
 

                                                                                                                                                                                                                     

ជីវិត និង ធម្មជាតិ 
ពង្ររឹសមត្ថភាពបន ស្ ៊ាំ នរិភាពធន់របសស់ហគមន៍តាមជនបទ ដោយដង្បើង្ាស់វធិើសាស្រសតង្គប់ង្គរទើជង្ាលខ្នា ត្តូ្ច ទលក់ារប្ង្បង្បលួអាកាសធាត្ស 

ដ ើមបើដអាយសដង្មចសនតសិសខដសបៀរង្បកបដោយនរិនតរភាពដៅកមពសជា 

សាវតា នងិបរបិទននការអភវិឌ្ឍន ៍
ប្រទេសកម្ពុជា គឺជាប្រទេសមួ្យអាស្ស័យខ្ល ាំងទ ើវស័ិយកសិកម្ម ដែ មាន 
ប្រជាជនភាគទប្រើនគឺជាកសិករទៅតាម្តាំរន់ជនរេ។ ប្រទេសកម្ពុជាមាន 
ភាពងាយរងទប្រោះខ្ល ាំងទៅនឹងការដប្រប្រួ អាកាសធាតុ ទ ើយររចុរបននទនោះ 
ប្រទេសកម្ពុជាទៅមានសម្តថភាពទារទៅទ ើយកនុងការេរ់េ ់នឹងផ រ ោះ 
ពា ់ពីការដប្រប្រួ អាកាសធាតុ។  

ទោងទៅទ ើ កម្មវធីិរន្ុាំថ្នន ក់ជាតិររស់ប្រទេសកម្ពុជា (NAPA) ការដប្រ 
ប្រួ អាកាសធាតុរងករការគាំរាម្កាំដ ងោ ងខ្ល ាំងែ ់វស័ិយកសិកម្ម និង 
សនតិសុខទសបៀង។ របាយការណ៍បានរងាា ញថ្ន ប្រទេសកម្ពុជាបានជួរ 
ប្រេោះនឹងទប្រោះេឹកជាំនន់ និងទប្រោះរាាំងសងួតជាញឹកញារ់។ កសិករ គឺជាអ្នក 
ដែ ងាយរងទប្រោះរាំផុត ដែ ទធវើទអាយពួករត់រស់ទៅកនុងភាព ាំបាក និង 
អ្ត់ឃ្លល ន។ របាយការណ៍ NAPA រងាា ញថ្ន ទប្រើនជាង ៨០% ននប្គសួារ 
កសិករជួរប្រេោះនឹងការខវោះខ្តេឹកសប្មារ់កសិកម្ម និងមាន ៥៤% េេួ  
ផ រ ោះពា ់ទ ើសុខភាព និងកងវោះេឹកសាា ត។ ផ ិតកម្មស្សូវ គឺជា 
ផ ិតកម្មដែ រម្បងជាងទគទៅកនុងវស័ិយកសិកម្ម ទ ើយវស័ិយទនោះកាំពុង 
ដតប្រឈម្នឹងហានិភ័យខពស់នាទព ររចុរបននទនោះ។ វាអាស្ស័យជារម្បង 
ទៅទ ើេឹក ដែ មានប្រភពពីរសាំខ្ន់ៗ៖ េឹក ូរពីេទនលទម្គងគដផនកខ្ងទ ើ 
និងេឹកទភលៀងទៅរែូវវស្។  

ការដប្រប្រួ អាកាសធាតុ ទធវើទអាយការធាល ក់ទភលៀង និង ររមិាណេឹកទភលៀង 
មានការផ្លល ស់រតូរ។ កនុងរទនាល ោះឆ្ន ាំ ១៩៩៨ ែ ់ឆ្ន ាំ ២០០២ ផ ិតផ  
កសិកម្មដែ បានបាត់រង់ទសទើរដតទាាំងអ្ស់ គឺបាត់រង់ទោយសារដតេឹក 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ជាំនន់។ ការបាត់រង់ផ ិតកម្មស្សវូរងករទ ើង ទោយសារេឹកជាំនន់មាន 
៧០% និងរងករទោយទប្រោះរាាំងសងួតមាន ២០%។  

ការផ្លល ស់រតូរប្រព័នធកសិកម្មបានទធវើទអាយកប្មិ្តននការរាំផ្លល ញនប្ពទឈើ និង 
ការេន្ទ្នាទ នែីកសិកម្មមានការទកើនទ ើងទៅដផនកខ្ងទ ើេីជប្មា  ដែ ទធវើ 
ទអាយថយរុោះប្រព័នធទកេប្តររសិាថ ន ែូរជា សីតុណា ភាព គុណភាពេឹក 
និងការរក្េឹកេុក ការប្គរ់ប្គងការ ូរទប្រោះ ទប្រោះេឹកជាំនន់និងរាាំងសងួត 
រងករផ រ ោះពា ់ខ្ល ាំងែ ់កសិករដែ អាស្ស័យទ ើេឹកសប្មារ់ការរស់រាន 
មានជីវតិររស់ពួកទគ។ 

