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សរែថ�ងអណំរគុណ 

នាយកដ� នផ្សព�ផ្សោយកសកិម� រកុ� ្របមាញ ់និងេនសទ ្រកសងួកសកិម� រកុ� ្របមាញ ់និងេនសទ 

សូមេគារពមតិ�រមួករងរ និងអ�កចូលរមួគា្ំរទទងំអស់ 

អនុ�� តឱ្យខ�ុ ំែថ�ងអំណរគុណយ៉ាង្រជាលេ្រជដល់អ�កេរៀបចំកិច�្របជុំដសំ៏ខនេ់នះ ែដលបានផ�ល់ឱ្យខ�ុនូំវឯក

សិទ�ិក�ុងករស� គមន ៍េទកនអ់�កទងំអស់គា� ។ េនះជាកតិ�ិយស និងភាពរកីរយស្រមាបខ់�ុ ំ។ 

ខ�ុ ំកសូ៏មអរគុណពកួគាត ់ ែដលបាននាេំយងមកជាមយួគា� ក�ុងដំេណ រដអ៏ស� រ្យេនះ េដម្បែីចករែំលកករយល់

ដឹងដល៏� នងិេពលេវលដម៏ានតៃម�ទងំអស់ េនក�ុងករពភិាក្សោរបស់េយង តងំពីចបេ់ផ�មរហូតដល់ៃថ�េនះ 

ែដលទីបំផុតេយងែចករែំលកគំរូថ�ីមយួ ែដលេយងបានរមួគា� អភវិឌ្ឍ។ 

កិច�្របជុំពិេ្រគាះេយាបល់ៃថ�េនះ ែដលស�ីអំពី “មតិ�កសិករ” ្រត�វេរៀបចំេដយនាយកដ� នផ្សព�ផ្សោយកសិកម� 

រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ ្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ េដយសហករជាមយួ នាយកដ� ន

្រគប្់រគងធនធានដីកសិកម� នាយកដ� នវសិ�កម�កសិកម� និងសកលវទិ្យោល័យភមូនិ�កសិកម� មជ្ឈមណ� ល

ឧត�មភាព្របពលវប្បកម�កសិកម�និរន�ភាពនិងអហរូបត�ម� មជ្ឈមណ� ល្រសវ្រជាវកសិកម�បារងំ (CIRAD) 

និងអង�ករស�ីសខនថ់ាក ់ មានេគាលបំណងែណនាអំំពគីំរមូតិ�កសិករ ែដលជាករៃច�្របឌិតថ�ីៃនគំរូផ្សព�ផ្សោយ 

និងេដម្ប្ីរបមូលផ�ុអំ�កពកព់ន័� េដម្បែីស�ងយល់បែន�មអំពីគំរូេនះ នងិែស�ងយល់ពីគនំិត និងចំណាបអ់រម�ណ៍ 

អំពីកិច�សហករនាេពលអនាគតែដលអចេកតមាន។ 

មតិ�កសិករ គឺជាគំរូផ្សព�ផ្សោយ “េបកទីផ្សោរ” ស្រមាបេ់សវកម� ែដលដឹកនាេំដយអ�កអនុវត�ដំបងូ  េផា� តេលករ

េបកទីផ្សោរស្រមាបក់រវនិិេយាគវស័ិយឯកជន េល្របពលវប្បកម�និរន�រភាព តមរយៈភា� កង់ររដ� ភបិាល និងវ ិ

ស័យឯកជន ដល់កសិករខ� តតូចេនកម�ុជា។ 

នាយកដ� នផ្សព�ផ្សោយកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ គា្ំរទគំនិតៃច�្របឌតិ និងដេំណាះ្រសយស្រមាប់

កសិករខ� តតូច ក�ុងករទទលួបានពត័ម៌ាន បេច�កេទស បេច�កវទិ្យោ និងេសវកម� េដម្បផី�ល់ផល្របេយាជន៍

ដល់សកម�ភាពកសិកម�របស់ពួកេគ ែដលនាឱំ្យមានករបេង�នផលិតភាព និង្របាកច់ណូំល។ 

ខ�ុ ំសង្ឃមឹយ៉ាងមុតមាថំា កចិ�្របជុំេនះនងឹផ�ល់ឱកសស្រមាបក់រពិេ្រគាះ និងពិភាក្សោអំពចីំណុចេផ្សងៗគា�  ៃន

្របធានបទដគ៏ួរឱ្យចបអ់រម�ណ៍េនះ នងិផ�ល់នូវអនុសសនែ៍ដលនឹងនាឱំ្យមានជាដំេណាះ្រសយល�្របេសរ 

េហយកស៏ង្ឃមឹថាេយងទងំអស់គា�  នឹងេធ�ឱ្យកចិ�្របជុំមានតៃម� និងភាពសប្បាយរកីរយ។ 

ខ�ុ ំសូមជូនពរឱ្យកិច�្របជុំេនះមានភាពេជាគជយ័។  

េដយក�ីេគារព េលកបណ�ិ ត េម៉ មិនា ្របធាននាយកដ� នផ្សព�ផ្សោយកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ 

 



 

 

