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AC  Agriculture Cooperative 

AFD  Agence Française de Développement 
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សេចកតីេសខេប 
 

កាំនណើ  នសដាកិចចមដលកម្ពុជាជួ្បរបទេះកាុងរយៈនពល ២០ ឆ្ា ាំចុងនរកាយន េះបា ផ្លែ ស់បតូរ 
របនទស នាំម្ក ូវការអភិវឌ្ឍោ៉ាងរហ័ស ូវនហដ្ឋា រចនសម្ព័ ធ អាំណ្តចនសដាកិចច  ិងការមរបរបួល 
វបប្ម៌្។ នទេះោ៉ាងណ្ត ការផ្លែ ស់បតូរន េះ គឺមិ្ នសមើគ្នា នៅទូទាំងរបនទសន ើយ។ ការអភិវឌ្ឍនៅ 
ា មតតាម្បណ្តត ទីរបជុ្ាំជ្  មតសរាប់នសដាកិចចនៅតាម្ទីជ្ បទ គឺនៅមតពឹងមផែកនលើកសិកម្ម 
ខ្នា តតូច មដលជាម្ន្ោម្បាយសរាប់ចិញ្ច ឹម្ជី្វតិ។ មផាកដ៏ ា្ំមួ្យន ចាំ ួ របជាជ្ នៅតាម្ 
សហគម្ ៍ជ្ បទមិ្ បា ទទួលផលរបនោជ្ ៍ពីកាំនណើ  ទាំងន េះន ើយ មដលរមួ្ា ការទទួល 
បា អគគិស ី ទឹកសាែ ត នសវាសុខភាព ការអប់រ ាំ  ិងឱកាសនសដាកិចច។ 

កាំនណើ  នសដាកិចចរបស់របនទសកម្ពុជា គឺា ភាពខុសគ្នា រវាងជ្ បទ ិងទីរកុង  ិង រវាងអាក 
ា  ិងអាករក មដលវារងផលប៉ាេះពាល់ដល់របជាជ្ កម្ពុជាទាំងអស់  ិងបនងេើ ភាពងាយរងនរគ្នេះ 
ដល់របជាជ្ ភាគនរចើ នៅកាុងរបនទសន េះនៅ ឹងការប៉ាេះទងគិចមផាកនសដាកិចច  ិងបរសិាា  ។  
ចាំមណកដ៏ ា្ំបាំផុតន របជាជ្ មដលងាយរងនរគ្នេះ គឺកាែ ាំងពលកម្មដ៏នលើសលុប របាណជា ៦៧ 
ភាគរយ រតូវបា ចូលរមួ្ជាចម្បងនៅកាុងការងារដ្ឋាំដុេះកសិកម្មនហើយភាគនរចើ  គឺជាកសិករខ្នា ត 
តូចមដលា ដីទាំហាំពី ១ នៅ ២ ហិកតា។ 

ការន្វើសាហរណកម្មអាសា  បងាា ញ ូវឱកាស  ិងការរបកួតរបមជ្ងលមីមួ្យសរាប់របនទស 
កម្ពុជា។ កងវេះរកបខ័ណឌ ចាប់  ិងកិចចគ្នាំពារសងគម្រគប់រគ្ន ់ កសិករខ្នា តតូចអាចរបឈម្ ឹងការ 
នកើ ន ើង ូវការនកងរបវញ័្ច កាែ ាំងទីផារ។ មតនទេះជាោ៉ាងណ្ត កាែ ាំងទីផារដូចគ្នា ទាំងន េះក៏ា  
សកាត  ុពលកាុងការបនងេើតឥទធិពលវជិ្ជា សរាប់នសដាកិចចរគួសារនៅតាម្ជ្ បទ។ 

កាំនណើ  រយៈនពលមវង ិងា  ិរ តរភាពនៅរបនទសកម្ពុជា ទម្ទរឱយា ការរចបាច់បញ្ចូ ល 
កសិករខ្នា តតូចនៅកាុងរបព័ ធនសដាកិចចរបស់របនទសឱយបា លែ។ នវទិកាន អងគការមិ្ មម្ 
រដ្ឋា ភិបាល សតីពីកម្ពុជា ទទួលសាគ ល់ថាវស័ិយឯកជ្ ា ឱកាសកាុងការទទួលយកតួនទីជាអាកដឹក
នាំមួ្យ កាុងការធានឱយរបជាជ្ កម្ពុជាទាំងអស់បា ទទួលផលរបនោជ្ ៍នសមើគ្នា   ិងា 
 ិរ តរភាពពីកាំនណើ  នសដាកិចច។ 

នដើម្បវីាយតនម្ែពីឱកាសន េះឱយកា ់មតលែរបនសើរ គនរាងតាម្ដ្ឋ នគ្នល នោបាយកសិកម្ម 
ន នវទិកាន អងគការមិ្ មម្ រដ្ឋា ភិបាល សតីពីកម្ពុជាបា នរៀបចាំឱយា ការសិកាន េះន ើង។ ការ 
សិកាន េះពិ ិតយនម្ើលការន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោ មដលឈរនលើគាំរកិូចចស ោរវាងកសិករខ្នា តតូច 
 ិងរកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្ម នហើយ ិងការគ្នាំរទរកបខ័ណឌ នគ្នល នោបាយ។ 
 



v
 

ការសិកាន េះា នគ្នលបាំណងនឆែើយតបនៅ ឹងសាំណួរគ ែឹេះដូចខ្នងនរកាម្ន េះ ៖ 
 នដើម្បីកាំណត់ ូវការអ ុវតតលែ  ិងនម្នរៀ មដលទទួលបា កាុងចាំនណ្តម្រកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជ 

កម្មឯកជ្  កាុងការគ្នាំរទកសិករខ្នា តតូច ជាពិនសសស្តសតី។ 
 នដើម្បីមសវងយល់ពីផលប៉ាេះពាល់ន ការទទួលខុសរតូវន ការវ ិិនោគកសិកម្មមដលរបតិបតតិ 

នដ្ឋយរកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្ម នៅនលើកសិករខ្នា តតូច ពិនសសកសិករមដលជាស្តសតី នហើយ 
 ិងកាំណត់នគ្នល នោបាយសរាប់អ ុវតត ៍។ 

 នដើម្បីយល់ពីរនបៀបទទួលខុសរតូវកសិកម្ម  ិងទាំ ួលខុសរតូវសងគម្របស់រកុម្ហ ុ មដល
បា នសាើន ើង  ិងការបកស្រសាយនៅកាុងចាប់  ិងលិខិតបទដ្ឋា  នននៅកាុងរបនទស
កម្ពុជា។ 

 នដើម្បីដ្ឋក់នចញ ូវនគ្នល នោបាយអាទិភាព  ិងអ ុសាស ៍នដើម្បីគ្នាំរទដល់បុរស  ិងស្តសតី 
មដលជាកសិករខ្នា តតូច កាុងការអ ុវតតការវ ិិនោគរបកបនដ្ឋយការទទួលខុសរតូវនលើ
កសិកម្ម  ិងការអ ុវតត ការទទួលខុសរតូវសងគម្របស់រកុម្ហ ុ ។ 

 
លទធផលសាំខ្ន ់ៗន ការសិកាា  ៖ 
 ការន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោអាចផតល់របនោជ្ ៍ខ្នែ ាំងដល់កសិករខ្នា តតូច  ិងរកុម្ហ ុ    

កសិពាណិជ្ជកម្ម នៅនពលកម្មវ ិ្ ីននេះរតូវបា នរៀបចាំបា រតឹម្រតូវសរាប់ការទាំនក់ទាំ ង 
រយៈនពលមវង។ 

 សូម្បីមតអាករកីរក កសិករា ដីតិចបាំផុតក៏អាចទញយករបនោជ្ ៍ពីឱកាសន្វើកសិកម្ម 
តាម្កិចចស ោផងមដរ។ 

 រកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្មជួ្បរបទេះ ូវការចាំណ្តយខពស់សរាប់ការបនងេើត  ិងរកាដាំនណើ រ 
ការកម្មវ ិ្ ីន វ្ើកសិកម្មតាម្កិចចស ោ។ 

 នគ្នល នោបាយរបស់រាជ្រដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា បា នផ្លត តនលើការចងភាជ ប់ ន ការជ្ាំរញុ 
សហគម្ ៍កសិកម្មនៅជាការន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោ ប៉ាុម តន េះ គឺរគ្ន ់មតជាគាំរូមួ្យ 
សរាប់ការន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោប៉ាុនណ្តណ េះ។ 

 នគ្នល នោបាយរបស់រាជ្រដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាមដលប៉ាេះពាល់នលើការទទួលបា រគ្នប់ពូជ្  ិង 
សិទធិដី្ែី នៅមិ្ ទ ់រគប់រគ្ន ់សរាប់តរម្ូវការបចចុបប ារបស់កសិករខ្នា តតូច  ិងរកុម្ហ ុ  
កសិពាណិជ្ជកម្ម។ 
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អ ុសាស ៍សាំខ្ន ់ៗន ការសិកាា  ៖ 
 សហគម្ ៍ាច ស់ជ្ាំ ួយ គួរមតន្វើការបម ាម្នទៀតកាុងការនលើកទឹកចិតតកម្មវ ិ្ ីន វ្ើកសិកម្មតាម្ 

កិចចស ោរយៈនពលមវង មដលផតល់ផលរបនោជ្ ៍នៅវញិនៅម្ក ក៏ដូចជាគាំរកិូចចស ោ 
នផសងៗនទៀតរវាងកសិករខ្នា តតូច  ិង វស័ិយកសិពាណិជ្ជកម្ម។ 

 គាំរនូរចើ សរាប់ការន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោ របនសើរជាងគាំរមូតមួ្យ រតូវមតនលើកទឹកចិតត 
នដ្ឋយអាកបនងេើតនគ្នល នោបាយ។ 

 សហគម្ ៍កសិកម្ម រតូវការជ្ាំ ួយជាចាាំបាច់ពីាច ស់ជ្ាំ ួយ  ិងរាជ្រដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា 
កាុងការសនរម្ចបា  ូវសកាត  ុពលរបស់ពួកនគ នដើម្បផីតល់របនោជ្ ៍ដល់កសិករខ្នា តតូច ។ 

 កាំមណទរម្ង់នគ្នល នោបាយទក់ទងនៅ ឹងការទទួលបា រគ្នប់ពូជ្  ិងសិទធិកា ់កាប់ 
ដី្ែី ា សារៈសាំខ្ន ់ខ្នែ ាំងណ្តស់សរាប់អនគតន វស័ិយកសិកម្មរបស់របនទសកម្ពុជា 
នហើយកិចចការន េះរតូវមតពន ែឿ ជាចាាំបាច់។ 

 
បនា ប់ពីការបងាា ញវ ិ្ ីសាស្តសត  ិងនគ្នលបាំណងនៅកាុងមផាកទី ១ មុ្ នគ នៅកាុងមផាកទី ២ 

ន ការសិកាពិ ិតយនម្ើលបរបិទន កិចចស ោរបស់កសិករខ្នា តតូច  ិងរកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្ម 
នហើយនៅកាុងមផាកទី៣ បងាា ញពីរកបខ័ណឌ មួ្យសរាប់គាំរនូ គាំរនូ កិចចស ោមួ្យចាំ ួ ។ នៅកាុង 
មផាកទី ៤ បងាា ញពីការពិ ិតយន ើងវញិ ូវផលប៉ាេះពាល់ន នគ្នល នោបាយ នហើយនៅកាុងមផាកទី ៥ 
បងាា ញពីករណីសិកាមួ្យចាំ ួ នដ្ឋយមផែកនលើការសាា សរបស់រកុម្ស្រសាវរជាវជាមួ្យកសិករខ្នា ត 
តូច  ិង រកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្ម នហើយបនា ប់ម្កនៅកាុងមផាកទី ៦ ន្វើការសនងេបលទធផល 
សាំខ្ន ់ៗ  ិងការអ ុវតត។ ជាចុងនរកាយ នៅកាុងមផាកទី ៧ ការសិកាបងាា ញពីអ ុសាស ៍។ 
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១. សេចកតីស្តើម្ 
១.១ នគ្នលបាំណងន ការសិកា 
ការសិកាន េះ បា ផតល់ឱយនដ្ឋយនវទិកាន អងគការមិ្ មម្ រដ្ឋា ភិបាល សតីពីកម្ពុជា កាុងនគ្នល 

បាំណងវាយតនម្ែពីរនបៀបមដលរកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្ម ន្វើការជាមួ្យកសិករខ្នា តតូច នៅរបនទស 
កម្ពុជា  ិងនដើម្បីកាំណត់ ូវគាំរនូ កិចចស ោវជិ្ជា មដលអាចយកនៅអ ុវតត ៍ប តបា ។ នលើសពីន េះ 
នទៀត ការសិកាន េះបា កាំណត់ឱយវាយតនម្ែរកបខ័ណឌ គតិយុតតិ  ិងនគ្នល នោបាយរបស់កម្ពុជា 
សរាប់កិចចស ោរបស់កសិករខ្នា តតូច នហើយ ិងកាំណត់នគ្នល នោបាយអាទិភាព នដើម្បីនលើក 
ទឹកចិតតឱយា លទធផលឈាេះឈាេះ រវាងរកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្ម  ិងកសិករខ្នា តតូចបម ាម្នទៀត។ 

១.២ វ ិ្ ីសាស្តសតន ការសិកា 
ការសិកាន េះ ា នគ្នលបាំណងវាយតនម្ែកិចចស ោរវាងកសិករខ្នា តតូច  ិងរកុម្ហ ុ          

កសិពាណិជ្ជកម្ម នលើសាំណុាំ ចរម្ុេះទូនៅមួ្យន ដាំណ្តាំកសិកម្ម មដលន្វើឱយការសិកាន េះអាចទញ 
យកនម្នរៀ នផសងៗពីកសិកម្មជានរចើ របនភទ។ 

ការសិកាពាក់ព័ ធជាមួ្យ ឹងសាសធាតុចម្បងបួ ន ការរបមូ្ល  ិង ការសាំនោគទិ ា ័យ ៖ 

 ស្រសាវរជាវនលើឯកសារមដលា ស្រសាប់ រមួ្បញ្ចូ លទាំងការពិ ិតយហមត់ចត់នលើការវភិាគកិចចស ោ 
មដលា ស្រសាប់រវាងរកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្ម  ិងកសិករខ្នា តតូចនៅកម្ពុជា។ 

 កិចចសាា ស ៍ជាមួ្យរកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្ម រតូវបា ន្វើជាមួ្យរកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្មកាុង 
ស្រសុក  ិងអ តរជាតិចាំ ួ ១០។ ការនរជ្ើសនរ ើសរកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្មម្កសាា ស ៍គឺមផែក 
នលើនោបល់មដលទទួលបា ពីនវទិកាន អងគការមិ្ មម្ រដ្ឋា ភិបាល សតីពីកម្ពុជា ជាមួ្យ ឹង 
នគ្នលបាំណងន ការនរជ្ើសនរ ើសរកុម្ហ ុ ចរម្ុេះ មដលឈា មុ្ខកាុងកិចចស ោជាមួ្យកសិករដី 
តូចនៅកាុងរបនទសកម្ពុជា។ រកុម្ហ ុ ទាំងដប់មដលបា នរជ្ើសនរ ើស គឺា ចាប់ពីតូចនៅ ា្ំ។ 
រកុម្ហ ុ  ីមួ្យៗ រតូវបា នរជ្ើសនរ ើសនដើម្បីបញ្ចូ លនៅកាុងការសិកាន េះនដ្ឋយសារមតពួកនគ 
ា គាំរូនផសងគ្នា កាុងការន្វើការជាមួ្យកសិករខ្នា តតូចនៅកម្ពុជា។ រកុម្ហ ុ មដលបា នរជ្ើសនរ ើស 
គឺា ទាំងរកុម្ហ ុ មដលា ការរគប់រគងលែបាំផុត  ិងនរៀបចាំបា លែ មដលកាំពុងរបតិបតដិការ 
នៅកាុងរបនទសកម្ពុជា មដលន្វើឱយវសិាលភាពន ការសិកាន េះា ករមិ្ត។ ជាអ ុសាស ៍ 
សរាប់ការសិកាបនា ប់ គួរអាចន្វើការអនងេតនលើរកុម្ហ ុ ឱយបា ទូលាំទូោយជាងន េះ។ 
ខ្នងនរកាម្ន េះជា រកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្មមដលបា អនងេត ៖ 

១). រកុម្ហ ុ អងេរអាាំរូ (ា៉ា សីុ កិ ស្រសូវ  ិងជាអាកនាំនចញ)  
២). រកុម្ហ ុ អងគរកសិកម្មរុងនរឿង (ា៉ា សីុ កិ ស្រសូវ  ិងជាអាកនាំនចញ) 
៣).  អងគការនសដ្ឋក (កសិកម្មចរម្ុេះ នផ្លត តជាសាំខ្ន ់នលើសហរគ្នសសងគម្)  
៤). រកុម្ហ ុ កុងហវីមរល (ផលិត ូវផលិតផលអាហារសររីាងគមដលា គុណភាពខពស់)  
៥). រកុម្ហ ុ  East-West (អាកផលិត  ិងអាកមចកចាយ រគ្នប់ពូជ្បម ែ)  
៦). រកុម្ហ ុ ឥន្ទ ាីនបតង / Golden Eagle (អាកលក់ផលិតផលសររីាងគ)  
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៧). រកុម្ហ ុ  នហាគ នដ រា៉ាយស៍ (នរាងា៉ា សីុ កិ ស្រសូវ  ិងអាកនាំនចញអងេរ)  
៨). រកុម្ហ ុ ោស់លមី (កសិកម្ម នផ្លត តសាំខ្ន ់នលើសហរគ្នសសងគម្)  
៩).  រកុម្ហ ុ ម្៉ាុងឫទធីរគុប (របតិបតតិករដាំណ្តាំចាេ រចរម្ុេះ  ិងជាអាកនាំនចញ)  
១០).  រកុម្ហ ុ សួ ្ម្មជាតិ (អាកលក់ផលិតផលសររីាងគ) 

 សាា ស ៍ជាមួ្យ ឹងភាគីពាក់ព័ ធ បា ន្វើការសាា សជាមួ្យរគប់មផាកន ភាគីពាក់ព័ ធ ចាំ ួ  
១១ រមួ្ទាំង ទីភាា ក់ងាររដ្ឋា ភិបាល ្នគ្នរ សាា ប័ មី្រកូហិរញ្ញវតាុ នដគូអភិវឌ្ឍ ៍  ិង អងគការ 
មិ្ មម្ រដ្ឋា ភិបាល។ ភាគីពាក់ព័ ធ រតូវបា នរជ្ើសនរ ើសនដ្ឋយា ការផតល់នោបល់ពីនវទិកា 
ន អងគការមិ្ មម្ រដ្ឋា ភិបាលសតីពីកម្ពុជា។ ភាគីពាក់ព័ ធបា ផតល់ ូវព័ត៌ា  មូ្លដ្ឋា  មដល 
ា សារៈរបនោជ្ ៍ជានរចើ កាុងការនរៀបចាេ រសិកាន េះ។ ខ្នងនរកាម្ន េះគឺជាភាគីពាក់ព័ ធ 
មដលបា អនងេត ៖ 

១). រកសួងកសិកម្ម រុកាេ របាញ់  ិងន សាទ 
២). រកសួងពាណិជ្ជកម្ម 
៣).  ្នគ្នរអភិវឌ្ឍ ៍ជ្ បទ 
៤). BASF (រកុម្ហ ុ  គីមី្ចរម្ុេះ  ិងកសិពាណិជ្ជកម្ម) 
៥).  សាគម្កសិកម្មសររីាងគកម្ពុជា 
៦).  Grow Asia (នវទិកានសដាកិចចពិភពនោក បា គ្នាំរទ អងគការមិ្ មម្ រដ្ឋា ភិបាល) 
៧).  សាជី្វកម្មហិរញ្ញវតាុអ តរជាតិ 
៨).  Oiko Credit (អងគការវ ិិនោគមី្រកូហិរញ្ញវតាុអ តរជាតិ) 
៩).  SNV (អងគការនរៅរដ្ឋា ភិបាលអ ដរជាតិ មដលា មូ្លដ្ឋា  នៅរបនទសហូ ង់) 
១០). ឧតតម្រកុម្របឹកានសដាកិចចជាតិ 
១១). កម្មវ ិ្ ីអភិវឌ្ឍ ៍អងគការសហរបជាជាតិ (UNDP) 

 សាា ស ៍ជាមួ្យកសិករខ្នា តតូច រតូវបា ន្វើន ើងមួ្យកសិករខ្នា តតូចចាំ ួ  ៧០ នក់ មដល 
បចចុបប ា ពួកគ្នត់បា ចូលរួម្ជាមួ្យកម្មវ ិ្ ីន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោចាំ ួ ៦នផសងគ្នា ។ រកុម្ 
ស្រសាវរជាវ បា សាា ស ៍កសិករជាលកេណៈបុគគលនៅកាុងរបនទសកម្ពុជា នៅតាម្នខតតមួ្យ 
ចាំ ួ ដូចជា នខតតកាំពង់ចាម្ កាំពង់ឆ្ា ាំង កាំពង់សពឺ កាំពត កណ្តត ល រពេះវហិារ  ិងតាមកវ។ 
នគ្នលបាំណងន ការ អនងេតកសិករន េះ គឺនដើម្បីនរៀបចាំសរនសរជាករណីសិកា មដលបងាា ញ 
ពីគាំរនូផសងៗគ្នា ន ការចូលរមួ្នៅកាុងកសិកម្មតាម្កិចចស ោរវាងរកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្ម  ិង 
កសិករខ្នា តតូចនៅរបនទសកម្ពុជា។ កសិករ រតូវបា នរជ្ើសនរ ើសនដ្ឋយា ការគ្នាំរទពីរបធា  
សហគម្ ៍កសិកម្ម  ិងរបធា ភូមិ្។ កសិកររបាណ ១០ នក់ រតូវបា នរជ្ើសន វ្ើការសាា ស
សរាប់នរៀបចាំ ករណីសិកា ិមួ្យៗ។ មូ្លដ្ឋា  រគឹេះសរាប់ចាំ ួ កសិករមដលបា សាា ស ៍ 
គឺនដើម្បឱីយា តុលយភាពតរម្ូវការជួ្បជាមួ្យ ឹងរកុម្កសិករចរម្ុេះនៅតាម្វសិាលភាពន ការ
សិកា។  
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ជាអ ុសាស ៍ សរាប់ការសិកាបនា ប់ គួរតរម្ូវឱយា ការអនងេតនលើចាំ ួ កសិករនរចើ  
ជាងន េះ។ ការសាា ស ៍កសិករសរាប់ករណីសិកាទាំង៦ ន េះរតូវបា នរៀបរាប់លម្ែិតនៅកាុង 
មផាកទី៤ ន របាយការណ៍ន េះ ៖ 

១). រកុម្ហ ុ អងេរអាាំរូ  
២). រកុម្ហ ុ អងគរកសិកម្មរងុនរឿង  
៣). រកុម្ហ ុ កុងហវីមរល 
៤). រកុម្ហ ុ នហាគ នដ រា៉ាយស៍  
៥). រកុម្ហ ុ ោស់លមី 
៦). សហករណ៍កសិកម្មនរម្ចកាំពត 
 

២. បរបិទនៃការេកិា 
២.១ នហតុអវីរតវូនផ្លត តនលើកសិករខ្នា តតូច? 
កម្ពុជា គឺជារបនទសនសដាកិចចកសិកម្មមួ្យ មដលា ការផ្លែ ស់បតូរោ៉ាងឆ្ប់រហ័ស។ កម្ពុជា 

ជារបនទសមួ្យកាុងចាំនណ្តម្របនទស មដលា នសដាកិចចរកីលូតោស់នលឿ បាំផុតមួ្យកាុង 
ពិភពនោក  ិងជារបនទសមួ្យកាុងចាំនណ្តម្របនទសមួ្យចាំ ួ តូចមដលបា សនរម្ចនគ្នលនៅ 
អភិវឌ្ឍ ៍សហសសវតសរបស់ខែួ ។ កាុងរយៈនពលមួ្យទសវតសរចុ៍ងនរកាយន េះ របនទសកម្ពុជាអាច 
កាត់ប ាយអរតាភាពរកីរកបា ពាក់កណ្តត ល នហើយឥ ូវន េះកាំពុងឈា ចូលនៅកាុងចាំណ្តត់ថាា ក់ 
របនទសមដលា របាក់ចាំណូលទបករមិ្តម្្យម្។ សាា  ភាពកសិកម្មនៅកម្ពុជាកាុងរយៈនពលមួ្យ 
ទសវតសរក៍ ែងម្កន េះ ក៏ា ការរកីចនរម្ើ  គួរឱយចាប់អារម្មណ៍ផងមដរ។ តាាំងពី ឆ្ា ាំ២០០១ 
រហូតដល់ ឆ្ា ាំ២០១១ ការនកើ ន ើងន តនម្ែទាំ ិញនៅនលើសកលនោក កាំនណើ   GDP កសិកម្ម 
របចាាំឆ្ា ាំា អរតាជាម្្យម្ ៤,៦ ភាគរយ (%) មដលជាចាំ ួ ខពស់បាំផុតមួ្យកាុងពិភពនោក។ 
ទាំងការនកើ ន ើងន ពិពិ្កម្មដាំណ្តាំមដលបា ផលិត  ិងកាំនណើ  កាុងការផលិត  ូវមុ្ខ ដាំណ្តាំ 
ជានរចើ ា លកេណៈគួរឱយកត់សាគ ល់។ ចាំនពាេះស្រសូវ មដលជាដាំណ្តាំមួ្យដ៏សាំខ្ន ់ នៅកាុងវស័ិយ 
កសិកម្ម កាុងរយៈនពលដប់ឆ្ា ាំម្កន េះ ផលិតកម្មស្រសូវបា នកើ ន ើងនទវដង តាម្រយៈការពរងីក 
នផាដីដ្ឋាំដុេះ  ិងការនកើ ន ើងន ទិ ាផល។ 

 កាំនណើ  កាុងនពលលមីៗន េះនៅកាុងផលិតកម្មកសិកម្ម ជាទូនៅបា ផតល់ផលរបនោជ្ ៍ 
ដល់របជាជ្ រកីរក។ នោងតាម្ការស្រសាវរជាវរបស់្នគ្នរពិភពនោក តួនលខភាពរកីរកជា 
ផែូវការរបស់របនទសកម្ពុជាបា ធាែ ក់ចុេះពី ៥០ភាគរយ  កាុងឆ្ា ាំ ២០០៧  ម្កនៅរតឹម្មត ២១ ភាគរយ 
កាុងឆ្ា ាំ ២០១១ នដ្ឋយចាំ ួ របជាជ្ រកីរកធាែ ក់ចុេះពី ៧ ោ នក់ ម្កនៅរតឹម្ ៣ ោ នក់2។ 
ការកាត់ប ាយភាពរកីរក ភាគនរចើ បាំផុតបា ា ន ើងនៅតាម្តាំប ់ជ្ បទ។ ជាង ៦០ភាគរយ 
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ន ការកាត់ប ាយភាពរកីរក បា ចូលរមួ្ពីវស័ិយកសិកម្ម3 តាម្រយៈតនម្ែកសិកម្មខពស់ជាងមុ្   ិង 
ន្វើឱយរបនសើរន ើង កាុងការចូលនៅកា ់ទីផារនដ្ឋយបា ជ្ាំរញុការផលិតនឆែើយតប  ឹងការនកើ  
ន ើងរបាក់ឈាួលកាុងកសិដ្ឋា  ។ 

របូភាពទី ១ ៖ ការផ្លែ ស់ពីភាពរកីរកម្កម្្យម្ 

 

របភព ៖ ្នគ្នរពិភពនោក ឆ្ា ាំ២០១៥ 

 នទេះបីជារបនទសកម្ពុជាា កាំនណើ  នសដាកិចចលែរបនសើរក៏នដ្ឋយ ក៏របជាជ្ ជាងពាក់ 
កណ្តត លនៅមតា ជី្វភាពរកីរកខ្នែ ាំងដមដល នហើយភាគនរចើ ន របជាជ្ ទាំងននេះរស់នៅតាម្ 
សហគម្ ៍ជ្ បទ មដលភាពរកីចាំនរ ើ នសដាកិចចា មតមួ្យគត់គឺការន្វើកសិកម្ម។ ខណៈមដល 
ចាំ ួ របជាជ្ រកីរករតូវបា កាត់ប ាយម្កនៅ ៣,៩ោ នក់ ពីឆ្ា ាំ ២០០៤  ដល់ឆ្ា ាំ ២០១១ 
នសាើរ ឹងនសមើចាំ ួ ន េះ (៣,៥ ោ នក់) បា ផ្លែ ស់បតូរនៅរកុម្មដលា ចាំណូលទបបាំផុតជាអាក 
មដលរស់ នៅចននែ េះពី ១.១៥ ដុោែ រ  ិង ២.៣០  ដុោែ រកាុងមួ្យនលៃ4។ 

 ការនផ្លត តសាំខ្ន ់ន ការសិកាន េះ  ិងសកម្មភាពជ្ាំ ួយអភិវឌ្ឍ ៍ជានរចើ នៅកាុងរបនទស 
កម្ពុជា គឺនៅនលើកសិករខ្នា តតូច ពីនរពាេះរបជាជ្ កម្ពុជាភាគនរចើ ជាកសិករខ្នា តតូច។ នបើនោង 
តាម្ របាយការណ៍របស់្នគ្នរពិភពនោកឆ្ា ាំ២០១១ កាុងចាំនណ្តម្របជាជ្  ១៥,៤ ោ នក់
របស់កម្ពុជារបជាជ្ ចាំ ួ  ១១,១  ោ នក់ រករបាក់ចាំណូលបា  ២,៣០ដុោែ រកាុងមួ្យនលៃ  ឬតិច 
ជាងន េះ។ ចាំមណក ា្ំន ចាំ ួ របជាជ្ មដលងាយទទួលរងនរគ្នេះខ្នែ ាំង គឺកសិករខ្នា តតូច។ ជិ្តពាក់ 
កណ្តត លន រគួសារកសិករ  ិងជិ្ត ៣០ភាគរយ ន ចាំ ួ របជាជ្ សរបុរបស់របនទសកម្ពុជាា ដី 
តិចជាងមួ្យហិកតា។ នដ្ឋយនោងនលើផលប៉ាេះពាល់នៅនលើចាំមណកដ៏ ា្ំន ចាំ ួ របជាជ្ របស់ 
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$1.15 < x < $2.3 កនាពុងមយួនថងៃ
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របនទសន េះ ការមរបរបួលនសដាកិចចកសិកម្មជ្ បទរបស់របនទសកម្ពុជា មដលកាំពុងប តនកើតា  
ន ើងន េះ តរម្ូវឱយា ការអ ុវតតនគ្នល នោបាយដ៏សាំខ្ន ់។ 

២.២ នតើអវីនៅជាកសិករខ្នា តតូច? 
នដើម្បីចាប់នផតើម្ការពិភាកាអាំពី កសិករខ្នា តតូច វាមិ្ ា លកេណៈសាម្ញ្ញនទ នដ្ឋយសារមត 

"តូច" គឺជាទសស ៈនរបៀបន្ៀបមួ្យ។ នទេះបីជាពាកយថា "ខ្នា តតូច" ឬ "ដីតូច"' គឺជាឃ្លែ  
សាំខ្ន ់ក៏នដ្ឋយ ក៏ពាកយទាំងន េះពិបាកបកស្រសាយ នដ្ឋយសារការពិតនយើងនរចើ  ិោយអាំពីអាក 
នៅតាម្ជ្ បទ មដលន្វើការងារកសិកម្មពីនរពាេះវាជាជ្នរម្ើសមដលា មតមួ្យគត់នដើម្បីឱយពួកនគ 
ផលិតអាហារសរាប់ខែួ នគ  ិងរគួសារនគ។ 

 នៅនពលមដលពាកយថា "កសិដ្ឋា  តូច" រតូវបា កាំណត់ជា្ម្មតានដ្ឋយទាំហាំ ន េះគឺជាការ 
ន្វើឱយា ភាពងាយស្រសួលមួ្យ។ ការស្រសាវរជាវនរចើ មតយកតាម្ យុទធសាស្តសតអភិវឌ្ឍ ៍ជ្ បទ 
របស់្នគ្នរពិភពនោក មដលថាកសិករខ្នា តតូច គឺជាអាកមដលា មូ្លដ្ឋា  រទពយ សកម្មទប 
ា ដីដ្ឋាំដុេះតិចជាងពីរហិកតា5។ នទេះជាោ៉ាងណ្តកតី អវីមដលបនងេើតជាកសិដ្ឋា  តូចដូចនៅកាុង 
 ័យរបស់វា អាស្រស័យនៅនលើកតាត ជានរចើ រមួ្ា  ដាំណ្តាំ ឬការចិញ្ច ឹម្សតវ មដលកាំពុង ដ្ឋាំដុេះ 
ឬចិញ្ច ឹម្ ក៏ដូចជាការយកចិតតទុកដ្ឋក់នៅនលើ កសិបរសិាា    ិងនសដាកិចចសងគម្ដូចជាការ 
ចូលទីកា ់ទីផារជានដើម្។ អវីមដលអាចចាត់ទុកថាជាកសិដ្ឋា  តូច នៅកាុងរបនទសជានរចើ នៅ 
អានម្រកិឡាទី   ិងការា៉ា អីុប អាចគិតថា ា្ំនៅវញិសរាប់របនទសជានរចើ នៅកាុងអ ុតាំប ់ អាន្ទហវិក 
សាហារា៉ា  ឬនៅតាំប ់អាសីុ។ ដូច Dixon et al (២០០៤) បា សរនសរថា ៖ ពាកយ "អាកា ដីតូច" 
សាំនៅនៅនលើករមិ្ត ្ ធា មដលពួកនគា ន្ៀបនៅ ឹងកសិករដនទនៅកាុងវស័ិយន េះ។ ដូនចាេះ 
 ិយម្ ័យន ពាកយ កសិករខ្នា តតូច ា ភាពខុសគ្នា រវាងរបនទសនផសងៗ  ិងរវាងតាំប ់ 
ជី្វៈកសិកម្មនផសងគ្នា ។ នៅកាុងតាំប ់អាំនណ្តយផលមដលា ដង់សីុនតរបជាជ្ ខពស់ ពួកនគនរចើ  
មតន្វើការដ្ឋាំដុេះនលើនផាដីតិចជាង ១ ហិកតា។ ចាំមណកឯនៅតាំប ់ពាក់កណ្តត លសៃួតកនរកាេះ ពួកនគ 
អាចដ្ឋាំដុេះនលើនផាដី ១០ ហិកតា ឬនរចើ ជាងន េះ ឬក៏ចិញ្ច ឹម្សតវ ១០ កាល"6។ នដើម្បីព យល់ឱយកា ់ 
មតចាស់ ជាម្្យម្កសិករកម្ពុជាា ដីនរចើ ជាងកសិករនៅរបនទសនវៀតណ្តម្ ឬនល ប៉ាុម តករមិ្ត 
ជី្វភាពរស់នៅជាម្្យម្គឺមិ្ ដូចគ្នា នទ។ 

 នៅរបនទសកម្ពុជា កាុងចាំនណ្តម្រគួសាររបកបរបរកសិកម្ម ១,៨៨  ោ រគួសារ (៨,៦ 
ោ នក់) មដលា ដីកសិកម្មដ្ឋច់នដ្ឋយម កពីគ្នា 7 ជាម្្យម្កា ់កាប់ដីសរបុចាំ ួ  ១,៦៤ 
ហិកតា8 នោងតាម្របាយការណ៍ជ្ាំនរឿ កសិកម្មកម្ពុជាឆ្ា ាំ ២០១៣។ កាុងចាំនណ្តម្រគួសារទាំងន េះ 
៤៧ ភាគរយ  ា ដីទាំហាំតិចជាង ១ ហិកតា។ រគួសារកសិករ ៤៥ ភាគរយ នទៀតា ដីកសិកម្ម 
ចននែ េះពី ១ នៅ ៣,៩៩ ហិកតា។ មតនទេះជាោ៉ាងណ្តកតី សូម្បីមតនៅកាុងរបនទសកម្ពុជាទាំងមូ្ល 
                                                           
5  
6  
7  
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ក៏ា ភាពខុសគ្នា នៅតាម្តាំប ់ មដលអាស្រស័យនៅ ឹងកតាត បរសិាា   នសដាកិចច  នោបាយ  ិង 
កតាត វបប្ម៌្។ ឧទហរណ៍ ការកា ់កាប់ដី្ែីជាម្្យម្នៅតាំប ់បឹងទន ែសាបា ចាំ ួ ា្ំជាង 
របាណពីរដងន តាំប ់វាលទាំនប។ 

របូភាពទី ២ ៖ ការកា ់កាប់ដីជាម្្យម្នៅកាុងតាំប ់កសិកម្មទាំងបួ ន កម្ពុជា 

 
របភព ៖ ជ្ាំនរឿ កសិកម្មកម្ពុជា ឆ្ា ាំ២០១៣ 

របូភាពទី ៣ ៖ ការកា ់កាប់ដីមចកតាម្តាំប ់កសិកម្មទាំងបួ ន កម្ពុជា 

 
របភព ៖ ជ្ាំនរឿ កសិកម្មកម្ពុជា ឆ្ា ាំ២០១៣ 

តំបនធ់ម្មតា

តំបនធ់ម្មតា

្ំន
ួនម្

គរួសា
រ

តំប
នគ់

ធិតជា
មធ

្យម
/ហ

ធិកតា

តំបនល់្នារ

តំបនល់្នារ

តំបនែ់្ងរ់ប

តំបនែ់្ងរ់ប

តំបនប់លឹងទលន្សាប

តំបនប់លឹងទលន្សាប
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កសិករខ្នា តតូច និង ការពាកព់ន័្ធកនានុងកសិពាណិជ្ជកម្ម

 

 ភាពសមុគសាម ញបម ាម្នទៀតនៅនលើសាំណួរថា នតើអវីមដលជាកសិករខ្នា តតូច គឺបញ្ា ន  
រនបៀបកាំណត់ "ការកា ់កាប់ដី្ែី"។ នៅរបនទសកម្ពុជា ក៏ដូចគ្នា នៅ ឹងករណីនៅកាុងរបនទសមដល 
ា ការអភិវឌ្ឍតិចតួចជានរចើ នផសងនទៀតមដរ។ កសិករខ្នា តតូចភាគនរចើ  មិ្ ា ប័ណណ 
កម្មសិទធិពិតរបាកដនលើដីមដលពួកនគន្វើមស្រសចាេ រនទ។ ជាពិនសស នៅកាុងតាំប ់ខពង់រាបន របនទស 
កម្ពុជា នផាដីរបស់កសិករបា នកើ ន ើងោ៉ាងខ្នែ ាំងកាុងរយៈនពលប៉ាុនម  ឆ្ា ាំចុងនរកាយន េះ នដ្ឋយការ 
រកុរា ដីនរព។ ប៉ាុម តកសិករទាំងននេះ ភាគនរចើ មិ្ ទ ់ា ប័ណណកម្មសិទធិដី្ែីនៅន ើយនទ។  

 គ្នម  ប័ណណកម្មសិទធិដី្ែីមិ្ អាចធានទរម្ង់ន ការផគត់ផគង់ហិរញ្ញវតាុជានរចើ បា នទ មដលនាំឱយ 
ា ការលាំបាកកាុងការនរៀបចាំមផ ការសរាប់រយៈនពលមវង។ សរាប់កសិករទាំងន េះ "ការកា ់ 
កាប់ដី" កា ់មត ា្ំមិ្ អាចបនងេើ សុវតាិភាពហិរញ្ញវតាុបា នទ។ 

 សរាប់ការសិកាខ្នងនរកាម្ន េះ ជាទូនៅនយើងនរបើទាំហាំដី ៤ ហិកតា នដើម្បីកាំណត់កសិដ្ឋា   
ខ្នា តតូចមួ្យ (នហើយកសិករខ្នា តតូច គឺជាអាកមដលា មុ្ខរបរចិញ្ច ឹម្ជី្វតិចម្បងពីកសិដ្ឋា   ន េះ)។ 
នយើងទទួលសាគ ល់ថា នៅកាុងរបនទសកម្ពុជា ករណីន េះា នសាើរមតរគប់កសិដ្ឋា  ទាំងអស់ នហើយ 
ជិ្តពាក់កណ្តត លន ចាំ ួ របជាជ្ ទូទាំងរបនទស។ ការពិចារណ្តសាំខ្ន ់នលើទាំហាំដីកសិកម្ម គឺជា 
នគ្នលបាំណងកាុងការវភិាគនលើការចូលរមួ្រវាងកសិករខ្នា តតូច  ិងរកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្ម។ 
ការពិត គឺថាជាទូនៅា ការចូលរមួ្នដ្ឋយផ្លា ល់តិចតួចជាមួ្យកសិដ្ឋា  តូចបាំផុត។ នបើរគ្ន ់មត 
នផ្លត តនលើកសិករមដលា ដីតិចជាង ២ ឬ ១ ហិកតា វាអាចបាត់ការផ្លែ ស់បតូរសាំខ្ន ់ មដលប៉ាេះពាល់ 
ខែេះដល់កសិករមដលមិ្ សូវរកីរក។ ប៉ាុម ត វានៅមតងាយរងនរគ្នេះខ្នែ ាំងដមដល  ិង ា ចាំមណក ា្ំ 
ន ចាំ ួ របជាជ្ សរបុរបស់របនទសកម្ពុជា។ នលើសពីន េះនៅនទៀត វាអាចបាត់ ិនា ការដ៏សាំខ្ន ់កាុង 
ទសវតសរចុ៍ងនរកាយន េះ នដ្ឋយកសិដ្ឋា  ា្ំវាកា ់មតរកី ា្ំន ើង នហើយកសិដ្ឋា  តូចកា ់មតតូចនៅ។ 
 

២.៣ កសិកម្មកាុងអ តរកាល 
 វស័ិយកសិកម្មរបស់របនទសកម្ពុជា គឺសាិតនៅកាុងអ តរកាលឆ្ប់រហ័ស នដ្ឋយសារវារតូវ 
ន្វើសម្ហរណកម្ម ជានរចើ ចូលនៅកាុងនសដាកិចចពិភពនោក  ិងការជ្ាំរុញការអភិវឌ្ឍនសដាកិចច 
នៅមុ្ខ។ មូ្លបទសាំខ្ន ់ន ការអ តរកាលន េះ គឺជាការបតូរពីកសិកម្មសរាប់ចិញ្ច ឹម្ជី្វតិនៅជា 
កសិកម្មសរាប់ជ្ាំ ួញវញិ។ នទេះបីជានគ្នល នោបាយរបស់រាជ្រដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាបា នផ្លត តជា 
ចម្បងមតនលើការមកលម្ែផលិតកម្មស្រសូវ  ិងការនាំនចញ ក៏ា ម្តិស្រសបគ្នា  កា ់មតនរចើ ន ើងថា 
របព័ ធកសិកម្មបចចុបប ា នដ្ឋយមផែកនលើការផលិតស្រសូវតាម្មបបរបនពណី មដលរគបដណត បនលើ 
វស័ិយជ្ បទរបស់របនទសកម្ពុជា មិ្ ា  ិរ តរភាពនទ នហើយនគន ើញថា កសិករកម្ពុជាកាំពុងដ្ឋាំ 
ដាំណ្តាំនផសងបម ាម្នទៀត។ 

 វស័ិយកសិកម្មកម្ពុជាកាំពុងសាិតនៅកាុងអ តរកាលមួ្យ មដលនឆ្ព េះនៅរកការន្វើពិពិ្កម្ម 
កា ់មតទូលាំទូោយ នរគឿងយ តកសិកម្មកា ់មតនរចើ   ិងភាពរបនសើរន ើងន ផលិតភាពផលិត។ 
ទ ាឹម្ ឹងននេះ ា រចកជានរចើ មដលអ តរកាលន េះអាចចាប់យក នហើយឥទធិពលមដល ឹងា នលើ 
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កសិករខ្នា តតូចរាប់ោ រគួសារនៅមិ្ ទ ់ចាស់។ សាំណុាំ មួ្យន រចកទាំងន េះអាចនាំឱយា  
បាំោស់ទីន កសិកររាប់ោ ពីដីរបស់ពួកនគ ន្វើឱយពួកនគកាែ យជាកសិករគ្នម  ដី។ សាំណុាំ  រចកមួ្យ 
នផសងនទៀត អាចនាំនៅរកភាពរបនសើរន ើងន ផលិតភាព  ិងទីផារ សរាប់កសិករខ្នា តតូច។ 
ឧទហរណ៍ តាម្រយៈការចូលរមួ្ជាមួ្យសហករណ៍កសិករមដលនជាគជ័្យ តាម្រយៈការទទួល 
បា រគ្នប់ពូជ្មដលលែរបនសើរ  ិងសាា រៈកសិកម្មនផសងនទៀត នហើយ ិងតាម្រយៈការឈរនជ្ើង 
របស់ពួកនគនៅកាុងសងាវ ក់តនម្ែលែនដើម្បីនឆ្ព េះនៅកា ់ទីផារ។ 

 កសិករកម្ពុជា បា ន្វើឱយា ភាពរបនសើរន ើងន កាំនណើ  ផលិតកម្មគួរឱយកត់សាគ ល់រចួ 
នហើយ។ នទេះជាោ៉ាងណ្ត កាំនណើ  ផលិតកម្មភាគនរចើ  គឺជាលទធផលន ការនកើ ន ើងន នផាដី 
ដ្ឋាំដុេះជាជាងការមកលម្ែទិ ាផល9។ ជារមួ្វស័ិយកសិកម្មកាំពុងកា ់មតកាែ យជាឯកនទស  ិង 
ពិពិ្កម្មផងមដរ។ ការន្វើពិពិ្កម្ម ា  ័យថា កសិករដ្ឋាំដាំណ្តាំនផសងៗនទៀត  ិងចូលរមួ្កាុង 
សកម្មភាពកសិកម្មនផសងនទៀតជាជាងនផ្លត តមតនៅនលើការន្វើមស្រសមតមួ្យមុ្ខ។ កសិករកា ់មតនរចើ  
បា ដ្ឋាំដាំណ្តាំនរៅពីស្រសូវនបើនរបៀបន្ៀបនៅ ឹងដប់ឆ្ា ាំមុ្ ។  ិនា ការន េះ បា ឆែុេះបញ្ច ាំងនៅកាុង 
ទិ ា ័យផែូវការរបស់រកសួងកសិកម្មមដលបងាា ញថា នៅកាុងទសវតសរចុ៍ងនរកាយន េះ នផាដីដ្ឋាំដុេះស្រសូវ 
បា លយចុេះពី ៨៦ ភាគរយ ម្កនៅរតឹម្ ៧៤ ភាគរយ ន ដីដ្ឋាំដុេះសរបុខណៈមដលនផាដី 
ដ្ឋាំដុេះសរបុបា នកើ ន ើង នដ្ឋយខែួ ឯងកាុងអរតាកាំនណើ  គួរឱយកត់សាគ ល់ ៥ ភាគរយ ដូចបា  
បងាា ញនៅកាុងតារាងទី ១ ខ្នងនរកាម្ ន េះ។ 

តារាងទី ១ ៖ ផលិតកម្ម នផាដី  ិង ទិ ាផល  ិង កាំនណើ  ន ដាំណ្តាំចម្បងៗកាុងចននែ េះឆ្ា ាំ ២០០២ នៅ ២០១២ 

ប្រភេទដំណ ំ
ឆ្ន  ំ២០០២ ឆ្ន  ំ២០១២ អប្ាកំភ ើ នជាមធ្យមគិតជាភាគរយ 

ទិននផលសររុ 
(ភាន) 

ផ្ផៃដីសុររ    
(ហ.ត) 

ទិននផល 
(ភាន/ហ.ត) 

ទិននផលសររុ 
(ភាន) 

