
ឆ្នា២ំ០១២ គឺជាឆ្នាទំ៥ីៃនការអនុវត្តយុទ្ធសា្រស្តចតុេកោណដំណាក់កាលទ២ី របស់រាជរដ្ឋាភិបាលេ្រកោមការដឹកនាំ
្របកបេដោយភាពឈ្លាសៃវមុតមានំិងគតិបណ្ឌិតរបស់ សេម្តចអគ្គមហាេសនាបតេីតេជោហ៊ុនែសននាយករដ្ឋម្រន្តៃីន
្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា។ 

មកទល់េពលេនះការងារបង្កបេង្កើនផលរដូវវស្សានិងរដូវ្របាំង្រតូវបានបញ្ចបក់ារដាំដុះជាស្ថាពរ និងជាការឈានដល់
េពលកំណត ់ែដល្រកសួងកសិកម្ម រុក្ខា្របមាញ ់និងេនសាទ ្របារព្ធេធ្វើសន្និបាតបូកសរុបការងារកសិកម្មរុក្ខា្របមាញន់ិង
េនសាទឆ្នា២ំ០១២-២០១៣ និងេលើកទិសេដៅស្រមាប់អនុវត្តឆ្នា២ំ០១៣-២០១៤ េដើម្បឆី្លុះបញ្ចាំងឱ្យេឃើញអំពី
សមិទ្ធផលែដលសេ្រមចបានជាវិជ្ជមានកជ៏ាការ្របមូលផ្តុនំូវមតិេយោបលទ់ស្សនៈេទៅេលើបញ្ហា្របឈមទាំងឡាយ និង
ការវិភាគែចករំែលកេលើបទពិេសោធន៍ល្អៗ ជាពិេសសការផ្តលអ់នសុាសន៍គន្លឹះដម៏ានតៃម្លរបស់សេម្តចនាយករដ្ឋម្រន្តី
េដើម្បជីា្រតីវិស័យក្នុងការេរៀបចចំក្ខុវិស័យជាយុទ្ធសា្រស្តនិងេលើកទិសេដៅអនុវត្តបន្តេនៅឆ្នាបំន្ទាប ់ ឱ្យមានលក្ខណៈ
្របទាក់្រកឡាគ្នាេទៅនឹងយុទ្ធសា្រស្តចតុេកោណដំណាក់កាលទ២ីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ 

