
េពលេវល: ០៩៖០០ ្រពកឹ – ១១៖០០ ្រពកឹ

កលបរេិច�ទ: ៃថ� ្រពហស្បតិ៍ ទ ី០៥  ែខសីហ ឆា�  ំ២០២១

ទីកែន�ង: Zoom Online

កិច�្របជុំពិេ្រគាះេយាបល់
ស�ពីី

គំរមូិត�កសកិរ



េម៉ាង ្របធានបទ ករពិពណ៌នា អ�កទទលួខុស្រត�វ

៩៖០០ – ៩៖១០ ករេបកកិច�្របជំុ និងែណនាខំ�ួន

សេង�ប៖
• េគាលបំណងៃនកិច�្របជំុ
• រេបៀបវរៈ
• លទ�ផលរពឹំងទុក

អ�កេរៀបចំកម�វធីិ

៩៖១០ – ៩៖៣០ សុន�រកថាស� គមន៍ សុន�រកថាស� គមន៍េទកន់្រក�មករងរមិត�កសិករ ឯកឧត�ម បណ�ិ ត ចន់ សរទុ�
អនុរដ�េលខធិករ ្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ

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

សេង�បអំពីគំរូ និងករវវិឌ្ឍខ�ួនរបស់គ្រម�រ មិត�កសិករ បទ
ពិេសធន៍នានា និងប�� ែដលបានជបួ្របទះ ។ល។ 

េលកបណ�ិ ត េសង វ៉ង
្របធាននាយកដ� ន ្រគប់្រគងធនធានដីកសិកម�

៩៖៤៥ – ១០៖០០
បទបង� ញ៖
ករផ្សព�ផ្សោយបេច�ក វទិ្យោកសិកម�អភរិក្ស េ្រកមគ្រម�រ
មតិ�កសិករ

សេង�បអំពីបេច�កវទិ្យោកសិកម�អភិរក្ស េ្រកមករអនុវត�ៃនគ្រម�
រមិត�កសិករ

េលក ងិន កុសល
្របធាននាយកដ� ន វសិ�កម�កសិកម�

១០៖០០ – ១០៖១៥
បទបង� ញ៖
្របពន័�នវនុវត�ផ្សព�ផ្សោយកសិកម�តម រយៈគ្រម�រមតិ�
កសិករ

សេង�បពីគំរូមិត�កសិករ និងមូលេហតុែដលមិត�កសិករមាន
សក� នុពលស្រមាប់្របព៍ន�នវនុវត�ផ្សព�ផ្សោយកសិកម�

េលក េហង ជូឡុង
្របធានករយិាល័យ្របព័ន�េសវពត៌មានវទិ្យោកសិកម� ៃន   នាយកដ ្

ឋនផ្សព�ផ្សោយកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ

១០៖១៥ – ១០៖២៥ ចំណាបអ់រម�ណ៍ពី
េលក្របធានមន�ីរកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ

ករបង� ញនូវចំណាប់អរម�ណ៍របស់ េលក្របធានមន�ីរេលី គ
្រម�រមិត�កសិករ

េលក្របធានមន�រីកសកិម�

១០៖២៥ – ១០៖៤៥ កិច�ពិភាក្សោ និងមតិេយាបល់ៃន អង�្របជំុ េដីម្បពិីភាក្សោ ្របសិនេបីមានេយាបល់បែន�មពីអ�កចូលរមួ អ�កចូលរមួកម�វធីិទងំអស់

១០៖៤៥ – ១១៖០០ ករបិទកិច�្របជំុ ករសេង�ប និង មតិបិទ�កិច�្របជំុ
ឯកឧត�ម បណ�ិ ត ចន់ សរទុ�

អនុរដ�េលខធិករ ្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ

កម�វធិីៃនកចិ�្របជុំ



1 ែណនាអំំពីរចនាសម�័ន� ករ្រគប់្រគង និង្រក�មករងរបេច�កេទសៃនគំរមូិត�កសកិរ

2 ែណនាអំំពីគំរមូិត�កសកិរ  និងកៃច�្របឌិតថ�ី (នវនុវត�ផ្សព�ផ្សោយកសកិម�)

