
ប្រព័ន្ធប្រពលវរបកម្មដំណបំ្រូវ តាម្គោលការណ៍ធម្មជាតិ

(រ.វ.រ)



ប្រវតដិរររ់ប្រព័ន្ធប្រពលវរបកម្មដំណបំ្រូវតាម្គោលការណ៍ធម្មជាតិ

( រ.វ.រ )

 ប្រព័ន្ ធប្រពលវរបកម្មដំណបំ្រូវតាម្គោលការណ៍ធម្មជាតិ(រ.វ.រ) គឺ

ជាការផ្ដំចូលោា ន្ូវរគច េកគេរ ឬការអន្ុវតន្្៍ល អៗ  គដើម្បីជួយគោយ 

ដំណបំ្រូវលូតលារ់បាន្ល អ ន្ិងផល្ផ់លគប្ចើន្តាម្រក្ាន្ិពលធម្មជាតិ 

រររ់វា។

 បាន្គធវើការអភិវឌ្ឍន៍្ដំរូងគៅប្រគេរម៉ា ដាហ្គាស្កា  Madagascar កាដង

េរសវតសរ៍ឆ្ា ំ១៩៨០ គដាយគលាក  Henri de Laulanie 



 គៅឆ្ា ំ១៩៩៩ ប្តូវបាន្ផសពវផាយដល់ប្រគេរគផសងៗ គដាយមន្ការ 

គប្ជាម្ជ្ប្ជងពី CIIFAD ជាពិគររស្កស្ដ្ស្្កចារយ Norman Uphoff 

 រច េដរបន្ ាមន្ប្រគេរចំនួ្ន្២២ បាន្ន្ិងកំពុងអន្ុវត្

 បាន្ចារ់គផ ្ើម្ជ្ណនពំី រ.វ.រគន្េះ គៅឆ្ា ំ១៩៩៩ គ ើយពិគស្កធន្៍      

ជាម្ួយករិករជ្ត២៨ប្គួស្ករ

 គៅឆ្ា ំ២០០៥មន្ករិករអន្ុវតប្្រមណ៤០.០០០ប្គួស្ករ  កាដងភូម្ិ ២.០០០  

គៅគេត-្ប្កដង២០។



គុណររបតដិរររ់ រ.វ.រ

 ករិករោចរគង ាើន្េិន្ ាផលប្រូវ ២-៣ដង គលើរពីធម្មតា

 ករិករេេួលប្បាក់ចំគណញគប្ចើន្ រន្ថយចំណយគលើពូជ  ជីគីម្ី ថ្ា ពំុល 

ពលកម្មរំរារ់ដករំណរ និ្ងរទងូ។



គោលកាណ៍ ន្ិងរគចេកគេររររ់ រ.វ.រ



គោលការណ៍រររ់ រ.វ.រ

 ដំណបំ្រូវម្ិន្ជ្ម្ន្ជារុកខជាតិេឹកជ្តវាធន្់ន្ឹងេឹក។ គរើេឹកតិចៗវាលូតលារ់និ្ង

ជ្រកគុម្ពបាន្ល អ។

 ប្រូវកាត់រន្ថយរក្ានុ្ពលធម្មជាតិកាដងការជ្រកគុម្ព គរើរទងូរំណរមន្ោយុ

គលើរពី១៥ថ្ង ៃគ ើង។

 ប្រូវនឹ្ងមន្រកន្្ុពលជ្រកគុម្ពេពរ់ ប្ររិន្គយើងកាត់រន្ថយន្ូវ ភាពរន្ធត់រររ់វា

(ការដករំណររូចគបាក ការចងរំណរ....)



