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 លក្ខណៈទូទៅ 

ក្សិក្ម្មអភរិក្ស និងប្រពលវរបក្ម្មនិរនតរភាព និងក្សិក្ម្មទអកូ្ឡូស ៊ីរង្ហា ញ 
អំព៊ីមាគ៌ា ទ ព្ ោះទៅរក្និរនតរភាពផលិតក្ម្មក្សិក្ម្ម និងការប្ររ់ប្រងដ៊ី 
ប្ពម្ទងំការការពារជ៊ីវចប្ម្រោះទៅក្ន ងដ៊ី និងការរណត ោះការូនសរ ៊ីរាងគក្ន ងដ៊ី។ 
ការអន វតតក្សិក្ម្មអភរិក្ស រង្ហា ញឱ្យទ ើញព៊ីការអន វតតបររនវាន វតតនទ៍ៅ ក្ន ង
ទៅក្ន ងប្រពន័ធផលិតក្ម្មក្សិក្ម្ម បដលការអន វតតទនោះរមួ្ចំបណក្ក្ន ង និរនតរ
ភាពននជ៊ីវចប្ម្រោះ ការប្ររប់្រងដ៊ី និងការអភរិក្សធនធានក្ន ងដ៊ីប្ពម្ទងំ ផតល់
ឱ្យក្សិក្រ និងសហរម្ននូ៍វការរស់ទៅបដលមានការរន  ្ ំជាម្យួនឹង ការរ ោះ
ពាល់ព៊ីការបប្រប្រួលអាកាសធាត  និងការរ ោះពាល់បផនក្ទសដឋក្ិចច ផងបដរ។ 
ទគលរំណងសំខានរ់រស់ប្រពលវរបក្ម្មនិរនតរភាព រឺទដើម្ប៊ីការ ទធវើឱ្យមាន
ភាពប្រទសើរទឡើងនូវការទប្រើប្ាស់ធនធានធម្មជាតិដូចជាដ៊ី ទឹក្ ជ៊ីវចប្ម្រោះ 
និងម្ន សសដូចជា ចំទណោះដឹង និងរទចចក្ទទស ទដើម្ប៊ីទជៀសវាង ការដដំ ោះ
បដលទធវើឱ្យមានផលរ ោះពាល់ទលើដ៊ី និងធនធានធម្មជាតិនានា។  

ដូទចនោះការអន វតតក្សិក្ម្មអភរិក្ស និងប្រពលវរបក្ម្មនិរនតរភាពរទងកើននូវភាពធនន់ឹងការបប្រប្រួលអាកាសធាត ននប្រពន័ធផលិតក្ម្ម និង
ពប្ងឹងសម្តថភាពររស់ក្សិក្រទៅនឹងការទដោះប្ាយវរិតតិទសដឋក្ិចចទៅទពលជួររញ្ហា បប្រប្រួលអាកាសធាត ។  

ទដើម្ប៊ីទ្លើយតរទៅនឹងតប្ម្ូវការទនោះ សម្ពន័ធក្សិក្ម្មអភរិក្ស និងប្រពលវរបក្ម្មនិរនតរភាពក្ម្ព ជា (CASIC) ប្តូវានរទងកើតទឡើង
ទប្កាម្ឱ្វាទប្ក្សួងក្សិក្ម្ម រ កាខ ប្រមាញ់ និងទនាទ តាម្ទសចក្ត៊ីសទប្ម្ចទលខ ២០១ សសរ.ក្សក្ ច ោះនងៃទ៊ី២១ បខឧសភា ន្ ំ
២០២០។ CASIC ប្តូវានរទងកើតទឡើងទដើម្ប៊ីសប្ម្ួលដល់ការអន វតតសក្ម្មភាព និងរទចចក្ទទសនវាន វតតនទ៍ងំទនោះក្ន ងប្ទងប់្ទយធំ។ 
CASIC ជាសម្ពន័ធថ្នន ក្ជ់ាតិរទងកើតទឡើងទដើម្ប៊ីជាទវទិកាសប្មារក់ារផសពវផ្យ និងជំរ ញការអន វតតក្សិក្ម្មអភរិក្ស និងប្រពលវរបក្ម្ម 
និរនតរភាព ទ ព្ ោះទៅកានក់ារផ្លល ស់រតូរទៅជាក្សិក្ម្មទអកូ្ឡូស ៊ីទៅក្ម្ព ជា និងទៅអាស ៊ីអាទរនយ។៍  

