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គម្រោងនៃវិស័យខ្សែសង្វា ក់តនលៃកសិធុរកិច្ចខ្ែលោៃភាតរភាពច្ំម្ ោះបរិស្ថា ៃ (RRP CAM 48409-002) 

ខ្ែៃការសកលមភាពម្យៃឌរ័ 

លទ្ធែលគម្រោង ខ្ែៃការការង្វរ/សកលមភាពនានា សចុ្នាកររតវូអៃវុតត /ម្ោលម្ៅនៃការបំម្ពញការង្វរ 
ម្ោលម្ៅម្យៃឌ័រ 

១.១ 
ធានាបាៃៃូវម្េដ្ឋា រច្នាសលព័ៃធខ្សែសង្វា ក់តនលៃកសិ
ធុរកិច្ចោៃការ ម្្ៃើយតបម្ៅៃឹងតរលូវការរបស់ 
ស្តសតីៃិងបុរស។ 

 

១.២ បម្ងកើៃឱកាសរករបាក់ច្ំណូល

 សរោប់ស្តសតី។ 

 

១.៣ 
បម្ងកើៃការឈាៃម្ៅការចាប់យកការម្របើរបាស់ឡជី
វឧសម័ៃ។  

១.១.១ ដ្ឋក់បញ្ចូលស្តសតី ៃិងអនកតំណាងបណាត ញកសិករស្តសតីយ៉ា ងសកលម ៃិងរបកបម្ដ្ឋយអតាៃ័យម្ៅកនុងកលមវិធីៃីលួយៗ សរោប់រាល់ការពិម្រោោះម្យបល់ ៃិងសកលមភាពគម្រោងទងំឡាយ ខ្ែល ក់ព័ៃធម្ៅៃឹងការខ្កលលអ 
ៃិងភាពធៃ់នៃអាកាសធាតុនៃម្េដ្ឋា រច្នាសលព័ៃធចាំបាច្់នានាខ្ែលោរំទ្ម្ដ្ឋយគម្រោងម្ៃោះ។ 

- ម្ៃោះោៃៃ័យថាទ្ិែាភាពលួយច្ំៃួៃរតូវបាៃម្តត តជាសំខាៃ់ោៃែូច្ជា៖ ម្ពលម្វលាង្វយរសួល, ទ្ីតងំោៃរគប់រោៃ់, 
 ការខ្ច្ករំខ្លកព័ត៌ោៃជាលួយការច្ងអុលបង្វា ញខ្ែលអាច្ម្លើលៃឹងខ្ននក, ោៃស្តសតីជាអនកសរលបសរលួល, ការម្រៀបច្ំរតួតពិៃិតយកុោរ ជាម្ែើល។ 
 

១.២.១ ធានាបាៃៃូវអតារបម្យជៃ៍សរោប់ស្តសតីពីការង្វរម្ែែងៗខ្ែលបម្ងកើតម្ដ្ឋយគម្រោង ខ្ែល ក់ព័ៃធៃឹងការស្ថា បនា ឬស្ថត រៃីតិសលបទម្េដ្ឋា រច្នាសលព័ៃធ ក៏ែូច្ជា របតិបតតិការៃិងការខ្ែទ។ំ 

- ម្ៃោះោៃៃ័យថា ព័ត៌ោៃអំពីឱកាសការង្វរទងំម្ៃោះ ៃឹងរតូវបាៃទ្ំនាក់ទ្ំៃងតលរយៈ លម្ធោបាយរគប់រោៃ់ ម្ែើលបីែែពាែាយម្ៅែល់ស្តសតីម្ៅកនុងសេគលៃ៍។. 
- សតង់ដ្ឋរពលកលមសនូល ៃឹងរតូវបាៃរបលូលែតុំ (របាក់ឈ្នួលម្សមើោន សរោប់តនលៃម្សមើោន  ោម ៃពលលកលមកុោរ) សរោប់ការង្វរពលរែា ខ្ែល ក់ព័ៃឬៃឹងគម្រោងម្ៃោះ។. 
- វធិាៃការម្ែែងៗខ្ែលរតូវការ ៃឹងរតូវបាៃអៃុវតត (ឧទេរណ៍៖ ការម្រៀបច្ំការង្វររតួតពិៃិតយកុោរម្ែែងៗ ម្ទោះបីលិៃខ្លៃជាការង្វរែៃូវការ) ម្ែើលបីឲ្យស្តសតីខ្ែលោៃច្ំណាប់អារលមណ៍ចាប់យកឱកាសទងំម្ៃោះបាៃ។.  
 

