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របាយការណ៍បកូ្េរបុ 
ការងារក្េកិ្មម រកុាា ម្របាញ ់នងិសនសាទ្ម្របចាំឆ្ន ាំ២០១៥-២០១៦ 

និងទ្េិសៅអនវុត្តឆ្ន ាំ២០១៦-២០១៧ 

3 
I- សេចក្តីស្តើម 

រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជា ងស្កាម្ការដឹកនំស្បកបងដ្ឋយគតិបណ្ឌ ិត ៃិងមុ្៉ឺងម៉ា ត់បំផុតរបរ់ សម្តេចអគ្គតហាម្សនា 

បតីម្តម្ោ  ហ ៊ុន សសន នាយករដ្ឋតន្តនេ ីននព្រះរាោណាចព្កកតពុោ បាៃដ្ឋក់ងេញៃ៊ូវងគលៃងោបាយ ៃិងជំរុញការ

អៃុវតត “យទុ្ធសាស្តរតេតងុកាណ្ដណំកក់ាលទ្៣ី ៃងិផ្ផៃការយទុ្ធសាស្តរតអភវិឌ្ឍៃជ៍ាត២ិ០១៤-២០១៨” ផ្ដលងៅផ្តចាត់

ទ្ុកវិរ័យករិកម្មជាវិរយ័អាទ្ភិាព កែុងការស្ទ្ស្ទ្ង់កំងណ្ើៃងរដាកិេចជាតិ ធានរម្ធម៌្ ធានរៃតរិុខងរបៀង ៃិងជំរុញ

ការអភិវឌ្ឍងរដាកិេចជៃបទ្ ងដ្ឋយបាៃកំណ្តោ់៉ា ងេារ់ថា ការងលើកកម្ពរផ់លតិភាព ពិពិធភាវ៊ូបៃីយកម្មករិកម្ម ៃិង

ពាណិ្ជជូបៃយីកម្មករិកម្ម ការផ្កទ្ស្ម្ង់ដីធលី ការស្គប់ស្គងធៃធាៃធម្មជាតិស្បកបងដ្ឋយេីរភាព ពងិររធៃធាៃនស្ពង ើៃិង

ជលផល គ៉ឺជាមុ្ខស្ពួញរែូលដ៏រំខាៃ់ ងដើម្បីេ៊ូលរួម្ជំរុញកំងណ្ើៃងរដាកិេច ៃិងការកាត់បៃថយភាពស្កីស្ករបរ់ស្បជាជៃកម្ពុជា។ 

អៃុវតតតាម្ងគលៃងោបាយៃិងយុទ្ធសាស្តរត ងៃេះ ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្ បាៃងតត តការយកេតិត 

ទ្ុកដ្ឋក់ងលើការបៃតងធវើទ្ំងៃើបកម្ម វិរយ័ករិកម្ម តាម្រយៈការបងងកើៃផលតិភាព ការងធវើពិពិធភាវ៊ូបៃីយកម្មករិកម្ម ៃិង

ពាណិ្ជជូបៃយីកម្មករិកម្ម ងដ្ឋយបាៃជំរុញការអៃវុតត វិធាៃការចំាបាេ់មួ្យេៃំៃួរួម្មៃ៖ ការកសាងៃិងផ្កលម្អងហដ្ឋា រេន

រម្ព័ៃធ ផ្ដលបងស្ម្ើដលផ់លតិកម្មករិកម្ម បងងកើៃការផតលង់រវាផសពវផាយបងេចកងទ្រករិកម្មដល់ករិករ ការស្សាវស្ជាវ

បងេចកងទ្រករិកម្ម រំងៅបងងកើៃទ្ៃិែផលដំណំៃងិបៃាុកំារផ្ស្បស្បួលអាការធាតុ ការស្គប់ស្គងៃិងបងងកើៃជីជាតិដីករិកម្ម 

ការពស្ងឹងរហគម្ៃ៍ករិកម្ម ស្ពម្ទំងការកសាងៃិងពស្ងឹងរម្តថភាពធៃធាៃម្ៃរុសៃិងសាថ ប័ៃ ងដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍ

 វិរ័យករិកម្ម។ ទ្ៃទឹម្ៃឹងងៃេះ ស្ករួងក៏បាៃយកេិតតទ្ុកដ្ឋក់ខពរ់អំពកីារងលើកកម្ពរ់ការេិញ្ច ឹម្រតវៃងិវា រីវបបកម្ម ស្ពម្ទំង

ខិតខំោ៉ា ងខាល ំងកាល អៃុវតត វិធាៃការេាប់ ៃិងវិធាៃការបងេចកងទ្ររម្ស្រប កែងុការស្គប់ស្គងងស្បើស្បារ់ធៃធាៃធម្មជាតិ 

នស្ពង ើៃិងជលស្បកបងដ្ឋយេីរភាព។ ការខិតខំស្បឹងផ្ស្បងទំងអរ់ងៃេះ គ៉ឺកែុងទ្ិរងៅេ៊ូលរួម្េផំ្ណ្កបងងកើៃតនម្លបផ្ៃថម្នៃ

ផលតិផលករិកម្ម ក៏ដ៊ូេជាការជួយបងងកើៃស្បាក់េំណ្៊ូលជ៊ូៃស្បជាករិករ ការបៃតជំរុញការងធវើករពិាណ្ិជជកម្ម ៃិងការ

បងងកើៃេំណ្៊ូលជាតិ។ 

គួរកត់រមា លថ់ា បេចុបបៃែងៃេះ ផលតិកម្មដំណំស្រូវមៃការវិវឌ្ឍឈាៃង ើងជាលដំ្ឋប់ គ៉ឺអាស្រយ័ងដ្ឋយមៃការ 

គំស្ទ្ោ៉ា ងខាល ំងកាល ពរីាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជា ស្ករងួសាថ ប័ៃពាក់ពៃ័ធ នដគ៊ូអភិវឌ្ឍៃន៍ន អងាការជាតៃិិងអៃតរជាតិ អាជាា ធរ 

ថាែ ក់ងស្កាម្ជាតិ ៃិងការេ៊ូលរួម្ោ៉ា ងរកម្មពីស្បជាករិករ ជាពងិររការបតូរទ្មល ប់ពកីារផលតិរស្មប់ហ៊ូបេុកម្កជាការ

ផលិតរស្មប់ពាណ្ិជជកម្ម។ ការរងស្ម្េបាៃកែុងការបងងកើៃផលិតភាពដំណំស្រូវបណត លម្កពីកតាត រំខាៃ់ៗមួ្យេំៃួៃ

ដ៊ូេជា ការតល រ់បតូរព៊ូជស្រូវផ្ដលមៃទ្ៃិែផលខពរ់ ផ្ដលជាលទ្ធផលទ្ទ្លួបាៃពកីារពិងសាធៃ៍ស្សាវស្ជាវ ការងផទរបងេចកងទ្រ

រម្ស្របដល់ករិករ ជាពិងររ ការពស្ងីកកាៃផ់្តមៃស្បរិទ្ធភាពងលើការងធវើផ្ស្របង្ហា ញតាម្ស្បព័ៃធស្បពលវបបកម្មដំណំ

ស្រូវ ការអៃុវតតបងេចកងទ្រស្គប់ស្គងដីងដើម្បីបងងកើៃជីជាតិៃិងទ្ិៃែផល ការបងងកើៃការស្សាវស្ជាវៃិងអភិវឌ្ឍព៊ូជស្រូវផ្ដល

ស្របៃឹងលកាណ្ៈដី អាការធាតុ ការកំណ្ត់ស្បងភទ្ព៊ូជរំខាៃ់ៗ ស្របតាម្តស្មូ្វការទ្ផីារ។  

ថ្មីៗងៃេះ ស្ករួងបាៃស្បការដ្ឋក់ឲ្យងស្បើស្បារៃ់៊ូវឯកសារ “ងគលៃងោបាយផសពវផាយករកិម្មងៅកម្ពុជា” ងដើម្បី

ឲ្យករិករៃិងរហគម្ៃ៍ករិករទ្ទ្លួបាៃ ៃិងងស្បើស្បារ់េងំណ្េះដឹង ព័ត៌មៃ ៃិងបងេចកវិទ្ាករិកម្មបាៃលអស្បងរើរ។ 
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បផ្ៃថម្ងលើងៃេះ ងស្កាយពរីាជរដ្ឋា ភបិាលបាៃដ្ឋក់ងេញៃ៊ូវងគលៃងោបាយរត ីពី "ការជរំញុផលតិកម្មស្រវូ ៃងិការនំងេញ

អងករ" បរិមណ្អងករនំងេញបាៃងកើៃង ើងងៅកាៃ់ទ្ផីារអៃតរជាតិ ៃិងអងករព៊ូជស្រូវតក រំដួលស្តូវបាៃចាត់ទ្ុកថាមៃគុណ្ 

ភាពលអជាងងគកែុងពិភពងោក។ 

រៃទុេះនៃការដ្ឋដុំេះងៅរ ៊ូងៅកម្ពុជាមៃការងកើៃង ើងជាលដំ្ឋប់ អាស្រយ័ងដ្ឋយសាថ ៃភាពៃងោបាយ រៃតរិុខ 

លអស្បងរើរ រកាត ៃុពលនៃដីរម្ស្រប ៃិងងគលៃងោបាយទ្ីផារងររី ងលើការលក់ដ៊ូរផលតិផលងៅរ ៊ូស្គួសារកែុងស្រុក។ 

ទ្ៃទឹម្ៃឹងងៃេះ មៃការេ៊ូលរួម្ពីផ្ផែកឯកជៃ កែុងការងធវើ វិៃិងោគងលើដីរម្បទៃងរដាកិេច ៃិងផ្ផែកងៅរ ៊ូស្គួសារ ផ្ដលបាៃ

ងធវើឱ្យនផទដីដ្ឋដុំេះងៅរ ៊ូងកើៃង ើងគួរឱ្យកត់រមា ល។់ 

ផលតិកម្មរតវទំងលកាណ្ៈស្គួសារៃិងពាណ្ិជជកម្មងៅកម្ពុជា ក៏មៃការវិវឌ្ឍគួរឲ្យកតរ់មា ល់ ទំងបរិមណ្រតវ 

ៃិងផ្បបផ្ផៃផលតិកម្ម។ ការរីកេងស្ម្ើៃទំងអរង់ៃេះ គ៉ឺជាលទ្ធផលនៃការស្សាវស្ជាវ ៃិងការយល់ដឹងអំពីបងេចកងទ្រេញិ្ច ឹម្ 

រតវ ការងស្ជើរងរីរៃិងការបង្ហក តព់៊ូជរតវ ការផលតិេំណ្រីតវ ៃិងការផតលង់រវាផ្ថ្ទរំុខភាពរតវ។ ជាមួ្យគែ ងៃេះ េាប់

រត ីពរីុខភាពរតវៃិងផលតិកម្មរតវ ក៏ស្តូវបាៃឡាយស្ពេះហរថ ងលខាពី ព្រះករ៊ុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរតនាថ 

នម្រាតេត សីហត៊ុនី ងៅនថ្ៃទ្ី២៨ ផ្ខម្ករា ឆ្ែ ំ២០១៦ ៃិងស្តូវបាៃទ្ីរតកីារគណ្ៈរដាម្ស្តៃតីេុេះហតថងលខាកាលពនីថ្ៃទ្ី០១ 

ផ្ខកុម្ភៈ ឆ្ែ ំ២០១៦ អៃុញ្ញា តឲ្យងធវើការផ្េកផាយ ផ្ដលេាប់ងៃេះជាឧបករណ្៍រស្មប់អៃុវតតឲ្យមៃស្បរិទ្ធភាពកែុងការ

អភិវឌ្ឍផ្ផែកផលតិកម្មរតវៃិងរុខភាពរតវងៅកម្ពុជាផងផ្ដរ។  

ការផ្កទ្ស្ម្ង់រុីជងស្ៅវិរ័យជលផលស្តូវបៃតបាៃអៃុវតតោ៉ា ងរកម្ម។ កំផ្ណ្ទ្ស្ម្ង់ងៃេះ បាៃងធវើឱ្យស្បជាជៃទ្៊ូងៅ 

ជាពិងររអែកស្បកបរបរងៃសាទ្ជាលកាណ្ៈស្គួសារ អាេងធវើអាជីវកម្មបាៃទ្៊ូលទំ្៊ូោយ ៃិងអាេចាប់ស្តបីាៃងស្េើៃជាងមុ្ៃ។ 

រហ៊ូតម្កដល់ងពលងៃេះ ងយើងបាៃបងងកើតរហគម្ៃ៍ងៃសាទ្ររុបបាៃេៃំួៃ៥១៦ ងដើម្បីស្គប់ស្គងធៃធាៃជលផលឱ្យ

មៃៃិរៃតរភាព។  ការង្ហរងៃេះស្តូវបាៃបណត ស្បងទ្រកែុងរហគម្ៃអ៍ាសា ៃទ្ទ្លួសាា ល ់ ៃិងងរៀៃរ៊ូស្តងធវើជាបទ្ពងិសាធៃ៍ 

ផ្ដលងៃេះគ៉ឺជាងមទ្ៃភាពមួ្យរស្មប់កម្ពុជាងយើង។  រពវនថ្ៃងៃេះ ស្ករងួករិកម្ម  រុកាា ស្បមញ់ ៃងិងៃសាទ្ កំពុងខិតខំ

អៃុវតតទ្ិរងសាល ក “រហគម្ៃ៍ងៃសាទ្គម ៃបទ្ងលមើរ” កែុងងគលបំណ្ងពស្ងឹងរហគម្ៃ៍ងៃសាទ្ឱ្យបាៃរឹងម ំ ៃិងមៃ

រម្តថភាពស្គប់ស្គៃ់កែុងការេ៊ូលរួម្ស្គប់ស្គង ផ្ថ្រកាការពារធៃធាៃជលផលឱ្យបាៃគង់វងស។ 

ជាមួ្យគែ ងៃេះផ្ដរ រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជាបាៃងតោ តការយកេតិោទ្ុកដ្ឋក់ ងលើកម្មវិធីកំផ្ណ្ទ្ស្ម្ង់វិរ័យនស្ពង ើ 

ងដ្ឋយខិតខំបងងកើៃរម្តថភាពបងេចកងទ្រ រំងៅជំរុញការង្ហរស្គប់ស្គងឱ្យមៃស្បរិទ្ធភាពខពរ់ ៃិងពងិររយកេិតតទ្ុកដ្ឋក់

ជារំខាៃ់ងលើការស្តតួពៃិិតយតាម្ដ្ឋៃដ៏តឹងរឹុង ស្ពម្ទំងរងស្ម្េបាៃៃ៊ូវលទ្ធផលមួ្យេៃំួៃផងផ្ដរ។ ស្ករួងករិកម្ម  

រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្ បាៃកត់រមា លង់ ើញអំពីការេ៊ូលរួម្របរ់រដាបាលថាែ ក់ងស្កាម្ជាតិកែុងការបង្ហក រទ្ប់សាក ត់ ៃិង

បស្តង្ហក បបទ្ងលមើរនន តាម្រយៈការអៃុវតតអៃុស្កឹតយងលខ១៥៦ អៃស្ក.បក េុេះនថ្ៃទ្៣ី១ ផ្ខមី្ន ឆ្ែ ំ២០១៤។ ងៅងពល

ថ្មីៗងៃេះ ស្ករួងក៏រ៊ូម្រផ្ម្តងៃ៊ូវការអបអរសាទ្រ ៃិងគំស្ទ្េំងពាេះងរេកតរីងស្ម្េរត ីពកីារបងងកើតគណ្ៈកម្មការជាតិ ងដើម្បី

ទ្ប់សាក តៃ់ិងបស្តង្ហក បបទ្ងលមើរនស្ពង ើរបររ់ាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជា រំងៅទ្ប់សាក ត់ ៃិងបស្តង្ហក បរកម្មភាពអនធិបងតយយ

កាប់ង ើ ការនំងេញង ើខុរេាប់ ៃិងបទ្ងលមើរននងៅភាគឦសាៃតនៃស្បងទ្រ។ 
 

II- សោលនសោបាយនិងយទុ្ធសាស្តេតេម្រាប់អភិវឌ្ឍនវ៍ិេយ័ក្េកិ្មម  
១. ផ្នការយទុ្ធសាស្តេតអភិវឌ្ឍន៍វិេយ័ក្េកិ្មម២០១៤-២០១៨ 

ផ្ផៃការយទុ្ធសាស្តរោអភិវឌ្ឍៃ៍វិរ័យករិកម្ម២០១៤-២០១៨ងៃេះ គ៉ឺជាឯកសារផ្ផៃការងគលៃងោបាយៃងិយុទ្ធសាស្តរោ

មួ្យដ៏រំខាៃរ់ស្មប់រយៈងពលម្ធយម្ ៃិងជាផ្ផៃទ្ីបង្ហា ញផលូវ ផ្ដលបាៃកំណ្ត់េារ់អំពីទ្រិងៅអភិវឌ្ឍៃ៍ វិរ័យករិកម្ម 
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ជាមួ្យៃឹងងគលបំណ្ង លទ្ធផលរំពឹងទ្ុក រ៊ូេនករ ៃិងេងង្ហក ម្រកម្មភាព របរ់ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្ 

រស្មប់អៃុវតតកែុងរយៈងពល៥ឆ្ែ ំពឆី្ែ ំ២០១៤ដលឆ់្ែ ំ២០១៨ ៃិងបាៃឆលុេះបញ្ញច ងំពងីគលៃងោបាយរបររ់ាជរដ្ឋា ភបិាល ពិងររ 

យុទ្ធសាស្តរតេតងុកាណ្ដំណក់កាលទ្ី៣ ៃិងស្របតាម្ផ្ផៃការយទុ្ធសាស្តរោអភិវឌ្ឍៃជ៍ាតិ២០១៤-២០១៨ រងំៅរួម្េំផ្ណ្ក 

ដលក់ាររីកេងស្ម្ើៃងរដាកិេច ៃិងការកាត់បៃថយភាពស្កីស្ក។ ផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរោ ងៃេះ ស្តូវបាៃងរៀបេំរស្មប់អៃុវតត ងដើម្បីរមួ្ 

េំផ្ណ្កកែុងការអភិវឌ្ឍងរដាកិេច តាម្រយៈការងធវើទ្ំងៃើបកម្មវិរ័យករិកម្មកម្ពុជា ងៅតាម្អភិស្កម្កែុងវិសាលភាព ៃិង 

ងលបឿៃថ្មី រំងៅជំរុញការ រីកល៊ូតោរ់ងរដាកិេចករិកម្ម ៃិងការនំងេញផលតិផលករិកម្ម រួម្ៃឹងការស្គប់ស្គង ៃិងអភិរកស

ធៃធាៃធម្មជាតិស្បកបងដ្ឋយៃិរៃោរភាព។ 

ការកំណ្តទ់្ិរងៅងគលៃងោបាយរួម្របរ់ស្ករងួរស្មប់អៃុវតតរយៈងពល៥ឆ្ែ ំគ៉ឺ “ជរំញុកងំណ្ើៃករកិម្មស្បចំា

ឆ្ែ ំឱ្យបាៃកែុងរងវង៥់% តាម្រយៈការងលើកកម្ពរផ់លតិភាព ពពិធិភាវ៊ូបៃយីកម្ម ៃងិពាណិ្ជជូបៃយីកម្មករកិម្ម ការងលើក 

កម្ពរ់ការេិញ្ច ឹម្រតវៃិងវារីវបបកម្ម ងដ្ឋយយកេិតតទ្ុកដ្ឋក់ខពរ់ងលើការការពារៃិងស្គប់ស្គងធៃធាៃធម្មជាតិនស្ពង ើៃិង

ជលផលស្បកបងដ្ឋយេរីភាព”។ 

ងដើម្បីរងស្ម្េបាៃទ្រិងៅងគលៃងោបាយងៃេះ ស្ករងួករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្ បាៃបងងកើតកម្មវិធី

យុទ្ធសាស្តរតេំៃៃួ៥ ដ៊ូេខាងងស្កាម្ងៃេះ៖ 

កតមវិធីទី ១៖ បម្ ក្ើនផលិតភារ រិរិធភាវូបនយីកតម និ្ ពាណិជ្ជបូនីយកតមកសកិតម 

 ជំរុញកំងណ្ើៃផលតិកម្មស្គប់មុ្ខដំណំកែុងរងវង់១០%កែុងមួ្យឆ្ែ ំ តាម្រយៈការបងងកើៃការស្សាវស្ជាវ ៃងិផសពវផាយ 

ករិកម្មរំងៅបងងកើៃទ្ៃិែផលដំណំ ងលើកកម្ពរ់គុណ្ភាពផលតិផល ពស្ងឹងរម្តថភាពរហគម្ៃ៍ករិកម្ម ងដ្ឋយផារភាជ ប់

ជាមួ្យផលតិកម្មករិកម្មតាម្កិេចរៃា ៃិងបងងកើៃស្បរទិ្ធភាពនៃការស្គប់ស្គង ៃិងងស្បើស្បារ់ដីករិកម្មស្បកបងដ្ឋយ

ៃិរៃតរភាព។ កម្មវិធីងៃេះ ស្តូវបាៃគំស្ទ្ងដ្ឋយអៃុកម្មវិធីេំៃៃួ២០ៃិងស្តូវអៃុវតតងដ្ឋយអងាភាពជំនញពាក់ពៃ័ធ។ 

កតមវិធីទី ២៖ ជ្ំរ៊ុញផលតិកតមសតវ និ្ស៊ុខភារសតវ 

ជំរុញការេញិ្ច ឹម្រតវកែុងអស្តាកំងណ្ើៃ៣%កែុងមួ្យឆ្ែ ំ ងដ្ឋយផ្ផអកងលើស្បរិទ្ធភាពនៃការពងិសាធៃ៍ស្សាវស្ជាវ ៃិង

ផសពវផាយ បងងកើៃរម្តថភាពបង្ហក រទ្ប់សាក ត់ជំង៉ឺឆលងរតវ ៃិងជំង៉ឺរ៊ូណ្៊ូរុរី ធានការផាតផ់ាង់រតវ ផលតិផលរតវ ស្បកប

ងដ្ឋយអនម័្យ រុវតថភិាព ៃិងបងងកើៃរកាត ៃភុាពនៃការនំងេញ។ កម្មវិធីងៃេះស្តូវបាៃគំស្ទ្ងដ្ឋយអៃកុម្មវិធីេំៃួៃ៩។ 

កតមវិធីទី ៣៖ ការព្គ្ប់ព្គ្្ធនធានជ្លផលព្បកបម្ោយនិរនេរភារ 

បងងកើៃការការពារ ៃិងអភិរកសធៃធាៃជលផល ងដ្ឋយលុបបំបាត់បទ្ងលមើរងៃសាទ្ស្គប់រ៊ូបភាព ពស្ងឹងរម្តថភាព 

ស្គប់ស្គង១០០រហគម្ៃ៍ងៃសាទ្ ៃិងជំរុញការអភិវឌ្ឍវារីវបបកម្មកែុងកំងណ្ើៃ១៥%ងរៀងរាលឆ់្ែ ំ ងដើម្បីធានឱ្យបាៃៃ៊ូវ 

ៃិរៃតរភាពធៃធាៃជលផល ស្ពម្ទំងផ្កលម្អគុណ្ភាពៃិងរុវតថភិាពផល ផលតិផលជលផល រស្មប់ការងស្បើស្បារ់ 

កែុងស្រុកៃិងនំងេញ។ កម្មវិធីងៃេះស្តូវបាៃគំស្ទ្ងដ្ឋយអៃុកម្មវិធីេំៃៃួ១១។ 

កតមវិធីទី ៤៖ ការព្គ្ប់ព្គ្្ធនធាននព្រម្ ើនិ្សតវនព្រព្បកបម្ោយនិរនេរភារ 

បងងកើៃការស្គប់ស្គងនស្ពង ើៃិងរតវនស្ពស្បកបងដ្ឋយៃិរៃតរភាព តាម្រយៈការពស្ងឹងការអៃុវតតេាប់រត ីពី នស្ពង ើ 

ជំរុញការដ្ឋងំ ើឱ្យបាៃ២៥.០០០ហ.តកែុងមួ្យឆ្ែ ំ បងងកើតនស្ពការពារៃិងតំបៃ់អភិរកសរតវនស្ពឱ្យបាៃ៥០.០០០ហ.ត កែុង

មួ្យឆ្ែ ំ ៃិងរហគម្ៃន៍ស្ពង ើឱ្យបាៃ៣២រហគម្ៃ៍កែុង១ឆ្ែ ំ។ កម្មវិធីងៃេះ ស្តូវបាៃគំស្ទ្ងដ្ឋយអៃុកម្មវិធីេំៃៃួ៨។ 

កតមវិធីទី ៥៖ រព្្ឹ្ស្ថា ប័ន បម្ ក្ ើនព្បសិទធភារម្សវាគពំ្ទ និ្អភិវឌ្ឍន៍ធនធានតន៊ុសស 

បងងកើៃស្បរទិ្ធភាពនៃការស្គប់ស្គងសាថ ប័ៃ   ការផតលង់រវាគំស្ទ្ៃិងពស្ងឹងរម្តថភាពផ្ផែកអប់រំ  ៃិងបណ្តុ េះបណត ល  
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រស្មប់ការអភិវឌ្ឍវិរ័យករិកម្មស្បកបងដ្ឋយៃិរៃតរភាព។ កម្មវិធីងៃេះ ស្តូវបាៃគំស្ទ្ងដ្ឋយអៃុកម្មវិធីេំៃួៃ១២ ៃិងស្តូវ

អៃុវតតងដ្ឋយអងាភាពជំនញពាក់ពៃ័ធ។ 

ងដើម្បីរងស្ម្េបាៃៃ៊ូវទ្រិងៅងគលៃងោបាយទងំអរ់ខាងងលើ កិេចការជាងស្េើៃៃឹងស្តូវអៃុវតត ៃងិស្តូវរងស្ម្េ

ឱ្យបាៃនងពលខាងមុ្ខ។ ស្គប់អងាភាពជំនញពាក់ពៃ័ធកែុងផ្ផែកៃីមួ្យៗ ផ្ដលរថតិងៅងស្កាម្ការស្គប់ស្គងរបរ់ស្ករួង

ករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្ ស្តូវអៃុវតតៃ៊ូវបណត រកម្មភាពអាទ្ភិាពទំងឡាយ   ដ៊ូេមៃផ្េងកែងុផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរោ

អភិវឌ្ឍៃ៍វិរ័យករិកម្ម២០១៤-២០១៨ងៃេះ។ ជាមួ្យគែ ងៃេះ បណត នដគ៊ូអភិវឌ្ឍៃ៍ វិរ័យឯកជៃ ៃងិរងាម្រុីវីល ក៏ស្តូវ

បាៃងលើកទ្ឹកេតិតឱ្យេ៊ូលរួម្អៃុវតតការង្ហរតាម្ជំនញរបរ់ខលួៃ ងដើម្បីរួម្េំផ្ណ្ករងស្ម្េបាៃៃ៊ូវទ្រិងៅផ្ដលបាៃកំណ្ត់

ងៃេះ។ បផ្ៃថម្ងលើងៃេះ ផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរត ងៃេះមៃលកាណ្ៈពហុវិរយ័រងាតភាព ៃិងបំងពញឱ្យគែ ជាមួ្យផ្ផៃការ

ៃិងងគលៃងោបាយជាតិរបររ់ាជរដ្ឋា ភបិាល រួម្មៃ យុទ្ធសាស្តរតេតុងកាណ្ ផ្ផៃការយទុ្ធសាស្តរតអភិវឌ្ឍៃ៍ជាតិ ផ្ផៃការ

យុទ្ធសាស្តរតអភិវឌ្ឍៃត៍ាម្ វិរយ័ ៃិងងគលងៅអភិវឌ្ឍៃរ៍ហវតសរជាជាងដើម្។  

ផ្ផអកងលើផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរត ងៃេះ ការងរៀបេំៃិងអៃុវតតតាម្ស្បព័ៃធ “អភិស្កម្ផ្ផអកតាម្កម្មវិធី (Programme Based 

Approach)” ស្តូវបាៃជំរុញៃិងងលើកទ្ឹកេតិតឱ្យអៃវុតត ងដ្ឋយស្តូវបញ្ចូលគែ ៃ៊ូវធៃធាៃ ផ្ដលមៃទំងថ្វិកាជាតិៃិងថ្វិកាពី

នដគ៊ូអភិវឌ្ឍៃ៍ ងដើម្បីរស្ម្េបាៃៃ៊ូវងគលងៅរួម្គែ ។ ជាងងៃេះងទ្ៀត ការកសាងផ្ផៃការយទុ្ធសាស្តរតថ្វិកា ៃិងថ្វិកាកម្មវិធី 

គ៉ឺចំាបាេ់ស្តូវអៃុវតតឱ្យស្របងៅៃឹងផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរត ងៃេះផងផ្ដរ។    

ជាមួ្យគែ ងៃេះ ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្កំពុងងរៀបេំកសាង “ផ្ផៃការយទុ្ធសាស្តរតអភិវឌ្ឍៃ៍ករិកម្មងខតត 

ឆ្ែ ំ២០១៦-២០២០” ៃិងងស្គងងរៀបេំកសាង “ផ្ផៃការងម្រត ីពកីារអភិវឌ្ឍវិរ័យករិកម្មងឆ្ព េះងៅឆ្ែ ំ២០៣០” ។ 

 

២. ផ្នការេក្មមភាព េម្រាប់អនុវត្តសោលនសោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិេយ័ឧេាហក្មមក្មពុជា 
     ឆ្ន ាំ២០១៥-២០២៥ 

រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជាបាៃស្បការដ្ឋក់ឲ្យអៃុវតតជាផលូវការៃ៊ូវ “ងគលៃងោបាយអភវិឌ្ឍៃ ៍វរិយ័ឧរាហកម្មកម្ពុជា 

ឆ្ែ ំ២០១៥-២០២៥” ងៅងដើម្ផ្ខមិ្ថ្ុន ឆ្ែ ំ២០១៥ កៃលងងៅងៃេះ ងដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍឧរាហកម្មកម្ពុជា ផ្ដលៃឹង

រួម្េំផ្ណ្កដល់ការរកាកំងណ្ើៃងរដាកិេចខពរ់ ស្បកបងដ្ឋយេីរភាព ៃិងបរិោប័ៃែ តាម្រយៈការងធវើពិពិធកម្មងរដាកិេច ពស្ងីក

ការស្បកួតស្បផ្ជង ៃិងការងលើកកម្ពរ់ផលតិភាព។ 

ឯកសារងគលៃងោបាយអភិវឌ្ឍៃ៍ វិរយ័ឧរាហកម្មកម្ពុជាងៃេះ បាៃកំណ្តេ់ារ់អំពីសាថ ប័ៃនំមុ្ខ ៃិងសាថ ប័ៃ

ទ្ទ្លួខុរស្តូវ ស្ពម្ទំងបាៃកំណ្តេ់ារ់ៃ៊ូវេណំ្េុវិធាៃការងគលៃងោបាយ ៃិងផ្ផៃការរកម្មភាពរំខាៃ់ៗពាក់ពៃ័ធ

ផលតិកម្មករិ-ឧរាហកម្ម រួម្មៃ (ទ្ី១)-ការពិៃតិយលទ្ធភាពបងងកើតៃ៊ូវតំបៃផ់្កនេែករិផល ៃិងការផតលក់ារងលើកទ្ឹក

េិតតេងំពាេះស្កុម្ហ ៃុទំងឡាយណផ្ដលងបាេះទ្តំីាងងៅកែុងតំបៃ់ទំងងនេះ (ទ្ី២)-បងងកើតម្៊ូលៃិធិរស្មប់ជំរុញការអភិវឌ្ឍ

ផលតិផលបងេចកងទ្រផ្កនេែករផិល ៃិងការអភិវឌ្ឍបងេចកងទ្រងដ្ឋយភាជ ប់ងៅៃឹងរកាត ៃុពលនំងេញ (ទ្ី៣)-ងរៀបេំ

រស្មួ្លយៃតការដលក់ារនំងេញករិផលផ្កនេែ ងដ្ឋយងដ្ឋេះស្សាយបញ្ញា  ូជីរទ ិក លុបបំបាត់កនស្ម្ងស្ៅផលូវការ ៃិងផ្ក

លម្អការរស្មួ្លពាណ្ិជជកម្ម (ទ្ី៤)-កំណ្ត់ៃ៊ូវមុ្ខង្ហរទ្ៃំិញអាទ្ភិាព ផ្ដលមៃរកាត ៃុពលផ្កនេែរស្មប់នំងេញ ៃិង

ងរៀបេំផ្ផៃការរកម្មភាពជាក់ោក់គំស្ទ្ការអភិវឌ្ឍវិរយ័ងៃេះ។ 

េំណ្ុេគៃលឹេះផ្ដលស្តូវយកេិតតទ្ុកដ្ឋក់កែុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍករិ-ឧរាហកម្ម ងដើម្បីងឆលើយតបងៅៃឹងងគល

ៃងោបាយផ្ដលបាៃដ្ឋក់ឲ្យអៃុវតតងៃេះ គ៉ឺការតស្ម្ង់ទ្ិរការអភិវឌ្ឍតំបៃផ់្កនេែករិផល តំបៃ់ផ្កនេែៃងិផលិតផលរង្ហា  រឹម្ 

តំបៃផ់្កនេែផលតិរមភ រអំពងីៅរ ៊ូ តំបៃ់ផ្កនេែផលតិម្ាូបអាហារពីផលតិផលដំណំ រតវ ៃិងជលផល ៃិងការអភិវឌ្ឍ

រួៃករិ-ឧរាហកម្មរស្មប់ងគលងៅនៃការស្បម្៊ូលផតុំករិផល  ផ្ដលមៃរកាត ៃុពលរស្មប់ផ្កនេែងស្បើស្បារ់កែុងស្រុក
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ៃិងនំងេញ។ យៃតការគៃលឹេះផ្ដលស្តូវយកេតិតទ្ុកដ្ឋក់ជំរុញការអភិវឌ្ឍករិឧរាហកម្មងនេះគ៉ឺ ការរស្ម្បរស្មួ្ល ៃិង

ការងលើកទ្ឹកេតិត វិរយ័ឯកជៃ កែុងការអភិវឌ្ឍបងេចកងទ្រផ្កនេែករផិល ស្របតាម្រត ង់ដ្ឋរផលតិផលអាសា ៃ ៃិងតស្មូ្វ

ការរត ង់ដ្ឋរទ្ីផារអៃតរជាតិ។ ការផារភាជ ប់រវាងស្កុម្អែកផលតិជាមួ្យអែកស្បម្៊ូលទ្ញិ តាម្យៃតការ “ផលតិកម្មករិកម្ម

តាម្កិេចរៃា” ងដើម្បធីានការផាត់ផាង់ករផិលស្បកបងដ្ឋយៃិរៃតរភាព គ៉ឺជាេំណ្េុយទុ្ធសាស្តរត ដ៏រខំាៃ់ផងផ្ដរ។  

ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្ បាៃស្បម្៊ូលផតុៃំ៊ូវរកាត ៃពុលកែងុការងរៀបេំផ្ផៃការរកម្មភាព ងដើម្បី

េ៊ូលរួម្េំផ្ណ្កជំរុញការអៃុវតត ងគលៃងោបាយអភិវឌ្ឍៃ៍ឧរាហកម្មកម្ពុជា ងដ្ឋយផតលង់លើវិធាៃការជាយុទ្ធសាស្តរត

េំៃៃួ៤គ៉ឺ៖ ១.  វិធាៃការជំរុញការទក់ទញវិៃងិោគកែុងវិរយ័ករិកម្ម ផ្ដលពាក់ពៃ័ធៃឹងការកំណ្ត់តំបៃរ់កាត ៃុពល

ផលតិកម្មករិកម្ម ការបងងកើតតំបៃ់ករិឧរាហកម្មផ្កនេែករផិល ២.  វិធាៃការពស្ងីកៃិងទ្ំងៃើបកម្មរហស្គរករិកម្ម

ធុៃត៊ូេៃិងម្ធយម្ រំងៅពស្ងឹងរម្តថភាពរហគម្ៃ៍ករិកម្ម ជំរុញឱ្យអៃុវតតបងេចកវិទ្ារម្ស្រប ការអៃុវតតផលតិ

កម្មករិកម្មតាម្កិេចរៃា ៣.  វិធាៃការពាក់ពៃធៃ័ឹងការផ្កលម្អប រិសាថ ៃៃិយត័កម្ម ផ្ដលមៃការពាក់ពៃ័ធៃឹងការកសាង

េាប់ លិខិតបទ្ដ្ឋា ៃគតិយតុតងស្កាម្េាប់ ៃិង ៤.  វិធាៃការរស្ម្បរស្មួ្លងគលៃងោបាយ ផ្ដលងតត តជារំខាៃ់ងលើយៃត

ការរស្ម្បរស្មួ្ល ពងិររយៃតការស្េកងេញេ៊ូលផ្តមួ្យ ការេរចាការតស្មូ្វនន ពងិររកិេចការអនម័្យៃិងភ៊ូតគម្

អនម័្យ  ងដើម្បីរស្មួ្លការនំងេញ ... ។ល។ 
 

អភសិ្កម្យទុ្ធសាស្តរត  "PPPP" ងដើម្បអីៃវុតតងគលៃងោបាយអភវិឌ្ឍៃ៍វរិយ័ឧរាហកម្មកម្ពុជា 

“Public Private Producer Partnership – PPPP” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ស្ករួងៃឹងយកេតិតទ្ុកដ្ឋក់ងលើវិធាៃការពស្ងីក ៃិងទ្ំងៃើបកម្មរហស្គរករិកម្មធុៃត៊ូេៃិងម្ធយម្ ៃិងពស្ងឹង

រម្តថភាពរហគម្ៃ៍ករិកម្មឲ្យមៃលកាណ្ៈជាអាជីព ងដ្ឋយជំរុញឱ្យអៃុវតតបងេចក វិទ្ារម្ស្រប ៃិងអៃុវតតផលតិកម្ម 

ករិកម្មតាម្កិេចរៃា ស្ពម្ទំងងលើកកម្ពរក់ារេ៊ូលរួម្វិៃិងោគពីវិរយ័ឯកជៃ កែុងស្គប់ផ្ខសរង្ហវ ក់តនម្លករិកម្ម ងដើម្បី

ផារភាជ ប់ករិករខាែ តត៊ូេ ងៅៃឹងទ្ីផារតាម្អភិស្កម្ “ភាពជានដគ៊ូកែុងេំងណម្ រដា‒ឯកជៃ‒ផលិតករ (Public Private 

Producer Partnership - PPPP ឬ 4P)”។  

ផលិតផលិតករករ 

រហគម្ៃក៍រកិម្ម/ស្កុ

ម្ករកិរ 

សផែកឯកជ្នសផែកឯកជ្ន 

សហព្គស SME/ 

ម្រា្ចព្កសកនចែ 

• ផលិតកតមតាតកិចចសនា 

• បម្ចចកវិទា   R&D, Extension 

• ទ៊ុនវិនិម្ោគ្ (Capital) 

• ព្កបខ័ណឌ ចាប់ - SPS, GAP... 

