
ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៧ េលខ១ ែខមី� ��ំ២០១៣

អត្ថបទ��ះប��ញពី "រវិbគ��បពណ៌-�ើលទ្ធផល 
អ¡្ក�ត ���*រ កសិករ  អនុវត្ត�យ វិទ�)*+ន CDRI 4�� ំ ២០១១ 
��ល ��្ន�កមួយ��"រសិក�c  ើម�្បីពិនិត�្យ ពី អត្ថ���ជន៍   និង    
ឧបសគ្គ ��"រចូលរួមក្នុងអង្គ"រកសិករ (FO) ស��ប់���*រ  
}នÕ្ត�ី�v���� និង���*រ}នបុរស  �   v� ���។ �ង ¼ម 
លទ្ធផលអ¡្ក�ត ���*រ}នÕ�្ដី �  v���� តំ³ង ឲ�្យ ����ល 
២៦% �����*រ �ំងអស់��ល §្វើកសិកម្ម ក្នុង តបំន់ សិក�c 
(CDRI é�ញផ�cយក្នុងB�ល�ប់ៗ)២ ។ ដូé្ន�ះ "រ សិក�c   }ន 
�ប់  �ក់ទង �យ¤ñល់íនឹង���*រ�ំង��ះ !�ម �ំង ប�� 
��ឈម  ទូí��ល កសិករ� Õ្ត�ី���វជួប��ទះ។ "រ សិក�c  ¬ត 
í �ើ ផលិតកម្មÕ�ូវ ��ល�សកម្មbពចម�្បងÖ� ក្នុង   វិស័យ 
កសិកម្ម និង�mទិbព�លន�/យរបស់ រMOភិ/ល °ើយ 
ក៏ពិនិត�្យ ផង��រពី"រចិញ្ចឹម សត្វ �យ*រ' � សកម្មbព ទូí 
មួយ  �� អង្គ"រកសិករ4កម្ពុ� ។

Sវ} និង]�តុផលg�%រសិក�k
កំ�ើនi�ដ្ឋកិច្ច4កម្ពុ� }នមូលMOនតូចច¡ ្អៀត �យ 

ពឹង �្អ�ក�ើសសរស្ដម្ភ ៤ រួម}ន វិស័យ "ត់ �រ ��សចរណ៍ 
សំណង់ និងកសិកម្ម។ ôះបីកម្ពុ�}ន"រ¤¥ស់ប្ដូរ រច- សម្ព័ន្ធ   
គួរ ឲ�្យ កត់ស}�ល់é�ញពីi�ដ្ឋកិច្ច�្អ�ក�ើ កសិកម្ម��ប  ចិញ្ចឹម 
�ះ ក៏�យ ក៏i�ដ្ឋកិច្ចកម្ពុ� 4បន្ត ពឹង �្អ�កL¥ំង �ើ វិស័យ 
កសិកម្ម ��លរួមចំ÷�ក�ងមួយbគបី (��}ណ ៣៤% 4 
��ំ២០១០) �� ផសស (NIS 2011)។ ôះបីវិស័យ កសិកម្ម }ន 
អ��កំ�ើនមធ�្យម�ប�ងវិស័យឧស�cហកម្ម និង i�'កម្ម ក្តី 
ប៉ុö្ត�'4��}ន លក្ខណៈ ធន់ល្អíនឹងផលប ៉ះ¸ល់អវិជ្ជ}ន �� 
វិបត្តិ ហិរញ្ញ វត្ថុ សកល 4��ំ២០០៩ �យ/ន  ើរតួ � សំ³ញ់ 
សុវត្ថិbពសង្គមដ៏សំLន់ និង��ងសុវត្ថិbព i�ដ្ឋកិច្ច 
°ើយជួយសf�្គោះ ���ជន មិនឲ�្យ²៉ប់យុឺនL¥ំងB�ក !�ម�ំង 
ទប់*្កត់ ផសស មិនឲ�្យ}នកំ�ើនអវិជ្ជ}ន។

វិស័យកសិកម្ម }នស" AនុពលL¥ំង ើម�្បី"¥យ�ក�õល 
}៉សុីន ជំរុញកំ�ើន  ស��ប់"រអភិវឌ�្ឍ i�ដ្ឋកិច្ច សង្គម កិច្ច 
4កម្ពុ� �យ/នផ្តល់"រ�រដល់��}ណ ៤៩,៥% �� 
ក}¥ំងពលកម្មសរុប 4��ំ ២០១១ (NIS 2012)។ វិស័យ��ះ 
}ន  លក្ខណៈ ស}�ល់ចម�្បងមួយគឺ ���*រ4ជន បទ }នកម្មសិទ្ធិ 
�ើ  ក �õលដីតូចៗ៖ �យj�ក4��ំ២០០៩ ៤៦,៩% �� 
���*រ  �ំងអស់ }នដី កសិកម្ម តិច�ង មួយហិក¼។ ម�)៉ង �ៀត 

ទិន្នន័យ/នពីជំÈឿន��ំ២០០៨ ប��ញG ៦៦,១% �� Õ្ដ�ី }ន 
"រ�រ§្វើ (mយុពី ១៥  í ៦៤��ំ) /នចូលរួម§្វើកសិកម្ម��ប
ចិញ្ចឹម�ះ §ៀបនឹង ����ល ៦០% ��បុរស��ល}ន"រ�រ§្វើ 
(NIS 2009)៣។ ដូé្ន�ះ"រអភិវឌ�្ឍ វិស័យ កសិកម្ម �ម§�)/យ   
}នឥទ្ធិពលធំទូµយ និង��សិទ្ធbពខ្ពស់ ក្នុង"រ�ើកកម្ពស់ 
ក��ិតជីវbព4¼ម ជនបទ  �ពិi�សស��ប់Õ�្ដី។

 ើម�្បីសà�ចចក្ខុវិស័យG�ក់�តិ�� "រអភិវឌ�្ឍ វិស័យ 
កសិកម្ម រMOភិ/ល/នទទួល*�ល់ និង ផ្ដល់ mទិbព�ើ"រ 
ជំរុញ  កសិកម្មរបស់}oស់ដីតូចៗ និង "រប¡្កើតអង្គ"រកសិករ  
�យ  កំណត់  '� គន្លឹះ ��  យុទ្ធ*Õ�្ដក្នុង"រ�ើកកម្ពស ់ 
ជីវbព "រអភិវឌ�្ឍi�ដ្ឋកិច្ចតំបន់ជនបទ និង"រ"ត់ បន្ថយ 
bព  ��ី��  (Chea 2010)។ អង្គ"រកសិករ រំពឹងGmចជួយ ពួក  
ស}ជិក ឲ�្យ}នលទ្ធbព "ន់��ÿ�ើនក្នុង"រទទួល /ន  ព័ត៌ }ន 
?តុចូល និងបé្ច�ក��សä�្ស�ងៗ ��លជួយ �ើក កម្ពស់    ផលិត 
bពកសិកម្មរបស់កសិករ}នដី ធ្លីតូចៗ  និង ប¡្កើត    លទ្ធbព  រួម 
.�  ក្នុង"រចូលí"ន់ ទីផ�cរ ?តុចូល និង ផលិតផ ល កសិកម្ម 
 ើម�្បី  ឲ�្យផលិតករL�តតូច  4¼ម ជនបទ mច �ញ យក គុណ 
  � � �ជន៍  ពីi�ដ្ឋកិច្ច}��MOន។

