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នសចរ្ីន្្ើម្ 
 
ម្រកសួងកសិកម្ម រកុាា ម្របាញ់ និងលនសាទបានដ្ឋកល់េញនូវលោេនលោបាយផ្សពវផ្ាយកសិកម្មលៅកម្ពុជានាឆ្ន ំ
២០១៥បានបង្ហា ញថា ការផ្សពវផ្ាយកសិកម្មម្រតូវផ្លា ស់បតូរយុទធសាស្រសតលេញពីការផ្សពវផ្ាយដែេជម្រម្ុញលដ្ឋយដផ្នក
ផ្គងផ់្គង ់លែើម្បផី្េិតកម្មលៅរកការផ្សពវផ្ាយលែើម្បតីម្រម្ូវការទផី្ារ។ អនុលោម្លៅតាម្កម្មវធិីកំដែទម្រម្ងរ់បស់រាជរែ ្
ឋាភបិាេលសវានិងសកម្មភាពផ្សពវផ្ាយកសិកម្មម្រតូវលធវើវមិ្ជឈការលៅថាន កម់្ូេដ្ឋា ន លដ្ឋយពម្រងឹងសម្តថភាពម្ស្រនតលីៅ
ថាន កម់្រសុកនិងថាន កឃំុ់ ជាពិលសសលេើការង្ហរលធវើដផ្នការ និងការសម្រម្បសម្រម្ួេដសសេង្ហវ កត់នម្ាកសិកម្ម។  
 
កម្មវធិីផ្សពវផ្ាយបលេេកលទសកសិកម្មថ្មីដែេធនល់ៅនឹងការដម្របម្របួេអាកាសធាតុ(ASPIRE)បានចាបល់ផ្តើម្អនុវតតពី
ពាកក់ណ្តត េឆ្ន ២ំ០១៥លដ្ឋយអនុវតតលៅតាម្លោេនលោបាយផ្សពវផ្ាយកសិកម្មលៅកម្ពុជានិងរមួ្េំដែកកនុងការ
អនុវតតលោេនលោបាយកំដែទម្រម្ងហិ់រញ្ញ វតថុសាធារែៈ។ កម្មវធិAីSPIREអនុវតតលោេនលោបាយផ្សពវផ្ាយ
កសិកម្មលៅកម្ពុជាកនុងលសតតលោេលៅេំនួនម្របា ំរមួ្ាន៖ កំពងឆ់្ន ងំ លពាធិ៍សាត ់បាតែ់បំង ម្រកលេេះ និង ម្រពេះវហិារ លៅ
ជំហានទ១ី និងពម្រងីកលៅលសតតម្របាលំផ្សងលទៀត កនុងឆ្ន  ំ២០១៨ រមួ្ាន៖ លសតតកណ្តត េ កពំត នម្រពដវង សាវ យលរៀង និង
លសតតតាដកវ និងលសតតលផ្សងលទៀតេំនួនបី លៅជហំានទី២ ។  
 
កម្មវធិAីSPIREមានរោលបណំង៖កាតប់នថយភាពម្រកីម្រកនងិបលងកើនភាពធនរ់បស់កសិករខាន តតូេម្រកីម្រកនិងង្ហយរង
លម្រោេះលៅកនុងម្របលទសកម្ពុជា ។  
 
សម្ិទ្ធផលទ្៣ី៖កសិករសិកាខាន តតូេោ៉ា ងលហាេណ្តស់េនំួន ១២០.០០០ ម្ររសួារ លេើកកម្ពស់ការង្ហរធុរកេិេ
កសិកម្មរបស់សាួនម្របកបលដ្ឋយភាពធនត់ាម្រយៈការផ្តេ់លសវាកម្មផ្សពវផ្ាយកសិកម្មនិងការវនិិលោររបស់កម្មវធិលីេើ 
លហដ្ឋា រេនាសម្ពន័ធដែេធនល់ៅនឹងការដម្របម្របួេអាកាសធាតុ។ 
 
សូចនាក ៖កសិករខាន តតូេោ៉ា ងតេិ៩០.០០០ម្ររសួារដែេម្របកបអាជីវកម្មកសិកម្មបានលកើនម្របាកេ់ំលែញលដ្ឋយ 
ឆ្ាងកាតក់ារអនុវតតបលេេកលទសថ្មីដែេបានសិកានងិេូេរមួ្កនុងសកម្មភាពផ្សពវផ្ាយកសិកម្មកម្មវធិAីS PIR។ 
 