• ម្ហោឋ រចនាសតព័នធគំព្ទ 

តំបន់សកនចែតំបន់សកនចែ  

ផលិតផលកសកិតមផលិតផលកសកិតម  

AAggrriiccuullttuurraall  PPrroocceessssiinngg  

ZZoonnee//PPaarrkkss  

  

  

  ងស្បើស្បារក់ែងុស្រកុ ងស្បើស្បារក់ែងុស្រកុ   

  នំងេញនំងេញ  

  

រាជ្រោឋ ភបិាលរាជ្រោឋ ភបិាល 
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បផ្ៃថម្ងលើងៃេះងទ្ៀត ស្ករួងៃឹងបៃតងលើកកម្ពរ់វិធាៃអនម័្យ ៃិងភ៊ូតគម្អនម័្យ (SPS) ងដ្ឋយយកេតិតទ្ុក

ដ្ឋក់ងៅងលើយៃតការ ស្កបខណ្ឌ គតិយុតត ៃិងបងេចកវិទ្ា ស្ពម្ទំងពស្ងីកៃិងពស្ងឹងរម្តថកិេចស្តតួពិៃតិយអនម័្យ ៃិង

ភ៊ូតគម្អនម័្យងៅតាម្ស្េកទវ រស្ពផំ្ដៃ ងដើម្បរីស្មួ្លពាណ្ិជជកម្ម រមហរណ្កម្មងរដាកិេច ៃិងទ្ទ្លួបាៃទ្ផីារ

ផលតិផលករិកម្មកែុងតំបៃៃ់ិងអៃតរជាតិ។ 

 

III- លទ្ធ្លជារមួ 

ងៅកែុងឆ្ែ ំ២០១៥ងៃេះ សាថ ៃភាពទ្ឹកងភលៀងបាៃចាប់ងផតើម្ធាល ក់យ៉ឺតដ៊ូេរដ៊ូវវរាឆ្ែ ំកៃលងងៅ ៃិងបាៃជួបស្បទ្េះៃ៊ូវ

ងស្គេះធម្មជាតិ ពិងររគ៉ឺងស្គេះរាំងរៃួ ត ផ្ដលបងកឲ្យមៃផលប៉ាេះពាលង់ដ្ឋយកងវេះទ្ឹកពីងដើម្រដ៊ូវ រហ៊ូតដល់កណត លរដ៊ូវ 

កែុងរាជធាៃី ងខតតេៃំៃួ១៦ ដ៊ូេជា ងខតតបនទ យមៃជ័យ បាត់ដំបង កំពង់ចាម្ កំពង់ឆ្ែ ំង កំពង់រព ៉ឺ កំពង់ធំ កណត ល 

ភែំងពញ នស្ពផ្វង ងពាធិ៍សាត់ សាវ យងរៀង តាផ្កវ ឧតោរមៃជ័យ ងរៀម្រាប នប៉ាលៃិ ៃិងស្កងេេះ។ សាថ ៃភាពការផ្ស្បស្បួលមិ្ៃ

អំណយផលនៃអាការធាតុងៃេះ បាៃបណត លឲ្យរាំងរទេះដលក់ារង្ហរបងកបងងកើៃផល ៃិងនផទដីដ្ឋដុំេះស្តូវបាៃធាល ក់េុេះបៃតេិ

ងធៀបៃឹងឆ្ែ ំកៃលងងៅ។  

ងដើម្បីងដ្ឋេះស្សាយបញ្ញា ងៃេះ ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្ បាៃងស្បើស្បារ់ស្គប់ម្ងធាបាយៃិងបាៃ

ផតលរ់មភ រករិកម្ម ងដើម្បីជួយអៃោរាគម្ៃ៍កែងុងពលជួបស្បទ្េះៃ៊ូវងស្គេះធម្មជាតិ មៃដ៊ូេជា៖ ព៊ូជស្រវូ ព៊ូជបផ្ៃល ព៊ូជរតវ 

បរុឱ្រថ្ វា៉ា ក់សាងំ ៃិងម្ងធាបាយអៃតរាគម្ៃ៍ងផសងៗងទ្ៀតផ្ដលចំាបាេ់ ៃិងបាៃជំរុញការស្បម្៊ូលផលស្រូវរដ៊ូវវរា

ឲ្យបាៃលអ ងដ្ឋយយកេិតតទ្ុកដ្ឋក់ផ្ណ្នំដលស់្បជាករិករ អៃុវតតៃ៊ូវវិធាៃការទ្ប់សាក ត់ការបាត់បង់ងស្កាយងពលស្បម្៊ូលផល 

ទំងបរិមណ្ៃិងគុណ្ភាពស្រូវ។ ស្ករួងបាៃអៃវុតតការង្ហរវាយតនម្លទ្ិៃែផល ៃិងបរិមណ្ផលស្រូវបាៃេារ់ោរត់ាម្

ដ្ឋៃជាប់ជាស្បចំាៃ៊ូវដំងណ្ើរការបងកបងងកើៃផលស្រូវរដ៊ូវស្បំាង ៃិងជំរុញការដ្ឋដុំេះងៅតំបៃផ់្ដលមៃស្បភពទ្ឹកងស្សាេស្រព

ស្គប់ស្គៃ់ ងដ្ឋយរហការជាមួ្យម្ៃទីរធៃធាៃទ្ឹក ៃិងអាជាា ធរថាែ ក់ងស្កាម្ជាតិ រស្ម្បរស្មួ្លផ្បងផ្េកការងស្បើស្បារ់

ទ្ឹកងស្សាេស្រព ៃិងអៃតរាគម្ៃ៍ប៊ូម្បាេតាម្សាថ ៃភាពជាក់ផ្រតង។ បផ្ៃថម្ពីងៃេះ ស្ករួងបាៃខិតខំផសពវផាយបងេចកងទ្រ

ដល់ករិករ ការងស្បើស្បារ់ធាតុេ៊ូលករិកម្មរម្ស្រប ជំរុញងស្បើស្បារ់ព៊ូជលអមៃទ្ិៃែផលខពរ់ ៃិងការងស្បើស្បារ់

ឧបករណ្៍ងស្ពាេះ ងដើម្បីកាត់បៃថយបរិមណ្ស្គប់ព៊ូជ ៃិងនថ្លងដើម្ផលតិកម្ម។ 

ងលើរពីងៃេះងទ្ៀត បញ្ញា ផលតិភាពទបនៃផលតិកម្មករិកម្ម ពិងររផលតិកម្មដំណំស្រូវ ជាកងវល់មួ្យ

ផ្ដលស្តូវស្បឹងផ្ស្បងងដ្ឋេះស្សាយ ងហើយបញ្ញា ងៃេះមៃការពាក់ពៃ័ធដល់បញ្ញា នថ្លស្រូវ។ ស្ករួងបាៃងម្ើលង ើញពីបញ្ញា ងៃេះ 

ៃិងបាៃខិតខំជំរុញការបងកបងងកើៃផលស្រូវរងបៀបទ្ំងៃើបតាម្ផ្បបរុីជងស្ៅជាស្បពលវបបកម្ម ងដើម្បីឱ្យទ្ទ្លួបាៃទ្ៃិែផលខពរ់

ៃិងគុណ្ភាពលអ ងដ្ឋយងស្បើស្បារយ់ៃតូបៃយីកម្ម ៃងិបងេចកវិទ្ាថ្មីៗ ស្របតាម្េរៃតរកលភាវ៊ូបៃយីកម្ម។ 

ជាមួ្យគែ ងៃេះ ស្ករងួករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្ បាៃខិតខំពស្ងឹងកិេចរហស្បតិបតោកិារជាមួ្យនដគ៊ូអភវិឌ្ឍៃ៍ 

កែុងស្កបខណ្ឌ នៃការអៃុវតតយុទ្ធសាស្តរតអភិវឌ្ឍៃ៍វិរយ័ករិកម្ម នស្ពង ើៃិងជលផល រំងៅជំរុញងលើកកម្ពរផ់លតិភាព

ករិកម្ម ទំងបរិមណ្ៃិងគុណ្ភាព ងដ្ឋយធានបាៃរៃោិរុខងរបៀង ៃិងបងងកើៃការនំងេញករផិល ក៏ដ៊ូេជា ការស្គប់ស្គង 

ធៃធាៃនស្ពង ើៃិងជលផលស្បកបងដ្ឋយបាៃេីរភាព។ មិ្ៃផ្តប៉ាុងណណ េះ វិរ័យករិកម្មបាៃៃិងកំពុងស្រូបទញៃ៊ូវទ្ៃុ 

 វិៃិងោគពីអែក វិៃងិោគទំងកែងុៃិងងស្ៅស្បងទ្រកាៃ់ផ្តងស្េើៃង ើងជាលដំ្ឋប់ កែុងការអភិវឌ្ឍងរដាកិេចជាតិ ងទេះជួបស្បទ្េះ 

ៃ៊ូវកតាត អវិជជមៃខលេះៗក៏ងដ្ឋយ។ 
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១. ការចូលរមួចំណែករបសវិ់សយ័ក្េកិ្មមកនងុសសដ្ាកិចចជាតិ 
 វិរ័យករិកម្មបាៃេ៊ូលរួម្េផំ្ណ្កស្បផ្ហល ២៨,៦% (នថ្លបេែុបបៃែ) នៃផលតិផលកែុងស្រុកររុបកែុងឆ្ែ ំ២០១៥។ 

ងដ្ឋយផ្ ក វិរយ័ឧរាហកម្មបាៃរួម្េំផ្ណ្កស្បមណ្ ២៩,៧% ៃិងវិរយ័ងរវាកម្មស្បផ្ហល ៤១,៧%។ ការងកើៃឬថ្យ

េុេះៃ៊ូវេំផ្ណ្កនៃការេ៊ូលរួម្របរ់វិរយ័ករិកម្ម គ៉ឺអាស្រយ័ងៅៃឹងការរីកល៊ូតោរន់ៃផ្ផែកពីររំខាៃ់ងផសងងទ្ៀតកែុង វិរយ័

ងរដាកិេច (វិរយ័ឧរាហកម្ម រំណ្ង់ ៃិងវិរយ័ងរវាកម្ម) ផ្ដលជាការកត់រមា លន់ងពលកៃលងម្ក ការេ៊ូលរួម្េំផ្ណ្ក

របរ់វិរយ័ករិកម្មមៃការផ្ស្បស្បួលព៣ី៤,៦%-២៨,៦% កែុងេងនល េះឆ្ែ ំ២០១១-២០១៥ ងដ្ឋយសារផ្ត វិរយ័ឧរាហកម្ម 

រំណ្ង់ ៃិងវិរ័យងរវាកម្មមៃការងកើៃង ើង។ 

  

 
 ស្បភពទ្ៃិែៃយ័៖ ស្ករួងផ្ផៃការឆ្ែ ំ២០១៥ 

 

ងៅឆ្ែ ំ២០១៥ងៃេះ ការេ៊ូលរួម្េំផ្ណ្កនៃអៃុវិរយ័កែុងផលតិផលកែុងស្រុកររុប (GDP) រួម្មៃ៖ ផ្ផែកដំណំ 

១៥,៨% ផ្ផែកផលតិកម្មរតវ ៣% ផ្ផែកជលផល ៥,៩% ៃិងផ្ផែកនស្ពង ើ ១,៨%។ ជាការកតរ់មា ល់ ផលតិកម្មដំណំ 

ៃិងជលផល គ៉ឺជាកមល ងំេលករនំមុ្ខកែុងផលតិកម្មករិកម្ម។ ផលិតកម្មរតវ គ៉ឺជាមុ្ខស្ពញួរខំាៃ់មួ្យងទ្ៀត កែុងការ

ផាតផ់ាង់តស្មូ្វការកែុងស្រុកៃិងនំងេញ ផ្ដលផ្ផែកងៃេះស្តូវជំរុញអភិវឌ្ឍៃ៍ឱ្យបាៃខាល ំងកាល ផងផ្ដរ។  

 

 

 ស្បភពទ្ៃិែៃយ័៖ ស្ករួងផ្ផៃការឆ្ែ ំ២០១៥ 
 

២.  េាេភាគននអនុវិេយ័ក្នងុវិេយ័ក្េកិ្មម 
ពិៃតិយជារួម្ងយើងរងងកតង ើញថា ងៅកែងុវិរយ័ករិកម្មទំងម្៊ូល រមរភាគេ៊ូលរួម្េផំ្ណ្កគិតជា (%) របរ់

ផលិតកម្មដំណំស្គប់ស្បងភទ្នឆ្ែ ំ២០១៥ មៃេំៃួៃជាងពាក់កណោ លងពាលគ៉ឺងកើៃដល់៦០% នៃផលិតផលររុបរបរ់ វិរ័យ

ករិកម្ម។ ផលតិកម្មងៃសាទ្បាៃេ៊ូលរួម្េផំ្ណ្កបនទ ប់ពីដំណំ គ៉ឺមៃស្បមណ្២២% ផលតិកម្មរតវបាៃេ៊ូលរួម្១១% ៃិង

អាជីវកម្មនស្ពង ើស្បមណ្៧%។  
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   ស្បភពទ្ៃិែៃយ័ៈ ស្ករងួផ្ផៃការឆ្ែ ំ២០១៥ 

 

៣. សាា នភាពក្ាល ាំងពលក្មមក្នងុវិេយ័ក្េកិ្មមឆ្ន ាំ២០០៩និងឆ្ន ាំ២០១៤ 
កែុងស្កបខ័ណ្ឌ នៃងរដាកិេចស្បងទ្រកម្ពុជាកមល ងំពលកម្មស្តូវបាៃផ្បងផ្េកជាបីស្បងភទ្រំខាៃ់គ៉ឺ៖ (ទ្ី១)ពលកម្មកែុង 

 វិរ័យករិកម្ម (ទ្ី២)ពលកម្មកែុងវិរ័យឧរាហកម្ម ៃិង (ទ្ី៣)ពលកម្មកែុងវិរ័យងរវាកម្ម។ ជាការរងងកត ពលកម្មកែងុ

 វិរ័យករិកម្មបាៃៃិងកំពុងធាល ក់េុេះគួរឱ្យកតរ់មា ល។់ កមល ងំពលកម្មកែុងវិរ័យករិកម្មឆ្ែ ំ២០០៩ មៃេៃំួៃ៥៧,៦%នៃ

ពលកម្មររុប ងហើយមៃការថ្យេុេះម្កស្តឹម្ផ្ត៥៤,២%ឆ្ែ ំ២០១០។ ងដ្ឋយផ្ កឆ្ែ ំ២០១១ កមល ងំពលកម្មកែុង វិរ័យ

ករិកម្មមៃការងកើៃង ើងដល់៥៥,៨% ៃិងបៃតថ្យេុេះម្កស្តឹម្ផ្ត៤៨,៧%ងៅឆ្ែ ំ២០១៣។ នឆ្ែ ំ២០១៤ កមល ងំពលកម្ម

មៃេៃំួៃស្តឹម្ផ្ត៤៥,៣%ប៉ាុងណណ េះ។ េរៃតនៃការងធវើេំណកស្រុកពីជៃបទ្ម្កកាៃទ់្ីស្កុង និងទៅទរៅស្បទេសកំពុងមៃ

ៃិនែ ការទកើនទ ើង។ ពលកម្មកែុង វិរ័យឧរាហកម្មមៃផ្ត១៥,៩%ងៅឆ្ែ ំ២០០៩ ៃិងងកើៃដល់១៦,៩%ឆ្ែ ំ២០១១ 

១៩,៩%ងៅឆ្ែ ំ២០១៣ ៃិងមៃការងកើៃបៃតដល២់៤,៣%ងៅឆ្ែ ំ២០១៤។ េំងពាេះពលកម្មកែុងវិរយ័ងរវាកម្មមៃេៃំៃួ

២៦,៥%ឆ្ែ ំ២០០៩ ៃិងងកើៃដល់៣០,៤%ងៅឆ្ែ ំ២០១៤ (ស្បភពព័ត៌មៃពីស្ករួងផ្ផៃការ)។  

តារាងងស្បៀបងធៀបកមល ងំពលកម្មតាម្វរិយ័ងរដាកេិច 

កមល ងំពលកម្ម 

អងងកតងរដាកេិចរងាម្កេិចឆ្ែ ំ២០០៩ អងងកតងរដាកេិចរងាម្កេិចឆ្ែ ំ២០១៤ 

កម្ពុជា ភែងំពញ ទ្សី្បជុជំៃ ជៃបទ្ កម្ពុជា ភែងំពញ ទ្សី្បជុជំៃ ជៃបទ្ 

េំៃៃួពលកម្មររុប 

(ពាៃ់នក់) 
៧.៤៦៩ ៦៨៦ ៧៣៥ ៦.០៤៨ ៨.២៣៥ ១.០៥៩ ៩៥៧ ៦.២២០ 

ករិកម្ម (%) ៥៧,៦ ១,៩ ២៤,០ ៦៨,០ ៤៥,៣ ២,៥ ១៧,០ ៥៦,៩ 

ឧរាហកម្ម (%) ១៥,៩ ២១,២ ១៧,៨ ១៥,០ ២៤,៣ ២៨,២ ២៥,៤ ២៣,៥ 

ងរវាកម្ម (%) ២៦,៥ ៧៦,៩ ៥៨,៣ ១៧,០ ៣០,៤ ៦៩,៣ ៥៧,៦ ១៩,៦ 

ងផសង  ៗ - - - - ០,១ - ០,១ ០,១ 

ររបុ  ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ 
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IV- លទ្ធ្លតាមក្មមវិធ ី
ជាក់ផ្រតងកែុងឆ្ែ ំទ្ី២នៃការអៃុវតតយុទ្ធសាស្តរតេតុងកាណ្ដំណក់កាលទ្ី៣របរ់រាជរដ្ឋា ភិបាល ស្ករួងករិកម្ម   

រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្ បាៃរងស្ម្េរមិ្ទ្ធផលតាម្កម្មវិធី ដ៊ូេតងៅ៖ 

១. លទធផលននផលិតកតមដ្ំណាពំ្សូវ ដ្ំណារួំតផស ំនិ្ដ្ំណាឧំសាហកតម 

ក. ផលិតកតមដ្ំណាពំ្សូវ  

ងៅកែុងឆ្ែ ំ២០១៥ងៃេះ សាថ ៃភាពទ្ឹកងភលៀងបាៃចាប់ងផតើម្ធាល ក់យ៉ឺតជាងរដ៊ូវវរាឆ្ែ ំមុ្ៃ ៃិងមៃងភលៀងធាល ក់ងស្េើៃងៅេុង

រដ៊ូវវរា។ ជាមួ្យគែ ងៃេះផ្ដរ ករិករបាៃជួបស្បទ្េះៃ៊ូវងស្គេះធម្មជាតិ (រាំងរៃួ តងដើម្រដ៊ូវៃិងទ្ឹកជំៃៃ់ពាក់កណត លរដ៊ូវ) ផ្ដល

ជេះឥទ្ធិពលអវិជជមៃដល់ការង្ហរបងកបងងកើៃផល។ សាថ ៃភាពនៃអាការធាតុផ្បបងៃេះ បាៃបណត លឱ្យប៉ាេះពាល់ដល់ទ្ហំនំផទដីបងក

បងងកើៃផល ការល៊ូតោរ់របរ់ដំណំស្រូវ ៃិងបងកការខ៊ូេខាតដល់ដំណំស្រូវរដ៊ូវវរាមួ្យេំៃួៃ។ 

ជាលទ្ធផលជាក់ផ្រតង ផលិតកម្មដំណំស្រូវកែុងឆ្ែ ំ២០១៥-២០១៦ អៃុវតោបាៃងលើនផទដីេៃំួៃ៣.០៥១.៤១២ហ.ត។ 

នផទដីអាេស្បម្៊ូលផលបាៃមៃេៃំួៃស្បមណ្៣.០២៥.៦៣០ហ.ត ៃិងបិរមណ្ផលររុបទ្ទ្ួលបាៃេៃំួៃ៩.៣៣៥.២៨៤ងតាៃ។ 

ទ្ិៃែផលម្ធយម្ស្បចំាឆ្ែ ំ២០១៥ ទ្ទ្លួបាៃមៃេៃំៃួ៣,០៨៥ងតាៃ/ហ.ត។ អតិងរកងរបៀងគិតជាអងករមៃេៃំៃួស្បមណ្ 

២.៩៧៥.៨០៩ងតាៃ ឬងរម ើៃឹង ៤.៦៤៩.៧០២ងតាៃស្រូវ។   

 រីឯលទ្ធផលនៃការង្ហរបងកបងងកើៃផលស្រូវវរាៃិងស្បំាងរស្មប់ឆ្ែ ំ២០១៥-២០១៦មៃលម្អិតដ៊ូេខាងងស្កាម្៖ 

 ការង្ហរបងកបទងកើនផលរសូវរដ៊ូវវរាឆ្ែ ំ២០១៥  

ជាមួ្យៃឹងម្៊ូលបញ្ញា ទំងឡាយដ៊ូេបាៃងរៀបរាប់ខាងងលើងៃេះ ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្ បាៃខិតខំជំរុញ

ងលើការង្ហរបងកបងងកើៃផលរដ៊ូវវរាឆ្ែ ំ២០១៥ ងដ្ឋយទ្ទ្ួលបាៃលទ្ធផលដ៊ូេខាងងស្កាម្៖ 

o នផទដីភជួ ររារ់ររុបេំៃៃួ៣.០៧៥.៣៤១ហ.ត (កែុងងនេះភជួររារ់ងដ្ឋយងគស្កបីេំៃៃួ៥៤៩.២១៩ហ.ត ងរម ើៃឹង

១៧,៨៦% ៃិងងស្គឿងយៃតេំៃួៃ២.៥២៦.១២២ហ.ត ងរម ើៃឹង៨២,១៤%) ងលើរឆ្ែ ំមុ្ៃេៃំៃួ៩៥.២២៤ហ.ត 

o នផទដីសាបររុបេំៃៃួ៧០.១២១ហ.ត តិេជាងឆ្ែ ំមុ្ៃេំៃៃួ៤៣.២៤១ហ.ត  

o នផទដីរៃទូងៃិងពងស្ង្ហេះររុបេំៃៃួ២.៥៦១.៩៥៧ហ.ត ងរម ើៃឹង៩៩,៨០% នៃផ្ផៃការ២.៥៦៧.១៣០ហ.ត តិេឆ្ែ ំ

មុ្ៃេំៃៃួ២.៦១៥ហ.ត រួម្មៃ៖ 

• រសូវរាលចំនួន៥៨៥.៣៤៥ហ.ត (កែុងងនេះស្រូវបងងកើៃរដ៊ូវេំៃួៃ១៦០.៦៩០ហ.ត) តិេជាងឆ្ែ ំមុ្ៃ៧៥.៧៦១ហ.ត 

• រសូវកណ្ដា លចំនួន១.៣១២.៨៤៣ហ.ត ងលើរឆ្ែ ំមុ្ៃ៥៦.៥៨៤ហ.ត  

• រសូវធៃន់ចំនួន៥៨០.២២៧ហ.ត ងលើរឆ្ែ ំមុ្ៃ២៩.៦៤៧ហ.ត  

• រសូវចម្កក រចំនួន៣៦.៧៨៣ហ.ត តិេជាងឆ្ែ ំមុ្ៃ៧.៣០៥ហ.ត  

• រសូវទ ើងេឹកចំនួន៤៦.៧៥៩ហ.ត តិេជាងឆ្ន ំមុនេំៃៃួ៥.៧៨០៣ហ.ត។ 

o ការង្ហរស្បម្៊ូលផលស្រូវរដ៊ូវវរារងស្ម្េបាៃងលើនផទដីររុបេំៃួៃ២.៥៣៦.១៧៥ហ.ត តិេជាងឆ្ែ ំមុ្ៃេំៃួៃ១.៨០១ហ.ត 

ងដ្ឋយទ្ទ្លួបាៃប រិម្កណផលស្បម្កណ៧.១៧០.៦៨៤ទោន ងលើរឆ្ន ំមុនេំៃៃួ២៧.១៦៣ទោន។ េិៃែផលជាមធយម

២,៨២៧ទោន/ហ.ត (ឆ្ែ ំមុ្ៃទ្ៃិែផលម្ធយម្២,៨១៥ងតាៃ/ហ.ត)។ 

 ការងារបងកបទងកើនផលរសូវរដូវររំងឆ្ន ំ២០១៥-២០១៦ 

 នផទដីអៃុវតតបាៃមៃចំនួន៤៨៩.៤៥៥ហ.ត តិេជាងឆ្ន ំមុន១.៤៨០ហ.ត 

 នផទដីស្បម្៊ូលផលរងស្ម្េបាៃេៃំៃួ៤៨៩.៤៥៥ហ.ត តិេជាងឆ្ែ ំមុ្ៃ១.៤០៥ហ.ត 

 បរិមណ្ផលទ្ទ្ួលបាៃេៃំួៃ២.១៦៤.៦00ងតាៃ តេិជាងឆ្ែ ំមុ្ៃ១៦.២៩៦ងតាៃ 

 ទ្ិៃែផលទ្ទ្លួបាៃស្បមណ្៤,៤២២ងតាៃ/ហ.ត (ឆ្ែ ំមុ្ៃទ្ទ្ួលបាៃ៤,៤៤៣ងតាៃ/ហ.ត)។ 
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     ស្កាហវកិបង្ហា ញអពំនីផទដដី្ឋដំេុះដណំំស្រវូឆ្ែ ំ២០១១-២០១៥        ស្កាហវកិបង្ហា ញអពំនីផទដសី្បម្៊ូលផលដណំំស្រវូឆ្ែ ំ២០១១-២០១៥ 
 

o  

 
 

 សាថ ៃភាពប៉ាេះពាលៃ់ងិខ៊ូេខាតងដ្ឋយងស្គេះធម្មជាត ិ(រសូវរដ៊ូវវរា) 

 នផទដីប៉ាេះពាល់ងដ្ឋយងស្គេះធម្មជាតិ៖ ប៉ាេះពាល់ងលើនផទដីររុបេំៃៃួ២៥៣.០២៩ហ.ត កែុងងនេះរាំងរៃួ តេំៃៃួ

២៥២.១៨៩ហ.ត រតវលអិតេំៃៃួ៨៤០ហ.ត។ 

 នផទដីខ៊ូេខាតងដ្ឋយងស្គេះធម្មជាតិ៖ ខ៊ូេខាតងលើនផទដីររុបេំៃៃួ២៥.៧៨២ហ.ត ងដ្ឋយរាំងរៃួ ត។  
 

ោរាងផលិតកម្មដំណំ្ដរសូវប្រចំឆ្ន ំ២០១១-២០១៥ 
 

បរោិយ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ 
ងស្បៀបងធៀបងកើៃ/ថ្យ  

២០១៥/២០១៤ 

នផទដដី្ឋដំុេះ (ហ.ត) 2,968,529 3,007,545 3,052,420 3,055,507 3,051,412 -0.13% 

នផទដីស្បម្៊ូលផល (ហ.ត) 2,766,617 2,980,297 2,968,967 3,028,836 3,025,630 -0.11% 

ទិ្ៃែផល (ងតាៃ/ហ.ត) 3.173 3.117 3.163 3.079 3.085 0.22% 

បរិមណ្ផល (ងតាៃ) 8,779,365 9,290,940 9,389,961 9,324,416 9,335,284 0.12% 

បរមិណ្អងកររល ់

(ោៃងតាៃ) 

2,780,328 3,031,017 3,090,452 3,013,783 2,975,809 -1.26% 

គតិជាស្រវូរល ់

(ោៃងតាៃ) 

4,344,263 4,735,964 4,828,832 4,709,036 4,649,702 -1.26% 

 
 

ស្កាហវកិបង្ហា ញអពំបីរមិណ្ផលដណំំស្រវូឆ្ែ ំ២០១១-២០១៥ 
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កនុងរយៈទេល៥ឆ្ន ំ គឺចាប់ពីឆ្ែ ំ២០១០ ដល់ឆ្ែ ំ២០១៥ ការង្ហរបងកបងងកើៃផលស្រូវមៃការងកើៃង ើងជាលដំ្ឋប់ទំងនផទដី

ៃិងបរិមណ្ផល គឺអារស័យទោយស្បជាកសិករម្កនភាេ រីកចទរមើនកនងុការស្គប់ស្គងស្រសចមក រ ការផ្កលម្អបទចេកទេស និងការ

ផ្លា ស់បាូរេូជស្ដលម្កនេិៃែផលខពស់។ ងដ្ឋយផ្ កកែុងឆ្ែ ំ២០១៥ ងទេះបីជានផទដីដ្ឋដុំេះមៃការថ្យេុេះេំៃៃួ០,១៣% ៃិងនផទដី

ស្បម្៊ូលផលថ្យេុេះេៃំួៃ០,១១%ក៏ងដ្ឋយ បរិមណ្ផលស្រូវររុបមៃការងកើៃង ើងស្បមណ្០,១២% ងបើងស្បៀបងធៀបងៅៃឹង

ឆ្ែ ំ២០១៤ ងដ្ឋយសារទ្ៃិែផលមៃការងកើៃង ើង០,២២%។  

 

ខ. រិរិធកតមដ្ំណារំួតផស ំនិ្ ដ្ំណាឧំសាហកតម 

នផទដីផលតិកម្មដំណំរួម្ផសៃំិងដំណំឧរាហកម្មអៃុវតតបាៃររុបេៃំៃួ៩៣១.៥៨១ហ.ត តិេជាងឆ្ែ ំមុ្ៃេៃំៃួ 

២២.០១៦ហត ៃិងទ្ទ្ួលបាៃប រិមណ្ផលររុបេំៃៃួ១៥.០៦៥.១៨៦ងតាៃ ងលើរឆ្ែ ំមុ្ៃេំៃៃួ៣៣៧.៩២៣ងតាៃ កែុងងនេះ៖ 

 ដំណំរួម្ផសអំៃុវតតបាៃររុបេៃំួៃ៧៩៦.៥០០ហ.ត (រដ៊ូវវរា៦៩២.០៣២ហ.ត ៃិងរដ៊ូវស្បំាង១០៤.៤៦៨ហ.ត) 

ៃិងមៃបរិមណ្ផលេំៃៃួ១៤.២០៧.៩២៨ងតាៃ 

 ដំណំឧរាហកម្មអៃុវតតបាៃររុបេំៃៃួ១៣៥.០៨១ហ.ត (រដ៊ូវវរា១២០.២៤៩ហ.តៃិងស្បំាង១៤.៨៣២ហ.ត) 

ទ្ទ្ួលបាៃបរិមណ្ផលររុបេំៃួៃ៨៥៧.២៥៨ងតាៃ។ 

ជាការកត់រមា ល់ង ើញថា នផទដីផលតិកម្មៃិងផលតិភាពមៃការងកើៃង ើងស្ពម្គែ  ផ្ដលងៃេះឆលុេះបញ្ញច ងំអំពីការ វិវតត

ជាវិជជមៃ ងៅកែុងស្បព័ៃធផលតិកម្មដំណំរួម្ផសៃំងិដំណំឧរាហកម្ម តាម្រយៈការងធវើស្បពលវបបកម្ម ងដ្ឋយងស្បើស្បារ់

បងេចកងទ្ររម្ស្រប  ៃិងការផតលង់រវាផសពវផាយករិកម្មស្តូវបាៃពស្ងីក។ 

 

១.២. ការផលតិនិ្ផសរវផាយរូជ្ដ្ណំា ំ

ព៊ូជជាកតាត គៃលឹេះមួ្យដ៏រំខាៃ់កែុងការកំណ្ត់គុណ្ភាព ៃិងផលតិភាពផលតិកម្មដំណំ។ បណត វិធាៃការពាក់ពៃ័ធការង្ហរ 

ស្សាវស្ជាវៃិងផលិតព៊ូជដំណំផ្ដលមៃគុណ្ភាពលអ ស្តូវបាៃជំរុញោ៉ា ងរកម្មងដើម្បីអភិវឌ្ឍៃ៍ផ្ផែកងៃេះ រំងៅផសពវផាយជ៊ូៃ

ស្បជាករិករងស្បើស្បារ់ឱ្យបាៃកាៃផ់្តទ្៊ូលទំ្៊ូោយ ៃិងស្របតាម្លកាខណ្ឌ ងកសស្ត-ប រិសាថ ៃនៃតំបៃដ់្ឋដុំេះៃីមួ្យៗ។ គួរឱ្យកត់

រមា ល់ផងផ្ដរថា បេចុបបៃែងៃេះ ទំងផ្ផែកឯកជៃ នដគ៊ូអភិវឌ្ឍៃ៍ ក៏ដ៊ូេជារហគម្ៃ៍ករិករ បាៃៃិងកំពុងេ៊ូលរួម្ោ៉ា ងរកម្ម 

ជាមួ្យអងាភាពជំនញនៃស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្ កែុងការងលើកកម្ពរក់ារង្ហរងៃេះ។ កិេចខិតខំស្បឹងផ្ស្បង

ទំងអរ់ងៃេះ បាៃេ៊ូលរួម្េំផ្ណ្កងធវើឱ្យមៃការតល រ់បតូរឥរិោបទ្ ៃិងទ្មល ប់កែុងេំងណម្ស្បជាករិកររត ីពីការងស្បើស្បារ់ព៊ូជ

ងៅកែុងផលិតកម្មគួរឱ្យកត់រមា ល់។ ជាក់ផ្រតងតាម្ករណ្ីរិកាងលើដំណំស្រូវ ការងស្បើស្បារស់្គប់ព៊ូជមៃគុណ្ភាពលអ អាេ

ជួយបងងកើៃទ្ិៃែផលបាៃស្បមណ្ពី១៥%ងៅ២០% ងហើយជាទ្៊ូងៅ ស្រូវផ្ដលមៃភាពរុទ្ធខពរ់ទ្ទ្លួបាៃតនម្លខពរ់។ តាម្ការ

អៃុវតតគងស្មងងស្បើស្បារថ់្វិកាតាម្កម្មវិធី គងស្មងស្បព័ៃធងរបៀងបស្មុ្ងកម្ពុជា ៃិងងដ្ឋយមៃកិេចរហការអៃុវតតគងស្មង

គំស្ទ្ងដ្ឋយនដគ៊ូអភិវឌ្ឍៃន៍ន ស្គប់ព៊ូជដំណំមៃគុណ្ភាព ស្តូវបាៃផលតិៃិងបាៃផសពវផាយជ៊ូៃស្បជាករិករងស្បើស្បារ់

េំៃៃួ២.៨៣៨,១៥ងតាៃ កែុងងនេះស្គប់ព៊ូជស្រូវផលតិបាៃេៃំៃួ២.៨៦០,០២ងតាៃ ស្គប់ព៊ូជដំណំរួម្ផសផំលតិបាៃេៃំួៃ

៣៦,៥១ងតាៃ ៃិងព៊ូជដំណំឧរាហកម្មផលតិបាៃេំៃៃួ៧,១១ងតាៃ  (រផ្ណ្ត កបាយ រផ្ណ្ត កងរៀង ងពាត)។ 
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តារាងផលតិកម្មៃងិការផសពវផាយស្គបព់៊ូជដណំំឆ្ែ ំ២០១៥ 
 

ស្គបព់៊ូជដណំំ េណំតថ់ាែ កស់្គបព់៊ូជ បរមិណ្ (ងតាៃ) ងផសងៗ 

ដំណំស្រូវ 

ស្គប់ព៊ូជស្រូវរទុ្ធអៃុញ្ញា ត 

(certified seeds) 
១៤៨,០២ 

ថ្វិកាកម្មវិធី៤៧ងតាៃ គងស្មង TSSD 

៣៦,៤ងតាៃ គងស្មង RIAPIP ៥០,៩ងតាៃ 

ៃិងគងស្មង Rice SDP ១៣,៧២ងតាៃ  

ស្គប់ព៊ូជស្រូវរទុ្ធលអ 

(Good Seed) 
២.៦៤៦,៥១ 

ស្បព័ៃធងរបៀងបស្មុ្ង១.៥៤២,៨ងតាៃ 

គងស្មង TSSD៧៤៤,៨ងតាៃ គងស្មង Rice 

SDP ៣៣៨,៩១ងតាៃ ៃិងគងស្មង PADEE 

២០ងតាៃ 

ដំណំរួម្ផសៃំិងដំណំ 

ឧរាហកម្ម 
 ៤៣,៦២ 

ថ្វិកាតាម្កម្មវិធី ៃិងគងស្មងស្បព័ៃធងរបៀង

បស្មុ្ងកម្ពុជា 

 

