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សាវតានននោលននោបាយ និងព្របខ័ណ្ឌ យទុធសាស្រសត 

ចកាុវស័ិយរបស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាលកមពុជា (RGC) សរាបវ់ស័ិយកសិកមម គឺោរប្របោល យវស័ិយកសិកមមឱ្យក្ៅជា
កសិកមមពាណិ្ជជកមម តាមរយៈោរក្ធវើឱ្យរបក្សើរក្ឡើងនូវផលិតភាព និងោរក្ធវើពិពិធកមម រពមទាំងលទនភាពទទួល
បានទីផារ។ ោរយល់ដឹងអាំពីដាំក្ណ្ើ រោរដា៏វ ហាបវ់នោរផ្លល ស់បថូរ និនប ោរប្ដលកាំពុងក្លចក្ចញ និងឥទនិពលខុស
ោប របស់វាក្ៅក្លើស្តសថី និងបុរស គឺជាកតាថ សាំខ្នក់បុងោរកាំណ្តវ់ស័ិយក្នោះឱ្យានោរអភវិឌណរបកបក្ដ្ឋយបរយិបន័ប 
ានក្លផឿនជាងមុន និងរបកបក្ដ្ឋយចីរភាព។ ក្ៅកបុងបរបិទក្នោះ  ទសសនៈក្យនឌរ័ានារៈសាំខ្នជ់ាពិក្សស 
ក្ដើមផបី្សវងយល់ពីផលប៉ាោះពាល់វនោរវនិិក្យគក្លើដីរទងរ់ទយធាំ និងោរផ្លល ស់បថូរក្ៅជាកសិ-ពាណិ្ជជកមមខ្ប តធាំ។ 
ោរផ្លល ស់បថូរទាំងក្នោះជាក្រឿយៗ ក្ធវើឱ្យានោរផ្លល ស់បថូរក្ៅកបុងសោឋ នុពល និងតួនទីរបស់រគួារ សកមមភាពបក្ងកើត
របាកច់ាំណូ្ល និងសិទនិោនោ់បដ់ីធល។ី រាជរដ្ឋឌ ភបិាលកមពុជា បានទទួលាា ល់ថាទាំងបុរស និងស្តសថីរមួចាំប្ណ្កដល់
ោរអភវិឌណ ក្ហើយសមភាពក្យនឌរ័ានារៈសាំខ្នណ់ាស់ សរាបោ់រអភវិឌណវស័ិយកសិកមម។ 

ចកាុវស័ិយរបស់រកសួងកសិកមម  រោុា របាញ់ និងក្នាទ សរាបវ់ស័ិយកសិកមមកមពុជា គឺកសិកមមកមពុជា ជា
កសិកមមទាំក្នើប ានលកាណ្ៈរបកួតរបប្ជង បរយិបន័ប ធនន់ឹងោរប្របរបួលអាោសធាតុនិងនិរនថរភាព ប្ដលនងឹក្ធវើឱ្យ
ក្កើនក្ឡើងរបាកច់ាំណូ្លរគាួរកសិករ វបិុលភាព និងសុខុាលភាពរបស់របជាពលរដឌកមពុជា1។ 

រកុមោរងារក្យនឌរ័ និងកុារ រតូវបានបក្ងកើតក្ឡើងកបុងឆ្ប ាំ២០០៥ ក្ហើយក្ៅឆ្ប ាំ២០០៦ រាជរដ្ឋឌ ភបិាលកមពុជា
បានអនុមត័ក្ោលនក្យបាយ និងយុទនាស្តសថបស្តញ្ហជ បក្យនឌរ័ដាំបូងក្គកបុងវស័ិយកសិកមម ។ ោរក្ធវើបចចុបផនបភាព និង
ោរអភវិឌណក្ោលនក្យបាយ និងរកបខណ័្ឍ យុទនាស្តសថបស្តញ្ហជ បក្យនឌរ័ កបុងវស័ិយកសិកមម ២០១៦-២០២០ រតូវ
បានផថួចក្ផថើម និងដកឹនាំក្ដ្ឋយរកុមោរងារក្យនឌរ័និងកុាររបស់រកសួង ក្ដ្ឋយានោរសរមបសរមួលជាមយួ
នយកដ្ឋឌ នប្ផនោរ និងសទិត។ិ ដាំក្ណ្ើ រោរក្នោះានសិោា ាលាវផធកបុងជាបនថបនធ បជ់ាមយួសាជិក ៣៣ របូវនរកមុ
ោរងារក្យនឌរ័ និងកុារ មស្តនថីរកសួង និងមស្តនថបីក្ងាា លក្យនឌរ័២៥រាជធានីក្ខតថ ក្ដើមផឆីលុោះបញ្ហច ាំងពីសមទិនិផល នងិ
បញ្ហា របឈមរបស់រកសួង កបុងោរអនុវតថក្ោលនក្យបាយ និងរកបខណ័្ឍ យុទនាស្តសថបស្តញ្ហជ បក្យនឌរ័ កបុងវស័ិយ
កសិកមមពមីុនរបស់ខលួន(២០១៦-២០២០) និងកាំណ្តអ់ាទិភាពសរាបរ់បាាំឆ្ប ាំបនធ ប។់ ារៈសាំខ្នក់្ៅកបុងដាំក្ណ្ើ រ
ោរក្នោះគឺកិចចរបជុាំជាមយួវដគូអភវិឌណនន៍ិងអបកពាកព់ន័ន ោរពិក្រោោះក្យបល់ និងសរមបសរមួលជាមយួរកសួងកចិច
ោរនរ ី និងោរពិនិតយក្ឡើងវញិនូវរកបខណ័្ឍ ចាបក់មពុជា សរាបស់មភាពក្យនឌរ័កបុងវស័ិយកសិកមម ចាំក្ណ្ោះវជិាជ
ប្ដលអាចក្របើជារបក្យជនប៍ាន និងក្ោលនក្យបាយសាំខ្ន់ៗ របស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាល។ ក្ោលនក្យបាយក្នោះរតូវ
បានបក្ងកើតក្ឡើងក្ដ្ឋយរសបោប នឹងប្ផនោរយុទនាស្តសថបចចុបផនបវនវស័ិយកសិកមម និងអនុវស័ិយកសិកមម។ 

ោរក្ធវើបចចុបផនបភាពក្ោលនក្យបាយ និងរកបខណ័្ឍ យុទនាស្តសថបស្តញ្ហជ បក្យនឌរ័កបុងវស័ិយកសិកមម ឆ្ប ាំ២០២០-២០២៦ 
រតូវក្ធវើក្ឡើងកបុងធនធានានករមតិ ដូចជាធនធានមនុសស ធនធានហិរញ្ដ វតទុ រមួទាំងសមតទភាព    ាទ បន័កបុងោរប្រប
ោល យក្ោលនក្យបាយនងិរកបខណ្ឍ យុទនាស្តសថឱ្យក្ៅជាោរអនុវតថជាកប់្សថង និងអោះអាងពោីរក្បថជាញ ចិតថរបស់រាជរដ្ឋឌ ភិ
បាលកមពុជា តាមរយៈរកសួងកសិកមម រោុា របាញ់ និងក្នាទ (MAFF) ទកទ់ងនងឹសមភាពក្យនឌរ័។ ឯការក្នោះ
បងាា ញពីចកាុវស័ិយ ក្បសកកមម ក្ោលក្ៅរមួ ក្ោលក្ៅយុទនាស្តសថ និងជាំហានអនុវតថរបស់រកសួង កបុងោរបស្តញ្ហជ ប 
ទសសនៈទនក្យនឌ័រក្ៅកបុងនយកដ្ឋឌ ន/ាទ បន័ពាក់ពន័នទាំងអស់ និងសកមមភាពវនអនុវស័ិយវនវស័ិយកសិកមម។ 
ក្ោលនក្យបាយ និងរកបខណ័្ឍ យុទនាស្តសថបញ្ហជ បក្យនឌរ័កបុងវស័ិយកសិកមមក្នោះសងកតធ់ៃនក់្ៅក្លើោរសរមសរមួល 
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ោរកាងសមតទភាព ភាពជាអបកដឹកនាំ និងោរពរងឹងទិនបនយ័ និងោរវភិាគក្យនឌរ័កបុងវស័ិយកសិកមម កដូ៏ចជាោរ
ពរងឹងអាំណាចប្ផបកក្សដឌកចិច សរាបស់្តសថីក្ៅតាំបនជ់នបទកបុងបរបិទបចចុបផនប។ 

ក្ោលនក្យបាយ នងិរកបខណ័្ឍ យុទនាស្តសថបស្តញ្ហជ បក្យនឌរ័កបុងវស័ិយកសិកមម (GEPSFA) ឆ្ប ាំ ២០២២-
២០២៦ ទទួលាា ល់ោររមួចាំប្ណ្កយ៉ា ងសាំខ្នរ់បស់ស្តសថីកមពុជាកបុងោរងារកសិកមម ផលិតកមម ោររបមូលផល ោរ
ប្កវចប និងទីផារ។ វាកាំណ្តប់ញ្ហា  ឧបសគាជាកល់ាកក់្ៅកបុងប្ផបកទាំងក្នោះ និងកាំណ្តល់ទនផលជាកល់ាកត់ាមវស័ិយ
មយួចាំនួន នងិសូចនករក្ោលក្ៅ ក្ដើមផកី្ដ្ឋោះរាយឧបសគាប្ដលបានកាំណ្តក់្នោះ។ ក្ោលនក្យបាយក្នោះទទលួ
ាា ល់ោរចូលរមួរបស់ស្តសថីកបុងវស័ិយដាំណាាំ ជលផល ផលិតកមមសតវ ក្ៅស ូ និងោររគបរ់គងធនធានវរពក្ឈើ រមួ
ទាំងផលិតផល អនុផលវរពក្ឈើ និងទទួលាា ល់ោរពងឹប្ផអកខពស់របស់ស្តសថីក្ៅតាមជនបទ ជាពិក្សសក្លើជីវា៉ា ស 
សរាបោ់របាំក្ពញតរមូវោរថាមពលរគួារជាមូលដ្ឋឌ ន។ ឯការក្នោះទទួលាា ល់បនធុករបស់ស្តសថីក្ៅកបុងរគាួរ 
និងសហគមន ៍ក្ដ្ឋយារជាំងឺរាតតាតកូវដី-១៩។ ជាចុងក្រោយ ក្ោលនក្យបាយក្នោះទទួលាា ល់ថាោរប្របរបួល
អាោសធាតុ គឺជាបញ្ហា របក្យល ប្ដលប៉ាោះពាល់ដល់កសិកមម ផលិតកមមសតវ ជលផល ក្ៅស ូ និងវរពក្ឈើ ប្ដលមនិ
ានអពារកតឹក្យនឌរ័។ ដូក្ចបោះដាំក្ណាោះរាយចាំបាចរ់តវូប្តធានទាំងគាំនិតផថួចក្ផថើម ោតប់នទយនងិបនាុាំក្ៅនឹងោរ
បប្រមបរមួលអាោសធាតុ ក្ដើមផទីទួលបានលទនផលប្ដលរ ាំពឹងទុក និងរមួចាំប្ណ្កដល់ោរសក្រមចបានសមភាពក្យនឌរ័។ 

១. ទិដ្ឋភាពទូនៅ៖ ទសសនៈវសិយ័នយនឌ័រនៅរមពុជា 

ោរក្លើកកមពស់សមភាពក្យនឌរ័ និងោរពរងឹងអាំណាចក្សដឌកិចចរបស់ស្តសថីក្លើរគបវ់ស័ិយ និងរគបក់រមតិ គឺ
ជាអាទិភាពចមផងរបស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាលកមពុជា។ កចិចសហោរ ភាពជាវដគូ និងោរោាំរទពីរកសួងពាកព់ន័ន នងិវដគូ
អភវិឌណនប៍ាននងឹកាំពុងរមួចាំប្ណ្កដល់ោរក្លើកកមពស់សមភាពក្យនឌរ័ ក្ៅកបុងក្ោលនក្យបាយជាត ិនិងកបុងកមមវធិី
កាំប្ណ្ទរមងស់ាំខ្ន់ៗ  រមួទាំងោររគបដណ្ថ បក់្លើោររគបរ់គងាធារណ្ៈ វមិជឈោរ នងិវសិហមជឈោរ ោររគបរ់គង
ហិរញ្ដ វតទុាធារណ្ៈ និងរកបខណ័្ឍ ោរពារសងាម ។ 

ាទ នភាពសមភាពក្យនឌ័រក្ៅកមពុជា ជាទូក្ៅានភាពរបក្សើរក្ឡើងកបុងប៉ាុនម នឆ្ប ាំកនលងមកក្នោះ ប៉ាុប្នថបញ្ហា
របឈមក្ៅប្តាន។ របាយោរណ៍្គាល តក្យនឌរ័សកលឆ្ប ាំ២០២១ ពីក្វទិោក្សដឌកិចចពិភពក្លាកបងាា ញថា របក្ទស
កមពុជាជាប់ចាំណាត់ថាប ក់ក្លខ១០៣ កបុងចាំក្ណាមរបក្ទសសរុបចាំនួន១៥៦ និងរបក្ទសកាំពុងអភិវឌណន៍ចាំនួន៩ កបុង
ចាំក្ណាម១៦របក្ទសក្ៅកបុងតាំបនអ់ាសីុបូព៌ា និងបា៉ា សីុហវិក2។ កមពុជាជាបច់ាំណាតថ់ាប កស់មភាពមធយមក្ៅទបក្ៅក្លើ
សនធសសនអ៍ភវិឌណនក៍្យនឌរ័របស់កមមវធិីអភវិឌណនស៍ហរបជាជាតិ(UNDP)3 និងោរក្របៀបក្ធៀបសមទិនិផលសនធសសន៍
អភវិឌណនស៍រាបស់្តសថី និងបុរសរបស់កមមវធិីអភវិឌណនស៍ហរបជាជាតិ (UNDP 2020)4។ ចាំណាតថ់ាប កស់នធសសនវ៍សិម
ភាពក្យនឌរ័ឆ្ប ាំ២០១៩ របស់កមពុជាគ១ឺ១៧ កបុងចាំក្ណាមរបក្ទសចាំនួន ១៦២5។ កបុងសនធសសនន៍ីមយួៗក្នោះ កមពុជា
បានអនុវតថវធិានោរមយួចាំននួលអរបក្សើរជាងវធិានោរក្ផសងៗក្ទៀត។ ផលប៉ាោះពាល់វនោររកីរាលដ្ឋលជាំងឺកូវដី-១៩
(COVID-19) មនិទនរ់តូវបានឆលុោះបញ្ហច ាំងក្ៅកបុងរបាយោរណ៍្សនធសសនស៍កលទាំងក្នោះក្ៅក្ឡើយក្ទ។ 

ោរអបរ់ ាំរបស់ស្តសថី ានករមតិទបជាងបុរសក្ៅរគបក់រមតិទាំងអស់ ក្រៅពីបឋមសិកា។  ស្តសថីក្ពញវយ័ចាំនួន 
១៥,១ ភាគរយ បានសិកាដល់ករមតិមធយមសិកា ក្បើក្របៀបក្ធៀបក្ៅនឹងបុរសានចាំនួន ២៨,២ ភាគរយ6 ក្ហើយ
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ានស្តសថីប្ត៨ភាគរយប៉ាុក្ណាត ោះ ប្ដលបានបញ្ចបវ់ទិាល័យ ក្បើក្ធៀបនឹងបុរសាន១១ភាគរយ7។ អនការកមមានភាព
របក្សើរក្ឡើងជាលាំដ្ឋបស់រាបទ់ាំងស្តសថី នងិបុរស ប៉ាុប្នថកបុងឆ្ប ាំ២០១៩ ករមតិអនការកមមសរាបប់ុរសគឺ៨៧,២ភាគ
រយ ក្បើក្ធៀបនឹងស្តសថីាន៧៧,១ ភាគរយ8។ 

 កបុងចាំក្ណាមមស្តនថរីាជរដ្ឋឌ ភបិាលជានខ់ពស់ តាំណាងស្តសថីក្ៅប្តានចាំនួនទបកបុងរបក្ទសកមពុជា។ ោរចូលរមួ
កាល ាំងពលកមមស្តសថីសរាបស់្តសថីក្ៅកមពុជាាន៧៦,៣ ភាគរយក្ធៀបនឹង៨៨,៩ សរាបប់ុរស9 ស្តសថីទាំនងជាសទិតកបុងោរ
ងារប្ដលងាយរងក្រោោះ ក្ហើយទាំនងជាសទិតកបុងរបក្ភទអបកក្ធវើោរងារបរចិច គក្ដើមផរីគួារប្ដលមនិានរបាកក់វរម10 
រមួទាំងោរងារកសិកមមកបុងរគាួរផងប្ដរ11។ 

គាល តក្យនឌរ័ក្ៅកមពុជាកបុងោរចាំណាយក្ពលក្វលាក្លើោរប្ែទាំប្ដលមនិានរបាកក់វរម និងោរងារផធោះ គឺ
ខពស់បាំផុតកបុងចាំក្ណាមរបក្ទសអាា ន ស្តសថីចាំណាយក្ពលក្វលាក្លើសកមមភាពទាំងក្នោះ ក្រចើនជាងបុរស១០ដង12។ 
បនធុកោរងារក្នោះនាំឱ្យស្តសថីានលទនភាពកបុងោរក្ធវើដាំក្ណ្ើ រតិចជាងបុរស និងោតប់នទយឱ្ោសរបស់ពួកោតក់បុងោរ
ចូលរមួវគាបណ្ថុ ោះបណាថ ល ក្ធវើោរងារ និងចូលរមួោរសក្រមចចិតថកបុងសហគមន។៍ 

ោរបញ្ចបអ់ាំក្ពើហិងាក្លើស្តសថី គឺជាអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាលកមពុជា ក្ហើយាទ បន័រាជរដ្ឋឌ ភបិាលទាំងអស់ 
តាំណាងវស័ិយឯកជន នងិអងាោរសងាមសីុវលិ បានចូលរមួក្ៅកបុងកិចចខិតខាំរបងឹប្របង ក្ដើមផរីបយុទនរបឆ្ាំងនឹងបញ្ហា
ក្នោះ អាចផថល់ក្សវាកមមទនក់្ពលក្វលា និងានរបសិទនភាពសរាបអ់បករស់រានានជីវតិ។ ប្ផនោរសកមមភាពជាតិ
ក្លើកទ៣ី របស់កមពុជាសថីពអីាំក្ពើហឹងាក្លើស្តសថី រតូវបានដ្ឋកឱ់្យដាំក្ណ្ើ រោរក្ៅឆ្ប ាំ២០២១។ 

ោររកីរាលដ្ឋលជាំងឺកូវដី-១៩ (COVID-19) បានជោះឥទនពិលយ៉ា ងខ្ល ាំងដល់ស្តសថី និងកុារកី្ៅកមពុជា ។ ស្តសថី
ានតាំណាងជាក្រចើន កបុងវស័ិយមយួចាំនួន ទទួលរងក្រោោះខ្ល ាំងបាំផុតក្ដ្ឋយារជាំងឺកូវដី-១៩ កាំពុងក្ធវើោរងារប្ដល
មនិានរបាកក់វរម និងោរងារប្ែទាំរគួារោនប់្តក្រចើន ក្ហើយរបឈមមុខនឹងហានិភយ័វនោរក្កងរបវញ័្ច  អាំក្ពើហិងា 
និងោររ ាំក្លាភបាំពានោនប់្តក្រចើន13។ ហានភិយ័ក្កើតានក្ឡើង ប្ដលបងកោរលាំបាកប្ែមក្ទៀតកបុងោរក្ធវើឱ្យសមភាព
ក្យនឌរ័ និងអាចក្ធវើឱ្យាទ នភាពរតូវផ្លល ស់បថូរក្ៅក្រោយវញិ។ ោរគាំរាមកាំប្ហងទាំងក្នោះកាំពុងប្តបនថនិងក្កើនក្ឡើងពី
ោរប្របរបួលអាោសធាតុ។ ក្ដ្ឋយារក្ហតុផលទាំងក្នោះ វាានារៈសាំខ្នជ់ាងក្ពលណាៗទាំងអស់កបុងោរក្ដ្ឋោះរាយ
តរមូវោរជាកប់្សថងរបស់ស្តសថី និងកុារកីបុងវស័ិយកសិកមម ក្ហើយធានថាពួកក្គអាចចូលរមួរបកបក្ដ្ឋយអតទនយ័កបុងោរ
សក្រមចចិតថកបុងអាំឡុងក្ពល និងក្រោយក្ពលជាំងឺរាតតាត។ 

២. នយនឌ័រ និងរសរិមម 

ទិដ្ឋភាពទូនៅ 

វស័ិយកសិកមមក្ៅកមពុជា បនថតួនទីយ៉ា ងសាំខ្នក់បុងកាំក្ណ្ើ នក្សដឌកិចច ធានសមភាព សនថិសុខក្សផៀង និង
ោរក្លើកកមពស់ោរអភវិឌណក្សដឌកិចចជនបទ។ កសិកមមបានរមួចាំប្ណ្កជាមធយម ២៧,៤ ភាគរយ ពីឆ្ប ាំ ២០១០ដល់

                                                      
7
 NIS, 2019 

8
 UN Women and CDRI, 2021 

9
 UNDP, 2020 

10
 HRM Asia, 2021 

11
 Gavalyugova and Cunningham, 2020 

12
 The next highest in the region was Laos PDR, with women spending four times more time than their partners on 
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ឆ្ប ាំ ២០១៩ (ធាល កចុ់ោះបនថិចកបុងរយៈក្ពលពីរទសវតសរចុ៍ងក្រោយក្នោះ) វនផលិតផលកបុងរសុកសរបុ (GDP)។ វារសូប
យកកាល ាំងពលកមមជាង៤,៥ លាននក់14។ កបុងឆ្ប ាំ ២០១៩ ស្តសថីប្ដលក្ធវើរបកបោរងារកសិកមមានក្រចើនរហូត ៥២,២
ភាគរយ និង ៤៧,៨ភាគរយ ជាបុរស15។ ជាំក្រឿនទូក្ៅរបជាជនកមពុជាឆ្ប ាំ ២០១៩ បងាា ញថា កបុងចាំក្ណាមស្តសថី  
សរុបចាំនួន៤ ២២៤ ១៧២នក ់ ប្ដលានអាយុចបព់៥ី ឆ្ប ាំក្ឡើងក្ៅ ប្ដលចតទុ់កថាានោរងារ៥៦,៥ភាគរយ
ក្ៅកបុងវស័ិយកសិកមម រោុា របាញ់ និងក្នាទ16។ ក្ទោះបជីាស្តសថី និងបុរសបានផ្លល ស់បថូរពីវស័ិយកសិកមម កបុងប៉ាុនម ន
ឆ្ប ាំចុងក្រោយក្នោះកក៏្ដ្ឋយ កក៏្ៅប្តានស្តសថីចាំនួន ៤៤ភាគរយ និងបុរស៣៩ ភាគរយ ប្ដលក្ធវើោរងារកបុងវស័ិយក្នោះ ក្ៅ
របក្ទសកមពុជា17។  

ស្តសថីនិងបុរសានោរចូលរមួក្ផសងៗោប  កបុងោរងារកសិកមម។ ក្យងតាមវទិាាទ នជាតិសទិតិ បានរកក្ឃើញ
ថា កបុងចាំក្ណាមរគួារជនបទ ស្តសថីានក្រចើនជាងបុរសប្ដលពាកព់ន័នកបុងោរចិញ្ច ឹមសតវ ប្តបុរសចូលរមួកបុងោរដ្ឋាំដុោះ
ដាំណាាំ ោរក្ធវើវារវីបផកមមឬក្នាទ នងិក្ៅកបុងសកមមភាពមនិប្មនកសិកមមក្រចើនជាងស្តសថី ក្ហើយកបុងករណី្នីមយួៗ 
ានភាពខុសប្បលកោប ខ្ល ាំងក្ៅរដូវរបាាំងជាងក្ៅរដូវវសា។ ពួកក្គកប៏ានរកក្ឃើញថាស្តសថីរតូវបានជួលជាកាល ាំងកបុងោរ
ចិញ្ច ឹមសតវក្រចើនជាងបុរស ក្ហើយបុរសរតូវបានជួលកបុងោរដ្ឋាំដុោះដាំណាាំក្ៅខ្ងក្រៅក្រចើនជាងស្តសថី18។ 

ស្តសថីានតាំណាងក្លើសលបក់បុងចាំក្ណាមតួនទីប្ដលានជាំនញទប និងរបាក់ប្ខតិចកបុងវស័ិយកសិកមម។ 
ស្តសថី៦៨,៤ភាគរយក្ៅជនបទ ក្ធវើោរងាររគួារប្ដលមិនបានរបាក់កវរម ខពស់ជាងបុរសប្ដលានរតឹមប្ត២៨,៤
ភាគរយ19។ វទិាាទ នជាតិសទិតិ (NIS) បានរកក្ឃើញថា សាជិករគួារភាគក្រចើន មនិបានទទួលកវរមសរាប់
ោរងាររបស់ពួកក្គ ប្ដលរមួចាំប្ណ្កដល់ោរងារកសិកមម20។ កបុងឆ្ប ាំ ២០១៦ គាល តវនរបាកច់ាំណូ្លរបចាំក្ា៉ា ងរវាង
ស្តសថី និងបុរសកបុងវស័ិយកសិកមមានចាំនួន១៨ភាគរយ21។ របាយោរណ៍្របស់អងាោរ OECD បានរកក្ឃើញថា 
សកមមភាពផលិតកមម នងិទីផារប្ដលផថួចក្ផថើមក្ដ្ឋយស្តសថីកមពុជាកបុងវស័ិយកសិកមម ានោរទទួលាា ល់តចិតួច ក្ហើយ
ក្ៅក្ពលប្ដលស្តសថីរកីចក្រមើន ាវ មបី្តងប្តរគបរ់គងអាជីវកមមរបស់ក្គ22។ 

ក្ៅកមពុជា កសិករជាស្តសថីក្ដើរតួនទីយ៉ា ងសាំខ្ន់ កបុងោរប្របោល យផលិតផលកសិកមមក្ៅជាក្សផៀង និង 
អាហារបូតទមាសរាបរ់គួាររបស់ពួកក្គ។ ស្តសថីានទាំនួលខុសរតូវក្លើោរផលិតអាហារ ោរក្រជើសក្រ ើស ោរក្រៀបចាំ 
ោរប្ែទាំ ោរចិញ្ច ឹមកូន នងិជាគនលឹោះវនសនថិសុខក្សផៀងសរាបរ់គួាររបស់ពួកក្គ។ ក្ៅកបុងឆ្ប ាំ២០០៩ ស្តសថីាន
៥១% វនកាល ាំងោរងារបឋមកបុងវស័ិយកសិកមមសរាបច់ិញ្ច ឹមជីវតិក្ៅកបុងរបក្ទសកមពុជា23។ ស្តសថីបានចូលរមួោនប់្ត
ខ្ល ាំងក្ឡើងក្ៅកបុងប្ខសរចវាកផ់លិតកមមកសិកមមសរាបព់ាណិ្ជជកមម ជាចាំណុ្ចកណាថ លក្ៅកបុងទីផារលកដុ់ាំនិងរាយវន
ផលិតផលកសិកមម និងក្ៅកបុងោរក្ធវើកសិ-ធុរកិចច។ ពួកក្គជាអបករបមូលទិញឬពាណិ្ជជករ ក្ហើយជាអបកលករ់ាយដ៏
សាំខ្ន ់ ក្ៅកបុងទផីារក្ៅថាប កម់ូលដ្ឋឌ ន ក្ខតថ និងថាប កជ់ាតិ។ ក្លើសពីក្នោះ ស្តសថីជាក្រចើនជាាច ស់ឬជាវដគូយ៉ា ងសកមម
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កបុងោរផាតផ់ាងផ់លិតផលកសិ-ពាណិ្ជជកមម ទាំនកទ់ាំនងក្ដ្ឋយផ្លធ ល់ជាមយួអតិែិជន ផថល់ពត័ា៌ន និងចាំក្ណ្ោះដឹងក្លើ
ោរក្របើរបាស់ធាតុចូល ជី និងថាប ាំសាល បស់តវលអិត។ 

និនាន ក្ខរលមី ឱក្ខស និងហានិភយ័ 

ប្ផបកក្នោះបងាា ញពបីញ្ហា បរបិទសាំខ្ន់ៗ មយួចាំនួន ប្ដលបចចុបផនបានផលប៉ាោះពាល់ក្លើស្តសថី និងបុរសកបុងវស័ិយ
កសិកមមប្ដលចាំបាចរ់តូវពិចរណា និងក្ដ្ឋោះរាយកបុងរយៈក្ពលរបាាំឆ្ប ាំខ្ងមុខ។ ោរផ្លល ស់បថូរ និងនិនប ោរទាំងក្នោះ
បងាា ញពីឱ្ោស ប៉ាុប្នថកប៏ងកឱ្យានបញ្ហា របឈមសាំខ្ន់ៗ  និងភាពមនិចាស់លាស់កបុងោរក្ដ្ឋោះរាយបញ្ហា ក្យនឌរ័
កបុងវស័ិយក្នោះផងប្ដរ។ 

ផលប៉ះពាលន់នក្ខរររីរាលដាលជងំឺរវូដី្-១៩ 

ជាំងឺកូវដី-១៩ កាំពុងរកីរាលដ្ឋលពាសក្ពញពិភពក្លាក រមួទាំងរបក្ទសកមពុជា បានជោះឥទនិពលអវជិជានដល់
កសិករ ជាពិក្សសកសិករខ្ប តតូច រមួទាំងស្តសថីផងប្ដរ ។ វាោតប់នទយរបាកច់ាំណូ្ល បញ្ហា របឈមទផីារ និងោរ
ចាំណាយោនប់្តខពស់24។ ោរចាំណាយកបុងោររស់ក្ៅានករមតិខពស់ បានក្ធវើឱ្យានភាពតានតឹងជាកល់ាកស់រាប់
ស្តសថី ប្ដលានោរទទួលខុសរតូវជាចមផង កបុងោរបាំក្ពញតរមូវោររគួារ។ ក្សដឌកិចចកបុងករមតិទូលាំទូលាយ បនថរង
ផលប៉ាោះពាល់យ៉ា ងធៃនធ់ៃរ ប៉ាុប្នថកសិកមមទទួលបាននូវអតទរបក្យជនម៍យួចាំននួ រមួបញ្ចូ លទាំងោរបក្ងកើនោរផថល់របាក់
កមចដីល់  វស័ិយកសិកមម នងិោរប្កវចបផលិតផលកសិកមម ប្ដលានសនធុោះក្ឆ្ព ោះក្ៅរកពិពិធកមមក្សដឌកិចច25។ 