3 កិច�ពិភាក្សោ ផ�លេ់យាបល ់េដម្ប្ីរបមូលធាតុចូល និងទិសេដអនុវត�បន�

េគាលបំណងៃនកិច�្របជុំ៖



សនុ�រកថាស� គមន៍

ឯកឧត�ម បណ�ិ ត ចន់ សរុទ�

អនុរដ�េលខធិក ៃន្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់
និងេនសទ



ករបង� ញអពំ្ីរបវត�ៃិនកសកិម�អភរិក្ស ករ
ផ្សព�ផ្សោយ នងិ សកម�ភាពសខំន់ៗ ៃនករ

បេង�តគរំមូតិ�កសកិរ

េលកបណ�ិ ត េសង វ៉ង
្របធាននាយកដ� ន្រគប្់រគងធនធានដី
កសិកម� ៃនអគ�នាយកដ� នកសិកម�

(្រកសួងកសិកម� រកុ� ្របមាញ់ និងេនសទ)



ទិដ�ភាពទេូទប�� ្របឈមក�ងុវិសយ័កសកិម�

មានត្រម�វករស្រមាបវ់ស័ិយកសិកម�កម�ុជា ក�ុងករបេង�តេឡងវញិ េដយផា� ស់ប�ូរពកីរបេង�នផលិតកម�តមរយៈករ
ព្រងីកដីធ�ី និងករេ្រប្របាស់ធាតុចូលេ្រចនហួស្របមាណ េហយេឆា� ះេទរក្របពលវប្បកម�នរិន�រភាព។

កសិករខ� តតូច ងយរងេ្រគាះជាពិេសសចំេពះករែ្រប
្រប�លអកសធាតុ េដយសរករពឹងែផ�កខ�ស់េលរបប
ទឹកេភ��ង និងករេធ�ពិពិធកម�ដំណាំតិចតួចបំផុត។

ដីកសិកម�េន្របេទសកម�ុជា កំពុងស�ិតេនេ្រកមករ
គំរមកំែហងៃនកររចិរលិ និងករបាតប់ងជ់ីជាតិដី 
េដយសរករកបប់ំផា� ញៃ្រពេឈ និងករអនុវត�ករ
្រគប្់រគងដីមនិសមរម្យ។

៤៥% ៃនៃផ�ដីេនកម�ុជា ស�ិតេនេ្រកមកររចិរលិពី
ក្រមតិមធ្យម េទខ� ងំ។

ករចំណាយ្របចឆំា� ៃំនកររចិរលិដីេនកម�ុជា ្រត�វបាន
ប៉ាន្់របមាណថាមានចំនួន ៦៧៧ លនដុល� រអេមរកិ
(GM/UNCCD, ២០១៨).



(ែកែ្រប) េដីម្បទីញយកដំេណីរករ
កសិកម�ែបបេអកូឡូសីុ និងករតភា� ប់សង ្
វក់ផលិតកម�មួយេទមួយេទៀត (ពីទី
លនេទកន់ទីផ្សោរ)។ 

ត្រម�វករស្រមាប់ដំេណាះ្រសយ្របពលវប្បកម�្របកបេដយនិរន�រភាព
្របពលវប្បកម�្របកបេដយនិរន�រភាព េផា� តេទេលករេ្រប្របាស់និងករ្រគប្់រគងធនធាន្របកបេដយ្របសិទ�ភាព ែដលកសិករ
អចទទួលបានទិន�ផលកនែ់តេ្រចនេដយេ្របទុនចំណាយទប េដយពុំមានករបេង�នៃផ�ដី។ CA គឺជាែផ�កមយួក�ុងចំេណាម
សមាសធាតុសំខន់ៗ ៃន្របពលវប្បកម�្របកបេដយនិរន�រភាព។ 

្របសិទ�ភាព

ករេ្របី្របាស់ធនធានេនេលីកសិដ� ន 
និងករនាចូំល កន់ែត្របេសីរ។ 

ករជនួំស

េផា� តេលីករជំនួសេដយករេ្របី្របាស់បេច�ក
វទិ្យោនិងករអនុវត�។

ករេរៀបចេំឡងីវញិ

កសិកម�អភរិក្សនាឱំ្យមាន៖

- ដីមានសុខភាពល�
- បេង�ីនភាពធន់ៃន្របព័ន�ផលិតកម� 

សរសរស�ម�ទងំបៃីនកសិកម�អភរិក្ស

គ្រមបដីអចិៃ�ន�យ៍

ភាពច្រម�ះៃន្របេភទសត�
និងករេរៀបចំទីធា� ដីែដល
មានស្រមាប់េ្របី្របាស់

ករភ�ួររស់ដី
អប្បបរមា ឬគា� ន

1 2

3



បមា� សប់�ូរពីករ្រសវ្រជាវ  េទករអភិវឌ្ឍ

• ឆា�  ំ២០០៤ ្របពន័�កសិកម�ែផ�កេលេគាលករណ៍ CA ្រត�វបានរចនា និងសកល្បងេនក�ុង្របពន័�កសិ - ឧស្សោហកម�េផ្សងៗគា� ៃន្របេទស
កម�ុជា។

