
ឆ្នា២ំ០១១ គឺជាឆ្នាទំ៤ី ៃនការអនុវត្តយុទ្ឋសា្រស្តចតុេកោណដំណាក់កាលទ២ី របស់រាជរដ្ឋាភិបាល េ្រកោមការដឹកនាំ
្របកប េដោយភាពឈ្លាសៃវមុតមា ំនិងគតិបណ្ឌិត របស់សេម្តចអគ្គមហាេសនាបត ី េតេជោហ៊ុនែសន នាយករដ្ឋម្រនីៃន
្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា។ 

មកទល់េពលេនះ ការងារបេង្កើនផល្រសូវ និងរដូវ្របាំង្រតូវបានបញ្ចប ់ ការដាំដុះជាស្ថាពរ និងជាការឈានដលេ់ពល
កំណត ់ ែដល្រកសួងកសិកម្ម រុក្ខា្របមាញ ់និងេនសាទ ្របារព្ឋេធ្វើសន្និបាទ បូកសរុបការងារកសិកម្ម រុក្ខា្របមាញ ់និង
េនសាទ ឆ្នា២ំ០១១−២០១២ និងេលើកទិសេដៅ ស្រមាប់អនុវត្តឆ្នា២ំ០១២−២០១៣ េដើម្បឆី្លុះបញ្ចាំងឱ្យេឃើញអំពសីមិ
ទ្ឋផល ែដលសេ្រមចបាន ជាវិជ្ជាមាន ក៏ដូចជា្របមូលផ្តុនំូវមតិេយោបលទ់ស្សនះ េទៅេលើបញ្ហា្របឈមទាំងឡាយ និង
វិភាគែចករំែលក បទពិេសោធន៏ល្អៗ ជាពិេសសការផ្តលអ់នសុាសនគ៏ន្លឹះដម៏ានតៃម្ល របស់សេម្តចនាយករដ្ឋម្រនី្ត េដើម្បី
ជា្រតីវិស័យ ក្នុងការេរៀបចំជាចក្ខុវិស័យ ជាយុទ្ឋសា្រស្ត និងេលើកទិលេដៅអនុវត្តបន្ត េនៅឆ្នាបំន្ទាបឱ់្យមានលក្ខណះ
្របទាក់្រកឡាយគ្នា េទៅនឹងយុទ្ឋសា្រស្តចតុេកោណដំណាក់កាលទ២ីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ 

នារយះេពលមួយឆ្នាកំន្លងមកេនះ េបើេទោះបីជាបានជួប្របទះ នូវេ្រគោះធម្មជាតពិិេសសេ្រគោះទឹកជំននប់ង្កេដោយជំនន់
ទឹកេភ្លៀងចុងរដូវវស្សា (ចាប់ពពីាក់កណ្ដាល ែខតុលាដលព់ាកក់ណ្ដាលែខវិឆ្ឆិកា) ្រពមទាំងភាពស្ថិតេនៅេ្រកោមការស្តារ
ផលប៉ះពាល ់ េដោយវិបត្តកិលយុគ្គេសដ្ឋកិច្ចពិភពេលោក ែតេ្រកោមការខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស្់រកសួងកសិកម្ម រុក្ខា្របមាញ ់
និងេនសាទ តាមការែណនា ំនិងត្រមង់ទិស កដ៏វូជាវិធានការេឆ្លើយតបយ៉ាងមាន្របសិទ្ឋិភាព របស់រាជរដ្ឋាភិបាល និង
េដោយមានការចូលរួមដស៏កម្ម ព្ីរកសួងស្ថាប័នអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកងកម្លាងំ្របដាប់អាវុធ និង្របជាកសិករទូទាំង្របេទស 
្រពមទាំងការរួមចំែណក ពៃីដគូរអភវិឌ្ឈនប៏ានេធ្វើឱ្យផលិតផលកម្មកសិកម្មេនៅែតមានការេកើនេឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់។ 

