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'�ចក្តី)្តើម
 កង្វះលទ្ធBពរបស់កសិករក្នុងHរទទួល�នទុនបង្វិល និង  
មូលធន វិនិ3គ /ក´Qចម�្បង!�លØØំងដល់ Hរ Cន àើង  
ពី2�ព័ន្ធកសិកម្មª�ើ-តុចូលតិច CHន់2�ព័ន្ធWន ផលិត Bព 
ខ្ពស់/ងមុន  (ACI 2005)។ មី��: ហិរញ្ញវត្ថុ �ន រីក ដុះMល ó�ំង 
�កម្ពុ/ ប៉ុ�្ត�Hរផ្តល់Z��ឥណ8នCដល់ កសិករ តូច ́ ច    
� W ន ក��ិត 8ប >យ\រëនិភ័យ�ើតN�ញពី អ សន្តិ សុខ  
�� សិទ្ធិ Hន់ Hប់ ដីធ្លី  និងBព មិន«�កដ2�/ ��   ផល   9�ឡប់  �ន  
ពីវិនិ3គ +ើកសិកម្ម។  ទន ្ទឹម��S�ះ ផលិតBព  ¤�ូវ � កម្ពុ/ 
� Wន ក��ិត8ប >យ \រ  Hរ  ª�ើ«�ស់     -តុ  ចូល កសិកម្ម 
តិចតួច    ដូច/ ជី D�ឿង យន្ត និងHរ ��ច  ¤�ព  (ACI 2005; 
Wold Bank 2007)។ ដូN្ន�ះ Hរ ស��¼ល បÙ្កើន លទ្ធBព ទទួល 
�នឥណ8ន ជនបទ / ជំëន C មុខ  ដ៏ សំóន់មួយ ស��ប់  Hរ 
អភិវឌ�្ឍ កសិកម្ម។  Hរ យល់ ដឹង  ពី លំTំ��Hរ ទទួល   �ន  ឥណ8ន 
និង  <�បបទ !�ល �  ជះ ឥទ្ធិពល C +ើ  Hរស��ចចិត្តខ្ចី បុល របស់ 
កសិករ /ព័ត៌Wនដ៏Wន2�3ជន៍ ស��ប់កំណត់ជ��ើស �ល    
ន3�យ   ��្ស�ងៗ សំ®ជួយº�លំអលទ្ធBព�ចរស់ Øន� �  
2�ព័ន្ធ    ផ្តល់ ឥណ8ន�តំបន់ជនបទ។
 សម្មតកិម្ម��Hរ��វÏ�វS�ះ គ ឺលទ្ធBពទទលួ�នឥណ8ន 
ជួយបÙ្កើនផលិតBពរបស់កសិករMំ¤�ូវ និងចំណ�លពីHរMំដុះ 
Gើយនឹង ជួយ+ើកកម្ពស់សុខុWលBព��¼\រ�´ម ជន បទ 
និងHត់បន្ថយBព òយរងæ�ះ។ Hរសិក�¸S�ះព�Ä¨ម (១) 
ô្វ�ងយល់ពីលំTំ និងលក្ខណៈ��លទ្ធBពទទួល�ន ឥណ  8ន  
របស់ កសិករខុសៗ�� (២) ពិនិត�្យ��វÏ�វពីផលប៉ះ ½ល់    �� 
ឥណ8ន  C+ើជីវBពរស់�របស់កសិករ និង 2�ព័ន្ធ ផលិតកម្ម 
(៣) កំណត់ពីប��2�ឈម និងឱHសស��បH់រ ª�ើ«�ស់  
ឥណ8នឲ�្យ�ន�គជ័យ និង (៤) ផ្តល់/ ជ��ើស សំóន់ៗ   
ស��ប់  +ើកកម្ពស់លទ្ធBពទទួល�ន ឥណ8ន និង ជំរុញ Hរ 
ª�ើ  «�ស់ ឥណ8ន ប��ើHរMំដុះ ឲ�្យ�ន �គ ជ័យ។

0�ព័ន្ធSំដុះ[�ូវ9^�ត្ត:_�វ
 �¹�ត្ត´º�វ Wន2�ព័ន្ធកសិកម្មដំÍំ¤�ូវចម�្បងពីរគឺ ដី 
ទំTប� នHរ��ច¤�ព និង ដីទំTបWនHរ ��ច ¤�ព  
(UNCDF 2011)។ ¤�ុកចំនួន ៤ គឺគិរីវង់ 8ះ អ1្ណ�ត បូរី 

១ អត្ថបទS�ះÖៀបÖៀង>យ�ក កឹម សុធន /អ្នក��វÏ�វក្នុងកម្មវិធី Bព   
��ី�� កសិកម្ម និងអភិវឌ�្ឍន៍ជនបទ វិទ�Ä\]ន CDRI។ អត្ថបទS�ះដក¤�ង់    
ពីករណី សិក�¸ ទី៤ ��គ��ង ACIAR (ASEM/2009/023) ស្តីពី "Hរ  អភិ វឌ�្ឍ 
�លន3�យកសិកម្ម ស��ប់2�ព័ន្ធMំដុះ�្អ�ក+ើដំÍំ¤�ូវ �2�Á�ស 
Gវ និងកម្ពុ/" !�លæ�ងចប់សព្វ��ប់�ß�ឧសB Ñ�ំ២០១៤។

