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ដសច្កតីខ្លែងអាំេរគុេ 

ការដរៀរច្ាំឯការដន្េះ បាន្ទទួលលវិកាឧរតថ ភ្ពីប្កសួងពាេិជ្ជក ម្ ដច្នប្រឌិត ន្ិងការងារ (កិច្ចសន្ាដលម AGRB1201)។ 
ព័ត៌ាន្ដៅកនុងរបាយការេ៍ដន្េះ ាន្ភាពសុប្កិតដៅតា្ច្ាំដេេះ ឹង ន្ិងជ្ាំដន្ឿររស់អនកន្ិពន្ធ ជួ្ស្ុមឱយប្កុ្អនកប្ាវប្ាវ ដន្គដប្ាង ARGOS។ ដ េះរីាអនកន្ិពន្ធ 

បាន្យកច្ិតតទុកោក់មពស់ដលើការច្ងប្កងព័ត៌ាន្ដៅកនុងរបាយការេ៍ដន្េះោ៉ា ងណាកត ី ក៏អនកនិ្ពន្ធ ឬ ប្កុ្អនកប្ាវប្ាវ ដន្គដប្ាង ARGOS 

្ិន្ទទួលមុសប្តូវច្ាំដពាេះ្ុមច្ារ់នូ្វរាល់ការខាតរង់ប្រដោជ្ន្៍ រាំផែិច្រាំផ្លែ ញ ឬ រ៉ាេះពាល់ាអវិជ្ជាន្នានា ខ្ លអាច្ន្ឹងរងកដ ើងដោយពត៌ាន្ដៅកនុងរបាយការេ៍ដន្េះ ដ េះាផ្លា ល់ ឬ ប្រដោលកតី។ 
 

អាំពីការដបាេះពុ ព្ផាយរបាយការេ៍ដន្េះ 
 របាយការេ៍ររស ់ NZSD គឺាឯការដបាេះពុ ព្ផាយដោយប្កុ្អនកប្ាវប្ាវ ដន្គដប្ាង ARGOS 

(www.argos.org.nz) ន្ិងាខ្ផនក្ួយដន្គដប្ាងររស់ NZSD។ រាល់ឯការដបាេះពុ ព្ផាយ ាំងអស់ អាច្រកបាន្ពីដគហទាំព័រ 

www.nzdashboard.org.nz។  
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ដសច្កតីសដងេរ 

 ប្កុ្ប្ាវប្ាវកសិក ម្ដ ើ្បីន្រិន្តរភាព ន្ិងាពិដសសប្កុ្ប្ាវប្ាវររស ់ NZSD អាច្ពប្ងីការៈប្រដោជ្ន្ ៍ ដន្ផលិតក ម្ដសបៀងអាហារ ន្ិងផលិតផលសរដស 

កនុងប្រដទសេូខ្វលសឺ ង ់ ន្ិងពិភពដោក តា្រយៈការពប្ងីកកិច្ចសហប្រតិរតតិការប្ាវប្ាវអន្តរាតិ។ កិច្ចសហប្រតិរតតិការដន្េះ ន្ឹងផតល់ឱកាស ល់NZSD 

កនុងផសពវផាយពីវិធីាប្សតប្ាវប្ាវ ន្ិងលទធផលដៅកនុងទីផារអន្តរាតិ។ ការប្ាវប្ាវប្សដ ៀងគ្នន ដៅដប្ៅប្រដទស ន្ឹងពដន្ែឿន្ការអភិវឌឍ ន្ិងរដងកើន្គុេភាពការងារររស់ NZSD 

ដៅកនុងប្រដទសេូខ្វលស ឺង់ ប្ព្ ាំងពប្ងីកវិាលភាពដន្ដគ្នលគាំនិ្តររស់ NZSD សាំដៅឈាន្ដៅដោេះប្ាយរញ្ហា នានារតឹខ្តដប្ច្ើន្ខ្ល្ដទៀត 
ដប្ៅពីប្រព័ន្ធោាំ ុេះកនុងតាំរន្់អាកាសធាតុរងគួរ្ួយច្ាំនួ្ន្តូច្។ ភាពាដ គូកនុងការប្ាវប្ាវកប្្ិតអន្តរាត ិ ន្ឹងនាាំ្កនូ្វគាំន្ិត ហិរញ្ញរប ន្ ន្ិងធន្ធាន្្នុ្សសរខ្ន្ថ្ ល់ដ គូ ាំងអស ់