ផ្ផៃដីសុររ     
(ហ.ត) 

ទិននផល 
(ភាន/ហ.ត) 

ទិននផលសររុ 
(ភាន) 

ផ្ផៃដីសុររ
(ហ.ត) 

ទិននផល 
(ភាន/ហ.ត) 

ប្សវូ ៣.៨២២.៥០៩ ១.៩៩៤.៦៤៥ ១,៩១៦ ៩.២៩០.៩៤០ ២.៩៨០.២៩៧ ៣,១១៧ ៩,៣ % ៤,១ % ៥,០ % 

ភោត ១៤៨.៨៩៧ ៨០.៤៧០ ១,៨៥០ ៩៥០.៩០៩ ២១៥.៤៤២ ៤,៤១៤ ២០,៤% ១០,៣% ៩,១% 

ដំឡូងម ី ១២២.០១៤ ១៩.៥៦៣ ៦,២៣៧ ៧.៦១៣.៦៩៧ ៣៣៧.៨០០ ២២,៥៣៩ ៥១,២% ៣៣,០% ១៣,៧% 

រន្នែ ១៦៣.១៧៥ ៣៤.៤៣៣ ៤,៧៣៩ ៤១១.៤៣៥ ៥៤.១៥៥ ៧,៥៩៧ ៩,៧% ៤,៦% ៤,៨% 

សន្ ែ កភសៀង ៣៨.៦៦១ ៣៣.៤៣៨ ១,១៥៦ ១២០.១៦៥ ៧០.៩៧២ ១,៦៩៣ ១២,០% ៧,៨% ៣,៩% 

អំភៅ ១៧៣.១០៥ ៩.៥៨១ ១៨,០៦៨ ១.២២០.២៥៥ ៣៦.៧២២ ៣៣,២៣០ ២១,៦% ១៤,៤% ៦,៣% 

របភព ៖  Agrifood Consulting International, 2014 

 កាុងរយៈនពលដប់ឆ្ា ាំចុងនរកាយន េះ កសិដ្ឋា  ា្ំៗជានរចើ  បា កាែ យជាកសិដ្ឋា  កា ់មត ា្ំ 
ន ើង មដលមួ្យមផាកជាលទធផលន នគ្នល នោបាយដី្ែី  ិងភាពលែរបនសើរន ើងន នហដ្ឋា រចន 
សម្ព័ ធ។  ិនា ការមដលន្វើឱយកសិដ្ឋា  កា ់មត ា្ំន េះ គឺជាការជ្ាំរុញ  ិងជាលទធផលន កាំនណើ   
នៅកាុងផលិតកម្មកសិកម្ម។ មផាកសាំខ្ន ់មួ្យន  ិនា ការន េះ គឺបណ្តត លម្កពីការពរងីកដាំណ្តាំ 
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នៅតាំប ់ខពង់រាប។ តាំប ់ដាំណ្តាំនពាត  ិងដាំ ូងមី្ា ការនកើ ន ើង របមហលពីរដងកាុងរយៈនពល 
១០ ឆ្ា ាំចុងនរកាយន េះ។ ការន្វើឱយរបនសើរន ើងន តាំប ់មដលា ដង់សីុនតរបជាជ្ ទប តាម្រយៈ 
ការា ផែូវលែបា បនងេើ ទាំហាំនផាដីសរាប់ផលិតកម្មកសិកម្ម។ ការពរងីកដីសរាប់ដាំណ្តាំស្រសូវន េះ 
រតូវបា កាត់ប ាយនដ្ឋយសារកតាត សាំខ្ន ់ពីរ៖ កាំនណើ  របព័ ធធារាសាស្តសដនដើម្បីផលិតស្រសូវរបាាំង 
 ិងការការពាររបឆ្ាំងទឹកជ្ាំ  ់សរាប់ផលិតកម្មស្រសូវវសា។ របព័ ធធារាសាស្តសត ា សកាត  ុពល 
កាុងការបនងេើ តាំប ់ដ្ឋាំដុេះតាម្រយៈការនកើ ន ើងន វដតដ្ឋាំដុេះកាុងមួ្យឆ្ា ាំ។ អរតាទបន កាំនណើ  នផាដី 
ដាំណ្តាំស្រសូវបណ្តត លម្កពីកងវេះខ្នតរបព័ ធធារាសាស្តសដ  ិងនហដ្ឋា រចនសម្ព័ ធសរាប់ការពារទឹក 
ជ្ាំ  ់។ ការនកើ ន ើងន នផាដីដ្ឋាំដុេះបម ែា ករមិ្តរបមហលមត ៥ ភាគរយ ប៉ាុនណ្តណ េះ។ នរៅពីកងវេះដី 
លែសរាប់ផលិតកម្មបម ែ ភាពសមុកសាម ញន បនចចកនទស  ិងធារាសាស្តសត ក៏អាចជា ឧបសគគកាុងការ 
ពរងីកនផាដីដ្ឋាំបម ែផងមដរ។ ជាមួ្យ ឹងចាំនណេះដឹងទបកាុងការរគប់រគងដាំណ្តាំ    ិងការពឹងមផែកនលើ 
ទឹកនភែៀង កសិករអាចទទួលបា ផលិតភាពផលិតកម្មទប នហើយមលម្ទាំងការដ្ឋាំបម ែអាចា  
ហា ិភ័យផងមដរ ចាំនពាេះកសិករមដលា ជី្វភាពម្្យម្។ 

 បចច័យ មដលនាំឱយា ការនកើ ន ើង ូវកសិដ្ឋា  ា្ំកា ់មត ា្ំ គឺនដ្ឋយសារកសិដ្ឋា  តូចៗ 
ជាម្្យម្កា ់មតតូចនៅ មដលមួ្យមផាកនដ្ឋយសារកាំនណើ  ចាំ ួ របជាជ្   ិងមួ្យមផាកនទៀត។ 
នដ្ឋយសារមតកតាត នផសងនទៀត ដូចជា របព័ ធធារាសាស្តសត  ិងផែូវលាល់លែរបនសើរជាងមុ្  អាចបនងេើ  
ទាំហាំនផាដី នហើយន្វើឱយកសិករមដលា រទពយ្  ឬ ម្ហិចឆតាមសវងរកនផាដីដ្ឋាំដុេះ ា្ំបម ាម្នទៀត។ 
ជាទូនៅ បរាិណផលិតកម្មរបស់កសិករបុរាណតូចៗ នៅមតា ករមិ្តទប នដ្ឋយសារពួគគ្នត់ 
មិ្ អាចទទួលបា  ូវនសវាផសពវផាយកសិកម្ម  ិងនសវាសាធារណៈនផសងនទៀត។ បរាិណ 
ផលិតកម្មទបរបស់កសិករតូចៗ បា ជ្ាំរញុឱយពួកគ្នត់បតូរនៅលក់កាែ ាំងពលកម្មនៅតាម្ទីរកុង  ិង 
របនទសជិ្តខ្នង។ 

 កាុងរយៈនពលដប់ឆ្ា ាំចុងនរកាយន េះ ការលក់ដូរដី ែ្ីឯកជ្ ា ភាពសកម្មភាពខ្នែ ាំង។ កសិករ 
ទិញ លក់ ឬ ជួ្លដី នដ្ឋយនហតុផលមួ្យចាំ ួ  ដូចជា នសចកដីរតូវការកាុងរគួសារ  ិងតរម្ូវការពី 
ខ្នងនរៅ។ ជ្ាំ ួញដី្ែីបណ្តត លម្កពីនលែដីកសិកម្មន ើងខពស់ ភាពរបនសើរន ើងន ការទទួលបា  
ឥណទ   ិងការអភិវឌ្ឍនលើការវ ិិនោគសាធារណៈនលើនហដ្ឋា រចនសម្ព័ ធ។ ម្៉ាោងនទៀត កម្មវ ិ្ ី 
ផដល់កម្មសិទធិដី្ែី ក៏អាចជួ្យន្វើឱយា ការនកើ ន ើង ូវការលក់ដូរដី ែ្ីមដរ ពីនរពាេះប័ណណ កម្មសិទធិដី 
ន្វើឱយដីកា ់មតស្រសួលលក់ដូរ។ ជាចុងនរកាយ ការទទួលបា កិចចរពម្នរពៀងនលើការ ន្វើកសិកម្មតាម្ 
កិចចស ោជាមួ្យរកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្ម អាចជួ្យកសិករមួ្យចាំ ួ ឱយទទួលបា ស តិសុខ 
ហិរញ្ញវតាុ នដើម្បីបនងេើ ការកា ់កាប់ដី្ែីតាម្រយៈការទិញ ឬ ជួ្លដីបម ាម្នទៀត។ 

 នៅកាុងករណីជានរចើ  កសិករមដលបា លក់ដីគឺជាអាកមដលជួ្បរបទេះ ឹងបញ្ា សងគម្  ិង 
នសដាកិចច។ ការសិកាលមីមួ្យ មដលផតល់មូ្ ិ្ិនដ្ឋយ្នគ្នរពិភពនោក នដ្ឋយា ន្វើការពិភាកា 
រកុម្ចាំ ួ  ៣៦រកុម្ នៅកាុងភូមិ្ចាំ ួ  ២៤ បា រកន ើញថា រកុម្ពិភាកាពីកាុងចាំនណ្តម្បីរកុម្ា  
កសិករលក់ដី ពីនរពាេះពួកនគបា ខចីរបាក់ពីរគឹេះសាា  មី្រកូហិរញ្ញវតាុ  ិង្នគ្នរ របមហលពាក់ 
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កណ្តត លបា រាយការណ៍ថា នគលក់ដីនដ្ឋយសារសាជិ្ករគួសារសាែ ប់ ឬ ា ជ្ម្ៃឺ្ៃ ់្ៃរ10។ 
របមហល ១/៣ (មួ្យភាគបី) ា នហតុផលនផសងៗគ្នា  ដូចជា តរមូ្វការលុយសរាប់ភារៈកិចចកាុង 
រគួសារ (ឧ. អាពាហ៍ពិពាហ៍)  ិងការផ្លែ ស់បតូរសកម្មភាពនសដាកិចច (ឧ. រកុម្រគួសាររតូវបតូរមុ្ខរបរ 
នចញពីកសិកម្ម)។ ការលក់ដូរដីកសិកម្ម អាចនាំឱយ (i) ា ការនកើ ន ើង ូវទាំហាំដីដ្ឋាំដុេះម្្យម្ (ii) 
អរតាកាែ ាំងពលកម្មចុេះទប (iii) ា ការនកើ ន ើង ូវគាែ តរវាងកសិករខ្នា តតូច  ិងកសិករដី ា្ំ។ 
កាុងរយៈ នពលមវង នដ្ឋយសារមតយុទធសាស្តសតលក់ដូរដីកសិកម្មរបស់ពួកនគ កសិករមដលា ដី ា្ំ 
អាច ឹង ពរងីកដីកា ់មត ា្ំ រពម្ទាំងា គុណភាពកា ់មតលែរបនសើរមលម្នទៀត។ អាកលក់ដីពួកនគ 
កាែ យនៅជាអាកគ្នម  ដី ាច ស់កសិដ្ឋា  មដលា ដីនៅនផសងៗគ្នម  របឈម្ ឹងការលាំបាកនរចើ កាុង 
ការរគប់រគងកសិដ្ឋា   នហើយាច ស់កសិដ្ឋា  មដលា ដីគ្នម  ជី្ជាតិ  ឹងទទួលបា របាក់ចាំនណញ 
ទប។ ផលវបិាកមួ្យនទៀត គឺការនកើ ន ើងន ចាំ ួ ហួសនហតុ៖ កសិដ្ឋា  តូចខិតខាំពុេះពារនដើម្បី 
ឱយា ជី្វភាពនសដាកិចចកសិកម្មសាិតនសារ នហើយាេ ងនទៀតគឺ កសិដ្ឋា  ា្ំមដលា រទពយសកម្មា  
គុណភាពលែរបនសើរ នហើយា លទធភាពទទួលរបនោជ្ ៍ពីបនចចកវទិោលមីសរាប់ ផលិតកម្ម 
កសិកម្មរបស់ពួកនគ។ ទាំងន េះបណ្តត លឱយា គាែ ត នសដាកិចច  ិងសងគម្កា ់មត ា្ំន ើងៗ រវាង 
កសិករខ្នា តតូច  ិងកសិករា ដី ា្ំនៅតាម្តាំប ់ជ្ បទ។ 
 

២.៤ កសិពាណិជ្ជកម្មកាុងអ តរកាល 
 ការផ្លែ ស់បតូរនឆ្ព េះនៅរកការន្វើជ្ាំ ួញកសិកម្ម តរម្ូវឱយា វធិា ការរមួ្មដលមិ្ នផ្លត តមត 
នលើកសិករននេះនទ ប៉ាុម តរមួ្ទាំងសហរគ្នសឯកជ្ មដលន្វើការកាុងជ្ាំ ួញផលិតផល  ិងនសវាកម្ម 
កសិកម្ម។ របនភទអាជី្វកម្មជានរចើ អាចរតូវបា ចាត់ទុកជាកសិពាណិជ្ជកម្ម រមួ្ា  អាកលក់ 
សាា រៈកសិកម្ម រកុម្ហ ុ ផលិត សហករណ៍ទីផារ អាករបតិបតតិសតុក រកុម្ហ ុ ដឹកជ្ញ្ជូ   
អាកមកនចាកសិផល អាកនាំនចញ  ិងនាំចូលផលិតផលកសិកម្ម  ិង ម្ាូបអាហារ អាកមចកចាយ 
ពាណិជ្ជករ  ិងរកុម្ហ ុ  ផដល់នសវាកសិកម្ម (រមួ្ទាំងអាកផតល់នសវា ហិរញ្ញវតាុ អាកផតល់នសវា 
ធានរា៉ាប់រង រកុម្ហ ុ ផតល់នសវាអាជី្វកម្ម)។ កសិពាណិជ្ជកម្មរគបដណត ប់វស័ិយជានរចើ  រមួ្ា  
ម្ាូបអាហារ នភសជ្ជៈ ថាា ាំជ្ក់  ិងដាំណ្តាំនៅស ូ។ 

 លវីនបើា កាំនណើ  គួរឱយកត់សាគ ល់កាុងផលិតកម្មកសិកម្មក៏នដ្ឋយ ប៉ាុម ត ទាំងសាា រៈ កសិកម្ម 
 ិងរបព័ ធនរកាយការរបមូ្លផលនទើបមតនលចរបូរាងកាុងការអភិវឌ្ឍន េះ។ 

 កសិឧសាហកម្មរបស់ កម្ពុជានៅា លកេណៈមូ្លដ្ឋា   នហើយផលិតផលភាគនរចើ រតូវបា  
នាំនចញនដ្ឋយមិ្ មកនចា។ វស័ិយកសិពាណិជ្ជកម្មរបស់របនទសកម្ពុជានៅមតរគបដណត ប់នដ្ឋយ 
ពាណិជ្ជករខ្នា តតូច  ិងសហរគ្នសកសិកម្មនរៅផែូវការ។ កសិឧសាហកម្មទាំន ើបនទើបមតា  
នៅកាុងវស័ិយអងេរ ប៉ាុម តវានទើបមតា កាុងនពលលមីៗន េះនទ។ ប៉ាុម ត កម្ពុជាដឹងថាសកាត  ុពល 
ន ការនាំអងេរនចញា របាណមតមួ្យ ១/៤ (ភាគបួ )ប៉ាុនណ្តណ េះ នដ្ឋយសារមតា ការនាំស្រសូវ 
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នចញនដ្ឋយផ្លា ល់  ិងការបាត់បង់នរកាយនពលរបមូ្លផល នបើនទេះបីជាា ការការដាំន ើង 
នរាងា៉ា សីុ កិ ស្រសូវទាំន ើបៗរគប់រគ្ន ់នៅកាុងរយៈ នពលដប់ឆ្ា ាំចុងនរកាយន េះ នដើម្បីកិ ស្រសូវមដល 
ផលិតនលើសក៏នដ្ឋយ។ ការន េះរលឹំក ូវភាពទ ់ នខាយោ៉ាងខ្នែ ាំងនៅកាុងសងាវ ក់តនម្ែ ជាពិនសស 
នៅកាុងរបព័ ធនរកាយការរបមូ្លផលន ការរគប់ រគងមខសសងាវ ក់ ផគត់ផគង់ (ការរបមូ្លវតាុធាតុនដើម្ 
ការសតុកទុក ហិរញ្ញវតាុ ភសតុភារ ការដឹកជ្ញ្ជូ    ិង ព័ត៌ា )។ បញ្ា របឈម្ទាំងន េះ ន វ្ើឱយខ្នត
របាក់ចាំនណញមដលនាំឱយវដតន បរាិណផលិតកម្មទប។ កតាត របឈម្បម ាម្នទៀតនៅកាុងវស័ិយ 
ន េះ គឺា កសិពាណិជ្ជកម្មតិចតួចបាំផុតមដលា  វញិ្ញ ប័រតផែូវការខែេះ (ការចុេះនឈាម េះរបព័ ធ 
គណន យយ) រមួ្ទាំងរកុម្ហ ុ ា៉ា សីុ កិ ស្រសូវ ា្ំជាងនគបាំផុត កាុងស្រសុកមួ្យចាំ ួ ផងមដរ។ 

 នរៅពីនរាងា៉ា សីុ កិ ស្រសូវ ការមកនចាកសិផលកាុងករមិ្តពាណិជ្ជកម្ម គឺា សកម្មភាព 
តិចតួច មដលនាំឱយទទួលបា  ូវតនម្ែបម ាម្តិចតួចណ្តស់សរាប់វស័ិយកសិកម្មនៅកម្ពុជា។ 
នហើយវានាំឱយប៉ាេះពាល់ដល់តនម្ែមខសចងាវ ក់ទាំងមូ្ល។ រកុម្ហ ុ មដលា សកម្មភាពកាុងការមកនចា 
ផលិតផលកសិកម្ម ជាទូនៅា នដើម្ទុ នសវើរ នហើយខវេះការរគប់រគងលកេណៈអាជី្ព  ិង 
សម្តាភាពបនចចកនទស។ នរៅពីសម្បទ ដីនសដាកិចច ការវ ិិនោគបរនទសកាុងវស័ិយកសិកម្មា  
តិចតួចបាំផុត។ 

 ការវ ិិនោគភាគនរចើ នៅកាុងអាជី្វកម្មមដលផគត់ផគង់ផលិតផលកសិកម្មពីកសិករ គឺជា 
អាកកាុងស្រសុក ។ អាជី្វកម្មមដលបា បនងេើតជានរចើ  ជាទូនៅផគត់ផគង់តាម្រយៈភាា ក់ងារ ឬ ឈមួញមដល 

ពួកនគា ទាំនក់ទាំ ងរយៈនពលមវងជាមួ្យគ្នា  ។ ភាា ក់ងារ  ិងឈមួញ ក៏ា ទាំនក់ទាំ ងយូរអមងវង 
ជាមួ្យអាកផគត់ផគង់តូចៗ ឬកសិករមដរ។ នហតុន េះនហើយជាទូនៅបណ្តត ញផគត់ផគង់រតូវបា បនងេើត 
ន ើងោ៉ាងលែ ប៉ាុម តក៏គ្នម  តាែ ភាព នហើយពួកនគផតល់ព័ត៌ា រតលប់នៅកសិករវញិតិចតួចបាំផុត។ 

 ដូចគ្នា  ឹងការមកនចាកសិផល ា ការវ ិិនោគបរនទសតិចតួចណ្តស់នៅកាុងការផគត់ផគង់ 
សាា រៈ។ រកុម្ហ ុ ផគត់ផគង់ ា្ំៗ នម្ើលន ើញថាទីផារន េះា ទាំហាំតូចនពក ឬសមុគសាម ញនពកកាុង 
ការវ ិិនោគ។ ការចាំណ្តយនពលនវោនរចើ   ិងការបង់របាក់នរៅផែូវ នលើការចុេះបញ្ជ ីរគ្នប់ពូជ្ 
មដលរតូវបា នម្ើលន ើញថា ជាឧបសគគចូលកាុងទីផារលមីន េះ រពម្ទាំងន វ្ើឱយកសិករកម្ពុជាមិ្  
អាចទទួលបា រគ្នប់ពូជ្មដលគុណភាពលែ។ 

 ខណៈនពលមដលសម្តាភាពវ ិិនោគនរាងា៉ា សីុ កិ ស្រសូវា លកេណៈរងឹាាំ កាំនណើ   
ជារមួ្ន ការអភិវឌ្ឍជ្ាំ ួញកសិកម្ម គឺនៅទបជាងសកាត  ុពលរបស់វាឆ្ៃ យណ្តស់។ របាក់ចាំនណញ 
ន វស័ិយន េះ ជាពិនសស នរាងា៉ា សីុ កិ ស្រសូវ គឺជាទូនៅបា ទទួលតិចតួច មដលន វ្ើឱយរកុម្ហ ុ  
កសិពាណិជ្ជកម្ម ា សម្តាភាពតិចតួច កាុងការផតល់របាក់ដល់ការចូលរមួ្ោ៉ាងទូលាំទូោយរបស់ 
កសិករ នបើនទេះបីជាវាអាចផតល់ របាក់ចាំណូលខពស់ ទាំងសរាប់កសិករ  ិងអាជី្វកម្មកាុងរយៈនពល 
មវងក៏នដ្ឋយ។ 
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៣. គំរនូៃកិចចេៃា 
 ភាគនរចើ ន កសិករខ្នា តតូចនៅតាម្ជ្ បទនៅកម្ពុជា  ិងនៅជុ្ាំវញិពិភពនោក ភាគ 
នរចើ សាិតនៅនរៅមខសនសដាកិចច នហើយមិ្ អាចទញយករបនោជ្ ៍ពីឱកាសមដលផតល់ឱយនដ្ឋយ 
ការនដ្ឋេះដូរនសដាកិចច។ សរាប់កសិករទាំងន េះ ការពឹងមផែកនលើការន្វើកសិកម្មនដើម្បីចិញ្ច ឹម្ជី្វតិ 
អាចជា ម្ន្ោបាយមតមួ្យគត់ មដលអាចទប់ទល់ ឹងបញ្ា របឈម្មដលបងេន ើងនដ្ឋយការ 
បរាជ័្យទីផារទាំងឡាយ។ ការភាជ ប់ទីផារមដលផតល់ឱយនដ្ឋយចូលរមួ្ពីកសិពាណិជ្ជកម្មបងាា ញ 
 ូវឱកាសមួ្យកាុងការន្វើសាហរណកម្មកសិករខ្នា តតូចនៅកាុងយ តការទីផារ មដលជួ្យសរម្ួល 
ដល់ជី្វភាពរស់នៅឱយរបនសើរន ើង  ិងកាត់ប ាយភាពងាយរងនរគ្នេះ។ 

 នគ្នល នោបាយនសដាកិចចកម្ពុជា យកវ ិ្ ីមិ្ នរជ្ៀតមរជ្កចូលចាំនពាេះកសិកម្ម ជាមផាក ា្ំ 
មួ្យន នសដាកិចចទាំងឡាយ។ រាជ្រដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាចង់មកលម្ែផលិតភាព  ិងការរបកួតរបមជ្ងន  
វស័ិយកសិកម្ម នហើយវស័ិយឯកជ្ រតូវបា នម្ើលន ើញជាទូនៅថា ជាកាលា៉ា សីុ ចាាំបាច់កាុងការ 
អភិវឌ្ឍវស័ិយកសិកម្ម។ នគ្នល នោបាយកសិកម្ម សាំនៅជួ្យកសិករឱយន្វើសាហរណកម្មចូល 
នៅកាុងនសដាកិចចទីផារមដល ឹងតរម្ូវឱយកសិករទទួលយកវ ិ្ ីសាស្តសតន្វើអាជី្វកម្ម ចាំនពាេះអវីមដលជា 
រនបៀបសរាប់ចិញ្ច ឹម្ជី្វតិពីមុ្ ។ មផែកនៅនលើលទធផលន ការសិកាន េះ គ្នម  វស័ិយឯកជ្ ណ្ត 
នហើយក៏គ្នម  កសិករណ្តរាំពឹងថា ឬ ក៏សាវ គម្ ៍ការចូលរមួ្នដ្ឋយផ្លា ល់របស់រដ្ឋា ភិបាលនៅកាុង 
ការងារជ្ាំ ួញរបស់ពួកនគនទ។ 

 នទេះបីជាា ការនផ្លត តសាំខ្ន ់នលើការមកលម្ែផលិតភាពស្រសូវក៏នដ្ឋយ ទាំងនគ្នល នោ 
បាយរាជ្រដ្ឋា ភិបាល  ិងវស័ិយឯកជ្ ា ការនទវសរបមហសខែេះនលើវស័ិយកសិកម្មន េះ។ រហូត 
ម្កដល់នពលលមីៗន េះ សាា  ភាពរបស់កសិករនៅតាម្បណ្តត នខតតរបស់របនទសកម្ពុជា ជាទូនៅរតូវ 
បា ដកនចញឆ្ៃ យពីអាករស់នៅទីរកុង។ កសិកម្មមដលអ ុវតត ៍នដ្ឋយកសិករខ្នា តតូច មួ្យមផាក ា្ំ 
ជាមុ្ខរបររបស់រគួសារ ពីនរពាេះវាជាជ្នរម្ើសម្ន្ោបាយចុងនរកាយបាំផុត។ ដាំណ្តាំមដលនៅសល់ 
ជាញឹកញាប់ រតូវបា លក់នៅឱយឈមួញមដលា បណ្តត ញជាមួ្យអាកទិញនៅរបនទសនល ឬ 
នវៀតណ្តម្ មដលជាកម ែងមដលនគន្វើការមកនចាតនម្ែបម ាម្។ 

 លាំហូរមួ្យមផាក ា្ំពីកាំនណើ  នសដាកិចចទូនៅរបស់របនទស  ិងការន្វើសាហរណកម្មចូល 
នៅកាុងនសដាកិចចសកល  ិង ការចូលរមួ្តិចតួចពីនគ្នល នោបាយស្រសូវអងេររបស់រាជ្រដ្ឋា ភិបាល 
ឆ្ា ាំ២០១០ នៅប៉ាុនម  ឆ្ា ាំចុងនរកាយន េះ កម្ពុជាបា ទទួលការវ ិិនោគោ៉ាងនរចើ នលើសម្តាភាព 
នរាងា៉ា សីុ កិ ស្រសូវ  ិងការនឆែើយតបោ៉ាងសនម្បើម្ន ផលិតភាពកសិកម្មពីកសិករ វស័ិយឯកជ្  
កម្ពុជា បា ចាប់នផតើម្ទទួលសាគ ល់ថា វស័ិយកសិកម្មរបស់របនទសបងាា ញឱកាសវ ិិនោគ 
មដលា សកាត  ុពលមួ្យគួរឱយទក់ទញ។ ជាលទធផល គឺា ការនកើ ន ើងជាលាំដ្ឋប់កាុងការ 
ចូលរមួ្នដ្ឋយផ្លា ល់ រវាងរកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្ម  ិងកសិករខ្នា តតូច ។ 
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 Vermeulen  ិង Cotula នៅកាុងការសិកា "ការន្វើឱយា ការវ ិិនោគវស័ិយកសិកម្ម 
នរចើ បាំផុត»11 បា ផតល់ ូវរកបខ័ណឌ ការងារន គាំរូអាជី្វកម្មដ៏ា សារៈរបនោជ្ ៍ សរាប់ការ 
ចូលរួម្របស់កសិករខ្នា តតូច។ គាំរូទាំងន េះមចកជា៥ថាា ក់គឺ៖ ការន វ្ើកសិកម្មតាម្កិចចស ោ 
ការរគប់រគងកិចចស ោ ការដ្ឋាំដាំណ្តាំរបវាស់  ិងការមចកកសិផល បណ្តត ក់ទុ រមួ្គ្នា  មដលរគប់រគង 
អាជី្វកម្មនដ្ឋយកសិករ  ិងតាំណភាជ ប់អាជី្វកម្មពីនលើនៅនរកាម្/ពីនរកាម្នៅនលើ។  

 នទេះបីជាា គាំរនូរចើ នផសងគ្នា  សរាប់ការចូលរមួ្រវាងកសិករខ្នា តតូច  ិងរកុម្ហ ុ  
កសិពាណិជ្ជកម្មក៏នដ្ឋយ នៅកាុងរបនទសកម្ពុជា គាំរសូាំខ្ន ់មដលនគនរបើគឺការន វ្ើកសិកម្មតាម្ 
កិចចស ោ។ ចាំនពាេះរបការន េះ បទពិនសា្ ៍របស់កម្ពុជា ឆែុេះបញ្ច ាំងបទពិនសា្ ៍ន បណ្តត  
របនទសជានរចើ ។ កាុងចាំនណ្តម្ គាំរនូផសងគ្នា ជានរចើ  ការន វ្ើកសិកម្មតាម្កិចចស ោ គឺជាគាំរមួូ្យ 
មដលសម្ស្រសបបាំផុតសរាប់របព័ ធ កសិកម្មមដលា កសិករខ្នា តតូចនរចើ  នហើយជាទូនៅពួកគ្នត់ 
ា ភាពទ ់នខាយ មផាកកម្មសិទធិ  ិងនហដ្ឋា រចនសម្ព័ ធស្រសបចាប់ ដូចមដលា នៅកាុងរបនទស 
កម្ពុជា។ 

តារាងទី ២ ៖ គាំរកិូចចស ោសរាប់កសិពាណិជ្ជកម្ម  ិង កសិករខ្នា តតូច 
គាំរ ូ ការបរោិយ 

កសិកម្មតាម្ 
កិចចស ោ 

តរម្ូវឱយា កិចចរពម្នរពៀងផគត់ផគង់ជាមុ្  រវាងកសិករ  ិងអាកទិញ។ ជា្ម្មតា 
កសិករកាុងស្រសុកដ្ឋាំ  ិងផតល់ផលិតផលកសិកម្ម នលើគុណភាព  ិងបរាិណ 
ជាក់ោក់ នៅតាម្កាលបរនិចឆទមដលបា រពម្នរពៀងគ្នា ។ ជាការនដ្ឋេះដូរវញិ 
រកុម្ហ ុ ផតល់សាា រៈជាមុ្  ដូចជា ឥណទ  ពូជ្ ជី្ ថាា ាំសាែ ប់សតវលែិត 
 ិងដាំបូនម  បនចចកនទស មដលទាំងអស់ន េះអាចរតូវទូទត់ ឹងតនម្ែទិញចុង 
នរកាយ នហើយយល់រពម្ទិញផលិតផលមដលរតូវផគត់ផគង់ ជា្ម្មតានៅតាម្ 
តនម្ែមួ្យមដលបា កាំណត់។ 

កិចចស ា 
រគប់រគង/ជួ្ល 

នរៀបរាប់អាំពីការនរៀបចាំរបស់កសិករ ឬ រកុម្ហ ុ រគប់រគងកសិដ្ឋា   ន វ្ើការនលើ 
ដីកសិកម្មមដលជាកម្មសិទធិរបស់អាកនផសងនទៀត។ កិចចស ោរគប់រគងអាចយក 
ទរម្ង់មបបបទន ការជួ្ល ឬ របវាស់ មតអ ុវតត ៍កាុងនម្ាច ស់ដី។ នដើម្បីផតល់ 
ការនលើកទឹកចិតតសរាប់ការរគប់រគងកសិដ្ឋា   កិចចស ោជាញឹកញយ តរម្ូវ 
ឱយា មចករបាក់ចាំនណញជាជាងយកនលែជួ្លនលរណ្តមួ្យ។ 
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កសិកម្មមបប 
របវាស់/មចក 
រ ាំមលកផល 
ដាំណ្តាំ 

ទាំងន េះគឺជាកាំមណលមីន កិចចស ោរគប់រគង មដលកសិករខែួ ឯងន វ្ើការនលើដី 
កសិពាណិជ្ជកម្មខ្នា ត ា្ំ ឬ កសិករនផសងនទៀត។ ជា្ម្មតាការចាត់មចងរបវាស់ 
កសិដ្ឋា   គឺនលែជួ្លនលរ ប៉ាុម តចាំនពាេះការមបងមចកផលដាំណ្តាំ ាច ស់ដី  ិង 
អាកមចករ ាំមលកដាំណ្តាំមចកដាំណ្តាំគ្នា  (ឬការងារ)  នៅតាម្ភាគរយមដលបា  
យល់រពម្ជាមុ្ ។ 

ការវ ិិនោគ 
រមួ្គ្នា  

តរម្ូវឱយា សហកម្មសិទធិ ន ការបណ្តត ក់ទុ អាជី្វកម្មមួ្យ នដ្ឋយតួអងគទីផារ 
ឯករាជ្យពីរនក់ ដូចជា រវាងកសិពាណិជ្ជកម្ម  ិងអងគការកសិករ។ ការវ ិិ 
នោគរមួ្គ្នា  ពាក់ព័ ធ ឹង ការមចករ ាំមលកហា ិភ័យហិរញ្ញវតាុ  ិងអតារបនោជ្ ៍ 
ភាគនរចើ  ប៉ាុម តមិ្ រគប់ករណីទាំងអស់ សិទធិអាំណ្តចន ការន្វើនសចកតី សនរម្ច 
សាិតនៅនលើសាារតន ចាំមណកភាគហ ុ ។ 

ចាំណងជ្ាំ ួញ 
ពីនលើ/ ចុេះនរកាម្  

គឺជាឆ័រតមួ្យ សរាប់សាំណុាំ ឱកាសអាជី្វកម្ម នលើសពីផលិតកម្មកសិកម្មផ្លា ល់ 
មដលា ស្រសាប់ សរាប់ទាំងកសិពាណិជ្ជកម្ម  ិង កសិករខ្នា តតូច  ិង 
សហរគ្នស្ុ តូចកាុងស្រសុក។ 

របភព ៖  Adapted from Vermeulen and Cotula (2010) 

៣.១ គាំរពូាណិជ្ជកម្មន កសិកម្មតាម្កិចចស ោ 
 ការមបងមចករមួ្សរាប់រគប់ទរម្ង់ទាំងអស់ន គាំរូការន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោគឺជា ចាំណង 
ទាំនក់ទាំ ងអាស្រស័យគ្នា  មដលរកុម្ហ ុ មួ្យផដល់ ូវសាា រៈ  ិងដាំបូនម  បនចចកនទសដល់ កសិករ 
មដលជាអាកផគត់ផគង់ផលិតផលម្កឱយវញិ។ ការទទួលបា  ូវសាា រៈមដលា គុណភាព  ិង 
ដាំបូនម  បនចចកនទស គឺជាកតាត សាំខ្ន ់មដលនាំឱយកសិករទទួលបា នជាគជ័្យកាុងការផលិត។ 
អាកស ោរតូវជួ្យកសិករនដើម្បីនដ្ឋេះស្រសាយបញ្ា ហិរញ្ញវតាុរបស់ពួកគ្នត់ នដ្ឋយផតល់ឥណទ ជា 
មុ្  ឬ ឥណទ សាា រៈ ឬ នដ្ឋយនដើរតួជាអាកធានចាំនពាេះ្នគ្នរពាណិជ្ជកម្ម។ ទាំនក់ទាំ ង 
ជិ្តសាិទធ រវាងកសិករ  ិងរកុម្ហ ុ  ន្វើឱយពួកនគទទួលបា អតារបនោជ្ ៍នរចើ  នលើ្នគ្នរកាុងការ 
តាម្ដ្ឋ   ិងការអ ុវតតកិចចស ោឥណទ ។ ជា្ម្មតា រកុម្ហ ុ របមូ្លឥណទ របស់ពួកនគវញិ 
នៅនពលមដលពួកនគបា ទទួលការរបមូ្លផលរបស់កសិករ។ 

 ធាតុផសាំសាំខ្ន ់សរាប់ ិរ តរភាពន ការន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោ គឺការនជ្ឿទុកចិតតគ្នា នៅ 
វញិនៅម្ក  ិង ការនគ្នរពកិចចស ោមដលបា រពម្នរពៀងគ្នា  ភាគីទាំងពីរ ឹងរតូវបា ធាន របសិ  
នបើលកេខណឌ សម្ស្រសប មដលចាំនពាេះភាគីាេ ងអាចទុកចិតតបា   ិងា ការបង់របាក់បា នលឿ  
នដ្ឋយអាកទិញ នហើយសរាប់ភាគីាេ ងនទៀតអាចទុកចិតតបា   ិងផតល់ផលិតផលទ ់នពលនដ្ឋយ 
កសិករ។ ធាតុផសាំសាំខ្ន ់មួ្យនទៀត នដើម្បីទទួលបា នជាគជ័្យ គឺការសរនសរ ូវកិចចស ោមួ្យ 
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មដលសម្ស្រសប  ិងចាស់ោស់ នដ្ឋយរតូវគិតពីយថាភាព  ិងបញ្ា មដលអាចនកើតា ន ើងជា 
មុ្ ។ ឧទហរណ៍ កិចចស ោមួ្យមដលា ការចងនលើសាំណងសរាប់ហា ិភ័យកាុងការផលិត ឬ 
ការធានរា៉ា ប់រងដាំណ្តាំ។ នទេះោ៉ាងណ្ត គ្នម  គនរាងន ការចុេះកិចចស ោណ្តមួ្យអាចទទួលបា  
នជាគជ័្យ ឬ ា  ិរ តរភាពនទ របសិ នបើការកាំណត់ន សាា ប័   ិង នោបាយមិ្ អាំនណ្តយផល។ 

 ការនរៀបចាេ រន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោ អាចនរៀបចាំន ើងតាម្វ ិ្ ីជានរចើ   ិងជារកុម្ហ ុ  
ដាំណ្តាំតាម្របនទសជាក់ោក់។ Eaton  ិង Shepherd (២០០១) បា មបងមចកការន្វើកសិកម្មតាម្ 
កិចចស ោជារបាាំរបនភទនផសងគ្នា 12 នៅតាម្របនភទន ផលិតផល របនភទន រកុម្ហ ុ  ចាំ ួ តួអងគ 
ពាក់ព័ ធ  ិងករមិ្តន សាហរណកម្ម រវាងសកម្មភាពរបស់អាកលក់  ិងអាកទិញ ដូចា នរៀបរាប់ 
លម្ែិតខ្នងនរកាម្។ 

 គាំរមូ្ជ្ឈការ រតូវបា ចាត់ទុកដូចជាការន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោ គាំរមូ្ជ្ឈការ គឺជាគាំរូមបប 
បុរាណមដលរកុម្ហ ុ មួ្យ (អាកទិញ អាកមកនចា អាកវចិខចប់) ទិញផលិត ពីកសិករជានរចើ  
(ខ្នា តតូច)។ ករមិ្តន ការចូលរមួ្របស់រកុម្ហ ុ  កាុងអាំ ុងនពលផលិតកម្មអាចខុសគ្នា ។ ជា 
្ម្មតា បរាិណរតូវបា កាំណត់នៅនពលចាប់នផតើម្ន រដូវកាល នដ្ឋយម កតនម្ែរតូវបា  កាំណត់ 
ឱយា ការរបកួតរបមជ្ងសរាប់រកុម្ហ ុ   ិងឱយា ការទក់ទញដល់កសិករ នដើម្បី 
ឱយពួកនគ ឹងនបតជាា លក់ផលិតផលរបស់នគ។ គុណភាពរតូវបា រតួតពិ ិតយោ៉ាងតឹងរងឹ នហើយ 
ចាំណងផ្លា ល់មដលា រវាងសកម្មភាពដ្ឋាំដុេះ  ិងការមកនចា រតូវបា អ ុវតត ៍នដ្ឋយរកុម្ហ ុ  
អាជី្វកម្មដមដលននេះ (សាហរណកម្មឈរ)។ ជាទូនៅ ទាំ ិញមដលបា ផលិត ិងជួ្ញដូរនៅ 
កាុងគាំរនូ េះ គឺរបស់មដលតរម្ូវឱយា ករមិ្តន ការមកនចាខពស់ (ឧទហរណ៍ អាំនៅ មត កានហវ 
នម្ាសនបាែ ក នចក កាកាវ នៅស ូ ផលិតផលសាកវបបកម្ម)។ នោងតាម្ភាពជាក់ោក់ ន មុ្ខ 
ទាំ ិញ ហា ិភ័យន ឥរោិបទជាឱកាសា នរចើ  នហើយការនជ្ឿទុកចិតតគ្នា នៅវញិនៅម្កា  
សារៈសាំខ្ន ់ដល់ភាពនជាគជ័្យន ការទាំនក់ទាំ ងយូរអមងវង។ ទាំនក់ទាំ ងអាចរតូវបា ពរងឹង 
នដ្ឋយនគ្នរពលកេខណឌ ន កិចចស ោ  ិងតាម្រយៈការពិភាកាជាប ត រវាងភាគីពាក់ព័ ធ ទក់ទង 
នៅ ឹងការផ្លែ ស់បតូរ  ិងបញ្ា មដលនកើតន ើងកាុងអាំ ុងនពលវដតផលិតកម្ម។ នៅរបនទសកម្ពុជា 
ន េះ គឺជាគាំរមួូ្យមដលនគ ិយម្នដើម្បីផគត់ផគង់ផលិតផលសររីាងគមដលា ការបញ្ជ ក់រតឹម្រតូវ។ 

 គាំរអូចល រទពយសាូល ជាគាំរមួូ្យមដលរកុម្ហ ុ  ន វ្ើការរតួតពិ ិតយោ៉ាងជិ្តសាិទធនលើផលិតកម្ម ៖ 
រកុម្ហ ុ បន្ទងគប់ផលិតកម្មផ្លា ល់របស់ខែួ  (នលើអចល រទពយដ្ឋាំដុេះ) ជាមួ្យ ឹងការផលិតរបស់ 
អាកជាប់កិចចស ោ មដលន្វើកសិកម្មនលើដីផ្លា ល់ខែួ  ឬ ជួ្លនៅកាុងកិចចស ោ។ ជា្ម្មតា 
អចល រទពយសាូលន្វើការធានមួ្យមផាក ា្ំ ន ការផលិតផលមដលតរម្ូវនដ្ឋយនរាងចរកមកនចា 
(៧០ - ៨០ ភាគរយ)  ិងក៏អាចនរបើផងមដរសរាប់ការស្រសាវរជាវ  ិងបងាេ ត់ពូជ្។ អចល  
រទពយបា ផតល់ ឱយអាកជាប់កិចចស ោ ូវសាា រៈ ជ្ាំ ួយបនចចកនទស  ិងការតាម្ដ្ឋ ផលិតកម្ម 
នហើយកាុង ករណីខែេះ ា ការផតល់ឥណទ ផងមដរ។ វាផតល់ជូ្ អាកជាប់កិចចស ោ ូវទីផារ 
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មដលអាចទុកចិតតបា   ិងការរពម្នរពៀងជាមុ្ នលើតនម្ែលក់ចុងនរកាយ។ គាំរនូ េះរតូវបា នរបើ 
ជាទូនៅ សរាប់ការន្វើកសិកម្មដាំណ្តាំមដលា អាយុនរចើ មវង ជាពិនសសដាំណ្តាំនឈើ ប៉ាុម ត 
វាក៏រតូវបា  នគនរបើ សរាប់ការផលិតបម ែ  ិងមផែនឈើស្រសស់សរាប់នាំនចញ ផលិតផលងាយ 
ខូច មដលតរម្ូវឱយា ករមិ្តន ការមកនចាខពស់  ិងឆ្ប់រហ័សបនា ប់ពីការរបមូ្លផល។ នៅកាុង 
របនទសកម្ពុជា គាំរនូ េះកាំពុងរតូវបា ជ្ាំរុញ នដ្ឋយគនរាងមកនចាកសិផលរបស់បរនទសមួ្យចាំ ួ  
មដល ទក់ទងនៅ ឹងផលិតផល ដាំ ូងមី្ សាវ យច ាី  ិងដូង។ រកុម្ហ ុ នផសងនទៀតដូចជា 
រកុម្ហ ុ  ម្៉ាុងឫទធីរគុបបា អ ុវតត ៍គាំរនូ េះនលើផលិតកម្ម រជ្ូក  ិងដាំណ្តាំសាវ យមដល 
តរម្ូវឱយា  បនចចកវទិោករមិ្តខពស់។ 

 គាំរពូហុភាគី គាំរនូ េះជា្ម្មតាជាប់ពាក់ព័ ធជាមួ្យសាា ប័ រដា  ិងរកុម្ហ ុ ឯកជ្  មដលបា  
ចូលរមួ្រមួ្ទ ាឹម្គ្នា ជាមួ្យកសិករ។ កសិករ រកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្ម អាកផតល់នសវា 
សាធារណៈ ឬ អាកផតល់នសវាឥណទ ឯកជ្  សាា ប័ រដា នសវាផសពវផាយ  ិងអាកផគត់ផគង់ 
សាា រៈកសិកម្ម ជាមផាកមួ្យន ការនរៀបចាំន េះ។ ពួកនគទទួលរា៉ា ប់រងនលើការផតល់ឥណទ  
ផលិតកម្ម ការរគប់រគង ការមកនចា  ិងទីផារ។ ជា្ម្មតា ា ការចូលរមួ្ោ៉ាងខ្នែ ាំងពីាច ស់ 
ជ្ាំ ួយនៅកាុងកិចចស ោមដលនរបើគាំរពូហុភាគីន េះ។ គាំរូពហុភាគី រតូវបា នរបើរបាស់នៅតាម្ 
បណ្តត របនទសកាំពុងអភិវឌ្ឍ ៍ជានរចើ  កាុងកិចចខិតខាំរបឹងមរបងនដើម្បីន្វើនសរភីាវបូ ីយកម្មទីផារ 
ជាតិកាុងកាំ ុងទសវតសរឆ៍្ា ាំ ១៩៨០  ិង ១៩៩០។ នគនរបើគាំរនូ េះ ជានរចើ នៅរបនទសឥណឌូ ន សីុ 
 ិងា៉ា ន សីុ (នៅស ូ ដូងនរបង)  ិងនៅកាុងទវីបអាន្ទហវិក (ដូងនរបង សេរ មត)។ នៅរបនទស 
កម្ពុជា បចចុបប ាន េះ គាំរពូហុភាគីកាំពុងនរជាម្មរជ្ងោ៉ាងសកម្ម នដ្ឋយរាជ្រដ្ឋា ភិបាល 
(នផ្លត តសាំខ្ន ់នលើដាំណ្តាំស្រសូវ) ជាមួ្យគ្នា  ឹងការផតួចនផតើម្នដើម្បីជ្ាំរុញការបនងេើតសហករណ៍កសិករ។ 

 គាំរនូរៅផែូវការ ជាគាំរមូដលមិ្ ផែូវការ នដ្ឋយកិចចរពម្នរពៀងន្វើតាម្រយៈពាកយសាំដី រវាង រកុម្ហ ុ  
 ិងកសិករសរាប់មតមួ្យរដូវដ្ឋាំដុេះ។ រកុម្ហ ុ អាចផតល់ ូវរគ្នប់ពូជ្  ិងសាា រៈកសិកម្ម 
នផសងនទៀត។ គាំរូន េះរតូវបា នរបើ ជាពិនសសសរាប់ផលិតកម្មដាំណ្តាំមដលរតូវការបរាិណ 
មកនចាតិចតួច នហើយនគនរបើវានៅនពលមដលការរតួតពិ ិតយគុណភាពមិ្ មម្ ជាកកាត សាំខ្ន ់។ 
នគចាត់ទុកគាំរូន េះជាគាំររូបលុយបាំផុតន គាំរកូសិកម្មតាម្កិចចស ោ នដ្ឋយសារវាជាប់ពាក់ព័ ធ ឹង 
ហា ិភ័យខពស់សរាប់ភាគីទាំងសងខ្នង។ ជា្ម្មតា បញ្ា មដលអាចនកើតន ើង គឺភាគីលក់ 
(ឧទហរណ៍ កិចចស ោលក់ផលដាំណ្តាំនៅឱយភាគីទីបី) ឬ បមងវរសាា រៈកសិកម្មនដ្ឋយកសិករ។ 
គាំរនូរៅផែូវការ រតូវបា នរបើរបាស់ោ៉ាងសកម្ម នដ្ឋយនរាងា៉ា សីុ កិ ស្រសូវខ្នា តតូចជានរចើ នៅ 
កម្ពុជា។ 

