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ASMC គសប្មាងេម្ព័ន្ធសប្គឿងយន្តក្េិក្ម្មេម្ស្រេបេប្មាប់ប្បពលវបបក្ម្មប្បក្បសោយនិ្រន្តរភាព 
ASPIRE  ក្ម្មវធីិែសពវែាយបសចចក្សទេក្េិក្ម្មលមី ថ្ដលធន់្សៅនឹ្ងការថ្ប្បប្បួលអាកាេធាតុ 
ASSET  គសប្មាងផ្លែ េ់បដូរប្បព័ន្ធេុវតាិភាពសេបៀងអាហារនិ្ងក្េិក្ម្មសអកូ្ឡូេីុ 
CA  ក្េិក្ម្មអភិរក្ស 
CARD  ប្ក្មុ្ប្បឹក្ាសាដ រអភិវឌ្ឍវេ័ិយក្េិក្ម្មនិ្ងជ្ន្បទ 
CARDI  វទិាសាា ន្ស្រសាវប្ជាវនិ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ក្េិក្ម្មក្ម្ពុជា 
CASC  ម្ជ្ឈម្ណឌ លសេវាក្ម្មក្េិក្ម្មអភិរក្ស (DALRM/GDA/MAFF) 
CASF  គសប្មាងការែតល់សេវាបសចចក្សទេក្េិក្ម្មអភិរក្សសោយមាន្ការបង់នលែសេវាក្ម្ម 
CASIC  េម្ព័ន្ធក្េិក្ម្មអភិរក្សនិ្ងប្បពលវបបក្ម្មនិ្រន្តរភាពក្ម្ពុជា 
CAVAC  ក្ម្មវធីិថ្ខសេងាវ ក់្តនម្ែក្េិក្ម្មក្ម្ពុជា-អូស្តសាត លី 
CCC  េភាពាណិជ្ជក្ម្មក្ម្ពុជា 
CCCA  ក្ម្មវធីិេម្ព័ន្ធភាពថ្ប្បប្បួលអាកាេធាតុក្ម្ពុជា 
CCCSP  ថ្ែន្ការយុទធសាស្តេតស្ែើយតបនឹ្ងការថ្ប្បប្បួលអាកាេធាតុ 
CE SAIN ម្ជ្ឈម្ណឌ លឧតតម្ភាពប្បពលវបបក្ម្មក្េិក្ម្មនិ្រន្តរភាពនិ្ងអាហារបូតាម្ភ 
CHAIN  គសប្មាងសាក្វបបក្ម្មក្ម្ពុជា សដើម្បបីសងកើន្ប្បាក់្ចំណូលនិ្ងអាហារបូតាម្ភ 
CHIP  សវទិការវនិិ្សោគសាក្វបបក្ម្មសៅក្ម្ពុជា 
CICT  វទិាសាា ន្ចិន្េប្មាប់ការអភិរក្សការភជួររាេ់ដី 
CIMMYT ម្ជ្ឈម្ណឌ លវឌ្ឍន្ភាពសពាតនិ្ងស្រេូវសាលីអន្តរជាតិ 
CIRAD  ម្ជ្ឈម្ណឌ លស្រសាវប្ជាវក្េិក្ម្មបារាងំេប្មាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ 
CPSA  អងគការភាពជានដគូរសដើម្បចីីរភាពក្េិក្ម្មក្ម្ពុជា 
CSAM ម្ជ្ឈម្ណឌ លសប្គឿងយន្តក្េិក្ម្មេម្ស្រេប នន្អងគការេហប្បជាជាតិ (UN ESCAP) 
DALRM នយក្ោឋ ន្ប្គប់ប្គងធន្ធាន្ដីក្េិក្ម្ម  
ECAF  េហព័ន្ធក្េិក្ម្មអភិរក្សអឺរ ៉ាបុ 
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EISOFUN គសប្មាងប្បពលវបបក្ម្មសអកូ្ឡូេីុនិ្ងសេវាក្ម្មនន្ប្បព័ន្ធសអកូ្ឡូេីុដី 
ERECON វទិាសាា ន្សាត រនី្តិេម្បទានិ្ងអភិរក្សបរសិាា ន្នន្សាក្លវទិាល័យក្េិក្ម្មនន្ប្ក្ងុតូក្យូ 
ESCAP គណៈក្មាម ធិការអងគការេហប្បជាជាតិថ្ែនក្សេដឋកិ្ចច េងគម្ ប្បចំាតំបន់្អាេីុនិ្ង 

បា៉ា េីុហវិក្ 
EU  េហភាពអឺរ ៉ាបុ 
FA  រដឋបាលនប្ពស ើ 
GDA  អគគនយក្ោឋ ន្ក្េិក្ម្ម 
GDAHP  អគគនយក្ោឋ ន្េុខភាពេតវនិ្ងែលិតក្ម្មេតវ 
GEF  មូ្លនិ្ធិបរសិាា ន្ពិភពសលាក្ 
GHG  ឧេម័ន្ែៃេះក្ញ្ច ក់្ 
GIZ  អងគការកិ្ចចេហប្បតិបតតិការអាលែឺម្៉ាង់ 
GRA  េម្ព័ន្ធស្រសាវប្ជាវេក្ល 
GRET  ប្ក្មុ្េប្មាប់ផ្លែ េ់បតូរការស្រសាវប្ជាវនិ្ងបសចចក្វទិា  
ICERD  េន្និេីទអន្តរជាតិេតីអំពីបរសិាា ន្និ្ងការអភិវឌ្ឍជ្ន្បទ 
IPM  វធិាន្ការចប្ម្ុេះប្គប់ប្គងដំណំ្ត 
ISA  ន្វានុ្វតតេប្មាប់វេ័ិយក្េិក្ម្មប្បក្បសោយនិ្រន្តរភាព (គសប្មាង) 
ITC  វទិាសាា ន្បសចចក្វទិាក្ម្ពុជា 
KCNIA  វទិាសាា ន្ជាតិក្េិក្ម្មកំ្ពង់ចាម្ 
MAFF  ប្ក្េួងក្េិក្ម្ម រកុាខ ប្បមាញ់ និ្ងសន្សាទ 
MIGIP  ក្ម្មវធីិកំ្សណើ ន្សោយបរោិប័ន្ននិ្ងន្វានុ្វតតន៍្នន្តំបន់្សម្គងគ 
MoE  ប្ក្េួងបរសិាា ន្ 
MoEYS  ប្ក្េួងអប់រ ំយុវជ្ន្ និ្ងកី្ឡា 
MoI  ប្ក្េួងម្ហានែៃ 
MoWA  ប្ក្េួងកិ្ចចការនរ ី
MoWRAM ប្ក្េួងធន្ធាន្ទឹក្និ្ងឧតុនិ្យម្ 
NAP  ក្ម្មវធីិេក្ម្មភាពជាតិសដើម្បីប្បយុទធប្បឆំ្ងការរចិរលិដីធែី 
NBSAP  ថ្ែន្ការេក្ម្មភាពនិ្ងយុទធសាស្តេតជី្វៈចប្ម្ុេះជាតិ 
NCARD  េន្និេីទថាន ក់្ជាតិេតីពីការអភិវឌ្ឍក្េិក្ម្មនិ្ងជ្ន្បទ 
NCSD  ប្ក្មុ្ប្បឹក្ាជាតិអភិវឌ្ឍន៍្សោយចីរភាព 
NDC   របាយការណ៏ចូលរមួ្ចំថ្ណក្របេ់ក្ម្ពុជា 
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NC A&T  សាក្លវទិាល័យបសចចក្វទិានិ្ងក្េិក្ម្មរដឋការ ៉ាលីូណ្តខាងសជ្ើង 
NUBB   សាក្លវទិាល័យជាតិបាត់ដំបង 
PADAC  គសប្មាងថ្ក្លម្អក្េិក្ម្មក្ម្ពុជា  
PDAFF   ម្ន្ៃីរក្េិក្ម្ម រកុាខ ប្បមាញ់ និ្ងសន្សាទសខតត  
PLNIA   វទិាសាា ន្ជាតិក្េិក្ម្មថ្ប្ពក្សលៀប 
PAMPA  ក្ម្មវធីិេក្ម្មភាពក្េិសអកូ្ឡូេីុពហុប្បសទេ 
RGC   រាជ្រោឋ ភិបាលក្ម្ពុជា 
RUA  សាក្លវទិាល័យភូមិ្ន្ៃក្េិក្ម្ម 
RUPP   សាក្លវទិាល័យភូមិ្ន្ៃភនំសពញ 
S3   គសប្មាងជំ្រញុបសចចក្សទេក្េិក្ម្មេម្ស្រេបឲ្យមាន្និ្រន្តរភាព 
SANREM-CSRP ក្ម្មវធីិប្គប់ប្គងក្េិក្ម្មនិ្ងធម្មជាតិប្បក្បសោយនិ្រន្តរភាព េហការោំប្ទការ 

             ស្រសាវប្ជាវ 
SDC   ទីភាន ក់្ងារេវីេ េប្មាប់ការអភិវឌ្ឍនិ្ងេហប្បតិបតតិការ 
SI   ប្បពលវបបក្ម្មនិ្រន្តរភាព 
SIIL   ម្ន្ៃីរពិសសាធន៏្ន្វានុ្វតតន៏្ប្បក្បសោយនិ្រន្តរភាព 
SRU   សាក្លវទិាល័យសាវ យសរៀង 
UHST   សាក្លវទិាល័យ សហង េំរនិ្ តបូងឃមុំ 
UN   អងគការេហប្បជាជាតិ 
UNCBD  អនុ្េញ្ញា របេ់អងគការេហប្បជាជាតិេតីពីជី្វចប្ម្ុេះ 
UNCCD  អនុ្េញ្ញា របេ់អងគការេហប្បជាជាតិសដើម្បីប្បយុទធប្បឆំ្ងនឹ្ងការថ្ប្ប កាែ យជា 

វាលរសហាឋាន្ 
UNFCCC អនុ្េញ្ញា អងគការេហប្បជាជាតិេដីពីការថ្ប្បប្បួលអាកាេធាតុ 
USAID  ទីភាន ក់្ងារជំ្នួ្យអាសម្រកិ្េប្មាប់ការអភិវឌ្ឍន៍្អន្តរជាតិ 
WAgN   គសប្មាងស្តេតីក្នុងបណ្តដ ញក្េិក្ម្ម  
WAT4CAM ការប្គប់ប្គងធន្ធាន្ទឹក្និ្ងដំសណើ ការផ្លែ េ់បដូរប្បព័ន្ធសអកូ្ឡូេីុសៅក្ម្ពុជា 
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សេចក្តីផលៃងអាំណ្រគ ណ្ 

ថ្ែន្ទីតប្ម្ង់ទិេរយៈសពល៥ឆ្ន ំរបេ់េម្ព័ន្ធក្េិក្ម្មអភិរក្សនិ្ងប្បពលវបបក្ម្មនិ្រន្តរភាពក្ម្ពុជា ប្តវូ 
បាន្សរៀបសរៀងសឡើងសប្កាម្ការដឹក្នំរបេ់គណៈក្ម្មការតប្ម្ង់ទិេនិ្ងការេប្ម្បេប្ម្ួលរបេ់គណៈ 
ក្ម្មការប្បតិបតតិ នន្េម្ព័ន្ធក្េិក្ម្មអភិរក្សនិ្ងប្បពលវបបក្ម្មនិ្រន្តរភាពក្ម្ពុជា (ដូចថ្ដលមាន្បញ្ញជ ក់្ 
េមាេភាពសៅក្នុងតារាងខាងសប្កាម្) សប្កាម្ការែគត់ែគង់ហិរញ្ាវតាុពីអងគការេវីេខន្ថាក់្ (Swiss-
contact) ទីភាន ក់្ងារបារាងំេប្មាប់ការអភិវឌ្ឍ (AFD) និ្ងម្ជ្ឈម្ណឌ លឧតតម្ភាពប្បពលវបបក្ម្ម 
ក្េិក្ម្មនិ្រន្តរភាពនិ្ងអាហារបូតាម្ភ (CE-SAIN)។ ដំសណើ រការនន្ការសរៀបចំសឡើង ប្តូវបាន្េប្ម្ប 
េប្ម្ួលសោយប្ក្ុម្អនក្ប្បឹក្ានន្ប្ក្មុ្ហ ុន្ BD trus។ 

ជាដំបូងនិ្ងជាេំខាន់្បំែុត េម្ព័ន្ធក្េិក្ម្មអភិរក្សនិ្ងប្បពលវបបក្ម្មនិ្រន្តរភាពក្ម្ពុជា េូម្េថ្ម្តង 
អំណរគុណដ៏ប្ជាលសប្ៅជូ្ន្ចំសពាេះប្ក្េួងក្េិក្ម្ម រកុាខ ប្បមាញ់ និ្ង សន្សាទ ថ្ដលបាន្អនុ្ញ្ញា ត 
យល់ប្ពម្បសងកើតឱ្យមាន្េម្ព័ន្ធក្េិក្ម្មអភិរក្សនិ្ងប្បពលវបបក្ម្មនិ្រន្តរភាពក្ម្ពុជា ប្ពម្ទំាងការសបតជាា  
ចិតតរបេ់រាជ្រោឋ ភិបាលក្ម្ពុជាក្នុងការោំប្ទនូ្វការជំ្រញុក្េិក្ម្មអភិរក្ស   និ្ងប្បពលវបបក្ម្មនិ្រន្តរ 
ភាពសៅក្នុងប្បសទេក្ម្ពុជា។ ក្តាត សន្េះបាន្នំម្ក្នូ្វប្ពឹតតិការណ៍ដ៏េំខាន់្សៅក្នុងប្បវតតិសាស្តេតដ៏យូរ 
អថ្ងវងនន្ការអភិវឌ្ឍក្េិក្ម្មអភិរក្សនិ្ងប្បពលវបបក្ម្មនិ្រន្តរភាព។ 

ទីពីរថ្ែន្ទីថ្ែន្ទីតប្ម្ង់ទិេសន្េះ ទទួលែលោ៉ាងសប្ចើន្ពីការចូលរមួ្និ្ងអនក្ជំ្នញបសចចក្សទេរបេ់ 
េមាជិ្ក្នន្គណៈក្ម្មការប្បតិបតតិទំាងអេ់និ្ងអនុ្គណៈក្ម្មការទំាង៤ សៅក្នុងការសរៀបចំប្ក្បខណឌ  
ថ្ែន្ទីបងាា ញែែូវនិ្ងវេ័ិយអាទិភាពេំខាន់្ៗសែសងងសទៀត។ ការរមួ្ចំថ្ណក្ែតួចសែតើម្នដំណ្តក់្កាល 
ដំបូង ក៏្ប្តូវបាន្ទទួលពីប្ក្ុម្អនក្ជំ្នញថ្ែនក្ក្េិក្ម្មសអកូ្ឡូេីុក្នុងតំបន់្និ្ងអន្តរជាតិ ថ្ដលក្នុងសនេះ 
មាន្ការោិល័យប្បចំាតំបន់្ នន្ម្ជ្ឈម្ណឌ លស្រសាវប្ជាវក្េិក្ម្មបារាងំេប្មាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ 
(CIRAD) ប្ក្មុ្េប្មាប់ផ្លែ េ់បតូរការស្រសាវប្ជាវនិ្ងបសចចក្វទិា (GRET) និ្ងអងគការសេបៀងនិ្ងក្េិក្ម្ម 
នន្ អងគការេហប្បជាជាតិ (FAO) រមួ្ទំាងេក្លវទិាល័យ Kansas State university អងគការេម្ព័ន្ធ 
ស្រសាវប្ជាវេក្ល (GRA) និ្ងម្ជ្ឈម្ណឌ លសប្គឿងយន្តក្េិក្ម្មេម្ស្រេប នន្អងគការេហប្បជាជាតិ 
(CSAM)។ សោយមាន្មូ្លោឋ ន្ទំាងសន្េះសហើយ សទើបេម្ព័ន្ធក្េិក្ម្មអភិរក្សនិ្ងប្បពលវបបក្ម្មនិ្រន្តរ 
ភាពក្ម្ពុជា  អាចបងាា ញពីេកាត នុ្ពលសាជី្វក្ម្មនិ្ងអាទិភាពរបេ់ខែួន្សៅកាន់្ភាគីពាក់្ព័ន្ធកាន់្ថ្ត 
សប្ចើន្និ្ងេប្មាប់វសិាលភាពការប្បឹក្ាកាន់្ថ្តទូលំទូលាយ។ 

ទីបី េម្ព័ន្ធក្េិក្ម្មអភិរក្សនិ្ងប្បពលវបបក្ម្មនិ្រន្តរភាពក្ម្ពុជា េូម្ថ្លែងអំណរគុណចំសពាេះនដគូអភិ  
វឌ្ឍន៍្ថ្ដលមាន្ដូចជា ទីភាន ក់្ងារបារាងំេប្មាប់ការអភិវឌ្ឍ (AFD) ទីភាន ក់្ងារេវីេេប្មាប់ការអភិវឌ្ឍ 
និ្ងកិ្ចចេហប្បតិបតតិការ(SDC) និ្ងទីភាន ក់្ងារជំ្នួ្យអាសម្រកិ្េប្មាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ (USAID) 



ix 

 

ថ្ដលបាន្ោំប្ទោ៉ាងេក្ម្មនូ្វគំនិ្តែតួចសែតើម្និ្ងការអន្តរាគម្ន៍្ចំសពាេះក្េិក្ម្មអភិរក្សនិ្ងប្បពលវបប
ក្ម្មនិ្រន្តរភាពសៅប្បសទេក្ម្ពុជា ប្ពម្ទំាងែតល់នូ្វការចូលរមួ្និ្ងសេចក្តីថ្ណនំប្បក្បសោយយុទធ 
សាស្តេតម្ក្ដល់ឯក្សារថ្ែន្ទីតប្ម្ង់ទិេសន្េះ។ សប្ៅពីសន្េះ នដគូអភិវឌ្ឍន៍្េំខាន់្ៗមួ្យចំនួ្ន្សទៀត 
ថ្ដលបាន្ោំប្ទវេ័ិយក្េិក្ម្មនិ្ងការអភិវឌ្ឍប្បក្បសោយនិ្រន្តរភាពោ៉ាងេក្ម្ម ថ្ដលមាន្ដូចជា 
ធនោរអភិវឌ្ឍន៍្អាេីុ (ADB) អងគការសេបៀងនិ្ងក្េិក្ម្មនន្េហប្បជាជាតិប្បចំាប្បសទេក្ម្ពុជា 
(FAO) េហភាពអឺុរ ៉ាបុ (EU) និ្ងអងគការកិ្ចចេហប្បតិបតតិការអាលែឺម្៉ាង់ (GIZ) ក៏្ប្តូវបាន្សារទរ 
ោ៉ាងខាែ ំងចំសពាេះការចូលរមួ្ដ៏មាន្តនម្ែរបេ់ពួក្សគ។  

ជាចុងសប្កាយ េម្ព័ន្ធក្េិក្ម្មអភិរក្សនិ្ងប្បពលវបបក្ម្មនិ្រន្តរភាពក្ម្ពុជា ក៏្េូម្ថ្លែងអំណរគុណ 
ចំសពាេះការចូលរមួ្ពីភាគីពាក់្ព័ន្ធក្នុងវេ័ិយឯក្ជ្ន្មួ្យចំនួ្ន្សៅក្នុងេិកាខ សាលាពិសប្ោេះសោបល់និ្ង 
កិ្ចចពិសប្ោេះសោបល់សទវរភាគី ថ្ដលមាន្ដូចជាេហព័ន្ធស្រេូវអងករក្ម្ពុជា (CRF) េមាគម្ធនោរ 
សៅក្ម្ពុជា (ABC) េមាគម្មី្ប្ក្ូហិរញ្ាវតាុក្ម្ពុជា (CMA) អនក្ែគត់ែគង់មា៉ា េីុន្ក្េិក្ម្មនិ្ងប្ោប់ 
ដំណំ្តគប្ម្បដី ប្គឹេះសាា ន្ហិរញ្ាវតាុ និ្ងពាណិជ្ជក្រ នន្ែលិតែលក្េិក្ម្មប្បក្បសោយេុវតាិភាព។ 
ការចូលរួម្និ្ងម្តិរបេ់ភាគីពាក់្ព័ន្ធ គឺពិតជាេំខាន់្ណ្តេ់សៅក្នុងការពប្ងឹងការចូលរួម្របេ់ 
វេ័ិយឯក្ជ្ន្សៅក្នុងការអភិវឌ្ឍក្េិក្ម្មអភិរក្សនិ្ងប្បពលវបបក្ម្មនិ្រន្តរភាព។ 
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េមាេភាពគណ្ៈក្មមការតប្មង់ទេិររេេ់មពៃ័ធក្េកិ្មមអភិរក្សៃងិប្រពលវរបក្មមៃិរៃតរភាព 
ក្មព ជា 
ល.រ នម្ និ្ង សោតតនម្ តួនទី និ្ង សាា ប័ន្ តំថ្ណង 
១ ឯក្ឧតតម្ ឱ្ម្ គឹម្សា  រដឋសលខាធិការប្ក្េួងក្េិក្ម្ម រកុាខ ប្បមាញ់ និ្ង សន្សាទ ប្បធាន្ 
២ សលាក្ជំ្ទាវ សយុើ អាេីុ 

គីន្ 
អនុ្រដឋសលខាធិការប្ក្េួងក្េិក្ម្ម រកុាខ ប្បមាញ់ និ្ងសន្សាទ អនុ្ប្បធាន្ 

៣ ឯក្ឧតតម្ េួន្ តារា អគគនយក្រងនន្អគគនយក្ោឋ ន្រដឋបាលនន្ប្ក្េួងម្ហានែៃ េមាជិ្ក្ 
៤ សលាក្ អ ុក្ ណ្តវា៉ាន់្ អគគនយក្រងនន្អគគនយក្ោឋ ន្េហគម្ន៍្មូ្លោឋ ន្នន្  

ប្ក្េួងបរសិាា ន្ 
េមាជិ្ក្ 

៥ សលាក្ េ ុ៊ុំ វណណសាន្ អោគ ធិការរងនន្អោគ ធិការោឋ ន្ នន្ប្ក្េួងកិ្ចចការនរ ី េមាជិ្ក្ 
៦ សលាក្ យិន្ សាវធុ ប្បធាន្នយក្ោឋ ន្នន្ការងារធារាសាស្តេតនិ្ងទសន្ែ នន្ 

ប្ក្េួងធន្ធាន្ទឹក្និ្ងឧតតុនិ្យម្ 
េមាជិ្ក្ 

៧ សលាក្ស្រេី េុខ េុទាធ វ ី ប្បធាន្រដឋបាលនន្េភាពាណិជ្ជក្ម្មក្ម្ពុជា េមាជិ្ក្ 

េមាេភាពគណ្ៈក្មមការប្រតិរតតិររេេ់មព័ៃធក្េកិ្មមអភិរក្សៃងិប្រពលវរបក្មមៃិរៃតរភាព
ក្មព ជា 
ល.រ នម្ និ្ង សោតតនម្ តួនទី និ្ង សាា ប័ន្ តំថ្ណង 
១ ឯក្ឧតតម្ ចាន់្ សារទុធ អនុ្រដឋសលខាធិការប្ក្េួងក្េិក្ម្ម រកុាខ ប្បមាញ់ និ្ងសន្សាទ ប្បធាន្ 
២ ឯក្ឧតតម្ សងា៉ា  ប ុន្ថាន្ សាក្លវទិាធិការ នន្សាក្លវទិាល័យភូមិ្ន្ៃក្េិក្ម្ម អនុ្ប្បធាន្ 
៣ សលាក្ ហូ ពុទាធ  អគគនយក្រង នន្អគគនយក្ោឋ ន្ក្េិក្ម្ម អនុ្ប្បធាន្ 
៤ សលាក្ សេង វា៉ាង ប្បធាន្នយក្ោឋ ន្ប្គប់ប្គងធន្ធាន្ដីក្េិក្ម្ម េមាជិ្ក្ 
៥ សលាក្ ងិន្ កុ្េល ប្បធាន្នយក្ោឋ ន្វេិវក្ម្មក្េិក្ម្ម េមាជិ្ក្ 
៦ សលាក្ សឡា លីតួ ប្ពឹទធបុរេម្ហាវទិាល័យវេិវក្ម្មក្េិក្ម្ម េមាជិ្ក្ 
៧ សលាក្ ហុក្ លីោ ប្ពឹទធបុរេរងម្ហាវទិាល័យវទិាសាស្តេតក្េិក្ម្ម េមាជិ្ក្ 
៨ សលាក្ សឡា ប ុណ្តណ  នយក្វទិាសាា ន្ស្រសាវប្ជាវនិ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ក្េិក្ម្មក្ម្ពុជា េមាជិ្ក្ 
៩ ល.ស្រេី ហ ូ េុពណ៌ អនុ្ប្បធាន្ន្/ដែសពវែាយក្េិក្ម្ម រកុាខ ប្បមាញ់ និ្ងសន្សាទ េមាជិ្ក្ 
១០ សលាក្ Florent Tivet  អនក្សក្សប្តសាស្តេតប្បចំាប្បសទេក្ម្ពុជា នន្ម្ជ្ឈម្ណឌ ល 

ស្រសាវប្ជាវក្េិក្ម្មបារាងំេប្មាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ 
េមាជិ្ក្ 

១១ សលាក្ Rajiv Pradhan នយក្ប្បចំាក្ម្ពុជា នន្អងគការេវីេខន្ថាក់្ េមាជិ្ក្ 
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១. សេចក្តីស្តើម 
វស័ិយកសិកម្ម គឺជាវស័ិយអាទិភាពមួ្យរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ដែលទ្ទទ្ទង់កំណ ើ នណសែាកិច្ច 
សនតិសុខណសបៀងអាហារ ការអភិវឌ្ឍជនបទ និងភាពទ្កីទ្កននទ្បណទសកម្ពុជា។ ការតំងចិ្ត្តយ៉ាង
មុ្ត្មំននរាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាណៅកនុងការអភិវឌ្ឍកសិកម្មទ្បកបណដ្ឋយនិរនតរភាព ទ្ត្ូវបានឆ្ុុះបញ្ច ំង
យ៉ាងទូលំទូលាយណៅកនុងយុទធសាស្រសតច្តុ្ណកា ែំណាក់កាលទី៤ និងដែនការយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ 
ជាតិ្ (២០១៩ ២០២៣) បូករមួ្ទំងណោលនណយបាយកសិកម្មនិងគណទ្មងណែេងៗ ននទ្កសួងកសិកម្ម 
រកុាា ទ្បមញ់ និងណនសាទ និងភាពណមុះមុ្ត្មិ្នរាថយននទ្បណទសកម្ពុជាែងដែរ ណៅកនុងការសណទ្ម្ច្
បាននូវណោលណៅដែលបានដច្ងណៅកនុងណោលណៅអភិវឌ្ឍន៍ទ្បកបណដ្ឋយចី្រភាពកម្ពុជា (CSDGs) អនុ 
សញ្ា អងគការសហទ្បជាជាតិ្ ណែើម្បីទ្បយុទធទ្បឆំងនឹងការដទ្បក្ាយជាវាលរណហាឋាន (UNCCD) អនុ
សញ្ា អងគការសហទ្បជាជាតិ្សតីពីជីវៈច្ទ្ម្រុះ (UNCBD) និងអនុសញ្ា ទ្កបខ័ ឌ សហទ្បជាជាតិ្ សតីពី
ការដទ្បទ្បួលអាកាសធាតុ្ (UNFCCC)។ ណលើសពីណនុះណៅណទៀត្ វស័ិយកសិកម្មគឺជាវស័ិយសំខាន់មួ្យ 
ដែលរមួ្ចំ្ដ កណៅកនុងកិច្ចខិត្ខំទ្បឹងដទ្បងរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាទ្បឆំងនឹងសំ ឹកននែី អភិរកេ
ជីវៈច្ទ្ម្រុះជាតិ្ និងការកាត់្បនថយនិងសទ្ម្បណៅនឹងបដទ្ម្បទ្ម្ួលអាកាសធាតុ្ ដែលកិច្ចខិត្ខំទ្បឹង
ដទ្បងទំងណនុះ ក៏ទ្ត្ូវបានណលើកណ ើងណៅកនុងវធិានការ ៍ណោលនណយបាយពាក់ព័នធមួ្យចំ្នួនែងដែរ។ 

ណទុះជាយ៉ាងក៏ណដ្ឋយ ណបើណយងតម្អងគការណសបៀងអាហារនិងកសិកម្ម ននអងគការសហទ្បជាជាតិ្ 
ែលិត្កម្មណសបៀងពិភពណលាកទ្ត្ូវបានណគរពឹំងទុកថានឹងណកើនណ ើងរហូត្ែល់ជិត្៣០% ណៅឆន ំ ២០៣០ 
និង ៥០% ណៅឆន ំ ២០៥០ ណឆ្ើយត្បណៅនឹងត្ទ្ម្ូវការណសបៀងអាហារនាណពលអនាគត្ ដែលបណាត លម្ក 
ពីកំណ ើ នទ្បជាជន កំណ ើ នទ្បាក់ចំ្ ូលណៅតម្បណាត ទ្បណទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ និងការផ្្លស់បតូរលំ
នំាននការណទ្បើទ្បាស់។ ែំណណាុះស្រសាយមួ្យសទ្មប់ការណកើនណ ើងននែលិត្កម្មណសបៀងអាហារ គឺការ
ពទ្ងីកែីកសិកម្ម។ ក៏ប៉ាុដនត ការផ្្លស់បតូរដែលទក់ទងនឹងកសិកម្ម អាច្បងករនូវការសាយភាយឧសម័ន
ែទុះកញ្ច ក់ (GHG) និងការបាត់្បង់ជីវៈច្ទ្ម្រុះ។ ការស្រសាវទ្ជាវ ក៏បានបង្ហា ញែងដែរថា បដទ្ម្បទ្ម្ួល
អាកាសធាតុ្ ក៏អាច្មនែលប៉ាុះពាល់យ៉ាងខំ្ាងណៅណលើការថយចុ្ុះននែលែំណំាណៅកនុងរយៈណពល
ដវងដថម្ណទៀត្ែង (FAO, 2017)។ ណហតុ្ែូច្ណនុះ ការបណងកើននូវទ្បសិទធិភាពននការណទ្បើទ្បាស់ធនធានធម្ម
ជាតិ្ គឺជាជំហានែ៏សំខាន់បំែុត្ ណែើម្បីណឆព ុះណៅកាន់ការសណទ្ម្ច្បាននូវណោលណៅែលិត្កម្មណសបៀង 
អាហារនិងបរសិាថ នទ្បកបណដ្ឋយនិរនតរភាព ដែលមនន័យថា ែលិត្កម្មណសបៀងអាហារនឹងទ្ត្វូបាន
ណកើនណ ើងតម្រយៈកំណ ើ នទិននែល (ទ្បពលវបបកម្ម) ណដ្ឋយភាា ប់ជាមួ្យនូវការការពារទ្បព័នធណអកូ ូ
សីុ (WRI, 2018)។ ទ្បការណនុះ ទម្ទរនូវទ្បព័នធនិងបណច្ចកវទិាែលិត្កម្មកសិកម្ម ដែលទ្បកបណដ្ឋយ
ភាពនច្នទ្បឌិ្ត្និងធន់នឹងអាកាសធាតុ្ ណែើម្បីធានាបាននូវកំណ ើ នែលិត្ភាព ទ្ពម្ទំងណឆ្ើយត្បណៅ
នឹងការកាត់្បនថយនិងការសទ្ម្បខ្ួនណៅនឹងបដទ្ម្បទ្ម្ួលអាកាសធាតុ្។ 
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កសិកម្មអភិរកេ ទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាព   និងកសិកម្មណអកូ ូសីុនំាម្កនូវវថីិថមីមួ្យសទ្មប់ែលិត្កម្ម 
កសិកម្មទ្បកបណដ្ឋយនិរនតរភាព និងការណរៀបចំ្ែីធ្ី ទ្ពម្ទំងការការពារជីវៈច្ទ្ម្រុះ និងការណកើនណ ើង
នូវកាបូនសររីាងគននែី។ កសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាព និងកសិកម្មណអកូ ូសីុ បណងកើន
ភាពធន់ននទ្បព័នធែលិត្កម្ម និងពទ្ងឹងសម្ត្ថភាពកសិករកនុងការទ្បឈម្មុ្ខនឹងបញ្ា ណសែាកិច្ចនិង
វបិត្តិអាកាសធាតុ្ ទ្ពម្ទំងែលប៉ាុះពាល់ននបដទ្ម្បទ្ម្ួលធាតុ្អាកាស។ ជាមួ្យនឹងលទធែល ដែល
បានបង្ហា ញពីការស្រសាវទ្ជាវដែលទក់ទងនឹងកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាព ដែលមន 
ស្រសាប់និងការោំទ្ទណៅណលើកសិដ្ឋា នណៅកនុងទ្បព័នធណកេទ្ត្បរសិាថ ន ណៅកនុងទ្បណទសកម្ពុជាចាប់តំងពី
ឆន ំ២០០៤ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា និងជាពិណសសទ្កសួងកសិកម្ម រកុាា ទ្បមញ់ និងណនសាទ បាន
បង្ហា ញនូវការតំងចិ្ត្តយ៉ាងមុ្ត្មំរបស់ខ្ួន ណៅកនុងការណលើកកម្ពស់កសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្ម
និរនតរភាព និងកសិកម្មណអកូ ូសីុ តម្រយៈការបណងកើត្នូវណវទិការអនតរទ្កសួងនិងពហុភាគីមួ្យ ដែល
មនណ ម្ ុះថា សម្ព័នធកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាពកម្ពុជា ដែលទ្ត្ូវបានទទួលការោំ
ទ្ទតម្ណសច្កតីសណទ្ម្ច្របស់ទ្កសួងកសិកម្ម រកុាា ទ្បមញ់ និងណនសាទ នាពាក់កណាត លឆន ំ២០២០។ 
គំនិត្ែតួច្ណែតើម្យុទធសាស្រសតណនុះ គឺមនណោលបំ ងសទ្ម្បសទ្ម្ួលទ្បកបណដ្ឋយទ្បសិទធភាព នូវការ
ណលើកកម្ពស់និងការអនុម័្ត្ននកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាព ននភាគីពាក់ព័នធណៅកនុង
ទ្បណទសកម្ពុជា ក៏ែូច្ជារមួ្ចំ្ដ កកនុងការសណទ្ម្ច្បាននូវការតំងចិ្ត្តរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ណៅ 
កនុងការអភិវឌ្ឍកសិកម្មទ្បកបណដ្ឋយនិរនតរភាព សនតិសុខណសបៀងអាហារ ការទ្បយុទធទ្បឆំងនិងសំ ឹក
ែី ការអភិរកេជីវៈច្ទ្ម្រុះជាតិ្ និងការកាត់្បនថយនិងការសទ្ម្បណៅនឹងការបដទ្ម្បទ្ម្ួលអាកាសធាតុ្ 
ណៅកនុងទ្កបខ័ ឌ ណោលណៅអភិវឌ្ឍន៍ទ្បកបណដ្ឋយចី្រភាពកម្ពុជា (CSDGs) អនុសញ្ា របស់អងគការសហ
ទ្បជាជាតិ្ ណែើម្បីទ្បយុទធទ្បឆំងនឹងការដទ្បក្ាយជាវាលរណហាឋាន (UNCCD) អនុសញ្ា របស់អងគការ
សហទ្បជាជាតិ្សតីពីជីវច្ទ្ម្រុះ (UNCBD) និងអនុសញ្ា អងគការសហទ្បជាជាតិ្ សដីពីការដទ្បទ្បួល
អាកាសធាតុ្ (UNFCC)។ ណែើម្បីជាការដ នំាែល់ការសទ្ម្បសទ្ម្ួលជាអាទិភាពណៅកនុងការអភិវឌ្ឍ
កសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាព និងែំណ ើ រការទ្បតិ្បត្តិននសម្ព័នធកសិកម្មអភិរកេនិង
ទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាពកម្ពុជា ដែនទីត្ទ្ម្ង់ទិសសទ្មប់ឆន ំ២០២២ែល់ឆន ំ២០២៦ ទ្ត្ូវបានែតួច្ណែតើម្
និងអភិវឌ្ឍន៍ណទ្កាម្ជំនួយបណច្ចកណទសនិងថវកិាររបស់អងគការសវីសខនថាក់ និងម្ជឈម្ ឌ លស្រសាវ 
ទ្ជាវកសិកម្មបារាងំសទ្មប់ការអភិវឌ្ឍអនតរជាតិ្ (CIRAD)។ 

១.១ ណោលបំ ងននដែនទីត្ទ្ម្ង់ទិស 
ណោលបំ ងច្ម្បងននដែនទីត្ទ្ម្ង់ទិសណនុះមនែូច្ជា៖ 

 ដទ្បក្ាយច្កាុវស័ិយនិងណបសកកម្ម ននសម្ព័នធកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាពកម្ពុជា 
ណអាយណៅជាគណទ្មងកទ្មិ្ត្ខពស់មួ្យ ណដ្ឋយមនការកំ ត់្ណោលបំ ងយុទធសាស្រសត និង
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ការគូសបញ្ា ក់ពីសកម្មភាពអាទិភាព និងចំ្ ុច្ណៅសំខាន់ៗដែលទ្ត្ូវសណទ្ម្ច្បានណៅឆន ំ 
២០២៦ 

 ទ្ទទ្ទង់គ ៈកម្មការត្ទ្ម្ង់ទិស ណៅកនុងការដ នំា ទ្ត្តួ្ពិនិត្យ និងតម្ដ្ឋន ែំណ ើ រការនន
ការអនតរាគម្ន៍ពាក់ព័នធនិងកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាពណៅទ្បណទសកម្ពុជា 

 ែតល់ទិសណៅយុទធសាស្រសតណៅែល់គ ៈកម្មការទ្បតិ្បត្តិ ណែើម្បណីទ្ោង អនុវត្តន៍ តម្ដ្ឋន និង 
ពិនិត្យសារជាថមីនូវសកម្មភាព ណែើម្បីណដ្ឋុះស្រសាយបញ្ា ទ្បឈម្សំខាន់ៗ និងអាទិភាពនន
កសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាព 

 ណែើរតួ្ជាដែនការណម្សទ្ម្បសទ្ម្ួល សទ្មប់ដ នំាសកម្មភាពកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពល
វបបកម្មនិរនតរភាព ដែលនឹងទ្ត្ូវអនុវនតណដ្ឋយភាគីពាក់ព័នធណែេងៗណៅកនុងទ្បណទសកម្ពុជា 

 បណងកើត្តំ្បន់អាទិភាពសទ្មប់កិច្ចសហទ្បតិ្បត្តិការ ការសទ្ម្បសទ្ម្ួល និងភាា ប់បណាត ញកនុង 
ចំ្ណណាម្សមជិក ដែលមនស្រសាប់និង អនកពាក់ព័នធ ដែលមនសកាត នុពលណៅកនុងទ្បណទស
ក៏ែូច្ជាកនុងតំ្បន់។ 

១.២ ណោលការ ៍ដ នំា 
ការបណងកើត្ណ ើងនូវទ្កបខ័ ឌ ននដែនទីត្ទ្ម្ង់ទិសរយៈណពល ៥ ឆន ំ របស់សម្ព័នធកសិកម្មអភិរកេនិង
ទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាពកម្ពុជា រមួ្បញ្ចូ លនូវណោលការ ៍សំខាន់ៗែូច្ខាងណទ្កាម្៖ 

 អាច្វាស់ដវងបាន៖  ណោលណៅដែលទ្ត្ូវសណទ្ម្ច្បានមនបនាទ ត់្ណពលណវលាច្ាស់លាស់ និង
សូច្នាករការអនុវត្ត ណែើម្បតីម្ដ្ឋនវឌ្ឍនភាព 

 មនឥទធិពល៖  ណផ្លត ត្ណលើយុទធសាស្រសត និងសកម្មភាព ដែលែតល់ឥទធិពលខំ្ាងបំែុត្សទ្មប់ 
កសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាព និងដែលោំទ្ទណដ្ឋយយនតការ ៍និរនតរភាពរងឹមំ 

 រមួ្បញ្ចូ ល៖  ជំរញុកិច្ចសហទ្បតិ្បត្តិការរវាងភាគីពាក់ព័នធ ណែើម្បីទ្ទទ្ទង់និងែតល់អត្ថទ្បណយជន៍ 
ែល់កសិករខាន ត្តូ្ច្ និងកសិករដែលជាស្រសតី 

 ដែែកណលើលទធែល៖  ណលើកកម្ពស់ណោលនណយបាយជាតិ្ និងស្រសបតម្អា ត្តិ និងអាទិភាព 
របស់សមជិក ទ្ពម្ទំងែលទ្បណយជន៍របស់ភាគីពាក់ព័នធ 

 ភាា ប់ជាមួ្យណពលណវលា៖  ៥ឆន ំ (២០២២ ែល់ ២០២៦) ណហើយអាច្បនតណៅមុ្ខណទៀត្ ណដ្ឋយ
អាទិភាពនាណពលអនាគត្ នឹងទ្ត្ូវបានកំ ត់្ណដ្ឋយគ ៈកម្មការត្ទ្ម្ង់ទិសនិងគ ៈកម្មការ 
ទ្បតិ្បត្តិរបស់សម្ព័នធកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាពកម្ពុជា។ 