ជល\រ និងអង្គរបូរី Tំមុខ��ក្នុងHរMំ ¤�ូវ   «�ំង >យ \រ 
Wន ធម្ម/តិអំÿយផល ដូច/ Hរផ្គត់ផ្គង់ ទឹក    /ប់  Ðប់ល្អ 
និងទី´ំង � ជិត ��ំ !�ន HៀតÍម  òយ ឲ�្យ កសិករ  ទទួល �ន 
-តុចូលកសិកម្ម និងទីផ�¸រ។  ¤�ុក 8ំង៤ Wន 
្ទ� ដី Mំដុះ សរុប 
២៤៨.២២៨ ហិក´ ក្នុងS�ះ 2�Wណ ៩១៣៩ហិក´ /ដី Wន 
2�ព័ន្ធ��ច¤�ព ៩៧.៥០៥ ហិក ́  /តំបន់¤�ូវàើងទឹក 
Gើយ À�ពី$ះ  /ដី� ន 2�ព័ន្ធ ��ច ¤�ព និង ª�ើ ស��ប់  
ដំÍំ��្ស�ងÁៀត។ ទិន្នផល /មធ�្យម ក្នុងÑ�ំ២០១១ គឺ ២,៥៣ 
Iន /  ហិក´ ស��ប់¤�ូវវស�¸ និង ៣,៣Iន/ហិក´  ស��ប់    
¤�ូវ«�ំង។  ផលិត កម្ម  ¤�ូវ សរុបក្នុងÑ�ំ២០១១ គឺ ១.១០៥.០៣១ 
Iន !�លTំឲ�្យWនអតិÖ�ក¤�ូវ2�Wណ ៨០០.០០០Iន 
ឬ Z្មើនឹង ១៧,៦១% ��អតិÖ�ក¤�ូវសរុប ក្នុងទូ8ំង2�Á�ស 
(UNCDF 2011)។
 HរMំដុះ¤�ូវ�¹�ត្ត´º�វ កំពុង��ស់ប្តូរពីលក្ខណៈ/ 
2�J�ណី ស��ប់មួយរស់ C/លក្ខណៈ ½ណិជ្ជកម្ម (Oveson 
et al. 2012) !�ល���ចពិនិត�្យ6ើញ´ម HរÊះបង់-តុចូល 
/ 2�J�ណី/ប�្ណើរៗ Cª�ើ ជី c�ំសW�ប់សត្វច�� និង D�ឿង 
យន្ត �ក្នុងរដូវវស�¸ Hរ��ច¤�ព �រដូវ«�ំង និងHរ Mំដុះ 
ពូជ¤�ូវ លូតÐស់+ឿននិងផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ (UNCDF 2011)។ 
ត��:វHរ ទីផ�¸រ ក្នុងHរTំN�ញអង្ករC2�Á�ស HៀតÍម / ក´Q   
ជំរុញ ចម�្បង មួយ��  HរMំដុះ¤�ូវ/ លក្ខណៈ  ½ណិជ្ជកម្ម � 
¹�ត្ត ́  º�វ។  ក´Qរួមចំ1�ក ��្ស�ងÁៀត រួមWន វត្តWន ទឹក 
និង 2�ព័ន្ធ��ច¤�ព លទ្ធBព�នª�ើ«�ស់បN្ច�កវិទ�Ä�្ន�ក 
ផលិតកម្ម  ¤�ូវ និង-តុចូល (?�ប់ពូជ ជី c�ំសW�ប់ សត្វច� � 
ឥណ8ន) និងកំ�ើនយន្តកម្មកសិកម្ម។

លទ្ធផលរកcើញសំdន់ៗ
8	ន9ងដល់:	ឥណ=ន
 �¹�ត្ត´º�វសព្វ�្ង� Wន8ំងឥណ8នផ្លូវHរ និងមិន 
ផ្លូវHរ។  \]ប័នមី��:ហិរញ្ញវត្ថុ (MFI) ចំនួន ១០ កំពុង  õ្វើ 2�តិ 
បត្តិ Hរ ក្នុង¤�ុក8ំង ១០ �¹�ត្́ត º�វ។ ចំនួន អ្នកខ្ចី សរុប 
�Ñ�ំ២០១១ Wនដល់ ១១៦.៦៩៥Tក់ ប៉ុ�្ត� រូបBព ២ និង ៣ 
 បò�ញc រ�យ ឥណ8ន� ́ ម ¤�ុក ê� 2�¼ល  ខុស ��  ó�ំង 
C´មដង់សុីK�2�/ជន ពិពិធកម្ម  Z�ដ្ឋកិច្ច និង ផលិត កម្ម  

រូបBព ១៖ ��នទីតំបន់សិក�¸

2�ភព៖ អ្នកនិពន្ធក\ងàើង>យª�ើ��នទីជំÖឿនc�ក់/តិ (NIS 2008)



ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៦ េលខ៣ ែខតុ$ ��ំ២០១២

២ Hរប៉ះទង្គិច/បុគ្គល (Idiosyncratic shocks) ប៉ះ½ល់Þ�+ើបុគ្គល ឬ 
��¼\រ ខ្លះ ប៉ុ�្ត�មិនប៉ះ+ើអ្នកដ��Á� រីឯHរប៉ះទង្គិច/រួម (Covariant 
shocks) �ប៉ះ½ល់ដល់មនុស�្ស��ើន��ក្នុង(�លÞ�មួយ។ 

