
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

របាយការណ៍បូកសរុបការងារអង្គការសន្សំម្លប់ព្រៃ 
 របចំឆ្្ំ២០២១ 

 
ចាប់ពីខែមករា រហូតដល់ខែធ្ន ូឆ្នាំ២០២១ 

ផ ញ្ើជូនក្កសួងមហាផ្្ៃ និងក្កសួងផសដឋកិច្ច និងហិរញ្ញវតថុ 
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១.ព័ត៌មានទផូៅ 
១.១ ឈ ម្ ោះអង្គការ  សននសាំមលប់ផ្ក្ព 
១.២ អស័យដ្ឋា ន ផ្ទោះឈេខ ផ្លូ វ  ខណ្ឌ ចំការមន      រាជធានីភ្នឈំេញ 
១.៣ ទូរស័េទការយិាេ័យ (៨៥៥) ៧៨ ៥៤៨ ៨០០ 
១.៤ ឈ ម្ ោះអនកទំនាកទ់ំនង្ 
       ឈេខទូរស័េទដៃ 

ឈោក កកវ សុជាតិ  នាយកប្រតិរតតិ 
 (៨៥៥) ១១ ៩៨៤ ៥៤៤ 

១.៥ អុីកម៉ែេ  socheat@smpcambodia.org 

១.៦ ឈវរសាយ https://www.SansomMlupPreyKH.org 
១.៧ ឈ ម្ ោះកមមវធិ ី ១) ) ប្សូវមិតត  សឈគ គ្ ោះសតវដប្េ(Ibis Rice) ២) ឈវទិកានិរនតភាេៃណំំប្សូវ

(SRP)។ 
១.៨ រយ:ឈេេដនគឈំរាង្ ដងៃទី០១ កខមករា ៃេ់ដងៃទី៣១ កខធនូ  ឆ្ន ២ំ០២១ 
១.៩ អនកសរឈសររបាយការណ៍្  ឈោក កកវសុជាតិ នាយកប្រតិរតតិ 

រ.  ចនទ ័សមបតតិ ប្រធានកិចចការប្រតិរតតិការ 

 

https://www.sansommluppreykh.org/?fbclid=IwAR1S_wwEkEnBO_TelzJrx4Uj6Dr_Xz-NVIms_iaYaw3t0TIj3XA7WgZAffA
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២. ក្បវតតិសផងេបរបសអ់ងគការសននសាំមលប់ផ្ក្ព 
អង្គការសនសមំលរដ់ប្េ ជាអង្គការមនិកមនរដ្ឋា ភ្បិាេកនុង្ប្សុកមយួកៃេមនិកសវង្រកប្បាកក់ំដរ មនិប្រកានន់ិនាន ការ

និង្គណ្ៈរកសនឈយាបាយ។ អង្គការសនសមំលរដ់ប្េ ប្តូវបានរឈង្្កតឈ ្ង្ នងិ្ចុោះរញ្ជ ីឈៅប្កសួង្មហាដផ្ទឈៅដងៃទី១៧ កខ
មងុិនា ឆ្ន ២ំ០០៩ តាមរយៈគំនិចផ្តួចឈផ្ត្មររស់សមាគមអភ្រិកសសតវដប្េ Wildlife Conservation Society (WCS) 
ប្រចឈំៅកមពុជា។  

 
កនុង្ប្រតរិតតិការររស់អង្គការសនសមំលរដ់ប្េ បានអនុវតតតាមឈោេការណ៍្េទធិប្រជាធិរឈតយយ ឈដ្ឋយប្រកានខ់្ជជ រឈ់ៅនងឹ្
ប្កមសីេធម ៌ ោបំ្ទៃេ់ការចិញ្ច ឹមជីវតិកផ្នកកសិកមម និង្េប្ង្ឹង្សិទធអិំណចឈសៃកិចចប្សីត និង្រុរស ប្េមទងំ្កសាង្
សមតថភាេ ទងំ្ឈៅកនុង្អង្គការ និង្ជាមយួសហគមន ៍នងិ្អនកពាកេ់ន័ធ។ ទសសនៈវស័ិយររស់អង្គការសនសមំលរដ់ប្េ គឺចង្់
ឈ ្ញប្រជាកសិករកមពុជាកៃេរស់ឈៅកនុង្តំរនអ់ភ្រិកសមានជីវភាេប្រឈស្រប្រករឈដ្ឋយនិរនតភាេ មនិការដ់ប្េទគនាទ នៃ ី
និង្មនិររបាញ់សតវខុសចារក់ៃេប្តូវបានហាមឃាតឈដ្ឋយរចារ ់ ឈហ្យកររមកចូេរមួឈធវ្កប្សឈៅឈេ្ៃីកៃេប្តូវបាន
អនុញ្ញា តិឈដ្ឋយចាររ់ៃាតាមកររសររីាង្គកសិកមមកររទំឈនរ្កមមកនុង្សហគមន។៍ ឈរសកកមមររស់អង្គការសនសមំលរដ់ប្េ គឺ
ឈតត តឈៅឈេ្ការកសាង្សមតថភាេៃេ់កសិករកនុង្រររិទៃណំំប្សូវសររីាង្គនិង្ការអភ្រិកសដប្េឈ ស្តវដប្េនងិ្ជីវៈចំប្មុោះ
ប្រករ ឈដ្ឋយនិរនតភាេឈៅកនុង្សហគមនម៍ូេដ្ឋា ន កនុង្ភាេជាដៃគូជាមយួរាជរដ្ឋា ភ្បិាេ។  
 
អង្គការសនសមំលរដ់ប្េ(SMP) ឈតត តឈេ្ការអភ្វិឌ្ឍប្រេន័ធកសិកមមសររីាង្គប្រករឈដ្ឋយនិរនតភាេនិង្ការពារសតវដប្េឈៅកនុង្
តំរនអ់ភ្រិកស និង្សហគមនជ៍នរទ កនុង្ប្រឈទសកមពុជាតាមរយៈការោបំ្ទៃេ់ការចញិ្ច ឹមជីវតិររស់ប្រជាកសិករកៃេ
ប្រកររររកសិកមម ឈហ្យរគញ្ញជ រចំឈណ្ោះៃងឹ្អំេសីារៈសំខ្ជនដ់នសតវកប្មកនុង្តំរនអ់ភ្រិកស និង្រប្មាមកៃេរដ្ឋា ភ្បិាេ
បានដ្ឋកឈ់ចញទកទ់ង្នងឹ្សកមមភាេរផំ្លិចរំតល ញៃូចជាការការឈ់ ន្ងិ្ការររបាញ់សតវឈៅកនុង្តរំនក់ារពារ។ 
ការ្រររស់ឈយ្ង្ គឺជាសមាសធាតុសំខ្ជនម់យួដនកិចចខិតខំប្រងឹ្កប្រង្អភ្រិកសជីវៈចប្មុោះកៃេកំេុង្រង្ការគប្មាមកកមែង្
កនុង្ការបាតរ់ង្េ់ីតរំនក់ារពារឈៅកនុង្ប្រឈទសកមពុជា កៃូ៏ចជាេិភ្េឈោកទងំ្មូេ។ កនលង្មក អង្គការសនសមំលរដ់ប្េ
ចរឈ់ផ្ត្មកចិចការររស់ខលួនតាមរយៈការជួយ រឈង្ក្តការដ្ឋៃុំោះប្សូវសររីាង្គកៃេមានគុណ្ភាេខពស់ឈៅកនុង្សហគមនដ៍្ឋច់
ប្សយាេឈៅកនុង្កៃនជប្មកសតវដប្េគូកេនប្េហមឈទេកនុង្ឈខតតប្េោះវហិារភាគពាយេ័យដនប្រឈទសកមពុជាតាមរយៈកមមវធិី
ប្សូវសររីាង្គអាយរ ឈីអស (IBIS)។ ឈហ្យកិចចការឈនោះបានរកីៃុោះដ្ឋេជារនតរនាទ ររ់ហូតៃេ់រចចុរបនន អង្គការសនសមំលរ់
ដប្េ កំេុង្ឈធវ្សកមមភាេអភ្រិកសសតវដប្េ និង្ជួយ ឈេ្កកេំស់ជីវភាេប្រជាជនរស់ឈៅជុំវញិតំរនអ់ភ្រិកសចនំួន១០ ឈៅកនុង្
ប្រឈទសកមពុជា តាមរយៈគឈប្មាង្ចំនួន២គឺ ១) ប្សូវមតិតភាេសឈគ គ្ ោះសតវដប្េ(Ibis Rice) ២) ឈវទិកាៃណំំប្សូវនិរនតភាេ
(Sustainable Rice Platform-SRP)។   កនុង្ឆ្ន ២ំ០២១ឈនោះ អង្គការសនសមំលរដ់ប្េបានឈធវ្កិចចប្រតិរតតិការររស់ខលួនកនុង្
កិចចការ្រការពារនិង្អភ្រិកសសតវដប្េតាមរយ:ការកសាង្សមតថភាេប្រជាកសិករសហគមនក៍ៃេរស់កនុង្កៃននិង្ឈប្ៅ
កៃន កនុង្ការឈធវ្រររកសិកមមប្សូវឈសររីាង្គIbis Rice កនុង្ឈខតតប្េោះហារ សទឹង្កប្តង្ មណ្ឌ េគីរ ីនិង្រតនគីរ ីនិង្កសិកមមប្សូវ
និរនតភាេ(SRP)កនុង្ឈខតតកេំង្ធ់ំ។  ឈដ្ឋយអនុវតតសកមមភាេកផ្ែកឈេ្កផ្នការយុទធសាគសត កមមវធិីឈនោះបានរឈង្ក្នសមតថ
ភាេ និង្ជីវភាេររស់ប្រជាសហគមន ៍តាមរយ:ការដ្ឋៃុំោះប្សូវនឹង្ប្រមូេទិញប្សូវររស់េួកោតវ់ញិឈដ្ឋយមានតដមលខពស់
ជាង្ទីផ្ារកៃេមានរយៈឈេេ៥ឆ្ន គំឺេីឆ្ន ២ំ០១៩ ៃេ់ ឆ្ន ២ំ០២៣។  
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ឈៅកនុង្ឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០២១ អង្គការសន្សាំម្លប់ព្រៃទទួលបានម្ូលនិធៃិីអង្គការ សមាគម្ន៍អភិរក្សសត្វព្រៃដែលជាព្ែគូ
អនុវត្តសកម្មភាៃរបស់គម្រមាង្កនុង្ភមូ្ិសាស្តសតជុាំវិញបឹង្ទម្នលសាបមានៃីររសុក រសុកជីដរកក និង្រសុកសុនគិម្ កនុង្ម្េត្ត 
ម្សៀម្រាប។ សកម្មទាំង្ម្ ោះរមួ្មាន ១)ការកសាង្សម្ត្ថភាៃកសិករនូវបម្ចេកម្ទសកសិកម្មទាំម្នើប ២)ការផ្តលអ់ាំណាច
ម្សែឋកិចេស្តសត ី៣)ការចិញ្េមឹ្រត្ ីម្ោ រជូក មាន ់ទ ម្ៅកនងុ្សហគម្ន៏រ ៤) ការរកទីផ្ា្រកសិកម្ម ម្ែើម្្បីម្លើកកម្ពសជ់ីវភាៃ
កសិករម្ោយមានជីវភាៃរបម្សើរម្ទ្បើង្តាម្រយៈកសិកម្មវ័យឆ្ាត្របកបម្ោយនិរនតភាៃ ។ កនុង្អំ ុង្ឈេេដនរបាយ
ការណ៍្ឆ្ន ២ំ០២១ឈនោះ អង្គការសនសមំលរដ់ប្េ បានរនតកសវង្រកការោបំ្ទេីមាច ស់ជំនួយនានាឈៃ្មបរីនតោបំ្ទៃេ់ការ្រ
អភ្វិឌ្ឍនស៍ហគមន ៍ឈដ្ឋយកផ្ែកឈេ្កផ្នការយុទធសាគសត ឆ្ន ២ំ០១៩ ៃេ់២០២៣។ កនុង្ឆ្ន ២ំ០២១ឈនោះ អង្គការសនសមំលរ់
ដប្េបាននឹង្កំេុង្អនុវតតគឈប្មាង្ ២ (Ibis Rice and SRP)ឈដ្ឋយមានការោបំ្ទេីមាច ស់ជំនួយនានាៃូចជា ការោបំ្ទ
ងវកិាេីអង្គការ Conservation International (CI), Global Environment Facility (GEF), Critical Ecosystem 
Partnership Fund (CEPF), Green Prey Lang (GPL) កៃេជាមូេនធិិជំនយួររស់សហរដ្ឋា អាឈមរកិ នងិ្ 
Darwin ររស់រដ្ឋា ភ្បិាេចប្កភ្េអង្ឈ់គលស និង្ជនំួយររស់រដ្ឋា ភ្បិាេស ុយកអ ត និង្ សហភាេអុឺរ ៉ែរុតាមរយៈអង្គការ 
OXFAM Cambodia និង្អង្គការ WCS កនុង្ការឧរតថមភោបំ្ទឈេ្គឈប្មាង្ឈវទិកាៃំណំប្សូវនិរនតភាេ SRP កនុង្ឈខតត
កំេង្ធ់ំ ។ 

