
 

                                                                                                                                                                                             

គម្រោងកែលម្អសន្តិសខុម្សបៀង ន្ិងតភ្ជា បទ់ផី្សារសរោបែ់សិែរខ្នា តតចូ  
គម្រោងម្្ិិះ 

សាវតា  
ការលលើកកមពស់ជើវភាពរស់លៅ និងការរកចំណូលររករ 

លោយនិរនដរភាពលៅតាមជនរទកនុងររលទសកមពុជា បានរងំសទះ 
លោយសារតែផលិែភាពកសិកមម និងផលចលំណញទារ និង 
លទធភាពល្វើររពលវរបកមមដំណ ំ សែវ និងលនសាទលៅមានករមិែ  
រមួផសនំឹងឱកាសែិចែួចននការល្វើពិពិ្កមមមុខរររ លរៅពើការល្វើតរស 
ចំការ។ សាា នភាពលនះលកើែល ើង លោយសាររញ្ហា កងវះរារ់ពូជ 
និងជើតដលមានគុណភាព វធិានការការពារដំណ ំ និងឧរករណ៍ 
ទុកោក់ផលិែផលឲ្យបានលអ ការលររើរបាស់លរគឿងយនដកសិកមមលៅ
មានករមិែ រមួផសនំងឹកងវះលទធភាពទទួលបានលសវាឥណទានលៅ
ជនរទការែភាា រ់ទើផារ និងរញ្ហា ររឈមននលេោា រចនាសមព័នធ
ជនរទ។ លលើសពើលនះ លសវាផសពវផាយលដើមបើផដល់ដំរូនាម នរលចេកលទស 
និងរលរៀរររករអាជើវកមមឲ្យចលំាលលៅលៅកនុងតខសសង្វវ ក់ផគែ់ផគង់
កសិកមមក៏លៅមានកំរែិ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
សាា នភាពនៅនេត្ដ ឧត្ដរមានជ័យ និងនេត្ដព្ពះវិហារ 

រញ្ហា ខាងលលើមានភាពរសួចរសាវជាខាល ងំ លៅតាមរណដ
លខែដោច់រសយាល ដូចជាលខែដឧែដរមានជ័យ និងលខែដរពះវហិារ 
តដលកនលងមកលខែតទាងំពើរ ទទួលបានការអភិវឌ្ឍែិចែួច លោយ
សនដិសុខកាលពើមុនមិនអំលណយផល ភាពោច់រសយាល និងកងវះ 
ការវនិិលយាគ។ ភាពតានែឹងកាលពើលពលថ្មើៗលនះជាមួយររលទសនថ្  

បានល្វើឲ្យកសិករលៅតាមែំរន់រពំតដនជួរររទះរញ្ហា រតនាមលទៀែ។ 
របាយការណ៍សដើពើ ការអភិវឌ្ឍ្នធានមនុសសររស់ររលទសកមពុជា
ឆ្ន ២ំ០១១បានរយការណ៍ថា លខែដរពះវហិារ និងលខែដឧែដរមានជ័យ 
សាិែលៅកនុងចំលណមលខែដតដលមានពិនទុទារជាងលគលៅកនុងសនទសសន៍
ននការអភិវឌ្ឍ្នធានមនុសស។ 

កិច្ចសហការននគនព្មាង    
គលរមាង មលិះ ទទួលថ្វកិាលរកាមកមមវ ិ្ ើសនដិសុខលសបៀងររស់ 

សេភាពអឺរ ៉ុរសរមារ់រយៈលពល៣ឆ្ន កំនលះ លោយចារ់លផដើមលៅកនុង
ឆ្ន ២ំ០១១ លេើយរនដរេូែដល់ឆ្ន ២ំ០១៥ កនុងទឹករបាក់៤លាន
អឺរ ៉ូ។ អងគការលសបៀង និងកសិកមមននសេររជាជាែិ (ហាវ វ) នឹង
អនុវែដគលរមាងលនះ លោយសេការកនុងភាពជានដគូជាមួយរកសួង
កសិកមម រុកាា ររមាញ់ និងលនសាទ។  

នោលនៅរបសគ់នព្មាងម្ិះ 
លាលលៅរមួររស់គលរមាង មលិះ គឺតកលមអសនតិសុខលសបៀង 

និង អាហារូរែាមភសរមារ់កសិករតដលង្វយរងលរាះលៅកនុងលខែដ 
ទាងំពើរ តាមរយៈការតកលមអររព័នធកសិកមម រលងកើនចំណូលរគួសារ 
និងការល្វើឲ្យកាន់តែររលសើរនូវទមាល រ់ររលិភាគអាហារររស់រគួសារ។  

