
១. សេ�ចកី្ដី�សេ�ី�ម 

រាជរដ្ឋាា ភិបិាលកមុ្ពុ�ជា វិស័ិ័យឯកជន នងិតួួអងគអភិវិិឌ្ឍឍនក៍ពំុ�ងជំរ�ញ ផលិតួកម្ពុម កសិ័កម្ពុម
តាម្ពុកិច្ចចស័នាដែ�លជាគំំរូធុ�រ កិច្ចចកសិ័កម្ពុមប្រ�ក�ដោដ្ឋាយ�រយិា�័នន។ ជាការ ស័នមតួ 
កសិ័ករ ខ្នាន តួតូួច្ចដែ�លចូ្ចលរមួ្ពុដោ�កន�ង�ំដោ�ើ រការផលិតួកម្ពុម កសិ័កម្ពុម តាម្ពុកិច្ចចស័នា នងឹ
មានច្ចដំោ�ះ�ងឹ ជនំាញ ច្ច�ូំល នងិម្ពុ�ខរ�រ ចិ្ចញ្ចឹច ឹម្ពុ ជីវិតិួកាន ់ដែតួប្រ�ដោស័ើរដោ�ើង តាម្ពុ រយៈ
ការទទលួបានកានដ់ែតួលអ ជាងម្ពុ�ននូវិ �ដោច្ចចកវិទិា ទំដោនើ� ប្រ��ពូ់ុជមាន គំ��ភាពុ  ការ ដែ�នាំ
�ដោច្ចចកដោទស័ ការ�បំ្រទ ហិរិញ្ចឹញ វិតុួ� នងិទីផារ ដែ�លមាន ស័�វិតិុួភាពុ  ។ អន�ប្រកឹតួយសីី័ពុី
ផលិតួកម្ពុមកសិ័កម្ពុម តាម្ពុ កិច្ចចស័នា (ឆ្នាំន ២ំ០១១) ដែច្ចងអំពីុដោ�លការ�៍ដែ�នាដំែ�ល
ប្រគំ�ប់្រគំងដោលើការ ដោរៀ�ចំ្ចផលិតួកម្ពុមកសិ័កម្ពុមតាម្ពុកិច្ចចស័នា នងិនីតួវិិធិុនីានាស័ប្រមា�ក់ារ
ដោដ្ឋាះប្រ�យជដោមាះ ះដែ�លដោកើតួដោច្ចញពុផីលិតួកម្ពុមកសិ័កម្ពុម តាម្ពុកចិ្ចចស័នាដោនះ ។ អន�ប្រកតឹួយ
�ដែ�លកដ៏ែច្ចងផងដែ�រ នូវិតួួនាទីនងិទនួំលខ�ស័ប្រតូួវិរ�ស់័ អាជាា ធុរ ដោផេងៗ ដោ�ើម្ពុីតីាម្ពុដ្ឋាន
ផលិតួកម្ពុមកសិ័កម្ពុមតាម្ពុកចិ្ចចស័នា នងិជួយ�ល់ កសិ័ករ ។  ដោ�ះ�អីន�ប្រកឹតួយផីល់នូវិ ប្រគឹំះ
ស័ប្រមា�ក់ារប្រគំ�ប់្រគំងផលិតួកម្ពុម កសិ័កម្ពុម តាម្ពុ កិច្ចចស័នាកី ីដោដ្ឋាយ�រដែតួចំ្ចនួននៃនកសិ័ករ
នងិប្រកុម្ពុហុិ�នដែ�លចូ្ចលរមួ្ពុ ដោ� កន�ង ផលិតួកម្ពុមកសិ័កម្ពុមតាម្ពុកិច្ចចស័នាដោកើនដោ�ើងកានដ់ែតួ
ដោប្រច្ចើន វាជាការ ចាំបំាច្ចដ់ែ�ល ដោគំប្រតូួវិដោធុើើឱ្យយ កិច្ចចស័នា ដែ�លអាច្ចអន�វិតួតបានតាម្ពុ ផះូវិច្ចា�់
�ងំដោនះ អាច្ច ពុប្រងឹងទំន�ក ចិ្ចតួត កានដ់ែតួ ប្រ�ដោស័ើរដោ�ើង រវាងគូំភាគីំដែ�លពាកព់ុន័ធ ។  ដោដ្ឋាយ
�រដោហិតួ�ផលដោនះ ប្រកសួ័ង កសិ័កម្ពុម រ�កាា ប្រ�មាញ់ នងិដោន�ទ (MAFF) កពំុ�ងដោធុើើដោស័ច្ច កីី
ប្រពាងច្ចា�ស់័ីី ពីុ ផលិតួកម្ពុមតាម្ពុកចិ្ចចស័នា ដោដ្ឋាយដែផអកដោលើ អន�ប្រកឹតួយដែ�លបានដោលើកដោ�ើង
ខ្នាងដោលើ នងិដែផអកតាម្ពុ�ទពិុដោ�ធុនដ៍ែ�លទទួល បានពីុការអន�វិតួតផលិតួ កម្ពុមកសិ័កម្ពុមតាម្ពុ
កចិ្ចច ស័នានាដោពុលកនះងម្ពុក ។ ដោស័ច្ចកតសី័ដោងា�ដោ�លនដោយាបាយដោនះផីល់នូវិអន��ស័ន៍
ស័ប្រមា�ក់ារដោធុើើឱ្យយផលិតួកម្ពុមកសិ័កម្ពុមតាម្ពុកចិ្ចចស័នាកានដ់ែតួមាន �រយិា�ន័នដែ�ម្ពុដោទៀតួ 

ខែែមី�នា ឆ្នាំ���២០២២
  

សេចកី្ដី��ង្ខេបគោលនយោបាយ

ខ្លមឹសារគន្លះឹ 

ការដោរៀ�ចំ្ចកិច្ចចស័នាដែ�លមានភាពុច្ចាស់័លាស់័និងប្រតឹួម្ពុប្រតូួវិការដោរៀ�ចំ្ចកិច្ចចស័នាដែ�លមានភាពុច្ចាស់័លាស់័និងប្រតឹួម្ពុប្រតូួវិ ដែ�ល
កសិ័ករអាច្ចយល់បាន និងបានច្ច�ះ�ញីី្ចឹជាម្ពុួយអាជាា ធុរមូ្ពុលដ្ឋាា ន 
ដោដ្ឋាយមានភាពុងាយប្រស័ួលកន�ងការអន�វិតួតជាង និង�ដោងើើន ទំន�កច្ចិតួត
រវាងគូំភាគំ ីនងិឆនៈៈរ�ស់័ពុកួដោគំកន�ងការ ស័ហិការ �ន កន�ងរយៈ ដោពុលយូរ
អដែងើង ។ 

ស័ហិគំម្ពុនក៍សិ័កម្ពុមស័ហិគំម្ពុនក៍សិ័កម្ពុម អាច្ចដោ�ើរតួួនាទីសំ័ខ្នានជ់ាអនតរការដីោ�ើម្ពុីពីុប្រងឹង 
ស័ម្ពុតុួភាពុកសិ័ករដោ�កន�ងការស័ហិការជាម្ពុយួប្រកុម្ពុហុិ�ន �ដោញី្ចឹ�ស័ 
ជដោមាះ ះ និងស័ដោប្រម្ពុច្ចបានផលប្រ�ដោយាជនរ៍មួ្ពុយូរ អដែងើង ។ 

កចិ្ចចស័នាដែ�លច្ច�ះហិតុួដោលខ្នារមួ្ពុ�ន �ងំ�ីីនងិប្រ�ពុនធអាច្ចជួយពុប្រងឹ ង 
ស័ម្ពុភាពុ ដែយនឌ្ឍរ័ស័ម្ពុភាពុ ដែយនឌ្ឍរ័កន�ង�ំដោ�ើ រការច្ចរចាំនិងប្រគំ�ប់្រគំងផលិតួ កម្ពុម កសិ័កម្ពុម 
តាម្ពុកិច្ចចស័នា និងមានជំហិរផះូវិច្ចា� ់ដោស័មើរកន�ង ករ�ី មាន វិវិាទ។ 

យនតការដោដ្ឋាះប្រ�យជដោមាះ ះយនតការដោដ្ឋាះប្រ�យជដោមាះ ះដោ�ថ្នាន កម់្ពុូលដ្ឋាា នដែ�លឯករាជយ និងអស់័
ច្ចណំាយតួចិ្ច អាច្ចធានា�ល់ការពុប្រងឹងការអន�វិតួត លកាខ�ឌ  កចិ្ចចស័នា 
ដោលើកកមុ្ពុស់័ទំន�កច្ចិតួត និងជួយដែស័ើងរក  �ំដោណាះប្រ�យ ឆ្នាំ�រ់ហ័ិស័
និងទទួលយកបានដោដ្ឋាយគូំភាគីំ ។ 

វិធិានការពារជាកល់ាកម់្ពុយួច្ចនំនួ �ូច្ចជាការស័នាទិញកប្រម្ពុតិួអ�ី  �រ មា 
ការការពារសិ័ទធិ�ីធុះី ឬសំ័�ងកន�ងករ�ីអាជីវិកម្ពុម�រាជយ័   
អាច្ចធានានូវិការដែច្ចករដំែលកហានិភិយ័កានដ់ែតួមានស័ម្ពុធុម្ពុ៌ការដែច្ចករដំែលកហានិភិយ័កានដ់ែតួមានស័ម្ពុធុម្ពុរ៌វាង
ប្រកុម្ពុហុិ�ន  និងកសិ័ករ ។ 

១.

២.

៣.

៤.

៥.