១.២.២ ែតល់ការម្លើកកំពស់ជំនាញសរោប់ស្តសតីម្ៅកនុងម្េដ្ឋា រច្នាសលព័ៃធ ខ្ែល ក់ព័ៃធៃឹងការស្ថា បនា ឬស្ថត រៃីតិសលបទ (ឧទេរណ៍៖ ជំនាញកំម្បារសរោប់ការស្ថា បនាឡជីវឧសម័ៃ) 

ៃិងរបតិបតតិការៃិងការខ្ែទំ (ឧទេរណ៍៖ គម្រោងម្រស្ថច្រសពកនុងតំបៃ់) ។ 
 

១.៣.១ ម្ៅកនុងខ្ែនកម្ោសនាែែពាែាយ សតីអំពីឡជីវឧសម័ៃ 

ៃិងែំម្ណាោះរស្ថយថាលពលខ្ែលករម្កើតម្ឡើងវិញ ការម្លើកកំពស់ការយល់ែឹងកនុងច្ំម្ណាលស្តសតី ៃិងបុរសម្ៅកនុងសេគលៃ៍ សតីពីអតារបម្យជៃ៍នៃការខ្កលលអ ឬការតៃ ស់បតូរនៃខ្សែសង្វា ក់តនលៃ រពលទងំម្ែើលបីបម្ងកើៃសលភាពម្យៃឌ័រ

ខ្ែលោៃលកខណៈលអរបម្សើរជាងលុៃខ្ែរ (ការច្ំម្ៃញម្ពលម្វលា ការកាត់បៃាយការម្ធាើការង្វរខ្ែលលំបាកៗ សុសភាពលអរបម្សើរជាងលុៃ) ។ 
 

១.៣.២ ដ្ឋក់បញ្ចូលស្តសតីជាភាន ក់ង្វរសកលម ម្ៅកនុងការម្ោសនាែែពាែាយ សតីពីការម្របើរបាស់ែំម្ណាោះរស្ថយនានានៃថាលពលខ្ែលករម្កើតម្ឡើងវិញបាៃ។ 

 

 

 

 

១.១.១ ស្តសតីច្ំៃួៃ៤០ភាគរយ ជាអនកច្ូលរួលកនុងកលមវិធីនានា- 

ទ្ិៃន័យបឋល (ច្ំៃុច្ម្ោល៖ ច្ំៃួៃស្តសតី ោៃ៥៤ភាគរយម្ៅកនុងអៃុគម្រោងទ្ី១ 

៤៧ភាគរយម្ៅកនុងអៃុគម្រោងទ្ី២ ៃិង៤៨ភាគរយម្ៅកនុងអៃុគម្រោងម្រាងទ្ី៣ ម្េើយោៃ 
៣០ភាគរយនៃការច្ូលរួលរបស់ស្តសតីម្ៅកនុងសកលមភាព 
ខ្ែលរបហាក់របខ្េលនាម្ពលែមីៗម្ៃោះ។ 
យ៉ា ងម្ហាច្ណាស់ោៃស្តសតីច្ំៃួៃ

 ៥០,០០០នាក់ ខ្ែលទ្ទ្ួលបាៃអតារបម្យជៃ៍ពីរបព័ៃធរគប់រគងធារាស្ថរសតខ្ែលធៃ់ៃឹងអា
កាសធាតុខ្ែលរតូវបាៃម្ធាើការស្ថត រៃីតិសលបទ។ 
 

១.២.១ យ៉ា ងម្ហាច្ណាស់ោៃ ២៥ភាគរយនៃនែៃបំម្ពញការង្វរ 

ខ្ែលរតូវបាៃបម្ងកើត ៃឹងរតូវបាៃបំម្ពញម្ដ្ឋយស្តសតីខ្ែលោៃជំនាញឬោម ៃ

 ៃិងរបម្នទ្នៃការង្វរ (ច្ំៃុច្ម្ោល៖ ការច្ូលរួលបច្ចុបបៃនម្ៅកនុងម្េដ្ឋា រច្នាសលព័ៃធខ្ែលោ

ៃការង្វររសម្ែៀងោន  ោៃការខ្របរបួលកនុងច្ម្នាៃ ោះ ១៧ ម្ៅ៤៦ភាគរយ។   

១.២.២ ោៃស្តសតីច្ំៃូៃ ៣០ភាគរយយ៉ា ងតិច្ ខ្ែលរតូវបាៃបណតុ ោះបណាត ល
ម្ដ្ឋយរបម្នទ្នៃសកលមភាព។  
 

១.៣.១ 

ច្ំៃួៃស្តសតីយ៉ា ងតិច្ោៃ ៤០,០០០នាក់ (ឬ៥០ភាគរយនៃអនកទ្ទ្ួលែល) ជាអនកទ្ទ្ួល

បាៃែលរបម្យជៃ៍នៃឡជីវឧសម័ៃ ខ្ែលបាៃតម្លៃើង (ទ្ិៃន័យបឋល៖ ច្ំៃួៃស្តសតីោៃ៥៧២១
នាក់). 
 