ដ ើ្បីពដន្ែឿន្ការខ្សវងយល់ ន្ិងការខ្កតប្្ូវឧរករេ៍ ៏ាន្ប្រសិទធិភាព សប្ារ់អដងកតតា្ោន្ ផគូផគង គ្នាំប្ទ ល់ការដធវើការសប្្ច្ច្ិតត ន្ិងដធវើរបាយការេ៍។ ការអភិវឌឍរួ្គ្នន ររស់ NZSD 

ដៅកនុងតាំរន្់ខ្ លាន្ប្រព័ន្ធោាំ ុេះ អាកាសធាតុ ទីផារ ន្ិងវរបធ្៌មុសគ្នន ប្ស េះ អាច្ផតល់ន្ូវការពិដាធន្៍ ល់ ៏ប្រិតដប្រៀន្្ួយដលើភាពបាន្ការ ដន្ប្ករមេឌ ន្ិរន្តរភាពរួ្ 
ប្ព្ ាំងការតាក់ខ្តងរងាវ ស់ន្ិរន្តរភាព វិធាន្ដន្ការវាស់ខ្វង ន្ិងការដធវើរបាយការេ៍។ ការពិដាធន្៍ខ្ររដន្េះ ាន្ារៈសាំខាន្់ណាស់សប្ារ់ការកាងទាំន្ុកច្ិតតដលើផលិតផលររស់េូខ្វលសឺ ង់ 
ដៅកនុងប្រដទស-ទីផារអន្តរាតិ។   

ការប្ាវប្ាវរួ្គ្នន  ប្តូវខ្តផតល់ប្រដោជ្ន្៍ ល់ដ គូអន្តរាតិ ន្ិងជ្ួយពប្ងីកការយល់ ឹងអាំពីប្រព័ន្ធកសិ-ដអកូ ូសុីធ ម្ាត ិ ឬ 
ជ្ួយ ល់ដ គូ ាំងដន្េះដធវើការអភិវឌឍឧរករេ៍អនុ្វតតន៍្សប្ារ់ាជ្ាំន្ួយ ល់កសិករ ន្ិងអនកដធវើដគ្នលន្ដោបាយកសិក ម្ររស់ពួកដគ។ រាល់ Software 

ន្ិងឧរករេជ៍្ាំនួ្យ ល់ការដធវើការសដប្្ច្ច្ិតត ខ្ លរដងកើតដោយ NZSD អាច្ប្តូវបាន្ខ្ច្ករំខ្លកផ្លា ល់ដៅ ល់ដ គូអន្តរាតិ ាផនូរន្ឹងការខ្ច្ករំខ្លកន្ូវអវីខ្ លភាគី ាំងដន្េះរដងកើតដ ើង 
្ក ល់ប្រដទសេូខ្វលសឺ ង ់វិញ។ ការាកលបងដប្រើប្បាស់ឧរករេរ៍រស់ដ គូ ាំងដន្េះដៅកនុងប្រដទសេូខ្វលសឺ ង់ ន្ឹងជ្ួយ ល់ការខ្កតប្្វូឧរករេ៍ ាំងដន្េះ។ 

ការវាយតដ្ែខ្ លាន្ច្រិកសិកាធិការថ្នន ក់មពស់ ន្ងិសុីជ្ដប្ៅរខ្ន្ថ្ដទៀត ដលើការខ្សវងយល់ ន្ិងស្ិទធផិលដស ឋកិច្ច សងគ្ ន្ិងដអកូ ូសុីធ្មាតិ អាច្ប្តូវបាន្ដធវើដ ើងវិញ 

តា្រយៈកិច្ចសហ-ប្រតិរតតិការអន្តរាតិ ដប្កា្ហិរញ្ញរប ន្ដផសងនានា។ រ៉ាុខ្ន្តការអភិវឌឍ និ្ងការអនុ្វតតររស់ប្កុ្ប្ាវប្ាវន្ី្ួយៗ ចាំបាច្់ប្តូវាន្កញ្ចរ់លវិកាដផសងដទៀតសប្ារ់ប្រដទសដ គូន្ី្ួយៗ។ 
ប្រដទសដៅកនុងតាំរន់្អាសុី ន្ិងប្រដទសកាំពុងអភិវឌឍន្៍ដៅកនុងតាំរន់្អាដ្រិកខាងតបូងាដប្ច្ើន្ យកច្ិតតទុកោកស់ាំខាន្ដ់ៅដលើការកាងសុវតថិភាព ន្ិងសន្តិសុមដសបៀង 