១. ប�� ្របឈមែដលជំរញុករបេង�តគំរមូតិ�កសកិរ     

១.១. ប�� ្របឈមក�ងុវិសយ័កសកិម�  

វស័ិយកសិកម�េនក�ុង្របេទសកម�ុជាគឺមានត្រម�វករចបំាចក់�ុងករផា� ស់ប�ូរខ�ួន ពកីរបេង�នទិន�ផលតមរយៈ

ករព្រងីកដី េទជាកសិកម�ែបប្របពលវប្បកម�និរន�ភាពវញិ។ េដយកម�ុជារកេឃញដំេណាះ្រសយថ�ីេដម្បី

ជំរុញកេំណ នទនិ�ផលនាេពលអនាគត បេច�កវទិ្យោនឹងេដរតួរនាទីយ៉ាងសំខនក់�ុងផា� ស់ប�ូរវស័ិយេនះ។ ចក�ុវស័ិ

យរបស់រជរដ� ភបិាលកម�ុជាក�ុងករេធ�ទំេនបកម�វស័ិយកសិកម�េន្របេទសកម�ុជា ទទលួស� ល់ថាកសិកម�

ែបប្របពលវប្បកម�និរន�ភាព “ពឹងែផ�កជាចម្បងេលករអនុវត�បេច�កេទសសម្រសប បេច�កវទិ្យោថ�ី ្រសវ្រជាវ

េដម្បអីភវិឌ្ឍន ៍ ករ្រសវ្រជាវវមិជ្ឈករនិងវសិហមជ្ឈករ និងករបេង�នសមត�ភាព្របពន័�ធារស�ស�េដម្បី

បេង�នផលិតភាព” ។  

  



 

 

១.២. ត្រម�វករកសកិម�ែបប្របពលវប្បកម�និរន�ភាព 

ករផា� ស់ប�ូរខ�ួនរបស់វស័ិយកសិកម�នាេពលអនាគតនឹងេឆា� ះេទរកកសិកម�ែបប្របពលវប្បកម�និរន�ភាព ែដល

នឹងជួយ បេង�នផលិតភាពកសិកម�តមរយៈបេច�កេទសសម្រសបនិងបេច�កវទិ្យោថ� ី និងតមរយៈេសវកម�

ផ្សព�ផ្សោយកសិកម�។ ដូេច�ះករផា� ស់ប�ូរពីករអនុវត�ធម�តេទជាករអនុវត�ែបប្របពលវប្បកម�និរន�ភាព គឺ

ទមទរករព្រងឹងេសវកម�ផ្សព�ផ្សោយកសិកម� េអយមាន្របសិទ�ភាព ែដលអចបេង�នផលិតភាពកសិកម� 

ករេធ�ពិពិធកម�ដំណំា ពណិជ�កម� នងិករ្រគប្់រគងធនធានធម�ជាតិ្របកបេដយនិរន�រភាព។ 

កសិកម�ែបប្របពលវប្បកម�និរន�ភាពេមលេទេល ករបេង�ន្របសិទ�ភាពៃនករេ្រប្របាស់និងករ្រគប្់រគង

ធនធាន ែដលអចជំរុញឱ្យកសិករទទួលបានទិន�ផលកនែ់តេ្រចនេដយេ្របធាតុចូលតិចនិងេដយមនិបេង�ន

ៃផ�ដី។ ក�ុងចំេណាមសមាសធាតុសំខន់ៗ ៃនកសិកម�ែបប្របពលវប្បកម�និរន�ភាពេនះ កសិកម�អភរិក្សគឺជា

ែផ�កមយួដសំ៏ខនេ់ដម្ប៖ី 

1. ្របសិទ�ភាព៖ ករេ្រប្របាស់ធនធានេនកសិដ� ន នងិធនធាននាចូំលបាន្របេសរជាងមនុ 

2. ករផា� ស់ប�ូរ៖ េផា� តេលករប�ូរមកេ្របបេច�កវទិ្យោនិងករអនុវត�ថ�ី 

3. ករេរៀបចំេឡងវញិ៖ (ផា� ស់ប�ូរ) េទេ្របដំេណ រករេអកូឡូសីុែដលភា� បេ់ទទីផ្សោរក�ុង្រទង្់រទយធ ំ (វល

េទទីផ្សោរ) 

4. កសិកម�អភរិក្ស៖ ដីមានសុខភាពល�បេង�នភាពធនៃ់ន្របពន័�ផលិតកម�កសិកម� 

5. សរសរស�ម�ទងំបីៃនកសិកម�អភរិក្ស៖ កតប់ន�យករភ�ួររស់ គ្រមបដីជាអចិៃ�ន�យ ៍និងករដដំំនាចំំរុះ។  

 

  



 

 

១.៣. ្របវត�ិ ៃនករបេង�តគំរមូិត�កសកិរ 

ចបត់ងំពីឆា�  ំ២០០៤ ្របពន័�ដដុំះនងិករដដុំះ្របកបេដយភាពៃច�្របឌិតែផ�កេលេគាលករណ៍ៃនកសិកម�

អភរិក្ស្រត�វបាន េរៀបចំនិងសកល្បងេនក�ុង្របពន័�កសិេអកូស�ស� (agroecosystems) េផ្សងៗគា� ៃន

