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ជជជជទូេទ កសិករេនរបេទសកមពុជេធវករដំដុះដំណំរសូវវសសបនែតមួយដងបុ៉េណណ ះ បនទ ប់មកទុកដីែរសឲយទំេនរេពញ
មួយរដូវរបំង េដយសរពំុមនទឹកេរសចរសព។ អរស័យេហតុេនះ រគួសរកសិករភគេរចនែដលមនដីែរសទំហំតូច 
បនជួបនឹងករខវះខតេសបៀងេសទរែតេរៀងរល់ឆន ំ និងជពិេសស េនេពលែដលដំណំរសូវរងករបំផល ញពីេរគះរងំសងួត 
ទឹកជំនន់ ឬក៏សតវលអិតចៃរង និងជំងឺេផសងៗ។ ទនទឹមនឹងេនះ កសិករមនលទធភពតិចតួចណស់កនុងករពរងីកៃផទដីដំដុះ
របស់ខលួន និងអភិវឌឍន៍របព័នធេរសចរសពរគប់រគន់សរមប់មូលដឋ នខលួន។ េផតមេចញពីេនះ វទិយសថ នរសវរជវ និង
អភិវឌឍន៍កសិកមមកមពុជ (កឌី) េនឆន ំ ១៩៩៦ បនសិកសពីរបព័នធកសិកមមចរមុះមួយមនេឈម ះថ របព័នធកសិកមមសូរយ៉ន 
េដយជីកជរសះ និងរបឡយសរមប់ចិញច ឹមរតី រពមទំងេរសចរសព េលកជថន លសរមប់់ដំណំបែនល និងេឈហូបែផល 
និងរកសដីមួយែផនកសរមប់ដំណំរសូវ។   
  
ទសសនៈៃនរបព័នធកសកិមមគំរ ូ
របព័នធរបព័នធរបព័នធរបព័នធកសិកមមគំរ ូ រតូវបនបេងកតេឡងេដយយករបព័នធកសិកមម
សូរយ៉នជមូលដឋ ន និងែផអកេលេគលករណ៍សំខន់បីគឺ ១-ៃផទ
ដីសរមប់ដំដុះ ២-របភពទឹកសរមប់េរសចរសពបែនថម និង   
៣-កមល ំងពលកមមរគួសរ ែដលតំងទីលំេនផទ ល់កនុងរបព័នធ។  
េគលបំណងរបស់របព័នធកសិកមមគំរ ូ គឺែកលមអជីវភពកសិករ  
រកីរក តមរយៈករបេងកតឲយមននូវចំែណកដីសរមប់ដំណំរសូវ 
បែនល េឈហូបែផល និងចិញច ឹមសតវ េដយេរបរបស់ទឹកពីកនុងរសះ 
និងរបឡយែដលចិញច ឹមរតី េលដីែរសទំហំតូចែដលគត់ធល ប់ែត
ដំដុះរសូវនរដូវវសសមតងគត់កនលងមក។ ដូេចនះ រសះ របឡយ 
និងអណដូ ងបុក មនតួនទីដ៏សំខន់សរមប់ដំដុះដំណំ និង
ចិញច ឹមសតវទំងកនុងរដូវរបំង និងវសសរបស់របព័នធកសិកមមគំរូ 
(របូភពទី ១)។ េនឆន ំ ២០០៧ កឌី និងសកលវទិយល័យគវីន
សលិន េដយមនករផតល់ថវកិពី េអសីុអយេអអ័រ របស់របេទស
អូរសត លី បនអភិវឌឍន៍របព័នធកសិកមមគំរេូនេខតតតែកវ កំពង់ធំ 
និងកំពង់ចម។ 
 
ករណីសកិសរបព័នធកសកិមមគំរេូនេខតតតែកវ 
កនុងកនុងកនុងកនុងេខតតតែកវ កសិករមួយរគួសរមនសមជិក ៦ នក់ (បតី របពនធ និងកូនតូចៗ ៤ នក់) ែដលមនៃផទដីលំេនដឋ ន 
៣៧៥ ម២  និងៃផទដីែរសវសស ៥០២៥ ម២ (សរបុ ៥.៤០០ ម២) េនភូមិរសមុ៉ក ឃំុពៃនល រសុកអងគរបូរ ីបនសម័រគចិតតអនុវតត
របព័នធកសិកមមគំរ។ូ ជេរៀងរល់ឆន ំ រគួសរេនះដំដុះពូជរសូវផក ខញី និងរកហមធងន់ េហយបនផលរសូវយ៉ងេរចនបំផុតែត 
១.២០០ គ.រក (២,៣ េតន កនុងមួយហិកត) បុ៉េណណ ះ េដយកនុងេនះ គត់ដកទុកពូជចំនួន ៥០ គ.រក។ បរមិណផលរសូវ