១.៣ ែំណ ើ រការណរៀបចំ្ 
ការបណងកើត្ណ ើងនូវដែនទីត្ទ្ម្ង់ទិស របស់សម្ព័នធកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាពកម្ពុជា 
បានឆ្ងកាត់្ែំណ ើ រការយ៉ាងហមត់្ច្ត់្និងមនការចូ្លរមួ្យ៉ាងណទ្ច្ើន តំងពីដខតុ្លាឆន ំ២០២០ ណដ្ឋយ 
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ចាប់ណែតើម្ណច្ញពីការទ្ត្ួត្ពិនិត្យណ ើងវញិនូវឯកសារគណទ្មងនិងរបាយការ ៍ស្រសាវទ្ជាវ ដែលពាក់
ព័នធនិងកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាព កសិកម្មណអកូ ូសីុ ជីវច្ទ្ម្រុះ និងសម្ព័នធកសិកម្ម
អភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាពកម្ពុជា  បូករមួ្នឹងការពិណទ្ោុះណយបល់មួ្យចំ្នួនជាមួ្យនិង      
គ ៈកម្មការទ្បតិ្បត្តិនិងអនុគ ៈកម្មការ ននសម្ព័នធកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាព
កម្ពុជា ទ្ពម្ទំងទ្ករម្អនកជំនាញទំងកទ្មិ្ត្ជាតិ្និងតំ្បន់។ ទ្ករម្អនកជំនាញកនុងតំ្បន់និងអនតរជាតិ្
ដែលបានចូ្លរមួ្ពិណទ្ោុះណយបល់ មនែូច្ការយិល័យទ្បចំាតំ្បន់ននម្ជឈម្ ឌ លស្រសាវទ្ជាវកសិកម្ម 
បារាងំសទ្មប់ការអភិវឌ្ឍអនតរជាតិ្ (CIRAD) ទ្ករម្សទ្មប់ការផ្្លស់បតូរការស្រសាវទ្ជាវនិងបណច្ចកវទិា 
(GRET) និងអងគការណសបៀងអាហារនិងកសិកម្មននអងគការសហទ្បជាជាតិ្ (FAO) រមួ្ទំងសាកល
វទិាល័យ Kansas State university អងគការសម្ព័នធស្រសាវទ្ជាវសកល (GRA) និងម្ជឈម្ ឌ លណទ្គឿង
យនតកសិកម្មសម្ស្រសប (CSAM) ននគ ៈកមម ធិការអងគការសហទ្បជាជាតិ្ដែនកណសែាកិច្ចសងគម្ទ្បចំា 
តំ្បន់អាសីុនិងបា៉ា សីុហវិក (ESCAP)។ ណសច្កតីទ្ពាងទ្កបខ័ ឌ ដែនទីត្ទ្ម្ង់ទិស ទ្ត្វូបានណរៀបណរៀង
ណ ើងនិងបនាទ ប់ម្កទ្ត្វូបានអភិវឌ្ឍនិងមនណោលបំ ងសទ្មប់សិកាា សាលាពិណទ្ោុះណយបល់ថាន ក់
ជាតិ្ ដែលបានណទ្ោងណរៀបចំ្ណៅដខវចិ្ឆិកាឆន ំ ២០២០។ ក៏ប៉ាុដនតសិកាា សាលាណនុះ ទ្ត្ូវបានពនាណពល២
ែង ណហើយជាចុ្ងណទ្កាយក៏ទ្ត្ូវបានរសំាយវញិ ណដ្ឋយសារណោរពណៅតម្វធិានការ ៍ការពារទប់
សាក ត់្ការឆ្ងរាល ដ្ឋលននជម្ងឺកូវតី្ ១៩។ 

ណៅកនុងទ្ោលំបាក គ ៈកម្មការទ្បតិ្បត្តិរបស់សម្ព័នធកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាព
កម្ពុជា  បានណធវើការយ៉ាងជិត្សនិទធជាមួ្យនឹងទ្ករម្ទ្បឹកាពិណទ្ោុះណយបល់ និងណរៀបចំ្ការទ្បជំុពិណទ្ោុះ
ណយបល់ណៅនថងទី៣ ដខកុម្ភៈ ឆន ំ ២០២១ ណដ្ឋយមនការចូ្លរមួ្ពីសមជិក ននសម្ព័នធកសិកម្មអភិរកេ
និងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាពកម្ពុជា  អនកណរៀបចំ្ណោលនណយបាយពីទ្កសួងកសិកម្ម រកុាា ទ្បមញ់ និង
ណនសាទ និងទ្កសួងបរសិាថ ន (នាយកដ្ឋា នជីវៈច្ទ្ម្រុះ) រមួ្ទំងភាគីពាក់ព័នធែ៏នទណទៀត្ ែូច្ជាអនក
តំ្ណាងវស័ិយឯកជនមួ្យចំ្នួនម្កពីសហព័នធស្រសូវអងករកម្ពុជា (CRF) សមគម្ធនាោរណៅកម្ពុជា 
(ABC) និងសមគម្មី្ទ្កហិូរញ្ាវត្ថុកម្ពុជា (CMA) ណែើម្បីទ្បមូ្លយកការចូ្លរមួ្ែំណាក់កាលែំបូង
សទ្មប់ច្ងទ្កងឯកសារដែនទីត្ទ្ម្ង់ទិស។ ណលើសពីណនុះណៅណទៀត្ ខ្ឹម្សារសំខាន់ៗននណសច្កតី
ទ្ពាងដែនទីត្ទ្ម្ង់ទិសណនុះ ទ្ត្វូបានសទ្មិ្ត្សទ្មំងនិងពិណទ្ោុះបដនថម្ណទៀត្ណៅកនុងកិច្ចទ្បជំុណទវរភាគី
តម្រយៈកិច្ចទ្បជំុពីច្មង យមួ្យចំ្នួនណទៀត្ ជាមួ្យនឹងទ្ករម្ទ្បឹកាជាតិ្អភិវឌ្ឍន៍ណដ្ឋយចី្រភាព (NCSD) 
ននទ្កសួងបរសិាថ ន (នាយកដ្ឋា នបដទ្ម្បទ្ម្ួលអាកាសធាតុ្និងកម្មវធីិសម្ព័នធភាពដទ្បទ្បួលអាកាសធាតុ្ 
កម្ពុជា) ភាគីពាក់ព័នធពីវស័ិយឯកជន (សរបុ១៣ ទ្ករម្ហ ុន រមួ្ទំងអនកែគត់្ែគង់ម៉ា សីុនកសិកម្មនិង
ទ្ោប់ពូជ ទ្គឹុះសាថ នហិរញ្ាវត្ថុ និងពា ិជាករននែលិត្ែលកសិកម្មមនសុវត្ថិភាព) និងនែគូអភិវឌ្ឍន៍
សំខាន់ៗ (រមួ្មនទីភាន ក់ង្ហរបារាងំសទ្មប់ការអភិវឌ្ឍ (AFD) ទីភាន ក់ង្ហរសវីសសទ្មប់ការអភិវឌ្ឍនិង
កិច្ចសហទ្បតិ្បត្តិការ (SDC) និងទីភាន ក់ង្ហរជំនួយអាណម្រកិសទ្មប់ការអភិវឌ្ឍអនតរជាតិ្ (USAID) ធនាោរ 
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អភិវឌ្ឍន៍អាសីុ (ADB) អងគការណសបៀងអាហារនិងកសិកម្មននសហទ្បជាជាតិ្ទ្បចំាទ្បណទសកម្ពុជា (FAO) 
សហភាពអឺុរ ៉ាបុ (EU) និងអងគការកិច្ចសហទ្បតិ្បត្តិការអាល្ឺម្៉ាង់ (GIZ)  ណែើម្បីដ នំានូវគំនិត្ននកសិកម្ម
អភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាព និងសម្ព័នធកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាពកម្ពុជា  
និងណែើម្បីយល់ែឹងពីចំ្ណាប់អារម្ម ៍និងទសេនៈវស័ិយរបស់ពួកណគ ណៅណលើកសិកម្មអភិរកេនិង
ទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាព ណែើម្បកំី ត់្អាទិភាពសំខាន់ៗរបស់សម្ព័នធកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបប
កម្មនិរនតរភាពកម្ពុជាកនុងរយៈណពល៥ ឆន ំខាងមុ្ខណនុះ។ 

២.  សាវតានៃក្េកិ្មមអភិរក្សៃងិប្រពលវរបក្មមៃិរៃតរភាពៃងិក្េកិ្មមសអក្ឡូេូ  ី
២.១ គំនិត្និងសារៈសំខាន់ ននកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាពនិងកសិកម្មណអកូ ូសីុ 
កសិកម្មអភិរកេ គឺជាការអនុវត្តមួ្យននកសិកម្មណអកូ ូសីុ1 ដែលមនណោលបំ ងណធវើឱ្យែលិត្ភាព 

កសិកម្មទទួលទ្បាក់ចំ្ណ ញនិងមនសនតិសុខណសបៀងអាហារទ្បណសើរណ ើងណដ្ឋយមននិរនតរភាព ទ្ពម្ 
ទំងរកានិងពទ្ងឹងមូ្លដ្ឋា នធនធាននិងបរសិាថ ន (Castella & Kibler, 2015)។ កសិកម្មអភិរកេ ទ្ត្ូវបាន
កំ ត់្ណដ្ឋយណោលការ ៍ច្ម្បង៣គឺ (១) ការភាួររាស់ែីតិ្ច្តួ្ច្បំែុត្ឬមិ្នភាួរដត្ម្តង (២) ការដំ្ឋ
ែំណំាគទ្ម្បែីសររីាងគជាអចិ្ន្នតយ៍ (សំ ល់ែំណំាឬែំណំាទ្គបែី) និង (៣) ការណធវើពិពិធកម្មទ្បណភទ
ែំណំា (វបបកម្មឆ្ស់ ែំណំាឆ្ស់ជាណែើម្)។ ណោលការ ៍ទំងណនុះ បងករណអាយមនែំណ ើ រការណអកូ
 ូសីុ ដែលជាលំហូរឥត្ឈប់ឈរននសារធាតុ្សររីាងគស្រសស់ៗ ដែលជំរញុភាពសម្បូរដបបនិងតួ្នាទី
ននភាវរស់កនុងែី ទទ្ម្ង់ែី និងកំ កស្រសទប់ែីសររីាងគ កាបូន (C) និងអាសូត្ (N) ដែលរមួ្ចំ្ដ ក
ណៅកនុងភាពធន់ននទ្បព័នធ (Séguy et al., 2006) ។ ណដ្ឋយដែែកណលើណោលការ ៍ទំងណនុះ កសិ កម្មអភិរកេ 
នំាម្កនូវការអនុវត្តទ្បកបណដ្ឋយភាពនច្នទ្បឌិ្ត្ណៅកនុងទ្បព័នធែលិត្កម្មកសិកម្ម ដែល ជួយណៅែល់
ការពទ្ងឹងជីវៈច្ទ្ម្រុះ ការទ្គប់ទ្គងធនធានែីធ្ី និងការអភិរកេធនធានែី និង្នណៅនំាម្កនូវ
សម្ត្ថភាពនិងជីវភាពទ្បណសើរជាងមុ្នននកសិករនិងសហគម្ន៍កនុងការធន់នឹងែលប៉ាុះពាល់បដទ្ម្ប
ទ្ម្ួលននអាកាសធាតុ្និងវបិត្តិណសែាកិច្ច។ ភសតុតងជាក់ដសតង បានបង្ហា ញថា ទម្ប់ការដំ្ឋែំណំា
ដែែកតម្កសិកម្មអភិរកេ ជួយណធវើណអាយែលិត្ភាពែីនិងកមំ្ងពលកម្មទ្បណសើរណ ើង ណៅណពលដែល
មនណទ្គឿងយនតកសិកម្មសម្រម្យ ណហើយនឹងណធវើណអាយមនែលវជិាមនណលើមុ្ខង្ហរជីវសាស្រសតននែី ការ
ទ្បមូ្លែតុំសារធាតុ្សររីាងគននែី អទ្តច្ណទ្មុះទឹក និងវែតជីវជាតិ្ (Hok et al., 2015; Pheap, Lefèvre et al., 

2019)។   

កសិកម្មអភិរកេ ទ្គបែ ត ប់នែទែី ១៨០ លានហិច្ត (១១% ននែី ដែលអាច្ដំ្ឋែុុះបានទូទំងពិភព
ណលាក)  ណដ្ឋយមនតំ្បន់ណៅតម្ទវីបែូច្ជា៖  អាណម្រចិ្ខាងត្បូង ៦៩.២ លានហិច្ត  អាណម្រចិ្ខាង 
                                              
1 ការអនុវត្តដែនកកសិកម្មណអកូ ូសីុណៅកនុងបណាត ទ្បណទសណម្គងគ រួម្មន កសិកម្មសររីាងគ ការណធវើកសិកម្មរមួ្បញ្ចូ ល ោន /ការណធវើ
សួនែំណំាតម្ែទុះ កសិកម្មអភិរកេ ការទ្គប់ទ្គងសត្វលែិត្រមួ្បញ្ចូ លោន  (IPM) និងកសិរកុាកម្ម។ 
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ណជើង ៦៣ លានហិច្ត អា្ហវិច្ ១.៥ លានហិច្ត អឺុរ ៉ាបុ ៣.៦ លានហិច្ត រសុេុីនិងអ ុយដទ្កន ៥.៧ 
លានហិកត អាសីុ ១៤ លានហិច្ត និង អូស្រសាត លីនិងនូដវលណស ង់ ២៣ លានហិកត។ កំណ ើ ន
ននការណទ្បើទ្បាស់ទ្បព័នធដំ្ឋែំណំាដបបកសិកម្មអភិរកេ ទ្ត្ូវបានណគរពឹំងទុកណៅទូទំងទវីបអាសីុ ណៅទសេ 
វត្េរខ៍ាងមុ្ខ។ ណៅកនុងទ្បណទសអាសីុជាណទ្ច្ើន កសិកម្មអភិរកេកំពុងដត្ទ្ត្វូបានបញ្ចូ លកនុងកម្មវធីិ
អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មជាតិ្ឬោំទ្ទណដ្ឋយណោលនណយបាយសម្ស្រសបនិងការោំទ្ទពីសាថ ប័ន (Kassam et 

al., 2019)។ 

ម្៉ាាងវញិណទៀត្ ទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាព គឺជាវធីិសាស្រសតមួ្យ ដែលទ្ត្ូវបានណគសាគ ល់យ៉ាងទូលំ         
ទូលាយថាជា “ការរមួ្បញ្ចូ លោន ននែំណ ើ រការកសិកម្ម ដែលែលិត្កម្មទ្ត្ូវបានរកាឬបណងកើនខ ៈ
ណពលដែលលទធែលបរសិាថ នទ្ត្ូវបានណធវើការពទ្ងឹង” (Pretty, 2018)។ ណោលណៅច្ម្បង ននទ្បពលវបប
កម្មនិរនតរភាព គឺណទ្បើទ្បាស់ធនធានធម្មជាតិ្និងម្នុសេឱ្យបានទ្បណសើជាងមុ្ន ែូច្ជាែី ទឹក ជីវៈច្ទ្ម្រុះ 
ចំ្ណ ុះែឹង និងបណច្ចកវទិា ែូណច្នុះការដំ្ឋែុុះែីកាន់ដត្ណទ្ច្ើននិងការបាត់្បង់ណែើម្ទុនធម្មជាតិ្អាច្ទ្ត្ូវ
បានណជៀសវាង។ ទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាព ដែែកណលើែំណាក់កាលមិ្នដម្នលីណនដអ រ (non-linear) ចំ្នួន 
បី កនុងការផ្្លស់បតូរណឆព ុះណៅរកនិរនតរភាពែូច្ជា៖ (១) ទ្បសិទធភាពណធវើឱ្យទ្បណសើរណ ើងនូវការណទ្បើទ្បាស់
ធនធានណៅណលើកសិដ្ឋា ននិងនំាចូ្លធនធាន (២) ការជំនួសណដ្ឋយណផ្លដ ត្ណលើបណច្ចកវទិានិងការអនុវត្ត 
និង (៣) រច្នាណ ើងវញិ (ផ្្លស់បតូរ) ែំណ ើ រការណអកូ ូសីុនិងការត្ភាា ប់ថាន ក់(ពីចំ្ការណៅទីែារ)។ 
កនង្ម្ក ធ្ាប់មនភសតតុងថាកសិករ ដែលណទ្បើទ្បាស់វធិានការណែេងៗរបស់ទ្បពលវបបកម្មនិរនតរ
ភាពអាច្បណងកើនែលិត្ភាពតម្រយៈការអនុវត្តពូជែំណំាទ្បណភទថមីនិងទ្បណសើរជាងមុ្ន ណដ្ឋយមនការ
ផ្្លស់បតូរនូវការទ្គប់ទ្គងណកេទ្ត្សាស្រសត-ណកេទ្ត្បរសិាថ ន ឬពិពិធកម្មកសិដ្ឋា នណៅជាទ្បណភទែំណំា សត្វ
ចិ្ញ្ច ឹម្ ឬ ទ្តី្ណទ្ច្ើនទ្បណភទ បដនថម្ណៅណលើែំណំាច្ម្បងដែលមនស្រសាប់។ និយយម្ា៉ាងណទៀត្ ទ្បព័នធ
ទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាព គួរដត្អាច្បណងកើត្ណសបៀង អាហារសរនស និងចំ្ ីសត្វ បានណទ្ច្ើនជាងមុ្ន
ទ្បកបណដ្ឋយនិរនតរភាពជាមួ្យនឹងការណទ្បើទ្បាស់ែីបដនថម្ជាអបបបរម ខ ៈណពលការពារជីវច្ទ្ម្រុះនិង
ទ្បព័នធណអកូ ូសីុ ដែលជាចំ្ ុច្កណាត លននកិច្ចខិត្ខំទ្បឹងដទ្បងជាសកលននការអភិវឌ្ឍន៍សនតិសុខ
ណសបៀងអាហារ។  

កសិកម្មណអកូ ូសីុ គឺជាវធីិសាស្រសតជារួម្មួ្យដែលណផ្លត ត្ណលើែំណណាុះស្រសាយបញ្ា ទ្បឈម្ែ៏សមុគ
សាម ញនិងទ្បទក់ទ្កឡាោន ននភាពទ្កីទ្ក កងវុះខាត្អាហាររបូត្ថម្ភ ការសឹកណរច្រលឹននបរសិាថ ន និងបដទ្ម្
បទ្ម្ួលអាកាសធាតុ្ (Altieri, 2002)។ កសិកម្មណអកូ ូសីុ មនណោលបំ ងណឆព ុះណៅរកការអភិវឌ្ឍ
ច្ទ្ម្រុះទ្បកបណដ្ឋយចី្រភាពណៅកនុងវមិទ្ត្ទំងបីគឺ បរសិាថ ន សងគម្ និង ណសែាកិច្ច ទ្ពម្ទំងចាត់្ទុកការ
បណងកើត្រមួ្ោន និងការដច្ករដំលកចំ្ណ ុះែឹងជាទ្គឹុះននការអនតរាគម្ន៍ ណដ្ឋយរមួ្បញ្ចូ លវទិាសាស្រសត 
ចំ្ណ ុះែឹងទ្បនព ី និងការអនុវត្តចំ្ណ ុះែឹងជាក់ដសតងរបស់កសិករខាន ត្តូ្ច្និងអនកពាក់ព័នធែនទ
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ណទៀត្ (FAO, 2018)។ កសិកម្មណអកូ ូសីុ ដែែកណលើវធីិសាស្រសតទឹកែី (territorial approach) ដែលរមួ្បញ្ចូ ល
ោន នូវធាតុ្កសិកម្មណអកូ ូសីុ ណសែាកិច្ច និងសងគម្។ កសិកម្មណអកូ ូសីុ ណអាយត្នម្្ណលើជីវៈច្ទ្ម្រុះ និង
ែំណ ើ រការធម្មជាតិ្ (ែូច្ជាវែតនននីទ្ត្ដូសន កាបូន និងទឹក) ណហើយច្ង់ណធវើណអាយមនកំណ ើ នននទិនន
ែលណសបៀងអាហារ ណែើម្បណីអាយមនតុ្លយភាពអាហាររបូត្ថម្ភ ពទ្ងឹងទីែារណសមើភាពសទ្មប់ែលិត្ 
ែលរបស់ពួកណគ ណលើកកម្ពស់ទ្បព័នធណអកូ ូសីុ ដែលមនសុខភាពលែនិងបណងកើនចំ្ណ ុះ ែឹងដែែកណលើ
ចំ្ណ ុះែឹងមូ្លដ្ឋា នវទិាសាស្រសត។ កសិកម្មណអកូ ូសីុ ដែែកណលើណោលការ ៍សំខាន់ ៥ យ៉ាង៖ (១) 
ការដកនច្នណ ើងវញិ (សារធាតុ្សររីាងគនិងវែតននសារធាតុ្ចិ្ញ្ច ឹម្) (២)កាត់្បនថយការបាត់្បង់ថាម្ពល
ទឹក សារធាតុ្ចិ្ញ្ច ឹម្ និងធនធានដហេន (៣) ភាពសម្បូរដបបននទ្បណភទនិងធនធានដហេន (តម្ណពល
ណវលានិងលំហណៅកទ្មិ្ត្ែីវាលនិងណទសភាព) (៤) បទបបញ្ាត្តិនិង (៥) ការរមួ្បញ្ចូ លោន ណលើកកម្ពស់
ែំណ ើ រការនិងណសវាកម្មណអកូ ូសីុសំខាន់ៗ។  

វធីិសាស្រសតទំងបីណនុះ ទ្ត្ូវបានចាត់្ទុកថាមនណោលការ ៍របូវទិាជីវៈនិងអនុញ្ា ត្ឱ្យរមួ្បញ្ចូ លោន
នូវភាពច្ទ្ម្រុះននខាន ត្ ពីែី ទីវាល ែីដស្រស កសិដ្ឋា ន ណទសភាព តំ្បន់ (រមួ្ទំងដខេទ្ច្វាក់ត្នម្)្ ការចូ្ល
រមួ្ននសហគម្ន៍កសិករ សហករ ៍កសិកម្ម វស័ិយឯកជនកនុងស្រសរក អាជីវកម្មកសិ-ពា ិជាកម្ម និង
អនកណទ្បើទ្បាស់ ណែើម្បីនំាម្កទំងកំណ ើ នែលិត្ភាពនិងអត្ថទ្បណយជន៍ែល់ណសវាកម្មទ្បព័នធណអកូ ូសីុ។ 
ែូណច្នុះណហើយ ការរច្នាណ ើងវញិននទ្បព័នធកសិណអកូ ូសីុ គឺជាកិច្ចខិត្ខំទ្បឹងដទ្បងឥត្ឈប់ឈរនន
ការផ្្លស់បតូរនិងការអភិវឌ្ឍ។ ណោលនណយបាយសទ្ម្បសទ្ម្ួល ណែើម្បីទ្គប់ទ្គងជីវជាតិ្ែី ទ្បកប 
ណដ្ឋយនិរនតរភាព ខ ៈណពលដែលរកាបាននូវែលិត្ភាពនិងការែលិត្អាហារ ដែលមនសុវត្ថិភាព 
និងមនែង់សីុណត្ជីវជាតិ្ មនសារៈសំខាន់បំែុត្ណែើម្បី្នណៅែល់ណោលណៅទំងណនុះ។ 

តរាងទី១៖ សណងាបវធីិសាស្រសតកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាពនិងកសិកម្មណអកូ ូសីុ 
កទ្មិ្ត្ ខាន ត្ ណោលបំ ង វធីិសាស្រសត 

បណងកើនទ្បសិទធភាព 
(ទឹក, សារធាតុ្ចិ្ញ្ច ឹម្
ពលកម្ម និងែី) 

ពីែីវាលណៅកសិ
ដ្ឋា ន 

-ការចំ្ណាយតិ្ច្និង ែលប៉ាុះពាល់បរសិាថ នទប 
- បណងកើត្ឱ្កាសណសែាកិច្ចថមីសទ្មប់សហករ ៍កសិកម្ម  
  និងវស័ិយឯកជនកនុងស្រសរក 

CI & SI និង 
កសិកម្មណអកូ
 ូសីុ 

ជណទ្ម្ើសការអនុវត្ត
និងការបញ្ចូ លណែេង
ណទៀត្ 

ពីែីវាលណៅកសិ
ដ្ឋា ន 

-ោំទ្ទការផ្្លស់បតូរណៅការអនុវត្តណែេងណទៀត្ 
- កំ ត់្យនតការហិរញ្ាវត្ថុ (កាបូន និងការទូទត់្ 
  សទ្មប់ទីែារណសវាកម្មណអកូ ូហេីុ) 

CI & SI និង 
កសិកម្មណអកូ
 ូសីុ 

ណរៀបចំ្ទ្បព័នធណអកូ ូ
សីុណ ើងវញិ 

ែីទីវាល ណទសភាព 
តំ្បន់ (វធីិសាស្រសត
ទឹកែី) 

-កសាងនិរនតរភាពណៅខាន ត្កសិដ្ឋា ន  
-បណងកើត្ការោំទ្ទដែនកសងគម្ សាថ ប័ន និងហិរញ្ាវត្ថុ 

CI & SI និង 
កសិកម្មណអកូ
 ូសីុ 

បណងកើត្ណ ើងវញិនូវ  
បណាត ញ រវាង
កសិករខាន ត្តូ្ច្ 

ថាន ក់មូ្លដ្ឋា ន ថាន ក់
ណខត្ត និងថាន ក់ជាតិ្ 

- ទំនាក់ទំនងដែលផ្លទ ល់និងោំទ្ទោន ណៅវញិណៅម្ក 
- ណធវើកំដ ទទ្ម្ង់ណសែាកិច្ចកនុងមូ្លដ្ឋា ន  បណងកើត្ណ ើង 
   វញិនូវត្នម្្ននែលិត្ែលកសិកម្ម (សតង់ដ្ឋ និងមន 

CI & SI និង 
កសិកម្មណអកូ
 ូសីុ 
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និងអនកណទ្បើទ្បាស់    លិខិត្បញ្ា ក់/ស្ាកសញ្ា ) 
- ជុះឥទធិពលណលើត្នម្្និងឥរយិបទ 

 
២.២ ទ្បវត្តននការអភិវឌ្ឍកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាពនិងកសិកម្មណអកូ ូសីុណៅកម្ពុជា 
ការអភិវឌ្ឍកសិកម្មអភិរកេណៅកម្ពុជាទទួលបានអត្ថទ្បណយជន៍ ពីការោំទ្ទដែនកបណច្ចកណទសនិងហិរញ្ា 
វត្ថុពីគណទ្មងនិងកម្មវធីិអភិវឌ្ឍណែេងៗ ណដ្ឋយមនការោំទ្ទដែនកសាថ ប័ននិងការណបតជាា ចិ្ត្តពីរាជរដ្ឋា ភិ
បាលតម្រយៈទ្កសួងកសិកម្ម រកុាា ទ្បមញ់ និងណនសាទ ចាប់តំងពីការចាប់ណែតើម្រច្នានិងណធវើណត្សត
ណលើការដំ្ឋែំណំា ណដ្ឋយដែែកណលើវធីិសាស្រសតកសិកម្មអភិរកេណៅកនុងទ្បព័នធកសិណអកូ ូសីុណែេងោន ណៅ
កម្ពុជាកនុងឆន ំ ២០០៤ (ណយងណៅណលើឯកសារគណទ្មងនិង Kong et al, ២០២០)។ 

ណដ្ឋយណយងណៅណលើអំាងឌី្ការទ័របនាទ ត់្ណពលណវលាននការអភិវឌ្ឍកសិកម្មអភិរកេ ែូច្ណៅខាងណទ្កាម្
សកម្មភាពស្រសាវទ្ជាវទក់ទងនិងកសិកម្មអភិរកេែំបូងបំែុត្ បានចាប់ណែតើម្ណៅឆន ំ ២០០៤ ណហើយជា
ដែនកមួ្យននការណធវើពិពិធកម្មែំណំានិងគណទ្មងអភិវឌ្ឍន៍ែំណំាណៅស ូខាន ត្តូ្ច្ (SRDP) ែំណាក់កាល
ទី២ ដែលឧបត្ថម្ភថវកិាណដ្ឋយទីភាន ក់ង្ហរបារាងំសទ្មប់ការអភិវឌ្ឍ (AFD) និងអនុវត្តណដ្ឋយអគគនាយក 
ដ្ឋា នណៅស ូ ននទ្កសួងកសិកម្ម រកុាា ទ្បមញ់ និងណនសាទ កនុងភាពជានែគូជាមួ្យម្ជឈម្ ឌ លស្រសាវ 
ទ្ជាវកសិកម្មបារាងំសទ្មប់ការអភិវឌ្ឍអនតរជាតិ្(CIRAD)។ ចាប់តំងពីណពលណនាុះម្កទ្បណទសកម្ពុជា
មនសម្ត្ថភាពធនធានម្នុសេចំាបាច់្ ដែលមនចំ្ណ ុះែឹងនិងបទពិណសាធន៍បណច្ចកណទសណលើវធីិ
សាស្រសតកសិកម្មអភិរកេ តម្រយៈការពិណសាធន៍និងការណធវើណត្សតសាកលបងណលើទ្បព័នធែំណំាគទ្ម្ប
ែីទ្បចំាឆន ំណៅតំ្បន់ខពង់រាប ក៏ែូច្ជាការអភិវឌ្ឍននធនាោរដហេនែំណំាគទ្ម្បែី ដែល្នណៅែល់
ការចាប់ណែតើម្អភិរកេដហេនែំណំាគទ្ម្បែីណៅឃំុបុសខនុរ ស្រសរកចំ្ការណលើ ណខត្តកំពង់ចាម្។ 

របូទី ១៖ តរាងណពលណវលាននការអភិវឌ្ឍកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាពណៅកម្ពុជា 
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ចាប់តំងពីឆន ំ ២០០៨ កសិកម្មអភិរកេ ទ្ត្ូវបានអនុវត្តណដ្ឋយអគគនាយកដ្ឋា នកសិកម្ម ណៅកនុងគណទ្មង 
PADAC (Projet d’Amélioration de l’Agriculture Cambodgienne) រយៈណពល៥ ឆន ំ ដែលទទួលបានការ 
ឧបត្ថម្ភដែនកថវកិាពីទីភាន ក់ង្ហរបារាងំសទ្មប់ការអភិវឌ្ឍ (AFD) និងជំនួយដែនកបណច្ចកណទសពីម្ជឈ 
ម្ ឌ លស្រសាវទ្ជាវកសិកម្មបារាងំសទ្មប់ការអភិវឌ្ឍអនតរជាតិ្ (CIRAD)។ តំ្បន់ណោលណៅសំខាន់ៗ 
មនទីតំងសថិត្ណៅកនុងណខត្តកំពង់ចាម្និងណខត្តបាត់្ែំបង ណដ្ឋយណផ្លត ត្ជាសំខាន់ណលើការរច្នា ការណលើក
កម្ពស់ និងការវាយត្នម្ ្ ននទ្បព័នធដំ្ឋែុុះែំណំាតម្វធីិសាស្រសតកសិកម្មអភិរកេ សទ្មប់ែលិត្កម្ម
ែំណំាទ្បចំាឆន ំណៅតំ្បន់ទំនាបនិងខពង់រាប។ ណទ្ៅពីណនុះ ក៏មនសកម្មភាពមួ្យចំ្នួន ដែលទ្ត្ូវបាន
អនុវត្តណៅណខត្តបាត់្ែំបង តម្រយៈកម្មវធីិទ្គប់ទ្គងកសិកម្មនិងធម្មជាតិ្ទ្បកបណដ្ឋយនិរនភភាព សហការ
ោំទ្ទការស្រសាវទ្ជាវណដ្ឋយកម្មវធីិទ្គប់ទ្គងកសិកម្មនិងធម្មជាតិ្ទ្បកបណដ្ឋយនិរនតរភាព (SANREM -

CSRP) ដែលទទួលបានការោំទ្ទដែនកថវកិាពីទីភាន ក់ង្ហរជំនួយអាណម្រកិសទ្មប់ការអភិវឌ្ឍអនតរជាតិ្ 
(USAID) ចាប់ពីឆន ំ២០១០ ែល់ឆន ំ ២០១៤ និងណៅណទ្កាម្ភាពជានែគូរវាងនាយកដ្ឋា នទ្គប់ទ្គង
ធនធានែីកសិកម្ម ននអគគនាយកដ្ឋា នកសិកម្ម ម្ជឈម្ ឌ លស្រសាវទ្ជាវកសិកម្មបារាងំសទ្មប់ការអភិ 
វឌ្ឍអនតរជាតិ្ (CIRAD) និងសាកលវទិាល័យបណច្ចកវទិានិងកសិកម្មរែាការ ៉ាលីូណាខាងណជើង (NC 

A&T)។ ណៅឆន ំ២០០៩ មនការពិណសាធន៍រយៈណពលដវងទ្ត្ូវបានអនុវត្តនិងការស្រសាវទ្ជាវណលើែីសររីាងគ 
កាបូន ទ្ត្ូវបានែតួច្ណែតើម្ណ ើងណៅសាថ នីយ៍បុសខនុរ ណទ្កាម្កម្មវធីិសកម្មភាពកសិកម្មណអកូ ូសីុពហុ
ទ្បណទស (PAMPA) ដែលឧបត្ថម្ភថវកិាណដ្ឋយទីភាន ក់ង្ហរបារាងំសទ្មប់ការអភិវឌ្ឍ (AFD)។ 

ណដ្ឋយដែែកណលើការវាយត្នម្្ណលើការណរៀបចំ្សាថ ប័នណៅចុ្ងបញ្ច ប់ននគណទ្មង PADAC ម្ជឈម្ ឌ លណសវា 
កម្មកសិកម្មអភិរកេ (CASC) ទ្ត្ូវបានបណងកើត្ណ ើងកនុងឆន ំ២០១៤ ជាដែនកមួ្យនននាយកដ្ឋា នទ្គប់ទ្គង
ធនធានែីកសិកម្ម ននអគគនាយកដ្ឋា នកសិកម្ម និងមនការោំទ្ទពីម្ជឈម្ ឌ លស្រសាវទ្ជាវកសិកម្ម
បារាងំសទ្មប់ការអភិវឌ្ឍអនតរជាតិ្ (CIRAD)។ ណៅឆន ំ ២០១៦ អគគនាយកដ្ឋា នកសិកម្ម  បានែតល់ែី
ចំ្នួន ១៤.៥ ហិកត ែល់នាយកដ្ឋា នទ្គប់ទ្គងធនធានែីកសិកម្ម ដែលមនទីតំងណៅកនុងសាថ នីយ៍ 
ែលិត្កម្មទ្ោប់ពូជែំណំាខពង់រាបចំ្ការណលើ សថិត្ណៅកនុងស្រសរកចំ្ការណលើ ណខត្តកំពង់ចាម្។ ែីមួ្យដែនក 
ដែលភាគណទ្ច្ើនណគសាគ ល់ថាជាសាថ នីយ៍ស្រសាវទ្ជាវកសិកម្មអភិរកេបុសខនុរតំងពីឆន ំ២០១៦ណនុះ ទ្ត្ូវបាន 
ណទ្បើទ្បាស់សទ្មប់ការស្រសាវទ្ជាវនិងការប តុ ុះបណាត ល និងការដថរកាធនាោរដហេន ដែលមន
ណែើម្និងទ្ោប់ពូជែំណំាគទ្ម្បែី ដែលមនដត្មួ្យគត់្ណៅកនុងទ្បណទសកម្ពុជា។ ចាប់តំងពីឆន ំ 
២០១៤ ម្ជឈម្ ឌ លណសវាកម្មកសិកម្មអភិរកេ បានពទ្ងីកណសវាកម្មទក់ទងនិងកសិកម្មអភិរកេរបស់ 
ខ្ួន (រមួ្ទំងម៉ា សីុនដំ្ឋណដ្ឋយមិ្នបាច់្ភាួរ) ែល់កសិករដំ្ឋែំណំាស្រសូវ ណពាត្ និងែំ ូងមី្ ណៅកនុងណខត្ត
បាត់្ែំបង។ 
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កនុងឆន ំ ២០១៦ ម្នទីរពិណសាធន៏នវានុវត្តន៏ទ្បកបណដ្ឋយនិរនតរភាព (SIIL) ណទ្កាម្ការឧបត្ថម្ភថវកិាពី       
ទីភាន ក់ង្ហរជំនួយអាណម្រកិសទ្មប់ការអភិវឌ្ឍអនតរជាតិ្ (USAID) និងសទ្ម្បសទ្ម្ួលណដ្ឋយសាកល
វទិាល័យ Kansas State University (KSU) បានជួយោំទ្ទកិច្ចសហទ្បតិ្បត្តិការរវាងគណទ្មងណែេងៗ 
(គណទ្មងសម្ព័នធណទ្គឿងយនតកសិកម្មសម្ស្រសបសទ្មប់ទ្បពលវបបកម្មទ្បកបណដ្ឋយនិរនតរភាព – ASMC 
និងគណទ្មងស្រសតីកនុងបណាដ ញកសិកម្ម – WAgN) និងរមួ្ចំ្ដ កកនុងការបណងកើត្ណ ើងនូវម្ជឈម្ ឌ ល
ឧត្តម្ភាពទ្បពលវបបកម្មកសិកម្មនិរនតរភាពនិងអាហារបូត្ថម្ភ (CE SAIN) ណៅសាកលវទិាល័យភូមិ្នទ
កសិកម្ម កនុងណោលបំ ងពទ្ងីកកសិកម្មអភិរកេនិងនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាពកម្ពុជាណៅកនុងទ្បព័នធ 
កសិកម្មណអកូ ូសីុណែេងៗោន ណៅទូទំងទ្បណទស។ 

ណទ្កាយពីបានបណងកើត្ណ ើងណៅកនុងដខសីហាឆន ំ ២០១៦ ម្ជឈម្ ឌ លឧត្តម្ភាពទ្បពលវបបកម្មកសិកម្ម
និរនតរភាពនិងអាហារបូត្ថម្ភ មនណោលបំ ងណធវើណអាយទ្បណសើរណ ើងនូវសនតិសុខណសបៀងនិងអាហា
របូត្ថម្ភណៅកនុងទ្បណទសម្ពុជា តម្រយៈការទ្ទទ្ទង់ការស្រសាវទ្ជាវនិងការអប់រអំំពីកសិកម្ម និងការណលើក
កម្ពស់នវានុវត្តន៍។ ម្ជឈម្ ឌ ល បានណធវើការយ៉ាងជិត្សនិទធជាមួ្យសាកលវទិាល័យភូមិ្នទកសិកម្ម 
ណែើម្បីបណងកើននូវចំ្ណ ុះែឹងនិងជំនាញននបុគគលិករែាកនុងដែនកកសិកម្ម និងណែើម្បីជំរញុកំណ ើ នណៅកនុងវ ិ
ស័យឯកជន។ ម្ជឈម្ ឌ លណនុះ ក៏ែតល់ការោំទ្ទដែនកការសទ្ម្បសទ្ម្ួលែល់ម្នទីរពិណសាធន៍នវានុ
វត្តន៍ណសបៀងសទ្មប់អនាគត្ (Feed the Future Innovation Labs) នែគូអនុវត្តរបស់ទ្បណទសកម្ពុជា និងទី
ភាន ក់ង្ហរជំនួយអាណម្រកិសទ្មប់ការអភិវឌ្ឍអនតរជាតិ្ (USAID) និងកម្មវធីិរបស់រដ្ឋា ភិបាល មច ស់ជំនួយ 
និងវស័ិយឯកជនណែេងៗ។ ម្ជឈម្ ឌ ល បានបណងកើត្ឧទានបណច្ចកវទិាចំ្នួន ៥ ដែលរមួ្បញ្ចូ លទំង
ទំងការោំទ្ទែល់សាថ នីយ៍បុសខនុរែងដែរ។ 

គណទ្មងសម្ព័នធណទ្គឿងយនតកសិកម្មសម្ស្រសបសទ្មប់ទ្បពលវបបកម្មទ្បកបណដ្ឋយនិរនតរភាព ណដ្ឋយ
មនការោំទ្ទពីទីភាន ក់ង្ហរជំនួយអាណម្រកិសទ្មប់ការអភិវឌ្ឍអនតរជាតិ្ (USAID) តម្រយៈកម្មវធីិ
ណសបៀងសទ្មប់អនាគត្ (Feed the Future) គណទ្មងសម្ព័នធណទ្គឿងយនតកសិកម្មសម្ស្រសបសទ្មប់ទ្បពល
វបបកម្មទ្បកបណដ្ឋយនិរនតរភាព ទ្ត្ូវបានែតួច្ណែតើម្ណ ើងណៅឆន ំ២០១៦ សទ្មប់ការសិកាស្រសាវទ្ជាវណលើ
ការរច្នានិងបណងកើត្គំរមូ៉ា សីុនដំ្ឋទ្ោប់ពូជសទ្មប់កសិករ ដែលសថិត្ណៅណទ្កាម្ការទ្គប់ទ្គងរបស់
សាកលវទិាល័យភូមិ្នទកសិកម្ម នាយកដ្ឋា នវសិវកម្មកសិកម្ម ម្ជឈម្ ឌ លណសវាកម្មកសិកម្មអភិរកេ
នននាយកដ្ឋា នទ្គប់ទ្គងធនធានែីកសិកម្ម និងម្ជឈម្ ឌ លស្រសាវទ្ជាវកសិកម្មបារាងំសទ្មប់ការអភិ   
វឌ្ឍអនតរជាតិ្ (CIRAD)។ ណោលបំ ងរមួ្ ននគណទ្មងណនុះគឺ ណែើម្បណីធវើទ្បពលវបបកម្មណលើទ្បព័នធដំ្ឋែុុះ
របស់កសិករខាន ត្តូ្ច្និងែំណ ើ រការណលើកសិដ្ឋា នតម្រយៈយនតកម្មទ្បកបណដ្ឋយនិរនតរភាព។ 