លែើម្បសីលម្រម្េបាននូវលោេបែំងនងិសម្ទិធផ្េខាងលេើកម្មវធិAីS PIRE  បានលរៀបេំដផ្នការ យុទធសាស្រសត សម្រាប ់
ោមំ្រទកសិករលោេលៅឲ្យានការលេើកកម្ពស់ការង្ហរធុរកិេេកសិកម្មរបស់សាួនម្របកបលដ្ឋយភាពធនត់ាម្រយៈការផ្តេ់
លសវាកម្មផ្សពវផ្ាយកសិកម្មនងិការជួយ ដសវងរកទីផ្ារលដ្ឋយអនុវតតលៅតាម្ជំហានែូេខាងលម្រកាម្៖ 

១.ការេុេះសិកាតម្រម្ូវការទីផ្ារ និងវភិារ 
 ២.ការម្របជុំ និងពិភាកាជាម្យួម្រកុម្ ឬសហរម្ន ៍

៣. លរៀបេំលវទិការវាងម្រកុម្ផ្េិត និងអនកម្របម្ូេទិញ 
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៤.ោមំ្រទលសវាផ្សពវផ្ាយបលេេកលទសកសិកម្មបដនថម្ 
៥. លរៀបេំកិេេសនារវាងអនកផ្េិត និងឈ្មួញ 
៦. តាម្ដ្ឋន និងវាយតនម្ា 
៧.តួនាទី នងិភារកេិេរបស់ម្ស្រនតីបលេេកលទស 

           ៨. ដផ្នការថ្វកិា។ 

១. វាយតម្ម្ៃពសីក្្ខនពុលទី្ ារនងិ្លតិរម្ម 

១.១.ក្ខរចុុះសរិាតក្មូ្វក្ខរទី្ ារ នងិវភិាគ 

រោលបណំងៈ 
 សិកាតម្រម្ូវការផ្េិតផ្េកសិកម្ម (កសិផ្េ) លផ្សងៗលៅទីផ្ារ 

កនុងតំបន ់(ឃំុ ម្រសុក...) 
 យេ់ែឹងពីផ្េេំបាក និងការម្របកួតម្របដជង កនុងការជម្រម្ញុ

ផ្េិតផ្េកនុងម្រសុក លៅកានទ់ីផ្ារកនុងតបំន ់
 កំែតម់្របលភទផ្េិតកម្ម/អាជវីកម្មកសិកម្ម សម្រាបផ់្គតផ់្គងទ់ីផ្ារ  
 កំែតអ់នកម្របម្ូេទិញលែើម្បលីធវើជានែរូជាម្យួម្រកុម្ឬសហរម្ន ៍

សម្រាបទ់ីផ្ារ។ 

លទ្ធផល ពំឹងទ្កុៈ 
 

 ម្ស្រនតីនិងបុរគេិកពាកព់ន័ធបានយេ់អំពីនីតិវធិីឬវធិសីាស្រសតននការ
សិកាទផី្ារ ម្របម្ូេទិនននយ័ 

 ទិនននយ័ម្រតូវបានវភិារនងិកែំតផ់្េិតផ្េដែេានសកាត នុពេ
សម្រាបត់ម្រម្ូវការទផី្ារ 

 កំែតប់ាននូវនែរូផ្គតផ់្គង ់ឬអនកម្របម្ូេទិញេូេរមួ្ែំលែើ រការទី
ផ្ារ។ 
 

ការេុេះសិកា៖ឃំុ ម្រសុក ...លោេលៅដែេានសកាត នុពេសម្រាបផ់្េិត និងផ្គតផ់្គងទ់ផី្ារ។ 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 

សរងេបពីដំរណើ កា សិកសាត្ម្ម្ូវកា ទ្ីផសា  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
១.១.ផសសពវផសាយរោលកា ណ៍ណណនាំដល់ម្ន្រនតីបរ្គសល 
រោលបណំងៈផ្សពវផ្ាយលោេការដែនាែំេ់ម្ស្រនតីជំនាញឲ្យានេំលែេះ
ែឹងសម្រាបក់ារជួយ ោមំ្រទម្រកុម្កសិករសិកាខាន តតូេឬសហរម្នដ៍ែេាន
សកាត នុពេសម្រាបផ់្េិតែេ់ទីផ្ារ។ 
លទ្ធផល ពំឹងទ្កុៈម្ស្រនតជីំនាញានេំលែេះែឹងពែីំលែើ រការ និងវធិសីាស្រសត
ោមំ្រទម្រកុម្កសិករសិកាខាន តតូេ។ 
នាយកដ្ឋា នផ្សពវផ្ាយកសិកម្មនិងនាយកដ្ឋា នដផ្នការនិងសថិតិ/
ការោិេ័យទីផ្ារកសិកម្មនងិម្នទីរកសិកម្ម រកុាា ម្របាញ់ និងលនសាទជាអនក
េូេរមួ្ទទួេសុសម្រតូវកនុងការែឹកនាែំំលែើ រការទងំម្ូេនិងេូេរមួ្បែតុ េះបណ្តត េែេ់ែេ់ម្ស្រនតឬីបុរគេិកជំនាញ
ននម្នទីរកសិកម្ម ម្ស្រនតីតាម្ដ្ឋននិងវាយតនម្ា និងទីម្របឹកា M&E /MIS (ឧបសម្ពន័ធទី១)។ 
 
