សេចក្តីសង្ខេបគោលនយោបាយ

ខែតុលា ២០១៥

យុទ្ធសាស្រ្តជាសក្តានុពល ដ�ើម្ បីគា ំទ្រដល់កសិករដែលមានដីធ្លីតូចតាចនៅកម្ជា
ពុ

ដោយ៖ សួន សេង អាម៉ូរភ
ី ីធ�ើរ ឈាង សុខម៉ៅ និងចាយ គាថា

សេចក្តីសង្ខេបនៃការសិក្សាៈ

ឯកសារ

ការសិក្សាស្តីអំពី “ការឆ្លុះបញ្
ចា ំងពីយុទ្ធសាស្រ្តគាំទ្រ
គ្រួសារកសិករដែលមានដីធ្លីតូចតាច” ត្រូវបានធ្វើ

បានសិក្សា។ អ្នកផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ នៅថ្នាក់ជាតិ

ឡ�ើងក្នុងកំឡុងខែមករា

និងខែកុម្ភៈ

ឆ្នាំ២០១៥

និងគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធមួយចំនួន

ដែលទាក់ទិននឹងការអភិវឌ្ឍកសិកម្មនៅកម្ពុជា ត្រូវ
ដែលធ្វើកិច្ចការក្នុងការអភិវឌ្ឍកសិកម្មនៅកម្ពុជា ត្រូវ

បានសម្ភា ស។ ករណីសិក្សាចំនួន៤នៃអង្គការមិនមែន

ដោយក្រុមស្រាវជ្រាវ នៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវដ�ើម្បី

រដ្ឋាភិបាលចំនួន ២ (សេដាក និងអេសអិនវ)ី ត្រូវបាន

ក្រោមការគាំទ្រមូលនិធិថវិកាពី វេទិកានៃអង្គការមិន

បានប្រើប្រាស់

អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម

ិ (សិនដរ)
និងប្រព័ន្ធចិញ្ចឹមជីវត

មែនរដ្ឋាភិបាល ស្តីពីកម្ពុជា។ ការសិក្សាធ្វើឡ�ើងដ�ើម្បី
ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរស្រាវជ្រាវដូចខាងក្រោម៖

-	ត�ើគោលនយោបាយផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

ិ ័យកសិកម្ម
អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ បានផ្តល់អាទិភាពល�ើវស
ក្នុងកម្រិតណាចំពោះគ្រួសារកសិករ
តូចតាច និងក្រុមហ៊ុនដីសម្បទាន?

ដែលមានដីធ្លី

-	ត�ើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា មានតួនាទីអ្វីខ្លះកនុង
្

ការគាំទ្រដល់គ្រួសារកសិករ ដែលមានដីធ្លីតូចតាច
និងក្រុមហ៊ុនដីសម្បទានក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

-	ត�ើអ្វីជាភាពតានតឹង ដែលអាចក�ើតមាន

រវាងការគាំទ្រការពង្រីកគម្រោងកសិកម្មខ្នា តធំ និង

ធ្វើឡ�ើង

ដ�ើម្បីឈ្វេងយល់ពីយុទ្ធសាស្រ្តអី្វខ្លះដែល

ទៅកាន់ទីផ្សារ។

និង

រប�ៀបនៃការតភ្ជាប់កសិករ

សារនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍សខា
ំ ន់ៗ
•	កសិកម្ម

ិ ័យអាទិភាព
គឺជាវស

ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជនបទ

សម្រាប់

និងសន្តិសុខស្បៀង។

ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ

២០១៤-២០១៨

ផ្តោតសំខាន់ល�ើការអភិវឌ្ឍវ ិស័យកសិកម្ម តាមរយៈ

ការធ្វើទំន�ើបកម្ម ពិពិធកម្ម និងពាណិជ្ជូបនីយកម្ម
ដោយពុំមានផ្តល់អាទិភាពច្បាស់លាស់ល�ើកសិកម្ម
ខ្នា តតូច ឬ ខ្នា តធំឡ�ើយ។
នយោបាយនេះ

ទោះយ៉ា ងណា គោល

បានបង្កើតនូវភាពតានតឹងចំពោះ

ការគាំទ្រគ្រួសារកសិករដែលមានដីធ្លីតូចតាច?

