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សេចក្តីថ្លែងការណ៍រមួ េតពី ី

សេទិកាក្េកិ្រថ្នា ក្់ជាតិ ស ើក្ទី៨ 
ប្រធានរទ៖ ស ើក្ក្មពេក់ារចូ រមួដៃគូពហុភាគី 

សៃើមបឱី្យក្េកិ្រមាន ទធភាពប្គរ់ប្ាន់ក្ាងុការេិនិសោគស ើេិេយ័ក្េកិ្មម 
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៦ – ១៧ ខែ តុលា ឆ្ន ំ ២០១៩ 

 

យ ើងទាំងអស់គ្នា  តាំណាង កសិករ សហគមនក៍សិកមមមកពីយេតត  បាតដ់ាំបង យោធិ៍សាត ់ កាំពងឆ់្ា ាំង    
តាកកវ កាំពងស់ពឺ ក្កយ េះ កាំពងច់ាម តបូងឃមម ាំ សទឹងកក្តង រតនគិរ ីកាំពងធ់ាំ យសៀមរាប ក្ពេះវហិារ ឧតតមានជ ័ 
សាា  យរៀង ព្ក្ពកវង កាំពត កណាត ល និងអងគការសងគមសមីវលិរមួមាន យវទិកាព្នអងគការមនិកមនរដ្ឋា ភបិាល 
សតីពីកមពមជា (NGO Forum) អងគការអាកសិ់នយអតកមពមជា (ActionAid Cambodia) អងគការអភវិឌ្ឍន ៍សាំ
យលងសហគមន ៍ (BCV) សមាគមសហពន័ធកសិករកមពមជាព្នអាកផលិតកសិកមម (CFAP-Cambodia) អងគ
ការភាពជាព្ដគូកមពមជាយដើមបកីសិកមមក្បកបយដ្ឋ  ីរភាព (Cambodia Partnership for sustainable 
Agriculture) អងគការការតីាសកមពមជា (Caritas Cambodia) អងគការការតីាសសាីស (Swisszerland)  អងគការ 
CAVAC មជឍមណ្ឌ លសិកានិងអភវិឌ្ឍនក៍សិកមមកមពមជា (CEDAC) អងគការជាំនួ របស់វហិារដ្ឋណឺ្មា៉ា ក 
(DCA/CA) អងគការ Development and Peace-CARITAS CANADA អងគការអភវិឌ្ឍន ៍និងភាពជាព្ដគូ
កាមងសកមមភាព (DPA) អងគការដ្ឋ កូយនៀរ (Diakonia) អងគការអភវិឌ្ឍន ៍ និងការោរបរសិាា ន (EPDO) 
សមាគមសក្មបសក្មួលយសដាកិ ចសហគមនក៍សិកមម (FAEC) សហពន័ធអងគការកសិករកមពមជាយដើមបី
អភវិឌ្ឍន ៍ (FCFD) សមាគមបណាត ញកសិករ និងធមមជាតិ (FNN) សមាគមបណាត ញកសិករនិងទឹក 
(FWN) កមមវធីិជាំនួ ខ្នា តតូ ព្នមូលនិធិបរសិាា នពិភពយោក របស់កមមវធីិអភវិឌ្ឍនស៍ហក្បជាជាតិយៅ
កមពមជា (The GEF Small Grants Programme-UNDP Cambodia) អងគការយហហាឺអនតរជាតិ  - កមពមជា  
(Heifer International Cambodia) អងគការយហកស (HEKS/EPER) គយក្មាង ធនធានរមួដាំយណាេះក្សា 
រមួ/SRJS អងគការសកមមភាពយដើមបសីមេមមាលភាពស្រសតីកមពមជា (KWWA) អងគការជីវតិព្លៃលាូរ (LWD) អងគការ 
អមកសាា ម កមពមជា (OXFAM in Cambodia) អងគការក្ពហមវហិារធម ៌ (PVT) សមាគមក្កុមអភវិឌ្ឍនភូ៍ម ិ
(KAWP) អងគការសយស្រ គ្ េះសតាព្ក្ព (SCW) គយក្មាងឈេន ព្នអងគការ SNV អងគការសាត រកមពមជា (SK) ក្កុម
ក្ទក្ទងភូ់ម ិ(VSG)  និងអងគការសងគមសមីវលិយផសងៗ សូមយធាើយស កតីកលៃងការណ៍្រមួព្ន សេទិកាក្េកិ្រ
ថ្នា ក្់ជាតិ ស ើក្ទី៨៖ សប្កាមប្រធានរទ៖ “ស ើក្ក្មពេក់ារចូ រមួដៃគូពហុភាគី
សៃើមបឱី្យក្េកិ្រមាន ទធភាពប្គរ់ប្ាន់ក្ាងុការេិនិសោគស ើេិសយ័កសកិម្ម” ថ្ងៃទី 
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១៦-១៧ ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៩ នៅនោជនីយដ្ឋា នទននេបាសាក់២ រាជធានីភ្នាំនេញ។ នោលបាំណងថ្ននេចកតីខងេង
ការណ៍ននេះន ីម្បទីាញយកការយកចិតតទុកដ្ឋក់បខនែម្នទៀតេីសាែ ប័នពាក់េ័នធនានាន ីម្បជួីយនដ្ឋេះស្រសាយ និងោាំ
ស្រទ ល់កេិករកម្ពុជានោយកាន់ខតមានជីវោេ និងោេធន់កាន់ខតលអស្របនេីរន ងីខងម្   នទៀត។ នវទិកា ៏មានសារៈ
េាំខាន់ននេះបានេិោកានៅនលីស្របធានបទចម្បងៗ ចាំនួន ៣ ខ លរមួ្មាន៖ 