្របេទសកម�ុជា។ លទ�ផលពកីរសិក្សោ ទងំេនះបានបង� ញថា្របពន័�ផលិតកម�កសិកម�អភរិក្ស េធ�ឱ្យ្របេសរ

េឡងនូវសុខភាពដី កតប់ន�យកមា� ងំពលកម� សន្សសំំៃនទឹក និងបេង�នទនិ�ផលនងិ្របាកច់ំណូលរបស់

កសិករខ� តតូច។ េទះយ៉ាងណាកេ៏ដយេដម្បឱី្យករផា� ស់ប�ូរ ្របកបេដយចីរភាពេកតេឡងេនក�ុង្របពន័�

កសិកម� ករអនុវត�ន្៍របពន័�ដដុំះទងំេនះ្រត�វែតមានករចូលរមួ េដយវស័ិយ ឯកជនេ្រពះពកួេគេដរតួនាទី
យ៉ាងសំខនក់�ុងករផ�ល់បេច�កវទិ្យោ ចំេណះដងឹ និងចំេណះេធ� និងពត័ម៌ានែដល្រត�វករស្រមាប ់ែខ្សសង� ក់

ផលិតកម�េផ្សងៗេទៀត។ 
 

ភាពេជាគជយ័ៃនករេលកកម�ស់េ្រគ�ងម៉ាសីុនកសិកម�អភរិក្ស គឺជាលទ�ផលដំបងូៃនករអភវិឌ្ឍនជ៍ាបេណ� រៗ 

ៃនករគិតែបបកសិកម�អភរិក្ស ែដលបានចបេ់ផ�មតងំពឆីា�  ំ ២០០៤ េនេពលែដល្រកសួងកសិកម�រុក�

្របមាញ់និងេនសទ បានចបៃ់ដគូជាមយួមជ្ឈមណ� ល្រសវ្រជាវកសិកម�បារងំ េដម្បបីេង�តគេ្រមាងេធ�ពិពិធ

កម�ដំណំានិងករដេំកសូ៊ខ� តតូចែដលផ�ល់មូលនិធិេដយទីភា� កង់របារងំស្រមាបក់រអភវិឌ្ឍ ។ ក�ុងឆា�  ំ

២០០៨ គំេរងPADAC (Projet d’Amélioration de l’Agriculture Cambodgienne) ្រត�វបានដកឱ់្យេ្រប

្របាស់ក�ុងតបំនេ់គាលេដសំខនគឺ់េខត�កពំងច់មនិងេខត�បាតដ់ំបង។ សកម�ភាព្រត�វបានអនុវត�ផងែដរេន

ក�ុងករ្រត�ស្រតយជួរមុខេខត�បាតដ់ំបងពីឆា�  ំ២០១០ ដល់ ២០១៤ េ្រកមករ្រគប្់រគងកសិកម�និរន�រភាពនិង

ធនធានធម�ជាតិ (របស់ទីភា� កង់រជំនួយសហរដ�អេមរកិស្រមាបក់រអភវិឌ្ឍនអ៍ន�រជាតិ) និងតមរយៈភាពជា

ៃដគូរវងអគ�នាយកដ� នកសិកម� នាយកដ� ន្រគប្់រគងធនធានដីធ�កីសិកម�, មជ្ឈមណ� ល្រសវ្រជាវកសិកម�

បារងំ និងសកលវទិ្យោល័យ North Carolina A&T State ។ 

ចបព់ីឆា�  ំ២០១៤ PADAC ្រត�វបានប�ូរេទជាមជ្ឈមណ� លេសវកម�កសិកម�អភរិក្ស នងិប��ូ លជាែផ�កមយួៃន

នាយកដ� ន្រគប្់រគងធនធានដីធ�ីកសិកម� និងអគ�នាយកដ� នកសិកម�។ អគ�នាយកដ� នកសិកម�បានផ�ល់នូវ

ៃផ�ដី ១៤.៥ ហិកតេនបុសខ�ុរ (កពំងច់មចំករេល) េទនាយកដ� ន្រគប្់រគងធនធានដីធ�ីកសិកម� ស្រមាប់

ករ្រសវ្រជាវបណ�ុ ះបណា� លនិងេគាលបំណងអភរិក្ស្រគាបពូ់ជ។ េនេខត�បាតដ់ំបងចបត់ងំពីឆា�  ំ ២០១៤ 

មជ្ឈមណ� លេសវកម�កសិកម�អភរិក្ស បាននិងកំពុងផ�ល់េសវកម�គា� នកភ�ួររស់ សំរបដំ់នា្ំរស�វ េពតនិង

ដំឡូងម។ី កសិករ្រត�វចំណាយេលៃថ�េសវេនះ ប៉ុែន�គេ្រមាងេនះបានទិញេ្រគ�ងបរកិ� រេហយបានចំណាយៃថ�

េដមេផ្សងេទៀតែដលទកទ់ងនឹងករផ�ល់េសវកម�។ ដូេច�ះវចបំាច្់រត�វចូលរមួជាមយួវស័ិយឯកជននិងជា

ពិេសសអ�កផ�ល់េសវកម�ក�ុង្រស�កេដម្បផីា� ស់ប�ូរពីវធិីស�ស�ដដុំះែដលពឹងែផ�កេលភ�ួររស់េទជាករ្រគប្់រគង 