 ចក្ខ វស័ិយ 

កាល យជាទវទិកាសប្មារក់ារផសពវផ្យ និងជំរ ញការអន វតតក្សិក្ម្មអភរិក្ស និងប្រពលវរបក្ម្មនិរនតរភាពទ ព្ ោះទៅកានក់ារផ្លល ស់រតូរ 
ម្ក្ជាក្សិក្ម្មទអកូ្ឡូស ៊ីទៅក្ម្ព ជា និងទៅអាស ៊ីអាទរនយ។៍ 

 

ព្រឹត្ តបព្ត្រ័ត្ម៌ាន       ខែមិថនុា ២០២២ 

អំពីCASIC 

សម្ព័ន្ធកសកិម្មអភិរកស ន្ិងប្រពលវរបកម្មន្ិរន្តភាពកម្ពុជា 

Conservation Agriculture and Sustainable Intensification 

Consortium (CASIC) 

ប្ពឹត្តការណ៍សខំាន្់ៗ 

ពត័៌ាមានអំព៊ីសម្ពន័ធក្សិក្ម្មអភរិក្សនិងប្រពល 
វរបក្ម្មនិរនតភាពក្ម្ព ជា (CASIC) 

អន រណៈក្ម្មការផសពវផ្យររស់ CASIC ាន
ទរៀរចំការសនទនាទគលនទោាយថ្នន ក្ទ់ប្កាម្
ជាតិ៖ទលើរញ្ហា ប្រឈម្ និងឱ្កាស ននយនតការ
ររស់ក្សិក្ម្មអភរិក្ស  
 

CASICានទរៀរចំទសសនក្ិចចសិក្្សប្មារវ់ស័ិ
យឯក្ជនទដើម្ប៊ីទសសនាការអន វតតដំណរំប្ម្រដ៊ី
ររស់ក្សិក្រ ទៅទខតតតបូង ម ំ 
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 ទរសក្ក្ម្ម 

សប្ម្រសប្ម្ួល និងគបំ្ទដល់ការប្ាវប្ជាវ និងអភវិឌ្ឍនក៍្សិក្ម្មអភរិក្ស និងប្រពលវរបក្ម្មនិរនតរភាព វនិិទោរទលើការ
ប្ររប់្រងបផនក្ចំទណោះដឹង រទងកើតររោិកាសង្ហយប្សួលសប្មារក់្ិចចសនទនាទគលនទោាយ និងភាពជានដរូរវាងាថ រន័រដឋ 
និងឯក្ជន រទងកើតតនម្ល និងបសវងរក្ឱ្កាសទ៊ីផ្រ ប្ពម្ទងំពប្ងឹងក្ិចចសហប្រតិរតតិការរវាងភារ៊ីពាក្ព់ន័ធទៅក្ន ងវស័ិយក្សិក្ម្ម
អភរិក្ស ប្រពលវរបក្ម្មនិរនតរភាព និងក្សិក្ម្មទអកូ្ឡូស ៊ី។ 

CASIC សថិតទៅទប្កាម្ការប្ររប់្រងននរណៈក្ម្ម
ការតប្ម្ងទ់ិសបដលដឹក្នាទំដយប្ក្សួងក្សិក្ម្ម 
រ កាខ ប្រមាញ់ និងទនាទ និងមានសមាជិក្ 
សមាជិការម្ក្ព៊ីប្ក្សួងម្ហានផទ ប្ក្សួងររាិថ ន 
ប្ក្សួងក្ិចចការនារ ៊ី ប្ក្សួងធនធានទឹក្ និងឧត 
និយម្ និងសភាពាណិជជក្ម្មក្ម្ព ជា។ រណៈក្ម្មការ  
តប្ម្ងទ់ិសទដើរតួោ ងសំខានក់្ន ងការដឹក្នា ំ ផតល់
ការបណនា ំនិងប្តួតពិនិតយដំទណើ រការននការអភវិឌ្ឍ
ក្សិក្ម្មអភរិក្ស ប្រពលវរបក្ម្មនិរនតរភាព និង
ក្សិក្ម្មទអកូ្ឡូស ៊ីទៅក្ម្ព ជា។ ជាម្យួគន ទនោះបដរ រ
ណៈក្ម្មការតប្ម្ងទ់ិសក្ម៏ានទំនួលខ សប្តូវក្ន ង
ការប្តួតពិនិតយ វាយតនម្ល និងឯក្ភាពទលើបផនការ
សក្ម្មភាព បផនការចំណយ និងរាយការណ៍
នានាររស់ CASIC ផងបដរ។ 