 គាំរអូ តរការ ីជាគាំរមូដលរកុម្ហ ុ មួ្យ (ពាណិជ្ជករ អាកមកនចា) ា ការនរៀបចាំកិចចស ោជាផែូវការ 
ជាមួ្យអ តរការនីន (អាករបមូ្លទិញ ឬ ឈមួញកណ្តត ល) មដលពួកនគនៅចុេះកិចចស ោនរៅ 
ផែូវការជាមួ្យកសិករមួ្យចាំ ួ ា្ំ។ គាំរនូ េះរមួ្បញ្ចូ លទាំងគាំរមូ្ជ្ឍការ  ិងគាំរូនរៅផែូវការ ។ វាជា 
គាំរមួូ្យមដលបា នរបើរបាស់នដ្ឋយពាណិជ្ជករ មដលអាចនដើរតួជាភាា ក់ងារសរាប់អាកទិញ នល ឬ 
នវៀតណ្តម្ ។ 
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៣.២ កសិកម្មតាម្កិចចស ោនៅកាុងការអ ុវតត 
 កសិកម្មតាម្កិចចស ោ ជានរឿយៗរតូវបា នលើកន ើងថាជាម្ន្ោបាយកាុងការនលើកកម្ពស់ 
ពាណិជ្ជកម្មកសិកម្ម នហើយនដើម្បីភាជ ប់កសិករនៅ ឹងទីផារ។ នទេះោ៉ាងណ្ត តនម្ែន ការន វ្ើ 
កសិកម្មតាម្កិចចស ោនៅកាុងការអភិវឌ្ឍ ជារបធា បទន ការជ្មជ្កពិភាកាគ្នា ោ៉ាងតឹងមតង។ គូរ 
បដិបកេបា អេះអាងថា រកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្ម ា្ំៗងាយ ឹងនកងរបវញ្ច  ៍តនម្ែពលកម្មទបរបស់ 
កសិករខ្នា តតូច នហើយទុកហា ិភ័យផលិតកម្មឱយកសិករ។ អាកនផសងនទៀតអេះអាងថា កសិករ 
ខ្នា តតូចទាំងអស់ជានរឿយៗ រតូវបា ដកនចញពីការន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោ។ ជាលទធផល 
កិចចស ោ មបបន េះបនងេើតឱយា វសិម្ភាពរបាក់ចាំណូលោ៉ាងខ្នែ ាំង  ិង ភាពតា តឹងសងគម្នៅ 
តាម្តាំប ់ជ្ បទ ជាពិនសសការរ ាំនោភយកដី ។ 

 អាកគ្នាំរទនម្ើលន ើញការន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោ ជាម្ន្ោបាយសរាប់ (i) ការតភាជ ប់ 
កសិករខ្នា តតូចនៅ ឹងការពរងីកទីផារកាុងស្រសុក  ិងនាំនចញ។ ម្៉ាោងនទៀត វាលុបបាំបាត់បញ្ា  
របឈម្មួ្យចាំ ួ  មដលកសិករខ្នា តតូចបា ជួ្បរបទេះ (ii) ការវ ិិនោគនដ្ឋយផ្លា ល់នលើវស័ិយ 
កសិកម្ម នដើម្បីគ្នាំរទ/ជ្ាំរុញគាំរូអាជី្វកម្មកា ់មតនរចើ ជាមួ្យកសិករខ្នា តតូច។ កសិកម្មតាម្ កិចចស ោ 
ក៏រតូវបា នរបើនៅកាុងយុទធសាស្តសតអភិវឌ្ឍ ៍ជ្ បទ ជាឧបករណ៍សរាប់៖ (i) ការភាជ ប់កសិករ 
ខ្នា តតូចនៅ ឹងសងាវ ក់ផគត់ផគង់ (ii) ជ្ាំ េះកតាត មដលរារាាំងកសិករខ្នា តតូចកាុងការន្វើជ្ាំ ួញ ដូចជាកងវេះ 
សាា ប័  (ខវេះការទទួលបា សាា រៈកសិកម្ម បនចចកវទិោ  ិងឥណទ ) (iii) ផតល់សុវតាិភាពទីផារ 
 ិងតនម្ែនលរ មដលចាាំបាច់សរាប់របពលវបបកម្មដាំណ្តាំរបកបនដ្ឋយ ិរ តរភាព។ ការនរៀបចាំមបបន េះ 
ា សកាត  ុពលកាុងការធានទីផារសរាប់ដាំណ្តាំមួ្យចាំ ួ  ពិនសសដាំណ្តាំមដលរតូវការមកនចា 
នហើយនបើមិ្ ដូនចាេះនទមិ្ រតូវបា ផលិតន ើយ។ 

 រកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្ម អាច ឹងយល់ថា ការន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោ គឺជាយុទធ 
សាស្តសតមួ្យមដលា របនោជ្ ៍ នដើម្បីកាត់ប ាយនលែទិញលក់ នហើយភាពមិ្ ចាស់ោស់ មដល 
អាចនកើតា ន ើង របសិ នបើា របនភទមួ្យចាំ ួ ន ដាំណ្តាំ ឬ ដាំណ្តាំន សតង់ដ្ឋរគុណភាពមួ្យ 
ចាំ ួ រតូវបា ទិញនៅនលើទីផារបង់របាក់ភាែ ម្។ រកុម្អាកស្រសាវរជាវបា រកន ើញថា រកុម្ហ ុ    
កសិពាណិជ្ជកម្ម ជាទូនៅ ចូលចិតតការទិញលក់នៅនលើទីផារបង់របាក់ភាែ ម្ ជាងការនរៀបចាេ រន វ្ើ 
កសិកម្មតាម្កិចចស ោ  ិងយ តការសរម្បសរម្ួលដនទនទៀតនៅនពល ៖ (i) ផលិតផលមិ្ រលួយ 
 ិងគុណភាពរបស់ផលិតផលរតូវសដង់ដ្ឋរ  ិង អាចនផាៀងផ្លា ត់បា ងាយស្រសួល (ii) កសិករ ឬ 
អាកផលិត នចេះបនចចកនទសផលិតកម្ម  ិងគុណភាពមដលតរម្ូវឱយ (iii) ការចាំណ្តយនលើការ 
របតិបតតិការទីផារទប13។ នៅកាុងរបនទសភាគនរចើ ទាំ ិញ ដូចជា រគ្នប់្ញ្ញជាតិ ដាំណ្តាំនម្ើម្  ិង 
បម ែរបនភទរគ្នប់ ជា្ម្មតា រតូវបា ជួ្ញដូរតាម្រយៈទីផារបង់របាក់ភាែ ម្ជាជាងការនរៀបចាេ រ 
ន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោ។ 
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 ជាសាកល នគសនងេតន ើញថា ការន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោនរចើ មតទទួលយកនដ្ឋយ 
រកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្ម សរាប់ផលិតផលទាំងឡាយណ្តមដលា តនម្ែខពស់ ដូចជា បម ែស្រសស់ 
សរាប់នាំនចញ ឬ ផារទាំន ើប ផលិតផលទឹកនដ្ឋេះនគ្ន បកសី នៅស ូ ដូងនរបង សេរ មត ថាា ាំជ្ក់  ិង 
កបាស។ សរាប់ទាំ ិញរបនភទ ជាទូនៅ ា អាករបកួតរបមជ្ងទិញតិចតួច14។ ជា្ម្មតា ទាំង 
កសិករ  ិងរកុម្ហ ុ ទទួលបា ផលរបនោជ្ ៍ពីកិចចស ោន េះ។ រកុម្ហ ុ ធាន ូវការផគត់ផគង់ 
វតាុធាតុនដើម្របស់វា ខណៈមដលកសិករទទួលបា តនម្ែនលរ មដលកាត់ប ាយភាពមិ្ របាកដន  
របាក់ចាំណូលរបស់ពួកគ្នត់ ។ រចនសម្ព័ ធតនម្ែនលរ  ិងា ការធាន រតូវបា ចរចារោ៉ាងទូោយ 
រវាងភាគីទាំងអស់ នដ្ឋយមផែកនលើតនម្ែ យកពីទីផារបង់របាក់ភាែ ម្ ឬ ដូចភាគរយន តនម្ែកាុង 
ពិភពនោក នហើយកាុងករណីខែេះវារតូវបា ដ្ឋក់លិបិរកម្ សូម្បីមតតនម្ែទីផារភាគហ ុ  (ឧទហរណ៍ 
មត កានហវ នៅស ូ)។ 

 កសិករអាចចូលចិតតន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោ នៅនពលមដលសងាវ ក់តនម្ែកសិកម្មា  
ភាពសមុគសាម ញ  ិងឆែងកាត់ដាំណ្តក់កាលនរចើ   ិងនៅនពលមដលលាំហូរព័ត៌ា ពីទីផារនៅ 
កសិករា ភាពនខាយ។ កសិករ មដលខវេះអាំណ្តចទល់ ឹងពាណិជ្ជករ  ិងអាករបមូ្លទិញទាំ ង 
ជា ឹងចូលចិតតកិចចស ោ នៅនពលមដលកិចចស ោននេះគ្នាំរទនដ្ឋយរកុម្ហ ុ  មដលទុកចិតតបា  
 ិងបា សាគ ល់នៅកាុងសហគម្ ៍ នហើយនៅនពលមដលលកេខណឌ ន កិចចស ោន េះរតូវបា នគចាត់ 
ទុកថាសម្ស្រសប។ កិចចស ោ ជាទូនៅផតល់ ូវសុវតាិភាពដល់កសិករ មដលខ្នងរកុម្ហ ុ  ឹងទិញ 
អវីរគប់ោ៉ាងមដលពួកនគដ្ឋាំនៅតាម្បរាិណ  ិង គុណភាព មដលបា កាំណត់នៅកាុងកិចចស ោ 
មដលបា រពម្នរពៀង។ ជាមួ្យគ្នា  ឹងការទទួលបា នសវាកម្មរគប់រគង បនចចកនទស  ិង ផសពវផាយ 
ដ៏ទូលាំទូោយ កសិករអាចនរបើការរពម្នរពៀងកិចចស ោន េះ ជាវតាុបញ្ច ាំនដើម្បីទទួលបា ឥណទ  
សរាប់ទិញសាា រៈកសិកម្មសរាប់ដាំណ្តាំបនា ប់ ការន្វើពិពិ្កម្មផលិតកម្ម  ិងវ ិិនោគ នៅកាុង 
កសិដ្ឋា  របស់ពួកនគ។ អតារបនោជ្ ៍ចម្បងសរាប់កសិករគឺ ៖ (i) ការផតល់សាា រៈកសិកម្ម 
 ិងនសវាកម្មផលិតកម្ម (ii) ការទទួលបា ឥណទ  (iii) ការដ្ឋក់បញ្ចូ លបនចចកវទិោសម្ស្រសប (iv) 
ការនផារជ្ាំនញ (v) រចនសម្ព័ ធតនម្ែា ការធាន  ិងកាំណត់នលរ (vi) អាចទទួលបា ទីផារ 
គួរឱយទុកចិតត  ិងលិតនលរ។ 

 កតាត មិ្ នលើកទឹកចិតតសរាប់រកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្ម កាុងការចូលរមួ្ជាមួ្យកសិករ 
ខ្នា តតូចអាចម្កពីនលែទិញលក់ខពស់ រមួ្ផសាំជាមួ្យការតាម្ដ្ឋ ផលិតកម្ម នដ្ឋយសារមតកសិដ្ឋា  នៅ 
ឆ្ៃ យៗពីគ្នា  ភាពមិ្ នសាម េះរតង់របស់កសិករ  ិងភាពមិ្ ទុកចិតតនលើការផគត់ផគង់ទាំងបរាិណ  ិង 
គុណភាព។ នដើម្បីជួ្យសរម្ួលដល់ការន្វើការងារជាមួ្យកសិករខ្នា តតូច នហើយនដើម្បីកាត់ប ាយ 
នលែជួ្ញដូរនដ្ឋយដីនៅដ្ឋច់នដ្ឋយម កពីគ្នា  ឬ អាកចូលរមួ្នៅរាយបា៉ាយ នពលខែេះរកុម្ហ ុ នរៀបចាំ 

                                                           
14 
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កសិករចូលរមួ្នៅជារកុម្តូចៗ  ិងម្តុាំនលើដាំណ្តាំមួ្យចាំ ួ ។ ជាទូនៅ រកុម្ទាំងន េះនចញពីកសិករ 
មដលា ចាំណ្តប់អារម្មណ៍ដូចគ្នា  បា ចុេះបញ្ជ ីផែូវការជាសាគម្ ឬ សហករណ៍។ រកុម្កសិករ 
ន េះនកើតន ើងនៅនពលមដលចាំ ួ កសិករនរចើ ។ នៅកម្ពុជា រកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្ម មដលបា  
យកវ ិ្ ីសាស្តសតរយៈនពលមវងបនងេើតទាំនក់ទាំ ងជាមួ្យកសិករ បា ទទួលនជាគជ័្យនរចើ នៅកាុង 
ន្វើការជាមួ្យកសិករខ្នា តតូច។ 

៤. ្លប ៉ះពាលន់ៃសោលៃសោបាយ 
៤.១ បរបិទនគ្នល នោបាយ 

 នសដាកិចចកម្ពុជាបា ទទួលយកបរោិកាសនគ្នល នោបាយនសរ ី មដលទុកឱយកសិករ 
 ិងអាជី្វករ ជាអាកសនរម្ចចិតតនលើផលិតកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម  ិងនឆែើយតបនៅ ឹងការនលើកទឹកចិតត 
នរៅពីឧបសគគ ឬការរតួតពិ ិតយនគ្នល នោបាយ ឬបទបបញ្ញតតិរបស់រដ្ឋា ភិបាល។ ការមិ្ សូវ 
នរជ្ៀតមរជ្កន នគ្នល នោបាយរបស់រដ្ឋា ភិបាល រតូវបា នលើកន ើងនដើម្បីអ ុញ្ញ តឱយកាែ ាំង      
ទីផារជាអាកកាំណត់ការសនរម្ចចិតតនលើតនម្ែ មដលឈរនលើការផគត់ផគង់  ិងតរម្ូវការ។ នគ្នល 
 នោបាយនសរនី េះ (រមួ្ទាំងការអ ុវតតចាប់គយនខាយនៅតាម្រពាំមដ ) បា អ ុញ្ញ តឱយកសិករ 
កម្ពុជាទទួលបា របនោជ្ ៍ពីតរម្ូវការ សរាប់ទាំ ិញកសិកម្មពីរបនទសជិ្តខ្នង។ ខ្នងមផាក    
អវជិ្ជា  កងវេះភាពសីុជ្នរៅ  ិងភាពមិ្ រតូវនៅកាុងនគ្នល នោបាយឬបញ្ញតតិរដារមួ្ទាំងការអ ុវតត 
ទ ់នខាយ គឺមិ្ អាំនណ្តយផលដល់កាំនណើ  រយៈនពលមវង  ិងតរម្ូវការករមិ្តខពស់ន វស័ិយ 
កសិកម្មរបស់របនទសកម្ពុជា។ កងវេះភាពចាស់ោស់ន បទបបញ្ញតតិមួ្យចាំ ួ  បា ន្វើឱយការ 
ទក់ទញការវ ិិនោគរយៈនពលមវងនៅា ករមិ្តនៅកាុងវស័ិយន េះ  ិងរការបព័ ធមួ្យមដល 
កសិករកម្ពុជា ពឹងមផែកខ្នែ ាំងនលើការលក់នៅឱយរកុម្ឈមួញមដលផគត់ផគង់តរម្ូវសរាប់វតាុធាតុនដើម្នៅ 
របនទសនវៀតណ្តម្  ិងនល ។ 

 ការមិ្ សូវនរជ្ៀតមរជ្កន នគ្នល នោបាយរបស់រដ្ឋា ភិបាល អាច ិោយថាោ៉ាងនហាច 
ណ្តស់អាចជាម្រតកមួ្យមផាកន សាា ម្របវតតិសាស្តសតពីអតីតកាល មដលប សល់ឱយរបជាជ្ មិ្ ទុក 
ចិតតនលើរដ្ឋា ភិបាលជាទូនៅ រមួ្ទាំងសាា ប័ រដាទ ់នខាយ កាុងការបនងេើត  ិងការអ ុវតតនគ្នល 
 នោបាយ  ិងបទបបញ្ញតតិ។ សរាប់កសិករខ្នា តតូច នគ្នល នោបាយរបស់រដ្ឋា ភិបាលគឺជា 
អរបីូយមួ្យដ៏មស ឆ្ៃ យ។ ផលប៉ាេះពាល់ន ការសនរម្ចចិតតនគ្នល នោបាយនៅកាុងលកេខណឌ  ន  
សិទធិកាុងការទទួលបា កម្មសិទធិដី្ែី  ិងការទទួលបា រគ្នប់ពូជ្មដលា គុណភាព អាចប៉ាេះពាល់ 
ផ្លា ល់ មតសរាប់កសិករតូចតាចភាគនរចើ វាមិ្ អាចរគប់រគងវាបា នទ ។ 

 ស្រសនដៀងគ្នា ន េះមដរ វស័ិយឯកជ្ ា អារម្មណ៍មិ្ ចាស់ អាំពីវ ិ្ ីសាស្តសតទីផារនសររីបស់ 
កម្ពុជា ចាំនពាេះបទបបញ្ញតតិ។ រកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្មមដលបា សាា ស ៍យល់ស្រសបគ្នា កាុងការ 
 ិោយថា ពួកនគមិ្ រ ាំពឹង ឬចង់បា ការគ្នាំរទណ្តមួ្យពីរដ្ឋា ភិបាល សរាប់សកម្មភាពរបស់ 
ពួកនគ។ មតនទេះោ៉ាងណ្ត ពួកនគបា ផតល់នោបល់ថា រដ្ឋា ភិបាលគួរន្វើអវីបម ាម្នទៀត នដើម្បី 
បនងេើតបរោិកាសកា ់មតលែសាិតនសារសរាប់ការវ ិិនោគ។ ម្តិនោបល់របស់កសិណិជ្ជកម្ម គឺថា 
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កងវេះភាពចាស់ោស់ តាែ ភាព  ិងវ ិ្ ីសាស្តសតស្រសបនៅ ឹងបទបបញ្ញតតិ ន វ្ើឱយបនងេើតជាឧបសគគ 
្ៃ ់្ៃរដល់ការវ ិិនោគរយៈនពលមវង។ សរាប់វ ិិនោគិ បរនទស កងវេះ ូវបទបបញ្ញតតិ  ិង 
ភាពចាស់ោស់ន បទបបញ្ញតតិទាំងន េះ អាចឱយពួកនគរាមរក  ិងបញ្ជ ក់ឱយន ើញថានហតុអវីបា ជា 
ា រកុម្ហ ុ ពហុជាតិ ា្ំតិចតួចបាំផុតបា ន្វើការវ ិិនោគ នៅកាុងរបនទសកម្ពុជា ។ 

 ចាំនពាេះទសស ៈរបស់កសិករខ្នា តតូច នគ្នល នោបាយរបស់រដ្ឋា ភិបាលា របសិទធិភាព នៅ 
នពលមដលវាផតល់ ូវរកបខ័ណឌ សរាប់គាំរអូាជី្វកម្ម មដលនាំម្ក ូវរបនោជ្ ៍នសដាកិចចជាក់មសតង 
 ិង ផតល់ ូវករមិ្តមួ្យចាំ ួ ន ការមចករ ាំមលកអាំណ្តចដល់កសិករ។ សរាប់ទសស ៈខ្នងកសិ 
ពាណិជ្ជកម្មវញិ នគ្នល នោបាយរបស់រដ្ឋា ភិបាល ា របសិទធិភាពនៅនពលវាផតល់ ូវរកបខ័ណឌ  
មដលការពារកម្មសិទធិបញ្ញ   ិងចាស់ោស់នដ្ឋយគ្នម  ភាពរតឹតបិត។ នដើម្បីគ្នាំរទដល់ការចូលរមួ្ 
របស់កសិករខ្នា តតូច  ិងរកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្មឱយកា ់មតទូលាំទូោយ នដើម្បីឱយា របសិទធិភាព 
ននេះ នគ្នល នោបាយរតូវមតនឆែើយតបនៅ ឹងតរម្ូវការន ភាគីទាំងពីរ នហើយរតូវឱយា ភាព 
យុតតិ្ម៌្ ា តុលយភាព  ិងា ការបងាេ រទុកសរាប់ភាគីទាំងពីរ កាុងករណីា ការរ ាំនោភនលើ 
ការជួ្ញដូរនដ្ឋយភាគីណ្តមួ្យ។ នៅកាុងនសចកតីន េះ នគ្នល នោបាយរបស់កម្ពុជា ជាទូនៅ 
មិ្ រគប់រគ្ន ់នដើម្បីនឆែើយតបនៅ ឹងតរម្ូវការរបស់កសិករខ្នា តតូច  ិងរកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្ម 
នទ។ នៅនពលមដលយកអាំណ្តចម្កបញ្ជ នលើទាំនក់ទាំ ងកិចចស ោជាង ីតិរដា គ្នម  ភាគី 
ណ្តមួ្យ រ ាំពឹងថា ឹងា ឆ ាៈកាុងការចូលនៅកាុងទាំនក់ទាំ ងននេះនទ នបើនទេះា អតារបនោជ្ ៍ដ៏ 
សកាត  ុពលដល់ភាគីទាំងពីរននេះក៏នដ្ឋយ។ 

 នៅមផាកខ្នងនរកាម្ន េះ នយើងកាំណត់បងាា ញ ូវរកបខ័ណឌ នគ្នល នោបាយ មដលា  
ស្រសាប់ពីទសស ៈចាំ ួ បី គឺការន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោ ការទទួលបា រគ្នប់ពូជ្  ិងសិទធិដី ែ្ី ។ 
 

៤.២ រកបខ័ណឌ នគ្នល នោបាយសរាប់ការន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោ 
 កាុងរយៈនពលប៉ាុនម  ឆ្ា ាំចុងនរកាយន េះ នគ្នល នោបាយរបស់រាជ្រដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា 
បា នលើកទឹកចិតតដល់ ការអ ុវតតកម្មវ ិ្ ីន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោ នដ្ឋយរកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្ម 
 ិងអាកទិញទាំ ិញកសិកម្មនផសងនទៀត។ នគ្នល នោបាយន េះ រតូវបា ជ្ាំរុញជាខ្នែ ាំងដាំណ្តល 
គ្នា  ឹងនគ្នល នោបាយនលើកទឹកចិតតកាុងការបនងេើតសហករណ៍កសិករ។ សរាប់អាកនរៀបចាំមផ  
ការរបស់រាជ្រដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ការន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោ  ិងសហករណ៍កសិករ ដាំនណើ រការ 
ជាមួ្យគ្នា  ផតល់ការចាំណ្តយនលើការរបតិបតតិការទប ដល់អាកទិញកសិពាណិជ្ជកម្ម  ិងផតល់វ ិ្ ី 
សាស្តសតសមូ្ហភាពដល់កសិករ។ 

 កាែ ាំងជ្ាំរុញមួ្យនៅពីនរកាយការវធិា ការទាំងន េះ គឺការនផ្លត តនលើការបនងេើ ផលិតកម្មស្រសូវ 
ការកិ ស្រសូវកាុងស្រសុក  ិងការនាំនចញដូចមដលបា បនងេើតន ើងនៅកាុង "ឯកសារនគ្នល 
 នោបាយសតីពីការជ្ាំរុញផលិតកម្មស្រសូវ  ិងការនាំនចញអងេរ" ឆ្ា ាំ២០១០ មដលនគសាគ ល់ចាស់ថា 
ជានគ្នល នោបាយស្រសូវអងេរ។ នគ្នល នោបាយស្រសូវអងេរា នគ្នលបាំណង ជ្ាំរុញការន វ្ើពិពិ្
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កម្មន វស័ិយនសដាកិចចរបស់របនទសកម្ពុជា នដ្ឋយពន ែឿ កាំនណើ  ផលិតកម្មស្រសូវ  ិងការនាំនចញ
អងេរ នដើម្បីឱយស្រសបនៅ ឹងកាំនណើ  មដលា នៅកាុងវស័ិយកាត់នដរ ិងនសវាកម្ម។ នគ្នល
 នោបាយស្រសូវអងេរ បា គ្នាំរទការអ ុម័្ត ូវយុទធសាស្តសតចាំ ួ បី នដ្ឋយនផ្លត តនលើការពរងឹង 
ផលិតភាព ពិពិ្កម្ម  ិង ពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មតាម្រយៈការអ ុវតតកញ្ច ប់មួ្យ ន វធិា ការ 
របទក់រកឡាគ្នា ជានរចើ  ៖ (១) ការកសាង  ិងពរងឹងនហដ្ឋា រចនសម្ព័ ធ (ផែូវលាល់ ធារាសាស្តសត 
ថាម្ពល អគគិស ី  ិងបនចចកវទិោ  ិង ទាំនក់ទាំ ង) (២) ការន្វើឱយរបនសើរន ើងកាុងការផតល់នសវា 
ផសពវផាយ  ិងសាា រៈកសិកម្ម (៣) កាំមណទរម្ង់ភូមិ្បាល (៤) ហិរញ្ញវតាុ (៥) ទីផារ (៦) អងគការ 
កសិករ ិង (៧) ការកសាងសាា ប័   ិងការសរម្បសរម្ួល។ ជាមផាកមួ្យន នគ្នល នោបាយអងេរ 
រាជ្រដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាបា កាំណត់នគ្នលនៅ ន ការនាំអងេរនចញជាផែូវការឱយបា មួ្យោ នតា  
រតឹម្ឆ្ា ាំ ២០១៥ ។ 

 ការយល់ន ើញពីទសស ៈនគ្នល នោបាយស្រសូវអងេរ សកម្មភាពលមីៗបា ការនផ្លត តនលើ 
ការន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោ។ សកម្មភាពនគ្នល នោបាយលមីៗន េះ អាចសនងេបបា ជាស រនី  
នគ្នលបាំណងជាក់ោក់ មដលជួ្យដល់នរាងា៉ា សីុ កិ ស្រសូវកាុងការទទួលបា ស្រសូវ មដលា  
គុណភាពកា ់មតខពស់ន ើង។ សកម្មភាពនគ្នល នោបាយទាំងន េះនឆែើយតបផ្លា ល់នៅ ឹងនគ្នល 
បាំណងរបស់រដ្ឋា ភិបាលកាុងការមកលម្ែផលិតភាពនរាងា៉ា សីុ កិ ស្រសូវ នដ្ឋយន វ្ើឱយរបនសើន ើង  ូវ 
ការទទួលបា ស្រសូវមដលា គុណភាពខពស់ដល់នរាងា៉ា សីុ កិ ស្រសូវ។ នដើម្បីទទួលបា ស្រសូវមដល 
ា គុណភាពខពស់ជាងមុ្  រាជ្រដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាបា នលើកទឹកចិតតឱយនរាងា៉ា សីុ កិ ស្រសូវ បតូរពីការ 
ទិញស្រសូវពីឈមួញ ឬពីកម្មវ ិ្ ីន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោនរៅផែូវការនៅទិញ ពីសហករណ៍កសិករវញិ 
(សូម្នម្ើលមផាកទី៣ នលើគាំរូពហុភាគីន ការន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោ)។ នទេះជាោ៉ាងណ្ត វធិា  
ការនគ្នល នោបាយទាំងន េះ អាច ឹងទុកឱយា គាែ តកាុងការជ្ាំរញុផលិតផលកសិកម្មនផសង 
នទៀត  ិងគាំរនូ ការន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោនផសងនទៀត ពីនរពាេះ (i) នៅកាុងករណីជានរចើ  គាំរពូហុ 
ភាគីន ការន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោ  ឹងមិ្ មម្ ជាគាំរនូ ការន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោ មដលមិ្  
សម្ស្រសបបាំផុត  ិង (ii) ា សហករណ៍កសិករតិចតួចនៅនពលន េះមដលបា នរតៀម្ខែួ រចួ នដើម្បី 
ទទួលខុសរតូវជាភាគីាេ ងនទៀយកាុងកិចចស ោ។ 

 ា ចាប់ពិនសសមួ្យចាំ ួ ទក់ទង ឹងកសិកម្ម មដលប៉ាេះពាល់ ឹងនគ្នល នោបាយ  ិង 
បទបបញ្ញតតិសតីពី ការន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោរមួ្ា  ៖ 

 រពេះរាជ្រកឹតយ សតីពីការបនងេើត  ិងការរបរពឹតតនៅន សហករណ៍កសិកម្ម មដលបា អ ុម័្ត 
នៅមខកកេដ្ឋ ឆ្ា ាំ២០០១ 

 ចាប់សតីពីការរគប់រគងរបនភទដាំណ្តាំ  ិងសិទធិបងាេ ត់ពូជ្ដាំណ្តាំ អ ុម័្តនៅ មខមិ្លុនឆ្ា ាំ 
២០០៨ 

 អ ុរកឹតយសតីពី ការន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោ បា អ ុម័្តនៅកាុង មខកុម្ាៈ ឆ្ា ាំ ២០១១ 
 ចាប់សតីពីការបនងេើតសហករណ៍កសិកម្ម មដលបា អ ុម័្ត កាលពីមខឧសភា ឆ្ា ាំ ២០១៣ 
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 ការគ្នាំរទជាផែូវការពីរដ្ឋា ភិបាលសរាប់សហករណ៍កសិកម្ម រតូវបា អ ុវតត ៍នៅកាុង 
របនទសកម្ពុជាជានរចើ ទសវតសរម៍្កនហើយ។ សហករណ៍ រាប់រយបា បនងេើតន ើងនៅទសវតសរ ៍
១៩៥០  ិង ១៩៦០ នរកាម្ការរតួតពិ ិតយ  ិងរដាបាលន ការោិល័យសហករណ៍របស់កម្ពុជា 
នរកាម្ការដឹកនាំនដ្ឋយរកសួងកសិកម្ម។ នៅឆ្ា ាំ ១៩៦៥ សហករណ៍កសិកម្ម បា រគប់រគងចាំណូល 
ពាណិជ្ជកម្មសរបុចាំ ួ  ១៣ ោ ដុោែ រអានម្រកិ15។ នៅនរកាម្របបកម្ពុជារបជា្ិបនតយយ (១៩៧៥-
១៩៧៩) សហករណ៍ទាំងអស់រតូវបា ផ្លែ ស់បតូរនៅជា "សហគម្ ៍របជាជ្ " មដលបា  
ដាំនណើ រការនៅនលើមូ្លដ្ឋា  សមូ្ហភាពមួ្យ។ បនា ប់ពីឆ្ា ាំ ១៩៧៩ នៅនរកាម្របបសាធារណរដា 
របជាា ិតកម្ពុជា សហករណ៍សមូ្ហភាពរតូវបា បាំមលងនៅជា " រកុម្សាម្គគី " សរាប់ន វ្ើ 
ផលិតកម្មរួម្គ្នា ។ 

 បនា ប់ពីរយៈនពលអវតដា មួ្យនៅកាុងរបនទសកម្ពុជាកាុងចននែ េះឆ្ា ាំ ១៩៧៩-១៩៩៩ នៅ ឆ្ា ាំ 
២០០១ រពេះរាជ្រកឹតយសតីពីការបនងេើត  ិងការរបរពឹតតនៅន សហករណ៍កសិកម្ម រតូវបា អ ុម័្ត 
នដ្ឋយរាជ្រដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា។ រពេះរាជ្រកឹតយមដលអ ុញ្ញ តនដ្ឋយរកុម្របឹការកសួង  ិងចុេះ 
ហតានលខ្ន នដ្ឋយរពេះម្ហាកសរតន រពេះរាជាណ្តចរកកម្ពុជា បា នចញនៅនលៃទី ១៧ មខកកេដ្ឋ ឆ្ា ាំ 
២០០១ (រពេះរាជ្រកឹតយនលខ ០៧០១/២៣៤)។ កាុងឆ្ា ាំ ២០០៣ រកសួងកសិកម្មរកុាេ របាញ់ 
 ិងន សាទ បា នរៀបចាំរបកាសមួ្យសតីពី ការរបកាសឱយនរបើរបាស់រពេះរាជ្រកឹតយ សតីពីការបនងេើត 
 ិងការរបរពឹតតនៅ ន សហករណ៍កសិកម្មនៅកាុងរបនទសកម្ពុជា។ 

 ចាប់សតីពីសហករណ៍កសិកម្ម (ា របសិទធិភាពចាប់តាាំងពីនលៃទី ០៦ មខមិ្លុន ឆ្ា ាំ ២០១៣) 
អ ុញ្ញ តឱយរកុម្កសិករបនងេើតជាសហរគ្នសមួ្យមដលា មូ្លដ្ឋា  កសិកម្ម ពួកនគអាចន វ្ើជាាច ស់ 
រគប់រគង  ិងពិ ិតយតាម្ដ្ឋ រមួ្គ្នា  តាម្រយៈភាគហ ុ រមួ្ អាជី្វកម្មរមួ្ (ទិញ  ិង លក់  ិង ទីផារ) 
 ិងទទួលបា  ូវអតារបនោជ្ ៍ជានរចើ នទៀត។ វារមួ្បញ្ចូ លទាំង កាំនណើ  នសដាកិចច ការនលើកកម្ពស់ 
សហរគ្នស្ុ តូចបាំផុត  ិង្ុ តូចនៅតាម្តាំប ់ជ្ បទ ការការពារនៅវញិនៅម្កនលើ 
ផលរបនោជ្ ៍របស់រកុម្កសិករ នលើកកម្ពស់តនម្ែសងគម្  ិងវបប្ម៌្ ការនលើកកម្ពស់ផលិតកម្ម 
កសិកម្ម/ពិពិ្កម្ម  ិងជួ្យចូលរមួ្ចាំមណកដល់នគ្នល នោបាយ រដ្ឋា ភិបាលនលើការនាំអងេរនចញ។ 

 វធិា ការនគ្នល នោបាយសតីពីសហការណ៍កសិកម្មទាំងន េះ ា នគ្នលបាំណងនាំយក 
អងគការកសិករនរៅផែូវការ ឱយចូលកាុងមដ រគប់រគងរបស់រាជ្រដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា (ជាពិនសសរកសួង 
កសិកម្ម) កាុងនគ្នលបាំណងគ្នាំរទដល់ការបនងេើតសហករណ៍កសិកម្ម ឱយា ការរគប់រគងបា លែ 
 ិងា របសិទធិភាពនរៀបចាំអងគការ។ ចាប់តាាំងពីឆ្ា ាំ ២០០៣ ម្កចាំ ួ សហករណ៍កសិកម្មបា នកើ  
ន ើងគួរឱយកត់សាគ ល់ មតនទេះជាោ៉ាងណ្ត ា មតសហករណ៍កសិកម្មតិចតួចប៉ាុនណ្តណ េះមដល 
ទទួលបា នជាគជ័្យ។ ម្៉ាោងនទៀត នបើនទេះជា្នគ្នរអភិវឌ្ឍ ៍ជ្ បទា អាណតតិមួ្យនៅនរកាម្ 
ចាប់សតីពីសហករណ៍កសិកម្មកាុងការផដល់ការធានមួ្យនលើកម្ចីពី្នគ្នរ  ិងសាា ប័ មី្រកូហិរញ្ញវតាុ 
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នៅឱយសហករណ៍ ក៏រហូតម្កដល់បចចុបប ាន េះ គ្នម  ការធានណ្តមួ្យរតូវបា ផតល់ឱយន ើយ។ នបើ 
នោងតាម្្នគ្នរអភិវឌ្ឍ ៍ជ្ បទ ពួកនគមិ្ ន ើញសហករណ៍កសិកម្មណ្តមួ្យ មដលអាច 
បាំនពញតាម្តរម្ូវការទបបាំផុតន សតង់ដ្ឋរឥណទ 16។ ស្រសនដៀងគ្នា ន េះមដរ ឥណទ  Oiko 
មដលជាសាា ប័ មី្រកូហិរញ្ញវតាុអ តរជាតិមួ្យ ក៏ា បទពិនសា្ ៍ដូចគ្នា ន េះមដរ17។ ឥណទ  Oiko 

មិ្ បា ផតល់កម្ចីនដ្ឋយផ្លា ល់នៅឱយសហករណ៍កសិកម្មណ្តមួ្យន ើយ នដ្ឋយសារមតកងវេះការន្វើ 
បញ្ជ ី សាា ម្  ិង របាក់ចាំនណញទប រមួ្ទាំងសហករណ៍នរម្ចកាំពតផងមដរ មដលនគមតងមត 
នលើកន ើងថា ជាសហករណ៍មួ្យនជាគជ័្យ។  

 ដូច ឹងសហករណ៍កសិកម្ម ទរម្ង់ជានរចើ ន ការន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោ រតូវបា នគ 
អ ុវតត ៍នៅកាុងរបនទសកម្ពុជាជានរចើ ទសវតសរម៍្កនហើយ ប៉ាុម តភាគនរចើ សាិតនៅនរកាម្ការសរម្ប 
សរម្ួលនរៅផែូវការ នហើយមួ្យមផាក ា្ំគ្នម  បទបបញ្ញតតិ ឬនគ្នល នោបាយជាក់ោក់របស់ 
រដ្ឋា ភិបាល។ រាជ្រដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាបា ជ្ាំរុញការន្វើកសិកម្មជាកិចចស ោ ជាម្ន្ោបាយមួ្យន ការ 
ភាជ ប់កសិករនៅកា ់ទីផារ ជាពិនសសតាម្រយៈសហករណ៍កសិកម្ម។ អ ុរកឹតយសតីពីការន្វើ 
កសិកម្មតាម្កិចចស ោរបកាសនៅមខកុម្ាៈ ឆ្ា ាំ ២០១១ កាំណត់រកបខ័ណឌ អ ុវតត ៍សរាប់កិចចស ោ 
មផែកនលើផលិតកម្មកសិកម្មនៅកាុងរបនទសកម្ពុជា។ ារតា ២ នៅកាុងជ្ាំពូកទី ១ បា កាំណត់នគ្នល 
បាំណងបួ ដូចខ្នងនរកាម្ ៖ 

 ពរងឹងការទទួលខុសរតូវ  ិងការនជ្ឿទុកចិតតគ្នា រវាងភាគីផលិត  ិងភាគីទិញនដ្ឋយ មផែកនលើ 
នគ្នលការណ៍សម្ភាព  ិងយុតតិ្ម៌្ 

  ធានភាពរតឹម្រតូវន តនម្ែ ការទិញ  ិងការផគត់ផគង់ដាំណ្តាំកសិកម្មទាំងបរាិណ  ិង 
គុណភាព 

 បនងេើ ការទិញ ការមកនចា  ិងការនាំនចញ ូវដាំណ្តាំកសិកម្ម 
 រមួ្ចាំមណកកាុងការអភិវឌ្ឍនសដាកិចចជាតិ  ិងកាត់ប ាយភាពរកីរករបស់របជាជ្  ន នគ្នល 

 នោបាយរបស់រាជ្រដ្ឋា ភិបាល។ 

 អ ុរកឹតយកាំណត់កាតពវកិចចរបស់កសិករចុេះកិចចស ោ  ិងរកុម្ហ ុ  (ជ្ាំពូកទី ៣, ារតា ៨) 
 ិង ទរម្ង់មបបបទ  ិងការអ ុវតតកិចចស ោផលិតកម្មកសិកម្ម (ជ្ាំពូកទី ៤ ារតា ១០  ិង ១១)។ 
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តារាងទី ៣ ៖ អ ុរកិតយសតីពីការន វ្ើកសិកម្មតាម្កិចចស ោ ៖ កាតពវកិចចរបស់កសិករ ិងរកុម្ហ ុ  

កាតពវកិចចរបស់កសិករ កាតពវកិចចរបស់រកមុ្ហ ុ  
o នគ្នរពតាម្នសចកតីមចង  ិងលកេខណឌ  

មដលបា កាំណត់នៅកាុងកិចចរពម្នរពៀង 
o ផលិតមុ្  ផលិតតាម្តរម្ូវការនដ្ឋយ 

មផែកនលើសាា  ភាពរដូវកាល  ិងតាម្ 
នពលនវោ តរម្ូវឱយ 

o ផគត់ផគង់ទ ់នពល ូវបរាិណអបបបរា 
ន ផលិតផល ជាមួ្យករមិ្ត/គុណភាព 
ចាស់ោស់ 

o ទទួលយកការទូទត់ស្រសបតាម្តនម្ែ 
ផលិតផល ដូចបា កាំណត់នៅកាុងកិចច 
រពម្នរពៀង ។ 

o បញ្ជ ក់បរាិណ  ិងគុណភាពន  
ផលិតផល នលៃ  ិងកម ែងផតល់ 
ផលិតផល  ិងទទួលយក ីតិវ ិ្ ី ។ 

o ផតល់ដល់អាកផលិត ូវសាា រៈកសិកម្ម 
ដូចជា ឧបករណ៍សរាប់បងាេ ត់រគ្នប់ពូជ្ 
ពូជ្រតី  ិងពូជ្សតវ បុនររបទ ឥណទ  
នសវាបនចចកនទស  ិងការគ្នាំរទដនទនទៀត 
ដូចបា រពម្នរពៀង នដើម្បីឱយសនរម្ច 
លទធផលមដលចង់បា  

o ទិញផលិតផលកសិកម្មកាុងបរាិណ  ិង 
គុណភាពជាក់ោក់កាុងតនម្ែមដលបា  
រពម្នរពៀងគ្នា  

o បង់ឱយអាកផលិតទាំ ិញ នៅតាម្នពល 
នវោ  ិងនដ្ឋយអ ុនោម្តាម្នសចកតី 
មចង  ិងលកេខណឌ មដលបា បញ្ជ ក់ 
នៅកាុងកិចចស ោ។ 

មបបបទ  ិងការអ ុវតតកិចចស ោផលិតកម្មកសិកម្ម 
o កិចចស ោ រតូវនចញជាោយល័កេអកសរ  ិងជួ្យសរម្ួល នដ្ឋយយ តការសរម្បសរម្ួល 

គណៈកាម ្ិការសរម្បសរម្ួលកិចចស ោផលិតកម្មកសិកម្ម  
o កិចចស ោរតូវរគបដណត ប់នដ្ឋយរកម្រដាបបនវណី ចាប់ ិងបទបបញ្ញតតិមដលា ស្រសាប់ 
o ជ្នាែ េះរវាងអាកផលិត  ិងរកុម្ហ ុ ទក់ទង ឹងការអ ុវតតកិចចស ោ រតូវនដ្ឋេះស្រសាយ 

នដ្ឋយអ ុនោម្តាម្នសចកតីមចង  ិងលកេខណឌ មដលបា មចងកាុងកិចចរពម្នរពៀង 
o នៅនពលមដលជ្នាែ េះមិ្ អាចនដ្ឋេះស្រសាយបា ភាគីជ្នាែ េះននេះ រតូវអ ុនោម្តាម្ការ 

សនរម្ចរបស់គណៈកាម ្ិការសរម្បសរម្ួលកិចចស ោផលិតកម្មកសិកម្ម 
o អ ុរកឹតយក៏បា នលើកន ើងផងមដរពីយ តការសាា ប័   ិងការសរម្បសរម្ួល មដលដឹកនាំ 

នដ្ឋយរកសួងកសិកម្ម រុកាេ របាញ់  ិងន សាទ មដលទទួលខុសរតូវកាុងការន វ្ើទាំនក់ ទាំ ង 
 ិងសរម្បសរម្ួល  ិងផតល់ការមណនាំបនចចកនទស  ិងនសវាកម្ម។ វាមចងថា 
រកសួងកសិកម្មរតូវតាម្ដ្ឋ   ិងវាយតនម្ែមុ្ខងារទាំងអស់  ិងរាយការណ៍នៅ រដ្ឋា ភិបាល 
 ិងសហការជាមួ្យ រកសួង  ិងសាា ប័ មដលពាក់ព័ ធ ។ 

របភព ៖ អ ុរកឹតយសតីពីការន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោ 
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 អ ុរកឹតយបញ្ជ ក់ពីតួនទីោ៉ាងសាំខ្ន ់សរាប់រដា កាុងការគ្នាំរទដល់ការនរៀបចាេ រន វ្ើ 
កសិកម្មតាម្កិចចស ោ (ជ្ាំពូកទី ២ ារតា ៤) រមួ្ទាំង នសចកដីនោងជាក់ោក់នៅ ឹងការភាជ ប់ន  
ការន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោ នដើម្បីជ្ាំរុញសហករណ៍កសិកម្ម។ 

តារាងទី ៤ ៖ អ ុរកិតយសតីពីការន វ្ើកសិកម្មតាម្កិចចស ោ ៖ តួនទីរបស់រដា 

តួនទីរបស់រដា 
o ជាសាព  សរាប់វ ិិនោគិ   ិងកសិករ ផលិតករ អាកមកនចាកាុងរកបខ័ណឌ ផលិតកម្ម 

កសិកម្មឈរនលើកិចចស ោ ។ 
o ជ្ាំរញុ  ិងនលើកទឹកចិតតឱយា ការបនងេើតសាគម្ សហគម្ ៍កសិកម្ម ឬអងគការកសិកម្ម 

ជាមូ្លដ្ឋា  កាុងការបនងេើតការន្វើកសិកម្មឈរនលើកិចចស ោ។ 
o ចូលរមួ្នដ្ឋេះស្រសាយវវិាទ  ិងបញ្ា ទក់ទងនៅ ឹងការអ ុវតដផលិតកម្ម កសិកម្មឈរនលើ 

កិចចស ោនលើមូ្លដ្ឋា  ចាប់មដលា ស្រសាប់  ិងមដលា របនោជ្ ៍ដល់ភាគីន កិចច 
ស ោ។ 

o សរម្ួលការទទួលបា កម្មសិទធិដី្ែីស្រសបចាប់ដល់ភាគីន្វើកសិកម្ម  ិង ហិរញ្ញបបទ  
រគប់រគ្ន ់ នដើម្បីន្វើអាជី្វកម្មកសិកម្ម  ិងកសិឧសាហកម្ម។ 

o ផតល់បរោិកាសទូលាំទូោយកាុងការទទួលបា ការគ្នាំរទមផាកបនចចកនទស  ិងរគ្នប់ពូជ្ 
ដាំណ្តាំមដលា គុណភាពលែ ពូជ្សតវកាុងទឹក ពូជ្បម ែ ពូជ្សតវ 
ម្ន្ោបាយន ការផលិត  ិងជី្ ថាា ាំសាែ ប់ សតវលែិតមដលា គុណភាពខពស់។ 

o ពរងឹងផលិតកម្ម  ិងពិពិ្កម្មកសិកម្ម  ិងការរបកួតរបមជ្ងន ផលិតផល  ិងការមក 
មរបពីផលិតផលមដលា តនម្ែទប នៅជាផលិតផលា តនម្ែនលែ នដើម្បីបនរម្ើទីផារកាុង 
ស្រសុក  ិងការនាំនចញ។ 

o សរម្បសរម្ួលនលើអាជី្វកម្មកសិកម្មកសិឧសាហកម្ម  ិងការនាំនចញ។ 
o ពរងឹង  ិងពរងីកសម្តាភាព  ិងសរម្បសរម្ួលនលើការរតួតពិ ិតយអនម័្យ ិងភូតគ្នម្ 

