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សមូ្មសេគ៌ារពី ឯកឧតតម្ម សេលាកជំិទាវ សេលាក សេលាកប្រស ីអុំកនាំង់ កញ្ញាា សមាជិិក និង់នៃ�គូពាកព់ី�នធ 
 
 សូម្មសាាគម្មន៍ 

 ខិំ�ំពីិតមានសេសចកតីរំសេភិ�� និង់មានសេមាទិនភាពីជាខាំំង់ផែ�លិសម្ម័�នធកសិកម្មមអំភិិរក្ស 
និង់ ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមនិរនតរភាពី អាចសសេប្រម្មចបានលិទិធ�លិគួរឱ្្យកត់សមាាលិ់កុ�ង់ឆ្នាំំំ ២០២២ 
កនូង់ម្មកសេន�។ របាយការណ៍៍សេន�ផែ�រ�ងាាញថ្នា កាសីីកបានអំនីវតតរាលិ់សកម្មមភាពីផែ�លិបាន
សេប្រគ៌ាង់ទិីក និង់ម្មិនបានសេប្រគ៌ាង់ទិីកទាំង់ឡាយប្រ�ក�សេដ្ឋាយភាពីសេជាគជិ�យ។ 

 សេ�កុ�ង់ឆ្នាំំំ ២០២២ កាសីីក និង់អំនីគណ៍ៈកម្មមការទាំង់៤រ�ស់កាសីីក បាន
អំនីវតតសកម្មមភាពីប្រ�ក�សេដ្ឋាយផែ�ូផ្កាាសេដ្ឋាយផែ�ែកសេលិ�ផែ�នទិីតប្រម្មង់់ទិិសរយៈសេពីលិ ៥ឆ្នាំំំ ផែ�លិប្រតូវ
បាន�សេង់ើ�តសេ��ង់កុ�ង់ឆ្នាំំំ ២០២១។ អំនីគណ៍ៈកម្មមការទាំង់អំស់បានសសេប្រម្មចនូវសេគ៌ាលិសេ�ផែ�លិ
បានកំណ៍ត់ និង់បានចូលិរួម្ម�ាង់សកម្មមកុ�ង់សកម្មមភាពីជាសេប្រច�នជាតំណាង់ឱ្្យកាសីីក និង់
កសិកម្មមអំភិិរក្ស និង់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមនិរនតរភាពីសេ�កុ�ង់ប្រ�សេទិសកម្ម័�ជា។ 

 កាសីកីបាននិង់កំពីីង់សេឆ្នាំះ�សេ�មី្មខិ�ាង់ខំំាង់ សេហ�យប្រតូវបានទិទួិលិសាាល់ិសេដ្ឋាយភាគី
ពាក់ពី�នធកុ�ង់ប្រសីក នងិ់អំនតរជាតិ។ ខំិ�បំាទិសូម្មសេ�ូ�តកុ�ង់ឱ្កាសសេន� សេ��ម្្មបផីែថូ្មីង់អំំណ៍រគីណ៍�ាង់
សេសាះ�សម�ប្រគ ចសំេពា�សមាជិិកគណ៍កម្មមការប្រ�តិ�តតរិ�ស់កាសីីក ផែ�លិបានខិិតខំិប្រ�ឹង់ផែប្រ�ង់ នងិ់
សេ�តជាាចិតត�ាង់ខំំាង់ កុ�ង់ការសេលិ�កកម័្មស់កសិកម្មមអំភិិរក្ស នងិ់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមនិរនតរភាពីសេ�កម័្ម�ជា
តាម្មរយៈប្រពីតឹតការណ៍៍សេ�្សង់ៗ រមួ្មមានការចូលិរមួ្មសេវទិិកានាំនាំ ការសេរៀ�ចបំ្រពីតឹតការណ៍៍ ការប្រសាវប្រជាវ 
នងិ់ការសប្រម្ម�សប្រមួ្មលិជាមួ្មយអុំកពាក់ពី�នធ។ សមិ្មទិធ�លិ�៏គរួឱ្្យកតស់មាាលិទ់ាងំ់អំស់សេន�បាន 
�ងាាញឱ្្យសេ��ញថ្នា ប្រ�សេទិសកម្ម័�ជាជាប្រ�សេទិសផែ�លិអំនីវតតកសិកម្មមសេដ្ឋាយគិតគូពីីនិរនតរភាពីនិង់       
កសិសេអំកូ��សីី ផែ�លិមានកាសីីកជាសេវទិិកា�តលិ់លិទិធភាពីឱ្្យសមាជិិកអំនីវតតសកម្មមភាពីប្រ�ក� 
សេដ្ឋាយ ផែ�ូផ្កាាទាងំ់សេន�។ 

 ខំិ�បំាទិជួិសមី្មខិឱ្្យគណ៍ៈកម្មមការតប្រម្មង់់ទិិសរ�ស់កាសីកី ខំិ�សំង្់ឃឹមឹ្មថ្នាសមាជិិកទំាង់ 
អំស់មានការសាា�់ផែសំង់ចំសេពា�សម្មិទិធិ�លិផែ�លិបានម្មកពីីកិចចខិិតខិំប្រ�ឹង់ផែប្រ�ង់រួម្មសេន�។ កុ�ង់ឆ្នាំំំ 
២០២៣  សេន� សេយ�ង់នឹង់ទិនឹឹង់រង់់ចាំសំេម្ម�លិសមិ្មទិធ�ិលិជាសេប្រច�នសេទិៀត ផែ�លិនឹង់សសេប្រម្មចបានប្រស�សេ� 
តាម្មផែ�នទីិតប្រម្មង់់ទិិសរ�ស់កាសីកី។ 

 
 សូម្មអំរគីណ៍ 
 ឱម គឹឹមស៊ាា
 រ�ឋសេលិខាធីិការ នៃនប្រកសួង់កសិកម្មមរីកាាប្រ�មាញ់ និង់សេនសាទិ   
 និង់ជាប្រ�ធាន  គណ៍ៈកម្មមការតប្រម្មង់់ទិិសរ�ស់កាសីីក

១ លិិខិិតពីីប្រ�ធានគណ៍ៈកម្មមការតប្រម្មង់់ទិិសរ�ស់កាសីីក
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២  លិិខិិតពីីប្រ�ធានគណ៍ៈកម្មមការប្រ�តិ�តតិរ�ស់កាសីីក

សូម្មសេគ៌ារពី ឯកឧតតម្ម សេលាកជិំទាវ សេលាក សេលាកប្រសី អំុកនាំង់ កញ្ញាា សមាជិិក និង់នៃ�គូពាក់ពី�នធ 

 សូម្មសាាគម្មន៍ 

 ការអំនីវតតសកម្មមភាពីកាសីីកកុ�ង់ឆំំ្នាំ ២០២២ ទិទួិលិបានលិទិធ�លិគួរឱ្្យកតស់មាាល់ិ 
សេហ�យ កាសីកីប្រតូវបានទិទួិលិសាាល់ិកុ�ង់ចំសេណាម្មភាគីពាកព់ី�នធ ជាពិីសេសសកុ�ង់វិស�យកសិកម្មម
អំភិិរក្ស នងិ់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមនិរនតរភាពីសេ�កុ�ង់ប្រ�សេទិសកម័្ម�ជា នងិ់កសិសេអំក�ូ�សីីសេ�ប្រ�សេទិស
កម័្ម�ជា។ ម្មយួឆំំ្នាំនៃនការអំនីវតតការងាររ�សក់ាសីីក  សេពីលិខូិ�ជួិ��លិលំិបាក សេពីលិខូិ�មានភាពី
ហតស់េនឿយ នងិ់សេពីលិខូិ�ប្រតូវមានភាពីអំត់ធីមត់ �ុផីែនតផែតង់ផែតមានការរីកចសេប្រម្ម�ន។ សកម្មមភាពីជាសេប្រច�ន 
សសេប្រម្មចបានជាផែ�ូផ្កាា សេហ�យផែថ្មីម្មទំាង់សសេប្រម្មចបាននូវសកម្មមភាពីផែ�លិបានរំពឹីង់ទីិក�ង់ផែ�រ។ 
ខំិ�បំាទិមានកិតតិយស និង់សូម្មយកឱ្កាស�៏មានតនៃម្មូសេន� �ងាាញអំំពីីការផែថ្មីូង់អំំណ៍រគីណ៍កុ�ង់
របាយការណ៍៍សេន�។ សេ�ូ�តកុ�ង់ឱ្កាសសេន� ខំិ�សំមូ្មសាាគម្មន៍�ាង់កក់សេ�ៅ នងិ់ផែថូ្មីង់អំំណ៍រគីណ៍�ល់ិ
សមាជិិកគណ៍ៈកម្មមការតប្រម្មង់់ទិិស នងិ់ប្រ�តិ�តតរិ�ស់កាសីីក ប្រពីម្មទាងំ់�ីគគលិសំខាន់ៗ ទាងំ់អំស់ 
ផែ�លិសីទិធផែតជាអុំកគំ៌ាប្រទិ�៏សខំាន់សប្រមា�ភ់ាពីសេជាគជិ�យរ�ស់កាសីីក។ របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំំ្នាំ
រ�សក់ារសីកីសេន� គជឺាការ�ូ���ញំំ្ញាង់ពីីការយកចិតតទីិកដ្ឋាក់ ការគ៌ាបំ្រទិ នងិ់ការរមួ្មចំផែណ៍ករ�ស់
សមាជិកិទាំង់អំស់ចំសេពា�ការអំនីវតតការងាររ�ស់កាសីីក។ សេ��គ៌ាះនការចូលិរួម្មរ�ស់សមាជិិក
ទាំង់អំស់សេទិ   កាសីមី្មនិអាចសសេប្រម្មចសកម្មមភាពីទំាង់សេនាំ�បានសេ��យ។ 

 ខិំ�ំបាទិមានសេសចកតីរំសេភិ�� ផែ�លិសេ��ញមានការចូលិរួម្ម�ាង់សកម្មមពីីសមាជិិកកុ�ង់
រាលិ់ការពីិភាក្សា និង់សូម្ម្បីផែតការ�ងាាញចំណា�់អារម្មមណ៍៍ពីីសាា��នពាក់ពី�នធ សេហ�យតាម្មរយៈ
ការចលូិរួម្មសេន� វាសេធីវ�ឱ្្យកាសីីកមានការផែប្រ�ប្រ�ួលិជាខំំាង់។  

ជាថ្មីមមី្មតង់សេទិៀត ខំិ�បំាទិសូម្មផែថូ្មីង់អំំណ៍រគីណ៍ចំសេពា�ការរមួ្មចំផែណ៍ក ការចំណាយសេពីលិសេវលា នងិ់ការ
ខិិតខំិរ�សស់មាជិិកទំាង់អំស់គំ៌ា កុ�ង់ការសេធីវ�ឱ្្យកាសីីកមានភាពីប្រ�សេស�រសេ��ង់។ ខំិ�ពំីតិជាទិនឹឹង់រង់់ចាំំ
សេម្ម�លិលិទិធ�លិផែ�លិទិទួិលិបានពីីកិចចសហការរ�ស់សេយ�ង់ សេហ�យខំិ�សំេជិឿជាក់ថ្នាសេយ�ង់នងឹ់សសេប្រម្មច
បានសេប្រច�ន�ផែនែម្មសេទិៀតសេ�ឆំំ្នាំខាង់មី្មខិសេន�។ 

 សេដ្ឋាយកតសីេគ៌ារពី 
 ចាន់់ ស៊ារុទុ្ធធ 
 អំនីរ�ឋសេលិខាធីិការ នៃនប្រកសួង់កសិកម្មមរីកាាប្រ�មាញ់ និង់សេនសាទិ   
 និង់ជាប្រ�ធានគណ៍ៈកម្មមការប្រ�តិ�តតិរ�ស់កាសីីក 
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៣. អំំពីីសម្ម័�នធកសិកម្មមអំភិិរក្សនិង់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមនិរនតរភាពី
 ការ�សេង់ើ�តសម្ម័�នធកសិកម្មមអំភិិរក្ស និង់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមនិរនតរភាពីកម្ម័�ជា (CASIC) 
ប្រតូវបាន�ត�ចសេ�ត�ម្មសេ��ង់សេ�កុ�ង់ផែខិសីហា ឆំំ្នាំ២០១៨ សេដ្ឋាយប្រកីម្ម�ណាានៃនអំង់គភាពី ផែ�លិមានចំ ណា �់ 
អា រម្មមណ៍៍កុ�ង់ការចូលិរួម្ម និង់ផែចករំផែលិកការងារកសិកម្មមអំភិិរក្ស និង់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមនិរនតរ ភាពី 
(CA&SI) និង់កសិកម្មមសេអំកូ��សីី សេដ្ឋាយផែ�ែកសេលិ�ការយលិ់�ឹង់និង់កិចចប្រ�ឹង់ផែប្រ�ង់រួម្មគ៌ាំចាំំ បាច់  
សេ��ម្ម្បីផែប្រ�កាំយកសិកម្មមអំភិិរក្ស និង់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមនិរនតរភាពី និង់ការអំនីវតតកសិកម្មមសេអំក�ូ�សីី 
សេ�ជាការ�ណាាក់ទីិនពាណិ៍ជិជកម្មមនិង់ប្រតូវបានដ្ឋាក់កុ�ង់រសេ�ៀ�វារៈសេគ៌ាលិនសេ�បាយ។

 សេគ៌ាលិ�ំណ៍ង់ទំាង់ពីីរសេន� គជឺាការ�សំេពីញ�ផែនែម្ម�ល់ិកចិចប្រ�ឹង់ផែប្រ�ង់ផែ�លិមានប្រសា�់
នៃនការសេរៀ� ចំ ប្រ�ពី�នធដ្ឋាំ�ំណាំការវាយតនៃម្មូជិីជាតិ�ី និង់វិសវកម្មមកសិកម្មម និង់សេលិ�សពីីការកំណ៍ត់
រ�ស់រាជិ រដ្ឋាា ភិិបាលិកម្ម័�ជា និង់អំុកអំនីវតតការអំភិិវឌ្្ឍ។ ជាលិទិធ�លិ ការ�សេង់ើ�តសម្ម័�នធកសិកម្មម
អំភិិរក្ស និង់ប្រ�ពីលិ វ�្បកម្មមនិរនតរភាពីកម្ម័�ជា គឺមានសេហតី�លិប្រគ�់ប្រគ៌ាន់សេ��ម្ម្បីសេ��រតួនាំទិីនាំំម្មីខិ 
កុ�ង់ការប្រ�មូ្មលិ�ំ�អុំំកពាក់ពី�នធទំាង់អំស់រមួ្មទាងំ់វិស�យសាធារណ៍ៈ វិស�យឯកជិន (អុំក�លិិត/អុំក 
�គត់�គង់់ប្រគ៌ា�់ពីជូិ ប្រកីម្មហុនី�លិិតសេប្រគឿង់មាាសីីន/អុំកផែចកចាំយ សាា��នហិរញ្ចូញវតែ�ជាសេ��ម្ម) កសិករ 
សហគម្មន៍កសិកម្មម អំង់គភាពីប្រសាវប្រជាវ នងិ់សាា��នសិក្សាអំ�់រំ។ តនួាំទិ�ីស៏ខំានរ់�សស់ម័្ម�នធកសិកម្មម
អំភិិរក្ស នងិ់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមនិរនតរភាពីកម័្ម�ជា នងឹ់ជួិយ�សេង់ើ�តសេវទិិកាមួ្មយសប្រមា��់ណាាញអំង់គភាពី 
ផែ�លិមានការចាំ�់អារម្មមណ៍៍សេលិ�កសិកម្មមអំភិិរក្ស នងិ់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមនិរនតរភាពី នងិ់កសិកម្មមសេអំកូ��សីី
រួម្មគ៌ាំ។ សេវទិិកាសេន� នឹង់ជិួយសេដ្ឋា�ប្រសាយ�ញ្ញាានៃនសកម្មមភាពីសឹ�នគ៌ាំ សេធីវ�ឱ្្យប្រ�សេស�រសេ��ង់នូវទិំនាំក់
ទិំន ង់រវាង់ភាគីពាក់ពី�នធកុ�ង់ការសេលិ�កកម្ម័ស់ការយលិ់�ឹង់អំំពីីកសិកម្មមអំភិិរក្ស និង់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មម
នរិនតរភាពី នងិ់ការអំនីវតតកសិកម្មមសេអំកូ��សី ីនងិ់លិទិធភាពីទិទួិលិបាននូវប្រ�ភិពីគ៌ាបំ្រទិចំាំបាច ់ផែ�លិ
នងឹ់ជួិយកសិករ�សេង់ើ�នការសេប្រ��ប្របាស់�សេចចកវិទ្ិយារ�ស់ពីកួសេគ។ គនំតិ�ត�ចសេ�ត�ម្មសេន� ប្រតូវបានពីភិាក្សា 
និង់�ំសេណ៍�រការតាម្មការសេប្រគ៌ាង់ទិីក ផែ�លិឈាន�លិ់ការទិទិួលិសាាលិ់ជា�ូ�វការអំំពីីសម្ម័�នធកសិកម្មម
អំភិិរក្សនិង់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមន៏រនតរភាពីកម័្ម�ជា តាម្មសេសចកតសីសេប្រម្មចរ�ស់ប្រកសងួ់កសិកម្មម រកីាាប្រ�មាញ់ 
នងិ់សេនសាទិ សេលិខិ២០១ សសរ.កសក ចី�នៃថ្មីៃទីិ២១ ផែខិឧសភា ឆំំ្នាំ២០២០ នងិ់ការសេ��ក�ំសេណ៍�រការ
ជា�ូ�វការនាំផែខិម្មិថ្មីីនាំ ឆ្នាំំំ២០២០។
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 ចកេ�វិស�យរ�ស់សម័្ម�នធកសិកម្មមអំភិិរក្សនិង់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមនិរនតរភាពីកម័្ម�ជាគឺសេ��ម្ម្បី 
កាំយជាសេវទិិកាម្មួយសប្រមា�់សេលិ�កកម្ម័ស់កសិកម្មមអំភិិរក្ស និង់ការពីប្រង់ឹង់និរនតរភាពី ឈានសេ�រក
ការផ្កាំស់�ំ�រជាកសិកម្មមសេអំកូ��សីីសេ�កម្ម័�ជា និង់អាសីីអាសេគុយ៍។

 សេ�សកកម្មមរ�ស់សម្ម័�នធកសិកម្មមអំភិិរក្ស និង់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមនិរនតរភាពីកម្ម័�ជា គឺ
សប្រម្ម� សប្រម្មួលិ និង់គ៌ាំប្រទិការប្រសាវប្រជាវសប្រមា�់ការអំភិិវឌ្្ឍវិនិសេ�គសេលិ�ការប្រគ�់ប្រគង់ចំសេណ៍��ឹង់ 
�សេង់ើ�ត�រិ�កាសអំំសេណាយ�លិ  សប្រមា�់កិចចសនឹនាំសេគ៌ាលិនសេ�បាយ និង់ភាពីជានៃ�គូរវាង់
វិស�យសាធារណ៍ៈ និង់ឯកជិន។ ការ�សេង់ើ�តតនៃម្មូ និង់ផែសវង់យលិ់ពីីឱ្កាសទិី�្សារ និង់�សេង់ើ�ន
កិចចសហការរវាង់ភាគីពាក់ពី�នធសេ�្សង់ៗកុ�ង់អំនីវិស�យកសិកម្មមអំភិិរក្ស ការពីប្រង់ឹង់និរនតរភាពី និង់
អំនីវិស�យកសិកម្មមសេអំកូ��សីី។

 សម័្ម�នធកសកិម្មមអំភិិរក្ស នងិ់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមនិរនតរភាពីកម័្ម�ជា ប្រគ�ប់្រគង់សេដ្ឋាយគណ៍ៈ
កម្មមការ តប្រម្មង់់ទិិស�ឹកនាំំសេដ្ឋាយប្រកសួង់កសិកម្មម រីកាាប្រ�មាញ់ និង់សេនសាទិ មានសមាជិិកម្មកពីី
ប្រកសួង់ម្មហានៃ�ឹ ប្រកសួង់�រិសាាន ប្រកសួង់កិចចការនាំរី ប្រកសួង់ធីនធានទិឹក និង់ឧតីនិយម្ម ប្រកសួង់
អំ�់រំ យីវជិន និង់កីឡា និង់សភាពាណ៍ិជិជកម្មមកម័្ម�ជា។ សម្ម័�នធកសិកម្មមអំភិិរក្ស និង់ប្រ�ពីលិកម្មម
នរិនតរភាពីកម័្ម�ជា �កឹនាំសំេដ្ឋាយគណ៍ៈកម្មមការប្រ�តិ�តត ិ ផែ�លិមានប្រ�ធានគណ៍ៈកម្មមការ ប្រ�តិ�តតពីិី
ប្រកសួង់កសិកម្មម រកីាាប្រ�មាញ់ នងិ់សេនសាទិ នងិ់មានតណំាង់ម្មកពីីសាកលិវិទ្ិយាលិ�យភូិម្មនឹិកសិកម្មម 
និង់អំគគនាំយកដ្ឋាានកសិកម្មមជាអំនីប្រ�ធាន និង់មានសមាជិិកម្មកពីីនាំយកដ្ឋាានវិសវកម្មមកសិកម្មម 
នាំយកដ្ឋាានប្រគ�់ប្រគង់ធីនធាន�ីកសិកម្មម វិទ្ិយាសាានប្រសាវប្រជាវនងិ់អំភិិវឌ្្ឃឹន៍កសិកម្មមកម័្ម�ជា នាំយកដ្ឋាាន
�្សពីវ�្សាយកសិកម្មម រីកាាប្រ�មាញ់ និង់សេនសាទិ ម្មនឹីរកសិកម្មម រីកាាប្រ�មាញ់ និង់សេនសាទិសេខិតតចំនួន
ប្របាំ�ួន រួម្មមានសេខិតតត្ប�ង់�ម�ំ បាត់�ំ�ង់ សេសៀម្មរា� កំពីង់់ស័ឺ ប្រពី�វិហារ ប្រកសេច� កពំីង់ធ់ី ំកពំីង់ច់ាំម្ម 
នងិ់សេខិតតម្មណ៍ឌលិគិរី អំង់គការសវសីខិនថ្នាក់ (Swisscontact) នងិ់ម្មជ្ិឈម្មណ៍ឌលិ ប្រសាវប្រជាវកសិកម្មមបារំាង់
សប្រមា�់ការអំភិិវឌ្្ឍអំនតរជាតិ (CIRAD)។
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  ៣.១ វឌ្្ឍនភាពីការងារនៃនសម្ម័�នធកសិកម្មមអំភិិរក្សនិង់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មម  
    និរនតរភាពីកម្ម័�ជា

 �នាំា�់ពីីការ�សេង់ើ�តសេ��ង់សេដ្ឋាយសេជាគជិ�យនៃនកសិកម្មមអំភិិរក្សកុ�ង់�ំុា ២០២០ ផែ�ន ការ   
សកម្មមភាពីរ�ស់សម័្ម�នធក៏ប្រតូវបានអំនីវតតជា�នត�នាំា�់រហតូទិទួិលិបានសេជាគជិ�យ ៩០%។ សេទា�  � ី  ជា
សាានភាពីកូវី�១៩ សេ�ប្រ�សេទិសកម្ម័�ជាសេ�ផែតមានវតតមាន កាសីីកសេ�ផែត�នតឥតឈ�់ឈរកុ�ង់
ការអំនីវតតការងារសំខាន់ៗរ�ស់ខិូ�នផែ�លិរួម្មមាន កិចចប្រ�ជិីំវឌ្្ឍនភាពីរ�ស់គណ៍ៈកមាះធីិការ
តប្រម្មង់់ទិិស និង់គណ៍ៈកមាះធីិការប្រ�តិ�តតិនៃ�គូរអំភិិវឌ្្ឍ និង់អំុកពាក់ពី�នធ។ ជាពីិសេសស សម្ម័�នធក៏
បាន សេរៀ�ចំសេដ្ឋាយសេជាគជិ�យនូវប្រពីឹតតការណ៍៍�ំសេណ៍�ទិស្សនៈកិចចរ�ស់វិស�យឯកជិន ម្មកពីីសភា
ពាណ៍ជិិជ កម្មម កម័្ម�ជា សេ�សាានយ៍ីប្រសាវប្រជាវកសកិម្មមអំភិិរក្ស�ីសខុិ�រ សេខិតតកំពីង់់ចាំម្ម។ ជាមួ្មយគំ៌ាសេន�
ផែ�រ សេគហ ទិពំី�រ�ូ�វការណ៍៍រ�សក់ាសីីក នងិ់ទំិពី�រសេហវស�ុកីក៏ប្រតូវបាន�សេង់ើ�តសេ��ង់ផែ�លិ សេ��ម្្មប�្ីសពីវ�្សាយ
ពី�តាមាន�លិ់នៃ�គូរ អំុកវិនិសេ�គ និង់អំុកពាក់ពី�នធ និង់ការអំភិិវឌ្្ឍផែ�នទិី�ងាាញ�ូ�វ ៥ឆ្នាំំំ រ�ស់
ខិូ�ន។ កុ�ង់ឆ្នាំំំ២០២១ កាសីីកបានចី�ហតែសេលិខាសេលិ�អំនស្ីសារណ៍ៈនៃនការសេ�គយលិជ់ាម្មយួ
ម្មជ្ិឈម្មណ៍ឌលិឧតតម្មភាពីប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមកសិកម្មមនិរនតរភាពី និង់អាហាររូ�តែម្មភ (CE SAIN) សវីស
ខិន់ថ្នាក់ (Swisscontact) តាម្មរយៈគសេប្រមាង់ MIGIP នងិ់ម្មជ្ិឈម្មណ៍ឌលិប្រសាវប្រជាវកសកិម្មមបារំាង់
សប្រមា�ក់ារង់អំភិិវឌ្្ឍន៍អំនតរជាតិ (CIRAD) សេ��ម្្មបី�នតគំ៌ាប្រទិការងារអំនីវតតការងារកុ�ង់ឆំំ្នាំ២០២១។ 

 កុ�ង់ឆ្នាំំំ២០២១ �ផែ�លិសេន� កាសីីកសសេប្រម្មចបាននូវសម្មិទិធ�លិ�៏ធីំម្មួយ គឺផែ�នទិី
�ងាាញ�ូ�វរយៈសេពីលិ ៥ឆ្នាំំំ ផែ�លិបានអំនីម្ម�តសេដ្ឋាយប្រកសួង់កសិកម្មម រីកាាប្រ�មាញ់ និង់សេនសាទិ។ 
កាសីកីបាន�សេង់ើ�តសេ��ង់នូវសេលិខាធីកិារដ្ឋាានរ�ស់ខូិ�ន នងិ់អំនីគណ៍ៈកម្មមការចំននួ ៤ សេ��ម្្មបអីំនីវតត 
ការងារ�សេចចកសេទិស នងិ់�្សពីវ�្សាយ�នតផែ�លិរួម្មមាន៖ (១)  អំនីគណ៍ៈកមាះធិីការប្រគ�ប់្រគង់ 
ចំសេណ៍��ឹង់ (២) អំនីគណ៍ៈកមាះធីិការសប្រម្ម�សប្រម្មួលិនិង់�ណាាញ (៣) អំនីគណ៍ៈកមាះធីិការ
សេលិ�កកម័្មស់កសិកម្មមអាភិិរក្ស នងិ់ (៤)  អំនីគណ៍ៈកមាះធិីការប្រសាវប្រជាវសប្រមា�ក់ារអំភិិវឌ្្ឍន៍ (R4D) ។ 
កាសីីកបាននឹង់កំពីីង់អំភិិវឌ្្ឍឧ�ករណ៍៍ប្រតួតពិីនត្ិយសេអំ�ចិប្រតូនិកផែ�លិសេ�ថ្នា eMON Dashboard 
ផែ�លិនឹង់អំនីញ្ញាាតឱ្្យសមាជិិក�តលិ់ការវឌ្្ឍនភាពីការងារពីីចមាាយ។ សម្ម័�នធកសិកម្មមអំភិិរក្ស និង់
ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមនិរនតរភាពីកម្ម័�ជា ក៏បានចាំ�់សេ�ត�ម្មការងារសេ��ម្ម្បី�សេង់ើ�តប្រពីឹតតិ�ប្រតប្រ�ចាំំ ប្រតីមាស
សប្រមា�់សេធីវ��ចច��្បនុភាពីសមាជិិក និង់អំុកពាក់ពី�នធសេ�្សង់សេទិៀត អំពំីវីឌ្្ឍនភាពីនៃនកសកិម្មមអំភិរិក្ស 
នងិ់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមនិរនតរភាពីសេ�កុ�ង់ប្រ�សេទិសកម័្ម�ជា�ង់ផែ�រ។

