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មាតិិកា
សេ�ចក្តីី�សេ�ី�ម          ៤
  

បរិកិារិណ៍៍                                                  ៤

ទិិដ្ឋឋភាពរិមួនៃ� សេ�ៀវសេ�ណែណ៍នាំអំំំព�គំំរិមូិតិីក្តី�កិ្តីរិ�ម្រាមាប់ម�ី�រិក្តី�កិ្តីមម 
រិកុាា ម្រាបមាញ់ ់�ិងសេ�សាទិ                                                                          ៥

ដ្ឋំណាក្តី់កាល ទិ�១៖ ក្តីំណ៍តិ់អំតិី�ញ្ញាា ណ៍ក្តី�កិ្តីរិ�កាា �ុពល  ៨
ជំំហាន ទីី១ ៖ កំណតភ់ូូ�ឃំិុំំគោ�លគោ�                               ៨
ជំំហាន ទីី២  ៖ ទាកទ់ីងគោ�ឃំំុំ គោ�ភូូ�យិកព័ត័ម៌ាន                                                                    ៨
ជំំហាន ទីី ៣   ៖ សមាា សកសិករ (ឬសហគ�នក៍សិក�ម) និងគោសវាករដែ�លមានសក្ដាា នំព័ល                                 ៨
ជំំហាន ទីី៤ ៖ បញូូ្ចូលព័ត័ម៌ានកុំងម្រិបព័ន័ធទិីនុនយ័                               ៨

ដ្ឋំណាក្តី់កាល ទិ�២៖ ជំំ�ួបបសេងើ�តិតិម្រាមូវការិ                               ១២
ជំំហាន ទីី១៖ គោម្រិតៀ�សម្រិមាបជំ់ំនួបបគោងើ�តតម្រិ�ូវក្ដារ                ១៣
ជំំហាន ទីី២៖ ទាកទ់ីងឱ្យយម្រិកុ�ហំុនឯកជំនចូូលរ�ួជំំនួបបគោងើ�តតម្រិ�ូវក្ដារ              ១៣
ជំហំាន ទីី៣៖ អគោញ្ចូើ �ញកសិករ (ឬសហគ�នក៍សិក�ម) និងគោសវាករដែ�លមានសក្ដាា នំព័លឱ្យយ�កចូូលរ�ួ ១៣
ជំំហាន ទីី៤៖ �ំគោណ� រក្ដារជំំនួបបគោងើ�តតម្រិ�ូវក្ដារ                                                  ១៣
ជំំហាន ទីី៥៖ ឱ្យយម្រិកុ�ហំុនផ្សាាយពី័ផ្សាលិតផ្សាល                                                              ១៣
ជំហំាន ទីី៦៖ កតម់្រិ�ទីនុិនយ័កសិករ (ឬសហគ�នក៍សិក�ម) និងគោសវាករចូូលកំុងម្រិបព័ន័ធទីនុិនយ័        ១៣
ជំំហាន ទីី៧៖ កំណតអ់តតសញ្ញាា ណកសិករនិងគោសវាករនាំ�ំំខ                                                 ១៣
ជំំហាន ទីី៨៖ ទាកទ់ីងម្រិកុ�ហំុនគោ���ីផី្សាាល់គោសវាឱ្យយកសិករឬគោសវាករនាំ�ំំខ                         ១៣
     

ដ្ឋំណាក្តី់កាល ទិ�៣៖ ក្តីិចចបង្ហាា ញ់សេ�ទិ�វាល                               ១៧
ជំំហាន ទីី១៖ ម្រិព័�គោម្រិព័ៀងទីី�ងំជា�យួនឹងកសិករនាំ�ំំខមុាក ់                                                  ១៨
ជំំហាន ទីី២៖ កំណតថ់្ងៃ�ៃក�មវធិីី                                                                                         ១៨
ជំំហាន ទីី៣៖ សម្រិ�បសម្រិ�ួលម្រិបុងគោម្រិបៀបគោម្រិគឿងយនត                                                              ១៨
ជំហំាន ទីី៤៖ អគោញ្ចូើ �ញកសិករ (ឬសហគ�នក៍សិក�ម) និងគោសវាករដែ�លមានចំូណាបអ់ារ�មណ៍ ៦០នាំក ់  ១៨
ជំំហាន ទីី៥៖ គោរៀបចូំទីី�ងំគោម្រិតៀ�សម្រិមាបក់�មវធិីី                                                                   ១៨
ជំំហាន ទីី៦៖ �ំគោណ� រក្ដារកិចូូបង្ហាា ញ���ំណាកក់្ដាលកសិក�មអភូរិកស                                       ១៨
ជំំហាន ទីី៧៖ ឱ្យយម្រិកុ�ហំុនផ្សាាយពី័ផ្សាលិតផ្សាល                                                                      ១៨
ជំហំាន ទីី៨៖ កតម់្រិ�ទីនុិនយ័កសិករ (ឬសហគ�នក៍សិក�ម) និងគោសវាករចូូលកំុងម្រិបព័ន័ធទីនុិនយ័       ១៨
ជំំហាន ទីី៩៖ ផ្សាាល់ក្ដារ�មំ្រិទីបគោចូូកគោទីស�ល់កសិករ���គោធីោបាយទាកទ់ីងនាំនាំ                        ១៨                                        
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ដ្ឋំណាក្តី់កាល ទិ�៤៖ ក្តីិចចបង្ហាា ញ់ពាណិ៍ជំជក្តីមម                                           ២២
ជំំហាន ទីី១៖ ម្រិព័�គោម្រិព័ៀងទីី�ងំជា�យួនឹងកសិករនាំ�ំំខគោជាគជំយ័មុាក ់                                       ២៣                   
ជំំហាន ទីី២៖ កំណតថ់្ងៃ�ៃក�មវធិីី                                                                                ២៣  
ជំំហាន ទីី៣៖ សម្រិ�បសម្រិ�ួលម្រិបុងគោម្រិបៀបគោម្រិគឿងយនត                                                             ២៣  
ជំំហាន ទីី៤៖ អគោញ្ចូើ �ញកសិករ�មី ១៤០នាំក ់                                                                        ២៣  
ជំំហាន ទីី៥៖ គោរៀបចូំទីី�ងំនិងគោម្រិតៀ�លំដាបលំ់គោដាយសម្រិមាបក់�មវធិីី                                         ២៣  
ជំំហាន ទីី៦៖ �ំគោណ� រក្ដារកិចូូបង្ហាា ញម្រិទីងម់្រិទាយធីំ                                                                 ២៣  
ជំំហាន ទីី៧៖ ឱ្យយម្រិកុ�ហំុនផ្សាាយព័ីផ្សាលិតផ្សាល                                                                      ២៣  

ដ្ឋំណាក្តី់កាល ទិ�៥៖ ក្តីិចចម្រាបជំុំម្រាបចាំឆំំ្នាំ ំ                                                     ២៧
ជំំហាន ទីី១៖ កំណតអ់តតសញ្ញាា ណម្រិកុ�ហំុនមានសក្ដាា នំព័ល                                                  ២៧
ជំំហាន ទីី២៖ អគោញ្ចូើ �ញម្រិកុ�ហំុនគោធីើ�ទីសសនកិចូូ                                                                      ២៧

ដ្ឋំណាក្តី់កាល ទិ�៦៖ ជំំ�ួប�សពវ�ាយជាមួយវិ�យ័ឯក្តីជំ�                   ៣០                                                  
ជំំហាន ទីី១៖ កំណតអ់តតសញ្ញាា ណម្រិកុ�ហំុនមានសក្ដាា នំព័ល                                                  ៣០
ជំំហាន ទីី២៖ អគោញ្ចូើ �ញម្រិកុ�ហំុនគោធីើ�ទីសសនកិចូូ                                                                      ៣០

ឧប�ម័័�ធ                                                                                                                                           
ឯកសារ�មំ្រិទី ទីី១៖ បញ្ចូើ ីសំណួរសម្រិមាបសួ់រគោ�ឃំុំំ គោ�ភូូ� ិ                                                      ៣៣
ឯកសារ�មំ្រិទី ទីី២៖ បញ្ចូើ ីសំណួរសម្រិមាបស់មាា សកសិករ(ឬសហគ�នក៍សិក�ម)                           ៣៤
ឯកសារ�មំ្រិទី ទីី៣៖ ចូំណំចូដែ�លម្រិតូវមានកុំងបទីបង្ហាា ញសាីព័ីកសិក�មអភូរិកស                                ៣៦
ឯកសារ�មំ្រិទី ទីី៤៖ �គោធីោបាយទាកទ់ីងសម្រិមាបផ់្សាាល់ក្ដារ�មំ្រិទីបគោចូូកគោទីស�ល់កសិករ                 ៣៧
ឯកសារ�មំ្រិទី ទីី៥៖ ចូំណំចូដែ�លម្រិតូវមានកុំងបទីបង្ហាា ញសម្រិមាបក់ិចូូម្រិបជំំំម្រិបចាំឆុំ្នាំ ំ                       ៣៨
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សេ�ចក្តីា�សេ�ា�ម 

បរកិ្ដារណ៍

ចាំប�់ងំពី័ឆុ្នាំ២ំ០០៤ �ក ម្រិបព័ន័ធនងិវធិីសីាស្ត្រសតដា�ំំ�ម្រិបកបគោដាយនវានំវតតនដ៍ែផ្សាែកគោល�គោ�លក្ដារណ៍ថ្ងៃនកសិក�មអភូរិកស 
ម្រិតូវបាន�ំគោ��ងនិងសាកលីងកំុងម្រិបព័ន័ធគោកសម្រិតបរសិាា ន�យួចំូននួគោ�កុំងម្រិបគោទីសក�ំុជា។ ក្ដារម្រិសាវម្រិជាវដែបបវទិីោសាស្ត្រសត
ទាងំគោន�បង្ហាា ញថាម្រិបព័ន័ធដា�ំំ�ដែបបកសិក�មអភូរិកស (Conservation Agriculture Production Systems – CAPS) 
បគោងើ�នភាព័មានជីំជាតរិបស់� ីក្ដាតប់នាយតម្រិ�ូវក្ដារកមំាងំព័លក�ម សនសសំំថ្ងៃចូទឹីក ម្រិព័�ទាងំបគោងើ�នទិីនុផ្សាលនិងម្រិបាកច់ូណូំល
របស់កសិករខុ្នាតតូចូ។ កប៏ុំដែនត គោ���ីឱី្យយទីមំាបដ់ា�ំំ�ដែកដែម្រិបជាយូរអដែងើងគោ� ចាំបំាចូម់្រិតូវជំំរំញឱ្យយខ្នាងម្រិកុ�ហំុនឯកជំន
ចូូលរ�ួ�មំ្រិទីម្រិបព័ន័ធនងិវធិីសីាស្ត្រសតដា�ំំ�ដែបប�មគីោន� គោម្រិ��ថាម្រិកុ�ហំុនឯកជំនគោ��រតយុួ៉ាងសំខ្នានក់ុំងក្ដារនាំចូំូលនងិដែចូកចាំយ
បគោចូូកវទិីោ�មីៗ  ក្ដារដែណនាំកំសិករអំព័រីគោបៀបគោម្រិប�ម្រិបាស់ នងិក្ដារផ្សាាល់ព័ត័ម៌ានចាំបំាចូន់ាំនាំគោ���ម្រិចូវុាកផ់្សាលិតក�មថ្ងៃន�ំខ
�ណំានំ�ីយួៗ។ គោ���ីបីគោងើ�នក្ដារទីទីលួយកម្រិបព័ន័ធនងិវធិីសីាស្ត្រសតដា�ំំ�ដែបបកសិក�មអភូរិកសផ្សាង នងិគោ���ីបីគោងើ�នភាព័ធីន់
នងឹបដែម្រិ�បម្រិ�ួលអាក្ដាសធាតំនិងក្ដារដែម្រិបម្រិបួលគំហំកថ្ងៃនទីផី្សាារផ្សាង �ំខម្រិពួ័ញសំខ្នានព់័រីដែ�លម្រិតូវគោ�ា តគកឺ្ដារបស្ត្រញ្ញាើ បក្ដារគោម្រិប�
ម្រិបាស់គោម្រិគឿងយនតនងិបគោចូូកវទិីោកសិក�ម�មីៗ �យួ នងិភាព័ង្ហាយដែសើងរកនិងទីទីលួបាននូវពូ័ជំ�ណំាសំ�ីូណ៌ដែបប�យួ។

ព័ឆុី្នាំ២ំ០១៨ �ល់ឆុ្នាំ២ំ០២០ ក�មវធិីកីគំោណ� នម្រិបកបគោដាយបរយិ៉ាបនុ័នងិនវានំវតតនថ៍្ងៃនតំបនគ់ោ�គងគ (Mekong Inclusive Growth 
and Innovation Programme – MIGIP) នងិគគោម្រិមាងគោសវាកសិក�មអភូរិកសគោដាយគតិកថ្ងៃម្រិ� (Conservation Agriculture 
with a Fee – CASF) បានសហក្ដារ�ុអនំវតតគគោម្រិមាង�យួគោ�ថា «�តិតកសិករ» គោ�ម្រិសកុរតន�ណឌ ល គោខតតបាត�់បំង 
គោ���ីផី្សាសព័ើផ្សាាយនិងជំំរំញឱ្យយកសិករទីទួីលយកកសិក�មអភូរិកសគោ�អនំវតត។ ម្រិកុ�ក្ដារង្ហារបានគោធីើ�ក្ដារជំតិសុិទីធជា�យួនឹង
កសិករនងិគោសវាករគោ���ទីី�ងំគោ�លគោ� គោដាយមានក្ដារចូូលរ�ួជា�យួនងឹម្រិកុ�ហំុនឯកជំនផ្សាង គោ���ីជីំរំំញក្ដារទីទីលួយក
កសិក�មអភូរិកស។ គគោម្រិមាងគោន�បានកំ្ដាយជាគរំកូ្ដារផ្សាសព័ើផ្សាាយអពំ័កីសិក�មអភូរិកស�គ៏ោជាគជំយ័នងិមានម្រិបសិទីធភាព័គោ�ក�ំុជា។

