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សង្ខ បស   ប់

២០២១ េលខ  ១

 លន  បា យ

ផលិតកម្ម កសិកម្ម តា មកិច្ច សន    ទសកម្ព ុជា ៖ 
កា រអនុវត្ត ល្អ ៗ  និងមរៀនទទួលបា ន

សា រ  លន  បា យសំខា ន់ៗ
• គំរូផលិតកម្ម កសិកម្ម តា មកិច្ច សន   (CF) ដលពញ 

និយម បំផុត គឺតំណា ង  យក ុមហុ៊នដលធ្វ ើកា រជា 
មួយ និងចុះកិច្ច សន  ជា មួយ និងសហគមន៍កសិកម្ម  ឬ 
អង្គ កា រ កសិករ ដើម្បីផលិតផលិតផលកសិកម្ម  ស   ប់  
ផ្គ ត់ផ្គ ង់ដល់ទីផ  រក្ន ុង  ុក ឬស   ប់ កា រ នា ំ ចញ។ 
សហគមន៍កសិកម្ម  (ACs) ជួយ  ើសរីស និង  ចុះ កិច្ច  
សន   ជា មួយកសិករ។ ក ុមហុ៊នដល ចុះ កិច្ច   សន   
ផ្ត ល់នូវធា តុចូលស   ប់កា របណ្ណ ុះ បណា្ខ  ល មួយ  ចំនួន 
និង ជំនួយគា ំ   ផ្សងៗដល់ ACs ហើយ ACs ផ្សព្វ ផ  យ 
ចំណះដឹងបន្ថ មទៀត ដល់កសិករ។ វគ្គ   បណ្ណ ុះ 
បណា្ខ  ល ភា គ  ើន  គឺទា ក់ទងនឹង ត  ូវកា រ ផលិតកម្ម ។

• កា រសិក  បា នបងា  ញថា  CF បា នផ្ត ល់ផល   ជន៍ 
 ើនដល់កសិករ ដលជា ផលិតករ និងក ុមហុ៊ននា នា  

ដលជា អ្ន កទិញ។
• ប    ឈមធំជា ងគស   ប់ក ុមហុ៊ននា នា  គឺកង្វ ះ 

មូលធន ដើម្បីទិញផលិតផលទា ំងអស់ពីកសិករ   
រដូវ  មូលផល។

• ប   នា នា ស   ប់កសិករ រួមមា ន កា រពន  រកា រទូទា ត់ 
  ក់ពីក ុមហុ៊ន និងកង្វ ះកា របណ្ណ ុះបណា្ខ  លជា   ព័ន្ធ  

ក្ន ុងកា រផលិតទំនិញមា នគុណភា ពល្អ  ផលិតផល មា ន 
សុវត្ថ ិភា ព និងកា រក  ិតផលិតផល។

• ក ុមហុ៊នដលចុះកិច្ច សន    ចង់ឲ្យមា នច  ប់ស្ត ីពី CF 
ពី   ះវា អា ចកា រពា រពួកគ ពីឈ្ម ួញកណា្ខ  ល បា ន។ 

 ះយា៉ ងណា  កសិករ និង AC  មិនចង់ បា ន ភា ព  ប 
ច  ប់ ដូ   ះទ ពី   ះកង្វ ះព័ត៌មា ន ឬមិនសុា ំ នឹង ផល

  ជន៍នា នា បា នពីច  ប់   ង  ះ។ ពួកគ បា រម្ភ  
ថា  ទំនិញរបស់គមិនអា ចបំពញបា នតា មបរិមា ណ 
និង ស្ត ង់ដា រដលត  ូវក្ន ុងកិច្ច សន   ះទ។

• ដើម្បីស   ចបា នក្ន ុងរយៈពលវង និង CF មា ន ចីរភា ព 
រដា  ភិបា ល និងវិស័យឯកជន គួរដើរ តួនា ទី សកម្ម  និង

 ូវពឹងផ្អ កតិចតួចពី NGOs ពី   ះ ទ  ង់ ជំនួញ ទា ំង 
អស់នះ នឹងកើនឡើងលឿន    ទស កម្ព ុជា ។