នារយៈេពលមួយឆ្នាកំន្លងមកេនះេបើេទោះបីជាបានជួប្របទះនូវការរាំងស្ងួតកង្វះខាតទឹកេនៅពាក់កណ្ដាលរដូវវស្សាបាន
អូសបន្លាយចាប់ពចីុងែខមិថុនារហូតដល ់ សប្តាហ៍ទ២ីៃនែខកញ្ញាឆ្នា២ំ០១២េនៅតាមបណ្ដាេខត្តមួយចំនួនដូចជា
េខត្តបាត់ដំបង កំពង់ចាម កំពុងឆ្នា ំកំពង់ស្ព ឺកំពត កណ្ដាល ្រកេចះ មណ្ឌលគរី ីរាជធានី
ភ្នំេពញ ៃ្រពែវង េពោធិ៍សាត ់េសៀមរាប ស្វាយេរៀង តាែកវ និងឧត្តរមានជ័យ។េហើយកង្វះខាតទឹកបានេកើតមានម្តងេទៀត
េនៅចុងរដូវវស្សាក្នុងសប្តាហ៍ទ៣ីៃនែខវិច្ឆិកាេនៅ្រសុកេកោះែញក េខត្តមណ្ឌលគរីី។ទន្ទឹមនឹងេនោះបណ្ដាេខត្តែដលជួបនឹង
ទឹកេភ្លៀងដូចជាេខត្ត បន្ទាយមានជ័យ កំពង់ធ ំ្រពះវិហារ េពោធិ៍សាតេ់សៀមរាប និងស្វាយេរៀង។្រពមទាំងភាព
ស្ថិតេនៅេ្រកោមឥទ្ធិពលបន្សលព់វីបិត្តហិរញ្ញវត្ថនុិងេសដ្ឋកិច្ចពិភពេលោកែដលេនៅមិនទាន់មានភាព្របាកដ្របជាែតេ្រកោម
ការខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស្់រកសួងកសិកម្មរុក្ខា្របមាញ ់និងេនសាទតាមការែណនានំិងត្រមង់ទិសក៏ដូចជាវិធានការ
េឆ្លើយតបយ៉ាងមាន្របសិទ្ធភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងេដោយមានការចូលរួមដស៏កម្មព្ីរគប់្រកសួងស្ថាប័ន អាជ្ញាធរ
មូលដ្ឋាន កងកម្លាំង្របដាប់អាវុធ និង្របជាកសិករទូទាំង្របេទស្រពមទាំងការរួមចំែនកពៃីដគូអភិវឌ្ឍន ៍បានេធ្វើឱ្យ
ផលិតកម្មកសិកម្ម េនៅែតមានការេកើនេឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់។ជាក់ែស្តង្រសូវរដូវវស្សាឆ្នា២ំ០១២េនះ ពិតែមនែតមាន
ភាពមិន្រប្រកតីៃនេ្រគោះធម្មជាតកិស៏្ថានភាពផលិតកម្មកសិកម្មជារួមមានក្រមិតល្អទូទាំង្របេទស។េយើងបានដាដំុះ្រសូវ
រដូវវស្សាេលើៃផ្ទដសីរុប ២,៥១លានហត ែដលមានទិន្នផលជាមធ្យមចំនួន ២,៨៧២ត/ហត េដោយទទួលបរិមាណផល
សរុប្របមាណ ៧,១៤លានេតោននិង្រសូវរដូវ្របាំងឆ្នាំង២០១២-២០១៣េលើៃផ្ទដ្ីរបមាណ៤៩៦.០០០ហត ែដលមាន
ទិន្នផលជាមធ្យម៤,៣៥ត/ហត េដោយទទួលបានបរិមាណផលសរុបចំនួន២,១៥៤លានេតោន។សរុបទាំងរដូវវស្សានិង
រដូវ្របាំង េយើងអនុវត្តបានេលើៃផ្ទដសីរុប៣,០០៧លានហត េដោយទទួលបរិមាណផលសរុប្របមាណ៩,២៩លានេតោន
្រសូវ និងទិន្នផលមធ្យម្របចាំឆ្នា៣ំ,១១៧ត/ហត ។ដូេច្នះតុល្យភាពេស្បៀងេនៅសល់្របមាណ៣លានេតោនអង្ករ គិតជា
្រសូវជាង៤,៧លានេតោន េលើសឆ្នាំមុន៣៩១.០០០េតោន្រសូវ និងខ្ពស់ជាងមធ្យមភាគ១០ឆ្នាំកន្លងមក
្របមាណ១,២លានេតោនអង្ករ ែដលេនះជាេជោគជ័យមួយធណំាស់។ការពិេសោធន្៍រសាវ្រជាវដំណា ំការែស្វងរក
បេច្ចកេទសសម្រសប េដើម្បយីកេទៅផ្សព្វផ្សាយជូន្របជាកសិករេ្របើ្របាសក់្នុងការេធ្វើ្របពលវប្បកម្មដំណាកំំពុង្រតូវបាន
ដំេណើរការយ៉ាងផុសផុល ពិេសសការបានអនុវត្តការងារពិេសោធន្៍រសាវ្រជាវេលើដំណា្ំរសូវយ៉ាងសកម្មេនៅតាមកសិដ្ឋាន
ស្ថានីយ៍ មណ្ឌលអភិវឌ្ឍកសិកម្ម និងែ្រសកសិករ មានជាអារទិ៍ ការពិេសោធនព៍ាក់ព័ន្ធនឹង្របសិទ្ធិភាពៃនការេ្របើ្របាស់
ជ ីការពិេសោធនេ៍្របៀបេធៀបពូជ ការពិេសោធនប៍ន្សាពំូជ និងការពិេសោធនអ៍ំពវីិធីសា្រស្តដាដំុះដំណាំេផ្សងៗេទៀត។ការេធ្វើ
បង្ហាញទិវាែ្រស និងការេរៀបចទំស្សនៈកិច្ចសិក្សា េដោយមានកសិករចូលរួម្រតូវបានអនុវត្តយ៉ាងសកម្ម។ 