 ប្ររិន្គរើប្រូវដុេះជ្តឯង គនេះវាន្ឹងលូតលារ់ជ្រកគុម្ពតាម្រកន្្ុពល 

ធម្មជាតិរររ់វា។

 ដំណបំ្រូវលូតលារ់បាន្ល អ គរើដីធូរមន្េយល់គចញចូល និ្ងមន្ជីជាតិ 

ប្គរ់ប្ោន្់។





រគចេកគេររំខាន្់ៗរររ់ រ.វ.រ

 គធវើដីជ្ប្រគោយបាន្គរៀរគរមើ និ្ងមន្ប្រព័ន្ ធរំរារ់រគចេញរចេលូេឹក

 គប្ជើរគរើរប្ោរ់ពូជជ្ដលរុេធគ ើយគលញល អយកគៅស្ករ

 គរៀរចំរំណរគោក គ ើយស្ករគរ្ើងគដើម្បីគោយរំណរគថ្ោ រ(ស្ករ ពូជ១

គប្ក/ដី៤០ជ្ម្៉ាប្តកាគរ៉េ)។

 ដកថ្ា ម្ៗយកជ្តរំណរគថ្ោ រៗ រួចយកគៅរទងូភាោ ម្ៗ

 រទងូរំណរោយុេោី យកល អោយុតិចជាង១៥ថ្ង ៃ(១០-១៥ថ្ង ៃ)

