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អក្សរកាត់ 
AC េហគមៃ៏ក្េិក្មម 
ADB ធនាគារអភិវឌ្ឍៃ៍អាេីុ 
ARDB ធនាគារអភិវឌ្ឍៃ៍ជ្ៃបទ ៃិងក្េិក្មម 
ASEAN េមាគមជ្របាាតិអាេីុអាសគនយ៍ 
BOP មូលោឋ ៃពីរា៉ា មីតសេដ្ឋកិ្ចច 
CACA េមព័ៃធេហគមៃ៍ក្េិក្មមក្មពុា 
CDRI វទិាាថ ៃធៃធាៃអភិវឌ្ឍៃ៍ក្មពុា 
CF ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា 
CPS មជ្ឈមណឌ លេជ្រមាប់ការេិក្ាសគាលៃសយាបាយ 
CPSA អងគការភាពានដ្គូសដ្ើមបចីីរភាពវេ័ិយក្េិក្មមក្មពុា 
DAI នាយក្ោឋ ៃក្េិឧេាហក្មម 
GA Grow Asia 
GAP ្លិត្លក្េិក្មមេរបុ 
GDP ្លិត្លក្នុងស្រេកុ្េរបុ 
GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
FAO អងគការសេបៀងអាហារ ៃិងក្េិក្មម 
FDI ការវៃិិសយាគតទ ល់ពីបរសទេ 
FNN េមាគមបណាត ញក្េិក្រ ៃិងធមមាតិ 
IB អាជី្វក្មមជ្របក្បសោយបរយិាប័ៃន 
IFAD មូលៃិធិអៃតរាតិេជ្រមាប់ការអភិវឌ្ឍក្េិក្មម 
IISD វទិាាថ ៃអៃតរាតិេជ្រមាប់ការអភិវឌ្ឍជ្របក្បសោយចីរភាព 
Lao PDR ាធារណរដ្ឋជ្របាធិបសតយយជ្របាមាៃិតឡាវ 
MAFF ជ្រក្េួងក្េិក្មម រកុាេ ជ្របមាញ់ ៃិងសៃាទ 
NERI វទិាាថ ៃស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិ្ចចាតិ 
NGO អងគការមិៃដមៃរោឋ ភិបាល 
NSDP ដ្ៃការយុទធាស្រេតអភិវឌ្ឍៃ៍ាតិ 
PDAFF មៃទីរក្េិក្មម រកុាេ ជ្របមាញ់ ៃិងសៃាទសខតត 
RAI ការវៃិិសយាគសលើវេ័ិយក្េិក្មមជ្របក្បសោយការទទួលខុេជ្រតវូ 
RGC រាជ្រោឋ ភិបាលក្មពុា 
R&D ការស្រាវជ្រាវ ៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍ 
SDG សគាលសៅអភិវឌ្ឍៃ៍ជ្របក្បសោយចីរភាព 
SHF ក្េិក្រខ្នន តតូច



SOP ៃីតិវធីិជ្របតិបតតិការេតង់ោរ 
UAC េហភាពេហគមៃ៍ក្េិក្មម 
4Ps ភាពានដ្គូវេ័ិយាធារណៈ ឯក្ជ្ៃ ៃិងអនក្្លិត 
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សេចក្តីេសងេប 
ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ាការ្លិតរបេ់ក្េិក្រ សៅសជ្រកាមកិ្ចចជ្រពមសជ្រពៀងាមុៃាមួយអនក្ទិញ
េតីពីលក្េខណឌ ក្នុង ការ្លិត ៃិងទី្ារ្លិត្លក្េិក្មម។ ាទូសៅ លក្េខណឌ ទំងសៃេះ បញ្ហជ ក់្
អំពីតនមលដដ្លជ្រតូវទូទត់ជូ្ៃក្េិក្រ បរមិាណ ៃិងគុណភាពរបេ់្លិត្លៃិងកាលបរសិចេទការ
ដឹ្ក្ជ្ញ្ជូ ៃ្លិត្លសៅកាៃ់អនក្ទិញ។ ដំ្សណើ រការសៃេះអាចជួ្យសធាើេមាហរណក្មមក្េិក្រខ្នន ត
តូច សៅក្នុងដខសជ្រចវាក់្តនមលក្េិក្មមទំសៃើប តាមរយៈការ្តល់ជូ្ៃក្េិក្រទំងសនាេះៃូវ ធាតុចូល 
ជំ្ៃួយបសចចក្សទេ ៃិងការធានាៃូទី្ារេជ្រមាប់្លិត្ល។ សទេះបីាក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា
មាៃវតតមាៃាសជ្រចើៃទេសវតសមក្សហើយក្តី ក្នុងរយៈសពលប៉ាុនាម ៃឆ្ន ំៃមីៗសៃេះ វាចាប់ស្តើមទទួលបាៃ
ចំណាប់អារមមណ៍ ៃិងភាពសពញៃិយមកាៃ់ដតខ្នល ំងសឡើង ក្នុងចំសណាមទីភាន ក់្ងារអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិង       
រោឋ ភិបាល ាពិសេេសៅបណាត ជ្របសទេកំ្ពុងអភិវឌ្ឍៃ៍ សដ្ើមបីស្លើយតបសៅៃឹងេៃតិេុខសេបៀង 
កំ្សណើ ៃតជ្រមវូការ ៃិងការ្គត់្គង់ ក៏្ដូ្ចាការដក្លមអសេដ្ឋកិ្ចចជ្ៃបទ។ ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា 
ជ្រតូវបាៃសគសមើលស ើញថាាយៃតការេជ្រមាប់កាត់បៃថយភាពជ្រកី្ជ្រក្ ៃិងសលើក្ក្មពេ់ជី្វភាពរបេ់
ក្េិក្រខ្នន តតូច ដដ្លភាគសជ្រចើៃ កំ្ពុងរេ់សៅតាមតំបៃ់ជ្ៃបទ ដដ្លបាៃចុេះកិ្ចចេៃា្លិតជូ្ៃ
ជ្រក្មុហ៊ាុៃដក្នចនធំៗ។ សៅក្នុងបរបិទនៃេក្លភាវបូៃីយក្មម វេ័ិយក្េិក្មមបាៃ ៃិងកំ្ពុងសដ្ើរតួ
នាទីយា៉ាងេំខ្នៃ់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិ្ចច ៃិងកាត់បៃថយភាពជ្រកី្ជ្រក្ ាពិសេេសៅក្នុងជ្របសទេកំ្ពុង
អភិវឌ្ឍៃ៍។ 

សលើេពីសៃ ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា អាចជួ្យភាជ ប់ទំនាក់្ទំៃងរវាងក្េិក្រខ្នន តតូច ៃិងអនក្ទិញ។ 
វាអាចជួ្យឱ្យក្េិក្រដឹ្ងាមុៃ អំពីនដ្គូអាជី្វក្មម សពលសវោ ៃិងតនមលដដ្លភាគីទំងពីរជ្រពម
សជ្រពៀងគាន ក្នុងការលក់្ ៃិងទិញ្លិត្ល។ ដំ្សណើ រការសៃេះជួ្យកាត់បៃថយបញ្ហា ដដ្លមិៃអាចដឹ្ង
មុៃបាៃក្នុងវេ័ិយក្េិក្មម ៃិងអៃុញ្ហា តឱ្យពួក្សគបសងកើតដ្ៃការ្លិតក្មមកាៃ់ដតជ្របសេើរសឡើង។ 
វាកាត់បៃថយហាៃិភ័យដដ្លទក់្ទងសៅៃឹងការដជ្របជ្របួលតនមល ៃិងអាចជួ្យការពារក្េិក្រពីការ  
ខ្នតបងបណាត លមក្ពីបញ្ហា ដដ្លទក់្ទងៃឹងសជ្រគាេះធមមាតិ ៃិងការដជ្របជ្របលួអាកាេធាតុ្ង
ដដ្រ ពីសជ្រពាេះហាៃិភ័យទំងសៃេះអាចជ្រតូវបាៃដចក្រដំលក្ាមួយអនក្ទិញ ស្រេបតាមកិ្ចចេៃា។  
សៅសពលដដ្លអនក្ទិញមាៃលទធភាពទទួលបាៃធាតុចូលដដ្លមាៃដូ្ចា ហិរញ្ាវតថុ ៃិងជំ្ៃួយ
បសចចក្សទេ្ងសនាេះ ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា អាចនំាសៅរក្កំ្សណើ ៃទិៃន្ ល ៃិងជ្របាក់្ចំសណញ
យា៉ាងសជ្រចើៃ។ សទេះបីាក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាអាចនំាមក្ៃូវគុណវបិតតិដ្ល់ក្េិក្រ ៃិងអនក្ទិញ
ក្នុងក្រណីមួយចំៃួៃដូ្ចា ហាៃិភ័យនៃការជំ្ពាក់្បំណុលជ្របាក់្ក្មចី ការទូទត់ជ្របាក់្យឺតយា៉ា វ     
ឬការបាត់បង់ភាពបត់ដបៃសៅក្នុងការលក់្សៅឱ្យអនក្ទិញដ្នទសទៀត ប៉ាុដៃតការសក្ើៃសឡើងនៃចំៃួៃ  
កិ្ចចេៃាដដ្លជ្រតូវបាៃសធាើសឡើងសៅជ្របសទេាសជ្រចើៃហាក់្បីេបញ្ហជ ក់្ថា ្លវជិ្ជមាៃនៃក្េិក្មម
តាមកិ្ចចេៃាទំៃងាមាៃសជ្រចើៃាង្លអវជិ្ជមាៃ សោយារក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាបាៃរមួ
ចំដណក្ក្នុងការសោេះស្រាយបញ្ហា ដដ្លទក់្ទងៃឹងដខសជ្រចវាក់្តនមលអាហារ ៃិងទី្ារ។  ជ្របសទេ
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ដដ្លជ្រតូវបាៃសជ្រជ្ើេសរ ើេសៅក្នុងការពិៃិតយឯក្ារសយាង រមួមាៃ ជ្របសទេក្មពុា ជ្របសទេឥណឌូ សៃ
េីុ ជ្របសទេឡាវ ជ្របសទេមីយា៉ា ៃ់មា៉ា  ជ្របសទេនៃ ៃិងជ្របសទេសវៀតណាម។ លទធនៃការេិក្ាពី
ជ្របសទេទំងជ្របំាមួយបងាា ញថា ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាចំៃួៃជ្របំាជ្របសភទដដ្លជ្រតូវបាៃកំ្ពុងអៃុ
វតតនាសពលបចចុបបៃន រមួមាៃ គំរមូជ្ឈការ គំរអូចលៃជ្រទពយេនូល គំរពូហុភាគី គំរសូជ្រៅ្លូវការ ៃិងគំរូ
អៃតរការ។ី ជ្របសទេៃីមួយៗអៃុវតតគំរកូ្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាស្រេសដ្ៀងគាន  ៃិងខុេៗគាន  អាស្រេ័យ
សលើលក្េណៈនៃកិ្ចចេៃា ទីតំាងភូមិាស្រេត ៃិងាថ ៃភាពសេដ្ឋកិ្ចចេងគមរបេ់ក្េិក្រខ្នន តតូច
តាមជ្របសទេសនាេះ។ ឧទហរណ៍៖ ជ្របសទេក្មពុា ជ្របសទេឡាវ ជ្របសទេមីយា៉ាៃ់មា៉ា  ៃិងជ្របសទេ
ឥណឌូ សណេីុ ភាគសជ្រចើៃអៃុវតតកិ្ចចេៃា្លូវការ ៃិងសជ្រៅ្លូវការ សទេះបីាគំរសូ្សងសទៀតជ្រតវូបាៃ
អៃុវតតសៅតាមក្រណីក៏្សោយ។ ម៉ាាងវញិសទៀត បណាត ជ្របសទេទំងសៃេះពាយាមតល េ់បតូរទមាល ប់
អៃុវតតរបេ់ខលួៃកិ្ចចេៃាតទ ល់មាត់សៅាកិ្ចចេៃាោយលក្េណ៍អក្សរ ពីសជ្រៅ្លូវការ សៅា្លូវ
ការ ៃិងពីមិៃបាៃចុេះបញ្ជ ី សៅាចុេះបញ្ជ ី ៃិងមាៃការចុេះបញ្ជ ីាមួយភាគីទីបីឱ្យសធាើាាក្សី សដ្ើមបី
ឱ្យមាៃតមាល ភាព ៃិងមាៃទំៃុក្ចិតតកាៃ់ដតខ្នល ំងពីភាគីសៅក្នុងកិ្ចចេៃា។ ជ្របសទេនៃហាក់្បីដូ្ច
ាអនក្ជ្រតួេជ្រតាយ្លូវមួយសៅក្នុងក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាសៅក្នុងតំបៃ់ សោយារយៃតការេជ្រមប
េជ្រមួល ៃិងការពជ្រងឹងបទបបញ្ាតតិរបេ់សគ។ បទពិសាធៃ៍ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃារបេ់ជ្របសទេ
នៃក្នុងការអៃុវតតរហូតដ្ល់ជ្របំាគំរ ូសោយបូក្រមួទំង គំរកូូ្ៃកាត់ (ការរមួបញ្ចូ លគាន រវាងគំរអូៃតរការ ី
ៃិងគំរអូចលៃ-ជ្រទពយេនូល)។ ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា របេ់ជ្របសទេសវៀតណាមទំៃងាជ្របសេើរ
ាងមុៃ សោយារទំៃិញក្េិក្មមស្សងៗជ្រតូវបាៃចុេះកិ្ចចេៃា សហើយដំ្សណើ រការក្េិក្មមតាម
កិ្ចចេៃា ទទួលបាៃការគំាជ្រទ ៃិងការេជ្រមបេជ្រមលួពីេំណាក់្រោឋ ភិបាល។ 

គំរកូ្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា សៅជ្របសទេក្មពុាបងាា ញថា ខលួៃមាៃបទពិសាធៃ៍រយៈសពលដវងគួរ
េមសៅក្នុងក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ប៉ាុដៃតការអៃុវតតសៅក្នុងជ្របសទេសៃេះភាគសជ្រចើៃាកិ្ចចេៃា្លូវ
ការ ៃិងសជ្រៅ្លូវការ។ ស្រេសដ្ៀងគាន ៃឹងជ្របសទេស្សងសទៀតសៅក្នុងតំបៃ់ដដ្រ ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា
សៅជ្របសទេក្មពុា មាៃទំងគុណេមបតតិ ៃិងគុណវបិតតិ។ សទេះបីាមាៃបញ្ហា ជ្របឈមមួយចំៃួៃ 
ដូ្ចា បញ្ហា ហិរញ្ាវតថុ ក្ងាេះចំសណេះដឹ្ង ការមិៃចុេះេជ្រមងុគាន  ឬវវិាទដដ្លសក្ើតសចញពីក្េិក្មមតាម
កិ្ចចេៃាក៏្សោយ ក៏្អនក្្លិត ៃិងអនក្ទិញសៅដតទទួលបាៃអតថជ្របសយាជ្ៃ៍គួរឱ្យក្ត់េមាគ ល់     
ពីក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ាពិសេេក្នុងការរមួចំដណក្ដ្ល់ការសលើក្ក្មពេ់គុណភាពក្េិក្មម       
្លិតភាព ៃិងសេថរភាពទី្ារ ដដ្លបណាត លឲ្យមាៃការបសងកើតការងារក្នុងស្រេុក្ ៃិងបសងកើៃជ្របាក់្
ចំណូលេជ្រមាប់ក្េិក្រខ្នន តតូច ៃិងេមាជិ្ក្េហគមៃ៍ក្េិក្មម។ លទធ្លាដ្លតក ទំងសៃេះ
អាចសក្ើតសឡើងសោយារមាៃអៃតរាគមៃ៍ពីេំណាក់្រោឋ ភិបាល ទីភាន ក់្ងារអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិងវេ័ិយ
ឯក្ជ្ៃ។ ចាប់ ៃិងបទបបញ្ាតតិស្សងៗរបេ់ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាជ្រតវូបាៃបសងកើតសឡើងសៅក្នុង
ទេវតសរចុ៍ងសជ្រកាយសៃេះ រមួមាៃអៃុេញ្ហា េតីពី ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ៃិង NSDP ។ ល។ 

សពលខលេះភាពមិៃចុេះេជ្រមុងគាន ងរវាងអនក្ចុេះកិ្ចចេៃា ៃិងក្េិក្រ អាចបណាត លឱ្យមាៃការមិៃ
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យល់ស្រេបគាន សលើេតង់ោរគុណភាព តនមល ៃិងសពលសវោ្លិត។ ជ្របេិៃសបើតនមលទី្ារសក្ើៃសឡើង 
ក្េិក្រាប់កិ្ចចេៃាអាចជ្រតូវបាៃបញ្ចុ េះបញ្ចូ លឱ្យលក់្្លិត្លសៅកាៃ់្ារ  ាាងលក់្សៅ
ឲ្យអនក្ទិញស្រេបតាមកិ្ចចេៃា។    អនក្ចុេះកិ្ចចេៃាអាចៃឹងពាយាមដក្លងបៃលំការសធាើសតេតគុណ
ភាព សដ្ើមបីាវធីិមួយកាត់បៃថយតនមលដដ្លពួក្សគជ្រតូវទូទត់ជូ្ៃក្េិក្រាប់កិ្ចចេៃា ាពិសេេ
សៅសពលតនមលទី្ារធាល ក់្ចុេះ។ ភាគីទីបីមាៃតួនាទីយា៉ាងេំខ្នៃ់ក្នុងការសោេះស្រាយបញ្ហា ជ្របឈម
សៃេះ   តាមរយៈការេជ្រមបេជ្រមួលភាគីដដ្លពាក់្ព័ៃធទំងអេ់    សដ្ើមបីដេាងរក្កិ្ចចជ្រពមសជ្រពៀងរមួ 
មួយ។ សទេះាយា៉ាងណាក៏្សោយ យៃតការតុោការជ្រតវូៃឹងសធាើសឡើងជ្របេិៃសបើភាគីទំងពីរសៅដត
ដខាងគំៃិតគាន  សហើយវាអាចៃឹងចំណាយសពលសវោ ៃិងៃវកិាកាៃ់ដតសជ្រចើៃ។ 

គំរអូាជី្វក្មមជ្របក្បសោយបរយិាប័ៃន (IB) សលើក្ក្មពេ់ការសធាើេមាហរណក្មមក្េិក្រខ្នន តតូចសៅ
ក្នុងទី្ារ សជ្រកាមសគាលការណ៍្តល់្លជ្របសយាជ្ៃ៍សៅវញិសៅមក្ េជ្រមាប់ក្េិក្រជ្រកី្ជ្រក្ ៃិង
េហគមៃ៍អាជី្វក្មម។ ជ្របសភទគំរអូាជី្វក្មម ដដ្លបសងកើតបាៃាដខសជ្រចវាក់្តនមលក្េិក្មម រមួមាៃ 
េហជ្រគាេក្េិក្មម ពាណិជ្ជក្រ អនក្ដក្នចនក្េិឧេាហក្មម អនក្លក់្ដំុ្ អនក្ដឹ្ក្ជ្ញ្ជូ ៃ ឃ្ល ំង ៃិង
អនក្លក់្រាយ។   គំរអូាជី្វក្មមជ្របក្បសោយបរយិាប័ៃនជួ្យពជ្រងឹងដខសជ្រចវាក់្តនមលសោយសតត តសលើការ
ពជ្រងឹងគំរអូាជី្វក្មមដដ្ល្ារភាជ ប់ក្េិក្រខ្នន តតូចសៅៃឹងដខសជ្រចវាក់្តនមល។ IBs ្តល់ឱ្កាេចិញ្ច ឹម
ជី្វតិ ៃិងបិទគមាល តទំនាក់្ទំៃងទី្ារ េជ្រមាប់អនក្ដដ្លរេ់សៅបាតពីរា៉ាមីតសេដ្ឋកិ្ចច ក្នុងការ
ចិញ្ច ឹមជី្វតិខលួៃឯងតាមដ្នក្ពាណិជ្ជក្មម ៃិងហិរញ្ាវតថុ សោយសតត តសលើបុគគលជ្រកី្ជ្រក្ ៃិងខាេះខ្នតសៅ
ក្នុងដខសជ្រចវាក់្តនមលទំងមូល ក្នុងនាមាអនក្្គត់្គង់ ៃិសយាជិ្ត អនក្ដចក្ចាយ អនក្លក់្រាយ ឬអតិៃិ
ជ្ៃ។ IBs សដ្ើរតួនាទីដ៏្េំខ្នៃ់មួយ ក្នុងការកាត់បៃថយភាពជ្រកី្ជ្រក្ ៃិងបសងកើៃវបុិលភាព។ គំរ ូ IB 
ខុេគាន ពីាថ ប័ៃមួយសៅាថ ប័ៃមួយសទៀត។  សដ្ើមបី្តល់ទេសៃៈបដៃថម   IBs   ជ្រតូវបាៃកំ្ណត់ 
ៃិងសជ្រជ្ើេសរ ើេពី ធនាគារពិភពសោក្, UNs ESCAP, Grow Asia, IBAN ៃិង GIZ ។ 

សជ្រៅពីសៃេះ សដ្ើមបពីជ្រងីក្ការយល់ដឹ្ងអំពីក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ៃិងគំរអូាជី្វក្មមជ្របក្បសោយបរ ិ
យាប័ៃនស្សងៗសទៀត ក្េិ្លមួយចំៃួៃរមួមាៃ ាា យចៃទី ដំ្ឡូងមី បដៃល អំសៅ ៃិងសៅេ៊ាូ ជ្រតវូ
បាៃសជ្រជ្ើេសរ ើេសដ្ើមបបីងាា ញពីគុណេមបតតិ សមសរៀៃដដ្លទទួលបាៃ ការអៃុវតត ៃិងអៃតរាគមៃ៍ពី
នដ្គូដដ្លពាក់្ព័ៃធសៅក្នុងឯក្ារសយាងសៃេះ ាដ្នក្មួយនៃក្រណីេិក្ានានាសៅក្នុងតំបៃ់។ សម
សរៀៃដដ្លទទួលបាៃពី ក្េិ្លាា យចៃទី  បាៃបងាា ញថាការសរៀបចំជ្រគួារក្េិក្រខ្នន តតូច ក្នុង
េហគមៃ៍  អាចជួ្យពួក្សគមាៃឱ្កាេទទួលបាៃការក្ាងេមតថភាព ៃិងសលើក្ក្មពេ់គុណ
ភាព្លិត្ល ៃិងការអៃុវតតដ្នក្បរាិថ ៃ ៃិងរសបៀបដដ្ក្ពួក្សគទទួលបាៃការងារ។ សលើេពី
សៃេះសៅសទៀត េហគមៃ៍អាចជួ្យបសងកើតទំនាក់្ទំៃងក្នុងដខសជ្រចវាក់្្គត់្គង់សោយតទ ល់រវាងេហ
គមៃ៍ អនក្ដក្នចន ៃិងអនក្ទិញ តាមរយៈការសរៀបចំកិ្ចចេៃាយៈសពលដវង ការគំាជ្រទដ្នក្ឥណទៃ 
ៃិងការបណតុ េះបណាត លដ្ល់ក្េិក្រ។ ឧទហរណ៍មួយសទៀតគឺ សៅជ្របសទេនៃ ក្េិក្រខ្នន តតូច
ចូលរមួសៅក្នុងជ្រក្ុមក្េិក្មមមួយ  ឬសជ្រចើៃ   លទធភាពក្នុងការចូលរមួក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាសជ្រកាម
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េហគមៃ៍សក្ើៃសឡើងាង២១% តនមលដំ្ឡូងមីសជ្រៅកិ្ចចេៃាខពេ់ាងតនមលក្នុងកិ្ចចេៃា៣៥%។ 
ស្រេសដ្ៀងគាន ដដ្រ សៅសជ្រៅកិ្ចចេៃាតនមលលក់្ាមធយមនៃដំ្ឡូងមីមួយគីឡូជ្រកាម ទបាងអនក្ចុេះ
កិ្ចចេៃា១៥%។ ក្រណីេិក្ាមួយសទៀតពីជ្របសទេសវៀតណាមបងាា ញ ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា
បាៃរមួចំដណក្ដ្ល់   ឧេាហក្មមេករេ   តាមរយៈការទទួលបាៃជ្របភពវតថុធាតុសដ្ើមដដ្លមាៃ
សេថរភាព ការជ្រតតួពិៃិតយយា៉ាងងាយស្រេួល ការជ្រគប់ជ្រគង ៃិងការពិៃិតយតាមោៃ្លិតក្មម ៃិងការ
កាត់បៃថយនៃលជ្របតិបតតិការ។ សលើេពីសៃេះសទៀត ក្េិក្រមាៃសដ្ើមទុៃេជ្រមាប់ការ្លិត អំណាច
ការចរចារជ្របសេើរាងមុៃ (តាមរយៈេហគមៃ៍)  ៃិងមាៃលទធភាពសជ្របើជ្របាេ់បសចចក្វទិាក្នុងការ
្លិត។ 
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១.   សេចក្តីស្តើម 
ាមួយសគាលសៅគំាជ្រទនាយក្ោឋ ៃពាក់្ព័ៃធនៃជ្រក្េួងក្េិក្មម រកុាេ ជ្របមាញ់ ៃិងសៃាទ (MAFF) 
ក្នុងការសលើក្ក្មពេ់អៃុសោមភាព ៃិងគណសៃយយភាពនៃការវៃិិសយាគសលើវេ័ិយក្េិក្មម ៃិងការ
សលើក្ក្មពេ់ការយល់ដឹ្ងពីភាគីពាក់្ព័ៃធនានាអំពី ទមាល ប់អៃុវតតការវៃិិសយាគក្េិក្មមជ្របក្បសោយ
ការទទួលខុេជ្រតូវ (RAI) សៅឆ្ន ំ ២០២០ “េមព័ៃធ RAI” ជ្រតូវបាៃបសងកើតសឡើង។ េមាជិ្ក្ េមព័ៃធ 
RAI រមួមាៃ គសជ្រមាងអភិបាលកិ្ចចដី្ធលីសៅតំបៃ់សមគងគ (MRLG) មជ្ឈមណឌ លេជ្រមាប់ការេិក្ា
សគាលៃសយាបាយ (CPS) អុក្ហាា មក្មពុា បណាត ញក្េិក្រៃិង ធមមាតិ (FNN) ៃិងអងគការនដ្គូ
សដ្ើមបីចីរភាពវេ័ិយក្េិក្មមក្មពុា (CPSA)។ េមព័ៃធ បាៃជ្រពមសជ្រពៀងគាន សលើក្មមវធីិការងារយុទធា
ស្រេតរយៈសពលពីរឆ្ន ំ សដ្ើមបគំីាជ្រទរោឋ ភិបាលក្នុងការជ្របមូលភេតុតាងពីមូលោឋ ៃសដ្ើមបី្តល់ធាតុចូល
ក្នុងការអភិវឌ្ឍចាប់ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា េិក្ាដេាងយល់អំពីគំរកូារវៃិិសយាគសលើវេ័ិយក្េិ
ពាណិជ្ជក្មមស្សងសទៀត ចងជ្រក្ងឯក្ារពីបទពិសាធៃ៍របេ់ក្េិក្រ ៃិងក្ាងការយល់ដឹ្ង 
ៃិងេមតថភាពរបេ់ភាគីពាក់្ព័ៃធេំខ្នៃ់ៗ អំពីសគាលការណ៍ដណនំា RAI ៃិងទមាល ប់អៃុវតតលអៗ  
សោយសតត តាពិសេេសលើវេ័ិយឯក្ជ្ៃ។ 

សៅដខកុ្មភៈ ឆ្ន ំ២០២១ េមព័ៃធបាៃ្សពា្ ាយគសជ្រមាង “ការបសងកើតកិ្ចចេៃទនាដដ្លដ្អក្សលើភ័េតុ
តាងអំពីគំរកូ្េិពាណិជ្ជក្មម ដដ្លធានាបាៃៃូវេិទធិដី្ធលីដដ្លមាៃេុវតថិភាព ការដចក្រដំលក្អតថ
ជ្របសយាជ្ៃ៍ជ្របក្បសោយេមធម៌ ៃិងបរយិាប័ៃនេជ្រមាប់ក្េិក្រខ្នន តតូច (SHF) សៅក្នុងជ្រក្បខ័ណឌ
ចាប់ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ៃិងសគាលៃសយាបាយដដ្លពាក់្ព័ៃធ"។ គសជ្រមាងសៃេះមាៃលទធ្ល
េំខ្នៃ់ៗចំៃួៃបីគឺ៖ 

១. បសងកើតអៃុាេៃ៍េតីពី   ជ្រក្បខ័ណឌ ៃិយ័តក្មមក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាដដ្លលអជ្របសេើរ
ាងមុៃ ៃិងគំរអូាជី្វក្មមនៃការវៃិិសយាគសលើវេ័ិយក្េិក្មម (AI) ស្សងសទៀត សោយ
ដ្អក្សលើការជ្រតតួពិៃិតយសឡើងវញិសលើបទពិសាធៃ៍របេ់ SHF ៃិងវៃិិសយាគគិៃដ្នក្ក្
េិឧេាហក្មម។ 

២. គំាជ្រទអនក្បសងកើតសគាលៃសយាបាយក្នុងការសលើក្ក្មពេ់គំរ ូ AI ដដ្លមាៃបរយិាប័ៃន
ាងមុៃ សោយដ្អក្សលើការយល់ដឹ្ងយា៉ាងចាេ់អំពីឱ្កាេ ៃិងហាៃិភ័យចំសពាេះ 
SHF ៃិងការអភិវឌ្ឍបទបបញ្ាតតិដដ្លលអជ្របសេើរាងមុៃ េជ្រមាប់ AI សៅក្នុងសគាល
ៃសយាបាយ ៃិងទមាល ប់អៃុវតតនានា។ 

៣. សលើក្ក្មពេ់ការយល់ដឹ្ងរបេ់រោឋ ភិបាល វៃិិសយាគិៃក្េិឧេាហក្មម ៃិងអងគការ
របេ់ក្េិក្រ អំពីសគាលការណ៍ RAI ៃិងទមាល ប់អៃុវតតលអៗ ។ 
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១.១ វតថុសគាលបំណងនៃការស្រាវជ្រាវ 
ការស្រាវជ្រាវសៃេះមាៃបំណងចងជ្រក្ងសមសរៀៃអំពីគំរូក្េិពាណិជ្ជក្មម ៃិងក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា
សៅតំបៃ់អាេីុអាសគនយ៍។ របាយការណ៍ ដដ្លេរសេរសោយ CPSA ៃិង្តល់េុពលភាពដ្ល់េ
មព័ៃធសៃេះ សដ្ើមបបំីសពញបដៃថមសលើេក្មមភាពមួយសទៀតរបេ់េមព័ៃធ គឺការេិក្ាសជ្របៀបសធៀបដដ្ល
ជ្រតូវបាៃសធាើសឡើងសោយ CPSA។ ារមួ ឯក្ារទំងសៃេះ រមួចំដណក្ដ្ល់លទធ្លទី១ របេ់
គសជ្រមាង ដដ្លអៃុាេៃ៍នានាជ្រតវូបាៃបសងកើតសឡើងេជ្រមាប់ជ្រក្បខ័ណឌ ៃិយ័តក្មមដដ្លលអជ្របសេើរ
សឡើងនៃក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ៃិងគំរអូាជី្វក្មម AI ស្សងសទៀត ដដ្លដ្អក្សលើការជ្រតតួពិៃិតយសឡើង
វញិសលើបទពិសាធៃ៍របេ់ SHF ៃិងវៃិិសយាគិៃក្េិឧេាហក្មម។ 

ការជ្រតួតពិៃិតយសឡើងវញិសលើឯក្ារដដ្លមាៃស្រាប់សៃេះ បាៃេំសយាគបទពិសាធៃ៍េតីពីក្េិក្មម
តាមកិ្ចចេៃាសៅក្នុងតំបៃ់ ៃិងគំរអូាជី្វក្មមដដ្លមាៃបរយិាប័ៃនដ្នទសទៀត ដដ្លមាៃបំណង្តល់
ជូ្ៃៃូវធាតុចូលបដៃថមសទៀត សដ្ើមបីបសងកើៃការស្រាវជ្រាវថាន ក់្ាតិ។ វតថុបំណងចុងសជ្រកាយនៃរបាយ
ការណ៍សៃេះ គឺទញយក្សមសរៀៃដដ្លទទួលបាៃពីក្នុងតំបៃ់ ដដ្លអាច្តល់ព័ត៌មាៃដ្ល់អនក្បសងកើត
សគាលៃសយាបាយនៃជ្របសទេក្មពុា។ 

១.២ វធីិាស្រេត 
របាយការណ៍សៃេះជ្រតវូបាៃសរៀបសរៀងសឡើង សោយដ្អក្ាចមបងសលើទិៃនៃ័យបនាទ ប់បៃសំដដ្លទទួល
បាៃពីទីភាន ក់្ងាររោឋ ភិបាល ទីភាន ក់្ងារអភិវឌ្ឍៃ៍ វទិាាថ ៃស្រាវជ្រាវ ៃិងអតថបទដដ្លពិៃិតយ
សឡើងវញិសោយេមព័ៃធមិតត។ សលើេពីសៃេះសៅសទៀត សោយសមើលស ើញពីជំ្ងឺរាតតាតាេក្ល 
ជ្រក្មុការងាររបេ់សយើងសជ្របើជ្របាេ់ការជ្របាស្រេ័យទក់្ទងតាមដបបៃិមមិតសដ្ើមបសីេនើេំុទេសៃៈនានា
ពីនដ្គូការងាររបេ់សយើង រមួទំង រោឋ ភិបាល អងគការមិៃដមៃរោឋ ភិបាល ៃិងវេ័ិយឯក្ជ្ៃសៅក្នុង
ជ្របសទេក្មពុា ៃិងជ្របសទេដដ្លានដ្គូស្សងសទៀតសៅក្នុងតំបៃ់ (ជ្របសទេនដ្គូរបេ់ Grow Asia) 
ដដ្លមាៃចំសណេះដឹ្ង ជំ្នាញ ៃិងបទពិសាធៃ៍ ពាក់្ព័ៃធៃឹងគំរកូ្េិពាណិជ្ជក្មម។ ចំណុចសៃេះ្លុេះ
បញ្ហច ំងអំពីការអៃុវតតាក់្ដេតងេជ្រមាប់ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា សៅក្នុងជ្របសទេក្មពុា ៃិងសៅក្នុង
តំបៃ់។ 

២.   ទេសៃៈទូសៅេតីពីក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា 

ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា គឺាកិ្ចចជ្រពមសជ្រពៀងរវាងក្េិក្រ ៃិងអនក្ទិញ៖ នដ្គូទំងពីរបាៃយល់ជ្រពម
ាមុៃសលើ ខ ៃិងលក្េខណឌ នៃការ្លិត ៃិងការដេាងរក្ទី្ារេជ្រមាប់្លិត្លក្េិក្មម។ 
លក្េខណឌ ទំងសៃេះ តាមធមមតា បាៃបញ្ហជ ក់្អំពីតនមលដដ្លជ្រតវូ្តល់ជូ្ៃក្េិក្រ បរមិាណ  ៃិងគុណ
ភាព្លិត្ល ដដ្លជ្រតូវបាៃទមទរសោយអនក្ទិញ ៃិងកាលបរសិចេទេជ្រមាប់ការដឹ្ក្ជ្ញ្ជូ ៃសៅ
កាៃ់អនក្ទិញ។ កិ្ចចេៃាក៏្អាចរមួបញ្ចូ លព័ត៌មាៃលមអិតបដៃថមសទៀតថាសតើការ្លិតៃឹងជ្រតូវបាៃ
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អៃុវតតយា៉ាងដូ្ចសមតច ឬថាសតើមាៃធាតុចូលណាមួយ ដូ្ចា ជ្រគាប់ពូជ្ ជី្ ៃិងដំ្បូនាម ៃដ្នក្
បសចចក្សទេ ៃឹងជ្រតូវបាៃ្តល់ជូ្ៃសោយអនក្ទិញដដ្រឬសទ (FAO ២០១៧)។ ទេសៃៈមួយស្សង
សទៀតេតីពីក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា សយាងតាម Eaton ៃិង Shepherd (២០០១) ក្េិក្មមតាមកិ្ចច
េៃា អាចជ្រតវូបាៃកំ្ណត់ៃិយមៃ័យថាា កិ្ចចជ្រពមសជ្រពៀងរវាងក្េិក្រ ៃិងជ្រក្ុមហ៊ាុៃដក្នចន ៃិង
ជ្រក្មុហ៊ាុៃទី្ារេជ្រមាប់ការ្លិត ៃិងការ្គត់្គង់ក្េិ្ល ស្រេបតាមកិ្ចចជ្រពមសជ្រពៀងសៅសពខ្នង
មុខ ដដ្លាញឹក្ញាប់ ក្នុងតនមលដដ្លជ្រតូវបាៃកំ្ណត់ទុក្មុៃ។ 

ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា បាៃបសងកើតសឡើងក្នុងងេតវតសចុងសជ្រកាយសៃេះ។ កិ្ចចេៃាជ្រតូវបាៃសជ្របើ
ជ្របាេ់សោយរដ្ឋអាណាៃិគមជ្ប៉ាុៃេជ្រមាប់ការ្លិតេករសៅនតវា៉ាៃក្នុងអំឡុងឆ្ន ំ១៨៨៥ ជ្រក្មុហ៊ាុៃ
សចក្របេ់េហរដ្ឋអាសមរកិ្សៅអាសមរកិ្ក្ណាត លសៅសដ្ើមេតវតសទី២០ (Rehber ២០០៧)។ សៅ
ក្នុងរដ្ឋមូលធៃៃិយមសជ្ឿៃសលឿៃ    ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាហាក់្បីដូ្ចាជ្រតូវបាៃសជ្របើជ្របាេ់យា៉ាង
ទូលំទូោយសោយឧេាហក្មម្ លិតបដៃលកំ្ប៉ាុងសៅអាសមរកិ្ខ្នងសជ្ើង ៃិងសោយឧេាហក្មម
ជ្រគាប់ពូជ្សៅអឺរ ៉ាបុខ្នងលិច ក្នុងទេវតសរឆ៍្ន ំ១៩៣០ ៃិងឆ្ន ំ១៩៤០។ សទេះបីាយា៉ាងណាក៏្សោយ 
Rehber (២០០៧) សៅចុងេតវតសទី២០ សៅមួយភាគធំនៃអឺរ ៉ាបុខ្នងលិច អាសមរកិ្ខ្នងសជ្ើង ៃិង
សៅជ្របសទេជ្ប៉ាុៃ ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាបាៃកាល យាដ្នក្ដ៏្េំខ្នៃ់មួយនៃឧេាហក្មមអាហារ 
ៃិងាតិេរនេ ក្នុងឆ្ន ំ១៨៧៨។ 