អនម័្យ។ 

របភព ៖ អ ុរកឹតយសតីពីការន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោ 

 
 អ ុរកឹតយបញ្ជ ក់ចាស់ពីនគ្នលបាំណង ពាកយគ ែឹេះ កាតពវកិចចរបស់កសិករ  ិងរកុម្ហ ុ  
ការទទួលខុសរតូវរបស់គណៈកាម ្ិការសរម្បសរម្ួល  ិងអណតតិសាា ប័ កាុងការដឹកនាំ  ិង 
អ ុវតត ៍អ ុរកឹតយ  ិងជ្ាំរុញការន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោ។ នទេះជាោ៉ាងណ្ត តាម្ពិតការអ ុវតត 
អ ុរកឹតយា ភាពចាស់ោស់តិចតួចប៉ាុនណ្តណ េះ។ នបើនទេះជាអ ុរកឹតយរតូវបា ចុេះហតានលខ្ននៅឆ្ា ាំ 
២០១១ ក៏នដ្ឋយនគ្នល នោបាយរកបខ័ណឌ យុទធសាស្តសត  ិងមផ ការសកម្មភាពសរាប់ជ្ាំរុញ 
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ការន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោនៅមតមិ្ អាចអ ុវតត ៍បា 18។ នលើសពីន េះនទៀត វាជាប ាុក្ៃ ់្ៃរ 
ខ្នងមផាករដាបាល។ កាុងចាំនណ្តម្រកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្មមដលបា សាា ស ៍ រកុម្ហ ុ មដលបា  
ចាប់នផដើម្កម្មវ ិ្ ីន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោមុ្ នពលអ ុរកឹតយចូលជា្រា  បា រាយការណ៍ថា វា 
ពុាំា ផលប៉ាេះពាល់នៅនលើសកម្មភាពន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោរបស់ពួកនគន ើយ។ ា មត 
រកុម្ហ ុ  អងេរអាាំរូ មួ្យនទមដលបា  ិោយថា វាា ឥទធិពលោ៉ាងខ្នែ ាំងនៅនលើការសនរម្ចចិតត 
របស់រកុម្ហ ុ ន េះកាុងការបនងេើតជាកម្មវ ិ្ ីន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោតាម្រយៈសហករណ៍កសិកម្ម។ 

៤.៣ រកបខ័ណឌ នគ្នល នោបាយពូជ្ 
 នគ្នល នោបាយរបស់រាជ្រដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជានលើរគ្នប់ពូជ្ គឺជាបញ្ា មួ្យមដលនគសាគ ល់ 
ចាស់នដ្ឋយា ផលប៉ាេះពាល់អវជិ្ជា ទាំងនលើកសិករ  ិងកសិពាណិជ្ជកម្ម។ ជាពិនសស កសិករ
ខ្នា តតូចតាចបា រងផលប៉ាេះពាល់ នដ្ឋយការរតឹតបិតកាុងការទទួលបា រគ្នប់ពូជ្ មដលា  
គុណភាពខពស់មដលអាចជួ្យបនងេើ បរាិណផលិត។ រាជ្រដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ា នគ្នល នោបាយ 
នដើម្បីបនងេើ ផលិតភាពកសិកម្ម  ិងពិពិ្កម្ម នហើយបា ទទួលសាគ ល់ជាទូនៅថា នគ្នល នោបាយ
រគ្នប់ពូជ្បចចុបប ាមិ្ រគប់រគ្ន ់សរាប់តរម្ូវការកាុងវស័ិយន េះនទ។ 

 បទបបញ្ញតតិរគ្នប់ពូជ្បចចុបប ាមិ្ ហាម្ឃ្លត់ការនាំចូលរគ្នប់ពូជ្នទ ដរាបណ្តរគ្នប់ពូជ្ 
មដលនាំចូលននេះបា បាំនពញសតង់ដ្ឋរគុណភាព  ិងភូតគ្នម្អនម័្យមដលបា កាំណត់នដ្ឋយរាជ្ 
រដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា។ ា ការនលើកមលងព ធនលើការនាំចូលសាា រៈកសិកម្ម ា ដូចជា រគ្នប់ពូជ្ ជី្ 
ថាា ាំសាែ ប់សតវលែិត  ិងឧបករណ៍កសិកម្ម។ ចាប់តាាំងពីមខសីហា ឆ្ា ាំ ២០១៤ ម្កា លិខិត 
អ ុញ្ញ តសកម្មឱយនាំចូលចាំ ួ  ៣២ កាុងនៅននេះា ចាំ ួ  ៧ មដលផតល់ដល់ CARDI សរាប់ 
ការនាំចូលពូជ្ស្រសូវ នដើម្បីន្វើការពិនសា្ ៍19។ ចាំនពាេះលិខិតអ ុញ្ញ តនាំចូល ២៥ នផសងនទៀត ១៤ 
រតូវបា ផតល់ដល់រកុម្ហ ុ ឯកជ្  មដលា  ៨ ា លិខិតអ ុញ្ញ តឱយនាំចូលពូជ្នពាត។ នពាត 
គឺជារបនភទរគ្នប់ពូជ្ មដលបា លក់ដូរោ៉ាងទូលាំទូោយ នហើយរគ្នប់ពូជ្នពាតរតូវបា នាំចូល 
ចម្បងពីរបនទសនវៀតណ្តម្  ិងនល។ ពាណិជ្ជកម្មពូជ្ស្រសូវដ៏សកម្មភាគនរចើ គឺនរៅផែូវការ។ 

 បចចុបប ាន េះ ផលិតកម្ម  ិងពាណិជ្ជកម្មរគ្នប់ពូជ្ រតូវបា រគប់រគងជាចម្បងនដ្ឋយចាប់  ិង 
បទបបញ្ញតតិ ដូចខ្នងនរកាម្ ៖ 

 ចាប់សតីពីការរគប់រគងពូជ្  ិងសិទធិរបស់អាកបងាេ ត់ពូជ្រុកេជាតិ (ចាប់ពូជ្) ចាប់ន េះបា  
ផតល់សចាច ប័ នដ្ឋយរពឹទធសភា នៅមខនម្សា ឆ្ា ាំ ២០០៨ នដើម្បីរគប់រគងផលិតកម្ម  ិង 
ពាណិជ្ជកម្មរគ្នប់ពូជ្  ិងការពារសិទធិអាកបងាេ ត់ពូជ្។ 

                                                           
18 

 
19 
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 អ ុរកឹតយ ៦៩ កាំណត់ថា "រកបខ័ណឌ ចាប់សរាប់ឧបករណ៍  ិងផលិតផលកសិកម្មនៅកាុង 
ពាណិជ្ជកម្ម" ា នគ្នលបាំណង នដើម្បីធានឱយបា  ូវគុណភាពខពស់ន សាា រៈកសិកម្ម 
ដូចជា ជី្ រគ្នប់ពូជ្ ថាា ាំសាែ ប់សតវលែិត សារធាតុអាហារ...  នដើម្បីបនងេើ ផលិតភាពកសិកម្ម។ 

 អ ុរកឹតយ ១៥ កាំណត់ថា "រកបខ័ណឌ ចាប់សរាប់អ្ិការកិចចភូតគ្នម្អនម័្យ" ា នគ្នល 
បាំណង នដើម្បីទប់សាេ ត់ការនាំម្ក ិងន្វើការ ៉ាង់មត សតវលែិតនរគ្នេះថាា ក់ ចូលម្កកាុងរបនទស 
តាម្រយៈរកុេជាតិ ឬមផាកខែេះន ដាំណ្តាំ ផលិតផល រកុេជាតិ រគ្នប់ពូជ្  ិង សាា រៈរគ្នប់ពូជ្។ 

 អ ុរកឹតយ ១១៨ ផដល់ការទទួលខុសរតូវកាុងការរគប់រគងរគ្នប់ពូជ្នៅឱយអគគនយកដ្ឋា   
កសិកម្ម ន រកសួងកសិកម្ម រុកាេ របាញ់  ិងន សាទ។ 

 ការទទួលបា ពូជ្ស្រសូវមដលា គុណភាព រតូវបា ករមិ្តនដ្ឋយរកបខ័ណឌ ចាប់មួ្យ 
មដលមិ្ នពញនលញ  ិង មិ្ ចាស់ោស់ រមួ្ផសាំជាមួ្យ ឹងការសនងេត រគ្នប់ពូជ្ជានរចើ មដល 
បា ជួ្ញដូរមិ្ បា រគប់រគង ឬ ការរតួតពិ ិតយគុណភាពរគ្នប់ពូជ្រតឹម្រតូវ។ វាា ភាពមិ្  
ចាស់ោស់នៅកាុងរកបខ័ណឌ ចាប់កម្ពុជា  ិងមិ្ ស្រសបគ្នា រវាងអវីមដលតរម្ូវនៅកាុងចាប់  ិងការ 
អ ុវតតជាក់មសតង។ ឧទហរណ៍ ចាប់ពូជ្  ិងអ ុរកឹតយ នលខ ៦៩ របស់កម្ពុជាសុទធមតបា នលើក 
ជាសិទធិអាំណ្តចបឋម្សរាប់ ិយ័តទិដាភាពវស័ិយពូជ្របស់កម្ពុជា។ សិទធិអាំណ្តចជា ់គ្នា ន េះន វ្ើឱយ 
ា ការរច ាំដល់ពាណិជ្ជករ។ បម ាម្នលើភាពសមុកសាម ញន  ទិដាភាពអ ុនោម្តាម្ចាប់ 
គឺការជា ់គ្នា ន អាណតតិអ្ិការកិចចមដលា នៅកាុងអ ុរកឹតយនលខ ១៥ (មដលទក់ទង ឹងការរតួត 
ពិ ិតយភូតគ្នម្អនម័្យ)  ិងអ ុរកឹតយនលខ ១១៨ (មដលទក់ទងនៅ ឹងការការពាររកុេជាតិ  ិង 
អនម័្យ  ិងបញ្ា ភូតគ្នម្អនម័្យ)។ ឧបសគគនៅកាុងរបព័ ធចុេះបញ្ជ ីរគ្នប់ពូជ្ បណ្តត លឱយនរបើ 
នពលនវោយូរ  ិងចាំណ្តយនរចើ  ។ នគន ើញថា ការចុេះបញ្ជ ី  ិងការចាំណ្តយ គឺអាស្រស័យនលើ 
ចាំ ួ ទឹករបាក់ន ការ ចាំណ្តយនរៅផែូវការ នហើយនលបឿ ន ការចុេះបញ្ជ ីគឺអាស្រស័យនលើទឹកចិតតរបស់ 
ម្ន្ទ តី នដើម្បឱីយពាកយនសាើសុាំអាចឆែងកាត់របព័ ធ។ 

 ការទទួលបា រគ្នប់ពូជ្ គឺជាឧបសគគដ៏ ា្ំមួ្យកាុងចាំនណ្តម្ឧបសគគនផសងនទៀតសរាប់ 
វស័ិយកសិកម្មរបស់របនទសកម្ពុជា នហើយវាក៏អាចនដ្ឋេះស្រសាយបា នដ្ឋយងាយស្រសួលបាំផុតមដរ។ 
តាំណ្តងម្កពី BASF  ិង Syngenta រកុម្ហ ុ ពីរកាុងចាំនណ្តម្រកុម្ហ ុ មចកចាយពូជ្ឈា មុ្ខនគ 
កាុងពិភពនោក បា របាប់រកុម្ទីរបឹកាថា រកុម្ហ ុ របស់ពួកនគមិ្ អាចា វតតា នដ្ឋយផ្លា ល់ 
កាុងរបនទសកម្ពុជាបា នដ្ឋយសារការចាំណ្តយនរៅផែូវការខពស់។ រកុម្ហ ុ ពូជ្ East-West បា  
របាប់រកុម្ទីរបឹកាថា ពួកនគចាំណ្តយនពលជាងមួ្យឆ្ា ាំសរាប់ការចុេះបញ្ជ ីផែូវការ ជាពាណិជ្ជករ 
រគ្នប់ពូជ្មួ្យកាុងរបនទសកម្ពុជា។ រកុម្ហ ុ  នហាគ នដ រា៉ាយស៍ ជារកុម្ហ ុ កិ ស្រសូវ ា្ំមួ្យ  ិង 
ា បណ្តត ញជាមួ្យរកុម្ហ ុ  កិ ស្រសូវលែ ក៏ជួ្បផលប៉ាេះពាល់អវជិ្ជា ន នគ្នល នោបាយពូជ្ 
បចចុបប ារបស់របនទសកម្ពុជាផងមដរ។ នទេះោ៉ាងណ្ត រកុម្មដលរងផលប៉ាេះពាល់នរចើ ជាងនគ គឺ 
កសិករ ជាពិនសសកសិករខ្នា តតូចមដលមិ្ ទទួលបា ពូជ្ចាាំបាច់ មដលា គុណភាពសរាប់មក 
លម្ែផលិតភាព។  
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 នៅកាុងរបនទសកម្ពុជា រកសួងកសិកម្ម រុកាេ របាញ់  ិងន សាទ កាំពុងដឹកនាំកិចចខិតខាំ 
របឹងមរបង នដើម្បីន្វើនសចកតីរពាងចាប់  ិងបទបបញ្ញតតិ នដើម្បីបាំនពញរកបខ័ណឌ ចាប់មដលា ស្រសាប់ 
មដលរគប់រគងនលើវស័ិយរគ្នប់ពូជ្។ ចាប់លមីៗទាំងន េះ រមួ្ា  ៖ 

 នគ្នល នោបាយពូជ្កម្ពុជា ផដល់ ូវចកេុវស័ិយរយៈនពលមវង  ិងរកបខ័ណឌ សរាប់ការ 
អភិវឌ្ឍវស័ិយរគ្នប់ពូជ្ នដើម្បីធាន ូវស តិសុខនសបៀង  ិងផលិតភាពកសិកម្ម។ នគ្នល 
បាំណងសាំខ្ន ់ន នគ្នល នោបាយន េះ គឺនដើម្បីធានថាកសិករា លទធភាពទទួលបា  
ពូជ្មដលា គុណភាពខពស់ ជានរចើ របនភទតាម្រយៈបណ្តត ញផគត់ផគង់ជានរចើ មដលអាច 
នជ្ឿទុកចិតតបា   ិងា តនម្ែសម្រម្យ។ រកសួងកសិកម្ម រុកាេ របាញ់  ិងន សាទ ឹងបនងេើត 
គណៈកាម ្ិការរគប់រគងពូជ្ នដើម្បីរតួតពិ ិតយ ិងតាម្ដ្ឋ ការអភិវឌ្ឍវស័ិយពូជ្។ 

 សតង់ដ្ឋរពូជ្ជាតិ កាំណត់បទដ្ឋា  អបបបរាិមដលតរម្ូវសរាប់វញិ្ញ ប បរតន រគ្នប់ពូជ្ 
សរាប់មហស សុទធ  ិងអតតសញ្ញ ណរបស់ពូជ្ នដ្ឋយា ការនផ្លត តនលើសតង់ដ្ឋរពូជ្អងេរ 
នពាត សមណត ក សមណត កនសៀង នពព ។ ឯកសារន េះ ឹងរគបដណត ប់តរម្ូវការលកេខណឌ  
 ិង ីតិវ ិ្ ីន ការផលិតរគ្នប់ពូជ្  ិងវញិ្ញ ប បរតរគ្នប់ពូជ្។ 

 របកាសសតីពី ីតិវ ិ្ ីសរាប់ផតល់វញិ្ញ ប បរតគុណភាពពូជ្ ា នគ្នលបាំណងនដើម្បីផតល់ ូវ 
 ីតិវ ិ្ ី សរាប់ការផតល់វញិ្ញ ប បរតគុណភាពរគ្នប់ពូជ្សរាប់របនភទដាំណ្តាំទាំង ឡាយ 
រមួ្ទាំងរបនភទពូជ្ដាំណ្តាំមដលា ស្រសាប់  ិងរបនភទពូជ្លមី មដលរតូវរតួតពិ ិតយ គុណភាព 
កាុងនគ្នលបាំណងរគប់រគងពូជ្  ិងន្វើទីផារផលិតកម្មរគ្នប់ពូជ្ នដើម្បីការពារផលិតកម្ម 
កសិកម្ម  ិងបនងេើ ផលិតភាពកសិកម្ម។ 

 ចាប់លមីទាំងន េះ ចាស់ណ្តស់អាចជាជ្ាំហា មួ្យរតូវទិសនៅ។ នទេះជាោ៉ាងណ្តក៏នដ្ឋយ 
របសិទធិភាពន ចាប់វា ឹងអាស្រស័យនៅនលើរនបៀបមដលពួកនគរតូវបា អ ុវតត ៍ ។ 

៤.៤ រកបខ័ណឌ នគ្នល នោបាយសិទធិដី្ែី 
 កាំមណទរម្ង់ដី្ែីមដលនៅមិ្ ទ ់បញ្ច ប់ គឺជាឧបសគគចម្បងមួ្យនផសងនទៀតចាំនពាេះវស័ិយ 
កសិកម្មរបស់របនទសកម្ពុជាជាទូនៅ  ិងជាពិនសស នលើការធានការចូលរមួ្រវាងរកុម្ហ ុ កសិ 
ពាណិជ្ជកម្ម  ិងកសិករខ្នា តតូចគឺា ភាពវជិ្ជា សរាប់ភាគីទាំងពីរ។ កសិករខ្នា តតូច មដល 
ខវេះប័ណណ កម្មសិទធិដី មិ្ អាចន្វើជាវតាុធានកាុងការខចីរបាក់ គ្នម  អារម្មណ៍ា សុវតាិភាព ចាំនពាេះដី 
របស់ខែួ   ិងចាញ់នរបៀបខ្នែ ាំងនៅនពលន្វើការជាមួ្យរកុម្ហ ុ ជាកសិពាណិជ្ជកម្ម មដលចង់ឱយ 
ចូលរមួ្កាុង នសវាសតីពីកិចចស ោរបស់ពួកនគ។ សរាប់រកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្ម ភាពទ ់នខាយន  
ស តិសុខ កា ់កាប់ដី្ែី នហើយរដាបាល ិងអភិបាលកិចចដី្ែីទ ់នខាយ បា បងាែ ក់ការវ ិិនោគ 
ឯកជ្ ។ ា រកុម្ហ ុ កសិកម្មអ ដរជាតិតិចតួចណ្តស់ មដលអាចន្វើការវ ិិនោគនៅកាុងរបនទស 
កម្ពុជាបា  មដលដឹងថាបញ្ា ហា ិភ័យទក់ទងនៅ ឹងសិទធិដី ែ្ីា ខពស់ នទេះជាា  ឬ គ្នម  ក៏ 
នដ្ឋយ។ ការខវេះប័ណណកម្មសិទធិដី្ែីរបស់កសិករ ក៏ា ផលវបិាកអវជិ្ជា សរាប់រកុម្ហ ុ  
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កសិពាណិជ្ជកម្មផងមដរ។ កសិករគ្នម  ប័ណណកម្មសិទធិដី្ែីមិ្ សូវជាន វ្ើការវ ិិនោគ នលើដីរបស់ 
ពួកនគនដើម្បីមកលម្ែ បរាិណផលិត។ 

 ការផ្លែ ស់បតូររបប នោបាយនៅកម្ពុជា បា ប សល់ទុក ូវសាែ កសាា ម្នលើការមបងមចកដី្ែី។ 
កាុងរបបកម្ពុជារបជា្ិបនតយយ (១៩៧៥-១៩៧៩) សិទធិនលើរទពយសម្បតតិឯកជ្ រតូវបា  លុបបាំបាត់ 
នចាល។ កសិកម្មរតូវបា ដ្ឋក់ជាសមូ្ហភាព នហើយឧសាហកម្មសាិតនៅនរកាម្ការរគប់រគង់ 
របស់រដា។ នរកាយឆ្ា ាំ ១៩៧៩ នរកាម្របបសាធារណរដារបជាា ិតកម្ពុជា រដ្ឋា ភិបាលលមី បា  
ផតួចនផតើម្របព័ ធផលិតកម្មសហគម្ ៍  ិងរកុម្សាម្គគីនៅនលើដីកសិកម្ម។ ចាប់នផតើម្កាុងឆ្ា ាំ ១៩៨៩ 
រដ្ឋា ភិបាលបា ចាប់នផតើម្ន្វើការផ្លែ ស់បតូរនឆ្ព េះនៅរកនសដាកិចចទីផារមួ្យ នដ្ឋយទទួលសាគ ល់មុ្  
ដាំបូងសិទធិជាកម្មសិទធិនលើអចល រទពយលាំនៅដ្ឋា   នរកាយម្កក៏ា ការមបងមចកដីមស្រសរមួ្។  
នដើម្បីឱយា សម្ភាពរដ្ឋា ភិបាល បា មបងមចកដីកសិកម្មនដ្ឋយមផែកនលើសាសភាពរគួសារ។ 
ឧទហរណ៍ រកុម្រគួសារកា ់មត ា្ំអាចទទួលបា ដីកា ់មតនរចើ ។ របធា ភូមិ្ា ប ាុកកាុងការ 
មបងមចកដី  ិងនៅតាំប ់មួ្យចាំ ួ  ការមបងមចកដីបា បនរម្ើរបនោជ្ ៍ នោបាយនរចើ ជាង 
របនោជ្ ៍សម្ភាព។ នៅទូទាំងរបនទស រកុម្រគួសារបា ទទួលដីជាម្្យម្ ១,៤ ហិកតា20។ 
សិទធិនដើម្បីកា ់កាប់ដីា លកេខណឌ នលើការនរបើរបាស់ដី្ែី នដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាលា សិទធិកាុងការរបឹ 
អូសដីមដលទាំន រ។ 

 ចាប់តាាំងពីការមបងមចកដីមស្រសរមួ្ន ើងវញិ របនទសកម្ពុជាា ការផ្លែ ស់បតូរនសដាកិចច 
សងគម្គួរឱយកត់សាគ ល់រមួ្ទាំង ការន្វើាតុភូមិ្ ិវតត ៍ជ្ នភៀសខែួ   គរបូ ីយកម្ម  ិងកាំនណើ   
នសដាកិចច  ិងរបជាជ្ មដលបា បនងេើ សាព ្នលើដី។ រាជ្រដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា កា ់កាប់ដី របមហល 
៧៥-៨០% ន នផាដីរបស់របនទស នដ្ឋយដ្ឋក់នរកាម្របូភាព "ដីរដា" 21។ មូ្ល ិ្ិអភិវឌ្ឍ ៍មូ្ល 
្ របស់អងគការសហរបជាជាតិបា បា៉ា  ់សាម  ថា នៅកាុងឆ្ា ាំ ២០១០ ដីរបស់របនទសកម្ពុជារហូត 
ដល់ ៣០% រតូវបា រគប់រគងនដ្ឋយរបជាជ្ មត ១% ប៉ាុនណ្តណ េះ22។ 

 រដា្ម្ម ុញ្ញកម្ពុជាមចងថា ម្ ុសសទាំងអស់ បុគគលកដី សមូ្ហភាពកដី ា សិទធិជាាច ស់ 
កម្មសិទធិដី នៅនពលមដលវាគ្នម  ជ្នាែ េះជាមួ្យ ឹងផលរបនោជ្ ៍សាធារណៈ។  ីតិបុគគលមខមរ 
ទាំងអស់  ិងពលរដាមដលា សញ្ជ តិមខមរទាំងអស់ា សិទធិជាាច ស់ដី។ ជ្ បរនទសមិ្ រតូវបា  
អ ុញ្ញ តឱយកាែ យជាាច ស់ដីនៅកាុងរបនទសកម្ពុជាន ើយ។ ពួកនគអាចកា ់កាប់រហូតដល់ ៤៩ភាគ 
រយ តាម្រយៈរកុម្ហ ុ មដលបា ចុេះនឈាម េះនៅកម្ពុជា (រដា្ម្ម ុញ្ញរបស់រាជ្រដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ឆ្ា ាំ 
១៩៩៣ រាជ្រដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ចាប់កម្មសិទធិបរនទស ២០១០ រាជ្រដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ចាប់ភូមិ្បាល 
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ឆ្ា ាំ ២០០១)។ ទសស ទ ដីសម្បទ នសដាកិចចអ ុញ្ញ តឱយជ្ បរនទស រគប់រគងដីជួ្លបា រហូត 
ដល់ ៩៩ ឆ្ា ាំ នលើដីសម្បទ មដលរតូវបា កាំណត់ថា ឹងរតូវកា ់កាប់នដ្ឋយការរគប់រគងរបស់រដា។  

 ចាប់ ិងបទបបញ្ញតតិសាំខ្ន ់មដលផលប៉ាេះពាល់ដល់សិទធិដី្ែីា ដូចខ្នងនរកាម្ ៖ 

 ចាប់ភូមិ្បាល ឆ្ា ាំ ២០០១ ពរងីកសិទធិជាកម្មសិទធិឯកជ្ នៅដីលាំនៅដ្ឋា    ិងកសិកម្ម 
បនងេើតរបព័ ធសរាប់ប័ណណកម្មសិទធដី្ែីា លកេណៈជារបព័ ធ  ិងបនងេើតរបព័ ធនដ្ឋេះស្រសាយ 
វវិាទទូលាំទូោយមួ្យ។ ចាប់ន េះក៏រគប់រគងសិទធិជួ្លផងមដរ (រាជ្រដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា 
ចាប់ភូមិ្បាល ២០០១។ ចាប់ភូមិ្បាលឆ្ា ាំ២០០១ ទទួលសាគ ល់សិទធិរបស់ សហគម្ ៍ 
ជ្ ជាតិ នដើម្ភាគតិចឱយា កម្មសិទធិសមូ្ហភាពនលើដីរបស់ពួកនគ  ិងសិទធិកាុងការទម្ 
ទរ ិងពរងឹងផលរបនោជ្ ៍របស់ពួកនគរបឆ្ាំង ឹងភាគីទីបី។ ដីសហគម្ ៍ជ្ ជាតិនដើម្ 
ភាគតិចរមួ្ា  ដីលាំនៅដ្ឋា    ិងដីកសិកម្ម  ិងដីបរម្ុងសរាប់កសិកម្មពន ចរ។ 
នៅនរកាម្ចាប់ន េះ សហគម្ ៍ជ្ ជាតិនដើម្ភាគតិចអាចប តរគប់រគងដី សហគម្ ៍របស់ 
ខែួ តាម្របនពណីរបស់ពួកនគ។ អ ុរកឹតយសតីពី ីតិវ ិ្ ីចុេះបញ្ជ ីដីសហគម្ ៍ជ្ ជាតិនដើម្ភាគ 
តិច (២០០៩) តរម្ូវឱយសហគម្ ៍ការចុេះនឈាម េះជា ីតិបុគគលមុ្ នពលចុេះនឈាម េះសិទធិដី្ែី 
របស់ពួកនគ។ 

 អ ុរកឹតយសតីពីសម្បទ ដីសងគម្កិចច (២០០៣) រតូវបា បនងេើតន ើងនដើម្បីអម្ការអ ុវតត 
គនរាងមបងមចកដី្ែីអភិវឌ្ឍ ៍នសដាកិចច  ិងសងគម្ មដលដឹកនាំនដ្ឋយ្នគ្នរពិភពនោក។ 
សម្បទ ដីសងគម្កិចច គឺជាយ តការមួ្យនដើម្បីផតល់ដីឯកជ្ របស់រដា ឱយនៅរកុម្រគួសារ   
រកីរកគ្នម  ដី ែ្ី សរាប់នគ្នលបាំណងន្វើលាំនៅដ្ឋា    ិងន្វើកសិកម្ម។ 

 អ ុរកឹតយនលខ ១៤៦ សតីពីសម្បទ ដីនសដាកិចច (២០០៥) បនងេើតរកបខ័ណឌ ចាប់  ិង      
បទបញ្ញតតិសរាប់ការផតល់  ិងការរគប់រគងដីសម្បទ រទង់រទយ ា្ំ ការអភិវឌ្ឍនផ្លត តនលើ 
ទីផារ រមួ្ទាំងតរម្ូវនដើម្បីដឹកនាំការពិនរគ្នេះនោបល់ជាសាធារណៈ  ិងការវាយតនម្ែផល 
ប៉ាេះពាល់បរសិាា    ិងសងគម្។ 

 អ ុរកឹតយនលខ ១១៨ សតីពីការរគប់រគងដីរដា (ឆ្ា ាំ ២០០៥) រតឹប តឹងការផតល់ដីសម្បទ  
នសដាកិចចនៅជាដីឯកជ្ របស់រដា។ របសិ នបើ ដីននេះរតូវបា ចាត់ថាា ក់ជាដីសាធារណៈ 
របស់រដា រដារតូវមតចាត់ថាា ក់ន ើងវញិជាដីឯកជ្ របស់រដាមុ្ នពលផតល់សម្បទ ។ អ ុ 
រកឹតយនលខ ១១៨ បនងេើតអាជាា ្រ  ិងសាា ប័ ជាក់ោក់ទទួលខុសរតូវកាុងការកាំណត់ 
ចាត់ថាា ក់ បមម្ែង  ិងចុេះនឈាម េះដីរដា ផដល់ ូវមូ្លដ្ឋា  សរាប់កិចចសហរបតិបតតិការអ តរ 
រកសួងសតីពីការកាំណត់ការនរបើរបាស់  ិងការរគប់រគងដីរដា  ិងបញ្ចូ ល ីតិវ ិ្ ីមួ្យចាំ ួ  
សរាប់ការផតល់នោបល់ជាសាធារណៈ។ 

 បទបញ្ជ នលខ ៤២ សតីពីការកាំណត់ ការន្វើមផ ទី  ិងការចាត់ថាា ក់ដីរដា (២០០៦) ផដល់ការ 
មណនាំលម្ែិតសរាប់ដាំនណើ រការន ការកាំណត់ ការន វ្ើមផ ទី  ិងការចាត់ថាា ក់ដីរដា។ រហូត 
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ម្កដល់នពលន េះ ា កិចចខិតខាំរបឹងមរបងនដ្ឋយអន ែើប៉ាុនណ្តណ េះកាុងការអ ុវតតចាប់ តាម្រយៈ 
ការគូសមផ ទី  ិងការចាត់ថាា ក់  ិងការចុេះបញ្ជ ីដីរបស់រដាមដលបា ន្វើន ើង។ 

 នសចកតីរបកាសនគ្នល នោបាយដី្ែី ឆ្ា ាំ ២០០៨ បា ដ្ឋក់នចញ ូវទសស ៈវស័ិយមួ្យ 
ន នគ្នល នោបាយដី្ែីរបស់នៅកាុងរបនទសកម្ពុជា មដលរមួ្បញ្ចូ ល អភិបាល រគប់រគង 
នរបើរបាស់  ិងមចកចាយដីនៅកាុងលកេណៈសម្ភាព តាែ ភាព  ិងរបកបនដ្ឋយ ិរ តរភាព 
កាុងនគ្នលបាំណង រមួ្ចាំមណកដល់ការសនរម្ចបា  ូវនគ្នលនៅជាតិមួ្យកាុងការ៖ កាត់ 
ប ាយភាពរកីរក ស ដិសុខនសបៀង ការពារ្ ធា ្ម្មជាតិ  ិងបរសិាា    ិងការអភិវឌ្ឍ 
នសដាកិចចសងគម្តរម្ង់ទិសនឆ្ព េះនៅរកនសដាកិចចទីផារមួ្យ។ ជាមផាកមួ្យន នគ្នល នោបាយ 
ន េះ នគ្នល នោបាយរដាបាលដី្ែីទទួលសាគ ល់សារៈសាំខ្ន ់ ន ការអភិវឌ្ឍរបព័ ធរដាបាល 
ដីសម្ស្រសបមួ្យ នដើម្បីគ្នាំរទការនដ្ឋេះស្រសាយជ្នាែ េះដី្ែី  ិង ការអភិវឌ្ឍ សងគម្  ិងនសដាកិចច 
របស់របនទស។ នគ្នលនៅន រដាបាលដី្ែីគឺ ៖ នដើម្បីចុេះនឈាម េះ កម្មសិទធិឱយបា ចាស់ោស់ 
 ិងសិទធិនផសងនទៀតនលើអចល វតាុ (រដា  ិងឯកជ្ ) នដើម្បីន្វើការនផារជាផែូវការ ូវសិទធិទាំង 
ននេះនដើម្បីទប់សាេ ត់  ិងនដ្ឋេះស្រសាយជ្នាែ េះដី្ែី  ិង នដើម្បីធានឱយបា  ូវភាពអាចនជ្ឿជាក់ 
បា   ិងរបសិទធភាពន ទីផារដី្ែី។ 

 នៅរបនទសកម្ពុជាដីរតូវទទួលបា តាម្រយៈការលក់ ការដូរ ការមចកចាយដី ការប តម្រតក 
ការជួ្ល អាំនណ្តយ  ិងសម្បទ ។ នៅនរកាម្ចាប់ភូមិ្បាល បុគគលណ្តមួ្យមដលបា រស់នៅនលើ 
ដីនដ្ឋយស តិវ ិ្ ី គ្នម  ការតវា៉ានលើដីមដលជាកម្មសិទធិ មិ្ រាប់បញ្ចូ លដីសាធារណៈរបស់រដា នលើរយៈ 
នពលោ៉ាងនហាចណ្តស់របាាំឆ្ា ាំមុ្ ការរបកាសឱយនរបើចាប់ន េះ ា សិទធិនសាើសុាំប័ណណកម្មសិទធិនលើដី 
ន េះ។ អាកមដលបា រស់នៅនលើដីជាកម្មសិទធិ  ឹងកា ់កាប់រយៈនពលតិចជាង របាាំឆ្ា ាំ អាច ឹងទទួល 
បា ប័ណណកម្មសិទធិសាា ពរបនា ប់ពីរយៈនពលរបាាំឆ្ា ាំ។ 

 សិទធិកា ់កាប់ដី មដលមិ្ ា វញិ្ញ ប បរតប័ណណកម្មសិទធិ គឺរតូវផតល់ភសតុតាង នដ្ឋយលិខិត 
បញ្ជ ក់សិទធិនលើកម្មសិទធិ ឬឯកសារនផសងនទៀត មដលនៅថាជាបែង់ទ ់។ អភិបាលស្រសុកនចញលិខិត 
បញ្ជ ក់សិទធិនលើកម្មសិទធិបញ្ជ ក់ពីផលរបនោជ្ ៍ដល់ការកា ់កាប់  ិងនផារ។ ការជួ្ញដូរនរៅផែូវការ
ទាំងន េះមិ្ រតូវបា កត់រតាទុកនៅការោិល័យដី្ែីនទ។ កាុងករណីខែេះ នបើនទេះជាោ៉ាងណ្តកតី អាក 
កា ់បែង់ទ ់ អាចនសាើសុាំនដើម្បីឱយលិខិតរបស់ពួកនគបមម្ែងនៅជាវញិ្ញ ប បរតប័ណណកម្មសិទធិវញិ។ 

 កម្ពុជាា កម្មវ ិ្ ីផដល់កម្មសិទធិដី្ែី ា្ំៗចាំ ួ ពីរ កម្មវ ិ្ ីរគប់រគងដី្ែី  ិងរដាបាល  ិងកម្មវ ិ្ ី 
អ ុវស័ិយរដាបាលដី កម្មវ ិ្ ីទាំងពីរបា បញ្ច ប់នៅកាុងរយៈនពលដ៏ខែី។ កម្មវ ិ្ ីរគប់រគងដី ែ្ី  ិង 
រដាបាលបា ចាប់នផតើម្របតិបតតិការនៅឆ្ា ាំ ២០០២ នហើយពីដាំបូងនរគ្នងមផ ការសរាប់រយៈនពល 
របាាំឆ្ា ាំ មតរហូតម្កដល់ឆ្ា ាំ ២០០៧ គនរាងន េះ រតូវបា ព ោរសរាប់រយៈនពលពីរឆ្ា ាំបម ាម្នទៀត។ 
កាុងរយៈនពលប តគនរាង កម្មវ ិ្ ីរគប់រគងដី្ែី  ិងរដាបាលរតូវបា បញ្ច ប់មុ្ នពលោ៉ាងឆ្ប់ 
រហ័សនៅកាុងកាលៈនទសៈជូ្រចត់ នរកាយពីា ការមខវងគាំ ិតគ្នា រវាង្នគ្នរពិភពនោក  ិង 
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រាជ្រដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាទក់ទង ឹងការអ ុវតតនគ្នល នោបាយន គនរាងតាាំងទីលាំនៅន ើងវញិ23។ 
នគ្នលនៅរួម្ន គនរាងន េះ គឺនដើម្បីកាត់ប ាយភាពរកីរក នលើកកម្ពស់សាិរភាពសងគម្  ិងជ្ាំរញុ 
ការអភិវឌ្ឍនសដាកិចច។ នដើម្បីសនរម្ចបា  ូវនគ្នលបាំណង ា្ំន េះ គនរាងា នគ្នលបាំណងជាក់ 
ោក់កាុងការមកលម្ែស តិសុខដី្ែី  ិងជ្ាំរុញការអភិវឌ្ឍទីផារដី ែ្ីឱយា របសិទធិភាព។ មុ្ នពល 
មដលកម្មវ ិ្ ីន េះបា បញ្ច ប់គនរាងបា នចញបែង់ដី្ែីជាង ១,១ ោ បែង់ ភាគនរចើ នៅឱយរបជាជ្  
រកីរកនៅតាម្ជ្ បទ។ 

 នទេះបីជាការផតល់ហិរញ្ញបបទ សរាប់គនរាងរគប់រគងដី្ែី  ិងរដាបាលរតូវបា លុប 
នចាលក៏នដ្ឋយ ក៏កម្មវ ិ្ ីផដល់ប័ណណកម្មសិទធិនៅមតប តនរកាម្កម្មវ ិ្ ីអ ុវស័ិយរដាបាលដី្ែី មដលា  
នគ្នលបាំណងស្រសនដៀងគ្នា ។ កម្មវ ិ្ ីអ ុវស័ិយរដាបាលដី្ែីបា ប តរហូតដល់ វារតូវបា ផ្លែ កោ៉ាង 
ឆ្ប់រហ័សនដ្ឋយនោកនយករដាម្ន្ទ តីកម្ពុជានោក ហ ុ  មស  នៅនលៃទី ១១ មខមិ្លុន ឆ្ា ាំ២០១៣ 
មុ្ នពល ការនបាេះនឆ្ា តជាតិ មដលនរគ្នងន ើងនៅនលៃទី ២៨ មខកកេដ្ឋ ឆ្ា ាំ ២០១៣។ កម្មវ ិ្ ីន េះមិ្  
រតូវបា នគអ ុវតត ៍ន ើងវញិនទ។ នៅចុងបញ្ច ប់ន កម្មវ ិ្ ីអ ុវស័ិយរដាបាលដី្ែី ា កម្មវ ិ្ ីចាំ ួ ពីរ 
បា ចុេះបញ្ជ ី ឬ មដលដាំនណើ រការចុេះនឈាម េះបា  ៣,៥ ោ កាលដី24។ នៅចុងឆ្ា ាំ ២០១៥ របនទស 
អាលែឺម្៉ាង់ មដលជានដគូអ ដរជាតិនៅសល់ចុងនរកាយរបស់ រកសួងនរៀបចាំមដ ដីទក់ទង ឹងគនរាង 
សិទធិដី្ែី បា បញ្ច ប់ការគ្នាំរទរបស់ខែួ នដ្ឋយនលើកន ើងថា «នគមិ្ អាចរកម្តិរួម្នលើបញ្ា សាំខ្ន ់ៗ 
មួ្យចាំ ួ " ន េះនបើនោងតាម្ Friedrich Kitschelt រដានលខ្ន្ិការនៅរកសួងសហរបតិបតតិការ 
 ិងការអភិវឌ្ឍនសដាកិចចរបស់របនទស អាលឺែម្៉ាង់នៅកាុងលិខិតមខកញ្ញ  ឆ្ា ាំ ២០១៥ នផាើរជូ្ រដាម្ន្ទ តី 
នរៀបចាំមដ ដី អឹុម្ ឈុ លឹម្25។ កាលដីរាប់ោ  នៅមតមិ្ បា ចុេះបញ្ជ ី។ នោងតាម្ទីភាា ក់ងារ 
USAID បា នគបា៉ា  ់របាណថា វា ឹងរតូវការនពលនវោរបាណ ៣០ ឆ្ា ាំសរាប់ចុេះបញ្ជ ីកាលដី 
មដលនៅនសសសល់26។ 

 ដូចបា នរៀបរាប់លម្ែិតខ្នងនលើ ដាំនណើ រការមចកកម្មសិទធិដី ែ្ីជាការបរាជ័្យនដ្ឋយម កមួ្យ 
សរាប់របនទសកម្ពុជា។ អាករកីរករតូវបា នគដកហូតសិទធិរបស់ពួកនគជារបព័ ធ  ិង បា រារាាំង 
ការទទួលបា បែង់ដី រាប់ទសវតសរម៍្កនហើយ ឬយូរជាងន េះ។ ស្រសនដៀងគ្នា ន េះមដរ កម្មវ ិ្ ីសម្បទ  
ដីសងគម្កិចចមិ្ បា ឈា ដល់សកាត  ុពលរបស់វានទ។ ជារមួ្ ការអ ុវតតសិទធិកា ់កាប់ដី ែ្ីទ ់ 
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នខាយបា ន្វើឱយបុគគល  ិងរកុម្មដលា ឥទធិពល អាចទទួលបា ការកា ់កាប់ដី ា្ំ នដ្ឋយដក 
នចញរគួសារគ្នម  ដី្ែីរាប់ោ  ឬរគួសារគ្នម  ្ែីនៅតាម្ជ្ បទមដលងាយរងនរគ្នេះ ។ 

 កាំមណទរម្ង់ដី្ែី ឆ្ា ាំ ១៩៨៩ រតូវបា នគរេិះគ ់ជាញឹកញាប់ សរាប់ឥទធិពលអវជិ្ជា  
នដ្ឋយអនចតន នៅនលើស្តសតីជានម្រគួសារ (មដលា  ិនា ការា ម្ ុសសនពញវយ័តិចជាង) នដ្ឋយ 
សារមតការមបងមចកដីកសិកម្មបា ឈរនលើទាំហាំរគួសារ។ រគួសាររបស់ស្តសតីជានម្រគួសារ ជាទូនៅ 
ទទួលបា ដីតិច  ិងដីមដលា គុណភាពទប កាត់ផ្លត ច់លទធភាពចិញ្ច ឹម្រគួសាររបស់ពួកនគ  ិង 
រករបាក់ចាំណូលពីដី។ ស្តសតីនម្ា៉ាយ នដ្ឋយសារសន្ទងាគ ម្ា ដីតិចជាងរបជាជ្ ទូនៅ ចាំនពាេះអាក 
មដលា ដី ៨៤% ា ដីតិចជាង ០,៥ ហិកតា  ិងជិ្តពាក់កណ្តត លន ស្តសតីនម្ា៉ាយនដ្ឋយសារ 
សន្ទងាគ ម្ទាំងអស់មិ្ អាចទទួលបា ដីណ្តមួ្យនទ27។ ការសិកាមួ្យរបស់អងគការអុកសាវ ម្បា  
រកន ើញថា ភាពគ្នម  ដី្ែី ា ករមិ្តខពស់សរាប់រគួសារមដលា ស្តសតីជានម្រគួសារ។ នៅកាុង 
ចាំ ួ សាំណ្តកអនងេតរបស់អងគការអុកសាវ ម្ ាា ក់កាុងចាំនណ្តម្ ៨រគួសារ គឺគ្នម  ដី្ែី ប៉ាុម ត តួនលខ 
សរាប់រគួសារមដលា ស្តសតីជានម្រគួសារ គឺ ២១% ឬាា ក់កាុងចាំនណ្តម្របាាំ28។ សិទធិដី ែ្ី គឺជា 
បញ្ា មួ្យមដលា ផលប៉ាេះពាល់ផ្លា ល់ចាំនពាេះស្តសតី។ 

 ការរគប់រគង  ិងភាពជាាច ស់្ែីបា បងាា ញពីបញ្ា របឈម្ជានរចើ ។ ខណៈនពលមដល 
កម្មវ ិ្ ីសម្បទ ដីនសដាកិចចរតូវបា ផ្លែ ក កម្មវ ិ្ ីកម្មសិទធិដី្ែីក៏ផ្លែ កមដរ។ រកបខ័ណឌ នគ្នល 
 នោបាយចាាំបាច់រតូវា នដើម្បីជួ្យផដល់ប័ណណកម្មសិទធិ ឱយដល់ជ្ រកីរកនៅជ្ បទ ប៉ាុម តខវេះខ្នត 
ការអ ុវតត។ 

៥. ករណីេកិា 
 រកុម្ទីរបឹកាបា កាំណត់គាំរចូាំ ួ របាាំមួ្យនផសងគ្នា  ន ការន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោ នដើម្បី 
ចងរកងជាឯកសារការអ ុវតតលែបាំផុត  ិងនម្នរៀ ជាក់មសតង អាំពីរនបៀបចូលរមួ្របស់កសិករខ្នា តតូច 
 ិង រកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្មនៅកាុងរបនទសកម្ពុជា។ នដើម្បីនរៀបចាំករណីសិកាខ្នងនរកាម្ន េះ 
រកុម្ទីរបឹកាបា សាា ស ៍ថាា ក់ដឹកនាំរបស់រកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្ម ិមួ្យៗ នហើយបនា ប់ម្ក 
សាា ស ៍ជាមួ្យរកុម្កសិករចរម្ុេះ (តាម្នភទ  ិងទាំហាំន ការកា ់កាប់ដី្ែី) មដលបចចុបប ាកាំពុង 
ចូលរមួ្ចុេះកិចចស ោជាមួ្យរកុម្ហ ុ ទាំងននេះ។ 

 ករណីសិកាមដលរតូវបា នរៀបចាំន ើងដូចខ្នងនរកាម្ន េះ ៖ 

 ការន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោតាម្រយៈសហករណ៍កសិកម្ម (គាំរពូហុភាគី) នៅឆ្ា ាំ ២០១៣ 
រកហ ុ អងេរអាាំរូ បា ផតួចនផតើម្ការន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោ មដលបា សរម្បនៅតាម្ 
សកម្មភាពនគ្នល នោបាយរបស់រាជ្រដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាលមីៗន េះ។ រកុម្ហ ុ  អងេរអាាំរូ រ ាំពឹង 
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ថា ឹងា ការចូលរមួ្ោ៉ាងនរចើ រហូតដល់ ៦.០០០ រគួសារ ម្កពីសហករណ៍កសិកម្ម 
ោ៉ាងនហាចណ្តស់ចាំ ួ  ១៣។ 

 ការន្វើកសិកម្មស្រសូវតាម្កិចចស ោពាក់កណ្តត លផែូ វការ (គាំរអូ តរការ)ី រកុម្ហ ុ អងគរកសិកម្ម 
រងុនរឿង អងគរកសិកម្មរងុនរឿងបា ន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោកាុងរទង់រទយ ា្ំមុ្ ដាំបូងនៅ 
កម្ពុជានៅនពលមដលរកុម្ហ ុ ន េះបនងេើតន ើងជានលើកដាំបូងនៅឆ្ា ាំ ១៩៩៩។ កម្មវ ិ្ ីកសិកម្ម 
តាម្កិចចស ោរបស់រកុម្ហ ុ អងគរកសិកម្មរងុនរឿង ឥ ូវន្វើការនដ្ឋយផ្លា ល់ជាមួ្យរគួសារ 
ចាំ ួ  ៤០.០០០ រគួសារ តាម្រយៈកិចចស ោពាក់កណ្តត លផែូវការនដ្ឋយឈរនលើការផគត់ផគង់ 
ពូជ្ស្រសូវ។ 

 ការអភិវឌ្ឍគាំរលូមីសរាប់ការន្វើកសិកម្មស្រសូវតាម្កិចចស ោ (គាំរពូហុភាគី) នៅកាុងឆ្ា ាំ ២០១៤ 
រកុម្ហ ុ  នហាគ នដ រា៉ាយស៍ បា ផតួចនផតើម្កម្មវ ិ្ ីន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោជាមួ្យសហករណ៍ 
កសិកម្មចាំ ួ បី មដលពឹងមផែកនលើការនាំម្ក ូវពូជ្ស្រសូវលមីមដលផតល់ទិ ាផលខពស់។ នៅចុង 
ឆ្ា ាំ ២០១៥ កម្មវ ិ្ ីន េះរតូវបា ផ្លែ កនដ្ឋយរកសួងកសិកម្ម រកុាេ របាញ់  ិងន សាទ នដ្ឋយ 
សារបញ្ា ចុេះបញ្ជ ីរបនភទពូជ្ស្រសូវ។ 

