�ំងស្តុកទឹកធមមជតិឲយបនល្អ្របេសើរជងមុន មន�រសំខន់េដើមបី
រក�បននូវអតថ្របេយជន៍ចំេពះ្រគួ�រកសិករខន តតូច និងសន្តិសុខេសប�ងកនុងតំបន់ 
និងករអភិវ��េសដ្ឋកិចច។  
 
7.3. ករវនិិេយគផទ ល់ពីបរេទស និងករវនិិេយគផទ ល់កនុង្រសុក 
 លំហូរេ�យេសរៃីនករវនិិេយគពី្របេទស��៊ន គឺជសរសរស្តមភៃនសហ
គមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន។ �្រតូវបនរពឹំងទុកថ កមពុជនឹងទទួលបននូវករវនិិេយគ
ផទ ល់ពីបរេទស េដើមបីជំរញុនូវេសដ្ឋកិចចជតិ និងករបេងកើតករងរស្រមប់កម្ល ំងពល
កមមកមពុជ។ រហូតមកដល់េពលបចចុបបនន ៃផទដីជង១�នហិក�្រតូវបនផ្តល់ឲយ្រកុម
ហុ៊នឯកជន រមួទំង្រកុមហុ៊នបរេទស ែដលរពឹំងថនឹងបេងកើតករងរស្រមប់យុវជន
ជនបទែតផទុយេទវញិ �បនបងកនូវទំនស់ដីធ្លីជេ្រចើន ជមួយ្របជសហគមន៍ជនបទ។ 
េលើសពីេនះ ្រកុមហុ៊នជេ្រចើនមិន�ចដំេណើ រករងរបន�មែផនកររបស់ពួកេគេទ។  
 
 េនែខឧសភ ឆន ំ២០១២ នយករដ្ឋម្រន្តីបនេចញនូវបទបញជ ០១បប េដើមបី
ផ្អ កនូវ�ល់ករអនុម័តេលើ�ល់សមបទនដីេសដ្ឋកិចចថមី និងបនអំពវនវឲយមនករ្រតួត 
ពិនិតយេមើលេឡើងវញិនូវ្រកុមហុ៊នដីសមបទនេសដ្ឋកិចចទំង�យែដលមន្រ�ប់2។

                              
2 អឹុម ឈុនលឹម (២០១២)៖ សុនទរកថរបសស់ឯកឧត្តម អឹុម ឈុនលឹម េទសរដ្ឋម្រន្តី និងជរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងែដនដី 
នគរបូនីយកមម និងសំណង់ និងជ្របធន្រកុម្របឹក�េ�លនេយបយដីធ្លី កនុងកិចច្របជំុេលើកទី១៩ របស់
គណៈកមមករស្រមបស្រមួលរ�្ឋ ភិបល ៃដគូអភិវ��ន៏ េនទី្រកុងភនំេពញ ៃថងទី២៦ ែខកញញ  ឆន ំ២០១២។ 



ការត្រៀមខ្លួនរបស់្្រួសារកសិករខ្នា ររូចកម្ពុជា ត្្ោះតៅសមាហរណកម្មសហ្មនត៍សដ្ឋកិច្ចអាសា៊ា ន
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្របជពលរដ្ឋកមពុជជង ៨០% រស់េនតំបន់ជនបទ េហើយករ្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិ 
មនមូល�្ឋ ន្រគឹះេលើករងរកសិកមម។  
 
 ្របព័នធេ្រ�ច្រសពខន តតូច (ៃផទដីេ្រ�ច្រសព < ២០០ហិក�)៖  ្របព័នធេនះ 

្រគប់្រគងេ�យករយិល័យធនធនទឹកនិងឧត្តុនិយមថន ក់្រសុក ឬថន ក់េខត្ត
្របសិនេបើ្របព័នធេនះ សថិតេនេ្រចើនជងមួយ្រសុក �មនដំេណើ រករ និង 
្រតូវបន  ែថទំេ�យអនកទទួលផលេ្រកមករ្រតួតពិនិតយរបស់ករយិល័យ 
ធនធនទឹក និងឧត្តុនិយមថន ក់្រសុក)។ 

 ្របព័នធេ្រ�ច្រសពខន តមធយម (ៃផទដីេ្រ�ច្រសពចេន្ល ះពី ២០០ េទ ៥០០ 

ហិក�)៖ ្របព័នធេនះ ្រគប់្រគងេ�យមនទីរធនធនទឹកនិងឧត្តុនិយមេខត្ត ឬ 
េ�យ្រកសួងធនធនទឹកនិងឧត្តុនិយម ្របសិន្របព័នធេនះ សថិតេនេ្រចើន 
ជងមួយេខត្ត។ �សថិតេ្រកមករែថទំរបស់មនទីរធនធនទឹក និង ឧត្តុនិយម 
េខត្ត សហករជមួយ អនកេ្របើ្របស់ និងជួសជុលេ�យ្រកសួងធនធនទឹក 
និងឧត្តុនិយម។  

 ្របព័នធេ្រ�ច្រសពខន តធំ ( > ៥,០០០ហិក�)៖ ្របព័នធេនះ្រតូវបន្រគប់្រគង 

និង ែថទំេ�យ្រកសួងធនធនទឹកនិងឧត្តុនិយម។  
្របភព៖ CDRI ២០០៨ 

 
 មកដល់េពលបចចុបបនន ករវនិិេយគេលើ្របព័នធេ្រ�ច្រសពខន តធំ និងខន តមធយម 
្រតូវបនទទួល�គ ល់ថជករល្អ ែតេនមិនទន់្រគប់្រគន់ទ។ េយង�ម�ក�រ
ចង្អុលទិសសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន ែផនករយុទធ��ស្តអភិវ��ន៍ជតិ និងែផនករ
យុទធ��ស្តអភិវ��ន៍វស័ិយកសិកមម ពណិជជូបនីយកមម និងពិពិធូបនីយកមមកសិកមម 
បនផ្ល ស់ប្តូរទ្រមង់ៃនកសិកមមកមពុជពីកសិកមម ែដលមនមូល�្ឋ នេលើដំ�ំ្រសូវមក 
ជកសិកមមែដលមនមូល�្ឋ នមិនែមន្រសូវ េដើមបីទក់ទញបននូវតៃម្លទីផ�រែដល
្របេសើរជងមុន និងេធ្វើឲយករ្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិបន្របេសើរេឡើង។ ករ�ំបែន្លេន
តំបន់ទំនប ជពិេសសេនរដូវ្របំង្រតូវជួបនឹងកង្វះទឹក និងកង្វះលទធភពទទួល
បនទឹកពីទ្រមង់េ្រ�ច្រសព។ េគលនេយបយ និងករេលើកកមពស់្របព័នធេ្រ�ច
្រសពខន តតូចពី្រសះបុគគល ឬ្រសះសហគមន៍េនមិនទន់មនេនេឡើយ។ េវទិក
កសិករថន ក់ជតិឆន ំ២០១៦ បនេលើកេឡើងពី�រសំខន់ៃន្របព័នធេ្រ�ច្រសពខន តតូច 
ែដលកសិករ�ចទទួលបន េដើមបីេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវផលិតកមមកនុង្រគ�ួរ េឆព ះ

េទដល់សន្តិសុខេសប�ងកនុង្រគួ�រ និង្របក់ចំណូលស្រមប់បេងកើនជីវភពរស់េន
ផងែដរ។  
 
 ផលិតកមមដំ�ំទីផ�រមិនែមន្រសូវកំពុងជួប្របទះនូវកង្វះទឹក ឬទ្រមង់ៃនករ
េ្រ�ច្រសព។ កសិករែដលមនជីវភពធូរធរ បនវនិិេយគេលើករជីក្របព័នធេ្រ�ច
្រសពជ លកខណៈបុគគល េ�យករផ្ល ស់ប្តូរទីជំ�ល ឬ្រជលងភនំ(្រចប់) មកជ�ងស្តុក
ឯកជន។ មួយែផនកករេនះ�ចនំឲយមនករែ្រប្របួលនូវមី្រកូបរ�ិថ ន និងបងកនូវភព
ខ�ត់ទឹក បុ៉ែន្តក៏បេងកើតនូវផលប៉ះពល់អវជិជមនដល់្រគួ�រ្រកី្រក ែដលពឹង�្រស័យេលើ
ទឹកេដើមបីេ្របើ្របស់្របចំៃថង និងករចិញច ឹមសត្វជលកខណៈ្រគួ�រផងែដរ។ មួយែផនក
េទៀត �បនបេងកើតនូវភពអយុត្តិធម៌សងគម ែដលធនធនទឹក�ធរណៈ ្រតូវបន
ែ្របក្ល យជកមមសិទធិឯកជនផ្ត ច់មុខ។ ករអភិវ��្របព័នធេ្រ�ច្រសពខន តតូច និង
អភិបលកិចចទី�ំងស្តុកទឹកធមមជតិឲយបនល្អ្របេសើរជងមុន មន�រសំខន់េដើមបី
រក�បននូវអតថ្របេយជន៍ចំេពះ្រគួ�រកសិករខន តតូច និងសន្តិសុខេសប�ងកនុងតំបន់ 
និងករអភិវ��េសដ្ឋកិចច។  
 
7.3. ករវនិិេយគផទ ល់ពីបរេទស និងករវនិិេយគផទ ល់កនុង្រសុក 
 លំហូរេ�យេសរៃីនករវនិិេយគពី្របេទស��៊ន គឺជសរសរស្តមភៃនសហ
គមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន។ �្រតូវបនរពឹំងទុកថ កមពុជនឹងទទួលបននូវករវនិិេយគ
ផទ ល់ពីបរេទស េដើមបីជំរញុនូវេសដ្ឋកិចចជតិ និងករបេងកើតករងរស្រមប់កម្ល ំងពល
កមមកមពុជ។ រហូតមកដល់េពលបចចុបបនន ៃផទដីជង១�នហិក�្រតូវបនផ្តល់ឲយ្រកុម
ហុ៊នឯកជន រមួទំង្រកុមហុ៊នបរេទស ែដលរពឹំងថនឹងបេងកើតករងរស្រមប់យុវជន
ជនបទែតផទុយេទវញិ �បនបងកនូវទំនស់ដីធ្លីជេ្រចើន ជមួយ្របជសហគមន៍ជនបទ។ 
េលើសពីេនះ ្រកុមហុ៊នជេ្រចើនមិន�ចដំេណើ រករងរបន�មែផនកររបស់ពួកេគេទ។  
 
 េនែខឧសភ ឆន ំ២០១២ នយករដ្ឋម្រន្តីបនេចញនូវបទបញជ ០១បប េដើមបី
ផ្អ កនូវ�ល់ករអនុម័តេលើ�ល់សមបទនដីេសដ្ឋកិចចថមី និងបនអំពវនវឲយមនករ្រតួត 
ពិនិតយេមើលេឡើងវញិនូវ្រកុមហុ៊នដីសមបទនេសដ្ឋកិចចទំង�យែដលមន្រ�ប់2។

                              
2 អឹុម ឈុនលឹម (២០១២)៖ សុនទរកថរបសស់ឯកឧត្តម អឹុម ឈុនលឹម េទសរដ្ឋម្រន្តី និងជរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងែដនដី 
នគរបូនីយកមម និងសំណង់ និងជ្របធន្រកុម្របឹក�េ�លនេយបយដីធ្លី កនុងកិចច្របជំុេលើកទី១៩ របស់
គណៈកមមករស្រមបស្រមួលរ�្ឋ ភិបល ៃដគូអភិវ��ន៏ េនទី្រកុងភនំេពញ ៃថងទី២៦ ែខកញញ  ឆន ំ២០១២។ 
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េយង�មបទប�ជ ០១បប ដីសមបទនេសដ្ឋកិចចទំង�យ�ែដលមិន្រសបនឹង
ចបប់ កិចចសនយទំងេនះនឹង្រតូវរបឹអូស (�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ ឆន ំ២០១២)។ េនែខ
កកក� ឆន ំ២០១៥ �ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជបន្របកសថ ្រកុមហុ៊នដីសមបទនេសដ្ឋកិចច
ចំនួន១៦ សថិតេនេ្រកមករេសើេរ ើេឡើងវញិ េហើយដីសមបទនេសដ្ឋកិចចែដលមនរយៈ
េពលជួលេ្រចើនជង៧០ឆន ំ ្រតូវបនកត់បនថយមកេន្រតឹម៥០ឆន ំ (Taing Vida., 2015)។ 
 