១.៣. ការងារផសរវផាយបម្ចចកម្ទសកសកិតម 

ការង្ហរអប់រំៃិងផសពវផាយបងេចកងទ្រករិកម្មេម្បងៗ ស្តូវបាៃជំរុញអៃុវតតតាម្រយៈ (១)រកម្មភាពបណ្តុ េះ     

បណត លងៅកែុងថាែ ក់ បណ្តុ េះបណត លជាក់ផ្រតងងៅទ្ីវាល ឬសាោងរៀៃផ្ស្រករិករ អៃុវតតផ្ស្របង្ហា ញ ដំងណ្ើរការទ្ិវាផ្ស្រ 

ៃិងទ្រសៃៈកិេចរិកា (២)ការផសពវផាយបងេចកងទ្រករិកម្មតាម្ស្បព័ៃធសាធារណ្ៈ (៣)ការងបាេះពុម្ពៃិងផ្េកចាយឯកសារ

បងេចកងទ្រករិកម្ម (៤)ការងរៀបេរំៃែិតបាតករកិរស្បចំាឆ្ែ ំ ៃិង(៥)បណត ញរងាម្។ កែុងឆ្ែ ំ២០១៥ ម្ស្តៃតីបងេចកងទ្រ

ថាែ ក់ងស្កាម្ជាតិ ភាែ ក់ង្ហរផសពវផាយករិកម្ម ស្កុម្ស្បឹកា ុំ ៃិងករិករស្បមណ្២៩.២១៤នក ់ កែុងងនេះស្តរត ីេៃំៃួ

១១.៦៧៣នក់ ងរម ើៃឹង៣៩,៥% ទ្ទ្លួបាៃេំងណ្េះដឹងបផ្ៃថម្អំពីបងេចកងទ្រងរៀបេំដី បងេចកងទ្រដ្ឋដុំេះដំណំស្រូវ ដំណំ

សាកវបបកម្មៃិងដំណំឧរាហកម្ម ការការពារដំណំ ការអៃុវតតករិកម្មលអ បងេចកវិទ្ាងស្កាយស្បម្៊ូលផល ការវាយតនម្ល ៃិង

ចាត់េណំត់ថាែ ក់ដី ការងស្បើស្បារ់ស្បពៃ័ធពត័៌មៃភ៊ូមិ្សាស្តរត  ការងស្បើស្បារផ់្ថ្ទៃំិងជួរជុលងស្គឿងយៃត ឧបករណ៍្ៃិងរមភ រ

ករិកម្ម ការអភិវឌ្ឍរហគម្ៃ៍ េាប់រហគម្ៃ៍ករិកម្ម ៃិងផ្ផៃការអាជីវកម្មៃិងការស្គប់ស្គងរហគម្ៃ៍ករិកម្ម។ គិតស្តឹម្

ដំណេឆ់្ែ ំ២០១៥ងៃេះ ងៅទ្៊ូទំងស្បងទ្រមៃករកិរររុបេំៃៃួ៩.៩២៧នក ់ ទ្ទ្លួបាៃការបណ្តុ េះបណត លពស្ងឹងរម្តថភាព 

ឱ្យកាល យជាភាែ ក់ង្ហរផសពវផាយភ៊ូមិ្- ុំ កែុងងនេះ៖ ភាែ ក់ង្ហរផសពវផាយករិកម្មភ៊ូមិ្េៃំួៃ៨.៧៩២នក ់ (ស្តរត ីេៃំៃួ៨៤៣នក់ 

ងរម ើៃឹង៩,៥%) ៃិងភាែ ក់ង្ហរផសពវផាយករិកម្ម ុំេៃំៃួ១.១៣៥នក ់(ស្តរត ីេៃំៃួ៤៦៩នក់ ងរម ើៃឹង៤១%)។ 

ស្ពម្ជាមួ្យងៃេះ ងដើម្បីពស្ងីកការទ្ទ្លួបាៃៃ៊ូវពត័ម៌ៃៃិងេងំណ្េះដឹងបងេចកងទ្រករិកម្ម រកម្មភាពផសពវផាយ

បងេចកងទ្រករិកម្មក៏ស្តូវបាៃជំរុញតាម្រយៈការងបាេះពុម្ភ ៃិងផ្េកចាយឯកសារបងេចកងទ្រ៥៧.៧៣២េាប ់ ការផសពវ

ផាយតាម្ស្បព័ៃធព័តម៌ៃសារធារណ្ៈ ដ៊ូេជាទ្៊ូរទ្រសៃ៍ ៃិងវិទ្យបុាៃេៃំៃួ៦៨ស្បធាៃបទ្ ៃិងការផសពវផាយតាម្បណត ញ

រងាម្ (Facebook Page)។ 

ងដ្ឋយផ្ ក រៃែបិាតករិករគ៉ឺជាវិធីសាស្តរត មួ្យកែុងការងលើកទ្ឹកេតិតករិករ ៃិងផសពវផាយបងេចកងទ្រករិកម្ម 

ស្ពម្ទំងគំៃិតនេែស្បឌ្តិថ្មីៗដល់ករិករដ៏នទ្ៃិងអែកពាក់ពៃ័ធនន។ រៃែបិាតករិករទ្៊ូទំងស្បងទ្រ ស្តូវបាៃងរៀបេំជាងរៀងរាលឆ់្ែ ំ

តំាងពឆី្ែ ំ២០១០ ងហើយម្កទ្លឆ់្ែ ំ២០១៥ ជារៃែបិាតងលើកទ្៧ី មៃករិករេ៊ូលរួម្ស្បកួតស្បផ្ជងដងណ្ត ើម្ជ័យោភរីរុបេំៃៃួ
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៨៦២នក់ (ឆ្ែ ំ២០១០េំៃៃួ១៤៩នក់ ឆ្ែ ំ២០១១េំៃៃួ១៨៦នក់ ឆ្ែ ំ២០១២េៃំៃួ១៣៨នក់ ឆ្ែ ំ២០១៣េៃំៃួ១៥៣នក់

ឆ្ែ ំ២០១៤េៃំៃួ១១៦នក់ ៃិងឆ្ែ ំ២០១៥េៃំៃួ១២០នក់)។ ករិករទ្ទ្លួជ័យោភរីរុបទ្៊ូទំងស្បងទ្រមៃេៃំៃួ១៩៥នក់ 

(ស្តរត ី២៨នក់ងរម ើៃឹង១៤%) ផ្ដលកែុងងនេះករិករជ័យោភីងលខ១មៃេៃំៃួ៣៩នក់ (ស្តរត េីំៃៃួ៥នក់)។ ករិករទ្ទ្លួបាៃ

ជ័យោភងីលខ១ទំង៣៩នក់ងនេះម្កពរីាជធាៃី-ងខតតេៃំៃួ១៩ ផ្ដលកែុងងនេះងខតតតាផ្កវទ្ទ្លួបាៃជ័យោភីងលខ១ងស្េើៃជាង

ងគគ៉ឺ៦នក់ ងខតតបាត់ដំបងមៃេៃំៃួ៥នក់ ងខតតកណត លមៃេៃំៃួ៤នក់ ងខតតកំពង់ឆ្ែ ំងៃិងងខតតកំពង់ចាម្មៃេៃំៃួ៣នក់ 

ងខតតបនទ យមៃជ័យ ងខតតងរៀម្រាប ងខតតងកាេះកុង ៃិងងខតតនស្ពផ្វងមៃេៃំៃួ២នក់ ៃិងរាជធាៃីភែងំពញ ងខតតងពាធិ៍សាត់ 

ងខតតតបូង មុ ំ ងខតតឧតតរមៃជ័យ ងខតតស្ពេះរហីៃុ ងខតតកំពត ងខតតរទ ឹងផ្ស្តង ងខតតស្ពេះវិហារ ងខតតកំពង់ធំ ៃិងងខតតកំពង់រព ៉ឺមៃ

េំៃៃួ១នក់ៗ។ 

 ១.៤. ការច្ព្ក្និ្ច៊ុះបញ្ជ ីសហគ្តន៍កសិកតម 
ងដ្ឋយមៃការេ៊ូលរួម្រហការពីនដគ៊ូអភិវឌ្ឍៃ៍ជាតិៃិងអៃតរជាតិ ការអភិវឌ្ឍរហគម្ៃ៍ករិកម្មក៏បាៃៃិងកំពុង

ទ្ទ្លួបាៃការយកេតិតទ្ុកដ្ឋក់កែុងការងលើកកម្ពររ់ម្តថភាព ងដើម្បីបងកលកាណ្ៈង្ហយស្រលួដលក់ារអភិវឌ្ឍករិកម្មមៃ

លកាណ្ៈស្បម្៊ូលផតុំកែងុភាពជានដគ៊ូជាមួ្យផ្ផែកឯកជៃនន ទ្ទ្លួបាៃទំងបងេចកវិទ្ាថ្មៃីិងឥណ្ទៃ ៃងិធានងរថ រភាពនៃការ

ផាតផ់ាង់ផលតិផលងៅកាៃទ់្ីផារកែងុស្រុកៃិងងស្ៅស្រុក ជាពិងររជំរុញការអភិវឌ្ឍរហគម្ៃ៍ករិកម្មឱ្យកាល យជារហ-

ស្គរករិកម្មជៃបទ្ រំងៅងលើកកម្ពរ់ងរដាកិេច-រងាម្ជៃបទ្។ ការេងស្កងៃិងេុេះបញ្ជ ីរហគម្ៃក៍រិកម្មបាៃចាប់ងផតើម្

កែុងឆ្ែ ំ២០០៣ ងហើយម្កទ្លេ់ុងឆ្ែ ំ២០១៥ ងៅទ្៊ូទំងស្បងទ្រមៃរហគម្ៃ៍ករិកម្មររុបេៃំៃួ៧៥០រហគម្ៃ៍ មៃ

រមជិកររុបេៃំៃួ៧៨.១២៦នក់ (ស្តរត ីេៃំៃួ៤៧.៣៩៤នក់ ឬងរម ើៃឹង៦១%) ងហើយមៃតនម្លភាគហ ៃុររុបេៃំៃួ

២២.១៨៦,១៩ោៃងរៀល ៃិងងដើម្ទ្ៃុររុបេៃំៃួ៣៦.០៩១ោៃងរៀល។ រាជធាៃី ងខតតផ្ដលបាៃេងស្កងៃិងេុេះបញ្ជរីហគម្ៃ៍

ករិកម្មជ៊ូៃស្បជាករិករបាៃងស្េើៃជាងងគគ៉ឺ ងខតតតាផ្កវមៃេៃំួៃ៨៨ ៃិងងខតតបាត់ដំបងមៃេំៃៃួ៧៤។ ភាគងស្េើៃនៃងខតត

ងផសង ងៗទ្ៀតមៃរហគម្ៃ៍ករិកម្មេងនល េះពី១០ដល៤់៥ ងហើយបណត ងខតតផ្ដលមៃរហគម្ៃ៍ករិកម្មតិេជាងងគគ៉ឺ ងខតតផ្កប 

ម្ណ្ឌ លគីរី រទ ឹងផ្ស្តង ងកាេះកុង ស្ពេះរហីៃុ តបូង មុ ំ ៃិងរាជធាៃភីែំងពញ។ 
 

ស្កាហវកិបង្ហា ញអពំកីងំណ្ើៃរហគម្ៃក៍រកិម្មទ្៊ូទងំស្បងទ្រពឆី្ែ ំ២០០៣-២០១៥  
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ស្កាហវកិបង្ហា ញអពំេីៃំៃួរហគម្ៃក៍រកិម្មបាៃបងងកើតកែងុៃមី្យួៗ 

 
 

ស្កាហវកិបង្ហា ញអពំរីហគម្ៃក៍រកិម្មតាម្បណត រាជធាៃ ីងខតតៃមី្យួៗឆ្ែ ំ២០១៥ 

 
 

 ១.៥. ការងារម្ព្គ្ឿ្យនដកសកិតម 
បេចុបបៃែការងស្បើស្បារ់ងស្គឿងយៃតៃិងឧបករណ៍្ករិកម្មកំពុងមៃៃិនែ ការងកើៃង ើងគួរឱ្យកត់រមា ល់ ផ្ដលជា

បេច័យមួ្យបង្ហា ញអំពីដំងណ្ើរការវិវតតនៃយៃតូបៃីយកម្មកែុងវិរ័យករិកម្មកម្ពុជា។ ជាក់ផ្រតងកែុងឆ្ែ ំ២០១៥-២០១៦ងៃេះ 

នផទដីភជួ ររារ់រងស្ម្េបាៃររុបស្បមណ្៣,៥២ោៃហិកតា កែុងងនេះ ភជួររារ់ងដ្ឋយងស្គឿងយៃតករកិម្មរងស្ម្េបាៃ២,៩៧

ោៃហិកតា ងរម ើៃឹង៨៤%។  

ស្កាហវកិបង្ហា ញអពំកីារងស្បៀបងធៀបរថតិនិផទដភីជួររារឆ់្ែ ំ២០១២-២០១៥ 
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ជាការកត់រមា ល់ ការងស្បើស្បារង់ស្គឿងយៃតៃិងឧបករណ្៍ករិកម្ម មៃការងកើៃង ើងងបើងធៀបៃឹងឆ្ែ ំ២០១៤ កែុង 

ងនេះមៃ ម៉ារុៃីប៊ូម្ទ្ឹក ម៉ារុីៃស្េូតស្រូវ ម៉ារុៃីងបាកស្រូវ ម៉ារុៃីកិៃស្រូវ ក៏មៃៃនិែ ការងកើៃង ើងផងផ្ដរ។ ទំងអរ ់

ងៃេះបញ្ញជ ក់ថា ផ្ខសរង្ហវ ក់ផលតិកម្មៃិងផ្កនេែផលតិផលករិកម្មកំពុងស្តូវបាៃងធវើទ្ងំៃើបភាវ៊ូបៃយីកម្មជាបងណ្ត ើរៗ ផ្ដលជា

កតាត គៃលឹេះមួ្យេ៊ូលរួម្ងដ្ឋេះស្សាយបញ្ញា កងវេះខាតកមល ងំពលកម្មងៅទ្ីជៃបទ្ ផ្ដលកមល ងំពលកម្មមួ្យេៃំៃួធំស្តូវបាៃស្រូប

យកងដ្ឋយវិរ័យឧរាហកម្មៃិងងរវាកម្ម ៃិងងលើកកម្ពរ់ផលិតភាពៃិងគុណ្ភាពផលិតផលករិកម្ម។ 
  

ស្កាហវកិបង្ហា ញអពំ ីការងស្បៀបងធៀបងស្គឿងយៃតករកិម្មពឆី្ែ ំ ២០១២-២០១៥ 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 ១.៦.  ការនាមំ្ចញផលតិផលកសកិតម 

កែុងឆ្ែ ំ២០១៥ ការជំរុញការនំងេញផលតិផលករិកម្មងៅកាៃទ់្ីផារតំបៃ់ៃិងពិភពងោក រងស្ម្េបាៃេៃំៃួ

៦៦មុ្ខ (ឆ្ែ ំ២០១៤មៃផ្ត៤៧មុ្ខ) មៃបរិមណ្ររុប៤.១៥៧.២៥២,៧២ងតាៃ ផ្ដលមៃកំងណ្ើៃ២០% ងធៀបៃឹង 

លទ្ធផលរងស្ម្េបាៃកែុងឆ្ែ ំ២០១៤។      
 

ស្កាហវកិបង្ហា ញអពំសីាថ ៃភាពនៃការនំងេញផលតិផលករកិម្មពឆី្ែ ំ២០១០-២០១៥ 
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ការនំងេញអងកររងស្ម្េបាៃេំៃួៃ៥៣៨.៣៩៦ងតាៃ ងកើៃង ើងេំៃួៃ១៥១.៣៣៥ងតាៃ (ងរម ើៃឹង៣៩,១%) 

ងធៀបៃឹងឆ្ែ ំ២០១៤ កែុងងនេះអងករស្កអ៊ូបស្គប់ស្បងភទ្មៃេៃំៃួ២៧៤.៦៧១ងតាៃ (ងរម ើៃឹង៥១%) អងកររស្គប់ស្បងភទ្មៃ

េំៃៃួ២២១.៨៦២ងតាៃ ៃិងអងករេំហយុេៃំៃួ៤១.៨៦៣ងតាៃ។ 
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   ការនំងេញតាម្ស្បងភទ្អងករ    ការនំងេញតាម្ស្បងភទ្អងករស្កអ៊ូប 

 
   អងករស្តូវបាៃនំងេញងៅកាៃ់ទ្រិងៅេៃំៃួ៦០ស្បងទ្រ កែុងងនេះរហគម្ៃអ៍៉ឺរ៉ាុប២៦ស្បងទ្រ អាសា ៃ០៤

ស្បងទ្រ ៃិងទ្ិរងៅងផសងងទ្ៀត៣០ស្បងទ្រ។ ស្បងទ្រផ្ដលជាទ្ីផារអងករធំៗទំង០៥របរ់កម្ពុជារួម្មៃ៖ (១).ស្បងទ្រេៃិ

េំៃៃួ១១៦.៦៣៩ងតាៃ (២).ស្បងទ្របារាំងេៃំៃួ៧៥.២៧៧ងតាៃ (៣).ស្បងទ្រប៊ូ ូញេៃំៃួ៥៨.៤១០ងតាៃ (៤).ស្បងទ្រផ្ណ្ត

ដ៉ឺផ្ ៃេៃំៃួ៥៨.៤១០ងតាៃ ៃិង(៥).ស្បងទ្រម៉ា ង រុីេៃំៃួ៥៤.៩១៤ងតាៃ។ 

ទ្ំហនំៃការនំងេញករិផលងៅកាៃ់ទ្ផីារស្បងទ្រេិៃកែុងឆ្ែ ំ២០១៥ ក៏មៃការងកើៃង ើងគួរឱ្យកតរ់មា លផ់ង

ផ្ដរ។ ជាក់ផ្រតងការនំងេញផលតិផលដំ ូងមី្ររុបេំៃៃួ២១២.៦១៣ងតាៃ (កែុងងនេះ េណំ្ិតដំ ូងមី្ងស្កៀម្េំៃួៃ

១៤៩.៤១២ងតាៃ ងម្៉ាៅដំ ូងមី្េំៃួៃ២៧.០៣៥ងតាៃ ៃិងកាករំណ្ល់ដំ ូងមី្េំៃៃួ៣៦.១៦៦ងតាៃ) គ៉ឺងកើៃជិតងទ្វដង

បរិមណ្នំងេញររុបកែងុឆ្ែ ំ២០១៤ ផ្ដលមៃេៃំៃួផ្ត១១៩.៥៩៧ងតាៃ។ ស្ពម្ជាមួ្យគែ ងៃេះ ស្កុម្ហ ុៃេៃំៃួ០៥បផ្ៃថម្

ងទ្ៀតក៏ស្តូវបាៃស្តួតពៃិតិយវាយតនម្ល ៃិងេុេះបញ្ជ ីជាស្កុម្ហ ៃុមៃលកាណ្ៈរម្បតតអិាេនំងេញដំ ូងមី្ងស្កៀម្របរ់កម្ពុជា

ងៅកាៃ់ស្បងទ្រេិៃ។ ដ៊ូងេែេះម្កទ្លង់ពលងៃេះ មៃស្កុម្ហ ៃុេៃំៃួ៦៧ ស្តូវបាៃពៃិតិយវាយតនម្លៃិងេុេះបញ្ជ ីទ្ទ្លួសាា លជ់ា

ស្កុម្ហ ុៃនំងេញេំណ្តិដំ ូងមី្ងស្កៀម្ងៅកាៃ់ទ្ផីារស្បងទ្រេៃិ។ 

ទ្ីផារផលតិផលករិកម្មកម្ពុជាងៅកែុងស្បងទ្រេៃិៃឹងស្តូវបាៃពស្ងីកបផ្ៃថម្ងទ្ៀតកែុងងពលខាងមុ្ខងៃេះ ងស្កាយ

ងពលផ្ដលពិធីសារេៃំៃួ៣ងទ្ៀតស្តូវបាៃអៃុវតតងពញងលញរួម្មៃ៖ ពិធីសាររត ីពកីារនំងេញផលតិផលងពាតកម្ពុជាងៅ

កាៃ់ស្បងទ្រេៃិ ពិធីសាររត ីពនំីងេញផ្ផលងេក សាវ យ ៃិងរផ្ណ្ត កងរៀងកម្ពុជាងៅកាៃ់ស្បងទ្រេៃិ ៃិងពិធីសាររត ីពកីារ

នំងេញអងករងៅស្បងទ្រេិៃ ផ្ដលឯកសារពាក់ព័ៃធទំង៣ងៃេះស្តូវបាៃេុេះហតថងលខារួេងហើយ រវាងស្ករួងករិកម្ម 

រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្ ជាមួ្យៃឹងអគារដាបាលស្តួតពិៃតិយគុណ្ភាព អធិការកិេច ៃិងេតាត  ីរ័ក នៃស្បងទ្រេៃិកំ ុង

ងពលកិេចស្បជំុរដាម្ស្តៃតីអាសា ៃងៅស្បងទ្រមី្ោ៉ា ៃម៉ា កែុងឆ្ែ ំ២០១៤។ បផ្ៃថម្ងលើងៃេះ ស្ករួងក៏បាៃេុេះហតថងលខាពិធីសារ

រត ីពកីារនំងេញផ្ផលសាវ យងៅកាៃ់សាធារណ្រដាក៊ូងរ៉ាផងផ្ដរ។ 

 ១.៧. ការអភវិឌ្ឍបម្ចចកវិទាដ្ំណាកំសកិតម 

ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្ ងដ្ឋយមៃអគានយកដ្ឋា ៃករិកម្មជាអងាភាពជំនញ បាៃពិងសាធៃ ៍

ងស្ជើរងរីរព៊ូជដំណំងឆលើយតបៃឹងទ្ីផារ ដ្ឋអំភិរកសព៊ូជដំណំ ផ្ថ្រកាៃ៊ូវគុណ្ភាពស្គប់ព៊ូជនៃព៊ូជដំណំ រស្មិ្តរស្មងំ

ស្គប់ព៊ូជដំណំ បងេចកវិទ្ាដ្ឋដុំេះ ផ្ថ្ទំ ៃិងការទ្ុកដ្ឋក់ងស្កាយងពលស្បម្៊ូលផល។ ជាក់ផ្រតងការង្ហរជាងស្េើៃស្តូវបាៃ

អៃុវតតៃិងផតលល់ទ្ធផលរំខាៃ់ៗរួម្មៃ៖ 

o ពងិសាធៃប៍ៃាងំលើផ្ស្រករកិរៃងិវាយតនម្លព៊ូជស្រវូងឆលើយតបៃងឹទ្ផីារ៖ពិងសាធៃង៍ៃេះស្តូវបាៃអៃុវតតងៅងខតត

តាផ្កវេំៃៃួ៦ពងិសាធៃ៍ ងខតតកំពង់ឆ្ែ ំងេំៃៃួ៥ពិងសាធៃ៍ ងខតតងពាធិ៍សាត់េៃំៃួ៥ពិងសាធៃ៍ ៃិងងខតតបាត់ដំបង 
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េំៃៃួ៥ពិងសាធៃ៍ ងដ្ឋយងស្បើស្បារ់ព៊ូជស្រូវេៃំៃួ១៤ ផ្ដលព៊ូជស្រូវេៃំៃួ១៣ព៊ូជមៃស្បភពពីវិទ្ាសាថ ៃស្សាវ 

ស្ជាវដំណំស្រូវអៃតរជាតិ (IRRI) រួម្មៃព៊ូជ IR 04L186, IR 09L337,  IR 10L149, IR 87741-29-1-

1-4, IR 87753-5-1-6-4, IR 87753-5-2-1-3, IR 87759-10-1-2-2, IR 87759-12-2-1-2, IR 

87759-7-1-2-2, IR 87760-28-1-1-2, IR 87761-66-2-3-2, IR 87761-53-1-1-4, ៃិង IR04L168 

ៃិងព៊ូជស្រូវជលសារជាករិណ្។ តាម្រយៈលទ្ធផលនៃការងធវើពិងសាធៃប៍ាៃបង្ហា ញង ើញថា ព៊ូជស្រូវស្សាល 

មិ្ៃស្បកាៃ់រដ៊ូវេំៃ៊ូៃ៦ព៊ូជគ៉ឺព៊ូជ Chul'sa, IR 04L186, IR 10L149, IR 09L337, IR 87741-29-1-1-4 

ៃងិព៊ូជ IR 09A102 មៃអាយកុាលខលី ផតលទ់្ិៃែផលខពរ់ មៃភាពធៃ់ស្ទំងៅៃឹងភាពរាំងរៃួ ត ៃងិមៃទ្ំរង់

ស្គប់អងករផ្វងៃិងថាល លអ។ 

o ការដ្ឋអំភរិកសព៊ូជ៖ បាៃដ្ឋបំៃសទុ្ធព៊ូជងពាតស្កហម្២៧ព៊ូជ ដ្ឋសំាកលបងព៊ូជងពាតបង្ហក ត់២៨០ព៊ូជ ៃិងដ្ឋំ

ស្គប់ព៊ូជងពាតរុទ្ធនៃជងស្ម្ើរវិទ្៊ូរបរ់ស្រឡាយព៊ូជងពាតស្កហម្េៃំៃួ២ងលើក។ ងលើរពីងៃេះ បាៃដ្ឋអំភិរកា

ព៊ូជរផ្ណ្ត កងរៀង រផ្ណ្ត កបាយ ងពាតរ ងពាតស្កហម្ កបារ ដំ ូងមី្  ៃិងដីធល ី េំៃៃួ១០៧ព៊ូជ ងៅ

ករដិ្ឋា ៃផលតិព៊ូជដំណំតំបៃ់ដីខពរេ់កំារងលើ សាថ ៃយីពិងសាធៃ៍ករិកម្មបនទ យផ្ដក ៃិងសាថ ៃយីពិងសាធៃ៍

ករិកម្មវាលងរញ។ 

o ពងិសាធៃង៍ស្បៀបងធៀបព៊ូជដងកូវនងេៃំៃួ៥ព៊ូជ៖ គ៉ឺព៊ូជ Gumokjam, Baeokjam, Hanseangjam, Korea 

yellow ជាព៊ូជនំេ៊ូលពសីាធារណ្រដាក៊ូងរ៉ាកែុងឆ្ែ ំ២០១៣ ២០១៤ ៃិងឆ្ែ ំ២០១៥ ៃិងព៊ូជកែុងស្រុក Gold silk 

ងលើទ្ៃិែផលររនររ៊ូស្ត។ លទ្ធផលបង្ហា ញថាព៊ូជ Hanseangjam ផតលរ់រនររ៊ូស្ត ២៣,១៤ភាគរយ ងធៀប

ៃឹងទ្ម្ៃៃ់រំបុកនង ព៊ូជ Gumokjam ផតល់បរិមណ្ររនររ៊ូស្ត ២២,៨៧ភាគរយងធៀបៃឹងទ្ម្ៃៃ់នៃរំបុក

ដងកូវនង ព៊ូជ Baeokjam ផតលប់រិមណ្ររនររ៊ូស្ត២២,៨៥ភាគរយ ងធៀបៃឹងទ្ម្ៃៃ់រំបុកនង។ ជារួម្ ព៊ូជ

ដងកូវនងនំេ៊ូលពីស្បងទ្រក៊ូងរ៉ាទំង៣ព៊ូជ ផតល់បរិមណ្ររនររ៊ូស្តខពរ់ខាល ំងងធៀបៃឹងព៊ូជកែុងស្រុក Gold Silk 

ៃិងព៊ូជនំេ៊ូល Korean Yellow។ 
 

ស្កាហវកិបង្ហា ញអពំទី្ៃិែផលររនររ៊ូស្តតាម្ព៊ូជៃមី្យួៗគតិជា (%) 
 

 
 

o ការស្គបស់្គងជជីាតដិកីែុងស្បពៃ័ធផលតិកម្មដណំំស្រវូជាម្៊ូលដ្ឋា ៃ 

បាៃរហការជាមួ្យទ្ភីាែ ក់ង្ហរថាម្ពលអាត៊ូមិ្េអៃតរជាតិ (IAEA) ងដើម្បីរិកាពីការងស្បើស្បារ់បងេចកងទ្រអុរី៊ូត៊ូប 

15N ងដើម្បីស្គប់ស្គង ៃិងផ្កលម្អជីជាតិដីងៅកែុងស្បពធ័ៃដ្ឋដុំេះដំណំស្រូវជាម្៊ូលដ្ឋា ៃ។ ជាក់ផ្រតងចាប់ពឆី្ែ ំ២០១៤ បាៃ 

ងធវើពិងសាធៃ៍ស្សាវស្ជាវងដ្ឋយងស្បើស្បារ់បងេចកងទ្រអុីរ៊ូត៊ូប 15N េំៃៃួ៣ពិងសាធៃ៍ រួម្មៃ៖ ១).ការរិកាការស្រូបយក
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អារ៊ូតងដ្ឋយដំណំស្រូវវរា ៃិងស្បរិទ្ធភាពនៃការងស្បើស្បារ់ជីអារ៊ូត ២).ការរិកាកំណ្ត់បរិមណ្អារ៊ូតងដ្ឋយការ

ចាប់យកអារ៊ូតពីបរិោការងដ្ឋយដំណំរផ្ណ្ត កបាយ (មៃេៃំៃួ០៣ព៊ូជងផសងៗគែ ផ្ដលមៃលកាណ្ៈងរដាកិេច) ៃិង 

៣). ការរិកាកំណ្ត់បរិមណ្សារធាតអុារ៊ូតផ្ដលស្រូបពកីាករំណ្លរ់រីរាងារផ្ណ្ត កបាយ (ការពិងសាធៃ៍ស្សាវស្ជាវ

ងៃេះកំពុងដំងណ្ើរការ)។ 

o រកិាស្សាវស្ជាវ ៃងិពងិសាធៃឧ៍បករណ្ៃ៍ងិរមភ រករកិម្មម្យួេៃំៃួបាៃៃងិកពំងុអភវិឌ្ឍៃ ៍៖  
ការរិកាស្សាវស្ជាវៃិងសាកពិងសាធៃេ៍ស្តង្ហក ៃដុតអង្ហក ម្ ដុតអុរ ៃិងកាករំណ្ល់ករិកម្មងផសងៗងទ្ៀត ងដ្ឋយ 

ងស្បើស្បារថ់ាម្ពលពៃល៉ឺស្ពេះអាទ្តិយ (Solar) ៃងិងដ្ឋយងស្បើកង្ហា រ ការរិកាៃិងគ៊ូរបលង់ឧបករណ្៍គរ់ដំ ូងជាវ បំពាក់ពី

ងស្កាយងគយៃត ការផលតិម៉ារុៃីេិស្តញ្ញច ផំ្ម្កង ើ ការផលតិ ដុតេំងបើងេលត័ ការផលតិៃិងសាកពិងសាធៃេ៍ស្តង្ហក ៃដុត 

អង្ហក ម្ពីរស្បងភទ្ៃិងម៉ារុៃីផ្ញកស្គប់អងករ ការផលតិៃិងសាកពងិសាធៃ៍ ដុតអង្ហក ម្យកខយលង់ៅត រស្មប់រំងួតស្រូវ ៃិង

ការផលតិ ម៉ារុីៃដ្ឋសំ្រូវបំពាក់ជាមួ្យស្តាក់ទ្័រ ៃងិបំពាក់ជាមួ្យងគយៃត។ 
 

១.៨. ការងារបន្តរជ បម្យនឌ្័រកែុ្ផលិតកតមកសិកតម 

កែុងទ្ិរងៅេ៊ូលរួម្គំស្ទ្អៃុវតតងគលៃងោបាយ ៃិងយុទ្ធសាស្តរតបស្តញ្ញជ បងយៃឌ្័រកែុងវិរយ័ករកិម្ម បាៃៃិង

កំពុងដំងណ្ើរការរកម្មភាព ងធវើរមហរណ្កម្មការង្ហរងយៃឌ្័រងៅកែុងផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរតៃិងផ្ផៃការរកម្មភាពស្បចំាឆ្ែ ំ 

តាម្រយៈការងបើកវគាបណ្តុ េះបណត លរត ីពីេំងណ្េះដឹងងយៃឌ្័រកែុងការង្ហរផលតិកម្ម ងដ្ឋយងតត តជារំខាៃង់លើករិករជាស្តរត ី

តាម្ម្៊ូលដ្ឋា ៃ ងដើម្បីឱ្យពួកគត់ទ្ទ្លួបាៃេំងណ្េះដឹងពាក់ព័ៃធៃឹងបញ្ញា ងយៃឌ្័រៃិងអំពីតនួទ្ី ៃិងភារកិេចរបរ់ពួកគត់កែុង

ដំងណ្ើរការអភិវឌ្ឍ វិរ័យករិកម្ម។ ជាលទ្ធផល ទ្ទ្លួបាៃវគាបណ្តុ េះបណត លករិករេ៊ូលរួម្េៃំៃួ១.២០០នក់រត ីពី

ងយៃឌ្័រកែុងការង្ហរផលតិកម្មករិកម្ម។ 

១.៩. ការព្គ្ប់ព្គ្្សមាា រៈកសកិតម 

បេចុបបៃែងៃេះតស្មូ្វការងស្បើស្បារ់រមភ រករិកម្ម មៃការងកើៃង ើងជាងរៀងរាល់ឆ្ែ ំ ស្របតាម្សាថ ៃភាពអភិវឌ្ឍៃ៍ 

ផលតិកម្មករិកម្មងៅកែុងស្បងទ្រ ផ្ដលងធវើឱ្យបរិមណ្រមភ រករិកម្មនំេ៊ូល ៃិងបរិមណ្រមភ រករិកម្មផ្ដលផលតិោយ

ផសងំៅកែុងស្រុកស្តូវបាៃងកើៃង ើង។ រាជរដ្ឋា ភបិាលបាៃកំណ្តយ់ុទ្ធសាស្តរត មិ្ៃយកពៃធ ឬកំណ្តអ់ស្តាពៃធរ៊ូៃយងលើការ 

នំេ៊ូលរមភ រករិកម្ម កែុងងគលបំណ្ងបងកភាពស្បកួតស្បផ្ជងទ្ីផាររមភ រករិកម្មងដ្ឋយងរម ើភាព ផ្ដលអាេឱ្យករិករទ្ិញ 

រមភ រករិកម្មស្បកបងដ្ឋយគុណ្ភាព ៃិងមៃតនម្លងថាក។ ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្បាៃខិតខំពស្ងឹងងលើ

ការស្គប់ស្គងការងធវើអាជីវកម្មរមភ រករិកម្មផ្ដលបាៃេុេះបញ្ជ ិកាស្តឹម្ស្តូវ ស្ពម្ទំងពស្ងឹងការស្តួតពិៃិតយអាជីវកម្មលក់ដុំ

លក់រាយរមភ រករិកម្មងៅតាម្បណត រាជធាៃី ងខតត ឱ្យបាៃរម្ស្របតាម្ៃតីិវិធី។  

ស្កុម្ហ ុៃបាៃងរែ ើរុលំិខិតអៃុញ្ញា តនំេ៊ូលរមភ រករិកម្មកែុងឆ្ែ ំ២០១៥ មៃេៃំួៃ១៧៥ស្កុម្ហ ៃុ រួម្មៃ៖ 

 ថាែ កំរិកម្ម                               :  ២៧.៨០៤,៨២៩ងតាៃ ៃិង៧២០.៧៤០លីស្ត 

 ជីករិកម្ម                                      :  ៧៩៧.៩៤២,០៤៩ងតាៃ ៃិង១៤.២០០លសី្ត    

 េំណ្ីរតវ-េំណ្ីបផ្ៃថម្                      :  ៤០៨.៣៥៩ងតាៃ 

 វតថុធាតងុដើម្រស្មប់ផលតិេំណ្រីតវ     :  ៣៨១.៥៤៣ងតាៃ  

 បរុឱ្រថ្            :  ២.៣៨២,៧៩៤ងតាៃ 

 ប រិកាា បរងុពទ្យ    :  ១៣៣មុ្ខ  

 ស្គប់ព៊ូជ                                        :  ៤.៦២៣,០៦០ងតាៃ។ 

េំងពាេះការង្ហរផសពវផាយអប់រំៃិងងលើកកម្ពរក់ារយល់ដឹង មៃរកម្មភាពមួ្យេៃំៃួស្តូវបាៃអៃុវតតដ៊ូេជា៖ 
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 បាៃងរៀបេំកិេចស្បជំុការង្ហរៃីតិកម្មករិកម្មស្បចំាឆ្ែ ំ២០១៤ រត ីពីការងរៀៃរ៊ូស្តបទ្ដ្ឋា ៃគតិយុតតពាក់ព័ៃធ

ៃតីិវិធីអធិការកិេចថាែ កំរិកម្មៃិងជីករិកម្ម ផ្ដលបាៃស្បស្ពឹតតងៅកាលពីផ្ខកុម្ភៈ ឆ្ែ ំ២០១៥ ងដ្ឋយមៃអែក 

េ៊ូលរួម្េំៃួៃ៩២នក់ 

 បាៃងរៀបេំកិេចស្បជំុស្តួតពៃិតិយការង្ហរៃតីិកម្មករិកម្មស្បចំាឆមរទ្ី១ឆ្ែ ំ២០១៥ ផ្ដលបាៃស្បស្ពតឹតងៅងៅ