ជាក់ែស្តង្រសូវរដូវវស្សាឆ្នា២ំ០១១េនះពិតែមនែតមានភាពមិន្រប្រកតី ៃនេ្រគោះធម្មជាតកិស៏្ថានភាព ផលិតផលជាមធ្យម
ចំនួន២,៩២ត/ហតេដោយទទួលបរិមាណផល សរុប្របមាណ៦,៧លានេតោន និង្រសូវរដូវ្របាំងឆ្នា២ំ០១១−២០១២ 
េលើៃផ្ទដជីាង០,៤៧លានហិចតា ែដលមានទិន្នផលជាមធ្យម៤,៤ត/ហត េដោយទទួលបានបរិមាណផលសរុប
្របមាណ៨,៧៨លានេតោន្រសូវ និងទិន្នផលមធ្យម្របចាំឆ្នា៣ំ,១៧ត/ហត។ ដូេច្នះតុល្យភាពេស្បៀងេនៅសល់
ជាង២,៧៨លានេតោនអង្ករ គិតជា្រសូវជាង៤,៣៤លានេតោន េលើសឆ្នាំមុន០,៤លានេតោន្រសូវនិងខ្ពស់ជាង
មធ្យមភាគ១០ឆ្នាំកន្លងមក ្របមាណ១,៣លានេតោន េលើសឆ្នាំមុន០,៤លានេតោនេលើសឆ្នាំមុន០,៤លានេតោន្រសូវ និង
ខ្ពស់ជាងមធ្យមភាគ១០ឆ្នាំកន្លងមក ្របមាណ១,៣លានេតោនអង្ករែដលេនះជាេជោគជ័យមួយធណំាស់។ 

ការពិេសោធន្៏រសាវ្រជាវដំណា ំ ការែស្វងរកបេច្ចកេទសសម្រសប េដើម្បយីកេទៅផ្សព្វផ្សាយជូន្របជាកសិករេ្របើ្របាស ់
ក្នុងការេធ្វើ្របជា្របពលវប្បកម្មដំណា ំ កំពុង្រតូវបានដំេនើរការយ៉ាងផុសផុលពិេសសការបានអនុវត្តការងារពិេសោធន៏
្រសាវ្រជាវ េលើដំណា្ំរសូវយ៉ាងសកម្ម េនៅតាមកសិដ្ឋានស្ថានយី៏ មណ្ឌលអភវិឌ្ឈកសិកម្ម និងែ្រសកសិកម្មមានជាអារទ៌
ការពិេសោធនព៏ាកព់ន្ឋ ័ នឹង្របសិទ្ឋិភាពៃនការេ្របើ្របាសជ់កីារពិេសោធនេ៏្របៀបេធៀបពូជការពិេសោធ បន្សាពំូជការពិេសោធ
ន ៏ អំពវីិធីសា្រស្តដាដំុដំំណាំេផ្សងៗេទៀត។ ការេធ្វើបង្ហាញទិវាែ្រស និងការេរៀបចទំស្សនះកិច្ចសិក្សា េដោយមានកសិកម្ម
ចូលរួម្រតូវបានអនុវត្តយ៉ាងសកម្ម។ 

ចំេពោះដំណារំួមផ្ស ំ និងដំណាឧំស្សាហកម្មសំខាន់ៗ ក៏មានការេកើនេឡើងេលើសឆ្នាំមុន។ ជារួមឈានមកដល់
េពលបច្ចុប្បន្ន ការងារបង្កបេង្កើនផលដំណាឆំ្នា២ំ០១១−២០១២េនះ ទទួលបានផលយ៉ាងល្អ្របេសើរ។ េដោយែទ្បក
ផលិតកម្មេនៅកម្ពុជា ជាពិេសសេគោ្រកបី និងបក្សមីានការវិវឌ្ឍនជ៏ាវិជ្ជមាន គួរកត់សម្គាលទ់ាំងចំនួនសត្វទាំងែបបែផន
ផលិតកម្ម េដោយផលិតកម្មេនះ អាចធានាការផ្គត់ផ្គងេ់សចក្ត្ីរតូវការក្នុង្រសុក និងេគោ-្រកបី ្រតូវបាននាំេចញេទៅបរេទស
មួយចំនួនផងែដរ។ េដោយេធ្វើការេ្របៀបេធៀបផលិតកម្មសត្វពឆី្នា២ំ០០៧ ដល២់០១១ េឃើញផលិតកម្ម េគោ េកើន
្របមាណ ១,១% ្រកបីថយចុះ១,៧៤%។ ការចិញ្ចឹមបក្ស ី ពឆី្នា២ំ០០៧ ដល២់០១១ មានការេកើនេទ្បើងយ៉ាងខ្លាំង
រហូតដល ់៣៧%គពឺ ី១៥លានក្បាល ដល ់២១,៦លានក្បាល។ 