ោររកីរាលដ្ឋលជាំងឺកូវដី-១៩ (COVID-19) បានជាំរញុឱ្យោនប់្តានវសិមភាពក្យនឌរ័26។ ផលប៉ាោះពាល់
មនិសាារតក្លើស្តសថី និងកុារ ី រតូវបានកតរ់តាយ៉ា ងលអ រមួទាំងោរក្កើនក្ឡើងភាពមនិចាស់លាស់វនោរងារ ហានិភយ័
វនអាំក្ពើហិងាោនប់្តធៃនធ់ៃរ ោររ ាំក្លាភបាំពាន ោរក្កងរបវញ័្ច និងបក្ងកើនោរងារប្ែទាំយ៉ា ងខ្ល ាំង។ កសិករជាស្តសថីខ្ប ត
តូចានលទនភាពតិចតួចកបុងោរទទួលបាននូវធនធានផលិតភាព ក្សវាកមម បក្ចចកវទិា ទីផារ និងក្ដើមទុនវនិិក្យគ 
ក្ហើយរតូវរបឈមមុខនឹងជាំងឺកូវដី ប្ដលក្ធវើឱ្យពួកក្គោនប់្តងាយរងក្រោោះកបុងោរបាតប់ងរ់បាកច់ាំណូ្ល27។ ជាំងឺរាត
តាតកប៏ានបក្ងកើនភាពងាយរងក្រោោះដល់ស្តសថី ទកទ់ងនឹងបប្រមបរមួលអាោសធាតុផងប្ដរ។ ស្តសថីសទិតកបុងោរលាំបាក
រចួក្ៅក្ហើយទកទ់ងនឹងក្រោោះមហនថរាយអាោសធាតុ ប្ដលជោះឥទនពិលអវជិជានក្ៅក្លើទីជរមក ផលិតកមមកសិកមម 
ោររកាទុកក្សផៀងអាហារ និងលទនភាពទទួលបានរោបពូ់ជ ប្ដលក្ធវើឱ្យភាពងាយរងក្រោោះោនប់្តធៃនធ់ៃរ28។ ក្ៅ
ក្ពលប្ដលជាំងរឺាតតាតបានធូររាលនងិោររតឹបនថឹងក្ៅតាមរពាំប្ដន ោរក្ធវើចាំណាករសុកអាចក្កើនក្ឡើង ប៉ាុប្នថស្តសថីាន 
ឱ្ោសក្ធវើចាំណាករសុកបានតចិតចួ។ ោរក្ធវើចាំណាករសុកបានបងកោរលាំបាកដល់ស្តសថីជាអបករគបរ់គងរគាួរក្ៅជនបទ
ានោរក្កើនក្ឡើង រពមទាំងបប្នទមបនធុកោរងារដល់ស្តសថី ប្ដលជាលទនផលក្ទៀតផង ។ 

បនធ បព់ីជាំងឺរាតតាតកូវដីបានធូររាល វស័ិយកសិកមមនឹងក្ដើរតួនទយី៉ា ងសាំខ្ន ់ កបុងោរក្ធវើឱ្យរបក្សើរ
ក្ឡើងវញិ រមួទាំងោរធាននូវភាពធនន់ងឹក្សដឌកិចច និងសនថិសុខក្សផៀង ប៉ាុប្នថវាានារៈសាំខ្នណ់ាស់កបុងោរធាន
ថាស្តសថីចូលរមួចាំប្ណ្កក្សមើោប  ក្ៅកបុងដាំក្ណ្ើ រោរក្ធវើឱ្យរបក្សើរក្ឡើងវញិ និងវស័ិយប្ដលកាំពុងដាំក្ណ្ើ រោរក្ៅមុខ។  
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ក្បើោម នោររបឹងប្របងយកចិតថទុកដ្ឋកក់្ផ្លថ តក្លើោរងារក្នោះក្ទ ភាពក្ជាគជយ័ក្ឆ្ព ោះក្ៅរកសមភាពក្យនឌរ័ 
មនិងាយនឹងទទួលបានក្ទ ក្ហើយអាចនឹងានោរធាល កចុ់ោះមកវញិ។ ផលប៉ាោះពាល់វនោរឆលងរាលដ្ឋលវនជាំងឺកូវដី-១៩ 
ក្លើស្តសថី បានបងាា ញដល់ពិភពក្លាកអាំពីវសិមភាពក្យនឌរ័ រពមទាំងបក្ងកើតឱ្ោសសរាបរ់ាជរដ្ឋឌ ភបិាល និងអបកផថល់
ជាំនួយ កបុងោរក្ធវើោររមួោប ក្ដើមផអីនុវតថយុទនាស្តសថប្ដលានរាប ់ និងយុទនាស្តសថែមី និងោរក្បថជាញ ចិតថជាមយួនងឹ
ភាពបនធ នប់្ដលរតូវោរ ក្ដើមផបីនថដាំក្ណ្ើ រោរក្ៅមុខ។ ក្ទោះជាយ៉ា ងណាកក៏្ដ្ឋយ កបុងរយៈក្ពលខលី ធនធានែវោិដ៏
សននឹកសនន បរ់តូវបានក្របើរបាស់សរាបក់្ដ្ឋោះរាយជាំងឺរាតតាត ក្ហើយស្តសថីបនថខវោះសាំក្ឡងកបុងោរសក្រមចចិតថប្ដល
ទកទ់ងក្ដ្ឋយផ្លធ ល់ ឬក្ដ្ឋយរបក្យលក្ៅនឹងជាំងរឺាតក្នោះ និងក្ៅរគបវ់ស័ិយវនក្ោលនក្យបាយនិងោរអនុវតថ។ 

ក្ខរថ្ព្បព្បួលអាក្ខសធាតុ 

កមពុជាជាបច់ាំណាតថ់ាប កទ់ី១៥ ក្លើសនធសសនហ៍ានភិយ័អាោសធាតុសកលក្លាក ទាំងទឹកជាំនន ់ ប្ដលជា
ក្រោោះមហនថរាយដា៏ហាវបាំផុតសរាបរ់បជាជនកមពុជា និងក្រោោះរាាំងសៃួតោនប់្តខ្ល ាំងក្ឡើង ។ ក្រោោះរាាំងសៃួតឆ្ប ាំ 
២០១៦ គឺអារកកប់ាំផុតកបុងរយៈក្ពលជាក្រចើនទសវតសរ ៍29។ ប្ផអកក្លើោរវភិាគរបស់គណ្ៈកាម ធិោរជាតិរគបរ់គង
ក្រោោះមហនថរាយ អរតាក្រោោះមហនថរាយបានក្កើនក្ឡើងជាលាំដ្ឋបព់ីឆ្ប ាំ១៩៩៥ ដល់ឆ្ប ាំ២០១៩ រមួទាំងោរក្កើនក្ឡើង
គួរឱ្យកតស់ាា ល់វនចាំនួនក្រោោះមហនថរាយកបុងឆ្ប ាំ ២០១៣ ប្ដលឈ្លនដល់ ១៨៣៦ ករណី្ក្ៅឆ្ប ាំក្នោះ30។ ោរប្រប
របួលអាោសធាតុរតូវបានក្គគិតថាជាកតាថ មយួកបុងោរោតប់នទយទិនបផលកសិកមម កបុងរយៈក្ពលមយួទសវតសរក៍នលង
មកក្នោះក្ដ្ឋយារប្តក្រោោះមហនថរាយក្កើនក្ឡើង31។ 

ោរប្របរបួលអាោសធាតុានផលប៉ាោះពាល់ដល់ស្តសថី បុរស និងជនងាយរងក្រោោះតាមរបូភាពក្ផសងៗោប  ប្ដល
ជាក្ហតុក្ធវើឱ្យានវសិមភាពក្យនឌរ័ោនប់្តក្កើនក្ឡើង  ប្ដលបញ្ហា ទាំងក្នោះទមទរ ឱ្យានោរយកចិតថទុកដ្ឋក ់
ក្ដើមផកី្ឆលើយតបក្ៅនឹងវសិមភាពក្យនឌរ័និងបញ្ហា ក្ផសងរបស់ស្តសថីនិងបុរសកបុងោរប្របរបួលអាោសធាតុ ពាកព់ន័ននឹង
ោរធានសនថិសុខក្សផៀង ជីវភាពរស់ក្ៅ ោរទបទ់ល់នឹងក្រោោះថាប កន់ិងហានិភយ័។ ស្តសថីមនិានលទនភាពដូចោប នងឹ
បុរស កបុងោរទទួលបាននូវធនធានហិរញ្ដ វតទុ ដធីលី ធនធានធមមជាត ិ និងបក្ចចកវជិាជ វនោរប្របរបួលអាោសធាតុ ោរ
អបរ់ ាំ និងក្សវាកមមអភវិឌណនក៍្ផសងៗក្ទៀត ចាំបាចស់រាបោ់រសរមបខលួនក្ៅនឹងោរប្របរបួលអាោសធាតុរបកបក្ដ្ឋយ
របសិទនភាពកបុងវស័ិយកសិកមម ។ សនធសសនភ៍ាពធនរ់បស់កមពុជា បានរកក្ឃើញថាស្តសថីងាយរបឈមនឹងក្រោោះមហនថរាយ 
ានចាំនួនក្រចើនដងជាងបុរស ក្ដ្ឋយារស្តសថីានរបភពចាំណូ្លមនិសទិតក្សទរនិងមនិក្ទៀងទត ់ក្ហើយស្តសថីមនិសូវាន
លទនភាពទទួលបានោរោាំរទជារចនសមពន័នសរាបក់ិចចោរពារក្រោោះធមមជាតិ ានលទនភាពតិចជាងកបុងោរទទួលបាន
នូវជរមក ឬទីកប្នលងសុវតទិភាព ោរទទួលបាននូវពត័ា៌នជាមុនអាំពីក្រោោះធមមជាតិ លាំក្ៅដ្ឋឌ នមនិសមរមយ និងមនិសូវ
ានបណាថ ញសុវតទិភាពសងាម32។  

ជាងក្នោះក្ៅក្ទៀត ទាំនួលខុសរតូវរបស់ស្តសថីកបុងោរចតប់្ចងធនធានរគួារ ក្ធវើឱ្យពកួក្គចូលរមួចាំប្ណ្កកបុង
យុទនាស្តសថចិញ្ច ឹមជីវតិបានយ៉ា ងលអ សរមបខលួនក្ៅនឹងោរផ្លល ស់បថូរបរាិទ ន។ ក្ទោះយ៉ា ងណាកក៏្ដ្ឋយ ោរខវោះខ្ត
ពត័ា៌ន និងោរទទួលបានដាំក្ណ្ើ រោរក្រៀបចាំប្ផនោរ និងោតពវកចិចប្ែទាំ កាំណ្តស់មតទភាពរបស់ពកួក្គកបុងោររមួ
ចាំប្ណ្កកបុងយុទនាស្តសថក្នោះ33។ 

                                                      
29
 Tanyag and True, 2018 

30
 UN Women and CDRI 

31
 ibid 

32
 ibid 

33
 Tanyag and True, 2018 



7 

 

ោរបក្ងកើនោរទទួលាា ល់នូវភាពបនធ នវ់នោរក្ដ្ឋោះរាយបញ្ហា ប្របរបួលអាោសធាតុ និងទាំនកទ់ាំនងរវាង
បញ្ហា ក្យនឌរ័ និងអាោសធាតុ បក្ងកើតឱ្ោសសោថ នុពល ក្ដើមផជីោះឥទនិពលដល់ោរផ្លល ស់បថូរ និងផថល់សិទនិអាំណាច
ដល់ស្តសថីោនប់្តក្រចើនកបុងោរក្ដើរតួនទីជាអបកដឹកនាំកបុងវស័ិយកសិកមម និងឧសាហកមមវបតង សហរគនិ ឬអបក
ជាំនញប្ផបកឧសាហកមម។ ក្ៅកបុងបរបិទក្នោះ រកសួងកិចចោរនរ ីបានកាំណ្តយ់កោរបននូរបនទយោរប្របរបួលអាោស
ធាតុ និងកាំក្ណ្ើ នវបតង ថាជាយុទនាស្តសថមយួ សរាបោ់រពរងឹងអាំណាចក្សដឌកិចចរបស់ស្តសថី។ 

ស្រសតនីងិក្ខរទទលួបាននវូឧបររណ៍្ និងបនចេរវិទាឌជីីលល 

ោរបងាា ញបក្ចចកវទិា និងយនថោរក្ដើមផកី្លើកកមពស់ផលិតភាព គឺជាទិដឌភាពដស៏ាំខ្នស់រាបជ់ាំរុញទាំក្នើបកមម
កសិកមមកមពុជា។ ក្ទោះជាយ៉ា ងណាកថ ីយនថោរ នងិោរដ្ឋកឱ់្យក្របើរបាស់បក្ចចកវទិាែម ីានឥទនិពលក្លើកសិករជាបុរស 
និងស្តសថីខុសៗោប ។ ោរក្របើរបាស់ក្រគឿងយនថ អាចបក្ងកើនផលិតកមម ោតប់នទយបនធុកោរងារ និងោរលាំបាកមយួចាំនួន
របស់កសិករជាស្តសថី។ ក្ៅកមពុជា ានកចិចខិតខាំរបឹងប្របងតិចតចួ កាំពុងរតូវបានក្ធវើក្ឡើង ក្ដើមផធីានថាស្តសថីានលទន
ភាពក្សមើោប នឹងបុរស កបុងោរក្របើរបាស់ក្រគឿងយនថ ឬោរបណ្ថុ ោះបណាថ លអាំពីោរក្របើរបាស់បក្ចចកវទិាកសិកមមែម ី ជា
ពិក្សសក្រគឿងា៉ា សីុន។ ជាទូក្ៅោរងាររបមូលផល និងក្រោយក្ពលរបមូលផល ភាគក្រចើនក្ធវើក្ឡើងក្ដ្ឋយស្តសថី 
បចចុបផនបោរងារទាំងក្នោះរតូវបានក្ធវើក្ឡើងក្ដ្ឋយា៉ា សីុនប្ដលក្របើរបាស់ក្ដ្ឋយបុរស។ ក្រគឿងា៉ា សីុនអាចជោះឥទនពិល
ក្ដ្ឋយអក្ចតន ជាពិក្សសក្លើស្តសថីោម នដីនិងកមមករជាស្តសថី។ ភាពលាំក្អៀងកបុងសងាមប្ដលភាជ បក់្រគឿងយនថជាមយួបុរស 
រតឹតផតិោរក្របើរបាស់របស់ស្តសថីកបុងោរក្ធវើឱ្យរបក្សើរក្ឡើងនូវោរក្របើបក្ចចកវទិា34។ 

ោររតឹបនថឹងក្លើោរក្ធវើដាំក្ណ្ើ រកបុងអាំឡុងក្ពលោររកីរាលជាំងឺរាតតាតCOVID-19 បានរមួចាំប្ណ្កយ៉ា ងឆ្ប់
រហ័សវនោរក្របើរបាស់ឌីជីែលក្ៅកបុងអាជីវកមម រមួទាំងកបុងវស័ិយកសិកមម និងប្ខសរចវា៉ា កត់វមលកសិកមម។ បចចុបផនបក្នោះ 
ស្តសថីរតូវបានក្គរ ាំពឹងថានឹងទទលួយកោរងារជាអាទិភាពដូចជា ោរប្ែទាំ និងោរងារផធោះភាគក្រចើន ក្ដើមផទីទួលបាន
អតទរបក្យជនជ៍ាសោថ នុពលពីោរផ្លល ស់បថូរក្ៅជាឌីជីែល ក្រពាោះវាអាចអនុញ្ហដ តឱ្យពកួោតក់្ធវើោរពីផធោះ ស្តសថីរបឈម
មុខនឹងគាល តក្យនឌរ័កបុងោរទទួលបានបក្ចចកវទិា នងិោរបណ្ថុ ោះបណាថ លប្បបក្នោះសរាបអ់ភវិឌណជាំនញចាំបាច។់ 

ចំណារព្សុរ 

ោរក្ធវើចាំណាករសុកប៉ាោះពាល់ដល់កាល ាំងពលកមម ប៉ាុប្នថវាជយួ បក្ងកើនរបាកច់ាំណូ្លរបស់រគួារក្ៅតាមជនបទ
ជាក្រចើនតាមរយៈរបាកប់ក្ញ្ដ ើពីកមមករចាំណាករសុកក្ៅឱ្យរគួារ ប្តវាកគ៏ាំរាមកាំប្ហងយ៉ា ងខ្ល ាំងក្ៅក្លើកាល ាំងពលកមម
កសិកមមប្ដលាន។ ស្តសថី ៣៥,៧ ភាគរយ ក្រចើនជាងបុរស ៣២,៤ភាគរយ ក្ធវើចាំណាករសុកពីជនបទក្ៅទីរកងុ។ 
ក្សធើរប្តពាកក់ណាថ លវនជនចាំណាករសុក ានអាយុចក្នល ោះពី ២០ ក្ៅ ៣៩ ឆ្ប ាំ ទាំងបុរសនិងស្តសថី ក្ហើយ ៩០ភាគរយ
ានអាយុព១ី៥ ក្ៅ៦៤ឆ្ប ាំ។ ោរក្ធវើចាំណាករសុកពីជនបទក្ៅទីរកុង ានទាំហាំធាំជាងពីទីរកុងក្ៅទីរកុង។ ោរវភិាគក្យ
នឌរ័របស់ធនោរអភវិឌណនអ៍ាសីុ(ADB) ឆ្ប ាំ២០១៨ បានរកក្ឃើញថា ោរក្ធវើចាំណាករសុកដ្ឋកប់នធុកោនប់្តក្រចើនក្លើ
ស្តសថីវយ័ចាំណាស់ក្ៅកបុងសហគមនជ៍នបទ កបុងោរក្មើលប្ែកូនក្ៅ និងទទួលបនធុកទាំងោរងារប្ដលមនិានកវរម 
និងោរងារានកវរមផងប្ដរ35។ 

ោរក្ធវើចាំណាករសុកានឥទនពិលខ្ល ាំងក្លើតួនទីក្យនឌរ័ និងោរប្បងប្ចកោរងារតាមទីជនបទក្ៅកមពុជា។ 
ចាំណុ្ចក្នោះានផលប៉ាោះពាល់ដល់ោរចូលរមួរបស់ស្តសថី ក្ៅកបុងប្ខសរចវា៉ា កត់វមលកសិកមម។ កតាថ សាំខ្នប់្ដលរមួចាំប្ណ្ក
ដល់ោរផ្លល ស់បថូរក្នោះគឺោរបក្ងកើនោរក្ធវើចាំណាករសុករបស់នរ ី និងបុរសវយ័ក្កមងក្ៅោនក់្រាងចរកោតក់្ដរ ោរងារ
                                                      
34
 Forthcoming CAVAC study on Gender and Mechanisation 

35
 ibid 
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សាំណ្ង ់ ឧសាហកមមក្សវាកមម និងក្ផសងៗក្ទៀត។ ភាពរកីរក របាកច់ាំណូ្លមនិរគបរ់ោនព់ីសកមមភាពក្ធវើប្រសចាំោរ 
និងបាំណុ្ល គឺជាក្ហតុផលដស៏ាំខ្នប់្ដលក្ធវើឱ្យរគួារជនបទសក្រមចចិតថក្ធវើចាំណាករសុក ឬបញ្ជូ នសាជិករគាួរ
ក្ៅក្ធវើោរជាំនួស។ រគាួរក្ៅជនបទជាក្រចើន ានប្តមនុសសវយ័ចាំណាស់និងកុារ ក្ៅក្ពលប្ដលបុរសក្ធវើចាំណាករសុក 
ចកក្ចលស្តសថី និងកុារ។  

ោរក្ធវើចាំណាករសុករបស់បុរស ផថល់ឱ្ោសែមីសរាបស់្តសថី ដូចជាោរក្ធវើឱ្យស្តសថីោល យជាអបករគបរ់គងកសិដ្ឋឌ ន 
ទទួលបានោររគបរ់គងោនប់្តខ្ល ាំងក្លើធនធានរគាួរ និងោរប្កលមអាទ នភាពក្សដឌកិចចសងាម។ ោរក្ធវើចាំណាក
រសុកកអ៏ាចបក្ងកើនតរមូវោរ និងឱ្ោសក្ដើមផបីក្ងកើតក្សវាកមម ដូចជាក្សវាក្ផធររបាក ់ ជក្រមើសប្ែទាំកុារក្ៅតាមភូម ិ
និងោរអភវិឌណអាជីវកមមកបុងវស័ិយកសិកមមសរាបស់្តសថីជនបទវយ័ក្កមង ។ 

ក្ខរនមើលនឃើញ ក្ខរទទលួសាគ ល ់និងតនួាទីរបសស់្រសតរីនងុក្ខរសនព្មចចតិតរនងុវិសយ័រសរិមម  

ស្តសថីក្ដើរតួនទីយ៉ា ងសាំខ្នក់បុងវស័ិយកសិកមម និងកសិពាណិ្ជជកមម ប៉ាុប្នថសាំក្ឡង និងតាំណាងរបស់ពកួោត់
កបុងករមតិសហគមនជ៍នបទក្ៅានករមតិ36។ ទិនបនយ័វទិាាទ នជាតិសទិត ិបានបងាា ញថា សរាបស់ាជិករគួារ
ប្ដលានអាយុចបព់ ី១៥ ឆ្ប ាំក្ឡើងក្ៅ ៦១ ភាគរយវនស្តសថី និង ៦៣ ភាគរយវនបុរសបានរាយោរណ៍្ថា បានចូល
រមួកបុងោរសក្រមចចិតថ រមួទាំងោរសក្រមចចិតថទកទ់ងនឹងោរដ្ឋាំដុោះដាំណាាំនិងោរចញិ្ច ឹមសតវ37។ ក្ទោះយ៉ា ងណាក៏
ក្ដ្ឋយ សាំក្ឡងរបស់ស្តសថីក្ៅក្រៅរគួារក្ៅកបុងោរសក្រមចចិតថក្ៅានករមតិ ឧទហរណ៍្ ស្តសថីមនិសូវបានចូលរមួ
ក្វទិោកសិកមមជាតិកមពុជា នងិអបកប្ដលចូលរមួ ករមានក្យបល់ណាស់38។ ោរវភិាគក្ដ្ឋយអងាោរសហរបជាជាតិ
ក្ដើមផសី្តសថី (UN Women) បងាា ញថាតាំណាងស្តសថីក្ៅកបុងវស័ិយាធារណ្ៈ ក្ៅានករមតិទប គាំនតិនិងកងវល់របស់
ពួកោត ់ មនិសូវបានយកចតិថទុកដ្ឋក ់ ក្ហើយសាំក្ឡងរបស់ស្តសថីកបុងោររគបរ់គងបរាិទ ននិងធនធានធមមជាត ិករមរតូវ
បានក្គពិចរណាកបុងដាំក្ណ្ើ រោរក្ធវើោរសក្រមចចិតថ។ កតាថ ចាំបងប្ដលក្ធវើឱ្យស្តសថីមនិសូវបានចូលរមួគឺ៖ បទដ្ឋឌ ន និង
របវពណី្ ករមតិវនោរអបរ់ ាំទប អនការភាព ករមតិវនភាពរកីរក និងបនធុកោរងារកបុងរគួារោនប់្តក្រចើន ប្ដលប្ផបក
នីមយួៗកាំណ្តល់ទនភាពទទលួបានពត័ា៌ន ធនធាន នងិោរអបរ់ ាំរបស់ស្តសថី39។ ានភស័ថុតាងដគ៏ួរឱ្យចបអ់ារមមណ៍្ 
ប្ដលបងាា ញថាស្តសថីកមពុជាក្ៅតាមជនបទ ចូលរមួនងិដឹកនាំកិចចោរសហគមន4៍0 ក្ទោះបជីាបទដ្ឋឌ នក្យនឌរ័មនិក្លើក
ទឹកចិតថចាំណុ្ចក្នោះកក៏្ដ្ឋយ។ កបុងរយៈក្ពលប៉ាុនម នឆ្ប ាំចុងក្រោយក្នោះ ោររមួចាំប្ណ្ករបស់ស្តសថីក្ៅកបុងរគួារ នងិផល
ប៉ាោះពាល់វនបនធុកោរងាររគួារមកក្លើស្តសថីកាំពុងរតូវបានទទួលាា ល់ោនប់្តខ្ល ាំងក្ឡើង ផថល់ឱ្ោសសរាបោ់រតស ូ
មតិ នងិកមមវធិបីប្នទមក្ទៀត ក្ដើមផបីក្ងកើនោលានុវតថភាព និងអតទរបក្យជនស៍រាបស់្តសថីក្ៅតាមជនបទ។ ោរក្លើក
កមពស់សាំក្ឡងរបស់ស្តសថីកបុងោរសក្រមចចិតថ ក្ៅប្តជាអាទិភាពសរាបរ់កសួង ក្ៅកបុងក្ោលនក្យបាយ និងរកបខណ័្ឍ
យុទនាស្តសថបស្តញ្ហជ បក្យនឌរ័ កបុងវស័ិយកសិកមម ។ 

ស្រសតនីៅរនងុក្ខរនធវើរសរិមម និងននសាទរមួោន  

សហគមនក៍សិកមម នងិរកុមកសិកមមក្ផសងក្ទៀត ដូចជារកមុអបកផលិត ានារៈសាំខ្នក់បុងោរក្លើកកមពស់
ោររមួចាំប្ណ្ករបស់ស្តសថី កបុងោរចូលរមួនិងទទួលបានអតទរបក្យជន ៍ ពីសកមមភាពកបុងប្ខសរចវា៉ា កត់វមលកសិកមម។ កបុង
ឆ្ប ាំ ២០១៨ ានសហគមនក៍សិកមមចាំនួន ១១១៦ ក្ៅទូទាំងរបក្ទស ប្ដលានភាគហ ុនសរបុចាំនួន ១៣០ ០៥៩ 
                                                      
36
 OECD, 2021 

37
 NIS,2019 

38
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39
 UN Women and CDRI, 2021 

40
 Tanyag and True, 2018; Oxfam, 2012 
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ស្តសថី៦២ ភាគរយ (MAFF, ២០១៩)។ ក្ៅឆ្ប ាំ២០១៨ សហគមនក៍្នាទានចាំននួ ៥១៦  កបុងក្នោះ៤៧៥ ជាសហគមន៍
ទឹកាប និង ៤១ ជាសហគមនទ៍ឹកវរប ប្ដលានសាជកិសរបុចាំនួន៣៣២ ១៦៨នក ់ស្តសថី៣៥ ភាគរយ។  

សហគមនក៍សិកមម និងរកុមអបកផលិតទទួលបានោរោាំរទ និងអនថរាគមនរ៍បក្ភទក្ផសងៗោប ពីរកសួង វដគូ
អភវិឌណន ៍អងាោរ និងកមមវធិអីភវិឌណនក៍សិកមមនន ក្ដើមផកី្លើកកមពស់អាជីវកមមកសិកមម រមួាន៖ ោរអភវិឌណជាំនញ
កសិកមម ោរក្លើកកមពស់ោរក្ធវើសួនដាំណាាំសរាបរ់គួាររកីរក ោរសរមបសរមួលសកមមភាពអាជីវកមមរមួោប តាមរយៈ
ោរក្ធវើផលិតកមមកសិកមមតាមកិចចសនា។ អនថរាគមនក៍្ដ្ឋយវដគូននក្ដើមផកី្លើកកមពស់ក្យនឌរ័ ជាពិក្សសោរបក្ងកើន
ចាំនួនស្តសថីកបុងតួនទីជាអបកដឹកនាំ ក្ផ្លថ តក្លើោរកាងសមតទភាព និងោរបក្ងកើតប្ផនោរអាជីវកមមជាក្ដើម។ វដគូក្ផសង
ក្ទៀតក្រជើសក្រ ើសសហគមនក៍សិកមមជារកុមក្ោលក្ៅ របសិនក្បើពួកក្គបាំក្ពញតាមលកាណ្ៈវនិិចឆយ័ក្យនឌរ័របស់ពកួ
ោត ់ ដូចជាសហគមនក៍សិកមមដឹកនាំក្ដ្ឋយស្តសថី ឬានសាជិកភាគក្រចើនជាស្តសថី។ ោរសិកាែមីមយួបានរកក្ឃើញថា 
ស្តសថីានលទនភាពក្របើរបាស់ក្រគឿងយនថតាមរយៈសាជិកភាពសហគមនក៍សិកមម ជាងកសិករជាបុគាលាប ក់ៗ 41។ 

តំណាងស្រសតនីៅរនងុរដ្ឋបាលរសរិមម 

កបុងឆ្ប ាំ២០២០ រកសួងកសិកមម រោុា របាញ់និងក្នាទ ានមស្តនថីរាជោរសរបុចាំនួន ៥.៨៥០នក ់ ស្តសថី 
២៤.២៧% កបុងក្នោះស្តសថីក្ៅថាប កក់ណាថ ល ២៨,២១% និងក្ៅតាមក្ខតថាន ២០,៣៤%។ ក្ៅទូទាំងអនុវស័ិយក្ផសងៗ
ោប  ស្តសថីាន ២៣,៥៥% វនមស្តនថីរាជោរក្ធវើោរកបុងវស័ិយវរពក្ឈើ ២៩,៨៣% ផលិតកមមសតវ ៣១,២៥ % ក្ៅស ូ 
និង វស័ិយជលផល ២៣,១៧% ។ ស្តសថីាន ៣៥,២៤% វនមស្តនថីក្សវាផសពវផាយកសិកមម។ តាំណាងស្តសថីក្ៅកបុងមខុ
តាំប្ណ្ងក្ធវើោរសក្រមចចិតថក្ៅរកសួង  ានករមតិទបជារបវតថិាស្តសថសរាបរ់គបអ់នុវស័ិយ។ 