សប្មារក់ារអន វតតសក្ម្មភាពនានា CASIC ប្តូវានដឹក្នា ំនិងសប្ម្រសប្ម្ួលទដយរណៈក្ម្មការប្រតិរតតិបដលមាន ប្ក្សួងក្សិក្ម្ម 
រ កាខ ប្រមាញ់ និងទនាទជាប្រធាន ាក្លវទិាល័យភូម្និទក្សិក្ម្ម និងអរគនាយក្ដឋ នក្សិក្ម្មជាអន ប្រធាន ប្ពម្ទងំមានសមាជិក្
បដលអទ ជ្ ើញម្ក្ព៊ី នាយក្ដឋ នប្ររប់្រងធនធានដ៊ីក្សិក្ម្ម វទិាាថ នប្ាវប្ជាវ និងអភវិឌ្ឍនក៍្សិក្ម្មក្ម្ព ជា នាយក្ដឋ ន ផសពវផ្យ
ក្សិក្ម្ម រ កាខ ប្រមាញ់ និងទនាទ អងគការសវ៊ីសខនថ់្នក្ ់និង វទិាាថ នប្ាវប្ជាវ និង ម្ជឈម្ណឌ លប្ាវប្ជាវក្សិក្ម្មារាងំទដើម្ប៊ីការ
អភវិឌ្ឍអនតរជាតិ។ រណៈក្ម្មការប្រតិរតតិមានតួនាទ៊ីជាអនក្អភវិឌ្ឍ សប្ម្រសប្ម្ួល តាម្ដននិងវាយតនម្លការអន វតតបផែក្ទៅតាម្
បផនការសក្ម្មភាព។  

រណៈក្ម្មការប្រតិរតតិររស់ CASIC គបំ្ទ និងអន វតតទដយអន រណៈក្ម្មការចំនួន៤ បដលរមួ្មាន (១) អន រណៈក្ម្មការប្ររប់្រង
ចំទណោះដឹង (២) អន រណៈក្ម្មការសប្ម្រសប្ម្ួល និងរណត ញ (៣) អន រណៈក្ម្មការទលើក្ក្ម្ពស់ក្សិក្ម្មអភរិក្ស និង(៤) អន រណៈ
ក្ម្មការប្ាវប្ជាវ និងអភវិឌ្ឍន ៍ទដយមានការគបំ្ទ សប្ម្រសប្ម្ួល អន វតតក្ិចចការង្ហរនផទក្ន ងទដយទលខាធិការដឋ ន ។ អន រណៈក្ម្ម
ការន៊ីម្យួៗ ប្តូវានដឹក្នាទំដយអងគភាពរដឋ ភាិល ទប្កាម្ឱ្វាទប្ក្សួងក្សិក្ម្ម រ កាខ ប្រមាញ់ និងទនាទ និងសហការអន វតត និងគំ
ប្ទទដយវស័ិយឯក្ជន និងនដរូអភវិឌ្ឍនន៍ានា។ CASIC ទដើរតួនាទ៊ីជាអនក្គបំ្ទ និងសប្ម្រសប្ម្ួលក្ិចចសហប្រតិរតតិការររស់
សមាជិក្អន រណៈក្ម្មការររស់ខលួន ទហើយម្និអន វតតសក្ម្មភាពណម្យួទប្កាម្តួនាទ៊ី និងភារក្ិចចររស់អន រណៈក្ម្មការររស់ខលួន
ទឡើយ។ 
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នានងៃទ៊ី០៤ បខម្ងិ នា ន្ ២ំ០២២ នាយក្ដឋ នផសពវផ្យក្សិក្ម្ម រ កាខ ប្រមាញ់ និងទនាទ ានទរៀរចំសិកាខ ាលាសត៊ីព៊ី “ការ
សនទនាទគលនទោាយថ្នន ក្ទ់ប្កាម្ជាតិ៖ ទលើរញ្ហា ប្រឈម្ និងឱ្កាស ននយនតការររស់ក្សិក្ម្មអភរិក្ស” បដលដឹក្នាទំដយ
ទលាក្ ជា ស ខ ន អន ប្រធាននាយក្ដឋ នផសពវផ្យក្សិក្ម្ម រ កាខ ប្រមាញ់ និងទនាទ។  