▪ ការចូលរមួ្របេ់េហុោគីកនុងកេិធុរៈកិចចន ីម្បជួីយកេិករមានលទធោេទទួលបានទឹកេស្រមាប់
កេិកម្ម 

▪ ការចូលរមួ្របេ់េហុោគីកនុងកេិធុរៈកិចចន ីម្បជួីយកេិករមានលទធោេទទួលបានទុនេស្រមាប់
កេិកម្ម 

▪ ការចូលរមួ្របេ់េហុោគីកនុងកេិធុរៈកិចចន ីម្បជួីយកេិករមានលទធោេចូលទីផ្សារកេិកម្ម 

 ទធផ េខំាន់ៗថ្ៃ ទទួ បានពីសេទកិាពិភាក្ាទងំ ៣ មានៃូចតសៅ៖ 

ការវនិិនោគនល ីនិងការទទួលបាន ទឹក្ ទុន និងទីផារ គឺចាំបាច់ណាេ់េស្រមាប់កេិករន ីម្បទីទួល
នជាគជ័យកនុងការវនិិនោគនលីវេិ័យកេិកម្មជាេិនេេកេិករខាន តតូច។  នទាេះជាោ៉ា ងណាក៏នដ្ឋយ ការ
ខស្របស្របួលោកាេធាតុ   េម្តែោេរបេ់កេិករកនុងការទទួលបានទុនម្កវនិិនោគ    និងការទទួលបាន
េ័ត៌មានទីផ្សារកេិកម្ម នៅខតជាបញ្ហា ស្របឈម្មាន ូចខាងនស្រកាម្៖ 

• េហគម្ន៍នស្របីស្របាេ់ទឹកស្រតូវមាន ថ្ផនការប្គរ់ប្គង និងថ្រងថ្ចក្ទឹក្ឱ្យបានត្រឹម្ប្តូេ 
និងេមធម៌។ េហគម្ន៍កេិកម្មនៅខតជួប រញ្ហា ប្រឈមអពំីការប្រមូ លេិកាេប្មារ់
ការប្គរប់្គង និងការថ្លទសំៅស ើប្រព័នធធារាសាស្តេតនានា និងការ មនិេេូមានការ
ចូ រមួ និងយក្ចិតតទកុ្ដាក្់ឱ្យបានខាែ ងំពីអាជាា ធរមូ ដាា ន កនុងការនដ្ឋេះស្រសាយបញ្ហា
ថ្នការនស្របីស្របាេ់ទឹក និងការស្របមូ្លងវកិាប ិោគ។ ម្យ៉ាងនទៀត ការាបំ្ទ និងការទទួ សាា  ់
ជាផែូេការសៅស ើេហគមន៍ក្េកិ្មម នៅខតជាបញ្ហា ស្របឈម្។ 

• េហគមន៍ក្េកិ្មមខ្ែួនឯងប្តូេមានភាពៃឹក្នាខំាែ ងំសៅក្ាងុេហគមន៍ រមួ្ទាាំង
េម្តែោេកនុងការស្រគប់ស្រគងនលីហរិញ្ញវតែុ និងការចត់ខចងចាំណាយនានា។ ម្យ៉ាងនទៀតេហគម្ន៍
ស្រតូវមានខផ្សនការជាំនួញឱ្យបានចាេ់លាេ់ខ លជួយ ល់ការវនិិនោគរបេ់ែេួន និងការទាក់ទាញ
េស្រមាប់កម្ចីេីធនាោរ។ 