លទធភាពរបសស់្រសតរីនងុក្ខរទទលួបាននសវារមមផសពវផាយរសរិមម នងិក្ខរបណ្តុ ះបណាត ល 

ក្សវាផសពវផាយកសិកមមសាំក្ៅក្លើោរផថល់ពត័ា៌ន ដាំបនូម ន ោរបណ្ថុ ោះបណាថ ល និងចាំក្ណ្ោះដងឹទកទ់ងនឹង
កសិកមម ជលផល ឬផលិតកមមសតវ ក្ៅស ូ ោរប្កវចប និងទីផារ។ ក្សវាផសពវផាយកសិកមមក្កើតក្ឡើងក្ៅកបុងបរបិទ
សងាម-វបផធម៌ជាក់លាក់មួយ ក្ហើយរបសិទនភាពវនក្សវាកមមទាំងក្នោះទទួលបានឥទនិពលពីលកាខណ្ឍ សងាម និង
សោឋ នុពលនក្យបាយសងាម ប្ដលបក្ងកើតទាំនក់ទាំនងក្យនឌ័រ។ វសិមភាពក្យនឌ័រកបុងោរទទួលបានក្សវា
ផសពវផាយកសិកមម និងជាំនយួកបុងរបក្ទសកមពុជា គឺជាបញ្ហា របឈមរយៈក្ពលប្វង។ ក្ទោះបីជាានោរខិតខាំរបងឹ
ប្របងរបស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាលកបុងោរពរងីកក្សវាបប្នទមសរាបប់ុរស និងស្តសថីកក៏្ដ្ឋយ ក្សវាផសពវផាយកសិកមមក្ៅកបុង
របក្ទសកមពុជា ក្ៅប្តានអបកផសពវផាយភាគក្រចើនជាបុរស ប្ដលាននិនប ោរក្ផ្លថ តក្លើោរផថល់ក្សវាឱ្យបុរស។ 
ក្ទោះជាយ៉ា ងណាកក៏្ដ្ឋយ ក្សវាក្នោះានភាពរបក្សើរក្ឡើងកបុងរយៈក្ពលប៉ាុនម នឆ្ប ាំកនលងក្ៅែមីៗក្នោះ។ កបុងឆ្ប ាំ២០១៨ 
ភាប កង់ារផសពវផាយកសិកមមឃុាំានសរបុចាំនួន១ ២២០នក ់ រសី៤១ ភាគរយ នងិភាប កង់ារផសពវផាយកសិកមមភូម ិ   
៩ ២៧៦នក ់រសី៩ ភាគរយ (MAFF,២០១៩)។ កបុងឆ្ប ាំដប្ដល អបកផសពវផាយកសិកមមក្ខតថ រសុក ឃុាំ ភូម ិនិងកសិករ
ចាំនួន ២១ ៦២៧នក់ បានផថល់ោរបណ្ថុ ោះបណាថ ល កបុងក្នោះានស្តសថី  ៣១ ភាគរយ42។  ក្ដ្ឋយប្ឡក កបុងវស័ិយ
សុខភាពសតវ និងផលិតកមមសតវ ក្សវាផសពវផាយបក្ចចកក្ទស  ោរប្ែទាំ ោរោរពារ ពាកព់ន័ននឹងោរចិញ្ច ឹមសតវ 
រកសួងកា៏នភាប កង់ារសុខភាពសតវភូមរិបចាំោរតាមភូមចិាំនួន៩ ២៦២នកក់បុងក្នោះស្តសថី៧២២នក ់សហោរជាមយួ
ជាំនញក្ៅតាមបណាថ ក្ខតថ ។ 
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កតាថ របឈមប្ដលប៉ាោះពាល់ដល់សមតទភាពស្តសថីប្ខមរក្ៅជនបទ កបុងោរទទួលបានក្សវាផសពវផាយកសិកមម
បានរគបរ់ោនក់្ៅានករមតិ ដូចជាទីកប្នលងផថល់ក្សវាក្ៅឆ្ៃ យ ភាពមនិចាស់លាស់ចាំក្ពាោះករមតិអការកមម ក្ពលក្វលា 
កងវោះជក្រមើសប្ែទាំកុារ ទាំនលួខុសរតូវកបុងរគួារ ោរក្ធវើដាំក្ណ្ើ រឆ្ៃ យមនិបាន និងលកាណ្ៈសងាម-វបផធម។៌ បុរស
ប្ដលរតូវបានក្គចតទុ់កជាក្មរគួារ ក្រចើនប្តជាអបកទទលួពត័ា៌នែមីៗក្ដ្ឋយសវ័យរបវតថិ។ 

នយនឌ័រ នសវាហរិញ្ញវតថុ និងបណុំ្ល 

លទនភាពទទួលបានឥណ្ទនានារៈសាំខ្នស់រាបស់្តសថី និងបុរសកបុងវស័ិយកសិកមម មនិថាជាកសិករ ឬ
ជាសហរគិន (ឧទហរណ៍្ កសិករចូលរមួកបុងោរងារបប្នទមតវមលក្លើផលិតផលរបស់ពកួក្គ ឬអាជីវកមមក្ផសងក្ទៀតក្ៅ
កបុងប្ខសរចវាកត់វមលកសិកមម)។  ជាទូក្ៅ ស្តសថីានលទនភាពទទួលបានឥណ្ទនពាីទ បន័មរីកូហិរញ្ដ វតទុ (MFI) និង
របភពក្រៅផលូវោរក្ផសងក្ទៀត។ សាគមមរីកូហិរញ្ដ វតទុកមពុជា (CMA) រាយោរណ៍្ថា ៨០ភាគរយវនអតិែជិនរបស់
រគឹោះាទ នមរីកូហិរញ្ដ វតទុគឺជាស្តសថី43។ ក្ទោះយ៉ា ងណាកក៏្ដ្ឋយ របាកក់មចរីបស់រគឹោះាទ នមរីកូហិរញ្ដ វតទុទាំងក្នោះានទាំហាំ
តូចជាង និងអរតាោររបាកខ់ពស់ជាងធនោរពាណិ្ជជ។ ប៉ាុប្នថក្ៅប្តានស្តសថីនិងបុរសមយួចាំនួន ប្ដលសទិតកបុងាទ ន
ភាពក្សដឌកិចចសងាមពីករមតិមធយមនិងទប ក្ៅក្របើរបាស់ក្សវាហិរញ្ដ វតទុរបស់ាទ បន័មរីកូហិរញ្ដ វតទុ (MFI) ក្ដ្ឋយារ
ពួកក្គានោរយិល័យាខ្ក្ៅថាប កឃុ់ាំ ក្ហើយតរមូវោរកមច ីនិងនីតិវធិីរបស់ពកួក្គានលកាណ្ៈាមញ្ដ។ ោរសិកា
របស់ាជីវកមមហិរញ្ដ វតទុអនថរជាតិ (IFC) ែមីៗក្នោះបានបងាា ញថា ៩០ភាគរយវនសហរោសធុនតូច នងិមធយម ប្ដល
រគបរ់គងក្ដ្ឋយស្តសថីក្ៅកមពុជា ទទួលបានផលចាំក្ណ្ញោលពីឆ្ប ាំមុនៗ ប៉ាុប្នថានប្ត៣ ភាគរយវនសហរគនិស្តសថីប៉ាុក្ណាត ោះ
ប្ដលទទួលបានឥណ្ទនផលូវោរ។ 

ោរទទួលបានក្សវាហិរញ្ដ វតទុោនប់្តក្រចើនសរាបស់្តសថី អាចរមួចាំប្ណ្កជាក្រចើនដល់ោរពរងឹងអាំណាចប្ផបក
ក្សដឌកិចច។ តាមរយៈោរសនសាំ ឥណ្ទន ធានរា៉ា បរ់ង និងោរអបរ់ ាំហិរញ្ដ វតទុ ស្តសថីអាចប្កលមអសកមមភាពក្សដឌកិចច
របស់ពួកោត ់ បក្ងកើតនងិោរពាររទពយសមផតថិ ឈ្លនចូលទីផារ ក្ធវើពពិិធកមមសកមមភាពក្សដឌកិចច និងបក្ងកើនឯករាជយ
ភាពក្សដឌកិចច។ ក្ៅកមពុជា ក្ទោះបីជាក្សវាហិរញ្ដ វតទុានសោឋ នុពលជាក្រចើនក្ៅជនបទសរាបស់្តសថីកក៏្ដ្ឋយ កក៏្ៅ
ានវធិកី្រចើនក្ទៀតប្ដលរតូវអនុវតថ មុនក្ពលស្តសថីានលទនភាពទទួលបានក្សវាកមមទាំងក្នោះក្សមើៗោប  ឬទទួលបានអតទ
របក្យជនក៍្ពញក្លញ។ ោរសក្រមចបាននូវក្ោលក្ៅទាំងពីរក្នោះ មនិប្មនអារស័យប្តក្លើោរពរងីកក្សវាហិរញ្ដ វតទុ
ប៉ាុក្ណាត ោះក្ទ ប៉ាុប្នថរតូវានរបក្ភទក្សវាកមមហិរញ្ដ វតទុជាកល់ាក ់សរាបផ់ថល់ដល់ស្តសថីមកពីមជឈដ្ឋឌ ន និងបរបិទក្ផសងៗោប  
និងតាមរបក្ភទាទ បន័ឬកមមវធិីក្ផសងៗ។ 

កសិករជាស្តសថីប្តងប្តខចីធនធានឬទិញធាតុចូលនិងសាា រៈកសិកមមជាំពាកអ់បកផាតផ់ាង ់ (រោបពូ់ជ ថាប ាំសាល ប់
សតវលអិត ជីគមី ីា៉ា សីុនបូមទកឹ) ប្ដលបនធ បម់ករតូវបានគណ្នជាតវមលរបូិយវតទុ ក្ហើយសងបាំណុ្លទាំងក្នោះក្ៅឱ្យ
អបកផាតផ់ាងវ់ញិ កបុងអាំឡុងក្ពលរបមូលផល ឬក្ពលលកក់សិផលបានភាល ម។ ក្ទោះជាយ៉ា ងណាកក៏្ដ្ឋយ ទនិបផលទប 
ឬោរខូចខ្តដាំណាាំប្ដលបណាថ លមកពីក្រោោះធមមជាតិ អាចជាំរញុឱ្យស្តសថី ជាពិក្សសស្តសថីជាក្មរគួារ ោនប់្តាន
ាទ នភាពធៃនធ់ៃរទកទ់ងនងឹោរសងរបាកក់មចនីិងកងវោះក្សផៀងអាហារ។ បញ្ហា បាំណុ្លជាមយួអបកផាតផ់ាងធ់ាតុចូល 
អាចជោះឥទនិពលដល់សមតទភាពស្តសថីកបុងោរលកផ់លិតផលកបុងតវមលលអ ឬតាមរយៈសហគមនក៍សិកមម ឬោរក្ធវើ
កសិកមមតាមកិចចសនា។ 

កមពុជាបានទទួលាា ល់ពាីរៈសាំខ្នវ់នបរយិបន័បហិរញ្ដ វតទុសរាបស់្តសថី។ របក្ទសកមពុជាបានអាំពាវនវដល់
ាទ បន័ហិរញ្ដ វតទុទាំងអស់ ឱ្យពិចរណាពីក្ោលក្ៅអតិែិជន សរាបោ់រោាំរទប្ផបកហិរញ្ដ វតទុ ជាពិក្សសក្ផ្លថ តក្លើស្តសថី
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ប្ដលជាក្មរគួារ។ ក្ទោះបជីាានោរខិតខាំរបឹងប្របងទាំងក្នោះកក៏្ដ្ឋយ បរយិបន័បហិរញ្ដ វតទុសរាបស់្តសថី ក្ៅប្តជា
បញ្ហា របឈមក្ៅកបុងរបក្ទសកមពុជា ក្បើក្របៀបក្ធៀបក្ៅនឹងរបក្ទសមយួចាំនួនក្ៅអាសីុអាក្គបយ4៍4។ ជាោរពិត សហរគិន
ស្តសថីកមពុជាានប្តបីភាគរយប៉ាកុ្ណាត ោះ ប្ដលទទួលបានឥណ្ទនផលូវោរ។ ោរបា៉ា នា់ម នពតីរមូវោរឥណ្ទនរបស់
សហរគិនស្តសថីប្ដលមនិទនទ់ទួលបាន ានចាំនួន៤,២ពានល់ានដុលាល រ។ ស្តសថីភាគក្រចើនក្ៅកបុងរបក្ទស ក្របើរបាស់
ធនធានផ្លធ ល់ខលួន ក្ដើមផចីបក់្ផថើមអាជីវកមម ឬពឹងប្ផអកក្លើរបភពក្រៅផលូវោរ និងោរសនសាំក្ដើមផពីរងីកអាជីវកមមរបស់
ពួកក្គ។ ពួកក្គមនិានជក្រមើសក្ផសងក្ទៀតក្ទ ក្រពាោះស្តសថីមនិបានទទួលក្សវាពីធនោរ45។  

នយនឌ័រ នងិលទធភាពទទួលបានដ្ធីែ ី

រគួារកសិករប្ដលដឹកនាំក្ដ្ឋយបុរស ានសិទនិទទួលបានដីកសិកមម ក្រចើនជាងរគួារប្ដលានស្តសថីជា
ក្មរគួារ។ ោរាធ បសធង់មតិក្សដឌកិចចសងាមកមពុជាឆ្ប ាំ២០១៩ ដល់២០២០ បងាា ញថារបប្ហល ១២ភាគរយ 
(៤៤៨ពាន់ហិកតា) វនវផធដកីសិកមមសរបុ៣៣ ៨១៩ពានហិ់កតា ក្ៅកបុងរបក្ទសកមពុជា រតូវបានោនោ់បក់្ដ្ឋយស្តសថី
ជាក្មរគួារ ។ ភាពខុសប្បលកោប មយួក្ទៀតរវាងសិទនទិទលួបានដីសរាបប់ុរសជាក្មរគួារ និងស្តសថីក្ៅកបុងរបក្ទស
កមពុជា គចឺាំនួនកាលដីោនោ់ប។់ សទិតជិាតបិងាា ញថា៤៩% វនស្តសឋីជាក្មរគួារ ានដបី្តមយួកាល ខណ្ៈជាង
៦១% វនបុរសជាក្មរគួារ ានដកី្រចើនជាងមយួកាល46។ ក្ៅកបុងរបក្ទសកមពុជា រគាួរកសិករសរបុ៨៥% ាន
លទនភាពទទួលបានដ ីកសិកមម ជាមធយមកបុងមយួរគាួរចាំនួន១,៤ ហិកតា។ បុរស១,៤ លាននក ់ឬ៧៣% វនអបក
ោនោ់បដ់ទីាំងអស់ ចាំប្ណ្កស្តសថីោនោ់បដ់ីប្ត ០,៥ លាននក ់ ឬក្សមើ២៧% (សាារតវនអបកោនោ់បជ់ាបុរស 
២៦៨នក ់សរាបអ់បកោនោ់បជ់ាស្តសថី១០០នក)់47។ កបុងចាំក្ណាមរបជាជនប្ដលរបកបមុខរបរកសិកមមសរបុ ាន
តាំណាងស្តសថី៥១ភាគរយប្ដលជាាច ស់កមមសិទនិដកីសិកមម ប្ដលកបុងក្នោះស្តសថីានប្ត ៣០.២% ក្ធៀបនងឹ បុរសជាាច ស់
ដី ឬានសិទនកិ្ពញក្លញក្លើដីកសិកមម ានដល់ក្ៅ ៣៤,១%48 ។ 

កបុងចាំក្ណាមវផធដកីសិកមមរបាណ្ ២ លានហិកតា ក្របើរបាស់កបុងរដូវវសា ២៧៣ ពានហិ់កតារតូវបានក្របើ
របាស់ក្ដ្ឋយស្តសថីជាក្មរគួារនិង១ ៦៨២ ពានហិ់កតាក្របើរបាស់ក្ដ្ឋយបុរសជាក្មរគួារ ។ ក្ៅរដូវរបាាំងវផធដីកសិកមម
ប្ដលក្របើរបាស់ានចាំនួនតិចជាង ៣៦ ពានហិ់កតា ប្ដលក្របើរបាស់ក្ដ្ឋយស្តសថីជាក្មរគួារ និង៣៣៦ពានហិ់កតា
ក្របើរបាស់ក្ដ្ឋយបុរសជាក្មរគួារ។ របក្ភទដីទូក្ៅទីពីរ (ក្លើកប្លងប្តដីរដូវវសានិងរបាាំង) គឺសួនដាំណាាំ ប្ដល
ានវផធដី ៤៤២ពានហិ់កតា សរាបក់្មរគួារទាំងពីររក្ភទ (ស្តសថីនិងបុរស)49។  

បញ្ហា ក្យនឌរ័ក្ៅកបុងោរចុោះបញ្ជ ីដីធលីានលទនភាពទទួលបានពត័ា៌នអាំពីដាំក្ណ្ើ រោរចុោះបញ្ជ ីដីធលី ោរលាំបាក
សរាបស់្តសថីជាក្មរគួារកបុងោរទទួលបានឯការប្ដលបញ្ហជ កថ់ាពួកក្គក្ៅលីវ និងអតុលយភាពក្យនឌរ័ក្លើោររគប់
រគងនិងោរក្ធវើក្សចកថីសក្រមចចិតថ។ ស្តសថីអាចក្របើរបាស់ដីកសិកមមប្ដលជាកមមសិទនរបស់បុរសរបកបក្ដ្ឋយរបសិទនភាព 
និងផលិតភាពបាន ក្ទោះបជីាានឧបសគាចាំក្ពាោះសិទនោនោ់បដ់កីក៏្ដ្ឋយ ។ 

                                                      
44
 Women’s World Banking, 2015 

45
 Exploring the Opportunities for Women-owned SMEs in Cambodia, 2021, page 6 

46
 Cambodia Inter-Censal Agriculture Survey 2018 

47
 Cambodia Inter-Censal Agriculture Survey 2018 

48
 FOA Rural Livelihood Informaiton System data, 2009, courtesy of FAO 

49
 NIS, 2020, page 39 
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កបុងទសវតសរចុ៍ងក្រោយក្នោះ ោរប្កលមអក្ហដ្ឋឌ រចនសមពន័នដឹកជញ្ជូ ន ោរក្របើរបាស់់វធិីាស្តសថប្ខសរចវាកត់វមល
ក្ដ្ឋយភាគីពាកព់ន័នក្ផសងៗ កដូ៏ចជាោរក្របើរបាស់ទូរស័ពធចល័តយ៉ា ងទូលាំទូលាយ នងិបក្ចចកវទិាឌីជែីលក្ផសងក្ទៀត
បានជួយ សរមួលដល់ោរចូលក្ៅោនទ់ីផារោនប់្តងាយរសួល ោរកាំណ្តត់វមល និងោតប់នទយវែលក្ដើមទីផារសរាប់
ស្តសថី និងបុរស។ វធិាីស្តសថប្ខសរចវា៉ា កត់វមលពរងឹងទាំនកទ់ាំនងអាជីវកមមរវាងរកុមអបកផលិត អបកផថល់ក្សវាកមម និងតអួងា
ក្ផសងក្ទៀត ដូចជាអបកប្កវចប និងអបកនាំចូល មនិប្មនក្ផ្លថ តទាំងរសុងប្តក្ៅក្លើោរក្ធវើសកមមភាពកសិកមមក្នោះក្ទ។ 

ោរក្ធវើផលិតកមមកសិកមមតាមកិចចសនា តាមរយៈរកុមហ ុនប្កវចបកសិផលខ្ប តធាំ ឬពាណិ្ជជករប្ដលប្សវងរក
ោរធានឱ្យបាននូវោរផាតផ់ាងផ់លិតផលរបកបក្ដ្ឋយគុណ្ភាព បានក្កើនក្ឡើងជាយនថោរមយួវនោរក្ធវើទាំក្នើបកមម
ប្ខសរចវា៉ា កត់វមលកសិកមមក្ៅកមពុជា។ ក្រោងោរណ៍្ប្បបក្នោះអាចជួយ កសិករខ្ប តតូច អបកចិញ្ច ឹមសតវ សហគមនក៍សិកមម 
និងសហគមនក៍្នាទ ានលទនភាពទទួលបានធាតុចូលកសិកមម ធានបាននូវតវមលានក្សទរភាពជាងមុនសរាប់
ផលិតផល ក្ហើយទីបាំផុតបក្ងកើនរបាកច់ាំណូ្លខពស់ជាងមនុ។ ក្លើសពីក្នោះ វារមួចាំប្ណ្កក្ដ្ឋោះរាយរបាាំងបក្ចចកក្ទស 
និងោរចាំណាយក្លើមុខជាំនួញ ប្ដលពាក់ព័នននឹងោរបាំក្ពញតរមូវោរទីផារកបុងរសុកនិងអនថរជាតិបានរបក្សើរ។ 
ក្ទោះជាប្បបក្នោះកថី ភសថុតាងបងាា ញថា ស្តសថីតិចតួចប្ដលានលទនភាពចូលរមួក្ធវើកសិកមមតាមកចិចសនា50។ 

ភាពខុសោប ក្យនឌរ័ ានឥទនិពលក្លើរគបស់កមមភាពវនប្ខសរចវា៉ា កត់វមល។ អភរិកមក្យនឌរ័កបុងោរវភិាគកបុង
ប្ខសរចវា៉ា កត់វមល អាចក្ធវើឱ្យានោរពិចរណាអាំពីលទនភាពសកមមភាពផលិតរបស់បុរសនិងស្តសថីជាបុគាលាប ក់ៗ និងជា
រកុម រពមទាំងភាពខុសោប វនោលានុវតថភាពសរាបោ់រក្ធវើឱ្យរបក្សើរក្ឡើងកបុងោរប្បងប្ចកសកមមភាព និងរក្បៀប
ប្ដលទាំនកទ់ាំនងអាំណាចក្យនឌរ័ ប៉ាោះពាល់ដល់ក្សដឌកិចចកបុងចាំក្ណាមតួអងាកបុងប្ខសរចវាកក់្នោះ។ 

ស្តសថីកមពុជាបានផាតផ់ាងទ់ីផារកបុងរសុកោនប់្តខ្ល ាំងក្ឡើង នូវផលិតផលតាមរបវពណី្និងានតវមលខពស់ ប៉ាុប្នថក្បើ
ក្ធៀបនឹងបុរស ស្តសថីក្ៅប្តរបឈមនឹងគុណ្វបិតថមិយួចាំនួន រមួទាំងោរោរក្ធវើដាំក្ណ្ើ រមនិបានឆ្ៃ យ ករមតិចាំក្ណ្ោះដឹងទប 
ពុាំសូវទទួលបានោរបណ្ថុ ោះបណាថ ល មនិសូវានលទនភាពទទួលបានពត័ា៌នទផីារនងិធនធានផលិត។ ចាំក្ណ្ោះដងឹប្ផបក
ហិរញ្ដ វតទុរបស់ស្តសថីក្ៅានករមតិទបជាងបុរស រមួទាំងសុវតទិភាពកបុងោរក្ធវើដាំក្ណ្ើ រ រតូវបានកាំណ្តថ់ាជាគាល តក្យនឌរ័ដ៏
សាំខ្នក់្ៅកបុងរបក្ទសកមពុជាកបុងោរចូលក្ៅោនទ់ីផារ។ ក្ដ្ឋយារឱ្ោសនាំក្ចញកបុងវស័ិយកសិកមម និងប្កវចបកសិផល
បនថក្កើនក្ឡើង បុរសានលទនភាពោនប់្តរបក្សើរក្ឡើងកបុងោរទទួលបាននូវអតទរបក្យជន ៍ ក្ដ្ឋយារក្គានលទនភាព
ទទួលបានពត័ា៌នទផីារ នងិបណាថ ញោនប់្តក្រចើន ក្ធវើឱ្យពកួក្គយល់ោនប់្តចាស់ និងក្ធវើោរក្ៅកបុងរបពន័ន។ ភស័ថុតាង
កប៏ងាា ញប្ដរថា បុរសអាចនឹងោនោ់បផ់លិតកមម និងទីផារ ក្ៅក្ពលប្ដលានោរចាំក្ណ្ញប្ផបកហិរញ្ដ វតទុ កបុងោរក្ធវើ
ដូក្ចបោះ51។ 

ស្តសថីក្ៅកបុងរបក្ទសកមពុជារតូវោរពត័ា៌នទីផារដគ៏ួរឱ្យទុកចិតថបាន និងទនក់្ពលក្វលាក្ដើមផលីកផ់លិតផល។ 
កមចហិីរញ្ដ វតទុនិងឥណ្ទនកា៏នារៈសាំខ្នផ់ងប្ដរ កបុងោរជួយ ឱ្យស្តសថីកសិករខ្ប តតូច អាចទិញធាតុចូល ប្កលមអ
ោរក្ធវើកសិកមម នងិអភវិឌណនស៍ហរោសខ្ប តតូច ក្ដើមផផីថល់អាំណាចដល់ខលួនឯងប្ផបកក្សដឌកិចចនងិផាតផ់ាងរ់គាួរ។ 
សកមមភាពរមួ ដូចជាតាមរយៈសហគមនក៍សិកមម ឬរកុមអបកផលិត  អាចក្ដើរតួនទយី៉ា ងសាំខ្នស់រាបស់្តសថីកសិករខ្ប ត
តូចកបុងោរបក្ងកើនផលិតភាព និងលទនភាពទទួលបានទីផារ ។ ជាងក្នោះក្ៅក្ទៀត គាំនិតផថួចក្ផថើមក្ដើមផជីួយ សរមួលដល់
លទនភាពទផីារ ចាំបាចរ់តូវគតិគូរ និងក្ដ្ឋោះរាយបញ្ហា របឈក្មជាកល់ាករ់បស់ក្យនឌរ័ សរាបស់្តសថីកសិករខ្ប តតូច នងិ

                                                      
50

 Unpublished literature review on contract farming by CAVAC, 2020 

51 Forthcoming study on gender and agricultural mechanisation, CAVAC 
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សហរគិន កសិ-ពាណិ្ជជកមម។ ដូក្ចបោះោរពរងឹងលទនភាពរបស់ពួកក្គក្ៅោនទ់ីផារ ទមទរឱ្យានោរវភិាគប្ខសរចវាក់
តវមលក្ោលក្ៅនិងោរក្ធវើអនថរាគមនឱ៍្យចាំក្ោលក្ៅ។ 

នយនឌ័រ នងិអនុវសិយ័រសរិមម 
នយនឌ័រ នងិផលតិរមមដ្ំណា ំ

 សរាបផ់លិតកមមដាំណាាំ ស្តសថីជាអបកដឹកនាំរគបរ់គងានតនួទីជាក្រចើន ដូចជាអបកផលិតខ្ប តតូច អបករបមូល
ទិញ អបកលករ់ាយ អបកលកដុ់ាំក្ៅកបុងប្ខសរចវា៉ា កដ់ាំណាាំ។ តាមរយៈោរទទួលបានោរោាំរទពីអងាោរក្រៅរដ្ឋឌ ភបិាល វដ
គូអភវិឌណន ៍ ស្តសថីបានចូលរមួកបុងកមមវធិមីយួចាំននួទាំងក្ៅថាប កជ់ាតិ នងិថាប កក់្រោមជាតិក្ៅកបុងោរផលិតដាំណាាំ ជា
ពិក្សសគឺរសូវ បប្នល និងដាំណាាំកសិឧសាហកមម។ សកមមភាពរមួានោរប្កលមអបក្ចចកវទិា ោរក្ធវើបងាា ញរោបពូ់ជែមីៗ
ក្ដើមផបីក្ងកើនទិនបផល  និងោរពិនិតយតាមដ្ឋនពូជរសូវក្ដើមផធីានគុណ្ភាព។  សរាបដ់ាំណាាំាកវបផកមម ដូចជាបប្នល 
ប្ផលក្ឈើ និងរកុាជាតិលមអ ឬផ្លក  ស្តសថីចូលរមួកបុងោរបក្ងកើតអបកជាំនញកសិកមមជាស្តសថី ឬសហរគិនស្តសថី តាមរយៈោរបនសុទន
ពូជ ោរអភរិកសនិងោរផលិត។ ទកទ់ងនងឹដាំណាាំឧសាហកមម ស្តសថីបានចូលរមួកបុងោរផលិតពូជ ោរបនថពូជដាំណាាំ
ដូចជាសប្ណ្ថ កក្សៀង សប្ណ្ថ កបាយ ដាំឡូងម ី ក្ពាត ក្រមច និងចនធ។ី ានសកមមភាពពិក្សសមយួគឺគក្រាងបក្ងកើត
ស្តសថីកសិករក្ឆបើម ប្ដលានក្ោលបាំណ្ងលុបបាំបាតឥ់រយិបែអវជិជានចាំក្ពាោះស្តសថី ទកទ់ងនងឹតួនទីរបស់ស្តសថីកបុងវស័ិយ
កសិកមម ក្ដើមផឱី្យស្តសថីអាចទាំនកទ់ាំនង ពិភាកា និងផ្លល ស់បថូរជាំនញកសិកមមនិងោរលាំបាកនន។ បណាថ ញស្តសថី៥២១នក ់
បានជួយ ឱ្យស្តសថីប្ចករ ាំប្លកោរអនុវតថលអៗ ជាមយួោប តាមរយៈរបពន័នអនឡាញ និងប្សវងរកដាំក្ណាោះរាយក្ដើមផជីាំនោះ
ក្លើោរលាំបាកននកបុងវស័ិយកសិកមម។ ក្សៀវក្ៅស្តសថីកសិករក្ឆបើម បានបងាា ញក្រឿងរបស់កសិករស្តសថីចាំននួ១០០នក ់អាំពី
តួនទី និងោរចូលរមួរបស់ពកួោតក់បុងវស័ិយកសិកមម។ 

នយនឌ័រ នងិនព្ពន ើ 

សកមមភាពវរពក្ឈើក្ៅកមពុជា ជាធមមតាានភាពខុសោប ទកទ់ងនងឹក្យនឌរ័៖ ជាក្រឿយៗបុរសចបអ់ារមមណ៍្
ក្លើអនុផលវរពក្ឈើសរាបក់្ោលបាំណ្ងពាណិ្ជជកមម ចាំប្ណ្កស្តសថីានទាំក្នរក្ៅរកផលិតផលអនុផលវរពក្ឈើ (NTFP) 
(សលឹកក្ឈើវរព ក្តថ  ដាំណាាំក្មើម ឫសស ីរកុាជាតិឱ្សែ រោបពូ់ជ រោប ់និងផសតិ) សរាបោ់រចិញ្ច ឹមជីវតិ ដូចជាអាហារ 
និងសរាបប់ក្ងកើតរបាកច់ាំណូ្ល។ ស្តសថីជាញឹកញាបា់នចាំក្ណ្ោះដងឹក្រចើនអាំពីសលឹកក្ឈើវរព របក្ភទវរពក្ឈើ និងោរក្របើ
របាស់សរាបក់្ោលបាំណ្ងក្ផសងៗ រពមទាំងោរយល់ដងឹដល៏អអាំពីោរអភរិកស។ ោរយល់ដឹងក្នោះអាចផថល់នូវឱ្ោស
ដល៏អសរាបទ់ញយកចាំក្ណ្ោះដឹង និងជាំនញរបស់ស្តសថី ក្ដើមផោីាំរទសកមមភាពោតប់នទយោរប្របរបួលអាោសធាតុ
ទកទ់ងនងឹវរពក្ឈើ ប្ដលោតប់នទយោរបាំភាយឧសម័នផធោះកញ្ចក ់ក្ហើយក្ៅក្ពលអនគត អាចនងឹផថល់ភាគលាភប្ផបក
ក្សដឌកិចច ឬអតទរបក្យជនក៍្ផសងៗក្ទៀត។ ក្ៅកបុងរបក្ទសកមពុជា ជាពិក្សសស្តសថីក្ដើរតួនទីចមផងកបុងោររគបរ់គង
ហិរញ្ដ វតទុ ដាំក្ណ្ើ រោរ និងសកមមភាពទផីារអនុផលវរពក្ឈើ( NTFP) ។ 

កបុងឆ្ប ាំ ២០១៦ របជាជន១៤២ ៩៤១ រគាួររស់ក្ៅកបុងសហគមនវ៍រពក្ឈើចាំនួន ៥៨០ ប្ដលានវផធដីវរព
ចាំនួន៤៧០ ៩៧០ហិកតា។ ជាំក្រឿនឆ្ប ាំ ២០១៩52 បានកតរ់តាថាស្តសថីានចាំននួ ៤១,៤ ភាគរយវនអបកក្ធវើោរកបុងវរពក្ឈើ 
រមួទាំងក្សវាកមមរបាញ់ ោបក់្ឈើ ោររបមូលអនុផលវរពក្ឈើ និងោរោាំរទក្សវាកមមទកទ់ងនឹងវរពក្ឈើក្ផសងក្ទៀត។ 
ោររបមូលអនុផលវរពក្ឈើានចាំនួន៦៥,១ ភាគរយ វនោរងារក្នោះ ាន៤៥,៧ ភាគរយជាស្តសថី53។ ប្ផអកក្លើ
មូលដ្ឋឌ នទិនបនយ័ឃុាំឆ្ប ាំ២០១៩ ានោរបា៉ា ន់របាណ្ថា ានរគួារសរុបចាំនួន២២៩ ០៩៤ រគួារ កបុងក្នោះ
                                                      