ដោយខ្ កប្រដទសេូខ្វល-សឺ ង់យកចិ្តតទុកោកស់ាំខាន្់ដៅដលើប្រសិទធិភាពផលិតក្មទាំនិ្ញ ខ្ លប្តូវបាន្ដគចត់ទុកថ្នាន្សុវតថិភាពដៅរួច្ដហើយ។ កិច្ចមិតមាំប្រឹងខ្ប្រងររស់ NZSD 

កនុងការដលើកក ព្ស់ប្រសិទធិភាពផលិតក ម្ អាច្ជ្ួយដោយផ្លា ល់ ល់ប្រដទសដៅកនុងតាំរន់្អាសុី ន្ិងអាដ្រិកខាងតបូងសដប្្ច្បាន្ន្ូវសន្តិសុមដសបៀង។ សូច្នាករសុវតថិភាពដសបៀងររស់ NZSD 

ក៏អាច្ផតល់ន្ូវ្ដធាយបាយនានា  ល់កសិករ ន្ិងអនកដធវើដគ្នលន្ដោបាយ ដធវើការកាំេត់ប្តាសុវតថិភាពដសបៀងតា្្ូលោឋ ន្។ ដលើសពីដន្េះដទៀត ដ គូអន្តរាត ិ
ន្ឹងទទួលបាន្ផលប្រដោជ្ន្ដ៍ៅវិញដៅ្ក ពីការអភិវឌឍរួ្គ្នន ន្ូវសូច្នាករ ដន្ប្រតិរតតិការសាំខាន្់ៗ ខ្ លឆែុេះរញ្ហច ាំងពីទិ ឋភាពនានា ដន្ពាកយន្ិរន្តរភាពខ្ លាន្ការឯកភាពាទូដៅរួច្្កដហើយដនាេះ។ 

អនកដប្រើប្បាស់ខ្ លាន្ប្បាក់ច្ាំេូល្ធយ្-មពស់ កាំពុងខ្តាន្ច្ាំនួ្ន្ដកើន្ដ ើងដៅអាសុី ន្ិងអាដ្រិកខាងតបូង ដហើយអនក ាំងដន្េះាន្ច្ាំណារ់អារ្មេ៍ខាែ ាំងដ ើងៗ ដលើទិ ឋភាពនានា 

ដន្ដសបៀងអាហារ ន្ិងផលិតផលសរដសខ្ លាន្សវុតថិភាព ន្ិងផលិតោ៉ា ងប្តឹ្ប្តូវតា្សីលធ្៌  ូច្ខ្ លអនកផលិត ន្ិងអនកដប្រើប្បាស់ដៅកនុងប្រដទសេូខ្វលសឺ ង់ ន្ិងអឺរ ុរខ្ រ។  ូដច្នេះ 
ដ េះរីាាន្ភាពមុសគ្នន ខាែ ាំងរវាងទីផារ អនកដប្រើប្បាស់ ន្ិងប្រព័ន្ធកសិ-ដអកូ ូសុីធ្មាតកិ៏ដោយ ក៏ប្រដទសដ គូខ្ លាន្សកាត ន្ុពលាដប្ច្ើន្ ាន្លកេេៈប្រហាក់ប្រខ្ហលគ្នន ខ្ រ 
ប្រសិន្ដរើរារ់រញ្ចូល ាំងប្សុងនូ្វតប្្ូវការររស់អនកដប្រើប្បាស់ ខ្ លាន្ប្បាក់ច្ាំេូល្ធយ្-មពស ់ដៅកនុងប្រដទស ាំងដន្េះ។  