ចំេពោះដំណាអំចែិ្រន្តយ៍ដូចជា េកៅស៊ ូស្វាយចន្ទី ដំណាេំឈើហូបែផ្លេផ្សងៗ និង ចំការ។ល។ កំពុងមានការរីកចេ្រមើន ជា
បន្តបន្ទាបជ់ាលក្ខណ:្រគួសារ និងជាលក្ខណ:វិនិេយោគខ្នាតតូច មធ្យម និងធំ។ គួរកត់សម្គាល់ថាមកដលឆ់្នា២ំ០១១ ៃផ្ទ
ដដីាដំុះេកៅស៊ទូូទាំង្របេទសមានចំនួន ២១៣.១០៤ ហិតា គេឺកើនេឡើង ១៧,៥% េ្របៀបេធៀបេទៅ និងឆ្នា២ំ០១០ 
ក្នុងេនោះការអភិវឌ្ឍនវ៏ិស័យេកៅស៊្ូរគួសារ មានការអភិវឌ្ឍនត៏ាមសន្ទុះមួយគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍។ 

វិស័យៃ្រពេឈើកំពុងែត្រតូវធានា ឱ្យមាននិរន្តរភាពស្រមាប់ការ្រគប់្រគងធនធានៃ្រពេឈើ និង ការេ្របើ្របាសធ់នធាន
ៃ្រពេឈើដល្់របជាជន្រកី្រក តាមរយ:កំែណទ្រមងៃ់្រពេឈើ។ មកដល់នឹងឆ្នា ំ ២០១១េនះ សកម្មភាពដាេំឈើជាចំការ
សេ្រមចបានសរុបចំនួន ៣៣.៥៥០ហត ក្នុងេនោះរដ្ឋបាល ៃ្រពេឈើដាបំានចំនួន ១,៨២០ហត ្រកុមហ៊ុន
វិនិេយោគឯកជនដាបំានចំននូ ៣០.៣៦៥ហត។ ទន្ទឹមនឹងេនោះ សហគមន៍ៃ្រពេឈើសរុបចំនួន ៥៦១សហគមន៍្រតូវបាន
បេង្កើតេឡើង េហើយ្រគប់្រគង់េលើ ៃផ្ទដសីរុបចំនួន ៤៨១.៧៧៩ហត។ 

ចំែនកវិស័យជលផល ការេធ្វើអាជីវកម្មេនសាទទឹកសាបបានេកើនេឡើង ១០% គពឺ ី៤០៥ពាន ់េតោនេនៅឆ្នា២ំ០១០ ដល ់
៤៤៥ពានេ់តោនេនៅឆ្នា២ំ០១១ េហើយអាជីវកម្មេនសាទសមុ្រទ សេ្រមចបាន ៩១ពានេ់តោន េកើនេឡើសឆ្នាំមុន ៧%។ 
ការអភិវឌ្ឍនវ៏ារីវប្បកម្ម ដូចជាការចិញ្ចឹម្រតី បង្គា ការភ្ញាស ់ កូន្រតីពូជ ្រកេពើ សេ្រមចបាន ៧២ពានេ់តោន េកើនបាន 
២០% និង សហគមន៍េនសាទ មានចំនួន ៤៦៩សហគមន៍ ែដលបានចុះបញ្ជកីារេធ្វើអាជីវកម្មេនសាទ ចំនួន 
៣២៤សហគមន៍រួចេហើយ។ 



ការព្រងឹងការអនុវត្តច្បាបស់្តីពីៃ្រពេឈើ និងច្បាបស់្តីពជីលផល កំពុង្រតូវបានយកចិត្តទុនដាក ់និងកាត់បន្ថយ ឱ្យបានជា
អតិបរមានូវ្រគប់រូបភាព ៃនបទេល្មើសេផ្សងៗ េ្រកោមកិច្ចសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធ ជាមួយអាជា្ញធរមូលដ្ឋាន និងស្ថាប័ន
មានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធ។ 