មួ្យវញិណទៀត្ គណទ្មងស្រសតីកនុងបណាដ ញកសិកម្ម (WAgN) កម្ពុជា មនណោលបំ ងណលើកកម្ពស់ស្រសតី 
និងណធវើណអាយទ្បណសើរណ ើងនូវអាហារបូត្ថម្ភ រយៈការណលើកកម្ពស់ការចូ្លរមួ្របស់ស្រសតីណៅកនុងសាកវបប
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កម្មតម្ដបបទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាពនិងដខេទ្ច្វាក់ត្នម្្ស្រសូវ។ ណែើម្បីសណទ្ម្ច្បាននូវណោលណៅណនុះ 
គណទ្មងណផ្លត ត្ ណលើការណធវើឱ្យទ្បណសើរណ ើងនូវសាថ នភាពណសែាកិច្ចសងគម្និងអាហារបូត្ថម្ភរបស់ស្រសតីនិង 
ទ្គួសារ ទ្ពម្ទំងកំ ត់្អត្តសញ្ា  និងពទ្ងឹងបណច្ចកវទិា ដែលមនស្រសាប់និងសកាត នុពលការអនុ
វត្តនិងណោលនណយបាយ ដែលជួយណលើកកម្ពស់ែល់ការែលិត្អាហារមនជីវជាតិ្និងទីែារទ្ពម្ទំង
ការពារធនធានកសិកម្មណអកូ ូសីុ។ 

ណលើសពីណនុះ គណទ្មងណែេងណទៀត្ ដែលរមួ្ចំ្ដ កែល់ការណលើកកម្ពស់កសិកម្មអភិរកេនិងកសិកម្ម  
ណអកូ ូសីុណៅកម្ពុជាមនែូច្ជា គណទ្មងែំណ ើ រណឆព ុះណៅរកការផ្្លស់បតូរកសិកម្មណអកូ ូសីុអនតរកាល
ណៅអាសីុអាណគនយ៍ (ACTAE) ដែលឧបត្ថម្ភណដ្ឋយទីភាន ក់ង្ហរបារាងំសទ្មប់ការអភិវឌ្ឍ (AFD) កនុងឆន ំ 
២០១៥-២០១៨ និងគណទ្មងទ្បពលវបបកម្មណអកូ ូសីុនិងណសវាកម្មននទ្បព័នធណអកូ ូសីុែី(EISOFUN) 
ណទ្កាម្អនុសញ្ា របស់អងគការសហទ្បជាជាតិ្ណែើម្បទី្បយុទធទ្បឆំងនឹងការដទ្បក្ាយជាវាលរណហាឋាន 
(UNCCD) និងកម្មវធីិសម្ព័នធភាពដទ្បទ្បួលអាកាសធាតុ្កម្ពុជា (CCCA) កនុងឆន ំ ២០១៦-២០១៨។ 

ណទ្ៅពីគំនិត្ែតួច្ណែតើម្និងគណទ្មងទំងណនុះ ម្ជឈម្ ឌ លណទ្គឿងយនតកសិកម្មសម្ស្រសប ននអងគការសហ 
ទ្បជាជាតិ្ (CSAM) ដែលជាសាថ ប័នទ្បចំាតំ្បន់ននគ ៈកម្មការណសែាកិច្ចនិងសងគម្របស់អងគការសហ
ទ្បជាជាតិ្សទ្មប់អាសីុនិងបា៉ា សីុហវិក (ESCAP) បានសហការជាមួ្យអគគនាយកដ្ឋា នកសិកម្មនិងនែ
គូែនទណទៀត្ ណរៀបចំ្សិកាា សាលាថាន ក់តំ្បន់សទ្មប់អាសីុនិងបា៉ា សីុហវិកណៅឆន ំ២០១៨ និងវគគប តុ ុះ     
បណាត លថាន ក់តំ្បន់មួ្យណទៀត្ណៅឆន ំ២០១៩ ណលើទ្បធានបទទក់ទងណទ្គឿងយនតកសិកម្មកនុងការង្ហរ 
កសិកម្មអភិរកេ។ វគគប តុ ុះបណាត លថាន ក់តំ្បន់ណៅឆន ំ២០១៩ ដែលបានទ្បមូ្លែតុំអនកចូ្លរមួ្ចំ្នួន 
៣៧ នាក់ម្កពី ១៨ ទ្បណទសកនុងតំ្បន់អាសីុបា៉ា សីុហវិក បានែតួច្ណែតើម្កំ ត់្នូវត្ទ្ម្វូការសទ្មប់វគគ   
ប តុ ុះបណាត លនាណពលអនាគត្ ដែលទ្ត្វូែតល់ជូនណដ្ឋយម្ជឈម្ ឌ លណសវាកម្មកសិកម្មអភិរកេនន
នាយកដ្ឋា នទ្គប់ទ្គងធនធានែីកសិកម្មនិងនែគូរបស់ខ្ួន ណែើម្បីទញយកអត្ថទ្បណយជន៍ពីទ្បវត្តិែ៏
យូរអដងវងរបស់សាថ នីយបុសខនុរ។ 

កនុងកំ ុងណពល ននការអភិវឌ្ឍកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាពនិងកសិកម្មណអកូ ូសីុណឆព ុះ 
ណៅរកច្កាុវស័ិយទ្បកបណដ្ឋយនិរនតរភាព វាមនសារៈសំខាន់ណាស់កនុងការទក់ទញឱ្យមនការចូ្ល 
រមួ្ពីតួ្អងគណែេងៗកនុងវស័ិយឯកជនតម្ដខេទ្ច្វាក់ត្នម្ក្សិកម្មកនុងការែតល់បណច្ចកវទិា ការបញ្ចូ ល
ចំ្ណ ុះែឹងអំពីទ្បតិ្បត្តិការ និងការទទួលបានហិរញ្ាវត្ថុ ណែើម្បីោំទ្ទែល់ែំណ ើ រការផ្្លស់បតូរកសិករ
បដនថម្ណលើណសវាកម្មដែលែតល់ណដ្ឋយម្ជឈម្ ឌ លណសវាកម្មកសិកម្មអភិរកេ នននាយកដ្ឋា នទ្គប់ទ្គង
ធនធានែីកសិកម្ម។ ែូណច្នុះណសវាកម្មកសិកម្មអភិរកេ ដែលមននថឈ្នួលតម្រយៈគណទ្មងគណទ្មង
ការែតល់ណសវាបណច្ចកណទសកសិកម្មអភិរកេណដ្ឋយមនការបង់នថណ្សវាកម្ម (CASF) ឧបត្ថម្ភណដ្ឋយ       
ទីភាន ក់ង្ហរជំនួយអាណម្រកិសទ្មប់ការអភិវឌ្ឍអនតរជាតិ្ (USAID) និងអនុវត្តណដ្ឋយម្ជឈម្ ឌ លឧត្តម្
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ភាពទ្បពលវបបកម្មកសិកម្មនិរនតរភាពនិងអាហារបូត្ថម្ភ (CE SAIN) កនុងភាពជានែគូជាមួ្យនាយក
ដ្ឋា នវសិវកម្មកសិកម្ម  ម្ជឈម្ ឌ លណសវាកម្មកសិកម្មអភិរកេនននាយកដ្ឋា នទ្គប់ទ្គងធនធានែីកសិ 
កម្ម ម្ជឈម្ ឌ លស្រសាវទ្ជាវកសិកម្មបារាងំសទ្មប់ការអភិវឌ្ឍអនតរជាតិ្ (CIRAD) និងអងគការសវីស 
ខនថាក់ កនុងឆន ំ ២០១៨-២០២១ រមួ្ជាមួ្យកម្មវធីិកំណ ើ នណដ្ឋយបរយិប័នននិងនវានុវត្តន៍ននតំ្បន់ណម្
គងគ (MIGIP) ដែលទ្ត្ូវបានឧបត្ថម្ភថវកិាណដ្ឋយទីភាន ក់ង្ហរសវីស សទ្មប់ការអភិវឌ្ឍនិងសហទ្បតិ្បត្តិ
ការ (SDC) និងអនុវត្តណដ្ឋយអងគការសវីសខនថាក់តំងពីឆន ំ២០១៧ បានជួយសទ្ម្ួលែល់ការចូ្លរមួ្
របស់វស័ិយឯកជន និងបានរួម្ចំ្ដ កកនុងការណធវើពា ិជាកម្មម៉ា សីុនកសិកម្មនិងែលិត្កម្មពូជ
ែំណំាគទ្ម្បែី។ 

បដនថម្ពីណនុះ ការទ្គប់ទ្គងធនធានទឹកនិងែំណ ើ ការផ្្លស់បដូរទ្បព័នធណអកូ ូសីុណៅកម្ពុជា (WAT4CAM) 
គឺជាគណទ្មងមនរយៈណពល៤ ឆន ំ (២០២០-២០២៤) ដែលឧបត្ថម្ភថវកិាណដ្ឋយទីភាន ក់ង្ហរបារាងំសទ្មប់ 
ការអភិវឌ្ឍ (AFD) និងសហភាពអឺរ ៉ាបុ (EU) កនុងណោលបំ ងណធវើឱ្យទ្បណសើរណ ើងនូវទ្បព័នធណហដ្ឋា រច្នា 
សម្ព័នធធារាសាស្រសតនិងណែើម្បីោំទ្ទែល់ការណធវើកសិកម្មទ្បកបណដ្ឋយភាពនច្នទ្បឌិ្ត្ ដែលស្រសបតម្
អាកាសធាតុ្ណៅកនុងណខត្តចំ្នួន៥។ សមសធាតុ្មួ្យកនុងចំ្ណណាម្សមសធាតុ្ទំងបួនរបស់គណទ្មង 
ណផ្លត ត្ណលើការអនុវត្តកសិកម្មទ្បកបណដ្ឋយភាពនច្នទ្បឌិ្ត្និងដខេទ្ច្វាក់ត្នម្្ស្រសូវ ដែលទ្គប់ទ្គងណដ្ឋយ
ទ្កសួងកសិកម្ម រកុាា ទ្បមញ់ និងណនសាទនិងអគគនាយកដ្ឋា នកសិកម្ម។ ណៅកនុងសមសធាតុ្កសិកម្ម
ណនុះ អនុសមសភាគមួ្យណផ្លត ត្ណលើការស្រសាវទ្ជាវសទ្មប់ការអភិវឌ្ឍ (R4D)  ណលើអនុវស័ិយកសិណអកូ ូ
សីុណទ្កាម្ការែឹកនំារបស់ម្ជឈម្ ឌ លស្រសាវទ្ជាវកសិកម្មបារាងំសទ្មប់ការអភិវឌ្ឍអនតរជាតិ្ (CIRAD)។ 
អនុសមសភាគស្រសាវទ្ជាវសទ្មប់ការអភិវឌ្ឍ (R4D) មនណោលបំ ងដសវងរកវធីិសាស្រសតអនតរាគម្ន៍
និងទ្បព័នធដំ្ឋែុុះថមីៗ ដែលទ្ត្ូវនឹងណោលការ ៍ននកសិណអកូ ូសីុសទ្មប់ស្រសូវដែលមនទ្បព័នធណស្រសាច្ 
ស្រសព។ 

អវីដែលសំខាន់បំែុត្ណនាុះគឺ គណទ្មងនិងកម្មវធីិដែលពាក់ព័នធកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរ
ភាព បានពិភាកានិងែតួច្ណែតើម្កនុងឆន ំ២០១៨ សតីពីការបណងកើត្សម្ព័នធកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្ម
និរនតរភាពកម្ពុជា (CASIC) ដែលទ្ត្ូវបានោំទ្ទណដ្ឋយរែាម្្នតីទ្កសួងកសិកម្ម រកុាា ទ្បមញ់ និងណនសាទ 
និងបានណបើកែំណ ើ រការជាែ្ូវការណៅពាក់កណាត លឆន ំ២០២០។ ព័ត៌្មននិងរច្នាសម្ព័នធលម្ែិត្របស់
សម្ព័នធកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាពកម្ពុជា នឹងទ្ត្ូវបង្ហា ញណៅកនុងដែនកទី ៤។ 

ណៅថាន ក់តំ្បន់ ទ្បណទសកម្ពុជាបានចូ្លរមួ្យ៉ាងសកម្មណៅកនុងណវទិកានិងគំនិត្ែតួច្ណែតើម្កនុងតំ្បន់មួ្យ 
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ចំ្នួនរមួ្មន កសិកម្មណអកូ ូសីុណៅអាសីុអាណគនយ៍ (ASEA)2 ម្ជឈម្ ឌ លណទ្គឿងយនតកសិកម្មសម្
ស្រសប ននអងគការសហទ្បជាជាតិ្ (CSAM) 3 និងបណាត ញសិកាកសិកម្មណអកូ ូសីុណៅតំ្បន់អាសីុអាណគនយ៍ 
(ALiSEA) 4។ នាណពលថមីៗណនុះសហភាពអឺរ ៉ាបុ (EU) និងភាន ក់ង្ហរបារាងំសទ្មប់ការអភិវឌ្ឍ (AFD) បាន
ែតល់មូ្លនិធិែល់គណទ្មងផ្្លស់បដូរទ្បព័នធសុវត្ថិភាពណសបៀងអាហារនិងកសិកម្មណអកូ ូសីុ (ASSET) ណៅ 
កនុងបណាត ទ្បណទសអាសីុអាណគនយ៍ចំ្នួន៤ រមួ្មនកម្ពុជា ឡាវ មី្យ៉ា ន់ម៉ា  និងណវៀត្ណាម្ កនុងឆន ំ
២០២០-២០២៥។ គណទ្មងផ្្លស់បដូរទ្បព័នធសុវត្ថិភាពណសបៀងអាហារនិងកសិកម្មណអកូ ូសីុ គឺជាគណទ្មង 
ដែលសហការអនុវត្តណដ្ឋយទ្ករម្សទ្មប់ផ្្លស់បតូរការស្រសាវទ្ជាវនិងបណច្ចកវទិា (GRET) និងម្ជឈ 
ម្ ឌ លស្រសាវទ្ជាវកសិកម្មបារាងំសទ្មប់ការអភិវឌ្ឍអនតរជាតិ្ (CIRAD) ណទ្កាម្ភាពជានែគូជាមួ្យ
អងគការកនុងស្រសរកមួ្យចំ្នួន ដែលណៅកនុងទ្បណទសកម្ពុជា រមួ្មន វទិាសាថ នបណច្ចកវទិាកម្ពុជា (ITC) 
នាយកដ្ឋា នទ្គប់ទ្គងធនធានែីកសិកម្ម អងគការសវីសខនថាក់ UNI4Coo និងម្ជឈម្ ឌ លស្រសាវទ្ជាវ
កសិកម្មបារាងំសទ្មប់ការអភិវឌ្ឍអនតរជាតិ្ (CIRAD)។ ណោលបំ ងច្ម្បងរបស់គណទ្មងផ្្លស់បដូរ
ទ្បព័នធសុវត្ថិភាពណសបៀងអាហារនិងកសិកម្ម  គឺណែើម្បី “ទញយកសកាត នុពលននកសិណអកូ ូសីុណៅ
អាសីុអាណគនយ៍ សទ្មប់ផ្្លស់បតូរទ្បព័នធណសបៀងអាហារនិងកសិកម្មណៅជាទ្បព័នធមួ្យ ដែលទ្បកបណដ្ឋយ 
និរនតរភាព ណហើយជាពិណសសមនសុវត្ថិភាពនិងរមួ្បញ្ចូ លោន ” (ព័ត៌្មនគណទ្មងផ្្លស់បដូរទ្បព័នធសុវត្ថិ
ភាពណសបៀងអាហារនិងកសិកម្ម)។ 

២.៣ លទធែលននការអភិវឌ្ឍកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាព និងកសិកម្មណអកូ ូសីុណៅ
កម្ពុជា 
ការអភិវឌ្ឍកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាពនិងកសិកម្មណអកូ ូសីុ កនុងរយៈណពលពីរទស 
វត្េរក៍ន្ងម្កណនុះ មនលទធែលគួរឱ្យកត់្សមគ ល់ ណយងតម្នវានុវត្តន៍បណច្ចកណទស ការោំទ្ទទ្បតិ្  
បត្តិការ និងែលប៉ាុះពាល់ជាក់ដសតងណលើែីនិងបរសិាថ ន ដែលអាច្សណងកត្ណឃើញបានណៅកនុងកសិកម្ម
អភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាពនិងទ្បព័នធកសិកម្មណអកូ ូសីុណៅកម្ពុជា។ 
នវានុវត្តន៍បណច្ចកណទសរមួ្មន ប៉ាុដនតមិ្នកំ ត់្ចំ្ណពាុះចំ្ ុច្ែូច្ខាងណទ្កាម្៖ 

- កាត់្បនថយការភាួររាស់ណដ្ឋយណទ្បើសំ ល់ែំណំាមុ្នៗ និងការណធវើពិពិធកម្មែំណំាណែើម្បបីញ្ឈប់ 
សំ ឹកែីនិងទ្បយុទធទ្បឆំងនឹងការណរច្រលឹែី ដែលបងកណ ើងណដ្ឋយការភាួររាស់ 

                                              
2 ពីមុ្នទ្ត្ូវបានណគសាគ ល់ថាជាបណាត ញកសិកម្មអភិរកេណៅអាសីុអាណគនយ៍ ដែលទ្គបែ ត ប់ទ្បណទសចំ្នួន៨ រមួ្ទំងទ្បណទសកម្ពុជា
ែងដែរ។ សទ្មប់ព័ត៌្មនបដនថម្ សូម្ចូ្លណម្ើល  www.cansea.org.vn and https://www.cirad.fr/en/our-

research/platforms-in-partnership-for-research-and-training/list-of-platforms/asea. 
 www.cansea.org.vn and https://www.cirad.fr/en/our-research/platforms-in-partnership-for-research-and-
training/list-of-platforms/asea. 
3 តំ្ណាងណដ្ឋយនាយកដ្ឋា នវសិវកម្មកសិកម្ម សទ្មប់ព័ត៌្មនបដនថម្ សូម្ចូ្លណម្ើល http://www.un-csam.org. 

4 ទ្គបែ ត ប់ទ្បណទសចំ្នួន៤ រមួ្ទំងទ្បណទសកម្ពុជា។ សទ្មប់ព័ត៌្មនបដនថម្ សូម្ចូ្លណម្ើល https://ali-sea.org. 

http://www.cansea.org.vn/
https://www.cirad.fr/en/our-research/platforms-in-partnership-for-research-and-training/list-of-platforms/asea
https://www.cirad.fr/en/our-research/platforms-in-partnership-for-research-and-training/list-of-platforms/asea
http://www.cansea.org.vn/
https://www.cirad.fr/en/our-research/platforms-in-partnership-for-research-and-training/list-of-platforms/asea
https://www.cirad.fr/en/our-research/platforms-in-partnership-for-research-and-training/list-of-platforms/asea
http://www.un-csam.org/
https://ali-sea.org/
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- ការណទ្បើទ្បាស់ែំណំាគទ្ម្បែី ណែើម្បណីដ្ឋុះស្រសាយបញ្ា កងវល់ជំុវញិការណទ្បើទ្បាស់ថាន ំសម្ប់ណមម
ខុសបណច្ចកណទសនិងហួសកទ្មិ្ត្ 

- ការដ នំាអំពីការែលិត្បដន្ ដែែកណលើកសិកម្មអភិរកេ រមួ្ជាមួ្យទ្បព័នធណស្រសាច្ស្រសពណដ្ឋយ 
  តំ្ ក់ទឹក 
- ការកំ ត់្អត្តសញ្ា  លាយែំណំាគទ្ម្បែីលែបំែុត្ ណយងតម្ទ្បព័នធណអកូ ូសីុ ទ្បព័នធ
កសិកម្ម និងណសវាកម្មណអកូ ូសីុរពឹំងទុក ណែើម្បីោំទ្ទែល់ែលិត្ភាពនិងសថិរភាព ណបើណទ្បៀបណធៀប 
ណៅនឹងែំណំាគទ្ម្បែីដត្មួ្យទ្បណភទ និង 

- ការដ នំាបណច្ចកណទសសាបទ្ពួសនបត្ង (green sowing technique) ណែើម្បីបណងកើនភាពបត់្ដបននន
ទ្បតិ្បត្តិការកសិកម្ម កាត់្បនថយនថ្ណែើម្ននែលិត្កម្ម និងណធវើឱ្យទ្បណសើរណ ើងនូវទឹក សារធាតុ្
ចិ្ញ្ច ឹម្ និងការទ្គប់ទ្គងណមម ណធៀបណៅនឹងការសាបទ្ពួសណៅណលើកាកសំ ល់រុកាជាតិ្ង្ហប់។ ការ 
សាបទ្ពួសនបត្ង គឺជាែ្ូវណឆព ុះណៅរកទ្បព័នធដំ្ឋែុុះកសិកម្មអភិរកេសររីាងគ។ 

ម្៉ាាងវញិណទៀត្ ការោំទ្ទដែនកទ្បតិ្បត្តិការជាណទ្ច្ើន ទ្ត្ូវបានដ្ឋក់ឱ្យែំណ ើ រការ រមួ្មន៖ 
- ការសទ្ម្បសទ្ម្ួលែល់កសិករកនុងការទទួលបានណទ្គឿងយនតកសិកម្មសម្ស្រសបសទ្មប់កសិកម្ម
អភិរកេនិងណសវាកម្មកសិកម្មអភិរកេ (ឧបករ ៍ណកៀរពទ្ង្ហបែីណអាយរាបណសមើ ម៉ា សីុនដំ្ឋណដ្ឋយមិ្ន
បាច់្ភាួរ ម៉ា សីុនណទ្ពាុះទ្ោប់ និងឧបករ ៍កិនពទ្ង្ហបែំណំាគទ្ម្បែី) ដែលទ្ត្វូបានដ នំា ណធវើណត្
សតសាកលបង និងណធវើណអាយស្រសបណៅនឹងលកាខ ឌ កនុងស្រសរក ណដ្ឋយមនការយកចិ្ត្តទុក ដ្ឋក់
យ៉ាងជាក់លាក់ចំ្ណពាុះសហករ ៍កសិកម្មនិងអនកែតល់ណសវាកម្មកនុងស្រសរក ណែើម្បីបណងកើនណសវា កម្ម
ម៉ា សីុនកសិកម្មែល់កសិករ 

- ការសទ្ម្បសទ្ម្ួលែល់កសិករកនុងការទទួលបានសមភ រៈែំណំាគទ្ម្បែី ដែលមនលកា ៈច្ទ្ម្រុះ 
និងចំ្ហរ ដែលែតល់ណដ្ឋយធនាោរដហេន (បច្ចុបបននកំពុងអភិរកេ ៥២ ទ្បណភទដែលមន ៣៣៥ 
ពូជននណសណនទិកែំណំា) និងទ្គប់ទ្គងណដ្ឋយម្ជឈម្ ឌ លណសវាកម្មកសិកម្មអភិរកេ នននាយក
ដ្ឋា នទ្គប់ទ្គងធនធានែីកសិកម្ម ែល់សហទ្ោសនិងកសិករកនុងស្រសរក ណែើម្បែីលិត្ទ្ោប់ពូជ
ែំណំាគទ្ម្បែី បំណពញតម្ត្ទ្ម្ូវការសទ្មប់ការទទួលយកកនុងការអនុវត្តកសិកម្មអភិរកេ។ 

- ការវនិិណយគណលើណែើម្ទុនសងគម្និងការសិការមួ្ ណែើម្បបីណងកើនការសទ្ម្បខ្ួននិងការអនុម័្ត្ និង 
- ការណលើកកម្ពស់ការរមួ្បញ្ចូ លោន និងការសទ្ម្បសទ្ម្ួលអនតរវស័ិយនិងកនុងចំ្ណណាម្អនកពាក់ព័នធ
តម្រយៈការសនទនាណោលនណយបាយតម្រយៈណវទិកា ដែលជំរញុណដ្ឋយសម្ព័នធកសិកម្មអភិរកេ
និងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាពកម្ពុជា។ 

មិ្នមនទិននន័យទូទំងទ្បណទស ទក់ទងនឹងការទទួលយកកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរ
ភាពណៅកនុងទ្បណទសកម្ពុជាណទ ប៉ាុដនតដែែកណលើទិននន័យគណទ្មង ដែលមនស្រសាប់និងទ្បមូ្លបានណដ្ឋយ
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របាយការ ៍ម្ជឈម្ ឌ លណសវាកម្មកសិកម្មអភិរកេ នននាយកដ្ឋា នទ្គប់ទ្គងធនធានែីកសិកម្ម កនុង 
ឆន ំ២០២០ (ណៅកនុងណសច្កតីទ្ពាងកំ ត់្សមគ ល់របស់ខ្ួនណៅរែាម្្នតីទ្កសួងកសិកម្មរកុាា ទ្បមញ់ និង
ណនសាទ) មនចំ្នួន៤៥៤ទ្គួសារ ដែលកំពុងអនុវត្តសមសធាតុ្ណែេងៗោន ននណោលការ ៍កសិកម្ម
អភិរកេណៅណលើែីដស្រសសរបុរបស់ពួកណគចំ្នួន ១.០២២ហិកត ណដ្ឋយរមួ្មន អនកដែលកំពុង ណទ្បើ
ឧបករ ៍ណធវើែីណអាយរាបណសមើ (១៦៨ហិកត) ណទ្បើទ្បាស់ែំណំាគទ្ម្បែី ណែើម្បីណធវើឱ្យែីទ្បណសើរណ ើងមុ្ន
ែលិត្កម្មណពាត្ ស្រសវូ ែំ ូងជាវ  និងសដ ត ក (៦០ ហិកត) ណទ្បើណសវាកម្មម៉ា សីុនដំ្ឋណដ្ឋយមិ្នបាច់្ភាួរ 
(៦៥០ហិកត) ដំ្ឋែំណំាចំ្ ីសត្វណែើម្បបីណងកើនទ្បាក់ចំ្ ូលនិងណធវើឱ្យែីទ្បណសើរណ ើង (២ ហិកត) ណទ្បើ
ែំណំាគទ្ម្បែី ណែើម្បីដកលម្ែែីបនាទ ប់ពីការទ្បមូ្លែលស្រសូវ (១០៦ហិកត) ែលិត្ែំណំាគទ្ម្បែី  
សទ្មប់កសិដ្ឋា នផ្លទ ល់ខ្ួននិងដច្កចាយ (៣២ហិកត) និងពិណសាធន៍សាកលបងណលើការណធវើពិពិធកម្ម 
ែំណំាទ្ោប់ (សដ ត ក ណពាត្ និងបដន្) បនាទ ប់ពីការទ្បមូ្លែលស្រសវូ (៤.៤ហិកត)។ 

ការពិណសាធន៍ណៅសាថ នីយ៍បុសខនុរនិងទីតំងកសិដ្ឋា ននានា បានបង្ហា ញថាទ្បព័នធែលិត្កម្មដែលដែែក 
ណលើកសិកម្មអភិរកេ មិ្នទ្តឹ្ម្ដត្ណធវើឱ្យការណទ្បើទ្បាស់ទ្បកបណដ្ឋយទ្បសិទធភាពនូវធនធាននិងធាតុ្ចូ្ល
កសិកម្ម (ែី ទឹក ជី និងថាន ំសំលាប់សត្វលែិត្/ថាន ំសំលាប់ណមម ) និងែលិត្ភាពទ្បណសើរណ ើងប៉ាុណណាណ ុះណទ 
ប៉ាុដនតដថម្ទំងមនែលវជិាមនចំ្ណពាុះការសាត រសុខភាពែី សុវត្ថិភាព និងសនតិសុខណសបៀង ការបនាំ
និងការកាត់្បនថយការដទ្បទ្បួលអាកាសធាតុ្។ ភសតតុងពីការស្រសាវទ្ជាវ ការពិណសាធន៍ និងការែេពវ 
ែាយមួ្យចំ្នួន ដែលបានណធវើណ ើងណៅកនុងទ្បព័នធកសិកម្មណអកូ ូសីុណែេងៗ ណៅកនុងទ្បណទសកម្ពុជា
ទ្ត្ូវបានសណងាបណៅកនុងតរាងខាងណទ្កាម្។ 

តរាងទី២៖ ភសតតុងននឥទធិពលណសែាកិច្ច កសិកម្ម និង បរសិាថ នននការអនុវត្តកសិកម្មអភិរកេ 

ឥទធិពល ការណរៀបរាប់ពីឥទធិពល 
ឥទធិពលណលើសំ ឹកែី ការ
ណទ្បើទ្បាស់ធាតុ្ចូ្លនិងទ្បាក់
ចំ្ណ ញសុទធ ននែលិត្កម្ម
ណពាត្តំ្បន់ខពង់ រាបណៅរត្នៈ
ម្ ឌ ល (បាត់្ែំបង) 

ការកាត់្បនថយសំ ឹកែីទ្បចំាឆន ំ ណកើត្ណ ើងរហូត្ែល់ ៩២.៧% កនុង
ឆន ំទីមួ្យននការផ្្លស់បតូរម្កវធីិសាស្រសតកសិកម្មអភិរកេ 
កាត់្បនថយការណទ្បើទ្បាស់ជីគីមី្បាន ៤២% ឬ ៥០ែុល្ារ កនុង១ហិកត 
កាត់្បនថយចំ្ណាយែលិត្កម្មសរបុបានទ្បម  ១០% កនុង១ហិកត 
បណងកើត្ទ្បាក់ចំ្ណ ញសុទធបាន ១២% ឬ១១៧ ែុល្ារ កនុង  ១ហិកត 

ឥទធិពលណលើទិននែលនិង
ទ្បាក់ចំ្ណ ញសុទធនន
ែលិត្កម្មស្រសូវអាស្រស័យទឹក
ណភ្ៀង (ស្រសូវផ្លក រែួំល) ណៅ 
បា ន់ (បាត់្ែំបង) 

បណងកើនទិននែលម្ធយម្បាន ០.៨ ណតន កនុង១ហិកត 
បណងកើនទ្បាក់ចំ្ណ ញសុទធបានទ្បម  ២០០ែុល្ារ កនុង១ហិច្ត 
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ការណកើនណ ើងននកាបូន 
សររីាងគែី (SOC) និង
ទ្បភាគកាបូន 

បណងកើនជាម្ធយម្ ៥១០គី ូទ្កាម្ននកាបូន (C) និង ១៣០ គី ូទ្កាម្
ននអាសូត្ (N) កនុង១ហិកតកនុង១ឆន ំណៅជណទ្ៅ ០-៤០ សង់ទីដម្៉ាទ្ត្
កនុងរយៈណពល ៣ឆន ំ ននការណទ្បើទ្បាស់វធីិ សាស្រសតCA ណទ្កាម្ែលិត្កម្ម
ស្រសូវណដ្ឋយណស្រសាច្ស្រសពណៅណលើែី Yellow Podzol សថិត្ណៅសទឹងជីនិត្ 
(កំពង់ធំ) 
បណងកើនសតកុ SOC ចាប់ពី ៦% ណៅ ២៨% ណៅស្រសទប់ែីខាងណលើ 
ដែលតំ្ណាងណអាយ៤០០ គី ូទ្កាម្នន (C) និង ៧៥ គី ូទ្កាម្នន 
(N) កនុងមួ្យហិកតកនុងមួ្យឆន ំណៅជណទ្ៅ ០-២០ សង់ទីដម្៉ាទ្ត្ កនុង    
រយៈណពល ៤ ឆន ំននការណទ្បើទ្បាស់ CA ណៅកនុងទ្បព័នធដំ្ឋែុុះសដ ត ក 
ណសៀងនិងណពាត្ណៅណលើែីទ្កហម្ (Red Oxisol) ណៅសាថ នីយបុសខនុរ 
(Hok et al., 2015) 
បណងកើនសតកុសររីាងគ (C) ពី ៥៦% ណៅ ១២៧% ណៅកនុងស្រសទប់ ែីខាង
ណលើ (Hok et al., 2015)  
បណងកើន labile-C និងរលំាយសររីាងគ (C) ពី ២០% ណៅ ៦០% ណៅកនុង
ស្រសទប់ែីខាងណលើ (Hok et al., 2018) 

សារធាតុ្ចិ្ញ្ច ឹម្នីទ្ត្ូដសន 
(NH4+ & NO3-) ដែល
មនណៅកនុងែី 

ណកើនណ ើងជាងពីរែង ដែលបង្ហា ញពីការណកើនណ ើងននវែតននសារធាតុ្
ចិ្ញ្ច ឹម្ណៅកនុងែី និងការដែលវាមនទំនាក់ទំនងជាមួ្យនឹងការណទ្បើ
ទ្បាស់ែំណំាគទ្ម្បែី (ធាតុ្ចូ្លជីវម៉ាសនិង បដម្្ងអាសូត្) និងការ
បញ្ឈប់ការភាួរែី ដែលបណងកើនសថិរភាព និងភាពសកម្មននមី្ទ្កូសររីាងគ
ទំងណនាុះកនុងែី (Pheap, Lefèvre et al., 2019) 

 
 
ការណកើនណ ើងននប តុំ អតិ្
សុខុម្ទ្បា ណៅកនុងែី 

បណងកើនណទវែងននែណងាើម្ែី (០-១០ សង់ទីដម្៉ាទ្ត្) បង្ហា ញពីចំ្នួនប តុំ
អតិ្សុខុម្កនុងកទ្មិ្ត្ខពស់ជាងមុ្ន ដែលចូ្លរមួ្កនុងសារធាតុ្សររីាងគ
និងវែតអងគចិ្ញ្ច ឹម្ ក៏ែូច្ជាការទ្គប់ទ្គងសត្វច្នទ្ងនិងជម្ងឺែងដែរ 
(Pheap, Lefèvre et al., 2019) 
បណងកើនសកម្មភាពអង់សីុម្ែីណដ្ឋយការណទ្បើទ្បាស់កសិកម្មអភិរកេ ពី 
១៨% ណៅ ៤៩% (Hok et al., 2018) 

ឥទធិពលណលើរច្នាសម្ព័នធែី 
បណងកើនណទវែងននការែតុំោន ននបំណាស់ែី (០-១០ សង់ទីដម្៉ាទ្ត្) ដែលនំា
ណអាយទ្បណហាងរនធននែីណកើនណ ើង ដែលជួយែល់ការទ្ជាបចូ្លកនុងែី
ននទឹកនិងអុកសីុដសន (Pheap, Lefèvre et al., 2019) 
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ឥទធិពលណលើការទ្ជាបចូ្ល
ននទឹក 

បណងកើនអទ្តទ្ជាបចូ្លកនុងែីននទឹក២ែង (ែីទ្កហម្ ណៅបុសខនុរនិង
រត្នៈម្ ឌ លណខត្តបាត់្ែំបង) (ទឹក១២៥ មី្ល្ីដម្៉ាទ្ត្កនុងមួ្យនាទី
ណទ្កាម្ការទ្គប់ទ្គងធម្មត ២៦៥មី្លី ្ដម្៉ាទ្ត្ននការទ្ជាបចូ្លននទឹក
កនុងមួ្យនាទីណទ្កាម្ការទ្គប់ទ្គងរបស់កសិកម្មអភិរកេ) 

ទ្បភព៖ កំ ត់្សំោល់ននម្ជឈម្ ឌ លណសវាកម្មកសិកម្មអភិរកេ នននាយកដ្ឋា នទ្គប់ទ្គងធនធានែីកសិកម្ម ដខកុម្ភៈ ឆន ំ 
២០២១ Hok et al. (2015; 2018) និង Pheap, Lefèvre et al. (2019) 

៣. ប្ក្រខណ័្ឌ សោលៃសោបាយអភវិឌ្ឍៃ៍ក្េកិ្មមប្រក្រសោយៃិរៃតរភាព 
ឯកសារដែនទីត្ទ្ម្ង់ទិសណនុះ ទ្ត្ូវបានែឹកនំាណដ្ឋយណោលណៅអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ្និងអាទិភាពនានា ណហតុ្
ែូណច្នុះក៏មនការរមួ្ចំ្ដ កែល់ការសណទ្ម្ច្បាននូវណោលនណយបាយនិងយុទធសាស្រសតសំខាន់ៗរបស់
រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ជាពិណសសឯកសារពាក់ព័នធនឹងការអភិវឌ្ឍកសិកម្មទ្បកបណដ្ឋយនិរនតរភាព ការ
ទ្បយុទធទ្បឆំងនឹងការសឹកណរច្រលឹែី ការអភិរកេជីវច្ទ្ម្រុះ និងការសទ្ម្បខ្ួននិងការកាត់្បនថយណៅនឹង 
ការផ្្លស់បដូរអាកាសធាតុ្។ ទ្កបខ័ ឌ ណោលនណយបាយច្ម្បង ដែលពាក់ព័នធនិងសម្ព័នធកសិកម្មអភិ
រកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាពកម្ពុជា ទ្ត្វូបានណរៀបចំ្ណ ើងណដ្ឋយឯកសារណោលនណយបាយែូច្
ខាងណទ្កាម្៖ 

 យុទធសាស្រសតច្តុ្ណកា ទី ៤ ទ្បកាសពីការណបតជាា ចិ្ត្តជារមួ្របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកនុងការ (១) ការ 
អភិវឌ្ឍវស័ិយកសិកម្ម ណែើម្បីធានាសនតិសុខណសបៀងនិងផ្្លស់បតូរណៅជា“ វស័ិយទ្បពលវបបកម្ម
ដែលមនែលិត្ភាពខពស់និងពា ិជាកម្ម” និង (២) និរនតរភាពបរសិាថ ននិងការណទ្ត្ៀម្ខ្ួនណែើម្ប ី
ណឆ្ើយត្បណៅនឹងការដទ្បទ្បលួអាកាសធាតុ្កនុងការណលើកកម្ពស់ទ្បសិទធភាព ”ការណទ្បើទ្បាស់ធន 
ធានទ្បកបណដ្ឋយទ្បសិទធភាពនិងនិរនតរភាព ណដ្ឋយអនុវត្តណោលការ ៍ននការណទ្បើទ្បាស់និង
ែលិត្កម្មទ្បកបណដ្ឋយនិរនតរភាព” ។ 

 ដែនការអភិវឌ្ឍយុទធសាស្រសតជាតិ្ (NSDP) ឆន  ំ (២០១៩-២០២៣) ដ្ឋក់ណច្ញសកម្មភាពអាទិ
ភាពសទ្មប់អាទិភាពសំខាន់ៗណៅកនុងយុទធសាស្រសតច្តុ្ណកា  ណផ្លត ត្ណលើការអភិវឌ្ឍវស័ិយ   
កសិកម្ម។ ណែើម្បីនិយយពីណនុះ បណច្ចកណទសកសិកម្មទំណនើបនិងការអភិវឌ្ឍបណច្ចកវទិា គឺជា
គន្ឹុះកនុងការបណងកើននិរនតរភាពននបរមិ ែលិត្ែល គុ ភាពនិងការណធវើពិពិធកម្មទ្បកប 
ណដ្ឋយនិរនតរភាព ស្រសបណពលដែលការណធវើឱ្យទ្បណសើរណ ើងនូវអាហារបូត្ថម្ភ ការសទ្ម្បខ្ួនណៅ
នឹងការដទ្បទ្បួលអាកាសធាតុ្ និងណឆ្ើយត្បណៅនឹងត្ទ្ម្ូវការទីែារកនុងស្រសរក តំ្បន់ និងអនតរ
ជាតិ្។ 

 ទ្កបខ័ ឌ ណោលណៅអភិវឌ្ឍន៍ទ្បកបណដ្ឋយចី្រភាពរបស់កម្ពុជា (CSDGs) ឆន  ំ (២០១៦-
២០៣០) រមួ្មនណោលណៅទក់ទងនឹងសនតិសុខណសបៀង អាហាររបូត្ថម្ភ និងការអភិវឌ្ឍវស័ិយ
កសិកម្មទ្បកបណដ្ឋយនិរនតរភាព ដែលជួយបណងកើនែលិត្ភាពនិងែលិត្កម្ម ជួយរកាទ្បព័នធ
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ណអកូ ូសីុ និងសម្ត្ថភាពកនុងការបនាណំៅនឹងការដទ្បទ្បួលអាកាសធាតុ្ និងណធវើឱ្យទ្បណសើរ
ណ ើងវញិនូវគុ ភាពែី (ណោលណៅ) ២) និងការណទ្បើទ្បាស់ទ្បកបណដ្ឋយនិរនតរភាពននទ្បព័នធ
ណអកូ ូសីុណៅណលើែី រមួ្ទំងការទ្គប់ទ្គងនទ្ពណឈើ ការទ្បយុទធទ្បឆំងនឹងការសឹកណរច្រលឹែី
និងការបញ្ឈប់នូវការបាត់្បង់ជីវៈច្ទ្ម្រុះ (ណោលណៅទី ១៥) ។ 