សគាលបំណងរបេ់ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា គឺសដ្ើមបជួី្យដ្ល់អនក្ដឹ្ក្នំាក្េិក្រ អងគការក្េិក្រ ៃិង
អនក្េជ្រមបេជ្រមួលដដ្លសធាើការាមួយក្េិក្រខ្នន តតូច េសជ្រមចបាៃៃូវការយល់ដឹ្ងដ៏្ជ្រតឹមជ្រតូវអំពី
ទិដ្ឋភាពចាប់ ៃិងជ្របតិបតតិការរបេ់ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា (FAO/IFAD ឆ្ន ំ២០១៥)។ ក្េិក្មម
តាមកិ្ចចេៃា ជ្រតូវបាៃសគសមើលស ើញថាាយៃតការេជ្រមាប់កាត់បៃថយភាពជ្រកី្ជ្រក្ ៃិងេជ្រមាប់
ភាពលអជ្របសេើរសឡើងរបេ់្លិតក្រខ្នន តតូច ដដ្លភាគសជ្រចើៃ ាក្េិក្រសៅតាមជ្ៃបទ ដដ្លបាៃ
ចុេះកិ្ចចេៃា្លិតេជ្រមាប់ជ្រក្ុមហ៊ាុៃដក្នចនធំៗ (ធនាគារពិភពសោក្ ឆ្ន ំ២០០៨)។ សយាងតាម 
Olomola (២០១០) ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា “គឺាាថ ប័ៃក្េិក្មមចមបង” ដដ្លមាៃេមតថភាពក្នុង
ការលុបបំបាត់ភាពមិៃលអរបេ់ទី្ារ សៅក្នុងការ្លិត ឥណទៃ ដី្ធលី ព័ត៌មាៃការងារ ៃិងធានា
រា៉ាប់រងទី្ារ។ ក្េិក្រសៅក្នុងជ្របសទេមិៃេូវអភិវឌ្ឍៃ៍ដូ្ចា ជ្របសទេក្មពុា ាសដ្ើម គឺជ្របឈម
មុខៃឹងការរតឹតបិតឥណទៃយា៉ាងធងៃ់ធងរ គមាល តដដ្លក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាជួ្យបំសពញ ៃិង
តាមរយៈការេជ្រមបេជ្រមលួតាមទិេសៅបញ្ឈរ ាមួយក្េិពាណិជ្ជក្មម ក្េិក្រខ្នន តតូចមាៃ
លទធភាពទទួលបាៃបសចចក្វទិាៃមីៗ។ ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា្តល់ឥណទៃសៅក្នុងទជ្រមង់ាធាតុ
ចូល សេវាក្មមបដៃថម ៃិងទី្ារ្លិត្ល ដូ្សចនេះ វា្តល់េកាត ៃុពលក្នុងការបសងកើៃ្លិតក្មម ៃិង
ជ្របាក់្ចំណូល ក៏្ដូ្ចាការជ្របយុទធជ្របឆំ្ងៃឹងភាពជ្រកី្ជ្រក្សៅជ្ៃបទ (Bijman ឆ្ន ំ២០០៨)។ 
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២.១   ទិដ្ឋភាពទូសៅនៃក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាាេក្ល 
សៅក្នុងបរបិទនៃេក្លភាវបូៃីយក្មម វេ័ិយក្េិក្មមបាៃសដ្ើរតួនាទីយា៉ាងេំខ្នៃ់ក្នុងការអភិវឌ្ឍ
សេដ្ឋកិ្ចច ៃិងកាត់បៃថយភាពជ្រកី្ជ្រក្ ាពិសេេសៅជ្របសទេកំ្ពុងអភិវឌ្ឍៃ៍។ ការជ្របកួ្តជ្របដជ្ងសៅ
ក្នុងទី្ារមាូបអាហារទក់្ទងៃឹងការ្គត់្គង់ ៃិងតជ្រមូវការ មាៃការសក្ើៃសឡើង ដដ្លជ្រតវូបាៃសគ
សមើលស ើញថាា   សេរភីាវបូៃីយក្មមសេដ្ឋកិ្ចច។    ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាទទួលបាៃចំណាប់អា 
រមមណ៍ ៃិងមាៃការសពញៃិយមកាៃ់ដតខ្នល ំង សៅក្នុងចំសណាមទីភាន ក់្ងារអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិងរោឋ ភិបាល 
ាពិសេេសៅក្នុងជ្របសទេមិៃេូវអភិវឌ្ឍៃ៍ សដ្ើមបសី្លើយតបសៅៃឹងេៃតិេុខសេបៀង ការសក្ើៃសឡើង
នៃតជ្រមវូការ ការ្គត់្គង់ ៃិងការដក្លមអសេដ្ឋកិ្ចចជ្ៃបទ។ ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាជ្រតូវបាៃបសងកើត
សឡើង ៃិងអៃុវតតយា៉ាងទូលំទូោយអេ់ាសជ្រចើៃទេសវតសមក្សហើយ មិៃជ្រតឹមដតសៅក្នុងជ្របសទេ
អភិវឌ្ឍៃ៍ប៉ាុសណាណ េះសទ ដៃមទំងសៅក្នុងជ្របសទេកំ្ពុងអភិវឌ្ឍៃ៍្ងដដ្រ។ សគសជ្ឿាក់្ថា ក្េិក្មម
តាមកិ្ចចេៃាអាចាយុទធាស្រេតដ៏្េំខ្នៃ់មួយក្នុងការកាត់បៃថយភាពជ្រកី្ជ្រក្ ការអភិវឌ្ឍៃ៍សេដ្ឋ
កិ្ចច ៃិងេងគម។ 

ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា អាចាវធីិាស្រេតដ៏្មាៃជ្របសយាជ្ៃ៍មួយ ក្នុងការសលើក្ក្មពេ់ ៃិងដក្លមអ
ជ្របព័ៃធដំ្ណំា ដដ្លមាៃៃ័យថាក្េិក្រអាចយក្ឈនេះសលើភាពមិៃជ្របជ្រក្តីនៃទី្ារ ឬការបរាជ័្យ
របេ់ទី្ារ  ទក់្ទងៃឹងតនមលដដ្លស្រេបតាមកិ្ចចជ្រពមសជ្រពៀងាក់្ោក់្។   សៅក្នុងកិ្ចចជ្រពមសជ្រពៀង
សៃេះ ក្េិក្រៃឹងេៃា្តល់បរមិាណ្លិតក្មមក្េិក្មមដដ្លជ្រតវូការក្នុងរយៈសពលាក់្ោក់្ដដ្ល
ជ្រតូវបាៃកំ្ណត់សោយអនក្ទិញ សៅខណៈសពលដដ្លអនក្ទិញៃឹងតជ្រមវូឱ្យ្តល់ជូ្ៃក្េិក្រៃូវធាតុ
ចូលចំាបាច់ ទក់្ទងៃឹងជំ្ៃួយបសចចក្សទេ ជ្របសភទដំ្ណំា ៃិងការសរៀបចំដី្។ ដូ្សចនេះ អេៃតិេុខ
សេបៀង ៃិងវេិមភាពរវាងការ្គត់្គង់ ៃិងតជ្រមូវការ អាចជ្រតវូបាៃសោេះស្រាយតាមរយៈការសលើក្
ក្មពេ់ ៃិងសលើក្ទឹក្ចិតតក្េិក្រខ្នន តតូចឱ្យចូលរមួសៅក្នុងក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា។ ទេសៃៈមួយ
សទៀតរបេ់ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា គឺ វាជួ្យបសងកើៃ្លចំសណញាអតិបរមាេជ្រមាប់ក្េិក្រតាមរ
យៈការសធាើក្េិក្មមខ្នន តតូច សដ្ើមបចូីលសៅកាៃ់សេដ្ឋកិ្ចចទី្ារ។ ក្េិក្រខ្នន តតូចសៅជ្របសទេហាីលី
ពីៃបាៃបសងកើៃជ្របាក់្ចំណូលរបេ់ពួក្សគតាមរយៈក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា សោយារពួក្សគអាច
្លិត ៃិងលក់្ដំ្ណំា ឬ្លិតក្មមសៅឱ្យអនក្ទិញាមួយៃឹងតនមលដដ្លអំសណាយ្ល ៃិងការគំា
ជ្រទដ្នក្ហិរញ្ាវតថុ (Philexport ឆ្ន ំ២០១៤) ។ ក្េិក្រអាចទទួលបាៃតនមលេមរមយ ៃិងជ្របាក់្
ចំសណញ ដូ្ចបាៃកំ្ណត់សៅក្នុងកិ្ចចេៃា ពី្លិត្លរបេ់ពួក្សគ។ 

សៅខណៈសពលដដ្ល ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាជ្រតូវបាៃអៃុវតតយា៉ាងទូលំទូោយ  សដ្ើមបីកាត់បៃថយ
ភាពជ្រកី្ជ្រក្ សលើក្ក្មពេ់ការអភិវឌ្ឍជ្ៃបទ ៃិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិ្ចច វាបាៃបងកបញ្ហា មួយចំៃួៃដ្ល់
ក្េិក្រ។ សោយារកំ្សណើ ៃ្លិតភាពក្េិក្មមសៅក្នុងទី្ារជ្របកួ្តជ្របដជ្ង បសចចក្វទិាទំសៃើប 
ៃិង្លិតក្មមដដ្លមាៃជ្របេិទធភាពគឺ  ជ្រតូវការាចំាបាច់ក្នុងការ្លិត្លិត្លដដ្លមាៃគុណ
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ភាពខពេ់។ សៃេះអាចាបញ្ហា ជ្របឈមេជ្រមាប់ក្េិក្រ ាពិសេេក្េិក្រខ្នន តតូច ក្នុងការសជ្របើជ្របាេ់
ដខសជ្រចវាក់្ទី្ារ សោយារក្ងាេះខ្នតជំ្នាញ ចំសណេះដឹ្ង ៃិងបទពិសាធៃ៍ក្នុងការសជ្របើជ្របាេ់ 
បសចចក្វទិាទំសៃើប ឥណទៃ ៃិងភាពមិៃេីុគាន នៃព័ត៌មាៃ។ ឧទហរណ៍៖ សេដ្ឋកិ្ចចសៅក្នុង
ជ្របសទេៃីសហសរយីា៉ាបាៃសក្ើៃសឡើងយា៉ាងខ្នល ំង សៅក្នុងវេ័ិយដដ្លតជ្រមង់ទិេសៅកាៃ់ទី្ារ ៃិង
វេ័ិយឯក្ជ្ៃ តាមរយៈការអៃុវតតក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាសៅក្នុងជ្របសទេសៃេះ។ សទេះបីាយា៉ាង
ណាក៏្សោយ ក្េិក្រខ្នន តតូចបាៃជួ្បជ្របទេះៃឹងបញ្ហា ជ្របឈមមួយចំៃួៃ ពាក់្ព័ៃធៃឹងលទធភាព
ទទួលបាៃព័ត៌មាៃទី្ារដដ្លសៅមាៃក្ជ្រមិត បសចចក្វទិាទំសៃើប េមាព ធឥណទៃ គុណភាព
្លិត្ល ៃិងតនមលជ្របតិបតតិការខពេ់ (Olomola ឆ្ន ំ២០១០)។ ក្េិក្រដដ្លការអៃុវតតក្េិក្មមតាម
កិ្ចចេៃាាជ្រក្មុងាយរងសជ្រគាេះាងសគ ជ្របេិៃសបើពួក្សគមិៃទទួលបាៃចំសណេះដឹ្ង ជំ្នាញ ៃិង
ការគំាជ្រទជ្រគប់ជ្រគាៃ់ពីរដ្ឋបាលមូលោឋ ៃសៅក្នុងវេ័ិយក្េិក្មម។ សយាងតាម GIZ (ឆ្ន ំ២០១៣) 
ក្េិក្រងាយជ្របឈមៃឹងហាៃិភ័យក្នុងការវៃិិសយាគ ដូ្ចា ក្មាល ំងពលក្មម ដី្ធលី ៃិងជ្របាក់្ ាសដ្ើម 
ាមួយជ្រក្មុហ៊ាុៃ អនក្ទិញ ឬភាគីទីបី សៅក្នុងក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា។ សគាលៃសយាបាយ ៃិង
ចាប់គួរដតជ្រតូវបាៃបសងកើតសឡើង ៃិងអៃុវតតសោយរដ្ឋបាលមូលោឋ ៃ សដ្ើមបីទប់ាក ត់បញ្ហា មួយចំៃួៃ
ក្នុងអំឡុងសពល ៃិងសជ្រកាយសពលដំ្សណើ រការក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃារវាងក្េិក្រ ៃិងអនក្ទិញ ដូ្ច
ា ការបំពាៃសលើេិទធិ ៃិងអំណាច ាសដ្ើម។ 

២.២ គំរកូ្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា 
ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា បាៃអភិវឌ្ឍ ៃិងបសងកើតាគំរសូ្សងៗ  អាស្រេ័យសលើជ្របសភទដំ្ណំា ឬ្លិត 
្លក្េិក្មម បរយិាកាេេងគម ៃិងរបូវៃត ធៃធាៃរបេ់ជ្រក្មុហ៊ាុៃ ៃិងតជ្រមូវការរបេ់ក្េិក្រក្នុង
មូលោឋ ៃ។ គំរកូ្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ជ្រតវូបាៃអៃុវតតាចមបង អាស្រេ័យសលើជ្របសភទ ដំ្ណំា 
្លិត្លទឹក្សោេះ គុណភាព្លិត្ល ៃិងតនមល្លិត្ល។ ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា (Eaton, 

C. ៃិង Shepherd, A. ឆ្ន ំ២០០១) ជ្រតូវបាៃចាត់ថាន ក់្ាជ្របំាជ្របសភទខុេៗគាន  អាស្រេ័យសលើជ្របសភទ
្លិត្ល ជ្រក្ុមហ៊ាុៃ ចំៃួៃភាគីពាក់្ព័ៃធ ៃិងក្ជ្រមិតនៃការសធាើេមាហរណក្មមរវាងអនក្លក់្ៃិងអនក្
ទិញ ដូ្ចបាៃសរៀបរាប់លមអិតសៅខ្នងសជ្រកាម។ 

២.២.១   គំរមូជ្ឈការ 
ស្រេបតាមគំរមូជ្ឈការ ជ្រក្ុមហ៊ាុៃមួយសតត តាេំខ្នៃ់សលើការចូលរមួាមួយក្េិក្រខ្នន តតូច សហើយ
ជ្រក្មុហ៊ាុៃ្តល់ការគំាជ្រទដ្ល់ពួក្សគក្នុងការ្លិត្លិត្លាក់្ោក់្ ៃិងការទិញទំៃិញ។ ការ
ជ្រគប់ជ្រគង ការជ្រតតួពិៃិតយគុណភាពជ្រតូវបាៃសធាើសឡើងាញឹក្ញាប់សោយជ្រក្មុហ៊ាុៃ។ គំរសូៃេះជ្រតូវបាៃ
សជ្របើជ្របាេ់េជ្រមាប់ដំ្ណំា ដូ្ចា ថាន ំជ្ក់្ ក្បាេ អំសៅ សចក្ ដត ៃិងសៅេ៊ាូ។ រចនាេមព័ៃធពីសលើចុេះ
សជ្រកាម មាៃៃ័យថា អាីៗជ្រគប់យា៉ាងជ្រតូវបាៃសរៀបចំសោយអនក្ចុេះកិ្ចចេៃា សហើយក្េិក្រជ្រគាៃ់ដត
អៃុវតតតាមដំ្បូនាម ៃ ៃិងការដណនំាប៉ាុសណាណ េះ។ សទេះបីាសជ្រគាងការណ៍នៃក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាម
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ជ្ឈការ បាៃរមួបញ្ចូ លក្េិក្រមាន ក់្ៗក៏្សោយ ក៏្ពួក្សគភាគសជ្រចើៃាប់ពាក់្ព័ៃធៃឹងអងគការក្េិក្រ។ 
ក្េិក្រខ្នន តតូចអាចទទួលបាៃអតថជ្របសយាជ្ៃ៍ពីគំរមូជ្ឈការសជ្រចើៃាងគំរសូជ្រៅ្លូវការ។ 

២.២.២   គំរអូចលៃជ្រទពយេនូល 
ជ្រក្ុមហ៊ាុៃមួយមិៃេូវពឹងដ្អក្សលើក្េិក្រខ្នន តតូចក្នុងការទិញទំៃិញក្េិក្មមសនាេះសទ ប៉ាុដៃតជ្រក្មុហ៊ាុៃ
ជ្រគប់ជ្រគងចមាក រសដ្ើមបីបំសពញបដៃថមសលើ្លិតក្មមខ្នន តតូច ៃិង្តល់បរមិាណការងារអបបបរមាដ្ល់
សរាងចជ្រក្ដក្នចន។ សៃេះគឺាគំរដូដ្លជ្រក្ុមហ៊ាុៃជ្រតួតពិៃិតយការ្លិតយា៉ាងដិ្តដ្ល់។ អចលៃវតថុ្តល់
ជូ្ៃអនក្ោំៃូវធាតុចូល ជំ្ៃួយបសចចក្សទេ ៃិងការជ្រតួតពិៃិតយ្លិតក្មម ឬឥណទៃយា៉ាងដិ្តដ្ល់។ 
គំរសូៃេះជ្រតូវបាៃសជ្របើជ្របាេ់ាទូសៅេជ្រមាប់ការោំដំ្ណំាដដ្លមាៃអាយុសជ្រចើៃឆ្ន ំ ភាគសជ្រចើៃាសដ្ើម
សឈើ ប៉ាុដៃតវាក៏្ជ្រតវូបាៃសគសជ្របើសដ្ើមបី្លិតបដៃល ៃិងដ្លសឈើស្រេេ់ៗ េជ្រមាប់នំាសចញ ្លិត្ល
ដដ្លងាយរលួយតជ្រមវួឲ្យមាៃការដក្នចនយា៉ាងឆ្ប់រហ័េ ៃិងមាៃក្ជ្រមិតខពេ់បនាទ ប់ពីជ្របមូល្ល
រចួ។ 

២.២.៣   គំរពូហុភាគី 
គំរកូ្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាពហុភាគី ាទូសៅ មាៃការចូលរមួាមួយអនក្ពាក់្ព័ៃធាសជ្រចើៃ ដូ្ចា 
ក្េិក្រ ជ្រក្មុហ៊ាុៃឯក្ជ្ៃ ទីភាន ក់្ងារអភិវឌ្ឍៃ៍រោឋ ភិបាល ៃិងទីភាន ក់្ងារអភិវឌ្ឍៃ៍។ ឧទហរណ៍៖ 
ក្េិក្រ ជ្រក្មុហ៊ាុៃក្េិពាណិជ្ជក្មម អនក្្តល់ឥណទៃាធារណៈឬឯក្ជ្ៃ ាថ ប័ៃចាប់របេ់រោឋ
ភិបាល សេវាបដៃថម ៃិងអនក្្គត់្គង់ធាតុចូល គឺាដ្នក្មួយនៃការសរៀបចំ។ 

២.២.៤   គំរសូជ្រៅ្លូវការ 
កិ្ចចជ្រពមសជ្រពៀងាពាក្យេមតីរវាងក្េិក្រមាន ក់្ៗ ៃិងអនក្ចុេះកិ្ចចេៃាមាន ក់្ៗ ជ្រតូវបាៃសធាើសឡើង តាម 
រដូ្វកាល។ ៃាីតបតិដតតាមធមមតាកិ្ចចជ្រពមសជ្រពៀងទំងសៃេះ ជ្រគាៃ់ដតាការជ្រពមសជ្រពៀងតាមរដូ្វកាលក៏្
សោយ ក៏្សគជ្រតូវសធាើកិ្ចចេៃាសៃេះសឡើងមតងសហើយមតងសទៀត ាសរៀងរាល់ឆ្ន ំ សោយដ្អក្សលើភាព
សាគជ័្យរបេ់ពួក្សគក្នុងការរក្ាអនក្ទិញ ៃិងអនក្លក់្។ គំរូសៃេះ អៃុវតតយា៉ាងទូលំទូោយសៅ
ក្ជ្រមិតេហគមៃ៍ សោយារភាពងាយស្រេួលនៃការេជ្រមបេជ្រមួល ៃិងការជ្រគប់ជ្រគង់របេ់វា។ 
សទេះាយា៉ាងសៃេះក៏្សោយ ាញឹក្ញាប់ក្េិក្រជ្រតូវជ្របឈមមុខៃឹងហាៃិភ័យទី្ារ សោយារ
ការដជ្របជ្របួលតនមលដដ្លបណាត លមក្ពីការដជ្របជ្របួលនៃការ្គត់្គង់ ៃិងតជ្រមូវការ1 ។ ការចូលរមួសៅ
ក្នុងសជ្រគាងការក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាសជ្រៅ្លូវការ   មិៃ្តល់អតថជ្របសយាជ្ៃ៍ាអតិបរមាដ្ល់ក្េិក្រ
សនាេះសទ ពីសជ្រពាេះក្ជ្រមមាៃតនមលដដ្លមាៃសេថរភាព ធាតុចូលនៃ្លិតក្មម សេវាបដៃថម ការស្ទរ

 
1 ាញកឹ្ញាប់ សគបាៃអេះអាងថា គំរូសៃេះមាៃារេខំ្នៃ់ខ្នល ំងណាេេ់ជ្រមាប់ក្េិក្រខ្នន តតូចាសជ្រចើៃ សៅក្នុងជ្របសទេកំ្ពុងអភិវឌ្ឍៃ៍ 
ដដ្លពាណិជ្ជក្រតាមភូមិ្គត់្គង់ជូ្ៃជ្រក្ុមក្េិក្រតូចៗៃូវធាតុចូល សហើយទមទរតនមលរបេពួ់ក្សគមក្វញិ សៅសពលជ្របមូល្ល សៅ
សពលពួក្សគសធាើទី្ារ្លិត្លរបេ់ពួក្សគ។ 
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ជំ្នាញបសចចក្វទិា ៃិងទី្ារដដ្លអាចទុក្ចិតតបាៃណាេ់។ គំរសូៃេះសជ្របើជ្របាេ់ាពិសេេសៅសលើ
្លិតដំ្ណំាដដ្លជ្រតូវការការដក្នចនបៃតិចបៃតួចដតប៉ាុសណាណ េះ សហើយាញឹក្ញាប់ជ្រតូវបាៃសជ្រជ្ើេសរ ើេ
សៅសពលដដ្លការជ្រតតួពិៃិតយគុណភាពមិៃដមៃាក្ងាល់ចមបង។ 

២.២.៥   គំរអូៃតរការ ី
គំរអូៃតរការ ីគឺាកិ្ចចេហជ្របតិបតតិការរវាងក្េិក្រ ៃិងក្េិពាណិជ្ជក្មម សដ្ើមបចូីលរមួក្នុងអាជី្វក្មម
បណាត ក់្ទុៃរមួគាន ។ ឧទហរណ៍៖ Bijman (ឆ្ន ំ២០០៨) បាៃសលើក្សឡើងថា “គំរអូៃតរការ ីដដ្លអាច
ចាត់ទុក្ថាាការរមួបញ្ចូ លគាន រវាងគំរមូជ្ឈការ ៃិងគំរសូជ្រៅ្លូវការគឺ អៃុវតតាទូសៅសៅទូទំងអាេីុ
អាសគនយ៍។ ភាគីទំងពីរយល់ជ្រពមសធាើការាមួយគាន  ស្លើយតបៃឹងភារកិ្ចចការងារ ការដចក្រដំលក្
ជ្របាក់្ចំសណញ ៃិងជ្របឈមមុខៃឹងហាៃិភ័យ សោយដ្អក្សលើ្លិតក្មម ៃិងទី្ារ។ 

សគបាៃេៃនិោឋ ៃថា គាម ៃរបេ់ណាមួយដដ្លេ័ក្តិេមៃឹងសជ្របើជ្របាេ់េជ្រមាប់ជ្រគប់បរបិទសនាេះសទ  
ៃិងគាម ៃគំរជូ្របសភទណាមួយទទួលបាៃសាគជ័្យាងគំរូណាមួយសនាេះសទ។ ដូ្សចនេះ សទេះបីា
មាៃការកំ្ណត់គំរូខុេៗគាន ក៏្សោយ ក៏្អនក្ដដ្លមាៃទំសនាសលើក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាចំាបាច់ជ្រតូវ
ដតសតត តសលើាថ ៃភាពាក់្ោក់្ ាាងតាមាថ ប័ៃទូសៅ។ វាអាចមាៃភាពោយឡំគាន រវាងគំរូ
ខ្នងសលើ។ ឧទហរណ៍៖ ក្េិពាណិជ្ជក្មមអាចសជ្របើ ភាន ក់្ងារសដ្ើមបី្គត់្គង់ដំ្ណំាាក់្ោក់្មួយសៅ
ក្នុងគំរូអៃតរការ ី ប៉ាុដៃតភាន ក់្ងារដ្ដដ្លសនាេះក៏្អាច្គត់្គង់ធាតុចូល ៃិងសធាើទី្ារដំ្ណំាស្សងសទៀត
សៅក្នុងគំរសូជ្រៅ្លូវការបាៃ្ងដដ្រ។ 

៣.  ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ៃិងគំរូក្េិពាណិជ្ជក្មមដដ្លមាៃបរយិាប័ៃន 

៣.១ ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាសៅតំបៃ់អាា៊ា ៃ 

អតថិភាព ៃិងការអភិវឌ្ឍដ្ៃការក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាសៅអាេីុអាសគនយ៍៍ ជ្រតូវបាៃ្ារភាជ ប់សៅ
ៃឹងឧេាហូបៃីយក្មមក្េិក្មម ដដ្លនំាឲ្យមាៃ “ការអភិវឌ្ឍការជ្រពមសជ្រពៀងគាន តាមកិ្ចចេៃា
រវាងអនក្្លិត ៃិងភាគីដ្នទសទៀត  សៅក្នុងដខសជ្រចវាក់្ទី្ារ”  (FAO ឆ្ន ំ២០០២) ។ សៅក្នុងបរបិទ 
ដបបសៃេះ ដ្ៃការក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា   ៃិងអនក្្គត់្គង់ដំ្ណំាមាៃភាពទូលំទូោយសៅតំបៃ់    
អាេីុ ៃិងដ្នក្ស្សងសទៀតនៃ ជ្របសទេកំ្ពុងអភិវឌ្ឍៃ៍ ក្នុងរយៈសពលដ្ប់សៅនមភឆ្ន ំចុងសជ្រកាយសៃេះ។ 
ដ្ៃការដដ្លមាៃារេំខ្នៃ់ គឺដ្ៃការដដ្លទទួលបាៃហិរញ្ាបបទៃទំងស្រេុងង ឬមួយដ ន្ក្
ពីាជី្វក្មមអភិវឌ្ឍៃ៍នៃរដ្ឋេហធៃ។ ាទូសៅដ្ៃការទំងសៃេះរួមបញ្ចូ លទំងទីភាន ក់្ងាររោឋ ភិ
បាល ៃិងជ្រក្មុហ៊ាុៃឯក្ជ្ៃ ដដ្លជ្រក្មុហ៊ាុៃឯក្ជ្ៃ ាទូសៅ ទទួលបាៃការជ្រគប់ជ្រគង ឬកិ្ចចេៃា
ជំ្ៃួយបសចចក្សទេ (David, G. ៃិង Lim Teck, G. ឆ្ន ំ១៩៩២)។ Shepherd (ឆ្ន ំ២០០១) រាយ
ការណ៍ថា ដ្ៃការក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាដបបអៃតរការ ី (ដូ្ចបាៃសរៀបរាប់សៅក្នុងេំណួរទី១)  គឺ
ាគំរមួូយក្នុងចំសណាមគំរសូលចសធាល ាងសគសៅអាេីុអាសគនយ៍៖ “សៅទូទំងអាេីុអាសគនយ៍ ការចុេះកិ្ចច
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េៃាបៃតា្លូវការក្នុងការ្គត់្គង់ដំ្ណំាសៅកាៃ់អៃតរការ ីគឺាការអៃុវតតាទូសៅ។ ឧទហរណ៍៖ 
សៅជ្របសទេនៃ ជ្រក្ុមហ៊ាុៃដក្នចនអាហារធំៗ ៃិងេហជ្រគិៃបដៃលស្រេេ់ បាៃទិញដំ្ណំាពី “អនក្ជ្របមូល
ទិញ”  មាន ក់្ៗ  ឬពីគណៈក្មាម ធិការក្េិក្រ  ដដ្លមាៃការជ្រពមសជ្រពៀងសជ្រៅ្លូវការរបេ់ពួក្សគ ាមួយ
ក្េិក្រ។ សៅជ្របសទេឥណឌូ សៃេីុ ការអៃុវតតសៃេះទូលំទូោយ ៃិងជ្រតវូបាៃសគសៅថា បាល ាម ”។ 

FAO (ឆ្ន ំ២០០២) ក្ត់េមាគ ល់ថា ៃិនាន ការសឆ្ព េះសៅកាៃ់ការសធាើេមាហរណក្មមតាមដខសបនាទ ត់
ឈរ បាៃនំាឱ្យមាៃការអភិវឌ្ឍដ្ៃការចុេះកិ្ចចេៃាក្នុងជ្រទង់ជ្រទយធំ ៃិងមាៃការជ្រគប់ជ្រគងសៅ
ក្ជ្រមិតខពេ់៖ “សៅក្នុងវេ័ិយាក់្ោក់្ ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាបាៃតល េ់បតូរពីក្េិក្រខ្នន តតូចសៅ
ាអនក្្លិតធំ ឬមធយម៖ ការតល េ់បតូរសៃេះសក្ើតសឡើងសៅក្នុងឧេាហក្មមដដ្លមាៃេមាហរណ
ក្មមតាមដខសបនាទ ត់ឈរ សៅតាមបណាត ជ្របសទេសៅតំបៃ់អាេីុបា៉ា េីុហាិក្ ដូ្ចា ឧេាហក្មម
បេុេតា ្ងដដ្រ។ ឧទហរណ៍៖ ឧេាហក្មមបេុបក្សីទំងសៅជ្របសទេនៃ ៃិងជ្របសទេឥណឌូ សៃ
េីុបាៃ្លងកាត់ ឧេាហូបៃីយក្មមក្នុងរយៈសពលបីទេវតសរចុ៍ងសជ្រកាយសៃេះ សោយ ៨០% នៃ
្លិតក្មមបេុបក្សសីៅជ្របសទេនៃ សៅពាក់្ក្ណាត លទេវតសរឆ៍្ន ំ១៩៩០ ទទួលបាៃពីជ្រក្មុហ៊ាុៃ
ធំៗដដ្លជ្រតូវបាៃសធាើេមាហរណក្មមតាមដខសបនាទ ត់ឈរ ដតដ្ប់ជ្រក្មុហ៊ាុៃ ប៉ាុសណាណ េះ ដដ្ល្គត់្គង់
ចំណី ៃិងកូ្ៃមាៃ់ចាេ់នៃង រហូតដ្ល់អនក្្លិតក្រខ្នន តមធយម ៃិងខ្នន តធំ ស្រេបតាមកិ្ចចេៃា។ 

ការសធាើេមាហរណក្មមតាមដខសបនាទ ត់ឈរ   ហាក់្មិៃមាៃលក្េណៈសលចសធាល សនាេះសទ  ាពិសេេ
ឧេាហក្មមដំ្ណំា សទេះបីាវាជ្រតូវបាៃសជ្របើជ្របាេ់សៅក្នុងឧេាហក្មមសពាតកំ្ប៉ាុងនៃជ្របសទេនៃ 
ៃិងឧេាហក្មមាា យចៃទីរបេ់ជ្របសទេសនាេះ ក៏្ដូ្ចាដំ្ណំាសៅក្នុងចមាក រមួយចំៃួៃសៅជ្របសទេ
មា៉ា សឡេីុ ជ្របសទេហាីលីពីៃ ជ្របសទេស្រេីលងាក  ៃិងជ្របសទេឥណឌូ សៃេីុក៏្សោយ។ ភាពខុេដបលក្គាន
សៅតាមបណាត ជ្របសទេនានា ដដ្លការជ្រពមសជ្រពៀងសលើេមាហរណក្មម នៃការដំ្សណើ រការ ប៉ាុដៃត តាម
ធមមតា វាតល េ់បតូរេិទធិអំណាចក្នុងការសធាើសេចក្តីេសជ្រមច ពីក្េិក្រសៅាអនក្្លិត ឬអនក្ដក្នចន
សៅដ្នក្ខ្នងសជ្រកាម សោយបដងារក្េិក្ឲ្យកាល យាពាក់្ក្ណាត លៃិសយាជិ្ត។ សៅជ្របសទេហាីលីពីៃ 
កិ្ចចេៃាដដ្លជ្រតូវបាៃសជ្របើជ្របាេ់សៅសលើ ្លិតក្មមាច់ជ្រជ្ូក្ គឺដ្អក្សលើក្េិក្រដដ្លមាៃក្មាល ំង
ពលក្មម ៃិងក្ដៃលង្លិត ដូ្ចា ជ្ជ្រមក្េជ្រមាប់េតា ាសដ្ើម។ ទីតំាងទំងសៃេះ ាញឹក្ញាប់ ជ្រតូវ
បាៃាងេង់សឡើង សោយសជ្របើហិរញ្ាវតថុដដ្ល្តល់ជូ្ៃសោយជ្រក្មុហ៊ាុៃដដ្លពាក់្ព័ៃធៃឹងការដក្នចន
ាច់។ ចំណាយហិរញ្ាបបទៃខពេ់សៅសលើការអភិវឌ្ឍក្ដៃលង្លិត ៃិងការទិញភាគហ៊ាុៃ ជ្រតូវ
បាៃសជ្ឿថាគឺាអាីដដ្លសៅពីសជ្រកាយរចនាេមព័ៃធដដ្លមាៃតនមលខពេ់ដដ្លាដ្នក្មួយនៃឧេាហ
ក្មមាច់េតារបេ់ជ្របសទេហាីលីពីៃ សៅក្នុងនដ្របេ់អនក្ោំដុ្េះឯក្រាជ្យតូចៗ។ 
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៣.២ ទិដ្ឋភាពទូសៅនៃក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាសៅជ្របសទេដដ្លជ្រតវូបាៃសជ្រជ្ើេសរ ើេ 
ជំ្ពូក្សៃេះេិក្ាដេាងយល់ពីបទពិសាធៃ៍នៃក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាពីជ្របសទេខុេៗគាន សៅអាេីុ
អាសគនយ៍ ដដ្លរមួមាៃ ជ្របសទេឥណឌូ សៃេីុ ជ្របសទេឡាវ ជ្របសទេមីយា៉ាៃ់មា៉ា  ជ្របសទេនៃ ៃិង
ជ្របសទេសវៀតណាម។ ការជ្រតួតពិៃិតយឯក្ារវទិាាស្រេតសតត តសលើទំៃិញាក់្ោក់្ ( បដៃល សៅេ៊ាូ
ដំ្ឡូងមី ាា យចៃទី ៃិងអំសៅ) ៃិងជ្រតូវបាៃបងាា ញ្ងដដ្រ។ ការស្រាវជ្រាវបងាា ញថាការអៃុវតត
ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា មាៃទំងបញ្ហា ជ្របឈម ៃិងឱ្កាេសៅក្នុងជ្របសទេទំងសៃេះ។ 

 

ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាបាៃរកី្ាយភាយកាៃ់ដតខ្នល ំងសឡើងសៅតំបៃ់អាេីុអាសគនយ៍  ដដ្លាការ
ស្លើយតបមួយចំសពាេះបញ្ហា ជ្របឈមាសជ្រចើៃ ដដ្លក្េិក្រខ្នន តតូចកំ្ពុងជ្របឈមមុខ។ 

ក្នុងរបូភាពាវធីិាស្រេតេជ្រមាប់ជ្ជ្រមុញអនក្ទិញ  សដ្ើមបី្ ារភាជ ប់ក្េិក្រសៅកាៃ់ទី្ារ ក្េិក្មម
តាមកិ្ចចេៃា “បាៃសងើបសឡើងវញិនាសពលៃមីៗសៃេះ ក្នុងរបូភាពាយៃតការដដ្លអាចដំ្សណើ រការបា
ៃ ក្នុងការជ្រគប់ជ្រគងជ្របតិបតតិការសៅក្នុងការសធាើទំសៃើបក្មមដខសជ្រចវាក់្្គត់្គង់” (វទិាាថ ៃសមគងគ ឆ្ន ំ
២០១៨)។ ឯក្ារដដ្លជ្រតូវបាៃជ្រតតួពិៃិតយ បាៃគូេបញ្ហជ ក់្អំពីភាពខុេគាន ដ៏្ធំមួយសៅក្នុងការ
សរៀបចំក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃារវាងជ្របសទេនានា ប៉ាុដៃតសបើមិៃគិតអំពីភាពខុេគាន នៃការជ្រពមសជ្រពៀង
ទំងសៃេះ ទំៃិញ ៃិងភូមិាស្រេតសទសនាេះ  អតថជ្របសយាជ្ៃ៍ ៃិងបញ្ហា ជ្របឈមដដ្លជ្រតវូបាៃបងាា ញ
សោយយៃតការរបេ់ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា គឺមិៃខុេគាន ខ្នល ំងសពក្សនាេះសទ។ ាក់្ដេតង សទេះបីា 
ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាជ្រតូវបាៃសគាគ ល់ភាគសជ្រចើៃ សៅក្នុងការដក្លមអជី្វភាពរេ់សៅ ៃិងជ្របាក់្
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ចំណូលរបេ់ក្េិក្រក៏្សោយ ក៏្អតុលយភាពនៃថាមពលគឺាបញ្ហា ជ្របឈមមួយ ដដ្លសក្ើតសឡើង
មតងសហើយមតងសទៀត សៅក្នុងការចរចាអំពីក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា្ងដដ្រ (Cotula, L. ៃិង Polack, 
E. ឆ្ន ំ២០១២)។ កិ្ចចេៃាគឺាជ្របសភទនៃអភិបាលកិ្ចចដ៏្ទក់្ទញមួយ៖ ភេតុតាង បងាា ញថា
គុណេមបតតដដ្លាេកាត ៃុពល មាៃសជ្រចើៃាងគុណវបិតតិាេកាត ៃុពល។ 

តារាងខ្នងសជ្រកាមេសងេបអំពីគុណេមបតតិ ៃិងគុណវបិតតិទូសៅ េជ្រមាប់ទំងក្េិក្រ ៃិងក្េិ-
ពាណិជ្ជក្មមទូសៅ សៅជ្របសទេក្មពុា ជ្របសទេឡាវ ជ្របសទេមីយា៉ាៃ់មា៉ា  ៃិងជ្របសទេសវៀតណាម ដូ្ច
បាៃគូេបញ្ហជ ក់្សោយវទិាាថ ៃសមគងគ (ឆ្ន ំ២០១៨)៖ 

 ជ្រក្ុមហ៊ាុៃក្េិពាណិជ្ជក្មម ក្េិក្រ 

គុណេមបតតិ • ភាពសទៀងទត់នៃការ្គត់្គង់កាៃ់ដតជ្របសេើរ 
• អៃុសោមភាពកាៃ់ដតជ្របសេើរសៅតាមលក្េ
ណៈនៃគុណភាព្លិត្ល   ៃិងេតង់ោរ
េុវតថិភាពដដ្លជ្រតូវការ 

• លទធភាពក្នុងការសជ្របើជ្របាេ់ដី្ធលីជ្រតូវបាៃជួ្យ
េជ្រមបេជ្រមួល 

• តនមលធាតុចូលក្នុងមួយឯក្តាជ្រតូវបាៃកាត់
បៃថយ 

• មាៃការជួ្យេជ្រមួលដ្ល់ការទទួលបាៃ
ឥណទៃក្េិក្មម ៃិងការសលើក្ទឹក្ចិតត ដ្នក្
ហិរញ្ាវតថុ ៃិងឧបតថមភធៃ 

• នៃលពលក្មមជ្រតូវបាៃកាត់បៃថយ 
• មាៃការជួ្យេជ្រមួលដ្ល់ការពជ្រងីក្ ៃិង
បជ្រងួម្លិតក្មម 

• ធាតុចូលអាចជ្រតូវបាៃ្តល់ជូ្ៃ (មិៃេូវ
មាៃភាពមិៃចាេ់ោេ់ទក់្ទងៃឹង
ភាពអាចដេាងរក្បាៃ ការកំ្ណត់សពល
សវោ ឥណទៃ។ល។) 

• សេវាក្មមអាចជ្រតូវបាៃ្តល់ជូ្ៃ (សជ្រគឿង
យៃត ការដឹ្ក្ជ្ញ្ជូ ៃ ។ល។) 

• ជំ្ៃួយដ្នក្បសចចក្វទិាអាចជ្រតូវបាៃ្តល់
ជូ្ៃ 

• ជំ្នាញដ្នក្្លិតក្មម ៃិងការជ្រគប់ជ្រគង
ជ្រតូវបាៃពជ្រងឹង 

• ៃិវរោឋ ៃទី្ារជ្រតូវបាៃធានាេុវតថិភាព 
• សេថរភាពជ្របាក់្ចំណូលជ្រតូវបាៃសលើក្
ក្មពេ់ 

• បសងកើៃលទធភាពទទួលបាៃឥណទៃ 
(តាមរយៈេបបុរេធម៌ ឬតាមរយៈ
ធនាគារ) 
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គុណវបិតតិ • ហាៃិភ័យនៃការាប់កិ្ចចេៃា 
• ចំណាយខពេ់សលើជ្របតិបតតិការក្នុងការសោេះ
ស្រាយាមួយក្េិក្រមួយចំៃួៃធំ 

• ហាៃិភ័យក្នុងការសជ្របើជ្របាេ់ខុេ ឬគមាល
តនៃធាតុចូលដដ្លជ្រតូវបាៃ្គត់្គង់ ៃិង
្លិត្លចុងសជ្រកាយ 

• នៃលសេវាគំាជ្រទន្ទក្នុង 
• ការបាត់បង់ភាពបត់ដបៃក្នុងការដេាងរក្
ជ្របភព្គត់្គង់ជំ្ៃួេ 

• ជ្រក្ុមហ៊ាុៃអាចបំពាៃលក្េខណឌ នៃកិ្ចច
េៃា 

• ភាពងាយរងសជ្រគាេះចំសពាេះការចាត់ដចង
ធាតុសចៃិង្លិតភាពសោយជ្រក្ុមហ៊ាុៃក្
េិពាណិជ្ជក្មម 

• កាលវភិាគដឹ្ក្ជ្ញ្ជូ ៃអាចជ្រតូវបាៃ
កំ្ណត់សោយជ្រក្ុមហ៊ាុៃ   សដ្ើមបីមាៃឥទធិ
ពលសលើតនមលដដ្លជ្រតូវទូទត់ជូ្ៃក្េិក្រ 

• ក្ងាេះតមាល ភាពសោយអសចតនាក្នុងការរក្
ស ើញតនមល 

• ការបាត់បង់ភាពបត់ដបៃសៅក្នុងជ្សជ្រមើេ
េហជ្រគាេ 

 