• លទ�ផលពីករ្រសវ្រជាវទងំេនះបានបង� ញថា ្របពន័�ផលិតកម�កសិកម�អភរិក្ស (CAPS) បានេធ�ឱ្យដីមានជីជាតិ កតប់ន�យកមា� ងំពលកម� 
សន្សសំំៃចទឹក បេង�នទិន�ផលនិង្របាកច់ំណូលដល់កសិករខ� តតូច។

• ភាពេជាគជយ័ៃនករេលកកម�ស់ឧបករណ៍កសិកម�អភរិក្ស ចបេ់ផ�មពីេពលែដល្រកសួងកសិកម� រមួៃដគូរជាមយួ CIRAD ក�ុងករបេង�ត
គេ្រមាងពិពិធកម�ដំណាំ  និងេកសូ៊ខ� តតូច ែដលជាជំនួយពី AFD

• េនឆា�  ំ២០០៨ PADAC ្រត�វបានបេង�តេឡងេដយមានតំបនេ់គាលេដសំខន់ គឺេខត�កំពងច់ម និងេខត�បាតដំ់បង (AFD) ។ សកម�ភាព
នានាក្៏រត�វបានអនុវត�េនជួរមុខេន េខត�បាតដ់ំបងពីឆា�  ំ២០១០ ដល់ឆា�  ំ២០១៤ េ្រកមជំនួយឧបត�ម�របស់ USAID និងតមរយៈភាពជាៃដ
គូរវង GDA, DALRM, CIRAD និងសកលវទិ្យោល័យ North Carolina A&T State ។

ជាមយួនឹងករចបអ់រម�ណ៍ពវីស័ិយឯកជន ឥឡូវេនះ វមានសរៈសំខនណ់ាស់ក�ុងករបង� ញទីផ្សោរថ�ីៗ ដល់ពួកេគ េដម្បឱី្យ
វស័ិយឯកជនអចេលកកម�ស់បេច�កេទស និងបេច�កវទិ្យោ្របពលវប្បកម�នរិន�រភាព



2004 2013 2018 2021

ករ្រសវ្រជាវ

ករផ�ល់េសវកម�

ជំហនទី១ ជំហនទី២ ជំហនទី៣ ជំហនទី៤

ករចូលរមួរបស់
វស័ិយឯកជន

ចប់េផ�ីមគេ្រមាងនានា, 
រដ� ភិបាល

វស័ិយឯកជនចប់
េផ�ីមចូលរមួ

ករផា� សប់�ូរជា្របវត�ិស�ស�ពីករ្រសវ្រជាវេទជាករអភិវឌ្ឍ
ជាមយួនឹងករចបអ់រម�ណ៍ពីវស័ិយឯកជន ករបង� ញពួកេគនូវទីផ្សោរថ�ី េដម្បឱី្យវស័ិយឯកជនអចេលកកម�ស់បេច�កវទិ្យោ និង
បេច�កេទស្របពលវប្បកម�្របកបេដយនិរន�រភាព គឺជាេរឿងែដលមានសរៈសំខនខ់� ងំណាស់។ 

ករពិភាក្សោ និងករព្រងកី
េគាលនេយាបាយ 



គេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍ជ័រ
េកសូ៊ខ� តតូច (SRDP 
II)

គេ្រមាងនិរន�រភាពនិង
ធនធានធម�ជាតិ 

ករផ�ល់េសវកម� 

By R4D NW 
uplands 
CE SAIN/ SIIL 
(ASMC & WaGN)