• មា នត  ូវកា រស   ប់យន្ត កា រលើកទឹកចិត្ត  ឬ  ល 
ន  បា យ CF ដលលើកទឹកចិត្ត ដល់ក ុមហុ៊ននា នា  
ដើម្បីគា ំ  ដល់ កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ និង ដើម្បី ឲ្យ 
កសិករ    អា ចចូលរួមក្ន ុង CF។ រដា  ភិបា លគួរ លើក កម្ព ស់ 
ដល់ភា ពជា ដគូឯកជន-រដ្ឋ  ឲ្យ បា ន  ើន ដល អា ច 
ជួយ ពន្ល ឿនដល់ CF និងព  ីក កា រ លូត លា ស់ របស់វា ។

• សមា ជិក AC  ដើរតួសំខា ន់ក្ន ុងកា របង្ក ើត CF បុ៉ន្ត ពួកគ
 មា នសមត្ថ ភា ពទន់ខ  យ។ ទា ំងខា ងរដា  ភិបា ល 

និង ក ុមហុ៊ននា នា  គួរផ្ត ល់កា របណ្ណ ុះបណា្ខ  លឲ្យបា ន 
 ើនថមទៀត ដើម្បី  ះ   យប   នះ ហើយពួក 

គ អា ចជួយដល់កសិករ  យចូលរួមក្ន ុង CF កា ន់ត 
មា ន  សិទ្ធ ភា ពជា ងមុន។

•  ងតា មកម្ម វធីិអភិវឌ្ឍនអ៍ន្ត រជា តិ (IDP) នា យក ដា  ន  
កសិឧស  ហកម្ម   ូវរៀបចំ  ព័ន្ធ  ផ្សព្វ  ផ  យ  /  កា រ  
តា ំង ពិព័រណ៍ ដើម្បីទា ក់ទា ញវិនិ  គិនក្ន ុង  ុក និង 
បរទស ឲ្យធ្វ ើវិនិ  គក្ន ុងវិស័យកសិកម្ម   តា ម រយៈ 
CF និងផ្ត ល់  ព័ន្ធ គុណភា ព និងសុវត្ថ ិភា ព ដល់អ្ន ក 
ផ្ត ល់ សវា កម្ម  ក្ន ុងកា រព  ឹងស្ត ង់ដា រផលិតផលកសិកម្ម  
ដល វា  នឹងបង្ក ើនតម្ល បន្ថ មជា ថ្ន ូរមកវិញ។

• មា នត  ូវកា រធនធា នមនុស្ស និងហិរញ្ញ វត្ថ ុបន្ថ មទៀត 
ស   ប់នា យកដា  នកសិឧស  ហកម្ម  ដលជា  លខា  
ធិកា រ  ដា  នគណៈកម្ម ធិកា រ CF ជា ពិសស   ថា  ក់ ខត្ត ។

• ហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ   ង់ និងបង្ក ើន សងា  ក់ តម្ល  
កសិកម្ម  គួរ  ូវបា នផ្ត ល់ឲ្យ រួមមា ន ផ្ល ូវថ្ន ល់ អគ្គ ីសនី 
និង  ព័ន ្ធ   ច  ព។

រៀបចំ  យ ឈឹម ឈន់ កវ សុជា តិ រ័ត្ន  វឌ្ឍនា  លន់ ព  តា រា  និង ឆា ំង មា៉ រុ៉ង នវិទ  សា  ន CDRI។ សូម  ងឯកសា រនះថា  
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សចក្ត ីផ្ត ើម
កសិកម្ម គឺជា វិស័យដ៏មា នសា រៈសំខា ន់ ដលបង្ក ើន 

ឧត្ត មភា ព  ៀបធៀបនបណា្ខ   ទសកំពុងអភិវឌ្ឍ និង 
 ទស មា នចំណូលទា ប  (World Bank 2018)។ 
 ទស កម្ព ុជា មា នបទពិ  ធន៍ផា  ស់ប្ត ូរយា៉ ងសំខា ន់ ក្ន ុង 

