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រមភកថ 

វទិយ ថ ន្រ វ្រជវេកសូ៊កមពុជ (វ.ស.ក.ក) មនកិត្តយិសកនុងករបង្ហ ញជូននូវរបយកណ៍សកមមភពករងរ
្រ វ្រជវ្របចឆំន ២ំ០២១ េដើមបជីពត័ម៌នដល់អនកពកព់ន័ធេទនឹងករងរ្រ វ្រជវ និងផលិតកមមដំ េំកសូ៊។ របយ
ករណ៍េនះបង្ហ ញជូននូវសកមមភពករងរ្រ វ្រជវ និងសមទិធផលចមបងៗរបស់ករយិល័យមនដូចជ (១)
ករយិល័យបងក តពូ់ជ (២)ករយិល័យ ដុំះនិងករពរ (៣)ករយិល័យសររីវទិយនិង ជីវកមម (៤)មនទរីពិេ ធន៍
ជតិយថ្របេភទ (៥) ថ នីយអនុវត្ត ្រពមទងំករយិល័យពកព់ន័ធមយួចំនួនេទៀតេ្រកមឱ ទ វ.ស.ក.ក។ 

លទធផលករងរែដលបង្ហ ញជូនកនុងរបយករណ៍សកមមភពេនះ សេ្រមចបនេ យ រ កិចចខតិខំ្របឹងែ្របង
អនុវត្តករងរ្របកបេ យកិចចសហករយ៉ងជិតសនិទធរ ងម្រន្តី ជករ និេយជិត និងថន កដ់ឹកន ំវ.ស.ក.ក ទងំអស់
េនកនុងករពិេ ធន ៍ ្រ វ្រជវ និងអភវិឌ បេចចកវទិយ និងករចូលរមួពី្របតិបត្តិករេកសូ៊ពកព់ន័ធទងំអស់ េហើយ
និងប ្ត ៃដគូអន្តរជតិេផ ងេទៀតមនដូចជ៖ មជឈមណ្ឌ លសហ្របតបិត្តកិរ្រ វ្រជវអន្តរជតិេដើមបអីភវិឌ កសិកមម 
(CIRAD), ្រកុម្របឹក ្រ វ្រជវនិងអភវិឌ នេ៍កសូ៊អន្តរជតិ(IRRDB),  ទីភន កង់រប ងំស្រមបអ់ភវិឌ ន(៍AFD), 
បណ្ឌិ តសភវទិយ ្រស្តកសិកមម្រតូពិកចិន(CATAS), េវទិកៃដគូ្រ វ្រជវេកសូ៊(HRPP), អងគករមូលនិធិសកល
ស្រមបធ់មមជតិ(WWF) ្រពមជមយួគន េនះ េ យមនករដឹកនដំ្៏រតឹម្រតូវរបស់្រកុម្របឹក ភបិល និងជពិេសស
កិចចគ្ំរទនិងត្រមងទិ់សពី ថ បន័ ពយបលរមួមន៖ ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ និង្រកសួង
េសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុផងែដរ  េដើមបជំីរុញករអភវិឌ ដំ ំេកសូ៊េនកមពុជ្របកបេ យវឌ នភព និងចីរភព។ 

ខញុ ំសងឃមឹថ ្របតិបត្តិករេកសូ៊ និងអនកពកព់ន័ធទងំ យកនុងវស័ិយេកសូ៊នឹងទទួលបននូវពត័ម៌នេផ ងៗ 
ពីករពិេ ធ្រ វ្រជវដំ ំេកសូ៊ មរយៈរបយករណ៍េនះ ្រពមទងំចូលរមួសហករ ផ្តល់នូវមតិគ្ំរទ ែកលម្អ
និងត្រមងទិ់សករងរពិេ ធ្រ វ្រជវ េហើយនិងករេរៀបចំនូវរបយករណ៍សកមមភពេនះឲយមនលកខណៈកន ់
ែត្របេសើរេឡើង។   
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១. េសចក្តេីផ្តើម 

       េកសូ៊ធមមជតិជដំ ំេសដ្ឋកិចច និងយុទធ ្រស្តយ៉ងសំខន ់ ែដលផ្តល់នូវអតថ្របេយជនយ៉៍ងេ្រចើន
េលើសលបដ់ល់អនក  ំ ផ្តល់ជចំណូលដល់េសដ្ឋកិចចជតិនិងសងគម ្រពមទងំបរ ិ ថ ន។ ជករេឆ្លើយតបេទនឹង
េគលេ យុទធ ្រស្តេលើកសទួយវស័ិយកសិកមម  ៃនយុទធ ្រស្តចតុេកណរបស់រ ្ឋ ភបិល ណត្តិទី៦   ែផនករ
សកមមភពជតិ ស្តីពីគំនិតផ្តួចេផ្តើមស្រមបក់តប់នថយភពអតឃ់្ល នឲយដល់ក្រមតិសូនយេនកមពុជ២០១៦-២០២៥ 
និងែផន ករយុទធ ្រស្តអភវិឌ នជ៍តិ ២០១៩-២០២៣ ្រកសួងកសិកមមបនេលើកេឡើងនូវែផនករយុទធ ្រស្ត
អភវិឌ វស័ិយកសិកមម ២០១៩-២០២៣ ទិសេ េគលនេយបយរមួសំេ  ជំរុញកំេណើ នកនុងវស័ិយកសិកមមឲយ
បនកនុងរង្វង៤់%កនុងមយួឆន  ំ មរយៈករបេងកើនករ្រ វ្រជវ និងផ ព្វផ យកសិកមមសំេ បេងកើនទិននផលដំ ំ 
េលើកកំពស់គុណភពផលិតផល ព្រងឹងសមតថភពសហគមនក៍សិកមម េ យផ រភជ បជ់មយួផលិតកមមកសិកមម
មកិចចសនយនិងបេងកើន្របសិទ្ឋិភពៃនករ្រគប្់រគងនិងេ្របើ្របស់ដីកសិកមម្របកបេ យនិរន្តរភព។ កនុងបរបិទ

េនះ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ បនសេ្រមច កឲ់យអនុវត្តនូវកមមវធីិចំនួន៥ កនុងេនះ វ.ស.ក.ក សថិត
េនកនុងកមមវធីិ ទី១ គឺ៖ បេងកើនផលិតភព ពិពិធកមមដំ ំកសិកមម និងកសិ-ធុរកិចច។ វ.ស.ក.ក ជអងគភព្រគឹះ ថ ន 

ធរណៈរដ្ឋបល សថិតេ្រកម ពយបលចំនួនពីរគឺ៖ ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ ជ ពយបល
ែផនកបេចចកេទស និង្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ ជ ពយបលែផនកហិរញញ វតថុ ្រពមជមយួនឹងករដឹកនំ
ត្រមងទិ់សពីអងគករកំពូលមយួគឺ ្រកុម្របឹក ភបិល។ វ.ស.ក.ក ្រតូវបន្របគល់ភរកិចចឲយអនុវត្តករងរេនកនុងកមមវធីិ
ទី១ និងអនុកមមវធីិទី៦ ស្តីអំពី៖ «េលើកកមពស់គុណភពករងរពេិ ធន ៍ និង្រ វ្រជវេកសូ៊ » ែដលកនុងេនះមន
ចេងក មសកមមភពចំនួន៣ គឺ៖ ១.៦.១. ករអភរិក និងអភវិឌ ក្លូនេកសូ៊ និងករសិក េលើករអនុវត្តកសិកមមល្អកនុង
ករ ដុំះនិងែថទេំកសូ៊េដើមបបីេងកើនផលិតភពេកសូ៊ ១.៦.២. ករសិក និងអភវិឌ វធីិ ្រស្ត្របមូលផល្របកបេ យ
្របសិទិធភព និងករព្រងឹងគុណភពជរ័េកសូ៊កមពុជ្រសបេទ មនិយមអន្តរជតិ ១.៦.៣. ទទួលេធ្វើសវនកមមៃផទកនុង
និងេ្រកពីករយិល័យ គ ល់ជផ្លូវករនិងចំ យទូេទេលើដំេណើ រករពិេ ធន្៍រ វ្រជវ។ 

របយករណ៍សកមមភពេនះគឺជសមទិធផលសំខន់ៗ របស់ វ.ស.ក.ក េឆ្លើយតបេទនងឹេគលនយបយនងិ
យុទធ ្រស្តរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល ្រពមទងំែផនករយុទធ ្រស្តអភវិឌ កសិកមម ២០១៩-២០២៣ េហើយនិងែផនករ
រយៈេពលខ្លី មធយម និងែវងរបស់ វ.ស.ក.ក  េទ មសូចនករែដលបនេ្រគងទុកេនកនុងកមមវធីិ និងអនុកមមវធីិ
ែដលបនកំណត ់ សំេ រមួចំែណកកនុងករបេងកើនផលិតភពនិងតៃម្លបែនថមេទៀត បេងកើន្របភពចំណូលដល់កសិករ 
និងេសដ្ឋកិចចជតិ េហើយនិងករអភវិឌ ដំ ំេកសូ៊្របកបេ យនិរន្តរភព។ 
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២. អងគករេលខ និង ថ នភពបុគគលកិ 
២.១. អងគករេលខ  
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វ.ស.ក.ក ជអងគភព្រគឹះ ថ ន ធរណៈរដ្ឋបល មរយៈអនុ្រកឹតយេលខ៦៥ អន្រក.បក ចុះៃថងទី១៧      

ែខតុ  ឆន ១ំ៩៩៧ និងែកស្រមួលេឡើងវញិេ យអនុ្រកឹតយេលខ ១៤៥ អន្រក.បក ចុះៃថងទី២៥ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៩ 

េ យបនែ្របក្ល យេទជ្រគឹះ ថ ន ធរណៈរដ្ឋបលជេលើកទី២ កនុងេនះបនចង្អុលបង្ហ ញអំពីភរកិចច ែដល
មនខ្លឹម រដូចតេទ៖ វ.ស.ក.ក មនភរកិចចដកឹន ំនិងសេ្រមច ល់សកមមភព្រ វ្រជវ និងករពិេ ធនសំ៍េ
ជ្រមុញករអភវិឌ េលើ្រគបែ់ផនក ៃនដំ ំេកសូ៊ទូេទ និងចូលរមួ ល់សកមមភពៃនករជ្រមុញ ែផនកបេចចកេទស   
សុវឌ កមមៃនគុណភពេកសូ៊ និងតៃម្លផលិតកមម។ កនុងករបេងកើនផលិតភពេកសូ៊ វ.ស.ក.ក បនយកចិត្តទុក ក់
ដល់ករ្រ វ្រជវបងក ត់ពូជេកសូ៊ សំេ បេងកើតនូវក្លូនេកសូ៊កមពុជែដលមនសក្ត នុពល បន ុ ំនឹងបែ្រមប្រមួល
កសធតុ មនទិននផលខពស់ និងលូត ស់ល្អសម្រសបនឹងលកខណ្ឌ បរ ិ ថ នៃន្របេទសកមពុជ ករ្រ វ្រជវ