 ផទុយេទវញិ កសិករេធ្វើែ្រសខន តតូច ែដលសថិតេ្រកមករគំ្រទរបស់ប�្ត ញ
កសិករនិងធមមជតិ និងមជឈមណ្ឌ លសិក�និងអភិវ��ន៍កសិកមមកមពុជ (េស�ក) 
បនេកៀងគរនូវធនធនរបស់ខ្លួន េដើមបីវនិិេយគេលើេ�ងម៉សីុនកិន្រសូវ េ�យមន
ស្តង់�រអន្តរជតិ ស្រមប់ករនំេចញេទបរេទស។ រហូតមកដល់េពលបចចុបបនន េ�ង
ម៉សីុនកិន្រសូវចំនួន០៧្រតូវបនតេម្លើង និងកំពុងែតដំេណើ រករ។ គួរកត់សមគ ល់ថ 
េស�កបនស្រមបស្រមួលករ្របជំុជមួយសមគមកសិករ និងថន ក់ដឹកនំសហគមន៍ 
កសិកមមមកពី្រសុកចំនួន៦០ ែដលសថិតេនេ្រកមឆ័្រតរបស់ប�្ត ញកសិករ និងធមមជតិ 
េដើមបីបេងកើតនូវសហគមន៍េ�ងម៉សីុនកិន្រសូវ។ ចបប់ែដលបនេរៀបចំបនកំណត់ថ 
ចំនួនេ�ងម៉សីុនកិន្រសូវនឹង្រតូវបេងកើតេឡើង �្រស័យេលើមូលនិធិែដលបនេកៀងគរ
េចញពីសមជិកថន ក់្រសុកនីមួយៗ។ េលើសពីេនះ សហគមន៍ថន ក់្រសុក�ែដល
�ចេកៀងគរថវកិបនេ្រចើនជងេគពីសមជិករបស់ខ្លួន នឹង្រតូវផ្តល់�ទិភពទទួល
បនថវកិ េដើមបី�ងសង់េ�ងម៉សីុន្រសូវកនុង្រសុករបស់ពួកគត់។ ្របក់ចំេណញ
ែដលទទួលបនពី�ជីវកមមេ�ងម៉សីុន្រសូវេនះ បនេធ្វើករែបងែចកកនុងចំេ�ម
សមជិកសហគមន៍ថន ក់្រសុកទំង៦០ �្រស័យ�មចំនួនភគហុ៊នរបស់ពួកេគ។ គួរ
កត់សមគ ល់ថ ករេកៀងគរមូលនិធិនឹង្រតូវេធ្វើេឡើងជបន្តបនទ ប់េរៀង�ល់ឆន ំ េហើយ
សហគមន៍េ�ងម៉សីុន្រសូវបនទ ប់េផ�ងេទៀត ្រតូវបនរពឹំងទុកថនឹង្រតូវបនបេងកើត
េឡើង�មរយៈចបប់ដូចគន េនះ។ 
 
 ដូេចនះ�មន�រសំខន់�ស់ េដើមបីផ្តល់នូវតៃម្ល និងគំ្រទតួនទីរបស់្រគួ�រ
កសិករខន តតូច េនកនុងកិចចអភិវ��កសិកមម រមួទំងករអភិវ��េសដ្ឋកិចចសហគមន៍ 
និងករចូលរមួចំែណកចំេពះេសដ្ឋកិចចជតិ។ េនដំ�ក់កលេនះ ទីភន ក់�ររ�្ឋ ភិបល 
ជពិេសស អគគនយក�្ឋ នកសិកមម បនផ្តល់នូវ្រកបខណ្ឌ គតិយុត្ត ដូចជចបប់ស្តីពី
សហគមន៍កសិកមម និងអនុ្រកឹតយស្តីពីករេធ្វើកសិកមម�មកិចចសនយដល់កសិករ េដើមបី
បេងកើតជសហគមន៍កសិកមម និងេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវ�ជីវកមមកសិកមម។ សហគមន៍

កសិកមមចំនួន៥៥៦ ្រតូវបនបេងកើតេឡើង េហើយបចចុបបននកំពុងមនដំេណើ រករ3។ 
បចចុបបនន អគគនយក�្ឋ នកសិកមម កំពុងដំេណើ រករេរៀបចំ�ក�របណ្តុ ះប�្ត លេគល
ចំនួន២គឺ៖ ១) ករបណ្តុ ះប�្ត ល្រគូបេងគ លសហគមន៍កសិកមម និង២) �ក�របណ្តុ ះ
ប�្ត ល េដើមបីក�ងសមតថភពសហគមន៍កសិកមម។ អគគនយក�្ឋ នកសិកមម មន
ែផនករកនុងករបេងកើតមជឈមណ្ឌ លបណ្តុ ះប�្ត លថន ក់ឃំុ កនុងឃំុទំងអស់េនកមពុជ 
និង�ក់ឲយមន្រគូបេងគ ល/អនកស្រមបស្រមួលសហគមន៍កសិកមមចំនួន ០២ នក់កនុង 
១ ឃំុ េដើមបីផ្តល់េស�កមមទក់ទងនឹងសហគមន៍កសិកមមទូទំង្របេទស។ 
 
7.4. បេចចកេទសកសិកមម និងទីផ�រ 
 ដូចែដលបនបង្ហ ញ េនកនុងែផនករយុទធ��ស្តអភិវ��ន៍ជតិ ២០១៤-
២០១៨ ទំេនើបកមមមនន័យថ មេធយបយមួយេដើមបីេលើកកមពស់ផលិតភព �ម
រយៈករបេងកើនករេ្របើ្របស់ឧបករណ៍េ្រគ�ងយន្ត ្របព័នធេ្រ�ច្រសព ពូជែដលបន
ែកលម្អ ករេ្របើ្របស់នូវធតុចូលគីមី និងករអនុវត្តបេចចកេទសែដលបនែកលម្អជ
េដើម។ រហូតមកដល់បចចុបបនន កសិករបនទទួលយកនូវឧបករណ៍េ្រគ�ងយន្ត ដូចជ 
្រ�ក់ទ័រស្រមប់ករភជួរ�ស់ និងដឹកជញជូ នផលិតផល និងធតុចូលកសិកមម។ ដូេចនះ 
��ចេធ្វើឲយកសិកមម្រតូវករកម្ល ំងពលកមមមនុស�តិចជងមុន។ រ�្ឋ ភិបលបនផ្តល់
នូវករគំ្រទែផនកចបប់ និងនីតិវធីិកនុងករនំចូលនូវធតុចូលកសិកមមដូចជ ជី អ័រមូ៉ន 
ថន ំសម្ល ប់សត្វល្អិត ្រគប់ពូជ រមួនឹងឧបករណ៍ដូចជ ្រ�ក់ទ័រ ម៉សីុនបញ់ថន ំ។ល។ 
កនុងេពលបចចុបបនន ជមួយនឹងលទធភព�ចេ្របើ្របស់បនេស�អីុនេធើែណត �ក�រ
បេចចកេទសជេ្រចើន ឬវេីដអូឃ្លីបខ្លីៗស្តីពីកសិកមម �ចរកបន�ម្របព័នធអន�ញ 
និងករែចករែំលកផងែដរ�ម្របព័នធេហ្វសបុ៊ក។ េទះយ៉ង�ក្តី ឧបករណ៍ទំងេនះ
�ចទទួលបន និងផ្តល់អតថ្របេយជន៍ភគេ្រចើន ែតកនុងចំេ�មកសិករែដលបន
ទទួលករអប់រ ំឬម្រន្តីជំនញបុ៉េ�្ណ ះ។ ្រគួ�រកសិករខន តតូចែដលមនវបបធម៌េន
មនក្រមិត មិន�ចទទួលបននិងទទួលអតថ្របេយជន៍ពីសមភ រៈទំងេនះេទ។  
 
 អនកផ្តល់ព័ត៌មនសំខន់ៗថន ក់ជតិ បនែចករែំលកនូវគំនិតអំពី្របព័នធ�ំុញុំៃន 
ករគំ្រទ ចំេពះ្រគួ�រកសិករខន តតូចែដលរមួមនទំងបញ្ហ ្របឈម និងក្តីសងឃឹម។ 

                              
3សិកខ ��៖ វស័ិយកសិកមមកមពុជ៖ ភពរចួេ្រសចបច់ ស្រមប់សហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន ២០១៥ 
និងតេទៃថងមុខ េនស�្ឋ គរសុខ នទី្រកុងភនំេពញ ៃថងទី២៤ ែខមីន ឆន ំ២០១៥។ 
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េយង�មបទប�ជ ០១បប ដីសមបទនេសដ្ឋកិចចទំង�យ�ែដលមិន្រសបនឹង
ចបប់ កិចចសនយទំងេនះនឹង្រតូវរបឹអូស (�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ ឆន ំ២០១២)។ េនែខ
កកក� ឆន ំ២០១៥ �ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជបន្របកសថ ្រកុមហុ៊នដីសមបទនេសដ្ឋកិចច
ចំនួន១៦ សថិតេនេ្រកមករេសើេរ ើេឡើងវញិ េហើយដីសមបទនេសដ្ឋកិចចែដលមនរយៈ
េពលជួលេ្រចើនជង៧០ឆន ំ ្រតូវបនកត់បនថយមកេន្រតឹម៥០ឆន ំ (Taing Vida., 2015)។ 
 
 ផទុយេទវញិ កសិករេធ្វើែ្រសខន តតូច ែដលសថិតេ្រកមករគំ្រទរបស់ប�្ត ញ
កសិករនិងធមមជតិ និងមជឈមណ្ឌ លសិក�និងអភិវ��ន៍កសិកមមកមពុជ (េស�ក) 
បនេកៀងគរនូវធនធនរបស់ខ្លួន េដើមបីវនិិេយគេលើេ�ងម៉សីុនកិន្រសូវ េ�យមន
ស្តង់�រអន្តរជតិ ស្រមប់ករនំេចញេទបរេទស។ រហូតមកដល់េពលបចចុបបនន េ�ង
ម៉សីុនកិន្រសូវចំនួន០៧្រតូវបនតេម្លើង និងកំពុងែតដំេណើ រករ។ គួរកត់សមគ ល់ថ 
េស�កបនស្រមបស្រមួលករ្របជំុជមួយសមគមកសិករ និងថន ក់ដឹកនំសហគមន៍ 
កសិកមមមកពី្រសុកចំនួន៦០ ែដលសថិតេនេ្រកមឆ័្រតរបស់ប�្ត ញកសិករ និងធមមជតិ 
េដើមបីបេងកើតនូវសហគមន៍េ�ងម៉សីុនកិន្រសូវ។ ចបប់ែដលបនេរៀបចំបនកំណត់ថ 
ចំនួនេ�ងម៉សីុនកិន្រសូវនឹង្រតូវបេងកើតេឡើង �្រស័យេលើមូលនិធិែដលបនេកៀងគរ
េចញពីសមជិកថន ក់្រសុកនីមួយៗ។ េលើសពីេនះ សហគមន៍ថន ក់្រសុក�ែដល
�ចេកៀងគរថវកិបនេ្រចើនជងេគពីសមជិករបស់ខ្លួន នឹង្រតូវផ្តល់�ទិភពទទួល
បនថវកិ េដើមបី�ងសង់េ�ងម៉សីុន្រសូវកនុង្រសុករបស់ពួកគត់។ ្របក់ចំេណញ
ែដលទទួលបនពី�ជីវកមមេ�ងម៉សីុន្រសូវេនះ បនេធ្វើករែបងែចកកនុងចំេ�ម
សមជិកសហគមន៍ថន ក់្រសុកទំង៦០ �្រស័យ�មចំនួនភគហុ៊នរបស់ពួកេគ។ គួរ
កត់សមគ ល់ថ ករេកៀងគរមូលនិធិនឹង្រតូវេធ្វើេឡើងជបន្តបនទ ប់េរៀង�ល់ឆន ំ េហើយ
សហគមន៍េ�ងម៉សីុន្រសូវបនទ ប់េផ�ងេទៀត ្រតូវបនរពឹំងទុកថនឹង្រតូវបនបេងកើត
េឡើង�មរយៈចបប់ដូចគន េនះ។ 
 
 ដូេចនះ�មន�រសំខន់�ស់ េដើមបីផ្តល់នូវតៃម្ល និងគំ្រទតួនទីរបស់្រគួ�រ
កសិករខន តតូច េនកនុងកិចចអភិវ��កសិកមម រមួទំងករអភិវ��េសដ្ឋកិចចសហគមន៍ 
និងករចូលរមួចំែណកចំេពះេសដ្ឋកិចចជតិ។ េនដំ�ក់កលេនះ ទីភន ក់�ររ�្ឋ ភិបល 
ជពិេសស អគគនយក�្ឋ នកសិកមម បនផ្តល់នូវ្រកបខណ្ឌ គតិយុត្ត ដូចជចបប់ស្តីពី
សហគមន៍កសិកមម និងអនុ្រកឹតយស្តីពីករេធ្វើកសិកមម�មកិចចសនយដល់កសិករ េដើមបី
បេងកើតជសហគមន៍កសិកមម និងេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវ�ជីវកមមកសិកមម។ សហគមន៍