ផ្ខកកកដ្ឋ ឆ្ែ ំ២០១៥ ងដ្ឋយមៃការអងញ្ជ ើញេ៊ូលរួម្ពថីាែ ក់ដឹកនំ  ៃិងម្ស្តៃតរីាជការនៃនយកដ្ឋា ៃៃីតិកម្ម 

ករិកម្ម ស្ពម្ទំងថាែ ក់ដឹកនំម្ៃទីរករិកម្ម ៃិងស្បធាៃការិោលយ័ៃតីិកម្មករិកម្មនៃម្ៃទីរករិកម្មរាជធាៃី 

ងខតត ផ្ដលមៃរមរភាពេ៊ូលរួម្ររុបេៃំៃួ៧៧នក់ 

 បាៃងរៀបេំរកិាា សាោផសពវផាយរត ីពី “ៃតីិវិធីនៃការស្តតួពៃិតិយងដើម្ស្គ ៃិងការផតលរ់ពុលភាពផាតផ់ាង់ផ្េក

ចាយថាែ កំរិកម្ម ៃិងជីករិកម្ម” ផ្ដលបាៃស្បស្ពតឹតងៅងៅផ្ខវិេឆកិា ឆ្ែ ំ២០១៥ ងដ្ឋយមៃអែកេ៊ូលរួម្េំៃៃួ

១៤០នក់ 

 បាៃងបើកវគាបណ្ោុ េះបណោ លរត ីពី “ងគលការណ្៍ផ្ណ្នំរបរអ់ាសា ៃរត ីពីបទ្ដ្ឋា ៃគតិយតុតិកែុងការងស្បើស្បារ់ ៃិង

ការងធវើពាណិ្ជជកម្មភាែ ក់ង្ហរជីវសាស្តរត  (BCA)” ងដ្ឋយរហការជាមួ្យអងាការ GIZ ផ្ដលមៃរកិាា កាម្េ៊ូលរួម្ 

េំៃៃួ១៨នក់  

 បាៃងធវើរកិាា សាោផសពវផាយៃ៊ូវេាប់រត ីពី “ការស្គប់ស្គងថាែ កំរិកម្ម ៃិងជីករិកម្ម” ងៅងខតតតបូង មុ  ំ

ម្ណ្ឌ លគិរី ស្ពេះរហីៃុ កំពត កំពង់រព ៉ឺ ស្ពេះវិហារ ងរៀម្រាប កំពង់ធំ ងពាធិ៍សាត់ កំពង់ឆ្ែ ំង រតៃគិ រី 

ៃិងរទ ឹងផ្ស្តង មៃរកិាា កាម្េ៊ូលរួម្ររុបេំៃៃួ៦១៦នក់ 

 រហការជាមួ្យម្ៃទីរករិកម្មងខតត ងរៀបេំវគាអប់រំរម្តថភាពវិជាជ ជីវៈ ៃិងងធវើជាស្គូឧងទ្ទរនម្ដលអ់ាជីវករលក់ដំុ 

លក់រាយរមភ រករិកម្ម ងៅងខតតកំពង់ចាម្ (វគាទ្ី៦) ម្ណ្ឌ លគិរី (វគាទ្ី១) កណត ល (វគាទ្ី១១) បនទ យមៃជ័យ 

(វគាទ្ី៦) សាវ យងរៀង (វគាទ្ី៨) ងដ្ឋយមៃរកិាា កាម្ េ៊ូលរួម្ររុបេៃំៃួ២៨៥នក់។ 

១.១០. ការព្ស្ថវព្ោវ និ្អភិវឌ្ឍន៍បម្ចចកវទិាដ្ំណាកំសិកតម 

 ការង្ហរស្សាវស្ជាវៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍បងេចកវិទ្ាដំណំករិកម្ម គ៉ឺជាការង្ហរចំាបាេ់កែុងការអៃុវតតកម្ម វិធីទ្ីមួ្យ៖ បងងកើៃ

ផលតិភាព ពិពិធភាវ៊ូបៃីយកម្ម ៃិងពាណិ្ជជូបៃីយកម្មករិកម្ម។ នដំណេឆ់្ែ ំ២០១៥ងៃេះ ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃិង

ងៃសាទ្ ងដ្ឋយមៃវិទ្ាសាថ ៃស្សាវស្ជាវៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍ករិកម្មកម្ពុជាជាអងាភាពជំនញបាៃបងងកើតព៊ូជដំណំករិកម្មថ្មីៗ 

ផ្ថ្រកាៃ៊ូវគុណ្ភាពស្គប់ព៊ូជនៃព៊ូជដំណំផ្ដលបាៃបងញ្ចញ រួម្ទំងផសពវផាយព៊ូជទំងងនេះៃិង វិធីសាស្តរតរស្មិ្តរស្មងំ

ស្គប់ព៊ូជស្រូវផ្បបករិករ បងេចកវិទ្ាដ្ឋដុំេះ ផ្ថ្ទំ ៃងិស្បម្៊ូលផល រួម្ទំងេងស្កង ងបាេះពុម្ព ៃិងផសពវផាយអតថបទ្

 វិទ្ាសាស្តរត    ស្ពម្ទំងឯកសារបងេចកវិទ្ា ជ៊ូៃដល់ករិករៃិងអែកពាក់ព័ៃធទ្៊ូទំងស្បងទ្រ ងដ្ឋយទ្ទ្លួបាៃៃ៊ូវលទ្ធផល

រំខាៃ់ៗរួម្មៃ៖ 

 ផលតិកម្មស្គបព់៊ូជដណំំ៖ រាលព់៊ូជដំណំផ្ដលស្ករួងបាៃបងញ្ចញជ៊ូៃករិករងស្បើស្បារ់ស្តូវបាៃធានៃ៊ូវភាព

រុទ្ធរបរវ់ា តាម្រយៈការផលតិស្គប់ព៊ូជរុទ្ធស្គឹេះ (Foundation seed) ផាត់ផាង់តាម្ការបញ្ញជ ទ្ញិរបរ់ស្កុម្ហ ៃុឯកជៃ 

រហគម្ៃ៍ករិកម្ម ៃិងគងស្មងអភិវឌ្ឍៃន៍នផ្ដលអៃុវតតងដ្ឋយអងាភាពជំនញរបរ់ស្ករួង ៃិងអងាការងផសង  ៗ ងដើម្បីផលតិ

ៃិងផាត់ផាង់បៃតជ៊ូៃករិករ។ នឱ្ការទ្រសនពិពណ៌័្របរ់ស្ករួងកែុងទ្ិវាស្រូវ‒អងករ ងរៀបេំងដ្ឋយរហពៃ័ធស្រូវ‒អងករកម្ពុជា 

ផ្ដលស្បារពធងៅអ៊ូផ្តលរុខាននថ្ៃទ្ី២៥ ផ្ខម្ករា ឆ្ែ ំ២០១៥ សម្តេចអគ្គតហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន ផេន បាៃ
បញ្ញជ ក់ថា ងដើម្បធីានៃ៊ូវភាពរុទ្ធរបរ់ព៊ូជដំណំផ្ដលស្ករួងបាៃបងញ្ចញ ស្ករួងស្តូវផ្តបៃតផលតិស្គប់ព៊ូជរុទ្ធស្គឹេះ

ផាតផ់ាង់ជ៊ូៃអតិថ្ិជៃ ងដើម្បីផលតិស្គប់ព៊ូជេណំតថ់ាែ ក់បៃតបនទ ប់ងទ្ៀតផាតផ់ាង់ជ៊ូៃករិករដ្ឋដុំេះ។ កែុងរដ៊ូវវរាៃិងងដើម្រដ៊ូវ

ស្បំាងឆ្ែ ំ២០១៦ងៃេះ ស្ករួងៃឹងផតលស់្គប់ព៊ូជស្រវូរុទ្ធស្គឹេះរបរ់ព៊ូជស្រូវមៃគុណ្ភាពលអស្បណ្ីតពីរព៊ូជ គ៉ឺព៊ូជដំងណ្ើប
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នរបម្ងាល ៃិងតក រំដួលស្បំាងផ្ដលងទ្ើបបងញ្ចញថ្មដីល់ម្ៃទីរករិកម្មរាជធាៃី ងខតតទំងអរ់ឲ្យផលតិស្គប់ព៊ូជរុទ្ធអៃញុ្ញា តិ

ងដើម្បីយកងៅផសពវផាយជ៊ូៃដល់ករិករៃិងអែកពាក់ព័ៃធ។ 
 

 

  
 

េសមតចសត្សជា ហ ុន ផេន ពៃិតិយស្រវូ‒អងកររបរព់៊ូជស្រវូលអៗផ្ដលស្ករងួបាៃបងញ្ចញ ៃងិផតលអ់ៃសុារៃឲ៍្យស្ករងួស្តវូ

បៃតផលតិស្គបព់៊ូជរទុ្ធស្គេឹះរបរព់៊ូជដណំំផ្ដលស្ករងួបាៃបងញ្ចញផាតផ់ាងដ់ល់វរិយ័ឯកជៃៃងិអែកពាកព់ៃ័ធងដើម្បផីលតិស្គបព់៊ូជ

េណំតថ់ាែ កប់ៃតងទ្ៀតផាតផ់ាងជ់៊ូៃករកិរ ផលតិកម្មស្គបព់៊ូជរកុាជងស្ម្ើរវទិ្៊ូ ស្គបព់៊ូជរទុ្ធស្គេឹះរបរព់៊ូជស្រវូ ៃងិដណំំងផសងៗងទ្ៀត 

ងៅវទិ្ាសាថ ៃស្សាវស្ជាវកាឌ្ ី
 

 ការបងញ្ចញព៊ូជដណំំថ្មីៗ ៖ ងស្ៅពីព៊ូជស្រូវ តក រំដួលស្បំាង ៃិងខា១៤ ស្ពម្ទំងព៊ូជងពាតដំងណ្ើប រុីអឹម្១ 

ផ្ដលបាៃបងញ្ចញនងដើម្ឆ្ែ ំ២០១៥ ស្ករួងក៏បាៃបងញ្ចញព៊ូជស្រូវថ្មីមួ្យងទ្ៀតងឈាម េះ ខា១៥ ស្ដលជាេជូរសូវរាលមិន

ស្បកាន់រដូវ ម្កនស្បភេទដើមេីអុី រី (IR04N155)។ េជូទនេះជាមធយម្ម្កនអាយកុាល១០០ថ្ងៃ កម្ពស់១ស្ម៉ែស្ត ស្បស្វងរាប់អងករ

៧មីលសី្ម៉ែស្ត បន្ទា ររាប់២,១មីលីស្ម៉ែស្ត ម្កនករមិតអាមី ូស២១,៦% និងេៃិែផលម្ធយម្ទងំរដ៊ូវស្បំាង ៃិងវរា

៤ទោន/ហិកោ ស្ពម្ទំងធៃ់ស្ទំម្ធយម្ងៅៃឹងម្មេងតាែ ត។ េជូរសូវខា១៥ អាចផតលផ់លរហតូដល៧់,៤ទោន/ហិកោ។                                 

 ការអភរិកសេជូដណំំ្ដ៖ បាៃេុេះកិេចស្ពម្ស្ពាងអភរិកសព៊ូជដំណំរយៈងពលយ៊ូរងៅរដាបាលអភិវឌ្ឍៃ៍ជៃបទ្ក៊ូងរ៉ា

ៃិងបាៃយកព៊ូជស្រូវេំៃៃួ២១៧បញ្ជ ឹកងៅរកាទ្ុករយៈងពលយ៊ូរងៅធនគពៃធុស្បងទ្រក៊ូងរ៉ា។  ទ្ៃទឹម្ៃងឹងៃេះ ព៊ូជដំណំថ្មីៗ 

ងទ្ៀតេំៃួៃ៣២៤រំណកស្តូវបាៃស្បម្៊ូលទ្ុក ងដ្ឋយកែុងងនេះ ព៊ូជស្តរក់ស្រូវៃិងងម្ទរជិត១០០រំណកបាៃដ្ឋវំាយ 

តនម្ល។ គិតជារួម្ស្តឹម្ដំណេ់ឆ្ែ ំ២០១៥ងៃេះ ព៊ូជដំណំររុបេំៃួៃ៣៣ស្បងភទ្ផ្ដលរួម្មៃស្រូវេំៃួៃ៦.៦៤៥បញ្ជ ឹក/

រំណក ៃិងដំណំងផសងៗេំៃួៃ៣២ស្បងភទ្រួម្មៃ១.២៥៥បញ្ជ ឹក/រំណក ររុបទំងអរ់មៃេំៃួៃ៧.៩០០បញ្ជ ឹក/ 

រណំកបាៃអភិរកសងៅកែុងធនគរពៃធុរបរ់ វិទ្ាសាថ ៃស្សាវស្ជាវៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍ករិកម្មកម្ពុជា (កាឌ្ី) រស្មប់ងស្បើស្បារ់កែុង 

កិេចអភិវឌ្ឍៃ៍ព៊ូជដំណំ។ 
 

 
 

ពធិេីេុះកេិចស្ពម្ស្ពាងអភរិកសព៊ូជដណំំរយៈងពលយ៊ូរ ៃងិការដ្ឋកប់ញ្ចូលព៊ូជស្រវូងៅកែុងធនគរពៃធុងៅរដាបាលអភវិឌ្ឍៃជ៍ៃបទ្នៃសាធារណ្រដាក៊ូងរ៉ា 

ស្ពម្ទងំការដ្ឋវំាយតនម្លព៊ូជដណំំរស្មបអ់ភរិកសៃងិងស្បើស្បារង់ៅវទិ្ាសាថ ៃកាឌ្ ី
 

 

 ឥទ្ធិពលនៃការដ្ឋដំេុះដ ំងូម្ងីលើគណុ្ភាពដ៖ី លទ្ធផលនៃការរិកាងៅបីទ្តំីាងពងិសាធៃប៍ាៃបង្ហា ញថា

ដំ ូងមី្ បាៃផតលទ់្ៃិែផលងម្ើម្ស្ររ់ជាម្ធយម្២៧ត/ហត េំងពាេះការមិ្ៃដ្ឋក់ជី ៃិងពី៣១‒៣៣ត/ហត េំងពាេះការដ្ឋក់ជី 
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NPK តាម្កស្មិ្តងផសងៗគែ ។ េផំ្ណ្កកស្មិ្តជាតិងម្ៅមៃពី២៧‒២៩% ងដ្ឋយមិ្ៃមៃភាពខរុគែ គួរឲ្យកត់រមា លរ់វាង

បេច័យជីង ើយ។ ងស្កាយងពលដ្ឋដំំ ូងមី្ងយើងរងងកតង ើញថា តនម្ល pH ដីមៃកំងណ្ើៃស្បផ្ហល០,២ឯកតាត  តនម្លកាងបាៃ

ររីរាងា (C) មៃកំងណ្ើៃស្បមណ្០,២៧‒ ០,៦២% ៃិងផ៊ូរវ ័រ (P) មៃកំងណ្ើៃស្បផ្ហល ១,៨៦ ‒៤,៣៤ម្ស្ក/គស្ក 

ងបើងធៀបៃឹងតនម្លមុ្ៃងពលដ្ឋ។ំ េងំពាេះតនម្លអារ៊ូតររុប (N) ៃិងប៉ាតារសូម្ (K) ហាក់ដ៊ូេជាពុំមៃការផ្ស្បស្បួលគួរឲ្យកត់

រមា លង់ៅង ើយរស្មប់ការដ្ឋដុំេះដំ ូងមី្កែុងឆ្ែ ំទ្ី១។ 

 

  
 

ការេេុះពៃិតិយតាម្ដ្ឋៃសាថ ៃភាពល៊ូតោររ់បរដ់ណំំដ ំងូម្កីែុងពងិសាធៃង៍លើេមក រករកិរ ៃងិការតងម្ល ើងសាថ ៃយីអាការធាត ុ

រវយ័ស្បវតតកិែុងស្រកុភែសំ្ពកឹ ងខតតបាតដ់បំង។ 
 

 

 ការបាតប់ងង់ស្កាយងពលស្បម្៊ូលផលរបរប់ផ្ៃលនរព ងតឿ៖ លទ្ធផលនៃការរិកាបាៃបង្ហា ញថា នរព ងតឿផ្ដល

ករិករដ្ឋងំៅស្រុកសាអ ងៃិងដឹកម្កលក់ឲ្យអែកស្បម្៊ូលទ្ញិកែុងស្រុក ងហើយអែកស្បម្៊ូលទ្ញិកែងុស្រកុយកម្កលក់ឲ្យអែក

ស្បម្៊ូលទ្ញិងៅផារនគមរ ៃិងជាេុងងស្កាយដឹកយកងៅលក់ដលទ់្ីផារងខតតងរៀម្រាប ស្តូវបាៃរលយួខ៊ូេអរ់ស្បមណ្ 

៣០% ៃិងស្រកទ្ម្ៃៃ់អរ់២,៥%។ 

- ឧបករណ្ដ៍្ឋបំងកបស់្គបព់៊ូជស្រវូ៖ ឧបករណ្៍ងៃេះ ស្តូវបាៃផ្កនេែឲ្យបាៃរម្ស្របតាម្លកាខណ្ឌ ស្បងទ្រកម្ពុជា 

ងហើយលទ្ធផលផ្ដលទ្ទួ្លបាៃពីការសាកលបងរបរ់ករិករេំៃួៃ២៣នក់ បាៃបង្ហា ញថា ទ្ិៃែផលស្រូវដ្ឋងំដ្ឋយ 

ឧបករណ្៍ងៃេះជាម្ធយម្មៃ៣,២៥ត/ហត ផ្ដលខពរ់ជាងការងស្ពាេះងដ្ឋយនដស្បមណ្០,៤៥ត/ហត។ ងស្ៅពផីតល់ទ្ៃិែផលខពរ់ 

ងដ្ឋយសារស្រូវដុេះល៊ូតោរប់ាៃលអ ៃិងងរម ើគែ ជាជួរស្រួលងដើរផ្ថ្ទំ ឧបករណ្៍ងៃេះក៏ជួយកាត់បៃថយបរិមណ្ស្គប់ព៊ូជ 

ពី១២០‒១៥០គស្ក/ហតម្ក៦០‒៨០គស្ក/ហតផងផ្ដរ។ 

រកាហវកិបង្ហា ញអពំភីាគរយនផទដដី្ឋដំេុះព៊ូជស្រវូបងញ្ចញងដ្ឋយស្ករងួកែងុងខតតេៃំៃួ៨នរដ៊ូវវរាឆ្ែ ំ២០១៥ 
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 ការដ្ឋដំេុះព៊ូជស្រវូផ្ដលបងញ្ចញងដ្ឋយស្ករងួ៖ លទ្ធផលនៃការងធវើអងងកតជាមួ្យករិករស្បមណ្២.០០០ស្គួសារ

ងៅងខតតេៃំៃួ៨ (តាផ្កវ នស្ពផ្វង សាវ យងរៀង កំពង់ឆ្ែ ំង ងពាធិ៍សាត់ បាត់ដំបង កំពង់ធំ ៃិងកំពង់ចាម្) បាៃបង្ហា ញថា 

កែុងរដ៊ូវវរាឆ្ែ ំ២០១៤ នផទដីផ្ស្រស្បមណ្៥០%បាៃដ្ឋពំ៊ូជស្រូវតក រំដួល ១០%ព៊ូជស្រូវរាំងជ័យ ៦%ព៊ូជស្រូវបងញ្ចញ

ដ៏នទ្ងទ្ៀត ២៩%ព៊ូជស្រូវស្បនពណ្ី ៃិង៥%ព៊ូជស្រូវនំេ៊ូលងផសងៗងទ្ៀត។ ជាររុប កែុងរដ៊ូវវរាឆ្ែ ំ២០១៤ ករិករងៅ

ងខតតទំង៨ បាៃដ្ឋដុំេះព៊ូជស្រូវផ្ដលបងញ្ចញងដ្ឋយស្ករួងស្បមណ្៦៦%នៃនផទដី។ 

 ការងស្បើស្បារង់ស្គឿងយៃតកែងុដណំំស្រវូ៖ ទ្ៃទឹម្ៃឹងលទ្ធផលខាងងលើងនេះផ្ដរ កែុងការងរៀបេំដីផ្ស្រ មៃករិករ
ស្បមណ្១៧%ងៅងស្បើស្បារង់គស្កបី ៦១%ងស្បើស្បារង់គយៃត ៃិង២២%ងស្បើស្បារ់ស្តាក់ទ្័រ។  ម្៊ូលងហតរុំខាៃ់របរ់

ករិករផ្ដលងៅងស្បើស្បារ់ងគស្កបី គ៉ឺអត់មៃលទ្ធភាពទ្ញិឬជួល (៣១%) ដីផ្ស្រមៃទ្ហំំត៊ូេងពក (២១%)  េង់បាៃជី

ោម្ករតវដ្ឋក់ដំណំ (១៣%) ៃិងងផសងៗងទ្ៀត (៣៦%)។ ងដ្ឋយផ្ ក េំងពាេះការស្េតូកាត់វិញ មៃករិករផ្ដល

ស្េូតកាត់ងដ្ឋយនដកែុងផ្ស្រស្បំាងស្បមណ្១០% ផ្ស្រងដើម្រដ៊ូវវរាស្បមណ្១៩% ៃិងផ្ស្រវរាស្បមណ្៤២%។ ករិករ

ផ្ដលងស្បើម៉ារុៃីស្េតូផតួលងដើម្កែុងផ្ស្រងដើម្រដ៊ូវវរាមៃងស្េើៃជាងងគ (១៦%) ផ្ស្រស្បំាង (១១%) ៃិងផ្ស្រវរាតិេ

ជាងងគ (៧%)។ ម៉ារុៃីស្េតូកាត់ងដ្ឋយកំុនបមៃការងពញៃយិម្ខាល ំង គ៉ឺរហ៊ូតដល់៨០% េងំពាេះផ្ស្រស្បំាង៦៤%េងំពាេះ

ផ្ស្រងដើម្រដ៊ូវវរា ៃិង៥១%េងំពាេះស្រូវវរា។ 
 

រកាហវកិបង្ហា ញព ីការងស្បើស្បារម់្ងធាបាយងរៀបេដំផី្ស្រ (%)  រកាហវកិបង្ហា ញពកីារងស្បើស្បារម់្ងធាបាយស្បម្៊ូលផលស្រវូ (%) 

 
 

 ការទរេះេមុ្ពផាយអតថបទ្វទិ្ាសាស្តរត៖ បាៃររងររៃិងងបាេះពុម្ពអតថបទ្ងៅកែុងទ្រសនវដតី វិទ្ាសាស្តរតអៃតរជាត ិ

ៃិងងរៀវងៅរៃែិរទី្ននបាៃេៃំៃួ៩អតថបទ្ កែុងងនេះ កែុងស្រុក១អតថបទ្ ៃិងងស្ៅស្រុក៨អតថបទ្។ 

  អាហារ៊ូបតថម្ភរបរអ់ងកររព៊ូជស្រវូតក រដំលួ៖ តារាងខាងងស្កាម្ងៃេះ បង្ហា ញៃ៊ូវលទ្ធផលនៃការវិភាគអាហារ៊ូបតថម្ភ 

(Nutrition value) បផ្ៃថម្ងៅម្ៃទីរពិងសាធៃ៍បរងទ្រផ្ដលធាល ប់វិភាគកៃលងម្ក បំងពញងលើការខវេះខាត។ 
 

អាហារ៊ូបតថម្ភមៃកែងុអងកររស្ម្តិ (WR) ៃងិអងកររស្ម្បូ (BR) របរព់៊ូជស្រវូតក រដំលួ 

No Parameter Unit Phka Rumduol No Parameter Unit Phka Rumduol 

   
WR BR 

   
WR BR 

1 Fe mg/kg 2.35 11.20 10 Vitamin A 
ppm 

(mg/kg) 
ND ND 

2 Carbohydrate g/100g 79.10 75.90 11 Vitamin B2 
ppm 

(mg/kg) 
0.70 2.67 

3 Dietary fiber g/100g 1.99 3.82 12 Vitamin B3 
ppm 

(mg/kg) 
1.60 10.16 

4 Energy kcal/100g 356 366 13 Vitamin B6 
ppm 

(mg/kg) 
ND ND 

5 Protein g/100g 7.32 8.22 14 Vitamin C 
ppm 

(mg/kg) 
ND ND 
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6 Total fat g/100g 1.16 3.29 15 Vitamin D mcg/kg ND 36.00 

7 Cholesterol mg/100g ND ND 16 Vitamin E 
ppm 

(mg/kg) 
ND 5.00 

8 Polyunsaturated fat g/100g 0.40 1.03 17 Vitamin K1 
ppm 

(mg/kg) 
ND ND 

9 Thiamine 
ppm 

(mg/kg) 
0.81 2.39 18 Vitamin B12 mcg/kg ND ND 

ND = មនិអាចកំណត់បាន 
 

២. ការបម្ ក្ើនផលិតភារម្លើដំ្ណាមំ្ៅស ូ 
ងៅរ ៊ូធម្មជាតបិាៃដ្ឋជំាងលើកដំប៊ូងងៅកម្ពុជានឆ្ែ ំ១៩១០ ងៅស្រុកនស្ពៃប់។ រហ៊ូតដលឆ់្ែ ំ១៩២១ ងទ្ើបមៃការ

ដ្ឋជំាលកាណ្ៈឧរាហកម្មស្ទ្ង់ស្ទយធំងដ្ឋយស្កុម្ហ ៃុវិៃងិោគរបរប់ារាំង ងៅកែុងងខតតកំពង់ចាម្ៃិងស្កងេេះ។ ម្កដល់ 

ឆ្ែ ំ១៩៦៩ ដំណំងៅរ ៊ូងៅកម្ពុជាបាៃពស្ងីកនផទដីជាង៦៤.០០០ហិកតា កែុងងនេះ នផទដីងេៀរមៃជាង៣៩.០០០ហិកតា 

ងដ្ឋយទ្ទ្លួបាៃផលតិផលងៅរ ៊ូបាៃជាង៥០.០០០ងតាៃ រស្មប់ការងស្បើស្បារង់ៅកែងុស្រុកៃិងការនំងេញងៅបរងទ្រ។ 

ងៅឆ្ែ ំ២០១៥ងៃេះ នផទដីងៅរ ៊ូកម្ពុជាររុបមៃេៃំៃួ៣៨៨.៩៥៥ហិកតា ងបើងធៀបងៅៃឹងឆ្ែ ំ២០១៤មៃេៃំៃួ 

៣៥៧.៨០៩ហិកតា ងកើៃង ើងេំៃៃួ៣១.១៤៦ហកិតា ងរម ើ៨,៧០%។ នផទដីងៅរ ៊ូទំងងៃេះ ស្តូវបាៃផ្បងផ្េកជា០២ផ្ផែក

គ៉ឺ៖ នផទដីស្កុម្ហ ុៃងៅរ ៊ូករិឧរាហកម្ម (អតតីេមក រងៅរ ៊ូរដា នផទដីវិទ្ាសាថ ៃស្សាវស្ជាវងៅរ ៊ូកម្ពុជា ៃិងនផទដីស្កុម្ហ ៃុ

រម្បទៃដីងរដាកិេច) ររុបមៃេៃំៃួ២៣៩.១០២ហិកតា ងរម ើៃឹង៦១,៤៧%នៃនផទដីងៅរ ៊ូររុប ៃិងងៅរ ៊ូស្គួសារមៃ

េំៃៃួ១៤៩.៨៥៣ហិកតា ងរម ើៃឹង៣៨,៥៣ %នៃនផទដីងៅរ ៊ូររុប។  
 

តារាងផលតិកម្មងៅរ ៊ូ២០១៤-២០១៥ 
 

  ផលតិកម្មងៅរ ៊ូ ស្បងភទ្េមក រងៅរ ៊ូ ឯកតា ២០១៤ ២០១៥ 
២០១៥/២០១៤ 

(Δ%) 

1 នផទដដី្ឋងំៅរ ៊ូររបុ 

ករិឧរាហកម្ម ពាៃហ់.ត 217,5 239,1 10,0 

ងៅរ ៊ូស្គួសារ ពាៃហ់.ត 140,3 149,9 6,8 

ររបុ ពាៃហ់.ត 357,8 389,0 8,7 

2 នផទដងីេៀរជរ័ 

ករិឧរាហកម្ម ពាៃហ់.ត 29,3 34,7 18,7 

ងៅរ ៊ូស្គួសារ ពាៃហ់.ត 61,3 76,5 24,8 

ររបុ ពាៃហ់.ត 90.6 111,2 22,8 

3 ផលតិផលងៅរ ៊ូ 

ករិឧរាហកម្ម ពាៃ់ងតាៃ 34,0 39,3 15,6 

ងៅរ ៊ូស្គួសារ ពាៃ់ងតាៃ 63,1 87,6 38,8 

ររបុ ពាៃង់តាៃ 97.1 126,9 30,7 
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ស្កាហវកិបង្ហា ញអពំ ីទ្ហំសំ្បងភទ្នផទដដីណំំងៅរ ៊ូឆ្ែ ំ២០១១-២០១៥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ងទេះបីជានថ្លងៅរ ៊ូមៃការេុេះោ៉ា ងខាល ំង ៃិងមៃកតាត អវិជាជ មៃមួ្យេំៃៃួ ផ្ដលបាៃជួបស្បទ្េះកៃលងម្កក៏ពិតផ្ម្ៃ 

ផ្តជារួម្លទ្ធផលបាៃរងស្ម្េងៅតាម្ងគលងៅផ្ដលងស្គងទ្ុក។ ទំងអរ់ងៃេះ គ៉ឺងកើតង ើងងដ្ឋយការខិតខំស្បឹងផ្ស្បងរបរ់

ស្ករួង សាថ ប័ៃពាក់ពៃ័ធ ស្កុម្ហ ៃុេមក រងៅរ ៊ូករិឧរាហកម្ម នដគ៊ូអភិវឌ្ឍៃន៍ន ៃិងការេ៊ូលរួម្ោ៉ា ងរកម្មពកីរិករ

ងៅរ ៊ូស្គួសារផងផ្ដរ។ ងទេះបីជាោ៉ា ងងៃេះកតី ការបងងកើៃលទ្ធភាព ៃិងរម្តថភាពកែងុការអភិវឌ្ឍឧរាហកម្មងៅរ ៊ូស្តូវផ្តយក

េិតតទ្ុកដ្ឋក់ ៃិងស្តូវជំរុញបផ្ៃថម្ងទ្ៀត ងដើម្បីរមួ្េំផ្ណ្កងដ្ឋយងជាគជ័យកែុងការអៃុវតតយទុ្ធសាស្តរតេតុងកាណ្ដំណក់កាល

ទ្ី៣របររ់ាជរដ្ឋា ភបិាល។ 

 ក. ការងារផលិតកតមនិ្និហរ័ណម្ៅស ូ 

 ឆ្ែ ំ២០១៥ងៃេះ នផទដីងៅរ ៊ូងេៀរអៃុវតតបាៃេៃំៃួ១១១.២៣២ហ.ត.  ងធៀបៃឹងនផទដីងៅរ ៊ូងេៀរឆ្ែ ំ២០១៤ មៃេំៃួៃ

៩០.៥៤៥ហ.ត. ងកើៃងទ្បើងេំៃួៃ២០.៦៨៧ហិកតា ងរម ើៃឹង២២,៨៤%។ ផលិតផលងៅរ ៊ូរងស្ម្េបាៃេំៃៃួ១២៦.៨៦១ងតាៃ 

ងធៀបៃឹងឆ្ែ ំ២០១៤ េំៃួៃ៩៧.០៥៤ងតាៃ ងកើៃងទ្បើងេំៃួៃ២៩.៨០៧ងតាៃ ងរម ើៃឹង៣០,៧១%។ ទ្ិៃែផលជាម្ធយម្មៃេំៃួៃ 

១.១៤១គ.ស្ក./ហ.ត. ងធៀបៃឹងឆ្ែ ំ២០១៤ ផ្ដលមៃេៃំៃួ១.០៧២គ.ស្ក./ហ.ត ងកើៃង ើង៦៩គ.ស្ក./ហ.ត ងរម ើៃឹង៦,៤៤%។  

ស្កាហវកិបង្ហា ញអពំ ីនផទដងីៅរ ៊ូងេៀរជរ័ ផ្ថ្ទ ំៃងិររបុឆ្ែ ំ២០១១-២០១៥ 

 
 
 
 
 
 
 
            

 

ការនំងេញងៅរ ៊ូឆ្ែ ំ២០១៥ រងស្ម្េបាៃេៃំួៃ១២៨.០៤៧ងតាៃ ងរម ើៃឹងទ្ឹកស្បាក់ជាង១៥៤ោៃដុោល រអាងម្ រិក ងបើ

ងធៀបៃឹងឆ្ែ ំ២០១៤ ផ្ដលការនំងេញមៃេៃំៃួ១០០.១៥១ងតាៃ ងកើៃងទ្បើងេំៃៃួ២៧.៨៩៦ងតាៃ ងរម ើៃឹង២៧,៨៥%។ 

សាថ ៃភាពតនម្លងៅរ ៊ូងៅងលើទ្ីផារអៃតរជាតបិាៃបៃតធាល ក់េុេះោ៉ា ងខាល ំងកែុងឆ្ែ ំ២០១៥ ផ្ដលមិ្ៃធាល ប់មៃកែុងរយៈងពល៧ឆ្ែ ំ

កៃលងម្កងៃេះ ពិងររតនម្លងៅរ ៊ូនំងេញកម្ពុជាជាម្ធយម្ងៅរលផ់្ត១.២០៣ដុោល រអាងម្ រិកកែុងមួ្យងតាៃ ងបើងធៀបៃឹង
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ឆ្ែ ំ២០១៤ ផ្ដលតនម្លម្ធយម្១.៥៣៩ដុោល រអាងម្ រិកកែុងមួ្យងតាៃ ថ្យេុេះ៣៣៦ដុោល រអាងម្ រិកកែុងមួ្យងតាៃ ងរម ើៃឹង

២១,៨៣%។ កតាត ងៃេះបាៃងធវើឲ្យផលេំណ្៊ូលររុបថ្យេុេះផងផ្ដរ ងទេះបរិមណ្នំងេញងកើៃងលើរឆ្ែ ំ២០១៤ក៏ងដ្ឋយ។ 
 

ស្កាហវកិបង្ហា ញអពំ ីផលតិកម្ម ៃងិបរមិណ្ងៅរ ៊ូនំងេញ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 ងៅកែុងឆ្ែ ំ២០១៥ងៃេះ ងរាងេស្ក រិបបកម្មផ្កនេែផលតិផលងៅរ ៊ូមៃររុបេៃំៃួ១២០កផ្ៃលង កែុងងខតតេៃំៃួ៩ 

(កំពង់ចាម្ តបូង មុ ំ កំពង់ធំ ម្ណ្ឌ លគិរី ស្កងេេះ រទ ឹងផ្ស្តង រតៃគិរី ឧតតរមៃជ័យ ៃងិស្ពេះវិហារ) គ៉ឺងកើៃង ើងេំៃៃួ

២២កផ្ៃលង ងរម ើៃឹង២២% ងបើងស្បៀបងធៀបងៅៃងឹឆ្ែ ំ២០១៤ ផ្ដលមៃផ្ត៩៨កផ្ៃលង។ កែុងេំងណម្ងរាងេស្ក រិបបកម្ម

េំៃៃួ១២០កផ្ៃលង មៃងរាងេស្កផ្កនេែងៅរ ៊ូដំុ (TSR) េំៃៃួ៣៦កផ្ៃលង រិបបកម្មផ្កនេែងៅរ ៊ូរៃលឹកស្កឡារម្ៃួតងដ្ឋយ

ផ្ផសង (RSS: Ribbed smoked sheet) ៃិងរបិបកម្មផ្កនេែជ័រងៅរ ៊ូរៃលឹករម្ៃួតងដ្ឋយខយលង់ៅោ គម ៃផ្ផសង (ADS: Air-

dried sheet) មៃេំៃៃួ៨០កផ្ៃលង ៃិងងរាងេស្កផ្កនេែង ើងៅរ ៊ូេៃំៃួ០៤កផ្ៃលង។  

    ខ. ការងារផសរវផាយនិ្បណេុ ះបណាេ លបម្ចចកម្ទសដ្ំណាមំ្ៅស  ូ

 ងៅកែុងឆ្ែ ំ២០១៥ងៃេះ ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្ តាម្រយៈអងាភាពជំនញបាៃេុេះងបើកវគាផសពវផាយ 

បណ្តុ េះបណត លបងេចកងទ្រដំណំងៅរ ៊ូដ៊ូេជា៖ 

- វគាបណ្ោុ េះបណោ លការងបើកមុ្ខងេៀរដំប៊ូង ៃិងបងេចកងទ្រងេៀរជ័រងៅរ ៊ូ ដល់ករិករងៅរ ៊ូស្គួសារងៅងខតោ

ងគលងៅគ៉ឺ ងខតតតបូង មុ ំ ៃិងងខតតម្ណ្ឌ លគិរី បាៃេំៃៃួ០២វគា ងដ្ឋយមៃករិករេ៊ូលរួម្ររុប៨៨នក់/គងស្មងររុប។ 

វគាបណ្តុ េះបណត លងៃេះ ករិករបាៃទ្ទ្លួេំងណ្េះដឹងទំងងម្ងរៀៃស្ទ្ឹរត ី ៃិងការអៃុវតតងេៀរជ័រងលើងដើម្ងៅរ ៊ូជាក់ផ្រតងងៅ

ៃឹងកផ្ៃលង រំងៅងធវើឲ្យការយកផលរបរ់ពួកគតម់ៃរយៈងពលយ៊ូរអផ្ងវងទ្ទ្ួលបាៃទ្ៃិែផលខពរ់ ៃងិស្តឹម្ស្តូវតាម្បទ្ដ្ឋា ៃ