ធ្វើ�ើ�ឱ្យយផលិិតកមីមកសិិកមីមតាមីកិច្ចចសិន្យាាកាន្យា់
ខែត មាន្យាបរិិយាប័ន្យានសិម្រាមាប់កសិិករិខ្នា��តតូច្ច
ធ្វើ�កមីុ�ជា

កសិ័ករប្រ�មូ្ពុលផលជរ័ដោ�សូុ័ (រ�ូភាពុ៖ Thinh Hoang Hai)
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ស័ប្រមា�ក់សិ័ករខ្នាន តួតូួច្ចដោដ្ឋាយដែផអកតាម្ពុ�ទពុដិោ�ធុនរ៍�ស់័ប្រកុម្ពុហុិ�នច្ចនួំន ៤ ដែ�លបាន
អន�វិតួតផលិតួកម្ពុមកសិ័កម្ពុមតាម្ពុកចិ្ចចស័នាជាម្ពុយួនងឹកសិ័ករដោ�កន�ងប្រ�ដោទស័កមុ្ពុ�ជា ។
 ដោម្ពុដោរៀនពីុករ�ី�ងំដោនះ ដែ�លឆះ�ះ�ញ្ចាំច ងំពីុអើដីែ�លអាច្ចដោធុើើបាននងិអើដីែ�លម្ពុនិអាច្ចដោធុើើ
បានស័ប្រមា�ក់សិ័ករដែ�លចូ្ចលរមួ្ពុពិុតួជាមាន�រសំ័ខ្នាន ់ដែផនក  ដោ�លនដោយាបាយ ។ 

ដោស័ច្ចកីីស័ដោងា�ដោ�លនដោយាបាយដោនះ ដែផអកតាម្ពុករ�ីសិ័កាដោប្រ���ដោធុៀ�ម្ពុយួ១     
នៃន�ទ ពិុដោ�ធុនន៍ានាពុគីំដោប្រមាងវិនិដិោយាគំកសិ័កម្ពុមដោផេងៗ�ន  ដែ�លដោប្រ�ើប្របាស់័ផលិតួកម្ពុម

កសិ័កម្ពុមតាម្ពុកិច្ចចស័នាស័ប្រមា�់�ំណាំម្ពុួយចំ្ចនួនដោ�កន�ងដោខតួតពីុរនៃនប្រ�ដោទស័កមុ្ពុ�ជា 
(សូ័ម្ពុដោម្ពុើល តារាង ១) ។ ការរកដោ�ើញប្រតួវូិបាន�ញស័ននដិ្ឋាា នពីុការស័ៈងម់្ពុតិួតាម្ពុប្រគួំ�រ
ជាម្ពុយួកសិ័ករ ២៧០នាក;់ កចិ្ចចពុភិាកាប្រកុម្ពុគំំរចូ្ចនំនួ ៦; នងិកចិ្ចចស័មាា ស័នជ៍ន�ដោងាគ ល
ច្ចនំនួ ៦ ដែ�លជាតំួណាងម្ពុកពីុម្ពុនៈរីកសិ័កម្ពុម រ�កាា ប្រ�មាញ់នងិដោន�ទដោខតួតដែ�លពាកព់ុន័ធ
នងិប្រកុម្ពុហុិ�នកសិ័ធុ�រកិច្ចច ។ ការសិ័កាប្រ�វិប្រជាវិដោនះប្រតូួវិបានដោធុើើដោ�ើងពុដីែខដោម្ពុ� ឆ្នាំន ២ំ០២០
�ល់ដែខម្ពុនីា ឆ្នាំន ២ំ០២១ ។

  ១Diepart et al. (ដោច្ចញផាយដោ�ដោពុលខ្នាងម្ពុ�ខ) ។ គំំរូវិនិិដោយាគំកសិ័កម្ពុមប្រ�ក�ដោដ្ឋាយ�រយិា�ន័នដោ�កមុ្ពុ�ជា ៖ ករ�ីសិ័កាដោប្រ���ដោធុៀ� ។ ករ�ីសិ័កាដោដ្ឋាយ MRLG ភាគំទី៦ ។ ភិនដំោពុញ: MRLG, CPS និង ADIC ។ 

ដំំណំាំ អំំពៅ� ពៅ�សូ៊ូ� ពៅ�សូ៊ូ� ដំំឡូូងមីីស៊ូរីីរាងគ
ឈ្មោះកោមុីហុូន Rui Feng Dak Lak Socfin-KCD CACC

បោភពនោវិនិយោគិន ច្ចនិ ដោវិៀតួណាម្ពុ អរឺ ុ�� កមុ្ពុ�ជា

គំរី�អាជីវកមី្ម គំំរូច្ចមាើ រស័នូល (Nucleus-estate) គំំរូកសិ័ករស័ហិការផលិតួ (Out-grower)

ខោត្ត ប្រពុះវិហិារ ម្ពុ�ឌ លគំរិ ី ម្ពុ�ឌ លគំរិ ី ប្រពុះវិហិារ

គំំរូកសិ័ករស័ហិការផលិតួ (Out-grower)គំំរូកសិ័ករស័ហិការផលិតួ (Out-grower)

ប្រកុម្ពុហុិ�នម្ពុនិមាន�ីស័ប្រមា�ផ់លិតួកម្ពុមកសិ័កម្ពុមដោទ �ុ�ដែនត ទិញផលិតួ
ផលកសិ័កម្ពុមពុកីសិ័ករខ្នាន តួតូួច្ចដែ�លដ្ឋា�ំ�ះដោលើ�ផី្ទាៈ ល់ខះួនរ�ស់័
ពុកួដោគំដោដ្ឋាយដែផអកតាម្ពុកិច្ចចស័នាដែ�លកំ�តួទ់�កជាម្ពុ�នដែ�ល
�ញី្ចាំកអ់ពំុ�ីរមិា� គំ��ភាពុ នងិតួនៃម្ពុះ ។

គំំរូច្ចមាើ រស័នូល (Nucleus-estate)គំំរូច្ចមាើ រស័នូល (Nucleus-estate)

ប្រកុម្ពុហុិ�នវិនិដិោយាគំដោ�ដោលើច្ចមាើ រ�ំណាផំ្ទាៈ ល់ខះួន និង�ង្រ្គងគ�ក់ារផគតួផ់គងរ់�ស់័ខះួនដោដ្ឋាយទញិកសិ័ផល
ពុកីសិ័ករឯករាជយ (ដែ�លជាកសិ័ករស័ហិការផលិតួ) ។ គំំរូដោនះផីល់អតុួប្រ�ដោយាជនស៍័កីាន�ពុល 
៣យុាង�ល់វិនិដិោយាគំនិ ៖ 
(i) ការធានានូវិការផគតួផ់គងអ់�ី�រមាពីុច្ចមាើ រផ្ទាៈ ល់ខះួន ។ 
(ii) ការផលិតួពូុជ�ំណាដំែ�លមានគំ��ភាពុលអស័ប្រមា�ក់សិ័ករ ។ 
(iii) មានច្ចមាើ រម្ពុយួដែ�លអាច្ចដោធុើើពុដិោ�ធុនន៍ងិ�ងាា ញវិធិុ�ីមីៗ �ល់កសិ័ករដែ�លស័ហិការផលិតួតាម្ពុ
     កិច្ចចស័នា ។

Rui Feng គំជឺាប្រកមុ្ពុហុិ�នចិ្ចនដែ�លបានទទួល�សី័ម្ពុី�នដោស័�ាកិច្ចច (ELC) ស័ប្រមា�់
ការវិនិដិោយាគំ�ំណាអំដំោ�នងិដោរាងច្ចប្រកដែកនៃច្ចនស័ើរស័ ។ ប្រកុម្ពុហុិ�នបានដោធុើើកចិ្ចចស័នាជាម្ពុយួ
កសិ័ករកន�ងមូ្ពុលដ្ឋាា នឱ្យយដ្ឋាអំដំោ�ស័ប្រមា�ដ់ោរាងច្ចប្រកដែកនៃច្ចនស័ើរស័រ�ស់័ខះួន �ុ�ដែនត�រាជយ័
និងបាន�ញ្ចឹឈ�ស់័កម្ពុមភាពុរ�ស់័ខះួនដោ�ឆ្នាំន ២ំ០១៨ ។ ប្រកុម្ពុហុិ�ន Dak Lak និង
ប្រកមុ្ពុហុិ�ន Socfin-KCD គំជឺាប្រកមុ្ពុហុិ�នស័ម្ពុី�ន�ីដោស័�ាកិច្ចចពីុរដែ�លបានវិនិដិោយាគំដោ�
ដោលើ ច្ចមាើ រដោ�សូុ័ ។ ប្រកុម្ពុហុិ�ន�ងំពីុរបាន�ដោងើើតួគំំរូផលិតួកម្ពុមកសិ័កម្ពុមតាម្ពុកចិ្ចចស័នា
ដែ�លជាជដោប្រម្ពុើស័ម្ពុយួដោ�ើម្ពុីដីោដ្ឋាះប្រ�យជដោមាះ ះ�ីធុះជីាម្ពុយួកសិ័ករដោ�កន�ងមូ្ពុលដ្ឋាា ន
�ុ�ដែនត ដោ�ះ ជាយុាងដោនះកីី កសិ័ករភាគំដោប្រច្ចើន�ំផ�តួដែ�លពាកព់ុន័ធដោ�កន�ងជដោមាះ ះ ពុ�ចំ្ចងប់ាន
ជដោប្រម្ពុើស័ដោនះដោទ ។ 

កន�ងករ�ីប្រកុម្ពុហុិ�ន Socfin-KCD កសិ័ករបាន យល់ប្រពុម្ពុជួល�ីស័ប្រមា�ដ់ោធុើើផលិតួកម្ពុម
កសិ័កម្ពុមតាម្ពុកចិ្ចចស័នាពុបី្រកុម្ពុហុិ�នស័ប្រមា�រ់យៈដោពុល ៦០ឆ្នាំន  ំ។ ប្រកុម្ពុហុិ�ន�ជីវិកម្ពុម
កសិ័កម្ពុមកមុ្ពុ�ជា (CACC) គំជឺាប្រកមុ្ពុហុិ�នកមុ្ពុ�ជាដែ�លនាដំោច្ចញ��ូំងម្ពុសី័ររីាងគ ។ ប្រកុម្ពុហុិ�ន
ពុងឹដែផអក�ងំប្រស័ងុដោ�ដោលើការផគតួផ់គង�់�ូំងពីុកសិ័ករខ្នាន តួតូួច្ចតាម្ពុរយៈផលិតួកម្ពុមកសិ័កម្ពុម
តាម្ពុកចិ្ចចស័នា ។ ករ�ីសិ័កា�ងំដោនះពិុនតិួយដោ�ដោលើគំំរូវិនិដិោយាគំពីុរប្រ�ដោភិទដោផេង�ន  
-- គំំរូកសិ័ករស័ហិការផលិតួ នងិគំំរូ ច្ចមាើ រស័នូល-- ដែ�លមានផល�ះុពាល់សំ័ខ្នាន�់ក់
ទនិនងឹផលិតួកម្ពុមកសិ័កម្ពុមតាម្ពុកិច្ចចស័នា នងិលទធផលដោ�កន�ងទស័េនៈរ�ស់័កសិ័ករ ។

ដោរាងច្ចប្រកដែកនៃច្ចនស័ើរស័ Rui Feng (រ�ូ�តួ ៖ Antoine Deligne)

តារាង ១៖ គំំរូវិនិដិោយាគំកសិ័កម្ពុមដែ�លបានពិុនតិួយដោ�កន�ងការសិ័កាតារាង ១៖ គំំរូវិនិដិោយាគំកសិ័កម្ពុមដែ�លបានពិុនតិួយដោ�កន�ងការសិ័កា

សេ�ើ�ឱ្េយ�លិតក្ដីមមក្ដី�ិក្ដីមមតាមកិ្ដីចច�នេយាកាន់តែតមានបរិយាប័នន�ម្រាមាប់ក្ដី�ិក្ដីរខ្នាាេតតូចសេ�ក្ដីមុ�ជា

