របព័នធកសក
ិ មមគំរូ
ជទូេទ កសិករេនរបេទសកមពុជេធវករដំដុះដំ ណំរសូវវសសបនែតមួយដងប៉ុ េណណះ បនទប់មកទុកដី ែរសឲយទំ េនរេពញ
មួយរដូ វរបំង េដយសរពុំ មនទឹកេរសចរសព។ អរស័យេហតុ េនះ រគួសរកសិករភគេរច នែដលមនដីែរសទំហំតូច

បនជួបនឹងករខវះខតេសបៀងេសទរែតេរៀងរល់ឆនំ និងជពិេសស េនេពលែដលដំ ណំរសូវរងករបំ ផលញពីេរគះរំងសងួត
ទឹកជំនន់ ឬក៏សតវលិត
អ ចៃរង និងជំងឺេផសងៗ។ ទនទឹមនឹងេនះ កសិករមនលទធភពតិចតួចណស់កុងករពរងី
ន
កៃផទដីដំដុះ

របស់ខួន
ល
និងអភិ វឌឍន៍ របព័ នធេរសចរសពរគប់ រគន់សរមប់មូលដឋនខលួន។ េផតមេចញពីេនះ វ ិទយសថនរសវរជវ និង

អភិវឌឍន៍កសិកមមកមពុជ (កឌី ) េនឆនំ ១៩៩៦ បនសិកសពី របព័នធកសិកមមចរមុះមួ យមនេឈមះថ របព័នក
ធ សិកមមសូរយ៉ ន
េដយជីកជរសះ និងរបឡយសរមប់ ចិញចឹមរតី រពមទំងេរសចរសព េលកជថនលសរមប់់ដំណំបែនល និងេឈ ហូបែផល

និងរកសដីមួយែផនកសរមប់ដំណំរសូវ។
ទសសនៈៃនរបព័នធកសិកមមគំរ ូ
របព័នក
ធ សិកមមគំរូ រតូវបនបេងកតេឡងេដយយករបព័នធកសិកមម
សូរយ៉ នជមូ លដឋន និងែផអកេលេគលករណ៍សំខន់បីគឺ ១-ៃផទ
ដីសរមប់ ដំដុះ

២-របភពទឹ កសរមប់េរសចរសពបែនថម

៣-កមលំងពលកមមរគួសរ

និង

ែដលតំងទី លំេនផទល់កុនងរបព័នធ។

េគលបំណងរបស់របព័នធកសិកមមគំរូ

គឺ ែកលមអជីវភពកសិករ

រកីរក តមរយៈករបេងកតឲយមននូវចំ ែណកដី សរមប់ដំណំរសូវ
បែនល េឈ ហូបែផល និងចិញចឹមសតវ េដយេរប របស់ទឹកពីកុនងរសះ

និងរបឡយែដលចិញចឹមរតី េលដីែរសទំ ហំតូចែដលគត់ ធលប់ែត
ដំដុះរសូវនរដូ វវសសមតងគត់ កនលងមក។ ដូេចនះ រសះ របឡយ
និងអណូដ ងបុក

មនតួនទី ដ៏សំខន់ សរមប់ ដំដុះដំណំ

ចិញចឹមសតវទំងកនុងរដូវរបំង

និង

និងវសសរបស់របព័នធកសិកមមគំរូ

(រូបភពទី ១)។ េនឆនំ ២០០៧ កឌី និងសកលវ ិទយល័យគវីន
សលិន េដយមនករផតល់ថវ ិកពី េអសុីអយេអអ័រ របស់របេទស
អូរសតលី បនអភិ វឌឍន៍ របព័ នធកសិកមមគំរេូ នេខតតតែកវ កំពង់ធំ
និងកំពង់ចម។

រូបភពទី ១៖ គំនូសបំរពួញរបព័នក
ធ សិកមមគរំ ូ

ករណីសិកសរបព័នធកសិកមមគំរ ូេនេខតតតែកវ
កនុងេខតត
តែកវ កសិករមួយរគួសរមនសមជិក ៦ នក់ (បតី របពនធ និងកូនតូចៗ ៤ នក់) ែដលមនៃផទដីលំេនដឋន
ង
៣៧៥ ម២ និងៃផទដីែរសវសស ៥០២៥ ម២ (សរុប ៥.៤០០ ម២) េនភូ មិរសម៉ុក ឃុំពៃនល រសុកអងគរបូ រ ី បនសម័រគចិ តតអនុវតត
របព័នធកសិកមមគំរ។
ូ ជេរៀងរល់ឆនំ រគួសរេនះដំដុះពូជរសូវផកខញី និងរកហមធងន់ េហយបនផលរសូវយ៉ ងេរចនបំ ផុតែត
១.២០០ គ.រក (២,៣ េតន កនុងមួយហិកត) ប៉ុ េណណះ េដយកនុងេនះ គត់ដកទុកពូជចំ នួន ៥០ គ.រក។ បរ ិមណផលរសូវ
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េនះ រគួសររបស់គត់ហូបមិ នបនរគប់ រគន់េទ េទះបីជកនុងករណីែដលគត់ទុកហូបទំងអស់ក៏េដយ ក៏ រគួសរគត់រតូវ

