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សា រ  លន  បា យសំខា ន់ៗ
ផលិតកម្ម កសិកម្ម តា មកិច្ច សន   (CF) បា នចា ប់ផ្ត ើម ជា  ផ្ល ូវកា រ 

   ទសវៀតណា មនា ឆា  ំ២០០២។ ចា ប់តា ំងពី  ពល  ះមក គំរូ 
ទា ក់ទិនមា ន  សិទ្ធ ភា ព ជា  ើន  ូវ  បា ន ក លំអខា ងវិស័យកសិកម្ម  
រុកា្ខ   ម៉ា ញ់ និង នសា ទ។ គំរូ CF  សំខា ន់ៗមា ន ៤គឺ ពហុភា គី  មូលផ្ត ុំ  
អចលន  ព្យ និង អន្ត រកា រីនិងក  ផ្ល ូវកា រ។  មា នសំណួរ  ថា  
តើគំរូណា  មា ន អា នុភា ពខា  ំងដើម្បីឱ្យពា ក់ព័ន្ធ  និងមា ន អត្ថ   ជន៍ 
ដល់ កសិករ ខា  តតូច។ ជា ពិសស  លន  បា យ រដា  ភិបា ល  ូវ 

  ត លើកា របង្ក ើត បរិយា កា ស ជំនួញ ដល់ សហ   សកសិកម្ម  ដល 
ដើរតួនា ទីសំខា ន់ ក្ន ុង កា រ  ប់  ង សងា  ក់តម្ល   មទា ំង ផ្ត ល់ កា រ  គា ំ   
ខា ងហិរញ្ញ វត្ថ ុ និង បច្ច កទស ក្ន ុងកា រ អនុវត្ត  CF។  ល ន  បា យ 
ក៏  ូវ   ត លើ អង្គ កា រ  កសិករ  ល  នា នា  ជា ជា ង កសិករជា បុគ្គ ល 
ខា ង កា រ កសា ង សមត្ថ ភា ព  ដើម្បីក លំអ អភិបា លកិច្ច  និង កា រ ទទួល  បា ន 
ឥណទា ន  និង  ដើម្បី ឱ្យ មា ន ចីរភា ពកិច្ច សន   ស   ប់ ទា ំងអស់គា  ។ 

 ល ន  បា យ  គា ំ   ដល់ ភា  ក់ងា រ រដា  ភិបា លមូលដា  ន ក៏ដើរ តួនា ទី 
សំខា ន់ដរ និង ជា វិជ្ជ មា ន ក្ន ុងកា រផ្ត ួចផ្ត ើម និង លើកតម្ក ើង CF  ខា ង  
ផលិតកម្ម   កសិកម្ម  និងទីផ  រ។ 