• រាជរដ្ឋា ភិ្បាល និងេហគម្ន៍កេិកម្មស្រតូវមាន យទុធសាស្តេតចាេល់ាេ ់នងិយរូអថ្ងែងក្ាងុ
ការសប្រើប្បាេទ់ឹក្ជាពសិេេទកឹ្សប្កាមៃី ចាំនពាេះ ាំណាាំមួ្យចាំនួន ូចជានស្រម្ចជាន ីម្។ 

• រាជរដ្ឋា ភិ្បាល និងេហគម្ន៍កេិកម្មស្រតូវធានាឱ្យមានធនធានទឹកសាអ តេស្រមាប់បរភិោគ និងការ
នស្របីស្របាេ់នៅកនុងផ្សទេះផ្សងខ រ។ 

• ទាាំងរាជរដ្ឋា ភិ្បាល និងេហគម្ន៍កេិកម្មស្រតូវខតមាន ការេកិ្ាថ្េែងយ ឱ់្យបានចាេ ់
លាេអ់ំពីររមិាណទឹក្តប្មូេការ និងការចាត់ថ្ចងធនធានទឹក្ឱ្យមានតមាែ ភាព 
និងមានការចូលរមួ្ឱ្យបានស្រគប់ស្រោន់េីោគីពាក់េ័នធ។ 
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• ធនាោរផ្សតល់កម្ចីស្រតូវ ជយួេប្មួ ឯក្សារក្មចកី្ុំឱ្យមានភាពេមគុសាម ញសពក្េប្មារ់
េហគមន៍ក្េកិ្មម និងេមាជិកេហគម្ន៍ និងជួយផ្សតល់ការស្របឹកានោបល់ឱ្យចាំនោលនៅមុ្ន
នេលអនុម័្តកម្ចី។ ជាងននេះនៅនទៀត ធនាោរ គរួពិចារណាផត ក់្មចៃី េ់ហគមន៍ឱ្យបាន
សប្ចើន និងឱ្យមានោេងាយស្រេួល។ ម្យ៉ាងវញិនទៀតអស្រាការស្របាក់េីធនាោរឯកជនស្រតូវ ជួយេប្មួ 
ឱ្យមានអប្ាទរ ស្រតឹម្៨%កនុង១ឆ្ន ាំ។ 

• ផ្សារមានការរកីចនស្រមី្នបានទាល់ខតមានទាំនិញនស្រចីន េម្បូរណ៍ខបប និងមានគុណោេ។ ការខេែងរកទី
ផ្សារេស្រមាប់ផ្សលិតផ្សលកេិកម្មជាបញ្ហា េាំខាន់ ប៉ាុខនត ការរក្ា នងិសេេរភាពទីផារជាយទុធសា
ស្តេតេខំាន់ក្ាងុការប្គរប់្គង និងទញយក្ផ ប្រសោជន៍ពីទីផារទងំសនាោះ។ 

• ក្េកិ្រមាា ក្់ប្តេូកាែ យជាពាណិជជក្រមាា ក្់ ខ លស្រតូវរកេុីនដ្ឋយប្រុងស្របយត័ន និងមិ្នស្រតូវនចេះ
នធែីាម្ការនឹកន ញីនទ នហយីស្រតូវនចេះទាញយកផ្សលស្របនោជន៍េីបរបិទថ្នឧេាហកម្ម ៤.០ កនុងការ
ផ្សសេែផ្សាយនិងលក់ផ្សលិតផ្សលកេិកម្មរបេ់កេិករ។ 

• េហគម្ន៍កេិកម្មស្រតូវ រសងកើតនូេឯក្សទេេក្មមសៅស ើផ តិផ ក្េកិ្មម  ូចជា     
ស្រតេក់ខផ្សអម្ាម្តាំបន់ជាក់លាក់ណាមួ្យ។ េហគម្ន៍ស្រតូវចងចាំថាទាំនិញកេិកម្មជាទាំនិញខ ល
ងាយនឹងខាត ចាំនណញ និងមានហានិភ័្យែពេ់។ 

• ក្េកិ្រខាា តតូចប្តូេទទួ បានទីផារប្តឹមប្តេូ សេេរភាព     នងិផ  ប្រសោជន៍
សដាយយតុតិធម៌។  