កសិកម្មខ្នា តតូច ដោយសារថា កសិកម្មខ្នា តធំបាន

សិក្សាស្រាវជ្រាវ

ដ�ើម្បីប្រើប្រាស់កនុងការគាំ
្
ទ្រដល់

វិស័យកសិកម្មធំទូលាយនៅពេលអនាគតខាងមុខ។

-	ត�ើមេរ�ៀនដែលទទួលបានពីករណីសិក្សាអាច

ឡ�ើង ដ�ើម្បីគាំទ្រដល់កសិករដែលមានដីធ្លីតូចតាច

-	ត�ើមានមេរ�ៀនអ្វីខ្លះ ដែលទទួលបានពីការ

គ្រួសារកសិករដែលមានដីធ្លីតូចតាច?

យកទៅអនុវត្តឲ្យបានទូលំទូលាយយ៉ា ងដូម្តេច?
	ដ�ើម្បីឆ្លើយតបទៅ

នឹងសំណួរស្រាវជ្រាវខាង

ល�ើផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ២០១៤-២០១៨

ក�ើនឡ�ើងយ៉ា ងឆាប់រហ័ស

ហ�ើយអាចគ្របដណ្តប់

• ឧបករណ៍គតិយុត្តមួយចំនួន ត្រូវបានបង្កើត

ក្នុងការបង្កើនផលិតភាពកសិកម្ម និងទីផ្សារ សម្រាប់
ផលិតផលរបស់ពួកគាត់។
ទោះយ៉ា ងណាកសិករ
នៅជួបប្រទះបញ្
ហា ប្រឈមមួយចំនួនក្នុងការរ�ៀបចំ
ចងក្រងជាក្រុម

ឬ

សហគមន៍ឲ្យបានល្អប្រស�ើរ
១

ខែតុលា ២០១៥

សេចក្តីសង្ខេបគោលនយោបាយ យុទ្ធសាស្រ្តជាសក្តា នុពល ដ�ើម្បីគាំទ្រដល់កសិករដែលមានដីធ្លីតូចតាចនៅកម្ពុជា

ដ�ើម្បីបំពេញតាមស្តង់ដារគុណភាព
ការដោះស្រាយជាមួយនឹង
មានតម្លៃខ្ពស់

ផលិតផល

ធាតុចូលកសិកម្មដែល

គុណភាពគ្រាប់ពូជមិនល្អ

និង

សមត្ថភាពហិរញ្ញ វត្ថុ ដែលនៅមានកម្រិតនៅឡ�ើយ។
• ការតភ្ជាប់កសិករដែលមានដីធ្លីតូចតាច ទៅ

កាន់ទីផ្សារ

គឺជាចលករដ៏សំខាន់ឆ្ពោះទៅដល់

កំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ច

ប៉ុន្តែវាមាននូវប្រព័ន្ធសាំញ
ុា ំមួយ

ដែលរួមមានទាំងកត្តាប្រឈម

និងការរព
ំ ឹងទុក។

ដ�ើម្បីឈានចេញពីសន្តិសុខស្បៀង ក្នុងគ្រួសារទៅ
កាន់ទីផ្សារនៅទីក្រុង ឬ ទីផ្សារនាំចេញ កសិករដែល
មានដីធ្លីតូចតាចចាំបាច់ត្រូវរ�ៀនសូត្រពីការធ្វើអាជីវកម្ម

និងលក្ខខណ្ឌតម្រូវការនៃទីផ្សារ។

ដ�ើម្បីធ្វើ

កសិករអ្នកផលិត       ឲ្យរ�ៀបចំចងក្រងគ្នាជាក្រុម/

សហគមន៍   និងពង្រឹងសិទ្ធិអំណាច       ខណៈដែល
យុទ្ធសាស្រ្តចង្វាក់សាកលមានកម្លា ំងទាញ      ដ�ើម្បី
ល�ើកទឹកចិត្ត       និងបង្កើតភាពក្លា ហានដល់កសិករ