 ការបនងេើតតនម្ែពីផលិតផលហតាកម្មកាុងស្រសុក (គាំរមូ្ជ្ឈការ) រកុម្ហ ុ  កុងហវីមរល រតូវបា  
បនងេើតន ើងកាុងនគ្នលបាំណងនដើម្បីរករបាក់ចាំនណញ ទ ាឹម្ ឹងននេះក៏បនងេើតតនម្ែសរាប់ 
របជាជ្ កម្ពុជានៅតាំប ់ជ្ បទតាម្រយៈការន្វើអាជី្វកម្មសេរនតាា ត។ រកុម្ហ ុ  កុងហវីមរល 
តរម្ូវឱយា គុណភាពតាម្សតង់ដ្ឋរតឹងរងឹ  ិងចាំណ្តយខពស់នលើការរតួតពិ ិតយនលើគាំរនូ  
ការន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោរបស់ខែួ ។ 

 ការបនងេើតចាំណងទីផារសរាប់បម ែ (គាំរមូ្ជ្ឈការ) រកុម្ហ ុ ោស់លមី គឺជាសហរគ្នស 
សងគម្មួ្យនៅកម្ពុជា កាុងទិសនៅមកលម្ែជី្វភិាពរស់នៅរបស់កសិករខ្នា តតូចឱយរបកប 
នដ្ឋយចីរភាព។ កាុងឆ្ា ាំ ២០១៥ អងគការបា ចាប់នផតើម្កម្មវ ិ្ ីដ្ឋាំបម ែតាម្កិចចស ោសាក 
លបង នដ្ឋយោស់លមីន្វើការជានដគូជាមួ្យអងគការទសស ៈពិភពនោក កាុងនគ្នលបាំណង 
ន្វើឱយ កសិករា ស តិសុខ  ិងបណតុ េះបណ្តត លឱយកសិករហា  ទទួលយកហា ិភ័យកា ់ 
មតនរចើ ។ 

 សហករណ៍កសិកម្ម ជាអាកបនងេើតទីផារ (គាំរពូហុភាគី) នរម្ចកាំពតបា ទទួលបា នជាគ 
ជ័្យោ៉ាងខ្នែ ាំងសរាប់កម្ពុជា  ិង ជាគាំរូសកាត  ុពលសរាប់ផលិតផលហតាកម្មនផសងនទៀត។ 
សហករណ៍នរម្ចកាំពតា ភារកិចចបនងេើតទីផារ សរាប់ផលិតផលរបស់សាជិ្កខែួ   ិង 
សរាប់ការរគប់រគងការផគត់ផគង់នរម្ចកាំពត។ សហករណ៍នរម្ចកាំពត រតូវបា ទទួលសាគ ល់ 
ថា ជាសហករណ៍មួ្យនជាគជ័្យបាំផុតរបស់របនទសកម្ពុជា  ិងន វ្ើជាគាំរមួូ្យមដលសហករណ៍ 
កសិកម្មអាចនដើរតួជាសហការ ីរវាងរកុម្ហ ុ កសិកម្ម  ិងកសិករខ្នា តតូច។ 
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៥.១ កសិកម្មតាម្កិចចស ោតារយៈសហករណ៍កសិកម្ម  ិងរកមុ្ហ  ុអងេរអាាំរ ូ
 រកុម្ហ ុ អងេរអាាំរូ គឺសាិតកាុងចាំនណ្តម្រកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាកាុងស្រសុក ា្ំបាំផុត 
 ិងមដលបា បនងេើតន ើងនដ្ឋយលែបាំផុតមួ្យ។ រកុម្ហ ុ អងេរអាាំររូតូវបា បនងេើតន ើងនដ្ឋយរគួសារ 
រតកូលលីកាុងឆ្ា ាំ ១៩៦៨ មដលជាអាកបនងេើតនរាងា៉ា សីុ កិ ស្រសូវមួ្យន នរាងា៉ា សីុ ា្ំបាំផុតនៅកាុង 
របនទសកម្ពុជា  ិងចាប់នផតើម្នដ្ឋយការផគត់ផគង់ភាគនរចើ នៅទីផារកាុងស្រសុក។ នៅឆ្ា ាំ ១៩៩៦ 
រកុម្ហ ុ អងេរអាាំរូចាប់នផតើម្នាំនចញដាំណ្តាំដូចជា ស្រសូវ សមណត កនសៀង នពាតនលឿង  ិង សមណត ក 
បាយនៅកា ់របនទសនវៀតណ្តម្  ិងនល។ នៅឆ្ា ាំ ២០០៩ រកុម្ហ ុ អងេរអាាំរូបា ចាប់នផតើម្នាំនចញ 
អងេរកម្ពុជានៅកា ់របនទសា៉ា ន សីុ ចិ  សហភាពអឺរ ៉ាបុ ទវីបអាន្ទហវិក  ិង អានម្រកិខ្នងនជ្ើង។ 
ដាំបូងរកុម្ហ ុ ន េះបា នផ្លត តនលើការន្វើពាណិជ្ជកម្មអងេរតាម្រយៈអាកមកនចានផសងនទៀត ប៉ាុម តនៅកាុង 
ឆ្ា ាំ ២០១២ រកុម្ហ ុ បា បញ្ច ប់ការសាងសង់នរាងា៉ា សីុ កិ ស្រសូវដាំបូងរបស់ខែួ  មដលនពលននេះ 
រកុម្ហ ុ ជាអាកនាំអងេរនចញ ា្ំជាងនគទីបួ នៅកម្ពុជា។ ឥ ូវ រកុម្ហ ុ អងេរអាាំរូ របតិបតតិការនលើ 
នរាងា៉ា សីុ កិ ស្រសូវចាំ ួ បី។ សរបុកាុងឆ្ា ាំ ២០១៥ នរាងា៉ា សីុ កិ បា ចាំ ួ  ៨០.០០០ នតា /ឆ្ា ាំ 
នហើយ ១០០ នតា  រតូវបា ផលិតជាប ាេះគួង  ិង គុយទវ។ រកុម្ហ ុ សនរម្ចបា ការលក់ 
សរបុចាំ ួ  ៣២ ោ ដុោែ រអានម្រកិកាុងឆ្ា ាំ ២០១៥ នដ្ឋយា បុគគលិក អចិនន្ទ តយ៍ចាំ ួ  ២៥០ នក់ 
 ិងបុគគលិកបនណ្តត េះអាស ាចាំ ួ  ៨០ នក់។ តាម្របវតតិរបតិបតតិការ របស់រកុម្ហ ុ  អងេរអាាំរូ បា  
នផ្លត តនលើការទិញស្រសូវតាម្រយៈបណ្តត ញផគត់ផគង់មដលនជ្ឿទុកចិតតមដលបា របមូ្លផតុាំកសិករ។ 

 នៅឆ្ា ាំ ២០១៣ រកុម្ហ ុ អងេរអាាំរូបា ផតួចនផតើម្កម្មវ ិ្ ីន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោរបស់ខែួ  
ជានលើកដាំបូង។ កាុងចាំនណ្តម្កម្មវ ិ្ ីន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោចាំ ួ របាាំមួ្យ រកុម្ទីរបឹកាបា  
យល់ន ើញថាគាំរូរបស់រកុម្ហ ុ អងេរអាាំរូ គឺជាគាំរូមួ្យមដលសរម្បបា លែបាំផុតនៅ ឹងនគ្នល 
 នោបាយរាជ្រដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ទក់ទងនៅ ឹងការន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោ  ិងសហករណ៍ 
កសិកម្ម។ នដ្ឋយា ការគ្នាំរទដាំបូងពីអងគការ GIZ រកុម្ហ ុ  អងេរអាាំរូ បា បនងេើតនដគូជាមួ្យ 
សហករណ៍កសិកម្មមដលបា នរជ្ើសនរ ើស នៅកាុងនខតតរពេះវហិារ ជាតាំប ់មួ្យន របនទសកម្ពុជា 
មដលា ការកាប់បាំផ្លែ ញនរពនឈើ  ិងការពរងីកដីកសិកម្មោ៉ាងនលឿ កាុងរយៈនពលប៉ាុនម  ឆ្ា ាំចុង 
នរកាយន េះ។ នៅនរកាម្កម្មវ ិ្ ីន េះ រកុម្ហ ុ អងេរអាាំរូ ចូលរមួ្ជានដគូផ្លា ល់ជាមួ្យសហករណ៍ 
កសិកម្ម នដើម្បីផតល់វញិ្ញ ប បរតស្រសូវសររីាងគ។ កិចចស ោរវាងរកុម្ហ ុ  អងេរអាាំរូ  ិងសហករណ៍ 
កសិកម្មចុេះលកេខណឌ នលើការនៅបរាិណ  ិងគុណភាពន ស្រសូវមដលរតូវផគត់ផគង់។ រកុម្ហ ុ  
អងេរអាាំរូ បា បង់នលែនៅឱយសហករណ៍កសិកម្មនដ្ឋយផ្លា ល់ នហើយបនា ប់ម្ក សហករណ៍កសិកម្ម 
បង់នៅឱយកសិករនដ្ឋយដកនលែនសវាកម្មរបមហល ២០-៣០ នរៀល/គ.ក។ 

 រកុម្ហ ុ អងេរអាាំរ ូ ផដល់ពូជ្ស្រសូវផ្លេ រ ាំដួល មដលា គុណភាពខពស់ មដលរកសួងកសិកម្ម 
រកុាេ របាញ់  ិងន សាទ បា ចុេះបញ្ជ ីជារបនភទពូជ្អងេរផ្លេ ម្ែិេះ មដលសម្ស្រសបនៅ ឹងលកេខណឌ  
ដ្ឋាំដុេះនៅតាំប ់ខពង់រាបកាុងនខតតរពេះវហិារ។ រកុម្ហ ុ អងេរអាាំរូបា ទិញពូជ្ពីរកុម្ហ ុ លក់ពូជ្ AQIP 
មដលជារកុម្ហ ុ រករបាក់ចាំនណញមួ្យ សហការជាមួ្យវទិោសាា  ស្រសាវរជាវ  ិងអភិវឌ្ឍ ៍កសិកម្ម 
កម្ពុជារគប់រគងនដ្ឋយរដា មដលជារកុម្ហ ុ ផគត់ផគង់រគ្នប់ពូជ្មដលទទួលបា នជាគជ័្យមតមួ្យគត់ 
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របស់របនទសកម្ពុជា។ រកុម្ហ ុ  AQIP រតូវបា បនងេើតន ើងនដ្ឋយគនរាងមកលម្ែគុណភាព 
កសិកម្ម មដលផតល់មូ្ល ិ្ិនដ្ឋយរបនទសអូស្តសាត លី។ រកុម្ហ ុ អងេរអាាំរក៏ូផតល់មូ្ល ិ្ិនលើវញិ្ញ  
ប បរតសររីាងគរបស់រកុម្ហ ុ នអកូមស រ ដល់កសិករមដលជាសាជិ្កន កម្មវ ិ្ ីន េះតាម្រយៈសហ 
ករណ៍កសិកម្ម។ រកុម្ហ ុ អងេរអាាំរ ូ ា នដគូកាំពុងប តមួ្យជាមួ្យឧតតម្រកុម្របឹកានសដាកិចចជាតិ 
 ិងសាគម្កសិកម្មសររីាងគកម្ពុជា មដលផតល់ការគ្នាំរទដល់សហករណ៍កសិកម្ម  ិងផតល់នសវា 
ផសពវផាយការន្វើកសិកម្មសររីាងគនៅឱយកសិករ។ 

 រកុម្ហ ុ អងេរអាាំរូស ោទិញស្រសូវនលើតនម្ែមដលបា កាំណត់ ឬ ១៥-៣០% បម ាម្នលើតនម្ែ 
ទីផារសរាប់ស្រសូវស្រសនដៀងគ្នា នៅតាម្កិចចស ោ។ នលើសពីន េះនទៀត រកុម្ហ ុ អងេរអាាំរនូចញនលែ 
សរាប់ការដឹកជ្ញ្ជូ  ស្រសូវនៅនរាងា៉ា សីុ កិ ស្រសូវរបស់ខែួ នៅនខតតបាត់ដាំបង។  

 កម្មវ ិ្ ីន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោរបស់រកុម្ហ ុ អងេរអាាំរូ បា ចាប់នផតើម្ជាមួ្យសហករណ៍ 
កសិកម្មចាំ ួ របាាំ មដលា សាជិ្កចាំ ួ  ៨០០ រគួសារ នហើយបនា ប់ម្កបា ពរងីកដល់       
សហករណ៍កសិកម្មចាំ ួ របាាំបីនៅឆ្ា ាំបនា ប់  ិងឈា ដល់សហករណ៍ចាំ ួ  ១៣ នៅឆ្ា ាំ ២០១៥ 
មដលា សាជិ្កចាំ ួ  ២.០០០ រគួសារ។ កម្មវ ិ្ ីន េះា នគ្នលបាំណងពរងីកឱយដល់ ៦.០០០ 
រគួសារនៅកាុង ឆ្ា ាំ ២០១៦  ិង ៨.០០០ រគួសារនៅឆ្ា ាំ ២០២០។ អរតាន ការពរងីកន េះរតូវបា  
កាំហិតជាចម្បង នដ្ឋយសារតរម្ូវការនដើម្បីបញ្ជ ក់ដីមស្រសជាដីសររីាងគ។ នៅឆ្ា ាំ ២០១៤ សហករណ៍ 
កសិកម្មទាំងរបាាំបី មដលនរកាយម្កជានដគូរបស់រកុម្ហ ុ អងេរអាាំរូ បា ចុេះកិចចរពម្នរពៀងមួ្យជា 
មួ្យរកុម្ហ ុ កាុងការផលិត  ិងផគត់ផគង់ស្រសូវសររីាងគបា ចាំ ួ  ១.៨០០ នៅ ២.៣០០ នតា ។ ជាចុង 
នរកាយជិ្ត ១.៥០០ នតា  ន ស្រសូវគុណភាពខពស់បញ្ជ ក់ថាសររីាងគ (១៨,៦% តិចជាងកិចចរពម្ 
នរពៀង) រតូវបា ផគត់ផគង់នៅឱយរកុម្ហ ុ ។ ស្រសូវសររីាងគរតូវបា លក់កាុងតនម្ែចននែ េះពី ១.៤៥០ នរៀល 
នៅ ១.១៧០ នរៀល/គ.ក អាស្រស័យនលើ គុណភាព (តនម្ែជាម្្យម្គឺ ១.២៥៣,៥៣ នរៀល/គ.ក)។ 
សហករណ៍កសិកម្មទាំងរបាាំបីទទួលបា  របាក់ចាំណូលសរបុ ១.៨៣៧.២៩៤.៥៣០ នរៀល 
(របាណជា ៤៥៩.០០០ដុោែ រ)  ិងរបាក់រងាវ  ់មដលា តនម្ែ ៦៥.០០០ដុោែ រ នបើនរបៀបន្ៀប 
 ឹងអងេរមដល ា គុណភាពរបហាក់របមហលគ្នា ។ នៅឆ្ា ាំ ២០១៥ សហករណ៍កសិកម្មចាំ ួ  ១៣ 
បា ចុេះកិចច រពម្នរពៀងមួ្យជាមួ្យរកុម្ហ ុ អងេរអាាំរ ូ នដើម្បផីលិត  ិងផគត់ផគង់ស្រសូវសររីាងគចាំ ួ  
៥.០០០ នតា  មដលអ ុនោម្តាម្បទដ្ឋា  របស់សហគម្ ៍អឺរ ៉ាបុ  ិងសហរដាអានម្រកិ 
នៅឱយរកុម្ហ ុ អងេរអាាំរ ូ (ស្រសូវរកអូប ២.៥០០ នតា   ិងស្រសូវស ៣.៥០០ នតា ) ។ កាុងឆ្ា ាំ ២០១៥ 
សហករណ៍កសិកម្ម បា ផគត់ផគង់ជិ្ត ៤.០០០ នតា  (តិចជាង ២០% ន កិចចរពម្នរពៀង) 
ន ស្រសូវសររីាងគចាំ ួ  ៥.០០០ នតា  កាុងកិចចរពម្នរពៀងនៅឱយរកុម្ហ ុ អងេរអាាំរ។ូ ស្រសូវសររីាងគ 
រតូវបា លក់កាុងតនម្ែចននែ េះពី ១.២៦០ នៅ ១.៥១០ នរៀល/គ.ក អាស្រស័យនលើគុណភាព 
(តនម្ែម្្យម្គឺ ១.៣៨៥ នរៀល/គ.ក)។ សហករណ៍កសិកម្មទាំង ១៣ មដលផគត់ផគង់ស្រសូវសររីាងគ 
បា រករបាក់ចាំណូលដុលសរុបចាំ ួ  ៥.៦០០.០០០.០០០ នរៀល (របមហល ១.៤០០.០០០ ដុោែ រ)  
 ិងរបាក់រងាវ  ់ា តនម្ែ ៣៦០.០០០ដុោែ រ នបើន្ៀបនៅ ឹងអងេរមដលា គុណភាព របហាក់ 
របមហលគ្នា ។ 
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កសិករខ្នា តតូច និង ការពាកព់ន័្ធកនានុងកសិពាណិជ្ជកម្ម

 

 រកុម្ទីរបឹកាបា សាា ស ៍កសិករចាំ ួ  ១៥ នក់ មដលចូលរមួ្កាុងកម្មវ ិ្ ីន្វើកសិកម្មតាម្ 
កិចចស ោរបស់រកុម្ហ ុ អងេរអាាំរ។ូ កសិករទាំងអស់បា រាយការណ៍ថាពួកនគបា ទទួលការ 
បណតុ េះបណ្តត លពីកូរា៉ា  នរកាម្គនរាងរបស់ឧតដម្រកុម្របឹកានសដាកិចចជាតិ។ គ្នម  កសិករណ្តមួ្យ 
ា បែង់រងឹសរាប់ដីកសិដ្ឋា  របស់ពួកនគន ើយ។ នឆែើយតបនៅ ឹងសាំណួរមដលថា នតើរកុម្ហ ុ  
កសិពាណិជ្ជកម្មចូលចិតតន្វើការជាមួ្យបុរស ឬ ស្តសតីជាង រតូវបា មចកដ្ឋច់ពីគ្នា  នដ្ឋយស្តសតីទាំង 
អស់ ិោយថា ពួកនគចង់ន្វើការជាមួ្យស្តសតីជាង នហើយបុរសទាំងអស់ ិោយថា ពួកនគចង់ន វ្ើការ 
ជាមួ្យបុរសជាង។ ា មតកសិករចាំ ួ ពាក់កណ្តត លប៉ាុនណ្តណ េះ (ភាគនរចើ ជាស្តសតី) មដលបា  
សាា ស ៍ដឹងថាអាកទិញស្រសូវចុងនរកាយរបស់ពួកនគគឺរកុម្ហ ុ អងេរអាាំរ។ូ 

 កសិករទាំងអស់បា រាយការណ៍ថា ពួកនគបា ខចីរបាក់ពីសហករណ៍កសិកម្មរបស់ពួកនគ 
ពីមួ្យ ឬពីរោ នរៀល (២៥០/៥០០ដុោែ រ) មដលរតូវបា នរបើជាចម្បងនដើម្បីចាំណ្តយ សរាប់នរបង 
ឥ ធ ៈ  ិងកាែ ាំងពលកម្ម។ របាក់ពីរោ នរៀលអាចខចីបា  របសិ នបើអាកខចីចង់ដ្ឋក់បែង់ផាេះរបស់ 
ពួកនគជាវតាុបញ្ច ាំ។ អរតាការរបាក់គឺ ២,៥% កាុងមួ្យមខ នដ្ឋយខចីបា រយៈនពលមួ្យឆ្ា ាំ។ ជាចុង 
នរកាយ កសិករទាំងអស់បា រាយការណ៍ថា ពួកនគមិ្ ចង់ឱយកូ របស់ពួកនគ ប តន្វើការជាកសិករ 
នទ។ 

 កសិកររាយការណ៍ពីទិ ាផលស្រសូវនផសងៗគ្នា  ចាប់ពី ០,២៥ នៅ ២,៥ នតា  កាុងមួ្យ ហិកតា 
មតនទេះជាោ៉ាង កសិករភាគនរចើ បា  ិោយថា ពួកនគទទួលបា របមហលមួ្យនតា  កាុងមួ្យ 
ហិកតា។ កសិករជានរចើ បា នលើកន ើងពីកងវេះកាែ ាំងពលកម្ម ជាកតាត សាំខ្ន ់មដលនាំឱយទិ ាផល 
ទបជាងការរ ាំពឹងទុក។ កសិករជាទូនៅអាចលក់បា តនម្ែរបាណ ១.២៥០ នរៀល/គ.ក អាស្រស័យ 
នលើគុណភាពស្រសូវរបស់ពួកនគ។ រកុម្ហ ុ អងេរអាាំរកូាំណត់គុណភាពបួ របនភទជាមុ្ ។ ស្រសូវមដល 
បា បញ្ជ ក់ថាជាសររីាងគបា ទទួលតនម្ែបម ាម្ពី ១២៥ នរៀល/គ.ក នៅ ២៦០ នរៀល/គ.ក 
អាស្រស័យនលើការចាត់ថាា ក់គុណភាព។ 

 នទេះជាា ភាពនផសងគ្នា ន ទិ ាផលស្រសូវ កសិករទាំងអស់បា រាយការណ៍ថា ពួកនគា  
ការសបាយចិតតជាមួ្យ ឹងកម្មវ ិ្ ីន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោរបស់រកុម្ហ ុ អងេរអាាំរ។ូ នៅនពល 
ចាប់នផតើម្កម្មវ ិ្ ីកសិករមួ្យចាំ ួ បា រាយការណ៍ថា អាកជិ្តខ្នងភាគនរចើ ា ការសាា ក់នសាើរ  ិង 
ចង់ន ើញបទពិនសា្ ៍របស់កសិករនផសងនទៀតមុ្ នពលនគចូលរមួ្។ សូម្បីមតកសិករមដលបា ចូល 
រមួ្ នៅកាុងកម្មវ ិ្ ីន េះកាលពីដាំបូងក៏ា ការសងស័យ នហើយមិ្  បា ដ្ឋក់ដីមស្រសទាំងអស់របស់ពួក 
នគចូលន ើយ។ នទេះជាោ៉ាងណ្ត បនា ប់ពីរយៈនពលពីរឆ្ា ាំន ការទទួលបា នជាគជ័្យកាុងការផលិត 
 ិងតនម្ែខពស់ម្កា កសិករកា ់មតនរចើ  កាំពុងចង់ចូល រមួ្កម្មវ ិ្ ីន េះ នហើយអាកមដលជាសាជិ្ក 
ស្រសាប់ចង់បនងេើ ទាំហាំដីរបស់ពួកនគ នដើម្បីបនងេើ សម្តាភាពន ការផលិត។ 

 ជារមួ្ កម្មវ ិ្ ីន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោរបស់រកុម្ហ ុ អងេរអាាំរូ គឺជានជាគជ័្យមួ្យ 
សរាប់រកុម្ហ ុ អងេរអាាំរូ សហករណ៍កសិកម្ម  ិងកសិករនៅកាុងកម្មវ ិ្ ីន េះ។ រកុម្ហ ុ អងេរអាាំរូ 
អាចបនងេើតជ្នរម្ើសមួ្យន ការផគត់ផគង់ស្រសូវសររីាងគមដលា គុណភាពខពស់។ ជ្ាំហររបស់សហករណ៍ 
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កសិកម្មរតូវបា ពរងឹងនដ្ឋយកម្មវ ិ្ ីន េះ នហើយសម្តាភាពកាុងការផតល់នសវាដល់សាជិ្ករបស់ខែួ  
រតូវបា ពរងីក។ កសិករ បា ទទួលរបនោជ្ ៍ពីអាកទិញមដលា នសារភាពមួ្យជាមួ្យ ឹងការ 
ផតល់តនម្ែខពស់។ រកុម្ហ ុ អងេរអាាំរូ ជារកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្មមដលបា សាា ស ៍មតមួ្យគត់ 
មដលបា រាយការណ៍ថាការដ្ឋក់នចញ ូវចាប់សតីពីសហករណ៍កសិកម្ម  ិង ការបាំភែឺន បទបបញ្ញតតិ 
ន ការន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោា សារៈសាំខ្ន ់ ចាំនពាេះរកុម្ហ ុ កាុងការចូលរមួ្នដ្ឋយផ្លា ល់ជា 
មួ្យសហករណ៍កសិកម្ម។ កម្មវ ិ្ ីក៏បា ទទួលរបនោជ្ ៍ពីការនផ្លត តនលើការបញ្ជ ក់វញិ្ញ ប បរត 
ស្រសូវសររីាងគមដលអ ុញ្ញ តឱយរកុម្ហ ុ អងេរអាាំរ ូ ទទួលបា របាក់ចាំនណញខពស់ មដលអាចបញ្ជូ   
មួ្យមផាកនៅឱយកសិករ។ ជាចុងនរកាយ កម្មវ ិ្ ីក៏បា ទទួលផលរបនោជ្ ៍ ពីការនផ្លត តនលើនខតត 
រពេះវហិារ មដលមិ្ មម្ ជាតាំប ់សរាប់ដាំណ្តាំស្រសូវ។ ម្៉ាោងនទៀត រកុម្ហ ុ អងេរអាាំរអូាចា ការ 
របកួតរបមជ្ងតិចជាមួ្យអាកទិញនផសងនទៀត។ នលើសពីន េះនទៀត កសិករនៅនខតតរពេះវហិារ ា ទាំននរ 
កាែ យជាអាកមដលា ដី ា្ំ នដ្ឋយសារមតពួកនគភាគនរចើ រស់នៅនលើដីនរពមដលនទើបមតសាែ តលមីៗ។ 

 ការន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោរបស់រកុម្ហ ុ អងេរអាាំរូ ហាក់ដូចជាគាំរូមដលទទួលបា  
នជាគជ័្យមួ្យសរាប់ទសស ៈទ របស់រាជ្រដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាកាុងការន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោ។ 
នទេះជាោ៉ាងណ្ត រកុម្ហ ុ អងេរអាាំរ ូ ក៏បា វ ិិនោគនលើការខិតខាំរបឹងមរបងោ៉ាងស ធឹកសនធ ប់ កាុង 
ការបនងេើតកម្មវ ិ្ ីន េះ។ នលើសពីន េះនៅនទៀត រកុម្ហ ុ អងេរអាាំរូ នលើរគប់ចាំណុចទាំងអស់ជា 
រកុម្ហ ុ មួ្យមដលា ការរគប់រគងលែ។ នទេះបីជា កម្មវ ិ្ ីន េះផគត់ផគង់បា មតមួ្យភាគតូចន ទាំហាំ 
របចាាំឆ្ា ាំ របស់រកុម្ហ ុ ក៏នដ្ឋយវាហាក់ដូចជានៅា លទធភាពខពស់កាុងការពរងីកបម ាម្របស់រកុម្ 
ហ ុ នទៀត។ 

តារាងទី ៥ ៖ សាជិ្កកម្មវ ិ្ ីកសិកម្មតាម្កិចចស ោរបស់រកមុ្ហ ុ អងេរអាាំរ ូ

 
នឈាម េះ 

 
នភទ 

 
អាយុ 

 
ទាំហាំរគសួារ 

ទាំហាំដីជាប់ 
កិចចស ោ 
(ហត) 

របាក់ចាំណូល 
ឆ្ា ាំ២០០៥ 
(ដុោែ រ) 

អិុ  នសតើង ស្រសី ៤៥ ១១ ៧,៥ ២.១២៥ 
ផុង សុភី ស្រសី ២៨ ៤ ៥,០ ១.៧៨០ 
 ី សុខុម្ ស្រសី ៥១ ៥ ២,៥ ១.៦២៥ 
តី  ីម្ ស្រសី ៥០ ៤ ៤,០ ៣២៥ 
សយ ឃ្លង ស្រសី ៣៣ ៣ ៣,៥ ៨៧៥ 
យ៉ាុង សុគ្ន  របុស ៣៧ ៦ ២,០ ៦២០ 
កង រ ាំដួល របុស ៣៨ ១១ ១,០ ៣២៤ 
វា៉ា សាវា៉ាង ស្រសី ៦២ ៤ ២,០ ២៥០ 
សុត បា៉ា  របុស ៣១ ៤ ២,៥ ១.៧៥០ 
សយ នរឿង ស្រសី ៤០ ៦ ១,៥ ១.២៤០ 
ដួង ខ្ន  ស្រសី ៥២ ៤ ២,០ ៧៩៤ 
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នម្៉ា នសឿម្  របុស ៣០ ៤ ២,៥ ៩៣៤ 
ចា ់ វា៉ា ់លី  ស្រសី ៤៨ ៦ ២,០ ១.៧៥០ 
យីម្ ណ្តាំង ស្រសី ៥៧ ៦ ៣,០ ១.៧៥០ 
ឈុ  នអង ស្រសី ៤៨ ៦ ១,០ ៥៩៧ 

 

៥.២ កសិកម្មស្រសូវតាម្កិចចស ោពាក់កណ្តត លផែូវការ រកមុ្ហ  ុអងគរកសិកម្មរងុនរឿង 
 អងគរកសិកម្មរងុនរឿងបា កិ ស្រសូវនៅកាុងរបនទសកម្ពុជាចាប់តាាំងពីឆ្ា ាំ ២០០០ បញ្ជ ក់ថា 
ជានរាងា៉ា សីុ មួ្យ កាុងចាំនណ្តម្នរាងា៉ា សីុ មដលន្វើរបតិបតដិការកិ ស្រសូវ យូរជាងនគបាំផុតនៅកាុង 
របនទសកម្ពុជា។ រកុម្ហ ុ រតូវបា សាគ ល់ថា ជាអាកនផដើម្គាំ ិតន ការន្វើកសិកម្មស្រសូវតាម្កិចចស ោ 
នៅកាុងរបនទសកម្ពុជា នដ្ឋយបា ចាប់នផតើម្កម្មវ ិ្ ីន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោ មុ្ នពលដាំនណើ រការ 
នរាងា៉ា សីុ កិ ស្រសូវរបស់ខែួ នៅនទៀត។ អងគរកសិកម្មរងុនរឿងា របវតតិនផ្លដ តជាពិនសសនលើការ 
ទិញ  ិងកិ ស្រសូវពូជ្ជាក់ោក់ន ស្រសូវរកអូប នឈាម េះនងម្ែិេះ។ មុ្ នពលរកុម្ហ ុ រតូវបា បនងេើត 
ន ើង សាា ប ិករបស់អងគរកសិកម្មរងុនរឿងបា ស្រសាវរជាវ  ិងបា បាំមបកពូជ្ស្រសូវនងម្ែិេះនចញពី 
ពូជ្រាប់រយមដលរតូវបា នគដ្ឋាំដុេះនៅកាុងស្រសុក  ិងដ្ឋាំដុេះនរៅផែូវការនៅកាុងរបនទសកម្ពុជា។ នរកាយ 
ម្ក ការចង់បា  ិងតនម្ែា៉ាកន ស្រសូវនងម្ែិេះបា នកើ ន ើង នហើយា នរាងា៉ា សីុ កិ ស្រសូវនផសង 
នទៀតបា ពោោម្ន វ្ើទីផារផលិតផលរបស់ពួកនគជានងម្ែិេះមដរ។ កាុងបាំណងការពារា៉ាករបស់ 
ខែួ   ិងមិ្ រពួយបារម្ានលើសតង់ដ្ឋរគុណភាពទបជាងនរាងា៉ា សីុ កិ នផសងនទៀតនៅឆ្ា ាំ ២០១២ 
រកុម្ហ ុ បា ទទួលសិទធិផ្លត ច់មុ្ខពីរកសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា នដើម្បីដ្ឋក់នឈាម េះអងេរនងម្ែិេះរបស់ 
ខែួ ។ 

 កម្មវ ិ្ ីន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោរបស់រកុម្ហ ុ អងគរកសិកម្មរងុនរឿង មផែកនលើគាំរអូ តរការ ី
មដលរកុម្ហ ុ ា ការនរៀបចាំកិចចស ោផែូវការជាមួ្យអ តរការជីានរចើ  មដលអាកទាំងននេះបនា ប់ម្ក 
នៅចុេះកិចចស ោនរៅផែូវការជាមួ្យកសិករជានរចើ ។ អាករគប់រគងរបស់រកុម្ហ ុ បា  ិោយថា 
កសិករបា របាណ ៥០.០០០ រគួសារ កាំពុងន្វើការជាមួ្យ "សាគម្កសិកម្មអងគរ" ប៉ាុម ត រកុម្ហ ុ  
មិ្ បា រកាការកត់រតាសាជិ្កភាពនៅករមិ្តថាា ក់ ុាំនទ នហើយដូចការព យល់ដូចខ្នងនរកាម្ 
កសិករ ទាំងន េះភាគនរចើ ឈប់ា ទាំនក់ទាំ ងជាមួ្យ អងគរកសិកម្មរងុនរឿងនទៀតនហើយ។ 
រកុម្ហ ុ  បា បនងេើតសាគម្ ុាំនដើម្បីជួ្យពរងឹងកិចចស ោ។ សាគម្ ុាំ ិមួ្យៗ ា របធា ាា ក់ 
អ ុរបធា ាា ក់  ិងរបធា ភូមិ្។ របធា   ិងអ ុរបធា  រតូវបា បណតុ េះបណ្តត លនដ្ឋយរកុម្ហ ុ  
នដើម្បីយល់ពីបនចចកនទសមូ្លដ្ឋា   ន ការន្វើកសិកម្មសររីាងគ  ិងការន្វើកសិកម្មស្រសូវនងម្ែិេះ។ 
អងគរកសិកម្ម រងុនរឿងបញ្ជូ  នគ្នល នោបាយរបស់ខែួ តាម្រយៈសាគម្  ិងផតល់នសវាផសពវផាយ 
តាម្រយៈ ភាា ក់ងាររបស់ខែួ ។ 

 នៅកាុងកម្មវ ិ្ ីន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោរបស់រកុម្ហ ុ អងគរកសិកម្មរងុនរឿង រកុម្ហ ុ រគប់ 
រគងការមចកចាយពូជ្ស្រសូវនងម្ែិេះតាម្រយៈ "កម្ចី" ដល់សាជិ្កសាគម្កសិកម្មអងគរ  ិងធាន 
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តនម្ែទបបាំផុត ៥០០ នរៀល/គ.ក សរាប់ស្រសូវនងម្ែិេះ (សាគ ល់តនម្ែទបបាំផុតមិ្ ា ការផ្លែ ស់បតូរ 
ចាប់តាាំងពីនពលចាប់នផតើម្កម្មវ ិ្ ីមដលា រយៈនពលជាង ១៥ ឆ្ា ាំម្កនហើយ)។ រកុម្ហ ុ ផតល់ពូជ្ 
នងម្ែិេះចាំ ួ  ៤០ គ.ក សរាប់មស្រសទាំហាំ ១ ហិកតា។ ពូជ្នងម្ែិេះរតូវបា ផលិតន ើងវញិ មដល 
ទិញពីកសិករនជ្ឿទុកចិតតបាំផុតរបស់រកុម្ហ ុ ។ កាុងអាំ ុងនពលរបមូ្លផល មខវចិឆិកា ដល់ មខ្ាូ 
រកុម្ហ ុ អងគរកសិកម្មរុងនរឿង ទិញស្រសូវនងម្ែិេះពីកសិករ មដលបា តរម្ូវឱយបង់របាក់សរាប់ដឹក 
ស្រសូវនៅឱយនរាងា៉ា សីុ ។ រកុម្ហ ុ ន្វើការ "កាត់" ទបបាំផុតន ទម្ៃ ់ស្រសូវមដលនសមើរ ឹងកម្ចីពូជ្ជា 
សាំណងសរាប់ពូជ្ស្រសូវមដលបា ផតល់ឱយ។ កសិករ មដលមិ្ បា លក់ស្រសូវរបស់ខែួ នៅឱយ 
រកុម្ហ ុ  រតូវសងនលែពូជ្មដលពួកនគបា ទទួល។ នទេះជាោ៉ាងណ្ត ម្កដល់នពលន េះតាាំងពីា  
ស្រសូវនងម្ែិេះនរចើ  របការន េះមិ្ រតូវបា នគពរងឹងនទៀតនទ។ នលើសពីន េះនទៀត នៅនពលរបមូ្ល 
ផលរកុម្ហ ុ អងគរកសិកម្មរងុនរឿងបង់កនរម្នជ្ើងសារ ២០ នរៀល/គ.ក ន ស្រសូវរបស់សាជិ្ក     
សាគម្កសិកម្មអងគរនៅឱយ នម្ ុាំផ្លា ល់ជាលាូរ ឹងការខិតខាំរបឹងមរបងរបស់គ្នត់ កាុងការនរៀបចាំ 
កសិករកាុង ុាំ។ 

 រកុម្ហ ុ អងគរកសិកម្មរុងនរឿងបា កាំណត់ថា កសិករមិ្ គួរនរបើថាា ាំសាែ ប់សតវលែិត  ិងជី្ 
គីមី្នទ ប៉ាុម ត រកុម្ហ ុ មិ្ បា បញ្ជ ក់ផ្លា ល់នលើផលិតផលរបស់ខែួ ថាជាផលិតផលសររីាងគ ឬមិ្  
នរបើសារធាតុគីមី្នទ នហើយា ការរតួតពិ ិតយតិចតួចនលើការនរបើរបាស់ពិតរបាកដន សារធាតុគីមី្ 
ពីនរពាេះគ្នម  ការតាម្ដ្ឋ នដ្ឋយផ្លា ល់នលើការនរបើរបាស់របស់ពួកនគ។ រកុម្ហ ុ ន េះា របវតតិនផ្លត ត 
ជាសាំខ្ន ់នលើការទិញម្កពីនខតតកាំពង់សពឺ ប៉ាុម តរកុម្ហ ុ ក៏ទិញម្កពីនខតតជិ្តខ្នងនផសងនទៀតមដរ។ 
ដីមួ្យភាគ ា្ំន នខតតកាំពង់សពឺ គឺជាខពង់រាបខពស់មដលជាកម ែងមដលជាលកេខណឌ ដ្ឋាំដុេះលែសរាប់ 
របនភទស្រសូវផ្លេ ម្ែិេះ។ នដ្ឋយសារធារាសាស្តសដនៅកាុងនខតតា ករមិ្ត មដលកសិករនសាើរមតទាំងអស់ 
អាចន្វើបា មតស្រសូវវសាមួ្យរដូវមតប៉ាុនណ្តណ េះ។ 

 កាុងរយៈនពលជាង ១៥ ឆ្ា ាំម្កនហើយ ការដ្ឋាំដុេះរបនភទស្រសូវនងម្ែិេះរបស់រកុម្ហ ុ អងគរ 
កសិកម្មរងុនរឿងបា ពរងីកោ៉ាងខ្នែ ាំង។ អាករគប់រគងរកុម្ហ ុ បា ឱយដឹងថា ស្រសូវនងម្ែិេះរបាណ 
១០០.០០០ នៅ ២០០.០០០ នតា  រតូវបា ផលិតជានរៀងរាល់ឆ្ា ាំ។ បចចុបប ាន េះរកុម្ហ ុ អងគរ 
កសិកម្មរងុនរឿង មិ្ ា ្ ធា នដើម្បីទិញស្រសូវនងម្ែិេះមដលផលិតន ើង នដ្ឋយសាជិ្ក សាគម្ 
កសិកម្មអងគរទាំងអស់នទ។ នដ្ឋយសាព ្នលើរបកួតរបមជ្ងសរាប់ស្រសូវា ការនកើ ន ើង នហើយ 
រកុម្ហ ុ  អងគរកសិកម្មរងុនរឿងបា ពរងីកសម្តាភាពកិ ន នរាងា៉ា សីុ របស់ខែួ  រកុម្ហ ុ មិ្ អាច 
រកាការន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោ នដ្ឋយមផែកនលើមខសសងាវ ក់ផគត់ផគង់បា ន ើយ។ នដើម្បីឱយ 
របតិបតដិការរបស់ខែួ នៅរលូ  នហើយនដ្ឋយសារមតការរកាកម្មវ ិ្ ីន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោនៅ 
នរៅផែូវការកា ់មត ា្ំសមុគសាម ញ  ិងគ្នម  ការនរៀបចាំ គឺស្រសូវមដលបា កិ របមហលមតពាក់កណ្តត ល 
ប៉ាុនណ្តណ េះមដលជានងម្ែិេះ។ រកុម្ហ ុ អងគរកសិកម្មរងុនរឿងបា៉ា  ់របាណថា ា ស្រសូវរបមហលមតដប់ 
ភាគរយប៉ាុនណ្តណ េះ មដលបា ទិញតាម្រយៈកម្មវ ិ្ ីន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោ នហើយចាំ ួ នៅសល់ 
ទិញពីឈមួញ  ិងអាករបមូ្ល។ សូម្បីមតស្រសូវនងម្ែិេះភាគនរចើ  ឥ ូវន េះក៏ទិញពីឈមួញ  ិងអាក 
របមូ្លទិញជាជាង តាម្រយៈកម្មវ ិ្ ីន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោ។ 
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 រកុម្ទីរបឹកាបា ជួ្បជាមួ្យកសិករចាំ ួ  ១៤ នក់ ន  "សាគម្កសិកម្មអងគរ" នៅកាុង 
ភូមិ្ចាំ ួ ពីរ។ ភូមិ្ទាំងពីរន េះនៅកាុង ុាំរពេះមស្រស ស្រសុកឧដុងគ នខតតកាំពង់សពឺ។ រកុម្ទីរបឹកាបា  
ជួ្បជាមួ្យកសិករនៅកាុង ភូមិ្កាលអូ ចាំ ួ  ១០ នក់  ិងកសិករចាំ ួ  ៤ នក់ នៅកាុងភូមិ្រតពាាំង 
សមងេ។ កាុងចាំនណ្តម្កសិករទាំងអស់ គ្នម  អាកណ្តាា ក់ ិោយថា ពួកនគា បែង់កម្មសិទធដីនទ។ 
ការកា ់កាប់ដីសរបុរបស់កសិករទាំង ១៤ នក់ ា ចាប់ពី ៤ ហិកតា ចុេះម្ករតឹម្ ១ ហិកតា។ 
ដីមដលនរបើនដើម្បីន្វើស្រសូវនងម្ែិេះា ចននែ េះ ២-៣ ហិកតា ម្ករតឹម្ក ែេះហិកតា។ រកុម្ទីរបឹកាបា  
ជួ្បជាមួ្យស្តសតីជាកសិករចាំ ួ របាាំបីនក់។ ទសស ៈនលើថានតើរកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្មចូលចិតតន វ្ើ 
ការជាមួ្យបុរសជាង ឬស្តសតីជាងា ការោយ ាំគ្នា  កសិករស្តសតីទាំងអស់ ិោយថា នពញចិតតស្តសតី 
ជាង នហើយកសិករបុរសបា  ិោយថា ពួកនគបា ន្វើការនរចើ នសាើរមតទាំងអស់ ឬ ថាមិ្ សាំខ្ន ់។ 
គ្នម  កសិករណ្តាា ក់ ិោយថា ចង់ឱយកូ របស់ពួកនគកាែ យជាកសិករនទ ប៉ាុម តកសិករមួ្យចាំ ួ  
មិ្ រ ាំពឹងថាពួកនគ ឹងា ជ្នរម្ើសនផសងនទៀតនទ។ 

 កសិករភូមិ្កាលអូរ បា ចាប់នផតើម្កិចចស ោជាមួ្យ រកុម្ហ ុ អងគរកសិកម្មរងុនរឿងនៅ ឆ្ា ាំ 
២០០០។ ករមិ្តន ការនជ្ឿទុកចិតតគ្នា នៅវញិនៅម្កខពស់រតូវបា នកើតន ើងរវាង អងគរកសិកម្ម 
រងុនរឿង របធា សហគម្ ៍  ិងកសិករកាុងភូមិ្។ ស្រសូវបា ពីសហគម្ ៍ន េះរតូវបា នរជ្ើសយក 
 ិងរកាទុកសរាប់ការមចកចាយជារគ្នប់ពូជ្ដល់កសិករនផសងនទៀត របស់រកុម្ហ ុ អងគរកសិកម្ម 
រងុនរឿង។ កាុងចាំនណ្តម្កសិករកាុងភូមិ្អស់ កសិករទាំង ១០០ រគួសារ ន វ្ើស្រសូវនងម្ែិេះ ជាប់កិចច 
ស ោ។ របមហលជា ៧០% ន ផលិតកម្មស្រសូវគឺនងម្ែិេះ នហើយនៅសល់ ៣០% គឺរបនភទស្រសូវ 
សរាប់ទុកហូបកាុងរគួសារ។ កសិករបនងេើតបា ជាសហគម្ ៍មូ្លដ្ឋា   នដើម្បីន្វើការជាមួ្យ 
រកុម្ហ ុ  អងគរកសិកម្មរងុនរឿង នរកាម្ការដឹកនាំរបស់របធា  ុាំ។ របធា  ុាំរពេះមស្រស នោក ខូយ 
ហ ុ  មដលរស់នៅកាុង ភូមិ្កាលអូរ រគប់រគងកសិករសរបុចាំ ួ  ១៨ ភូមិ្នផសងគ្នា មដលន វ្ើ 
ស្រសូវនងម្ែិេះ សរាប់ រកុម្ហ ុ អងគរកសិកម្មរងុនរឿងមដរ។ គ្នត់បា  ិោយថាឮគ្នត់មិ្ ា  
មផ ការនដើម្បីចុេះនឈាម េះ សហគម្ ៍នៅរកសួង កសិកម្ម រុកាេ របាញ់  ិងន សាទ 
នដើម្បីកាែ យជាសហករណ៍ កសិកម្មនទ។ កាុងឆ្ា ាំ២០១៥ កសិករភូមិ្កាលអូររកចាំណូលបា  
របាណជា ១.៥០០ នរៀល/គ.ក សរាប់ស្រសូវ មដលបា បញ្ជូ  នៅលក់នៅនរាងា៉ា សីុ កិ ស្រសូវរបស់ 
រកុម្ហ ុ អងគរកសិកម្មរុងនរឿង។ ចាប់តាាំងពីឆ្ា ាំ២០១៥ ម្កការទូទត់រតូវបា ន្វើន ើងនដ្ឋយផ្លា ល់ 
តាម្រយៈ្នគ្នរនអសីុលីដ្ឋ សាខ្នស្រសុកឧដុងគមដលនៅជិ្តភូមិ្។ រកុម្ហ ុ អងគរកសិកម្មរងុនរឿង 
នចញវក័ិយប័រតនៅឱយកសិករមដលពួកនគនរបើនដើម្បីជាសាែ ងកាុងការនបើករបាក់របស់ខែួ ពី ្នគ្នរ។ 
កសិករបា រាយការណ៍ថាពួកនគនពញចិតតជាមួ្យ ឹងរបព័ ធន េះ ពីនរពាេះវាា សុវតាិភាពខពស់។ 
កសិករបា រាយការណ៍ថា ទិ ាផលជាម្្យម្គឺ ពីរនតា /ហិកតា។ 