២



3

MAKING CONTRACT FARMING MORE INCLUSIVE FOR SMALLHOLDER FARMERS IN CAMBODIA

២. របក្ដីគំសេ��ញ�ំខ្នាន់ៗ និងដំំសេ�ះម្រាសាយតែដំលសេ�ន�សេ��ង
  �ម្រាមាប់កិ្ដីចចពិិភាក្ដីេសាសេ�លនសេយាបាយ 

ដោ�ះ�កីសិ័ករភាគំដោប្រច្ចើនបានចាំតួទ់�កថ្នា ពុកួដោគំបានទទួលផលប្រ�ដោយាជនវ៍ិជីិមានពីុ
ការចូ្ចលរមួ្ពុរ�ស់័ខះួនដោ�កន�ងការដោធុើើផលិតួកម្ពុមកសិ័កម្ពុមតាម្ពុកចិ្ចចស័នាកព៏ុតិួដែម្ពុន �ុ�ដែនត
កសិ័ករជាដោប្រច្ចើននាកម់្ពុនិដោពុញចិ្ចតួតនងឹការដោរៀ�ចំ្ចនងិការអន�វិតួតកចិ្ចចស័នារ�ស់័ពុកួដោគំ
ដោនាះដោទ ។

ជាទូដោ� ម្ពុយួភាគំធុនំៃនកសិ័ករដ្ឋា�ំ�ះដោ�សូុ័និង�ំ�ូងម្ពុសី័ររីាងគបានយល់ដោ�ើញអពីំុ
ផលវិជីិមានពីុផលិតួកម្ពុមកសិ័កម្ពុមតាម្ពុកចិ្ចចស័នាដែ�លពួុកដោគំបានចូ្ចលរមួ្ពុ។ ពុកួដោគំបាន
រាយការ�៍ថ្នា ការទទួល�ននងិដោប្រ�ើប្របាស់័ដោ�កន�ងប្រគួំ�រមានការដោកើនដោ�ើងជីវិភាពុ
ប្រ�ដោស័ើរជាងម្ពុ�ន និងអប្រតាច្ច�ះដោ�ម ះចូ្ចលដោរៀនខុស់័ជាងម្ពុ�ននៃនកូនៗរ�ស់័ពុកួដោគំគឺំជា
ផលវិជីិមាននៃនផលិតួកម្ពុមកសិ័កម្ពុមតាម្ពុកចិ្ចចស័នា ។

ផៈ�យពុដីោនះ កសិ័ករដ្ឋាអំដំោ�បានជ�ួប្រ�ទះ�ទពិុដោ�ធុនអ៍វិជីិមានដោដ្ឋាយ�រដែតួការ
ជា��់�ំ� លដោប្រច្ចើន និងការដែ�លវិនិដិោយាគិំនម្ពុនិអាច្ច�នតផលិតួកម្ពុមកសិ័កម្ពុម តាម្ពុកិច្ចច 
ស័នាដោនះដោ�ម្ពុ�ខដោទៀតួបាន ។ 

ការដោពុញច្ចតិួតរ�ស់័កសិ័ករចំ្ចដោពាះការដោរៀ�ចំ្ចកចិ្ចចស័នាមានភាពុខ�ស័ៗ�ន ដោ�តាម្ពុ ករ�ី
ដោផេងៗ�ន  ។ ការដោពុញចិ្ចតួតរ�ស់័កសិ័ករដ្ឋា�ំ�ូំងម្ពុសី័ររីាងគច្ចដំោពាះការដោរៀ�ចំ្ចកចិ្ចចស័នា
ជាម្ពុយួប្រកុម្ពុហុិ�ន CACC មានកប្រម្ពុតិួខុស់័ ជាពិុដោស័ស័ ពាកព់ុន័ធនងឹតួនៃម្ពុះនិង ការដោ�រពុ
លកាខ�ឌ កចិ្ចចស័នា ។ �ុ�ដែនតពួុកដោគំម្ពុនិសូ័វិដោពុញចិ្ចតួតច្ចដំោពាះលកាខ�ឌ តួប្រមូ្ពុវិដែផនកគំ��
ភាពុនងិការទូ�តួប់្របាកដ់ោនាះដោទ កសិ័ករដ្ឋាដំោ�សូុ័បានស័ដែមី្ពុងនូវិការដោពុញចិ្ចតួតកប្រម្ពុតិួ
ខុស់័ច្ចដំោពាះលកាខ�ឌ �ដោច្ចចកដោទស័និងការច្ចរចាំ �ុ�ដែនតមានការដោពុញច្ចតិួត កប្រម្ពុតិួ ��ចំ្ចដោពាះ
ការដោ�រពុតាម្ពុលកាខ�ឌ នៃនកិច្ចចស័នា ។ ការដោពុញចិ្ចតួតរ�ស់័កសិ័ករដ្ឋាអំដំោ�មានកប្រម្ពុតិួ
��ខ្នាះ ងំ ជាពុដិោស័ស័ ច្ចដំោពាះតួនៃម្ពុះ ការទូ�តួប់្របាក ់និងលកាខ�ឌ នៃនកិច្ចចស័នា ។ 

ភាពុខ�ស័�ន ដោ�កន�ងកប្រម្ពុតិួនៃនការដោពុញចិ្ចតួត�ងាា ញឱ្យយដោ�ើញអពំុសី័កីាន�ពុលវិជីិមាននៃន
ផលិតួកម្ពុមកសិ័កម្ពុមតាម្ពុកចិ្ចចស័នាផង និងអំពុ�ីញ្ចាំា នានាដែ�លអាច្ចដោកើតួដោច្ចញពីុការ
ប្រគំ�ប់្រគំងកិច្ចចស័នាដោ�កន�ងការគិំតួរ�ស់័កសិ័ករផង ។ ដោ�ះ�ីជាមានផលវិជីិមានខះះកីី
កក៏សិ័ករដោ�ជួ�ការលំបាកកន�ងទំនាកទ់នំងរ�ស់័ខះួនជាម្ពុយួប្រកុម្ពុហុិ�ន ដែ�លការលំបាក
ដោនះអាច្ចដោដ្ឋាះប្រ�យបានតាម្ពុរយៈអនតរាគំម្ពុនដ៍ែផនកដោ�លនដោយាបាយ ។ ខ្នាងដោប្រកាម្ពុដោនះ
គំជឺា�ដំោណាះប្រ�យម្ពុយួច្ចនំនួដែ�លដោស័នើដោ�ើងដោ�ើម្ពុីពីុប្រងឹងជំហិររ�ស់័កសិ័ករដោ�កន�ង
ផលិតួកម្ពុមកសិ័កម្ពុមតាម្ពុកចិ្ចចស័នា ។

លកាខ�ឌ កចិ្ចចស័នាដែ�លច្ចាស់័លាស់័ ជាកតាត ចាំបំាច្ចស់័ប្រមា�ព់ុប្រងឹងការលកាខ�ឌ កចិ្ចចស័នាដែ�លច្ចាស់័លាស់័ ជាកតាត ចាំបំាច្ចស់័ប្រមា�ព់ុប្រងឹងការ
អន�វិតួត ប្រ�ក�ដោដ្ឋាយប្រ�សិ័ទធភាពុអន�វិតួត ប្រ�ក�ដោដ្ឋាយប្រ�សិ័ទធភាពុ

កចិ្ចចស័នាប្រតូួវិបានដោរៀ�ចំ្ចដោ�ើងដោដ្ឋាយប្រកមុ្ពុហុិ�ននិងស័រដោស័រជាភា�ដែខមរ �ុ�ដែនតមាន
ពាកយ �ដោច្ចចកដោទស័និងឃ្លាះ ប្រ�ដោយាគំប្រស័ដោពុច្ចប្រស័ពិុល ដែ�លពុបិាកយល់ច្ចដំោពាះ កសិ័ ករ ។
ជាពុដិោស័ស័ កន�ងករ�ីគំំរូច្ចមាើ រស័នូល (ច្ចមាើ រអំដោ�នងិច្ចមាើ រដោ�សូុ័) កិច្ចចស័នាដោប្រច្ចើនដែតួ
ជាការ�កដែប្រ�ពីុខះមឹ្ពុ�រដោ�ើម្ពុនៃនកិច្ចចស័នាដែ�លដោធុើើដោ�ើងជាភា�ដោ�ើម្ពុកំដោ�ើ តួរ�ស់័
ប្រកុម្ពុហុិ�ន (ឧ�ហិរ�៍ ភា�ដោវិៀតួណាម្ពុ ចិ្ចន ឬអងដ់ោគំះស័) ។ កសិ័ករកខ៏ើះនូវិការ យល់
�ងឹអំពីុលកាខ�ឌ នៃនកិច្ចចស័នា និងពុ�មំានលទធភាពុទទួលបានការដែ�នាដំែផនកច្ចា�់
ដោ�ើយ ។ ការ�បំ្រទមានតិួច្ចតួួច្ច�ំផ�តួ ឬ�ម នដោ�ះដែតួមី្ពុងពីុសំ័ណាកភ់ាគំទី�ី ីដែ�លអាច្ច
នងឹមានឯកដោទស័និងសិ័ទធអិណំាច្ច �ូច្ចជាម្ពុនៈរីកសិ័កម្ពុម រ�កាា ប្រ�មាញ់ និងដោន�ទ 
(PDAFF) ឬ អងគការម្ពុនិដែម្ពុនរដ្ឋាា ភិបិាល ដោ�ើម្ពុីដីោធុើើការវាយតួនៃម្ពុះកិច្ចចនា �ងំដោនាះ ។
�ងំប្រកុម្ពុហុិ�ន �ងំកសិ័ករអាច្ចនឹងទទួលបានផលប្រ�ដោយាជនព៍ុកីារដែ�នានំងិជំនាញ
ឯកដោទស័វិជីិាជីវិៈ ដោ�កន�ងការធានាថ្នា លកាខ�ឌ នៃនកិច្ចចស័នាមានភាពុដោពុញដោលញ 
ច្ចាស់័លាស់័ និងមានភាពុប្រតឹួម្ពុប្រតូួវិ ។

ឧ�ហិរ�៍ ដោ�កន�ងកិច្ចចស័នាដែ�លស័រដោស័រដោ�ើងដោដ្ឋាយប្រកមុ្ពុហុិ�ន Socfin-KCD ចំ្ចននួ
ប្របាកក់ម្ពុចពីុ�បំ្រតូួវិបាន�ញី្ចាំកដ់ោនាះដោទ ដោហិើយការក�ំតួត់ួនៃម្ពុះទិញកម៏្ពុនិច្ចាស់័លាស់័ដែ�រ ។ 
កចិ្ចចស័នាដែច្ចងថ្នា ‘ជរ័ដោ�សូុ័នឹងប្រតូួវិដោរាងច្ចប្រកដែកនៃច្ចនប្រ�មូ្ពុលទញិតាម្ពុតួនៃម្ពុះទីផារ ឬតាម្ពុ
តួនៃម្ពុះម្ពុយួដែ�លនឹងកំ�តួដ់ោដ្ឋាយឈ្មួមួញទញិជរ័ដោ�សូុ័ ឬដោ�សូុ័ដែប្រក� ។ តួនៃម្ពុះដោនះ នឹង
ប្រតូួវិដ្ឋាក�់ងាា ញដោ�ដោលើស័នៈស័េនត៍ួនៃម្ពុះពិុភិពុដោលាកស័ប្រមា�ជ់រ័ដោ�សូុ័ធុម្ពុមជាតួ ិ។
’ កសិ័ករពុ�មំានពុត័ួម៌ានអំពុថី្នាដោតួើ’តួនៃម្ពុះទីផារ’នឹងប្រតូួវិកំ�តួយុ់ាង�ូច្ចដោមី្ពុច្ច និងកំ�តួ់
ដោដ្ឋាយអនកណា ឬអនកណាខះះជា’ឈ្មួមួញជរ័ដោ�សូុ័’ ដែ�លនឹងកំ�តួត់ួនៃម្ពុះ និង ដោតួើអើដីោ� 
ដែ�លដោគំដោ�ថ្នា ‘ស័នៈស័េនត៍ួនៃម្ពុះពិុភិពុដោលាកស័ប្រមា�ដ់ោ�សូុ័ធុម្ពុមជាតិួ’ដោនាះ ? 