 រទងូចារ់គរ្ើងជាងធម្មតា យកល អរទងូជ្ត១គដើម្ៗ



 រទងូង ាម្ៗ រាក់ៗ និ្ងកំុគោយរត់ឬរដចជ្ផ ោរន្ទចួ

 រទងូរគង វើលជាងធម្មតា ចគនោ េះគុម្ព ២៥-៤០រ.ម្  

 រទងូជាជួររនទ ត់គដាយមន្ចគនោ េះគុម្ពគរមើៗោា

 ដកគមម និ្ងរំផុរដីគោយបាន្២-៤ដង គោយមន្េយល់គចញចូល ឬរប្រូវចាក់

បាន្ជ្វង កំចាត់ការប្រណងំប្រជ្ជងរររ់គមម

 ប្តូវគោយមន្េឹកតិចៗកាដងជ្ប្រ គជៀរវាងេឹកគប្ចើន្គពលប្រូវកំពុងលូលារ់

 គប្រើជីធម្មជាតិគោយបាន្គប្ចើន្ ជាពិគររជីកំរ៉ាុរ២្-៤ត/ .ត និ្ងការ ដាជំី

ប្ររ់ថ្រតងគលើជ្ប្រម្ុន្រទងូ និ្ងប្គរដីគប្កាយរទងូ





ភាពខុរោា រវាងផលិតកម្មប្រូវតាម្េំលារ់ ន្ិងតាម្ រ.វ.រ

តាម្េំលារ់ តាម្ រ.វ.រ

-ម្ិន្បាន្គប្ជើរគរើរពូជរុេធល អន្ិងប្ោរ់គពញ

-េុកេឹកគប្ចើន្កាដងថ្ា ល និ្ងស្ករប្ការ់ 

-រទងូចារ់ធំ រំណរលាយ ំោា គដើម្េន់្ល អិត

-រ្ងូរំណរចារ់ ោយុ១ជ្េគ ើង

-ដកគបាករំណរ ចងជាកណ្រ់ ផ្អអ រ់១-២

យរ់

-រទងូញឹក ចគនោ េះគុម្ពម្ិន្គរមើោា  ោម ន្ជួរ

-គប្ជើរគរើរពូចរុេធល អន្ិងប្ោរ់គពញគៅ

ស្ករ

-ថ្ា លគោកដូចរងថ្រព ស្ករគរ្ើង

-យករំណរគថ្ោ រៗគៅរទងូ រទងូ១-២

គដើម្

-រទងូរំណរេេី ោយុតិចជាង១៥ថ្ង ៃ

-ដកង ាម្ៗដាក់ ដកភាោ ម្រទងូភាោ ម្

-រទងូជាជូររនទ ត់ រាងរគង វើល



-េុកេឹកាដងជ្ប្រជានិ្ច េគពលប្រូវកំពុងលូលារ់

-ដកគមម ម្ិន្ទាន្់គពលគវលា ម្ិន្ញឹកញារ់

-ម្ិន្បាន្គប្រើកំគេចកំេីរំរាម្ជាជីធម្មជាតិ 

គប្រើពឹងជ្ផ អកជ្តជីគីម្ី

-ម្ិន្បាន្រន្សដេធពូជម្ុន្គពលប្ចូត រំរារ់េុក

ពូជ

-េុកេឹកតិចៗ យកល អេុកដីគរើម្ៗ

-ដកគមម ញឹកញារ់ទាន្់គពលគវលាគេៀងទាត់

-គប្រើជីធម្មជាតិ កំរ៉ាុរគ្ោក និ្ងកំរ៉ាុរេឹ្ក

រំរ៉ាន្

-គធវើការរន្សដេធពូជម្ុន្ប្ចូត ន្ិងរកាេុកបាន្

ល អ



ការណណនរំណន្ែម្ពីរគចេកគេរម្ួយចំន្ួន្រររ់ រ.វ.រ



កាគប្រើរគរើរប្ោរ់ពូរ

 ពូជរុេធជ្ដលមន្គុណភាព (ដំណេុះពី៨៥%គ ើងគៅ)

 ពូជផល្់េាិផលេពរ់

 រយៈគពលលូតលារ់េោី (ប្រូវប្ស្កល ឬប្រូវកណ្ល)

 ភាពធន់្ប្ទំានឹ្ងការរំាងរៃតួ រតវល អិតចថ្ប្ង និ្ងជំងឺ

 គុណភាពប្ោរ់អង ារ ន្ិងររជាតិ



ការគប្រើរគរើរ ន្ិងគរៀរចំេីកណន្ែងរំរារ់សារ

 ងាយប្រួលរគចេញរចេលូេឹក

 ងាយប្រួលការពាររតវពា ន្ៈ ន្ិងរកសី

 ដីថ្ា លប្តូវមន្ជីជាតិល អ

 រថិតគៅឆ្ៃ យពីម្ោរ់រុកខជាតិ



 រំរារ់រន្ទងូ១ ិចតាប្តូវការថ្ា លេំ ំ១៥០-២០០ជ្ម្៉ាប្តកាគរ៉េ

 ប្តូវដាក់ជីធម្មជាតិ(៣-៥គប្ក/១ជ្ម្៉ាប្តកាគរ៉េ) រារ់ដីគោយម្៉ាដ ឋល អ រួចគលើកជារង

ថ្ា លតូចៗេេឺង១,៥-២ជ្ម្៉ាប្ត (ងាយប្រួលស្ករ គប្ស្កច ឬរចេញេឹក គបាច

គមម  ន្ិងកំចាត់រតវល អិត។



ការរំអាតប្ោរ់ពូរ

គដើម្បីជ្ញកប្ោរ់គពញ និ្ងប្ោរ់តូចគរពៀត ឬរំដីប្រូវគចញ ប្តូវអនុ្វត្

ប្តាបំ្ោរ់ពូជកាដងេឹកអំរិល១ធុង (អំរិល១ក្ារ់/េឹក១ធុង) កូរគោយរពវ

រួចប្រង់ប្ោរ់ជ្ដលម្ិន្គពញល អគចញ (ប្ោរ់ជ្ដលអជ្ណ្ត)។

តាម្រេពិគស្កធន៍្ោចយកប្ោរ់ពូជប្តាកំាដងេឹកគម្ (រំរក រោឹក ឬ ប្ោរ់គម្) 

