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សតពីី 
 

“ ករេលកកមពសស់ហករណ៍ ឬសហគមន៍កសកិមម ” 
 
 

វស័ិយកសិកមម បនេដរតួជសសរសតមភដ៏រងឹមំ និងឈនមុខេគ កនុងកររទរទង់េសដឋកិចចកមពុជ
េរកពីវស័ិយ៣េផសងេទៀត ដូចជវស័ិយេទសចរណ៍ វស័ិយឧសសហកមមកត់េដរ និងវស័ិយសំណង់ ។ 
សរមប់វស័ិយកសិកមមេនកមពុជ សហករណ៍ ឬសហគមន៍កសិកមម មនតួនទីសំខន់ណស់ កនុងករ
ចូលរមួចំែណកករអភិវឌឍេសដឋកិចច និងសងគម ជពិេសសកររមួចំែណកកនុងករកត់បនថយបញហ ប៉ះពល់
ដល់សនតិសុខេសបៀង ។ េទះជយ៉ងេនះក៏េដយ េរកមករដឹកនំរបស់គណបកសកន់អំណចបចចុបបនន
ជង៣០ឆន ំមកេនះ វហក់ដូចជេនយឺតយ៉វខល ំណស់ េបេរបៀបេធៀបនឹងរបេទសជិតខង និងកនុងតំបន់
អស៊នេនះផង កនុងករបេងកតចបប់ និងលិខិតបទដឋ នគតិយុតតនន េដមបធីនដល់ករបេងកត និងករ
របរពឹតតេទរបស់សហករណ៍ ឬសហគមន៍កសិកមម ។  

តមករសេងកតេមលរបស់គណបកសសេរងគ ះជតិ រហូតមកដល់េពលេនះ រជរដឋ ភិបលកមពុជ
េទបែតមនរពះរជរកិតយសីតពីករបេងកត និងកររបរពឹតតេទៃនសហគមន៍អភិវឌឍន៍កសិកមម សហភព
សហគមន៍អភិវឌឍន៍កសិកមម និងបុេរសហគមន៍អភិវឌឍន៍កសិកមម ែតមួយបុ៉េណណ ះ ែដលបនដក់ឲយេរបជ
ផលូវករតមរពះរជរកិតយេលខ នស/រកត/០៧០១/២៣៤ ចុះៃថងទី១៦ ែខកកកដ ឆន ំ២០០១ េហយរពះរជរកិ
តយេនះមិនទន់មនបទបបញញតិតរគប់រគន់ អំពីយនតករគំរទ និងសរមបសរមួលពីថន ក់ជតិដល់ថន ក់េរកម
ជតិ េដមបីអភិវឌឍសហគមន៍កសិកមមឲយកន់ែតមនរបសិទធភពខល ំង ជពិេសសមិនទន់មនបទបបញញតតិ
សតីពីករបេងកត និងកររបរពឹតតេទៃនសហភពសហគមន៍កសិកមម និងសមព័នធសហគមន៍កសិកមម និងគម ន
បទបបញញតិតសតីពីករតមដន និងករេដះរសយវវិទសហគមន៍កសិកមម ។ល។  

 