%រពិនិត�្យ~�iសៗពីអង្គ%រកសិករNកម្ពុ�
�ំងក្នុង�លគំនិត និង"រអនុវត្ត�ក់|្ដ�ង អង្គ"រកសិករ 

ក្នុង លក្ខណៈ�ម§�)/យ ើម�្បី សà�ច/ន "រអភិវឌ�្ឍ   កសិកម្ម 
សន្ដិសុខi�្បៀង និង "រ"ត់ បន្ថយ bព��ី��4ក��ិតមូលMOន 
/ន áើត}ន�យូរមក°ើយ  និង}នÿ�ើន��ប²៉ង 4កម្ពុ�។  
Couturier et al. (2006) =យ"រណ៍G }ន����ល ១៣.០១៧  
អង្គ"រ កសិករ /នកáើត3ើងគិត��ឹម��ំ២០០៥ ក្នុង ��ះ  }ន 
�ង ៦០% /ន កáើត 3ើង ¼ំងពី��ំ២០០០។ អង្គ"រ កសិករ 
4 កម្ពុ�bគÿ�ើន }នស}ជិកតិច�ង ៣០-ក់ °ើយ }ន 
��  ១២% ប ៉ុ��ះ��ល}នស}ជិក�ើសពី ១០០-ក់។

អង្គ"រកសិករ ���វ/នប¡្កើត3ើង ើម�្បីជំរុញ "រ  អភិវឌ�្ឍ 
ជនបទ ¼មរយៈ "រក*ងសមត្ថbព និង សកម្មbព   រួម.� 
�យ  �្អ�ក�ើ�ល"រណ៍��"រស្ម័��ចិត្ត "រជួយខ្លួនឯង  "រ  
ពឹង �ើ ខ្លួនឯង ���ធិប±�យ�្យ សមbព សមធម៌ *មគ្គីbព 
និង "រពf�ឹងសិទ្ធិអំ³ច (Nou 2006)។ អង្គ"រ កសិករ bគ 
ÿ�ើន4កម្ពុ� ���វ/ន អង្គ"រ  មិនY�ន រMOភិ/ល ឬ *+ប័ន  
រMOភិ/ល ប¡្កើត  3ើង និង ផ្តល់ ជំនួយ ហិរញ្ញវត្ថុ និង/ឬ បé្ច�ក 
��ស ឲ�្យ �យ}ន តួ-ទី ចម�្បង  ជួយ �ើក កម្ពស់  លទ្ធbព ទទួល 
/នឥណ�ន¼មរយៈ គ �ង 0�ក់សន�្សំ ���ុម mជីវកម្ម 
� ��ុម "រក*ង សមត្ថbព �្ន�ក បé្ច�ក��សកសិកម្ម និង"រ 
អភវិឌ�្ឍ   សហគមន៍  (Couturier et al. 2006)។

ដំបូង3ើយ អង្គ"រកសិករមួយចំនួន§្វើ"រ���មួយកសិករ
��ី��L¥ំងប៉ុ��ះ ប៉ុö្ដ�វិធី*Õ�្ដ��ះ មិន/នទទួល�គជ័យ�� 

វិសម0ព��នឌ័រក្នុងវិស័យកសិកម្ម៖ អ�្ក�ត
B�iSរស#ជិកអង្គ%រកសិករក្នុងបួន��ត្ត ១

១ ÈៀបÈៀង�យ ��វ  សុ�តិ អ្នកV�វW�វ កម្មវិធីbព��ី�� កសិកម្ម និង 
អភិវឌ�្ឍន៍ ជនបទ 4វិទ�)*+ន CDRI។

២  ¼មពិតអត្ថ���ជន៍ និងឧបសគ្គ��អង្គ"រកសិករ ស��ប់Õ្ត�ី��លរស់4 
ក្នុង ���*រ}នបុរស�v���� ក៏គួរពិនិត�្យផង��រ ប៉ុö្ត�ប្លង់ អ¡្ក�ត��ល
�ើ0�ស់ 
ក្នុងករណីសិក�c��ះ មិនអនុ�្ញតឲ�្យ§្វើ"រវិbគ��ប��ះ��។ 

៣ "រគណ-របស់អ្នកនិពន្ធ�យ�្អ�ក�ើទិន្នន័យទទួល/នពីជំÈឿនG�ក់�តិ
��ំ២០០៨។



ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៧ េលខ១ ែខមី� ��ំ២០១៣

�យ*រ កសិករ�ំងìះខ្វះLតú�ព�្យផលិតកម្ម ទុន អក្ខរកម្ម 
និង   ជំ-ញ��ប់��ង �ំ/ច់--  ើម�្បីអនុវត្ត¼ម"រ÷�-ំរបស់ 
អង្គ"រ កសិករ។ អ្នកមក ពី Lង½� }ន�mទិ រMOភិ/ល 
អង្គ"រ   មិនY�នរMOភិ/ល ឬទីb�ក់ �រ ផ្តល់ជំនួយដa��ៀត  � 
អ្នក  ផ្ដួចä្ដើម ប¡្កើតអង្គ"រកសិករbគÿ�ើន °ើយក្នុងគំរូ¼ង .�ន 
អង្គ"រកសិករ³មួយ/ន កáើត3ើង �យខ្លួនឯង�� ប៉ុö្ត�   
}ន�ង ៦០% 0�ប់G  ទីb�ក់�រផ្តល់ជំនួយä�្ស�ងៗ/ន ប¡្កើត   
ពួកÖ� 3ើង។ �លបំណងរបស់អង្គ"រកសិករ ç����ល ខុស.� 
í¼ម រuៀប'រៈខុសៗ.�របស់ ទីb�ក់�រ ផ្តល់ជំនួយ ប៉ុö្ដ� 
"រផ្ដល់0�ក់សន�្សំ ½�ផ្លូវ"រ និងគ �ង ឥណ�ន �¥ស់ ��ន.�  
គឺ  � ទិស/ រួម។