 ដែនការអភិវឌ្ឍយុទធសាស្រសតកសិកម្ម (២០១៩-២០២៣) គូសបញ្ា ក់ពីណោលបំ ងយុទធ   សា
ស្រសត ណែើម្បណីលើកកម្ពស់ទំណនើបកម្មកសិកម្ម ការទ្បកួត្ទ្បដជង គុ ភាព សុវត្ថិភាព អាហារបូត្ថ
ម្ភ ទ្ពម្ទំងការទ្គប់ទ្គងទ្បកបណដ្ឋយទ្បសិទធភាពនិងនិរនតរភាពននែីធ្ី នទ្ពណឈើ និងធន ធាន
ជលែល។ ភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ្និងនិរនតរភាព សថិត្កនុងចំ្ណណាម្ណោលការ ៍សនូល កនុង
ការសទ្ម្បសទ្ម្ួលនិងកាត់្បនថយការដទ្បទ្បួលអាកាសធាតុ្និងបញ្ា ទក់ទងនឹងធនធាន ែីក
សិកម្ម។ 

 ណសច្កតីទ្ពាងដែនការណម្វស័ិយកសិកម្មឆន ២ំ០៣០ (ដែលនឹងទ្ត្ូវបញ្ច ប់) រលឹំកណ ើងវញិនូវ
អាទិភាពកនុងណធវើឱ្យទ្បណសើរណ ើងែលិត្ភាពកសិកម្ម ការណធវើពិពិធកម្ម ទ្បពលវបបកម្ម ការណធវើ
ទំណនើបកម្មនិងពា ិជាកម្ម ណដ្ឋយរកានិរនតរភាពននការែលិត្កម្មែំណំានិងទ្បព័នធណអកូ ូសីុ។ 

 កម្មវធីិសកម្មភាពជាតិ្ (NAP) ណែើម្បទី្បយុទធទ្បឆំងនឹងការណរច្រលឹែី (២០១៨-២០២៧) មន
ណោលបំ ងរមួ្ចំ្ដ កកនុងការការពារនិងណដ្ឋុះស្រសាយបញ្ា សឹកណរច្រលឹែី ណទ្កាម្កាត្ពវកិច្ច 
ណៅកនុងអនុសញ្ា អងគការសហទ្បជាជាតិ្ ណែើម្បទី្បយុទធទ្បឆំងនឹងការដទ្បក្ាយជាវាលរណហា 
ឋាន (UNCCD) កនុងណោលបំ ងអភិរកេនិងការពារកសិកម្មណអកូ ូសីុ។ ណោលបំ ងយុទធ
សាស្រសតមួ្យកនុងចំ្ណណាម្ណោលណៅយុទធសាស្រសតទំងបួនរបស់កម្មវធីិសកម្មភាពជាតិ្ ណផ្លត ត្ណលើ 
ការទ្គប់ទ្គងែីកសិកម្មទ្បកបណដ្ឋយទ្បសិទធភាពនិងនិរនតរភាព។ 

 ណោលនណយបាយជាតិ្សត ី ពីការលូត្លាស់នបត្ង (អភិវឌ្ឍន៍កនុងឆន ំ ២០១៣) សងកត់្ធងន់ណលើ
សុខមលភាពនិងការរស់ណៅរបស់ទ្បជាជនកនុងការណធវើសុខែុម្នីយកម្មននសុវត្ថិភាពណអកូ ូ
សីុ តម្រយៈកំណ ើ នននការអភិវឌ្ឍនបត្ង។ ម្៉ាាងវញិណទៀត្ ដែនការយុទធសាស្រសតជាតិ្ សតពីី
កំណ ើ ននបត្ង (២០១៣-២០៣០) គូសបញ្ា ក់ពីណោលការ ៍កំណ ើ ននបត្ង រមួ្ទំងការ
ទ្គប់ទ្គងធនធានធម្មជាតិ្ទ្បកបណដ្ឋយនិរនតរភាពនិងទ្បសិទធភាព ជាពិណសសសំណៅណលើ “កសិ 
កម្មនបត្ង” ណែើម្បីកាត់្បនថយការណទ្បើទ្បាស់សារធាតុ្គីមី្ “កសិកម្មអភិរកេ” ការដកលម្ែគុ 
ភាពែី និងការកាត់្បនថយសំ ឹកែី និង “កសិកម្មណអកូ ូសីុ” ណែើម្បបីណងកើនទិននែលជាមួ្យការ
ថយចុ្ុះែលប៉ាុះពាល់អវជិាមនែល់បរសិាថ ន។ 
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 ដែនការយុទធសាស្រសតសទ្មប់ការផ្្លស់បតូរអាកាសធាតុ្កម្ពុជា (២០១៤-២០២៣) គឺជាទ្កបខ័ ឌ  
ថាន ក់ជាតិ្ ណែើម្បីណឆ្ើយត្បណៅនឹងការដទ្បទ្បួលអាកាសធាតុ្និងោំទ្ទែល់ការអភិវឌ្ឍទ្បកប 
ណដ្ឋយចី្រភាព កនុងណោលបំ ងផ្្លស់បតូរទ្បណទសកម្ពុជាណឆព ុះណៅរកមោ៌អភិវឌ្ឍន៍នបត្ង
ណដ្ឋយណលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍកាបូនកទ្មិ្ត្ទបនិងបណច្ចកវទិា។ ណោលបំ ងពាក់ព័នធមួ្យ
ចំ្នួនរមួ្មនការណលើកកម្ពស់ភាពធន់ននអាកាសធាតុ្តម្រយៈការណធវើឱ្យទ្បណសើរណ ើងនូវទ្បព័នធ 
ែលិត្កម្មកសិកម្ម កាត់្បនថយភាពង្ហយរងណទ្ោុះចំ្ណពាុះែលប៉ាុះពាល់ននការដទ្បទ្បួលអាកាស 
ធាតុ្ ការណលើកកម្ពស់ការទូទត់្សទ្មប់ណសវាកម្មទ្បព័នធណអកូ ូសីុ និងការវភិាគអំពីជណទ្ម្ើស
ននការបំភាយកទ្មិ្ត្ទបនិងទ្បភពននការបណញ្ចញ។ 

 ដែនការសកម្មភាពអាទិភាពននការដទ្បទ្បលួអាកាសធាតុ្សទ្មប់វស័ិយកសិកម្ម រកុាា ទ្បមញ់ 
និងណនសាទ (២០១៦-២០២០) បង្ហា ញពីសកម្មភាពពាក់ព័នធមួ្យចំ្នួន រមួ្មនការណធវើឱ្យ
ទ្បណសើរណ ើងនូវទ្បព័នធកសិកម្មទ្បកបណដ្ឋយនិរនតរភាព ការណលើកកម្ពស់បណច្ចកវទិាឆ្ត្នវសម្
ស្រសបនឹងអាកាសធាតុ្ ណែើម្បបីណងកើនែលិត្ភាពនិងការសទ្ម្បខ្ួននិងការកាត់្បនថយែលប៉ាុះ
ពាល់ននការដទ្បទ្បួលអាកាសធាតុ្ ការអភិវឌ្ឍទ្បព័នធចំ្ណ ុះែឹងនិងព័ត៌្មនវទិា សតីពីការដទ្ប 
ទ្បួលអាកាសធាតុ្និងការណទ្បើទ្បាស់ណសណារយី៉ាូណសែាកិច្ចសងគម្និងអាកាសធាតុ្ រមួ្បញ្ចូ ល 
ោន ជាគំរអូាកាសធាតុ្ ការណទ្បើទ្បាស់ែី និងការបណងកើត្ទ្បព័នធគ ណនយយកាបូនសទ្មប់វស័ិយ 
កសិកម្ម រកុាា ទ្បមញ់ និងណនសាទ។ 

 យុទធសាស្រសតនិងដែនការសកម្មភាពជីវៈច្ទ្ម្រុះជាតិ្ (NBSAP) (បណងកើត្ណ ើងកនុងឆន ំ ២០០២ និង
ណធវើបច្ចុបបននភាពណៅដខកុម្ភៈឆន ំ ២០១៦) ឆ្ុុះបញ្ច ងំពីការណបតជាា ចិ្ត្តរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា
ចំ្ណពាុះជីវៈច្ទ្ម្រុះណទ្កាម្អនុសញ្ា របស់អងគការសហទ្បជាជាតិ្ សតីពីជីវច្ទ្ម្រុះ(UNCBD)។ យុទធ 
សាស្រសតនិងដែនការសកម្មភាពជីវៈច្ទ្ម្រុះជាតិ្ រមួ្មនទ្បធានបទ សតីពីកសិកម្មទ្បកបណដ្ឋយ
និរនតរភាពនិងែលិត្កម្មសត្វ ត្ទ្ម្ូវការកនុងការណលើកកម្ពស់ការយល់ែឹងជាសាធា ៈ អំពីត្នម្ ្
និងសារៈសំខាន់ននទំនិញ/ណសវាកម្ម ដែលែតល់ណដ្ឋយជីវច្ទ្ម្រុះកសិកម្ម ក៏ែូច្ជាការោំទ្ទកនុង
ការស្រសាវទ្ជាវកំ ត់្ទ្បព័នធកសិកម្មសម្ស្រសបបំែុត្សទ្មប់ទ្បព័នធណអកូ ូសីុណែេងៗ តម្រយៈ
ការណដ្ឋុះស្រសាយ ការទ្គប់ទ្គងទឹក ទុនចំ្ណាយណលើការណទ្បើទ្បាស់ ការការពារែី ែលិត្កម្ម
ទ្ោប់ពូជ ការរមួ្បញ្ចូ លទ្បព័នធកសិកម្ម។ល។ 

 របាយការ ៍ចូ្លរមួ្ចំ្ដ ករបស់កម្ពុជា (NDC) ដែលបានណធវើបច្ចុបបននភាពណៅឆន ំ២០២០ ពី 
របាយការ ៍ចូ្លរមួ្ចំ្ដ ករបស់កម្ពុជាែំបូងរបស់ខ្ួនកនុងឆន ំ ២០១៥ បង្ហា ញពីការណបតជាា
ចិ្ត្តរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល កនុងការទ្បយុទធទ្បឆំងនឹងការដទ្បទ្បួលអាកាសធាតុ្និងការពណន្ឿន
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ការផ្្លស់បតូរណៅជារណបៀប ននការអភិវឌ្ឍទ្បកបណដ្ឋយនិរនតរភាពននការណទ្បើទ្បាស់កាបូនកទ្មិ្ត្
ទបណទ្កាម្ណោលការ ៍អនុសញ្ា អងគការសហទ្បជាជាតិ្ សដីពីការដទ្បទ្បួលអាកាសធាតុ្
(UNFCCC) ។ ណយងតម្របាយការ ៍ណធវើបច្ចុបបននភាពពីរឆន ំែំបូងរបស់កម្ពុជា (BUR) ដែល 
បានដ្ឋក់ជូនណៅដខសីហាឆន ំ២០២០ វស័ិយកសិកម្មតំ្ណាងឱ្យវស័ិយបណញ្ចញឧសម័នធំជាង
ណគទី២ (បនាទ ប់ពីនទ្ពណឈើនិងការណទ្បើទ្បាស់ែីណែេងណទៀត្ - FOLU) ណៅកម្ពុជា និងជាកតត ជំរញុែ៏
សំខាន់សទ្មប់ការបណងកើនឧសម័នែទុះកញ្ច ក់ (GHG) ការបំភាយឧសម័ន គឺជាការអភិវឌ្ឍននការ
ដំ្ឋែុុះស្រសូវ ដែលកទ្មិ្ត្សកម្មភាពនិងការបំភាយឧសម័នណកើនណ ើងកនុងអទ្ត ២.៥ កនុងកំ ុងឆន ំ 
១៩៩៤-២០១៦។ របាយការ ៍ចូ្លរមួ្ចំ្ដ ករបស់កម្ពុជា ដែលបានណធវើបច្ចុបបននភាព
កំ ត់្ណោលណៅកាត់្បនថយការដទ្បទ្បួលអាកាសធាតុ្ណៅកនុងវស័ិយកសិកម្ម ដែលជាការ
បា៉ា ន់ទ្បម ថាការកាត់្បនថយការបំភាយចំ្នួន ៦,២ លានណតន CO2/ឆន ំ ឬ ២៣% ណៅឆន ំ 
២០៣០ (ណទ្កាម្ណសណារយី៉ាូ NDC)5 ។  វធិានការបនធូរបនថយពាក់ព័នធមួ្យចំ្នួនទ្ត្ូវបានែារ
ភាា ប់យ៉ាងជិត្សនិទធជាមួ្យកម្មវធីិសកម្មភាពជាតិ្ ណែើម្បីទ្បយុទធទ្បឆំងនឹងការសឹកណរច្រលឹែី 
(NAP) រមួ្ទំង“ កសិកម្មអភិរកេ” (សំណៅណលើការទ្គប់ទ្គងែីកសិកម្មទ្បកបណដ្ឋយទ្បសិទធភាព
និងនិរនតរភាព) និងការបញ្ចូ លកសិកម្មសររីាងគនិងជីកំប៉ាុស និងបណច្ចកវទិាដ្ឋក់ជីណៅកនុងែីឱ្យ
មនទ្បសិទធភាព ក៏ែូច្ជាការណលើកកម្ពស់ការែលិត្ចំ្ ីសត្វ ណែើម្បីោំទ្ទែល់ការែលិត្ណោ
ទ្កបី។ ម្៉ាាងវញិណទៀត្វធិានការបនាុំនិងការបនធូរបនថយណែេងណទៀត្ រមួ្មនសកម្មភាពទក់ 
ទងនឹងការផ្្លស់បតូរកសិណអកូ ូសីុណៅតំ្បន់ខពង់រាបណខត្តបាត់្ែំបង (សកម្មភាពបនាុណំលខ១) 
បណងកើនទ្បសិទធភាពនិងនិរនតរភាពននបណច្ចកណទសទ្គប់ទ្គង ែីកសិកម្ម (កសិកម្មអភិរកេ សកម្ម 
ភាពកាត់្បនថយណលខ ២៥) ការណធវើឱ្យទ្បណសើរណ ើងនូវណសវាកម្មោំទ្ទនិងការពទ្ងឹងសម្ត្ថភាព
ែលិត្កម្មែំណំា ដែលធន់នឹងការដទ្បទ្បួលអាកាសធាតុ្និងការបណងកើត្ភាពធន់នឹងការដទ្បទ្បួល
អាកាសធាតុ្ណលើការែលិត្និងការដកនច្នែំ ូងមី្។ ល។ ណហើយណយងណៅណលើពាកយគន្ឹុះែូច្ជា
កសិកម្មអភិរកេ កសិកម្មអាកាសធាតុ្ឆ្ត្នវ រមួ្បញ្ចូ លទំងវធិានការច្ទ្ម្រុះទ្គប់ទ្គងែំណំា 
(IPM) ការអនុវត្តកសិកម្មលែ (GAP) ការណធវើកសិកម្មសររីាងគ ណវទិកាស្រសូវអងករទ្បកបណដ្ឋយ
និរនតរភាព (SRP) ទ្បព័នធទ្បពលវបបកម្មស្រសូវតម្ណោលការ ៍ធម្មជាតិ្ (SRI)។ល។ 

៤. ទប្មងស់ាា រៃ័ៃងិរចនាេមព័ៃធររេេ់មព័ៃធក្េកិ្មមអភិរក្សៃិងប្រពលវរបក្មមៃិរៃតរ 
     ភាពក្មព ជា 

ែូច្ដែលបានណរៀបរាប់ណៅកនុងដែនកមុ្ន ការបណងកើត្សម្ព័នធកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាព 

                                              
5 ការកាត់្បនថយការបំភាយបា៉ា ន់សាម ន (ជាមួ្យ FOLU) ណៅឆន ំ២០៣០ ណទ្កាម្ណសណារយី៉ាូ NDC នឹងមនទ្បម  64.6 
លាន tCO2e កនុ ងមួ្យឆន ំ (កាត់្បនថយ 41.7% ដែលកនុងណនាុះ 59.1% គឺម្កពី FOLU)។  (source: Updated NDC, 2020).  
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 កម្ពុជា ទ្ត្ូវបានែតួច្ណែតើម្ណ ើងណៅដខសីហាឆន ំ២០១៨ ណដ្ឋយទ្ករម្ននបណាត អងគភាព ដែលមនចំ្ណាប់ 
អារម្ម ៍កនុងការចូ្លរមួ្ោន និងដច្ករដំលក កនុងការង្ហរកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាពនិង 
កសិកម្មណអកូ ូសីុ ណដ្ឋយដែែកណលើការយល់ែឹងនិងខិត្ខំទ្បឹងដទ្បងទ្បមូ្លែតុំរមួ្ោន  ណែើម្បីដទ្បក្ាយ
កសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាព និងការអនុវត្តកសិកម្មណអកូ ូសីុ ណៅជាការបណាត ក់ទុន
ពា ិជាកម្មនិងទ្ត្ូវបានដ្ឋក់កនុងរណបៀបវារៈណោលនណយបាយ។ ណោលបំ ងទំងពីរណនុះ គឺជាការ
បំណពញបដនថម្ែល់កិច្ចខិត្ខំទ្បឹងដទ្បងដែលមនស្រសាប់ ននការណរៀបចំ្ទ្បព័នធដំ្ឋែំណំា ការវាយត្នម្្
គុ ភាពរបស់ែី និងវសិវកម្មកសិកម្ម ណហើយវាក៏ណលើសពីការកំ ត់្របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជានិង
អនកអនុវត្តការអភិវឌ្ឍន៍ (beyond the domain of RGC and development practitioners)។ ជាលទធ
ែល ការបណងកើត្សម្ព័នធកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាពកម្ពុជា គឺមនការអុះអាងបញ្ា ក់
ទ្គប់ទ្ោន់កនុងការណែើរតួ្នាទីនំាមុ្ខណគ កនុងការទ្បមូ្លែតុំអនកពាក់ព័នធទំងអស់រមួ្ទំងវស័ិយសាធារ ៈ  
វស័ិយឯកជន (អនកែលិត្ទ្ោប់ពូជ/អនកែគត់្ែគង់  អនកែលិត្ណទ្គឿងម៉ា សីុន/អនកដច្កចាយ សាថ ប័ន ហិរញ្ា
វត្ថុជាណែើម្) កសិករ សហករ ៍កសិកម្ម សាថ ប័នស្រសាវទ្ជាវ និងសាថ ប័នអប់រសិំកា។ តួ្នាទីែ៏សំខាន់
របស់សម្ព័នធកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាពកម្ពុជាណនុះ នឹងជួយបណងកើត្ណវទិកាមួ្យសទ្មប់ 
បណាត ញអងគភាព ដែលមនការចាប់អារម្ម ៍ណលើកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាពនិង
កសិកម្មណអកូ ូសីុរមួ្ោន ។ ណនុះនឹងជួយណដ្ឋុះស្រសាយបញ្ា  ននសកម្មភាពសទួនោន  ណធវើឱ្យទ្បណសើរណ ើង
នូវទំនាក់ទំនងរវាងភាគីពាក់ព័នធ កនុងការណលើកកម្ពស់ការយល់ែឹងអំពីកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបប
កម្មនិរនតរភាពនិងការអនុវត្តកសិកម្មណអកូ ូសីុ នឹងទទួលបាននូវទ្បភពោំទ្ទចំាបាច់្ ដែលនឹងជួយ
កសិករកនុងការបណងកើនណលបឿនននការស្រសូបយកបណច្ចកវទិារបស់ពួកណគ។ 

ចាប់តំងពីណពលណនាុះម្ក គំនិត្ែតួច្ណែតើម្ណនុះទ្ត្ូវបានពិភាកាណហើយែំណ ើ រការទ្ត្ូវបានណទ្ោងទុកដែល 
្នណៅែល់ការអនុម័្ត្ជាែ្ូវការ របស់សម្ព័នធកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាពកម្ពុជា 
តម្ណសច្កតីសណទ្ម្ច្របស់ទ្កសួងកសិកម្ម រកុាា ទ្បមញ់ និងណនសាទ ណលខ២០១ សសរ.កសក ចុ្ុះនថង
ទី២១ ដខឧសភាឆន ំ ២០២០ (សូម្ណម្ើលឧបសម្ព័នធទី ១) និងការណបើកែំណ ើ រការជាែ្ូវការណៅដខមិ្ថុនា
ឆន ំ ២០២០ ។ 

៤.១ ច្កាុវស័ិយ 
ច្កាុវស័ិយរបស់សម្ព័នធកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាពកម្ពុជា គឺណែើម្បក្ីាយជាណវទិកាមួ្យ 
សទ្មប់ណលើកកម្ពស់ការង្ហរកសិកម្មអភិរកេនិងការពទ្ងឹងនិរនតរភាព ្នណឆព ុះណៅរកការផ្្លស់បតូរ
ជាកសិកម្មណអកូ ូសីុណៅកម្ពុជានិងអាសីុអាណគនយ៍។ 
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៤.២ ណបសកកម្ម 
ណបសកកម្មរបស់សម្ព័នធកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាពកម្ពុជា គឺសទ្ម្បសទ្ម្ួលនិងោំ
ទ្ទការស្រសាវទ្ជាវសទ្មប់ការអភិវឌ្ឍន៍។ វនិិណយគណលើការទ្គប់ទ្គងចំ្ណ ុះែឹង បណងកើត្បរយិកាស
អំណណាយែលសទ្មប់ការសនទនាណោលនណយបាយ និងភាពជានែគូរវាងរែានិងឯកជន ការបណងកើត្
ត្នម្្ និងដសវងយល់ពីឱ្កាសទីែារ និងបណងកើនកិច្ចសហការរវាងភាគីពាក់ព័នធណែេងៗកនុងអនុវស័ិយ
កសិកម្មអភិរកេ ការពទ្ងឹងនិរនតរភាព និងអនុវស័ិយកសិកម្មណអកូ ូសីុ។ 

៤.៣ អភិបាលកិច្ចនិងរច្នាសម្ព័នធទ្បតិ្បត្តិរបស់សម្ព័នធកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាព
កម្ពុជា 
សម្ព័នធកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាពកម្ពុជា ទ្ត្ូវបានបណងកើត្ណ ើងណទ្កាម្ការែឹកនំារបស់
ទ្កសួងកសិកម្ម រកុាា ទ្បមញ់ និងណនសាទ និងទ្គប់ទ្គងណដ្ឋយគ ៈកម្មការត្ទ្ម្ង់ទិសែឹកនំា នន
ទ្កសួងកសិកម្ម រកុាា ទ្បមញ់ និងណនសាទ រមួ្ជាមួ្យសមជិកម្កពីទ្កសួងម្ហានែទ ទ្កសួងបរសិាថ ន 
ទ្កសួងកិច្ចការនារ ី ទ្កសួងធនធានទឹកនិងឧតុ្និយម្  និងសភាពា ិជាកម្មកម្ពុជា ។ គ ៈកម្មការ
ត្ទ្ម្ង់ទិស មនតួ្នាទីសំខាន់កនុងការែឹកនំានិងទ្ត្តួ្ពិនិត្យវឌ្ឍនភាព ននការង្ហរកសិកម្មអភិរកេនិង
ទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាព និងការអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មណអកូ ូសីុណៅកម្ពុជា ណដ្ឋយមនការទទួលខុសទ្ត្ូវ
ច្ម្បងកនុងការទ្ត្ួត្ពិនិត្យនិងអនុម័្ត្ដែនការសកម្មភាព ថវកិា និងរបាយការ ៍របស់សម្ព័នធកសិកម្ម 
អភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាពកម្ពុជា។ 

ណៅកទ្មិ្ត្អនុវត្ត សម្ព័នធកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាពកម្ពុជា ែឹកនំាណដ្ឋយគ ៈកម្មការ 
ទ្បតិ្បត្តិ ដែលមនទ្បធានគ ៈកម្មការទ្បតិ្បត្តិពីទ្កសួងកសិកម្ម រកុាា ទ្បមញ់ និងណនសាទ និងមន
តំ្ណាងម្កពីសាកលវទិាល័យភូមិ្នទកសិកម្មនិងអគគនាយកដ្ឋា នកសិកម្មជាអនុទ្បធាន និងមន
សមជិកម្កពីនាយកដ្ឋា នវសិវកម្មកសិកម្ម នាយកដ្ឋា នទ្គប់ទ្គងធនធានែីកសិកម្ម វទិាសាថ នស្រសាវ 
ទ្ជាវនិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជា នាយកដ្ឋា នែេពវែាយកសិកម្ម រកុាា ទ្បមញ់ និងណនសាទ អងគការ    
សវីសខនថាក់ និងម្ជឈម្ ឌ លស្រសាវទ្ជាវកសិកម្មបារាងំសទ្មប់ការអភិវឌ្ឍអនតរជាតិ្ (CIRAD)។ 
ការទទួលខុសទ្ត្ូវច្ម្បងរបស់គ ៈកម្មការទ្បតិ្បត្តិ គឺទ្ត្ូវអភិវឌ្ឍនិងតម្ដ្ឋនការអនុវត្តដែនការ
សកម្មភាព ែដល់ែំបូនាម ន និងជួយសទ្ម្ួលរាល់សកម្មភាពពាក់ព័នធការង្ហរកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពល
វបបកម្មនិរនតរភាព និងសកម្មភាពទក់ទងណៅនឹងកសិកម្មណអកូ ូសីុ ទំនាក់ទំនងនិងសហការជាមួ្យ
ទីភាន ក់ង្ហររដ្ឋា ភិបាលពាក់ព័នធ នែគូអភិវឌ្ឍ វស័ិយឯកជន និងអនកពាក់ព័នធែ៏នទណទៀត្ណៅកនុងការង្ហរ
កសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាព និងការអនតរាគម្ន៍ទក់ទងនឹងកសិកម្មណអកូ ូសីុ។ 
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របូទី២៖ រច្នាសម្ព័នធរបស់សម្ព័នធកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាពកម្ពុជា 

 
គ ៈកម្មការទ្បតិ្បត្តិសម្ព័នធកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាពកម្ពុជា ទ្ត្ូវបានោំទ្ទណដ្ឋយ
ណលខាធិការដ្ឋា ន ដែលជួយនឹងោំទ្ទែល់ការង្ហរទ្បតិ្បត្តិការរមួ្របស់សម្ព័នធកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពល 
វបបកម្មនិរនតរភាពកម្ពុជា និងការសទ្ម្បសទ្ម្ួលនែទកនុងទូទំងជាមួ្យអនុគ ៈកម្មការចំ្នួន ៤ គឺ (១) 
ទ្គប់ទ្គងចំ្ណ ុះែឹង (២) សទ្ម្បសទ្ម្ួលនិងបណាត ញ (៣) ណលើកកម្ពស់កសិកម្មអភិរកេ និង ( ៤) 
ស្រសាវទ្ជាវណែើម្បីអភិវឌ្ឍន៍។ អនុគ ៈកម្មការនីមួ្យៗ ទ្ត្ូវបានែឹកនំាណដ្ឋយអងគភាពរដ្ឋា ភិបាលណែេងៗ
ោន  និងសហការែឹកនំា/ោំទ្ទណដ្ឋយវស័ិយឯកជនឬអងគការអភិវឌ្ឍន៍។ អនុគ ៈកម្មការនីមួ្យៗ 
មនតួ្នាទីនិងការទទួលខុសទ្ត្ូវជាក់លាក់ (ែូច្បានណរៀបរាប់ខាងណទ្កាម្) សម្ព័នធកសិកម្មអភិរកេនិង
ទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាពកម្ពុជា ជួយនិងោំទ្ទសមជិកអនុគ ៈកម្មការរបស់ខ្ួនណហើយមិ្នអនុវត្ត
សកម្មភាពណាមួ្យណទ្កាម្តួ្នាទីនិងភារកិច្ចរបស់អនុគ ៈកម្មការរបស់ខ្ួនណ ើយ។ 

 អនុគ ៈកម្មការទ្គប់ទ្គងចំ្ណ ុះែឹង (Sub-committee on Knowledge Manageme) ែឹកនំា
ណដ្ឋយម្ជឈម្ ឌ លឧត្តម្ភាពទ្បពលវបបកម្មកសិកម្មនិរនតរភាពនិងអាហារបូត្ថម្ភ ននសាកល 
វទិាល័យភូមិ្នទកសិកម្ម ទទួលខុសទ្ត្ូវកនុងការបណងកើត្ឃំ្្ងទិននន័យ ព័ត៌្មន និងចំ្ណ ុះែឹង
ពាក់ព័នធទក់ទងនឹងកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាព និងកសិកម្មណអកូ ូសីុ ទ្ពម្ 
ទំងម្ជឈម្ ឌ លទ្ច្កណច្ញចូ្លដត្មួ្យ សទ្មប់អនកពាក់ព័នធកនុងការចូ្លណទ្បើឃំ្្ងទិននន័យ
ដបបណនុះ។ 

 អនុគ ៈកម្មការសទ្ម្បសទ្ម្លួនិងបណាត ញ (Sub-committee on Coordination and 
Networking) ែឹកនំាណដ្ឋយនាយកដ្ឋា នវសិវកម្មកសិកម្ម  ណដ្ឋយមនការោំទ្ទពីអងគការសវីស
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ខនថាក់ ទទួលខុសទ្ត្វូកនុងការកំ ត់្អត្តសញ្ា  និងការភាា ប់ទំនាក់ទំនងណៅនឹងកសិកម្ម 
អភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាពនិងអនកពាក់ព័នធ តួ្អងគទីែារ ណែើម្បីទ្បមូ្លែតុំនូវធនធាន
ដែលមនទំងអស់ ដែលនឹងជួយពទ្ងឹងកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាព និង
ការអភិវឌ្ឍកសិកម្មណអកូ ូសីុ។ 

 អនុគ ៈកម្មការណលើកកម្ពស់កសិកម្មអភិរកេ (Sub-committee on Promotion) ែឹកនំាណដ្ឋយ
នាយកដ្ឋា នែេពវែាយកសិកម្ម រកុាា ទ្បមញ់ និងណនសាទ  ណដ្ឋយមនការោំទ្ទពីអងគការសវី
សខនថាក់ ទទួលខុសទ្ត្វូចំ្ណពាុះសកម្មភាព ដែលនឹងោំទ្ទែល់ការស្រសាវទ្ជាវ ការប តុ ុះ   
បណាត លនិងកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាពនិងកសិកម្មណអកូ ូសីុ ទក់ទងនឹង
ការោំទ្ទជាក់ដសតងណៅសហគម្ន៍ណៅមូ្លដ្ឋា ន។ 

 អនុគ ៈកម្មការស្រសាវទ្ជាវណែើម្បអីភិវឌ្ឍន៍ (Sub-committee on Research for Development) 
សហការែឹកនំាណដ្ឋយនាយកដ្ឋា នទ្គប់ទ្គងធនធានែីកសិកម្មនិងម្ជឈម្ ឌ លស្រសាវទ្ជាវកសិ 
កម្មបារាងំសទ្មប់ការអភិវឌ្ឍអនតរជាតិ្ (CIRAD) ទទួលខុសទ្ត្ូវកនុងការទ្បមូ្លែតុំអងគការ
ស្រសាវទ្ជាវជាណទ្ច្ើន ដែលសកម្មកនុងអនុវស័ិយកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាពនិង 
កសិកម្មណអកូ ូសីុ (ទ្បព័នធដំ្ឋែំណំា ែំណំាគទ្ម្បែី ណទ្គឿងយនដកសិកម្ម និងការទ្គប់ទ្គង
ទឹក) ណែើម្បណីធវើឱ្យទ្បណសើរណ ើងននការណម្ើលណឃើញណលើចំ្ណ ុះែឹង វទិាសាស្រសត និងនំាម្កនូវ     
ភសតុតងដែែកណលើវទិាសាស្រសត ណែើម្បីោំទ្ទែល់ការសនទនាណោលនណយបាយ (ទ្កសួង
កសិកម្ម រកុាា ទ្បមញ់ និងណនសាទ ទ្កសួងបរសិាថ ន និងទ្ករម្ទ្បឹកាជាតិ្អភិវឌ្ឍន៍ទ្បកបណដ្ឋយ
ចី្រភាព)  និងការចូ្លរួម្របស់វស័ិយឯកជន និងណែើម្បីោំទ្ទការណធវើឱ្យទ្បណសើរណ ើងនូវណហដ្ឋា
រច្នាសម្ព័នធនិងធនធានណៅសាថ នីយបុសខនុរ។ 

ណលើសពីណនុះគ ៈកម្មការទ្បតិ្បត្តិ ក៏ទទួលបានការោំទ្ទពីអងគភាពបដងែក/ទ្ទទ្ទង់បណច្ចកណទស 
(Technical Reference and Support Unit) ដែលនឹងមនអនកជំនាញនិងអនកអាជីព ម្កពីបណាត អងគការ
ណែេងៗជាណទ្ច្ើន។ អងគការមួ្យចំ្នួន ដែលនឹងទ្ត្វូណសនើសំុឱ្យចូ្លរមួ្កនុងអងគភាពណនុះរមួ្មន ម្ជឈ 
ម្ ឌ លស្រសាវទ្ជាវកសិកម្មបារាងំសទ្មប់ការអភិវឌ្ឍអនតរជាតិ្ (CIRAD )  អងគការសវីសខនថាក់ 
សហព័នធកសិកម្មអភិរកេអឺរ ៉ាបុ (ECAF) សមគម្កសិកម្មអភិរកេសហរែាអាណម្រកិ ម្ជឈម្ ឌ លដក
លម្ែណពាត្និងស្រសូវសាលីអនតរជាតិ្ (CIMMYT) អងគការណសបៀងអាហារនិងកសិកម្ម ននអងគការសហ
ទ្បជាជាតិ្ (FAO) ម្ជឈម្ ឌ លណទ្គឿងយនតកសិកម្មសម្ស្រសប ននអងគការសហទ្បជាជាតិ្ (UN CSAM) 
វទិាសាថ នចិ្នសទ្មប់ការអភិរកេភាួររាស់ែី (CICT)។ល។ ែទុយណៅវញិ សម្ព័នធកសិកម្មអភិរកេនិង       
ទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាពកម្ពុជា ណៅដត្មនទំនាក់ទំនងជាមួ្យនែគូអភិវឌ្ឍសំខាន់ៗរមួ្មន ទីភាន ក់ង្ហរ 
បារាងំសទ្មប់ការអភិវឌ្ឍន៍ (AFD) ទីភាន ក់ង្ហរជំនួយអាណម្រកិសទ្មប់ការអភិវឌ្ឍន៍អនតរជាតិ្ (USAID) 
ទីភាន ក់ង្ហរសវីសសទ្មប់ការអភិវឌ្ឍនិងសហទ្បតិ្បត្តិការ (SDC) សហភាពអឺរ ៉ាបុ  (EU) អងគការណសបៀង 
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អាហារនិងកសិកម្ម ននអងគការសហទ្បជាជាតិ្ (FAO) និងម្ជឈម្ ឌ លអូស្រសាត លីសំរាប់ការស្រសាវទ្ជាវ
កសិកម្មអនតរជាតិ្ (ACIAR) ជាណែើម្ ដែលបានសកម្មកនុងការោំទ្ទកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្ម
និរនតរភាពនិងការអភិវឌ្ឍកសិណអកូ ូសីុណៅកម្ពុជានិងតំ្បន់។ 

៥. ការវិភាគ SWOT នៃេមពៃ័ធក្េកិ្មមអភិរក្សៃងិប្រពលវរបក្មមៃិរៃតរភាពក្មព ជា 
ការវភិាគអំពី “ចំ្ ុច្ខំ្ាង ចំ្ ុច្ណខាយ ឱ្កាស និងការគទ្មម្កំដហង” (SWOT) របស់សម្ព័នធ
កសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាពកម្ពុជា ទ្ត្ូវបានណធវើណ ើងណដ្ឋយមនអនកពាក់ព័នធមួ្យ
ចំ្នួន រមួ្មនទំងសមជិកខាងកនុង ននសម្ព័នធកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាពកម្ពុជា 
និងអនកពាក់ព័នធខាងណទ្ៅ ែូច្ជានែគូអភិវឌ្ឍ វស័ិយឯកជន និងទ្ករម្អនកជំនាញ។ ការវភិាគ SWOT 
(បង្ហា ញខាងណទ្កាម្) រមួ្មនការពិនិត្យនែទកនុងអំពីចំ្ ុច្ខំ្ាងនិងចំ្ ុច្ណខាយ របស់សម្ព័នធកសិកម្ម
អភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាពកម្ពុជា និងទិែាភាពទូណៅតម្វស័ិយ ននឱ្កាសនិងការគំរាម្
កំដហង។ ការវភិាគណនុះ ដ្ឋក់ណច្ញជាមូ្លដ្ឋា នសំខាន់សទ្មប់អាទិភាពននការអភិវឌ្ឍឯកសារដែនទី
ត្ទ្ម្ង់ទិសរយៈណពល ៥ ឆន ំរបស់សម្ព័នធកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាពកម្ពុជា។ 

តរាងណលខ៣៖ ការវភិាគ SWOT របស់សម្ព័នធកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាពកម្ពុជា 

ភាពខំ្ាង ភាពណខាយ 

 ការស្រសាវទ្ជាវយូរអដងវងណែើម្បអីភិវឌ្ឍការ
ស្រសាវទ្ជាវណៅកនុង CA & SI និងកសិកម្មណអកូ
 ូសីុណៅកនុងទ្បណទសនិងតំ្បន់ ទំងណៅ
សាថ នីយ៍បុសេខនុរ និងណដ្ឋយមនការោំទ្ទពី  
កសិដ្ឋា ន។ 

 ការយល់ទ្ពម្ជាែ្ូវការពីទ្កសួងកសិកម្ម 
រកុាា ទ្បមញ់ និងណនសាទ ែូណច្នុះវាជាភាពជា
មច ស់របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល។ 

 ែេំណ ើងពីភាពខំ្ាង ននគ ៈកម្មការត្ទ្ម្ង់
ទិសនិងគ ៈកម្មការទ្បតិ្បត្តិែ៏រងឹមំ ម្ក
ពីភាន ក់ង្ហររដ្ឋា ភិបាលពាក់ព័នធនឹងអងគភាព
សិកាស្រសាវទ្ជាវ អងគភាពអប់រ/ំវទិាសាថ ន
ស្រសាវទ្ជាវ អងគការណទ្ៅរដ្ឋា ភិបាល និង
សភាពា ិជាកម្ម។ 

 មិ្នមនគទ្ម្និូរនតរភាពទ្បតិ្បត្តិការច្ាស់ 
លាស់ណទ ណទ្ពាុះ CASIC គឺជាណវទិកាមិ្នដម្ន
ជាអងគការណទ 

 ភាពណម្ើលណឃើញមនកទ្មិ្ត្ នន CA & SI 
និង/ឬកសិកម្មណអកូ ូសីុ ណៅកនុងណោល
នណយបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ណទុះ 
បីជាមនអាទិភាពទូណៅណលើការអភិវឌ្ឍ
កសិកម្មទ្បកបណដ្ឋយនិរនតរភាពក៏ណដ្ឋយ 

 អវត្តមនននដែនការណម្ កនុងការច្ងែុល
បង្ហា ញនិងការអភិវឌ្ឍ CA & SI កសិកម្ម  
ណអកូ ូសីុ 

 ែំណាក់កាលែំបូង ននការណកៀរគរអនកពាក់
ព័នធ កនុងការសទ្ម្បសទ្ម្លួ និងការចូ្លរមួ្ 

 កងវុះខាត្ហិរញ្ាវត្ថុនិងធនធានម្នុសេដែល
ោំទ្ទកិច្ចខិត្ខំទ្បឹងដទ្បងែល់ការអភិវឌ្ឍនិង
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 បណងកើត្ទ្ករម្អនកជំនាញដែលមនចំ្ណ ុះែឹង
និងសម្ត្ថភាពបណច្ចកណទសកនុង CA & SI និង
តំ្បន់កសិកម្មណអកូ ូសីុ ដែលមនស្រសាប់។ 

 ការការចូ្លរមួ្យ៉ាងរងឹមំននបណាត នាយក
ដ្ឋា នណទ្កាម្ឱ្វាទទ្កសួងកសិកម្ម រកុាា ទ្បមញ់ 
និងណនសាទ (រមួ្ទំងការោំទ្ទែ៏មនសកាត
នុពលពីនាយកដ្ឋា នែេពវែាយកសិកម្ម 
រកុាា ទ្បមញ់ និងណនសាទ) ណែើម្បីោំទ្ទែល់
ការណលើកកម្ពស់និងែេពវែាយ CA & SI និង
កសិកម្មណអកូ ូសីុឲ្យកាន់ដត្ទូលំទូលាយ។ 

ការណលើកកម្ពស់កាន់ដត្ទូលាយែល់ CA & 
SI និងកសិកម្មណអកូ ូសីុ  

 កងវុះការវាយត្នម្្តំ្បន់សទ្មប់តំ្បន់អាទិ
ភាពសម្ស្រសបសទ្មប់ CA & SI និងការអនុ
វត្តកសិកម្មណអកូ ូសីុ 