ទទ្នមឹនឹងអនុវត្តនវ៏ិស័យខាងេលើ (ផលិតកម្មដំណា្ំរសូវ ផលិតកម្ម និងបសុព្យាល ផលិតកម្ម ដំណាេំកៅស៊ ូ រុក្ខកម្ម
ជលផល) ែផ្នកេសវាកម្ម និងការគាំ្រទេផ្សងៗ ក៏បានស្រមចនូវលទ្ធផលការងារ តាមៃផ្នកនិមួយៗបានល្អ្របេសើរ 
្រសបតាមេគោលការណ៍ និងទិសេដៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដូចជាការ ងារវិនិេយោគែផ្នកសាធារណ: ការេរៀបចេំ្រគោង
ស្រមាប់អភិវឌ្ឍនវ៏ិស័យកសិកម្ម ការងារវិនិេយោគែផ្នក ឯកជនេលើវិស័យកសិកម្មមាកការេកើនេឡើង ការ្រសាវ្រជាវ និង
ផ្សព្វផ្សាយបេច្ចកេទសកសិកម្មកានែ់តធ ំ ទូលំទូលាយ កិច្ចសហ្របតិបត្តិការអន្តរជាតកិាន់ែតល្អ្របេសើរេឡើង និង
ការេរៀបចលំិខិតបទដ្ឋានច្បាប ់ លិខិតបទដ្ឋាន្រកាមច្បាប ់ ែដលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្ម ្រតូវបានេធ្វើកាន់ែតេ្រចើន
ផងែដរ។ 

តាមការេរៀបរាបខ់ាងេលើេយើងអាចវាយតៃម្លបានថា បរិមាណផលិតកម្ម្រសូវមានការេកើនេឡើង េបើេធៀបេទៅនឹង
ឆ្នាំកន្លងមក ជារួមការងារបង្កបេង្កើនផលកសិកម្មពីមួយឆ្នាំេទៅមួយឆ្នាកំំពុងអភិវឌ្ឍនល៏្អ និងមានការចាប់អារម្មណខ៍្ពស់ពី
្របជាកសិកររបស់េយើង។ 

េនះជារបត់មួយ ែដលកសិករេយើងកំពុងែកទម្លាបព់កីសិកម្មបុរាណ េដោយែផ្អកតាមយថាផល មកជាកសិកម្ម
លក្ខណ:េជឿនេលឿន និងសីជេ្រមៅ។ ទទឹ្ទមនឹងេនះ េយើងេយើងសេង្កតេឃើញថា ការដាំដុះដំណារំួមផ្សេំផ្សងេទៀត េដោយ
មិនពឹងែផ្អកែតេលើ្រសូវែតមួយមុខ កប៏ាន និងកំពុងទទួលការ យកចិត្តទុកដាកផ់ងែដរ។ ជារួមចំេពោះមុខ និងេទៅ
អនាគត េយើងេជឿជាក់ថា ការងារបង្កបេង្កើនផល កសិកម្មេនៅែតមានសក្តានុពល និងមានការអភិវឌ្ឍនរ៏ីកចេ្រមើនេ្រចើន 
ែដលជា្របភពជំរុញកំេណើន េសដ្ឋកិច្ច េនៅជនបទដម៏ានេស្ថរភាព។ ស្រមាប់អនាគត ការអភិវឌ្ឍនផ៏លិតកម្មកសិកម្ម គឺ
ទាមទារការជុំរុញខ្លាំងេលើការអភិវឌ្ឍនែ៏ផ្នកគុណភាព និង្របសិទ្ធភាពេសដ្ឋកិច្ច ជាងបរិមាណផលិត ផល និង
ត្រមង់ទិសេទៅរកការងារេធ្វើកសិពាណិជកម្ម។ 

ជារួមសមិទ្ធ ែដលស្រមចបានដូចក្នុងរបាយការណល៍ំអិតេនះ គឺជាែផ្លផ្កាៃនកិច្ចសហ្របតិបតិ្ត ការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយ
្រកសួង ស្ថាប័នពាកព់ន៏្ធ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ៃដគូអភិវឌ្ឍនន៏ានា និងការចូលរួម យ៉ាងស្រសាក់ស្រសារំបស់ពលរដ្ឋ
ផងែដរ។ 

ជាសន្និដ្ឋាន កសិកម្មកម្ពជុាស្រមចបាននូវលទ្ធផលល្អ្របេសើរ េដោយសារការដាក់េចញ និង អនុវត្ត្របកបេដោយ
្របសិទ្ធភាពខ្ពសន់ូវគាលនេយោបាយ និងយុទ្ធសា្រស្ត ជាពេិសលយុទ្ធសា្រស្ត ចតុេកោណរបស់រាជរដ្ឋាភបិាល េ្រកោម
ការដឹកនា្ំរបកបេដោយភាពឈ្លាសៃវ និងម ឹុងម៉ាតប់ំផុតរបស់ សេម្តចអគ្គមហាេសនាបតេីត
េជោហ៊ុនែសននាយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា។ 

	