កសិកមមចំនួន៥៥៦ ្រតូវបនបេងកើតេឡើង េហើយបចចុបបននកំពុងមនដំេណើ រករ3។ 
បចចុបបនន អគគនយក�្ឋ នកសិកមម កំពុងដំេណើ រករេរៀបចំ�ក�របណ្តុ ះប�្ត លេគល
ចំនួន២គឺ៖ ១) ករបណ្តុ ះប�្ត ល្រគូបេងគ លសហគមន៍កសិកមម និង២) �ក�របណ្តុ ះ
ប�្ត ល េដើមបីក�ងសមតថភពសហគមន៍កសិកមម។ អគគនយក�្ឋ នកសិកមម មន
ែផនករកនុងករបេងកើតមជឈមណ្ឌ លបណ្តុ ះប�្ត លថន ក់ឃំុ កនុងឃំុទំងអស់េនកមពុជ 
និង�ក់ឲយមន្រគូបេងគ ល/អនកស្រមបស្រមួលសហគមន៍កសិកមមចំនួន ០២ នក់កនុង 
១ ឃំុ េដើមបីផ្តល់េស�កមមទក់ទងនឹងសហគមន៍កសិកមមទូទំង្របេទស។ 
 
7.4. បេចចកេទសកសិកមម និងទីផ�រ 
 ដូចែដលបនបង្ហ ញ េនកនុងែផនករយុទធ��ស្តអភិវ��ន៍ជតិ ២០១៤-
២០១៨ ទំេនើបកមមមនន័យថ មេធយបយមួយេដើមបីេលើកកមពស់ផលិតភព �ម
រយៈករបេងកើនករេ្របើ្របស់ឧបករណ៍េ្រគ�ងយន្ត ្របព័នធេ្រ�ច្រសព ពូជែដលបន
ែកលម្អ ករេ្របើ្របស់នូវធតុចូលគីមី និងករអនុវត្តបេចចកេទសែដលបនែកលម្អជ
េដើម។ រហូតមកដល់បចចុបបនន កសិករបនទទួលយកនូវឧបករណ៍េ្រគ�ងយន្ត ដូចជ 
្រ�ក់ទ័រស្រមប់ករភជួរ�ស់ និងដឹកជញជូ នផលិតផល និងធតុចូលកសិកមម។ ដូេចនះ 
��ចេធ្វើឲយកសិកមម្រតូវករកម្ល ំងពលកមមមនុស�តិចជងមុន។ រ�្ឋ ភិបលបនផ្តល់
នូវករគំ្រទែផនកចបប់ និងនីតិវធីិកនុងករនំចូលនូវធតុចូលកសិកមមដូចជ ជី អ័រមូ៉ន 
ថន ំសម្ល ប់សត្វល្អិត ្រគប់ពូជ រមួនឹងឧបករណ៍ដូចជ ្រ�ក់ទ័រ ម៉សីុនបញ់ថន ំ។ល។ 
កនុងេពលបចចុបបនន ជមួយនឹងលទធភព�ចេ្របើ្របស់បនេស�អីុនេធើែណត �ក�រ
បេចចកេទសជេ្រចើន ឬវេីដអូឃ្លីបខ្លីៗស្តីពីកសិកមម �ចរកបន�ម្របព័នធអន�ញ 
និងករែចករែំលកផងែដរ�ម្របព័នធេហ្វសបុ៊ក។ េទះយ៉ង�ក្តី ឧបករណ៍ទំងេនះ
�ចទទួលបន និងផ្តល់អតថ្របេយជន៍ភគេ្រចើន ែតកនុងចំេ�មកសិករែដលបន
ទទួលករអប់រ ំឬម្រន្តីជំនញបុ៉េ�្ណ ះ។ ្រគួ�រកសិករខន តតូចែដលមនវបបធម៌េន
មនក្រមិត មិន�ចទទួលបននិងទទួលអតថ្របេយជន៍ពីសមភ រៈទំងេនះេទ។  
 
 អនកផ្តល់ព័ត៌មនសំខន់ៗថន ក់ជតិ បនែចករែំលកនូវគំនិតអំពី្របព័នធ�ំុញុំៃន 
ករគំ្រទ ចំេពះ្រគួ�រកសិករខន តតូចែដលរមួមនទំងបញ្ហ ្របឈម និងក្តីសងឃឹម។ 

                              
3សិកខ ��៖ វស័ិយកសិកមមកមពុជ៖ ភពរចួេ្រសចបច់ ស្រមប់សហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន ២០១៥ 
និងតេទៃថងមុខ េនស�្ឋ គរសុខ នទី្រកុងភនំេពញ ៃថងទី២៤ ែខមីន ឆន ំ២០១៥។ 
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ករគំ្រទបេចចកេទស�ចជួយពួកគត់បេងកើនផលិតភពកសិកមម។ េទះយ៉ង�ក្តី �
្រគន់ែតជចំណុចចប់េផ្តើមេនេឡើយ ករតភជ ប់ពួកគត់េទកន់ទីផ�រ េដើមបីេធ្វើ
ពណិជជកមមផលិតផលរបស់ពួកគត់ គឺជជំ�នមួយេផ�ងេទៀត េដើមបីេលើកកមពស់
េសដ្ឋកិចច្រគួ�ររបស់ពួកគត់។ ករតភជ ប់កសិករេទកន់ទីផ�រមនន័យថ ជករ
កំណត់នូវែបបែផនៃនករផគត់ផគង់េដើមបីធនថ កសិករទទួលបនអតថ្របេយជន៍ជ
បន្តបនទ ប់ពីផលិតកមមកសិកមមរបស់ពួកគត់។ ករេធ្វើែផនករផលិតកមម និងករផ្តល់
ជំនញៃនករេរៀបចំដល់អនកផលិត មន�រសំខន់បំផុត េដើមបីជួយបេងកើនលទធភព
ទទួលបនទីផ�រ។   
 
 �្រតូវបនេគេជឿថ េដើមបីបេងកើនផលិតកមម និងែថរក�នូវអតថ្របេយជន៍ ករ
តភជ ប់កសិករេទកន់ទីផ�រ គួរ្រតូវបនព្រងីកពីទីផ�រកនុងតំបន់ េទទីផ�រេនទី្រកុង 
និងបនទ ប់មក េទកន់ទីផ�រនំេចញ។ កនុងកិចចេនះមិន្រតឹមែតចំបច់្រតូវបេងកើនទំហំៃន 
ករលក់បុ៉េ�្ណ ះេទ ែតគុណភព និងភពជក់�ក់ៃនផលិតផលក៏្រតូវធនផងែដរ។ 
អនកផលិត្រតវូេគរពនូវចបប់�ជីវកមម ដូចជបរមិណ េពលេវ�ផគត់ផគង់ គុណភព 
និងត្រមូវករជក់�ក់ជេដើម។  
 
 ករផ�រភជ ប់្រគួ�រកសិករខន តតូច បនក្ល យជ្របធនបទេពញនិយម ៃន
ចំ�ប់�រមមណ៍កនុងករអភិវ�� បនទ ប់ពីករេចញនូវរបយករៃនវ��ភពពិភពេ�ក 
កនុងឆន ំ២០០៨។ របយករណ៍បនគូសបញជ ក់ថ េដើមបីកត់បនថយភព្រកី្រកេនកនុង
្របេទសកំពុងអភិវ��ន៍ �ជករចំបច់ែដល្រតូវផ�រភជ ប់កសិករេទកន់ទីផ�រ។ 
ចប់�ំងពីេពលេនះមក គេ្រមងអភិវ��ន៍ជេ្រចើនព�យម�ក់បញចូ លនូវ "ករត
ភជ ប់កសិករេទកន់ទីផ�រ" េនកនុងគេ្រមងេសនើសំុរបស់ពួកេគ។ េទះយ៉ង�ក្តី 
េដើមបីទទួលបនេជគជ័យ េនកនុងករភជ ប់កសិករេទកន់ទីផ�រ �ទមទរនូវករ
េរៀបចំជលកខណៈយុទធ��ស្ត។ ករេ្រជើសេរ ើស្របេភទមុខដំ�ំ េដើមបីែណនំេទ
កន់ទីផ�រគឺជតថភពគន្លឹះៃនយុទធ��ស្តមួយ េដើមបីចូលេទកន់ទីផ�របន។  
 
 យុទធ��ស្តទីផ�រ ២្របេភទ ្រតូវបនកត់សមគ ល់ៈ ចង្វ ក់�កល និងចង្វ ក់
្របមូលផ្តុំពីមូល�្ឋ ន៖ 
 
 យទុធ��ស្តចង្វ ក់្របមូលផ្តុំពីមូល�្ឋ ន៖យុទធ��ស្តេនះ ្រតូវបនបេងកើតេឡើង 
េ�យអនក��វ្រជវៃនវទិ��ថ ន��វ្រជវជតិ េក�្រត��ស្ត (INRA) និងមជឈមណ្ឌ ល

សហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ ស្រមប់ករ្ររវ្រជវេដើមបីអភិវ��ន៍កសិកមម (CIRAD)។  
យុទធរ�ស្តចង្វ ក់្របមូលផ្តុំពីមូល�្ឋ នមន្របភពេដើម េចញមកពីករ្ររវ្រជវែផនក
បេចចកេទសកសិកមម។ យុទធរ�ស្តេនះ េផ្ត តសំខន់េលើ្របព័នធផលិតកមមកនុង្រសុក 
េហើយែដល្របព័នធេនះ ទទួលរងឥទធិពល ពីរថ ប័នរធរណៈ (Raikes et all., 2000)។ 
ឧទហរណ៍ េនេពលរ�្ឋ ភិបល ចុះកិចច្រពមេ្រព�ង នំេចញនូវផលិតផលកសិកមម
ជក់�ក់�មួយកនុងបរមិណេ្រចើន ��ំបច់្រតូវធននូវករផ្តល់នូវ ផលិតផល
ទំងេនះ។ េហតុដូេចនះ អនកផលិតធំៗភគេ្រចើននឹងចុះកុង្រ�បន្ត ឬចូលរមួេដើមបី
ផលិតនូវផលិតផលនំេចញទំងេនះ �មបរមិណ្រតូវករ ខណៈែដលអនកផលិត
តូចៗ(កសិករ) ក្រមមនឱកស ផគត់ផគង់នូវផលិតផលកនុងចំនួនេ្រចើនដូេចនះ។ េលើសពី
េនះ ករវភិគពីចង្វ ក់្របមូលផ្តុំពីមូល�្ឋ ន �ក់បញចូ លទំង្រទឹស្តីប�្ត ញសងគម ស្រមប់ 
យុទធរ�ស្តទូលំទូ�យ ៃនទំនក់ទំនងសងគម និងអន្តរករេនះ។ យុទធរ�ស្តទីផ�រ
េនះ ក៏មនេគលបំណងករងនូវទំនក់ទំនងសងគមរងឹមំ កនុងចំេ�ម្រកុមអនកផលិត 
េដើមបីេធ្វើករពិនិតយេផទ�ងផទ ត់ និងទំនក់ទំនងជមួយអតិថិជន េដើមបីករងនូវទំនុក
ចិត្តកនុងរង្វង់អនកផលិត េដើមបីទទួលបនតៃម្លទីផ�រខពស់ជងផលិតផលធមម�។ េនះ
ត្រមូវឲយមនករវភិគេ�យេផ្ត តេលើ្របេភទមុខទំនិញ ែដលយុទធរ�ស្តទីផ�រេនះ
មនលកខណៈសម្រសបបំផុត។ 

 រហូតមកដល់េពលេនះ េស�ក បនេធ្វើករេលើកកមពស់ ផលិតកមមអងករសរ ី
�ងគេ�យេជគជ័យ េ�យររេគបនកំណត់នូវតៃម្លធន និង្រពមេ្រព�ងទិញ
ផលិតផល កនុងបរមិណជក់�ក់�មួយស្រមប់ករែកៃចន និងផគត់ផគង់េទកន់
ទីផ�រកនុង្រសុក និងទីផ�រនំេចញ។ េលើសពីេនះ វទិយរថ ន្ររវ្រជវ និងករ
អភិវ��ជនបទកមពុជ (អងគករ  CIRD) ក៏បនេធ្វើករជមួយកសិករ�ំេ្រមច និងេរៀបចំ
្រកុមផលិត េ�យអនុវត្តន៍�មយុទធរ�ស្តចង្វ ក់ទីផ�រ្របមូលផ្តុំពីមូល�្ឋ ន។ ពួកេគ
បនេរៀបចំកិចចករ េដើមបីទទួលបនវញិញ បនប្រតបញជ ក់ផលិតផលសមគ ល់ភូមិរ�ស្ត 
ស្រមប់េ្រមចកំពត។ េ្រមចកំពត មនេករ ្តិ៍េឈម ះល្អ ទំងេនេលើទីផ�រកនុង្រសុក និង
ទីផ�រនំេចញ ជពិេសសទីផ�រអឺរ ៉បុ។ ជមួយនឹងេករ ្តិ៍េឈម ះេនះ អនកេធ្វើករនំេចញ 
បនទក់ទងជមួយ្រកុមផលិតេ្រមចកំពត និងេរៀបចំកិចចសនយស្រមប់ទីផ�រនំេចញ។  
 