រចនា សម្ព ័ន្ធ សដ្ឋ កិច្ច របស់ខ្ល ួន ក្ន ុងកំឡុងពល ៣ ទសវត្សរ៍ 
ចុង  ក  យនះ ប្ត ូរពីសដ្ឋ កិច្ច កសិកម្ម  ដើមទសវត្សរ៍
ឆា  ំ ១៩៩០  ជា សដ្ឋ កិច្ច មួយដលបច្ច ុប្បន្ន  ើកមា  ំង 
ពលកម្ម   ើន កម្ម ន្ត សា ល និងផ្អ កលើសវា កម្ម ។

 ងតា ម សូចនា ករអភិវឌ្ឍន៍ពិភព  កឆា  ំ២០១៩ 
ចំណកកា រងា រ  ូប  ខា ងកសិកម្ម ធា  ក់ពី ៧៤,៨% 

 ឆា  ំ១៩៩៨ មក   ឹម ៣០,៤%   ឆា  ំ២០១៨។ 
 ហល ៧៥% ន  ជា ជនកម្ព ជុា   រស់   តា ម តំបន់ ជនបទ  

(RGC 2019) ហើយភា គ  ើន ពួកគរស់   ពឹង  ផ្អ ក 
លើកសិកម្ម ដើម្បីចិញ្ច ឹមជីវិត។ វិស័យនះ ចូល រួម បា ន  

 ហល ១/៤ នសដ្ឋ កិច្ច   ះបីជា វា ធា  ក់ចុះតិច តួច ក្ន ុង 
កំឡុងរយៈពល ៥ឆា  ំកន្ល ងមក ពី ៣០,៧% ឆា  ំ២០១៤ 
មក  ឹម ២៣,៥% ឆា  ំ២០១៨ (MAFF 2019)។ 
ទា ក់ ទិន នឹងវិស័យកសិកម្ម ទា ំងមូល អនុវិស័យ ដំណា ំ គឺជា  
ចំណកខ្ព ស់ជា ងគ មា នតួលខ  ៥៩,៤% ឆា  ំ ២០១៤ និង 
៥៨,១% ឆា  ំ២០១៨។ កា រផលិត  ូវ មា ន ៧៥% ន 
ដី កសិកម្ម បង្ក បង្ក ើនផល សរុប ហើយ ផល  ដំណា ំ និង បន្ល 
បងា្ក  រផ្សងទៀត មា នត ២៥% បុ៉   ះ (ibid.)។ 
ស   ប់ ១០ឆា  ំចុងក  យនះ កម្ព ុជា  ផលិត បា ន អតិរក  

 ូវ ជា មធ្យម ៤,៧២ លា ន  ន ដល ស្ម ើ នឹង ៣,០២ 
 ន ន  ូវកិន រួចក្ន ុង មួយឆា  ំ។ កា រ នា ំ ចញ  ូវ អង្ក រ 

កើនពី ៣៨៧.០៦១  ន  ឆា  ំ២០១៤ ដល់ 
៦២៦.២២៥  ន  ឆា  ំ២០១៨ (MAFF 2019)។ 

 ះយា៉ ងណា  ចំនួន  ូវអង្ក រ  សល់ គួរឲ្យ កត ់ សមា្គ  ល់ 
 ូវបា នធ្វ ើពា ណិជ្ជ កម្ម ក  ផ្ល ូវកា រ      ទស  ជិត ខា ង 

ជា ពិសស  ទសវៀតណា ម (Chhim, Theng and 
Nou 2020)។ សងា  ក់តម្ល  កសិកម្ម  របស់ កម្ព ុជា    ូវ បា ន 
ចក ជា   ើនផ្ន ក ហើយ ទីផ  រ ស   ប់ ផលិតផល កសិកម្ម  

  មិនទា ន់ជឿជា ក់បា ន ទា ំង តម្ល  និង ត  ូវកា រ។

 ះបីជា  វា មា នផលប៉ះពា ល់ជា វិជ្ជ មា នទា ក់ទិននឹង
ផលិតកម្ម  កសិកម្ម  និងចំណូល កសិកម្ម តា មកិច្ច សន   (CF) 