20
04

Projet d’Appui au 
Développement
de l’Agriculture
au  Cambodge & 
PAMPA

CASIC
Dialogue 
politique

ករផា� សប់�ូរ្របពន័�េអកូឡូសីុកសិកម� និង
របបអហរែដលមានសុវត�ិភាពេនក�ុង

តំបនអ់សីុអេគ�យ ៍(ASSET), 
WAT4CAM, CE SAIN/SIIL 

(ASMC2, S3), ISA, MetKasekor

AFD, FFEM (PAMPA) USAID, Agropolis, AFD, CCCA USAID, AFD/EU/FFEM, SDC

គំនិតផ�ួចេផ�មេផ្សងៗេឆា� ះេទកន់ករផា� សប់�ូរ

គ្រមបពូជ និង
េ្រគឿងម៉ាសីុន
CASF, 
(MICIP)/SDC

ករចូលរមួពីវស័ិយឯកជនករ្រសវ្រជាវ

20
13

20
18

2 0 1 9  -  2 0 2 0

ករពិភាក្សោេគាលនេយាបាយ 
និងវបុិលកម� 

20
21



េមេរៀនពេិសធន៍ក�ងុករផ្សព�ផ្សោយកសកិម�អភិរក្ស
េដយមានសកម�ភាពេផ្សងៗគា� ក�ុងេគាលបំណងេលកកម�ស់ CA េយងបានរមួគា� បេង�តមូលដ� ន្រគះឹៃនករ
ផ្សព�ផ្សោយ េដយេធ�ករយ៉ាងជិតស�ិទ�ជាមយួវស័ិយឯកជនែដលវនិេិយាគេល CA េដម្បេីលកកម�ស់ករអនុវត� CA 
និងម៉ាសីុន CA និងបេច�កវទិ្យោដល់កសិករខ� តតូច

• េនឆា� ំ ២០១៨ CSAM ែដលជាស� បន័ក�ុងតំបនៃ់ន UNESCAP បានបេង�តសិក� សលថា� កត់ំបន់ ស�ីពីតួនាទីៃនយន�ូបនីយកម� ក�ុងករ
ព្រងឹងភាពធនរ់បស់កសិករខ� តតូច តមរយៈកសិកម�អភរិក្ស េនតំបនអ់សីុប៉ាសីុហ�ិក។

• េនឆា� ំ ២០១៩ ែខេមស មានករេធ�សន�ិសីទថា� កត់ំបនម់យួ េរៀបចំេដយអគ�នាយកដ� នកសិកម� សហករជាមយួ SC ែដលមាន្របេទស
ក�ុងតំបនអ់សីុប៉ាសីុហ�ិកបានចូលរមួ េដម្បែីស�ងយល់អំពីទីផ្សោរ កដូ៏ចជាទំនាកទ់ំនងៃនវស័ិយឯកជនក�ុងករផ្សព�ផ្សោយកសិកម�អភរិក្ស។

• េ្រកពីេនះ កម៏ានគេ្រមាងមយួចំនួនែដលបានេធ�ករេលកកម�ស់ចំេណះដឹងពកព់ន័�នឹង CA ផងែដរ ដូចជា CASF ែដលដឹកនាេំដយ CE
SAIN ៃដគូជាមយួ DAEng, DALRM, CASC, CIRAD និង SC កដូ៏ចជាគេ្រមាង MIGIP ែដលដឹកនាេំដយ SC។

• ដូេច�ះ នាឱំ្យមានមូលដ� ន្រគឹះស្រមាបស់កម�ភាពបន�េទៀត ដូចជា ពីករែស�ងរក និងបេង�តត្រម�វករ និងករផ�ល់េសវកម� និងករចូលរមួពី
វស័ិយឯកជន។

• េយងកប៏ានបេង�តជា្របពន័�នវនុវត�ស្រមាបក់រផ្សព�ផ្សោយ បេច�កវទិ្យោកសិកម�ថ�ីៗ ែដល្រត�វបានបង� ញថា ជាគំរូែដលមាន្របសិទ�ភាពក�ុង
ករផ្សព�ផ្សោយតមរយៈបទពិេសធនពី៍គេ្រមាងខងេល គឺ គំរូមតិ�កសិករ។



SCAN QR CODE ស្រមាប់ក��ប់ព៌ត័មាន 

ៃនកិច�្របជុំពិភាក្សោ



2 SIMPLE STEPS TO SET UP ZOOM BACKGROUND PICTURE TO YOUR VIDEO CONFERENCE

Click on the arrow on the top right of video icon then “Choose Virtual Background”.
1