 យុទធរ�ស្តចង្វ ក់ទីផ�ររកលក យុទធរ�ស្តចង្វ ក់រកល្រតូវបនអភិវ��ន៍ 
េឡើងេ�យេ�ក Gary Gereffi និង មនុស�មួយចំនួនេទៀត កនុងេសដ្ឋកិចចនេយបយ
ៃនកររពឹំងករអភិវ��  (Gereffi,  1999)។ ករវភិគពីយុទធរ�ស្តចង្វ ក់រកល ្រតូវ
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ករគំ្រទបេចចកេទស�ចជួយពួកគត់បេងកើនផលិតភពកសិកមម។ េទះយ៉ង�ក្តី �
្រគន់ែតជចំណុចចប់េផ្តើមេនេឡើយ ករតភជ ប់ពួកគត់េទកន់ទីផ�រ េដើមបីេធ្វើ
ពណិជជកមមផលិតផលរបស់ពួកគត់ គឺជជំ�នមួយេផ�ងេទៀត េដើមបីេលើកកមពស់
េសដ្ឋកិចច្រគួ�ររបស់ពួកគត់។ ករតភជ ប់កសិករេទកន់ទីផ�រមនន័យថ ជករ
កំណត់នូវែបបែផនៃនករផគត់ផគង់េដើមបីធនថ កសិករទទួលបនអតថ្របេយជន៍ជ
បន្តបនទ ប់ពីផលិតកមមកសិកមមរបស់ពួកគត់។ ករេធ្វើែផនករផលិតកមម និងករផ្តល់
ជំនញៃនករេរៀបចំដល់អនកផលិត មន�រសំខន់បំផុត េដើមបីជួយបេងកើនលទធភព
ទទួលបនទីផ�រ។   
 
 �្រតូវបនេគេជឿថ េដើមបីបេងកើនផលិតកមម និងែថរក�នូវអតថ្របេយជន៍ ករ
តភជ ប់កសិករេទកន់ទីផ�រ គួរ្រតូវបនព្រងីកពីទីផ�រកនុងតំបន់ េទទីផ�រេនទី្រកុង 
និងបនទ ប់មក េទកន់ទីផ�រនំេចញ។ កនុងកិចចេនះមិន្រតឹមែតចំបច់្រតូវបេងកើនទំហំៃន 
ករលក់បុ៉េ�្ណ ះេទ ែតគុណភព និងភពជក់�ក់ៃនផលិតផលក៏្រតូវធនផងែដរ។ 
អនកផលិត្រតវូេគរពនូវចបប់�ជីវកមម ដូចជបរមិណ េពលេវ�ផគត់ផគង់ គុណភព 
និងត្រមូវករជក់�ក់ជេដើម។  
 
 ករផ�រភជ ប់្រគួ�រកសិករខន តតូច បនក្ល យជ្របធនបទេពញនិយម ៃន
ចំ�ប់�រមមណ៍កនុងករអភិវ�� បនទ ប់ពីករេចញនូវរបយករៃនវ��ភពពិភពេ�ក 
កនុងឆន ំ២០០៨។ របយករណ៍បនគូសបញជ ក់ថ េដើមបីកត់បនថយភព្រកី្រកេនកនុង
្របេទសកំពុងអភិវ��ន៍ �ជករចំបច់ែដល្រតូវផ�រភជ ប់កសិករេទកន់ទីផ�រ។ 
ចប់�ំងពីេពលេនះមក គេ្រមងអភិវ��ន៍ជេ្រចើនព�យម�ក់បញចូ លនូវ "ករត
ភជ ប់កសិករេទកន់ទីផ�រ" េនកនុងគេ្រមងេសនើសំុរបស់ពួកេគ។ េទះយ៉ង�ក្តី 
េដើមបីទទួលបនេជគជ័យ េនកនុងករភជ ប់កសិករេទកន់ទីផ�រ �ទមទរនូវករ
េរៀបចំជលកខណៈយុទធ��ស្ត។ ករេ្រជើសេរ ើស្របេភទមុខដំ�ំ េដើមបីែណនំេទ
កន់ទីផ�រគឺជតថភពគន្លឹះៃនយុទធ��ស្តមួយ េដើមបីចូលេទកន់ទីផ�របន។  
 
 យុទធ��ស្តទីផ�រ ២្របេភទ ្រតូវបនកត់សមគ ល់ៈ ចង្វ ក់�កល និងចង្វ ក់
្របមូលផ្តុំពីមូល�្ឋ ន៖ 
 
 យទុធ��ស្តចង្វ ក់្របមូលផ្តុំពីមូល�្ឋ ន៖យុទធ��ស្តេនះ ្រតូវបនបេងកើតេឡើង 
េ�យអនក��វ្រជវៃនវទិ��ថ ន��វ្រជវជតិ េក�្រត��ស្ត (INRA) និងមជឈមណ្ឌ ល

សហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ ស្រមប់ករ្ររវ្រជវេដើមបីអភិវ��ន៍កសិកមម (CIRAD)។  
យុទធរ�ស្តចង្វ ក់្របមូលផ្តុំពីមូល�្ឋ នមន្របភពេដើម េចញមកពីករ្ររវ្រជវែផនក
បេចចកេទសកសិកមម។ យុទធរ�ស្តេនះ េផ្ត តសំខន់េលើ្របព័នធផលិតកមមកនុង្រសុក 
េហើយែដល្របព័នធេនះ ទទួលរងឥទធិពល ពីរថ ប័នរធរណៈ (Raikes et all., 2000)។ 
ឧទហរណ៍ េនេពលរ�្ឋ ភិបល ចុះកិចច្រពមេ្រព�ង នំេចញនូវផលិតផលកសិកមម
ជក់�ក់�មួយកនុងបរមិណេ្រចើន ��ំបច់្រតូវធននូវករផ្តល់នូវ ផលិតផល
ទំងេនះ។ េហតុដូេចនះ អនកផលិតធំៗភគេ្រចើននឹងចុះកុង្រ�បន្ត ឬចូលរមួេដើមបី
ផលិតនូវផលិតផលនំេចញទំងេនះ �មបរមិណ្រតូវករ ខណៈែដលអនកផលិត
តូចៗ(កសិករ) ក្រមមនឱកស ផគត់ផគង់នូវផលិតផលកនុងចំនួនេ្រចើនដូេចនះ។ េលើសពី
េនះ ករវភិគពីចង្វ ក់្របមូលផ្តុំពីមូល�្ឋ ន �ក់បញចូ លទំង្រទឹស្តីប�្ត ញសងគម ស្រមប់ 
យុទធរ�ស្តទូលំទូ�យ ៃនទំនក់ទំនងសងគម និងអន្តរករេនះ។ យុទធរ�ស្តទីផ�រ
េនះ ក៏មនេគលបំណងករងនូវទំនក់ទំនងសងគមរងឹមំ កនុងចំេ�ម្រកុមអនកផលិត 
េដើមបីេធ្វើករពិនិតយេផទ�ងផទ ត់ និងទំនក់ទំនងជមួយអតិថិជន េដើមបីករងនូវទំនុក
ចិត្តកនុងរង្វង់អនកផលិត េដើមបីទទួលបនតៃម្លទីផ�រខពស់ជងផលិតផលធមម�។ េនះ
ត្រមូវឲយមនករវភិគេ�យេផ្ត តេលើ្របេភទមុខទំនិញ ែដលយុទធរ�ស្តទីផ�រេនះ
មនលកខណៈសម្រសបបំផុត។ 

 រហូតមកដល់េពលេនះ េស�ក បនេធ្វើករេលើកកមពស់ ផលិតកមមអងករសរ ី
�ងគេ�យេជគជ័យ េ�យររេគបនកំណត់នូវតៃម្លធន និង្រពមេ្រព�ងទិញ
ផលិតផល កនុងបរមិណជក់�ក់�មួយស្រមប់ករែកៃចន និងផគត់ផគង់េទកន់
ទីផ�រកនុង្រសុក និងទីផ�រនំេចញ។ េលើសពីេនះ វទិយរថ ន្ររវ្រជវ និងករ
អភិវ��ជនបទកមពុជ (អងគករ  CIRD) ក៏បនេធ្វើករជមួយកសិករ�ំេ្រមច និងេរៀបចំ
្រកុមផលិត េ�យអនុវត្តន៍�មយុទធរ�ស្តចង្វ ក់ទីផ�រ្របមូលផ្តុំពីមូល�្ឋ ន។ ពួកេគ
បនេរៀបចំកិចចករ េដើមបីទទួលបនវញិញ បនប្រតបញជ ក់ផលិតផលសមគ ល់ភូមិរ�ស្ត 
ស្រមប់េ្រមចកំពត។ េ្រមចកំពត មនេករ ្តិ៍េឈម ះល្អ ទំងេនេលើទីផ�រកនុង្រសុក និង
ទីផ�រនំេចញ ជពិេសសទីផ�រអឺរ ៉បុ។ ជមួយនឹងេករ ្តិ៍េឈម ះេនះ អនកេធ្វើករនំេចញ 
បនទក់ទងជមួយ្រកុមផលិតេ្រមចកំពត និងេរៀបចំកិចចសនយស្រមប់ទីផ�រនំេចញ។  
 
 យុទធរ�ស្តចង្វ ក់ទីផ�ររកលក យុទធរ�ស្តចង្វ ក់រកល្រតូវបនអភិវ��ន៍ 
េឡើងេ�យេ�ក Gary Gereffi និង មនុស�មួយចំនួនេទៀត កនុងេសដ្ឋកិចចនេយបយ
ៃនកររពឹំងករអភិវ��  (Gereffi,  1999)។ ករវភិគពីយុទធរ�ស្តចង្វ ក់រកល ្រតូវ
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បនអភិវ��ន៍ជសំខន់ ស្រមប់ចង្វ ក់េសដ្ឋកិចច�កល(Raikes et all., 2000)។ �េ�្ត ត
េទេលើករេលចេឡើង ៃន្របព័នធផលិតកមម�កលថមីមួយ ែដលករេធ្វើសមហរណកមម 
េសដ្ឋកិចចហួស ពីពណិជជកមមអន្តរជតិកនុងវតថុធតុេដើម និងផលិតផលសេ្រមច 
(Gereffi, 2000)។ នេពលបចចុបបនន ដំឡូងមីែដល�ំដុះេនកមពុជ ្រតូវបននំេចញេទ
្របេទសេវ�ត�ម។ េនះគឺជយុទធ��ស្តចង្វ ក់ទីផ�រ�កល។ េដើមបីបំេពញនូវ
ធមមជតិៃនត្រមូវករទីផ�រ ៃនឧស�ហកមមដំឡូងមី អនកផលិតេនកមពុជបន�ំដុះដំ
�ំដំឡូងមី េដើមបីផគត់ផគង់េទទីផ�រ។ េទះយ៉ង�ក្តី េ�យ�រកង្វះករស្រមប
ស្រមួល និងករអនុវត្តបទបបញញត្តិែដលបនកំណត់កនុងចំេ�ម�គីពក់ព័នធ អនក
ផលិតជេរឿយៗ ខ្វះនូវអំ�ចៃនករចរ�រ និងប�ជ័យេនកនុង�ជីវកមមរបស់ខ្លួន 
េ�យ�របរមិណផគត់ផគង់េលើសលប់ និងតៃម្លលក់េចញទប។ េនះេ�យ�រករ
ពិតថ ដំឡូងមីមិន�ចយក្រតឡប់មកចូលទីផ�រកនុង្រសុក ស្រមប់ករេ្របើ្របស់ 
បនេទ ្របសិន�មិន្រតវូបននំេចញេនះ។  
 