 កងវុះទ្បព័នធព័ត៌្មន តម្ដ្ឋនវឌ្ឍនភាព
របស់ CA & SI និងកសិកម្មណអកូ ូសីុ។ 

ឱ្កាស ការគទ្មម្កំដហង 

 ការបណងកើនការចំ្ណាប់អារម្ម ៍និងការោំ
ទ្ទពីនែគូអភិវឌ្ឍន៍និងគំនិត្ែតួច្ណែតើម្/កម្មវធីិ 
តំ្បន់កនុងអនុវស័ិយកសិកម្មណអកូ ូសីុ 

 ការទទួលយក CA & SI និងកសិកម្មណអកូ
 ូសីុ ណដ្ឋយកសិករបង្ហា ញលទធែលគួរឱ្យ
ណជឿជាក់ននការអនុវត្តកសិកម្មនិងណសែាកិច្ច 

 នវានុវត្តន៍ ននែំណ ើ រការផ្្លស់បតូរណឆព ុះណៅ
រកកសិកម្មណអកូ ូសីុ 

 ែលប៉ាុះពាល់ជាវជិាមនរបស់ CA & SI និង
ការអនុវត្តកសិកម្មណអកូ ូសីុ ណលើែីកាបូន  
ទ្បសិទធភាពននការណទ្បើទ្បាស់ទឹក ការសទ្ម្ប 
ខ្ួន និងការកាត់្បនថយការដទ្បទ្បួលអាកាស 
ធាតុ្ (ការបំភាយឧសម័នែទុះកញ្ច ក់)។ 

 ការបណងកើនទ្បាក់ចំ្ ូលនិងចំ្ណាប់
អារម្ម ៍របស់អនកណទ្បើទ្បាស់ចំ្ណពាុះែលិត្ 
ែលកសិកម្មទ្បកបណដ្ឋយសុវត្ថិភាព។ 

 ការយល់ែឹងតិ្ច្តួ្ច្អំពី CA និង SI កនុង
ចំ្ណណាម្កសិករ វស័ិយឯកជន និងអនកពាក់
ព័នធែនទណទៀត្ រមួ្ទំងការយល់ទ្ច្ ំអំពីការ
អនុវត្ត CA និង SI 

 និនាន ការបណញ្ច ៀសហានិភ័យនិងអាកបប
កិរយិរង់ចំាណម្ើលរបស់កសិករដែលរារាងំ
ការអនុម័្ត្ែំបូង ណែើម្បីផ្្លស់បតូរណៅ CA & SI 
និងការអនុវត្តកសិកម្មណអកូ ូសីុ 

 កងវុះយនតការហិរញ្ាវត្ថុ (វញិ្ា បនប័ទ្ត្ ស្ាក 
ទីែារកាបូន និង PES) ណែើម្បែីតល់រង្ហវ ន់
ែល់កសិករ ដែលវនិិណយគណលើការដកលម្ែែី
និងតួ្អងគទីែារកនុងការោំទ្ទែល់ែំណ ើ រការ
ផ្្លស់បតូរ។ 

  ការចូ្លរមួ្មនកំ ត់្ ពីវស័ិយឯកជន 
តម្ដខេទ្ច្វាក់ែគត់្ែគង់និងហិរញ្ាបបទន
ណែើម្បីជួយសទ្ម្ួលនិងពណនឿ្នការទទួលយក 
CA និង SI ណដ្ឋយកសិករ។ 
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៦. ផ្ៃទីតប្មងទ់ិេររេេ់មព័ៃធក្េកិ្មមអភិរក្សៃិងប្រពលវរបក្មមៃិរៃតរភាពក្មព ជា 
េប្ារឆ់្ន ាំ ២០២២-២០២៦ 
៦.១ ណោលបំ ងរមួ្ 
ណោលនណយបាយពាក់ព័នធសំខាន់ៗរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ច្កាុវស័ិយ និងណបសកកម្ម របស់      
សម្ព័នធកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាពកម្ពុជានិងការវភិាគ SWOT បណងកើត្ទិសណៅយុទធ
សាស្រសតនិងអាទិភាពននដែនទីត្ទ្ម្ង់ទិសរយៈណពល៥ឆន ំ របស់សម្ព័នធកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបប
កម្មនិរនតរភាពកម្ពុជា។ ជាលទធែលណោលបំ ងរមួ្របស់សម្ព័នធកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្ម
និរនតរភាពកម្ពុជា សទ្មប់ឆន ំ ២០២២-២០២៦ គឺពទ្ងឹងការសទ្ម្បសទ្ម្លួនិងោំទ្ទភាគីពាក់ព័នធកនុង
ណោលបំ ងណលើកកម្ពស់អនុវស័ិយកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាពណៅកម្ពុជា ណែើម្បី 
្នណៅរកការណធវើទំណនើបកម្មកសិកម្មនិងការផ្្លស់បតូរណឆព ុះណៅរកកសិកម្មណអកូ ូសីុ។ 

ជាមួ្យនឹងណោលបំ ងរមួ្ណនុះ សម្ព័នធកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាពកម្ពុជា តម្រយៈ
ការអនុវត្តសកម្មភាពណដ្ឋយអនុគ ៈកម្មការរបស់ខ្ួន មនបំ ងសណទ្ម្ច្បាននូវណោលណៅសំខាន់ៗ
ណៅទ្តឹ្ម្ឆន ំ២០២៦៖ 
- ការទ្គបែ ត ប់កាន់ដត្ទូលំទូលាយ ននកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាពនិងការយល់
ែឹងអំពីកសិកម្មណអកូ ូសីុ ការអប់រ ំនិងកិច្ចខិត្ខំទ្បឹងដទ្បងពទ្ងីកណៅែល់កសិករនិងអនកពាក់ព័នធ។ 
- បណងកើននែទែីកសិកម្មណទ្កាម្ការអនុវត្តណពញណលញឬណដ្ឋយដែនកកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្ម
និរនតរភាព 
- ការកំ ត់្អាទិភាពតំ្បន់ែីកសិកម្មសទ្មប់កម្មវធីិអនុវត្តកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរ
ភាពនិងកសិកម្មណអកូ ូសីុ 
- សមហរ កម្មកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាពនិងកសិកម្មណអកូ ូសីុ ចូ្លណៅកនុង 
រណបៀបវារៈណោលនណយបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា (រមួ្ទំងណោលនណយបាយយុទធសាស្រសតនិង
ដែនការថាន ក់ជាតិ្និងថាន ក់ណទ្កាម្ជាតិ្) កាន់ដត្រងឹមំដថម្ណទៀត្ ។ 

៦.២ ណោលបំ ងយុទធសាស្រសត 
ណែើម្បីសណទ្ម្ច្បាននូវណោលបំ ងរមួ្ណនុះ សម្ព័នធកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាពកម្ពុជា 
កំ ត់្ណោលបំ ងយុទធសាស្រសតសំខាន់បី ដែលមនទំនាក់ទំនងនិងោំទ្ទោន ណៅវញិណៅម្ក៖ 

១. ពទ្ងឹងសម្ព័នធកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាពកម្ពុជា និងសទ្ម្បសទ្ម្ួលជាមួ្យ 
នឹងភាគីពាក់ព័នធ 

២. បណងកើនចំ្ណ ុះែឹងនិងការស្រសាវទ្ជាវ ណលើកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាពនិង
កសិកម្មណអកូ ូសីុ 
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  ៣. ណធវើឱ្យទ្បណសើរណ ើងនិងពទ្ងីកណសវាកម្មកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាពនិង
កសិកម្មណអកូ ូសីុ 

ណៅណទ្កាម្ណោលណៅយុទធសាស្រសតនីមួ្យៗ មនលទធែលរពឹំងទុកនិងសកម្មភាពអាទិភាពមួ្យចំ្នួន។ 
ណដ្ឋយសារសម្ព័នធកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាពកម្ពុជា មិ្នអនុវត្តសកម្មភាពណាមួ្យ
ណ ើយ ប៉ាុដនតសទ្ម្បសទ្ម្ួលសកម្មភាពតងនាម្ឱ្យនាម្សមជិករបស់ខ្ួន។ សកម្មភាពដែលបាន
ណរៀបរាប់ណៅកនុងដែនក ៦.៣ - ៦.៦ ទ្ត្ូវបានអនុវត្តជាច្ម្បងណដ្ឋយសមជិករបស់ខ្ួន។ ណទុះជាយ៉ាង
ណាក៏ណដ្ឋយ មនសកម្មភាពមួ្យចំ្នួន ដែលនឹងអនុវត្តណដ្ឋយណលខាធិការដ្ឋា ន ននសម្ព័នធកសិកម្ម
អភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាពកម្ពុជាែងដែរ។ 
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របូទី៣៖ ណោលបំ ងនិងលទធែលរពឹំងទុកននដែនទីត្ទ្ម្ង់ទិសរបស់សម្ព័នធកសិកម្មអភិរកេនិងទ្បពលវបបកម្មនិរនតរភាពកម្ពុជាសទ្មប់ឆន  ំ២០២២-២០២៦ 

ពង្រឹរការសង្របសង្រួលនិរគាំង្រភាគីពាក់ព័នធ កនុរគគលបាំណរគលីកករពស់អនុវស័ិយកកសិករមអអិិរកសននិរង្បពល
វបបករមអនិរនតរភាពគៅករពុជា គ ីរបឈីានគៅរកការគ្វីរាំគនីបករមអកសិករមអនិរការផ្លា ស់បតូរគ ព្ ោះគៅរកកសិករមអគអកូឡូសីុ

១. ពង្រឹរ CASIC និរសង្របសង្រួល

ជារួយកភាគីពាក់ព័នធ

១.១ CASIC ង្រូវបានពង្រឹរនិរផ្តលក់ារគាំ
ង្រ លអ់នុគណៈករមអការ

២.២ កិច្ចសនទនាគគលនគោបាយក ង្រូវបាន
ពង្រឹរ សង្ាបក់ារគ វ្ីសាហរណករមអ CA & 

SI និរកសិករមអគអកូឡូសីុ និរការររលួយកក

១.៣.  កិច្ចសហង្បរិបរតិការកនុររាំបន ់
ង្រូវបានរកានិរពង្រឹរ

១.៤. និរនតរភាពហរិញ្ញវរថុររលួបាន

២. ពង្រីកច្ាំគណោះ ឹរនិរការង្ាវង្ជាវគលី 
CA & SI និរកសិករមអគអកូឡូសីុ

២.១.  លរធផ្លង្ាវង្ជាវច្រង្ករ
ជារយួកវ ិ្ ីាស្រសតគផ្ទរបគច្ចកវរិាសង្ាប់
រសសននិកជនគគលគៅ

២.២.  ង្ាវង្ជាវអាំពីង្បពន័ធកសិករមអនិរ
បគច្ចកវរិាថ្មអីៗ

២.៣.  ការកាំណររ់ាំបនយុ់ករធាស្រសតជា
អារិភាពសង្ាប ់CA & SI និរការអនុ
វរតកសិករមអ

៣. គ្វីឱ្យង្បគសីរគឡរីនិរបគរកីនរាំហាំគសាកករមអ
CA & SI និរកសិករមអគអកូឡូសីុ

៣.១. គាំរូរ ូដ លង្បកបគោយកភាពច្ច្ន
ង្បឌិរង្រូវបានផ្សនពវផ្ាយក

៣.២. ការយកល ឹ់រពីអនកពាកព់ន័ធគលី 
CA & SI និរកសិករមអគអកូឡូសីុង្រូវបាន
ពង្រឹរ

៣.៣. ការវនិិគោគពីវសិយ័កឯកជនកនុរ
ការគាំង្រ CA & SI និរកសិករមអគអកូឡូ
សីុ

ណោលបំ ងយុទធ
សាស្រសត 

លទធែលរពឹំងទុក 

 ណោលបំ ងរមួ្ 
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៦.៣ គោលបំណងយុទ្ធសាស្ត្រទី្១៖ ្ម្ព័ន្ធក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាពកម្ពុជានិ្ងភា
គីពាក់ព័ន្ធប្រវូបាន្ពប្ងឹងនិ្ង្ប្ម្ប្ប្ម្លួ 

គោលបំណងយុទ្ធសាស្ត្រគន្េះ មាន្គោលគៅពប្ងឹង្ម្ព័ន្ធក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររ
ភាពកម្ពុជានិ្ង្មាជិករប្់ខ្លួន្ គ ើម្បីោំប្ទ្្កម្មភាពរប្់អនុ្គណៈកម្មការជំរុញកិច្ច្ន្ទនា
គោលន្គោបាយ្ប្មាប់ក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាពកាន់្តរគប្ច្ើន្ និ្ងការគ្វើ្មា
ហរណកម្ម/ស្្ូបយកក្ិកម្មគអកូឡូ្ីុ គោយអនកបគងកើរគោលន្គោបាយ គ ើម្បីគ្វើឱ្យកិច្ច្ហប្បរិ 
បររិការកនុងរំបន់្កាន់្តរ្ីុជគប្ៅនិ្ងធានានិ្រន្ររភាពហិរញ្ញវរថុ។ លទ្ធផលរពឹំងទុ្កចំ្នួ្ន្បួន្នឹ្ងប្រវូ
បាន្ោំប្ទ្គោយ្កម្មភាពអាទិ្ភាពមួ្យចំ្នួ្ន្  ូច្គរៀបរាប់ខាងគប្កាម្។ 

តារាងទី្៤៖ ្កម្មភាពអាទិ្ភាពគៅគប្កាម្គោលបំណងយុទ្ធសាស្ត្រទី្១ 
លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ្កម្មភាពអាទិ្ភាព 

១.១ ្ម្ព័ន្ធក្ិកម្មអភិរកស
និ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាព
កម្ពុជា ប្រវូបាន្ពប្ងឹងនិ្ង 
ផរល់ការោំប្ទ្ ល់អនុ្គណៈ
កម្មការ 

១.១.១ គ្វើការប្បជំុជាគទ្ៀងទារ់ជាមួ្យគណៈកម្មការរប្ម្ង់ទិ្្  
គណៈកម្មការប្បរិបររិ និ្ងអនុ្គណៈកម្មការ គ ើម្បីពិភាកាគលើ
វឌ្ឍន្ភាព បញ្ហា ប្បឈម្ និ្ងការោំប្ទ្ចំបាច់្។ 
១.១.២ គរៀបចំ្ ំគណើ រទ្្សន្កិច្ច្ប្មាប់គណៈកម្មការរប្ម្ង់ទិ្្  
គណៈកម្មការប្បរិបររិ និ្ងអនុ្គណៈកម្មការ ប្ពម្ទំាងអនកពាក់ព័ន្ធ
 ទទ្គទ្ៀរ 

១.២ កិច្ច្ន្ទនាន្គោបាយ
ប្រូវបាន្ពប្ងឹង ្ប្មាប់ការ
គ្វើ្មាហរណកម្មក្ិកម្ម
អភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្ម
និ្រន្ររភាពនិ្ងក្ិកម្មគអ   
កូឡូ្ីុ និ្ងការទ្ទួ្លយក 

១.២.១ គ្វើនិ្ងបង្ហា ញពីការវាយរទម្លផលប េះពាល់គ្ ឋកិច្ចរប្់ 
ក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាព និ្ងការអនុ្ម័្រគលើ 
អនុ្វ ិ្ ័យក្ិកម្មគអកូឡូ្ីុ  ល់អនកបគងកើរគោលន្គោបាយ 
តាម្រយៈគ្ច្ករី្គងេបគោលន្គោបាយ 
១.២.២ គរៀបចំ្គវទិ្កាថ្នន ក់ជារិរ ឋនិ្ងឯកជន្ ជាមួ្យអនកបគងកើរ
គោលន្គោបាយពាក់ព័ន្ធវ ិ្ ័យឯកជន្ និ្ងទ គូរអភិវឌ្ឍន៍្ 
១.២.៣ បន្រគ្វើការជាមួ្យគលខា្ិការោឋ ន្ ទន្កម្មវ ិ្ ី្កម្មភាព
ជារិគ ើម្បបី្បយុទ្ធប្បឆំងការគរច្រលឹ ី្លី (NAP) គ ើម្បបំីគពញ
បតន្ថម្ 
កិច្ចខិ្រខំ្ប្បឹងតប្បងនិ្ង្កម្មភាពរមួ្ោន  គ ើម្បីប្បយុទ្ធប្បឆំងការ   
គរច្រលឹ ីក្ិកម្ម 
១.២.៤ ជាគ្នា្ិការឱ្យប្ក្ួងក្ិកម្ម រកុាេ ប្បមាញ់ និ្ងគន្សាទ្ 
គ ើម្បីរមួ្បញ្ចូ លក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាពនិ្ង  
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ក្ិកម្មគអកូឡូ្ីុ គៅកនុងគោលន្គោបាយយុទ្ធសាស្ត្រនិ្ង
តផន្ការទាក់ទ្ងនឹ្ងវ ិ្ ័យក្ិកម្ម 
១.២.៥ ពប្ងឹងកិច្ច្ហប្បរិបររិការជាមួ្យនាយកោឋ ន្ផសពវផាយ 
ក្ិកម្ម រកុាេ ប្បមាញ់ និ្ងគន្សាទ្ អគគនាយកោឋ ន្ក្ិកម្ម និ្ង 
ប្ក្ួងក្ិកម្ម រកុាេ ប្បមាញ់ និ្ងគន្សាទ្ គ ើម្បទី្ទួ្លបាន្ការ
ចូ្លរមួ្ពីម្ន្ទីរក្ិកម្ម រកុាេ ប្បមាញ់ និ្ងគន្សាទ្គខ្ររ កនុងការអនុ្
វររកម្មវ ិ្ ីផសពវផាយរប្់ក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររ
ភាពនិ្ងក្ិកម្មគអកូឡូ្ីុ 
១.២.៦ បគងកើរកិច្ច្ហប្បរិបររិការជាមួ្យប្ក្ួងបរសិាថ ន្និ្ងប្កមុ្
ប្បឹកាជារិអភិវឌ្ឍន៍្ប្បកបគោយចី្រភាព គោយភាា ប់ក្ិកម្មអភិរកស
និ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាពនិ្ងក្ិកម្មគអកូឡូ្ីុ ជាមួ្យតផន្ការ
្កម្មភាពនិ្ងយុទ្ធសាស្ត្រជីវៈច្ប្ម្ុេះជារិនិ្ងរបាយការណ៏ចូ្លរមួ្
ចំ្តណករប្់កម្ពុជា តាម្រយៈការពិគប្ោេះគោបល់គទ្វភាគី តផែកគលើ
លទ្ធផលការស្សាវប្ជាវនិ្ងការរមួ្បញ្ចូ លគោលន្គោបាយ 
១.២.៧ ទំ្នាក់ទំ្ន្ងជាមួ្យគវទិ្ការកិច្ច្ន្ទនាគោលន្គោបាយ 
ត លមាន្ស្សាប់ ូច្ជាប្កមុ្ការង្ហរបគច្ចកគទ្្ក្ិកម្មនិ្ងទឹ្ក ប្កមុ្
ការង្ហរបគច្ចកគទ្្ការតប្បប្បួលអាកា្ធារុកនុងវ ិ្ ័យក្ិកម្ម កិច្ច
្ន្ទនាថ្នន ក់ជារិ ្រីពីប្បព័ន្ធគ្បៀងប្បកបគោយនិ្រន្ររភាព។ល។ 

១.៣ កិច្ច្ហការកនុងរំបន់្
ប្រូវបាន្រកានិ្ងពប្ងឹងជា 
មួ្យលទ្ធភាពទ្ទួ្លបាន្
រប្់ប្កុម្អនកជំនាញ 
 

១.៣.១ រកាកិច្ច្ហប្បរិបររិការកនុងរំបន់្នាគពលបច្ចុបបន្នជាមួ្យ 
ASEA ALiSEA និ្ង UN-CSAM រមួ្ទំាង R4D គរៀបចំ្ការបណរុ េះ     
បណ្តរ លថ្នន ក់រំបន់្ (គៅសាថ នី្យ៍បុ្ខ្នុរ និ្ងរំបន់្ផសពវផាយនានា 
ត លមាន្្ការ នុ្ពល តប្បកាល យជាម្ជឈម្ណឌ លបណរុ េះបណ្តរ ល
ថ្នន ក់រំបន់្) គំនិ្រផរួច្គផរើម្រ  ្ូម្រិរមួ្ោន គៅថ្នន ក់រំបន់្។ល។ 
១.៣.២ រមួ្បញ្ចូ លប្កមុ្អនកជំនាញ គ ើម្បីោំប្ទ្ ល់ការអភិវឌ្ឍ
្ម្រថភាពបគច្ចកគទ្្រប្់្មាជិកនិ្ងទ គូរប្់្ម្ព័ន្ធក្ិកម្ម 
អភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាពកម្ពុជា 
១.៣.៣ គរៀបចំ្្ិកាេ សាលា ការបណរុ េះបណ្តរ ល ្ន្និ្ីទ្ថ្នន ក់
រំបន់្ កនុងកិច្ច្ហការជាមួ្យបណ្តរ ញកនុងរំបន់្ និ្ង/ឬ ទ គូរ 
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១.៤ និ្រន្ររភាពហិរញ្ញវរថុ 
ទ្ទួ្លបាន្ 
 

១.៤.១ បគងកើរយុទ្ធសាស្ត្រឧបរថម្ភ គតរ រគលើកញ្ច ប់យុទ្ធសាស្ត្រ
្ប្មាប់ការទរអង្ហគ ្ថវកិាតាម្ប្ពឹររិការណ៍ 
១.៤.២ ត្វងយល់ពីយន្រការហិរញ្ញវរថុត លមាន្ស្សាប់និ្ងថមី ជា 
មួ្យទី្ភាន ក់ង្ហររោឋ ភិបាល វ ិ្ ័យឯកជន្ និ្ងទ គូអភិវឌ្ឍន៍្នានា
គ ើម្បីោំប្ទ្ ល់អនុ្គណៈកមាម ការ កនុងការអនុ្វររ្កម្មភាពជា
អាទិ្ភាព 
១.៤.៣ រកាការចូ្លរមួ្ចំ្តណកពីសាថ ប័ន្គោយ្ម័ប្គចិ្ររពីគណៈ 
កម្មការរប្ម្ង់ទិ្្និ្ងគណៈកម្មការប្បរិបររិ កនុងរយៈគពលជា
គប្ច្ើន្ឆន ំគ ើម្បីោំប្ទ្ ល់ប្បរិបររិការរមួ្រប្់្ម្ព័ន្ធក្ិកម្មអភិ
រកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាពកម្ពុជា 
១.៤.៤ ្ិការច្នា្ម្ព័ន្ធ្ មាជិកភាពនិ្ងអរថប្បគោជន៍្  ជា
ពិគ្្លទ្ធភាពកនុងការអនុ្វររគៅ ំណ្តក់កាលបន្រគទ្ៀរ ទន្ការ
អភិវឌ្ឍរប្់្ម្ព័ន្ធក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាព
កម្ពុជា។ 

៦.៤ គោលបំណងយុទ្ធសាស្ត្រទី្២៖  ចំ្គណេះ ឹងនិ្ងការស្សាវប្ជាវគលើក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបប
កម្មនិ្រន្ររភាព និ្ងក្ិកម្មគអកូឡូ្ីុ ប្រវូបាន្គលើកកម្ព្  ់
គោលបំណងយុទ្ធសាស្ត្រគន្េះ មាន្គោលបំណងគលើកកម្ព្់ការប្គប់ប្គងចំ្គណេះ ឹងនិ្ងការស្សាវ
ប្ជាវ គ ើម្បីអភិវឌ្ឍន៍្គលើបគច្ចកវទិ្ានិ្ងការទច្នប្បឌិ្រត លទាក់ទ្ងនឹ្ងក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបប
កម្មនិ្រន្ររភាពនិ្ងក្ិកម្មគអកូឡូ្ីុ គ ើម្បីង្ហយស្្លួនឹ្ង្ប្ម្បខ្លួន្គោយភាគីពាក់ព័ន្ធ។ គលើ្ពី
គន្េះអនុ្គណៈកម្មការនី្មួ្យៗនឹ្ងប្រូវពប្ងឹងគ ើម្បីគកៀរគរ្មាជិកនិ្ងទ គូរ គ ើម្បីចូ្លរួម្ជាមួ្យ     
្ម្ព័ន្ធក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាពកម្ពុជា។ លទ្ធផលរពឹំងទុ្កចំ្នួ្ន្៤ នឹ្ង្គប្ម្ច្បាន្
គោយអនុ្វររ្កម្មភាព ូច្ខាងគប្កាម្។ 

តារាងទី្ ៥៖ ្កម្មភាពអាទិ្ភាពគប្កាម្គោលបំណងយុទ្ធសាស្ត្រ ២ 
លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ្កម្មភាពអាទិ្ភាព 

២.១ លទ្ធផលស្សាវប្ជាវច្ង
ប្កងជាមួ្យវ ិ្ ីសាស្ត្រគផទរ   

២.១.១ បគងកើរក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាពនិ្ង
មូ្លោឋ ន្ទិ្ន្នន័្យក្ិកម្មគអកូឡូ្ីុ (ឬប្បព័ន្ធប្គប់ប្គងចំ្គណេះ ឹង) 
គោយគប្បើបញ្ា ីគ ម្ េះ ទន្អនកពាក់ព័ន្ធ 
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បគច្ចកវទិ្ា្ប្មាប់អនក     
ទ្្សនា/អនកសារ ប់គោលគៅ 
 
 

២.១.២ បគងកើរឯកសារបគច្ចកគទ្្និ្ង្មាភ រៈអប់រ ំ គ ើម្បីច្ងប្កង
ឯកសារនិ្ង្ប្ម្ួលលទ្ធផលស្សាវប្ជាវ្ប្មាប់ការបណរុ េះបណ្តរ ល 
និ្ងគោលបំណង្ិកា (កនុងកិច្ច្ហការជាមួ្យអនុ្គណៈកម្មការ 
 ទទ្គទ្ៀរ)  
 ២.១.៣ តច្ករតំលកព័រ៌មាន្តាម្រយៈគវទិ្កាគផសងៗោន រប្់រោឋ    
ភិបាល ទ គូអភិវឌ្ឍន៍្ វ ិ្ ័យឯកជន្ និ្ងបណ្តរ ញកនុងរំបន់្ និ្ង
តាម្រយៈការគ្វើទ្្សន្កិច្ច/ការគ្វើបទ្បង្ហា ញ ក៏ ូច្ជា្ន្និ្ីទ្ជារិ 
និ្ងអន្ររជារិ (ភាា ប់ោ ងជិរ្និទ្ធជាមួ្យមុ្ខ្ង្ហរផសពវផាយ)។  
 ២.១.៤ ោំប្ទ្ការគ្វើ្មាហរណកម្មក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបប 
កម្មនិ្រន្ររភាពនិ្ងក្ិកម្មគអកូឡូ្ីុ គៅកនុងកម្មវ ិ្ ី្ិកាថ្នន ក់ជារិ
ទន្ប្គឹេះសាថ ន្ឧររម្្ិកា ត លផរល់ជូន្មុ្ខ្ជំនាញក្ិកម្មនិ្ងបរ ិ
សាថ ន្និ្ងកម្មវ ិ្ ីបណរុ េះបណ្តរ លរយៈគពលខ្លី។ 

.២២  ស្សាវប្ជាវអំពីប្បព័ន្ធ  
ក្ិកម្មគអកូឡូ្ីុនិ្ងបគច្ចក 
វទិ្ាថមីៗ គ ើម្បីគ្លើយរបគៅ
នឹ្ងភាព្ន់្នឹ្ងអាកា្ធារុ 
និ្ងការជំរញុគ្ ឋកិច្ច 
 
 

 ២.២.១ យន្រការោំប្ទ្គ ើម្បីកំណរ់អាទិ្ភាពស្សាវប្ជាវនិ្ងបន្រការ
ស្សាវប្ជាវគលើប្បព័ន្ធោំ ុេះប្បកបគោយភាពទច្នប្បឌិ្រ ការប្បមូ្ល
កាបូន្ ី ការបគញ្ចញឧ្ម័ន្ផទេះកញ្ច ក់ ការតកលម្ែ ី បគច្ចកវទិ្ាថមី 
(គ ើម្បគី្វើឱ្យប្បគ ើ្រគឡើងនូ្វទិ្ន្នផល គ ើម្បឱី្យមាន្ភាព្ន់្នឹ្ង្រវ
លែិរនិ្ងអាកា្ធារុ គ ើម្បីឱ្យមាន្កមាល ំងពលកម្ម/ទឹ្កប្បកប 
គោយប្ប្ិទ្ធភាព និ្ងប្រវូបាន្រប្ម្ង់ទិ្្គៅរកការអនុ្វររក្ិ 
កម្មលែ ្រង់ោរ្ររីាងគ និ្ង្រង់ោរ្ុវរថិភាពគផសងគទ្ៀរ។ ល។ ) 
និ្ងការស្សាវប្ជាវ/ការ្ិកាពាក់ព័ន្ធគផសងគទ្ៀរ។ 

.២.២ ២ ោំប្ទ្ការស្សាវប្ជាវ ការអភិរកស និ្ងការតច្ករតំលកផលិរ 
ផល ំណំ្ត្ំខាន់្និ្ង ំណំ្តគប្ម្ប ី ្នាោរតហសន្ ំណំ្ត។ 
 ២.២.៣ ោំប្ទ្ការគ្វើគរ្រ/ការ្ប្ម្បខ្លួន្ ទន្គប្គឿងយន្រក្ិកម្ម
្ម្ស្្ប តផែកគលើគទ្្ភាព (landscapes) កនុងស្្ុកនិ្ងរំបន់្។ 
 ២.២.៤ ោំប្ទ្ ល់ការគ្វើឲ្យប្បគ ើ្រគឡើងវញិនូ្វគហោឋ រច្នា្ម្ព័ន្ធ 
និ្ង្ន្ធាន្គៅសាថ នី្យ៍បុ្ខ្នុរ ម្ជឈម្ណឌ លស្សាវប្ជាវពាក់ព័ន្ធ
និ្ងសាកលវទិ្ាល័យគផសងគទ្ៀរ។ 

 ២.៣ ការកំណរ់រំបន់្យុទ្ធ
សាស្ត្រជាអាទិ្ភាព្ប្មាប់ 
ក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពល

 ២.៣.១  គ្វើការវាយរទម្លរំបន់្ ីក្ិកម្ម គ ើម្បី្ប្ម្លួ ល់ការ
គលើកកម្ព្់ការអនុ្វររន៍្បគច្ចកវទិ្ាប្បកបគោយភាព្ម្ស្្បនិ្ង
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វបបកម្មនិ្រន្ររភាពនិ្ងក្ិ 
កម្មគអកូឡូ្ីុ  

ប្ប្ិទ្ធភាពគៅកនុងក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាព
និ្ងក្ិកម្មគអកូឡូ្ីុ។ 

៦.៥  គោលបំណងយុទ្ធសាស្ត្រទី្ ៣៖ គ្វាកម្មក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាពនិ្ង 
        ក្ិកម្មគអកូឡូ្ីុមាន្ភាពប្បគ ើ្រគឡើងនឹ្ងប្រូវបាន្ពប្ងីក 
គោលបំណងយុទ្ធសាស្ត្រគន្េះ មាន្បំណងគ្វើឱ្យប្បគ ើ្រគឡើងនូ្វគ្វាកម្ម ត លទាក់ទ្ងគៅនឹ្ង       
ក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាពនិ្ងក្ិកម្មគអកូឡូ្ីុ តាម្រយៈគំរមូ្ ូត លពប្ងីកការ
គលើកកម្ព្់ការយល់ ឹងកនុងចំ្គណ្តម្ភាគីពាក់ព័ន្ធ និ្ងការវនិិ្គោគពីវ ិ្ ័យឯកជន្ គ ើម្បីោំប្ទ្និ្ង   
ពគន្លឿន្ ំគណើ រការតល ្់បរូររប្់ក្ិករ។ លទ្ធផលរពឹំងទុ្កចំ្នួ្ន្បីនិ្ង្កម្មភាពមួ្យចំ្នួ្ន្ ប្រូវ
បាន្គូ្បញ្ហា ក់គៅកនុងតារាងខាងគប្កាម្។ 

តារាងទី្ ៦៖ ្កម្មភាពអាទិ្ភាពគប្កាម្គោលបំណងយុទ្ធសាស្ត្រ ៣ 

លទ្ធផលរពឹំងទុ្ក ្កម្មភាពអាទិ្ភាព 
៣.១ គំរមូ្ ូត លប្បកបគោយ
ភាពទច្នប្បឌិ្រប្រូវបាន្ផសពវ 
ផាយ 

 ៣.១.១៖ ផសពវផាយគំរមូ្ ូត ល (ប្បព័ន្ធត លមាន្ស្សាប់រប្់
ប្ក្ួងក្ិកម្ម រកុាេ ប្បមាញ់ និ្ងគន្សាទ្) គ ើម្បីភាា ប់អនកពាក់ព័ន្ធ 
គផសងៗ (ម្ន្ទីរក្ិកម្ម រកុាេ ប្បមាញ់ និ្ងគន្សាទ្ ្ហករណ៍
ក្ិកម្ម អនកផរល់គ្វាកម្មកនុងស្្ុក និ្ងក្ិករ្ន្មុ្ខ្) គ ើម្បី
ោំប្ទ្ ល់ការគផទរចំ្គណេះ ឹងនិ្ងបគច្ចកវទិ្ា ល់ក្ិករ។  
៣.១.២៖ ោំប្ទ្ ល់ ំគណើ រការទន្ការបណរុ េះបណ្តរ លប្គូបគង្ហគ ល 
ជាគទ្ៀងទារ់ គប្កាម្គំរមូ្ ូត លផសពវផាយ។ 
៣.១.៣៖ គ្វើការជាមួ្យរាជរោឋ ភិបាលនិ្ងមាច ្់ជំនួ្យ/កម្មវ ិ្ ី
ជំនួ្យក្ិកម្ម  ូច្ជា CHAIN, Harvest, CAVAC, ASPIRE, 
AIMS, ISA, S3, ASMC, ASSET, WAT4CAM។ល។ និ្ងវ ិ្ ័យ
ឯកជន្គ ើម្បគី្វើ្មាហរណកម្មក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្ម
និ្រន្ររភាពនិ្ងក្ិកម្មគអកូឡូ្ីុ គៅកនុងកម្មវ ិ្ ីកសាង្ម្រថភាព
ត លប្រូវផរល់ជូន្ ល់អនកផលិរគោលគៅ។ 

៣.២៖ ការយល់ ឹងពីអនក
ពាក់ព័ន្ធគលើក្ិកម្មអភិរកស
និ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាព 
និ្ងក្ិកម្មគអកូឡូ្ីុ ប្រវូ
បាន្ពប្ងឹង 

៣.២.១៖ ផលិរវគី អូផសពវផាយ/្ មាភ រផសពវផាយ (រមួ្ទំាង្កេីកម្ម
និ្ងឯកសារពីក្ិករ) គហើយោក់គៅគលើប្បព័ន្ធផសពវផាយ  គគហទំ្ព័រ 
គវបសាយ និ្ងប្បព័ន្ធផសពវផាយ្ងគម្រប្់្ម្ព័ន្ធក្ិកម្មអភិរកស
និ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាពកម្ពុជា អគគនាយកោឋ ន្ក្ិកម្ម និ្ង/ឬ 
ប្ក្ួងក្ិកម្ម រកុាេ ប្បមាញ់ និ្ងគន្សាទ្ និ្ងអនកពាក់ព័ន្ធគផសងគទ្ៀរ។ 
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 ៣.២.២៖ គ្វើកិច្ចពិភាការុមូ្ល្រីពីក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបប
កម្មនិ្រន្ររភាពនិ្ងក្ិកម្មគអកូឡូ្ីុ និ្ងប្បធាន្បទ្ទាក់ទ្ង តាម្
ទូ្រទ្្សន៍្ វទិ្យុ និ្ងគវទិ្ការផសពវផាយ្ងគម្គផសងៗ។ 
៣.២.៣៖ គរៀបចំ្ពិព័រណ៌ក្ិកម្មជាប្បចំ និ្ងការចុ្េះពិនិ្រយតទ ល់
 ល់អនកពាក់ព័ន្ធ គ ើម្បីគលើកកម្ព្់ក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបប
កម្មនិ្រន្ររភាពនិ្ងក្ិកម្មគអកូឡូ្ីុ គប្គឿងយន្រក្ិកម្ម រកុេជារិ  
ជីវៈច្ប្ម្ុេះ និ្ងផលិរផលចុ្ងគប្កាយ។ 
 ៣.២.៤៖ ោំប្ទ្ការអនុ្វររការគ្វើការបង្ហា ញគៅទី្វាលជាមួ្យ្ហ
ករណ៍ក្ិកម្ម។ 

៣.៣៖ ការវនិិ្គោគពីរួអងគ
ឯកជន្កនុងការោំប្ទ្និ្ង
ចូ្លរមួ្កនុងក្ិកម្មអភិរកស
និ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររ
ភាពនិ្ងក្ិកម្មគអកូឡូ្ីុ  

 ៣.៣.១៖ គ្វើការប្បជំុនិ្ងគរៀបចំ្ទ្្សន្កិច្ច្ិកាគោយមាន្ការ
ចូ្លរមួ្ពីវ ិ្ ័យឯកជន្រមួ្ទំាងអនកផគរ់ផគង់ និ្ងរួអងគទី្ផារ (អនក
ទិ្ញ) និ្ង្មាគម្អាជីវកម្ម និ្ង្មាគម្អាជីវកម្ម ំណំ្តជាក់
លាក់ និ្ងគវទិ្កាឯកជន្ត លមាន្ស្សាប់។ 
៣.៣.២៖ ោំប្ទ្វ ិ្ ័យឯកជន្ គ ើម្បតីកលម្ែលទ្ធភាពទ្ទួ្លបាន្   
បគច្ចកវទិ្ា ត លប្រូវនឹ្ងគោលការណ៍ក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពល
វបបកម្មនិ្រន្ររភាពនិ្ងក្ិកម្មគអកូឡូ្ីុ និ្ងោំប្ទ្ការរភាា ប់រវាង
សាថ ប័ន្ហិរញ្ញវរថុ អនកផគរ់ផគង់ និ្ងក្ិករ គ ើម្បទី្ទួ្លបាន្ហិរញ្ញ
វរថុនិ្ងទំ្នាក់ទំ្ន្ងទី្ផារ។  
៣.៣.៣៖ ោំប្ទ្ការ្ិកាអំពីយន្រការហិរញ្ញវរថុ គ ើម្បីផរល់រង្ហវ ន់្
 ល់ក្ិករនិ្ងវ ិ្ ័យឯកជន្ ្ប្មាប់ការចូ្លរមួ្រប្់ពួកគគនិ្ង
ការទ្ទួ្លយកក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាពនិ្ង
ក្ិកម្មគអកូឡូ្ីុ។ 

៧. តនួាទនីិងចណំាបអ់ារម្មណ៍របសភ់ាគីពាកព់័នធកនងុការអនុវតតផែនទីតម្ម្ង់ទសិរបស់
សម្ពន័ធកសកិម្មអភិរកសនងិម្បពលវបបកម្មនិរនតរភាពកម្ពុជា 

៧.១ អនកពាក់ព័ន្ធទផទកនុងរប្់្ម្ព័ន្ធក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាពកម្ពុជា 
ប្ក្ួងក្ិកម្ម រកុាេ ប្បមាញ់ និ្ងគន្សាទ្ (MAFF) គ ើររួនាទី្ោ ង្ំខាន់្គៅកនុងរច្នា្ម្ព័ន្ធ ឹកនំា
និ្ងប្គប់ប្គងរប្់្ម្ព័ន្ធក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាពកម្ពុជា  ូគច្នេះគហើយធានាបាន្
នូ្វបរោិកា្អំគណ្តយផល្ប្មាប់ការអនុ្វររតផន្ទី្រប្ម្ង់ទិ្្រយៈគពល៥ឆន ំ ទាក់ទ្ងនឹ្ង្ន្ 
ធាន្ម្នុ្្ស និ្ងហិរញ្ញវរថុ។ ការគបរជាា ចិ្ររគន្េះប្រវូបាន្បង្ហា ញោ ងច្ា្់កនុងការោំប្ទ្ ល់ការប្គប់ 
ប្គងកំពូលកប្មិ្រខ្ព្់រប្់ប្ក្ួងក្ិកម្ម រកុាេ ប្បមាញ់ និ្ងគន្សាទ្ ត ល ឹកនំាគោយគណៈកម្ម
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ការរប្ម្ង់ទិ្្និ្ងគណៈកម្មការប្បរិបររិ រប្់្ម្ព័ន្ធក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាព   
កម្ពុជាជាមួ្យរំណ្តង្មាជិកម្កពីអគគនាយកោឋ ន្ក្ិកម្ម នាយកោឋ ន្ និ្ងអងគភាព ទទ្គទ្ៀរ ទន្
ប្ក្ួងក្ិកម្ម រកុាេ ប្បមាញ់ និ្ងគន្សាទ្។ 