• កនុងការខេែងរកទីផ្សារ េហគម្ន៍ស្រតូវមានការ េកិ្ាប្សាេប្ជាេរក្ផ តិផ ណាថ្ៃ 
េមាជិក្ដាសំៅចំសណញ នដ្ឋយការចុេះេទង់ទីផ្សារ និងេិកាតថ្ម្េប៉ាុនាម នកនុងរយៈនេល ៣ឆ្ន ាំជា
ន ីម្។ ការេិកាស្រសាវស្រជាវជាមុ្នេិន ន ីម្បឱី្យការផ្សលិតស្រតូវាម្ទីផ្សារ។ េហគម្ន៍ែេួនឯងស្រតូវមាន
តាំណាងេិកាស្រសាវស្រជាវ និងេិកាវាយតថ្ម្េទីផ្សារ។ មុ្ននឹងបនងកីតស្រកុម្ដ្ឋាំ េហគម្ន៍ស្រតូវេិកា
តស្រមូ្វការទីផ្សារជាមុ្នេិន។ កុាំដ្ឋាំនហយី នៅរកទីផ្សារ។  

• េហគម្ន៍ស្រតូវនធែី ថ្ផនការយទុធសាស្តេតក្ាងុការសធែើពហុភាពទីផារ ខ លជានរឿងេាំខាន់ និង
ជាអាទិោេេស្រមាប់រកាទីផ្សារ និងបនាុាំនៅទីផ្សារខ លមានតស្រមូ្វការនផ្សសងៗោន ។  

• ការនធែីោជីវកម្មនោរេាម្នោលការណ៍ ១) នតត តនលី ររសិាេ នសាា ត ាម្រយៈការផ្សលិតផ្សលិតផ្សល 
េររីាងគនិងេុវតែិោេ ២) គិតគូរនៅនល ីេខុ្ភាពររេម់នុេស ាម្រយៈកេិកម្មេររីាងគ ៣) ផ្សតល ់
ទំនុក្ចិតតខ្ពេរ់វាងដៃគូ និងអាក្ពាក្ព់័នធ និងការនធែីោជីវកម្មខបបបរោិប័ន (នដ្ឋយោាំស្រទ
 ល់កេិករស្រកីស្រកផ្សងខ រ)។  

អនុសាេន៍រថ្នេមរមួមាន៖ 
▪ បនតកិចចេហការជាមួ្យស្រកេួងសាែ ប័នពាក់េ័នធេិនេេស្រកេួងកេិកម្ម រុកាា ស្របមាញ់ និងននសាទ
ស្រកេួងពាណិជជកម្ម ស្រកេួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម្ ស្រកេួងបរសិាែ ន ស្រកេួងអភិ្វឌ្ឍន៍ជនបទ 
ន ីម្បអីនុវតត និងាម្ដ្ឋនលទធផ្សលខ លបាននលីកន ងីកនុងខផ្សនការេកម្មោេខ លេនស្រម្ចបាន
នៅកនុងការេិោកាថ្ននវទិកាកេិករថាន ក់ជាតិ នលីកទី៨។ 
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▪ អងគោេពាក់េ័នធទាាំងអេ់នស្រកាម្ឱ្វាទស្រកេួងកេិកម្ម រុកាា ស្របមាញ់ និងននសាទ ជាេិនេេ អគគនាយក
ដ្ឋា នកេិកម្មស្រតូវយកចិតតទុកដ្ឋក់កនុងការេស្រងឹងេិទធិអាំណាច និងផ្សតលឱ់្កាេ ល់កេិករខាន តតូចកនុង
ការេនស្រម្ចចិតត និងបនតជាំរុញេហគម្ន៍កេិកម្មឱ្យកាន់ទូលាំទូលាយ និងរងឹមាាំន ីម្បជីាំរុញនូវស្រកុម្អនក 
ផ្សលិតខាន តតូច ស្រេម្ទាាំងធានានូវលាំនឹងទីផ្សារផ្សលិតផ្សលកេិកម្ម ន ីម្បបីាំនេញនៅនឹងតស្រមូ្វការទីផ្សារ
កនុងស្រេុក និងបនងកីតឱ្យមានខែសស្រចវា៉ា ក់ផ្សលិតកម្ម។  

▪ ស្រតូវនធែីការផ្សសេែផ្សាយេ័ត៌មានទីផ្សារផ្សលិតផ្សលកេិកម្ម និងបនចចកនទេកេិកម្មឱ្យបានទូលាំ ទូលាយ
នៅ ល់កេិករ ជាេិនេេកេិករខាន តតូច។  