១.៣.២ ច្ំៃួៃ ៃិងភាគរយនៃភាន ក់ង្វរស្តសតីខ្ែលសកលម។ 

ម្ោលម្ៅម្យៃឌ័រ 

២.១ 
ពរងឹងការច្ូលរួលច្ំខ្ណករបស់ស្តសតីខ្ែលជាកសិករ 

(បុគគល ៃិងសោជិកសេរោស)

 ខ្ែអកម្ៅម្លើរបធាៃបទ្ខ្សែសង្វា ក់តនលៃកសិធុរកិច្ច
ខ្ែលោៃភាតរភាពច្ំម្ ោះបរិស្ថា ៃ។  
 

២.១.១ ដ្ឋក់បញ្ចូលកសិករស្តសតី (ៃិងបណាត ញកសិករស្តសតី) យ៉ា ងសកលម ម្ៅកនុងការម្រជើសម្រើស ៃិងការគុណគូរនៃរបម្នទ្នានារបស់ែំណាំខ្ែលធៃ់ៃឹងអាកាសធាតុ ម្េើយបម្ងកើៃច្ំម្ណោះែឹងរបស់់ពួកម្គ ម្ៅម្លើជំនាញម្ៃោះ។   
 

២.១.២ ដ្ឋក់បញ្ចូលរសតីកសិករ ៃិងអនកតំណាងបណាត ញកសិករស្តសតី (WFN) យ៉ា ងសកលម ៃិងម្ រម្ពញម្ៅម្ដ្ឋយអតាៃ័យ ម្ៅកនុងកលមវិធីៃីលួយៗ សរោប់រាល់សកលមភាពកស្ថងសលតាភាពទងំអស់ 

(វគគបណតុ ោះបណាត ល ការច្ងអុលបង្វា ញ ទ្សែៃកិច្ចសិកា) ខ្ែលោំរទ្ម្ដ្ឋយគម្រោងម្ៃោះ។ 

(១)ការពរងីកបខ្ៃាលខ្ែនកកសិកលម ៃិងសកលមភាពម្ែែងៗនៃការកស្ថងសលតាភាព រួលោៃសកលមភាពទងំឡាយខ្ែល ក់ព័ៃធៃឹងការបៃា ំៃិងការសរោលច្ំម្ ោះការខ្របរបួលអាកាសធាតុ។ 

(២) វគគបណតុ ោះបណាត លនានា សតីពីរម្បៀបរបតិបតតិការ ៃិងរកាបាៃៃូវជួរនៃម្រគឿងយៃតកសិកលម។ 

២.១.១ ច្ំៃួៃ ៃិងភាគរយនៃកសិករស្តសតី ខ្ែលច្ូលរួល 
 
សរោប់ 

២.១.២ (១) ៃិង (៣)៖ ស្តសតីជាអនកច្ូលរួលោៃច្ំៃួៃ ៤០ភាគរយម្ៅកនុងកលមវិធីនា
នា – ទ្ិៃន័យបឋល 

ឬយ៉ា ងតិច្ោៃកសិករស្តសតីច្ំៃួៃ ១៦,០០០ នាក់ ខ្ែលរតូវបាៃបណតុ ោះបណាត ល (ច្ំៃុច្
ម្ោល៖ 



គម្រោងនៃវិស័យខ្សែសង្វា ក់តនលៃកសិធុរកិច្ចខ្ែលោៃភាតរភាពច្ំម្ ោះបរិស្ថា ៃ (RRP CAM 48409-002) 

លទ្ធែលគម្រោង ខ្ែៃការការង្វរ/សកលមភាពនានា សចុ្នាកររតវូអៃវុតត /ម្ោលម្ៅនៃការបំម្ពញការង្វរ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

២.២ 
ធានាបាៃៃូវការែតល់ស្ថរៈរបម្យជៃ៍ែល់បុគគលិក

ស្តសតី ខ្ែលទ្ទ្ួលបាៃពីសកលមភាពកស្ថងសលតាភា

ព  ក់ព័ៃធៃឹងខ្សែសង្វា ក់តនលៃកសធិុរកិច្ចខ្ែលោ
ៃភាតរភាពច្ំម្ ោះបរិស្ថា ៃ 

 

 
 
 
 

២.៣ 
ការបស្ត រ្ បការង្វរែែពាែាយៃិងខ្សាងយល់ពីម្យ
ៃឌ័រ 
ម្ៅកនុងស្ថា ប័ៃ ក់ព័ៃធវិស័យខ្សែសង្វា ក់តនលៃកសិធុ
រកិច្ចខ្ែលោៃភាតរភាពច្ំម្ ោះបរិស្ថា ៃ 