គណៈកម្មការរប្ម្ង់ទិ្  ្ ទន្្ម្ព័ន្ធក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាពកម្ពុជា ទ្ទួ្លខុ្្ប្រូវ 
កនុងការផរល់ទិ្្គៅនិ្ងប្រួរពិនិ្រយវឌ្ឍន្ៈភាពទន្ការអនុ្វររតផន្ទី្រប្ម្ង់ទិ្្ និ្ងគ ើររួនាទី្្ន្ 
មុ្ខ្គគកនុងការ្ប្ម្ប្ប្ម្ួលការ្ន្ទនាគោលន្គោបាយគៅកនុងរាជរោឋ ភិបាល និ្ងការចូ្លរមួ្
រប្់ភាគីពាក់ព័ន្ធគៅប្គប់វ ិ្ ័យ។ ្មាជិកទន្គណៈកម្មការរប្ម្ង់ទិ្្ ត លម្កពីសាថ ប័ន្គផសងៗ
ោន  (ប្ក្ួងម្ហាទផទ ប្ក្ួងបរសិាថ ន្ ប្ក្ួងប្ក្ួង្ន្ធាន្ទឹ្កនិ្ងឧរុនិ្យម្ ប្ក្ួងកិច្ចការនារ)ី 
និ្ងវ ិ្ ័យឯកជន្ (្ភាពាណិជាកម្មកម្ពុជា) គឺជារួអងគ្ំខាន់្ ត លផរល់នូ្វទ្្សន្វ ិ្ ័យទូ្លំ
ទូ្លាយនិ្ងការគបរជាា ចិ្រររប្់អន្ររប្ក្ួង កនុងការោំប្ទ្ក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាព 
និ្ងការអភិវឌ្ឍក្ិកម្មគអកូឡូ្ីុគៅកម្ពុជា។  

គណៈកម្មការប្បរិបររិ ទន្្ម្ព័ន្ធក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាពកម្ពុជា ទ្ទួ្លខុ្្ប្រូវ
កនុងការប្ររួពិនិ្រយការអនុ្វររតផន្ទី្រប្ម្ង់ទិ្្ គោយការ្ប្ម្ប្ប្ម្ួល ការរមួ្បញ្ចូ លោន  និ្ងការ
ោំប្ទ្ ល់អនុ្គណៈកម្មការរប្់ខ្លួន្កនុងការអភិវឌ្ឍនិ្ងការអនុ្វររតផន្ការ្កម្មភាពរប្់ខ្លួន្។ គណៈ 
កម្មការប្បរិបររិ ក៏គ ើររួោ ង្ំខាន់្កនុងការ្ប្ម្ប្ប្ម្ួលនិ្ងទំ្នាក់ទំ្ន្ងរាល់្កម្មភាពទាក់ទ្ង
នឹ្ងក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាពនិ្ងក្ិកម្មគអកូឡូ្ីុ និ្ងទំ្នាក់ទំ្ន្ង/បណ្តរ ញជា 
មួ្យភាគីពាក់ព័ន្ធ។ 

គលខា្ិការោឋ ន្មួ្យ ប្រូវបាន្បគងកើរគឡើង គ ើម្បីោំប្ទ្ ល់ប្បរិបររិការរមួ្រប្់្ម្ព័ន្ធក្ិកម្មអភិ
រកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាពកម្ពុជានិ្ងការ្ប្ម្ប្ប្ម្ួលទផទកនុងទូ្គៅ ជាមួ្យអនុ្គណៈកម្មការ
ទំាងបួន្។ 

អនុ្គណៈកម្មការទំាងបួន្ ទន្្ម្ព័ន្ធក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាពកម្ពុជា កំពុង ំគណើ រ
ការគប្កាម្គណៈកម្មការប្បរិបររិ និ្ងមាន្ការោំប្ទ្ពីគលខា្ិការោឋ ន្ ជាអងគភាពបគច្ចកគទ្្ ឹកនំា
ការអនុ្វររ្កម្មភាពអាទិ្ភាពតាម្គោលគៅយុទ្ធសាស្ត្រនី្មួ្យៗ គោយមាន្ការោំប្ទ្តផនកបគច្ចក 
គទ្្និ្ងហិរញ្ញវរថុពីទ គូ្ការ នុ្ពល  ូច្មាន្បង្ហា ញកនុងតារាងឧប្ម្ព័ន្ធ មា ប្ទី្្តផន្ទី្រប្ម្ង់ទិ្្
រប្់្ម្ព័ន្ធក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាពកម្ពុជា។ 

៧.២ អនកពាក់ព័ន្ធ្ ខំាន់្ៗគផសងគទ្ៀរ 
បតន្ថម្ពីគលើ្មាជិកនិ្ងអនកពាក់ព័ន្ធជិរ ិររប្់្ម្ព័ន្ធក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាព
កម្ពុជា ក៏មាន្ភាគីពាក់ព័ន្ធខាងគប្ៅ្ំខាន់្ៗ ទទ្គទ្ៀរ ត លបង្ហា ញពីការចូ្លរមួ្និ្ងការរមួ្ចំ្តណក 
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 ៏មាន្្ការ នុ្ពលចំ្គពាេះការអនុ្វររតផន្ទី្រប្ម្ង់ទិ្្រយៈគពល៥ឆន ំរប្់្ម្ព័ន្ធក្ិកម្មអភិរកសនិ្ង
ប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាពកម្ពុជា គហើយរមួ្មាន្បញ្ចូ ល ូច្ខាងគប្កាម្ ប ុតន្រមិ្ន្កំណរ់ចំ្គពាេះ៖ 

អគគនាយកោឋ ន្ នាយកោឋ ន្ និ្ងគវទិ្ការគផសងគទ្ៀររប្់ប្ក្ួងក្ិកម្ម រកុាេ ប្បមាញ់ និ្ងគន្សាទ្ 
 នាយកោឋ ន្ ទទ្គទ្ៀរទន្អគគនាយកោឋ ន្ក្ិកម្ម ទន្ប្ក្ួងក្ិកម្ម រកុាេ ប្បមាញ់ និ្ងគន្សាទ្ 

រមួ្មាន្៖ នាយកោឋ ន្ ំណំ្តស្្ូវ នាយកោឋ ន្ ំណំ្តឧ្ាហកម្ម នាយកោឋ ន្សាកវបបកម្មនិ្ង 
 ំណំ្តបនាទ ប់បន្សំ នាយកោឋ ន្ពូជ ំណំ្ត និ្ងនាយកោឋ ន្អភិវឌ្ឍន៍្្ហគម្ន៍្ក្ិកម្ម គឺជា 
ភាគីពាក់ព័ន្ធ្ំខាន់្ៗ ត លគួរមាន្ចំ្ណ្តប់អារម្មណ៍និ្ង្ការ នុ្ពលកនុងការពប្ងីកវសិាល
ភាពប្បកបគោយភាពទច្នប្បឌិ្ររប្់ក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាព និ្ងផលិរ 
កម្ម តផែកគលើក្ិកម្មគអកូឡូ្ីុ ត លបាន្កំណរ់្ប្មាប់ ំណំ្តជាក់លាក់។ 

 អងគភាព្ការ នុ្ពលគផសងគទ្ៀររប្់ប្ក្ួងក្ិកម្ម រកុាេ ប្បមាញ់ និ្ងគន្សាទ្  ូច្ជាអគគ
នាយកគៅ  ្ូ គ ើម្បពិីនិ្រយគឡើងវញិនូ្វសារៈ្ំខាន់្រប្់ក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្ម
និ្រន្ររភាពនិ្ងការបន្ាំក្ិកម្មគអកូឡូ្ីុគៅកនុងច្មាក រគៅ  ្ូ នាយកោឋ ន្ក្ិ-ឧ្ាហកម្ម 
គ ើម្បីចូ្លរមួ្ជាមួ្យ្ម្បទាន្ ីគ្ ឋកិច្ច នាយកោឋ ន្តផន្ការនិ្ង្ថិរិ គ ើម្បោំីប្ទ្ ល់កិច្ច
ខិ្រខំ្ប្បឹងតប្បងកនុងការោំប្ទ្រ  ្ូម្រិគោលន្គោបាយ ក៏ ូច្ជារ ឋបាលទប្ពគឈើនិ្ងអគគ
នាយកោឋ ន្្ុខ្ភាពនិ្ងផលិរកម្ម្រវ។ 

 គលខា្ិការោឋ ន្ ទន្កម្មវ ិ្ ី្កម្មភាពជារិគ ើម្បីប្បយុទ្ធប្បឆំងការគរច្រលឹ ី្លី បង្ហា ញពីកិច្ច
្ហការបំគពញបតន្ថម្ជាមួ្យ្ម្ព័ន្ធក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាពកម្ពុជា រមួ្
ជាមួ្យនឹ្ងគោលគៅចុ្ងគប្កាយ ទន្ការអភិរកសគុណភាព ីគប្កាម្អនុ្្ញ្ហញ រប្់អងគការ
្ហប្បជាជារិ គ ើម្បបី្បយុទ្ធប្បឆំងនឹ្ងការតប្បកាល យជាវាលរគហាឋាន្។ 

 សាថ នី្យ៍និ្ងម្ជឈម្ណឌ លស្សាវប្ជាវគផសងគទ្ៀរ ត ល្ថិរគៅគប្កាម្ការប្គប់ប្គងរប្់អគគ
នាយកោឋ ន្ក្ិកម្ម ម្ន្ទីរក្ិកម្ម រកុាេ ប្បមាញ់ និ្ងគន្សាទ្ និ្ង/ឬប្ក្ួងក្ិកម្ម រកុាេ
ប្បមាញ់ និ្ងគន្សាទ្ គឺជាទ គូ ៏មាន្្ការ នុ្ពលកនុងការោំប្ទ្ ល់ការពប្ងីក្កម្មភាព
ស្សាវប្ជាវគៅតាម្ទី្កតន្លងនិ្ងប្បព័ន្ធក្ិកម្មគអកូឡូ្ីុខុ្្ៗោន   ូគច្នេះគហើយវាគ ើររួជាអនក
រំណ្តងក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាព និ្ងជាម្ជឈម្ណឌ លគលើកកម្ព្់ក្ិកម្ម
គអកូឡូ្ីុ្ប្មាប់ ំណំ្តគៅកនុងទី្តំាងជាក់លាក់។ 

បណ្តរ សាថ ប័ន្ពាក់ព័ន្ធ 
 មាន្រប្ម្ូវការ្ប្មាប់ប្ក្ួងមួ្យចំ្នួ្ន្  គ ើម្បីចូ្លរមួ្ ូច្ជាប្ក្ួងម្ហាទផទ ប្ក្ួងបរសិាថ ន្ 

និ្ងប្ក្ួង្ន្ធាន្ទឹ្កនិ្ងឧរុនិ្យម្ គ ើម្បចូី្លរមួ្កនុងរច្នា្ម្ព័ន្ធរប្់្ម្ព័ន្ធក្ិកម្មអភិ
រកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាពកម្ពុជា កនុងគោលបំណងកំណរ់ទិ្្គៅការប្រួរពិនិ្រយនិ្ង
ការផដល់អនុ្សា្ន៍្្ប្មាប់ក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាព និ្ងការអភិវឌ្ឍក្ិ 
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កម្មគអកូឡូ្ីុ គ ើម្បីគលើកកម្ព្់ការ្ប្ម្ប្ប្ម្ួលអន្ររប្ក្ួងនិ្ងការអនុ្វររក្ិកម្មអភិ
រកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាព និ្ងក្ិកម្មគអកូឡូ្ីុគៅកម្ពុជា។ 

ប្កមុ្ប្បឹកាជារិអភិវឌ្ឍន៍្គោយចី្រភាព 
 ប្កមុ្ប្បឹកាជារិអភិវឌ្ឍន៍្គោយចី្រភាព ជាពិគ្្នាយកោឋ ន្ជីវច្ប្ម្ុេះ និ្ងនាយកោឋ ន្ការ

តប្បប្បួលអាកា្ធារុ គឺជាចំ្ណុច្បគង្ហគ ល្ប្មាប់អនុ្្ញ្ហញ រប្់អងគការ្ហប្បជាជារិ ្រី
ពីជីវច្ប្ម្ុេះ (UN-CBD) និ្ងអនុ្្ញ្ហញ អងគការ្ហប្បជាជារិ្ដីពីការតប្បប្បួលអាកា្ធារុ 
(UNFCCC)។  ូគច្នេះ ប្កុម្ប្បឹកាជារិអភិវឌ្ឍន៍្គោយចី្រភាព គ ើររួោ ង្ំខាន់្កនុងការ្ហការ
ជាមួ្យ្ម្ព័ន្ធក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាពកម្ពុជា ្ប្មាប់គោលគៅរមួ្មួ្យ
កនុងការគ្វើឱ្យប្បគ ើ្រគឡើងនូ្វការអភិរកសជីវៈច្ប្ម្ុេះនិ្ងការបន្ានិំ្ងការតប្បប្បួលអាកា្ធារុ
តាម្រយៈការគលើកកម្ព្់ក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាពនិ្ងក្ិកម្មគអកូឡូ្ីុ។ 

ប្គឹេះសាថ ន្្ិកានិ្ងស្សាវប្ជាវ 
 ប្គឹេះសាថ ន្ឧររម្្ិកាផរល់ជូន្វគគ្ិកាគលើមុ្ខ្វជិាា ក្ិកម្មនិ្ងបរសិាថ ន្  ូគច្នេះវាគ ើររួោ ង

្ំខាន់្កនុងការគលើកកម្ព្់ចំ្គណេះ ឹងនិ្ងការស្សាវប្ជាវទាក់ទ្ងនឹ្ងក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពល 
វបបកម្មនិ្រន្ររភាពនិ្ងក្ិកម្មគអកូឡូ្ីុ កនុងចំ្គណ្តម្និ្្សិរ អនកស្សាវប្ជាវវយ័គកមង និ្ង
បញ្ញវន្រ និ្ងការអភិវឌ្ឍន៍្្ន្ធាន្ម្នុ្្សបគច្ចកគទ្្ ត លរមួ្ចំ្តណក ល់កិច្ចខិ្រខំ្ប្បឹងតប្បង
បតន្ថម្គទ្ៀរគលើអនុ្វ ិ្ ័យត លទាក់ទ្ងនឹ្ងក្ិកម្មគអកូឡូ្ីុនិ្ងការតប្បប្បួលអាកា្ធារុ។ 

 ទំាងគន្េះរមួ្មាន្បណ្តរ ប្គឹេះសាថ ន្គប្កាម្ឱ្វាទ្ប្ក្ួងក្ិកម្ម រកុាេ ប្បមាញ់ និ្ងគន្សាទ្ រមួ្
មាន្ (វទិ្ាសាថ ន្ជារិក្ិកម្មតប្ពកគលៀបនិ្ងវទិ្ាសាថ ន្ជារិក្ិកម្មកំពង់ចម្) និ្ងបណ្តរ
ប្គឹេះសាថ ន្ត ល្ថិរគៅគប្កាម្ប្ក្ួងអប់រ ំ យុវជន្ និ្ងកីឡា (សាកលវទិ្ាល័យជារិបារ់
 ំបង វទិ្ាសាថ ន្បគច្ចកវទិ្ាកម្ពុជា សាកលវទិ្ាល័យភូមិ្ន្ទភនំគពញ សាកលវទិ្ាល័យគហង
្ំរនិ្របូងឃមុំ និ្ងសាកលវទិ្ាល័យសាវ យគរៀង។ ល។ ) ។ 

 ប្គឹេះសាថ ន្បណឌិ រ្ភា/គវទិ្ការនិ្ងអងគភាពស្សាវប្ជាវ្ការ នុ្ពលគផសងគទ្ៀររមួ្មាន្ ្ន្និ្ីទ្ 
ថ្នន ក់ជារិ្រីពីការអភិវឌ្ឍក្ិកម្មនិ្ងជន្បទ្ (NCARD) ្ន្និ្ីទ្អន្ររជារិ ្រីអំពីបរសិាថ ន្ 
និ្ងការអភិវឌ្ឍន៍្ជន្បទ្ (ICERD) និ្ងវទិ្ាសាថ ន្សារ រនី្រិ្ម្បទានិ្ងអភិរកសបរសិាថ ន្ ទន្    
សាកលវទិ្ាល័យក្ិកម្មទន្ប្កុងរូកយូ (ERECON)។ 

 ប្គឹេះសាថ ន្្ិកាអន្ររជារិ ក៏គ ើររួោ ង្ំខាន់្កនុងការោំប្ទ្ ល់ការស្សាវប្ជាវនិ្ងចំ្គណេះ ឹង
ទាក់ទ្ងនឹ្ងក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាពនិ្ងក្ិគអកូឡូ្ីុគៅកម្ពុជា។ គន្េះ
អាច្ជាការោំប្ទ្ ល់្កម្មភាពស្សាវប្ជាវរមួ្ោន  គលើការកសាង្ម្រថភាព និ្ងការពិនិ្រយ
គឡើងវញិនូ្វចំ្គណេះ ឹងវទិ្ាសាស្ត្រ។ 
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ទ គូអភិវឌ្ឍន៍្ 
 ទ គូអភិវឌ្ឍន៍្ ត ល្កម្មកនុងការផរល់មូ្លនិ្្ិ ល់គគប្មាងនិ្ងកម្មវ ិ្ ីនាគពលបច្ចុបបន្ននិ្ង

អនាគរ ត លទាក់ទ្ងនឹ្ងនិ្រន្ររភាពក្ិកម្មអាកា្ធារុឆល រទវនិ្ងក្ិកម្មគអកូឡូ្ីុ តរង
តរជារួអងគ្ំខាន់្បំផុរកនុងការោំប្ទ្អាទិ្ភាព ត លមាន្តច្ងគៅកនុងឯកសារតផន្ទី្រប្ម្ង់
ទិ្្គន្េះ។ ផលប្បគោជន៍្អាច្គតរ រគលើការោំប្ទ្ថវកិា្ប្មាប់ការស្សាវប្ជាវគលើ ំគណ្តេះ
ស្សាយប្បកបគោយភាពទច្នប្បឌិ្រ ចំ្គពាេះបញ្ហា គុណភាព ី ផលិរភាពភាព្ន់្នឹ្ងអាកា្
ធារុ -ល- និ្ង/ឬការពិចរណ្តអំពីការតណនំាអំពីក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាព 
និ្ងការអនុ្វររក្ិកម្មគអកូឡូ្ីុ គៅកនុងកិច្ចអន្ររាគម្ន៍្គគប្មាងរប្់ពួកគគនិ្ងជាមួ្យអនក
ទ្ទួ្លផលគោលគៅរប្់ពួកគគ។ 

វ ិ្ យ័ឯកជន្ 
 រួអងគកនុងវ ិ្ ័យឯកជន្មាន្សារៈ្ំខាន់្ោ ងខាល ំងកនុងការតល ្់បរូរក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពល 

វបបកម្មនិ្រន្ររភាពនិ្ងការអភិវឌ្ឍក្ិកម្មគអកូឡូ្ីុ គលើ្ពីវ ិ្ ីសាស្ត្រ ត លផរល់មូ្លនិ្្ិ
គោយមាច ្់ជំនួ្យនិ្ងតផែកគលើគគប្មាង។  ូគច្នេះ ការវនិិ្គោគឯកជន្បង្ហា ញពី្កាដ នុ្ពល
្ំ ជាពិគ្្ការផគរ់ផគង់បគច្ចកវទិ្ា្ម្ស្្ប (ពូជ ំណំ្តគប្ម្ប ី គប្គឿងយន្រក្ិកម្ម និ្ង
អនកផគរ់ផគង់ផលិរផលជីវៈ) និ្ងហិរញ្ញវរថុ (សាថ ប័ន្ហិរញ្ញវរថុ) កនុងការជួយ្ប្ម្លួនិ្ងពគន្លឿន្
ការតល ្់បរូររប្់ក្ិករ គឆព េះគៅរកក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាពនិ្ងប្បព័ន្ធ
ផលិរកម្មតផែកគលើក្ិកម្មគអកូឡូ្ីុ។ 

 រួអងគកនុងវ ិ្ ័យឯកជន្ ក៏គ ើររួគៅកនុងក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាពនិ្ងការ
គលើកកម្ព្់ក្ិកម្មគអកូឡូ្ីុជាមួ្យអនកផលិរ ទ គូរប្់ពួកគគ (កនុងករណីពាណិជាករ) និ្ង 
អរិថិជន្គោលគៅ (កនុងករណីអនកផគរ់ផគង់បញ្ចូ លនិ្ងសាថ ប័ន្ហិរញ្ញវរថុ) តាម្រយៈទី្ផារ/ការ
យល់ ឹង ការកសាង្ម្រថភាព និ្ងបគច្ចកគទ្្ ោំប្ទ្្កម្មភាព បញ្ជ្ញ្ហា បបគច្ចកគទ្្
ក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាពនិ្ងគោលគំនិ្រ និ្ងគោលការណ៍ក្ិកម្មគអកូ
ឡូ្ីុគៅកនុងកម្មវ ិ្ ីត លមាន្ស្សាប់រប្់ពួកគគ។ 

 ម្ ាងវញិគទ្ៀរ ពាណិជាករោំប្ទ្ ល់ការផាភាា ប់ទី្ផារ្ប្មាប់ផលិរផលក្ិកម្មប្បកប 
គោយ្ុវរថិភាពជាមួ្យនឹ្ងគុណភាពលែប្បគ ើ្រ និ្ងទិ្ន្នផលខ្ព្់ត លប្រូវផរល់ជូន្ (គប្កាម្ 
ក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាពនិ្ងផលិរកម្មតផែកគលើក្ិកម្មគអកូឡូ្ីុ)  ល់
អនកគប្បើប្បា្់ចុ្ងគប្កាយ គោយបំគពញតាម្្រង់ោរនិ្ងរប្ម្ូវការ្ុខ្ភាពម្នុ្្សទំាងកនុង
ស្្ុកនិ្ងទី្ផារនំាគច្ញ។ 

ភាគីពាក់ព័ន្ធកនុងរំបន់្និ្ងគវទិ្កា 
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 អនកពាក់ព័ន្ធកនុងរំបន់្មួ្យចំ្នួ្ន្និ្ងគវទិ្កានានា (ASEA, ALiSEA, UN-CSAM, ASSET។ គឺ

ជារួអងគ  ៏មាន្្កាដ នុ្ពលកនុងការោំប្ទ្ការអភិវឌ្ឍ្ម្រថភាពបគច្ចកគទ្្រប្់្ម្ព័ន្ធក្ិ 
កម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាពកម្ពុជានិ្ងពប្ងីកកិច្ច្ហការណ៍ឱ្យកាន់្តរគប្ច្ើន្ កនុង
ការស្សាវប្ជាវ ្កម្មភាពបណដុ េះបណ្តដ ល យុទ្ធនាការគលើកកម្ព្់ការយល់ ឹង និ្ងកិច្ចខិ្រខំ្
ប្បឹងតប្បងរ  ្ូម្រិគៅថ្នន ក់រំបន់្។ 

៨. យនតការយទុធសាស្តសតសម្ាបក់ារអនវុតតផែនទីតម្ម្ង់ទសិ 
គ ើម្បីធានាបាន្នូ្វប្ប្ិទ្ធភាពនិ្ងនិ្រន្ររភាព ទន្ការអនុ្វររតផន្ទី្រប្ម្ង់ទិ្្ ចំបាច់្ប្រវូបគងកើរ
បរោិកា្អំគណ្តយផលនិ្ងពប្ងឹង្ម្រថភាព្ន្ធាន្ម្នុ្្ស របូវន័្រ បគច្ចកវទិ្ា សាថ ប័ន្ និ្ង
្ម្រថភាពហិរញ្ញវរថុរប្់្ម្ព័ន្ធក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាពកម្ពុជានិ្ង្មាជិក
រប្់ខ្លួន្។ គួរតរមាន្ការពិគប្ោេះគោបល់និ្ងកិច្ចប្ពម្គប្ពៀងកនុងចំ្គណ្តម្ប្កមុ្អនកពាក់ព័ន្ធទំាង
អ្់រប្់្ម្ព័ន្ធក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាពកម្ពុជា ្ប្មាប់ប្កបខ័្ណឌ មួ្យ គ ើម្បី 
ប្គប់ប្គងភាពជាទ គូ កិច្ច្ ហប្បរិបររិការ ការ្ប្ម្ប្ប្ម្ួល និ្ងការរបួរមួ្ោន រវាងទ គូគោយ
មាន្ការពិពណ៌នាោ ងច្ា្់អំពីរួនាទី្ ការទ្ទួ្លខុ្្ប្រវូ និ្ងការរពឹំងទុ្ករប្់ពួកគគ។ រច្នា
្ម្ព័ន្ធសាថ ប័ន្និ្ង្ន្ធាន្ ត លមាន្ស្សាប់នឹ្ងប្រូវបាន្អនុ្វររនិ្ងពប្ងឹង គហើយរច្នា្ម្ព័ន្ធថមីនិ្ង
ប្បភពមូ្លនិ្្ិនឹ្ងប្រូវបាន្កំណរ់និ្ងបគងកើរតាម្រប្ម្ូវការ្ប្មាប់ការអនុ្វររតផន្ទី្រប្ម្ង់ទិ្្។ 

៨.១ លកេខ្ណឌ អនុ្ញ្ហញ រ  
 ការផារភាា ប់ជាមួ្យនឹ្ងគោលន្គោបាយ យុទ្ធសាស្ត្រ និ្ងតផន្ការរប្់រាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជា 

ត លមាន្ស្សាប់គួរតរប្រូវបាន្បញ្ហា ក់ឱ្យបាន្ច្ា្់ គ ើម្បីបង្ហា ញពីសារៈ្ំខាន់្រប្់្ម្ព័ន្ធ 
ក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាពកម្ពុជា និ្ងការអនុ្វររន៍្រប្់វាជាមួ្យនឹ្ងកិច្ច
ខិ្រខំ្ប្បឹងតប្បងរប្់រាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជា កនុងការអភិវឌ្ឍវ ិ្ ័យក្ិកម្មប្បកបគោយនិ្រន្ររ
ភាព ការគ្វើទំ្គន្ើបកម្មក្ិកម្មនិ្ងការគ្វើពិពិ្កម្មក្ិកម្ម ការបន្ានិំ្ងការ់បន្ថយការតប្ប
ប្បួលអាកា្ធារុ និ្ងការតល ្់បរូរក្ិកម្មគអកូឡូ្ីុ។ គោលបំណងយុទ្ធសាស្ត្រទី្ ៣ ទន្
តផន្ទី្រប្ម្ង់ទិ្្គន្េះ រមួ្មាន្្កម្មភាពត លបគងកើន្ភាពគម្ើលគឃើញនិ្ងពប្ងឹងការគ្វើ្មា
ហរណកម្មក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាពនិ្ងក្ិកម្មគអកូឡូ្ីុ កនុងប្កបខ័្ណឌ
គោលន្គោបាយរប្់រាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជា ត លអាច្ជួយោំប្ទ្និ្ងពប្ងឹងការអនុ្វររគឡើង
វញិនូ្វអាទិ្ភាពគផសងគទ្ៀរគៅកនុងតផន្ទី្រប្ម្ង់ទិ្្គន្េះ គហើយរមួ្ចំ្តណក ល់ការ្គប្ម្ច្
បាន្នូ្វចំ្ណុច្គៅរមួ្។ 

 គៅកប្មិ្រទន្អនុ្វររ ភាពជាមាច ្់សាថ ប័ន្និ្ងការគបរជាា ចិ្រររប្់្មាជិក្ម្ព័ន្ធក្ិកម្មអភិរកស 
និ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាពកម្ពុជា គឺមាន្សារៈ្ំខាន់្ខាល ំងគៅកនុងបរបិទ្ទន្ការផរល់អាទិ្ភាព
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ប្បកួរប្បតជងនិ្ងភាព្មគុសាម ញតផនកន្គោបាយកនុងកំឡុងគពល ទន្ការអនុ្វររតផន្ទី្រប្ម្ង់
ទិ្្។  ូគច្នេះវាមាន្សារៈ្ំខាន់្្ប្មាប់្មាជិកកនុងការោក់បញ្ចូ លអាទិ្ភាព ទន្តផន្ទី្
រប្ម្ង់ទិ្្គៅកនុង្កម្មភាពសាថ ប័ន្និ្ងតផន្ការថវកិារប្់ពួកគគ។ 

 ្ន្ធាន្ម្នុ្្សប្គប់ប្ោន់្និ្ងមាន្្ម្រថភាព គួរប្រវូបាន្ធានាគៅកនុងគលខា្ិការោឋ ន្ (គៅ
កនុង ំណ្តក់កាលគប្កាយៗ ទន្ការអភិវឌ្ឍន៍្្ម្ព័ន្ធក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររ
ភាពកម្ពុជា) គ ើម្បីោំប្ទ្ប្បកបគោយយុទ្ធសាស្ត្រ ត លមាន្ប្ប្ិទ្ធភាព ល់ប្បរិបររិការ ទន្ 
្ម្ព័ន្ធក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាពកម្ពុជា និ្ងអនុ្គណៈកម្មការរប្់ខ្លួន្កនុង
 ំគណើ រការតផន្ទី្រប្ម្ង់ទិ្្។ 

 ្ម្ព័ន្ធក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាពកម្ពុជា គួរតរបគងកើរនិ្ងពប្ងឹងយន្រការ
ច្ា្់លា្់កនុងការទំ្នាក់ទំ្ន្ងនិ្ងការប្គប់ប្គង គ ើម្បីទ្ទួ្លបាន្លទ្ធផលគោយគ្វើឱ្យ
ប្បគ ើ្រគឡើងនូ្វបណ្តរ ញទំ្នាក់ទំ្ន្ង ត លមាន្ស្សាប់គៅកនុងនិ្ងទូ្ទំាងអនុ្គណៈកម្មការនិ្ង 
ជាមួ្យគណៈកម្មការប្បរិបររិ ប្ពម្ទំាងការពិចរណ្តគលើយុទ្ធសាស្ត្រទំ្នាក់ទំ្ន្ងគផសងៗ
គទ្ៀរ ជាពិគ្្ការ្ន្គៅ ល់ទ គូខាងគប្ៅនិ្ងភាគីពាក់ព័ន្ធ ។ គន្េះគួរតររមួ្បញ្ចូ ល
យន្រការរាយការណ៍ច្ា្់លា្់ ការពិនិ្រយគឡើងវញិតាម្កាលកំណរ់ និ្ងការតក្ប្ម្លួ 
(្ូម្គម្ើលតផនកការប្រួរពិនិ្រយនិ្ងវាយរទម្ល) ។ 

 ៨.២ ការគកៀរគរ្ន្ធាន្ 
តផន្ទី្រប្ម្ង់ទិ្្គន្េះ គឺជាឧបករណ៍្ំខាន់្មួ្យ្ប្មាប់្ម្ព័ន្ធក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបប
កម្មនិ្រន្ររភាពកម្ពុជា គ ើម្បីទាក់ទាញនិ្ងគកៀរគរទំាងជំនួ្យបគច្ចកគទ្្និ្ង្ន្ធាន្ហិរញ្ញវរថុពី 
ប្ក្ួងក្ិកម្ម រកុាេ ប្បមាញ់ និ្ងគន្សាទ្ ទី្ភាន ក់ង្ហររោឋ ភិបាល អងគការគប្ៅរោឋ ភិបាលជារិនិ្ង
អន្ររជារិ ទ គូអភិវឌ្ឍន៍្ និ្ងជាពិគ្្ការវនិិ្គោគវ ិ្ ័យឯកជន្ គ ើម្បរីមួ្ចំ្តណក ល់ការអនុ្
វររនូ្វអាទិ្ភាព្ំខាន់្ៗ គៅកនុងប ុនាម ន្ឆន ំខាងមុ្ខ្គន្េះ។  ូគច្នេះការគកៀរគរ្ន្ធាន្ គឺជាតផនកមួ្យ
 ៏ចំបាច់្្ប្មាប់ប្បរិបររិការតផន្ទី្រប្ម្ង់ទិ្្ និ្ង្គប្ម្ច្បាន្នូ្វចំ្ណុច្គៅ្ំខាន់្ ត ល
ពាក់ព័ន្ធ។ ប្បភពហិរញ្ញបបទាន្ច្ប្ម្ុេះ ប្រូវបាន្តណនំា។ 

 ្កម្មភាពអាទិ្ភាព្ំខាន់្ៗ គួរតរប្រវូបាន្ោក់បញ្ចូ ល/បញ្ជ្ញ្ហា បគៅកនុងតផន្ការយុទ្ធ  
សាស្ត្រថវកិានិ្ងកម្មវ ិ្ ីថវកិាប្បចំឆន ំរប្់ទី្ភាន ក់ង្ហរនិ្ងអងគភាពរោឋ ភិបាលនី្មួ្យៗ (ជា 
ពិគ្្ប្ក្ួងក្ិកម្ម រកុាេ ប្បមាញ់ និ្ងគន្សាទ្) គោយផរល់អាទិ្ភាព ល់្កម្មភាព
្ំខាន់្និ្ងពាក់ព័ន្ធ (គិរពីកប្មិ្រថវកិាប្បចំឆន ំរប្់រោឋ ភិបាល) ។ តាម្រយៈការគ្វើ ូគច្នេះ
្កម្មភាពអាទិ្ភាព្ំខាន់្ៗមួ្យចំ្នួ្ន្ ប្ប្ិន្គបើមិ្ន្ទំាងអ្់ អាច្ប្រូវបាន្ផរល់មូ្ល    
និ្្ិគោយថវកិារោឋ ភិបាល។ 
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 ្ម្ព័ន្ធក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាពកម្ពុជា គួរបន្រយន្រការបច្ចុបបន្នកនុងការ
្ហការជាមួ្យគវទិ្កាជារិនិ្ងអន្ររជារិ និ្ងទ គូអភិវឌ្ឍន៍្គលើគគប្មាង/កម្មវ ិ្ ីថមីៗ គ ើម្បីោំ
ប្ទ្ ល់អនុ្គណៈកម្មការ កនុងការអនុ្វររ្កម្មភាពអាទិ្ភាព្ំខាន់្ៗរប្់ពួកគគ។ 

  ្ម្ព័ន្ធក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាពកម្ពុជា គួរពប្ងីកវសិាលភាពទន្ការ
គកៀរគរ្ន្ធាន្តាម្រយៈការបគងកើន្ភាពគម្ើលគឃើញនិ្ងការយល់ ឹងអំពីក្ិកម្មអភិរកស
និ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាពនិ្ងក្ិកម្មគអកូឡូ្ីុ គៅកនុងគវទិ្កាគផសងៗរប្់រោឋ ភិបាល
និ្ងទ គូអភិវឌ្ឍន៍្រមួ្ទំាងប្កុម្ការង្ហរបគច្ចកគទ្្ក្ិកម្មនិ្ងទឹ្ក កិច្ច្ន្ទនាថ្នន ក់ជារិ ្រី 
ពីប្បព័ន្ធគ្បៀងប្បកបគោយនិ្រន្ររភាព គលខា្ិការោឋ ន្ទន្កម្មវ ិ្ ី្កម្មភាពជារិគ ើម្បី
ប្បយុទ្ធប្បឆំងនឹ្ងការ្ឹកគរច្រលឹ ី និ្ងយន្រការគផសងគទ្ៀរត លគ្វើការគលើការការពារជី
វច្ប្ម្ុេះ និ្ងការការ់បន្ថយនិ្ងការ្ប្ម្បខ្លួន្គៅនឹ្ងផលប េះពាល់ទន្ការតប្បប្បួលអាកា្
ធារុ (ឧទាហរណ៍ ប្ក្ួងបរសិាថ ន្និ្ងប្កុម្ប្បឹកាជារិអភិវឌ្ឍន៍្គោយចី្រភាព) រមួ្ទំាង 
មូ្លនិ្្ិទំ្នួ្លខុ្្ប្រូវ្ងគម្សាជីវកម្ម ការបង់ប្បាក់្ប្មាប់គ្វាប្បព័ន្ធគអកូឡូ្ីុ 
គំនិ្រផរួច្គផរើម្ REDD+ មូ្លនិ្្ិអភិវឌ្ឍន៍្ទបរង។ល។ 

 កិច្ចខិ្រខំ្ប្បឹងតប្បងគួរតរគតរ រគលើការទាក់ទាញការចប់អារម្មណ៍ និ្ងការវនិិ្គោគបតន្ថម្
គទ្ៀរពីវ ិ្ ័យឯកជន្ តាម្រយៈការបន្រការោំប្ទ្កនុងការគោេះស្សាយបញ្ហា ប្បឈម្រប្់   
វ ិ្ ័យឯកជន្ទំាងតផនកបគច្ចកគទ្្និ្ង្ុរកិច្ច ប្ពម្ទំាងការរភាា ប់ទំ្នាក់ទំ្ន្ងរវាងអនក
ផគរ់ផគង់ធារុចូ្ល  សាថ ប័ន្ហិរញ្ញវរថុ ក្ិករ និ្ងអនកទិ្ញតាម្តខ្សប្ច្វាក់រទម្លផលិរកម្ម។ 

 ជាមួ្យនឹ្ងយុទ្ធសាស្ត្រឧបរថម្ភសាជីវកម្ម (គូ្បញ្ហា ក់ថ្នជា្កម្មភាពអាទិ្ភាពមួ្យគៅ
កនុងតផន្ទី្រប្ម្ង់ទិ្្) ្ម្ព័ន្ធក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាពកម្ពុជា អាច្
ប្បមូ្លមូ្លនិ្្ិតាម្រយៈកញ្ច ប់យុទ្ធសាស្ត្រទន្ការផរល់មូ្លនិ្្ិតផែកគលើប្ពឹររិការណ៍ ជា
ពិគ្្ពីវ ិ្ ័យឯកជន្ ត លច្ង់គលើកកម្ព្់គុណភាពនិ្ងទី្ផាររប្់ពួកគគជាមួ្យប្កុម្
ទ្្សនិ្កជន្ជាក់លាក់គៅកនុងប្ពឹររិការណ៍ គរៀបចំ្គោយ្ម្ព័ន្ធក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពល 
វបបកម្មនិ្រន្ររភាពកម្ពុជា។ 

 គៅ ំណ្តក់កាលបនាទ ប់ទន្ការអភិវឌ្ឍន៍្រប្់ខ្លួន្ ្ម្ព័ន្ធក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបប
កម្មនិ្រន្ររភាពកម្ពុជា គួរតរ្ិកាពីលទ្ធភាព គ ើម្បពីប្ងឹងរច្នា្ម្ព័ន្ធ្មាជិកភាពនិ្ង
អរថប្បគោជន៍្ គ ើម្បគីកៀរគរមូ្លនិ្្ិបតន្ថម្ោំប្ទ្ ល់ប្បរិបររិការរមួ្រប្់្ម្ព័ន្ធក្ិកម្ម
អភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាពកម្ពុជានិ្ងការអនុ្វររ្កម្មភាព។ 

 ៨.៣ ការវាយរទម្លហានិ្ភ័យនិ្ងការប្គប់ប្គង 
្ប្មាប់ការអនុ្វររ្កម្មភាពជាអាទិ្ភាពគៅកនុងតផន្ទី្រប្ម្ង់ទិ្្រយៈគពល៥ឆន ំ រប្់្ម្ព័ន្ធក្ិកម្ម 
អភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាពកម្ពុជា ហានិ្ភ័យមួ្យចំ្នួ្ន្និ្ងយុទ្ធសាស្ត្រការ់បន្ថយត លប្រវូ
ោន ប្រូវបាន្វភិាគនិ្ងបង្ហា ញគៅកនុងតារាងខាងគប្កាម្។ ហានិ្ភ័យមួ្យកនុងចំ្គណ្តម្ហានិ្ភ័យបនាទ ន់្
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បំផុរគៅកនុងបរបិទ្បច្ចុបបន្ននិ្ងប្បតហលជាប ុនាម ន្ឆន ំខាងមុ្ខ្គន្េះ គៅកនុងកាលវភិាគតផន្ទី្រប្ម្ង់
ទិ្្ គឺភាពមិ្ន្ច្ា្់លា្់ត លបណ្តរ លម្កពីការរកីរាលោលទន្ជំងឺកូវ ី ១៩ ។  ូគច្នេះ្ម្ព័ន្ធ 
ក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាពកម្ពុជា រប្ម្ូវឱ្យបង្ហា ញ្ម្រថភាពប្គប់ប្គងការ្ប្ម្ប
ខ្លួន្និ្ងការគប្រៀម្ខ្លួន្ គ ើម្បីតក្ប្ម្ួលវ ិ្ ីសាស្ត្រការង្ហរនិ្ងវ ិ្ ីសាស្ត្រកនុងការគ្លើយរបគៅនឹ្ងបរបិទ្
ណ្តមួ្យ ជាពិគ្្កនុង ំណ្តក់កាល ំបូងទន្ការអនុ្វររតផន្ទី្រប្ម្ង់ទិ្្។ ហានិ្ភ័យ ៏្ំខាន់្
មួ្យគទ្ៀរប្រូវបាន្ផារភាា ប់ជាមួ្យនឹ្ងអាទិ្ភាព ការគបរជាា ចិ្ររនិ្ង្ន្ធាន្រប្់រាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជា
ទាក់ទ្ងនឹ្ងការោំប្ទ្សាថ ប័ន្និ្ង្កម្មភាពអាទិ្ភាព ត លមាន្តច្ងគៅកនុងឯកសារតផន្ទី្រប្ម្ង់
ទិ្្គន្េះ។ 
តារាងទី្ ៧៖ ការ្ន្មរ់ហានិ្ភ័យនិ្ងយុទ្ធសាស្ត្រការ់បន្ថយ 

