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Disclaimer: This is an unofficial translation and provided for reference only. 

 

The ASEAN Guidelines for Agroforestry Development, 2018. 

To find the original version of the guideline please visit the ASEAN Secretariat website, 

https://asean.org/ or download at https://asean.org/book/asean-guidelines-for-agroforestry-

development-asean-senior-officials-on-forestry-2018/.   

 

The translation has been produced with the support of the Climate Smart Land Use in ASEAN 

(CSLU) project, funded by the German Ministry for Economic Cooperation and Development 

and implemented by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). 
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គោលការណ៍ណណនាំអាស៊ា នសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ កសិ-រុកខកម្ម 

សមាគមប្រជាជាតិអាសុី អាគ្គេយ៍ (ASEAN) ប្តូវបានរគ្ ក្ ើតគ្ ើ្គ្ៅថ្ងៃទ  ៨ ខែស ហា ឆ្េ ាំ១៩៦៧។ 
រដ្ឋ/ប្រគ្ទសជាសមាជិកថ្នសមាគនគ្នេះរមួមាន ប្រគ្ទសប្ររុយគ្ន កមព ុជា ឥណ្ឌ គូ្នសុី  ឡាវ មា៉ា គ្ សុី        ម យ៉ា ន់មា៉ា   
ហ្វ  ល ព ន សឹ ហ្រុរ ីថ្ង និ្ គ្វៀតណាម។ 

គ្លខាធិការដ្ឋឋ នអាសរ នមានមូលដ្ឋឋ នគ្ៅទ ប្ក ុ្ ហ្ាកាតា ប្រគ្ទសឥណ្ឌ គូ្នសុី  

សប្មារ់សាំនួរ, សូមទាក់ទ្មក៖ 
គ្លខាធិការដ្ឋឋ នអាសរ ន 

ខនេកទាំនាក់ទាំន្សហ្គមន៍ 70A Jalan Sisingamangaraja   

ទ ប្ក ុ្ ហ្ាកាតា 12110 ប្រគ្ទសឥណ្ឌ គូ្នសុ  

ទូរស័ពទ : (62 21) 724-3372, 726-2991 

Fax: (62 21) 739-8234, 724-3504 

អុ ខមល៖ public@asean.org      Catalogue-in-Publication Data 

គ្ោលការណ៍្ខណ្នាាំអាសរ នសប្មារ់ការអភិវឌ្ឍន៍កសិ-រុកខកមម ទ ប្ក ុ្ ហ្ាកាតា 

គ្លខាធិការដ្ឋឋ នអាសរ ន ខែធន  ូ២០១៨ 

630.059 

1. អាសរ ន-កសិកមម -ថ្ប្ពគ្ ើ 

2. ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រករគ្ដ្ឋយនិរនតភាព– SDG ISBN 978-602-5798-35-1 

 
 

[ASEAN] សមាគមន៍ប្រជាជាតិអាសុ អាគ្គេយ៍ ២០១៨។ គ្ោលការណ៍្ខណ្នាាំអាសរ នសប្មារ់ការអភិវឌ្ឍន៍កសិ-រុកខកមម។ 

អេកនិពនធ៖ Catacutan DC, Finlayson RF, Gassner A, Perdana A, Lusiana B, Leimona B, Simelton E, Öborn I, Galudra G, 

Roshetko JM, Vaast P, Mulia R, Lasco RL, Dewi S, Borelli S, Yasmi Y. ទ ប្ក ុ្ ហ្ាកាតា, ប្រគ្ទសឥណ្ឌ គូ្នសុី : 

គ្លខាធិការដ្ឋឋ ន        អាសរ ន 

អាស៊ា ន៖ សហគម្ន៍ព្នឱកាសសម្រាប់ទាំងអស់ោា  

អតថរទថ្នការគ្បាេះពុមពគ្នេះអាចប្តូវបានដ្កប្ស្់ 

ឬគ្បាេះពុមពគ្ ើ្វញិគ្ដ្ឋយគ្សរគី្ដ្ឋយប្តូវបាននតល់ការទទួលសា ល់ប្តឹមប្តូវគ្ហ្ើយចារ់ចមល្ខដ្លមានសមាា រៈគ្បាេះពុមពគ្ ើ្វញិ

ប្តូវបានរញ្ជ នូគ្ៅខនេកទាំនាក់ទាំន្សហ្គមន៍ (CRD) ថ្នគ្លខាធកិារដ្ឋឋ នអាសរ នទ ប្ក ុ្ ហ្ាការតា។  

ព័ត៌មានទូគ្ៅអាំព អាសរ នមានគ្ៅគ្លើគ្គហ្ទាំព័រ៖ www.asean.org  

កមមសិទធគ្បាេះពុមព៖ សមាគមន៍ប្រជាជាតិអាសុ អាគ្គេយ៍ (អាសរ ន) ២០១៨ 

All rights reserved. 

mailto:public@asean.org
http://www.asean.org/
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Foreword 

 

គោលការណ៍ណណនាំអាស៊ា នសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍កសិ-រុកខកម្ម 

គឺជាដាំណាក់កាលដ៍សាំខាន់មួ្យគ ព្ ោះគៅរកការបគ ក្ ើនវបុិលភាព ការតភាា ប់ ភាពធន់ 

និ្សនត ិសុខរបស់ម្របជាជនននម្របគេសជាសាជិកអាស៊ា ន។ សរុបគសចកត ីម្ក 

គោលការណ៍ណណនាំបគ ក្ ើតម្រកបខ័ណឌ ណដលការអភិវឌ្ឍន៍អាចគកើតគ ើ្។ 

គ្សចកត  ខណ្នាាំ គឺជាលទធនលថ្នចកខ ុ វស័ិយ 

និ្ខននការយុទធសស្តសតសប្មារ់កិចចសហ្ប្រតិរតត ិការអាសរ នខនេកគ្សបៀ្អាហារ កសិកមម 

និ្ថ្ប្ពគ្ ើឆ្េ ាំ ២០១៦-២០២៥ ខដ្លប្តូវបានោាំប្ទគ្ដ្ឋយរដ្ឋមស្តនត  ប្កសួ្កសិកមម និ្រុកាខ ប្រមាញ់  

អាសរ នកន ុ្ឆ្េ ាំ ២០១៦។ 

ការប្ពមគ្ប្ពៀ្ោេ គ្នាេះនាាំគ្ៅដ្លក់ារសគ្ប្មចចិតតគ្ដ្ើមប រគ្ ក្ ើតគ្ោលការណ៍្ខណ្នាាំសប្មារ់ការអភិវឌ្ឍ

ន៍កសិរុកខកមមគ្ៅកន ុ្ប្រគ្ទសជាសមាជិកអាសរ នតាមរយៈដ្ាំគ្ណ្ើរការពិគ្ប្ោេះគ្យរល់យ៉ា ្ទូលាំទូលាយ

គ្ៅទូទាា្ំ តាំរន់ជាមួយភាគ ពាក់ព័នធមិនប្តឹមខតព វស័ិយកសិកមម 

និ្ថ្ប្ពគ្ ើរ៉ាុគ្ណាណ េះគ្ទរ៉ាុខនត ខងមទាា្ំ វស័ិយគ្នេ្គ្ទៀតដូ្ចជាការខប្រប្រួលអាកាសធាតុថាមពល 

និ្ទឹក។ 

គ្យើ្រំពឹ្ថាគ្ោលការណ៍្ខណ្នាាំគ្នេះនឹ្ជាំរុញកិចចសហ្ប្រតិរតត ិការ 

និ្ការសប្មរសប្មួលពហុ្វស័ិយកន ុ្វស័ិយគ្នេ្ៗោេ  (ដូ្ចជា ដ្  គ្សដ្ឋកិចច ទឹក ថាមពល កសិកមម 

ថ្ប្ពគ្ ើ មហ រូអាហារ រសុសតវ    ជលនល) គ្ៅកន ុ្ប្រគ្ទសសមាជិកអាសរ ន។ 

គ្យើ្ក៏រំពឹ្ខដ្រថាគ្ោលការណ៍្ខណ្នាាំគ្នេះនឹ្ជាំរុញការអភិវឌ្ឍន៍គ្ោលនគ្យបាយ 

និ្កមម វធិ គ្តត តគ្លើវស័ិយកសិ-

រុកខកមមគ្ៅកន ុ្ប្រគ្ទសជាសមាជិកខដ្លនឹ្រមួចាំ ខណ្កដ្ល់ការគ្ធវ ើគ្អាយប្រគ្សើរគ្ ើ្នូវជ វភាពរស់

គ្ៅ 

និ្ការរគ្ ក្ ើនមូលដ្ឋឋ នប្ទពយសមបតត ិររស់កសិកររារ់លាននាក់គ្ៅកន ុ្តាំរន់ក៏ដូ្ចជាការនាត់នា្់

គ្សបៀ្អាហារខដ្លពួកគ្គនលិត ទនទ ឹមនឹ្ការគ្ធវ ើឱ្យប្រគ្សើរគ្ ើ្នូវររសិថ ន 

និ្រគ្ ក្ ើនភាពធន់ដ្ល់វស័ិយចាំគ្ពាេះភាពខប្រប្រួលថ្នប្ពឹតត ិការណ៍្ធៃន់ធៃរខដ្លរណាត លមកព អាកាស

ធាតុខប្រប្រួល។ គ្លើសព គ្នេះគ្យើ្រំពឹ្ថាគ្ោលការណ៍្ខណ្ 

ខណ្នាាំគ្នេះនឹ្ជាំរុញកិចចសហ្ប្រតិរតត ិការកាន់ខតខាល ា្ំ កាល ខងមគ្ទៀតរវា្រដ្ឋ/ប្រគ្ទសជាសមាជិកកន ុ្

ការខចករំខលកការអភិវឌ្ឍន៍រគ្ចចកគ្ទសនិ្គ្ោលនគ្យបាយគ្លើកកមពស់ការគ្ធវ ើពាណ្ិជជកមមឆ្ល្កា

ត់ប្ពាំ ខដ្នគ្លើនលិតនលកសិ-រុកខកមម និ្ការពប្្ឹ្គ្សវាកមមគ្អកូ ូសុ ។ 

ទា ា្ំ អស់គ្នេះនឹ្ោាំប្ទដ្លក់ារគ្ធវ ើសមាហ្រណ្កមមកាន់ខតែិតជិត 

និ្រហ័្សកន ុ្ការរកាចកខ ុ វស័ិយថ្នសហ្គមន៍គ្សដ្ឋកិចចអាសរ ន។  

អាសរ នគ្កាតសរគ្សើរចាំគ្ពាេះជាំនួយរគ្ចចកគ្ទសររស់មជឈមណ្ឌ លកសិ - រុកខកមមពិភពគ្លាក (ICRAF) 

និ្អ ា្ការគ្សបៀ្អាហារ និ្កសិកមមថ្នអ ា្ការសហ្ប្រជាជាតិ (FAO) 

ខដ្លបានជួយសប្មួលដ្ល់ដ្ាំគ្ណ្ើរការគ្នេះគ្ដ្ឋយសហ្ការជាមួយថ្ដ្គូគ្នេ្ៗមកព ទ ភាេ ក់ងាររដ្ឋឋ ភិបាល

ជាតិ សថ រនការប្សវប្ជាវ និ្អរ់រំកន ុ្តាំរន់និ្ថាេ ក់ជាតិ អ ា្ការមិនខមនរដ្ឋឋ ភិបាល 

និ្អ ា្ការស ា្មសុ វលិ។ គ្យើ្ក៏សូមខងល្អាំណ្រគុណ្ន្ខដ្រចាំគ្ពាេះការដ្ឹកនាាំការ គិតទុកជាមុន 

និ្សម រត សហ្ប្រតិរតត ិការររស់ប្កមុការងារអាសរ នសត  ព ថ្ប្ពគ្ ើ ស ា្ម 

និ្ការោាំប្ទខនេករគ្ចចកគ្ទសខដ្លនតល់គ្ដ្ឋយកមម វធិ ភាពជាថ្ដ្គូអាសរ ន-សវ  សសត  អាំព កមម វធិ ថ្ប្ពគ្ ើ 

ស ា្ម និ្ការខប្រប្រួលអាកាសធាតុខដ្លោាំប្ទគ្ដ្ឋយរដ្ឋឋ ភិបាលសវ  ស។ 

គ្យើ្ក៏សូមខងល្អាំណ្រគុណ្ដ្ល់ប្កមុអេកជាំនាញគ្មគ ា្គ្លើវស័ិយកសិ - រុកខកមមសប្មារ់សនត ិសុែគ្សបៀ្ 

និ្អាហាររូតថមាកសិកមមប្រករគ្ដ្ឋយនិរនត រភាព 

និ្ការសត រដ្ ធល  ខដ្លជាខនេកមួយថ្នគាំនិតនត ចួគ្នតើមរណាត ញកសិកមមអនត រជាតិសរុយខអតសប្មារ់ការ

ោាំប្ទ និ្ធាតុចូលចាំគ្ពាេះដ្ាំគ្ណ្ើរការគ្នេះ។ ជាចុ្គ្ប្កាយគ្យើ្ទទួលសា ល់ថាប្រសិនគ្រើោម នជាំគ្នឿ 

និ្ការដ្ឹកនាាំររស់ប្កសួ្ថ្នប្រគ្ទសជាសមាជិកគ្ទ 

គ្ោលការណ៍្ខណ្នាាំទាា្ំ គ្នេះនឹ្មិនទទួលបានលទធនលគ្ ើយ។ 
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ជាមួយនឹ្ប្កមុអេកនតល់វភិាគទាន និ្អេកោាំប្ទជាគ្ប្ចើនទាា្ំ អស់ទាា្ំ កន ុ្រដ្ឋឋ ភិបាល និ្គ្ប្ៅ      

រដ្ឋឋ ភិបាល និ្ស ា្មសុ វលិ 

ែុ្ាំគ្ជឿជាក់ថាគ្ោលការណ៍្ខណ្នាាំទាា្ំ គ្នេះនឹ្ជួយកន ុ្ការពគ្នល ឿនការអនុម័តនូវកសិ-  

រុកខកមមគ្ៅទូទាា្ំ អាសរ ន និ្អតថប្រគ្យជន៍ទាា្ំ អស់ខដ្លនឹ្មាន។ 

ម្ន្រនត ីជាន់ខ្ពស់អាស៊ា នគលើការងារព្ម្រៃគ ើ (ASOF) 
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គោលការណ៍ណណនាំអាស៊ា នសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ កសិ-រុកខកម្ម 

គសចកត ីណលែអាំណរគុណ 
អាសរ នសូមខងល្អាំណ្រគុណ្យ៉ា ្ប្ជាលគ្ប្ៅចាំគ្ពាេះការលេះរ្់ និ្ការែិតែាំប្រឹ្ខប្រ្ររស់អេកនិពនធ  

អេកនតល់វភិាគទាន អេកពិនិតយ និ្ទ ប្រឹកាថ្នគ្ោលការណ៍្ខណ្នាាំខដ្លមានគ្ ម្ េះ 

និ្សថ រ័នគ្ៅខា្គ្ប្កាមនិ្អេកពាក់ព័នធជាគ្ប្ចើនខដ្លចូលរមួកន ុ្ដ្ាំគ្ណ្ើរការពិគ្ប្ោេះគ្យរល់គ្ៅទូ

ទាា្ំ តាំរន់។  

ជាពិគ្សស 

គ្យើ្សូមខងល្អាំណ្រគុណ្ភាពជាអេកដ្ឹកនាាំថ្នជនរគ្ងាា លថ្នប្កមុការងារអាសរ នគ្លើថ្ប្ពគ្ ើស ា្ម

ខដ្លជាកមាល ាំ្ចលករនាាំគ្ៅដ្លក់ារសគ្ប្មចបានថ្នគ្ោលការណ៍្ខណ្នាាំគ្នេះ។  

គ្លខាធិការដ្ឋឋ នថ្នភាពជាថ្ដ្គូអាសរ ន-សវ  សសប្មារ់ថ្ប្ពគ្ ើស ា្ម 

និ្ការខប្រប្រួលអាកាសធាតុក៏សូមខងល្អាំណ្រគុណ្ចាំគ្ពាេះការសប្មរសប្មួលការរមួចាំ ខណ្កររស់ថ្ដ្គូ

ចាំគ្ពាេះគ្ោលការណ៍្ខណ្នាាំ។  

គ្យើ្ក៏សូមខងល្អាំណ្រគុណ្ដ្ល់មនុសេជា្ ១០០ 

នាក់មកព ប្រគ្ទសជាសមាជិកអាសរ នរមួមានអេករគ្ ក្ ើតគ្ោលនគ្យបាយ ប្កមុកសិករ 

និ្សហ្គមន៍ប្កមុប្គរ់ប្គ្ថ្ប្ពគ្ ើតាមសហ្គមន៍ អេកអនុវតត អេកជាំនាញរគ្ចចកគ្ទស 

និ្អេកប្សវប្ជាវខដ្លបានចូលរមួកន ុ្ការពិគ្ប្ោេះគ្យរល់ដ្ាំរូ្ខដ្លបានគ្ធវ ើគ្ ើ្ គ្ៅកិចចប្រជុាំប្កមុ

ការងារអាសរ នសត  ព ថ្ប្ពគ្ ើ ស ា្មគ្លើកទ ៧ គ្ៅទ ប្ក ុ្ គ្ ៀ្ថ្ម៉ា ប្រគ្ទសថ្ងថ្ងៃទ  ១២-១៤ 

ខែមិងុនាឆ្េ ាំ ២០១៧។ ការពិគ្ប្ោេះគ្យរល់គ្នេះគ្តត តគ្លើគ្ោលរាំណ្្ 

និ្ែល ឹមសរទូគ្ៅថ្នគ្ោលការណ៍្ខណ្នាាំគ្ដ្ឋយកាំណ្ត់មូលដ្ឋឋ នសប្មារ់ការអភិវឌ្ឍន៍ជារនតរនាទ រ់។ 

ជាចុ្គ្ប្កាយ គ្យើ្ែុ្ាំសូមខងល្អាំណ្រគុណ្យ៉ា ្ប្ជាលគ្ប្ៅចាំគ្ពាេះមជឈមណ្ឌ លកសិ-រុកខកមមពិភពគ្លាក 

(ICRAF) ខដ្លបានដ្ឹកនាាំការគ្រៀរចាំគ្ោលការណ៍្ខណ្នាាំ និ្សាំររសាំរលួអេកចូលរមួរគ្ចចកគ្ទស 

អេកប្តួតពិនិតយ និ្អេកប្រឹកា       

 

អាកនិៃនធ 

• អាកនិៃនធ ម្ជ្ឈម្ណឌ លកស-ិរុកខកម្មៃិភៃគោក  (ICRAF) 

Delia C. Catacutan, Robert Finlayson, Anja Gassner, Aulia Perdana, Betha Lusiana, 
Beria Leimona, Elisabeth Simelton, Ingrid Öborn, Gamma Galudra, James M. 
Roshetko, Philippe Vaast, Rachmat Mulia, Rodel Lasco dan Sonya Dewi 

 

• អងគការគសបៀងអាហារ នងិកសិកម្មព្នអងគការសហម្របជាជាតិ (FAO) 
Simone Borelli dan Yurdi Yasmi 

 

អាកម្រតួតៃិនតិយ និងអាកចូលរមួ្ 

 

• អាកជ្ាំនញសា បន 

RECOFTC The Center for People and Forests, Center for International Forestry 
Research, Non-Timber Forest Products Exchange Programme, Southeast Asian 
Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture, Philippine 
Agroforestry Education and Research Network 

 

 

 

 



 

 

 

7 
 

គោលការណ៍ណណនាំអាស៊ា នសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ កសិ-រុកខកម្ម 

អាកជ្ាំនញ 

• Dr. Ir. Budiman Achmad 

• Dr. Sanudin 

• Dr. Muhamad Siarudin 

• Dr. Ramon Razal 

• Eva Fauziyah S.Hut, M.Sc 

• Eduardo Queblatin 

• Rowena Cabahug 
 

ជ្នបគងាគ លរបស់ម្រកមុ្ការងារអាស៊ា នគលើព្ម្រៃគ ើសងគម្ 

ប្រគ្ទសប្រយុគ្ណ្ដ្ឋរសូ ឹម៖ Ms Noralinda Hj Ibrahim, Acting Director of Forestry, Forestry Department, 
Ministry of Primary Resources and Tourism 

ប្រគ្ទសកមព ុជា: Mr Long Ratanakoma, Deputy Director, Department of Forestry and Community 
Forestry, Forestry Administration of the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 

ប្រគ្ទសឥណ្ឌ គូ្នសុ ៖ Dr Bambang Supriyanto, Director General, Directorate General of Social Forestry 
and Environmental Partnerships, Ministry of Environment and Forestry 

ប្រគ្ទសឡាវ៖ Dr Oupakone Alounsavath, Director, Village Forest and Non- Timber Product 
Management Division, Department of Forestry, Ministry of Agriculture and Forestry 
ប្រគ្ទសមា៉ា គ្ សុ ៖ Dr Megat Sany Megat Ahmad Supian, Biodiversity and Forestry Management Division, 
Ministry of Natural Resources and Environment 

ប្រគ្ទសម យ៉ា ន់មា៉ា ៖ Dr Ei Ei Swe Hlaing, Assistant Director, Forest Research Institute, Forest Department, 
Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation 

ប្រគ្ទសហ្វ  ល ព ន៖ Mr Nonito M. Tamayo, Director, Forest Management Bureau, Department of 
Environment and Natural Resources 

ប្រគ្ទសសិ ហ្រុរ៖ី Mr Hassan Ibrahim, Senior Manager, Biodiversity (Terrestrial), National Biodiversity Centre 
Division, National Parks Board, Singapore Botanic Gardens 

ប្រគ្ទសថ្ង៖DrKomsan Rueangritsarakul, Forestry Technical Officer, Professional Level, Community Forest 
Management Bureau, Royal Forest Department 

ប្រគ្ទសគ្វៀតណាម៖ Mr Dinh Van Tuyen, Officer of Forest Protection and Management Division, Forest 
Protection Department, Viet Nam Administration of Forestry, Ministry of Agriculture and Rural 
Development 
 

ម្រកមុ្អាកជ្ាំនញគម្គងគគលើកសិ-រកុខកម្មសម្រាប់សនតសិខុ្គសបៀង និងអាហាររបូតាម្ភ កសិកម្មនិរនតភាៃ 

និងការសត រដីធ្ែ  ី

Andrew Noble, Anja Gassner, Bao Huy, David Gritten, Delia C. Catacutan, Dian Sukmajaya, 

Doris Capistrano, Ei Ei 

Swe Hliang, Elisabeth Simelton, Göran Bergkvist, Horst Weyerhaeuser, Ingrid Öborn, Kim 

Soben, Long Ratanakoma, Mai Van Trinh, Maria Estrella A. Penunia, Niall O’Connor, Ngo The 

An, Nguyen Van Bo, Robert Finlayson, Ronnakorn Triraganon, Sararin Phaengam, Sigrun 

Dahlin, Stepha McMullin, Srichai Saengcharnchai, Tran Minh Tien, Yurdi Yasmi 
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ទីម្របឹកា 

Dian Sukmajaya, Senior Officer of Food, Agriculture and Forestry Division, Sectoral Development 
Directorate, ASEAN Economic Community Department, ASEAN Secretariat Doris Capistrano, 
Senior Advisor, ASEAN-Swiss Partnership for Social Forestry and Climate Change 
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គោលការណ៍ណណនាំអាស៊ា នសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ កសិ-រុកខកម្ម 

 

1. សវតា និងទាំហាំព្នគោលការណ៍ណណនាំ  
 

ចកខ ុ វស័ិយ និ្ខននការយុទធសស្តសតសប្មារ់កិចចសហ្ប្រតិរតត ិការអាសរ នខនេកគ្សបៀ្អាហារកសិកមម 

និ្ថ្ប្ពគ្ ើ ២០១៦-២០២៥ ខដ្លបានអនុម័តគ្ដ្ឋយកិចចប្រជុាំរដ្ឋមស្តនត  ប្កសួ្កសិកមម 

និ្ថ្ប្ពគ្ ើអាសរ នគ្លើកទ  ៣៨ គ្ៅឆ្េ ាំ២០១៦ មានគ្ោលរាំណ្្ធានាថា“ 

ធនធានថ្ប្ពគ្ ើប្តូវបានប្គរ់ប្គ្ប្រករគ្ដ្ឋយនិរនត រភាពគ្ៅកប្មិតគ្ទសភាពគ្ដ្ើមប រាំគ្ពញតប្មូវ

ការស ា្មទាា្ំ គ្សដ្ឋកិចចស ា្ម និ្វរបធម៌ថ្នមនុសេជាំនាន់រចច ុរបនេ  និ្អនាគត 

និ្គ្ដ្ើមប រមួចាំ ខណ្កជាវជិជមានដ្ល់ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រករ គ្ដ្ឋយច រភាព។ 

គ្ដ្ឋយទទួលសា ល់ព ការចូលរមួចាំ ខណ្កថ្ន វស័ិយកសិ-រុកខកមមកន ុ្ការសគ្ប្មចបាននូវ     

សនត ិសុែគ្សបៀ្ការរគ្ ក្ ើនការរនាាំ និ្ការកាត់រនថយការខប្រប្រួលអាកាសធាតុ 

និ្កាត់រនថយការរចិរលិដ្  គ្ោលគ្ៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រករ គ្ដ្ឋយច រភាពជាគ្ប្ចើន 