2
Click on the sign to add your background picture.



េលក ងិន កសុល
្របធាននាយកដ� នវសិ�កម�កសិកម�

ៃនអគ�នាយកដ� នកសិកម� (្រកសួងកសិកម� 
រកុ� ្របមាញ់ និងេនសទ)

ករបង� ញអពំឧីបករណ៍កសកិម�អភរិក្ស
នងិករផ្សព�ផ្សោយេ្រកមគរំមូតិ�កសកិរ



បេច�កវិទ្យោកសកិម�អភិរក្សែដលនឹង្រត�វបានេធ�ករផ្សព�ផ្សោយតមរយៈគំរមូិត�កសកិរ



កំណតអ់ត�
ស�� ណ

ករកណំតអ់ត�ស�� ណ
ែស�ងរក  និង កំណត់អត�ស�� ណ កសិករ េសវករ និង  
សហគមន៍កសិករ ែដលមានសក� នុពល

កិច�្របជំុបេង�តី
ត្រម�វករ

ករបេង�តីត្រម�វករ
កិច�្របជំុបេង�ីតត្រម�វកររវងកសិករ និង
េសវករេដីម្បជីំរុញករបេង�ីតេសវកម�
កសិកម� ពិធតីងំបង� ញ

ពណិជ�កម�

ពីធតីងំបង� ញ្រទង់្រទយធំ
សហករជាមួយវស័ិយឯកជន េដីម្បបីង� ញពីករអនុវត� និង
បេច�កវទិ្យោថ�ីៗក�ុងករផ្សព�ផ្សោយ្រទង់្រទយធំេនក�ុងតំបន់
(ថា� ក់្រស�ក ឬេ្រចីនភូមិ)

ករបង� ញេលីទវីល
កសិករែដលចប់យកេសវកម�កសិកម� ្រត�វបានផ�ល់េសវេលីែ្រសឬចមា� រ
ផា� ល់របស់កសិករ េហយីបង� ញេទកសិករ និងេសវករេនក�ុងតំបន់

កិច�បង� ញេនទី
វល

ជំហនក�ងុករផ្សព�ផ្សោយកសកិម�អភិរក្សេ្រកមគំរមូិត�កសកិរ





្របព័ន�នវនុវត�ផ្សព�ផ្សោយកសកិម�

គំរមូិត�កសកិរ (MetKasekor Model)
េលក េហង ជូឡុង

្របធានករយិាល័យ្របព័ន�េសវពត៌មានវទិ្យោកសិកម� ៃន
នាយកដ� នផ្សព�ផ្សោយកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ 

(្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ)



• មតិ�កសិករ គឺជា គំរូ “េបកីទីផ្សោរ” មួយ ែដលេផា� តេលីអ�កទទួលយកផលិតផលថ�មុីនេគស្រមាប់ករផ្សព�ផ្សោយ
កសិកម�។ គំរមូតិ�កសិករេផា� តេទេលីករេបីកទផី្សោរសំរប់ករវនិិេយាគទុនរបស់វស័ិយឯកជនេទេលី្របពលវប្ប
កម�្របកបេដយនរិន�រភាព តមរយៈទីភា� ក់ងររដ� ភិបាល នងិវស័ិយឯកជនេទកន់កសិករខ� តតូចេនក�ុង
្របេទសកម�ុជា។

• គំរមូតិ�កសិករធា� ប់ជាគំរមួូយែដលបានេធ�ីករេលីកកម�ស់ផលិតកម�កសិកម� ករេធ�ពីពិធិកម�កសិកម� នងិករេធ�ី
ពណិជ�កម�កសិម� េហយីបនា� ប់ពេីនះគំរនូងឹក� យេទជាគំរផូ្សព�ផ្សោយ្របកបេដយនវនុវត�ន៍ៃន្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយ
កសិកម�សធារណៈេនកម�ុជា ែដលក�ុងេពលែតមួយនងឹជួយព្រងងឹ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយ និងសមត�ភាពកសិករ។

អំពីគំរមូិត�កសកិរ



• េលីកកម�ស់បេច�កវទិ្យោកសិកម� ែដលបច�ុប្បន�ជាបេច�កវទិ្យោកសិកម�អភរិក្ស (Conservation Agriculture) ក�ុង
េគាលបំណងេធ�ីេអយ្របេសីរេឡងីនូវជវីភាពកសិករខ� តតូចេន្របេទសកម�ុជា