 ទិន្នន័យ និងវិធីS��្ដ��វ��វ
អ¡្ក�ត���*រ/ន§្វើ3ើង4��ំ២០១១ ក្នុងបួន»�ត្ត គឺ}ន 

/ត់ដំបង កំពង់ធំ កំពត និង*ÞយÈៀង។ គំរូ¼ង��អ¡្ក�ត រួម}ន 
៦៩៩���*រ ក្នុងìះ  ៣៣០���*រ�ស}ជិក អង្គ"រ កសិករ 
និង ៣៦៩���*រ�ៀត មិនY�ន�ស}ជិកអង្គ"រ កសិករ  ��។ 
�ើសពី��ះ�ៀត ព័ត៌}ន��ប គុណវិស័យ /ន ��មូល  យក ¼ម 
"រ§្វើស}qសន៍�មួយអ្នកផ្តល់ព័ត៌}នគន្លឹះ និង "រពិbក�c ¼ម 
��ុមស្នូល   ើម�្បីä្ទៀង¤ñត់នឹង"រវិbគ��ប ពណ៌-  �ើ លទ្ធផល 
/នពីអ¡្ក�ត។  អ្នកV�វW�វ/ន
�ៀប§ៀប គុណ  ���ជន៍ និង
គុណវិបត្តិ��ស}ជិកbពក្នុងអង្គ"រ កសិករ ស��ប់  ���*រ }ន  
Õ�្ដី�v���� និង ���*រ}នបុរស�v����។ ôះ បី �មិន  mច  
សិក�cពី ស}ជិក ���*រ �Õ�្ដី និង�បុរស}�ក់ៗក្ដី ក៏ "រ    សិក�c   
ពីផលប៉ះ¸ល់ ��ស}ជិកbព4ក្នុងអង្គ"រ កសិករ  ស��ប់   
���*រ }ន Õ�្ដី�v����*រ mចជួយកំណត់ពី ចì¥ះ ខ្វះ Lត  
ក្នុង  "រ ប¡្កើត បរិ²"ស អំ�យផល  ស��ប់ "រ �ើក កម្ពស់  
សមbព º�នឌ័រ "រពf�ឹង សិទ្ធិអំ³ច  និង"រចូលរួម ដ៏ }ន 
ន័យ  របស់ Õ្ត�ី។

អត្ថ,�2ជន៍g�%រចូល�ស#ជិកអង្គ%រកសិករ
�ទូí ស}ជិកអង្គ"រកសិករទទួល/នផល ���ជន៍  

ពី"រ សន�្សំ0�ក់���ុម "របណ្ណុះ ប³្ខល បé្ច�ក ��ស កសិកម្ម 
និង   "រ�រ���ុម។ ទិន្នន័យអ¡្ក�តប��ញG សកម្មbព  ចម�្បងៗ  

0�ំ របស់ អង្គ"រ កសិករ ស��ប់�ំង���*រ}ន បុរស �  v���� 
និង }នÕ្ត�ី�v���� គឺគ �ង ឥណ�ន និង"រ សន�្ស ំ 0�ក់ 
បé្ច�ក��សចិញ្ចឹមសត្វ "រជួញដូរជី បé្ច�ក��ស Mំ ដំ³ំ និង Mំ 
បö្ល� និង ផលិកម្ម ��ប់ ពូជ។ ���*រ�ំងពីរ��ï�ទ មិន}ន "រ 
យល់�ើញខុស�្ល�ក.� គួរឲ�្យកត់ស}�ល់ �� ចំ�ះ អង្គ "រ កសិករ 
�ំងក្នុង"រ.ឿទុកចិត្ត "រB�ញចិត្ត នឹង  ផល���ជន៍ និង 
"រ�រ  ���ុម។

លទ្ធ0ពទទួល3នឥណ�ន
ពួកស}ជិក
�ើ0�ស់ឥណ�នទទួល/នពី អង្គ"រកសិករ 

 ើម�្បី§្វើវិនិ�គក្នុង"រ�រកសិកម្ម �សំLន់។ 4¼មតំបន់ 
ជនបទ កសិករ}នដីតូចៗកំពុងប¡្កើត���ុមជួយខ្លួនឯង/ន 
"ន់ �� ÿ�ើន3ើង  �យក្នុងìះស}ជិក--ចូលរួមចំ÷�ក 
ក្នុង  "រសន�្សំ0�ក់  ើម�្បីប¡្កើត�មូលនិធិ សហគមន៍មួយ��ល 
mច ឲ�្យពួកÖ�ខ្ចី0�ក់/ន៤។ ឥណ�ន4ក្នុង��ុមជួយខ្លួនឯង 
ÿ�ើន ផ្តល់í ឲ�្យស}ជិក��ុម ស��ប់§្វើវិនិ�គក្នុង "រ�រ 
កសិកម្ម  ��ប៉ុ��ះ }ន�ំង"រទិញ?តុចូលល្អៗ ដូច� ចំណី 
សត្វ ជី ��ប់ពូជ � ើម។ ប ៉ុö្ត���ុមខ្លះmច}នលទ្ធbព ប¡្កើត  
i�' ឥណ�ន  ស��ប់បំB�ញត���វ"រប-ñន់របស ់ស}ជិក   ��ុម 
ផង��រ។ "រMក់¸ក�្យសុំខ្ចី0�ក់  }នលក្ខខណÝ ��ប បទ  *មញ្ញ 

�ើB�ល��µ និងលិខិត*�មតិច °ើយ អ��  "រ  0�ក់ } ន 
ក��ិត�ប uើ§ៀបនឹង"រ0�ក់របស់��ឹះ*+នមី��� ហិរញ្ញវត្ថុ។

ºើងmចទទួល/នកម្ចី²៉ង�ឿន4B�លកូនឈឺ។ តួ 
²៉ង }នម្តងìះខ្ញុំ.�នលុយ ស��ប់ ចុះZ�ះ កូនឲ�្យ ចូល 
Èៀន ��។ ខ្ញុំ/នព�)²មខ្ចីពីអ្នកä�្ស�ង (ប៉ុö្ត�) Ö�មិនឲ�្យខ្ញុំខ្ចី 
]ះ។ ខ្ញុំ/នi្នើí��ុម °ើយស}ជិក��ុម/នសà�ច
ឲ�្យខ្ញុំខ្ចីលុយខ្លះ ��ះពួកÖ� យល់ពី *+នbពខ្ញុំ។ (ស}ជិក
Õ្ត�ី}�ក់��អង្គ"រកសិករ 4»�ត្ត/ត់ដំបង)

0�ក់កម្ចី�មធ�្យម��លអង្គ"រកសិករផ ្ដល់ឲ�្យស}ជិក }ន 
����ល ៣០៦.០០០Èៀល (¼=ង ១)។ ទឹក0�ក់��ះតិច L¥ំង 
³ស់ស��ប់ឲ�្យ កសិករពf�ីកផលិតកម្មកសិកម្មរបស់ ខ្លួន។ 
ទឹក0�ក់ អប�្បបរ} ��លmចជួយប¡្កើនផលិតbព និង 0�ក់   
ចំណ«ល ពី"រMំដុះ ឲ�្យ/នÿ�ើនគួរសម មិន }ន កត់��   4 ក្នុង 
អ¡្ក�ត�� ប ៉ុö្ដ�កសិករមួយចំនួន/នឲ�្យដឹង ក្នុង  B�ល ស}qសន៍ 
� មួយ  អ្នកផ្តល់ ព័ត៌}ន គន្លឹះ G ពួក.ត់ ���វ "រ����ល ២ 
µន  Èៀល។ ôះ²៉ង��ះក្តី កសិករ��ី��-- 4��  យល់ G 
0�ក់  កម្ចី របស់អង្គ"រកសិករ}ន���ជន៍ចំ�ះ .ត់ ��ះ 