សររីវទិយនិង ជីវកមម និងករ្រ វ្រជវអំពីករ ំដុះនិងករពរ។ កនុងឆន  ំ២០២១េនះ   វ.ស.ក.ក បនអនុវត្ត
និងបន្តករងរ្រ វ្រជវ  េហើយនិង ម នទនិននយ័ចមក រពិេ ធនទ៍ងំេនកនុង ថ នីយ ទងំេន មប ្ត ្រកុមហុ៊ន
ចមក រេកសូ៊ ែដលជសរុបមន៦២ពិេ ធន។៍ ទនទឹមគន នឹងករ្រ វ្រជវ វ.ស.ក.ក បនរមួចំែណកយ៉ងធំេធងេន
កនុងករបណ្តុ ះប ្ត លធនធនមនុស  េ យករេផទរបេចចកវទិយដល់្របតិបត្តកិរេកសូ៊   ្រពមជមយួគន េនះកប៏ន 
បណ្តុ ះប ្ត លនូវធនធនមនុស  មរយៈករបង្ហ តប់េ្រង ននិស តិ េន ម្រគឹះ ថ នសិក និងករស្រមបស្រមួល
ឱយនិស តិេធ្វើទស នកិចចសិក  ចមក រពិេ ធននិ៍ងករដឹកនំ រ  បញចបក់រសិក ថន កប់រញិញ ប្រតរបស់នសិ តិ 
មកពី្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះប ្ត លមយួចំនួនេដើមបបីន្តេវនកនុងករអភវិឌ ដំ េំកសូ៊នអនគត។ េនកនុងអនុ្រកឹតយ វ.ស.ក.ក 
មនកតព្វកិចចចំនួន៨ ចំណុចសំខន ់ ែដល្រតូវបនរេំលចេឡើង សំេ េលើករអនុវត្តឲយបនសេ្រមចេឆ្លើយតបេទ
នឹងភរកិចចខងេលើ។   

េឆ្លើយតបេទនឹងករអនុវត្តភរកិចចខងេលើ អងគករេលខមយួ្រតូវបនេរៀបចំេឡើង េដើមបចីង្អុលបង្ហ ញអំពី 
កតព្វកិចចរបស់ប ្ត ករយិល័យ និងប ្ត អងគភពចំណុះរបស់ វ.ស.ក.ក មរយៈ្របកសេលខ៥៧៦ ្របក.កសក.ប 
ចុះៃថងទី១២ ែខវចិឆកិ ឆន ២ំ០០៣។ េយងេសចក្ត្ីរបកសេនះ វ.ស.ក.ក មនករយិល័យ និងអងគភពចំណុះចំនួន៧ 
រមួមន៖  

១- ករយិល័យ រដ្ឋបល និងបុគគលិក 
២- ករយិល័យ ែផនករ និងគណេនយយ 
៣- ករយិល័យ បងក តពូ់ជ 
៤- ករយិល័យ ដុំះ និងករពរ 
៥- ករយិល័យ សររីវទិយ និង ជីវកមម 
៦- មនទីរពិេ ធនជ៍តិយថ្របេភទ មនថន កេ់សមើករយិល័យ 
៧- ថ នីយអ៍នុវត្ត មនថន កេ់សមើករយិល័យ  

២.២ ថ នភពបុគគលកិ 
ម្រន្តី វ.ស.ក.ក កនុង្រកបខណ័្ឌ មុខងរ ធរណៈបចចុបបននមនចំនួនសរុប៤៨នក ់ កនុងេនះមន្រស្តី១២នក ់

និងកមមករកិចចសនយែផនកេចៀរជរ័ ដុំះ េ ងច្រក ្រគូបេ្រង ន និងករងរបេ្រមើេស េផ ងៗេទៀត ែដលមនចំនួន
សរុប២៨៥នក។់ ម្រន្តីកនុង្រកបខណ័្ឌ មុខងរ ធរណៈទងំ៤៨នកម់នក្រមតិសញញ ប្រតដូចខងេ្រកម៖ 

+  បណ្ឌិ ត  ០១នក ់
+  បរញិញ ប្រតជនខ់ពស់ ០៩នក ់
+  បរញិញ ប្រត  ៣៣នក ់
+  បរញិញ ប្រតរង  ០៣នក ់
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+  បឋមឯកេទស ០២នក ់

      និងម្រន្តីជបកិ់ចចសនយ ២០នក ់

៣. សមិទធផល នងិលទធផល មែផនក  

ករបំេពញភរកិចចកនុងឆន ២ំ០២១ កដូ៏ចប ្ត ឆន មុំនៗកន្លងមកែដរ វ.ស.ក.ក បនខិតខំបន្តអនុវត្តករងរ
ពិេ ធន ៍ និង្រ វ្រជវេឆ្លើយតបេទនឹងបរបិទៃនករអភវិឌ ដូចមនែចងេនកនុងអនុ្រកឹតយស្តីពីករបេងកើត វ.ស.ក.ក 
ជ្រគឹះ ថ ន ធរណៈរដ្ឋបល េ យសេ្រមចបននូវសមទិធផលសំខន់ៗ  ដូចខងេ្រកម៖  

៣.១. ែផនកេក ្រត ្រស្ត 
៣.១.១. ករយិល័យបងក តពូ់ជ 

សកមមភពករងរែដលបនអនុវត្តរមួមន៖  
  បន ម ន្រសងនិ់ងបញចូលទិនននយ័ចមក រពិេ ធនចំ៍នួន២៣ចមក រពិេ ធន ៍ ែដលបន ំ យប៉យេទ

មទី ងំ និងតំបនេ់ផ ងៗដូចជ (១) ថ នីយអ៍នុវត្តៃន វ.ស.ក.ក. (២) ្រកុមហុ៊នសុភក័្ដនកិ (៣) ្រកុមហុ៊ន
ែ្រកក េខមបូ  (េខត្តតបូងឃមុ)ំ (៤) ្រកុមហុ៊ន្រទីភព ទេន្លេ្រមច (េខត្ត ្រពះវ ិ រ) (៥) ្រកុមហុ៊ន SOCFINKCD 
(េខត្តមណ្ឌ លគីរ)ី  

  ករ្រ វ្រជវករអភវិឌ ធនធនក្លូនេកសូ៊កមពុជ ធនធនេសេនទិច(genotype)េកសូ៊េលចេធ្ល ចំនួន២០ 
្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសនិងបន េំនចមក រពិេ ធនក៍្លូន្រទង្់រទយតូច េ យេធ្វើករេ្រប បជមយួប ្ត ក្លូន
កស ណិរមួមន GT1,  PB 260,  RRIM 600 និង PB 217។ េសណូទីបចំនួន១២បនបង្ហ ញអំពីករ
លូត ស់ ទិននផល និងលកខណៈសររីទឹកជរ័(Suc, R-SH, Thiol…) ល្អជងប ្ត ក្លូន   កស ណិ េហើយ
កនុងេនះមនេសណូទបីចំនួន២បនបង្ហ ញពភីពល្អ ចេ់គកនុងចំេ មេសណូទីបទងំ១២។ េនះបញជ ក់
ថេសណូទីបទងំេនះជក្តីរពឹំងកនុងករបេងកើត និងទទួលបនក្លូនេកសូ៊កមពុជដល៏្អនេពលអនគត 

  ែថទចំបរបងក តពូ់ជ និងអេងកតករ្រជុះស្លឹក និងេចញផក រេលើក្លូនេកសូ៊ចំនួន១៦ 
  បនអនុវត្តករែថទចំបរពូជេកសូ៊ទំហំ៨,៦០ហិក ស្រមបបំ់េរ ើដល់ករពិេ ធ្រ វ្រជវ 
  ពំ្រងីកកូនេកសូ៊េនកនុងចបរពូជសរុបបនចំនួន៧៧៩កូន(ក្លូនទទួលពី CATAS) 
  សហករជមយួអងគករ WWF-កមពុជ កនុងករេរៀចំចមក របង្ហ ញអំពីករអនុវត្តកសិកមមល្អេលើករយកផល

ទឹកជរ័និងចមក របង្ហ ញអំពីករែកលម្អបេចចកេទសេលើករយកផលទឹកជរ័របស់េកសូ៊្រគួ រេនេខត្ត
មណ្ឌ លគិរ ី

  ម្រន្តីករយិល័យមយួរូបបនេទបេ្រង ននិស តិេនវទិយ ថ នជតិកសិកមមកំពងច់ម 
  ចុះេបសកកមម្រសងទិ់នននយ័មឌេឈើ មក្លូននីមយួៗៃនចមក រពិេ ធនក៍្លូន KR.AA.01 និងKR.AA.02 

េន្រកុមហុ៊នចមក រេកសូ៊ែ្រកក េខមបូ  េខត្តតបូងឃមុ ំ 
  ដឹកននិំស តិពីររូប (មយួរូបមកពីសកលវទិយល័យភូមនិទកសិកមម និងមយួរូបេទៀតមកពីវទិយ ថ នជតិ

កសិកមមកំពងច់ម) េដើមបសីរេសរ រ បទបញចបក់រសិក ថន កប់រញិញ ប្រត 
  ចុះ្រតួតពិនិតយចមក របង្ហ ញេលើករអនុវត្តកសិកមមល្អេលើករយកផលទឹកជរ័ និងចមក រែកលម្អបេចចកេទស

េលើករយកផលទឹកជរ័របស់េកសូ៊្រគួ រេនេខត្តមណ្ឌ លគិរ ី
  ្របជំុពិភក ករងរជមយួជំនញករ CIRAD អំពីករងរ្រ វ្រជវ 
  អមដំេណើ រ្របតិភូមកពី AFD និង CIRAD កនុងករចុះ្រតួតពិនិតយចមក រពិេ ធន ៍ និងករងរ្រ វ្រជវ