និ្កន ុ្កិចចែិតែាំប្រឹ្ខប្រ្គ្ដ្ើមប ពប្្ឹ្ទាំនាក់ទាំន្រវា្នលិតនល ថ្ប្ពគ្ ើ 

និ្គ្សបៀ្អាហារតាមរយៈវធិ សស្តសត រមួរញ្ច លូោេ កន ុ្ការប្គរ់ប្គ្គ្ទសភាពក៏ដូ្ចជាការពប្្ឹ្ការ

ប្គរ់ប្គ្ថ្ប្ពគ្ ើប្រករគ្ដ្ឋយនិរនត រភាព កិចចប្រជុាំមស្តនត  ជាន់ែពស់ថ្ប្ពគ្ ើ  អាសរ នគ្លើកទ  ២០ 

បានឯកភាពោេ គ្ដ្ើមប  

រគ្ ក្ ើតគ្ោលការណ៍្ខណ្នាាំអាសរ នសត  ព វស័ិយកសិ-

រុកខកមម។កិចចប្រជុាំរដ្ឋមស្តនត  ប្កសួ្កសិកមមនិ្ថ្ប្ពគ្ ើ អាសរ នគ្លើកទ  ៣៩ 

បានអនុម័តអនុសសន៍គ្នេះគ្ដ្ើមប រគ្ ក្ ើត   

គ្ោលការណ៍្ខណ្នាាំខដ្លជាខនេកមួយថ្នការនតល់នូវកិចចសហ្ប្រតិរតត ិការអាសរ នកន ុ្វស័ិយថ្ប្ពគ្ ើ

គ្ៅឆ្េ ាំ ២០១៨ ។  

មជឈមណ្ឌ លកស-ិរុកខកមមពិភពគ្លាក១ 
1ប្តូវបានគ្សេ ើសុាំតាមរយៈប្កមុការងារអាសរ នសត  ព ថ្ប្ពគ្ ើស ា្មគ្ដ្ើមប គ្រៀរចាំរមួោេ ជាមួយអ ា្ការ

គ្សបៀ្អាហារ និ្កសិកមមថ្នអ ា្ការសហ្ប្រជាជាតិ (FAO) និ្ថ្ដ្គូគ្នេ្ៗគ្ទៀត2 

ថ្នគគ្ប្មា្ភាពជាថ្ដ្គូអាសរ ន-សវ  សសប្មារថ់្ប្ពគ្ ើស ា្ម និ្ការខប្រប្រួលអាកាសធាតុ៖ 

រណ្ត ុ ាំគ្ោលការណ៍្ខណ្នាាំកន ុ្ការោាំប្ទដ្ល់ ការអភិវឌ្ឍន៍កស-ិ

រុកខកមមគ្ៅកន ុ្ប្រគ្ទសសមាជិកអាសរ ន។ 

គ្ោលការណ៍្ខណ្នាាំគ្នេះប្តូវបានចាត់ទុកថាចាាំបាច់គ្ដ្ើមប សគ្ប្មចបាននូវចកខ ុ វស័ិយ 

និ្ខននការយុទធសស្តសត ររស់វស័ិយគ្សបៀ្អាហារ កសិកមម និ្ថ្ប្ពគ្ ើររស់  អាសរ ន 

ជាពិគ្សសយុទធសស្តសត ជាំរុញទ  ៤ 'រគ្ ក្ ើនភាពធន់ប្ទាាំគ្ៅនឹ្ការខប្រប្រួលអាកាសធាតុ គ្ប្ោេះធមមជាតិ 

និ្វរិតដ ិគ្នេ្ៗ' និ្កមម វធិ សកមមភាពទ  ៥ ទាក់ទ្នឹ្ប្រព័នធកសិ - 

រុកខកមមខដ្លមានភាពធន់ខដ្លមានលកខណ្ៈគ្អកូ ូសុ និ្គ្សដ្ឋកិចចសមប្សរ។  

 

 

  

 
1 The World Agroforestry Centre is a member  of the CGIAR, a global partnership for a food- secure future, 

and a partner of the ASEAN- Swiss Partnership for Social Forestry and Climate Change project. 
 

2 Center for International Forestry Research, RECOFTC: The Center for People and Forests, Non-Timber 
Forest Products-Exchange Programme, and the Southeast Asian Regional Center for Graduate 
Study and Research in Agriculture. 
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គោលការណ៍ណណនាំអាស៊ា នសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ កសិ-រុកខកម្ម 

ការពិគ្ប្ោេះគ្យរលជ់ាមួយអេកពាក់ព័នធជាគ្ប្ចើនរមួមានអេកប្សវប្ជាវ អេកសិកា អេកអនុវតត 

អេកជាំនាញរគ្ចចកគ្ទស តាំណា្វស័ិយថ្ប្ពគ្ ើ- កសិកមម-ររសិថ នមកព រដ្ឋឋ ភិបាលថាេ ក់ជាតិ 

និ្សមាគមកសិករប្តូវបានសប្មរសប្មួលតាាំ្ព ខែមិងុនាឆ្េ ាំ ២០១៧ មក។ អេកនិពនធ  

និ្អេករមួចាំ ខណ្កច្់រញ្ជជ ក់ថាគ្ោលការណ៍្ខណ្នាាំគ្រៀរចាំគ្ ើ្គ្ដ្ើមប ធានាថាការអភិវឌ្ឍន៍កសិ-

រុកខកមមខនែកគ្លើរររិទរមួររស់រដ្ឋ/ប្រគ្ទសជាសមាជិកអាសរ ន សថ នភាពគ្សដ្ឋកិចច 

លកខែណ្ឌ គ្ោលនគ្យបាយ 

និ្ររសិថ នររស់រដ្ឋសមាជិកន មួយៗនឹ្ប្តូវបាននតល់ការគិតគូរគ្ដ្ឋយគ្សម ើភាពកន ុ្ការគ្រៀរចាំអនតរា

គមន៍ខនេក    កស-ិរុកខកមម។  

គ្ោលការណ៍្ខណ្នាាំគ្នេះមានរាំណ្្អនុវតតចាំគ្ពាេះប្គរ់ប្រគ្ភទដ្  

ឬប្រព័នធ គ្អកូ ូសុ ខដ្លជាគ្ោលគ្ៅសប្មារ់អនតរាគមន៍កសិ-

រុកខកមមគ្ៅកន ុ្ប្រគ្ទសជាសមាជិកអាសរ នមិនថាថ្ប្ពគ្ ើ កសិដ្ឋឋ ន វាលទាំនារ តាំរន់ែព្់រារ 

តាំរន់ទាំនារ តាំរន់គ្ឆ្េរ តាំរន់ដ្ គ្សើម ឬដ្ ែាច់។ 

វាមិនខមនជាគ្ោលការណ៍្ខណ្នាាំរគ្ចចកគ្ទសសប្មារក់ាររគ្ ក្ ើតកសិ-កមមគ្នាេះគ្ទ 

រ៉ាុខនតជាប្ករែ័ណ្ឌ សប្មារ់សប្មរសប្មួល កិចចពិភាកាកន ុ្ការគ្រៀរចាំគ្ោលនគ្យបាយ កមម វធិ  

គគ្ប្មា្ និ្ការ  វនិិគ្យគវស័ិយកសិកមមរវា្ និ្កន ុ្ប្រគ្ទសសមាជិកអាសរ ន។ 

ការអនុវតតគ្ោលការណ៍្ខណ្នាាំគ្នេះ គឺជាការសម ័ប្គចិតត និ្មិនរខនថម ឬជាំនួសកិចចប្ពមគ្ប្ពៀ្តាំរន់ 

ឬសនធ ិសញ្ជញ នល វូការខដ្លមានប្សរ់ចារ់ និ្គ្ោលនគ្យបាយជាតិគ្ ើយ 

រ៉ាុខនត ប្តូវតាមប្ករែ័ណ្ឌ ពហុ្វស័ិយររស់អាសរ នសត  ព ការតល ស់រត រូ អាកាសធាតុ៖ កសិកមម 

និ្ថ្ប្ពគ្ ើគ្ឆ្ព េះគ្ៅ         

សនត ិសុែគ្សបៀ្៣3 និ្ប្គរ់គ្ោលការណ៍្ខណ្វស័ិយអាសរ នគ្នេ្ៗគ្ទៀតទាា្ំ អស់ពាក់ព័នធនឹ្វស័ិយ     

កស-ិរុកខកមម៤4  

គ្ោលការណ៍្ 

និ្គ្ោលការណ៍្ខណ្នាាំខដ្លបានពិពណ្ន៌ាគ្ៅកន ុ្ឯកសរគ្នេះគ្ទាេះរ ជាមានរាំណ្្សប្មារ់រដ្ឋជាស

មាជិកអាសរ ន ប្តូវបានរងាហ ញទសេនទូលាំទូលាយខដ្លរដ្ឋគ្ៅគ្ប្ៅអាសរ នអាច អនុម័តបាន។ 

 

 
  

 
3 The Multi-Sectoral Framework on Climate Change was developed under the purview of the ASEAN Senior 
Officials Meeting on Agriculture and Forestry, to provide the mechanism for coordinated action to address 
threats to food security from climate change. It focuses on the agriculture, fishery and forestry sectors, and 
aims to pursue a cross-sectoral approach for effective policy- making and implementation 
 
4 ASEAN Regional Guidelines for Promoting Climate-smart Agricultural Practices; ASEAN Guidelines on Gender; 
ASEAN Guidelines on Responsible Investment. 
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គោលការណ៍ណណនាំអាស៊ា នសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ កសិ-រុកខកម្ម 

2. គោលបាំណងព្នគោលគោលការណ៍ណណនាំ 
 

1) គ្លើកកមពស់តួនាទ ររស់កសិ-រុកខកមម គ្ដ្ឋយសគ្ប្មចបាននូវលទធនលគ្សដ្ឋកិចច 
ររសិថ ននិ្ស ា្មគ្ៅកប្មិតកសិដ្ឋឋ ន ប្គួសរ និ្គ្ទសភាពកន ុ្គ្ពលដ្ាំណាលោេ ។ 

 

2) ខណ្នាាំអាំព ការរគ្ ក្ ើតគ្ោលនគ្យបាយយុទធសស្តសត  និ្កមម វធិ  កស-ិរុកខកមមររស់ 
រដ្ឋជាសមាជិកអាសរ ន និ្ការវនិិគ្យគ       វស័ិយឯកជនប្ពមទាា្ំ កមម វធិ សិកា 
និ្កមម វធិ កសិ-រុកខកមមកប្មិតឧតតមសិកា។ 

 

3) ជួយប្រគ្ទសជាសមាជិកអាសរ នសគ្ប្មចបាននូវគ្ោលគ្ៅររស់ពួកគ្គទាក់ទ្នឹ្សនត ិសុែ

គ្សបៀ្ “ថ្រត្” ឬកាំគ្ណ្ើនប្រករ គ្ដ្ឋយនិរនត រភាព 
ការកាត់រនថយការរគ្ញ្ចញឧសម ័ននទេះកញ្ច ក់ ការសដ រដ្ គ្ ើ្វញិ ការការពារតាំរន់អភិរកេ 
សមភាពគ្យនឌ្័រ ថ្ប្ពគ្ ើស ា្ម/សហ្គមន៍ ការរនាាំ 
និ្ការកាត់រនថយការខប្រប្រួលអាកាសធាតុ និ្ 
ជាទូគ្ៅគ្ោលគ្ៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រករគ្ដ្ឋយច រភាព។ 

 

4) ពប្្ឹ្ភាពជាថ្ដ្គូកន ុ្ចាំគ្ណាមប្រគ្ទសជាសមាជិកអាសរ នតាមរយៈសកមមភាពរមួោេ គ្លើការ

អភិវឌ្ឍន៍កស-ិរុកខកមម។ 
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3. អាកគម្របើម្រាស់គោលគៅ 
 

 

អេកគ្ប្រើប្បាស់គ្ោលគ្ៅចមប្ថ្នគ្ោលការណ៍្ខណ្នាាំគឺអេករគ្ ក្ ើតគ្ោលនគ្យបាយររស់ប្រគ្ទសជាស

មាជិកអាសរ ន និ្ទ  ២អេកគ្រៀរចាំកមម វធិ  និ្/ឬគគ្ប្មា្គ្ៅថាេ ក់ជាតិ និ្ថាេ ក់គ្ប្កាមជាតិ 

 វនិិគ្យគិនកន ុ្ និ្គ្ប្ៅប្រគ្ទស   សថ រ័នសិកាជាន់ែពស់ និ្អ ា្ការមិនខមន          

រដ្ឋឋ ភិបាលកន ុ្ប្សកុ និ្គ្ប្ៅប្សកុ ខដ្លចូលរមួជាមួយវស័ិយកសិកមម និ្ការអភិវឌ្ឍន៍។ 

គ្ោលការណ៍្ខណ្នាាំគ្នេះក៏អាចប្តូវបានគ្ប្រើប្បាស់គ្ដ្ឋយប្កមុស ា្មសុ  វលិសប្មារ់គ្ោលរាំណ្្តសរូ មតិ

ន្ខដ្រ។ 

 

  

កសិ-រកុខកម្ម គឺជាអនតរកមមថ្នវស័ិយកសិកមម និ្គ្ដ្ើមគ្ ើ 

រមួមានការគ្ប្រើប្បាស់កសិកមមថ្នគ្ដ្ើមគ្ ើ។ គ្នេះរមួរញ្ច លូទាា្ំ គ្ដ្ើមគ្ ើគ្ៅគ្លើកសិដ្ឋឋ ន 

និ្គ្ៅកន ុ្តាំរន់គ្ទសភាពកសិកមម ការដ្ឋាំដ្ុេះគ្ៅកន ុ្ថ្ប្ពនិ្គ្ៅតាមថ្ប្ពតូចៗ 

និ្នលិតកមមគ្ដ្ើមគ្ ើ។ អនតរកមមរវា្គ្ដ្ើមគ្ ើ និ្សមាសធាតគុ្នេ្គ្ទៀតថ្ន      

 វស័ិយកសិកមម ដូ្ចជា រសុសតវ ជលនល 

និ្ប្រគ្ភទសតវកន ុ្ទឹកគ្នេ្ៗគ្ទៀតមានសរៈសាំខាន់គ្ៅប្គរ់ខនេក៖ គ្ៅទ វាល 

(កខនល្ខដ្លគ្ដ្ើមគ្ ើ និ្ដ្ាំណាាំប្តូវបានដ្ឋាំជាមួយោេ ) គ្ៅគ្លើកសដិ្ឋឋ ន 

(ខដ្លគ្ដ្ើមគ្ ើអាចនតល់ចាំណ្ សតវសប្មារ់ជាចាំណ្ សតវ ថាមពល មហ រូអាហារ ជប្មក 

ឬចាំណូ្លព នលិតនល រមួរញ្ច លូទាា្ំ គ្ ើ) និ្គ្ទសភាព (ខដ្លការគ្ប្រើប្បាស់ដ្ កសិកមម 

និ្ថ្ប្ពគ្ ើរមួរញ្ច លូោេ កន ុ្ការកាំណ្ត់ការនតល់គ្សវាកមមគ្អកូ ូសុ )។ គ្ៅកប្មិតថាេ ក់ជាតិ 

និ្ពិភពគ្លាក ថ្ប្ពគ្ ើ និ្កសិកមមមានទាំនាក់ទាំន្ជាមួយប្រព័នធ គ្អកូ ូសុ  

និ្តាមរយៈគ្ោលនគ្យបាយទាក់ទ្នឹ្ការគ្ប្រើប្បាស់ដ្ ធល   និ្ពាណ្ិជជកមម 

គ្ហ្ើយមានសរៈសាំខាន់ទាក់ទ្នឹ្ការខប្រប្រួលអាកាសធាតុ 

និ្ទាក់ទ្នឹ្ររសិថ នដ្ថ្ទគ្ទៀត។ កស-ិរុកខកមមគ្តត តគ្លើវធិ សស្តសតកស-ិ

គ្អកូ ូសុ គ្ដ្ឋយស ក្ត់ធៃន់គ្លើពហ្ុមុែងារ និ្ការប្គរ់ប្គ្ប្រព័នធសម ុគសម ញ 

និ្ពហុ្វរបធម៌ជាជា្គ្តត តខតគ្លើវរបធម៌មគ្នាវទិា។ ពាកយថា “ គ្ដ្ើមគ្ ើ” 

ប្តូវបានគ្គគ្ប្រើជារមួសាំគ្ៅគ្លើគ្ដ្ើមគ្ ើ ពពួកគ្ដ្ើមគ្តាេ ត និ្ពពួកគ្ដ្ើមឬសេ ។ 

ដូ្ចោេ គ្នេះខដ្រ ពាកយថា“ កសិកមម” 

ប្តូវបានគ្ប្រើជារមួគ្ដ្ើមប សាំគ្ៅគ្លើសកមមភាពររស់មនុសេខដ្លអនុវតតជាចមប្គ្ដ្ើមប នលិត

គ្សបៀ្អាហារ អាំគ្បាេះ និ្ថាមពលគ្ដ្ឋយការគ្ប្រើប្បាស់រុកខជាតិ សតវ 

និ្ប្រគ្ភទសតវកន ុ្ទឹក។ កស-ិ

រុកខកមមបានរងាហ ញឱ្យគ្ ើញព អតថប្រគ្យជន៍គ្ៅកន ុ្ខនេកសនត ិសុែគ្សបៀ្ 

និ្អាហាររូតថមាកន ុ្ប្គួសរការ នាត់នា្់ថាមពលព អុស ការរនាាំ 

និ្ការកាត់រនថយការខប្រប្រួលអាកាសធាតុ ការប្គរ់ប្គ្ថ្នទទឹក ការសត រដ្ គ្ ើ្វញិ 

និ្ការគ្ធវ ើឱ្យប្រគ្សើរគ្ ើ្នូវជ វៈចាំរុេះកសិកមម។ កស-ិ

រុកខកមមក៏ជួយកសិករនេពវនាយព ហានិភ័យ      គ្សដ្ឋកិចច 

និ្ររសិថ នគ្ដ្ឋយនតល់ប្រភពចាំណូ្លសាំខាន់ដ្លប់្គួសរជនរទ 

ជាពិគ្សសគ្ៅគ្ពលប្រ មនឹ្ការខប្រប្រួលអាកាសធាតុ។ 

កសិករគ្ៅអាសុ អាគ្គេយប៍ានអនុវតតជាយូរល្់មកគ្ហ្ើយនូវប្រគ្ភទកសិ-

រុកខកមមខដ្លអាចប្តូវបានសមាា ល់គ្ដ្ឋយប្រភពគ្ដ្ើមររស់វាគ្ៅកន ុ្តាំរន់(ឧរសមព ័នធ  ២)។ 
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សរៈសាំខាន់ថ្នថ្ប្ពគ្ ើសប្មារ់សុែភាពររស់ភពខននដ្ ប្តូវបានគ្គទទួលសា ល់យ៉ា ្ចាស់ 

រ៉ាុខនត គ្ដ្ើមគ្ ើគ្ៅខា្គ្ប្ៅថ្ប្ពក៏មានតួនាទ សាំខាន់កន ុ្ការសត រគ្ទសភាព 

និ្សគ្ប្មចបាននូវគ្ោលគ្ៅអនតរជាតិនិ្ថាេ ក់ជាតិខដ្លគ្ៅកន ុ្តាំរន់ខដ្លប្គរដ្ណ្ត រ់

គ្ដ្ឋយវស័ិយកសិកមម។ មានវធិ ជាគ្ប្ចើនគ្ដ្ើមប សត រគ្ ើ្វញិនូវគ្ទសភាពខដ្លរចិរលិ 

រ៉ាុខនតមានមនុសេតិចតួចរ៉ាុគ្ណាណ េះខដ្លអាចសត រជ វៈចប្មេុះ 

និ្ប្រព័នធ គ្អកូ ូសុ ប្ពមទាា្ំ នតល់សនត ិសុែគ្សបៀ្ និ្អាហាររូតថមា ប្បាក់ចាំណូ្ល 

និ្គ្សវាកមមប្រព័នធ គ្អកូ ូសុ គ្នេ្គ្ទៀតតាមរយៈការចូលរមួ 

និ្នតល់អាំណាចដ្ល់សហ្គមន៍មូលដ្ឋឋ នតាមវធិ ខដ្លវស័ិយកសិ-រុកខកមមគ្ធវ ើ។ 

គ្ៅគ្ពលគ្ប្រើឧរករណ្៍សប្មារ់ការសត រថ្ប្ពគ្ ើ និ្គ្ទសភាពគ្ ើ្វញិកសិ-

រុកខកមមអាចរគ្ ក្ ើនលកខណ្ៈររូវនត  គ ម  និ្ជ វសស្តសត ដ្ តាមរយៈរគ្ ក្ ើនសរធាតុសររីា ា្ដ្  

និ្ជ ជាតិ រគ្ ក្ ើនវដ្តថ្នសរធាតុចិញ្ច ឹមប្គរ់ប្គ្ការសិករចិរលិដ្  និ្ប្គរ់ប្គ្ទឹក។ 

ការសដ រគ្ ើ្វញិនូវគ្ទសភាពខដ្លរចិរលិជាមួយកសិ-

រុកខកមមអាចរគ្ ក្ ើនភាពធន់ររស់សហ្គមន៍ចាំគ្ពាេះវរិតដ ិរមួមាន គ្ប្ោេះរាា្ំ សង ួត 

និ្ក វ្េះគ្សបៀ្អាហារប្ពមទាា្ំ ជួយសប្មរសប្មួល 

និ្កាត់រនថយការខប្រប្រួលអាកាសធាតុ (FAO 2017) ។  

សពវថ្ងៃគ្នេះ កស-ិ

រុកខកមមប្តូវបានទទួលសា ល់កាន់ខតខាល ាំ្គ្ ើ្ថាជាមគ្ធាបាយគ្ដ្ើមប សគ្ប្មចបាននូវអនុស

ញ្ជញ  ប្ករែ័ណ្ឌ  

និ្គ្ោលគ្ៅអនតរជាតិជាគ្ប្ចើនខដ្លប្រគ្ទសជាសមាជកិអាសរ នទាា្ំ អស់បាន   គ្រតជាា ចិតត 

(ឧរសមព ័នធទ  ៣)។ កន ុ្ចាំគ្ណាមកិចចប្ពមគ្ប្ពៀ្ដ្ថ្ទគ្ទៀត 

កិចចប្ពមគ្ប្ពៀ្បា៉ា រសីខដ្លបានចូលជាធរមានគ្ៅថ្ងៃទ  ៤ ខែវចិឆ ិកាឆ្េ ាំ ២០១៦ 

នតល់នូវប្ករែ័ណ្ឌ សកលមួយសប្មារ់ការអភិវឌ្ឍន៍    វស័ិយកសិ-

រុកខកមមគ្ប្ពាេះគ្ដ្ើមគ្ ើគ្ៅកន ុ្ថ្ប្ព និ្កសិដ្ឋឋ ន គឺជាចាំណុ្ចសន លូថ្នការកាត់រនថយការ        

ខប្រប្រួលអាកាសធាតុ។ គ្ដ្ឋយសរសមតថភាពគ្ដ្ើមគ្ ើកន ុ្ការរនារជាតិការូនកស-ិ

រុកខកមមអាចរមួចាំ ខណ្កដ្ល់ការសគ្ប្មចបាននូវការរមួចាំ ខណ្កជាតិខដ្លកាំណ្ត់គ្ដ្ឋយប្រគ្ទស

ជាសមាជិកអាសរ ន។   កស-ិ

រុកខកមមក៏អាចជាឧរករណ្៍្នដ្លគ់្ោលគ្ៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រករគ្ដ្ឋយច រភាពគ្ដ្ឋយជួយលុរ

រាំបាត់ភាពអត់ឃ្លល ន កាត់រនថយភាពប្ក ប្ក ោាំប្ទសមភាពគ្យនឌ្័រ និ្ការរមួរញ្ច លូស ា្ម 

នតល់ថាមពល    សមរមយ និ្សែ តជា្មុន ការពារជ វតិគ្ៅគ្លើដ្  រស្តញ្ជច សការរចិរលិដ្  

និ្ប្រយុទធប្រឆ្ាំ្នឹ្ការខប្រប្រួលអាកាសធាតុ (ឧរសមព ័នធទ  ២) ។ 
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គោលការណ៍ណណនាំអាស៊ា នសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ កសិ-រុកខកម្ម 

4. គោលការណ៍ណណនាំ 
 

គ្ោលការណ៍្ខណ្នាាំប្តូវបាននារភាជ រ់ោេ ខដ្លតាំណា្ឱ្យទសេនវជិាជ ទូលាំទូលាយខដ្លដ្ឹកនាាំការរគ្ ក្ ើត

ការអនតរាគមន៍កស-ិរុកខកមម (ឧទាហ្រណ្ ៍គ្ោលនគ្យបាយ កមម វធិ  គគ្ប្មា្ 

និ្ការវនិិគ្យគអាជ វកមម) គ្ៅទូទាា្ំ រដ្ឋសមាជិកអាសរ នគ្ដ្ឋយមិនគិតព ការតល ស់  រត រូគ្ោលគ្ៅ 

និ្យុទធសស្តសត ររស់ពួកគ្គ។ 

ខនេកគ្នេះនតល់នូវគ្ោលការណ៍្ខណ្នាាំសាំខាន់ៗសប្មារ់គ្ោលការណ្៍ន មួយៗ។  

 

4.1 គោលការណស៍ា ប័ន បគងកើតបរយិាកាសអាំគណាយនល 
គ្ដ្ឋយពចិារណាគ្លើក វ្េះខាតសថ រ័នចាស់ លាស់សប្មារ់កសិ-

រុកខកមមគ្ៅកន ុ្ប្រគ្ទសជាគ្ប្ចើនគ្ៅអាសុ អាគ្គេយ៍ 

វាមានសរៈសាំខាន់ណាស់កន ុ្ការនតល់ររយិកាសសថ រ័ននិ្គ្ោលនគ្យបាយខដ្លអាចគ្ធវ ើឱ្យការអភិវ

ឌ្ឍន៍គ្ោលនគ្យបាយ កមម វធិ  និ្ការវនិិគ្យគគ្លើ    វស័ិយកសិ-រុកខកមមមានភាពងាយប្សួល។ 

សរុរទាា្ំ អស ់ការរមួរញ្ច លូ)5៥ ប្តូវខតប្រកាន់ខាជ រ់គ្ៅប្គរ់កប្មិតថ្នការគ្ធវ ើខននការ 

ការសគ្ប្មចចិតត និ្ការអនុវតតកិចចអនតរាគមន៍កសិ-រុកខកមម។ គ្ោលការណ៍្ខណ្នាាំរមួរញ្ច លូ 

រ៉ាុខនត មិនកាំណ្ត់ចាំគ្ពាេះដូ្ចខា្គ្ប្កាម។  

គោលការណ៍ ១.១. គ្ោរពតាមសនធ ិសញ្ជញ អនត រជាតិ និ្តាំរន់ខដ្លមានប្សរ់ ប្ករែ័ណ្ឌ  

កិចចប្ពមគ្ប្ពៀ្ យុទធសស្តសត  និ្កមម វធិ នានាគ្ៅគ្ពលរគ្ ក្ ើតកមម វធិ គគ្ប្មា្ 

ឬគ្ោលនគ្យបាយកសិកមម។ . 