¼=ង ១៖ 0�ក់កម្ចី�មធ�្យមរបស់ស}ជិកអង្គ"រកសិករ ��ង��ក¼មï�ទរបស់v����*រ

���*រសរុប v����*រ�Õ�្ដី v����*រ�បុរស t-test

ចំនួន���*រ 330 83 247 -

0�ក់កម្ចី�មធ�្យម 306,000 208,000 339,000 -1.4040

��ភព៖ "រគណ-របស់អ្នកនិពន្ធ�្អ�កí�ើទិន្នន័យអ¡្ក�តរបស់ CDRI (é�ញផ�cយ-B�ល�ប់ៗ)។  ស}�ល់៖ �យ*រស}ជិក��អង្គ"រកសិករ���វ¤¥ស់ ��ន 
.� ទទួល0�ក់កម្ចី °�តុ��ះ���*រ}នÕ�ី្ដ �v���� និង���*រ}នបុរស� v����  មិនY�នទទួល/ន0�ក់កម្ចីដំ³ល.�រហូតìះ��។ ១ដុµ¥រ=៤០០០Èៀល។

៤ ��ុមជួយខ្លួនឯង ���ï�ទសម�្បូរ�ងÖ���អង្គ"រកសិករ4កម្ពុ� °ើយ �  
ទូí}នស}ជិកតិច�ង ៣០-ក់។ ��ï�ទធំៗ២�ៀត គឺ}ន ស}គម  
កសិករ (ស}ជិក�ើសពី ៣០-ក់) និងសហករណ៍កសិកម្ម (ស}ជិក  
�ើសពី ៣០-ក់ និង/នចុះបញ្ជី4��សួង កសិកម្ម រុ"� ��}ញ់ និង 
��*ទ)។ �យ*រbពកំហិត�្ន�កB�ល��µ និង ធន?ន "រ សិក�c ��ះ 

�ើ¸ក�្យ អង្គ"រកសិករ  �¸ក�្យរួម តំ³ង ឲ�្យអង្គ"រ �ំងបី ��ï�ទ ��ះ។



ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៧ េលខ១ ែខមី� ��ំ២០១៣

លក្ខខណÝខ្ចី0�ក់មិន សូវតឹង ��ង។ អង្គ"រកសិករមួយចំនួនq�ម 
�ំង   ផ្ដល់កម្ចីមិនយក"រ0�ក់�ៀតផង   ស��ប់រយៈB�ល ខ្លីៗ 
(សង   វិញក្នុងរយៈB�ល មួយ Ã� ឬ�ប់ �ង��ះ)។

���*រ}នÕ្ត�ី�v���� ទទួល/ន0�ក់កម្ចី�មធ�្យម  
២០៨.០០០ Èៀល ��ល i្មើនឹង ៦១% ��0�ក់កម្ចីផ្ដល់ í ឲ�្យ 
���*រ }នបុរស�v���� °ើយទឹក0�ក់��ះ 4 តិច L¥ំង ³ស់ 
u ើ§ៀប នឹងទឹក0�ក់��ល���វ"រ  ស��ប់ ពf�ីក  ផលិតកម្ម 
កសិកម្ម។ ម�)៉ង�ៀត }ន���*រ}ន Õ�្ដី� v���� (៣៥%) 
តិច �ង  ���*រ}នបុរស�v���� (៤១%) ��ល /ន  ខ្ចី 0�ក់ 
ស��ប់  §្វើ វិនិ�គ ក្នុងផលិតកម្មផល ដំ³ំ និង}ន ���*រ }ន 
Õ�្ដី  � v���� ÿ�ើន�ង  ���*រ}នបុរស �v���� ��ល
�ើ0�ក់ 
កម្ចី  /នពីអង្គ"រកសិករក្នុង�ល/ ä�្ស�ង �ៀត ½�ពី"រ�រ 
កសិកម្ម។

Y��ផ�្សព្វផ�kយបl្ច�ក-�សកសិកម្ម 
និង   ផលិតកម្ម  កសិកម្ម

ôះបី�ស}ជិកអង្គ"រកសិករ មិនmចយល់/ន�ំង 
អស់  នូវ"រ÷�-ំប��ត់ប��ញរបស់ មz ្ដ�ីផ�្សព្វផ�cយបé្ច�ក��ស 
កសិកម្ម ដល់ពួកÖ�ក្តី ក៏ពួកÖ�ទទួល/នចំ��ះដឹង អនុវត្ត 
�ក់ |្ដ�ង  �ើ បé្ច�ក��ស កសិកម្មមួយចំនួន ដូច�  រuៀប §្វើ   ជី  
កំប៉ុស  និង
�ើជីµមកសត្វ "រMំដំ³ំ ស��ប់ §្វើ ជី  ធម្ម�តិ 
រuៀបMំបö្ល� និង"រចិញ្ចឹម}ន់ � f��ក។ "រពិbក�c ¼ម ��ុម 
ស្នូល ក៏ /នប��ញ��រG ស}ជិកអង្គ"រកសិករមួយចំនួន 
ទទួល  /នi�'បណ្ណុះប³្ខលពី  ទីb�ក់�រ ផ្ដល់ជំនួយ ខណៈ 

��ល   ស}ជិកä�្ស�ង�ៀតទទួល/នជំនួយពីទីb�ក់�រផ្ដល់ ជំនួយ 
ផង៥ និងពីមន្ទីរ កសិកម្ម»�ត្តផង។

មន្ទីរកសិកម្ម»�ត្ត ផ្តល់វគ្គបណ្ណុះប³្ខលបé្ច�ក��ស កសិកម្ម 
í ឲ�្យ ស}ជិកអង្គ"រ កសិករ  ²៉ងsច³ស់បីÃ�ម្តង។ 
(មz្ត�ី  �្ន�កផ�្សព្វផ�cយបé្ច�ក��សកសិកម្ម »�ត្ត*ÞយÈៀង)