កិច្ចសហប្រតិរតតិការកនុងការអភិវឌឍ ន្ិងដប្រៀរដធៀរការអនុ្វតតឧរករេ៍ ខ្ លរដងកើតដ ើងដោយ NZSD ប្តូវ ឹកនាាំ (ឬសហការ ឹកនាាំ) ដោយរណាត ញកសិករ ប្កុ្ហ ុន្ផតល់ដសវា 
ឬ ប្កុ្ទី-ប្រឹកាដៅកនុងប្រដទសា្ី ាាងអនកប្ាវប្ាវដៅតា្ាកលវិទាល័យ ឬ ាថ រន័្ប្ាវប្ាវររស់  រោឋ ភិបាល។ ប្រព័ន្ធ ឬ  ាំដេើរការប្ាវប្ាវ អាច្ ឹកនាាំដោយអនកប្ាវប្ាវ 
រ៉ាុខ្ន្តភាពាដ គូា្ួយ រណាត ញកសិករ ប្កុ្ហ ុន្ផតល់ដសវា ឬ ប្កុ្ទីប្រឹកាដៅខ្តាច្ាំេុច្សាំខាន់្។  ាំដេើរការដន្េះ ឆែុេះរញ្ហច ាំងពីវិធីាប្សត ដន្ការប្ាវប្ាវដោយាន្ការច្ូលរួ្ 
ន្ិងការខ្សវងយល់តា្រយៈការអនុ្វតត ខ្ លបាន្យក្កអនុ្វតតដោយគដប្ាងររស់ NZSD។  

អនុ្ាសន្៍សាំខាន្់ៗ ខ្ លទទួលបាន្ពីការច្ង់ប្កងឯការដន្េះរួ្ាន្៖ 
 កិច្ចសហប្រតិរតតិការ គួរដធវើដ ើងា្ួយប្កុ្អនកប្ាវប្ាវអូប្ាត លី ន្ិងអឺរ ុរ (ាពិដសស  សតង់ឌីណាវី) ារនាា ន្់តា្ខ្ លអាច្ដធវើដៅបាន្។ 
 កិច្ចសហប្រតិរតតិការប្ទង់ប្ យតូច្ ា្ួយប្កុ្អនកប្ាវប្ាវដៅអាសុី ន្ិង/ឬ អាដ្រិកខាងតបូង គួរចរ់ដផតើ្ដៅកនុងឆ្ន ាំ ២០១៥។ រហូតដៅ ល់ដពលដនាេះ ប្កុ្អនកប្ាវប្ាវ 

េូខ្វលសឺ ង់ ន្ឹងាន្ឱកាសរដងកើតដ ើងន្ូវកិច្ច ាំដេើរការ ន្ិងប្ករមេឌ ការងារររស់មែួន្ ប្សរដពលន្ឹងការកាងទាំនាក់ទាំន្ង ទាំនុ្កចិ្តត 
ន្ិងរណាត ញហិរញ្ញរប ន្ា្ួយដ គូអន្តរាតិខ្ លាន្សកាត ន្ុពលដផសងៗ។ 

 អាទិភាពសប្ារ់ការខ្សវងរកកិច្ចសហប្រតិរតតិការ គួរាន្លាំោរ់ោ៉ា ង ូដច្នេះ៖ អូប្ាត លី = អឺរ ុរ > ច្ិន្ > អាដ្រិកខាងតបូង (ាពិដសសអ ុយរា ហាគ យ) > ជ្រ៉ាុន្ > 

ឥេឌូ ដន្សុី > ឥណាឌ ។ ដន្េះប្គ្នន្់ខ្តាការចត់អាទិភាពរដណាត េះអាសន្ន្ួយដោយខ្ផែកដលើការលែឹងខ្លែងរវាងារៈប្រដោជ្ន្៍ ដន្ប្រដទស ាំងដន្េះ 
ច្ាំដពាេះការនាាំដច្ញផលិតផលររស់ប្រដទសេូខ្វលស-ឺ ង ់ ន្ិងឧរសគគនានាខ្ លរាាំងសាេះ ល់ដាគជ្យ័ ដន្កិច្ចសហប្រតិរតតិការ  ូច្ាភាពខ្ លអាច្រកបាន្ន្ូវហិរញ្ញរប ន្ 



 

ន្ិងអនកសប្្រសប្្ួល។ ដ េះាោ៉ា ងណាកតី កិច្ចសហប្រតិរតតិការប្ាវប្ាវា្ួយប្រដទសណា្ួយក៏ដោយ ក៏ាន្ារៈសាំខាន្់សប្ារ់ការអភិវឌឍ ន្ិងពិដាធន្រ៍រស់ NZSD 

ខ្ រ។ 
 ការដប្ជ្ើសដរីសគដប្ាងអាទិភាពដ ើ្បីដធវើកិច្ចសហប្រតិរតតិការ ប្តូវខ្ផែកសាំខាន្់ដៅដលើការរកឱយបាន្ន្ូវអនកប្ាវប្ាវ ប្កុ្ហ ុន្ ឬ វិទាាថ ន្ខ្ លាន្លកេេៈស្បតតិប្គរ់ប្គ្នន្ ់