 សេ�ឆ្នាំំំ ២០២២ កាសីីកបានសេរៀ�ចំទិស្សនៈកិចចទិីវាលិជាសេប្រច�នសេ��ម្ម្បីប្រតួតពីិនិត្យ
ការអំនីវតត វាយតនៃម្មូអំំពីីវឌ្្ឍនភាពី សិក្សាពីី�ញ្ញាាប្រ�ឈម្ម និង់�តលិ់ជាអំនីសាសន៍នាំនាំ កុ�ង់សេខិតត
សេគ៌ាលិសេ�រួម្មមាន៖ សេខិតតបាត់�ំ�ង់ កំពីង់់ធីំ សេសៀម្មរា� កំពីង់់ចាំម្ម ត្ប�ង់�ម�ំ និង់សេខិតតប្រពី�វិហារ 
ផែ�លិរួម្មមានអំុកចូលិរួម្មពីីវិស�យសាធារណ៍ៈ សមាជិិក សមាជិិការនៃនសម្ម័�នធ វិស�យកជិន នៃ�គូ
អំភិិវឌ្្ឍន៍ សេសវាករ នងិ់កសិករ។ កុ�ង់ផែខិមី្មនាំ ឆំំ្នាំ២០២២ កាសីីកបានសេរៀ�ចំសកិាាសាលាសតពីីី
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សាានភាពីការ�សេញ្ចូចញកា�ូនសរីរាង់គ នងិ់ឧសម�ន�ឹ�កញ្ចូចក់ នងិ់សិកាាសាលាសតពីីីការសេលិ�ក កម័្មស់
កសិកម្មមអំភិិរក្ស និង់និរនតរភាពី�លិ់ប្រកីម្មហុីនចមាារសេ�សុូ និង់ប្រកីម្មហុីនសម្ម្បទាន�ីសេស�ឋកិចច
កម្ម័�ជាផែ�លិមានប្រកីម្មហុីនពាក់ពី�នធចូលិរួម្មប្រ�មាណ៍ ៥០ប្រកីម្មហុីន។

 សិកាាសាលាសេន�សេធីវ�សេ��ង់សេដ្ឋាយមានការចូលិរួម្មពីី ឯកឧតតម្ម សេវង់ សាខិីន ឯកឧតតម្ម សេវង់ សាខិីន អំតីត
រ�ឋម្មស្រ្តនតីប្រកសួង់កសិកម្មម រីកាាប្រ�មាញ់ និង់សេនសាទិ។ សម្ម័�នធកសិកម្មមអំភិិរក្ស  និង់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មម
និរនតរភាពីកម្ម័�ជា ក៏មានកិចចប្រ�ជិីំជាសេប្រច�នជាម្មួយអំុកពាក់ពី�នធ ផែ�លិមានសកាៅនីពីលិ�ូចជា 
ម្មជិ្ឈម្មណ៍ឌលិប្រសាវប្រជាវកសិកម្មមបារាំង់សប្រមា�់ការអំភិិវឌ្្ឍអំនតរជាតិ SEVEA University of 
Tenessee និង់ គសេប្រមាង់ Kampas សេ��ម្ម្បីពីិភាក្សាអំំពីីកិចចសហការនាំសេពីលិអំនាំគត។ កុ�ង់ឆ្នាំំំ
�ផែ�លិសេន� ឯកឧតតម្ម�ណ៍ឌិត ចាំន់ សារីទិធ ឯកឧតតម្ម�ណ៍ឌិត ចាំន់ សារីទិធ អំនីរ�ឋសេលិខាធីិការប្រកសួង់កសិកម្មម រីកាាប្រ�មាញ់ និង់
សេនសាទិ នងិ់ជាប្រ�ធានគណ៍ៈកមាះធិីការប្រ�ត�ិតតនិៃន CASIC បានអំសេញ្ចូជ�ញចូលិរមួ្មជាសេភំិ�វកតិតយស 
នងិ់ជាវាគមនិកុ�ង់កម្មមវិធីីសេវទិិកានាំនាំពាក់ពី�នធនងឹ់សិកម្មមអំភិិរក្ស កសិកម្មមសេអំកូ��សីីសេ�ប្រពី�រាជាណាចប្រក
នៃថ្មី ចប្រកភិពីអំង់់សេគូស ប្រ�សេទិសសវីស និង់ប្រ�សេទិសបារាំង់។ សម្ម័�នធកសិកម្មមអំភិិរក្ស និង់ប្រ�ពីលិ
វ�្បកម្មមនិរនតរភាពីកម័្ម�ជាក៏បានប្របារពីធខួិ�សេជាគជិ�យ ៣ឆំំ្នាំរ�សខូ់ិ�ន នងិ់ប្រ�គលិស់េម្មដ្ឋាយកតិតយិស
�លិ់តំណាង់នៃ�គូអំភិិវឌ្្ឍន៍ចំនួន ៣នាំក់គឺ សេលាក�ណ៍ឌិត Florent Tivetសេលាក�ណ៍ឌិត Florent Tivet តំណាង់ម្មជិ្ឈម្មណ៍ឌលិ
ប្រសាវប្រជាវកសិកម្មមបារាំង់សប្រមា�់ការអំភិិវឌ្្ឍអំនតរជាតិ សេលាក�ណ៍ឌិត Manny Reyesសេលាក�ណ៍ឌិត Manny Reyes តំណាង់
ម្មជ្ិឈម្មណ៍ឌលិឧតតម្មភាពីសេលិ�ការពីប្រងឹ់ង់កសិកម្មមប្រ�ក�សេដ្ឋាយនិរនតរភាពី នងិ់អាហារ�ូតែម្មភ នងិ់ សេលាកសេលាក
�ណ៍ឌិត Rajiv Pradhan �ណ៍ឌិត Rajiv Pradhan នាំយកអំង់គការសវីសខិនថ្នាក់ប្រ�ចាំំសេ�កម្ម័�ជា សប្រមា�់ការរួម្មចំផែណ៍ក
កុ�ង់ការអំភិិវឌ្្ឍកសិកម្មមអំភិិរក្ស និង់ប្រ�ពីលិវ�្បនិរនតរភាពីសេ�កម្ម័�ជា។ 
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៣.២ សេសចកតីសសេង់េ�អំំពីីផែ�នទិី�ងាាញ�ូ�វរយៈសេពីលិ ៥ឆ្នាំំំ  រ�ស់កាសីីក
 ផែ�នទិី�ងាាញ�ូ�វរយៈសេពីលិ ៥ឆ្នាំំំ ២០២២-២០២៦ រ�ស់សម្ម័�នធកសិកម្មមអំភិរិក្ស 
និង់ ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមនិរនតរភាពីកម្ម័�ជាប្រតូវបានសេរៀ�ចំសេ��ង់សេ��ម្ម្បីជាមាគ៌ាា និង់តប្រម្មង់់ទិិសសេ�ការ
អំនីវតត និង់សេលិ�កកម្ម័ស់កសិកម្មមអំភិិរក្សប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមនិរនតរភាពី និង់កសិកម្មមសេអំកូ��សីីសេ�
កម្ម័�ជា ប្រស�តាម្មសេគ៌ាលិនសេ�បាយរាជិរដ្ឋាាភិិបាលិ (RGC's Policy)។ ផែ�នទិី�ងាាញ�ូ�វសេន�
បានកំណ៍ត់នូវទិស្សនវិស�យ សេ�សកកម្មម និង់លិទិធ�លិនៃនការវិភាគ SWOT សេ��ម្ម្បីតប្រម្មង់់ទិិសសេ� 
និង់កំណ៍ត់សកម្មមភាពីប្រតូវអំនីវតតពីី ឆ្នាំំំ២០២២ �លិ់ ឆ្នាំំំ២០២៦ ផែ�លិជាពីិសេសស គឺពីប្រង់ឹង់
ការសប្រម្ម�សប្រម្មួលិ និង់ការគ៌ាំប្រទិភាគីពាក់ពី�នធ សេ��ម្ម្បីសេលិ�កកម្ម័ស់ CA/SI កុ�ង់ប្រ�សេទិសកម្ម័�ជា
ឈានសេ�រកការសេធីវ�ទិំសេន��កម្មមកសិកម្មម និង់កសិកម្មមសេអំកូ��សីី។

 សេគ៌ាលិសេ�សំខាន់ៗផែ�លិប្រតូវសសេប្រម្មចឱ្្យបានកុ�ង់ ឆ្នាំំំ២០២៦ គឺ៖
 ១. �សេង់ើ�នការយលិ់�ឹង់អំំពីីកសិកម្មមអំភិិរក្ស និង់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមនិរនតរភាពី ការអំ�់រំ 
       និង់ការ�្សពីវ�្សាយ�លិ់កសិករ និង់អំុកពាក់ពី�នធ
 ២. �សេង់ើ�នទិំហំនៃ�ឹ�ីកសិកម្មមផែ�លិអំនីវតត CA/SI និង់កសិកម្មមសេអំកូ��សីី 
 ៣. កំណ៍ត់តំ�ន់នៃ�ឹ�ីកសិកម្មមអាទិិភាពីសប្រមា�់ការអំនីវតត CA/SI កសិកម្មម 
      អំភិិរក្ស និង់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមនិរនតរភាពី និង់កសិកម្មមកូ��សីីសេ�កម្ម័�ជា
 ៤. ជិំរីញការសេធីវ�សមាហរណ៍កម្មមកសិកម្មមអំភិិរក្សប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមនិរនតរភាពី និង់
     កសិកម្មមសេអំកូ��សីីកុ�ង់សេគ៌ាលិនសេ�បាយជាតិនាំនាំរ�ស់រាជិរដ្ឋាាភិិបាលិកម្ម័�ជា  
    (រួម្មទាំង់សេគ៌ាលិ នសេ� បាយយីទិធសាស្រ្តសតនិង់ ផែ�នការសប្រមា�់ថ្នាំក់ជាតិ និង់
    ថ្នាំក់សេប្រកាម្មជាតិ)។

 សេ��ម្ម្បីសសេប្រម្មចបាននូវសេគ៌ាលិ�ំណ៍ង់ខាង់សេលិ� CASIC បានកំណ៍ត់សេគ៌ាលិសេ� 
 យីទិធសាស្រ្តសតសំខាន់ៗចំនួន ៣ �ូចខាង់សេប្រកាម្ម៖ 
 ១. ពីប្រង់ឹង់សម្ម័�នធកសិកម្មមអំភិិរក្ស និង់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមនិរនតរភាពីកម្ម័�ជា និង់សប្រម្ម�     
      សប្រម្មលិជាម្មួយនឹង់ភាគឺពាក់ពី�នធ
 ២. �សេង់ើ�នចំសេណ៍��ឹង់ និង់ការប្រសាវប្រជាវសេលិ�កសិកម្មមអំភិិរក្ស និង់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មម 
      និរនតរភាពី និង់កសិកម្មមសេអំកូ�សីី
 ៣. សេធីវ�ឱ្្យប្រ�សេស�រសេ��ង់ និង់ពីប្រពីីកសេសវាកម្មមកសិកម្មមអំភិិរក្ស និង់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មម 
      និរនតរភាពី និង់កសិកម្មមសេអំកូ��សីី។

 គណ៍ៈកមាះធីិការប្រ�តិ�តតិ CASIC ប្រតូវបានគ៌ាំប្រទិសេដ្ឋាយសេលិខាធីិការដ្ឋាាន ផែ�លិ
ម្មយួនងឹ់គំ៌ាប្រទិ�ល់ិការងារប្រ�ត�ិតតកិាររ�ស់សម័្ម�នធកសិកររក្ស នងិ់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមនិរនតភាពីកម័្ម�ជា 
និង់ការសប្រម្ម�សប្រម្មួលិនៃ�ឹកុ�ង់ជាអំនីគណ៍ៈកម្មមការចំនួន ៤ គឺ (១) ប្រគ�់ប្រគង់ចំសេណ៍��ឹង់ (២) 
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សប្រម្ម�សប្រម្មួលិនិង់�ណាាញ (៣) សេលិ�កកម្ម័ស់កសិកម្មមអំភិិរក្ស និង់ (៤) ប្រសាវប្រជាវសេ��ម្ម្បី
អំភិិវឌ្្ឍន៍។ អំនីគណ៍ៈកម្មមការម្មួយប្រតូវបាន�ឹកនាំំសេដ្ឋាយអំង់គភាពីរដ្ឋាាភិិបាលិសេ�្សង់ៗគ៌ាំ  និង់
សហការ�ឹកនាំំគ៌ាំប្រទិសេដ្ឋាយវិស�យឯកជិន ឬអំង់គការអំភិិវឌ្្ឍន៍ អំនីគណ៍ៈកម្មមការនីម្មួយៗមាន
តួនាំទិី និង់ការទិទិួលិខិីសប្រតូវជាក់លាក់ (�ូចបានសេរៀ�រា�់ខាង់សេប្រកាយ) សម្ម័�នធកសិកម្មមអំភិិរក្ស 
និង់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមអំនតភាពីកម្ម័�ជាម្មួយនឹង់គ៌ាំប្រទិសមាជិិកអំនីគណ៍ៈកម្មមការរ�ស់ខិូ�ន សេហ�យម្មិន
អំនីវតតសកម្មមភាពីណាម្មួយសេប្រកាម្មតួនាំទិី និង់ភារកិចចរ�ស់អំនីគណ៍ៈកម្មមការ រ�ស់ខិូ�នសេ��យ។ 

• អំនីគណ៍ៈកមាះធីិការប្រគ�់ប្រគង់ចំសេណ៍��ឹង់ �ឹកនាំំសេដ្ឋាយម្មជិ្ឈម្មណ៍ឌលិឧតតម្មភាពីប្រ�ពីលិ
វ�្បកម្មមនិរនតភាពី និង់អាហារូ�តែម្មភនៃនសាកលិវិទិ្យាលិ�យភិូម្មិនឹកសិកម្មមទិទិួលិខិីសប្រតូវកុ�ង់
ការ�សេង់ើ�តឃំំ្លាំង់�ឹ�កទិិនុន�យពី�តាមាន នងិ់ចំសេណ៍��ងឹ់ពាក់ពី�នធទំាង់អំស់ទាកទ់ិង់នឹង់កសិកម្មម      
អាភិិរក្សនងិ់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមនិរនតភាពី នងិ់កសិកម្មមសេអំកូ��សីី ប្រពីម្មទាងំ់ម្មជ្ិឈម្មណ៍ឌលិប្រចកសេចញ  
ចូលិផែតម្មួយ សប្រមា�់អំុកពាក់ពី�នធកុ�ង់ការចូលិសេប្រ��ប្របាស់ឃ្លាំំំង់ទិិនុន�យផែ��សេន�។ 

• អំនីគណ៍ៈកមាះធីិការសប្រម្ម�សប្រម្មួលិ និង់�ណាាញ �ឹកនាំំសេដ្ឋាយនាំយកដ្ឋាានវិសវកម្មម
កសិកម្មម សេដ្ឋាយមានការគ៌ាំប្រទិពីីអំង់គការសវីសខិនថ្នាក់ ទិទិួលិខិីសប្រតូវកុ�ង់ការកំណ៍ត់
អំតតសញ្ញាាណ៍ នងិ់ការភាា�់ទិនំាំកទ់ិនំង់សេ�នឹង់កសិកម្មមអំភិិរក្ស នងិ់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមនិរនតភាពី 
និង់អំុកពាក់ពី�នធទាក់ទិង់នឹង់កសិកម្មម និង់តួអំង់គទិី�្សារ អំុកពាក់ពី�នធ សេ��ម្ម្បីប្រ�ម្មូលិ�ត�ំ
ធីនធានផែ�លិមានទាំង់អំស់ ផែ�លិនឹង់ពីប្រង់ឹង់�ផែនែម្មសេទិៀត�លិ់កសិកម្មមអំភិរិក្ស និង់ប្រ�ពីលិ
វ�្បកម្មមនិរនតភាពី និង់ការគ៌ាំប្រទិជាក់ផែសតង់សេ�សហគម្មន៍ម្មូលិដ្ឋាាន។
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• អំនីគណ៍ៈកមាះធីិការសេលិ�កកម្ម័ស់កសិកម្មមអំភិិរក្ស �ឹកនាំំសេដ្ឋាយនាំយកដ្ឋាាន�្សពីវ�្សាយ
កសិកម្មម រីកេប្រ�មាញ់ និង់សេនសាទិ សេដ្ឋាយមានការគ៌ាំប្រទិពីីអំង់គការសវីសខិនថ្នាក់ ទិទិួលិ 
ខិីសប្រតូវចំសេពា�សកម្មមភាពីផែ�លិនឹង់ជិួយ�លិ់ការប្រសាវប្រជាវ ការ�ណ៍ះ���ណាាលិ និង់ 
កសិកម្មមអំភិិរក្ស  និង់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមនិរនតភាពី និង់កសិកម្មមសេអំកូ��សីីទាក់ទិង់នឹង់ការគ៌ាំប្រទិ
ជាក់ផែសតង់សេ�សហគម្មន៍ម្មូលិដ្ឋាាន។ សមាជិិក�ចច��្បនុ គឺអំង់គការសេស្ប�ង់អាហារ និង់
កសិកម្មមពីិភិពីសេលាក។

• អំនីគណ៍ៈកមាះធីិការប្រសាវប្រជាវសប្រមា�់ការអំភិិវឌ្្ឍន៍ (R4D) ផែ�លិ�ឹកនាំំសេដ្ឋាយនាំយក
ដ្ឋាានប្រគ�់ប្រគង់ធីនធានកសិកម្មម និង់វិទិ្យាសាានប្រសាវប្រជាវ និង់អំភិិវឌ្្ឈន៍កសិកម្មមកម្ម័�ជា 
សេដ្ឋាយមានការគ៌ាំប្រទិពីីនាំយកដ្ឋាានប្រគ�់ប្រគង់ធីនធានកសិកម្មម និង់ម្មជិ្ឈម្មណ៍ឌលិប្រសាវប្រជាវ
កសិកម្មមបារាំង់សប្រមា�់ការអំភិិវឌ្្ឍអំនតរជាតិ (CIRAD) ទិទិួលិខិីសប្រតូវកុ�ង់ការប្រ�ម្មូលិ�ត�ំ
អំង់គការប្រសាវប្រជាវជាសេប្រច�ន ផែ�លិសកម្មមសេ�កុ�ង់អំនីវិស�យកសិកម្មមអំភិិរក្ស និង់ប្រ�ពីលិ
វ�្បកម្មមនិរនតរភាពី និង់កសិកម្មមសេអំកូ��សីី (ប្រ�ពី�នធដ្ឋាំ�ំណាំ �ំណាំគប្រម្ម��ី សេប្រគឿង់យនត
កសិកម្មម និង់ការប្រគ�់ប្រគង់ទិឹក) សេ��ម្ម្បីសេធីវ�ឱ្្យប្រ�សេស�រសេ��ង់នៃនការសេម្ម�លិសេ��ញសេលិ�ចំសេណ៍��ឹង់ 
វិទិ្យាសាស្រ្តសត និង់នាំំម្មកនូវភិសត�តាង់ផែ�ែកសេលិ�វិទិ្យាសាស្រ្តសត សេ��ម្ម្បីគ៌ាំប្រទិ�លិ់ការសនឹនាំ
សេគ៌ាលិនសេ�បាយ (ប្រកសួង់ កសិកម្មម រីកាាប្រ�មាញ់ និង់សេនសាទិ ប្រកសួង់�រិសាាន និង់
ប្រកីម្មប្រ�ឹក្សាជាតិអំភិិវឌ្្ឍន៍ប្រ�ក�សេដ្ឋាយចីរភាពី) និង់ការចូលិរួម្មរ�ស់វិស�យឯកជិនសេ��ម្្មបី
គ៌ាបំ្រទិការសេធីវ�ឱ្្យប្រ�សេស�រសេ��ង់នវូសេហដ្ឋាារចនាំសម័្ម�នធនងិ់ធីនធានសេ�សាានីយ�ីសខុិ�រ។

 សេលិ�សពីីសេន�គណ៍ៈកម្មមការប្រ�តិ�តតិក៏ទិទិួលិបានការគ៌ាំប្រទិពីីអំង់គភាពី�ផែង់ែក ឬ
ប្រទិប្រទិង់់ �សេចចកសេទិស (Technical Reference and Support Unit) ផែ�លិនឹង់មានអុំកជំិនាំញ នងិ់
អុំកអាជីិពីម្មកពីី�ណាាអំង់គការសេ�្សង់ៗជាសេប្រច�ន។ អំង់គការមួ្មយចំនួនផែ�លិនឹង់ប្រតូវសេសុ�សំីចូលិរមួ្មកុ�ង់
អំង់គភាពីសេន� រួម្មមាន ម្មណ៍ឌលិប្រសាវប្រជាវកសិកម្មមបារាំង់ សប្រមា�់  ការអំភិិវឌ្្ឍអំនតរជាតិ (CIRAD) 
អំង់គការសវសីខិនថ្នាក ់ (Swisscontact) សហពី�នធកសិកម្មមអំភិិរក្សអំរីុឺ� (ECAF) សមាគម្ម
កសិកម្មមសហរ�ធអាសេម្មរិក ម្មជ្ិឈម្មណ៍ឌលិផែកលិម្មែសេពាតនិង់ប្រសូវសាលិអីំនតរជាតិ អំង់គការសេស្ប�ង់អាហារ   
នងិ់កសិកម្មមនៃនអំង់គការសហ ប្រ�ជា ជាតិ    (FAO) ម្មជ្ិឈម្មណ៍ឌលិសេប្រគឿង់យនតកសិកម្មម សម្មប្រស�នៃន
អំង់គការសហប្រ�ជាជាតិ  វិទ្ិយាសាានចិនសប្រមា�់ការអំភិិរក្សភិជ�ររាស់�។ី �ឹ�យសេ�វិញ សម័្ម�នធកសិកម្មម
អំភិិរក្សនងិ់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មម និរនតរភាពីសេ�ផែតមានទំិនាំក់ទិំនង់ជាមួ្មយនៃ�គូអំភិិវឌ្្ឍសំខាន់ៗរួម្មមាន 
ទិីភាំក់ងារបារាំង់សប្រមា�់ការអំភិិវឌ្្ឍន៍ (AFD) ទិីភាំក់ងារជិំនួយអាសេម្មរិកសប្រមា�ក់ារអំភិវិឌ្្ឍន៍
អំនតរជាតិ (USAID) ទិភំីាកង់ារសវសីសប្រមា�់ការអំភិិវឌ្្ឍន៏ង់សហប្រ�តិ�តតកិារ (SDC) សហភាពីអឺំរីុ� 
(EU) អំង់គការសេស្ប�ង់អាហារនិង់កសិកម្មមនៃនអំង់គការសហប្រ�ជាជាតិ (FAO) នងិ់ម្មជ្ិឃឹម្មណ៍ឌលិ  
អំសូ្រ្តសាៅលីិសរំា�ក់ារប្រសាវប្រជាវកសកិម្មម អំនតររជាត ិ (ACIAR) ជាសេ��ម្មផែ�លិបានសកម្មមកុ�ង់ការគ៌ាបំ្រទិ
កសកិម្មមអំភិរិក្ស នងិ់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមនរិនតរភាពី និង់ការអំភិិវឌ្្ឍកសិសេអំកូ��សីីសេ�កម្ម័�ជា និង់តំ�ន់។

ផែ�នទិី�ងាាញ�ូ�វសេពីញសេលិញអាចចូលិបានសេ�ទិីសេន� Here 

12

https://drive.google.com/file/d/1QMOLoHGBaziGsnLoea1qvLylI6tC81NF/view
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៤.  សសេង់េ�សម្មិទិធ�លិសំខាន់ៗកុ�ង់ឆ្នាំំំ២០២២

១ . ផែ�នការយីទិធសាស្រ្តសតទិី ១៖ សម្ម័�នធកសិកម្មមអំភិិរក្ស និង់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមនិរនតរភាពីកម្ម័�ជា 
និង់   ភាគីពាក់ពី�នធប្រតូវបានពីប្រង់ឹង់និង់សប្រម្ម�សប្រម្មួលិ (សសេប្រម្មចបាន ១៥%)      

• ពីប្រង់ឹង់ការគ៌ាំប្រទិអំនីគណ៍ៈកម្មមការ៖ សេ��ម្ម្បីតាម្មដ្ឋានវឌ្្ឍនភាពី និង់ផែ�នការសប្រមា�់ជិំហាន
�នាំា�់ កាសីីកបានសេរៀ�ចំកិចចប្រ�ជិីំគណ៍ៈកម្មមការប្រ�តិ�តតិចំនួន ៦ និង់កិចចប្រ�ជិីំអំនីគណ៍ៈ
កម្មមការ ចំនួន ៦ នាំឆ្នាំំំ២០២២ កនូង់សេ�។ កុ�ង់កិចចប្រ�ជិីំសេនាំ� គណ៍ៈកម្មមការបានពីិភាក្សា
អំំពីីការតាម្មដ្ឋានវឌ្្ឍនភាពី និង់ផែ�នការផែ�លិកត់ប្រតាតាម្មរយៈតារាង់ផែ��ឌ្ីជិីថ្មីលិ 
(Dashboard) ការសេរៀ�ចំផែ�នការសប្រមា�់ឆ្នាំំំ ២០២៣ ក៏�ូចជាការសេរៀ�ចំកិចចប្រ�ជិីំ
គណ៍ៈកម្មមការតប្រម្មង់់ទិិសចំនួន ១ ។ 

• ទិស្សនកិចចសិក្សា៖ សម្ម័�នធកសិកម្មមអំភិិរក្ស និង់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមនិរនតរភាពីកម្ម័�ជា បានសេរៀ�ចំ
�សំេណ៍�រទិស្សនកិចចទីិវាលិសំខាន់ៗ សប្រមា�ស់មាជិិកកាសីីក នងិ់អុំកពាក់ពី�នធសេ�្សង់ សេទិៀត 
សេ��ម្ម្បីពីិនិត្យសេម្ម�លិសាានភាពី�ចច��្បនុនៃនការអំនីវតត CASI សេ�កុ�ង់សេខិតតសេគ៌ាលិសេ�។  

សិកាាសាលាសតីពីី សាានភាពីសារធាតីសរីរាង់គ�ី និង់ការ�ំភាយឧសម�ន�ឹ�កញ្ចូចក់៖ 
មាគ៌ាាសេឆ្នាំះ�សេ�កសិកម្មមកសេក�តសេ��ង់វិញសេ�កម្ម័�ជា
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២. ផែ�នការយីទិធសាស្រ្តសតទិី ២៖ ចំសេណ៍��ឹង់ និង់ការប្រសាវប្រជាវសេលិ�កសិកម្មមអំភិិរក្ស និង់ប្រ�ពីលិ
វ�្បកម្មមនិរនតរភាពី និង់កសិកម្មមសេអំកូ��សីី (CASI) ប្រតូវបានសេលិ�កកម្ម័ស់   
(សសេប្រម្មចបាន ៣១%) 