កម្មវិធីបណ្ណុះប³្ខល��ល ស}ជិកអង្គ"រកសិករ ��ង  
ទទួល  /នញឹក�ប់បំផុត រួម}ន បច្ចក��ស Mំដំ³ំ ពូជ ដំ³ំ 
ល្អៗ ផលិតកម្ម��ប់ពូជ "រ§្វើជីកំប ៉ុស និង "រ��ប់ ��ង  "ក 
សំណល់   សរី=ង្គ !�ម�ំង"រ§្វើជ��កស��ប់សត្វចិញ្ចឹមនិង }ន់ 
�។ }នÕ្ត�ីbគតិច�ងបុរស ��លទទួល/នអត្ថ���ជន៍ 
¤ñល់  ពី"របណ្ណុះប³្ខលបé្ច�ក��សកសិកម្ម �ើកc�ង��"រ 
÷�-ំ អំពី "រ  §្វើ ជី កំប ៉ុស និង"រ��ប់��ង"កសំណល់សរី=ង្គ 
(¼=ង ២)។

bពខុស.��� លទ្ធbពទទួល/នi�'ផ�្សព្វផ� cយ បé្ច�ក  
��ស  កសិកម្ម រ'ង���*រ}នបុរស �v����*រ និង���*រ }ន  
Õ�្ដី  �v����*រ (ôះបីមិនសូវ}ន*រៈសំLន់Lងស្ថិតិ ក្តី) 
mច  �  លទ្ធផល �� "រÈីសûើង�យអé�ត- របស់  មz្ដ�ី ផ្តល់ 
i�' ចំ�ះ ���*រ}នÕ�្ដី�v����។ ម�)៉ង �ៀត ���*រ }ន Õ�្ដី 
� v���� ទទួល/នទិន្នផលដំ³ំ និង0�ក់ ចំណ«ល ពី"រ ចិញ្ចឹម 
សត្វ តិច�ង ���*រ}នបុរស�v������ល}នដីកសិកម្មធំ�ង
ផង��រ (¼=ង ៣)។

មz្ត�ីផ្តល់i�'ផ�្សព្វផ�cយបé្ច�ក��សកសិកម្ម»�ត្ត /ន =យ  
"រណ៍G °�តុផលមួយ��ល§្វើឲ�្យ ���*រ}នÕ�្ដី � v� ��� ចូល 
រួម ក្នុង"របណ្ណុះប³្ខលពី "រ§្វើជីកំប៉ុស និង"រ��ប់��ង "ក  
សំណល់ សរី=ង្គ ÿ�ើន�ង ក្នុងវគ្គបណ្ណុះប³្ខលä�្ស�ង�ៀត គឺ 
Õ�្ដី មិន}នB�ល��ប់��ន់   ើម�្បី ចូលរួមក្នុង��ប់ សកម្ម bព របស់ 
អង្គ"រកសិករìះ�� °ើយម�)៉ង�ៀត  បé្ច�ក��ស *មញ្ញ �ំង  
��ះ '�ប់�ក់ទងនឹង"រ�រផ្ទះ���ំ5្ង�ផង។

¼=ង ២៖ "របណ្ណុះប³្ខលពីផលិតកម្មកសិកម្ម ទទួល/ន�យ���*រ�ស}ជិកអង្គ"រ កសិករ
i�'បណ្ណុះប³្ខល/"រ÷�-ំ ចំនួន

���*រ
សរុប

(%  ���*រ)
���*រÕ�្ដី�v����

(% ���*រÕ្ត�ី�v����)
���*របុរស�v����

(% ���*របុរស�v����)
Õ�ូវ/បö្ល�

"រ��ប់��ងសត្វច�� និងជំងឺ- 221 66.97 60.24 69.23
បé្ច�ក��សMំដំ³ំ- 243 73.64 63.86 76.92
ពូជល្អៗ និង"រ��ើស��ប់ពូជ- 236 71.52 68.67 72.47
"រ
�ើជីគីមី- 186 56.36 49.40 58.70
"រ§្វើជីកំប៉ុសនិង"រ��ប់��ង"កសំណល់សរី=ង្គ- 234 70.91 72.79 70.45
"រw�ចÕ�ព និង"រ��ប់��ងទឹក- 176 53.33 43.37 56.68

បé្ច�ក��សចិញ្ចឹមសត្វ
"រ��លំអពូជសត្វ- 212 64.24 56.63 66.80
"រ§្វើជ��កសត្វ- 232 70.3 66.27 71.66
"រ��ប់��ងជំងឺ- 215 65.15 59.04 67.21
ចំណីសត្វ និង"របំប៉ន- 207 62.73 60.24 63.56

��ភព៖ "រគណ-របស់អ្នកនិពន្ធ�្អ�ក�ើទិន្នន័យអ¡្ក�តរបស់ CDRI ��ំ២០១១

៥ ទីb�ក់�រផ្តល់ជំនួយ�ំងìះ �អង្គ"រមិនY�នរMOភិ/ល��លផ្តល់ជំនួយ
�្ន�ក ហិរញ្ញវត្ថុ និងបé្ច�ក��សíឲ�្យអង្គ"រកសិករ។ អង្គ"រកសិករខ្លះទទួល 
ជំនួយពីអង្គ"រមិនY�នរMOភិ/ល ឬពីមន្ទីរកសិកម្ម»�ត្ត °ើយខ្លះ�ៀតទទួល 
ជំនួយពីអង្គbព�ំងពីរ��ះ  �ពិi�ស សហករណ៍កសិកម្ម ��ះមន្ទីរកសិកម្ម 
»�ត្ត }នទំនួលខុស���វជួយដល់ពួកÖ�។



ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៧ េលខ១ ែខមី� ��ំ២០១៣

ចំណ«លពីដំ³ំÕ�ូវរបស់���*រ}នÕ�្ដី�v���� ' �ប 
�ង ចំណ«លពីដំ³ំÕ�ូវរបស់���*រ }នបុរស � v���� (ក្នុង 
ក��ិត   *រៈសំLន់�្ន�កស្ថិតិ ៥%) uើôះ� ���*រ   �ំងពីរ 
��ុម    ទទួល/នទិន្នផល Õ�ូវ��nក់����ល.�ក្តី (¼=ង ៣)។ 
°�តុ ផល មួយក្នុងìះ mចមកពី %្ទ�ដីMំ Õ�ូវ� មធ�្យម  របស់ 
���*រ }នបុរស�v����*រ 'ធំ�ង %្ទ�ដីMំÕ�ូវ របស់ ���*រ 
}ន Õ�្ដី � v� ���។ uើគិតពី0�ក់ចំ��ញដុលផង៦ ផលិតកម្ម Õ�ូវ 
របស់���*រ }នÕ�្ដី�v���� }ន��សិទ្ធbព តិច �ង ផលិតកម្ម  
Õ�ូវរបស់���*រ}នបុរស�v���� (ក្នុងក��ិត *រៈសំLន់ �្ន�ក 
ស្ថិតិ ១០%)។ ចំណុច��ះប��ញG ���*រ}នÕ�្ដី�v����*រ 
mច  ប¡្កើន ផលិតកម្ម កសិកម្ម/ន ��សិនuើពួកÖ� é�ះ
�ើ0�ស់ 
"ន់�� �� iើរនូវi�'�្ន�កផលិតកម្មកសិកម្ម និង}ន លទ្ធbព 
"ន់ ��ÿ�ើនក្នុង"រ ទទួល/ន0�ក់កម្ចីស��ប់��លំអ"រMំដុះ 
របស់ ខ្លួន។ �ក់ទងនឹងផលិតកម្មសត្វចិញ្ចឹមវិញ ���*រ }នÕ�្ដី 
�v����*រ ទទួល/ន0�ក់ចំណ«លសុទ្ធពី"រ ចិញ្ចឹម  សត្វ តិច 
�L¥ំង uើ §ៀបនឹង ���*រ}ន បុរស�v���� ôះបីbព ខុស .� 
��ះមិន សូវ }ន*រៈសំLន់�្ន�កស្ថិតិក្តី។