ែផ្លផ្កាែដលេលចេចញពីការស្រមួចសកម្មភាពរបស្់រកសួងកសិកម្ម រុក្ខា្របមាញ ់ និងេនសាទ និង្រកសួង ស្ថាប័ន
ពាក់ព័ន្ធក្នុងការងារអនុវត្តេគោលនេយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការជ្រមុញផលិតកម្ម្រសូវនិងនាំេចញអង្ករ បាននឹង
កំពុងរីកចេ្រមើនគរឲ្យកត់សម្គាល់។ចំេពោះដំណារំួមផ្សនំិងដំណាឧំស្សាហកម្មសំខាន់ៗ ក៏មានការេកើនេឡើងេលើស
ឆ្នាំមុន។ ជារួមឈានដលេ់ពលបច្ចុប្បន្នការងារបង្កបេង្កើនផលដំណាឆំ្នា២ំ០១២-២០១៣េនះ ទទួលបានផលយ៉ាងល្អ។ 

ែផ្នកផលិតកម្ម្រសូវដូចបានេរៀបរាប់ខាងេលើ េនៅឆ្នា២ំ០១២-២០១៣េនះ កម្ពជុាមានអតិេរកជាង៤,៧លានេតោន្រសូវ 
្រតូវជា្របមាណ៣លានេតោនអង្ករ ស្រមាប់បេ្រមើឲ៎្យការនាំេចញ។ ជាការកតស់ម្គាល់ការនាំេចញអង្ករកម្ពុជាកំពុងស្ថិត
េនៅេលើនន្នាការេកើនេឡើងជាលំដាប ់ េដោយេនៅឆ្នា២ំ០១២ អង្ករកម្ពុជា្របមាណ២០មុឺនេតោន ្រតូវបាននាំេចញ
េទៅកាន់៥៧្របេទសក្នុងខណៈែដល្រតឹម្រតីមាសទ១ឆ្នា២ំ០១៣ អង្ករកម្ពុជា្រតូវបាននាំេចញ៩៥ពានេ់តោន
រួចេទៅេហើយ។ 

េដោយែឡកផលិតកម្មសត្វេនៅកម្ពុជាជាពិេសស េគោ ្រកបី និងបក្សមីានការវិវត្តនគ៍ួរកត់សម្គាល ់េដោយេធ្វើការេ្របៀបេធៀប
ផលិតកម្មសត្វពឆី្នា២ំ០០៨ ដលឆ់្នា២ំ០១២ េឃើញថាផលិតកម្មេគោថយចុះ្របមាណ ០,៨៦% ្រកបីថយចុះ ៤,៧៦%។ 
កាថយចុះេនះគបឺណ្ដាលមកពមីួយែផ្នកធ ំ េដោយសារការេ្របើ្របាសេ់្រគឿងយន្តក្នុងផលិតកម្មជំនួសឲ្យការេ្របើ្របាស់
កម្លាំងេគោ ្រកបី(េនៅឆ្នា២ំ០១២ កាភ្ជួររាសេ់ដោយេគោ ្រកបីមានចំនួន១.១១៧.៣៤៣ហត េស្មើនឹង៣៥,៤៩% េនៅ
ខណៈែដលការភ្ជួររាសេ់ដោយ្រតាក់ទ័រ-េគោយន្តមានចំនួន២.០៣០.៩០១ហត េស្មើនឹង៦៤.៥១%)។ ការចិញ្ចឹមបក្សពីី
ឆ្នា២ំ០០៨ដល២់០១២ មានការេកើនេឡើងយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល ់ ៣៦% គពឺ ី ១៦,៩២លានក្បាល ដល ់ ២៣លាន
ក្បាល។ 