(៣) ការរគប់រគង (រូលបញ្ចូល ការែឹកនា ំការច្រចារ) ៃិងការបណតុ ោះបណាត លជំនាញ ណិជរកលម។ 
- ម្ៃោះោៃៃ័យថា 
ការយកច្ិតតទ្ុកដ្ឋក់ពិម្សសម្ៅម្លើទ្ិែាភាពែូច្ជា៖ ទ្ីតងំ ម្ពលម្វលា រយៈម្ពល ៃិងលម្ធោបាយរគប់រោៃ់ ខ្ែលការអម្ញ្រើញរតូវបាៃម្ធាើរួច្រាល ់(លិៃខ្លៃច្ំម្ ោះម្លរគួស្ថរ ែូច្អចីខ្ែលម្គកំពុងម្ធាើបច្ចុបបៃនម្នាោះម្ទ្)  
ការម្របើរបាស់សោា រឧបម្ទ្េសជាជំៃួយ ៃិងសោា រៈបង្វា ញញម្ែែងៗម្ទ្ៀត ការម្របើរបាស់ស្តសតីជាអនកសរលបសរលួល ឬជាអនកច្ងអុលបង្វា ញ ៃិងជាភាន ក់ង្វរបខ្ៃាល ការម្រៀបច្ំខ្ែទកំុោរ ម្ទោះបីជាការង្វរលិៃែៃូវការជាម្ែើល។ 
 

2.1.3 ពរងឹងការែារភារ ប់រវាង កសិដ្ឋា ៃឬសេរោសខ្ែលោៃោច ស់ជាស្តសតី ៃិងវិស័យឧសាេកលមកសិ ណិជរកលម។ 
 
 
2.1.4 

ម្លើកកំពស់ការយល់ែឹងកនុងច្ំម្ណាលសោជិកអាជីវកលម ឬកសិករជាស្តសតី សេរោស ឬកសិដ្ឋា ៃខ្ែលោៃោច ស់ជាស្តសតី ៃិងបុគគលិកស្តសតីម្ៅកនុងស្ថា ប័ៃេិរញ្ញវតាុ ខ្ែលម្របើរបាស់លម្ធោបាយៃិងបុគគលទ្ំនាក់ទ្ំៃងតលរច្ក 

ម្ៅតលទ្ីតងំរគឹោះស្ថា ៃឥណទៃខ្ែលោៃរស្ថប់ ការអៃុ ញ្ តកនុងការែគត់ែគង់ម្សវាេិរញ្ញវតាុម្លើែំណាកំសិែលរួលោៃម្សវាធានារា៉ា ប់រងម្លើែំណាំកសិែល ៃិងជួយសរលួលកាត់បៃាយខ្បបបទ្ជាែៃូវការ 
កនុងការអាច្ទ្ទ្ួលបាៃៃូវម្សវាទងំម្ៃោះ។ 
 

សរោប់ជំៃួយែតល់ម្ៅកាៃ់សេករណ៍៖ ជំៃួយអាទ្ិភាព ៃឹងរតូវបាៃែតល់ម្ៅកាៃ់សេករណ៍កសិកលម ខ្ែលោៃសោជិកជាស្តសតីភាគម្រច្ើៃ។ 
 

២.១.៥ ម្ធាើការជាលួយបណាត ញកសិករស្តសតី ម្ែើលបីកំណត់វិធីស្ថស្តសតសលរសបនានាតលបរិបទ្ ម្ែើលបីម្ដ្ឋោះរស្ថយៃូវបៃេុកនានាម្ៅកនុងរគួស្ថរ ៃិងការង្វរខ្ែទំសរោប់កសិករស្តសតី 

ជាពិម្សសស្តសតីម្លែេោះ ខ្ែលរារាងំពួកោត់លិៃអាច្បម្ងកើៃការច្ូលរួល ៃិងតៃ ស់ទ្ីម្ៅតលខ្សែសង្វា ក់តនលៃ។ 
 
 

២.២.១ ធានាបាៃៃូវការច្ូលរួលរបស់បុគគលិកស្តសតី ក់ព័ៃធ កនុងសកលមភាពកស្ថងសលតាភាពនានា ខ្ែលរតូវបាៃកំណត់លុសស ញ្  សរោប់លស្តៃតីរាជការថាន ក់ជាតិ ៃិងថាន ក់ម្រកាលជាតិ 
ខ្ែលទក់ទ្ងៃឹងខ្សែសង្វា ក់តនលៃកសិធុរកិច្ចខ្ែលោៃភាតរភាពច្ំម្ ោះបរិស្ថា ៃ។ បុគគលិកស្តសតីគួរខ្តទ្ទ្ួលបាៃអាទ្ិភាព សរោប់ការបណតុ ោះបណាត ល។ 
 