កសិកម្ម (CMA 2011)។ Hរ Mំដុះ   Bគ ��ើន � ¹�ត្ត ́ º�វ Wន 
លក្ខណៈ 2�J�ណី។ 2�/ជន Bគ��ើន  ª�ើ«�ស់ ឥណ8ន  មិន 
(�ន °ើម�្បីõ្វើវិនិ 3គ ក្នុង  កសិកម្ម  Á� ប៉ុ�្ត� °ើម�្ប ី ប��ើ �ល® 
��្ស�ង ដូច/ ព��ីក ជំនួញ õ្វើ ចំ Íក  ¤�ុក និងទិញ��ព�្យMក់ផ្ទះ។ 
អ្នកខ្ច«ី�ក ់2�û�ល ៧០% ចលូចតិ្តកម្ចóី�តតចូព ី២៥០ដÐុ�រ ដល ់
១៥០០ដុÐ�រ។  �¤�ុក�ទី និង��ំកក់ Wនអ្នកខ្ចី ��ើន   /ង  �� 
ប៉ុ�្ត� ត��:វHរធំបំផុតនូវកម្ចីកសិកម្ម �ផុស N�ញ ពីអ្នក ផលិត ¤�ូវ 
ស��ប់លក់�¤�ុកអង្គរបូរី បូរីជល\រ គិរី វង់ និង 8ះ  អ1្ណ�ត 
!�ល��ØយHរណ៍c Wនចំនួន កសិករ ª�ើ «�ស់ ឥណ8ន  
ស��ប់ ផលិតកម្ម¤�ូវª�ើ ទឹក��ច ¤�ព  ��ើន  /ង��។ 
 Hរសិក�¸/��ើន (ឧ8ហរណ៍ Kim 2011 និង Phlong 2009)  
�នគូសប�Mក់ពីតួTទី សំóន់��បÍ្ខញសង្គម ក្នុងHរជួយឲ�្យ
កសិករទទួល�នZ��កម្មហិរញ្ញវត្ថុ។ កសិករBគ��ើនចូលចិត្ត 
ទ ទួល   យក ឥណ8នពីអ្នករកសុី ចងHរ«�ក់�ក្នុងមូលMgន 
(À�ផ្លូវHរ)  (រូបBព ៤) ពី>�ះ2�ព័ន្ធS�ះ�ចបត់<�ន�ន ខ្លះ 
និងមិនត��:វឲ�្យMក់របស់-TÁ�។ Hរ«�ក់/មធ�្យមគឺ ១០%  
ក្នុងមួយß� !�លខ្ពស់/ង Hរ «�ក់របស់ MFIs មួយ / បី។  
ពិត(�នÞ�អ��Hរ«�ក់8ប ប៉ុ�្ត��Wនក´Q/ ��ើន  !�ល  
ØØំងកសិករក្នុងHរª�ើ «�ស់កម្ចីរបស់ MFI។ ទី១ កង្វះ របស់ Mក់  
-T/ ឧបសគ្គធំ/ង�� ពី>�ះកសិករ ៥៧% �¹�ត្ត´ º�វ  
Wនដីតូច/ង ១ហិក´។ ទី២ Bពòយ រងæ�ះ ó�ំង របស់   
អ្នក�� 8ំងចំ³ះ Hរប៉ះ ទង្គិច/ បុគ្គល និង/រួម (Idiosyncratic 
and covariant2 shocks)  �នØØំង ដល់ ពួក�� ក្នុង Hរ បÙ្កើត  /  
��ុម °ើម�្បី ទទួល�ន«�ក់ កម្ចី។ ទី៣ ëនិភ័យ ខ្ពស់  ��  Hរ ខូចóត  
ផលដំÍំ õ្វើឲ�្យ MFIs ØN�ក ó�ំង ក្នុង  Hរ ផ្តល់«�ក់កម្ចី ដល់ 
កសិករ។ មួយវិញÁៀត កសិករ ក៏ខ្វះóត ចំ��ះដឹងបN្ច�កÁ�ស 
និង ជំTញ /សហ��ិន °ើម�្បីទទួល�ន និងª�ើ«�ស់«�ក់កម្ចី 
ឲ�្យWន2�សិទ្ធBព!�រ។
 កសិករផលិត¤�ូវ½ក់កÍ្ខល½ណជិ្ជកម្ម Mំដុះ8 ំង ¤�ូវ  
វស�¸ និង¤�ូវ«�ំង ស��ប់Hរª�ើ«�ស់ក្នុង��¼ \រ និង ស��ប់  
លក់។  ពួក��ពឹង�្អ�ក+ើអ្នកផ្គត់ផ្គង់-តុចូល� មូលMgន (ទិញ  
2ឿ) ឬអ្នករកសុីចងHរ «�ក់ � មូលMgន និង MFI ស��ប់  °ើម  

រូបBព ៣៖ ចំនួនអ្នកខ្ចី គិត´ម¤�ុក

0           5000           10000          15000         20000        25000

 