 កសិកររបាណ ៥០ រគួសារនៅភូមិ្រតពាាំងសមងេ មដលា ចាៃ យរបមហលជា ៥គ.ម្ ពី 
ភូមិ្កាលអូរ បា ចាប់នផតើម្ដ្ឋាំដុេះស្រសូវនងម្ែិេះនៅកាុងឆ្ា ាំ ២០១១ ជាមួ្យរកុម្ហ ុ  អងគរកសិកម្មរងុ 
នរឿង។ ទិ ាផលកាុងឆ្ា ាំ ២០១៤ មិ្ លែ។ នៅនពលមដលកសិករកាុងភូមិ្យកស្រសូវនៅលក់នៅនរាង 
ា៉ា សីុ កិ ស្រសូវរបស់រកុម្ហ ុ  អងគរកសិកម្មរងុនរឿង ពួកនគបា ខកចិតត នរពាេះរកុម្ហ ុ បា កាត់ ៣០ 
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គ.ក/នតា  (៣%) នដ្ឋយសារមតរកុម្ហ ុ អងគរកសិកម្មរងុនរឿងថា ពួកនគបា រកន ើញជ្ម្ៃឺមួ្យ 
ចាំ ួ ។ សរាប់រដូវដ្ឋាំដុេះឆ្ា ាំ ២០១៥ កសិករនៅមតន វ្ើកិចចស ោជាមួ្យ រកុម្ហ ុ អងគរកសិកម្មរងុ 
នរឿង  ិងទទួលបា ស្រសូវពូជ្សរាប់ការដ្ឋាំដុេះដមដល។ នទេះជាោ៉ាងណ្ត នៅនពលរបមូ្លផល 
ពួកនគា ការសាា ក់នសាើរកាុងការដឹកស្រសូវនៅលក់នៅរកុម្ហ ុ អងគរកសិកម្មរងុនរឿង នដ្ឋយខ្នែ ច រកុម្ 
ហ ុ កាត់ស្រសូវរបស់ពួកនគនទៀត។ កសិករក៏បា រាយការណ៍ម្ករកុម្ទីរបឹកាផងមដរថា ពួកគ្នត់ 
រតូវបា របធា ភូមិ្របាប់ថាតនម្ែស្រសូវនងម្ែិេះរបស់រកុម្ហ ុ អងគរកសិកម្មរងុនរឿង បា ធាែ ក់នលែម្ក 
នៅរតឹម្មត ១.២៨០ នរៀល/គ.ក ប៉ាុនណ្តណ េះ។ កសិករខកចិតតជាមួ្យ ឹងតនម្ែន េះ នហើយបា សនរម្ច 
ចិតតលក់នៅឱយឈមួញមួ្យកាុងតនម្ែ ១.២០០ នរៀល/គ.ក ពីនរពាេះថារបសិ នបើពួកនគយកនៅលក់នៅ 
រកុម្ហ ុ  ពួកនគ ឹងរតូវចាំណ្តយ នលើការដឹកជ្ញ្ជូ   ៥០.០០០ នរៀល/នតា នទៀត។ កសិករ 
ភូមិ្រតពាាំង សមងេអស់ទាំ ុកចិតតនៅនពលមដលពួកនគទទួលដាំណឹងពីរកុម្ទីរបឹកាថា រកុម្ហ ុ អងគរ 
កសិកម្មរងុនរឿងបា ឱយនលែ ១.៥០០ នរៀល/គ.ក កាុងរដូវរបមូ្លផលឆ្ា ាំ២០១៥។ កសិករទាំងន េះ 
បា  ិោយថា ពួកនគបា មឆកតនម្ែជាមួ្យអាកភូមិ្កាលអូរ មដលបា បញ្ជ ក់របាប់ ូវ តនម្ែខុសគឺ 
១.២៨០ នរៀល/ គ.ក។ នគសាគ ល់ថា របធា ភូមិ្រតពាាំងសមងេ គឺជាកូ របសាររបស់នោក ខូយ ហ ុ  
របធា  ុាំរពេះមស្រស មដលរស់នៅកាុងភូមិ្កាលអូរ។ របធា  ុាំា សាច់ញាតិាា ក់ មដលជាឈមួញ 
ទិញស្រសូវពីកសិករ នដើម្បីលក់ឱយរកុម្ហ ុ អងគរកសិកម្មរងុនរឿង។ កសិករនៅកាុងភូមិ្មួ្យចាំ ួ នផសង 
នទៀតក៏លក់បា តនម្ែរតឹម្មត ១.២០០ នរៀល/គ.ក ផងមដរ។ 

 គ្នម  កសិករណ្តាា ក់បា  ិោយថាពួកនគខចីរបាក់ពីសាា ប័ មី្រកូហិរញ្ញវតាុ នដើម្បីបនងេើ  
ផលិតកម្មរបស់នគនទ នលើកមលងមតនោក រស់ នៅ នៅភូមិ្កាលអូរ មដលគ្នត់បា យករបាក់កម្ចី 
ចាំ ួ  ១០.០០០ ដុោែ រ មដលា ការរបាក់ ១.៥% កាុងមួ្យមខ។ របាក់កម្ចីន េះ គ្នត់នរបើសរាប់ 
ទិញស្រសូវនងម្ែិេះរបាណ ៣០ នតា  ពីកសិករនផសងនទៀតកាុងតនម្ែ ១.៤០០ នរៀល/គ.ក នហើយ 
បនា ប់ម្ក គ្នត់លក់នៅឱយរកុម្ហ ុ អងគរកសិកម្មរងុនរឿងកាុងតនម្ែ ១.៥០០ នរៀល/គ.ក នដ្ឋយយក 
ចាំនណញ ១០០ នរៀល/គ.ក ដកចាំណ្តយនលើការដឹកជ្ញ្ជូ  ។ នដ្ឋយសាររបាក់ចាំនណញរបស់គ្នត់ 
បា តិចតួចបាំផុត ដូចបា នរៀបរាប់ន េះ នហើយដូចបា បាំភែឺរបស់អាកភូមិ្រតពាាំងសមងេថា តាម្ពិត 
គ្នត់បា ទិញស្រសូវកាុងតនម្ែ ១.២០០ នរៀល/គ.ក។ 

 អាករគប់រគងរកុម្ហ ុ អងគរកសិកម្មរងុនរឿងទទួលសាគ ល់ថា កម្មវ ិ្ ីន្វើកសិកម្មតាម្កិចច 
ស ោរបស់រកុម្ហ ុ ា ការលាំបាក  ិងរគប់រគងមិ្ បា លែ។ បចចុបប ាន េះ រកុម្ហ ុ កាំពុងដាំនណើ រ 
ការអ ុវតតរបព័ ធរគប់រគងព័ត៌ា  នដើម្បីន្វើការតាម្ដ្ឋ   ិងរតួតពិ ិតយកសិករ សាគម្កសិកម្ម 
អងគរ។ នតើរបព័ ធន េះអាចឱយរកុម្ហ ុ  បនញ្ជ ៀស ូវឧបទាវនហតុដូចមដលរកុម្ទីរបឹកាបា រកន ើញ 
នៅកាុងភូមិ្រតពាាំងសមងេបា  ឬមិ្ បា នគនៅចាាំនម្ើលនទៀត។ បញ្ា ន េះអាចនកើតន ើងបា  គឺនដ្ឋយ 
សារមតកងវេះភសតុតាងនលើវ ិ្ ីសាស្តសតនរៅផែូវការ បចចុបប ារបស់រកុម្ហ ុ អងគរកសិកម្មរងុនរឿងចាំនពាេះ 
ការន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោ។ វាទម្ទរឱយបងាា ញថា កសិករកាុងភូមិ្រតពាាំងសមងេបា នបាក 
របាស់នលើកិចចស ោរបស់ខែួ ជាមួ្យ ឹងអងគរកសិកម្មរងុនរឿង។ នទេះជាោ៉ាងណ្ត នៅកាុងការ 
ការពារខែួ នគ ពួកនគបា ន្វើដូនចាេះនដ្ឋយសារមតពួកនគនជ្ឿថា ពួកនគអាចខ្នតបង់របាក់ របសិ នបើ 
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ពួកនគដឹកស្រសូវនៅលក់នៅរកុម្ហ ុ អងគរកសិកម្មរងុនរឿង។ គាំរអូ តរការនី ការន្វើកសិកម្មតាម្កិចច 
ស ោគួបផសាំ ឹងវ ិ្ ីសាស្តសត ា ភាព្ូររលុងរបស់រកុម្ហ ុ កាុងការតាម្ដ្ឋ  បា រារាាំង ូវលាំហូរ 
ព័ត៌ា រគប់រគ្ន ់  ិងអាចនជ្ឿទុកចិតតដល់កសិករ នាំឱយា នរគ្នេះថាា ក់ទាំងរកុម្ហ ុ អងគរកសិកម្ម 
រងុនរឿង  ិងទាំងកសិករកាុងភូមិ្រតពាាំងសមងេ។ 

តារាងទី ៦ ៖ សាជិ្កកម្មវ ិ្ ីកសិកម្មតាម្កិចចស ោរបស់ អងគរកសិកម្មរងុនរឿង 

 
នឈាម េះ 

 
នភទ 

 
អាយុ 

 
ទាំហាំរគសួារ 

ទាំហាំដីជាប់ 
កិចចស ោ 
(ហិកតា) 

របាក់ចាំណូល 
ឆ្ា ាំ២០០៥ 
(ដុោែ រ) 

ខូវ ហ ុ  របុស ៦២ ៧ ២,០ ១.៥០០ 
រស់ នៅ របុស ៣៨ ៦ ៣,០ ២.០៦២ 
រ ិ សុខ្ន របុស ៥០ ៨ ១,៥ ១.១២៥ 
 ីម្ ផ្ល  ស្រសី ៦៥ ៦ ២,៥ ១.៨០០ 
អា  រ ៉ាមុ្ ស្រសី ៦២ ៧ ៣,០ ១.៦៨៧ 
ោយ អ  ស្រសី ៧០ ៣ ១,០ ៧៥០ 
រស់ រ ៉ា  ស្រសី ៤០ ៤ ១,០ ៧៥០ 
នៅ៉ា នង ស្រសី ៥៤ ៦ ១,២ ៩៣៧ 
នហង  ុ  របុស ៧២ ៥ ១,៥ ១.២០០ 
ចិ  នលង ស្រសី ៧០ ២ ០,៧ ៤៥០ 
នផត រគី * ស្រសី ៣៩ ៥ ០,៥ N/A 

យ៉ាុម្ នៅ៉ា * របុស ៣៧ ៤ ១,០ N/A 

នា៉ាយ ហាក់ * ស្រសី ៤៨ ៦ ១,៣ N/A 

នា៉ាយ នហង * ស្រសី ៤៥ ៥ ០,៥ N/A 

* កសិករភូមិ្រតពាាំងសមងេ 
 

៥.៣ ការអភិវឌ្ឍគាំរលូមីសរាប់កសិកម្មស្រសូវតាម្កិចចស ោរបស់រកមុ្ហ  ុនហាគ នដ រា៉ាយស៍ 
 នហាគ នដ រា៉ាយស៍ គឺជានរាងា៉ា សីុ កិ ស្រសូវ  ិងអាកនាំនចញអងេររបស់កម្ពុជា ា ជ្ាំនញ 
កាុងការផលិតអងេរផ្លេ ម្ែិេះា គុណភាពខពស់។ រកុម្ហ ុ ន េះរតូវបា បនងេើតន ើងកាុងឆ្ា ាំ ២០០៨ 
នដ្ឋយា ការគ្នាំរទដាំបូងពីសាា ប័ អភិវឌ្ឍ ៍ហិរញ្ញវតាុរបស់ របនទសបារាាំងរបូបា៉ា កូ (Proparco)។ 
រកុម្ហ ុ នហាគ នដ រា៉ាយស៍ រតូវបា បនងេើតន ើងកាុងនគ្នលបាំណងជួ្យជ្ាំរញុវស័ិយកិ ស្រសូវ  ិងនាំ 
នចញអងេររបស់កម្ពុជា។ បចចុបប ាន េះ រកុម្ហ ុ ា សម្តាភាពមកនចាអងេរជាង ២០០.០០០ នតា /ឆ្ា ាំ 
នហើយា បុគគលិកចាំ ួ  ៣៥០ នក់។ រកុម្ហ ុ នហាគ នដ រា៉ាយស៍នាំនចញអងេរនៅជុ្ាំវញិពិភពនោក 
ជាពិនសសនៅសហភាពអឺរ ៉ាបុ។ តាម្រយៈរបវតតិរបតិបតតិការរបស់វា រកុម្ហ ុ នហាគ នដ រា៉ាយស៍ បា  
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នផ្លត តនលើការទិញស្រសូវតាម្រយៈបណ្តត ញផគត់ផគង់មដលនជ្ឿទុកចិតត មដលរបមូ្លទិញពីកសិករ។ 
នៅឆ្ា ាំ ២០១៤ រកុម្ហ ុ បា ផតួចនផតើម្កម្មវ ិ្ ីន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោរបស់ខែួ ជានលើកដាំបូង។ 

 គាំរសូរាប់ការន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោរបស់រកុម្ហ ុ នហាគ នដ រា៉ាយស៍ គឺការន្វើការជា 
នដគូជាមួ្យសហករណ៍កសិកម្មចាំ ួ បី៖ សហករណ៍កសិកម្មកាំពង់របាសាទ នៅនខតតកណ្តត ល 
(ភាគនរចើ ន សាជិ្ករបស់ខែួ  មដលបា ចូលរមួ្នៅកាុងការន វ្ើកសិកម្មតាម្កិចចស ោជាមួ្យ 
រកុម្ហ ុ នហាគ នដ រា៉ាយស៍ គឺនៅកាុងស្រសុកបាធាយ នខតតកាំពង់ចាម្) សហករណ៍កសិកម្មជ័្យជ្ាំ េះ 
នៅនខតតកាំពង់ឆ្ា ាំង  ិងសហករណ៍កសិកម្មស្រសណុកសុខមស ជ័្យ នៅនខតតតាមកវ។ រកុម្ហ ុ  
បា នផ្លត តនលើការអភិវឌ្ឍ  ិងពរងីកពូជ្មដលផតល់ទិ ាផលខពស់ន ស្រសូវផ្លេ ម្ែិេះមិ្ របកា ់រដូវ មដល 
នៅថា ពូជ្ផ្លេ រកវា៉ា ់ មដលរកុម្ហ ុ បា នាំចូលម្កពីរបនទសនវៀតណ្តម្។ នៅកាុងកម្មវ ិ្ ីន េះ 
រកុម្ហ ុ នហាគ នដ រា៉ាយស៍ បា ផតល់ពូជ្ស្រសូវ (១៥០ គ.ក/ហ.ត) ជាឥណទ ដល់កសិករនដ្ឋយផ្លា ល់។ 
កសិករទទួលបា តនម្ែនលរមួ្យគឺ ១.០២០ នរៀល/គ.ក នៅនពលរបមូ្លផលស្រសូវនសើម្ ដក ១០០ 
នរៀល/គ.ក ជាកនរម្នសវាសរាប់សហករណ៍កសិកម្ម ចាំនពាេះស្រសូវទាំងអស់មដលបា លក់នៅឱយ 
រកុម្ហ ុ នហាគ នដ រា៉ាយស៍។ កសិករ មដលមិ្ បា លក់ស្រសូវផ្លេ រកវា៉ា ់ទាំងអស់នៅឱយរកុម្ហ ុ  
នហាគ នដ រា៉ាយស៍ ឹងរតូវពិ ័យតាម្រយៈនលែ (តិចតួច) ចាំ ួ  ៦.០០០ នរៀល/គ.ក នលើបរាិណពូជ្ 
ស្រសូវមដលបា ផដល់ឱយពីដាំបូង។ 

 រកុម្ហ ុ នហាគ នដ រា៉ាយស៍ បា បនងេើតកម្មវ ិ្ ីន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោ នដ្ឋយា ការ 
គ្នាំរទរបស់ឧតដម្រកុម្របឹកានសដាកិចចជាតិ។ រកុម្ហ ុ ផតល់ការបណតុ េះបណ្តត លដល់កសិករនលើការ 
ដ្ឋាំពូជ្ស្រសូវផ្លេ រកវា៉ា ់។ រកុម្ហ ុ នហាគ នដ រា៉ាយស៍ តរម្ូវឱយកសិករទក់ទងម្ករកុម្ហ ុ បីនលៃមុ្  
នពលរបមូ្លផល។ នៅនពលរបមូ្លផល រកុម្ហ ុ ចុេះរបមូ្លស្រសូវនសើម្នៅតាម្មស្រស  ិងបនា ប់ 
ម្កន្វើឱយការទូទត់របាក់តាម្រយៈការនផាររបស់្នគ្នរនៅឱយសហករណ៍កសិកម្ម មដលា  
កសិករជាសាជិ្ក។ បនា ប់ម្ក សហករណ៍កសិកម្ម ឹងន វ្ើការទូទត់សាច់របាក់នៅឱយកសិករ។ 

 កសិករបា រាយការណ៍ថា ពួកនគនពញចិតតោ៉ាងខ្នែ ាំងជាមួ្យ ឹងកម្មវ ិ្ ីន្វើកសិកម្មតាម្ 
កិចចស ោរបស់រកុម្ហ ុ  នហាគ នដ រា៉ាយស៍  ិងជាពិនសសជាមួ្យ ឹងរបនភទពូជ្ស្រសូវ។ កសិករបា  
រាយការណ៍ ូវទិ ាផលចននែ េះពី ៤-៦ នតា /ហ.ត មដលខពស់ជាងទិ ាផល្ម្មតា មដលនរបើរបាស់ 
ពូជ្នផសងនទៀតនៅកាុងរបនទសកម្ពុជា។ នលើសពីន េះនទៀត កសិករបា ទទួលផលរបនោជ្ ៍ពីការ 
អាចរបមូ្លផលបា ចាំ ួ ពីរដងពីពូជ្ស្រសូវន េះ។ ខណៈមដលកសិករជា្ម្មតាអាចរករបាក់ 
ចាំណូលបា មត ៧០០ - ៧៥០ នរៀល/គ.ក សរាប់ស្រសូវនសើម្ រកុម្ហ ុ នហាគ នដ រា៉ាយស៍ បា ឱយនលែ 
១.០២០ នរៀល/គ.ក។ បរាិណពូជ្ស្រសូវផ្លេ រកវា៉ា ់ មដលនរបើក៏តិចជាងពូជ្ស្រសូវបុរាណ (១៥០ 
គ.ក/ហ.ត ន្ៀប ឹង ៣៥០ គ.ក/ហ.ត)។ ជាឧទហរណ៍ កសិករនៅកាុងសហករណ៍កសិកម្ម 
ជ័្យជ្ាំ េះ នៅកាុងនខតតកាំពង់ឆ្ា ាំង នម្ើលន ើញថាកម្មវ ិ្ ី ន េះា ភាពទក់ទញោ៉ាងខ្នែ ាំង។ នៅកាុង 
ដាំណ្តក់កាលដាំបូងរបស់កម្មវ ិ្ ីា មតកសិករ ១៨រគួសារ ប៉ាុនណ្តណ េះ បា ចូលរមួ្កាុងកម្មវ ិ្ ីន េះ 
នលើនផាដីសរបុ ៥៤ ហ.ត នដ្ឋយនរបើពូជ្ អស់ចាំ ួ  ១០.៨០០ គ.ក (២០០ គ.ក/ហ.ត) បា ទិ ាផល 
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ចាំ ួ  ២១៣ នតា ។ នៅកាុងដាំណ្តក់កាលទីពីរ ា កសិករចាំ ួ  ៥៤រគួសារ បា ចូលរមួ្នៅកាុង 
កម្មវ ិ្ ីនៅនលើនផាដីចាំ ួ  ១០៤,៦ ហ.ត។ មុ្ នពលមដលកម្មវ ិ្ ីរតូវបា ផ្លែ ក ា កសិករចាំ ួ  
២៥០រគួសារ បម ាម្នទៀតមដលចង់ចូលរមួ្។ ជាការបញ្ជ ក់បម ាម្នទៀតពីការចង់ចូលរួម្របស់ ពួកនគ 
ា កសិករបីនក់កាុង ចាំនណ្តម្កសិករ ១០នក់ មដលបា សាា ស ៍ បា រាយការណ៍ថា 
ពួកនគបា នដ្ឋេះបាំណុល នដើម្បីជួ្លដីបម ាម្នដើម្បីន្វើស្រសូវផ្លេ រកវា៉ា ់។ 

 បទពិនសា្ ៍របស់រកុម្ហ ុ នហាគ នដ រា៉ាយស៍ នលើការន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោ បងាា ញ 
 ូវបញ្ា របឈម្មដលវស័ិយកសិកម្មរបស់របនទសកម្ពុជាជាទូនៅជួ្បរបទេះ គឺការទទួលបា ពូជ្ 
មដលា គុណភាព។ ជាពិនសស ា ពូជ្ស្រសូវចាំ ួ ដប់មដលបា អ ុម័្ត  ិងចុេះបញ្ជ ីនៅកាុង 
របនទសកម្ពុជាបា អភិវឌ្ឍ ៍ន ើងកាុងនគ្នលបាំណងគ្នាំរទដល់ការផសពវផាយពូជ្ស្រសូវកាុងស្រសុក។ 
នៅចុងឆ្ា ាំ ២០១៥ រកុម្ហ ុ នហាគ នដ រា៉ាយស៍ រតូវបា បងេាំឱយផ្លែ កកម្មវ ិ្ ីន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោ 
របស់ខែួ  នដ្ឋយសាររកសួងកសិកម្ម រកុាេ របាញ់  ិងន សាទ បា រកន ើញថា ពូជ្ស្រសូវមដល 
កាំពុងនរបើននេះមិ្ ទ ់បា អ ុម័្តជាផែូវការនៅន ើយនទ។ 

 រកុម្ទីរបឹកាបា សាា ស ៍កសិករ ១០នក់ មដល៥នក់នៅកាុងនខតតកណ្តត ល  ិង ៥នក់ 
នទៀតនៅកាុងនខតតកាំពង់ឆ្ា ាំង មដលពួកនគធាែ ប់ជាសាជិ្កន កម្មវ ិ្ ីន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោរបស់ 
រកុម្ហ ុ នហាគ នដ រា៉ាយស៍។ កសិករទាំងអស់នៅនខតតកណ្តត ល បា រាយការណ៍ថា ពួកនគា បែង់ដី 
ប៉ាុម ត កសិករទាំងអស់នៅនខតតកាំពង់ឆ្ា ាំង បា រាយការណ៍ថា ពួកនគមិ្ ា បែង់ដីនទ។ កសិករ 
ភាគនរចើ បា រាយការណ៍ថា ពួកនគា ដីសរបុតិចជាងពីរហិកតា។ កសិករ ៧នក់ កាុងចាំនណ្តម្ 
ដប់នក់បា រាយការណ៍ថា ពួកនគមិ្ ចង់ឱយកូ របស់ពួកនគប តន្វើកសិកម្មនទ មដលកូ របស់ 
ពួកនគភាគនរចើ បា នចញនៅន្វើការងារនផសង។ នោក ជ័្យ សា ួ  មដលជារបធា សហករណ៍
កសិកម្មជ័្យជ្ាំ េះ នហើយគ្នត់ា ដីចាំ ួ របាាំបួ ហិកតា បា  ិោយថា គ្នត់ចង់ឱយកូ គ្នត់ប តការ
ងារកសិកម្ម ប៉ាុម តគ្នត់បា ទទួលសាគ ល់ថា កូ របស់គ្នត់មិ្ ចាប់អារម្មណ៍ ឹងរបរកសិកម្ម ន េះនទ។ 
កសិករភាគនរចើ មដលបា សាា ស ៍បា  ិោយថា រកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្មមិ្ ខវល់ 

នទេះជាពួកនគជាមួ្យបុរស ឬស្តសតី ឬថានគចង់ន្វើការជាមួ្យស្តសតីជាង។ គ្នម   រណ្តាា ក់បា ផតល់
នោបល់ថាពួកនគចង់ន្វើការជាមួ្យស្តសតីជាងនទ។ 

 កសិករជានរចើ  បា រាយការណ៍ថា បា ខចីរបាក់ពីមី្រកូហិរញ្ញវតាុ។ សាជិ្កបីនក់កាុង 
ចាំនណ្តម្របាាំនក់របស់សហករណ៍កសិកម្មជ័្យជ្ាំ េះ មដលបា សាា ស ៍ (រមួ្ា របធា   ិងពីរ 
នក់នទៀតមដលបា ជួ្លដីសរាប់កម្មវ ិ្ ីន េះ) បា រាយការណ៍ថា ពួកនគបា ខចីរបាក់សហករណ៍ 
កសិកម្មមដលា អរតាការរបាក់ ២,៨% កាុងមួ្យមខ។ នោក ថា  នៅ ា ដីមស្រសជាង ០,៨ ហ.ត 
បា ជួ្លដីចាំ ួ បីហិកតាបម ាម្នទៀតកាុងតនម្ែ ២០០ ដុោែ រ/ឆ្ា ាំ។ គ្នត់បា ខចីរបាក់ មដលា អរតា 
ការរបាក់របាាំភាគរយកាុងមួ្យមខ ពីអាកចងការរបាក់ឯកជ្ សរាប់បង់នលែជួ្លដី  ិងការចាំណ្តយ 
នផសងនទៀត។ 
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 កសិករមដលបា ចូលរួម្ កាុងកម្មវ ិ្ ីន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោរបស់រកុម្ហ ុ នហាគ នដ  រា៉ាយស៍ 
បា សមម្តង ូវការខកចិតតចាំនពាេះការផ្លែ កកម្មវ ិ្ ីន េះ។ ពួកគ្នត់មិ្ សូវដឹងពីនហតុផលមដល 
នាំឱយា ការផ្លែ កន េះនទ នហើយពួកគ្នត់ន្វើការបននា សរកុម្ហ ុ  នហាគ នដ រា៉ាយស៍ ។ ចាស់ណ្តស់ 
ទាំងកសិករ  ិងរកុម្ហ ុ នហាគ នដ រា៉ាយស៍សុទធមតបា ទទួលរបនោជ្ ៍ពីកម្មវ ិ្ ីន េះ។ ការផ្លែ កន េះ 
បងាា ញពីបញ្ា របឈម្មដលនទេះបីជារកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្ម ា្ំ  ិងា នជាគជ័្យអាចជួ្បរបទេះ 
នៅកម្ពុជានដ្ឋយសារបទបបញ្ញតតិមិ្ ចាស់ោស់ នហើយការអ ុម័្តជាផែូវការរតូវការរយៈនពលយូរ 
នពក ។ 

តារាងទី ៧ ៖ សាជិ្កកម្មវ ិ្ ីកសិកម្មតាម្កិចចស ោរបស់រកមុ្ហ ុ  នហាគ នដ រា៉ាយស៍ 

 
នឈាម េះ 

 
នភទ 

 
អាយុ 

 
ទាំហាំរគសួារ 

ទាំហាំដីជាប់ 
កិចចស ោ 
(ហត) 

របាក់ចាំណូល 
ឆ្ា ាំ២០០៥ (ដុោែ រ) 

ជា ជី្ម្ របុស ៥៤ ១២ ១,០ ១.៥៣០ 
ល  នៅ របុស ៤៨ ៥ ៣,៨* ៣.៨៧៦ 
តូច ណ  របុស ៥០ ៣ ០,៧ ៩៦៤ 
មញ៉ាម្ នពញ របុស ៤៥ ៥ ៤,០ ២.៥៥០ 
នសក សា  របុស ៣៨ ៤ ៣,០ ១.៨៨៧ 
ខ្ន ់ ស្រសី ិច ស្រសី ២០ ៦ ៣,០* ៣.២៥០ 
ស្រសី សាវា៉ា  ស្រសី ៤០ ៥ ១,០* ១.៥០០ 
អុង ហម្ របុស ៤៦ ៨ ២,៥ ១.៧៥០ 
ជ័្យ សាលួ  របុស ៤៧ ៨ ៧,០ ១០.៧៥០ 
វ ៉ាងុ សាំអុល របុស ៤៨ ៧ ០,៨ ១.២៥០ 

* ដីជួ្ល 

៥.៤ បនងេើតតនម្ែនដ្ឋយផលិតផលហតាកម្មកាុងស្រសុក រកមុ្ហ  ុកុងហវីមរល 
 រកុម្ហ ុ កុងហវីមរលបា បនងេើតន ើងនៅឆ្ា ាំ ២០០១ មដលា នគ្នលបាំណងបនងេើតតនម្ែពី 
ផលិតផលហតាកម្មកាុងស្រសុករបស់របនទសកម្ពុជា។ នៅនពលចាប់នផដើម្ រកុម្ហ ុ កុងហវីមរលា  
បាំណងកាែ យជាអាជី្វកម្មរករបាក់ចាំនណញ មដលា សម្តាភាពមកលម្ែជី្វភាពរបស់របជាជ្ កាុង 
ស្រសុកនដ្ឋយបនងេើតតនម្ែពីសេរនតាា ត។ សេរនតាា ត (Borassus flabellifer) ជា ិម្មិតរបូជាតិមួ្យរបស់ 
កម្ពុជា។ នដើម្នតាា តា ដុេះនៅទូទាំងរបនទសកម្ពុជា  ិងនដើរតួនទីោ៉ាងសាំខ្ន ់កាុងការផតល់របភព 
របាក់ចាំណូលសរាប់របជាជ្ កម្ពុជា ក៏ដូចជាការផតល់សាា រៈសរាប់ការនរបើរបាស់ជារបនពណី 
នៅតាម្ផាេះផងមដរ។ សពវនលៃន េះ រកុម្ហ ុ រករបាក់ចាំណូលបា របាណ ៥០% ពីការលក់ជា 
ចម្បងន ផលិតផលនវចខចប់ន្វើា៉ាកនៅកម្ពុជា  ិងរបាណ ៥០% ពីការនាំនចញទាំងដុល។ បម ាម្ 
នលើផលិតផលមដលន្វើពីសេរនតាា ត  ិងទឹកនតាា ត រកុម្ហ ុ  ក៏នផ្លត តនលើផលិតផលនរម្ចផងមដរ។ 
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ផលិតផលរបស់រកុម្ហ ុ កុងហវីមរលភាគនរចើ  រតូវបា បញ្ជ ក់ជាផលិតផលសររីាងគ នដ្ឋយរកុម្ហ ុ  
នអកូមស រ ។ 

 រកុម្ហ ុ កុងហវីមរលផតល់ការបណតុ េះបណ្តត ល  ិងនគ្នលការណ៍មណនាំចាស់ោស់នៅ 
ដល់កសិករ នដើម្បីធានថា ផលិតផលនគ្នរពតាម្លកេណៈវ ិិចឆ័យអ តរជាតិ។ ជាឧទហរណ៍ នពល 
របមូ្លទឹកនតាា តពីនដើម្ ប ាេះនឈើតូចៗ (មដលរតូវមតបញ្ជ ក់ថាសររីាងគមដរ) រតូវបា ដ្ឋក់នៅកាុង 
បាំពង់ទឹកនតាា តនដើម្បីកុាំឱយឆ្ប់ន ើងនម្ ឬកុាំឱយបាក់នតរណី្តចូលនៅកាុងទឹកនតាា ត។ គ្នម  ជី្គីមី្ណ្ត 
មួ្យអាចរតូវបា ឱយនរបើនលើនដើម្នតាា តនទ មដលរតូវបា នរជ្ើសនរ ើស  ិងពិនសា្ ៍នម្ើលដ្ឋច់នដ្ឋយ 
ម កពីគ្នា ។ កសិកររតូវមតន្វើកត់រតារបចាាំនលៃ ូវ ីតិវ ិ្ ី នហើយរតូវបា ន្វើសវ កម្មជានរៀងរាល់ឆ្ា ាំ 
នដើម្បីធានថាសតង់ដ្ឋរនៅមតប តនគ្នរពតាម្។ 

 រកុម្ហ ុ កុងហវីមរលទិញសេរនតាា តពីកសិករខ្នា តតូចនៅកាុងនខតតកាំពង់សពឺ មដលទទួលបា ជា 
ទាំ ិញសាគ ល់ភូមិ្សាស្តសតនៅកាុងឆ្ា ាំ ២០១០ តាម្រយៈការជ្ាំរុញនដ្ឋយរកុម្ហ ុ ។ សាគម្ 
ជ្ាំរញុសេរនតាា តនខតតកាំពង់សពឺរគប់រគងការពារទាំ ិញសាគ ល់ភូមិ្សាស្តសត នដ្ឋយា ការ គ្នាំរទមូ្ល 
 ិ្ិនដ្ឋយរកុម្ហ ុ ឯកជ្ ដូចជាកុងហវីមរល។ រកុម្ហ ុ កុងហវីមរលទិញមត បរាិណតិចតួច (៥ នៅ 
១៥ នតា កាុងមួ្យឆ្ា ាំ) ន ការផគត់ផគង់ពីសាគម្ជ្ាំរញុសេរនតាា តនខតតកាំពង់សពឺ (ន្ៀប ឹងរបាណ 
៣០០ នតា  មដលបា ផលិតនដ្ឋយតាម្រយៈសាគម្នៅឆ្ា ាំ ២០១៥។ រកុម្ហ ុ បា នផ្លត តនលើការ 
ន្វើទីផារផលិតផលរបស់ខែួ ជាផលិតផលសររីាងគ ប៉ាុម តបា នម្ើលន ើញតនម្ែតិចតួចចាំនពាេះផលិត 
ផលមដលា សាែ កសញ្ញ សាគ ល់ភូមិ្សាស្តសត។ 

 រកុម្ហ ុ កុងហវីមរល ននពលបចចុបប ាបា ចុេះកិចចស ោផគត់ផគង់ជាមួ្យកសិកររបាណ 
៣០នក់។ រកុម្ហ ុ បា ចុេះកិចចស ោដាំបូងជាមួ្យអាកផលិតចាំ ួ  ១៥នក់ នៅឆ្ា ាំ ២០០៨ កាុង 
ភូមិ្នរាងដាំរ ី  ុាំភាាំតូច ស្រសុកឧដុងគ នខតតកាំពង់សពឺ។ ដាំបូង រកុម្ហ ុ កុងហវីមរលបា បណតុ េះបណ្តត ល 
អាកផលិត នដើម្បីផលិតសេរនម្ៅពីទឹកនតាា តឱយា គុណភាពខពស់  ិងជាសររីាងគ។ រកុម្ហ ុ  
កុងហវីមរល បា ផតល់ឧបករណ៍មដលចាាំបាច់ទាំងអស់ សរាប់ការផលិតសេរនតាា តនម្ៅដូចជា តុ 
សរាប់សម្ៃួតសេរ តរម្ង ថាស នសៀវនៅកាំណត់រតា  ិងសាា រៈនផសងនទៀត។ 

 នៅអាំ ុងនពល មដលរកុម្ហ ុ កុងហវីមរលមិ្ ទ ់បា ចាប់នផតើម្ទិញនលើកិចចស ោ អាក 
ផលិតគ្នម  ជ្នរម្ើសអវីនផសងនរៅលក់នៅឱយឈមួញកណ្តត លកាុងស្រសុកនទ។ តនម្ែសេរនតាា តខ្នប់ គឺ 
របមហល ២.០០០នរៀល/គ.ក នទេះជាោ៉ាងណ្ត តនម្ែ  ិងទាំហាំទិញមិ្ ា នសារភាពនទ នហើយអាក 
ផលិតជាទូនៅមិ្ អាចលក់ផលិតផល របស់ពួកបា ទាំងអស់នគនទ។ កិចចស ោរបស់រកុម្ហ ុ  
កុងហវីមរល បា ផតល់ឱយអាកផលិត ូវតនម្ែខពស់  ិងា នសារភាព  ិងធាននលើទាំហាំលក់ផងមដរ។ 
តនម្ែមដលបា ទិញនដ្ឋយរកុម្ហ ុ  កុងហវីមរល នៅកាុងឆ្ា ាំ ២០០៨ គឺ ៣.២០០នរៀល/គ.ក (១.២០០ 
នរៀលខពស់ជាង)។ រកុម្ហ ុ កុងហវីមរល បា តនម្ែើងតនម្ែឱយអាកផលិតចាំ ួ  ២០០ នរៀលកាុងមួ្យឆ្ា ាំ 
នហើយរហូតម្កដល់បចចុបប ាឆ្ា ាំ ២០១៦ តនម្ែនកើ ដល់ ៤.៦០០នរៀល/គ.ក។ រកុម្ហ ុ កុងហវីមរល  
បា បនងេើ សម្តាភាពទិញ  ិងបា ពរងីកតាំប ់ផលិតកម្មជាលាំដ្ឋប់។ នទេះជាោ៉ាងណ្ត កាំនណើ   
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នៅា ករមិ្តយឺតជាងការរ ាំពឹងទុកនលើកាំនណើ   ន ការលក់ផលិតផលសេរនតាា តរបស់រកុម្ហ ុ ។ 
នៅកាុងឆ្ា ាំ ២០១៥ អាកផលិតលមីចាំ ួ  ៨នក់ នទៀតរតូវបា នរជ្ើសនរ ើស នហើយនៅឆ្ា ាំ ២០១៦ 
រកុម្ហ ុ កុងហវីមរលបា នរជ្ើសនរ ើស ៥ នក់ បម ាម្នទៀត។ កាលពីនដើម្ អាកផលិតនៅកាុងភូមិ្ន េះ 
ក៏បា ទក់ទងរកុម្ហ ុ កុងហវីមរលមដល ប៉ាុម តរកុម្ហ ុ មិ្ ទ ់អាចចុេះកិចចស ោជាមួ្យពួកគ្នត់ 
បា នដ្ឋយសារតរម្ូវការនៅា ករមិ្ត។ 

 ជាទូនៅអាកផលិតរបមូ្លផលពីនដើម្នតាា តចាំ ួ  ២០ នៅ ៤០នដើម្ នហើយពួកគ្នត់ភាគនរចើ  
បា  ិោយថាបា ជួ្លនដើម្នតាា តពីនគនដើម្បីរករបាក់ចាំណូលបម ាម្នទៀត។ ជាទូនៅនលែជួ្លគឺ 
សេរខ្នប់ចាំ ួ  ៥ គ.ក (kg) សរាប់នដើម្នតាា តមួ្យនដើម្កាុងមួ្យឆ្ា ាំ។ រកុម្ហ ុ កុងហវីមរល 
តរម្ូវឱយអាកផលិតនគ្នរពតាម្បទដ្ឋា  គុណភាពោ៉ាងហមត់ចត់។ រកុម្ហ ុ កុងហវីមរលបា ទិញជា 
របចាាំសបាត ហ៍កាុងនពលរបមូ្លផលនៅរដូវរបាាំង មដលនពលននេះផលិត ិមួ្យៗ រតូវបា ន្វើនតសតរក 
គុណភាព។ 

 រកុម្ស្រសាវរជាវបា ជួ្បជាមួ្យអាកផលិត ១០នក់ មដលលក់នលើកិចចស ោនៅឱយ រកុម្ហ ុ 
កុងហវីមរល។ អាកមដលបា សាា ស ៍ទាំងអស់ជាបុរស ា មតអាកស្រសី នយឿង ដ្ឋ មត 
ាា ក់គត់មដលបា នរៀបរាប់ថាខែួ ជាស្តសតីនម្ផាេះ។ អាកផតល់ចនម្ែើយទាំងអស់រមួ្ទាំង អាកស្រសី នយឿង ដ្ឋ 
ផងបា ឱយដឹងថា រកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកនគចូលចិតតន្វើការជាមួ្យបុរសជាង។ មូ្ល 
នហតុគឺថាការងាររបមូ្លផលទឹកនតាា តជាទាែ ប់ គឺជាការងាររបស់បុរស នហើយជារបនពណីស្តសតី 
ទទួលប ាុកនលើការកូរចម្ែិ ទឹកនតាា ត។ អាកផលិតទាំងអស់ ិោយថា ពួកនគា បែង់កា ់កាប់ដី 
របស់ពួកនហើយទាំងអស់ ប៉ាុម តា មតពីរនក់មដលា ដីមស្រសទាំហាំ ១ ហិកតា ឬតិចជាងន េះ។ 
គ្នម  អាកសាា ស ៍ណ្តាា ក់ បា  ិោយថា ពួកនគចង់ឱយកូ របស់ពួកនគប តមុ្ខរបរមដលពឹង 
មផែកនលើការន្វើកសិកម្មសរាប់ការចិញ្ច ឹម្ជី្វតិន ើយ។ 

 អាកផលិតមដលបា ចូលរមួ្ជាមួ្យរកុម្ហ ុ កុងហវីមរល ា ការនពញចិតត ឹងទាំនក់ 
ទាំ ងន េះ។ ខណៈមដលឈមួញកណ្តត លននពលបចចុបប ាឱយនលែពី ២.០០០ នៅ ២.៥០០ នរៀល/គ.ក 
សរាប់សេរខ្នប់ រកុម្ហ ុ កុងហវីមរលទិញកាុងតនម្ែ ៤.៦០០ នរៀល/គ.ក សរាប់សេរនតាា តសៃួត (១០ 
គ.ក ន សេរនតាា តខ្នប់នសមើ ឹង ៧ គ.ក ន សេរនតាា តសៃួត)។ នទេះជាោ៉ាងណ្ត អាកផលិតមួ្យចាំ ួ  
បា របាប់រកុម្ស្រសាវរជាវថា ពួកនគា អារម្មណ៍ថាការតនម្ែើងនលែ ២០០ នរៀល/គ.ក/ឆ្ា ាំ គឺតិចណ្តស់ 
នបើនទេះបីជាា គាែ ត ា្ំរវាងតនម្ែរបស់រកុម្ហ ុ កុងហវីមរល  ិងឈមួញកណ្តត លកតី។ 

 អាកផលិតជានរចើ ា ការលាំបាកកាុងការគិតពីការន្វើកសិកម្មជាមុ្ខជ្ាំ ួញ។ ភាគនរចើ  
បា  ិោយថា ពួកនគនទើបលក់ដីមស្រសមួ្យចាំ ួ របស់នគ។ ពួកនគបា  ិោយថា របសិ នបើនគ 
ទុកដីមស្រស ពួកនគ ឹងរកចាំណូលបា តិច ពីនរពាេះទិ ាផល  ិងតនម្ែស្រសូវា ករមិ្តទប។ ប៉ាុម តការ 
លក់ដីមស្រសន េះន្វើឱយពួគគ្នត់ា របាក់នដើម្បីវ ិិនោគនៅកាុងឱកាសនផសងនទៀត មដលនាំម្ក ូវផល 
ចាំនណញជានរចើ  ។ 
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កសិករខ្នា តតូច និង ការពាកព់ន័្ធកនានុងកសិពាណិជ្ជកម្ម

 

 គាំរនូ្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោរបស់រកុម្ហ ុ កុងហវីមរល ពឹងមផែកនលើទាំនក់ទាំ ងផ្លា ល់ជា 
មួ្យកសិករ ពីនរពាេះរកុម្ហ ុ ា ការរតិប តឹងខ្នែ ាំងនលើសតង់ដ្ឋរគុណភាព។ ការចូលរួម្របនភទន េះ 
ា តនម្ែនលែជាងការទិញពីសហករណ៍កសិកម្ម ប៉ាុម ត វាន វ្ើឱយរកុម្ហ ុ កុងហវីមរលអាចរតួតពិ ិតយ 
បា កា ់មតនរចើ នលើគុណភាពរបស់វា។ នទេះបីជាសាគម្នរម្ចកាំពតបា នផ្លត តនលើសតង់ដ្ឋរ 
គុណភាព បញ្ា ន េះរបឈម្នរចើ  សរាប់សាគម្ជ្ាំរញុសេរនតាា តនខតតកាំពង់សពឺ ពីនរពាេះថា 
សេរនតាា តា នរចើ រគប់ទីកម ែង នៅកាុងរបនទសកម្ពុជា មដលនៅា តរម្ូវការតិចនៅនលើទីផារ 
អ តរជាតិ។ សតង់ដ្ឋរមដលតរម្ូវនដ្ឋយរកុម្ហ ុ កុងហវីមរល មិ្ អាចបាំនពញបា នដ្ឋយសហករណ៍ 
កសិកម្មកាុងស្រសុកនទ។ 

តារាងទី ៨ ៖ សាជិ្កកម្មវ ិ្ ីកសិកម្មតាម្កិចចស ោរបស់រកមុ្ហ ុ  កុងហវីមរល 

 
នឈាម េះ 

 
នភទ 

 
អាយុ 

 
ទាំហាំរគសួារ 

 
ចាំ ួ នដើម្នតាា ត 

របាក់ចាំណូល 
ឆ្ា ាំ២០០៥ (ដុោែ រ) 

ា៉ាង ល  របុស ៤៩ ៤ ២០ ២.០០០ 
នយឿង ដ្ឋ ស្រសី ៤៤ ៧ ២៥ ២.៥០០ 
សម្ ខុ  របុស ៥៦ ៥ ២៥ ២.២០០ 
រ ិ ឆុ  របុស ៤៣ ៦ ៣០ ២.២០០ 
អួត នរឿ  របុស ៥៥ ៥ ៣០ ២.២០០ 
នៅ ញឹក របុស ៥៧ ៦ ១០ ១.១០០ 

ទី វណ្តណ  របុស ៥២ ៦ ២០ ១.៩៨០ 
សុក ភកតី របុស ៣៧ ៥ ៣៥ ២.៥០០ 
នហឿង អ ុយ របុស ៣២ ៦ ៣០ ២.០៣០ 
នៅ អាំ របុស ៣៨ ៨ ៤០ ៣.៣០០ 

  

៥.៥ ការបនងេើតចាំណងទីផារសរាប់បម ែ រកមុ្ហ ុ ោស់លមី 
 រកុម្ហ ុ ោស់លមី ា  ័យថាជាភាសារមខមរថា "កាំនណើ  លមី" ជារកុម្ហ ុ ទទួលសិទធិន្វើ 
អាជី្វកម្មមួ្យមដលា នគ្នលបាំណងបនងេើតតនម្ែសរាប់អតិលិជ្ ា ដីតូច តាម្រយៈការផតល់ 
ដាំបូនម   ផលិតផល  ិងនសវាកម្មមដលា គុណភាពខពស់។ រកុម្ហ ុ ន េះ គឺជាសហរគ្នសសងគម្ 
មដលា នគ្នលបាំណងសរាប់សនរម្ចបា សមិ្ទធិផលមផាកហិរញ្ញវតាុ  ិងផលប៉ាេះពាល់សងគម្ជា 
វជិ្ជា នដ្ឋយនផ្លត តជាពិនសស នលើការមកលម្ែជី្វភាពរស់នៅរបស់កសិករខ្នា តតូច។ រកុម្ហ ុ ោស់ 
លមីរតូវបា រគប់រគងនដ្ឋយអងគការ iDE មដលជាអងគការអភិវឌ្ឍ ៍អ ដរជាតិមួ្យមិ្ រករបាក់ចាំនណញ 
មដលបា ចាប់នផតើម្ការអភិវឌ្ឍវ ិ្ ីសាស្តសតផតល់សិទធិន្វើអាជី្វកម្មខ្នា តតូច សរាប់ផលិតផល  ិង 
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នសវាកម្មកសិកម្ម នៅឆ្ា ាំ ២០០៥។ នគ្នលបាំណង គឺនដើម្បីន្វើការអភិវឌ្ឍគាំរូពាណិជ្ជកម្ម មដលអាច 
ន្វើឱយរបនសើរន ើង ូវសម្តាភាពកសិករខ្នា តតូចកាុងការទទួលបា  ូវសាា រៈកសិកម្ម  ិងដាំបូនម   
មដលា គុណភាពខពស់។ របាក់ចាំណូលសាូលបា ម្កពីការលក់  ិងការមចកចាយ ផលិតផល 
កសិកម្មតាម្រយៈបណ្តត ញទីរបឹកាអាជី្វកម្មកសិដ្ឋា  មដលបា ទទួលសិទធិន្វើអាជី្វកម្ម។ 