គោយប្រូវលូលតលារ់ល អ និ្ងការពាររតវល អិត។

ប្តូវប្រង់ប្ោរជ់្ដលល អគៅលាងេឹកគោយស្កអ តម្ុន្យកគៅប្តាសំ្ករ។



ការប្តា ំន្ិង ផ្អា រ់ប្ោរ់ពូរ

 ម្ុន្យកប្ោរ់ពូជគៅប្តា ំប្តូវគធវើការរណ្ដ េះស្កកជាម្ុន្

 ប្តូវការររិមណប្ោរ់ពូជល អ ១០-១៥គប្ក/ .ត

 ប្ចកប្ោរ់កាដងបាវប្តាកំាដងេឹកស្កអ ត២៤គម៉ា ង

 យកប្ោរ់ពូជជ្ដលប្តារួំចលាងគោយស្កអ ត រួចពប្ងារប្ោរក់ាដងបាវគោយមន្

កំពរ់ ១០-១៥រ.ម្  គ ើយយកចំគរើងប្គរពីគលើបាវ។

 ប្តូវប្ត រ់បាវប្រូវពីគលើម្កគប្កាម្រយៈគពល១២គម៉ា ង រួចគផសើម្េឹកតិចៗ។



ការសារ

 ប្តូវស្ករគោយគរមើល អ កាដងកំរិត១០០ប្កាម្/១ជ្ម្៉ាប្តកាគរ៉េ (១េូកថ្ដ)

 គួរស្ករគៅគពលលាៃចកុំគោយរវីតឬរគដាយការកំគៅថ្ង ៃ

 គរើគជឿជាក់ថ្មន្គភោៀងគួរពន្ាគពលស្កររ ូតគភោៀងរួច កុំគោយប្ោរ់រម្ូរ

ចូលោា  ឬ ូរចូលកាដងចង អរូរង។



ការគរៀរចំដី

 ប្តូវភជួរគោយបាន្គប្ចើន្ស្ករ ជំគៅយ៉ា ងតិច១៥រ.ម្ គ ើយរារ់ពប្ងារ 

គោយគរមើល អគដើម្បីៈ

 លរ់គមម  និ្ងកាករំណល់រុកខជាតិគៅកាដងដីគោយរលួយជាជី

 គោយដីធូរប្រួលរទងូ និ្ងប្រព័ន្ ធឬរលូតលារ់ល អ

 ងាយប្រូលប្គរ់ប្គងេឹក

 លរ់ករ់ជីធម្មជាតិគៅកាដងដី គដើម្បីកាត់រន្ ថយការភាយធាតុចិចេឹម្

 រគង ាើន្រន្ ធេយល់កាដងដី។



 ចំគពាេះជ្ប្រប្បាងំ ឬជ្ប្រប្រគដញេឹក ប្តូវភជួរដារ់ដីម្ុន្េឹកលិច 

គ ើយគប្កាយគពលេឹកប្រកប្ោន្់ជ្តរារព់ប្ងារដីគោយគរមើជា

ការគប្រច។



ការគប្រើប្ារ់រី

គរបីយកចិតេុ្កដាក់គលើការគប្រើប្បារ់ជីធម្មជាតិគោយបាន្ខ្ោ ំងកាោ គប្ពាេះ

 គធវើគោយដីផុរល អ

 ោចរការំគណើម្កាដងដីបាន្យូរ

 ជួយរគង ាើន្ជីជាតិដី

 រន្ថយចំណយកាដងការេិញជីគីម្ី និ្ង

 ជួយជ្ងរការរិស្កថ ន្បាន្ល អ



 ជីធម្មជាតិជ្ដលប្តូវគប្រើមន្ៈ ជីលាម្ករតវ ជីកំរ៉ាុរ ្និ្ងជីប្ររ់ (ពួកអំរូរ 

រជ្ណ្ក គស្កា  ចកោរូឡា....) 