ែផ�កេលកសិកម�អភរិក្សទងំេនតំបនខ់�ងរ់ប និងតបំនទ់នំាបេនេខត�បាតដំ់បង។ 



 

 

េនឆា�  ំ ២០១៦ មន�ីរពិេសធនៃ៍ច�្របឌិតស្រមាបក់រ្រសវ្រជាវរមួគា� ស�ីពីកសិកម�ែបប្របពលវប្បកម�និរន�ភាព 

(សមាហរណកម�េមកនិចេធ�មា្រតដ� នសម្រសប�ស�ីេនក�ុងបណា� ញកសិកម�នងិមជ្ឈមណ� លឧត�មភាពេល

ករព្រងឹងនិងនិរន�ភាពកសិកម�្របកបេដយនិរន�រភាព របស់មជ្ឈមណ� លឧត�មភាព្របពលវប្បកម�កសិកម�

និរន�ភាពនិងអហរូបត�ម�) បានចបេ់ផ�មផ្សព�ផ្សោយពីសកម�ភាពកសិកម�ែបប្របពលវប្បកម�និរន�ភាព និង

កសិកម�អភរិក្សេនក�ុង្របពន័�កសិេអកូស�ស� (agroecosystems) េផ្សងៗគា� ៃន្របេទសកម�ុជា។ 

មជ្ឈមណ� លឧត�មភាព្របពលវប្បកម�កសិកម�និរន�ភាពនងិអហរូបត�ម�កប៏ានបេង�តបណា� ញសួនបេច�កវទិ្យោ

ជាមយួបុសខ�ុរេដម្បេីលកកម�ស់សកម�ភាពទងំេនះបែន�មេទៀត។ គេ្រមាង ACTAE របស់ទីភា� កង់របារងំ

ស្រមាបក់រអភវិឌ្ឍ (េឆា� ះេទករផា� ស់ប�ូរកសិកម� េនអសីុអេគ�យ)៍ និងករព្រងងឹ្របពន័�េអកូឡូសីុនិងមខុ

ងរ្របពន័�េអកូឡូសីុដ ី (EISOFUN, UNCCD / CCCA) គឺជាគេ្រមាងេផ្សងេទៀតនិងទីភា� កង់រមា� ស់ជំនួយ

ែដលរមួចែំណកដល់ករេលកកម�ស់កសិកម�អភរិក្ស។ 

កលពីែខេមសឆា�  ំ ២០១៨ មជ្ឈមណ� លេមកនចិកសិកម�្របកបេដយចីរភាព (CSAM) ែដលជាស� បន័

្របចតំំបនៃ់នគណៈកម�ករេសដ�កិច�នងិសង�មរបស់ អង�ករសហ្របជាជាតិស្រមាបអ់សីុនិងប៉ាសីុហ�ិក 

(ESCAP) មានតួនាទកី�ុងករេរៀបច ំ សិក� សលថា� កត់ំបនស់�ីពតីួនាទីៃនេ្រគ�ងយន�ក�ុងករព្រងឹងភាពធន់

របស់កសិករខ� តតូចតមរយៈកសិកម�អភរិក្សេនអសីុនិងប៉ាសីុហ�ិក។ មានគេ្រមាងមយួចំននួេទៀតែដល

បានចូលរមួក�ុងករេលកកម�ស់កសិកម�អភរិក្សេនកម�ុជាមានដូចជា គេ្រមាងេសវកម�កសិកម�អភរិក្សជាមយួ

នឹងៃថ�ឈ�ួល (CASF) នងិគេ្រមាងកំេណ នេដយបរយិាបន័� និងនវនុវត�នត៍ំបនេ់មគង�(MIGIP)។ អង�ករស�ី

សខនថ់ាក ់(Swisscontact) បានដកដ់ំេណ រករគេ្រមាងកំេណ នេដយបរយិាបន័� និងនវនុវត�នត៍ំបនេ់មគង� 

និងេផា� តសំខនេ់លករចូលរមួរបស់វស័ិយឯកជនក�ុងបេច�កវទិ្យោកសិកម�។ មជ្ឈមណ� លឧត�មភាព្របពលវប្ប

កម�កសិកម�និរន�ភាពនិងអហរូបត�ម� ដកដ់ំេណ រករគេ្រមាងេសវកម�កសិកម�អភរិក្សជាមយួនឹងៃថ�ឈ�ួល 

េដយមានករសហករជាមយួ នាយកដ� ន្រគប្់រគងធនធានដីកសិកម�, នាយកដ� នវសិ�កម�កសិកម� 

មជ្ឈមណ� ល្រសវ្រជាវកសិកម�បារងំ មជ្ឈមណ� លេសវកម�កសិកម�អភរិក្ស និងផ�ល់ថវកិដល់ករដក់

ដំេណ រករសកម�ភាពរបស់ៃដគូេផ្សងៗ។ គេ្រមាងសំខនទ់ងំពីរេនះបានជួយ ជរុំញករេធ�ពណិជ�កម�ៃន

េ្រគ�ងម៉ាសីុនកសិកម�អភរិក្ស េដយែផ�កេលមូលដ� ន្រគឹះែដលបានដកម់នុ។  

 

 

 



 

 

ដំេណ រករផា� ស់ប�ូរពីករ្រសវ្រជាវេទករអភវិឌ្ឍ 

 