 េដើមបីផ្តល់អតថ្របេយជន៍ដល់្រគួ�រកសិករខន តតូច យុទធ��ស្តចង្វ ក់្របមូល 
ផ្តុំពីមូល�្ឋ នគួរ្រតូវបនេលើកកមពស់ េនដំ�ក់កលដំបូង។ បនទ ប់មកករ្រចបច់
បញចូ លគន នូវយុទធ��ស្តទំងពីរេនះ គបបី្រតូវបនអនុវត្តន៍។ អងគករេស�កបនេធ្វើ
ករចបច់បញចូ លគន នូវយុទធ��ស្តទំងពីរ្របេភទេនះ កនុងកិចចអន្ត�គមន៍របស់ខ្លួនេទ
េលើ្របេភទអងករ ែដល្រតូវបនេគ�គ ល់ថជទីផ�រអងករសរ�ីងគ។ កនុងដំ�ក់កល
ដំបូង ្រកុមផលិត្រសូវសរ�ីងគ្រតូវបនចង្រកងេនក្រមិតភូមិ និងបនទ ប់មកចងជ
ប�្ត ញថន ក់ឃំុ ថន ក់្រសុក ថន ក់េខត្ត និងថន ក់ជតិ។ អងករសរ�ីងគ មនេគលេ�ទី
ផ�រជេ្រចើនទំងេនកនុងតំបន់េន�មទី្រកុង និងទីផ�រនំេចញ។ សហ្រគស
េស�កទិញ្រសូវសរ�ីងគពីកសិករ េហើយកិនលក់េទឲយអតិថិជនេនទី្រកុង។  េនះេ�
ថយុទធ��ស្ត ្របមូលផ្តុំពីថន ក់មូល�្ឋ ន។ េលើសពីេនះ េស�កក៏េដើរតួនទីជឈមួញ
ក�្ត ល និងសហករជមួយ្រកុមហុ៊ននំេចញ េដើមបីនំេចញអងករសរ�ីងគេទកន់
ទីផ�របរេទស ឧទហរណ៍ សហគមន៍អឺរ ៉បុ និងសហរដ្ឋ�េមរកិជេដើម។ កនុងករណី
េនះអនកនំេចញ អងករសរ�ីងគបនេធ្វើកិចចសនយជមួយេស�ក កនុងបរមិណអងករ
សរ�ីងគ�មួយ។ េស�កេធ្វើករស្រមបស្រមួលជមួយកសិករ េដើមបីផលិត្រសូវ
សរ�ីងគ េដើមបីបំេពញ�មត្រមូវករនំេចញ។ ត្រមូវករកំណត់មួយ ចំេពះអងករ
សរ�ីងគ្រតូវបនយល់្រពម េ�យទីផ�រនំេចញ ឬអនកបញជ ទិញែដលបនទ ប់មកេធ្វើករ 
ជមួយ្រកុមហុ៊នកនុង្រសុក (សហ្រគសេស�ក) េហើយេនះ្រតូវបនេគ�គ ល់ថ ជ

យុទធ��ស្តចង្វ ក់ទីផ�រ�កល។ �្ត ប់េទ �គឺជយុទធ��ស្តដ៏ល្អបំផុត េដើមបីគំ្រទ
ដល់្រគួ�រកសិករតូច�ច េដើមបីទទួលបនអតថ្របេយជន៍ពីទីផ�រកនុង្រសុក ថន ក់
តំបន់ និង�កលេ�កផងែដរ។ 
 
VIII. សននិ�្ឋ ន និងករផ្តលអ់ន�ុសន ៍
 ឆ្លុះបញច ំងេទនឹងករវភិគៃនបញ្ហ អភិវ��ន៍ និងទំនក់ទំនងរបស់�ស្រមប់
្រគួ�រកសិករខន តតូច េដើមបីេ្រត�មស្រមប់សមហរណកមមសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន 
និងេដើមបី�ច្របកួត្របែជងបនជមួយកសិករេផ�ងេទៀត កនុងប�្ត ្របេទសជសមជិក 
��៊ន ្រគួ�រកសិករខន តតូចេនកមពុជគួរមនសុវតថិភព េលើសិទធិកន់កប់ដីធ្លី ទឹក
ស្រមប់ករេ្រ�ច្រសព មូលធនស្រមប់ករវនិិេយគធតុចូលបេចចកេទស េដើមបីបេងកើន 
ផលិតភពកសិកមម និងរចនសមព័នធ្រគប់្រគងទីផ�រស្រមប់ករេធ្វើពណិជជកមមផលិត
ផលរបស់ពួកគត់។ ដូេចនះ ករសិក�សូមេធ្វើករសននិ�្ឋ ននិងផ្តល់អនុ�សន៍ថ៖ 
 
 សន្តិសុខស្តពីីលទធភពចំេពះសិទធិកន់កប់ដីធ្លី៖ សន្តិសុខសិទធិកន់កប់ដីធ្លី េន 
កនុងតំបន់ទំនប ែដលពឹង�្រស័យេលើរបបទឹកេភ្ល�ងមនលកខណៈល្អ្របេសើរ ខណៈ
សន្តិសុខដីធ្លីេនតំបន់ភនំ និងតំបន់ៃ្រពេឈើមនភព្របេសើរេឡើងេ្រចើន ចប់�ំងពីមន
ករអនុវត្តបទបញជ ០១បប ជពិេសសេនកនុងសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ដូចជ
ករណីេនេខត្តរតនគីរជីេដើម។ េទះយ៉ង�ក្តី សន្តិសុខដីធ្លីស្រមប់្របជសហគមន៍ 
េនតំបន់ៃ្រពេឈើពីមុនៗ េនេចទជបញ្ហ េនេឡើយ។ កសិករមនសិទធិេ្របើ្របស់ដី 
និងេធ្វើករេផទរដី�មរយៈករទិញ និងករលក់ដី បុ៉ែន្តរហូតមកដល់េពលបចចុបបននដី
របស់ពួកេគេនមិនទន់បនទទួល�គ ល់ជផ្លូវករជ្រទពយសមបត្តិឯកជនេនេឡើយ។
ជឧទហរណ៍ ករណីេន្រសុកសនទុក េខត្តកំពង់ធំ។ កសិករមនករ�ទ ក់េសទើរ េន
កនុងករវនិិេយគេលើដីរបស់ពួកគត់ ជពិេសសេលើដំ�ំេ្រចើនឆន ំ េ�យ�រ�ទម
ទរនូវករវនិិេយគធំ បុ៉ែន្ត�ក៏ផ្តល់ឲយមកវញិនូវ្របក់ចំណូលេ្រចើនផងែដរ។  
 
 ដូេចនះ ករសិក�សូមផ្តល់អនុ�សន៍ដល់�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ េដើមបី្រតួត
ពិនិតយ និង�យតៃម្លករអនុវត្តបទបញជ ០១បប េដើមបីព្រងីកជំ�នបន្តេទៀតនូវេបសកកមម 
ដំេ�ះ្រ�យដីធ្លី េនតំបន់េផ�ងេទៀតកនុង្របេទសកមពុជ។ កសិករជេ្រចើនេនរង់
ចំករផ្តល់បណ្ណកមមសិទធិដីធ្លីពីរ�្ឋ ភិបល។ 
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បនអភិវ��ន៍ជសំខន់ ស្រមប់ចង្វ ក់េសដ្ឋកិចច�កល(Raikes et all., 2000)។ �េ�្ត ត
េទេលើករេលចេឡើង ៃន្របព័នធផលិតកមម�កលថមីមួយ ែដលករេធ្វើសមហរណកមម 
េសដ្ឋកិចចហួស ពីពណិជជកមមអន្តរជតិកនុងវតថុធតុេដើម និងផលិតផលសេ្រមច 
(Gereffi, 2000)។ នេពលបចចុបបនន ដំឡូងមីែដល�ំដុះេនកមពុជ ្រតូវបននំេចញេទ
្របេទសេវ�ត�ម។ េនះគឺជយុទធ��ស្តចង្វ ក់ទីផ�រ�កល។ េដើមបីបំេពញនូវ
ធមមជតិៃនត្រមូវករទីផ�រ ៃនឧស�ហកមមដំឡូងមី អនកផលិតេនកមពុជបន�ំដុះដំ
�ំដំឡូងមី េដើមបីផគត់ផគង់េទទីផ�រ។ េទះយ៉ង�ក្តី េ�យ�រកង្វះករស្រមប
ស្រមួល និងករអនុវត្តបទបបញញត្តិែដលបនកំណត់កនុងចំេ�ម�គីពក់ព័នធ អនក
ផលិតជេរឿយៗ ខ្វះនូវអំ�ចៃនករចរ�រ និងប�ជ័យេនកនុង�ជីវកមមរបស់ខ្លួន 
េ�យ�របរមិណផគត់ផគង់េលើសលប់ និងតៃម្លលក់េចញទប។ េនះេ�យ�រករ
ពិតថ ដំឡូងមីមិន�ចយក្រតឡប់មកចូលទីផ�រកនុង្រសុក ស្រមប់ករេ្របើ្របស់ 
បនេទ ្របសិន�មិន្រតវូបននំេចញេនះ។  
 
 េដើមបីផ្តល់អតថ្របេយជន៍ដល់្រគួ�រកសិករខន តតូច យុទធ��ស្តចង្វ ក់្របមូល 
ផ្តុំពីមូល�្ឋ នគួរ្រតូវបនេលើកកមពស់ េនដំ�ក់កលដំបូង។ បនទ ប់មកករ្រចបច់
បញចូ លគន នូវយុទធ��ស្តទំងពីរេនះ គបបី្រតូវបនអនុវត្តន៍។ អងគករេស�កបនេធ្វើ
ករចបច់បញចូ លគន នូវយុទធ��ស្តទំងពីរ្របេភទេនះ កនុងកិចចអន្ត�គមន៍របស់ខ្លួនេទ
េលើ្របេភទអងករ ែដល្រតូវបនេគ�គ ល់ថជទីផ�រអងករសរ�ីងគ។ កនុងដំ�ក់កល
ដំបូង ្រកុមផលិត្រសូវសរ�ីងគ្រតូវបនចង្រកងេនក្រមិតភូមិ និងបនទ ប់មកចងជ
ប�្ត ញថន ក់ឃំុ ថន ក់្រសុក ថន ក់េខត្ត និងថន ក់ជតិ។ អងករសរ�ីងគ មនេគលេ�ទី
ផ�រជេ្រចើនទំងេនកនុងតំបន់េន�មទី្រកុង និងទីផ�រនំេចញ។ សហ្រគស
េស�កទិញ្រសូវសរ�ីងគពីកសិករ េហើយកិនលក់េទឲយអតិថិជនេនទី្រកុង។  េនះេ�
ថយុទធ��ស្ត ្របមូលផ្តុំពីថន ក់មូល�្ឋ ន។ េលើសពីេនះ េស�កក៏េដើរតួនទីជឈមួញ
ក�្ត ល និងសហករជមួយ្រកុមហុ៊ននំេចញ េដើមបីនំេចញអងករសរ�ីងគេទកន់
ទីផ�របរេទស ឧទហរណ៍ សហគមន៍អឺរ ៉បុ និងសហរដ្ឋ�េមរកិជេដើម។ កនុងករណី
េនះអនកនំេចញ អងករសរ�ីងគបនេធ្វើកិចចសនយជមួយេស�ក កនុងបរមិណអងករ
សរ�ីងគ�មួយ។ េស�កេធ្វើករស្រមបស្រមួលជមួយកសិករ េដើមបីផលិត្រសូវ
សរ�ីងគ េដើមបីបំេពញ�មត្រមូវករនំេចញ។ ត្រមូវករកំណត់មួយ ចំេពះអងករ
សរ�ីងគ្រតូវបនយល់្រពម េ�យទីផ�រនំេចញ ឬអនកបញជ ទិញែដលបនទ ប់មកេធ្វើករ 
ជមួយ្រកុមហុ៊នកនុង្រសុក (សហ្រគសេស�ក) េហើយេនះ្រតូវបនេគ�គ ល់ថ ជ

យុទធ��ស្តចង្វ ក់ទីផ�រ�កល។ �្ត ប់េទ �គឺជយុទធ��ស្តដ៏ល្អបំផុត េដើមបីគំ្រទ
ដល់្រគួ�រកសិករតូច�ច េដើមបីទទួលបនអតថ្របេយជន៍ពីទីផ�រកនុង្រសុក ថន ក់
តំបន់ និង�កលេ�កផងែដរ។ 
 
VIII. សននិ�្ឋ ន និងករផ្តលអ់ន�ុសន ៍
 ឆ្លុះបញច ំងេទនឹងករវភិគៃនបញ្ហ អភិវ��ន៍ និងទំនក់ទំនងរបស់�ស្រមប់
្រគួ�រកសិករខន តតូច េដើមបីេ្រត�មស្រមប់សមហរណកមមសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន 
និងេដើមបី�ច្របកួត្របែជងបនជមួយកសិករេផ�ងេទៀត កនុងប�្ត ្របេទសជសមជិក 
��៊ន ្រគួ�រកសិករខន តតូចេនកមពុជគួរមនសុវតថិភព េលើសិទធិកន់កប់ដីធ្លី ទឹក
ស្រមប់ករេ្រ�ច្រសព មូលធនស្រមប់ករវនិិេយគធតុចូលបេចចកេទស េដើមបីបេងកើន 
ផលិតភពកសិកមម និងរចនសមព័នធ្រគប់្រគងទីផ�រស្រមប់ករេធ្វើពណិជជកមមផលិត
ផលរបស់ពួកគត់។ ដូេចនះ ករសិក�សូមេធ្វើករសននិ�្ឋ ននិងផ្តល់អនុ�សន៍ថ៖ 
 