ជាដោរឿយៗប្រកុម្ពុហុិ�នពុាយាម្ពុរតឹួតួីតិួការស័នារ�ស់័ខះួនដោ�កន�ងកិច្ចចស័នាដោ�ើម្ពុីទី�កឱ្យយ
កសិ័ករជាអនករុា�រ់ងចំ្ចដោពាះហានភិិយ័ភាគំដោប្រច្ចើន�ំផ�តួ ។ ឧ�ហិរ�៍ ប្រកុម្ពុហុិ�ន 
Socfin-KCD ប្រ�នដ់ែតួធានាទញិជរ័ដោ�សូុ័ដោ�កន�ងអំ��ងដោពុលស័ង�ំ�� ល�ុ�ដោណាះ ះ 
ដោដ្ឋាយទ�កឱ្យយ កសិ័ករពុ�មំានការធានាទញិដោ�ើយ ដោ�កន�ងអំ��ងដោពុលដោផេងដោទៀតួនៃនវិ�ី
ផលិតួកម្ពុម�ងំមូ្ពុល ។ ដោដ្ឋាយពុ�បំាន�ងឹអំពីុប្រ�ការជាកល់ាកដ់ោនះកសិ័ករបានចាំតួទ់�ក
ថ្នាដោនះជាការរដំោលាភិដោលើកចិ្ចចស័នា ដោ�ដោពុលដែ�លប្រកុម្ពុហុិ�នពុ�បំ្រពុម្ពុទិញជរ័ដោ�សូុ័រ�ស់័
ពុកួដោគំ ។ ដោ�ះ�ពីុកួដោគំខើះនូវិយនតការស័ប្រម្ពុ�ស័ប្រមួ្ពុលស័ប្រមា�ក់ារដោឆះើយតួ�កីី ពុកួដោគំ
ដោ�ដែតួអាច្ចលកជ់រ័ដោ�សូុ័ រ�ស់័ខះួនដោ�ឱ្យយឈ្មួមញួកន�ងប្រស័កុបាន�ដែ�ល ។ ជាសំ័ណាងលអ
ទផីារជំនសួ័ដោនះបានស័ប្រមាលផល�ះុពាល់អវិជីិមានដោ�ដោលើកសិ័ករ និងអាច្ចជួយពុកួ
ដោគំរកាបាននូវិចំ្ច�ូលរ�ស់័ពុកួដោគំ ។ 

រ�យនត�ឹកដោ�ើម្ពុ�ំ�ូងម្ពុ ី(រ�ូ�តួ៖ ©2014CIAT_GeorginaSmith)

សេ�ចកី្ដី��សេង្ខបសេ�លនសេយាបាយ - ខែែមី�នា ឆ្នាំ���២០២២  
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ស័ហិគំម្ពុនក៍សិ័កម្ពុមដោ�ើរតួួនាទីសំ័ខ្នានដ់ោ�កន�ងការប្របាប្រស័័យ�កទ់ង�នស័ហិគំម្ពុនក៍សិ័កម្ពុមដោ�ើរតួួនាទីសំ័ខ្នានដ់ោ�កន�ងការប្របាប្រស័័យ�កទ់ង�ន
នងិអំណាច្ចច្ចរចាំជាស័ម្ពុហូិភាពុដោ�កន�ងការច្ចរចាំកិច្ចចស័នា នងិអំណាច្ចច្ចរចាំជាស័ម្ពុហូិភាពុដោ�កន�ងការច្ចរចាំកិច្ចចស័នា 

ប្រកុម្ពុហុិ�នដោ�កន�ងគំំរូច្ចមាើ រស័នូល (�ណំាអំដំោ�នងិដោ�សូុ័) ជាទូដោ� ដោស័នើដោ�ើងនូវិកិច្ចចស័នា
ស័តងដ់្ឋារម្ពុយួជាម្ពុយួកសិ័ករមាន ក់ៗ  ។ លកាខ�ឌ ប្រតូួវិបានដោរៀ�ចំ្ចដោដ្ឋាយប្រកមុ្ពុហុិ�នដោហិើយ
កសិ័ករម្ពុនិមានឱ្យកាស័ ឬសិ័ទធដិោប្រច្ចើនដោ�កន�ងការដោស័នើស័�ំការដែកដែប្រ�ដោ�ើយ ។កសិ័ករមាន
អារម្ពុម�៍ថ្នា ពុកួដោគំខើះនូវិអំណាច្ចកន�ងការច្ចរចាំដោ�កន�ងទំនាកទ់នំងរ�ស់័ពុកួដោគំជាម្ពុយួ 
ប្រកុម្ពុហុិ�ន ។ 

ជាឧ�ហិរ�៍ម្ពុយួនៃនការអន�វិតួតលអ ប្រកុម្ពុហុិ�នច្ចមាើ រអំដោ�បានអដោញី្ចឹើញកសិ័ករ�ងំអស់័
ម្ពុកជួ�ជ��ំន ដោ�ើម្ពុីចូី្ចលរមួ្ពុពិុភាកាអំពុកីចិ្ចចស័នា ។ �ុ�ដែនតកសិ័ករខើះនូវិយនតការស័ម្ពុហូិភាពុ
�ូច្ចជាគំ�ៈកមាម ធិុការជាដោ�ើម្ពុ ដោ�ើម្ពុីដីោធុើើជាតួណំាងឱ្យយពួុកដោគំដោ�កន�ងការច្ចរចាំ និង
ដោ�ើម្ពុីជីយួពួុកដោគំកន�ងការពិុភាកា�ញ្ចាំា នានាជាម្ពុយួប្រកុម្ពុហុិ�ន ដោ�កន�ងអំ��ងដោពុល
�ងំ មូ្ពុលនៃនកិច្ចចស័នា ។ 

កន�ងករ�ី�ណំា�ំ�ូំងម្ពុសី័ររីាងគ ស័ហិគំម្ពុនក៍សិ័កម្ពុមដោធុើើជាតួណំាងនិងដោ�ើរតួួនាទីជា
ភាគំមី្ពុយួនៃនកិច្ចចស័នាជនំសួ័ម្ពុ�ខឱ្យយកសិ័ករ ។ ស័ហិគំម្ពុនក៍សិ័កម្ពុមដោនះដោ�ើរតួួនាទីយុាង 
សំ័ខ្នានដ់ោ�កន�ងការក�ងទនំ�កច្ចតិួតនងិដោ�កន�ងការស័ប្រម្ពុ�ស័ប្រមួ្ពុលទំនាកទ់នំងនងិការ 
ដោរៀ�ចំ្ចនានារវាងកសិ័ករ និងវិនិដិោយាគំនិ ដោពុញម្ពុយួរយៈដោពុលនៃនកិច្ចចស័នា ។ �ុ�ដែនតដោ�ះ
�ជីាយុាងដោនះកីី កសិ័ករកច៏្ចងប់ានផងដែ�រនូវិលទធភាពុចូ្ចលរមួ្ពុដោដ្ឋាយផ្ទាៈ ល់ជាម្ពុយួ
ប្រកុម្ពុហុិ�ន ដោ�កន�ង�ដំោ�ើ រការនៃនការច្ចរចាំ ឬដោ�ដោពុលដែ�លភាពុតានតួងឹដោកើតួមានដោ�ើង 
ជាម្ពុយួនងឹស័ហិគំម្ពុនក៍សិ័កម្ពុមរ�ស់័ពុកួដោគំ ។ 

ច្ចមាើ រដោ�សូុ័ដោ�ដោខតួតម្ពុ�ឌ លគំរិ ីប្រ�ដោទស័កមុ្ពុ�ជា (រ�ូ�តួ ៖ Brian Moore_Flickr) 

សំ័ដោ�ើ �ំដោណាះប្រ�យ ៖សំ័ដោ�ើ �ំដោណាះប្រ�យ ៖

ដោ�ើម្ពុីដីោជៀស័វាងនូវិកិច្ចចស័នាម្ពុនិច្ចាស់័លាស់័ដែ�លពិុបាកកន�ងការពុប្រងឹង
ការអន�វិតួត អើដីែ�លសំ័ខ្នានច់ាំបំាច្ចគ់ំបឺ្រតូួវិ ៖ 

       • ក�ំតួឱ់្យយច្ចាស់័លាស់័នូវិមាតួកិាអ�ី�រមាដែ�លចាំបំាច្ចស់័ប្រមា�់
          កចិ្ចចស័នាម្ពុយួ កន�ងដោនាះរមួ្ពុ�ញ្ចឹចូ ល�ងំដោ�ស័ទ�ឌ នងិសំ័�ង
          កន�ងករ�ីភាគំណីាម្ពុយួម្ពុនិដោ�រពុកាតួពុើកិច្ចចរ�ស់័ខះួនផងដែ�រ។ 
          ប្រ�ការដោនះអាច្ចដោធុើើបានដោដ្ឋាយ�ដោងើើតួគំំរូកចិ្ចចស័នានងិ�ញីី្ចឹប្រតួួតួពិុនតិួយ
              ដែ�លជាកល់ាកដ់ោ�តាម្ពុប្រ�ដោភិទ�ណំានំងិ�រ�ិទនៃនកិច្ចចស័នាខ�ស័ៗ�ន  ។