52
 General Population Census Cambodia 2019 

53
 UN Women and CDRI, 2021 
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ានស្តសថី៥២១ ៨៥៩នក់ បានចូលរមួកបុងសហគមន៍វរពក្ឈើ របមូលផលវរពក្ឈើ និងរបាញ់ក្ដើមផចីិញ្ច ឹមជីវតិ
របស់ពួកោត។់ របាយោរណ៍្អងាោរសហរបជាជាតិក្ដើមផសី្តសថី និងវទិាាទ នរាវរជាវក្ដើមផោីរអភវិឌណកមពុជា
២០២១ បានសរក្សរថា រគួារប្ដលានស្តសថីជាក្មរគួារចាំនួន៥៣ភាគរយ បានចូលរមួកបុងសកមមភាពវរពក្ឈើ 
និងរបាញ់កបុងរបក្ទសកមពុជា ទបជាងរគួារប្ដលានបុរសជាក្មរគួារ ៥៩ ភាគរយ54។  

វស័ិយវរពក្ឈើកាំពុងរងផលប៉ាោះពាល់ក្ដ្ឋយោរផ្លល ស់បថូរគរមបវរពក្ឈើ ោរបក្ងកើនោរផ្លល ស់បថូរវរពក្ឈើ ោរ
ផ្លល ស់បថូរោរក្របើរបាស់ដី ផលប៉ាោះពាល់វនោរប្របរបួលអាោសធាតុក្លើសហគមនវ៍រពក្ឈើ នងិោរគាំរាមកាំប្ហងក្ដ្ឋយ
ោរក្កើនក្ឡើងកមពស់ទឹកសមុរទ។ អងាោរសហរបជាជាតកិ្ដើមផសី្តសថី និងវទិាាទ នរាវរជាវក្ដើមផោីរអភវិឌណកមពុជា 
២០២១ បងាា ញថា គរមបវរពក្ឈើរបស់របក្ទសកមពុជាបានោតប់នទយព៧ី៣,០៤ភាគរយ មកក្ៅរតឹម ៤៩,៤៨ ភាគរយ 
ចក្នល ោះឆ្ប ាំ ១៩៦៥ នងិ ២០១៤។ ចាំណុ្ចក្នោះប៉ាោះពាល់ដល់សហគមនជ៍នបទ ប្ដលពងឹប្ផអកក្លើធនធានវរពក្ឈើ ជា
សាំណាញ់សុវតទិភាព ឬជារបភពបប្នទមវនអាហារបូតទមានិងថាប ាំ ជាពិក្សសកបុងរោានវបិតថិ និងានផលប៉ាោះពាល់ក្ៅ
ក្លើស្តសថី។ តាមអងាោរសហរបជាជាតិក្ដើមផសី្តសថី និងវទិាាទ នរាវរជាវក្ដើមផោីរអភវិឌណកមពុជាឆ្ប ាំ២០២១បងាា ញថា 
ផលប៉ាោះពាល់វនោរោបប់ាំផ្លល ញវរពក្ឈើ និងោររចិរលិវរពក្ឈើ ក្លើស្តសថីនិងបុរសានភាពខុសប្បលកោប  ក្ដ្ឋយារស្តសថី
ចាំណាយក្ពលក្វលាក្រចើនកបុងោររបមូលអុស ឬអនុផលវរពក្ឈើ ក្ៅក្ពលប្ដលវរពក្ឈើរតូវបានបាំផ្លល ញ។ 

លទនភាពរបស់ស្តសថីកបុងោរទទលួបានពត័ា៌ន នងិោរអបរ់ ាំ និងោរចូលរមួកបុងកចិចរបជុាំសាំខ្ន់ៗ  និងដាំក្ណ្ើ រ
ោរក្ធវើក្សចកថីសក្រមចចិតថានករមតិខ្ល ាំងណាស់។ តួនទីរបស់ស្តសថីកបុងប្ខសរចវា៉ា កត់វមលវរពក្ឈើក្ៅានករមតិ ជាទូក្ៅ
ានោរោាំរទតិចតួច។ ស្តសថីមនិានលទនភាពដូចបុរស កបុងោរក្របើរបាស់បក្ចចកវទិាែមី ឥណ្ទន ោរបណ្ថុ ោះបណាថ ល
ដស៏មរសប ទីផារ និងោរសក្រមចចិតថ។ ក្ដ្ឋយារបទដ្ឋឌ ន និងឥរយិបទសងាម សកមមភាពវរពក្ឈើ និងោររបាញ់ 
រតូវបានក្គសនមតថ់ាជាអាជីវកមមរបស់បុរស។ ឧទហរណ៍្ ស្តសថីមនិរតូវបានក្លើកទឹកចិតថឱ្យចូលរមួកបុងគណ្ៈកាម ធិោរ
សហគមនវ៍រពក្ឈើក្ទ ក្រពាោះវាមនិសមរមយសរាបស់្តសថីកបុងោរបាំក្ពញភារកិចចរបស់ពួកក្គក្ៅក្ពលយប ់នងិោររពួយបារមា
អាំពីសុវតទិភាពស្តសថី។ ោររាវរជាវសាំណូ្មពរថា ោរចូលរមួរបស់ស្តសថី និងដាំក្ណ្ើ រោរបរយិបន័បក្យនឌរ័ នឹងអាចក្ដ្ឋោះ
រាយបញ្ហា កងវល់ននទកទ់ងនឹងោររគបរ់គងវរពក្ឈើ និងបរាិទ នរបកបក្ដ្ឋយនិរនថរភាព55។ 

នយនឌ័រ នងិផលតិរមមនៅស៊ ូ

ោរអភវិឌណផលិតកមមក្ៅស ូានោររកីចក្រមើនខ្ល ាំង នងិរងឹាាំក្ៅកបុងរបក្ទសកមពុជា ក្ដ្ឋយារោរក្កើនក្ឡើងវន
ោរក្របើរបាស់ក្ៅកបុងពិភពក្លាក និងតវមល រមួជាមយួនឹងសោថ នុពលដីដស៏មរសបក្ៅនឹងក្ោលនក្យបាយ និងរកបខណ័្ឍ
ចាប។់ ក្ៅកបុងរបក្ទសកមពុជា កមមសិទិនចាក រក្ៅស ូអាចប្បងប្ចកជាបីរបក្ភទ៖ ចាក ររបស់រដឌ ដកីមមសិទនិរគួារ នងិចាក រ
ឧសាហកមមឯកជន។ 

នក្ពលបចចុបផនប ស្តសថីតាំណាងឱ្យ ៣០ ភាគរយវនកាល ាំងផលិតកមមក្ៅស ូ ១០ ភាគរយជាាច ស់ និង២០ភាគរយ 
ជាកមមករ56។ វធិាីស្តសថប្ណ្នាំោរងារសមរមយក្ៅជនបទ ោរពរងឹងសាគមស្តសថី និងសិទនោិរងារក្យនឌរ័ប្ដលងាយរង
ក្រោោះ (លទនភាពទទួលបានោរងារ របាកឈ់បួលក្សមើោប  នងិោរអភវិឌណសមតទភាពក្សមើោប ) អាចក្ដើរតួនទយី៉ា ងសាំខ្នក់បុង
ោរោាំរទដល់ោរពរងងឹអាំណាចក្សដឌកិចចរបស់ស្តសថីក្ៅកបុងអនុវស័ិយក្ៅស ូ និងក្លើកកមពស់តាំណាង និងោរចូលរមួយ៉ា ង
សកមមរបស់ពួកោត។់ 
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នយនឌ័រ នងិផលតិរមមសតវ 

ស្តសថីក្ៅទីជនបទភាគក្រចើន បានចូលរមួកបុងោរចិញ្ច ឹមសតវតូចៗដូចជាបកស ី (ាន ់ ទ) នងិរជូក ប្ដលជារបភព
សាំខ្នវ់នអាហារ នងិរបាកច់ាំណូ្លបប្នទមរបស់រគាួរ។ សរាបស់្តសថីរកីរកជាក្រចើន ោរចិញ្ច ឹមសតវគជឺាោរសនសាំ ោរ
ធានរា៉ា បរ់ងរបឆ្ាំងនងឹក្រោោះថាប ក ់ ជាំងឺ ោរាល ប ់ នងិក្រោោះធមមជាតិ ដូចជាក្រោោះរាាំងសៃួត។ ផលិតផលអាហារប្ដលាន
របភពពសីតវ ភាគក្រចើនរតូវបានផលិតក្ដ្ឋយរកមុផលិតខ្ប តតូច  ៗ ជាស្តសថី និងលកក់្ៅកបុងទីផារ។ ក្ទោះជាយ៉ា ងណាក៏
ក្ដ្ឋយ អនថរាគមនប៍្ខសរចវាកត់វមលានទាំក្នរក្ៅរកបុរស ក្ដ្ឋយារប្តពួកោតរ់គបរ់គងែវោិប្ដលបានពីោរលក។់ 
ស្តសថីមនិរតូវបានក្គទទួលាា ល់ និងទទួលបានអតទរបក្យជនត៍ិចជាង ក្បើក្ទោះជាពួកក្គក្ធវើោរក្រចើនកក៏្ដ្ឋយ។ 

ចាំនួនរគួារសរបុប្ដលរបកបរបរចិញ្ច ឹមសតវ និងបកស ីានរបាណ្ជិត១ ៩៥៧ពាន ់ (៥៤ ភាគរយវនរគួារ
ទាំងអស់)។ ក្បើក្របៀបក្ធៀបតាមក្ភទ បុរសប្ដលជាក្មរគាួរាន៥៦,៨ ភាគរយ ក្រចើនជាងរគាួរប្ដលានស្តសថីជាក្ម
រគួារ ៤២,៩ ភាគរយចិញ្ច ឹមសតវ និងបកស។ី របក្ភទសតវ នងិបកស ី ប្ដលចិញ្ច ឹមក្រចើនបាំផុតគឺាន ់ ប្ដលានចាំននួ
របប្ហល ៥៧ ភាគរយ ទ ៣៥ ភាគរយ និងក្ោរកប ី៤ ភាគរយ។ ជាទូក្ៅ ស្តសថីចិញ្ច ឹមបកស ីបុរសចិញ្ច ឹមក្ោរកបី នងិ
រជូក57។  

នយនឌ័រ នងិជលផល 

បចចុបផនបវស័ិយជលផលបានរមួចាំប្ណ្ក១២ភាគរយ ដល់ផលិតផលកបុងរសុកសរបុ (អងាោរសហរបជាជាតិ
ក្ដើមផសី្តសថី និងវទិាាទ នរាវរជាវក្ដើមផោីរអភវិឌណកមពុជា )។ ក្ៅកបុងរបក្ទសកមពុជា ស្តសថីបានក្ដើរតួនទីយ៉ា ងសាំខ្ន់
កបុងវស័ិយជលផល ក្ហើយវាិលភាពវនោរចូលរមួរបស់ពួកោតក់្ៅកបុងប្ខសរចវាកត់វមលវារវីបផកមម គឺានភាពទូលាំ
ទូលាយ។ 

ស្តសថីក្ដើរតួយ៉ា ងសាំខ្នក់បុងទិដឌភាពក្ផសងៗវនសកមមភាពជលផល វារវីបផកមម និងក្រោយោររបមូលផលក្នាទ 
ជាពិក្សសោរប្កវចប និងទីផាររតី ប៉ាុប្នថក្ៅប្តមនិរតូវបានក្គក្មើលក្ឃើញ និងានតាំណាងតិចតួចក្ៅកបុងវស័ិយក្នោះ។ 
របាយោរណ៍្សថីពី "ោរវភិាគក្យនឌរ័ក្រោយោររបមូលផលក្នាទក្ៅរបក្ទសកមពុជា" បានរកក្ឃើញថាសហរោស
ធុនតូច និងមធយម ពាកព់ន័នក្រោយោររបមូលផលក្នាទានរបាណ្៧៤ភាគរយ (MSMEs) ជាកមមសិទនិរបស់
ស្តសថី។ ស្តសថីបានរគបរ់គងប្ផបកប្កវចប ប្ដលានចាំនួន៥៤ ភាគរយវនផលិតផលផ្លអ ប ់ (fermented) ៦៧ភាគរយវន
ផលិតផលរតសីមុរទ នងិ៧៥ ភាគរយវនផលិតកមមទកឹរតី និងពាកក់ណាថ លវនោរផលិតបងាា ក្រកៀម។ ស្តសថីរគបរ់គងកិចច
ោរភាគក្រចើនប្ដលតរមូវឱ្យានជាំនញជាកល់ាក ់ ដូចជាោរទិញវតទុធាតុក្ដើម ោរក្រជើសក្រ ើសរតី ោរចតថ់ាប ករ់បក្ភទ
រតី ោរសាអ ត ោររបឡាកអ់ាំបិល ោរក្ធវើរបហុក ឬផអក និងោរក្ឆអើររតី58។ 

ក្ទោះបីជាានោររួមចាំប្ណ្កជាក់ប្សថងរបស់ស្តសថីក្ៅរគប់ដាំណាក់ោលវនប្ខសរចវា៉ា ក់ផាត់ផាង់ និងោរចូល
រួមរបស់ពួកោតក់បុងោរលក ់និងប្កវចបរតីកក៏្ដ្ឋយ តួនទីរបស់ស្តសថីរតូវបានសនមតថាជា "ោរពរងីកោរងារផធោះ" ដូក្ចបោះ
ក្ហើយរតូវបានក្គឱ្យតវមលទបកបុងនយ័ក្សដឌកិចច។ ក្ដ្ឋយារបញ្ហា របឈមក្យនឌរ័កបុងោរក្ធវើដាំក្ណ្ើ រឆ្ៃ យ ោរក្របើ
ក្ពលក្វលា លទនភាពទទួលបានោរអបរ់ ាំ និងោរកាងសមតទភាព និងឱ្ោសអាជីវកមម ានចាំនួនកាំណ្តស់រាបស់្តសថី ។ 
អារស័យក្ហតុក្នោះ ោរោាំរទបប្នទមក្លើប្ផបកបក្ចចកក្ទស និងហិរញ្ដ វតទុគឺជាតរមូវោរចាំបាច ់ ក្ដើមផផីថល់សិទនិអាំណាច
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ដល់ស្តសថីកបុងវស័ិយជលផល ក្រោយោររបមូលផល រមួទាំងោរក្ធវើឱ្យានភាពរបក្សើរក្ឡើងនូវបរោិា រ វឌណនភាពបក្ចចក
វទិាកដូ៏ចជាោរពរងឹងជាំនញ និងចាំក្ណ្ោះដឹង59។ 

រគួាររបប្ហល ៤៧ពានរ់គាួរ តិចជាង ១ ភាគរយ វនរគួារទាំងអស់ក្ៅកបុងរបក្ទសកមពុជា បានចូល
រមួកបុងសកមមភាពវារវីបផកមមកបុងឆ្ប ាំ ២០១៩-២០២០។ ក្ទោះជាយ៉ា ងណាកក៏្ដ្ឋយ រគាួរប្ដលានក្មរគួារជាស្តសថី 
(២៣ ភាគរយ) តិចជាងរគាួរប្ដលានក្មរគួារជាបរុស (៣៨ ភាគរយ) ចូលរមួកបុងសកមមភាពក្នាទ60។ 

ព្របខណ័្ឌ ចបាបប់ នងិនោលននោបាយ 

ឱ្ោសនិងោរចបក់្ផថើមវនោរអភវិឌណក្យនឌរ័កបុងវស័ិយកសិកមម រតូវបានអនុវតថកបុងរកបខណ័្ឍ វនោរក្បថជាញ ចិតថ 
ក្ោលនក្យបាយ និងរកបខណ័្ឍ ចាបរ់បស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាល។ រាជរដ្ឋឌ ភបិាលកមពុជា បានបងាា ញោរោាំរទយ៉ា ងក្រចើន
សរាបស់មភាពក្យនឌរ័ ចបត់ាាំងពីានសនថិភាពក្ឡើងវញិ។ សមភាពរវាងបុរសនិងស្តសថីានប្ចងកបុងរដឌធមមនុញ្ដកមពុជា
ឆ្ប ាំ១៩៩៣។ ោរក្បថជាញ ចិតថក្នោះរតូវបានបាំក្ពញបប្នទមក្ដ្ឋយោរផថល់សចច បន័របស់កមពុជា ក្លើអនុសញ្ហដ វនោរលុប
បាំបាតោ់រក្រ ើសក្អើងរបឆ្ាំងនងឹស្តសថី (CEDAW) កបុងឆ្ប ាំ ១៩៩២ និងោរចុោះហតទក្លខ្ក្លើ "ក្វទិោសរាបស់កមមភាព" 
បានយល់រពមក្ៅឯសនបិសីទពិភពក្លាកក្លើកទ៤ី សថីពីស្តសថី ឆ្ប ាំ ១៩៩៥ ក្ៅទីរកុងក្ប៉ាោាំង។ នររីតនៈ (NR) ប្ដល
ជាប្ផនោរយុទនាស្តសថសរាបស់មភាពក្យនឌរ័ បានគូសបញ្ហជ កអ់ាំពីភាពពាកព់ន័នក្យនឌរ័ និងោរផថល់សិទនិអាំណាច
ដល់ស្តសថីក្លើរគបវ់ស័ិយ។ រកសួងកិចចោរនរ ីបានចបក់្ផថើមដាំក្ណ្ើ រោរក្រៀបចាំប្ផនោរនររីតនៈកបុងឆ្ប ាំ ២០១៤។ 

សមភាពក្យនឌរ័គឺជារបធានបទទកទ់ងដស៏ាំខ្នម់យួ វនក្ោលនក្យបាយក្សដឌកិចចសងាមរបស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាល
កមពុជា ដូចប្ដលបានឆលុោះបញ្ហច ាំងក្ៅកបុងយុទនាស្តសថចតុក្ោណ្ដាំណាកោ់លទ ី III របស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាល (២០១៤-
២០១៨) និងប្ផនោរយុទនាស្តសថអភវិឌណនជ៍ាតិ (NSDP) កដូ៏ចជាកមមវធិីជាតិរយៈក្ពល ១០ ឆ្ប ាំសរាបោ់រអភវិឌណ
តាមប្បបរបជាធិបក្តយយក្ៅថាប កក់្រោមជាតិ។ យុទនាស្តសថចតុក្ោណ្ បញ្ហជ កអ់ាំពតីរមូវោរក្ដើមផ ី “ក្លើកកមពស់ាទ ន
ភាពស្តសថី ប្ដលជាឆអឹងខបងវនសងាម និងក្សដឌកចិចកមពុជា”។ ោរក្បថជាញ ចិតថរបស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាលកមពុជា ចាំក្ពាោះក្ោលក្ៅ
អភវិឌណនរ៍បកបក្ដ្ឋយចីរភាព ានប្ចងកបុងរកបខណ័្ឍ ក្ោលក្ៅអភវិឌណនរ៍បកបក្ដ្ឋយចីរភាពកមពុជា (CSDGs)។ 

ក្ោលនក្យបាយ យុទនាស្តសថ និងប្ផនោរកសិកមមទទលួាា ល់តួនទដីស៏ាំខ្នរ់បស់ស្តសថីកបុងវស័ិយក្នោះ កបុង
ដាំក្ណ្ើ រោរផលិតកមម និងោរអភរិកសបរាិទ ន។ ប្ផនោរក្មវនវស័ិយកសិកមមឆ្ប ាំ ២០៣០ រមួជាមយួនងឹប្ផនោរយុទន
ាស្តសថអភវិឌណនក៍សិកមម ប្ផនោរយុទនាស្តសថោរប្របរបួលអាោសធាតុ ប្ផនោរសកមមភាពសរាបក់សិកមម និងយុទន
ាស្តសថបស្តញ្ហជ បក្យនឌរ័ ទទលួាា ល់តួនទីក្យនឌរ័ ប្ដលខុសប្បលកោប  និងរមួបញ្ចូលបទបផញ្ដតថិក្ដើមផកី្លើកកមពស់
សមភាពក្យនឌរ័ និងដាំក្ណ្ើ រោរវនោរអនុវតថ (អងាោរសហរបជាជាតិក្ដើមផសី្តសថី និងវទិាាទ នរាវរជាវក្ដើមផោីរ
អភវិឌណកមពុជា ឆ្ប ាំ២០២១) ។ 

រដ្ឋឌ ភបិាលក្បថជាញ ក្លើកកមពស់ គិតគូរអាំពីក្យនឌរ័កបុងវស័ិយវរពក្ឈើ និងោររគបរ់គងធនធានធមមជាត។ិ ក្ទោះ
ជាយ៉ា ងណាកក៏្ដ្ឋយ ោរបស្តញ្ហជ បក្យនឌរ័ក្ៅកបុងោរអនុវតថគក្រាងក្ៅប្តជាបញ្ហា របឈម ក្ដ្ឋយារកងវោះោរោាំរទ
ពីអបកផថល់ជាំនួយ (អងាោរសហរបជាជាតិក្ដើមផសី្តសថី នងិវទិាាទ នរាវរជាវក្ដើមផោីរអភវិឌណនកមពុជា ឆ្ប ាំ២០២១) ។ 

រកបខណ័្ឍ ប្ផនោរយុទនាស្តសថជលផល ទទួលាា ល់តនួទីដស៏ាំខ្នរ់បស់ស្តសថីកបុងអនុវស័ិយក្នោះ។ រដឌបាល
ជលផលបានអនុមត័ក្លើប្ផនោរអនុវតថសកមមភាពសមភាពក្យនឌរ័កបុងវស័ិយជលផលឆ្ប ាំ ២០១៦-២០២០ ក្ដើមផោីាំរទ
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ដល់ោរអនុវតថក្ោលនក្យបាយបស្តញ្ហជ បក្យនឌរ័របស់រកសួង (អងាោរសហរបជាជាតិក្ដើមផសី្តសថី និងវទិាាទ នរាវ
រជាវក្ដើមផោីរអភវិឌណកមពុជា ឆ្ប ាំ២០២១)។ បចចុបផនបក្នោះ រកសួងកាំពុងក្រៀបចាំប្ផនោរសកមមភាពមយួ សរាបក់្លើក
កមពស់សមភាពក្យនឌរ័ នងិោរលុបបាំបាតព់លកមមកុារកបុងវស័ិយជលផល ឆ្ប ាំ ២០២២ – ២០២៦ ជាមយួអងាោរ
ក្សផៀង និងកសិកមមវនសហរបជាជាតិ។ 

រកបខណ័្ឍ ក្ោលនក្យបាយដទូ៏លាំទូលាយ ោាំរទដល់ោរបស្តញ្ហជ បក្យនឌរ័ទកទ់ងនឹងវស័ិយកសិកមម និង
អនុវស័ិយផងប្ដរ។ ឧទហរណ៍្ ប្ផនោរសកមមភាពក្យនឌរ័ និងោរប្របរបួលអាោសធាតុ (GCCAP) ប្ផនោរ
អភវិឌណនយុ៍ទនាស្តសថជាតិ (NSDP) ក្ោលនក្យបាយជាតិវនោរអបរ់ ាំ និងបណ្ថុ ោះបណាថ លបក្ចចកក្ទសវជិាជ ជីវៈ 
(TVET) បានបស្តញ្ហជ បក្យនឌរ័។ ក្ទោះជាយ៉ា ងណាកក៏្ដ្ឋយ ក្ោលនក្យបាយក្ផសងក្ទៀត បានបញ្ចូលតិចតចួ ឬមនិ
បានក្លើកក្ឡើងអាំពី "ក្យនឌរ័" ឬ "ស្តសថី" ក្ហើយរកបខណ័្ឍ ក្ោលនក្យបាយទាំងមូលចាំបាចរ់តូវពរងឹងជាបនថបនធ ប ់
ក្ដើមផកី្ដ្ឋោះរាយសមភាពក្យនឌ័រ ផបត់គាំនិតក្យនឌ័រ និងរួមបញ្ចូ លទិនបន័យប្បងប្ចកតាមក្ភទ។ ោរសរមប
សរមួល និងោរក្ធវើសាហរណ្កមមោន់ប្តធាំ រមួទាំងោរកាងសមទិនិផលប្ដលកាំពុងបនថ និងោរបក្ងកើនធនធាន 
រមួទាំងកាំក្ណ្ើ នវនោរោាំរទ និងជាបល់ាបព់អីបក  ផថល់ជាំនួយកបុងោរអនុវតថកមមវធិី និងពរងឹងសមតទភាពរបស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាល 
កបុងោរបាំក្ពញអាណ្តថិសមភាពក្យនឌរ័របស់ខលួន (អងាោរសហរបជាជាតិក្ដើមផសី្តសថី និងវទិាាទ នរាវរជាវក្ដើមផោីរ
អភវិឌណកមពុជា) ឆ្ប ាំ២០២១។ 

យនថោរថាប កជ់ាតិរបស់របក្ទសកមពុជា កបុងោរបស្តញ្ហជ បក្យនឌរ័ក្ៅតាមាទ បន័ រមួានធាតុសាំខ្ន់ៗ ចាំនួន
បនួក្ៅកបុងរកសួងពាកព់ន័ន រកសួងកិចចោរនរ ី រកុមរបឹកាជាតិកមពុជាក្ដើមផសី្តសថី រកុមោរងារបក្ចចកក្ទសសថីពីក្យនឌរ័ 
(TWG-G) និងរកុមោរងារបស្តញ្ហជ បក្យនឌរ័ (GMAG) និងគណ្ៈកាម ធិោរពិក្រោោះក្យបល់ស្តសថី និងកុារ ប្ដល
របតិបតថិោរថាប កក់្រោមជាតិ ក្ដើមផកី្លើកកមពស់សមភាពក្យនឌរ័។ 

៣. សមិទធិផលននក្ខរអនុវតតនោលននោបាយនិងព្របខ័ណ្ឌ យទុធសាស្រសតបស្ររា បនយនឌ័រ  
រនងុវិសយ័រសរិមម ឆ្ន  ំ២០១៦ - ២០២០ 
កបុងរយៈក្ពលរបាាំឆ្ប ាំចុងក្រោយក្នោះ រកសួងកសិកមម រោុា របាញ់ និងក្នាទ រពមទាំងវដគូ ទទួលបានសមទិនិ

ផលគួរឱ្យចប់អារមមណ៍្ទកទ់ងនឹងក្ោលបាំណ្ង និងលទនផលរ ាំពឹងទុកនិមួយៗ ក្ៅកបុងោរក្លើកកមពស់សមភាព
ក្យនឌរ័កបុងវស័ិយកសិកមម ។ ប៉ាុប្នថ ក្ៅានោរលាំបាកមយួចាំនួនទកទ់ងនឹងផបតគ់ាំនតិសងាមចាំក្ពាោះស្តសថី កងវោះោរោាំ
រទពីថាប កដ់ឹកនាំ កងវោះធនធាន សមតទភាពកបុងោរបស្តញ្ហជ ប និងោរវភិាគក្យនឌរ័ក្ៅានករមតិ កងវោះោរសរមបសរមួល 
និងកិចចសហោរជាមយួភាប កង់ារអភវិឌណនវ៍ស័ិយកសិកមម។ 

ក្ៅកបុងដាំក្ណ្ើ រោរក្រៀបចាំក្ធវើបចចុបផនបក្ោលនក្យបាយក្យនឌរ័ក្នោះ រកមុោរងារក្យនឌរ័ និងកុាររបស់
រកសួងកសិកមម រោុា របាញ់ និងក្នាទបានក្ធវើោរវាយតវមលអាំពីសមទិនិផល ក្ដ្ឋយក្ធៀបក្ៅនឹងក្ោលបាំណ្ងវន
ក្ោលនក្យបាយក្យនឌ័រសរាប់រយៈក្ពលរបាាំឆ្ប ាំកនលងមក តាមរយៈកិចចពិក្រោោះក្យបល់ និងោរពិនិតយក្មើល
ឯការសាំខ្ន់ៗ  នងិោរសាំក្យគឯការក្លើកទពីីរប្ដលានពត័ា៌នពាកព់ន័ននឹងបរបិទក្នោះ (secondary literature) ។ 

សមទិនផលចមផងៗសរាបរ់យៈក្ពលរបាាំឆ្ប ាំ និងចាំណុ្ចប្ដលរតូវពរងឹង រមួាន៖ 
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ក្ោលបាំណ្ងទ១ី. ក្លើកកមពស់សិទនអាំណាចប្ផបកក្សដឌកចិចសរាបស់្តសថី តាមរយៈោរបក្ងកើនលទនភាពរបស់ស្តសថីកបុងោរ
ទទលួបាននូវទាំនញិ នងិក្សវាកមមសរាបោ់រអភវិឌណកសិកមម នងិទផីារ 

- ស្តសថីានលទនភាពោនប់្តរបក្សើរកបុងោរទទួលបាននូវពត័ា៌ន ជាំនញបក្ចចកក្ទស ធនធាន នងិបក្ចចកវទិា 
រមួទាំងបក្ចចកវទិាឌីជីធែីល ប្ដលបានប្ណ្នាំតាមរយៈរកុមអាជីវកមម និងសហគមនក៍សិកមម ក្ដើមផោីាំរទ
កសិករកបុងោរទទួលបាននូវពត័ា៌ន នងិក្សវាកមមកសិកមមប្ដលរបកបក្ដ្ឋយបចចុបផនបភាព 

- ស្តសថីានលទនភាពរបក្សើរជាងមុនកបុងោរក្របើរបាស់ក្សវាក្រគឿងយនថកសិកមម តាមរយៈោរចូលជាសាជិក
សហគមនក៍សិកមម 

- ស្តសថីានលទនភាពទទួលបានឥណ្ទនតាមរយៈរកុមសនសាំរបាក ់ សហគមនក៍សិកមម និងមយួចាំនួនក្ទៀត
ទទួលបានោរោាំរទពីរកសួងកសិកមម រោុា របាញ់ នងិក្នាទ 

- ស្តសថីទទួលបានពត័ា៌ន និងោរបណ្ថុ ោះបណាថ ល។ កបុងចាំក្ណាមកសិករចាំននួ១១៧ ០១០នកប់្ដលបាន
ទទួលោរបណ្ថុ ោះបណាថ លាន ៤៦ភាគរយ ជាស្តសថី 

- កសិករនិងរកុមអបកផលិតបានក្រៀបចាំ និងបក្ងកើនយនថោរយ៉ា ងលអ សរាបព់រងឹងោលានុវតថភាព នងិលទនផល
ដល់ស្តសថី  