រូបភពទី ១៖ គនូំសបរំពួញរបពន័ធកសិកមមគរូំ 

របព័នធកសកិមមគំរូ 
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េនះ រគួសររបស់គត់ហូបមិនបនរគប់រគន់េទ េទះបីជកនុងករណីែដលគត់ទុកហូបទំងអស់ក៏េដយ ក៏រគួសរគត់រតូវ
ខវះរសូវយ៉ងតិចបំផុត ២០០ គ.រក េទៀតែដរកនុងមួយឆន ំៗ។  
េដយេដយេដយេដយអនុវតតន៏នូវរបព័នធកសិកមមគំរ ូកសិករបនែបងែចកដីែដលគត់មនសរបុចំនួន ០,៥៤ ហ.ត ជដីសរមប់លំេនដឋ ន 
ដំណំេផសងៗ និងករចិញច ឹមសតវចំនួន ៣១ ភគរយ ៃផទរបឡយចំនួន ១០ ភគរយ រសះចំនួន ៤ ភគរយ និងសរមប់ 
ដំណំរសូវចំនួន ៥៥ ភគរយ។ អណដូ ងបុកមួយ និងម៉សីុនបូមទឹកធុនតូចមួយ ជរបភពេរសចរសពបែនថម។ របព័នធ
កសិកមមេនះ រតូវពឹងែផអកទំងរសុងេលកមល ំងពលកមមរគួសរែដលមនពីរនក់បតីរបពនធ និងកូនេរកមកមល ំងពលកមមចំនួន 
៤ នក់។ កមល ំងពលកមមសំខន់គឺបតី និងមនករចូលរួមយ៉ងសកមមពីរបពនធ រពមទំងកមល ំងបនទ ប់បនសំរបស់កូន។  
 
សររបេយជន៍របព័នធកសកិមមគំរ ូ
រសះរសះរសះរសះ និងរបឡយទឹកផតល់របេយជន៍ដល់ករចិញច ឹមរតីបន ២៣០០ កបល និងទឹកសរមប់េរសចរសពដំណំ រពមទំង
ទឹកសរមប់សតវផឹក។ កសិករដំរសូវបនពីរដង េដយដំរសូវេដមរដូវវសសបន ១៩ អរ េដយេរបរបស់ទឹកបនមកពី
អណដូ ងបុក និងរសះ និងរសូវវសសបន ៣០ អរ។ ដីទួលេនជំុវញិលំេនដឋ នរមួទំងដីខនងរបឡយអចដំបែនល េឈហូប
ែផល កនធុំេថត និងេសម េគ។ ភពអំេណយផលចំណី ផតល់លទធភពឲយកសិករចិញច ឹមេគបន ៧ កបល មន់ចំនួន ១៥០ 
កបល និងទមួយចំនួន។ ទនទឹមនឹងេនះ កសិករក៏បនចូលរមួសកលបងដំសែណដ កដី និងសែណដ កបយ េដមបីជ
របេយជន៍បនជថវកិ បេងកនជីជតិដីែរស និងរកសសំេណ មដីផងែដរ។  
 
លទធផលឆន ទំី ១ ៃនរបព័នធកសកិមមគំរ ូ
េភគេភគេភគេភគផលពីរបព័នធកសិកមមគំរូទំងអស់រតូវបនបរេិភគ និងេដះដូរជថវកិសរមប់ផគត់ផគង់ជីវភពរគួសរ ែតេបគិតជ
របក់ចំណូលសរបុគឺចំនួន ៧.៩៦៥.០០០ េរៀល េនឆន ំដំបូង។ ករចិញច ឹមសតវបនផតល់របក់ចំណូលខពស់បំផុតរហូតដល់ 
៣,៧ លនេរៀល បនទ ប់មករតី ១,៩ លនេរៀល និងរសូវបន ១,៧៦៥ លនេរៀល រពមទំងដំណំេផសងៗក៏បនផតល់កៃរម 
៦ ែសនេរៀលផងែដរ េដយែឡកដំណំេឈហូបែផលមិនទន់ផតល់ផល (របូភពទី ២)។ របករែដលរតូវកត់សមគ ល់គឺ តម 
រយៈករេរបរបស់ពូជរសូវផក រដួំល ផក ច័នទែសនសរ និងរងំជ័យ រពមទំងបេចចកេទសដំដុះរបស់កឌី េលដីែរសវសស 
៣០ អរ កសិករបនទទួលផលរសូវ ១.០៥០ គ.រក េបគិតជទិននផលគឺ ៣,៥ េតន កនុងមួយហិកត។ ចំែណកឯែរសេដម 
រដូវចំនួន ១៩ អរ វញិ កសិកររបមូលផលបនចំនួន ៧២០ គ.រក េបគិតជទិននផលគឺ ៣,៨  េតន កនុងមួយហិកត េដយ
េរបរបស់ពូជរសូវែសនពិេដរ និងអីុែអ៊រ៦៦។ គិតជសរុប កសិកររបមូលផលរសូវបនចំនួន ១.៧៦៥ គ.រក ែដលអច
ហូបចុកបនរគប់រគន់ និងេនសល់ពីទុកពូជរបែហល ៤០០ គ.រក េទៀតផង។ ដូេចនះរបព័នធកសិកមមគំរូអចេធវឲយរបេសរ
េឡងនូវជីវភពខសត់េខសយរបស់កសិករែដលមនដីែរសទំហំតូច។ 
 
    

    

 
 

រូបភពទី ២៖ ចណូំលពីរបពន័ធកសិកមមគរូំ រូបភពទី ៣៖ ករពិភកសពីែផនករសរមប់ឆន  ំ២០១០ 