េរកពីមនបញហ ខវះខតជេរចនកនុងករបំេពញតរមវូករពក់ព័នធនឹងរកបខ័ណឌ គតិយុតត រជរដឋ ភិ
បលកមពុជពំុទន់មនសថ ប័នសធរណៈរគប់រគន់ និងមនសមតថភព េដមបជួីយដល់សហករណ៍ ឬ
សហគមន៍កសិកមមេទេលបញហ បេចចកេទស ហិរញញវតថុ បញហ បេចចកេទស ហិរញញវតថុ បញហ បេចចកេទស ហិរញញវតថុ បញហ បេចចកេទស ហិរញញវតថុ ទីផសរលក់ផលឹតផល និងធនធនមនុសសសរមប់ទីផសរលក់ផលឹតផល និងធនធនមនុសសសរមប់ទីផសរលក់ផលឹតផល និងធនធនមនុសសសរមប់ទីផសរលក់ផលឹតផល និងធនធនមនុសសសរមប់
ធនដល់រគប់រគងចត់ធនដល់រគប់រគងចត់ធនដល់រគប់រគងចត់ធនដល់រគប់រគងចត់ែចងករងររបរពឹតតេទជរបចំរបស់សហករណ៍ ឬសហគមន៍កសិកមមរបស់ខលួនែចងករងររបរពឹតតេទជរបចំរបស់សហករណ៍ ឬសហគមន៍កសិកមមរបស់ខលួនែចងករងររបរពឹតតេទជរបចំរបស់សហករណ៍ ឬសហគមន៍កសិកមមរបស់ខលួនែចងករងររបរពឹតតេទជរបចំរបស់សហករណ៍ ឬសហគមន៍កសិកមមរបស់ខលួនេទេទេទេទ 
។ ជងេនះេទេទៀត កសិករែដលជេកសិកយ៉ងសំខន់កនុងករចូលរមួបេងកត និងេធវឲយសហករណ៍ ឬ
សហគមន៍កសិកមមមនដំេណ រករ េដមបីធនករពរផលរបេយជន៍កសិករេរៀងៗខលួន េនមនបញហ ខវះ
ខតរបព័នធេរសចរសប់ និងដីរបព័នធេរសចរសប់ និងដីរបព័នធេរសចរសប់ និងដីរបព័នធេរសចរសប់ និងដីកសិកមមកសិកមមកសិកមមកសិកមម កនុងករធនដល់ផលិតកមម េដមបបំីេពញតរមវូករនំេចញ ករែក
ៃចនេផសងៗេទៀត ។ អរតកររបក់ខពស់កប់ពពកអរតកររបក់ខពស់កប់ពពកអរតកររបក់ខពស់កប់ពពកអរតកររបក់ខពស់កប់ពពកដូចសពវែថង បននិងកំពុងេធវឲយប៉ះពល់ដល់ជីវភពរស់េន
របស់របជកសិករ កនុងកររបកបមុខរបរចិញច ឹមជីវតិ ។ ករខចីបុលែដលមនកររបក់ខពស់របស់របជពល 
រដឋ បនេធវឲយកររបកបមុខរបររបស់កសិករជួបនឹងករខតបង់ករខតបង់ករខតបង់ករខតបង់ គួបផសំនឹងមិនមនទីផសររគប់រគន់ និងតៃមលមិនមនទីផសររគប់រគន់ និងតៃមលមិនមនទីផសររគប់រគន់ និងតៃមលមិនមនទីផសររគប់រគន់ និងតៃមល    
េថក េហយមិនមនភពសថតិេសថរេថក េហយមិនមនភពសថតិេសថរេថក េហយមិនមនភពសថតិេសថរេថក េហយមិនមនភពសថតិេសថរ េទបរបជកសិករបននិងកំពុងរបឈមមុខនឹងកររបឹអូសផទះកំពុងរបឈមមុខនឹងកររបឹអូសផទះកំពុងរបឈមមុខនឹងកររបឹអូសផទះកំពុងរបឈមមុខនឹងកររបឹអូសផទះសែមបង សែមបង សែមបង សែមបង     
ដីធលី ែរសចំករ ែដលនំឲយមនជីវភពជួបករលំបកេវទនដូចសពវៃថងដីធលី ែរសចំករ ែដលនំឲយមនជីវភពជួបករលំបកេវទនដូចសពវៃថងដីធលី ែរសចំករ ែដលនំឲយមនជីវភពជួបករលំបកេវទនដូចសពវៃថងដីធលី ែរសចំករ ែដលនំឲយមនជីវភពជួបករលំបកេវទនដូចសពវៃថង ។ 

គណបកសសេរងគ ះជតិ បនចត់ទុកវស័ិយកសិកមមជអទិភពកនុងករេលកកំពស់ជីវភពដ៏រកីរក 
របស់របជពលរដឋកមពុជបចចុបបនន តមរយៈករគំរទ ករជួយរជុំែរជង និងករធនករពរដល់សហគមន៍
កសិកមម  ដូចេនះគណបកសសេរងគ ះជតិ មនទសសនទនថបចចុបបននេនះ រជរដឋ ភិបលកមពុជចំបច់រតវូ
ែតមនចបប់មួយេដមបីកពរផលរបេយជន៍របស់កសិករ តមរយៈករេលកកំពស់សហករណ៍ ឬសហ
គមន៍កសិកមម និងពរងឹងករអនុវតតចបប់េនះឲយមនរបសិទធភពខពស់ ។ របជកសិកររតវូែតទទួលបនដី 
កសិកមមរគប់រគន់ និងករអនតរគមន៍ពីរជរដឋ ភិបល អំពីទីផសរ និងមនតៃមលខពស់សមរមយ និងអរតករ
របក់េទៀប  ។ េដមបេីឆលយតបតរមូវករខងេល គណបកសសេរងគ ះជតិ បនដក់េចញកមមវធីិនេយបយ 
ជអទិភពមួយចំនួនដូចខងេរកម ៖ 