 កម្ព ុជា  មិនទា ន់មា នភា ពទូលំទូលា យ និងរួម បញ្ច ូល ទ 
ហើយវា  ូវមា នកិច្ច  ឹង   ង  ើនទៀតពី រដា  ភិបា ល និង 
ភា គីពា ក់ព័ន្ធ នា នា  (Cai et al. 2008)។ រដា  ភិបា ល 
កម្ព ុជា  ចា ត់ទុក CF មា នសា រៈសំខា ន់ដើម្ីបកលំអជីវភា ព 
រស់  តា មជនបទតា មរយៈកា រអភិវឌ្ឍកសិកម្ម  (ឧទា   ហរណ៍
សូមមើលអនុក ឹត្យស្ត ីពី CF  ឆា  ំ ២០ ១១)។ កា រ 

  វ   វ នះ វិភា គលើ  ល ន   បា យ CF និង បង្ក ើត 
ចំណះដឹងអំពីកា រអនុវត្ត  ដើម្បី  ចក   រំលក ជា មួយ ដគូ 
សហកា រ   វ   វ និងភា គី ពា ក់ ព័ន្ធ  ផ្សងៗទៀត   
កម្ព ុជា  និង  ក្ន ុងតំបន់ តា ម រយៈ កិច្ច  សន្ទ នា  ខា ង  ល 
ន  បា យ។ ហតុនះ ក្ន ុង  ល បំណង  រួម ចំណក ដល់  

 លន  បា យអភិវឌ្ឍន៍ កសិកម្ម  ដើម្បីកលំអ ជីវភា ព 
រស់  តា មជនបទ តា មរយៈ CF កា រ  សិក  នះ  ឆ្ល ើយ តប 

  នឹង សំណួរសំខា ន់ៗ ដូចខា ង ក  ម៖
• អ្វ ីជា កា រ (រៀបចំ) ដា ក់ចក  យឡក (typology) 

និង ចរិតលក្ខ ណៈន CF  កម្ព ុជា ?
• ហតុអ្វ បីា នជា  កា ររៀបចំកិច្ច សន  ជា ក់លា ក់មួយ ចំនួន 

មា នផល   ជន៍  ើនដល់កសិករ ជា ងអ្ន ក ផ្សង ទៀត?
• តើមា នកតា  អ្វ ីខ្ល ះកំណត់ភា ព  គជ័យ និងជា  កា រ 

 ឈម ដល់ CF  កម្ព ុជា ? 
• តើមា នមរៀនអ្វ ីខ្ល ះទទួលបា នពី CF  កម្ព ុជា ?

ក ុម   វ   វបា ន  ើវិធីសា ្ត  ករណីសិក  មួយដល
មា នវធីិបរមិា ណវស័ិយ រមួមា ន កា រពនិិត្យឯកសា រមា ន   ប់ 
និង ពិ   ះ  បល់ជា មួយអ្ន កជំនា ញ សិក  លើដំណា ំ ៣ 

 ភទ៖  ូវអង្ក រ   ច និងសា  យចន្ទ ី។ កា រ វិភា គ   ត 
លើ  កា ររៀបចំ CF មរៀនទទួលបា ន អំពី ផល   ជន៍ 
ដល់ កសិករ ឬសហ   ស និងកតា  នា នា    ពី ក  យ  ភា ព 

 គជ័យ ឬប    ឈមនា នា ។
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គំហើញសំខា ន់ៗ
ខា ងក  មនះ គឺជា លទ្ធ ផលនករណីសិក  ផលិតកម្ម  

កសិកម្ម  តា មកិច្ច សន  ស្ត ីពី  ូវអង្ក រ   ច និង សា  យ ចន្ទ ី។ 
គំរូផលិតកម្ម កសិកម្ម តា មកិច្ច សន   (CF) ដល ពញ  
និយម  បំផុត គឺពលដលក ុមហុ៊នដលចុះកិច្ច  សន   
ធ្វ ើកា រ ជា មួយ និងបា នចុះកិច្ច សន   ជា មួយ សហគមន៍  
កសិកម្ម   (ACs)  បនា  ប់មក ACs  ើសរីស និង  ចុះ 
កិច្ច  សន  ជា មួយកសិករ។ ក ុមហុ៊នដល ចុះ  កិច្ច  សន    
ផ្ត ល់ នូវកា របណ្ណ ុះបណា្ខ  លមួយចំនួន និង  ជំនួយ   គា ំ    
ផ្សងៗដល់ ACs ហើយ ACs ផ្សព្វ  ផ  យ ចំណះ ដឹង  
បន្ថ មទៀត ដល់ កសិករ។ វគ្គ  បណ្ណ ុះ បណា្ខ  ល ភា គ   ើន  
គឺទា ក់ទងនឹងត  ូវកា រ ផលិតកម្ម ។ ក្ន ុង កិច្ច   សន   មិន 
មា ន កំណត់តម្ល មុនទ ដលវា ផ្អ ក លើ  ថ្ល   ជា  មធ្យម  