គំនិតផ�ួចេផ�មេផ្សងៗេទៀតេឆា� ះេទរកករផា� ស់ប�ូរេនះ  

  



 

 

១.៤. ទិដ�ភាពទូេទៃន គំរមូិត�កសកិរ       

គំរូ មតិ�កសិករ គឺជាគំរូ្របកបេដយភាពៃច�្របឌតិ ែដល្រត�វបាន

ផ្សព�ផ្សោយ និងគា្ំរទយ៉ាងេពញទំហឹងេដយ មជ្ឈមណ� លឧត�មភាព្របព

លវប្បកម�កសិកម�និរន�ភាពនងិអហរូបត�ម� ៃនសកលវទិ្យោល័យភូមនិ�

កសិកម� មជ្ឈមណ� ល្រសវ្រជាវកសិកម�បារងំ មន�ីរពិេសធនន៍វនុវត�

្របពលវប្បកម�កសិកម� េនសកលវទិ្យោល័យរដ�កនស់ស និងអង�ករ

ស�ីសខនថ់ាក។់ មតិ�កសិករ គឺជាគំរូស្រមាបផ់្សព�ផ្សោយកសិកម�សធារ

ណៈ (PAE) ែដលដកឹនាេំដយ នាយកដ� នផ្សព�ផ្សោយកសិកម� រុក�

្របមាញ់ និងេនសទ នាេពលអនាគត។ គំរូេនះ មានេគាលបំណងេធ�ឱ្យ 

្របេសរេឡងនូវេសវសធារណៈេនក�ុង្របេទសកម�ុជា េដម្បបីេង�តទី

ផ្សោរស្រមាបប់េច�កវទិ្យោកសិកម� ែដលមានលក�ណៈ ៃច�្របឌិតថ� ីជាពិេសស កសិកម�អភរិក្ស និង្របពលវប្ប-

កម�និរន�រភាព (CA/SI) េនក�ុង្របេទសកម�ុជា។ មតិ�កសិករ កពុំង្រត�វបានដកឹនា ំនិងអនុវត�េដយនាយកដ� ន

ផ្សព�ផ្សោយកសិកម�កសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ និងស្រមបស្រម�លជាមយួនាយកដ� ន្រគប្់រគងធនធាន

ដីកសិកម� និងនាយកដ� នវសិ�កម�កសិកម�។ គំរូេនះ កម៏ានករចូលរមួពីៃដគូក�ុងវស័ិយឯកជនមយួចំននួរមួ

មាន េរងជាងឡារ៉ណូ ស� តអ្រក� និងេអអមឹេខ។ 

េដម្បេីលកកម�ស់ករេធ�ពណិជ�កម�ៃនេ្រគ�ងម៉ាសីុនកសិកម�អភរិក្ស និងករផ្សព�ផ្សោយេសវកម�កសិកម�អភិ

រក្សេទកសិករខ� តតូច គំរូមតិ�កសិករ ចបំាច្់រត�វដកក់រក�ុងផ្សព�ផ្សោយេសវកម�កសិកម�ែដលអនុវត� េដយ 

រដ� ភបិាល។ គំរូមតិ�កសិករគឺជា “ករេបកចំហទីផ្សោរ” ែដលេផា� តសំខនេ់ទេលករេបកឱកសស្រមាបក់រ 

វនិិេយាគរបស់វស័ិយឯកជនេលកសិកម�្របពលវប្បកម�និរន�ភាព ករជំរុញឱ្យកនែ់តខ� ងំក� រមួគា� ជាមយួនឹង

លក�ណៈអភវិឌ្ឍនរ៍បស់រដ� ភបិាល។ ខងេ្រកមគឺជាគំរូបង� ញរូបភាព និងនតីិវធិីអនុវត�។ 

 

 

 

 



 

 

ម៉ូែដលគំរូមតិ�កសិករ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ដំណាកក់លៃនគំរូមតិ�កសិករ 

 

 

១.៥. អ�កពក់ព័ន�ក�ងុគំរមូិត�កសកិរ 

គំរូមតិ�កសិករនងឹ្រត�វបានដកដំ់េណ រករសកល្បងេដយនាយកដ� នផ្សព�ផ្សោយកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និង

េនសទ នាយកដ� ន្រគប្់រគងធនធានដីកសិកម� នាយកដ� នវសិ�កម�កសិកម� នងិសកលវទិ្យោល័យភូមនិ�

កសិកម� េដយមានករគា្ំរទនិងពីមជ្ឈមណ� លឧត�មភាព្របពលវប្បកម�កសិកម�និរន�ភាពនិងអហរូបត�ម� 

សកលវទិ្យោល័យរដ�កនស់ស អង�ករស�ីសខនថ់ាក ់និងមជ្ឈមណ� ល្រសវ្រជាវកសិកម�បារងំ CIRAD។ 

បច�ុប្បន�គំរូេនះរមួមានករចូលរមួពី្រក�មហុ៊នឯកជនែដលេដរតួនាទីយ៉ាងសំខនក់�ុងករ េលកកម�ស់កសិកម�

អភរិក្សតមរយៈគំរូមតិ�កសិករ ដូចជា្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ េអ អមឹ េខ េរងជាងេ្រគ�ងច្រកកសិកម�ឡារ៉ណូ 