 
៣.សកមមភាពកនងុតាំបន់ផោលផៅផក្កាមគផក្មាងក្សូវមតិតភាពសផ្គ្នោះសតវផ្ក្ពឬ ក្សូវសតវក្តយង៉ (IBIS Rice) 
 

៣.១ ការ្នសពវ្ នាយគផក្មាង និងការផក្ជើសផរើសកសិករថ្ម ី
រនាទ រេ់ីការផ្សេវផ្ាយគឈប្មាង្ឈៅតាមតំរនឈ់ោេឈៅកាេេីឈៃ្មឆ្ន  ំ ២០២១រចួមក កសិករជាឈប្ច្នបាន

សឈប្មចចិតតចូេរមួជាមយួគឈប្មាង្ជារនតរនាទ រ។់  សប្មារឆ់្ន ២ំ០២១ឈនោះ កសិករនាោំន ចូេរមួជាមយួគឈប្មាង្ប្សូវ
មតិតភាេសឈគ គ្ ោះសតវដប្េ(អាយរ សី)ជាឈប្ចន្កៃេឈធវ្ឈអាយគឈប្មាង្ឈនោះមានការឈក្នឈ ្ង្ដនចំននួភ្ូមឈិោេឈៅងមីចនំួន 
១៣ភ្ូម ិ កនុង្ឈនាោះមានប្េោះវហិារ ៣ភ្ូម ិ សទឹង្កប្តង្ (ឈសៀមបា៉ែ ង្) ៣ភ្មូ,ិ ដប្េ ង្ ់ ២ភ្ូម,ិ និង្រតនគីរ ី ចំននួ៥ភ្មូ។ិ 
សមាជិកងមទីងំ្អស់កៃេចូេរមួជាមយួគឈប្មាង្ប្សូវមតិតភាេសឈគ គ្ ោះសតវដប្េឈៅកនុង្ឆ្ន  ំ២០២១ ឈនោះមាន ចនំួន៦៧៩ 
ប្គួសារ។ រចចុរបនន កមមវធិីប្សូវអាយរ សីប្តូវបានអនុវតតឈៅកនុង្ភ្ូមឈិោេឈៅទងំ្អស់ចំននួ ៣៧ ភ្ូម ិ( ឈខតតប្េោះវហិារ ១៤
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ភ្ូម,ិ ឈខតតសទឹង្កប្តង្ (ឈសៀមបា៉ែ ង្ ១០ភ្ូម ិនងិ្ដប្េ ង្ ់៥ភ្មូ)ិ, ឈខតតមណ្ត េគីរ ី៣ភ្ូម ិនងិ្ឈខតតរតនគីរ ី៥ភ្មូ)ិ កៃេសថិត
កនុង្កៃនជប្មកសតវដប្េចនំួន៨ ឈៅទូទងំ្ប្រឈទសកមពុជា ឈហ្យចំនួនកសិករចុោះឈ ម្ ោះសររុមានចំននួ ១,៧៧៧ប្គសួា 
(ប្េោះវហិារ ៦២៤ ប្គួសារ, សទឹង្កប្តង្ (ឈសៀមបា៉ែ ង្) ៧៦០, សទឹង្កប្តង្ (ដប្េ ង្)់ ១៩១ប្គសួារ, មណ្ឌ េគីរ ី៦៤ប្គួសារ 
និង្ប្េោះវហិារ ១៣៨ប្គសួារ)។  

 
៣.២ ការផរៀបច្ាំក្សបតាមសតង់ដាកមមវិធ្ីក្សូវសរើរាងគ( អាយប ៊ីស)  

រនាទ រេ់ីការចុោះឈ ម្ ោះសមាជកិងមីរចួ កសិករងមីប្តូវតប្មូវឲ្យចុោះហតថឈេខ្ជឈេ្កិចចសនាកនុង្ការអភ្រិកសនងិ្ការពារ
ដប្េឈ  ្ និង្សតវដប្េកៃេសថិតកនុង្កៃនអភ្រិកស កៃេកិចចសនាឈនាោះមានកចង្១២ចណុំ្ចទកទ់ង្ឈៅនឹង្ការមនិការទ់
គនាទ នៃី ការមនិររបាញ់សតវ និង្ការមនិឈប្រ្ប្បាស់ថ្ន េុំេកនុង្កប្សកៃេឈគកេុំង្កតឈធវ្ជាឈៃ្ម កៃេសមាជិកងមីទងំ្ឈនាោះ
ប្តូវកតឈោរេតាម។ រនាទ រម់កៃីកប្សចំនួន ១,១៤៧ ហិកតា (សប្មារក់តកសិករងមកីនុង្ឆ្ន ២ំ០២១)ប្តូវបានឈផ្ទៀង្តទ ត ់នងិ្
វាស់កវង្ឈដ្ឋយឧរករណ៍្រឈចចកវទិាកៃេការវាស់កវង្ឈនោះឈៃម្បកីំណ្តប់្េំៃីររស់សមាជិកនីមយួយបានចាស់ោស់ឈៅ
ឈេេចរឈ់ផ្ត្មគឈប្មាង្ឈៃ្មបឲី្យប្កុមការ្រជំនាញអាចតាមដ្ឋនសកមមភាេររស់កសិករឈៅឈេ្ៃីររស់េួកោតថ្ឈត្
េួកោតឈ់ោរេតាមរទរញ្ាតតទិងំ្១២ចំណុ្ចកៃេមានកចង្កនុង្កចិចសនាកៃរឫឈទកនុង្ក ុំង្ឈេេអនុវតតគឈប្មាង្។ ឈរ្
សិនជាេួកោតប់ានអនុវតតតាមរទរញ្ាតតិឈហ្យឈនាោះ ប្សូវកៃេេួកឈគផ្េិតនងឹ្ប្តូវបានទិញកនុង្តដមលខពស់ឈដ្ឋយប្កុម
ហ ុន IBIS RICE CONSERVATION CO.,LTD (IRCC) កៃេជាដៃគូរសហការយា៉ែ ង្ជតិសនិតររស់អង្គការសនស ំ
មលរដ់ប្េ។  

 
៣.៣ ការ្តល់ផសៀវផៅកាំណត់ក្តាដាាំដ ោះ និងការបណ្តោះបណ្តនលទាក់ទងនឹងការកតក់្តាលាំហូរសកមមភាពដាំណ្ាំក្សូវ 

ជាកផ្នកមយួដនការឈ្ល្យតរឈៅនឹង្េកខណ្ៈសតង្ដ់្ឋររស់ប្សូវសររីាង្គ (អាយរ សី) ការកតប់្តាចូេកនុង្ឈសៀវឈៅ
កំណ្តប់្តាដ្ឋៃុំោះេិតជាមានសារៈសំខ្ជនឈ់ៃ្មបតីាមដ្ឋនរាេ់សកមមភាេកៃេកសិករបានឈធវ្ នងិ្ប្តូវឈធវ្េីៃណំកក់ាេ
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មយួឈៅៃំណកក់ាេមយួឈទៀតរហូតៃេ់ការប្រមូេផ្េរចួ។ ឈៅកខមនិាឆ្ន  ំ ២០២១ កសិករចំននួ៦៦១នាក ់ (គសតី 
៣៤៤នាក)់ បានទទួេវគគរណ្តុ ោះរណត េកនុង្ការឈធវ្កណំ្តឈ់ហតុកនុង្ឈសៀវឈៅកំណ្តប់្តាដ្ឋៃុំោះររស់ោត ់ ឈហ្យ
ឈសៀវឈៅកំណ្តប់្តាដ្ឋៃុំោះចំននួ ៣,៥៦៨ កាេប្តូវបានកចកជូនកសិករកៃេចូេរមួជាមយួគឈប្មាង្ទូរទងំ្៤ឈខតតកៃេ
សថិតឈប្កាមគឈប្មាង្ប្សូវអាយរ សី។ រនាទ រេ់ីការប្រមូេផ្េប្តូវបានរញ្ចរស់េប្គរ,់ ឈសៀវឈៅកំណ្តប់្តាដ្ឋៃុំោះប្តូវបាន
ប្រមូេមកវញិឈៅកនុង្ចុង្កខធនូឈដ្ឋយប្កុមការ្រអង្គការសនសមំលរដ់ប្េឈៃម្បបី្តតួេិនតិយេីសកមមភាេ នងិ្កកកប្រនូវចណុំ្ច
ខវោះខ្ជតកៃេកសិករមាន។  