1. គំរទឲយមនចបប់គំរទឲយមនចបប់គំរទឲយមនចបប់គំរទឲយមនចបប់ សតីពីសហគមន៍កសិកមម និងលិខិតបទដឋ នគតិយុតតេរកមចបប់េផសងៗ
េទៀត និងជំរញុករអនុវតតន៍ឲយមនរបសិទធករអនុវតតន៍ឲយមនរបសិទធករអនុវតតន៍ឲយមនរបសិទធករអនុវតតន៍ឲយមនរបសិទធភពភពភពភព េដមបីករពរផលរបេយជន៍ និងេលកកំពស់
ជីវភពកសិករ េនតមសហករណ៍ ឬសហគមន៍កសិកមមនន ។ 

2. ផតល់ដីសមបទនសងគមកិចចផតល់ដីសមបទនសងគមកិចចផតល់ដីសមបទនសងគមកិចចផតល់ដីសមបទនសងគមកិចច ជូនរបជកសិករ េដមបឲីយរបជកសិករមនដីកសិកមម និងមន 
លទធភពរគប់រគន់បងកបេងកតផល និងមនជីវភពរស់េនសមរមយ និងៃថលថនូរ ែដលឈនេទ
រកករចូលរមួកសងសហករណ៍ ឬសហគមន៍កសិកមមឲយមនភពរបេសេឡង ។  

3. ជំរញុរបជកសិករបេងកតសហគមន៍បេងកតសហគមន៍បេងកតសហគមន៍បេងកតសហគមន៍កសិកមមកសិកមមកសិកមមកសិកមមរបស់ខលួនេនទូទំងរបេទស េនតមឃំុនីមួយៗ
យ៉ងតិចមនសហគមន៍កសិករ១ ។ សហគមន៍នីមួយៗ រតវូឯករជយសហគមន៍នីមួយៗ រតវូឯករជយសហគមន៍នីមួយៗ រតវូឯករជយសហគមន៍នីមួយៗ រតវូឯករជយ មិនរតូវទទួលឥទិធពល 
ឬនិនន ករពីគណបកសនេយបយណមួយេឡយ ។ 

4. បេងកតមូលនិធិជតិេដមបរីទរទង់ដល់សហគមន៍កសិកមមថមីបេងកតមូលនិធិជតិេដមបរីទរទង់ដល់សហគមន៍កសិកមមថមីបេងកតមូលនិធិជតិេដមបរីទរទង់ដល់សហគមន៍កសិកមមថមីបេងកតមូលនិធិជតិេដមបរីទរទង់ដល់សហគមន៍កសិកមមថមី កនុងករចប់េផតមកិចចរបតិបតដិករ
របស់ខលួន ។ រដឋនឹងេលកែលងពនធេលកែលងពនធេលកែលងពនធេលកែលងពនធសរមប់សហគមន៍កសិកមមយ៉ងេហចណស់ក៏៣ ឬ ៥ឆន ំ 
ៃនរយៈេពលចប់េផដមដំបូងរបស់ខលួន ។  

5. បេងកតឲយមនបេងកតឲយមនបេងកតឲយមនបេងកតឲយមនអគគនយកដឋ នសហគមន៍កសិកមមអគគនយកដឋ នសហគមន៍កសិកមមអគគនយកដឋ នសហគមន៍កសិកមមអគគនយកដឋ នសហគមន៍កសិកមម ែដលជសថ ប័នសធរណៈរបស់ជតិ េដមបី
សរមបសរមួលសហគមន៍នន ពក់ព័នធនឹងនីតិវធីិចបប់កនុងករចុះបញជ ីេនេពលបេងកតសហ
គមន៍ និងែសវងរករបភពហិរញញវតថុ ។ 



6. បេងកតវទិយសថ នជតិអប់របំេចចកបេងកតវទិយសថ នជតិអប់របំេចចកបេងកតវទិយសថ នជតិអប់របំេចចកបេងកតវទិយសថ នជតិអប់របំេចចកេទសេទសេទសេទសកសិកមមកសិកមមកសិកមមកសិកមម និងរកមុអនកជំនញបេចចកេទសរកមុអនកជំនញបេចចកេទសរកមុអនកជំនញបេចចកេទសរកមុអនកជំនញបេចចកេទស េដមបីបណតុ ះ    
បណត ល ពរងឹងសមតថភព និងជួយករងរបេចចកេទស ជូនដល់កសិករែដលជរកុមរបឹកស
រគប់រគងសហគមន៍ អំពីកររគប់រគងករងរែផនករដឋបល និងករចត់ែចងហិរញញវតថុ ឬកមមវធីិ
ឥណទននន កនុងករជួយដល់សមជិកសហគមន៍ ។ 