▪ ម្នទីរេិនសាធន៍ស្រតូវយកចិតតទុកដ្ឋក់ស្រសាវស្រជាវេូជធន់នឹងការរា ាំងេៃួត ធន់នឹងជម្ៃឺ ធន់នឹងសត្វល្អិត្
ចថ្ស្រង  េូជមានរយៈនេលែេីខ លបនាុាំនៅនឹងប្ប្រប្រួល្ោកាេធាតុ និងទទួលបានទិននផ្សលែពេ់។  

▪ សាែ ប័នរាជរដ្ឋា ភិ្បាល និងសាែ ប័នពាក់េ័នធទាាំងអេ់រមួ្ទាាំងអងគការេងគម្េុីវលិ និងវេិ័យឯកជន 
តាំណាងកេិករ បនតការេិកា និងខេែងរកយនតការលម្អិតកនុងការាម្ដ្ឋនការអនុវតតខផ្សនការ 
េកម្មោេខ លេនស្រម្ចបាននៅកនុងអងគនវទិកាននេះ ស្រតូវជាំរុញ នលីកទឹកចិតត និងផ្សតល់ឱ្កាេ  ល់
កេិករកនុងការនលីកន ងីេីបញ្ហា ស្របឈម្នានា េាំណូម្េរ និងខចករ ាំខលកនូវបទេិនសាធន៍ នានា
ទាក់ទងនឹងការស្រគប់ស្រគង និងខេែងរកទីផ្សារ ទុន និងទឹកកនុង ាំនណីរការផ្សលិតផ្សលកេិកម្ម។  

▪ អងគការេងគម្េុីវលិ វេិ័យឯកជន និងថ្ គូអភិ្វឌ្ឍន៍គួរខតបនតការអនុវតតេកម្មោេខ លមាន 
កនេងម្ក  និងខេែងរកនូវយុទធសាស្តេត  ឬេកម្មោេងមីៗ  កនុងការជាំរុញ និងេស្រងឹងនូវេម្តែោេ 
បនាុាំរបេ់កេិករនៅនឹងការខស្របស្របួលោកាេធាតុឱ្យកាន់ខតមានោេស្របនេីរន ងី ជាេិនេេ 
នតត តនៅនលីកេិករខាន តតូច និងងាយរងនស្រោេះ ស្រេម្ទាាំងនលីកទឹកចិតតកនុងការខេែងរកនូវ ទីផ្សារ
ផ្សលិតផ្សលកេិកម្ម។ 

▪ កេិករគួរជាំរុញការចងស្រកងជាស្រកុម្ និងបនងកីតេហគម្ន៍កេិកម្ម ន ីម្បបីនងកីតជាេភលេងមួ្យ 
កនុងការធានានូវការស្រគប់ស្រគងនូវតថ្ម្េផ្សលិតផ្សលកេិកម្ម ការផ្សគត់ផ្សគង់ និងការចចរទីផ្សារកនុង តាំបន់
េស្រមាប់ផ្សលិតផ្សលកេិកម្ម។ កេិករស្រតូវមានការតេ េ់បតូរនូវទមាេ ប់ចេ់ខ លធាេ ប់អនុវតតកនេង
ម្កនៅនលីបនចចកនទេកេិកម្ម ស្រេម្ទាាំងជាំរុញ និងេស្រងឹងការេិកាខេែងយល់េីោន នៅវញិនៅ
ម្ករវាងកេិករ និងកេិករ និងអនកពាក់េ័នធនានាន ីម្បេីស្រងឹងេម្តែោេកនុងការបនាុាំនៅនឹងការ
ខស្របស្របួលោកាេធាតុ និងកាត់បនែយនូវផ្សលប៉ាេះពាល់ខ លបណាត លម្កេីនស្រោេះម្ហនតរាយថ្នការ
ខស្របស្របួលោកាេធាតុនានេលបចចុបបនន និងនៅអនាគត។  

ថ្ផនការេក្មមភាពរមួ 
ាម្រយៈកិចចេិភក្សារមួ្រវាងថ្ គូពាក់េ័នធ រមួ្មាន៖ តាំណាងរាជរដ្ឋា ភិ្បាល វេិ័យឯកជន ថ្ គូអភិ្វឌ្ឍ 
អងគការ េងគម្េុីវលិជាតិ និងអនតរជាតិ្ ជាេិនេេេហគម្ន៍កេិករ បានដ្ឋក់នចញនូវេកម្មោេរមួ្ ូច
ខាងនស្រកាម្៖ 