ឲ្យឈានចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធទីផ្សារ។ យុទ្ធសាស្រ្តទាំង
២ នេះ ឫ ការផ្គុំបញ្ចូលគ្នា នូវយុទ្ធសាស្រ្តទាំងពីរ មាន
លក្ខណៈសមស្រប       ដ�ើម្បីគាំទ្រដល់កសិករដែល
មានដីធលីត
្ ូចតាច។ ទោះយ៉ា ងនេះក្តីក្នុងដំណាក់កាល

ដំបូងនៃការតភ្ជាប់កសិករទៅកាន់ទីផ្សារ    និងដ�ើម្បី

ជួយពួកគាត់ក្នុងការប្រឈមនឹងកត្តា ទីផ្សារបានយុទ្ធ-

សាស្រ្តប្រមូលផ្តុំពីមូលដ្ឋាន គឺជាជម្រើសល្អបំផុតមួយ។

របកគំហ�ើញសំខាន់ៗ៖ លទ្ធផល និង
ល�ើការបង្កើនទំហំលក់ប៉ុណ្ណោះទេ ក៏ប៉ុន្តែក៏តម្រូវឲ្យ ការវិភាគ
កិច្ចការនេះបាន

វាមិនត្រឹមតែជាការគិតគូរតែទៅ

មានការយកចិត្តទុកដាក់ធានាល�ើផ្នែកគុណភាព និង

ការកំណត់ជាក់លាក់ នៃផលិតផលផងដែរ។ កសិករ

•	គោលនយោបាយទាំងអស់ផ្តល់អាទិភាពទៅ

ផលិត ត្រូវតែគោរពច្បាប់អាជីវកម្ម ដូចជា៖ បរមា
ិ ណ

ិ ័យកសិកម្ម ដូចដែលមានចែងក្នុងផែនការយុទ្ធ
ល�ើវស

ជាក់លាក់ផ្សេងទ�ៀតផងដែរ។

សរសរស្តម្ភមួយក្នុងចំណោមសរសរស្តម្ភទាំង៤ នៃ

ពេលវេលាផ្គត់ផ្គង់ គុណភាព និងលក្ខខណ្ឌតម្រូវ
• ទស្សនៈអភិវឌ្ឍន៍ចំនួន ២ ត្រូវបានអនុវត្ត។

ការអភិវឌ្ឍបែបអាស្រ័យល�ើខលួនឯង
្
ជួយឲ្យកសិករ
អាចគ្រប់គ្រងចង្វាក់អាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់បាន
ប៉ុន្តែដំណ�ើរការនេះ

ទាមទារនូវការប្តេជ្ញាចិត្តរយៈ

ពេលយូរដ�ើម្បីបង្កើតឡ�ើង ខណៈយុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្មបែបបរិយាប័ន្ន

បានផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ដល់

កសិករក្នុងរយៈពេលឆាប់រហ័ស ប៉ុន្តែអ្នកផលិត
មានឱកាសតិចតួចក្នុងការគ្រប់គ្រងចង្វាក់អាជីវកម្ម
ដោយខ្លួនឯង។
• ការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារ      គឺផ្អែកល�ើ

ធម្មជាតិ     នៃប្រភេទផលិតផលដែលត្រូវបានជ្រើស
រ�ស
ើ សម្រាប់ការសិក្សា      និងភាពរួចរាល់របស់ភាគី
ពាក់ព័ន្ធក្នុងប្រភេទផលិតផលទាំងនោះ។  យុទ្ធសាស្រ្ត

ប្រមូលផ្តុំពីមូលដ្ឋាន     មានកម្លា ំងរុញដែលជួយដល់

២

សាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ។

ិ ័យនេះ
វស

ជាតំណាងនៃ

យុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណ (ដំណាក់កាលទី៣) របស់

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ហ�ើយត្រូវបានទទួលស្គា ល់ថា

បានដ�ើរតួនាទីជាសំខាន់ ក្នុងការគាំទ្រដល់កំណ�ើន
សេដ្ឋកិច្ច ដោយមិនត្រឹមតែជួយដល់ការអភិវឌ្ឍ
សេដ្ឋកិច្ចជនបទប៉ុណ្ណោះទេ