 ចា ំថ្ង   ក្ន ុងទីផ  រ និងក    (premium)។ កិច្ច  
សន   ផ ្ល ូវកា រ  ូវកា រវិ ្ញ  បនប័  ពីមន្ទ ីរ កសិកម្ម  រុកា្ខ   

 មា៉ ញ់ និងនសា ទ (PDAFF) ឬនា យកដា  ន កសិ 
ឧស  ហកម្ម ។  ះយា៉ ងណា  កា រធ្វ ើ CF ភា គ  ើន 
គឺមិនមា នវិ ្ញ  បនប័  ពី PDAFFទ ដល  ូវ ចា ត់ទុក 
ក   ផ្ល ូវកា រ។ កង្វ ះភា ពផ្ល ូវកា រ អា ច សម្ម ត ថា  មកពី ១) 
កង្វ ះ កា រ យល់ដឹងក្ន ុងចំ  ម ACs និង កសិករ អំពីអ្វ ី

 ដលអា ចចា ត់ទុកជា កិច្ច សន  ផ្ល ូវកា រ និង ២) កង្វ ះ 
សកម្ម ភា ពលើកកម្ព ស់កា រយល់ដឹងដល់  ល   ពី 
DAI-PDAFF។ NGOs និង អង្គ កា រអន្ត រជា តិ ផ្សងទៀត 
ដើរតួសំខា ន់ក្ន ុងកា រលើកកម្ព ស់ CF តា មរយៈជំនួយ គា ំ   
ខា ងបច្ច កទស និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ ក្ន ុងទំហំតិចតួច។ ក្ន ុងនា ម 
ជា ភា គីទី៣ NGOs ជួយលើកកម្ព ស់ និងភា  ប់ ACs   
ក ុមហុ៊ន នា នា ។ NGOs ក៏ជួយព  ឹងសមត្ថ ភា ពកសិករ   
ក  ិតផលិតកម្ម ផងដរ។ ម ្ត  ី   DAI-PDAFF លើក 
ឡើង ថា  ពួកគមិនមា នសមា ជិក  ប់   ន់ ហើយខ្វ ះកា រ 
លើក ទឹកចិត្ត ផ្ន កហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងមធ  បា យធ្វ ើដំណើរដើម្បី

 តិបត្ត ិកា រ  ប់   ន់  តា មតំបន់របស់ពួកគ។
កា រសិក  ប   ក់ថា  កា រអនុវត្ត  CF  កម្ព ុជា  មា ន 

ផល   ជន៍ផា  ល់ដល់កសិករ ដលជា ផលិតករ និង 
ក ុមហុ៊ននា នា  ដលជា អ្ន កទិញ។ កសិករ CF អា ចចូលរួម 
ក្ន ុងទីផ  រក   ថ្ម ីមួយ ដលអា ចផ្ត ល់ថ្ល ខ្ព ស់ជា ងដល់ 
ផលិតផលរបស់ពួកគ។ ចំណូលរបស់  ួសា រ CF បា ន 
កើន  ឡើង  ចា ំឆា  ំ ហើយជីវភា ពរស់  របស់ពួកគ បា ន 

ធូរធា រជា ងពីមុនដលពួកគមិនទា ន់ចូលរួម។ កូនៗ របស់ 
ពួកគបា ន  សា លា រៀន ហើយ  ួសា រពួកគ អា ចទិញ 
សមា  រៈ កសិកម្ម  និងមិនមនកសិកម្ម បា ន។ កសិករ CF 
អា ច ងា យ ទទួលបា ន MFIs ឬធនា គា រ ជា ងកា លពីមុន។ 
ទុន ប  ុងរបស់ ACs ក៏បា នកើនឡើងដរ ហតុនះ 
សមា ជិក នា នា  អា ចខ្ច ី និងទទួលបា ន  យងា យ  យ  
មិនចា ំបា ច់មា ន  ព្យធា នា ។  យសា រ មា នកា រ បង្ក ើន  
ទា ំងនះ កសិករ  ូវបា នលើកទឹកចិត្ត ឲ្យផលិតឲ្យ បា ន 