យុ៉ាងគោន�កា ីគរំគូោន�មានចំូណំចូ�យួចូនំនួដែ�លគួរដែកល�ែបដែនា�។ ទីី�យួ សក�មភាព័បចំូូបីនុលាតសនធងឹម្រិតឹ�រយៈគោព័ល
�យួគគោម្រិមាង នងិម្រិតូវក្ដារដែកថ្ងៃចុូបដែនា�គោ���ីធីានាំនរិនតរភាព័។ ទីីព័រី មានក្ដារខើ�ខ្នាតខំ�ដែផុ្សាកធីនធាន�នំសសបគោចូូកគោទីស។ ទីីបី 
ក្ដារចូូលរ�ួនិងសហក្ដារជា�យួនងឹម្រិកុ�ហំុនឯកជំនគោ�មានកម្រិ�តិគោ�គោ��យ។ ចំូងគោម្រិក្ដាយ ទីបីនួ គោទា�ជាបានគោជាគជំយ័
គោហ�យកា ីគគោម្រិមាងគោន�គោ��និទានប់ានសម្រិ�បបញូូ្ចូលគោ�កុងំម្រិបព័ន័ធផ្សាសព័ើផ្សាាយកសិក�មផូំ្សាវក្ដាររបស់រាជំរដាា ភូបិាលគោ�គោ��យ។

គោ�ំ�យតបនឹងចំូណំចូគួរដែកល�ែខ្នាងគោល� កដំែណ�មថី្ងៃន «គំរ�ូតិតកសិករ» បនតក្ដារផ្សាសព័ើផ្សាាយកសិក�មអភូរិកស គោដាយគោ�ា តគោល�
កចូិូសហក្ដារជំតិសុិទីធជា�យួនងឹថ្ងៃ�គូចូម្រិ�ុ�។ ថ្ងៃ�គូទាងំគោន�រ�ួមាន នាំយកដាា នបីគោ�ថុាកជ់ាត ិ(នាំយកដាា នវសិើក�មកសិក�ម 
នាំយកដាា នម្រិគបម់្រិគងធីនធាន�ីកសិក�ម នងិនាំយកដាា នផ្សាសព័ើផ្សាាយកសិក�ម រំក្ដាា ម្រិបមាញ់ នងិគោនសាទី)  រ�ាបាលគោខតត នងិម្រិកុ�ហំុន
ឯកជំននាំនាំជាថ្ងៃ�គូវស័ិយឯកជំន។ ថ្ងៃ�គូទាងំគោន�ជួំយគោម្រិជា�ដែម្រិជំងចូលករចូ�ីងគឺ�នីីរកសិក�ម រំក្ដាា ម្រិបមាញ់ នងិគោនសាទី (�នីីរ
ក.ស.ក.)  គោ�ទីី�ងំគោ�លគោ� គោ���ីផី្សាសព័ើផ្សាាយកសិក�មអភូរិកសឱ្យយ�ល់កសិករខុ្នាតតូចូគោដាយគោជាគជំយ័  (សូ�គោ��លរបូគោលខ១)។

នាំយកដាា នថុាកជ់ាតិទាងំបគីោ��រតសំួខ្នានក់ុងំក្ដារគោផី្សារចូគំោណ��ឹងបគោចូូកគោទីស�កព់័ន័ធនងឹកសិក�មអភូរិកសគោ����ំខជំំនាំញគោរៀងៗ
ខួំន ឱ្យយគោ��នីរីក.ស.ក.។ ក្ដាលណាទីទីលួបានក្ដារបណាំ �បណាា លម្រិគបម់្រិ�នគ់ោហ�យ �នីរីក.ស.ក. នងឹគោធីើ�ក្ដារជា�យួនងឹ
ថ្ងៃ�គូឯកជំនគោ���ីផី្សាសព័ើផ្សាាយអពំ័កីសិក�មអភូរិកសគោ�ក្ដានស់ហគ�នក៍សិក�ម គោសវាករ នងិ «កសិករនាំ�ំំខ» ដែ�លសំទីធសឹងជា
ម្រិកុ�គោ�លគោ�ដែ�លនងឹផ្សាសព័ើផ្សាាយកសិក�មអភូរិកសបនតឱ្យយគោ��ល់កសិករខុ្នាតតូចូចំូននួគោម្រិចូ�ន។ គោម្រិក្ដាយគោព័លបណាំ �បណាា ល
គោន�ដែ�រ នាំយកដាា នថុាកជ់ាតទិាងំបីកំ្ដាយជា «ទីីម្រិបឹកា» ដែ�លជំយួផ្សាាល់គោយ៉ាបល់�ល់�នីីរក.ស.ក. ��សំគោណ� ជាកដ់ែសាង។ 
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គោ�កុំង�ំណាកក់្ដាលអនំវតតឆុ្នាំ២ំ០២១-២០២៤ អងគក្ដារសើំីសខនថាក ់(Swisscontact) នងិ�ជំឈ�ណឌ លម្រិសាវម្រិជាវកសិក�ម
បារាងំសម្រិមាបក់្ដារអភូវិឌ្ឍឍអនតរជាត ិ(CIRAD) នងឹផ្សាាល់ជំំនយួបគោចូូកគោទីសនិងហរិញ្ចូា វតាំចាំបំាចូគ់ោ���ីអីនំវតតគរំ�ូតិតកសិករ
�មគីោន�គោ�គោខតតបាត�់បំងនងិគោខតតម្រិព័�វហិារ។ ក្ដារអនំវតតគំរូ�តិតកសិករព័តិជាមានសារៈសំខ្នានណ់ាស់ គោម្រិ��ថាគោ�គោព័ល
អនំវតតបានគោជាគជំយ័ គរំគូោន�ជាចូលករជួំយឱ្យយម្រិបព័ន័ធផ្សាសព័ើផ្សាាយកសិក�មផូំ្សាវក្ដាររបស់រ�ាអាចូផ្សាសព័ើផ្សាាយកសិក�មអភូរិកសកុំង
ម្រិបគោទីសក�ំុជាបានយូរអដែងើងគោ��ំខ គោដាយមានក្ដារចូូលរ�ួពី័ថ្ងៃ�គូឯកជំន គោប�ទំីកជាពំំ័មានអងគក្ដារសាា បន័ខ្នាងគោម្រិ�ចូូលរ�ួកា។ី

រូបគោលខ១៖ទិី�ាភាព័រ�ួថ្ងៃនគំរូ�តិតកសិករបង្ហាា ញអំពី័លំហូរព័ត័ម៌ានបគោចូូកគោទីសគោ�ក្ដានក់សិករខុ្នាតតូចូ។

ទីិ�ាភាព័រ�ួថ្ងៃនគោសៀវគោ�ដែណនាំអំំពី័គំរូ�តិតកសិករសម្រិមាប�់នីីរកសិក�ម 

រំក្ដាា ម្រិបមាញ់ និងគោនសាទី 

គោសៀវគោ�ដែណនាំ�ំតិតកសិករគោន� មានគោ�លក្ដារណ៍ដែណនាំគំោ���ីជីំួយឱ្យយ�នីីរក.ស.ក. អនំវតតគំរូ�តិតកសិករគោ���
ភូូ�សិាស្ត្រសតគោ�លគោ�។ គោ�លក្ដារណ៍ដែណនាំទំាងំគោន�ដែចូកគោចូញជា ៦�ំណាកក់្ដាលគឺ (១) កំណតអ់តតសញ្ញាា ណ (២) 
ជំំនួបបគោងើ�តតម្រិ�ូវក្ដារ (៣) កិចូូបង្ហាា ញគោ�ទីីវាល (៤) កិចូូបង្ហាា ញ�ណិជំើក�ម (៥) កិចូូម្រិបជំំំម្រិបចាំឆុំ្នាំ ំនិង (៦) ជំំនួប
ផ្សាសព័ើផ្សាាយជា�យួវស័ិយឯកជំន។ គួរកតស់មាគ ល់ថា ក្ដារចូូលរ�ួរបស់នាំយកដាា នថុាកជ់ាតិនិងរ�ាបាលគោខតតជាគនំឹ�
ទាងំកុំងក្ដារអនំវតតគគោម្រិមាងរបស់ MIGIP និងគោ�កុំងរូបគោលខ១ ដែតយុ៉ាងគោន�កាី គោសៀវគោ�ដែណនាំគំោន�ក្ដាតយ់កដែតដែផុ្សាក
ដែ�ល�នីីរក.ស.ក. ម្រិតូវសហក្ដារជា�យួនឹងថ្ងៃ�គូឯកជំននិងកសិករនិងគោសវាករនាំ�ំំខ �កពិ័សាា របុំគោណាះ �។ 

ខំឹ�សារដែណនាំមំានរាយ���ំណាកក់្ដាលនី�យួៗគោ���ីងី្ហាយអាន គោហ�យ�ំណាកក់្ដាលនី�យួៗដែបងដែចូកជាជំំហាន
ល�ែតិគោ���លំដាបលំ់គោដាយជារ�ួថ្ងៃនសក�មភាព័។ បដែនា�គោល�គោន�មានខំ�ឹសារដែណនាំគំោ���ជំហំានន�ីយួៗម្រិព័�ទាងំ
ឯកសារ�មំ្រិទី��ជាកដ់ែសាងគោ���ីឱី្យយក្ដារអនំវតតគំរូគោន�ក្ដានដ់ែតមានភាព័សំម្រិកឹត។ 
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អុកនិព័នធ៖
�ន ់រតនវទិីោ, អុាង ដាវតី, ម្រិសួ គោសាគនធិក្ដា, គោសង �រាបណឌិ ត 

អុកផ្សាតល់ម្រិបឹកា៖ Rajiv Pradhan  

�មំ្រិទីគោដាយ៖
ស គោវង, សួស វំទីធី, គោសន រសមី, សន សំវណះ ដា, ហំក លីដា, គោ�ង ឌ្ឍីណា, គោ� លីតួ, គង ់រុាដា, គោ�ុ �នីាំ, គោហង ជូំ
�ំង, ងិន កំសល, គោសង វុាង, Manny  Reyes, គោអឿ វារដីា

បំព័ើកថា
គោសៀវគោ�គំរូដែណនាំ�ំយួម្រិតូវបានគោរៀបចូំគោដាយ នាំយកដុានម្រិគបម់្រិគងធីនធាន�ីកសិក�ម, នាំយកដុានវសិើក�មកសិក�ម, 
នាំយកដាា នផ្សាសព័ើផ្សាាយកសិក�ម រំក្ដាា ម្រិបមាញ់ នងិគោនសាទី, ម្រិកុ�ហំុនសាម តអាម្រិកូ, វទិីោសាា នម្រិសាវម្រិជាវសីំរុាត (CIRAD), 
អងគក្ដារសើីសខនថ់ាក ់(Swisscontact), �ជំឈ�ណឌ លឧតត�ភាព័ម្រិបព័លវបីក�មកសិក�មនិរនតរភាព័ និងអាហារូបតា�ត 
(CE SAIN), �ហាវទិីោល័យវសិើក�មកសិក�មថ្ងៃនសកលវទិីោល័យភូូ�នីិកសិក�ម នងិម្រិតូវបានផ្សាតល់ជំំនយួ�លូនធិីទិាងំម្រិសងុ 
និង�យួដែផុ្សាកគោដាយ គគោម្រិមាងនវានំវតតនសំ៍រាបក់សិក�មម្រិបកបគោដាយនិរនតរភាព័(ISA) ដែ�លម្រិតូវបានផ្សាតល់ហិរញ្ចូា បីទាន
គោដាយ�ូលនិធីិ Happel, Marcuard Family Office និងមូាស់ជំំនួយគោផ្សាសងគោទីៀត គោហ�យគគោម្រិមាងគោន� កជ៏ាក�មវធិីី
អភូវិឌ្ឍឍន�៍យួរបស់អងគក្ដារសើីសខនថ់ាក ់(Swisscontact) ដែ�លម្រិតូវបានផ្សាតល់សហហរិញ្ចូាបីទានព័ ីទីភុីាកង់្ហារសម្រិមាប់
ក្ដារអភូវិឌ្ឍឍ នងិកចូិូសហម្រិបតិបតតកិ្ដារសើីស (SDC) នងិ ម្រិកសួងក្ដារបរគោទីសថ្ងៃនសហព័ន័ធសើីស (FDFA), សកលវទិីោល័យ 
Kansas State , �ជំឈ�ណឌ លឧតត�ភាព័ម្រិបព័លវបីក�មកសិក�មនិរនតរភាព័ និងអាហារូបតា�ត (CE SAIN) ��រយៈ
ទីីភុាកង់្ហារសហរ�ាអាគោ�រកិសម្រិមាបក់្ដារអភូវិឌ្ឍឍអនតរជាតិ (USAID) ក្ដារយិ៉ាល័យសំរាបភ់ាព័ធីនន់ិងសនតិសំខគោសីៀង/
�ជំឈ�ណឌ លសំរាបក់្ដារលូតលាស់��រយៈកសិក�ម គោម្រិក្ដា�កិចូូម្រិព័�គោម្រិព័ៀងសហម្រិបតិបតតិក្ដារ 

# AID-OAA-L-14-00006 ដែ�លជាដែផុ្សាក�យួថ្ងៃនក�មវធិីី Feed the Future Innovation Lab for Collaborative 
Research on Sustainable Intensification (SIIL), គគោម្រិមាងម្រិគបម់្រិគងធីនធានទីកឹ នងិក្ដារ�ំស់បតូគោអកូ�ូសីំកសិក�ម
សំរាបម់្រិបគោទីសក�ុំជា (WAT4CAM) ដែ�លម្រិតូវបានផ្សាតល់ជំនំយួ�ូលនិធីគិោដាយទីីភុាកង់្ហារអភូវិឌ្ឍឍនប៍ារាងំ នងិសហភាព័
អឺរ ុំប (កិចូូម្រិព័�គោម្រិព័ៀង WAT4CAM-CS/04-02)។ រាល់គោយ៉ាបល់ ក្ដាររកគោឃុំ�ញ គោសចូកតីសនុិដាា ន ឬអនំសាសនដ៍ែ�ល
បានបង្ហាា ញគោ�ទីីគោន�គឺជារបស់អុកនិព័នធបុំគោណាះ �”។

អុករចូនាំ
សំុក គោសាភូណ័ឌ  និង  គោអឿ វារដីា ម្រិកុ�ក្ដារង្ហារដែផ្សាុកទីំនាំកទ់ីំនងថ្ងៃនសើីសខនថ់ាក់
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ដ្ឋំណ៍ាក្តី់ក្តីាល ទិ�១ 