ថែមទាំងក្នុងន័យ

សមភាព និងសន្តិសុខស្បៀងផងដែរ។

•	ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ២ ០១៤-

២០១៨

មិនបានផ្តល់អាទិភាពជាក់លាក់ណាមួយ

ចំពោះកសិកម្មខ្នា តធំ ឬ ខ្នា តតូចឡ�ើយប៉ុន្តែបានផ្តល់

ិ ័យ
នូវគំនិតផ្តួចផ្តើមមួយចំនួន ដ�ើម្បីល�ើកកម្ពស់វស
កសិកម្ម។

គំនិតផ្តួចផ្តើមទាំងនោះ

ត្រូវបានជំរញ
ុ

តាមរយៈការយកចិត្តទុកដាក់ល�ើការធ្វើ
កសិកម្ម

ទំន�ើបកម្ម

ក្នុងទិសដៅផ្លា ស់បតូរពី
្ ការធ្វើកសិកម្មបែប
ប្រពៃណី
មកកសិកម្មតាមបែបបច្ចេកទេសទំន�ើប

សេចក្តីសង្ខេបគោលនយោបាយ យុទ្ធសាស្រ្តជាសក្តា នុពល ដ�ើម្បីគាំទ្រដល់កសិករដែលមានដីធ្លីតូចតាចនៅកម្ពុជា

ពិពធកម្ម

តាមរយៈការទទួលយកនូវប្រភេទដំណាំ

ទាំងឡាយណាដែលមានតម្លៃទីផ្សារខ្ពស់ ជាពិសេស

សំដៅឆ្ពោះទៅទីផ្សារនាំចេញ និងការធ្វើពាណិជ្ជូបនីយកម្ម ដែលផ្តោតសំខាន់ល�ើការល�ើកកម្ពស់ជំនួញ
និងការនាំចេញផលិតផលកសិកម្ម។
• ការគាំទ្រកសិករ

មានដីធ្លីតូចតាច៖

ឧបករណ៍គតិយុត្តពាក់ព័ន្ធមួយចំនួន ត្រូវបានបង្កើត

ខែតុលា ២០១៥

សំខាន់ផ្តល់ការកសាងសមត្ថភាពបច្ចេកទេស ស្តីពី
ផលិតកម្មកសិកម្ម

និងសម្របសម្រួលកសិករឲ្យ

ទទួលបានធាតុចូលកសិកម្មដូចជា
មានគុណភាព
ផលិតកម្ម។

ជី

គ្រាប់ពូជដែល

និងសម្ភា រៈផ្សេងទ�ៀតសម្រាប់

• ការល�ើកកម្ពស់ផលិតកម្ម

សម្រាប់ទីផ្សារ

ឡ�ើង ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងក្រសួងសាម៉ី។

ក្នុងស្រុក និងសន្តិសុខស្បៀង៖ នៅកម្រិតទី២ការ
ិ ័យ
ចងក្រងក្រុមកសិករ គឺត្រូវការជាចំបាច់។ វស

បាយពូជស្រូវ

ល�ើសពីនេះ កសិករអាចលក់ផលិតផលរបស់ពួកគេ

ឧបករណ៏គតិយុត្តទាំងនោះរួមមាន៖

គោលនយោ-

និងពូជដំណាំបន្ទាប់បន្សំ

នយោបាយស្តង់ដាកសិកម្មសរីរាង្គកម្ពុជា
នយោបាយនាំអង្ករចេញ

គោល
គោល

និងច្បាប់សតីព
្ ីសហគមន៍

កសិកម្ម។ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
កំពុងដ�ើរតួនាទីយ៉ា ងសំខាន់កនុងការដឹកនាំ
្
គ្រប់គ្រង

គាំទ្រ និងធានាថា សេចក្តីថ្លែងគោលនយោបាយ
និងការប្តេជ្ញាចិត្តល�ើការអភិវឌ្ឍកសិកម្មទាំងឡាយ