បងេចកងទ្រងេៀរជ័រងៅរ ៊ូ។ 

- វគាផសពវផាយបងេចកងទ្រដំណំងៅរ ៊ូដល់ករកិរងៅរ ៊ូស្គួសារ ងៅងខតោងគលងៅទំង៦ គ៉ឺងខតតបាត់ដំបង 

នប៉ាលៃិ ម្ណ្ឌ លគិរី ស្កងេេះ រតៃគិរី ៃិងរទ ឹងផ្ស្តង ងដ្ឋយមៃករិករេ៊ូលរួម្ររុប៣៦៥នក់/គងស្មងររុប ៣៦០នក់

(៦០នក់/វគា)។ ករិករផ្ដលបាៃេ៊ូលរួម្ទ្ទ្លួបាៃឯកសារងម្ងរៀៃ ៃិងសាត ប់ការងធវើបទ្បង្ហា ញរបរ់វាគមៃិ ៃិងងឆលើយបំភល៉ឺ

រាលេ់ម្ៃល់ ៃិងរំណួ្រននតាម្ងម្ងរៀៃៃីមួ្យ  ៗ ងដើម្បីឲ្យករិករអែកដ្ឋងំៅរ ៊ូទ្ទ្លួបាៃេងំណ្េះដឹងងៃេះ យកងៅអៃុវតតងលើការ

ងស្ជើរងរីរព៊ូជ ការង្ហរដ្ឋដុំេះៃិងផ្ថ្ទំ ការពាបាលជំង៉ឺ ៃិងការងបើកមុ្ខងេៀរដំប៊ូងឱ្យបាៃស្តឹម្ស្តូវតាម្លកាណ្ៈបងេចកងទ្រ 

រំងៅឱ្យទ្ទ្លួបាៃលទ្ធផលលអ។ 
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- វគាផសពវផសពវផាយៃិងបណ្ោុ េះបណោ លបងេចកងទ្រផ្កនេែជ័រងៅរ ៊ូរៃលឹក (USS) ដលរ់ហគម្ៃង៍ៅរ ៊ូស្គួសារ

េំៃួៃ០៤ងលើកងៅងខតោងគលងៅេំៃួៃ០២ គ៉ឺកំពង់ចាម្ៃិងតបូង មុ ំ ងដ្ឋយមៃមច រ់ងៅរ ៊ូស្គួសារេ៊ូលរួម្ររុបេំៃួៃ

២១១នក់/គងស្មងររុប២០០នក់ 

- វគាបណ្តុ េះបណត លបងេចកងទ្រដំណំងៅរ ៊ូបាៃេំៃៃួ០៣វគា ដល់ម្ស្តៃតីករិកម្មងខតតងគលងៅរួម្មៃ ងខតត

ស្ពេះវិហារ រទ ឹងផ្ស្តង ៃិងកំពង់ធំ ងដ្ឋយមៃម្ស្តៃតកីរិកម្មងខតតេ៊ូលរួម្ររុបេំៃួៃ៧៥នក់/គងស្មងររុប៦០នក់ (២០

នក់/វគា)។ វគាបណ្តុ េះបណត លងៃេះ រំងៅបងងកើៃរម្តថភាពយល់ដឹងដលម់្ស្តៃតីករិកម្មងខតត ឲ្យកាល យជាម្ស្តៃោីបងង្ហា លងលើ

ជំនញងៅរ ៊ូ ៃិងកាល យជាអែកផសពវផាយបៃតដល់អែកដ្ឋងំៅរ ៊ូ ជាពងិររករិករងៅរ ៊ូស្គួសារ ងដើម្បីជំរុញអភិវឌ្ឍៃ៍ដំណំ

ងៅរ ៊ូស្បកបងដ្ឋយស្បរទិ្ធភាពងរដាកិេចខពរៃ់ិងេីរភាព 

- វគាផសពវផាយបងេចកងទ្រផ្កនេែដល់ស្បតិបតោិករងៅរ ៊ូេៃំៃួ០១ងលើកងៅងខតោកំពង់ចាម្ ដលម់ច រង់រាងេស្ក 

រិបបកម្មផ្កនេែជ័រងៅរ ៊ូ ម្កពីងខតោងគលងៅេៃំួៃ៧គ៉ឺ ងខតតកំពងច់ាម្ តបូង មុ ំ រតៃគិរី ម្ណ្ឌ លគិរី ស្កងេេះ កំពង់ធំ ៃិង

រទ ឹងផ្ស្តង ងដ្ឋយមៃមច រង់រាងេស្ករិបបកម្មេ៊ូលរួម្ររុបេំៃៃួ៤១នក់/គងស្មងររុប៤០នក់ 

- វគាបណ្តុ េះបណត លរត ីពីវិធីសាស្តរតពាករណ្ក៍ារផាត់ផាង់ងៅរ ៊ូធម្មជាតិដល់ម្ស្តៃតរីាជការ ៃិងៃិងោជិតេមក រងៅរ ៊ូ

ករិឧរាហកម្មេំៃៃួ១ងលើក ងដ្ឋយមៃអែកេ៊ូលរួម្ររុប២៥នក់។  

- វគាបណ្តុ េះបណត លរត ីពីការងរៀបេំថ្ វិកាកម្ម វិធីដល់ម្ស្តៃតីរាជការេំៃួៃ២ងលើក ងដ្ឋយមៃអែកេ៊ូលរួម្ររុប

៣០នក់/១ងលើក។ 

គ្. ការងាររព្្ឹ្ និ្ច្ព្ក្សហគ្តន៍កសិករម្ៅស ូព្គួ្ស្ថរ 

េងស្កងបងងកើតរហគម្ៃ៍ករិករងៅរ ៊ូស្គួសារងៅងខតតរទ ឹងផ្ស្តង បាៃេៃំៃួ០១រហគម្ៃ៍ ងដ្ឋយការេងស្កងងៃេះ 

មៃ០៣ដំណក់កាល មៃស្កុម្ស្បឹកាភបិាលេៃំៃួ០៧រ៊ូប ៃិងគណ្ៈកមម ធិការស្តតួពៃិតិយេៃំៃួ០៥រ៊ូប។ ការបងងកើត

រហគម្ៃ៍ងៃេះ គ៉ឺងដើម្បីងលើកកម្ពរ់អំណេេរចាទ្ីផាររបរ់ស្បជាករិករ កាត់បៃថយនថ្លងដើម្ផលតិកម្មករិកម្ម របរ់ស្បជា

ករិករជារមជិករហគម្ៃ៍ផលតិករផិល ឬផតល់ងរវាកម្មណផ្ដលករិករមែ ក់ៗមិ្ៃអាេងធវើបាៃ ទ្ទ្ួលបាៃពត័៌មៃ

ទ្ីផារ ៃិងពស្ងីកឱ្ការទ្ីផារករិផលរបរក់រិករ ងលើកកម្ពរ់គុណ្ភាពករិផល ឬផលតិផលរបរ់ករិករ ៃិងបងងកើៃ

ស្បាក់េំណ្៊ូលស្គួសាររបរ់ករិករជារមជិករហគម្ៃ៍។ 

ឃ. ការងាររិម្ស្ថធព្ស្ថវព្ោវម្ៅស ូ  

 ការស្សាវស្ជាវបាៃៃិងកំពុងអៃុវតតងៅងលើកិេចការមួ្យេៃំៃួដ៊ូេជា៖ (១). ស្សាវស្ជាវបង្ហក ត់ព៊ូជ តាម្ដ្ឋៃ បញ្ជូល

ទ្ិៃែៃយ័ស្គប់ ូតិ៍ពិងសាធៃ៍កលៃូទំងងៅខាងកែុងៃិងខាងងស្ៅសាថ ៃយី៍ ររុបេំៃៃួ២៦ ូតិ៍ពិងសាធៃ ៍ៃងិបងងកើត ូត៍ពិងសាធៃ៍

កលូៃស្ទ្ង់ស្ទយធំបាៃេៃំៃួមួ្យ ូត៍ពិងសាធៃ៍ ងៅស្កុម្ហ ុៃេមក រងៅរ ៊ូស្ទ្ភីាពបឹងទ្ងៃលងស្ម្េ មៃកលូៃេំៃៃួ០៨ (២). ការ

ស្សាវស្ជាវររីរវិទ្ាៃិងអាជីវកម្ម បាៃបងងកើតៃិងតាម្ដ្ឋៃទ្ៃិែៃយ័ពិងសាធៃេ៍ៃំួៃ១៤ េមក រពងិសាធៃ៍ (៣).  ការស្សាវស្ជាវ

អំពីការដ្ឋដុំេះៃិងការពារ ងដ្ឋយតាម្ដ្ឋៃៃិងស្បម្៊ូលទ្ៃិែៃ័យនៃឥទ្ធិពលនៃដំណំគស្ម្ប ជី ដង់រុីងតដ្ឋ ំ បា៉ា រា៉ាផ្ម្៉ាស្តងកសស្ត

បរិសាថ ៃ ងៅងលើការល៊ូតោរៃ់ិងទ្ៃិែផលងដើម្ងៅរ ៊ូ (៤). តាម្ដ្ឋៃ ស្រង់ បញ្ចូល ៃិងវិភាគទ្ៃិែៃ័យររីរវិទ្ាទ្ឹកជ័រ។ 

បាៃៃិងកំពុងអៃុវតតផ្ផែកម្ៃទីរពិងសាធៃ៍យថាស្បងភទ្រួម្មៃ៖ (១). ងធវើងតរត វិភាគរណំកយថាស្បងភទ្េៃំៃួ

៣២៥ភាគរណំក ងដើម្បីបញ្ញជ ក់គុណ្ភាពផ្កនេែរបរ់ងរាងេស្ក CSR េៃំៃួ១៣៩ភាគរណំក (២). ការងរៀបេងំធវើងតរត  

ៃិងរបាយការណ៍្វិភាគលទ្ធផល នៃការងធវើងតរត ងស្បៀបងធៀបម្ៃទីរពិងសាធៃ៍កែុងស្រុកេៃំៃួ៤ងលើក ងដើម្បីវាយតនម្លរម្តថភាព
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ម្ៃទីរពិងសាធៃ៍ម្៊ូលដ្ឋា ៃ រស្មប់ឈាៃងៅការទ្ទ្លួសាា លជ់ាផលូវការ (៣). ងធវើងតរតអៃតរម្ៃទីរពិងសាធៃ៍ជាមួ្យ IRA បាៃ

េំៃៃួ២ងលើក ងដើម្បីទ្ទ្លួសាា លជ់ាម្ៃទីរពិងសាធៃង៍ោងងៅកែុងតំបៃ់ េំងពាេះងៅរ ៊ូ TSR (៤). ការអៃុវតតៃិងបំងពញ

តស្មូ្វការ វិញ្ញា បៃបស្តទ្ទ្លួសាា លរ់ត ង់ដ្ឋរអៃតរជាតិ ISO/IEC17025:2005 រត ីពីតស្មូ្វការទ្៊ូងៅ រស្មប់រម្តថភាពម្ៃទីរ

ពិងសាធៃ៍ងធវើងតរតៃិងពារកម្ម (calibration) ឧបករណ្៍របរ់ម្ៃទីរពិងសាធៃយ៍ថាស្បងភទ្ (៥). េុេះស្តួតពិៃតិយៃិងវាយ

តនម្លងរាងេស្កផ្កនេែងៅរ ៊ូ CSR ៃិងម្ៃទីរពិងសាធៃ៍ម្៊ូលដ្ឋា ៃបាៃេៃំៃួ០២ដង កែុងងគលបំណ្ងរការពុលភាពនៃការេុេះ

បញ្ជ ិកា ការអៃុញ្ញា តរិទ្ធងិស្បើស្បារស់ាល ករញ្ញា យថាស្បងភទ្ងៅរ ៊ូកម្ពុជា ៃិងការទ្ទ្លួសាា លជ់ាផលូវការ ម្ៃទីរពិងសាធៃ៍

ម្៊ូលដ្ឋា ៃពី វិទ្ាសាថ ៃស្សាវស្ជាវងៅរ ៊ូកម្ពុជា។ 
 

៣. ការជ្ំរ៊ុញផលិតកតមសតវ និ្ស៊ុខភារសតវ 

៣.១. ការងារផលិតកតមសតវ 

ក.រថតិរិតវ   

ការេញិ្ច ឹម្រតវស្គប់ស្បងភទ្ (ទំងការេញិ្ច ឹម្រតវលកាណ្ៈស្គួសារៃិងជាលកាណ្ៈពាណ្ិជជកម្ម) ររុបមៃេៃំៃួ

៤៥.៣០៩.៦៨៨កាល មៃកំងណ្ើៃ៥,៨៦ភាគរយ ស្ជូកមៃេៃំៃួ២.៧៧៥.៦១៤កាល ងកើៃបាៃ១,៤៦ភាគរយ បកសី

មៃេៃំួៃ៣៤.៥១៩.០៧២កាល ងកើៃ៩,២៣ភាគរយ ងគ ស្កបីេំៃៃួ៣.៤២២.៩៣៧កាល ថ្យេុេះ៤,៩៧ភាគរយ ៃិង

កមល ងំអ៊ូរទញមៃេៃំៃួ១.១៣២.០៩៧កាល ថ្យេុេះ៩,៤២ភាគរយ។ រថ ិតរិតវងៃេះ ជារថតិិរតវផ្ដលរល់ពកីារ

ពិឃាតៃិងការនំងេញ។ មៃការកត់រមា លថ់ា ការេញិ្ច ឹម្រតវជាលកាណ្ៈពាណ្ិជជកម្មមៃការងកើៃង ើង ងដ្ឋយករដិ្ឋា ៃ

េិញ្ច ឹម្រតវមៃេៃំៃួរហ៊ូតដល់២.៨៥៦កផ្ៃលង ងកើៃ២១ភាគរយ េផំ្ណ្កឯេៃំួៃរតវមៃ៨.១៧០.៥២៥កាល ងកើៃ

២៨,៩៧ភាគរយ កែុងងនេះស្ជូកងកើៃ១១.៤៤ភាគរយ បកសីងកើៃ២៩.៩៩ភាគរយ ៃិងងគងកើៃេៃំៃួ១០៦.១១ភាគរយ។ 
 

តារាងងស្បៀបងធៀបរថតិរិតវេញិ្ចមឹ្ឆ្ែ ំ២០១៥/២០១៤ 

 

ស្បងភទ្រតវ ឆ្ែ ំ២០១៤ (កាល) ឆ្ែ ំ២០១៥ (កាល) ងកើៃ/ថ្យ (កាល) ងកើៃ/ថ្យ (ភាគរយ) 

ងគ ៣.០៥៩.៩២៧ ២.៩១៦.៧០៩ -១៤៣.២១៨ -៤,៦៨ 

ស្កប ី ៥៤១.៨៥៩ ៥០៦.២២៨ -៣៥.៦៣១ -៦,៥៨ 

ងគ ស្កប ី ៣.៦០១.៧៨៦ ៣.៤២២.៩៣៧ -១៧៨.៨៤៩ -៤,៩៧ 

កមល ងំអ៊ូរទញ ១.២៤៩.៨១៧ ១.១៣២.០៩៧ -១១៧.៧២០ -៩,៤២ 

ស្ជូក ២.៧៣៥.៧១៧ ២.៧៧៥.៦១៤ ៣៩.៨៩៧ ១,៤៦ 

បកស ី ៣១.៥៨៣.៦៥៧ ៣៤.៥១៩.០៧៣ ២.៩៣៥.៤១៦ ៩,២៩ 

ងរេះ ៩.១៦១  ៧.៦៨៩ -១.៤៧២ -១៦,០៧ 

ងេៀម្ ២៣៨ ៤០៩ ១៧១ ៧១,៨៥ 

ពផ្ព ១៨.២៥៦ ២៨.៨៦៨ ១០.៦១២ ៥៨,១៣ 

ដំរី ៦៣ ៦៤ ១ ១,៥៩ 

ររបុ ៤២.៨០០.៤៨១ ៤៥.៣០៩.៦៨៨ ២.៥០៩.២០៧ ៥,៨៦ 
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តារាងរថតិរិតវេញិ្ចមឹ្ជាលកាណ្ៈពាណ្ជិជកម្មឆ្ែ ំ ២០១៤-២០១៥ 

ស្ប
ងភ
ទ្
រ
ត
វ 

ឆ្ែ ំ២០១៤ ឆ្ែ ំ២០១៥ ងស្បៀបងធៀបឆ្ែ ំ២០១៤-២០១៥ 

េ
ៃំ
ៃួ
ក
រ
ដ្ឋ
ាៃ

 

េ
ៃំ
ៃួ
រ
ត
វ (
ក
ា
ល
) 

េ
ៃំ
ៃួ
ក
រ
ដ្ឋ
ាៃ

 

េ
ៃំ
ៃួ
រ
ត
វ (
ក
ា
ល
) ករដិ្ឋា ៃ េៃំៃួរតវ (កាល) 

ងក
ើៃ
/ថ្
យ

 

ភា
គ
រយ
 (
%

) 

ងក
ើៃ
/ថ្
យ
  

ភា
គ
រយ
 (
%

) 

ងគ ស្កប ី ៤០ ៦.៤៧៨ ៨៦ ១៣.៣៥២ ៤៦ ១១៥ ១.០២៩ ១០៦,១១ 

ស្ជូក ៣៨៥ ៣៧៤.៨៩៤ ៥០០ ៤១៧.៧៧៥ ១១៥ ២៩,៨៧ ១៦.៨៩៤ ១១,៤៤ 

បកស ី ១.៩៣៤ ៥.៩៥៣.៦៣០ ២.២៧០ ៧.៧៣៩.៣៩៨ ៣៤៤ ១៧,៣៧ ១.៧៨៥.៧៦៨ ២៩,៩៩ 

ររបុ ២.៣៥៩ ៦.៣៣៥.០០២ ២.៨៥៦ ៨.១៧០.៥២៥ ៤៩៧ ២១,០៧ ១.៨៣៥,៥២៣ ២៨,៩៧ 

 

ខ.ការស្គបស់្គងកាករណំ្លរ់តវ 

ការស្គប់ស្គងកាករំណ្លរ់តវ ស្បស្ពឹតតងៅតាម្រ៊ូបភាពបងងកើត ជីវឧរម ័ៃស្គួសារ (េំងពាេះការេញិ្ច ឹម្រតវជា

លកាណ្ៈស្គួសារ) ៃិងការផ្ណ្នំឲ្យងធវើអាងជីវឧរម ៃ័។ ការរងរង់ ជីវរម ័ៃស្គួសារមៃេៃំៃួ២.២៩២  កែុងងនេះ  

ជីវឧរម ័ៃងស្កាម្គងស្មងកិេចរហស្បតិបតតកិារកម្ពុជា-េិៃមៃេៃំៃួ២៥០ ។ ររុប ជីវឧរម ័ៃស្គួសារផ្ដលបាៃសាងរង់

ងដ្ឋយមៃការទ្ទ្លួខុរស្តូវពនីយកដ្ឋា ៃផលតិកម្មៃិងបរុពាបាល មៃេៃំៃួ២៣.៩៣៩ ។ សាថ ៃយី ៃិងករដិ្ឋា ៃ

េិញ្ច ឹម្រតវធំៗមៃអាងជីវឧរម ័ៃ មៃរម្តថភាពផលតិអគាិរៃី ផ្ដលមិ្ៃស្គៃផ់្តងស្បើស្បារក់ែុងករដិ្ឋា ៃរបរ់ខលួៃផ្ត

ប៉ាងុណណ េះងទ្ ក៏ប៉ាុផ្ៃតបាៃលក់ផ្េកចាយដល់ស្បជាពលរដាងៅជំុ វិញករដិ្ឋា ៃផ្ថ្ម្ងទ្ៀតផង។ 

គ.ការផ្កលម្អព៊ូជរតវ  

ព៊ូជរតវស្តូវបាៃយកេតិតទ្ុកដ្ឋក់ងធវើការស្សាវស្ជាវ ងស្ជើរងរីរ ៃិងបង្ហក ត់ព៊ូជ ផ្ដលកិេចការងៃេះអៃុវតតទំងផ្ផែក

សាធារណ្ៈៃិងផ្ផែកឯកជៃ។  ផ្ផែកសាធារណ្ៈនយកដ្ឋា ៃផលតិកម្មៃិងបរុពាបាល មៃសាថ ៃយីេិញ្ច ឹម្ស្ជូកបង្ហា ញេៃិ-

កម្ពុជា បាៃផលតិៃិងលក់ផ្េកចាយព៊ូជស្ជូកជ៊ូៃករិករទ្៊ូទំងស្បងទ្រ រស្មប់ងធវើព៊ូជកែុងតនម្លងគលៃងោបាយរដា។ 

បផ្ៃថម្ងលើរពីងៃេះ សាថ ៃយីេញិ្ច ឹម្ងគភែតំាងៅ៉ា កំពងុផលិតងម្ជីវិតងគ រស្មប់ងធវើការបង្ហក ត់ព៊ូជងដ្ឋយរិបបៃិមិ្តត។ ងដើម្បី

ងធវើការផ្កលម្អព៊ូជ ស្ករួងបាៃអៃញុ្ញា តឲ្យនំេ៊ូលរ៊ូបធាតុងរងៃទ្ិកព៊ូជរតវផ្ដលមៃផលតិភាពខពរ ់ ឆ្ប់ធំធាត់ ផតល់

ស្បរិទ្ធភាពខពរ់ ជំរុញៃិងងលើកកម្ពរក់ារបង្ហក ត់ព៊ូជងដ្ឋយរិបបៃិមិ្តត ជំរុញការងស្ជើរងរីរព៊ូជរតវលអៗផ្ដលមៃកែុងស្រុក 

ៃិងការអភិរកសព៊ូជរតវ ធៃធាៃងរងៃទ្ិកកែុងស្រកុផងផ្ដរ។ ព៊ូជមៃ់ ទ ក៏ស្តូវបាៃអភិវឌ្ឍជាបងណ្ត ើរៗ ជាពិងររការ

ផលតិៃងិការផសពវផាយព៊ូជរបរ់ស្កុម្ហ ៃុ ករដិ្ឋា ៃឯកជៃ ក៏ដ៊ូេជាការផលតិព៊ូជងដ្ឋយករិករខាែ តត៊ូេៃិងខាែ តម្ធយម្។ 

 .ការផលតិេណីំ្រតវៃងិការស្តតួពៃិតិយេណីំ្រតវ 

ផលតិកម្មេំណ្ីរតវស្តូវបាៃយកេតិតទ្ុកដ្ឋក់ ទំងកែុងកស្មិ្តផលិតកម្មជាលកាណ្ៈស្គួសារ ៃិងកស្មិ្តពាណ្ិជជកម្ម។ 

ករិករេិញ្ច ឹម្រតវងៅងរទ ើរផ្តស្គប់រាជធាៃី ងខតត ជាពិងររងខតតងរៀម្រាប បាត់ដំបង ងពាធិ៍សាត ់ កំពង់ឆ្ែ ំង កំពង់ចាម្ 

តបូង មុ ំ ៃិងតាផ្កវ ស្តូវបាៃផតល់ព៊ូជដំណំេំណ្រីតវ ផ្ដលរួម្មៃព៊ូជ ីងស្ការ ហាីងណ្ ម៉ា រា៉ាៃឌ់្៊ូ ម្៊ូឡាត៊ូ បា៉ារបា៉ាល៊ូម្ 

រុីមួ្ង។ល។ នយកដ្ឋា ៃផលតិកម្មៃិងបរុពាបាល បាៃផតលៃ់៊ូវបងេចកងទ្រដ្ឋដុំេះ បងេចកងទ្រផ្ថ្ទៃំិងស្េូតកាត់។ បផ្ៃថម្

ពីងៃេះករិករេិញ្ច ឹម្រតវទំងងៃេះ បាៃទ្ទ្លួការបណ្តុ េះបណត លបងេចកងទ្រផ្កនេែេំណ្ីរតវដ៊ូេជាងធវើផអកងមម  ផអកងពាត 

ផអករល ឹកដំ ូងមី្ ៃិងេំងបើងតអ ប់ជាមួ្យជីអ យុងរ៉ា។ សាថ ៃយីេញិ្ច ឹម្ងគព៊ូជភែតំាងៅ៉ា ក៏មៃតនួទ្ោី៉ា ងរខំាៃ់កែុងការផលតិ ៃិង

ផតល់ព៊ូជដំណំេំណ្ីរតវ ៃិងព៊ូជងមម ជាងស្េើៃស្បងភទ្ រស្មប់ផ្េកចាយដលក់ា រិោលយ័ផលតិកម្មៃិងបរុពាបាលងខតត 

ៃិងករិករងដើម្បដី្ឋរំស្មប់រតវ។  



29 
 

េំងពាេះផលតិកម្មេំណ្រីតវផ្បបពាណ្ិជជកម្មឆ្ែ ំ២០១៥ មៃងរាងេស្កផលតិេំណ្រីតវធំៗេំៃៃួ០៨ងរាងេស្ក កំពុង

ដំងណ្ើរការ ផ្ដលផលតិេំណ្រីតវផសងំស្រេស្បមណ្១ោៃងតាៃកែុងមួ្យឆ្ែ ំ។ ងរាងេស្កទំងងនេះ មៃដ៊ូេជាងរាងេស្ករបរ់

ស្កុម្ហ ុៃរុីភងីខម្ប៊ូងឌ្ៀ ងបតាស្តហាូ ងអហវជី ងអរ អាស្គីម៉ារទ ័រ ស្គីៃហវតី ងវីលងវត ញហូ៊ូប ៃិងដ៉ឺផ្ហវរ។ ងរាងេស្កេៃំៃួ០៧ 

ផលតិេំណ្ផីសងំស្រេរស្មប់ស្ជូក មៃ់ ទ ងដ្ឋយផ្ កស្កុម្ហ ុៃដ៉ឺផ្ហវរជាស្កុម្ហ ៃុផលតិេំណ្ីរតវកំដរ (ផ្ឆក ឆ្ម ) រស្មប់

នំងេញងៅរហរដាអាងម្រិកៃិងទ្ផីារអ៉ឺរ៉ាុប។ 

េំងពាេះការស្គប់ស្គងគុណ្ភាព រុវតថភិាពេំណ្រីតវ នយកដ្ឋា ៃផលតិកម្មៃិងបរុពាបាល បាៃេុេះវាយតនម្ល ៃិង

យកវតថុ វិភាគេំណី្រតវ សារធាតផុស ំ ងដើម្បីវិភាគគុណ្ភាព រុវតថភិាពមុ្ៃអៃុញ្ញា តឲ្យេុេះបញ្ជ ិកា។ ជាមួ្យងនេះ បាៃេុេះ

ពិៃតិយៃងិរិកាវាយតនម្លងរាងេស្កផលតិេំណ្រីតវ ងដើម្បីឲ្យងរាងេស្កទំងងនេះអៃុវតតៃិងផលតិបាៃៃ៊ូវេំណ្ីរតវ ផ្ដល

មៃគុណ្ភាព មៃរុវតថភិាព ៃិងអៃុវតតលអស្បងរើរផលតិកម្មេញិ្ច ឹម្រតវ (GAHP) មិ្ៃស្គៃ់ផ្តរស្មប់ងស្បើស្បារល់ក់

ផ្េកចាយងៅកម្ពុជា ផ្តក៏រស្មប់ការនំងេញ។ 

៣.២.ការងារបស៊ុរាបាល 

 ក.សាថ ៃភាពជងំ៉ឺរតវៈ  
កែុងឆ្ែ ំ២០១៥ងៃេះ ជំង៉ឺរតវងកើតតិេតេួ ៃិងស្គប់ស្គងមិ្ៃឲ្យមៃការរាលដ្ឋលខាល ំងកាល ។ ជំង៉ឺរតវផ្ដលងកើតង ើង

គួរកត់រមា លម់ៃជំង៉ឺអុតកាត ម្ សារទ្ឹក ស្ជូកស្តងេៀកងខៀវ ៃិងជំង៉ឺតត សាយបកសី។ ជំង៉ឺទំងងៃេះបណត លឲ្យងគ ស្កបី ៉ឺ

េំៃៃួ៥១.២៤៣កាល (១,៥០%) ៃិងង្ហប់េៃំ៊ូៃ១.៨៨៦កាល (០,០៦%) ស្ជូក ៉ឺ១២១.៥៦៣កាល (៥,២៩%) ង្ហប់

១៤.៥៨៦កាល (០,៦៣%) បកសី ៉ឺ៤១២.៤៧៦កាល (១,៦៣%) ៃិងង្ហប់១២២.៥៣២កាល (០,៤៨%)។ 

ខ.ការចាកថ់ាែ កំារពារជងំ៉ឺឆលងរតវៈ  

នយកដ្ឋា ៃផលតិកម្មៃិងបរុពាបាល ងធវើអៃតរាគម្ៃច៍ាក់ថាែ  ំ ការពារជំង៉ឺងគស្កបីរបរ់ករិករ េំងពាេះជំង៉ឺសារទ្ឹក 

អុតកាត ម្ ៃិងប៊ូរខយល់ ងដ្ឋយផ្ កេំងពាេះស្ជូកៃងិបកសី អងាភាពងៃេះងធវើការផសពវផាយ ៃិងជំរុញឲ្យករិករ អែកេិញ្ច ឹម្រតវ 

អៃុវតតងដ្ឋយខលួៃឯង។ ការចាក់វា៉ា ក់សាងំសារទ្ឹកកែុងជួរករិករអៃុវតតបាៃ១.៤៥៩.៣២១កាល (៤២,៨០%) អុតកាត ម្េៃំៃួ 

៤៤.៤៧៨កាល (១,៣០%) ៃិងប៊ូរខយល១់៩.៩៩៤កាល (០,៥៩%)។ េងំពាេះស្ជូកៃិងបកសី ករិករៃិងអែកេញិ្ច ឹម្រតវ 

បាៃងធវើការចាក់វា៉ា ក់សាងំការពារជំង៉ឺកែងុបរិមណ្គួរកតរ់មា ល។់ 
 

ទ្ដិាភាពការង្ហរចាកថ់ាែ កំារពារជងំ៉ឺសាទ្កឹងគស្កបជី៊ូៃករកិរ 
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 គ.ការងធវើជវីរវុតថភិាព 
នយកដ្ឋា ៃផលតិកម្មៃិងបរុពាបាល បាៃេុេះអៃុវតត វិធាៃជីវរុវតថភិាព ៃិងបាញថ់ាែ រំមល ប់ងម្ងរាគបាៃេៃំៃួ 

៣៩.០៨៨ងលើក កែុងងនេះ ងៅតាម្ករដិ្ឋា ៃេញិ្ច ឹម្រតវ ៃិងកផ្ៃលងេញិ្ច ឹម្រតវ២១.៦៨៧ងលើក ទ្ផីារ១.៧២៦ងលើក តាម្ផទេះ 

ស្បជាជៃផ្ដលេញិ្ច ឹម្រតវ ៃិងកផ្ៃលងេញិ្ច ឹម្ទ១២.១១២ងលើក តាម្រតតឃាតដ្ឋា ៃ១.៥១១ងលើក ងលើម្ងធាបាយដឹកជញ្ជូៃ 

ៃិងកផ្ៃលងរតុ ករតវ២៣៧ងលើក ៃិងកផ្ៃលងផទុេះជំង៉ឺរតវ១.៥១១ងលើក។ 

  .ការស្តតួពៃិតិយអនម្យ័រតវ ៃងិផលតិផលរតវៈ  
ការងធវើេរាេររតវៃិងផលតិផលរតវនំេ៊ូល នំងេញ នំឆលងកាត់ ៃិងេរាេរកែុងស្រុក មៃការងកើៃង ើងងដ្ឋយសារ 

កំងណ្ើៃនៃតស្មូ្វការសាេ់ រតវ ផលតិផលរតវ ៃិងការងធវើពាណ្ិជជកម្ម។ ការស្តតួពៃិតិយអនម័្យរតវ ៃិងផលតិផលរតវ

ស្បស្ពឹតតងៅតាម្បងេចកងទ្រដ៊ូេជា ការស្តួតពៃិតិយអនម័្យកផ្ៃលងេញិ្ច ឹម្ កផ្ៃលងផលតិ កផ្ៃលងស្បម្៊ូលផតុរំតវ ៃងិកផ្ៃលងផលតិ 

រតវ ការយកវតថុ វិភាគៃិងការងធវើ វិភាគ ៃិងងេញ វិញ្ញា បៃបស្តអនម័្យរតវៃិងផលតិផលរតវ។  
 

ការនំេ៊ូល នំងេញ ៃងិនំឆលងកាតរ់តវ ៃងិផលតិផលរតវ 
 

ល.រ នំេ៊ូល 
េៃំៃួរតវ 

ៃងិផលតិផល 
នំងេញ 

េៃំៃួរតវ 

ៃងិផលតិផល 
នំឆលងកាត ់

េៃំៃួរតវ 

ៃងិផលតិផល 

១ ស្ជូកសាេ់ររ់ ៤៩៣.៦០០កាល ងគ ស្កបីររ ់ ៧.៣៣៥កាល ងគ ស្កប ី ១៦.៨៣៥កាល 

២ ស្ជូកព៊ូជងម្ បា ៧.៧២៧កាល ស្ជូកងម្ បា ២.០២១កាល ស្ជូកសាេ់ ១៤៦.៧៥០គ.ស្ក 

៣ ក៊ូៃមៃ់ព៊ូជ ៣.២៤៥.៩៨២កាល ក៊ូៃស្ជូកព៊ូជ ១៣.៣០៥កាល ទររ់ ៩៦០.០០០កាល 

៤ មៃ់ររ ់ ១.៤៥១.៧៥០កាល សាវ កាត ម្ ៤.១៨០កាល ពផ្ព ១២.០០០កាល 

៥ ងេៀម្ ៃិងពផ្ព ៧៨០កាល ផ្របកងគ ស្កប ី ២.២២១.១២២គ.ស្ក   

៦ សាេ់ងគ ងេៀម្ ៣៩០.៥៦៤គ.ស្ក េំណ្ីផ្ឆក ១.៦៥១.៨៥៥គ.ស្ក   

៧ សាេ់មៃ ់ ២៥៣.៨៦៥គ.ស្ក ផ្របកផ្ឆក ១.០០០គ.ស្ក   

៨ សាេ់ស្គួេ ៦៤.០០០គ.ស្ក ងរាម្ទ ៦៣.៤៩៨គ.ស្ក   

៩ សាេ់ស្ជូក ៤៨.៥០០កាល ផ្របកស្ជូក ៣២.៧០៨គ.ស្ក   

១០ សាេ់ស្កបី ២.៨០០កាល     

១១ ផ្របកស្ជូក ៨៣.១០០គ.ស្ក     

១២ ស្ហូម៉ារ ៩.៦០៥គ.ស្ក     

១៣ សាេ់ស្ទូ្ងមៃ ់ ៨៦៩.០៨៤គ.ស្ក     

១៤ ផ្របកងគផសេំំណ្ីផ្ឆក ២.២៦៤.៣៣០គ.ស្ក     

១៥ ងគព៊ូជ ៥.៣៩៩កាល     

១៦ ទររ់ ១០០.០០០កាល     

 

ង.ការបង្ហក បបទ្ងលមើររតវៃងិផលផិលរតវៈ  

នយកដ្ឋា ៃផលតិកម្មៃិងបរុពាបាល បាៃេេុះស្តួតពៃិតិយេរាេរណ្៍រតវៃិងផលតិផលរតវេៃំៃួ២៥៦ងលើក 

ៃិងងធវើការតកពៃិ័យបាៃេៃំួៃ៥៨ោៃងរៀល។  

េ.ភាែ កង់្ហររខុភាពរតវភ៊ូម្ៈិ  

ងៅឆ្ែ ំ២០១៥ ភាែ ក់ង្ហររុខភាពរតវភ៊ូមិ្មៃេៃំៃួ១២.២២១នក់ ថ្យេុេះេៃំៃួ១,៣៣% ងដ្ឋយរៃមតម្ក

ពីការេណំកស្រុកកែុងស្បងទ្រ។ 
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៣.៣. ការងារស៊ុខភារស្ថធារណៈ 

ក.ការបងងកើតរតតឃាតដ្ឋា ៃ 

រហ៊ូតម្កដល់េុងឆ្ែ ំ២០១៥ មៃរតតឃាតដ្ឋា ៃេៃំៃួ១៤៤កផ្ៃលង កែុងទ្៊ូទំងស្បងទ្រផ្ដលរួម្មៃស្បងភទ្ “ក” េំៃៃួ

៦កផ្ៃលង (ងគ១កផ្ៃលង ស្ជូក១កផ្ៃលង មៃ់១កផ្ៃលង ៃិងងគស្ជូក០៣កផ្ៃលង) ៃិងស្បងភទ្ “ខ” មៃេៃំៃួ១៣៨កផ្ៃលង (ងគ

១៤កផ្ៃលង ស្ជូក២៥កផ្ៃលង មៃ់១កផ្ៃលង ៃិងងគស្ជូក៩៨កផ្ៃលង) ស្តូវបាៃទ្ទ្លួការអៃញុ្ញា តឲ្យបងងកើតងដ្ឋយនយកដ្ឋា ៃ

ផលតិកម្មៃិងបរុពាបាល។ 

ខ.េៃំៃួរតវពឃិាតៈ េៃំៃួរតវពឃិាតកែុងរតតឃាតដ្ឋា ៃមៃេំៃៃួដ៊ូេខាងងស្កាម្ៈ 

 