- រកសួងកសិកមម រោុា របាញ់ និងក្នាទ រពមទាំងវដគូបានខិតខាំរបឹងប្របងកបុងោរពរងឹងឱ្យស្តសថីានលទនភាព
ទីផារ។ 

ក្ោលបាំណ្ងទ២ី.  ពរងងឹសមតទភាព ធនធាន នងិោរបថជាញ ចតិថរបស់រកសួងកសិកមម រោុា របាញ់ នងិក្នាទ ក្ដើមផី
ធានបាននូវរបសិទនភាពវនោរបស្តញ្ហជ បក្យនឌរ័កបុងវស័ិយកសិកមម 

- ោរក្បថជាញ ចិតថរបស់រកសួងកសិកមម រោុា របាញ់ និងក្នាទ កបុងោរក្លើកកមពស់សមភាពក្យនឌរ័ រតូវបាន
ឆលុោះបញ្ហច ាំងតាមរយៈោរដ្ឋកប់ញ្ចូ លក្យនឌរ័ក្ៅកបុងក្ោលនក្យបាយ និងប្ផនោរសរាបអ់នុវស័ិយនន 

- សមតទភាពក្យនឌរ័សរាបអ់នុវតថោរក្បថជាញ ចិតថ រតូវបានពរងឹងក្ៅកបុងវស័ិយ រមួទាំងោរដ្ឋកប់ញ្ចូ លក្យនឌរ័
ក្ៅកបុងកមមវធិីបណ្ថុ ោះបណាថ លកសិកមមក្ៅតាមរគឹោះាទ នអបរ់ ាំកសិកមម ប៉ាុប្នថោរពរងឹងសមតទភាពបប្នទមក្ទៀតគឺ
ានភាពចាំបាច ់តាមរយៈោរបក្ងកើនោរសរមបសរមួល 

- វដគូអភវិឌណនប៍ានចតទុ់កថាក្ោលនក្យបាយ និងរកបខណ័្ឍ យុទនាស្តសថបស្តញ្ហជ បក្យនឌរ័ ានារសាំខ្ន ់
ក្ៅកបុងោរក្រៀបចាំ និងអនុវតថកមមវធិី។ រកសួងគួរចតត់ាាំងមស្តនថីក្យនឌរ័ឱ្យចូលរមួកបុងរកមុអនុវតថគក្រាង 

- សកមមភាពតាមដ្ឋន ានភាពរបក្សើរ ក្ដ្ឋយានទិនបនយ័ប្បងប្ចកតាមក្ភទ ប៉ាុប្នថរកសួងគួររបមូលទិនបនយ័
គុណ្ភាព និងក្ធវើោរវភិាគឱ្យបានរបក្សើរជាងក្នោះ 

- មស្តនថីជាស្តសថី និងបុរសក្ៅរកសួងកសិកមម រោុា របាញ់ និងក្នាទ ានលទនភាពទទួលបានោរបណ្ថុ ោះបណាថ ល
ទាំងកបុង នងិក្រៅរបក្ទស ប៉ាុប្នថស្តសថីក្ៅប្តជួបឧបសគាមយួចាំនួន។ 

ក្ោលបាំណ្ងទ៣ី. បក្ងកើនភាពជាតាំណាង នងិោរចូលរមួក្សមើភាពោប ទាំងស្តសថី នងិបរុសកបុងវស័ិយកសិកមម 

- ោរក្លើកកមពស់ស្តសថីកបុងតួនទកី្ធវើក្សចកថីសក្រមចចិតថ ានោរប្របរបួលកបុងរយៈក្ពលរបាាំឆ្ប ាំ ប៉ាុប្នថជាទូក្ៅ
សរាបរ់កសួងកសិកមម រោុា របាញ់ និងក្នាទ គឺក្ៅានករមតិក្ៅក្ឡើយ 

- រកសួងកសិកមម រោុា របាញ់និងក្នាទ និងវដគូបានខិតខាំជាបនថបនធ បក់បុងោរពរងងឹសក្មលងរបស់ស្តសថី ក្ៅ
កបុងវស័ិយកសិកមម ក្ៅករមតិសហគមន ៍

- ោរក្លើកកមពស់ស្តសថីកបុងតួនទកី្ធវើក្សចកថីសក្រមចចិតថ ក្ៅរគោឹះាទ នកសិកមម ក្ៅប្តជាបញ្ហា របឈម 
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- មនិានភាពរកីចក្រមើនចាំក្ពាោះោរចុោះក្ឈ្លម ោះសិកា ឬោរបញ្ចបោ់រសិការបស់សិសសជាស្តសថី ក្ៅកបុងមុខ
ជាំនញកសិកមម ប៉ាុប្នថានភាពខុសប្បលកោប កបុងចាំក្ណាមរគោឹះាទ នកសិកមមទាំងប។ី 

ពត័ា៌នលមអតិអាំពីលទនផលវនក្ោលបាំណ្ងនិមយួៗ ានក្ៅកបុងឧបសមពន័នទី ១។ 

៤. នោលននោបាយនិងព្របខ័ណ្ឌ យទុធសាស្រសតបស្ររា បនយនឌ័ររនងុវិសយ័រសរិមម   ឆ្ន  ំ
២០២២ - ២០២៦            

ចកខវិុសយ័ មបសកមម និងមគ្នលបាំណង 

ចកខវិុសយ័៖ រកសួងកសិកមម រោុា របាញ់ និងក្នាទ និងវដគូទាំងអស់ចូលរមួអភវិឌណវស័ិយកសិកមមឱ្យានភាពទកទ់ញ 
និងផថល់ផលចាំក្ណ្ញសរាបស់្តសថីនិងបុរស ក្ហើយស្តសថីទទលួបានផលរបក្យជនរ៍បកបក្ដ្ឋយសមធម ៌  

មបសកមម៖  ពរងឹងឥទនពិលសមភាពក្យនឌរ័របស់រកសួងកសិកមម រោុា របាញ់ និងក្នាទ ក្ៅរគបអ់នុវស័ិយ ក្ដ្ឋយ
បប្នទមតវមលរបកបក្ដ្ឋយរបសិទនភាព និងសមធម ៌

 មគ្នលបាំណង 
ក្ោលបាំណ្ងទ១ី. ក្លើកកមពស់សិទនអាំណាចប្ផបកក្សដឌកចិចសរាបស់្តសថីតាមរយៈោរបក្ងកើនលទនភាពរបស់ស្តសថី កបុងោរ

ទទលួបាន នងិក្របើរបាស់ធនធាននងិក្សវាកមម នងិប្កលមអលកាខណ្ឍ នន របកបក្ដ្ឋយសមធម៌
សរាបស់្តសថី កកបុងវស័ិយកសិកមម 

លទធផល 
ក.  ស្តសថីានលទនភាពោនប់្តរបក្សើរកបុងោរទទួលបាន និងក្របើរបាស់នូវធាតុចូលកសិកមម ហិរញ្ដ វតទុ និងបក្ចចកវទិា 
ខ.  ស្តសថីានលទនភាពរបក្សើរជាងមុនកបុងោរទទួលបាននូវព័តា៌ន ចាំក្ណ្ោះដឹង និងក្សវាកមមជាំនញបក្ចចកក្ទស 

ក្ដើមផោីាំរទដល់ោរងាររបស់ពួកោតក់បុងវស័ិយកសិកមម រមួទាំងវស័ិយប្ដលក្លចក្ធាល ានដូចជា របពលវបផកមម
ដាំណាាំ ពិពធិកមម និងោលានុវតថភាពប្ដលទកទ់ងនឹងបប្រមបរមួលអាោសធាតុ 

គ.  ស្តសថីានបណាថ ញោនប់្តរងឹាាំ ជាមយួនឹងទផីារតាមប្បបរបវពណី្ នងិទីផារែមីៗ 
ឃ.  បនធុកោរងាររបស់ស្តសថីជនបទ រតូវបានោតប់នទយ ក្ហើយោរចូលរមួរបស់ពួកោតរ់តូវបានទទួលាា ល់និងផថល់

តវមល ក្រចើនជាងមុន ។ 
ក្ោលបាំណ្ងទ២ី.  ពរងងឹសមតទភាព ធនធាន នងិោរក្បថជាញ ចតិថរបស់រកសួងកសិកមម រោុា របាញ់នងិក្នាទ ក្ដើមផី

ធានបាននូវរបសិទនភាពវនោរបស្តញ្ហជ បក្យនឌរ័កបុងវស័ិយកសិកមម 

លទធផល 
ក.  តរមូវោរនិងកងវល់របស់ស្តសថី កដូ៏ចជាបុរសរតូវបានដ្ឋកប់ញ្ចូ លក្ៅកបុងក្ោលនក្យបាយ លិខិតបទដ្ឋឌ ន 

និងរកបខណ័្ឍ ចាប ់
ខ.  ោរអនុវតថសមភាពក្យនឌរ័នងិធនធានរតូវបានពរងឹង នងិបានបញ្ចូលក្ៅកបុងោរក្រៀបចាំប្ផនោរ ោរអនុវតថ 

ោរតាមដ្ឋន និងោរវាយតវមលក្លើរគបស់កមមភាព ក្សវាកមមបក្ចចកក្ទស គក្រាង កមមវធិី និងែវោិ 
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គ. ោរវភិាគក្យនឌរ័រតូវបានពរងឹង តាមរយៈោររបមូលទនិបនយ័ប្ដលអាចយល់បាន រមួទាំងទិនបនយ័គុណ្ភាព 
ោរវភិាគ ោរក្ធវើរបាយោរណ៍្ប្ដលានទិនបនយ័ក្យនឌរ័រគបក់មមវធិី និងសកមមភាពរបស់រកសួងកសិកមម រោុា របាញ់ 
និងក្នាទ  

ឃ.  ជាំនញ ចាំក្ណ្ោះដឹងអាំពីក្យនឌរ័ និងកសិកមមរតូវបានពរងងឹទូទាំងវស័ិយ រមួទាំងមស្តនថីរកសួងកសិកមម រោុា របាញ់ 
និងក្នាទ និងរកមុោរងារក្យនឌរ័និងកុារ នងិរគឹោះាទ នអបរ់ ាំកសិកមម។  

ក្ោលបាំណ្ងទ៣ី. បក្ងកើនភាពជាតាំណាង នងិោរចូលរមួក្សមើភាពោប ទាំងស្តសថី នងិបរុសកបុងវស័ិយកសិកមម 

លទធផល 
ក.  វតថាន និងឥទនពិលរបស់ស្តសថីកបុងដាំក្ណ្ើ រោរក្ធវើក្សចកថសីក្រមចចិតថក្ៅកបុងរកសួងកសិកមម រោុា របាញ់ និង

ក្នាទ ានោរក្កើនក្ឡើង 
ខ.  វតថាននិងឥទនិពលរបស់ស្តសថី កបុងដាំក្ណ្ើ រោរក្ធវើក្សចកថីសក្រមចចិតថ ក្ៅតាមសហគមនក៍បុងរកបខណ្ឍ ោរងារ

កសិកមម រកុមរគបរ់គងធនធានធមមជាតិ និងបប្រមបរមួលអាោសធាតុ ានោរក្កើនក្ឡើង 
គ.  ស្តសថីោនប់្តានលទនភាពទទលួបានឱ្ោសអភវិឌណនជ៍ាំនញ និងោរសិកា ក្ដើមផោីាំរទដល់ោរចូលរមួរបស់

ោតក់បុងវស័ិយកសិកមម រមួានផលិតកមមដាំណាាំ ោរចិញ្ច ឹមសតវ ជលផល វរពក្ឈើ និងក្ៅស ូ 
ក្ោលបាំណ្ងទ៤ី. បក្ងកើនកចិចសរមបសរមលួជាមយួវដគូពាកព់ន័នទាំងអស់ (រកសួងកសិកមម រោុា របាញ់ នងិក្នាទ 

វដគូអភវិឌណ អងាោរក្រៅរដ្ឋឌ ភបិាល នងិឯកជន) ក្ៅកបុងវស័ិយកសិកមម នងិជាមយួអបកពាកព់ន័នកបុង
ោរងារបប្រមបរមលួអាោសធាតុ នងិោររគបរ់គងធនធានធមមជាត ិ

លទធផល 
ក.  វដគូដ្ឋកប់ញ្ចូ លក្យនឌរ័ក្ៅរគបក់មមវធិី ប្ដលរសបោប ជាមយួយុទនាស្តសថក្នោះ 
ខ.  អបកពាកព់ន័ននន ានឱ្ោសក្រចើនជាងមុនកបុងោរក្លើកក្ឡើង និងពិភាកាអាំពីបញ្ហា ក្យនឌរ័ បទពិក្ាធន ៍

និងសមទិនផលននជាមយួរកសួងកសិកមម រោុា របាញ់ និងក្នាទ។ 
ការអនុវតត 

ោរយល់ដឹងអាំពីារសាំខ្នវ់នោរបស្តញ្ហជ បក្យនឌរ័ គឺជាជាំហានមយួដច៏ាំបាចក់បុងោរក្ដ្ឋោះរាយបញ្ហា មនិសូវ
យកចិតថទុកដ្ឋកក់្ៅក្លើតួនទី ោរទទួលខុសរតូវ តរមូវោរ ផលរបក្យជន ៍និងោរលាំបាកខុសប្បលកោប របស់ស្តសថី និង
បុរស ក្ៅកបុងវស័ិយកសិកមម។ ក្ទោះបីជាយ៉ា ងក្នោះកថី ោរប្របោល យពីោរប្សវងយល់ឱ្យក្ៅជាសកមមភាព បងកោរលាំបាក
សរាបអ់បកដឹកនាំរកសួង មស្តនថីបក្ចចកក្ទស និងសាជិកវនរកុមោរងារក្យនឌរ័និងកុារ និងជនបក្ងាា លក្យនឌរ័ក្ៅ
រគបក់រមតិ នងិតាមអនុវស័ិយ។ ោរអនុវតថទមទរោរក្បថជាញ ចិតថ ោរទទួលខុសរតូវ ធនធានែវោិនងិធនធានមនុសស 
រពមទាំងោរពរងឹងសមតទភាព និងោាំរទោរផ្លល ស់បថូរវបផធមក៌្ៅកបុងាទ បន័ពាកព់ន័នទាំងអស់។  

ោរទទួលខុសរតូវកបុងោរអនុវតថក្ោលនក្យបាយ នងិរកបខណ័្ឍ យុទនាស្តសថបស្តញ្ហជ បក្យនឌរ័កបុងវស័ិយ
កសិកមម គឺជាោរទទួលខុសរតូវរបស់អបកដឹកនាំរកសួងករមតិខពស់ (ោរយិល័យ នយកដ្ឋឌ ន និងរដឌបាល) វនអនុវស័ិយ 
ក្ៅរគបក់រមតិ ។ 

ក្ទោះបីជាយ៉ា ងណាកថី មស្តនថទីាំងអស់វនរកសួងកសិកមម រោុា របាញ់ និងក្នាទ រតូវទទួលខុសរតូវកបុងោរ
អនុវតថក្ោលនក្យបាយក្នោះ។ រកុមោរងារក្យនឌរ័ និងកុារ រតូវោាំរទាទ បន័ និងផថល់ោរប្ណ្នាំប្ផបកបក្ចចកក្ទស
សរាបោ់រអនុវតថ។ ជាពិក្សស រកុមោរងារក្យនឌរ័ នងិកុារទទួលខុសរតូវចាំក្ពាោះ៖ ក) ក្រៀបចាំក្ធវើក្សចកថីរពាង នងិ
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ប្កសរមួលោរបស្តញ្ហជ បក្យនឌរ័កបុងប្ផនោរសកមមភាពរបចាំឆ្ប ាំ ខ) ដ្ឋកប់ញ្ចូ លប្ផនោរបស្តញ្ហជ បក្យនឌរ័របចាំឆ្ប ាំក្ៅ
កបុងប្ផនោររបចាំឆ្ប ាំរបស់រកសួង គ) សរមបសរមួលជាមយួអបកពាកព់ន័ន ឃ) សរមបសរមួលោរអនុវតថប្ផនោរ
សកមមភាព ង) ក្រៀបចាំ និងអនុវតថសកមមភាពកាងសមតទភាព ច) ក្រៀបចាំរបាយោរណ៍្វឌណនភាព សរាបក់្ធវើបទបងាា ញ
កបុងរកុមោរងារបក្ចចកក្ទសតាមវស័ិយ និងរកុមោរងារបក្ចចកក្ទសក្យនឌរ័ ។ 

ពត័ា៌នលមអតិានជូនភាជ បក់្ៅកបុងឧបសមពន័នទី ២។ 

៥. ក្ខរតាមដាន និងវាយតនមែ 
ោរពិនិតយតាមដ្ឋន នងិវាយតវមលជារបពន័ននិងជារបចាំ គឺជាតរមូវោរចាំបាច ់ ក្ដើមផធីានដល់ោរអនុវតថប្ផនោរ

យុទនាស្តសថក្នោះ។  ទិនបនយ័បរាិណ្ និងគុណ្ភាពសរាបសូ់ចនករនិមយួៗ រតូវប្តរបមូលសរាបវ់ាស់ប្វងលទនផល
សក្រមចបាន រពមទាំងកាំណ្តន់ិងក្ដ្ឋោះរាយបញ្ហា របឈម ឬឧបសគានន និងកាងបប្នទមក្ៅក្លើក្ជាគជយ័ និង
ទទួលបាននូវផលរបក្យជនព៍ីោលានុវតថភាព។  

អនុវស័ិយ និងនយកដ្ឋឌ នននក្ៅក្រោមរកសួងកសិកមម រោុា របាញ់ និងក្នាទ វដគូអភវិឌណនន៍នប្ដល
អនុវតថយុទនាស្តសថក្នោះ រតូវរាយោរណ៍្ឱ្យបានក្ទៀងទតជូ់នដល់រកសួង (រកុមោរងារក្យនឌរ័ និងកុារ) អាំពសីមទិនផល
តាមរយៈរបាយោរណ៍្របចាំរតីាស ឆាស នពវាស និងរបចាំឆ្ប ាំ។ 

កងវោះទិនបនយ័ប្ដលអាចយល់បាន គឺជាោរលាំបាកសរាបវ់ាយតវមលអាំពីសមទិនផល និងោរក្ធវើបចចុបផនបភាព
ក្ោលបាំណ្ង នងិលទនផលសរាបយុ់ទនាស្តសថក្នោះ។ ទនិបនយ័ក្ដើមរោគួរប្តរបមូល តាមរយៈកចិចសហោរជាមយួវដគូ
ប្ដលានចាំណាបអ់ារមមណ៍្ និងានធនធានសរាបច់ាំណុ្ចជាកល់ាកវ់នយុទនាស្តសថក្នោះ។ ោរវាយតវមលពាកក់ណាឋ ល
អណ្តថ ិ គួររតូវក្រៀបចាំក្ឡើង ក្ដើមផវីាស់ប្វងពីសមទិនផល រពមទាំងក្ធវើោរពាករណ៍្ថាក្តើក្ោលក្ៅសរាបឆ់្ប ាំ២០២៦ 
អាចនឹងសក្រមចបានឬយ៉ា ងណា និងផឋល់ឱ្ោសក្ធវើោរប្កសរមួលសកមមភាព សូចនករ និងចាំណុ្ចក្ៅ ឱ្យរសបក្ៅ
តាមាទ នភាពប្ដលកាំពុងវវិតថន។៍ 

រកុមោរងារក្យនឌរ័ និងកុារវនរកសួងកសិកមម រោុា របាញ់និងក្នាទ រតូវក្រៀបចាំក្ធវើោរវាយតវមលចុង
ក្រោយអាំពីោរអនុវតថក្ោលនក្យបាយ និងរកបខណ័្ឍ យុទនាស្តសថបស្តញ្ហជ បក្យនឌរ័កបុងវស័ិយកសិកមម ក្ដើមផកី្ធវើោរវាស់
ប្វងនូវសមទិនផលសរាបរ់យៈក្ពល៥ឆ្ប ាំ ក្លើោរក្លើកកមពស់សមភាពក្យនឌរ័ និងកុារ ក្ៅកបុងវស័ិយកសិកមម និង
កាំណ្តអ់ាទិភាពសរាបអ់ាណ្តថិបនធ ប។់  

កិចចោរទាំងក្នោះអាចទទួលបានក្ជាគជយ័ តាមរយៈកិចចសហោរជាមយួរកុមោរងារក្យនឌរ័ នយកដ្ឋឌ ន 
ប្ផបករគបរ់គង និងោរអនុវតថគក្រាង អងាោរក្រៅរដ្ឋឌ ភបិាល និងវដគូអភវិឌណនន៍ន។ 
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ឧបសមព័នធទី១៖ ក្ខរប៉ាន់ព្បមាណ្ពសីមទិធផលននក្ខរអនវុតតនោលននោបាយ និងព្របខណ័្ឌ
យទុធសាស្រសតបស្ររា បនយនឌ័រ រនងុវសិយ័រសរិមម ២០១៦-២០២០ 
 

មគ្នលបាំណងទ១ី៖ មលើកកមពសស់ទិធអាំណាចខផនកមសដ្ឋកចិេសរាប់ស្រសតី តាមរយៈការបមងកើនលទធភាពរបស់ស្រសតកីនុងការទទួលបាននវូទាំនញិ 
និងមសវាកមមសរាបក់ារអភវិឌឍកសិកមម នងិទីផារ 

 

លទនផលរ ាំពងឹទុកទ១ី៖ ស្តសថីានលទនភាពោនប់្តរបក្សើរកបុងោរទទលួបាននូវធនធានកសិកមម 

ក្យងតាមពត័ា៌នទទួលបានពីអបកដឹកនាំសហគមនក៍សិកមម មនធីរកសិកមម រោុា របាញ់ និងក្នាទតាមក្ខតថ 
អបកលកធ់ាតុចូល នងិអបកពាកព់ន័នដវទក្ទៀត ប្ដលបានចូលរមួក្ៅកបុងោរបា៉ា នរ់បាណ្អាំពីសមទិនផលក្នោះ លទនភាព
របស់ស្តសថី និងបុរសកបុងោរទទួលបានធាតុចូលកសិកមម ានភាពខុសប្បលកោប  អារស័យរបក្ភទក្សវា និងធាតុចូល។ 
សរាបរ់ោបពូ់ជ ជី នងិថាប ាំកសិកមម ស្តសថី និងបុរសានលទនភាពក្សមើោប  ប៉ាុប្នថវាខុសប្បលករបសិនក្បើក្គជាសាជិកសហគមន ៍
និងមនិប្មនជាសាជិកសហគមន។៍ សហគមនក៍សិកមមខលោះ ប្ដលលកធ់ាតុចូលកសិកមម ដូចក្នោះក្គទទួលបាននូវោរ
បញ្ចុ ោះតវមល ក្ដ្ឋយារក្គទញិបរាិណ្ក្រចើន ។ ក្រៅពកី្នោះ សាជិកសហគមនក៍សិកមមជាស្តសថី មនិចាំណាយក្ពល
ក្វលាកបុងោរក្ធវើដាំក្ណ្ើ រ ក្ហើយមនិចាំបាចច់ាំណាយក្លើោរក្ធវើដាំក្ណ្ើ រ។ ចាំណុ្ចក្នោះ ក្ធវើឱ្យានភាពងាយរសួលសរាប់
ស្តសថីកបុងោរទទួលបានធាតុចូល ក្ដ្ឋយារពួកក្គានោរទទួលខុសរតូវកបុងរគាួរ និងានក្ពលក្វលាតចិតចួ
សរាបក់្ធវើដាំក្ណ្ើ រ។  

 រកុមអាជីវកមម នងិសហគមនក៍សិកមមខលោះ ក្របើរបាស់បក្ចចកវទិាឌជីីែលក្ដើមផបី្សវងរកអបកផាតផ់ាងធ់ាតុចូល 
និងបក្ចចកក្ទសកសិកមមចុងក្រោយ។ ឧទហរណ៍្ រកុមហ ុនអងាររគីនបានបក្ងកើតរកុមក្តក្ឡរោមក្ឈ្លម ោះថាភូមចិាំក្ណ្ោះ
ដឹងកសិកមម ប្ដលានកសិករជាស្តសថី បុរស អបកលកធ់ាតុចូល អបកផថល់ក្សវាចាំនួន៥ ៦២៩នកចូ់លរមួ។ កសិករអាច
សុាំដាំបូនម នក្ៅក្ពលពួកក្គជបួរបទោះបញ្ហា ទកទ់ងនងឹោរក្ធវើប្រស ឬោរងារកសិកមមក្ផសងៗក្ទៀត ក្ហើយទទួលបាន
ចក្មលើយពីរកុមហ ុន អបកលកធ់ាតុចូល និងកសិករដវទក្ទៀតប្ដលានបទពិក្ាធនជ៍ាកប់្សថង។ ពួកក្គប្ចករ ាំប្លក
ពត័ា៌នទផីារ ក្ៅក្ពលានរកុមហ ុនចងទ់ិញផលិតផលកសិកមមកបុងចាំនួនក្រចើន។ ស្តសថីប្ដលចូលរមួកបុងរកុមក្នោះ 
យល់ថារកុមក្នោះានាររបក្យជន ៍ ក្ដ្ឋយារវាជួយ ឱ្យពួកក្គទទួលបានពត័ា៌នភាល មៗ និងោរោាំរទប្ដលក្គរតវូ
ោរ។ ក្ៅកបុងអាំឡុងក្ពលោររកីរាលដ្ឋលជមៃកូឺវដី-១៩ ានគាំនិតផថួចក្ផថើមមយួក្ទៀតទកទ់ងនងឹក្សវាតាមបណាថ ញ
ក្តក្ឡរោម (tele-based extension services)  រមួានោរសនធនតាមាក យ (skype calls) ោរក្ផញើារតាម
ទូរស័ពធ ោរសនធនតាមទូរស័ពធ ក្ៅអាំឡុងក្ពលាទ នភាពតឹងប្តង61 ។ 

ោរសិកាក្យនឌ័រអាំពីក្រគឿងយនថកសិកមម ប្ដលបានក្ធវើក្ឡើងក្ដ្ឋយកមមវធិីប្ខសរចវាក់តវមលកសិកមមកមពុជា 
អូស្តាថ លី (CAVAC) នក្ពលែមីៗក្នោះ បានបងាា ញថា កសិករជាបុរសានលទនភាពក្របើរបាស់ក្រគឿងយនថកសិកមម 
ក្រចើនជាងស្តសថី ក្ដ្ឋយារមលូក្ហតុមយួចាំនួន។ ក្រៅពីក្នោះ ោរសិកាក្នោះបានបងាា ញថា ស្តសថីជួបរបទោះនឹងបញ្ហា មយួ
ចាំនួនប្ដលទកទ់ងោប  និងឧបសគាកបុងោរក្លើកក្ឡើងពតីរមូវោរក្រគឿងយនថប្ដលបញ្ហជ ក្ដ្ឋយបុរស ឬឧបករណ៍្ណា
ខលោះប្ដលសមរសបសរាបព់កួក្គ។ 

ក្ទោះបីជាយ៉ា ងក្នោះកថ ី ស្តសថីទទលួបាននូវអតទរបក្យជនម៍យួចាំនួនពីក្រគឿងយនថកសិកមម រមួាន៖ វាជួយ សនសាំ
សាំវចក្ពលក្វលារបស់ស្តសថី ក្ធវើឱ្យោរងាររបស់ស្តសថីានភាពងាយរសួលជាងមុន សនសាំែវោិ និងបក្ងកើនរបាកច់ាំណូ្ល 
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សុខភាពលអរបក្សើរជាង (ក្ដ្ឋយារោរងារដល៏ាំបាករបស់ស្តសថី រតូវបានោតប់នទយក្ដ្ឋយក្រគឿងា៉ា សីុន)។ ចាំណុ្ច
ទាំងក្នោះក្ធវើឱ្យានភាពសុខដុមកបុងរកុមរគាួរ។ 

សហគមនក៍សិកមមខលោះានក្រគឿងយនថកសិកមម ដូចជាា៉ា សីុនដ្ឋាំរោបរ់សូវ រតាកទ់រ័ តាមរយៈោរទិញក្ដ្ឋយ
ក្របើរបាស់ធនធានរមួោប  ឬជាអាំក្ណាយពីអងាោរក្រៅរដ្ឋឌ ភបិាល។ រកសួងកសិកមម រោុា របាញ់ និងក្នាទ  បានផថល់
ក្សវាដល់សាជកិ និងកសិករប្ដលមនិប្មនជាសាជកិ។ ចាំណុ្ចក្នោះក្ធវើឱ្យស្តសថីានលទនភាពទទួលបានក្សវាក្រគឿងយនថ
កសិកមម ដូចជាក្សវាក្កៀរដីឱ្យក្សមើ ោរក្រៀបចាំដី ោរដ្ឋាំរោបរ់សូវ រចូតរសូវ និងោរបាញ់ថាប ាំសាល បស់តវលអិតក្ដ្ឋយក្របើ
ា៉ា សីុនរដូន។ សហគមន៍ខលោះផថល់អាទិភាពដល់សាជិកជាស្តសថីប្ដលានវយ័ចាំណាស់ ស្តសថីក្មា៉ា យ ឬស្តសថីប្ដលបថីក្ធវើ
ចាំណាករសុក កបុងោរផថល់ក្សវា62 ។ 

រកុមសនសាំរបាក ់ គឺជាយនថោរហិរញ្ដ វតទុដល៏អសរាបស់្តសថី និងបុរសរកីរក ក្ដ្ឋយារពួកក្គមនិរតូវោរវតទុ
បញ្ហច ាំ។ កបុងអាំឡុងក្ពលរបាាំឆ្ប ាំកនលងមកក្នោះ រកសួងកសិកមម រោុា របាញ់ និងក្នាទ បានបក្ងកើតរកុមសនសាំរបាកប់ាន
ចាំនួន៨១៧រកុម ក្ៅទូទាំងរបក្ទស ក្ដ្ឋយានសាជិកចាំនួន៤៣ ០២៤នក ់(៦៨ភាគរយជាស្តសថី)។ ដូចោប ក្នោះប្ដរ 
សហគមនក៍សិកមមកផ៏ថល់ក្សវាហិរញ្ដ វតទុសរាបស់ាជិកខលួន ក្ហើយកិចចោរក្នោះានផលលអសរាបស់្តសថី កបុងោរដ្ឋក់
របាកស់នសាំ នងិទទួលបាននូវរបាកក់មចកី្ៅក្ពលរតូវោរ។ ដូចក្នោះ រកុមសនសាំរបាក ់ និងសហគមនក៍សិកមម ជួយ ស្តសថី 
និងរកុមប្ដលងាយរងក្រោោះដវទក្ទៀត តាមវធិីក្ផសងៗោប 63 ។  

លទនផលរ ាំពងឹទុកទ២ី៖ ស្តសថីានលទនភាពោនប់្តលអ កបុងោរទទលួបាននូវពត័ា៌ន ចាំក្ណ្ោះដងឹ នងិក្សវាកមមជាំនញ
បក្ចចកក្ទស ក្ដើមផោីាំរទដល់ោរងាររបស់ពកួោតក់បុងវស័ិយកសិកមម ដូចជា របពលវបផកមម
ដាំណាាំ នងិពពិធិកមមដាំណាាំ វារវីបផកមម ោរចញិ្ច ឹមសតវ វរពក្ឈើ ក្ៅស ូ នងិោលានុវតថភាព    
ក្ផសងៗ ប្ដលទកទ់ងនងឹបប្រមបរមលួអាោសធាតុ  