 ក្តីំណ៍តិ់អំតិី�ញ្ញាា ណ៍
ក្តី�កិ្តីរិ�កាា �ុពល
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០១០១ដ្ឋដ្ឋ ក្តីំណ៍តិ់អំតិី�ញ្ញាា ណ៍ក្តី�កិ្តីរិ�កាា �ុពល

ជំំហាន គោ�លបំណង លទីធផ្សាល

១ កំណតភ់ូូ�ឃំិុំំគោ�លគោ�
គោ���ីកីំណតភ់ូូ�ឃំិុំំដែ�លស�ម្រិសប
នឹងទីទីួលយកកសិក�មអភូរិកស

បញ្ចូើ ីភូូ�ឃំិុំំមានសក្ដាា នំព័ល

២ ទាកទ់ីងគោ�ឃំំុំ គោ�ភូូ�ិ
យកព័ត័ម៌ាន

គោ���ីមី្រិប�ូលគោ�ម �កសិករ(ឬ
សហគ�នក៍សិក�ម)/គោសវាករមាន
សក្ដាា នំព័ល ម្រិព័�ជា�យួព័ត័ម៌ាន
�កព់័ន័ធ

បញ្ចូើ ីគោ�ម �កសិករ(ឬសហគ�ន៍
កសិក�ម)/គោសវាករមានសក្ដាា នំព័ល 
រ�ួទាងំព័ត័ម៌ានព័ួក�ត់

៣ សមាា សកសិករ (ឬសហគ�ន៍
កសិក�ម) និងគោសវាករដែ�ល
មានសក្ដាា នំព័ល

គោ���ីកីំណតរ់កកសិករ(ឬសហគ�ន៍
កសិក�ម)/គោសវាករដែ�លគួរអគោញ្ចូើ �ញ
ចូូលរ�ួជំំនួបបគោងើ�តតម្រិ�ូវក្ដារ

ទីម្រិ�ងព់័ត័ម៌ានកសិករ(ឬ
សហគ�នក៍សិក�ម)/គោសវាករដែ�ល
បានសមាា ស

៤
បញូូ្ចូលព័ត័ម៌ាន
កុំងម្រិបព័ន័ធទិីនុនយ័

គោ���ីកីំណតរ់កកសិករ(ឬសហគ�ន៍
កសិក�ម)/គោសវាករដែ�លគួរអគោញ្ចូើ �ញ
ចូូលរ�ួជំំនួបបគោងើ�តតម្រិ�ូវក្ដារ

សំណំំទិីនុនយ័កសិករ(ឬ
សហគ�នក៍សិក�ម)/គោសវាករមាន
សក្ដាា នំព័ល

គោ�លបំណង

គោ���ីកីំណតម់្រិកុ�កសិករ (ឬសហគ�នក៍សិក�ម) និងគោសវាករ
ដែ�លម្រិតូវអគោញ្ចូើ �ញចូូលរ�ួជំំនួបបគោងើ�តតម្រិ�ូវក្ដារ។

�ណំាកក់្ដាលទីី�យួគោន�គឺជាក្ដារកណំតអ់តតសញ្ញាា ណកសិករ (ឬសហគ�នក៍សិក�ម) នងិគោសវាករដែ�លស�ម្រិសប
ឱ្យយម្រិកុ�ក្ដារង្ហាររបស់�នីរីក.ស.ក. ផ្សាសព័ើផ្សាាយកសិក�មអភូរិកសគោ�, គោដាយចាំបគ់ោផ្សាា��ព័កី្ដារកណំតឃំ់ុំនំងិភូូ�គិោ�លគោ�។ 
�ណំាកក់្ដាលទីី�យួគោន�គឺជាក្ដារកណំតអ់តតសញ្ញាា ណកសិករ (ឬសហគ�នក៍សិក�ម) នងិគោសវាករដែ�លស�ម្រិសប
ឱ្យយម្រិកុ�ក្ដារង្ហាររបស់�នីរីក.ស.ក. ផ្សាសព័ើផ្សាាយកសិក�មអភូរិកសគោ�, គោដាយចាំបគ់ោផ្សាា��ព័កី្ដារកណំតឃំ់ុំនំងិភូូ�គិោ�លគោ�។

ជំំហាន
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គោសចូកាីដែណនាំគំោល�ជំំហាននី�យួៗ

១.  កំណតភ់ូូ�ឃំិុំំគោ�លគោ�
ក្ដារកណំតភូ់ូ�ឃំិុំសំ�ម្រិសបមានសារៈសំខ្នានណ់ាស់កុំងក្ដារចាំបគ់ោផ្សាា��ផ្សាសព័ើផ្សាាយកសិក�មអភូរិកស។ កសិក�មអភូរិកស
ស�ម្រិសបសម្រិមាបទី់ីដា�ំំ�គោ��ីទីំនាំបកាី �ីទីួលកាី ដែ�លគោខា�ជីំជាតិនិងមានផ្សាលិតភាព័ទាប ម្រិព័�ទាងំម្រិបឈ�
នឹងក្ដារហូរគោម្រិចាំ��ីនិងម្រិបភូព័ទឹីក�និម្រិគបម់្រិ�ន។់ គបីគីោម្រិជំ�សគោរ �សយកភូូ�ឃំិុំំណាដែ�លម្រិតូវក្ដារបគោចូូកវទិីោ�មីគោន� 
ជាកដែនំងចាំបគ់ោផ្សាា��។

២.   ទាកទ់ីងគោ�ឃំំុំ គោ�ភូូ�យិកព័ត័ម៌ាន
គោម្រិក្ដាយព័ីសមាគ ល់បាននូវភូូ�ឃំិុំំគោ�លគោ�គោហ�យ គោគអាចូគោរៀបចូំជំួបជា�យួនឹងគោ�ឃំំុំនិងគោ�ភូូ�គិោ�លគោ�គោ���ីី
សំំឬគោធីើ�បញ្ចូើ ីគោ�ម �កសិករ (ឬសហគ�នក៍សិក�ម) និងគោសវាករកុំងភូូ�ឃំិុំំគោនាំ� និងសាកសួរព័ត័ម៌ាននាំនាំរបស់
ឃំុំំឬភូូ�ទិាងំ�ូលផ្សាង (�ូចូជាទីំហំ�ីដា�ំំ�និងម្រិបគោភូទី�ំណាំជាអាទី)៍ និងព័ត័ម៌ានរបស់កសិករ/គោសវាកមុាក់ៗ ផ្សាង 
(ឯកសារ�មំ្រិទីទីី១)។ ��ព័ត័ម៌ានដែ�លម្រិប�ូលបាន�កគោន� អាចូពិ័ចាំរណាថាកសិករណាឬគោសវាករណាដែ�ល
ម្រិតូវសមាា ស។

៣.   សមាា សកសិករនិងគោសវាករដែ�លមានសក្ដាា នំព័ល
កុំងជំំហានគោន� ម្រិកុ�ក្ដារង្ហាររបស់�នីីរគួរជំួបកសិករ(ឬសហគ�នក៍សិក�ម)/គោសវាករដែ�លម្រិតូវសមាា ស�ាងមុាក ់
គោ���ីសំំីសួរព័ត័ម៌ានរបស់ព័ួក�ត។់ ព័ត័ម៌ានដែ�លម្រិតូវម្រិប�ូលគឺ�កព់័ន័ធនឹងថ្ងៃផ្សាី�ីដា�ំំ� ម្រិបគោភូទី�ំណាំ ឬទីំហំ
ម្រិបតិបតតិក្ដារថ្ងៃនក្ដារដា�ំំ�ឬជំួលគោម្រិគឿងយនតរបស់�ត ់(ឯកសារ�មំ្រិទីទីី២ និងទីី៣)។

៤.   បញូូ្ចូលព័ត័ម៌ានកុំងម្រិបព័ន័ធទិីនុនយ័
គោ���ីរីកាព័ត័ម៌ានទំីកឱ្យយមានរគោបៀបគោរៀបរយសម្រិមាបគ់ោម្រិប�ម្រិបាស់គោ�គោព័លគោម្រិក្ដាយ សូ�បញូូ្ចូលព័ត័ម៌ានដែ�លម្រិប�ូល
បានព័ីជំំហានទីី២និងទីី៣គោ�កុំងម្រិបព័ន័ធទិីនុនយ័ (ឯកសារ�មំ្រិទីទីី៤)។
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គួរជំួបជា�យួនឹងគោ�ឃំំុំ គោ�ភូូ��ីិល់�ំខ។

គោម្រិប�បញ្ចូើ ីគោ�ម �កសិករនិងគោសវាករគោ���ីសីគោម្រិ�ចូថាកសិករ (ឬសហគ�នក៍សិក�ម) /គោសវាករណាគួរ
សមាា ស។

គោ�គោព័លសមាា ស អាចូគោម្រិប�ក្ដារព័នយល់ដែបបសគោងាបអំពី័គំណម្រិបគោយ៉ាជំនថ៍្ងៃនកសិក�មអភូរិកសកុំងក្ដារ
គោដា�ម្រិសាយតំហយគំណភាព័�ី ជាវធិីីសាស្ត្រសតសីាបសីងច់ូំណាបអ់ារ�មណ៍របស់អុកផ្សាាល់សមាា សកុំងក្ដារ
ទីទីួលយកកសិក�មអភូរិកស។

ឧទាហរណ៍លកាណៈគោសវាករដែ�លគួរទាកទ់ីងឱ្យយចូូលរ�ួ៖ (១) គោសវាករដែ�លយកចិូតតទំីកដាក់
យុ៉ាងសក�មកុំង�ំខរបររបស់�ត ់(២) គោសវាករដែ�លមានគោម្រិគឿងយនតបញ្ចូឈរគោចាំល (រកគោភូៀៀវ�និបាន) និង 
(៣) កសិករដែ�លមាន�ីដា�ំំ�ធីំ មានគោម្រិគឿងយនតខំួនឯង ដែតកជ៏ំួលគោម្រិគឿងយនតគោនាំ�ឱ្យយគោ�អុកគោ�ភូូ� ិឃំុំំ
ជា�យួ�ុ។

• ឯកសារ�មំ្រិទី ទីី១៖ បញ្ចូើ ីសំណួរសម្រិមាបសួ់រគោ�ឃំំុំ គោ�ភូូ�។ិ

• ឯកសារ�មំ្រិទី ទីី២៖ បញ្ចូើ ីសំណួរសម្រិមាបស់មាា សកសិករមានសក្ដាា នំព័ល។

• ឯកសារ�មំ្រិទី ទីី៣៖ បញ្ចូើ ីសំណួរសម្រិមាបស់មាា សគោសវាករមានសក្ដាា នំព័ល។

i

i

i

i

Tips

Tool

គនំឹ�

ឯកសារ
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ដ្ឋំណ៍ាក្តី់ក្តីាល ទិ�២
ជំំ�ួបបសេងើ�តិតិម្រាមូវការិ

11
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០២០២ដ្ឋដ្ឋ ជំំ�ួបបសេងើ�តិតិម្រាមូវការិ

�ណំាកក់្ដាលគោន�គោ�ា តគោល�ក្ដារជួំបជា�យួនឹងកសិករនិងគោសវាករមានសក្ដាា នំព័លគោ���ីពី័នយល់អពីំ័កសិក�មអភូរកិស
នងិដែសើងយល់ឱ្យយបានចូាស់អពីំ័ចូណំាបអ់ារ�មណ៍របស់ព័កួ�តក់ុំងក្ដារអនំវតតនិងចូណំាយទំីនគោល�កសិក�មអភូរិកស។ 
ជំនំបួបគោងើ�តតម្រិ�ូវក្ដារគោន� គរួគោធីើ�គោ��ងជាពី័រគោល�កគោផ្សាសង�ុ គោល�កទីី�យួជួំបដែតជា�យួនឹងគោសវាករគោ���ីបីង្ហាា ញឱ្យក្ដាស
អាជីំវក�ម�កព់័ន័ធនឹងកសិក�មអភូរិកស។ ឯគោល�កទីីព័ីរ គោ�ថ្ងៃ�ៃគោផ្សាសង�យួគោទីៀត មានទាងំកសិករនិងគោសវាករចូូលរ�ួ 
គោ���ីឱី្យយកសិករដែសើងយល់អំព័ីគំណម្រិបគោយ៉ាជំនថ៍្ងៃនកសិក�មអភូរិកស ទីនឹី�នឹងឱ្យយគោសវាករគោឃុំ�ញអំព័ីទីំហំតម្រិ�ូវក្ដារ
គោសវាក�មកសិក�មអភូរិកសដែ�លនឹងមានកុំងតបំនរ់បស់�ត។់ គោធីើ��ូគោចុូ� ជំំនបួបគោងើ�តតម្រិ�ូវក្ដារនងឹ�នគោ�ផ្សាារភាើ ប់
ក្ដារផ្សាគតផ់្សាគង ់ (ខ្នាងគោសវាករ) និងតម្រិ�ូវក្ដារ (ខ្នាងកសិករ) ដែ�លនឹងអនំញ្ញាា តឱ្យយកសិក�មអភូរិកសអាចូ�ំគោណ� រក្ដារគោ�
បានគោដាយពំំ័សូវមានបញ្ញាា គោចាំទីដែផុ្សាកខ្នាងគោម្រិគឿងយនត។ គោ�ចំូង�ណំាកក់្ដាលគោន� គោយ�ងចូងគ់ោឃុំ�ញកសិករ�យួចំូននួ 
គោទា�ពី័របីរូបកាី ចាំប់អារ�មណ៍សាកលីងទីទួីលគោសវាកសិក�មអភូិរកស ដែ�លជាចូំណំចូចាំប់គោផ្សាា��ចាំំបាចូ់សម្រិមាប់
�ំណាកក់្ដាលបនតបនីាំប។់

គោ�លបំណង

គោ���ីដីែណនាំឱំ្យយកសិករ (ឬសហគ�នក៍សិក�ម) និងគោសវាករសាគ ល់អំពី័កសិក�មអភូរិកស 
ម្រិព័�ទាងំគោរៀបចូំឱ្យយកសិករដែ�លមានបំណងចូងទ់ីទីួលគោសវាកសិក�មអភូរិកស

បានទីទីួលគោសវាគោនាំ�។
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ជំំហាន គោ�លបំណង លទីធផ្សាល