ល.រ រតតឃាតដ្ឋា ៃ េៃំៃួកាល 

១ ងគ ១០៦.៣៦២ 

២ ស្កបី ៤.២៣៥ 

៣ ស្ជូក ៨៣៨.៦៩៩ 

៤ មៃ ់ ៧១៣.១៤៥ 

គ.ការស្តតួពៃិតិយអនម្យ័រតតឃាតដ្ឋា ៃ អនម្យ័សាេៈ់  

បាៃចាត់ម្ស្តៃតីេុេះស្តតួពៃិតិយអនម័្យរតតឃាតដ្ឋា ៃ ៃិងអនម័្យមុ្ៃពឃិាតអនម័្យសាេ់ងស្កាយពឃិាតងៅរតត-

ឃាតដ្ឋា ៃ ៃិងកផ្ៃលងតំាងលក់។ កែុងឆ្ែ ំ២០១៥ មៃម្ស្តៃតីបរងុពទ្យជាង២០០នក់ស្បចំាការងៅរតតឃាតដ្ឋា ៃ ងដើម្បីពិៃតិយ

រតវៃិងសាេ់ងៅរតតឃាតដ្ឋា ៃៃិងម្ស្តៃតីមួ្យេៃំៃួងទ្ៀតស្តតួពៃិិតយងៅកផ្ៃលងតំាងលក់។ 

 .ការផសពវផាយ អបរ់ ំបណ្តុ េះបណត លងលើការង្ហររតតឃាតដ្ឋា ៃ ការស្តតួពៃិតិយអនម្យ័រតវ សាេៈ់  

អៃុស្កឹតយៃិងស្បការទក់ទ្ងការង្ហររតតឃាតដ្ឋា ៃ ទំងងលើទ្ិដាភាពេាប់ៃិងទ្ិដាភាពបងេចកងទ្រ ដ៊ូេជាការ

ពិឃាត ៃិងការងធវើអាជីវកម្មរតវ ការស្តតួពៃិតិយអនម័្យរតវ ការងរែ ើរុេំាប់អៃុញ្ញា តស្តួវបាៃងធវើការផសពវផាយោ៉ា ងទ្៊ូលំ

ទ្៊ូោយដល់ម្ស្តៃតីអងាភាពផលតិកម្មៃិងបរុពាបាល (េៃំៃួជាង២០០នក់) ស្ករួងសាថ ប័ៃ ជំនញពាក់ព័ៃធៃិងផ្ផែក

ឯកជៃ (មច ររ់តតឃាតដ្ឋា ៃ អាជីវករ អែកស្បម្៊ូលទ្ញិរតវ)។ បផ្ៃថម្ងលើរពីងៃេះ បាៃេុេះពៃិតិយៃិងវាយតនម្លឲ្យបងងកើត

រតតឃាតដ្ឋា ៃថ្មីេៃំៃួ៧កផ្ៃលង ៃិង២កផ្ៃលងឲ្យបៃតរុពលភាព។ 

ង.ការងរៀបេយំទុ្ធសាស្តរតរស្មបប់ង្ហក រ ទ្បស់ាក តជ់ងំ៉ឺរ ៊ូណ្៊ូរៈ  

ងដ្ឋយរហការជាមួ្យអងាការពិភពងោកផ្ផែកជំង៉ឺរតវ (OIE) ៃិងអងាការរុខភាពពិភពងោក (WHO)ស្ករួង

បាៃងរៀបេំងរេកតីស្ពាងរត ីពផី្ផៃការយុទ្ធសាស្តរតរស្មប់បង្ហក រ ៃិងទ្ប់សាក ត់ជំង៉ឺរ ៊ូណ្៊ូរ។ ឯកសារងៃេះ ស្តូវងធវើការពិងស្គេះ

ងោបល់បៃតងទ្ៀតជាមួ្យអងាការទំពីរខាងងលើ។ 

៣.៤.ការព្ស្ថវព្ោវបស៊ុរាបាលនិ្ផលិតកតម 

ក.វទិ្ាសាថ ៃជាតសិ្សាវស្ជាវបរពុាបាល  

 វិទ្ាសាថ ៃមៃរម្តថភាពស្គប់ស្គៃ់កែុងការងធវើអងងកត តាម្ដ្ឋៃ ឃាល ងំម្ើល រិកាស្សាវស្ជាវ វិភាគរកងម្ងរាគៃិងងធវើ

ងរាគវិៃិេឆយ័ជំង៉ឺស្បកបងដ្ឋយស្បរិទ្ធភាពងលើជំង៉ឺជាងស្េើៃស្បងភទ្។ ងៅកែុងឆ្ែ ំ២០១៥  វិទ្ាសាថ ៃបាៃទ្ទ្លួៃិង វិភាគេំៃៃួ

៣.៧៣៧វតថុ វិភាគ កែុងងនេះវតថុ វិភាគផ្ផែកវីរុរសាស្តរតេំៃៃួ១.១៤៦វតថុ វិភាគ បាក់ងត រីសាស្តរត១.០១៨វតថុ វិភាគ បរា៉ារុតី

សាស្តរត៧៦០វតថុ វិភាគ ងោហតិសាស្តរត៧៥៧វតថុ វិភាគ ៃិងផ្ផែករ រីងរាគសាស្តរត៥៦វតថុ វិភាគ។  វិទ្ាសាថ ៃស្បម្៊ូលពត៌មៃ 

 វិភាគព៌តមៃ រត ីពីជំង៉ឺរតវងៅកែុងស្បងទ្រ ក៏ដ៊ូេជាងធវើការោ៉ា ងជិតរែ ិទ្ធជាមួ្យអងាការ OIE, FAO, WHO ៃិងងធវើការ

ោ៉ា ងជិតរែ ិទ្ធជាមួ្យស្ករួងរុខាភបិាល ផ្ដលមៃវិទ្ាសាថ ៃបា៉ារទ ័រ នយកដ្ឋា ៃស្បយុទ្ធស្បឆំ្ងជំង៉ឺឆលង ៃិងបាៃេុេះអងងកត 

តាម្ដ្ឋៃ ៃិងស្បម្៊ូលពត័៌មៃ រត ីពីជំង៉ឺរតវងៅទ្៊ូទងំស្បងទ្រ បាៃស្បជំុៃិងបណ្តុ េះបណត លជំនញបងេចកងទ្រងលើការអងងកត 

តាម្ដ្ឋៃ ៃិងស្សាវស្ជាវជំង៉ឺរតវដល់ម្ស្តៃតីបងេចកងទ្រ រាជធាៃី ងខតត បាៃេំៃៃួ៤៥៥នក់។ 
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ខ.វទិ្ាសាថ ៃស្សាវស្ជាវងរងៃទ្កិ ៃងិផលតិកម្មរតវៈ  

កែុងងគលបំណ្ងស្សាវស្ជាវៃិងផសពវផាយព៊ូជ សាថ ៃីយេញិ្ច ឹម្ងគភែតំាងៅ៉ា  ងធវើការពិងសាធៃៃ៍ិងផលតិងម្ជីវិតងគ 

ៃិងផសពវផាយងមម  េំណ្រីតវងស្េើៃស្បងភទ្ដលក់ារការិោលយ័ផលតិកម្មៃិងបរុពាបាលរាជធាៃី ងខតត ៃិងស្បជា

ពលរដា។ បផ្ៃថម្ងលើរពងីៃេះ វិទ្ាសាថ ៃបាៃៃិងកំពុងងរៀបេំ ៃិងបំពាក់ឧបករណ្៍ រមភ រ សារធាតគីុមី្ ងរ៉ាអាទ្ហីវ ងដើម្បី

ងធវើការវិភាគគុណ្ភាពៃិងកាករំណ្លេ់ំណី្រតវ។ 

៣.៥. ការងារផសរវផាយផលិតកតមនិ្បស៊ុរាបាល  

ឆ្ែ ំ២០១៥ បាៃងធវើការផសពវផាយេាប់ លិខិតបទ្ដ្ឋា ៃ សារាេរផ្ណ្នំបងេចកងទ្របង្ហក រ ការពារជំង៉ឺឆលងរតវ 

ៃិងជំង៉ឺរ ៊ូណ្៊ូរៃិងបងេចកងទ្រេញិ្ច ឹម្រតវ តាម្ស្គប់រ៊ូបភាពដល់អែកពាក់ព័ៃធទំងផ្ផែកសាធារណ្ៈ ៃិងផ្ផែកឯកជៃ 

ជាពិងររករិករេញិ្ច ឹម្រតវ។ បផ្ៃថម្ងលើរពីងៃេះ នយកដ្ឋា ៃផលតិកម្មៃិងបរុពាបាល បាៃងបាេះពុម្ភងរៀវងៅឯកសារ 

បងេចកងទ្រ ខិតប័ណ្ណ តទ ងំរ៊ូបភាព ផលតិរពតវីងដអ៊ូ ផសពវផាយជាងស្េើៃផងផ្ដរ។ 
 

៤. លទធផលននសផែកជ្លផល 
ងៅកែុងឆ្ែ ំ២០១៥ងៃេះ ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្ ផ្ដលមៃរដាបាលជលផលជាងរនធិការ បាៃ

បំងពញភារកិេចោ៉ា ងរកម្ម ងដ្ឋយរងស្ម្េបាៃលទ្ធផលស្គប់ផ្ផែកងលើវិរ័យជលផល កែុងងនេះមៃការងរៀបេលំិខិតបទ្ដ្ឋា ៃ

ងស្កាម្េាប់ ការពស្ងឹងរហគម្ៃង៍ៃសាទ្ ការស្គប់ស្គងៃិងបងងកើតកផ្ៃលងអភិរកសជលផល ការបស្តង្ហក បបទ្ងលមើរងៃសាទ្ ការ

អភិវឌ្ឍវារីវបបកម្ម ការបងងកើតស្រេះជស្ម្កស្តី ការរកិាស្សាវស្ជាវ ៃិងការផសពវផាយជាងដើម្។ល។ ងដ្ឋយផ្ ក ស្ពេះរាជស្កឹតយ 

អៃុស្កឹតយ ស្បការ ៃិងលិខិតបទ្ដ្ឋា ៃបងេចកងទ្រមួ្យេៃំៃួងទ្ៀត ផ្ដលបាៃងរៀបេំស្តូវបាៃពិៃតិយផ្ករស្មួ្លៃិងអៃុម័្ត ងដើម្បី

ដ្ឋក់ឱ្យអៃុវតត ធានដលក់ារស្គប់ស្គងវិរ័យជលផលស្បកបងដ្ឋយស្បរទិ្ធភាព។ ជាមួ្យគែ ងៃេះផ្ដរ ស្ករួងក៏បាៃរហការ

ជាមួ្យនដគ៊ូអភិវឌ្ឍៃន៍ន កែុងការងរៀបេំផសពវផាយេាប់ ពស្ងឹងរម្តថភាពម្ស្តៃតី ពស្ងឹងរហគម្ៃ៍ងៃសាទ្ ផសពវផាយ

បងេចកងទ្រវារីវបបកម្ម ៃិងការអភិរកសធៃធាៃជលផលផ្ដលទក់ទ្ងដលក់ារស្គប់ស្គង វិរ័យជលផល។  

 ទ្ៃទឹម្ៃឹងការរីកេងស្ម្ើៃខាងងលើងៃេះ ងយើងអាេវាយតនម្លបាៃថា ការផ្កទ្ស្ម្ង់រុីជងស្ៅ វិរយ័ជលផលដំណក់

កាលទ្ី២ របរ់រាជរដ្ឋា ភិបាល ផ្ដលបាៃរងស្ម្េលុប ូតង៍ៃសាទ្ទំងអរ់ទ្ុករស្មប់ស្បជាពលរដាងធវើងៃសាទ្ ជាលកាណ្ៈ

ស្គួសារ ៃិងងធវើជាកផ្ៃលងអភិរកសជលផល កំពុងបាៃផតលផ់លជាវិជជមៃដល់ស្បជាពលរដាទ្៊ូទំងស្បងទ្រ តាម្រយៈការងៃសាទ្

តាម្ស្គួសារផ្ដលមៃស្បជាងៃសាទ្ស្បមណ្១,៥ោៃនក់កំពុងេ៊ូលរួម្។ ម្៉ាាងងទ្ៀត ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្

ក៏បាៃងរៀបេងំធវើ វិងសាធៃកម្មេាប់រត ីពីជលផល ងដើម្បីដ្ឋក់ឱ្យអៃុវតតស្របតាម្ការអភិវឌ្ឍជាក់ផ្រតងរបរ់ស្ពេះរាជាណេស្ក

កម្ពុជា។ 

េំងពាេះរកម្មភាពការង្ហរៃិងលទ្ធផលរំខាៃ់ៗមួ្យេៃំៃួងទ្ៀតផ្ដលរងស្ម្េបាៃកែុងឆ្ែ ំ២០១៥ងៃេះ មៃដ៊ូេខាងងស្កាម្៖ 

៤.១. ការអភិវឌ្ឍសហគ្តន៍ម្នស្ថទ 

 រហ៊ូតម្កដលឆ់្ែ ំ២០១៥ងៃេះ បងងកើតរហគម្ៃង៍ៃសាទ្បាៃេំៃៃួ៥១៦ កែុងងនេះរហគម្ៃ៍ងៃសាទ្ទ្កឹសាបេំៃៃួ៤៧៧ 

ៃិងរហគម្ៃ៍ងៃសាទ្រមុ្ស្ទ្៣៩ ផ្ដលមៃរមជិកររុបេំៃៃួ៣៣២.១៦៨នក់ (ស្តរត ីស្បមណ្៣៥%) ស្តូវជា១៤៧.៥១៨

ស្គួសារ។ កែុងេំងណម្រហគម្ៃ៍ខាងងលើងៃេះ មៃរហគម្ៃ៍ងៃសាទ្េៃំៃួ៣៧៧ ស្តូវបាៃេុេះបញ្ជ ីទ្ទ្លួសាា លជ់ាផលូវការងៅ

ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្រួេងហើយ រហគម្ៃ៍ងៃសាទ្េៃំៃួ១៧ បាៃងរៀបេរំំណ្ុំឯកសារងរែ ើរុេំុេះបញ្ជ ីបផ្ៃថម្

ងទ្ៀត ៃិងរហគម្ៃ៍ងៃសាទ្េៃំៃួ១៩ កំពុងដំងណ្ើរការេុេះហតថងលខាងៅថាែ ក់ងស្កាម្ជាតិ។ ងដ្ឋយផ្ ក កែុងឆ្ែ ំ២០១៥ងៃេះ 

មៃរហគម្ៃង៍ៃសាទ្េៃំួៃ៨៥ ស្តូវបាៃពស្ងឹងរម្តថភាពបផ្ៃថម្តាម្ការចំាបាេ់។  
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៤.២. ការអភរិកសធនធានជ្លផល 

 ងស្កាយការផ្កទ្ស្ម្ង់រុីជងស្ៅផ្ផែកជលផល ងដ្ឋយរំសាយ ូតង៍ៃសាទ្ទំងអរ់ងៅទ្៊ូទំងស្បងទ្រ មៃកផ្ៃលងអភិរកស

ជលផលថ្មីេៃំៃួ៥៨កផ្ៃលង ររុបទ្៊ូទំងស្បងទ្រមៃេំៃៃួ៥៦១កផ្ៃលង (រហគម្ៃ៤៍៦៧កផ្ៃលង)។ កែងុឆ្ែ ំ២០១៥ងៃេះ បាៃងបាេះ

បងង្ហា លងបតុងបាៃេៃំៃួ៤៦ងដើម្ ៃិងសាងរង់សាែ ក់ការបផ្ណ្ត តទ្ឹកេៃំៃួ៤ ៃិងសាែ ក់ការងបតុងបាៃេៃំួៃ៣ ស្ពម្ទំងបាៃដ្ឋក់

កមល ងំោម្លាតជាស្បចំា។ រកម្មភាពអភិរកសជលផលងផសង ងៗទ្ៀត មៃដ៊ូេខាងងស្កាម្៖ 

 អភិរកសតក ថ្ម ងមម រមុ្ស្ទ្េៃំៃួ៣.៨៣១ហិកតា ងៅតាម្តំបៃង់ឆែរ 

 ដ្ឋនំស្ពលេិទ្ឹកៃិងនស្ពងកាងកាងបាៃេំៃៃួ៧៥ហិកតា  

 ងរៀបេំអៃលង់ស្តីងម្ព៊ូជបាៃេៃំៃួ១៨កផ្ៃលង ងៅតំបៃ់ងម្គងាងលើ 

 បាៃផ្លងក៊ូៃស្តៃីិងក៊ូៃបងកងេំៃៃួ៤,៥ោៃកាល ងៅកែុងអាងទ្ឹកធម្មជាត ិ

 បាៃអភិរកសធៃធាៃជលផលកំពុងរងងស្គេះថាែ ក់ដ៊ូេជា អងណ្ត ើកររនរ កនទ យកាលកផ្ងកប ងផាតទ្ឹកសាប ៃិង

ងផាតទ្ឹកនស្ប អងណ្ត ើករមុ្ស្ទ្ ងរេះរមុ្ស្ទ្។ល។ ផ្ដលងធវើឱ្យេៃំៃួងកើៃង ើងេងនល េះពី១០-១៥%។ 

៤.៣. ការបន្តងាក បបទម្លមើសជ្លផល 

 ងដ្ឋយមៃបទ្បញ្ញជ ០១បប ៃិងេាប់ជលផលជាបផ្ងអក ម្ស្តៃតីរដាបាលជលផលស្គប់លំដ្ឋប់ថាែ ក់បាៃរហការ 

ជាមួ្យអាជាា ធរផ្ដៃដី ៃិងរម្តថកិេចពាក់ពៃ័ធខិតខំបំងពញការង្ហរោ៉ា ងរកម្ម ជាពិងររបាៃយកេតិតទ្ុកដ្ឋក់ការពារកផ្ៃលង

អភិរកសជលផលមិ្ៃឱ្យមៃការលេួេ៊ូលងធវើងៃសាទ្អាណធិបងតយយង ើយ។ ប៉ាុផ្ៃតងទេះជាខិតខំោ៉ា ងណក៏ងដ្ឋយ ផ្ដៃងៃសាទ្

ដ៍ធំងធងងនេះ ក៍មិ្ៃទៃអ់ាេទ្ប់សាក តៃ់៊ូវបទ្ងលមើរងៃសាទ្បាៃ១០០%ងៅង ើយផ្ដរ។  

 លទ្ធផលជាក់ផ្រតង គ៉ឺបស្តង្ហក បបទ្ងលមើរបាៃេៃំួៃ៣.៩៧៤ករណ្ី ងស្បៀបងធៀបឆ្ែ ំមុ្ៃងកើៃង ើងេំៃួៃ២៨៨ករណ្ី កែុង

ងនេះបាៃបំតល ញងចាលវតថុតាងេំៃួៃ៣.៣៧៥ករណ្ី ពិៃ័យអៃតរការណ៍្េំៃួៃ៤១៨ករណី្ បញ្ជូៃងៅតុោការេំៃួៃ 

១៨១ករណ្ី ដ្ឋក់ពៃធនគរេំៃៃួ៨៥នក់ ស្បាក់ពៃិយ័ ៃិងលក់វតថុតាងេៃំៃួជាង១,០១៧ោៃងរៀល។   

 បាៃស្បជំុផសពវផាយេាប់ លិខិតបទ្ដ្ឋា ៃគតយិតុត ៃិងអៃសុារៃ៍ថាែ ក់ដឹកនំងៅតាម្ម្៊ូលដ្ឋា ៃេៃំៃួ២៨០វគា អែក

ពាក់ពៃ័ធេ៊ូលរួម្េៃំៃួ១៧.៨៧៤នក់ កែុងងនេះស្តរត េីំៃៃួ៤.៥១១នក់។ 

៤.៤. ការអភិវឌ្ឍន៍វារីវបបកតម 

- ការេញិ្ច ឹម្ស្តឆី្ែ ំ២០១៥ អៃុវតតបាៃេៃំៃួ១៤៣.១៤១ងតាៃ ងរម ើៃឹង៩៩,៤០% នៃផ្ផៃការ១៤៤.០០០ងតាៃ ងបើងស្បៀបងធៀប

រយៈងពលដ៊ូេគែ ងកើៃង ើងេៃំួៃ២៣.០៨៦ងតាៃ 

- ការេញិ្ច ឹម្ស្កងពើឆ្ែ ំ២០១៥ អៃុវតតបាៃេៃំៃួ២៩៨.៦៦៩ងតាៃ ងរម ើៃងឹ១១៩,៤៧% នៃផ្ផៃការ២៥០.០០០កាល ងបើ 

ងស្បៀបងធៀបរយៈងពលដ៊ូេគែ ងកើៃងទ្បើងេៃំៃួ៨៣.១៦៩កាល 

- ការផលតិក៊ូៃស្តីព៊ូជឆ្ែ ំ២០១៥ អៃុវតតបាៃេៃំៃួ១៨០.៥ោៃក៊ូៃ  ងរម ើៃងឹ១០០,២៨% នៃផ្ផៃការ១៨០ោៃ

ក៊ូៃ ងស្បៀបងធៀបរយៈងពលដ៊ូេគែ ងកើៃងទ្បើងេៃំៃួ៦០.៥ោៃក៊ូៃ 

- កផ្ៃលងភាា រ់ស្តរីរុបមៃេៃំៃួ៣០៧កផ្ៃលង កែុងងនេះមៃ២៩៤កផ្ៃលងជារបរ់ស្បជាពលរដាតាម្រយៈការផតល់បងេចកងទ្រ

ពីម្ស្តៃតីរដាបាលជលផល 

- បាៃពងិសាធៃ៍ឱ្យេំណ្ីស្តីរ៉ារ់ ងដ្ឋយស្បងភទ្េំណ្ីស្គប់ ៃិងស្តីៃយុ បាៃបង្ហា ញថា ការងស្បើស្បារ់េំណ្ីស្គប់មៃការ

ល៊ូតោរ់ងលឿៃជាងេំណ្ីស្តៃីយុ 

- បាៃសាកលបងភាា រក់ាត ម្ងរេះ ងដ្ឋយទ្ទ្លួបាៃក៊ូៃកាត ម្េំៃៃួ៨.០០០កាល រស្មប់ផ្លងកែុងធម្មជាត ិ

- មៃស្បជាពលរដាស្បមណ្៦២.០០០ស្គួសារ បាៃេ៊ូលរួម្កែុងរកម្មភាពេិញ្ច ឹម្ស្តី ងដ្ឋយបាៃទ្ទ្លួការបណ្តុ េះបណត លពី

បងេចកងទ្រេញិ្ច ឹម្ស្តជីាបៃតបនទ ប់ កែុងងនេះមៃករិករ១៥៤នក់ ជាស្គូបងង្ហា ល ៃិងជា ស្គូផសពវផាយងៅម្៊ូលដ្ឋា ៃ។ 
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៤.៥. ការបម្ ក្ើតព្សះជ្ព្តកព្តីសហគ្តន ៍

 អៃុវតតតាម្អៃុសារៃ៍ដ៏នថ្លថាល របរ់ សម្តេចម្តម្ោ កាលពឆី្ែ ំ២០០៩ ងៅងខតតផ្កប ម្ស្តៃតីរដាបាលជលផលស្គប់ងខតត

បាៃបងងកើតស្រេះជស្ម្កស្តីរហគម្ៃ៍បាៃ៧៤៤កផ្ៃលង គិតរហ៊ូតដល់េុងឆ្ែ ំ២០១៥ងៃេះ ងៅងខតតកំពង់រព ៉ឺ មៃេំៃៃួ

ងស្េើៃជាងងគរហ៊ូតដល១់០៥កផ្ៃលង។ រកម្មភាពងៃេះ ក៍បាៃងធវើឱ្យផលស្តតីាម្វាលផ្ស្រងកើៃង ើងផងផ្ដរ។ 
៤.៦. ការអភិវឌ្ឍន៍បម្ចចកវិទាសកនចែនិ្គ្៊ុណភារ 

 ការអភិវឌ្ឍៃ៍បងេចកវិទ្ាផ្កនេែៃិងគុណ្ភាព គ៉ឺជាការង្ហរថ្មីផ្ដលរដាបាលជលផលកំពុងផសពវផាយ ងដើម្បីឱ្យស្គប់កផ្ៃលង

ផលតិៃិងផ្កនេែស្តី ស្របតាម្រត ង់ដ្ឋរអនម័្យឱ្យបាៃស្តឹម្ស្តូវ កែុងៃ័យធានរុខភាពសាធារណ្ៈៃិងទ្ផីារនំងេញ ងដ្ឋយរួម្

ទំងរកម្មភាពភ៊ូមិ្១ផលិតផលជលផល១ផងផ្ដរ។ មិ្ៃផ្តប៉ាុងណណ េះ បាៃងរៀបេំងរេកតីស្ពាងរត ីពីស្បព័ៃធស្តួតពៃិតិយ ៃិង

រុវតថិភាពអាហាររស្មប់ផល ផលិតផលជលផល ងរេកតីស្ពាងងគលការណ្៍រត ពីីអៃុវតតអនម័្យលអៃិងការផលតិលអ ៃិង

ងរេកតីស្បការរត ីពីវិធាៃស្គប់ស្គងៃិងស្តួតពិៃតិយគុណ្ភាព រុវតថិភាពងលើផល ផលិតផលជលផល។ 

៤.៧. ការសកិាព្ស្ថវព្ោវ  

 ការរិកាស្សាវស្ជាវងលើស្បភពធៃធាៃជលផលទំងទ្កឹសាបៃិងរមុ្ស្ទ្បាៃដំងណ្ើរការលអ ងដ្ឋយរហស្បតិបតតកិារោ៉ា ង

ជិតរែ ិទ្ធជាមួ្យនដគ៊ូអភិវឌ្ឍននដ៊ូេជា EU, FAO, JICA, MRC, NACA, CI,  SEAFDEC, World Fish Center ជាងដើម្។ល។ 

ងដ្ឋយមៃវិទ្ាសាថ ៃស្សាវស្ជាវៃិងអភិវឌ្ឍងៃសាទ្ទ្កឹសាប ៃិងរមុ្ស្ទ្ជាអងាភាពអៃុវតតតទ ល។់ េំងពាេះលទ្ធផលស្សាវស្ជាវស្តូវ

បាៃងបាេះពុម្ពងរៀវងៅផសពវផាយជាងស្េើៃពាៃ់កាល ៃិងប៉ាុរទ ័រជាងស្េើៃពាៃរ់ៃលឹក។ 

៤.៨. ការម្រៀបចំសផនការយ៊ុទធស្ថន្តសេអភិវឌ្ឍន៍សផែកជ្លផល 

 ស្កបខ័ណ្ឌ ផ្ផៃការយទុ្ធសាស្តរតរស្មប់វិរ័យជលផល១០ឆ្ែ ំ (២០១០-២០១៩) បាៃងរៀបេំង ើងងដ្ឋយរហការជា

មួ្យនដគ៊ូអភិវឌ្ឍៃ៍កែងុស្កុម្ការង្ហរបងេចកងទ្រេស្មុ្េះរត ីពីកំផ្ណ្ទ្ស្ម្ង់ជលផល ងហើយស្តូវបាៃស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ ់

ៃិងងៃសាទ្ អៃុម័្តយល់ស្ពម្ឱ្យងស្បើស្បារ់ជាផលូវការកាលពនីថ្ៃទ្ី២១ ផ្ខមី្ន ឆ្ែ ំ២០១១ ផ្ដលបាៃអៃុវតតជាង៤ឆ្ែ ំងហើយ។ 

បេចុបបៃែ ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្ បាៃពៃិតិយផ្ករស្មួ្លឯកសារងៃេះ ងដើម្បីឱ្យរម្ស្របៃិងអៃុវតតតាម្

រភាពការណ្៍ជាក់ផ្រតង។ 

៤.៩. សាិតិជ្លផល 

- រថ ិតផិលងៃសាទ្ទ្ឹកសាបឆ្ែ ំ២០១៥ អៃុវតតបាៃេំៃៃួ៤៨៧.៩០៥ងតាៃ កែុងងនេះមៃដ៊ូេខាងងស្កាម្៖ 

 ងៃសាទ្ដ្ឋយស្តីរដ៊ូវងៃសាទ្២០១៥-២០១៦ អៃវុតតបាៃេៃំៃួ១៣.៤២៦ងតាៃ ងរម ើៃឹង១១១,៨៨% នៃ

ផ្ផៃការ១២.០០០ងតាៃ ងស្បៀបងធៀបរយៈងពលដ៊ូេគែ ងកើៃងទ្បើង១.១៤១ងតាៃ 

 ងៃសាទ្ស្គួសារកែុងផ្ដៃងៃសាទ្២០១៥ អៃុវតតបាៃេំៃៃួ៣៣៩.២៦៩ងតាៃ ងរម ើៃឹង៩៦,៩៣% នៃផ្ផៃការ

៣៥០.០០០ងតាៃ ងស្បៀបងធៀបរយៈងពលដ៊ូេគែ ថ្យេុេះ៣.៣៣១ងតាៃ 

 ងៃសាទ្ស្គួសារកែុងវាលផ្ស្រ២០១៥ អៃុវតតបាៃេៃំៃួ១៣៥.២១០ងតាៃ ងរម ើៃឹង៩០,១៤% នៃផ្ផៃការ

១៥០.០០០ងតាៃ ងស្បៀបងធៀបរយៈងពលដ៊ូេគែ ថ្យេុេះ១៤.៩១០ងតាៃ 

- រថ ិតិផលងៃសាទ្រមុ្ស្ទ្ឆ្ែ ំ២០១៥ អៃុវតតបាៃេំៃួៃ១២០.៥០០ងតាៃ ងរម ើៃឹង១០៩,៥៥% នៃផ្ផៃការ

១១០.០០០ងតាៃ ងស្បៀបងធៀបរយៈងពលដ៊ូេគែ ងកើៃង ើង២៥០ងតាៃ 

- រថតិិវារីវបបកម្មឆ្ែ ំ២០១៥ អៃុវតតបាៃេៃំៃួ១៤៣.១៤១ងតាៃ ងរើមៃឹង៩៩,៤០% នៃផ្ផៃការ១៤៤.០០០ងតាៃ 

ងស្បៀបងធៀបរយៈងពលដ៊ូេគែ ងកើៃង ើង២៣.០៨៦ងតាៃ។  
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ស្កាហវកិបង្ហា ញអពំរីថ តិងិៃសាទ្ទ្កឹសាប រម្សុ្ទ្ ៃងិវារវីបបកម្ម២០១១-២០១៥ 

 

 
 

៥. លទធផលននសផែកនព្រម្ ើ 
៥.១. ការម្បាះបម្ងាគ លព្រំព្បទល់សដ្ននព្របព្តុ្ទ៊ុកអចិនន្តនេយ៍ 

 ឆ្ែ ំ២០១៥ ការងបាេះបងង្ហា លស្ពំស្បទ្លផ់្ដៃនស្ពបស្មុ្ងទ្ុកអេិនស្តៃតយ៍ រងស្ម្េបាៃររុប៥៧៤បងង្ហា ល ររុបស្បផ្វង៩៣គ.ម្ 

ផ្ដលកែុងងនេះផ្ដៃរម្តថកិេចខណ្ឌ រដាបាលនស្ពង ើស្ពេះវិហារ បាៃងបាេះបងង្ហា លររុបេៃំៃួ១១២បងង្ហា ល ខណ្ឌ រដាបាលនស្ពង ើ

កំពង់ធំបាៃេៃំៃួ ១១២បងង្ហា ល ខណ្ឌ រដាបាលនស្ពង ើស្កងេេះបាៃេៃំួៃ១៧៥បងង្ហា ល ខណ្ឌ រដាបាលនស្ពង ើងកាេះកុងបាៃ

េំៃៃួ១៧៥បងង្ហា ល។ ងស្បៀបងធៀបៃឹងឆ្ែ ំ២០១៤បាៃេៃំៃួ ១.៤៧៣បងង្ហា ល ផ្ដលងស្បើស្បារ់ថ្វិការដា ៃិងនដគ៊ូរអភិវឌ្ឍៃ៍។ 

ងៅឆ្ែ ំ១៩៦៥ ធៃធាៃគស្ម្បនស្ពង ើកម្ពុជាស្គបដណ្ត ប់េំៃួៃ៧៣,០៤% ងធៀបៃឹងនផទដីររុបទ្៊ូទំងស្បងទ្រ។ 

រដាបាលនស្ពង ើបាៃងធវើការវាយតនម្លអំពី បផ្ស្ម្បស្មួ្លធៃធាៃគស្ម្បនស្ពង ើថាែ ក់ជាតិជាបៃតបនទ ប់ចាប់ពឆី្ែ ំ១៩៩៣ រហ៊ូត

ដលឆ់្ែ ំ២០១៤ ងដ្ឋយគិតជាម្ធយម្រយៈងពល៤ឆ្ែ ំងធវើការវាយតនម្លម្តង។ តាម្លទ្ធផលវាយតនម្លងៃេះង ើញថា ធៃធាៃ

គស្ម្បនស្ពង ើបាៃធាល ក់េុេះជាបៃតបនទ ប់ ពិងររកែុងអំ ុងងពលេុងងស្កាយងៃេះ (េុងឆ្ែ ំ២០១០-២០១៤)។  
 

ស្កាហវកិបង្ហា ញអពំបីផ្ស្ម្បស្ម្លួគស្ម្បនស្ពង ើកម្ពុជាឆ្ែ ំ១៩៦៥-២០១៤ 
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ផ្ផៃទ្បីង្ហា ញអពំបីផ្ស្ម្បស្ម្លួគស្ម្បនស្ពង ើកម្ពុជាឆ្ែ ំ២០១០-២០១៤ 

 
 

៥.២. សហគ្តន៍នព្រម្ ើ 

- ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្ បាៃងេញស្បការរត ីពីការបងងកើតៃិងស្គប់ស្គងតំបៃ់នស្ពរហគម្ៃ៍ 

េំៃៃួ៤០រហគម្ៃ៍នស្ពង ើ ស្គបដណ្ត ប់ងលើនផទដីររុបទ្ហំំ១១.៦៩៥ហិកតា ងៅកែុងងខតតសាវ យងរៀង បាត់ដំបង ងពាធិ៍សាត ់

រទ ឹងផ្ស្តង ៃិងស្ពេះវិហារ ៃិងបាៃេុេះកិេចស្ពម្ងស្ពៀងនស្ពរហគម្ៃប៍ាៃេៃំៃួ២៨រហគម្ៃ៍ ងលើនផទដីទ្ំហំ២៣.៥៣៦ហិកតា 

ងៅងខតតស្កងេេះ កំពង់ធំ បាត់ដំបង រតៃគិរី ៃិងងពាធិ៍សាត ់

- បាៃពៃិតិយៃិងផ្ករស្មួ្លងលើងរេកតីស្ពាងផ្ផៃការស្គប់ស្គងនស្ពរហគម្ៃ៍េំៃៃួ៥០ ងៅងខតតរទ ឹងផ្ស្តង កំពង់រព ៉ឺ 
កំពង់ឆ្ែ ំង ងពាធិ៍សាត់ បាត់ដំបង កំពង់ធំ ៃិងស្កងេេះ ៃិងបាៃផតលក់ារយល់ស្ពម្ងលើផ្ផៃការស្គប់ស្គងរហគម្ៃ៍នស្ពង ើ

េំៃៃួ៤៨កផ្ៃលង ស្គបដណ្ត ប់ងលើនផទដីនស្ពទ្ហំំ៣២.១៦២ហិកតា  

- េំៃៃួរហគម្ៃ៍នស្ពង ើររុបងកើៃដល់៤៩៩ ងស្បៀបងធៀបៃឹងឆ្ែ ំ២០១៤ មៃេំៃួៃ៤៨៥។ 
 

ស្កាហវកិបង្ហា ញអពំេីៃំៃួរហគម្ៃឆ៍្ែ ំ២០១១-២០១៥ 

 

 
៥.៣. ការងារោមំ្ដ្ើតម្ ើ 

 បាៃបណ្តុ េះក៊ូៃង ើផ្េកចាយជ៊ូៃស្បជាជៃររុបេៃំួៃ២.០៥២.៣៨១ងដើម្ កែុងងនេះបាៃម្កពីថាែ លបណ្តុ េះក៊ូៃង ើ

របរ់រដាបាលនស្ពង ើេំៃៃួ២៥កផ្ៃលង ៃិងថាែ លបណ្តុ េះក៊ូៃង ើរងម្តេងតងជាេំៃៃួ៤កផ្ៃលង 
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 បាៃដ្ឋងំដើម្ង ើររុបេំៃៃួ៤.៦៩០ហ.ត កែុងងនេះ សាថ ៃីយផសពវផាយៃិងសាោ រនស្ពង ើរបរ់រដាបាលនស្ពង ើដ្ឋងំដើម្ង ើ

បាៃេំៃៃួ៤១៥ហិកតា ស្កុម្ហ ៃុដ្ឋងំ ើជាលកាណ្ៈនដគ៊ូ រហការជាមួ្យរដាបាលនស្ពង ើដ្ឋងំ ើបាៃេំៃៃួ១.៨៧៥ហិកតា 

ៃិងស្កុម្ហ ៃុរម្បទៃដីងរដាកិេចដ្ឋបំាៃេំៃៃួ២.៣៧០ហិកតា ៃិងដ្ឋកំែុងពិធីបុណ្យរុកាទ្ិវាទ្៊ូទំងស្បងទ្របាៃ៣០ហិកតា  ងបើ

ងស្បៀបងធៀបៃឹងឆ្ែ ំ២០១៤ មៃការថ្យេុេះេំៃៃួ៧៣២ហិកតា។ 
 

ស្កាហវកិបង្ហា ញអពំនីផទដដី្ឋដំេុះងដើម្ង ើឆ្ែ ំ២០១១-២០១៥ (ហ.ត) 
 

 

 

 បាៃស្បារពធពិធីបុណ្យរុកាទ្ិវា ននថ្ៃទ្ី០៩ ផ្ខកកកដ្ឋ ងៅភ៊ូមិ្ថ្មរងំលៀង  ុំស្កោ ស្រុករៃទុក នៃងខតតកំពង់ធំ ងលើនផទដី