១.២. ផសសពវផសាយរោលកា ណ៍ដល់ភ្នសក់្ អនុវត្ត (ម្សុក ឃុំ) 
រោលបណំងៈដែនាកំារម្របម្ូេទិនននយ័បញ្េូ េទិនននយ័ននែំលែើ រការ
សិកាតម្រម្ូវការទីផ្ារនិងបលេេកលទសោមំ្រទម្រកមុ្កសិករ។ 
លទ្ធផល ពំឹងទ្កុៈម្ស្រនតជីំនាញថាន កម់្រសុកនិងភាន កង់្ហរផ្សពវផ្ាយឃំុបានយេ់
និងានទនុំកេតិតកនុងការអនុវតតនែ៍ំលែើ រការោមំ្រទម្រកុម្កសិករខាន តតូេនិងការ
ជម្រម្ុញសហរម្នន៍ិងម្រកុម្ផ្េិតកនុងការផ្គតផ់្គងក់សិផ្េែេ់ទីផ្ារ។ 
ម្ស្រនតីជំនាញទផី្ាររបស់ម្នទរីកសិកម្ម រកុាា ម្របាញ់ និងលនសាទ ជាអនកទទួេ
សុសម្រតូវកនុងការែឹកនាបំនតការង្ហរផ្សពវផ្ាយលោេការែ៍នងិវធិីសាស្រសត ែេ់ម្ស្រនតីបលេេកលទសកសិកម្មម្រសុក នងិ

ដំរណើ កា សិកសា
ត្ម្មូ្វកា ទី្ផសា  

១.ផសសពវផសាយរោលកា ណ៍ណណនាំ 
ដល់ម្ន្រនតីបរ្គសល 

 
 

 

២. ផសសពវផសាយរោលកា ណ៍ដល់
ភ្នសក់្ អនុវត្ត (ម្សុក ឃុំ)  

 
 

៣. ចុុះម្បម្ូលទ្ិននន័យ និងវិភ្គ 
 
 

៤.កំណត្់ ផលិត្ផល  
អនកម្បម្ូលទ្ិញឬដដគូ សម្មាប់ 

ទ្ីផសា   
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ភាន កង់្ហរផ្សពវផ្ាយឃំុ (ឧបសម្ពន័ធ 
ទី១)។ 
 
១.៣.វិធីសាន្រសត និងកា ម្បមូ្លទិ្ននន័យរលើទី្ផសា  
ការសិកា លៅលេើទីផ្ារកនុងឃំុ ម្រសុក លោេលៅ (ទីផ្ារដែេានសកាត នុពេសម្រាបក់សិករលោេលៅ)ដែេកម្មវធិ ី
ASPIREបានោមំ្រទលសវាផ្សពវផ្ាយបលេេកលទសែេ់ម្រកុម្កសិករសិកាខាន តតូេ។ 

 កា ម្បម្ូលទ្ិននន័យ (កា សមាភសសន៍) ៖ កនុងម្រសុកនមី្យួៗ ម្ស្រនតីកសិកម្មថាន កម់្រសុក និងភាន កង់្ហរ
ផ្សពវផ្ាយឃំុ ជាអនក កែំតផ់្ារ និងអនកដែេម្រតូវសាា សន ៍និងេុេះសាា សនត៍ាម្ទផី្ារសំខាន់ៗ និង
ការបញ្េូ េទិនននយ័។ 

 កំណត្់សណំាកៈ សាា សនជ៍ាម្យួអនកេកសំ់ខាន់ៗ  (អេិនស្រនតយ)៍ កនុងទផី្ារ និងឈ្មួញកណ្តត េ 

 កំែតយ់កម្របលភទផ្េិតផ្េកសិកម្មជាអាទិភាពកនុងការផ្គតផ់្គងម់្របចានំថ្ៃ 
 បញ្េូ េនិងបកូសរបុទនិននយ័ រមួ្ទងំវភិារនងិកែំតផ់្េិតផ្េសម្រាបត់ម្រម្ូវការទីផ្ារ លដ្ឋយានការ 