គោលការណ៍ ១.២. ពិនិតយចារ់ រទរញ្ជជ  យុទធសស្តសត  និ្កមម វធិ ជាតិទាក់ទ្នឹ្វស័ិយកសិកមម 

និ្រគ្ ក្ ើតគ្ោលនគ្យបាយងម ឬខកសប្មួលគ្ោលនគ្យបាយខដ្លមានប្សរ់គ្ដ្ើមប ធានាការអភិវឌ្ឍន៍

កស-ិរុកខកមមមានគ្ោលនគ្យបាយ និ្ការោាំប្ទខនេកចារ់ចាស់    លាស់។ 

គោលការណ៍ ១.៣. រគ្ ក្ ើត“នទេះ”ររស់សថ រ័នសប្មារ់វស័ិយកសិ-រុកខកមម ។ 

វាយតថ្មលសថ នភាពខដ្លមានប្សរ់ថ្នគ្ោលការណ៍្អភិបាលកិចចលែ ខដ្លប្តូវបានអនុម័តគ្ដ្ឋយ    

 វស័ិយគ្នេ្ៗ រមួទា ា្ំ ការប្គរ់ប្គ្ប្រករគ្ដ្ឋយការទទួលែុសប្តូវររស់អ ា្ការ FAO 

កន ុ្ការកាន់ការ់ដ្ ធល   ជលនល និ្ថ្ប្ពគ្ ើ (តមាល ភាព សមធម៌ រចនា សមព័នធសថ រ័ន 

និ្ចាត់តាាំ្សមប្សរ 

ឬរគ្ ក្ ើតសថ រ័នងម ជាមួយប្កសួ្ពាក់ព័នធ គ្ៅកន ុ្ប្រគ្ទសជាសមាជិកអាសរ នថ្នការអភិវឌ្ឍន៍កសិ-

រុកខកមមខដ្លមានភារៈកិចច នាទ  និ្ការទទួលែុសប្តូវបានកាំណ្ត់យ៉ា ្ចាស់ ។ 

គោលការណ៍ ១.៤.  គ្រៀរចាំកមម វធិ យុទធសស្តសត       កសិ-រីុកខកមម ឬខននទ នល វូជាតិ 

និ្ោាំប្ទការអភិវឌ្ឍន៍គ្ៅថាេ ក់គ្ប្កាមជាតិនិ្មូលដ្ឋឋ ន។  

គោលការណ៍ ១.៥.  នតល់នូវល័កខ ែ័ណ្ឌ  និ្     ន តិវធិ ខដ្លជួយជាំរុញ 
និ្នតល់រងាវ ន់ដ្លក់ារអនុម័តនូវកសិ-រុកខកមម ដូ្ចជាសុវតត ិភាពថ្នការកាន់ការ់ដ្ ធល   
ការរគ្ ក្ ើនលទធភាពទទួលបាន  ទ នារ និ្ការគ្ធវ ើឱ្យប្រគ្សើរគ្ ើ្នូវ  គ្ហ្ដ្ឋឋ រចនាសមព័នធ។  

គោលការណ៍ ១.៥.    ខសវ្យល់ព មគ្ធាបាយគ្នេ្ៗគ្ដ្ើមប នតលភ់ាពសមប្សរ 

និ្រនតនតល់មូលនិធិគ្ដ្ើមប ោាំប្ទដ្លក់ារអភិវឌ្ឍន៍កស-ិរុកខកមម។  

 

  

 
5 Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context 
of National Food Security: http://www.fao.org/docrep/016/ i2801e/i2801e.pdf 
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គោលការណ៍ណណនាំអាស៊ា នសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ កសិ-រុកខកម្ម 

គោលការណ៍ទ ី២៖ ធានសម្ាភាៃសា បនរម្របកបគោយម្របសទិធភាៃ 
 

គ្យ្តាមគ្ោលការណ្៍ទ  ១ ការអភិវឌ្ឍន៍ សមតថភាពររស់សថ រ័ន ទ ភាេ ក់ងារ 

ឬនាយកដ្ឋឋ នខដ្លបានរគ្ ក្ ើតរចួគ្ហ្ើយ ឬរគ្ ក្ ើតងម ជាមួយប្កសួ្ពាក់ព័នធ  

និ្ថ្ដ្គូសាំខាន់ៗររស់ពួកគ្គ គឺចាាំបាច់គ្ដ្ើមប ខចករំខលកចាំគ្ណ្េះដ្ឹ្តល ស់រត រូ        រគ្ចចកវទិា 

គ្ធវ ើការប្សវប្ជាវ នតល់គ្សវាកមមោាំប្ទនិ្ជួយសប្មួលដ្ល់ការគ្ធវ ើខននការ។ គ្សចកត  ខណ្នាាំរមួរញ្ច លូ 

រ៉ាុខនត មិនកាំណ្ត់ចាំគ្ពាេះដូ្ចខា្គ្ប្កាម។ 

គោលការណ៍ ២.១. ពប្្ឹ្សមតថភាពសថ រ័នទទួលរនទ ុកវស័ិយកសិ-រុកខកមម 

និ្ថ្ដ្គូររស់ែល នួគ្ៅថាេ ក់ជាតិ និ្ថាេ ក់គ្ប្កាមជាតិគ្ដ្ើមប នតល់នូវចាំគ្ណ្េះដ្ឹ្ 

និ្ជាំនាញប្រករគ្ដ្ឋយប្រសិទធភាព នតលក់ារខណ្នាាំរគ្ចចកគ្ទស សប្មរ សប្មួលការគ្ធវ ើខននការ 

និ្ការគ្ធវ ើគ្សចកត  សគ្ប្មចចិតតគ្ៅកប្មិតគ្នេ្ៗ និ្តាមដ្ឋនលទធនលនិ្នលរ៉ាេះពាល់។  

គោលការណ៍ ២.២. កាំណ្ត់ និ្គ្កៀរគរ រុគាល 

និ្សថ រ័នជាំនាញគ្ដ្ើមប ពប្្ឹ្សមតថភាពរគ្ចចកគ្ទសសប្មារ់ការអភិវឌ្ឍន៍កសិ-រុកខកមមគ្ៅកប្មិត  

គ្នេ្ៗ។  

គោលការណ៍ ២.៣. ពប្្ឹ្សមតថភាពប្សវប្ជាវថាេ ក់ជាតិគ្ដ្ើមប គ្ធវ ើការប្សវប្ជាវវស័ិយកសិ-

រុកខកមមខដ្លមានការចូលរមួ 

និ្ភាជ រ់ចាំគ្ណ្េះដ្ឹ្គ្ៅនឹ្គ្ោលនគ្យបាយតាមរយៈការចូលរមួគ្ដ្ឋយតទ ល់គ្ៅកន ុ្ដ្ាំគ្ណ្ើរការគ្ោល

នគ្យបាយ និ្ខននការ។  

គោលការណ៍ ២.៤. ពប្្ឹ្សមតថភាពពប្  ្កជាតិគ្ដ្ើមប សប្មួលដ្ល់ការគ្នទរចាំគ្ណ្េះដ្ឹ្ និ្ជាំនាញរវា្ 

និ្កន ុ្ចាំគ្ណាមភាគ ពាក់ព័នធ  ោាំប្ទការសនទនា គ្រៀរចាំ ខននការ កមម វធិ  និ្គគ្ប្មា្              កស-ិ

រុកខកមម និ្រចនាជគ្ប្មើសកសិ-រុកខកមមសប្មារ់រររិទគ្នេ្ៗ។  

គោលការណ៍ ២.៥. ពប្្ឹ្កិចចសហ្ការសប្មារ់ការប្សវប្ជាវ 

និ្ការនេពវនាយរវា្ប្រពន័ធ ប្សវប្ជាវនិ្នេពវនាយជាតិ និ្សថ រនប្សវប្ជាវ និ្      

អភិវឌ្ឍន៍អនត រជាតិរមួទាា្ំ ខនេកសិកា។  

គោលការណ៍ ២.៦. គ្លើកទឹកចិតតដ្ល់ការអរ់រំ   កស-ិរុកខកមមគ្ដ្ឋយនតល់ការោាំប្ទដ្ល់មហាវទិាល័យ 

និ្សកលវទិាល័យកន ុ្ការអភិវឌ្ឍន៍កមម វធិ សិកាកសិ-

រុកខកមមតាមរណាត ញឧតតមសិកាខដ្លមានប្សរ់គ្ៅកន ុ្តាំរន់។  

គោលការណ៍ ២.៧. កាំណ្ត់តប្មូវការជាក់លាក់ររស់ភាគ ពាក់ព័នធ គ្នេ្ៗ 

និ្នតល់គ្សវាកមមោាំប្ទតាមតប្មូវការសប្មារ់តប្មូវការគ្នេ្ៗររស់មាច ស់ដ្ ធាំៗ (សមបទា និ្ 

កសិដ្ឋឋ នសជ វកមម) និ្មាច ស់តូច៦ 6   

 

គោលការណ៍ ៣. ោាំម្រទការសគម្រម្ចចិតតគោយការចូលរមួ្ 

និងសហការម្របកបគោយម្របសិទធភាៃ 
 

ការពិចារណាគ្លើលកខណ្ៈពហុ្វស័ិយថ្នកសិ-រុកខកមមគាំនិតវវិតតររស់វា និ្ចាំណុ្ចប្រទាក់ជាមួយវស័ិយ 

កសិកមម ថ្ប្ពគ្ ើ និ្ការគ្ប្រើប្បាស់ដ្ គ្នេ្គ្ទៀត អនតរកមមកប្មិតគ្ទសភាពររស់វា 

និ្ភាជ រ់គ្ៅនឹ្វស័ិយគ្នេ្គ្ទៀត (ឧទាហ្រណ្៍ រសុសតវ ថាមពល          វារវីរបកមម ទឹក 

ការខប្រប្រួលអាកាសធាតុ និ្ ការចិញ្ច ឹមជ វតិគ្ៅតាមជនរទ) គ្ៅកន ុ្ប្ករែ័ណ្ឌ         

ពហុ្វស័ិយររស់អាសរ នសត  ព ការតល ស់រត រូអាកាសធាតុ៖ កសិកមម 

 
6 Support services could include training in various technical aspects of agroforestry, post-harvest techniques, marketing, credit 
and financing. 
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គោលការណ៍ណណនាំអាស៊ា នសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ កសិ-រុកខកម្ម 

និ្ថ្ប្ពគ្ ើគ្ឆ្ព េះគ្ៅរកសនតសុិែគ្សបៀ្គឺជាតប្មូវការសប្មារ់ការអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយកសិកមមប្រករគ្ដ្ឋយ

ប្រសិទធភាព។ គ្សចកត  ខណ្នាាំរមួរញ្ច លូរ៉ាុខនត មិនកាំណ្ត់ចាំគ្ពាេះដូ្ចខា្គ្ប្កាម។  

គោលការណ៍ ៣.១ គ្លើកកមពស់វធិ សស្តសត ចូលរមួ និ្ការចូលរមួររស់អេកពាក់ព័នធទា ា្ំ អស់គ្ៅកប្មិត    

សមប្សរថ្នការគ្ធវ ើខននការ និ្ការសគ្ប្មចចិតតសប្មារ់ការគ្ធវ ើខននការ ការកាំណ្ត់គ្ោលគ្ៅ 

និ្ការអនុវតតរមួោេ ថ្នអនតរាគមន៍កសិ-រុកខកមម ជាពិគ្សសគ្ៅកប្មិតតូច។ 

អេកពាក់ព័នធអាចរមួរញ្ច លូ អេករគ្ ក្ ើតគ្ោលនគ្យបាយ 

និ្អេកគ្រៀរចាំ ខននការមកព វស័ិយពាក់ព័នធ ៖ ឧសាហ្កមមឯកជន  វនិិគ្យគិន និ្      សមបទានិក 

អេកប្សវប្ជាវ អ ា្ការគ្ប្ៅរដ្ឋឋ ភិបាល មាច សជ់ាំនួយអនតរជាតិ និ្ថ្ដ្គូ អ ា្ការ និ្សហ្គមន៍កសិករ 

ជនជាតិគ្ដ្ើមភាគតិច ឬប្កមុជនជាតិភាគតិច និ្ប្កមុស្តសត   និ្អេកនលិត 

(ភាជ រ់គ្ៅនឹ្គ្ោលការណ្ទ៍  ៨)។ 

គោលការណ៍ ៣.២ ធានាថាការគ្ធវ ើអនតរាគមន៍កសិ- រុកខកមម និ្នលិតនល 

និ្គ្សវាកមមររស់ពួកគ្គប្តូវបានយល់កាន់ខតចាស់ និ្រមួរញ្ច លូគ្ៅកន ុ្      យុទធសស្តសត វស័ិយ។  

គោលការណ៍ ៣.២ គ្រៀរចាំអនតរាគមន៍គ្លើវស័ិយកសិ-រុកខកមមគ្ៅកន ុ្រររិទថ្នគ្ទសភាពទាា្ំ មូល 

និ្ទាក់ទ្គ្ៅនឹ្ការតល ស់រត រូនាគ្ពលអនាគតថ្នរររអាកាសធាតុក៏ដូ្ចជាការតល ស់រត រូគ្សដ្ឋកិចច 

និ្គ្ោលនគ្យបាយគ្ដ្ើមប ធានាថានលរ៉ាេះពាល់គ្ៅ និ្គ្ប្ៅ   

ទ តាាំ្រយៈគ្ពលែល  និ្ខវ្ប្តូវបានគ្គគិតគូរប្គរ់ប្គ្និ្ប្តួតពិនិតយគ្ៅកន ុ្អនុគ្លាមតាមសត ្់ដ្ឋរ

ស ា្ម គ្សដ្ឋកិចច 

និ្ររសិថ នខដ្លបានអនុម័តគ្ដ្ឋយប្រគ្ទសសមាជិកអាសរ ន(ភាជ រ់គ្ៅនឹ្គ្ោលការណ៍្ទ  ១១) ។  

គោលការណ៍ ៣.៤ រមួរញ្ច លូ និ្នេេះនាគ្ោលគ្ៅ ចាំណារ់អារមមណ្៍ 

និ្គណ្គ្នយយភាពខដ្លមានភាពែុសោេ ររស់ភាគ ពាក់ព័នធ គ្នេ្ៗោេ គ្ៅកន ុ្គ្ទសភាពខដ្លកាំណ្ត់

គ្ោលគ្ៅសប្មារ់វស័ិយកសិ-រុកខកមម រមួមានកសិករខាេ តតូច ប្កមុនលិតខាេ តតូច និ្ធាំ 

ប្កមុសហ្គមន៍ថ្ប្ពគ្ ើ សមបទានប្ទ្់ប្ទាយធាំ និ្អ ា្ភាពរដ្ឋ (ភាជ រ់គ្ៅនឹ្គ្ោលការណ្៍ ៨ , ៩, ១១) 

។  

គោលការណ៍ ៣.៥ គ្ប្រើឧរករណ៍្ខដ្លមាន     

លកខណ្ៈចាស់លាស់គ្ដ្ើមប កាំណ្ត់តាំរន់ខដ្លសមប្សររាំនុតសប្មារ់កសិ-

រុកខកមមគ្ៅកន ុ្គ្ទសភាពគ្យ្តាមភាពសមប្សរថ្ន ររសិថ ន ស ា្ម 

និ្គ្សដ្ឋកិចចគ្ដ្ើមប ធានាបាននូវនលជេះជាប្ទ្់ប្ទាយធាំ (ភាជ រ់គ្ៅនឹ្គ្ោលការណ្៍ទ  ១១)7 ។  

គោលការណ៍ ៣.៦ គ្ោរពគ្ប្រើប្បាស់ 

និ្/ឬរញ្ច លូប្រព័នធចាំគ្ណ្េះដ្ឹ្ប្រថ្ពណ្ កន ុ្ការប្សវប្ជាវវទិាសស្តសត  ការគ្ធវ ើខននការ 

និ្ការសគ្ប្មចចិតត(ភាជ រ់គ្ៅនឹ្គ្ោលការណ៍្ទ  ៨)។  

គោលការណ៍ ៣.៧ ធានាឱ្យបាននូវការចូលរមួចាំ ខណ្កថ្នវស័ិយកសិ-រុកខកមមកន ុ្គ្ោលគ្ៅកន ុ្ប្សកុ 

និ្ប្សរតាមតាមគ្ោលគ្ៅជាតិប្ករែ័ណ្ឌ  យុទធសស្តសត  និ្កមម វធិ សកមមភាព  

អាសរ នប្ពមទាា្ំ អនុសញ្ជញ អនត រជាតិ  សនធ ិសញ្ជញ  កិចចប្ពមគ្ប្ពៀ្ គ្ោលគ្ៅ និ្  យុទធសស្តសត ។ 

 

 

  

 
7  For example, FAO’s Sustainable Forest Management Toolbox (http://www.fao. org/sustainable-forest-
management/ toolbox/tools/en/) and the World Agroforestry Centre’s Toolkits (http://www. 
worldagroforestry.org/output?field_type_ tid=756) and Land-use Planning for Multiple Environmental Benefits 
(LUMENS: http:// www.worldagroforestry.org/region/sea/ publications/detail?pubID=3447) 
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4.2 គោលការណ៍គសដឋកិចច 

គោលការណ៍ ៤៖ ទទួលសគ ល់តព្ម្ែព្នគសវាកម្មទាំនិញ និងម្របៃន័ធគធ្កូឡូសុ ី
 

កសិ-រុកខកមមនតល់នូវអតថប្រគ្យជន៍ជាគ្ប្ចើនកន ុ្ទប្ម្់គ្សវាកមមទាំនិញ 

និ្ប្រព័នធ គ្អកូ ូសុ សប្មារ់ទ នារប្គួសរ និ្ររសិថ ន។ កស-ិ

រុកខកមមជាទមាល រ់ប្រថ្ពណ្ មួយខដ្លកសិករគ្ដ្ើរតួជាអេកខងរកាដ្ ខដ្លពួកគ្គគួរទទួលបានការទទួល

សា ល់ នតល់រងាវ ន់ 

ឬទូទាត់ស្សប្មារ់ការវនិិគ្យគរយៈគ្ពលខវ្ររស់ពួកគ្គដូ្ចជាតាមរយៈប្បាក់ចាំណូ្លតទ ល់ព នលិ

តនលកស-ិរុកខកមមនិ្/ឬតាមរយៈរងាវ ន់សប្មារ់គ្សវាកមមគ្អកូ ូសុ ។ គ្ោលការណ៍្ខណ្នាាំរមួរញ្ច លូ 

រ៉ាុខនត មិនកាំណ្ត់ចាំគ្ពាេះដូ្ចខា្គ្ប្កាម។  

គោលការណ៍ ៤.១ នេពវនាយនលិតនលកសិ-រុកខកមមប្គរ់ប្រគ្ភទ (ឧទាហ្រណ្៍ទាំនិញប្សស់ 

និ្នលិតនលសប្មារ់គ្ប្រើប្បាស់ និ្លក់) ឧទាហ្រណ៍្មា៉ា កយ គ្ហា និ្/ឬវញិ្ជញ រនរ័ប្តពិគ្សស 

ដូ្ចជាពាណ្ិជជកមមយុតត ិធម៌ (Fair Trade) ឬទាំនិញថ្រត្ “ Green” 

និ្ពប្្ឹ្ការោាំប្ទដ្ល់កសិករខាេ តតូចគ្ដ្ើមប ប្រមូលនត ុាំ 

សគ្ប្មចបាននូវទាំហ្ាំគ្សដ្ឋកិចចគ្ដ្ើមប ទទួលបានអតថប្រគ្យជន៍រខនថមព ខែេប្ចវា៉ា ក់តថ្មល   កសិ- រុកខកមម។ 

គោលការណ៍ ៤.២ គ្ោរពចាំគ្ណ្េះដ្ឹ្គ្ៅមូលដ្ឋឋ នកន ុ្ការគ្ប្រើប្បាស់នលិតនលកសិ-

រុកខកមមសប្មារ់គ្ោលរាំណ្្គ្នេ្ៗរមួមានសនត ិសុែគ្សបៀ្ និ្  អាហាររូតថមា ការខសវ្រកជ វៈ 

និ្ពាណ្ិជជកមម និ្ធានាការខចករំខលកនលប្រគ្យជន៍ប្រករគ្ដ្ឋយសមធម៌រវា្ភាគ ពាក់ព័នធ  

(ភាជ រ់គ្ៅនឹ្គ្ោលការណ្ទ៍  ៨, ៩)។ 

គោលការណ៍ ៤.៣ នតល់ការគ្លើកទឹកចិតតរយៈគ្ពលខវ្ ការទូទាត់ ឬរងាវ ន់សប្មារ់ប្រគ្ភទ   

គ្សវាកមមប្រព័នធ គ្អកូ ូសុ ខដ្លនតលគ់្ដ្ឋយ        កសិ-

រុកខកមមខដ្លមានសរៈសាំខាន់ចាំគ្ពាេះមុែងារជប្មក ការសត រដ្  ការប្រមូលការូន 

និ្ការពប្្ឹ្ជ វៈចប្មេុះខដ្លភាគគ្ប្ចើនជាទាំនិញ       សធារណ្ៈ (ភាជ រ់គ្ៅនឹ្គ្ោលការណ៍្ទ  ៦) ។  

 

គោលការណ៍ ៤.៥ គ្ធវ ើសមាហ្រណ្កមមទិនេន័យ    កសិ-រុកខកមមគ្ៅកន ុ្ទិនេន័យសកល តាំរន់ 

និ្ថាេ ក់ជាតិ ឧទាហ្រណ្៍ គ្ដ្ើមគ្ ើកន ុ្កសិដ្ឋឋ នប្រគ្ភទកសិ-រុកខកមម និ្ការូន 

កាត់រនថយហានិភ័យសកាត នុពលគ្ប្ោេះមហ្នតរាយ នលតិភាពខចកចាយតាមភូមិសស្តសត  ប្បាក់ចាំគ្ណ្ញ 

និ្ទប្ម្់ថ្នការអនុម័ត។  
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គោលការណ៍៥៖ បរយិាកាសអាំគណាយនលសម្រាប់ ការវនិិគយាគ និងទនីារកសិ-

រុកខកម្ម   
 

ការរគ្ ក្ ើតគ្ ើ្គ្ដ្ឋយរដ្ឋ/ប្រគ្ទសជាសមាជិក  

អាសរ នគ្ដ្ើមប រគ្ ក្ ើតររយិកាសអាំគ្ណាយនលតាមរយៈការគ្លើកទឹកចិតតគ្ដ្ឋយតទ ល ់

និ្គ្ដ្ឋយប្រគ្យលគ្លើកទឹកចិតត ដ្ល់វនិិគ្យគិនសជ វកមមនិ្ខាេ តតូចគ្ធវ ើការវនិិគ្យគរយៈគ្ពល 

ខវ្គ្លើវស័ិយកសិកមម។ 

ការវនិិគ្យគខររគ្នេះអាចប្តូវបានតប្ម្់គ្ឆ្ព េះគ្ៅរកទ នារគ្លើកខល្ខតកន ុ្ករណ្ នលិតកមមខាេ តតូ