 ចំគរើង និ្ងជស្ដ្ ជ្ ងំប្រូវក៏ផល់្ជីជាតិរំខ្ន់្ដល់ដីជ្ប្រជ្ដរដូគច ាេះគួរភជួរលរ់ 

គោយបាន្ល អ គជៀរវាងការដុតវាគចាល។

 គួរគប្រើជីលាម្ករតវ និ្ងជីកំរ៉ាុរក្ប្ម្ិត១០-២០ត/ .ត គដាយភជួរលរ់គៅ

គពលភជួរចុងគប្កាយរងអរ់។

 ចំគពាេះជីប្ររ់ និ្ងកាករំណល់រុកខជាតិ ប្តូវភជួរលរ់ម្ុន្រទងូ១០-១៥ថ្ង ៃ 

គោយរលួយបាន្ល អ។



ការប្គរ់ប្គងេឹក

 ជ្ងទំាភោឺជ្ប្រគោយបាន្ល អ ជ្តកំុេុកេឹកគប្ចើន្គពកគៅគពលដំណរំថិតកាដង 

វគាលូតលារ់ ជាពិគររដំណក់កាលជ្រកគុម្ព។

 កំចាត់គមម គោយអរ់ពីជ្ប្រ គប្ពាេះវាជាគូរប្រជ្ជងរររ់ប្រូវ

 គរើោចគធវើបាន្គួរជីកប្រេះកាដងជ្ប្េំ ំ ២០ម្ x១០ម្ រំរារ់ផ ទដកេឹក និ្ង 

ចិចេឹម្ប្តី។



គប្កាយរទងូរួចប្តូវរកាេឹកកាដងជ្ប្រម្ិន្គោយគលើរពី ២-៣រ.ម្ ឬម្ង្រៃតួ

ម្ង្គរើម្ ឬប្ោន្់ជ្តគរើម្តិចៗបាន្គ ើយ 

 រប្ងារការលូតលារ់រររ់គមម

 ជួយដំណបំ្រូវប្រូរយកជីជាតិពីដី

 ជួយរំលាយស្ករធាតុររិរាង ា

 គធវើគោយដំណបំ្រូវជ្រកគុម្ពបាន្គប្ចើន្។



ការកំចាត់គមម  និ្ងការាចរី

 ប្តូវដកគមម គោយស្កអ ត គប្ពាេះវាដគណ្ើម្ពីប្រូវន្ូវ ស្ករធាតុចិចេឹម្ រំគណើម្ 

ពន្ោឺ និ្ងជាជំរករតវចថ្ប្ង និ្ងកណ្ដ រ។

 ោចបាចជីកំរ៉ាុរជ្្ដលរលួយល អគៅដំណក់កាលជ្រកគុម្ព រគង ាើន្ការ ជ្រកគុម្ព

ជាអតិររម ន្ិងបាចម្ង្គេៀតគៅគពលចារ់គផ ្ើម្ពន្ ោកកួរគដើម្បីគោយ មន្កួរ

ធំគ ើយជ្វងល អ។



ការប្រម្ូលផល

 ប្ចូតកាត់គោយទាន្់គពលគវលាគជៀរវាងការបាត់រង់ផល

 ប្តូវប្ចូតគៅគពលរគងាតគ ើញប្ោរ់ប្រូវ៨០-៨៥%គៅចុងកួរពណ៌គលឿង

ដូចចំគរើង គ ើយប្ោរ់គល់កួរដាក់គម្ស៉ា ។



ការេុកដាក់ផលប្រូវ

 ប្ោរ់ប្រូវគេើចគបាកជ្រន្រួចមន្រំគណើម្១៨-២៥% គរើយកគៅេុកដាក់

ភាោ ម្គធវើគោយប្ោរ់ប្រូវពុកផុយគដាយស្ករពួកផសិត ន្ិងមន្រតវល អិតចថ្ប្ង

រំផ្អោ ញ។

 ម្ុន្េុកដាក់ប្តូវហ្គល២-៣ថ្ង ៃ(រំគណើម្១៤%)

 គជៀរវាងការហ្គលរយួតប្ជដល គប្ពាេះរណ្លគោយគប្រេះប្ោរ់ និ្ងបាក់

ប្ោរ់អង ារគពលកិន្។



ការេុកដាក់ពូរ

 ប្តូវេុកគោយប្រូវេំុល អកាដងជ្ប្រ១០០%

 ហ្គលគោយដល់រំគណើម្១៤%(គពលខំ្ប្ោរ់ប្រូវបាក់គរមើ ជ្ផ ាកកណ្ល ពណ៌ថ្ោ

 ប្តូវេុកដាក់កាដងបាវ និ្ងមន្ររគររគ ម្ េះពូជ ថ្ង ៃជ្េប្ចូត

 រកាេុកគៅកជ្ន្ោងរៃតួោម ន្ពន្ោឺថ្ង ៃចាងំចូល រ៉ាេះនឹ្ងរំគណើម្ គ ើយមន្េយល់គចញ

ចូលប្គរ់ប្ោន្់។

















សូមអរគណុ