ជួយ ោមំ្រទពីម្ស្រនតីជំនាញថាន កជ់ាតិនិងថាន កល់សតត។ 

១.៤.វិធីសាន្រសតសមាភសសន៍ 

សាា សនអ៍នកេកសំ់ខាន់ៗ  (អេិនស្រនតយ)៍ ជាេកាែៈបុរគេ លែើម្បដីសវងយេ់ពីម្របលភទ បរាិែ រុែភាព លពេ
លវោ ននផ្េិតផ្េដែេោតត់ម្រម្ូវការសម្រាបទ់ិញ និងេកជូ់នអតិថ្ិជន(ឧបសម្ពន័ធទី២)។ 

១.២. ក្ខរវាយតម្ម្ៃពី្ លតិរម្មរនងុសហគម្នន៍្ៃើយតរនងឹតក្មូ្វក្ខរ   ទី
្ារ  
រោលបណំងៈបង្ហា ញេទធផ្េននការសិកាវាយតនម្ាតម្រម្ូវការទីផ្ារ និងបង្ហា ញពីផ្េម្របលោជនន៍នការបលងកើត 
                  ម្រកុម្ផ្េិត 
លទ្ធផល ពំឹងទ្កុៈសហរម្ន ៍និងម្រកមុ្កសិករយេ់េាស់ពបីញ្ហា ម្របឈ្ម្ និងតម្រម្ូវការោមំ្រទបលេេកលទសកនុង 
                 ការផ្គតផ់្គងក់សិផ្េកនុងទផី្ារ និងឈានលៅេូេរមួ្កនុងបែតុំ អាជីវកម្ម។ 
៣.១. កា ម្បជុំពិភ្កសាជាម្យួម្កុម្កសិក  SLG 

 បង្ហា ញេទធផ្េននការវាយតនម្ាទីផ្ារ (តម្រម្ូវការទីផ្ារ តនម្ាទំនិញ........) 
 េំណ្តបអ់ារម្មែ៍របស់កសិករ កនុងការផ្គតផ់្គងក់សិផ្េទីផ្ារកនុងតំបន ់
 សម្តថភាពននការផ្េិត ដផ្នការផ្េិត ម្របលភទែណំ្ត ំ៦ លៅ ៨ម្ុស  
 វភិារេំែុេខាា ងំ េំែុេលសាយ ការម្របឈ្ម្ និងឱកាស ជាម្យួម្រកុម្កសិករ 
 តម្រម្ូវការោមំ្រទពកីម្មវធិី ែេ់ម្រកុម្កសិករផ្េិតលែើម្បលីឆ្ាើយតបសម្តថភាពនិងដផ្នការផ្េិត។ 
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៣. នរៀរចាំនវទកិ្ខរនងកើតរណុ្ាំអាជវីរម្ម 
រោលបំណងៈ 

 ដសវងរកឱកាសទផី្ារផ្េិតផ្េកសិកម្មសម្រាបម់្រកុម្កសិករសិកាខាន តតូេ លេើតម្រម្ូវការរបស់អនក
ម្របម្ូេទិញតនម្ានិងទីផ្ារដែេម្រតូវ ផ្គតផ់្គង។់ 

លទ្ធផល ពំឹងទ្កុៈ 
 កសិករែឹងពីតម្រម្ូវការនិងលពេលវោរបស់អនកម្របម្ូេ 

ទិញ និងានដផ្នការផ្េិតេាស់ោស់ (ម្របលភទ
ផ្េិតផ្េ បរាិែ និងតនម្ា)។ 

 លរៀបេំបលងកើតបែតុំ អាជីវកម្ម (C luster)  
 លវទិកាអនកពាកព់ន័ធបែតុំ អាជីវកម្ម (Multi S takeholder 