អាចសម្រេចបាន ទន្ទឹមគ្នានោះធានាបាននូវសន្តិសុខ
និងសុវត្ថិភាពស្បៀងនៅកម្ពុជា។

• ការគាំទ្រក្រុមហ៊ុនសម្បទានខ្នា តធំ៖ ដ�ើម្បី

គាំទ្រដល់ក្រុមហ៊ុនសម្បទានខ្នា តធំ

អនុក្រឹត្យស្តីពី

ការផ្តល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានបង្កើតឡ�ើង។

ឯកជនដ�ើរតួនាទីជាអ្នកចែកចាយ ឬអ្នកលក់រាយ។
ក្នុងមូលដ្ឋានទៅអ្នកជិតខាង ឬ ទីផ្សារក្នុងតំបន់។
ភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
បានដ�ើរតួនាទីយ៉ា ងសំខាន់
ផលិតផលក្នុងស្រុក

ក្នុងការល�ើកកម្ពស់
តាមរយៈការដាក់តាំងពិពណ៌

កសិកម្ម។ អ្នកផលិតជាលក្ខណៈបុគ្គល និងក្រុមអ្នក
ផលិតជាបន្តបន្ទាប់ ត្រូវបានស្គា ល់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់

នៅទីប្រជុំជន ហ�ើយនៅពេលនោះអ្នកប្រើប្រាស់អាច
ទិញផលិតផលទាំងនោះបានដោយផ្ទាល់ពីកសិករ។
• ការល�ើកកម្ពស់ផលិតកម្ម

ឆ្ពោះទៅទីផ្សារ

នាំចេញ៖ ភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល បានផ្តល់នូវការគាំទ្រ

បន្ថែមល�ើសនេះ បទបញ្
ជា
០១ និងការផ្តល់

ផ្លូវច្បាប់ ខណៈដែលក្រុមហ៊ុននាំចេញបានធ្វើការ
ជាមួយក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុក ដ�ើម្បីទិញនូវផលិតផល

គោលនយោបាយស្បែកខ្លា

មិនមែនរដ្ឋាភិបាល ជាញឹកញាប់ធ្វើការជាមួយក្រុម

ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដល់អ្នកកាន់កាប់ដីពីមុនៗ តាមរយៈ

ក៏ត្រូវបានអនុវត្តដ�ើម្បី

ដោះស្រាយជម្លោះរវាងសហគមន៍កនុងតំ
្ បន់

និង

ក្រុមហ៊ុនដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចខ្នា តធំកនុងរង្វ
្
ង់ដែនដី
សម្បទានសេដ្ឋកិច្ច។ ដូច្នេះ វាអាចសម្រួលដល់ការ
អនុវត្តការផ្តល់ដីសម្បទានខ្នា តធំបានដោយរលូន។
• ការបំពេញសន្តិសុខស្បៀង

គ្រួសារ៖

ជាលក្ខណៈ

ផលិតកម្មស្បៀងជាលក្ខណៈគ្រួសារគឺជា

ចំណុចចាប់ផ្តើមដែលត្រូវតែបំពេញ

មុនពេលបន្ត

ដំណ�ើរជាបណ្តើ រៗ ទៅកម្រិតបន្ទាប់ទ�ៀត។ ភ្នាក់
ងាររដ្ឋាភិបាល

និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជា

តាមចំនួនជាតម្រូវការសម្រាប់នាំចេញ។

អង្គការ

អ្នកផលិត និងបង្កើតគា្នជាក្រុម និង/ឬ ចុះឈ្មោះជា
សហគមន៍កសិកម្ម។

ក្រុមហ៊ុននាំចេញកម្រធ្វើការ

ដោយផ្ទាល់ជាមួយសហគមន៍កសិកម្មណាស់ ប៉ុន្តែ
ពួកគេបានធ្វើការ

ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុក។

តាមរយៈឈ្មួញកណ្តា ល

ឬ

• ការតភ្ជាប់កសិករទៅកាន់ទីផ្សារ៖ មានន័យ

ថា ធ្វើការកំណត់ជាទ�ៀងទាត់នូវគំរផ
ូ ្គត់ផ្គង់ ដ�ើម្បី
ធានាថា

កសិករអាចទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៏

ពីផលិតកម្មកសិកម្មជាបន្តបន្ទាប់។

ការធ្វើផែនការ

៣

ខែតុលា ២០១៥

សេចក្តីសង្ខេបគោលនយោបាយ យុទ្ធសាស្រ្តជាសក្តា នុពល ដ�ើម្បីគាំទ្រដល់កសិករដែលមានដីធ្លីតូចតាចនៅកម្ពុជា