7. េធវកំែណទរមង់សកមមភពេធវកំែណទរមង់សកមមភពេធវកំែណទរមង់សកមមភពេធវកំែណទរមង់សកមមភពធនគរអភិវឌឍន៍ជនបទ េដយបញចូ លកមមវធីិឥណទនកសិកមម 
និងបេងកនទុនសរមប់កមមវធីិឥណទនកសិកមមេនះឲយបន២០០២០០២០០២០០លនដុលល រ លនដុលល រ លនដុលល រ លនដុលល រ សរមប់របក់កមចី
ដល់សហគមន៍កសិកមមននេដយផទ ល់កនុងអរតកររបក់អរតកររបក់អរតកររបក់អរតកររបក់០.៥%០.៥%០.៥%០.៥%កនុងកនុងកនុងកនុង១១១១ែខ ឬែខ ឬែខ ឬែខ ឬ៦%៦%៦%៦%កនុងកនុងកនុងកនុង១១១១ឆន ំ ឆន ំ ឆន ំ ឆន ំ 
េហយសហគមន៍កសិកមមអចផតល់របក់កមចីដល់កសិករ ែដលជសមជិករបស់ខលួនកនុងអរតអរតអរតអរត
កររបក់កររបក់កររបក់កររបក់១%១%១%១%កនុងកនុងកនុងកនុង១១១១ែខែខែខែខ    ។ 

8. េលកទឹកចិតតដល់សហគមន៍កសិកមម កនុងកររគប់រគងផលចំេណញពីកមមវធីិឥណទនខងេលកររគប់រគងផលចំេណញពីកមមវធីិឥណទនខងេលកររគប់រគងផលចំេណញពីកមមវធីិឥណទនខងេលកររគប់រគងផលចំេណញពីកមមវធីិឥណទនខងេល    
របមណរបមណរបមណរបមណ៦%៦%៦%៦%កនុងកនុងកនុងកនុង១១១១ឆន ំឆនឆំន ំឆន ំឲយមនរបសិទធភពឲយមនរបសិទធភពឲយមនរបសិទធភពឲយមនរបសិទធភព ែដលអចមនលទធភពសងសង់ឃល ំងសរមប់  
សតុកទុក សំងួត ឬែកៃចចបែនថមនូវកសិផលែដលផលិតបន ឬទិញផលិតផល ែដលសមជិក 
ផលិតបនេដមបីសតុកទុក កនុងករធនតៃមលឲយបនសមរមយធនតៃមលឲយបនសមរមយធនតៃមលឲយបនសមរមយធនតៃមលឲយបនសមរមយ ។ 

9. េលកទឹកចិតតដល់សហគមន៍កសិកមម កនុងករេចញមុខផសភជ ប់ទំនក់ទំនងជមួយសហរគស
ធំៗ េដមបីែសវងរកទីផសរជូនសមជិកសហគមន៍ែសវងរកទីផសរជូនសមជិកសហគមន៍ែសវងរកទីផសរជូនសមជិកសហគមន៍ែសវងរកទីផសរជូនសមជិកសហគមន៍ េដយមនករសរមបសរមួលពីសំណក់អគគ
នយកដឋ នសហគមន៍កសិកមម និងមនកធនតៃមលកសិផល ពិេសសរសូវរតូវមនតៃមលេទៀប 
បំផុត១០០០១០០០១០០០១០០០េរៀលកនុងេរៀលកនុងេរៀលកនុងេរៀលកនុង១១១១គីឡូរកមគីឡូរកមគីឡូរកមគីឡូរកម ។  