 

 

 

 

 

 

 

 

ក្ិចចពិភាក្្ទផ្លត តសំខានទ់ៅទលើក្ិចចការផសពវផ្យននការអន វតតក្សិក្ម្មអភរិក្ស ប្រពលវរបក្ម្មនិរនតរភាព និងក្សិក្ម្មទអកូ្ឡូស ៊ី
ទៅក្ម្ព ជានិងប្សរក្ទគលទៅ ប្ពម្ទងំពិភាក្្ទៅទលើទគលនទោាយននររាិថ ននាទពលរចច របនន បដលានជោះឥទិធពល
ទៅទលើយនតការននក្សិក្ម្មអភរិក្សនិងប្រពលវរបក្ម្មនិរនតរភាព និងការពិភាក្្ទៅទលើសំទណើ ឱ្យមាននូវទគលនទោាយ ដនទ
ទទៀតពាក្ព់ន័ធទៅនឹងរញ្ហា ទងំទនោះ និងដំទណោះប្ាយ។  

សិកាខ ាលាទនោះានប្រប្ពឹតតទៅទដយទជារជ័យ ទដយមានអនក្ចូលរួម្សរ រចំនួន២៥នាក្់ ម្ក្ព៊ីថ្នន ក្់ជាតិ ភារ៊ីពាក្ព់ន័ធ
ក្ន ងក្ិចចក្សិក្ម្មអភរិក្សនិងប្រពលវរបក្ម្មនិរនតរភាព ាថ រន័ប្ាវប្ជាវប្រចទំខតត អងគការ វស័ិយឯក្ជន អាជាា ធរប្រចទំខតត 
ប្រឹោះាថ នម្៊ីប្ក្ូហិរ ញ្ វតថ  និងក្សិក្រទៅក្ន ងទខតតាតដ់ំរង។ ក្ម្មវធិ៊ីសិកាខ ាលាទនោះានរ ច្ រទ់ៅទប្កាម្អធិរត៊ីភាពននការ
រិទក្ម្មវធិ៊ីទដយឯក្ឧតតម្រណឌិ ត ចន ់ារ ទធ អន រដឋទលខាធិការននប្ក្សួងក្សិក្ម្ម រ កាខ ប្រមាញ់ និងទនាទ និងជាប្រធានរ
ណៈក្ម្មការប្រតិរតតិររស់CASIC។  

ឯក្ឧតតម្ានមានប្រាសនថ៍្ន “ខា ំយល់ប្សរទៅទលើរញ្ហា ប្រឈម្ 
ក្តាត ជោះឥទធិពលនានា និងដទំណោះប្ាយបដលអងគសិកាខ ាលា
ទងំម្ូលានទលើក្ ទឡើងជាពិទសសទៅទលើការទធវើឱ្យប្រទសើ រទឡើង
នូវការទទួលាននូវទសវាក្ម្មទប្រឿងយនតសប្មារក់្សិក្ម្មអភិរក្ស។ 
ដូទចនោះទហើយ ទយើងនឹងទៅបតខិតខំប្រឹងបប្រង និងាវ រម្នស៍ប្មារ់
ការគបំ្ទព៊ីនដរូអភិវឌ្ឍន ៍និងអងគការនានាទដើម្ប៊ីសទប្ម្ចានទគល
ទៅននការអភិវឌ្ឍក្សិក្ម្មអភិរក្ស ប្រពលវរបក្ម្មទៅក្ម្ព ជា។”” 

អន្ុគណៈកម្មការលលើកកម្ពសក់សកិម្មអភិរកស នន្CASIC 
ានទរៀរចំសិកាខ ាលាសត៊ីព៊ី “ការសនទនាទគលនទោាយថ្នន ក្ទ់ប្កាម្ជាតិ៖ ទលើរញ្ហា ប្រឈម្ 
និងឱ្កាស ននយនតការររស់ក្សិក្ម្មអភរិក្ស” 