ដ ើ្បី ឹកនាាំការងារដនាេះ។ ច្ាំណាត់អាទិភាពខាងដលើ ន្ឹងប្តូវបាន្យក្កអន្ុវតត កនុងខ្តករេីខ្ លរកបាន្ដ គូស្ប្សរ ដៅកនុងប្រដទស ាំងដនាេះ ពដីប្ពាេះដយើង្ិន្ាន្ដពលដវោ 

ន្ិងធន្ធាន្ប្គរ់ប្គ្នន្់កនុងការោក់រញ្ចូលប្គរ់ប្រដទសដនាេះដទ។ 
 ដគ្នលដៅ វិធីាប្សត ន្ិងសក្មភាពសាំខាន្់ ដន្កិច្ចសហប្រតិរតតិការ ាំរូង គួរប្គ្នន្់ខ្តដធវើការកាំេតា់រដណាត េះអាសន្នរ៉ាុដណាណ េះ ពីដប្ពាេះតដ្ែ ន្ិងការដច្នប្រឌិតាក់ខ្សតងដន្កិច្ចសហ-

ប្រតិរតតិការដន្េះ អាច្ដលច្ដច្ញដោយ្ិន្អាច្បា៉ា ន្់ាម ន្បាន្។ សាំេួរ និ្ងវិធីាប្សតប្ាវប្ាវាក់ោក ់អាច្ប្តូវបាន្ដគរកដ ើញ ដៅដពលខ្ ល ាំដេើរការ ន្ិងការខ្សវងយល់រួ្ គ្នន  
ប្តូវបាន្រដងកើតដ ើងដពញដលញ។  

 ោ៉ា ងដហាច្ណាស់សាំេួរសប្ារ់ដធវើការប្ាវប្ាវច្ាំនួ្ន្ ៥ គួរយក្កពិចរណា៖ 
១. ការដប្រៀរដធៀរកប្្ិតមពស់ដន្ប្រព័ន្ធកសិក ម្ខ្ លាន្ភាពមុសគ្នន ខាែ ាំង៖ សាំេួរសប្ារ់ ដធវើការប្ាវប្ាវ ប្តវូខ្តាន្លកេេៈទូលាំទូោយ 

ឱយដលើសការដផ្លត តល្ែិតដលើប្រព័ន្ធកសិក ម្កនុង្ូលោឋ ន្។ ឧ ហរេ៍ ប្កុ្សហប្រតិរតតិការប្ាវប្ាវអន្តរាតិ អាច្សួរសាំេួរ ូច្ា៖ 
 ដតើការដធវើពិដាធន៍្ ី នាាំ្កនូ្វកាំដន្ើន្គុេភាព  ីន្ិងផលច្ាំដេញពីផលិតក្មខ្ រឬដទ? 

 ដតើខ្ផន្ការោាំ ុេះរួ្ នាាំ្កនូ្វការប្រតិរតតិប្រដសើរាង្នុ្ខ្ រឬដទ? 

 ដតើកសិករោក់ពិន្ាុសូច្នាករ ដន្ការប្រតិរតតិសាំខាន្់ៗពាក់ពន័្ធនឹ្ងន្ិរន្តរភាព (Key Performance Indicators – KPIs) 

ដោយដាម េះប្តង់ ន្ិងាន្ភាពដជ្ឿាក់ខ្ រឬដទ? 

 ដតើសូច្នាករ ាការពិពេ៌នា ន្ិងាររិាេអាច្យក្កដប្រៀរដធៀរគ្នន  ឬ រូករញ្ចូលគ្នន ារងាវ ស់ន្រិន្តរភាពរួ្ ឱយាន្លកេេៈរឹតខ្តា្ញ្ញបាន្ខ្ រឬដទ? 

 ដតើការតប្្ូវឱយាន្ការវាស់ខ្វង ពីកប្្ិតដន្និ្រន្តរភាព នាាំឱយាន្ការដ្ើលរំលងទិ ឋភាពសាំខាន្់ៗ ដន្និ្រន្តរភាពខ្ រឬដទ?  