 
៣.៣ វគគបណ្តោះបណ្តនលដាំណ្ាំគក្មបដ ីនិងការផធ្វើខក្សបគហនញ 

មុនឈេេរៃូវកាេដ្ឋបំ្សូវមកៃេ់ កសិករអាយរ សីមយួចំនួនឈៅតាមភ្ូមឈិោេឈៅនមីយួៗ ប្តូវបានឈប្ជស្
ឈរស្ ឈៃ្មបទីទួេវគគរណ្តុ ោះរណត េរឈចចកឈទសកនុង្ការដ្ឋៃំំណំ និង្សាកេបង្ឈធវក្ប្សរ ែ្ ញឈេ្ការដ្ឋៃុំោះៃណំំ
គប្មរៃ ី កៃេៃំណំឈនោះជាកផ្នកមយួសំខ្ជនក់នុង្ការជយួ ឈធវ្ឲ្យៃីមានជីជាត ិ និង្អាចឈធវ្ឲ្យកសិករអាចរឈង្ក្នប្បាក់
ចំណូ្េប្រចឆំ្ន រំរស់ោតេ់ៃីកីប្សររស់ោតឈ់ប្ៅេីរៃូវឈធវ្កប្ស។ ឈៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០២១ឈនោះកសិករអាយរ សី ចំននួ ៦៤ 
ប្គួសារ (ប្េោះវហិារ ៣៦ប្គសួារ និង្សទឹង្កប្តង្ដប្េ ង្ ់២៨ប្គសួារ) បានទទួេការរណ្តុ ោះរណត េអំេីការដ្ឋៃំណំំគប្មរ
ៃី ឈហ្យកសិករចំនួន ២៤ប្គសួារបានសាកេបង្ឈធវ្កប្សរ ែ្ ញឈៅឈេ្ដផ្ទៃីសររុចនំួន ៤១ ហិចតាត  ជាមយួនងឹ្កាឈប្រ្
ប្បាស់េូជៃំណំគប្មរៃីចំននួ ១,១៨៨ គី ូប្កាម។ ជាេទធផ្េ ៃំណំគប្មរៃីភាគឈប្ចន្មនិអាចប្រមូេផ្េបានឈទ
ឈដ្ឋយសារកតឈៅតរំនខ់លោះមនិមានការេូតោស់បានេែ ឈហ្យតំរនខ់លោះឈទៀតប្តូវបានរតំល ញឈដ្ឋយសតវឈោ និង្ទកឹ
ឈភ្លៀង្កៃេឈធវឈ្អាយេិចេុង្ៃំណំគប្មរៃីទងំ្ឈនាោះ។ ឈយ្ង្រេំឹង្ថ្ឆ្ន  ំ២០២២ គឈប្មាង្ការដ្ឋៃំំណំគប្មរៃនីឹង្មាន
ការប្រឈស្ឈ ្ង្ ឈហ្យអាចឈធវឲ្្យកសិករអាចរកចណូំ្េបានមយួកប្មតិឈទៀតឈប្ៅេីៃំណំប្សូវររស់ោត។់   
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៣.៤ វគគបណ្តោះបណ្តនលបផច្ចកផទសផដើមនបីឲនយដាំណ្ាំក្សូវធ្ននឹងបខក្មបក្មួលអាកាសធាត និងកតាតនច្ផ្ក្ង 
ឈៃ្មបឈី្ល្យតរឈៅនឹង្ការកប្រប្រួេអាកាសធាតុ និង្េកខណ្ៈសតង្ដ់្ឋកនុង្ការផ្េិតប្សូវសររីាង្គកៃេមានគុណ្ភាេ

ខពស់ ប្កុមការ្រជំនាញឈកសប្តសាគសតររស់អង្គការសនសមំលរដ់ប្េបានផ្តេ់វគគរណ្តុ ោះរណត េរឈចចកឈទស កនុង្ការឈធវ្ឲ្យ
ៃំណំប្សូវអាចធននឹង្កតាត រកប្មរប្មួេអាកាសធាតុ នងិ្បានៃឹកនាកំសិករកនុង្ការឈធវក្ប្សរ ែ្ ញរនាទ រេ់ីវគគរណ្តុ ោះ    
រណត េនីមយួៗបានចរ។់ វគគរណ្តុ ោះរណត េ កៃេប្កុមការ្រជំនាញបានផ្តេ់ឈនាោះមានៃូចជា៖  

• វគគបណ្តោះបណ្តនលកនងុការផធ្វើឲនយដីមានជីជាត ិ នងិការពក្គបដី ៖ ចរេ់ីកខឈមសា រហូតៃេ់កខមងុិនាឆ្ន  ំ
២០២១ កសិករចំនួន ៣១៥ ប្គួសារ ( គសតីចនំួន ២១២នាក)់ មកេីភ្ូមឈិោេឈៅសថិតឈប្កាមការប្គរប់្គង្ររស់
អង្គការសនសមំលរដ់ប្េ បានចូេរមួកនុង្វគគរណ្តុ ោះរណត េកនុង្ការឈធវ្ឲ្យៃីមានជីជាត ិ នងិ្ការេប្្រៃីកៃេកនុង្
ឈនាោះអនកចូេរមួទទួេបានការរណ្តុ ោះរណត េទកទ់ង្នឹង្ការេប្្រៃី និង្ការការពារៃីេីការយាយីកផ្នកខ្ជង្
ឈប្ៅជាឈៃ្ម។  កប្សរ ែ្ ញចនំួន៩កកនលង្ឈៅឈេ្ដផ្ទៃីចំននួ ៧.៦៧ ហិកតាប្តូវបានរឈង្ក្តឈ ្ង្ឈៃ្មបសីាកេបង្
េីរឈរៀរឈរៀរចំៃី និង្េទធផ្េរនាទ រេ់ីការង្នុវតតតាមការរ ែ្ ញឈដ្ឋយប្កុមរឈចចកឈទសឈកសប្តសាគតត។  

 

 

• វគគបណ្តោះបណ្តនលសតីអាំពីបផច្ចកផទសម នការដាាំដ ោះ៖ ឈៅចឈនាល ោះេីកខសីហា និង្កខកញ្ញា ឆ្ន  ំ ២០២១ ប្កុម
ការ្ររឈចចកឈទសឈកសប្តសាគសតររស់អង្គការសនសមំលរដ់ប្េបានឈធវ្ការរណ្តុ ោះរណត េៃេ់កសិករររស់គឈប្មាង្
អាយរ សីអំេីរឈចចកឈទសកនុង្ការដ្ឋៃុំោះ និង្ការដ្ឋកជ់ីមុនឈេេដ្ឋៃុំោះ។ កសិករចនំួន ៦៧ ប្គួសារ កនុង្ឈនាោះ គសតី
២៣នាកប់ានចូេរមួកនុង្វគគរណ្តុ ោះរណត េឈនោះ ឈហ្យកនុង្ចំឈណមអនកកៃេចូេរមួ មានកសិករ៦ប្គសួារ 
(ឈខតតប្េោះវហិារ ៤ប្គសួារ និង្ឈខតតសទឹង្កប្តង្ តំរនដ់ប្េ ង្ ់២ប្គួសារ) បានឈធវ្ការសាកេបង្ចូេរមួកនុង្ការឈធវ្
កប្សរ ែ្ ញកនុង្ការអនុវតតរឈចចកឈទសកនុង្ការដ្ឋៃុំោះ និង្ការផ្េិតជីកំរ៉ែុសតឈៃ្មបដី្ឋកក់នុង្កប្សមុនឈេេដ្ឋៃុំោះ។ 

• ការក្គប់ក្គងកតាតនច្ផ្ក្ង និងសារធាត ច្ិញ្ចឹម៖ កសិករចំននួ ៤៧៩ប្គសួារ (គសតី ២៨៦ នាក)់ បានចូេរមួកនុង្វគគ
រណ្តុ ោះរណត េសតីអំេីការប្គរប់្គង្កតាត ចដប្ង្ និង្សារធាតុចិញ្ច ឹម កៃេវគគរណ្តុ ោះរណត េឈនោះជួយ ៃេ់កសិករ
កនុង្ការកណំ្តស់មាគ េ់សតវេែិតចដប្ង្ នងិ្វធិីកនុង្ការកចំតស់តវេែិតចដប្ង្ទងំ្ឈនាោះេីកប្ស។ ឈេ្សេីឈនោះ
កសិករប្តូវបានរឈប្ង្ៀនកនុង្ការផ្េិតជីធមមជាតិជនំួសជីគមីកីៃេប្តូវបានរហាមឃាតក់នុង្ចារឈ់ៃ្មបជីួយ ៃេ់
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ៃំណំប្សូវ។ រនាទ រវ់គគរណ្តុ ោះរណត េប្តូវបានរញ្ចរ ់កសិករចំនួន ៤ប្គសួារ ឈៅឈខតតប្េោះវហិារប្តូវបានឈប្ជ្ស
ឈរស្ឲ្យឈធវ្កប្សរ ែ្ ញកនុង្ការអនុវតតរឈរៀរកំចតក់តាត ចដប្ង្  និង្រឈង្ក្នសារធាតុចិញ្ច ឹមកនុង្កប្ស។  