១ គោម្រិតៀ�សម្រិមាបជំ់ំនួបបគោងើ�ត
តម្រិ�ូវក្ដារ

គោ���ីមីានទីី�ងំស�ម្រិសបនិង
ដែ�លគោរៀបចូំបានម្រិតឹ�ម្រិតូវសម្រិមាប់
ផ្សាសព័ើផ្សាាយអំពី័កសិក�មអភូរិកសរហូត
ទីទីួលបានកសិករនាំ�ំំខ

មូាស់ទីី�ងំម្រិព័�គោម្រិព័ៀងឱ្យយទីី�ងំ
គោរៀបចូំក�មវធិីី។

២ ទាកទ់ីងឱ្យយម្រិកុ�ហំុនឯកជំន
ចូូលរ�ួជំំនួបបគោងើ�តតម្រិ�ូវក្ដារ

មូាស់ទីី�ងំម្រិព័�គោម្រិព័ៀងឱ្យយទីី�ងំ
គោរៀបចូំក�មវធិីី។

ម្រិកុ�ហំុនបញ្ញាើ កក់្ដារចូូលរ�ួនិង
បានគោម្រិតៀ�គោម្រិគឿង
យនត។

៣
អគោញ្ចូើ �ញកសិករ(ឬសហគ�ន៍
កសិក�ម)និងគោសវាករដែ�ល
មានសក្ដាា នំព័លឱ្យយ�កចូូលរ�ួ

គោ���ីឱី្យយព័ួក�តចូ់ូលរ�ួជំំនួបបគោងើ�ត
តម្រិ�ូវក្ដារ

គោសវាករមានសក្ដាា នំព័លនិង
កសិករ(ឬសហគ�នក៍សិក�ម)គោ�
ដែកីរគោនាំ�ម្រិតូវបានអគោញ្ចូើ �ញ។

៤ �ំគោណ� រក្ដារជំំនួបបគោងើ�តតម្រិ�ូវក្ដារ 

គោ���ីជីំំរំញឱ្យយកសិករមានសក្ដាា នំព័ល
គោម្រិប�គោសវាកសិក�មអភូរិកសនិងជំំរំញឱ្យយ
គោសវាករពិ័ចាំរណាចូំណាយទំីនគោល�
គោម្រិគឿងយនតកសិក�មអភូរិកស

កសិករ�យួចូំនួនមានបំណង
ឬសគោម្រិ�ចូគោម្រិប�គោសវាកសិក�ម
អភូរិកស។

៥ ឱ្យយម្រិកុ�ហំុនផ្សាាយពី័ផ្សាលិតផ្សាល

គោ���ីផី្សាាល់ឱ្យក្ដាសឱ្យយម្រិកុ�ហំុន
ផ្សាសព័ើផ្សាាយផ្សាលិតផ្សាលរបស់ខំួនគោ�
កសិករ(ឬសហគ�នក៍សិក�ម)និង
គោសវាករ

គោសវាករបានគោឃុំ�ញផ្សាលិតផ្សាល
សម្រិមាបក់សិក�មអភូរិកសនិងបាន
ជំួបតំណាងម្រិកុ�ហំុន។

៦
កតម់្រិ�ទិីនុនយ័កសិករ (ឬ
សហគ�នក៍សិក�ម)និង
គោសវាករចូូលកុំងម្រិបព័ន័ធទិីនុនយ័

គោ���ីកីតម់្រិ�ក្ដារដែម្រិបម្រិបួលឥរយិ៉ាប�
គោល�ក្ដារទីទីួលយកកសិក�មអភូរិកស, 
និងចំូ�គោ�ម �អុកចូូលរ�ួ�មី

ព័ត័ម៌ានកសិករ(ឬសហគ�ន៍
កសិក�ម)/គោសវាករ ទាងំចាំស់ទាងំ
�មីម្រិតូវបានកតម់្រិ�។

៧ កំណតអ់តតសញ្ញាា ណ
កសិករនិងគោសវាករនាំ�ំំខ

គោ���ីដីែសើងរកថាកសិករ/គោសវាករណា
មានបំណងគោម្រិប�គោសវាឬចូំណាយទំីនគោល�
គោម្រិគឿងយនតកសិក�មអភូរិកស

បញ្ចូើ ីកសិករ/គោសវាករនាំ�ំំខ

៨
ទាកទ់ីងម្រិកុ�ហំុនគោ���ីផី្សាាល់
គោសវាឱ្យយកសិករឬគោសវាករ
នាំ�ំំខ

គោ���ីធីានាំថាម្រិកុ�ហំុនផ្សាាល់គោសវា�ល់
កសិករនាំ�ំំខ

កសិករនាំ�ំំខទីទីួលបានគោសវា

កសិក�មអភូរិកស។

ជំំហាន
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ក.

គោសចូកាីដែណនាំគំោល�ជំំហាននី�យួៗ

១.  គោម្រិតៀ�សម្រិមាបជំ់ំនួបបគោងើ�តតម្រិ�ូវក្ដារ
ទី�ីងំ៖ ក្ដារគោម្រិជំ�សគោរ �សទី�ីងំស�ម្រិសបជាក�ត ចាំបំាចូស់ម្រិមាបជំ់ំនបួបគោងើ�តតម្រិ�ូវក្ដារ។ ម្រិបសិនគោប�ភូូ�សិាស្ត្រសតគោនាំ�
មានកសិករដែ�លកពំំ័ងអនំវតតកសិក�មអភូរិកសបានលទីធផ្សាលលែ គោហ�យអាចូគោរៀបចូគំោ�ទីី�ងំរបស់កសិករគោនាំ�បាន 
គួរគោរៀបចូំគោ�ទីីគោនាំ� គោម្រិ��មូាស់ទីី�ំងគោនាំ�នឹងអាចូគោល�កអំព័ីបទីពិ័គោសាធីគោជាគជំ័យរបស់�ត់�កដែចូករដំែលក 
គោហ�យអាចូឱ្យយអុកចូូលរ�ួក្ដានដ់ែតង្ហាយទីទួីលយកកសិក�មអភូរិកសគោ�អនំវតត។ ម្រិបសិនគោប�ភូូ�សិាស្ត្រសតគោនាំ��ម ន
កសិករដែ�លកំពំ័ងអនំវតតកសិក�មអភូរិកសគោទីគោនាំ� ម្រិកុ�ក្ដារង្ហារ�នីីរគួរដែសើងរក�ីដា�ំំ�ណាដែ�លសាែ តនិងមានថ្ងៃផ្សាី
គោសម�លែ (សម្រិមាបស់ម្រិ�ួល�ល់ក្ដារបង្ហាា ញអំព័គីោម្រិគឿងយនត) គោហ�យដែ�លមានទី�ីងំគោ�គោល�ផូំ្សាវរ�ួ�យួកុំងភូូ�សិាស្ត្រសត
គោ�លគោ�គោនាំ� (គោ���ីអីុកចូូលរ�ួង្ហាយម្រិសួលគោ��ក) គោ���ីគីោរៀបចូំក�មវធិីី។

ក្ដារគោរៀបចូទីំី�ងំ៖ �នំថ្ងៃ�ៃក�មវធិី ីទីី�ងំដែ�លបានគោម្រិជំ�សគោរ �ស ម្រិតវូគោរៀបចូឱំ្យយបានស�រ�យសម្រិមាបគ់ោ�លបណំងសំ
ខ្នាន់ៗ ថ្ងៃនក�មវធិី ីគោ�លគមឺ្រិតូវមានព័រីដែផុ្សាកធីំៗ ។ �យួដែផុ្សាកជាទីីវាលឬទីដីា�ំំ� សម្រិមាបប់ង្ហាា ញស�តាភាព័គោម្រិគឿងយនត 
�យួដែផុ្សាកគោទីៀតមាន�ំប ់(ឧទា. គោរាង) នងិគោ�អសីម្រិមាបគ់ោធីើ�បទីបង្ហាា ញអពំ័កីសិក�មអភូរិកស ជូំនអុកចូូលរ�ួ។ ម្រិបសិនគោប�
អាចូ គួរមានអាហារសម្រិ�នផ់្សាង។

បទីបង្ហាា ញ៖ ម្រិតូវគោរៀបចូំបទីបង្ហាា ញង្ហាយយល់ សម្រិមាបអ់ុកចូូលរ�ួជំំនួបបគោងើ�តតម្រិ�ូវក្ដារគោន�។

២.   ទាកទ់ីងឱ្យយម្រិកុ�ហំុនឯកជំនចូូលរ�ួជំំនួបបគោងើ�តតម្រិ�ូវក្ដារ
ម្រិកុ�ហំុនឯកជំនដែ�ល�កព់័ន័ធរ�ួមានម្រិកុ�ហំុនលកគ់ោម្រិគឿងយនតសម្រិមាបក់សិក�មអភូរិកសនិងម្រិកុ�ហំុនលក�់ំណាំ
គម្រិ�ប�ីសម្រិមាបក់សិក�មអភូរិកស។ ក្ដារចូូលរ�ួរបស់ម្រិកុ�ហំុនឯកជំនមានសារៈសំខ្នានណ់ាស់ គោម្រិ��ម្រិកុ�ហំុន
នាំនាំកអ៏ាចូជាចូលករ�យួផ្សាសព័ើផ្សាាយអពំ័កីសិក�មអភូរិកស គោហ�យជាអុកដែ�លអាចូផ្សាាល់គោសវាកសិក�មអភូរិកស�ល់
កសិករបាន។ សូ�ទាកទ់ីងឱ្យយម្រិកុ�ហំុន�កព់័ន័ធចូូលរ�ួ គោហ�យបញ្ញាើ កក់្ដាលបរគិោចូេទីជា�យួម្រិកុ�ហំុនទាងំគោនាំ�។ 
ករណីម្រិកុ�ហំុនដែ�លសម័ម្រិគចិូតតផ្សាាល់គោម្រិគឿងយនតគោ���ីបីង្ហាា ញកុំងក�មវធិីី ម្រិតូវមានក្ដារសម្រិ�បសម្រិ�ួលគោរៀបចូំជា�ំន
��ជាកដ់ែសាងផ្សាង (ឧទា. សម្រិ�បសម្រិ�ួលទីំនាំកទ់ីំនងរវាងម្រិកុ�ហំុននិងមូាស់ទីី�ងំ យកគោម្រិគឿងយនតគោ�ទំីក�ំន
ថ្ងៃ�ៃក�មវធិីី ។ល។)

៣.  អគោញ្ចូើ �ញកសិករ(ឬសហគ�នក៍សិក�ម)និងគោសវាករដែ�លមានសក្ដាា នំព័លឱ្យយ�ក
 ចូូលរ�ួ

អគោញ្ចូើ �ញកសិករ(ឬសហគ�នក៍សិក�ម)និងគោសវាករដែ�លមានសក្ដាា នំព័ល កំណតគ់ោហ�យកុំង�ំណាកក់្ដាលទីី១ 
ឱ្យយ�កចូូលរ�ួជំនំបួបគោងើ�តតម្រិ�ូវក្ដារគោន�។ គរួព័ចិាំរណាអំពី័ចូមាៃ យព័កីសិករដែ�លចូូលរ�ួនិងគោសវាករដែ�លចូូលរ�ួ
ផ្សាង គោម្រិ��សគោម្រិ�ចូសម្រិ�ួលចំូងគោម្រិក្ដាយគោ� គោយ�ងចូងឱ់្យយគោសវាករគោឃុំ�ញថាមានអុកម្រិតូវក្ដារជំលួគោសវាគោផ្សាសងៗគោ�កុំង
តំបនរ់បស់ព័ួក�ត។់

៤.   �ំគោណ� រក្ដារជំំនួបបគោងើ�តតម្រិ�ូវក្ដារ
�ូចូដែ�លបានព័នយល់កុំងដែផុ្សាកទី�ិាភាព័រ�ួ�កគោហ�យ ជំំនបួគោន� គោធីើ�ជាពី័រដែផុ្សាកគោដាយដែ�កព័�ុី។ រគោបៀបវារៈសំខ្នាន់
ៗរ�ួមានបទីបង្ហាា ញអំព័កីសិក�មអភូរិកសនងិកិចូូបង្ហាា ញ�ីល់គោ�ទីដីា�ំំ�។ បទីបង្ហាា ញម្រិតូវគោធីើ�ឱ្យយសា�ញ្ចូាង្ហាយយល់ 
គោ���ីឱី្យយកសិករ សមាជំកិសហគ�នក៍សិក�ម នងិគោសវាករចាំបប់ាននូវគោ�លគនំតិសំខ្នាន់ៗ ថ្ងៃនកសិក�មអភូរិកស។ 
ឯកចូិូបង្ហាា ញ�ីល់គោ�ទីដីា�ំំ�ចាំបំាចូម់្រិតូវមានគោ���ីឱី្យយអុកចូូលរ�ួគោឃុំ�ញជាកដ់ែសាងនងិមានចូណំាបអ់ារ�មណ៍ឆ្នាំប់
ទីទីួលយកបាននូវកសិក�មអភូរិកស។

ខ.