• លទ�ផលេជាគជ័យៃនគំរមូតិ�កសិករនងឹរមួចំែណកក�ុងករេធ�ីេអយ្របេសីរេឡងីនូវ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយកសិកម�ស
ធារណៈ្របកបេដយនវនុវត�ភាព នងិបេង�នី្របសិទ�ភាពេសវកម�ផ្សព�ផ្សោយេដមី្បសុីខុមាលភាពេនជនបទ
្របេសីជាងមុន។

េគាលបំណងៃនគំរមូិត�កសកិរ



• ជាគំរូថ�ីមួយែដលទកទញ និងបេង�ីតេអយមានករចូលរមួពីវស័ិយឯកជនេដីម្បបីេង�ីនភាពជាៃដគូររវងស� ប័នរដ� និងឯកជនក�ុង្របព័ន�
ផ្សព�ផ្សោយកសិកម�េន្របេទសកម�ុជា

• ជាទ្រមង់េសវកម�ផ្សព�ផ្សោយែបប «កសិករ េទ កសិករ» ែដលេសវេនះមានសក� នុពល ែផ�កេលីចំនួនភា� ក់ងរផ្សព�ផ្សោយកសិកម�េនក�ុងតំបន់
របស់កសិករមានចំនួនតិច

• ជាសមិទ�ិផលមួយែដលសេ្រមចបានពីកម�វធិីចំនួន២ គី៖ (១) កម�វធិីកំេណីនេដយបរយិាប័ន� និងនវនវត�ន៍តំបន់េមគង� (MIGIP) និង (២)
េសវកម�បេច�កេទសកសិកម�អភិរក្សេដយគិតកៃ្រម (CASF)

• ជាគំរូែដលមានរចនាសម�័ន� និងជំហនក�ុងករអនុវត�ច្បាស់លស់ ែដលអចេលីកកម�ស់ករផ�ល់េសវកម�ផ្សព�ផ្សោយកសិកម�្របកបេដយនិរន�រ
ភាព និងនវនុវត�ភាព

• ករបេង�ីតេអយមាននូវ កម�វធិីព័ត៌មានវទិ្យោមួយ ែដលអច្របមូល និង្រគប់្រគងទិន�ន័យ តមដនសកម�ភាពរបស់េសវករ និងលទ�ផលសំខ
ន់ៗ របស់េសវកម�ផងែដរ

គំរមូិត�កសកិរជានវនុវត�ៃន ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយកសកិម�



ៃដគូអភវិឌ្ឍន៍:

សហករេរៀបចំ និង អនុវត�ន៍េដយ:



លក�ណៈពេិសសៃនគរំមូតិ�កសិករ

វស័ិយសធារណៈ វស័ិយឯកជន អ�កទទលួយកផលិតផលថ�ីៗ មុនេគ វបុិលកម�របស់រដ� ភិបាល

្រពមទទួលយកេសវកម� ្របពលវប្ប
កម�និរន�ភាព និងេ្របី្របាស់ដីរបស់ពួក
េគេដីម្បបីង� ញលទ�ផលដល់កសិករ
ដៃទេផ្សងេទៀតជាគំរូ

េ្រជាមែ្រជងដល់វស័ិយសធារណៈ
និងប��� បករផ្សព�ផ្សោយ  ចំេណះ
ដឹង ដល់កសិករ និងផ�ល់េសវកម�
នានាជាលក�ណៈពណិជ�កម�

ដក់ប��ូ លគំរូមិត�កសិករ 
េនក�ុងករ្របព័ន�
ផ្សព�ផ្សោយកសិកម�របស់        
រដ� ភិបាល

ចូលរមួក�ុងករ “េបីកទីផ្សោរ” 
ស្រមាប់វស័ិយឯកជន



្របតបិត�ករៃនគរំមូតិ�កសិករ

DAEng : នាយកដ� នវសិ�កម�កសិកម�
DALRM: នាយកដ� ន្រគប្់រគងធនធានដីកសិកម�
DEAFF: នាយកដ� នព្រងីកកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ
PDAFF: មន�ីរកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទេខត�េខត�

DAEng
DALRM
DEAFF

ករបណ�ុ ះបណា� ល, េសវ
កម� និងផលិតផល

ស្រមបស្រម�ល និង
ផ�លព់ត័ម៌ាន

ករបណ�ុ ះប
ណា� ល

ករផ�លម់តិ ករផ�លម់តិ 
និង 

ផ្សព�ផ្សោយ

ក
រេធ�ី អនុវត�នប៍ង�ញ

 និង
េស

ចក�ី ែណ
នា

ំ

ក
រេគា

រព
ដល

ស់
ហ

គម
ន៍

្រក�មកសិករខ� តតូច

អ�កជំរុញ្របពន័� | អ�កទទលួ
យកផលិតផលមុនេគ

PDAFF វស័ិយឯកជន

TRAINING FEEDBACK

$



ករបង� ញេលទីីវល
ករេធ�ីបង� ញេលីេសវករេនទីតងំផា� ល់របស់ពកួ
គាត់(្រទង់្រទយតូច - ក�ុងភូមិ)

កំណតអ់ត�
ស�� ណ

កិច�បង� ញេនទី
វល

កិច�្របជំុបេង�តី
ត្រម�វករ

ពិធតីងំបង� ញ
ពណិជ�កម�

កិច�្របជំុ្របចំ
ឆា� ំ

ទស្សនកិច�ជាមួយ
វស័ិយឯកជន

ករកំណត់អត�ស�� ណ
ែស�ងរក  និង កំណត់អត�ស�� ណ 
កសិករ េសវករ និង  សហគមន័
កសិករ ែដលមានសក� នុពល

ករបេង�តីត្រម�វករ
កិច�្របជំុបេង�ីតត្រម�វកររវងកសិករ និង
េសវករេដីម្បជំីរុញករបេង�ីតេសវកម�
កសិកម�

ពីធីតងំបង� ញ្រទង់្រទយធំ
ករេធ�ីបង� ញេលីេសវករ េដយមានករចូលរមួពី      វស័ិយឯក
ជន (្រទង់្រទយធំ - មានករចូលរមួពីខងេ្រកភូមិ និង្រស�ក)

កិច�្របជំុ្របចឆំា�  ំ
េធ�ីេឡងីេដីម្បពិីនិត្យេឡងីវញិអំពីវឌ្ឍន
ភាពៃនគំរូែដលបានដក់េចញ

ទស្សនកិច�សកិ្សោជាមយួវស័យឯកជន
េធ�ីេឡងីជាមយួវស័ិយឯកជនែដលចង់
មកសិក្សោពីវឌ្ឍនភាព និងជំរុញេអយ
មានករចូលរមួ ឬវនិិេយាគ

ជហំនៃនករអនុវត�ន៍គរូំមតិ�កសិករ



2
9

បច�ុប្បន�ភាព

គំរូមិត�កសិករ នឹង្រត�វបានដក់ឱ្យ
ដំេណីរករសកល្បងេនក�ុងេខត�
ចំនួនពរី គឺ េខត�បាត់ដបំង និង
េខត�្រពះវហិរ (២០២១ ដល់ 
២០២៤)

ករដក់ដំេណីរករសកល្បង នឹង
្រត�វ្រត�តពនិតិ្យេដយគណៈកមា� ធិ
ករដឹកនាេំនក�ុង្រកសួងកសិកម� 
រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ 
(MAFF) ។ 