គលរមាងលនះលដដ ែលលើរសុក៥ ននលខែដឧែដរមានជ័យ តដល 
ជំហានដំរូងអនុវែតលៅរសុកអនលង់តវង រែពាងំរបាសាទ រនាទ យ
អំពិល និងចុងកាល់ ចំតណករសុកសំលរងនឹងរញ្េូ លលៅកនុងឆ្ន ំ
ទើពើរ។ លខែតរពះវហិារលដត ែលលើរសុក៤ លោយដំរូងមានរសុកគូន 
និងរសុកជ័យតសន លេើយរសុករលវៀង និងតែបងមានជ័យនឹងរញ្េូ ល
លៅកនុងឆ្ន ទំើពើរ។ 

វិធីសាស្តសរអនុវត្ដគនព្មាង      
គលរមាងលនះនឹងអនុវែដលោយរោា ភិបាល និងអងគការមិន- 

តមនរោា ភិបាល តដលមានរទពិលសា្ន៍លៅតាមរសុកលាលលៅនន
លខែដនើមួយ។ អងគការសេគមន៍មូលោា ន ឬរកុមកសិករនានា ដូចជា 
សមាគមន៍កសិករ រកុមស្ដសដើ ្នាាររសូវ និងរកុមកសិករលររើរបាស់
ទឹក គឺជារកុមលាលលៅររស់គលរមាងតាមរយៈ ការចូលរមួលៅកនុង
សាលាលរៀនតរសកសិករ សាលាអាជើវកមមកសិកមម ការតកលមអ 



 

                                                                                                                                                                                      

អាហារូរែាមភ និងការកាែ់រនាយលរាះភ័យននលរាះមេនដរយ។ 
គលរមាងក៏បានលរៀរចំល ើង លោយបានោក់រញ្េូ លនូវការកសាង 
សមែាភាព និងការពរងឹងសាា រ័នលដត ែសំខាន់លលើការល្វើអាជើវកមម 
រករបាក់ចំលណញ លដើមបើគលរមាងមាននិរនដរភាព។  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

លទ្ធផលរពំឹងទ្ុក  
គលរមាងមលិះ មានលាលរំណងសលរមចនូវលទធផលចំនួន៤ 

ដូចខាងលរកាម ៖  
   ទើ១. រលងកើនសមែាភាពររស់កសិករ កនុងការល្វើពិពិ្កមមផលិែកមម
ររស់ខលួន រលងកើនផលិែភាព និងភាព្ន់រទានំឹងការដល ស់រតូរអាកាស 
ធាែុ។ មានកសិករង្វយរងលរាះយ៉ាងលហាចណស់ ៧៥០០រគួសារ 
លៅកនុងរកុមកសិករររមាណ៣០០រកុម នឹងទទួលបានការារំទ
លោយដទ ល់តផនកផលិែកមមកសិកមម ចំតណកអនកទទួលផលររលយាល
លផសងលទៀែនឹងលរៀនសូរែពើភាពលជាគជ័យររស់កសិករតដលចូលរមួ
ដទ ល់។ 
   ទើ២. រលងកើនទំនាក់ទំនងទើផារ ការផដល់ែនមលរតនាមលលើផលិែផល 

និង រលងកើនផលចំលណញសរមារ់កសិករលាលលៅ។ លមលរៀនអំពើវ ិ្ ើ
ររករអាជើវកមមង្វយៗនឹងរញ្េូ លកនុងសាលាលរៀនតរសកសិករ។ 
សាលាអាជើវកមមកសិកមម នឹងផតល់ដល់រកុមកសិករលាលលៅ រមួនឹង 
ពិពណ៌កសិកមម និងការពរងឹងរកុមកសិករតដលទាងំអស់លនះ នឹងរមួ 
ចំតណកកនុងការកសាងនូវទំនាក់ទំនងទើផារ សរមារ់រកុមលាល- 
លៅ។ 
   ទើ៣. រលងកើនចំលណះដឹង និងសមែាភាពលដើមបើឲ្យរគួសារអាចអនុវែដ
តាមទមាល រ់ការររលិភាគមានលកាណៈលអររលសើរជាងមុន។ ការលលើក
កមពស់សាា នភាពអាហារូរែាមភ មានលាលលៅចមបងលលើមាដ យ និងអនក
លមើលតថ្កុមារអាយុលរកាម២ឆ្ន ។ំ  យុទធសាស្ដសតតកលមអលោយតផអកលលើ 
ការេូរអាហារជាចមបង តដលយកមកលររើកនុងគលរមាងលនះ លដដ ែ
សំខាន់លលើការផតល់អាហាររតនាម ការល្វើឲ្យរររអាហារមានភាពចរមុះ 
និងការតកនចនចំណើ អាហាររទង់រទាយែូច។ មស្ដនដើរោា ភិបាល និង 
រុគគលិកអងគការមិនតមនរោា ភិបាលររមាណ១៦០នាក់ និងភាន ក់ង្វរ