• ការបផងកើតក្សោះទកឹផដើមនបីធានាកនុងការ្តល់ទឹកសក្មាប់ដាំណ្ាំក្សូវ និងដាំណ្ាំគក្មបដផីៅផពលែវោះទឹក៖ ប្សោះ
ទឹក៣កកនលង្កៃេជាគឈប្មាង្សាកេបង្ប្តូវបានរឈង្ក្តឈ ្ង្ឈៅកនុង្ឈខតតប្េោះវហិារ (១ឈៅកនុង្ភ្ូមដិប្េកវង្, និង្២
សថិតកនុង្ភ្មូតិាម តឈរុ្យ) ឈៃម្បផី្តេ់ការោបំ្ទៃេ់កសិករកនុង្ការឈប្រ្ប្បាស់ទឹកឈប្សាចប្សេៃំណំ ទងំ្ប្សូវ នងិ្
ៃំណំគប្មរៃីឈផ្សង្ៗ កៃេកសិករបានឈធវ្ការដ្ឋៃុំោះ។ ឈេ្សេីឈនោះឈទៀតឈនាោះ ប្សោះទឹកឈនោះកន៏ឹង្ផ្តេ់េទធភាេ
ៃេ់េេួកសតវសាល រ សតវដប្េនានា កៃេកេុំង្ទទួេរង្ការគប្មាមកំកហង្នឹង្ផុ្តេូជអាចឈប្រ្ប្បាស់ផ្ឹកបាន 
និង្ជាវធិសីាគសតកនុង្ការរការឲ្យសតវសាល រទងំ្ឈនាោះឈកន្ឈទបង្្ឈៅកនុង្តរំនក់ារពារតេូជេង្សជាឈរៀង្រហូត។  

 

• ការបណ្តោះបណ្តនលកនុងការ្លិតជីកាំប៉ សតសរើរាងគ៖ ឈៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០២១ឈនោះ ប្កុមការ្រអង្គការសនសមំលរដ់ប្េ
ប្រចឈំៅឈខតតប្េោះវហិារ នងិ្ឈខតតសទឹង្កប្តង្(ឈសៀមបា៉ែ ង្) បានឈធវ្ការរណ្តុ ោះរណត េសមាជកិគណ្ៈកមមការ     រ
ណត ញទីផ្ារភ្ូមឈិៃ្មបកីនុង្ការផ្េិតជីករំ៉ែុសតសររីាង្គ(ទឹក និង្ឈោក) ឈៃ្មបឈីប្រ្ប្បាស់កនុង្ការជួយ រំរ៉ែនៃំណំ
ប្សូវឲ្យមានគុណ្ភាេ និង្មានផ្េេែជំនួសឲ្យការឈប្រ្វប្បាស់ជីគីមកីៃេឈធវ្ឲ្យរ៉ែោះពាេ់ៃេ់រកុខជាតិ និង្ជីវៈ
ចប្មុោះឈផ្សង្ៗឈៅកនុង្កៃនតរំនក់ារពារ។  

 
៣.៥ ការរកនា និងបផងកើនគ ណភាពក្សូវពជូ 

ឈៃ្មបទីទួេបានគុណ្ភាេប្សូវប្សរតាមសតង្ដ់្ឋសររីាង្គIbisការរកាគុណ្ភាេេូជប្សូវគជឺាឈរឿង្សំខ្ជនន់ិង្
ចបំាចរ់ំផុ្ត។ កនុង្ការរកាគុណ្ភាេប្សូវេូជ ប្កមុការ្រអង្គការសនសមំលរដ់ប្េប្គរត់រំនប់ានឈធវ្ការកចកប្សូវេូជៃេ់
កសិករកៃេបានចូេរមួជាមយួគឈប្មាង្អាយរ សីទងំ្អស់មានចំនួន ៥១,២៤២ គី ូប្កាម ឈៃ្មបឈីប្រ្ប្បាស់កនុង្ការដ្ឋំ
ៃុោះប្សូវររស់េួកោត។់ រនាទ រេ់ីបានកចកប្សូវេូជរចួមក ឈយ្ង្កប៏ានផ្តេ់នូវវគគរណ្តុ ោះរណត េសតីេីការផ្េិតេូជប្សូវ
ៃេ់កសិករាបានចនំួន ៤៩ប្គួសារ (គសតី ២៨នាក)់ កនុង្ឈនាោះមាន២៣ប្គសួារមកេីឈខតតប្េោះវហិារ នងិ្២៦ប្គសួារមកេី
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តំរនដ់ប្េ ង្ឈ់ខតតសទឹង្កប្តង្ឈហ្យកសិករចំននួ ១២ ប្គសួារឈទៀតបានចូេរមួអនុវតតកនុង្ការឈធវ្កប្សរ ែ្ ញកនុង្ការផ្េិត
េូជប្សូវឈៅឈេ្ដផ្ទៃី ១៤.៧១ ហិកតា។ ជាេទធផ្េ កសិករកៃេបានចូេរមួឈធវ្កប្សរ ែ្ ញកនុង្ការផ្េិតេូជប្សូវបាន
ទទួេទិននផ្េចំននួ ២៨,៥២៣ គី ូប្កាមជាេូជកៃេមានគុណ្ភាេខពស់ ឈហ្យេូជទងំ្ឈនោះកសិករអាចឈប្រ្ប្បាស់
បានកនុង្ការដ្ឋៃុំោះឈៅរៃូវរនាទ រ ់ឫអាចេកជូ់នប្កមុហ ុន IRCC វញិកប៏ាន។  មុនរៃូវប្រមូេផ្េមកៃេ់ មគនតីជំនាញ
ររស់អង្គការសនសមំលរដ់ប្េបានផ្តេ់វគគរណ្តុ ោះរណត េអំេីការឈធវ្ចំណតថ់្ន កគុ់ណ្ភាេប្ោរប់្សូវឈៅៃេ់កសិករប្គរ់
ភ្ូមឈិោេឈៅទងំ្អស់ ឈៅតាមតំរនឈ់ោេមយួចំននួៃូចជាតំរនឈ់សៀមបា៉ែ ង្ ដប្េ ង្ ់ ឈខតតសទឹង្កប្តង្ និង្មណ្ឌ េគីរ ី
កៃេមានកសិករចូេរមួទងំ្អស់ចំនួន ៣៤៩នាក ់(គសតី១៨៥នាក)់។  
 
៣.៦ ការក្តួតពិនិតនយក្បពន័ធផ្្ៃកនុង (Internal Control System-ICS)  

ការប្តួតេិនតិយប្រេន័ធដផ្ទកនុង្េអីនកជំនាញររស់អង្គការសនសមំលរដ់ប្េបានចរឈ់ផ្ត្មឈៅកខកកកដ្ឋរហូតៃេ់កខ
តុោ ឆ្ន  ំ ២០២១ តាមរយៈការសហការជាមយួអាជាា ធរមូេដ្ឋា ន អង្គការដៃគូឈដ្ឋយប្កុមអនកជំនាញកផ្នកប្តួតេនិិតយ
ប្រេន័ធសតង្ដ់្ឋប្សូវអាយរ សីបានចុោះឈៅឈមេ្ទីតាងំ្កប្សតទ េ់ប្គរក់កនលង្កៃេកសិករបានចុោះកនុង្កិចចសនាជាសមាជកិ
គឈប្មាង្អាយរ សី។ ការចុោះប្តួតេិនតិយឈនោះ ប្កុមការ្រជនំាញបានេិនិតយឈៅឈេ្ការឈប្រ្ប្បាស់ជីគីម,ី ការការទ់គនាទ នៃី
ដប្េរកនថម និង្ការររបាញ់សតវដប្េខុសចារ ់ កៃេកតាត ទងំ្ឈនោះនឹង្រញ្ញជ កេ់ីការឈោរេនូវេកខនតិកៈកៃេមានកចង្កនុង្
កិចចសនាសមាជិកភាេររស់កសិករនីមយួៗ។ តាមរយៈប្កុមជំនាញប្តតួេិនតិយ កនុង្ចំឈនាមកសិករកៃេបានចុោះឈ ម្ ោះ
កនុង្គឈប្មាង្ប្សូវអាយរ សីមានចំនួន ១,៧១៩ ប្គសួារមកេី៣៧ភ្ូមឈិៅតាមតំរនឈ់ោេឈៅ េួកឈគរកឈ ្ញថ្ 
១,២៥៨ប្គសួារបានឈោរេ និង្អនុវតតតាមឈោេការណ៍្ររស់អាយរ សីកៃេមានកចង្កនុង្កិចចសនាសមាជកិភាេ។ 
ចំកណ្ក ៤៦១ប្គួសារឈទៀតគឺអនកខលោះប្តូវបានរកឈ ្ញថ្រឈំោភ្ឈៅឈេ្ឈោេការណ៍្កៃេមានកចង្កនុង្កិចចសនា
សមាជិកភាេ កៃេជាឈហតុឈធវ្ឲ្យេួកោតធ់ាល កឈ់ចញេីគឈប្មាង្ និង្អនកខលោះឈទៀតបានឈបាោះរង្ឈ់ចេឈដ្ឋយសារកតោម នកំ
ោំង្េេកមមឈៃម្បឈីធវ្កប្សចមាក រឈនាោះឈទៀត។  
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រនាទ រេ់ីការប្តតួេិនតិយដផ្ទកនុង្េីអនកជំនាញររស់អង្គការសនសមំលរដ់ប្េប្តវូបានរញ្ចរ ់ េទធផ្េកៃេបានរក
ឈ ្ញកប៏្តូវបានឈសន្រៃេ់ប្កុមអនកជំនាញប្តតួេិនតិយ (សាវនៈករ) ររស់ប្កុមហ ុន ECOCERT កៃេជាប្កុមហ ុនសាវន
កមមឯករាជយ កនុង្ការប្តតួេិនតិយ និង្សប្មតិសប្មាងំ្េទធផ្េមតង្ឈទៀត ឈៃ្មបផី្តេ់េិខិតរញ្ញជ កេ់ីគុណ្ភាេប្សូវ និង្
កប្មតិសតង្ដ់្ឋរសររីាង្គកៃេទទួេសាគ េ់ជាេកខណ្ៈអនតរជាតិកនុង្កប្មតិទផី្ារអុឺរ ៉ែរុ (EOS) និង្ទីផ្ារសហរៃាអាឈមរកិ 
(NOP)។ ឈៅឈេេកៃេប្សូវររស់កសិករប្តូវបានទទួេសាគ េ់ថ្េិតជាជារក់ប្មតិសតង្ដ់្ឋប្សូវសររីាង្គឈហ្យវាអាចផ្តេ់
ឳកាសៃេ់កសិករកៃេជារក់នុង្គឈប្មាង្អាយរ សីអាចេកប់្សូវសររីាង្គកៃេោតប់ានផ្េិតឈៅឲ្យប្កុមហ ុន IRCC 
កនុង្តដមលមយួខពស់ជាង្ប្សូវកៃេកសិករទូឈៅផ្េិតរហូតឈៅៃេ់ ៧០%។  