តមកមមវធីិនេយបយេនកនុងករេលកកំពស់សហករណ៍ ឬសហគមន៍កសិកមមខងេលរបស់ខលួន 
បញជ ក់ឲយេឃញថ រជរដឋ ភិបលដឹកនំេដយគណបកសសេរងគ ះជតិបនេរតៀម និងេបតជញ ចិតតរចួជ
េរសច កនុងករេលកសទយួកំរតិជីវភពរបស់របជកនុងករេលកសទយួកំរតិជីវភពរបស់របជកនុងករេលកសទយួកំរតិជីវភពរបស់របជកនុងករេលកសទយួកំរតិជីវភពរបស់របជកសិករកសិករកសិករកសិករ    តមរយៈតមរយៈតមរយៈតមរយៈករេលកកំពស់តួនទីសហកណ៍ ឬសហករេលកកំពស់តួនទីសហកណ៍ ឬសហករេលកកំពស់តួនទីសហកណ៍ ឬសហករេលកកំពស់តួនទីសហកណ៍ ឬសហ
គមន៍កសិកមម គមន៍កសិកមម គមន៍កសិកមម គមន៍កសិកមម េដមបកីរពររបេយជន៍ននរបស់កសិករេដមបកីរពររបេយជន៍ននរបស់កសិករេដមបកីរពររបេយជន៍ននរបស់កសិករេដមបកីរពររបេយជន៍ននរបស់កសិករ ។ គណបកសសេរងគ ះជតិ សូមរបកសជឧឡរកិ 
ថនឹងេដះរសយបញហ ទក់ទងនឹងផលរបេយជកសិករ ែដលរជរដឋ ភិបលបចចុបបននមិនអចេដះរសយ
បនេនកនុងកំឡុងេពលជង២០ឆន ំកនលងមកេនះ ឲយបនជដច់ខត ដូចជករផតល់ដីកសិកមម តមរយៈ
សមបទសមបទសមបទសមបទនសងគមកិចច ករធនតៃមលកសិផលពិេសសរសូវនសងគមកិចច ករធនតៃមលកសិផលពិេសសរសូវនសងគមកិចច ករធនតៃមលកសិផលពិេសសរសូវនសងគមកិចច ករធនតៃមលកសិផលពិេសសរសូវ១០០០១០០០១០០០១០០០េរៀលកនុងេរៀលកនុងេរៀលកនុងេរៀលកនុង១១១១គីឡូរកម ករផតល់គីឡូរកម ករផតល់គីឡូរកម ករផតល់គីឡូរកម ករផតល់    អរតកររបក់អរតកររបក់អរតកររបក់អរតកររបក់
១%១%១%១%កនុងកនុងកនុងកនុង១១១១ែខែខែខែខសរមប់កសិករ ករធនទីផសរលក់ផលិតផលសរមប់កសិករ ករធនទីផសរលក់ផលិតផលសរមប់កសិករ ករធនទីផសរលក់ផលិតផលសរមប់កសិករ ករធនទីផសរលក់ផលិតផល ។ល។  

េបរបជកសិករទំងអស់ ចង់បនករផតល់ដីកសិកមមតមរយៈសមបទនសងគមកិចច ករធនតៃមល   
កសិផលពិេសសរសូវ១០០០១០០០១០០០១០០០េរៀលកនុងេរៀលកនុងេរៀលកនុងេរៀលកនុង១១១១គីឡូរកមគីឡូរកមគីឡូរកមគីឡូរកម ករផតល់អរតកររបក់១%១%១%១%កនុងកនុងកនុងកនុង១១១១ែខែខែខែខ ករធនទីផសរលក់ទីផសរលក់ទីផសរលក់ទីផសរលក់
ផលិតផលផលិតផលផលិតផលផលិតផលនេពលដ៏ខលីខងមុខេនះ សូមបងបអូនជនរមួជតិេមតត ផតល់េសចកតីទុកចិតតដល់គណបកសសេរងគ ះ 
ជតិ និងេបះេឆន តជូនគណបកសសេរងគ ះេបះេឆន តជូនគណបកសសេរងគ ះេបះេឆន តជូនគណបកសសេរងគ ះេបះេឆន តជូនគណបកសសេរងគ ះជតិឲយបនជតិឲយបនជតិឲយបនជតិឲយបនរគប់ៗគនរគប់ៗគនរគប់ៗគនរគប់ៗគន  ។ កនុងនមគណបកសសេរងគ ះជតិ និងកនុង
នមខលួនខញុំផទ ល់ ខញុំសូមអំពវនវដល់បងបអូនជនរមួជតិទំងអស់ ចូលរមួគំរទកមមវធីិនេយបយេនះេដមបី
រមួចំែណក េធវឲយរបេសរេឡង នូវជីវភពរស់េនរបស់របជកសិករេយង ។ ឳកសសរមប់ករផល ស់បតូរ 
បនមកដល់េហយ ឬ “ ៃថងរះេហយ ែខមរេរកកេឡង រមួគន សេរងគ ះជតេិយង ” ៕ 