គ.
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Tips

ក្ដារគោម្រិជំ�សគោរ �សទីី�ងំជាចូំណំចូយំទីធសាស្ត្រសត។ គោប�អាចូគោធីើ�គោ�ទីី�ងំអុកដែ�លអនំវតតកសិក�មអភូរិកសបាន
លទីធផ្សាលលែបាន គោនាំ�ជាក្ដារណ៍ម្រិបគោស�រ។

ឯកសារ�មំ្រិទី ទីី៤៖ ចូំណំចូដែ�លម្រិតូវមានកុំងបទីបង្ហាា ញសាីព័ីកសិក�មអភូរិកស។ 

៥.  ឱ្យយម្រិកុ�ហំុនផ្សាាយពី័ផ្សាលិតផ្សាល
កុំងជំំនបួបគោងើ�តតម្រិ�ូវក្ដារគោន�ដែ�រ ម្រិតូវមានចំូដែណកគោព័លគោវលាគោ���ីឱី្យយម្រិកុ�ហំុនឯកជំនបានផ្សាសព័ើផ្សាាយផ្សាលិតផ្សាល
របស់ខួំន។ �ោុងគោយ�ងចូងឱ់្យយគោសវាករដែ�លនឹងអាចូទិីញគោម្រិគឿងយនតឬ�ណំាគំម្រិ�ប�សីម្រិមាបក់សិក�មអភូរិកស បាន
ដែសើងយល់ព័ផី្សាលិតផ្សាល�ីល់ �ោុងគោទីៀតក្ដារផ្សាាល់ឱ្យក្ដាសផ្សាសព័ើផ្សាាយគោន�ជាក្ដារគោល�កទីកឹចូតិត�យួឱ្យយម្រិកុ�ហំុននាំនាំ
�មំ្រិទីនិងចូូលរ�ួជំំនួបបគោងើ�តតម្រិ�ូវក្ដារគោន�។ 

៦.  កតម់្រិ�ទីិនុនយ័កសិករ(ឬសហគ�នក៍សិក�ម)និងគោសវាករចូូលកុំងម្រិបព័ន័ធ 
 ទីិនុនយ័

ចូំគោ��កសិករ (ឬសហគ�នក៍សិក�ម) /គោសវាករដែ�លមានគោ�ម �កុំងម្រិបព័ន័ធគោហ�យ ម្រិតូវកតម់្រិ�វតតមាននិងកំណត់
សមាគ ល់គោផ្សាសងៗចូូលកំុងម្រិបព័ន័ធទិីនុនយ័។ ទីនឹី�គោន� គោទា�ជាអុកចូូលរ�ួមានក្ដារអគោញ្ចូើ �ញចូគំោ�ម �កា ីគោប�មានកសិករ/
គោសវាករគោផ្សាសងចូូលរ�ួជា�យួ�ុដែ�រ គួរចំូ�គោ�ម �កសិករ/គោសវាករ�មីទាងំគោនាំ�ចូូលកុំងម្រិបព័ន័ធទិីនុនយ័ផ្សាង។

៧.  កំណតអ់តតសញ្ញាា ណកសិករនិងគោសវាករនាំ�ំំខ
គោម្រិក្ដាយព័ីជំំនួបបគោងើ�តតម្រិ�ូវក្ដារ ចូូរទាកទ់ីងគោ�អុកចូូលរ�ួទាងំអស់គោ���ីសីាកសួរថាអុកណាចាំបអ់ារ�មណ៍ចូង់
គោម្រិប�គោសវាកសិក�មអភូរិកស។ អុកដែ�លសគោម្រិ�ចូចិូតតទីទីួលគោសវាកសិក�មអភូរិកសព័ីគោ���ទីី�ូគោចុូ� គោ�ថា «កសិករ
នាំ�ំំខ» (ឬ «គោសវាករនាំ�ំំខ» គោម្រិ��កអ៏ាចូមានគោសវាករខំ�មានចំូណាបអ់ារ�មណ៍ខំ្នាងំ គោហ�យម្រិបងុគោម្រិបៀបគោចូញទំីន
ទីិញគោម្រិគឿងយនតឆ្នាំប់ៗ ដែ�រ)។ ម្រិកុ�ក្ដារង្ហារ�នីីរអាចូកតគ់ោ�ម �ទាងំកសិករនិងគោសវាករនាំ�ំំខទំីកកុំងបញ្ចូើ ី�យួ។

៨.  ទាកទ់ីងម្រិកុ�ហំុនគោ���ីផី្សាាល់គោសវាឱ្យយកសិករឬគោសវាករនាំ�ំំខ
បញ្ចូើ ីដែ�លបានគោរៀបចូំកុំងជំំហាន�ំន អាចូដែចូករដំែលកគោ�ម្រិកុ�ហំុន�កព់័ន័ធ��តម្រិ�ូវក្ដារជាកដ់ែសាង។ កិចូូក្ដារ
សំខ្នានច់ូគំោ��ជំហំានគោន�គសឺម្រិ�បសម្រិ�ួលយុ៉ាងណាឱ្យយម្រិកុ�ហំុន�កព់័ន័ធផ្សាាល់គោសវាឱ្យយកសិករនាំ�ំំខអាចូសាកលីង
អនំវតតកសិក�មអភូរិកសបាន។

Tool ឯកសារ

គនំឹ�
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ដ្ឋំណ៍ាក្តី់ក្តីាល ទិ�៣

ក្តីិចចបង្ហាា ញ់�ទិ�វាល
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០៣០៣ដ្ឋដ្ឋ ក្តីិចចបង្ហាា ញ់សេ�ទិ�វាល

 �ំណាកក់្ដាលគោន�គោ�ា តគោល�ក្ដារបង្ហាា ញអំពី័គោសវាកសិក�មអភូរិកសដែ�លម្រិក�ុហំុនផ្សាាល់ឱ្យយកសិករនាំ�ំំខ ឱ្យយកសិករ
ដែ�លគោ�ដែកីរៗគោនាំ�បានគោឃុំ�ញ។ កិចូូបង្ហាា ញដែបបគោន� គួរគោធីើ�គោ��ងសម្រិមាបម់្រិគប�់ំណាកក់្ដាលទាងំ៤ ថ្ងៃនជំំំ
កសិក�មអភូរិកសគឺ៖

១. ក្ដារគោរៀបចូំ�ី៖ ក្ដារគោម្រិប�មុាសីំនគោកៀរព័ម្រិង្ហាប�ីគោ���ីគីោធីើ�ឱ្យយ�ីគោសម�។

២. ក្ដារដា�ំំណាំគម្រិ�ប�ី៖ ក្ដារគោម្រិប�មុាសីំនដា�ំនិបាចូភ់ូើួរ គោ���ីដីា�ំំណាំគម្រិ�ប�ី។

៣ . ក្ដារព័ម្រិង្ហាប�ំណាំគម្រិ�ប�ីនិងដា�ំំណាំម្រិប�ូលផ្សាល៖ ក្ដារគោម្រិប�ថ្ងៃ�រូ�ូកិនព័ម្រិង្ហាប (roller crimper) 
(ប�ំកគ់ោ�នងឹម្រិ�កទ់ីរ័) គោ���ីពី័ម្រិង្ហាប�ណំាគំម្រិ�ប�នីងិគោម្រិប�មុាសីំនដា�ំនិបាចូភ់ូើួរគោ���ីដីា�ំណំាមំ្រិប�ូល
ផ្សាលកុំងគោព័ល�ំណាល�ុ។

៤. ម្រិប�ូលផ្សាល�ណំា៖ំ ម្រិប�ូលផ្សាលនងិគោរៀបចូសំម្រិមាបគ់ោធីើ��ណំាមំ្រិប�ូលផ្សាល�យួសារគោទីៀត ឬសម្រិមាបជំំ់ំ�ម។ី

គោ�លបំណង

កចូិូបង្ហាា ញទាងំគោន�មានគោ�លបំណងសីាបសងីច់ូណំាបអ់ារ�មណ៍របស់កសិករគោ�តំបនជ់ា�យួ
�ុកុងក្ដារគោម្រិប�គោសវាកសិក�មអភូរិកស។ �ោុងគោទីៀត គោសវាករថ្ងៃនកំុងតំបនគ់ោនាំ� អាចូគោឃុំ�ញព័ទីីហំំ
តម្រិ�ូវក្ដារគោសវាកសិក�មអភូរិកស �ំននឹងសគោម្រិ�ចូចិូតតចូណំាយទំីនគោល�គោម្រិគឿងយនតនងិ�ំណាគំម្រិ�ប�ី។
សម្រិមាបក់ិចូូបង្ហាា ញ�ំណាកក់្ដាលនី�យួៗ ម្រិតូវគោធីើ���ជំំហានទីី១ �ល់ទីី៨។ ឯជំំហានទីី៩ 

ជាជំំហានចំូងគោម្រិក្ដាយសម្រិមាបគ់ោព័លបញូ្ចូបក់ិចូូបង្ហាា ញ�យួជំំំកសិក�មអភូរិកសគោហ�យ។ 
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ជំំហាន គោ�លបំណង លទីធផ្សាល

១ ម្រិព័�គោម្រិព័ៀងទីី�ងំជា�យួនឹង
កសិករនាំ�ំំខមុាក់

គោ���ីទីីទីួលបានទីី�ងំស�ម្រិសប
និងបទីពិ័គោសាធីកសិករនាំ�ំំខ
សម្រិមាបក់ិចូូបង្ហាា ញ

កសិករនាំ�ំំខមុាកយ់ល់ម្រិព័�ឱ្យយ
គោរៀបចូំគោ�ទីី�ងំរបស់�ត។់

២ កំណតថ់្ងៃ�ៃក�មវធិីី

គោ���ីកីំណតក់្ដាលបរគិោចូេទី
ស�ម្រិសបសម្រិមាបភ់ាគីទាងំអស់ 
�ីកីំណតក់្ដាលបរគិោចូេទីស�ម្រិសប
សម្រិមាបភ់ាគីទាងំអស់

ភាគីទាងំអស់ម្រិព័�គោម្រិព័ៀងគោល�
ក្ដាលបរគិោចូេទី។

៣ សម្រិ�បសម្រិ�ួលម្រិបុងគោម្រិបៀប
គោម្រិគឿងយនត

គោ���ីធីានាំថាថ្ងៃ�គូឯកជំនគោម្រិតៀ�
រចួូរាល់កុំងក្ដារបង្ហាា ញគោម្រិគឿងយនត

ថ្ងៃ�គូឯកជំនម្រិបុងគោម្រិបៀបរចួូរាល់។

៤
អគោញ្ចូើ �ញកសិករ(ឬសហគ�ន៍
កសិក�ម)និងគោសវាករដែ�ល
មានចូំណាបអ់ារ�មណ៍ ៦០នាំក់

គោ���ីឱី្យយព័ួក�តចូ់ូលរ�ួកិចូូបង្ហាា ញ
កសិករ/គោសវាករ ៦០នាំកប់ញ្ញាើ ក់
ក្ដារចូូលរ�ួ។

៥ គោរៀបចូំទីី�ងំគោម្រិតៀ�សម្រិមាប់
ក�មវធិីី

គោ���ីឱី្យយទីី�ងំរចួូរាល់�ំនក�មវធិីី
ដែផ្សាុកចាំបំាចូម់្រិតូវបាន�ំគោ��ងនិង
ព័ិនិតយបញ្ញាើ ក។់

៦
�ំគោណ� រក្ដារកិចូូបង្ហាា ញ
���ំណាកក់្ដាលកសិក�ម
អភូរិកស

គោ���ីជីំំរំញកសិករក្ដានដ់ែតគោម្រិចូ�នឱ្យយ
អនំវតតកសិក�មអភូរិកសនិងបង្ហាា ញ
គោសវាករថាមានតម្រិ�ូវក្ដារគោម្រិគឿងយនត
កសិក�មអភូរិកសកុំងតំបន�់ត់

កសិករក្ដានដ់ែតគោម្រិចូ�នចាំបអ់ារ�មណ៍
អនំវតតកសិក�មអភូរិកស។ គោសវា
ករមានបំណងចូំណាយទំីនគោល�
គោម្រិគឿងយនត។

៧ ឱ្យយម្រិកុ�ហំុនផ្សាាយពី័ផ្សាលិតផ្សាល
គោ���ីផី្សាាល់ឱ្យក្ដាសឱ្យយម្រិកុ�ហំុន
ផ្សាសព័ើផ្សាាយផ្សាលិតផ្សាលនិងគោសវា
កសិក�មអភូរិកស

ផ្សាលិតផ្សាលនិងគោសវាកសិក�ម
អភូរិកសម្រិតូវបានបង្ហាា ញ។

៨
កតម់្រិ�ទិីនុនយ័កសិករ(ឬ
សហគ�នក៍សិក�ម)និងគោសវាករ
ចូូលកុំងម្រិបព័ន័ធទិីនុនយ័

គោ���ីកីតម់្រិ�ព័ត័ម៌ានកសិករ/គោសវា
ករ និងក្ដារដែម្រិបម្រិបួលឥរយិ៉ាប�
ចូំគោ��ក្ដារគោធីើ�កសិក�មអភូរិកស

ព័ត័ម៌ានកសិករ/គោសវាករ�មីម្រិតូវបាន
កតម់្រិ�។ ព័ត័ម៌ានកសិករ/គោសវាករ
ព័ី�ំនម្រិតូវបានគោធីើ�បចូូំបីនុភាព័។

៩
ផ្សាាល់ក្ដារ�មំ្រិទីបគោចូូកគោទីស�ល់
កសិករ���គោធីោបាយទាកទ់ីង
នាំនាំ

ផ្សាាល់ក្ដារ�មំ្រិទីបគោចូូកគោទីស�ល់
កសិករ���គោធីោបាយទាកទ់ីង
នាំនាំ

កសិករទីទីួលបានជំំនួយ
បគោចូូកគោទីសម្រិគបម់្រិ�ន។់

ជំំហាន



19

គោសចូកាីដែណនាំគំោល�ជំំហាននី�យួៗ

១.  ម្រិព័�គោម្រិព័ៀងទីី�ងំជា�យួនឹងកសិករនាំ�ំំខមុាក់
កិចូូបង្ហាា ញនី�យួៗម្រិតូវគោរៀបចូំគោ�ទីីដា�ំំ�របស់កសិក�មនាំ�ំំខមុាក ់គោ���ីឱី្យយកសិករនាំ�ំំខគោនាំ�បានដែចូករដំែលកព័ី
បទីពិ័គោសាធីរបស់ខួំនផ្សាង។ គោ�គោព័លគោម្រិជំ�សគោរ �សកសិករនាំ�ំំខឬទីី�ងំ គួរព័ិចាំរណាគោល�ក�ត �យួចំូនួន�ូចូជា
លទីធផ្សាលដា�ំំ�របស់កសិករគោនាំ� ចូនំនួកសិករនិងគោសវាករដែ�លគោ�ដែកីរ នងិភាព័ង្ហាយម្រិសលួគោ�វញិគោ��កជាគោ���។

២.  កំណតថ់្ងៃ�ៃក�មវធិីី
គោ���ីបីង្ហាា ញក្ដារគោម្រិប�ម្រិបាស់គោម្រិគឿងយនតបាន គោ�ងគោម្រិជំ�សគោរ �សថ្ងៃ�ៃក�មវធិីីគោដាយដែផ្សាែកគោល�រ�ូវថ្ងៃន�ំណាំ។ �ោុងគោទីៀត 
ម្រិតូវថ្ងៃលលកយកថ្ងៃ�ៃដែ�លកសិករនិងគោសវាករជាអុកចូូលរ�ួអាចូចូូលរ�ួបានភាគគោម្រិចូ�នគោល�សលប ់ គោហ�យចាំបំាចូ់
ម្រិតូវដែតជាថ្ងៃ�ៃដែ�លថ្ងៃ�គូឯកជំនអាចូចូូលរ�ួបានផ្សាងដែ�រ។