 ក្យងតាមពត័ា៌នប្ដលទទលួបានពីមនធីរកសិកមម រោុា របាញ់ និងក្នាទ ក្ៅកបុងក្ខតថមយួចាំននួ ស្តសថីាន
លទនភាពរបក្សើរជាងមុនកបុងោរទទួលបាននូវពត័ា៌ន ជាំនញបក្ចចកក្ទស ធនធាន នងិបក្ចចកវទិា។ រកសួង ឬមនធរី
កសិកមម រោុា របាញ់ និងក្នាទ បានផថល់វគាបណ្ថុ ោះបណាថ លជាក្រចើនអាំពីជាំនញកសិកមម ដូចជាោរចិញ្ច ឹមសតវ ោរ
ដ្ឋាំដាំណាាំ និងរសូវ និងោររបមូលផល (ក្ទោះបីជាានបញ្ហា របឈមកបុងអាំឡុងក្ពលកូវតី ប្ដលានោរហាមឃាតោ់រ
ជួបជុាំោប )។ ក្ទោះបីជាយ៉ា ងក្នោះកថី ោរចូលរមួរបស់ស្តសថីកបុងវគាបណ្ថុ ោះបណាថ លទាំងក្នោះ ានភាពខុសប្បលកោប  អារស័យ
ក្លើរបធានបទវនវគាបណ្ថុ ោះបណាថ ល។ មនធីរកសិកមម រោុា របាញ់ និងក្នាទរបចាំក្ខតថក្សៀមរាប និងបាតដ់ាំបងបាន
ឱ្យដឹងថាានស្តសថីជាក្រចើនចលួរមួកបុងវគាបណ្ថុ ោះបណាថ លរបស់ពួកក្គ សថីអាំពីោរក្របើរបាស់ថាប ាំកសិកមម ជី នងិោរដ្ឋាំបប្នល 
ប៉ាុប្នថានស្តសថីប្តពីរ បីនកប់៉ាុក្ណាត ោះប្ដលបានចូលរមួោរបណ្ថុ ោះបណាថ លសថីពីក្រគឿងយនថកសិកមម64។  

កបុងរយៈក្ពលរបាាំឆ្ប ាំក្នោះ កសិករចាំនួន ១១៧ ០១០ នក ់(៤៦ភាគរយជាស្តសថី) ទទួលបានោរបណ្ថុ ោះបណាថ ល
ជាំនញកសិកមមពីរកសួងកសិកមម រោុា របាញ់ និងក្នាទ។  

រកសួង វដគូអភវិឌណន ៍និងអងាោរក្រៅរដ្ឋឌ ភបិាលបានចតទុ់កថា សហគមនក៍សិកមម និងរកុមអបកផលិតគឺជា
មក្ធាបាយដា៏នាររបក្យជន ៍ សរាបប់្កលមអោរផលិតកសិកមម ចាំក្ណ្ោះដឹង និងោរប្ចករ ាំប្លកបទពិក្ាធន ៍
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 CAVAC forthcoming recent gender study on mechanisation 
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 MAFF annual report 2019 

64
 CAVACs forthcoming study on gender and mechanization identified the same issue.  
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រពមទាំងបក្ងកើនលទនភាពកសិករ ជាពិក្សសស្តសថី កបុងោរទទួលបាននូវធាតុចូលកសិកមម  ពត័ា៌ន បក្ចចកវទិាកសិកមម 
និងទីផារ។ កបុងរយៈក្ពលក្នោះ រកសួងបានចងរកងសហគមនវ៍រពក្ឈើចាំននួ ៦៣៦រកមុ សាជិក ១៦ ៩២៤ (ស្តសថី
ាន៤៩ភាគរយ) រកុមអបកក្នាទាន៥១៦រកុម ានសាជិក ១៩០ ០៧០នក ់ (ស្តសថីាន៤៤ភាគរយ) រកុម
សនសាំរបាកា់នចាំននួ៣២៧ក្កុម្65។ ក្ដ្ឋយប្ឡកសហគមនក៍សិកមមប្ដលបានបក្ងកើតកបុងរយៈក្ពលរាយោរណ៍្ក្នោះ 
ានចាំនួន៨៨០សហគមន ៍ សាជិកសរបុានោរក្កើនក្ឡើងពី១៤ ៣៣១៥នក ់ (ស្តសថីាន៦០ភាគរយ) ក្ៅឆ្ប ាំ
២០១៧ មក២៥ ៤៧៥៩នក់ (ស្តសថីក្សមើនឹង ៦៣ភាគរយ) ក្ៅឆ្ប ាំ២០២១ ។ ដូចក្នោះចាំនួនសាជិកជាស្តសថីានោរ
ក្កើនក្ឡើង៣ភាគរយ66។  

ព្ក្ខហវរិទមីយួ៖ សមាជរិសហគមន៍រសរិមម ឆ្ន  ំ២០១៧ - ២០២១ គតិជាភាគរយ  
 

 
 ក្ៅកបុងដាំក្ណ្ើ រោរវាយតវមល មនធីរកសិកមម រោុា របាញ់ និងក្នាទ បានកតស់ាា ល់ក្ឃើញថា ឥរយិបែ
សងាមចាំក្ពាោះស្តសថី ានោរផ្លល ស់បថូរ។ សហគមនា៍នោរទទួលាា ល់ក្រចើនជាងមុន ចាំក្ពាោះោរចូលរមួរបស់ស្តសថី ទាំង
ក្ៅកបុងរគួារ និងក្ៅកបុងសហគមន ៍ ស្តសថីានសក្មលងនិងសិទនិអាំណាចកបុងោរក្ធវើក្សចកថីសក្រមចចិតថ នងិានភសថុ
តាងប្ដលបញ្ហជ កព់ីោរធាល កចុ់ោះវនអាំក្ពើហឹងាក្លើស្តសថី និងកុារ ី (ឥទនិពលវនោររាតតាតជាសកលចាំក្ពាោះក្របវា៉ាឡង់
មនិទនប់ានបញ្ហជ កអ់ាំពបីរាិណ្ ប៉ាុប្នថានោរគិតថាានករមតិខពស់ជាងក្នោះ)។ ស្តសថីខលួនឯង ហា នក្លើកក្ឡើងពីោរ
បារមា និងានទាំនុកចតិថក្រចើនជាងមុនកបុងោរចូលរមួសកមមភាពអភវិឌណនស៍ងាម។ ពួកោតក់្របើរបាស់បក្ចចកវទិាចុង
ក្រោយ ក្ពាលគឺាម តហវូន (ទូរស័ពធឆ្ល តវវ) ក្ដើមផទីទួលបានពត័ា៌នទីផារ ឧបករណ៍្ នងិសាា រៈនន ក្ដើមផបី្ែរកា
បប្នល និងផលិតផលកសិកមមដវទក្ទៀតឱ្យក្ៅរសស់។ ជនបក្ងាា លក្យនឌរ័របស់រកសួង បានកតស់ាា ល់ក្ឃើញថា 
ក្ៅកបុងរកុមអបកផលិតនិងសហគមនក៍សិកមម ស្តសថីជាអបកដឹកនាំានអាំណាចកបុងោរក្ធវើក្សចកថីសក្រមចចិតថដូចអបកដឹកនាំ
បុរសប្ដរ។ ក្ទោះបីជាយ៉ា ងក្នោះកថី បនធុកោរងារ នងិភាពរកខសតក់្ៅក្លើក្ពលក្វលារបស់ស្តសថី ក្ៅប្តជាឧបសគារារាាំង
ោរចូលរមួរបស់ស្តសថីដប្ដល។ 

លទនផលរ ាំពងឹទុកទ៣ី៖ ស្តសថីានបណាថ ញោនប់្តរងឹាាំជាមយួនងឹទផីារតាមប្បបរបវពណី្ នងិទផីារែមីៗ  

កមមវធិអីភវិឌណនវ៍ស័ិយកសិកមមក្ផសងៗរបស់វដគូអភវិឌណន ៍ដូចជាធនោរអភវិឌណនអ៍ាសីុ នងិធនោរពភិពក្លាក 
បានអភវិឌណន ៍ នងិក្លើកកមពស់កសិកមមឱ្យក្ឆលើយតបតាមតរមូវោរទីផារ និងរបកបក្ដ្ឋយនិរនថភាព រពមទាំងគាំនិតផថួច
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ក្ផថើមននទកទ់ងនឹងធនធានធមមជាតិ ប្ដលផថល់ផលរបក្យជនស៍រាបស់ហគមនជ៍នបទ។ ឧទហរណ៍្ ានកមមវធិី
មយួចាំនួនប្ដលជួយ ឱ្យសហគមនធ៍នរ់ទាំនឹងបប្រមបរមួលអាោសធាតុ បក្ងកើនលទនភាពទីផារ និងប្កលមអោររគបរ់គង
ធនធានធមមជាត ិ ោរបក្ងកើតទិនបនយ័មូលដ្ឋឌ នប្ដលសមរសបតាមសហគមន ៍ និងោរធានចាំក្ពាោះអបកទិញផលិតផល
កសិកមមចាំនួនក្រចើន តាមរយៈោរក្ធវើកសិកមមតាមកចិចសនា។ រកសួង និងមនធីរកសិកមម រោុា របាញ់ និងក្នាទបាន
សហោរជាមយួអបកពាកព់ន័នក្ផសងៗ រមួទាំងអងាោក្រៅរដ្ឋឌ ភបិាល និងវស័ិយឯកជន។ 

ដូចបានក្រៀបរាបខ់្ងក្លើ អងាោក្រៅរដ្ឋឌ ភបិាលខលោះបានជយួ ប្ណ្នាំឱ្យសហគមនក៍សិកមមជួបជាមយួអបកទិញ
ធាំៗ នងិសរមបសរមួលោរក្ធវើកសិកមមតាមកិចចសនា ក្ៅកបុងក្ខតថកាំពងធ់ាំ រពោះវហិារ នងិាវ យក្រៀង។ វដគូអភវិឌណន ៍
ភាប កង់ារអភវិឌណន ៍និងអងាោក្រៅរដ្ឋឌ ភបិាលខលោះ បានរាយោរណ៍្ថាពួកក្គបានក្រៀបចាំ និងអនុវតថយុទនាស្តសថមយួចាំនួន 
ដូចជាក្វទិោរធុរកិចច ក្ដើមផបីក្ងកើនលទនភាពនិងបណាថ ញស្តសថី។  

ក្ៅកបុងក្ខតថខលោះ ស្តសថីទទួលបានោរោាំរទក្លើោរងារទីផារ។ ឧទហរណ៍្ សហគមនក៍សិកមម ាងសងតូ់ប
លកផ់លិតផលកសិកមមក្ៅកបុងទីផាររមួក្ខតថ ឬក្ៅតាមអោរសហគមនក៍សិកមម សរាបល់កផ់លិតផលកសិកមម
របស់សាជកិ។ ក្លើសពីក្នោះ ស្តសថីខលោះលកផ់លិតផលកសិកមមតាមអនឡាញ តាមរយៈោរជួយ ោាំរទពីមនធីរកសិកមម 
រោុា របាញ់ និងក្នាទ និងអងាោក្រៅរដ្ឋឌ ភបិាល។ 

មគ្នលបាំណងទ២ី៖  ពរងឹងសមតថភាព ធនធាន នងិការែតជ្ញា ចិតតរបស់រកសងួកសកិមម រុកាខ រែាញ់និងមនសាទ មដ្ើមបធីាន្ន
បាននូវរែសិទធភាពននការបស្រជា បមយនឌ័រកនុងវិស័យកសិកមម 

លទនផលរ ាំពងឹទុកទ១ី៖  តរមវូោរ នងិកងវល់របស់ស្តសថីកដូ៏ចជាបរុស រតវូបានដ្ឋកប់ញ្ចូលក្ៅរគបក់្ោលនក្យបាយ   

                           លិខតិបទដ្ឋឌ ន នងិរកបខណ្ឍ ចាប ់

 កបុងអាំឡុងក្ពលរបាាំឆ្ប ាំ ថាប កដ់ឹកនាំរកសួងកសិកមម រោុា របាញ់ និងក្នាទ ានោរក្បថជាញ ចិតថខពស់កបុងោរ
ក្លើកកមពស់សមភាពក្យនឌរ័ក្ៅកបុងអនុវស័ិយទាំងអស់ ក្ៅក្រោមកសិកមម។ ោរដ្ឋកប់ញ្ចូ លក្យនឌរ័ចូលក្ៅកបុង
ក្ោលនក្យបាយ បទបផញ្ដតថិ និងប្ផនោរយុទនាស្តសថ និងប្ផនោរសកមមភាព គឺជាសកមមភាពមយួដស៏ាំខ្ន ់ ប្ដល
ចូលរមួចាំប្ណ្កកបុងោរទទួលបាននូវសមទិនផលនន។ ក្ដ្ឋយានោរោាំរទពីថាប កដ់កឹនាំរកសួងនងិរកមុោរងារក្យនឌរ័ 
ក្ោលនក្យបាយ និងប្ផនោរយុទនាស្តសថមយួចាំននួក្ឆលើយតបនឹងក្យនឌរ័។ ឧទហរណ៍្ ប្ផនោរសកមមភាពសរាប់
ក្លើកកមពស់សមភាពក្យនឌរ័ កបុងវស័ិយក្នាទ ឆ្ប ាំ២០១៦ - ២០២០ រតូវបានក្រៀបចាំ និងអនុវតថ។ ក្លើសពីក្នោះ 
រកសួងកប៏ានក្រៀបចាំប្ផនោរយុទនាស្តសថបស្តញ្ហជ បក្យនឌរ័សរាបវ់ស័ិយវរពក្ឈើឆ្ប ាំ២០២១ - ២០២៥។ ក្ៅករមតិ
សហគមន ៍រកសួងបានបណ្ថុ ោះបណាថ លកសិករចាំនួន ៦២៦ នក ់(ស្តសថី ៤៨ភាគរយ) ស្តសថីពី ោរោតប់នទយហានិភយ័
ក្លើោរបប្រមបរមួលអាោសធាតុកបុងវស័ិយវរពក្ឈើ។ 

ក្ទោះបីយ៉ា ងក្នោះកថី  ជនបក្ងាា លក្យនឌរ័យល់ថា ោរងារបស្តញ្ហជ បក្យនឌរ័របស់ពួកក្គ អាចទទួលបានលទន
ផលរបក្សើរជាងក្នោះ របសិនក្បើពួកក្គានសមតទភាពនិងបទពិក្ាធនល៍អជាងក្នោះ។ វដគូខលោះបានក្លើកក្ឡើងអាំពីកងវោះ
ពត័ា៌ន ឬទនិបនយ័ក្យនឌរ័ សរាបវ់ស័ិយកសិកមមទាំងមលូ ប្ដលអាចទទួលបានតាមរយៈោរបា៉ា នរ់បាណ្ក្យនឌរ័
ក្លើវស័ិយកសិកមម។ ពួកក្គយល់ថារកសួងគួរជាអបកក្ធវើោរងារក្នោះ ក្ៅក្រៀងរាល់របាាំឆ្ប ាំ ក្ដើមផកីាំណ្តន់ិនប ោរែមី ជាពិក្សស
មុនក្ពលក្ធវើបចចុបផនបភាពក្ោលនក្យបាយ នងិរកបខណ័្ឍ យុទនាស្តសថបស្តញ្ហជ បក្យនឌរ័កបុងវស័ិយកសិកមម។ គួរកត់
សាា ល់ផងប្ដរថារកសួងកិចចោរនរ ីជាមយួវដគូក្ធវើោរវាយតវមលក្យនឌរ័កបុងវស័ិយក្ផសង  ៗដូចជាវស័ិយអបរ់ ាំ សុខ្ភបិាល 
កដូ៏ចជាវស័ិយកសិកមមផងប្ដរ។  
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ក្រៅពីក្នោះ រកសួងកសិកមម រោុា របាញ់ និងក្នាទ គួរក្រៀបចាំកិចចរបជុាំ និងក្ធវើោរងារសរមបសរមួលឱ្យបាន
ក្ទៀងទតជ់ាមយួវដគូនន ក្ដើមផផីថល់ឱ្ោសសរាបព់ភិាកា ឬផ្លល ស់បថូរនូវបទពិក្ាធនក៍្ៅថាប កជ់ាតិ។ ោរដ្ឋក់
បញ្ចូ លទសសនទនក្យនឌរ័ចូលក្ៅកបុងកមមវធិីបណ្ថុ ោះបណាថ លវនរគឹោះាទ នអបរ់ ាំកសិកមម គឺជាសកមមភាពដច៍មផងមយួ   
ក្ទៀត។ រគោឹះាទ នអប់រ ាំកសិកមមទាំងបី របស់រកសួងកសិកមម រុោា របាញ់ និងក្នាទ បានប្កសរមួលឯការ
បណ្ថុ ោះបណាថ លក្ដ្ឋយដ្ឋកប់ញ្ចូ លនូវទសសនទនក្យនឌរ័ ក្ហើយរគូាប ក់ៗ បានខិតខាំឥតឈបឈ់រក្លើោរដ្ឋកប់ញ្ចូ ល
ក្យនឌរ័ ក្ៅក្ពលក្រៀបចាំក្មក្រៀន ។  កងវោះខ្តនូវសមតទភាព និងបទពិក្ាធនគ៍ឺជាឧបសគាសរាបព់ួកក្គ។ 

លទនផលរ ាំពងឹទុកទពីរី៖ បញ្ហា ក្យនឌរ័រតវូបានដ្ឋកប់ញ្ចូលក្ៅកបុងោរក្រៀបចាំប្ផនោរ ោរអនុវតថ ោរតាមដ្ឋន នងិោរ
វាយតវមលក្លើរគបស់កមមភាព ក្សវាកមមបក្ចចកក្ទស គក្រាង កមមវធិ ីនងិែវោិ 

 រកសួងកសិកមម រោុា របាញ់ និងក្នាទានវដគូជាយុទនាស្តសថជាមយួរកសួងពីរ (រកសួងកិចចោរនរ ី និង
រកសួងបរាិទ ន) វដគូអភវិឌណន ៍ (សហភាពអុឺរ ៉ាបុ ធនោរអភវិឌណនអ៍ាសីុ ធនោរពិភពក្លាក នងិអងាោរក្សផៀង និង
កសិកមមវនសហរបជាជាតិ)  និងជាមយួអងាោរក្រៅរដ្ឋឌ ភបិាល និងកមមវធិីអភវិឌណនវ៍ស័ិយកសិកមមនន (សក្ស្តងាា ោះកុារ 
SNV  CAVAC WE-EFFECT ) រពមទាំងរកុមហ ុនឯកជន។ វដគូមយួចាំនួនានអារមមណ៍្ថា ក្ោលនក្យបាយ និង
រកបខណ័្ឍ យុទនាស្តសថបស្តញ្ហជ បក្យនឌរ័របស់រកសួង ានភាពលអរបក្សើរ និងានពត័ា៌នក្រចើន ក្ហើយពួកក្គបានក្របើ
របាស់វាជាឯការក្យងសរាបោ់រវភិាគតាមវស័ិយក្ៅក្ពលក្រៀបចាំគក្រាងែមី ប្ផនោរសកមមភាពរបចាំឆ្ប ាំ និងោរ
អនុវតថសកមមភាពគក្រាង។ 

 វដគូអភវិឌណនដូ៍ចជា ធនោរអភវិឌណនអ៍ាសីុ ធនោរពិភពក្លាក អងាោរក្រៅរដ្ឋឌ ភបិាល និងភាប កង់ារអភវិឌណន៍
ដវទក្ទៀតកប៏ានបស្តញ្ហជ បក្យនឌរ័ក្ៅកបុងកមមវធិអីភវិឌណនវ៍ស័ិយកសិកមមរបស់ពកួក្គ ចបព់ដីាំណាកោ់លក្រៀបចាំ រហូតដល់
ោរអនុវតថ។ 

ក្យនឌរ័គឺជាចាំណុ្ចមយួវនលកាណ្ៈវនិិចឆយ័របស់អងាោរក្រៅរដ្ឋឌ ភបិាល និងវដគូអភវិឌណន ៍ កបុងោរក្រជើសក្រ ើស
វដគូអនុវតថគក្រាង ក្ដើមផធីានថាវដគូានោរក្បថជាញ ចិតថ និងានសមតទភាពកបុងោរក្លើកកមពស់សមភាពក្យនឌរ័ ក្ៅ
កបុងតាំបនក់្ោលក្ៅ។ មនុក្ពលក្រៀបចាំគក្រាង ឬកមមវធិី រកសួងកសិកមម រោុា របាញ់ នឹងក្នាទ ជាក្រឿយៗគឺបានក្ធវើ
ោរវភិាគក្យនឌរ័ ក្ហើយយុទនាស្តសថរបស់គក្រាងរតូវបានក្រៀបចាំក្ឡើងក្ដ្ឋយប្ផអកក្លើោរវភិាគក្នោះ។ 

នយកដ្ឋឌ ននិមយួៗក្ៅកបុងរកសួងកសិកមម រោុា របាញ់ និងក្នាទ បានបក្ងកើតរបពន័នតាមដ្ឋនោរងារ 
ក្ដើមផរីបមូលទិនបនយ័ប្ដលប្បងប្ចកតាមក្ភទ ប៉ាុប្នថភាគក្រចើនជាទិនបនយ័ប្បបបរាិណ្ក្រចើនជាង ទិនបនយ័ប្បបគុណ្ភាព 
ដូចក្នោះក្ហើយរបាយោរណ៍្របស់នយកដ្ឋឌ នរដឌបាល និងកមមវធិីខលោះានពត័ា៌នអាំពីក្យនឌរ័។ ប៉ាុប្នថមស្តនថីប្ដលពាកព់ន័ន
យល់ថាពួកក្គមនិទនប់ានរបមូលពត័ា៌នគុណ្ភាពឱ្យបានរគបរ់ោនក់្ៅក្ឡើយក្ទ និងានប្ផនោរពរងឹងកិចចោរក្នោះ
នក្ពលអនគត។ ោរវភិាគទនិបនយ័កក៏្ៅានភាពខវោះខ្តនងិរតូវពរងឹង ក្ដើមផផីថល់ពត័ា៌នដល់ករមតិក្ោលនក្យបាយ
កបុងោរក្ធវើក្សចកថីសក្រមចនិងអនុវតថ។ 

ក្ទោះបីជារកសួងកសិកមម រោុា របាញ់ និងក្នាទ ទទួលបានលទនផលជាវជិជានមយួចាំនួនកក៏្ដ្ឋយ កព៏ួកោត់
ក្ៅជួបោរលាំបាកក្ៅក្ឡើយ ។ កងវោះមស្តនថីបក្ងាា លក្យនឌរ័ក្ៅកបុងរកុមោរងារអនុវតថគក្រាង ជាពិក្សសគក្រាងប្ដល
ផថល់មូលនិធិក្ដ្ឋយធនោរអភវិឌណនអ៏ាសីុ ធនោរពភិពក្លាក គឺជាឧបសគា កបុងោរបស្តញ្ហជ បក្យនឌរ័ក្ៅកបុង
សកមមភាពគក្រាង។ ក្ៅកបុងកាំឡុងក្ពលក្ធវើោរបា៉ា នរ់បាណ្អាំពីសមទិនផលក្នោះវដគូអភវិឌណនខ៍លោះបានផថល់ពត័ា៌នថា
រកសួងកសិកមម រោុា របាញ់ និងក្នាទ មនិបានចតត់ាាំងមស្តនថីបក្ងាា លក្យនឌរ័ឱ្យបានរគបរ់ោនក់្ៅកបុងរកុមោរងារ
អនុវតថគក្រាងក្នោះក្ទ។ ជួនោល គឺោម នសាជិកណាាប កា់នជាំនញក្យនឌរ័ទល់ប្តក្ាោះ ពួកោតក់្ផ្លថ តប្តក្លើ
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ជាំនញបក្ចចកក្ទស។ ដូចោប ក្នោះប្ដរ មនធីរកសិកមម រោុា របាញ់ និងក្នាទរបចាំក្ខតថមយួចាំននួបានក្លើកក្ឡើងអាំពី
ោរកងវល់របស់ពួកោតថ់ា គក្រាងខលោះមនិអនុញ្ហដ តថឱ្យមស្តនថីបក្ងាា លក្យនឌរ័ចូលរមួកបុងអាំឡុងក្ពលក្រៀបចាំ និងអនុវតថ
សកមមភាពគក្រាង។ 

ក្ដ្ឋយក្យងក្ៅតាមកងវោះោរោាំរទពីថាប កដ់ឹកនាំ និងធនធានហិរញ្ដ វតទុ មនធីរកសិកមម រោុា របាញ់ និង
ក្នាទរបចាំក្ខតថមយួចាំននួ មនិបានអនុវតថក្ោលនក្យបាយ និងរកបខណ័្ឍ យុទនាស្តសថបស្តញ្ហជ បក្យនឌរ័កបុងវស័ិយ
កសិកមមក្នោះក្ទ។ ក្ទោះជាយ៉ា ងក្នោះកថ ី មស្តនថីក្ធវើោរក្ៅតាមអនុវស័ិយ អក្ញ្ជ ើញស្តសថីជាកសិករមកចូលរមួកបុងសិោា ាលា 
បណ្ថុ ោះបណាថ លរបស់ោត់ ប្ដលពាក់ព័នននឹងោរដ្ឋាំដាំណាាំ ចិញ្ច ឹមសតវ យុទនាស្តសថទីផារ និងោរក្ធវើកសិកមមតាម
កិចចសនា។ 

លទនផលរ ាំពងឹទុកទ៣ី ៖ រកមុោរងារក្យនឌរ័នងិកុារវនរកសួងកសិកមម រោុា របាញ់ នងិក្នាទ ានសមតទភាព 
នងិជាំនញចាស់លាស់ នងិធនធាន សរាបអ់នុវតថោរងារ ោរតស ូមត ិោរកាងសមតទភាព 
ភាពជាវដគូ ជាំនយួបក្ចចកក្ទស នងិតនួទរីតតួពនិតិយ 

រកុមោរងារក្យនឌរ័ មស្តនថីបក្ងាា លក្យនឌរ័ មស្តនថីបក្ចចកក្ទស និងមស្តនថីជានខ់ពស់វនរកសួងកសិកមម រោុា របាញ់ 
និងក្នាទ ោនប់្តានទាំនុកចិតថកបុងោរបាំក្ពញតួនទីក្យនឌរ័ ក្រោយក្ពលប្ដលពួកក្គបានចូលរមួវគាបណ្ថុ ោះបណាថ ល 
ទសសនកិចចសិកាក្ៅកបុង និងក្រៅរបក្ទស ប្ដលក្រៀបចាំក្ដ្ឋយរកសួង វដគូអភវិឌណន ៍ អងាោរក្រៅរដ្ឋឌ ភបិាល និងកមមវធិី
អភវិឌណនវ៍ស័ិយកសិកមម។ កមមវធិីបណ្ថុ ោះបណាថ លានភាពខុសប្បលកោប អារស័យក្លើក្ោលបាំណ្ងរមួ និងក្ោលបាំណ្ង
របស់កមមវធិីនិមួយៗ។ ឧទហរណ៍្ រកសួងកសិកមម រុោា របាញ់ និងក្នាទ ក្ផ្លថ តក្ៅក្លើអនុសញ្ហដ សថីពីោរ
លុបបាំបាតអ់ាំក្ពើហឹងាក្លើស្តសថី ចាំប្ណ្កអបកក្ផសងបណ្ថុ ោះបណាថ លអាំពីោរបស្តញ្ហជ បក្យនឌរ័កបុងោរក្រៀបចាំគក្រាង ោរក្ធវើ
ប្ផនោរ ោររតតួពិនតិយ នងិវាយតវមល ោរបស្តញ្ហជ បក្យនឌរ័កបុងបក្ចចកវទិាកសិកមមែមី ប្ដលានភាពធនក់្ៅនងឹបប្រមបរមលួ
អាោសធាតុ និងក្រោោះមហនថរាយធមមជាតិ។ កបុងរយៈក្ពលរាយោរណ៍្ក្នោះ មស្តនថីរកសួងកសិកមម រោុា របាញ់ នងិ
ក្នាទ និងអាជាញ ធរថាប ករ់សុកចាំនួន២៩ ៥២១នក ់(៣៦ភាគរយជាស្តសថី) ទទួលបានោរបណ្ថុ ោះបណាថ លអាំពីអនុសញ្ហដ
សថីពីោរលុបបាំបាតអ់ាំក្ពើហឹងាក្លើស្តសថីនិងកុារ ។ ក្ដើមផកី្ធវើឱ្យសកមមភាពគក្រាងាននិរនថភាព និងក្របើរបាស់ធនធាន
ឱ្យបានរបក្សើរបាំផុត កមមវធិខីលោះក្ផ្លថ តក្លើោរបណ្ថុ ោះបណាថ លមស្តនថីរកសួងឱ្យោល យជាអបកបណ្ថុ ោះបណាថ ល។ ពួកក្គបាន
ក្រៀបចាំសិកាាលាបណ្ថុ ោះបណាថ លរគូបក្ងាា លចាំនួន ២៩០នក ់(ស្តសថីាន៥០ភាគរយ) សថីពីោរបស្តញ្ហជ បក្យនឌរ័កបុង
បក្ចចកវទិាកសិកមមែមី ប្ដលានភាពធនក់្ៅនងឹបប្រមបរមួលអាោសធាតុ និងក្រោោះមហនថរាយធមមជាតិ67។ 

ប៉ាុប្នថក្ៅប្តានគាល តចាំក្ណ្ោះដឹង នងិជាំនញកបុងប្ផបកខលោះដូចជាោរវភិាគក្យនឌរ័ ក្ៅកបុងចាំក្ណាមរកុម
ោរងារក្យនឌរ័ ប្នរកសួងកសិកមម រោុា របាញ់ និងក្នាទ។ មស្តនថីសាំខ្ន់ៗ បានក្លើកក្ឡើងថា ពួកក្គរតូវពរងឹង
ចាំក្ណ្ោះដឹងក្យនឌរ័ ក្ដើមផោីាំរទ និងានឥទនិពលដល់វដគូកបុងោរដ្ឋកប់ញ្ចូ លតរមូវោររបស់សរ ថ ី និងបុរសចូលកបុង
យុទនាស្តសថរបស់គក្រាងឬកមមវធិី រពមទាំងោរប្បងប្ចកធនធាន។ 

មគ្នលបាំណងទ៣ី៖ បមងកើនភាពជ្ញតាំណាង និងការចូលករួមមសមើភាពគ្នន ទាំងបុរស និងស្រសតីកនងុវិស័យកសិកមម 
លទនផលរ ាំពងឹទុកទ១ី៖ វតថាន នងិឥទនពិលរបស់ស្តសថី កបុងោរក្ធវើក្សចកថសីក្រមចចតិថក្ៅកបុងរកសួងកសិកមម រោុា របាញ់ 