         •  តួប្រមូ្ពុវិឱ្យយកិច្ចចស័នាប្រតូួវិច្ច�ះ�ញីី្ចឹជាម្ពុយួ MAFF ឬ PDAFF ដែ�លមាន
               អា�តួតចិ្ចាស់័លាស់័ដោ�ើម្ពុីជីរំ�ញនងិដោម្ពុើលខ�ស័ប្រតួវូិដោលើកចិ្ចចស័នាដោនះ ។
 
      •  ផីល់ការដែ�នានំងិការ�បំ្រទដែផនកច្ចា��់ល់កសិ័ករ ជាពុដិោស័ស័ 
          ការ�បំ្រទពីុអងគការម្ពុនិដែម្ពុនរដ្ឋាា ភិបិាលដែ�លផីល់ជនំយួដែផនកច្ចា� ់។ 

ពុ�មំានការដែច្ចងអំពុដីោ�ស័ទ�ឌ  ឬសំ័�ងអើដីោ�ើយកន�ងករ�ីដែ�លភាគំណីាម្ពុយួខកខ្នាន
ពុ�បំាន�ំដោពុញនូវិកាតួពុើកិច្ចចនៃនកិច្ចចស័នារ�ស់័ខះួនដោនាះ ។ ឧ�ហិរ�៍ ពុ�មំានផលវិបិាក
អើចី្ចដំោពាះប្រកុម្ពុហុិ�ន Dak Lak ដោ�ើយ ប្រ�សិ័នដោ�ើប្រកុម្ពុហុិ�នខកខ្នានម្ពុនិបានទញិជរ័ដោ�សូុ័
ពុកីសិ័ករដោ�តាម្ពុអើដីែ�លបានដែច្ចងដោ�កន�ងកិច្ចចស័នារ�ស់័ពុកួដោគំ ។ ប្រស័ដោ�ៀង�ន ដោនះដែ�រ 
ដោ�ដោពុលប្រកុម្ពុហុិ�ន CACC ខកខ្នានម្ពុនិបានប្រ�ម្ពុលូទញិ��ូំងម្ពុដីោ�តាម្ពុកាលវិភិាគំ
ដែ�លបានប្រពុម្ពុដោប្រពុ�ង�ន  ដែ�ល�ណីាលឱ្យយ�ំ�ូងម្ពុធីាះ កទ់ម្ពុងនន់ងិគំ��ភាពុ 
ដោហិើយកសិ័ករម្ពុនិអាច្ច�ម្ពុ�រសំ័�ងអើមី្ពុយួបានដោ�ើយ ។

សេ�ើ�ឱ្េយ�លិតក្ដីមមក្ដី�ិក្ដីមមតាមកិ្ដីចច�នេយាកាន់តែតមានបរិយាប័នន�ម្រាមាប់ក្ដី�ិក្ដីរខ្នាាេតតូចសេ�ក្ដីមុ�ជា

៤
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ការចូ្ចលរមួ្ពុរ�ស់័ង្រ្គស័តីដោ�កន�ងការច្ចរចាំនិងការប្រគំ�ប់្រគំងកិច្ចចស័នា នឹងពុប្រងឹងការចូ្ចលរមួ្ពុរ�ស់័ង្រ្គស័តីដោ�កន�ងការច្ចរចាំនិងការប្រគំ�ប់្រគំងកិច្ចចស័នា នឹងពុប្រងឹង
�ដំោ�ើ រការនៃនផលិតួកម្ពុមកសិ័កម្ពុមតាម្ពុកចិ្ចចស័នា�ដំោ�ើ រការនៃនផលិតួកម្ពុមកសិ័កម្ពុមតាម្ពុកចិ្ចចស័នា

ង្រ្គស័តីដោ�ើរតួួនាទីសំ័ខ្នានម់្ពុយួដោ�កន�ងដោស័ច្ចកីីស័ដោប្រម្ពុច្ចចិ្ចតួតដោ�ើម្ពុីចូី្ចលរមួ្ពុដោ�កន�ងផលិតួកម្ពុម
កសិ័កម្ពុមតាម្ពុកចិ្ចចស័នា ដោ�ះ�ដីោដ្ឋាយឯករាជយមាន កឯ់ងកីី ឬចូ្ចលរមួ្ពុដោ�កន�ងការស័ដោប្រម្ពុច្ច
ច្ចតិួតរមួ្ពុជាម្ពុយួ�ើ ម្ពុកីី ី។ ពួុកដោគំកដ៏ោ�ើរតួួនាទីសំ័ខ្នានផ់ងដែ�រ ដោ�កន�ងវិ�ីផលិតួកម្ពុម�ណំាំ
ដោ�ដោប្រកាម្ពុផលិតួកម្ពុមកសិ័កម្ពុមតាម្ពុកចិ្ចចស័នា ។ �ុ�ដែនត �ច្ចច��ីនន ង្រ្គស័តីពុ�បំានចូ្ចលរមួ្ពុដោពុញ 
ដោលញដោ�កន�ងការច្ចរចាំ ឬការច្ច�ះហិតុួដោលខ្នាដោលើកចិ្ចចស័នាដោទ ។ កន�ងករ�ីជាដោប្រច្ចើនដែ�ល
�ើ ម្ពុ ីឬភិរយិាពុ�បំានដែស័ើងរកការយល់ប្រពុម្ពុពីុភិរយិា ឬ�ើ ម្ពុរី�ស់័ខះួនដោ�ើយ ដោដ្ឋាយច្ច�ះ 
ហិតុួដោលខ្នាដោដ្ឋាយខះួនឯង ។ ង្រ្គស័តីម្ពុកពីុស័ហិគំម្ពុនជ៍នជាតិួដោ�ើម្ពុភាគំតិួច្ចរតឹួដែតួម្ពុនិសូ័វិបាន 
ចូ្ចលរមួ្ពុដោ�កន�ងការស័ដោប្រម្ពុច្ចចិ្ចតួត ឬការច្ច�ះហិតុួដោលខ្នាដោលើកចិ្ចចស័នាផលិតួកម្ពុមដោ�សូុ័ដោ�
ដោទៀតួ ។ កងើះហិតុួដោលខ្នារ�ស់័ភិរយិាដោ�ដោលើកចិ្ចចស័នា អាច្ចរារាងំស័ម្ពុតុួភាពុរ�ស់័
ភិរយិាកន�ងការប្រគំ�ប់្រគំងកិច្ចចស័នាដោ�ដោពុល�ើ ម្ពុអីវិតួតមាន នងិ�ះុពាល់�ល់លទធភាពុកន�ង
ការទទួលផលប្រ�ដោយាជនដ៍ោស័មើភាពុ�ន ជាម្ពុយួ�ើ ម្ពុរី�ស់័�តួ ់ឬឋានៈប្រស័�ច្ចា�ដ់ោ�
កន�ងករ�ីនៃនការរដំោលាភិ�ំពានកចិ្ចចស័នា ។

ច្ចមាើ រ�ើ យច្ចនៈដីោ�ដោខតួតរតួនគិំរ ីប្រ�ដោទស័កមុ្ពុ�ជា 
(រ�ូ�តួ ៖ Ethan Crowley_Flickr)

“ដោយើងខកចិ្ចតួតខ្នាះ ងំណាស់័ ។ ដោតួើដោយើងអាច្ចទ�កចិ្ចតួតបានដោទៀតួដោទដោ�នៃ�ងខ្នាងម្ពុ�ខ 
ដោប្រពាះអី សូ័ម្ពុីដីែតួកិច្ចចស័នារ�ស់័ដោយើងប្រតូួវិបានស័ប្រម្ពុ�ស័ប្រមួ្ពុលនិងដោធុើើ�កេី
ដោដ្ឋាយអាជាា ធុរកីី កអ៏ាជាា ធុរដោ�ដែតួម្ពុនិអាច្ចជួយដោយើងបាន�ដែ�លដោ�ដោពុល
មាន�ញ្ចាំា ដោកើតួដោ�ើង? ដោយើងម្ពុនិ�ឹងជាពឹុងអនកណាដោទ។ ប្រកុម្ពុហុិ�នម្ពុនិដោដ្ឋាះ
ប្រ�យ�ញ្ចាំា  ។ ដោគំទ�កដោយើងដោចាំលម្ពុនិ�ឹងជាដោ�ទីណា ៖ ដោយើងម្ពុនិទទួល 
បានល�យនៃ�ះ�ី ដោយើងម្ពុនិបាន�ីប្រតួ��ម់្ពុកវិញិ ដោហិើយដោគំម្ពុនិឱ្យយដោយើងដ្ឋា�ំំណាំ
ដោលើ�ីដោយើងដែ�ម្ពុដោទៀតួ ។”
- កសិ័ករដ្ឋាអំដំោ�ម្ពុយួរ�ូដោ�ដោខតួតប្រពុះវិហិារ- កសិ័ករដ្ឋាអំដំោ�ម្ពុយួរ�ូដោ�ដោខតួតប្រពុះវិហិារ

សំ័ដោ�ើ រ�ំដោណាះប្រ�យ ៖ សំ័ដោ�ើ រ�ំដោណាះប្រ�យ ៖ 

ដោ�ើម្ពុីដីោលើកកមុ្ពុស់័អណំាច្ចច្ចរចាំរ�ស់័កសិ័ករ នងិដោ�ើម្ពុី�ីបំ្រទទនំាកទ់នំងដែ�ល
មានតួ�លយភាពុជាងម្ពុ�ន រវាងកសិ័ករនងិប្រកមុ្ពុហុិ�ន ដោគំគំរួដោផី្ទាតួការយកចិ្ចតួតទ�ក
ដ្ឋាកដ់ោ�ដោលើ ៖ 
      • ការ�បំ្រទការ�ដោងើើតួ�ុ�ន័តំួណាង ឬគំ�ៈកមាម -ធុកិារម្ពុយួដែ�លប្រតួវូិ
               បានផីល់អា�តួតដិោ�ើម្ពុីចី្ចរចាំជាម្ពុយួប្រកុម្ពុហុិ�នជនំសួ័ម្ពុ�ខឱ្យយកសិ័ករ ។ 
          ប្រ�ការដោនះគួំរដែតួកំ�តួជ់ាកាតួពុើកិច្ចចដោ�ដោពុលដែ�លច្ចនំនួកសិ័ករ
          ដែ�លច្ច�ះកិច្ចចស័នាដោលើស័ច្ចនំនួដែ�លបានកំ�តួ ់។ 

      • រកានូវិឱ្យកាស័ឱ្យយកសិ័ករជា��គំគលមានការចូ្ចលរមួ្ពុដោដ្ឋាយផ្ទាៈ ល់ជាម្ពុយួ
                ប្រកមុ្ពុហុិ�ន ដោ�ះ�ីជាដោ�ដោពុលមាន�ុ�ន័តំួណាង -�ូច្ចជា ស័ហិគំម្ពុន៍
               កសិ័កម្ពុម - ចូ្ចលរមួ្ពុរចួ្ចដោហិើយកី ី។ ប្រកមុ្ពុហុិ�នគួំរដែតួមានម្ពុង្រ្គនតទីនំាកទ់នំង
           ស័ប្រមា�ប់្របាប្រស័័យ�កទ់ងជាម្ពុយួកសិ័ករមាន ក់ៗ ផងដែ�រ ។
 