ចំណុចបនាទ ប់សទៀតបងាា ញអំពីបទពិសាធៃ៍លមអិតដដ្លបាៃចងជ្រក្ងទុក្ាឯក្ារសៅជ្របសទេ
ឥណឌូ សៃេីុ ជ្របសទេឡាវ ជ្របសទេមីយា៉ាៃ់មា៉ា  ជ្របសទេនៃ ៃិងជ្របសទេសវៀតណាម។ 

៣.២.១   ជ្របសទេឥណឌូ សៃេីុ 
ជ្របសទេឥណឌូ សណេីុជ្រតូវបាៃសគាគ ល់ថាាជ្របសទេ
ក្េិក្មមដដ្លមាៃន្ទដី្ក្េិក្មមជ្របដហល ៤៧ ោៃ
ហិក្តា ឬជ្របដហល ៧៤ ភាគរយនៃន្ទដី្េរបុ។ សគ
ចាត់ថាន ក់្ទំៃិញក្េិក្មមាដំ្ណំាសេបៀង ដំ្ណំាាក្
វបបក្មម  ដំ្ណំាដដ្លមាៃតនមល  ៃិងបេុេតា។  វេ័ិយ
ក្េិក្មមាវេ័ិយសេដ្ឋកិ្ចចដ៏្េំខ្នៃ់មួយសៅ ជ្របសទេ
ឥណឌូ សៃេីុ។     សដ្ើមបបីសងកើៃេមតថភាពជ្របកួ្តជ្របដជ្ង 

ក្េិក្រឥណឌូ សៃេីុ  បាៃដក្លមអទិដ្ឋភាពខុេៗគាន ាសជ្រចើៃនៃវេ័ិយក្េិក្មម។  សយាងតាមក្រណី
េិក្ាអំពីក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា សៅសកាេះបាលីជ្របសទេឥណឌូ សណេីុ ខណៈសពលដដ្ល ក្េិក្មម
តាមកិ្ចចេៃាដដ្លមាៃជ្របវតតិដ៏្យូរលង់ណាេ់មក្សហើយភាគសជ្រចើៃជ្រតូវបាៃអៃុវតតសៅក្នុងដំ្ណំា
ដដ្លមាៃតនមលតាមដបបជ្របនពណី។ ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា គឺាសគាលគំៃិតៃមីមួយេជ្រមាប់សកាេះ
បាលី។ សទេះបីាយា៉ាងណាក៏្សោយ ការអៃុវតតស្រេសដ្ៀងគាន  ឬការអៃុវតតដដ្លមាៃេមមូល ជ្រតូវ
បាៃសជ្របើជ្របាេ់កាលពីអតីតកាល។ កិ្ចចេៃាាោយលក្េណ៍អក្សរ្លូវការមិៃជ្រតូវបាៃអៃុវតតា
ទូសៅសនាេះសទ សោយារបញ្ហា អក្េរក្មម ៃិងសោយារេមាព ធក្នុងេហគមៃ៍ដដ្លដតងដតបំសពញ
តាមកិ្ចចជ្រពមសជ្រពៀងាពាក្យេមតី។ មូលោឋ ៃនៃកិ្ចចេៃា គឺាកិ្ចចជ្រពមសជ្រពៀងតទ ល់មាត់ ឬការ
សយាគយល់សៅវញិសៅមក្។ សោយារសហតុ្លមួយចំៃួៃ ាពិសេេតនមលពលក្មម ៃិងតនមលដី្
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ធលីមាៃក្ជ្រមិតខពេ់ ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាសៅបាលី ពំុមាៃភាពទូលំទូោយ ដូ្ចសៅដ្នក្ស្សង
សទៀតនៃជ្របសទេឥណឌូ សៃេីុសនាេះសទ។ ឧទហរណ៍ដ៏្សាគជ័្យ រមួមាៃ កិ្ចចេៃាោំស្រេូវពូជ្ 
សពាតជ្រគាប់ ៃិងមាៃ់យក្ាច់។ ក៏្មាៃឧទហរណ៍នៃភាពានដ្គូមិៃេូវ្លូវការ ដដ្លទទួលបាៃ
សាគជ័្យ្ងដដ្រ រមួមាៃ េហគមៃ៍ក្េិក្រ ៃិងពាណិជ្ជក្រដដ្ល្គត់្គង់បដៃល ៃិងដ្លសឈើ
េជ្រមាប់វេ័ិយសទេចរណ៍ ៃិង្ារទំសៃើប។ 

គំរកូ្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាចំៃួៃបួៃជ្របសភទ ជ្រតូវបាៃរក្ស ើញាទូសៅសៅជ្របសទេឥណឌូ សៃេីុ៖ 
ភាពានដ្គូដបបបាល ាម  ៃិង្ចិតនៃាលិ (Plasma-Neucleus Partnership) ក្នុងការចុេះកិ្ចចេៃា
បៃត ការជ្របមូល្ល ៃិងទូទត់ជ្របាក់្ ៃិងកិ្ចចេហជ្របតិបតតិការ (IISD ឆ្ន ំ២០១២)។ គំរទីូមួយគឺ
ភាពានដ្គូដបបបាល ាម ្ចិតនៃសកាេិកា ភាពានដ្គូ “នៃដ្នក្េំខ្នៃ់ ៃិងដ្នក្បនាទ ប់បៃស”ំ ដដ្លា
ទជ្រមង់ដ៏្សពញៃិយមបំ្ុតនៃការជ្រពមសជ្រពៀងគាន អំពី ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាសៅជ្របសទេឥណឌូ សៃេីុ។ 
សជ្រគាងការណ៍សៃេះជ្រតូវបាៃ្តល់ឥណទៃ រមួាមួយការពជ្រងឹងេុខុមាលភាពរបេ់ក្េិក្រខ្នន តតូច 
ឬបាល ាម  តាមរយៈភាពានដ្គូដដ្លពួក្សគបសងកើតាមួយជ្រក្ុមហ៊ាុៃក្េិក្មម។ សៅសជ្រកាមគំរសូៃេះ ក្
េិពាណិជ្ជក្មមដតងដត្តល់ធាតុចូល ដូ្ចា សដ្ើមទុៃ ជ្រគាប់ពូជ្ ជី្ ថាន ំេមាល ប់េតាលអិត ៃិងជំ្នាញ
បសចចក្សទេ ដ្ល់ក្េិក្រ ឬេហគមៃ៍ក្េិក្រ។ ក្េិក្រខ្នន តតូចដដ្លចូលរមួក្នុងការជ្រពមសជ្រពៀង
សៃេះ តាមធមមតា ជ្រតូវបាៃតជ្រមូវឱ្យ្លិតទំៃិញតាមតជ្រមូវការ ក្នុងបរមិាណ គុណភាព ៃិងតនមល
ដដ្លបាៃជ្រពមសជ្រពៀងគាន ។ 

គំរទីូពីរនៃក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាគឺការចុេះកិ្ចចេៃាបៃត។ ការចុេះកិ្ចចេៃាបៃតេំសៅសៅសលើកិ្ចច 
ជ្រពមសជ្រពៀងរវាងជ្រក្មុហ៊ាុៃក្េិពាណិជ្ជក្មម ៃិងភាគីទីបីសៅក្នុងដខសជ្រចវាក់្អាហារ។ ជ្រក្ុមហ៊ាុៃក្េិ
ពាណិជ្ជក្មម តាមធមមតា ចុេះកិ្ចចេៃាបៃតសលើការ្លិតក្េិ្ល ដ្ល់ក្េិក្រខ្នន តតូច សោយដ្អក្
សលើបរមិាណ គុណភាព ៃិងតនមលដដ្លបាៃជ្រពមសជ្រពៀងគាន ាមុៃ។ េជ្រមាប់អនក្ចុេះកិ្ចចេៃា ការ
សរៀបចំកិ្ចចេៃាសៅដតបៃត្ តល់តនមលពលក្មមទប ៃិងបរយិាកាេការងារកាៃ់ដតមាៃជ្របេិទធភាព 
ប៉ាុដៃតក៏្មាៃហាៃិភ័យ្ងដដ្រ ដូ្ចាគុណភាព ៃិងការដចក្ចាយ្លិត្ល។ េជ្រមាប់ក្េិក្រការ
សរៀបចំកិ្ចចេៃា បៃត្តល់អតថជ្របសយាជ្ៃ៍ដ្ល់្លិតក្មម ការដណនំាបសចចក្សទេ ៃិងការជ្រគប់ជ្រគង 
ការ្គត់្គង់វតថុធាតុសដ្ើម សហើយក្នុងក្រណីខលេះ ពួក្សគអាចទទួលបាៃជំ្ៃួយបដៃថមពីរោឋ ភិបាល។ 
សទេះយា៉ាងណាក៏្សោយ វាក៏្មាៃហាៃិភ័យេជ្រមាប់ក្េិក្រ្ងដដ្រ ដូ្ចាការទូទត់យឺត ការ
ជ្រគប់ជ្រគងមិៃជ្រតឹមជ្រតូវ ៃិងតនមលទប។ 

ទីបី ាទូសៅការជ្របមូល្ល ៃិងការទូទត់ជ្របាក់្សបៀវតសរស៍ក្ើតសឡើងសៅក្នុង្លិតក្មមក្េិក្មមខ្នន ត
តូច។ វាពាក់្ព័ៃធៃឹងពាណិជ្ជក្រក្នុងស្រេុក្ដដ្ល្តល់ឥណទៃដ្ល់ក្េិក្រខ្នន តតូចសដ្ើមបីទិញធាតុ
ចូល។ សៅសពលជ្របមូល្ល ក្េិក្រៃឹងតជ្រមូវឱ្យេងជ្របាក់្ក្មចីរបេ់ពួក្សគវញិ តាមចំៃួៃដដ្ល
កំ្ណត់សោយនៃលសដ្ើមឥណទៃ ៃិងតនមលទី្ារាក់្ដេតង។ ទជ្រមង់នៃភាពានដ្គូបាៃជួ្យសោេះ



17 | P a g e  

ស្រាយការលំបាក្ដដ្លក្េិក្រខ្នន តតូចជួ្បជ្របទេះាញឹក្ញាប់ក្នុងការទទួលបាៃឥណទៃ។ 

ចុងសជ្រកាយ កិ្ចចេហជ្របតិបតតិការ Kerja Sama Operationa (KSO) តាមធមមតា ពាក់្ព័ៃធៃឹងជ្រក្ុម
ហ៊ាុៃដដ្លសដ្ើរតួាអនក្ចុេះកិ្ចចេៃា ដដ្ល្តល់ធាតុចូល ៃិងនៃលសេវាដ្ល់ក្េិក្រាៃនូរៃឹងការសជ្របើ
ជ្របាេ់ដី្ ាធមមតាគឺសៅតាមតនមលដី្សៅសលើទី្ារក្នុងរយៈសពលមួយ ឬសជ្រចើៃរដូ្វ។ គំរសូៃេះគឺទូទត់
ជ្របាក់្សៅសពលចាប់ស្តើមកិ្ចចេៃា(ាធមមតាាមួយៃឹងការទូទត់ាាច់ជ្របាក់្ក្ជ្រមិតខពេ់) ដដ្ល
ការទូទត់ាមូលោឋ ៃជ្រតវូបាៃបញ្ចូ លទឹក្ជ្របាក់្ អាស្រេ័យសលើលទធ្លក្នុងការជ្របមូល្ល។ 

សបើៃិយាយពីទំៃិញក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាមាន េ់គឺាទំៃិញេំខ្នៃ់ក្នុងក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាសៅ
ជ្របសទេឥណឌូ សៃេីុ។ មាៃជ្រក្ុមហ៊ាុៃរហូតដ្ល់ ៣៥៦ ដដ្លបាៃចុេះហតថសលខ្នសលើក្េិក្មមតាម
កិ្ចចេៃាាមួយៃឹងបរមិាណនំាសចញជ្របមាណចំៃួៃ ៧០០ ោៃដុ្ោល រ (ឆ្ន ំ២០១៩) ដដ្លនំា
សចញសៅកាៃ់ជ្របសទេសគាលសៅមួយចំៃួៃដូ្ចា សវៀតណាម ចិៃ មា៉ា សឡេីុ ហុងកុ្ង ៃិងឥណាឌ  
សហើយជ្រក្មុហ៊ាុៃសៃេះ្តល់ការងារដ្ល់ជ្របាជ្ៃដ្ល់សៅ ៣០ ោៃនាក់្។ ្លិត្ល ក្េិក្មមតាម
កិ្ចចេៃា ធំទីពីរគឺ សៅេ៊ាូធមមាតិ។ ក្នុងឆ្ន ំ ២០១៩ ការ្លិតសៅេ៊ាូធមមាតិេរបុសៅក្នុង
ជ្របសទេឥណឌូ សៃេីុមាៃចំៃួៃជ្របមាណ ៣.៤ ោៃសតាៃ (អនក្្លិតសៅេ៊ាូធមមាតិធំាងសគទី ២ 
សៅសលើពិភពសោក្) ាមួយៃឹងន្ទដី្ោំេរបុចំៃួៃ ៣.២ ោៃហិក្តា (មជ្ឈមណឌ លអាា៊ា ៃជ្ប៉ាុៃ 
ឆ្ន ំ ២០២១)។ គួរឲ្យសាក្ាា យ មាៃទំៃិញក្េិក្មមគួរឲ្យក្ត់េមាគ ល់មួយចំៃួៃ រមួមាៃ អងករ
ជ្រគាប់ ជ្រគាប់សពាត ៃិងមាៃ់ាច់ ដដ្ល្លិតសជ្រកាមសជ្រគាងការណ៍ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា សហើយវា
ទំៃងាទទួលបាៃភាពសាគជ័្យាង ក្នុងការសធាើា្លូវការ (កិ្ចចេៃាាោយលក្េណ៍អក្សរ) 
សៅខណៈសពលដដ្លដ្លសឈើ (ដ្លជ្រតេក់្ស្រេូវ ៃិងមងឃុត) ៃិងបដៃល (ខញី) ទំៃងាកិ្ចចេៃាមិៃេូវ
្លូវការសោយតទ ល់មាត់។ 

សយាងតាមការេិក្ាមួយស្សងសទៀតដដ្លសធាើសឡើងសៅជ្របសទេឥណឌូ សៃេីុសោយមជ្ឈមណឌ ល
អូស្រាត លីេជ្រមាប់ការស្រាវជ្រាវក្េិក្មមអៃតរាតិ (ACIAR) សៅឆ្ន ំ២០១០ សោយដ្អក្សលើការ
េមាភ េៃ៍ចំៃួៃ២០០ បាៃបងាា ញថាមាៃកិ្ចចេៃាាសជ្រចើៃជ្របសភទដដ្លអាច្តល់អតថជ្របសយាជ្ៃ៍ 
សៅវញិសៅមក្ទំងក្េិក្រខ្នន តតូច ៃិងក្េិពាណិជ្ជក្មម។    ជ្រក្មុហ៊ាុៃ ៃិងក្េិក្រឥណឌូ សណេីុ
ទទួលបាៃអតថជ្របសយាជ្ៃ៍ចមបងពី  ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា៖ ការជ្រតឡប់មក្មាៃសដ្ើមទុៃកាៃ់ដត
សជ្រចើៃ ៃិងតជ្រមូវការក្មាល ំងពលក្មមកាៃ់ដតខ្នល ំង។ ក្េិពាណិជ្ជក្មម បាៃគូេបញ្ហជ ក់្បដៃថមអំពី
រសបៀបដដ្លការចរចាកិ្ចចេៃាអាចមាៃតនមលនៃល (សោយារនៃលសដ្ើមមិៃជ្រតឹមជ្រតូវ ការចំណាយសលើ
ដំ្សណើ រការ ៃិងការរក្ាទំនាក់្ទំៃងាមួយក្េិក្រខ្នន តតូច) សទេះាយា៉ាងសៃេះក្តី ការចំណាយសៃេះ
មាៃក្ជ្រមិតទបជ្រគប់ជ្រគាៃ់ដដ្លអាចឱ្យក្េិក្រសៅដតទទួលបាៃជ្របាក់្ចំសណញ។ 

រោឋ ភិបាលបាៃសដ្ើរតួនាទីយា៉ាងេក្មមក្នុងការសលើក្ទឹក្ចិតតក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាសៅក្ជ្រមិតមា៉ា ជ្រក្ូ 
ៃិងមីជ្រក្ូ។ សៅក្ជ្រមិតមា៉ា ជ្រក្ូ វាបាៃចាប់ស្តើមដក្លមអបរយិាកាេពាណិជ្ជក្មម ដដ្លមាៃកិ្ចចេៃា 
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ដៃមទំងអាចេសជ្រមចបាៃៃូវការដក្លមអបដៃថមតាមរយៈបទបបញ្ាតតិធនាគារ ការសរៀចំឥណទៃ
ក្េិក្មម បទបបញ្ាតតិេតីពីការវៃិិសយាគតទ ល់ពីបរសទេ សគាលៃសយាបាយជ្របកួ្តជ្របដជ្ង សគាល
ៃសយាបាយនំាសចញ ៃិងសគាលៃសយាបាយពៃធោរ េជ្រមាប់ាជី្វក្មមពហុាតិ ៃិងជ្រក្មុហ៊ាុៃនំា
សចញ។ កំ្ដណទជ្រមង់សៅក្ជ្រមិតមីជ្រក្ូ សដ្ើមបជួី្យេជ្រមួលដ្ល់ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាដដ្លជ្រតូវបាៃ
អៃុវតតគឺការបណតុ េះបណាត ល ការសធាើមជ្ឈតតក្មមសលើវវិាទ ការអៃុវតតការស្រាវជ្រាវ ៃិងការ្តល់សេវា
បដៃថម។ ការស្រាវជ្រាវសៃេះបាៃ្តល់អៃុាេៃ៍ដ្ល់រោឋ ភិបាលក្នុងការបៃតតួនាទីដដ្លមាៃភាព
អំសណាយ្លរបេ់ខលួៃ  ៃិងាពិសេេ  វាេងកត់ធងៃ់សលើារេំខ្នៃ់នៃការ្តល់ក្មមវធីិបណតុ េះ 
បណាត លដ្ល់ក្េិក្រខ្នន តតូច សៅក្នុងវេ័ិយនានា ដូ្ចា អក្េរក្មម គណសៃយយ ៃិងការជ្រគប់ជ្រគង
ាច់ជ្របាក់្ សដ្ើមបីកាត់បៃថយការជ្របាស្រេ័យទក់្ទងដដ្លបងកការភ័ៃតជ្រចឡំ ៃិងវធីិសជ្រៅ្លូវការសៅ
ក្នុងកិ្ចចេៃា។ 

ឯក្ារវទិាាស្រេតេតីពីក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា សៅក្នុងជ្របសទេឥណឌូ សៃេីុ បងាា ញអំពីហាៃិភ័យ 
ៃិងអតថជ្របសយាជ្ៃ៍ាសជ្រចើៃេជ្រមាប់វៃិិសយាគិៃ ៃិងេហគមៃ៍មូលោឋ ៃ។ សៅក្នុងក្រណីមួយចំៃួៃ 
ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា   បាៃ្តល់ជូ្ៃក្េិក្រៃូវលទធភាពទទួលបាៃទី្ារកាៃ់ដតជ្របសេើាងមុៃ
ជ្របាក់្ឈនួលមាៃសេថរភាពាងមុៃ ៃិងជំ្ៃួយក្នុងទជ្រមង់ាឥណទៃ ធាតុចូល ៃិងជំ្នាញ។ 
សទេះបីាយា៉ាងណាក៏្សោយ បញ្ហា ជំុ្វញិការកំ្ណត់តនមលជ្រតឹមជ្រតូវ េតង់ោរ្លិត្ល ៃិងគុណ
ភាពនៃទិៃន្លាប់ោប់ បាៃនំាឱ្យមាៃបញ្ហា សៅសជ្រកាមការជ្រពមសជ្រពៀងទំងសៃេះ។ 

៣.២.២   ជ្របសទេឡាវ 
សគាលបំណងរបេ់រោឋ ភិបាលក្នុងវេ័ិយក្េិក្មម ដូ្ចមាៃ
ដចងក្នុងដ្ៃការអភិវឌ្ឍៃ៍សេដ្ឋកិ្ចចេងគមាតិ សលើក្ទី៦ 
(២០០៦-២០១០) រមួមាៃ “ការបៃតតល េ់បតូររចនាេមព័ៃធ
ក្េិក្មម ៃិងសេដ្ឋកិ្ចចជ្ៃបទសឆ្ព េះសៅរក្ការសលើក្ក្មពេ់
ក្េិក្មមពាណិជ្ជក្មម” ។ ពិសេេាងសៃេះសទៀត ដ្ៃការ
សៃេះដចងថា "គំៃិត្តួចស្តើមឯក្ជ្ៃ រមួទំងអនក្វៃិិសយាគ
បរសទេ ៃិងពាណិជ្ជក្រមក្ពីជ្របសទេជិ្តខ្នង សដ្ើមបសីលើក្
ក្មពេ់ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ាពិសេេដ្នក្ាក្វបប
ក្មម ៃិងដំ្ណំាសដ្ើមសឈើជ្រតវូបាៃសលើក្ទឹក្ចិតត"។ 
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េបប. ឡាវ បាៃ្សពា្ ាយក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាថាាសគាល
ៃសយាបាយយុទធាស្រេតសដ្ើមបីដក្លមអជ្របាក់្ចំណូលក្េិក្មម សធាើ
ទំសៃើបក្មមក្េិក្មម ៃិងាជ្សជ្រមើេគួរាទីសពញចិតត េជ្រមាប់ការសធាើ
ក្េិក្មម ឬេមបទៃក្នុងជ្រទង់ជ្រទយ ធំ។ ដូ្សចនេះ រោឋ ភិបាលបាៃ
គូេបញ្ហជ ក់្ ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ថាាជ្សជ្រមើេដ៏្គួរឲ្យសពញ
ចិតតចំសពាេះដី្េមបទៃ ៃិងចមាក រ សហើយបាៃោក់្សចញៃូវសគាល
ៃសយាបាយក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា "២+៣" ដដ្លអៃុវតតយា៉ាង
ទូលំទូោយសៅទូទំងជ្របសទេ។ ពាក្យ "២+៣" តំណាងឱ្យភាពានដ្គូដដ្លមាៃសៅក្នុង ក្េិក្រ
ាប់កិ្ចចេៃា ដដ្លវៃិិសយាគិៃ ៃិងអនក្ភូមិគួរដតដចក្រដំលក្ទំៃួលខុេជ្រតូវ ៃិងអតថ-ជ្របសយាជ្ៃ៍។ 
សជ្រកាមកិ្ចចេៃាដ៏្ាមញ្ាមួយ ក្េិក្រចូលរមួចំដណក្ ២ យា៉ាងគឺដី្ ៃិងក្មាល ំងពលក្មម ចំដណក្
អនក្វៃិិសយាគចូលរមួចំដណក្ ៣ សរឿង ធាតុចូល ដំ្បូនាម ៃបសចចក្សទេ ៃិងលទធភាពទទួលបាៃទី
្ារ (FAO ឆ្ន ំ២០០៧)។ សគាលៃសយាបាយសៃេះេងកត់ធងៃ់សលើការដចក្រដំលក្ការចំណាយ ៃិង
អតថជ្របសយាជ្ៃ៍ដ្ល់ក្េិពាណិជ្ជក្មមឧេាហក្មម (វៃិិសយាជ្រគិៃ) ៃិងក្េិក្រ ៃិងសធាើឱ្យមាៃលំហូរ
នៃការវៃិិសយាគយា៉ាងសជ្រចើៃពីជ្របសទេជិ្តខ្នង ៃិងអនក្ពាក់្ព័ៃធស្សងសទៀតក្នុង្លិតក្មម ៃិងដក្នចន
្លិត្លក្េិក្មមសៅា្លិត្លក្ជ្រមិតមធយម ៃិងចុងសជ្រកាយេជ្រមាប់ការនំាសចញ ៃិងការសជ្របើ
ជ្របាេ់ក្នុងស្រេុក្េជ្រមាប់ដំ្ណំាេំខ្នៃ់ៗ ដូ្ចាដំ្ឡូងមី សៅេ៊ាូ សពាត អំសៅ ៃិងបដៃលាសដ្ើម 
(ជ្រក្េួងដ្ៃការ ៃិងវៃិិសយាគ ឆ្ន ំ២០១៤)។ 

បដៃថមពីសលើគំរខូ្នងសលើ ឧទហរណ៍ស្សងសទៀតនៃគំរកូ្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាដដ្លបាៃអៃុវតតសៅ
ក្នុងជ្របសទេឡាវ (IISD ឆ្ន ំ២០១២) ។ គំរមូជ្ឈការជ្រតូវបាៃអៃុវតតាមួយសពាតដ្អម ៃិងដ្លសឈើក្នុង
ស្រេុក្ សហើយពាណិជ្ជក្រដំ្សណើ រការសជ្រកាមការសរៀបចំសៃេះក្នុងសខតតសវៀងច័ៃទ ដដ្លពាក់្ព័ៃធៃឹងសរាង
ចជ្រក្ដក្នចន ឬសវចខចប់ ៃិងទិញពីក្េិក្រសជ្រកាមកិ្ចចេៃា្លូវការ។ គំរអូចលៃជ្រទពយេនូល ជ្រតវូបាៃ
អៃុវតតាមួយការោំអំសៅសៅភាគខ្នងតបូងនៃជ្របសទេឡាវ ាក្ដៃលងដដ្លក្េិក្រទទួលបាៃការ
ទក់្ទងឱ្យោំអំសៅ សដ្ើមបបីដៃថមសលើចមាក ររបេ់អនក្វៃិិសយាគ។ គំរពូហុភាគីជ្រតូវបាៃសមើលស ើញ
តាមរយៈអនក្វៃិិសយាគ ក្េិក្រ ៃិងអងគការស្សងសទៀតដដ្លពាក់្ព័ៃធៃឹងកិ្ចចេៃានៃក្េិក្មមតាម
កិ្ចចេៃា (ឧ. កិ្ចចេៃាោំសពាតសៅសខតតបដក្វ)។ គំរសូជ្រៅ្លូវការជ្រតូវបាៃអៃុវតតាមួយជ្រក្មុហ៊ាុៃតូ
ចៗដដ្លសបតាញ ទិញ្លិត្លពីក្េិក្រមាន ក់្ៗ សោយមាៃកិ្ចចេៃាសជ្រៅ្លូវការ ឬសោយពាក្យេ
មតី (ឧទហរណ៍៖ ទី្ារសពាតសៅហលួងណាមថា)។ គំរអូៃតរការ ីគឺសធាើសឡើងតាមរយៈឈមួញក្ណាត ល
ដដ្លជ្របមូល្លពីក្េិក្រ សហើយលក់្ឱ្យអនក្វៃិិសយាគ (ឧ. ការោំសមទេសៅសខតតបដក្វ)។ សទេះា
យា៉ាងណាក៏្សោយ ការអៃុវតតក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាភាគសជ្រចើៃរវាងក្េិក្រ ៃិងពាណិជ្ជក្រតូច
តាចក្នុងជ្របសទេឡាវ មិៃេថិតក្នុងការសរៀបចំ្លូវការសទ ប៉ាុដៃតដំ្សណើ រការសៅសជ្រៅជ្រពំដដ្ៃចាប់ តាមរ
យៈកិ្ចចជ្រពមសជ្រពៀងាពាក្យេមតី ឬកិ្ចចជ្រពមសជ្រពៀងសជ្រៅ្លូវការ (Soukkhamthat ឆ្ន ំ២០១៥)។ 

គំរូជ្រគប់ជ្រជ្ងុសជ្រាយនៃក្េកិ្មមតាមកិ្ចចេៃា  
(សគាលៃសយាបាយ ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា  
២ + ៣) 
មូលធៃ ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា 
ដី្ធលី 
ពលក្រ 

២ ្លិតក្រ 
+ 

ជ្របាក់្ 
បសចចក្វទិា 
ទី្ារ 

 
៣ អនក្ទិញ 
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របំក្គំសហើញពី NERI 2  (២០១៥) សលើ្លប៉ាេះពាល់នៃក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា សលើភាពជ្រកី្ជ្រក្បាៃ
បងាា ញថា ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ាទូសៅបាៃអៃុវតតតាមសគាលៃសយាបាយរបេ់រោឋ ភិបាល 
សហើយដំ្ណំាេំខ្នៃ់ៗរបេ់ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា បងាា ញពីការសក្ើៃសឡើងដ្នក្ហិរញ្ាវតថុសលើេពី
បនាទ ត់នៃភាពជ្រកី្ជ្រក្ ៃិងមាៃភាពខុេដបលក្គាន យា៉ាងខ្នល ំងក្នុងចំសណាមដំ្ណំាស្សងៗគាន ។ កិ្ចចេៃា
សាគជ័្យេជ្រមាប់ដំ្ណំាដបបសៃេះ ាធមមតាៃឹងជ្រតូវបាៃសធាើសឡើងសោយអនក្ទិញដដ្ល្តល់តនមលសលើ
ការ្គត់្គង់ដដ្លមាៃសេថរភាព ៃិងគុណភាពខពេ់ាងតនមលទប។ កិ្ចចេៃាក៏្អាចមាៃលក្េណៈ
េមរមយេជ្រមាប់ដំ្ណំាទំៃិញដូ្ចា សពាត សចក្ ៃិងដំ្ឡូងមី ដដ្លបងាា ញពីការទទួលបាៃហិរញ្ា
វតថុសលើេពីបនាទ ត់ភាពជ្រកី្ជ្រក្    ៃិងមាៃភាពខុេដបលក្គាន យា៉ាងខ្នល ំងក្នុងចំសណាមដំ្ណំាស្សងៗគាន ។ 
ក្េិក្រសៅដតអាចទទួលបាៃ្លចំសណញាវជិ្ជមាៃសទេះបីាមាៃបញ្ហា មួយចំៃួៃដដ្លពាក់្ព័ៃធ
ាមួយ ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ក៏្សោយ ឧទហរណ៍ នៃលជួ្លដី្មិៃអំសណាយ្ល ការកំ្ណត់តនមល
សលើទិៃន្ លដំ្ណំា ការចំណាយខពេ់នៃការឈូេឆ្យដី្ដដ្ល្គត់្គង់សោយអនក្វៃិិសយាគ សហើយ
ក្េិក្រាសជ្រចើៃមិៃយល់ពីព័ត៌មាៃលមអិតនៃ កិ្ចចេៃាដដ្លជ្រតូវបាៃចុេះហតថសលខ្ន។ មាៃការ
ជ្រពួយបារមភថាជ្របេិៃសបើវាមិៃជ្រតូវបាៃជ្រគប់ជ្រគងយា៉ាងជ្របងុជ្របយ័តន ភាពទៃ់សខាយាសជ្រចើៃរបេ់
ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា អាចនំាឱ្យក្េិក្រជ្រតូវបាៃសក្ងជ្របវញ័្ច  (NERI ២០១៥)។ 

ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា គឺាយុទធាស្រេតមួយដដ្លមាៃេកាត ៃុពលក្នុងការសធាើទំសៃើបក្មមក្េិក្មម 
ៃិងកាត់បៃថយភាពជ្រកី្ជ្រក្សៅជ្ៃបទក្នុងជ្របសទេឡាវ។ សយាងតាម UNDP (ឆ្ន ំ២០១៥) ភេតុតាង
ពីក្រណីេិក្ាបាៃបងាា ញថា ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ាទូសៅសធាើតាមសគាលៃសយាបាយរបេ់រោឋ
ភិបាល ប៉ាុដៃតមាៃភាពទៃ់សខាយមួយចំៃួៃដដ្លបណាត លឱ្យក្េិក្រជ្រតូវបាៃសក្ងជ្របវញ័្ច ។ សលើក្
ដលងដតក្រណីពិសេេៗ ដូ្ចាដំ្ឡូងមី ាសដ្ើម ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា នំាសៅរក្ការកាត់បៃថយ
ភាពជ្រកី្ជ្រក្សៅតាមជ្ៃបទ។  ការវៃិិសយាគក្េិក្មមខ្នន តធំតាមដបបពាណិជ្ជក្មម ទំៃងាអាចសធាើឲ្យ
ធៃធាៃដី្ធលីចុេះអៃ់ៃយ ៃិងប៉ាេះពាល់ដ្ល់បរាិថ ៃ សលើក្ដលងដតមាៃវធិាៃការេមស្រេបណាមួយ
ចំណាយដ្នក្សេដ្ឋកិ្ចចរបេ់ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា អាចមាៃចំៃួៃសជ្រចើៃាងកំ្សណើ ៃសេដ្ឋកិ្ចច។ 

៣.២.៣   ជ្របសទេមីយា៉ា ៃ់មា៉ា  
េជ្រមាប់ក្រណីនៃសជ្រគាងការណ៍ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃារបេ់ជ្របសទេមីយា៉ាៃ់មា៉ា  បងាា ញអំពីទជ្រមង់
្លិតក្មមៃមីដដ្លទក់្ទងគាន  សោយារបរបិទៃសយាបាយ ៃិងសេដ្ឋកិ្ចចដ៏្លំបាក្របេ់ជ្របសទេ 
ក៏្ដូ្ចាភាពលំសអៀងរបេ់រោឋ ភិបាល ៃិងវេ័ិយឯក្ជ្ៃ ដដ្លជ្របឆំ្ងៃឹងក្េិក្រ3។ សទេះាយា៉ាង

 
2 វទិាាថ ៃស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិ្ចចាតិ ជ្រក្េួងដ្ៃការ ៃិងការវៃិិសយាគ ជ្របសទេឡាវ 
2 វទិាាថ ៃស្រាវជ្រាវសេដ្េកិ្ចចាតិ ជ្រក្េួងដ្ៃការៃិងការវៃិិសយាគ ជ្របសទេឡាវ 
3ឧទហរណ៍៖ ជ្រក្ុមហ៊ាៃុចិៃដដ្លវៃិិសយាគសលើការ្លិតសៅេ៊ាូ សជ្រកាមក្មមវធីិជំ្ៃួេអាសភៀៃរបេ់ជ្របសទេចិៃ សជ្របើជ្របាេ់សជ្រគាងការណ៍
ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាសៅភាគខ្នងសជ្ើងជ្របសទេឡាវ ប៉ាុដៃតពឹងដ្អក្សលើគំរូេមបទៃខ្នន តធំ េជ្រមាប់ភាគខ្នងសជ្ើងនៃជ្របសទេមីយា៉ាៃ់មា៉ា  
(េូមសមើល Kramer, T. ៃិង K. Woods ឆ្ន ំ២០១២) 
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ណាក៏្សោយជ្របសទេមីយា៉ាៃ់មា៉ាពាយាមពជ្រងីក្ក្េិក្រខ្នន តតូចរបេ់ខលួៃសៅក្នុងដខសជ្រចវាក់្្គត់្គង់
ក្េិ្លក្នុងតំបៃ់ ៃិងពិភពសោក្។ ាលទធ្ ល ជ្រក្មុហ៊ាុៃេក្លមួយចំៃួៃ ទីភាន ក់្ងារអភិវឌ្ឍៃ៍
រដ្ឋបាលបរសទេ ៃិងាថ ប័ៃហិរញ្ាវតថុអៃតរាតិបាៃសបតាញ ចិតតអៃុវតតសជ្រគាងការណ៍ ក្េិក្មមតាម
កិ្ចចេៃា ។ គួរក្ត់េមាគ ល់ថាកិ្ចចជ្រពមសជ្រពៀង ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាភាគសជ្រចើៃជ្រតវូបាៃអៃុវតត
ទំងជ្របសភទ ្ លូវការ ៃិងសជ្រៅ្លូវការ ឬកិ្ចចេៃាាោយលក្េណ៍អក្សរ ៃិងពាក្យេមាី សទេះបីាគំរូ
ស្សងសទៀតដដ្លបាៃដណនំាសោយ FAO អៃុវតតសៅក្នុងជ្របសទេមីយា៉ា ៃ់មា៉ា ក៏្សោយ។ 

សៅដខមក្រា ឆ្ន ំ២០២០ ជ្រក្េួងក្េិក្មម បេុេតា ៃិងធារាាស្រេតមីយា៉ាៃ់
មា៉ា  (MoALI) បាៃជ្របកាេអំពីៃីតិវធីិជ្របតិបតតិការេតង់ោរ (SOP) េជ្រមាប់
ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា។ សគាលបំណងនៃ SOP គឺពជ្រងឹងកិ្ចចេហ
ជ្របតិបតតិការ ៃិងការជ្របជ្រពឹតតសៅរវាងភាគីពាក់្ព័ៃធ (ក្េិក្រ វេ័ិយឯក្ជ្ៃ 
ៃិងរោឋ ភិបាល) សដ្ើមបអីៃុវតតតាមការដណនំាដូ្ចមាៃដចងសៅខ្នងសជ្រកាម។ 

ក្េិក្រជ្រតវូដតមាៃឯក្ារភេតុតាងនៃក្មមេិទធិដី្ធលីរពឹំងថាៃឹងមាៃការេិក្ាអំពីលក្េខណឌ នៃកិ្ចច
េៃាាមុៃ ៃិងការេិក្ាលមអិត សដ្ើមបីមាៃការយល់ដឹ្ងយា៉ាងចាេ់អំពីៃីតិវធីិនានា។ ក្េិក្រ
ជ្រតូវអៃុវតតតាមេតង់ោរក្េិក្មមលអ  សដ្ើមបទីទួលបាៃគុណភាព្លិត្លដដ្លបាៃជ្រពមសជ្រពៀង។ 
ធាតុចូលក្េិក្មមជ្រតូវសជ្របើេជ្រមាប់ដតតំបៃ់ដី្ដដ្លបាៃជ្រពមសជ្រពៀង ដូ្ចមាៃដចងក្នុងកិ្ចចេៃាាក់្
ោក់្។ សយាងតាមកិ្ចចេៃាដដ្លបាៃជ្រពមសជ្រពៀង ទំងចំៃួៃដំ្ណំាដដ្លសេមើៃឹងតនមលដដ្លបាៃ
គំាជ្រទ   ឬចំៃួៃដំ្ណំាដដ្ល្លិតទំងអេ់  ជ្រតវូដតលក់្សៅឱ្យអនក្ចុេះកិ្ចចេៃាក្នុងតនមលដដ្លបាៃ
ធានា។   សទេះាយា៉ាងណាក៏្សោយ ដំ្ណំាអតិសរក្សលើេពីចំៃួៃដដ្លបាៃកំ្ណត់សៅដតអាចលក់្
បាៃសោយសេរ។ី 

វេ័ិយឯក្ជ្ៃជ្រតូវដតពៃយល់ពីៃីតិវធីិលមអិតនៃអាជី្វក្មម ជ្របាក់្ចំសណញ ចាប់ ៃិងបទបបញ្ាតតិដ្ល់
ក្េិក្រ ៃិងរោឋ ភិបាលពាក់្ព័ៃធមុៃៃឹងបញ្ច ប់កិ្ចចេៃា។ ាងសៃេះសៅសទៀត វេ័ិយឯក្ជ្ៃជ្រតវូដត
បាៃបណតុ េះបណាត លឱ្យយល់អំពីធាតុចូល ៃិងចំណាយសលើក្េិក្មម េជ្រមាប់ការ្លិតរបេ់ក្
េិក្រ។ េជ្រមាប់អាជី្វក្មម្ លិតជ្រគាប់ពូជ្ ជ្រគាប់ពូជ្ដដ្ល្លិតទំងអេ់ជ្រតូវដតជ្រតតួពិៃិតយសោយ
នាយក្ោឋ ៃពាក់្ព័ៃធ សដ្ើមបីសេនើេំុការបញ្ហជ ក់្អំពីជ្រគាប់ពូជ្។ ជ្រក្ុមហ៊ាុៃក៏្ទទួលខុេជ្រតវូចំសពាេះការ
ចំណាយេជ្រមាប់ដំ្សណើ រការការសធាើសតេតដដ្លជ្រតូវការេជ្រមាប់ការបញ្ហជ ក់្។ ាៃមីមតងសទៀត សយាង
តាមកិ្ចចេៃា ទំងចំៃួៃដំ្ណំា ឬជ្រគាប់ពូជ្ សេមើៃឹងតនមលដដ្លបាៃគំាជ្រទ ឬចំៃួៃដំ្ណំា ឬជ្រគាប់
ពូជ្ដដ្ល្លិតទំងអេ់ជ្រតូវដតទិញក្នុងតនមលដដ្លបាៃជ្រពមសជ្រពៀងគាន ។ ភាគីទំងពីរជ្រតវូដតចុេះហតថ
សលខ្នសលើកិ្ចចជ្រពមសជ្រពៀងមួយសៅចំសពាេះមុខអនក្ទទួលខុេជ្រតវូមក្ពីនាយក្ោឋ ៃពាក់្ព័ៃធនៃរោឋ ភិ
បាលមីយា៉ា ៃ់មា៉ា។ 