នងិក្នាទ ានោរក្កើនក្ឡើង 
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រាជរដ្ឋឌ ភបិាលកមពុជា បានក្លើកទឹកចតិថរគបរ់កសួងក្ធវើោរក្លើកកមពស់ស្តសថីកបុងតួនទដីកឹនាំ ប៉ាុប្នថចាំណុ្ចក្នោះ
ានោរលាំបាកសរាបរ់កសួងកសិកមម រោុា របាញ់ នងិក្នាទ កបុងោរក្ធវើឱ្យសក្រមច ក្ដ្ឋយារមូលក្ហតុមយួចាំននួ
ដូចជា៖  សមតទភាពរបស់ស្តសថីក្ៅានករមតិ ជាពិក្សសជាំនញភាាបរក្ទស និងជាំនញកុាំពយូទរ័ កងវោះនូវោរោាំរទឬ
ោរក្លើកទឹកចិតថពីថាប កដ់ឹកនាំទាំងក្ៅថាប កជ់ាតិ និងក្រោមជាតិ។  

ដូចានបងាា ញកបុងរោហវិកខ្ងក្រោម របសិនក្បើក្របៀបក្ធៀបនឹងចាំនួនថាប កដ់ឹកនាំកបុងរយៈក្ពលរបាាំឆ្ប ាំ ចាំនួន
ថាប កដ់ឹកនាំជាស្តសថីក្ៅកបុងតួនទីធាំៗ គឺក្ៅានចាំននួដប្ដល។ 

ព្ក្ខហវរិទពីីរ៖ អនរដ្ឹរនាពំ្រសងួរសរិមម រកុ្ខា ព្បមាញ ់និងននសាទ ឆ្ន ២ំ០១៧ - ២០២១  

 

ក្ទោះបីជាយ៉ា ងក្នោះកថី ក្ៅឆ្ប ាំ២០១៨ អណ្តថិទីរបាាំវនរាជរដ្ឋឌ ភបិាលកមពុជា (២០១៨ - ២០២៣) រកសួង
កសិកមម រោុា របាញ់ នងិក្នាទ បានតក្មលើងតួនទីស្តសថីពរីរបូជាអនុរដឌក្លខ្ធិោរ។  
លទនផលរ ាំពងឹទុកទ២ី៖ វតថាន នងិឥទនពិលរបស់ស្តសថី កបុងដាំក្ណ្ើ រោរក្ធវើក្សចកថសីក្រមចចតិថ ក្ៅកបុងរកមុរគបរ់គង

ធនធានធមមជាត ិនងិកសិកមម ានោរក្កើនក្ឡើង 
 រកសួងកសិកមម រោុា របាញ់ និងក្នាទ វដគូអភវិឌណន ៍ អងាោរក្រៅរដ្ឋឌ ភបិាល និងកមមវធិីអភវិឌណវស័ិយ
កសិកមមបានខិតខាំរបឹងប្របងឥតឈបឈ់រកបុងោរក្លើកកមពស់ស្តសថីកបុងតួនទីក្ធវើក្សចកថីសក្រមច និងោរចូលរមួរបស់ស្តសថី
កបុងសហគមនក៍សិកមម និងរកុមកសិកមមដវទក្ទៀត។ ក្ទោះបីជាយ៉ា ងក្នោះកថី ចាំនួនស្តសថីជាថាប កដ់ឹកនាំសហគមនក៍សិកមម 
ក្ៅានចាំនួនតចិជាងបុរសក្រចើន ខណ្ៈប្ដលសាជិកសហគមនជ៍ាស្តសថីានចាំនួនក្រចើនជាងបុរស។  
ព្ក្ខហវរិទបីី៖ អនរដ្ឹរនាសំហគមនរ៍សរិមម ២០១៧ – ២០២១ 
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លទនផលរ ាំពងឹទុកទ៣ី៖ ស្តសថីោនប់្តានលទនភាពទទលួបានឱ្ោសអភវិឌណនជ៍ាំនញ នងិោរសិកា ក្ដើមផោីាំរទដល់ោរ
ចូលរមួរបស់ពកួោតក់បុងវស័ិយកសិកមម រមួានផលិតកមមដាំណាាំ ោរចញិ្ច ឹមសតវ ជលផល វរព
ក្ឈើ នងិក្ៅស ូ 

 រកសួងកសិកមម រុោា របាញ់ និងក្នាទទទួលបានសមិទនផលដ៏ធាំក្ធងកបុងប្ផបកក្នោះ។ សិោា ាលា    
បណ្ថុ ោះបណាថ លជាក្រចើន ទាំងកបុង និងក្រៅរបក្ទស វគាសិកាានសញ្ហដ បរ័ត និងោម នសញ្ហដ បរ័ត  រតូវបានក្រៀបចាំ
សរាបម់ស្តនថីរកសួង។ តាមរយៈោរចូលរមួកបុងសិោា ាលាប្ដលបានក្រៀបចាំក្ដ្ឋយរកសួង វដគូអភវិឌណន ៍មស្តនថីរកសួង
ចាំនួន៣៣របូ (១របូជាបុរស) ប្ដលជាសាជិក សាជិោរកុមោរងារក្យនឌរ័ និងកុារ និងមស្តនថីសាំខ្ន់ៗ ដវទក្ទៀត 
បានពរងឹងជាំនញ ទាំនុកចិតថ និងសមតទភាពកបុងោរបាំក្ពញោរងាររគបរ់គង និងកិចចោរបក្ចចកក្ទសរបស់ពួកោត។់ 

 ោរក្លើកកមពស់ស្តសថីកបុងតួនទីខពស់ក្ៅកបុងរគឹោះាទ នអបរ់ ាំកសិកមម ក្ៅប្តជាបញ្ហា របឈម។ កបុងរយៈក្ពលរបាាំឆ្ប ាំ
កនលងក្ៅក្នោះ ចាំនួនស្តសថីកបុងតួនទីដឹកនាំក្ៅរគឹោះាទ នអបរ់ ាំកសិកមមទាំងបីក្ៅានចាំនួនដប្ដល ានោរផ្លល ស់បថូរតចិ
តួចកបុងតួនទីទបៗ និងានោរធាល កចុ់ោះសរាបត់ួនទីមយួចាំនួន។ ក្ៅាលាកសិកមមជាតិប្រពកក្លៀប និងកាំពងច់ម 
ចាំនួនស្តសថីកបុងតួនទីសាំខ្ន់ៗ  ក្ៅានចាំនួនដប្ដលកបុងរយៈក្ពលរបាាំឆ្ប ាំក្នោះ។ ានស្តសថីាប ករ់តូវបានតាំក្ឡើងតួនទជីា 
សកលវទិាធិោររង ប៉ាុប្នថអនុរបធានោរយិល័យជាស្តសថីពីររូបរតូវបានធាល ក់ចុោះ ក្ៅសកលវទិាល័យភូមិនធកសិកមម
ចាំោរដូង។  

ដូចោប ក្នោះប្ដរ ចាំននួសិសស និសសតិជាស្តសថីក្ៅរគឹោះាទ នអបរ់ ាំកសិកមមទាំងបី ានោរក្កើនក្ឡើងតិចតួច
ប៉ាុក្ណាត ោះ ព៣ី៤ ភាគរយ ក្ៅឆ្ប ាំ២០១៧ មក ៣៩ភាគរយក្ៅឆ្ប ាំ២០២១។ 

ព្ក្ខហវរិទបីួន៖ សសិស នសិសតិនៅព្គឹះសាថ នអប់ររំសរិមមននព្រសងួរសរិមម រកុ្ខា ព្បមាញ ់ 

និងននសាទ 
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ឧបសមព័នធទី២ ៖ នោលននោបាយ នងិព្របខណ័្ឌ យទុធសាស្រសតបស្ររា បនយនឌ័ររនងុវសិយ័រសរិមម ឆ្ន  ំ២០២២-២០២៦ 
 

សកមមភាពសាំខាន់ៗ  អនកអនវុតត/ការទទលួែសុរតវូ សចូន្នករ  មគ្នលមៅ  ថវិកា  
ក្ោលបាំណ្ងទី១: ក្លើកកមពស់សិទនអិាំណាចប្ផបកក្សដឌកិចចដល់ស្តសថី តាមរយៈោរបក្ងកើនលទនភាពស្តសថីកបុងោរទទលួបានទាំនិញ ក្សវា និងលកាខណ្ឍ ននរបកបក្ដ្ឋយ
សមធម ៌សរាបស់្តសថី កកបុងវស័ិយកសិកមម  
លទធផលទី១.១៖ ស្រសតីានលទធភាពកាន់ខតរែមសើរកនុងការទទលួបាននូវធាតុចលូកសិកមម ហិរញ្ញវតថុ និងបមចេកវិជ្ញា   
១.១.១. កបុងភាពជាវដគូជាមយួវដគូពាកព់ន័ន 
ប្ដលបានចូលរមួក្លើកកមពស់វស័ិយកសិកមមក្ៅ
កមពុជា និងក្លើកកមពស់ោរចូលរមួរបស់ស្តសថី និង
បុរសឱ្យានសមធមក៌បុងោររបកបកសិកមម នងិ
កាល ាំងពលកមម  ក្ដ្ឋយក្របើរបាស់អភរិកមផ្លល ស់បថូរ
ក្យនឌរ័ ក្ដើមផកី្ដ្ឋោះរាយឧបសគាសរាបស់្តសថី 

រកសួងកសិកមម រោុា របាញ់ 
និងក្នាទ និងវដគូពាកព់ន័ន 

- ភាគរយស្តសថីនិងបុរសប្ដលទទួល
ផលពីកមមវធិអីភវិឌណនវ៍ស័ិយកសិកមម  
- ភាគរយវនស្តសថី  និងបុរស ប្ដលបាន
ក្របើរបាស់ធាតុចូលកសិកមមោនប់្ត
របក្សើរ  

ស្តសថីានយ៉ា ងតចិ ៤០ 
- ៥០%វនរកមុក្ោល
ក្ៅសរបុ 

ធនធានរកសួង   
វដគូពាកព់ន័ន 

១.១.២. បក្ងកើតឱ្ោសោនប់្តរបក្សើរក្ឡើងសរាប់
កសិករជាស្តសថីកបុងោរចូលរមួក្ៅតាមសហគមនក៍បុង
រកបខណ្ឍ កសិកមម រកុមផលិត និងក្សវាកមមក្ផសងៗ 
ក្ដើមផាីនលទនភាពទទួលបានក្សវារបាកស់នសាំ 
ឥណ្ទន និងគក្រាងហិរញ្ដ វតទុដវទក្ទៀត ឱ្យោន់
ប្តរបក្សើរក្ឡើងក្ៅតាមតរមូវោរ 

រកសួងកសិកមម រោុា របាញ់ 
និងក្នាទ និងវដគូពាកព់ន័ន 

ភាគរយស្តសថី និងបុរសប្ដលាន 
លទនភាពទទួលបានក្សវារបាកស់នសាំ 
និងឥណ្ទនរបកបក្ដ្ឋយសមធម ៌ 
 

ស្តសថីយ៉ា ងតិច ៥០%
ទទួលបានក្សវារបាក់
សនសាំ និងឥណ្ទន 

ធនធានរកសួង   
វដគូពាកព់ន័ន 

១.១.៣. រកសួងសហោរជាមយួអបកផថល់ក្សវា រមួ
ទាំងរកុមហ ុនលកធ់ាតុចូលកសិកមម និងអបកប្ចក
ចយ កបុងោរក្លើកទឹកចតិថឱ្យពួកោតអ់ក្ញ្ជ ើញស្តសថី 
និងបុរសចូលរមួកចិចរបជុាំ សិោា ាលា វគាបណ្ថុ ោះ  

រកសួងកសិកមម រោុា របាញ់ 
និងក្នាទ និងវដគូពាកព់ន័ន 

ភាគរយស្តសថី និងបុរសប្ដលបានចូល
រមួកបុងកិចចរបជុាំ សិោា ាលាបណ្ថុ ោះ       
បណាថ ល ទសសនកិចចសិកា និងទិវា
បងាា ញ  

ស្តសថីានចាំនួន៧០ - 
៨០%បានចូលរមួកបុង
កិចចរបជុាំ សិោា ាលា 
វគាបណ្ថុ ោះបណាថ ល 

ធនធានរកសួង   
វដគូពាកព់ន័ន 
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បណាថ ល ទសសនកិចចសិកា ទិវាបងាា ញ
បក្ចចកក្ទសែមីៗ របកបក្ដ្ឋយសមធម ៌

ទសសនកិចចសិកា ទិវា
បងាា ញបក្ចចកក្ទសែមីៗ  

១.១.៤. កាងសមតទភាពសហរគិនជាស្តសថីក្ៅ
រគបល់ាំដ្ឋបទ់ាំងអស់ក្ៅកបុងរបកបអាជីវកមម        
កសិ-ធុរកិចច រមួានោរដ្ឋាំដុោះដាំណាាំ វរពក្ឈើ  
ជលផល ោរចិញ្ច ឹមសតវ និងសហរោសប្កវចប 
កសិផលក្ដ្ឋយក្របើរបាស់អភរិកមផ្លល ស់បថូរក្យនឌរ័ 
ក្ដើមផកី្ដ្ឋោះរាយឧបសគា 

រកសួងកសិកមម រោុា របាញ់ 
និងក្នាទ និងវដគូពាកព់ន័ន 

ចាំនួនសហរគិនជាស្តសថីប្ដលទទួលបាន
ោរោាំរទពីរកសួងកសិកមម រោុា
របាញ់ និងក្នាទ វដគូអភវិឌណន ៍
និងអងាោរក្រៅរដ្ឋឌ ភបិាល 

យ៉ា ងតចិសហរគិនជា
ស្តសថី២០-៣០% ទទួល
បានោរោាំរទអាជីវកមម
ពីរកសួងកសិកមម វដគូ
អភវិឌណន ៍និងអងាោរ 

ធនធានរកសួង   
វដគូពាកព់ន័ន 

១.១.៥. ប្កលមអលកាខណ្ឍ ឱ្យានភាពោនប់្ត
របក្សើរក្ឡើងសរាបស់្តសថីជាកមមករក្ៅកបុងប្ខសរចវាក់
តវមលកសិកមម តាមរយៈោររាវរជាវ ោរផថួចក្ផថើម
គាំនិតនន (កមមវធិី និងយុទននោរ) ប្ដលក្ផ្លថ តក្លើ
កមមករ និក្យជក និងអបកក្រៀបចាំក្ោលនក្យបាយ 
 

រកសួងកសិកមម រោុា របាញ់ 
និងក្នាទ និងវដគូពាកព់ន័ន 

ោរសិកា និងោរផថួចក្ផថើមគាំនិតនន
រតូវបានបក្ងកើតក្ឡើង 
 
 

យ៉ា ងតចិោរសិកា   
គាំនិតផថួចក្ផថើមសាំខ្ន់ៗ
ែមីចាំនួនពីរ (យ៉ា ងតចិ
មយួទកទ់ងនឹងភាគី
ពាកព់ន័នជាក្រចើន) ក្ដ្ឋោះ
រាយលកាខណ្ឍ  និង
ក្លើកទឹកចិតថសរាប់
កមមករស្តសថីក្ៅកបុងប្ខស
រចវា៉ា កត់វមលកសិកមម 

ធនធានរកសួង   
វដគូពាកព់ន័ន 

១.១.៦.កាំណ្តក់្ោលនក្យបាយជាកល់ាក់
សរាបោ់រប្កសរមួលក្ដើមផបីញ្ចូ លក្យនឌរ័ឱ្យ
ោនប់្តរបក្សើរក្ឡើង 

រកសួងកសិកមម រោុា របាញ់ 
និងក្នាទ និងវដគូពាកព់ន័ន 

ក្ោលនក្យបាយរតូវបានកាំណ្ត ់នងិ
ប្កសរមួលតាមរយៈកិចចរបជុាំពិក្រោោះ
យ៉ា ងក្ពញក្លញជាមយួអបកពាកព់ន័ន 
រមួទាំងអងាោរសងាមសីុវលិប្ដលក្ផ្លថ ត
ក្លើសិទនិស្តសថី 

យ៉ា ងតិចក្ោលនក្យ
បាយសាំខ្ន់ៗ ពីររតូវ 
បានប្កសរមួលក្ដើមផោីាំ
រទអភរិកមផ្លល ស់បថូរ 
ក្យនឌរ័កបុងវស័ិកសិកមម 

ធនធានរកសួង   
វដគូពាកព់ន័ន 

លទធផលទី១.២ ៖ ស្រសតីានលទធភាពរែមសើរជ្ញងមនុកនុងការទទលួបាននូវព័តា៌ន ចាំមណ៉ះដឹ្ង និងមសវាកមមជាំន្នញបមចេកមទស មដ្ើមបគី្នាំរទដ្ល់ការងាររបស់ពកួគ្នតក់នុងវិសយ័កសិកមម ដ្ូចជ្ញរែពលវែប
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កមម ដ្ាំណាាំនិងការមធវើពិពិធកមម និងកាលានុវតតភាពខដ្លទក់ទងនឹងការខរែរែួលអាកាសធាតុ  
១.២.១  ក្រៀបចាំ បណ្ថុ ោះបណាថ ល សិោា ាលា សថី
ពីបក្ចចកក្ទសោរដ្ឋាំដុោះដាំណាាំ ោរចិញ្ច ឹមសតវ ជល
ផល និងកសិ-ឧសាហកមម ក្ដ្ឋយផថល់លទនភាព
របកបក្ដ្ឋយសមធមស៌រាបក់សិករស្តសថី និងបុរស  
 
 

រកសួងកសិកមម រោុា របាញ់ 
និងក្នាទ និងវដគូពាកព់ន័ន 

ភាគរយស្តសថី ប្ដលបានចូលរមួវគា 
បណ្ថុ ោះបណាថ លបក្ចចកក្ទសកសិកមម  
 

យ៉ា ងតចិ ស្តសថី ៤០-
៥០% បានចូលរមួវគា 
បណ្ថុ ោះបណាថ ល
បក្ចចកក្ទសកសិកមម 
និង ២០-៣០% បាន
ក្របើរបាស់ចាំក្ណ្ោះដឹង 

ធនធានរកសួង   
វដគូពាកព់ន័ន 

១.២.២. កបុងភាពជាវដគូជាមយួរកុមហ ុនលកធ់ាតុ
ចូលកសិកមម បក្ងកើត និងោាំរទឱ្យស្តសថី និងបុរស
ានលទនភាពចូលរមួរបកបក្ដ្ឋយសមធមក៌បុងរកុម
អភវិឌណកសិកមម (ADG) ក្ដ្ឋយក្របើរបាស់បណាថ ញ
សងាមក្ដើមផសីរមបសរមួលោរប្ចករ ាំប្លកចាំក្ណ្ោះ
ដឹង ោរក្រៀនសូរត និងោរាកសួរពត័ា៌ន   

រកសួងកសិកមម រោុា របាញ់ 
និងក្នាទ និងវដគូពាកព់ន័ន 

ចាំនួនស្តសថី និងបុរសប្ដលបានចូលរមួ
កបុងរកុមអភវិឌណកសិកមម 

ចាំនួន៣០-៤០% វន
សាជិករកុមអភវិឌណ
កសិកមមជាស្តសថី 

ធនធានរកសួង   
វដគូពាកព់ន័ន 

១.២.៣  ក្រៀបចាំទសសនកិចចសិកា ក្ដ្ឋយក្របើរបាស់
អភរិកមក្ដើមផធីានថាស្តសថី នងិបុរសានលទនភាព
ចូលរមួរបកបក្ដ្ឋយសមធម ៌និងក្ដ្ឋោះរាយបញ្ហា
របស់ស្តសថី តាមរយៈផ្លល ស់បថូរទពិក្ាធន ៍ប្ចក
រ ាំប្លកចាំក្ណ្ោះដឹងនន 

រកសួងកសិកមម រោុា របាញ់ 
និងក្នាទ និងវដគូពាកព់ន័ន 

ភាគរយស្តសថី ប្ដលបានចូលរមួទសសន
កិចចសិកា និងយកបទពិក្ាធនក៍្ៅ
អនុវតថ 

ស្តសថីយ៉ា ងតិចចាំនួន 
៣០% បានចូលរមួ
ទសសនកិចចសិកា និង
បានអនុវតថបទ
ពិក្ាធនល៍អៗ   

ធនធានរកសួង   
វដគូពាកព់ន័ន 

១.២.៤ បក្ងកើតខិតបណ័្ត  និងសាា រៈផសពវផាយ       
ក្ផសងៗអាំពបីក្ចចកវទិាកសិកមមែមីៗ  ប្ដលស្តសថី នងិ
បុរសអាចទទួលបានរបកបក្ដ្ឋយសមធម ៌ 

រកសួងកសិកមម រោុា របាញ់ 
និងក្នាទ និងវដគូពាកព់ន័ន 

ចាំនួនស្តសថី និងបុរសប្ដលទទលួបាន  
សាា រៈផសពវផាយ  

ស្តសថីយ៉ា ងតិច ៣០-
៤០%ប្ដលទទួលបាន
សាា រៈផសពវផាយ 
 

ធនធានរកសួង   
វដគូពាកព់ន័ន 

លទធផលទី ១.៣ ៖ ស្រសតាីនបណាត ញកាន់ខតរងឹាាំជ្ញមួយនឹងទីផារតាមខបបរែនពណី និងទផីារថមី ៗ 
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១.៣.១. ក្លើកកមពស់ោរក្ធវើពាណិ្ជជកមមតាមរបពន័ន
ឌីជីែល សរាបផ់លិតផលកសិកមម  ក្ដ្ឋយក្របើ
របាស់អភរិកមផ្លល ស់បថូរក្យនឌរ័ ក្ដើមផកី្ដ្ឋោះរាយ
ឧបសគាសរាបស់្តសថី 

រកសួងកសិកមម រោុា របាញ់ 
និងក្នាទ និងវដគូពាកព់ន័ន 

ចាំនួនកសិករជាស្តសថី និងបុរសប្ដល
ានលទនភាពចូលក្ៅោនទ់ផីារ 
ក្ដ្ឋយក្របើរបាស់បក្ចចកវទិាឌីជីែល 

កសិករជាស្តសថីយ៉ា ងតចិ
២០% ានលទនភាព 
ក្របើរបាស់បក្ចចកវទិា   
ឌីជីែល 

ធនធានរកសួង   
វដគូពាកព់ន័ន 

១.៣.២.បក្ងកើតជាំនញបក្ចចកវទិាឌីជីែលសរាប ់
ស្តសថី និងបុរសប្ដលរបកបអាជីវកមមកសិកមម  

រកសួងកសិកមម រោុា របាញ់ 
និងក្នាទ និងវដគូពាកព់ន័ន 

- ចាំនួនកសិករជាស្តសថី និងបុរសប្ដល
បានចូលរមួវគាបណ្ថុ ោះបណាថ លបក្ចចក
វទិាឌីជីែល 
- បក្ងកើតកមមវធិីសថីពីបក្ចចកវទិាឌីជីែល 
រមួបញ្ចូ លយុទនាស្តសថក្ដ្ឋោះរាយបញ្ហា  

- កសិករជាស្តសថីយ៉ា ង
តិច២០% បានចូលរមួ
វគាបណ្ថុ ោះបណាថ ល     
បក្ចចកវទិាឌជីីែល 

ធនធានរកសួង   
វដគូពាកព់ន័ន 

១.៣.៣. ពរងឹងសហគមនក៍បុងរកបខណ្ឍ កសិកមម 
រកុមអាជីវកមមកសិកមម ប្ដលដឹកនាំក្ដ្ឋយស្តសថី ឬ
ានសាជិកភាគក្រចើនជាស្តសថីតាមរយៈក្សវាកមម  
ទីផារ 

រកសួងកសិកមម រោុា របាញ់ 
និងក្នាទ និងវដគូពាកព់ន័ន 

ចាំនួនសហគមនក៍បុងរកបខណ្ឍ កសិកមម  
រកុមអាជីវកមមកសិកមម ប្ដលាន 
បណាថ ញបញ្ហជ ទិញ-លកក់្រចើន 

យ៉ា ងតចិ១០-២០%
សហគមនក៍បុងរកប 
ខណ័្ឍ កសិកមម រកុម
អាជីវកមមានបណាថ ញ
បញ្ហជ ទិញ-លកក់្រចើន 

ធនធានរកសួង   
វដគូពាកព់ន័ន 

១.៣.៤. ផសពវផាយោរក្ធវើកសិកមមតាមកចិចសនា
សរាបផ់លិតផលកសិកមម ក្ៅតាមមូលដ្ឋឌ ន   
របកបក្ដ្ឋយសមធម ៌ក្ដ្ឋយក្របើរបាស់អភរិកម 
ផ្លល ស់បថូរក្យនឌរ័ 

 

រកសួងកសិកមម រោុា របាញ់ 
និងក្នាទ និងវដគូពាកព់ន័ន 

ចាំនួនសហគមនក៍បុងរកបខណ្ឍ កសិកមម 
បានចូលរមួក្ធវើកិចចសនាតាមរបតិបតថិ
ោរមុខរបរ 

យ៉ា ងតចិ ១០-២០% 
វនសហគមនក៍បុងរកប
ខណ្ឍ កសិកមមបានចូល
រមួក្ធវើកិចចសនាតាម
របតិបតថោរមុខរបរ
ទទួលបានវឌណភាព  
ក្យនឌរ័របកបក្ដ្ឋយ
សមធម ៌

ធនធានរកសួង   
វដគូពាកព់ន័ន 

១.៣.៥. ក្រៀបចាំក្វទិោ ឬរពឹតថោិរណ៍្ទាំនកទ់ាំនង
អាជីវកមមសរាបស់្តសថី ជាអាជវីករ អបករបមូលទិញ 

រកសួងកសិកមម រោុា របាញ់ 
និងក្នាទ និងវដគូពាកព់ន័ន 

ចាំនួនស្តសថី និងបុរសប្ដលបានចូលរមួ
និងកិចចខិតខាំរបងឹប្របងរតូវបានក្ធវើ

- ស្តសថីយ៉ា ងតិច ៣០- ធនធានរកសួង   
វដគូពាកព់ន័ន 
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អបកប្កវចប រគឹោះាទ នមរីកូហិរញ្ដ វតទុ និងអបកពាកព់ន័ន
សាំខ្ន់ៗ ក្ផសងក្ទៀត និងានវធិានោរចាំបាច ់
ក្ដើមផសីរមបសរមួលដល់ោរចូលរមួរបស់ស្តសថី និង
បុរសរបកបក្ដ្ឋយសមធម ៌

ក្ឡើងក្ដើមផធីានឱ្យានោរចូលរមួ
របកបក្ដ្ឋយសមធម ៌

៤០%ចូលរមួក្វទិោ
ទាំនកទ់ាំនងអាជីវកមម 
-យ៉ា ងតិចាន៤
ក្វទិោ/រពឹតថិោរណ៍្រតូវ
បានក្រៀបចាំក្រៀងរាល់ឆ្ប ាំ 

លទធផលទី១.៤៖ បនទុកការងាររបស់ស្រសតីរតវូបានកាត់បនថយ មហើយការចូលរមួរបស់ពួកគ្នត់រតូវបានទទួលសាគ ល់ និងផតល់តនមល មរចើនជ្ញងមុន  
១.៤.១ បស្តញ្ហជ បោរយល់ដឹងអាំពីោរប្បងប្ចក
បនធុកោរងារឱ្យានក្សមើោប សរាបស់្តសថី និងបុរស
បញ្ចូលក្ៅកបុងសកមមភាពោរងារទាំងអស់ 

រកសួងកសិកមម រោុា របាញ់ 
និងក្នាទ និងវដគូពាកព់ន័ន 

ភាគរយវនកមមវធិីផសពវផាយ និង
របាយោរណ៍្អាំពីបញ្ហា វនបនធុកោរងារ  

យ៉ា ងតចិ៤០% វន
របាយោរណ៍្
សកមមភាពក្លើបញ្ហា
បនធុកោរងារសរាប់
ស្តសថី និងោរខិតខាំរបឹង
ប្របងប្ដលបានក្ធវើ
ក្ឡើងក្ដើមផកី្ដ្ឋោះរាយ
បញ្ហា ទាំងក្នោះ 

ធនធានរកសួង   
វដគូពាកព់ន័ន 

ក្ោលបាំណ្ងទី២: ពរងឹងសមតទភាព ធនធាន និងោរក្បថជាញ ចិតថរបស់រកសួងកសិកមម រុោា របាញ់ និងក្នាទ  ក្ដើមផធីាននូវរបសិទនភាពវនោរបស្តញ្ហជ បក្យនឌរ័ក្ៅ
កបុងវស័ិយកសិកមម  
លទធផលទី ២.១ : តរមូវការ និងកងវល់របស់ស្រសតកីដ៏្ូចជ្ញបុរសរតូវបានដាកប់ញ្េូលមៅកនងុររបម់គ្នលនមោបាយ លែិិតបទដាឋ ន និងរកបែ័ណឌ ចាប់  
២.១.១. ធានថាក្ោលនក្យបាយ និងរកបខណ្ឍ
យុទនាស្តសថបស្តញ្ហជ បក្យនឌរ័កបុងវស័ិយកសិកមម 
ប្ដលបានក្ធវើបចចុបផនបភាពឆ្ប ាំ២០២២-២០២៦ 
រតូវបានផសពវផាយ តាមរយៈសិោា ាលាក្ៅថាប ក់
ជាតិ និងថាប កក់្រោមជាត ិដល់ភាគីពាកព់ន័នទាំង
អស់ កបុងោរក្បថជាញ ចិតថអនុវតថក្ោលនក្យបាយក្នោះ 

រកុមោរងារក្យនឌរ័ និងវដគូ
ពាកព់ន័ន 

- ចាំនួនសិោា ាលាផសពវផាយប្ដល
បានក្រៀបចាំ 
 - ោាំរទរគបល់ដ្ឋបថ់ាប កក់បុងោរអនុវតថ 
 

យ៉ា ងតចិានសិោា
ាលាផសពវផាយ
ចាំនួន៤ (មយួក្ៅថាប ក់
ជាតិ) រតូវបានក្រៀបចាំ  

ធនធានរកសួង   
វដគូពាកព់ន័ន 
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២.១.២. ពរងឹងចាំក្ណ្ោះដងឹជាមូលដ្ឋឌ ន និងោរ  
រតួតពិនិតយវឌណនភាពតាមរយៈោររបមូលទិនបនយ័ 
រមួទាំងោរវាយតវមលក្យនឌរ័កបុងវស័ិយកសិកមម 
ក្ដើមផោីាំរទដល់ោរអនុវតថក្ោលនក្យបាយ 

រកុមោរងារក្យនឌរ័ និងវដគូ
ពាកព់ន័ន 

របាយោរណ៍្សិកាបានផសពវផាយ យ៉ា ងតចិោរសិកា
មយួរតូវបានក្ធវើក្ឡើង 

ធនធានរកសួង   
វដគូពាកព់ន័ន 

២.១.៣. បញ្ចូលបញ្ហា ក្យនឌរ័ក្ៅកបុងក្ោល
នក្យបាយ ប្ផនោរយុទនាស្តសថ និងបទដ្ឋឌ នគតិ
យុតថរបស់រកសួងកសិកមម រោុា របាញ់ និង
ក្នាទ  