ចគ្ៅកន ុ្តាំរន់ខដ្លមានឧរសគាែពស់កន ុ្ការចូលគ្ៅកាន់ទ នារ និ្កតាត គ្នេ្គ្ទៀតនតល់។ 

យនតការទ នារងម អាចប្តូវការ រ៉ាុខនតអាចមាននលរ៉ាេះពាល់ស ា្ម និ្គ្សដ្ឋកិចចនទ ុយោេ  

ដូ្គ្ចេេះការរគ្ ក្ ើតររយិកាសអាំគ្ណាយនលសប្មារ់ការវនិិគ្យគគ្លើ    វស័ិយកសិ-

រុកខកមមប្តូវប្សរតាមគ្ោលការណ៍្ខណ្នាាំអាសរ នសត  ព ការវនិិគ្យគប្រករគ្ដ្ឋយការទទួលែុសប្តូវ។ 

គ្សចកត  ខណ្នាាំរមួរញ្ច លូ រ៉ាុខនត មិនកាំណ្ត់ចាំគ្ពាេះដូ្ចខា្គ្ប្កាម។  

គោលការណ៍ ៥.១ កាំណ្ត់ និ្រគ្ ក្ ើតគគ្ប្មា្    ហ្ិរញ្ញរបទាន រមួមាន 

គគ្ប្មា្ឥណ្ទានខដ្លោាំប្ទជនប្ក ប្ក (ឧទាហ្រណ្៍ រយៈគ្ពលស្ប្តលរ់យូរ និ្អប្តាការប្បាក់ទារ) 

គ្ដ្ើមប ោាំប្ទដ្ល់គាំរអូាជ វកមមកសិ-រុកខកមមសប្មារ់មាច សប់្កមុហ្រុនតូច និ្          សហ្ប្ោសធុនតូច 

និ្មធយម។  

គោលការណ៍ ៥.២ នតល់នូវគ្ោលនគ្យបាយខដ្ល  ោាំប្ទដ្ល់ការវនិិគ្យគរយៈគ្ពលខវ្ 

រ៉ាុខនតអាចរត់ខរនបាន និ្ការគ្ធវ ើខននការគ្ប្រើប្បាស់ដ្ គ្ៅថាេ ក់ជាតិ 

និ្ថាេ ក់គ្ប្កាមជាតិគ្ដ្ើមប នតល់ទាំនុកចិតតដ្ល់អេកនតល់ហិ្រញ្ញរបទានកន ុ្ការវនិិគ្យគគ្លើវស័ិយ   កស-ិ

រុកខកមម។  

គោលការណ៍ ៥.៣ នតល់ការោាំប្ទខនេករគ្ចចកគ្ទសនិ្ពាណិ្ជជកមមគ្ដ្ើមប រគ្ ក្ ើតខែេប្ចវា៉ា ក់តថ្មលកសិ-

រុកខកមម និ្រគ្ ក្ ើតទាំនាក់ទាំន្ទ នារ (ភាជ រ់គ្ៅនឹ្គ្ោលការណ្៍ទ  ៤) ។ 

គោលការណ៍ ៥.៤ នតល់នូវន តិវធិ ប្រករគ្ដ្ឋយ    តមាល ភាព និ្សមញ្ញសប្មារ់ដ្ាំគ្ណ្ើរការ 

និ្ទ នារនលិតនលកស-ិរុកខកមមគ្ដ្ើមប ជាំរុញការវនិិគ្យគខាេ តតូច និ្ខាេ តធាំ។ 

គោលការណ៍ ៥.៥ 

លុរគ្ចាលការរំខានខនេកគ្សដ្ឋកិចចខដ្លគ្ចញព វស័ិយដ្ថ្ទគ្ទៀតខដ្លកាត់រនថយតថ្មលនលិតនលកសិ-

រុកខកមម ឬខដ្លកាំណ្ត់ឱ្កាសសប្មារ់អេកវនិិគ្យគកសិ-រុកខកមម ជាពិគ្សសមាច សប់្កមុហ្រុនខាេ តតូច។ 

គោលការណ៍ ៥.៦ នតល់នូវការគ្លើកទឹកចិតតគ្ដ្ឋយតទ ល់ និ្គ្ដ្ឋយប្រគ្យលសប្មារ់អនតរាគមន៍កសិ - 

រុកខកមមខដ្លនតល់នលប្រគ្យជន៍ដ្ល់ស ា្ម (ភាជ រ់គ្ៅនឹ្គ្ោលការណ្៍ទ  ៤) ។ 

 

4.3 គោលការណប៍រសិា ន 
 

គោលការណ៍ ៦៖ ណលរកា និងបគងកើនគសវាកម្ម  គអកូឡូសុីគៅកម្រម្ិតកសោិឋ ន 

និងគទសភាៃ 
កសិដ្ឋឋ នកស-ិ

រុកខកមមជាគ្រឿយៗមានទ តាា្ំ សថ ិតគ្ៅកន ុ្តាំរន់គ្ទសភាពខដ្លរគ្ប្មើគ្ោលរាំណ្្ជាគ្ប្ចើនកន ុ្គ្ពលខត

មួយ។ កន ុ្ករណ្ ជាគ្ប្ចើនពួកវាសថ ិតគ្ៅកន ុ្តាំរន់ែព្់រារ និ្តាំរន់ទឹក ដូ្គ្ចេេះការអនុវតតកសិ-

រុកខកមមរខនថមគ្លើការ      នលិតទាំនិញមាននលរ៉ាេះពាល់ដ្ល់ការនតល់  គ្សវាកមមគ្អកូ ូសុ ជាគ្ប្ចើន។ 

គ្ដ្ឋយសរគ្ហ្តុគ្នេះ ការអភិវឌ្េ៍កសិ-រុកខកមមគួរខតធានាថា      

គ្សវាកមមគ្អកូ ូសុ ខដ្លគ្លចគ្ចញព តាំរន់គ្ទសភាពទាា្ំ គ្នេះប្តូវបានអភិរកេ សដ រ 
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គោលការណ៍ណណនាំអាស៊ា នសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ កសិ-រុកខកម្ម 

ឬគ្ធវ ើឱ្យប្រគ្សើរគ្ ើ្។ ការគ្ធវ ើខននការគ្ដ្ឋយប្រ ុ្ ប្រយត័េ និ្ការប្គរ់ប្គ្ឱ្យបានប្តឹមប្តូវនូវកស-ិ

រុកខកមមគួរខតប្តូវបានគ្លើកកមពស់គ្ដ្ើមប សគ្ប្មចបាននូវនលប្រគ្យជន៍គ្អកូ ូសុ គ្ោលគ្ៅគ្ដ្ឋយមិន

គ្ធវ ើឱ្យរ៉ាេះពាល់ដ្ល់គ្សដ្ឋកិចច និ្នលប្រគ្យជន៍គ្នេ្គ្ទៀត។ គ្ោលការណ៍្ខណ្នាាំរមួរញ្ច លូ 

រ៉ាុខនត មិនកាំណ្ត់ចាំគ្ពាេះដូ្ចខា្គ្ប្កាម។  

គោលការណ៍ ៦.១ ធានាថាអនតរាគមន៍កសិ-

រុកខកមមប្តូវបានគ្ប្ោ្ទុកកន ុ្គ្ោលរាំណ្្សគ្ប្មចបាននូវអតថប្រគ្យជន៍ជាគ្ប្ចើនកន ុ្គ្ពលដ្ាំណាល

ោេ - គ្សដ្ឋកិចច ស ា្ម និ្ររសិថ ន គ្ៅប្គរ់កប្មិតចារ់ព  កសិដ្ឋឋ នរហូ្តដ្ល់កប្មិតគ្ទសភាព 

(ភាជ រ់គ្ៅនឹ្គ្ោលការណ្ទ៍  ៣, ១១) ។  

គោលការណ៍ ៦.២ ទទួលសា ល់ និ្វាយតថ្មលនល រ៉ាេះពាល់វជិជមានថ្នវស័ិយកសិ-រុកខកមមកន ុ្ការខងរកា 

និ្គ្លើកកមពស់គ្សវាកមមប្រព័នធ គ្អកូ ូសុ រមួទា ា្ំ ការសដ រគ្ ើ្វញិនូវមុែងារថ្ប្ពគ្ ើ 

និ្គ្ទសភាពការសត រគ្ ើ្វញិនូវដ្ ខដ្លរចិរលិ ការរនធ រូរនថយសាំណឹ្កដ្  

ការកាត់រនថយការខប្រប្រួលអាកាសធាតុនិ្ការប្រយុទធប្រឆ្ាំ្នឹ្ការគ្ធវ ើឱ្យវាលរគ្ហាសថ ន 

(ភាជ រ់គ្ៅនឹ្គ្ោលការណ្ទ៍  ៤), ១១)។  

គោលការណ៍ ៦.៣ គ្ធវ ើការវាយតាំថ្លនលរ៉ាេះពាល់ ររសិថ នមុនគ្ពលអនុវតតអនតរាគមន៍កសិ-រុកខកមម 

ប្ទ្់ប្ទាយធាំរមួទា ា្ំ ការរគ្ ក្ ើតមូលដ្ឋឋ នគ្ដ្ើមប  ប្តួតពនិិតយនលរ៉ាេះពាល់គ្លើគ្សវាកមមគ្អកូ ូសុ ។  

គោលការណ៍ ៦.៤ 

សប្មរសប្មួលការទទួលបាននូវជ វៈចប្មេុះខដ្លអាចគ្ប្រៀរគ្ធៀរបានគ្ដ្ើមប ទូទាត់ស្ចាំគ្ពាេះការបាត់

រ្់ ឬការែូចខាតខដ្លគ្ជៀសមិនរចួខដ្លរណាត លមកព ការអភិវឌ្ឍន៍កសិ-

រុកខកមមរនាទ រ់ព បានអនុវតត វធិានការកាត់រនថយ។ 

គោលការណ៍ ៦.៥ រគ្ ក្ ើត និ្អនុវតតការអនុវតតសត ្់ដ្ឋរប្រតិរតត ិការកន ុ្ការរគ្ ក្ ើត 

និ្ប្គរ់ប្គ្អនតរាគមន៍កសិ - 

រុកខកមមគ្ដ្ើមប ធានាការរមួចាំ ខណ្កររស់ពួកគ្គចាំគ្ពាេះគ្សវាកមមគ្អកូ ូសុ  (ភាជ រ់គ្ៅនឹ្គ្ោលការណ្៍ទ  

១១, ១២) ។ 

 

គោលការណ៍ ៧៖ ការយល់ដឹង នងិម្រគប់ម្រគងការគោេះដូរពាណិជ្ជកម្ម 
 

ការគ្ដ្ឋេះដូ្រពាណ្ជិជកមម គឺជាតុលយភាពថ្ន      

អតថប្រគ្យជន៍ខដ្លមិនអាចទទួលបានកន ុ្គ្ពលខតមួយ។ ការយល់ដ្ឹ្ 

និ្ការប្គរ់ប្គ្ការគ្ដ្ឋេះដូ្រពាណ្ិជជកមមមានសរៈសាំខាន់      ជាពិគ្សសគ្ៅគ្ពលការខណ្នាាំអាំព កសិ- 

រុកខកមមគ្ៅកខនល្ខដ្លមានគ្ដ្ើមគ្ ើ ដ្ាំណាាំ ប្ត  និ្ការចិញ្ច ឹមសតវរមួរញ្ច លូោេ គ្ៅគ្លើដ្ ខតមួយ។ 

ការតល ស់រត រូពាណ្ិជជកមមគ្កើតគ្ ើ្ទាា្ំ កន ុ្ចគ្នាល េះទាក់ទ្នឹ្ការគ្រៀរចាំសមាសធាតុ    

គ្នេ្ៗោេ គ្ៅកន ុ្វស័ិយកសិ-រុកខកមម និ្ជា     រគ្ណាត េះអាសនេ  

ឧទាហ្រណ្ក៍ាររញ្ច លូគ្ដ្ើមគ្ ើខដ្លជាខនេកមួយថ្នប្រព័នធកសិកមមអាច   

រណាត លឱ្យមានរយៈគ្ពលយូររវា្ការវនិិគ្យគនិ្ការប្ត រ់មកវញិ។ គ្ដ្ើមប ខសវ ្យល ់

និ្ប្គរ់ប្គ្ការគ្ដ្ឋេះដូ្រពាណ្ិជជកមមគ្នេះបានលែ ប្រគ្សើរ គ្ោលការណ៍្ខណ្នាាំរមួរញ្ច លូ 

រ៉ាុខនត មិនកាំណ្ត់ចាំគ្ពាេះដូ្ចខា្គ្ប្កាម។  

គ្ោលការណ៍្ ៧.១ គ្ប្រើវធិ សស្តសត ខររចូលរមួគ្ដ្ើមប ខសវ្យល់ព ការសគ្ប្មចចិតតររស់កសិករខាេ តតូច 

មធយមនិ្ ធាំ និ្សប្មារ់ការរគ្ ក្ ើតនលិតកមមរយៈគ្ពលែល   

និ្និរនត រភាពគ្ដ្ឋយគិតគូរព តប្មូវការររស់សមាជិកប្គួសរគ្នេ្ៗោេ  (ជាពិគ្សសស្តសត   និ្យុវជន) 

ឧសាហ្កមម និ្ទ នារ (ភាជ រ់គ្ៅនឹ្គ្ោលការណ្៍ ៣, ១១, ១២)។  

គ្ោលការណ៍្ ៧.២ គ្ធវ ើការបា៉ា ន់សម នទាំហ្ាំថ្នការចរចាខដ្លមានសកាត នុពល 

និ្ោាំប្ទដ្លក់ារសគ្ប្មចចិតតគ្ដ្ឋយកាំណ្ត់ថ្ងលគ្ដ្ើមគ្សដ្ឋកិចច និ្ររសិថ ន និ្     

អតថប្រគ្យជន៍ថ្នអនតរាគមន៍កសិ-រុកខកមមថ្ងលគ្ដ្ើម គឺជាធាតុចូល ដូ្ចជាដ្ ធល   កមាល ាំ្ពលកមម 
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គោលការណ៍ណណនាំអាស៊ា នសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ កសិ-រុកខកម្ម 

និ្ការវនិិគ្យគហិ្រញ្ញ វតថ ុ ែណ្ៈខដ្លអតថប្រគ្យជន៍ គឺជានល ដូ្ចជាគ្ដ្ើមគ្ ើ ដ្ាំណាាំ ប្ត  

និ្នលិតនលសតវចិញ្ច ឹម និ្/ឬគ្សវាកមមប្រព័នធ គ្អកូ ូសុ (ភាជ រ់គ្ៅនឹ្គ្ោលការណ៍្៤,៦)។  

គ្ោលការណ៍្ ៧.៣ សូមពចិារណាអាំព ប្បាក់ចាំណូ្លខដ្លមិនធាល រ់មានររស់កសិករ និ្វនិិគ្យគិន     

ជាពិគ្សសកន ុ្កាំ ុ្ឆ្េ ាំដ្ាំរូ្ថ្នការរគ្ ក្ ើត            កស-ិរុកខកមម គ្ហ្ើយខសវ្រកវធិ  

និ្មគ្ធាបាយកាត់រនថយ និ្ប្គរ់ប្គ្ការគ្ដ្ឋេះដូ្រពាណ្ិជជកមមឧទាហ្រណ្៍ 

តាមរយៈឥណ្ទានរយៈគ្ពលខវ្ អប្តាការប្បាក់ទារ ការគ្លើខល្ពនធ  ធានារា៉ា រ់រ្ 

និ្ការគ្លើកទឹកចិតត។ សប្មារ់ការនតលគ់្សវាកមមគ្អកូ ូសុ  (ភាជ រ់គ្ៅនឹ្គ្ោលការណ្៍ ៤, ៥, ៦)។ 

 

4.4 គោលការណ៍វបបធ្ម្៌សងគម្ 
 

គោលការណ៍ ៨៖ 

ទទួលសគ លន់ិងគោរៃចាំគណេះដឹងម្របព្ៃណនីិងជ្គម្រម្ើសកន ុងម្រសកុ 

រទដ្ឋឋ នស ា្ម ប្រព័នធតថ្មលវរបធម៌ 

និ្ប្រព័នធចាំគ្ណ្េះដ្ឹ្កន ុ្ប្សកុ/ប្រថ្ពណ្ គួរខតប្តូវបានយកមកពិចារណាកន ុ្ការគ្រៀរចាំ ខននការ 

និ្អនុវតតអនតរាគមន៍កសិ-រុកខកមម។ គ្សចកត  ខណ្នាាំរមួរញ្ច លូ រ៉ាុខនត មិនកាំណ្ត់ចាំគ្ពាេះដូ្ចខា្   

គ្ប្កាម។ 

គោលការណ៍ ៨.១ ទទួលសា ល់ និ្គ្ោរពប្រព័នធតថ្មលគ្ៅកន ុ្តាំរន់ ប្រថ្ពណ្  

ឬទាំគ្នៀមទាំលារ់រមួទាា្ំ ចាំគ្ណ្េះដ្ឹ្ 

និ្ការអនុវតតជនជាតិគ្ដ្ើមភាគតិចថ្នសហ្គមន៍ខដ្លមានគ្ោលគ្ៅសប្មារអ់នតរាគមន៍កសិ - 

រុកខកមម (ភាជ រ់គ្ៅនឹ្គ្ោលការណ៍្ ៤, ១០)។ 

គោលការណ៍ ៨.២ ធានាការចូលរមួររស់អេក ពាក់ព័នធកន ុ្តាំរន់ចាំគ្ពាេះការវនិិគ្យគគ្លើវស័ិយកសិ-

រុកខកមមសាំខាន់ៗ តាមរយៈដ្ាំគ្ណ្ើរការថ្នការយល់ប្ពមគ្ដ្ឋយគ្សរជីាមុន និ្ជូនដ្ាំណ្ឹ្ 

(ភាជ រ់គ្ៅនឹ្គ្ោលការណ្ទ៍  ១០)8 ។ 

គោលការណ៍ ៨.៣ ធានាថាចាំគ្ណ្េះដ្ឹ្តាំរន់ និ្ជគ្ប្មើសកន ុ្តាំរន់ទាក់ទ្នឹ្ជគ្ប្មើសកសិ-រុកខកមម 

(ឧទាហ្រណ្ ៍ប្រគ្ភទគ្ដ្ើមគ្ ើ និ្ប្រគ្ភទដ្ាំណាាំ ពូជសតវ និ្ប្រគ្ភទ) គ្ោលរាំណ្្ 

និ្ការអនុវតតប្តូវបានយកមកពិចារណាគ្ៅគ្ពលគ្ធវ ើការប្សវប្ជាវ និ្កាំ ុ្គ្ពលគ្រៀរចាំ ខននការ 

និ្ការសគ្ប្មចចិតត (ភាជ រ់គ្ៅនឹ្គ្ោលការណ៍្ ៣, ៤, ១០, ១១, ១២) ។  

គោលការណ៍ ៨.៤ ទទួលសា ល់ 

និ្គ្ដ្ឋេះប្សយតប្មូវការពិគ្សសររស់ប្រជាជនកន ុ្តាំរន់សប្មារ់ការរណ្ត ុ េះរណាត លរគ្ចចកវទិា 

សិទធិដ្ ធល   និ្ធនធាន   គ្ហ្ដ្ឋឋ រចនាសមព័នធ ររូវនត  

និ្ព័ត៌មានទ នារជាពិគ្សសសប្មារជ់នជាតិគ្ដ្ើមភាគតិច និ្ជនជាតិភាគតិច 

(ភាជ រ់គ្ៅនឹ្គ្ោលការណ្ទ៍  ៣)។ 

គោលការណ៍ ៨.៥ រគ្ ក្ ើតមូលដ្ឋឋ នប្គឹេះគ្សដ្ឋកិចចស ា្មវរបធម៌សប្មារ់ការប្តួតពិនិតយវឌ្ឍភាព 

និ្ការវាយតថ្មលនលរ៉ាេះពាល ់ក៏ដូ្ចជាការអនុគ្លាមតាមចារ់សុែុមាលភាពស ា្ម 

និ្គ្ោលការណ៍្ខណ្នាាំវនិិគ្យគខដ្លបានអនុវតតគ្ដ្ឋយប្រគ្ទសជាសមាជិកអាសរ ន 

និ្ចារ់អនត រជាតិខដ្លអនុវតត។  

គោលការណ៍ ៨.៦ ការពារការតល ស់ទ លាំគ្ៅររស់ សហ្គមន៍មូលដ្ឋឋ នគ្ដ្ឋយការវនិិគ្យគវស័ិយកសិ - 

រុកខកមមសាំខាន់ៗ (ភាជ រ់គ្ៅនឹ្គ្ោលការណ្៍ ៣, ៨, ៩) ។  

 
8 FAO’s Free, Prior and Informed Consent manual: https://www.un.org/ development/desa/indigenouspeoples/ 
publications/2016/10/free-prior-and- informed-consent-an-indigenous-peoples-right-and-a-good-practice-for-
local- communities-fao/ 
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គោលការណ៍ណណនាំអាស៊ា នសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ កសិ-រុកខកម្ម 

គោលការណ៍ ៩៖  ោាំម្រទសម្ភាៃគយនឌ្័រ និងការរមួ្បញ្ច ូលសងគម្  
ការរមួរញ្ច លូស ា្ម 

និ្សមភាពគ្យនឌ្័រគួរខតប្តូវបានយកមកពិចារណាគ្ៅគ្ពលរគ្ ក្ ើតគ្ោលនគ្យបាយ 

និ្គ្ៅគ្ពលគ្រៀរចាំ ខននការ និ្  អនុវតតអនតរាគមន៍កស-ិរុកខកមម។ 

ការងារទាា្ំ គ្នេះប្តូវខតទទួលបានសប្មារ់ប្កមុទាា្ំ អស់កន ុ្ស ា្ម 

រមួមានប្កមុខដ្លប្តូវបានគ្បាេះរ្ ដូ្ចជាជនជាតិគ្ដ្ើម និ្ជនជាតិភាគតិចប្ពមទាា្ំ       យុវជន។ 

ភាពែុសោេ រវា្គ្យនឌ្័រគួរខតប្តូវបានពិចារណាគ្ហ្ើយការរញ្ច លូគ្យនឌ្័រប្តូវបានគ្លើកកមពស់គ្ៅកន ុ្

 វស័ិយកសិ-រុកខកមម។ 

ការអនុវតតគ្ោលការណ៍្ខណ្នាាំចាំគ្ពាេះគ្ោលការណ៍្គ្នេះគួរខតប្សរតាមគ្ោលការណ៍្ខណ្នាាំអាសរ នសត  ព 

គ្យនឌ្័រ។ គ្សចកត  ខណ្នាាំរមួរញ្ច លូ រ៉ាុខនត មិនកាំណ្ត់ចាំគ្ពាេះដូ្ចខា្គ្ប្កាម។  

គោលការណ៍ ៩.១ ទទួលសា ល់ព សរៈសាំខាន់ថ្នសមភាពគ្យនឌ្័រ 

និ្ការរមួរញ្ច លូខនេកស ា្មកន ុ្ការសគ្ប្មចចិតត ការគ្រៀរចាំ និ្ការអនុវតតអនតរាគមន៍កសិ-រុកខកមម។  

គោលការណ៍ ៩.២ ធានាឱ្យបាននូវការចូលរមួដ្៏មានអតថប្រគ្យជន៍កន ុ្កិចចអនតរាគមន៍ខនេកកសិ-

រុកខកមមគ្ដ្ឋយប្កមុកសិករខាេ តតូច និ្ប្កមុជនងារយរ្គ្ប្ោេះកន ុ្ស ា្ម 

ដូ្ចជាជនជាតិគ្ដ្ើម/ប្រជាជនតាមទាំគ្នៀមទមាល រ់/ប្កមុជនជាតិភាគ  តិច 

ខដ្លប្តូវបានតល ស់រត រូគ្ចញ។  

គោលការណ៍ ៩.៣ ប្តូវប្បាកដ្ថាប្កមុខដ្លងាយរ្គ្ប្ោេះកន ុ្ស ា្មទទួលបាននលចាំគ្ណ្ញ 

ឬមិនប្តូវបានជេះឥទធិពលអាប្កក់គ្ដ្ឋយការ         វនិិគ្យគគ្លើវស័ិយកសិ-

រុកខកមមប្ទ្់ប្ទាយធាំឬសជ វកមម (ភាជ រ់គ្ៅនឹ្គ្ោលការណ្៍ទ  ៨, ១០) ។  

គោលការណ៍ ៩.៤ ធានាថាកិចចអនតរាគមន៍គ្លើ      វស័ិយកសិ-រុកខកមមពប្្ឹ្សមធម៌គ្យនឌ្័រតាម    

រយៈការយល់ដ្ឹ្ព ភាពែុសោេ ថ្នតួនាទ គ្យនឌ្័រ ការគ្ធវ ើសគ្ប្មចចិតត ឧរសគា  

និ្ឱ្កាសប្ពមទាា្ំ ខសវ្រកការគ្ធវ ើឱ្យប្រគ្សើរគ្ ើ្នូវលទធភាពររស់ស្តសត  កន ុ្ការទទួលបានឱ្កាសគ្ធវ ើក

សិ-រុកខកមម (រមួទា ា្ំ ព័ត៌មាន រគ្ចចកវទិា ហ្ិរញ្ញរបទាន) និ្អតថប្រគ្យជន៍ពាក់ព័នធ។  

គោលការណ៍ ៩.៥ ប្តូវប្បាកដ្ថាជគ្ប្មើសខដ្លបានខណ្នាាំ ឬរគ្ចចកវទិាកសិ-រុកខកមម 

គឺមានភាពរគ្សើចាំគ្ពាេះគ្យនឌ្័រជាពិគ្សសគ្ៅគ្ពលនិយយអាំព ការងារខដ្លតប្មូវព ស្តសត  ។ 

គោលការណ៍ ៩.៦ ពប្្ឹ្សមតថភាពប្រព័នធ ប្សវប្ជាវនិ្នេពវនាយជាតិ 

និ្អ ា្ការមិនខមនរដ្ឋឋ ភិបាលគ្ដ្ើមប គ្ធវ ើអនតរាគមន៍អនតរាគមន៍  កស-ិកមម 

និ្ស ា្មរមួរញ្ច លូគ្យនឌ្័រ (ភាជ រ់គ្ៅនឹ្គ្ោលការណ៍្ទ  ២)។ 

 