៣.៧ ការក្បមូល្លក្សូវ 
មុនរៃូវប្រមូេផ្េមកៃេ់ចឈនាល ោះេីកខតុោ ៃេ់កខវចិឆិការឆ្ន ២ំ០២១ ប្កុមអនកជំនាញររស់អង្គការសនសមំលរ់

ដប្េប្រចកំារឈៅតាមតំរនឈ់ោេឈៅនីមយួៗបានផ្តេ់វគគរណ្តុ ោះរណត េទកទ់ង្នឹង្រឈចចកឈទស មនុនឹង្ឈប្កាយការ
ប្រមូេផ្េ កៃេរឈចចកឈទសទងំ្ឈនោះមានសារៈសំខ្ជនឈ់ៃ្មបជីួយ ៃេ់កសិករកនុង្ការរកានូវគុណ្ភាេប្សូវ តាមសតង្់
ដ្ឋរសររីាង្គររស់េួកឈគ។ កនុង្វគគរណ្តុ ោះរណត េឈនោះ កសិករ ៥៤៦ ប្គសួារបានចូេរមួ កនុង្ឈនាោះមានគសតី ៣០៩ នាក។់  
ឈៅឈៃ្មកខវចិឆិការ ឆ្ន ២ំ០២១, កិចចប្រជុំសតីអំេតីដមលប្សូវរវាង្អង្គការសនសមំលរដ់ប្េ និង្ប្កមុហ ុន IRCC ឈៃ្មបសីប្មរ
សប្មួេឲ្យមានការទិញប្សូវកនុង្តដមលសមរមយេីកសិករឈៅកនុង្រៃូវប្ចូតកាតក់នុង្ឆ្ន  ំ ២០២១ឈនោះ។ រនាទ រេ់ីកិចចប្រជុំឈនោះ
បានឈចញជាេទធផ្េ ប្កមុការ្រតាមតំរនឈ់ោេឈៅនីមយួៗបានឈរៀរចំការប្រជុំជាមយួកសិករឈៃ្មបផី្សេវផ្ាយេីតដមល
ប្សូវតាមចំណតថ់្ន កដ់នប្សូវនិង្ៃំឈណ្្រការដនការឈរៀរចំកនុង្កំ ុង្ឈេេប្រមូេផ្េកនុង្ឆ្ន ២ំ០២១ឈនោះ។ ឈៅកនុង្ឆ្ន  ំ
២០២១ឈនោះ ប្សូវសររីាង្គប្រឈភ្ទ A1 ទទួេបានតំដេរហូតៃេ់១,៨៥០ឈរៀេ A2 មានតំដេ១,៧៥០ឈរៀេ នឹង្ឈផ្សង្ៗឈទៀ
ត។  
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៤. ការអន វតតន៍គផក្មាងផវទិកាដាំណ្ាំក្សូវនរិនតភាព (Sustainable Rice Platform-SRP) ផែតតកាំពង់ធ្ាំ  
ឈៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០២១ឈនោះ គឈប្មាង្ឈវទិកាៃំណំប្សូវនិរនតភាេ (SRP) ប្តូវបានអនុវតតឈៅកនុង្ភ្ូមឈិោេឈៅចនំនួ 

២៩ភ្ូម ិសថិតកនុង្ ំុចំននួ ៦ ប្សុកចំនួន២ ឈៅកនុង្ឈខតតកំេង្ធ់ំ កៃេមានកសិករផ្េិតប្សូវ ចំនួន ៤៨៧ ប្គសួារកៃេ
មានដផ្ទៃីសររុ ១១៩៣ ហិកតា កៃេបានចូេរមួជាមយួគឈប្មាង្។ គឈប្មាង្ឈនោះគឺផ្ារភាជ រេ់ីទសសនៈការពារនងឹ្អភ្រិកស
សតវដប្េ (ជាេិឈសសសតវកសរឹ Florican Bengal birds) ជាមយួការឈេ្កកមពស់ជីវភាេកសិករតាមរយៈការដ្ឋៃុំោះៃណំំ
ប្សូវនិរនតភាេ និង្ការផ្តេ់អណំចឈសៃាកចិចគសតី ឈៅកនុង្ប្សុកឈសាទ ង្ និង្ប្សុកកំេុង្សាវ យ។  
 
តារាង្ទី ១៖ ទីតាងំ្អនុវតតគឈប្មាង្(SRP)កនុ ង្តំរនឈ់ោេឈៅឈខតតកំេុង្ធ ំ

ភូមិ ឃ ាំ ក្ស ក តាំបន់ 
 ូក, កំេង្វ់ាងំ្, ដប្េខ្ជល , ឈោគរឈវៀង្, អង្ឃ់ាល ,ំ 
ប្រឡាយ, អនលង្ប់្េីង្, កំប្ពាេ, កប្កក,តាឈប្ទៀេ, កប្ស
តាកម៉ែន 

ប្រឡាយ 

ឈសាទ ង្ 
កៃនអភ្រិកសសតវកសរឹ 

ឈពាធិ៍, រុទុមេិច, កនតុង្រ ៉ែងុ្, កឈនត្រ, កតីចរយ រងុ្ឈរឿង្ 

រេួស, កឈណត េចស់, សំរ ៉ែង្, េឹក, ប្បាសាទ, សូភ្ ី រេួស 

កែិន, េែុង្, គរ, ឈតល ច, ធលក ចំណរឈេ្ 
វេលិ៍យាវ ៃំរសីាល រ ់

កំេុង្សាវ យ 
សានគ់រ សានគ់រ 

 
៤.១ សកមមភាពកនុងតាំបន់ផោលផៅផក្កាមគផក្មាងផវទិការដាំណ្ាំក្សូវនរិនតរភាព (SRP) 

រនាទ រេ់ីការប្រមូេផ្េប្សូវប្តូវបានរញ្ចរក់នុង្ឆ្ន  ំ ២០២០ រចួមក ប្កុមការ្រអង្គការសនសមំលរដ់ប្េប្រចឈំខតត
កំេង្ធ់ំបានដ្ឋកឈ់ចញនូវកផ្នការយុទធសាគសតសប្មារឆ់្ន ២ំ០២១ កៃេជាឆ្ន កំៃេកមពុជារង្ឈប្ោោះឈដ្ឋយជំង្ឺរាតតាតកូ
វតី១៩ ធៃនធ់ៃរឈរ្ឈប្រៀរឈៅនងឹ្ឆ្ន  ំ ២០២០កនលង្ឈៅ។ កតឈទោះរីជាយា៉ែ ង្ណប្កមុការ្រអង្គការសនសមំលរដ់ប្េឈៅកត
េាយាមអនុវតតកចិចការមយួចនំួនឈៃ្មបធីានាថ្ៃំឈណ្្រការដនគឈប្មាង្មានភាេេែប្រឈស្រ និង្រេូនជានចិច ។ 
៤.១.១ កិច្ចក្បជ ាំផដើមនបពីិនិតនយផ ើងវិញអាំពីដាំផណើរការផ្នគផក្មាង SRP ឆ្នាំ ២០២១ នងិការផរៀបច្ាំឲនយមានទសនសនៈកិច្ចពី
ក្ក មការគរអងគការផ្ដគ ូ

 ឈៅកនុង្កខមករាឈៃម្ឆ្ន  ំ២០២១, ប្កុមការ្រអង្គការសនសមំលរដ់ប្េបានឈរៀរចកំិចចប្រជុំជាមយួប្គូរឈ គ្ េកសិករ
កៃេជាតំណង្កសិករឈប្កាមគឈប្មាង្ SRP មកេភី្ូមឈិោេឈៅ ឈៃ្មបេីិភាកានិង្ប្តតួេិនិតយឈ ្ង្វញិ អំេីៃឈំណ្្រការ 
ឧរសគគ ៃំឈណោះប្សាយ និង្េទធផ្េកៃេកសិករទទួេបានេីគឈប្មាង្កនុង្ឆ្ន ២ំ០២១ និង្ការផ្សេវផ្ាយអំេីកផ្នការ
សប្មារឆ់្ន  ំ២០២១។ ជាមយួោន ឈនោះកៃរ ប្កមុការ្រអង្គការសនសមំលរដ់ប្េកប៏ានឈរៀរចំឲ្យមានការឈធវ្ទសសនៈកចិចេីអង្គការ
ដៃគូចំននួ២ឈេ្ក កនុង្ឈនាោះមានទសសនៈកិចចេីប្កុមការ្រអង្គការ USAID និង្មតង្ឈទៀតេីអង្គការ WCS ឈៃ្មបកីសវង្
យេ់អំេីការអនុវតតគឈប្មាង្ SRP និង្េទធផ្េកៃេកសិករទទួេបានេីគឈប្មាង្ឈៅកនុង្ឈខតតកេុំង្ធំឈប្កាមការសប្មរ
សប្មួេររស់អង្គការសនសមំលរដ់ប្េ។ កចិចប្រជុ ំ នងិ្ទសសនៈកិចចឈៅកនុង្កខមករាឈនោះមានអនកចូេរមួទងំ្អស់ចំននួ ៣៦
នាក ់កនុង្ឈនាោះគសតីចនំនួន ១២នាក ់។  
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៤.១.២ កចិ្ចក្បជ ាំជាមួយកសិករសមាជកិគផក្មាង ផដើមនបីប្្រនបបខនថមផអាយយល់ស ីជផក្ៅអាំពផីោលការណ៍ និង
គផក្មាងរបស ់SRP 

 ឈៅកនុង្កខកុមភៈឈៃ្មឆ្ន  ំ២០២១, រនាទ រេ់រីញ្ចរក់ារជួរជុំប្កមុកសិកររឈ គ្ េ, ប្កុមការ្រអង្គការ សនសមំលរដ់ប្េ
បានចរឈ់ផ្ត្មឈរៀរចំការជួរជុជំាមយួកសិករកៃេជាសមាជកិគឈប្មាង្ឈៅតាមភ្ូមឈិោេឈៅនីមយួៗឈៃម្បរីគញ្ញជ រ
ឈោេការណ៍្ និង្ចំឈណ្ោះៃឹង្អំេីគឈប្មាង្ SRP ៃេ់កសិករឲ្យយេ់កានក់តចាស់ ឈៃម្បឈីជៀសវាង្អំេីការប្រប្េឹតតកំហុស
ឈដ្ឋយអឈចតនាកៃេឈធវ្ឲ្យកសិករធាល កឈ់ចញេគីឈប្មាង្វញិ។ ការជួរជុំផ្សេវផ្ាយឈនោះប្តូវបានឈរៀរចឈំ ្ង្ចរេ់ីឈៃ្មកខ
កុមភៈរហូតៃេ់ចុង្កខកៃេមានអនកចូេរមួសររុចនំួន ២៤៩ នាក ់កនុង្ឈនាោះគសតីចំនួន ១៦៨នាក។់  
៤.១.៣ កិច្ចក្បជ ាំជាមួយគណៈកមមការសមព័នធសហគមន៍កសិកមមផដើមនបផីរៀបច្ាំខ្នការយ ទធសា្សតសក្មាប់ឆ្នាំ២០២១  