• កសិកម្មមអំភិិរក្ស  និង់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមនិរនតរភាពី និង់កសិកម្មមសេអំកូ��សីី (CASI) ប្រតូវបាន
�ញ្ចូច�លិសេ�កុ�ង់កម្មមវិធីីសិក្សាថំ្នាក់ជាត ិនៃនម្មហាវិទ្ិយាលិ�យវិសវកម្មមកសិកម្មម នៃនសាកលិវិទ្ិយាលិ�យ 
ភិូម្មិនឹកសិកម្មម។  

•  ការ�សេង់ើ�តសេអាយមានការរក្សាទិីកពី�តាមានផែ��ឌ្ីជិីថ្មីលិ៖ សេគហទិំពី�រ កាសីីក បាន�សេង់ើ�ត
�ណាាលិ�យសេអំ�ិចប្រតូនិច (e-library) សេ��ម្្មបរីក្សាទីិកពី�តាមានកាសីីកទិទួិលិបានពីីអំនីគណ៍ៈ
កម្មមការទាំង់អំស់ និង់ដ្ឋាក់ឱ្្យសេប្រ��ប្របាស់ជាសាធារណ៍ៈ។ 

•  ម្មជិ្ឈម្មណ៍ឌលិប្រសាវប្រជាវសេ��ម្ម្បីអំភិិវឌ្្ឍកសិកម្មមអំភិិរក្សកម្ម័�ជា (CARDEC) ប្រតូវបានដ្ឋាក់ឱ្្យ
�ំសេណ៍�រការជា�ូ�វការ។ 

•  អំនីគណ៍ៈកម្មមការប្រសាវប្រជាវសេ��ម្ម្បីអំភិិវឌ្្ឍ (R4D) នៃនកាសីីកបានពីប្រង់ឹង់ការប្រសាវប្រជាវសេលិ�
ប្រគ៌ា�់ពីូជិ�ំណាំ ការសេធីវ�សេតសតសេលិ�មាប្រតដ្ឋាានសម្មប្រស� និង់ការវាយតនៃម្មូ�ីកសិកម្មម។

កាសីីកសេលិ�កទិឹកចិតតឱ្្យកសិករអំនីវតតCA/SI ការសសេមាះធីដ្ឋាក់ឱ្្យសេប្រ��ប្របាស់ជា�ូ�វការ CARDEC

ទិស្សនកិចចសប្រមា�់វិស�យឯកជិនទិស្សនកិចចសិក្សាសេ�សាានីយ�ីសខិុ�រ
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៣. ផែ�នការយីទិធសាស្រ្តសតទិី ៣៖ CA & SI និង់កសិកម្មមសេអំកូ��សីីប្រតូវបានផែកលិម្មែ និង់ពីប្រង់ីក 
(សសេប្រម្មចបាន ២១%)

• គំរូម្មិតតកសិករប្រតូវបានដ្ឋាក់ឱ្្យសេប្រ��ប្របាស់ និង់ផែណ៍នាំំឱ្្យសេប្រ��ប្របាស់
• សមាារៈ�្សពីវ�្សាយកាសីីក រួម្មទាំង់ប្រពីឹតតិ�ប្រត អំតែ�ទិ ប្រតូវបាន�លិិត សេហ�យសេវទិិកា

ផែចករំផែលិកពី�តាមានប្រតូវបាន�ំសេណ៍�រការ។
• ការចលូិរមួ្មរ�ស់អុំកពាក់ពី�នធ៖ កាសីីកបានពីប្រងឹ់ង់កិចចសហការរ�ស់ខូិ�នតាម្មរយៈសិកាាសាលា 

កិចចប្រ�ជិីំ និង់ទិស្សនកិចចសិក្សាសេ�្សង់ៗ។ សមាជិិកតំណាង់រ�ស់កាសីីកបាន និង់កំពីីង់
ចូលិរួម្មកុ�ង់សេវទិិកាទាក់ទិង់នឹង់ CASI ជាសេប្រច�ន សេ��ម្ម្បីសេលិ�កកម្ម័ស់�លិ់កិចចសហប្រ�តិ�តតិការ
កុ�ង់ប្រសីក និង់អំនតរជាតិ។

• ការចូលិរមួ្មពីីវិស�យឯកជិន៖ �សំេណ៍�រទិស្សនៈកិចចផែ�លិសេរៀ�ចសំេដ្ឋាយកាសីកី សប្រមា�់វិស�យ  
ឯកជិន និង់ភាគីពាកព់ី�នធ សេ��ម្្មបីសេលិ�កកម័្មស់ការអំនីវតត CASI សប្រមា�ក់ារចលូិរមួ្ម�ផែនែម្មសេទិៀត។

     ៤.១. ប្រពីឹតតការណ៍៍សំខាន់ និង់សម្មិទិធ�លិរ�ស់កាសីីកកុ�ង់ឆ្នាំំំ២០២២ 

 ៤.១.១ មាគ៌ាាសេឆ្នាំះ�សេ�កាន់ coordination approach

 សម័្ម�នធកសិកម្មមអំភិិរក្ស នងិ់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមនិរនតរភាពីកម័្ម�ជា កពីំីង់ចាំ�់សេ�ត�ម្មវិធីីសាស្រ្តសត 
coordination systemic approach (សមូ្មសេម្ម�លិពី�តាមានលិម្មែតិកុ�ង់ជំិពីកូ ទិ៤ី) សេ��ម្្មបផីែប្រ�កំាយ
�រីង់�លិ�ុ�ពាល់ិពីីការភិជ�ររាស់តាម្មផែ���ីរាណ៍សេ�ជាកសិកម្មមនិរនតរភាពី។ ប្រ�ពី�នធទំាង់ប្របាផំែ�លិ 
កាសីីកនឹង់សេធីវ�ការ គ៌ាំប្រទិគឺ៖ ក) ការប្រសាវប្រជាវសប្រមា�់ការអំភិិវឌ្្ឍន៍ ខិ) ជិំនាំញ/ធីនធានម្មនីស្ស 
គ) ការ�្សពីវ�្សាយ �) �សេចចកវិទិ្យា និង់ការអំនីវតត និង់ ង់) ហិរញ្ចូញ�្បទាន។ �ំសេណ៍�រការគ៌ាំប្រទិ
សេន�នឹង់កាំយជាឱ្កាស�៏លិែម្មួយសេ��ម្ម្បីទិស្សនកិចចសេ�សេលិ� វិទិ្យាសាានអំ�់រំរ�ស់ប្រ�សេទិសសវីស 
និង់អំង់គការនាំៗ សេ��ម្ម្បីសិក្សា និង់ផែសវង់យលិ់ អំំពីីគនូង់នៃនការអំនីវតតកសិកម្មមអំភិិរក្ស និង់
កសិកម្មមសេអំកូ��សី ី នងិ់អំំពីីតប្រមូ្មវការសប្រមា�់ប្រ�សេទិសកម័្ម�ជា ក�៏ចូជាសេ��ម្្មបពីីភិាក្សាអំំពីី
កចិចសហការ�ម៏ាន សកាៅនីពីលិរវាង់កាសីីក និង់ភាគីពាក់ពី�នធនាំសេពីលិទិស្សនកិចច។ ការពីិភាក្សា
នឹង់សេលិ�កសេ��ង់ពីីប្រ�ពី�នធផែ�លិកាសីកីនឹង់គ៌ាបំ្រទិ។ កុ�ង់សេនាំ� សកម្មមភាពីសាកល្ិបង់�៏គរួឱ្្យចាំ�់
អារម្មមណ៍ម៍្មយួ ផែ�លិ កពំីងី់ �ំសេណ៍�រការសេប្រកាម្មការ�ឹកនាំំរ�ស់នាំយកដ្ឋាានប្រគ�់ប្រគង់ធីនធាន�ី
កសិកម្មម (DALRM) គឺសតីពីីការ�តលិ់ហិរញ្ចូញ�្បទាន សេ�ថ្នា �ីមាស (Dei Meas)�ីមាស (Dei Meas)។ ការវិនិសេ�
គនាំៗគឺជាការចំាំបាច់ម្មយួសេ��ម្្មបីគំ៌ាប្រទិកសិករឈានសេ�រកការផំ្កាស�់ត�រសេន�។ ការពីភិាក្សាជំីិវិញ
យនតការនៃនការផំ្កាស់�ត�រសេន�  នឹង់ប្រតូវបានសេធីវ�សេ��ង់។ សេលិ�សពីី សេន�សេទិៀត ផែ�នការមួ្មយកុ�ង់សេនាំ�គឺការ
ផំ្កាស�់ត�រនៃ�ឹ�ចីនំនួ ៥០០,០០ ហិកតា សេ�ឆ្នាំំំ២០៣០ ប្រស�  តាម្ម សេគ៌ាលិនសេ�បាយអំភិិវឌ្្ឍន៍
កសិកម្មមឆ្នាំំំ ២០២២-២០៣០។ 
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 ការអំនីវតតកសិកម្មម�សេង់ើ�តកសេ��ង់វិញតាម្មរយៈ CA/SI កំពីីង់ទិទិួលិបានសនឹ��កុ�ង់
ប្រ�សេទិសកម្ម័�ជា ផែតសេទា��ាង់ណាក៏សេដ្ឋាយ វាសេ�ផែតសែិតកុ�ង់�ំណាក់កាលិ�ំ�ូង់។ ការងារសេលិ� 
CA/SI ប្រតូវបានប្រសាវប្រជាវ�ាង់ទិលូិទំិលូាយ �ុផីែនតអំនីវតតជាចម្្មបង់សេលិ�សាានីយ (�ីសខុិ�រ កពំីង់់ចាំម្ម) 
និង់�ណាាញកសិករខាំតតូច សេហ�យកំពីីង់ប្រតូវបានជិំរីញជាចម្ម្បង់សេដ្ឋាយ MSMEs។ 

 ការអំភិិវឌ្្ឍកសិកម្មមកសេក�តសេ��ង់វិញសេ�កម្ម័�ជា ទិទិួលិបានអំតែប្រ�សេ�ជិន៍ពីីការ
គ៌ាំប្រទិផែ�ុក�សេចចកសេទិស និង់ហិរញ្ចូញវតែ�ពីីគសេប្រមាង់ និង់កម្មមវិធីីអំភិិវឌ្្ឍន៍សេ�្សង់ៗ សេដ្ឋាយមានការគ៌ាំប្រទិ
ពីីសាា��ន និង់ការសេ�តជាាចិតតពីីរាជិរដ្ឋាាភិិបាលិកម្ម័�ជាតាម្មរយៈប្រកសួង់កសិកម្មម រីកាាប្រ�មាញ់ និង់
សេនសាទិ ចាំ�់តាំង់ពីីការចាំ�់សេ�ត�ម្មរចនាំ និង់សាកលិ្បង់។ នៃនការដ្ឋាំ�ី��ំណាំផែ�លិមាន
ម្មូលិដ្ឋាានសេ�CA សេ�កុ�ង់ប្រ�ពី�នធកសិកម្មមសេ�្សង់ៗគ៌ាំសេ�កុ�ង់ប្រ�សេទិសកម្ម័�ជាកុ�ង់ឆ្នាំំំ  ២០២៤។ 
គសេប្រមាង់អំភិិវឌ្្ឍន៍ចំរី� និង់កសិករខាំតតូច (SRDP) �ំណាក់កាលិ ទិី២ ឧ�តែម្មភថ្មីវិកាសេដ្ឋាយ
ទិីភាំក់ងារបារាំង់សប្រមា�់ការអំភិិវឌ្្ឍន៍ (AFD) និង់អំនីវតតសេដ្ឋាយអំគគនាំយកដ្ឋាានសេ�សុូនៃន
ប្រកសួង់កសិកម្មម រីកាាប្រ�មាញ់ និង់សេនសាទិ (MAFF) កុ�ង់ភាពីជានៃ�គូជាម្មួយម្មជិ្ឈម្មណ៍ឌលិ
ប្រសាវប្រជាវកសិកម្មមបារាំង់សប្រមា�់ការអំភិិវឌ្្ឍអំនតរជាត ិ(CIRAD) ។ 

 �ីុនាំះនឆំំ្នាំម្មកសេន� កសិកម្មម�សេង់ើ�តសេ��ង់វិញបានផំ្កាស់�ត�រពីីផែ�ននៃនការប្រសាវប្រជាវសេ�
ជាពាណ៍ជិិជកម្មម។ ការ�តល់ិសេសវានៃនការអំនីវតតកសិកម្មម�សេង់ើ�តសេ��ង់វិញ នងិ់�សេចចកវិទ្ិយាបានចាំ�់សេ�ត�ម្ម
សេ�កុ�ង់ឆំំ្នាំ ២០១៣។ សេទា�ជា�ាង់ណាក៏សេដ្ឋាយ សប្រមា�ក់ារផំ្កាស�់ត�រប្រ�ក�សេដ្ឋាយនិរនតរភាពីសេក�ត
សេ��ង់ សេ�កុ�ង់ប្រ�ពី�នធកសិកម្មម ការចូលិរួម្មពីីវិស�យឯកជិនគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់។ ចាំ�់ពីីឆ្នាំំំ 
២០១៨ �ល់ិឆំំ្នាំ ២០២០ កម្មមវិធីីកំសេណ៍�នសេដ្ឋាយ�រិ���នុ នងិ់នវានីវតតន៍ត�ំន់សេម្មគង់គ (MIGIP) 
រ�ស់សវីសខិនថ្នាក់ នងិ់សេសវាកម្មមកសកិម្មមអំភិិរក្សសេដ្ឋាយគិតកនៃប្រម្ម (CASF) ផែ�លិគ៌ាបំ្រទិកុ�ង់ការចូលិ
រមួ្មផែ�ុកឯកជិន។ ទិ�ី�ីំតសេ�ឆំំ្នាំ ២០២១ កសិកម្មម�សេង់ើ�តសេ��ង់វិញក៏ប្រតូវបានរមួ្ម�ញ្ចូច�លិ�ង់ផែ�រ
សេ�កុ�ង់ផែ�ននៃនកចិច ពី ិភា ក្សា សេគ៌ាលិនសេ�បាយ និង់សេសវាកម្មម�ផែនែម្មតាម្មរយៈគំនិត�ត�ចសេ�ត�ម្ម �ូចជា 
កសិកម្មមអំភិិរក្ស និង់សម្ម័�នធពីប្រង់ឹង់និរនតរភាពី (CASIC) និង់  គប្រម្មូម្មិតតកសិករ (MetKasekor)។ 
កចិចខិិតខំិប្រ�ឹង់ផែប្រ�ង់ទំាង់អំស់សេន� បាន�ងាាញឱ្្យសេ��ញនូវប្រ�សទិិធភាពីខិណ៍ៈផែ�លិប្រ�សេទិសកម័្ម�ជា
បានសេម្ម�លិសេ��ញពីីការរីកចសេប្រម្ម�ននៃនវិស�យកសិកម្មមផែកនៃចុសេ��ង់វិញ កុ�ង់រយៈសេពីលិម្មួយទិសវត្សរ៍
កនូង់ម្មកសេន�។ 
 តាម្មរយៈ�ទិពិីសេសាធីន៍នៃនគនំតិ�ត�ចសេ�ត�ម្មសេ�្សង់ៗទំាង់សេន� ប្រ�ពី�នធចំននួប្របាមំ្មយួ (�ូច
�ងាាញកុ�ង់រូ�ភាពីខាង់សេប្រកាម្ម) ផែ�លិប្រតូវសេធីវ�ការសេដ្ឋាយភាពីសែតិរម្មតួ សេ��ម្្មបជីិយួសប្រមួ្មលិ�ល់ិការ
ទាញយក និង់ទិទិួលិយកកសិកម្មម�សេង់ើ�តសេ��ង់វិញប្រ�ក�សេដ្ឋាយប្រ�សិទិធភាពី �ូសេចុ�សេហ�យប្រតូវ
បានសេគសេម្ម�លិសេ��ញ និង់សេ�ថ្នាវិធីីសាស្រ្តសត “Light-bulb” ។ 
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       ៤.១.២ គំនិត�ត�ចសេ�ត�ម្មផែ�លិកំពីីង់អំនីវតតសប្រមា�់វិធីីសាស្រ្តសត “Light-bulb” 

 ម្មជ្ិឈម្មណ៍ឌលិប្រសាវប្រជាវ សេ��ម្្មបីអំភិិវឌ្្ឍកសិកម្មមអំភិិរក្ស  (CARDEC) 
 កុ�ង់  ឆំំ្នាំ  ២០១៤ ម្មជ្ិឈម្មណ៍ឌលិសេសវាកម្មមកសិកម្មមអំភិិរក្ស (CASC) ប្រតូវបាន
�សំេណ៍�រការ នងិ់អំនវីតតសេប្រកាម្មការប្រគ�់ប្រគង់សេដ្ឋាយនាំយកដ្ឋាានប្រគ�់ប្រគង់ធីនធាន�ីកសិកម្មម សេដ្ឋាយ
ផែ�ែកសេលិ�លិទិធ�លិនៃនការវាយតនៃមូ្មការសេរៀ�ចសំាា��នចីង់សេប្រកាយនៃនគសេប្រមាង់ PADAC។ CASC ប្រតូវ
បានដ្ឋាក�់ញ្ចូច�លិកុ�ង់ការិ�លិ�យសាៅរ�ីកសិកម្មម។ សេ�ឆ្នាំំំ ២០១៧ អំគគនាំយកដ្ឋាានកសិកម្មម 
(GDA) បាន�តលិ់នៃ�ឹ�ីទិហំំ ១៤.៥ ហចិតា សែតិសេ�ភូិម្មកិសិដ្ឋាាន �ី�ីំសខុិ�រ ប្រសីកចកំារសេលិ� សេខិតត
កពំីង់ច់ាំម្ម សេ��ម្្មបសីេធីវ�ការប្រសាវប្រជាវ �ណ៍ះ���ណាាលិ និង់ផែថ្មីរក្សាធីនធានផែហ្សននៃនពីូជិ�ំណាំសេគ៌ាលិ 
និង់�ំណាំគប្រម្ម��ី ផែ�លិប្រតូវបានសេគសាាលិ់ថ្នាជាសាានីយ៍ប្រសាវប្រជាវកសិកម្មមអំភិិរក្ស�ីសខិុ�រ។ 
CARDEC មាន�ំណ៍ង់ប្របាថ្នាំចង់់កាំយសេ�ជាម្មជិ្ឈម្មណ៍ឌលិជាតិ និង់ថ្នាំក់តំ�ន់  ផែ�លិឈានម្មីខិ
សេគកុ�ង់ការសេលិ�កកម្ម័ស់ទិំសេន��កម្មមកសិកម្មម និង់ការផ្កាំស់�ត�រកសិកម្មមសេអំកូ��សីី សេឆ្នាំះ�សេ�រក
សនតិសីខិសេស្ប�ង់ ការអំភិិវឌ្្ឍន៍សេស�ឋកិចចជិន�ទិ នងិ់ការសេប្រ��ប្របាស់ធីនធាន�ធីូីីប្រ�ក�សេដ្ឋាយ
នរិនតរភាពី ម្មនិ��ុពាលិ�់លិ�់រិសាាន និង់ប្រស�តាម្មលិកេណ៍អាកាសធាតីប្រ�ក�សេដ្ឋាយភាពី
ឆ្នាំំតនៃវ។ សេ�សកកម្មមរ�ស់ CARDEC គឺសេ��ម្ម្បីសេធីវ�ការពីិសេសាធី វាយតនៃម្មូ និង់សេលិ�កកម្ម័ស់កសិកម្មម
សេអំកូ��សីី និង់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមនិរនតរភាពីតាម្មរយៈការអំភិិរក្សធីនធានផែហ្សន�ំណាំ ការប្រសាវប្រជាវ 
និង់ការកសាង់សម្មតែភាពីកសិករ ស្រ្តសតី យវីជិន នងិ់អុំកពាក់ពី�នធសេ��ម្្មបី�សេង់ើ�ន�លិិតភាពីកសិកម្មម។ 
ភាពីធីនន់ងឹ់ការផែប្រ�ប្រ�ួលិអាកាស ធាត ីនិង់ជិីវភាពីរ�ស់កសិករ និង់សហគម្មន៍ជិន�ទិ។

ម្មិតតកសិករ (Metkasekor)

សេ��ម្្មបី�តល់ិពី�តាមាន�សេចចកសេទិស នងិ់�្សពីវ�្សាយអំំពីីការអំនីវតតជាក់ផែសតង់សេ�ទីិវាលិសេ��ម្្មបសីប្រម្ម�សប្រមួ្មលិ
ឱ្្យកសិករ   �ន្ស�ាំនឹង់កសិកម្មមកសេក�តសេ��ង់វិញ។ ម្មតិតកសិករ (Metkasekor) គជឺាគរំ�្ូសពីវ�្សាយ
ប្រ�ក�សេដ្ឋាយភាពីនៃចុប្រ�ឌិ្ត ផែ�លិប្រតូវបាន�្សពីវ�្សាយ នងិ់គ៌ាបំ្រទិ�ាង់សេពីញ ទំិហងឹ់ សេដ្ឋាយ CE-SAIN 
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RUA CIRAD ម្មនីឹរពិីសេសាធីនន៍វានីវតតប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមកសិកម្មម សេ�សាកលិវិទ្ិយាលិ�យ រ�ឋកាន់សាស់ 
នងិ់សវសីខិន់ថ្នាក។់ ម្មតិតកសិករ គជឺាគរំមូ្មយួផែ�លិ�សេង់ើ�តឱ្កាស ទិ�្ីសារ នងិ់ទាក់ទាញការ
វិនសិេ�គពីីវិស�យឯកជិន នៃ�គូរអំភិិវឌ្្ឍន ៍ សេ��ម្្មបគី៌ាបំ្រទិ�សេចចកសេទិស នងិ់សេលិ�ក កម័្មស់ ការអំនីវតត
កសិកម្មមអំភិិរក្ស និង់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមនិរនតរភាពីរ�ស់កសិករកុ�ង់ប្រ�សេទិសកម្ម័�ជា សេដ្ឋាយមានការ
សហការជាមួ្មយវិស�យសាធារណ៍ៈ ផែ�លិ�ឹកនាំសំេដ្ឋាយនាំយកដ្ឋាាន�្សពីវ�្សាយកសិកម្មម រីកាាប្រ�មាញ់ 
និង់សេនសាទិ។ គំរូសេន�មានសេគ៌ាលិ�ំណ៍ង់សេធីវ�ឱ្្យប្រ�សេស�រសេ��ង់នូវសេសវាកសិកម្មម ជិំរីញទិី�្សារ
សប្រមា�់�សេចចកវិទិ្យាកសិកម្មមអំភិិរក្ស និង់មានការ�ឹកនាំំអំនីវតតន៍សេដ្ឋាយនាំយកដ្ឋាាន�្សពីវ�្សាយ
កសិកម្មម រីកាាប្រ�មាញ់ និង់សេនសាទិ (DEAFF) និង់សប្រម្ម�សប្រម្មួលិជាម្មួយនាំយកដ្ឋាានប្រគ�់ ប្រគង់
ធីនធាន�ីកសិកម្មម (DALRM) និង់នាំយកដ្ឋាានវិសវកម្មមកសិកម្មម (DAEng)។ 

សេសវាកសិករ (Sevakasekor) 

សេ��ម្្មបីសេដ្ឋា�ប្រសាយលិទិធភាពីសេប្រ��ប្របាស់ លិទិធភាពីទិទួិលិបានសេប្រគឿង់ចប្រកកសិកម្មម នងិ់សេសវាកម្មមពាក់ពី�នធ 
និង់សេ��ម្ម្បីសេលិ�កកម្ម័ស់សេប្រគឿង់ចប្រកកសិកម្មមសេ��ង់វិញ រួម្មទាំង់ការប្រគ�់ប្រគង់ចំសេ��ង់ប្រ�ក�សេដ្ឋាយ
ប្រ�សទិិធភាពី នងិ់ប្រ�សិទិធភាពីសេ�កម័្ម�ជា យនតការ�ឹកនាំផំែ�លិ�ឹកនាំសំេដ្ឋាយវិស�យសាធារណ៍ៈគឺចាំបំាច។់ 
�សូេចុ�សេហ�យ សេសវាកសិករ (សេសវា�ល់ិកសិករ) មានសេគ៌ាលិ�ំណ៍ង់�សេង់ើ�ត នងិ់�ឹកនាំសំេដ្ឋាយនាំយក
ដ្ឋាានវិសវកម្មមកសិកម្មម (DAEng)។ 

មានសេគ៌ាលិ�ំណ៍ង់គំ៌ាប្រទិសេលិ� (១) សេប្រគ៌ាង់ការ�ញ្ចូច��តនៃមូ្មហរិញ្ចូញវតែ� (២) ការ�ណ៍ះ���ណាាលិ�សេចចកសេទិស 
នងិ់ជំិនួយ នងិ់ (៣) ទិនំាំកទ់ិនំង់�ាង់ជិិតសិុទិធ នងិ់វាស់ផែវង់វឌ្្ឍនភាពីជាមួ្មយនងឹ់ទិប្រម្មង់់សេ�្សង់ៗគ៌ាំ
នៃនអំុក�តលិ់សេសវា សេ��ម្ម្បីធានាំបាននូវការផែកលិម្មែទាក់ទិង់នឹង់ការវិនិសេ�គរ�ស់ពីួកសេគសេ�សេលិ� CA 
ការ�តលិ់សេសវាសេប្រគឿង់យនត�លិ់កសិករខាំតតូច។ 

ប្រគ៌ា�់ពីូជិកសិករ (KropuchKasekor) 
ប្រគ៌ា�ព់ីជូិកសិករប្រតូវបាន�សេង់ើ�តសេ��ង់សេ��ម្្មបីសេដ្ឋា�ប្រសាយលិទិធភាពីសេប្រ��ប្របាស ់ នងិ់លិទិធភាពី�គត់�គង់់
ប្រគ៌ា�ពូ់ីជិ�ំណាគំប្រម្ម��ីតាម្មតប្រមូ្មវការ នងិ់�ឹកនាំសំេដ្ឋាយនាំយកដ្ឋាានប្រគ៌ា�់ពីជូិ�ំណានំៃន GDA។ 
ប្រកីម្មការងារគសេប្រមាង់ ISA រួម្មជាម្មួយ CIRAD និង់នាំយកដ្ឋាានប្រគ�់ប្រគង់ធីនធាន�ីកសិកម្មម 
(DALRM) �ចច��្បនុកំពីីង់សេធីវ�ការជាមួ្មយនាំយកដ្ឋាានប្រគ៌ា�់ពីជូិ�ំណាសំេ��ម្្មបពីីភិាក្សាអំំពីី ប្រគ៌ា�ព់ីជូិ
កសិករ។ �ចច��្បនុសប្រមា�់�ំណាំគប្រម្ម��ី មានអុំក�គត់�គង់់ផែតម្មួយគឺប្រកីម្មហុីន SmartAgro 
សេហ�យតនៃមូ្មនៃនប្រគ៌ា�់ពូីជិសេនាំ�សេ�មានតនៃមូ្មនៃថូ្មីផែ�លិជា�ញ្ញាាកំពីីង់ជិួ�ប្រ�ទិ�សប្រមា�់កសិករផែ�លិ
អំនីវតតកសិកម្មមអំភិិរក្ស និង់មានចំណា�់អារម្មមណ៍៍ �ូចសេន�វាចាំំបាច់ណាស់កុ�ង់ការ�លិិត
ប្រគ៌ា�់ពីូជិកុ�ង់ប្រសីកផែ�លិអាចមានតនៃម្មូសម្មរម្ម្យសប្រមា�់�គត់�គង់់កុ�ង់ប្រ�សេទិសកម្ម័�ជា។
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�ីមាស DeiMeas (ហិរញ្ចូញវតែ�អំនតរកាលិ) 