កសិកររារ់ពាន់អ្នកេូទាាំងប្រទេស មិ្នទាន់បានទប្តៀម្ខលួនជាទស្សរេ ់នឹង 
វរិតតិរណ្តត  ពីការដប្រប្រួ អាកាសធាតុ និងមិ្នមានជាំនាញ និងឩរករណ័ 
ដែ ប្តូវការសប្មារ់ប្គរ់ប្គងប្រព័នធទកេប្តររសិាថ ន កខណៈរប្ម្រោះ។  

ស គម្ន៍កសិករនឹងប្រឈម្ហានិភ័យននការខវោះខ្តទសបៀង ប្រសិនទរើ 
រម នការប្គរ់ប្គងេឹក និងែីទអាយមាននិរនតភាព ទៅទព ដែ ការដប្រប្រ ួ 
អាកាសធាតុកាំពុងដតទកើនទ ើង។  

ការទប្រើប្បាស់យុេធសាស្រសត ប្រព័នធទកេប្តររសិាថ ន/េីជប្មា  ទែើម្បីប្គរ់ប្គង 
ធនធានែី និងេឹក គឺមានសារៈសាំខ្ន់រាំទពាោះជីវតិរស់ទៅ និងសនតិសុខ 
ទសបៀងររស់កសិករប្កីប្កទៅកនុងប្រទេសកម្ពុជា។  

គោលបណំង នងិយុទធសាស្ត រ្រប្់គគរោង 
គទប្មាងមានទរ រាំណងរទងកើនគុណភាពជីវតិររស់កសិកររារ់ពាន់អ្នក 
ទៅកនុងតាំរន់ទរ ទៅ។ គទប្មាងទនោះ នឹងរូ រមួ្ជា មួ្យនឹងការប្រឹងដប្រង 
ររស់ប្រទេសកម្ពុជា កនុងការកាត់រនថយ និងរន្ុាំ នឹងការដប្រប្រួ អាកាស 
ធាតុររស់ស គម្ន៍ទៅតាម្ជនរេ។   

វធីិសាស្រសតទោយមានការរូ រមួ្ ែូរជា ដផនការប្គរ់ប្គងេីជប្មា ទៅ 
កនុងតាំរន់ទរ ទៅររស់គទប្មាងទាាំងអ្ស់ ទោយមានការោាំែាំណ្តាំ និងោាំ 
ទែើម្ទឈើទៅតាម្អូ្រ សទឹង េទនល និងតាំរន់នប្ព ក៏ែូរជា ការសាងសង់ 
អាងសតុកេឹកខ្ន តតូរ និងប្រព័នធទស្សារស្សពទផេងៗទេៀត។ តាម្រយៈ 
សាលាដស្សកសិករ រទរចកទេសកសិកម្មដែ ធន់នឹងការដប្រប្រួ អាកាស 
ធាតុ នឹងប្តូវរទប្ងៀនែ ់កសិករ ទែើម្បីទអាយពួករត់រទងកើនសនតិសុខ 
ទសបៀង និងកាត់រនថយភាពងាយរងទប្រោះពីការដប្រប្រួ អាកាសធាតុ។ 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ស្រសតីជាទម្ប្គួសារ គឺកាន់ដតងាយេេួ រងផ រ ោះពា ់ ពីការដប្រប្រ ួ 
អាកាសធាតុ គទប្មាងនឹងផត ់ការរាំប្េែ ់ស្រសតីទាាំងទនាោះេរ់េ ់នឹងការ 
ដប្រប្រួ អាកាសធាតុ តាម្រយៈការរទងកើតជទប្ម្ើសននមុ្ខររររិញ្ច ឹម្ជីវតិ និង 
ផត ់ការរណតុ ោះរណ្តត  សតីពី ជាំនាញរន្ុាំនឹងការដប្រប្រួ អាកាសធាតុ។  

តាំរន់ទរ ទៅសាក បងររស់គទប្មាង គឺមានេិែឋភាពការទប្រើប្បាស់ែី 
តាំរន់នប្ពទឈើ និងតាំរន់ការពារ ទផេងៗរន ។ េិែឋភាពទផេងៗរន ទនោះ នឹង 
អ្នុញ្ញា តិទអាយគទប្មាងទធវើការរងាា ញការដក ម្ារការរន្ុាំ និងរងប្កង 
ទម្ទរៀនដែ អារប្តូវបានអ្នុវតត និងពប្ងីកទៅថ្នន ក់ជាតិ។ តាំរន់ទរ ទៅ 
ររស់គទប្មាងប្គរែណត រ់នផទែីសររុ ៥៩ ៤៥៥  ិរតា។  

លទធផលរពំងឹទុករប្់គគរោង 
ទោយមានការស ការជាមួ្យប្កសួងររសិាថ ន (MOE) អ្ងគការ FAO នឹង 
ផត ់ជាំនាញ និងអ្នុវតតសកម្មភាព ទែើម្បីទអាយសទប្ម្របាន េធផ រាំនួន ៥ 
ែូរខ្ងទប្កាម្៖  