ការ្ន្មរ់ហានិ្ភ័យ យុទ្ធសាស្ត្រការ់បន្ថយហានិ្ភ័យ 
ផលប េះពាល់ជាបន្របនាទ ប់ទន្ជំងឺ  
កូវ ី -១៩ គៅគលើការផរល់អាទិ្
ភាព្ន្ ធាន្រប្់រាជរោឋ ភិបាល 
ទ គូអភិវឌ្ឍន៍្ និ្ងវ ិ្ ័យឯកជន្ 

• បន្រវាយរទម្លសាថ ន្ភាពនិ្ងតក្ប្ម្ួលវ ិ្ ីសាស្ត្រ តផន្ការ
ការង្ហរ និ្ងថវកិាតាម្រប្ម្វូការ 
• ធានាបាន្នូ្វកប្មិ្រខ្ព្់ទន្ភាពបរ់តបន្ និ្ង្ម្រថភាព
ប្គប់ប្គងការ្ប្ម្បខ្លួន្ 

ការតល ្់បរូរគៅកនុងរាជរោឋ ភិបាល 
តផន្ការយុទ្ធសាស្ត្រតាម្វ ិ្ ័យ 
និ្ងប្ក្ួង និ្ងការតល ្់បរូរមុ្ខ្ង្ហរ 
និ្ងការទ្ទួ្លខុ្្ប្រូវរប្់សាថ ប័ន្ 

• បន្រកិច្ចខិ្រខំ្ប្បឹងតប្បងរ  ្ូម្រិប្បកបគោយប្ប្ិទ្ធភាព
្ប្មាប់ក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាពនិ្ង
ការគ្វើ្មាហរណកម្មក្ិកម្មគអកូឡូ្ីុគៅកនុងគោល
ន្គោបាយ យុទ្ធសាស្ត្រ និ្ងតផន្ការរប្់រាជរោឋ ភិបាល 
• កំណរ់គោលគៅជាក់ត្រងនិ្ងផរល់អាទិ្ភាព ល់ការ វនិិ្
គោគ្ន្ធាន្ម្នុ្្សកនុងរំបន់្យុទ្ធសាស្ត្រ 
• ពិភាកា និ្ង្ន្ ល់ការឯកភាពោន គលើ្កម្មភាព
អាទិ្ភាពកនុងចំ្គណ្តម្្មាជិក 

ផលប េះពាល់ទន្ជំងឺកូវ ី១៩ គលើ
 ំគណើ រការទន្ការផសពវផាយពប្ងីក
យល់ ឹង ការកសាង្ម្រថភាព 
និ្ងប្ពឹររិការណ៍ពិភាកា្ន្ទនា
គោលន្គោបាយ 

• បន្រវាយរទម្លសាថ ន្ភាពនិ្ងតក្ប្ម្ួលវ ិ្ ីសាស្ត្រ និ្ង
តផន្ការការង្ហរគឡើងវញិកនុងការអនុ្វររប្ពឹររិការណ៍្ំខាន់្ៗ
កនុងគវទិ្កាតាម្រយៈពីច្មាា យ (virtual platforms) និ្ង
យុទ្ធនាការ 

ភាពង្ហយរងគប្ោេះត លបណ្តរ ល 
ម្កពីគប្ោេះម្ហន្ររាយ្ម្មជារិ ការ
តប្បប្បួលអាកា្ធារុ និ្ងការគរច្

• បន្រកិច្ចខិ្រខំ្ប្បឹងតប្បង និ្ងការបគងកើន្គលបឿន្ទន្ការ
ស្សាវប្ជាវនិ្ងការពិគសា្ន៍្គលើប្បព័ន្ធ ំណំ្ត និ្ងប្ោប់ពូជ
ត ល្ន់្នឹ្ងផលប េះពាល់អាកា្ធារុ 
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រលឹទន្ជីវច្ប្ម្ុេះ ត លអាច្ប េះពាល់
 ល់លទ្ធផលទន្បគច្ចកគទ្្ោំ ុេះ
ត លប្រូវបាន្គផទរគៅឱ្យក្ិករ 

 
 

៨.៤ ការរមួ្បញ្ចូ លរប្់ក្ិករខាន ររូច្និ្ងស្ត្រ ី
ការរមួ្បញ្ចូ លោន  គឺជាទិ្ ឋភាព ៏្ំខាន់្មួ្យត លរមួ្ចំ្តណក ល់ការ្គប្ម្ច្បាន្នូ្វច្កេុវ ិ្ ័យ ត ល 
មាន្តច្ងគៅកនុងឯកសារគោលន្គោបាយរប្់រាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជានិ្ងប្ក្ួងក្ិកម្ម រកុាេ ប្បមាញ់ 
និ្ងគន្សាទ្ ជាពិគ្្គ្ច្ករីប្ពាងតផន្ការគម្កនុងវ ិ្ ័យក្ិកម្ម។ វ ិ្ ័យក្ិកម្មគៅកម្ពុជា គួរតរ
ប្រូវបាន្អភិវឌ្ឍគោយ្ម្្ម៌្ គោយមាន្ការចូ្លរមួ្ពីប្គប់រួអងគតខ្សប្ច្វាក់រទម្លទំាងអ្់ រមួ្ទំាង 
ក្ិករខាន ររូច្ ត លមាន្ ីតស្្រូច្ ្ម្រថភាពហិរញ្ញវរថុមាន្កំណរ់ និ្ងបញ្ហា ប្បឈម្ទាក់ទ្ងនឹ្ង 
លកេខ្ណឌ កនុងផលិរកម្ម ការប្បកួរប្បតជង និ្ងប្ប្ិទ្ធភាពគ្ ឋកិច្ចខ្ព្់។ គមាល រគយន្ឌ័្រកនុងវ ិ្ ័
យក្ិកម្ម ជាពិគ្្លទ្ធភាពទ្ទួ្លបាន្គ្វាកម្មោំប្ទ្និ្ងផសពវផាយក្ិកម្ម គៅតរជាបញ្ហា
ប្បឈម្ ត លប្រូវយកចិ្ររទុ្កោក់គោយសារកតារ មួ្យចំ្នួ្ន្ត លប្បឈម្មុ្ខ្នឹ្ងស្ត្រី រមួ្ទំាងទី្តំាង
ឆា យទន្គ្វាកម្មផសពវផាយ អកេរកម្មមាន្កំណរ់ ខ្វេះគពលគវលា ខ្វេះគ្វាតថទំាកុមារ។ បន្ទុកការង្ហរ
ប្គួសារ អ្ម្រថភាពកនុងការគ្វើ ំគណើ រឆា យពីផទេះ និ្ងកតារ វបប្ម៌្្ងគម្គផសងគទ្ៀរ។ គលើ្ពីគន្េះ   
អប្តាគប្បើប្បា្់ឧបករណ៍/្មាភ រ និ្ងបគច្ចកវទិ្ារប្់ស្ត្រីគៅតរទាបជាងបុរ្។ 

គោយយកបញ្ហា ទំាងគន្េះរប្់ក្ិករខាន ររូច្និ្ងស្ត្រី តផន្ទី្រប្ម្ង់ទិ្្គន្េះ គតរ រគលើបញ្ហា រមួ្បញ្ចូ ល 
ោន គលើការោំប្ទ្គលើលទ្ធភាពទ្ទួ្លបាន្ការ្ប្ម្ប្ប្ម្ួលបគច្ចកគទ្្ តាម្ការចំ្ណ្តយ្ម្ស្្ប 
គៅតាម្្ម្រថភាពបគច្ចកគទ្្និ្ងហិរញ្ញវរថុរប្់ក្ិករខាន ររូច្និ្ងស្ត្រី។ អនុ្គណៈកម្មការស្សាវ 
ប្ជាវ ទន្្ម្ព័ន្ធក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាពកម្ពុជា គួរតរគតរ រការ្ិកាស្សាវប្ជាវ
រប្់ខ្លួន្គៅគលើក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាពនិ្ងក្ិកម្មគអកូឡូ្ីុ ទាក់ទ្ងនឹ្ង      
បគច្ចកវទិ្ានិ្ងបគច្ចកគទ្្ ត លង្ហយស្្ួលយល់និ្ង្ប្ម្ប្ប្ម្ួលតាម្បគច្ចកគទ្្និ្ងហិរញ្ញ     
វរថុ។ គ ើម្បី្គប្ម្ច្បាន្នូ្វប្ប្ិទ្ធភាពនិ្ងប្ប្ិទ្ធផលកនុងការពប្ងីកនិ្ងការផារភាា ប់   កនុងការផសពវ 
ផាយនិ្ងទី្ផារ (ការចូ្លរមួ្ពីវ ិ្ ័យឯកជន្ ្ម្ព័ន្ធក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាពកម្ពុជា 
គតរ រគលើការ្ប្ម្ប្ប្ម្លួរប្់ខ្លួន្ជាមួ្យភាគីពាក់ព័ន្ធ ត លគ្វើការជាមួ្យប្កុម្អនកផលិរ/បណ្តរ ញ 
ការង្ហរ និ្ង្ហករណ៍ក្ិកម្ម ត លជាមូ្លោឋ ន្្ប្មាប់ផលិរកម្ម (ការទ្ទួ្លបាន្កាន់្តរប្បគ ើ្រ
គឡើងចំ្គពាេះធារុចូ្លក្ិកម្មនិ្ងគ្វាកម្មោំប្ទ្ក្ិកម្ម) និ្ងការប្បមូ្លនិ្ងផគរ់ផគង់ខាន រ្ំគៅកាន់្
ទី្ផារ គ ើម្បីធានាបាន្នូ្វប្ប្ិទ្ធភាពគ្ ឋកិច្ចខ្ព្់ជាង។ 

កម្ម្ិទ្ធិ ី្លីនិ្ងការប្គប់ប្គងនិ្ងការ្គប្ម្ច្ចិ្ររទាក់ទ្ងនឹ្ងវ ិ្ ័យក្ិកម្ម ជាទូ្គៅប្រូវបាន្ចូ្លរមួ្
រមួ្ោន គោយបុរ្និ្ងស្ត្រី មិ្ន្ថ្នរិច្ឬគប្ច្ើន្។ ការអនុ្វររក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាព



45 
 

និ្ងក្ិកម្មគអកូឡូ្ីុ រមួ្ចំ្តណក ល់ការការ់បន្ថយគពលគវលានិ្ងការគប្បើប្បា្់កមាល ំងពលកម្ម 
ប្ពម្ទំាងការប្គប់ប្គង ី្លីបាន្លែប្បគ ើ្រនិ្ងប្បកបគោយនិ្រន្ររភាពទំាងបុរ្និ្ងស្ត្រី។ គោយសារ
តរការពិរ ត លថ្នស្ត្រីគ ើររួោ ង្ំខាន់្កនុងការ្គប្ម្ច្ចិ្រររប្់ប្គួសារកនុងការទ្ទួ្លយកបគច្ចក 
គទ្្ក្ិកម្ម ជាពិគ្្ការ្គប្ម្ច្ចិ្ររទាក់ទ្ងនឹ្ងការចំ្ណ្តយ ស្ត្រីប្រូវការព័រ៌មាន្អំពីអរថ
ប្បគោជន៍្ហិរញ្ញវរថុរប្់ក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាពនិ្ងក្ិកម្មគអកូឡូ្ីុ។ ជា
លទ្ធផល មុ្ខ្ង្ហរការគលើកកម្ព្់រប្់្ម្ព័ន្ធក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាពកម្ពុជា គួរ
តរធានាបាន្នូ្វព័រ៌មាន្ប្គប់ប្ោន់្ ត លផរល់ជូន្ ល់បុរ្និ្ងស្ត្រី្ប្មាប់ការវភិាគគ្ ឋកិច្ច។ 

៩ .ការម្តួតពនិិតយនិងការវាយតម្ម្ៃ 
តផនកប្ររួពិនិ្រយនិ្ងវាយរទម្ល  គឺជាតផនក្ំខាន់្មួ្យទន្ឯកសារតផន្ទី្រប្ម្ង់ទិ្្គន្េះ។ លទ្ធផលរពឹំង
ទុ្កនិ្ងចំ្ណុច្្ំខាន់្ៗ ត លបាន្កំណរ់គៅកនុងតផន្ទី្រប្ម្ង់ទិ្្ប្រូវបាន្គប្បើ គ ើម្បរីាយការណ៍
អំពីវឌ្ឍន្ភាព ទន្ការអនុ្វររ្កម្មភាពនិ្ងតាម្ោន្សាថ ន្ភាពក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររ 
ភាពនិ្ងការអភិវឌ្ឍក្ិកម្មគអកូឡូ្ីុគៅកម្ពុជា។ តផន្ទី្រប្ម្ង់ទិ្្គន្េះ នឹ្ងប្រូវប្រួរពិនិ្រយគោយ     
គណៈកម្មការរប្ម្ង់ទិ្្រប្់្ម្ព័ន្ធក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាពកម្ពុជា (គោយមាន្
ការអនុ្ម័្រជាចុ្ងគប្កាយគោយប្ក្ួងក្ិកម្ម រកុាេ ប្បមាញ់ និ្ងគន្សាទ្) គហើយអនុ្វររគោយគណៈ
កម្មការប្បរិបររិរប្់្ម្ព័ន្ធក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្មនិ្រន្ររភាពកម្ពុជា ជាពិគ្្គឺអនុ្      
គណៈកម្មការនានា។ ការគ្វើរបាយការណ៍នឹ្ងប្រវូគ្វើគឡើងជាប្បចំ តផែកគលើលទ្ធផលជាក់ត្រង
គោយគប្បៀបគ្ៀបគៅនឹ្ងចំ្ណុច្គោលត លបាន្កំណរ់។ 

គួរករ់្ំោល់ថ្ន តផន្ទី្រប្ម្ង់ទិ្្គន្េះមាន្្កម្មភាពជាគប្ច្ើន្ ត លនឹ្ងប្រូវអនុ្វររនិ្ង្ហការ 
ជាមួ្យបណ្តរ នាយកោឋ ន្ ទី្ភាន ក់ង្ហរ និ្ងអនកពាក់ព័ន្ធគផសងៗ គប្កាម្គគប្មាងនិ្ងកម្មវ ិ្ ីគផសងៗោន ។ 
គហរុ ូច្គន្េះ រប្ម្ូវឱ្យមាន្យន្រការ្ប្ម្ប្ប្ម្ួល ៏រងឹមំាមួ្យ ប្បព័ន្ធទិ្ន្នន័្យឬប្បព័ន្ធព័រ៌មាន្ប្រឹម្
ប្រូវ និ្ងការចូ្លរមួ្ពីប្គប់ភាគីពាក់ព័ន្ធោ ងទូ្លំទូ្លាយ។  ូច្គន្េះ គណៈកម្មការប្បរិបររិកំពុង
 ឹកនំា ំគណើ រការគរៀបចំ្តផន្ការ គ្វើរបាយការណ៍ ប្រួរពិនិ្រយនិ្ងការវាយរទម្ល  គោយតផែកគលើចំ្ណុច្
គោលនានា ត លបាន្កំណរ់គៅកនុងតផន្ទី្រប្ម្ង់ទិ្្ គោយមាន្ការប្ររួពិនិ្រយនិ្ងតក្ប្ម្ួល
តាម្កាលកំណរ់។ ការប្ររួពិនិ្រយនិ្ងការវាយរទម្ល នឹ្ងជូន្ ំណឹង ល់ប្កមុ្ប្បរិបររិនិ្ងអនកគ្វើគ្ច្
ករី្គប្ម្ច្ចិ្ររជាមួ្យព័រ៌មាន្្ំខាន់្ៗទាក់ទ្ងនឹ្ងវឌ្ឍន្ភាព ទន្គោលគៅត ល្គប្ម្ច្បាន្និ្ងមិ្ន្
ទាន់្្គប្ម្ច្បាន្ ការប្បឈម្ឬរបំាង ឱ្កា្និ្ងគម្គរៀន្បទ្ពិគសា្ន៍្ ត លបាន្្ិកា្ប្មាប់ការ
អនុ្វររបន្រនិ្ងការតក្ប្ម្លួ្កម្មភាពគៅកនុងតផន្ទី្រប្ម្ង់ទិ្្ ត លគៅគ្្្ល់   រយៈគពល
កំណរ់ទំាងកប្មិ្រសាថ ប័ន្និ្ងអន្ររាគម្ន៍្ ត លមាន្ភាពពាក់ព័ន្ធគោយតទ ល់ចំ្គពាេះអនកទ្ទួ្លផល។ 
របាយការណ៍គទ្ៀងទារ់និ្ងប្កបខ័្ណឌ ប្ររួពិនិ្រយនិ្ងវាយរទម្ល ប្រូវបាន្គ្នើគឡើងនិ្ងឯកភាពកនុង
 ំគណើ រការអភិវឌ្ឍតផន្ទី្រប្ម្ង់ទិ្្ ត លរមួ្មាន្៖ 
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• ការគ្វើបច្ចុបបន្នភាពឥរឈប់ឈរទន្ប្បព័ន្ធទិ្ន្នន័្យក្ិកម្មអភិរកសនិ្ងប្បពលវបបកម្ម
និ្រន្ររភាពនិ្ងក្ិកម្មគអកូឡូ្ីុ ឬក្ិគអកូឡូហសុីនិ្ងប្បព័ន្ធព័រ៌មាន្វទិ្ា 

• កិច្ចប្បជំុប្បចំតខ្រប្់គណៈកម្មការប្បរិបររិ ជាមួ្យរបាយការណ៍្កម្មភាពប្បចំតខ្និ្ង
តផន្ការ្ប្មាប់តខ្បនាទ ប់ 

• កិច្ចប្បជំុពាក់កណ្តរ លឆន ំរប្់គណៈកម្មការរប្ម្ង់ទិ្្ ត លមាន្របាយការណ៍រយៈគពល 
ប្បំាមួ្យតខ្និ្ងតផន្ការ្ប្មាប់រយៈគពល ៦ តខ្បនាទ ប់ 

• របាយការណ៍លទ្ធផលប្បចំឆន ំនិ្ងតផន្ការប្បរិបររិការ្ប្មាប់ឆន ំបនាទ ប់ 
• ការពិនិ្រយគឡើងវញិពាក់កណ្តរ លអាណររិ ទន្តផន្ទី្រប្ម្ង់ទិ្្ (គៅចុ្ងឆន ំទី្៣) 
• ការវាយរទម្លរយៈគពល៥ ឆន ំគលើលទ្ធផលនិ្ងផលប េះពាល់។ 

3 
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គោលបំណងរមួ ពប្ងឹងការសប្មបសប្មួលៃិងោំប្រភាគីពាក់ព័ៃធ កនុងគោលបំណងគលើកកមពស់អៃុវស័ិយកសិកមមអភិរកសៃិងប្បពលវបបកមមៃិរៃតរ

ភាពគៅប្បគរសកមពុជា គ ើមបីឈាៃគៅរកការគ្វើរំគៃើបកមមកសិកមមៃិងការផ្លា ស់បតូរគ ព្ ោះគៅរកកសិកមមគអកូឡូសីុ 
គោលគៅប្រូវសគប្មចបាៃប្រឹម
ន្ ំ ២០២៦ 

(១) ការប្គប ណត ប់កាៃ់តររូលំរូលាយ នៃកសិកមមអភិរកសៃិងប្បពលវបបកមមៃិរៃតរភាព ៃិងការយល់ ឹងអំពីកសិកមមគអកូឡូសីុ  
      ការអប់រ ំៃិងកិចចខិរខំប្បឹងតប្បងផ្សពវផ្ាយគៅ ល់កសិករៃិងអនកពាក់ព័ៃធ 
(២) បគងកើៃនផ្ៃ ីកសិកមមគប្កាមការអៃុវរតកសិកមមអភិរកសៃិងប្បពលវបបកមមៃិរៃតរភាពគពញគលញឬគោយតផ្នក ៃិងការអៃុវរតកសិកមម 
      គអកូឡូសីុ 
(៣) ការកំណរ់អារិភាព ីកសិកមមសប្ាប់ការអៃុវរតកសិកមមអភិរកសៃិងប្បពលវបបកមមៃិរៃតរភាព ត លបាៃកំណរ់ 
(៤) ការគ្វើសាហរណកមមកសិកមមអភិរកសៃិងប្បពលវបបកមមៃិរៃតរភាពៃិងកសិកមមគអកូឡូសីុចូលគៅកនុងរគបៀបវារៈ នៃគោល
ៃគោបាយរបស់រាជរោា ភិបាលកមពុជា ប្រូវបាៃពប្ងឹងបតៃែមគរៀរ 

លរធផ្លរពឹំងរុក សកមមភាពអារិភាព ចំណុចគោលប្រូវសគប្មចបាៃ ចគ ា្ ោះគពលគវលា 
អៃុគណៈកមមការ

ររួលបៃៃុក 
ន គូសកាត ៃុពល 

គោលបំណងយុរធសាស្តសតរី ១៖ ពប្ងឹងសមព័ៃធកសិកមមអភិរកសៃិងប្បពលវបបកមមៃិរៃតរភាពកមពុជាៃិងសប្មបសប្មលួជាមួយភាគីពាក់ព័ៃធ 
១.១ សមព័ៃធកសិកមមអភិ
រកសៃិងប្បពលវបបកមម
ៃិរៃតរភាពកមពុជាប្រូវបាៃ 
ពប្ងឹងៃិងផ្តល់ការោំប្រ
 ល់អៃុគណៈកមមការ 

១.១.១  ឹក្ំកិចចប្បជំុរបស់   
សមព័ៃធកសិកមមអភិរកសៃិង       
ប្បពលវបបកមមៃិរៃតរភាពកមពុជា 

កិចចប្បជំុគណៈកមមការរប្មង់រិស 
(SC) ប្បចំឆាសៃិងប្បចំ ន្ ំ 

២០២២ - ២០២៦ គលខា្ិការោា ៃ មូលៃិ្ិរមួរបស់សមព័ៃធ
កសិកមមអភិរកសៃិង     
ប្បពលវបបកមមៃិរៃតរ
ភាពកមពុជាៃិងការោំប្រ
សាែ ប័ៃ ជាវភិាគទាៃ
ចូលរមួ  

កិចចប្បជំុគណៈកមមការប្បរិបរតិ 
(EB) ប្បចំតខ 
កិចចប្បជំុអៃុគណៈកមមការប្បចំ
ប្រីាស 
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១.១.២ គរៀបចំ ំគណើ ររសសៃ
កិចចរបស់សមព័ៃធកសិកមមអភិរកស
ៃិងប្បពលវបបកមមៃិរៃតរភាព  
កមពុជា 

រសសៃកិចចពីរ ងកនុងមួយ ន្ ំនៃ 
SC គោយាៃការចូលរមួពី(EB) 
ៃិងសាជិកអៃុគណៈកមមការ 

២០២២ - ២០២៦ គលខា្ិការោា ៃ  (in-kind institutional 
supports) 
ន គូអភិវឌ្ឍៃ៍៖ USAID, 
AFD, EU, SDC, 
CCCA, ADB, GEF, 
GIZ, ACIAR 

រសសៃកិចចពីរ ងកនុងមួយ ន្ ំនៃ 
(EB)  គោយាៃការចូលរមួពី 
ភាគីពាក់ព័ៃធ 

២០២២ - ២០២៦ គលខា្ិការោា ៃ 

១.២ កិចចសៃៃ្ៃគោ 
បាយប្រូវបាៃពប្ងឹង 
សប្ាប់កសិកមមអភិរកស
ៃិងប្បពលវបបកមមៃិរៃតរ
ភាពៃិងការគ្វើសាហ  
រណកមមកសិកមមគអកូឡូ
សីុ  ៃិងការររួលយក 
 

១.២.១ វាយរនមាផ្លប ោះពាល់
គស ាកិចច នៃការបៃាំគៅៃឹង
កសិកមមអភិរកសៃិងប្បពលវបប
កមមៃិរៃតរភាព ៃិងកសិកមមគអកូ
ឡូសីុ  ល់អនកបគងកើរគោល
ៃគោបាយ 

របាយការណ៍ សតីពីការវាយរនមា
គលើផ្លប ោះពាល់គស ាកិចចៃិង 
គសចកតីសគងេបគោលៃគោបាយ
(បញ្ច ប់ៃិងផ្សពវផ្ាយគចញ) 

២០២៣&២០២៦ គណៈកមមការ (EB) 
ៃិងអៃុគណៈកមម
ការស្រសាវប្ជាវគ ើមបី
អភិវឌ្ឍៃ៍ (R4D) 

រោា ភិបាល៖ MAFF, 
NAP Secretariat, 
MoE, NCSD, 
MoWRAM, CARD 
 
ន គូអភិវឌ្ឍៃ៍៖ អងគការ 
FAO ៃិងយៃតការផ្តល់
មូលៃិ្ិជីវៈចប្មរោះ/     
បតប្មបប្មួលអាកាស
ធារុ 
 

១.២.២  ឹក្ំគវរិកាជារិ  
វស័ិយសាធារណៈ ៃិងឯកជៃ 

គវរិកាប្បចំ ន្ ំ វស័ិយសាធារណៈ
ៃិងឯកជៃ 

២០២២&២០២៦ គណៈកមមការ (EB) 
ៃិងអៃុគណៈកមម
ការសប្មបសប្មួល
ៃិងបណ្តត ញ 

១.២.៣ គ្វើការជាមួយគលខា    
្ិការោា ៃ នៃកមមវ ិ្ ីសកមមភាព
ជារិគ ើមបីប្បយុរធប្ប្ំងការគរច
រលឹ ី្ាី កនុងសកមមភាពបំគពញ 
បតៃែមៃិងរួមោន  គ ើមបីប្បយុរធ
ប្ប្ំងៃឹងការគរចរលឹ ីកសិកមម 

កសិកមមអភិរកសៃិងប្បពលវបប
កមមៃិរៃតរភាព ៃិងកសិកមមគអកូ
ឡូសីុគឆាើយរបគៅៃឹងការអៃុវរតៃ៍ 
របស់កមមវ ិ្ ីសកមមភាពជារិ គ ើមបី
ប្បយុរធប្ប្ំងការគរចរលឹ ី្ាី 

២០២២ - ២០២៦ គណៈកមមការ (EB) 
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១.២.៤ ជាគស្្ិការឱ្យប្កសួង 
កសិកមម រុកាេ ប្បាញ់ ៃិងគៃសារ 
គ ើមបីគ្វើសាហរណកមមកសិកមម 
អភិរកសៃិងប្បពលវបបកមមៃិរៃតរ
ភាព ៃិងកសិកមមគអកូឡូសីុ គៅ
កនុងគោលៃគោបាយយុរធសាស្តសត 
ៃិងតផ្ៃការកសិកមម 

ោ ងគោចណ្តស់ ១៥ ភាគរយ
នៃឯកសារយុរធសាស្តសត រមួាៃ
ពាកយគៃាឹោះកសិកមមអភិរកសៃិង
ប្បពលវបបកមមៃិរៃតរភាព ៃិង
កសិកមមគអកូឡូសីុ 

២០២២ - ២០២៦ គណៈកមមការ (EB) 

១.២.៥ ពប្ងឹងកិចចសហប្បរិបរតិ
ការជាមួយ្យកោា ៃផ្សពវផ្ាយ
កសិកមម រកុាេ ប្បាញ់ ៃិងគៃសារ 
អគគ្យកោា ៃកសិកមម ៃិង
ប្កសួងកសិកមម រុកាេ ប្បាញ់ ៃិង
គៃសារ គ ើមបីររួលបាៃការចូល 
រមួពីមៃៃីរកសិកមម រុកាេ ប្បាញ់ 
ៃិងគៃសារគខរត កនុងការអៃុវរត
កមមវ ិ្ ីផ្សពវផ្ាយកសិកមមអភិ
រកសៃិងប្បពលវបបកមមៃិរៃតរភាព 

ោ ងគោចណ្តស់ាៃគខរត
ចំៃួៃ ៨ ត លាៃការផ្សពវ 
ផ្ាយ គ្វើគឡើងគោយមៃៃីរកសិ 
កមម រុកាេ ប្បាញ់ ៃិងគៃសារ
គខរត (ពប្ងឹងការចូលរមួត ល
ាៃស្រសាប់គៅគខរតបារ់ ំបង 
ប្ពោះវោិរ កំពង់្ំ ៃិងកំពង់ចម 
ៃិងពប្ងីកបៃត ល់គខរតចំៃួៃ៤ 
គផ្សងគរៀរគឺគខរតគសៀមរាប 
កំពង់សពឺ របូងឃមុ ំ ៃិងប្កគចោះ) 

ប្រឹម ន្ ំ ២០២៦ គណៈកមមការ (EB)
ៃិងអៃុគណៈកមម
ការគលើកកមពស់ 
កសិកមមអភិរកស 

១.២.៦ បគងកើរកិចចសហប្បរិបរតិ
ការជាមួយប្កសួងបរសិាែ ៃៃិង 
ប្ករមប្បឹកាជារិអភិវឌ្ឍៃ៍គោយ
ចីរភាព គោយភាា ប់កសិកមមអភិ

គសចកតីសគងេបគោលៃគោបាយ
តផ្ែកគលើការស្រសាវប្ជាវ (ផ្លិរ 
ៃិងផ្សពវផ្ាយគចញ) 

២០២២ - ២០២៦ គណៈកមមការប្បរិ 
បរតិៃិងអៃុគណៈ
កមមការ R4D 

កសិកមមអភិរកសៃិងប្បពលវបបកមម
ៃិរៃតរភាព ៃិងកសិកមមគអកូឡូសីុ 

២០២២ - ២០២៦ 
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រកសៃិងប្បពលវបបកមមៃិរៃតរភាព 
ជាមួយៃឹង NBSAP ៃិង NDC 

ប្រូវបាៃអៃុវរតគៅកនុងប្បព័ៃធកសិ
គអកូឡូសីុចប្មរោះខាន រ្ំ (១០០  
ហិកតា) 

១.២.៧ រំ្ក់រំៃងជាមួយ
គវរិកាសៃៃ្គោលៃគោបាយ
ត លាៃស្រសាប់ ូចជាប្ករមការ 
ងារបគចចកគរសកសិកមមៃិងរឹក 
ប្ករមការងារបគចចកគរសការតប្ប
ប្បួលអាកាសធារុកនុងវស័ិយ 
កសិកមម ៃិងកិចចសៃៃ្ជារិ  សតី
ពីប្បព័ៃធគសបៀងអាោរប្បកប 
គោយៃិរៃតរភាព។ល។ 

ការចូលរមួគៅកនុងគវរិការការ
សៃៃ្៖ ោ ងគោចណ្តស់១
គពលសប្ាប់គវរិការ១កនុង១ ន្ ំ 

២០២២ - ២០២៦ គណៈកមមការ (EB)
ៃិងអៃុគណៈកមម
ការសប្មបសប្មួល
ៃិងបណ្តត ញ 

១.៣ កិចចសហការថ្នន ក់
រំបៃ់ប្រូវបាៃរកាៃិង
ពប្ងឹង 
 

១.២.៣ រកាកិចចសហប្បរិបរតិ
ការថ្នន ក់រំបៃ់ាៃបចចុបបៃន 

ភាពជាន គូត លបាៃបគងកើរ
គឡើងជាមួយៃឹងកមមវ ិ្ ី/គវរិកា
កនុងរំបៃ់តាមរយៈសៃនិសីរ 
សិកាេ សាលា វគគបណតុ ោះបណ្តត ល 
 ំគណើ ររសសៃកិចចសិកា ការ
ស្រសាវប្ជាវរួមោន ។ល។ 

២០២២ - ២០២៦ គណៈកមមការ (EB)
ៃិងអៃុគណៈកមម
ការពាក់ព័ៃធ 
 

UN-CSAM, ASEA, 
ALiSEA, ASSET  
ប្ពមទំាងគគប្ាង ៃិង 
បណ្តត ញប្បចំរំបៃ់
ាៃស្រសាប់គផ្សងៗ
គរៀរ 

១.៣.២ រមួបញ្ចូ លប្ករមអនក
ជំ្ញ គ ើមបីោំប្រការអភិវឌ្ឍៃ៍
សមរែភាព ល់សាជិកៃិងន   
គូរបស់សមព័ៃធកសិកមមអភិរកសៃិង
ប្បពលវបបកមមៃិរៃតរភាពកមពុជា 
១.៣.៣ គរៀបចំសិកាេ សាលា/វគគ
បណតុ ោះបណ្តត ល/សៃនិសីរថ្នន ក់
រំបៃ់ 

សិកាេ សាលា/វគគបណតុ ោះបណត ល/
សៃនិសីរ ថ្នន ក់រំបៃ់ ប្រូវបាៃ
គរៀបចំគឡើងគោយសហការ

២០២៣ ៃិង
២០២៥ 

អៃុគណៈកមមការ 
R4D 
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ជាមួយបណ្តត ញកនុងរំបៃ់ ៃិង/ឬ
ន គូ 

១.៤ ៃិរៃតរភាពហិរញ្ញវរែុ
ររួលបាៃ 
 

១.៤.១ បគងកើរយុរធសាស្តសតឧប   
រែមភសប្ាប់ការនរអងាក សប្បាក់
តាមប្ពឹរតិការណ៍ 

យុរធសាស្តសតឧបរែមភ (បាៃបញ្ច ប់) ២០២២ ៃិង 
 ២០២៤ 

គលខា្ិការោា ៃ ភាន ក់ងាររោា ភិបាល     
វស័ិយឯកជៃ ៃិងន គូ
អភិវឌ្ឍៃ៍ពាក់ព័ៃធ 
ត លចប់អារមមណ៍ 
 
វស័ិយឯកជៃ៖ ប្ករម
ហ ុៃឯកជៃ ត លចប់
អារមមណ៍ 

១.៤.២ តសវងរកយៃតការហិរញ្ញ
វរែុត លាៃស្រសាប់ៃិងថ្មីជាមួយ
ភាន ក់ងាររោា ភិបាល វស័ិយឯក
ជៃ ៃិងន គូអភិវឌ្ឍៃ៍គផ្សង   
គរៀរ 

យៃតការហិរញ្ញវរែុត លាៃសកាត
ៃុពលប្រូវបាៃសិកាៃិងគប្បើ
ប្បាស់ 
 

២០២២ - ២០២៦ គណៈកមមការ (EB) 

១.៤.៣ រកាការចូលរមួពី      
សាែ ប័ៃគោយសម័ប្គចិរតពីគណៈ
កមមការ (SC) ៃិងគណៈកមមការ 
(EB) 

ការចូលរមួចំតណកប្បចំ ន្ ំគលើ
 ំគណើ រការប្បរិបរតិរបស់សមព័ៃធ
កសិកមមអភិរកសៃិងប្បពលវបប
កមមៃិរៃតរភាពកមពុជា 

២០២២ - ២០២៦ គណៈកមមការ (EB) 

១.៤.៤ សិកាពីរច្សមព័ៃ 
សាជិកភាព ៃិងអរែប្បគោជៃ៍ 
ជាពិគសសលរធភាពកនុងការអៃុ
វរតគៅ ំណ្តក់កាលប ៃ្ ប់ នៃ
ការអភិវឌ្ឍៃ៍របស់សមព័ៃធកសិ 
កមមអភិរកសៃិងប្បពលវបបកមម
ៃិរៃតរភាពកមពុជា 
 

សិកាពីរច្សមព័ៃៃិងផ្ល
ប្បគោជៃ៍សាជិកភាព (រចួ 
រាល់ៃិងសគប្មច) 

២០២៥ - ២០២៦ គលខា្ិការោា ៃ 
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គោលបំណងយុរធសាស្តសតរី ២៖ ពប្ងីកចំគណោះ ឹងៃិងការស្រសាវប្ជាវគលើកសិកមមអភិរកសៃិងប្បពលវបបកមមៃិរៃតរភាពៃិងកសិកមមគអកូឡូសីុ 
២.១ លរធផ្លស្រសាវ 
ប្ជាវចងប្កងជាមួយវ ិ្ ី
សាស្តសតគផ្ៃរបគចចកវរិា 
សប្ាប់រសសៃិកជៃ
គោលគៅ 
 

២.១.១ អភិវឌ្ឍរិៃនៃ័យកសិកមម
អភិរកសៃិងប្បពលវបបកមមៃិរៃតរ
ភាពៃិងកសិកមមគអកូឡូសីុ (ឬ
ប្បព័ៃធប្គប់ប្គងចំគណោះ ឹង) 

រិៃនៃ័យកសិកមមអភិរកសៃិងប្បព
លវបបកមមៃិរៃតរភាពៃិងកសិកមម
គអកូឡូសីុ (ឬប្បព័ៃធប្គប់ប្គង
ចំគណោះ ឹង) ប្រូវបាៃោក់ៃិង
 ំគណើ រការ 

ប្រឹម ន្ ំ ២០២៤ អៃុគណៈកមមការ
ប្គប់ប្គងចំគណោះ
 ឹង 

ន គួអភិវឌ្ឍៃ៍៖ 
USAID, AFD, EU, 
SDC, CCCA, ADB, 
WB, GEF, GIZ, 
ACIAR ។ល។ 

តផ្នកសិកា៖ PLNIA, 
KCNIA, NUBB, SRU, 
UHST, ITC, RUPP 
។ល។ 

វរិាសាែ ៃស្រសាវប្ជាវ៖ 
ERECON   

សងគមសីុវលិ៖ ICERD, 
NCARD 
 

២.១.២ អភិវឌ្ឍសាភ រៈបគចចក 
គរសៃិងអប់រ ំ(គោយកិចចសហ
ការជាមួយអៃុគណៈកមមការ
គផ្សងគរៀរ) 

សាភ រៈបគចចកគរសៃិងអប់រាំៃ
រចួរាល់ សប្ាប់គប្បើប្បាស់កនុង
គោលបំណងបណតុ ោះបណ្តត លៃិង 
អប់រ ំ

២០២២ - ២០២៦ អៃុគណៈកមមការ
ប្គប់ប្គងចំគណោះ
 ឹង 

២.១.៣ តចករតំលកព័រ៌ាៃតាម
រយៈគវរិការគផ្សងៗ (ផ្ារភាា ប់
ោ ងជិរសនិរធជាមួយៃឹងមុខងារ
គលើកកមពស់ការផ្សពវផ្ាយ) 

ចំគណោះ ឹង/ព័រ៌ាៃទាក់រងៃឹង 
កសិកមមអភិរកសៃិងប្បពលវបបកមម 
ៃិរៃតរភាពៃិងកសិកមមគអកូឡូសីុ 
ប្រូវបាៃតចករតំលកគៅគលើគវរិការ
ៃិងគៅកនុងសៃនិសីរគផ្សងៗ 

២០២២ - ២០២៦ អៃុគណៈកមមការ
ប្គប់ប្គងចំគណោះ
 ឹង 

២.១.៤ ោំប្រសាហរណកមម 
នៃកសិកមមអភិរកសៃិងប្បពលវបប
កមមៃិរៃតរភាពៃិងកសិកមមគអកូ
ឡូសីុគៅកនុងកមមវ ិ្ ីសិកាជារិ 

ោ ងគោចណ្តស់ាៃកមមវ ិ្ ី១
នៃកមមវ ិ្ ីសិកាបាៃរមួបញ្ចូ ល
កសិកមមអភិរកសៃិងប្បពលវបបកមម 
ៃិរៃតរភាពៃិងកសិកមមគអកូឡូសីុ 

ប្រឹម ន្ ំ ២០២៦ អៃុគណៈកមមការ
ប្គប់ប្គងចំគណោះ
 ឹង 

២.២ ស្រសាវប្ជាវគលើ
ប្បព័ៃធកសិគអកូឡូសីុ
គផ្សងៗោន ៃិងបគចចក     

២.២.១ ោំប្រយៃតការគ ើមបី
កំណរ់អារិភាពការស្រសាវប្ជាវ 
ៃិងបៃតការស្រសាវប្ជាវ 

ោ ងគោចណ្តស់ការស្រសាវ 
ប្ជាវ/បគចចកវរិាចំៃួៃ៤ ៃឹងប្រូវ
អភិវឌ្ឍៃិងចប់គផ្តើម 

២០២២ - ២០២៦ អៃុគណៈកមមការ 
R4D 

ន គួអភិវឌ្ឍៃ៍៖ 
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វរិាថ្មីៗ គ ើមបីគឆាើយរប
គៅៃឹងភាព្ៃ់ៃឹង
អាកាសធារុៃិងការ    
ជំរញុតផ្នកគស ាកិចច 
 
 

២.២.២ ោំប្រការស្រសាវប្ជាវ ការ 
អភិរកស ៃិងការតចករតំលកប្ោប់
ពូជ ំណំ្តមូលោា ៃៃិង ំណំ្ត
គប្មប ី 

ោ ងរិចប្ោប់ពូជ ំណំ្តមូល
ោា ៃ ៤៦ប្បគភរ ៃិង២១៦ ប្ោប់
ពូជ ំណំ្តមូលោា ៃៃិង ំណំ្ត
គប្មប ី ប្រូវបាៃអភិរកស 

២០២២ - ២០២៦ អៃុគណៈកមមការ 
R4D កនុងភាពជាន 
គូជាមួយ្យក
ោា ៃប្ោប់ពូជ ំណំ្ត 
នៃអគគ្យកោា ៃ 
កសិកមមៃិងអងគការ 
សវីសខៃថ្នក់ 