ការសួរសាំេួរកប្្ិតមពស់ ផតល់ឱកាសឱយាន្ការពិដាធន៍្រឹតខ្តសុីជ្ដប្ៅខ្ល្ដទៀត ដលើស្មតិ-ក ម្រួ្ ពីដប្ពាេះការពិដាធន្៍ខ្ររដន្េះ កាំពុងខ្តប្តូវបាន្ដធវើដ ើងកនងុប្រព័ន្ធកសិក ម្ដផសងដទៀត។ 
ការដរៀរច្ាំ NZSD ឱយាន្លកេេៈងាយប្សួលរត់ខ្រន្ ាន្ភាពចាំបាច្់រាំផុតដ ើ្បីសាំដោគលទធផលពីប្រដទសនានា ខ្ លាន្លកេេៈដអកូ ូសុីធ្មាតិ ដស ឋកិច្ច ន្ិងសងគ្មុសគ្នន ។ 
ការដប្រៀរដធៀររដរៀរដន្េះាផែូវការ ្ិន្ ន្់ាន្ដៅដ ើយដទដៅកនុងនិ្ពន្ធអន្តរាតិ ដហើយវាក៏ន្ឹងជ្ួយប្ាយច្្ងល់ពិភពដោក អាំពីន្រិន្តរភាពកសិក្មផងខ្ រ។ 

២. ការដលើកដ ើងនូ្វសាំេួរកប្្ិត្ធយ្-មពស់ កនុងច្ដនាែ េះលាំហរវាងដគ្នលន្ដោបាយ ឬ   ររិាថ ន្នានា៖ ឧ ហរេ៍ 

កិច្ចសហប្រតិរតតិការប្ាវប្ាវអាំពីលទធផលពាក់ពន្ធ័ន្ងឹន្ិរន្តរភាព ខ្ លរណាត ល្កពីផលិតក្ម ឹកដោេះដគ្ន កនុងច្ដនាែ េះលាំហខាងដប្កា្  
ទាំន្ងាាន្ច្ាំណារ់អារ្មេ៍ាអន្តរាតិ៖ 
 រវាងប្រពលវរបក្មកប្្ិត រ ន្ិងមពស់ (ឧ. ប្រដទសឥេឌូ ដន្សុី ដធៀរន្ងឹេូខ្វលសឺ ង់) 
 រវាងការច្ិញ្ចឹ្សតវតា្ផាេះ-កសិោឋ ន្ ន្ិងដោយការខ្លងឱយរកច្ាំេីដោយមែួន្ឯងដលើវាលដមម ច្ាំការ (ឧ. ប្រដទសច្ិន្ ដធៀរន្ឹងេូខ្វលសឺ ង់)។ 
 រវាងប្រព័ន្ធកសិ-ដអកូ ូសុីធ្មាតិតាំរន់្ប្តូពិច្ ន្ិងតាំរន្់អាកាសធាតុរងគួរ (ឧ. អាសុី ដប្រសុីល ដធៀរនឹ្ងេូខ្វលសឺ ង់)។ 

 ប្សដ ៀងគ្នន ដន្េះខ្ រ ក៏នឹ្ងាន្ច្ាំណារ់អារ្មេ៍ាអន្តរាតិដលើការពិដាធន្៍ពីលទធផល ន្ិងការខ្សវងយល់ពនី្ិរន្តរភាព កនុងច្ដនាែ េះលាំហរវាងកសិក ម្ខ្ លាន្ (អឺរ ុរ ជ្រ៉ាុន្) ន្ិង្ិន្ាន្ 
ការជ្ួយដប្ា្ខ្ប្ជ្ង ន្ិងោក់កប្្ិតដោយច្ារ់ (េូខ្វលសឺ ង់ អូប្ាត លី)។ កនុងការសិកាខ្ររដន្េះ ភាពមុសគ្នន ខាែ ាំងរវាងប្រព័ន្ធកសិក ម្ ាំងដន្េះ គឺាប្រធាន្រទ្ួយសាំខាន្ស់ប្ារ់ប្ាវប្ាវផងខ្ រ។  