៣.  សម្រិ�បសម្រិ�ួលម្រិបុងគោម្រិបៀបគោម្រិគឿងយនត
គោ���ីកីិចូូបង្ហាា ញនី�យួៗបានគោជាគជំយ័ ម្រិតូវមានកិចូូសហក្ដាររលូនរវាងថ្ងៃ�គូឯកជំននិងកសិករនាំ�ំំខជាមូាស់
ទីី�ងំក�មវធិីី។ �ូគោចូុ� គួរផ្សាាល់ឱ្យយថ្ងៃ�គូឯកជំនឱ្យយបានល�ែតិនិងចូាស់លាស់នូវព័ត័ម៌ានអំពី័ក�មវធិីី រ�ួមានចូំណំចូ
ទីី�ងំក�មវធិីី ទីំហំ�ីដា�ំំ� សាា នភាព័�ី ម្រិព័�ទាងំរគោបៀបវារៈ។ គួរសម្រិ�បសម្រិ�ួលឱ្យយមានក្ដារគោរៀបទំីកជា�ំន ��
ក្ដារចាំបំាចូជ់ាកដ់ែសាង។ 

៤.  អគោញ្ចូើ �ញកសិករ(ឬសហគ�នក៍សិក�ម)និងគោសវាករដែ�លមានចូំណាបអ់ារ�មណ៍  
 ៦០នាំក់

កសិករ (ឬសហគ�នក៍សិក�ម) និងគោសវាករដែ�លមានចំូណាបអ់ារ�មណ៍ទាងំ ៦០នាំក ់គួរយកគោចូញព័ីអុកដែ�ល
បានចូូលរ�ួកំុងជំំនួបបគោងើ�តតម្រិ�ូវក្ដារ។ ចូំណំចូសំខ្នានគ់ឺគោធីើ�យុ៉ាងណាឱ្យយកសិករ/គោសវាករ ៦០នាំក ់�ដែ�លគោន�
ចូូលរ�ួកិចូូបង្ហាា ញទាងំ៤គោល�ក។

៥.  គោរៀបចូំទីី�ងំគោម្រិតៀ�សម្រិមាបក់�មវធិីី
គោ�គោព័លអុកចូូលរ�ួគោឃុំ�ញក្ដារដា�ំំ���ដែបបកសិក�មអភូរិកសជាកដ់ែសាង���ំណាកក់្ដាលទាងំ៤ ព័កួ�តន់ងឹង្ហាយ
ទីទីលួយកគោ�អនំវតតដែ�រ។ �ូគោចុូ�គោហ�យ ទីី�ងំដា�ំំ�របស់កសិករនាំ�ំំខសម័ម្រិគចិូតតគោនាំ� គរួម្រិបងុគោម្រិបៀបឱ្យយបាន�តុច់ូត់
បំផំ្សាតសម្រិមាបដ់ែផុ្សាកបង្ហាា ញគោម្រិគឿងយនតផ្សាង សម្រិមាបក់្ដារទាកទ់ីងសួរនាំទូំីគោ�ផ្សាង។ ម្រិតូវមានគោរាងឬ�ំបន់ិងគោ�អីគោ�
ដែកីរទីី�ងំដា�ំំ�គោនាំ� គោហ�យម្រិតូវគោរៀបចូំនិងម្រិតួតពិ័និតយម្រិបព័ន័ធសំគោ�ងផ្សាង។

៦.  �ំគោណ� រក្ដារកិចូូបង្ហាា ញ���ំណាកក់្ដាលកសិក�មអភូរិកស
កចូិូបង្ហាា ញទាងំ៤គោល�ក បង្ហាា ញលទីធផ្សាលជាកដ់ែសាងថ្ងៃនក្ដារគោធីើ�កសិក�មអភូរិកស គោហ�យមានគោ�លបណំងរ�ួគឺក្ដារជំរំំញ
ឱ្យយកសិករក្ដានដ់ែតគោម្រិចូ�នអនំវតតកសិក�មអភូរិកសនងិបង្ហាា ញគោសវាករថាមានតម្រិ�ូវក្ដារគោម្រិគឿងយនតកុំងទីី�ងំរបស់�ត។់ 
កចូិូបង្ហាា ញ���ំណាកក់្ដាលន�ីយួៗ ជាឱ្យក្ដាសលែសម្រិមាបព់័នយល់ចូណំំចូបគោចូូកគោទីសល�ែតិនងិបគោចូូកវទិីោដែ�ល
ស�ម្រិសបគោ����ំណាកក់្ដាលគោនាំ�គោរៀងៗ�ុ។

៧.  ឱ្យយម្រិកុ�ហំុនផ្សាាយពី័ផ្សាលិតផ្សាល
កុំងកចូិូបង្ហាា ញនី�យួៗ គរួមានចូដំែណកគោព័លគោវលាគោ���ីឱី្យយថ្ងៃ�គូឯកជំនបានផ្សាសព័ើផ្សាាយផ្សាលិតផ្សាលរបស់ខួំន។ កចូិូ
បង្ហាា ញទាងំគោន�ជាឱ្យក្ដាសលែសម្រិមាបឱ់្យយគោសវាករដែ�លនឹងអាចូទីិញគោម្រិគឿងយនតឬ�ំណាំគម្រិ�ប�ីសម្រិមាបក់សិក�ម
អភូរិកស បានដែសើងយល់ព័ីផ្សាលិតផ្សាលទាងំគោន��ីល់។
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៨.  កតម់្រិ�ទិីនុនយ័កសិករនិងគោសវាករចូូលកុំងម្រិបព័ន័ធទិីនុនយ័
�ូចូកុំង�ណំាកក់្ដាលទីី២ដែ�រ ចូគំោ��កសិករ (ឬសហគ�នក៍សិក�ម) /គោសវាករដែ�លមានគោ�ម �កុំងម្រិបព័ន័ធគោហ�យ 
ម្រិតូវកតម់្រិ�វតតមាននិងកំណតស់មាគ ល់គោផ្សាសងៗចូូលកំុងម្រិបព័ន័ធទីិនុនយ័។ ម្រិបសិនគោប�ថ្ងៃចូ�នយមានកសិករ/គោសវាករ
គោផ្សាសងចូូលរ�ួជា�យួ�ុដែ�រ គួរចំូ�គោ�ម �កសិករ/គោសវាករ�មីទាងំគោនាំ�និងចំូណំចូកតស់មាគ ល់�កព់័ន័ធ ចូូលកុំង
ម្រិបព័ន័ធទិីនុនយ័ផ្សាង។

៩.  ផ្សាាល់ក្ដារ�មំ្រិទីបគោចូូកគោទីស�ល់កសិករ���គោធីោបាយទាកទ់ីងនាំនាំ
 គោម្រិក្ដាយព័បីញូ្ចូបក់ចូិូបង្ហាា ញម្រិគប៤់�ំណាកក់្ដាលគោហ�យ ម្រិកុ�ក្ដារង្ហារ�នីរីគរួបគោងើ�តម្រិចូកទំីនាំកទ់ីនំង�យួគោ���ីផី្សាាល់
ក្ដារ�មំ្រិទីដែផុ្សាកបគោចូូកគោទីស�ល់កសិករ កុំងករណី�តម់ាន�និីលឬបញ្ញាា ម្រិបឈ�អើី�កព់័ន័ធនឹង�ំណាកក់្ដាល
ទាងំ៤ថ្ងៃនជំំំកសិក�មអភូរិកស។

i

Tips

គោ���ីទីាកទ់ាញឱ្យយកសិករគោម្រិចូ�នជាង�ំនអនំវតតកសិក�មអភូរិកស បទីបង្ហាា ញកំុងកិចូូបង្ហាា ញនី�យួៗម្រិតូវ
គូសបញ្ញាើ កឱ់្យយចូាស់អពំ័គំីណម្រិបគោយ៉ាជំនថ៍្ងៃនកសិក�មអភូរិកស�ល់ទាងំកសិករនងិគោសវាករ។ ចូគំោ��គោសវា
ករ វធិីលីែបំផំ្សាតគឺគណនាំចំូណាយ/ចូគំោណញជូំន�តគ់ោ��ល គោ���ីឱី្យយគោឃុំ�ញថាគរួគោចូញទំីនទិីញគោម្រិគឿងយនត
និងបគោចូូកវទិីោគោផ្សាសងៗឬគោទី។

ឯកសារ�មំ្រិទីទីី៥៖ �គោធីោបាយទាកទ់ីងសម្រិមាបផ់្សាាល់ក្ដារ�មំ្រិទីបគោចូូកគោទីស�ល់កសិករ។ 

Tool ឯកសារ

គនំឹ�
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០៤០៤ដ្ឋដ្ឋ ក្តីិចចបង្ហាា ញ់ពាណិ៍ជំជក្តីមម

 កុំង�ំណាកក់្ដាលគោន� ម្រិកុ�ក្ដារង្ហារ�នីីរទាកទ់ីងជា�យួនឹងកសិករនាំ�ំំខ�យួរូបគោ���ីគីោរៀបចូំកិចូូបង្ហាា ញ
ម្រិទីងម់្រិទាយធីំ គោដាយមានក្ដារ�មំ្រិទីដែផ្សាុកគោម្រិគឿងយនតពី័ម្រិកុ�ហំុនឯកជំន។ �ូចូ�ំណាកក់្ដាលទីី៣ដែ�រ 

�ំណាកក់្ដាលគោន�មានបំណងឱ្យយមានកសិករក្ដានដ់ែតគោម្រិចូ�នទីទីួលយកកសិក�មអភូរិកសគោ�អនំវតត។ ដែត
�ំណាកក់្ដាលគោន�ដែបំកពី័�ំណាកក់្ដាល�ំនម្រិតងព់័ីរដែបប។ ទីី�យួ ក្ដារគោរៀបចូំគោល�កគោន�មានលកាណៈធីំជាង 

(មានអុកចូូលរ�ួគោម្រិចូ�នជាង)។ ទីីព័ីរ �ំណាកក់្ដាលគោន�បដែងើរចូំណំចូគោ�ា តពី័ព័ត័ម៌ានបគោចូូកគោទីសថ្ងៃនជំំំកសិក�ម
អភូរិកសគោ�គោ�ា តគោល�គោម្រិគឿងយនតនិងបគោចូូកវទិីោនាំនាំដែត�ាង។

គោ�លបំណង

 កចូិូបង្ហាា ញម្រិទីងម់្រិទាយធំីមានបណំងផ្សាសព័ើផ្សាាយកសិក�មអភូរិកសគោ�ក្ដានក់សិករឱ្យយក្ដានដ់ែតគោម្រិចូ�ន 
ជាព័ិគោសសកសិករគោ�កុំងតំបនជ់ា�យួនឹងកសិករនាំ�ំំខដែ�លគោជាគជំយ័។ បដែនា�ពី័គោល�គោន�
កិចូូបង្ហាា ញគោន�ជាឱ្យក្ដាសលែឱ្យយម្រិកុ�ហំុនឯកជំនបង្ហាា ញផ្សាលិតផ្សាលខំួននិងបង្ហាា ញគោករ តគ៍ោ�ម �

ជាម្រិកុ�ហំុនដែ�លមានបទីពិ័គោសាធីផ្សាាល់គោសវាកសិក�ម�កក្ដានត់ំបនគ់ោន�។
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១ ម្រិព័�គោម្រិព័ៀងទីី�ងំជា�យួនឹង
កសិករនាំ�ំំខគោជាគជំយ័មុាក់

គោ���ីទីីទីួលបានទីី�ងំស�ម្រិសប
និងកសិករដែ�លមានបទីពិ័គោសាធី
គោជាគជំយ័ជាថ្ងៃ�គូ

កសិករនាំ�ំំខគោជាគជំយ័មុាក់
យល់ម្រិព័�ផ្សាាល់ទីី�ងំនិង
គោព័លគោវលាឱ្យយគោរៀបចូំក�មវធិីី។

២ កំណតថ់្ងៃ�ៃក�មវធិីី
គោ���ីកីំណតក់្ដាលបរគិោចូេទីស�ម្រិសប
សម្រិមាបភ់ាគីទាងំអស់

ភាគីទាងំអស់ម្រិព័�គោម្រិព័ៀងគោល�ក្ដាល 
បរគិោចូេទី។

៣ សម្រិ�បសម្រិ�ួលម្រិបុងគោម្រិបៀប
គោម្រិគឿងយនត

គោ���ីធីានាំថាម្រិកុ�ហំុនឯកជំនគោម្រិតៀ�
រចួូរាល់កុំងក្ដារបង្ហាា ញគោម្រិគឿងយនត

ម្រិកុ�ហំុនឯកជំនម្រិបុងគោម្រិបៀប
រចួូរាល់។

៤ អគោញ្ចូើ �ញកសិករ�មី ១៤០នាំក់ គោ���ីឱី្យយព័ួក�តចូ់ូលរ�ួកិចូូបង្ហាា ញ
កសិករគោ�ជំំំវញិ ១៤០នាំក់
បញ្ញាើ កក់្ដារចូូលរ�ួ។

៥ គោរៀបចូំទីី�ងំនិងគោម្រិតៀ�
លំដាបលំ់គោដាយសម្រិមាបក់�មវធិីី

គោ���ីឱី្យយក�មវធិីី�ំគោណ� រក្ដារគោ�រលូន
ទីី�ងំនិងដែផ្សាុកចាំបំាចូ ់ម្រិតូវបាន
គោរៀបចូំរចួូរាល់។

៦ �ំគោណ� រក្ដារកិចូូបង្ហាា ញ
ម្រិទីងម់្រិទាយធីំ

គោ���ីផី្សាសព័ើផ្សាាយកសិក�មអភូរិកសនិង
បទីពិ័គោសាធីគោជាគជំយ័របស់កសិករ
នាំ�ំំខ�ល់កសិករគោ�តំបនជំំ់ំវញិ។

កសិករក្ដានដ់ែតគោម្រិចូ�នយល់�ឹង និង
កសិករ�យួចូំនួនចាំបអ់ារ�មណ៍គោធីើ�
កសិក�មអភូរិកស។

៧ ឱ្យយម្រិកុ�ហំុនផ្សាាយពី័ផ្សាលិតផ្សាល
គោ���ីផី្សាាល់ឱ្យក្ដាសឱ្យយម្រិកុ�ហំុន
ផ្សាសព័ើផ្សាាយផ្សាលិតផ្សាលនិងគោសវា
កសិក�មអភូរិកស