2�ភព៖ CMA database 2011

រូបBព ២៖ ទំហំកម្ចី គិត´ម¤�ុក ទឹក«�ក់កម្ចី/ÐនÖៀល

0    10000     20000    30000     40000    50000     60000    70000

2�ភព៖ CMA database 2011

រូបBព ៤៖ លំTំ��Hរទទួល�នឥណ8នរបស់កសិករ 
គិត´ម¤�ុក

ទុន។ កសិករª�ើ«�ស់ជី/មធ�្យម ១០០គ.ក/ហិក´ !�ល  Z្មើ 
នឹង ២១% ��ចំÍយ+ើ-តុចូលសរុប។ ពួក ��   ª�ើ«�ក់ កម្ចី  
�នពី MFI °ើម�្បីជួលW៉សុីនកសិកម្ម ស��ប់ ប��ើផលិតកម្ម 
¤�ូវ «�ំង !�លZ្មើនឹង ៣៨% �� ចំÍយ+ើ-តុចូលសរុប។ 
«�ក់កំចី´មធម្ម´មិនសូវធំÁ� គឺ2�Wណពី ២៥០ដុÐ�រ ដល់  
៥០០ដុÐ�រ ពី>�ះដីHន់Hប់Bគ�� ើន�តូច(�ក មិន �ច 
��ប់ ?�ន់ ស��ប់Mក់ -Tកម្ចីធំ/ងS�ះàើយ។ 8ំង S�ះ    
បò�ញ c ឥណ8ន!�លកសិករ�ច ទទួល �ន �តិច /ង  
ត��:វ Hរ /ក់ô្ត�ង។ ចំÍយ+ើជី និងc�ំ សW�ប់ សត្វ ច� �  
ស��ប់HរMំ¤�ូវ«�ំង �ធំ/ងចំÍយ ដូច��  ស��ប់ ¤�ូវ  
វស�¸ ដល់C ៧ដង ឬZ្មើនឹង ៣២% ផល ¤�ូវ សរុប។ កង្វះ 
°ើមទុន �នបង្ខំឲ�្យកសិករទិញ2ឿ-តុចូលពី  អ្នក ផ្គត់ ផ្គង់ ក្នុង 
មូលMgន >យ9�:វបង់Hរ«�ក់ដល់C ៥% ក្នុងមួយß� (´ 
Øង១)។ ចំÍយខ្ពស់+ើ-តុចូល �្ល�អង្ករàើងចុះó�ំង អ� �  
Hរ «�ក់ខ្ពស់ហួស2�Wណ និងកង្វះលទ្ធBពទទួល �ន   កម្ចី   
ó�តមធ�្យម �នHត់ បន្ថយក��ិត«�ក់ចំ��ញរបស់ កសិករ   
ផលិត ¤�ូវ½ក់កÍ្ខល½ណិជ្ជកម្ម។ «�ក់ ចំ ��ញ ដុល របស់ 
ពួក��គឺ ២៧៧ដុÐ�រ/ហិក´ ស��ប់¤�ូវវស�¸ និង ៥៤០ ដុÐ�រ 
/ ហិក´ ស��ប់¤�ូវ«�ំង។ «�ក់ចំណ �ល�នពី Hរòរកសិកម្ម 
ក៏បò�ញផង!�រ អំពីក��ិតជីវBពមិនសូវខ្ពស់ របស់ ��¼\រ   
កសិករ និងសមត្ថBពWនក��ិតក្នុងHរ ទប់ទល់នឹងHរ ប៉ះ ទង្គិច 
��្ស�ងៗ។

ឈ្មួញមូលSTន
ជី និងc�ំសW�ប់ សត្វ ច�� 

លក់2ឿឲ�្យកសិករ 
ឈ្មួញ

ទិញផលិតផល  កសិកម្ម 
ក ម្ចី

Ggប័នមីh�iហ ិ រញ្ញ វត្ថ ុ 
កម្ចី/បុគ្គល  
កម្ចី/��ុម

កសិករសុទ្ធ\ធ កសិករ½ក់កÍ្ខល½ណិជ្ជកម្ម កសិករ½ណិជ្ជកម្ម

��ុមសន�្សំ    
កម្ចីតិចតួចឲ�្យសWជិក

អ្នកឲ�្យខ្ចីលុយ
កម្ចីដល់កសិករ



ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៦ េលខ៣ ែខតុ$ ��ំ២០១២

 កសិករ!�លõ្វើកសិកម្ម<�ប½ណិជ្ជកម្ម Mំដុះ¤�ូវ«�ំង 
ស��ប់ លក់8ំងអស់ (´Øង ២)។ ពួក��ª�ើកម្ចី�នពី MFI  
ស��ប់ >ះ��យØល់HរចំÍយ+ើផលិតកម្ម។ កសិករ 
Bគ��ើនWនដី ៣-៤ ហិក´ !�ល�ចឲ�្យ ពួក��  ទទួល �ន កម្ចី 
ពី MFI ពី ១០០០ដុÐ�រ ដល់ ១៥០០ដុÐ�រ ប៉ុ�្ត�Wនកសិករខ្លះ 
ក៏ ª�ើ ទុន�Bល់ ខ្លួន!�រ។ បន្ទុកចំÍយផលិតកម្មគឺ ៧៧២ 
ដុÐ�រ/ ហិក´ ឬZ្មើនឹង ៦៥% ��តÒ្ល�-តុN�ញ សរុប។ កសិករ  
Mំ ¤�ូវ ពូជអីុP៊ �រ !�លផ្តល់ទិន្នផល/មធ�្យម ៦Iន/ហិក ́ ។  
បTBប់ពី2�មូលផល កសិករ�ចទទួល�ន / មធ�្យម ៤២៧ 
ដុÐ�រ/ហិក´។ ប៉ុ�្ត�Hរ2��ប់សងកម្ចី MFI (°ើម�្បី2ៀស �ង 
ចំÍយHរ«�ក់) ក៏ដូច/ចំÍយ +ើHរជួលW៉សុីន និង 
Hរ��ច¤�ព �នបង្ខំឲ�្យ កសិករលក់¤�ូវរបស់ខ្លួនB�ម បTBប់ 
ពី 2�មូលផលរួច !�លõ្វើឲ�្យពួក��មិន�ច�នចំ��ញ ពី �្ល� ¤�ូវ 
ក��ិតខ្ពស់�ក្នុង រដូវ  វស�¸។ ឥណ8ន ëក់ដូច/�ន �គ 
ជយ័ ��ើន �(�លវិនិ3គក្នុងHរMំដុះ ¤�ូវ ស��ប់  លក់។ Hរ 
ទទួល�នឥណ8ន ជួយឲ�្យកសិករ�ន ª�ើ «�ស់ទីផ�¸រ -តុ 