      • ផីល់ការដែ�នានំងិការ�បំ្រទដែផនកច្ចា��់ល់កសិ័ករ និងស័ហិគំម្ពុន ៍
          កសិ័កម្ពុម ។ 

សំ័ដោ�ើ �ំដោណាះប្រ�យ ៖ សំ័ដោ�ើ �ំដោណាះប្រ�យ ៖ 

• ដោធុើើឱ្យយមានខដែច្ចងច្ចាស់័លាស់័នងិជាកាតួពុើកិច្ចចថ្នា កចិ្ចចស័នាប្រតូួវិច្ច�ះ
      ហិតុួដោលខ្នាដោដ្ឋាយ�ងំ�ីីនងិប្រ�ពុនធ នងិថ្នា ពុកួដោគំ�ងំពីុរប្រតូួវិបាន
      អន�ញ្ចាំញ តួឱ្យយប្រគំ�ប់្រគំងកិច្ចចស័នាដោនះ ។ 

• អន�ញ្ចាំញ តួឲ្យយមានការដ្ឋាកដ់ោ�ម ះស័មាជកិប្រគួំ�រដោផេងដោទៀតួដោ�កន�ង
      កិច្ចចស័នាកន�ងករ�ីដែ�លស័ម្ពុប្រស័� ។ 

សំ័ដោ�ើ �ំដោណាះប្រ�យ ៖សំ័ដោ�ើ �ំដោណាះប្រ�យ ៖

     • ផីល់អា�តួតិ�ល់អាជាា ធុរម្ពុូលដ្ឋាា នវិស័ិ័យ�ធារ�ៈ (�ូច្ចជា
          MAFF ឬ PDAFF) ដោ�ើម្ពុីទីទួល�ទ�កា ឬ��ឹីងពីុកសិ័ករ 
          និងប្រកុម្ពុហុិ�ន និងដោ�ើម្ពុីធីានាថ្នា�ទ�កា ឬ��ឹីង�ងំដោនាះប្រតួូវិបាន
          ដោដ្ឋាះប្រ�យ ។ 

      • �ដោងើើតួយនតការដោដ្ឋាះប្រ�យជដោមាះ ះដោប្រ�ប្រ�ពុន័ធតួ�លាការដោ�កប្រម្ពុតិួ      
           មូ្ពុលដ្ឋាា នដែ�លអស់័ការចំ្ចណាយ�� ដែ�លកសិ័ករងាយប្រស័លួ
                 ដោប្រ�ើប្របាស់័ នងិដែ�លប្រគំ�ប់្រគំងដោដ្ឋាយ�ុ�ន័ឯករាជយអាច្ចទ�កច្ចតិួតបាន 
          ដែ�លគូំភាគីំនៃនកិច្ចចស័នាចាំតួទ់�កថ្នាប្រស័�ច្ចា� ់។ 

      • ធានាថ្នា ជដោមាះ ះប្រតូួវិបានដោដ្ឋាះប្រ�យដោ�កន�ងតួ�លាការ ប្រ�សិ័នដោ�ើម្ពុនិ
          អាច្ចដោដ្ឋាះប្រ�យបានតាម្ពុរយៈយនតការដោនះដោទ ។

ការ�ដោងើើតួយនតការ�ទ�កានឹងពុដោនះ�ន�ំដោណាះប្រ�យជដោមាះ ះការ�ដោងើើតួយនតការ�ទ�កានឹងពុដោនះ�ន�ំដោណាះប្រ�យជដោមាះ ះ

ដោ�ះ�ជីាមានលកាខ�ឌ កចិ្ចចស័នាច្ចាស់័លាស់័នងិប្រតឹួម្ពុប្រតូួវិកដ៏ោដ្ឋាយ កជ៏ដោមាះ ះគំងដ់ែតួ 
នងឹដោកើតួមាន�ដែ�ល ។ ដោ�កន�ងការសិ័កាដោនះ ប្រ�ភិពុជដោមាះ ះដែ�លដោកើតួមានញឹកញា� ់
�ផំ�តួ គឺំ�កទ់ងនឹងតួនៃម្ពុះ គំ��ភាពុផលិតួផល ដោពុលដោវិលាប្រ�គំល់ទនំញិ នងិកាលវិភិាគំ
�ងប់្របាក ់។ ជដោមាះ ះដោកើតួមានដោប្រច្ចើនជាង ដោ�កន�ងគំំរូច្ចមាើ រស័នូល (ករ�ីអដំោ�នងិដោ�សូុ័)
ដោដ្ឋាយពាកព់ុន័ធនឹងតួនៃម្ពុះ ការម្ពុនិប្រពុម្ពុទិញផលិតួផល និងការ�ងប់្របាកយ់តឺួយុាវិ ឬការ
ម្ពុនិ�ងប់្របាក ់។

�ូច្ចដែ�លបានដោលើកដោ�ើងខ្នាងដោលើ កងើះនូវិយនតការស័ប្រម្ពុ�ស័ប្រមួ្ពុលរវាងកសិ័ករមាន ក់ៗ  
ដោ�កន�ងគំំរូដោនះបានដោធុើើឱ្យយកសិ័ករ�ម នពំុនងឹដោ�ដោពុលដែ�លប្រកុម្ពុហុិ�នម្ពុនិដោ�រពុកាតួពុើកិច្ចច
នៃនកិច្ចចស័នា។ ដោ�កន�ងប្រគំ�គំ់ំរូ កសិ័ករពុ�មំានយនតការជាកល់ាកស់័ប្រមា��ី់ងឹ�ទ�កា
នងិដែស័ើងរកការ�បំ្រទដោ�ដោពុលណាដែ�លពួុកដោគំប្រតូួវិការដោនាះដោ�ើយ ។ ដោ�ដោពុលប្រកមុ្ពុហុិ�ន
Dak Lak ម្ពុនិដោ�រពុការស័នារ�ស់័ពុកួដោគំ កសិ័ករម្ពុនិអាច្ចដ្ឋាកព់ាកយ�ឹីងនិងចាំ��់ងាំ
ឱ្យយប្រកុម្ពុហុិ�នទទួលខ�ស័ប្រតួវូិបានដោ�ើយ ។ 

ដោ�ដោពុលដែ�លប្រកុម្ពុហុិ�ន Rui Feng ម្ពុនិប្រពុម្ពុ�ងប់្របាក ់នងិម្ពុនិប្រ�គំល់��ះ កម្ពុមសិ័ទធ�ិី 
ធុះដីែ�លកសិ័ករបានដ្ឋាកត់ួម្ពុើល់ជាលកាខ�ឌ នៃនផលិតួកម្ពុមកសិ័កម្ពុមតាម្ពុកចិ្ចចស័នាដោ�ឱ្យយ
កសិ័ករវិញិ កសិ័ករបានពុាយាម្ពុដែស័ើងរកជំនយួពីុប្រកុម្ពុប្រ�ឹកា�� ំនិងអាជាា ធុរប្រស័កុ និង
ដោខតួត ។ �ុ�ដែនត ការដោឆះើយតួ�រ�ស់័ពុកួដោគំ គឺំថ្នា ពុកួដោគំពុ�មំានអា�តួតដិោដ្ឋាះប្រ�យ�ញ្ចាំា
ដោនះដោទ ។ កសិ័ករកប៏ានពុាយាម្ពុប្របាប្រស័័យ�កទ់ងផ្ទាៈ ល់ជាម្ពុយួប្រកុម្ពុហុិ�នដែ�រ �ុ�ដែនត
ម្ពុនិអាច្ចនិយាយដោ�កានត់ួណំាងប្រកុម្ពុហុិ�នបានដោទ ។ ផល�ះុពាល់�ធ៏ុងនធ់ុងរនៃន�រាជយ័
នៃនការវិនិដិោយាគំដោនះដោ�ដោលើកសិ័ករ ប្រតូួវិបានពុ�៌នាដោដ្ឋាយអនកដោឆះើយតួ�ម្ពុយួរ�ូ �ូច្ចខ្នាង
ដោប្រកាម្ពុដោនះ ៖ 

យនតការ�ទ�កាស័ុិតួកន�ងចំ្ចដោណាម្ពុចំ្ច�� ច្ចសំ័ខ្នាន់ៗ ដែ�លកសិ័ករ ជាពិុដោស័ស័ អនកដែ�ល
ពាកព់ុន័ធដោ�កន�ងផលិតួកម្ពុមអដំោ�បានដោស័នើស័�ំឱ្យយមានការដែកលម្ពុអ ។

សេ�ចកី្ដី��សេង្ខបសេ�លនសេយាបាយ - ខែែមី�នា ឆ្នាំ���២០២២  

៥
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វិធិានការពារនងឹការពារកសិ័ករពីុការ�រាជយ័ដែផនកធុ�រកិច្ចចនិងទីផារវិធិានការពារនងឹការពារកសិ័ករពីុការ�រាជយ័ដែផនកធុ�រកិច្ចចនិងទីផារ

កសិ័ផលខះះមានហានិភិយ័ជាងកសិ័ផលខះះដោទៀតួស័ប្រមា�ក់សិ័ករ និង�ដោងើើតួនូវិការ
ពុងឹដែផអកខ្នាះ ងំដោ�ដោលើប្រកុម្ពុហុិ�ន ជាពិុដោស័ស័ កសិ័ផលដែ�ល ៖ 

       •    ប្រតូួវិការការវិនិដិោយាគំម្ពុ�នដោប្រច្ចើន ដែ�ល�ណីាលឱ្យយកសិ័ករជា��់�ំ� លធុងន់

       •    មានរយៈដោពុលលូតួលាស់័យូរទប្រមា�ំល់ដោពុលប្រ�មូ្ពុលផល (ឧ. �ំណាដំែ�ល
             ប្រតូួវិការដោពុលដ្ឋានំងិដែ��ដំោលើស័ពុ២ីឆ្នាំន  ំ�ូច្ចជា ដោ�សូុ័ ដែ�លដោប្រកាយដ្ឋា៦ំឆ្នាំន ំ
             ដោទើ�អាច្ចប្រ�មូ្ពុលផលបាន) 

       • តួប្រមូ្ពុវិឱ្យយដោច្ចះ�ដោច្ចចកដោទស័�មីៗ ដោ�ើម្ពុីសី័ដោប្រម្ពុច្ចបាន�រមិា�នងិគំ��ភាពុតាម្ពុ
             ការតួប្រមូ្ពុវិ 

       • ម្ពុនិមានទីផារដែ�លអាច្ចរកបាន ដោប្រ�ពីុការពុងឹដែផអកដែតួដោលើប្រកុម្ពុហុិ�នដែ�ល
             ផីល់កចិ្ចចស័នា ។ 