សចក្ត ីផ្ត ើម
CF   ូវបា នលើកតម្ក ើងជា វិធា នកា រមួយ ដើម្បី ស  ប  ស  ួល  

កា រចូលរួមរបស់កសិករ ក្ន ុងផលិតកម្ម  កសិកម្ម  ពា ណិជ្ជ កម្ម  កា រ  បន្ថ ម 

តម្ល ឱ្យបា ន  ើនដល់ ផលិតផល កសិកម្ម ។ កា រសិក    សង្ក ត CF 
ក្ន ុងកា រ កំណត់  កា រ អនុវត្ត ល្អ ៗ  ទា ក់ទិន នឹងកា រ  តិបត្ត ិ របស់ខ្ល ួន   
វៀតណា ម។ លើសពីនះ កា រសិក  ពិនិត្យ និង  វិភា គ   លន  បា យ 
នា នា  ដល   ង់ដល់ CF និង ស្ន ើ  បល់  ជា   លន  បា យ   
ស   ប់ កា រអភិវឌ្ឍ     ទស  វៀតណា ម។ មរៀន  ទទួល បា ន ពី 
កា រ   អនុវត្ត ល្អ ៗ  និងសង្ខ ប  ល ន  បា យ នឹង ជួយ ដល់ អង្គ កា  រ 
អភិវឌ្ឍន៍  អន្ត រជា តិ  សហ   ស អ្ន កតា ក់តង  ល  ន  បា យ និង 
អ្ន ក ពា ក់ព័ន្ធ   ទា ក់ទិននា នា  ក្ន ុងកា រ ស្វ ងយល់  ពីសា  នភា ពបច្ច ុប្បន្ន      និង 
ឧបសគ្គ    នា នា   ន CF  វៀតណា ម។ កា រវិភា គ  លើ កា រ  សិក   នឹង 
រមួចំណក   ជា  មរៀន ដ៏សំខា ន់ ស   ប់ អន្ត រា គមន៍   ល ន  បា យ 
និងកា រ   តសូ៊មតិ ខា ង  ល ន  បា យ មិន  ឹមត    វៀតណា ម
តក៏   ស   ប់  ទស ផ្សងទៀត ក្ន ុងតំបន់ ដល CF ជា  អ្ន ក នា ំមុខ 
សំខា ន់ មួយ   នកា រ អភិវឌ្ឍកសិកម្ម ។

លទ្ធ ផលសំខា ន់ៗ
CF   វៀតណា មមា ន ៤  ភទសំខា ន់ៗ  រួមមា ន គំរូ ពហុភា គី 

គំរូ  មូលផ្ត ុំ គំរូអចលន  ព្យ និង គំរូ អន្ត រកា រី និង ក   ផ្ល ូវកា រ។   គំរូ 
ពហុភា គី ទំនង ជា គំរូដល សម  បស   ប់  កសិករ កា ន់កា ប់ តូចៗ 
ឯគំរូ  មូលផ្ត ុំ តងទា ក់ទិន នឹង សហ   សខា  តធំ ជា ពិសស  ក ុមហុ៊ន 
រកសីុ រួមគា   និងក ុមហុ៊ន  បរទស និង កសិករ  ដល មា នជីវភា ព ធូរធា រ។  
គំរូ  អចលន  ព្យ គឺជា អតីត កសិដា  ន របស់រដ្ឋ   ូវបា ន ធ្វ ើឱ្យ មា ន 
សមភា ព ហើយ   ដីធ្ល  ី  វូបា ន បងចក ឱ្យតា ម  សួា រ នា នា    ដល ជា អតីត     
សមា ជិក កសិដា  ន។ គំរូអន្ត រកា រី  និង ក  ផ្ល ូវកា រ គឺផ្អ ក លើ កិច្ច សន  
ផា  ល់មា ត់ ឬកា រជឿជា ក់ ក្ន ុង ចំ  ម ដគូ។ ជា ទូ   មិនមា ន គំរូ 
CF ជា ក់លា ក់ ណា  ដល សម  ប រា ល់ ផលិតផល ទីតា ំង និង កសិករ 

 ះទ។  ភទ CF នីមួយៗ មា នគុណសម្បត្ត  ិនិង គុណវិបត្ត  ិរបស់វា ។
លទ្ធ ផលបា នពីកា រសិក  ទា ំង ៦ករណី បងា  ញថា   សិទ្ធ ភា ព   

សហ   ស ខា ងកា រ   ង់ផ្ន កហិរញ្ញ  វត្ថ ុ និង បច្ច កទស និង កា រ 
 ួតពិនិត្យ និងសា  ដល្អ ៗ  របស់អង្គ កា រ    កសិករ គឺជា  កតា  សំខា ន់   

ជះឥទ្ធ ិពលថា   តើកិច្ច សន   នឹង  ទទួល បា ន   គជ័យ ឬអត់ស   ប់  
កសិកម្ម    វៀតណា ម។ សហ   ស នា នា  បងា  ញ ពី សា រៈសំខា ន់  
របស់គ   ក្ន ុងកា រផ្ត ល់ ធា តុចូលជា សមា  រៈ  លកា រណ៍  បច្ច កទស 
យន្ត កា រ   ួតពិនិត្យ កា រទិញ ទិន្ន ផល និង កា រធា នា     ចំណូល  របស់  