ផលិត និងជំនាញក្នុងការរ�ៀបចំក្រុមអ្នកផលិត គឺជា

• យុទ្ធសាស្រ្តចង្វាក់សាកល៖

យុទ្ធសាស្រ្ត

រ�ឿងចាំបាច់ ដ�ើម្បីជួយដល់កសិករអាចមានលទ្ធភាព

ទីផ្សារប្រភេទនេះ

ទីផ្សារ គួរត្រូវបានពង្រីកចេញពីទីផ្សារក្នុងតំបន់ទៅ

តភ្ជាប់ប្រភេទកសិផលនេះ ទៅកាន់ទីផ្សារក្នុងស្រុក

ចូលទៅកាន់ទីផ្សារ។
ទីផ្សារនៅទីក្រុង

ការតភ្ជាប់កសិករទៅកាន់

និងបន្ទាប់មកទៅកាន់ទីផ្សារនាំ

ចេញ។ ហេតុនេះ ការគាំទ្រណាមួយពីរដ្ឋាភិបាល

វ ិស័យឯកជន និង អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលចំពោះ
កសិករមានដីធ្លីតូចតាចគឺជាការចាំបាច់បំផុត។

• យុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍បែបអាស្រ័យល�ើខលួន
្

ឯង៖ ទស្សនៈនេះ ត្រូវបានអនុវត្តដោយអង្គការសេដាក
ដែលបានប្រើប្រាស់ទៅល�ើគឺ ស្រូវ និងបន្លែ។ សហគមន៍
គោលដៅបានរ�ៀបចំចងក្រងគ្នា

ក្នុងន័យធនធាន
មនុស្ស រូបសាស្រ្ត និងហិរញ្ញ វត្ថុ តាមរយៈការផ្តល់
នូវគំនិត និងសមត្ថភាពបច្ចេកទេស ដែលត្រូវបាន
ផ្តល់ដោយអង្គការសេដាក។

• យុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្មបែបបរ ិយាប័ន្ន៖

អេសអិនវី
ផង

ត្រូវបានអនុវត្តដោយអង្គការ

ទៅល�ើប្រភេទកសិផលដំឡូងមីក្នុងការ

និងទីផ្សារនាំចេញផង។

យុទ្ធសាស្រ្តចង្វាក់

សាកល ជាទូទៅត្រូវបានជំរញ
ុ ដោយទំហំតម្រូវការ
ពីប្រទេសខាងក្រៅ

ដែលជាញឹកញាប់ត្រូវបានធ្វើ

ឡ�ើងតាមរយៈការធ្វើកសិកម្មតាមកិច្ចសន្យា។

• ការផ្គុំបញ្ចូលគ្នា នូវយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារទាំងពីរ៖
សេដាកបានធ្វើការតាមរយៈ ការផ្គុំបញ្ចូលគ្នា នូវយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារទាំងពីរ នៅក្នុងអន្តរាគមន៍របស់ខលួនទៅ
្
ល�ើទីផ្សារស្រូវសរីរាង្គ។ ជាជំហានដំបូង ក្រុមកសិករ

ផលិតស្រូវសររា
ី ង្គ បានចងក្រងគ្នាជាក្រុមនៅកម្រិត
ភូមិ ហ�ើយបន្ទាប់មកផ្គុំបញ្ចូលគ្នានៅថ្នាក់ឃុំ ស្រុក
ខេត្ត និងថ្នាក់ជាតិ។ អង្ករសររា
ី ង្គ មានគោលដៅ
ទីផ្សារជាច្រើនទាំងនៅទីផ្សារក្នុងទីក្រុង និងទីផ្សារនាំ