េន ថ នីយពិេ ធនៃ៍នវទិយ ថ ន្រ វ្រជវេកសូ៊កមពុជ។ 
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សកមមភព ស់ទំហំេដើមេកសូ៊ មក្លូននីមយួៗ  

សកមមភពៃនករចុះេ្រជើសេរ ើសចមក រេកសូ៊្រគួ រេដើមបេីរៀបចំចមក របង្ហ ញអំពីករអនុវត្តកសិកមមល្អ 
េលើករយកផលទឹកជរ័និងចមក របង្ហ ញអំពីករែកលម្អបេចចកេទសេលើករយកផលទឹកជរ័ 

របស់េកសូ៊្រគួ រេនេខត្តមណ្ឌ លគិរ ី 

សកមមភពករងររបស់ករយិល័យបងក តពូ់ជ  

សកមមភព្របមូលទិនននយ័ជរ័ពិេ ធន ៍

សកមមភពករែថទចំបរពូជេកសូ៊ 
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៣.១.២. ករយិល័យ ដុំះ និងករពរ 

សកមមភពករងរែដលបនអនុវត្តរមួមន៖  

  បន ម ន ្រសងប់ញចូ លនិងវភិគទិនននយ័ចមក រពិេ ធនរ៍មួមន៖ (១) អភវិឌ នរុ៍កខសមភ រ ដុំះ (២)
ករេ្របើ្របស់ជីេលើេកសូ៊មនិទនផ់្តល់ផល និងេកសូ៊ផ្តល់ផល  (៣) ករេធ្វើពិពិធកមមដំ រំមួផ  ំនិងរុកខជតិៃ្រព
េនចេន្ល ះេកសូ៊  (៤)ដំ គំ្រមបដី ផលិតកមមជីវម៉ស់  និងវធិនករ្រគប្់រគងដំ គំ្រមបដី  (៥)ទំនកទំ់នង
រ ងករលូត ស់ និងទិននផល េទនឹង កសធតុ េហើយនិងចង្វ កេ់ចៀរជរ័ d3, d4  (៦)  ដងសីុ់េត
ដុំះេដើមេកសូ៊ (៧) ឥទធិពលៃនករេ្រ ច្រសពេលើករលូត ស់និងទិននផលេកសូ៊។ 

  បនអនុវត្តករងរ ដុំះកូនេកសូ៊កនុងឆន ២ំ០២១ េលើៃផទដី ៩,៥០ហិក  

  បន្របមូលផលដំ គំ្រមបដី Pueraria Phaseoloides េនចមក រពិេ ធន ៍ប្លុក  42 BNW ឆំន ២ំ០១៨ 

  េរៀបចំថន លបណ្តុ ះកូនេកសូ៊ឆន ២ំ០២១-២០២២ េលើៃផទដី០,៣៥ហកិ   
  អនុវត្តករែថទេំកសូ៊្រគបច់មក រពិេ ធន ៍(កតែ់ខនងកូនេកសូ៊ ភជួរដីចេន្ល ះរង ជំរះែវករង ) 
  អនុវត្តករ ជួំសកូនេកសូ៊ងប ់(េកសូ៊ ឆំន  ំ២០១៩-២០២១) 
  បនអនុវត្តករ កជី់បំបន៉េលើកូនេកសូ៊មនិទនផ់្តល់ផលចំនួនពីរេលើកេលើៃផទដី៣៧,៧៥ហកិ  

និងចមក រពិេ ធនជី៍េលើេកសូ៊ផ្តល់ផលចំនួន៤ចមក រេលើៃផទដី១៥,២០ហិក   
  បញ់ថន កំរពរ និងពយបលជំងឺផ តិេន ម្របេគៀបែមកេកសូ៊ែដលមន យុពី ៤-១០ឆន  ំ េលើៃផទដី

១៦១,៦៦ហកិ  
  អនុវត្តករែថទកូំនេកសូ៊េនថន លបណ្តុ ះកូនេកសូ៊ ឆន ២ំ០២១-២០២២ (ជំរះេ ម  បញ់ថន  ំDithan M45 

ករពរនិងពយបលជំងឺស្លឹក និង កជី់បំបន៉េលើកទី៣) 
 
 
 

ករ ដុំះ និង កជី់ ដំ ំគ្រមបដីចេន្ល ះរងេកសូ៊ 
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សកមមភពបំេបកូនេកសូ៊ សកមមភព កជី់កូនេកសូ៊េនថន លបណ្តុ ះកូន 

សកមមភពករងររបស់ករយិល័យ ដុំះ និងករពរ  

សកមមភពែថទកូំនេកសូ៊                                                     សកមមភពករ កជី់ មកសត្វកនុងរេ ្ត កូនេកសូ៊ 

សកមមភពករ ក្់រគបេ់កសូ៊ចូលកនុងថងេ់ដើមបេីរៀបចំថន ល់បណ្តុ ះ 
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សកមមភពករងររបស់ករយិល័យ ដុំះ និងករពរ  

សកមមភពករកតេ់ ម មរងេកសូ៊េនចមក រ
េកសូ៊ ឆំន ២ំ០២១  

សកមមភពករេបះបេងគ លតំរុយស្រមបក់រ កូំន
េកសូ៊ថមី 

សកមមភពបញ់ថន កំរពរ និងពយបលជំងឺផក កុ បបំបតជំ់ងឺផ្ត កុ ប េនេលើែមកេកសូ៊ 

សកមមភព្រ កទ់រ័ខួងរេ ្ត ចមក រស្រមបក់រ ដុំះ សកមមភពករ កជី់ មកសត្វេនកនុងរេ ្ដ កូន
េកសូ៊ 



9 

 
៣.១.៣. ករយិល័យសររីវទិយ និង ជីវកមម 

សកមមភពករងរ និងលទ្ឋផលករងរចមក រពិេ ធន៍ែដលបនអនុវត្តរួមមន៖  

  ម ន ្រសង ់បញចូលទិនននយ័ចមក រពិេ ធនេ៍នកនងុ ថ នីយចំ៍នួន១៣និងេ្រក ថ នីយចំនួន១ចមក រពិេ ធន៍
រមួមន៖ (១) សក្ត នុពលទិននផល(d3, d4)   និង្របពន័ធចង្វ កេ់ចៀររេង្វើល(d4, d5, d6)(២)ករេបើកមុខេចៀរ
េលើទំហេំដើមខុសគន  (៣)្របសិទ្ឋភពៃនរបងំករពរទឹកេភ្ល ង 

  ្រសងទិ់នននយ័ជងឺំសងួតមុខេចៀរ (TPD) េនចមក រពិេ ធន ៍ IR.AE.02, IR.AE.03, IR.AE.05, 
IR.AE.06, IR.AE.08, IR.AE.09, IR.AE.10, IR.AE.13, IR.AE.17, IR.AE.18 និង KR.AE.03 

  េផទ ងផទ ត ់(Calibrate) ឧបករណ៍ ជញជ ីងេអឡចិ្រតូនចិ ពីែបត៉អូតូម៉ទចិ និង pH ែម្៉រត 
  េរៀបចំ យសូលុយសយុងវតថុធតុគមី ីនិងវភិគរកស្តង់ រសររីទឹកជរ័ (Latex diagnosis-LD) េលើប៉ ៉ ែម្៉រត 

Inorganic Phosphorus (Pi), Sucrose (Suc) និង Thiol (R-SH) 
  យកសំ ក និងវភិគសររីទឹកជរ័  (Latex diagnosis)  ចមក រពិេ ធនក៍នុង និងេ្រក ថ នីយចំនួន២៩ 
េសមើនឹង ១២៨០សំ ក 

  បេងកើតចមក រពិេ ធនថ៍មីឥទធិពលៃនករេបើកមុខេចៀរេនទំហំេដើមខុសៗគន  
  ដឹកននិំស តិ កលវទិយល័យភូមនិទកសិកមម ចំនួនមយួរូប េដើមបសីរេសរ រ បទបញចបក់រសិក
ថន កប់រញិញ ប្រត  

  បណ្តុ ះប ្ត លនិស តិ ជតិកសិកមមកំពងច់ម ថន កប់រញិញ ប្រតវទិយ ្រស្តកសិកមម ជំនញវទិយ ្រស្ត
ដំ េំកសូ៊ េលើមុខវជិជ  ករវភិគសររី ្រស្តទឹកជរ័ និងករ្របមូលផលជរ័េកសូ៊ 

  សហករជមយួអងគករ WWF និងអគគនយក ្ឋ នេកសូ៊ េរៀបចំចមក របង្ហ ញអពំកីរអនុវត្តកសិកមមល្អេលើ
ករ្របមូលផលទឹកជរ័ និងចមក របង្ហ ញអពីំករែកលម្អបេចចកេទសេលើករ្របមូលផលទឹកជរ័របស់េកសូ៊
្រគួ រេន េខត្តមណ្ឌ លគរិ ី 

  ចូលរមួេរៀបចំែផនករ្រ វ្រជវទកទ់ង េទនឹងបេចចកេទស្របមូលផលទឹកជរ័ នឹងេរៀបចំទិនននយ័
ស្រមបចំ់ែណកថន ក្់រកុមក្លូនេកសូ៊ជមយួជំនញករ CIRAD 

 

ករចុះទស នកិចចរបស់្រកុមករងរសិក លទ្ឋភព ចេធ្វើបនៃនគេ្រមង RAD4CAM េន ថ នីយ
ពិេ ធនៃ៍នវទិយ ថ ន្រ វ្រជវកមពុជ 
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សកមមភពករងររបស់ករយិល័យសររីវទិយ និង ជីវកមម  

សកមមភពវភិគសររី ្រស្តទឹកជរ័ 
 (Latex diagnosis-LD, Sucrose, Pi, R-SH) 

ករវភិគរកស្តង់ រសររី ្រស្តទឹកជរ័ 
េដើមបេីផទ ងផទ ត់ រធតុគីម ី

សកមមភពយកសំ កទឹកជរ័េដើមបវីភិគសររីទឹកជរ័ 

ករបណ្តុ ះប ្ត លកសិករអំពីករេបើកមុខេចៀរ និងករេចៀរជរ័ េនេខត្តមណ្ឌ លគិរ ី
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សកមមភពករងររបស់ករយិល័យសររីវទិយ និង ជីវកមម  