សេ��ម្្មបីសេដ្ឋា�ប្រសាយ�ញ្ញាាប្រ�ឈម្មនៃនការសេលិ�កទិកឹចិតតកសិករសេលិ�ការផំ្កាស�់ត�រការអំនីវតត នងិ់ចីង់ សេប្រកាយ
ជិយួសប្រមួ្មលិ�ល់ិការផំ្កាស�់ត�រសេឆ្នាំះ�សេ�រកកសិកម្មមកសេក�តសេ��ង់វិញ �មីាសមានមី្មខិងារ ជាយនតការ
ហរិញ្ចូញវតែ�សេ��ម្្មប�ីតលិរ់ងាាន�់ល់ិកសិករសប្រមា�់ការវិនសិេ�គរ�ស់ពីកួសេគសេលិ�ការ �លិិត សេសវាកម្មមប្រ�ពី�នធ
សេអំក�ូ�សីី នងិ់ទំិនញិសាធារណ៍ៈ។ កសិករប្រតូវចណំាយប្របាក់�ផែនែម្មសប្រមា� ់�ណំាគំប្រម្ម��ី និង់សេសវា
ម្មនិមានប្របាក់ឈុ�លិ �សូេចុ�សេហ�យម្មនិមាន�នឹៈកុ�ង់ការផំ្កាស់�ត�រការអំនីវតតសេដ្ឋាយសារផែត�ញ្ញាាតនៃមូ្ម។ 
�ូសេចុ�សេហ�យ កុ�ង់ប្រក�ខិ�ណ៍ឌនៃនគសេប្រមាង់ "ការផ្កាំស់�ត�រប្រ�ពី�នធកសិកម្មម និង់សីវតែិភាពីចំណ៍ីអាហារ
សេ�អាសីីអាសេគុយ៍" (ASSET FFEM) SmartAgro CIRAD និង់ Swisscontact �ចច��្បនុកពំីងី់
�តល់ិការគ៌ាបំ្រទិសេលិ�ការសាកល្ិបង់រយៈសេពីលិ 3 ឆំំ្នាំរ�ស ់ DeiMeas ផែ�លិ�ឹកនាំសំេដ្ឋាយ នាំយកដ្ឋាាន 
ការប្រគ�ប់្រគង់ធីនធាន�ីកសិកម្មម (DALRM) ផែ�លិនឹង់គ៌ាបំ្រទិ�ល់ិការផំ្កាស�់ត�រ នងិ់សាះន គមំាត
ហិរញ្ចូញ�្បទានសេដ្ឋាយការសេលិ�កទិឹកចិតតកសិករខំាតតូចផែ�លិមានរួចសេហ�យ សេ�កុ�ង់ឆ្នាំំំ�ំ�ូង់នៃនការ
ផ្កាំស់�ត�រ សេ��ម្ម្បីជិំរីញការអំនីវតតកសិកម្មម។ 

 គំនតិ�ត�ចសេ�ត�ម្មសេន�មានសេគ៌ាលិ�ំណ៍ង់ i) សេលិ�កទិកឹចិតតកសិករខំាតតូចឱ្្យផំ្កាស់�ត�រសេឆ្នាំះ�
សេ�រកការអំនីវតតកសកិម្មម (AE) ii) សេរៀ�ចរំចនាំសម័្ម�នធគំរ ូMetkasekor សេ�កុ�ង់ PDAFFs សេឆ្នាំះ� សេ�
រកការផំ្កាស�់ត�រ iii) �តល់ិអំំណាច�ល់ិសហភាពីសហករណ៍៍កសិកម្មមកុ�ង់ការកណំ៍ត់អំតតសញ្ញាាណ៍
កសិករ �តលិ់ការគ៌ាំប្រទិ�លិ់ពីួកសេគកុ�ង់អំំ��ង់សេពីលិអំនតរកាលិរ�ស់ពីួកសេគ។ ការប្រតួតពីិនិត្យការ
ផ្កាំស់ �ត�រការអំនីវតត និង់ការ�តលិ់រងាាន់ផែ�លិមានសីពីលិភាពី iv) កំណ៍ត់�រិមាណ៍ និង់សេ�ឹ�ង់ផ្កាាត់
�លិ�ុ�ពាលិ់សេអំកូ��សីី និង់អំតែប្រ�សេ�ជិន៍រួម្មនៃនការផ្កាំស់�ត�រសេន� និង់ v) ទិទិួលិសាាលិ់កសិករ
ខំាតតូចជាអុំករួម្មចំផែណ៍កនៃនការអំភិិរក្សធីនធានធីម្មមជាតិ នងិ់ការ�ន្សំា នងិ់កាត់�នែយការផែប្រ�ប្រ�ួលិ
អាកាសធាតី។
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      ៤.១.៣ កាសីីកតំណាង់កម្ម័�ជាចូលិរួម្មកុ�ង់សេវទិិកាអំនតរជាតិសំខាន់ៗ
             ៤.១.៣.១ សម្ម័�នធកសិកម្មមសេអំកូ��សីីសាកលិ

 សេ�នៃថ្មីៃទិី០១ ផែខិកញ្ញាា ឆ្នាំំំ២០២១ CASIC បានចី�ហតែសេលិខាសេលិ�លិិខិិត�ញ្ញាាក់
ចូលិរួម្មជាសមាជិិកនៃនសម្ម័�នធកសិកម្មមសេអំកូ��សីីសកលិផែ�លិសម្ម័�នធសេន�ប្រតូវបាន�សេង់ើ�តសេ��ង់កុ�ង់
�រិ�ទិនៃនប្រ�ពី�នធសេស្ប�ង់អាហាររ�សអ់ំង់គការសហប្រ�ជាជាតិ (UN Food Systems Summit)។ 
សេ��ម្្មបីចលូិរមួ្មសេលិ�កកម័្មស់ប្រ�ពី�នធសេស្ប�ង់អាហារ នងិ់អំនីវតតការងារផែ�លិពាកព់ី�នធនឹង់សម័្ម�នធកសកិម្មម
សេអំកូ��សីីសកលិសេន� CASIC បានសេសុ�សំីសេគ៌ាលិការណ៍៍ពីីប្រកសួង់កសិកម្មម រកីាាប្រ�មាញ់ នងិ់សេនសាទិ 
សេ��ម្្មបី�ផែនែម្មនូវសមាសភាពីប្រកីម្មការងារអំនីវតតចំននួ៥ផែ�ុករួម្មមាន៖ ១).ផែ�ុកប្រសាវប្រជាវ សហការ
នៃចុប្រ�ឌិ្ត នងិ់ការអំភិិវឌ្្ឍសម្មតែភាពី ២).ផែ�ុកសេគ៌ាលិនសេ�បាយ ៣).ផែ�ុកវិនិសេ�គ នងិ់មូ្មលិនិធីិ 
៤). ផែ�ុកទំិនាំកទ់ិនំង់ នងិ់ការតសូុម្មតិ នងិ់ ៥). ផែ�ុកអំនីវតតកម្មមវិធីីនៃនសម័្ម�នធកសកិម្មមសេអំកូ��សី។ី 
ប្រកសួង់កសិកម្មម រីកាាប្រ�មាញ់ និង់សេនសាទិ បានផែតង់តាំង់ ឯកឧតតម្ម�ណ៍ឌិត ចាំន់ សារីទិធ អំនីរ�ឋ
សេលិខាធីិការ និង់ជាប្រ�ធានគណ៍ៈកមាះធីិការប្រ�តិ�តតិ នៃន CASIC ជាជិន�សេងាាលិកុ�ង់នាំម្មប្រកសួង់
កសិកម្មម រីកាាប្រ�មាញ់ និង់សេនសាទិ និង់តំណាង់ប្រ�សេទិសកម្ម័�ជាសេ��ម្ម្បី�នតសហការ និង់អំនីវតតកុ�ង់
សម្ម័�នធកសិកម្មមសេអំកូ��សីីសាកលិ។

 ៤.១.៣.២ កិចចប្រ�ជិីំពីិសេប្រគ៌ា�សេ��លិ់សប្រមា�់ការពីប្រង់ឹង់អំភិិបាលិកិចច និង់ 
                   ប្រ�តិ�តតិការនៃនសម្ម័�នធកសិកម្មមអំភិិរក្សសប្រមា�់អាសីី   
                 និង់បាាសីីហវិក (CAAAP)

 ឯកឧតតម្ម�ណ៍ឌតិ ចាំន ់ សារទីិធ ប្រតូវបានអំសេញ្ចូជ�ញឱ្្យចូលិរមួ្មកុ�ង់កិចចប្រ�ជំីិពិីសេប្រគ៌ា�
សេ��លិស់ប្រមា� ់ការពីប្រង់ឹង់អំភិិបាលិកិចច និង់ប្រ�តិ�តតិការនៃនសម្ម័�នធកសិកម្មមអំភិិរក្សសប្រមា�់
អាសីី និង់បាាសីីហវិក (CAAAP) សេ��ម្ម្បីពីិភាក្សាអំំពីីការផ្កាំស់�ត�រផែ�លិប្រតូវការសប្រមា�់ CAAAP 
សេ��ម្ម្បីជិួយសេលិ�កកម័្មស់កសិកម្មមអំភិិរក្ស សេ�កុ�ង់តំ�ន់។ កាសីីក នងឹ់គ៌ាបំ្រទិ�ាង់សកម្មមនូវសម័្ម�នធភាពី
សេន�។ កចិចប្រ�ជំីិបានសេធីវ� សេ��ង់សេ�នៃថ្មីៃទីិ២ ផែខិកញ្ញាា ឆំំ្នាំ ២០២២។ សេគ៌ាលិ�ណំ៍ង់សំខានគ់ ឺ១) ពីនិត្ិយ
សេ��ង់វិញនវូវឌ្្ឍនភាពី នៃន CAAAP ចាំ�់តាំង់ពីីការសសេមាះធីរ�ស់ខិូ�ន ២) ពីិនិត្យសេម្ម�លិសាានភាពី
នៃនការអំនីម្ម�ត និង់ការ�សេង់ើ�នទិំហំរ�ស់កសិកម្មមអំភិិរក្ស កុ�ង់អាសីី និង់បាាសីីហវិក ៣) សេសុ�រសីំ
ចាំត់តាំង់គណ៍ៈកមាះធីិការប្រ�ឹក្សា និង់�សេចចកសេទិសនៃន CAAAP ៤) សេសុ�ចាំត់តាំង់សេលិខាធីិការដ្ឋាាន 
CAAAP សប្រមា�់ម្មីខិងាររ�ឋបាលិ និង់ប្រ�តិ�តតិការ ៥) សេសចកតីប្រពាង់ TORs សប្រមា�់សេលិខាធីិការ
ប្រ�តិ�តតិ គណ៍ៈកមាះធីិការប្រ�ឹក្សា គណ៍ៈកមាះធីិការ�សេចចកសេទិស សមាជិិក�សេងាាលិ និង់តួនាំទិីសំ
ខាន់ៗសេ�្សង់សេទិៀត ៦)សេសុ�រពីិនិត្យសេលិ�ផែ�នការការងារ ២០២៣-២០២៤ រួម្មទាំង់ផែ�នទិី
�ងាាញ�ូ�វ នៃនការអំភិិវឌ្្ឍន៍កសិកម្មមអំភិរិក្ស ៧) សេសុ�យនតការសតពីីភីាពីជានៃ�គ ូ ជាពីសិេសស
ការចលូិរមួ្មជាម្មយួវិស�យឯកជិន ៨) ផែសវង់រកឱ្កាសនៃនការសេកៀរគរធីនធានសប្រមា�់�តល់ិម្មលូិនិធីិ
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�ល់ិគសេប្រមាង់កសិកម្មមអំភិិរក្សថំ្នាក់ជាត ិនិង់តំ�ន់។

      ៤.១.៤ ការចូលិរួម្មកុ�ង់សេវទិិកាអំនតរជាតិសេ��ម្ម្បី�្សពីវ�្សាយអំំពីីកសិកម្មមភិិរក្ស និង់ 
   ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មម និរនតរភាពី
           ៤.១.៤.១  កម្មមវិធីីការពារ�ំណាំកសិសេអំកូ��សីី (នៃថ្មីៃទិី១០ ផែខិម្មិថ្មីីនាំ)

 ការការពារ�ណំាកំសសិេអំកូ��សីគីជឺាការការពារ�ណំាសំេដ្ឋាយផែ�ែកសេលិ�សេគ៌ាលិការណ៍៍
សេអំកូ��សីីផែ�លិមានសេគ៌ាលិ�ំណ៍ង់សេធីវ�ឱ្្យប្រ�ពី�នធសេអំកូ��សីីកានផ់ែតមាននិរនតរភាពី។ ការអំនីវតត ACP 
ទាម្មទារឱ្្យមានការអំនីម្ម�តនូវយីទិធសាស្រ្តសតអំនីវតតតាម្មលំិដ្ឋា�ន់ៃនការអំនីវតត�ំណា ំ ផែ�លិសេក�តសេចញ ពីី
វិធីីសាស្រ្តសតជាប្រ�ពី�នធ នងិ់ការចលូិរមួ្ម ផែ�លិ�តល់ិអាទិិភាពី�ល់ិវិធានការ�ងាារ សេ��ម្្មប ីធានាំបាននូវការ
ប្រគ�់ប្រគង់ចំននួប្រ�ជាជិនសតវលិែតិ (សតវលិែតិ ភំាកង់ារ�ង់ើជំិង់រឺកីេជាតិ នងិ់សេ�ះ) និង់ភាំក់ងារសេ�្សង់ៗ 
(ភំាក់ងារ�ង់ើសេរាគ សតវលិែតិ ភំាក់ងារលំិអំង់ អុំកផែកនៃចុសារធាតីសរីរាង់គ)។ ACP គជឺាវិស�យសំខាន់
នៃនការប្រគ�ប់្រគង់ប្រ�ពី�នធកសិកម្មម សេដ្ឋាយផែ�ែកសេលិ�ផែ�ុកសំខានពី់ីរ៖ i) សីខិភាពី�ី នងិ់ ii) ជិវីចប្រមី្ម� ផែ�លិ
ពាក់ពី�នធកុ�ង់ការកាត់�នែយការសេប្រ��ប្របាស់ថំំ្នាសមំា�់សតវលិែតិ។ សេគ៌ាលិ�ណំ៍ង់នៃនប្រពឹីតតកិារណ៍៍សេន�គឺ 
(i) សេ��ម្្មបី�ញ្ញាាក់អំំពីីសេគ៌ាលិការណ៍៍ការពារ�ណំាកំសិកម្មម (ii) សេ��ម្្មប�ីងាាញ�ទិពិីសេសាធីនអំ៍ំពីីសកម្មមភាពី
�ចច��្បនុ និង់ប្រ�វតតិរ�ស់ ACP សេ�កម្ម័�ជា និង់ (iii) សេ��ម្ម្បីផែចករំផែលិកយីទិធសាស្រ្តសតកាត់�នែយការ
សេប្រ��ប្របាសថំំ់្នាសមំា�់សតវលិែតិ។ សេ�កុ�ង់�ំណាសំេ�្សង់ៗគំ៌ា នងិ់វិធីីផែ�លិអាចសេធីវ�សេ�បាន សេ��ម្្មបបី្រគ� ់ប្រគង់
សតវលិែតិ នងិ់ជំិង់ឱ្ឺ្យកាន់ផែតប្រ�សេស�រសេ��ង់។ ប្រពីតឹតកិារណ៍៍សេន�ប្រតូវបានសេរៀ�ចសំេ��ង់សេដ្ឋាយអំនីគណ៍ៈ
កម្មមការប្រសាវប្រជាវសេ��ម្្មបអីំភិិវឌ្្ឍន៍ (R4D) នៃន CASIC �កឹនាំសំេដ្ឋាយនាំយកដ្ឋាានប្រគ�់ប្រគង់ធីនធាន
�ីកសិកម្មម (DALRM/GDA) និង់គ៌ាំប្រទិសេដ្ឋាយគសេប្រមាង់ "ការប្រគ�់ប្រគង់ធីនធានទិឹក និង់ការផ្កាំស់
�ត�រកសិកម្មមសេ�កម្ម័�ជា" (WAT4CAM ប្រពី�រាជាណាចប្រកកម្ម័�ជា។ / AFD / EU) និង់ CIRAD។

           ៤.១.៤.២ សិកាាសាលាសតីពីីភាពីជានៃ�គូ (នៃថ្មីៃទិី២៧ �លិ់៣០ ផែខិម្មិថ្មីីនាំ) 

 ឯកឧតតម្ម�ណ៍ឌតិ ចាំន ់សារទីិធ ប្រតូវបានអំសេញ្ចូជ�ញឱ្្យចូលិរមួ្មកុ�ង់សិកាាសាលាសេ� CIRAD 
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ទិីប្រកីង់ Montpelier ប្រ�សេទិសបារាំង់ សតីពីីទិប្រម្មង់់ភាពីជានៃ�គូ។

៤.១.៤.៣ សេវទិិកា�ំសេណា�ប្រសាយប្រ�ធាន�ទិទិី៦៖ ការសេធីវ�មាប្រតដ្ឋាានកសិកម្មម 
             អំភិិរក្ស សេ��ម្ម្បីពីសេនូ�នការផ្កាំស់�ត�រប្រ�ពី�នធកសិ-អាហារសេ�កុ�ង់តំ�ន់                    
             សេលាកខាង់ត្ប�ង់ (នៃថ្មីៃទិី១៣ ផែខិកញ្ញាា)

 ឯកឧតតម្ម�ណ៍ឌតិ ចាំន ់សារទីិធ ប្រតូវបានអំសេញ្ចូជ�ញឱ្្យចូលិរមួ្មកុ�ង់សេវទិិកា�ំសេណា� ប្រសាយ 
ប្រ�ធាន�ទិទិី៦៖ ការសេធីវ�មាប្រតដ្ឋាានកសិកម្មមអំភិិរក្ស សេ��ម្ម្បីពីសេនូ�នការផ្កាំស់�ត�រប្រ�ពី�នធកសិ-អាហារ
សេ�កុ�ង់តំ�ន់សេលាកខាង់ត្ប�ង់ ផែ�លិប្រតូវបានសេរៀ�ចរំមួ្មគំ៌ាសេដ្ឋាយពិីពី�រណ៍៍អំភិិវឌ្្ឍនស៍េលាកខាង់ត្ប�ង់-ខាង់ត្ប�ង់
សកលិឆំំ្នាំ ២០២២ (The Global South-South Development Expo 2022) អំង់គការសេស្ប�ង់អាហារ 
នងិ់កសិកម្មម (FAO) នៃនអំង់គការសហប្រ�ជាជាតិ នងិ់ម្មជ្ិឈម្មណ៍ឌលិសប្រមា�យ់នតការកសិកម្មមប្រ�ក�
សេដ្ឋាយនិរនតរភាពី (CSAM) នៃនគណ៍ៈកម្មមការសេស�ឋកិចច នងិ់សង់គម្មរ�ស់អំង់គការសហប្រ�ជាជាតិសប្រមា� ់
អាសីី និង់បាាសីីហវិក (ESCAP) សេ�ម្មជិ្ឈម្មណ៍ឌលិសនុិសីទិអំង់គការសហប្រ�ជាជាតិសេ�ទិីប្រកីង់
បាង់កក។ សេវទិិកាសេន�ប្រតូវបានសេរៀ�ចំសេ��ង់សេ��ម្ម្បី�ងាាញពីីទិិ�ឋភាពីសំខាន់ៗនៃនកសិកម្មមអំភិិរក្ស
នងិ់ការវិវតតន៍ចីង់សេប្រកាយ�ំ�ីតរ�ស់ខូិ�នសេ�កុ�ង់តំ�ន់អាសីបីាាសីហីវកិ។ សកិាាសាលាសេន�ប្រតូវបាន
សេរៀ� ចសំេ��ង់ជាម្មយួនងឹ់ ពីពិី�រណ៍៍ Global South-South Development Expo (GSSD-Expo) 
កុ�ង់សេគ៌ាលិ�ំណ៍ង់សេលិ�កកម័្មស់ការផែចករំផែលិកចំសេណ៍��ងឹ់សតពីីីការអំនីវតត នងិ់�ំសេណា�ប្រសាយរ�ស់
កសិកម្មមអំភិិរក្ស កុ�ង់ចំសេណាម្មនៃ�គូម្មកពីីសកលិសេលាកខាង់ត្ប�ង់។ សកិាាសាលាសេន�ក៏នងឹ់�ងាាញ
ពីីសកាានីពីលិរ�ស់កសិកម្មមអំភិិរក្ស សប្រមា�់ SSTC ការ�សេង់ើ�ត�ណាាញអំុកជិំនាំញ�សេចចកសេទិស 
និង់អំុកអំនីវតតកសិកម្មមអំភិិរក្ស ក៏�ូចជាការសប្រម្ម�សប្រម្មួលិការផ្កាំស់�ត�រចំសេណ៍��ឹង់�សេចចកសេទិស 
សេគ៌ាលិនសេ�បាយ និង់ការអំនីវតតសេ�កុ�ង់ និង់សេប្រ�តំ�ន់អាសីីបាាសីីហវិក។

             ៤.១.៤.៤ សនុិសីទិអាសីីបាាសីីហវិកសតីពីីការផ្កាំស់�ត�រប្រ�ពី�នធកសិកម្មម  

            (នៃថ្មីៃទិី ៥ �លិ់ទិី៧ ផែខិតីលា)

 ឯកឧតតម្ម�ណ៍ឌតិ ចាំន ់សារទីិធ នងិ់ឯកឧតតម្ម សីខិ សី�ី� អំគគសេលិខាធីកិារប្រកីម្មប្រ�ឹក្សា
សាៅរអំភិិវឌ្្ឍន ៍កសិកម្មម នងិ់ជិន�ទិ ប្រតូវបានអំសេញ្ចូជ�ញឱ្្យសេធីវ��ទិ�ងាាញ នងិ់ចូលិរមួ្មសេ�កុ�ង់សនិុសីទិ
អាសីបីាាសីហីវកិ សតពីីីការផំ្កាស់�ត�រប្រ�ពី�នធកសិកម្មមសេ�ទីិប្រកីង់បាង់កក ប្រ�សេទិសនៃថ្មី។ សកិាាសាលាសេន�
មានសេគ៌ាលិ�ណំ៍ង់ �តលិ់នូវសេវទិិកាម្មួយសប្រមា�់ការផ្កាំស់�ត�រចំសេណ៍��ឹង់ និង់ជិំរីញការសិក្សាសេ�
ទិូទាំង់ប្រ�ពី�នធកសិកម្មម សេ��ម្ម្បីពីសេនូ�ន�ំសេណ៍�រការផ្កាំស់�ត�រសេន�។ សិកាាសាលាសេន�ប្រតូវបាន
សេរៀ�ចំសេ��ង់សេដ្ឋាយ អំង់គការសេស្ប�ង់អាហារ និង់កសិកម្មម (FAO)។

            ៤.១.៤.៥. សម្ម�យប្រ�ជិីំសេពីញអំង់គសេលិ�កទិី៥០ នៃនគណ៍ៈកមាះធីិការសនតិសីខិ 
            សេស្ប�ង់ពីិភិពីសេលាក (CFS) (នៃថ្មីៃទិី១៣ ផែខិតីលា)

 ឯកឧតតម្ម�ណ៍ឌិត ចាំន់ សារីទិធឯកឧតតម្ម�ណ៍ឌិត ចាំន់ សារីទិធ ប្រតូវបានអំសេញ្ចូជ�ញឱ្្យចូលិរួម្មកុ�ង់សម្ម�យប្រ�ជិីំ
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សេពីញអំង់គសេលិ�កទិ៥ី០ នៃនគណ៍ៈកមាះធិីការសនតសីិខិសេស្ប�ង់ពិីភិពីសេលាក (CFS)។ កចិចប្រ�ជំីិសេពីញអំង់គ
សេធីវ�សេ��ង់សេ�ទិីប្រកីង់រុូម្ម ប្រ�សេទិសអំុ�តាលិី។ ប្រពីឹតតិការណ៍៍សេន�បាន�ងាាញពីីការសប្រម្ម�សប្រម្មួលិការ
សេ�ូ�យត�សេគ៌ាលិនសេ�បាយចំសេពា�វិ�តតិសេស្ប�ង់អាហារសកលិ សាានភាពីសនតិសីខិសេស្ប�ង់ និង់
អាហារ�ូតែម្មភកុ�ង់ពិីភិពីសេលាកឆំំ្នាំ ២០២២ ថំ្នាក់រដ្ឋាាភិិបាលិ អំនីម្ម�តសេលិ�អំនីសាសន៍សេគ៌ាលិនសេ�បាយ
ផែ�លិបានឯកភាពីថ្មីមីសេលិ�ការសេលិ�កកម្ម័ស់ការចូលិរួម្មរ�ស់យីវជិន និង់ភាពីមានការងារសេធីវ�កុ�ង់
វិស�យកសិកម្មម និង់ប្រ�ពី�នធសេស្ប�ង់អាហារសប្រមា�់សនតិសីខិសេស្ប�ង់ និង់អាហារូ�តែម្មភ និង់សេផ្កាៅត
សេលិ�ការជិរំញីការវិនសិេ�គប្រ�ក�សេដ្ឋាយទំិនលួិខីិសប្រតូវកុ�ង់វិស�យកសិកម្មម នងិ់ប្រ�ពី�នធអាហារប្រ�ក�
សេដ្ឋាយនិរនតរភាពី តាម្មរយៈកម្មមវិធីីសកលិសតពីីីសេគ៌ាលិការណ៍៍ CFS សប្រមា�់ ការវិនសិេ�គប្រ�ក�សេដ្ឋាយ
ការទិទិួលិខិីសប្រតូវកុ�ង់វិស�យកសិកម្មម និង់ប្រ�ពី�នធអាហារ។ 

 ៤.១.៤.៦ COSTEA គណ៍ៈកមាះធីិការ�សេចចកសេទិសវិទិ្យាសាស្រ្តសតសប្រមា�់ទិឹក 
                កសិកម្មម (នៃថ្មីៃទិី២១ �លិ់២៥ ផែខិវិចិិកា)