ជាឧ�ហិរ�៍ កសិ័ករដ្ឋាដំោ�សូុ័ប្រតូួវិបានភីា�ដ់ោ�នងឹឥ��នដែ�លផីល់ដោដ្ឋាយប្រកុម្ពុហុិ�ន
ដែ�លដោច្ចញនៃ�ះច្ចណំាយជាម្ពុ�នស័ប្រមា�ក់ារដោរៀ�ចំ្ច�ដោងើើតួច្ចមាើ រ ។ ប្រស័ដោ�ៀង�ន ដោនះដែ�រ 
កសិ័ករដ្ឋាអំដំោ�យក��ះ កម្ពុមសិ័ទធ�ិធីុះរី�ស់័ខះួនដោ�ដ្ឋាកជ់ាប្រទពុយ�ញ្ចាំច ដំោ�ើម្ពុីបីានទ�ន
វិនិដិោយាគំដែ�លផីល់ដោដ្ឋាយប្រកុម្ពុហុិ�នដោ�ដោលើ�ខីះួនឯងផ្ទាៈ ល់ ។ ប្រ�ការដោនះ�ដោងើើតួជាភាពុ
ពុងឹដែផអកយុាងខ្នាះ ងំដោ�ដោលើប្រកុម្ពុហុិ�ន និងហានិភិយ័ដោប្រច្ចើនចំ្ចដោពាះកសិ័ករ កន�ងករ�ី�រាជយ័ 
ធុ�រកិច្ចច ឬទផីារ ។ 

ផលិតួកម្ពុម�ណំាអំដំោ�ដោ�ដោខតួតប្រពុះវិហិារបាន�រាជយ័ដោដ្ឋាយ�រ�ញ្ចាំា ប្រគំ�ប់្រគំងដែ�ល
ម្ពុនិដែម្ពុនជាទំនលួខ�ស័ប្រតួវូិរ�ស់័កសិ័ករដោទ ។ ប្រកុម្ពុហុិ�នបានផ្ទាអ កប្រ�តិួ�តួតកិាររ�ស់័ខះួន
ពុរីដោ��ឆី្នាំន ដំោដ្ឋាយពុ�បំានជូន�ំ�ឹងជាផះូវិការ�ល់កសិ័ករដោទ នងិដោដ្ឋាយពុ�មំានការប្រ�កាស័

 ផះូវិការអពំុកីារកេយ័ធុនដោ�ើយ ។ ជាងដោនះដោ�ដោទៀតួ ប្រកុម្ពុហុិ�នពុ�បំានប្រ�គំល់��ះ កម្ពុម
សិ័ទធ�ិធីុះ ីឬ�ងន់ៃ�ះឈ្មួនលួ�ដីោ�ឱ្យយកសិ័ករដោនាះដោទ ។ ដោយាងតាម្ពុការដោរៀ�រា�រ់�ស់័កសិ័ករ

�រី�ស់័ពុកួដោគំប្រតូួវិបានប្រកុម្ពុហុិ�នជួលដោ�ឱ្យយភាគំទី�ីសី័ប្រមា�ផ់លិតួកម្ពុម�ណំាបំ្រស័វូិ ។
�រាជយ័នៃនការវិនិដិោយាគំដោនះបាន�ះុពាល់យុាងធុងនធ់ុងរដោ�ដោលើជវីិភាពុរ�ស់័ប្រ�ជាជន 
នងិបានរ�ញប្រចាំនពុកួដោគំឱ្យយធាះ កដ់ោ�កន�ង�ំ�� ល ។

ការដែញក�ំ�ូងម្ពុដីោ�ម្ពុ�នដោពុល�ឹកយកដោ�ដោរាងច្ចប្រក (រ�ូ�តួ ៖ Nuth Sovannarith) 

សំ័ដោ�ើ �ំដោណាះប្រ�យ ៖សំ័ដោ�ើ �ំដោណាះប្រ�យ ៖
 
ដោ�ើម្ពុីផីីល់ការការពារ�ល់កសិ័ករប្រ�ឆ្នាំងំនឹងការអន�វិតួតម្ពុនិប្រតួមឹ្ពុប្រតួវូិពុសំី័ណាក់
ប្រកុម្ពុហុិ�ន នងិដោ�ើម្ពុីកីាតួ�់នុយហានភិិយ័ពុកីារ�រាជយ័ដែផនកធុ�រកចិ្ចច �ទ�ីញ្ចឹញតួតិ
�មអីាច្ច៖ 

      •  កំ�តួនូ់វិការស័នាទិញអ�ី�រមាកន�ងអប្រតាតួនៃម្ពុះអ�ី�រមាម្ពុយួពុី
          ប្រកុម្ពុហុិ�ន ដោ�កន�ងលកាខ�ឌ នៃនកិច្ចចស័នាស័ប្រមា��់ណំាដំែ�លយូរ
          ប្រកបានប្រ�មូ្ពុលផល ។ 

      • ហាម្ពុឃ្លាតួប់្រកុម្ពុហុិ�នម្ពុនិឱ្យយយក��ះ កម្ពុមសិ័ទធ�ិធីុះពីុកីសិ័ករស័ប្រមា� ់   
          ជាការធានាកចិ្ចចស័នា ឬស័ប្រមា�ដ់ោ�ល��ំងដោផេងដោទៀតួ ។ 

      • អន�ញ្ចាំញ តួឱ្យយកសិ័ករល��ដោចាំលកចិ្ចចស័នាវិញិ នងិចូ្ចលកានក់ា��់ី
               រ�ស់័ពុកួដោគំវិញិ ប្រ�សិ័នដោ�ើប្រកុម្ពុហុិ�នខកខ្នានម្ពុនិបានដោ�រពុកិច្ចចស័នា
          រ�ស់័ខះួនកន�ងរយៈដោពុលជាកល់ាកណ់ាម្ពុយួ ។
 
      • ផីល់សិ័ទធឱិ្យយកសិ័ករទទលួបានសំ័�ងពុបី្រទពុយរ�ស់័ប្រកុម្ពុហុិ�ន ប្រ�សិ័ន
          ដោ�ើធុ�រកិច្ចចរ�ស់័ប្រកុម្ពុហុិ�នកេយ័ធុន។ 

      • ដ្ឋាក�់ញ្ចឹចូលសិ័ទធទិទួលបានសំ័�ងអ�ី�រមាកន�ងករ�ីធុ�រកិច្ចច�រាជយ័ 
          ដោ�ើម្ពុីធីានាថ្នា ហានភិិយ័ប្រតូួវិបានដែច្ចករដំែលកដោស័មើភាពុ�ន រវាងកសិ័ករ
          និងប្រកុម្ពុហុិ�ន។ 

សេ�ើ�ឱ្េយ�លិតក្ដីមមក្ដី�ិក្ដីមមតាមកិ្ដីចច�នេយាកាន់តែតមានបរិយាប័នន�ម្រាមាប់ក្ដី�ិក្ដីរខ្នាាេតតូចសេ�ក្ដីមុ�ជា

៦
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៣. សារចុងសេម្រាកាយ 

លទធផលនៃនផលិតួកម្ពុមកសិ័កម្ពុមតាម្ពុកិច្ចចស័នាពឹុងដែផអកខ្នាះ ងំដោ�ដោលើ�រ�ិទ នងិ�ំដោ�ើ រការ 
ដោ�ម្ពុលូដ្ឋាា នប្រពុម្ពុ�ងំទនំ�កច្ចតិួតដែ�ល�ដោងើើតួបានដោ�កន�ងច្ចដំោណាម្ពុអនកពាកព់ុន័ធ ។ ដោ�ះ�ី
ជាការសិ័កាបាន�ងាា ញថ្នាកសិ័ករភាគំដោប្រច្ចើនដែ�លបានចូ្ចលរមួ្ពុដោ�កន�ងផលិតួកម្ពុមកសិ័កម្ពុម
តាម្ពុកចិ្ចចស័នា បានទទួលផលប្រ�ដោយាជនព៍ុកីារដោកើនប្របាកច់្ច�ូំលខុស់័ និងអនកខះះ
ដោពុញច្ចតិួតច្ចដំោពាះការដោរៀ�ច្ចកំចិ្ចចស័នារ�ស់័ពុកួដោគំកី ីការប្រ�វិប្រជាវិកប៏ាន�ងាា ញឱ្យយដោ�ើញ 
ច្ចាស់័ផងដែ�រ អំពុហីានភិិយ័ខុស់័ស័ប្រមា�ក់សិ័ករខ្នាន តួតូួច្ច និងកងើះទំន�កចិ្ចតួតដែ�លជា 
ឧ�ស័គំគរាងំស័ៈះ�ល់ទនំាកទ់នំងដែ�លកានដ់ែតួគំរួឱ្យយដោពុញច្ចតិួត នងិយូរអដែងើងជាងដោនះ ។ 

�ញ្ចាំា �ងំដោនះគួំរដែតួទទួលបាននូវិការដោឆះើយតួ�ដែផនកដោ�លនដោយាបាយ ។ ឱ្យកាស័គឺំមាន 
ស័ប្រមា�ក់ារដែកលម្ពុអប្រក�ខ�័ឌ គំតិួយ�តួតិ និងការអន�វិតួត ដោ�ើម្ពុីទី��់ើ តួក់ារយល់ប្រច្ច�ំ 
�ដោងើើតួ�រយិាកាស័ដោជឿទ�កចិ្ចតួត�ន ដែ�លចាំបំាច្ច ់និងដោធុើើឱ្យយផលិតួកម្ពុមកសិ័កម្ពុមតាម្ពុកចិ្ចច 
ស័នាកានដ់ែតួផីល់ប្រ�ដោយាជនដ៍ោប្រច្ចើនដែ�ម្ពុដោទៀតួ�ល់�ងំកសិ័ករ និង�ងំវិនិដិោយាគំនិ ។
កចិ្ចចស័នាច្ចាស់័លាស់័ដែ�លប្រតួវូិបានស័ប្រម្ពុ�ស័ប្រម្ពុលួនងិទទលួ�គ ល់ដោដ្ឋាយអាជាា ធុរ 
ដែ�លមានអា�តួតបិ្រតឹួម្ពុប្រតូួវិ នឹងដោធុើើឱ្យយ�ុនភាពុរ�ស់័កសិ័ករកានដ់ែតួប្រ�ដោស័ើរដោ�ើង ។ 
�ុ�ន័�ធារ�ៈ (�ូច្ចជា MAFF នងិ PDAFF) មានតួួនាទីសំ័ខ្នានដ់ោ�កន�ងការតាម្ពុ

គំំនរដោ�ើម្ពុ�ំ�ូងម្ពុ ី(រ�ូ�តួ ៖ Plak Lim_Flickr)គំំនរដោ�ើម្ពុ�ំ�ូងម្ពុ ី(រ�ូ�តួ ៖ Plak Lim_Flickr)