Platform) លែើម្បបីលងកើតដផ្នការយុទធសាស្រសតអាជីវកម្ម 
និងដផ្នការអនុវតតសកម្មភាព 

 េូេរមួ្ពីម្រកមុ្ផ្េិត អនកម្របម្េូទិញ អនកផ្តេ់លសវា អាជាា ធរ និងអនកផ្គតផ់្គងធ់ាតុេូេកសិកម្ម  
អនកចូល ួម្៖ នាយកដ្ឋា នជំនាញដផ្នការ នងិសថិតិ/ការោិេ័យទីផ្ារ
កសិកម្មអនកម្របម្ូេទិញ(អនកេកែុ់ំ/អនក 
េករ់ាយ) ម្ស្រនតជីំនាញទីផ្ារម្នទីរ ទីម្របឹកាតាម្ដ្ឋន និងវាយតនម្ា ម្ស្រនតី
បលេេកលទសកសិកម្មម្រសុក នងិភាន កង់្ហរផ្សពវផ្ាយឃំុ អងគការលម្រៅរដ្ឋា ភបិា
េលធវើការង្ហរកសិកម្ម កសិករលធវើបង្ហា ញកំពុងផ្េិត ម្រតូវបានអលញ្ជ ើញេូេ
រមួ្ កនុងលវទិកាលនេះ រយៈលពេ១នថ្ៃ លៅថាន កម់្រសុក។ លវទិកាែឹកនាលំដ្ឋយ
ការោិេ័យកសិកម្មម្រសុក (ឧបសម្ពន័ធទ៣ី)។ 

 

៤. ោ ាំក្ទនសវា្សពវ្ ាយរនចេរនទសរសរិម្ម
រណនែម្ 
រោលបណំងៈលរៀបេំម្រកុម្ផ្េិត អនកទិញ និងដផ្នការផ្គតផ់្គងទ់ីផ្ារ ។ 
លទ្ធផល ពំឹងទ្កុៈដផ្នការផ្េិតរបស់កសិករ ម្រសបតាម្តម្រម្ូវការទីផ្ារកនុងតំបន។់ 
៤.១. កា រ ៀបចំម្កុម្អនកផលតិ្ នងិអនកទ្ិញ 
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 េងម្រកងម្រកុម្កសិករផ្េិតសម្រាបទ់ីផ្ារ៖ 
o ម្រកុម្កសិករផ្េិតសម្រាបទ់ីផ្ារានសាជកិោ៉ា ង

តិេេំននួ១០-១៥ម្ររសួារ 
o សាជិកនីម្យួៗកនុងម្រកុម្ម្រតូវានដផ្នការអាជីវកម្ម

កសិកម្មេាស់ោស់ 
o សាជិកម្រកុម្កនុងការកែំតម់្របលភទែណំ្តឬំសតវ

សម្រាបផ់្គតផ់្គងទ់ីផ្ារ 
o បលងកើតេកានតិកៈ ឬបទបញ្ហជ នផ្ទកនុងម្រកុម្ ឬសាជកិ

នីម្យួៗ 
o លរៀបេំយុទធសាស្រសតសម្រាបម់្រកមុ្ 
o ពិភាកាកំែតត់ម្រម្ូវការជំនាញបដនថម្ និងដសវងរកនែរូ។ 

 លរៀបេំម្រកុម្ឈ្មួញ (បលម្រងៀន SMSនិងភាជ បល់ៅឈ្មួញខាងលម្រៅសម្រាបព់ម្រងីកទីផ្ារ) 
 ភាជ បម់្រកុម្ផ្េិត នងិអនកទិញ និងជម្រម្ុញឲ្យានកេិេសនាផ្េិត និងទិញ(ឧបសម្ពន័ធទី៤) 
 ភាជ បប់ណ្តត ញម្រកមុ្អនកផ្េិត ពីម្យួតំបនល់ៅម្យួតបំនល់ទៀត។ 

៤.២. បណ្តុះបណាតសលម្កមុ្កសិក  
 បលម្រងៀន និងអនុវតតផ្លទ េ់ 
 បែតុ េះបណ្តត េ ពីការទទួេពត័ា៌នទផី្ារ (SMS ) លែើម្បទីទួេបានតនម្ាទីផ្ារ និងសាគ េ់អនកម្របម្ូេ

ទិញថ្មីៗលទៀត 
 បែតុ េះបណ្តត េការទុកដ្ឋក ់ែឹកជញ្ជូ ន និងលវេសេបល់ម្រកាយលពេម្របម្ូេផ្េ 
 ដផ្នការផ្គតផ់្គងទ់ផី្ារ និងការកតម់្រតា/ការម្ររបម់្ររងដផ្នការជំនួញ 
 ការេងម្រកងកិេេសនាជាម្យួឈ្មួញកណ្តត េ។ 

៤.៣.កា ោំម្ទ្បរចេករទ្ស នងិធាត្ុចូលដល់សមាជិកម្កុម្ផលិត្រដើម្សបីចាប់រផតើម្ ប អាជវីកម្ម និង ប  
កសិកម្ម ណបបសហម្ោស 

 កម្មវធិី ASPIRE  បានលម្រោងថ្វកិាសម្រាបោ់មំ្រទការង្ហរបលេេកលទស និងធាតុេូេ សម្រាបក់សិករចាប់
លផ្តើម្ម្រកុម្ផ្េិត សម្រាបទ់ីផ្ារៈ 
១.ម្ររសួារនីម្យួៗលរៀបេំដផ្នការផ្េិតកម្មម្ររួសារ 
២.ផ្តេ់ទុន និងសាា រៈសម្រាបដ់ផ្នការផ្េិតកម្មម្ររួសារ។ 