បាតដ់ំបង

្រពះវហិរ



3
0

បណំង្របាថា�

គំរូ មិត�កសិករ បានរមួ
ប��ូ លយ៉ាងេពញេលញេទ

ក�ុងកម�វធិីផ្សព�ផ្សោយ
កសិកម�ែដលមាន្រសប់

របស់រដ� ភិបាលបូករមួទងំ
ករផ�ល់ធនធាននានា

គំរូ មិត�កសិករ ្រត�វបាន
េលីកតំេកីង តម

រយៈគំនិតផ�ួចេផ�ីមស�ីពីប
ែ្រមប្រម�លអកសធាតុ និង

ករផ្សព�ផ្សោយកសិកម�

ត្រម�វកររបស់វស័ិយឯក
ជន គឺជាែផ�កមួយរបស់
មិត�កសិករ និងកិច�សហ
ករែចករែំលកធនធាន

ជាមួយនឹង
រដ� ភិបាល

1 2 3 4

គំរូមិត�កសិករ ែដល្រត�វបាន
សិក្សោេដយវទិ្យោស� ន

ជំនាញនានា និងករអនុវត�
បែន�មជាេ្រចីនៃន្របពលវប្ប
កម�្របកបេដយនិរន�រភាព 

្រត�វបានដក់ប��ូ លគា�  



• គំរូមិត�កសិករជាគំរូមានសក� នុពលែផ�កទស្សនៈ និង្រកបខ័ណ� ែដលសម្រសបេទនឹងករផ្សព�ផ្សោយកសិកម�េន្របេទសកម�ុជានាេពល
អនាគតពីេ្រពះគំរូេនះជះឥទ�ិពលមិន្រតឹមែតវស័ិយឯកជនក�ុងករចូលរមួជាមួយសកម�ភាពផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈប៉ុេណា� ះេទ ប៉ុែន�ែថម
ទងំជំរុញដល់េសវកម�ផ្សព�ផ្សោយកសិកម� និងករសយភាយដល់្រក�មកសិករ និងសហគមនក៍សិករផងែដរ។

• តមទស្សនៈ និង្រកបខណ័� របស់គំរូមិត�កសិករេនះ នាយកដ� នផ្សព�ផ្សោយកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ ក�ុងនាមជាអង�ភាព ផ�ល់េសវ
កម�ផ្សព�ផ្សោយកសិកម�សធារណៈ ែតងែតែស�ងរកនូវគំរូថ�ីៗ ្របកបេដយនវនុវត�ភាពែដលសម្រសប និងត្រម�វករកសិករ និងទីផ្សោរ ជា
ពិេសសេសវកម�ណាមួយែដលអចេអយកសិករងយទទួលយកពត័ម៌ាន ឬបេច�កេទសកសិកម� អចអនុវត�បាន និងករបន្ំសោនឹងករេ្របី
្របាស់បេច�កេទសេនាះ។ ដូេច�ះគំរូមិត�កសិករគួរដកប់��ូ លេទក�ុង្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយកសិកម� សធារណៈ បនា� បពី់អនុវត�គំរូេនះទទួល
បានេជាគជយ័ េដីម្បអីភិវឌ្ឍ្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយកសិកម�េន្របេទសកម�ុជា និងរក្សោនិរន�រភាពៃនគំរូែដលមានសក� នុពលេនះ។

• គំរូមិត�កសិករ អចអនុវត�បានេដយមានករចូលរមួ និងកិច�សហករជាមួយអង�ភាព្រសវ្រជាវ និងបេច�កេទសពកព់័ន�េដីម្បផី្សព�ផ្សោយនូវ
បេច�កេទស ឬបេច�កវទិ្យោកសិកម�ថ�ីសម្រសបស្រមាបស់្រមាបក់សិករ និងអ�កផលិត។

នរិន�ភាពៃនគរូំមតិ�កសិករ



មតសិ� គមនព៍្ីរបធានមន�រីកសកិម�
រកុ� ្របមាញ់ នងិេនសទ

េលក ឈមឹ វជិរ
្របធានមន�ីរកសិកម� រុក� ្របមាញ់ 

និងេនសទ េខត�បាត់ដំបង

េលក ពឹង ្រទីដ
្របធានមន�ីរកសិកម� រុក� ្របមាញ់ 

និងេនសទ េខត�្រពះវហិរ



កចិ�ពភិាក្សោ នងិករផ�លេ់យាបលព់អី�កចលូរមួ

• ក្រមងសំណួរស្រមាប់កិច�ពិភាក្សោ:
១. គណកមា� ធិកដឹកនាគំំរមិូត�កសិករ (សមាសភាព.... ្របធាន និងសមាជិក)
២. កម�វធីិេបីកសេមា� ធគំរមិូត�កសិករ (េពលេវល ទីកែន�ង និងេគាលេដ....)
៣. ករព្រងីកករអនុវត�គំរមិូត�កសិករេទកន់េខត�ដៃទ 
៤. ករដក់ប��ូ លមិត�កសិករេទក�ុង្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយកសិកម�សធារណៈ
៥. េផ្សងៗ...



មតបិទិកម�វធិី

ឯកឧត�ម បណ�ិ ត ចន់ សរុទ�

អនុរដ�េលខធិក ៃន្រកសួងកសិកម�
រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ



សមូអគណុស្រមាបក់រចលូរមួ!
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