២.៣.១ ច្ំម្ ោះការចាប់ម្ែតើលគម្រោង រតូវម្រៀបច្ំការវិភាគម្យៃឌ័រ សរោប់ខ្សែសង្វា ក់តនលៃៃីលួយៗនៃខ្សែសង្វា ក់តនលៃទងំ៤ ម្េើយអនិវឌឍសំណុំនៃម្ោលៃម្យបាយច្ាស់លាស់លួយ ៃិងអៃុស្ថសៃ៍កលមវិធនីានា 

ម្ែើលបីពរងឹងការច្ូលរួលច្ំខ្ណករបស់កសិករស្តសតី ម្ៅតលខ្សែសង្វា ក់តនលៃម្ែែងៗោន ។ ធានាបាៃថា សលតាភាពគឺរតូវបាៃកស្ថង ច្ំម្ ោះលស្តៃតីម្ៅរកសួងកសិកលម រុកាខ របោញ់ ៃិងម្ៃស្ថទ្ (MAFF) ឬ 

អងគភាពោរំទ្គម្រោងកុោរ ៃិងម្យៃឌ័រ (GCPSU) សរោប់ការវិភាគខ្សែសង្វា ក់តនលៃម្្ៃើយតបៃឹងម្យៃឌ័រ ៃិងអនិវឌឍវិធីស្ថរសត ឬម្ោលការណ៍ខ្ណនា ំខ្ែលអាច្ម្របើរបាស់សរោប់ការវិភាគនាម្ពលអនាគត។  
 

២.៣.២ ការរួលបញ្ចូលអៃុស្ថសៃ៍គៃៃឺោះនានា ពីការវិភាគនៃខ្សែសង្វា ក់តនលៃម្យៃឌ័រ ខ្ែលបាៃម្រៀបរាប់ខាងម្លើ ៃិងលកខណៈពិម្សសនៃម្ោលៃម្យបាយម្យៃឌ័ររបស់រកសួងកសិកលម រុកាខ របោញ់ ៃិងម្ៃស្ថទ្ 

(MAFF) ច្ូលម្ៅកនុងម្ោលៃម្យបាយកសិ ណិជរកលម ៃិងឯកស្ថរ ក់ព័ៃធែនទ្ម្ទ្ៀត ខ្ែលម្រៀបច្ំម្ៅកនុងគម្រោងម្ៃោះ។ 

- ម្ៃោះោៃៃ័យថា អនកតំណាងជាប់ ក់ព័ៃធម្យៃឌ័រ (រកសួងកសិកលម រុកាខ របោញ់ ៃិងម្ៃស្ថទ្ (MAFF) អងគភាពោំរទ្គម្រោង ម្យៃឌ័រ (GCPSU), រកលុការង្វរម្យៃឌ័រ ៃិងបណាត ញកសិករស្តសតី 

(WFN) ច្ូលរួលកនុងគណៈកោម ធិការម្ោលៃម្យបាយ ៃិងកិច្ចរបជុំនានា។. 
២.៣.៣ រួលបញ្ចូលវគគរួលោន  សតីពីសលភាពម្យៃឌ័រ ម្ៅកនុងខ្សែសង្វា ក់តនលៃកសិធុរកិច្ចខ្ែលោៃភាតរភាពច្ំម្ ោះបរិស្ថា ៃ(ខ្ែអកម្ៅម្លើរបាយការណ៍វិភាគម្យៃឌ័រ ខ្ែលបាៃម្រៀបរាប់ខាងម្លើ) ម្ៅកនុងវគគបណតុ ោះបណាត ល 

ៃិងសកលមភាពម្លើកកំពស់ការយល់ែឹង សរោប់អនកជាប់ ក់ព័ៃធៃឹងគម្រោង (ឧទេរណ៍៖ នាយកដ្ឋា ៃ ក់ព័ៃធ ម្ៅកនុងរកសួងកសិកលម រុកាខ របោញ់ ៃិងម្ៃស្ថទ្ (MAFF) ភាន ក់ង្វរែែពាែាយការង្វរខ្ែនកកសិកលម 
អនកែឹកនាកំនុងលូលដ្ឋា ៃ ៃិង 

ច្ំៃួៃរបជាជៃស្តសតី ោៃ៥៤ភាគរយម្ៅកនុងអៃុគម្រោងទ្ី(១) ៤៧ភាគរយម្ៅកនុងអៃុគ

ម្រោងទ្ី២ ៃិង៤៨%ម្ៅកនុងអៃុគម្រោងទ្ី៣ ជាលួយៃឹងការម្ធាើកសិកលមម្សេើរខ្តទងំរសុង

) ៣០ភាគរយនៃការច្ូលរួលរបស់ស្តសតី ម្ៅកនុងសកលមភាពរសម្ែៀងោន នាម្ពលបច្ចុបបៃនម្ៃោះ។ 

សរោប់ (២)៖ (១) 