ទស្សនៈនេះ ត្រូវបានអនុវត្តដោយអង្គការអេសអិនវ ី ចេញ។ សហគ្រាសសេដាក បានទិញស្រូវសរ ីរាង្គ
ទៅល�ើទីផ្សារដំឡូងមី។ រចនាសម្ព័ន្ធទីផ្សារដែលមាន

ពីកសិករ ហ�ើយកិនលក់ឲ្យអ្នកបរភោគក
ិ
នុ្ងទីក្រុង។

ទាំងអស់ចូលរួមក្នុងការល�ើកកម្ពស់ និងរក្សានូវរចនា

និងសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រុមហ៊ុននាំចេញ ដ�ើម្បី

ស្រាប់នេះ ត្រូវបានសម្របសម្រួលដោយភាគីពាក់ព័ន្ធ
សម្ព័ន្ធអាជីវកម្ម ដោយការបែងចែកផលប្រយោជន៏

ទាំងអស់គ្នា ។

• យុទ្ធសាស្រ្តប្រមូលផ្តុំពីមូលដ្ឋាន៖ យុទ្ធសាស្រ្ត

ទីផ្សារនេះត្រូវបានអនុវត្តដោយអង្គការសេដាក ទៅ
ល�ើប្រភេទបន្លែផ្សេងៗ

ដ�ើម្បីផ្សារភ្ជាប់ផលិតផល

នេះទៅកាន់ទីផ្សារ។ យុទ្ធសាស្រ្តនេះ ត្រូវបានបង្កើត
ឡ�ើងតាមរយៈ

ការចងក្រង

កសិករតូចតាចជាអ្នកផលិត

និងការប្រមូលផ្តុំនូវ

សម្រាប់ផលិតផល

ជាក់លាក់ណាមួយ។ យុទ្ធសាស្រ្តប្រមូលផ្តុំពីមូលដ្ឋាន
ជាទូទៅ

ត្រូវបានកំណត់ត្រឹមក្របខណ្ឌសមត្ថភាព

ផលិតកម្មកនុងតំ
្ បន់ ជាជាងការជំរញ
ុ ដោយទំហំតម្រូវ
ការពីខាងក្រៅ។

៤

ល�ើសពីនេះ សេដាកក៏បានដ�ើរតួជាឈ្មួញកណ្តា ល
នាំអង្ករចេញទៅទីផ្សារបរទេស ឧទាហរណ៍ សហគមន៍

អឺរប
៉ុ
និងសហរដ្ឋអាមេរ ិកជាដ�ើម។ ក្នុងករណីនេះ
ក្រុមហ៊ុននាំអង្ករចេញ
បានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយ
អង្គការសេដាក នូវបរមា
ិ ណអង្ករសររា
ី ង្គ ក្នុងចំនួន
ណាមួយ។ សេដាក ធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយ
កសិករ ដ�ើម្បីផលិតស្រូវសររា
ី ង្គ សម្រាប់បំពេញតាម
តម្រូវការនាំចេញ។ តម្រូវការអង្ករសររា
ី ង្គ ត្រូវបាន

កំណត់ដោយទីផ្សារនាំចេញ ឬ អ្នកបញ្
ជា ទិញ ហ�ើយ
ដែលពួកគេធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុក

ដែល

នៅពេលនេះ (សហគ្រាសសេដាក) គឺត្រូវបានស្គា ល់
ថាជាយុទ្ធសាស្រ្តចង្វាក់សាកល។

ខែតុលា ២០១៥

សេចក្តីសង្ខេបគោលនយោបាយ យុទ្ធសាស្រ្តជាសក្តា នុពល ដ�ើម្បីគាំទ្រដល់កសិករដែលមានដីធ្លីតូចតាចនៅកម្ពុជា

អនុសាសន៍សខា
ំ ន់ៗ
• រដ្ឋាភិបាលគួរបង្កើនល្បឿន ក្នុងការរ�ៀបចំ
បង្កើតឯកសារក្របខណ្ឌគតិយុត្ត
និងសេវាគាំទ្រ