 COSTEA មានសេគ៌ាលិ�ំណ៍ង់សេលិ�កកម័្មស់ការផំ្កាស�់ត�រចសំេណ៍��ងឹ់ នងិ់�ទិពិីសេសាធីន៍
រវាង់ភាគីពាក់ពី�នធ (ប្រកសួង់ អំង់គការសេប្រ�រដ្ឋាាភិិបាលិ ប្រកីម្មហុីនប្រ�ឹក្សា ប្រគឹ�សាានឧតតម្មសិក្សា និង់
ប្រសាវប្រជាវ នៃ�គូហិរញ្ចូញវតែ� និង់�សេចចកសេទិស) ផែ�លិពាក់ពី�នធនឹង់វិស�យធារាសាស្រ្តសត សេ��ម្ម្បីគ៌ាំប្រទិ�លិ់
ការ�សេង់ើ�ត និង់ការអំនីវតតគសេប្រមាង់ និង់សេគ៌ាលិនសេ�បាយទាក់ទិង់នឹង់ការប្រគ�់ប្រគង់ទិឹកកសិកម្មម។ 
សេដ្ឋាយសកម្មមភាពីរ�ស់ COSTEA សេ�កម្ម័�ជាសេផ្កាៅតសេ�សេលិ�ការវាយតនៃម្មូ�លិ�ុ�ពាលិ់សេស�ឋកិចច 
នងិ់សេអំកូ��សីីនៃនការអំនីវតតកសិ-សេអំកូ��សីីកុ�ង់ប្រ�ពី�នធធារាសាស្រ្តសត សេ��ម្្មបគី៌ាបំ្រទិ�ល់ិការពីប្រង់ងឹ់ប្រ�ក�
សេដ្ឋាយនរិនតរភាពីកុ�ង់អំំ��ង់សេពីលិសាៅរ នងិ់អំភិិវឌ្្ឍប្រ�ពី�នធធារាសាស្រ្តសត ឯកឧតតម្ម�ណ៍ឌតិ ចាំន ់សារទីិធ 
ប្រតូវបានអំសេញ្ចូជ�ញឱ្្យចូលិរមួ្មកុ�ង់កម្មមវិធីី COSTEA គណ៍ៈកមាះធិីការ�សេចចកសេទិសវិទ្ិយាសាស្រ្តសតសប្រមា�់
ទិឹកកសិកម្មម ចាំ�់ពីីនៃថ្មីៃទិី ២១�លិ់នៃថ្មីៃទិី ២៥ ផែខិវិចិិកា ឆ្នាំំំ ២០២២ សេ�ទិីប្រកីង់ Montpellier 
ប្រ�សេទិសបារាំង់។ កិចចប្រ�ជិីំសេន�សេធីវ�សេ��ង់សេ��ម្ម្បី�ងាាញពីីលិទិធ�លិនៃនការពីិភាក្សា�ំណាក់កាលិទិី២ 
នៃន COSTEA និង់ពីិភាក្សាអំំពីីសកម្មមភាពីនាំសេពីលិអំនាំគតសប្រមា�់�ំណាក់កាលិទិី៣។ 

                  ៤.១.៤.៧ ទិស្សនកិចចសេ�ប្រ�សេទិសសវីស (នៃថ្មីៃទិី២៨- នៃថ្មីៃទិី៣០ ផែខិវិចិិកា)

 ឯកឧតតម្ម�ណ៍ឌិត ចាំន់ សារីទិធឯកឧតតម្ម�ណ៍ឌិត ចាំន់ សារីទិធ ប្រតូវបានអំសេញ្ចូច�ញទិស្សនកិចចសេ�ប្រ�សេទិសសវីស
កាលិពីីផែខិវិចិិកា ឆំំ្នាំ២០២២ សេហ�យបានជួិ�ជាមួ្មយអុំកពាក់ពី�នធជាសេប្រច�នរួម្មមានរដ្ឋាាភិិបាលិ សាា��ន
ប្រសាវប្រជាវ វិស�យឯកជិន និង់អំុកពាក់ពី�នធ�នៃទិសេទិៀត សេ��ម្ម្បីផែសវង់យលិ់ពីីការអំនីវតតនាំនាំផែ�លិ
សេលិ�កកម្ម័ស់�ំសេណា�ប្រសាយផែ�ែកសេលិ�ធីម្មមជាតិ។ �ំសេណ៍�រទិស្សនកិចចសេន�ក៏បាន�តលិ់ឱ្កាសម្មួយ
សេ��ម្ម្បីសាា�សឹង់់សេលិ�ឱ្កាសសហការជាម្មួយសាា��នសេ�្សង់ៗ�ង់ផែ�រ។ 
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      ៤.១.៥ កិចចសហការជាម្មួយនឹង់ភាគីពាក់ពី�នធ
 ៤.១.៥.១ សិកាាសាលាសតីពីី សាានភាពីសារធាតីសរីរាង់គ�ី និង់ការ�ំភាយ 
                ឧសម�ន�ឹ�កញ្ចូចក់៖ មាគ៌ាាសេឆ្នាំះ�សេ�កសិកម្មមកសេក�តសេ��ង់វិញសេ�  
                កម្ម័�ជា (នៃថ្មីៃទិី២៥ ផែខិម្មិនាំ ឆ្នាំំំ២០២២)

 កាសីីក សហការជាម្មួយនឹង់អំនីគណ៍ៈកម្មមការប្រសាវប្រជាវសេ��ម្ម្បីការអំភិិវឌ្្ឍ បាន
សេរៀ�ចំសិកាាសាលាសតីពីីសាានភាពីសារធាតីសរីរាង់គ�ី និង់ការ�ំភាយឧសម�ន�ឹ�កញ្ចូចក់៖ មាគ៌ាា
សេឆ្នាំះ�សេ�កសិកម្មមកសេក�តសេ��ង់វិញសេ�កម្ម័�ជា។ សិកាាសាលាសេន� ប្រ�ប្រពីឹតតសេ�សេប្រកាម្មអំធីិ�តីភាពី 
ឯកឧតតម្ម ឱ្ម្ម គឹម្មសាា រ�ឋសេលិខាធីិការប្រកសួង់កសិកម្មម រីកាាប្រ�មាញ់ និង់សេនសាទិ និង់ជាប្រ�ធាន
គណ៍ៈកម្មមការតប្រម្មង់់ទិិសកាសីីកនិង់ ឯកឧតតម្ម�ណ៍ឌិត ចាំន់ សារីទិធ អំនីរ�ឋសេលិខាធីិការ ប្រកសួង់
កសិកម្មម រីកាាប្រ�មាញ់ និង់សេនសាទិ និង់ជាប្រ�ធានគណ៍កម្មមការប្រ�តិ�តតិ កាសីីក ។ សិកាាសាលា
សេន�មានសិកាាកាម្មចូលិរមួ្មចំននួ ៦៥ នាំក ់ ផែ�លិតំណាង់ឱ្្យប្រកសួង់សេ�្សង់ៗរមួ្មមាន ប្រកសងួ់
កសកិម្មម រីកាាប្រ�មាញ់ និង់សេនសាទិ ប្រកសួង់សេស�ឋកិចច និង់ហិរញ្ចូញវតែ� ប្រកសួង់ម្មហានៃ�ឹ 
ប្រកសួង់�រិសាាន ប្រកសួង់កិចចការនាំរី ប្រកសួង់ធីនធានទិឹក និង់ឧតីនិយម្ម ប្រកីម្មប្រ�ឹក្សាសាៅរអំភិិវឌ្្ឍន៍
វិស�យកសិកម្មម និង់ជិន�ទិ ប្រកីម្មប្រ�ឹក្សាជាតិសប្រមា�់ការអំភិិវឌ្្ឍន៍ប្រ�ក�សេដ្ឋាយចីរភាពី សាា��ន
ប្រសាវប្រជាវ សាកលិវិទិ្យាលិ�យ និង់នៃ�គូអំភិិវឌ្្ឍន៍ (AFD, USAID, EU និង់ SDC)។ 
សេគ៌ាលិ�ំណ៍ង់នៃនសិកាាសាលាគឺ (១) ផែចករំផែលិកចំសេណ៍��ឹង់អំំពីីសាានភាពីនៃនការសេប្រ��ប្របាស់�ី 
និង់សរីរាង់គកា�ូនសេ�កម្ម័�ជា (២) សេលិ�កកម្ម័ស់ការយលិ់�ឹង់អំំពីីតួនាំទិីសុ�លិនៃនសរីរាង់គកា�ូន 
និង់�លិ�ុ�ពាលិ់នៃនការអំនីវតត (៣) ផែចករំផែលិកចំសេណ៍��ឹង់សតីពីីយីទិធសាស្រ្តសតរយៈសេពីលិផែវង់
សប្រមា�់អំពី្យាប្រកឹតភាពីកា�ូន និង់ (៤) ផែសវង់យលិ់អំំពីីប្រក�ខិណ៍ឌ�ទិ�្បញ្ចូញតតិសប្រមា�់ការអំនីវតត
មាប្រតា ៦ នៃនកិចចប្រពីម្មសេប្រពីៀង់សនតិភាពីទិីប្រកីង់បាារីស។ 
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       ៤.១.៥.២ ទិស្សនកិចចសិក្សារ�ស់វិស�យឯកជិន (នៃថ្មីៃទិី២៩ ផែខិសេម្មសា)

 កាសីីកបានសេរៀ�ចំ�ំសេណ៍�រទិស្សនកិចចសិក្សាសេ��ម្្មបីជិូន�ល់ិវិស�យឯកជិនផែ�លិ
ពាក់ពី�នធ សេ��ម្ម្បីផែសវង់យលិ់ពីីការអំនីវតត កសិកម្មមអំភិិរក្ស និង់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមនិរនតរភាពី រ�ស់
កសិករសេ�ប្រសីក�ំផែ�រ និង់ប្រសីកសេម្មម្មត់ កុ�ង់សេខិតតត្ប�ង់�ម�ំ។ ទិស្សនកិចចសិក្សារយៈសេពីលិ២នៃថ្មីៃសេន� 
សេធីវ�សេ��ង់សេប្រកាម្មអំធីិ�តីភាពី ឯកឧតតម្ម ឱ្ម្ម គឹម្មសាា រ�ឋសេលិខាធីិការប្រកសួង់កសិកម្មម រីកាាប្រ�មាញ់ 
និង់សេនសាទិ និង់ជាប្រ�ធានគណ៍ៈកម្មមការតប្រម្មង់់ទិិសរ�ស់កាសីីក និង់ ឯកឧតតម្ម�ណ៍ឌិត ចាំន់ 
សារីទិធ អំនីរ�ឋសេលិខាធីិការ ប្រកសួង់កសិកម្មម រីកាាប្រ�មាញ់ និង់សេនសាទិ និង់ជាប្រ�ធានគណ៍ៈកម្មមការ
ប្រ�តិ�តតិនៃនកាសីីក។ �ំសេណ៍�រទិស្សនៈកិចចសេន�មានការចូលិរួម្មពីីសមាជិិកគណ៍ៈកម្មមការប្រ�តិ�តតិ
កាសីីក ម្មនឹីរកសិកម្មម រីកាាប្រ�មាញ់ និង់សេនសាទិ ត្ប�ង់�ម�ំ វិស�យឯកជិន ផែ�លិរួម្មមានប្រកីម្មហុីន 
SmartAgro និង់ចមាារសេ�សុូសេម្មម្មត់ អំង់គការសេប្រ�រដ្ឋាាភិិបាលិ និង់ភាគីពាក់ពី�នធ�ូចជា 
Swisscontact, IFAD នងិ់កសិករផែ�លិអំនីវតតកសិកម្មមអំភិិរក្សសេ�ប្រសីក�ំផែ�រ នងិ់ប្រសីកសេម្មម្មត់។

      ៤.១.៥.៣ សិកាាសាលា�្សពីវ�្សាយពីីកសិកម្មមអំភិិរក្ស និង់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មម 
                        និរនតរភាពី�លិ់ប្រកីម្មហុីនចំការសេ�សុូ និង់�ីសម្ម្បទានសេ�កម្ម័�ជា  
                 (នៃថ្មីៃទិី២០ ផែខិកញ្ញាា)

 កាសីីកបានសេរៀ�ចំសិកាាសាលា�្សពីវ�្សាយពីីកសិកម្មមអំភិិរក្ស និង់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មម
និរនតរភាពី�លិ់ ប្រកីម្មហុីនចំការសេ�សុូ និង់�ីសម្ម្បទានសេ�កម្ម័�ជា។ សិកាាសាលាសេន�ប្រ�ប្រពីឹតតសេ�
សេប្រកាម្មអំធីិ�តីភាពី ឯកឧតតម្ម សេវង់ សាខិីន ឯកឧតតម្ម សេវង់ សាខិីន អំតីតរ�ឋម្មស្រ្តនតីប្រកសួង់កសិកម្មម រីកាាប្រ�មាញ់ និង់
សេនសាទិ ថ្នាំក់�ឹកនាំំប្រកសួង់កសិកម្មម រីកាាប្រ�មាញ់ និង់សេនសាទិ ប្រកីម្មហុីនចំការសេ�សុូ និង់
សម្្មបទាន�ីកុ�ង់ប្រសីក គណ៍ៈកម្មមការតប្រម្មង់់ទិិស នងិ់គណ៍ៈកម្មមការប្រ�តិ�តតនិៃន កាសីីក នាំយកដ្ឋាាន
សេប្រកាម្មឱ្វាទិប្រកសួង់កសិកម្មម រីកាាប្រ�មាញ់ និង់សេនសាទិ ប្រកីម្មហុីនឯកជិន និង់នៃ�គូអំភិិវឌ្្ឍន៍។ 
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អំុកចូលិរួម្មសរី�ប្រ�ផែហលិ ១០០ នាំក់។ សេគ៌ាលិ�ំណ៍ង់នៃនសិកាាសាលាគឺ ១) សេ��ម្ម្បីផែចករំផែលិក 
និង់សេលិ�កកម្ម័ស់វិស�យកសិកម្មម អំភិិរក្ស និង់និរនតរភាពី�លិ់ប្រកីម្មហុីនសេ�សុូ។ ២) ផែចករំផែលិក
ការងារ និង់សប្រម្ម�សប្រម្មួលិការប្របាប្រស�យទាក់ទិង់ជាម្មួយនៃ�គូពាក់ពី�នធ និង់ ៣) �សេង់ើ�នឱ្កាស
កុ�ង់ការវិនិសេ�គសេលិ�វិស�យកសិកម្មមអំភិិរក្សរ�ស់កម្ម័�ជា និង់ការពីប្រង់ឹង់និរនតរភាពីសេ�កម្ម័�ជា។

 ៤.១.៥.៤ សិកាាសាលាថ្នាំក់តំ�ន់សេលិ�កទិី ៣ (នៃថ្មីៃទិី២ �លិ់ទិិ៤ ផែខិវិចិិកា)

 កាសីីកបានសេរៀ�ចំសិកាាសាលាថ្នាំក់តំ�ន់សេលិ�កទិី ៣ រ�ស់ខិូ�នសតីពីី «កសិកម្មម
កសេក�តសេ��ង់វិញតាម្មរយៈយនតការកសិកម្មមប្រ�ក�សេដ្ឋាយនិរនតរភាពី ការប្រគ�់ប្រគង់ជិីវចប្រម្មី� និង់
ការប្រគ�់ប្រគង់ទិឹក» សេ�សេខិតតសេសៀម្មរា� និង់សេខិតតបាត់�ំ�ង់ ចាំ�់ពីីនៃថ្មីៃទិី ២ �លិ់នៃថ្មីៃទិី ៤ ផែខិវិចិិកា 
ឆ្នាំំំ ២០២២។ សិកាាសាលាសេន�ប្រ�ប្រពីឹតតសេ�សេប្រកាម្មអំធីិ�តីភាពី ឯកឧតតម្ម�ណ៍ឌិត ចាំន់ សារីទិធ 
សេដ្ឋាយមានអំុកចូលិរួម្មប្រ�មាណ៍ ៨០នាំក់ ម្មកពីី ១០ប្រ�សេទិស នៃនតំ�ន់អាសីីបាាសីីហវិក ម្មស្រ្តនតី
ពាក់ពី�នធម្មកពីី ប្រកសួង់កសិកម្មម រីកាាប្រ�មាញ់ និង់សេនសាទិ និង់ ប្រកសួង់�រិសាាន និង់អំង់គការសេប្រ�
រដ្ឋាាភិិបាលិកុ�ង់ប្រសីក។
 សេគ៌ាលិ�ំណ៍ង់នៃនសកិាាសាលាថំ្នាក់ត�ំន់ប្រ�ចំាំឆំំ្នាំសេលិ�កទីិ ៣ រ�ស់ កាសីីក គសឺេ��ម្្មប៖ី 
១) �តល់ិពី�តាមានថ្មីមីៗ អំំពីីសេគ៌ាលិនសេ�បាយរ�ស់ប្រ�សេទិសផែ�លិសេលិ�កកម័្មស់កសិសេអំក�ូ�សី ី ២) 
�ងាាញពីីភាពីសេជាគជិ�យ នងិ់�ញ្ញាាប្រ�ឈម្មសំខាន់ៗ កុ�ង់លិកេខិណ៍ាខីិសៗគំ៌ានៃនកសិកម្មមសេអំកូ��សីី 
រមួ្មទំាង់ការប្រសាវប្រជាវសប្រមា�ក់ារអំភិិវឌ្្ឍន ៍(R4D) ការអំភិិវឌ្្ឍន៍ធីនធានម្មនីស្ស ការ�្សពីវ�្សាយ 
�សេចចកវិទ្ិយា នងិ់សេសវាកម្មម នងិ់ការ�តល់ិហរិញ្ចូញ�្បទានអំនតរកាលិ ៣) �ងាាញគរំថូ្មីមផីែ�លិសេប្រតៀម្មរ ួច
ជាសេប្រសចសប្រមា�់កម្មមវិធីីពាណិ៍ជិជកម្មម ៤) កណំ៍ត់�ញ្ញាានងិ់ឱ្កាសផែ�លិកំពីីង់សេក�តមានតាម្មរយៈការ
ពីសិេប្រគ៌ា�សេ��លិរ់�សអុ់ំកពាក់ពី�នធ នងិ់ ៥) ពីភិាក្សាអំំពីីកិចចខិិតខំិប្រ�ឹង់ផែប្រ�ង់កុ�ង់តំ�ន់ផែ�លិប្រតូវការ
សេ��ម្្មបសីេលិ�កកម័្មស់កសិកម្មមសេអំកូ��សី ី ។ សកិាាសាលាសេន�ប្រតូវបានសេធីវ�សេ��ង់ប្រ�ក�សេដ្ឋាយផែ�ូផ្កាាសេប្រកាម្ម
ការគ៌ាបំ្រទិពីី UNESCAP/CSAM, Swisscontact, CIRAD, ASSET CE SAIN, FAO នងិ់គសេប្រមាង់Nurture។

       ៤.១.៥.៥ ទិស្សនកិចចសិក្សាសប្រមា�់នៃ�គូអំភិិវឌ្្ឍន៍

 កាសីបីានសេរៀ�ចំ�សំេណ៍�រទិស្សនកចិចសិក្សា រមួ្មជាមួ្មយនងឹ់សិកាាសាលាថំ្នាក់ត�ំន់
សេលិ�កទីិ៣ នងិ់កិចចប្រ�ជំីិសេ�សេខិតតបាត់��ំង់ សប្រមា�់នៃ�គអូំភិិវឌ្្ឍន៍។ សេគ៌ាលិ�ណំ៍ង់សំខានន់ៃន�សំេណ៍�រ
ទិស្សនកិចចសិក្សាសេន�គឺសេ��ម្្មបី�ងាាញពីីតំ�ន់សេគ៌ាលិសេ�ផែ�លិបានអំនីវតតកសិកម្មមអំភិិរក្សផែ�លិ
សែតិសេ�សេប្រកាម្មការសប្រម្ម�សប្រមួ្មលិរ�ស់កាសីីក នងិ់ ការគំ៌ាប្រទិភាគពីាកព់ី�នធទំាង់អំស់កុ�ង់ការពីប្រងី់ក
សកម្មមភាពីកសិកម្មមកសេក�តសេ��ង់វិញសេ�កម័្ម�ជា។ សេលិ�សពីីសេន� វាក៏មានសេគ៌ាលិ�ំណ៍ង់សប្រមា�់នៃ�គូ
អំភិិវឌ្្ឍន៍សេ��ម្្មបីសសេង់ើតសេម្ម�លិសកម្មមភាពីកុ�ង់វិស�យសេន� នងិ់ពិីភាក្សាអំំពីីកិចចសហប្រ�ត�ិតតកិារពីីគសេប្រមាង់
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នាំនាំផែ�លិអាចគំ៌ាប្រទិ�ល់ិសកម្មមភាពីរ�ស់កាសីកីផែ�លិមានកុ�ង់ផែ�នទីិតប្រម្មង់់ទិិសរ�ស់កាសីកី។
សេគ៌ាលិ�ំណ៍ង់សំខាន់នៃន�ំសេណ៍�រទិស្សនកិចចសិក្សា៖

• សេ��ម្្មប�ីតល់ិពី�តាមានថ្មីមីៗ អំំពីីសកម្មមភាពីសេ�្សង់ៗសេ��ម្្មបសីេលិ�កកម័្មស់ កសិកម្មមអំភិិរក្ស នងិ់ប្រ�ពីលិ
វ�្បកម្មមនិរនតរភាពី នងិ់កសិសេអំកូ��សី ីរមួ្មទាងំ់ការ�ងាាញនូវសេប្រគឿង់យនត �ណំាគំប្រម្ម��ី ការ
ដ្ឋា ំ�ណំាឆំំ្នាំស ់និង់ការប្រគ�់ប្រគង់គីណ៍ភាពី�ី។

• សេ��ម្្មបី�ងាាញ�ល់ិនៃ�គូអំភិិវឌ្្ឍន៍អំំពីីកិចចសហការរ�ស់កាសីីកជាម្មួយភាគីពាក់ពី�នធនាំនាំ 
នងិ់រួម្មចំផែណ៍ក�ល់ិការ�ត�ចសេ�ត�ម្មគំនតិសេ��ម្្មប�ីញ្្ចូឈ�ក់ាររិចរិលិ�កីសិកម្មម ការ�សេង់ើ�នភាពីធីន់
នៃនប្រ�ពី�នធសេស្ប�ង់អាហារចំសេពា�ការផែប្រ�ប្រ�ួលិអាកាសធាតីសប្រមា�់ប្រ�សេទិសកម្ម័�ជា និង់សកាៅ
នីពីលិសប្រមា�់តំ�ន់អាសាាន។

• សេ��ម្្មបពីីភិាក្សាសេលិ�គំនតិ�ត�ចសេ�ត�ម្មសេ��ម្្មបគី៌ាបំ្រទិ នងិ់សេលិ�កកម័្មស់ កសកិម្មមអំភិិរក្ស នងិ់ប្រ�ពីលិ
វ�្បកម្មមនិរនតរភាពី នងិ់កសិសេអំកូ��សី ីតាម្មរយៈការ�សេង់ើ�តម្មជ្ិឈម្មណ៍ឌលិ កសិកម្មមអំភិិរក្ស នងិ់
ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមនិរនតរភាពី និង់កសិសេអំក�ូ�សីបី្រ�ចំាំត�ំន់សេ�កម័្ម�ជា។

       ៤.១.៥.៦ ទិិវាវិទិ្យាសាស្រ្តសតកសិកម្មមសេ�អាសីីអាសេគុយ៍ (ASEA)      

         (នៃថ្មីៃទិី១៤ �លិ់ទិី១៧ផែខិវិចិិកា)
 កាសីកីសហការជាមួ្មយនងឹ់នាំយកដ្ឋាានប្រគ�់ប្រគង់ធីនធាន�ីកសិកម្មម (DALRM) 
នៃនអំគគនាំយកដ្ឋាានកសិកម្មម (GDA) បានសេរៀ�ចំទិិវាវិទ្ិយាសាស្រ្តសតកសិកម្មមសេ�អាសីីអាសេគុយ៍ 
(ASEA) ឆំំ្នាំ២០២២ ផែ�លិប្រ�មូ្មលិ�ត�សំាា��នប្រសាវប្រជាវ នងិ់ឧតតម្មសិក្សាចំននួ ១៣ សេ��ម្្មបសីេរៀ�ចំ 
�ត�ចសេ�ត�ម្ម នងិ់ប្រគ�់ប្រគង់កម្មមវិធីីប្រសាវប្រជាវ នងិ់គសេប្រមាង់សហការសេលិ�កសសិេអំក�ូ�សីី ផែ�លិរមួ្ម�ញ្ចូច�លិ
ទាងំ់សេគ៌ាលិសេ�វិទ្ិយាសាស្រ្តសត នងិ់ការអំភិិវឌ្្ឍន៍ ក�៏ចូជាការកសាង់សម្មតែភាពីជាម្មយួនងឹ់ចកេ�វិស�យ
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រយៈសេពីលិផែវង់សេលិ��ញ្ញាាសកលិ។ សកិាាសាលាសេប្រកាម្មអំធិី�តីភាពី ឯកឧតតម្ម ឱ្ម្ម គមឹ្មសាាឯកឧតតម្ម ឱ្ម្ម គមឹ្មសាា 
រ�ឋសេលិខាធីិការប្រកសួង់កសិកម្មម និង់ជាប្រ�ធានគណ៍ៈកមាះធីិការ�ឹកនាំំកាសីីក។ សិកាាសាលាសេន�
មានអុំកចូលិរួម្មជាង់ ៤០នាំក់ ផែ�លិតំណាង់ឱ្្យភាគីពាកព់ី�នធនាំនាំ រមួ្មមានប្រកសួង់កសិកម្មម 
រកីាាប្រ�មាញ់ នងិ់សេនសាទិ សាា��នអំនតរជាតិពាកព់ី�នធ នងិ់អុំកពាក់ពី�នធអាសីីអាសេគុយ។៍ សេគ៌ាលិ�ណំ៍ង់
នៃនសិកាាសាលាសេន�គឺ (១) សេ��ម្្មបី�ងាាញ នងិ់ពិីភាក្សាអំំពីីការប្រសាវប្រជាវថ្មីមីៗ សេលិ�វិស�យកសកិម្មមផែ�លិ
សេធីវ�សេ��ង់សេដ្ឋាយនៃ�គូអាសាាន (២) សេ��ម្្មបកីណំ៍ត់�ញ្ញាាប្រ�ឈម្ម នងិ់ឱ្កាសថ្មីមីៗ សេ��ម្្មបីជិរំញីការ
�្សពីវ�្សាយ អំំពីីកសកិម្មមសេ�អាសីអីាសេគុយ ៍នងិ់ (៣) សេ��ម្្មបចីលូិរមួ្ម ការដ្ឋាក់ឱ្្យ�សំេណ៍�រការនវូផែ�នការ
យទីិធសាស្រ្តសតរយៈសេពីលិ៥ឆំំ្នាំរ�សម់្មជ្ិឈម្មណ៍ឌលិប្រសាវប្រជាវកសិកម្មមអំភិិរក្ស�ីសខុិ�រ (CARDEC) ឆំំ្នាំ 
២០២២ - ២០២៦។

 ៤.១.៥.៧ កិចចប្រ�ជិីំរ�ស់គណ៍ៈកមាះធីិការតប្រម្មង់់ទិិស  
                និង់គណ៍ៈកមាះធីិការប្រ�តិ�តតិ

 សេ��ម្ម្បីតាម្មដ្ឋានវឌ្្ឍនភាពី និង់ពីិភាក្សាអំំពីីជិំហាន�នាំា�់ កាសីីកបានសេរៀ�ចំកិចច 
ប្រ�ជិីំគណ៍ៈកម្មមការប្រ�តិ�តតិចំនួន ៦សេលិ�ក និង់ កិចចប្រ�ជិីំគណ៍ៈកម្មមការតប្រម្មង់់ទិិស ចំនួន១សេលិ�ក។