ករ ស់ទំហំេដើមេកសូ៊ ម នករលូត ស់ ករចុះពិនិតយជំងឺេកសូ៊ េនេខត្តេកះកុង 

ករចុះទស នកិចចចមក រពិេ ធន ៍និងេ ងច្រកែកៃចនេកសូ៊ របស់្រកុម្របឹក ភបិល 

ករែណនបំេចចកេទសេចៀរជរ័េកសូ៊ដល់កសិករេកសូ៊្រគួ រកនុង្រកបខណ្ឌ គេ្រមងរបស់អងគករ WWF 
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៣.២. មនទពិីេ ធនជ៏តិយថ្របេភទ 
 មនទីរពិេ ធនជ៍តិយថ្របេភទគឺជែផនកដសំ៏ខនម់យួរបស់ វ.ស.ក.ក និងជមនទីរពិេ ធនជ៍តិែដលមន 
តួនទីេនកនុងករព្រងឹងគុណភពផលិតកមមេកសូ៊ធមមជតិកមពុជ។ សកមមភពករងររបស់មនទពិីេ ធន ៍កនុងឆន ២ំ០២១ 
រមួមន៖  

  បនេរៀបចំឯក រស្តង់ រ ISO/IEC 17025: 2017 
  អនុវត្តករងរមនទីរពិេ ធនជ៍តិយថ្របេភទ ម្របពន័ធ្រគប្់រគងគុណភព ISO/IEC 17025: 2017 
  បនេធ្វើេតស្តេកសូ៊សន្លកឹ (RSS) សរុបចំនួន២១៦សំ ក របស់និស តិមកពី កលវទិយល័យភូមនិទកសិកមម

និងវទិយ ថ នជតិកកសិកមមកំពងច់ម ែដលបនមកសរេសរ រ បទ បញចបក់រសិក ថន កប់រញិញ ប្រត 
េនមនទរីពិេ ធនជ៍តិយថ្របេភទ ៃនវទិយ ថ ន្រ វ្រជវេកសូ៊កមពជុ 

  បនេធ្វើេតស្តេកសូ៊សន្លកឹ (RSS) របស់ វ.ស.ក.ក.សរុបចំនួន ៧២សំ ក េដើមបពិីនិតយគុណភព ៃនករែកៃចន
មស្តង់  CSR  

  បនចូលរមួេធ្វើេតស្តេ្រប បេធៀបអន្តរមនទរីពិេ ធនអ៍ន្តរជតិកនងុ្រកបខណ័្ឌ សមគមេកសូ៊អន្តរជតិ (IRA) ចំនួន២េលើក
(ទី១២៤និងទី១២៥)  

  បនេធ្វើេតស្តេ្រប បេធៀបកនុង្រសកុជមយួមនទរីពិេ ធនមូ៍ល ្ឋ ន ចំនួន៨មនទរីពិេ ធន ៍ស្រមបេ់លើកទី៦២ 
មនចំនួន ៤២សំ ក 

  បនចូលរមួវគគបណ្តុ ះប ្ត ល ម្របពន័ធអន ន Zoom Cloud Meeting “បទបង្ហ ញស្តីពី កររេរៀបចំ 
្របពន័ធ្រគប្់រគងគុណភពៃនមនទរីពិេ ធន ៍ អនុេ ម មស្តង់ រ ISO/IEC 17025: 2017” របស់
្រកសួងឧស ហកមម វទិយ ្រស្ត បេចចកវទិយ និងន នុវត្តន ៍

  បនវភិគគុណភពជរ័របស់និស តិមកពី វទិយ ថ នបេចចកវទិយភនេំពញ េដើមបសីរេសរ រ បទបញចប់
ករសិក ថន កប់រញិញ ប្រតជនខ់ពស់ 

  បនចុះបញជ ិកទទួល គ ល់ និងសិទធេិ្របើ្របស់ ្ល កសញញ យថ្របេភទេកសូ៊កមពុជ ចំនួន៤ េ ងច្រកែកៃចន
េកសូ៊ CSR និងមនទីរពិេ ធនចំ៍នួន៣មនទីរពិេ ធន ៍

  បនេរៀបចំលិខិតជូនដំណឹងេទដល់ប ្ត ្រកុមហុ៊ន ស្តីពីករចុះ្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្លេ ងច្រកេ យ
ផទ ល់ ២ដង/ឆន  ំស្រមបឆ់ន ២ំ០២១ 

  បនេរៀបចំលិខិតជូនដំណឹងេទដល់ប ្ត មនទរីពិេ ធនមូ៍ល ្ឋ ន ស្តីពីសំេណើ សំុចូលរមួេធ្វើេតស្តេ្រប បេធៀប
មនទីរពិេ ធនក៍នុង្រសុក(Parallel tests) ៤ដង/ឆន  ំស្រមបឆ់ន  ំ២០២១ 

ករចុះទស នកិចចរបស់្រកុមករងរៃនគេ្រមង RAD4CAM េនមនទីពិេ ធនជ៍តិយថ្របេភទ 
ៃនវទិយ ថ ន្រ វ្រជវេកសូ៊កមពុជ 
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សកមមភពៃនករេធ្វើេតស្តP0 និងPRI 

សកមមភពៃនករេធ្វើេតស្តរកអសុទធភព 

សកមមភពករងរៃនមនទីពិេ ធនជ៍តិយថ្របេភទ  

សកមមភពេធ្វើករេធ្វើេតស្តវសីគូសីុធីមូនី 

សកមមភពៃនករេធ្វើេតស្តរកបរមិណេផះ សកមមភពៃនករេធ្វើេតស្តរកបរមិណ សូត 

សកមមភពៃនករកិនគំរូសំ កឱយេសមើ ច ់
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សកមមភពពិនិតយែខ សង្វ ក្់រគបជ់រ័េឆ 

បំេពញសំណំុឯក រចុះបញជ ិកេ ងច្រក  

សកមមភពៃនករបញចូ លលទធផលេតស្ត 

ករពិនិតយែខ សង្វ កកិ់នជរ័េកសូ៊ 

 សកមមភពករេធ្វើេតស្តរកភគរយ រធតុេហើរ  

សកមមភពករងរៃនមនទីពិេ ធនជ៍តិយថ្របេភទ  
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េ ក ក់ ប៊ុនធួន នយករងវទិយ ថ ន និង ម្រន្តីជំនញមនទីរពិេ ធនជ៍តិយថ្របេភទ បនដឹកននិំស តិ

កលវទិយល័យភូមនិទកសិកមម ជំនញវទិយ ្រស្តេកសូ៊ចុះសិក ្រ វ្រជវេលើ្របធនបទស្តីពីលកខណៈរូបៃន 
េកសូ៊សន្លឹកែកៃចនេចញពីទឹកជរ័ៃនក្លូន GT1, PB217 RRIM600 ែដល្រតូវបងកកេ យ សីុតសុ៊លផួរចិ 

 លុយមញូ៉ីមប៉ូ សយូមសុ៊លផតដូរេដកអីុ្រ េត សីុតហ្វ័រមចិ ជូរេខៀវ និង ជូរស។ 
 ករ្រ វ្រជវេនះគឺមនេគលបំណងែស្វងយល់ពីឥទធិពលៃន សីុតទងំ៤េនះ 

េលើរចនសមពន័ធេកសូ៊ និងគុណភពផលិតផលសេ្រមច។ 

    សកមមភពៃនករបង្ហ ញពីប៉ ៉ ែម្៉រតេតស្តជូនដល់្របតិភូ AFD បនមកទស នកិចចេនមនទីរពិេ ធន ៍
ជតិយថ្របេភទ 
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៣.៣. ថ នីយអនុវត្ត 

សកមមភពករងរ និងលទ្ឋផលករងរេន ថ នីយអនុវត្តែដលបនអនុវត្តរមួមន៖  

  ្រតួតពិនិតយករចតែ់ចងកម្ល ងំេចៀរជរ័ 
  េរៀបចំែបងែចក នេចៀរជរ័ស្រមបក់មមករ 
  ែថទេំកសូ៊កំពុងផ្តល់ផល 
  ស់ទំហំេដើមស្រមបេ់បើកមុខេចៀរថមី  
  អនុវត្តករងរបំពកស់មភ រេលើេដើមេកសូ៊ (ចន ្ល ប្រព លួសចំណង លួសកងចន) ស្រមបក់រ

េចៀរជរ័ឆន ២ំ០២១ 
  ្រតួតពិនិតយករងរែកៃចនេកសូ៊សន្លកឹេនកនុងេ ងច្រក 
  ្រតួតពិនិតយមេធយបយដឹកជញជូ នជរ័ េ្រគ ងច្រកបេ្រមើឲយករងរកសិកមម ម៉សីុនទឹកេ្រ ច្រសពកូនេកសូ៊ 
ម៉សីុនេភ្លើងប្រមុង ករែថទបំ ្ត ញទឹក ប ្ត ញេភ្លើង អគរ ន កេ់នរបស់ម្រន្តី ជករ បុកគលិកកមមករ 
និងអគរកែន្លងេធ្វើករ ្រតួតពិនិតយករបេងកើតមុខេចៀរេលើេដើមេកសូ៊ែដលេបើកមុខេចៀរថម ី

  ផគតផ់គងេ់្របងឥន្ឋនៈដល់ែផនកេ្រគ ងច្រកដឹកជញជូ ន អងករ ទឹក េភ្លើងជូនម្រន្តី ជករ បុគគលិក កមមករ និង
សមភ រ្របមូលផលជរ័ ជីគីម ីធតុគីមមីយួចំនួនដល់ែផនកកសិកមមនិងែផនកែកៃចនេកសូ៊សន្លឹក 

  ្រតួតពិនិតយករងរជួសជុលផ្លូវេនកនុង ថ នីយ ៍
  ្រតួតពិនិតយករជួសជុលផទះ ន កេ់នរបស់កមមករ ប ្ត ញទឹកនិងប ្ត ញេភ្លើង េរៀន សន កុំសល

េនកនុងភូម៣ិ២ 
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៣.៤. ករបណ្តុ ះប ្ត ល និងេផទរបេចចកវិទយ