នាយក្ោឋ ៃពាក់្ព័ៃធរបេ់រោឋ ភិបាលមីយា៉ាៃ់មា៉ា  មាៃតួនាទីេំខ្នៃ់មួយក្នុងការជ្រតួតពិៃិតយការងារ 
សដ្ើមបីជ្រតួតពិៃិតយការអៃុវតតៃីតិវធីិចាប់របេ់រដ្ឋ។ សៅសពលដដ្លភាគីពាក់្ព័ៃធក្នុង ក្េិក្មមតាម
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កិ្ចចេៃា បំពាៃកិ្ចចជ្រពមសជ្រពៀង នាយក្ោឋ ៃមាៃទំៃួលខុេជ្រតវូក្នុងការេជ្រមបេជ្រមួល ៃិងសោេះ
ស្រាយបញ្ហា ស្រេបតាមលក្េខណឌ កិ្ចចជ្រពមសជ្រពៀង។ េជ្រមាប់អាជី្វក្មម្លិតជ្រគាប់ពូជ្ ពួក្សគធានា
បាៃៃូវគុណភាពេតង់ោរ សហើយជ្រក្មុហ៊ាុៃអៃុវតតតាមចាប់ជ្រគាប់ពូជ្ ចាប់ ៃិងបទបបញ្ាតតិ ការ
ដណនំា ការជូ្ៃដំ្ណឹង ៃិងៃីតិវធីិដដ្លកំ្ណត់សោយរោឋ ភិបាល។ ាងសៃេះសៅសទៀត នាយក្ោឋ ៃ
ពាក់្ព័ៃធ   ជ្រតូវដតជ្រតតួពិៃិតយស្រេបតាមជ្របព័ៃធជ្រតួតពិៃិតយការចូលរមួរបេ់ភាគីពាក់្ព័ៃធ។ សលើេពី
សៃេះ អាជី្វក្មមទំងសៃេះជ្រតូវជ្របកាេអំពីេតង់ោរគុណវឌុ្ឍិ ចាប់ ៃិងបទបបញ្ាតតិ ៃិងព័ត៌មាៃអំពី ទី
្ារក្នុងស្រេុក្ ៃិងទី្ារនំាសចញ។ 

ឯក្ារដដ្លបាៃជ្រតតួពិៃិតយពីក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាសៅជ្របសទេមីយា៉ាៃ់មា៉ា  បាៃសលើក្សឡើងអំពី
តជ្រមូវការក្នុងការដក្លមអការអៃុវតតក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាសៅក្នុងជ្របសទេ   សោយបាៃបញ្ហជ ក់្ថា 
មិៃគួរគិតថាក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាាដំ្សណាេះស្រាយសដ្ើមបីលុបបំបាត់ភាពជ្រកី្ជ្រក្សៅតាមជ្ៃបទ
សនាេះសទ សហើយការអៃុវតតសៃេះមាៃៃ័យចំសពាេះដតទំៃិញមួយចំៃួៃសៅក្នុងទី្ារមួយចំៃួៃប៉ាុសណាណ េះ 
(Grow អាេីុ ឆ្ន ំ ២០១៨)។ សលើេពីសៃេះសទៀត ក៏្ដូ្ចាសៅក្នុងជ្របសទេដ្នទសទៀតដដ្រ សៅសពល
ដដ្ល ជ្រតូវបាៃជ្រគប់ជ្រគងមិៃបាៃជ្រតឹមជ្រតូវ ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាសៅក្នុងជ្របសទេមីយា៉ា ៃ់មា៉ាបាៃនំា
ឱ្យមាៃបញ្ហា ាសជ្រចើៃរមួទំងការរសំោភបំពាៃអំណាច ការបរាជ័្យទី្ារ ការលក់្ ្លប៉ាេះពាល់
បរាិថ ៃ ៃិងសយៃឌ័្រ ៃិងការធាល ក់្ចុេះនៃជ្របាក់្ចំណូល។ ដូ្សចនេះសហើយ អនក្ជំ្នាញបាៃោក់្សចញៃូវ
អៃុាេៃ៍ាបៃតបនាទ ប់ សដ្ើមបីធានាបាៃសាគជ័្យរបេ់ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា។ ទីមួយ ពួក្សគត
េ៊ាូមតិសដ្ើមបីការសរៀបចំជ្រក្ុមក្េិក្រ ដដ្លៃឹងជួ្យេជ្រមួលដ្ល់គសជ្រមាងដចក្រដំលក្ជ្របាក់្ចំសណញ
េមធម៌បដៃថមសទៀតក្នុងចំសណាមក្េិក្រ អៃតរការ ី (តំណាងក្នុងតំបៃ់ក្នុងក្រណីសៃេះ) ៃិងអនក្ចុេះ
កិ្ចចេៃា។ ទីពីរ ពួក្សគេងកត់ធងៃ់អំពីរសបៀបដដ្លវេ័ិយាធារណៈជ្រតវូដក្លមអសហោឋ រចនាេ
មព័ៃធជ្ៃបទេជ្រមាប់ការតភាជ ប់កាៃ់ដតជ្របសេើរសឡើង ៃិងសលើក្ក្មពេ់ពាណិជ្ជក្មមស្រេបចាប់។ ទីបី 
សលើេពីការជំ្រញុការវៃិិសយាគតទ ល់ពីបរសទេ (FDI) ៃិងក្េិពាណិជ្ជក្មម។ រោឋ ភិបាលមីយា៉ាៃ់មា៉ា
ជ្រតូវបាៃសលើក្ទឹក្ចិតតឱ្យសតត តសលើកិ្ចចជ្រពមសជ្រពៀងនៃក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ដដ្លអៃុសជ្រគាេះដ្ល់
ក្េិក្រដដ្លខសត់ធៃធាៃ។ 

អងករគឺាទំៃិញដ៏្េំខ្នៃ់េជ្រមាប់ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាសៅជ្របសទេមីយា៉ាៃ់មា៉ា។ សៅដខមិៃុនា ឆ្ន ំ
២០២០ រោឋ ភិបាលបាៃចាប់ស្តើមជួ្យក្េិក្រស្រេូវ ចរចាកិ្ចចជ្រពមសជ្រពៀងក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា 
ាមួយជ្រក្មុហ៊ាុៃក្េិក្មមេជ្រមាប់ការោំដុ្េះាង ៨០,០០០ ហិក្តា សដ្ើមបីរក្ា្លិតភាព ៃិងជ្របាក់្
ចំណូលរបេ់ក្េិក្រ។ សលើេពីសៃេះ រោឋ ភិបាលក៏្បាៃដំ្សឡើងតនមលអងករអបបបរមា ដដ្លឥឡូវបាៃ
កំ្ណត់សៅតនមល ៣១៦ ដុ្ោល រេជ្រមាប់រាល់ ១០០ ក្ន្តៃតក្ (មាៃទមងៃ់ ២ សតាៃ)។ សពាតក៏្ាទំៃិញ
េំខ្នៃ់េជ្រមាប់ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា្ងដដ្រ។ សពាតាង ៤០០,០០០ ហិក្តាេថិតសៅសជ្រកាមការ
សរៀបចំរបេ់ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា សហើយដ្ៃការសៃេះៃឹងជ្រតូវបាៃពជ្រងីក្ាង ៥០% ក្នុងរយៈ
សពល ៥ ឆ្ន ំខ្នងមុខនៃ ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ៃិងនំាសចញាចមបងសៅកាៃ់ជ្របសទេចិៃ ៃិង
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ជ្របសទេនៃ (Thura Swiss, ២០២១)។ មាៃទំៃិញមួយចំៃួៃដដ្លបសងកើតសឡើងតាមសជ្រគាងការណ៍
ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា រមួមាៃេដណត ក្ ៃិងជ្រគាប់េដណត ក្ បដៃល កាសហា លង ៃិងដ្លសឈើ។ 

សមសរៀៃដដ្លទទួលបាៃសរៀៃពីក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា របេ់ជ្របសទេមីយា៉ាៃ់មា៉ា គឺ សទេះបីាវេ័ិយ
ឯក្ជ្ៃយល់ថាក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ាឧបក្រណ៍េជ្រមាប់ជ្រគប់ជ្រគងវតថុធាតុសដ្ើមក៏្សោយ  ក៏្រោឋ
ភិបាលចាត់ទុក្ា្លូវមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍៃ៍ទី្ារ ស្ទរបសចចក្វទិា ៃិង្តល់ធាតុចូលដ្ល់ក្េិក្រ។  
មាៃដតជ្រក្មុហ៊ាុៃមួយចំៃួៃប៉ាុសណាណ េះដដ្លអៃុវតតកិ្ចចេៃាាោយលក្េណ៍អក្សរា្លូការាមួយ
ក្េិក្រមាន ក់្ៗ     ខណៈសពលដដ្លជ្រក្ុមហ៊ាុៃស្សងសទៀតអៃុវតតកិ្ចចេៃាាោយលក្េណ៍អក្សរ ឬ
ពាក្យេមតីាមួយជ្រក្ុមក្េិក្រ។  ាទូសៅ ក្េិក្រខ្នន តតូចទទួលបាៃធាតុចូលក្េិក្មម ៃិងជំ្ៃួយ
បសចចក្សទេពីជ្រក្ុមហ៊ាុៃាប់កិ្ចចេៃា សហើយពួក្សគមាៃលទធភាពទទួលបាៃទី្ារមាៃសេថរភាព
ាងសបើសជ្របៀបសធៀបសៅៃឹងជ្របព័ៃធ្ លិតក្មមធមមតា។ ដំ្សណើ រការចុេះកិ្ចចេៃា ៃិងការចូលរមួរបេ់
ភាគីទីបី គឺាគៃលឹេះេជ្រមាប់ភាពសាគជ័្យ ៃិងភាពសេមើគាន នៃការសរៀបចំ ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា។ 
សដ្ើមបីសោេះស្រាយវវិាទទក់្ទងៃឹងការបំពាៃសលើក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ៃីតិវធីិតុោការាធមមតា
មាៃតនមលនៃលសពក្េជ្រមាប់អនក្្លិត។ ដូ្សចនេះ កិ្ចចេៃាជ្រតូវរមួបញ្ចូ លធៃធាៃដដ្លមិៃស្រេបតាម
ចាប់ ដដ្លមាៃក្នុងមូលោឋ ៃេជ្រមាប់ការសោេះស្រាយវវិាទ។ ភាគីទីបីជ្រតូវទទួលខុេជ្រតវូក្នុងការ
ពាក់្ព័ៃធក្នុងក្រណីមាៃវវិាទណាមួយ (FAO & IISD, ២០១៨)។ 

៣.២.៤   ជ្របសទេនៃ 

សយាងតាមការពិៃិតយឯក្ារវទិាាស្រេតស្សងៗគាន  បងាា ញថា 
សៅជ្របសទេនៃ ដដ្លាអនក្ជ្រតួេជ្រតាយ្លូវ ក្េិក្មមតាមកិ្ចច
េៃា មួយ សៅតំបៃ់អាេីុ បាៃសមើលស ើញថា ខលួៃបាៃអៃុវតត
យា៉ាងទូលំទូោយ ៃិងយា៉ាងខ្នល ំងកាល  ភាគសជ្រចើៃសោយារដត
ការសលើក្ក្មពេ់យា៉ាងេក្មម  នៃយៃតការេជ្រមបេជ្រមួល្លិត 
ក្មម ៃិងទី្ារក្េិក្មម សោយរដ្ឋ ចាប់តំាងពីពាក់្ក្ណាត ល
ទេវតសរឆ៍្ន ំ១៩៨០ មក្សម៉ាលេះ (Singh ឆ្ន ំ២០២១) ។ 

ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា គឺាយៃតការមួយក្នុងចំសណាមយៃតការដដ្លអាចជួ្យក្េិក្រខ្នន តតូចឱ្យ
ទទួលបាៃទី្ារដខសជ្រចវាក់្្គត់្គង់ទំសៃើប ៃិងជួ្យសធាើឱ្យជ្របាក់្ចំណូលរបេ់ពួក្សគមាៃសេថរភាព 
(Sriboonchitta, S. ៃិង Wiboonpoongse, A. ឆ្ន ំ២០០៨)។ សទេះបីាយា៉ាងណាក៏្សោយ ក្នុងក្រណី
មួយចំៃួៃ ក្េិក្រ ឬជ្រក្មុហ៊ាុៃមិៃបាៃបំសពញកាតពាកិ្ចចរបេ់ពួក្សគសនាេះសទ។ ការដេាងយល់អំពី
ទមាល ប់អៃុវតតលអបំ្ុត ដដ្លេថិតសៅសជ្រកាមការសរៀបចំកិ្ចចេៃាខុេៗគាន  ៃិងក្តាត ដដ្លរមួចំដណក្
ដ្ល់ភាពសាគជ័្យ ្តល់ការយល់ដឹ្ងយា៉ាងសជ្រៅជ្រជ្េះ ដ្ល់អនក្បសងកើតសគាលៃសយាបាយ សៅក្នុងការ
សធាើៃិយ័តក្មម ៃិងការសលើក្ក្មពេ់ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា។ 
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រោឋ ភិបាលបាៃសធាើឲ្យសគាលគំៃិតក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា មាៃភាពសជ្ឿៃសលឿៃ ចាប់តំាងពីឆ្ន ំ
១៩៨៧ មក្សម៉ាលេះ សហើយវាជ្រតូវបាៃ្សពា្ ាយយា៉ាងទូលំទូោយ ក្នុងអំឡុងសពលអៃុវតតដ្ៃការ
អភិវឌ្ឍៃ៍សេដ្ឋកិ្ចច ៃិងេងគមសលើក្ទីជ្របំាមួយរបេ់ជ្របសទេនៃ (ឆ្ន ំ១៩៨៦-១៩៩១)។ ចាប់តំាងពី
ទេវតសរឆ៍្ន ំ១៩៩០ មក្ មាៃទំសនារនៃការសក្ើៃសឡើង សឆ្ព េះសៅកាៃ់ការអៃុម័តក្េិក្មមតាមកិ្ចចេ
ៃា។ វទិាាថ ៃ ADB (ឆ្ន ំ២០០៨) បាៃសធាើការេិក្ាយា៉ាងហមត់ចត់សលើគសជ្រមាងក្េិក្មមតាមកិ្ចច
េៃា សៅជ្របសទេនៃ សហើយការស្រាវជ្រាវរបេ់ពួក្សគបងាា ញថា ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាអាចជ្រតូវ
បាៃសជ្របើាជំ្ហាៃមធយមក្នុងការតល េ់បតូរពីការ ចិញ្ច ឹមជី្វតិសៅា្លិតក្មមដបបទំសៃើ សទេះបីា
យា៉ាងណាក៏្សោយ ជ្របសទេសៃេះទទួលបាៃលទធ្លចជ្រមេុះ។ អាីដដ្លសធាើឲ្យការអៃុវតត ក្េិក្មម
តាមកិ្ចចេៃារបេ់ជ្របសទេនៃខុេពីជ្របសទេដ្នទសទៀតសៅអាេីុអាសគនយ៍គឺអៃតរាគមៃ៍ ៃិងការ
្សពា្ាយយា៉ាងខ្នល ំងកាល របេ់រោឋ ភិបាលនៃក្នុងវេ័ិយសៃេះ។ ចំណុចសៃេះជ្រតូវបាៃពៃយល់សោយ
ធមមាតិរបេ់ជ្របសទេនៃថាាជ្របសទេនំាសចញក្េិ្លដដ្លនំាឱ្យអាជី្វក្មមក្េិក្មមជ្រតតួជ្រតាសលើ
ការបសងកើតសគាលៃសយាបាយ។    ាមួយៃឹងវេ័ិយក្េិក្មមដដ្លជ្រគបដ្ណា ប់សលើឆ្ក្ៃសយាបាយ
របេ់ជ្របសទេនៃ កំ្សណើ ៃក្េិក្មមរមួ ៃិងជ្េះ្លដ្ល់ការអភិវឌ្ឍៃ៍កាៃ់ដតជ្របសេើរសឡើងជ្រតូវបាៃ
េសជ្រមចសៅក្នុងឧេាហក្មមសៃេះ។ 

ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា   គឺាធាតុេំខ្នៃ់មួយនៃដ្ៃការអភិវឌ្ឍៃ៍របេ់រោឋ ភិបាលនៃ ដដ្ល្លុេះ
បញ្ហច ំងពីយុទធាស្រេតនៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ក្េិក្មមរមួបញ្ចូ លគាន ដដ្លដឹ្ក្នំាសោយវេ័ិយឯក្ជ្ៃ (វទិា
ាថ ៃ ADB, ២០០៨)។ អនក្ៃិពៃធមួយចំៃួៃបាៃចងអុលបងាា ញថា រោឋ ភិបាលបាៃពឹងដ្អក្ខ្នល ំងសពក្
សលើវេ័ិយឯក្ជ្ៃក្នុងការ្តល់ៃូវបសចចក្វទិាៃមីតាមរយៈការអៃុវតត ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា (ដដ្ល
មិៃដតងដតសាគជ័្យ) សទេះាយា៉ាងណាក៏្សោយ គៃលឹេះដដ្លដ្ក្សចញពីការអៃុវតតលអបំ្ុតរបេ់
គំរជូ្របសទេនៃសៅក្នុងកំ្សណើ ៃក្េិក្មមតាមរយៈក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា គឺវេ័ិយឯក្ជ្ៃសៅក្នុង
ជ្របសទេនៃបាៃសដ្ើរតួយា៉ាងេំខ្នៃ់ជ្របេិៃសបើពំុមាៃតួនាទីនំាមុខសទសនាេះ ាពិសេេសៅសពលមាៃ
អៃតរក្មមាមួយក្េិក្រ។ 

សៅក្នុងជ្របសទេនៃ គាម ៃគំរជូ្របសភទណាមួយដដ្លដំ្សណើ រការលអាក់្ោក់្េជ្រមាប់ដំ្ណំាណាមួយ
សនាេះសទ។ វាពឹងដ្អក្សលើបរបិទ ដូ្ចាជ្របសភទដំ្ណំា ធៃធាៃរបេ់អនក្ទិញៃិងក្េិក្រ ៃិងទំនាក់្
ទំៃងៃិងបទពិសាធៃ៍របេ់ក្េិក្រដដ្លចូលរមួក្នុងក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា។ លក្េណៈនៃភាព
សាគជ័្យ ចាត់ថាន ក់្តាមគំរកូ្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា។ ទីមួយ គំរមូជ្ឈការ គឺាគំរេូជ្រមបេជ្រមួល
តាមទិេសៅបញ្ឈរដដ្លអនក្ឧបតថមភទិញដំ្ណំាពីក្េិក្រ ៃិងដំ្សណើ រការ ឬក្ញ្ច ប់ ៃិងទី្ារ
្លិត្ល (ឧ. ឧេាហក្មមេករនៃ)។ ទីពីរ អចលៃជ្រទពយេនូល គឺាបដជ្រមបជ្រមលួនៃគំរមូជ្ឈការ។ 
ក្នុងក្រណីសៃេះ អនក្ឧបតថមភគសជ្រមាងក៏្ាមាច េ់ ៃិងជ្រគប់ជ្រគងចមាក រអចលៃវតថុ្ងដដ្រ ដដ្លាធមមតា
សៅជិ្តសរាងចជ្រក្ដក្នចន (អងករ បងាគ  ជ្រជ្កូ្ ៃិងអាជី្វក្មមចិញ្ច ឹមមាៃ់)។ សលើេពីសៃេះ គំរពូហុភាគីា
ធមមតាពាក់្ព័ៃធៃឹងាថ ប័ៃៃីតិបបញ្ាតតិ  ៃិងជ្រក្មុហ៊ាុៃឯក្ជ្ៃដដ្លចូលរមួគាន ាមួយក្េិក្រ។  ក្េិ 
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ក្មមតាមកិ្ចចេៃាពហុភាគី អាចមាៃអងគការោច់សោយដឡក្ ដដ្លទទួលខុេជ្រតូវសលើការ្តល់
ឥណទៃ ការ្លិត ការជ្រគប់ជ្រគង ដំ្សណើ រការ ៃិងទី្ារ (េដណត ក្សេៀង េដណត ក្នបតង សពាត
ដ្អម ការ ៉ាតុ ្ ទី នេពណាច ាសដ្ើម)។ សលើេពីសៃេះសៅសទៀត គំរសូជ្រៅ្លូវការអៃុវតតចំសពាេះេហជ្រគិៃមាន
ក់្ៗ ឬជ្រក្មុហ៊ាុៃតូចៗ ដដ្លាធមមតាសធាើកិ្ចចេៃា្លិតក្មមសជ្រៅ្លូវការាមញ្ាាមួយក្េិក្រ
តាមរដូ្វ ាពិសេេេជ្រមាប់ដំ្ណំា (ឧទហរណ៍ បដៃល េដណា ក្ សប៉ាងសបា៉ា េះ បដៃលស្រេេ់ ឬនេពសកាត
ប។ល។ សលើេពីសៃេះ គំរអូៃតរការ ីគឺ លអេជ្រមាប់អនក្លក់្សៅតំបៃ់ោច់ស្រេយាល ៃិងនៃលដឹ្ក្ជ្ញ្ជូ ៃ
ទប។ សលើេពីសៃេះ គំរសូៃេះពជ្រងឹងអងគភាពរបេ់ក្េិក្រតាមរយៈការជ្របមូល្លិតក្មម ៃិងយៃតការ
ជ្រគប់ជ្រគង (ស្រេូវេររីាងគ ទំពំាងបារាងំ សចក្ ៃិងសពាត)។ គំរមួូយសទៀតក៏្ជ្រតវូបាៃអៃុវតតសៅក្នុង
ជ្របសទេនៃ្ងដដ្រ ដដ្លសៅថា៖ គំរកូូ្ៃកាត់ ដដ្លរមួបញ្ចូ លគាន រវាងអចលៃវតថុអៃតរការ ី ៃិង
អចលៃជ្រទពយេនូល។ គំរកូូ្ៃកាត់សៃេះអៃុវតតដតក្នុងក្រណីដ្លសចក្ Hom Thong (Pornsiri ឆ្ន ំ
២០២១)។ 

អតថជ្របសយាជ្ៃ៍របេ់ក្េិក្រខ្នន តតូចពីក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាជ្រតូវបាៃគូេបញ្ហជ ក់្ថាក្េិក្មមតាម
កិ្ចចេៃា អាចជួ្យក្នុងការរមួបញ្ចូ លក្េិក្រខ្នន តតូចសៅក្នុងខសជ្រចវាក់្តនមលទំសៃើប ៃិង្តល់ឱ្យពួក្
សគៃូវឱ្កាេសដ្ើមបឈីាៃសៅដ្ល់ទី្ារកាៃ់ដតទូលំទូោយ ដូ្ចាទី្ារនំាសចញ ៃិងពាណិជ្ជ
ក្មមលក់្រាយទំសៃើប។ សៅសពលដដ្លតនមលជ្រតូវបាៃធានា ដូ្សចនេះក្េិក្រអាចកាត់បៃថយហាៃិភ័យ
តនមល សហើយពួក្សគអាចទទួលបាៃជ្របាក់្ចំណូលសក្ើៃសឡើងពីតនមល ៃិងទិៃន្ លដដ្លជ្របសេើរសឡើង។ 
ាងសៃេះសៅសទៀត ក្េិក្រអាចទទួលបាៃបសចចក្វទិាទំសៃើប ជំ្នាញ ៃិងចំសណេះដឹ្ងេជ្រមាប់
បសចចក្សទេក្េិក្មម។ សៅសពលដដ្លអនក្ទិញាេហគមៃ៍ក្េិក្រដដ្លចុេះកិ្ចចេៃាអាចទទួល
បាៃឥណទៃ។ េហគមៃ៍ក៏្ៃិង្តល់េំណងាាច់ជ្របាក់្ក្នុងក្រណីមាៃសជ្រគាេះធមមាតិ ដូ្ចា
ខយល់ខ្នល ំងាសដ្ើម។អតថជ្របសយាជ្ៃ៍មួយសទៀតនៃក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាគឺការពជ្រងឹងមូលធៃេងគម
របេ់ជ្រក្ុមក្េិក្រ ៃិងសលើក្ក្មពេ់ការជ្រគប់ជ្រគងេក្មមភាពជ្រក្មុសឆ្ព េះសៅរក្េក្មមភាពសជ្រកាយការ
ជ្របមូល្ល។ វាជ្រតវូបាៃសគសជ្ឿថាជ្រក្ុមអនក្្លិតៃឹងសធាើឱ្យជ្របសេើរសឡើងៃូវអំណាចចរចាតាមរយៈ
យៃតការក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា។ 

ាអកុ្េល ឧបេគគេំខ្នៃ់ៗមួយចំៃួៃេជ្រមាប់ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃានៃជ្របសទេនៃ បងាា ញថា
ក្េិោឋ ៃនៃភាគសជ្រចើៃគឺាតំបៃ់ោំដុ្េះខ្នន តតូច។   ក្េិក្រជ្របឈមៃឹងការចំណាយសលើការ្លិត
កាៃ់ដតខពេ់ សោយារតនមលធាតុចូលក្េិក្មម ៃិងក្មាល ំងពលក្មមខពេ់។ តនមលពលក្មមបាៃសក្ើៃ
សឡើងយា៉ាងខ្នល ំងសោយារក្ងាេះក្មាល ំងពលក្មម ដដ្លបណាត លមក្ពីការតល េ់បតូរនៃវេ័ិយក្េិក្មម 
ៃិងភាពចាេ់ជ្រា។ មាៃក្េិក្រខ្នន តតូចដដ្លខាេះក្មាល ំងពលក្មមក្នុងជ្រគាួរ ចំសណេះដឹ្ង ៃិង
បសចចក្វាិជ  ដដ្លសធាើឱ្យ្លិតភាពក្េិក្មមទប។ តនមលនៃបសចចក្វទិាសៅដតខពេ់សពក្សដ្ើមបបីងាា ញពី
ភាពជ្រតឹមជ្រតូវនៃការទទួលបាៃ្លិតភាពបដៃថមនៃក្េិោឋ ៃតូចៗ។ សលើេពីសៃេះ ក្េិក្រ ឬជ្រក្ុម
ក្េិក្រតិចតួចណាេ់ដដ្លអាច្គត់្គង់្លិត្លដដ្លបំសពញតាមេតង់ោរខពេ់នៃ្ារទំសៃើប 
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(Poapongsakorn and Bunyasiri, ២០១៧)។ 

យៃតការសោេះស្រាយជ្សមាល េះសៅក្នុងជ្របសទេនៃ  សក្ើតសឡើងភាគសជ្រចើៃទក់្ទងៃឹងគុណភាព្លិត  
្ល។ សៅសពលដដ្លគុណភាពនៃ្លិត្លទបាងកិ្ចចជ្រពមសជ្រពៀងសនាេះជ្រក្មុហ៊ាុៃកាត់បៃថយត
នមល។ ក្េិក្រាប់កិ្ចចេៃាអាចចរចាកិ្ចចេៃាាមួយជ្រក្ុមហ៊ាុៃសោយដ្អក្សលើឱ្កាេដ៏្លអបំ្ុត
របេ់ពួក្សគរហូតដ្ល់ឆ្ន ំ ២០១៧។ បនាទ ប់ពីចាប់េតីពីការជំ្រញុ ៃិងការអភិវឌ្ឍៃ៍ក្េិក្មមតាមកិ្ចច
េៃា ជ្រតវូបាៃអៃុម័តតំាងពីឆ្ន ំ ២០១៧ ជ្របតិបតតិការក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ជ្រតូវដតេថិតសៅ
សជ្រកាមចាប់សៃេះ។ សៅសពលដដ្លវវិាទសក្ើតសឡើងក្នុងការអៃុវតតកិ្ចចជ្រពមសជ្រពៀងនៃក្េិក្មមតាមកិ្ចច
េៃា ជ្របេិៃសបើភាគីណាមួយមាៃបំណងចង់ងាក្សៅរក្ដំ្សណើ រការេជ្រមុេះេជ្រមួលវវិាទ ភាគីកិ្ចច
េៃាទំងពីរជ្រតូវចាប់ស្តើមដំ្សណើ រការេជ្រមុេះេជ្រមួលវវិាទាមុៃេិៃ ដូ្ចដដ្លមាៃដចងក្នុងចាប់
សៃេះ មុៃៃឹងបញ្ជូ ៃវវិាទសៅមជ្ឈតតក្មម ឬនំាយក្េក្មមភាពសៅចំសពាេះមុខ តុោការ (ដ្នក្ទី ២៩) ។ 
ចំសពាេះយៃតការសោេះស្រាយវវិាសោយដំ្ណាង អនក្ចុេះកិ្ចចេៃាសរៀបចំកិ្ចចជ្របជំុ្ទល់មុខគាន រវាងអនក្
ចុេះកិ្ចចេៃា ៃិងក្េិក្រ សដ្ើមបីជូ្ៃដំ្ណឹងដ្ល់ពួក្សគអំពីទី្ារ ៃិងាថ ៃភាព្លិតក្មម ៃិងការ
ចរចាតនមល។ សដ្ើមបីសោេះស្រាយ ឬកាត់បៃថយជ្សមាល េះ ជ្រក្មុហ៊ាុៃ្តល់ជូ្ៃបសងកើៃការចុេះសៅជ្រតតួពិៃិតយ
ដ្ល់ក្េិោឋ ៃរបេ់បុគគលិក្ កាៃ់ដតញឹក្ញាប់ ៃិងបញ្ហជ ក់្ពីព័ត៌មាៃរបេ់នាយក្ោឋ ៃស្រេវូ។ រោឋ
ភិបាលអាចជួ្យក្នុងយៃតការសោេះស្រាយជ្សមាល េះ។ អាាញ ធរមូលោឋ ៃ ៃិងសខតតសដ្ើរតួាអៃតរការកី្នុង
ការេជ្រមបេជ្រមួលសោយសបើក្ចំហភាគីទំងពីរ (ក្េិក្រ ៃិងអនក្ចុេះកិ្ចចេៃា) សដ្ើមបីពិភាក្ាអំពី
តនមល្លិតក្មម ៃិងជ្របតិបតតិការ។ ភាគីទំងពីរអាចដេាងរក្តនមលដដ្លសពញចិតត។ ចំសពាេះលទធ្ ល
នៃការេជ្រមុេះេជ្រមួលវវិាទ ជ្រតូវសធាើសឡើងាកិ្ចចជ្រពមសជ្រពៀងេជ្រមបេជ្រមួល។ ក្នុងក្រណីដដ្លភាគី
មិៃឯក្ភាពគាន  វវិាទៃឹងជ្រតូវសលើក្ដលង ប៉ាុដៃតមិៃដ្ក្ហូតេិទធិរបេ់ភាគីក្នុងការនំាេំណំុសរឿងសៅ
តុោការ។ ចំណុចមួយសទៀត គឺក្រណីដដ្លក្េិក្ររងសជ្រគាេះសជ្រចើៃសនាេះ នាយក្ោឋ ៃការពារេិទធិ 
ៃិងសេរភីាពៃឹងអៃុវតត។ សទេះបីាចាប់សៃេះបាៃចូលាធរមាៃអេ់រយៈសពល ៤ ឆ្ន ំក៏្សោយ ក៏្
សៅដតមាៃបញ្ហា ជ្របឈមេជ្រមាប់ការអៃុវតតការសលើក្ក្មពេ់ ៃិងការអភិវឌ្ឍនៃចាប់សៃេះ។ សៃេះ
អាចាបណាត ញេនៃេហជ្រគិៃក្េិពាណិជ្ជក្មមមួយចំៃួៃដដ្លដបងដចក្កិ្ចចេៃា   ឬដេាងរក្
វធីិស្សងសទៀត សដ្ើមបីសជ្ៀេវាងការអៃុវតតស្រេបតាមចាប់សៃេះ (ឆ្ន ំ២០២១)។ 

សមសរៀៃមួយចំៃួៃដដ្លដ្ក្ស្រេងសចញពីការពិៃិតយឯក្ារវទិាាស្រេតស្សងសទៀតជ្រតូវបាៃេសងេប
ដូ្ចខ្នងសជ្រកាម។   ជ្រក្មុហ៊ាុៃចុេះកិ្ចចេៃា  ៃិងក្េិក្រមាៃទំនាក់្ទំៃងរយៈសពលដវងក្នុងក្េិក្មម
តាមកិ្ចចេៃា ភាគីទំងពីរមាៃការយល់ដឹ្ងអំពីេតង់ោរគុណភាព ដូ្សចនេះវាមិៃេូវបងកជ្សមាល េះៃិង
ដៃរក្ាសេថរភាពទី្ារ។ សលើេពីសៃេះសទៀត ការសលើក្ទឹក្ចិតតសលើតនមលក៏្អាចជំ្រញុក្េិក្រឱ្យ្លិត
្លិត្លដដ្លមាៃគុណភាពខពេ់។ ការដចក្រដំលក្ព័ត៌មាៃអំពីតជ្រមូវការ្លិតក្មមក្នុស្រេុក្  ៃិង
អៃតរាតិ តនមលទី្ារ ៃិងនដ្គូជ្របកួ្តជ្របដជ្ង ក៏្ដូ្ចាការ្តល់បុពាោភនៃតនមលបដៃថមក្នុងអំឡុង
សពលដដ្លតនមលទី្ារសឡើងខពេ់ អាចជួ្យកាត់បៃថយការលក្ចំដណក្សៅឲ្យអនក្ស្សង ដដ្លខុេ
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ពីកិ្ចចេៃា។ ចំណុចមួយសទៀតជ្រតូវបាៃសេនើថា ការជ្រតតួពិៃិតយយា៉ាងជិ្តេនិទធគួរដតសធាើសឡើងតាមរ
យៈសេវាក្មមបដៃថម ៃិងការស្លើយតបទៃ់សពលសវោសដ្ើមបីសោេះស្រាយបញ្ហា  ៃិងសដ្ើមបកី្ាង
ទំៃុក្ចិតតេជ្រមាប់ភាគីទំងពីរ។ សលើេពីសៃេះ រោឋ ភិបាល ៃិងាក្លវទិាល័យមាៃតួនាទីេំខ្នៃ់
ក្នុងការ្តល់សហោឋ រចនាេមព័ៃធ គំាជ្រទការស្រាវជ្រាវ អភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិងការស្ទរចំសណេះដឹ្ង ៃិងបសចចក្
វទិាតាមរយៈការពជ្រងឹងការក្ាងេមតថភាពរបេ់ជ្រក្ុមក្េិក្រ។ ាមូលោឋ ៃ ពួក្សគអាចសដ្ើរតួ
ាអនក្េជ្រមបេជ្រមួលរវាងជ្រក្មុហ៊ាុៃ ៃិងក្េិក្រ បសងកើៃទំៃុក្ចិតតដដ្លភាគីទំងពីរមាៃសៅក្នុង
ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា។ ាចុងសជ្រកាយ បសចចក្វទិា ICT រមួចំដណក្សធាើឱ្យតនមលទី្ារ ៃិងព័ត៌មាៃ
ទី្ារកាៃ់ដតជ្របសេើរសឡើងេជ្រមាប់ក្េិក្រ។ 

េរបុមក្ ក្េិក្រខ្នន តតូចដដ្លចូលរមួក្នុងក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ទទួលបាៃអតថជ្របសយាជ្ៃ៍ពីការ
ទទួលបាៃទី្ារាមួយៃឹងតនមលធានា ជ្របាក់្ចំណូលេថិរភាព ៃិងការទទួលបាៃការគំាជ្រទដ្នក្
បសចចក្សទេតាម រយៈសេវាក្មមបដៃថម។ ពួក្សគក៏្អាចសរៀៃអំពីបសចចក្សទេ្លិតក្មមៃមី ៃិងទទួល
បាៃឥណទៃ ឬធាតុចូលពីអនក្ចុេះកិ្ចចេៃា្ងដដ្រ។ សទេះយា៉ាងណាក៏្សោយ បញ្ហា ជ្របឈមបាៃ
សក្ើតសឡើងក្នុងអំឡុងសពលអៃុវតត ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ។ សដ្ើមបី្ ារភាជ ប់បញ្ហា សៃេះ រោឋ ភិបាល 
ៃិងទីភាន ក់្ងារអភិវឌ្ឍៃ៍មាៃតួនាទីេំខ្នៃ់ក្នុងការអៃុវតតជ្រក្បខ័ណឌ សគាលៃសយាបាយដដ្លមាៃ
ស្រាប់ ៃិង្តល់ការគំាជ្រទបដៃថមសទៀតដ្ល់ជ្រក្ុមក្េិក្រ។ 

៣.២.៥   ជ្របសទេសវៀតណាម 

ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ជ្រតវូបាៃដណនំាា្លូវការសៅជ្របសទេសវៀត
ណាមក្នុងឆ្ន ំ  ២០០២  សៅសពលដដ្លរោឋ ភិបាលសវៀតណាមបាៃ
សចញសេចក្តីេសជ្រមចសៃេះ។  រោឋ ភិបាលក៏្បាៃសចញសគាលៃសយា 
បាយពាក់្ព័ៃធាសជ្រចើៃ សដ្ើមបីគំាជ្រទដ្ល់   ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា 
ដូ្ចាដខសជ្រចវាក់្តនមលហិរញ្ាបបទៃ ការធានារា៉ាប់រង ៃិងការទក់្
ទញការវៃិិសយាគឯក្ជ្ៃក្នុងវេ័ិយក្េិក្មម។ 

ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាមាៃចំៃួៃ៤ជ្របសភទេំខ្នៃ់ៗ រមួមាៃ គំរពូហុភាគី គំរមូជ្ឈការ គំរអូចលៃ
ជ្រទពយេនូល ៃិងគំរអូៃតរការ ី ៃិងគំរសូជ្រៅ្លូវការដដ្លជ្រតវូបាៃអៃុវតតសៅជ្របសទេសវៀតណាម (Lonn, 
P. ៃិង Chem, P. ឆ្ន ំ២០២១)។ សទេះបីាយា៉ាងណាក៏្សោយ ពំុមាៃគំរូាក់្ោក់្នៃក្េិក្មមតាម
កិ្ចចេៃា ដដ្លេមរមយេជ្រមាប់ទំៃិញាក់្ោក់្ ទីតំាង ៃិងក្េិក្រសនាេះសទ សហើយជ្របសភទ
ៃីមួយៗមាៃគុណេមបតតិ ៃិងគុណវបិតតិសរៀងៗខលួៃ។ គំរពូហុភាគីទំៃងាេមស្រេបបំ្ុតេជ្រមាប់
ក្េិក្រខ្នន តតូច សៅខណៈសពលដដ្លគំរមូជ្ឈការ ាញឹក្ញាប់រមួបញ្ចូ លេហជ្រគាេខ្នន តធំ ា
ពិសេេជ្រក្ុមហ៊ាុៃបរសទេ ៃិងជ្រក្មុហ៊ាុៃអាជី្វក្មមរមួទុៃ ៃិងក្េិក្រដដ្លមាៃជី្វភាពធូរធារ។ សៅ
ក្នុងគំរអូចលៃវតថុេនូល អនក្ឧបតថមភ  ាញឹក្ញាប់  ធាល ប់ាក្េិោឋ ៃរបេ់រដ្ឋ សហើយពួក្សគជ្រតូវបាៃ 
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្តល់ជូ្ៃៃូវជ្រទពយមាច េ់  សហើយដី្ដដ្លដបងដចក្សឡើងវញិ  ជ្រតូវបាៃោក់្ឱ្យេថិតសជ្រកាមការជ្រគប់ជ្រគង
របេ់ក្េិក្រ។  គំរអូៃតរការ ីៃិងគំរសូជ្រៅ្លូវការ  គឺដ្អក្សលើកិ្ចចេៃាាពាក្យេមតី ឬការទុក្ចិតតគាន
ក្នុងចំសណាមជ្របសភទស្សងៗគាន នៃនដ្គូកិ្ចចេៃា។ ាទូសៅមិៃមាៃគំរាូក់្ោក់្នៃ ក្េិក្មមតាម
កិ្ចចេៃា ដដ្លេមរមយសលើ្លិត្លាក់្ោក់្ ទីតំាង ៃិងក្េិក្រ។ សៅជ្របសទេសវៀតណាម 
ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ជ្រគបដ្ណត ប់សលើទំៃិញក្េិក្មមេំខ្នៃ់ៗសេទើរទំងអេ់  រមួមាៃអងករ សពាត 
ដំ្ឡូងមី កាសហា សៅេ៊ាូ សជ្រមច ាា យចៃទី ដូ្ង ដ្លសឈើ ៃិងបដៃល។ល។ ជ្របសភទ ក្េិក្មមតាមកិ្ចច
េៃា ៃីមួយៗមាៃគុណេមបតតិ ៃិងគុណវបិតតិសរៀងៗខលួៃ។ 