លទធផល ១៖ ការបន ស្ ៊ាំនឹរការប្ង្បង្បួលអាកាសធាត្ស ង្ត្ូវានបញ្ចូ លដៅកាស រ 
ដោលនដោាយនិរប្ផនការកសិកមម និរសនតិសសខដសបៀររបសជ់ាតិ្ 

លទធផល ២៖ ការង្គប់ង្គរចង្មរុះទើជង្ាលខ្នា ត្តូ្ច ដោយានការចូលរមួ ប្ ល 
កាត្់បនថយផលប ុះពាលព់ើអាកាសធាត្សមកដលើធនធានធមមជាតិ្ និរកសិកមម 

លទធផល ៣៖ កសិកមមប្ លធននឹ់រអាកាសធាត្ស នឹរង្ត្ូវានជង្មរញ អនសវត្តបង្ហា ញ 
និររក្និរនតរភាពតាមរយៈសាលាប្ង្សកសិករ  

លទធផល ៤៖ ជដង្មើសដផេរននមសខរបរចិញ្ច ឹមជើវតិ្ប្ លធន់នឹរអាកាសធាត្ស ប្ ល 
ដតត ត្ដលើស្រសតើ ង្ត្ូវានអនសវត្តសាកលបរនិររក្ឲ្យាននិរនតភាព  

លទធផល ៥៖ ការតាមោន និរវាយត្នមៃ (M&E) និរការផេពវផ្យពត័្៌ាន 

អនកពាកព់ន័ធ នងិអនកទទលួផលពគីគរោង 
គទប្មាងមានរយៈទព  ៥ឆ្ន ាំ នឹងរូ រមួ្រាំដណក ពប្ងឹងសម្តថភាពប្កសួង 
និងសាថ រ័នទផេងៗ ដែ ទធវើការងារពាក់ព័នធនឹងទរ នទោបាយរន្ុាំនឹង 
ការដប្រប្រួ អាកាសធាតុ កសិកម្ម និងសនតិសុខទសបៀង។ ទៅថ្នន ក់ជាតិ  

 

 

នឹងមានទរ នទោបាយ និងការអ្នុវតតដែ ទ្លើយតរនឹងការដប្រប្រួ  
អាកាសធាតុ និង សនតិសុខទសបៀង។  

ទៅកប្មិ្តស គម្ន៍ គទប្មាងនឹងជួយដក ម្ាជីវតិរស់ទៅប្គួសារកសិករ 
ោ ងទហារណ្តស់រាំនួន ១ ៩៥៧ ប្គួសារ ទៅកនុងទខតត ទសៀម្រារ កាំពង់ធាំ 
រតនគិរ ី និងប្ពោះវហិារ តាម្រយៈការប្គរ់ប្គងេីជប្មា ខ្ន តតូរ ប្រករ 
ទោយនិរនតភាព ក៏ែូរជា នាាំម្កនូវភាពធន់ និងការអ្នុវតតការរន្ុាំ ាៗ ។  

ប្ករម្កសិករដែ មានស្សារ់ ែូរជា ប្ករម្កសិករទប្រើប្បាស់េឹក គណៈ 
កមាម ការប្គរ់ប្គងស្សោះប្តីររស់ស គម្ន៍ នឹងេេួ ផ ប្រទោជន៍ទោយ 
ផ្លទ  ់ពីគទប្មាងទនោះ។  

ោា ្់ជនំយួ នងិនៃគូរ  
គទប្មាងបានេេួ ការឩរតថម្ភពី GEF ដែ មានថវកិាសររុ រាំនួន ៥.២ 
លានែុលាល អាទម្រកិ។ ទោយសារគទប្មាងរូ រមួ្រាំដណកទៅនឹងកម្មវធីិ 
រន្ុាំររស់រាជរោឋ ភិបា  (NAPA) ប្កសួងររសិាថ នគឺជានែគូររម្បងររស់ 
អ្ងគការ FAO កនុងការអ្នុវតតគទប្មាងទនោះ។ អ្ងគការ FAO នឹងស ការ 
ោ ងជិតសនិេធិផងដែរជាមួ្យ ប្កសួងកសិកម្ម រកុាខ ប្រមាញ់ និងទនសាេ 
រាំទពាោះរា ់សកម្មភាពទាក់េងនឹងកសិកម្ម និង ស ការជាមួ្យសាថ រ័ន 
ពាក់ព័នធទផេងៗទេៀត ទែើម្បីទអាយគទប្មាងអ្នុវតតបានទជាគជ័យ។  

ធនាររអ្ភិវឌ្ឍន៍អាសីុ (ADB) គឺជានែគូរស ការ និងជាអ្នកផត ់េុន 
រែិភាគកនុងការអ្នុវតតគទប្មាង។ គទប្មាងទនោះនឹងរាំទពញរដនថម្ទៅទ ើ 
គទប្មាង “កាត់រនថយភាពប្កីប្ក និងអ្ភិវឌ្ឍកសិករប្កីប្កីទៅតាំរន់ជុាំវញិរឹង 
េទនលសារ” ររស់ធនាររអ្ភិវឌ្ឍន៍អាសីុ ទៅកនុងទខតតរាំនួន ៤ ជុាំវញិរឹង 
េទនលសារកនុងប្រទេសកម្ពុជា។  

 