 សន្តិសុខស្តពីីលទធភពចំេពះសិទធិកន់កប់ដីធ្លី៖ សន្តិសុខសិទធិកន់កប់ដីធ្លី េន 
កនុងតំបន់ទំនប ែដលពឹង�្រស័យេលើរបបទឹកេភ្ល�ងមនលកខណៈល្អ្របេសើរ ខណៈ
សន្តិសុខដីធ្លីេនតំបន់ភនំ និងតំបន់ៃ្រពេឈើមនភព្របេសើរេឡើងេ្រចើន ចប់�ំងពីមន
ករអនុវត្តបទបញជ ០១បប ជពិេសសេនកនុងសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ដូចជ
ករណីេនេខត្តរតនគីរជីេដើម។ េទះយ៉ង�ក្តី សន្តិសុខដីធ្លីស្រមប់្របជសហគមន៍ 
េនតំបន់ៃ្រពេឈើពីមុនៗ េនេចទជបញ្ហ េនេឡើយ។ កសិករមនសិទធិេ្របើ្របស់ដី 
និងេធ្វើករេផទរដី�មរយៈករទិញ និងករលក់ដី បុ៉ែន្តរហូតមកដល់េពលបចចុបបននដី
របស់ពួកេគេនមិនទន់បនទទួល�គ ល់ជផ្លូវករជ្រទពយសមបត្តិឯកជនេនេឡើយ។
ជឧទហរណ៍ ករណីេន្រសុកសនទុក េខត្តកំពង់ធំ។ កសិករមនករ�ទ ក់េសទើរ េន
កនុងករវនិិេយគេលើដីរបស់ពួកគត់ ជពិេសសេលើដំ�ំេ្រចើនឆន ំ េ�យ�រ�ទម
ទរនូវករវនិិេយគធំ បុ៉ែន្ត�ក៏ផ្តល់ឲយមកវញិនូវ្របក់ចំណូលេ្រចើនផងែដរ។  
 
 ដូេចនះ ករសិក�សូមផ្តល់អនុ�សន៍ដល់�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ េដើមបី្រតួត
ពិនិតយ និង�យតៃម្លករអនុវត្តបទបញជ ០១បប េដើមបីព្រងីកជំ�នបន្តេទៀតនូវេបសកកមម 
ដំេ�ះ្រ�យដីធ្លី េនតំបន់េផ�ងេទៀតកនុង្របេទសកមពុជ។ កសិករជេ្រចើនេនរង់
ចំករផ្តល់បណ្ណកមមសិទធិដីធ្លីពីរ�្ឋ ភិបល។ 
 



ការត្រៀមខ្លួនរបស់្្រួសារកសិករខ្នា ររូចកម្ពុជា ត្្ោះតៅសមាហរណកម្មសហ្មនត៍សដ្ឋកិច្ចអាសា៊ា ន

50

 សន្តិសុខចំេពះលទធភពទទួលបនទឹកេ្រ�ច្រសពព ចប់ពីអណត្តិទី២
ៃន�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ រ�្ឋ ភិបលបនវនិិេយគជេ្រចើនេទេលើ្របព័នធេ្រ�ច្រសព 
ជពិេសស្របព័នធេ្រ�ច្រសពខន តមធយម និងខន តធំ។ េទះយ៉ង�ក្តី ក៏្របព័នធ
េ្រ�ច្រសពទំងេនះេផ្ត តជសំខន់េទេលើផលិតកមម្រសូវ ឬស្រមប់ដំ�ំមិនែមន 
្រសូវេនកនុង្របព័នធេអកូដំ�ំ្រសូវ។ េ�យ�រែតបរបិថែដលមនករផ្ល ស់ប្តូរ កសិករ 
បនទទួលយកដំ�ំមិនែមន្រសូវ និងករចិញច ឹមសត្វស្រមប់តៃម្លបែនថមខពស់ និង
ស្រមប់លក់។ ត្រមូវករស្រមប់លទធភពទទួលបនទឹកេនកនុង្របព័នធេអកូៃនករ�ំ
ដុះដំ�ំមិនែមន្រសូវ ្រតូវបនកត់សមគ ល់ៃនករេកើនេឡើងខពស់។ ជពិេសស េដើមបី
អភិវ��ន៍្របព័នធផលិតកមមេសប�ង ្របកបេ�យនិរន្តរភពកនុងក្រមិត្រគួ�រ និងេដើមបី
សេ្រមចនូវសន្តិសុខេសប�ងកនុងតំបន់ជនបទ ្របព័នធេ្រ�ច្រសពខន តតូច មនភពចំ
បច់បំផុត។  
 
 ដូេចនះ ករសិក�សូមផ្តល់ជអនុ�សន៍ដល់�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ ពិចរ�
េលើករវនិិេយគេលើ្របព័នធេ្រ�ច្រសពខន តតូច េនកនុងតំបន់ែដលងយទទួលរងនូវ
េ្រគះ�ងំសងួត។ 
 
 សន្តិសុខចំេពះលទធភពទទួលបនទុនស្រមប់វនិិេយគព រយៈេពល៣
អណត្តិចុងេ្រកយៃន�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ ្របព័នធហិរញញវតថុមនភព្របេសើរេឡើងេ្រចើន 
និងបនេទដល់្រគប់តំបន់ទំងអស់េនទូទំង្របេទស។ ្រគ�ួរជនបទជេ្រចើន បន
ទទួល�គ ល់ថមនលទធភពទទួលបននូវ្របក់កមចីពី  ្រគឹះ�ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ ឬ 
ធនគរ។ េលើសពីេនះ ឧទហរណ៍មួយពីអងគករេស�ក និងប�្ត ញកសិករនិង
ធមមជតិ កសិករបនចង្រកងគន ជសមគមភូមិ និងេធ្វើករសន�ំខចីសងកនុងទំហំតិច
តួច។ ជបន្តបនទ ប់សមគមសន�ំេនថន ក់ភូមិ បនចូលរមួជមួយគន បេងកើតជសមគម 
សន�ំថន ក់ឃំុ និងជសមគមសន�ំថន ក់្រសុក។ េចញពីសមគមសន�ំថន ក់្រសុកចំនួន
៦០្រសុក កសិករបនវនិិេយគនូវទុនរបស់ខ្លួន �ងសង់េ�ងម៉សីុនកិន្រសូវថន ក់
្រសុក ែដលមនស្តង់�រនំេចញ។ េ�ងម៉សីុនកិន្រសូវចំនួន០៧ ្រតូវបន�ងសង់ 
និងបំពក់េ�យបរកិខ េផ�ង�កនុងេ�ងម៉សីុន។ េទះយ៉ងេនះក្តី េដើមបីបេងកើតេ�ង
ម៉សីុនកិន្រសូវថន ក់្រសុកចំនួន៦០េនះ ករេផ្ត តសំខន់ឲយបនខ្ល ំងជងមុនេលើករ
សន�ំរមួគន  គឺជករចំបច់បំផុត។  
 

 ដូេចនះ ករសិក�សូមផ្តល់ជអនុ�សន៍ដល់�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ េធ្វើករពិចរ 
�ផ្តល់នូវករគំ្រទែផនកហិរញញវតថុ [កមចី] ដល់សមគមថន ក់្រសុកែដលបនបេងកើត
េឡើងេហើយ េដើមបីពួកគត់�ចបេងកើនេលប�នៃនករអភិវឌ�សហគមន៍។ 
 
 សន្តិសុខស្តពីីលទធភពទទួលបនចំេណះដឹងបេចចកេទស និងករគំ្រទករ
ស្រមបស្រមួល៖ មនគំនិតៃចន្របឌិត ឬចំេណះដឹងថមីៗេនថន ក់ជតិ និងថន ក់េខត្ត។ 
�មរយ�គេ្រមងអភិវឌ�ន៍ែដលអនុវត្តន៍េ�យ�ថ ប័នរ�្ឋ ភិបល ឬ/និងអងគករមិនែមន 
រ�្ឋ ភិបល កសិករបនេរៀនសូ្រត ទទួលយកនូវករអនុវត្តបេចចកេទសរមួនឹងដំ�ំ
្របេភទពូជថមី។ េ្រកអំពីេស�កមមបេចចកេទសែដលផ្តល់េ�យគេ្រមង សហ្រគស
ឯកជនក៏បនេដើរតួនទីកនុងករផ្តល់នូវចំេណះដឹងបេចចកេទសផងែដរ។ េទះយ៉ង
�ក្តី េនមនករណីែដលកសិករជេរឿយៗជួបនឹងករប�ជ័យកនុងករ្របមូលផល
ផលិតកមមកសិកមមរបស់ពួកគត់ �្រស័យេ�យកំហុសបេចចកេទស ឬករអនុវត្តមិន
្រតឹម្រតូវ ឬ�ចទទួលបនផលិតភពទបបំផុតពីផលិតកមមកសិកមមរបស់ពួកគត់។ 
�្រតូវបនកត់សមគ ល់ផងែដរថ នេពលបចចុបបនន កសិករបនដឹងពី�រសំខន់េដើមបី
ទទួលយកបេចចកេទស ឬពូជថមី េដើមបីទទួលបនអតថ្របេយជន៍ពីត្រមូវករៃនទីផ�រែត
ក៏េនជួបនឹងកង្វះឧបករណ៍ចំបច់មួយចំនួន។ ករេនះបងកឲយមននូវករអូសបន្ល យ
ករស្រមបបនចំេពះគំនិតៃចន្របឌិតបេចចកេទសថមី។ អគគនយក�្ឋ នកសិកមមមនែផន
ករកនុងករបេងកើតនូវសហគមន៍កសិកមម និងមជឈមណ្ឌ លគំ្រទេស�បេចចកេទស េន
្រគប់ឃំុទំងអស់េនទូទំង្របេទស។ មជឈមណ្ឌ លនឹងបំពក់នូវបុគគលិកបេចចកេទស
០២នក់ េដើមបផ្តល់េស�េ�ឲយកសិករ។ 
 
 េហតុេនះ ករសិក�សូមផ្តល់ជអនុ�សន៍ដល់�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ េដើមបី
បេងកើនេលប�នៃនគំនិតផ្តួចេផ្តើមេនះ។ េលើសពីេនះ រ�្ឋ ភិបលគួរវនិិេយគបែនថមេទៀត 
កនុងករ�រ្រ�វ្រជវបេចចកេទសកសិកមម។ ករ្រ�វ្រជវ គួរមនទិសេ�ស្រមប់
ផល្របេយជន៍ៃនផលិតភពកសិកមមរបស់្រគួ�រកសិករខន តតូច។  
 



ការត្រៀមខ្លួនរបស់្្រួសារកសិករខ្នា ររូចកម្ពុជា ត្្ោះតៅសមាហរណកម្មសហ្មនត៍សដ្ឋកិច្ចអាសា៊ា ន
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 សន្តិសុខចំេពះលទធភពទទួលបនទឹកេ្រ�ច្រសពព ចប់ពីអណត្តិទី២
ៃន�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ រ�្ឋ ភិបលបនវនិិេយគជេ្រចើនេទេលើ្របព័នធេ្រ�ច្រសព 
ជពិេសស្របព័នធេ្រ�ច្រសពខន តមធយម និងខន តធំ។ េទះយ៉ង�ក្តី ក៏្របព័នធ
េ្រ�ច្រសពទំងេនះេផ្ត តជសំខន់េទេលើផលិតកមម្រសូវ ឬស្រមប់ដំ�ំមិនែមន 
្រសូវេនកនុង្របព័នធេអកូដំ�ំ្រសូវ។ េ�យ�រែតបរបិថែដលមនករផ្ល ស់ប្តូរ កសិករ 
បនទទួលយកដំ�ំមិនែមន្រសូវ និងករចិញច ឹមសត្វស្រមប់តៃម្លបែនថមខពស់ និង
ស្រមប់លក់។ ត្រមូវករស្រមប់លទធភពទទួលបនទឹកេនកនុង្របព័នធេអកូៃនករ�ំ
ដុះដំ�ំមិនែមន្រសូវ ្រតូវបនកត់សមគ ល់ៃនករេកើនេឡើងខពស់។ ជពិេសស េដើមបី
អភិវ��ន៍្របព័នធផលិតកមមេសប�ង ្របកបេ�យនិរន្តរភពកនុងក្រមិត្រគួ�រ និងេដើមបី
សេ្រមចនូវសន្តិសុខេសប�ងកនុងតំបន់ជនបទ ្របព័នធេ្រ�ច្រសពខន តតូច មនភពចំ
បច់បំផុត។  
 
 ដូេចនះ ករសិក�សូមផ្តល់ជអនុ�សន៍ដល់�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ ពិចរ�
េលើករវនិិេយគេលើ្របព័នធេ្រ�ច្រសពខន តតូច េនកនុងតំបន់ែដលងយទទួលរងនូវ
េ្រគះ�ងំសងួត។ 
 