 ៤.១.៥.៨ ការសេលិ�កទិឹកចិតត�លិ់នៃ�គូសហការ
 កាលិពីីនៃថ្មីៃទិី ២១ ផែខិម្មិថ្មីីនាំ ឆ្នាំំំ ២០២២ រាជិរដ្ឋាាភិិបាលិកម្ម័�ជា សេ�ង់តាម្ម
អំនីប្រកឹត្យសេលិខិ ៣២១ អំនប្រក. នៃ�គូអំភិិវឌ្្ឍន៍ Dr. Florent Tivet នៃនម្មជិ្ឈម្មណ៍ឌលិប្រសាវប្រជាវ
កសិកម្មមបារាំង់សប្រមា�់ការអំភិិវឌ្្ឍអំនតរជាតិ (CIRAD) សេលាក Manny Reyes តំណាង់ឱ្្យ 
ម្មជិ្ឈម្មណ៍ឌលិឧតតម្មភាពី ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមកសិកម្មមនិរនតភាពី និង់ អាហារូ�តែម្មភ (CE SAIN) និង់
សេលាក Rajiv Pradhan នៃនអំង់គការ Swisscontact ប្រ�ចាំំសេ�កម្ម័�ជាសប្រមា�់ការរួម្មចំផែណ៍ក�៏
ពីិសេសសរ�ស់ពីួកសេគចំសេពា�វិស�យកសិកម្មមអំភិិរក្ស និង់និរនតរភាពីសេ�កុ�ង់ប្រ�សេទិស។ ពីិធីីសេន�ប្រតូវ
បានសេរៀ�ចំសេ��ង់សេ�សាលិប្រ�ជិីំវិទិ្យាលិ�យផែសនពីិសេដ្ឋារ និង់សេប្រកាម្មអំធីិ�តីភាពី ឯកឧតតម្ម សេលាក 
សេវង់ សាខិីន អំតីតរ�ឋម្មស្រ្តនតីប្រកសួង់កសិកម្មម។ ពីិធីីសេន�មានការចូលិរួម្មពីីថ្នាំក់�ឹកនាំំ និង់ម្មស្រ្តនតីម្មកពីី
នាំយកដ្ឋាានសេ�្សង់ៗសេប្រកាម្មឱ្វាទិ ប្រកសួង់កសិកម្មម រីកាាប្រ�មាញ់ និង់សេនសាទិ អំង់គការសេប្រ�
រដ្ឋាាភិិបាលិផែ�លិមាន�ូចជា CIRAD AFD CESAIN USAID និង់ Swisscontact សរី�
ប្រ�មាណ៍ ៦០នាំក់។
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 ៤.១.៦ សមាជិិក
 ៤.១.៦.១ គណ៍ៈកម្មមការតប្រម្មង់់ទិិស និង់គណ៍ៈកម្មមការប្រ�តិ�តតិ

 កាសីកីបានពីប្រងី់កសមាជិិកភាពីរ�ស់ខូិ�ន សេដ្ឋាយ�ផែនែម្មសមាជិិកថ្មីមសីេ�គណ៍ៈកម្មមការ 
តប្រម្មង់់ទិិស និង់គណ៍ៈកម្មមការប្រ�តិ�តតិ។ ការសសេប្រម្មចចិតតសេន�ប្រតូវបានសេធីវ�សេ��ង់កុ�ង់អំំ��ង់សេពីលិ
កិចចប្រ�ជិីំប្រ�ចាំំ�មាសរ�ស់គណ៍ៈកមាះធីិការតប្រម្មង់់ទិិស សេ�នៃថ្មីៃទិី២៤ �លិ់នៃថ្មីៃទិី ២៦ ផែខិកកើដ្ឋា 
ឆំំ្នាំ ២០២២។ តាម្មរយៈការសេក�នសេ��ង់នូវសកម្មមភាពីរ�ស់កាសីកី ការចូលិរមួ្មពីីសាា��ន នងិ់តួអំង់គ
សេ�្សង់ៗគ៌ាំគឺចាំំបាច់។ សមាជិិកខាង់សេប្រកាម្មប្រតូវបាន�ផែនែម្មមាន�ូចជា៖ 

• ឯកឧតតម្ម សីខិ សី�ី�ឯកឧតតម្ម សីខិ សី�ី� អំគគសេលិខាធីកិារប្រកីម្មប្រ�ឹក្សាសាៅរអំភិិវឌ្្ឍន៍កសិកម្មម នងិ់ជិន�ទិជា
គណ៍ៈកម្មមការតប្រម្មង់់ទិិស

• ឯកឧតតម្ម សាន វឌ្្ឍនាំឯកឧតតម្ម សាន វឌ្្ឍនាំ អំនីរ�ឋសេលិខាធីកិារប្រកសងួ់ នៃនការអំ�់រំ យវីជិន នងិ់កីឡា ជា
គណ៍ៈកម្មមការតប្រម្មង់់ទិិស

• ឯកឧតតម្ម ប្រពំី សីមាានីឯកឧតតម្ម ប្រពំី សីមាានី ប្រ�ធាននាំយកដ្ឋាានកិចចសហប្រ�តិ�តតកិារអំនតរជាតិ ជាគណ៍ៈកម្មមការ
ប្រ�តិ�តតិ

•• សេលាក មុ្មក ់មូុ្មនី សេលាក មុ្មក ់មូុ្មនី ប្រ�ធាននាំយកដ្ឋាានផែ�នការ និង់សែតិិជាគណ៍ៈកម្មមការប្រ�តិ�តតិ
• សេលាក គមឹ្ម សាសេវឿនសេលាក គមឹ្ម សាសេវឿន អំនីប្រ�ធាននាំយកដ្ឋាាន នៃនអំគគនាំយកដ្ឋាានសីខិភាពីសតវ នងិ់�លិិតកម្មមសតវ
• សេលាក សីង់ ឃ្លាំង់សេលាក សីង់ ឃ្លាំង់ ប្រ�ធានម្មនីឹកសិកម្មម រកីាាប្រ�មាញ់ និង់សេនសាទិសេខិតតម្មណ៍ឌលិគិរី  
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 ៤.១.៦.២ សមា ជិិក ថ្មីមីៗនៃនអំនីគណ៍ៈកម្មមការ 

 កិចចប្រ�ជំីិអំនីគណ៍ៈកម្មមការទីិ៤ រ�ស់កាសីីក ប្រតូវបានសេរៀ�ចសំេ��ង់សេ�នៃថ្មីៃទិ ី២០ �ល់ិ
នៃថ្មីៃទិ ី២១ ផែខិធុី� សេ��ម្្មបបី្រ�ជំីិពិីភាក្សាជាមួ្មយនៃ�គថូ្មីមសីប្រមា�ក់ារអំនីវតតសកម្មមភាពីរ�សអ់ំនីគណ៍ៈកម្មមការ
រ�ស់កាសីកីទាងំ់ ៤។ តាម្មរយៈកិចចប្រ�ជំីិសេន� សមាជិិកថ្មីមបី្រតូវបាន�ផែនែម្ម�ូចខាង់សេប្រកាម្ម
 ១) អំនីគណ៍ៈកម្មមការប្រគ�់ប្រគង់ចំសេណ៍��ឹង់៖ សាកលិវិទិ្យាលិ�យជាតិបាត់�ំ�ង់
 ២) អំនីគណ៍ៈកម្មមការ�្សពីវ�្សាយកសិកម្មមអំភិិរក្ស និង់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមនិរនតរភាពី៖ 
       អំង់គការសេស្ប�ង់អាហារ និង់កសិកម្មម (FAO)
 ៣) អំនីគណ៍ៈកម្មមការសប្រម្ម�សប្រម្មួលិ និង់�ណាាញ៖ គសេប្រមាង់ Nurture
 ៤) អំនីគណ៍ៈកម្មមការប្រសាវប្រជាវសប្រមា�់ការអំភិិវឌ្្ឍ៖ ម្មជិ្ឈម្មណ៍ឌលិប្រសាវប្រជាវ   
                        កសិកម្មមបារាំង់សប្រមា�់ការអំភិិវឌ្្ឍអំនតរជាតិ (CIRAD)

 ៤.១.៧ លិទិធ�លិ
 ៤.១.៧.១ ការសសេមាះធីដ្ឋាក់ឱ្្យសេប្រ��ប្របាស់ជា�ូ�វការ CARDEC 

                          (នៃថ្មីៃទិី១៤ ផែខិវិចិិកា ឆ្នាំំំ២០២២)
 ម្មជ្ិឈម្មណ៍ឌលិប្រសាវប្រជាវកសិកម្មមអំភិិរក្សកម័្ម�ជា�ីសខុិ�រ (CARDEC) បានដ្ឋាកឲ្់្យ
�សំេណ៍�រការជា �ូ�វការនវូកំណាត់ �ូ�វយីទិធសាស្រ្តសត៥ឆំំ្នាំរ�សខូ់ិ�នសេ�នៃថ្មីៃទិ១ី៤ ផែខិវិចិិកា ឆំំ្នាំ២០២២។ 
ប្រពីតឹតកិារណ៍៍សេន�ប្រតូវបានសេរៀ�ចសំេ��ង់សេដ្ឋា យ អំគគនាំយកដ្ឋាានកសិកម្មមសេប្រកាម្មអំធិី�តីភាពី ឯកឧតតម្ម 
ឱ្ម្ម គមឹ្មសាា រ�ឋសេលិខាធីកិារប្រកសងួ់កសិកម្មម រកីាាប្រ�មាញ់ នងិ់សេនសាទិសេខិតតនៃប្រពីផែវង់ នងិ់ជាប្រ�ធាន
គណ៍ៈកម្មមការប្រ�តិ�តតរិ�ស់កាសីកី។ 
 ផែ�នការយទីិធសាស្រ្តសតរយៈសេពីលិ៥ឆំំ្នាំប្រតួសប្រតាយ�ូ�វសប្រមា�ម់្មជ្ិឈម្មណ៍ឌលិប្រសាវប្រជាវសេ�
�ីសខុិ�រ (CARDEC) ផែប្រ�កំាយសេ�ជាម្មជ្ិឈម្មណ៍ឌលិឧតតម្មភាពី សេ��ម្្មបជីិរំញីការប្រសាវប្រជាវសប្រមា�ក់ារ
អំភិិវឌ្្ឍសេលិ�ការអំនីវតតកសិកម្មម ផែកលិម្មែសេហដ្ឋាារចនាំសម័្ម�នធប្រសាវប្រជាវសេ��ម្្មបអីំភិិវឌ្្ឍន៍ នងិ់សម្មតែភាពី
ជាមួ្មយនឹង់សេគ៌ាលិ�ំណ៍ង់សេ��ម្្មបី ពីសេនូ�នការផំ្កាស់�ត�រសេ�ជាកសិកម្មម�សេង់ើ�តសេ��ង់វិញសេ�កម័្ម�ជា។

៤.១.៨.២ �សេង់ើ�នគីណ៍ភាពី�ីសេប្រកាម្មកសិកម្មមអំភិិរក្ស
 ចាំ�់ពីីឆំំ្នាំ២០០៤ កសិកម្មមអំភិិរក្សប្រតូវបានប្រសាវប្រជាវ នងិ់�្សពីវ�្សាយតាម្មរយៈ
សាា��នសេ�្សង់ៗរួម្មមាន AFD, FFEM (PAMPA), USAID, CCCA, Agropolis, EU នងិ់ SDC ។ 

រហតូម្មក�ល់ិសេពីលិថ្មីមីៗ សេន� មានតំរវូការនៃនការវិនសិេ�គទិ�្ីសារសេលិ�សេសវាកម្មមមិ្មនសេប្រ��សេប្រគឿង់ចប្រកភិជ�រ
� ី នងិ់�សេចចកវិទ្ិយា�ំណាគំប្រម្ម��ីផែ�លិកំពីីង់ប្រតូវការជាក់ផែសំង់។ សេ�ឆំំ្នាំ២០២១ជាមួ្មយនងឹ់
យនតការគំ៌ាប្រទិពីី CASIC គំរ�ូផែនែម្មសេ�ថ្នា MetKasekor ប្រតូវបាន�សេង់ើ�តសេ��ង់។
 សេ�ឆំំ្នាំ២០២២ គរំពូីប្រងី់ក MetKasekor សេប្រកាម្មនាំយកដ្ឋាាន�្សពីវ�្សាយកសិកម្មម 
រកីាាប្រ�មាញ់ នងិ់សេនសាទិ បានចាំ�់សេ�ត�ម្មសាកល្ិបង់សេ�កុ�ង់សេខិតតចំននួពីីរ គសឺេខិតតបាត់��ំង់ នងិ់
ប្រពី�វិហារ តាម្មរយៈម្មនីឹរកសិកម្មមរកីាាប្រ�មាញ់ នងិ់សេនសាទិសេខិតត។ ភិមូ្មចិនំនួ៦ប្រតូវបានសេប្រជិ�សសេរីស
កុ�ង់សេខិតតបាត់��ំង់សេ��ម្្មបីអំនីវតត។ នៃ�ឹ�ីផែប្រសចកំារចនំនួ១ ៨៨៧ ហកិតាប្រតូវបានប្រគ��ណ៍ះ�់សេដ្ឋាយ
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ការអំនីវតតកសិកម្មមផែ��អំភិិរក្ស នងិ់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមនិរនតរភាពី។ សេ�សេខិតតប្រពី�វិហារ ទិីតាំង់សេគ៌ាលិសេ�
ចនួំន៦ប្រតូវបានសេប្រជិ�សសេរីសសប្រមា�ក់ារអំនីវតតគសេប្រមាង់គំរ ូ MetKasekor។ នៃ�ឹ�ផីែប្រសប្រ�ផែហលិ១០០
ហកិតា បានអំនីវតតកសិកម្មមអំភិិរក្ស និង់ការអំនីវតតជាក់ផែសតង់ប្រ�ក�សេដ្ឋាយនិរនតរភាពី។

 ៤.១.៨ សេគ៌ាលិនសេ�បាយកសិកម្មមឆ្នាំំំ២០៣០
 សេគ៌ាលិនសេ�បាយអំភិិវឌ្្ឍន៍កសិកម្មម (២០២២-២០៣០) ប្រតូវបានអំនីម្ម�តសេ�កុ�ង់
ផែខិឧសភា ឆំំ្នាំ២០២២។ សេគ៌ាលិនសេ�បាយសេន��ងាាញពីីការប្រគ�់ប្រគង់�ីប្រ�ក�សេដ្ឋាយនិរនតរភាពី 
កសិកម្មមអំភិិរក្ស នងិ់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមនិរនតរភាពី។ សេន�គឺជាសញ្ញាាវិជិជមាន នងិ់ជួិយ CASIC កុ�ង់
ប្រ�ត�ិតតកិាររ�ស់ខូិ�ន។ ចំណុ៍ចមួ្មយចំននួផែ�លិបានសេលិ�កសេ��ង់សេ�កុ�ង់សេគ៌ាលិនសេ�បាយគឺ៖

• សេលិ�កកម្ម័ស់កសិកម្មមអំភិិរក្ស រួម្ម�ញ្ចូច�លិប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមកសិកម្មមនិរនតរភាពី និង់សេអំកូ��សីី
• សេលិ�កកម្ម័ស់ការសេប្រ��ប្របាស់ធីនធានធីម្មមជាតិប្រ�ក�សេដ្ឋាយនិរនតរភាពី និង់សេដ្ឋាយសេហតីសេន�

ការអំនីវតតន៍យីទិធសាស្រ្តសត�ផែប្រម្ម�ប្រម្មួលិអាកាសធាតីកុ�ង់វិស�យកសិកម្មមឆ្នាំំំ២០៣០។
• សេលិ�កកម្ម័ស់�លិិតកម្មម និង់�លិិត�លិផែ�លិម្មិន�ុ�ពាលិ់�លិ់�រិសាាន តាម្មរយៈការអំនីវតត

កសិកម្មមអំភិិរក្ស
• �សេង់ើ�នការអំភិិរក្ស�ីផែប្រសរ�សក់ម័្ម�ជា តាម្មរយៈការសេលិ�កកម័្មស់ការសាារសេ��ង់វិញនវូត�ំន់ទិកឹ 

ការ�តល់ិសេសវាសេអំកូ��សី ី ការ�ងាាញអំំពីីការអំនីវតតការប្រគ�ប់្រគង់�ីកសិកម្មម សេ��ម្្មប�ីងាាញពីី
ប្រ�សិទិធភាពីនៃន�ីផែប្រសចកំាររមួ្ម�ញ្ចូច�លិគំ៌ាសប្រមា��់លិិតកម្មមកសិកម្មមតាម្មយនតការ។

• ពីប្រងឹ់ង់សម្មតែភាពី�សេចចកសេទិសសប្រមា�់ការអំនីវតតការប្រគ�់ប្រគង់ និង់ការអំនីវតត�ីកសិកម្មម
ប្រ�ក�សេដ្ឋាយនិរនតរភាពី

• ជិំរីញការអំនីវតតផែ�នការយីទិធសាស្រ្តសត ឬវិធីីសាស្រ្តសតកសិកម្មម សេ��ម្ម្បីកាត់�នែយការសេប្រ��ប្របាស់
សារធាតីគីម្មីម្មិនសម្មរម្ម្យ និង់សេលិ�កកម្ម័ស់ការអំនីវតតកសិកម្មមលិែ

• សេលិ�កកម្ម័ស់�លិិតកម្មម និង់�លិិត�លិផែ�លិម្មិន�ុ�ពាលិ់�លិ់�រិសាាន តាម្មរយៈការអំនីវតត
កសិកម្មមអំភិិរក្ស

• ជិួយសប្រម្មួលិ�លិ់មាគ៌ាាកសិកម្មមរ�ស់កម្ម័�ជាសេឆ្នាំះ�សេ�រកការកាំយជាកា�ូនអំពី្យាប្រកឹត។
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៥. ផែ�នការសកម្មមភាពីសប្រមា�់ឆ្នាំំំ២០២៣
៥.១. កិចចប្រ�ជិីំប្រ�ចាំំប្រតីមាសសប្រមា�់អំនីគណ៍ៈកម្មមការ

 កាសីីកនឹង់សេរៀ�ចំកិចចប្រ�ជិីំសប្រមា�់អំនីគណ៍ៈកម្មមការទាំង់�ួនប្រ�ចាំំប្រតីមាស សេ��ម្ម្បី
តាម្មដ្ឋានវឌ្្ឍនភាពី និង់សេធីវ��ចច��្បនុភាពីនូវសកម្មមភាពីរ�ស់អំនីគណ៍ៈកម្មមការ សេ��ម្ម្បី�ញ្ចូជ�លិសេ�
កុ�ង់ Dashboard។ �ផែនែម្មពីីសេលិ�កិចចប្រ�ជិីំប្រ�ចាំំប្រតីមាស អំនីគណ៍ៈកមាះធីិការទាំង់អំស់នឹង់
មានការប្រ�ជំីិមួ្មយសេទិៀតសេ�ផែខិកីម្មភៈ សេ��ម្្មបពីីភិាក្សាអំំពីីការអំនីវតតសកម្មមភាពីសេលិ�សកម្មមភាពីរួម្មរ�ស់
អំនីគណ៍ៈកម្មមការ។

៥.២. Dashboard រ�ស់កាសីីក
 Dashboard រ�សក់ាសីកីនឹង់ប្រតូវបានសេប្រ��សេ��ម្្មបតីាម្មដ្ឋានសកម្មមភាពីរ�ស់អំនីគណ៍ៈ
កម្មមការតាម្មផែ�នការសកម្មមភាពីកុ�ង់ឆំំ្នាំ២០២៣។ ផែ�នការសេន�ភាា�់សេ�នងឹ់ផែ�នទិតីប្រម្មង់់ទិិស
រយៈសេពីលិ ៥ ឆ្នាំំំ។ តាម្មវិធីីសេន� ផែ�នទិីតប្រម្មង់់ទិិសអាចសេធីវ�ការពីិនិត្យ និង់តាម្មដ្ឋានបានតាម្មរយៈ 
Dashboard។  

៥.៣. ការសប្រម្ម�សប្រម្មួលិសេ�សេលិ� landscape approach
 Landscape approach សប្រមា�់សេឆ្នាំះ�សេ�រកកសិកម្មមកសេក�តសេ��ង់វិញ តប្រម្មូវឱ្្យ
មានទាំង់កសិកម្មម និង់�ីនៃប្រពីសេឈ�ប្រតូវយកម្មកពីិចាំរណា។ កាសីីកនឹង់ពីិភាក្សាជាម្មួយអំុកពាក់
ពី�នធសេ�្សង់ៗគ៌ាំអំំពីី landscape approach ផែ�លិនឹង់ជិួយ�លិ់ការសេលិ�កកម្ម័ស់កសិកម្មមអំភិិរក្ស 
និង់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមនិរនតរភាពី តាម្មរយៈកសិកម្មមសេអំកូ��សីី។
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៥.៤. ការផែណ៍នាំំជាយីទិធសាស្រ្តសតចំសេពា�វិធីីសាស្រ្តសតរួម្ម�ញ្ចូច�លិគ៌ាំ
 កាសីកីជាយនតការរ�ស់រដ្ឋាាភិិបាលិកុ�ង់ការសេលិ�កកម័្មស់ កសិកម្មមអំភិិរក្ស នងិ់ប្រ�ពីលិ
វ�្បកម្មមនិរនតរភាពី និង់កសិកម្មមសេអំកូ��សីីសេ�កម្ម័�ជា នឹង់�នត�្សពីវ�្សាយតាម្មរយៈការអំនីវតត
សកម្មមភាពីរ�ស់អំនីគណ៍ៈកម្មមការសេលិ�វិធីីសាស្រ្តសតរួម្ម�ញ្ចូច�លិគ៌ាំ។ �ូចផែ�លិបានសេរៀ�រា�់ខាង់សេលិ� 
គំនិត�ត�ចសេ�ត�ម្មសំខាន់ៗគឺ ម្មជិ្ឈម្មណ៍ឌលិកសិកម្មមអំភិិរក្ស�ីសខិុ�រ គប្រម្មូម្មិតតកសិករ ប្រគ៌ា�់ពីូជិ
កសិករ �ីមាស និង់សេសវាកសិករ។ កាសីីក ក៏នឹង់ចាំ�់សេ�ត�ម្មសេឆ្នាំះ�សេ�កាន់ការ�ញ្ចូើសិកម្មមអំភិិរក្ស 
និង់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមនិរនតរភាពី កុ�ង់កម្មមវិធីីឧតតម្មសិក្សាផែ�ុកកសិកម្មម (�រិញ្ញាាជាន់ខិ័ស់សេ�សាកលិ
វិទិ្យាលិ�យភិូម្មិនឹកសិកម្មម និង់ថ្នាំក់�រិញ្ញាា�ប្រតសេ�សាកលិវិទិ្យាលិ�យជាតិបាត់�ំ�ង់ និង់ការ
�ណ៍ះ���ណាាលិ�សេចចកសេទិសសេ� CARDEC) សេ��ម្ម្បីសេម្ម�លិសេលិ�ភាពីសីីសងាាក់គ៌ាំនៃនគំនិត�ត�ចសេ�ត�ម្ម
ទាំង់សេន�។ 

៥.៥. ការគ៌ាំប្រទិសេលិ��ំណាំគប្រម្ម��ី
 �ំណាំគប្រម្ម��ីគឺជាផែ�ុកសំខាន់នៃនការផំ្កាស់�ត� រសប្រមា�់កសិករ សេឆ្នាំះ�សេ�រក
កសិកម្មមក សេក�តសេ��ង់វិញតាម្មរយៈកសិកម្មមសេអំកូ��សីី។ �ំណាំគប្រម្ម��ីម្មួយចំនួនកំពីីង់ប្រតូវបាន
ចី��ញ្ចូជីជាម្មួយនាំយកដ្ឋាានប្រគ៌ា�់ពីូជិ�ំណាំសេ�ឆ្នាំំំ ២០២៣។ វានឹង់ជិួយ�លិ់ការ�្សពីវ�្សាយ
ប្រគ៌ា�់ពីជូិ�ំណាគំប្រម្ម��ី។ កាសីីក តាម្មរយៈអំនីគណ៍ៈកម្មមការប្រសាវប្រជាវសប្រមា�់ការអំភិិវឌ្្ឍ នងឹ់
គ៌ាំប្រទិ�ល់ិការសេ��ក�ំសេណ៍�រការ�លិ��ប្រតជាតិនៃន�ំណំាគប្រម្ម��ីផែ�លិបាន�សេង់ើ�តសេ��ង់តាម្មរយៈ 
ប្រគ៌ា�់ពីូជិកសិករ និង់ CARDEC (ធីនាំគ៌ារផែហ្សនរ�ស់ CARDEC សេ��ីសខិុ�រ)។ 

៥.៦. សិកាាសាលាថ្នាំក់អំនតរជាតិ
 កាសីកីបានសេរៀ�ចំសកិាាសាលាថំ្នាក់ត�ំន់ចាំ�ពី់ីឆំំ្នាំ២០១៩ម្មកសេមូ្ម�។ រហូត ម្មក
�លិ ់�ចច��្បនុសេន� មានសិកាាសាលាថ្នាំក់តំ�ន់ចំនួន ៣ ផែ�លិ កាសីីក បានសេរៀ�ចំសេដ្ឋាយមានការ
គ៌ាំប្រទិពីី CSAM/UNESCAP, CIRAD, ASEA, FAO, Swisscontact និង់គសេប្រមាង់ Nurture។ 
សេដ្ឋាយសកិាាសាលាប្រ�សេភិទិសេន�បានជួិយសេលិ�កកម័្មស់�ល់ិកសិកម្មមសេអំកូ��សី ី សេធីវ�ឱ្្យមានការចាំ�់
អារម្មមណ៍ ៍កាន់ផែតខាំំង់សេ��ង់ �ូសេចុ�កាសីីក នឹង់យកចិតតទិីកដ្ឋាក់សេលិ�គំនិត�ត�ចសេ�ត�ម្មសេ�្សង់សេទិៀត ឧ. 
4p1000, Agroecology coalition, CAAAP, ASEA នងិ់ COSTEA សេ��ម្្មបសីេរៀ�ចសំកិាាសាលា
អំនតរជាតមិ្មយួ។ សិកាាសាលាសេន�សេប្រគ៌ាង់នឹង់សេធីវ�សេ��ង់សេ�ផែខិវិចិិកា ឆ្នាំំំ២០២៣។

៥.៧. កំណ៍ត់នៃ�គូថ្មីមី សេ��ម្ម្បីគ៌ាំប្រទិកិចចខិិតខិំប្រ�ឹង់ផែប្រ�ង់រ�ស់កាសីីក
 កាសីកី នងឹ់គំ៌ាប្រទិ�ល់ិនាំយកដ្ឋាាននាំនាំ សេដ្ឋាយកុ�ង់ការទិទួិលិយកនូវនៃ�គថូ្មីមីៗ  
សេ��ម្្មប ីគ៌ាបំ្រទិគនំតិ�ត�ចសេ�ត�ម្មសេ�្សង់ៗសេប្រកាម្មវិធីីសាស្រ្តសតនៃនការដ្ឋាក�់ញ្ចូច�លិ។ នៃ�គថូ្មីមនីាំសេពីលិថ្មីមីៗ សេន�គឺ
គសេប្រមាង់ Nurture ផែ�លិ�តលិ់ម្មូលិនិធីិសេដ្ឋាយទិីភាំក់ងារសវីសសប្រមា�់ការអំភិិវឌ្្ឍន៍ និង់កិចច
សហប្រ�តិ�តតិការ (SDC) និង់អំនីវតតសេដ្ឋាយ HEKS និង់ Caritas ។ កាសីីក នឹង់�នតជិំរីញ
ទិំនាំក់ទិំនង់ជាម្មួយគសេប្រមាង់ និង់នៃ�គូអំភិិវឌ្្ឍន៍សេ�្សង់សេទិៀត សេ��ម្ម្បីគ៌ាំប្រទិគំនិត�ត�ចសេ�ត�ម្ម។ 
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៥.៨.ពីប្រង់ឹង់សេលិខាធីិការដ្ឋាាន 
 សេដ្ឋាយសកម្មមភាពីរ�ស់កាសីីកកាន់ផែតមានការសេក�នសេ��ង់ សមាជិិកនៃនសេលិខាធីិការ
ដ្ឋាានរ�ស់កាសីីក នឹង់សេធីវ�ការពីប្រង់ីក�ផែនែម្ម។ កញ្ញាា �ួង់ ភិិរីនី នឹង់គ៌ាំប្រទិសេ�សេលិ�ការទិំនាំក់ទិំនង់ 
និង់សប្រម្ម�សប្រម្មួលិរ�ស់សេលិខាធីិការដ្ឋាានរ�ស់កាសីីក នឹង់ប្រតូវបានគ៌ាំប្រទិ និង់ផែណ៍នាំំសេដ្ឋាយ
សេលាកប្រសី រ�តុ សេសដ្ឋាា និង់សមាជិិកថ្មីមីមាំក់សេទិៀត។