្រក�មហុ៊នស� តអ្រក� និងេរងជាងេនឿនជាេដម។ 

អ�កអនុវត�ស�ូលរបស់គរូំមតិ�កសិករេនះមានដូចជា មន�ីរកសិកម�រុក� ្របមាញ់និ ងេនសទេខត� ែដលនឹង្រត�វ

េដរតួនាទីសំខនេ់នេលករអនុវត�សកម�ភាពផ្សព�ផ្សោយ ករេធ�ករជាមយួវស័ិយឯកជន នងិករផ្សព�ផ្សោយ

េសវកម�កសិកម�េដម្បគីា្ំរទដល់ករអនុមត័េនេដមកសិករ និងភា� កង់រែផ�កបែន�ម ។ 

 

 

 

 



 

 

គំរូមតិ�កសិករសកល្បង្រត�វបានគា្ំរទ និងអនុវត�េដយ៖  

 

 

 

           

  

 
 

១.៦. សកម�ភាព/ជំហនបនា� ប់ 

 ករចបេ់ផ�មដំេណ រករៃនគំរមូតិ�កសិករ 

គំរូមតិ�កសិករ នឹង្រត�វបានេបកដំេណ រករជាផ�ូវករក�ុងេពលឆាប់ៗ េនះ េ្រកមអធិបតភីាពដខ៏�ងខ់�ស់ 

ឯកឧត�ម េវង សខុន រដ�ម�ន�ី្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ ។ ្រពតឹ�ករេនះ្រត�វបាន

េរៀបចំេដយមានករចូលរមួពី្រក�មករងរអនុវត�គំរូមតិ�កសិករ ថា� កជ់ាតិ និងថា� កេ់ខត� វស័ិយឯកជន 

និងៃដគូអភឌិ្ឍនែ៍ដលពកព់ន័� ក�ុងេគាលបណំង៖ បទបង� ញ និងែណនាអំំព ីគ្រម�រមតិ�កសិករ ករវវិ

ឌ្ឍៃនគំរូេនះេទក�ុង្របពន័�នវនុវត�ផ្សព�ផ្សោយកសិកម� និងករេរៀបចំទីតងំបង� ញស្រមាបទ់ស្សនកចិ�

ផលិតផល សមា� រ ធាតុចូល ៃនបេច�កវទិ្យោកសិកម�អភរិក្សផងែដរ។ ជាករពិតណាស់ ករេលកកម�ស់

បេច�កវទិ្យោកសិកម� តមរយៈ្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយកសិកម�  ទមទឱ្យមានករចូលរមួ និងគា្ំរទពីវស័ិយ

ឯកជន ៃដគូអភវិឌ្ឍនន៍ានា េដម្បរីមួគា� អភវិឌ្ឍ្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយកសិកម�មាន្របសិទ�ិភាព និងបេំពញ

ត្រម�វកររបស់កសិករ និងអ�កផលិត។ កម�វធិីេនះករ៏ពំឹងថានឹងទទួលបានករចបអ់រម�ណ៍  នងិទក់

ទញវនិិេយាគិនេដម្បពី្រងកីនូវវសិលភាពករអនុវត�គ្រម�រមតិ�កសិករេនះឱ្យបានទូលំទូលយ ជា

ពិេសសករេធ�ឱ្យ្របេសរេឡងនូវភាពជាៃដគូរវងវស័ិយរដ� និងឯកជន ក�ុងករករអភវិឌ្ឍវស័ិយ

កសិកម�េនកម�ុជា។ 

 

 គណកមា� ធិកដឹកនាគំំរមូតិ�កសិករ 

គំរូមតិ�កសិករ នងឹមានកចិ�្របជុំៃផ�ក�ុងរបស់ខ�ួនេដម្បពីិភាក្សោអំពីករបេង�តគណៈកមា� ធកិរដឹកនា ំ

ែដលនឹងេដរតួជាអង�ភាពជានខ់�ស់ក�ុងករ្រត�តពិនិត្យសកម�ភាព និងករអនុវត�គំរូមតិ�កសិករ។ 

  



 

 

១.៧. កររពំឹងទុក/កររមួចំែណក នាេពលអនាគតៃនគំរកូ�ងុវិសយ័កសកិម� 

មតិ�កសិករ ជាគំរូនវនុវត�នផ៍្សព�ផ្សោយកសិកម� ែដលកពុំងេធ�ករេលកកម�ស់ករអនុវត�កសិកម�្របកបេដយ

និរន�រភាព តមរយៈ្រកបខណ័� របស់ខ�ួន។ គំរូេនះ្រត�វបានេគរពឹំងថា នឹងនាមំកនូវករអនុវត�្របកបេដយនិរន�រ

ភាព និងេធ�ឱ្យ្របេសរេឡងនូវភាពជាៃដគូរវងរដ� និងឯកជន បេង�នករវនិិេយាគបែន�មពីវស័ិយឯកជន និង

ករអភវិឌ្ឍវស័ិយកសិកម�េនកម�ុជា។ ចណុំចកណា� ល ៃនគំរូមតិ�កសិករ គឺមានេគាលបំណងេធ�ឱ្យ្របេសរ