ទ្ំហ១ំ០ហិកតា ងស្កាម្ស្ពេះរាជាធិបតភីាពដ៏ខពង់ខពរបំ់ផុតរបរ់ ព្រះករ៊ុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរតនាថ នម្រាតេត សហីត៊ុន ី

ព្រះតហាកសព្តននព្រះរាោណាចព្កកតពុោ។ 

៥.៤. ការងារព្ស្ថវព្ោវ និ្បណេុ ះបណាេ ល 

 បាៃអៃុវតតៃ៊ូវគងស្មងរិកាស្សាវស្ជាវេៃំៃួ០៨ រួម្មៃ៖ (១). គងស្មងពស្ងឹងស្បរទិ្ធភាពកែុងការស្គប់ស្គងការអភិរកស 

ៃិងស្សាវស្ជាវនស្ពង ើ ៃិងរតវនស្ពស្បកបងដ្ឋយៃិរៃតភាព (២). គងស្មងសាត រនស្ពង ើង ើងវិញងស្កាយអាជីវកម្មងៅតំបៃប់ាក់សាែ

ងខតតកំពង់ធំ (៣). គងស្មងរិកាស្សាវស្ជាវពីបផ្ស្ម្បស្មួ្លវដតទ្ឹកកែុងតំបៃអ់ាងទ្ងៃលងម្គងា (៤). គងស្មងស្េករងបៀងអភិរកសជីវេស្មុ្េះ

ងៅម្ហាអៃតុំបៃង់ម្គងា (៥). គងស្មងសាត រនស្ពង ើង ើងវិញៃិងបងងកើតទ្តំីាងស្សាវស្ជាវងៅងខតតងរៀម្រាប (៦). គងស្មងងរៀបេំ

ផ្ផៃការស្គប់ស្គងនស្ពង ើងៅតាម្បណត ខណ្ឌ រដាបាលនស្ពង ើ (៧). ការជំរុញការង្ហរសាត រនស្ពង ើងៅកម្ពុជាៃិងងវៀតណម្តាម្រយៈ

ការបងងកើត ូត៍បង្ហា ញ ៃិងការងធវើឲ្យស្បងរើរង ើងៃ៊ូវស្បព័ៃធផ្េកចាយស្គប់ព៊ូជ (៨). គងស្មងការងរៀបេផំ្ផៃការស្គប់ស្គងនស្ពង ើ

តាម្តំបៃទ់្ីជស្មលរទ ឹងផ្ស្ពកងតាែ តផ្ផអកងលើផ្ផៃងទ្រភាព ។ 

៥.៥. ការរព្្ឹ្ការអន៊ុវតដចាប់សដីរីនព្រម្ ើ 

 បាៃទ្ទ្លួរំណ្ុងំរឿងបទ្ងលមើរនស្ពង ើ រតវនស្ព ៃិងការកាប់រាៃដីនស្ពពីរដាបាលនស្ពង ើម្៊ូលដ្ឋា ៃររុបេៃំៃួ២.១៨៩ 

ករណ្ី កែុងងនេះរំណ្ុងំរឿងស្តូវពៃិ័យអៃតរការណ្៍េៃំៃួ៦៤៣ករណ្ី ៃិងរំណ្ុំងរឿងស្តូវបញ្ជូៃងៅតោុការេៃំៃួ១.៥៤៦ករណ្ី។ 

េំងពាេះវតថុតាងបទ្ងលមើរនស្ពង ើ ៃិងរតវនស្ពផ្ដលបាៃចាប់ឃាត់ ៃិងដកហ៊ូតមៃង ើម្៊ូល-ស្ជុង៩៩៦ម្៣ ង ើអារ 

៤.៧០៥ម្៣ ង ើស្គក់ស្គញូង១១៣ម្៣ ៃិង៥.៧៩២គ.ស្ក រតវនស្ពេស្មុ្េះស្គប់ស្បងភទ្៤.០១៨កាល ៃិង២.៣៩៤គ.ស្ក ៃិង

អៃុផលនស្ពង ើស្ពម្ទំងរមភ រងផសងៗមួ្យេំៃួៃងទ្ៀត។ ដីនស្ពង ើផ្ដលបាៃកាប់រាៃេំៃៃួ២.៧០៩ហិកតា ស្តូវបាៃបញ្ជូៃ

រំណ្ុំងរឿងងៅតោុការ ៃិងបាៃដកហ៊ូតរណរយៃោបាៃេៃំៃួ៤៨៦ងស្គឿង។ ជារួម្ ងបើងស្បៀបងធៀបៃឹងឆ្ែ ំ២០១៤ មៃការ

ថ្យេុេះេំៃួៃ២១១ករណ្ី។ 
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 បាៃៃិងដំងណ្ើរការបញ្ចូលៃ៊ូវរាលរ់ំណ្ុងំរឿងបទ្ងលមើរនស្ពង ើ រតវនស្ព ៃិងកាប់រាៃដីនស្ពងៅកែុងស្បព័ៃធតាម្ដ្ឋៃ

ព័ត៌មៃបទ្ងលមើរនស្ពង ើ (Case Tracking System-CTS) 

 បាៃេុេះពស្ងឹងការអៃុវតតេាប់េំៃៃួ៣៨ងលើក ងៅកែុងងខតតងកាេះកុង ស្ពេះរីហាៃុ កំពត ផ្កប តាផ្កវ តបូង មុ ំ 

ស្កងេេះ ម្ណ្ឌ លគិរី រតៃគិរី រទ ឹងផ្ស្តង កំពង់ធំ ស្ពេះវិហារ ងរៀម្រាប ៃិងឧតតរមៃជ័យ ងដ្ឋយបាៃចាត់វិធាៃការទ្ប់សាក ត ់

ៃិងបស្តង្ហក បបទ្ងលមើរនស្ពង ើបាៃជាងស្េើៃករណ្ី។ 
 

ស្កាហវកិបង្ហា ញអពំរីណំ្ុងំរឿងបទ្ងលមើរនស្ពង ើ 
 

 
 

៥.៦. ការងារអភិរកសនព្រម្ ើនិ្សតវនព្រ 
 បាៃពងិស្គេះងោបល់េៃំៃួ៥ងលើក ងលើការង្ហរបងងកើតនស្ពការពារនស្ព ង់ ៃិងនស្ពការពារងរៀម្បា៉ា ង ជាមួ្យអាជាា ធរភ៊ូមិ្ 

 ុំ ស្បធាៃរហគម្ៃ៍នស្ពង ើ  ៃិងរមជិករហគម្ៃរ៍ំខាៃ់ ងៗៅកែុងស្រុករណត ៃ់ងខតតកំពង់ធំ ស្រុកងរៀម្បា៉ា ង ងខតតរទ ឹងផ្ស្តង 

ៃិងស្រុកផ្ស្ពកស្បរប់ងខតតស្កងេេះ 

 បាៃបញ្ជូៃងរេកតីស្ពាងអៃុស្កឹតយរត ីពកីារផ្ករស្មួ្លទ្ហំតំំបៃន់ស្ពការពារ រស្មប់អភិរកសធៃធាៃងរងៃទ្ិេរុកាជាត ិ

ៃិងរតវនស្ពងរៀម្បា៉ា ង ងៅស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្ 

 បាៃងរៀបេំអៃុស្កឹតយរត ីពកីារបងងកើតតំបៃ់នស្ពការពារ រស្មប់អភិរកសធៃធាៃងរងៃទ្ិេ រុកាជាតិ ៃងិរតវនស្ព 

ស្ពេះរការ ផ្ដលមៃទ្ហំំ៩២.១៣២ហិកតា កែុងងខតតស្ពេះវិហារ 

 បាៃេុេះកំណ្ត់តំបៃរ់កាត ៃុពលរស្មប់បងងកើតជាតំបៃ់ងទ្រេរធម្មជាតងិៅកែុងនស្ពការពាររមី 

 បាៃផ្ថ្រកាការពាររតវនស្ពស្គប់ស្បងភទ្េៃំៃួ១.៣១១កាល កែុងឧទ្ាៃរៃួរតវៃិងម្ជឈម្ណ្ឌ លរងស្តង្ហា េះរតវនស្ព

ភែតំាងៅ៉ា  (បកសី៥១ស្បងភទ្ ថ្ៃិករតវ៤៤ស្បងភទ្ ៃិងលមូៃ១២ ស្បងភទ្) រងស្តង្ហា េះរតវនស្ពស្គប់ស្បងភទ្េៃំៃួ១.៣១៧កាល រតវ

ងកើតថ្ម៧ី០កាល សាត រលទ្ធភាពជីវសាស្តរត  ៃិងការងដ្ឋេះផ្លងងៅនស្ពធម្មជាតិ វិញេៃំៃួ១.២១២កាល ពាបាលរតវនស្ពរបួរ

 ៉ឺេៃំៃួ២.៣២៣កាល សាងរង់រំណ្ង់ស្ទ្ុងរតវ ៃិងរំណ្ង់ងផសងៗបាៃជាងស្េើៃងទ្ៀត 

 បាៃផតលេ់ំណ្ីដលរ់តវតាម តងៅងខតតរទ ឹងផ្ស្តង-ស្កងេេះ នស្ពការពារស្ពេះវិហារ នស្ពការពារងរៀម្បា៉ា ង ៃិងនស្ព

ការពារម្ណ្ឌ លគិរី ងដ្ឋយរាប់ង ើញតាម តររុបេៃំៃួ២៣៥កាល ៃិងបាៃងធវើការការពាររំបុករតវស្តយ៉ាងេងកំករេំៃៃួ៦២រំបុក 

ស្តដក់ត៊ូេេៃំៃួ១៦៨រំបុក រំងពរទ្ងៃលេៃំៃួ១៨រំបុក តាម តេៃំៃួ៣១រំបុក ស្តយ៉ាងយកសេៃំៃួ២៧របុំក ងៅងខតតរទ ឹងផ្ស្តង-

ស្កងេេះ នស្ពការពារងរៀម្បា៉ា ង ៃិងនស្ពការពារស្ពេះវិហារ។ 
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៥.៧. ការងារឧសាហកតមនិ្ ពាណិជ្ជកតម 
 បាៃងធវើការរិកាអស្តាផ្កនេែក៊ូៃង ើេៃំៃួ១៦ស្កុម្ហ ុៃ ៃិងបាៃងលើករំងណ្ើរុំបងងកើតងរាងម៉ារុៃីអារ ផ្កនេែង ើ

ជ៊ូៃស្កុម្ហ ៃុេៃំៃួ១៧ ៃិងពៃាររុពលភាពជ៊ូៃស្កុម្ហ ៃុេៃំៃួ២៣ស្កុម្ហ ៃុ។ បាៃផតលល់ខិិតអៃុញ្ញា តដឹកជញ្ជូៃផល អៃផុល 

នស្ពង ើនំងេញជ៊ូៃស្កុម្ហ ៃុេៃំៃួ៦ ៃិងបាៃផតលល់ិខិតអៃញុ្ញា តដឹកជញ្ជូៃផល អៃុផលនស្ពង ើនំេ៊ូលជ៊ូៃស្កុម្ហ ៃុេៃំៃួ២  

 បាៃផតលទ់្ដិ្ឋា ការអាជាា ប័ណ្ណនំងេញផលតិផលង ើផ្កនេែេៃំៃួ៧ស្កុម្ហ ៃុ ស្ពម្ទំងអាជាា ប័ណ្ណនំេ៊ូលផលតិផល 

ង ើេៃំៃួ៣ស្កុម្ហ ៃុ ៃិងបាៃផតលក់ារពៃារទ្ដិ្ឋា ការអាជាា ប័ណ្ណនំងេញេំណ្តិង ើអាការា ៃិងងស្បងខយលេ់ៃំៃួ១ស្កុម្ហ ៃុ 

 បាៃងលើករងំណ្ើរុងំគលការណ្នំ៍ងេញផលតិផលង ើផ្កនេែ ៃិងអៃុផលនស្ពង ើផ្កនេែេៃំួៃ៨ស្កុម្ហ ុៃ ៃិង

រំងណ្ើរុំងគលការណ្នំ៍េ៊ូលេៃំៃួ៤ស្កុម្ហ ៃុ ស្ពម្ទំងរងំណ្ើរុពំៃាររុពលភាពងគលការណ្អ៍ាជាា ប័ណ្ណនំងេញ

េំៃៃួ១ ស្កុម្ហ ៃុ។ 

 ៥.៨. ការព្បតលូចំណូលរីសផែកនព្រម្ ើ 

 ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្ តាម្រយៈរដាបាលនស្ពង ើ បាៃទ្ទ្លួេំណ្៊ូលពនីថ្លរួយសារផលអៃុផល

នស្ពង ើ ៃិងងរវាសាធារណ្ៈេៃំៃួ៣២.២៦៣.១៩១.២១៥ងរៀល កែុងងនេះ បង់េ៊ូលថ្វិការដាៃងិម្៊ូលៃិធិអភិវឌ្ឍនស្ព

ង ើជាតិមៃេៃំួៃ២៥.៤៨២.៣០៤.៧៧៤ងរៀល ៃិងទ្៊ូទត់ស្បាក់រង្ហវ ៃ់មៃេំៃៃួ៦.៧៨០.៨៨៦.៤៤១ងរៀល។   
 

៦. ការផេល់ម្សវាកតមគពំ្ទ និ្អភិវឌ្ឍន៍ធនធានតន៊ុសស 
៦. ១.  លទធផលសម្ព្តចបានម្លើការអន៊ុវតេម្គលនម្ោបាយនិ្ ការ វិនិម្ោគ្ឯកជ្ន 

ក. សផនការយ៊ុទធស្ថន្តសដអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកតមឆ្ែ ២ំ០១៤-២០១៨ 

កែុងអាណ្តតទិ្ី៥ងៃេះ រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជាបាៃដ្ឋក់ងេញៃ៊ូវយទុ្ធសាស្តរតេតុងកាណ្ដំណក់កាលទ្៣ី ងហើយងៅផ្ត

ចាត់ទ្ុកវិរយ័ករិកម្មជាវិរ័យអាទ្ភិាព ងដើម្បីេ៊ូលរួម្ជំរុញកំងណ្ើៃងរដាកិេច ៃិងការកាត់បៃថយភាពស្កីស្ករបរ់ស្បជាជៃ

កម្ពុជា។ ផ្ផៃការយទុ្ធសាស្តរោអភិវឌ្ឍៃជ៍ាតិ២០១៤-២០១៨ ស្តូវបាៃស្បការដ្ឋក់ឱ្យអៃុវតតកាលពផី្ខកកកដ្ឋ ឆ្ែ ំ២០១៤។ 

ផ្ផអកងលើម្៊ូលដ្ឋា ៃងៃេះ ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្ ក៏ស្តូវមៃឯកសារផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរោអភិវឌ្ឍៃ៍ វិរយ័

ករិកម្ម២០១៤-២០១៨ ស្របជាមួ្យគែ ផ្ដរ។ ងៅកែុងផ្ផៃការយទុ្ធសាស្តរោ ងៃេះ ស្ករួងបាៃកំណ្តប់ាៃៃ៊ូវកម្មវិធីថ្មីេៃំួៃ៥ 

អៃុកម្ម វិធីថ្មីេៃំៃួ៦៣ ៃិងរកម្មភាពផ្ដលស្តូវអៃវុតតេំៃៃួជាង៥០០រកម្មភាព។ 

ងដើម្បីឲ្យការងរៀបេផំ្ផៃការយទុ្ធសាស្តរត ងៃេះមៃលកាណ្ៈស្គប់ស្ជុងងស្ជាយ ៃិងអាេអៃុវតតមៃស្បរទិ្ធភាពខពរ់ កិេច 

ស្បជំុពិងស្គេះងោបល់ពីអែកពាក់ពៃ័ធននស្តូវបាៃងរៀបេំង ើងេំៃៃួ៤ងលើក (ងលើកទ្១ីងៅផ្ខតុោ ឆ្ែ ំ២០១៤ ងលើកទ្ី២ងៅ

ផ្ខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៤ ងលើកទ្ី៣ងៅផ្ខមី្ន ឆ្ែ ំ២០១៥ ៃិងងលើកទ្ី៤ងៅផ្ខឧរភា ឆ្ែ ំ២០១៥) ងដ្ឋយមៃការេ៊ូលរួម្ពថីាែ ក់ដឹកនំ

ពីស្គប់អងាភាពជំនញ ម្ៃទីរករិកម្មងខតត តណំងស្ករួង សាថ ប័ៃពាក់ពៃ័ធនន នដគ៊ូអភិវឌ្ឍៃ៍ ផ្ផែកឯកជៃ អងាការរងាម្

រុីវីល រំងៅងធវើោ៉ា ងណឲ្យឯកសារយទុ្ធសាស្តរត ងៃេះមៃលកាណ្ៈលអស្បងរើរ មៃតមល ភាព ៃិងមៃភាពរល៊ូៃកែុងវិរយ័

រវាងអៃុវិរយ័ឬផ្ផែកនន ក៏ដ៊ូេជាមៃភាពរល៊ូៃជាមួ្យវិរយ័ពាក់ព័ៃធននផងផ្ដរ។  

ពិៃតិយជារួម្ ផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរោអភិវឌ្ឍៃ៍វិរយ័ករិកម្ម២០១៤-២០១៨ងៃេះ ស្តូវបាៃងរៀបេំកសាងង ើង រំងៅ

រួម្េំផ្ណ្កដលក់ាររីកេងស្ម្ើៃងរដាកិេច ៃិងការកាត់បៃថយភាពស្កីស្ក។ ផ្ផៃការយទុ្ធសាស្តរោ ងៃេះ ស្តូវបាៃងរៀបេរំស្មប់
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អៃុវតតៃងិជំរុញការរីកល៊ូតោរង់រដាកិេចករិកម្ម ៃិងការនំងេញផលតិផលករិកម្ម រួម្ៃឹងការស្គប់ស្គងៃិងអភិរកស

ធៃធាៃធម្មជាតិស្បកបងដ្ឋយៃិរៃោរភាព។  

ផ្ផៃការយទុ្ធសាស្តរោ ងៃេះ ស្តូវបាៃផសពវផាយៃិងដ្ឋក់ឱ្យងស្បើស្បារក់ាលពផី្ខម្ករា ឆ្ែ ំ២០១៦ ងហើយផ្ផៃការងៃេះគ៉ឺ

ជាម្៊ូលដ្ឋា ៃមួ្យដ៏រឹងមរំស្មប់ការកសាង “ផ្ផៃការយទុ្ធសាស្តរតថ្វិកាបីឆ្ែ ំរំកិល” ៃិង“ថ្វិកាកម្មវិធីស្បចំាឆ្ែ ំ” របរ់ស្ករួង

ករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្ ផ្ដលម្កទ្លង់ពលងៃេះ ការង្ហរទំងអរ់ស្តូវបាៃវាយតនម្លថាទ្ទ្លួបាៃងជាគជ័យគួរជាទ្ី

ងពញេិតត។  

ខ. សផនការយ៊ុទធស្ថន្តសេថវិកាឆ្ែ ២ំ០១៦ 

ផ្ផៃការយទុ្ធសាស្តរតថ្វិកាឆ្ែ ំ២០១៦ ស្តូវបាៃងរៀបេំង ើងងដ្ឋយ រងលើម្៊ូលដ្ឋា ៃយទុ្ធសាស្តរោេតងុកាណ្ដំណក់

កាលទ្ី៣របររ់ាជរដ្ឋា ភបិាល ផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរោអភិវឌ្ឍៃ៍ជាតិ២០១៤-២០១៨ ៃិងផ្ផៃការយទុ្ធសាស្តរោអភិវឌ្ឍៃ៍ វិរ័យ

ករិកម្មឆ្ែ ំ២០១៤-២០១៨ ជាពិងររស្របតាម្សារាេរផ្ណ្នំរបររ់ាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជាងលខ០២ ររណ្ៃ េុេះនថ្ៃទ្ ី

០៣ ផ្ខងម្សា ឆ្ែ ំ២០១៥ រត ីពកីារងរៀបេផំ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរតថ្វិកាឆ្ែ ំ២០១៦។  

ផ្ផៃការយទុ្ធសាស្តរតថ្វិកាងៃេះ គ៉ឺជាឧបករណ្៍ៃិងជាយៃតការដ៏រំខាៃ់កែុងការបងងកើៃស្បរិទ្ធភាព ៃិងភាពរកត័រិទ្ធ

នៃការងស្បើស្បារ់ថ្វិកា កែុងស្កបខណ្ឌ នៃកំផ្ណ្ទ្ស្ម្ង់ការស្គប់ស្គងហិរញ្ាវតថុសាធារណ្ៈ តាម្រយៈការតស្ម្ង់ វិភាជថ្វិកា

បងស្ម្ើឲ្យរកម្មភាពជាអាទ្ិភាព ងធវើោ៉ា ងណរងស្ម្េឲ្យបាៃៃ៊ូវងគលៃងោបាយជាយុទ្ធសាស្តរត  ៃិងជាអាទ្ិភាព ក៏ដ៊ូេជា

ងគលៃងោបាយរួម្ ៃិងអៃុសារៃ៍គៃលឹេះរបរ់ស្បមុ្ខរាជរដ្ឋា ភិបាលនៃស្ពេះរាជាណេស្កកម្ពុជា ងៅកែុងការអភិវឌ្ឍ

 វិរ័យករិកម្មស្បកបងដ្ឋយៃិរៃតរភាព។  

ទ្ៃទឹម្ងៃេះផ្ដរ ផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរោថ្វិកាឆ្ែ ំ២០១៦ បាៃងតោ តជារំខាៃ់ងលើការង្ហរបងងកើៃផលតិភាព ពិពិធកម្ម 

ៃិងពាណិ្ជជូបៃីយកម្មករិកម្ម ពិងររការង្ហរស្សាវស្ជាវ ផសពវផាយបងេចកងទ្រករិកម្ម ការពស្ងឹងងរវាករិកម្មថាែ ក់

ងស្កាម្ជាតិឲ្យមៃរម្តថភាពបងេចកងទ្រស្បងរើរជាងមុ្ៃ ៃិងជំរុញការអភិវឌ្ឍវិរយ័ផលតិកម្មរតវ ៃិងវារីវបបកម្មឲ្យមៃ

លកាណ្ៈកាៃផ់្តលអស្បងរើរង ើង ងដើម្បីរៃតរិខុងរបៀងៃិងងលើករទួយកស្មិ្តជីវភាពស្បជាករិករឲ្យរួេផតុពភីាពស្កីស្ក។ 

ផ្ផៃការយទុ្ធសាស្តរតថ្វិកាងៃេះ ក៏បាៃរួម្បញ្ចូលផងផ្ដរៃ៊ូវការអៃុវតតងគលៃងោបាយជាយុទ្ធសាស្តរោ របរ់រាជរដ្ឋា ភបិាលកែុង

ការជំរុញផលតិកម្មស្រូវៃិងការនំងេញអងករ។ ងលើរពីងៃេះងទ្ៀតងនេះ កម្មវិធីជាយទុ្ធសាស្តរត ធំ២ងទ្ៀត ក៏ស្តូវបាៃបៃតងរៀបេំ

ៃិងជំរុញឲ្យអៃុវតតរំងៅរងស្ម្េបាៃៃ៊ូវការស្គប់ស្គងធៃធាៃធម្មជាតិ (នស្ពង ើៃិងជលផល) ស្បកបងដ្ឋយេីរភាព។ ការ

កំណ្ត់ៃ៊ូវរ៊ូេនករៃិងងគលងៅរ៊ូេនករតាម្កម្មវិធីៃីមួ្យៗមៃលកាណ្ៈេារ់ោរជ់ាងមុ្ៃ ផ្ដលបងកភាពង្ហយ

ស្រលួកែុងការតាម្ដ្ឋៃៃិងវាយតនម្លងលើរាល់កម្មវិធី អៃុកម្ម វិធី ៃិងេងង្ហក ម្រកម្មភាពនន ផ្ដលបាៃងស្បើស្បារ់ធៃធាៃ

ហិរញ្ាបបទៃរបររ់ាជរដ្ឋា ភបិាលៃងិនដគ៊ូអភិវឌ្ឍៃ។៍  

 

គ្. ការ វិនិម្ោគ្ឯកជ្ន 

រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជាបាៃរងស្ម្េផតល់ដីរម្បទៃងរដាកិេច កែុងងគលបំណ្ងងលើកទ្ឹកេតិត ៃងិទក់ទញការ

 វិៃិងោគឯកជៃទំងកែុងៃិងងស្ៅស្បងទ្រ រងំៅអភិវឌ្ឍវិរ័យករិកម្ម ករិ-ឧរាហកម្ម ជាលកាណ្:ស្បពលវបបកម្មៃិង

ពិពិធកម្ម ផ្ដលរួម្េផំ្ណ្កដលក់ារបងងកើតការង្ហរងៅជៃបទ្ ងលើករទួយជីវភាពស្បជាពលរដាឱ្យមៃលកាណ្ៈស្បងរើរង ើង 

បងងកើៃការនំងេញផលតិផលករិកម្ម ៃិងបងងកើៃេណំ្៊ូលរដារស្មប់អភិវឌ្ឍងរដាកិេចជាត។ិ 
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គិតម្កទ្ល់ឆ្ែ ំ២០១៥ ស្កុម្ហ ុៃផ្ដលបាៃេុេះកិេចរៃារួេជាមួ្យស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្ កំពុងងៅ

មៃរុពលភាពមៃេៃំៃួររុប១១៣ស្កុម្ហ ុៃ រថ ិតងៅ១៧ងខតត ងលើនផទដីររុបតាម្កិេចរៃាេៃំៃួ១.០៩០.៣២២ហិកតា ៃិង

នផទដីអាជីវកម្ម-ផលតិកម្មររុបេៃំៃួ៧៣៥.៧៥៩ហិកតា។ 

- ការង្ហរ ៊ូរឆ្យដ្ឋដំេុះ៖  ៊ូរឆ្យបាៃងលើនផទដីេំៃៃួ៣៤៨.៥១២ហិកតា ដ្ឋដុំេះដំណំករិ-ឧរាហកម្ម បាៃ

េំៃៃួ២៩៩.៧៦៣ហិកតា។ 

- ការង្ហរសាងរង៖់ សាងរង់ស្បពៃ័ធផលូវស្គប់ស្បងភទ្ររុបេំៃៃួ១០.៣៦៩គី ូផ្ម្៉ាស្ត  

- ការងស្បើស្បារក់មល ងំពលកម្ម៖ ពលកម្មររុបមៃេៃំៃួ៤៨.១០៥នក់ កែុងងនេះមៃបុគាលិកផ្ខមរេំៃៃួ១៣.១៣៩នក់ 

កម្មករផ្ខមរេំៃួៃ១២.៩៤៧នក់ កម្មករអផ្ណ្ត តេៃំៃួ២០.២៤១នក់ ៃិងអែកជំនញបងេចកងទ្របរងទ្រេំៃៃួ១.៧៧៨នក់។ 

ងដ្ឋយផ្ កស្កុម្ហ ុៃដីរម្បទៃងរដាកិេចផ្ដលមៃទ្ហំនំផទដីត៊ូេជាង១.០០០ហិកតា បាៃេុេះកិេចរៃាជាមួ្យងខតត

មៃេៃំួៃ៣២ស្កុម្ហ ៃុងលើនផទដីេៃំៃួ៣៦.៩៨៣ហិកតា។  

- ការង្ហរ ៊ូរឆ្យដ្ឋដំេុះ៖  ៊ូរឆ្យបាៃងលើនផទដីេំៃៃួ១៤.៤៨០ហិកតា ដ្ឋដុំេះដំណំករ-ិឧរាហកម្មបាៃ

េំៃៃួ ១១.០៧៩ហិកតា។ 

- ការង្ហរសាងរង៖់ សាងរង់ស្បពៃ័ធផលូវស្គប់ស្បងភទ្ររុបេំៃៃួ ៣៥៩គី ូផ្ម្៉ាស្ត 

- ការងស្បើស្បារក់មល ងំពលកម្ម៖ ពលកម្មររុបមៃេំៃួៃ២.៩៥៣នក់ កែុងងនេះមៃបុគាលិកផ្ខមរេំៃៃួ២៣១នក់ 

កម្មករផ្ខមរេំៃួៃ៧៣៦នក់ កម្មករអផ្ណ្ត តេំៃួៃ១.៩៧៨នក់ ៃិងអែកជំនញបងេចកងទ្របរងទ្រមួ្យេំៃួៃងទ្ៀត។ 

ស្កុម្ហ ុៃផ្ដលបាៃទ្ទ្លួងគលការណ៍្វិៃិងោគមុ្ៃបទ្បញ្ញជ ងលខ០១បប េុេះនថ្ៃទ្ី០៧ ផ្ខឧរភា ឆ្ែ ំ២០១២ របរ់

រាជរដ្ឋា ភបិាលមៃស្កុម្ហ ុៃេៃំួៃ១៣។ ងោងតាម្លិខិតងលខ១៧៥៥រជណ្ េុេះនថ្ៃទ្ី២៦ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ំ២០១៤ របរ់ទ្រីត ីការ

គណ្:រដាម្ស្តៃតីស្តូវបាៃរាជរដ្ឋា ភបិាលៃរិាករណ្៍េៃំៃួ០៥ស្កុម្ហ ៃុងលើនផទដីររុបេៃំៃួ២៩.៥០១ហិកតា។ ស្កុម្ហ ុៃងៅរល់

េំៃៃួ៨ងលើទ្ហំនំផទដីេៃំៃួ៥៤.៤៨៧ហកិតា បាៃៃិងកំពុងអៃុវតតៃីតិវិធីតាម្ខលឹម្សារងគលការណ្៍ វិៃងិោគរបរ់រាជរដ្ឋា ភបិាល។ 

សាថ ៃភាពស្កមុ្ហ ៃុបាៃលបុងគលការណ៍្ៃងិកេិចរៃា៖  

ងដ្ឋយស្កុម្ហ ុៃមួ្យេំៃៃួមៃភាពអរកម្ម ងលើកិេចដំងណ្ើរការគងស្មងវិៃិងោគរបរ់ខលួៃ រាជរដ្ឋា ភិបាលបាៃ

រងស្ម្េលុបងគលការណ៍្ៃិងកិេចរៃាវិៃិងោគ។  គិតម្កដលឆ់្ែ ំ២០១៥ងៃេះ ស្កុម្ហ ៃុផ្ដលស្តូវបាៃរាជរដ្ឋា ភបិាលលបុ

ងគលការណ្៍ ៃិងកិេចរៃាមៃររុបេៃំៃួ៧៨ស្កុម្ហ ុៃ ងលើនផទដីររុបេំៃៃួ៦៣០.៨៩៥ហិកតា កែុងងនេះមៃ៖  

- ស្កុម្ហ ុៃមៃទ្ហំំនផទដីធំជាងមួ្យពាៃ់ហិកតាមៃេំៃៃួ៦៧ស្កុម្ហ ៃុ ងលើនផទដីេៃំៃួ៦២១.៦០៣ហិកតា 

- ស្កុម្ហ ុៃមៃទ្ហំំនផទដីត៊ូេជាងមួ្យពាៃហ់ិកតាមៃេៃំៃួ១១ស្កុម្ហ ៃុ ងលើនផទដីេំៃៃួ៩.២៩២ហិកតា ។ 

ស្កុម្ហ ុៃផ្ដលស្តូវបាៃរាជរដ្ឋា ភបិាលលបុងគលការណ៍្ ៃិងកិេចរៃាទំង៧៨ស្កុម្ហ ៃុងៃេះមៃស្កុម្ហ ៃុេៃំៃួ២១ 

ស្តូវបាៃៃរិាករណ្ត៍ាម្រំងណ្ើរបរ់គណ្:កម្មការអៃតរស្ករួង ងដើម្បីស្តួតពៃិតិយ វារផ់្វង ៃិងវាយតនម្លរម្បទៃដីងរដាកិេច។ 

ស្កុម្ហ ុៃទំង២១មៃ ៖ 

- ស្កុម្ហ ុៃេុេះកិេចរៃាជាមួ្យស្ករងួករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្ មៃេៃំៃួ១២ស្កុម្ហ ៃុ  ងលើនផទដីេៃំៃួ

២២៧.៥៦៧ហិកតា  

- ស្កុម្ហ ុៃេុេះកិេចរៃាជាមួ្យងខតតមៃេៃំៃួ០៤ស្កុម្ហ ុៃ ងលើនផទដីេៃំៃួ៣.៤៤៣ហិកតា 

- ស្កុម្ហ ុៃទ្ទ្លួងគលការណ៍្វិៃិងោគពរីាជរដ្ឋា ភបិាល ផ្តមិ្ៃទៃេ់ុេះកិេចរៃាមៃេៃំៃួ៥ស្កុម្ហ ៃុ ងលើនផទដី

េំៃៃួ២៩.៥០១ហិកតា ។ 

សាថ ៃភាពស្កមុ្ហ ៃុបាៃបងស់្បាកក់ក៖់ ស្កុម្ហ ៃុផ្ដលបាៃបង់ស្បាក់កក់ធានកិេចរៃាជ៊ូៃរដា ងៅធនគរជាតរិរុប

មៃេៃំួៃ១៣៤ស្កុម្ហ ៃុ ងលើទ្ហំំទ្ឹកស្បាក់ររុបេៃំៃួ៦.០០២.៩៥៩,៨៦ដុោល រ ៃិង ៨០,៦៨ោៃងរៀល។  
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ការង្ហរេេុះបញ្ជដីជីាស្ទ្ពយរម្បតតឯិកជៃរបររ់ដា៖ ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្ បាៃងរែ ើរុំេុេះបញ្ជ ីដី

ជាស្ទ្ពយរម្បតតិឯកជៃរបរ់រដា កែុងងគលងៅរម្បទៃដីងរដាកិេចបាៃេំៃៃួ១១០ស្កុម្ហ ុៃ ងលើនផទដីររុបេំៃួៃ 

៩៧៦.៩១៧,៩៥ហិកតា កែុងងនេះមៃ៖ ស្កុម្ហ ុៃបាៃេុេះកិេចរៃាជាមួ្យស្ករងួករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្ បាៃ

េំៃួៃ១០៣ស្កុម្ហ ុៃ ងលើនផទដីេំៃួៃ៩៣០.៤៣០,៩៥ហិកតា ៃិងស្កុម្ហ ុៃទ្ទ្ួលបាៃងគលការណ្៍ វិៃិងោគពរីាជ

រដ្ឋា ភបិាលផ្តមិ្ៃទៃ់េុេះកិេចរៃាបាៃេំៃៃួ០៧ស្កុម្ហ ុៃ ងលើនផទដីេៃំៃួ៤៦.៤៨៧ហិកតា។ 

ជាលទ្ធផល គិតម្កដលឆ់្ែ ំ២០១៥ មៃស្កុម្ហ ៃុេៃំៃួ៤៩ស្កុម្ហ ៃុ បាៃងធវើការេុេះបញ្ជ ីដីស្ទ្ពយរម្បតតឯិកជៃ

របរ់រដាកែុងងនេះមៃ៖  

- ស្កុម្ហ ុៃេុេះកិេចរៃារួេជាមួ្យស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្ (កិេចរៃាងៅមៃរុពលភាព) ររុប

េំៃៃួ៤២ស្កុម្ហ ៃុ កែុងងនេះ ស្កុម្ហ ៃុេៃំៃួ២០ ទ្ទ្លួបាៃប័ណ្ណរមា លរ់ិទ្ិធកាៃក់ាប់អេលៃវតថុ ៃងិស្កុម្ហ ុៃេៃំៃួ២២ 

បាៃផតតិងម្នដងរែ ើរុំេុេះបញ្ជ ីដីរួេ ៃិងកំពុងបៃតៃីតិ វិធីេុេះបញ្ជ ីដី។ 

- ស្កុម្ហ ុៃមិ្ៃទៃេ់ុេះកិេចរៃាររុបេៃំៃួ០៧ស្កុម្ហ ៃុ កែងុងនេះ ស្កុម្ហ ៃុេៃំៃួ០៣ ទ្ទ្លួបាៃប័ណ្ណរមា ល់

រិទ្ិធកាៃក់ាប់អេលៃវតថុ ស្កុម្ហ ៃុេៃំៃួ០៤ បាៃផតតិងម្នដងរែ ើរុេំុេះបញ្ជ ីដីរួេ ៃិងកំពុងបៃតៃតីិ វិធីេុេះបញ្ជ ីដី។ 

ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្ បាៃស្បគលរ់ទិ្ធិជ៊ូៃ ងោកម្ៃទីរករិកម្មងខតត នយខណ្ឌ រដាបាលនស្ពង ើ 

ៃិងនយខណ្ឌ រដាបាលជលផលជាតណំងៃីតិបុគាល កែុងការបំងពញឯកសារេុេះបញ្ជ ីដីរដា តាម្រយ:លិខិតងលខ៧៤១៧⁄

៥៨៥ ករក.ៃផ.ផក ៃិង លិខិតងលខ៧៤១៨⁄៥៨៦ ករក.ៃផ.ផក េុេះនថ្ៃទ្ី១០ ផ្ខវិេឆកិា ឆ្ែ ំ២០១៥។  

៦.២.  ការររៀបចំលិខតិបទដ្ឋា នគតយិុតត្ក្នងុ  ិស័យក្សកិ្តម 

ទ្ៃទឹម្ៃឹងការអៃុវតតកម្ម វិធីៃីតិកម្មឆ្ែ ំ២០១៥ អងាភាពជំនញៃីមួ្យៗក៏បាៃេ៊ូលរួម្ោ៉ា ងរកម្ម កែុងការអភិវឌ្ឍ