៣. ការដប្រៀរដធៀរោ៉ា ងល្ែិតពីលទធផល ន្ិងជ្ដប្្ើសពាក់ព័ន្ធនឹ្ងនិ្រន្តរភាព រវាងប្រព័ន្ធ កសិក ម្ ខ្ លាន្លកេេៈប្សដ ៀងគ្នន ៖ ប្រសិន្ដរើវិធីាប្សតោាំ ុេះ ាន្លកេេៈ   
ប្សដ ៀងគ្នន  ដនាេះប្រធាន្រទសាំខាន្់ៗ អាច្ាការដប្រៀរដធៀរលទធផលល្ែិត ន្ិងាក់ោក់តា្វិស័យ។ ឧ ហរេ៍ កសិក ម្ច្ិញ្ចឹ្សតវដៅអាដ្រិកខាងតបូង 
ន្ិងកសិក ម្ដៅតា្តាំរន់្ភនាំកនុងប្រដទសេូខ្វលសឺ ង ់ ាន្រញ្ហា ប្រឈ្ ន្ិងឱកាសប្សដ ៀងគ្នន  (ឧ. 
ការប្គរ់ប្គងវាលដមម ច្ាំការដោយ្ិន្ឱយាន្ការរីករាលោលពរីុកេាតិច្ដប្ង ការប្គរ់ប្គងគុេភាព ីដៅតាំរន់្ខ្ លាន្រយៈក ព្ស់មពស់)។ 

៤. ការអភិវឌឍរួ្គ្នន ន្ូវឧរករេ៍ ឯការខ្េនាាំពីការសិកាខ្សវងយល់ ឬ សាភ រៈជ្ាំនួ្យ ល់ការដធវើទាំនាក់ទាំន្ង ខ្ លអាច្យក្កអន្ុវតតបាន្ដៅកនុងប្គរ់ប្រព័ន្ធ ាំងអស៖់ 
ប្កុ្ដ គូសហប្រតិរតតិការន្ី្ួយៗ អាច្រដងកើតដ ើងនូ្វឧរករេ៍រដច្ចកដទស ដ ើ្បីយក្កខ្ច្ករំខ្លកា្ួយដ គូដផសងដទៀត។ ឧរករេ ៍ាំង្ូល ឬ 
រាំខ្េកមែេះដន្ឧរករេ៍ដន្េះ អាច្យក្កអន្ុវតតដៅកនុងប្គរ់ (ឬ ដសាើរខ្តប្គរ់) វិស័យដន្ការោាំ ុេះ ន្ងិាថ ន្ភាពសងគ្ ដអកូ ូសុីធ ម្ាតិ ឬ ដស ឋកិច្ចដផសងៗ។ 
កិច្ចសហប្រតិរតតិការខ្ររដន្េះ អាច្ផតល់ប្រដោជ្ន្៍រហស័ាងការពិដាធន្៍រួ្គ្នន ដលើស្តថក ម្កនុងកប្្ិតប្រព័ន្ធ។  



 

៥. ការពិដាធន្៍ថ្នដតើឧរករេ៍ខ្ លាន្ច្រិកពហុលកេេៈ  ូច្ា NZSD នាាំឱយាន្ការផ្លែ ស់រតូរខ្ រឬដទ៖ អាច្ន្ឹងាន្ការពិដាធន្៍កប្្ិតមពស់អាំពីតដ្ែរខ្ន្ថ្ 
ដន្ប្ករមេឌ   សូច្នាករ ន្ិងឧរករេ ៍ (Software) ខ្ លរដងកើតដ ើងដោយប្កុ្អនកប្ាវប្ាវអាំពីន្ិរន្តរភាពប្សដ ៀងគ្នន  
ដៅដពលអនុ្វតតកនុងប្រព័ន្ធខ្ លាន្លកេេៈមុសគ្នន ។  ូដច្នេះការប្រតិរតតិដន្ឧរករេរ៍រស់ NZSD អាច្យក្កពិដាធន្៍ និ្ងាកលបងដ ើងវញិ 

ដៅកនុងប្រព័ន្ធខ្ លាន្លកេេៈមុសគ្នន ប្ស េះ ដោយដប្រើប្បាសវ់ិធាន្ករេីសិកា។  
 គួរចរ់ដផតើ្ដោយពិភាកាា្ួយសហហរិញ្ញរប ន្ររស់ NZSD ដ ើ្បីខ្សវងយលថ់្នដតើពួកគ្នត់ឱយតដ្ែកិច្ចសហប្រតិរតតិការអន្តរាតិខ្ រឬដទ ដហើយប្រសិន្ដរើឱយតដ្ែ 

ដតើពួកគ្នត់ឱយតដ្ែមពស់ដលើប្រធាន្រទអវី ន្ិងដៅកខ្ន្ែងណា។ ឱកាសពិតាាន្សប្ារ់ជ្ួយ ល់អនក      ផលិតប្ាទាំពាាំងបាយជ្ ូកសិករោាំ ុេះខ្ផែ ីវី (ប្កុ្ហ ុន្ Zespri 