  



 

 

 

23 
 

គោលការណ៍ណណនាំអាស៊ា នសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ កសិ-រុកខកម្ម 

គោលការណ៍ ១០៖ ធាននូវការការពារ និងសិទធ ិកាន់កាប ់
ការគ្ធវ ើអនតរាគមន៍កស-ិ

រុកខកមមទាំន្ជារគ្ ក្ ើតភាពតានតឹ្កន ុ្ចាំគ្ណាមភាគ ពាក់ព័នធ គ្ៅកន ុ្តាំរន់ខដ្លសិទធិដ្ ធល   

និ្ធនធានធមមជាតិមិនចាស់លាស។់ 

ដូ្គ្ចេេះការការពារសិទធិកាន់ការ់មានសរៈសាំខាន់គ្ដ្ើមប ធានាថាអនតរាគមន៍កសិ-

រុកខកមមមិនគ្ធវ ើឱ្យរ៉ាេះពាល់ដ្ល់សិទធិសហ្គមន៍ ឬរ៉ាេះពាល់យ៉ា ្ធៃន់ធៃរដ្ល់ស ា្ម 

និ្ជ វភាពរស់គ្ៅររស់សហ្គមន៍មូលដ្ឋឋ នគ្ ើយ។ គ្ោលការណ៍្ខណ្នាាំរមួរញ្ច លូ 

រ៉ាុខនត មិនកាំណ្ត់ចាំគ្ពាេះដូ្ចខា្គ្ប្កាម។  

គោលការណ៍ ១០.១ 

ខសវ្យល់ព សិទធិកាន់ការ់ររស់ភាគ ពាក់ព័នធ គ្ៅកន ុ្វស័ិយខដ្លជាគ្ោលគ្ៅសប្មារ់កិចចអនតរាគមន៍

ខនេកកស-ិរុកខកមមធាំ ៗ ជាពិគ្សសការ  វនិិគ្យគខររសជ វកមម៩។9  

គោលការណ៍ ១០.២ ចូលរមួជាមួយអេកពាក់ព័នធកន ុ្ការសនទនាគ្ៅគ្ពលគ្រៀរចាំ ខននការអនតរាគមន៍ 

ខនេកកស-ិរុកខកមមធាំៗ គ្ោរពតាមការច្់បាន និ្សិទធិររស់ពួកគ្គ 

និ្ធានាថាកសិករខដ្លចូលរមួកន ុ្វស័ិយកសិ-រុកខកមមមិនប្តូវបានគាំរាមកាំ ខហ្្ 

ឬតល ស់ទ លាំគ្ៅគ្ដ្ឋយ     អគ្ចតនាគ្ដ្ឋយការវនិិគ្យគគ្លើវស័ិយកសិ-រុកខ  កមមប្ទ្់ប្ទាយធាំ 

(ភាជ រ់គ្ៅនឹ្គ្ោលការណ្ ៍៣, ៧, ៨, ៩)។  

គោលការណ៍ ១០.៣ 

ធានាឱ្យបាននូវសុវតត ិភាពថ្នសិទធិកាន់ការ់ដ្ ធល  ររសភ់ាគ ពាក់ព័នធ ខដ្លពាក់ពន័ធ និ្/ឬរ្នលរ៉ាេះពា

ល់គ្ដ្ឋយអនតរាគមន៍កស-ិរុកខកមមគ្ដ្ើមប គ្ចៀសវា្ជគ្មាល េះកន ុ្ស ា្ម 

និ្ធានានូវនលចាំគ្ណ្ញខដ្លទទួលបានព ការវនិិគ្យគ។  

គោលការណ៍ ១០.៤ ធានាឱ្យមានការយល់ប្ពមគ្ដ្ឋយគ្សរ ី

និ្ជូនដ្ាំណឹ្្ជាមុនព អេកកាន់សិទធិខដ្លអាចរ្នលរ៉ាេះពាល់អវជិជមាន 

ឬគ្រើមិនដូ្គ្ចេេះគ្ទគ្ដ្ឋយអនតរាគមន៍ខនេកកសិ-រុកខកមមធាំៗ 

គ្ហ្ើយប្ោន់ខតទូទាត់ស្ចាំគ្ពាេះការែូចខាតខដ្លគ្ជៀសមិនរចួខដ្លបានរ ក្គ្ ើ្  

(ភាជ រ់គ្ៅនឹ្គ្ោលការណ្ទ៍  ៧, ៨) ។ 

 

4.5 គោលការណ៍គរៀបចាំបគចចកគទស 

 

គោលការណ៍ ១១៖ ការគរៀបចាំជ្គម្រម្ើសកសិ-រកុខកម្មគោយណនែកគលើបរបិទ 

មានប្រព័នធ  និ្ជគ្ប្មើសកសិ-

រុកខកមមជាគ្ប្ចើនគ្ដ្ឋយភាពគ្ជាគជ័យររស់ពួកគ្គពឹ្ខនែកគ្លើការគ្រៀរចាំប្រករគ្ដ្ឋយប្រសិទធភាពគ្ដ្ឋ

យខនែកគ្លើរររិទកន ុ្ប្សកុខដ្លភាជ រ់គ្ៅនឹ្លកខែណ្ឌថាេ ក់គ្ប្កាមជាតិ ថាេ ក់ជាតិ និ្ពិភពគ្លាក។ 

ការសគ្ប្មចបាននូវនលប្រគ្យជន៍គ្សដ្ឋកិចច ស ា្មវរបធម៌ 

និ្ររសិថ នកន ុ្គ្ពលដ្ាំណាលោេ គឺជាគ្ោលគ្ៅចមប្ថ្នវស័ិយកសិ-រុកខកមម។ 

ការគ្ដ្ឋេះដូ្រមានជាញឹកញារ់ រ៉ាុខនត វស័ិយ    កស-ិរុកខកមមខដ្លមានការគ្រៀរចាំគ្ ើ្ យ៉ា ្លែអាច   

នតល់អតថប្រគ្យជន៍ជាគ្ប្ចើនកន ុ្គ្ពលដ្ាំណាលោេ  និ្រាំគ្ពញតប្មូវការររស់ភាគ ពាក់ព័នធ គ្នេ្ៗោេ ។ 

គ្ដ្ើមប សគ្ប្មចបាននូវអតថប្រគ្យជន៍លែ ប្រគ្សើររាំនុតគ្ៅកន ុ្  វស័ិយកស-ិរុកខកមម  ការខណ្នាាំរមួរញ្ច លូ 

រ៉ាុខនត មិនកាំណ្ត់ចាំគ្ពាេះដូ្ចខា្គ្ប្កាម។  

 

 
9 A myriad of tools and manuals is available for assessment of tenure rights. See FAO’s Voluntary Guidelines on 
the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security: 
http://www.fao.org/docrep/016/ i2801e/i2801e.pdf. 
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គោលការណ៍ណណនាំអាស៊ា នសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ កសិ-រុកខកម្ម 

 

គោលការណ៍ ១១.១ 

នតល់ជូនអេកគ្ប្រើប្បាស់នូវឧរករណ្៍ជាំនួយការសគ្ប្មចចិតតសប្មារ់អេកពាក់ព័នធ គ្ដ្ើមប វាយតថ្មលព័ត៌មាន

រមួោេ  កាំណ្ត់ឱ្កាស និ្ឧរសគា ប្ពមទាា្ំ គ្ធវ ើការគ្ប្ជើសគ្រសីព័ត៌មានអាំព ជគ្ប្មើសកសិ-រុកខកមម។ 

ការោាំប្ទការសគ្ប្មចចិតតរមួមានព័ត៌មាន និ្សាំណុ្ាំទិនេ ន័យបា៉ា រា៉ា ខម៉ាប្ត    ជ វវទិា ដូ្ចជាភូមិសស្តសត  

ការគ្ប្រើប្បាស់ដ្        ស តុណ្ហភាព និ្ទឹកគ្ភលៀ្ និ្សថ ិតិគ្សដ្ឋកិចចស ា្ម រមួមានគ្យនឌ្័រ 

ព័ត៌មានទ នារ រញ្ជហ   គ្ហ្ដ្ឋឋ រចនាសមព័នធ  និ្គ្ោលនគ្យបាយពាក់ព័នធ។ 

គោលការណ៍ ១១.២ ប្តូវប្បាកដ្ថាជគ្ប្មើសកសិ-

រុកខកមមប្តូវបានគ្ប្ជើសគ្រសីគ្ដ្ឋយខនែកគ្លើតប្មូវការនលប្រគ្យជន៍ 

ឬគ្ោលរាំណ្្ជាក់លាក់ររស់រុគាលមាេ ក់ៗ (កសិករខាេ តតូច អេកកាន់ធាំ    សជ វកមម) 

និ្អេកពាក់ព័នធសធារណ្ៈ (រដ្ឋឋ ភិបាល អ ា្ការមិនខមនរដ្ឋឋ ភិបាល) 

គ្ដ្ឋយគិតគូរព ការតល ស់រត រូខដ្លអាចគ្កើតមានគ្ៅកន ុ្រររអាកាសធាតុនាគ្ពលអនាគតលកខែណ្ឌ

គ្សដ្ឋកិចចនិ្គ្ោលនគ្យបាយ (ភាជ រ់គ្ៅនឹ្គ្ោលការណ៍្ ៣, ៧, ៨, ៩) ។  

គោលការណ៍ ១១.៣ គ្រៀរចាំជគ្ប្មើសកសិ-រុកខកមមគ្ដ្ឋយខនែកគ្លើរររិទកន ុ្ប្សកុទាក់ទ្នឹ្ជ វសស្តសត         

ររូវទិា គ្សដ្ឋកិចចស ា្ម (រមួមាន លទធភាពទទួលបានកមាល ាំ្ពលកមម) វរបធម៌ 

គ្ហ្ដ្ឋឋ រចនាសមព័នធទ នារ និ្លកខែណ្ឌ គ្ោលនគ្យបាយ (ភាជ រ់គ្ៅនឹ្គ្ោលការណ៍្ខណ្នាាំ ១២.២ 

និ្គ្ោលការណ្ ៍៣, ៥, ៩, ១០) (ឧទាហ្រណ្៍ ការគ្រៀរចាំគ្ដ្ើមគ្ ើ ដ្ាំណាាំរសុសតវ ប្ត ) និ្ទាំហ្ាំ 

(ឧទាហ្រណ្ ៍ការគ្រៀរចាំ     លាំហ្ថ្នសមាសធាតុគ្ៅកន ុ្ប្រព័នធ )  វមិាប្តថ្នកសិ-រុកខកមម។ 

គោលការណ៍ ១១.៤ គ្តត តគ្លើអតថប្រគ្យជន៍ែពស់រាំនតុគ្ដ្ឋយធានាឱ្យបាននូវជគ្ប្មើសកសិ-

រុកខកមមប្តូវបានគ្រៀរចាំគ្ ើ្គ្ដ្ើមប នតល់អតថប្រគ្យជន៍គ្សដ្ឋកិចចកន ុ្គ្ពលដ្ាំណាលោេ ជាមួយនលប្រគ្យ

ជន៍វរបធម៌ និ្ ររសិថ នគ្ដ្ឋយគិតគូរព រររិទកន ុ្ប្សកុរមួទាា្ំ លកខែណ្ឌ វរបធម៌ស ា្ម 

(ភាជ រ់គ្ៅនឹ្គ្ោលការណ្ ៍២, ៩) និ្សថ នភាពថ្នការកាន់ការ់ដ្ គ្ដ្ឋយតទ ល់ អេកពាក់ព័នធ  

(ភាជ រ់គ្ៅនឹ្គ្ោលការណ្ទ៍  ១០)។ 

គោលការណ៍ ១១.៥ ប្តូវប្បាកដ្ថាជគ្ប្មើសកសិ-រុកខកមម 

ខដ្លបានគ្ប្ជើសគ្រសីប្តូវបានអនុវតតរមួជាមួយការ  អភិរកេ 

និ្រគ្ចចកវជិាជ កសិកមមឆ្ល តថ្វខដ្លគ្ឆ្ល10ី យតររខប្មរប្មួលអាកាសធាតខដ្លអាចអនុវតតបានដូ្ច

ជាការភជ រួរាស់ដ្  (ជាពិគ្សសគ្ៅគ្លើដ្ ខដ្លមានជប្មាលគ្ចាត) ការប្គរដ្ាំណាាំ គ្លើករ្ 

ការដ្ឋក់ជ គ្លើជប្មាលភេ ាំ ឬដ្ សូនយ ការធន់នឹ្គ្ប្ោេះរាា្ំ សង ួត និ្ទឹក  រគ្ចចកវទិាសនេ ាំ។  

គោលការណ៍ ១១.៦ នតលក់ារខណ្នាាំរគ្ចចកគ្ទសគ្ដ្ើមប ធានាឱ្យមានការប្គរ់ប្គ្ប្តឹមប្តូវគ្លើជគ្ប្មើស     

កស-ិរុកខកមមខដ្លបានគ្ប្ជើសគ្រសីតាមរយៈការ រណ្ត ុ េះរណាត ល 

និ្សមាា រៈរខនថមគ្ដ្ើមប ោាំប្ទដ្ល់ការអរ់រំជារនត  និ្ការគ្រៀនសូប្តគ្ពញមួយជ វតិ 

(ភាជ រ់គ្ៅនឹ្គ្ោលការណ្ ៍២, ៦) ។ 

 

  

 
10 See ASEAN Regional Guidelines for Promoting Climate-smart Agricultural Practices for examples and 
framework of cooperation: http://www.asean.org/wp- content/uploads/images/2015/October/ ASEAN-
Regional-Guidelines-on-Promoting- CSA-Practices/ASEAN%20Regional%20 
Guidelines%20on%20Promoting%20 CSA%20Practices-endorsed%2037th%20 AMAF.pdf 



 

 

 

25 
 

គោលការណ៍ណណនាំអាស៊ា នសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ កសិ-រុកខកម្ម 

គោលការណ៍ ១២៖ គម្រជ្ើសគរ ើសសាសធាតុកសិ-រុកខកម្មកន ុងលកខណៈចូលរមួ្ 
 

ការគ្ប្ជើសគ្រសី និ្ការសគ្ប្មចចិតតគ្លើគ្ដ្ើមគ្ ើដ្ាំណាាំ រសុសតវ 

និ្សមាសធាតុប្ត /ទឹកទាក់ទ្នឹ្ទាំហ្ាំ និ្ខនេករគ្ណាត េះអាសនេថ្នកសិ-

រុកខកមមមានសរៈសាំខាន់ចាំគ្ពាេះភាពគ្ជាគ   ជ័យ។ អាប្ស័យគ្លើគ្ោលគ្ៅ (រយៈគ្ពលែល  គ្ៅមធយមឬខវ្) 

ររស់កសិករខាេ តតូច ធាំ និ្ និ្ខររសជ វកមម ធនធាននលិតភាពររស់ពួកគ្គ (ទាំហ្ាំដ្  

កមាល ាំ្ពលកមម គ្ដ្ើមទុន) និ្ការពិចារណាគ្នេ្គ្ទៀត ដូ្ចជាសិទធិកាន់ការ ់និ្ទ នារ 

ការគ្ប្ជើសគ្រសីសមាសធាតុគ្ដ្ឋយប្រ ុ្ ប្រយ័តេ កស-ិរុកខកមមគួរខតខនែកគ្លើគាំនិត៖“ 

ប្រគ្ភទគ្ដ្ើមគ្ ើប្តឹមប្តូវ ដ្ាំណាាំ រសុសតវ និ្/ ឬប្ត គ្ៅកខនល្ខដ្លប្តឹមប្តូវកន ុ្គ្ោលរាំណ្្ប្តឹមប្តូវ

” ។ គ្ោលការណ៍្ខណ្នាាំរមួរញ្ច លូ រ៉ាុខនត មិនកាំណ្ត់ចាំគ្ពាេះដូ្ចខា្គ្ប្កាម។  

គោលការណ៍ ១២.១ កាំណ្ត់អតតសញ្ជញ ណ្ ប្រគ្ភទ   រុកខជាតិ រសុសតវ និ្/ឬប្រគ្ភទ ទឹក 

និ្ពូជខដ្លប្តូវនឹ្លកខែណ្ឌ ជ វសស្តសត       (ស តុណាហ ភាព ទឹកគ្ភលៀ្កមពស់ និ្ដ្ ) 

ថ្នតាំរន់ខដ្លកាំណ្ត់គ្ោលគ្ៅសប្មារ់កសិ-រុកខកមមគ្ដ្ឋយកត់សាំោល់ព អតថ ិភាពររស់វាគ្ៅកន ុ្តាំរន់ 

និ្គ្ៅកខនល្ប្សគ្ដ្ៀ្ោេ  (ភាជ រ់គ្ៅនឹ្គ្ោលការណ្ទ៍  ១១) 11។ 

ពិចារណាអាំព ការតល ស់រត រូរររអាកាសធាតុនាគ្ពលអនាគតគ្ៅគ្ពលគ្ប្ជើសគ្រសីប្រគ្ភទពូជ 

និ្ពូជខដ្លរមួរញ្ច លូគ្ៅកន ុ្ប្រព័នធកសិ-រុកខកមម។ 

យកលែ គួរខតដ្ាំគ្ណ្ើរជាមួយដ្ាំគ្ណ្ើរការគ្នេះជាមួយនឹ្ការសទ ្់មតិទ នារអាំព ប្រគ្ភទ 

និ្ពូជគ្ដ្ើមប កាំណ្ត់ទ នារររស់ពួកគ្គ 

និ្យុទធសស្តសត គ្រៀរចាំលែ ប្រគ្សើរសប្មារ់គ្ធវ ើទ នារនលិតនលកសិ-រុកខកមម (ភាជ រ់គ្ៅនឹ្គ្ោលការណ្៍ទ  

១១) ។  

គោលការណ៍ ១២.២ គធ្វ ើការសទ ងម់្តិ 

ឬសិកាខ សលាជាមួយអេកពាក់ព័នធកន ុ្តាំរន់គ្ដ្ើមប កាំណ្ត់ព ការគ្ប្រើប្បាសអ់ាទិភាពររស់ពួកគ្គ (ទាំនិញ 

និ្គ្សវាកមម) គ្ដ្ើមគ្ ើ ដ្ាំណាាំ រសុសតវ ប្ត  

និ្ប្រគ្ភទសតវជាក់លាក់ខដ្លពួកគ្គច្់ដ្ឋាំដ្ុេះគ្ដ្ឋយធានាថាដ្ាំគ្ណ្ើរការគ្នេះមានលកខ  
និ្ប្រគ្ភទសតវជាក់លាក់ខដ្លពួកគ្គច្់ដ្ឋាំដ្ុេះគ្ដ្ឋយធានាថាដ្ាំគ្ណ្ើរការគ្នេះមានលកខ  

ណ្ៈសមធម៌ និ្យុតត ិធម៌។ គ្ៅគ្ពលចាាំបាច់គ្រៀរចាំប្កមុសទ ្់មតិដ្ឋច់គ្ដ្ឋយខ កព ោេ សប្មារ់រុរស 

ស្តសត   យុវជន និ្ប្កមុខដ្លប្តូវបានគ្គគ្បាេះរ្់គ្ដ្ើមប ធានាថាទាា្ំ អស់ោេ អាចនតល់នូវធាតុចូល 

(ភាជ រ់គ្ៅនឹ្គ្ោលការណ្ ៍៨, ៩, ១០, ១១) ។  

គោលការណ៍ ១២.៣ ៃិនិតយ 

និ្អនុវតតគ្ោលការណ៍្ខណ្នាាំរគ្ចចកគ្ទសខដ្លមានប្សរ់ខដ្លប្តូវបានអនុម័តគ្ដ្ឋយប្រគ្ទសជាស

មាជិកអាសរ នទាក់ទ្នឹ្ការគ្ប្ជើសគ្រសីពូជដ្ាំណុ្េះគុណ្ភាព ប្រភពការខចកចាយ និ្ការប្គរ់ប្គ្ 

ប្ពមទាា្ំ គ្ោលការណ្៍ពាក់ព័នធ នឹ្ការគ្ប្ជើសគ្រសីប្រគ្ភទសតវចិញ្ច ឹម និ្ប្រគ្ភទសតវកន ុ្ទឹក។ 

ធានាថារុកខជាតិ សតវ និ្ប្រគ្ភទសតវទឹកនិ្/ឬពូជកន ុ្តាំរន់មិនប្តូវបានរ្  

នលរ៉ាេះពាល់យ៉ា ្ធៃន់ធៃរគ្ដ្ឋយប្រគ្ភទសតវ និ្/ឬពូជខដ្លបានខណ្នាាំគ្ៅកន ុ្ប្រព័នធកសិ - 

រុកខកមមគ្ ើយ។  

គោលការណ៍ ១២.៤ ធានាឱ្យមានការចូលរមួយ៉ា ្សកមមព អេកពាក់ព័នធសាំខាន់ៗជាពិគ្សសកសិករ 

 វនិិគ្យគិន រុគាលិកខនេកនេពវនាយ 

និ្ទ ភាេ ក់ងាររដ្ឋឋ ភិបាលកន ុ្ការគ្ធវ ើគ្សចកត  សគ្ប្មចចិតតទាក់ទ្គ្ៅនឹ្សមាសធាតុគ្ៅកន ុ្ប្រព័នធក

សិ-រុកខកមម។ 

 

 
11 nline and other databases of suitable species that suit the local biophysical conditions and stakeholders’ 
preferences can be accessed for increased options. For example: Tree Functional and Ecological Databases 
(http://www.worldagroforestry. org/output/tree-functional-and-ecological- databases). 
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គោលការណ៍ណណនាំអាស៊ា នសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ កសិ-រុកខកម្ម 

4.6 គោលការណ៍ទាំនក់ទាំនង និងៃម្រងីក គោលការណ៍ ១៣៖ 

ទាំនក់ទាំនងម្របកបគោយម្របសិទធភាៃនូវចាំគណេះដឹងណនាកកសិ - រុកខកម្ម 
 

ការពិចារណាគ្លើការែវ េះចាំគ្ណ្េះដ្ឹ្លមែ ិតទូគ្ៅអាំព ការអភិវឌ្ឍន៍ និ្ការប្គរ់ប្គ្កសិ-

រុកខកមមកន ុ្ចាំគ្ណាមប្រគ្ទសជាសមាជិកអាសរ ន និ្លកខណ្ៈែុសោេ  និ្សម ុគសម ញថ្នការអនុវតត    

កស-ិរុកខកមម ការប្គរ់ប្គ្ចាំគ្ណ្េះដ្ឹ្ និ្ការប្បាប្សយ័ទាក់ទ្ 

វាមានសរៈសាំខាន់យ៉ា ្ខាល ា្ំ សប្មារ់អេករគ្ ក្ ើតគ្ោលនគ្យបាយ កសិករ អេកវនិិគ្យគ 

និ្អេកគ្ធវ ើសកមមភាពទ នារ គ្ដ្ើមប គ្លើកទឹកចិតតឱ្យមានការអនុម័តយ៉ា ្ទូលាំទូលាយ 

និ្ការអភិវឌ្ឍន៍ឥត រ់ រថ្នវស័ិយកសិ - រុកខកមម គ្ោលការណ៍្ខណ្នាាំរមួរញ្ច លូ 

រ៉ាុខនត មិនកាំណ្ត់ចាំគ្ពាេះដូ្ចខា្គ្ប្កាម។  

គោលការណ៍ ១៣.១ កាំណ្ត់ចាំគ្នេះដ្ឹ្ និ្តប្មូវការទាំនាក់ទាំន្ 

នឹ្គមាល តររស់អេកពាក់ព័នធទា ា្ំ អស់រមួមាន កសិករ ទ ភាេ ក់ងារ និ្ប្រឹកា នេពវនាយ 

រដ្ឋឋ ភិបាលកន ុ្តាំរន់ និ្ថាេ ក់ជាតិ   តួអ ា្ទ នារ 

អេកវនិិគ្យគតាមរយៈវធិ សស្តសត ចូលរមួគ្ដ្ើមប នតល់ការោាំប្ទតាមតប្មូវការ។  

គោលការណ៍ ១៣.២ ប្បាប្សយ័ទាក់ទ្យ៉ា ្ចាស់រវា្ភាគ ពាក់ព័នធទា ា្ំ អស់គ្ៅកន ុ្គ្ទសភាព 

និ្/ឬខែេប្ចវា៉ា ក់តថ្មលជាភាសនិ្ទាំរ្់ខដ្លគ្ពញចិតត- រមួរញ្ច លូ រ៉ាុខនត មិនកាំណ្ត់ចាំគ្ពាេះសាំភារៈ 

សរគ្សរ និ្ សាំគ្ល្ ការប្រជុាំតូច និ្ធាំ សិកាខ សលាជាំនាញ ការ រណ្ត ុ េះរណាត លគ្ៅទ វាល 