 សន្តិសុខចំេពះលទធភពទទួលបនទុនស្រមប់វនិិេយគព រយៈេពល៣
អណត្តិចុងេ្រកយៃន�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ ្របព័នធហិរញញវតថុមនភព្របេសើរេឡើងេ្រចើន 
និងបនេទដល់្រគប់តំបន់ទំងអស់េនទូទំង្របេទស។ ្រគ�ួរជនបទជេ្រចើន បន
ទទួល�គ ល់ថមនលទធភពទទួលបននូវ្របក់កមចីពី  ្រគឹះ�ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ ឬ 
ធនគរ។ េលើសពីេនះ ឧទហរណ៍មួយពីអងគករេស�ក និងប�្ត ញកសិករនិង
ធមមជតិ កសិករបនចង្រកងគន ជសមគមភូមិ និងេធ្វើករសន�ំខចីសងកនុងទំហំតិច
តួច។ ជបន្តបនទ ប់សមគមសន�ំេនថន ក់ភូមិ បនចូលរមួជមួយគន បេងកើតជសមគម 
សន�ំថន ក់ឃំុ និងជសមគមសន�ំថន ក់្រសុក។ េចញពីសមគមសន�ំថន ក់្រសុកចំនួន
៦០្រសុក កសិករបនវនិិេយគនូវទុនរបស់ខ្លួន �ងសង់េ�ងម៉សីុនកិន្រសូវថន ក់
្រសុក ែដលមនស្តង់�រនំេចញ។ េ�ងម៉សីុនកិន្រសូវចំនួន០៧ ្រតូវបន�ងសង់ 
និងបំពក់េ�យបរកិខ េផ�ង�កនុងេ�ងម៉សីុន។ េទះយ៉ងេនះក្តី េដើមបីបេងកើតេ�ង
ម៉សីុនកិន្រសូវថន ក់្រសុកចំនួន៦០េនះ ករេផ្ត តសំខន់ឲយបនខ្ល ំងជងមុនេលើករ
សន�ំរមួគន  គឺជករចំបច់បំផុត។  
 

 ដូេចនះ ករសិក�សូមផ្តល់ជអនុ�សន៍ដល់�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ េធ្វើករពិចរ 
�ផ្តល់នូវករគំ្រទែផនកហិរញញវតថុ [កមចី] ដល់សមគមថន ក់្រសុកែដលបនបេងកើត
េឡើងេហើយ េដើមបីពួកគត់�ចបេងកើនេលប�នៃនករអភិវឌ�សហគមន៍។ 
 
 សន្តិសុខស្តពីីលទធភពទទួលបនចំេណះដឹងបេចចកេទស និងករគំ្រទករ
ស្រមបស្រមួល៖ មនគំនិតៃចន្របឌិត ឬចំេណះដឹងថមីៗេនថន ក់ជតិ និងថន ក់េខត្ត។ 
�មរយ�គេ្រមងអភិវឌ�ន៍ែដលអនុវត្តន៍េ�យ�ថ ប័នរ�្ឋ ភិបល ឬ/និងអងគករមិនែមន 
រ�្ឋ ភិបល កសិករបនេរៀនសូ្រត ទទួលយកនូវករអនុវត្តបេចចកេទសរមួនឹងដំ�ំ
្របេភទពូជថមី។ េ្រកអំពីេស�កមមបេចចកេទសែដលផ្តល់េ�យគេ្រមង សហ្រគស
ឯកជនក៏បនេដើរតួនទីកនុងករផ្តល់នូវចំេណះដឹងបេចចកេទសផងែដរ។ េទះយ៉ង
�ក្តី េនមនករណីែដលកសិករជេរឿយៗជួបនឹងករប�ជ័យកនុងករ្របមូលផល
ផលិតកមមកសិកមមរបស់ពួកគត់ �្រស័យេ�យកំហុសបេចចកេទស ឬករអនុវត្តមិន
្រតឹម្រតូវ ឬ�ចទទួលបនផលិតភពទបបំផុតពីផលិតកមមកសិកមមរបស់ពួកគត់។ 
�្រតូវបនកត់សមគ ល់ផងែដរថ នេពលបចចុបបនន កសិករបនដឹងពី�រសំខន់េដើមបី
ទទួលយកបេចចកេទស ឬពូជថមី េដើមបីទទួលបនអតថ្របេយជន៍ពីត្រមូវករៃនទីផ�រែត
ក៏េនជួបនឹងកង្វះឧបករណ៍ចំបច់មួយចំនួន។ ករេនះបងកឲយមននូវករអូសបន្ល យ
ករស្រមបបនចំេពះគំនិតៃចន្របឌិតបេចចកេទសថមី។ អគគនយក�្ឋ នកសិកមមមនែផន
ករកនុងករបេងកើតនូវសហគមន៍កសិកមម និងមជឈមណ្ឌ លគំ្រទេស�បេចចកេទស េន
្រគប់ឃំុទំងអស់េនទូទំង្របេទស។ មជឈមណ្ឌ លនឹងបំពក់នូវបុគគលិកបេចចកេទស
០២នក់ េដើមបផ្តល់េស�េ�ឲយកសិករ។ 
 
 េហតុេនះ ករសិក�សូមផ្តល់ជអនុ�សន៍ដល់�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ េដើមបី
បេងកើនេលប�នៃនគំនិតផ្តួចេផ្តើមេនះ។ េលើសពីេនះ រ�្ឋ ភិបលគួរវនិិេយគបែនថមេទៀត 
កនុងករ�រ្រ�វ្រជវបេចចកេទសកសិកមម។ ករ្រ�វ្រជវ គួរមនទិសេ�ស្រមប់
ផល្របេយជន៍ៃនផលិតភពកសិកមមរបស់្រគួ�រកសិករខន តតូច។  
 



ការត្រៀមខ្លួនរបស់្្រួសារកសិករខ្នា ររូចកម្ពុជា ត្្ោះតៅសមាហរណកម្មសហ្មនត៍សដ្ឋកិច្ចអាសា៊ា ន

52

បញជ ឯីក��រេយ 

ADB. (2015, 19-21). Promoting Women's Economic Empowerment in Cambodia, 
Manila, Philippines.

ASEAN Economic Community Department and ASEAN Secretariat . (2015, 56). 
Vision and Strategic Plan for ASEAN Cooperation in Food, Agriculture and 
Forestry 2016-2025.

ASEAN Secretariat. (2015a, 10-12). A Blueprint for Growth ASEAN Economic 
Community 2015: Progress and Key Achievements: Jakarta.

ASEAN Secretariat. (2015b, 20). ASEAN Economic Community Blueprint 2025, 
Jakarta.

Asian Development Bank. (2015b, 8). Realizing an Asean Economic Community - 
Opportunity and Challaneges, Cambodia, Manila, Philippines.

Bank, I. L. (2015, 87). Cambodia Addressing the Skills Gap: Emploment Dianostic 
StudyL Geneva: ILO: ADB.

Caballero-Anthony. (2013, 2). ASEAN Economic Community (AEC) 2015.
Castella. (2007). Transitions Agraire et Dynamiques Environmentales en Asie du Sud-

Est: D'une Gestion de Projet a une Gouvermance des Territoires, Memoire 
pour l'habilitation a diriger les recherhes, Universite d'Avignon et des Pays du 
Vaucluse.

Chay Keartha and Chheang Sokmao. (2015). How Farmers in Rainfed Ecosystmes 
Make Their Livings under the Irregular Rainfall Conditions.

Diepart. (2015). The Cambodian peasantry and the formalisation of land rights: 
Historical overiew and current issues.

FAO. (2014, 5). Food and Agriculture Policy decision analysis, Country fact sheet on 
Food and agriculture policy trends Cambodia, april2014, Rome, Italy.

Gereffi. (1999). A Commodity Chain Framework for Analyzing Global Industries, 
Duke University.

Gereffi. (2000). Beyond the producer-driven/buyers-driven dichotomy: An Expanded 
Typology of Global Value Chains, with Special Reference to the Internet, Duke 
University.

Gironde et al.,. (2014). Large-Scale Land Acquisitions in Southeast Asia: Rural 
Transformations between global agendas and people's right to food, working 
paper, June 2014.

ILO Regional Office for ASIA & the Pacific, and Asian Development Bank. (2014). 
ASEAN Community 2015: Managing Integration for Better Jobs and Shared 
Prospertiy: Bangkok: ILO.

Im Chhun Lim. (2012). Senior Minister and MInister of Land Management, Urban 
Planning and Construction and Chairman of Council of Land Policy, Speech 
at the GDCC, 26 September 2012, Phnom Penh.

International Labour Office, and ASIAN Development Bank. (2015). Cambodia 
Addressing the Skills Gap: Employment Diagnostic Study: Geneva: ILO: ADB.

Invest in ASEAN. (2016). "Agriculture: Planning the seeds of Progress" Invest in 
ASEAN Official Investment Promotion Webside of ASEAN.

LICADHO. (2014). HUman Rights 2013: The Year in Review, Licadho, Cambodian 
league for the Promotion and Defense of Human Rights, February 2014.

Messerli et al.,. (2015). Marginal land marginal people? Analysis Patterns and 
Process of Large-Scale Land Acquisitions in Southeast Asia., International 
Development Policy Review, Special Edition on Scale Land Acquisitions.

NIS. (2015). STATISTICAL YEARBOOK OF CAMBODIA 2013.
NIS. (2015). STATISTICAL YEARBOOK OF CAMBODIA 2013.
Raikes et all. (2000). Global Commodity Chain Analysis and The French Filiere 

Approach: Comparision and Critique, Economy and Society, Volume 29, 
Number 3.

Raikes et all. (2000). Global Commodity Chain Analysis and The French Filiere 
Approach: Comparision and Critique, Economy and Society, Volume 29, 
Number 3.

RGC. (2008). Law on Seed Management and Plant Breeders' Rights.
RGC. (2011). Sub-Decree on Contract-Based Agriculture Production (Contract-

Farming).
RGC MAFF. (2013). Law on Agriculture Cooperatives.
RGC MAFF. (2015). Agricultural Sector Strategic Development Plan (ASSDP) 2014-

2018.
RGC MoP. (2014). National Strategic Development Plan (NSDP) 2014-2018.
Sperfeldt et al.,. (2012). An Examination of Policies Promoting Large-Scale 

Investments in Farmland in Cambodia, Cambodian Human Rights Action 
Committee (CHRAC).

Taing Vida. (2015). "Lifespan of ELCs slashed by gov't". The Phnom Penh Post, July 
29.

Thapa and Gaiha. (2011). Smallholder Farming in Asia and the Pacific: Challenges 
and Opportunities. in IFAD Conference on New Directions for Smallholder 
Agriculture Session 3. Rome.

The Economist Intelligence Unit. (2015, 26). Global food security index 2015-an 
annual measure of the state of global food security, London United Kingdom.

Thuon et al. (2007). Managing Water in Rainfed Agriculture in the Greater Mekong 
Subregion.

USAID. (2011). USAID Country Profile: Property Rights and Resource Governance, 
Cambodia.

Wokker et al. (2011). Irrigation Water Productivity in Cambodian Rice Systems.
Worldbank. (2015). Cambodia Data December 13. 
 
 
  



ការត្រៀមខ្លួនរបស់្្រួសារកសិករខ្នា ររូចកម្ពុជា ត្្ោះតៅសមាហរណកម្មសហ្មនត៍សដ្ឋកិច្ចអាសា៊ា ន

53

បញជ ឯីក��រេយ 

ADB. (2015, 19-21). Promoting Women's Economic Empowerment in Cambodia, 
Manila, Philippines.

ASEAN Economic Community Department and ASEAN Secretariat . (2015, 56). 
Vision and Strategic Plan for ASEAN Cooperation in Food, Agriculture and 
Forestry 2016-2025.

ASEAN Secretariat. (2015a, 10-12). A Blueprint for Growth ASEAN Economic 
Community 2015: Progress and Key Achievements: Jakarta.

ASEAN Secretariat. (2015b, 20). ASEAN Economic Community Blueprint 2025, 
Jakarta.

Asian Development Bank. (2015b, 8). Realizing an Asean Economic Community - 
Opportunity and Challaneges, Cambodia, Manila, Philippines.

Bank, I. L. (2015, 87). Cambodia Addressing the Skills Gap: Emploment Dianostic 
StudyL Geneva: ILO: ADB.

Caballero-Anthony. (2013, 2). ASEAN Economic Community (AEC) 2015.
Castella. (2007). Transitions Agraire et Dynamiques Environmentales en Asie du Sud-

Est: D'une Gestion de Projet a une Gouvermance des Territoires, Memoire 
pour l'habilitation a diriger les recherhes, Universite d'Avignon et des Pays du 
Vaucluse.

Chay Keartha and Chheang Sokmao. (2015). How Farmers in Rainfed Ecosystmes 
Make Their Livings under the Irregular Rainfall Conditions.

Diepart. (2015). The Cambodian peasantry and the formalisation of land rights: 
Historical overiew and current issues.

FAO. (2014, 5). Food and Agriculture Policy decision analysis, Country fact sheet on 
Food and agriculture policy trends Cambodia, april2014, Rome, Italy.