ចំេពោះដំណាអំចិៃ្រន្តយដ៍ូចជា េកៅស៊ ូស្វាយចន្ទី ដំណាេំឈើហូបែផ្លេផ្សងៗ និងចំការ។ល។ កំពុងមានការរីកចេ្រមើនជា
បន្តបន្ទាបជ់ាលក្ខណៈ្រគួសារ និងជាលក្ខណៈវិនិេយោគខ្នាតតូច មធ្យម និងធំ។ គួរកត់សម្គាល់ថា មកដល់
ឆ្នា២ំ០១២ៃផ្ទដដីាដំុះេកៅស៊ូរទូទាំង្របេទសមានចំនួន ២៨០.៣៨៥ហត គេឺកើនេឡើង ៣១,៥% េ្របៀបេធៀបេទៅនឹង
ឆ្នា២ំ០១១ ក្នុងេនោះ ការអភិវឌ្ឍវិស័យេកៅស៊ូរ្រគួសារ មាកការអភិវឌ្ឍនត៍ាមសន្ទុះមួយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍។ 

វិស័យៃ្រពេឈើកំពុងែត្រតូវធានាឲ្យមាននិរន្តរភាពស្រមាប់ការ្រគប់្រគងធនធានៃ្រពេឈើ និងការេ្របើ្របាសធ់នធាន
ៃ្រពេឈើដល្់របជាជន្រកី្រក តាមរយៈកំែណទ្រមងៃ់្រពេឈើ។ រយៈេពល៥ឆ្នាមំកទល់នឹងឆ្នា២ំ០១២េនះ សកម្មភាពដាំ
េឈើជាចំការសេ្រមចបានសរុបចំនួន ៨០.៦៩៣ហត ក្នុងេនោះរដ្ឋបាលៃ្រពេឈើដាបំានចំនួន ៣.៨៣៣ហត ្រកុមហ៊ុន
វិនិេយោគឯកជនដាដំុះបានចំនួន ៧០.០៩៨ហត ្រគួសារឯកជនខ្នាតតូចដាបំានចំនួន ៦.១២០ហត។ ទន្ទឹមនឹងេនោះ 
សហមគនៃ៍្រពេឈើសរុបចំនួន ៤៥៣ សហគមន៍្រតូវបានបេង្កើតេឡើង េហើយ្រគប់្រគងេលើៃផ្ទដសំរុបចំនួន 
៣៩៩.៨៨០ហត។ចំែណកឯវិស័យជលផល ការេធ្វើអាជីវកម្មេនសាទទឹកសាបបានេកើនេឡើង ៩% គពឺ ី៤៤៥េតោនេនៅ
ឆ្នា២ំ០១១ ដល ់៥០៩េតោនេនៅឆ្នា២ំ០១២ េហើយអាជីវកម្មេនសាទសមុ្រទសេ្រមចបាន ៩៩ពានេ់តោន េកើនេលើសឆ្នាំមុន 
៨,១%។ កាអភិវឌ្ឍវាវវីប្បកម្ម ដូចជាការចិញ្ចឹម្រតី បង្គា កាភ្ញាសក់ូន្រតីពូជ ្រកេពើ សេ្រមចបាន ៧៤ពានេ់តោន េកើន
បាន២,៨% និងសហគមនេ័នសាទមានចំនួន ៥១៦សហគមន៍ ែដលបានចុះបញ្ជកីារេធ្វើអាជីវកម្មេនសាទ
ចំនួន៣២៨សហគមន៍រួចេហើយ។ 