´Øង ១៖ បន ្ទុកចំÍយក្នុងផលិតកម្ម¤�ូវ/លក្ខណៈ½ក់កÍ្ខល½ណិជ្ជកម្ម (មឺុនÖៀល/ហិក´)

2�Ü�ទបន ្ទុកចំÍយ ¤�ូវវស�¸ ¤�ូវ«�ំង

១. -តុចូល
ចំនួន 

(មុឺនÖៀល)
% ��-តុចូល % ��-តុN�ញ ចំនួន 

(មឺុនÖៀល)
% ��-តុចូល % ��-តុN�ញ

HរÖៀបចំដី          16 13   7 36 11   6

?�ប់ពូជ 7.5   6   3 36 11   6

ជួលពលកម្ម       35.2 30 15  0   0   0

ជីគីមី       24.5 21 11 129 37 23

c�ំសW�ប់សត្វច��         0   0   0 50 15   9

ទឹក��ច¤�ព       30 25 13 64 19 11

 HរÊក¤�ូវ         6   5   3 28   7   6

បន្ទុកចំÍយ+ើ-តុចូលសរុប 119.2    100 52 343 100 61

២. ចំ��ញដុល 110.8 48 215   0 39

៣. -តុN�ញ៖ ផល¤�ូវ        230        100 558      100

2�ភព៖ ទិន្នន័យ�នពីសW)សន៍ដល់ក�្ល�ង (ß�ឧសB ២០១២)

´Øង ២៖ បន ្ទុកចំÍយក្នុងផលិតកម្ម¤�ូវ«�ំងស��ប់លក់ 
(មុឺនÖៀល/ហិក´)

2�Ü�ទបន ្ទុកចំÍយ ¤�ូវ«�ំង
ចំនួន 

(មុឺនÖៀល)

% 
-តុចូល

% 
-តុN�ញ១. -តុចូល

HរÖៀបចំដី 28 9 6
?�ប់ពូជ 21 7 4
ជួលពលកម្ម   0 0 0
ជីគីមី 46 15 10
c�ំសW�ប់សត្វច�� 130 42 27
ទឹក��ច¤�ព 56 18 12
 HរÊក¤�ូវ 28 9 6
បន្ទុកចំÍយ +ើ 
-តុ ចូល សរុប 309 100 65

២. ចំ��ញដុល 171 35
៣. -តុN�ញ៖ ផល¤�ូវ 480

2�ភព៖ ទិន្នន័យ�នពីសW)សន៍ដល់ក�្ល�ង (ß�ឧសB ២០១២)

ចូល  កសិកម្ម និងZ���ំ����្ស�ងៗ�� G�Mg រចT សម្ព័ន្ធ រូបវ័ន្ត 
Gើយ ពួក��8ញយកអត្ថ2�3ជន៍�ន� �ើនបំផុត  ពី ធន-ន 
ធម្ម/តិ!�លWន។ ក´Q8ំងអស់S�ះ �ន គួបផ�្សំ �� បÙ្កើន  
ផលិតBព  ¤�ូវ និងជួយរួមចំ1�ក¨៉ងសំóន់ដល់Hរ+ើក 
កម្ពស់ ជីវ Bព  រស់ �របស់កសិករ។