និ្ការចមាក ររងាហ ញ គ្ដ្ើមប ឱ្យយល់ដ្ឹ្កាន់ខតប្រគ្សើរព រញ្ជហ ខដ្លប្រ មមុែនឹ្ការទទួលយកកសិ-

រុកខកមម។  

គោលការណ៍ ១៣.៣ 

ពប្្ឹ្ការប្គរ់ប្គ្ចាំគ្ណ្េះដ្ឹ្និ្សមតថភាពទាំនាក់ទាំន្ររស់សថ រ័នខដ្លទទួលរនទ ុក 

និ្អេកខដ្លពាក់ព័នធ ប្សរ់កន ុ្វស័ិយកសិ-រុកខកមម រមួមានថ្ដ្គូររស់ែល នួគ្ៅថាេ ក់ជាតិ 

និ្ថាេ ក់គ្ប្កាមជាតិគ្ដ្ើមប រគ្ ក្ ើត និ្ខចករំខលកចាំគ្ណ្េះដ្ឹ្និ្ជាំនាញប្រករគ្ដ្ឋយប្រសិទធភាព 

នតល់ការខណ្នាាំរគ្ចចកគ្ទស ជួយសប្មួលដ្ល់ខននការ និ្ការសគ្ប្មចចិតតគ្ៅកប្មិតគ្នេ្ៗោេ  

តាមដ្ឋនលទធនលនិ្នលរ៉ាេះពាល ់គ្លើកកមពស់វធិ សស្តសត  លទធនល 

និ្សមិទធនលជាពិគ្សសនិ្ទូលាំទូលាយ និ្ោាំប្ទការគ្កៀរគរហ្ិរញ្ញ វតថ ុសប្មារ់ការប្សវប្ជាវ 

និ្អភិវឌ្ឍន៍វស័ិយកសិ-រុកខកមម។  

គោលការណ៍ ១៣.៤ នតល់ការប្គរ់ប្គ្ចាំគ្ណ្េះដ្ឹ្ 

និ្ការទាំនាក់ទាំន្ឱ្យបានប្គរ់ប្ោន់គ្ដ្ើមប ធានាថាភាគ ពាក់ព័នធទា ា្ំ អស់ប្តូវបានគ្គដ្ឹ្អាចចូលរ ួ

មកន ុ្ការពិភាកា អាចរគ្ ក្ ើនចាំគ្ណ្េះដ្ឹ្ និ្ជាំនាញររស់ពួកគ្គ គ្ហ្ើយអាចសប្មរែល នួ 

និ្ខកលមែជារនតរនាទ រ់។ 
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គោលការណ៍ណណនាំអាស៊ា នសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ កសិ-រុកខកម្ម 

គោលការណ៍ ១៤៖ គរៀបចាំ ណននការបគងកើន   ម្របសិទធភាៃ និងនិរនតរភាៃ  
 

កន ុ្ការពិចារណាគ្លើរររិទជាក់លាក់ថ្នអនតរាគមន៍កសិ- រុកខកមម ការគ្ធវ ើឱ្យប្រគ្សើរគ្ ើ្នូវវស័ិយកសិ- 

រុកខកមមប្តូវមានខននការយ៉ា ្ប្រ ុ្ ប្រយ័តេ និ្គិតគូរព ទសេនៈសកល និ្  រររិទ។ 

តប្មូវការសប្មារ់ការពប្  ្កកសិ-

រុកខកមមគ្ដ្ើមប សគ្ប្មចបាននូវនលជេះយូរអខ វ្្ប្តូវខតកាំណ្ត់ឱ្យបានហ្ម ត់ចត់។ គ្សចកត  ខណ្នាាំរមួរញ្ច លូ 

រ៉ាុខនត មិនកាំណ្ត់ចាំគ្ពាេះដូ្ចខា្គ្ប្កាម។  

គោលការណ៍ ១៤.១ ចូលរមួជាមួយអេកពាក់ព័នធនិ្វស័ិយកន ុ្ការគ្ធវ ើខននការអនតរាគមន៍គ្លើ        

 វស័ិយកសិ - រុកខកមម (ភាជ រ់គ្ៅនឹ្គ្ោលការណ៍្ទ  ៣) ។  

គោលការណ៍ ១៤.២ ខសវ្យល់ព សកាត នុពលែពស់រាំនតុ និ្ខដ្នកាំណ្ត់ថ្នការគ្ធវ ើមាប្តដ្ឋឋ ន  កស-ិ

រុកខកមមគ្ដ្ឋយពិនិតយគ្មើលឱ្កាសខា្កន ុ្និ្ខា្គ្ប្ៅរមួមានជ វសស្តសត  ររូវទិា ស ា្ម វរបធម៌ 

ការងារ និ្ទ នារប្ពមទាា្ំ យុទធសស្តសត  

និ្ខននការថ្នវស័ិយពាក់ព័នធ ខដ្លអាចជេះឥទធិពលដ្ល់ការគ្ធវ ើមាប្តដ្ឋឋ នខដ្លបានគ្សេ ើគ្ ើ្។ 

គោលការណ៍ ១៤.៣ ធានាថាតប្មូវការសប្មារ់ការគ្ធវ ើមាប្តដ្ឋឋ នប្តូវបានយល់គ្ដ្ឋយអេកពាក់ព័នធ  

គ្ហ្ើយប្តូវបានគ្ដ្ឋេះប្សយទាា្ំ ប្ស ុ្  ឬគ្ដ្ឋយខនេកគ្ៅទ តាាំ្គ្ោលគ្ៅ។ 

គោលការណ៍ ១៤.៤ 

ខសវ ្យល់ព ការគ្តត តអារមមណ្៍ថ្នការគ្ធវ ើមាប្តដ្ឋឋ នខដ្លអាចជាទិដ្ឋភាពរគ្ចចកគ្ទស 

ឬសថ រ័នថ្នកស-ិរុកខកមម ឬទាា្ំ ព រ។ ទិដ្ឋភាពរគ្ចចកគ្ទស រមួមានការគ្ប្ជើសគ្រសីគ្ដ្ើមគ្ ើ 

ដ្ាំណាាំរសុសតវ និ្/ឬសមាសធាតុប្រព័នធ ថ្នប្រគ្ភទសតវទឹក ការអនុវតតន៍ ការរគ្រៀរចាំ 

និ្ការប្គរ់ប្គ្ និ្នលរ៉ាេះពាល់គ្លើវស័ិយកសិកមម និ្គ្ទសភាព។ ទិដ្ឋភាពសថ រ័ន 

រមួមានការគ្រៀរចាំកសិករខាេ តតូច ការរគ្ ក្ ើតភាពជាថ្ដ្គូ  វធិ សស្តសតរណ្ត ុ េះរណាត ល 

និ្យនតការនតល់មូលនិធិ។  

គោលការណ៍ ១៤.៥ 

យល់ប្ពមគ្លើខរររទសមប្សរសប្មារ់ការគ្ធវ ើមាប្តដ្ឋឋ នកន ុ្រររិទជាក់លាក់រមួមានតួអ ា្សាំខាន់ខដ្

លប្តូវចូលរមួ ឧទាហ្រណ្៍រដ្ឋឋ ភិបាល មូលដ្ឋឋ ន ប្កមុហ្រុនឯកជន ប្កមុអេកនលិត ភាេ ក់ងារនេពវនាយ។ 

គ្ោលការណ៍្ ១៤.៦ ពិនិតយគ្ ើ្វញិនូវវធិ សស្តសត គ្ធវ ើ     មាប្តដ្ឋឋ ន ដ្ាំគ្ណ្ើរការ 

និ្សមិទធនលជាគ្ទៀ្ទាត់គ្ដ្ើមប គ្ដ្ឋេះប្សយគមាល ត រញ្ជហ  និ្ឱ្កាស ឬរគ្ ក្ ើតវធិានការគ្ដ្ឋេះប្សយ។ 

 

5. ការៃិចារណារអាំៃីការអនុវតត 
និ្គ្ោលការណ៍្ខណ្នាាំទាា្ំ គ្នេះរគ្ ក្ ើតប្ករែ័ណ្ឌ ខដ្លអាចជួយសប្មួលដ្ល់ការពិភាកាអាំព ការរគ្ ក្ ើត

គ្ោលនគ្យបាយ      យុទធសស្តសត  កមម វធិ  និ្គគ្ប្មា្កសិ-រុកខកមមគ្ដ្ឋយប្រគ្ទសជាសមាជិកអាសរ ន។ 

ពួកវាក៏    នតល់ការខណ្នាាំអាំព ការវនិិគ្យគគ្លើវស័ិយកសិ-រុកខកមមគ្ដ្ឋយវស័ិយឯកជនន្ខដ្រ។ 

សប្មារ់គ្ោលរាំណ្្អនុវតត គ្ោលការណ៍្ខណ្នាាំរគ្ចចកគ្ទសពាក់ព័នធនឹ្វស័ិយកសិ-

រុកខកមមខដ្លប្តូវបានគ្រៀរចាំគ្ ើ្តាមតាំរន់គ្អកូ ូសុ  

និ្ស ា្មវរបធម៌ជាក់លាក់គ្ៅកន ុ្ប្រគ្ទសសមាជិកអាសរ នគួរខតអនុវតតតាម។ 

ការពិចារណាែលេះសប្មារ់ការអនុវតតប្តូវបានពិភាកាខា្គ្ប្កាម។  

 

5.1 តួនទី និងការគរៀបចាំសា បន 
រដ្ឋឋ ភិបាល និ្ទ ភាេ ក់ងារគ្ៅកប្មិតគ្នេ្ៗោេ ថ្នរដ្ឋជាសមាជិកអាសរ ន 

អ ា្ការមិនខមនរដ្ឋឋ ភិបាលសមាគមកសិករ និ្សហ្គមន៍ អ ា្ការសហ្គមន៍  វស័ិយឯកជន 

(អេកកាន់តូច ឬធាំ សហ្ប្ោសធុនតូចនិ្មធយម សជ វកមម) និ្សថ រ័នគ្នេ្គ្ទៀត គ្ដ្ើរ  

តួនាទ គ្នេ្ោេ ។  
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គោលការណ៍ណណនាំអាស៊ា នសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ កសិ-រុកខកម្ម 

កិចចែិតែាំប្រឹ្ខប្រ្រមួោេ ប្តូវបានរគ្ ក្ ើតគ្ ើ្កន ុ្ការរគ្ ក្ ើតររយិកាសអាំគ្ណាយនលការពប្្ឹ្ស

មតថភាពសថ រន និ្កិចចសហ្ប្រតិរតត ិការអនត រវស័ិយ និ្ការគ្ធវ ើគ្សចកត  សគ្ប្មចចិតត (គ្ោលការណ៍្ 

១, ២, ៣) ។ ការកាំណ្ត់          អតតសញ្ជញ ណ្អេកពាក់ព័នធសាំខាន់ៗ និ្ខសវ្យល់ព តួនាទ  តប្មូវការ 

និ្រាំណ្្ររស់ពួកគ្គ 

គឺជាជាំហានដ្ាំរូ្ចាាំបាច់គ្ឆ្ព េះគ្ៅរកររយិកាសអាំគ្ណាយនលសប្មារ់វស័ិយកសិ - រុកខកមម។  

កិចចអនតរាគមន៍កស-ិ

រុកខកមមប្រករគ្ដ្ឋយគ្ជាគជ័យទាមទារការោាំប្ទព រដ្ឋឋ ភិបាលតាមរយៈគ្ោលនគ្យបាយ 

និ្កមម វធិ នតល់មូលនិធិគ្ដ្ឋយនតល់   

នលប្រគ្យជន៍ប្រកួតប្រខជ្ព នលិតកមមកសិកមមមគ្នាគមវជិាជ ពាណិ្ជជកមម។ 

ដូ្ចខដ្លបានគ្រៀររារ់គ្ៅកន ុ្គ្ោលការណ្៍ទ  ១ 

រដ្ឋជាសមាជិកអាសរ នគួរខតកាំណ្ត់សថ រ័នខដ្លទទួលែុសប្តូវចាំគ្ពាេះការ  អភិវឌ្ឍន៍កសិ-

រុកខកមមគ្ៅកន ុ្ប្រគ្ទសគ្រៀ្ៗែល នួ។ ថ្ប្ពគ្ ើស ា្មសថ ិតកន ុ្ចាំគ្ណាមកមម វធិ  

និ្យនតការថាេ ក់ជាតិជាគ្ប្ចើនខដ្លកន ុ្គ្នាេះវស័ិយកសិ-

រុកខកមមអាចប្តូវបានអនុវតតគ្ដ្ឋយមានការោាំប្ទគ្ោលនគ្យបាយ និ្ការោាំប្ទងវកិា។ 

ប្រគ្ទសជាសមាជិកអាសរ នជាគ្ប្ចើនមានកមម វធិ ថ្ប្ពគ្ ើស ា្មខដ្លមានខននការ 

និ្គ្ោលគ្ៅគ្ដ្ើមប គ្លើកកមពស់ជ វភាពប្រជាជនតាំរន់ថ្ប្ពគ្ ើ ែណ្ៈការការពារ 

និ្ប្គរ់ប្គ្ថ្ប្ពគ្ ើប្រករគ្ដ្ឋយនិរនត រភាព។ កស-ិ

រុកខកមមគ្ដ្ើរតួនាទ យ៉ា ្សាំខាន់កន ុ្ការសគ្ប្មចគ្ោលគ្ៅទាា្ំ គ្នេះ។ 

 វនិិគ្យគិនវស័ិយឯកជនគ្ដ្ើរតួយ៉ា ្សាំខាន់កន ុ្ការអភិវឌ្ឍន៍កសិ-

រុកខកមមជាពិគ្សសប្កមុហ្រុនឧសាហ្កមមកសិ-

រុកខកមមខដ្លមានចាំណារ់អារមមណ្៍គ្លើការនលិតប្រករគ្ដ្ឋយនិរនត រភាពខដ្លមានគ្ោលរាំណ្្ទទួល

បានវញិ្ជញ រនរ័ប្តខដ្លនឹ្អនុញ្ជញ តឱ្យពួកគ្គគ្ធវ ើមា៉ា កនលិតនលររស់ពួកគ្គថា“ 

មិនរ៉ាេះពាល់ដ្ល់ររសិថ ន” ។  

 
ការប្សវប្ជាវនិ្សថ រ័នអរ់រំថាេ ក់ជាតិចាាំបាច់ប្តូវចូលរមួកន ុ្ការប្សវប្ជាវការរណ្ត ុ េះរណាត លនិ្ការអ

រ់រំគ្លើវស័ិយកសិ - រុកខកមមគ្ដ្ើមប  ១) រគ្ ក្ ើតចាំគ្ណ្េះដ្ឹ្ និ្ភសត ុតា្គ្លើវស័ិយកសិ-

រុកខកមមជារនតរនាទ រ់ខដ្លប្តូវការសប្មារក់ារខកសប្មួល និ្/ឬការខកលមែអនុសសន៍រគ្ចចកគ្ទស 

និ្គ្ោលនគ្យបាយ ២) រគ្ ក្ ើតឧរករណ៍្ និ្វធិ សស្តសតកន ុ្ការរគ្ ក្ ើតចាំគ្ណ្េះដ្ឹ្ប្តួតពិនិតយ 

និ្វាយតថ្មលនលរ៉ាេះពាល ់និ្ ៣) ោាំប្ទដ្ល់ការរនតការសិកាការអរ់រំ និ្ការនេពវនាយចាំគ្ណ្េះដ្ឹ្ 

ការប្សវប្ជាវជាមូលដ្ឋឋ ននិ្អនុវតតគ្ៅកន ុ្វស័ិយកសិ - 

រុកខកមមគួរខតប្តូវបានអនុវតតតាមលកខណ្ៈចូលរមួ (គ្ោលការណ្៍ ៣, ៨, ៩) ។  

ការនេពវនាយថ្ប្ពគ្ ើ និ្កសិកមម ឬគ្សវាកមម ប្រឹកាជនរទគ្ៅកន ុ្ប្រគ្ទសជាសមាជិក    

អាសរ នក៏គ្ដ្ើរតួយ៉ា ្សាំខាន់កន ុ្ការខចករំខលកចាំគ្ណ្េះដ្ឹ្ និ្រទពិគ្សធន៍ការរណ្ត ុ េះ          រណាត ល 

និ្ការរគ្ ក្ ើតកមាម ភិបាលខនេកនេពវនាយរខនថមខដ្លមានជាំនាញប្តឹមប្តូវគ្ដ្ើមប ជួយសប្មួលដ្ល់ការ

គ្ធវ ើខននការ អនុវតត ការប្តួតពិនិតយ និ្វាយតថ្មកកសិ-រុកខកមម។  

សមាគម សហ្គមន៍ 

និ្អ ា្ការខដ្លមានគ្ធវ ើការគ្លើសហ្គមន៍ក៏មានសរៈសាំខាន់យ៉ា ្សាំខាន់កន ុ្ការរគ្ ក្ ើតចាំគ្ណ្េះដ្ឹ្

ខនេកកស-ិរុកខកមម ការខចករំខលកចាំគ្ណ្េះដ្ឹ្ និ្រទពិគ្សធន៍ព កសិករគ្ៅកសិករ 

ការគ្ប្ជើសគ្រសីជគ្ប្មើសកស-ិរុកខកមមខដ្លសមប្សររាំនុតគ្ៅនឹ្រររិទតទ ល់ែល នួទាក់ទ្គ្ៅនឹ្ជ វវទិា     

គ្សដ្ឋកិចចស ា្ម វរបធម៌ ទ នារ និ្គ្ោលនគ្យបាយការរមួរញ្ច លូនូវគ្សចកត  ប្បាថាេ  ក វ្ល់ 

និ្នលិតនលររស់កសិករ និ្ជាំរុញការសនទនារវា្ភាគ    

ពាក់ព័នធ រមួទា ា្ំ អេករគ្ ក្ ើតគ្ោលនគ្យបាយ និ្    វនិិគ្យគិន។  

សមាជិក CGIAR 

ខដ្លជាថ្ដ្គូសកលសប្មារ់អនាគតសុវតថ ិភាពគ្សបៀ្អាហារក៏គ្ដ្ើរតួនាទ ន្ខដ្រគ្ដ្ឋយប្សរតាមកមម វ ិ

ធ ប្សវប្ជាវររស់ពួកគ្គជាមួយរគ្រៀរវារៈកសិ-រុកខកមមររស់ប្រគ្ទសជាសមាជិក    អាសរ ន 

និ្/ឬគ្ធវ ើការប្សវប្ជាវគ្ដ្ឋយតទ ល់ជាមួយថ្ដ្គូកន ុ្តាំរន់ និ្ថាេ ក់ជាតិ។ 
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គោលការណ៍ណណនាំអាស៊ា នសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ កសិ-រុកខកម្ម 

ចុ្គ្ប្កាយ អ ា្ការររស់អ ា្ការសហ្ប្រជាជាតិជាពគិ្សសអ ា្ការ FAO 

គ្ដ្ើរតួយ៉ា ្សាំខាន់កន ុ្ការនតល់ជាំនួយរគ្ចចកគ្ទស ដ្ាំរូនាម ន គ្ោលនគ្យបាយ និ្តាមលទធភាព 

គ្រើអាចគ្ធវ ើគ្ៅបាន ការនតល់មូលនិធិដ្ល់ការអនុវតតគ្ោលការណ៍្ខណ្នាាំទាា្ំ គ្នេះ។  

5.2 ណននការ និងហិរញ្ញ វតថ ុ 
 

គ្ដ្ឋយសរកស-ិរុកខកមមមិនសថ ិតគ្ៅកន ុ្កណាត រ់ថ្ដ្ទាា្ំ ខនេកកសិកមម ឬថ្ប្ពគ្ ើ រដ្ឋសមាជិក    

អាសរ នខដ្លមានរាំណ្្ច្់អភិវឌ្ឍន៍កមម វធិ    កសិ - រុកខកមមជាតិគួរខតគិតគូរព គ្ហ្ដ្ឋឋ រចនា    

សមព ័នធសថ រ័នខដ្លប្តូវការគ្ដ្ើមប គ្ធវ ើឱ្យកមម វធិ ជាតិទទួលបានគ្ជាគជយ័ (គ្ោលការណ៍្ទ  ១) ។ 

ដ្ឹកនាាំគ្ដ្ឋយសថ រ័នខដ្លបានកាំណ្ត់គ្ៅកន ុ្ប្កសួ្ពាក់ព័នធ  គណ្ៈកមមការចប្មេុះពហុ្វស័ិយ 

ឬប្កមុការងារពិគ្សសអាចប្តូវបានរគ្ ក្ ើតគ្ ើ្គ្ដ្ើមប ជួយសប្មួលដ្ល់ការគ្ធវ ើខននការ។ 

 វធិ សស្តសត គ្នេះប្សរតាមប្ករែ័ណ្ឌ ពហុ្វស័ិយររស់អាសរ នសត  ព ការខប្រប្រួលអាកាសធាតុ៖ 

កសិកមមជលនល 

និ្ថ្ប្ពគ្ ើគ្ឆ្ព េះគ្ៅរកសនតសិុែគ្សបៀ្ខដ្លនតល់នូវយនតការសប្មារ់សកមមភាពសប្មរសប្មួល។ 

ការគ្ធវ ើខននការសប្មារ់ចកខ ុ វស័ិយកសិ-

រុកខកមមនិ្ខននទ រងាហ ញនល វូគ្ដ្ឋយប្រគ្ទសជាសមាជិកអាសរ នមានរាំណ្្ច្់រងាហ ញនល វូគ្ឆ្ព េះគ្ៅ     

មុែ។ មានវធិ ជាគ្ប្ចើនគ្ដ្ើមប ជាំរុញការអភិវឌ្ឍន៍ កស-ិរុកខកមមគ្ៅកន ុ្តាំរន់ 

រមួមានការរគ្ ក្ ើតររយិកាសវនិិគ្យគអាំគ្ណាយនលជាមួយនឹ្គ្ោលនគ្យបាយោាំប្ទខដ្លជាំរុញកា

រគ្រើក     ទ នារសប្មារ់នលតិនលកសិ-រុកខកមម និ្ការរស្តញ្ជជ រកសិ-រុកខកមមគ្ៅកន ុ្យុទធសស្តសត  

ខននការ និ្គ្ោលគ្ៅខដ្លមានប្សរ់ឧទាហ្រណ្៍ ខននការអភិវឌ្ឍន៍ប្រករគ្ដ្ឋយនិរនត រភាព 

ឬការរគ្ញ្ចញឧសម ័នទារ ខននការសកមមភាពគ្រ៉ាដ្រូកជាតិ ខននការអភិវឌ្ឍន៍ជនរទ កមម វធិ សត រដ្  

ការគ្ធវ ើខននការគ្ប្រើប្បាស់ដ្  និ្ការរមួចាំ ខណ្កខដ្លកាំណ្ត់គ្ដ្ឋយជាតិ។ ការអភិវឌ្ឍន៍អនត រជាតិ 

និ្ថ្ដ្គូគ្ទវភាគ ថ្នប្រគ្ទសសមាជិកអាសរ នអាចប្តូវបានខសវ្រកគ្ដ្ើមប សប្មរសប្មួលកមម វធិ អភិវ

ឌ្ឍន៍ររស់ពួកគ្គជាមួយ ឬគ្ដ្ឋយតទ ល់នតល់ការោាំប្ទងវកិាដ្ល់កមម វធិ កសិ-

រុកខកមមររស់ប្រគ្ទសជាសមាជិក។  

ការគ្រៀរចាំ ខននការសប្មារ់កមម វធិ  ឬគគ្ប្មា្កសិ-រុកខកមមគ្ៅថាេ ក់ជាតិ 

និ្ថាេ ក់គ្ប្កាមជាតិតប្មូវឱ្យមានវសិលភាព និ្ការវភិាគសថ នភាពគ្ដ្ើមប កាំណ្ត់រញ្ជហ  

ចគ្នាល េះប្រគ្ហា្ និ្ឱ្កាស។ ប្រសិន គ្រើសញ្ជញ វជិជមាននតល់ឱ្យវនិិគ្យគិនខដ្លមាន   សកាត នុពល 

(មាច ស់ប្កមុហ្រនុតូច ធាំ និ្ សជ វកមម) មានទាំនុកចិតតកន ុ្ការវនិិគ្យគគ្លើវស័ិយកសិ-រុកខកមម 

ការសិកាលទធភាពហ្ិរញ្ញ វតថ ុ និ្ខននការយុទធសស្តសត រយៈគ្ពលខវ្ និ្មធយម 

រយៈគ្ពលខវ្ចាាំបាច់ប្តូវអនុវតត។ ការគ្ធវ ើខននការគ្ៅសហ្គមន៍មូលដ្ឋឋ នកប្មិតកសិដ្ឋឋ ន 

ឬតាំរន់គួរខតប្តូវបានសប្មរសប្មួលគ្ដ្ឋយភាេ ក់ងារនេពវនាយខដ្លទទួលបានការរណ្ត ុ េះរណាត លកន ុ្វ ិ

ស័យកស-ិរុកខកមម (គ្ោលការណ្៍ទ  ២) និ្រមួរញ្ច លូការគ្ប្ជើសគ្រសីជាំគ្រសីកសិ-

រុកខកមមមួយចាំនួនខដ្លសមប្សររាំនុតសប្មារ់រររិទជាក់លាក់គ្ដ្ឋយគិតគូរព   ររសិថ នស ា្ម 

វរបធម៌ ទ នារ និ្គ្ោលនគ្យបាយ លកខែណ្ឌ  (គ្ោលការណ៍្ទ  ១២) ។  
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គោលការណ៍ណណនាំអាស៊ា នសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ កសិ-រុកខកម្ម 