៥.នរៀរចាំរចិេសនា រវាងក្រមុ្្លតិ នងិអ្នរក្រម្លូទញិ 
រោលបណំងៈលែើម្បាីនការទុកេិតតោន រវាងម្រកុម្ផ្េិត នងិអនកម្របម្ូេទិញ នងិការរកាតនម្ាកសិផ្េបានេអ។ 
លទ្ធផល ពំឹងទ្កុៈ 

 ម្រកុម្ផ្េិត និងអនកម្របម្ូេទញិ ានទំនុកេិតតរវាងោន  កនុងការផ្េិតនិងទិញតាម្រយៈកេិេសនា។ 
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ម្ស្រនតីទីផ្ារននម្នទីរកសិកម្ម រកុាា ម្របាញ់ និងលនសាទ និងទមី្របឹកាតាម្ដ្ឋន និងវាយតនម្ា ជាអនកសម្រម្បសម្រម្ួេលធវើកិេេ
សនា។ 

 រលបៀបលធវើការជាម្យួកសិករ នងិទម្រម្ងក់ិេេសនា(ឧបសម្ពន័ធទី ៤)។ 

៦.តាម្ដាន នងិវាយតម្ម្ៃ 
រោលបណំងៈ 

 តាម្ដ្ឋនវឌ្ឍនភាពម្រកុម្ផ្េិត បញ្ហា ម្របឈ្ម្ លម្លរៀន និងបទពិលសាធន ៍លែើម្បដីកេំអ និងោមំ្រទបនត។ 

៦.១.តាម្ោន និងវាយត្ដម្ៃលទ្ធផលកា ផគត្់ផគង់ទ្ីផសា  
 តាម្ដ្ឋនសម្តថភាពននការផ្េិត (បរាិែ នងិរុែភាព) 

និងការផ្គតផ់្គង ់

 ជួបជាម្យួឈ្មួញ និងម្រកុម្អនកផ្េិតលែើម្បសំីលោរពត័ា៌ន
ផ្េិត និងជួយ លដ្ឋេះម្រសាយម្រកមុ្កសិករបានទនល់ពេ 

 សិកាពីនែរូម្របកួតម្របដជង។ 

៦.២. តាម្ោន វាយត្ដម្ៃម្កុម្ផលិត្ និងកា ោំម្ទ្បនត 
 ម្ស្រនតីបលេេកលទសកសិកម្មថាន កល់សតត និងថាន កម់្រសុកម្រតូវលធវើការ

ពិភាកាជាម្យួម្រកុម្កសិករ ម្រកុម្ានជបួម្របទេះបញ្ហា អវីសាេះ លតើ
ម្រកុម្កសិករសំែូម្ពរជួយ ោមំ្រទអវីសាេះបនតលទៀតកនុងឆ្ន ទំ៣ី។ 

៧.តនួទ ីនងិភាររចិេររសម់្ន្រន្ជីាំនញ 
រោលបណំងៈដបងដេកតួនាទីនិងភារកេិេរបស់ម្ស្រនតីជំនាញ តាម្នាយកដ្ឋា ន ម្នទីរ ការោិេ័យពាកព់ន័ធ  
កនុងការោមំ្រទែេ់ម្រកុម្កសិករសិកាខាន តតូេ។ 
លទ្ធផល ពំឹងទ្កុៈម្ស្រនតជីំនាញ តាម្នាយកដ្ឋា ន ម្នទីរ ការោិេ័យពាកព់ន័ធ យេ់េាស់ពីតួនាទនីិង 
ភារកិេេកនុងការោមំ្រទម្រកុម្កសិករសិកាខាន តតូេ។ 

រចនសម្ព័នធក្ខរោ ាំក្ទទី្ារររសរ់ម្មវិធី ASPIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 

ថ្នន រ់ជាត ិ

ថ្នន រ់នេត ្

នាយកដ្ឋា នដផ្នការសថិតិ/ 
ការោិេ័យទីផ្ារកសិកម្ម 

(២នាក)់ 
លេខាធិការដ្ឋា នកម្មវធិី 
AS PIRE  (១នាក)់ 

 

ទីម្របឹកាជាតិដផ្នកទីផ្ារ 

ទីម្របឹកា M&E /MIS (១នាក)់ ម្ស្រនតីជំនាញទីផ្ារ (១នាក)់ 
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៧.១.ត្ួនាទ្ ីនិងភ្ កិចេ នាយកោឋសនណផនកា នងិសថិត្ិ/កា យិាល័យទ្ីផសា កសកិម្ម  