ក្តាត សាគជ័្យេំខ្នៃ់ៗេជ្រមាប់ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា សៅក្នុងជ្របសទេសវៀតណាមបងាា ញថាេ
ហជ្រគាេបងាា ញពីារៈេំខ្នៃ់របេ់ពួក្សគក្នុងការ្តល់ៃូវេមាភ រធាតុចូលេមស្រេប   ការដណនំា
បសចចក្សទេ យៃតការជ្រតួតពិៃិតយ ការទិញទិៃន្ ល ៃិងការធានាជ្របាក់្ចំណូលរបេ់ក្េិក្រ។ ទៃទឹម
ៃឹងសៃេះ េហក្រណ៍ ៃិងជ្រក្មុក្េិក្រសដ្ើរតួាាព ៃរវាងេហជ្រគាេ ៃិងក្េិក្រ។ េហគមៃ៍
សដ្ើរតួនាទីយា៉ាងេំខ្នៃ់ក្នុងការជ្រគប់ជ្រគង សរៀបចំក្េិក្រ ៃិងដចក្រដំលក្ពីការអៃុវតតលអក្នុងចំសណាម
េមាជិ្ក្របេ់ពួក្សគ។ មិៃដតប៉ាុសណាណ េះ េហគមៃ៍អាចគំាជ្រទេហជ្រគាេក្នុងការជ្រតតួពិៃិតយេតង់
ោរគុណភាព េជ្រមបេជ្រមួលកាលវភិាគជ្របមូល្ល ធានាដ្ល់ការដចក្ចាយ្លិត្លតាមកិ្ចច
េៃា ៃិងរក្ាការឯក្ភាពគាន ក្នុងចំសណាមក្េិក្រលលក្េខណឌ កិ្ចចេៃា។ ាចុងសជ្រកាយ ការគំា
ជ្រទរបេ់រដ្ឋបាលមូលោឋ ៃ ក្នុងនាមាភាគីទីបីដដ្លទទួលាគ ល់ ៃិងសគារពកិ្ចចេៃា រមួចំដណក្
យា៉ាងេំខ្នៃ់ក្នុងការ្តួចស្តើម ៃិងសលើក្ក្មពេ់ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ក្នុងលក្េខណឌ នៃ្លិតក្មម
ក្េិក្មម ៃិងការលក់្។ 

បទពិសាធៃ៍ដដ្លបាៃចងជ្រក្ងាឯក្ារពីជ្របសទេសវៀតណាម បងាា ញពីឧទហរណ៍មួយសទៀត
នៃតួនាទីេំខ្នៃ់ៗរបេ់រោឋ ភិបាលក្នុងការសលើក្ក្មពេ់  ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា។ ាក់្ដេតង សៅ
ជ្របសទេសវៀតណាម រោឋ ភិបាលបាៃអៃុវតតសគាលៃសយាបាយាក់្ោក់្ ៃិងវធិាៃការចាប់ សហើយ
វាបាៃ្តល់សេវាក្មមគំាជ្រទ ៃិងការសលើក្ទឹក្ចិតត (ឧទហរណ៍៖ ឥណទៃពី VBARD ការាង
េង់សហោឋ រចនាេមព័ៃធ ៃិងទី្ារសអាយមាៃភាពជ្របសេើរសឡើង)  ដដ្លនំាឱ្យទទួលបាៃសាគជ័្យ
ដ្ល់ភាគីពាក់្ព័ៃធសៅក្នុងក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា។ ក្តាត សាគជ័្យដដ្លសលចសឡើងរមួមាៃ៖ ការ
េរសេរកិ្ចចេៃាជ្របក្បទំៃួលខុេជ្រតូវចាេ់ោេ់េជ្រមាប់ភាគីទំងពីរ ការ្តល់ធាតុចូល ៃិង
ចំសណេះដឹ្ងបសចចក្សទេ  ៃិងយៃតការសោេះស្រាយវវិាទជ្របក្បសោយជ្របេិទធភាព   (ជ្រក្េួងក្េិក្មម 
ៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍)។ 

ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ជ្រគបដ្ណត ប់សលើ្លិត្លក្េិក្មមេំខ្នៃ់ៗសេទើរដតទំងអេ់ក្នុងជ្របសទេ
សវៀតណាម ចាប់ពីអងករ សពាត ដំ្ឡូងមី សៅេ៊ាូ សជ្រមច ាា យចៃទី អំសៅ ដូ្ង ដ្លសឈើ ៃិងបដៃល។ ដ្ល់
បេុេតា នជ្រពសឈើ ៃិង្លិត្លសៃាទ (ibid)។ សទេះបីាយា៉ាងណាក៏្សោយ អតថជ្របសយាជ្ៃ៍នៃ
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ការអៃុវតត ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា  ហាក់្ដូ្ចាមាៃការដជ្របជ្របួលសៅតាមទំៃិញដដ្លកំ្ពុងេិក្ា 
ឧទហរណ៍៖ ក្រណីេិក្ាបាៃបងាា ញថា ជ្របេិទធភាពបសចចក្សទេក្នុងការ្លិតដតរបេ់ក្េិក្រ
ាប់កិ្ចចេៃា គឺខពេ់ាងក្េិក្រជ្របសភទស្សងសទៀតជិ្ត ៥ ភាគរយ សហើយក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា
មាៃឥទធិពលវជិ្ជមាៃសលើ្លិតភាពដតសៅក្នុងសខតតដដ្លបាៃេិក្ា។   លទធ្ លទំងសៃេះមិៃអាច
យល់បាៃសទ ាពិសេេ សោយារដតភាពចជ្រមុេះនៃភូមិាស្រេត ឫអាកាេធាតុដដ្លមាៃសៅក្នុង
ជ្របសទេ។ 

សទេះបីាយា៉ាងណាក៏្សោយបញ្ហា ជ្របឈមមួយចំៃួៃបាៃសក្ើតសឡើងក្នុងអំឡុងសពលអៃុវតតក្េិក្មម
តាមកិ្ចចេៃា។ កិ្ចចេៃាទក់្ទងៃឹង្លិត្លក្េិក្មមបងាា ញពីការអៃុវតតចាប់ទបរវាងអនក្
លក់្ ៃិងអនក្ទិញ។ ទៃទឹមៃឹងសៃេះ តួនាទីនៃាមគគីភាពរវាង "ភាគីទំងបួៃ" ក៏្មិៃមាៃភាពតឹង
ដតង ឬេីុជ្រចវាក់្គាន ដដ្រ។ រោឋ ភិបាលមិៃមាៃទណឌ ក្មមាក់្ោក់្សដ្ើមបីោក់្ទណឌ ក្មមសលើការបំពាៃ
កិ្ចចេៃារវាងភាគីទំងសនាេះ។ ដូ្សចនេះ ការបំពាៃកិ្ចចេៃារវាងេហជ្រគាេ ៃិងក្េិក្រសក្ើតសឡើង
សៅសពលដដ្លមាៃការដជ្របជ្របួលតនមលទី្ារ ឬការសជ្របើជ្របាេ់។ សលើេពីសៃេះ បញ្ហា ្លិតក្មមតូច
តាច ខាេះៃវកិា ការអៃុវតតក្េិក្មមៃយសជ្រកាយ ក្ជ្រមិតអប់រទំប ៃិងក្ងាេះបទពិសាធៃ៍្លិតក្មម 
ាពិសេេេមតថភាពជ្រគប់ជ្រគងសេដ្ឋកិ្ចចជ្រគួារក៏្ជ្េះឥទធិពលយា៉ាងខ្នល ំងដ្ល់ការអភិវឌ្ឍៃ៍ក្េិក្មម
តាមកិ្ចចេៃា សៅក្នុងជ្របសទេសវៀតណាម (ធនាគារពិភពសោក្ ឆ្ន ំ២០១៦)។ 

ាសរឿយៗ ជ្សមាល េះរវាងេហជ្រគាេៃិងក្េិក្រសៅៃឹងេតង់ោរគុណភាព  ៃិងតនមល DARD An 

Giang បាៃបងាា ញថាជ្សមាល េះនៃកិ្ចចេៃាសក្ើតសឡើងសៅសពលដដ្លគុណភាព្លិត្លមិៃស្លើយ
តបសៅៃឹងតជ្រមវូការរបេ់េហជ្រគាេ ឬសៅសពលដដ្លតនមលទី្ារដជ្របជ្របួលសធៀបៃឹងតនមលក្នុងកិ្ចច    
េៃា។ ជ្របេិៃសបើតនមលទី្ារសក្ើៃសឡើង ក្េិក្រាប់កិ្ចចេៃាជ្រតូវបាៃលបួងឱ្យលក់្្លិត្ល
របេ់ពួក្សគសៅសលើទី្ារាាងលក់្ឱ្យអនក្ទិញដដ្លមាៃសឈាម េះក្នុងកិ្ចចេៃា។   ទៃទឹមៃឹងសៃេះ 
េហជ្រគាេពាយាមចាត់ថាន ក់្ការសធាើសតេតគុណភាព្លិត្លសដ្ើមបីកាត់បៃថយតនមលដដ្លពួក្សគ
ជ្រតូវបង់ជូ្ៃក្េិក្រសជ្រកាមកិ្ចចេៃា ាពិសេេសៅសពលដដ្លតនមលទី្ារធាល ក់្ចុេះ ឬសៅសពលដដ្ល
លក្េខណឌ អាកាេធាតុមាៃឥទធិពលអវជិ្ជមាៃសលើគុណភាព្លិត្ល។ 

មាៃយៃតការសោេះស្រាយជ្សមាល េះមួយចំៃួៃសៅសវៀតណាម សៅសពលដដ្លគុណភាព្លិត្លមិៃ
ស្លើយតបៃឹងតជ្រមូវការរបេ់េហជ្រគាេ ឬតនមលទី្ារ ភាគីដដ្លចូលរមួពាយាមពិភាក្ាអំពីវធីិ
កាត់បៃថយការបាត់បង់សេដ្ឋកិ្ចច។ ក្នុងក្រណីដដ្លមិៃអាចសោេះស្រាយបាៃ សទេះបីាមាៃការ
ចរចាក៏្សោយ    ភាគីទំងពីរអាចដេាងរក្ការគំាជ្រទក្នុងការបញ្ជូ ៃសរឿងសៃេះសៅកាៃ់តុោការសោយ
សជ្របើចាប់ដដ្លពាក់្ព័ៃធ។ ចំណុចមួយសទៀតគឺថា ភាគីកិ្ចចេៃាាធមមតាឈប់អៃុវតតកិ្ចចេៃា
ជំ្ៃួេឱ្យការចរចា ឬសោេះស្រាយតាមជ្របព័ៃធចាប់ សោយារការចំណាយខពេ់ ៃិងរយៈសពល
ពាក់្ព័ៃធ។ សដ្ើមបីកាត់បៃថយជ្សមាល េះ ជ្រក្មុហ៊ាុៃចាត់តំាងបុគគលិក្បសចចក្សទេសដ្ើមបីដណនំា ៃិងជ្រតួត
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ពិៃិតយការោំដុ្េះដំ្ណំាសោយតទ ល់។ 

សមសរៀៃដដ្លទទួលបាៃពី ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា សៅក្នុងជ្របសទេសវៀតណាមបងាា ញថាលក្េខណឌ
ចាេ់ោេ់ ៃិងាមញ្ាសៅក្នុងកិ្ចចេៃាាមួយៃឹងលក្េខណឌ នៃការដចក្រដំលក្ហាៃិភ័យ ៃិង
យៃតការសោេះស្រាយជ្សមាល េះជ្រតូវបាៃរមួបញ្ចូ ល។ ការគំាជ្រទដ្ល់ក្េិក្រឱ្យយល់ដឹ្ងអំពីលក្េខណឌ
នានាាញឹក្ញាប់សក្ើតសឡើងតាមរយៈការពិភាក្ាសោយសបើក្ចំហ ៃិងការចូលរមួ ដំ្សណើ រការសៃេះ
ជ្រតូវការសពលសវោ ប៉ាុដៃតសៃេះគឺាមសធាបាយដតមួយគត់សដ្ើមបីសធាើឱ្យក្េិក្រយល់ដឹ្ងបាៃជ្រតឹមជ្រតូវ
អំពីអតថជ្របសយាជ្ៃ៍នៃកិ្ចចេៃា សដ្ើមបីគំាជ្រទដ្ល់ការអៃុវតតជ្របក្បសោយៃិរៃតរភាពនៃក្េិក្មមតាម
កិ្ចចេៃា។  ទីពីរ ការសជ្រជ្ើេសរ ើេនដ្គូឯក្ជ្ៃដដ្លមាៃេកាា ៃុពល ៃិងេមតថភាពជ្រគប់ជ្រគាៃ់ក្នុង
លក្េខណឌ នៃការគំាជ្រទដ្នក្ហិរញ្ាវតថុ ៃិងបសចចក្សទេគឺេំខ្នៃ់។ េហជ្រគាេដដ្លចូលរមួក្នុង 
ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា គួរដតពិចារណាអំពីេមតថភាពតទ ល់ខលួៃរបេ់ពួក្សគទក់្ទងៃឹងការ្គត់
្គង់េមាភ រៈបញ្ចូ ល ការដណនំាបសចចក្សទេ ៃិងយៃតការជ្រតួតពិៃិតយ មុៃសពលចូលរមួក្នុងគំរ ូ
ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា។ ាងសៃេះសៅសទៀត ការសបតាញ ចិតតរយៈសពលដវងរបេ់អនក្ចុេះកិ្ចចេៃាគួរ
ដតជ្រតូវបាៃបសងកើតសឡើង ាពិសេេសៅក្នុងគំរមូជ្ឈការ សជ្រពាេះក្េិក្រាប់កិ្ចចេៃាក្នុងគំរសូៃេះ
សជ្រចើៃដតជ្រតូវការការវៃិិសយាគខពេ់ក្នុងសហោឋ រចនាេមព័ៃធ្លិតក្មម។ ាក់្ដេតង ការវៃិិសយាគរយៈ
សពលដវងក៏្តជ្រមវូឱ្យេហជ្រគាេសរៀបចំដ្ៃការសជ្របើជ្របាេ់ដី្ធលីឱ្យបាៃលអសៅតំបៃ់្គត់្គង់ធាតុចូល 
ៃិងការសជ្រជ្ើេសរ ើេក្េិក្រេមស្រេប។ 

ដូ្សចនេះ ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា អាចាមសធាបាយដ៏្មាៃេកាា ៃុពលមួយសដ្ើមបទីក់្ទញជ្របាជ្ៃ
ជ្រកី្ជ្រក្ឲ្យចូលមក្ក្នុងវេ័ិយក្េិក្មមដដ្លមាៃលក្េណៈពាណិជ្ជក្មមកាៃ់ដតខ្នល ំង។ ក្េិក្មមតាម
កិ្ចចេៃា គឺា្លចំសណញេជ្រមាប់ក្េិក្រ េមូហភាព ៃិងេហជ្រគាេ ដដ្ល្តល់្ល
ជ្របសយាជ្ៃ៍េជ្រមាប់េងគមទំងមូល។ 

៣.៣  គំរូ្ លិត្លក្េិក្មម 
ក្នុងដ្នក្បនាទ ប់ សយើងៃឹងដេាងយល់ពីក្រណីេិក្ាពីតំបៃ់ដដ្លសតត តសលើទំៃិញាក់្ោក់្ដដ្ល
ទក់្ទងៃឹងជ្របសទេក្មពុា។ 

៣.៣.១   ាា យចៃទី 
សៅក្នុងឧេាហក្មមាា យចៃទី ការេិក្ាសោយជ្របុងជ្របយ័តន ដដ្លជ្រតូវបាៃសធាើសឡើងក្នុងឆ្ន ំ ២០១៨ 
សៅជ្របសទេសវៀតណាមេតីពីការអៃុវតតការងារ ៃិងៃិរៃតរភាព (Norad & IEH) បងាា ញពីតនមលនៃការ
មាៃកិ្ចចេៃារវាងអនក្ដក្នចន/អនក្នំាសចញ ៃិងេហគមៃ៍។ 

ការេិក្ាបាៃកំ្ណត់បញ្ហា ចមបងដដ្លជ្រគួារក្េិក្រជ្របឈមមុខៃឹងការដជ្របជ្របួល្លិតភាព។ 
ការដជ្របជ្របួលសៃេះហាក់្ដូ្ចាជ្រគួារក្េិក្រដដ្លសធាើអាជី្វក្មមាលក្េណៈបុគគលក្ខាេះខ្នតចំសណេះ
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ដឹ្ង ៃិងជំ្នាញ សហើយងាយរងការបងេិតបងេំពីឈមួញក្ណាត ល ៃិងខាេះលទធភាពទទួលបាៃវគគប
ណតុ េះបណាត លេតីពីការអៃុវតតក្េិក្មមលអ។ជ្រគួារក្េិក្រមិៃជ្រតឹមដតជ្របឈមៃឹងការដជ្របជ្របួលនៃ
្លិតភាពប៉ាុសណាណ េះសទ ប៉ាុដៃតតនមល្ ងដដ្រ៖ តនមលាា យចៃទីដជ្របជ្របួល ៦០% សៅចសនាល េះសដ្ើមដ្ល់ចុងរ
ដូ្វជ្របមូល្ល ដដ្លទុក្ឱ្យក្េិក្រាសជ្រចើៃជំ្ពាក់្បុលមាច េ់បំណុល ៃិងឈមួញក្ណាត ល (ការ
ធាល ក់្ចុេះតនមលសោយារគុណភាពជ្រគាប់ាា យចៃទីទបទំងពីរ។ ការជ្របមូល្ល ៃិងការគាប
េងកត់របេ់ឈមួញក្ណាត លក្នុងការសធាើឱ្យតនមលធាល ក់្ចុេះ)។ 

សោយេិក្ាពីទំនាក់្ទំៃងរវាងអនក្ដក្នចន ៃិងេហគមៃ៍ក្េិក្រោំាា យចៃទី សោក្ Norad ៃិង 
IEH បាៃរក្ស ើញថាេហគមៃ៍បាៃ្តល់ៃូវយៃតការដ៏្លអមួយ សដ្ើមបីភាជ ប់ក្េិក្រៃិងអនក្ដក្នចន 
សោយារេហគមៃ៍្តល់ការបណតុ េះបណាត លដ្ល់ក្េិក្រអំពីការអៃុវតតក្េិក្មមលអេុវតថិភាពគីមី 
ៃិងេតង់ោរការងារដដ្លរមួចំដណក្ដ្ល់ការបសងកើៃ្លិតភាព។ ាងសៃេះសៅសទៀត េហគមៃ៍ក៏្
បាៃចុេះហតថសលខ្នសលើកិ្ចចេៃាលទធក្មមសោយតទ លាមួយអនក្ដក្នចននំាសចញ សដ្ើមបីធានាបាៃៃូវ
តនមលលអជ្របសេើរេជ្រមាប់ក្េិក្រ។ សជ្រកាយមក្សទៀតគឺាការប៉ាុៃប៉ាងមួយក្នុងចំសណាមការប៉ាុៃប៉ាងា
សជ្រចើៃរបេ់អនក្ដក្នចន ឫអនក្នំាសចញ សដ្ើមបីលុបបំបាត់ឈមួញក្ណាត ល។ ្ ទុយសៅវញិ ជ្រក្ុមហ៊ាុៃដក្នចន
ធំៗមួយចំៃួៃបាៃបញ្ជូ ៃជ្រក្ុមលទធក្មមរបេ់ពួក្សគសៅកាៃ់តំបៃ់ក្េិក្មម សដ្ើមបទិីញសោយតទ ល់ពី
ក្េិក្រ។ ាចុងសជ្រកាយ សៅសពលដដ្លេហគមៃ៍បាៃេហការាមួយជ្រក្មុហ៊ាុៃដក្នចននំាសចញ 
សដ្ើមបីធានាបាៃៃូវការទិញ្លិត្លសពញសលញ អនក្ដក្នចនក៏្បាៃគំាជ្រទពួក្សគសោយសជ្របើមា៉ា េីុៃ 
ៃិងបសចចក្សទេោំដុ្េះសដ្ើមបបីសងកើៃ្លិតភាព ៃិងគុណភាពនៃជ្រគាប់ាា យចៃទី។ 

ចំៃួៃនៃបញ្ហា ជ្របឈមជ្រតវូបាៃេមាគ ល់សោយការេិក្ាសៃេះទក់្ទងៃឹងជ្រគួារក្េិក្រខ្នន តតូច
ជ្រគាប់ាា យចៃទី៖ 

• សពលខលេះពួក្សគមាៃការាទ ក់្សេទើរក្នុងការចូលរមួសៅក្នុងេហគមៃ៍ (សោយារដតពួក្សគ
ជ្របដហលាមិៃមាៃធៃធាៃជ្រគប់ជ្រគាៃ់សដ្ើមបីសបតាញ ក្នុងការអៃុវតតតាមក្េិក្មមអៃតរាតិ 
គុណភាព បរាិថ ៃ ៃិងេតង់ោរការងារ)។ 

• លទធភាពទទួលបាៃឥណទៃដដ្លមាៃតនមលទបរបេ់ពួក្សគសៅមាៃក្ជ្រមិត  សដ្ើមបីបំសពញ
តាមេតង់ោរអៃតរាតិ ក្េិក្រខ្នន តតូចជ្រតូវការក្មចីតនមលទប ៃិងរយៈសពលដវង សដ្ើមបីដក្លមអ
លក្េខណឌ ក្េិក្មមរបេ់ពួក្សគ។ សទេះាយា៉ាងណាក៏្សោយ ការចូលសជ្របើជ្របាេ់ឥណទៃ
របេ់ក្េិក្រខ្នន តតូចពីធនាគារមាៃក្ជ្រមិត សោយារតជ្រមូវការក្មចីទិញ្ទេះ ៃិងៃីតវធីិរដ្ឋបា
លដ៏្លំបាក្។ 

សៅក្នុងការប៉ាេះទងគិច   សមសរៀៃដដ្លទទួលបាៃពីក្រណីេិក្ាសៃេះបងាា ញពីរសបៀបសោយការសរៀបចំ
ជ្រគួារក្េិក្រខ្នន តតូចសៅក្នុងេហគមៃ៍ សជ្រកាយមក្មាៃឱ្កាេទទួលបាៃការបណតុ េះបណាត ល
អំពីការអៃុវតតក្េិក្មមលអ ៃិងសលើក្ក្មពេ់គុណភាព្លិតភាព បរាិថ ៃ ៃិងការអៃុវតតការងារ។ 
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ាងសៃេះសៅសទៀត េហគមៃ៍ជួ្យបសងកើតទំនាក់្ទំៃងដខសជ្រចវាក់្្គត់្គង់សោយតទ ល់រវាងេហគម
ៃ៍-អនក្ដក្នចន-អនក្ទិញ តាមរយៈការសរៀបចំកិ្ចចេៃារយៈសពលដវង ៃិងការគំាជ្រទដ្នក្ឥណទៃ 
ៃិងការបណតុ េះបណាត លេជ្រមាប់ក្េិក្រ។ ាចុងសជ្រកាយ សគបាៃរាយការណ៍ថា េហគមៃ៍កំ្ពុង
េហការសោយសាគជ័្យាមួយរោឋ ភិបាលមូលោឋ ៃ ៃិងអងគការនានាដូ្ចា េហជី្ពក្េិក្រ 
ៃិង VINACAS 4  (េមាគមាា យចៃទីសវៀតណាម) ដដ្លគំាជ្រទាមួយៃឹងការពជ្រងីក្គំរទំូងសៃេះ       
ខណៈសពលដដ្លការសោេះស្រាយឧបេគគរបេ់ាថ ប័ៃ (ដូ្ចាការទទួលបាៃឥណទៃតនមលទប
ពីធនាគារ)។ 

៣.៣.២   ដំ្ឡូងមី 
សៅឆ្ន ំ២០១៣ Tongchure ៃិង Hoang បាៃេិក្ាអំពីការចូលរមួរបេ់អនក្ោំដំ្ឡូងមីខ្នន តតូចសៅ
ក្នុងក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ក្នុងសខតត Nakhon Ratchasrima ជ្របសទេនៃ សដ្ើមបីវាយតនមលអំពី្លប៉ាេះ
ពាល់នៃការចូលរមួសៅក្នុងកិ្ចចេៃា ចំសពាេះជី្វភាពរេ់សៅរបេ់ក្េិក្រខ្នន តតូច។ ភេតុតាងដដ្ល
្លិតសោយអនក្ស្រាវជ្រាវទំងពីរបងាា ញថា ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា អាចជ្រតវូបាៃចាត់ទុក្ថាា
វធីិជំ្ៃួេមួយសដ្ើមបសីធាើឲ្យជី្វភាពរេ់សៅមាៃភាពលអជ្របសេើរសឡើង។ 

Tongchure ៃិង Hoang បាៃសលើក្សឡើងថា ការសជ្រជ្ើេសរ ើេ ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា អាចា
ដំ្សណាេះស្រាយដ៏្លអបំ្ុតេជ្រមាប់ការ្លិតដំ្ឡូងមី ពីសជ្រពាេះការចុេះកិ្ចចេៃាអាចកាត់បៃថយនៃល
សដ្ើមសលើការ្លិតដំ្ឡូងមី កាត់បៃថយនៃលសដ្ើមនៃជ្របតិបតតិការក្នុងទី្ារ សធាើឲ្យមាៃអជ្រតាការជ្របាក់្
ទប កាត់បៃថយការជ្រគប់ជ្រគងហាៃិភ័យ ៃិងព័ត៌មាៃេីុសមជ្រទី។ 5  េជ្រមាប់ការេិក្ារបេ់ពួក្សគ 
ក្េិក្រដំ្ឡូងមីចំៃួៃ ១២៧ នាក់្ដដ្លេថិតសៅសជ្រកាមកិ្ចចេៃា ៃិងក្េិក្រដំ្ឡូងមីចំៃួៃ ១៣០ 
នាក់្ ដដ្លមិៃេថិតសៅសជ្រកាមកិ្ចចេៃាជ្រតូវបាៃេមាភ េៃ៍។ ការស្រាវជ្រាវបងាា ញអំពីរបក្គំសហើ
ញរបេ់ពួក្សគទក់្ទងៃឹង (i) ជ្របាក់្ចំណូល ៃិងក្ជ្រមិតចំសណញដុ្ល ៃិង (ii) ក្តាត កំ្ណត់ការចូល
រមួសៅក្នុងកិ្ចចេៃា។ 

ទីមួយ ទិៃនៃ័យបាៃបងាា ញអំពីភាពខុេគាន យា៉ាងខ្នល ំងកាល រវាងអនក្ចុេះកិ្ចចេៃា ៃិងអនក្មិៃចុេះកិ្ចច
េៃាសៅក្នុងេក្មមភាព្លិតក្មម។ តនមលសដ្ើមនៃ្លិត្លដំ្ឡូងមីមួយគីឡូជ្រកាមរបេ់អនក្មិៃ
ចុេះកិ្ចចេៃា ជ្រតវូបាៃគណនាថា មាៃតនមលនៃលាងអនក្ចុេះកិ្ចចេៃា ៣៥%។ ស្រេសដ្ៀងគាន សៃេះដដ្រ 
តនមលលក់្ដំ្ឡូងមីាមធយមក្នុងមួយគីឡូជ្រកាមរបេ់អនក្មិៃចុេះកិ្ចចេៃាក៏្ទបាងតនមលលក់្របេ់
អនក្ចុេះកិ្ចចេៃាដដ្រ (ក្ជ្រមិតចំសណញដុ្ល ៥៣% នៃតនមលលក់្ សធៀបៃឹង ៦៩% សរៀងៗគាន )។ 

ទក់្ទងសៅៃឹងក្តាត កំ្ណត់ការចូលរមួក្នុងកិ្ចចេៃា ការស្រាវជ្រាវបាៃរក្ស ើញថា សមជ្រគួារា
 

4 VINACAS: http://www.vinacas.com.vn/ 
5 នៅប្រនេសថៃ មានការលំបាក ដែលនកើតនេញពកីារផលិតែឡូំងម ីែូេជា គុណភាពវតថុធាតុនែើម កងវះខាតកមាល ងំពលកមម ការរផំ្លល ញនោយ
សតវសនងកើេេំន ះែណំំែឡូំងម ីនងិរញ្ហា េផីារកសិកមមមយួេំននួ (Tongchure នងិ Hoang ២០១៣)។ 

http://www.vinacas.com.vn/
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ស្រេតីមាៃលទធភាពសជ្រចើៃក្នុងការចូលរមួសៅក្នុងក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា សៅសជ្រកាមេហគមៃ៍ សជ្រចើៃ
ាងសមជ្រគាួរាបុរេ។ សលើេពីសៃេះសទៀត ចំៃួៃជ្រក្ុមក្េិក្មមមាៃារេំខ្នៃ់យា៉ាងខ្នល ំង ៃិង
វជិ្ជមាៃ ដដ្លបងាា ញថា ជ្របេិៃសបើក្េិក្រខ្នន តតូចចូលរមួក្នុងជ្រក្មុក្េិក្មមមួយ ឬសជ្រចើៃ ជ្របូបាប៊ាីលី
សតសៅក្នុងក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា សៅសជ្រកាមេហគមៃ៍ ៃឹងសក្ើៃសឡើងាង ២១%។ សលើេពីសៃេះ
សទៀត ចំៃួៃជ្រក្មុក្េិក្មមក្នុងការ្សពា្ ាយព័ត៌មាៃដដ្លមាៃជ្របសយាជ្ៃ៍សៅកាៃ់ក្េិក្រ អាចនំា
ឱ្យមាៃការបសងកើៃចំសណេះដឹ្ង ្លិតភាព ៃិងជ្របាក់្ចំណូល។ ាចុងសជ្រកាយ របក្គំសហើញបងាា ញ
ថា ក្េិក្រដដ្លមិៃទទួលបាៃឥណទៃពីជ្រគឹេះាថ ៃហិរញ្ាវតថុមាៃឱ្កាេចូលរមួសៅក្នុង ក្េិក្មម
តាមកិ្ចចេៃា សជ្រចើៃាងក្េិក្រដដ្លទទួលបាៃឥណទៃ។  

សគរក្ស ើញថាក្ជ្រមិតវបបធម៌របេ់េមាជិ្ក្ជ្រគាួរជ្រតវូបាៃ មាៃឥទធិពលវជិ្ជមាៃសៅសលើលទធភាព
របេ់ក្េិក្រក្នុងការចូលរមួក្នុងកិ្ចចេៃា។  សៃេះមាៃៃ័យថា   ក្េិក្រដដ្លបាៃបញ្ច ប់ការេិក្ា
ថាន ក់្ឧតតមេិក្ាៃឹងយល់កាៃ់ដតចាេ់អំពីព័ត៌មាៃដដ្ល្តល់ជូ្ៃសៅសពលមាៃការដណនំាពីភាន ក់្ 
ងារ្សពា្ាយ។ 

ដូ្សចនេះ សយាងតាមរបក្គំសហើញអំពីការ្លិតដំ្ឡូងមីសៅជ្របសទេនៃ ការចូលរមួក្នុង ក្េិក្មមតាម
កិ្ចចេៃា សៅសជ្រកាមេហគមៃ៍ អាចបសងកើៃជ្របាក់្ចំណូល ដូ្សចនេះ ជ្រគួារដដ្លមាៃជី្វភាពធូរធារ
អាចៃឹងចាត់ដចងសដ្ើមបីសឆ្ព េះសៅកាៃ់ការចូលរមួសៅក្នុង ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ជ្របសេើរាង។ 

៣.៣.៣   បដៃល 
ក្រណីេិក្ាេជ្រមាប់បដៃលដដ្លបងាា ញក្នុងដ្នក្សៃេះគឺសោយ Baqutayan et al. (២០១៧) ដដ្ល
រាយការណ៍ថា ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាសៅក្នុងជ្របសទេមា៉ា សឡេីុជ្រតូវបាៃកំ្ណត់ថាាជ្របព័ៃធដដ្ល
មាៃេមតថភាពជំ្រញុ្លិតក្មមក្េិក្មម សហើយជ្រតវូបាៃ្តល់តួនាទីក្ណាត លសៅក្នុងយុទធាស្រេត
ចុងសជ្រកាយសោយរោឋ ភិបាលក្នុងការសលើក្ទឹក្ចិតតដ្ល់ការ្លិតបដៃល ៃិងដ្លសឈើ។ ក្េិក្មមតាម
កិ្ចចេៃា  ក៏្ជ្រតវូបាៃចាត់ទុក្ថាាមសធាបាយមួយក្នុងការជំ្រញុការចូលរមួរបេ់ក្េិក្រខ្នន តតូច
សៅក្នុងទី្ារ្លិត្ល្ងដដ្លមាៃតនមលខពេ់ៃមី ៃិងការដក្លមអេតង់ោរគុណភាព រមួចំដណក្
ដ្ល់ការបសងកើៃជ្របាក់្ចំណូលរបេ់ក្េិក្រខ្នន តតូច។ ការរក្ស ើញចមបងរបេ់ Baqutayan បាៃ
បងាា ញថា រោឋ ភិបាលមា៉ា សឡេីុសដ្ើរតួនាទីយា៉ាងេំខ្នៃ់ក្នុងការជំ្រញុក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា នៃ
បដៃលស្រេេ់របេ់ក្េិក្រខ្នន តតូច សោយបសងកើតក្មមវធីិ (ដូ្ចាក្មមវធីិ ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ា
សដ្ើម) ដដ្លជួ្យេជ្រមួលដ្ល់កំ្សណើ ៃសេដ្ឋកិ្ចច ៃិងសលើក្ក្មពេ់េតង់ោររេ់សៅរបេ់ក្េិក្រក្នុង
ជ្របសទេមា៉ា សឡេីុ (ការគំាជ្រទពីរោឋ ភិបាល បំសពញបដៃថមសោយវធីិាស្រេតជ្រគប់ជ្រគងជ្របក្បសោយ
ជ្របេិទធភាព ៃិងការសបតាញ ចិតតយា៉ាងមុតមំាពីជ្រគប់ភាគីទំងអេ់)។ 

ក្នុងចំសណាមក្តាត ដដ្លនំាឱ្យមា៉ា សឡេីុចាប់ស្តើម ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា េជ្រមាប់បដៃលស្រេេ់គឺភាព
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មិៃេីុេងាា ក់្នៃ្លិតក្មមក្េិក្មមដដ្លបណាត លឱ្យបរាជ័្យក្នុងការបំសពញតជ្រមូវការទី្ារដដ្ល
ទក់្ទងៃឹងគុណភាព្លិតក្មម សហោឋ រចនាេមព័ៃធទី្ារមិៃលអ េក្លភាវបូៃីយក្មមនៃ្ារ
ទំសៃើប ៃិងតនមលក្េិោឋ ៃដដ្លមិៃជ្របកួ្តជ្របដជ្ងដដ្លកំ្ណត់សោយឈមួញក្ណាត លដដ្ល ទញ
យក្ ជ្របាក់្ចំសណញពីក្េិក្រខ្នន តតូច (សគាលៃសយាបាយក្េិ្លាតិ ២០១០-២០២០)។ ាការ
ស្លើយតប រោឋ ភិបាលបាៃោក់្ឱ្យដំ្សណើ រការក្មមវធីិ ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា សដ្ើមបជួី្យដ្ល់ក្េិក្រ
ខ្នន តតូចឱ្យទទួលបាៃមក្វញិៃូវការវៃិិសយាគសលើក្េិោឋ ៃរបេ់ពួក្សគ។    ក្មមវធីិសៃេះជ្រតវូបាៃអៃុ
វតតសោយទីភាន ក់្ងារាសជ្រចើៃ   ៃិងបញ្ចូ លឪ្យសៅសជ្រកាមជ្រក្េួងក្េិក្មម    ៃិងឧេាហក្មមក្េិក្មម 
(MOA)។ 

ក្មមវធីិស្សងសទៀតជ្រតូវបាៃដណនំាសដ្ើមបជួី្យដ្ល់ក្េិក្រខ្នន តតូចៃិងមធយមក្នុងការសធាើទី្ារ្លិត 
្លរបេ់ពួក្សគ ៃិងបសងកើតជ្របាក់្ចំណូល ដក្លមអគុណភាពនៃបដៃល ៃិងដ្លសឈើ បំសពញតជ្រមូវការទី
្ារក៏្ដូ្ចាដក្លមអការស្ទរបសចចក្វទិាសៅក្នុងដខសជ្រចវាក់្្គត់្គង់ទំងមូល។ ឧទហរណ៍ ក្នុងការ
អៃុវតតក្មមវធីិរបេ់ខលួៃ អាាញ ធរទី្ារក្េិក្មមេហព័ៃធ (FAMA) សដ្ើរតួាអនក្ទិញ ៃិងទទួលខុេ
ជ្រតូវក្នុងការធានាអតថិភាពនៃទី្ារ (ដ្អក្សលើជ្របសភទដំ្ណំា ពូជ្ គុណភាព ថាន ក់្ ក៏្ដូ្ចាការសវច
ខចប់ ៃិងកាលវភិាគ្លិតក្មម)។ (Baqutayan et al, ២០១៧) ។ សជ្រៅពីការធានាដ្ល់អនក្ទិញ 
FAMA ក៏្្តល់សេវាក្មមគំាជ្រទដូ្ចា សហោឋ រចនាេមព័ៃធក្េិោឋ ៃ ព័ត៌មាៃទី្ារ អនក្ជ្របឹក្ា ការ
ជ្របឹក្ាសយាបល់ ៃិងការអភិវឌ្ឍៃ៍ទី្ារ។ 

បញ្ហា ជ្របឈមសៅក្នុង ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា សៅក្នុងជ្របសទេមា៉ា សឡេីុដដ្លបាៃគូេបញ្ហជ ក់្
សោយការេិក្ាសៃេះរមួមាៃ ទីមួយ បញ្ហា ហិរញ្ាវតថុ ៃិងការជ្រគប់ជ្រគង៖ ជ្របេិៃសបើទំៃួលខុេជ្រតូវនៃ
ការអៃុវតត ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា គឺេថិតសៅសលើរោឋ ភិបាលដតមួយគត់ សនាេះវាៃឹងមិៃមាៃៃិរៃតរ
ភាពក្នុងរយៈសពលយូរសទ សជ្រពាេះពួក្សគៃឹងជ្របឈមមុខៃឹងឧបេគគដ្នក្ហិរញ្ាវតថុ។ ាងសៃេះសៅ
សទៀត ាញឹក្ញាប់ការយិាធិបសតយយដដ្លាប់ទក់្ទងៃឹងការអៃុវតតរបេ់រោឋ ភិបាលអាចបៃថយ
យៃតការ។ ទីពីរ បញ្ហា ហាៃិភ័យនៃសជ្រគាេះមហៃតរាយ (ជ្របធាៃេ័ក្តិ) ឧបេគគដដ្លាប់ពាក់្ព័ៃធៃឹង
ជ្របធាៃេ័ក្តិសៅជ្របសទេមា៉ា សឡេីុ អាចចាត់ទុក្ថាាបញ្ហា តូចតាច។ សទេះយា៉ាងណាក៏្សោយ សៅ
តំបៃ់ខលេះ ទឹក្ជំ្ៃៃ់កំ្ពុងបំតល ញសហោឋ រចនាេមព័ៃធក្េិក្មម ដូ្ចាហាងលក់្ទំៃិញ ៃិង្លូវៃនល់ា
សដ្ើម។ ាចុងសជ្រកាយ បញ្ហា ្លូវចាប់៖ ភាគសជ្រចើៃអនក្ចូលរមួក្នុងក្មមវធីិរបេ់រោឋ ភិបាលគឺខាេះ
ចំសណេះដឹ្ងដ្នក្ចាប់។ ទំងសៃេះនំាឱ្យមាៃការយល់ជ្រចឡំក្នុងចំសណាមភាគីនានា សហើយសជ្រកាយ
មក្អាចបសងកើតបរយិាកាេដដ្លមិៃគំាជ្រទដ្ល់្លិតក្មម។ 