ប��,�ឈមចំ`ះអង្គ%រកសិករ
អ¡្ក�ត���*រ ប��ញពី ក¼មួយចំនួន��ល=ំងស្ទះ 

��សិទ្ធbព  របស់អង្គ"រ កសិករ  ក្នុងលក្ខណៈ �យន្ដ"រ ស��ប់  
�ើក កម្ពស់ផលិតbព និងផ�cរb�ប់កសិករតូច¼ច íនឹង 
ទ ីផ�cរ (¼=ង ៤)។ ក¼=ំងស្ទះទី១ គឺកង្វះទុន ��ល�ប់ 
�ក់   ទង  ¤ñល់íនឹងចីរbព�� អង្គ"រ កសិករ។ មុខ�របឋម 
របស់   អង្គ"រកសិករ4កម្ពុ� គឺពf�ីក"រផ្ដល់ឥណ�ន 
��ល   ����ល ���វពឹង�្អ�ក�ើ ហិរញ្ញប�្ប�នពី អង្គ"រមិនY�ន 
រMOភិ/ល ឬទីb�ក់�ររMOភិ/ល (Nou 2006)។ }ន ���*រ   
}នបុរស�v���� (៨៥,៤៣%) ÿ�ើន�ង ���*រ }ន Õ�្ដី 
�v����*រ (៧៤,៧%) ��លយល់�ើញG កង្វះ ឥណ�ន � 
ប��  ��ឈម មួយ។

ប��ទី២ ស��ប់ស}ជិកអង្គ"រកសិករ គឺដីកសិកម្ម 
}ន ទំហំតូចB�ក។ Õ�្ដី}នមតិ��ប��ះ ÿ�ើន�ង បុរសបន្តិច 
�យ °�តុG ដីកសិកម្មរបស់���*រ}នÕ�្ដី�v���� }ន ទំហំ 
តូច�ង ដីកសិកម្មរបស់ ���*រ }នបុរស�v����។  ើម�្បី 
�ើ 
បé្ច�ក��សកសិកម្ម ��លខ្លួន/នÈៀនពី ទីb�ក់�រផ្ដល់ ជំនួយ 
���*រ  �ស}ជិកអង្គ"រកសិករ ���វ}នដីកសិកម្ម។ �ក់ 
|្ត�ង  }ន អង្គ"រកសិករខ្លះ/នកំណត់G ស}ជិក ���វ�� }ន ដី 
កសិកម្មរបស់ខ្លួន¤ñល់។ គួរកត់ស}�ល់G សន្ដិសុខដីធ្លី និង "រ 
ចុះបញ្ជីដីធ្លី �ប���ទយូរមក°ើយ 4កម្ពុ� °ើយកម្មសិទ្ធិ  
ដីÕ�បច�õប់ ផលិតbពកសិកម្មក៏�ប់�ក់ទង.���រ ��ះ  
កម្មសិទ្ធិដី}នសុវត្ថិbព ជំរុញ���*រ--ឲ�្យ§្វើ វិនិ�គ �ើ 
កសិកម្ម (Tong 2011)។

អនក្ខរbពរបស់ស}ជិកអង្គ"រ គឺ�ប�� ��ឈម មួយ 
�ៀត �ពិi�សស��ប់���*រ }ន Õ�្ដី �v����។ អ¡្ក�ត ប��ញ 
G ៤៩,៤០% ��v����*រ�Õ�្ដី និង ៨០% ��v����*រ �បុរស 
é�ះmននិងé�ះសរi�រ។ v����*រ�Õ�្ដី}ន"រអប់រំ� 
មធ�្យម ����លបី��ំ រីឯv����*រ �បុរស }ន"រអប់រំ�មធ�្យម 
����ល 0�ំ��ំ។ ���*រ�ំងពីរ��ï�ទយល់�ើញ Õ� ៀង.�G 
អនក្ខរbព�ប���ទមួយY�ន។

ôះបីស}ជិកអង្គ"រកសិករmចទទួល/នព័ត៌}ន និង 
"រ បណ្ណុះប³្ខលអំពី ផលិតកម្ម កសិកម្ម ផ្ដល់�យទីb�ក់�រ 
ផ្ដល់ជំនួយក្តី ក៏}ន�ង ៥០% ��ស}ជិកអង្គ"រកសិករក្នុង 
អ¡្ក�ត /  ន 0�ប់G ព័ត៌}ននិង"របណ្ណុះប³្ខល�ំងìះមិន 
សូវ }ន���ជន៍��។ Õ្ត�ី និងបុរស nក់យល់�ើញខុស.� 
ខ្លះ ក្នុងប����ះ �យ*រ}ន"រ�រកសិកម្មខុស.� បុ៉ö្ត � 
អ¡្ក�ត របស់ºើង មិន /នពិនិត�្យពី ក¼��ះ��។ °�តុផល មួយ 
��លmច-ំឲ�្យ ស}ជិកអង្គ"រកសិករ �ត់ទុក ប�� ��ះ G 
សំLន់ គឺ����លមកពី អង្គ"រកសិករ �ំងCយ ��ល}ន "រ  
ពឹង�្អ�ក�ើ អង្គ"រមិនY�នរMOភិ/លìះ ���វ��ប��ញG ខ្លួន 
/ន បំB�ញ ¼មរuៀប'រៈរបស់}oស់ជំនួយ °ើយ (Couturier et 
al. 2006)។

ប����ឈមសំLន់បំផុតមួយចំ�ះអង្គ"រកសិករ គឺ 
លទ្ធbព ចូលí"ន់ទីផ�cរ  ��លជួយឲ�្យ ផលិតករL�តតូច4 

¼=ង ៣៖ ផលិតកម្មÕ�ូវ និងសត្វចិញ្ចឹម �����*រ�ស}ជិកអង្គ"រកសិករ
�ំងពីរ��ï�ទ Õ� ្ដី បុរស t-test