ច្ំៃួៃ ៃិងភាគរយនៃស្តសតីកសិករខ្ែលរតូវបាៃបណតុ ោះបណាត ល ម្ៅកនុងកលមវិធីៃីលួយៗ (២) 

ស្តសតីតំណាង ៤០ភាគរយនៃកំម្ណើៃពលកលមនៃបុគគល ខ្ែលអាច្របតិបតតិការម្រគឿងយៃតោ៉ា សីុ

ៃកសិកលមខ្ែអកម្ៅម្លើទ្ិៃន័យបឋលជាលូលដ្ឋា ៃ (លូលដ្ឋា ៃ៖ ០). 
 

២.១.៣ ច្ំៃួៃ ៃិងរបម្នទ្នៃសកលមភាពនានាខ្ែលបាៃអៃុវតត 

យ៉ា ងតិច្ោៃកសិករស្តសតីច្ំៃួៃ ៨,០០០ នាក់ (៥០ ភាគរយនៃកសិករជាស្តសតី 

រតូវបាៃបណតុ ោះបណាត ល) គឺជា SRP 

ខ្ែលអៃុម្លាលតលម្ដ្ឋយភារ ប់ម្ដ្ឋយតេ ល់ម្ៅកាៃ់ម្រាងោ៉ា សីុៃកិៃរសូវ ៃិងអនកនាមំ្ច្ញ។ 
 

២.១.៤ ច្ំៃួៃ 

ៃិងរបម្នទ្នៃសកលមភាពម្ែែងៗខ្ែលរតូវបាៃម្រៀបច្ំ៖ របម្នទ្នានានៃបណាត ញទ្ំនាក់ទ្ំៃង 

ៃិងសោា រៈខ្ែលបាៃម្របើរបាស់ (ឬ ៣០ភាគរយនៃបុគគលិក ខ្ែលរតូវបាៃបណតុ ោះបណាត ល 

គឺជាស្តសតី) ម្ៅកនុងស្ថា ប័ៃេិរញ្ញវតាុនានាខ្ែលរតូវបាៃបណតុ ោះបណាត ល 

សេរោសខ្ែលជាកលមសិទ្ធឬែឹកនាំម្ដ្ឋយស្តសតីច្ំៃួៃ១០ រតូវបាៃបណតុ ោះបណាត ល (ឬ 

៣០ភាគរយនៃសេរោសឯកជៃ ខ្ែលរតូវបាៃបណតុ ោះបណាត ល) ខ្ែលស្តសតីច្ំៃួៃ 

២០,០០០នាក់ បាៃែតល់ព័ត៌ោៃ អំពីឧបករណ៍ខ្ច្ករំខ្លក សតីពី ហាៃិន័យ 
អាកាសធាតុ។.  
 

២.១.៥ ែំម្ណាោះរស្ថយជាក់ខ្សតង រតូវបាៃកំណត់ ៃិងរួលបញ្ចូលម្ៅកនុងគម្រោង។ 
 

២.២.១ ថាន ក់ជាតិោៃ ស្តសតីច្ូលរួល២៥ភាគរយ ៃិងថាន ក់លូលដ្ឋា ៃោៃ 

ស្តសតីច្ូលរួល២០ភាគរយ (ទ្ិៃន័យលូលដ្ឋា ៃសរុប)។  
 

២.៣.១ របាយការណ៍ រតូវបាៃម្រៀបច្ំជាលួយអៃុស្ថសៃ៍ច្ាស់លាស់ 
ខ្ែអកម្ៅម្លើការវិភាគម្យៃឌ័រនៃខ្សែសង្វា ក់តនលៃទងំ៤។ 

(លូលដ្ឋា ៃ៖ ០) 

 



គម្រោងនៃវិស័យខ្សែសង្វា ក់តនលៃកសិធុរកិច្ចខ្ែលោៃភាតរភាពច្ំម្ ោះបរិស្ថា ៃ (RRP CAM 48409-002) 

លទ្ធែលគម្រោង ខ្ែៃការការង្វរ/សកលមភាពនានា សចុ្នាកររតវូអៃវុតត /ម្ោលម្ៅនៃការបំម្ពញការង្វរ 

លស្តៃតីរាជការនានា, អងគភាពោរំទ្គម្រោងម្យៃឌ័រ (GCPSU) ៃិងរកុលការង្វរម្យៃឌ័រ ៃិងបណាត ញកសិករស្តសតី)។   
 
 