៣.៣.៤   អំសៅ 

ការស្រាវជ្រាវពីជ្របសទេឥណឌូ សៃេីុ (Susilowati et al. ឆ្ន ំ២០២០) សៅក្នុងឧេាហក្មមេករេ 
បាៃបងាា ញថា ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាអាច្តល់អតថជ្របសយាជ្ៃ៍ដ្ល់ក្េិក្រ ជ្រក្មុហ៊ាុៃ ៃិងសេដ្ឋ
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កិ្ចច ជ្របេិៃសបើមាៃការពឹងពាក់្គាន សៅវញិសៅមក្ ៃិងកិ្ចចេហជ្របតិបតតិការដដ្លជ្រតវូគាន  ៃិង្តល់ 
អតថជ្របសយាជ្ៃ៍សៅវញិសៅមក្។ ាពិសេេ សរាងចជ្រក្្លិតេករេសៅក្នុងការេិក្ាសៃេះបាៃអៃុ
វតតយុទធាស្រេតសដ្ើមបីេសជ្រមចបាៃៃូវសគាលសៅចំៃួៃពីរ៖ ទទួលបាៃភាពសាម េះជ្រតង់ពីក្េិក្រអំសៅ 
ៃិងបសងកើតៃិរៃតរភាពនៃការ្គត់្គង់។ ទីមួយ សរាងចជ្រក្េករេបាៃ្តល់េមាភ រៈបរកិាេ រស្សងៗ ដូ្ចា
ឥណទៃ ធាតុចូល ការដណនំា ៃិងការជ្របឹក្ា ជ្រពមទំងជំ្ៃួយដ្នក្បសចចក្វទិា ៃិងការធានាទី
្ារេជ្រមាប់្លិត្លដដ្លជ្រតូវ្លិត។ ការអៃុវតតសៃេះរមួចំដណក្ក្នុងការរក្ាបាៃៃូវៃិរៃតភាព 
ៃិងភាពសាម េះជ្រតង់របេ់ក្េិក្រអំសៅចំសពាេះជ្រក្មុហ៊ាុៃ។ ការ្តល់ការសលើក្ទឹក្ចិតត ៃិងសជ្រគឿង
បរកិាេ រដ្ល់ក្េិក្រអំសៅានដ្គូ មិៃដមៃជ្រគាៃ់ដតាការជួ្យក្េិក្រក្នុងការបំសពញតជ្រមូវការរបេ់
ពួក្សគប៉ាុសណាណ េះសទ ប៉ាុដៃតក៏្ាការចងជ្រក្ងក្េិក្រ្ងដដ្រ សដ្ើមបឱី្យក្េិក្រអំសៅមាៃ្ៃទៈលក់្េករ
ទំងអេ់របេ់ពួក្សគសៅឱ្យសរាងចជ្រក្េករ។ ទីពីរ សដ្ើមបបីសងកើតៃិរៃតរភាពនៃការ្គត់្គង់អំសៅ សរាង
ចជ្រក្បាៃខិតខំជ្របឹងដជ្របងាសជ្រចើៃ រមួទំងការ្តល់រងាា ៃ់ដ្ល់ក្េិក្រាមួយៃឹងលទធ្ លលអបំ្ុត 
ការ្តល់សេវាអាណិតអាេូរ ៃិងការជ្របឹក្ា ្តល់អាទិភាពដ្ល់ក្េិក្រសាម េះជ្រតង់ ៃិងរក្ាទំៃុក្
ចិតតរបេ់ក្េិក្រ (ibid)។ 

ក្រណីេិក្ាមួយសទៀតពីជ្របសទេសវៀតណាមសៅសលើជ្រក្ុមហ៊ាុៃេករ Lamson បងាា ញពីសមសរៀៃដ្នទ
សទៀតដដ្លទទួលបាៃសៅក្នុងឧេាហក្មមេករ។ តាមរយៈគំរអូាជី្វក្មមរបេ់ខលួៃ សោយដ្អក្សលើ
ការរមួបញ្ចូ លក្នុងដំ្សណើ រការ្លិតអំសៅរបេ់អងគការក្េិក្រ ៃិងជ្របព័ៃធកិ្ចចេៃា្លិតក្មមរវាង
អនក្ដក្នចន ៃិងអនក្ោំអំសៅ ជ្រក្មុហ៊ាុៃ (i) មាៃជ្របភពវតថុធាតុសដ្ើមដដ្លមាៃសេថរភាព (ii) អាចជ្រតតួ
ពិៃិតយ ងាយស្រេួលក្នុងការជ្រគប់ជ្រគង ៃិងតាមោៃ្លិតក្មមបាៃយា៉ាងងាយស្រេួល ៃិង (iii) កាត់
បៃថយនៃលសដ្ើមជ្របតិបតតិការ។ ាងសៃេះសៅសទៀត ជ្រគាួរក្េិក្រមាៃសដ្ើមទុៃេជ្រមាប់្លិត មាៃ
អំណាចចរចាកាៃ់ដតសជ្រចើៃ  (តាមរយៈេហគមៃ៍)  ៃិងមាៃលទធភាពសជ្របើជ្របាេ់បសចចក្វទិា្លិត 
ក្មម។ 

៣.៣.៥   សៅេ៊ាូ 

ឧទហរណ៍មួយពីការពិៃិតយឯក្ារវទិាាស្រេតអំពីរសបៀបដដ្លក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា មិៃអាច
បដៃថមតនមលដ្ល់ក្េិក្រខ្នន តតូច សៅក្នុងឧេាហក្មមសៅេ៊ាូក្នុងជ្របសទេឡាវ។ សៅក្នុងឯក្ារ
ពិភាក្ាមួយពី SUMERNET (២០០៩) បញ្ហា ជ្របឈមមួយក្នុងវេ័ិយសៅេ៊ាូឡាវ ជ្រតវូបាៃរក្
ស ើញថាមាៃការធានា្លជ្របសយាជ្ៃ៍ាក់្ដេតង ៃិងការទទួលបាៃដី្ធលីរបេ់អនក្ភូមិ។ សទេះបីា
អាីដដ្លសគសៅថា ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា  "២+៣"  ដដ្លបាៃពណ៌នាសៅក្នុងជំ្ពូក្សៃេះ  ជ្រតវូបាៃ
្សពា្ាយថាាសេណារយី៉ាូឈនេះៗក៏្សោយវាជ្របឈមមុខៃឹងឧបេគគាសជ្រចើៃសៅក្នុងការអៃុវតត។ 
ាងសៃេះសៅសទៀត សជ្រគាងការណ៍ដដ្លបាៃេសងកតស ើញថា វាពិបាក្ក្នុងការេជ្រមួលដ្ល់ការស្ទរ
បសចចក្សទេពីអនក្វៃិិសយាគសៅកាៃ់អនក្ភូមិ។ ាចុងសជ្រកាយ ការស្រាវជ្រាវស្សងសទៀតបងាា ញពី
រសបៀបដដ្ល ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា អាចនំាសៅរក្ការបាត់បង់ដី្ធលីបំណុល (Helvetas, ២០១៦) ។ 
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ក្នុងទេសវតសចុងសជ្រកាយសៃេះ េបប. ឡាវបាៃជួ្បជ្របទេះៃឹងការពជ្រងីក្ការោំដុ្េះសៅេ៊ាូយា៉ាងឆ្ប់
រហ័េ ប៉ាុដៃាមិៃអាចជ្រគប់ជ្រគងបាៃ ក្នុងជ្រទង់ជ្រទយធំ។ តំបៃ់ភាគខ្នងសជ្ើងនៃជ្របសទេក៏្ស ើញមាៃ
ការហូរចូលយា៉ាងឆ្ប់រហ័េរបេ់ជ្រក្ុមហ៊ាុៃសៅេ៊ាូចិៃ  ដដ្លភាគសជ្រចើៃចូលសៅក្នុងកិ្ចចជ្រពមសជ្រពៀង 
ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ាមួយក្េិក្រក្នុងស្រេុក្ (SUMERNET, ២០០៩)។ គំរ ូ “២+៣” គឺាវធីិ
ាស្រេតសធាើក្េិក្មមសៅេ៊ាូដដ្លជ្រតវូបាៃ្សពា្ាយខ្នល ំងបំ្ុតក្នុងជ្របសទេឡាវ ដដ្លវៃិិសយាគិៃ 
្គត់្គង់សដ្ើមទុៃ បសចចក្វទិា ៃិងទី្ារដដ្លមាៃេុវតថិភាព ខណៈដដ្លក្េិក្រ្តល់ដី្ ៃិងក្មាល ំង
ពលក្មម។ សទេះាយា៉ាងណាក៏្សោយ ខណៈសពលដដ្ល "២+៣" ជ្រតូវបាៃ្សពា្ ាយា្លូវការ 
ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាហាក់្បីដូ្ចាមាៃជ្រទង់ជ្រទយ ៃិងទជ្រមង់ខុេៗគាន សៅក្នុងការអៃុវតត។ សៅ
ក្នុង "២+៣" ជ្រក្មុហ៊ាុៃវៃិិសយាគបាៃចុេះកិ្ចចេៃាសោយតទ ល់ាមួយក្េិក្រមាន ក់្ៗ ឬាមួយ
េមាគមក្េិក្រ ដដ្លតជ្រមូវឱ្យោំសៅេ៊ាូសជ្រកាមការជ្រតតួពិៃិតយរបេ់អនក្ជំ្នាញដដ្ល្តល់សោយ
ជ្រក្មុហ៊ាុៃ។ សៅសពលដដ្លសដ្ើមសឈើចាប់ស្តើម្លិតជ័្រ ទិៃន្លគួរដតជ្រតូវបាៃដចក្រដំលក្ក្នុងេមា
មាជ្រតាទូសៅ ៧០% េជ្រមាប់ក្េិក្រ ៃិង ៣០% េជ្រមាប់ជ្រក្ុមហ៊ាុៃ។ សៅក្នុងការអៃុវតតាក់្ដេតង 
ក្នុងកិ្ចចជ្រពមសជ្រពៀងបចចុបបៃន ក្េិក្រភាគសជ្រចើៃទទួលបាៃតិចាង ៧០% នៃជ្របាក់្ចំសណញ។ 

សយាងតាមការេិក្ា ក្េិក្រជ្រតូវបាៃសលើក្ទឹក្ចិតតសោយ សហតុ្លាសជ្រចើៃសដ្ើមបចូីលរមួក្នុង
សជ្រគាងការណ៍ ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា (ឧទហរណ៍ ពួក្សគចង់ោំសៅេ៊ាូ ប៉ាុដៃតខាេះៃវកិា ៃិងចំសណេះ
ដឹ្ងបសចចក្សទេ)។ សទេះយា៉ាងណាក៏្សោយ ក្នុងក្រណីធងៃ់ធងរ ក្េិក្រជ្របឈមៃឹងជ្សជ្រមើេដ៏្លំបាក្
ក្នុងការចូលរមួក្នុង ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ឬជ្របៃុយៃឹងការបាត់បង់ដី្របេ់ពួក្សគសៅេមបទៃ។ 
ការសជ្របើជ្របាេ់ការគំរាមកំ្ដហងពីេមបទៃដី្សដ្ើមបីេជ្រមួលដ្ល់ ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ជ្រតូវបាៃ
សគេសងកតស ើញសៅក្នុងសខតតហលួងណំាថាក៏្ដូ្ចាតំបៃ់សខតតឧតាម។ 

ក្េិក្របាៃបងាា ញការជ្រពយួបារមភអំពី ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ដូ្ចខ្នងសជ្រកាម៖ 
• ពួក្សគមិៃជ្របាក្ដ្ថាសតើសៅេ៊ាូៃឹងជ្រតូវបាៃបញ្ចូ លសៅក្នុងជ្របព័ៃធជី្វភាពរបេ់ពួក្សគដដ្ល
សោយមាៃស្រាប់រសបៀបណាសទ។ 

• ជ្របេិៃសបើការខាេះខ្នតក្មាល ំងពលក្មមសក្ើៃសឡើង  ពួក្សគជ្របដហលាជ្រតូវកាត់បៃថយភាគហ៊ាុៃ
នៃជ្របាក់្ចំណូលរបេ់ពួក្សគាៃនូរៃឹងការគំាជ្រទរបេ់ជ្រក្ុមហ៊ាុៃសៅសលើការជ្រគប់ជ្រគងោំដុ្េះ។ 

• ពួក្សគជ្រពួយបារមភពីេភាពមិៃជ្របាក្ដ្ជ្របាដដ្លបងកសឡើងសោយការវៃិិសយាគរយៈ
សពលដវង (្លិតក្មម vis-a-vis ការលក់្ តនមល) 

• សៅតំបៃ់ភនំោច់ស្រេយាល ាក្ដៃលងដដ្លក្េិក្រៃមីក្នុងការោំដំ្ណំាពាណិជ្ជក្មម ពួក្សគអាច
មាៃការជ្រពួយបារមភពីេុវតថិភាពសេបៀងអាហារ ៃិងជ្របភពចំណូលជំ្ៃួេក្នុងអំឡុងមុៃសពល
ការោំដុ្េះ។ សៅហលួងណាមថា ការសលចសចញសៃេះាសហតុ្លមួយដដ្លសជ្រគាងការណ៍
ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាាសជ្រចើៃជ្រតវូបាៃរោំយពី “២+៣” សៅ “១+៤” ក្េិក្រចូលចិតតក្នុង
ការទទួលបាៃជ្របាក់្ក្នជ្រមភាល មៗនៃធាតុចូលក្មាល ំងពលក្មមរបេ់ពួក្សគ (Shi, ២០០៨)។ 
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• ទំងអនក្វៃិិសយាគ ៃិងអនក្្តល់សេវាក្មម បដៃថមដ្នក្បសចចក្សទេរបេ់រោឋ ភិបាលឡាវ ាធមម
តាមិៃជ្រគប់ជ្រគាៃ់សទ (SUMERNET, ២០០៩)។ 

វៃិិសយាគិៃក៏្បាៃេដមតងការជ្រពួយបារមភរបេ់ពួក្សគដូ្ចា៖ 
• សពលខលេះក្េិក្រមិៃសអើសពើៃឹងកិ្ចចេៃាដដ្លបាៃចុេះហតថសលខ្ន 
• ពិបាក្ក្នុងការជ្រគប់ជ្រគងគុណភាពការងាររបេ់អនក្ភូមិ 
• ក្ងាេះក្មាល ំងពលក្មម ាពិសេេបនាទ ប់ពីការចាប់ស្តើម។ 

SUMERNET   (២០០៩)  បាៃេៃនិោឋ ៃថាគំរេូមបទៃដដ្លអៃុសជ្រគាេះដ្ល់ការអភិវឌ្ឍសៅេ៊ាូសៅ
ភាគខ្នងតបូងជ្របសទេឡាវគួរដតជ្រតូវបាៃពិចារណាសឡើងវញិ។ ចមាក រឯក្វបបក្មមទំងសៃេះមិៃជ្រតឹម
ដតគំរាមកំ្ដហងដ្ល់បរាិថ ៃប៉ាុសណាណ េះសទ ដៃមទំងសធាើឲ្យអនក្ភូមិបាត់បង់ក្មមេិទធិ ៃិងការចូលសៅ
សជ្របើជ្របាេ់ធៃធាៃដី្ក្េិក្មម ៃិងនជ្រពសឈើ្ងដដ្រ។ គំរ ូក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ដូ្ចដដ្លបាៃអៃុ
វតតក្នុងជ្របសទេឡាវក៏្គួរជ្រតវូបាៃដក្េជ្រមួល្ងដដ្រ សដ្ើមបីធានាបាៃៃូវការដចក្រដំលក្ហាៃិភ័យ 
ៃិងអតថជ្របសយាជ្ៃ៍សេមើគាន រវាងក្េិក្រ ៃិងជ្រក្មុហ៊ាុៃ។ ជ្សជ្រមើេមួយសទៀតអាចា “ការោក់្ឱ្យសជ្របើ
ជ្របាេ់ជ្របព័ៃធពៃធដី្ធលី ដដ្លពៃធដី្ធលីក្នុងមួយហិក្តាសក្ើៃសឡើង ស្រេបគាន ៃឹងកំ្សណើ ៃ ក្មមេិទធិដី្ធលី្ង
ដដ្រ។ ដូ្សចនេះ ក្ាលដី្ធំៗៃឹងទក់្ទញពៃធកាៃ់ដតសជ្រចើៃ ដដ្ល្តល់ការសលើក្ទឹក្ចិតតក្នុងការសលើក្
ក្មពេ់ការសធាើក្េិក្មមរបេ់ក្េិក្រខ្នន តតូចសលើដី្េមបទៃធំ” (ibid)។ 

េរបុសេចក្តី ការស្រាវជ្រាវបងាា ញថា គំរ ូ ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ដូ្ចដដ្លបាៃអៃុវតតនាសពល
បចចុបបៃនក្នុងជ្របសទេឡាវ គួរដតជ្រតូវបាៃសធាើឱ្យជ្របសេើរសឡើង សដ្ើមបីធានាបាៃៃូវការដចក្រដំលក្ហាៃិ
ភ័យ ៃិង អតថជ្របសយាជ្ៃ៍ សេមើគាន រវាងក្េិក្រ ៃិងជ្រក្មុហ៊ាុៃ។ អៃុាេៃ៍រមួមាៃការធានាថាតនមល
ជ័្រដដ្លអាចទទួលយក្បាៃជ្រតូវបាៃកំ្ណត់ក្នុងកិ្ចចេៃា។ ៃិងការអៃុវតតយា៉ាងតឹងរងឹាងសៃេះ
សៅសទៀតៃូវគំរ ូ "២+៣" េជ្រមាប់ការដចក្រដំលក្អតថជ្របសយាជ្ៃ៍។ សជ្រគាងការណ៍ ក្េិក្មមតាមកិ្ចច
េៃា របេ់ជ្រក្មុហ៊ាុៃអាច្តល់ៃូវដំ្សណាេះស្រាយមួយ សោយធានាៃូវលទធភាពទទួលបាៃដី្ ៃិង
ការចិញ្ច ឹមជី្វតិរបេ់ក្េិក្រសៅខណៈសពលដដ្ល្តល់ឱ្យជ្រក្ុមហ៊ាុៃៃូវការជ្រគប់ជ្រគងក្ជ្រមិតខពេ់ សលើ
ដ្នក្មួយនៃចមាក ររបេ់ពួក្សគ (SUMERNET ឆ្ន ំ២០០៩) ។ 

៣.៤ អាជី្វក្មមជ្របក្បសោយបរយិាបរយិាប័ៃនស្សងសទៀតសៅក្នុងតំបៃ់ 
គំរអូាជី្វក្មមជ្របក្បសោយបរយិាប័ៃន (IB) គឺាជ្របសភទនៃគំរអូាជី្វក្មមដដ្លដេាងរក្ការបសងកើតតនមល
េជ្រមាប់េហគមៃ៍ដដ្លមាៃជ្របាក់្ចំណូលទប សោយបញ្ចូ លវាសៅក្នុងដខសជ្រចវាក់្តនមលរបេ់ជ្រក្មុ
ហ៊ាុៃមួយសៅសលើដ្នក្ដដ្លាតជ្រមវូការាអតិៃិជ្ៃ ៃិងអនក្សជ្របើជ្របាេ់ ៃិង ឬដ្នក្្គត់្គង់ក្នុងនាម
ាអនក្្លិត េហជ្រគិៃ ឬៃិសយាជិ្តតាមរសបៀបៃិរៃតរភាព (UNDP ឆ្ន ំ២០០៨)។ ខណៈសពល
ដដ្ល ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា គឺាការសរៀបចំាថ ប័ៃេជ្រមាប់្លិតក្មមក្េិក្មមសោយដ្អក្សលើកិ្ចច
ជ្រពមសជ្រពៀងាមុៃរវាងជ្រក្មុហ៊ាុៃ/វៃិិសយាគិៃក្េិពាណិជ្ជក្មម (អនក្ទិញ) ៃិងក្េិក្រខ្នន តតូច (មាច េ់
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ដី្) េជ្រមាប់ការ្គត់្គង់ ៃិងការទិញទំៃិញក្េិក្មមាក់្ោក់្មួយសៅក្នុងសពលាក់្ោក់្េជ្រមាប់
បរមិាណ គុណភាព ៃិងតនមល (Eaton ៃិង Shepherd ឆ្ន ំ២០០១) (ActionAid ឆ្ន ំ២០១៥) (CPS ឆ្ន ំ
២០២០)។ 

IBs ្តល់ទំៃិញ សេវាក្មម ៃិងជី្វភាពរេ់សៅ សោយដ្អក្សលើមូលោឋ ៃដដ្លអាចេសជ្រមចបាៃសៅ
ក្នុងវេ័ិយពាណិជ្ជក្មម េជ្រមាប់ជ្របាជ្ៃដដ្លសៅបាតពីរា៉ា មីតសេដ្ឋកិ្ចច (BoP) 6  សៅខណៈសពល
ដដ្លជ្រក្ុមហ៊ាុៃវេ័ិយឯក្ជ្ៃភាគសជ្រចើៃ  សធាើការាមួយអនក្ដដ្លមាៃជ្របាក់្ចំណូលទបាមួយៃឹង
ឱ្កាេជ្របាក់្ចំណូលកាៃ់ដតជ្របសេើរសឡើង ឬាមួយៃឹងទំៃិញ ៃិងសេវាក្មមដដ្លពាក់្ព័ៃធសដ្ើមប ី   
ជំ្ៃេះភាពជ្រកី្ជ្រក្ ៃិងការតត់សចញ សៅថា៖ គំរ ូ IB (Nations, Association of Southeast ឆ្ន ំ
២០១៧)។ ស្រេសដ្ៀងគាន សៃេះដដ្រ សយាងតាមធនាគារពិភពសោក្ IBs ្តល់ឱ្កាេក្នុងការចិញ្ច ឹម
ជី្វតិ ៃិងគមាល តជិ្តក្នុងការចូលសជ្របើជ្របាេ់ របេ់ជ្របាជ្ៃដដ្លរេ់សៅបាតពីរា៉ា មីតសេដ្ឋកិ្ចចក្នុង
ការជ្រទជ្រទង់ដ្នក្ពាណិជ្ជក្មម ៃិងហិរញ្ាវតថុសោយខលួៃឯង សោយសតត តសលើជ្ៃជ្រកី្ជ្រក្ ៃិងជ្ៃខាេះខ្នត
សៅក្នុងដខសជ្រចវាក់្តនមលរបេ់ពួក្សគទំងមូល ក្នុងនាមាអនក្្គត់្គង់ ៃិសយាជិ្ត អនក្ដចក្ចាយ អនក្
លក់្រាយ ឬអតិៃិជ្ៃ។ IBs មាៃតួនាទីដ៏្េំខ្នៃ់ក្នុងការកាត់បៃថយភាពជ្រកី្ជ្រក្ ៃិងបសងកើៃវបុិលភាព
រមួគាន ។ គំរ ូIB មួយចំៃួៃ ដដ្មាៃភាពខុេគាន ពីាថ ប័ៃមួយសៅាថ ប័ៃមួយសទៀត។ ខ្នងសជ្រកាមសៃេះ
ាឧទហរណ៍នៃគំរ ូIB ៃិងសមសរៀៃពី UNs ESCAP, Grow Asia, IBAN, GIZ ៃិងធនាគារពិភព
សោក្។ 

៣.៤.១   អាជី្វក្មមជ្របក្បសោយបរយិាប័ៃន ពី UNs ESCAP 
សយាងតាម UNs ESCAP 7  ឧតមតៃុវតតៃ៍ដដ្លគំាជ្រទអាជី្វក្មមជ្របក្បសោយបរយិាប័ៃន កំ្ពុងសលច
សឡើងសៅទូទំងពិភពសោក្។ សៅអាេីុអាសគនយ៍ រោឋ ភិបាលកំ្ពុងសលើក្ក្មពេ់ជ្រក្មុហ៊ាុៃ IB តាមរយៈ
ការសធាើេក្មមភាពសៅក្នុងវេ័ិយេំខ្នៃ់ៗចំៃួៃជ្របំាបី៖ 

១. ការយល់ដឹ្ង៖ ជំ្រញុការដចក្រដំលក្ព័ត៌មាៃ ៃិងការសលើក្ក្មពេ់ការយល់ដឹ្ងតាមរយៈ
ជ្រពឹតតិការណ៍ េិកាេ ាោ ការសបាេះពុមព្ាយ េមាភ រៈ្សពា្ ាយ សគហទំព័រ ពាៃរងាា ៃ់ពី 
IB ាសដ្ើម។ 

២. ការេជ្រមបេជ្រមួល៖ បសងកើតចំណុចជ្របេពាពិសេេៗរបេ់IB សៅក្នុងចំសណាមទីភាន ក់្ងាររោឋ
ភិបាល ៃិងេមាគមវេ័ិយឯក្ជ្ៃ ៃិងបសងកើតគណៈក្មាម ធិការដឹ្ក្នំាេេក្មមភាពដដ្ល
មាៃលក្េណៈស្រេបគាន ។ 

 
6  កយបាតពរី៉ា មតីនសែឋកេិច (BoP) សំនៅនលើអ្នកដែលខ្វះខាតការេេួលបានេនំិញ នសវាកមម ឬឱកាសកនុងការេញិ្ច ឹមជីវតិនៅកប្មតិមលូោឋ ន 
ដែលតាមធមមតា មានប្បាកេ់ណូំេតិេជាង ៨,៤៤ ែុល្លល រអានមរកិកនុងមយួថៃៃ នៅកនុងភាពនសមើគ្នន ថនអ្ណំេកនុងការេញិ (PPP) (េំណុេចារន់ផតើម
ដែលប្តូវបាននប្រើប្បាស់នៅកនុងមូលោឋ នេិនននយ័ថនការនប្រើប្បាស់ជាសកលររស់ធនាគ្នរពភិពនល្លក)។ 
7 គណៈកមមការនសែឋកេិច និងសងគមកេិចសប្មារអ់ាសីុ និងបា៉ា សីុហ្វកិ (ESCAP) នែើរតជួាមជឈមណឌ លកនុងតរំនរ់រស់អ្ងគការសហ្ប្រជាជាត ិកនុងការ
នលើកកមពស់កេិចសហ្ប្រតិរតតិការនៅកនុងេំនណមប្រនេសនានា នែើមបសីនប្មេបានការអ្ភវិឌ្ឍប្រករនោយររយិារន័ន នងិេីរភាព។ 
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៣.  ការទទួលាគ ល់គុណភាពអប់រ៖ំ បសងកើតជ្របព័ៃធចុេះបញ្ជ ី ឬជ្របព័ៃធទទួលាគ ល់ សដ្ើមបីបសងកើៃ
ការចូលរមួរបេ់ជ្រក្មុហ៊ាុៃ ៃិងពិៃិតយតាមោៃ្លប៉ាេះពាល់ដ្ល់េងគម ពីេំណាក់្វេ័ិយ
ឯក្ជ្ៃសៅក្នុងជ្របសទេ។ 

៤. លទធក្មម៖ បញ្ចូ លសគាលសៅដដ្លគំាជ្រទជ្ៃជ្រកី្ជ្រក្សៅក្នុងកិ្ចចេៃារបេ់រោឋ ភិបាល ៃិង្ត
ល់អាទិភាពដ្ល់លទធក្មមពីជ្រក្ុមហ៊ាុៃ IB ាពិសេេជ្រក្ុមហ៊ាុៃដដ្លមាៃការទទួលាគ ល់។ 

៥. ការសលើក្ទឹក្ចិតត៖ រមួគាន ាមួយវេ័ិយឯក្ជ្ៃ សរៀបចំជ្របព័ៃធសលើក្ទឹក្ចិតតដ៏្េមស្រេប រមួ
ទំងការសលើក្ទឹក្ចិតតដ្នក្ពៃធ្ ងដដ្រ សដ្ើមបីជំ្រញុការអៃុម័ត ៃិងកំ្សណើ ៃគំរ ូIB។ 

៦. ហិរញ្ាវតថុ៖ អភិវឌ្ឍ្លិត្លហិរញ្ាវតថុេជ្រមាប់តជ្រមវូការរបេ់ IBs ដូ្ចាការដ្ក្ហាៃិ
ភ័យពីវៃិិសយាគិៃ ៃិងការជំ្រញុទំនាក់្ទំៃងក្នុងការវៃិិសយាគដដ្លេមស្រេប ដូ្ចា ការ
េជ្រមបេជ្រមួលការវៃិិសយាគដដ្លមាៃ្លប៉ាេះពាល់ ាសដ្ើម 

៧. ជំ្ៃួយបសចចក្សទេ៖ បសងកើតបរកិាេ រេជ្រមួលពិសេេៗ ដដ្លសតត តសលើការគំាជ្រទ IBs តាម        
រយៈការ្តល់ៃូវការបងាា ត់បសជ្រងៀៃដ្នក្អាជី្វក្មម គំាជ្រទការអភិវឌ្ឍអាជី្វក្មម ៃិងជំ្រញុការ
តល េ់បតូរៃវាៃុវតត ជ្រពមទំង គំាជ្រទដ្ល់ភាគីនានាសៅក្នុងការពជ្រងឹងាថ ៃជ្របព័ៃធទំងមូល
េជ្រមាប់ IBs ្ងដដ្រ។ 

៨. ការជ្រតតួពិៃិតយ ៃិងរបាយការណ៍៖ បសងកើតជ្របព័ៃធជ្រតតួពិៃិតយដ៏្រងឹមំា ៃិងរាយការណ៍ាជ្របព័ៃធ
អំពីការរមួចំដណក្របេ់ IBs ចំសពាេះ SDGs។ 

៣.៤.២   អាជី្វក្មមជ្របក្បសោយបរយិាប័ៃន ពី Grow Asia ៃិង IBAN 
ការវៃិិសយាគរយៈសពលដវងក្នុងវេ័ិយក្េិក្មម តជ្រមូវឱ្យមាៃការយក្ចិតតទុក្ោក់្ខពេ់ជ្របក្បសោយ
ៃិរៃតរភាព ាមួយៃឹងការេជ្រមបេជ្រមួលយា៉ាងជិ្តេនិទធពីភាគីពាក់្ព័ៃធាសជ្រចើៃដដ្លជ្រតវូការសដ្ើមបី
បសងកើតអាជី្វក្មមជ្របក្បសោយបរយិាប័ៃនល។  IBs  ដដ្លទទួលបាៃសាគជ័្យតជ្រមូបឱ្យមាៃេក្មម 
 ភាពេជ្រមបេជ្រមួលពីពហុនដ្គូ  ដដ្លសដ្ើរតួចាេ់ោេ់សៅក្នុងេក្មមភាពគសជ្រមាង (្លិតភាព 
វញិ្ហា បៃបជ្រត ហិរញ្ាវតថុ ការជ្របមូល្តុំ។ល។)។ សៅក្នុងឯក្ារចំសណេះដឹ្ងរបេ់ Grow Asia ៃិង 
IBAN បាៃសតត តសលើ  "វធីិាស្រេតដដ្លក្េិក្រខ្នន តតូចសៅអាេីុអាចាអនក្្គត់្គង់ក្នុងជ្រចវាក់្តនមល
ក្េិក្មមាតិ ៃិងអៃតរាតិ" ៃិងេសងកតសលើទេសៃៈរបេ់វេ័ិយឯក្ជ្ៃ "សតើអាជី្វក្មមក្រអាចសធាើ
ការាមួយេហគមៃ៍ដដ្លមាៃចំណូលទបយា៉ាងដូ្ចសមតចក្នុងការសងកើតគំរ ូIB? តជ្រមូវការសៃេះសក្ើត
សឡើងក្នុងបីក្ជ្រមិត ទីមួយគឺ ្លិតភាព ៃិងជ្របាក់្ចំសណញក្នុងក្េិោឋ ៃ ការវាយតនមលទី្ារ ៃិង
ការអភិវឌ្ឍៃ៍តាមដខសជ្រចវាក់្តនមល ៃិងការសបើក្លក្េខណឌ ទី្ារ (នដ្គូ ២០១៩)។ សៃេះមាៃារៈ
េំខ្នៃ់ចំសពាេះអនក្ដដ្លមាៃបំណងសោេះស្រាយបញ្ហា  ឬគំាជ្រទគំរ ូ IB ក្នុងវេ័ិយក្េិក្មម ដដ្លគួរ
ដតជ្រតូវបាៃពិចារណាសលើក្ជ្រមិតនៃការចូលរមួទំងបីសៃេះ។ សទេះបីាយា៉ាងសៃេះក្តី អាជី្វក្មមដដ្ល
មាៃមូលោឋ ៃសលើវេ័ិយក្េិក្មមភាគសជ្រចើៃ មិៃមាៃភាពងាយស្រេួលសនាេះសទក្នុងការសធាើការាមួយ
ក្េិក្រខ្នន ត់តូចសោយារបញ្ហា មួយចំៃួៃរមួមាៃ នៃលដឹ្ក្ជ្ញ្ជូ ៃខពេ់ ាថ ៃភាពរេ់សៅរបេ់ជ្របា
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ពលរដ្ឋជ្រកី្ជ្រក្ ភាពមិៃ្លូវការ ៃិងការលំបាក្ក្នុងការតល េ់បតូរ ហាៃិភ័យខពេ់។ ល។ បទពិសាធៃ៍
របេ់ Grow Asia អាជី្វក្មមដដ្លចង់សធាើការាមួយេហគមៃ៍ដដ្លមាៃជ្របាក់្ចំណូលទបសដ្ើមបី
បសងកើតអាជី្វក្មម IB ចំាបាច់ជ្រតូវាគ ល់ដ្នក្ទំងបួៃសៃេះ។ 

១- សធាើឲ្យភាគីពាក់្ព័ៃធមាៃភាពស្រេបគាន ៖ មុៃសពលចាប់ស្តើមសធាើឲ្យភាគីពាក់្ព័ៃធមាៃភាព
ស្រេបគាន  ជ្រតូវដតបញ្ហជ ក់្អំពីសគាលបំណង ៃិងវាក្យេពទរវាងអាជី្វក្មម ៃិងអនក្ពាក់្ព័ៃធ 
ការដចក្រដំលក្វតថុបំណង ៃិងការសលើក្ទឹក្ចិតតសៅក្នុងជ្រក្ុម កំ្ណត់ឱ្កាេ ៃិងបញ្ហា
ជ្របឈមទំងអេ់ក្នុងការសរៀបសរៀងគំរអូាជី្វក្មមដដ្លអាចសាគជ័្យ ៃិងជ្រតូវជ្របាក្ដ្ថា
ទិៃនៃ័យេំខ្នៃ់ៗទំងអេ់ដ្អក្សលើព័ត៌មាៃ រសបៀបវារៈាអាទិភាព រមួាមួយយុទធ
ាស្រេតេមស្រេប ៃិងបញ្ហជ ក់្អំពីតួនាទី ៃិងទំៃួលខុេជ្រតវូ។ល។ 

២- សរៀបសរៀងគំរ៖ូ ក្នុងដំ្សណើ រការសរៀបសរៀងគំរអូាជី្វក្មម ចំាបាច់ជ្រតវូកំ្ណត់ៃូវឱ្កាេដដ្ល
មាៃតនមលខពេ់បំ្ុត ៃិងសោេះស្រាយបញ្ហា ជ្របឈមេំខ្នៃ់ៗ។ ជំ្ហាៃបនាទ ប់គឺបសងកើត
គំរ ូ ៃិងការបសងកើតទី្ារដដ្លអាច្តល់អតថជ្របសយាជ្ៃ៍ដ្ល់ភាគីទំងអេ់ ៃិងក្េិក្រ
ខ្នន តតូច សោេះស្រាយសគាលៃសយាបាយ ៃិងដដ្ៃកំ្ណត់បទបបញ្ាតតិ សហើយពិចារណា
សលើធាតុ្សំទំងអេ់នៃការរមួបញ្ចូ ល។ 

៣- ក្ាងេំណំុសរឿងអាជី្វក្មម៖ េជ្រមាប់ការក្ាងេំណំុសរឿងអាជី្វក្មម ការជ្របជំុ្ ៃិង
ការេជ្រមបេជ្រមួលគឺទមទរការយក្ចិតតទុក្ោក់្ ៃិងការសតត តអារមមណ៍យា៉ាងសពញ
សលញ។ ភាពចំាបាច់នៃការេជ្រមបេជ្រមួល ទមទរឲ្យនដ្គូសៅមាេ ងេជ្រមាប់ធៃធាៃ
ហិរញ្ាវតថុេជ្រមាប់តួនាទី។ គំរហិូរញ្ាវតថុអាជី្វក្មមជ្របក្បសោយបរយិាប័ៃន គឺចំាបាច់្ង
ដដ្រ សៅក្នុងការក្ាងក្រណីអាជី្វក្មមដដ្លវទិាាថ ៃហិរញ្ាវតថុជ្រតូវដតទទួលការអប់រ ំ
សហើយជ្របាក់្ក្មចីជ្រតូវដតមាៃរចនាេមព័ៃធសមកាៃិច ៃិងសេដ្ឋកិ្ចចនៃដំ្ណំា។ សលើេពី
សៃេះសទៀត ជ្រគឹេះាថ ៃហិរញ្ាវតថុគួរដត្តល់ជំ្នាញាមូលោឋ ៃដ្ល់ជ្រក្មុក្េិក្រ។ 

៤- អៃុវតត វាេ់ដវង ៃិងៃលឹងដៃលង៖ ដ្នក្ចុងសជ្រកាយក្នុងដំ្សណើ រការសធាើការាមួយ េហគម
ៃ៍ដដ្លមាៃចំណូលទប ការអៃុវតតគសជ្រមាងធានាថាមាៃទី្ារជ្របក្បសោយបរយិាប័
ៃន ៃិងលុបបំបាត់ហាៃិភ័យដដ្លនំាឱ្យក្េិក្រខ្នន តតូចេថិតសៅក្នុងទីតំាងដដ្លងាយ
រងសជ្រគាេះ ការវាេ់ដវង ៃិងវាយតនមលគសជ្រមាង។ 

៣.៤.៣   អាជី្វក្មមជ្របក្បសោយបរយិាប័ៃន ពី GIZ 
សយាងតាម GIZ ក្មមវធីិអភិវឌ្ឍៃ៍វេ័ិយឯក្ជ្ៃអាចសតត តសលើការជំ្រញុការចាប់ស្តើមអាជី្វក្មមក្នុង
ស្រេុក្ដដ្លអៃុវតតគំរ ូIB ការចាប់ស្តើម' សោយសលើក្ទឹក្ចិតតជ្រក្មុហ៊ាុៃដដ្លមាៃស្រាប់ឱ្យទទួលយក្
គំរ ូIB អៃុម័ត' ឬគំាជ្រទដ្ល់ការពជ្រងីក្គំរ ូIB ដដ្លមាៃស្រាប់ សដ្ើមបីេសជ្រមចបាៃៃូវការ្សពា្ ាយ 
ៃិងការអភិវឌ្ឍៃ៍កាៃ់ដតសជ្រចើៃ ដដ្លមាៃ្លជ្េះសលើ 'ការៃលឹងដៃលង' (Ulrike et al., ២០១៣) ។ គំរូ
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សៃេះជ្រតូវបាៃេសងេបដូ្ចខ្នងសជ្រកាម៖ 

១- ចាប់ស្តើម៖ ការជំ្រញុការចាប់ស្តើមអាជី្វក្មមក្នុងស្រេុក្ដដ្លបៃតតាមគំរ ូ IB ដដ្លចូល
សៅក្នុងទី្ារក្នុងស្រេុក្ៃមី សោយសជ្ៀេវាងការាប់អនាទ ក់្នៃេហជ្រគាេ ខញុំ្ងដដ្រ' 
ស្សងសទៀតដដ្លមាៃជ្របាក់្ចំណូលទប។ 

២- អៃុម័ត៖ ការសលើក្ទឹក្ចិតតឱ្យជ្រក្ុមហ៊ាុៃក្នុងស្រេុក្ទទួលយក្គំរ ូ IB សោយរមួបញ្ចូ ល
អនក្្លិត អនក្្គត់្គង់ អនក្ដចក្ចាយ ៃិងក្មមក្រជ្រកី្ជ្រក្ ៃិងខ្នន តតូចសៅក្នុងដខសជ្រចវាក់្
តនមលរបេ់ពួក្សគ សោយសហតុសៃេះរមួចំដណក្ដ្ល់ការបសងកើតការងារ ៃិងជ្របាក់្ចំណូល 
ឬសោយការរចនា្លិត្ល ៃិងសេវាក្មមៃមីេជ្រមាប់អតិៃិជ្ៃជ្រកី្ជ្រក្។ 

៣- ៃលឹងដៃលង៖ បសងកើៃគំរ ូIB ដដ្លមាៃស្រាប់ សដ្ើមបីេសជ្រមចបាៃៃូវការ្សពា្ាយកាៃ់ដត
ទូលំទូោយ ៃិង្លជ្េះនៃការអភិវឌ្ឍកាៃ់ដតខ្នល ំង ៃិងសដ្ើមបជំី្រញុកំ្សណើ ៃជ្រក្មុហ៊ាុៃ
ទំងសៃេះ ដដ្លតាមរយៈកំ្សណើ ៃជ្រក្មុហ៊ាុៃទំងសៃេះ បសងកើតការងារ ៃិងមាៃ្លជ្េះ
ដ្ល់ជ្របាក់្ចំណូល។ 

៣.៤.៤   ការពសៃលឿៃអាជី្វក្មមជ្របក្បសោយបរយិាប័ៃន ពីធនាគារពិភពសោក្ 
វធីិាស្រេត IB Model ជ្រតូវបាៃកំ្ណត់លក្េណៈសោយការ្តល់មូលៃិធិពាណិជ្ជក្មម ការរពឹំងទុក្នៃ
ការជ្រតឡប់មក្វញិនៃអជ្រតាទី្ារ ៃិងទំនាក់្ទំៃងដខសជ្រចវាក់្តនមលេនូល ាមួយជ្របាជ្ៃសៅបាតពី
រា៉ា មីត។ IB គឺាវធីិាស្រេតរបេ់វេ័ិយឯក្ជ្ៃក្នុងការ្តល់ទំៃិញ សេវាក្មម ៃិងជី្វភាពរេ់សៅសលើ
មូលោឋ ៃដដ្លអាចសធាើពាណិជ្ជក្មមបាៃ សទេះសៅក្នុងក្ជ្រមិត ឬក្ជ្រមិតដដ្លអាច្តល់ដ្ល់ជ្របាជ្ៃ
សៅបាតពីរា៉ាមីតសោយសធាើឱ្យពួក្សគកាល យាដ្នក្មួយនៃដខសជ្រចវាក់្តនមលនៃអាជី្វក្មមេនូលរបេ់ជ្រក្មុ
ហ៊ាុៃក្នុងនាមាអនក្្គត់្គង់ អនក្ដចក្ចាយ អនក្លក់្រាយ ឬអតិៃិជ្ៃ។ មាៃគំរចំូៃួៃជ្របំាពីរដដ្ល
កំ្ណត់ ៃិងេសងេបសោយធនាគារពិភពសោក្ដូ្ចខ្នងសជ្រកាម៖ 