ផលប៉ះ�ល់:	ឥណ=ន@ើជីវ�ពកសិករAំB	ូវ
 លទ្ធBពª�ើ«�ស់កម្ចី�ន�គជ័យ �ក្នុង  ផលិតកម្ម ¤�ូវ 
<�ប2�J�ណី WនតូចÍស់ >យ\រ កំហិត ធំៗ ក្នុង វិស័យ 
កសិកម្ម ដូច/ កង្វះG�MgរចTសម្ព័ន្ធស��ប់ ជួយ  ����ង់ តÒ្ល� 
-តុ  ចូល ខ្ពស់ វត្ថុ-TWន មិន ��ប់ ?�ន់ ��¼\រកសិករ9�:វជួប
ëនិភ័យ� �ើន និង òយ  រង  æ�ះ  ó�ំង ឱHសWនតិចស��ប់õ្វើ 
ពិពិធកម្ម  មុខ ចំណ �ល និង�្ល�¤�ូវàើងចុះó�ំង។ ãះ¨៉ងS�ះ 
ក្តី ឥណ8ន�ចWនផលប៉ះ½ល់វិជ្ជ Wន��ើន /ង S�ះ 2�សិន  
¦ើ កសិករª�ើ�ក្នុង �ល®មិន(�នកសិកម្ម !�ល  Wន   ផលិត   
Bព    ខ្ពស់/ង។ ក្នុងHរពិBក�¸ ��ុម  ស្នូល (FGD) កសិករ  
មួយចំនួន!�ល�នª�ើ កម្ចីS�ះ  °ើ ម�្បី õ្វើ  ពិពិធកម្ម 2�ភព ចំណ �ល    
របស់ខ្លួន ́ មរយៈHរ វិនិ3គ C+ើ សកម្មBព មិន (�ន  កសិកម្ម  
�នØយ Hរណ៍ អំពីកំ�ើន ��ព�្យ សម�្បត្តិ និង សន្តិសុខ Z�្បៀង 
របស់ ខ្លួន។ សរុបមក កំ�ើន លទ្ធBព ª�ើ«�ស់ ឥណ  8ន  ជនបទ 
Þ�ងរួមចំ1�ក+ើកកម្ពស់ជីវBពរបស់កសិករ បន្តិច  ម្តងៗ និង 
ជួយ ព��ឹងBពធន់Û�ំនឹងHរប៉ះទង្គិច��្ស�ងៗ។
 Hរª�ើ«�ស់កម្ចី Wនផលប៉ះ½ល់មិន8ន់«�កដ2�/Á� 
C +ើ ជីវBពកសិករMំ¤�ូវ½ក់កÍ្ខល ½ណិជ្ជកម្ម ពី>�ះ Hរ 
õ្វើពិពិធកម្មកសិកម្មក��ិត8ប õ្វើឲ�្យëនិភ័យ��បØជ័យផលិត 
កម្ម �ើនàើង។ Hរª�ើកម្ចីហុចផលវិជ្ជWន ឬអវិជ ្ជWន �¤�័យ 
+ើក��ិតចំ��ញក្នុងកសិកម្ម !�ល/ប់8ក់ទងនឹងក Q́មិន 
«�កដ2�//��ើន ដូច/ Hរàើងចុះ�្ល�¤�ូវ និង-តុ �Hស។ 
ឧ8ហរណ៍ �Ñ�ំ២០១២  �្ល�¤�ូវ�ន-�ក់ចុះពី ១២០០ Öៀល 
ដល់ ៧០០Öៀល ក្នុងមួយគីឡូQ �ម !�លHត់បន្ថយ «�ក់ ចំ��ញ  
សុទ្ធ +ើដំÍំ¤�ូវ មក9�ឹម ៣២៨ដុÐ�រ/ហិក´។ ក្នុង \]ន Bព  
<�បS�ះ Hរª�ើ«�ស់មី��:ហិរញ្ញវត្ថុ �ចTំឲ�្យជីវBព កសិករ 



ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៦ េលខ៣ ែខតុ$ ��ំ២០១២

Hន់ Þ�លំ�ក��មÁៀត និងរុញ��នពួក��ឲ�្យជំ½ក់បំណុល Hន់   
Þ�S�។ ãះ¨៉ងS�ះក្តី  Hរទទួល�នមូលធន�ចជួយ ពS្លឿន  
Hរ��ស់ប្តូរពី  ផលិតកម្មស��ប់មួយរស់ C/ កសិកម្ម <�ប   
½ណិជ្ជកម្ម។  
 វត្តWន MFI Hន់Þ���ើន �នជួយព��ីកផលិតកម្មកសិកម្ម 
<�ប ½ណិជ្ជកម្ម�¹�ត្ត´ º�វ។ ឥណ8ន ��ម8ំង2�ព័ន្ធ 
��ច ¤�ព និងលទ្ធBពចូលដល់ទីផ�¸រ និងទទួល �ន បN�្ចក 
វិទ�Ä កសិកម្ម �នជួយº�លំអទិន្នផលក្នុង HរMំដុះ¤�ូវស��ប់
½ណិជ្ជកម្ម។ កសិករØយHរណ៍Áៀតc កំ�ើន��ព�្យ��¼\រ 
ផ្ទះស(�្ប�ងHន់Þ� ល្អ2�Zើរ Hរª�ើD�ឿងយន្តHន់Þ���ើន 
Hរ អប់រំHន់Þ�2�Zើរស��ប់កុWរ និងសន្តិសុខ Z�្បៀង Hន់  
Þ�  2�Zើរ �/លទ្ធផល��Hរទទួល�ន«�ក់ ចំ��ញ ខ្ពស់  
ពី  H  រ Mំដុះ។ ប៉ុ�្ត�កំ�ើនបន្ទុក ចំÍយផលិត កម្ម និង�្ល� 
¤�ូវàើងចុះó�ំង �ចជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជ Wន +ើ«�ក់ ចំណ�ល ពី 
កសិកម្ម។ ម�Ä៉ងÁៀត Wនរ�យHរណ៍/��ើនពីហ្វូងសត្វច��
Hត់បំ��ញ/ញឹក�ប់ និងHរ បំពុល>យHរª�ើc�ំសW�ប់ 
សត្វ ច����ើន។ ប��S�ះ �ចWនផលវិ�កដល់បរិ\]ន 
និងគុណBព��2�ព័ន្ធកសិកម្ម។ Hរª�ើ«�ស់ c�ំសW�ប់ សត្វ 
ច�� ��ើន មិន9�ឹម Þ�បÙ្កើនបន្ទុកចំÍយផលិតកម្មប៉ុÿ�ះÁ�  
ប៉ុ�្ត� ��ម8ំងប៉ះ½ល់ដល់ សុខBពកសិករÁៀតផង !�លបÙ្កើន 
ចំ Íយ+ើHរ��8ំសុខBព។ 

ប./0�ឈម និងឱ,សល្អសZ�ប់,រ
s�ើt�ស់ឥណYនuនvគជ័យ
 លទ្ធផល��វÏ�វ �នគូសរំ+�ចនូវ ប��2�ឈម និង 
ឱHស ល្អ/��ើនដូចóង��ម ស��ប់Hរª�ើ«�ស់ ឥណ8ន 
ឲ�្យ �ន�គជ័យ៖