• ការស្របមូ្លផ្សតុ ាំស្រកុម្ផ្សលិត ជាគនេឹេះេាំខាន់េស្រមាប់ន េ្ីយតបនៅទីផ្សារខ លស្រតូវការអែីមួ្យ ខ ល
ចាេ់លាេ់ ទាាំងបរមិាណនិងគុណោេខ លននេះជាចាំណុចខាេ ាំងរបេ់េហគម្ន៍។ េហគម្ន៍
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គួរខតមានអែីមួ្យជាសាន ថ្ របេ់ែេួនន ីម្បទីាក់ទាញទាំនុកចិតត និងការវនិិនោគបនត។ ស្រកុម្ផ្សលិត
ចាំបាច់ស្រតូវខតជាចងោន ជាចនងាក ម្ខ លរងឹមាាំ កនុងការផ្សលិតស្របនភ្ទស្រេូវខតមួ្យ ឬផ្សលិតផ្សលាម្
ទីផ្សារ។ កេិករែេេះផ្សលិតាម្ចិតត នហយីនេលស្របមូ្លផ្សល និងការ ឹកជញ្ជូ នមានការលាំបាក និង
ស្រតូវការចាំណាយនស្រចីន។ េហគម្ន៍គួរខតផ្សលិតនដ្ឋយមានខផ្សនការ និងកិចចេនយស្រតឹម្ស្រតូវ កនុង
ការធានាបានបរមិាណ និងគុណោេេស្រមាប់ផ្សគត់ផ្សគង់ទីផ្សារកនុងការកាត់ចាំណាយស្របតិបតតិការ
របេ់ស្រកុម្ហ ុនឯកជន និងកេិករែេួនឯង។  

• នយងីស្រតូវេស្រងឹងោេជាថ្ គូកនុងការេហការរវាងរាជរដ្ឋា ភិ្បាល អងគការេងគម្េុីវលិ និងវេិ័យឯកជន។  
• ការកាំណត់ឱ្យបានជាក់លាក់នូវតាំបន់ភូ្មិ្សាស្តេតនៅនលីការផ្សលិតផ្សលិតផ្សលណាមួ្យ  ូចជា 
បខនេ ខផ្សេនឈ។ី   រាជរដ្ឋា ភិ្បាលកម្ពុជាស្រតូវកាំណត់ទីាាំងណាខ លោចដ្ឋាំអែីបានេស្រមាប់ជាំរុញការ
នលីកកម្ពេ់ និងអនុវតតការផ្សលិត ផល្ិត្ផល្កេិកម្ម។  

• កខនេងស្របមូ្លផ្សតុ ាំេតុកទុកផ្សលិតផ្សលនៅខតជាបញ្ហា កនុងការធានាបាននូវេតង់ដ្ឋរេុវតែិោេចាំណីោហារ 
អនាម័្យ និងការនវចែចប់នានា។ ស្រកុម្ហ ុនឯកជនោចជួយបនងកីតទីាាំងមួ្យឱ្យស្រតឹម្ស្រតូវាម្េតង់ដ្ឋរ
ជាតិខ លោចទទួលយកបាន។ ស្របេ័នធស្រគប់ស្រគងគុណោេេតង់ដ្ឋរចាំណីោរហារស្រតូវមានការនរៀបចាំ 
និងនធែីឱ្យស្របនេីរន ងីជាចាំបាច់។ វេិ័យឯកជនោចជួយបណតុ េះបណាត ល ល់េហគម្ន៍កេិកម្ម
កនុងការផ្សលិត និងខកថ្ចនផ្សលិតផ្សលឱ្យបានស្រតឹម្ស្រតូវ។  

• ការស្រគប់ស្រគងនស្រកាយការស្របមូ្លផ្សលចាំបាច់ស្រតូវខតគិតគូរន ងីវញិ ន ីម្បកីាត់បនែយការែូតខាត បាត់ 
បង់ និងការបនងកីនគុណោេផ្សលិតផ្សលកេិកម្ម ខ លបញ្ហា ននេះោចជួយធានា ល់ទីផ្សារផ្សងខ រ។         
វេិ័យឯកជនស្រតូវគិតគូរកនុងការជស្រមុ្ញ កេិកម្មតាលកិចចេនយឱ្យបាននស្រចីនជាមួ្យេហគម្ន៍ផ្សងខ រ។  