5.3 ការម្រសវម្រជាវ នងិគរៀនបនត 

 
ការសិកា និ្ការប្សវប្ជាវជារនតរនាទ រ់ 

គឺប្តូវការជាចាាំបាច់សប្មារ់ការរគ្ ក្ ើតនូវចាំគ្ណ្េះដ្ឹ្ខនេកកសិ-រុកខកមម 

មិនប្តឹមខតគ្ដ្ើមប ោាំប្ទដ្លកិ់ចចែិតែាំប្រឹ្ខប្រ្គ្ដ្ើមប គ្ធវ ើឱ្យមានការអនុវតតលែរាំនុតគ្នាេះគ្ទ 

រ៉ាុខនត ក៏គ្ដ្ើមប ជួយខកសប្មួលរគ្ចចកវទិា និ្ការអនុវតត     

 វស័ិយកសិកមមខដ្លមានប្សរ់គ្ដ្ើមប គ្ដ្ឋេះប្សយការតល ស់រត រូរររិទកន ុ្ប្សកុរមួមាន 

ការតល ស់រត រូនាគ្ពលអនាគតថ្នរររអាកាសធាតុ និ្ឥទធិពលព កតាត ខា្គ្ប្ៅ (គ្ោលការណ៍្ ៣, 

១២) ។ ការច្ប្ក្ឯកសរ និ្ទទួលយកគ្ជាគជ័យ និ្ររាជ័យថ្នគាំរ ូ   កសិ-

រុកខកមមកាលព អត តកាល និ្រចច ុរបនេ  

គឺជាការចារ់គ្នតើមដ្៏លែកន ុ្ការនតល់អាទិភាពដ្ល់ការប្សវប្ជាវគ្លើវស័ិយគ្នេ្ៗថ្នវស័ិយកសិ- រុកខកមម។ 

ការសិកាប្សវប្ជាវគួរខតគ្តត តគ្លើសកមមភាព និ្អនុវតតកន ុ្រគ្រៀរសិការមួោេ  

និ្ការចូលរមួជាមួយភាគ ពាក់ព័នធ។ ខនេកមួយថ្នដ្ាំគ្ណ្ើរការគ្រៀរចាំ ខននការអាចកាំណ្ត់អតតសញ្ជញ ណ្ 

ការប្សវប្ជាវ និ្សថ រ័នសិកាខដ្លពាក់ព័នធ  ឬច្់កាល យជាការប្សវប្ជាវគ្លើ វស័ិយកសិ-រុកខកមម 

និ្ប្រមូលនត ុាំការោាំប្ទររស់ពួកគ្គគ្ដ្ើមប អនុវតតកិចចែិតែាំប្រឹ្ខប្រ្សប្មរសប្មួលគ្ដ្ើមប ធានាភាពគ្ព

ញគ្លញជាជា្ការែិតែាំប្រឹ្ខប្រ្ប្សវប្ជាវ។ ការអភិវឌ្ឍន៍កមម វធិ កសិ-

រុកខកមមគួរខតប្តូវបានោាំប្ទគ្ដ្ើមប ធានាថាកសិ-

រុកខកមមប្តូវបានរគ្ប្្ៀនគ្ៅកន ុ្វទិាសថ នឧតតមសិកាគ្ដ្ឋយខនែកគ្លើការងារររស់រណាត ញអាសុ អាគ្គេយ៍

សប្មារ់ការអរ់រំកស-ិរុកខកមមខដ្លប្តូវបានរគ្ ក្ ើតគ្ ើ្ គ្ដ្ឋយមជឈមណ្ឌ លកសិ-

រុកខកមមពិភពគ្លាកគ្ៅចុ្ទសវតេរ៍ឆ្េ ាំ ១៩៩០ 

គ្ដ្ឋយមានមូលនិធិព ទ ភាេ ក់ងារអភិវឌ្ឍន៍អនត រជាតិសរុយខអត ក៏ដូ្ចជារណាត ញ 

ឧតតមសិកាដ្ថ្ទគ្ទៀតខដ្លមានគ្ៅកន ុ្តាំរន់។ 

កិចចែិតែាំប្រឹ្ខប្រ្ខររគ្នេះក៏គួរខតប្តូវោេ គ្ៅនឹ្គ្ោលគ្ៅធាំទូលាយររស់មជឈមណ្ឌ លតាំរន់អាសុ    

អាគ្គេយថ៍្នសថ នរនអរ់រំថ្នប្កសួ្អរ់រំសប្មារ់ការសិកាឧតតមសិកា 

និ្ប្សវប្ជាវកន ុ្វស័ិយកសិកមម។ 

 

 

5.4 ការតាម្ោន នងិវាយតព្ម្ែ 
 

គ្ដ្ឋយគ្មើលគ្ ើញព សកាត នុពលថ្នវស័ិយកសិ-
រុកខកមមរខនថមគ្លើការរមួចាំ ខណ្កខដ្លបានកាំណ្ត់គ្ដ្ឋយជាតិ គ្ោលគ្ៅអពាប្កឹតភាពថ្នការរចិរលិដ្  
សនត ិសុែគ្សបៀ្អាហារ និ្គ្ោលគ្ៅ ទិសគ្ៅ និ្យុទធសស្តសត គ្នេ្គ្ទៀតខដ្ល     វស័ិយកសិ-
រុកខកមមមានសកាត នុពល រដ្ឋសមាជិកអាសរ នអាចរមួរញ្ច លូវស័ិយកសិ-
រុកខកមមកន ុ្ការប្តួតពិនិតយរបាយការណ្៍ និ្គគ្ប្មា្គ្នទៀ្តទ ត់។ 
ដ្ាំគ្ណ្ើរការប្តួតពិនិតយណាមួយគួរខតធានាថាគ្ោលការណ្៍ 
ដូ្ចខា្គ្ប្កាមប្តូវបានគ្ដ្ឋេះប្សយគ្ដ្ឋយកមម វធិ កសិ - រុកខកមម៖  

1) ការគ្រៀនសូប្តជារនតរនាទ រ់៖ កមម វធិ គ្នេះគួរខតមានដ្ាំគ្ណ្ើរការនតគ្ដ្ើមប ទទួលបាននូវមតិ  ប្ត រ់ 
និ្ជូនដ្ាំណ្ឹ្ដ្ល់អេកពាក់ព័នធ។ កមម វធិ គួរខតសប្មរកន ុ្ការទទួលយកមតិ  
ខកលមែគ្ដ្ើមប ខកលមែសកមមភាពររស់ែល នួ។  

2) ការប្តួតពិនិតយខដ្លមានការចូលរមួ និ្ងាយប្សួលគ្ប្រើ៖ 
ការអភិវឌ្ឍន៍ឧរករណ្៍ប្តួតពិនិតយប្តូវបានអនុវតតយ៉ា ្លែរាំនុតកន ុ្លកខណ្ៈចូលរមួគ្ដ្ើមប ធានាភា
ពសេ ិទធសេ លដ្ល់អេកគ្ប្រើប្បាស់។ 

3) ពប្្ឹ្សមតថភាពអេកពាក់ព័នធ ៖ 
ការចូលរមួប្រករគ្ដ្ឋយប្រសិទធភាពទាមទារឱ្យមានជាំនាញនិ្សមតថភាពរគ្ចចកគ្ទស ស ា្ម 
និ្ហ្ិរញ្ញ វតថ ុ។ 
ការពប្្ឹ្សមតថភាពទាា្ំ គ្នេះអាចរគ្ ក្ ើនការចូលរមួររស់អេកពាក់ព័នធកន ុ្ការប្តួតពិនិតយជាពិ
គ្សសជាមួយអ ា្ការកសិករ និ្សហ្គមន៍ និ្ប្កមុអេកគ្ប្រើប្បាស់ថ្ប្ពគ្ ើគ្ៅកប្មិតអាសរ ន 
ការប្តួតពិនិតយ 
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គោលការណ៍ណណនាំអាស៊ា នសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ កសិ-រុកខកម្ម 

ការទទួលយកប្ករែ័ណ្ឌ គ្នេះគ្ដ្ឋយរដ្ឋជាសមាជិកគួរខតប្តូវបានសប្មរសប្មួលគ្ដ្ឋយ   
 វស័ិយគ្សបៀ្អាហារ កសិកមម និ្ថ្ប្ពគ្ ើអាសរ នគ្ដ្ឋយគ្ប្រើប្បាស់ ឧរករណ្៍ប្តួតពិនិតយខដ្ល     
អាសរ នបានអនុម័តរចួគ្ហ្ើយ ដូ្ចជាការ       ប្តួតពិនិតយអាសរ នសត  ព សនត ិសុែគ្សបៀ្ 
ររសិថ ននិ្ការខប្រប្រួលអាកាសធាតុ។ ប្ករែ័ណ្ឌ          
ពហុ្វស័ិយររស់អាសរ នសត  ព ការតល ស់រត រូអាកាសធាតុ៖ កសិកមម ជលនល 
និ្ថ្ប្ពគ្ ើគ្ឆ្ព េះគ្ៅរកសនតសិុែគ្សបៀ្ក៏អាចប្តូវបានគ្ប្រើសប្មារ់ប្តួតពិនិតយ 
និ្វាយតថ្មលការទទួលយកគ្ោលការណ៍្ខណ្នាាំគ្ដ្ឋយរដ្ឋជាសមាជិកជាពគិ្សសទាក់ទ្នឹ្កិចចស
ហ្ប្រតិរតត ិការ   ពហុ្វស័ិយគ្ៅកន ុ្ប្រគ្ទសសមាជិក។  

 

អ ា្ការ FAO 

ក៏អាចពិចារណាគ្លើការប្តួតពិនិតយនិ្វាយតថ្មលវឌ្ឍភាពថ្នការអនុវតតគ្ោលការណ៍្ខណ្នាាំទាា្ំ គ្នេះគ្ដ្ឋ

យប្រគ្ទសជាសមាជិក      អាសរ នគ្ដ្ឋយខនែកគ្លើមូលដ្ឋឋ នទិនេន័យសកលររស់ែល នួសត  ព គប្មរគ្ ើ 

និ្គ្ដ្ើមគ្ ើគ្ៅខា្គ្ប្ៅថ្ប្ព 

 

5.5 ការម្រគប់ម្រគងចាំគណេះដឹង 

 
រញ្ជហ មួយកន ុ្ចាំគ្ណាមរញ្ជហ ជាគ្ប្ចើនខដ្លបានគ្លើកគ្ ើ្គ្ៅកន ុ្ការអភិវឌ្ឍន៍កសិ-រុកខកមម 

គឺក វ្េះប្រភពព័ត៌មាន និ្ប្រភពចាំគ្ណ្េះដ្ឹ្គ្ៅកន ុ្ប្រគ្ទសសមាជិកអាសរ ន។ 

គ្នេះមិនប្តឹមខតទាក់ទ្គ្ៅនឹ្ការែវេះសថ រ័នសប្មារ់ការប្សវប្ជាវ និ្អភិវឌ្ឍន៍    វស័ិយកសិ - 

រុកខកមមគ្ៅកន ុ្ប្រគ្ទសសមាជិកអាសរ នជាគ្ប្ចើនរ៉ាុគ្ណាណ េះគ្ទ រ៉ាុខនត ក៏គ្ប្ពាេះខតចាំគ្ណ្េះដ្ឹ្ខនេក កសិ - 

រុកខកមមជាញឹកញារ់អាចគ្ប្រើបានខតជាអតថរទវទិាសស្តសត ខដ្លអេកគ្រៀរចាំគ្ោលនគ្យបាយ 

និ្អេកគ្រៀរចាំ ខននការមិនអាចទទួលបាន។ ទាក់ទ្គ្ៅនឹ្គ្ោលការណ៍្ទ  ១៣ 

ចាំគ្ណ្េះដ្ឹ្ខនេកកសិ-រុកខកមមប្តូវខតមានការទាំនាក់ទាំន្ប្រករគ្ដ្ឋយប្រសិទធភាព 

រ៉ាុខនតវាមិនអាចប្គរ់ប្គ្ 

និ្ទាំនាក់ទាំន្ប្រករគ្ដ្ឋយប្រសិទធភាពគ្ទលុេះប្តាខតការទទួលែុសប្តូវប្តូវបានគ្នទរគ្ៅឱ្យសថ រ័នសម

ប្សរ។ 

ដូ្គ្ចេេះវាមានសរៈសាំខាន់ណាស់សប្មារ់រដ្ឋជាសមាជកិអាសរ នកន ុ្ការរគ្ ក្ ើតកខនល្សប្មារ់ប្គរ់ប្គ្

ចាំគ្ណ្េះដ្ឹ្ខនេកកសិ-

រុកខកមមប្រករគ្ដ្ឋយប្រសិទធភាពគ្ហ្ើយធានាថាចាំគ្ណ្េះដ្ឹ្ ខររគ្នេះអាចទទួលបានគ្ដ្ឋយអេកគ្ប្រើប្បាស់

បានយ៉ា ្ទូលាំទូលាយ។ ភារកិចចថ្នកខនល្គ្នេះ គឺគ្ដ្ើមប ប្រមូល 

និ្គ្ធវ ើចាំណាត់ថាេ ក់ចាំគ្ណ្េះដ្ឹ្ខនេកកសិ-

រុកខកមមរគ្ ក្ ើតគ្ហ្ដ្ឋឋ រចនាសមព័នធរគ្ចចកវទិាខដ្លគ្តត តគ្លើចាំគ្ណ្េះដ្ឹ្ ដូ្ចជានតងលររស់គ្វរសយ 

និ្ប្តួតពិនិតយការគ្ប្រើប្បាស់ (ភាជ រ់គ្ៅនឹ្ការប្តួតពនិិតយ និ្វាយតថ្មលគ្ៅកន ុ្ខនេកទ  ៥.៤) ។ 

ការប្គរ់ប្គ្ចាំគ្ណ្េះដ្ឹ្អាំព កសិ-រុកខកមមគឺជាភារកិចចខដ្លអាចនតល់ឱ្យគ្ដ្ឋយសថ រ័នខដ្លបានកាំណ្ត់ 

ឬរគ្ ក្ ើតងម សាំគ្ៅគ្លើគ្ោលការណ៍្ទ  ១ ។ កិចចការគ្នេះអាចប្តូវបានខចករំខលកជាមួយចាំគ្ណ្េះដ្ឹ្ររស់ 

មាច ស់ និ្ ម ញួកណាត លជាគ្ប្ចើន ដូ្ចជាសថ រ័នប្សវប្ជាវ និ្សិកា 

ក៏ដូ្ចជាអ ា្ការមិនខមនរដ្ឋឋ ភិបាល។  
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គោលការណ៍ណណនាំអាស៊ា នសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ កសិ-រុកខកម្ម 

ឧបសម្ព៍នធ  ១៖ ការបគងកើតគោលការណ៍ណណនាំ 
 

គាំនិតគ្ដ្ើមប រគ្ ក្ ើតគ្ោលការណ៍្ខណ្នាាំអាសរ នសប្មារ់ការអភិវឌ្ឍន៍កសិ-

រុកខកមមបានគ្លចគ្ចញព ការពិភាកាជាគ្ប្ចើនចារត់ាា្ំ ព ឆ្េ ាំ ២០១៥ 

រវា្ថ្ដ្គូទាា្ំ អស់កន ុ្ភាពជាថ្ដ្គូអាសរ ន-សវ  សសប្មារ់ ថ្ប្ពគ្ ើស ា្ម 

និ្ការខប្រប្រួលអាកាសធាតុ ប្កមុការងារអាសរ នសត  ព ថ្ប្ពគ្ ើស ា្ម និ្ខនេកចាំណ្ អាហារ កសិកមម 

និ្ថ្ប្ពគ្ ើររស់គ្លខាធិការដ្ឋឋ នអាសរ នខដ្លប្សរោេ  

គ្ហ្ើយប្តូវបានជាំរុញគ្ដ្ឋយការអនុម័តនូវចកខ ុ វស័ិយ 

និ្ខននការយុទធសស្តសតសប្មារ់កិចចសហ្ប្រតិរតត ិការអាសរ នខនេកគ្សបៀ្អាហារ កសិកមម និ្ថ្ប្ពគ្ ើ 

២០១៦-២០២៥ ជាពិគ្សសខននការកាំណ្ត់វស័ិយកសិ-

រុកខកមមជាកមម វធិ សកមមភាពមួយគ្ដ្ើមប សគ្ប្មចបាននូវសនត ិសុែគ្សបៀ្ចាំគ្ពលខដ្រមានការខប្រប្រួលអា

កាសធាតុ។ ែណ្ៈគ្ពលខដ្លតួនាទ  និ្ការរមួចាំ ខណ្កររស់   កស-ិ

រុកខកមមគ្ៅកន ុ្វសិ័យទាា្ំ គ្នេះប្តូវបានគ្គគ្មើលគ្ ើញកាន់ខតចាស់គ្ៅកន ុ្យុទធសស្តសតជាតិ 

និ្ខននការសកមមភាពទាក់ទ្នឹ្សនត ិសុែគ្សបៀ្ និ្អាហាររូតថមា ការខប្រប្រួលអាកាសធាតុ 

កាំគ្ណ្ើនថ្រត្ និ្ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រករគ្ដ្ឋយច រភាព 

ការអនុវតតបានរ ក្ជារញ្ជហ ប្រ មគ្ដ្ឋយសរវស័ិយ   កស-ិរុកខកមមមិនទាន់មានសថ នរនររស់ែល នួ។ 

ការសិកាជាគ្ប្ចើនបានរងាហ ញថាគ្លើសព ការសគ្ប្មចចិតតររស់កសិករ 

និ្រញ្ជហ កប្មិតកសិនលឧរសគាចមប្ 

គឺក វ្េះការោាំប្ទគ្ោលនគ្យបាយនិ្យនតការខចកចាយចាសល់ាស់គ្ៅកន ុ្ប្រគ្ទសសមាជិកអាសរ ន

។ គ្ដ្ើមប គ្ដ្ឋេះប្សយរញ្ជហ គ្នេះ  

គ្ោលការណ៍្ខណ្នាាំខដ្លមានសិទធិអាំណាចកប្មិតអាសរ នសប្មារ់វស័ិយកសិ-

រុកខកមមប្តូវបានគ្គចាត់ទុកថាចាាំបាចគ់្ដ្ើមប រគ្ ក្ ើតគ្ោលការណ្៍និ្គ្ោលការណ៍្ខណ្នាាំខដ្លអាចោាំ

ប្ទដ្ល់ការអភិវឌ្ឍន៍យ៉ា ្ឆ្រ់រហ័្សររស់គ្ោលនគ្យបាយកមម វធិ  និ្ការវនិិគ្យគគ្លើវស័ិយកសិ- 

រុកខកមម។ 

គ្ៅកន ុ្សិកាខ សលាភាគ ពាក់ព័នធ គ្លើកទ  ១ 

ខដ្លបានគ្រៀរចាំគ្ ើ្គ្ៅទ ប្ក ុ្ គ្ ៀ្ថ្ម៉ាប្រគ្ទសថ្ងកាលព ខែមិងនុាឆ្េ ាំ ២០១៦ 

បានឯកភាពថាគ្ោលការណ៍្ខណ្នាាំប្តូវបានរគ្ ក្ ើតគ្ ើ្តាមលទធភាពខដ្លអាចគ្ធវ ើគ្ៅបានរមួទាា្ំ

អេកប្សវប្ជាវ ប្គូរ វ្ ឹកអេកអរ់រំ អេកគ្រៀរចាំ ខននការ អេកអនុវតត និ្អេករគ្ ក្ ើតគ្ោលនគ្យបាយ។ 

គ្លើសព គ្នេះគ្ទៀតវាប្តូវបានគ្គយល់ប្សរថាគ្ោលការណ៍្ខណ្នាាំគួរខតមានសិទធិអាំណាច 

និ្សកមមគ្ៅកន ុ្ភាស 

និ្រគ្រៀររ៉ាុខនត មិនមានព័ត៌មានលមែិតគ្ប្ចើនគ្ពកគ្ដ្ើមប អនុញ្ជញ តឱ្យមានការរគ្ ក្ ើត 

និ្ការថ្ចេប្រឌ្ិតកន ុ្កាំ ុ្គ្ពលអនុវតត។ ចារ់តាាំ្ព ខែមិងុនាឆ្េ ាំ ២០១៧ 

ដ្ាំគ្ណ្ើរការពហ្ុភាគ បានរមួរញ្ច លូនូវសកមមភាពសាំខាន់ៗខដ្លមានរាយគ្ ម្ េះខា្គ្ប្កាម។  

ការពិគ្ប្ោេះគ្យរល់ររស់អេកពាក់ព័នធជាមួយអេកចូលរមួប្រមាណ្ ២៤៥ 

នាក់មកព ប្រគ្ទសជាសមាជិកអាសរ នរមួមានអេករគ្ ក្ ើតគ្ោលនគ្យបាយប្កមុកសិករ 

និ្សហ្គមន៍ ប្កមុប្គរ់ប្គ្ថ្ប្ពគ្ ើតាមសហ្គមន៍ អេកអនុវតត 

និ្អេកប្សវប្ជាវគ្ៅកន ុ្កិចចប្រជុាំប្កមុការងារអាសរ នគ្លើកទ  ៧ 

សត  ព សនេ ិស ទថ្ប្ពគ្ ើស ា្មគ្ៅទ ប្ក ុ្ គ្ ៀ្ថ្ម៉ាប្រគ្ទស 

រញ្ជហ មួយកន ុ្ចាំគ្ណាមរញ្ជហ ជាគ្ប្ចើនខដ្លបានគ្លើកគ្ ើ្គ្ៅកន ុ្ការអភិវឌ្ឍន៍កសិ-រុកខកមម 

គឺក វ្េះប្រភពព័ត៌មាន និ្ប្រភពចាំគ្ណ្េះដ្ឹ្គ្ៅកន ុ្ប្រគ្ទសសមាជិកអាសរ ន។ 

គ្នេះមិនប្តឹមខតទាក់ទ្គ្ៅនឹ្ការែវេះសថ រ័នសប្មារ់ការប្សវប្ជាវ និ្អភិវឌ្ឍន៍     វស័ិយកសិ - 

រុកខកមមគ្ៅកន ុ្ប្រគ្ទសសមាជិកអាសរ នជាគ្ប្ចើនរ៉ាុគ្ណាណ េះគ្ទ រ៉ាុខនត ក៏គ្ប្ពាេះខតចាំគ្ណ្េះដ្ឹ្ខនេក កស ិ- 

រុកខកមមជាញឹកញារ់អាចគ្ប្រើបានខតជាអតថរទវទិាសស្តសត ខដ្លអេកគ្រៀរចាំគ្ោលនគ្យបាយ 

និ្អេកគ្រៀរចាំ ខននការមិនអាចទទួលបាន។ ទាក់ទ្គ្ៅនឹ្គ្ោលការណ៍្ទ  ១៣ 

ចាំគ្ណ្េះដ្ឹ្ខនេកកសិ-រុកខកមមប្តូវខតមានការទាំនាក់ទាំន្ប្រករគ្ដ្ឋយប្រសិទធភាព 

រ៉ាុខនតវាមិនអាចប្គរ់ប្គ្ 

និ្ទាំនាក់ទាំន្ប្រករគ្ដ្ឋយប្រសិទធភាពគ្ទលុេះប្តាខតការទទួលែុសប្តូវប្តូវបានគ្នទរគ្ៅឱ្យសថ រ័នសម
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គោលការណ៍ណណនាំអាស៊ា នសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ កសិ-រុកខកម្ម 

ប្សរ។ 

ដូ្គ្ចេេះវាមានសរៈសាំខាន់ណាស់សប្មារ់រដ្ឋជាសមាជកិអាសរ នកន ុ្ការរគ្ ក្ ើតកខនល្សប្មារ់ប្គរ់ប្គ្

ចាំគ្ណ្េះដ្ឹ្ខនេកកសិ-

រុកខកមមប្រករគ្ដ្ឋយប្រសិទធភាពគ្ហ្ើយធានាថាចាំគ្ណ្េះដ្ឹ្ ខររគ្នេះអាចទទួលបានគ្ដ្ឋយអេកគ្ប្រើប្បាស់

បានយ៉ា ្ទូលាំទូលាយ។ ភារកិចចថ្នកខនល្គ្នេះ គឺគ្ដ្ើមប ប្រមូល 

និ្គ្ធវ ើចាំណាត់ថាេ ក់ចាំគ្ណ្េះដ្ឹ្ខនេកកសិ-

រុកខកមមរគ្ ក្ ើតគ្ហ្ដ្ឋឋ រចនាសមព័នធរគ្ចចកវទិាខដ្លគ្តត តគ្លើចាំគ្ណ្េះដ្ឹ្ ដូ្ចជានតងលររស់គ្វរសយ 

និ្ប្តួតពិនិតយការគ្ប្រើប្បាស់ (ភាជ រ់គ្ៅនឹ្ការប្តួតពនិិតយ និ្វាយតថ្មលគ្ៅកន ុ្ខនេកទ  ៥.៤) ។ 

ការប្គរ់ប្គ្ចាំគ្ណ្េះដ្ឹ្អាំព កសិ-រុកខកមមគឺជាភារកិចចខដ្លអាចនតល់ឱ្យគ្ដ្ឋយសថ រ័នខដ្លបានកាំណ្ត់ 