 រកុម្ហ ុ ោស់លមី ផតល់នសវាម្ជ្ឈការនៅដល់បណ្តត ញទទួលសិទធិន្វើអាជី្វកម្ម រមួ្ា ៖ 
យុទធសាស្តសត ការផសពវផាយ របព័ ធបនចចកវទិោទាំនក់ទាំ ង ិងព័ត៌ា  ការទិញដុល ការរតួតពិ ិតយ 
គុណភាព  ិងការបណតុ េះបណ្តត លកសិកម្ម។ ទីរបឹកាអាជី្វកម្មកសិដ្ឋា  គឺជាអាកទទួលសិទធិន វ្ើ 
អាជី្វកម្ម មដលរករបាក់ចាំណូលតាម្រយៈការលក់សាា រៈ  ិងនសវាកម្មនៅឱយអតិលិជ្ ជាកសិករ 
តូចតាច។ ទីរបឹកាអាជី្វកម្មកសិដ្ឋា  ផតល់ដាំបូនម   មដលជានសវាភាជ ប់ស្រសាប់មួ្យនៅកាុងនពលលក់ 
 ិងនៅកាុងអាំ ុងនពលដ្ឋាំដុេះទាំងមូ្ល។ ផលិតផលចរម្ុេះរបស់រកុម្ហ ុ ោស់លមី រតូវបា រចន 
ន ើងនដើម្បីកាត់ប ាយហា ិភ័យ មកលម្ែផលិតភាព  ិងបនងេើ របាក់ចាំណូលពីដាំណ្តាំ ស្រសូវ  ិងបម ែ ៖ 
ពូជ្ ជី្ ការរតួតពិ ិតយសតវលែិត  ិងនផសងៗនទៀត។ ការរបមូ្លផលិតផល  ិងនសវា ទីផារ 
ក៏រតូវបា កាំពុងនរៀបចាំបនងេើតន ើងផងមដរ។ 

 គាំរទូទួលសិទធិន្វើអាជី្វកម្មន េះបា នផ្លត តនលើការបនងេើតរបាក់ចាំណូល នៅនលើចាំណុចបីនផសងគ្នា  
ជាមួ្យ ឹងមខសសងាវ ក់ផគត់ផគង់ផលិតកម្មកសិកម្ម។ កសិករខ្នា តតូចអាចទទួលបា របាក់ចាំណូលកា ់ 
មតនរចើ  តាម្រយៈការនរបើរបាស់ការផគត់ផគង់មដលា គុណភាព  ិងបនចចកនទសទ ់សម័្យ។ 
កាុងនម្ជាសហរគិ ឯករាជ្យ ទីរបឹកាអាជី្វកម្មកសិដ្ឋា  រករបាក់របាក់ចាំនណញ ពីការលក់
ផលិតផល  ិងកសាងអតិលិជ្ នគ្នលរបស់ខែួ នដ្ឋយការផតល់ដាំបូនម  មដលា របសិទធិភាព។ 
ជាចុងនរកាយ រកុម្ហ ុ ោស់លមីរកបា របាក់ចាំនណញពី ការលក់ផលិតផលរបស់ខែួ នៅ 
ឱយអាកទទួលសិទធិន្វើអាជី្វកម្មរបស់ខែួ  មដលអាចន្វើឱយរកុម្ហ ុ ា  ិរ តរភាពមផាកហិរញ្ញវតាុ។ 

 នៅឆ្ា ាំ ២០១៥ រកុម្ហ ុ ោស់លមីបា ចាប់នផតើម្គនរាងសាកលបងមួ្យ សរាប់គាំរទីូបួ  
ន ការបនងេើតរបាក់ចាំណូល មដលនគនរបើជាអាកបនងេើតទីផារ សរាប់កសិករដ្ឋាំបម ែនលើកិចចស ោជា 
មួ្យរកុម្ហ ុ ។ ន្វើការជានដគូជាមួ្យអងគការទសស ៈពិភពនោក គនរាងសាកលបងបា ភាជ ប់កិចច 
ស ោកសិករចាំ ួ  ១៣ នក់ នហើយកសិករចាំ ួ  ១៩ នក់នទៀត កាំពុងនរៀបចាំចូលរួម្កាុងកម្មវ ិ្ ីន េះ 
មដរ។ បចចុបប ាន េះ គនរាងសាកលបងបា នផ្លត តនលើដាំណ្តាំរតសក់ ប៉ាុម តក៏ា មផ ការពរងីក 
ពូជ្បម ែនផសងនទៀតមដរ។ 

 នៅកាុងការសាកលបងន េះ កសិករអាចទទួលបា ការឧបតាម្ាទុ ពីអងគការទសស ៈពិភព 
នោកសរាប់ការចាំណ្តយដាំបូងរបស់ពួកនគ រមួ្ទាំងរបាក់កម្ចីផងមដរ។ របាក់ឧបតាម្ាជាទូនៅគឺ 
របាណ ៣០% ន ការវ ិិនោគសរបុ សរាប់ទិញរគ្នប់ពូជ្ ថាា ាំសាែ ប់សតវលែិត ជី្  ិងសាា រៈ 
នផសងៗ (របព័ ធនស្រសាចស្រសពជាដាំណក់ គរម្បបាែ សាិច ។ល។) ប៉ាុម តកសិករមួ្យចាំ ួ  (រមួ្ា  
កសិករចាំ ួ ពីរនក់កាុងចាំនណ្តម្ដប់នក់មដលបា សាា ស ៍) បា ទទួលការឧបតាម្ាទុ  ១០០% 
(នដ្ឋយសារមតពួកនគសាិតកាុងចាំណ្តត់ថាា ក់កសិកររកីរក) ។ សរាប់កសិករា ដីទាំហាំ ២.០០០ ម្២ 
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ការវ ិិនោគដាំបូងគឺរបមហល ១.០៥០ដុោែ រ មុ្ នពលមដលទទួលការឧបតាម្ាទុ  ៣០%។ កសិករក៏ 
អាចទទួលបា របាក់កម្ចីពីអងគការ វសិី ហាវ  ់សរាប់ចាំណ្តយនលើា៉ា សីុ បូម្ទឹក នរបង  ិង 
សាា រៈនផសងនទៀត មដលា ការរបាក់ ១,៩% កាុងមួ្យមខ។ រកុម្ហ ុ ោស់លមីរ ាំពឹងថា កសិដ្ឋា   
មួ្យអាចផលិតបា  ៤.០០០ នៅ ៥.០០០ គ.ក/១.០០០ម្២ មដលកសិដ្ឋា  ជា្ម្មតាា  ទាំហាំ 
២.០០០ម្២។ រកុម្ហ ុ  ោស់លមីធានទិញផលដាំណ្តាំទាំងអស់នៅតាម្តនម្ែទីផារ។ កសិករលក់ 
បា ចននែ េះពី ៨០០នរៀល/គ.ក នៅ ១.៥០០នរៀល/គ.ក មដលអាចរកបា ចាំនណញរបាណ ២.០០០ 
ដុោែ រ កាុងមួ្យរដូវដាំណ្តាំ។ បចចុបប ាន េះ រកុម្ហ ុ ោស់លមីអាចទិញរតសក់បា  របាណ ១.៥០០ 
គ.ក នៅ ២.០០០គ.ក កាុងមួ្យនលៃ មដលរតូវយកនៅលក់នៅកាុងទីផារ នខតតតាមកវ។ រកុម្ហ ុ 
ោស់លមីអាចរករបាក់ ចាំនណញជា្ម្មតា ២០០នរៀល/គ.ក នទេះជាោ៉ាងណ្តនពលខែេះរកុម្ហ ុ ខ្នត
នៅនពលរតសក់នៅនលើទីផារនលើស នហើយតនម្ែា ការធាែ ក់ចុេះ។ 

 រកុម្អាកស្រសាវរជាវ បា សាា ស ៍កសិករចាំ ួ ដប់នក់ មដលបា ចូលរមួ្កាុងកម្មវ ិ្ ីន្វើ     
កសិកម្មតាម្កិចចស ោរបស់រកុម្ហ ុ ោស់លមី។ កាុងចាំនណ្តម្ពួកនគ ា កសិករបីនក់បា របមូ្ល 
ផលរតសក់ពីរដងរចួនហើយ នហើយរបាាំនក់នទៀមិ្ ទ ់របមូ្លផលនៅន ើយនទ។ ទិ ាផលរបស់ 
កសិករទាំងបីន េះ គឺស្រសបនៅ ឹងការរ ាំពឹងទុករបស់រកុម្ហ ុ ោស់លមី ប៉ាុម តកសិករពីរនក់បា រាយ 
ការណ៍ថា ពួកគ្នត់ា ការខកចិតតចាំនពាេះទិ ាផលន េះ។ កសិកររបាាំនក់មដលបា មិ្ ទ ់បា  
របមូ្លផល ទាំងអស់គ្នា បា នគរ ាំពឹងទុក ូវទិ ាផលោ៉ាងនហាចណ្តស់ ៤.០០០ គ.ក/១.០០០ ម្២។ 

 អងគការទសស ៈពិភពនោកបា ដាំនណើ រការនៅកាុងតាំប ់ន េះ រយៈនពលយូរណ្តស់ម្ក 
នហើយ។ ផលរបនោជ្ ៍ន ការចូលរមួ្របស់ពួកនគអាចនម្ើលន ើញថា កសិករមដលបា សាា ស ៍ 
ទាំងអស់បា រាយការណ៍ថាពួកនគា បែង់កម្មសិទធដី។ កសិករទាំងអស់ ប៉ាុម តា ាា ក់បា  
 ិោយថា រកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្មមិ្ ខវល់ថាការចូលរួម្របស់ពួកនគជាបុរស ឬ ស្តសតីនទ នរៅពី 
ននេះថា ពួកនគចង់ន វ្ើការជាមួ្យស្តសតីជាង។ រកុម្ហ ុ ោស់លមី  ិងអងគការទសស ៈពិភពនោកកាំពុង 
នផ្លត តនលើនបសកកម្មរបស់ពួកនគកាុងការមកលម្ែជី្វភាពរស់នៅរបស់កសិករខ្នា តតូច។ កសិករ មដល 
អាចចូលរមួ្កាុងកម្មវ ិ្ ីន េះ គឺជាអាករក។ កសិករទាំងអស់បា រាយការណ៍ថា ពួកគ្នត់ា ដីមស្រស 
ទាំហាំរបមហល ០,៥ នៅ ០,៨ ហ.ត នហើយដីចាេ រទាំហាំ ា្ំបាំផុត ២.០០០ ម្២។ នទេះបីជាពួកគ្នត់ 
បា ទទួលរបនោជ្ ៍នលើបែង់កម្មសិទធដីជាងកសិករជានរចើ នទៀត ប៉ាុម តកសិករទាំងអស់បា រាយ 
ការណ៍ថា ពួកនគមិ្ ចង់ឱយកូ របស់ពួកនគប តន្វើកសិកម្ម នដ្ឋយសារមតជាការងារលាំបាក  ិងបា  
របាក់ចាំណូលទប។ 

 កសិករភាគនរចើ បា រាយការណ៍ថា ពួកគ្នត់នពញចិតត ឹងកម្មវ ិ្ ីន វ្ើកសិកម្មតាម្កិចច ស ោ 
ពីនរពាេះវាបា ផតល់ ូវការធានមួ្យ មដលពួកគ្នត់អាចលក់ផលិតផលរបស់ពួកគ្នត់បា  ទាំងអស់។ 
កសិករស្តសតីជានរចើ បា ឱយដឹងថា កិចចស ោជាមួ្យរកុម្ហ ុ ោស់លមីា សារៈសាំខ្ន ់ ខ្នែ ាំងណ្តស់ 
ពីនរពាេះវាបា បនងេើតការងារកាុងមូ្លដ្ឋា  សរាប់សាវ មី្របស់ពួកគ្នត់។ កិចចស ោន េះ អាចឱយសាវ មី្ 
របស់គ្នត់ន្វើការនៅកសិដ្ឋា   ជាជាងចាកនចញនៅន្វើការងារសាំណង់ នៅកម ែង នផសង។ 
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កសិករក៏បា រាយការណ៍ផងមដរ ូវការខកចិតត មដលមិ្ អាចទទួលបា តនម្ែនលរមួ្យសរាប់ 
ផលិតផលរបស់គ្នត់។ 

 សរាប់រកុម្ហ ុ ោស់លមី កម្មវ ិ្ ីន េះ គឺជាការពិនសា្ ៍មួ្យកាុងការអភិវឌ្ឍការចូលរមួ្ 
នដ្ឋយផ្លា ល់ឱយបា នរចើ ជាមួ្យកសិករ។ រកុម្ហ ុ ោស់លមីនជ្ឿជាក់ថាកសិកររតូវមតទទួលបា  
ទីផារនដើម្បីទទួលបា  ការនលើកទឹកចិតតកាុងការទទួលយកហា ិភ័យកាុងដ្ឋាំដុេះដាំណ្តាំមដលា  
តនម្ែខពស់។ កសិករ មដលបា សាា ស ៍ ជាទូនៅហាក់ដូចជាបា ទទួលរបនោជ្ ៍ពីកម្មវ ិ្ ីន េះ។ 
កសិករបួ នក់កាុងចាំនណ្តម្របាាំនក់ ា លទធភាពស្រសង់នដើម្ម្កវញិ ូវការវ ិិនោគដាំបូងទាំង អស់
របស់ពួកគ្នត់នលើដាំណ្តាំទីមួ្យរបស់ពួកគ្នត់ នហើយពួកគ្នត់អាចន វ្ើប តបា  នបើនទេះបីជាគ្នម   
ការឧបតាម្ាទុ ពីអងគការទសស ៈពិភពនោកក៏នដ្ឋយ។ នទេះជាោ៉ាងណ្ត ការវ ិិនោគដាំបូងា  
ទាំហាំ ា្ំ នហើយរកុម្កសិករដាំបូងន េះបា  ទទួលការបណតុ េះបណ្តត លជានរចើ ។ នលើសពីន េះនទៀត 
នដើម្បីសនរម្ចបា  ូវការផ្លែ ស់បតូរអាកបបកិរោិរយៈនពលមវង រកុម្ហ ុ ោស់លមីរតូវន វ្ើការបងាា ញ ថា 
វា ឹងអាចនដើរតួនទីជាអាកបនងេើតទីផារនៅនពលអនគត។ 

តារាងទី ៩ ៖ សាជិ្កកម្មវ ិ្ ីកសិកម្មតាម្កិចចស ោរបស់រកមុ្ហ ុ ោស់លមី 

 
នឈាម េះ 

 
នភទ 

 
អាយុ 

 
ទាំហាំរគសួារ 

នផាដីជាប់ 
កិចចស ោ (ម្២) 

របាក់ចាំណូល 
ឆ្ា ាំ២០០៥ 
(ដុោែ រ) 

ស នស្រសឿ  របុស ៣៨ ៥ ១.៣៥០ ១.១០០ 
ហាក់ នៅ៉ា របុស ៤០ ៨ ៣០០ ១.៤០០ 
ផែុង សុភាព ស្រសី ៥៣ ៨ ១.៣០០ ៨.០០០a 
ផ្លត់ ឌី្ម្ របុស ៤០ ៦ ២.០០០ គ្នម  ទិ ា ័យ 
ឯក ចា ់ ស្រសី ២៥ ៥ ២.០០០ គ្នម  ទិ ា ័យ 

ផ្ល  ហុង ស្រសី ៥១ ៦ ១.៤៥០ គ្នម  ទិ ា ័យ 

វ ៉ា ុ ា៉ាឡា ស្រសី ៣៣ ៣ ៨០០ ៣.៧០០b 
នលៀង ស្រស   ស្រសី ៣១ ៥ ១.៥០០ ៥.០០០c 
នសង សារ  ស្រសី ៣៥ ៧ ២.០០០ គ្នម  ទិ ា ័យ 

ឆ្ង វ ៉ា ុ របុស ៣៨ ៦ ៧៥០ គ្នម  ទិ ា ័យ 
a) របមូ្លផលនលើកទីមួ្យនហើយនលើកទីពីរ 
៣.០០០kgមដលអាកសាា ស ៍របាប់ថារគ្នប់ពូជ្មដលឱយា គុណភាបមិ្ លែ  
b) របមូ្លផលនលើកទីមួ្យ នហើយនលើកទីពីរ ៥.០០០kg 
c) របមូ្លផលនលើកទីមួ្យ នហើយនលើកទីពីរ ៤.០០០kg 
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៥.៦ សហករណ៍កសិកម្មជាអាកបនងេើតទីផារ សហករណ៍នរម្ចកាំពត 
 ចាប់នផតើម្ជាមួ្យ ឹងការដ្ឋក់បញ្ចូ លចាច់សតីពីសហករណ៍ កាុងឆ្ា ាំ ២០០៣ រាជ្រដ្ឋា ភិបាល 
កម្ពុជាបា បា របឹងមរបងកាុងការពរងឹងតួនទីរបស់សហករណ៍កសិកម្ម ជាម្ន្ោបាយមួ្យនដើម្បី 
មកលម្ែផលិតភាពកសិកម្ម។ សហករណ៍កសិកម្មរតូវបា នគនជ្ឿថាអាចនរៀបចាំកសិករបា   ិងអាច 
ឱយពួកនគទទួលបា សាា រៈកសិកម្ម ឥណទ   ិងទីផារលែជាងមុ្  ជាជាងពួកនគន្វើការជា 
បុគគល។ សហករណ៍កសិកម្ម ក៏កាត់ប ាយផងមដរ ូវការចាំណ្តយនលើរបតិបតតិការ  ិងហា ិភ័យ 
សរាប់កសិពាណិជ្ជកម្ម មដលទិញវតាុធាតុនដើម្ពីកសិករ។ ធាតុមួ្យន យុទធសាស្តសត ន េះ គឺនគ្នល 
 នោបាយថាា ក់ជាតិ "ភូមិ្មួ្យផលិតផលមួ្យ" មដលបចចុបប ារតូវបា ជ្ាំរុញនដ្ឋយ រកសួងកសិកម្ម 
រកុាេ របាញ់  ិងន សាទ។ សហករណ៍កសិកម្មនរម្ចកាំពត រតូវបា កាែ យជាគាំរូមួ្យសរាប់ 
ការអភិវឌ្ឍយុទធសាស្តសតរបស់រាជ្រដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា សតីពីសហករណ៍កសិកម្ម នហើយា នគ្នល 
បាំណងនលើកកម្ពស់វ ិ្ ីសាស្តសត កន ាម្ឯកនទសជ្ាំនញនៅកា ់ការផលិតទាំ ិញកសិកម្ម មដលា  
តនម្ែខពស់។ 

 សាគម្នលើកកម្ពស់នរម្ចកាំពតរតូវបា បនងេើតន ើងនៅ មខតុោឆ្ា ាំ ២០០៨ នដ្ឋយា  
ការគ្នាំរទពីភាា ក់ងារបារាាំងសរាប់ការអភិវឌ្ឍ។ ការបនងេើតសាគម្នលើកកម្ពស់នរម្ចកាំពតា  
នគ្នលបាំណង បនងេើតរបព័ ធការពារទាំ ិញសាគ ល់ភូមិ្សាស្តសតមួ្យ នដើម្បជី្ាំរុញផលិតកម្មនរម្ចនៅ 
នខតតកាំពត  ិងការដ្ឋក់ា៉ា ក់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ "នរម្ចកាំពត"។ នខតតកាំពត រតូវបា របជាជ្  
កាុងស្រសុកសាគ ល់ជាយូរម្កនហើយថាជា តាំប ់ចាេ រនរម្ច។ កសិករជានរចើ ជ្ាំន ់ដ្ឋាំនរម្ចនដ្ឋយ 
បនចចកនទសរបនពណី នហើយលក់ឱយឈមួញកណ្តត លកាុងស្រសុកកាុងតនម្ែទប រហូតដល់នពលសាគម្ 
នលើកកម្ពស់នរម្ចកាំពតរតូវបា បនងេើតន ើង នហើយបា ទទួលការការពារទាំ ិញសាគ ល់ភូមិ្សាស្តសត 
នៅឆ្ា ាំ ២០១០។ វាជាផលិតផលកម្ពុជាដាំបូង មដលរតូវបា ទទួលសាគ ល់សដង់ដ្ឋរជាលកេណៈអ តរ 
ជាតិ។ ទាំ ិញសាគ ល់ភូមិ្សាស្តសតជួ្យការពារកម្មសិទធិបញ្ញ  របស់ផលិតផលមួ្យពីតាំប ់ភូមិ្សាស្តសត 
មួ្យជាក់ោក់។ សាគម្នលើកកម្ពស់នរម្ចកាំពត ទទួលខុសរតូវកាុងការកាំណត់នសៀវនៅប ាុក 
ន្វើឱយា សុពលភាពទីតាាំងដី អ ុវតត ៍រតួតពិ ិតយនផាកាុងអ្ិការកិចចការនលើកកម្ពស់  ិងធាន 
បា  ូវការនរបើរបាស់រតឹម្រតូវ  ូវផ្លែ កសញ្ញ នដ្ឋយអ ុនោម្តាម្លកេខណឌ តរម្ូវរបស់ទាំ ិញ 
សាគ ល់ភូមិ្សាស្តសត។ សាគម្ នលើកកម្ពស់នរម្ចកាំពតចាំណ្តយរបមហល ៨.០០០ដុោែ រ កាុងមួ្យឆ្ា ាំ 
សរាប់វញិ្ញ ប បរតទាំ ិញសាគ ល់ភូមិ្សាស្តសតមដលបា ផដល់នដ្ឋយរកុម្ហ ុ នអកូមស រ។ 

 សហករណ៍នរម្ចកាំពតរតូវបា បនងេើតន ើងកាុងឆ្ា ាំ ២០០៩ ជាអងគការនម្របស់សាគម្ 
នលើកកម្ពស់នរម្ចកាំពត នដ្ឋយា នគ្នលបាំណងមកលម្ែចាំណងរវាងកសិករដ្ឋាំនរម្ច  ិង អាកទិញ 
នរម្ច។ សហករណ៍នរម្ចកាំពតទិញនរម្ចកាំពតពីសាជិ្ករបស់ខែួ   ិងកាំណត់តនម្ែកាុងឆ្ា ាំ ិមួ្យៗ 
សរាប់នពញមួ្យរដូវ។ សហករណ៍នរម្ចកាំពត គឺជាសាជិ្កអងគការមួ្យមដលនរបើភាគហ ុ  
 វ ិិនោគកាុងការន្វើពាណិជ្ជកម្មនរម្ច ជ្ាំ ួសឱយសាជិ្ករបស់ខែួ ។ សហករណ៍រតូវបា បនងេើត 
ន ើងកាុងទរម្ង់អាជី្វកម្មរមួ្ ខណៈមដលសាគម្នលើកកម្ពស់នរម្ចកាំពតទទួលខុសរតូវនលើ ការ 
រគប់រគងទាំ ិញសាគ ល់ភូមិ្សាស្តសត។ បចចុបប ា សហករណ៍នរម្ចកាំពតា សាជិ្ក ៣៤២ នក់ 



កសិករខ្នា តតូច និង ការពាកព់ន័្ធកនានុងកសិពាណិជ្ជកម្ម

54
 

(កសិករចាំ ួ  ៣២៥ នក់  ិងរកុម្ហ ុ ចាំ ួ  ១៧ រគបដណត ប់នលើនផាដីជាង៩០ ហ.ត  ិង ៦ស្រសុក។ 
អាកផលិតនរម្ច មដលា ចាំណ្តប់អារម្មណ៍ចង់កាែ យជាសាជិ្កអាចដ្ឋក់ពាកយបា ។ សាជិ្ក 
រតូវមតរស់នៅកាុងស្រសុកមួ្យ ន ស្រសុកទាំងរបាាំមួ្យមដលចាត់ចូលកាុងតាំប ់ទាំ ិញសាគ ល់ភូមិ្សាស្តសត 
នហើយោ៉ាងនហាចណ្តស់ា ដ្ឋាំនរម្ច ១០០ ជ្ ែុង។ គណៈកាម ្ិការសាគម្ន្វើការវាយតនម្ែ 
នដើម្បីកាំណត់ថា នតើចាេ រននេះបា បាំនពញនលើតរម្ូវការគុណភាព  ិងសតង់ដ្ឋរផលិតភាពឬនទ។ 
សហករណ៍នរម្ចកាំពតរបមូ្លលុយ ០.៥ ដុោែ រ/គ.ក (០.២៥ ដុោែ រ ពីកសិករ  ិង ០.២៥ ដុោែ រ  
ពីអាកទិញ) ន  នរម្ចមដលលក់តាម្រយៈរបតិបតតិការរបស់ខែួ សរាប់ដាំនណើ រការរបស់សហករណ៍ 
នរម្ចកាំពត  ិងសរាប់ការគ្នាំរទដល់សាគម្នលើកកម្ពស់នរម្ចកាំពតសរាប់ការប តបា វញិ្ញ  
ប បរតទាំ ិញសាគ ល់ភូមិ្សាស្តសត។ សហករណ៍នរម្ចកាំពតក៏យក ០.៥ ដុោែ រ/គ.ក ផងមដរ សរាប់ 
រាល់នរម្ចទាំងអស់មដលទិញនដ្ឋយរកុម្ហ ុ នផសងនទៀត នៅកាុងតាំប ់ទាំ ិញសាគ ល់ភូមិ្សាស្តសត។ 

 ការផតួចនផតើម្ឱយា ផ្លែ កសញ្ញ នរម្ចកាំពត រតូវបា ទទួលបា នជាគជ័្យោ៉ាងខ្នែ ាំង។ នៅឆ្ា ាំ 
២០០៦ តនម្ែនរម្ចកាំពតគឺ ១,៥០ដុោែ រ/គ.ក។ ា កសិករជានរចើ បា នបាេះបង់ចាេ រនចាល។ 
ចាប់ពី ឆ្ា ាំ ២០០៩ បនា ប់ពីការបនងេើតសហករណ៍នរម្ចកាំពតម្ក នរម្ចកាំពតបា ទទួលតនម្ែ 
ន ើងវញិ។ តនម្ែ នកើ ន ើងជាលាំដ្ឋប់ នហើយនៅឆ្ា ាំ ២០១៥ តនម្ែនរម្ចនមម គឺ ១៤ដុោែ រ/គ.ក  ិង 
២៤ដុោែ រ/គ.ក សរាប់នរម្ចរកហម្  ិង ២៧ដុោែ រ/គ.ក សរាប់នរម្ចស។ កសិករនៅកាុងតាំប ់ 
ទាំ ិញសាគ ល់ភូមិ្សាស្តសតន េះ បា ន្វើចាេ រន ើងវញិ នហើយបា ពរងីកទាំហាំចាេ រនរម្ចរបស់ 
ពួកនគមលម្នទៀត។ បម ាម្នលើការ វ ិិនោគនដ្ឋយកសិករខ្នា តតូចនៅកាុងនខតតកាំពត អាកនៅ 
រាជ្ធា ីភាាំនពញ  ិងនៅបរនទស  ិងសហរគ្នសឯកជ្ មួ្យចាំ ួ ក៏បា វ ិិនោគនលើចាេ រនរម្ច 
កាំពតផងមដរ។ ការការពារទាំ ិញ សាគ ល់ភូមិ្សាស្តសត  ិងការទទួលសាគ ល់ ូវ គុណភាពនរម្ចកាំពត 
ា ផលប៉ាេះពាល់ោ៉ាងខ្នែ ាំងនលើ តនម្ែដី ៖ តនម្ែដីមួ្យហិកតាបា នកើ ន ើងពី ២.០០០ ពី ៣.០០០ 
ដុោែ រ នៅ ២០.០០០ – ២៥.០០០ដុោែ រ កាុងរយៈនពលមួ្យទសវតសរក៍ ែងនៅន េះ។ នលើសពី 
ន េះនទៀត ា ការជ្េះឥទធិពលនៅនលើតាំប ់នផសងនទៀត របស់របនទសកម្ពុជាមដលន្វើឱយការដ្ឋាំ 
នរម្ចា ការ នកើ ន ើង ។ 

 ភាគនរចើ ន កសិករមដលជាសាជិ្កសហករណ៍នរម្ចកាំពត ា ដីចាេ រជាម្្យម្មួ្យ 
ហិកតា29 មដលសម្ស្រសបសរាប់ចាេ រនរម្ច។ ជា្ម្មតា កសិករាា ក់ដ្ឋាំរបាណ ១.០០០ ជ្ ែង់ 
(តរម្ូវឱយា ដី ០,៤០ ហ.ត)។ នរម្ចមួ្យជ្ ែង់អាចផតល់ផល ពី ១-២ គ.ក អាស្រស័យនលើអាយុរបស់ 
នរម្ច។ ចាេ រនរម្ចលមីអាចផតល់ផលបនា ប់ពីដ្ឋាំរយៈនពលបីឆ្ា ាំ នហើយកសិករទុកវារហូតដល់រយៈ 
នពលជាងមួ្យរយឆ្ា ាំ។ កសិករមិ្ រតូវការពូជ្លមីនទ នដ្ឋយពួកនគនជ្ឿថាពូជ្ពីដូ តារបស់ពួកនគននេះ 
គឺជាពូជ្លែបាំផុត។ 
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 កសិករនៅកាុងតាំប ់ទាំ ិញសាគ ល់ភូមិ្សាស្តសត ជាចម្បងលក់នៅឱយសហករណ៍នរម្ច កាំពត ឬ 
នៅឱយរកុម្ហ ុ ឯកជ្  ដូចជារកុម្ហ ុ  ហាវ ម្លីង30។ ទាំងសហករណ៍នរម្ចកាំពត  ិង ហាវ ម្លីង 
ា កិចចស ោជាកសិករដ្ឋាំនរម្ច មដលា លកេណៈទូោយ។ កិចចស ោជាមួ្យ ហាវ ម្លីង 
រតូវន្វើន ើងនរៀងរាល់បីឆ្ា ាំម្តង មដលមចងថា កសិកររតូវលក់នរម្ចនៅឱយរកុម្ហ ុ  កាុងអាំ ុងនពល 
បីឆ្ា ាំនៅតាម្តនម្ែទីផារ។ កិចចស ោ ជាមួ្យសហករណ៍នរម្ចកាំពត ន្វើន ើងនរៀងរាល់ឆ្ា ាំនដ្ឋយទិញ 
នៅតាម្តនម្ែទីផារ។ គ្នម  កិចចស ោណ្តមួ្យតរម្ូវឱយកសិករលក់នរម្ចទាំងអស់របស់ពួកនគនៅឱយ 
ភាគីណ្តមួ្យ ប៉ាុម តពួកនគនៅនលើបរាិណ។ សហករណ៍នរម្ចកាំពតកាំណត់តនម្ែកាុងមួ្យឆ្ា ាំៗ 
សរាប់ដាំណ្តាំនរម្ចកាំពតទាំងមូ្ល តាម្រយៈកិចចស ោរបចាាំឆ្ា ាំរបស់ខែួ ។ 

 បចចុបប ា សហករណ៍នរម្ចកាំពត បា ចុេះកិចចស ោជាមួ្យអាកទិញកាុងស្រសុកចាំ ួ  ១៧។ 
កាុងរដូវរបមូ្លផល ហាវ ម្លីង ចុេះទិញនរម្ចដល់ផាេះ  ិងន វ្ើការបង់របាក់ភាែ ម្ៗដល់កសិករ។ 
សរាប់សហករណ៍នរម្ចកាំពត ការទូទត់ជាទូនៅន វ្ើន ើងពី ១០ នៅ ១៥នលៃបនា ប់។ នៅឆ្ា ាំ ២០១៥ 
រកុម្ហ ុ ហាវ ម្លីង មិ្ អាចទិញនរម្ចនមម ពីកសិករតាម្កិចចស ោរបស់ខែួ បា នទនដ្ឋយសារការ 
ផគត់ផគង់នលើសតរម្ូវការរបស់ខែួ ។ កសិករខ្នា តតូចជានរចើ  បា របាប់រកុម្អាកស្រសាវរជាវ ថា 
នៅនលៃអនគតពួកនគចង់លក់នៅឱយសហករណ៍នរម្ចកាំពតជាង នដ្ឋយសារមតនគផតល់ ូវភាព
បត់មប នរចើ  នហើយតរម្ូវការនរម្ចកាំពតក៏កា ់មតនរចើ មដរ។ តាម្ពិត អតុលយភាពន ការផគត់ផគង់ 
 ិងតរម្ូវការនរម្ចកាំពតបចចុបប ាបា ផតល់អាំណ្តចោ៉ាងសាំខ្ន ់ដល់កសិករ។ 

 រកុម្ទីរបឹកាបា សាា ស ៍កសិករចាំ ួ  ១១ នក់មដលជាសាជិ្កសហករណ៍នរម្ចកាំពត។ 
កសិករទាំងន េះភាគនរចើ ក៏ន្វើការជាមួ្យរកុម្ហ ុ  ហាវ ម្លីង ផងមដរ។ បម ាម្នលើដីចាេ រជាម្្យម្ 
០,៥ នៅ ១ហិកតា ទុកសរាប់ដ្ឋាំនរម្ច កសិករទាំងអស់ា ដីមស្រសចននែ េះពី ១ នៅ ១,៥ ហ.ត។ 
កសិករ ទាំងអស់បា រាយការណ៍ថា របាក់វ ិិនោគនលើចាេ រលមី  ិងនៅកាុងចាេ រ (ជី្ ្ម្មជាតិ 
ថាា ាំសាែ ប់សតវលែិត្ម្មជាតិ  ិងគីមី្ គរម្ប កាែ ាំងពលកម្ម) គឺបា ម្កពី្ ធា ផ្លា ល់ខែួ របស់ 
ពួកគ្នត់។ 

 កសិករ ិោយថា ពួកនគមិ្ ចាប់អារម្មណ៍កាុងការខចីរបាក់ពីមី្រកូហិរញ្ញវតាុ ឬ្នគ្នរ 
នដើម្បីពរងីកការដ្ឋាំនរម្ចនទ នដ្ឋយសារមតអរតាការរបាក់ខពស់ខ្នែ ាំងនពក ឬមិ្ ចង់ខចីនដ្ឋយសារមតរយៈ
នពលដ្ឋាំរហូតដល់ ៣ ឆ្ា ាំ នទើបអាចរបមូ្លផលបា  ឬនដ្ឋយសារមតមិ្ ា បែង់ដី។ គ្នម  កសិករ
ណ្តមួ្យា បែង់កម្មសិទធដីចាេ ររបស់ពួកនគនទ។ កងវេះការទទួលបា ឥណទ បា  ន វ្ើឱយ
កសិករខ្នា តតូចទាំងន េះជួ្ប ូវការលាំបាកន្ៀបនៅ ឹងវ ិិនោគិ ា្ំ មដលា សកាត  ុពលកាុងការ
ទទួលបា ឥណទ ។ សហករណ៍នរម្ចកាំពត មិ្ ផតល់របាក់កម្ចីដល់សាជិ្ករបស់ ខែួ ន ើយ។ 
សរាប់កសិករមដលជាសាជិ្ក សហករណ៍នរម្ចកាំពតរួចនហើយ តនម្ែន អងគការ គឺសាិតនលើការ 
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ផតល់ការរតួតពិ ិតយគុណភាព បនងេើតការផគត់ផគង់ទាំ ិញសាគ ល់ភូមិ្សាស្តសតន នរម្ចកាំពត  ិងកាំណត់ 
តនម្ែមដលនកើ ន ើងជានរៀងរាល់ឆ្ា ាំ។ 

 កសិករសឹងមតទាំងអស់ បា រាយការណ៍ថាពួកនគចង់ឱយកូ របស់ពួកនគប តន្វើកសិកម្ម 
នរម្ចនដ្ឋយសារតនម្ែនរម្ចខពស់ នហើយជី្វភាពរបស់ពួកនគបា របនសើរន ើងជាលាំដ្ឋប់។ នទេះជា 
ោ៉ាងណ្ត ក៏ា កសិករជានរចើ បា រាយការណ៍ថា ពួកនគចង់ឱយកូ របស់ពួកនគអាចជួ្លកាែ ាំង 
ពលកម្មពីខ្នងនរៅនដើម្បីន្វើចាេ រន េះ នដ្ឋយសារវាជាការងារលាំបាក។ 

 កសិករទាំងអស់ នលើកមលងមតស្តសតីមដលជានម្រគួសារាា ក់បា រាយការណ៍ថា រកុម្ហ ុ  
កសិពាណិជ្ជកម្ម រមួ្ទាំងសហករណ៍នរម្ចកាំពតចូលចិតតចុេះកិចចស ោជាមួ្យ ឹងបុរស។ អាកស្រសី 
សីុម្ យ៉ាុង អាយុ ៤៤ ឆ្ា ាំ ជាស្តសតីមតាា ក់គត់កាុងចាំនណ្តម្បួ នក់មដលបា សាា ស ៍ ជានម្រគួសារ។ 
នដ្ឋយសារមតគ្នត់រកបា របាក់ចាំណូលខពស់ជាងនគពី ការដ្ឋាំដុេះនរម្ច បទពិនសា្ ៍របស់គ្នត់ គឺជា 
ករណីពិនសសមួ្យ។ 

 ផ្លែ ក់សញ្ញ នរម្ចកាំពត រតូវបា ទទួលនជាគជ័្យោ៉ាងអសាច រយសរាប់របនទសកម្ពុជា។ នបើ 
នទេះបីជា ដាំណ្តាំនរម្ចកាំពតនៅា បរាិណតូចសរាប់ទីផារពិភពនោកក៏នដ្ឋយ មតគុណភាព 
ន ផលិតផលន េះរតូវបា ទទួលសាគ ល់ នហើយកសិករបា ទទួលផលចាំនណញ។ នគមិ្ សូវចាស់ 
នទមដលថា នតើសហករណ៍នរម្ចកាំពត បា ទទួលនជាគជ័្យសរាប់កសិករ។ នបើនទេះបីជា 
សហករណ៍កសិកម្មបា ន្វើការងារលាំបាកៗជានរចើ កាុងការ រគប់រគងការផគត់ផគង់  ិងការកាំណត់ 
តនម្ែ វាបា ចូលរមួ្ចាំមណកជាក់មសតងតិចតួចនលើផ្លែ កសញ្ញ នរម្ចកាំពត ឬដល់កសិរជាសាជិ្ក។ 
ការងារជានរចើ អាច ឹងន្វើបា  ដូចជាការផតល់ការបណតុ េះបណ្តត ល  ិងការផតល់របាក់កម្ចីដល់ 
សាជិ្កនដើម្បីគ្នាំរទដល់ការមកលម្ែនរម្ច ឬក៏ការន្វើពិពិ្កម្មនៅរកដាំណ្តាំមដលា តនម្ែខពស់ នផសង
នទៀត។ 

តារាងទី ១០ ៖ សាជិ្កសហករណ៍កសិកម្មនរម្ចកាំពត 

នឈាម េះ នភទ អាយុ ទាំហាំរគសួារ របាក់ចាំណូល ឆ្ា ាំ២០០៥ (ដុោែ រ) 
សីុម្ យ៉ាុង ស្រសី ៤៤ ៥ ៩.៥៦០ 
នៅ ដុម្ របុស ៣២ ៤ ១០.៣៩៥ 
អូ  ្ី របុស ៤៤ ៦ ១០.៣០៥ 
នទព នយឿ  របុស ៦២ ៨ ៥.១៩០ 
ប ុត សានម្ឿ  របុស ៥៨ ៣ ១៩.៦១០ 
អ ុ  ប ុត របុស ៣៩ ៩ ១៣.៣៨០ 
អីុ  ចា ់ ស្រសី ៤៦ ៦ ៩.០៣៧ 
នចៀ  អ ុក ស្រសី ៤៤ ៦ ២.៥៩៥ 
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នចៀ  ទូច ស្រសី ៣៥ ៧ ២.២៥៦ 
អីុង ា  របុស ៤៤ ៨ ២.២៥៦ 

អ ុ  រ របុស ៥៨ ៥ ៣.៥២០ 

៦. ្លនៃការេកិា ៃិខការអៃុវតត  
 ការសិកាន េះនផ្លត តនលើការពិ ិតយនម្ើលការន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោ ឈរនលើការចូលរមួ្ 
រវាងកសិករខ្នា តតូច  ិងរកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្ម ពីនរពាេះការន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោជាទរម្ង់ 
មដលនគនរបើនរចើ បាំផុត ន ការចូលរមួ្នដ្ឋយផ្លា ល់នៅរបនទសកម្ពុជា  ិងជាទរម្ង់មដលរតូវបា  
ជ្ាំរញុដ៏សកម្មបាំផុតពីរដ្ឋា ភិបាល។ នៅកាុងវសិាលភាពន  ការសិកាន េះការចូលរួម្រតូវបា រក 
ន ើញនៅករមិ្តនផសងគ្នា  មដលា ភាពវជិ្ជា សរាប់ភាគីទាំងពីរ។ តាម្ពិតា ការនរៀបចាំ 
កិចចស ោមួ្យចាំ ួ ន របភពណ្តមួ្យា លកេណៈនពញនលញ នហើយា តុលយភាពរវាងភាគី 
ទាំងអស់ នទេះជាោ៉ាងណ្ត កិចចស ោមដលា ភាពរតឹម្រតូវ  ិងតុលយភាពនរចើ  រតូវបា រក 
ន ើញជាទូនៅ នដើម្បីផតល់អតារបនោជ្ ៍ដ៏នរចើ បាំផុតកាុងរយៈនពលមវងដល់ភាគីទាំងអស់។ 
 កាុងចាំនណ្តម្គាំរូន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោរបាាំមដលបា កាំណត់ គាំរមូដលា លកេណៈផែូវការ 
ជាងនគ គាំរមូ្ជ្ឈការ  ិង គាំរូពហុភាគី រតូវបា រកន ើញថាផតល់ ូវផលរបនោជ្ ៍នរចើ បាំផុត 
ដល់ទាំងកសិករខ្នា តតូច  ិង ទាំងរកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្ម។ គាំរូនរៅផែូវការ  ិងគាំរ ូអ តរការ ី
មិ្ សូវអាចផតល់សុវតាិភាពដល់កសិករបា នទ ដូចជាការទទួលបា ទីផារ មដលអាចនជ្ឿទុកចិតត 
បា   ិងរចនសម្ព័ ធការកាំណត់តនម្ែនលរ។ ដូចគ្នា ន េះមដរ គាំរូទាំងន េះមិ្ សូវអាចផតល់សុវតាិភាព 
ដល់រកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្មនទ។ នទេះជាោ៉ាងណ្ត ការរកន ើញន េះមិ្ រតូវយកម្កបកស្រសាយ 
ថាគាំរូន ការន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោទាំងន េះគួរមតរតូវបា នជ្ៀសវាង ឬ ហាម្ឃ្លត់ននេះនទ។ 
ដូចបា ពិ ិតយនៅកាុងមផាកទី ៣ សរាប់របនភទមួ្យចាំ ួ  បរាិណ  ិងគុណភាពន ដាំណ្តាំ គាំរូ 
កសិកម្មទាំងន េះអាចរតូវបា នគ ិយម្ ប៉ាុម តផលរបនោជ្ ៍សរាប់កសិករ  ិងរកុម្ហ ុ  អាចតិច 
ជាងគាំរូមដលា លកេណៈផែូវការនរចើ  នទេះជាោ៉ាងណ្ត វាទាំ ងជានៅា អតារបនោជ្ ៍បម ាម្ 
ខែេះ។ 
 ការរកន ើញសាំខ្ន ់ៗន ការសិកាន េះ ា សនងេបដូចខ្នងនរកាម្  ិងបកស្រសាយនៅកាុង 
មផាកខ្នងនរកាម្ន េះ ៖ 

 កសិកម្មតាម្កិចចស ោអាចផតល់របនោជ្ ៍នរចើ បាំផុតដល់កសិករខ្នា តតូច នៅនពលមដលកម្មវ ិ្ ី 
រតូវបា នរៀបចាំន ើងសរាប់ទាំនក់ទាំ ងរយៈនពលមវង កសិករទទួលបា ផលរបនោជ្ ៍នរចើ  
បាំផុតពីការចូលរមួ្ន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោ មដលរតូវបា បនងេើតន ើងកាុងរយៈនពលមវង ជា 
ការណ៍មួ្យមដលកសិករងាយយល់។ រកុម្ទីរបឹកាបា ជួ្បរបទេះករណីជានរចើ  នដ្ឋយកសិករ 
បា រាយការណ៍ថា ពួកនគបា បដិនស្ការន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោ នៅនពលមដលពួកនគ 
បា ចូលរមួ្កាុងកិចចស ោមួ្យរចួនៅនហើយកាុងរយៈនពលមួ្យ។ កសិករ ឱយតនម្ែនៅនលើការនជ្ឿ 
ទុកចិតតគ្នា   ិងភាពចាស់ោស។ ជាពិនសស សរាប់កសិករខ្នា តតូច កិចចស ោរយៈនពល 
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ខែីអាចអស់នលែខពស់។ ជាឧទហរណ៍ ការផ្លែ កកម្មវ ិ្ ី ន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោរបស់រកុម្ហ ុ  
នហាគ នដ រា៉ាយស៍ អស់នលែនរចើ ចាំនពាេះកសិករមដលបា  ចាប់នផតើម្គនរាងមផ ការមួ្យសរាប់ 
ការចូលរមួ្រយៈនពលមវងមួ្យ។ 

 កសិកម្មតាម្កិចចស ោអាចផតល់របនោជ្ ៍នរចើ បាំផុតដល់រកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្ម នៅនពល 
មដលកម្មវ ិ្ ីរតវូបា នរៀបចាំន ើងសរាប់ទាំនក់ទាំ ងរយៈនពលមវង រកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្ម 
ក៏បា ទទួលផលរបនោជ្ ៍នរចើ បាំផុតផងមដរពីការបនងេើត កិចចរពម្នរពៀងរយៈនពលមវងជាមួ្យ 
កសិករ នដ្ឋយឈរនលើការនជ្ឿទុកចិតតគ្នា នៅវញិនៅម្ក  ិង ការឱយតនម្ែគ្នា នដ្ឋយនសមើភាព។ ការ 
នជ្ឿទុកចិតតប ាយការចាំណ្តយរបតិបតតិការន ការទទួលបា កសិករលមីនលើកិចចស ោ  ិងការប ែាំ 
នដ្ឋយកសិករ។ នទេះបីជាការផ្លែ កកម្មវ ិ្ ីន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោរបស់រកុម្ហ ុ  នហាគ នដ  
រា៉ាយស៍ នម្ើលនៅនលើសពីការរគប់រគងរបស់រកុម្ហ ុ   ិង នទេះជារបាក់ចាំណូលគួរឱយទក់ 
ទញមដលកសិករទទួលបា នៅកាុងកិចចស ោន េះកតី ា កសិករជានរចើ បា  ិោយថា ពួក 
នគបា បាត់ បង់ទាំ ុកចិតតនលើរកុម្ហ ុ ។ 

 សូម្បមីតអារកីរក កសិករខ្នា តតូចក៏អាចទញយករបនោជ្ ៍ពីឱកាសន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោ 
ជាបា នលើកន ើងជាញឹកញាប់ថា កសិករខ្នា តតូច ជា្ម្មតារតូវបា ដកនចញពីកិចចស ោ 
នដ្ឋយសារពួកនគា ដីតូច នទេះជាោ៉ាងណ្ត ការមលែងន េះរតូវបា ចាត់ទុកថាជាការន្វើឱយ 
សាម្ញ្ញរជ្ុល។ ឧទហរណ៍ កសិករខ្នា តតូចកម្ពុជា្ម្មតា ឹងបដិនស្នបាេះបង់នចាលទាំងស្រសុង 
ដ្ឋាំដុេះស្រសូវមដលនគ ចង់ទុកសរាប់ការនរបើរបាស់របស់ខែួ  (ឧទហរណ៍ ពូជ្មដល ិយម្មួ្យ 
អាស្រស័យនលើរស់ជាតិ មដលនគចូលចិតត) នបើនទេះបីជាពួកនគអាចរករបាក់បា នរចើ តាម្រយៈការ 
ដ្ឋាំដុេះរបនភទពូជ្នផសងនទៀត មដលា តនម្ែទីផារខពស់ក៏នដ្ឋយ។ នៅកាុងករណីន េះ ឧបសគគ 
អាចជាដាំណ្តាំ  ិងមិ្ មម្ ជាលទធផល ន ការអ ុវតតការដកនចញរបស់អាកតាម្កិចចស ោនទ។ 
នរៅពីស្រសូវ កសិករខ្នា តតូចរតូវបា នម្ើលន ើញថា បា ទទួលផលរបនោជ្ ៍នរចើ បាំផុតពីកិចច 
ស ោសរាប់ដាំណ្តាំមដលា តនម្ែខពស់។ នៅកាុងករណីន េះ សហករណ៍កសិកម្ម  ិងអងគការ 
កសិករនផសងនទៀត អាច ឹងនដើរតួនទីោ៉ាងសាំខ្ន ់កាុងការកាត់ប ាយការ ចាំណ្តយនលើការ   
របតិបតតិរបស់រកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្ម ដូចជា ការបណតុ េះបណ្តត លកសិករ ការមចកចាយ 
សាា រៈកសិកម្ម ការរបមូ្ល  ិងការរតួតពិ ិតយគុណភាព។ 

 រកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្មជួ្បរបទេះការចាំណ្តយខពស់នលើការនរៀបចាំ  ិង ការមលរកាកម្មវ ិ្ ីន្វើ 
កសិកម្មតាម្កិចចស ោ រកមុ្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្ម ា ជ្នរម្ើសនរចើ សរាប់ទិញដាំណ្តាំ។ 
ជ្នរម្ើសមដលពួកនគនរជ្ើសនរ ើសរតូវមតា របសិទធភាពបាំផុតនដើម្បីទិញកាុងរយៈនពលមវង។ វា 
រតូវមតសរម្បនៅតាម្របនភទ បរាិណ  ិងគុណភាពន ដាំណ្តាំមដលរតូវការ។ ការន្វើកសិកម្ម 
តាម្កិចចស ោ ឹងរតូវបា នរជ្ើសនរ ើស របសិ កម្មវ ិ្ ីន េះ ចាំណ្តយតិចជាងការចាំណ្តយន  
ជ្នរម្ើសដនទនទៀតសរាប់ការផគត់ផគង់។ 
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 នគ្នល នោបាយរាជ្រដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា នផ្លត តនលើការចងភាជ ប់ការជ្ាំរញុសហករណ៍កសិកម្ម 
នៅ ឹងការន វ្ើកសិកម្មតាម្កិចចស ោ ប៉ាុម តន េះ គឺរគ្ន ់មតជាគាំរមួូ្យសរាប់ការន្វើកសិកម្ម 
តាម្កិចចស ោប៉ាុនណ្តណ េះ គាំរពូហុភាគីន ការន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោគឺជា គាំរមួូ្យកាុងចាំនណ្តម្ 
គាំរដ៏ូា សកាត  ុពលនផសងៗនទៀត នទេះជាោ៉ាងណ្តវា គឺជាគាំរូមដលនគ្នល នោបាយ          
រាជ្រដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាបា ជ្ាំរុញោ៉ាងសកម្ម នរៅពីគាំរសូកាត  ុពលនផសងនទៀតមដលអាចផតល់ផល 
របនោជ្ ៍ទាំងកសិករ  ិងរកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្ម។ ឧទហរណ៍ សតង់ដ្ឋរគុណភាពរបស់ 
រកុម្ហ ុ កុងហវីមរល បា តរម្ូវឱយា គាំរតូាម្កិចចស ោមួ្យ។ ជាការកាំហិត វ ិ្ ីសាស្តសដនគ្នល 
 នោបាយមួ្យបាំនពញរគប់ោ៉ាងអាចនាំឱយា ផលវបិាកនផសងៗ។ 

 នគ្នល នោបាយរបស់រាជ្រដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា មដលប៉ាេះពាល់នលើការទទួលបា រគ្នប់ពូជ្  ិង 
សិទធិដី ែ្ី នៅមិ្ រគប់រគ្ន ់សរាប់តរម្វូការរបស់កសិករខ្នា តតូច  ិងរកមុ្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្ម 
ទាំងកសិករ  ិងកសិពាណិជ្ជកម្ម រតូវបា ទទួលរងជាអវជិ្ជា  នដ្ឋយការមិ្ សូវទទួលបា  
រគ្នប់ពូជ្  ិងសិទធិដី្ែី។ ទាំងន េះគឺជាបញ្ា ចម្បងន នគ្នល នោបាយមិ្ សម្ស្រសប  ិងមិ្  
រគប់រគ្ន ់ រពម្ទាំងការអ ុវតតគ្នម  របសិទធភាពន នគ្នល នោបាយមដលា ស្រសាប់។ បញ្ា  
ទាំងពីរន េះ គឺជាឧបសគគចម្បងនឆ្ព េះនៅរកអនគតដ៏រងឹាាំមួ្យសរាប់វស័ិយកសិកម្មកម្ពុជា។ 
ការបរាជ័្យកាុងការនដ្ឋេះស្រសាយបញ្ា ទាំងន េះ គឺទាំ ងជានាំនៅកា ់អនគតមួ្យ មដលកសិករ 
ខ្នា តតូចកា ់មតតូចនៅ នហើយរកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជាកាុងស្រសុក នៅមតប ត 
បរាជ័្យមលម្នទៀត ។ 

៦.១ ការអ ុតតកិចចស ោសរាប់កសិករខ្នា តតូច 

 កាុងអាំ ុងនពលសិកា រកុម្ទីរបឹកាបា សាា ស ៍កសិករខ្នា តតូចចាំ ួ  ៧០ នក់ មដល 
បា លក់ផលិតផលតាម្កិចចស ោ ជាមួ្យរកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាចាំ ួ របាាំមួ្យនផសងគ្នា ។ 
បទពិនសា្ ៍មដលបា រាយការណ៍ជារួម្ា ភាពវជិ្ជា  នបើនទេះជាា បញ្ា មួ្យចាំ ួ ។ កសិករ 
បា រាយការណ៍ថា កិចចស ោអាចឱយពួកនគលក់ផលិតផលបា តនម្ែមួ្យខពស់  ិង ការផលិត 
កា ់មតនរចើ នបើន្ៀបនៅ ឹងការលក់នៅឱយឈមួញ។ បរាិណផលិតកា ់មតរបនសើរន ើង សរាប់ 
កសិករមដលអាចឱយទទួលបា កិចចស ោ។ កិចចស ោ ផដល់សុវតាិភាពហិរញ្ញវតាុនដើម្បីអាចឱយកសិករ 
អាចទទួលបា ឥណទ កាុង ការវ ិិនោគសាា រៈ  ិង ឧបករណ៍នដើម្បីបនងេើ បរាិណផលិត 
របស់ខែួ ។ កិចចស ោ ក៏អាចឱយកសិករមួ្យចាំ ួ អាចជួ្លដី នដើម្បីបនងេើ ការលក់របស់ខែួ នៅកាុង 
កិចចស ោបម ាម្នទៀត។ កិចចស ោ បា ផតល់ឱយកសិករា លទធភាពទទួលបា សាា រៈកសិកម្ម 
 ិងទីផារករមិ្តខពស់ មដលអាចឱយពួកនគហា  ទទួលហា ិភ័យមដលមិ្ អាចនៅរចួនបើគ្នម  កិចច 
ស ោ។ 

 នៅកាុងវសិាលភាពន ការសិកាន េះ រកុម្ទីរបឹកាមិ្ បា ោតរតដ្ឋងករណីណ្តមួ្យ 
មដលកសិកររតូវ បា ចាញ់នបាករកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្មនដ្ឋយផ្លា ល់នដ្ឋយ ឬក៏ពួកនគា  
អារម្មណ៍ថារតូវបា រ ាំនោភបាំពា នដ្ឋយកិចចស ោ ឬ នដ្ឋយរកុម្ហ ុ  នទេះជាោ៉ាងណ្ត ក៏ា  
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នោបល់អវជិ្ជា មួ្យចាំ ួ ពីកសិករ។ នោបល់មួ្យរបស់កសិករាា ក់កាុងនខតតកាំពត បា  ិោយ 
ថា រកុម្ហ ុ ហាវ ម្លីងមិ្ នគ្នរពបរាិណទិញនលើកិចចស ោរបស់ខែួ នៅកាុងឆ្ា ាំ ២០១៥។ កសិករ 
ទាំងននេះ ិោយថា ពួកនគ ឹងបតូរនៅន្វើការជាមួ្យសហករណ៍នរម្ចកាំពតវញិ សរាប់ការផគត់ផគង់ 
របស់ពួគនគ។ នោបល់ទីពីរ គឺការផ្លែ កកម្មវ ិ្ ីន វ្ើកសិកម្មតាម្កិចចស ោរបស់រកុម្ហ ុ         
នហាគ នដ រា៉ាយស៍ ប៉ាុម តដូចមដលបា ពិ ិតយនម្ើល ករណីន េះវាហួសពីការរគប់រគងរបស់រកុម្ហ ុ  
នហើយការតវា៉ា គឺម្កពីបាត់បង់របាក់ចាំណូល ា្ំពីកិចចស ោ មិ្ មម្ ម្កពីគុណភាពន កិចចស ោ ឬ 
ការនដ្ឋេះស្រសាយមិ្ រតឹម្រតូវណ្តមួ្យនដ្ឋយ រកុម្ហ ុ នហាគ នដ រា៉ាយស៍នទ។ នោបល់ទីបី របស់ 
កសិករាា ក់ មដលទទួលបា ទិ ាផលទបនលើការរបមូ្លផលនលើកទីពីរសរាប់រកុម្ហ ុ ោស់លមី។ 
គ្នត់បា តែូញមតែរថា គ្នត់បា ទទួលរគ្នប់ពូជ្មដលា គុណភាពខុសពីមុ្  មតនទេះជាោ៉ាងណ្ត 
គ្នម  កសិករណ្តាា ក់តែូញមតែរពីបញ្ា ន េះនទ នហើយជារមួ្ការរបមូ្លផលទាំងពីរសុទធមត ទទួលបា  
ផលចាំនណញ។ នោបល់ចុងនរកាយ បទពិនសា្ ៍អារកក់របស់កសិករកាុង ភូមិ្រតពាាំងសមងេ 
មដលចាញ់នបាករបធា ភូមិ្  ិងឪពុកនកមកមដលជារបធា  ុាំរបស់ពួកនគ បងាា ញពីការខូចខ្នត 
មដលរកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្មបា ន្វើទាំងនលើសហគម្ ៍  ិងខែួ នគពីការតាម្ដ្ឋ ្ូររលុង ន ការ 
ចូលរមួ្របស់ពួកនគជាមួ្យកសិករ។ 

 កសិករខ្នា តតូចនសាើរមតទាំងអស់មដលបា សាា ស ៍បា  ិោយថា ពួកនគយល់ថាការន វ្ើ 
កសិកម្មជាជ្នរម្ើសចុងនរកាយ។ នលើកមលងមតកសិករដ្ឋាំនរម្ចនៅនខតតកាំពត  ិងកសិករ្ូរធារមួ្យ 
ចាំ ួ  គ្នម  អាកណ្តបា  ិោយថា ពួកនគចង់ឱយកូ របស់នគកាែ យនៅជាកសិករនទ។ នៅកាុងប៉ាុនម   
ឆ្ា ាំចុងនរកាយន េះ កសិករដ្ឋាំនរម្ចនៅកាុងតាំប ់ការពារទាំ ិញសាគ ល់ភូមិ្សាស្តសតនខតតកាំពត បា  
ទទួលរបនោជ្ ៍ពីការនកើ ន ើងន តនម្ែដី  ិងនរម្ច។ នគមិ្ ទ ់របាកដនទថា នតើគាំហុក 
ន ការផគត់ផគង់លមីន េះ នៅនពលមដលនរម្ចមដលនទើបមតដ្ឋាំលមីៗន េះ ដល់នពលរបមូ្លផល ឹងន្វើឱយ 
ធាែ ក់នលែ។ ជាទូនៅអាកផតល់ចនម្ែើយ បា សមម្តងនសចកតីសងមឹម្ថា កូ របស់ពួកនគ ឹងអាចរក ការងារ 
មដលទទួលបា ចាំណូលនរចើ   ិង នរបើរបាស់កាែ ាំពលកម្មតិច។ នទេះជាោ៉ាងណ្ត ក៏ា កសិករ 
ជានរចើ បា  ិោយថា ពួកនគរ ាំពឹងថា កូ របស់ពួកនគ ឹងរត ប់ម្កមស្រសចាេ រវញិ នៅនពលមដល 
ពូកនគចាស់កាុងការប តការងារនៅនរាងចរកសាំនលៀកបាំពាក់ ឬ សាំណង់។ 

 ការរកន ើញខ្នងនលើបញ្ជ ក់ថា កសិកម្មតាម្កិចចស ោផតល់ផលលែចាំនពាេះកសិករ។ មត 
នទេះជាោ៉ាងណ្ត នគរតូវទទួលសាគ ល់ថា រកុម្ទីរបឹកា បា សាា ស ៍កសិករមដលន្វើការជាមួ្យ 
រកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាមួ្យចាំ ួ តូចមដលា សម្តាភាពរគប់រគង  ិងចាត់មចងកម្មវ ិ្ ី 
ន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោោ៉ាងា របសិទធិភាព។ ការទញលកេណៈរមួ្កា ់មតជាក់ចាស់មួ្យនទៀត 
អាចថា កម្មវ ិ្ ីន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោ រតូវបា អ ុវតត ៍រតឹម្រតូវទទួលបា ផតល់ផលចាំនណញ។ 
បទពិនសា្ ៍របស់កសិករកាុងភូមិ្រតពាាំងសមងេ បា គូសបញ្ជ ក់ពីហា ិភ័យដល់ទាំង រកុម្ហ ុ  
 ិងកសិករខ្នា តតូច នដ្ឋយការអ ុវតតវ ិ្ ីសាស្តសតនរៅផែូវការ កាុងការន វ្ើកសិកម្មតាម្កិចចស ោ។ 
ចាស់ណ្តស់ថា មិ្ មម្ រគប់កម្មវ ិ្ ី ន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោទាំងអស់សុទធមតផតល់ផលចាំនណញ 
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ដូចគ្នា ននេះនទ ប៉ាុម ត វាចាស់ណ្តស់ថា កម្មវ ិ្ ីមដលរគប់រគងបា លែពិតជាផតល់របនោជ្ ៍ដល់ 
កសិករខ្នា តតូច។  

៦.២ ការអ ុវតតកិចចស ោសរាប់រកមុ្ហ  ុកសិពាណិជ្ជកម្ម 

 កាុងកាំ ុងនពលសិកា រកុម្ទីរបឹកាបា សាា ស ៍រកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្មចាំ ួ ដប់។ 
(នសចកតីសនងេបន កិចចសាា ស ៍រកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្មា បងាា ញនៅកាុងឧបសម្ព័ ធ A) ។ កាុង 
ចាំនណ្តម្រកុម្ហ ុ ទាំងអស់ នលើកមលងមតរកុម្ហ ុ  East-West Seed នចញ មដលជារកុម្ហ ុ  
រគ្នប់ពូជ្អ ដរជាតិមួ្យនផ្លត តនលើការផគត់ផគង់រគ្នប់ពូជ្បម ែ មដលា គុណភាពខពស់ដល់កសិករខ្នា ត 
តូច នៅកាុងតាំប ់ទាំនបរតូពិច គឺជារកុម្ហ ុ អ តរជាតិបា ចុេះបញ្ជ ីការនៅកម្ពុជា។ រកុម្ហ ុ របាាំបួ  
នផសងនទៀត មដលបា សាា ស ៍ រមួ្ា រកុម្ហ ុ នរាងា៉ា សីុ កិ ស្រសូវចាំ ួ បី (អងគរកសិកម្មរងុនរឿង 
អាាំរ ូ  ិងនហាគ នដ រា៉ាយស៍) រកុម្ហ ុ ឯកនទសផលិតផលមួ្យ (កុងហវីមរល) អាកបនងេើតទីផារបម ែ 
ចាំ ួ បួ  (អងគការនសដ្ឋក សួ ្ម្មជាតិ ឥន្ទ ាីនបតង  ិងោស់លមី)  ិងរបតិបតតការដ្ឋាំដុេះកសិកម្ម 
ចរម្ុេះចាំ ួ មួ្យ (ម្៉ាុងឫទធីរគុប)។ 

 កាុងចាំនណ្តម្រកុម្ហ ុ ទាំងន េះ ា រកុម្ហ ុ ជានរចើ រតូវ បា បនងេើតន ើងនដ្ឋយា  
នបសកកម្មន្វើការជាមួ្យកសិករខ្នា តតូច (East-West Seed កុងហវីមរល នសដ្ឋក  ិង ោស់លមី)។ 
រកុម្ហ ុ នផសងនទៀត ទិញផលិតផលពីកសិករខ្នា តតូចនៅនពលមដលខវេះជាជាងទុកជាអាទិភាព។ 

 នទេះបីជារកុម្ហ ុ កាុងស្រសុក ិមួ្យៗមដលបា សាា ស ៍ សនរម្ចបា នជាគជ័្យនៅកាុង 
ករមិ្តខែេះក៏នដ្ឋយគ្នម  រកុម្ហ ុ ណ្ត នលើកមលងមតរកុម្ហ ុ ម្៉ាុងឫទធីរគុបនចញ មដលអាចចាត់ថា 
ទទួលបា នជាគជ័្យោ៉ាងខ្នែ ាំង។ នរាងា៉ា សីុ កិ ស្រសូវ  ិងការជ្ាំ ួញបម ែមិ្ មម្ ជាវស័ិយបា  
ផលចាំនណញនទ។ រកុម្ហ ុ កុងហវីមរលមិ្ ទ ់បា ទទួលទីផារអ តរជាតិ សរាប់ផលិតផល 
មដលា គុណភាពខពស់ជានរចើ របស់រកុម្ហ ុ មដលផលិតពីសេរនតាា ត។ 

 កសិកម្មតាម្កិចចស ោ គឺជាការខិតខាំមួ្យមដលា តនម្ែនលែ  ិងា ហា ិភ័យសរាប់ 
កសិពាណិជ្ជកម្ម។ សរាប់អាជី្វកម្មឯកជ្ មួ្យ ការចាំណ្តយនលើកិចចស ោណ្តមួ្យ រតូវមតតិច 
ជាងចាំណូលមដលបា ម្កពីកិចចស ោននេះ។ នរាងា៉ា សីុ កិ ស្រសូវកម្ពុជាា ទាំោប់ទិញពីឈមួញ 
 ិងអាករបមូ្លទិញមដលនជ្ឿទុកចិតត មដលា បណ្តត ញរងឹាាំជាមួ្យកសិករ។ សរាប់គាំរូន េះ 
ា ព័ត៌ា រត ប់តិចតួចណ្តស់រវាង ា៉ា សីុ កិ ស្រសូវ  ិងកសិករ។ នៅកាុងប៉ាុនម  ឆ្ា ាំចុងនរកាយ 
ន េះ នដ្ឋយការវ ិិនោគ  ិងការរបកួតរបមជ្ងបា ចូលម្កកាុងវស័ិយស្រសូវអងេរ នរាងា៉ា សីុ កិ ស្រសូវ 
ចាាំបាច់រតូវា គាំ ិតនចារបឌិ្តបម ាម្នទៀត នដើម្បបីនងេើ របាក់ចាំនណញ។ តរម្ូវការន េះ ផគួបផសាំ ឹង 
ភាពចាស់ោស់ជានរចើ នទៀតនលើការន្វើការងារជាមួ្យ សហករណ៍កសិកម្ម  ិងបទបញ្ញតតិន ការ 
ន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោ ជាមូ្លនហតុមួ្យមដលន វ្ើឱយ រកុម្ហ ុ អងេរអាាំរូ  ិងរកុម្ហ ុ  នហាគ នដ  
រា៉ាយស៍ បា ចាប់នផតើម្គនរាងសាកលបងននពលលមីៗន េះ នដើម្បីទិញស្រសូវនលើកិចចស ោ។ មតនទេះជា 
ោ៉ាងណ្ត កម្មវ ិ្ ីទាំងន េះអាចផតល់បា មតមួ្យភាគតូច ន តរម្ូវការរបស់ពួកនគប៉ាុនណ្តណ េះ (តិចជាង 
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២% ចាំនពាេះរកុម្ហ ុ អងេរអាាំរ)ូ។ សរាប់រកុម្ហ ុ  កុងហវីមរលទម្ទរ ូវសេរនតាា តសររីាងគា  
គុណភាពខពស់ ការន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោ គឺជាជាយុទធសាស្តសតទិញជាក់ចាស់តាាំងពីនពល 
ចាប់នផតើម្។ នទេះោ៉ាងណ្ត កុងហវីមរល ជារកុម្ហ ុ តូចមួ្យ នហើយការទិញរបស់វាា ទាំហាំ 
តិចតួចន ផលិតកម្មទាំងអស់នៅ កាុងតាំប ់ការពារទាំ ិញសាគ ល់ភូមិ្សាស្តសតរបស់នខតតកាំពង់សពឺ។ 

 កម្មវ ិ្ ីកសិកម្មតាម្កិចចស ោទាំងរបាាំមួ្យ មដលបា សិកា ផតល់ផលរបនោជ្ ៍ដល់ 
រគប់ភាគីទាំងអស់។ ដូចបា កត់សាគ ល់ខ្នងនលើ កសិករបា ទទួលរបនោជ្ ៍ពីតនម្ែលែរបនសើរ 
 ិង ការធានទិញ។ កសិពាណិជ្ជកម្ម បា ទទួលរបនោជ្ ៍ពីការទទួលបា ការផគត់ផគង់ មដលា  
សុវតាិភាពន ផលិតផលកសិកម្ម មដលា គុណភាពខពស់ជាងអវីមដលពួកនគអាចទិញបា នៅតាម្ 
ការទីផារបង់របាក់ភាែ ម្។ ជាការស មត ការផគត់ផគង់មដលា គុណភាពខពស់ទទួលបា តនម្ែខពស់ 
មដលនគបង់ឱយកសិករ។ កាុងចាំនណ្តម្គាំរ ូ ន ការន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោទាំងរបាាំមួ្យ មដលបា  
ន្វើការសិកា រកុម្ទីរបឹកាមិ្ បា រកន ើញករណីណ្តមួ្យ មដលា ការរ ាំនោភបាំពា នលើកិចច 
ស ោនដ្ឋយរកុម្ហ ុ នទ។ ហា ិភ័យអាចា ទាំហាំ ា្ំជាងនលើភាគីាេ ងនទៀត ដូចមដលរកុម្ហ ុ  
កសិពាណិជ្ជកម្មជាមួ្យចាំ ួ បា រាយការណ៍ថា ពួកនគបា ចាំណ្តយ្ ធា ស ធឹកសនធ ប់នលើ 
ការតាម្ដ្ឋ ការប ែាំរបស់កសិករ។ 

៦.៣ ផលប៉ាេះពាល់នៅនលើស្តសត ី

 ការពរងឹងតួនទីស្តសតីនៅកាុងរគួសារ  ិងសងគម្ រតូវបា បងាា ញោ៉ាងទូលាំទូោយ ថានាំឱយ 
ា ការអភិវឌ្ឍជាវជិ្ជា កា ់មតនរចើ ។ កសិកម្មតាម្កិចចស ោរតូវបា រេិះគ ់នដ្ឋយ អាកសនងេត 
ការណ៍មួ្យចាំ ួ ថាបងេការលាំបាក្ៃ ់្ៃរដល់តួនទីរបស់ស្តសតី។ ផលប៉ាេះពាល់មដលបងេការលាំបាក 
្ៃ ់្ៃរចាំនពាេះស្តសតី គឺភាគនរចើ បណ្តត លម្កពីរកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្ម ា ទាំននរចុេះកិចចស ោ 
ជាមួ្យបុរសជាងស្តសតី មដលកា ់មតពរងឹង ឬនលើកតនម្េើ សិទធិបុរស31។ 

 កាុងអាំ ុងនពលសិកា រកុម្ទីរបឹកាបា រកន ើញទសស ៈនោបល់ជានរចើ ពីផលប៉ាេះ 
ពាល់នលើស្តសតី មដលបា ចូលរមួ្ផ្លា ល់នរចើ ជាមួ្យរកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្មមដលអាចា ។ រគប់ 
រកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ នលើកមលងមតរកុម្ហ ុ ោស់លមី បា ឱយដឹងថា ពួកនគមិ្ បា  
មបងមចករវាងបុរស ឬស្តសតី ននេះនទ។ រកុម្ហ ុ ោស់លមី មដលជាសហរគ្នសសងគម្ មដលនរបើរបាស់ 
គាំររូករបាក់ចាំនណញរបកបនដ្ឋយ ិរ តភាព រតូវបា បនងេើតន ើងកាុងនគ្នលបាំណង មកលម្ែជី្វភាព 
របស់របជាជ្ នៅតាម្ជ្ បទ។ កាុងចាំនណ្តម្អាកពាក់ព័ ធមដលបា សាា ស ៍ របធា បទទូនៅកាុង 
ចាំនណ្តម្ាច ស់ជ្ាំ ួយ  ិងអងគការមិ្ មម្ រដ្ឋា ភិបាលដនទនទៀត គឺការឱយអាទិភាពនៅនលើស្តសតីរតូវ 
បា រ ាំពឹងទុក។ កាុងចាំនណ្តម្ភាគីពាក់ព័ ធរដ្ឋា ភិបាល (រកសួងពាណិជ្ជកម្ម រកសួងកសិកម្ម 
រកុាេ របាញ់  ិងន សាទ  ិង្នគ្នរអភិវឌ្ឍ ៍ជ្ បទ) គ្នម  អាកសមម្តងពីអាទិភាពន តួនទីរបស់ 
ស្តសតីជាយ តការមួ្យកាុងការ បនងេើ នលបឿ ន អរតាអភិវឌ្ឍ ៍។ អាកពាក់ព័ ធរដ្ឋា ភិបាលាា ក់បា  
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កសិករខ្នា តតូច និង ការពាកព់ន័្ធកនានុងកសិពាណិជ្ជកម្ម

 

ព យល់ថា ជា្ម្មជាតិ នគ ិយម្ន្វើការជាមួ្យបុរស នដ្ឋយសារមតពួកនគា ករមិ្តអប់រ ាំខពស់  ិង 
កាែ ាំងរាងកាយលែជាង។ 

 កសិករខ្នា តតូចា ទសស ៈយល់ន ើញចរម្ុេះគ្នា  នលើថានតើរកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្ម ចូល 
ចិតតន្វើការជាមួ្យស្តសតី ឬបុរសជាង នទេះជាោ៉ាងណ្ត ចនម្ែើយភាគនរចើ គឺថា រកុម្ហ ុ                
កសិពាណិជ្ជកម្មមិ្ ា ការមបងមចក។ នទេះបីជានៅទូទាំងរបនទសកម្ពុជា បុរសា របវតតិទទួល 
បា ការសិកាលែរបនសើរជាងស្តសតីក៏នដ្ឋយ ក៏គឺជារបនពណីកាុងរគួសារនៅតាម្ជ្ បទ ស្តសតីគឺជាអាក 
កា ់កាប់លុយកាក់។ មិ្ ថា កិចចស ោរតូវបា ចុេះហតានលខ្នជាមួ្យស្តសតី ឬបុរសនទ ជាទូនៅ 
រតូវបា កាំណត់នដ្ឋយតួនទីកាុងរគួសារ  ិងករមិ្តន ការចូលរមួ្ជាមួ្យការងារជាង ការ ិយម្នលើ 
បុរស ឬស្តសតីរបស់រកុម្ហ ុ ។ កសិករទាំងអស់ បា រាយការណ៍ថា ចាំនពាេះបទពិនសា្ ៍របស់ពួកនគ 
ការទទួលបា កិចចស ោបា ផតល់ផលចាំនណញដុល។ នលើសពីន េះនទៀត ស្តសតីមួ្យចាំ ួ បា រាយ 
ការណ៍ថាពួកនគសបាយរកីរាយជាមួ្យ ឹងការនរៀបចាេ រន វ្ើកសិកម្មតាម្កិចចស ោរបស់នគ នដ្ឋយ 
សារវាបា ផតល់របាក់ចាំណូលរគប់រគ្ន ់ មដលអាចឱយបដី  ិងកូ របស់ពួកនគមិ្ បាច់មសវងរកការងារ 
ន្វើនៅឆ្ៃ យពីផាេះ នហើយអាចឱយពួកនគរស់នៅជុ្ាំគ្នា កាុងរគួសារ។ 

៧. អៃុសាេៃ៍ 
 វស័ិយកសិកម្មនៅកម្ពុជា ា សកាត  ុពលោ៉ាងខ្នែ ាំង ដីា ជី្ជាតិ នហើយរបជាជ្ កម្ពុជា 
ា ភាពឧសាហ៍ពោោម្។ នៅរយៈនពលប៉ាុនម  ឆ្ា ាំចុងនរកាយន េះ វស័ិយកសិកម្មរបស់កម្ពុជា 
ា កាំនណើ  ោ៉ាងខ្នែ ាំងកាុងការផលិត នហើយា ការវ ិិនោគោ៉ាងសនម្បើម្នលើការបនងេើ សម្តាភាព 
នរាងា៉ា សីុកិ ស្រសូវ។ នទេះជាោ៉ាងណ្ត ភាគនរចើ ន កាំនណើ  ន េះគឺជាលទធផលន ការនកើ ន ើង 
ន ទាំហាំដីដ្ឋាំដុេះ ជាជាងកាំនណើ  ន ផលិតភាព នហើយវាមិ្ ា  ិរ តរភាពនទ។ នទេះបីជាា  
ការវ ិិនោគោ៉ាងនរចើ នលើសម្តាភាពនរាងា៉ា សីុ កិ ស្រសូវក៏នដ្ឋយ ា ស្រសូវមតមួ្យភាគតូច 
ប៉ាុនណ្តណ េះមដលបា កិ នៅរបនទសកម្ពុជា នហើយនរាងា៉ា សីុ កិ ស្រសូវភាគនរចើ របតិបតតិការនលើ 
ករមិ្តទបបាំផុត។ នទេះបីជា នគអាច ិោោថា នៅកាុងរយៈនពលប៉ាុនម  ឆ្ា ាំចុងនរកាយន េះ 
របជាជ្ រាប់ោ នក់បា ចាកនចញពីភាពរកីរកនតាកោ៉ាក ប៉ាុម តរបជាជ្ ភាគនរចើ កាុងចាំនណ្តម្ 
រាប់ោ នក់ន េះបា ធាែ ក់ចុេះនៅភាពនតាកោ៉ាកបាំផុត៖ កា ់មតរកខ្នែ ាំង  ិងងាយរងនរគ្នេះ។ ា  
ការងារជានរចើ មដលរតូវន្វើនៅកម្ពុជានដើម្បីដ្ឋក់ របនទសនៅនលើផែូវលែមួ្យន ភាពរកីចនរម្ើ របកប 
នដ្ឋយចីរភាពមួ្យ។ 

 កាុងអាំ ុងនពលសិកា ា គាំ ិតជានរចើ  រតូវបា នលើកន ើងជាមុ្  នដ្ឋយកសិករ  
កសិពាណិជ្ជកម្ម  ិងភាា ក់ងារគ្នាំរទ ក៏ដូចជាគាំ ិតមដលស្រសង់នចញពីការស្រសាវរជាវ  ិងការវភិាគ 
នដើម្បីគ្នាំរទដល់ការន្វើកិចចស ោឱយកា ់មតទទួលផលនរចើ  រវាងកសិករខ្នា តតូច  ិងរកុម្ហ ុ  
កសិពាណិជ្ជកម្ម។ អ ុសាស ៍សាំខ្ន ់ៗ មផែកនលើការរកន ើញតាម្រយៈការសិកាន េះ ា បងាា ញ 
ដូចខ្នងនរកាម្ ៖ 
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១) សហគម្ ៍ាច ស់ជ្ាំ ួយ គួរមតន វ្ើការងារបម ាម្នទៀត កាុងការនលើកទឹកចិតតកម្មវ ិ្ ីន្វើកសិកម្មតាម្ 
កិចចស ោសរាប់រយៈនពលមវង  ិងទទួលបា របនោជ្ ៍នៅវញិនៅម្ក ក៏ដូចជាកិចចស ោ 
នផសងនទៀតរវាងសិករខ្នា តតូច  ិង រកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្ម 

 សហគម្ ៍ាច ស់ជ្ាំ ួយ គួរមតផតល់ការគ្នាំរទបម ាម្នទៀតសរាប់កិចចស ោរវាងកសិករខ្នា តតូច 
 ិងកសិពាណិជ្ជកម្ម រមួ្ទាំងការន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោ។ កសិកម្មតាម្កិចចស ោ មដលរគ្ន ់ 
មតជាទរម្ង់មួ្យន ការកិចចស ោរវាងកសិករខ្នា តតូច  ិងរកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្ម រតូវបា រក 
ន ើញថា បា ផតល់របនោជ្ ៍ដល់កសិករខ្នា តតូច  ិងកសិកររកីរកបាំផុត។ នៅនពលមដល 
កិចចស ោមិ្ សូវា ការនរៀបចាំ ននេះផលចាំនណញក៏បា តិចមដរ នទេះជាោ៉ាងណ្ត កិចចស ោ 
ន េះរតូវមតន្វើន ើងពីមួ្យករណីនៅមួ្យករណី នដ្ឋយសារកិចចស ោរតូវមតបញ្ជ ក់ ពីតរម្ូវជាក់ 
ោក់នៅតាម្របនភទ បរាិណ  ិងគុណភាពដាំណ្តាំមដលទិញ។ 

 ជ្ាំហា ដាំបូង សរាប់ការគ្នាំរទរបស់សហគម្ ៍អាកផតល់ជ្ាំ ួយកា ់មតនរចើ មលម្នទៀត 
សរាប់កិចចស ោទាំងន េះ គឺសហគម្ ៍អាកផតល់ជ្ាំ ួយបនងេើតទាំនក់ទាំ ងលែជាមួ្យ ឹងរកុម្ហ ុ  
កសិពាណិជ្ជកម្ម។ នគអាចទទួលបា លទធផលនរចើ សរាប់ភាគីទាំងពីរ តាម្រយៈកិចចពិភាកា 
នដើម្បីសាា បន។ សហគម្ ៍អាកផតល់ជ្ាំ ួយ ចាាំបាច់រតូវយល់ដឹងពីផលប៉ាេះពាល់មដលសកម្មភាពរបស់ 
ខែួ ន្វើឱយខូចទីផារ  ិងផ្លែ ស់ទីវស័ិយឯកជ្ ។ កម្មវ ិ្ ីរបស់ាច ស់ជ្ាំ ួយរតូវមត  ិងគួរមតជាលកេណៈ 
បនណ្តត េះអាស ា មដលការវ ិិនោគវស័ិយឯកជ្ រតូវមត ិងគួរមតជាអចិនន្ទ តយ៍ ោ៉ាងនហាចណ្តស់ 
សរាប់កាុងនពលអនគតដ៏ខែី។ 

 រកុម្ទីរបឹកាបា រកន ើញ ការមិ្ ទុកចិតតទូនៅមួ្យនលើវស័ិយឯកជ្ នដ្ឋយសហគម្ ៍អាក 
ផតល់ជ្ាំ ួយជានរចើ ។ សហគម្ ៍អាកផតល់ជ្ាំ ួយ ជាទូនៅដ្ឋក់ប ាុកនលើករមិ្តសាា ប័   ិងអាំណ្តច 
ចាំនពាេះវស័ិយឯកជ្ មដលមិ្ ា សុចរតិភាព។ រកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្ម ភាគនរចើ នៅកម្ពុជា 
ា របាក់ទុ មិ្ រគប់រគ្ន ់ ការរគប់រគងនខាយនហើយា ផលចាំនណញតិចតួច។ រកុម្ហ ុ  
កសិពាណិជ្ជកម្ម មដលបា សាា ស ៍ទាំងននេះបា  ិោយថា ពួកនគផតល់អាទិភាពនលើរបាក់ 
ចាំនណញរយៈនពលមវងនរចើ ជាងរបាក់ចាំនណញរយៈនពលខែី។ របសិ នបើា សកម្មភាពមួ្យចាំ ួ  
របស់ពួកនគមួ្យនដើរផាុយ វាទាំ ងបណ្តត លម្កពីការន្វើមផ   ិងការពោករណ៍ា ភាពនខាយ។ 
ការកសារងសម្តាភាពរបស់សហគម្ ៍អាកផតល់ជ្ាំ ួយសរាប់ រកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្មអាចផតល់ 
ផលប៉ាេះពាល់វជិ្ជា  ោ៉ាងសាំខ្ន ់សរាប់ទាំងកសិករខ្នា តតូច  ិងភាពសាិតនសារន រកុម្ហ ុ  
កសិពាណិជ្ជកម្មទាំងន េះ ។ 

 កសិពាណិជ្ជកម្មរតូវបា នគនម្ើលន ើញថា ជាទូនៅ នៅរកវស័ិយាច ស់ជ្ាំ ួយនលើរបតិបតដិការ 
មូ្លដ្ឋា   ឬនចៀសវាងអ តរអាំនពើទាំងស្រសុង។ នទេះបីជាភាគនរចើ បា  ិោយថាពួកនគសាវ គម្ ៍ឱយ 
ា កិចចស ោផ្លា ល់កា ់មតនរចើ  រយៈនពលខែីន កម្មវ ិ្ ីរបស់ាច ស់ជ្ាំ ួយនហើយលទធផលរ ាំពឹងទុក 
ា្ំរតូវបា នលើកន ើងជាឧបសគគ។ កិចចស ោមដលា រចនសម្ព័ ធលែ ដូចមដលអាចរ ាំពឹងទុកបា  
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កសិករខ្នា តតូច និង ការពាកព់ន័្ធកនានុងកសិពាណិជ្ជកម្ម

 

រតូវបា នម្ើលន ើញថាា នជាគជ័្យនរចើ  ដូចជាកម្មវ ិ្ ីន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោរបស់រកុម្ហ ុ  
អងេរអាាំរនូៅកាុងនខតតរពេះវហិារ។ 

២) គាំរនូរចើ សរាប់ការន វ្ើកសិកម្មតាម្កិចចស ោ របនសើរជាងគាំរមូតមួ្យ រតវូមតនលើកទឹកចិតតនដ្ឋយ 
អាកបនងេើតនគ្នល នោបាយ  

 ចាំនពាេះនគ្នល នោបាយរបស់រាជ្រដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា មដលរតូវនផ្លត តមតនលើទរម្ង់មបបបទ
មតមួ្យនលើការន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោ គឺជាការខុសឆគង។ នទេះបីជាមិ្ បា ពិ ិតយជាក់ោក់
នៅកាុងការសិកាគាំរូនរៅផែូវការ សរាប់ការន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោរតូវបា អ ុវតត ៍ ោ៉ាង
ទូលាំទូោយនៅកាុងរបនទសកម្ពុជា។ នលើសពីន េះនទៀត គាំរូនរៅផែូវការនាំឱយទាំងកសិករ ិង 
កសិពាណិជ្ជកម្មជួ្បហា ិភ័យខពស់។ នទេះជាោ៉ាងណ្ត ដូចមដលបា នរៀបរាប់កាុងមផាកទី ៣ 
ការចុេះកិចចស ោ រតូវមតបញ្ជ ក់ឱយបា ចាស់ោស់ពីតរម្ូវការន ការទិញ។ នដ្ឋយសារមតគាំរនូ វ្ើ 
កសិកម្មតាម្កិចចស ោនរៅផែូវការ ឹងមិ្ បាត់ពីកម្ពុជាកាុងនពលដ៏ខែី សហគម្ ៍អាកផតល់ជ្ាំ ួយ  ិង 
អាកបនងេើតនគ្នល នោបាយគួរមតខិតខាំរបឹងមរបងបម ាម្នទៀត នដើម្បពីរងឹងភាពសាិតនសារន ការរគប់ 
ទរម្ង់ន ការន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោទាំងអស់។ 

 គាំរពូហុភាគី ន ការន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោ ក៏ជាបញ្ា ផងមដរនដ្ឋយសារមតា  
សហករណ៍កសិកម្មតិចតួច មដលបា នរតៀម្ខែួ រចួកាុងការទទួលយកបញ្ា របឈម្ នហើយជា 
ទាំ ងជារតូវការនពលនរចើ ឆ្ា ាំមលម្នទៀតរហូតដល់ពួកនគអាចនរតៀម្ខែួ បា 32។ ភាពនជាគជ័្យកា ់ 
កាុងរយៈនពលខែីជានរចើ អាចនចញម្កពីការគ្នាំរទពីគាំរមូ្ជ្ឈការ  ិងគាំរូនផសងនទៀតន ការន វ្ើកសិកម្ម 
តាម្កិចចស ោ។ 

 នរៅពីការទម្ទរន ើងវញិ ន ការន្វើកសិកម្មតាម្កិចចស ោជាអាទិភាព សហគម្ ៍ 
អាកផតល់ជ្ាំ ួយគួរន្វើការជាមួ្យវស័ិយឯកជ្  នដើម្បីនលើកទឹកចិតតអាកបនងេើតនគ្នល នោបាយនដើម្បី 
ឱយនដើរតាម្ការអ ុវតតនគ្នល នោបាយមដលា ស្រសាប់។ គួរា ការគ្នាំរទបម ាម្នទៀតដល់ 
សហករណ៍កសិកម្ម កាុងការចុេះកិចចស ោជាមួ្យរកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្ម នដើម្បនី វ្ើកសិកម្ម 
តាម្កិចចស ោ។ នលើសពីន េះនទៀត នដើម្បីជ្ាំរុញសាិរភាពទីផារ  ិងនដើម្បីន្វើឱយរបនសើរន ើង ូវតាែ  
ភាពន របតិបតតិការ  ិងការរបកួតរបមជ្ងទីផារ រពម្ទាំងនដើម្បីការពារភាគីទាំងពីរទរម្ង់គាំរូ 
សរាប់ន្វើកសិកម្មតាម្កិចច ស ោជាផែូវការគួរមតរតូវបនងេើតន ើង។ 

៣) សហករណ៍កសិកម្ម ជ្ាំ ួយជាចាាំបាច់ពីាច ស់ជ្ាំ ួយ  ិងរាជ្រដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា នដើម្បសីនរម្ច 
សកាត  ុពលរបស់ពួកនគនដើម្បផីតល់របនោជ្ ៍ដល់កសិករខ្នា តតូច 

 នគ្នល នោបាយរបស់រាជ្រដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា កាុងការនលើកទឹកចិតតឱយបនងេើតសហករណ៍ 
កសិកម្ម រតូវបា ដ្ឋក់នចញបា ោ៉ាងលែ ប៉ាុម តនៅមតា ការខវេះខ្នតកាុងការតាម្ដ្ឋ គ្នាំរទ។ 
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ា ករណីនជាគជ័្យតិចតួចន សហករណ៍កសិកម្ម មដលអាចបនងេើតតនម្ែសាំខ្ន ់ សរាប់ 
សាជិ្ករបស់ពួកនគ។ សហករណ៍កសិកម្ម គួរា តួនទីសាំខ្ន ់កាុងការផ្លែ ស់បតូរវស័ិយ កសិកម្ម
របស់របនទសកម្ពុជា ប៉ាុម តតរម្ូវឱយា ការកសាងសម្តាភាពនរចើ មលម្នទៀត។ 

 បណ្តត ញមួ្យមដលា ការរគប់រគងលែ ា សុវតាិភាពហិរញ្ញវតាុ សហករណ៍កសិកម្ម 
អាចន្វើការងារបា លែនរចើ សរាប់វស័ិយន េះជាទូនៅ  ិងជាពិនសស កាុងការគ្នាំរទកិចចស ោ 
របស់កសិករខ្នា តតូច  ិងរកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្ម។ នទេះជាោ៉ាងណ្ត របនទសមួ្យមដលា ការ 
រគប់នរគ្នងនខាយ សហករណ៍កសិកម្មបា៉ារា៉ា សីុត ឹងបងេការលាំបាកនរចើ ជាងអាំនពើលែនៅនលើកសិករ 
ខ្នា តតូចងាយរងនរគ្នេះបាំផុតទទួលកា ់កាែ ាំងនរគ្នេះថាា ក់ទាំងន េះ។ 

 សហគម្ ៍ាច ស់ជ្ាំ ួយគួរចូលរមួ្ជាមួ្យសាា ប័ រដ្ឋា ភិបាល  ិងរកុម្ហ ុ កសិពាណិជ្ជកម្ម 
នដើម្បីពរងឹងបម ាម្នទៀត ូវនគ្នលជ្ាំហររបស់សហករណ៍កសិកម្ម តាម្រយៈការបណតុ េះបណ្តត ល 
ជ្ាំនញការរគប់រគង សិកាេ សាោសាជិ្ក  ិងចុងនរកាយគឺជ្ាំ ួយបនចចកនទសនៅឱយកសិករ។ 

៤) កាំមណទរម្ង់នគ្នល នោបាយទក់ទងនៅ ឹងការទទួលបា រគ្នប់ពូជ្  ិងសិទធិដី្ែី គឺា  
សារៈសាំខ្ន ់ខ្នែ ាំងណ្តស់នដើម្បអីនគតន វស័ិយកសិកម្មរបស់របនទសកម្ពុជា នហើយរតវូមតន វ្ើឱយ 
បា នលឿ   

 កាំមណទរម្ង់នគ្នល នោបាយមដលទក់ទង ឹងការទទួលបា រគ្នប់ពូជ្  ិងសិទធិដី ែ្ី 
នហើយបនា ប់ម្កដ្ឋក់កាំមណទរម្ង់ន េះឱយា សកម្មភាព គឺា សារៈសាំខ្ន ់ខ្នែ ាំងណ្តស់សរាប់ 
អនគតន វស័ិយកសិកម្មរបស់កម្ពុជា។ ការន្វើកាំមណទរម្ង់នលើបញ្ា ទាំងពីរ  ឹងជួ្យគ្នាំរទ 
ដល់អាករកីរក  ិងគ្នាំរទដល់អាជី្វកម្ម នហើយអាច ឹងជួ្យពន ែឿ កាំនណើ  នសដាកិចចរបកបនដ្ឋយ 
 ិរ តរភាពនៅកម្ពុជា។ 

 ភាពទ ់នខាយ មដលបា ទទួលសាគ ល់នៅកាុងវស័ិយរគ្នប់ពូជ្បចចុបប ារបស់របនទសកម្ពុជា 
អាចនដ្ឋេះស្រសាយបា នដ្ឋយនគ្នល នោបាយចាស់ោស់ រមួ្ទាំងតរម្ូវការសរាប់ ៖ 

o ការបកមរបលែរបនសើរន ចាប់  ិងបទបញ្ញរគ្នប់ពូជ្ នដើម្បីការអ ុវតតចាប់ទាំងននេះ 

o កម្មវ ិ្ ីមួ្យនដើម្បីធានឱយបា  ូវ ិរ តរភាពន ការបនងេើតពូជ្លមី  ិងមូ្ល ិ្ិផលិតកម្មពូជ្ 

o វស័ិយឯកជ្ ផលិតពូជ្ស្រសូវកាុងតនម្ែសម្រម្យ  ិងគុណភាពខពស់ 

o មកលម្ែសតង់ដ្ឋគុណភាពពូជ្  ិងពរងឹងយ តការនដើម្បីរតួតពិ ិតយគុណភាព 

 កាំមណទរម្ង់សិទធិដី្ែី ទម្ទរឱយនផ្លត តនលើសកម្មភាព។ កម្មវ ិ្ ីផដល់ប័ណណកម្មសិទធិដី ែ្ី 
គួររតូវផតួចនផតើម្ន ើងវញិ បនា ប់ពីការពិ ិតយន ើងវញិ ូវភាពនជាគជ័្យ  ិងការបរាជ័្យពីអតីត 
កាលន គនរាងរគប់រគងដី្ែី  ិងរដាបាល  ិងគនរាងរដាបាលដី្ែីអ ុវស័ិយ។ នលើសពីន េះ នទៀត 
កម្មវ ិ្ ីសម្បទ ដីសងគម្កិចច តរម្ូវឱយពិ ិតយន ើងវញិ  ិងការបនងេើ នលបឿ ជាកាំហិត។ 
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