និ្ង្ូលោឋ ន្វិច្មចរ់នានា) និ្ងប្កុ្ហ ុន្ Fonterra ដ ើ្បីកាងន្ូវតដ្ែររស់មែួន្ដៅកនុងទីផារប្រដទសច្ិន្ ឥណាឌ  ន្ិងតាំរន្់នានាកនុងអាដ្រិកខាងតបូង 
ដោយដផ្លត តដលើការផគូផគងទិ ឋភាពនានាររស់ NZSD ា្ួយ តប្្ូវការររស់អនកដប្រើប្បាស់ ន្ិងន្ិយត័ករដៅកនុងតាំរន់្អាសុី។ កិច្ចសហប្រតិរតតិការ ខ្ លាន្ច្រិកលកេេៈសក ម្ 
ផតល់ប្រដោជ្ន៍្ដៅវិញដៅ្ក ន្ិងដលច្ដច្ញារូរាក់ោក់ ា្ួយន្ឹងអនកប្ាវប្ាវ្កពីប្រដទស ាំងដន្េះ 
នឹ្ងផតល់តដ ែ្រខ្ន្ថ្ ល់ការវិនិ្ដោគខ្ លាន្ប្ារ់ររស់សហហិរញ្ញរប ន្ NZSD ន្ិងអាច្កាត់រន្ថយហានិ្ភយ័ហិរញ្ញវតថុ ន្ិងន្ដោបាយនានាាដប្ច្ើន្។  

 គួរដលើកដ ើងនូ្វសាំេួរធាំៗនានា ពាក់ពន័្ធន្ឹងកចិ្ចសហប្រតិរតតិការប្ាវប្ាវ ខ្ លផតលប់្រដោជ្ន្៍ភាែ ្ៗ ( ូច្ាការអភិវឌឍឧរករេ៍ប្ាវប្ាវ) ន្ិងពាក់ព័ន្ធន្ឹងប្រព័ន្ធដសបៀង  
អាហារ។ 

 ខ្ផន្ការច្ាំណាយ ន្ិងដលបឿន្ដន្កិច្ចសហប្រតិរតតិការ ចាំបាច្់ប្តូវដរៀរច្ាំឱយអូសរនាែ យរយៈ ដពលខ្វង និ្ងជ្ប្្ុញឱយដ គូ ាំងអស់ាន្ឱកាសជ្ួរគ្នន ប្រជុ្ាំា្ួយគ្នន ដប្ច្ើន្។ ប្តូវចរ់ដផតើ្ 
កាងទាំនាក់ទាំន្ង្ុន្ដគ រនាា រ់្កដធវើកិច្ចសហប្រតិរតតិការខាន តតូច្្ួយ ដ ើ្បីដធវើការពិដាធន្៍ ន្ិងរងាា ញឱយដ ើញពីការទទួលប្រដោជ្ន៍្ដៅវិញដៅ្ក ពីកិច្ចសហប្រតិរតតិការដន្េះ 
(ចរ់ដផតើ្ដៅឆ្ន ាំ ២០១៥)។ កិច្ចសហប្រតិរតតិការរឹតខ្តទូលាំទូោយ ន្ិងាន្ប្ទង់-ប្ យធាំ (ចរ់ពីឆ្ន ាំ ២០១៧ ដ ើងដៅ) ន្ឹងដកើតាន្ដ ើងដៅដពលខ្ លដ គូន្ី្ួយៗាគ ល់គ្នន  
ន្ិងដជ្ឿាក់គ្នន ដៅវិញដៅ្ក។ 

 ពិភាកាការដរៀរច្ាំខ្ផន្ការប្ាវប្ាវា្ួយ៖ 
 ប្កសួងការររដទស ន្ិងជ្ាំនួ្ញររស់ប្រដទសេូខ្វលស ឺង់ (NZAID) 

 ប្កុ្ហ ុន្ និ្ងប្កុ្ទីប្រឹកាេូខ្វលសឺ ង់ ខ្ លកាំពុងពប្ងីកទផីារ ឬ ាំដេើរការកសិក ម្ ដៅអូប្ាត លី អាសុ ីន្ិងអាដ្រិកខាងតបូង 
 អងគការអន្តរាតិ (ឧ. AUSAID, FAO, Indian Council of Agricultural Research, IFAOM, 
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