ឬរគ្ ក្ ើតងម សាំគ្ៅគ្លើគ្ោលការណ៍្ទ  ១ ។ កិចចការគ្នេះអាចប្តូវបានខចករំខលកជាមួយចាំគ្ណ្េះដ្ឹ្ររស់ 

មាច ស ់និ្ ម ញួកណាត លជាគ្ប្ចើន ដូ្ចជាសថ រ័នប្សវប្ជាវ និ្សិកា 

ក៏ដូ្ចជាអ ា្ការមិនខមនរដ្ឋឋ ភិបាល។  

 

1) ថ្ង។ ថ្ងៃទ  ១២-១៤ ខែមិងនុាឆ្េ ាំ ២០១៧ ការពិគ្ប្ោេះគ្យរល់បានគ្តត តគ្លើគ្ោលរាំណ្្ 
និ្ែល ឹមសរទូគ្ៅថ្ន គ្ោលការណ៍្ខណ្នាាំ។  

2) ការគ្ធវ ើរទរងាហ ញ 
និ្ការទទួលយកនូវគ្ោលគាំនិតសប្មារ់ការរគ្ ក្ ើតគ្ោលការណ៍្ខណ្នាាំគ្ៅកន ុ្កិចចប្រជុាំប្រចាាំ
ឆ្េ ាំររស់ប្កមុការងារអាសរ នសត  ព ថ្ប្ពគ្ ើស ា្មគ្ៅទ ប្ក ុ្ គ្ ៀ្ថ្ម៉ាប្រគ្ទសថ្ងថ្ងៃទ  ១៥ 
ខែមិងុនាឆ្េ ាំ ២០១៧ ។ 

3) ការរញ្ជ នូខននការការងារសប្មារ់ការអភិវឌ្ឍន៍គ្ោលការណ៍្ខណ្នាាំដ្លប់្កមុការងារអាសរ នសត  ព 
គ្លខាធិការដ្ឋឋ នថ្ប្ពគ្ ើស ា្មគ្ៅខែមិងនុាឆ្េ ាំ ២០១៧។ 

4) ការគ្រៀរចាំ “គ្សចកត  ប្ពា្សូនយ” ថ្នគ្ោលការណ៍្ខណ្នាាំគ្ដ្ឋយ ICRAF និ្ FAO 
ចារ់ព ខែមិងនុាដ្ល់ខែស ហាឆ្េ ាំ ២០១៧។ 

5) ការគ្រៀរចាំគ្សចកត  ប្ពា្ចារ់ដ្ាំរូ្ចារ់ព ខែស ហាដ្ល់ខែធន ឆូ្េ ាំ ២០១៧ ។  

6) ពិនិតយគ្ ើ្វញិគ្លើគ្សចកត  ប្ពា្ចារ់ដ្ាំរូ្គ្ដ្ឋយភាពជាថ្ដ្គូអាសរ ន-សវ  ស 
សប្មារ់សហ្គមន៍ថ្ប្ពគ្ ើ និ្ការខប្រប្រួលអាកាសធាតុ គ្លខាធិការដ្ឋឋ នអាសរ ន និ្អ ា្ការ 
FAO ចារ់ព ខែធន ឆូ្េ ាំ២០១៧ ដ្ល់ខែមករាឆ្េ ាំ ២០១៨ ។ 

7) ពិនិតយគ្លើគ្សចកត  ប្ពា្គ្លើកទ  ១ គ្ដ្ឋយអេកជាំនាញកសិ - រុកខកមមរមួមាន 
ប្កមុអេកជាំនាញគ្មគ ា្សត  ព កសិ-រុកខកមមសប្មារ់សនត ិសុែគ្សបៀ្ និ្អាហាររូតថមា 
កសិកមមប្រករគ្ដ្ឋយនិរនត រភាព និ្ការសត រដ្ គ្ ើ្វញិ 
និ្ប្កមុការងារអាសរ នសត  ព ការគ្តត តអារមមណ្៍ថ្ប្ពគ្ ើស ា្មកន ុ្ និ្គ្ប្ៅតាំរន់គ្ៅថ្ងៃទ  ២៦ 
ខែមករាឆ្េ ាំ ២០១៨។ 

8) ការគ្រៀរចាំគ្សចកត  ប្ពា្ចារ់គ្លើកទ  ២ ខែមករា ដ្ល់ ខែកុមាៈឆ្េ ាំ ២០១៨ 

9) ពិនិតយគ្លើគ្សចកត  ប្ពា្ទ  ២ គ្ដ្ឋយប្កមុការងារតាមវស័ិយអាសរ នចារ់ព ខែកុមាៈដ្ល់ខែម នាឆ្េ ាំ 
២០១៨ 

10) ពិនិតយគ្លើគ្សចកត  ប្ពា្គ្លើកទ  ២ 
គ្ដ្ឋយប្កមុការងារអាសរ នសត  ព ជនរគ្ងាា លថ្ប្ពគ្ ើស ា្មគ្ៅខែកុមាៈដ្ល់ខែគ្មសឆ្េ ាំ ២០១៨ 

11) ការរញ្ច រ់គ្សចកត  ប្ពា្ចារ់គ្លើកទ  ២ ខែគ្មស-ឧសភាឆ្េ ាំ ២០១៨។ 

12) ការពិភាកា និ្រញ្ច រ់គ្ៅកិចចប្រជុាំប្កមុការងារអាសរ នគ្លើកទ  ១២ 
សត  ព ការប្រជុាំថ្ប្ពគ្ ើស ា្មគ្ៅទ ប្ក ុ្ ដ្ឋណា្ប្រគ្ទសគ្វៀតណាមខែមិងុនាឆ្េ ាំ ២០១៨ ។  
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គោលការណ៍ណណនាំអាស៊ា នសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ កសិ-រុកខកម្ម 

ឧបសម្ព៍នធ ២៖ គសៀវគៅស 

កសិ-រុកខកម្ម៖ ការរមួ្ចាំ ណណកដលស់នត ិសុខ្គសបៀង 

និងការបនាាំ 

និងការណម្របម្របួលអាកាសធាតុគៅអាសុីអាគគាយ៍12 
 

 

អាសុ អាគ្គេយ៍កាំពុ្ឆ្ល្កាត់កាំគ្ណ្ើនគ្សដ្ឋកិចចជាមួយនឹ្អប្តាកាំគ្ណ្ើនជាមធយម ៥.៧% 

ថ្ននលិតនលកន ុ្ប្សកុសរុរ គ្ហ្ើយប្តូវបានគ្គ    

រាយការណ្៍ថាសគ្ប្មចបានគ្ោលគ្ៅអភិវឌ្ឍន៍សហ្សេវតេរ៍ថ្នការកាត់រនថយចាំនួនអេកអត់ឃ្លល នពាក់

កណាត ល។ ែណ្ៈខដ្លគ្នេះ គឺជាសមិទធនលគួរឱ្យគ្កាតសរគ្សើរ ប្រជាជនចាំនួន ៦០ លាននាក់ (> ១០% 

ថ្នប្រជាជនសរុរ) គ្ៅខតមិនមានសុវតថ ិភាពមហ រូអាហារ។ 

កាំគ្ណ្ើនប្រជាជនយ៉ា ្ឆ្រ់រហ័្សគួរនេ ាំនឹ្ការរចិរលិដ្ ធល   

និ្ថ្ប្ពគ្ ើអាចរណាត លឱ្យប្រគ្ទសជាគ្ប្ចើនគ្ៅកន ុ្តាំរន់ររាជ័យកន ុ្ការនតល់ចាំណ្ អាហារដ្ល់ប្រជាជ

នដូ្ចខដ្លបានពាករណ្៍ររស់ពួកគ្គនាគ្ពលអនាគត។  

 

 

 
12 The Agroforestry white paper highlights the evolving concepts of agroforestry, agroforestry practices adopted in 
Southeast Asia, contributions to food security, income, water regulation, climate change adaptation and mitigation, issues 
and challenges, policy challenges, and a call for action by ASEAN Member States. 
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ការខប្រប្រួលអាកាសធាតុ គឺជាការគាំរាមកាំ ខហ្្រខនថមចាំគ្ពាេះខនេក “ នាត់នា្់” ថ្នសនត ិសុែ   គ្សបៀ្។ 

គ្យ្តាមរបាយការណ៍្វាយតថ្មលទ  ៤ 

ររស់ប្កមុអនត ររដ្ឋឋ ភិបាលសត  ព ការខប្រប្រួលអាកាសធាតុអាសុ អាគ្គេយ៍ប្តូវបានគ្គរំពឹ្ថានឹ្រ្នល

រ៉ាេះពាល់យ៉ា ្ធៃន់ធៃរព នលរ៉ាេះពាល់អវជិជមានថ្នការខប្រប្រួលអាកាសធាតុគ្ដ្ឋយសរគ្សដ្ឋកិចចភាគគ្ប្ចើ

នពឹ្ខនែកគ្លើវស័ិយកសិកមមនិ្ធនធានធមមជាតិ។ 

កស ិ- រុកខកមម ការអនុវតតការគ្ប្រើប្បាសគ់្ដ្ើមគ្ ើគ្ៅគ្លើកសិដ្ឋឋ ន និ្ការរញ្ច លូថ្ប្ពគ្ ើ 

និ្កសិកមមខដ្លជាខនេកមួយថ្នគ្ទសភាពពហុ្    មុែងារអាចនតល់នូវនលប្រគ្យជន៍គ្សដ្ឋកិចច ស ា្ម 

និ្ររសិថ នជាគ្ប្ចើន។ គ្ៅកន ុ្ការ    គ្ប្រៀរគ្ធៀរជាសកល អាសុ អាគ្គេយ៍មានសត ុក  

ការូនជ វមា៉ា សែពស់រាំនុត (កន ុ្មួយហ្ិកតា) 

គ្ៅគ្លើដ្ កសិកមមថ្នតាំរន់ទាា្ំ អស់ខដ្លមាននិនាេ ការគ្កើនគ្ ើ្ (ការូន ៦០ 

គ្តានកន ុ្មួយហ្ិកតាកន ុ្ឆ្េ ាំ ២០០០ និ្ ៦៥ គ្តានកន ុ្មួយហ្ិកតាកន ុ្ឆ្េ ាំ ២០១០) ។  

កសិករគ្ៅតាំរន់គ្នេ្ៗោេ កន ុ្តាំរន់បានប្រកាន់យកនូវប្រព័នធ  និ្ការអនុវតត វស័ិយកសិ-

រុកខកមមចប្មេុះ គ្ដ្ឋយរគ្ ក្ ើននលិតភាពដ្ ខប្ស និ្ជួយធានាគ្សបៀ្អាហារ ប្បាក់ចាំណូ្ល 

និ្តប្មូវការមូលដ្ឋឋ នគ្នេ្  គ្ទៀត។ កន ុ្គ្ពលជាមួយោេ គ្នេះ 

ររមិាណ្ការូនខដ្លរគ្ញ្ចញគ្ដ្ឋយគ្ដ្ើមគ្ ើគ្ៅកន ុ្ប្រព័នធកសិ-

រុកខកមមបានរមួចាំ ខណ្កដ្ល់ការកាត់រនថយការខប្រប្រួលអាកាសធាតុ ែណ្ៈខដ្លថ្ប្ពគ្ ើ និ្គ្ដ្ើមគ្ ើ 

គឺជា“ មា៉ា សុ នប្តជាក់” 

ខដ្លគ្ធវ ើឱ្យររយិកាសជុាំវញិររស់ពួកគ្គប្តជាក់គ្ដ្ឋយនាាំទឹកប្តលរ់មកព ររយិកាសវញិ។ 

គ្ទាេះយ៉ា ្ណាការទទួលយកកសិ-រុកខកមមប្ទ្់ប្ទាយធាំគ្ៅខតមានកប្មិតគ្ដ្ឋយសរខតឧរសគា  

និ្រញ្ជហ ប្រ មជាគ្ប្ចើនជាពិគ្សសក វ្េះសថ រ័ន 

និ្ការោាំប្ទគ្ោលនគ្យបាយជាក់លាក់សប្មារ់វស័ិយកសិ-រុកខកមម។ 

គ្ដ្ើមប សគ្ប្មចបាននូវសកាត នុពលថ្នវស័ិយកសិ-រុកខកមមកន ុ្ការសគ្ប្មចបាននូវសនត ិសុែគ្សបៀ្ 

និ្ការរនាាំ និ្ការកាត់រនថយការខប្រប្រួលអាកាសធាតុគ្ៅអាសុ អាគ្គេយគ៍្ោលនគ្យបាយកសិ-

រុកខកមមជាក់លាក់និ្យនតការខចកចាយប្រករគ្ដ្ឋយប្រសិទធភាព គឺ           ចាាំបាច់។   
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គោលការណ៍ណណនាំអាស៊ា នសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ កសិ-រុកខកម្ម 

ឧបសម្ព ៍ន្ធ  ៣៖ បរបិទអន្តរជាតិរបស់ 

គោលការណ៍ណណនាំ 
 

គ្ោលការណ៍្ខណ្នាាំគ្នេះប្រកាន់ខាជ រ់នូវរាល់  អនុសញ្ជញ  កិចចប្ពមគ្ប្ពៀ្ និ្សនធ ិសញ្ជញ      

អនត រជាតិខដ្លមានចារ់ និ្មិនមានចារ់ប្ពមទាា្ំ កមម វធិ  

និ្ប្ករែ័ណ្ឌ សកលខដ្លប្រគ្ទសសមាជិកអាសរ នបានគ្រតជាា ចិតត។ 

ទាា្ំ គ្នេះរមួរញ្ច លូរ៉ាុខនត មិនកាំណ្ត់ចាំគ្ពាេះដូ្ចខា្គ្ប្កាម។  

• គ្ោលគ្ៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រករគ្ដ្ឋយច រភាពចាំនួន ១៧ 
ប្តូវបានគ្មដ្ឹកនាាំពិភពគ្លាកអនុម័តកាលព ខែកញ្ជញ ឆ្េ ាំ ២០១៥ ។ 
ខនែកគ្លើគ្ជាគជយ័ថ្នគ្ោលគ្ៅអភិវឌ្ឍន៍សហ្សេវតេរ៍ 
គ្ោលគ្ៅកាំពុ្គ្កៀរគរកិចចែិតែាំប្រឹ្ខប្រ្គ្ដ្ើមប រញ្ច រ់ភាពប្ក ប្កប្គរ់ទប្ម្់ 
ប្រយុទធប្រឆ្ាំ្នឹ្វសិមភាព 
និ្គ្ដ្ឋេះប្សយរញ្ជហ អាកាសធាតុែណ្ៈគ្ពលខដ្លធានាថាោម ននរណាគ្ៅគ្សសសល់ 
គ្ៅព គ្ប្កាយ។ 

 

• អនុសញ្ជញ ប្ករែ័ណ្ឌ អ ា្ការសហ្ប្រជាជាតិសត  ព ការតល ស់រត រូអាកាសធាតុ (UNFCCC) 
មានគ្ោលរាំណ្្រកាសថ ិរភាពការប្រមូលនត ុាំឧសម ័ននទេះកញ្ច ក់គ្ៅកន ុ្ររយិកាសគ្ដ្ើមប ការពារ
ការគ្ប្ជៀតចូលដ្៏គ្ប្ោេះថាេ ក់ដ្ល់ប្រព័នធអាកាសធាតុគ្ដ្ឋយោម នការកាំណ្ត់កប្មិតឧសម ័ននទេះកញ្ច
ក់ ឬយនតការអនុវតតចាំគ្ពាេះប្រគ្ទសជាគ្ប្ចើន។ 
ប្ករែ័ណ្ឌ គ្នេះរងាហ ញព រគ្រៀរខដ្លសនធ ិសញ្ជញ អនត រជាតិជាក់លាក់ (គ្ៅថាពិធ ការ 
ឬកិចចប្ពមគ្ប្ពៀ្) 
អាចប្តូវបានចរចាគ្ដ្ើមប រញ្ជជ ក់ព សកមមភាពរខនថមគ្ទៀតគ្ឆ្ព េះគ្ៅរកគ្ោលរាំណ្្ររស់ 
UNFCCC ។  

 

• កិចចប្ពមគ្ប្ពៀ្ទ ប្ក ុ្ បា៉ា រសីគ្កើតគ្ចញព ការ ចរចារររស ់UNFCCC 
និ្មានគ្ោលរាំណ្្ជាំរុញកិចចែិតែាំប្រឹ្ខប្រ្ជាសកលកន ុ្ការកាត់រនថយការពាករស តុ

ណ្ហភាពគ្កើនគ្ ើ្ដ្ល់ ១.៥ អ្ាគ្សព គ្លើកប្មិតមុនឧសាហ្កមម 
រគ្ ក្ ើនសមតថភាពសប្មរែល នួជាំរុញភាពធន់នឹ្អាកាសធាតុ និ្ការអភិវឌ្ឍន៍ 
ការរាំភាយឧសម ័នទារគ្ដ្ឋយមិនគាំរាមកាំ ខហ្្ដ្ល់ការនលិតគ្សបៀ្អាហារ 
និ្រគ្ ក្ ើតលាំហូ្រហ្ិរញ្ញ វតថ ុខដ្ល ោាំប្ទដ្លគ់្ោលរាំណ្្ទាា្ំ គ្នេះ។  

 

• តាមរយៈការរមួចាំ ខណ្កខដ្លកាំណ្ត់គ្ដ្ឋយគ្ោលរាំណ្្ជាតិ 
ប្រគ្ទសរគ្ ក្ ើតសកមមភាពប្សរតាមកាលៈគ្ទសៈ សមតថភាព 
និ្អាទិភាពជាតិររស់ពួកគ្គ។  

 

• អនុសញ្ជញ សត  ព ភាពចប្មេុះជ វសស្តសត  (CBD) គូសរញ្ជជ ក់ព គ្ោលការណ៍្ប្គរ់ប្គ្ការអភិរកេ       
ជ វៈចប្មេុះ ការគ្ប្រើប្បាសស់មាសធាតុប្រករ គ្ដ្ឋយនិរនត រភាព 
និ្ការខចករំខលកនលប្រគ្យជន៍ប្រករគ្ដ្ឋយយុតត ិធម៌ 
និ្សមធម៌ខដ្លគ្កើតគ្ចញព ការគ្ប្រើប្បាស់ធនធានខហ្េន។ 

 

• អនុសញ្ជញ ររស់អ ា្ការសហ្ប្រជាជាតិគ្ដ្ើមប ប្រយុទធប្រឆ្ាំ្នឹ្ការបាត់រ្់វាលែាច់ 
(UNCCD) គឺជាយុទធសស្តសត  រយៈគ្ពល ១០ ឆ្េ ាំ (២០០៨-២០១៨) 
គ្ដ្ឋយមានគ្ោលរាំណ្្រគ្ ក្ ើតភាពជា     ថ្ដ្គូសកលគ្ដ្ើមប រស្តញ្ជច ស 
និ្ទរ់សក ត់ការគ្ធវ ើឱ្យវាលែាច់ និ្ការរចិរលិដ្  
និ្កាត់រនថយនលរ៉ាេះពាល់ព គ្ប្ោេះរាា្ំ សង ួតគ្ដ្ើមប  ោាំប្ទដ្ល់ការកាត់រនថយភាពប្ក ប្ក 
និ្និរនត រភាពររសិថ ន។ UNCCD សហ្ការយ៉ា ្ជិតសេ ទិធជាមួយ CBD និ្ UNFCCC 
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គោលការណ៍ណណនាំអាស៊ា នសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ កសិ-រុកខកម្ម 

គ្ដ្ើមប គ្ដ្ឋេះប្សយរញ្ជហ ប្រ មសម ុគសម ញគ្ដ្ឋយវធិ សស្តសត រមួរញ្ច លូោេ និ្“ 

ការគ្ប្រើប្បាស់លែរាំនុត” ថ្នធនធានធមមជាតិ។ 

 

• ការប្រកួតក ឡារូន (Bonn Challenge) 
គឺជាកិចចែិតែាំប្រឹ្ខប្រ្ជាសកលគ្ដ្ើមប សត រគ្ ើ្វញិនូវថ្នទដ្  ១៥០ 
លានហិ្កតាថ្នថ្នទដ្ ខដ្លប្តូវបានរាំតល ញ និ្សឹករចិរលិគ្ៅគ្លើពិភពគ្លាកគ្ៅឆ្េ ាំ ២០២០ 
និ្ ៣៥០ លានហ្ិកតាគ្ៅឆ្េ ាំ ២០៣០ 
គ្ដ្ើមប សគ្ប្មចបាននូវការគ្រតជាា ចិតតអនត រជាតិខដ្លមានប្សរ់រមួមាន CBD Aichi Target 15, 
UNFCCC REDD+,និ្ការរចិរលិដ្  Rio+20 ។ 

 

• អនុសញ្ជញ រា៉ា មសរសត  ព តាំរន់ដ្ គ្សើម 
គឺជាសនធ ិសញ្ជញ អនត ររដ្ឋឋ ភិបាលខដ្លនតលប់្ករែ័ណ្ឌ សប្មារ់សកមមភាពជាតិ 
និ្កិចចសហ្ប្រតិរតត ិការកន ុ្ការអភិរកេ និ្ការគ្ប្រើប្បាស់តាំរន់ដ្ គ្សើម 
និ្ធនធានររស់ពួកគ្គ។ 

 

• គ្សចកត  ខងល្ការណ្៍ទ ប្ក ុ្ រយី៉ាូ សត  ព ររសិថ ន 
និ្ការអភិវឌ្ឍន៍លមែ ិតអាំព គ្ោលការណ៍្ខដ្លខណ្នាាំប្រគ្ទសកន ុ្ការគ្ធវ ើឱ្យមានតុលយភាពរវា
្ការពិចារណាអាំព ររសិថ ននិ្ការអភិវឌ្ឍន៍គ្ៅកន ុ្គ្ោលនគ្យបាយ និ្សកមមភាព។  

 

• ប្កមស លធម៌ថ្នការប្រមូល និ្គ្នទរប្ោរ់ពូជ     រណ្ត ុ េះ 
គឺជាប្ករែ័ណ្ឌ សម ័ប្គចិតតសកលខដ្លនតល់នូវការប្រមូលនត ុាំគ្ដ្ឋយសមគ្ហ្តុនល 
និ្ការគ្ប្រើប្បាស់ធនធានខហ្េនប្រករគ្ដ្ឋយនិរនត រភាព។  

 

• ប្កមុអនត រជាតិសត  ព ថ្ប្ពគ្ ើគ្សេ ើសកមមភាពសប្មារ់ការប្គរ់ប្គ្ថ្ប្ពគ្ ើប្រករគ្ដ្ឋយនិរនត រភា
ព។  

 

• ខននការសកមមភាពសកលសប្មារក់ារអភិរកេនិ្ការគ្ប្រើប្បាស់ប្រករគ្ដ្ឋយនិរនត រភាពថ្នធ
នធានខហ្េនរុកខជាតិ គឺជាប្ករែ័ណ្ឌ សកលសម ័ប្គចិតតខដ្លនតល់នូវការអភិរកេ 
និ្ការគ្ប្រើប្បាស់ប្រករគ្ដ្ឋយនិរនត រភាពថ្នធនធានខហ្េនរុកខជាតិសប្មារ់មហ រូអាហារ 
និ្កសិកមម។ 
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និ្លទធិប្រជាធិរគ្តយយគ្លើកកមពស់សមភាពគ្យនឌ្័រ និ្អភិបាលកិចចលែ  
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• ប្ករែ័ណ្ឌ  Sendai សប្មារក់ារកាត់រនថយហានិភ័យគ្ប្ោេះមហ្នតរាយ (២០១៥-២០៣០) 
មានគ្ោលរាំណ្្សគ្ប្មចបាននូវការកាត់រនថយហានិភ័យគ្ប្ោេះ       មហ្នតរាយ 
និ្ការបាត់រ្់អាយុជ វតិការរស់គ្ៅ និ្សុែភាព។ 
ប្ករែ័ណ្ឌ គ្នេះប្តូវបានអនុម័តគ្ៅកន ុ្សនេ ិស ទពិភពគ្លាកររស់អ ា្ការសហ្ប្រជាជាតិគ្លើក
ទ  ៣ សត  ព ការកាត់រនថយហានិភ័យគ្ប្ោេះមហ្នតរាយគ្ៅទ ប្ក ុ្ គ្សនដ្ឋប្រគ្ទសជរ៉ាុនគ្ៅថ្ងៃទ  
១៨ ខែម នាឆ្េ ាំ ២០១៥ ។  
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អ ា្ការសហ្ប្រជាជាតិ និ្សប្មារ់ការគ្លើកកមពស់ភាពសុ សងាវ ក់ោេ ការសហ្ការោេ  
និ្ការររួរមួោេ រវា្សថ រ័នអ ា្ការ សហ្ប្រជាជាតិ 
និ្ថ្ដ្គូគ្ឆ្ព េះគ្ៅចកខ ុ វស័ិយនិ្គ្រសកកមមដូ្ចតគ្ៅ 
ក៏ដូ្ចជាប្ករែ័ណ្ឌ មួយគ្ដ្ើមប ពប្្ឹ្ការសប្មរសប្មួល 
និ្ខណ្នាាំនិ្គ្តត តគ្លើការងារថ្នការគ្រៀរចាំអនត រជាតិសត  ព ថ្ប្ពគ្ ើ (IAF) 
និ្សមាសធាតុររស់វា។ 
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