នងៃទ៊ី០៤ បខទម្ា ន្ ២ំ០២២ 
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នានងៃទ៊ី២៩ បខទម្ា ន្ ២ំ០២២ សម្ពន័ធក្សិក្ម្មអភរិក្សនិងប្រពលវរបក្ម្មនិរនតភាពក្ម្ព ជា (CASIC) ានទរៀរចំទសសនក្ិចច សិក្្
ជូនដល់វស័ិយឯក្ជនទដើម្ប៊ីទសសនាការអន វតតដំណំរប្ម្រដ៊ីររស់ក្សិក្រទៅប្សរក្តំបររ និងប្សរក្ទម្ម្ត ់ទខតតតបូង ម ំ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ក្ម្មវធិ៊ីទសសនក្ិចចសិក្្ មានរយៈទពល២នងៃទនោះ និងានទរៀរ
ចទំដយ CASIC ទប្កាម្អធិរត៊ីភាព ឯក្ឧតតម្ ឱ្ម្ រឹម្ា៊ា  
រដឋទលខាធិការប្ក្សួងក្សិក្ម្ម រ កាខ ប្រមាញ់ និងទនាទ និង
ជាប្រធានរណៈក្ម្មការតប្ម្ងទ់ិសនន CASIC ឯក្ឧតតម្
រណឌិ ត ចន់ ារ ទធ អន រដឋទលខាធិការប្ក្សួងក្សិក្ម្ម រ កាខ
ប្រមាញ់ និងទនាទ និងជាប្រធានរណៈក្ម្មការប្រតិរតតិ
ននCASIC ម្ន្តនត៊ីទប្កាម្ឱ្វាទ ប្ក្សួងក្សិក្ម្ម រ កាខ ប្រមាញ់ និង
ទនាទ ម្នទ៊ីរក្សិក្ម្ម រ កាខ ប្រមាញ់ និងទនាទទខតតតបូង ម ំ 
អងគការសវ៊ីសខនថ់្នក្ ់ នដរូអភិវឌ្ឍន៍ វស័ិយឯក្ជន និង
ក្សិក្របដលអន វតត ក្សិក្ម្មអភរិក្សទៅប្សរក្តំបររ និង
ប្សរក្ទម្ម្ត ់ទខតតតបូង ម ំ សរ រចំនួន ៦៥នាក្។់ 

អនក្ចូលរួម្ទសសនក្ិចចសិក្្ទងំអស់ានទៅទសសនាចំ
ការដំឡូងបដលមានទ៊ីតាងំទៅប្សរក្តំបររ ចំការទៅស៊ាូ  ទៅ
ប្សរក្ទម្ម្ត ់បដលរចច របននក្ំព ងអន វតតរទចចក្ទទសដំណរំប្ម្រ 
ដ៊ីប្រទភទខ សៗគន ។ 

ទលាក្ Philipe Monnin នាយក្ប្រតិរតតិននចំការទៅស៊ាូ  ាន
មានផតល់ចំណរអ់ារម្មណ៍ថ្ន៖ 

“ការអន វតតដណំំរប្ម្រដ៊ី ានរទងកើននូវជ៊ីជាតិដ៊ីសប្មារ ់
ចំការទៅស៊ាូររស់ទយើង និងទធវើឱ្យមានការទក្ើនទឡើងនូវទិននផល 
ននដណំំទៅស៊ាូផងបដរ។” ទលាក្ានរនតទទៀតថ្ន “ខា ំសូម្
បណនាកំារអន វតតដម៏ានប្រសិទធភាពទនោះដល់ក្សិក្រផងបដរ។” 

 

សម្ព័ន្ធកសកិម្មអភរិកសន្ងិប្រពលវរបកម្មន្ិរន្តភាពកម្ពជុា 

 ានទរៀរចំទសសនក្ិចចសិក្្ជូនដល់វស័ិយឯក្ជន ទដើម្ប៊ីទសសនាការអន វតតដំណំរប្ម្រដ៊ី
ទៅទខតតតបូង ម ំ 

នងៃទ៊ី២៩ បខទម្ា ន្ ២ំ០២២ 

 