កនុងកររមួចំែណកដល់ករអភវិឌ ដំ េំកសូ៊ ទនទមឹគន នឹងករអភវិឌ ៃផទកនុងធនធនមនុស  វ.ស.ក.ក បន
យកចិត្តទុក កដ់ល់ករបណ្តុ ះប ្ត ល េផទរបេចចកវទិយ និងចំេណះដឹងេផ ងៗេទដល់្របតិបត្តកិរេកសូ៊ សំេ ផ្តល់នូវ
ចំេណះដឹង ចំេណះេធ្វើ េហើយនិងបេងកើននូវភពេជឿជកនិ់ងឱកសេជគជយ័ េនកនុងករវនិិេយគេលើផលិតកមម
ដំ េំកសូ៊។ ករេផទរបេចចកវទិយដល់្របតិបត្តកិរេកសូ៊ ្រតូវបនអនុវត្តេលើ្រគបមុ់ខជំនញេទ មវធីិ ្រស្តេផ ងៗ    
ែដល ចេធ្វើេទបនមនដូចជ៖ 

  ករបណ្តុ ះប ្ត លេន ម្រគឹះ ថ នសិក ដូចជ៖ ករបណ្តុ ះប ្ត លនសិ តិ ជតិកសិកមមកំពងច់ម
ថន កប់រញិញ ប្រតវទិយ ្រស្តកសិកមម ជំនញវទិយ ្រស្ត ដំ ំេកសូ៊ េលើមុខវជិជ ៖  ១. ករវភិគសររីទឹកជរ័ 
២. ករបងក តពូ់ជ 

  ករទទួលកសិករ និងសិស  និសិ តេធ្វើទស នកចិចសិក  និងកមមសិក  
  ករទទលួនិស តិេធ្វើ រ បទ និងដឹកនំ រ បទមយួចំនួនដូចជ៖ ទទួលនិស តិថន កប់រញិញ ប្រតវទិយ ្រស្ត

កសិកមមពី កលវទិយល័យភូមនិទកសិកមម ចំនួន០៣នក ់  និង ជតិកសិកមមកំពងច់មចំនួន០២នក់
េដើមបសីរេសរ រ បទបញចបក់រសិក ថន កប់រញិញ ប្រត។ 

  ទទួលគណៈ្របតិភូៃនទីភន កង់រប ងំស្រមបអ់ភវិឌ ន ៍និងេ កបណ្ឌិ ត Eric Gohet ជំនញករ CIRAD 
មកេធ្វើទស នកិចចមនទីរពិេ ធនជ៍តិយថ្របេភទ ចមក រពិេ ធន ៍ និងេ ងច្រកែកៃចនេកសូ៊សន្លឹកេន
ថ នីយពិេ ធន ៍

  ទទួល្រកមុករងរសិក លទធភព ចេធ្វើបនៃនគេ្រមង RAD4CAM មកេធ្វើទស នកចិចមនទរីពិេ ធនជ៍តិយថ្របេភទ 
ចមក រពិេ ធន ៍និងេ ងច្រកែកៃចនេកសូ៊សន្លឹកេន ថ នីយពិេ ធន ៍ 

៣.៥. កិចចសហ្របតិបត្តកិរអន្តរជតិ 

កនុងទិសេ ព្រងឹងករងរ្រ វ្រជវ និងេផទរបេចចកវទិយេកសូ៊ដល់្របតិបត្តកិរឲយកនែ់តមន្របសិទធភព េហើយ
និងករទញយកអតថ្របេយជនប៍េចចកវទិយេកសូ៊ ពីប ្ត ្របេទសអភវិឌ នន វ.ស.ក.ក បនេធ្វើកិចចសហ្របតិបត្តកិរ
ជមយួប ្ត វទិយ ថ ន និងអងគករអន្តរជតិជេ្រចើនរមួមន៖ 

្រកុម្របឹក ្រ វ្រជវ និងអភវិឌ នេ៍កសូ៊អន្តរជតិ (IRRDB) 
គឺជប ្ត ញ្រ វ្រជវនិងអភវិឌ នេ៍កសូ៊ ែដល្របមូលផ្តុ ំ ល់វទិយ ថ ន្រ វ្រជវេកសូ៊ធមមជតិេសទើរែត្រគប់

្របេទសផលិតេកសូ៊ធមមជតិទងំអស់ែដលមន៩៥% ៃនបរមិណផលិតផលេកសូ៊ធមមជតិៃនពិភពេ ក។េដើមប ី
ផ្ល ស់ប្តរូបទពិេ ធនជ៍មយួប ្ត ្របេទសជសមជកិ IRRDB និងករេផទរបេចចកវទិយដល់្របតិបត្តកិរេកសូ៊កមពុជ។ 
េនឆន ២ំ០១៦ ្របេទសកមពុជ បនេធ្វើជមច ស់ផទះកនុងករេរៀបចំសននសីិទ និងកិចច្របជំុ្របចឆំន  ំរបស់្រកុម្របឹក ្រ វ្រជវ 
និងអភវិឌ នេ៍កសូ៊អន្តរជតិស្តីអំពី « និរន្តរភពៃនឧស ហកមមេកសូ៊ធមមជតិ បញ្ហ  ករ្របឈម និងក នុវត្តភព » 
ែដលបន្រប្រពឹត្តេិទចបពី់ៃថងទី២១-២៥ ែខវចិឆកិ ឆន ២ំ០១៦ េនេខត្តេសៀម ប េ យមន  គណៈ្របតិភូពីប ្ត
្របេទសផលិតេកសូ៊ធមមជតិចំនួន១៦ និង្របេទសជៃដគូចំនួន០២េផ ងេទៀត ្រពមជមយួនិងេភញ វចូលរមួសរុប 
ចំនួន៣៣០នក។់ េនឆន ២ំ០១៧ វ.ស.ក.ក បនសហករជមយួ IRRDB កនុងករេរៀបចំសិកខ អន្តរជតិ 
IRRDB-Workshop ស្តីអំពី "ករេផទរបេចចកវទិយដល់ផលិតករេកសូ៊ និងេកសូ៊្រគួ រ"  ែដលបន្រប្រពឹត្តិេទចប់
ពីៃថង ទី១២-១៣ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៧ េនស ្ឋ គរ នេ់វ ៉ ជធនីភនេំពញ   េ យមនេភញ វពី ប ្ត សមជិក 
IRRDB ចំនួន០៩ ្របេទសគឺ៖ កមពុជ ចិន ៃថ ប ងំ ម៉េឡសីុ ្រសីលងក  ហ្វលីីពីន េវៀត ម និងអូ្រ ្ត លី 
អេញជ ើញចូលរមួសរុបចំនួន១៦៩នក។់  
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េនឆន ២ំ០២១េនះ វ.ស.ក.ក បនចូលរមួ្របជំុ ម្របពន័្ឋអន ញ្របចឆំន ចំំនួន២េលើកជមយួ្រកុម្របឹក ្រ វ្រជវ 

និងអភវិឌ នេ៍កសូ៊អន្តរជតិ (IRRDB) ៖ 
១.The Virtual IRRDB Annual Meeting (30 March 2021) 
២.IRRDB WEBINAR ON Pestalotiopsis LEAF DISEASE ( 4th August 2021) 

 កិចចសហ្របតិបត្តកិរជមយួ CIRAD 

កនុងករព្រងឹងសមតថភពនិងបេងកើននូវ្របសិទធភិពសិក ្រ វ្រជវអំពី បេចចកេទសនិងវទិយ ្រស្តដំ េំកសូ៊ 
វ.ស.ក.ក បនេធ្វើសហ្របតិបត្តិករជមយួ មជឈមណ្ឌ លសហ្របតបិត្តិករអន្តរជតិ្រ វ្រជវកសិកមម ស្រមបក់រ
អភវិឌ ន ៍ (CIRAD) ៃន្របេទសប ងំ េ យបនចុះអនុស រណៈៃនករេយគយល់គន រយៈេពល៥ឆន (ំ២០២១-
២០២៥) កលពីៃថងទី១១ ែខមក  ឆន ២ំ០២១ ។ េនឆន ២ំ០២១េនះ វ.ស.ក.ក បនេធ្វើករសហ្របតិបត្តិករេលើ
ករងរ្រ វ្រជវែផនក េក តយ ្រស្ត បងក តពូ់ជ ករ្របមូលផលជរ័និងសររី ្រស្តទឹកជរ័ ជមយួជំនញករៃន
មជឈមណ្ឌ លសហ្របតិបត្តិករ្រ វ្រជវអន្តរជតិេដើមបអីភវិឌ កសិកមម (CIRAD)។ មនិែតប៉ុេ ្ណ ះ CIRAD បន
ចត់ ងំជំនញករមន កម់ក្របចកំរ េនវទិយ ថ ន្រ វ្រជវេកសូ៊កមពុជ  េហើយកប៏នេធ្វើករចុះហតថេលខេលើ
កិចច្រពមេ្រព ងគេ្រមងរមួគន េ្រកមគេ្រមង “ករពយករណ៍ផលបះ៉ពល់ៃនករែ្រប្របួល កសធតុ និងភព ច
រកបនៃនកម្ល ងំពលកមម េលើែខ ្រច ៉ កផ់លិតកមមេកសូ៊ធមមជតិេន សីុ េគនយ”៍ ។ 

កិចចសហ្របតិបត្តកិរជមយួ CATAS 

កិចចសហ្របតបិត្តកិររ ង វ.ស.ក.ក  និងបណ្ឌិ តសភ វទិយ ្រស្តកសិកមម្រតូពិកចិន (Chinese Academy of 
Tropical Agricultural Sciences-CATAS) ្រតូវបនេរៀបចំេឡើង េ យបនចុះអនុស រណៈៃនករេយគយល់េនៃថង
ទី០៨ ែខតុ  ឆន ២ំ០១៣ េនទី្រកុង កូឡុមបូ ្របេទស ្រសីលងក ។ កនុងទិសេ បេងកើននូវទំនកទំ់នង និងសកមមភព
្រ វ្រជវអំពីដំ េំកសូ៊។ បនទ បម់ក វ.ស.ក.ក និង CATAS បនចុះអនុស រណៈៃនករេយគយល់បំេពញបែនថម
ចំនួនបនួេលើកគឺេនឆន ២ំ០១៨មយួេលើក ឆន ២ំ០១៩មយួេលើក ឆន ២ំ០២០មយួេលើក និងឆន ២ំ០២១មយួេលើក េដើមបី
បន្តសុពលភពៃនកិចចសហ្របតបិត្តកិរកនុងករ្រ វ្រជវរមួគន ។ េនឆន ២ំ០២១េនះ ្រកុមករងរ CATAS បនផ្តល់
នូវរ ៉ូឡូកិនជរ័ (RSS Sheeting Battery)ចំនួនពីរ និងធុងបងកកជរ័ចំនួន១២ ដល់ វ.ស.ក.ក េដើមបបីេ្រមើករងរកនុង
េ ងច្រកែកៃចនេកសូ៊សន្លឹក។  