រូបភា ព៖ អនុបា តតំបន់ក្ន ុងកម្ម វិធីមូលដា  នខា  តធំ ដល មា ន 
ទិញកិច្ច សន   (%)

29.22 26.49

76.34

96.52

10.83

53.3

0

20

40

60

80

100

Total Rice Corn Cane Vegetables Teaសរុប  ូវអង្ក រ  ត អំ  បន្ល ត



2

កសិករ។ ទន្ទ ឹមនះ  សហគមន៍កសិកម្ម  និង ក ុមកសិករ ដើរតួ ជា     សា  ន 
រវា ង សហ   ស និង កសិករ។ សហគមន៍ កសិកម្ម  ដើរតួនា ទី  សំខា ន់ 
ក្ន ុង កា រ  ប់  ង កា ររៀបចំកសិករ និង ចក រំលក     កា រ អនុវត្ត  ល្អ ៗ   ក្ន ុង 
ចំ  មសមា ជិក។ សហគមន៍ កសិកម្ម  ក៏គា ំ   ដល់  សហ   ស 
ក្ន ងុកា រ  តួពិនិត្យស្ត ង់ដា រ គុណភា ព   ស  បស  លួ  កម្ម វិធី  មូលផល 
ធា នា កា រដឹកជញ្ជ ូនផលិតផល ដលចុះ កិច្ច សន   និងរក  កា រ មូល 
មតិ គា      ក្ន ុង   ចំ  ម     កសិករអំពីរយៈពល កិច្ច សន  ។   ទី បញ្ច ប់ 
កា រគា ំ     របស់  រដា  ភិបា ល មូលដា  ន ដលសា្គ  ល់ និង  រព  ជា  ភា គីទី៣ 
ក្ន ុង កិច្ច សន   រួមចំណក យា៉ ង សំខា ន់ ក្ន ុង កា រ  ផ្ត ួចផ្ត ើម និងលើកតម្ក ើង 
CF ខា ង  ផលិតផល  កសិកម្ម  និង កា រលក់ដូរ។

លើសពីនះ ភស្ត ុតា ងជា ក់ស្ត ង បា នពីកា រសិក  ទា ំង ៦ករណី 
បងា  ញថា  គំរពូហុភា គីមា នសកា  នុពលជា ងគ ដើម្បី កា  យ ជា  គ   ង 
រួមបញ្ច ូលគា   ដើម្បីឲ្យពា ក់ព័ន្ធ  និង ផ្ត ល់   អត្ថ   ជន៍ ដល់ កសិករ 
ខា  តតូចក្ន ុង CF។  ភទ  តិបត្ត ិកា រ  គំរូពហុភា គី គឺសម  ប 
តា មដំណើរកា រផា  ស់ប្ត ូរ រចនា សម្ព ័ន្ធ  កសិកម្ម  វៀតណា ម ដលផ្ត ល់  
នូវកិច្ច សន   កសិករ ខា  តតូច មា នឱកា សល្អ  ក្ន ុងកា រ ទទួល បា ន 
ចំណះដឹង  បច្ច កទស កា រគា ំ  ហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងទីផ  រ។

ផលប៉ះពា ល់  លន  បា យ
ដើម្បីស  ួលដល់ កា រអនុវត្ត ផលិតផលកសិកម្ម តា ម កិច្ច សន   

រដា  ភិបា លវៀតណា ម បា នចញ  លន  បា យ   គា ំ  ជា  ស៊រីមួយ 
ដើម្ប ីលើកតម្ក ើងទំនា ក់ទំនងរវា ង ផលិតកម្ម    និងកា រ  ើ   ស់ 
ផលិតផល កសិកម្ម  (ដូចជា  ក ឹត្យ 98/2018/ ND-CP) ហិរញ្ញ ប្បទា ន 
សងា  ក់តម្ល  កា រធា នា រ៉ា ប់រងកសិកម្ម   និង ទា ក់ទា ញកា រវិនិ  គទុន 