ជាការកត់សម្គាលក់ំែណទ្រមងជ់ល់ផល ែដលមានចរិតជាការេធ្វើបដិវត្តេ្រកោមដឹកនាដំេ៏មោះមុត្របកបេដោយបញ្ញាញ្ញាណ
ដខ៏្ពង់ខ្ពសរ់បស់ សេម្តចអគ្គមហាេសនាបតេីតេជោ ហ៊ុន ែសន នាយករដ្ឋម្រន្ត ី ៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា េលើស្មារតី
គិតគូរផល្របេយោជន្៍របជាពលរដ្ឋជាធ ំ បានរំលាយេចោលនូវឡូតិ៍េនសាទទាំងអស ់ ្របគល់ជូន្របជាពលរដ្ឋអា្រស័យ
ផលនិង្រគប់្រគងេ្រកៅពីទុកតំបនម់ួយែផ្នកតូចស្រមាប់ជាតំបនអ់ភិរក្ស។ កំែណទ្រមងេ់នះ រួមចំែណកយ៉ាងសំខានដ់ល់
ការេលើកស្ទួយជីវភាព្របជាពលរដ្ឋជនបទនិងរួមចំែណកយ៉ាងសំខានដ់លក់ារកាត់បន្ថយអតថិរណា។ការព្រងឹងកា
អនុវត្តច្បាបស់្តីពៃី្រពេឈើ និងច្បាបស់្តីពីជលផល កំពុង្រតូវបានយកចិត្តទុកដាក ់ និងកាត់បន្ថយឲ្យបានជាអតិបរមានូវ
្រគប់រូបភាពៃនបតេល្មើសេផ្សងៗ េ្រកោមកិច្ចសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ច
ពាក់ព័ន្ធ ។ 

ទន្ទឹងនឹងអនុវិស័យខាងេលើ (ផលិតកម្មដំណា្ំរសូវ ផលិតកម្ម និងបសុព្យាបាល ផលិតកម្មដំណាេំកៅស៊ ូ រុក្ខកម្ម 
ជលផល) ែផ្នកេសវាកម្ម និងការគាំ្រទេផ្សងៗ ក៏បានសេ្រមចនូវលទ្ធផលការងារតាមែផ្នកនីមួយៗបានល្អ្របេសើរ 
្រសបតាម េគោលការណ៍ និងទិសេដៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដូចជាការងារវិនិេយោគសាធារណៈ ការេរៀបចគំេ្រមោងស្រមាប់
អភិវឌ្ឍន ៍វិស័យកសិកម្ម ការងារវិនិេយោគែផ្នកឯកជនេលើវិស័យកសិកម្មមានការេកើនេឡើង និងការេរៀបចលំិខិតបទដ្ឋាន
ច្បាប ់លិខិត បទដ្ឋានេ្រកោមច្បាប ់ ែដលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្ម ្រតូវបានេធ្វើកាន់ែតេ្រចើនផងែដរ ។តាមការេរៀបរាប់
ខាងេលើ េយើងអាចវាយតៃម្លបានថា បរិមាណផលិតកម្ម្រសូវមានការេកើនេឡើង េបើេ្របៀបេធៀប នឹងឆ្នាំកន្លងមក ជារួម
ការងារបង្កបេង្កើនផលកសិកម្មពីមួយឆ្នាំេទៅមួយឆ្នាកំំពុងវិវឌ្ឍនល៍្អ និងមានការចាប់អារម្មណខ៍្ពស់ព្ីរបជា កសិកររបស់
េយើង ។ 

ជារួមសមិទ្ធផល ែដលសេ្រមចបានដូចក្នុងរបាយការណល៍ំអិតេនះ គឺជាែផ្លផ្កាៃនកិច្ចសហ្របតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធ
ជាមួយ្រកសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ៃដគូអភិវឌ្ឍនន៍ានា និងការចូលរួមយ៉ាងស្រសាក់ស្រសារំបស់
្របជាពលរដ្ឋផងែដរ ។ 

ជាសន្និដ្ឋាន កសិកម្មកម្ពុជាសេ្រមចបាននូវលទ្ធផលល្អ្របេសើរ េដោយសារការដាក់េចញ និងអនុវត្ត្របកបេដោយ 
្របសិទ្ធភាពខ្ពសន់ូវេគោលនេយោបាយ និង យុទ្ធសា្រស្ត ជាពិេសសយុទ្ធសា្រស្តចតុេកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល េ្រកោមការ 
ដឹកនា្ំរបកបេដោយភាពឈ្លាសៃវ និងមុឹងម៉ាតប់ំផុតរបស់ សេម្តចអគ្គមហាេសនាបតេីតេជោ ហ៊ុន ែសន នាយករដ្ឋម្រន្ត ី
ៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា ។ 

	