បDEF	ឈម
 អI	�រJ	ក់ខ្ពស់៖ MFIs យកHរ«�ក់2�Wណ ៣០% ក្នុង 
មួយ Ñ�ំ ស��ប់>ះ��យបន្ទុក ចំÍយ  2�តិបត្តិ Hរ និងរក�¸ 
ស្ថិរBពហិរញ្ញវត្ថុ។ MFIs /��ើន�ពឹង�្អ�ក+ើវិនិ3គិនពី 
óងÀ��àើយ Gើយ«�ក់សន�្សំក្នុង¤�ុកក��ិត8ប �Þ� /
ឧបសគ្គØØំងHរបញ្ចុះអ��Hរ«�ក់ក្នុងរយៈ (�ល ខ្លី និងមធ�្យម។
 ចំOយផលិតកម្មកសិកម្មខ្ពស់៖ ចំÍយ-តុចូលខ្ពស់ /   
ពិ Z�ស ជីWនគុណBព 8ប  និងកំ�ើនចំ Íយ+ើHរ ª�ើ  
D�ឿង  យន្ត >យ\រ �្ល�ª�ង ខ្ពស់ បន្ត ØØំង ដល់ កំ�ើនក្នុង រយៈ 
(�ល  ²�ង�� កសិកម្ម/ទូCមិន(�ន9�មឹÞ�ផលិតកម្ម¤�វូ$ះÁ�។
 �រPះដូរQRចុះSើង (Trade off) រUងលទ្ធ�ពផ្តល់ឥណ=ន
Xន�ន់Y	ទូលំទូZយ និងនិរន្តរ�ពហិរញ្ញវត្ថរុបស់ MFIs៖ ត��:វ Hរ 
�នចំណ�ល��ើន/អតិបរWពីកម្ចី >យõ្វើHរ�យតÒ្ល� ̈ ៉ង 
2�យ័ត្ន2�T�ង+ើអតិថិជន Wនន័យc MFIs 9�:វU�ើសយក 
N�ញ នូវកសិករÍ!�ល�  ន របស់Mក់-T និងអ្នក��Í 
!�ល ទំនងòយ រងæ�ះó�ំង។ MFIs មួយចំនួន ដូច/ CREDIT 
និង Vision Fund �នបÙ្កើត/កញ្ចប់កម្ចីពិZ�ស (WនHរ 
ឧបត្ថម្ភ មូលធនពីអ្នកផ្តល់ជំ នួយ) ស��ប់��ុមកសិករ<�បS�ះ។ 

 កង្វះប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លី និងជំjញសហl	ិន៖ >យ� នប័ណ ្ណ 
កម្មសិទ្ធិ ដី /ផ្លូវHរ កសិករ � ន អ្វីស��ប់Mក់-T ដូN្ន�ះ Gើយ 
មិន  �ច ទទួល�នឥណ8នផ្លូវHរ$ះÁ�។ មកទល់បច្ចុប�្បន្ន ដី 
ចំនួន ២៧៣.២៥៣ឡូត៍ Wនប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ9�ឹម9�:វ (MLMUPC 
២០១១) ប៉ុ�្ត� មិនWនទិន្នន័យអំពីសWW9�ដីWនប័ណ ្ណ កម្ម 
សិទ្ធិ õៀបនឹងចំនួនក�*លដីសរុប$ះÁ�។  ក្នុង HរពិBក�¸ ��ុម   
ស្នូល (FGD) កសិករមួយចំនួន�ន បÙ្ហើបឲ�្យដឹងc ពួក  �ត់  មិន  
�ច  ទទួល �នកម្ចីពី MFIs >�ះ ដី�ត់ � ន ប័ណ ្ណ កម្មសិទ្ធិ ផ្លូវHរ 
Gើយ កសិករ ��្ស�ង  Áៀត !�ល  �ច ទទួល �ន កម្ចី S�ះ �ត់ ខ្វះ óត 
ជំTញសហ��ិន °ើម�្បីª�ើ«�ស់កម្ចីឲ�្យ Wន 2�សិទ្ធBព។

ឱ�ស
 អI	�រJ	ក់=ប៖ MFIs ទំនងនឹងHត់បន្ថយអ�� Hរ «�ក់ 
+ើ កម្ចី�(�លóងមុខ >យ \រ ក´Qចម�្បងពីរ៖ Hរ 2�កួត 
2�[�ង ក្នុងចំÿម MFIs និងកំ�ើន«�ក់សន�្សំ/«�ក់ប*្ញើក្នុង 
¤�ុក។ MFIs æ�ងHត់បន្ថយអ��Hរ«�ក់មក�9�ឹម ១% 
ក្នុងមួយß� ប៉ុ�្ត�ÖឿងS�ះ�¤�័យ +ើ ចំនួន «�ក់ សន�្សំ Mក់� 
ធT�រ។
 �រjំn	ញB	ូវ៖ កំ�ើនត��:វHរZ�្បៀង�ëរក្នុង ពិភព 
�ក គួបនឹង�លន3�យរMgភិ�ល សំ®បÙ្កើនHរ 
Tំ N�ញ  ¤�ូវ កំពុងÞ�ជំរុញកំ�ើនវិស័យ¤�ូវអង្ករ។ កិច្ច2�ឹង 
ê�ង   របស់ រMgភិ �ល °ើម�្បីº�លំអG�MgរចTសម្ព័ន្ធក្នុង វិស័យ  
ក  សិកម្ម ដូច/ 2�ព័ន្ធ -Ø\¤�្ត បÍ្ខញផ្លូវថ្នល់ និង  កំ�ើន 
វិនិ3គ  ឯកជន +ើ\ងច��កិន¤�ូវ និងក�្ល�ង ស្តុក ¤�ូវ 
នឹងជំរុញផលិតកម្ម ជួយស��¼ល ½ណិជ្ជកម្ម ជួយ-T ទីផ�¸រ ក្នុង 
¤�ុក និងរក�¸ស្ថិរBព�្ល�¤�ូវអង្ករ។ 