 រនាទ រេ់ីការឈរៀរចកំិចចប្រជុំជាមយួប្គូរឈ គ្ េកសិករគឈប្មាង្ SRP រចួមក ប្កមុការ្រកប៏ានជួយ សប្មរ
សប្មួេកនុង្ការឈរៀរចំកចិចប្រជុសំប្មារគ់ណ្ៈកមមការសមពន័ធសហគមនក៍សិកមមឈៃម្បឈីរៀរចំកផ្នការយុទធសាគសតសប្មារ់
ឆ្ន ២ំ០២១ និង្ការឈធវ្របាយការរិទរញ្ចរស់កមមភាេកនុង្ឆ្ន  ំ ២០២០កនលង្ឈៅ។ កិចចប្រជុំឈនោះបានប្រប្េឹតតឈ ្ង្ឈៅភ្មូិ
កំេង្ឈ់វៀង្ កៃេមានគណ្ៈកមមការសមពន័សហគមនក៍សិកមមចូេរមួចនំួន ១១នាក ់កនុង្ឈនាោះមានគសតី ៥នាក។់  

 
៤.១.៤ ការផធ្វើខក្សបគហនញ នងិក្តតួពិនតិនយដាំណ្ាំគក្មបដីផៅទីតាាំងខក្សបគហនញ 

 ប្កុមការ្ររឈចចកឈទសររស់អង្គការសនសមំលរដ់ប្េបានឈរៀរចំ កប្សរ ែ្ ញសតីេរីឈចចកឈទសកនុង្ការដ្ឋៃុំោះៃណំំ
គប្មរៃចីំនួន៧កកនលង្ ៃេ់កសិករកៃេបានចូេរមួកនុង្វគគរណ្តុ ោះរណត េកាេឈៅកខធនូចុង្ឆ្ន ២ំ០២០ ឈហ្យឈៅឈៃ្ម
ឆ្ន ២ំ០២១ ប្កុមការ្រជំនាញបានតាមដ្ឋននងិ្េិនតិយឈមេ្អំេីការវវិឌ្ឍររស់ៃំណំគប្មរៃីឈៅតាមទីតាងំ្នមីយួៗ។ 
ប្រឈភ្ទៃណំំគប្មរៃីកៃេប្កមុការ្របានដ្ឋឈំៅទីតាងំ្កប្សរ ែ្ ញឈនាោះមានៃូចជាប្រឈភ្ទៃំណំអគង្កង្សាវ រសកណ្ត ក
បាយ និង្សគួយជាឈៃម្ កៃេជាប្រឈភ្ទៃណំំកៃេអាចជយួ រឈង្ក្នជីជាតិៃីសប្មារក់ារដ្ឋៃុំោះប្សូវកនុង្រៃូវកាេឈប្កាយ។ 
រនាទ រេ់ីមានការឈរៀរចំកប្សរ ែ្ ញកសិករសតីេីការដ្ឋៃុំោះៃណំំគប្មរៃី ប្កុមរឈចចកឈទសកសិកមមបានឈរៀរចំវគគរណ្តុ ោះរ
ណត េសតីេីអតថប្រឈយាជន ៍ដនការដ្ឋៃុំោះៃំណំគប្មរៃីឈៅៃេ់កសិករកៃេជាសមាជកិប្កមុផ្េិតកមមប្សូវប្រករឈដ្ឋយ
និរនតភាេ ជាេកខណ្ៈប្កុមតូចៗកនុង្ការឈៅទសសនៈកិចចតទ េ់ឈៅទីតាងំ្កប្សរ ែ្ ញ។ ឈោេរំណ្ង្ដនការឈរៀរចំវគគ     
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រណ្តុ ោះរណត េឈនោះគចឺង្រ់ឈង្កន្សមតថភាេររស់ប្កុមកសិករឈៃ្មបឈី្ល្យតរឈៅនឹង្សតង្ដ់្ឋផ្េិតកមមប្សូវប្រករឈដ្ឋយ
និរនតភាេ រឈង្ក្នជីជាតិៃី និង្ សុខភាេៃី។ អនកចូេរមួសររុមានចំនួន ៧៦នាក ់កនុង្ឈនាោះមាន៤១ នាកជ់ាគសតី។ 

ឈៅកខឈមសា ឆ្ន  ំ២០២១, ប្កុមការ្រជំនាញបានៃឹកនាកំសិកររឈ គ្ េឈរៀរចំដ្ឋៃុំោះៃណំំគប្មរៃីជាឈេ្កទី
២ កៃេឈេ្កឈនោះគឺកសិករបានឈរៀរចំកប្សរ ែ្ ញចំននួ៤ឈទៀតឈៃ្មបឈីធវ្ការដ្ឋៃំណំំអគង្កង្សាវ   Orchroleuca, 

Mulato II និង្ សទី ូ (Stylosanthes)។ ជាេទធផ្េកប្សរ ែ្ ញមយួចំននួតូចរ៉ែុឈណណ ោះកៃេអាចប្រមូេផ្េបាន 

៦២.៥ គី ូប្កាម ឈហ្យកប្សរ ែ្ ញមយួចំននួធំមនិអាចប្រមូេផ្េបានឈនាោះឈទឈដ្ឋយសារកតកប្សរ ែ្ ញមយួចំននួ
មនិបានៃុោះេូតោស់េែឈដ្ឋយសារខវោះទកឹ និង្ការយាយីេីកតាត ចដប្ង្ ឈហ្យខលោះឈទៀតប្តូវបានភ្ជួរឈចេឈៃ្មបដី្ឋបំ្សូវ
ឈដ្ឋយសារកតរៃូវដ្ឋៃុំោះចូេមកៃេ់។  
 
៤.១.៥ វគគបណ្តោះបណ្តនលទាក់ទងនងឹការក្គបក់្គងកតាតនច្ផ្ក្ង និងសារធាត ច្ិញ្ចឹងក្បកបផដាយនិរនតភាព 

 ឈៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០២១ឈនោះ ឈទោះរីជាមានផ្េរ៉ែោះពាេ់េីជំង្កូឺវតី១៩ កតី រ៉ែុកនតៃឈំណ្្រការដនការផ្តេ់វគគរណ្តុ ោះ          
រណត េសតីអំេីការប្គរប់្គង្កតាត ចដប្ង្ នងិ្សារធាតុចិញ្ច ឹមកៃេជារឈចចកឈទសសំខ្ជនរ់ផុំ្តកនុង្ការជួយ កនុង្កនុង្ការេូត
ោស់ររស់ប្សូវឈៅកតរនត។ ឈោេរណំ្ង្ដនការឈរៀរចំឈនោះគរឺឈង្ក្នសមតថភាេកសិករទកទ់ង្នឹង្ការកណំ្តអ់តត
សញ្ញា ណ្ការប្គរប់្គង្កតាត ចដប្ង្កៃេមានៃូចជា ឈមម  ជំង្ ឺនិង្សតវេែិត។ អនកចូេរមួសររុមានចំននួ ១៦៩នាក ់កនុង្
ឈនាោះមាន៩៩នាក ់ ជាគសតី។ រនាទ រេ់ីវគគរណ្តុ ោះរណត េ កនុង្ចឈនាល ោះេីកខសីហា នងិ្កខកញ្ញា ឆ្ន  ំ ២០២១ ប្កុមការ្រ
ជំនាញបានឈរៀរចជំួយ កសិករកនុង្ការឈធវ្កប្សរ ែ្ ញចំនួន ៧កកនលង្ កៃេកកនលង្នមីយួៗគឺប្តូវបានឈប្រ្ប្បាស់វធិសីាគសត 
ខុសៗោន ចំននួ៣រឈរៀរ ឈៃម្បកីសវង្យេ់ថ្ឈត្វធិសីាគសតមយួណកៃេមានប្រសិទធិភាេជាង្។  
 
៤.១.៦ វគគបណ្តោះបណ្តនលសតអីាំពីការផក្បើវក្ាស់ទឹក នងិការជីកក្សោះទឹកបគហនញ 

 រនាទ រេ់ីកសិករបានជីកប្សោះទឹករ ែ្ ញៃេ់កសិករឈៅកនុង្ឆ្ន  ំ ២០២០ មានប្រសិទធិភាេរចួមក អង្គការសនស ំ
មលរដ់ប្េបានជីកប្សោះទកឹមយួឈទៀតកៃេមានទំហំ ៤៣៥ កម៉ែប្តកាឈរ ៉ែ ៃេ់កសិករសថិតឈប្កាមគឈប្មាង្ៃណំំប្សូវនិរនតភាេ
ឈៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០២១ឈនោះ។ ឈេ្សេីឈនោះប្កុមការ្រជំនាញររស់អង្គការសនសមំលរដ់ប្េបានផ្តេ់ការរណ្តុ ោះរណត េៃេ់
កសិករកនុង្ការឈប្រ្ប្បាស់ កចករកំេក និង្សតុកទឹកទុកកនុង្ប្សោះ ឈៃ្មបឈីប្រ្ប្បាស់ឈៅឈេេកៃេចបំាចេ់ិឈ សស។ វគគរ
ណ្តុ ោះរណត េទងំ្ឈនោះឈធវ្ឈ ្ង្ឈៅទីតាងំ្ប្សោះទកឹតទ េ់ កៃេវាមានភាេ្យប្សួេកនុង្ការេនយេ់ៃេ់កសិករ ឈហ្យ
កសិករកអ៏ាចចរប់ានអវីកៃេេួកោតឈ់រៀនឆ្រឈ់ចោះរហ័សផ្ង្កៃរ។ កសិករកៃេបានចូេរមួកនុង្វគគរណ្តុ ោះរណត េឈនោះ
មានចំនួន ៥៣នាក ់កនុង្ឈនាោះមានគសតីចំនួន ២១នាក។់  
 