 ើន ជា ងមុន។ ក ុមហុ៊នដលធ្វ ើកា រខា ង CF អា ច បង្ក ើន 
ទំហំ នា ំចញរបស់គបា ន ព  ីក  ឿងបរិកា្ខ  រ រក បា ន 
ទីផ  រ អន្ត រជា តិ និងកសា ងយី ៊ ក ុមហុ៊ន ក្ន ុងទីផ  រ 
អន្ត រជា តិ បា ន។ 

មា នកតា  ជា  ើន ដលរួមចំណកដល់ភា ព  គជ័យ 
របស់ CF។ ទី១ ភា គីទា ំងពីរ  ូវអនុវត្ត កិច្ច  ម  ៀង 
តា ម កា រ ចងក្ន ុងកិច្ច សន   ហើយពួកគ  ូវ  រពគា     
វិញ  មក។ ទី២ កសិករ  ូវជឿជា ក់លើកា រដឹកនា ំរបស់ 
សមា ជិក គណៈកម្ម កា រ AC។ ក្ន ុងលក្ខ ខណ ទា ំង  ះ 
ចំនួន សមា ជិក CF ក៏បា នកើនឡើង   ប់ហើយ។ ទី៣ 
កា រពា ក់ព័ន្ធ  និងកា រប្ត ជា  ចិត្ត ពីភា គីទី៣ បា នដើរតួនា ទី 
យា៉ ង សំខា ន់ក្ន ុងកា រគា ំ   CF រួមមា ន NGOs និង 
អា ជា  ធរ រដ្ឋ នា នា  ឧទា ហរណ៍  ខត្ត  ះវិហា រ CF បា ន 
ទទួលជំនួយពី អង្គ កា រ   ង់ពា ណិជ្ជ ហូបនីកម្ម ន គ   ង 

 ូវអង្ក រកម្ព ុជា  សហភា ពសហគមន៍កសិកម្ម  ះវិហា រ 
មា ន ជ័យ  ក៏ដូចជា  ក សួងកសិកម្ម  រុកា្ខ   មា ញ ់និងនសា ទ 
(MAFF/ PDAFF)  ថា  ក់ជា តិ និងថា  ក់មូលដា  ន។

កតា  ដលនា ំឲ្យមា នប    ឈមដល់កា រអនុវត្ត  CF 
រួមមា ន បរា ជ័យរបស់ភា គីនា នា ក្ន ងុកា រ  រពតា មកិច្ច  សន    
និងកង្វ ះកា រជឿជា ក់រវា ងអ្ន កលក់ និងអ្ន កទិញ។ ផលិតករ 
(កសិករ) មិនអា ចផលិតបា នដល់ក  តិ ឬ ស្ត ង់ដា រ  ត  វូ កា រ។ 
កា រពន  រកា រទូទា ត់   ក់របស់ ក ុម ហ៊ុន ក៏កា ត់ បន្ថ យ កា រ 
មា នទំនុកចិត្ត របស់កសិករ  លើ CF ដរ។ លើស  ពីនះ 
សមត្ថ ភា ពមា នក  ិតរបស់ សមា ជិក គណៈ កម្ម កា រ AC ក្ន ុង 
កា រ  ប់  ង និងធ្វ ើទីផ  រ អា ច បង្អ ន់ កា រ  ជឿ ជា ក់ និង  ទំនុក
ចិត្ត របស់កសិករដរ។ កសិករ ក៏ខ្វ ះ ចំណះដឹង បច្ច ក ទស  
អំពីស្ត ង់ដា រដលត  ូវ ហើយ បុគ្គ លិក  ក សួង  តា ម 
ខត្ត  មួយ ចំនួន មា នក  ិត ក្ន ុងកា រ ព  ឹង សមត្ថ ភា  ព ម ្ត  ី 
របស់ខ្ល ួន ក្ន ុងកា រ  ះ   យ ប    នះ។