ខវះរសូវយ៉ ងតិចបំផុត ២០០ គ.រក េទៀតែដរកនុងមួយឆនំៗ។
េដយអនុ
វតតន៏នូវរបព័នធកសិកមមគំរូ កសិករបនែបងែចកដីែដលគត់ មនសរុបចំនួន ០,៥៤ ហ.ត ជដី សរមប់ លំេនដឋន
េដយ
ដំណំេផសងៗ និងករចិ ញចឹមសតវចំនួន ៣១ ភគរយ ៃផទរបឡយចំនួន ១០ ភគរយ រសះចំនួន ៤ ភគរយ និងសរមប់

ដំណំរសូវចំនួន ៥៥ ភគរយ។ អណូដ ងបុកមួ យ និងម៉ សុីនបូមទឹកធុនតូចមួ យ ជរបភពេរសចរសពបែនថម។ របព័នធ
កសិកមមេនះ រតូវពឹងែផអកទំងរសុងេលកមលំងពលកមមរគួសរែដលមនពីរនក់បីតរបពនធ និងកូនេរកមកមលំងពលកមមចំនួន
៤ នក់។ កមលំងពលកមមសំខន់គឺបីត និងមនករចូ លរួមយ៉ ងសកមមពីរបពនធ រពមទំងកមលំងបនទប់បនសំរបស់កូន។
សររបេយជន៍របព័នធកសិកមមគំរ ូ
រសះ និងរបឡយទឹកផតល់របេយជន៍ដល់ករចិញចឹមរតី បន ២៣០០ កបល និងទឹកសរមប់ េរសចរសពដំ ណំ រពមទំង
ទឹកសរមប់ សតវផឹក។ កសិករដំរសូវបនពីរដង េដយដំរសូវេដមរដូ វវសសបន ១៩ អរ េដយេរប របស់ទឹកបនមកពី
អណូដ ងបុក និងរសះ និងរសូវវសសបន ៣០ អរ។ ដីទួលេនជុំវ ិញលំេនដឋនរួមទំងដី ខនងរបឡយអចដំបែនល េឈ ហូប
ែផល កនធុំេថត និងេសមេគ។ ភពអំេណយផលចំ ណី ផតល់លទធភពឲយកសិករចិ ញចឹមេគបន ៧ កបល មន់ចំនួន ១៥០
កបល និ ងទមួ យចំនួន។

ទនទឹមនឹងេនះ កសិករក៏បនចូលរួមសកលបងដំសែណដកដី និងសែណដកបយ េដ មបីជ

របេយជន៍ បនជថវ ិក បេងកនជីជតិដីែរស និងរកសសំេណមដីផងែដរ។
លទធផលឆន ំទី ១ ៃនរបព័នធកសិកមមគំរ ូ
េភគផលពី
របព័នធកសិកមមគំរូទំងអស់រតូវបនបរ ិេភគ
េភគ

និងេដះដូ រជថវ ិកសរមប់ផគត់ផគង់ជីវភពរគួសរ

ែតេប គិតជ

របក់ចំណូលសរុបគឺចំនួន ៧.៩៦៥.០០០ េរៀល េនឆនំដំបូង។ ករចិ ញចឹមសតវបនផតល់របក់ចំណូលខពស់បំផុតរហូតដល់
៣,៧ លនេរៀល បនទប់មករតី ១,៩ លនេរៀល និងរសូវបន ១,៧៦៥ លនេរៀល រពមទំងដំ ណំេផសងៗក៏ បនផតល់កៃរម
៦ ែសនេរៀលផងែដរ េដយែឡកដំណំេឈ ហូបែផលមិនទន់ផតល់ផល (រូបភពទី ២)។ របករែដលរតូវកត់សមគល់គឺ តម
រយៈករេរប របស់ពូជរសូវផករ ំដួល ផកច័នទែសនសរ និងរំងជ័យ រពមទំងបេចចកេទសដំដុះរបស់កឌី េលដីែរសវសស
៣០ អរ កសិករបនទទួ លផលរសូវ ១.០៥០ គ.រក េបគិតជទិននផលគឺ ៣,៥ េតន កនុងមួយហិកត។ ចំ ែណកឯែរសេដម
រដូវចំនួន ១៩ អរ វ ិញ កសិកររបមូ លផលបនចំនួន ៧២០ គ.រក េបគិតជទិននផលគឺ ៣,៨ េតន កនុងមួយហិកត េដយ
េរប របស់ពូជរសូវែសនពិ េដរ និងអុីែអ៊ រ៦៦។ គិតជសរុប កសិកររបមូ លផលរសូវបនចំនួន ១.៧៦៥ គ.រក ែដលអច

ហូបចុកបនរគប់ រគន់ និងេនសល់ពីទុកពូជរបែហល ៤០០ គ.រក េទៀតផង។ ដូេចនះរបព័នធកសិកមមគំរូអចេធវឲយរបេសរ
េឡងនូ វជីវភពខសត់េខសយរបស់កសិករែដលមនដី ែរសទំហំតូច។

រូបភពទី ២៖ ចំណូលពីរបព័នក
ធ សិកមមគរំ ូ

រូបភពទី ៣៖ ករពិភកសពីែផនករសរមប់ឆន ំ ២០១០
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