កិចចសហ្របតិបត្តកិរជមយួ  WWF 

ករសហ្របតិបត្តិកររ ង វទិយ ថ ន្រ វ្រជវេកសូ៊កមពុជ ជមយួអងគករ WWF។  េនឆន ២ំ០២១ េនះ  
វ.ស.ក.ក បនសហករេរៀបចំចមក របង្ហ ញអំពីករអនុវត្តកសិកមមល្អេលើករ្របមូលផលទឹកជរ័ និងចមក របង្ហ ញអំពី
ករែកលម្អបេចចកេទសេលើករ្របមូលផលទកឹជរ័របស់េកសូ៊្រគួ រេនេខត្តមណ្ឌ លគិរ ី(ចំនួន១០ចមក រ) និងសហករ
កនុងសកមមភពផលិតវេីដអូរខ្លីៗស្តីពី ”ករអនុវត្តកសិកមមល្អេលើករយកផលទឹកជរ័” ។ 

៣.៦. ករអនុវត្តថវិកកមមវិធី   

កនុងឆន ២ំ០២១ វទិយ ថ ន្រ វ្រជវេកសូ៊កមពុជបនខិតខំយកចិត្តទុក កបំ់េពញករងរ មកមមវធីីទី១ករ
បេងកើនផលិតភព ពិពិធកមមដំ ំកសិកមម និងកសិ-ធុរកិចចៃនអនុកមមវធីិទី១.៦ េលើកកមពស់គុណភពករងរ
ពិេ ធន ៍ និង្រ វ្រជវេកសូ៊។ េនកនុងអនុកមមវធីិទី១.៦ េនះមនេគលបំណង “ ក ងប ្ត ញទិនននយ័
ស្រមបក់រេផទរនូវបចចកវទិយដល់អនក េំកសូ៊ េដើមបបីេងកើន គុណភពចមក រនិងផលិតភពដំ ំេកសូ៊ សំេ េធ្វើឲយ 
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មននិរន្តភពនិងវឌ នភពេសដ្ឋកិចចដល់អនក េំកសូ៊ េហើយនិងនិរន្តរភពបរ ិ ថ ន”  ែដលមនចេងក មសកមមភព
ចំនួន០៣គឺ៖ 

១.៦.១៖ករអភរិក និងអភវិឌ ក្លូនេកសូ៊ និងករសិក េលើករអនុវត្តកសិកមមល្អកនុងករ ដុំះនិងែថទេំកសូ៊
េដើមបបីេងកើនផលិតភពេកសូ៊  

១.៦.២៖ករសិក និងអភវិឌ វធីិ ្រស្ត្របមូលផល្របកបេ យ្របសិទិធភព និងករព្រងឹងគុណភពជេ័កសូ៊
កមពុជ្រសបេទ មនិយមអន្តរជតិ 

 ១.៦.៣៖ទទួលេធ្វើសវនកមមៃផទកនងុនិងេ្រកពីករយិល័យ គ ល់ជផ្លវូករនិងចំ យទូេទេលើដំេណើ រកពិេ ធន៍
្រ វ្រជវ 

៣.៦.១.ចេងក មសកមមភពទី១ ៖ ករអភរិក និងអភវិឌ ក្លូនេកសូ៊ និងករសិក េលើករអនុវត្តកសិកមមល្អកនុងករ
ដុំះនិងែថទេំកសូ៊េដើមបបីេងកើនផលិតភពេកសូ៊។ កនុងេគលបំណងសំខនគឺ់៖ ក ងនូវទិនននយ័េគល និង

សិក ពីក ្ត វជិជមននិងអវជិជមន មករវភិគលទធផល ស្រមបជ់អំណះអំ ងមូល ្ឋ នកនុងករផ ព្វផ យផ្តល់ជ 
មគគុេទទសនិងចង្អុលបង្ហ ញដល់្របតិបត្តិករេនកនុងករអភវិឌ ដំ ំេកសូ៊  េដើមបបីេញជ សនូវ និយភយ័ ្រពមទងំ
កររក បននូវនិរន្តរភពផលិតកមម និងកំេណើ នផលចំណូលដល់អនក េំកសូ៊ េហើយនិងករេលើកសទួយេសដ្ឋកិចច
្រគួ រ និងេសដ្ឋកិចចជតិ។  េដើមប ី វ.ស.ក.ក សេ្រមចបននូវេគលបំណងខងេលើ សកមមភពមយួចំនួន្រតូវបន
កេ់ចញ នឹងទទួលលទ្ឋផលបនដូចខងេ្រកម៖ 

  ចមក រពិេ ធន ៍ែដលបនបេងកើត ម ន និង្រសងទិ់នននយ័ បនចំនួន៦១ចមក រ   
  ក្លូនែដលអភវិឌ   អភរិក  និង្រគប្់រគង បន៧៤ក្លូន 
  សំ កទឹកជរ័្រតូវវភិគសររីៈ បនចំនួន៥២០សំ ក 

ជលទធផលចុងេ្រកយៃនករអនុវត្តចេងក មសកមមភពទី១គឺ៖ ក្លូនេកសូ៊ថមសីម្រសបនងឹលកខខណ្ឌ កសធតុ
កមពុជ។ ករ យតៃម្ល និង កប់ញចូ លកនុងអនុ សននិ៍ងផ ព្វផ យឲយ ដុំះ េហើយនិងរុកខសមភ រេកសូ៊្រតូវបន
អភវិឌ វធីិេ្របើ្របស់ជីមន្របសិទធភពធនដល់ករលូត ស់កូនេកសូ៊ និងកំេណើ នទិននផលនិងករែថទេំកសូ៊
្រតូវបនែណន។ំ 

៣.៦.២. ចេងក មសកមមភពទី២ ៖ ករសិក និងអភវិឌ វធីិ ្រស្ត្របមូលផល្របកបេ យ្របសិទិធភព និងករ
ព្រងឹងគុណភពជរ័េកសូ៊កមពុជ្រសបេទ មនិយមអន្តរជតិ។ កនុងេគលបំណងសំខនគឺ់៖សំេ េធ្វើឲយ្របេសើរ
េឡើងនូវែខ ្រច ៉ កត់ៃម្លេកសូ៊កមពុជ និងកិតយនុភពផលិតផលយថ្របេភទេកសូ៊កមពុជេលើទីផ រអន្តរជតិ េដើមបី
ទទួលបននូវតៃម្លសម្រសប  បេងកើនចំណូលដល់អនក ដុំះេកសូ៊  និងជំរុញនូវកំេណើ នេសដ្ឋកិចចសងគមជតិ។ េដើមបី
សេ្រមចបននូវេគលបំណងខងេលើ សកមមភពមយួចំនួន្រតូវបន កេ់ចញដូចខងេ្រកម៖ 

  េតស្ដអន្តរមនទីរពិេ ធននិ៍ងេតស្តេ្រប បេធៀបមនទីរពិេ ធនមូ៍ល ្ឋ នែដលនឹង្រតូវេធ្វើ២ដងកនុងមយួឆន  ំ
  ព្រងឹងសមតថភពមនទីរពិេ ធននិ៍ងគុណភពេកសូ៊ជអន្តរជតិ ែដលនឹង្រតូវេធ្វើ២ដងកនុងមយួឆន  ំ
  ករេធ្វើេតស្តគុណភពេកសូ៊ (CSR) ែដលនឹង្រតូវេធ្វើ៤ដងកនុងមយួឆន  ំ 
  ករេធ្វើេតស្តនិងបញជ កគុ់ណភពេកសូ៊ (CSR) ែដលនឹង្រតូវេធ្វើេទ៤ដងកនុងមយួឆន  ំ   
ជលទធផលចុងេ្រកយៃនករអនុវត្តចេងក មសកមមភពទី២គឺ៖ករ្របមូលផលេកសូ៊្របកបេ យ្របសិទធភព 

េសដ្ឋកិចច និងនិរន្តរភពចមក រេកសូ៊េហើយនិងបេងកើនបននូវ្របសិទធភពពលកមម េហើយនិងវញិញ បនប្រតបញច កគុ់ណភព
េកសូ៊្រតូវទទួល គ ល់ជអន្តរជតិ មរយៈ IRA ទទួលសិទធេចញវញិញ បនប្រត បញច កគុ់ណភពេកសូ៊។ 
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៣.៦.៣. ចេងក មសកមមភពទី៣ ៖ ទទួលេធ្វើសវនកមមៃផទកនុងនិងេ្រកពីករយិល័យ គ ល់ជផ្លូវករនិងចំ យ

ទូេទេលើដំេណើ រករពិេ ធន្៍រ វ្រជវ។ កនុងេគលបំណង ក ងធនធនមនុស ្របកបេ យ្របសិទធភព ទងំ
បរមិណនងិគុណភព េដើមបជំុីរុញករងរពេិ ធននិ៍ង្រ វ្រជវឲយទទួលបននូវលទធផលល្អ ក ងនូវទិនននយ័្រគឹះ
បនរងឹម ំ ្រពមជមយួគន េនះកម៏នករែកលម្អនូវេហ ្ឋ រចនសមពន័ធរូបវន្ត េដើមបផី្តល់នូវភពកកេ់ក្ត កនុងកររស់េន 
និងបរ ិ ថ នបំេពញករងរដល់ ម្រន្តនិីងនិេយជិក ែដលជចលករសំខនចូ់លរមួេនកនុងករជំុរុញដល់ករងរ្រ វ្រជវ 
និងអភវិឌ ្របកបេ យេជគជយ័ និងចីរភព។ 

េដើមបសីេ្រមចបននូវេគលបំណងខងេលើ សកមមភពមយួចំនួន្រតូវបន កេ់ចញដូចខងេ្រកម៖ 
  ករែកលម្អេហ ្ឋ រចនសមពន័ធរូបវន្ត 
  ករបណ្តុ ះប ្ត លធនធនមនុស និងេផទរបេចចកវទិយ 
  ករចូលរមួៃដគូ្រ វ្រជវជមយួភគីអន្តរជតិ 
  ករផ្តល់េស បេចចកេទសគ្ំរទ 
  ករងរ្រគប្់រគងរដ្ឋបល 