• ការផ្សលិតរបេ់េហគម្ន៍ស្រតូវខតមានោេចាំនណញ និងខផ្សនការលក់ ូរឱ្យបានចាេ់លាេ់។ 
ការចុេះកិចចេនយកេិកម្មរវាងអនកផ្សលិត និងអនកទិញជាេិនេេស្រេូវ និងបនតនទៀតជាមួ្យបខនេ 
និងការចិញ្ច ឹម្េតែស្រតូវខតយកម្កេិចរណាេស្រមាប់េហគម្ន៍កេិកម្ម និងស្រកុម្ហ ុនឯកជន។ 
ការេស្រងឹងេម្តែោេេហគម្ន៍ទាាំងហរិញ្ញវតែុ   និងខផ្សនការោជីវកម្មជាគនេឹេះ ខ លមិ្នោចែែេះ
បាន។ ស្រតូវចាំថានៅនេលេហគម្ន៍រងឹមាាំ ននាេះធនាោរនឹងម្ករកនយងីដ្ឋក់កម្ចីវញិនហយី។ 

• ធនាោរបានកាំេុងនធែីទាំននីបកម្មនេវាកម្មធនាោរ។ ធនាោរបានកាំេុងគិតអាំេីការនរៀបចាំឯកសារឱ្យ
បានងាយស្រេួលាម្បរបិទឧេាហកម្ម ៤.០។ កេិករោចនស្របីស្របាេ់កម្មវធីិទូរេ័េទថ្  នហយីធនាោរ
នឹងចុេះម្កជួបេិោកាអាំេីកម្ចីតទ ល់ខតម្តង។ ម្យ៉ាងនទៀត ស្រោន់ខតបុគគលិកធនាោរេមាា េកេិករនៅ
ាម្ផ្សទេះ របាយការណ៍នឹងបញ្ជូ នម្កកាន់ធនាោរោេ ម្ៗេស្រមាប់ការេិចរ ណារកនុងការផ្សតល់កម្ចី។ នៅ
នេលកេិករនបីកលុយេីកម្ចី កេិករោចនបីកាម្ស្រកុម្ហ ុន និងបញ្ជឯកជននានានដ្ឋយមិ្នចាំបាច់
ម្កធនាោរ។ េូម្នម្ាត ផ្សតល់េ័ត៌មានឱ្យបានេិត នេលបុគគលិកធនាោរចុេះនៅវាយតថ្ម្េន ីម្បធីនាោរ
ជួយេិោកាអាំេីការស្របាក់ និងការេងស្របាក់ និងន ីម្បឱី្យរចួផុ្សតេីបាំណុល។ 

• រាជរដ្ឋា ភិ្បាលកម្ពុជា ស្រតូវធានាឱ្យមានោេេុីោន រវាងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតែុរបេ់េហគម្ន៍កេិកម្ម
ខ លធានាោរោចទទួលយកបានេស្រមាប់ការវាយតថ្ម្េកនុងការផ្សតល់កម្ចី។ េហគម្ន៍កេិកម្មស្រតូវមាន
ការកត់ស្រា និងឯកសារស្រតឹម្ស្រតូវអាំេីលាំហូរសាច់ស្របាក់ និងការចាំនណញរបេ់ោជីវកម្មេហគម្ន៍កនុង
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ចននាេ េះនេលណា ខ លនធែីឱ្យធនាោរមានោេងាយស្រេួលវាយតថ្ម្េ។ម្យ៉ាងនទៀត ថ្ គូរេហការស្រតូវជួយ
េស្រងឹងតមាេ ោេរបេ់គណៈកម្មការរបេ់េហគម្ន៍ផ្សងខ រន ីម្បកីាត់បនែយការលាំបាកេស្រមាប់ធនាោរ
កនុងការផ្សតល់កម្ចី។  

• អស្រាការស្របាក់ (នដ្ឋយទុនន ីម្របេ់ធនាោរថ្ងេ)  ូនចន េះអស្រាការស្របាក់េិបាកនឹងបញ្ច ុះណាស់។
នបីរដ្ឋា ភិ្បាលកម្ពុជាោចជួយេស្រមួ្លឱ្យបានទុនខ លមានថ្ងេទាប ននាេះធនាោរោចជួយបនែយ
ការស្របាក់ ល់កេិករខ រ។ 