 សហការជាម្យួនាយកដ្ឋា នផ្សពវផ្ាយកសិកម្ម លរៀបេំលោេការែ៍ដែនា ំនិងផ្សពវផ្ាយលោេការែ៍
ដែនាែំេ់ម្ស្រនតីជំនាញតាម្លសតតសម្រាបជ់ួយ ោមំ្រទម្រកុម្ផ្េិត 

 េុេះពិនិតយការម្របម្ូេទនិននយ័ និងជួយ វភិារទិនននយ័ឬផ្តេ់លោបេ់ 

 េូេរមួ្ម្របជុ ំពិនតិយនិងផ្តេ់លោបេ់លេើេទធផ្េននការម្របម្ូេ និងវភិារទិនននយ័ 

 ពម្រងឹងសម្តថភាពលេើការង្ហរជនំាញែេ់ម្ស្រនតីជំនាញ សហរម្ន ៍នងិម្រកមុ្ផ្េិតសម្រាបទ់ីផ្ារ 
 េុេះតាម្ដ្ឋនអពំីែំលែើ រការរបស់ម្រកុម្ផ្េិតសម្រាបទ់ីផ្ារ។ 

 ៧.២. ត្ួនាទ្នីិងភ្ កិចេ នាយកោឋសនផសសពវផសាយកសិកម្ម 
 សហការជាម្យួការោិេ័យទីផ្ារកសិកម្ម លរៀបេំលោេការែ៍ដែនា ំនិងផ្សពវផ្ាយលោេការែ៍

ដែនាែំេ់ម្ស្រនតីបលង្ហគ េសម្រាបក់ារោមំ្រទម្រកុម្កសិករសិកាខាន តតូេ 

 េូេរមួ្ម្របជុពំិនិតយនិងផ្តេ់លោបេ់លេើេទធផ្េេុេះសិកា 

 ជួយ តាម្ដ្ឋនការង្ហរបេេកលទសសម្រាបោ់មំ្រទបនត 
 តាម្ដ្ឋនសកម្មភាពម្រកុម្ផ្េិតសម្រាបទ់ីផ្ារ។ 

 ៧.៣. ត្ួនាទ្នីិងភ្ កិចេ  បស់ម្ន្រនតជីំនាញទ្ីផសា  ម្នទ ីកសិកម្ម ុកាខសម្បមាញ់ និងរនសាទ្ 
 ផ្សពវផ្ាយលោេការែ៍ែេ់ភាន កង់្ហរអនុវតត ថាន កម់្រសុក ឃំុ និងម្រកុម្ផ្េិតសម្រាបទ់ីផ្ារ 
 ម្របម្ូេទិនននយ័ វភិារ និងបកូសរបុរបាយការែ៍  
 ពិនិតយនងិផ្តេ់លោបេ់លេើរបាយការែ៍េទធផ្េេុេះសិកាជាម្យួថាន កម់្រសុក នងិឃំុ 

 េូេរមួ្ម្របជុផំ្សពវផ្ាយជាម្យួម្រកុម្កសិករសិកាខាន តតូេ (SLG) និងេងម្រកងម្រកមុ្ផ្េិតសម្រាបទ់ីផ្ារ 
 ជួយ លរៀបេំឯកសារកិេេសនារវាងម្រកុម្ផ្េិត និងអនកម្របម្ូេទិញ 

 ពិនិតយរាេ់សកម្មភាព នងិផ្តេ់ការោមំ្រទែេ់ម្រកុម្ផ្េិត 

 ពម្រងឹងសម្តថភាពលេើការង្ហរជនំាញែេ់ម្ស្រនតីជំនាញថាន កម់្រសុក ឃំុ សហរម្ន ៍និងម្រកុម្ 

 តាម្ដ្ឋនសកម្មភាពម្រកុម្ផ្េិតសម្រាបទ់ីផ្ារ។ 

៧.៤. ម្ន្រនតីបរចេករទ្សកសិកម្មថ្នសក់ម្សុក នងិភ្នសក់្ ផសសពវផសាយឃំុ 

ថ្នន រ់ក្សរុ 

ភាន កង់្ហរផ្សពវផ្ាយឃំុ 
 

ភាន កង់្ហរផ្សពវផ្ាយឃំុ 
 

ភាន កង់្ហរផ្សពវផ្ាយឃំុ 
 

ភាន កង់្ហរផ្សពវផ្ាយឃំុ 
 

ម្ស្រនតីកិេេសនា(១នាក)់? 
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 សហការជាម្យួម្ស្រនតីបលេេកលទសដផ្នកទីផ្ារថាន កល់សតត កនុងការកំែតទ់ីផ្ារ នងិអនកម្របម្ូេទិញ ដែេម្រតូវ
លធវើសាា សន ៍