េឡង បង�នូវភាពងយ្រស�លដល់កសិករ និងករទទលួយកបេច�កវទិ្យោកសិកម�្របកបេដយនិរន�រភាព និង

សម្រសប ែដលជាករែកលម�្របពន័�កសិកម� នងិបេង�ន្របាកច់ំណូល។ 

  



 

 

២. កិច�្របជុំពិេ្រគាះេយាបលៃ់នគំរមូតិ�កសកិរ  

២.១. េគាលបំណង 

គំរូមតិ�កសិករ មនិទន្់រត�វបានដកឱ់្យដំេណ រករជាផ�ូវករេនេឡយេទ ដូេច�ះគណៈកមា� ធិករដឹកនាផំ�ូវករ

របស់ មតិ�កសិករ េ្រកម្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ មនិទន្់រត�វបានបេង�តេនេឡយេទ 

េដយសរែតជំងឺរតត្បាត កូវដី ១៩។ ករងររបស់មតិ�កសិករ ្រត�វបានចបេ់ផ�មតងំពី ែខមករ ឆា�  ំ២០២១ 

េដយបានអនុវត� តមែផនករករងរេនឆា�  ំ ២០២១។ េទះយ៉ាងណាកេ៏ដយ មានត្រម�វករស្រមាប្់រក�ម

ករងរ មតិ�កសិករមានកិច�្របជុំ ពិេ្រគាះេយាបល់េលកដំបងូ និងពិភាក្សោជាមុនស្រមាបប់ន�អនុវត�សកម�ភាពប

នា� ប។់ ករ្របជុំេនះ នឹងេធ�េអយ្របេសរ េឡងនូវទំនាកទ់ំនង្រក�មករងរ កដូ៏ចជាែស�ងយល់កនែ់តច្បាស់អំពី

គំរូេនះ។ ខងេ្រកមគឺជាេគាលបំណងៃនកិច�្របជុ៖ំ 

 ែណនារំចនាសម�ន័�ករ្រគប្់រគង និង្រក�មករងរបេច�កេទសេនក�ុងគំរូមតិ�កសិករ 

 ែណនាពំីគំរូ និងករៃច�្របឌតិថ�ីៃនគំរូមតិ�កសិករ 

 កិច�ពិភាក្សោ និងករផ�ល់អនុសសន។៍ 

  



 

 

២.២. កម�វិធី និងទកីែន�ងៃនកិច�្របជុ ំ

• កលបរេិច�ទ ៖ ៃថ�្រពហស្បតិ៍ ទី០៥ ែខសីហ ឆា� ២ំ០២១ 

• េពលេវល ៖ េម៉ាង ០៩:០០ ដល់ ១១:០០ ្រពឹក 

• ទីកែន�ង ៖ អនឡាញេ្រប្របាស់កម�វធិី Zoom: https://us06web.zoom.us/j/82192037349  
 

េម៉ាង ្របធានបទ ករពិពណ៌នា អ�កទទួលខុស្រត�វ 

៩:០០-៩:១០ ករេបកកិច�្របជំុ និងែណនាខំ�ួន 

សេង�ប៖ 

₋ េគាលបំណងៃនកិច�្របជំុ 

₋ រេបៀបវរៈ 

₋ លទ�ផលរពឹំងទុក 

អ�កស្រមបស្រម�ល និងេរៀបចំកម�វធីិ 

៩:១០-៩:៣០ សុន�រកថាស� គមន ៍ សុន�រកថាស� គមន ៍្រក�មករងរមតិ�កសិករ 

ឯកឧត�ម បណ�ិ ត ចន់ សរទុ� 

អនុរដ�េលខធិករ ្រកសួងកសិកម� 

រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ 

៩:៣០-៩:៤៥ 
បទបង� ញ៖ ករអភវិឌ្ឍនៃ៍ន គំរូមតិ�

កសិករ  

សេង�បអំពី្របវត�ិ និងករវវិឌ្ឍខ�ួនរបស់គំរូ មតិ�

កសិករ បទពិេសធនន៍ានា និងប�� ែដលបាន

ជួប្របទះ ។ល។  

េលកបណ�ិ ត េសង វ៉ង 

្របធាននាយកដ� ន ្រគប្់រគង

ធនធានដីកសិកម� 

៩:៤៥-១០:០០ 

បទបង� ញ៖ ករផ្សព�ផ្សោយបេច�ក 

វទិ្យោកសិកម�អភរិក្ស េ្រកមគំរមូតិ�

កសិករ 

សេង�ប អំពីបេច�កវទិ្យោកសិកម�អភរិក្ស េ្រកមករ

អនុវត�ៃនគំរូមតិ�កសិករ 

េលក ងិន កសុល 

្របធាននាយកដ� ន វសិ�កម�កសិកម� 

១០:០០-១០:១៥ 

បទបង� ញ៖ ្របពន័�នវនុវត�

ផ្សព�ផ្សោយកសិកម�តម រយៈគំរូមតិ�

កសិករ 

សេង�បអំពីគំរូមតិ�កសិករ  និងសក� នុពលស្រមាប់

្របពន័�នវនុវត�ផ្សព�ផ្សោយកសិកម� 

េលក េហង ជូឡងុ 

្របធានករយិាល័យ្របពន័�េសវ

ពត័ម៌ានវទិ្យោកសិកម� ៃននាយកដ� ន

ផ្សោព�ផ្សោយ កសិកម� រុក� ្របមាញ់ 

និងេនសទ 

១០:១៥-១០:

២៥ 

ចំណាបអ់រម�ណ៍ពី 

េលក្របធានមន�ីរកសិកម� រុក�

្របមាញ់ និងេនសទ 

ករបង� ញនូវចំណាបអ់រម�ណ៍របស់ េលក

្របធានមន�ីរេល គំរូមតិ�កសិករ 

េលក្របធានមន�ីរកសិកម� រុក�

្របមាញ់ និងេនសទ េខត�្រពះវហិរ 

និងេខត�បាតដំ់បង 

១០:២៥-១០:

៤៥ 

កិច�ពិភាក្សោ និងមតិេយាបល់ៃន  

អង�្របជំុ 

ករពិភាក្សោរមួ និងបេ��ញមតិេយាបល់ របស់អ�ក

ចូលរមួទងំអស់ ។ 
អ�កចូលរមួកម�វធីិទងំអស់ 

១០:៤៥-១១:០០ ករបិទកិច�្របជំុ អនុសសនែ៍ណនាសំ្រមាបទិ់សេដអនុវត�បន� ឯកឧត�ម បណ�ិ ត ចន់ សរទុ� 

  

https://us06web.zoom.us/j/82192037349


 

 

២.៣. ប�� េីឈ� ះអ�កចូលរមួ 
េឈ� ះ និងតួនាទី ចំនួន 

ក. ្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ 

១ ឯកឧត�ម ចន់ សរទុ� អនុរដ�េលខធិករ ្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ ១ 

២ េលកជំទវ យុ ឺអសុគីីន អនុរដ�េលខធិករ ្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ ១ 

៣ ឯកឧត�ម េង៉ ប៊ុនថាន សកលវទិ្យោធិករ ៃនសកលវទិ្យោល័យភូមនិ�កសិកម� ១ 

៤ ឯកឧត�ម ហុក លដី នាយកមជ្ឈមណ� លឧត�មភាព ្របពលវប្បកម�កសិកម�និរន�រភាព និងអហរូបត�ម� ១ 

៥ េលក ហូ ពុទ�  អគ�នាយករង ៃនអគ�នាយកដ� នកសិកម� ១ 

៦ េលកបណ�ិ ត េសង វ៉ង ្របធាននាយកដ� ន្រគប្់រគងធនធានដីកសិកម� ១ 

៧ េលកបណ�ិ ត េម៉ មិនា ្របធាននាយកដ� នផ្សព�ផ្សោយកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ ១ 

៨ េលក ងិន កសុល ្របធាននាយកដ� នវសិ�កម�កសិកម� ១ 

៩ េលក េឡា ប៊ុណា�  ្របធានវទិ្យោស� ន្រសវ្រជាវ និងអភវិឌ្ឍនក៍សិកម�កម�ុជា  ១ 

១០ េលក េឡា លតីួ ្រពឹទ�បុរស ៃនមហវទិ្យោល័យវសិ�កម�កសិកម� សកលវទិ្យោល័យភូមនិ�កសិកម� ១ 

១១ េលក្របធាន មន�ីរកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ េខត�បាតដំ់បង និង្រក�មករងរអនុវត� គំរមូតិ�កសិករ  ៣ 

១២ េលក្របធាន មន�ីរកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ េខត�្រពះវហិរ និង្រក�មករងរអនុវត� គំរូមតិ�កសិករ ៣ 

សរុប ១៦ 

ខ. ៃដគូអភវិឌ្ឍន ៍

១ េលក រ៉ជីវ ្របាដ� ន នាយក្របច្ំរបេទសកម�ុជា ៃនអង�ករ ស�ីសខនថ់ាក ់ ១ 

២ េលក បណ�ិ ត Florent Tivet អ�កតំណាងមជ្ឈមណ� ល្រសវ្រជាវកសិកម�បារងំ្របចេំនកម�ុជា ១ 

៣ េលក េឡង វីរ៉ េលក សរ េវង៉ េលក សសួ វុទ�ី តំណាង្រក�មករងរ  ៣ 

៤ េលក អ៊ូេឈឿម ឡារ៉ណូ ស� បនិកេរងជាង ឡារ៉ណូ ១ 

៥ េលក Marc Eberle នាយក្របតិបត�ិៃន្រក�មហុ៊នស� តអ្រក� ១ 

៦ េលក្រសី គីម ដវីន អ�កជំនាញេសដ�កិច�កសិកម� ៃន្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ េអ អឹម េខ ១ 

សរុប ៨ 

សរុបរមួ ២៤ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន�ម ឬកិច�សហ្របតិបត�ិករ៖ 

 េលក េហង ជឡូងុ  ្របធានករយិាល័យ្របពន័�េសវពត័ម៌ានវទិ្យោកសិកម� នាយកដ� ន

ផ្សព�ផ្សោយកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ 085 887 878 ឬ hchoulong@gmail.com 

 េលក េសង តរបណ�ិ ត ម�ន�ីគេ្រមាង អង�ករស�ីសខនថ់ាក ់010 541 888 ឬ 
darabondeth.seng@swisscontact.org 
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