• រាជរដ្ឋា ភិ្បាលកម្ពុជា និងអងគការសាែ ប័ននានា ប្តូ្វរនតនលីកកម្ពេ់ និងជាំរុញគនស្រមាងភូ្មិ្មួ្យផ្សលិតផ្សល
មួ្យន ីម្បរីមួ្ចាំខណក ល់ការេស្រងឹងគុណោេ និងទីផ្សារេស្រមាប់ផ្សលិតផ្សលរបេេ់ហគម្ន៍កេិកម្ម។  
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បញ្ជ ីរាយនាម្ អងគការេងគម្េុីវលិ និងថ្ គូរអភិ្វឌ្ឍន៍ ោាំស្រទនលីនេចកតីខងេងការណ៍៖  
No ន ម្ េះជាោសាខែមរ ន ម្ េះជាោសាអង់នគេេ 
1 អងគការោក់េិននអតកម្ពុជា ActionAid Cambodia 
2 អងគការអភិ្វឌ្ឍន៍េាំនលងេហគម្ន៍ Building Community Voices 
3 េមាគម្េហេ័នធកេិករកម្ពុជាថ្នអនកផ្សលិតកេិកម្ម 

 

Cambodian Farmer Federation 
Association of Agricultural Producers 

4 ោេជាថ្ គូកម្ពុជាន ីម្បកីេិកម្មស្របកបនដ្ឋយចីរោេ Cambodia Partnership for sustainable 
Agriculture 

5 អងគការការាីេកម្ពុជា Caritas Cambodia 
6 អងគការ ការាីេ Swisszerland CARITAS Swisszerland  
7 គនស្រមាងCAVAC CAVAC 
8 ម្ជឍម្ណឌ លេិកា និងអភិ្វឌ្ឍន៍កេិកម្មកម្ពុជា Cambodian Center for Study and 

Development in Agriculture (CEDAC) 
9 អងគការជាំនួយរបេ់វហិារដ្ឋណឺមា៉ា ក DCA/CA 
10 Development and Peace—CARITAS CANADA Development and Peace—CARITAS 

CANADA 
11 អងគការ អភិ្វឌ្ឍន៍ និងោេជាថ្ គូកនុងេកម្មោេ Development and Partnership in Action 
12 ម្ជឈម្ណឌ លដ្ឋយកូននៀរ Diakonia Centre 
13 អងគការអភិ្វឌ្ឍន៍ និងការពារបរសិាែ ន Environmental Protection and 

Development Organization 
14 េមាគម្េស្រម្បេស្រមួ្លនេ ាកិចចេហគម្ន៍កេិកម្ម Facilitation Association of Economy for 

Cooperatives 
15 េហេ័នធអងគការកេិករកម្ពុជាន ីម្បអីភិ្វឌ្ឍន៍ Federation of Cambodian Farmer 

Organizations for Development   
16 េមាគម្បណាត ញកេិករនិងធម្មជាតិ Farmer Nature Net Association 
17 បណាត ញកេិករ និងទឹក Farmer and Water Net 
18 កម្មវធីិជាំនួយខាន តតូចថ្នមូ្លនិធិបរសិាែ នេិភ្េនលាក 

របេ់កម្មវធីិអភិ្វឌ្ឍន៍េហស្របជាជាតិនៅកម្ពុជា 
The GEF Small Grants Programme—
UNDP Cambodia 

19 អងគការនហហែអឺនតរជាតិ - កម្ពុជា  Heifer International Cambodia 
20 អងគការនហកស HEKS/EPER 
21 គនស្រមាង គនស្រមាងធនធានរមួ្ ាំនណាេះស្រសាយរមួ្ SRJS Project 
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22 អងគការ េកម្មោេន ីម្បេុីែុមាលោេស្តេតីកម្ពុជា KAMPUCHEA WOMEN’S WELLFARE 
ACTION 

23 អងគការជីវតិថ្ងេងនូរ Life With Dignity 
24 នវទិការថ្នអងគការមិ្នខម្នរដ្ឋា ភិ្បាល េតីេីកម្ពុជា The NGO Forum on Cambodia 
25 អងគការ អុកសាែ ម្ កម្ពុជា OXFAM in Cambodia 
26 អងគការស្រេហមវហិារធម៌្ PROMVIHEARTOR ORGANIZATION 
27 េមាគម្ស្រកុម្អភិ្វឌ្ឍន៍ភូ្មិ្ SAMAKUM KROM AKPHIWAT PHUM 
28 អងគការេនស្តងាគ េះេតែថ្ស្រេ Save Cambodia’s Wildlife 
29 អងគការ SNV គនស្រមាងនឈន SNV Netherlands Development 

Organisation—CHAIN Programme 
30 អងគការសាត រកម្ពុជា STAR KAMPUCHEA 
31 ស្រកុម្ស្រទស្រទង់ភូ្មិ្ Village Support Group 

 