េដើមបធីនដល់ភពេជគជយ័ េលើសកមមភពៃនករអនុវត្តគេ្រមងេ យេផទ ងផទ តល់ទធផលែដលសេ្រមច
បនជមយួនឹងសូចនករ ែដលបនកំណតេ់នកនុងែផនករ ករពិនិតយ ម ន និង យតៃម្លគឺនឹង្រតូវេធ្វើេឡើង។ 
ករ យតៃម្លៃនករអនុវត្តេនះ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេនេពលកពុំងអនុវត្តរហូតដល់ករបញចបៃ់នគេ្រមង េ យនយក ្ឋ ន 
ែផនករនិងសថិតិ ៃន្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ មរយៈរបយករណ៍្របចែំខ របយករណ៍្រតីមស 
របយករណ៍ឆមស របយករណ៍្របចឆំន  ំ និងករចុះ យតៃម្លេ យផទ ល់េរៀង ល់ឆន ។ំ វ.ស.ក.ក កម៏នករ
េរៀបចំជគណៈកមមករ យតៃម្លៃផទកនុងផទ ល់ខ្លួនផងែដរ ស្រមប់ ម ន ្រតួតពិនិតយ យតៃម្ល និងធនបននូវ
ភពចបស់ ស់ េហើយនិងភពេជគជយ័ៃនករអនុវត្តគេ្រមង។ 

៤.    ែផនកេហ ្ឋ រចនសមព័នធ 

  ងសង់ គរទី ន កក់រវទិយ ថ នេនភនេំពញ 
  ជួសជុលផទះ ន កេ់នចំនួន១០ខនង ប ្ត ញទឹក និងប ្ត ញេភ្លើងរបស់កមមករកនុងភូម៣ិ២ 
  ជួសជុល េរៀន សន កុំសលេនកនុងភូម៣ិ២ 
  ជួសជុល បថន ំ គរករយិល័យនិង គរ ន កេ់នរបស់ម្រន្តី ជករេនកនុង ថ នីយ 
  ជួសជុលផ្លូវកនុងចមក រេកសូ៊ពិេ ធនរ៍បស់ វ.ស.ក.ក. 
  េរៀបចំេ ភណ័្ឌ ភពេនមុខអគរករយិល័យ និងេនមុខមនទរីពិេ ធនជ៍តយិថ្របេភទកនុង ថ នីយ ៍។ 

ទី ន កក់រវទិយ ថ ន្រ វ្រជវេកសូ៊កមពុជ ផទះ ន កេ់នរបស់កមមករកនុងភូម ិ៣២ 
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៥.ទិសេ ករងរឆន ២ំ០២២  និងសននិ ្ឋ ន 

៥.១. ទិសេ ករងរឆន ២ំ០២២ 

  បន្តយកចិត្តទុក កេ់លើករសិក ្រ វ្រជវនិងក ងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តពកព់ន័្ឋនន  
  យកចិត្តទុក កក់នុងករក ងធនធនមនុស  បំេពញឲយធនធនមនុស ែដលខ្វះខត  
  ព្រងឹងករអនុវត្តគេ្រមងែផនករ និងសកមមភពថវកិកមមវធីិឆន ២ំ០២២ ឲយមន្របសិទធិភព 
  ខិតខំព្រងឹងភពជៃដគូ្រ វ្រជវជមយួប ្ត កលវទិយល័យ ្រកុមហុ៊ន េ ងច្រកែកៃចន និង

អន្ត គមន៍ ល់េស បេចចកេទស ែបបបទចុះបញជ ិកេ ងច្រក មនទីរពិេ ធនេ៍ដើមបបីនករទទួល គ ល់ពី 
វ.ស.ក.ក. កនុងករេ្របើ្របស់ ្ល កសញញ យថ្របេភទេកសូ៊កមពុជ 

  បន្តករយកចិត្តទុក កេ់លើករេផទរបេចចកវទិយដល់្របតិបត្តិករេកសូ៊ និងេកសូ៊្រគួ រ 
  ព្រងឹងករអនុវត្តេលើករបំេពញែបបបទវញិញ បនប្រតបញជ កគុ់ណភពេកសូ៊(C S R )ស្រមបក់រនេំចញ

េកសូ៊ែកៃចន និងវញិញ បនប្រតបញជ កគុ់ណភពចបរពូជ  
  ព្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្តិករជមយួ្របេទសសមជិក IRRDB  និងអងគករអន្តរជតិ  ្រពមទងំភគីជតិ 

ដូចជប ្ត កលវទិយល័យ ្រកុមហុ៊ន េ ងច្រកែកៃចន េហើយនិងអន្ត គមន៍ ល់េស បេចចកេទស ែបបបទ
ចុះបញជ ិកេ ងច្រក មនទីរពិេ ធន ៍

  ចូលរមួសននិសីទ និងកិចច្របជំុ្របចឆំន រំបស់្រកុម្របឹក ្រ វ្រជវនិងអភវិឌ នេ៍កសូ៊អន្តរជតិ និងអងគករ
េកសូ៊អន្តរជតិននកនុង្រកបខណ្ឌ ករងរ្រ វ្រជវ និងករអភវិឌ បេចចកវទិយ 

  ចូលរមួសហករជមយួ្រគឹះ ថ នសិក ននកនុងករបណ្តុ ះប ្ត លធនធនមនុស េលើមុខវជិជ បេចចកេទស
ដុំះ ករ្របមូលផលទឹកជរ័ សររី ្រស្តទឺកជរ័  ជំងឺ និងក ្ត ចៃ្រងេលើដំ ំេកសូ៊ 

  េសនើសំុករទទួល គ ល់្របពន័្ឋ្រគប្់រគងគុណភព ISO/IEC 17025: 2017 ។ 

៥.២. េសចក្តសីននិ ្ឋ ន    

ករងរអនុវត្តសេ្រមចបន១០០% េធៀបេទនឹងចំណុចេ ែដលបនកំណតេ់នកនុងែផនករថវកិ មកមមវធីិ
មនិែតប៉ុេ ្ណ ះ សកមមភព្រ វ្រជវជេ្រចើនេទៀត ្រតូវបនអនុវត្តេ្រកពីែផនករែដលបនកំណតេ់នកនុងកមមវធីិ។
លទធផលករងរ ែដលវទិយ ថ ន្រ វ្រជវេកសូ៊កមពុជសេ្រមចបនេនះ េ យ រមនែផនករករងរចបស់ ស់ 
និងកិចចសហករយ៉ងជិតសនិទធ រ ងម្រន្តី ជករ និេយជិតទងំអស់ ជមយួថន កដ់កឹន ំ វ.ស.ក.ក កនុងករអនុវត្តតួនទី
ភរកិចច និងមនករទទួលខុស្រតវូ កនុងេបសកកមមរបស់ខ្លួននិងែផនករ ែដលបនកំណត ់េ្រកមករដឹកនដំ្៏រតឹម្រតូវ 
របស់្រកុម្របឹក ភបិល ្រពមជមយួគន េនះ កម៏នករយកចិត្តទុក ក ់ចង្អុលបង្ហ ញ និងករគ្ំរទពី ថ បន័ជំនញ 
ជអ ពយបលរមួមន៖ ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ និង្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញ វតថុ  កនុងករជំុរុញ 
ករអភវិឌ វស័ិយេកសូ៊េនកមពុជ   ្រសប មេគលនេយបយអភវិឌ ន ៍របស់ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ។ សកមមភព 
និងលទធផលករងរខងេលើេនះ ស្រមចបនេ យមនករចូលរមួពីប ្ត ៃដគូជតិ រមួមន្របតិបត្តិករេកសូ៊ទងំ
អស់ែដលបនផ្តល់ករទុកចិត្ត ចូលរមួនិងគ្ំរទ ជងេនះេទេទៀតគឺករចូលរមួសហករពីប ្ត ៃដគូអន្តរជតិពកព់ន័ធ
ដូចជ៖ CIRAD, AFD, IRRDB, HRPP, CATAS, WWF,...។  
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៥.   ក្រមងរបូភព និងសកមមភពករងរ 
 

េនរេសៀលៃថងទី០៧ ែខមក  ឆន  ំ២០២១ េនះែដរ ឯកឧត្តម េវង ខុន រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងកសិកមម 
រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ និងសហករបីនអេញជ ើញបចុះពិនិតយ និងជួបសំេណះសំ លករងរជមយួម្រន្តី ជករ
េនវទិយ ថ ន្រ វ្រជវេកសូ៊កមពុជ ែដលមនទី ងំសថិតេនភូម៣ិ២ ឃុំជីេ ទ២៍ ្រសុកតបូងឃមុ ំ េខត្តតបូងឃមុ។ំ 
មរយៈៃនករចុះជួបសំេណះសំ លេនះ ឯកឧត្តមរដ្ឋម្រន្តី បនសែម្តងករគ្ំរទដល់ករងរ្រ វ្រជវេកសូ៊ 

េ យបនជំរុញឱយវទិយ ថ ន ខិតខំេផ្ត តេលើករ្រ វ្រជវពូជេកសូ៊ ែដល ចផ្តល់ផលិតភពខពស់ និង ច
ទទួលផលកនុងរយៈេពលឆប។់ េ្រកពីេនះ ឯកឧត្តមរដ្ឋម្រន្តី កប៏នែណនវំទិយ ថ ន ចូលរមួសិក ែស្វងយល់ករ
សិក ែផនកដំ ំេកសូ៊ ករែចករែំលកនូវបេចចកេទស និងបេចចកវទិយទំេនើបៗ ដល់ កលវទិយល័យកនុងករទក់
ទញសិស និស តិ។ ឯកឧត្តមរដ្ឋម្រន្តី កប៏នែណនឱំយវទិយ ថ ន ខិតខំសហករជមយួវស័ិយឯកជនែដលវនិិ
េយគេលើដំ េំកសូ៊ និងសហករជមយួប ្ត ្របេទសកនុងតំបន ់េដើមបែីចករែំលកនូវបទពិេ ធន ៍និងលទធផលៃន
ករ្រ វ្រជវនូវបេចចកវទិយថមីៗ។  
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េនៃថងទី១៧ ែខធនូ ឆន  ំ២០២១ េនះែដរ ឯកឧត្តម ប៉លុ សផុ អនុរដ្ឋេលខធកិរ ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ 
និងេន ទ និងជ្របធន្រកុម្របឹក ភបិល ៃន វ.ស.ក.ក. អេញជ ើញជអធិបតីភពដឹកនកិំចច្របជំុ្រកុម្របឹក ភបិល 
វ.ស.ក.ក. េលើកទី៩ ណត្តិឆន ២ំ០២០-២០២៣ េលើរេបៀប រៈចំនួនពីរ៖ (១) ពិនិតយវឌ នភពករងរ្រ វ្រជវ
េកសូ៊កនុងឆន ២ំ០២១ របស់ វ.ស.ក.ក និង(២)បញ្ហ េផ ងៗ េន ថ នីយអ៍នុវត្តៃន វ.ស.ក.ក.េន្រសុកតបូងឃមុ ំ 
េខត្តតបូងឃមុ ំ ។  
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ឯកឧត្តម ប៉ុល សផុ អនុរដ្ឋេលខធិករ ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ និងជ្របធន្រកុម
្របឹក ភបិល និងសមជិក្រកុម្របឹក ភបិលៃន វ.ស.ក.ក អេញជ ើញទស នកិចច ចមក រពិេ ធន ៍មនទរីពិេ ធនជ៍ត ិ  
យថ្របេភទ  និងេ ងច្រកែកៃចនេកសូ៊សន្លកឹ RSS េន ថ នីយអ៍នុវត្តៃន វ.ស.ក.ក.េន្រសកុតបូងឃមុ ំេខត្តតបូងឃមុ ំ។ 
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ករ្របជំុៃផទកនុងរបស់ថន កដ់ឹកនៃំន វ.ស.ក.ក េដើមបពិីនិតយនិងពិភក អំពីវឌ នភពករងរឆន  ំ២០២១ និង
េលើកទិសេ ស្រមបអ់នុវត្តកនុងឆន ២ំ០២២ 