USAID, AFD, EU, 
SDC, CCCA, ADB, 
GEF, GIZ, ACIAR 

ោ ងរិចប្ោប់ពូជ ំណំ្ត១០ពូជ 
ៃឹងប្រូវតចករតំលកគៅសួៃបគចចក
វរិានៃសាកលវរិាល័យ ៃិង   
មជឈមណឌ លស្រសាវប្ជាវគផ្សងៗ 
រមួចំតណកកនុងការចុោះបញ្ា ីផ្ាូវការ
នៃប្បគភរ ំណំ្តគប្មប ីគៅកនុង
បញ្ា ីថ្នន ក់ជារិ 

២.២.៣ ោំប្រការគ្វើគរសតសាក
លបងៃិងការសប្មបខាួៃគៅៃឹង
គប្គឿងយៃតកសិកមមសមស្រសប   
ៃិងបគចចកវរិា 
 

គប្គឿងយៃតកសិកមមសមស្រសប   
ៃិងបគចចកវរិាប្រូវបាៃគ្វើគរសត
សាកលបងៃិងបញ្ជា ក់រួចរាល់ 
(ពាក់ព័ៃធៃឹង R4D) 

២០២២ - ២០២៦ អៃុគណៈកមមការ 
R4D (កនុ ងកិចចសហ
ប្បរិបរតិការជាមួយ 
្យកោា ៃវសិវកមម 
កសិកមម នៃអគគ្យក
ោា ៃកសិកមម) 

២.២.៤ ោំប្រការគ្វើគអាយ 
ប្បគសើរគឡើងៃូវគហោា រច្    
សមព័ៃៃិង្ៃធាៃគៅសាែ ៃីយ៍
បុសខនុរ មជឈមណឌ លស្រសាវប្ជាវ

បុសខនុរ ប្រូវបាៃ ំគឡើងឋាៃៈជា
មជឈមណឌ លជារិស្រសាវប្ជាវៃិង   
បណតុ ោះបណ្តត លកសិកមមអភិរកស
ៃិងប្បពលវបបកមមៃិរៃតរភាពៃិង
កសិកមមគអកូឡូសីុ  

២០២២ - ២០២៦ អៃុគណៈកមមការ 
R4D កនុងភាពជាន គូ 
ជាមួយបណ្តត សា 
កលវរិាល័យ  មៃៃីរ 
កសិកមម រុកាេ ប្បាញ់ 
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ពាក់ព័ៃធ ៃិងសាកលវរិាល័យ
គផ្សងគរៀរ 

សកមមភាពស្រសាវប្ជាវជាមួយ
សាែ ៃីយ៍ស្រសាវប្ជាវគផ្សងគរៀរៃិង
សាកលវរិាល័យ ៏នរគរៀរប្រូវ
បាៃោំប្រៃិងគលើករគមកើង 

ៃិងគៃសារគខរត ៃិង
្យកោា ៃ្្ នៃ
អគគ្យកោា ៃ
កសិកមម 

២.៣ ការកំណរ់រំបៃ់
យុរធសាស្តសតជាអារិភាព
សប្ាប់កសិកមមអភិរកស
ៃិងប្បពលវបបកមមៃិរៃតរ
ភាពៃិងកសិកមមគអកូឡូ
សីុ  

២.៣.១ គ្វើការវាយរនមារំបៃ់ ី
កសិកមម  

របាយការណ៍វាយរនមាការតបង
តចករំបៃ់ ីកសិកមម (រួចរាល់ៃិង
បាៃតចកចយ) 

ប្រឹម ន្ ំ ២០២៤ អៃុគណៈកមមការ 
R4D 

គោលបំណងយុរធសាស្តសតរី ៣៖ គសវាកមមកសិកមមអភិរកសៃិងប្បពលវបបកមមៃិរៃតរភាពៃិងកសិកមមគអកូឡូសីុាៃភាពប្បគសើរគឡើងៃិងប្រវូបាៃពប្ងីក 
៣.១ គំរមូ ូត លប្បកប 
គោយភាពនឆនប្បឌិ្រប្រូវ
បាៃផ្សពវផ្ាយ 
 
 

៣.១.១ គលើកកមពស់ម ូត ល 
ផ្សពវផ្ាយប្បកបគោយភាព 
នឆនប្បឌិ្រ 

ម ូត លផ្សពវផ្ាយប្បកបគោយ
ភាពនឆនប្បឌិ្រប្រូវបាៃតណ្ំៃិង
ោក់ ំគណើ រការសាកលបង 

ប្រឹម ន្ ំ២០២២ អៃុគណៈកមមការ
គលើកកមពស់កសិកមម 
អភិរកស 

ន គូអភិវឌ្ឍៃ៍៖ 
USAID, AFD, EU, 
SDC, CCCA, ADB, 
GEF, GIZ, ACIAR 
គគប្ាង/កមមវ ិ្ ី៖ 
CHAIN, Harvest, 
CAVAC, ASPIRE, 
AIMS, ISA, S3, 
ASMC 

៣.១.២ អៃុវរតការបណតុ ោះ 
បណ្តត លប្គូបគងាគ លជាគរៀងទារ់
គប្កាមម ូត លផ្សពវផ្ាយ 

ោ ងគោចណ្តស់ ាៃការ     
បណតុ ោះបណ្តត លប្គូបគងាគ លបាៃ 
១វគគកនុង១ ន្ ំ 

២០២២ - ២០២៦ អៃុគណៈកមមការ
គលើកកមពស់កសិកមម 
អភិរកស 

៣.១.៣ គ្វើការជាមួយគគប្ាង 
ៃិងកមមវ ិ្ ីកសិកមមត លផ្តល់
មូលៃិ្ិគោយរោា ភិបាលៃិង
ាច ស់ជំៃួយ 

ោ ងគោចណ្តស់ាៃកមមវ ិ្ ី
រប្មង់រិស/បណតុ ោះបណ្តត ល១កនុង
មួយ ន្ ំ គលើកសិកមមអភិរកសៃិង
ប្បពលវបបកមមៃិរៃតរភាពៃិង   

២០២២ - ២០២៦ អៃុគណៈកមមការ
គលើកកមពស់កសិកមម 
អភិរកស (ជាមួយៃឹង 
្យកោា ៃផ្សពវផ្ាយ 
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កសិកមមគអកូឡូសីុ ប្រូវបាៃ
តណ្ំជាមួយៃឹងគគប្ាងៃិង
កមមវ ិ្ ីកសិកមម 

កសិកមម រកុាេ ប្បាញ់ 
ៃិងគៃសារ គ ើមបីតាម
ោៃសកមម ភាពៃិង
លរធផ្ល)  

រោា ភិបាល៖ អាជាា ្រ
តាមរំបៃ់ 

៣.២ ការយល់ ឹងពីអនក
ពាក់ព័ៃធគលើកសិកមមអភិ
រកសៃិងប្បពលវបបកមម
ៃិរៃតរភាពៃិងកសិកមម 
គអកូឡូសីុប្រូវបាៃ
ពប្ងឹង 
 

៣.២.១ ផ្លិរវគី អូ/សាភ រៈ
ផ្សពវផ្ាយ គហើយបគងាហ ោះវាគៅ
គលើប្បព័ៃធផ្សពវផ្ាយ គគហរំព័រ 
ៃិងប្បព័ៃធផ្សពវផ្ាយសងគម 

 វគី អូ ២ កនុងមួយ ន្ ំ 
 ខិរតប័ណណ ៤ កនុងមួយ ន្ ំ 
 ប្ពឹរតិប័ប្រព័រ៌ាៃ៤កនុងមួយ ន្ ំ 
 ឯកសារពាក់ព័ៃធចំៃួៃ ២០០ 
ចាប់ (រួមបញ្ចូ លទំាងអរែបរ 
។ល។) បាៃបគងាហ ោះគលើគវបសាយ
របស់សមព័ៃធកសិកមមអភិរកសៃិង
ប្បពលវបបកមមៃិរៃតរភាពកមពុជា 

២០២២ - ២០២៦ អៃុគណៈកមមការ
គលើកកមពស់កសិកមម 
អភិរកស (កនុ ងការ
សប្មបសប្មួលជា 
មួយបណ្តត អៃុគណៈ
កមមការៃិងសាែ ប័ៃអប់រ ំ
គផ្សងគរៀរ។ល។) 

ន គូអភិវឌ្ឍៃ៍៖ 
USAID, AFD, EU, 
SDC, CCCA, ADB, 
GEF, GIZ, ACIAR 

៣.២.២ គរៀបចំកិចចពិភាការុ
មូលតាមរូររសសៃ៍ វរិយុ ៃិង 
គវរិការ្្គលើបណ្តត ញសងគម 

កិចចពិភាការុមូលតាមរូរ          
រសសៃ៍/វរិយុ ២ ង កនុងមួយ ន្ ំ 

២០២២ - ២០២៦ គលខា្ិការោា ៃ 
គោយាៃជំៃួយពី
អៃុគណៈកមមការ
ពាក់ព័ៃធ 

៣.២.៣ គរៀបចំពិព័រណ៍កសិកមម 
ៃិង ំគណើ ររសសៃកិចចរបស់ភាគី
ពាក់ព័ៃធ 

ពិព៌រណ៍កសិកមម ១ ៃិងរសសៃ
កិចច ២ កនុងមួយ ន្ ំ 

២០២២ - ២០២៦ គលខា្ិការោា ៃ 
ៃិងអៃុគណៈកមម
ការសប្មបសប្មួល 
ៃិងបណ្តត ញ 
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៣.២.៤ ោំប្រការគរៀបចំគ្វើ
បងាហ ញគៅរីវាលជាមួយសហ
ករណ៍កសិកមម 

ការគ្វើបងាហ ញគៅរីកតៃាង១ ង
កនុងមួយ ន្ ំ 

២០២២ - ២០២៦ អៃុគណៈកមមការ 
គលើកកមពស់កសិកមម
អភិរកសៃិងសប្មប
សប្មួលៃិងបណ្តត ញ 

៣.៣ ការវៃិិគោគពី   
រួអងគឯកជៃគៅកនុងការ
ោំប្រៃិងចូលរមួកនុង
កសិកមមអភិរកសៃិង       
ប្បពលវបបកមមៃិរៃតរភាព
ៃិងកសិកមមគអកូឡូសីុ 

៣.៣.១ គរៀបចំការប្បជំុ/កិចច
ពិភាការុមូល ប្ពមទំាង ំគណើ រ
រសសកិចចសប្ាប់វស័ិយឯកជៃ 

ការប្បជំុ/កិចចពិភាការុមូល 
ចំៃួៃ២ ង កនុងមួយ ន្ ំ ជាមួយ   
វស័ិយឯកជៃ 

២០២២ - ២០២៦ អៃុគណៈកមមការ
សប្មបសប្មួលៃិង
បណ្តត ញ 

ន គូអភិវឌ្ឍៃ៍៖ 
USAID, AFD, SDC, 
EU, & ជីវៈចប្មរោះ/យៃត
ការហិរញ្ញវរែុបតប្ម      
បប្មួលអាកាសធារុ 
 
វស័ិយឯកជៃ៖ 
សាគមអាជីវកមម 
ប្គឹោះសាែ ៃហិរញ្ញវរែុ អនក
ផ្គរ់ផ្គង់ធារុចូល ៃិង
ពាណិជាករ 

៣.៣.២ ោំប្រវស័ិយឯកជៃ
គ ើមបីគ្វើគអាយប្បគសើរគឡើងៃូវ
លរធភាពររួលបាៃបគចចកវរិា 
ហិរញ្ញវរែុ ៃិងបណ្តត ញរីផ្ារ 
របស់កសិករ 
៣.៣.៣ ោំប្រការសិកាគលើ
យៃតការហិរញ្ញវរែុ គ ើមបីគអាយ
រងាវ ៃ់កសិករៃិងវស័ិយឯកជៃ
សប្ាប់ការចូលរមួៃិងការគប្បើ
ប្បាស់កសិកមមអភិរកសៃិងប្បពល
វបបកមមៃិរៃតរភាពរបស់ពួកគគ 

យៃតការផ្តល់រងាវ ៃ់ហិរញ្ញវរែុ 
(បញ្ច ប់ ៃិង បងាហ ញ) 

២០២២ & ២០២៤ អៃុគណៈកមមការ 
R4D 
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ឧបសម្ព័ន្ធទី ៣៖  ការប៉ា ន្់ស្មម ន្ថវកិាផែន្ទីតទ្ម្ង់ទសិរបសស់ម្ព័ន្ធកសកិម្មអភិរកសន្ងិទ្បពលវបបកម្មន្ិរន្តរភាពកម្ពជុា (២០២២-
២០២៦) 

លរធផ្លរពឹំងរុក សកមមភាពអារិភាព សកមមភាព/គោលគៅប្រវូ
សគប្មចបាៃ 

ថ្វកិាបា ៃ់សាម ៃ ( ុលាា រ) គផ្សងៗ 
2022 2023 2024 2025 2026 សរបុ 

គោលបំណងយុរធសាស្តសតរី ១៖ ពប្ងឹងសមព័ៃធកសិកមមអភិរកសៃិងប្បពលវបបកមមៃិរៃតរភាព 
កមពុជាៃិងការសប្មបសប្មលួភាគីពាក់ព័ៃធ 

46, 000 85, 000 46, 000 88, 000 46, 000 31, 1000 
 

១.១ សមព័ៃធកសិកមមអភិ
រកសៃិងប្បពលវបបកមម
ៃិរៃតរភាពកមពុជា ប្រូវ
បាៃពប្ងឹងៃិងអៃុ      
គណៈកមមការប្រូវបាៃ
ោំប្រ 

១.១.១  ឹក្ំកិចចប្បជំុរបស់សមព័ៃធ
កសិកមមអភិរកសៃិងប្បពលវបបកមម
ៃិរៃតរភាពកមពុជា 

កិចចប្បជំុគណៈកមមការរប្មង់
រិស (SC) ប្បចំឆាស ៃិង 
ប្បចំ ន្ ំ 

1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 7,500  

កិចចប្បជំុគណៈកមមការ
ប្បរិបរតិ (EB) ប្បចំតខ 

2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 13,500  

កិចចប្បជំុអៃុគណៈកមមការ
ប្បចំប្រីាស 

1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 9,000  

១.១.២ គរៀបចំ ំគណើ ររសសៃកិចច
របស់សមព័ៃធកសិកមមអភិរកសៃិង
ប្បពលវបបកមមៃិរៃតរភាព  កមពុជា 

រសសៃកិចច២ ងកនុងមួយ ន្ ំ
នៃ (SC) គោយាៃការចូល
រមួពី (EB) ៃិងសាជិកអៃុ   
គណៈកមមការ 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 30,000 
 

រសសៃកិចច២ ងកនុងមួយ ន្ ំ
នៃ (EB)  គោយាៃការចូល
រមួពីភាគីពាក់ព័ៃធ 

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 20,000 
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១.២ កិចចសៃៃ្ៃគោ 
បាយប្រូវបាៃពប្ងឹង 
សប្ាប់កសិកមមអភិរកស 
ៃិងប្បពលវបបកមមៃិរៃតរ
ភាពៃិងការគ្វើសាហរ
ណកមមកសិកមមគអកូឡូ
សីុ  ៃិងការស្រសូបយក 
 

១.២.១ គ្វើការវាយរនមាផ្លប ោះ
ពាល់គស ាកិចច  

របាយការណ៍ សតីពីការវាយ
រនមាផ្លប ោះពាល់គស ាកិចច
គសចកតីសគងេបគោលៃគោ 
បាយ 

- 5,000 - - 5,000 10,000 

 

១.២.២  ឹក្ំគវរិកាវស័ិយឯក
ជៃ-សាធារណៈ 

គវរិកាប្បចំ ន្ ំវស័ិយ 
សាធារណៈៃិងឯកជៃ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 25,000  

១.២.៣ គ្វើការជាមួយគលខា្ិការ
ោា ៃ នៃកមមវ ិ្ ីសកមមភាពជារិ
គ ើមបីប្បយុរធប្ប្ំងការគរចរលឹ ី្ាី  

កសិកមមអភិរកសៃិងប្បពលវបប
កមមៃិរៃតរភាព ៃិងកសិកមមគអ
កូឡូសីុគឆាើយរបគៅៃឹងការ
អៃុវរតៃ៍របស់កមមវ ិ្ ីសកមម 
ភាពជារិ គ ើមបីប្បយុរធប្ប្ំង
ការគរចរលឹ ី្ាី 

500 500 500 500 500 2,500 (a) 

១.២.៤ សាហរណកមមគោល
ៃគោបាយ របស់ប្កសួងកសិកមម 
រកុាេ ប្បាញ់ ៃិងគៃសារ  
 

ោ ងគោចណ្តស់ ១៥ ភាគ
រយនៃឯកសារយុរធសាស្តសត 
ាៃការបញ្ចូ លពាកយគៃាឹោះ
កសិកមមអភិរកសៃិងប្បពល
វបបកមមៃិរៃតរភាពៃិងកសិកមម
គអកូឡូសីុ 

500 500 500 500 500 2,500  

១.២.៥ ពប្ងឹងកិចចសហប្បរិបរតិការ
ជាមួយ្យកោា ៃផ្សពវផ្ាយ
កសិកមម រកុាេ ប្បាញ់ ៃិងគៃសារ 
អគគ្យកោា ៃកសិកមម ៃិង

ោ ងគោចណ្តស់ាៃគខរត
ចំៃួៃ ៨ ត លាៃការផ្សពវ 
ផ្ាយគ្វើគឡើងគោយមៃៃីរ   3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000 (b) 
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ប្កសួងកសិកមម រុកាេ ប្បាញ់ ៃិង
គៃសារ កនុងការអៃុវរតកមមវ ិ្ ី
ផ្សពវផ្ាយ 

កសិកមម រកុាេ ប្បាញ់ ៃិង
គៃសារគខរត  

១.២.៦ បគងកើរកិចចសហប្បរិបរតិ
ការជាមួយប្កសួងបរសិាែ ៃៃិង 
ប្ករមប្បឹកាជារិអភិវឌ្ឍៃ៍
ប្បកបគោយចីរភាព គោយភាា ប់ 
កសិកមមអភិរកសៃិងប្បពលវបបកមម
ៃិរៃតរភាព ជាមួយៃឹង NBSAP 
ៃិង NDC 

គសចកតីសគងេបគោលៃគោ 
បាយតផ្ែកគលើការស្រសាវប្ជាវ   
(ផ្លិរៃិងផ្សពវផ្ាយគចញ) 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000  

កសិកមមអភិរកសៃិងប្បពល
វបបកមមៃិរៃតរភាព ៃិងកសិកមម
គអកូឡូសីុ ប្រូវបាៃអៃុវរតគៅ
កនុងប្បព័ៃធកសិគអកូឡូសីុ
ចប្មរោះខាន រ្ំ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 25,000  

១.២.៧ គវរិកាសៃៃ្គោល
ៃគោបាយត លាៃស្រសាប់ 

ការចូលរមួគៅកនុងគវរិកា
សៃៃ្៖ ោ ងគោចណ្តស់
១ ងកនុងមួយ ន្ ំ 

500 500 500 500 500 2,500  

១.៣ កិចចសហការថ្នន ក់
រំបៃ់ប្រូវបាៃរកាៃិង
ពប្ងឹង 
 

១.៣.១ រកាកិចចសហប្បរិបរតិការ
ថ្នន ក់រំបៃ់ាៃបចចុបបៃន 

ភាពជាន គូត លបាៃបគងកើរ
គឡើងជាមួយៃឹងកមមវ ិ្ ី/គវរិកា
កនុងរំបៃ់តាមរយៈសៃនិសីរ 
សិកាេ សាលា វគគប/បណ្តត ល 
 ំគណើ ររសសៃកិចចសិកា ការ
ស្រសាវប្ជាវរួមោន ។ល។ 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000  

១.៣.២ រមួបញ្ចូ លប្ករមអនកជំ្ញ 
គ ើមបីោំប្រការអភិវឌ្ឍៃ៍សមរែភាព 

1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 7,500 

 

១.៣.៣ សិកាេ សាលា/វគគបណតុ ោះ   
បណ្តត ល/សៃនិសីរថ្នន ក់រំបៃ់ 

សិកាេ សាលា/វគគប/បណត ល/
សៃនិសីរថ្នន ក់រំបៃ់ ប្រូវបាៃ 5,000 - 5,000 - - 10,000 
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គរៀបចំជាមួយបណ្តត ញថ្នន ក់
រំបៃ់/ឬន គូ 

១.៤ ៃិរៃតរភាពហិរញ្ញ
វរែុររួលបាៃ 
 

១.៤.១ បគងកើរយុរធសាស្តសតឧបរែមភ យុរធសាស្តសតឧបរែមភ (របាយ
ការណ៍) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 

 

១.៤.២ យៃតការហិរញ្ញវរែុជាមួយ
ភាន ក់ងាររោា ភិបាល វស័ិយឯកជៃ 
ៃិងន គូអភិវឌ្ឍៃ៍គផ្សងគរៀរ 

យៃតការហិរញ្ញវរែុត លាៃ
សកាត ៃុពលប្រូវបាៃសិកា
ៃិងគប្បើប្បាស់ 
 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000 

 

១.៤.៣ រកាការចូលរមួពីសាែ ប័ៃ
គោយសម័ប្គចិរតពីគណៈកមមការ 
(SC) ៃិងគណៈកមមការ (EB) 

ការចូលរមួចំតណកប្បចំ ន្ ំ
គលើ ំគណើ រការប្បរិបរតិសមព័ៃធ
កសិកមមអភិរកសៃិងប្បពល
វបបកមមៃិរៃតរភាពកមពុជា 

- - - 8,000 - 8,000  

១.៤.៤ សិកាពីរច្សមព័ៃ 
សាជិកភាព ៃិងអរែប្បគោជៃ៍  

សិកាពីរច្សមព័ៃ ៃិងផ្ល
ប្បគោជៃ៍សាជិកភាព (រចួ 
រាល់ៃិងសគប្មច) 

5,000 - 5,000 - - 10,000 
 

គោលបំណងយុរធសាស្តសតរី ២៖ ពប្ងីកចំគណោះ ឹងៃិងការស្រសាវប្ជាវគលើកសិកមមអភិរកសៃិងប្បព
លវបបកមមៃិរៃតរភាពៃិងកសិកមមគអកូឡូសីុ 

10,200 142,000 142,000 142,000 182,000 10,200 
 

២.១ លរធផ្លស្រសាវ 
ប្ជាវចងប្កងជាមួយវ ិ្ ី
សាស្តសតគផ្ៃរបគចចកវរិា 

២.១.១ រិៃនៃ័យកសិកមមអភិរកស
ៃិងប្បពលវបបកមមៃិរៃតរភាព ៃិង 
កសិកមមគអកូឡូសីុ  

រិៃនៃ័យ (ឬប្បព័ៃធប្គប់ប្គង
ចំគណោះ ឹង) ប្រូវបាៃោក់ៃិង
 ំគណើ រការ 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000 
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សប្ាប់អនករសស្
គោលគៅ 
 

២.១.២ សាភ រៈបគចចកគរសៃិង
អប់រ ំ 

សាភ រៈបគចចកគរសៃិងកាអប់រ ំ
សប្ាប់ការបណតុ ោះបណ្តត ល
ៃិងគោលបំណងអប់រ ំ

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000 
 

២.១.៣ ការតចករតំលកព័រ៌ាៃ ចំគណោះ ឹង/ព័រ៌ាៃត លពាក់
ព័ៃធបាៃតចករតំលកគៅគលើ
គវរិកាៃិងសៃនិសីរគផ្សងៗ 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 
 

២.២ ស្រសាវប្ជាវអំពី
ប្បព័ៃធកសិគអកូឡូសីុ
ៃិងបគចចកវរិាថ្មីៗ 
គ ើមបីគឆាើយរបគៅៃឹង
ភាព្ៃ់ៃឹងអាកាស
ធារុៃិងការជំរញុគស ា
កិចច 
 

២.២.១ យៃតការគ ើមបីកំណរ់អារិ
ភាពការស្រសាវប្ជាវ ៃិងបៃតការ
ស្រសាវប្ជាវ 

ោ ងគោចណ្តស់ការស្រសាវ 
ប្ជាវ/បគចចកវរិាចំៃួៃ៤ ៃឹង
ប្រូវអភិវឌ្ឍៃិងចប់គផ្តើម 

10, 000 - - 10, 000 - 20, 000 (d) 

២.២.២ ោំប្រការស្រសាវប្ជាវ ការ 
អភិរកស ៃិងការតចករតំលកប្ោប់
ពូជ ំណំ្តមូលោា ៃៃិង ំណំ្ត
គប្មប ី 

ោ ងរិចប្ោប់ ំណំ្តមូលោា ៃ 
៤៦ប្បគភរ ៃិង២១៦ ប្ោប់ពូជ
 ំណំ្តមូលោា ៃៃិង ំណំ្ត
គប្មប ី ប្រូវបាៃអភិរកស 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000  

ោ ងរិចប្ោប់ ំណំ្ត១០ពូជ 
ៃឹងប្រូវតចករតំលកគៅសួៃ   
បគចចកវរិា សាកលវរិាល័យ 
ៃិងមជឈមណឌ លស្រសាវប្ជាវ
គផ្សងៗ 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000  

រមួចំតណកកនុងការចុោះបញ្ា ីផ្ាូវ
ការនៃប្បគភរពូជ ំណំ្ត
គប្មប ី 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000  
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២.២.៣ បគចចកវរិាគប្គឿងយៃត
កសិកមមសមស្រសប 

បគចចកវរិាៃិងគប្គឿងយៃត
កសិកមមសមស្រសបប្រូវបាៃគ្វើ
គរសតៃិងបញ្ជា ក់សុពលភាព 
(ពាក់ព័ៃធៃឹង R4D) 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 40,000 (e) 

២.២.៤ ការគ្វើគអាយប្បគសើរគឡើង
ៃូវគហោា រច្សមព័ៃស្រសាវប្ជាវ
សប្ាប់អភិវឌ្ឍៃ៍ៃិង្ៃធាៃ  

បុសខនុរ ប្រូវបាៃ ំគឡើងឋាៃៈ
ជាមជឈមណឌ លជារិស្រសាវប្ជាវ
ៃិងបណតុ ោះបណ្តត លកសិកមម
អភិរកសៃិងប្បពលវបបកមមៃិរៃតរ 
ភាពៃិងកសិកមមគអកូឡូសីុ 

50,000 100,000 100,000 100,000 150,000 500,000 (f) 

២.៣ ការកំណរ់រំបៃ់
យុរធសាស្តសត ត លផ្តល់
អារិភាពសប្ាប់ការអៃុ 
វរតកសិកមមអភិរកសៃិង
ប្បពលវបបកមមៃិរៃតរភាព
ៃិងកសិកមមគអកូឡូសីុ 

២.៣.១ គ្វើការវាយរនមារំបៃ់ ី
កសិកមម  

របាយការណ៍វាយរនមាការ
តបងតចករំបៃ់ ីកសិកមម 
(រចួរាល់ៃិងបាៃតចកចយ) 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 8,000 (g) 

គោលបំណងយុរធសាស្តសតរី ៣៖ គសវាកមមកសិកមមអភិរកសៃិងប្បពលវបបកមមៃិរៃតរភាពៃិង
កសិកមមគអកូឡូសីុាៃភាពប្បគសើរគឡើងៃិងប្រវូបាៃពប្ងីក 61,700 44,700 44,700 58,700 44,700 254,500  

៣.១ គំរមូ ូត លប្បកប 
គោយភាពនឆនប្បឌិ្រ
ប្រូវបាៃផ្សពវផ្ាយ 
 

៣.១.១ គលើកកមពស់ម ូត លផ្សពវ 
ផ្ាយប្បកបគោយភាពនឆនប្បឌិ្រ 

ម ូត លផ្សពវផ្ាយប្បកប 
គោយភាពនឆនប្បឌិ្រប្រូវបាៃ
តណ្ំៃិងោក់ ំគណើ រការ
សាកលបង 

10,000 - - 10,000 - 20,000  
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៣.១.២ អៃុវរតការបណតុ ោះបណ្តត ល 
ប្គូបគងាគ លជាគរៀងទារ់គប្កាមម ូ
ត លផ្សពវផ្ាយ 

ោ ងគោចណ្តស់ ាៃការ     
បណតុ ោះបណ្តត លប្គូបគងាគ ល
បាៃ ១វគគកនុង១ ន្ ំ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 25,000  

៣.១.៣ គ្វើការជាមួយគគប្ាង ៃិង
កមមវ ិ្ ីកសិកមមត លផ្តល់មូលៃិ្ិ
គោយរោា ភិបាលៃិងាច ស់ជំៃួយ 

ោ ងគោចណ្តស់ាៃកមមវ ិ្ ី
រប្មង់រិស/បណតុ ោះបណ្តត ល  ១
កនុងមួយ ន្ ំ គលើកសិកមមអភិរកស
ៃិងប្បពលវបបកមមៃិរៃតរភាព
ៃិងកសិកមមគអកូឡូសីុ ប្រូវបាៃ
តណ្ំជាមួយៃឹងគគប្ាងៃិង
កមមវ ិ្ ីកសិកមម 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 25,000  

៣.២ ការយល់ ឹងពី
អនកពាក់ព័ៃធគលើកសិ  
កមមអភិរកសៃិងប្បពល
វបបកមមៃិរៃតរភាពៃិង   
កសិកមមគអកូឡូសីុប្រូវ
បាៃពប្ងឹង 
 

៣.២.១ វគី អូ/សាភ រៈផ្សពវផ្ាយ 
ៃិង បគងាហ ោះវាគៅគលើ ព័រ៌ាៃ គវប 
សាយ ៃិងបណ្តត ញសងគម 

វគី អូ ២ កនុងមួយ ន្ ំ 5,000 3,000 3,000 3,000 3,000 17,000 (h) 
ខិរតប័ណណ ៤ កនុងមួយ ន្ ំ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 (i) 
ប្ពឹរតិប័ប្រព័រ៌ាៃ៤កនុងមួយ ន្ ំ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 (j) 
ឯកសារពាក់ព័ៃធចំៃួៃ ២០០ 
ចាប់ (រួមបញ្ចូ លទំាងអរែបរ 
។ល។) បាៃបគងាហ ោះគលើគវប
សាយរបស់ CASIC 

1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 6,000 (k) 

៣.២.២ គរៀបចំកិចចពិភាការុមូល កិចចពិភាការុមូលតាមរូរ     
រសសៃ៍/វរិយុ ២ ងកនុង១ ន្ ំ 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000  
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៣.២.៣ គរៀបចំពិព័រណ៍កសិកមម 
ៃិង ំគណើ ររសសៃកិចចគរៀងទារ់
សប្ាប់ភាគីពាក់ព័ៃធ 

ពិព័រណ៍កសិកមម ១ ៃិង 
រសសៃកិចច២ កនុងមួយ ន្ ំ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000  

៣.២.៤ ោំប្រការគរៀបចំគឡើងៃូវ
ការគ្វើបងាហ ញគៅរីកតៃាងជាមួយ
ៃឹងសហករណ៍កសិកមម 

ការគ្វើបងាហ ញគៅរីកតៃាង១
 ងកនុងមួយ ន្ ំ 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 17,500 (l) 

៣.៣ ការវៃិិគោគពីវ ិ
ស័យឯកជៃគៅកនុង
ការប្រប្រង់/ចូលរមួគៅ
កនុងប្បព័ៃធផ្លិរកមម
តផ្ែកគលើ CA&SI ៃិង  
កសិគអកូឡូសីុ 

៣.៣.១ គរៀបចំការប្បជំុ/កិចចពិភាការុ
មូលប្ពមទំាង ំគណើ ររសសកិចច
សប្ាប់វស័ិយឯកជៃ 

ការប្បជំុ/កិចចពិភាការុមូល 
ចំៃួៃ ២ កនុងមួយ ន្ ំ ជាមួយ  
វស័ិយឯកជៃ 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000  

៣.៣.២ ោំប្រវស័ិយឯកជៃគ ើមបី
គ្វើគអាយប្បគសើរគឡើងៃូវលរធភាព
ររួលបាៃបគចចកវរិា ហិរញ្ញវរែុ 
ៃិងបណ្តត ញរីផ្ារ របស់កសិករ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000  

៣.៣.៣ ោំប្រការសិកាគលើយៃត
ការហិរញ្ញវរែុ គ ើមបីគអាយរងាវ ៃ់
កសិករៃិងវស័ិយឯកជៃសប្ាប់
ការចូលរមួៃិងការគប្បើប្បាស់
កសិកមមអភិរកសៃិងប្បពលវបបកមម
ៃិរៃតរភាពរបស់ពួកគគ 

យៃតការផ្តល់រងាវ ៃ់ហិរញ្ញវរែុ 
(របាយការណ៍) 

5,000 - - 4,000 - 9,000 (m) 

សរបុ 
209, 

700 
271, 

700 
232, 

700 
288, 

700 
272, 

700 
1, 275, 

500 
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កំណរ់សំោល់៖ 
(a) ថ្វកិាសប្ាប់កិចចប្បជំុៃិងការោំប្រការចូលរមួកនុងប្ពឹរតិការណ៍ ត លទាក់រងៃឹងកមមវ ិ្ ីសកមមភាពជារិគ ើមបបី្បយុរធប្ប្ំងការរចិរលិ ី្ាី 
(b) ថ្វកិាសប្ាប់គលខា្ិការោា ៃ គ ើមបីោំប្រ ល់ការងាររបស់អៃុគណៈកមមការគលើការផ្សពវផ្ាយ 
(c) ថ្វកិាសប្ាប់ការោំប្រៃិងការសិការូគៅគៅ ន្ ំ ២០២៣ ៃិង ២០២៥ 
(d) ថ្វកិាគ ើមបីោំប្រ ល់អៃុគណៈកមមការ គ ើមប ំីគណើ រការស្រសាវប្ជាវគ ើមបអីភិវឌ្ឍៃ៍ (មិៃតមៃជាការចំណ្តយគពញគលញនៃសកមមភាព) 
(e) ថ្វកិាគ ើមបីោំប្រ ល់អៃុគណៈកមមការគ ើមបីគ្វើការស្រសាវប្ជាវគលើគប្គឿងយៃតកសិកមមសមស្រសប 
(f) ការបា ៃ់ប្បាណនថ្ាចំណ្តយចំបាច់នៃការវៃិិគោគគហោា រច្សមព័ៃធ (គោងតាមតផ្ៃការយុរធសាស្តសតមជឈមណឌ លគសវាកមមកសិកមមអភិរកស/បុសខនុ រ) 
(g) ថ្វកិាសប្ាប់ការងារគៅរីវាលៃិងកិចចប្បជំុ 
(h) ្ៃធាៃនផ្ៃកនុងរបស់្យកោា ៃផ្សពវផ្ាយកសិកមម រកុាេ ប្បាញ់ ៃិងគៃសារ សប្ាប់គ្វើវគី អូបគងាហ ោះគៅគលើបណ្តត ញសងគមៃិងគគហរំព័រ (មិៃរាប់
បញ្ចូ លសីុឌី្សប្ាប់តចកចយ) ។ 
(i) ថ្វកិាសប្ាប់ការផ្លិរខិរតប័ណណៃិងការគបាោះពុមព ២០០ ចាប់ (៥០ ចាប់កនុងមួយប្បធាៃបរ)   
(j) ថ្វកិាសប្ាប់ផ្លិរប្ពឹរតិប័ប្រៃិងគបាោះពុមព ២០០ ចាប់ (៥០ ចាប់កនុងមួយប្ពឹរតិប័ប្រ) 
(k) ថ្វកិាសប្ាប់ការប ូសអីុៃ្ឺតណរៃិងរំព័រគហវសប ុក (២០០  ុលាា រអាគមរកិ) នថ្ា ូគមៃៃិងនថ្ាបគងាហ ោះ (៥០០  ុលាា រ) ៃិងសៃតិសុខ (៥០០  ុលាា រ) 
(l) ថ្វកិាសប្ាប់អនកចូលរមួប្បតហល ៣០-៤០ ្ក់ 
(m) ថ្វកិាគ ើមបីប្រប្រង់ការសប្មបសប្មួលសប្ាប់ការសិកា (មិៃតមៃនថ្ាគពញ)  
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ឧបសម្ព័ន្ធទី ៤៖ បញ្ជអី្នកផ្តលព់័តម៌ាន្សខំាន្់ៗ ដែលបាន្ពិគ្រោះគោបល ់

ល.រ ក្រមុហ ៊ុន/ក្ រ្ឹះស្ថា ន អ្នរទំនារ់ទំនង តួនាទី 
  ផ្ននរឯរជន 

1 ក្រមុហ ៊ុន ្ង់ ងួន Group Mr. Nguon Bunna General Manager 

2 រោងជាង ឡូោ៉ាណូ Mr. Ouchoem Lorano Owner 

3 ក្រមុហ ៊ុន Smart Agro Mr. Marc Eberle  Executive Director  

4 មជឈមណឌ ល Harvest  Mr. En Leap Spare Part and Supply Chain Manager 

5 ក្រមុហ ៊ុន Angkor Green Mr. Chan Sopheak Managing Director 

6 ធនាគាររអ្ស៊ុីលីដា  Ms. So Phonnary 
Senior Executive Vice President and 
Group COO 

7 ធនាគារអ្ក្មិត Mr. Sroem Roatha Deputy Head - Product Development 

8 សមព័នធស្សូវអ្ងកររមព៊ុជា Mr. Lun Yeng  Secretary General  

9 ក្រមុហ ៊ុន Natural Garden Mr. Thai Rithy General Manager 

10 សហររណ៍ផ្មែរសរោីងគ (KOC) Mr. Noun Tum 
Partnership and Business 
Development Management 

11 ក្រមុហ ៊ុន REMIC Mr. Lang Seng Horng General Manager 

12 ក្រមុហ ៊ុន Tropicam   Oknha Hun Lak CEO  

13  ក្រុមហ ៊ុន Amru Rice Mr. Kann Kuthy Vice President  

14 ក្រុមហ ៊ុន Betamore (Bayon Cereal) Mr. Yon Sovann CEO  

  ដៃ្ូអ្ភិវឌ្ឍន៍និងទីភ្នន រ់ងារអ្ភិវឌ្ឍន៍/ប៊ុ្គល 

1 

AFD - Regional Hub of 
Bangkok 

Ms. Naomi Noel 
Regional Task Team Leader, 
Agriculture, Rural Development and 
Biodiversity Division 

AFD - Phnom Penh office Mr. Moung Sideth 
Head of Unit, Agriculture, Rural 
Development, Infrastructure, 
Environment  

2 USAID / Cambodia 
Dr. Theng Vuthy Project Management Specialist - 

Agriculture / Economy, Office of Food 
Security & Environment (FSE) Mr. Ke Sam Oeurn 

3 SDC 

Mr. Markus Burli  Director of Cooperation 

Mr. Hem Sovannarith 
Program Manager - Agriculture and 
Food Security 

4 EU Delegation to Cambodia 

Mr. Aymeric Roussel  Attaché, NRM – Rural Development 

Mr. Kiet Lenghour Program Officer 

Ms. By Sokunthea Program Officer 

5 
FAO - Regional office in 
Bangkak 

Dr. Pierre Ferrand 

Agriculture Officer (Agroecology), 
Regional Focal Point for Family 
Farming, Agriculture and Food System 
Support Group 
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6 FAO - Phnom Penh office 

Mr. Iean Russel Senior Policy Advisor 

Mr. Ly Proyuth 
Planning, Monitoring and Reporting 
Specialist 

7 ADB Mr. Hem Chanthou 
Senior Project Officer - Agriculture and 
Natural Resources 

8 GIZ Ms. Hanna Bartels Advisor 

9 CIRAD – Vietnam 

Dr. Mélanie 
Blanchard  

Researcher - UMR Selmet 

Mr. Pascal Lienhard  
Agronomist/Researcher, AIDA research 
unit 

10 GRET – Laos Ms. Lucie Reynaud  
Regional Coordinator / ASSET 
Coordinator 

11 CSAM / UN-ESCAP 

Ms. Feng Yuee Program Coordinator 

Mr. Anshuman 
Varma 

Programme Officer and Deputy Head 

12 Kansas State University Dr. Manny Treyes 
Research Professor, Agroecological 
Engineer, and SIIL Coordinator (CE 
SAIN) 

13 
Global Research Alliance 
(GRA) 

Dr. Hayden 
Montgomery  

Special Representative, GRA on 
Agricultural GHG 

Dr. Alison Watson 
Consultant (investment planning in 
ASEAN region) 

14 ទីក្បររា Dr. Jean-Marie Brun Consultant 

15 ទីក្បររា Dr. Kong Rada 
In charge of ASSET project, based in 
DALRM/GDA 

  អ្ងគភ្នពរដាា ភិបាល     

1 
ក្រមុក្បររាជាតិអ្ភិវឌ្ឍន៍រដាយ
ចីរភ្នព ដនក្រសួងបរសិ្ថា ន 

Ms. Khlok Vichet 
Ratha 

Deputy Director, Climate Change 
Department 

Mr. Leang Sophal 
Chief of GHG Office, Climate Change 
Department 

Mr. Heng 
Sovanchandara 

GHG Mitigation Officer, CCCA 

Ms. Tieng Thida Adaptation Officer, CCCA 

Ms. Niina Kylliainen Technical Advisor, CCCA 
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