ដីMំÕ�ូវ(ហិក¼) 1.60 1.10 1.80 -3.04

ទិន្នផលÕ�ូវក្នុងមួយ��ំ (គីឡូx�ម/ហិក¼) 1958 1783 2015 -1.57

ចំណ«លពីដំ³ំÕ�ូវក្នុងមួយ��ំ (មុឺនÈៀល/ហិក¼) 206.170 169 219 -2.22

ចំ³យ�ើ?តុចូលស��ប់ដំ³ំÕ�ូវ*ក្នុងមួយ��ំ (មុឺនÈៀល/ហិក¼) 62 61.77 61.19 -0.018

ចំ��ញដុលពីដំ³ំÕ�ូវក្នុងមួយ��ំ (មុឺនÈៀល/ហិក¼) 162.53 124.85 174.93 -1.89

ចំណ«លពីសត្វចិញ្ចឹមក្នុងមួយ��ំ (មុឺនÈៀល) 465.12 336.37 506.35 -1.85

ចំ³យ�ើសត្វចិញ្ចឹមក្នុងមួយ��ំ (មុឺនÈៀល) 75.23 34.44 88.19 -0.93

ចំណ«លសុទ្ធពីសត្វចិញ្ចឹមក្នុងមួយ��*ំ*(មុឺនÈៀល) 389.89 301.92 417.85 -1.89

��ភព៖ "រគណ-របស់អ្នកនិពន្ធ�្អ�ក�ើទិន្នន័យអ¡្ក�តរបស់ CDRI (��ំ២០១១)
ស}�ល់៖ ១ ដុµ¥រ = ៤០០០Èៀល; *មិនរួមបញ្ចូល5្ល�ពលកម្ម; **ចំណ«លសុទ្ធ = ចំណ«ល - ចំ³យ�ើ?តុចូល

៦ ចំ��ញដុល = (ចំណ«ល -  ចំ³យ�ើ?តុចូល)/%្ទ�ដីMំÕ�ូវ។



ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៧ េលខ១ ែខមី� ��ំ២០១៣

ជនបទ mចទទួល/នអត្ថ���ជន៍ពី i�ដ្ឋកិច្ច}��MOន។ �� 
��ល ៨០% �����*រ �ស}ជិក អង្គ"រ កសិករ (�ំង���*រ 
}ន បុរស និង���*រ}នÕ្ត�ី �v����) មិន}នលទ្ធbពរួម.�ក្នុង 
"រទិញ?តុចូល និងលក់ផលិតផល 4�ើទីផ�cរ3ើយ  °ើយ  
លទ្ធbពរួម.���ះ � i�'ដ៏សំLន់ ��លÖ�រំពឹងG អង្គ"រ កសិករ 
���វផ្ដល់ឲ�្យ/ន។ "រពិbក�c ¼ម��ុមស្នូល និង"រស}qស 
�មួយអ្នកផ្តល់ព័ត៌}នគន្លឹះ  /នប��ញG ប��ទំនុកចិត្ត មនិ 
}ន �ទ��។ ពួកកសិករប��ក់G "រចូលíទីផ�cរ�រួម 
ឬ � បុគ្គល .�នអ្វី ខុស.�ÿ�ើន�� ប៉ុö្ត�ជួន"ល"រស��ប 
ស���ល "រ ចូលíទីផ�cរ�រួម 'លំ/ក�ង"រចូលí � 
លក្ខណៈ  បុគ្គល ។ ប����ះ�និ-�"រមួយគួរឲ�្យ /រម្ភ °ើយ 
mច-ំឲ�្យពួកស}ជិក}ន"រ រិះគន់G អង្គ"រកសិករ ខ្វះ"រ 
.ំú� ពីLង½� ខ្វះលទ្ធbពទទួល/នព័ត៌}ន និង}ន "រ 
/រម្ភG  រច-សម្ព័ន្ធ��ុម}នលក្ខណៈអន់»�cយ (¼=ង ៤)។

អនុSសន៍1លន23យមួយចំនួន សA�ប់ 
Tើក កម្ពស់ %រ�រសមរម�្យក្នុងកសិកម្ម

ôះបី�អង្គ"រកសិករមួយចំនួន /នប¡្កើតយុទ្ធ*Õ�្ដ 
របស់ ខ្លួន¤ñល់ស��ប់ផ្ដល់ឥណ�ន �ំង4ក្នុង និង ¼មរយៈ 
អង្គbព របស់ខ្លួនក្តី ក៏រMOភិ/ល���វប¡្កើតឲ�្យ}ន�ល 
ន�/យ និងi�'កម្មផ្តល់ឥណ�ន �ក់µក់ä�្ស�ងៗ   ើម�្បី 
?- G ���*រ}នបុរស និង}នÕ�្ដី�v���� }នលទ្ធbពដូច.� 
 ើម�្បី ទទួល/នឥណ�ន។

"របណ្ណុះប³្ខលអំពីផលិតកម្មកសិកម្ម �?តុចូលដ៏ 
�ំ  /ច់  ស��ប់�ុំងឲ�្យអង្គ"រ កសិករ}ន ��សិទ្ធbព °ើយ  
'   សំLន់L¥ំងB�កមិនmចទុកឲ�្យអង្គ"រកសិករ និង រuៀប 
'រៈ   របស់  ទីb�ក់�រ  ផ្ដល់ជំនួយ-- ��ប់��ង��ឯង /ន ��។ 

រMOភិ/ល  ���វ}នយុទ្ធ*Õ�្ដបណ្ណុះប³្ខលដ៏សក្តិសិទ្ធិ មួយ 
��ល  ជួយឲ�្យអង្គ"រកសិករ mច ពf�ឹង i�'កម្មä�្ស�ងៗផ្ដល់ 
í   ឲ�្យ ស}ជិកខ្លួន។ "របណ្ណុះប³្ខល�ំង��ះ គួរ }ន   Mក់    
បញ្ចូល នូវ  ព័ត៌}ន និងជំនួយ បé្ច�ក��ស �ក់ទង   នឹង  "រ §្វើ    
��ន"រ "រផ�្សព្វផ�cយក្នងុទីផ�cរ និង លទ្ធbព    ទិញ លក់ ផលិត ផល   
4ក្នុងទីផ�cរ។ ម�)៉ង �ៀត គួរ}ន "រ បណ្ណុះ ប³្ខល   �ក់ 
|្ដ�ង    �ើ��ប់ មុខ!��ញ� �ផលិតកម្ម កសិកម្ម °ើយ  កម្មវិធី �ំង  
Cយ  គួរបំB�ញឲ�្យ/ន ¼ម ត���វ"រ�ក់ |្ត�ង  របស់ Õ�្ដី  �ំង  
ក្នុង  ខ្លឹម*រ និង"រអនុវត្ត។ "រ គិតគូរ í ដល់ º�នឌ័រ គួរ រួម 
}ន ក��ិត អក្ខរbពរបស់Õ�្ដី "រ Èៀបចំ "រ បណ្ណុះ ប³្ខល  ឲ�្យ 
/នÕ�ប¼មទំនួលខុស���វ4 ក្នុង  ���*រ ដូច� B�ល 8៉ង  
 ��ល  Õ�្ដីmចចូលរួម/ន  និងរuៀប Èៀបចំ ជួយvើល q��ំ កុ}រ។ 
 Õ�្ដី  ទំនង���វ"រនូវ"រ ក*ង សមត្ថbព ��លជួយ �ើក ទឹក ចិត្ត 
ពួក Ö�ឲ�្យចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ណុះ ប³្ខល  ä�្ស�ងៗ  ើម�្ប ីទទួល /ន 
ជំ-ញមូលMOន �្ន�ក mជីវកម្ម និង "រចរ�។