១- ការដចក្ចាយខ្នន តតូច ៃិងការលក់្រាយ៖ ការចូលសៅដ្ល់សជ្របើជ្របាេ់ចុងបាតពីរា៉ា មីត 
ដដ្លមាៃបំណង់ក្នុងការទិញក្នុងបរមិាណតិច សហើយាញឹក្ញាប់ តាមរយៈអនក្លក់្
រាយដដ្លជ្រតវូការការដឹ្ក្ជ្ញ្ជូ ៃខ្នន តតូច សហើយាញឹក្ញាប់ ៃិងលទធភាពទិញតាមរ
យៈឥណទៃ។ 

២- ឥណទៃអតិៃិជ្ៃដ្អក្សលើបទពិសាធៃ៍៖ ការ្តល់ជ្របាក់្ក្មចីដ្ល់អតិៃិជ្ៃ ជ្រក្ុមហ៊ាុៃ
ដឹ្ងថាាឥណទៃសនាេះេក្តិេមតាមរយៈបទពិសាធៃ៍ពីមុៃ។ 

៣-  Last-Mile Grid Utilities៖ ពជ្រងីក្ការជ្រគបដ្ណត ប់នៃសហោឋ រចនាេមព័ៃធតាមជ្រក្ឡា
ចជ្រតងគសៅកាៃ់ដតឆ្ង យ ៃិងាញឹក្ញាប់ ជ្របសទេជិ្តខ្នងដដ្លមាៃជ្របាក់្ចំណូល 
ទប។ 

៤- លទធក្មមក្េិក្រខ្នន តតូច៖ ដជ្របកាល យក្េិក្រខ្នន តតូចដដ្លដបក្ដខញក្តាមភូមិាស្រេតសៅ
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ាជ្របភព្គត់្គង់ដដ្លមាៃគុណភាពគួរឲ្យទុក្ចិតត។ 
៥- េញ្ហា បជ្រតដដ្លេ័ក្តិេមៃឹងតនមល៖ សធាើឱ្យៃិេសិតដដ្លមាៃជ្របាក់្ចំណូលទបអាច
ទទួលបាៃការអប់រសំៅេក្លវទិាល័យ។ 

៦- លំសៅឋាៃដដ្លេ័ក្តិេមៃឹងតនមល៖ សធាើឱ្យអនក្ទិញដដ្លមាៃជ្របាក់្ចំណូលទបអាច
ទទួលបាៃក្មមេិទធិលំសៅឋាៃ តាមរយៈការរមួបញ្ចូ លគាន លំសៅឋាៃដដ្លមាៃតនមល 
ខពេ់ ៃិងេជ្រមបេជ្រមួលលទធភាពទទួលបាៃហិរញ្ាបបទៃក្មចីទិញ្ទេះ។ 

៧- សវទិកាជ្របតិបតតិការតាមជ្របព័ៃធសអឡិចជ្រតូៃិក្៖ សធាើឱ្យអនក្ដដ្លមាៃចំណូលទបអាច
ទូទត់នៃលទំៃិញ ៃិងសេវាក្មមតាមជ្របព័ៃធសអឡិចជ្រតៃិូក្សោយការចំណាយ ៃិងហាៃិ
ភ័យទបាងការទូទត់ាាច់ជ្របាក់្។ 

៤.   ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាសៅក្នុងបរបិទនៃជ្របសទេក្មពុា 

៤.១ ទិដ្ឋភាពទូសៅនៃវេ័ិយក្េិក្មម 
ក្េិក្មមសៅដតាវេ័ិយសលចសធាល សៅក្នុងសេដ្ឋកិ្ចចក្មពុា ដដ្លរមួចំដណក្ ២២.៨% ដ្ល់ GDP 
ៃិង្តល់ការងារដ្ល់ ៣៥.៥% នៃក្មាល ំងពលក្មមក្នុងឆ្ន ំ ២០២០។8 ជ្របាជ្ៃក្មពុាជ្របដហល ៦១% 
រេ់សៅក្នុងតំបៃ់ជ្ៃបទ 9  ៃិង ៦៥% ពឹងដ្អក្សលើវេ័ិយសៃេះេជ្រមាប់ជី្វភាពរេ់សៅ។ 10  សៅក្នុង        
វេ័ិយក្េិក្មម ស្រេវូមាៃចំដណក្ាង ៩០% នៃន្ទដី្ោំដុ្េះ ដដ្ល្លិតក្មមភាគសជ្រចើៃសជ្របើជ្របាេ់
ក្នុងស្រេុក្ ៃិងមួយដ្នក្ជ្រតវូបាៃនំាសចញសៅកាៃ់ទី្ារអៃតរាតិ។ 

ទិៃនៃ័យពីអៃុវេ័ិយក្េិក្មមក្នុងរយៈសពល ១០ ឆ្ន ំចុងសជ្រកាយសៃេះបងាា ញថា ្លិតក្មមដំ្ណំាបាៃ
ចូលរមួចំដណក្សជ្រចើៃបំ្ុតគឺ ៥៧.៤% នៃ្លិតក្មមក្េិក្មមេរបុក្នុងឆ្ន ំ ២០២០។ ក្នុងទេសវតសរ ៍
ចុងសជ្រកាយ ការសធាើដស្រេមាៃ ៧៥% នៃន្ទដី្ោំដុ្េះេរបុនៃក្េិក្មម។ ចំដណក្ដំ្ណំា ៃិងបដៃលស្សង
សទៀតមាៃដត ២៥% ប៉ាុសណាណ េះ។ 

សយាងតាមរបាយការណ៍ជ្របចំាឆ្ន ំពី MAFF (២០២១) កំ្សណើ ៃាមធយមនៃបរមិាណស្រេូវដដ្ល        
្លិតក្នុងរយៈសពល ១០ ឆ្ន ំចុងសជ្រកាយសៃេះ មាៃជ្របដហល ៣.១% ក្នុងមួយឆ្ន ំ សោយ្លិតក្មម
សក្ើៃសឡើងពី ៨.២ ោៃសតាៃក្នុងឆ្ន ំ ២០១០ ដ្ល់ ១០.៩៤ ោៃសតាៃក្នុងឆ្ន ំ ២០២០។ ទិៃន្ ល
ស្រេូវសក្ើៃសឡើងពី ២,៩៧០ គីឡូជ្រកាម/ហិក្តា ក្នុងឆ្ន ំ ២០១០ ដ្ល់ ៣,៣៤៥ គីឡូជ្រកាម/ហិក្តា ក្នុង
ឆ្ន ំ ២០២០ អតិសរក្ស្រេូវមាៃការសក្ើៃសឡើងយា៉ាងខ្នល ំង ៥.៩២ ោៃសតាៃក្នុងឆ្ន ំ ២០២០ សេមើៃឹង 
៣.៧៩ ោៃសតាៃេជ្រមាប់អងករ ៃិងការនំាសចញ។ 

 
8 របាយការណ៍អ្ំពកីារសទងម់តិដផនកនសែឋកិេចសងគមនៅកមពុជា ២០១៩/២០ នោយប្កសួងដផនការ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
9 របាយការណ៍ប្រចាឆំ្ន  ំអ្ងគការកសិកមម រកុាា ប្រមាញ់ នងិននសាេ ឆ្ន ២ំ០២១ 
10 USAID កសិកមម និងសនតិសុខ្នសបៀង បាននធវើរេចុរបននកមមនៅដខ្មនីា ឆ្ន ២ំ០២២ 
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្លិត្លក្េិក្មមកំ្ពូលទំងបីដដ្លនំាសចញរវាងឆ្ន ំ ២០១៥ ៃិង ២០១៨ គឺដំ្ឡូងមី ដដ្លមាៃ
ចំដណក្ ៣៧.៣៦% អងករពាក់្ក្ណាត លកិ្ៃ ឬកិ្ៃទំងស្រេុង ២៨,៦២%; ៃិងជ្រគាប់ាា យចៃទីសៅ
ក្នុងេំបក្សៅ ៩.៤៥% (FAO ៃិង IFPRI, ២០២១)។ សទេះាយា៉ាងសៃេះក្តី ស្រេវូដដ្លសៅសេេ
េល់យា៉ាងសជ្រចើៃេៃធឹក្េនាធ ប់ជ្រតវូបាៃជួ្ញដូ្រសជ្រៅ្លូវការសៅកាៃ់ជ្របសទេជិ្តខ្នងាពិសេេសៅ
ជ្របសទេសវៀតណាម (Chhim, Theng, and Nou, ២០២០)។ ការវាយតនមលមួយបាៃបងាា ញថា ការ
នំាសចញស្រេូវអងករា្លូវការសៅជ្របសទេជិ្តខ្នងមាៃជ្របមាណ ២ ោៃសតាៃក្នុងមួយឆ្ន ំ  ដូ្ចដដ្ល
អាចសមើលស ើញ ការនំាសចញអងករ្លូវការមិៃអាចេសជ្រមចបាៃៃូវសគាលសៅនំាសចញ ១ ោៃសតាៃ
ក្នុងឆ្ន ំ ២០១៥ ដូ្ចមាៃដចងក្នុងឯក្ារសគាលៃសយាបាយេតីពីការជំ្រញុ្លិតក្មមស្រេូវ ៃិងការ
នំាសចញអងករ។ 

ដ្ៃការសមនៃវេ័ិយក្េិក្មមឆ្ន ំ ២០៣០ សោយ MAFF (២០២០) តជ្រមូវការទី្ារ ៃិងការ្គត់្គង់
ក្នុងតំបៃ់ ជ្រតូវបាៃសគរពឹំងថាៃឹងសក្ើៃសឡើង សហើយសៃេះបងាា ញពីឱ្កាេដ៏្លអេជ្រមាប់ក្មពុាក្នុងការ
អភិវឌ្ឍៃ៍្លិតក្មមក្េិក្មមរបេ់ខលួៃ សដ្ើមបីបំសពញតជ្រមូវការទី្ារ ទញយក្េកាត ៃុពល ៃិង
គុណេមបតតិក្នុងជ្របកួ្តជ្របដជ្ង ៃិងសជ្របៀបសធៀបរបេ់វា។ ការនំាសចញក្េិ្លរបេ់ក្មពុាអាច
កំ្ណត់សគាលសៅាយុទធាស្រេតសៅកាៃ់ទី្ារអៃតរាតិ ាពិសេេអឺរ ៉ាបុ ឥណាឌ  េមាគមជ្របា
ាតិអាេីុអាសគនយ៍ (អាា៊ា ៃ) ចិៃ កូ្សរ ៉ា ៃិងជ្ប៉ាុៃ ាចមបងរមួមាៃ អងករ សៅេ៊ាូ ដំ្ឡូងមី សពាត 
ាា យចៃទី សជ្រមច ាា យ សចក្ ៃិង្លិត្លក្េិឧេាហក្មមស្សងសទៀត។ 

សយាងតាមសគាលៃសយាបាយអភិវឌ្ឍៃ៍ក្េិក្មម សោយ MAFF (២០២១-២០៣០) សមដឹ្ក្នំានៃ       
បណាត ជ្របសទេអាា៊ា ៃបាៃបសងកើតដ្ៃទីបងាា ញ្លូវ ៃិងោក់្សចញៃូវចក្េុវេ័ិយឆ្ន ំ ២០២៥ របេ់
រដ្ឋអាា៊ា ៃដដ្លមាៃេមាហរណក្មមខពេ់ េអិតរមួត ការជ្របកួ្តជ្របដជ្ង នចនជ្របឌិ្ត ៃិងថាមវៃត។ 
ក្នុងៃ័យសៃេះ វាមាៃារៈេំខ្នៃ់ណាេ់ក្នុងការ្តល់េិទធិអំណាចដ្ល់អនក្្លិត ៃិងាពិសេេ
េហគមៃ៍ក្េិក្មម សដ្ើមបសីោេះស្រាយបញ្ហា ជ្របឈម ៃិងសលើក្ក្មពេ់តួនាទីរបេ់ពួក្សគសៅក្នុងដខស
ជ្រចវាក់្តនមលក្េិក្មមាេក្ល (សលខ្នធិការោឋ ៃអាា៊ា ៃ ឆ្ន ំ ២០១៨)។ 

ទៃទឹមៃឹងវបិតតិកូ្វដី្-១៩ រាជ្រោឋ ភិបាលក្មពុា បាៃទទួលាគ ល់ថាវេ័ិយក្េិក្មមាវេ័ិយធៃ់
បំ្ុត ៃិងាវេ័ិយយុទធាស្រេតេជ្រមាប់កំ្សណើ ៃសេដ្ឋកិ្ចច មិៃជ្រតឹមដតប៉ាុសណាណ េះសទ ដៃមទំងរមួ
ចំដណក្ដ្ល់ការសលើក្ក្មពេ់ជី្វភាពរេ់សៅ ៃិងកាត់បៃថយភាពជ្រកី្ជ្រក្របេ់ជ្របាពលរដ្ឋសៅតាម
ជ្ៃបទ្ងដដ្រ។ 

សយាងតាមតំណាង FAO ជ្របចំាក្មពុាបាៃគូេបញ្ហជ ក់្ថា "វេ័ិយក្េិក្មមមាៃតួនាទីយា៉ាងរងឹមំា
ក្នុងការាត រសឡើងវញិពីជំ្ងឺរាតតាត សហើយសយើងទទួលាគ ល់ថា COVID-១៩ មាៃឥទធិពលទំង
ដំ្សណើ រការលមអិត ៃិងខលឹមារនៃ ADP ឆ្ន ំ ២០២១-២០៣០"។11 

 
11 នគ្នលននយាបាយថនការអ្ភវិឌ្ឍៃមមីយួ ប្តូវបានោកឲ់្យអ្នុវតតសប្មារវ់ស័ិយកសិកមម៖ ការរពំងឹេុកយា៉ា ងខាល ងំកាល េំន ះវស័ិយននះកនុងរយៈនពល 
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៤.២ ាថ ៃភាពនៃក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា 
ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ជ្រតូវបាៃអៃុវតតសៅក្នុងជ្របសទេក្មពុាក្នុងទេវតសរឆ៍្ន ំ ១៩៥០ តាមរយៈ
ការសរៀបចំសជ្រៅ្លូវការ កិ្ចចជ្រពមសជ្រពៀងពាក្យេមតី ឬសោយគាម ៃឯក្ារ្លូវការ ឬ្លូវចាប់ដដ្លចុេះ
ហតថសលខ្នសោយជ្រក្ុមហ៊ាុៃ ៃិងេមាគមក្េិក្រ ឬក្េិក្រ (Sum, S. ៃិង Khiev, P. ឆ្ន ំ២០១៥)។ 
សជ្រកាយមក្ ក្នុងអំឡុងនៃភាពងងឹតឆ្ន ំ ១៩៧៥-១៩៧៩ សហោឋ រចនាេមព័ៃធសេដ្ឋកិ្ចច េមាគម្លូវ
ការ ៃិងទី្ារទំងអេ់ជ្រតវូបាៃបំតល ញសចាល។ ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា្លូវការមួយចំៃួៃជ្រតូវបាៃ
សជ្របើជ្របាេ់ក្នុងការ្លិតដំ្ណំាស្សងៗតាមរយៈេហគមៃ៍ក្េិក្មម ប៉ាុដៃតវាបាៃបញ្ឈប់ក្នុងអំឡុង
សពលេន្តងាគ មេីុវលិ (Couturier, J., Savun, S. O. ៃិង Ham P ឆ្ន ំ២០០៦)។ ការអៃុវតត ក្េិក្មម
តាមកិ្ចចេៃា ្លូវការជ្រតវូបាៃដណនំាសឡើងវញិនាសពលៃមីៗសៃេះ ក្នុងឆ្ន ំ ២០១១ តាមរយៈអៃុជ្រកឹ្តយ
សលខ ៣៦ េតីពី ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ដដ្លមាៃសគាលបំណងគំាជ្រទក្េិក្រក្នុងការតល េ់បតូរពី
ការចិញ្ច ឹមជី្វតិសៅាក្េិក្មមពាណិជ្ជក្មមជ្រប េិទធភាពនៃអៃុជ្រកឹ្តយសៃេះជ្រតវូបាៃសគសមើលស ើញក្នុង
មួយទេវតសរប៍នាទ ប់។ មាៃសរឿងាសជ្រចើៃដដ្លជ្រតូវសធាើ ៃិងដក្លមអ ាពិសេេ ចំាបាច់ជ្រតវូមាៃការ
ស្រាវជ្រាវបដៃថមសៅថាន ក់្មូលោឋ ៃ សដ្ើមបបីសងកើតសគាលៃសយាបាយ ៃិងដ្ៃការេក្មមភាពដដ្ល
អាចសលើក្ក្មពេ់ ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ។ 

សយាងតាម FAO មាៃគំរមូូលោឋ ៃចំៃួៃជ្របំាេជ្រមាប់ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា៖ មជ្ឈការ អចលៃ
ជ្រទពយេនូល ពហុភាគី សជ្រៅ្លូវការ ៃិងអៃតរការ។ី សយាងសៅសលើការេិក្ារបេ់សវទិកាអងគការមិៃ
ដមៃរោឋ ភិបាល (២០១៨) សជ្រគាងការណ៍ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា សៅក្នុងជ្របសទេក្មពុាដំ្សណើ រការ
បាៃលអបំ្ុតសជ្រកាមគំរមូជ្ឈការៃិងពហុភាគី ាាងគំរសូ្សងសទៀត។12 ្ទុយសៅវញិ គំរសូជ្រៅ្លូវការ 
ៃិងអៃតរការ ី មិៃេូវអាច្តល់េុវតថិភាពដ្ល់ក្េិក្រ រមួទំងការចូលសៅកាៃ់ទី្ារដដ្លអាចទុក្ 
ចិតតបាៃ ៃិងរចនាេមព័ៃធតនមលសៃរ។ គំរមូជ្ឈការពាក់្ព័ៃធៃឹងដំ្សណើ រការក្ណាត ល ឬអនក្សវចខចប់ទិញ
ពីក្េិក្រាសជ្រចើៃ ខណៈដដ្លគំរពូហុភាគីាធមមតាដ្អក្សលើការចូលរមួពីភាគីពាក់្ព័ៃធស្សងសទៀត 
រមួទំងរោឋ ភិបាល អាាញ ធរ ឬភាន ក់្ងារអភិវឌ្ឍៃ៍សដ្ើមបសីធាើាាក្សកី្នុងកិ្ចចេៃា។  ក្នុងក្រណីមាៃ
ជ្សមាល េះរវាងក្េិក្រ ៃិងអនក្ទិញក្នុងលក្េខណឌ នៃកិ្ចចេៃា ាថ ប័ៃទំងសៃេះៃឹងសដ្ើរតួយា៉ាងេំខ្នៃ់
ក្នុងការដេាងរក្ដំ្សណាេះស្រាយ។ សទេះបីាយា៉ាងណាក៏្សោយ សៅក្នុងការអៃុវតតាក់្ដេតងសៅ
ជ្របសទេក្មពុា មិៃេូវមាៃយៃតការេជ្រមាប់សោេះស្រាយបញ្ហា ជ្របឈមនានា សៅសពលដដ្លបញ្ហា
នៃកិ្ចចេៃាបាៃសក្ើតសឡើង។ 

មាៃទិដ្ឋភាពពីរនៃការអៃុវតតក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា គឺកិ្ចចេៃា្លូវការ ៃិងសជ្រៅ្លូវការ។ ក្េិក្មម
តាមកិ្ចចេៃា្លូវការ ៃិងសជ្រៅ្លូវការជ្រតូវបាៃអៃុវតតសៅក្ជ្រមិតេហគមៃ៍។ កិ្ចចេៃា្លូវការជ្រតូវ

 

១០ឆ្ន រំនាទ រន់េៀត http://www.fao.org/cambodia/news/rss/detail-events/en/c/1392052/ ដខ្មនីា ឆ្ន ២ំ០២១ 
12 ការសិកាបានរកន ើញគរំូកសិកមមតាមកិេចសនាែល៏អរំផុតសប្មារប់្រនេសកមពុជា កាដសតដខ្មរថាមស៍ ដខ្កុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៨៖ 
https://www.khmertimeskh.com/110165/study-finds-best-contract-farming-models-cambodia/ 

http://www.fao.org/cambodia/news/rss/detail-events/en/c/1392052/
https://www.khmertimeskh.com/110165/study-finds-best-contract-farming-models-cambodia/
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បាៃសគាគ ល់ថាាកិ្ចចជ្រពមសជ្រពៀងរវាងអនក្ទិញ ៃិងអនក្្លិត សោយមាៃការចូលរមួពីរោឋ ភិបាល
ក្នុងនាមាអនក្េជ្រមបេជ្រមួល ៃិងាាក្សកី្នុងការចុេះហតថសលខ្នសលើកិ្ចចេៃា សហើយកិ្ចចេៃា
សជ្រៅ្លូវការជ្រតូវបាៃសគាគ ល់ថាាកិ្ចចជ្រពមសជ្រពៀងសោយមិៃមាៃការពាក់្ព័ៃធពីរោឋ ភិបាល។  សទេះ 
បីាកិ្ចចេៃា្លូវការជ្រតូវបាៃដណនំាតំាងពីសពលសនាេះមក្ ប៉ាុដៃតសៅដតមាៃកិ្ចចេៃាសជ្រៅ្លូវការ
ដដ្លកំ្ពុងជ្រតូវបាៃអៃុវតតសោយភាគីពីរ។ 

សគសជ្ឿាក់្ថាាមួយៃឹងដ្ៃការយុទធាស្រេត បរយិាកាេនៃអាជី្វក្មម រមួទំងការសធាើពិពិធក្មម
ក្េិក្មម ៃិងពាណិជ្ជក្មម ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាៃឹងមាៃភាពជ្របសេើរសឡើងសជ្រចើៃ។ សគសមើលស ើញ
ថាមាៃការសក្ើៃសឡើងបៃតិចមតង ៗ នៃចំៃួៃក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ដដ្លចាប់ស្តើមពីកិ្ចចេៃា ៦២ 
ក្នុងឆ្ន ំ២០១៧, ៩០ កិ្ចចេៃាក្នុងឆ្ន ំ២០១៨ ៤៩៨ កិ្ចចេៃាក្នុងឆ្ន ំ២០១៩ ៃិង ៩៣៦ កិ្ចចេៃា
ក្នុងឆ្ន ំ២០២០ ។ 

ចំសពាេះមុខទំៃិញវញិ អងករមាៃចំៃួៃសជ្រចើៃសលើេលប់គឺ ១៨៦ នៃក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ដដ្ល
មាៃបរមិាណ ៨២,១៩៧ សតាៃ បនាទ ប់មក្ដំ្ឡូងមីមាៃចំៃួៃ ២៦ កិ្ចចេៃា សេមើៃឹង ៥៤,២៧២ 
សតាៃ ៃិងជ្រគាប់ាា យចៃទីមាៃចំៃួៃ ៩ កិ្ចចេៃា ចំណាត់ថាន ក់្ទីបីដដ្លមាៃចំៃួៃ ១០៥ សតាៃ។
ជ្រតលប់មក្េតាវញិ ជ្រជ្កូ្េថិតសៅលំោប់កំ្ពូល ដដ្លមាៃចំៃួៃ ២៣៥ កិ្ចចេៃា ាមួយៃឹងតួ
សលខ ៣៤,៨៤៥ សតាៃ បនាទ ប់មក្េតាមាៃ់មាៃ ២០៨ កិ្ចចេៃា សេមើៃឹង ២,៧៦,៨៨៩១ ក្ាល 
ៃិង្លិត្លស្សងសទៀត រមួមាៃដំ្ណំា ដ្លសឈើ បេុេតា បដៃល ៃិង្លិត្លវារវីបបក្មម ៃិងធាតុ
ចូលដ្នក្ក្េិក្មម ក៏្ដូ្ចា្លិត្លស្សងៗសទៀត។ 

 

(ជ្របភព៖ ជ្រក្េួងក្េិក្មម រុកាេ ជ្របមាញ់ ៃិងសៃាទ របាយការណ៍ជ្របចាំឆ្ន ំ ២០២១) 

ៃិនាន ការនៃក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា (២០១៧-២០២០) 
១០០០ ៩៣៦ 
៩០០ 

៨០០ 

៧០០ 

៦០០ 

៥០០ 

៤០០ 

៣០០ 

២០០ 

១០០ 

០ 
    

៩០ ៦២ 

៤៩៨ 
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ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ភាគសជ្រចើៃបាៃចុេះហតថសលខ្ន ក្នុងសនាេះ ៤៥៧ សៅសខតតកំ្ពង់េពឺក្នុងឆ្ន ំ 
២០២០ សហើយ ២១ សខតតជ្រក្ងុស្សងសទៀតក៏្ជ្រតូវបាៃចុេះកិ្ចចេៃាចាប់ពី ១ ដ្ល់ ៧៤ ្ងដដ្រ។ 
បចចុបបៃនកិ្ចចជ្រពមសជ្រពៀងក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ដដ្លមាៃទឹក្ជ្របាក់្តិចាង ២០០ ោៃសរៀលជ្រតវូ
ោក់្សៅ PDAFF សហើយកិ្ចចជ្រពមសជ្រពៀងនៃក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាដដ្លមាៃទឹក្ជ្របាក់្ ២០០ោៃ
សរៀល ឬសជ្រចើៃាងសៃេះ ជ្រតូវោក់្ជូ្ៃ DAI13។ 

(ជ្របភព៖ ជ្រក្េួងក្េិក្មម រុកាេ ជ្របមាញ់ ៃិងសៃាទ របាយការណ៍ជ្របចាំឆ្ន ំ ២០២១) 
 
 

សៅក្នុងបរបិទនៃការអៃុវតតដ៏្លអបំ្ុតនៃគំរកូ្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាសៅក្នុងជ្របសទេក្មពុាបងាា ញពី
បទពិសាធៃ៍ដ៏្យូរសៅក្នុងក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ប៉ាុដៃតការអៃុវតតសៅក្នុងជ្របសទេសៃេះភាគសជ្រចើៃ
ាកិ្ចចេៃា្លូវការ ៃិងសជ្រៅ្លូវការ (Lonn, P. and Chem, P., ២០២១)។ សទេះាយា៉ាងណាក៏្
សោយ គំរចំូៃួៃជ្របំាស្សងសទៀតជ្រតូវបាៃអៃុវតតសៅក្នុងជ្របសទេដដ្លបាៃទញយក្ពីក្រណីេិក្ា
ស្សងសទៀត សហើយបាៃេសងេបដូ្ចខ្នងសជ្រកាម។ គំរពូហុភាគីជ្រតវូបាៃអៃុវតត ៃិងចុេះហតថសលខ្នរវាង 
REMIC ៃិង Tasei AC14 សៅសខតតបាត់ដំ្បងក្នុងដខមីនា ឆ្ន ំ ២០២០ សដ្ើមបី្ គត់្គង់បដៃលសពញមួយ
ឆ្ន ំដ្ល់ជ្រក្មុហ៊ាុៃ។ កិ្ចចេៃាសៃេះក៏្មាៃការចូលរមួពីភាគីទីបី (ភាគីពាក់្ព័ៃធ) រមួមាៃ MAFF, 
PDAFF, CACA, ARDB ៃិងជ្រក្មុហ៊ាុៃស្សងៗសទៀត។ ឧទហរណ៍មួយសទៀតគឺកិ្ចចេៃាពហុភា
គីទក់្ទងៃឹងដំ្ណំាក្េិឧេាហក្មម ៃិងកិ្ចចជ្រពមសជ្រពៀងស្រេូវេររីាងគជ្រតូវបាៃសធាើសឡើងរវាងេហ
ព័ៃធស្រេូវអងករក្មពុាាមួយ ៥៩ េហគមៃ៍ សៅទូទំង ៨ សខតត សហើយមាៃចូលរមួពីភាគីពាក់្ព័ៃធ
េំខ្នៃ់ៗសៅដខក្ញ្ហា  ឆ្ន ំ ២០២០ សៅជ្រក្េួងក្េិក្មម រកុាេ ជ្របមាញ់ ៃិងសៃាទ។ ពាក់្ព័ៃធៃឹងគំរូ
ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា អៃតរការ ី វាជ្រតូវបាៃអៃុវតតាដ្នក្មួយនៃការសធាើដស្រេតាមកិ្ចចេៃាពាក់្   

 
13 អ្នតរគមនរ៍រស់រោឋ ភបិាលេំន ះកសិកមមតាមកេិចសនានែើមបពីប្ងឹងេនុំកេិតតនលើការវនិិនយាគដផនកកសិកមមនៅប្រនេសកមពុជា៖ 
http://iserd.net/12Icerdposters/ru04.pdf 
14 កិ្ចចជ្រពមសជ្រពៀងនៃក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា រវាង Tasei AC ៃិង REMIC បាៃទញសចញពី http://aspirekh.org/bat-contractout/ 

ចំៃួៃក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា សៅតាមបណាត សខតត ៃិងទីជ្រក្ងុ 
៥០០ 
៤៥០ 

៤០០ 

៣៥០ 

៣០០ 

២៥០ 

២០០ 

១៥០ 

១០០ 

៤៥៧ 

៧៤ ៦២ ៥៣ ៤៤ ៤៤ ៤៣ ៣២ ៣០ ២៨ ១៤ ៨ ៨ ៧ ៧ ៧ ៤ ៤ ៤ ១ 

http://iserd.net/12Icerdposters/ru04.pdf
http://aspirekh.org/bat-contractout/
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ក្ណាត ល្លូវការ រវាងអងគរក្េិក្មមរងុសរឿង 15  ាមួយជ្របាពលរដ្ឋាង ៣២០០០ ជ្រគួារសោយ
តទ ល់ ក្នុងឆ្ន ំ២០០៤ 16  សដ្ើមបី្ គត់្គង់ស្រេូវេររីាងគនាងមា៉ាលីេ។ សលើេពីសៃេះសទៀត គំរមូជ្ឈការ     
រមួបញ្ចូ ល អនក្ដក្នចនក្ជ្រមិតក្ណាត ល ចាប់ពីក្េិក្រ ៃិងពឹងដ្អក្ទំងស្រេុងសលើពួក្សគក្នុងការ្គត់
្គង់ទិៃន្ លក្េិក្មម។  គំរសូៃេះសតត តេំខ្នៃ់សៅសលើកូ្តា្លិតក្មមដដ្លជ្រតូវបាៃកំ្ណត់ឱ្យក្េិក្រ
មាន ក់្ៗ សហើយគុណភាពជ្រតវូបាៃជ្រគប់ជ្រគងយា៉ាងតឹងរុងឹសោយជ្រក្មុហ៊ាុៃ។  ាធមមតា  សគស ើញមាៃ
សជ្រគាងការណ៍សៃេះ សៅក្នុងការ្លិតថាន ំជ្ក់្ ក្បាេ អំសៅ សចក្ កាសហា ដត សៅេ៊ាូ។ ឧទហរណ៍
សៅក្មពុា៖ ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ដដ្លសេនើសឡើងសោយ FUCHS សៅសខតតកំ្ពត (CPS ឆ្ន ំ
២០២០)។ គំរមួូយសទៀតគឺ គំរអូចលៃជ្រទពយេនូល ដដ្លអៃុវតតសោយ Santana Agro Products 
ទក់្ទងៃឹង្លិត្លាា យចៃទីសៅសខតតជ្រពេះវហិារ។  ជ្រក្មុហ៊ាុៃមិៃពឹងដ្អក្ទំងស្រេុងសលើក្េិក្រ
ខ្នន តតូចេជ្រមាប់ការ្គត់្គង់ទិៃន្លក្េិក្មមសនាេះសទ។ ្ទុយសៅវញិ ជ្រក្មុហ៊ាុៃជ្រគប់ជ្រគងអចលៃវតថុ 
ឬចមាក រក្ណាត លរបេ់ខលួៃ ដដ្លាធមមតាអាចធានាបាៃៃូវក្ជ្រមិតទិៃន្លេជ្រមាប់សរាងចជ្រក្ដក្នចន 
(CPS ឆ្ន ំ២០២០)។ ចុងសជ្រកាយ គំរសូជ្រៅ្លូវការាធមមតាគឺាការសរៀបចំតាមរដូ្វ  សោយគាម ៃកិ្ចច
េៃាាោយលក្េណ៍អក្សរា្លូវការរវាងអនក្ទិញតូចៗ ៃិងក្េិក្រសនាេះសទ។ ាធមមតា កិ្ចច

 
15 ការរួមបញ្ចូ លក្េិក្រដដ្លកាៃ់កាប់ដី្ធលីខ្នន តតូច ៃិងក្េពិាណិជ្ជក្មម សោយសវទិកា NGO ទញសចញពី 
https://www.ngoforum.org.kh/wp-content/uploads/2018/02/Layout-Small-Landholder_Eng.pdf 
16 ការសធាើដស្រេតាមកិ្ចចេៃាសៅក្មពុា៖ ការ្តល់អំណាចដ្ល់ក្េិក្រក្នុងការតល េ់បតូរសលើេពីកិ្ចចេៃា សដ្ើមបីសឆ្ព េះសៅកាៃ់ឯក្រាជ្យភាព 
វទិាាថ ៃ ADB ដខមិៃុនា ឆ្ន ំ២០០៨៖ https://www.adb.org/sites/default/files/publication/156748/adbi- dp109.pdf 

របាយក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាសៅជ្របសទេក្មពុា 

https://www.ngoforum.org.kh/wp-content/uploads/2018/02/Layout-Small-Landholder_Eng.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/156748/adbi-dp109.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/156748/adbi-dp109.pdf
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េៃាមាៃទជ្រមង់នៃការចុេះសឈាម េះសជ្រៅ្លូវការ ឬកិ្ចចជ្រពមសជ្រពៀងពាក្យេមតី។ ឧទហរណ៍៖ ក្េិក្រ
ភាគសជ្រចើៃសៅស្រេុក្ាអ ង សខតតក្ណាត ល មាៃកិ្ចចជ្រពមសជ្រពៀងតទ ល់មាត់តទ ល់ខលួៃ សដ្ើមបី្លិតបដៃល
តាមរដូ្វ (Sum, S. ៃិង Khiev, P. ឆ្ន ំ២០១៥)។ គួរក្ត់េមាគ ល់ថា ស្រេូវ ាា យចៃទី ដំ្ឡូងមី សពាត 
ៃិងសៅេ៊ាូ បដៃល ៃិងដ្លសឈើ គឺាដំ្ណំាចមបងដដ្ល      ្ លិតសជ្រកាម ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា (Sum, 
S. ៃិង Khiev, P. ឆ្ន ំ២០១៥)។ 

៤.៣ បញ្ហា ជ្របឈមនៃក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា 
មាៃបញ្ហា ជ្របឈមេំខ្នៃ់ៗមួយចំៃួៃនៃក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា សៅក្មពុា ដូ្ចតសៅ៖ 

• លទធភាពទទួលបាៃហិរញ្ាវតថុ ៃិងឥណទៃ៖ ការទទួលបាៃហិរញ្ាវតថុគឺាបញ្ហា ជ្របឈម
ចមបងេជ្រមាប់ក្េិក្រជ្ៃបទ ៃិងេហគមៃ៍ក្េិក្មម ។ ធនាគារអភិវឌ្ឍៃ៍ជ្ៃបទនៃក្មពុា 
(ARDB) ្តល់ក្ញ្ច ប់ឥណទៃ េជ្រមាប់ ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ដដ្លសៅដតបងាា ញអជ្រតា
ការជ្របាក់្ខពេ់ (Lonn, P. ៃិង Chem, P. ឆ្ន ំ២០២១)។ ការទូទត់ពីអនក្ចុេះកិ្ចចេៃាដ្ល់
ក្េិក្រក៏្មាៃភាពយឺតយា៉ាវ្ងដដ្រ ដដ្លបងកការលំបាក្ដ្ល់ក្េិក្រក្នុងការទទួលបាៃសដ្ើម
ទុៃសដ្ើមបីវៃិិសយាគក្នុងក្េិោឋ ៃរបេ់ពួក្សគ(CDRI ឆ្ន ំ២០២០)។ ការសធាើសអាយជ្របសេើរសឡើង
ៃូវលទធភាពទទួលបាៃហិរញ្ាវតថុ   ៃិងការទូទត់ទៃ់សពលសវោដ្ល់ក្េិក្រ   ឬេហគមៃ៍
ក្េិក្មម  សៃេះាយុទធាស្រេតមួយក្នុងចំសណាមយុទធាស្រេតដដ្លជ្រតវូបាៃសេនើសឡើងសដ្ើមបីការ
ដក្លមអក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាសៅក្នុងជ្របសទេក្មពុា។ ខាេះជំ្ៃួយដ្នក្ហិរញ្ាវតថុក្នុងដំ្ណាក់្
កាល្លិតក្មម សដ្ើមបទីទួលបាៃៃូវធាតុចូលក្េិក្មម រមួមាៃជ្រគាប់ពូជ្ ជី្ ថាន ំេមាល ប់េតា
លអិត សជ្រគឿងចជ្រក្ក្េិក្មម ៃិងឧបក្រណ៍។ ក្នុងដំ្ណាក់្កាលសៃេះ អនក្្លិតពិបាក្ៃឹងបំសពញ
តជ្រមូវការជ្រក្មុហ៊ាុៃ សោយារពួក្សគខាេះចំសណេះដឹ្ង ៃិងការអៃុវតតដបបជ្របនពណីសៅក្នុងការ
សធាើដស្រេចមាក រ។17 

• ជ្រគាប់ពូជ្ដដ្លមាៃគុណភាព ៃិងេតង់ោរជ្រតវូការ៖ ជ្រគាប់ពូជ្កាៃ់ដតលអ ្លិត្លកាៃ់ដត
លអ។ ជ្រគាប់ពូជ្ដដ្លមាៃគុណភាពខពេ់គឺាធាតុចមបងក្នុងការ្លិត ្លិត្លដដ្លមាៃ
គុណភាពខពេ់ដ្ល់អនក្េហការ ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ៃិងជ្រក្មុហ៊ាុៃ។ ប៉ាុដៃតជ្រគាប់ពូជ្ដដ្ល
មាៃគុណភាពមាៃតនមលនៃល។ មាៃចំណាត់ថាន ក់្្លិត្ល សហើយតនមលបងាា ញពីថាន ក់្ទំង
សនាេះ។ អនក្ចុេះកិ្ចចេៃាាធមមតា្តល់ជ្រគាប់ពូជ្មិៃលអដដ្លបណាត លឱ្យមាៃដំ្ណុេះទប។ 
រាជ្រោឋ ភិបាលក្មពុា ៃិងអនក្ពាក់្ព័ៃធដ្នទសទៀត គួរដតវៃិិសយាគបដៃថមសលើការស្រាវជ្រាវ ៃិង
អភិវឌ្ឍៃ៍ (R&D) ក្នុងសគាលបំណង្លិតជ្រគាប់ពូជ្ដដ្លមាៃគុណភាពខពេ់ក្នុងតនមលជ្របកួ្ត
ជ្របដជ្ងាងមុៃេជ្រមាប់ក្េិក្រ (Lonn, P. and Chem, P., ២០២១) ។ 

 
17 អៃតរាគមៃ៍របេ់រោឋ ភិបាលចំសពាេះក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា សដ្ើមបីពជ្រងឹងទុក្ចិតតសលើការវៃិិសយាគសៅក្នុងវេ័ិយក្េិក្មមសៅជ្របសទេ
ក្មពុា 
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• ជំ្ហាៃ ៃិងៃីតិវធីិ្លូវចាប់ដ៏្េមុគាម ញ៖ កិ្ចចជ្រពមសជ្រពៀង ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ្លូវការគឺ
មាៃការសលើក្ទឹក្ចិតត ប៉ាុដៃតវាជ្របឈមមុខៃឹងឧបេគគាសជ្រចើៃ ដូ្ចាការសរៀបចំឯក្ារដ្នក្
ចាប់ ចំសណេះដឹ្ងដដ្លពឹងដ្អក្ខ្នល ំងរវាងភាគី (ក្េិក្រ ជ្រក្ុមហ៊ាុៃ ៃិងរោឋ ភិបាល)។ ភាព
ាមញ្ានៃៃីតិវធីិចាប់ក្នុងការបំសពញកិ្ចចជ្រពមសជ្រពៀង  ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា បាៃទមទរ
ាបនាទ ៃ់ សហើយរាជ្រោឋ ភិបាលគួរដតបណតុ េះបណាត លអាាញ ធរមូលោឋ ៃ ឧ. ជ្រក្មុជ្របឹក្ា ំុ ឬ
េមាជិ្ក្នៃ េហគមៃ៍ក្េិក្មម ពីៃីតិវធីិជ្រតឹមជ្រតូវក្នុងការបសងកើត ៃិងជ្របតិបតតិការ ក្េិក្មម
តាមកិ្ចចេៃាការសធាើឱ្យសមធាវអីាចចូលសៅដ្ល់េហគមៃ៍មូលោឋ ៃសដ្ើមបីពិសជ្រគាេះសយាបល់
ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ៃឹងកាល យាដំ្សណាេះស្រាយដ៏្លអមួយ។ 