ផ្សាលិតផ្សាលនិងគោសវាកសិក�ម
អភូរិកសម្រិតូវបានបង្ហាា ញ។

ជំំហាន
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១.  ម្រិព័�គោម្រិព័ៀងទីី�ងំជា�យួនឹងកសិករនាំ�ំំខគោជាគជំយ័មុាក់
កសិករនាំ�ំំខគោជាគជំយ័ ម្រិព័�ទាងំទីី�ងំដា�ំំ�ដែ�លបង្ហាា ញពី័លទីធផ្សាលលែ គោ��រតសំួខ្នានណ់ាស់កុងំកចូិូបង្ហាា ញម្រិទីងម់្រិទាយ
ធីំគោន� គោម្រិ��គោ���ីឱី្យយកសិករគោផ្សាសងគោទីៀតទីទីួលយកបគោចូូកវទិីោ�មី (កសិក�មអភូរិកស) ទា�ទារឱ្យយមានសកាីភាព័ព័ីអុក
អនំវតត�ំន។ កសិករនាំ�ំំខគោជាគជំយ័គោន�កអ៏ាចូកំ្ដាយជាអុកម្រិបឹកាគោយ៉ាបល់ជូំនកសិករ�ថ្ងៃទីគោទីៀតដែ�លគោ�ជំំំវញិ
ដែ�រ។ ទីនីឹ�នឹងក�ត គោជាគជំយ័គោន� កគ៏ួរពិ័ចាំរណាព័ីក�ត ទីី�ងំឱ្យយង្ហាយម្រិសួលគោធីើ��ំគោណ� រសម្រិមាបអ់ុកចូូលរ�ួដែ�រ។

២.  កំណតថ់្ងៃ�ៃក�មវធិីី
ម្រិតូវគោម្រិជំ�សគោរ �សយកក្ដាលបរគិោចូេទីដែ�លស�ម្រិសបសម្រិមាបក់សិករមូាស់ទីី�ងំផ្សាងនិងខ្នាងម្រិកុ�ហំុនឯកជំននាំនាំ
ដែ�លចូូលរ�ួផ្សាង។ ម្រិបាក�ណាស់ កម៏្រិតូវគោម្រិជំ�សយកថ្ងៃ�ៃណាដែ�លកសិករនិងគោសវាករភាគគោម្រិចូ�នមានគោព័លចូូលរ�ួ
ដែ�រ គោម្រិ��ព័ួក�តជ់ាម្រិកុ�គោ�លគោ�ដែ�លម្រិតូវទីទីួលចូំគោណ��ឹងអំពី័កសិក�មអភូរិកសគោ�អនំវតតនិងផ្សាសព័ើផ្សាាយ
បនត។

៣.  សម្រិ�បសម្រិ�ួលម្រិបុងគោម្រិបៀបគោម្រិគឿងយនត
គោ���ីកីិចូូបង្ហាា ញគោន�បានគោជាគជំយ័ ម្រិតូវមានកិចូូសហក្ដាររលូនរវាងថ្ងៃ�គូឯកជំននិងកសិករនាំ�ំំខជាមូាស់
ទីី�ងំ។ �ូគោចូុ� គួរផ្សាាល់ឱ្យយថ្ងៃ�គូឯកជំនឱ្យយបានល�ែតិនិងចូាស់លាស់នូវព័ត័ម៌ានអំពី័ក�មវធិីី រ�ួមានចូំណំចូទីី�ងំ
ក�មវធិីីនិងចូំដែណកគោព័លសម្រិមាបម់្រិកុ�ហំុននី�យួៗបង្ហាា ញផ្សាលិតផ្សាលរបស់ខំួនជាអាទី។៍ គួរសម្រិ�បសម្រិ�ួលឱ្យយ
មានក្ដារគោរៀបចូំទំីកជា�ំន ��ក្ដារចាំបំាចូជ់ាកដ់ែសាង។ 

៤.  អគោញ្ចូើ �ញកសិករ�មី ១៤០នាំក់
កសិករទាងំ ១៤០នាំកគ់ោន� គួរគោម្រិជំ�សគោរ �សព័ីកសិករដែ�លគោ�ដែកីរឬគោ�តំបនជំំ់ំវញិកសិករនាំ�ំំខគោជាគជំយ័ គោ���ីី
ឱ្យយពួ័ក�តគ់ោឃុំ�ញថាកសិករគោ�ជំិត�តប់ានសាកលីងគោម្រិប�វធិីីសាស្ត្រសតដា�ំំ��មី គោហ�យបានទីទួីលផ្សាលលែម្រិបគោស�រ 
គោដាយមានម្រិបសិទីធផ្សាលជាង�ំននិងជាវធិីីសាស្ត្រសតដា�ំំ�ម្រិបកបគោដាយចីូរភាព័។

៥.   គោរៀបចូំទីី�ងំនិងគោម្រិតៀ�លំដាបលំ់គោដាយសម្រិមាបក់�មវធិីី
ក្ដារគោរៀបចំូគោម្រិតៀ�ជាទូីគោ�ម្រិបហាកម់្រិបដែហល�ុនឹងកិចូូបង្ហាា ញ���ំណាកក់្ដាលថ្ងៃនជំំំកសិក�មអភូរិកសដែ�រ ដែតដែបំក
ម្រិតងថ់ាមានអុកចូូលរ�ួគោម្រិចូ�នជាង�ំននិងក�មវធិីីគោ�ា តគោ�គោល�គោម្រិគឿងយនតនិងបគោចូូកវទិីោនាំនាំ។ �ូគោចូុ� ម្រិកុ�ក្ដារង្ហារ
គោរៀបចូំក�មវធិីី ម្រិតូវម្រិបុងគោម្រិបៀបគោ���ទំីហំនិងដែបបបទីគោន�ដែ�រ �ូចូជាម្រិតូវគោរៀបចូំឱ្យយមានទីីធំាម្រិគបម់្រិ�នន់ិងមាន
លំដាបលំ់គោដាយ សម្រិមាបឱ់្យយអុកចូូលពិ័នតិយគោ��លនងិសាកលីងផ្សាលិតផ្សាលគោផ្សាសងៗ ព័និតិយគោ��ល�ណំាឬំថ្ងៃផី្សា�ីដា�ំំ� 
និងសម្រិមាកសម្រិ�ួលឥរយិ៉ាប� ឬជំដែជំក�ំស់បាូរគោយ៉ាបល់�ុគោដាយម្រិកុ�ៗជាគោ���។។

៦.  �ំគោណ� រក្ដារកិចូូបង្ហាា ញម្រិទីងម់្រិទាយធីំ
�ំគោណ� រក្ដារក�មវធិីីម្រិតូវមានបីចូំណំចូជាសំខ្នានគ់ឺ (១) បទីបង្ហាា ញសគោងាបអំព័ីកសិក�មអភូរិកស (២) គោម្រិគឿងចូម្រិកគោម្រិចូ�ន
ម្រិបគោភូទីសម្រិមាបអុ់កចូូលរ�ួបានសាគ ល់និងអាចូសាកលីងគោម្រិប�ម្រិបាស់ និង (៣) អុកផ្សាាល់ព័ត័ម៌ានឬម្រិបភូព័ព័ត័ម៌ាន
គោផ្សាសងៗ គោ���ីឱី្យយកសិករ�ឹងថាម្រិតូវគោ�រកគោសវាកសិក�មអភូរិកសគោ�កដែនំងណា គោដាយរគោបៀបណា។

៦.  ឱ្យយម្រិកុ�ហំុនផ្សាាយពី័ផ្សាលិតផ្សាល
កិចូូបង្ហាា ញម្រិទីងម់្រិទាយធំីគោន� គោប�កឱ្យក្ដាសឱ្យយម្រិកុ�ហំុនផ្សាសព័ើផ្សាាយផ្សាលិតផ្សាលរបស់ខួំន។ កិចូូបង្ហាា ញទាងំគោន�ជា
ឱ្យក្ដាសលែសម្រិមាបឱ់្យយគោសវាករដែ�លនឹងអាចូទិីញគោម្រិគឿងយនតឬ�ំណាគំម្រិ�ប�ីសម្រិមាបក់សិក�មអភូរិកស បានដែសើងយល់
ព័ីផ្សាលិតផ្សាលទាងំគោន��ីល់។
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i

Tips

 កុំង�ំគោណ� រក្ដារក�មវធិីី គួរព័ោយ៉ា�សគោងើតនិងកតម់្រិ�អំពី័ចូំណាបអ់ារ�មណ៍របស់ម្រិកុ�កសិករដែ�លចូូលរ�ួ
ទាងំអស់។ គោម្រិក្ដាយ�ក ម្រិកុ�ក្ដារង្ហារអាចូគោធីើ�បញ្ចូើ ីកសិករដែ�លមានបំណងចូងស់ាកលីងគោម្រិប�គោសវាកសិក�ម
អភូរិកសឬ�ន�ល់ទីញិគោម្រិគឿងយនតកសិក�មអភូរិកសផ្សាង។ បញ្ចូើ ីគោន�អាចូគោផ្សាៀ�ឱ្យយម្រិកុ�ហំុន�កព់័ន័ធ��ក្ដារចាំបំាចូ។់

គនំឹ�
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ដ្ឋំណ៍ាក្តី់ក្តីាល ទិ�៥
ក្តីិចចម្រាបជំុំម្រាបចាំឆំំ្នាំ ំ
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០៦០៦ដ្ឋដ្ឋ

ជំំហាន គោ�លបំណង លទីធផ្សាល

១ ម្រិព័�គោម្រិព័ៀងទីី�ងំជា�យួនឹង
កសិករនាំ�ំំខគោជាគជំយ័មុាក់

គោ���ីតីំណាងសាា បន័/អងគភាព័នី
�យួៗចូូលរ�ួ

ក្ដារបញ្ញាើ កចូ់ូលរ�ួពី័ថ្ងៃ�គូ
ទាងំអស់

២ ម្រិព័�គោម្រិព័ៀងទីី�ងំជា�យួនឹង
កសិករនាំ�ំំខគោជាគជំយ័មុាក់

គោ���ីបីង្ហាា ញស�ទិីធផ្សាលថ្ងៃនគំរូ�តិត
កសិករ, ទាកទ់ាញម្រិកុ�ហំុនឯកជំន
�មីៗចូូលរ�ួ, និងទីទីួលអនំសាសន៍
សម្រិមាបដ់ែកល�ែក្ដារអនំវតត
ឆុ្នាំគំោម្រិក្ដាយ

ថ្ងៃ�គូនាំនាំបានគោឃុំ�ញព័ី
ស�ទិីធផ្សាល។ ម្រិកុ�ក្ដារង្ហារ
ទីទីួលបានអនំសាសន៍
សម្រិមាបអ់នំវតតឆុ្នាំគំោម្រិក្ដាយ។

ក្តីិចចម្រាបជំុំម្រាបចាំឆំំ្នាំ ំ

  �ំណាកក់្ដាលគោន�ជាឱ្យក្ដាសដែ�លថ្ងៃ�គូទាងំអស់ រ�ួមានរ�ាបាលគោខតត នាំយកដាា នថុាកជ់ាតិទាងំបី និងថ្ងៃ�គូ
ឯកជំនជំួបជំំំ�ុគោ���ីសីាា ប�់នីីរក.ស.ក. រាយក្ដារណ៍អំពី័វឌ្ឍឍនភាព័ថ្ងៃនក្ដារអនំវតតគំរូ�តិតកសិករ។

គោ�លបំណង

  គោ���ីបីង្ហាា ញវឌ្ឍឍនភាព័ថ្ងៃនក្ដារអនំវតតគំរូ�តិតកសិករនិងអគោញ្ចូើ �ញថ្ងៃ�គូ�មី ជាព័ិគោសសគឺ

ម្រិកុ�ហំុនឯកជំន�មីៗ ឱ្យយចូូលរ�ួកុំងក្ដារអនំវតត។

ជំំហាន
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Tips

គោល�កគោ��ងអំពី័ស�ទិីធផ្សាលក្ដារង្ហារកុំងបរកិ្ដារណ៍ថ្ងៃនគោ�លគោ�ថុាកគ់ោខតតនិងថុាកជ់ាតិ។ ម្រិបធាន�នីីរ

ក.ស.ក. កអ៏ាចូគោល�កគោ��ងអំពី័ស�ទិីធផ្សាលទាងំគោន�គោ�សនុិបាតម្រិបចាំឆុំ្នាំរំបស់ម្រិកសួងបានដែ�រ។

Tool

គោសចូកាីដែណនាំគំោល�ជំំហាននី�យួៗ

១.  អគោញ្ចូើ �ញរ�ាបាលគោខតត នាំយកដាា នថុាកជ់ាតិទាងំបី និងម្រិកុ�ហំុនចូូលរ�ួ
គរួអគោញ្ចូើ �ញបំគគលសំខ្នាន់ៗ  មាន�ូចូជាថុាក�់កឹនាំរំ�ាបាលគោខតតនិងនាំយកដាា នថុាកជ់ាតិទាងំបដីែ�លជាទីីម្រិបឹកា �ក
ចូូលរ�ួកិចូូម្រិបជំំំគោន�។ ទីនីឹ�គោន� គគ៏ួរដែសើងរកនិងអគោញ្ចូើ �ញម្រិកុ�ហំុនគោផ្សាសងៗដែ�លមានសក្ដាា នំព័ល�មំ្រិទីក្ដារអនំវតត
គំរូគោន� ឱ្យយ�កចូូលរ�ួម្រិបជំំំផ្សាងដែ�រ។

២. �ំគោណ� រក្ដារម្រិបជំំំម្រិបចាំឆុំ្នាំំ
គោម្រិ�ព័បីង្ហាា ញវឌ្ឍឍនភាព័ក្ដារង្ហារគោហ�យ កចូិូម្រិបជំំំគោន�កជ៏ាឱ្យក្ដាសទាកទ់ាញម្រិកុ�ហំុន�មឱី្យយកំ្ដាយជាថ្ងៃ�គូអនំវតតគំរូគោន�
រ�ួ�ុដែ�រ។ �ូគោចុូ� ស�ទិីធផ្សាលក្ដារង្ហារនាំនាំអាចូចាំតទំ់ីកជាតកឹ�ងសម្រិមាបគូ់សបញ្ញាើ កអ់តាម្រិបគោយ៉ាជំនដ៍ែ�លម្រិកុ�ហំុន
ឯកជំនអាចូទីទីួលបានពី័ក្ដារចូូលរ�ួអនំវតតគំរូគោន�។

i

ឯកសារ�មំ្រិទី ទីី៥៖ ចូំណំចូដែ�លម្រិតូវមានកុំងបទីបង្ហាា ញសម្រិមាបក់ិចូូម្រិបជំំំម្រិបចាំឆុំ្នាំ។ំ 