៥.៩. ផែ�នការសកម្មមភាពីឆ្នាំំំ២០២៣ 

ពីណ៍ានាំ សកម្មមភាពី ចំនីចសេគ៌ាលិផែ�លិ
ប្រតូវសសេប្រម្មចបាន

អំុកទិទិួលិ
ខិីសប្រតូវ

សេគ៌ាលិ�ំណ៍ង់យីទិធសាសតទិី១៖ ពីប្រង់ឹង់សម្ម័�នធកសិកម្មមអំភិិរក្ស និង់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមនិរនតរភាពី និង់សប្រម្ម�សប្រម្មួលិជាម្មួយភាគីពាក់ពី�នធ

១.១ សម្ម័�នធកសិកម្មមអំភិិរក្ស និង់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមនិរនតរភាពី ប្រតូវបានពីប្រង់ឹង់ និង់�តលិ់ការគ៌ាំប្រទិ�លិ់អំនីគណ៍ៈកម្មមការ

១.១.១
�ឹកនាំំកិចចប្រ�ជិីំរ�ស់សម្ម័�នឹ
កសិកម្មមអំភិិរក្ស និង់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មម
និរនតរភាពី

សេរៀ�ចំកិចចប្រ�ជិីំសប្រមា�់
គណ៍ៈកម្មមការតប្រម្មង់់ទិិស
ចំនួន២�ង់កុ�ង់១ឆ្នាំំំ

កិចចប្រ�ជិីំគណ៍ៈកម្មមការ
តប្រម្មង់់ទិិសចំនួន២ 

សេលិខាធីិការដ្ឋាាន 

សេរៀ�ចំកិចចប្រ�ជិីំសប្រមា�់
គណ៍ៈកម្មមការប្រ�តិ�តតិ
ចំនួន៦�ង់កុ�ង់១ឆ្នាំំំ

កិចចប្រ�ជិីំគណ៍ៈកម្មមការ
ប្រ�តិ�តតិចំនួន៦

សេរៀ�ចកំចិចប្រ�ជំីិសប្រមា�់អំនីគណ៍ៈ
កម្មមការសេរៀង់រាល់ិប្រតមីាស

កិចចប្រ�ជិីំអំនីគណ៍ៈ
កម្មមការចំនួន៤

១.១.២ 
សេរៀ�ចំ�ំសេណ៍�រទិស្សនកិចចរ�ស់
សម្ម័�នឹកសិកម្មមអំភិិរក្ស និង់ប្រ�ពីលិ
វ�្បកម្មមនិរនតរភាពីកម្ម័�ជា

ទិស្សនកិចចសិក្សាចំនួន២�ង់
កុ�ង់១ឆ្នាំំំសប្រមា�់SC 
សេដ្ឋាយមានការចូលិរួម្មពីី EB 
និង់ Subcommittee

ទិស្សនកិចចសិក្សា
ចំនួន២�ង់

ទិស្សនកិចចសិក្សាចំននួ២�ង់
កុ�ង់១ឆំំ្នាំសប្រមា�E់B សេដ្ឋាយមាន
ការចលូិរមួ្មពីីភាគីពាកព់ី�នធ

ទិស្សនកិចចសិក្សា
ចំនួន២�ង់

អំនីគណ៍ៈ
កម្មមការ
សប្រម្ម�សប្រម្មួលិ 
និង់�ណាាញ 

១.២ កិចចសនឹនាំនសេ�បាយប្រតូវបានពីប្រង់ឹង់សប្រមា�់កសិកម្មមអំភិិរក្ស និង់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមនិរនតរភាពីកម្ម័�ជា និង់ការសេធីវ�សមា
ហរណ៍កម្មមកសិសេអំកូ��សីី និង់ការទិទិួលិយក  

១.២.២ �ឹកនាំសេវទិិកាជិាត  ិ  វិស�យ
សាធីារណ៍ៈ និង់ឯកជិន 

សេវទិិកាប្រ�ចាំំឆ្នាំំំវិស�យ
សាធារណ៍ៈ និង់ឯកជិន 

សេវទិិកាប្រ�ចាំំឆ្នាំំំវិស�យ
សាធារណ៍ៈ និង់
ឯកជិនចំនួន១

អំនីគណ៍ៈ
កម្មមការ
សប្រម្ម�សប្រម្មួលិ 
និង់�ណាាញ 
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១.២.៣ 

សេធីវ�ការជាម្មួយសេលិខាធីិការដ្ឋាាន
នៃនកម្មមវិធីីសកម្មមភាពីជាតិសេ��ម្ម្បី
ប្រ�យីទិធប្រ�ឆ្នាំំង់ការរិចរឹលិ�ីធីូី កុ�ង់
សកម្មមភាពីកុ�ង់ការ�ំសេពីញ�ផែនែម្ម 
និង់រួម្មគ៌ាំសេ��ម្ម្បីប្រ�យីទិធប្រ�ឆ្នាំំង់
ការរិចរឹលិ�ីកសិកម្មម

កចិចប្រ�ជំីិជាមួ្មយសេលិខាធីកិារដ្ឋាាន
នៃនកម្មមវិធីីសកម្មមភាពីជាតិសេ��ម្្មបី
ប្រ�យទីិធប្រ�ឆំ្នាំង់ការរិចរឹលិ�ីធីូី

កិចចប្រ�ជិីំចំនួន១
គណ៍ៈកម្មមការ
ប្រ�តិ�តតិ  

សេរៀ�ចទំិស្សនកិចចសិក្សា
ចនំនួ១សប្រមា�់សេលិខាធីកិារដ្ឋាាន
នៃនកម្មមវិធីីសកម្មមភាពីជាតិសេ��ម្្មបី
ប្រ�យទីិធប្រ�ឆំ្នាំង់ការរិចរឹលិ�ីធីូី  

ទិស្សនកិចចសិក្សា
ចំនួន១

គណ៍ៈកម្មមការ
ប្រ�តិ�តតិ  

១.២.៤ 

ជាសេសនាំធិីការឱ្្យប្រកសងួ់កសិកម្មម 
រកីាាប្រ�មាញ់ និង់សេនសាទិ សេ��ម្្មបី
សមាហរណ៍កម្មមកសិកម្មមអំភិិរក្ស 
នងិ់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមនិរនតរភាពី 
នងិ់កសិកម្មមសេអំកូ��សី ីកុ�ង់
សេគ៌ាលិនសេ�បាយយទីិធសាស្រ្តសត និង់
ផែ�នការកសកិម្មម

នៃ�ឹ�កីសិកម្មមអំភិិរក្សចំននួ 
៥ ផែសន ហិចតា ប្រតូវបាន
ដ្ឋាក់�ញ្ចូជ�លិ កុ�ង់ផែ�នការ
យីទិធសាស្រ្តសតឆ្នាំំំ ២០២៣ - 
២០៣០ រ�ស់ប្រកសួង់កសិកម្មម 
រីកាាប្រ�មាញ់ និង់សេនសាទិ 

�កីសិកម្មមអំភិិរក្សចនំនួ 
៥  ផែសន ហិចតា ប្រតូវបាន
ដ្ឋាក ់�ញ្ចូជ�លិកុ�ង់ផែ�នការ
យីទិធសាស្រ្តសតរ�សប់្រកសងួ់
កសិកម្មម រកីាាប្រ�មាញ់ និង់
សេនសាទិ

គណ៍ៈកម្មមការ
ប្រ�តិ�តតិ  

១.២.៥  

ពីប្រង់ឹង់កិចចសហប្រ�តិ�តតិការ
ជាម្មួយនាំយកដ្ឋាាន�្សពីវ�្សាយ
កសិកម្មម រីកាាប្រ�មាញ់ និង់
សេនសាទិ អំគគនាំយកដ្ឋាាន
កសិកម្មម និង់ប្រកសួង់កសិកម្មម 
រីកាាប្រ�មាញ់ និង់សេនសាទិ សេ��ម្ម្បី
ទិទិួលិបានការចូលិរួម្មពីីម្មនឹីរ
កសិកម្មម រីកាាប្រ�មាញ់ និង់
សេនសាទិ សេខិតតកុ�ង់ការអំនីវតត
កសិកម្មមអំភិិរក្ស និង់ប្រ�ពីលិ
វ�្បកម្មមនិរនតរភាពី 

នាំយកដ្ឋាាន�្សពីវ�្សាយកសិកម្មម 
រកីាាប្រ�មាញ់ និង់សេនសាទិ និង់ម្មនីឹរ
កសិកម្មម រកីាាប្រ�មាញ់ និង់សេនសាទិ 
សេខិតតនងឹ់ចី�កិចចប្រពីម្មសេប្រពីៀង់សេ��ម្្មបី
អំនីវតតគប្រមូ្មមិ្មតតកសិករ

នាំយកដ្ឋាាន�្សពីវ�្សាយ
កសិកម្មម រីកាាប្រ�មាញ់ 
និង់សេនសាទិ នឹង់ចី�កិចច
ប្រពីម្មសេប្រពីៀង់ជាម្មួយនឹង់
សេខិតតចំនួន២សេទិៀត

អំនីគណ៍ៈ
កម្មមការ
សេលិ�កកម្ម័ស់
កសិកម្មម
អំភិិរក្ស និង់
ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មម
និរនតរភាពី

គប្រម្មូម្មិតតកសិករនឹង់ដ្ឋាក់ឱ្្យ
សេប្រ��ប្របាស់ជា�ូ�វការ  

គប្រមូ្មមិ្មតតកសិករប្រតូវ
បានដ្ឋាក់ឱ្្យសេប្រ��ប្របាស់
ជា�ូ�វការ  

អំនីគណ៍ៈ
កម្មមការ
សេលិ�កកម្ម័ស់
កសិកម្មម
អំភិិរក្ស និង់
ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មម
និរនតរភាពី

១.២.៦ 

�សេង់ើ�តកិចចសហប្រ�តិ�តតិការ
ជាម្មួយប្រកសួង់�រិសាាន និង់
ប្រកីម្មប្រ�ឹក្សាជាតិអំភិិវឌ្្ឍន៍
កសិកម្មមប្រ�ក�សេដ្ឋាយចីរភាពី
សេដ្ឋាយភាា�់ កសិកម្មមអំភិិរក្ស និង់
ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមនិរនតរភាពី
ជាម្មួយនឹង់ NBSAP និង់ NCD 

�លិិតឯកសារជិំនួយសាះរតី
ចំនួន១សេ�សេលិ�រចនាំសម្ម័�នធនៃន
ការ�្សារភាា�់

ឯកសារជិំនួយសាះរតី
ចំនួន១

សេលិខាធីិការដ្ឋាាន 

កិចចប្រ�ជិីំចំនួន១ជាម្មួយនឹង់
ប្រកសួង់�រិសាាន និង់ NCSD 
សេ��ម្ម្បីពីិភាក្សាអំំពីីវិធីីសាស្រ្តសតនៃន
ការ�្សារភាា�់

កិចចប្រ�ជិីំ
ចំនួន១ជាម្មួយនឹង់
ប្រកសួង់�រិសាាន និង់ 
NCSD

អំនីគណ៍ៈ
កម្មមការប្រសាវប្រជាវ
សេ��ម្ម្បីការអំភិិវឌ្្ឍ 

១.២.៧ 

ទិំនាំក់ទិំនង់ជាម្មួយសេវទិិ
ការសនឹនាំសេគ៌ាលិនសេ�បាយ
ផែ�លិមានប្រសា�់�ូចជា
ប្រកីម្មការងារ�សេចចកសេទិសកសិកម្មម 
និង់ទិឹកប្រកីម្មការងារ�សេចចកសេទិស
ការផែប្រ�ប្រ�ួលិអាកាសធាតីកុ�ង់
វិស�យកសិកម្មម និង់កិចចសនឹនាំ
ជាតិសតីពីីប្រ�ពី�នធសេស្ប�ង់អាហារ
ប្រ�ក�សេដ្ឋាយនិរនតរភាពី។លិ។ 

ចូលិរួម្ម ឬសេរៀ�ចំកិចចសនឹនាំ
ជាតិ 

ចូលិរួម្ម ឬសេរៀ�ចំកិចច
សនឹនាំជាតិចំនួន១

អំនីគណ៍ៈ
កម្មមការ
សេលិ�កកម្ម័ស់
កសិកម្មមអំភិិរក្ស 
និង់ប្រ�ពីលិ
វ�្បកម្មម
និរនតរភាពី
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១.៣ កិចចសហប្រ�តិ�តតិការថ្នាំក់តំ�ន់ប្រតូវបានរក្សា និង់ពីប្រង់ឹង់  

១.៣.១  
រក្សាកិចចសហប្រ�តិ�តតិការ
ថ្នាំក់តំ�ន់ផែ�លិមានកុ�ង់សេពីលិ
�ចច��្បនុ 

រក្សាកិចចសហប្រ�តិ�តតកិារថំ្នាក់
ត�ំន់ផែ�លិមានកុ�ង់សេពីលិ�ចច��្បនុ 
តាម្មរយៈការចលូិរួម្មសនិុសិទិ សេវ
ទិិការ កិចចប្រ�ជំីិ និង់សិកាាសាលា

សមាជិិករ�ស់កាសីីក
ចូលិរួម្មសនុិសិទិ សេវ
ទិិការ កិចចប្រ�ជិីំ និង់
សិកាាសាលា

សេលិខាធីកិារ
ដ្ឋាាន និង់ប្រគ�់
អំនីគណ៍ៈកម្មមការ
រ�សក់ាសីកី 

១.៣.២  

រួម្ម�ញ្ចូជ�លិប្រកីម្មអំុកជិំនាំញសេ��ម្ម្បី
គ៌ាំប្រទិការអំភិិវឌ្្ឍសម្មតែភាពី�លិ់
សមាជិិក និង់នៃ�គូរ�ស់សម្ម័�នធ
កសិកម្មមអំភិិរក្ស និង់ប្រ�ពីលិ
វ�្បកម្មមនិរនតរភាពីកម្ម័�ជា

ចលូិរមួ្មកុ�ង់សិកាាសាលាអំភិិវឌ្្ឍ
សម្មតែភាពីសេ�សេលិ�ផែ�ុកកសិកម្មមអំភិិ
រក្ស នងិ់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមនិរនតរភាពី 

សិកាាសាលាចំនួន១
គណ៍ៈកម្មមការ
ប្រ�តិ�តតិ  

១.៣.៣ សេរៀ�ចំសកិាាសាលា វគគ�ណ៍ះ��
�ណាាលិ សនិុសីទិថំ្នាក់ត�ំន់ 

សេរៀ�ចសំកិាាសាលា វគគ�ណ៍ះ��
�ណាាលិ សនិុសីទិថំ្នាក់ត�ំន់
សត ីពីីវឌ្្ឍនភាពីកសិកម្មមអំភិិរក្ស 
នងិ់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមនិរនតរភាពី
កុ�ង់តំ�ន់

សេរៀ�ចសំកិាាសាលាថំ្នាក់
អំនតរជាតិ/ថំ្នាក់ត�ំន់
ចនំនួ១  

សេលិខាធីិការដ្ឋាាន

១.៤ និរនតរភាពីហិរញ្ចូញវតែ�ទិទិួលិបាន 

១.៤.១  
�សេង់ើ�តយីទិធសាស្រ្តសតឧ�តែម្មភ
សប្រមា�់ការនៃរអំងាាសប្របាក់តាម្ម
ប្រពីឹតតការណ៍៍ 

�សេង់ើ�តយីទិធសាស្រ្តសតឧ�តែម្មភ
សប្រមា�់ការនៃរអំងាាសប្របាក់

�សេង់ើ�តបានយីទិធសាស្រ្តសត
ចំនួន១

សេលិខាធីិការដ្ឋាាន

១.៤.២  

ផែសវង់រកយនតការហិរញ្ចូញវតែ�ផែ�លិ
មានប្រសា�់និង់ថ្មីមីជាម្មួយភាំក់ងារ
រដ្ឋាាភិិបាលិ វិស�យឯកជិន និង់
នៃ�គូអំភិិវឌ្្ឍន៍សេ�្សង់សេទិៀត

យនតការហិរញ្ចូញវតែ�ផែ�លិមាន
សកាៅនីពីលិប្រតូវបានសិក្សា និង់
សេប្រ��ប្របាស់

យនតការហិរញ្ចូញវតែ�ប្រតូវ
បានរកសេ��ញ

គណ៍ៈកម្មមការ
ប្រ�តិ�តតិ  

១.៤.៣
រក្សាការចូលិរួម្មពីីសាា��ន
សម�ប្រគចិតតពីីគណ៍ៈកម្មមការ (SC) 
និង់គណ៍ៈកម្មមការ (EB)

រក្សាការចូលិរមួ្មចំផែណ៍កប្រ�ចាំឆំំំ្នាំ
សេលិ��សំេណ៍�រការប្រ�ត�ិតតរិ�ស់
សម័្ម�នធកសកិម្មមអំភិិរក្ស និង់
ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមនិរនតរភាពីកម័្ម�ជា

រក្សាការចូលិរួម្ម
ចំផែណ៍កប្រ�ចាំំឆ្នាំំំពីី
គណ៍ៈកម្មមការរ�ស់
សម្ម័�នធកសិកម្មមអំភិិរក្ស 
និង់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មម
និរនតរភាពីកម្ម័�ជា

សេលិខាធីិការដ្ឋាាន

១.៤.៤ 

សិក្សាពីីរចនាំសម្ម័�នធ
សមាជិិកភាពី និង់អំតែ
ប្រ�សេ�ជិន៍ជាពីិសេសសលិទិធភាពី
កុ�ង់ការអំនីវតតសេ��ំណាក់កាលិ
�នាំា�់នៃនការអំភិិវឌ្្ឍរ�ស់ សម្ម័�នធ
កសិកម្មមអំភិិរក្ស និង់ប្រ�ពីលិ
វ�្បកម្មមនិរនតរភាពីកម្ម័�ជា

សេរៀ�ចំរចនាំសម្ម័�ននិង់
�លិប្រ�សេ�ជិន៍សមាជិិកភាពី

រចនាំសម័្ម�ននៃនសមា
ជិិក  ភាពីប្រតូវបានសេរៀ�ចំ
រចួរាល់ិ

សេលិខាធីិការដ្ឋាាន
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សេគ៌ាលិ�ំណ៍ង់យីទិធសាស្រ្តសតទិី ២៖ ពីប្រង់ីកចំសេណ៍��ឹង់និង់ការប្រសាវប្រជាវសេលិ�កសិកម្មមអំភិិរក្សនិង់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមនិរនតរភាពី    
និង់កសិកម្មមសេអំកូ��សីី

២.១ លិទិធ�លិប្រសាវប្រជាវចង់ប្រកង់ជាម្មួយវិធីីសាស្រ្តសតសេ�ឹរ�សេចចកវិទិ្យា សប្រមា�់ទិស្សនិកជិនសេគ៌ាលិសេ�

២. ១.១

អំភិិវឌ្្ឍទិិនុន�យកសិកម្មមអំភិិរក្ស
និង់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមនិរនតរភាពីនិង់
កសិកម្មមសេអំកូ��សីី (ឬប្រ�ពី�នធ
ប្រគ�់ប្រគង់ចំសេណ៍��ឹង់)

រក្សាទីិកឯកសារកសិកម្មមអំភិិរក្ស
នងិ់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមនិរនតរភាពី
នងិ់កសិកម្មមសេអំកូ��សីកុី�ង់
សេគហទិពំី�ររ�សស់ម័្ម�នធ 

រក្សាទីិកឯកសារអំ�់រំសេ�
សេលិ� កសិកម្មមអំភិិរក្ស និង់
ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមនិរនតរភាពី
នងិ់កសិកម្មមសេអំកូ��សីី
កុ�ង់�ណាាលិ�យរ�ស់
សេគហ ទិពំី�ររ�សស់ម័្ម�នធ 

អំនីគណ៍ៈ
កម្មមការ ប្រគ�់ប្រគង់
ចសំេណ៍��ងឹ់  

២.១.២

អំភិិវឌ្្ឍសមាារៈ�សេចចក សេទិស
និង់អំ�់រំ (សេដ្ឋាយកិចចសហការ
ជាម្មួយអំនីគណ៍ៈកម្មមការ
សេ�្សង់សេទិៀត)

�លិិតសមាារៈ�សេចចកសេទិស និង់
អំ�់រំចំនួន១២កុ�ង់១ឆ្នាំំំ  

�លិិតសមាារៈ
�សេចចកសេទិស   និង់អំ�់រំប្រតូវ
បាន�លិិត 

អំនីគណ៍ៈ
កម្មមការប្រគ�់ប្រគង់
ចំសេណ៍��ឹង់  

២.១.៣

ផែចករំផែលិកពី�តាមានតាម្មរយៈ សេវ
ទិកិាសេ�្សង់ៗ (�្សារភាា�់�ាង់
ជិិតសុិទិធជាម្មួយនឹង់ម្មីខិងារ
សេលិ�កកម្ម័ស់ការ�្សពីវ�្សាយ)

មានសេវទិិកាផែចករំផែលិកពី�តាមាន 
និង់�ំសេណ៍�រការ

ផែចករំផែលិកពី�តាមាន
នៃនកសិកម្មមអំភិិរក្ស
និង់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មម
និរនតរភាពីតាម្មរយៈ
សេវទិិកា

អំនីគណ៍ៈ
កម្មមការប្រគ�់ប្រគង់
ចំសេណ៍��ឹង់  

២.១.៤ 

គ៌ាំប្រទិសមាហរណ៍កម្មម នៃន
កសិកម្មមអំភិិរក្សនិង់ប្រ�ពីលិ
វ�្បកម្មមនិរនតរភាពីនិង់កសិកម្មម
សេអំកូ��សីីសេ�កុ�ង់កម្មមវិធីី
សិក្សាជាតិ

កម្មមវិធីីសិក្សាបានរួម្ម�ញ្ចូច�លិ
កសិកម្មមអំភិិរក្សនិង់ប្រ�ពីលិ
វ�្បកម្មម និរនតរភាពីនិង់កសិកម្មម
សេអំកូ��សីី

 សាកលិវិទិ្យាលិ�យ
ភិូម្មិនឹកសិកម្មម និង់
សាកលិវិទិ្យាលិ�យជាតិ
បាត់�ំ�ង់សេធីវ�សមាហរ
ណ៍កម្មម នៃនកសិកម្មម
អំភិិរក្សនិង់ប្រ�ពីលិ
វ�្បកម្មមនិរនតរភាពីនិង់
កសិកម្មមសេអំកូ��សីីសេ�
កុ�ង់កម្មមវិធីីសិក្សាជាតិ

អំនីគណ៍ៈ
កម្មមការប្រគ�់ប្រគង់
ចំសេណ៍��ឹង់  

កម្មមវិធីីហាត់ការ  សេលិ�កសិកម្មម
អំភិិរក្សនិង់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មម
និរនតរភាពី

�ញ្ចូជ�ននិស្សិតឱ្្យសេ�
ហាត់ការសេលិ�កសិកម្មម
អំភិិរក្សនិង់ប្រ�ពីលិ
វ�្បកម្មមនិរនតរភាពី 

ទិស្សនកិចចសិក្សាសេលិ�កសិកម្មម
អំភិិរក្សនិង់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មម
និរនតរភាពីសប្រមា�់និស្សិត 

ទិស្សនកិចចសិក្សា
ចំនួន២ 

២.២ ប្រសាវប្រជាវសេលិ�ប្រ�ពី�នធកសិសេអំកូ��សីីសេ�្សង់ៗគ៌ាំ និង់�សេចចកសេទិស     

២.២.១
គ៌ាបំ្រទិយនតការសេ��ម្្មបកីណំ៍ត់
អាទិិ ភាពី ការប្រសាវប្រជាវ នងិ់�នត
ការប្រសាវប្រជាវ

ពីប្រង់ឹង់ការទិំនាំក់ទិំនង់រវាង់
សមាជិិក និង់�ត�ចសេ�ត�ម្មសេរៀ�ចំ
កិចចប្រ�ជិីំ និង់ webinars

សេរៀ�ចំកិចចប្រ�ជិីំ និង់ 
webinar ចំនួន១

អំនីគណ៍ៈ
កម្មមការប្រសាវប្រជាវ
សេ��ម្ម្បីការ
អំភិិវឌ្្ឍ
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២.២.២

គ៌ាំប្រទិការប្រសាវប្រជាវ ការ អំភិិរក្ស 
និង់ការផែចករំផែលិកប្រគ៌ា�់ពីូជិ
�ំណាំម្មូលិដ្ឋាាននិង់�ំណាំ
គប្រម្ម��ី

រួម្មចំផែណ៍កកុ�ង់ការប្រសាវប្រជាវ 
(ភាពីធីន់ ការ�ញ្ចូច�លិជិីវមាាស 
និង់វ�តនៃនអាហារូ�តែម្មភ)

ការសសេប្រម្មចបាននូវ
ការប្រសាវប្រជាវ

អំនីគណ៍ៈ
កម្មមការប្រសាវប្រជាវ
សេ��ម្ម្បីការ
អំភិិវឌ្្ឍ

រួម្មចំផែណ៍កកុ�ង់ការចី��ញ្ចូជី
�ូ�វការនៃនប្រ�សេភិទិ�ំណាំគប្រម្ម��ី
សេ�កុ�ង់�ញ្ចូជីថ្នាំក់ជាតិ

ចី��ញ្ចូជី�ូ�វការនៃន
ប្រ�សេភិទិ�ំណាំគប្រម្ម��ី
ចំនួន១០ប្រ�សេភិទិ

អំនីគណ៍ៈ
កម្មមការប្រសាវប្រជាវ
សេ��ម្ម្បីការ
អំភិិវឌ្្ឍ

អំភិិវឌ្្ឍន៍ធីនធានសេសសេនទិិច
�ំណាំ

�លិិតសេសៀវសេ�សេគ៌ាលិ
សប្រមា�់�ំណាំគប្រម្ម��ី

អំនីគណ៍ៈ
កម្មមការប្រសាវប្រជាវ
សេ��ម្ម្បីការ
អំភិិវឌ្្ឍ

ផ្កាំស់�ត�រសេ�វិញសេ�ម្មកនូវ
ធីនធានសេសសេនទិិច ជាម្មួយនឹង់
ឧទិ្យាន�សេចចកសេទិសកសិកម្មម 
សាកលិវិទិ្យាលិ�យ និង់ប្រកីម្ម
�លិិតប្រគ៌ា�់ពីូជិ

ផែចករំផែលិកពីូជិសំខាន់
ៗរ�ស់�ំណាំគប្រម្ម�
�ីសេ�កាន់ប្រកីម្ម�លិិត
ប្រគ៌ា�់ពីូជិខិីសៗគ៌ាំ

អំនីគណ៍ៈ
កម្មមការប្រសាវប្រជាវ
សេ��ម្ម្បីការ
អំភិិវឌ្្ឍ

២.២.៣ គ៌ាំប្រទិការសេធីវ�សេតសតសាកលិ្បង់និង់
ការសប្រម្ម�ខិូ�ន

សេប្រគឿង់យនតកសិកម្មមសម្មប្រស�   
និង់�សេចចកវិទិ្យា

សេធីវ�សេតសតសាកលិ្បង់
សេប្រគឿង់យនតកសិកម្មម
សម្មប្រស�ប្រគ�់ប្រ�សេភិទិ

អំនីគណ៍ៈ
កម្មមការប្រសាវប្រជាវ
សេ��ម្ម្បីការ
អំភិិវឌ្្ឍ

ប្រតូវបានសេធីវ�សេតសតសាកលិ្បង់
និង់�ញ្ញាាក់រួចរាលិ់ (ពាក់ពី�នធ
នឹង់ R4D)