ក ុមហុ៊ន ដល ធ្វ ើ 
កិច្ច សន  

សហគមន៍ កសិកម្ម  
(ACs)

កសិករ

វិ ្ញ  បនប័  បច្ច កទស/សរីរា ង្គ កា របង្ក ើតកិច្ច សន   

គំរូ CF មា ន   ប់ (ជា ផ្ល ូវកា រ):  

វិ ្ញ  បនប័  ពី 
PDAFF 

កា រជា ប់ពា ក់ព័ន្ធ របស់ភា គីទី៣
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កា រសិក  នះ រកឃើញមរៀនមួយចំនួនដល អា ច 
រៀន  ពី បទពិ  ធន៍ផ្សងៗ។ គំរូផលិតកម្ម កសិកម្ម តា ម 
កិច្ច  សន   (CF) ដលពញនិយមបំផុត គឺកា ររៀបចំមួយ 
ដល ក ុមហុ៊នចុះកិច្ច សន  នា នា  ធ្វ ើកា រជា មួយសហគមន៍ 
កសិកម្ម ដលពា ក់ព័ន្ធ ផា  ល់ ជា មួយកសិករ។ ក ុមហុ៊នចុះ 
កិច្ច  សន  នា នា  ផ្ត ល់កា រគា ំ  ដូចជា  កា របណ្ណ ុះបណា្ខ  ល
បច្ច កទសទា ក់ទិននឹងត  ូវកា រផលិតកម្ម   ឲ្យ ACs។ 
NGOs និងអង្គ កា រអន្ត រជា តិផ្សងទៀត ដើរតួនា ទីសំខា ន់ 
ក្ន ុងកា រលើកកម្ព ស់ CF  ជា សំខា ន់តា មរយៈកា រព  ឹង 
សមត្ថ ភា ពរបស់កសិករ  ក  តិកសិដា  ន និងផ្ត ល់កា រគា ំ  
ផ្ន កហិរញ្ញ វត្ថ ុមួយចំនួន។ យន្ត កា រ  ះ   យទំនា ស់ 
បា ន កា  យជា កា រសំខា ន់  ក្ន ុង CF។  ះយា៉ ងណា  
ក្ន ុងករណីជា  ើន កិច្ច សន  ធ្វ ើឡើង  យមិនបងា  ញ 
ប    ទា ំងនះ ហើយកា រ  ះ   យទំនា ស់ពឹងជា សំខា ន់
លើ កា រចរចា  និងកា រពិ   ះ  បល់។ 

កា រសិក  បា នរកឃើញប    ឈមមួយចំនួន មា ន 
ដូចខា ងក  ម៖
• ស   ប់ក ុមហុ៊ន៖ ខ្វ ះទុនស   ប់ទិញផលិតផលទា ំង

អស់ពីកសិករ  យសា រមិនមា នកា រឧបត្ថ ម្ភ ពី NGOs 
គុណភា ពផលិតផល  មិនទា ន់ល្អ  ប់   ន់។

• ស   ប់កសិករ៖ កា រពន  រកា រទូទា ត់   ក់ពីក ុមហុ៊ន 
និងមិនមា នកា របណ្ណ ុះបណា្ខ  លជា  ព័ន្ធ  ដើម្បី   ង់  
ផលិតកម្ម ដលផលិតមា នគុណភា ពល្អ  អា ចជា  ប    
ដរ។ ក ុមហុ៊ននា នា  ធម្ម តា ទិញផលិតផល  យគា  ន
ផ្ត ល់កា របណ្ណ ុះបណា្ខ  លច  ស់លា ស់ពីរបៀបផ្ត ល់គុណ
ភា ពដលខ្ល ួន  ូវកា រទ។

• កសិករ  ូវកា រ MAFF ដើម្បីផ្ត ល់កា របណ្ណ ុះបណា្ខ  ល 
ពីរបៀបផលិតទំនិញមា នគុណភា ព ដលក ុមហុ៊ន 
នា នា  ត  ូវ  មទា ំង  ទសនា នា ដលគ  ូវ នា ំ ចញ    