ដ្ឋាននងិស័ប្រម្ពុ�ស័ប្រមួ្ពុលកិច្ចចស័នា�ូច្ចដែ�លមានដែច្ចងដោ�កន�ងអន�ប្រកឹតួយស័ីីពុផីលិតួកម្ពុម 
កសិ័កម្ពុមតាម្ពុកិច្ចចស័នា ។ ការផីល់ប្រច្ចក ឬយនតការច្ចាស់័លាស់័ស័ប្រមា�ក់ារ�ឹីង�ទ�កា 
នងិយនតការដោដ្ឋាះប្រ�យជដោមាះ ះដែ�ល�ម្ពុញ្ចឹញនងិមានប្រ�សិ័ទធភាពុ នងឹកាតួ�់នុយជដោមាះ ះ 
នងិធានានូវិការអន�វិតួតច្ចា�ព់ាកព់ុន័ធប្រ�ក�ដោដ្ឋាយប្រ�សិ័ទធភាពុ ។ �ងំដោនះគឺំជាធាតួ�
សំ័ខ្នាន់ៗ ដែ�លដោគំគួំរយកចិ្ចតួតទ�កដ្ឋាកដ់ោ�កន�ងការដោរៀ�ចំ្ចតាកដ់ែតួងដោស័ច្ចកីីប្រពាងច្ចា�ស់័ីី
ពុផីលិតួកម្ពុមកសិ័កម្ពុមតាម្ពុកចិ្ចចស័នាដែ�លកំពុ�ងប្រ�ប្រពឹុតួតដោ� ។ 

ជាច្ច�ង�ញ្ចឹច� ់ស័ហិគំម្ពុនក៍សិ័កម្ពុមដែ�លរងឹមានំងិដោផី្ទាតួដោលើធុ�រកិច្ចច នងឹផីល់ការ�បំ្រទដែ�ល
មានស័ម្ពុតុួភាពុនិងផារភីា�ក់សិ័ករដោ�នឹងដោស័វា�ធារ�ៈនានា ដោ�ើម្ពុីដីោលើកកមុ្ពុស់័
ស័ម្ពុតុួភាពុរ�ស់័ពុកួដោគំ ដោ�កន�ងការចូ្ចលរមួ្ពុកន�ងផលិតួកម្ពុមកសិ័កម្ពុមតាម្ពុកចិ្ចចស័នា ។ 
ស័ហិគំម្ពុនក៍សិ័កម្ពុមគួំរដែតួជាច្ច�ំ� ច្ចដោ�សំ័ខ្នានស់័ប្រមា�ក់ារ�បំ្រទដោ�លនដោយាបាយតាម្ពុ
រយៈភាពុជានៃ�គូំរវាងវិស័ិ័យរ�ា វិស័ិ័យឯកជន និងអនកផលិតួ («ដោ�លនដោយាបាយ 4P » 
ដែ�ល�ច្ចច��ីននកពំុ�ងស័ុិតួដោប្រកាម្ពុការពិុចាំរណារ�ស់័ MAFF) ។ ការដោរៀ�ចំ្ចជាលកា�ៈ
ពុហិ�ភាគំដីែ��ដោនះ អាច្ចជយួផីល់នូវិដោវិទិការមួ្ពុម្ពុយួស័ប្រមា�ក់សិ័ករ ដែកលម្ពុអស័ុិរភាពុកិច្ចច
ស័នានិងលទធផលស័ប្រមា�ប់្រគំ�ភ់ាគំ ីនិងកាតួ�់នុយជដោមាះ ះ ។

សេ�ចកី្ដី��សេង្ខបសេ�លនសេយាបាយ - ខែែមី�នា ឆ្នាំ���២០២២  

៧



ដោស័ច្ចកីីស័ដោងា�ដោ�លនដោយាបាយដោនះ ប្រតួូវិបានដោរៀ�ច្ចំដោ�ើងដោដ្ឋាយស័ហិការជាម្ពុយួស័មាជិកនៃនស័ម្ពុុន័ធដោ�ើម្ពុីកីារវិនិិដោយាគំកសិ័កម្ពុមប្រ�ក�ដោដ្ឋាយការទទួលខ�ស័ប្រតួូវិដោ�កម្ពុុ�ជា
 ដែ�លបានចូ្ចលរមួ្ពុស័កម្ពុមដោ�កន�ងការដោធុើើដែផនការប្រ�វិប្រជាវិនិងការពិុភាកាអំពីុរ�កគំំដោហិើញនៃនការប្រ�វិប្រជាវិ ។

ដោស័ច្ចកីី��ិដោស័ធុទំនលួខ�ស័ប្រតួវូិ ដោស័ច្ចកីី��ិដោស័ធុទំនលួខ�ស័ប្រតួវូិ 
ទស័េនៈ ម្ពុតិួ នងិការ�កប្រ�យ�ងំឡាយដែ�ល�ដោញ្ចឹចញដោ�កន�ងឯក�រស័ដោងា�ដោ�លនដោយាបាយដោនះ គឺំជាទស័េនៈ ម្ពុតិួ នងិការ�កប្រ�យរ�ស់័អនកនិពុនធ នងិអនករមួ្ពុចំ្ចដែ�ក ។
ទស័េនៈ ម្ពុតិួ នងិការ�កប្រ�យ�ងំដោនះ ម្ពុនិប្រតូួវិចាំតួទ់�កថ្នាជាតួណំាងនៃនទស័េនៈឬជហំិរផះូវិការកី ីឬម្ពុនិផះូវិការកី ីរ�ស់័ ទភីាន កង់ារស័ើ�ីស័ដោ�ើម្ពុីកីារអភិវិិឌ្ឍឍនិងកចិ្ចចស័ហិប្រ�តួ�ិតួតកិារ (SDC) 
រដ្ឋាា ភិបិាលអាលះឺម្ពុងុ ់និងរដ្ឋាា ភិបិាលល�ច្ចហិេ�ំុរួដោ�ើយ ។ 

ឯក�រដោនះប្រតូួវិបានផីល់អាជាា ��័ះ ដោ�ដោប្រកាម្ពុ Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 
International (CC BY-NC-SA 4.0)

ម្ពុជឈម្ពុ�ឌ លសិ័កាដោ�លនដោយាបាយ (CPS) គឺំជា�ុ�ន័ប្រ�វិប្រជាវិឯករាជយ ម្ពុនិពាកព់ុន័ធ�កេនដោយាបាយ ម្ពុនិរកប្របាកច់្ចដំោ�ញ និងស័ើយត័ួ ដែ�ល�ដោប្រម្ពុើ�ល់
ផលប្រ�ដោយាជន�៍ធារ�ៈរ�ស់័កមុ្ពុ�ជា ។ CPS ដោធុើើការប្រ�វិប្រជាវិដោលើវិស័ិ័យនានាដែ�លពាកព់ុន័ធនឹងដោ�លនដោយាបាយអភិវិិឌ្ឍឍនដ៍ោស័�ាកិច្ចច ការអភិវិិឌ្ឍឍវិស័ិ័យឯកជន 
ការប្រគំ�ប់្រគំងធុនធានធុម្ពុមជាតួ ិនងិការអភិវិិឌ្ឍឍជំនាញនងិស័ងគម្ពុ ។ 

ស័ប្រមា�ព់ុត័ួម៌ាន�ដែនុម្ពុអំពុ ីCPS សូ័ម្ពុចូ្ចលដោ�ដោគំហិទំពុរ័ www.cps.org.kh

ម្ពុជឈម្ពុ�ឌ លសិ័កាដោ�លនដោយាបាយ ម្ពុជឈម្ពុ�ឌ លសិ័កាដោ�លនដោយាបាយ 

អាស័យដ្ឋាា ន ៖ ផៈះដោលខ 12B ផះូវិ 598 ភូិម្ពុ ិ3 ស័ងាើ តួ�់កឹកក ់2 ខ�ឌ ទលួដោ�ក រាជធានីភិនដំោពុញ កមុ្ពុ�ជា 
Facebook Page: CPS Cambodia 
អ�ដីែម្ពុលុ៖ admin@cps.org.kh 
ទូរស័ពុៈ ៖ +855 23 900 823

គំដោប្រមាងអភិបិាលកិច្ចច�ីធុះតីួ�ំនដ់ោម្ពុគំងគ (MRLG) មានដោ�ល�ំ�ងដោលើកកមុ្ពុស់័ស័នតសិ័�ខនៃនការកានក់ា��់ធីុះរី�ស់័កសិ័ករខ្នាន តួតូួច្ចដោ�កន�ងតំួ�នទ់ដោនះដោម្ពុគំងគ និងបាន
�ដំោ�ើ រការដោ�កន�ងប្រ�ដោទស័កមុ្ពុ�ជា ឡាវិ ម្ពុយុីានមុ់ា នងិដោវិៀតួណាម្ពុ ចាំ�ត់ាងំពីុដែខដោម្ពុ� ឆ្នាំន ២ំ០១៤ ម្ពុកដោម្ពុះះុ ។ MRLG គឺំជាគំដោប្រមាងម្ពុយួរ�ស់័រដ្ឋាា ភិបិាលស័ើ�ីស័
តាម្ពុរយៈទភីាន កង់ារស័ើ�ីស័ដោ�ើម្ពុីកីារអភិវិិឌ្ឍឍនិងកិច្ចចស័ហិប្រ�តិួ�តួតកិារ (SDC) ដោដ្ឋាយមានស័ហិហិរិញ្ចឹញ�ី�នពីុរដ្ឋាា ភិបិាលអាលះឺម្ពុងុ ់និងរដ្ឋាា ភិបិាលល�ច្ចហិេ�ំុរួ ។ 
ស័ប្រមា�ព់ុត័ួម៌ាន�ដែនុម្ពុអំពុ ីMRLG សូ័ម្ពុចូ្ចលដោ�ដោគំហិទំពុរ័ www.mrlg.org 

គំដោប្រមាងអភិបិាលកិច្ចច�ីធុះតីួ�ំនដ់ោម្ពុគំងគ គំដោប្រមាងអភិបិាលកិច្ចច�ីធុះតីួ�ំនដ់ោម្ពុគំងគ 

Unit 11, House No. 262, Ban Saphanthong Kang, Sistattanak District, Vientiane Capital, Lao PDR 
PO Box 2973, Vientiane Lao PDR 01000 
Phone: +856 21 454 807
Email: info@mrlg.org 

ឧ�តុួម្ពុាមូ្ពុលនធិុដិោដ្ឋាយ ៖ឧ�តុួម្ពុាមូ្ពុលនធិុដិោដ្ឋាយ ៖ �បំ្រទដោដ្ឋាយ ៖�បំ្រទដោដ្ឋាយ ៖អន�វិតួតដោដ្ឋាយ ៖អន�វិតួតដោដ្ឋាយ ៖
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