២.៣.៤ បញ្ចូលរកសួងកសិកលម រុកាខ របោញ់ ៃិងម្ៃស្ថទ្ (MAFF) អងគភាពោរំទ្គម្រោងម្យៃឌ័រ (GCPSU) រកុលការង្វរម្យៃឌ័រថាន ក់ម្រកាលជាតិ (ម្សតត រសុក ឃំុ) ៃិង បណាត ញកសិករស្តសតី 

ៃិងកិច្ចសេរបតិបតតិការខ្ែនកកសិកលមយ៉ា ងសកលម ឲ្យម្ែើរតួជានែគូសំខាៃ់កនុងការអៃុវតត ៃិងរតួតពិៃិតយគម្រោង ជាពិម្សសសកលមភាពរបស់ម្ែែងៗខ្ែៃការសកលមភាពម្យៃឌ័រ (GAP)។  
- ច្ំៃុច្ម្ៃោះ ក៏បាៃម្តត តម្លើការចាប់នែគួ ជាលួយបណាត ញកសិករស្តសតី ជាអនកសរលបសរលួល ឬអនកែតល់របនពព័ត៌ោៃ សរោប់ការង្វរែែពាែាយកសិកលម ៃិងការកស្ថងសលតាភាពខ្ែនកបម្ច្ចកម្ទ្ស ការម្លើកកំពស់ការយល់ែឹង 
ៃិងការខ្ច្ករំខ្លកព័ត៌ោៃ ខ្ែលម្តត តលុសស ញ្  ម្ៅម្លើកសិករ រួលោៃ ការែតល់ព័ត៌ោៃខ្ែនកទ្ីែារ។. 
- ម្គេទ្ំព័របណាត ញសងគលរបស់បណាត ញកសិករស្តសតី គួរខ្តម្របើរបាស់ជាលម្ធោបាយលួយ ម្ែើលបីែែពាែាយព័ត៌ោៃ ម្ៅកាៃ់កសិករស្តសតី។ 
- សោជិកបណាត ញកសិករស្តសតី ខ្ែលោៃតួនាទ្ីជាអនកសរលបសរលួល ឬជាអនកែតល់របនពព័ត៌ោៃ ម្ៅកនុងការង្វរែែពាែាយកសិកលម ៃិងការកស្ថងសលតាភាពខ្ែនកបម្ច្ចកម្ទ្ស ៃឹងទ្ទ្ួលបាៃរបាក់ឧបតាលារគប់រោៃ់ 
(ជំៃួយម្ៃោះ ក៏បាៃែតល់ឲ្យអនកែតល់របនពព័ត៌ោៃម្ែែងៗម្ទ្ៀត សរោប់សកលមភាពទងំម្ៃោះែងខ្ែរ) ។  

២.៣.២ អៃុស្ថសៃ៍គៃៃឹោះ ពីការវិភាគម្យៃឌ័រនៃលុសស ញ្ ខ្សែសង្វា ក់តនលៃទងំ៤ 
ខ្ែលរតូវបាៃរួលបញ្ចូលម្ៅកនុងម្សច្កតីរ ងនៃម្ោលៃម្យបាយកសិ ណិជរកលម។ 

(ទ្ិៃន័យបឋលលូលដ្ឋា ៃ៖ ោម ៃ)   

 

២.៣.៣ ច្ំៃួៃវគគ ខ្ែលែតល់ម្ៅម្លើ 

សលភាពម្យៃឌ័រម្ៅកនុងខ្សែសង្វា ក់តនលៃកសិធុរកិច្ចខ្ែលោៃភាតរភាពច្ំម្ ោះបរិស្ថា ៃ រកុលលុ
សស ញ្  ច្ំៃួៃលៃុសែខ្ែលរតូវបាៃបណតុ ោះបណាត ល ៃិងបំខ្បកតលម្នទ្។ 

(ទ្ិៃន័យបឋលលូលដ្ឋា ៃ៖ ០) 

 

២.៣.៤ រកសួងកសិកលម រុកាខ របោញ់ ៃិងម្ៃស្ថទ្ (MAFF) 
 អងគភាពោរំទ្កុោរ ៃិងម្យៃឌ័រ (GCPSU), 
រកុលការង្វរម្យៃឌ័រថាន ក់ម្រកាលជាតិ (ម្សតត រសុក ឃំុ) កិច្ចសេរបតិបតតិការខ្ែនកកសិកលម 

(AC) ៃិងបណាត ញកសិករស្តសតី 
បាៃរជួតរជាបច្ាស់ពីសកលមភាពរបស់ខ្ែៃការសកលមភាពម្យៃឌ័រ (GAP)។ 