 ។ កសិករមិនដឹងពីរបៀប  ើជី ឬថា  ំ សមា  ប់ សត្វ  
ល្អ ិត ដលល្អ  ឬសម  បបំផុត  ក្ន ុង ផលិតកម្ម  របស់ 
ខ្ល ួន  ះទ។ គចូលចិត្ត  ើមា៉ កដូចកសិករជិតខា ង ឬ 
ថា  ំដលអ្ន កលក់ផ្សព្វ ផ  យ។

• ក ុមហុ៊នចុះកិច្ច សន  ចង់បា នច  ប់ស្ត ីពី CF តកសិករ 
និង ACs ហា ក់ដូចជា សា  ក់ស្ទ ើរក្ន ុងពលនះ ពី   ះ 
ពួកគបា រម្ភ ថា  ពួកគមិនអា ចធ្វ ើបា ននូវបរិមា ណ និង 
ស្ត ង់ដា រផលិតផលតា មកា រត  ូវ ដលមា ន កំណត់ ក្ន ុង 
កិច្ច សន  ។

កា រជា ប់ទា ក់ទងខា ង  លន  បា យ
ខា ងក  ម គឺអនុសា សន៍ដក  ង់ពីកា រ សិក  នះ៖

ក្ន ុងអនា គតរយៈពលខ្ល ី ឬ  ញា ប់ (១-៥ឆា  ំ)
• រដា  ភិបា លគួរបងចកធនធា នឲ្យបា ន  ើនថមទៀត 

(រួមមា ន ធនធា នមនុស្ស និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងមធ  បា យ 
ធ្វ ើ ដំណើរ)  ដល់ DAI ជា ពិសស  កា រិយា ល័យ 
កសិ ឧស  ហកម្ម   PDAFFs។

• MAFF/PDAFF គួរផ្ត ល់កា របណ្ណ ុះបណា្ខ  លដើម្បី បង្ក ើន 
កា រយល់ដឹងពី  លន  បា យ CF ដល់កសិករ និង 
ក ុមហុ៊ននា នា ។

• MAFF/PDAFF គួរដើរតួនា ទីសំខា ន់ក្ន ុងកា ររៀបចំ និង 
អនុវត្ត  CF។

• ក ុមហុ៊ននា នា  គួរដើរតួនា ទីសំខា ន់ និងធ្វ ើ 
សហ  តិបត្ត ិកា រ  ជា មួយតួអង្គ នា នា របស់រដ្ឋ ។ ក ុម 
ហ៊ុន   ូវបន្ត កសា ងទំនុកចិត្ត ជា មួយកសិករ និង អនុវត្ត  
ក បខ័ណ  CF ឲ្យពញលញ (រួមមា ន ផ្ត ល់ ធា តុចូល 
នា នា  និងកា រ  ួតពិនិត្យ)។

ក្ន ុងរយៈពលមធ្យម (៥-១០ឆា  ំ)
• រដា  ភិបា លគួរបង្ក ើតយន្ត កា រលើកទឹកចិត្ត  និងជ  ុញឲ្យ 

ក ុមហុ៊នគា ំ  កសិករក្ន ុងកា ររៀបចំ CF។ 
• សមត្ថ ភា ព ACs  មា នក  ិត ហតុនះមា នកា រងា រ 

 ើនគួរធ្វ ើក្ន ុងផ្ន កដឹកនា ំ កា រ  ប់  ង កា រធ្វ ើទីផ  រ 
ទំនា ក់ទំនង គណនយ្យ និងកា រ  ើទិន្ន ន័យ។

• កសិករ  ូវកា រ  លកា រណ៍ណនា ំខា ងស្ត ង់ដា រ បច្ច ក 
ទសស្ត ីពីកា រ  ើ   ស់ជី និងថា  ំ សមា  ប់ សត្វ ល្អ ិត។

ក្ន ុងរយៈពលវង (លើសពី ១០ឆា  ំ)
• ព  ឹងសមត្ថ ភា ព ACs
• ពឹងផ្អ កតិចតួចលើភា  ក់ងា រគា ំ  នា នា 
• គួរបង្ក ើតមន្ទ ីរពិ  ធន៍ យា៉ ង  ចណា ស់  ថា  ក់ 

ខត្ត  ដើម្បីពិនិត្យ គុណភា ព ជី និងថា  ំសមា  ប់សត្វ ល្អ ិត។
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