Gereffi. (1999). A Commodity Chain Framework for Analyzing Global Industries, 
Duke University.

Gereffi. (2000). Beyond the producer-driven/buyers-driven dichotomy: An Expanded 
Typology of Global Value Chains, with Special Reference to the Internet, Duke 
University.

Gironde et al.,. (2014). Large-Scale Land Acquisitions in Southeast Asia: Rural 
Transformations between global agendas and people's right to food, working 
paper, June 2014.

ILO Regional Office for ASIA & the Pacific, and Asian Development Bank. (2014). 
ASEAN Community 2015: Managing Integration for Better Jobs and Shared 
Prospertiy: Bangkok: ILO.

Im Chhun Lim. (2012). Senior Minister and MInister of Land Management, Urban 
Planning and Construction and Chairman of Council of Land Policy, Speech 
at the GDCC, 26 September 2012, Phnom Penh.

International Labour Office, and ASIAN Development Bank. (2015). Cambodia 
Addressing the Skills Gap: Employment Diagnostic Study: Geneva: ILO: ADB.

Invest in ASEAN. (2016). "Agriculture: Planning the seeds of Progress" Invest in 
ASEAN Official Investment Promotion Webside of ASEAN.

LICADHO. (2014). HUman Rights 2013: The Year in Review, Licadho, Cambodian 
league for the Promotion and Defense of Human Rights, February 2014.

Messerli et al.,. (2015). Marginal land marginal people? Analysis Patterns and 
Process of Large-Scale Land Acquisitions in Southeast Asia., International 
Development Policy Review, Special Edition on Scale Land Acquisitions.

NIS. (2015). STATISTICAL YEARBOOK OF CAMBODIA 2013.
NIS. (2015). STATISTICAL YEARBOOK OF CAMBODIA 2013.
Raikes et all. (2000). Global Commodity Chain Analysis and The French Filiere 

Approach: Comparision and Critique, Economy and Society, Volume 29, 
Number 3.

Raikes et all. (2000). Global Commodity Chain Analysis and The French Filiere 
Approach: Comparision and Critique, Economy and Society, Volume 29, 
Number 3.

RGC. (2008). Law on Seed Management and Plant Breeders' Rights.
RGC. (2011). Sub-Decree on Contract-Based Agriculture Production (Contract-

Farming).
RGC MAFF. (2013). Law on Agriculture Cooperatives.
RGC MAFF. (2015). Agricultural Sector Strategic Development Plan (ASSDP) 2014-

2018.
RGC MoP. (2014). National Strategic Development Plan (NSDP) 2014-2018.
Sperfeldt et al.,. (2012). An Examination of Policies Promoting Large-Scale 

Investments in Farmland in Cambodia, Cambodian Human Rights Action 
Committee (CHRAC).

Taing Vida. (2015). "Lifespan of ELCs slashed by gov't". The Phnom Penh Post, July 
29.

Thapa and Gaiha. (2011). Smallholder Farming in Asia and the Pacific: Challenges 
and Opportunities. in IFAD Conference on New Directions for Smallholder 
Agriculture Session 3. Rome.

The Economist Intelligence Unit. (2015, 26). Global food security index 2015-an 
annual measure of the state of global food security, London United Kingdom.

Thuon et al. (2007). Managing Water in Rainfed Agriculture in the Greater Mekong 
Subregion.

USAID. (2011). USAID Country Profile: Property Rights and Resource Governance, 
Cambodia.

Wokker et al. (2011). Irrigation Water Productivity in Cambodian Rice Systems.
Worldbank. (2015). Cambodia Data December 13. 
 
 
  



ការត្រៀមខ្លួនរបស់្្រួសារកសិករខ្នា ររូចកម្ពុជា ត្្ោះតៅសមាហរណកម្មសហ្មនត៍សដ្ឋកិច្ចអាសា៊ា ន

54

ឧបសមព័នធទី១៖ បញជ េីឈម ះអនកផ្តលព់័ត៌មនសខំន់ៗ 
ល.រ  េឈម ះអនកផ្តល់ព័ត៌មន  តួនទី/មុខងរ 
១  េ�ក ែថ ឈុន�ក់  អនុ្របធនអគគនយក�្ឋ នសមភព 

េយនឌ័រ និងករអភិវឌ�េសដ្ឋកិចច 
២  ឯ.ឧ. េថង ចិន្ត   �ករ�ីធរណ�និងៃដគូែផនក្រគប់្រគង 

៣  េ�កបណ្ឌិ ត សុខ សីុឡូ  អនុរដ្ឋេលខធិករ ្រកុម្របឹក� ស្រមប់ករ 
អភិវឌ�កសិកមម និងជនបទ 

៤  េ�កបណ្ឌិ ត យ៉ង �ំងកុមរ អតីត្របធនអងគករេស�ក 

៥  េ�កបណ្ឌិ ត �ម អីុន  អតីតនយក្របតិបត្តិអងគករជីវតិៃថ្លថនូរ 

៦  េ�ក កន់�ឡន  អនុ្របធនមនទីរកសិកមមេខត្តកំពង់ធំ 

៧  េ�ក ងិន ឆយ  ្របធននយក�្ឋ នដំ�ំ្រសូវៃន 

អគគនយក�្ឋ នកសិកមម 
៨  េ�ក ជូ ជ័យធីរទិធ  អងគករេសប�ងនិងកសិកមមៃនអងគករ 

សហ្របជជតិ-កមមវធីិ�យភីអឹមកមពុជ 

៩  េ�ក សរ �នភរមយ  អនក្របឹក�េ�បល់ 

១០  េ�ក សួ សុខ  អតីត្របធនកមមវធីិអងគករែ្រសែខមរ 
បចចុបបននជអនក្របឹក�េ�បល់ 

១១  េ�ក អីុង េសង  អតីតម្រន្តី្រតតួពិនិតយ និង�យតៃម្លអងគករ 
េស�ក បចចុបបននជអនក្របឹក�េ�បល់ 

១២  េ�ក �ន គឹមេហង  អនក្រ�វ្រជវែផនកកសិពណិជជកមម 
ៃនមជឈមណ្ឌ លសិក�េគលនេ��យ 

១៣  េ�ក េហង ឈុនហីុ  អនុ្របធននយក�្ឋ នករពរដំ�ំ 
ៃនអគគនយក�្ឋ នកសិកមម 

១៤  េ�ក គម មក�ឌី  នយកកមមវធីិបរ�ិថ ន និងសុខភព 
អងគករេស�ក 

១៥  េ�ក ចន់ សុផល  នយក្របតិបត្តិមជឈមណ្ឌ លសិក�េ�ល 

នេយបយ 

១៦  េ�ក ជីន ្រគីស្តុប ឌីប៉ត  ទី្របឹក���វ្រជវ ៃនកមមវធីិអភិបលកិចចដី 

តំបន់េមគងគ 
១៧  េ�ក អុ៊ង ��រត័នមុននី  អតីតទី្របឹក�អងគករយូអិនឌីភី/�យ�្វ ត

កមពុជ បចចុបបននជអនក្របឹក�េយបល់ 

១៨  េ�ក ធុន វឌ�ន  នយក��កសិកមមែ្រពកេលៀប 

១៩  េ�ក ងិន ចន់រទិធិ  ���្ត ចរយៃនេដប៉តឺម៉ង់ ករសិក�ពី 

ករអភិវឌ� ៃន�កលវទិយល័យភូមិនទ 
ភនំេពញ 

២០  េ�ក អម សុខ  ទី្របឹក�េសុើបអនកអេងកតទំនស់ អងគករ 
�ដ�ុក 

២១  េ�ក សយ សូ�  ្របធនមនទីរកសិកមមេខត្តរតនគីរ ី

២២  កញញ  េបង បុ៊នេណត  ្រពឹទធបុរសរងែផនករដ្ឋបលដីធ្លី ៃន�កល 

វទិយល័យភូមិនទកសិកមមចមក រដូង 
 
 
 



ការត្រៀមខ្លួនរបស់្្រួសារកសិករខ្នា ររូចកម្ពុជា ត្្ោះតៅសមាហរណកម្មសហ្មនត៍សដ្ឋកិច្ចអាសា៊ា ន

55

ឧបសមព័នធទី១៖ បញជ េីឈម ះអនកផ្តលព់័ត៌មនសខំន់ៗ 
ល.រ  េឈម ះអនកផ្តល់ព័ត៌មន  តួនទី/មុខងរ 
១  េ�ក ែថ ឈុន�ក់  អនុ្របធនអគគនយក�្ឋ នសមភព 

េយនឌ័រ និងករអភិវឌ�េសដ្ឋកិចច 
២  ឯ.ឧ. េថង ចិន្ត   �ករ�ីធរណ�និងៃដគូែផនក្រគប់្រគង 

៣  េ�កបណ្ឌិ ត សុខ សីុឡូ  អនុរដ្ឋេលខធិករ ្រកុម្របឹក� ស្រមប់ករ 
អភិវឌ�កសិកមម និងជនបទ 

៤  េ�កបណ្ឌិ ត យ៉ង �ំងកុមរ អតីត្របធនអងគករេស�ក 

៥  េ�កបណ្ឌិ ត �ម អីុន  អតីតនយក្របតិបត្តិអងគករជីវតិៃថ្លថនូរ 

៦  េ�ក កន់�ឡន  អនុ្របធនមនទីរកសិកមមេខត្តកំពង់ធំ 

៧  េ�ក ងិន ឆយ  ្របធននយក�្ឋ នដំ�ំ្រសូវៃន 

អគគនយក�្ឋ នកសិកមម 
៨  េ�ក ជូ ជ័យធីរទិធ  អងគករេសប�ងនិងកសិកមមៃនអងគករ 

សហ្របជជតិ-កមមវធីិ�យភីអឹមកមពុជ 

៩  េ�ក សរ �នភរមយ  អនក្របឹក�េ�បល់ 

១០  េ�ក សួ សុខ  អតីត្របធនកមមវធីិអងគករែ្រសែខមរ 
បចចុបបននជអនក្របឹក�េ�បល់ 

១១  េ�ក អីុង េសង  អតីតម្រន្តី្រតតួពិនិតយ និង�យតៃម្លអងគករ 
េស�ក បចចុបបននជអនក្របឹក�េ�បល់ 

១២  េ�ក �ន គឹមេហង  អនក្រ�វ្រជវែផនកកសិពណិជជកមម 
ៃនមជឈមណ្ឌ លសិក�េគលនេ��យ 

១៣  េ�ក េហង ឈុនហីុ  អនុ្របធននយក�្ឋ នករពរដំ�ំ 
ៃនអគគនយក�្ឋ នកសិកមម 

១៤  េ�ក គម មក�ឌី  នយកកមមវធីិបរ�ិថ ន និងសុខភព 
អងគករេស�ក 

១៥  េ�ក ចន់ សុផល  នយក្របតិបត្តិមជឈមណ្ឌ លសិក�េ�ល 

នេយបយ 

១៦  េ�ក ជីន ្រគីស្តុប ឌីប៉ត  ទី្របឹក���វ្រជវ ៃនកមមវធីិអភិបលកិចចដី 

តំបន់េមគងគ 
១៧  េ�ក អុ៊ង ��រត័នមុននី  អតីតទី្របឹក�អងគករយូអិនឌីភី/�យ�្វ ត

កមពុជ បចចុបបននជអនក្របឹក�េយបល់ 

១៨  េ�ក ធុន វឌ�ន  នយក��កសិកមមែ្រពកេលៀប 

១៩  េ�ក ងិន ចន់រទិធិ  ���្ត ចរយៃនេដប៉តឺម៉ង់ ករសិក�ពី 

ករអភិវឌ� ៃន�កលវទិយល័យភូមិនទ 
ភនំេពញ 

២០  េ�ក អម សុខ  ទី្របឹក�េសុើបអនកអេងកតទំនស់ អងគករ 
�ដ�ុក 

២១  េ�ក សយ សូ�  ្របធនមនទីរកសិកមមេខត្តរតនគីរ ី

២២  កញញ  េបង បុ៊នេណត  ្រពឹទធបុរសរងែផនករដ្ឋបលដីធ្លី ៃន�កល 

វទិយល័យភូមិនទកសិកមមចមក រដូង 
 
 
 





េវទិកានៃអង្គកការមិនមៃនរដ្ឋៃភិបាល ស្តីពីកម្ពុជា
អាសយដ្ឋានៈ ផ្ទះលាខ ៩-១១ ផ្លូវលាខ ៤៧៦ សង្កាត់ទួលទំពូង ១ 

បាអប់សំបុតា ២២៩៥ ភ្នំុពាញ-៣ កម្ពុជា

ទូរស័ព្ទលាខៈ (៨៥៥-២៣) ២១៤ ៤២៩

ទូរសារលាខៈ (៨៥៥-២៣) ៩៩៤ ០៦៣ 

អីុមា៉លៈ ngoforum@ngoforum.org.kh

គាហទំព័រៈ www.ngoforum.org.kh