គនំឹ�

ឯកសារ
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ដ្ឋំណ៍ាក្តី់ក្តីាល ទិ�៦

ជំំ�ួប�សពវ�ាយជាមួយ
វិ�យ័ឯក្តីជំ�
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០៦០៦ដ្ឋដ្ឋ

ជំំហាន គោ�លបំណង លទីធផ្សាល

១ ម្រិព័�គោម្រិព័ៀងទីី�ងំជា�យួនឹង
កសិករនាំ�ំំខគោជាគជំយ័មុាក់

គោ���ីតីំណាងសាា បន័/អងគភាព័នី�យួ
ៗចូូលរ�ួ

គោ���ីតីំណាងសាា បន័/
អងគភាព័នី�យួៗចូូលរ�ួ

២ អគោញ្ចូើ �ញម្រិកុ�ហំុនគោធីើ�
ទីសសនកិចូូ

គោ���ីបីង្ហាា ញពី័ស�ទិីធផ្សាលក្ដារង្ហារគោ�
ទីី�ងំដា�ំំ�ជាកដ់ែសាងនិងជំំរំញឱ្យយ
ម្រិកុ�ហំុនគោនាំ�ចូូលរ�ួអនំវតតគំរូ�តិត
កសិករ

ម្រិកុ�ហំុនបញ្ញាើ កក់្ដារចំូ�
ទីសសនកិចូូ។

 ជំំ�ួប�សពវ�ាយជាមួយវិ�យ័ឯក្តីជំ�

 �ំណាកក់្ដាលគោន�គោ�ា តគោល�ក្ដារទាកទ់ាញម្រិកុ�ហំុនឯកជំន�មីចូូលរូ�កុំងក្ដារអនំវតតគំរូ�តិតកសិករ គោដាយ
ចាំបគ់ោផ្សាា��ពី័ក្ដារកំណតអ់តតសញ្ញាា ណម្រិកុ�ហំុនដែ�លមានសក្ដាា នំព័ល រចួូអគោញ្ចូើ �ញតំណាងម្រិកុ�ហំុន

គោនាំ�គោ�គោធីើ�ទីសសនកិចូូ�ល់ទីី�ងំអនំវតតគោ���ីគីោឃុំ�ញស�ទិីធផ្សាលក្ដារង្ហារជាកដ់ែសាង។

គោ�លបំណង

ជំំហាន

គោសចូកាីដែណនាំគំោល�ជំំហាននី�យួៗ

១. កំណតអ់តតសញ្ញាា ណម្រិកុ�ហំុនមានសក្ដាា នំព័ល
ក្ដារដែសើងរកថ្ងៃ�គូឯកជំន�មីៗមានសារៈសំខ្នានណ់ាស់កុំងក្ដារបនតអនំវតតគំរូគោន� និងបស្ត្រញ្ញាើ បកសិក�មអភូរិកសចូូល
ទីផី្សាារឱ្យយក្ដានដ់ែតទូីលំទូីលាយគោ��ង។ គោ���ីកីណំតម់្រិកុ�ហំុនដែ�លមានសក្ដាា នំព័លជាថ្ងៃ�គូ ចូូរព័និតិយលកាណៈស�ីតតិ
ម្រិកុ�ហំុន រ�ួមានម្រិបគោភូទី�ំខជំំនួញ ភាព័�កព់័ន័ធនឹងវស័ិយកសិក�ម ម្រិព័�ទាងំអតាម្រិបគោយ៉ាជំនដ៍ែ�លម្រិកុ�ហំុនគោនាំ� 
អាចូទីទីួលបានពី័ក្ដារចូូលរ�ួអនំវតតគំរូ ។ល។

២. អគោញ្ចូើ �ញម្រិកុ�ហំុនគោធីើ�ទីសសនកិចូូ
កំណតថ់្ងៃ�ៃគោហ�យសាកសួរថាតំណាងម្រិកុ�ហំុនមានគោព័លចូូលរ�ួឬគោទី។

គោ���ីបីគោងើ�នចូំនួនម្រិកុ�ហំុនដែ�លចូូលរ�ួ�មំ្រិទីក្ដារអនំវតតគំរូ�តិត
កសិករ ជាពិ័គោសសសម្រិមាបជំំ់ំបនីាំប។់
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i

Tips

ឯកសារ�មំ្រិទីទីី១៖ បញ្ចូើ ីសំណួរសម្រិមាបសួ់រគោ�ឃំំុំ គោ�ភូូ�។ិ

ឯកសារ�មំ្រិទីទីី២៖ បញ្ចូើ ីសំណួរសម្រិមាបស់មាា សកសិករ។

ឯកសារ�មំ្រិទីទីី៣៖  ចូំណំចូដែ�លម្រិតូវមានកុំងបទីបង្ហាា ញសាីព័ីកសិក�មអភូរិកស។

ឯកសារ�មំ្រិទីទីី៤៖ �គោធីោបាយទាកទ់ីងសម្រិមាបផ់្សាាល់ក្ដារ�មំ្រិទីបគោចូូកគោទីស�ល់កសិករ។

ឯកសារ�មំ្រិទីទីី៥៖ ចូំណំចូដែ�លម្រិតូវមានកុំងបទីបង្ហាា ញសម្រិមាបក់ិចូូម្រិបជំំំម្រិបចាំឆុំ្នាំ។ំ

Tool

គោព័លទីសសនកិចូូ គួរនាំតំំណាងម្រិកុ�ហំុនគោ�ទីី�ងំដា�ំំ�របស់កសិករជំំំ�ំនដែ�លទីទីួលបានគោជាគជំយ័។

គោព័លទីសសនកិចូូកជ៏ាឱ្យក្ដាស�យួសម្រិមាបឱ់្យយម្រិកុ�ហំុនជួំបជា�យួនងឹកសិករដែ�លមានចំូណាបអ់ារ�មណ៍�មី
ៗ ម្រិព័�ទាងំគោសវាករគោ�ដែកីរៗ�ុ គោ���ីមី្រិកុ�ហំុនទីទីលួបានព័ត័ម៌ានអំព័តីម្រិ�ូវក្ដារគោម្រិគឿងយនតឬក្ដារគោម្រិប��ណំាំ
គម្រិ�ប�ីរបស់កសិករ។

គនំឹ�

ឯកសារ
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ឧប�ម័័�ធ
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ឯក្តីសារិគាំមំ្រាទិទិ� ១៖ បញ្ជីជ ��ណួំ៍រិ�ម្រាមាប់�រួិសេមឃុំុ ំសេមភូូមិ
អំពី័កសិករ (ឬសហគ�នក៍សិក�ម) កុំងឃំុំំ/ភូូ�៖ិ

១.  កុំងឃំុំំ/ភូូ�គិោន�មានកសិករបុំនាំម ននាំក?់

២.  កុំងចូំគោណា�កសិករទាងំគោនាំ� គោត�មានបុំនាំម ននាំកដ់ែ�លទីំនងអាចូឱ្យយ�តអ់នំវតតកសិក�មអភូរិកសបាន?

៣.  គោត�កសិករកុំងឃំុំំ/ភូូ�ភិាគគោម្រិចូ�នដា�ំំណាំអើី?

          គូស�ំណាំដែ�លមានទាងំអស់។

                     ម្រិសូវ

                     គោ�ត

                     សាើ យចូនីី
                     �ំ�ូង�ី
                     គោ�សូុ

                     គោផ្សាសងគោទីៀត៖

៤.   គោលខទីំនាំកទ់ីំនងនិងអាសយដាា នកសិករ៖

គោ�ម � គោភូទី �ំខ�ំណាំ ថ្ងៃផ្សាី�ីដា�ំំ�
(ហត)

គោលខទូីរស័ព័ី អាសយដាា ន

អំពី័គោសវាករកុំងឃំុំំ/ភូូ�៖ិ

១. កុំងឃំុំំ/ភូូ�គិោន�មានគោសវាករបុំនាំម ននាំក?់

២. គោលខទីំនាំកទ់ីំនងនិងអាសយដាា នគោសវាករ៖

គោ�ម � មុាកម្រិ�កទ់ីរ័ អានំភាព័ម្រិ�កទ់ីរ័
(កមំាងំគោស�)

ថ្ងៃផ្សាី�ីដា�ំំ�
(ហត)

គោលខទូីរស័ព័ី អាសយដាា ន
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ឯក្តីសារិគាំមំ្រាទិ ទិ�២ ៖ បញ្ជីជ ��ណួំ៍រិ�ម្រាមាប់�មាា �ក្តី�កិ្តីរិ
         (ឬ�ហគំម�៍ក្តី�កិ្តីមម)

១. គោ�ម �

 

២.  គោភូទី

 គូសយកដែត�យួ

  ម្រិសី

  ម្រិបុស

  សំំ�និនិយ៉ាយ

  គោផ្សាសងគោទីៀត៖

៣. អាយំ

 

៤. គោលខទូីរស័ព័ី

៥. អាសយដាា ន

 

៦. ទីំហំ�ីដា�ំំ�សរំប

 គូសយកដែត�យួ

តិចូជាង ១ ហិក�

១ ហិក� - ៣ ហិក�

៤ ហិក� - ៦ ហិក�

៧ ហិក� - ១០ ហិក�

១១ ហិក� - ១៥ ហិក�

១៦ ហិក� - ២០ ហិក�

គោល�សព័ី ២០ ហិក�

៧. �ំខ�ំណាំ៖

 គូស�ំណាំដែ�លមានទាងំអស់។

 

        ម្រិសូវ

        គោ�ត

        សាើ យចូនីី
        �ំ�ូង�ី
        គោ�សូុ

        �ថ្ងៃទីគោទីៀត

< ១ ហត ១ ហត– 
៣ ហត

៤ ហត-
៦ហត

៧ ហត-
១០ ហត

១១ ហត-
១៥ ហត

១៦ ហត-
២០ ហត > ២០ ហត
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៨. គោត�ក្ដារដា�ំំណាំទាងំគោន� ជំួបម្រិបទី�នឹងបញ្ញាា អើីខំ�?

 គូសម្រិបអបទ់ាងំអស់ដែ�ល�កព់័ន័ធ។

 

ម្រិសូវ

គោ�ត

សាើ យចូនីី
�ំ�ូង�ី
គោ�សូុ

�ថ្ងៃទីគោទីៀត

៩. គោត�អុកធំាបឮ់ពី័កសិក�មអភូរិកសឬគោទី?

             គូសយកដែត�យួ

                        ធំាប់

                        �និធំាប់

១០.      គោត�អុកចាំបអ់ារ�មណ៍អនំវតតកសិក�មអភូរិកសឬគោទី?

            គូសយកដែត�យួ

                 ចាំបអ់ារ�មណ៍

                         �និចាំបអ់ារ�មណ៍

សតើចូថ្ងៃម្រិង ជំ�ៃ�ឺំណាំ ព័លក�ម ធាតំអាក្ដាស ហិរញ្ចូា វតាំ
តថ្ងៃ�ំ

�ំណាំ
ថ្ងៃ�ំគោ���

(ជីំនិងថុា)ំ
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ឯក្តីសារិគាំមំ្រាទិ ទិ�៣៖ បញ្ជីជ ��ណួំ៍រិ�ម្រាមាប់�មាា �សេ�វាក្តីរិ

១. គោ�ម �

 

២.  គោភូទី

 គូសយកដែត�យួ

     ម្រិសី

     ម្រិបុស

     សំំ�និនិយ៉ាយ

     គោផ្សាសងគោទីៀត៖

៣. អាយំ

៤. គោលខទូីរស័ព័ី

៥. អាសយដាា ន

 

៦. បចូូំបីនុគោន� គោត�អុកមានមុាសីំនម្រិបភូទីណាខំ�?

 គូសយកទាងំអស់ដែ�លមាន

   ម្រិ�កទ់ីរ័

   ឧបករណ៍ភាើ ប់

   គោផ្សាសងគោទីៀត៖ 

៧. មុាសីំន�យួ�ំខៗមានចូំនួនបុំនាំម ន?

៨. គោត�អុកមានបំណងទិីញម្រិ�កទ់ីរ័និងឧបករណ៍ភាើ ប�់មីដែ�រឬគោទី?

 គូសយកដែត�យួ

   មានបំណង

   �ម នគោទី
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ឯក្តីសារិគាំមំ្រាទិ ទិ�៤៖ មសេ�ោបាយទាក្តី់ទិង�ម្រាមាប់�ាល់
       ការិគាំមំ្រាទិបសេចចក្តីសេទិ�ដ្ឋលក់្តី�កិ្តីរិ

      •  ខិតតបណ័ះ

      •  ��ទូីរស័ព័ី

      •  ��ក�មវធិីីទូីរស័ព័ី គោតគោលម្រិក្ដា� (Telegram)

      •  ��ម្រិកុ�គោ�ំ�យ�ំងសាររបស់គោហើសបុំក គឺក�មវធិីីដែ�គោសសងចឺូ (Messenger Group)
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ឯក្តីសារិគាំមំ្រាទិ ទិ�៥៖ ចំណុ៍ចណែដ្ឋលម្រាតិូវមា�ក្តីំងុបទិបង្ហាា ញ់
       �ម្រាមាប់ក្តីិចចម្រាបជំុំម្រាបចាំឆំំ្នាំ ំ

១.     វឌ្ឍឍនភាព័ថ្ងៃនក្ដារអនំវតតគំរូ�តិតកសិកររបស់�នីីរក.ស.ក.

២.     ស�ទិីធផ្សាលទីទីួលបានពី័ក្ដារអនំវតត

៣.     ទាងំអស់គោន�មានសារៈម្រិបគោយ៉ាជំនយុ៍៉ាងណាចូំគោ��ដែផ្សាុកឯកជំន? គោហតំអើីបានជាម្រិកុ�ហំុនឯកជំន

         គួរ�មំ្រិទីក្ដារអនំវតតគំរូគោន� 
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