សុខភាពសេគមន៍ចំនួន៣០០នាក់ នឹងទទួលការរណដុ ះរណដ ល 
លដើមបើឲ្យមានសមែាភាពអរ់ររំនត ដល់កសិកររកុមលាលលៅ។ 

   ទើ៤. ពរងឹងសមែាភាពសាា រ័នររស់អាជាា ្រមូលោា ន   អងគការ
សេគមន៍កសិករ  ឬរកុមកសិករ   និងសេគមន៍អភិវឌ្ឍកសិកមម។  

រកុមអនករណដុ ះរណដ លតដលមានជំនាញចរមុះ នឹងផដល់ការារំទ 
ដល់កសិករ និងសេរាសកសិករ  រចួលេើយពរងឹងរកុមលនះ លដើមបើជា 
មូលោា នរគឹះសរមារ់ធានានិរនដរភាពររស់គលរមាង។ រទពិលសា្ន៍
ទទួលបានពើការអនុវែតគលរមាង នឹងកាល យលៅជាអនុសាសន៍សរមារ់
អនុវែដរនតនិងជាលាលនលយាបាយលៅថាន ក់លរកាមជាែិនិងថាន ក់ជាែ។ិ 

ការនបរជ្ញា ច្ិត្រនោយមានសមភាពនយនឌ័រ  

ែួនាទើដ៏សំខាន់ររស់ស្ដសតើកនុងការផលិែលសបៀងអាហារ សរមារ់ 
ផគែ់ផគង់រគួសារ ជាលរឿយៗមិនរែូវបានឲ្យែនមល និងទទួលសាគ ល់លទ។    
ផទុយលៅវញិការចូលរមួររស់ស្ដសតើលលើការផលិែលសបៀង មានការយក- 
ចិែតទុកោក់យ៉ាងែិចែួចរំផុែរវាងទំនាក់ទំនងែួនាទើលយនឌ័្រ និង 
សនិតសុខលសបៀង។ ដូលចនះគលរមាងមលិះល្វើការជាមួយអងគការកសិករ   
លៅកនុងសេគមន៍ និងថាន ក់លខែតលដើមបើល្វើលអាយររលសើរល ើងនូវ 
សាា នភាពររស់ស្ដសតើលៅកមពុជាតាមរយៈសកមមភាពលផសងៗដូចជា៖ 
 ការចូលរមួររស់សេគមន៌ និងការវាយែនមលែរមូវការននការ 
រណតុ ះរណត ល ចាបំាច់ែរមូវលអាយមានការតរងតចករកុមរុរស ស្ដសតើ 
និងការវភិាគលយនឌ័្រ លដើមបើលអាយដឹងអំពើែួនាទើជាក់លាក់ររស់រុរស 
និង ស្ដសតើលៅកនុងវស័ិយកសិកមម។ 
 មានលាលការណ៍ជាក់លាក់សរមារ់ជរមុញស្ដសតើ ឲ្យមានឱកាស 
ចូលរមួកនុងវគគរណតុ ះរណត លអំពើការ្វើជំនួញខាន ែែូច លោយមាន 
កិចេសេការជាមួយមនទើកិចេការនារ ើថាន ក់លខែត។  
 ល័កាខ័ណឌ ននការលរជើសលរ ើសអងគការជានដគូ តដលបានោក់ពាកយ 
ល្វើការជាមួយគលរមាង ែរមូវឲ្យមានតចងនូវលាលនលយាបាយជាក់- 
លាក់សរមារ់ផតល់ឱកាសលសមើាន ចំលពាះរុគគលិក ។ 
 