 េុេះសាា សនត៍ាម្ទផី្ារ  
 ម្ស្រនតីថាន កម់្រសុកបញ្េូ េទិនននយ័ និងបញ្ជូ នទិនននយ័ែេ់ម្ស្រនតទីីផ្ារថាន កល់សតត 
 លរៀបេំនិងសម្រម្បសម្រម្ួេ លវទកិារវាងម្រកុម្ផ្េិត និងអនកម្របម្ូេទិញ 

 សម្រម្បសម្រម្ួេលរៀបេំម្របជុំពភិាកាជាម្យួម្រកុម្កសិករសិកាខាន តតូេ នងិម្រកុម្ផ្េិតលែើម្បលីរៀបេំដផ្នការ
អាជីវកម្ម  

 តាម្ដ្ឋន និងផ្តេ់ការោមំ្រទបលេេកលទសែេ់ម្រកុម្ផ្េិត។ 

 រាយការែ៍េទធផ្េដែេអនុវតតនប៍ានជូនែេ់ថាន កល់សតត។ 

៧.៥. ទ្មី្បឹកសាM&E/MIS 

 ផ្សពវផ្ាយលោេការែ៍ែេ់ភាន កង់្ហរអនុវតតថាន កល់សតត ម្រសុក ឃំុ និងម្រកមុ្កសិករខាន តតូេ 

 ជួយ ោមំ្រទែេ់ម្ស្រនតីជំនាញកនុងការវភិារទិនននយ័ និងសរលសររបាយការែ៍  
 ជួយ លរៀបេំដផ្នការម្សុរបរអាជីវកម្ម របស់ម្រកុម្ផ្េិត 

 ជួយ ោមំ្រទនិងតាម្ដ្ឋនែំលែើ រការរបស់ម្រកុម្។ 

 

 
៩.ណ្នក្ខរថវកិ្ខ 

១០០០ែុោា រ/ឃំុx ៤ ឃំុ= ៤០០០ ែុោា រ (កនុងម្យួម្រសុក)ម្នទីរកសិកម្ម រកុាា ម្របាញ់ និងលនសាទលធវើដផ្នការ
េំណ្តយកនុងែំលែើ រការសកម្មភាពទងំ ៧ជហំានខាងលេើ៖ 

 បនតផ្សពវផ្ាយលោេការែ៍ែេ់ភាន កង់្ហរអនុវតត (ម្រសុក ឃំុ)  
o ១ម្រសុកៈ ៤នាក,់ CEWs ៤នាក ់(ម្រសុកលោេលៅចាស់) 

 ការេុេះសិកាតម្រម្ូវការទផី្ារ និងវភិារ 
 ការម្របជុំ នងិពិភាកាជាម្យួម្រកុម្កសិករសិកាខាន តតូេ ឬសហរម្ន ៍
 លរៀបេំលវទិការវាងអនកផ្េិត នងិឈ្មួញ 
 ោមំ្រទលសវាផ្សពវផ្ាយបលេេកលទសកសិកម្មបដនថម្ 
 លរៀបេំកិេេសនារវាងអនកផ្េិត និងឈ្មួញ 
 តាម្ដ្ឋន និងវាយតនម្ា។ 

ថ្វកិា ៦០០ែុោា រ/ម្រកុម្សិកាខាន តតូេ សម្រាបក់ារោមំ្រទបលេេកលទស និងធាតុេូេកសិកម្ម។



 
 

ន ុះពុម្ពនលើរទី១ ឆ្ន ាំ២០១៧ នដាយ៖ 
លេខាធិការដ្ឋា ន ននកម្មវធីិ (AS PIRE)លម្រកាម្មូ្េនិធិអនតរជាតិសម្រាបអ់ភវិឌ្ឍនក៍សិកម្ម(IFAD) និង
ឧបតថម្ាពីរាជរដ្ឋា ភបិាេកម្ពុជា 
អាសយដ្ឋា ន៖ # ២០០ផ្ាូវនលរាតតម្ សង្ហក តទ់លនាបាសាក ់សែឌ េំការម្ន រាជធានីភនលំពញ កម្ពុជា 
(ម្រកសួងកសិកម្ម រកុាា ម្របាញ់ និងលនសាទ) 
លេសទូរស័ពឌ៖ ០២៣ ២២ ១១ ២០ 
លរហទំពរ័៖WWW.ASPIREKH.ORG 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