៤.១.៧ វគគបណ្តោះបណ្តនលសតពីីបផច្ចកផទសម នដាាំដ ោះ និងការ្លិតពូជក្សូវ 

 រឈចចកឈទសមុនដ្ឋៃុំោះ និង្ផ្េិតកមមប្ោរេូ់ជគឺមានសារៈសំខ្ជនខ់្ជល ងំ្ណស់សប្មារក់ាររង្ករឈង្កន្ផ្េររស់
កសិករ ៃូចឈនោះឈហ្យប្កុមការ្ររឈចចកឈទសដនអង្គការសនសមំលរដ់ប្េ បានឈរៀរចំវគករណ្តុ ោះរណត េឈនោះឈ ្ង្ឈៃ្មប ី
រ ែ្ ញកសិករេរីឈចចកឈទសមនុដ្ឋៃុំោះ និង្ការផ្េិតប្ោរេូ់ជឲ្យមានគុណ្ភាេប្េមទងំ្ការរនសធុេូជសប្មារឈ់ប្រ្
ប្បាស់ឆ្ន ឈំប្កាយ។ អនកចូេរមួកនុង្វគគរណ្តុ ោះរណត េឈនោះមានចំនួនសររុ ១២៩នាក ់កនុង្ឈនាោះគសតីមាន៥៤ នាក។់ រនាទ រ់
េីការរណ្តុ ោះរណត េរចួ ប្កុមការ្រជំនាញឈកសប្តសាគសតររស់អង្គការសនសមំលរដ់ប្េបានៃឹកនាកំសិករចំនួន ៧ប្គសួារឈធវ្
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កប្សរ ែ្ ញចំនួន៧កកនលង្កៃេមានទំហំដផ្ទៃីសររុចំននួ ១.៨៧ ហិកតា។ េទធផ្េកៃេទទួេបានជាមធយមកៃេ
កសិករបានទទួេកផ្ែកតាមការឈធវ្កប្សរ ែ្ ញរញ្ញជ កថ់្ ទិននផ្េប្សូវកៃេកសិករទទេួបានកនុង្មយួហិកតាគឺមាន
ចំនួន ៣,១៦១ គី ូប្កាមកនុង្មយួហិកតា។  

 
៤.១.៨ វគគបណ្តោះបណ្តនលទាក់ទងនងឹការពិនិតនយគ ណភាពក្សូវ 

 ឈរ្ឈទោះរីជាឆ្ន  ំ២០២១ឈនោះ ប្កុមហ ុន Mars Food  កៃេជាដៃគូសហការជាមយួអង្គការសនសមំលរដ់ប្េ សឈប្មច
ចិតតមនិទទួេទិញអង្ករេកីសិករកនុង្គឈប្មាង្ៃំណំប្សូវនិរនតភាេឈដ្ឋយផ្េរ៉ែោះពាេ់កូវៃី ១៩កតី កប៏្កុមការ្រជំនាញ
ររស់ឈយ្ង្ឈៅកតរនតផ្តេ់ការ រណ្តុ ោះរណត េៃេ់កសិករអេំីការប្តួតេនិិតយគុណ្ភាេប្សូវ សប្មារក់សិករកៃេជាកប្គូ
រឈ គ្ េ។ វគគឈនោះបានជួយ ឈអាយកសិករមានេទធភាេកនុង្ការវាយតដមលគុណ្ភាេប្សូវររស់េួកឈគឈដ្ឋយខលួនឯង្កៃេ
ឈនោះអាចជួយ ឈអាយេកួោតអ់ាចចរចរតដមលជាមយួ មួញកណត េបាន។ ប្គូរឈ គ្ េសររុកៃេបានចូេរមួកនុង្វគគ       
រណ្តុ ោះរណត េឈនោះមានចំនួន ២៧នាក ់កនុង្ឈនាោះមានគសតី៦នាក។់  

 
៤.២ ការក្បមូល្លក្សវូ  

 ឈៅកនុង្ឆ្ន  ំ ២០២១ ទិននផ្េប្សូវមានការឈក្នឈ ្ង្ជាង្ឆ្ន មំុនឈដ្ឋយកសិករប្រមូេផ្េប្សូវបាន។ កតជា
អកុសេ ប្កុមហ ុនដៃគូររស់អង្គការសនសមំលរដ់ប្េកៃេធាល រក់តទិញប្សូវេីកសិករឈប្កាមគឈប្មាង្ៃំណំប្សូវនិរនតភាេបាន
តែ កទិញប្សូវឈដ្ឋយសារកតមេូឈហតុដនតដមលប្សូវឈៅឈេ្ទផី្ារអនតរជាតិមានរញ្ញែ  នងិ្តដមលៃឹកជញ្ជូ នមានការឈក្នឈ ្ង្
ខពស់ឈេកឈដ្ឋយសាររញ្ញែ កូវៃី១៩ ឈធវ្ឲ្យប្កមុហ ុនមនិអាចទិញប្សូវេីកសិករបាន។ ៃូឈចនោះកសិករតប្មូវឈអាយរក មួញ  
កណត េឈៃ្មបមីកទិញប្សូវររស់េួកោតវ់ញិ។ ឈទោះរីជាយា៉ែ ង្ណកឈ៏ដ្ឋយ អង្គការសនសមំលរដ់ប្េឈៅកតេាយាមសប្មរ
សប្មួេឲ្យប្កុមហ ុនផ្តេ់ប្បាកឈ់េ្កទឹកចតិតៃេ់កសិករឈប្កាមគឈប្មាង្ប្សូវនរិនតភាេកនុង្មយួឈតាន ២៥ៃុោល រសហរៃាអា
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ឈមរកិ (រកនថមឈេ្តដមលប្សូវកៃេកសិករេកឈ់ៅឈអាយ មួញកណត េ) ឈៃម្បឈីេ្កទកឹចិតតោតក់នុង្ការរនតអនុវតតឈោេ
ការណ៍្គឈប្មាង្ឈវទិកាៃណំំប្សូវនិរនតភាេរនតឈៅមុខឈទៀត។  

 
៤.៣ ការកសាងសមតថភាពក្គូបផគ្នលកសិករ្សតីនងិការផលើកកមពស់អាំណ្ច្ផសដឋកចិ្ច្សតី 

 សមភាេឈយនឌ្រ័នងិ្ការឈេ្កកមពស់អណំចឈសៃាកិចចគសតីគឺជាកផ្នកសំខ្ជនម់យួដនគឈប្មាង្ឈវទិកាៃំណំប្សូវ
និរនតភាេ ឈៃម្បផី្តេ់ឪកាសៃេ់កសិករគសតីកនុង្ការចូេរមួសគឈប្មាង្ឈដ្ឋយសកមម ឈហ្យទនទឹមនងឹ្ឈនាោះេួកោតទ់ទេួ
បាននូវការកសាង្សមតថភាេ ភាេជាអនកៃឹកនាជំាគសតី (គសតីអាចឈធវ្បានៃូចរុរស) ភាេមនិរង្កទំនាស់នងឹ្ហឹង្ាកនុង្
ប្គួសារនងិ្សហគមន ៍ការកាល យខលួនជាអនកសប្មរសប្មួេកនុង្សហគមន ៍ នឹង្ការរគញ្ញជ រផ្នតគ់ំនតិទំនួេខុសប្តូវរមួោន
កនុង្ការជួយ កចិចការផ្ទោះរវាង្គសតីនិង្រុរស (Sharing household tasks)។  

 
ការឈ្ល្យតរឈៅនងឹ្តប្មវូការកនុង្ការេប្ង្ងឹ្ភាេជាអនកៃឹកនាគំសតីនិង្ការេប្ង្ងឹ្កផ្នកឈសៃាកិចចៃេ់គសតីកនុង្ប្កុមផ្េិតប្សូវ 
SRP  ប្កុមការ្របានដ្ឋកឈ់ចញនូវគឈប្មាង្ Women Economic Empowerment(WEE) ឈៃម្បេីប្ង្ងឹ្ភាេជាអនក
ៃឹកនាៃំេ់គសតីនងិ្ការេប្ង្ងឹ្អណំចឈសៃាកចិចររស់គសតីតាមរយៈការឈតត តឈេ្សមតថភាេគសតីកនុង្ការកសវង្យេ់េីភាេជា
អនកៃឹកនានំិង្អណំចឈសៃាកចិចររស់គសតីកៃេទកទ់ង្នងឹ្សមភាេឈយនឌ្រ័។ ឈេ្សេីឈនោះកសិករគសតីប្តូវបានរណ្តុ ោះ    
រណត េអំេរីឈរៀរកៃេរុរសនិង្គសតីអាចឈធវ្ការជាមយួោន បានឈៅកនុង្សហគមនរ៍រស់េកួឈគ។ ជាេទធផ្េររស់ ប្គូ
រឈ គ្ េកសិករគសតីសំខ្ជន់ៗ  ប្តូវបានរណ្តុ ោះរណត េឲ្យកាល យជារុគគេកៃេមានសកាត នុេេឈៅកនុង្ប្កមុកសិករផ្េិត
ប្សូវប្រករឈដ្ឋយភាេកាល ហាន មានសមតថភាេ សកមម នងិ្រឈំោចឈយនឌ្រ័ ។  កនុង្ឆ្ន ២ំ០២១ឈនោះ សកមមភាេការឈេ្ក
កមពស់ឈយនឌ្រ័ នងិ្ផ្តេ់អណំចឈសៃាកចិចៃេ់គសតីប្តូវបានឈរៀរចំៃូចជា៖ ១).ការឈធវក្ារបា៉ែ នប់្រមាណ្េីរទដ្ឋា នសង្គម 
និង្តូនាទីឈយនឌ្រ័ ២).ការកសាង្សមតថភាេគសតីេីរឈំោចឈយនឌ្រ័ ៣).ការយេ់ៃឹង្េីសមភាេឈយនឌ្រ័ នងិ្ការរគញ្ញជ រ
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ឈយនឌ្រ័កនុង្រិររទ ឈវទិកាៃណំំប្សូវនិរនតភាេ ៤).ការកសាង្សមតថភាេគសតីភាេជាអនកៃឹកនា ំ គសតីអាចឈធវ្បាន ការ
សប្មួេសប្មេួប្កុម និង្ការចចរកនុង្កំរតិសហកមន ៍៥).ការយេ់ៃឹង្េីសមភាេឈយនឌ្រ័និង្ការមនិរង្កទំនាស់ (Do 

no harms)។ ជាេទធផ្េ មានគសតីចំនួន ៧នាកប់្តូវបានឈប្ជ្សឈរស្ជាប្គូរឈ គ្ េកនុង្ចឈំណមប្គូរឈ គ្ េកនុង្គឈប្មាង្
ប្សូវនិរនតរភាេ ២៩នាក ់ឈហ្យកនុង្ឈនាោះ៦នាកប់្តូវបានកតង្តាងំ្ជាគណ្ៈកមមការសមពន័សហគមនក៍សិកមម ូកសាមគគ ី
ឈហ្យមាន កប់្តូវបានរណ្តុ ោះរណត េឲ្យទទួេរនទុកការ្រប្គរប់្គង្កនុង្កចិចការកសិកមមកនុង្សហគមន។៍  
ឈេ្សេីឈនោះ កសិករគសតីកនុង្គឈប្មាង្ៃំណំប្សូវនិរនត ភាេទទួេបានការរណ្តុ ោះរណត េអំេីភាេជាអនកៃឹកនាេំីអនក
ជំនាញចំនួន២ៃង្កនុង្មយួឆ្ន ឈំៃ្មបឲី្យេកួោតប់ានកសវង្យេ់អំេីសិទធិ នងិ្េទធភាេកៃេេួកោតអ់ាចឈធវ្បានកនុង្
ប្ករខណ័្ឌ គឈប្មាង្ប្សូវនិរនតរភាេ។ តាមរយៈវគគរណ្តុ ោះរណត េឈនោះ កសិករចំនួន ៤៩នាកប់ានចូេរមួ ឈហ្យកនុង្ឈនាោះ
មាន៣១នាកគ់ឺជាគសតី។  
 