េនៃថងទី៣០-៣១ ែខមនី ឆន ២ំ០២១ េ ក លមិ ខន់ទី ៉  នយកវទិយ ថ ន្រ វ្រជវេកសូ៊កមពុជ     
បនចូលរមួ្របជំុ្រកុម្របឹក  ៃន្រកុម្របឹក ្រ វ្រជវ និងអភវិឌ នេ៍កសូ៊អន្តរជតិ ម្របពន័ធអន ញ 

េនវទិយ ថ ន្រ វ្រជវេកសូ៊កមពុជ ន្រពកឹៃថងពុធ ៃថងទី១៦ ែខមថុិន ឆន ២ំ០២១ េ ក លមិ ខនទ់ី ៉  
នយកវទិយ ថ ន្រ វ្រជវេកសូ៊កមពជុ និងសហករ ីបនចូលរមួកិចច្របជំុពិភក សកមមភពករងររបស់អគគនយក ្ឋ ន
េកសូ៊ និងវទិយ ថ ន្រ វ្រជវេកសូ៊កមពុជ េ្រកមអធិបតីភពឯកឧត្ដម ម៉ន ស្ុរគី រដ្ឋេលខធិករ្រកសួង
កសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ ម្របពន័ធវេីដអូហ ូម(Zoom Meeting)។ កិចច្របជំុេនះមនករអេញជ ើញចូលរមួ
ពីឯកឧត្ដមអនុរដ្ឋេលខធិករ្រកសួងកសិកមម េ កអគគេលខធិកររង្រកសួងកសិកមម េ កអគគនយករង 
េ ក្របធននិងេ ក េ ក្រសីអនុ្របធននយក ្ឋ ន ៃនអគគនយក ្ឋ នេកសូ៊ ។ 
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សកមមភពៃនករពិភក អំពីករ្រគប្់រគងផទ ងំេចៀរ េនចមក រពិេ ធ ៃនវទិយ ថ ន្រ វ្រជវេកសូ៊កមពុជ 

សកមមភពេរៀបចំប ្ត ញទុេយទឹកថមី  នឹងប ្ត ញអគគិសនី  េនកនុងភូម៣ិ២ ឃុំជីេ ទិ៍២ ្រសុកតបូងឃមុ ំ 
 េខត្តតបូងឃមុ ំ 

កិចច្របជំុ មZoom របស់ករយិល័យ ែផនករ និងគណេនយយ េសចក្តី្រពងេគលករណ៍ែណនសំ្តីកិចច
បញជ ិកគណេនយយៃន្រទពយសកមមរយៈេពលែវង 
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េនៃថងទី ១៩ ែខ១០ ឆន ២ំ០២១ េ ក ឧកញញ  លយី៉ងុផត់ ចុះមកទស នកិចចេ ងច្រកែកៃចនេកសូ៊

សន្លឹក របស់ វ.ស.ក.ក  

សកមមភពេរៀបចំផលិតវឌីីអូបេចចកេទសកនុងករ្របមូលផលជរ័េកសូ៊             
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ន្រពឹកៃថង្រពហសបតិ៍ ៃថងទី២៦ ែខសី  ឆន ២ំ០២១ េ ក ក់ ប៊ុនធួន នយករងវទិយ ថ ន

្រ វ្រជវេកសូ៊កមពុជ និងជ្របធនគណៈកមមករបេចចកេទសទី៧ ែផនកផលិតផលេកសូ៊ បនចូលរមួកិចច្របជំុ្រកុម
្របឹក ស្តង់ រជតិេលើកទី២៤ ម្របពន័ធ Video Conference Zoom េ្រកមអធិបតីភពដខ៏ពងខ់ពស់របស់ឯកឧត្តម
កិត្តិេស ្ឋ បណ្ឌិ ត ចម ្របសទិធ េទសរដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងឧស ហកមម វទិយ ្រស្ត បេចចកវទិយ និងន នុវត្តន ៍
និងជ្របធន្រកុម្របឹក ស្តង់ រជតិ។ កនុងកិចច្របជំុេនះែដរមនករអេញជ ើញចូលរមួពីសំ កឯ់កឧត្តម េ ក
ជំទវ េ កឧកញញ៉  េ ក េ ក្រសី អនកនងកញញ ែដលបនអេញជ ើញមកពី្រកសួង ថ បន័ពកព់ន័ធ សរុបចំនួន
៧០រូប េដើមបពិីនិតយ ពិភក  និងអនុមត័ ស្តង់ រអន្តរជតិ ISO IEC និង UNECE ពកព់ន័ធនឹងែផនកសំណង ់
សមភ រ ងសង ់ រធតុនិងផលិតផលគីម ី ្របពន័ធ្រគប្់រគងផលិតផលអគគិសនីនិងេអឡិច្រតូនិច េកសូ៊យនយន្ត 
េ្រគ ងសម្អ ង និងែផនកឌីជីថល េធ្វើជស្តង់ រជតិ។ ជលទធផល អងគ្របជំុបនអនុមត័ទទួលយកស្តង់ រអន្តរជតិ
ចំនួន ២០ស្តង់ រជស្តង់ រជតិ។  

េនៃថងទី០១ ែខតុ  ឆន ២ំ០២១ ្រកុមករងរបេចចកេទសៃន្រកុមហុ៊នចំករេកសូ៊េមមតខូ់អិលធីឌី បន
អេញជ ើញមកពិភក ជមយួម្រន្តី្រ វ្រជវៃនវទិយ ថ ន្រ វ្រជវេកសូ៊កមពុជ អំពីករេ្រជើសេរ ើសក្លូនេកសូ៊ស្រមប់
េធ្វើករ ដុំះ និងកិចចសហករេលើករងរ្រ វ្រជវេកសូ៊។  
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េនៃថងទី៣ ែខកញញ  ឆន ២ំ០២១ ្របតិភូៃនទីភន កង់រប ងំស្រមបអ់ភវិឌ ន ៍ និងេ កបណ្ឌិ ត Eric Gohet 

ជំនញករ CIRAD បនអេញជ ើញមកេធ្វើទស នកិចច មនទីរពិេ ធនជ៍តិយថ្របេភទ ចមក រពិេ ធន ៍ និងេ ងច្រក
ែកៃចនេកសូ៊សន្លកឹេន ថ នីយពិេ ធនៃ៍នវទិយ ថ ន្រ វ្រជវេកសូ៊កមពុជ។ េគលបណំងៃនដំេណើ រទស នកចិចេនះ 
គឺេដើមបពី្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្តិករ និងសិក លទធភពកនុងករជួយ ដល់វស័ិយ្រ វ្រជវេកសូ៊កមពុជ។  
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នៃថងទី២៨ ែខកញញ  ឆន ២ំ០២១ ករចុះទស នកិចចរបស់្រកុមករងរសិក លទធភព ចេធ្វើបនៃនគេ្រមង 

RAD4CAM េន ថ នីយពិេ ធនៃ៍នវទិយ ថ ន្រ វ្រជវេកសូ៊កមពុជ  
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ចបពី់ៃថងទី១៥ ដល់ ១៩ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០២១ កនុង្រកបខណ្ឌ គេ្រមងភពជៃដគូពហុភគី (MAP) ម្រន្តី

ជំនញៃនវទិយ ថ ន្រ វ្រជវេកសូ៊កមពជុ សហករជមយួ្រកុមករងរអគគនយក ្ឋ នេកសូ៊ មនទរីកសិកមម រុកខ ្របមញ់ 
និងេន ទេខត្តមណ្ឌ លគិរ ីនិងអងគករ WWF បនចុះេរៀបចំចមក របង្ហ ញអំពីករអនុវត្តកសិកមមល្អេលើករ្របមូល
ផលទឹកជរ័ និងចមក របង្ហ ញអំពកីរែកលម្អរបេចចកេទសេលើករ្របមូលផលទឹកជរ័ ចមក រេកសូ៊្រគួ រចំនួន៩ចមក រ 
េនកនុងឃុំេគលេ ចំនួន៤រមួមន ឃុំពូៃ្រជ(២ចមក រ) ឃុំ្រកងេ់តះ(៣ចមក រ) ឃុំែ្រសអំពូម(១ចមក រ) និង ឃុំប៊ូ្រ
(៣ចមក រ) ្រសុកេព្រជ  េខត្តមណ្ឌ លគិរ។ី េឆ្ល តឱកសៃនករេរៀបចំចមក របង្ហ ញេនះ ្រកុមករងរបនេធ្វើករ
ែណនបំេចចកេទសដល់កសិករមនដូចជ៖ ១. ករេធ្វើផ្លូវេភ្លើង ២. ករសម្អ តៃ្រពកនុងចមក រ ៣. ករ បេប្៉រតូ តូម
េលើផទ ងំមុខេចៀរ ៤. ករសម្អ តផទ ងំមុខេចៀរនិងចន្រតងជរ័ និង៥. ករ្របឹក បេចចកេទស   េផ ងៗេទៀតដល់កសិករ។  
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