កុ�ង់សាានីយ និង់សេ�
កសិដ្ឋាានផ្កាាលិ់

ទិទិួលិយកការ�សេញ្ចូចញ
សេ��លិ់ពីីប្រកីម្មអំុក�តលិ់
សេសវាកម្មមសេ�សេលិ�សេប្រគឿង់យនត
កសិកម្មមសម្មប្រស�  

សេធីវ�ការសឹង់់ម្មតិពីីប្រកីម្ម
អំុក�តលិ់សេសវាកម្មម
សេ�សេលិ�សេប្រគឿង់យនត
កសិកម្មមសម្មប្រស�  

អំនីគណ៍ៈ
កម្មមការប្រសាវប្រជាវ
សេ��ម្ម្បីការ
អំភិិវឌ្្ឍ

២.២.៤

គ៌ាំប្រទិការសេធីវ�ឱ្្យប្រ�សេស�រសេ��ង់នូវ
សេហដ្ឋាារចនាំសម្ម័�ននិង់ធីនធាន
សេ�សាានីយ៍�ីសខិុ�រ ម្មជិ្ឈម្មណ៍ឌលិ
ប្រសាវប្រជាវ

�លិិតគសេប្រមាង់សេសុ�សីំឱ្្យម្មជិ្ឈ
ម្មណ៍ឌលិប្រសាវប្រជាវ�ីសខិុ�រកាំយ
ជាម្មជិ្ឈម្មណ៍ឌលិប្រសាវប្រជាវ
ថ្នាំក់ ជាតិ និង់ថ្នាំក់តំ�ន់ និង់
ពីប្រង់ឹង់កិចចសហប្រ�តិ�តតិការ
រវាង់ ម្មជិ្ឈម្មណ៍ឌលិ និង់សាកលិ
វិទិ្យាលិ�យ

�លិិតគសេប្រមាង់សេសុ�សីំ
ចំនួន១

អំនីគណ៍ៈ
កម្មមការប្រសាវប្រជាវ
សេ��ម្ម្បីការ
អំភិិវឌ្្ឍ

២.៣ ការកំណ៍ត់តំ�ន់យីទិធសាស្រ្តសតជាអាទិិភាពីសប្រមា�់កសិកម្មមអំភិិរក្សនិង់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមនិរនតរភាពីនិង់កសិកម្មមសេអំកូ��សីី

២.៣.១ សេធីវ�ការវាយតនៃម្មូតំ�ន់�ីកសិកម្មម

�លិិតវិធីីសាស្រ្តសតប្រសាវប្រជាវសេលិ��ី
កសិកម្មមសប្រមា�ក់សកិម្មមអំភិិរក្ស
នងិ់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមនិរនតរភាពី
នងិ់កសិកម្មមសេអំកូ��សីី

�លិិតវិធីីសាស្រ្តសត
ប្រសាវប្រជាវចំនួន១

អំនីគណ៍ៈ
កម្មមការប្រសាវប្រជាវ
សេ��ម្ម្បីការ
អំភិិវឌ្្ឍ
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សេគ៌ាលិ�ំណ៍ង់យីទិធសាស្រ្តសតទិី ៣៖ សេសវាកម្មមកសិកម្មមអំភិិរក្សនិង់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមនិរនតរភាពីនិង់កសិកម្មមសេអំកូ��សីីមានភាពីប្រ�សេស�រ      
                                            សេ��ង់និង់ប្រតូវបានពីប្រង់ីក

៣.១ គំរូម្មុូផែ�លិប្រ�ក� សេដ្ឋាយភាពីនៃ�ុប្រ�ឌ្ិតប្រតូវបាន�្សពីវ�្សាយ

៣.១.២ 

អំនីវតតការ�ណ៍ះ���ណាាលិ
ប្រគូ�សេងាាលិជាសេទិៀង់ទាត់សេប្រកាម្ម
ម្មុូផែ�លិ�្សពីវ�្សាយ

គប្រម្មូម្មិតតកសិករនឹង់សេរៀ�ចំវគគ
�ណ៍ះ���ណាាលិប្រគូ�សេងាាលិសេ�
កាន់ម្មនឹីរកសិកម្មម រីកាាប្រ�មាញ់ 
និង់ សេនសាទិ សេខិតតបាត់�ំ�ង់ 
និង់ប្រពី�វិហារ

សេរៀ�ចំវគគ
�ណ៍ះ���ណាាលិ
ប្រគូ�សេងាាលិចំនួន១

អំនីគណ៍ៈ
កម្មមការ
សេលិ�កកម្ម័ស់
កសិកម្មម
អំភិិរក្ស និង់
ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មម
និរនតរភាពី

៣.១.៣ 

សេធីវ�ការជាម្មួយគសេប្រមាង់ និង់
កម្មមវិធីីកសិកម្មមផែ�លិ�តលិ់
ម្មូលិនិធីិសេដ្ឋាយរដ្ឋាាភិិបាលិនិង់
មាំស់ជិំនួយ

�ាង់សេហាចណាសម់ាន  កម្មម  វិធីី
តប្រម្មង់់ទិិស/�ណ៍ះ���ណាាលិ១កុ�ង់
ម្មយួឆំំ្នាំ សេលិ�កសិកម្មមអំភិិរក្ស
នងិ់  ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមនិរនតរភាពី
នងិ់   កសកិម្មមសេអំកូ��សី ីប្រតូវបាន
ផែណ៍នាំ ំជា មួ្មយ នឹង់គសេប្រមាង់និង់
កម្មមវិធីីកសិកម្មម

កម្មមវិធីីតប្រម្មង់់ទិិស/
�ណ៍ះ���ណាាលិ១កុ�ង់
ម្មួយឆ្នាំំំ

អំនីគណ៍ៈកម្មមការ
សេលិ�កកម័្មស់កសិ
កម្មម អំភិិរក្ស និង់
ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មម
នរិនតរភាពី

៣.២ ការយលិ់�ឹង់ពីីអំុកពាក់ពី�នធសេលិ�កសិកម្មមអំភិិរក្សនិង់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមនិរនតរភាពីនិង់កសិកម្មម សេអំកូ��សីីប្រតូវបានពីប្រង់ឹង់

៣.២.១  

�លិិតវីសេ�អំូ/សមាារៈ�្សពីវ�្សាយ 
សេហ�យ�សេងាា�វាសេ�សេលិ�ប្រ�ពី�នធ
�្សពីវ�្សាយ សេគហទិំពី�រ និង់ប្រ�ពី�នធ
�្សពីវ�្សាយសង់គម្ម

វីសេ�អំូ ២ កុ�ង់ម្មួយឆ្នាំំំ វីសេ�អំូ ២
អំនីគណ៍ៈ
កម្មមការទាំង់៤  

ប្រពីឹតតិ��ប្រតពី�តាមាន៤កុ�ង់ម្មួយឆ្នាំំំ ប្រពីឹតតិ��ប្រតពី�តាមាន៤ សេលិខាធីិការដ្ឋាាន

ឯកសារពាក់ពី�នធចំនួន ៥០ 
ច្បា�់ (រួម្ម�ញ្ចូច�លិទាំង់
អំតែ�ទិ។លិ។) បាន�សេងាា�សេលិ�
សេវ�សាយរ�ស់សម្ម័�នធកសិកម្មម
អំភិិរក្សនិង់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មម
និរនតរភាពីកម្ម័�ជា

ឯកសារពាក់ពី�នធចំនួន 
៥០ ច្បា�់

អំនីគណ៍ៈ
កម្មមការទាំង់៤  

ខិិតត��ណ៍ណ ៤ ខិិតត��ណ៍ណ ៤ 
អំនីគណ៍ៈ
កម្មមការទាំង់៤  

៣.២.២ 
សេរៀ�ចំកិចចពីិភាក្សាតីម្មូលិតាម្ម
ទិូរទិស្សន៍ វិទិ្យ� និង់ សេវទិិកានាំនាំ
សេលិ��ណាាញសង់គម្ម

សេរៀ�ចំកិចចពីិភាក្សាតីម្មូលិតាម្ម
ទិូរទិស្សន៍/វិទិ្យ� ១�ង់ កុ�ង់
ម្មួយឆ្នាំំំ

កិចចពីិភាក្សាចំនួន១ សេលិខាធីិការដ្ឋាាន

គណ៍ៈកម្មមការប្រ�តិ�តតិចូលិរួម្ម
កិចចពីិភាក្សាតីម្មូលិតាម្មទិូរ
ទិស្សន៍ / វិទិ្យ� ២�ង់ កុ�ង់ម្មួយឆ្នាំំំ

កិចចពីិភាក្សាចំនួន២
គណ៍ៈកម្មមការ
ប្រ�តិ�តតិ  
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៣.២.៣ 
សេរៀ�ចពំីពិី�រណ៍៍កសិកម្មម និង់
�សំេណ៍�រទិស្សនកិចចរ�ស់ភាគី
ពាកព់ី�នធ

សេរៀ�ចំពីិពី�រណ៍៍កសិកម្មម ពីិពី�រណ៍៍កសិកម្មម
ចំនួន១

អំនីគណ៍ៈ
កម្មមការសេលិ�ក
កម្ម័ស់កសិ កម្មម
អំភិិរក្ស និង់
ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មម
និរនតរភាពី

សេរៀ�ចំទិស្សនកិចចរ�ស់ភាគី
ពាក់ពី�នធ ទិស្សនកិចចចំនួន២

អំនីគណ៍ៈ
កម្មមការសេលិ�ក
កម្ម័ស់កសិ កម្មម
អំភិិរក្ស និង់
ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មម
និរនតរភាពី

៣.២.៤ 
គ៌ាំប្រទិការសេរៀ�ចំសេធីវ��ងាាញ
សេ�ទិីវាលិជាម្មួយសហករណ៍៍
កសិកម្មម

សេរៀ�ចំសេធីវ��ងាាញសេ�ទិីវាលិ សេរៀ�ចំសេធីវ��ងាាញសេ�
ទិីវាលិចំនួន១

អំនីគណ៍ៈ
កម្មមការសេលិ�ក
កម័្មស់កសិ កម្មម
អំភិិរក្ស និង់
ប្រ�ពី លិវ �្បកម្មម
នរិនតរភាពី

៣.៣ ការវិនិសេ�គពីីតួអំង់គឯកជិនសេ�កុ�ង់ការគ៌ាំប្រទិនិង់ចូលិរួម្មកុ�ង់កសិកម្មមអំភិិរក្ស និង់ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមនិរនតរភាពី
និង់កសិកម្មមសេអំកូ��សីី

៣.៣.១
សេរៀ�ចំការប្រ�ជិីំ/កិចចពីិភាក្សា
តីម្មូលិ ប្រពីម្មទាំង់�ំសេណ៍�រទិស្ស
កិចចសប្រមា�់វិស�យឯកជិន

សេរៀ�ចកំារប្រ�ជំីិ/កិចចពិីភាក្សា
តីមូ្មលិចំននួ២ ប្រពីម្មទំាង់�ំ
សេណ៍�រទិស្សកចិចសប្រមា�់វិស�យ
ឯកជិន

សេរៀ�ចំប្រ�ជិីំ/
កិចចពិីភាក្សាតីម្មូលិ
ចំនួន២

អំនីគណ៍ៈ
កម្មមការ
សប្រម្ម�សប្រមួ្មលិ 
នងិ់�ណាាញ

៣.៣.២ 

គ៌ាំប្រទិវិស�យឯកជិនសេ��ម្ម្បី
សេធីវ�សេអាយប្រ�សេស�រសេ��ង់
នូវលិទិធភាពីទិទិួលិបាន
�សេចចកវិទ្ិយា ហិរញ្ចូញវតែ� និង់
�ណាាញទិី�្សារ រ�ស់កសិករ

ការ�្សារភាា�់វិស�យឯកជិន
សេ�កាន់សហគម្មន៍កសិករ
តាម្មរយៈវគគ�ណ៍ះ���ណាាលិ 
និង់ទិស្សនកិចច

វគគ�ណ៍ះ���ណាាលិ 
និង់ទិស្សនកិចច
ចំនួន១

អំនីគណ៍ៈ
កម្មមការ
សប្រម្ម�សប្រមួ្មលិ 
នងិ់�ណាាញ

៣.១.៣ 

គ៌ាបំ្រទិការសិក្សាសេលិ�យនតការ
ហរិញ្ចូញវតែ� សេ��ម្្មបីសេអាយរងាាន់
កសិករនងិ់វិស�យឯកជិន
សប្រមា�ក់ារចលូិរួម្មនិង់ការសេប្រ��
ប្របាសក់សិកម្មមអំភិិរក្សនិង់
ប្រ�ពីលិវ�្បកម្មមនិរនតរភាពី
រ�សព់ីកួសេគ

ដ្ឋាក់ឱ្្យសេប្រ��ប្របាស់នូវ�ីមាស  ដ្ឋាក់ឱ្្យសេប្រ��ប្របាស់នូវ
�ីមាស  

អំនីគណ៍ៈ
កម្មមការ
ប្រសាវប្រជាវសេ��ម្ម្បី
ការអំភិិវឌ្្ឍ 



434343



44

៦. នៃ�គូផែ�លិគ៌ាំប្រទិសកម្មមភាពីសេលិខាធីិការដ្ឋាានកាសីីក
ម្មជិ្ឈម្មណ៍ឌលិប្រសាវប្រជាវកសិកម្មមបារាំង់សប្រមា�់ការអំភិិវឌ្្ឍន៍អំនតរជាតិសេធីវ�ការ
សប្រមា�់ការអំភិិវឌ្្ឍន៍ប្រ�ក�សេដ្ឋាយនិរនតរភាពីនៃនតំ�ន់ប្រតូពីិច និង់
សេម្មឌី្ផែទិរាាសេណ៍។ សកម្មមភាពីរ�សវ់ាទាក់ទិង់នឹង់វិទ្ិយាសាស្រ្តសតជីិវិតវិទ្ិយាសាស្រ្តសត 
សង់គម្ម និង់វិសវកម្មមកុ�ង់កសិកម្មម អាហារនិង់�រិសាាន និង់ការប្រគ�់ប្រគង់
ផែ�ន�ី។ ការងាររ�សខូ់ិ�នសេផ្កាៅតសេលិ�ប្រ�ធាន�ទិជាសេប្រច�ន៖ សនតសីិខិសេស្ប�ង់ 
ការផែប្រ�ប្រ�ួលិអាកាសធាតី ការប្រគ�ប់្រគង់ធីនធានធីម្មមជាតិ ការកាត�់នែយ
វិសម្មភាពី នងិ់ការកាត�់នែយភាពីប្រកីប្រក។ សេ�កម័្ម�ជា CIRAD មានកិចច
សហប្រ�តិ�តតិការ�ាង់ទិូលិំទិូលាយ ជាម្មួយអំគគនាំយកដ្ឋាានកសកិម្មម ឧតតម្ម
សក្ិសា អំង់គការសេប្រ�រដ្ឋាាភិិបាលិ នងិ់សាា��នប្រសាវប្រជាវអំនតរជាតិ ផែ�លិរចនាំ នងិ់
វាយតនៃមូ្មប្រ�ពី�នធ�ំណាកំសិកម្មមតាម្មផែ��អំភិិរក្សសប្រមា�់ប្រ�ពី�នធ�ំណាបំ្រសវូ នងិ់
ត�ំន់ខ័ិង់់រា�។ ប្រ�ពី�នធ�ំណាផំែ�លិមានមូ្មលិដ្ឋាានសេលិ�កសិកម្មមអំភិិរក្សទាងំ់សេន�
សេធីវ�សេអាយប្រ�សេស�រ សេ��ង់នូវការសប្រម្ម�ខូិ�នសេ�នឹង់ការផែប្រ�ប្រ�ួលិអាកាសធាតី 
សេដ្ឋាយវិនិសេ�គសេលិ�ការប្រគ�ប់្រគង់ធីនធាន ធីម្មម ជាតិ ជាពិីសេសសកុ�ង់ការសាៅរ�ី 
មី្មខិងារ និង់សេសវាកម្មមនៃនប្រ�ពី�នធសេអំកូ��សី�ី។ី

ម្មជ្ិឈម្មណ៍ឌលិឧតតម្មភាពីកសិកម្មមប្រ�ក�សេដ្ឋាយនិរនតរភាពី នងិ់អាហារ�ូតែម្មភ (CE 
SAIN) សេ�សាកលិវិទ្ិយាលិ�យភូិម្មនឹិកសិកម្មម (RUA) មានសេគ៌ាលិ �ណំ៍ង់ជំិរញី
ការនៃចុប្រ�ឌិ្តរ�ស់វិស�យឯកជិន ការប្រសាវប្រជាវកសកិម្មម ការ អំ�់រំនងិ់
�ណ៍ះ���ណាាលិ នងិ់ការកសាង់សម្មតែភាពីកុ�ង់វិស�យសាធា រ ណ៍ៈ តាម្មរយៈការ
សេធីវ�ឱ្្យប្រ�សេស�រសេ��ង់នូវកចិចសហការ នងិ់ការផែចករំផែលិកច ំសេណ៍� �ឹង់ផែ�លិសេផ្កាៅត
សេលិ�ការសេលិ�កកម្ម័ស់សនតិសីខិសេស្ប�ង់ និង់អាហា រូ� តែម្មភសេ�កម្ម័�ជា។ សេគ៌ាលិ 
�ំណ៍ង់សុ�លិចំនួន�ីរ�ស់ CE SAIN គ ឺ ១/. សប្រម្ម� សប្រមួ្មលិ នងិ់�សេង់ើ�ន
ប្រ�សទិិធភាពី Feed the Future Innovation Labs នងិ់សកម្មមភាពីពីប្រងឹ់ង់
កសកិម្មមប្រ�ក�សេដ្ឋាយនរិនតរភាពីផែ�លិ�តលិ់ម្មូលិនិធីិសេដ្ឋាយ USAID (ii) 
កសាង់សម្មតែភាពីម្មនីស្ស និង់សាា��ននៃនសាកលិវិទ្ិយាលិ�យភិមូ្មនឹិកសកិម្មម 
នងិ់ (iii) �សេង់ើ�ត�សេចចកវិទ្ិយាកសិកម្មម សនួឧទ្ិយាន សេ��ម្ម្បី�ងាាញអំំពីី�សេចចកវិទិ្យា
កសិកម្មមផែ�លិមានសកាៅនីពីលិខិ័ស់ និង់យទីិធសាស្រ្តសត កុ�ង់ការពីប្រង់ងឹ់ប្រ�ពី�នធ
កសិកម្មមខំាតតូចប្រ�ក� សេដ្ឋាយនិរនតរភាពី។ CE SAIN ចាំ�ន់ៃ�គជូាម្មយួអំង់គភាពី
ជាត ិនងិ់អំនតរជាត ិ(វិស�យសាធារណ៍ៈ នងិ់ឯកជិន នងិ់អំង់គការសេប្រ�រដ្ឋាាភិិបាលិ) 
សេ��ម្្មបអីំនីវតតសកម្មមភាពីសេ�កុ�ង់សេខិតតម្មួយចំនួនកុ�ង់ប្រ�សេទិសកម្ម័�ជា តាម្មរយៈ
ប្រ�ភិពីម្មូលិនិធីិសេ�្សង់ៗ។
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សវសីខិនថ្នាក់  (Swisscontact) - ម្មលូិនិធីសិវសីសប្រមា�់កចិចសហប្រ�តិ�តតកិារ
�សេចចកសេទិស គឺជាម្មូលិនិធីិឯករាជិ្យម្មិនរកប្របាក់ចំសេណ៍ញផែ�លិមានម្មូលិ ដ្ឋាានសេ�
ទិីប្រកីង់ Zürich ផែ�លិបាន�សេង់ើ�តសេ��ង់កុ�ង់ឆ្នាំំំ១៩៥៩ សេដ្ឋាយត ួសេលិ ខិ ឈានមី្មខិសេគ
ពីីវិស�យឯកជិនសវសី នងិ់សាកលិវិទ្ិយាលិ�យ សវសី។ វាប្រតូវបានចលូិរមួ្មទាងំ់ប្រសីង់
សេ�កុ�ង់ការអំភិិវឌ្្ឍន៍អំនតរជាតិ ផែ�លិ សកម្មមសេ� កុ�ង់ ប្រ�សេទិសជាង់៣៨ជាម្មយួនងឹ់
កម្មមវិធីីចំននួ ១២០ ផែ�លិមានស មា  ជិិក�ីគគលិិកសេប្រច�ន ជាង់១០០នាំក់។ ជា
សេ���ូង់នៃនការងារទាំង់អំស់រ�ស់ សវសីខិនថ្នាក ់ ឈរសេលិ�វិស�យឯកជិន និង់តួនាំទិី
�៏សំខាន់រ�ស់ខូិ�នសប្រមា�់ការសសេប្រម្មចបាននូវកំសេណ៍�នសេស�ឋកិចចផែ�លិរួម្ម�ញ្ចូច�លិ
កាន់ផែតសេប្រច�ន។ សវសីខិនថ្នាក ់ខិិតជិិតចំណុ៍ចសេន�តាម្មរយៈផែ�ុកការងារចំននួ  ៨៖ 
ការអំ�រំ់ នងិ់�ណ៍ះ���ណាាលិវិជាាជិវីៈ��ំងូ់ ការ�ញ្ចូច�លិទីិ�្សារការងារ ការ�សេង់ើ�ន
ជិនំាំញ នងិ់�សេង់ើ�តជំិ�នាំញ កសិកម្មមប្រ�ក�សេដ្ឋាយនិរនតរភាពី ពាណ៍ជិិជកម្មម ទិបី្រកីង់
នៃ�តង់ សេទិសចរណ៍៍ នងិ់ប្រ�ពី�នធសេអំកូសហប្រគនិ។ សវសីខិនថ្នាក ់មានវតតមានសេ�ទូិទាងំ់
អាសីអីាសេគុយអ៍ំស់រយៈសេពីលិជាង់៣០ឆំំ្នាំម្មកសេហ�យ។

សេ�សកកម្មមរ�ស់សាកលិវិទិ្យាលិ�យ Kansas State គឺសេ��ម្ម្បីជិំរីញការ�សេប្រង់ៀន 
ការប្រសាវប្រជាវ និង់សេសវាកម្មម�៏លិែឥតសេខាំ�ផែ�លិអំភិិវឌ្្ឍពីលិរ�ឋផែ�លិមានជិំនាំញ 
និង់ការអំ�់រំខិ័ស់ ផែ�លិចាំំបាច់សេ��ម្ម្បីសេលិ�កកម្ម័ស់សខីិមីាលិភាពីរ�សរ់�ឋKansas 
ប្រ�សេទិសជាត ិនងិ់សហគម្មនអ៍ំនតរជាត។ិ សាកលិវិទិ្យាលិ�យទិទិួលិយកភាពីសម្ម្ប�រ
ផែ�� សេលិ�កទិឹកចិតតឱ្្យមានការចូលិរួម្ម សេហ�យសេ�តជាាចិតតចំសេពា�ការរកសេ��ញ
ចំសេណ៍��ឹង់ ការ អំ�់ រំរ�ស់នស្ិសតិថំ្នាក់�រិញ្ញាា�ប្រត នងិ់�ញ្ចូច�់�រិញ្ញាា�ប្រត នងិ់ការ
ផែកលិម្មែ គីណ៍ភាពីជិីវិត និង់សតង់់ដ្ឋារនៃនការរស់សេ�រ�ស់អំុកផែ�លិសេយ�ង់�សេប្រម្ម�។ 
ចាំ�់តាំង់ ពីីការ�សេង់ើ�តសេ��ង់កុ�ង់ឆ្នាំំំ     ១៨៦៣ សាកលិវិទិ្យាលិ�យបានវិវតតសេ�ជា
ប្រគឹ�សាានឧតតម្មសិក្សាទិំសេន�� សេ�តជាាចិតតចំសេពា�កម្មមវិធីីប្រ�ក� សេដ្ឋាយ គីណ៍ភាពី និង់
សេ�ូ�យត�សេ�នឹង់ពីិភិពីសេលាកផែ�លិផ្កាំស់�ត�រ�ាង់ឆ្នាំ�់ រហ�ស និង់សេសចកតីប្របាថ្នាំនៃន
សង់គម្មចប្រម្មី�កាន់ផែតខាំំង់សេ��ង់។ KSU គឺ ជា �ឹ�រ�ស់គសេប្រមាង់ «Feed the Future 
Sustainable Innovation Innovation Lab (SIIL)» ផែ�លិគ៌ាំប្រទិការប្រសាវប្រជាវ 
កសាង់ម្មូលិធីនម្មនីស្ស និង់សង់គម្ម សេ��ម្ម្បីផែកលិម្មែសនតិសីខិសេស្ប�ង់ អាហារូ�តែម្មភ 
និង់ជីិវភាពីរសស់េ�រ�ស់កសិករខំាតតូចសេ�ជំីិវិញពិីភិពីសេលាក។ SIIL គ៌ា ំប្រទិ គំនតិ
�ត�ចសេ�ត�ម្មការកសាង់សម្មតែភាពីសាា��ន ផែ�លិជាឧ�ករណ៍៍សំខាន់ កុ�ង់ការ�សេង់ើ�ត
ម្មជ្ិឈម្មណ៍ឌលិឧតតម្មភាពី សេលិ�អាងំ់តង់់សីីសេតកសិកម្មមនិរនតរភាពី (CESAIN) សេ�
សាកលិវិទ្ិយាលិ�យភូិម្មនឹិកសិកម្មម (RUA) កុ�ង់ប្រ�សេទិស កម័្ម�ជា។
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The Nurture Project គជឺាគសេប្រមាង់រមួ្មគំ៌ារ�ស់ HEKS/EPER (Swiss 
Church Aid) និង់ Caritas Switzerland Cambodia។ Nurture នងឹ់
ប្រតូវបានអំនីវតតសេដ្ឋាយមានការគ៌ាបំ្រទិពីីទិភំីាកង់ារសវសីសប្រមា� ់ការអំភិិវឌ្្ឍន៍ 
និង់កិចចសហប្រ�តិ�តតិការ (SDC)។ Nurture មានសេគ៌ាលិ�ំណ៍ង់
សេដ្ឋា�ប្រសាយ�ញ្ញាាធីន់នឹង់អាកាសធាតីរ�ស់កសិករខំាតតូចសេដ្ឋាយសេប្រ��វិធីី
សាស្រ្តសតជាប្រ�ពី�នធ ផែ�លិសេដ្ឋា�ប្រសាយ�ញ្ញាាជាសេប្រច�នទាក ់ទិង់នឹង់គមំាតហិរញ្ចូញវតែ� 
�សេចចកសេទិស សាា��ន នងិ់ពី�តាមាន។ សេគ៌ាលិ សេ�រមួ្មរ�ស់គសេប្រមាង់គឺសេ��ម្្មបសីេធីវ�ការ
សេឆ្នាំះ�សេ�រកប្រគួសារកសិករខាំតតូចផែ�លិងាយ រង់សេប្រគ៌ា� សេហ�យសហគម្មន៍
រ�សព់ីកួសេគកានផ់ែតមាន ភាពីធីន់នងឹ់ការផែប្រ�ប្រ�ួលិ អាកាសធាតី នងិ់ទិទួិលិ បាន
ប្របាកច់ណូំ៍លិ សេក�ន សេ��ង់ តាម្ម រយៈការ�ញ្ញាាក់ពីីអាកាសធាតីនៃនប្រ�ពី�នធកសិកម្មម   
agroecological។
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WAT4CAM

នៃ�គអូំភិិវឌ្្ឍន៍

គសេប្រមាង់គំ៌ាប្រទិរ�សន់ៃ�គអូំភិិវឌ្្ឍន៍