៤.៤ ការជួយពក្ងងឹរច្នាសមព័នធ និងក្បសិទធិភាពការគរសហគមន៍កសិកមមឈូកសាមគគ ី

 រនាទ រអ់ំេីអង្គការសនសមំលរដ់ប្េបានជួយ សប្មរសប្មួេ កនុង្ការឈរៀរចំមហាសននិបាតវសិមញ្ា ររស់សហគមន៍
កសិកមម ូកសាមគគឈី ្ង្វញិនាឆ្ន  ំ២០២០រចួមក  ប្កុមការ្រឈៅកតរនតជួយ  កសាង្សមតថភាេសប្មរសប្មួេ នងិ្
ឈរៀរចំឈអាយមានកចិចប្រជុំជាប្រចឈំៃ្មបេីឈនលឿនការ្រ និង្េប្ង្ងឹ្ប្រសិទធិភាេការ្រឈៅកនុង្រចនាសមពន័ធសហគមន៍
កសិកមម ូកសាមគតឈីនោះជារនតរនាទ រឈ់ៅកនុង្ឆ្ន ២ំ០២១។ ឈោេរំណ្ង្ដនការជួយ សប្មរសប្មួេឈនោះគចឺង្រ់មួរញ្ចូ េ
សមាជិកកសិករផ្េិតប្សូវប្រករឈដ្ឋយនិរនតភាេនិង្សមាជកិសហគមនក៍សិកមមចស់រមួរញ្ចូ េោន ឈៅកនុង្សហគមន៍
កសិកមម ូកសាមគគីឈៃ្មបបី្រមូេផ្េេករ់មួោន  និង្ឈធវ្ការ្ររមួោន ។  
 
កិច្ចការគរខដលក្ក មការគរានជួយសហគមន៍កសិកមមឈូកសាមគគផីៅកនងុឆ្នាំ ២០២១  
• បានសប្មរសប្មួេកនុង្ការឈរៀរចំប្រជុំប្រចកំខ ឈៃ្មបឈីធវ្ការេិនិតយឈ ្ង្វញិនូវរបាយការណ៍្ហិវញ្ា វតថុ ការឈរៀរចំឯក

សាររៃាបាេររស់សហគមន ៍និង្ការប្គរប់្គង្ការហិរញ្ា វតថុ។ 

• បានឈរៀរចំវគគរណ្តុ ោះរណត េទកទ់ង្នងឹ្ការទទួេខុសប្តូវ ភាេជាអនកៃកឹនា ំ នងិ្ការសប្មរសប្មួេឈៅកាន ់      
គណ្ៈកមមការសហគមន ៍កៃេមានអនកចូេរមួសររុចនំួន៩ នាក ់កនុង្ឈនាោះមានប្សី ចនំនួ ៤នាក។់  

• បានសប្មរសប្មួេជាមយួសហគមនក៍សិកមមកនុង្ការវភិាគកផ្នការអាជីវកមមជាមយួគណ្ៈកមមការសហគមន៍
ចំនួន១២ នាក ់កនុង្ឈនាោះមានប្សី ចំនួន ៦នាក។់ 

• បានសប្មរសប្មួេ ការចុោះរញ្ជ ីគណ្ឈនយយររស់សហគមន ៍និង្ឈធវ្របាយកាណ៍្ហិរញ្ា វតថុប្រចកំខ និង្ប្រចឆំ្ន  ំ 
• បានសប្មរសប្មួេឈដ្ឋយតទ េ់ជាមយួគណ្ៈកមមការសគមនក៍សិកមមឈៃ្មបឈីធវ្រចចុរបននភាេកនុង្ៃំឈណ្្រការប្រមូេ

ឈៃ្មទុនអាជីវកមមេីសមាជិក និង្បានឈរៀរចំឈធវ្មហាសននិបាតវសិាមញ្ា ឈៅឈៃ្មកខ០២ ឆ្ន ២ំ០២១ឈៃ្មប ី្ លុោះរញ្ញច ំង្
ការរកីចំឈរន្ នងិ្ឈេ្កកផ្នការរនតសំរារឆ់្ន ២ំ០២១ និង្២០២២។ ឈៅកនុង្ការប្រជុំឈនោះ មានអនកចូេរមួសររុ ចនំនួ 
៦៤ នាក ់កនុង្ឈនាោះមានប្សី ចនំួន ២៨នាក។់  

 
លទធ្លខដលទទួលាន៖ 

រនាទ រេ់ីអង្គការចូេោបំ្ទសហគមនឈ៍ៅកនុង្ឆ្ន  ំ២០២១ ឈ ្ញថ្ សហគមនម៍ានការកប្រប្រួេមយួចនំួនៃូចជា៖  
• សមាជិកសររុ ១៨៩នាក/់១៧៩ប្សី 
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• ចំនួនភាគហ ុន មានការឈក្នៃេ់ ៥៩៧ ហ ុន (តដមលកនុង្១ហ ុន ៥០០០០ ឈរៀេ) 
• គណ្ៈកមមធិការ ១២នាក/់៦ប្សី 
• មានមុខររស់េីរគឺ ឥណ្ទន និង្ផ្េិតប្សូវចំណី្ SRP 
• ទុនសររុហហគមន ៍៥៦,៨៧៩,៦០០ឈរៀេ 

 
ច្. ទាំនាក់ទាំនង និងកិច្ចសហក្បតតិបតតិការណ ៍

- បានចូេរមួកចិចប្រជុំប្រចកំខ សតីេីការប្តួតេនិិតយនងិ្ការរនាំខលួនឈៃ្មបសីាថ រន័មាននិរនតភាេនាដងៃអានាគត
ទកទ់ង្នងឹ្សមតថភាេរងឹ្មារំរស់អង្គការ (ឈដ្ឋយអង្គការ Resiliency Cambodia/ USAID)  

- កិចចសហការជាមយួអង្គការដៃគូ ជាមយួមាច ស់ជំនួយ៖ អង្គការ OXFAM, CAMBODIA, WILD LIFE 

CONSERVATION SOCIETY, RISING PHOENIX, NATURE LIFE, INTERNATIONAL 
CONSERVATION, CEPF, USAID/ Green Prey Lang, UNDP/ GEF, Ibis Rice Conservation Co;. Ldt, 

មជឈមណ្ឌ េ សំវាសនា ឈៃ្មបកីារអភ្រិកស សតវដប្េ (SVC for Wildlife Conservation) 
- កិចចប្រជុំឈវទិការសហេន័ធប្សូវអង្គរកមពុជាសតីេី ទឹក ទុន និង្ទីផ្ារ ឆ្ន ២ំ០២១ ឈដ្ឋយប្កសួង្កសិកមមរកុខប្រមា៉ែ ញ់

និង្ឈនសាទ។   
- កិចចប្រជុេំិឈប្ោោះឈយារេ់និង្សហប្រតិរតតិការជាមយួប្កសួង្កសិកមមរកុខប្រមា៉ែ ញ់នងិ្ឈនសាទសតីេីការេប្ង្ឹង្

សមតថភាេសហគមនក៍សិកមម 
- កិចចសហការជាមយួអគគសហគមនម៍ូេដ្ឋា នដនប្កសួង្ររសិាថ ន សតីេីការេប្ង្ងឹ្នឹង្ការកសាង្សមតថភាេប្រជា

សហគមនឈ៍អាយមានជីវភាេប្រឈស្រឈៅកនុង្កៃនអភ្រិកស ។ 
- កិចចសហការជាមយួអគគនាយកដ្ឋា នតំរនក់ារពារធមមជាតិដនប្កសួង្ររសិាថ ន សតីេីគឈប្មាង្ប្សាវប្ជាវអំេីសកាត

នុេេ កនការអភ្វិឌ្ឍនប៍្រករឈដ្ឋយចីរភាេនិង្េទធផ្េកនគឈប្មាង្សាកេបង្ប្សោះទឹកសហគមនម៍តិតភាេ  
សឈគ គ្ ោះសតវដប្េ។ 

- កិចចសហការអនុវតតគឈប្មាង្សកមមភាេការ្រផ្េិតកមមប្សូវប្រករឈដ្ឋយនិរនតភាេ(SRP)ជាមយួប្រជាកសិករ
មូេដ្ឋា កនុង្ភ្មូសិាគសតប្សុកជីកប្កង្ នងិ្ប្សុកសូប្ទនិគម កនុង្រៃាបាេឈខតតឈសៀមរារ ។ 

 
ឆ. ថ្វិកាសក្មាប់ឆ្នាំ២០២១ (សូមភារនប់ជាមួយរាយការហិរញ្ញវតថ២ុ០២១) 
 

ភនាំផពញ ផ្ថ្ៃទ ី     ខែ           ឆ្នាំ           ២០២១ 
 
អន ម័តផដាយ                      អនកផរៀបច្ាំរាយការណ ៍

 
 
 
            ខកវ ស ជាត ិ                                                                                   ច្ន័ៃ សមនបតត ិ
       នាយកក្បតិបតត ិ                                                                     ក្បធានកិច្ចការក្បតិបតតិការ 