ជw�ើសxលនVuយ
 លទ្ធផល��វÏ�វS�ះ �នផ្តល់/ជ��ើសមួយចំនួនស��ប់ 
Hរ ស��ចចិត្តóង�លន3�យ និងõ្វើ ��នHរដូច តC៖
 ពp្លឿន�រផ្តល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដី៖ គ��ង��ប់��ងនិងរដ្ឋ�លដី 
(LMAP) កំពុងÞ�ដំ�ើរHរN�ញ ប័ណ ្ណកម្មសិទ្ធិដី��មÁៀត ប៉ុ�្ត�
ក្នុងS�ះគួរផ្តល់�ទិBពខ្ពស់ដល់កសិករតូច´ច និងអ្នក��។
 t្វើវិនិuគ@ើv	Awរចjសម្ព័ន្ធកសិកម្ម៖ S�ះ/�ទិBព 
រយៈ (�ល ²�ងរបស់រMgភិ�ល°ើម�្បីº�លំអ  ផលិតBព និង Hត់ 
បន្ថយ  ëនិភ័យ ផលិតកម្ម ក៏ដូច/ Hរវិនិ3គ ��ម Áៀត  +ើ  
G�Mg រចT  សម្ព័ន្ធស��ប់ �� ��ង់ ដល់ Hរ Mំដុះ  °ើម�្បី មួយ រស់។ 
គួរ  +ើក ទឹក ចិត្ត វិស័យឯក ជនឲ�្យចូលរួមក្នុង ផលិតកម្ម¤�ូវ  ´ម 
រយៈHរõ្វើកសិកម្មWនកិច្ចសន�Ä។ \ងW៉សុីនកិន ¤�ូវ ó�ត  តូច 
និងមធ�្យម �ចជួយ-Tទីផ�¸រស��ប់¤�ូវអង្ករ និង Hត់ បន្ថយ 
Hរ àើងចុះ�្ល�។
 ផ្តល់x	Uកម្មផ	្សព្វផ	zយបn្ច	|	សកសិកម្ម}	ម|ៀត៖ Hរ õ្វើ 
បò�ញ  /ក់ô្ត�ងនូវវិធីMំដុះល្អ2�Zើរដល់កសិករ �ច ជួយ 
បÙ្កើន   ផលិតBព និង«�ក់ចំណ�លពីកសិកម្ម។ ឆ្លង´ម Hរ  

តCទំព័រ ១៤



ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៦ េលខ៣ ែខតុ$ ��ំ២០១២

មួយ ��កម្មវិធី របស់ \ÐÖៀន Gើយ �ក/អ្នក��: Þ�ង រំលឹក 
សិស�្ស /2�ñំ អំពី\រៈសំóន់ ��HរÐងa�។
 ��¼\រBគ��ើន�នសW¾តទឹកស��ប់ហូប >យMំពុះ ឬ  
"�ះ °ើម�្បី រក�¸សុខBពឲ�្យ�នល្អ និង�នដឹងពីHរស្តុក ទឹកទុក 
ឲ�្យ\¾ត  °ើម�្បីបò ្ករHរឆ ្លង ð�\គចូល។

អនុGសន៍
 ថ្វី¦ើ ដំÿះ��យអំពីZ��អTម័យ��បដណ្ណប់ ក៏ដូច/  
Hរទទួល �ននូវទឹក\¾តស��ប់ហូប  និង ª�ើ«�ស់ និង Hរ 
Wនបង្គន់�Bល់ខ្លួន �´មតំបន់ជនបទ �Wន ក��ិត�àើយ 
Hរ +ើកកម្ពស់អTម័យ´មរយៈHរ�្ញើ\រអំពី  S&H  និង 
Hរ +ើកទឹកចិត្ត 2�/ជនឲ�្យទទួលអនុវត្ត S&H /2�ñំ �ច 
ជួយឲ�្យ 2�/ជន� ជនបទ �ច��8ំសុខBពរបស់ខ្លួន �ន  
អស់ ពីកW�ំងHយ ក៏ដូច/�ចរក�¸ចំណ�លក្នុង��¼\រ ́ ម  រយៈ 
HរHត់បន្ថយចំÍយ+ើសុខBព។ >យ�្អ�ក+ើ លទ្ធផល  
��អÙ្ក�ត Wនសកម្មBពមួយចំនួនដូចóង��ម  !�ល គួរ 
ពñិរÍMក់បញ្ចូល Cក្នុង�លន3�យ និង��នHរ៖

គួររចTÖៀបចំកម្មវិធីផ�្សព្វផ�¸យ ជំរុញHរ��ស់ប្តូរ �កប�្ប • 

កិរិ¨ មួយ >យPQត +ើ ��¼\រ មួយ Bគ  តូច  !�ល មិន 8ន់ 
ទទួល អនុវត្ត S&H និងជំរុញ Hរទទួល យក/ \-រណៈ និង 
Hរª�ើ«�ស់ ទឹក\¾ត  និងស្តុកទឹកឲ�្យ\¾ត។
ផ្តល់�ទិBពដល់Hរផ�្សព្វផ�¸យកម្មវិធីអប់រំ S&H / • 
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