រកុមោរងារក្យនឌរ័ និងវដគូ
ពាកព់ន័ន 

ក្ោលនក្យបាយ ប្ផនោរ យុទន
ាស្តសថ និងបទដ្ឋឌ នគតិយុតថរបស់
រកសួង  បានក្ឆលើយតបនឹងក្យនឌរ័  

យ៉ា ងតចិ ៣០%វន
ក្ោលនក្យបាយ 
ប្ផនោរយុទនាស្តសថ 
និងបទដ្ឋឌ នគតិយុតថ
របស់រកសួង ក្ឆលើយតប
នឹងក្យនឌរ័  

ធនធានរកសួង   
វដគូពាកព់ន័ន 

២.១.៤. អនុវតថលទនភាព សិកា ាកលផង 
បក្ងកើតទរកដ្ឋឌ នក្ៅតាមអងាភាពក្រោមឱ្វាទ
រកសួងកសិកមម រោុា របាញ់ និងក្នាទ  
 

រកុមោរងារក្យនឌរ័ និងវដគូ
ពាកព់ន័ន 

- ចាំនួនកប្នលងប្ែទាំកុារប្ដលរតូវបាន
ាកលផង នងិបានបក្ងកើតក្ឡើង 
-បទពិក្ាធនរ៍តូវបានប្ចករ ាំប្លក ជា
មូលដ្ឋឌ នសរាបក់ាងកប្នលងប្ែទាំ
កុារបប្នទមក្ទៀត 

-យ៉ា ងតិចចាំនួនទរក  
ដ្ឋឌ នមយួកាំពុងរបតិបតថិ
ោរក្ជាគជយ័ ក្រោម  
ឱ្វាទរកសួងទទួល
បានក្ជាគជយ័ 

-គក្រាងាងសង់
បប្នទមក្ទៀតក្ដ្ឋយាន
កាំណ្តក់្ពលក្វលាជាក់
លាក ់

ធនធានរកសួង   
វដគូពាកព់ន័ន 

២.១.៥.  ក្រៀបចាំសិោា ាលាបណ្ថុ ោះបណាថ ល សថីពី
ែវោិក្ឆលើយតបក្យនឌរ័ (GRB) 

រកុមោរងារក្យនឌរ័ និងវដគូ
ពាកព់ន័ន 

រគបែ់វោិរកសួងរតូវក្ឆលើយតបក្យនឌរ័ យ៉ា ងតចិ សិោា ាលា
មយួរតូវបានក្រៀបចាំ 

ធនធានរកសួង   
វដពាកព់ន័ន 

លទធផលទី២.២៖  ការអនុវតតសមភាពមយនឌ័រ នងិធនធានរតវូបានពរងឹង នងិបានបញ្េូលមៅកនងុការមរៀបចាំខផនការ ការអនវុតត ការតាមដាន និងការវាយតនមលមលើររប់សកមមភាព មសវាកមមបមចេកមទស 
រមរាង កមមវិធ ីនិងថវិកា 
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២.២.១. អនុវតថវាយតវមលវឌណនភាពក្យនឌរ័ វន
គក្រាងអភវិឌណនទ៍ាំងអស់ក្រោមរកសួងកសិកមម 
រោុា របាញ់ និងក្នាទ ក្ដើមផកីាំណ្តស់មទិនផល
ឧបសគា នងិដាំក្ណាោះរាយ 

រកុមោរងារក្យនឌរ័ និងវដគូ
ពាកព់ន័ន 

របាយោរណ៍្ វនោរវាយតវមល យ៉ា ងតចិ ានោរវាយ
តវមលមយួអាំពីវឌណនភាព
វនគក្រាងអភវិឌណន៍
រតូវបានក្រៀបចាំក្ឡើង 

ធនធានរកសួង   
វដគូពាកព់ន័ន 

២.២.២. បញ្ចូ លបញ្ហា ក្យនឌរ័ចូលកបុងកមមវធិ ីឬ
ោរក្រៀបចាំគក្រាង ប្ផនោរ ោរអនុវតថ ោរវាយ
តវមល និងក្សវាបក្ចចកក្ទស  

រកុមោរងារក្យនឌរ័ និងវដគូ
ពាកព់ន័ន 

រគបក់មមវធិី គក្រាង ទាំងអស់ក្រោម  
ឱ្វាទរកសួង គឺក្ឆលើយតបនឹងក្យនឌរ័   

 - រគបក់មមវធិី គក្រាង
ទាំងអស់បានដ្ឋក់
បញ្ចូ លក្យនឌរ័ 
- យ៉ា ងតចិសកមមភាព
របស់រកសួងកសិកមម 
រោុា របាញ់ និង
ក្នាទានោរផ្លល ស់
បថូរក្យនឌរ័  

ធនធានរកសួង   
វដគូពាកព់ន័ន 

២.២.៣. ចតត់ាាំងមស្តនថីបក្ងាា លក្យនឌរ័ចូលរមួ
ប្ផបកអនុវតថរគបគ់ក្រាង 

រកុមោរងារក្យនឌរ័ និងវដគូ
ពាកព់ន័ន 

ចាំនួនជនបក្ងាា លក្យនឌរ័កបុងរកុម
ោរងារអនុវតថគក្រាង 

យ៉ា ងតចិ ៨០% វន
មស្តនថីបក្ងាា លក្យនឌរ័ 
ចូលរមួអនុវតថគក្រាង 

ធនធានរកសួង   
វដគូពាកព់ន័ន 

លទធផលទី២.៣៖ ការវិភារមយនឌ័ររតូវបានពរងងឹតាមរយៈការរែមូលទិននន័យខដ្លអាចយលប់ាន រមួទាំងការបមងកើនទិនននយ័ខបបរុណភាព ការវិភារ និងការមធវើរបាយការណ៍ខដ្លានទិនននយ័មយនឌ័រ
ររប់កមមវិធី និងសកមមភាពរបស់រកសួងកសកិមម រកុាខ រែាញ់ នងិមនសាទ 
២.៣.១.ពរងឹងសមតទភាពក្លើោរវភិាគក្យនឌរ័
ដល់រកុមោរងារក្យនឌរ័ និងមស្តនថី ក្រោមឱ្វាទ
រកសួងកសិកមម រោុា របាញ់ និងក្នាទ  

រកុមោរងារក្យនឌរ័ និងវដគូ
ពាកព់ន័ន 

ចាំនួនសាជកិរកុមោរងារក្យនឌរ័ 
និងមស្តនថីរបស់រកសួងប្ដលបានបណ្ថុ ោះ     
បណាថ ល  

ចាំនួនសាជិករកមុោរ
ងារក្យនឌរ័ ១០០% 
និងមស្តនថ៥ី០%ទទលួ
បានោរបណ្ថុ ោះបណាថ ល
ក្លើជាំនញោរវភិាគ
ក្យនឌរ័  

ធនធានរកសួង   
វដគូពាកព់ន័ន 
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២.៣.២. ពរងឹងរបពន័នតាមដ្ឋន និងវាយតវមល 
ក្ដើមផរីបមូលទិនបនយ័ប្បបគុណ្ភាព បរាិណ្ នងិ
រតួតពិនិតយោរអនុវតថក្ោលនក្យបាយ និង
រកបខណ័្ឍ យុទនាស្តសថបស្តញ្ហជ បក្យនឌរ័ 

រកុមោរងារក្យនឌរ័ និងវដគូ
ពាកព់ន័ន 

របពន័នតាមដ្ឋន និងវាយតវមលរបស់
រកសួងកសិកមម រោុា របាញ់ និង
ក្នាទក្ឆលើយតបនឹងក្យនឌរ័ រមួទាំង
ោររបមូលទិនបនយ័ប្បងប្ចកក្ភទ និង
បក្ងកើនោរក្របើរបាស់ទិនបនយ័ប្បបគុណ្
ភាព 
 

- របពន័នតាមដ្ឋន នងិ
វាយតវមល ប្ដលក្ឆលើយ
តបក្យនឌរ័ រតូវបាន
បក្ងកើតក្ឡើង និងដ្ឋក ់ 
ឱ្យក្របើរបាស់ 
- ៧០% វនកមមវធិីបាន 
របមូល និងវភិាគ
ទិនបនយ័ក្យនឌរ័តាម
ប្បបគុណ្ភាព និង
បរាិណ្ 

ធនធានរកសួង   
វដគូពាកព់ន័ន 

២.៣.៣. ក្រៀបចាំសិោា ាលាបណ្ថុ ោះបណាថ ល សថីពី
ោរបស្តញ្ហជ បក្យនឌរ័កបុងោរសរក្សររបាយោរណ៍្  

រកុមោរងារក្យនឌរ័ និងវដគូ
ពាកព់ន័ន 

របាយោរោរណ៍្រកសួងកសិកមម រោុា
របាញ់ និងក្នាទទាំងអស់រតូវាន
ពត័ា៌នក្យនឌរ័ នងិោរវភិាគ 

- យ៉ា ងតិចានសិោា
ាលាមយួសថីពីោរ  
បស្តញ្ហជ បក្យនឌរ័កបុង
ោរសរក្សររបាយ
ោរណ៍្រតូវបានក្រៀបចាំ 
- យ៉ា ងតិច ៧០% វន
របាយោរណ៍្របចាំរតី
ាស ឆាស  និង
របចាំឆ្ប ាំ ានពត័ា៌ន
ក្យនឌរ័ 
-  យ៉ា ងតិច ៤០% វន
របាយោរណ៍្របស់
រកសួងានរមួបញ្ចូ ល

ធនធានរកសួង   
វដគូពាកព់ន័ន 
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ោរវភិាគក្យនឌរ័ 
លទធផលទី២.៤៖ ជាំន្នញ និងចាំមណ៉ះដឹ្ងអាំពីមយនឌ័រនិងកសិកមម រតូវបានពរងឹង រមួទាំងរកុមការងារមយនឌ័រ មស្រនតី នងិររ៉ឹះសាថ នអប់រ ាំកសិកមម  
២.៤.១. ក្រៀបចាំសិោា ាលាបណ្ថុ ោះបណាថ លជា
របចាំសរាបរ់កុមោរងារក្យនឌរ័ មស្តនថី នងិ
រគឹោះាទ នអបរ់ ាំកសិកមម សថីពីក្យនឌរ័និងកសិកមម 

រកុមោរងារក្យនឌរ័ និងវដគូ
ពាកព់ន័ន 

ចាំនួនសាជកិវនរកុមោរងារក្យនឌរ័ 
មស្តនថី និងរគោឹះាទ នអបរ់ ាំកសិកមម ប្ដល
បានទទួលោរបណ្ថុ ោះបណាថ លអាំពី  
ក្យនឌរ័ និងកសិកមម 

- ៣០% វនមស្តនថីក្រោម
ឱ្វាទរកសួង និងមស្តនថី
រគឹោះាទ នអបរ់ ាំកសិកមម 
ទាំងអស់ទទួលបានវគា
បណ្ថុ ោះបណាថ ល ជា
ក្រៀងរាល់ឆ្ប ាំ  
- រកុមោរងារបាន
ទទួលោរបណ្ថុ ោះ       
បណាថ លក្រៀងរាល់ឆ្ប ាំ 
- ទិនបនយ័អាំពីោរ      
បណ្ថុ ោះបណាថ លទាំង
អស់រតូវបានរបមូល 
និងចងរកង  

ធនធានរកសួង   
វដគូពាកព់ន័ន 

២.៤.២. ក្រៀបចាំសិោា ាលាបណ្ថុ ោះបណាថ ល 
សរាបម់ស្តនថីសាំខ្ន់ៗ វនរគោឹះាទ នអបរ់ ាំកសិកមម   
សថីពីោរបស្តញ្ហជ បក្យនឌរ័កបុងកមមវធិីសិកា 

រកុមោរងារក្យនឌរ័ និងវដគូ
ពាកព់ន័ន 

ចាំនួនមស្តនថីសាំខ្ន់ៗ វនរគោឹះាទ នអបរ់ ាំ
កសិកមម នងិរកុមោរងារក្យនឌរ័ាន
ចាំក្ណ្ោះដងឹអាំពីោរបស្តញ្ហជ បក្យនឌរ័កបុង
កមមវធិីបណ្ថុ ោះបណាថ លកសិកមម 

៦០% វនមស្តនថីសាំខ្ន់ៗ
វនរគឹោះាទ នអបរ់ ាំ
កសិកមមទទួលបានោរ 
បណ្ថុ ោះបណាថ ល 

ធនធានរកសួង   
វដគូពាកព់ន័ន 

២.៤.៣. ោាំរទរគឹោះាទ នអបរ់ ាំកសិកមមប្កសរមួល 
ដ្ឋកប់ញ្ចូ លទសសនទនក្យនឌរ័ក្ៅកបុងកមមវធិី      
បណ្ថុ ោះបណាថ ល 

រកុមោរងារក្យនឌរ័ និងវដគូ
ពាកព់ន័ន 

ចាំនួនកមមវធិីបណ្ថុ ោះបណាថ លកសិកមម
ក្ឆលើយតបនឹងក្យនឌរ័ 

យ៉ា ងតចិ កមមវធិបីណ្ថុ ោះ
បណាថ លមយួបាន
បស្តញ្ហជ បក្យនឌរ័យ៉ា ង
ក្ពញក្លញ  

ធនធានរកសួង   
វដគូពាកព់ន័ន 



39 

 

ក្ោលបាំណ្ងទី៣៖ បក្ងកើតភាពជាតាំណាង និងោរចូលរមួក្សមើភាពោប ទាំងស្តសថី និងបុរសកបុងវស័ិយកសិកមម  
លទធផលទី៣.១៖ វតតាន និងឥទធពិលរបស់ស្រសតីកនងុដ្ាំ មណើ រការសមរមចចិតតមៅកនុងរកសួងកសិកមម រុកាខ រែាញ់ និងមនសាទ ានការមកើនមឡើង  
៣.១.១. បក្ងកើនភាពជាតាំណាងរបស់ស្តសថីក្ៅកបុង
រកសួងកសិកមម រោុា របាញ់ និងក្នាទក្ៅរគប់
ករមតិនិងរគបត់ួនទី  

រកុមោរងារក្យនឌរ័ និងរគប់
អងាភាពក្រោមឱ្វាទរកសួង
កសិកមម រោុា របាញ់ នងិ
ក្នាទ  

ចាំនួនភាពជាតាំណាងរបស់ស្តសថីក្ៅ
ក្រោមឱ្វាទរកសួងានោរក្កើនក្ឡើង 

- ភាពជាតាំណាងរបស់
ស្តសថីានោរក្កើនក្ឡើង
ពី២៥-៣០%  
- យ៉ា ងតិចានគាំនិត 
ផថួតក្ផថើមបីសាំខ្ន់ៗ កបុង
ោរបក្ងកើនតាំណាង
របស់ស្តសថីកបុងតួនទីក្ធវើ
ក្សចកថីសក្រមច និង   
តួនទីបក្ចចកក្ទស 

ធនធានរកសួង   
វដគូពាកព់ន័ន 

៣.១.២. អនុវតថគាំនិតផថួចក្ផថើមក្លើកកមពស់ស្តសថី រមួ
ទាំងោរផលិត និងផសពវផាយករណី្សិកាលអៗ
អាំពីស្តសថីក្ៅកបុងតួនទីក្ធវើក្សចកថីសក្រមច និង
បក្ចចកក្ទសកបុងរបពន័នផសពវផាយរបស់រកសួង
កសិកមម រោុា របាញ់ នងិក្នាទ 

រកុមោរងារក្យនឌរ័ និងរគប់
អងាភាពក្រោមឱ្វាទរកសួង
កសិកមម រោុា របាញ់ នងិ
ក្នាទ  

ចាំនួនករណី្សិកាអាំពីតួនទីរបស់ស្តសថី
កបុងោរក្ធវើក្សចកថីសក្រមចចិតថ 

យ៉ា ងតចិករណី្សិកា
ពីររតូវបានបក្ងកើត និង
ផសពវផាយក្រៀងរាល់ឆ្ប ាំ 
និងក្របើរបាស់ក្ដើមផផីថ
ល់ពត័ា៌ន នងិក្លើក
កមពស់ស្តសថីក្ៅក្រោម    
ឱ្វាទរកសួង  

ធនធានរកសួង   
វដគូពាកព់ន័ន 

៣.១.៣. អនុវតថគាំនិតផថួចក្ផថើមក្ដើមផកី្លើកកមពស់
ោរផ្លល ស់បថូរឥរយិបទ នងិវបផធមច៌ាំក្ពាោះស្តសថី និង
សមភាពក្យនឌរ័ក្ៅក្រោមឱ្វាទរកសួងកសិកមម 
រោុា របាញ់ និងក្នាទ  

រកុមោរងារក្យនឌរ័ អងាភាព
ក្រោមឱ្វាទ ថាប កដ់ឹកនាំ និងរប
ពន័នផសពវផាយរបស់រកសួងកសិ
កមម រោុា របាញ់ និងក្នាទ
សហោរជាមយួអងាោរសិទនស្តសថី 

បក្ងកើនោរយល់ដឹងអាំពីផលរបក្យជន ៍
និងឧបសគាកបុងោរបក្ងកើនមុខតាំប្ណ្ង 
និងកិចចោរបក្ចចកក្ទស  
 

យ៉ា ងតចិានគាំនិតផថួច
ក្ផថើមពីររតូវបានក្ធវើ
ក្ឡើង  

ធនធានរកសួង   
វដគូពាកព់ន័ន 
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លទធផលទ៣ី.២៖ វតតាន និងឥទធពិលរបស់ស្រសតីកនងុដ្ាំ មណើ រការមធវើមសចកតីសមរមចចិតត មៅកនងុសហរមនក៍នុងរកបែណឌ កសិកមម និងការបខរមបរមួលអាកាសធាតាុនការមកើនមឡើង  
៣.២.១. សហោរជាមយួអងាភាពពាកព់ន័ន និង
អាជាញ ធរមូលដ្ឋឌ ន ក្ដើមផបីក្ងកើនភាពជាតាំណាងស្តសថី
កបុងសហគមនក៍បុងរកបខណ្ឍ កសិកមម វរពក្ឈើ 
ជលផល ក្ៅស ូ និងោរចិញ្ច ឹមសតវ រមួទាំងករមតិ
ថាប កដ់ឹកនាំក្ដើមផកី្ដ្ឋោះរាយបញ្ហា របឈម នងិ
ឧបសគាក្យនឌ័រ័ 

រកុមោរងារក្យនឌរ័ អងាភាព
ពាកព់ន័ន នងិអាជាញ ធរមូលដ្ឋឌ ន  

ចាំនួនជាតាំណាងរបស់ស្តសថីក្ៅកបុងរកុម
ក្ធវើអាជីវកមមកសិកមមរមួោប  នងិតាម  
អនុវស័ិយានក្កើនក្ឡើង រមួទាំងក្ៅ
ករមតិថាប កដ់កឹនាំ 

ភាពជាតាំណាងរបស់
ស្តសថីកបុងសហគមន៍
កសិកមម វរពក្ឈើ ជល
ផល ក្ៅស ូ និងោរ
ចិញ្ច ឹមសតវ ានោរក្កើន
ក្ឡើងពី១៥-២០ %  

ធនធានរកសួង   
វដគូពាកព់ន័ន 

៣.២.២. បក្ងកើនចាំនួនស្តសថីក្ៅរគបដ់ាំក្ណ្ើ រោរវន
ោរក្រៀបចាំប្ផនោរ ោររគបរ់គងធាតុចូលកសិកមម 
និងកបុងប្ខសរចវា៉ា កត់វមលកសិកមម  

រកុមោរងារក្យនឌរ័ អងាភាព
ពាកព់ន័ន 

របាយោរណ៍្វឌណនភាព យ៉ា ងតចិ៤០% វនស្តសថី
បានចូលរមួរគប់
ដាំក្ណ្ើ រោរ និងោរអនុ
វតថសកមមភាពោរងារ
កបុងសហគមន ៍

ធនធានរកសួង   
វដគូពាកព់ន័ន 

៣.២.៣. បក្ងកើនោរចូលរមួក្សមើភាពោប  តាមរយៈ
ោរផសពវផាយករណី្សិកាអាំពីភាពក្ជាគជយ័
របស់ស្តសថីកបុងសហគមនក៍បុងរកបខណ្ឍ កសិកមម 
តាមរបពន័នផសពវផាយ  
 

រកុមោរងារក្យនឌរ័ និងរបពន័ន
ផសពវផាយ 

ចាំនួនករណី្សិកាលអៗ រតូវបានបក្ងកើត  -យ៉ា ងតិច ១០ ករណី្
សិកា បានបក្ងកើតក្ឡើង 
ផសពវផាយ និងក្របើ
របាស់ក្ដើមផបីក្ងកើនោរ
យល់ដឹងពីោរចាំក្ណ្ោះ
ដឹង ផលរបក្យជន ៍
និងឧបសគាវនោរចូល
រមួរបស់ស្តសថី 
-គាំនិតផថួចក្ផថើមែមីៗ រតូវ
បានបក្ងកើតក្ឡើងក្ដ្ឋយ
ប្ផអកក្លើោរក្រៀនសូរត  

ធនធានរកសួង   
វដពាកព់ន័ន 
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៣.២.៤. សហោរជាមយួអងាភាពពាកព់ន័ន ក្ដើមផ ី  
ផថល់ពត័ា៌នាធារណ្ៈប្ដលទកទ់ងនិងវស័ិយ
កសិកមម ដូចជាក្ោលោរណ៍្ប្ណ្នាំោរក្ធវើ
ផលិតកមម កសិកមមតាមកិចចសនាដល់របជាជន ជា
ពិក្សសស្តសថីក្មរគួារ  

រកុមោរងារក្យនឌរ័ និងវដគូ
ពាកព់ន័ន  

ភាគរយវនស្តសថីក្មរគួារ ទទលួបាន
ពត័ា៌នាធារណ្ៈ 

កសិករជាពិក្សសស្តសថី
ក្មរគួារយ៉ា ងតិច 
២០%ទទួលបាន
ពត័ា៌នជាាធារណ្ៈ  
 

ធនធានរកសួង   
វដគូពាកព់ន័ន 

លទធផលទី៣.៣៖ ស្រសតកីាន់ខតានលទធភាពទទួលបានឱកាសអភិវឌឍន៍ជាំន្នញ និងការសិកា មដ្ើមបគី្នាំរទដ្ល់ការចូលរមួរបស់ពួកគ្នត់កនុងវិស័យកសិកមម រួមានផលតិកមមដ្ាំណាាំ ការចិញ្េ ឹមសតវ ជលផល 
នរពម ើ និងមៅស  ូ
៣.៣.១. បក្ងកើនឱ្ោសសរាបម់ស្តនថីរាជោរជាស្តសថី
កបុងោរចូលរមួវគាបណ្ថុ ោះបណាថ ល/សិោា ាលាកបុង 
និងក្រៅរបក្ទស រមួទាំងក្ៅកបុងជាំនញប្ដលមនិ
ប្មនជារបវពណី្  
 

រកុមោរងារក្យនឌរ័ អងាភាព 
ពាកព់ន័ន ថាប កដ់ឹកនាំ និងោរ
របពន័នផសពវផាយរបស់រកសួង  

របាយោរណ៍្បណ្ថុ ោះបណាថ លនិមយួៗ  -ស្តសថីបានចូលរមូវគា   
បណ្ថុ ោះបណាថ លកបុង
របក្ទសានោរក្កើន
ក្ឡើងពី៣៨-៤៥ %  
- ស្តសថីចូលរមួវគាបណ្ថុ ោះ
បណាថ លក្រៅរបក្ទស
ានោរក្កើនក្ឡើងពី
២៤-៣៥ %  
- ពត័ា៌នលមអតិអាំពីវគា
បណ្ថុ ោះបណាថ លកបុង 
និងក្រៅរបក្ទសរតូវ
បានរបមូល  

ធនធានរកសួង   
វដគូពាកព់ន័ន 

៣.៣.២. ផថល់អាហារបូករណ៍្ដល់និសិសតស្តសថី
ក្ដើមផចូីលក្រៀនក្ៅសកលវទិាល័យភូមនិធកសិកមម 
វទិាាទ នជាតិកសិកមមប្រពកក្លៀប និងកាំពងច់ម  

រកសួងកសិកមម រោុា របាញ់ 
និងក្នាទ រកសួងពាកព់ន័ន 
និងថាប កដ់កឹនាំ  

ចាំនួននិសសតិស្តសថីប្ដលបានទទួល     
អាហារបូករណ៍្ 

និសិសតស្តសថី ៥០% វន     
និសសតិទាំងអស់ក្រជើស
ក្រ ើសតាមករមតិនិក្ទធស 
ទទួលបានអាហារបូករណ៍្

ធនធានរកសួង   
វដគូពាកព់ន័ន 
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ពីសកលវទិាល័យភូមនិធ
កសិកមមចាំោរដូង វទិា
ាទ នជាតិកសិកមមប្រពក
ក្លៀប និងកាំពងច់ម 

៣.៣.៣. បក្ងកើតគាំនិតផថួចក្ផថើមក្ដើមផផីថល់អាទិភាព
កបុងរបឡងក្រជើសក្រ ើសក្បកាជនជាស្តសថី សរាបចូ់ល 
បក្រមើរកបខណ័្ឍ មស្តនថីរាជកបុងរកសួងកសិកមម រោុា
របាញ់ និងក្នាទ 
  

នយកដ្ឋឌ នអភវិឌណនធ៍នធាន
មនុសស វនរកសួងកសិកមម រោុា
របាញ់ និងក្នាទ រកសួងមខុ
ងារាធារណ្ៈ និងអងាភាព 
ជាំនញ 

ចាំនួនវនគាំនិតផថួចក្ផថើមប្ដលបានក្ធវើ
ក្ឡើងក្ដើមផបីក្ងកើនភាគរយវនក្បកាជន
ជាស្តសថី 

យ៉ា ងតចិក្បកាជនជា
ស្តសថីចាំនួន៥០%ទទួល
បានអាទិភាពរបលង
ចូលរកបខណ័្ឍ  

ធនធានរកសួង   
វដគូពាកព់ន័ន 

ក្ោលបាំណ្ងទី៤ ៖ បក្ងកើនកិចចសហរបតិបតថិោរ និងោរសរមបសរមួលជាមយួវដគូពាកព់ន័ន (រកសួងកសិកមម រុោា របាញ់ និងក្នាទ វដគូអភវិឌណន ៍អងាោរ 
និងវស័ិយឯកជន) កបុងវស័ិយកសិកមម និងជាមយួអបកពាកព់ន័នកបុងោរងារបប្រមបរមួលអាោសធាតុ 
លទធផលទី៤.១៖ នដ្រពូាក់ព័នធបានដាក់បញ្េូលមយនឌ័រមៅររប់កមមវិធី រមរាងខដ្លរសបគ្នន ជ្ញមួយមគ្នលនមោបាយ និងរកបែណឌ យទុធសាស្រសត 
៤.១.១. បញ្ចូលប្ផនោរសកមមភាពរបស់ក្ោល
នក្យបាយ និងរកបខណ័្ឍ យុទនាស្តសថបស្តញ្ហជ ប  
ក្យនឌរ័កបុងវស័ិយកសិកមមក្ៅកបុងគក្រាងអភឌិណន ៍ 
វស័ិយកសិកមម និងវដគូអភវិឌណន ៍អងាោរ នងិ
គក្រាងក្រោមឱ្វាទរកសួងកសិកមម រោុា របាញ់ 
និងក្នាទ  

រកុមោរងារក្យនឌរ័ អងាភាព
ពាកព់ន័ន ថាប កដ់ឹកនាំ និងរកសួង 

ចាំនួនគក្រាងរបស់វដគូពាកព់ន័នប្ដល
ានប្ផនោររតូវានសកមមភាព
បស្តញ្ហជ បក្យនឌរ័ 

គក្រាងវដគូយ៉ា ងតិច 
១៥- ២០% ាន
ប្ផនោរសកមមភាព
បស្តញ្ហជ បក្យនឌរ័ 

ធនធានរកសួង   
វដគូពាកព់ន័ន 

លទធផលទី៤.២ ៖ អនកពាកព់័នធន្នន្នានឱកាសមរចើនជ្ញងមុនកនុងការមលើកមឡើង នងិពិភាកាពីបជេ មយនឌ័រ បទពិមសាធន ៍និងសមិទធិផលន្នន្នជ្ញមួយរកសងួកសកិមម រកុាខ រែាញ់ និងមនសាទ 
៤.២.១.  បក្ងកើនកិចចសរមបសរមួល និងប្ចករ ាំប្លក
ចាំក្ណ្ោះដងឹតាមរយៈ ោររបជុាំ/ក្វទិោ ជាមយួវដគូ
អភវិឌណ អងាោរ នងិវដគូពាកព់ន័នដវទក្ទៀត ក្ដើមផី
ប្ចករ ាំប្លកវឌណនភាពពីភាកាបញ្ហា ក្យនឌរ័កបុង 

រកុមោរងារក្យនឌរ័ វដគូពាក់
ពន័ន 

ចាំនួនកចិចរបជុាំបានក្ធវើក្ឡើងជាក្ទៀង
ទតក់្ដ្ឋយានោរចូលរមួយ៉ា ងសកមម
ពី   វដគូពាកព់ន័ន 
 

យ៉ា ងតចិានកចិចរបជុាំ
ពីរដងកបុងមយួឆ្ប ាំ និង
ានោរចូលរមួយ៉ា ង
សកមមភាពវដគូពាកព់ន័ន 

ធនធានរកសួង   
វដគូពាកព់ន័ន 
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វស័ិយកសិកមមនិងប្សវងរកដាំក្ណាោះរាយ  
៤.២.២. បក្ងកើនកចិចសរមបសរមួល និងប្ចករ ាំប្លក
ចាំក្ណ្ោះដងឹក្ៅកបុងរកុមោរងារក្យនឌរ័រកសួង 
កសិកមម រោុា របាញ់ នងិក្នាទ តាមរយៈកចិច
របជុាំ សិោា ាលារបចាំឆ្ប ាំ  

រកុមោរងារក្យនឌរ័ វដគូពាក់
ពន័ន 

 របាយោរណ៍្របជុាំរបចាំឆ្ប ាំ និងោរ   
ផថល់ចក្មលើយតបរបកបក្ដ្ឋយវជិជាន
កបុងកិចចរបជុាំរបចាំឆ្ប ាំ 

យ៉ា ងតចិានកចិចរបជុាំ
មយួរតូវបានក្រៀបចាំ
ក្ឡើងជាក្រៀងរាល់ឆ្ប ាំ 
៨០%វនរបាយោរណ៍្ 
របស់រកុមោរងារ     
ក្យនឌរ័ប្ដលបងាា ញពី
បទពិក្ាធនវ៍ជិជាន 
ោរក្រៀនសូរត និង
បក្ងកើនកិចចសរមប
សរមួលប្ដលជា     
លទនផលពីកចិចរបជុាំ
របចាំឆ្ប ាំ 

ធនធានរកសួង   
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