ឯកជនខា ងកសិកម្ម  (ដូចជា  ក ឹត្យរដា  ភិបា ល 55/2015/ND-CP 
ក ឹត្យ 116/2018/ND-CP ក ឹត្យ 57/2018/ND-CP និងក ឹត្យ2018/ 
ND-CP)។  ះយា៉ ងណា  ក្ន ុងដំណើរកា រអនុវត្ត  លន  បា យ  
គា ំ   ទា ំងនះ បា នបងា  ញពីកំហិតបបបទនលក្ខ ខណ  មិន អំ  យ 
ផលស   ប់កា រចិញ្ច ឹមសត្វ  វា រីវប្បកម្ម  និង វិស័យ រុកា្ខ   មា៉ ញ់ (ពី   ះ 
ច  ប់ទា ំងនះ ភា គ  ើនអនុវត្ត ដើម្បី ផលិត ដំណា ំ ជា ពិសស  ូវ)។  
កា រអនុវត្ត ច  ប់ខ  យ កង្វ ះ ន  លកា រណ៍ណនា ំស   ប់នីតិវិធី 
កិច្ច សន   និង បទប្បញ្ញ ត្ត ិ   ទា ក់ទងនឹងយន្ត កា រធ្វ ើ ផលិតកម្ម កសិកម្ម  
តា មកិច្ច សន   ជា ពិសស បទប្បញ្ញ ត្ត ិណនា ំកា រ  ះ   យវិវា ទ 
បា នរា រា ំងឧបសគ្គ បន្ថ មទៀត ដល់កា រទទួលយក និងទទួលបា ន 

 គជ័យ នកា រធ្វ ើផលិតកម្ម កសិកម្ម តា មកិច្ច សន  ។
ពីលទ្ធ ផលផ្អ កលើភ័ស្ត ុតា ងនកា រសិក  ទា ំង ៦ករណី  និង កា រ 

វិភា គ  លន  បា យគា ំ  ដំ  ះ   យ  ខា ងក  ម  ូវបា ន ស្ន ើ 
ឡើង ដើ ម្បីលើកទឹកចិត្ត  និង លើក ស្ទ ួយ  សិទ្ធ ភា ព ផលិតកម្ម  កសិកម្ម  
តា មកិច្ច សន    ទស  វៀតណា ម។ ទី១ បរិយា កា សជំនួញស   ប់ 
សហ   សកសិកម្ម  គួរ  ូវកលំអ ដើម្បីទា ក់ទា ញពួកគឱ្យចូល 
ពា ក់ព័ន្ធ  ក្ន ុងគំរូ ផលិតកម្ម កសិកម្ម  តា មកិច្ច សន  ។  សមត្ថ ភា ព អង្គ កា រ 
កសិករ និង សហគមន៍ កសិករ គួរ  ូវព  ឹងបន្ថ មខា ង អភិបា លកិច្ច   
កា រ  ប់  ង និងកា រទទួល បា នឥណទា ន ដើម្បីឱ្យមា នចីរភា ព  
កិច្ច សន     ស   ប់ ទា ំងអស់គា  ។ លើសពីនះ ភា  ក់ងា រ រដា  ភិបា ល 
មូលដា  ន  ូវកា រ   ង់ ស  ួល ដ៏សកម្ម ក្ន ុងកា រ បង្ក ើត និងកា រអនុវត្ត   
CF ខា ង ផលិតកម្ម  កសិកម្ម  និងទីផ  រ។

ឯកសា រ  ង (សូមមើល  ក្ន ងុអត្ថ បទភា សា ជា អង់គ្ល ស)

ក ុមហ៊ុនក ុមហុ៊ន កសិករកសិករ សហគមន៍កសិករសហគមន៍កសិករ អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ សា ធា រណៈ អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ សា ធា រណៈ 
(រដា  ភិបា ល DARD ។ល។)(រដា  ភិបា ល DARD ។ល។)