សកលមភាព ក់ព័ៃធគម្រោងរគប់រគងខ្យៃឌ័រ 

• PMU រតូវខ្តងតងំបុគគលិកខ្ែនកការ រៃិងែតល់សុវតាិភាព អងគភាពរគប់រគងគម្រោង  រតូវទ្ទ្ួលសុសរតូវ ៃិងោៃគណម្ៃយយភាពច្ំម្ ោះម្យៃឌ័រ ខ្ែលៃឹងោៃទ្ំនាក់ទ្ំៃងយ៉ា ងជិតសនិទ្ធជាលួយអនកតំណាង លកពីរកសួងកសិកលម រុកាខ របោញ់ ៃិងម្ៃស្ថទ្ (MAFF) អងគភាពោរំទ្គម្រោងម្យៃឌ័រ (GCPSU) ម្ៅថាន ក់ជាតិ 
ៃិងលកពីបណាត ញកសិករស្តសតី ៃិងកិច្ចសេរបតិបតតិការខ្ែនកកសិកលម ៃិងរកុលការង្វរម្យៃឌ័រម្ៅតលម្សតតនានា។ 

• ម្រៀបច្ំគម្រោងការង្វររបចាឆំ្ន  ំម្ែើលបីអៃុវតតសកលមភាពរបស់ខ្ែៃការសកលមភាពម្យៃឌ័រ (GAP)។ 

• អនករបឹកែម្យបល់ម្យៃឌ័រ (ជាតិ ៃិងអៃតរជាតិ) រតូវបាៃម្រជើសម្រើសែមី ៃិងកស្ថងសលតាភាពនៃអងគភាពោំរទ្គម្រោងម្យៃឌ័រ (GCPSU) ៃិងងច្ំៃុច្របសពាម្យៃឌ័រ ៃិងបុគគលិក រកសួងកសិកលម រុកាខ របោញ់ ៃិងម្ៃស្ថទ្ (MAFF) ម្ៅកនុងការវិភាគ ៃិងការែែពាែាយម្យៃឌ័រ ៃិងោរំទ្ការអៃុវតត ការរតួតពិៃិតយ 

ៃិងការរាយការណ៍របស់ខ្ែៃការសកលមភាពម្យៃឌ័រ (GAP) ។ 

• របលូល ៃិងវិភាគទ្ិៃនៃ័យ ខ្បងខ្ច្កម្ៅតលម្នទ្ខ្ែល ក់ព័ៃធ ៃិងរួលបញ្ចូលសូច្នាកខ្ែលជាប ា្ ររម្សើប ក់ព័ៃធម្យៃឌ័រ (លកពី DMF ៃិង ខ្ែៃការសកលមភាពម្យៃឌ័រ (GAP)) ម្ៅកនុងរបព័ៃធរគប់រគងការបំម្ពញលុសង្វរគម្រោង (PPMS) ។ 

• ធានាបាៃៃូវការរតួតពិៃិតយ ៃិងការរាយការណ៍ជារបចា ំ(យ៉ា ងតិច្ ក់កណាត លរបចាំឆ្ន  ំម្ៅកាៃ់ធនាោរអនិវឌឍៃ៍អាសីុ) សតីពីការរើកច្ម្រលើៃនៃការអៃុវតតៃ៍ខ្ែៃការសកលមភាពម្យៃឌ័រ(GAP) ។ 
GAP = gender action plan ខ្ែៃការសកលមភាពម្យៃឌ័រ; GCPSU = Gender & Children Project Support Unit អងគភាពោរំទ្គម្រោងកុោរ ៃិងម្យៃឌ័រ; MAFF = Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries រកសួងកសិកលម រុកាខ របោញ់ 
ៃិងម្ៃស្ថទ្; PMU = project management unit អងគភាពរគប់រគងគម្រោង; PPMS = project performance monitoring system របព័ៃធរគប់រគងការបំម្ពញលុសង្វរគម្រោង; PPMU = Provincial Project Management Unit 
អងគភាពរគប់រគងគម្រោងថាន ក់ម្សតត; WFN = Women Farmers Network បណាត ញកសិករស្តសតី; AC = agricultural cooperative កិច្ចសេរបតិបតតិការខ្ែនកកសិកលម 
*សេរោសជាកលមសិទ្ធ ឬែឹកនាមំ្ដ្ឋយស្តសតី* គឺជាសេរោស ខ្ែលោៃច្ំៃុច្លួយយ៉ា ងតិច្ែូច្ខាងម្រកាល (១) ច្ំៃូៃស្តសតីជាអនករគប់រគងជាៃ់សពស់ ោៃ៥០ ភាគរយយ៉ា ងតិច្ ៃិង/ឬ (២)  យ៉ា ងតិច្ ៥០ភាគរយនៃកលមសិទ្ធសេរោស គឺរគប់រគងម្ដ្ឋយស្តសតី ៃិង/ឬ (៣) យ៉ា ងតិច្ ៥០ភាគរយនៃបុគគលិក គឺជាស្តសតី។ 