 ើម�្បីឲ�្យខ្លួន"ន់��}នអត្ថ���ជន៍�្វ�3ើង�ៀត អង្គ"រ 
កសិករ���វ�ើកកម្ពស់លទ្ធbពរួម.� ក្នុង"រ ទិញ ?តុចូល និង 
លក់ ផលិតផល4�ើទីផ�cរ។ ម�)៉ង�ៀត ���វ}ន"រ ទទួល 
*�ល់ និង.ំú� តួ-ទីរបស់Õ�្ដី4ក្នុងផលិតកម្មកសិកម្ម និង���វ 
}ន "រផ្តល់សិទ្ធិអំ³ចដល់�ំង���*រ }នÕ�្ដី និង }ន បុរស  
�v����  ឲ�្យចូលរួម�យi្មើbព.�ក្នុងសកម្មbព ��ះ។ "រ §្វើ 
��ប��ះ mចជួយជំរុញឲ�្យ}ន "រ¤¥ស់ប្ដូរ©ន í "ន់ កសិកម្ម 
��ប ̧ ណិជ្ជកម្មL�តតូច និងជួយÕ�្ដី 4¼មជនបទ ឲ�្យé�ញ ផុត 
ពី "រ §្វើកសិកម្មចិញ្ចឹម�ះ។

ឯកSរ2ង
តíទំព័រ  ២៧

¼=ង ៤៖ "រយល់�ើញពីឧបសគ្គចំ�ះអង្គ"រកសិករ (គិត� %)
���*រ�ំងអស់ ���*រÕ�្ដី�v���� ���*របុរស�v����

កង្វះឥណ�ន 82.73 74.7 85.43

កង្វះដីកសិកម្ម* 79.7 81.93 78.95

អនក្ខរbព 79.39 80.72 78.95

កង្វះ"រ.ំú�ពីLង½�("រទទួល/នព័ត៌}ននិងi�'កម្ម) 70.61 65.06 72.47

ចំ��ះដឹងនិងបé្ច�ក��សពិ/កអនុវត្ត ផ្ដល់�យទីb�ក់�រ ផ្ដល់ជំនួយ 68.79 71.08 68.02

ចំ��ះដឹងតិចតួចអំពី"រ§្វើ��ន"រ 63.94 61.45 64.78

អង្គ"រកសិករមិនù្លើយតបíនឹងត���វ"ររបស់ស}ជិក 62.12 61.45 62.35

"រអនុវត្តមិន��ឹម���វ¼មបទប��%្ទ�ក្នុង 61.21 56.63 62.75

កង្វះអ្នកដឹក-ំល្អ 51.82 48.19 53.04

រច-សម្ព័ន្ធ��ុមមិនល្អ 50.3 49.4 50.61

កង្វះទឹកចិត្តចូលរួមក្នុងសកម្មbពរួម 45.15 43.37 45.75

"រi�÷�ន.�ក្នុងចំ�មស}ជិក 38.79 43.37 37.25

"រចុះបញ្ជីគណ��យ�្យនិង"រ��ប់��ងហិរញ្ញវត្ថុមិន/នល្អ 36.36 37.35 36.03

��ភព៖ "រគណ-របស់អ្នកនិពន្ធ�្អ�ក�ើទិន្នន័យអ¡្ក�តរបស់ CDRI  (é�ញផ�cយ-B�ល�ប់ៗ)
ស}�ល់៖ *���*រមួយចំនួនលំ/កនឹង
�ើបé្ច�ក��ស��លÖ�បl�ៀន �យ*រ.ត់}នដី កសិកម្ម តូច B�ក។



ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៧ េលខ១ ែខមី� ��ំ២០១៣

សន�)  �ើ"រផ្តល់i�'សុLភិ/ល។ ប-ñប់ពីគ �ង ដំ�ើរ  
"រ /ន¸ក់ក³្ខលB�លកំណត់  ��ុមV�វW�វ§្វើ"របូកសរុប 
លទ្ធផល "រ�រ សà�ច/ន មកទល់ បច្ចុប�្បន្ន និង N�ៀមÈៀបចំ  
អនុវត្តដំ³ក់"លប-ñប់�ៀត។ គ �ង V�វW�វ រយៈB�ល 
ពីរ ��ំ ស្តីពី ""រសិក�cពីពលកម្ម កុ}រ" ��កé�ញ� បួន អនុ 
គ �ង ក្នុងìះ}នពីរ/ន�ប់អនុវត្តក្នុងÃ�មក= គឺ}ន 
""រ�រក្នុងផ្ទះ  របស់ កុ}រ" និង "ផលប៉ះ¸ល់�ើពលកម្មកុ}រ 
��ចំ³កÕ�ុកមនុស�្សB�ញវ័យ"។ "រសិក�c��ះ � �្ន�ក  មួយ   
�� គ �ង រយៈB�ល ៤��ំ }ន Z�ះ G "Cambodians-
EXCEL" របស់ អង្គ"រ ទស�្សនៈ ពិភព6ក កម្ពុ� ��លទទួល/ន 
ហិរញ្ញប�្ប�នពី ��សួង"រ�ររបស់សហរដ្ឋmv�រិក។ ឯក*រ 

�លគំនិតស��ប់ អនុគ �ង "bព�$�គូរ'ងវិស័យឯកជន 
និង រដ្ឋ  ើម�្បីផ្តល់"រអប់រំ បណ្ណុះប³្ខល�្ន�កបé្ច�ក��សនិង 
វិ��ជីវៈ (TVET)" ��លú�ú�ង់�យ Sida /នចង��ងចប់សព្វ 
��ប់  °ើយ ��ុមV�វW�វកំពុង§្វើ"រសិក�c�ើឯក*រ�ង។ 
បច្ចុប�្បន្ន  ��ុមV�វW�វក្នុងកម្មវិធី SD កំពុងអនុវត្តគ �ងពីរ គឺ ""រ 
���ត ពិនិត�្យពីលទ្ធផល�្ន�កអ-ម័យ4កម្ពុ�" និង ""រ'យតÄ្ល� 
ផល  ប៉ះ¸ល់ �� គ �ង  ផ្តល់មូលនិធិ�យ CARF"។ }នសំ�ើ 
V�វ  W�វ�ÿ�ើន���វ/នÈៀបចំ និងMក់i្នើ3ើង °ើយ 
ក្នុងìះ}ន សំ�ើមួយស��ប់គ �ង ReBUILD និង 
សំ�ើä�្ស�ងៗ�ៀតស��ប់ "រV�វW�វអំពី ទំនួលខុស���វ�្ន�ក
សង្គមកិច្ចរបស់��ុមហ៊ុនចិន និងmnរូបត្ថម្ភកុ}រ។
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