• ក្ងាេះខ្នតចំសណេះដឹ្ងក្នុងចំសណាមភាគីេំខ្នៃ់ៗ៖ កិ្ចចជ្រពមសជ្រពៀងក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា គឺ
ៃិយាយអំពីចាប់ បទបបញ្ាតតិ ៃិងៃីតិវធីិ។ មាៃតជ្រមវូការេជ្រមាប់ការ្សពា្ ាយបដៃថមសទៀត
នៃបសចចក្វទិាពាក់្ព័ៃធ ៃិងការក្ាងេមតថភាពទក់្ទងៃឹង ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ។ ការ
្តល់ការក្ាងេមតថភាពដ្ល់ភាគីពាក់្ព័ៃធ រមួទំងក្េិក្រ េហគមៃ៍ ជ្រក្មុហ៊ាុៃឯក្ជ្ៃ 
ៃិងរោឋ បាលមូលោឋ ៃ គឺាសរឿងចំាបាច់ សដ្ើមបីឱ្យអនក្រាល់គាន យល់អំពីសគាលគំៃិត ៃិងៃីតិវធីិ
របេ់ ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា សហើយទំងអេ់គាន មាៃការយល់ដឹ្ងរមួអំពីវា ៃិងការអៃុវតត
របេ់វា។ 

៤.៤ ជ្រក្បខ័ណឌ នៃសគាលៃសយាបាយេជ្រមាប់ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា 
ដ្ៃការយុទធាស្រេតអភិវឌ្ឍៃ៍ាតិ (NSDP, ២០១៤-២០១៨) ក្េិក្មមគឺាវេ័ិយអាទិភាព។ សៃេះ
អាចជ្រតវូបាៃសគសមើលស ើញតាមរយៈការសលើក្ក្មពេ់្លិតក្មមស្រេូវ ៃិងការនំាសចញអងករមាៃការ
សក្ើៃសឡើង ១ ោៃសតាៃក្នុងឆ្ន ំ ២០១៥ បាៃជួ្យបសងកើៃការសរៀបចំ ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ។ 
សគាលៃសយាបាយៃមីសៃេះគឺាឧបក្រណ៍មួយដ៏្មាៃជ្របសយាជ្ៃ៍ក្នុងការធានាទី្ារៃិងតនមលេជ្រមាប់
ក្េិក្រខ្នន តតូច ៃិងមធយម ដដ្លចុងសជ្រកាយបាៃជួ្យ្តល់ជ្របាក់្ចំណូលខពេ់ ៃិងកាត់បៃថយភាព
ជ្រកី្ជ្រក្ (Sum, S. ៃិង Khiev, P. ឆ្ន ំ២០១៥)។ 

ដូ្ចគាន ដដ្រ ការសធាើឱ្យជ្របសេើរសឡើងៃូវ្លិតភាព ការសធាើពិពិធក្មម ៃិងការសធាើពាណិជ្ជក្មម គឺាអាទិ
ភាពសជ្រកាមវេ័ិយក្េិក្មម។ សគសជ្ឿថា សដ្ើមបីេសជ្រមចបាៃៃូវយុទធាស្រេតសៃេះ រោឋ ភិបាលបាៃជួ្យ
ជំ្រញុក្េិក្រឱ្យសធាើការរមួគាន សដ្ើមបីពជ្រងីក្្លិតក្មម ៃិង្តល់េិទធិអំណាចដ្ល់ការចរចាាមួយវេ័ិ
យឯក្ជ្ៃ។ ាលទធ្ល ចាប់េតីពី េហគមៃ៍ក្េិក្មម ជ្រតវូបាៃបសងកើតសឡើងក្នុងឆ្ន ំ ២០១៣ 
សហើយមាៃ ៨៧៥ េហគមៃ៍ក្េិក្មម សជ្រគាងៃឹងបសងកើតសៅឆ្ន ំ ២០១៨ ដដ្លបាៃបញ្ហជ ក់្សៅក្នុង 
NSDP មុៃ។ 
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សយាងតាមមាជ្រតា ៤ នៃចាប់េតីពី េហគមៃ៍ក្េិក្មម18  េហគមៃ៍ក្េិក្មម ដដ្លមាៃដចងក្នុង
ចាប់សៃេះ េំសៅសលើៃីតិបុគគលឯក្ជ្ៃ ៃិងេហជ្រគាេសេដ្ឋកិ្ចចដ្អក្សលើក្េិក្មម ដដ្លជ្រតវូបាៃ
បសងកើតសឡើងសោយេម័ជ្រគចិតតសោយៃីតិបុគគល ាមួយៃឹងការវៃិិសយាគរមួ ក្មមេិទធិរមួ ៃិងការ
ជ្រគប់ជ្រគងតាមដបបជ្របាធិបសតយយរមួគាន  សដ្ើមបី សលើក្កំ្ពេ់េមតថភាព្លិតក្មមក្េិក្មម ក្េិ
ឧេាហក្មម ក្េិពាណិជ្ជក្មម ឬសេវាក្មមទក់្ទងៃឹង្លិតក្មមក្េិក្មម េំសៅសលើការសលើក្
ក្មពេ់ាថ ៃភាពសេដ្ឋកិ្ចច េងគម ៃិងវបបធម៌របេ់េមាជិ្ក្។ ចាប់េតីពី េហគមៃ៍ក្េិក្មម 
អៃុញ្ហា តឱ្យក្េិក្រមួយជ្រក្មុបសងកើតេហជ្រគាេក្េិក្មម ដដ្លពួក្សគអាចរមួគាន ជ្រគប់ជ្រគង ៃិងជ្រតួត
ពិៃិតយតាមរយៈការកាៃ់កាប់ភាគហ៊ាុៃរមួ អាជី្វក្មមេមូហភាព (ការទិញលក់្ ៃិងទី្ារ) ៃិង
ទទួលបាៃអតថជ្របសយាជ្ៃ៍ស្សងៗ។ ក្នុងសនាេះរមួមាៃកំ្សណើ ៃសេដ្ឋកិ្ចច ការសលើក្ក្មពេ់េហជ្រគាេ
ធុៃតូចសៅតំបៃ់ជ្ៃបទ ការការពារគាន សៅវញិសៅមក្ៃូវ្លជ្របសយាជ្ៃ៍របេ់ជ្រក្ុមក្េិក្រ ការ
សលើក្ក្មពេ់តនមលេងគម ៃិងវបបធម៌ ការសលើក្ក្មពេ់្លិតក្មម ពិពិធក្មមក្េិក្មម ៃិងការជួ្យរមួ
ចំដណក្ក្នុងសគាលៃសយាបាយរបេ់រោឋ ភិបាលសលើការនំាសចញអងករ។ 

ការតល េ់បតូរសៅកាៃ់ NSDP (២០១៩-២០២៣) កំ្ដណទជ្រមង់សគាលៃសយាបាយសតត តសលើការសលើក្
ក្មពេ់ការសធាើពិពិធក្មមសេដ្ឋកិ្ចច  (ពាណិជ្ជក្មម ៃិងការវៃិិសយាគ)  ការចូលរមួពីវេ័ិយឯក្ជ្ៃ  ៃិង
ការអភិវឌ្ឍៃ៍ជ្របក្បសោយបរយិាបៃន ៃិងៃិរៃតរភាព (ក្េិក្មម)។ ាៃមីមតងសទៀត រោឋ ភិបាលសៅដត
ជំ្រញុឱ្យបសងកើត េហគមៃ៍ក្េិក្មម ចំៃួៃ៨៧៥ ស្សងសទៀតសៅឆ្ន ំ ២០២៣។ សៅឆ្ន ំ ២០២០ េហ
គមៃ៍ក្េិក្មម រហូតដ្ល់ ១,២០០ ជ្រតូវបាៃបសងកើតសឡើងទូទំងជ្របសទេ។ សលើេពីសៃេះសៅសទៀត 
រហូតមក្ដ្ល់សពលសៃេះ មាៃេហជី្ពេហគមៃ៍េកិ្ក្មមចំៃួៃ ១១ (UAC) ៃិងេមព័ៃធេហគមៃ៍
ក្េិក្មមក្មពុា (CACA) ចំៃួៃ១ ជ្រតូវបាៃបសងកើតសឡើង (MAFF, ២០២១)។ 

រោឋ ភិបាលបាៃសលើក្ទឹក្ចិតតថា ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ាមសធាបាយនៃការភាជ ប់ក្េិក្រខ្នន តតូច
សៅៃឹងទី្ារ។ រោឋ ភិបាលបាៃបសងកើតអៃុជ្រកឹ្តយសលខ ៣៦ េតីពី ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ក្នុងឆ្ន ំ 
២០១១ ដដ្លមាៃ ៥ ជំ្ពូក្ ៃិង ១៣ អតថបទ េំខ្នៃ់ៗ កំ្ណត់ជ្រក្បខ័ណឌ អៃុវតតសៅសលើ្ លិតក្មម
ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃាក្នុងជ្របសទេក្មពុា។ មាជ្រតា ២ ក្នុងជំ្ពូក្ទី ១ កំ្ណត់សគាលបំណងបួៃដូ្ច
ខ្នងសជ្រកាម៖ 

• ពជ្រងឹងទំៃួលខុេជ្រតូវ ៃិងការសជ្ឿទុក្ចិតតរវាងភាគី្លិត ៃិងភាគីទិញសោយដ្អក្សលើសគាល
ការណ៍េមភាព ៃិងយុតតិធម៌ 

• ធានាបាៃៃូវភាពជ្រតឹមជ្រតវូនៃតនមល ការទិញ ៃិងការ្គត់្គង់ក្េិ្លក្នុងបរមិាណ ៃិងគុណ
ភាព 

• បសងកើៃការទិញ ដក្នចន ៃិងនំាសចញក្េិ្ល 

 
18 ចាប់េតពីីេហគមៃ៍ក្េកិ្មម៖ http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/cam172382.pdf 

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/cam172382.pdf
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• រមួចំដណក្ដ្ល់ការអភិវឌ្ឍៃ៍សេដ្ឋកិ្ចចាតិ ៃិងការកាត់បៃថយភាពជ្រកី្ជ្រក្។ 

ជ្រក្េួងធៃធាៃទឹក្ ៃិងឧតុៃិយម ាអនក្ទទួលខុេជ្រតវូក្នុងការដឹ្ក្នំាការអៃុវតតអៃុជ្រកឹ្តយសៃេះ 
ដដ្លតជ្រមវូឱ្យមាៃអៃុជ្រកឹ្តយមួយសទៀត (សលខ ៧៨) ក្នុងឆ្ន ំ ២០១៧ បសងកើត “គណៈក្មាម ធិការ
េជ្រមបេជ្រមួលេជ្រមាប់ ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា” ។ សៃេះាយៃតការេហការអៃតរជ្រក្េួងដដ្ល
មាៃេមាជិ្ក្ចំៃួៃ ១៩ របូមក្ពីជ្រក្េួងៃិងាថ ប័ៃចំៃួៃ ១៩ របេ់រោឋ ភិបាល។ ភារកិ្ចចចមបង
របេ់គណៈក្មាម ធិការសៃេះមាៃដូ្ចខ្នងសជ្រកាម៖ 

• បសងកើតសគាលៃសយាបាយ ៃិងដ្ៃការយុទធាស្រេតដដ្លគំាជ្រទ ៃិងសលើក្ក្មពេ់ ក្េិក្មមតាម
កិ្ចចេៃា 

• ការេជ្រមបេជ្រមួល ៃិងពជ្រងឹងកិ្ចចជ្រពមសជ្រពៀងរវាងភាគីាប់កិ្ចចេៃា 
• អៃតរាគមៃ៍ ឬ្សេះ្ាជ្សមាល េះ ឬជ្សមាល េះទក់្ទងៃឹងកិ្ចចេៃា្លិតក្មមក្េិក្មមដដ្លាថ ប័ៃ
ជំ្នាញមិៃអាចសោេះស្រាយ ឬជួ្យសោេះស្រាយជ្សមាល េះរវាងាថ ប័ៃ។ 

សៅឆ្ន ំ ២០១៧ MAFF បាៃបសងកើតសលខ្នធិការោឋ ៃៃមីេជ្រមាប់ ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា សៅក្នុង
នាយក្ោឋ ៃក្េិឧេាហក្មម (សជ្រកាមសេចក្តីេសជ្រមចសលខ ៥៦០) ៃិងបាៃសចញារាចរដណនំា 
(សលខ ១៩៦) ាការដណនំាក្នុងការអៃុវតតេក្មមភាព ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ។ វាជ្រតូវបាៃជ្របគល់
ឱ្យនាយក្ោឋ ៃក្េិឧេាហក្មម សដ្ើមបីេជ្រមបេជ្រមលួ ៃិងក្ត់ជ្រតារាល់ការអៃុវតត ក្េិក្មមតាម
កិ្ចចេៃា សៅក្មពុា។ សៅថាន ក់្សជ្រកាមាតិ រាជ្ធាៃីសខតតទំង ២៥ បាៃបសងកើតអៃុគណៈក្មាម ធិការ 
ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ដដ្លមាៃរោឋ ភិបាលសខតតាជ្របធាៃ សហើយថាន ក់្ដឹ្ក្នំាមៃទីរទំងអេ់ាេ
មាជិ្ក្។ 
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អៃុជ្រកឹ្តយកំ្ណត់តួនាទី ៃិងការទទួលខុេជ្រតវូរបេ់ក្េិក្រាប់កិ្ចចេៃា ៃិងអនក្ចុេះកិ្ចចេៃា 
ជ្រពមទំងដបបបទ ៃិងការអៃុវតតកិ្ចចេៃា្លិតក្មមក្េិក្មមដូ្ចខ្នងសជ្រកាម៖ 

តារាង៖ តួនាទី ៃិងទំៃួលខុេជ្រតវូរបេ់ក្េិក្រ ៃិងអនក្ចុេះកិ្ចចេៃា ដូ្ចបាៃសលើក្សឡើងសៅក្នុង
អៃុជ្រកឹ្តយេតីពី ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា 
តួនាទី ៃិងទំៃួលខុេជ្រតូវរបេ់ក្េិក្រ តួនាទី ៃិងទំៃួលខុេជ្រតូវរបេ់អនក្ចុេះកិ្ចចេៃា 
• អៃុវតតតាមលក្េខណឌ ដដ្លមាៃដចងក្នុងកិ្ចច
ជ្រពមសជ្រពៀង 

• បៃតេក្មមភាព្លិតក្មមសោយដ្អក្សលើ  
រដូ្វកាល ៃិងសពលសវោដដ្លជ្រតូវការ 

• ្គត់្គង់បាៃទៃ់សពលសវោៃូវបរមិាណ
អបប-បរមានៃ្លិត្លាមួយៃឹងក្ជ្រមិត/
គុណភាពដដ្លបាៃបញ្ហជ ក់្ 

• ទទួលយក្ការទូទត់ស្រេបតាមតនមល
្លិត្លដូ្ចមាៃដចងក្នុងកិ្ចចជ្រពមសជ្រពៀង។ 

• អៃុវតតតាមលក្េខណឌ ដដ្លមាៃដចងក្នុងកិ្ចចជ្រពម
សជ្រពៀង 

• បញ្ហជ ក់្បរមិាណ ៃិងគុណភាពនៃ្លិត្ល 
កាលបរសិចេទដចក្ចាយ ៃិងទីក្ដៃលងនៃការដឹ្ក្
ជ្ញ្ជូ ៃ ៃិងៃីតិវធីិទទួលយក្ 

• ្តល់ឱ្យអនក្្លិតៃូវធាតុចូលក្េិក្មម    ដូ្ចា 
េមាភ រេជ្រមាប់បងាក ត់ពូជ្ ជ្រគាប់ពូជ្ ជ្របសភទេតា
ក្នុងទឹក្ ៃិងពូជ្េតា ការ្តល់ឥណទៃ សេវា
បសចចក្សទេ ៃិងការគំាជ្រទស្សងសទៀតតាមការជ្រពម
សជ្រពៀងគាន  សដ្ើមបីេសជ្រមចបាៃៃូវលទធ្លដដ្លចង់
បាៃ 

• ទិញ្លិត្លក្េិក្មមក្នុងបរមិាណ ៃិងគុណ 
ភាពាក់្ោក់្ក្នុងតនមលដដ្លបាៃជ្រពមសជ្រពៀងគាន  

• ទូទត់ជ្របាក់្ជូ្ៃអនក្្លិតេជ្រមាប់ទំៃិញក្នុង
ជ្រក្បខ័ណឌ សពលសវោ  ៃិងស្រេបតាមលក្េខណឌ
ដដ្លបាៃបញ្ហជ ក់្សៅក្នុងកិ្ចចេៃា។ 

(ជ្របភព៖ អៃុជ្រកឹ្តយេតីពី ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ជ្រក្េួងក្េិក្មម រកុាេ ជ្របមាញ់ ៃិងសៃាទ) 
 

៥   សេចក្តីេៃនិោឋ ៃ 
ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា រមួចំដណក្ដ្ល់ការកាត់បៃថយភាពជ្រកី្ជ្រក្ ៃិងការសលើក្ក្មពេ់ជី្វភាពដ្ល់
ក្េិក្រខ្នន តតូច ជ្រក្មុអនក្្លិត ៃិងេហគមៃ៍ក្េិក្មម ដដ្លទទួលបាៃអតថជ្របសយាជ្ៃ៍ពីគំរនូៃ
ការអៃុវតតក្េិក្មមសៃេះ។ ាទូសៅ ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា គឺាវធីិនៃការសធាើអាជី្វក្មម ដដ្លនដ្គូ
កិ្ចចេៃាទំងពីរជ្របាថាន ចង់រក្ជ្របាក់្ចំសណញតាមរយៈការសធាើឱ្យជ្របសេើរសឡើងៃូវេុវតថិភាពក្នុងការ
ទទួលបាៃការ្គត់្គង់ ៃិងទី្ារ។ ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា អាចជួ្យភាជ ប់ទំនាក់្ទំៃងរវាងក្េិក្រ
ខ្នន តតូច ៃិងអនក្ទិញ។ ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ក៏្អាចអៃុញ្ហា តឱ្យក្េិក្រដឹ្ងាមុៃអំពីសពល
សវោ នដ្គូអាជី្វក្មម ៃិងតនមល ដូ្សចនេះភាគីទំងពីរមាៃដ្ៃការសរៀបចំយា៉ាងលអដដ្លអាចកាត់បៃថយ
ហាៃិភ័យទក់្ទងៃឹងការដជ្របជ្របួលតនមល ៃិង្លិតភាព។ ាមួយៃឹងយៃតការសៃេះ ក្េិក្រអាច
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ទទួលបាៃទំងការគំាជ្រទដ្នក្ហិរញ្ាវតថុ ៃិងបសចចក្សទេពីនដ្គូ អនក្ចុេះកិ្ចចេៃា ៃិងភាគីទីបីសដ្ើមបី
ដក្លមអ្ លិតក្មម ៃិងទិដ្ឋភាពទី្ារ។ 

ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា កំ្ពុង្តល់ឱ្កាេេជ្រមាប់ក្េិក្រខ្នន តតូចសៅក្នុងជ្របសទេកំ្ពុងអភិវឌ្ឍៃ៍
សដ្ើមបីបសងកើតជ្របាក់្ចំណូលតាមរយៈេក្មមភាពក្េិក្មមរបេ់ពួក្សគ។ ក្េិក្រសជ្របើជ្របាេ់ធៃធាៃ
តទ ល់ខលួៃ រមួទំងដី្ធលី ៃិងក្មាល ំងពលក្មម ាការវៃិិសយាគេំខ្នៃ់ក្នុងវេ័ិយក្េិក្មម សៅសពលចុេះ
កិ្ចចេៃាាមួយជ្រក្ុមហ៊ាុៃ ៃិងឈមួញក្ណាត ល។ រោឋ ភិបាលក៏្ទទួលបាៃអតថជ្របសយាជ្ៃ៍ពីជ្រក្មុ
ហ៊ាុៃធំៗទំងបរសទេ ៃិងក្នុងស្រេុក្ដដ្លបសងកើតការងារសៅជ្ៃបទ ទី្ារ្លិត្លក្នុងស្រេុក្ ា
ពិសេេកំ្សណើ ៃសេដ្ឋកិ្ចចតាមរយៈការនំាសចញ។ 

បរបិទក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា សៅក្នុងជ្របសទេអាេីុអាសគនយ៍មួយចំៃួៃដដ្លបាៃសជ្រជ្ើេសរ ើេបាៃ
បងាា ញថាជ្របសទេៃីមួយៗអៃុវតតគំរូ ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ខុេៗគាន ។ វាអាស្រេ័យសលើលក្េណៈ
កិ្ចចេៃា ទីតំាងភូមិាស្រេត  ៃិងាថ ៃភាពសេដ្ឋកិ្ចចេងគមរបេ់ក្េិក្រខ្នន តតូច។  ក្នុងចំសណាម
ជ្របសទេដដ្លជ្រតូវបាៃសជ្រជ្ើេសរ ើេក្នុងការពិៃិតយឯក្ារវទិាាស្រេតជ្របសទេនៃគឺាជ្របសទេដដ្ល
មាៃការអៃុវតត ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ខ្នល ំងរហូតដ្ល់គំរ ូក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ទំង ៥ បូក្រមួ
ទំងគំរមួូយស្សងសទៀត (គំរ ូក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា កូ្ៃកាត់) ដដ្លអៃុវតតសៅក្នុងជ្របសទេ បនាទ ប់
មក្សវៀតណាម ខណៈសពលដដ្លក្មពុា ឡាវ ឥណឌូ សៃេីុ ៃិងមីយា៉ា ៃ់មា៉ាអៃុវតតគំរូ ក្េិក្មមតាមកិ្ចច
េៃា ស្រេសដ្ៀងគាន ភាគសជ្រចើៃ កិ្ចចេៃា្លូវការ ៃិងសជ្រៅ្លូវការ ខណៈដដ្លគំរសូ្សងសទៀតជ្រតវូបាៃ
អៃុវតតក្នុងក្រណីខលេះ។ 

ាអកុ្េល មិៃដមៃ ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ទំងអេ់ៃឹងទទួលបាៃភាពសាគជ័្យ ទំនាក់្ទំៃង
អាជី្វក្មមសោយសេមើភាព ៃិងេមធម៌រវាងជ្រក្មុហ៊ាុៃ ៃិងក្េិក្រខ្នន តតូចសនាេះសទ។ បញ្ហា ជ្របឈម
ចមបងសលើការោំដុ្េះចាប់ពីលក្េខណឌ អាកាេធាតុ ក្ងាេះចំសណេះដឹ្ង ៃិងបទពិសាធៃ៍ក្នុងការសជ្របើ
ជ្របាេ់បសចចក្វទិាទំសៃើប សដ្ើមទុៃមាៃក្ជ្រមិត ក្ងាេះក្មាល ំងពលក្មម នៃលសដ្ើម្លិតក្មមខពេ់ ការដជ្រប
ជ្របួលទី្ារ ៃិងព័ត៌មាៃ។ ក្េិក្រជ្រតវូបាៃចាត់ទុក្ថាជ្របឈមមុខៃឹងភាពងាយរងសជ្រគាេះខ្នល ំងាង
ជ្រក្មុហ៊ាុ។  ក្នុងៃ័យសៃេះ ពួក្សគជ្រតវូការការគំាជ្រទពីភាគីពាក់្ព័ៃធស្សងៗ រមួមាៃរោឋ ភិបាល វេ័ិយ
ឯក្ជ្ៃ ៃិងអងគការេងគមេីុវលិ។  វេ័ិយាធារណៈ ៃិងឯក្ជ្ៃអាចសធាើការរមួគាន ក្នុងរភូាព ភាព 
ានដ្គូ (ាធារណៈ ៃិងឯក្ជ្ៃ) សដ្ើមបី្ សពា្ ាយបសចចក្វទិា  ចំសណេះដឹ្ង  ៃិងធាតុចូលជូ្ៃដ្ល់
ក្េិក្រ។ 

េរបុមក្ សគអាចទញសេចក្តីេៃនិោឋ ៃសចញពីការពិៃិតយឯក្ារវទិាាស្រេតសៃេះបាៃថាក្េិក្មម
តាមកិ្ចចេៃា  សៅបណាា ជ្របសទេក្នុងតំបៃ់ដតងដតនំាមក្ៃូវជ្របាក់្ចំណូលខពេ់ាងក្េិក្រដដ្ល
មិៃមាៃកិ្ចចេៃា។  ការជ្រតួតពិៃិតយសៃេះក៏្បាៃកំ្ណត់ៃូវលក្េខណឌ មួយចំៃួៃដដ្លគំាជ្រទដ្ល់ការ
ចូលរមួរបេ់ក្េិក្រខ្នន តតូច ៃិងទទួលបាៃអតថជ្របសយាជ្ៃ៍ពីការសរៀបចំ ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា 



54 | P a g e  

ដូ្ចាសគាលៃសយាបាយគំាជ្រទរបេ់រោឋ ភិបាល  ទំនាក់្ទំៃងដដ្លមាៃតុលយភាពអំណាច  ទី្ារ
េជ្រមាប់អនក្លក់្ ការគំាជ្រទពីអងគការមិៃដមៃរោឋ ភិបាល ៃិងេក្មមភាពរមួក្នុងអងគការអនក្្លិត។ 
ាអកុ្េល េតង់ោរគុណភាព ៃិងតនមលនៃទំៃិញគឺាបញ្ហា ចមបងដដ្លបងកការគំរាមកំ្ដហងដ្ល់ 
ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ។ ការសោេះស្រាយវវិាទតាមជ្របព័ៃធចាប់មិៃអាចអៃុវតតបាៃសោយារដត
ការចំណាយខពេ់  ៃិងមាៃរយៈសពលដវង។  ក្នុងៃ័យសៃេះ ការសោេះស្រាយវវិាទសោយដំ្ណាងជ្រតវូ
បាៃដណនំា សដ្ើមបីសោេះស្រាយជ្សមាល េះណាមួយបាៃសក្ើតសឡើង។ 

៦   អៃុាេៃ៍ 
សមសរៀៃដដ្លទទួលពី ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ៃិងគំរកូ្េិពាណិជ្ជក្មមជ្របក្បសោយបរយិាបៃនស្សង
សទៀតសៅក្នុងតំបៃ់បងាា ញថាគៃលឹេះនៃភាពសាគជ័្យរបេ់ ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា សតត តេំខ្នៃ់សលើ
ទំនាក់្ទំៃងរវាងភាគីពាក់្ព័ៃធសោយដ្អក្សលើការសជ្ឿទុក្ចិតត ទំៃុក្ចិតត ៃិងការសយាគយល់គាន សៅ
វញិសៅមក្។ ភាគីពាក់្ព័ៃធទំងអេ់ជ្រតូវសធាើការរមួគាន សលើការដេាងរក្ទី្ារបដៃថម ការដក្ពជ្រងឹង
ជំ្នាញចរចាសដ្ើមបទីទួលបាៃតនមលទំៃិញខពេ់ដ្ល់ក្េិក្រ ការដេាងរក្បសចចក្សទេៃមីសដ្ើមបី្ លិត
ទិៃន្ លខពេ់ ៃិងបសងកើតទំនាក់្ទំៃងកាៃ់ដតរងឹមំា។ ជ្របព័ៃធចាប់ ៃិងការសលើក្ទឹក្ចិតតពីរោឋ ភិបាល
សោយដ្អក្សលើរងាា ៃ់ ៃិងការតក្ពិៃ័យ អាចជ្រតូវបាៃសជ្របើជ្របាេ់សោយបសងកើតការសជ្ឿទុក្ចិតត ៃិង
ទំៃុក្ចិតតគាន សៅវញិសៅមក្។ 

ដ្អក្សលើការពិៃិតយឯក្ារវទិាាស្រេតនៃគំរ ូ ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា សៅជ្របសទេក្មពុា ៃិងសៅ
ក្នុងតំបៃ់ មាៃអៃុាេៃ៍មួយចំៃួៃដដ្លជ្រតូវបាៃ្តល់ជូ្ៃដូ្ចខ្នងសជ្រកាម។ 

o ពជ្រងឹងយៃតការភាពានដ្គូរវាងវេ័ិយឯក្ជ្ៃ ៃិង្លិតក្រ៖ កិ្ចចេហការរវាងវេ័ិយឯក្
ជ្ៃ អងគការមិៃដមៃរោឋ ភិបាល ៃិងនដ្គូអភិវឌ្ឍៃ៍ក្នុងវេ័ិយទំសៃើបភាវបូៃីយក្មមក្េិក្មម ា
ពិសេេសជ្រគឿងយៃតក្េិក្មម  ៃិងការពជ្រងីក្ទី្ារេជ្រមាប់្លិត្លក្េិក្មមក្មពុា  គួរដត
ជ្រតូវបាៃដក្លមអតាមរយៈ ាធារណៈៃិងឯក្ជ្ៃ យៃតការភាពានដ្គូរបេ់អនក្្លិត (៤
Ps)។  សៃេះៃឹងដជ្របកាល យអនក្្លិត  េហគមៃ៍ក្េិក្មមដដ្លាមជ្ឈមណឌ ល្គត់្គង់វតថុធាតុ
សដ្ើមវេ័ិយេិឧេាហក្មម ៃិងសដ្ើមបីភាជ ប់វាសៅៃឹងទី្ារតាមរយៈយៃតការ ក្េិក្មមតាម
កិ្ចចេៃា ។ 

o ការ្គត់្គង់ធាតុចូលក្េិក្មម ៃិងការគំាជ្រទបសចចក្សទេពីភាគីពាក់្ព័ៃធដ្ល់ក្េិក្រ៖ រោឋ ភិបា
ល អងគការមិៃដមៃរោឋ ភិបាល ៃិងជ្រក្ុមហ៊ាុៃសធាើការរមួគាន សដ្ើមបី្ តល់ជំ្ៃួយបសចចក្សទេដ្ល់ក្
េិក្រ។ ការ្តល់ការ្គត់្គង់ធាតុចូលក្េិក្មម ៃិងការក្ាងេមតថភាពដ្ល់អនក្    ្លិតគឺ
មាៃារៈេំខ្នៃ់ក្នុងការសលើក្ក្មពេ់្លិតភាពក្េិក្មម ដខសជ្រចវាក់្តនមល ជ្របតិបតតិការអាជី្វ
ក្មម ឬយុទធាស្រេតទី្ារ។ 

o សលើក្ក្មពេ់ដខសជ្រចវាក់្តនមលក្េិក្មមក្នុងចំសណាមអនក្្លិត ៃិងេហគមៃ៍៖ ក្េិក្រជ្របឈម
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មុខៃឹងបញ្ហា អេថិរភាពតនមល ៃិងឱ្កាេទី្ារតិច ខណៈដដ្លតនមលទំៃិញក្េិក្មមជួ្បជ្របទេះ
ការដជ្របជ្របួលក្នុងរដូ្វជ្របមូល្ល សោយារក្តាត រមួ្សំមួយចំៃួៃ រមួទំងេមតថភាព្លិ
តទប ការដក្នចន ព័ត៌មាៃទី្ារ ៃិងការចូលរមួពីភាគីពាក់្ព័ៃធ សៅសពលដដ្លក្េិក្រយល់
ពីការតភាជ ប់ដខសជ្រចវាក់្តនមលទំងមូលពី A សៅ Z ពួក្សគៃឹងបសងកើតយុទធាស្រេតសដ្ើមបីសរៀបចំ
ដ្ៃការមិៃជ្រតឹមដត្លិតទំៃិញដដ្លមាៃគុណភាពលអ ៃិងបរមិាណប៉ាុសណាណ េះសទ ប៉ាុដៃតពួក្
សគក៏្បសងកើតគំៃិតទី្ារ្ងដដ្រ។ ដូ្សចនេះសហើយ ្លិត្លរបេ់ក្េិក្រអាចបំសពញតជ្រមវូការ
ទី្ារ ដដ្លនំាឱ្យបសងកើត ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ។ 

o ដ្ៃការោំដុ្េះភាជ ប់ាមួយដ្ៃការជ្របមូល្ល៖  នដ្គូពាក់្ព័ៃធអាចជួ្យេហគមៃ៍  ឫអនក្   
្លិតក្នុងការសរៀបចំដ្ៃការ្លិតក្មមក្េិក្មមភាជ ប់ាមួយដ្ៃការទី្ារ សោយបាៃ្តល់
ជំ្ៃួយបសចចក្សទេ រមួទំងបសចចក្សទេក្េិក្មម ដ្ៃការ្លិតក្មម ៃិងជ្របមូល្ល ៃិងការ
េជ្រមបេជ្រមួលទី្ារសឆ្ព េះសៅរក្កិ្ចចជ្រពមសជ្រពៀងពាណិជ្ជក្មម។ ដូ្សចនេះ ក្េិក្រអាចយល់ ៃិង
អៃុវតតរសបៀបសរៀបចំដ្ៃការ្លិតក្មម ៃិងទី្ារ សធាើឱ្យ្លិត្លរបេ់ពួក្សគទទួលបាៃ
ទិៃន្ លខពេ់ ទី្ារលអ ៃិងតនមលសក្ើៃសឡើង ពិសេេ្លិត្លសៅេល់កាៃ់ដតសជ្រចើៃ។ 

o លទធភាពទទួលបាៃជ្របាក់្ក្មចីក្នុងចំសណាមនដ្គូ ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា៖ ការចូលរមួរបេ់
អនក្្លិត ឫេហគមៃ៍ ៃិងជ្រក្មុហ៊ាុៃឯក្ជ្ៃសដ្ើមបទីទួលបាៃជ្របាក់្ក្មចីដដ្លមាៃអជ្រតាការ
ជ្របាក់្ទប  ៃិងលក្េខណឌ ងាយស្រេួលពីធនាគារ  ៃឹង្តល់ឱ្យពួក្សគៃូវឱ្កាេក្នុងការពជ្រងីក្ 
ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ៃិងសោេះស្រាយបញ្ហា ្លិតក្មម ៃិងទី្ារមួយចំៃួៃ ដូ្ចាយឺត
យា៉ាវ។ ការទូទត់នំាមក្ៃូវការបាត់បង់ទំៃុក្ចិតត ៃិងក្ងាេះសដ្ើមទុៃេជ្រមាប់្លិត។ 

o ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ដដ្លបាៃចូលរមួពីភាគីទីបីមាៃជ្របេិទធភាពាង៖ ក្េិក្មមតាមកិ្ចច
េៃា ្លូវការតាមរយៈការចុេះកិ្ចចេៃាាោយលក្េណ៍អក្សរ ៃិងការចូលរមួពីភាគីទីបី
ក្នុងនាមាាក្សីបងាា ញថាគំរសូៃេះគឺាមសធាបាយដ៏្មាៃជ្របេិទធភាពេជ្រមាប់ក្េិក្មមតាម
កិ្ចចេៃា ។ 

 យៃតការសៃេះៃឹងជួ្យឱ្យនដ្គូកិ្ចចេៃាទំងពីរក្នុងការសោេះស្រាយវវិាទសៅសពលដដ្លពួក្សគ
មាៃការដខាងគំៃិតគាន សលើតនមល  បរមិាណ  ៃិងគុណភាពដូ្ចដដ្លមាៃដចងក្នុងកិ្ចចេៃា។
េមាេភាគភាគីទីបីគឺមក្ពីរោឋ ភិបាល ទីភាន ក់្ងារអភិវឌ្ឍៃ៍ ឬអាាញ ធរមូលោឋ ៃ។ 

o រោឋ ភិបាលក៏្អាចសលើក្ក្មពេ់ការយល់ដឹ្ងអំពីចាប់ ៃិងបទបបញ្ាតតិទក់្ទងៃឹង ក្េិក្មម
តាមកិ្ចចេៃា ក្នុងចំសណាមក្េិក្រ ៃិងជ្រក្មុហ៊ាុៃ្ងដដ្រ។ ការយល់ដឹ្ងសៃេះៃឹងជួ្យភាគី
ទំងពីរក្នុងការសរៀបចំ ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា កាៃ់ដតមាៃជ្របេិទធភាព សដ្ើមបី្ តល់អតថ
ជ្របសយាជ្ៃ៍កាៃ់ដតជ្របសេើរសឡើងេជ្រមាប់ក្េិក្រខ្នន តតូច។ កិ្ចចជ្រពមសជ្រពៀង ក្េិក្មមតាមកិ្ចច
េៃា ទមទរឱ្យមាៃការអៃុវតតចាប់ រមួទំងលក្េខណឌ  ៃិងយៃតការសោេះស្រាយជ្សមាល េះ។ 
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o ការអៃុវតតលអបំ្ុតនៃយៃតការសោេះស្រាយជ្សមាល េះ ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ពីបណាត ជ្របសទេ
ក្នុងតំបៃ់ រមួទំងជ្របសទេនៃ សវៀតណាម ៃិងមីយា៉ាៃ់មា៉ា  បងាា ញឱ្យស ើញថា ជ្សមាល េះរវាងអនក្
ចុេះកិ្ចចេៃា ៃិងក្េិក្រាញឹក្ញាប់ទក់្ទងៃឹងេតង់ោរគុណភាព ៃិងតនមល។ សដ្ើមបីសោេះ
ស្រាយបញ្ហា សៃេះ ការសោេះស្រាយវវិាទតាមមសធាបាយស្សងៗជ្រតវូបាៃសធាើសឡើង រមួទំង
ជ្របព័ៃធចាប់្ងដដ្រ។ សទេះាយា៉ាងណាក៏្សោយ ការសោេះស្រាយជ្សមាល េះរវាងភាគីទំងពីរ
តាមរយៈជ្របព័ៃធចាប់គឺចំណាយសជ្រចើៃ ៃិងមាៃរយៈសពលដវង។ ដូ្សចនេះ ការកំ្ណត់េមាគ ល់
សៃេះ្តល់ការដេាងយល់ពីបទពិសាធៃ៍នៃយៃតការសោេះស្រាយវវិាទសោយដំ្ណាង  ក្នុងការ
សោេះស្រាយបញ្ហា សជ្រៅតុោការ។ ឧទហរណ៍៖ ស្រេបតាមចាប់សលើក្ក្មពេ់ ៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍ 
ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា សៅក្នុងជ្របសទេនៃ ភាគីនៃកិ្ចចេៃាទំងពីរជ្រតូវចាប់ស្តើមដំ្សណើ រ
ការៃីតិវធីិេជ្រមុេះេជ្រមួលវវិាទាមួយ ភាគីទីបីាមុៃេិៃ មុៃសពលបញ្ជូ ៃវវិាទសនាេះសៅ
កាៃ់មជ្ឈតតក្មម ឬសៅកាៃ់តុោការ។ 

o សធាើការាមួយភាគីពាក់្ព័ៃធចជ្រមុេះសដ្ើមបសីធាើការស្រាវជ្រាវ ៃិងការអភិវឌ្ឍៃ៍៖ រោឋ ភិបាលសដ្ើរតួ
នាទីនំាមុខសគក្នុងការស្រាវជ្រាវ ៃិងការ្សពា្ាយទក់្ទងៃឹងគំរកូ្េិពាណិជ្ជក្មម ៃិងគំរ ូ
ក្េិក្មមតាមកិ្ចចេៃា ។ របក្គំសហើញ ៃិងមតិដក្លមអ ទក់្ទងៃឹងដ្ៃការអភិវឌ្ឍៃ៍យុទធ
ាស្រេតក្េិក្មមៃឹងជ្រតវូបាៃ្តល់ជូ្ៃ ដដ្លរមួចំដណក្ក្នុងការសោេះស្រាយឧបេគគេំខ្នៃ់ៗ
េជ្រមាប់តជ្រមវូការ ៃិងការ្គត់្គង់េជ្រមាប់ក្េិក្រ ៃិងរោឋ ភិបាល។ ដូ្សចនេះ ក្េិក្រអាច
កំ្ណត់ដ្ៃការោំដុ្េះ ៃិងជ្របមូល្លដដ្លភាជ ប់ាមួយៃឹងតជ្រមវូការទី្ារ សហើយពួក្សគ
អាចសរៀបចំបាៃលអេជ្រមាប់ទប់ទល់សៅៃឹងការដជ្របជ្របលួអាកាេធាតុខណៈសពលដដ្លរោឋ
ភិបាលៃឹងសធាើឱ្យការជ្របកួ្តជ្របដជ្ងអាជី្វក្មមក្នុងតំបៃ់ ៃិងទី្ារពិភពសោក្កាៃ់ដតជ្របសេើរ
សឡើង។ 
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