- គា ំ  កសិករទា ំង កា រ ណនា ំ  
បច្ច កទស និង ធា តុចូល  ផលិត 
កម្ម   ជា មុន (ជី ថា  ំ សមា  ប់ សត្វ ល្អ ិត  

  ប់ពូជ មា នគុណភា ពខ្ព ស់)
-  ប់  ង និង  ួតពិនិត្យ  យ ផា  ល់ 
ពីកា រអនុវត្ត ដា ំ  ូវរបស់កសិករ 
ដើម្បី ធា នា  បា ននូវ  ូវមា ន 
គុណភា ពល្អ 

- កា រប្ត ជា  ចិត្ត ក្ន ុងកា រទិញរា ល់ 
ផលិតផល  ធា នា បា ន  នូវ   ក់ 
ចំណញ ខ្ព ស់ស   ប់កសិករ

- មា នទីផ  រអតិថិជនថរ
- មា នសមត្ថ ភា ពហិរញ្ញ វត្ថ ុរឹងមា ំ

- មា នសមត្ថ ភា ពល្អ   (ដី 
ចំណះ ដឹង ជំនា ញ។ល។)  
អនុ  ម តា ម  ត  ូវកា រ 
ស្ត ង់ដា ររបស់ ក ុមហុ៊ន

- អនុវត្ត យា៉ ងតឹងរឹងផនកា រ 
ផលិតកម្ម  តា មកា រកំណត់ 

 យ ក ុមហុ៊ន /
សហករណ៍

- គា ំ  កសិករទា ំង កា រ ណនា ំ 
បច្ច កទស និងធា តុចូល  ផលិតកម្ម    
ជា មុន (ជី ថា  ំ សមា  ប់  សត្វ ល្អ ិត  

  ប់ពូជ  មា នគុណភា ពខ្ព ស់)
- មា នមដឹកនា ំសកម្ម  សមត្ថ ភា ព ខ្ព ស់  
ក្ន ុងកា រ  ប់  ង

-  មា នករ ិ៍   ះល្អ ជា មួយកសិករ
- មា នទំនា ក់ទំនងល្អ ជា មួយអ្ន ក ពា ក់ព័ន្ធ  
អ្ន កដទ  ដូចជា  សហ   ស រដា  ភិបា ល 
មូលដា  នជា ដើម ។ល។ ដើម្បីស្វ ងរក 
ទីផ  រអ្ន ក  ើ   ស់

- គា ំ  ខា  ំងដល់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ   
ដទទៀត ដូចជា  ជួយ រក  ដី 
និង ឥណទា ន បង្ក ើត អង្គ កា រ 
កសិករ ។ល។ 

- កា រផ្សព្វ ផ  យគំរូ  គជ័យ 
និងអត្ថ   ជន៍ន កា រ 
ចូលរួម ក្ន ុង CF 

- ចូលរួមសកម្ម  
ក្ន ុងកា រចុះ កិច្ច សន   
និងដំ  ះ   យវិវា ទ

តា រា ង១៖ កតា   គជ័យសំខា ន់ៗស   ប់ CF  វៀតណា ម

អគា រលខ ៥៦ ផ្ល ូវ ៣១៥ ទួល  ក
  អប់សំបុ  លខ ៦២២ ភ្ន ំពញ្ កម្ព ុជា   
(៨៥៥-២៣) ៨៨១ ៣៨៤/៨៨១ ៧០១/៨៨១ ៩១៦/៨៨៣ ៦០៣
(៨៥៥-២៣) ៨៨០ ៧៣៤
អុីមល៖ cdri@cdri.org.kh
គហទំព័រ៖ htt p://www.cdri.org.kh

វិទ  សា  នបណ្ណ ុះបណា្ខ  ល និង   វ   វដើម្ីបអភិវឌ្ឍន៍កម្ព ុជា 