បច្ចេកទេស ដ�ើម្បីបង្កើតសហគមន៍កសិកម្មដូចជា៖

សម្ភា រៈបណត្ ុះបណ្តា ល/រ�ៀនសូត្រ (ទី១-ឧបករណ៍
ស្តីអំពីការអនុវត្ត និងការគ្រប់គ្រងសហគមន៍កសិកម្ម
និង

ទី២-ឧបករណ៍បណត្ ុះបណ្តា លគ្រូបង្គោ ល)។

រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន

រដ្ឋាភិបាលបានបង្កើត

នាយកដ្ឋានសហគមន៍កសិកម្ម

ដែលស្ថិតក្រោម

• យុទ្ធសាស្រ្តតាមបែបប្រមូលផ្តុំពីមូលដ្ឋាន

គួរត្រូវបានទទួលយក

ដ�ើម្បីរ�ៀបចំចងក្រងក្រុម

ភ្ជាប់កសិករទៅទីផ្សារ។

ជាពិសេស

កសិករអ្នកផលិតក្នុងដំណាក់កាលដំបូង ក្នុងការផ្សារ
សហគមន៍អាស៊ា ន
បង្កើតឡ�ើង

ក្នុងបរប
ិ ទ
សហគមន៍កសិកម្មគួរត្រូវបាន

ដោយផ្អែកទៅល�ើប្រភេទផលិតផល

កសិកម្មសំខាន់ៗ និងធ្វើការពង្រឹងឲ្យរ ឹងមាំ។

• រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន សហព័ន្ធសហគមន៍

អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម។ ទោះយ៉ា ងណា ស�ៀវភៅ

កសិកម្មត្រូវបានបង្កើតឡ�ើង

ទាន់បានរ�ៀបចំរច
ួ រាល់នៅឡ�ើយទេ។

កសិកម្មបានគ�ៀរគរធនធានហិរញ្ញ វត្ថុ

ខ្លួនចំពោះកសិករ ខណៈដែលភស្តុតាងបានបង្ហាញ
ថា
ចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកទេសកសិកម្មសមស្រប

រោងម៉ា ស៊ីនកិនស្រូវថ្នាក់ស្រុក។ រដ្ឋាភិបាលគួររ�ៀបចំ

បានធនធានហិរញ្ញ វត្ថុប្រស�ើរជាងមុន

អាចនាំឆ្ពោះ

ផ្ទាល់ដោយសហគមន៍កសិកម្ម

ប្រកបដោយនិរន្តរភាព

ដោយវាមាន

មេរ�ៀនសម្រាប់ការអនុវត្តសហគមន៍កសិកម្ម នៅមិន
• រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

គួរផ្តោតការគាំទ្ររបស់

និងកំពុងមានដំណ�ើរ

ការ។ ស្ថិតនៅក្រោមក្របខណ្ឌសហព័ន្ធ សហគមន៍

ពីសមាជិក

ិ ិយោគទៅល�ើ
សហគមន៍កសិកម្មរបស់គាត់ ដ�ើម្បីវន

ឲ្យមានមូលនិធិ ដ�ើម្បីគាំទ្រសហគមន៍កសិកម្ម ឫ

និងការសម្របសម្រួលទីផ្សារ រួមនឹងលទ្ធភាពទទួល

សហព័ន្ធ។ មូលនិធិនេះ ក៏គួរអាចទទួលបានដោយ

ទៅការអភិវឌ្ឍដែលអាស្រ័យល�ើខលួនឯងបាន
្

ពង្រីកខ្នា តអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់។

ជាពិសេស

ទំនាក់ទំនងទៅនឹងយុទ្ធសាស្រ្តស្តីអំពី

ស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភថ្នាក់ជាតិផងដែរ។

និង

ដ�ើម្បីពង្រឹងនិង

សន្តិសុខ

ការអះអាង៖
រាល់ទស្សនៈទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងសេចក្តីសង្ខេបគោលនយោបាយនេះ

គឺជាទស្សនៈរបស់

អ្នកនិពន្ធ ហ�ើយមិនតំណាងឲ្យទស្សនៈរបស់វេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ស្តីពីកម្ពុជា និង
អង្គការសិនដរឡ�ើយ៕
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