បទ្ដ្ឋា ៃគតិយតុត ផ្ដលជាកម្មវិធីៃតីិកម្ម វិរ័យករិកម្មរបរ់ស្ករងួករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្ កែុងស្កបខ័ណ្ឌ

រុវតថភិាពងរបៀង ៃិងការអភិវឌ្ឍផលតិកម្មករិកម្មស្បកបងដ្ឋយេីរភាព រួម្មៃ៖  

ក. ការម្រៀបចលំិខតិបទោឋ នគតយិុតេផ្ននក្ដណំ ំ

ងរេកតីស្ពាងេាប់រត ីពកីារស្គប់ស្គងដីករិកម្ម ៃិងងរេកតីស្ពាងេាប់រត ីពីការការរពាររុកាជាតៃិិងភ៊ូតគម្អនម័្យ 

កំពុងស្តូវបាៃងរៀបេំោ៉ា ងរកម្ម។ ងដ្ឋយផ្ ក បទ្ដ្ឋា ៃគតិយតុតងស្កាម្េាប់រត ីពរីហគម្ៃ៍ករិកម្មផ្ដលស្តូវបាៃងរៀបេ ំ

ៃិងបាៃស្បការឱ្យងស្បើស្បារ់គ៉ឺស្បការរត ីពលីកាខៃតិកៈគំរ៊ូ ៃិងបទ្បញ្ញជ នផទកែុងគំរ៊ូរស្មប់រហគម្ៃ៍ករិកម្ម រហភាព

រហគម្ៃ៍ករិកម្ម ៃិងរម្ពៃ័ធរហគម្ៃ៍ករិកម្ម។ បផ្ៃថម្ពីងៃេះ ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្ បាៃៃិង

កំពុងជំរុញការង្ហរងរៀបេលំខិិតបទ្ដ្ឋា ៃរំខាៃ់ៗមួ្យេៃំៃួងទ្ៀតដ៊ូេជា៖ (១).ងរេកតីស្ពាងងគលៃងោបាយរត ីពីព៊ូជ

ដំណំកម្ពុជា (២).ងរេកតីស្ពាងស្បការអៃតរស្ករួងរត ីពកីារផតលៃ់តីរិម្បទជាៃគរបាលយតុតិធ៌ម្ (៣).ស្បការរួម្រត ពីី

ការផតលង់រវាសាធារណ្ៈងៅកែុងរកម្មភាពស្គប់ស្គងព៊ូជដំណំ (៤).ស្បការរត ីពីសាល ករញ្ញា ព័តម៌ៃបញ្ញជ ក់ងលើរំបក

ងវេខចប់ព៊ូជដំណំ (៥).ស្បការរត ីពកីារសាកលបងការយករណំក ការចាត់ថាែ ក់ ការកំណ្តរ់ត ង់ដ្ឋរគុណ្ភាពព៊ូជដំណំ 

ៃិងៃីតិ វិធីនៃការស្តួតពិៃតិយងលើគុណ្ភាពព៊ូជដំណំ (៦).ស្បការរតពីីផ្បបបទ្នៃការពៃិ័យអៃតរការណ្៍ៃិងតនម្លទ្ីផារព៊ូជដំ

ណំជាម្៊ូលដ្ឋា ៃរស្មប់អៃុវតតៃក៍ារពៃិ័យអៃតរការណ្៍ (៧).ស្បការរត ីពីគំរ៊ូពាកយងរែ ើរុៃំិងៃីតិវិធីនៃការផតល ់វិញ្ញា បៃបស្ត

បញ្ញជ ក់គុណ្ភាពព៊ូជដំណំ (៨).ងរេកតីស្ពាងស្បការរួម្រត ីពងីសាហ យុងរវាកម្មស្តតួពៃិតិយភ៊ូតគម្អនម័្យ ៃិងកមច ត់

រមរភាពេនស្ង (៩).ងរេកតីស្ពាងស្បការរត ីពីបញ្ជ ីរាយមុ្ខទ្ំៃិញជាកម្មវតថុនៃការស្តួតពិៃិតយភ៊ូតគម្អនម័្យ  

(១០).ងរេកតសី្ពាងស្បការរត ីពកីារផ្តងតំាងៃគរបាលយតុតិធម៌្ ៃិង (១១). វិងសាធៃកម្មស្បការរតពីីការបងងកើតឯករណា ៃ

រញ្ញា រមា ល់ ៃិងស្តារបរ់ម្ស្តៃតីភ៊ូតគម្អនម័្យ។ 
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ខ. ការម្រៀបចលំិខិតបទោឋ នគតិយុតេផ្ននក្រៅស ៊ូ 

 ស្ករួងផ្ដលមៃអគានយកដ្ឋា ៃងៅរ ៊ូជាងរនធិការ បាៃៃិងកំពុងងរៀបេំេងស្កងងរេកតីស្ពាងេាប់រត ពីីងៅរ ៊ូផ្ដល

បាៃចាប់ងផតើម្ដំងណ្ើរការចាប់តំាងពឆី្ែ ំ២០១០ម្ករហ៊ូតដល់បេចុបបៃែងៃេះ។ ងរេកតីស្ពាងេាប់ស្តូវបាៃបញ្ចប់ងៅស្តឹម្ថាែ ក់

អគានយកដ្ឋា ៃងៅរ ៊ូផ្ដលរួម្មៃ ១១ជំព៊ូក ៩២មស្តា ៃិងឧបរម្ពៃ័ធ១ ផ្ដលបេចុបបៃែកំពុងពិៃតិយពភិាកាងៅស្ករួង។ កែុងឆ្ែ ំ

២០១៥ អគានយកដ្ឋា ៃងៅរ ៊ូ បាៃងរៀបេលំិខិតបទ្ដ្ឋា ៃគតិយតុតននដ៊ូេជា ងរេកតីស្ពាងស្បការរត ីពៃីីតិវិធីនៃការស្គប់

ស្គងសាែ ក់ការស្បម្៊ូលទ្ិញជ័រងៅរ ៊ូស្គួសារ ៃិងងរេកតីស្ពាងស្បការរត ីពកីារហាម្ឃាតក់ារងធវើេរាេរជ័រងៅរ ៊ូមិ្ៃទៃ់ផ្កនេែ

ងៅបរងទ្រ។ 

គ្. ការម្រៀបចលំិខិតបទោឋ នគតិយុតេផ្ននក្ផលិតកតម និ្បស៊ុរាបាល  

គ.១.ការកសាងេាបៈ់ 

 េាប់រត ីពីរុខភាពរតវៃិងផលតិកម្មរតវ មៃ២២ជំព៊ូក ១២៤មស្តា ផ្ដលមៃរនទ ៃសុ្កម្េំៃៃួ៥៣ ស្តូវបាៃ 
ព្រះករ៊ុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរតនាថ នម្រាតេតសីហត៊ុនី ឡាយស្ពេះហរថងលខា កាលពនីថ្ៃទ្ី២៨ ផ្ខម្ករា ឆ្ែ ំ២០១៦។ 

 

រ៊ូបថ្តអៃរុាវរយីការពារេាបរ់ត ពីរីខុភាពរតវៃងិផលតិកម្មរតវងៅស្ពទឹ្ធរភា 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

គ.២.ការងរៀបេអំៃសុ្កតឹយ  ស្បការ ៃងិលខិតិបទ្ដ្ឋា ៃផលតិកម្មៃងិបរពុាបាលៈ  

ងរេកតីស្ពាងអៃុស្កឹតយរត ពីីការង្ហរដំង ើងនយកដ្ឋា ៃផលតិកម្មៃិងបរុពាបាល ងៅជាអគានយកដ្ឋា ៃរុខភាពរតវ

ៃិងផលតិកម្មរតវស្តូវបាៃងរៀបេំរួេ។ ជាមួ្យគែ ងៃេះផ្ដរ ងរេកតីស្ពាងស្បការរត ីពកីារបងងកើតៃិងការស្គប់ស្គងករិដ្ឋា ៃ

េិញ្ច ឹម្រតវក៏ស្តូវបាៃងរៀបេៃំិងផ្ករស្មួ្ល។ ងរេកតីស្ពាងស្បការអៃតរស្ករួងរវាងស្ករួងងរដាកិេចៃិងហិរញ្ាវតថុ ៃិងស្ករួង

ករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្ ក៏បាៃងរៀបេំងហើយ ៃិងបាៃបញ្ជូៃងៅស្ករងួងរដាកិេចៃិងហិរញ្ាវតថពុិៃតិយផតលង់ោបល។់ 

ជាមួ្យងនេះបាៃងរៀបេំងរេកតផី្ណ្នំជាងស្េើៃ  កែុងងនេះមៃងរេកតីផ្ណ្នំរត ីពកីារងស្បើស្បារ់ស្តារស្មប់ងបាេះរមា លង់លើ

តទ ងំសាេ់។ 
 

គ.៣.ការងរៀបេងំគលៃងោបាយ យទុ្ធសាស្តរត  ផ្ផៃការរកម្មភាពរខុភាពរតវ ៃងិផលតិកម្មរតវៈ  

ងគលៃងោបាយ យទុ្ធសាស្តរត  ផ្ផៃការរកម្មភាពរុខភាពរតវៃិងផលតិកម្មរតវ ស្តូវបាៃបញ្ជូៃម្កស្ករួងករិកម្ម 

រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្ ងដើម្បីពៃិិតយៃងិេុេះហតថងលខា ងស្កាយងពលផ្ដលឯកសារងៃេះ ស្តូវបាៃងធវើការស្បជំុពិភាកាជាងស្េើៃ

ងលើករួេម្កងហើយ។ ងរេកតីស្ពាងផ្ផៃការយទុ្ធសាស្តរតលុបបំបាត់ជំង៉ឺផ្ឆកឆកួតងៅកម្ពុជាឆ្ែ ំ២០២០ ក៏ស្តូវបាៃងរៀបេំផងផ្ដរ។ 
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ឃ.ការម្រៀបចលំិខតិបទោឋ នគតយិតុេផ្ននក្ព្រៃរ ើ  

 ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្ បាៃជំរុញការងរៀេងំរេកតីស្ពាងអៃុស្កឹតយរត ីពកីារផ្ករស្មួ្លទ្ំហតំំបៃ់នស្ព

ការពាររស្មប់អភិរកសធៃធាៃងរងៃទ្ិេរុកាជាត ិៃងិរតវនស្ពងរៀម្បា៉ា ង ៃិងលខិិតបទ្ដ្ឋា ៃគតិយតុតមួ្យេៃំៃួងទ្ៀតងដើម្បីគំស្ទ្

ដល់កម្មវិធីកំផ្ណ្ទ្ស្ម្ង់វិរ័យនស្ពង ើ។ 

៦.៣.   ការងារព្គ្ប់ព្គ្្ហិរញ្ញវតាុស្ថធារណៈ 

ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្ បាៃខិតខំបំងពញភារកិេចោ៉ា ងរកម្ម ៃិងយកេតិោទ្ុកដ្ឋក់ជារំខាៃ់កែុង

ការអៃុវតោេាប់រោ ីពីស្បពៃ័ធហិរញ្ាវតថុសាធារណ្ៈ តាម្រយៈការបងងកើៃេំណ្៊ូលៃិង វិចារណ្កម្មនៃេណំយ ងដើម្បីេ៊ូលរួម្អភិវឌ្ឍ

 វិរ័យករិកម្ម កែុងងគលងៅពស្ងឹងៃិងពស្ងីកងរវាសាធារណ្ៈ ៃិងកាត់បៃថយភាពស្កីស្ករបរ់ស្បជាជៃ។ 

 តាម្រយៈការអៃុវតតថ្វិកាកម្មវិធីងពញងលញ ស្ករងួបាៃេណំយថ្វិកាឆ្ែ ំ២០១៥ មៃទ្ឹកស្បាក់ររុបេំៃៃួ

១៤៩.៤៣៧.៥២៧.៧៤៨ងរៀល ងរម ើៃឹង៩៩,៤៣% នៃេាប់ហិរញ្ាវតថុឆ្ែ ំ២០១៥ កែុងងនេះ (១) រដាបាលកណត លអៃុវតតបាៃ

េំៃៃួ១០៥.៩៨៨.២០៧.៧៧១ងរៀល ងរម ើៃឹង១០០% នៃេាប់ហិរញ្ាវតថឆុ្ែ ំ២០១៥ (២) ម្ៃទីររាជធាៃងីខតតអៃុវតតបាៃេៃំៃួ

៤៣.៤៤៩.៣១៩.៩៧៧ងរៀល ងរម ើៃឹង៩៨,៦៧% ងធៀបៃឹងេាប់ហិរញ្ាវតថឆុ្ែ ំ២០១៥។ ជាទ្៊ូងៅការអៃុវតតេណំយថ្ វិកា

កម្មវិធីងពញងលញឆ្ែ ំ២០១៥ មៃរមមស្តស្របតាម្េាប់ហិរញ្ាវតថុស្បចំាឆ្ែ ំ ងដ្ឋយសារមៃការេងអលុបង្ហា ញៃិងមៃ

អៃតរាគម្ៃទ៍ៃ់ងពលងវោអំពៃីីតិវិធីេណំយជ៊ូៃដល់បណត អងាភាពថ្វិកាថាែ ក់កណត ល ៃិងថាែ ក់ម្៊ូលដ្ឋា ៃ (ម្ៃទីរករិកម្ម

រាជធាៃីងខតត)។ ងដ្ឋយផ្ កការអៃុវតតេណំយថ្វិកាជំព៊ូកងផសងៗ ផ្ដលទបជាងេាប់ហិរញ្ាវតថុស្បចំាឆ្ែ ំ ងដ្ឋយសារការរៃស ំ

ថ្វិកាពកីារងធវើលទ្ធកម្ម ៃិងមៃេងង្ហក ម្រកម្មភាពខលេះកែុងអៃុកម្ម វិធីនៃអងាភាពថ្វិកា អៃុវតតមិ្ៃទៃ់រដ៊ូវកាលតាម្ការងស្គងទ្ុក។  

ការអៃុវតតស្បម្៊ូលេំណ្៊ូលឆ្ែ ំ២០១៥ រងស្ម្េបាៃររុបេំៃៃួ៥០.៧៥៩.៧០៩.៥១២ងរៀល ងរម ើៃឹង៨៦,៥៨% នៃ

េាប់ហិរញ្ាវតថុស្បចំាឆ្ែ ំ កែុងងនេះ (១).រដាបាលកណត លអៃុវតតបាៃេៃំៃួ៤៨.៣៨៨.៤៣៧.៧២២ងរៀល ងរម ើៃឹង៨៥% នៃេាប់

ហិរញ្ាវតថុស្បចំាឆ្ែ ំ (២).ម្ៃទីរករិកម្មរាជធាៃងីខតត អៃុវតតបាៃេៃំៃួ២.៣៧១.២៧១.៧៩០ងរៀល ងរម ើៃឹង១៣៧,៥៩% នៃ

េាប់ហិរញ្ាវតថុស្បចំាឆ្ែ ំ។ ការអៃុវតតេំណ្៊ូលងៅថាែ ក់កណត លទបជាងេាប់ហិរញ្ាវតថុ ងដ្ឋយសារការធាល ក់េុេះនៃការងធវើរម្បទៃ

នស្ពង ើ ប៉ាុផ្ៃតមៃការងកើៃង ើងគួរកត់រមា លអ់ំពផីលេំណ្៊ូលពកីារបង់េំណ្៊ូលពីបណត ស្កុម្ហ ៃុវិៃិងោគរម្បទៃដីងរដាកិេច 

ៃិងផលពកីារស្គប់ស្គងរដាបាល។ 
 

៦.៤.  ការងារសហព្បតិបតេិការអនេរោត ិ

ក. លទធផលននកិចចសហព្បតិបតេកិារកែុ្ព្កបខណ័ឌ អាស្ថ ន  

ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្ បាៃទ្ទ្លួរទិ្ធិស្បទៃពី រងម្ោេអគាម្ហាងរនបតងីតងជា ហ ុន ផេន 
នយករដាម្ស្តៃតនីៃស្ពេះរាជាណេស្កកម្ពុជា ងដើម្បីេ៊ូលរួម្កិេចស្បជំុរដាម្ស្តៃតីករិកម្មៃិងនស្ពង ើអាសា ៃងលើកទ្ី៣៧ ស្ពម្ទំងកិេច

ស្បជំុអម្មួ្យេំៃៃួងទ្ៀតងៅទ្ីស្កុងម៉ាកាទ្ីនៃសាធារណ្រដាហវីលីពីៃ ងដ្ឋយបាៃអៃុម័្តឯកសារមួ្យេំៃួៃដ៊ូេខាងងស្កាម្៖ 

o  ឯកសារផ្ដលបាៃអៃមុ្ត័ ៖ 

១. ងរេកោផី្ថ្លងការណ្៍របរ់រដាម្ស្តៃតីករិកម្មៃិងនស្ពង ើអាសា ៃរោ ីពរីៃតរិុខងរបៀងៃិងអាហារ៊ូបតថម្ភ 

២. ងគលការណ្៍ផ្ណ្នំរោ ីពភី៊ូតគម្អនម័្យរស្មប់នំេ៊ូលផ្ផលធ៊ូងរៃៃិងស្គប់កាងហវ ងដើម្បីងស្បើស្បារ់ងៅកែុង 

បណោ ស្បងទ្រអាសា ៃ 

៣. កស្មិ្តអតិបរមនៃកាករំណ្លថ់ាែ កំរិកម្មេៃំៃួ ០៥ ស្បងភទ្ 

៤. រត ង់ដ្ឋរអាសា ៃរស្មប់ផ្ផលស្រកានគ (Dragon Fruit) នរព ងមម  (Green Mustard) នរពរព ីងណ្ត (Spinach) ស្តកួៃ  

     (Water Convolvulus) នរពប៊ូកងគ (Chinese Cabbage) ៃិងផសិតងមម  (Fresh Shiitake Mushroom) 
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៥. ៃតីិវិធីអៃុវតតរត ង់ដ្ឋររស្មប់ការស្គប់ស្គងេរាេរណ្៍វារីជាតិររ់ (Live Aquatic)ងៅអាសា ៃ 

៦. គំរ៊ូតារាងរោ ីពកីារងរៀបេំឲ្យមៃរម្ភាពនៃការស្តតួពិៃតិយផលតិផលជលផលៃិងស្បពៃ័ធផោលអ់ាជាា ប័ណ្ណ 

៧. ងគលការណ្៍ផ្ណ្នំរបរអ់ាសា ៃរស្មប់ការទ្ប់សាក តល់ហំ៊ូរនៃស្តី ៃិងផលតិផលងៃសាទ្ពរីកម្មភាពងៃសាទ្

ងលមើរេាប់េ៊ូលកែុងផ្ខសេង្ហវ ក់ផាតផ់ាង់ 

៨. េកាុ វិរ័យៃិងផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរតរស្មប់កិេចរហស្បតិបតតិការអាសា ៃរោ ីពីងរបៀង ករិកម្ម ៃិងនស្ពង ើ 

ឆ្ែ ំ២០១៦-២០២៥។ 

o  ឯកសារផ្ដលទ្ទ្លួបាៃរទិ្ធសិ្បទៃងដើម្បេីេុះហតថងលខា ៖ 

 កិេចស្ពម្ងស្ពៀងរោ ីពកីារបងងកើតម្ជឈម្ណ្ឌ លអាសា ៃរស្មប់រុខភាពរតវៃិងជំង៉ឺរ ៊ូណ្៊ូរ។ 

o  គងស្មងកេិចរហស្បតបិតតកិារងស្កាម្ស្កបខណ័្ឌ អាសា ៃ ៖ 

 គងស្មង “ការពស្ងឹងរម្តថភាពងលើវិរយ័ករិកម្មកែុងស្បងទ្ររមជិកអាសា ៃ” ដំណក់កាលទ្ី២ ចាប់ពីនថ្ៃទ្ី០១ 

ផ្ខតោុ ឆ្ែ ំ២០១៤ ដលន់ថ្ៃទ្ី៣០ ផ្ខកញ្ញា  ឆ្ែ ំ២០១៧ ផ្ដលឧបតថម្ភថ្វិកាងដ្ឋយស្ករងួករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្

នៃស្បងទ្រជប៉ាុៃ។ 

o  ងធវើជាមច រផ់ទេះងរៀបេកំេិចស្បជុសំ្កមុ្ការង្ហរជនំញអាសា ៃ ៖ 

  ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្ បាៃទ្ទ្លួងគលការណ្៍អៃុញ្ញា តពរីាជរដ្ឋា ភបិាល បាៃងធវើជាមច រ់ផទេះ

ងរៀបេំកិេចស្បជំុស្កុម្ការង្ហរជំនញបងេចកងទ្រអាសា ៃេៃំៃួ៣ ងៅឆ្ែ ំ២០១៥ ដ៊ូេខាងងស្កាម្ ៖ 

១. រិកាា សាោរោ ីពីកស្មិ្តកាករំណ្ល់ជាតិពុល ៃិងកិេចស្បជំុងលើកទ្ី១៥នៃស្កុម្ការង្ហរជំនញរោ ីពីការងធវើ 

រុខុដុម្ៃីយកម្មកស្មិ្តកាករំណ្លជ់ាតិពលុនៃថាែ ពំលុករិកម្ម។ 

២. កិេចស្បជំុងលើកទ្ី៦ របរ់ស្កុម្ការង្ហរជំនញរោ ីពកីារអៃុវតតករិកម្មលអ។ 

៣. កិេចស្បជំុរបរ់ម្ជឈម្ណ្ឌ លអាសា ៃរស្មប់ស្កុម្ស្បឹកាអភិវឌ្ឍៃ៍រហគម្ៃ៍ករិកម្មងលើកទ្ី២២ ៃងិកិេចស្បជំុ 

ងលើកទ្ី១៧ របរ់ស្កុម្ការង្ហរបងេចកងទ្រអាសា ៃរោ ីពរីហគម្ៃ៍ករិកម្ម។ 

ខ. លទធផលននកិចចសហព្បតិបតេិការម្ទវភាគី្ រហ៊ុភាគី្ និ្ោតួយអ គ្ការអនេរោតិ  

 ងៅកែុងអំ ុងឆ្ែ ំ២០១៥-២០១៦ងៃេះ ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្ បាៃជួបពិភាកា េរចារពិងស្គេះ 

ងោបល់ ៃិងរស្ម្បរស្មួ្លជាមួ្យស្បងទ្រ សាថ ប័ៃនន រហគម្ៃផ៍ោល់ជំៃួយកែុងលកាណ្ៈជាងទ្វភាគី ៃិងពហភុាគី 

ស្ពម្ទំងជាមួ្យអងាការអៃតរជាតិនន កែុងការពស្ងឹងកិេចរហស្បតិបតតិការងលើការអភិវឌ្ឍបងេចកងទ្រ វិទ្ាសាស្តរត  

ស្សាវស្ជាវ ៃិងបាៃេុេះហតថងលខាងលើអៃរុសរណ្ៈ ៃិងកិេចស្ពម្ងស្ពៀងដ៊ូេខាងងស្កាម្ ៖ 
 

o  េេុះហតថងលខាងលើអៃរុសរណ្ៈ ឯកសារគងស្មង ៃងិកេិចស្ពម្ងស្ពៀងគងស្មង ៖ 

១. េេុះហតថងលខាងលើអៃរុសរណ្ៈ ៖ 

ល.រ អនុស្សរណៈ ពិធសីារ កិច្ចព្ពមពព្ពៀង ផែនការសកមមភាព ជាមួយ កាលបរិពច្េទច្ុុះហត្ថពលខា 

១ អនុស្សរណៈននការយោគយល់គ្នា ស្ដីពីកិចចស្ហប្រតិរតតិការយលើវស័ិ្យ 
កសិ្កមមនិងកសិ្ពាណិជ្ជកមម។ សាធារណរដ្ឋហវីលីពីន ១០ កញ្ញា  ២០១៥ 

២ អនុស្សរណៈននការយោគយល់គ្នា ស្ដីពីកិចចស្ហប្រតិរតតិការយលើវស័ិ្យ 
យៅស្ ៊ូធមមជាតិ។ សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ១៥ តុលា ២០១៥ 

៣ អនុស្សរណៈននការយោគយល់គ្នា ស្ដីពីការនយំចញផ្លែសាវ យប្ស្ស់្ពី 
ប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជាយៅសាធារណរដ្ឋក៊ូយរ ៉េ។ សាធារណរដ្ឋក៊ូយរ ៉េ ០៨ ធា៊ូ ២០១៥ 
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២. គងស្មងកេិចរហស្បតបិតតកិារងទ្វភាគ ីពហភុាគ ី៖ 
 

ល.រ ងឈាម េះគងស្មង ស្បងទ្រផោលថ់្វកិា កាលបរងិេឆទ្េេុះហតថងលខា ថ្វកិាររបុ 

១ 
Project on Reserch and Development of 

Vaccines for Cattle and Buffalo 

Korea International 

Cooperation Agency 

(KOICA) 

08. 06. ២០១5 4,4 million USD 

២ Rice Seed Production and Distribution Project ODA, Japan N/A N/A 

៣ 

CAM-REED II Project for Facilitating the 

implementation of REEDD+ Strategy and 

Policy, Phase II (FA) 

ODA, Japan N/A N/A 

 

គ្.  ការងារសហព្បតិបតេិការអនេរោតិសផែកអភវិឌ្ឍន៍ម្ៅស ូ 

គ.១ រមគម្ស្បងទ្រផលតិងៅរ ៊ូធម្មជាត ិ(ANRPC)  

ស្ពេះរាជាណេស្កកម្ពុជា ផ្ដលមៃស្ករងួករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្ បាៃេ៊ូលជារមជិកងពញរិទ្ធិកែុង 

រមគម្ស្បងទ្រផលតិងៅរ ៊ូធម្មជាតិ (ANRPC) ននថ្ៃទ្ី០៩ ផ្ខកញ្ញា  ឆ្ែ ំ២០០៩ ងហើយកម្ពុជាក៏ជាស្បធាៃរមគម្ 

ANRPC រស្មប់ឆ្ែ ំ២០១៥-២០១៦ងៃេះផងផ្ដរ។ ឆ្ែ ំ២០១៥ងៃេះ ស្ពេះរាជាណេស្កកម្ពុជា បាៃងធវើជាមច រ់ផទេះងរៀបេំ

រៃែិរទី្ កិេចស្បជំុ ៃិងរៃែបិាតស្បចំាឆ្ែ ំ២០១៥ របរ់រមគម្ស្បងទ្រផលតិងៅរ ៊ូធម្មជាតិ (ANRPC) ផ្ដលបាៃ

ស្បស្ពឹតោងៅអរ់រយៈងពល៦នថ្ៃ គ៉ឺចាប់ពីនថ្ៃទ្១ី៩ដលន់ថ្ៃទ្ី២៤ ផ្ខតោុ ឆ្ែ ំ២០១៥ ងៅទ្សី្កុងងរៀម្រាបនៃស្ពេះរាជាណេស្ក

កម្ពុជា ងដ្ឋយមៃអែកេ៊ូលរួម្ស្បមណ្ជាង៣០០នក់ រួម្មៃៈ  អែកដ្ឋដុំេះ អែកផ្កនេែ ពាណ្ិជជ ងរដា វិទ្៊ូ ៃិងកម្មៃោសាលករ

ទំងកែុងស្រុកៃិងងស្ៅស្រុក។ រៃែរិីទ្ កិេចស្បជំុ ៃិងរៃែបិាតឆ្ែ ំ២០១៥របរ់ ANRPC បាៃស្បស្ពឹតោិងៅស្បកបងដ្ឋយភាព

ងជាគជ័យ អាស្រ័យងដ្ឋយមៃការគំស្ទ្ោ៉ា ងងពញទ្ហំឹងពរីណំក់រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជា ៃិងមៃការេ៊ូលរួម្គំស្ទ្ោ៉ា ង

រកម្មពីបណោ ស្បងទ្រជារមជិកពីងលខាធិការដ្ឋា ៃ ANRPC ៃិងពីស្បតិបតោិករងៅរ ៊ូនន។  

ងស្ៅពងីៃេះ (១).បាៃេ៊ូលរួម្រកិាា សាោងៅស្បងទ្រនថ្ រយៈងពលបួៃនថ្ៃចាប់ពីនថ្ៃទ្ី២៧ ផ្ខងម្សា ដលន់ថ្ៃទ្ី ០១ 

ផ្ខឧរភា ឆ្ែ ំ២០១៥ រត ីពកីារងរៀបេំម្៉ា៊ូផ្ឌ្លរថតិិផាត់ផាង់ៃិងតស្មូ្វការងៅរ ៊ូធម្មជាតិ (supply-demand statistics 

modeling) (២).េ៊ូលរួម្ស្បជំុANRPC កស្មិ្តថាែ ក់រដាម្ស្តៃតីរយៈងពលពីរនថ្ៃ ចាប់ពីនថ្ៃទ្៧ី-៨ ផ្ខឧរភា ឆ្ែ ំ២០១៥ ងៅទ្ី

ស្កុងគ៊ូឡាឡាពំួនៃស្បងទ្រម៉ា ង រុី (៣).េ៊ូលរួម្ជាមួ្យអែកងរដាកិេច ANRPC ងៅេុេះស្រង់ពត័ម៌ៃពទី្ស្ម្ង់ងៅរ ៊ូករិ

ឧរាហកម្មៃិងងៅរ ៊ូស្គួសារកម្ពុជា (៤).េ៊ូលរួម្កិេចស្បជំុបឋម្នៃគណ្ៈកមម ធិការពត័ម៌ៃៃិងរថ តិ ិ ៃិងគណ្ៈកមម ធិការ 

បញ្ញា ឧរាហកម្មរបរ់ ANRPC រយៈងពល២នថ្ៃ គ៉ឺចាប់ពីនថ្ៃទ្ី៣-៤ ផ្ខកញ្ញា  ឆ្ែ ំ២០១៥ ងៅទ្ីស្កុងគ៊ូឡាឡាពំួ ស្បងទ្រ

ម៉ា ង រុី ៃិង (៥).េ៊ូលរួម្រកិាា សាោរបរ់ ANRPC ងៅស្បងទ្ររិងាបុរី រយៈងពលបីនថ្ៃចាប់ពីនថ្ៃទ្ី១៤-១៦ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ំ

២០១៥ រត ីពីការងរៀបេំម្៉ា៊ូផ្ឌ្លរថ តិផិាត់ផាង់ៃិងតស្មូ្វការងៅរ ៊ូធម្មជាតិៃិងកិេច ស្បជំុស្កុម្ជំនញផ្ផែករថ ិរភាព ៃីយកម្មតនម្ល

ងៅរ ៊ូពិភពងោក។ 

គ.២ ស្កមុ្ស្បកឹាស្សាវស្ជាវៃងិអភវិឌ្ឍៃង៍ៅរ ៊ូអៃតរជាត ិ (IRRDB: International Rubber Research and 

Development Board ) 

ស្កុម្ស្បឹកាស្សាវស្ជាវៃិងអភិវឌ្ឍៃង៍ៅរ ៊ូអៃតរជាត ិ គ៉ឺជាបណត ញស្សាវស្ជាវៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍ងៅរ ៊ូ ផ្ដលស្បម្៊ូលផតុរំាល់

 វិទ្ាសាថ ៃស្សាវស្ជាវងៅរ ៊ូធម្មជាតិ ងរទ ើរផ្តស្គប់ស្បងទ្រផលតិងៅរ ៊ូធម្មជាតទិំងអរ់ ផ្ដលមៃ៩៥%នៃបរិមណ្ផលតិ

ផលងៅរ ៊ូធម្មជាតិ ងៅកែុងពិភពងោកបាៃងកើតង ើងតំាងពីឆ្ែ ំ១៩៣៤។ កម្ពុជាបាៃេ៊ូលជារមជិកទ្ី១៦នៃស្កុម្ស្បឹកា
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ស្សាវស្ជាវៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍ងៅរ ៊ូអៃតរជាតិកែុងរម័្យស្បជំុស្បចំាឆ្ែ ំរបរ់ខលួៃកាលពនីថ្ៃទ្ី២៧-២៨ ផ្ខកញ្ញា  ឆ្ែ ំ២០០១ ងៅ

ទ្ីស្កុង Montpellier នៃសាធារណ្រដាបារាំង។ រៃែរិិទ្ងៅរ ៊ូអៃតរជាតៃិិងកិេចស្បជំុស្បចំាឆ្ែ ំ២០១៥ បាៃស្បស្ពតឹតងៅ

ងៅនថ្ៃទ្ី០២-០៦ ផ្ខវិេឆិកា ឆ្ែ ំ២០១៥ ងៅទ្ីស្កុងហ៊ូជីមី្ញនៃស្បងទ្រងវៀតណម្។ ងស្ៅពីងៃេះ បាៃងៅេ៊ូលរួម្កិេចស្បជំុ

ស្បចំាឆ្ែ ំ រកិាា សាោ ៃិងការបណ្តុ េះបណត ល ផ្ដលងរៀបេំងដ្ឋយ IRRDB េំៃៃួ៧ងលើក ទ្ទ្លួបាៃកលូៃងៅរ ៊ូេៃំៃួ១០ ៃិង

បាៃបញ្ជូៃកលូៃ (CMS) េំៃៃួ៥ងៅវិញ។ ស្បងទ្រកម្ពុជាទ្ទ្លួងវៃជាមច រ់ផទេះកែុងការងរៀបេំរកិាា សាោ ៃិងកិេចស្បជំុ

ស្បចំាឆ្ែ ំ IRRDB ជាងលើកទ្ី២ ផ្ដលងស្គងងធវើងៅនថ្ៃទ្ី២១-២៥ ផ្ខវិេឆកិា ឆ្ែ ំ២០១៦។  

គ.៣ ទ្ភីាែ កង់្ហរបារាងំរស្មបក់ារអភវិឌ្ឍៃ ៍(AFD: Agence Française de Développement) 
បាៃបៃតអៃុវតតគងស្មងធម្មៃោិម្កម្មេារព៊ូជងៅរ ៊ូងៅកម្ពុជា ផ្ដលបាៃបងងកើតតាម្អៃុរញ្ញា ហិរញ្ាបបទៃ CKH 

1123 01 H េុេះហតថងលខាកាលពនីថ្ៃទ្ី១២ ផ្ខកកកដ្ឋ ឆ្ែ ំ២០១២ រវាងស្ពេះរាជាណេស្កកម្ពុជា ៃិងទ្ភីាែ ក់ង្ហរបារាំង

រស្មប់ការអភិវឌ្ឍៃ៍ ផ្ដលមៃរយៈងពល៣ឆ្ែ ំ (២០១៣-២០១៥) ៃិងទ្ឹកស្បាក់េៃំៃួ២.៦៨៨.០០០អ៉ឺរ៉ា៊ូ កែុងងគលបំណ្ង

ផ្កលម្អផលតិភាពនៃដំណំងៅរ ៊ូងៅកម្ពុជា តាម្រយ:ការជំៃរួេារព៊ូជមិ្ៃស្តឹម្ស្តូវស្បមណ្ជាង៧០ហ.ត ៃិងងរៀបេំរុកា

រមភ រងដ្ឋយមៃការបញ្ញជ ក់ស្តឹម្ស្តូវ។  រកម្មភាពគងស្មងផ្ដលស្តូវអៃុវតតរួម្មៃ៖  (១).ការងធវើបញ្ជសីារងពើភ័ណ្ឌ េារព៊ូជងៅរ ៊ូ

ងៅទ្៊ូទំងស្បងទ្រ  (២).ការបងងកើតេារព៊ូជៃិងថាែ លក៊ូៃងៅរ ៊ូរស្មប់ជួរក៊ូៃងៅរ ៊ូកែុងេារព៊ូជណផ្ដលមិ្ៃស្តឹម្ស្តូវ  (៣).ការ

ងធវើ វិភាគ ADN ងៅងលើេារព៊ូជ  (៤).យុទ្ធនការនៃការជួរក៊ូៃងៅរ ៊ូកែុងេារព៊ូជ ៃិង (៥).ការផសពវផាយអំពីអតថស្បងោជៃន៏ៃ

េារព៊ូជ។ កែុងឆ្ែ ំ២០១៥ ផ្ដលជាឆ្ែ ំបញ្ចប់នៃគងស្មងងៃេះ ស្កុម្ការង្ហរអៃុវតតគងស្មងបាៃបញ្ចប់ការេេុះងធវើសារងពើភណ្ឌ ងលើេារ

ព៊ូជងៅរ ៊ូស្គួសារឯកជៃ ៃិងេារព៊ូជងៅរ ៊ូករិឧរាហកម្មររុបបាៃេៃំៃួ១២៨េារព៊ូជ ងរម ើៃងឹនផទដីទ្ហំ១ំ២០ហិកតា កែុងងខតត

េំៃៃួ១១ ៃិងរណំកផ្ដលស្តូវយកងៅវិភាគមៃេៃំៃួ៤.១៨៣រណំក។ 

គ.៤ កេិចរហស្បតបិតតកិារជាម្យួសាកលវទិ្ាលយ័អៃតរជាត ិ

កែុងការរិកាៃិងស្សាវស្ជាវអំពីងកសស្តបរិសាថ ៃដំណំងៅរ ៊ូ បាៃរហស្បតិបតតការជាមួ្យសាកលវិទ្ាលយ័អៃតរជាត ិ

រួម្មៃ៖  )១( .េ៊ូលរួម្រហកាជាមួ្យអែកបងេចកងទ្រពសីាកលវិទ្ាលយ័ Nagoya នៃស្បងទ្រជប៉ាៃុកែងុការផ្ថ្ទៃំិងជួរ
ជុលឧបករណ្៍ Sap flow, CO2 profile ងៅវិទ្ាសាថ ៃស្សាវស្ជាវងៅរ ៊ូកម្ពុជា  (២).រហការការង្ហរជាមួ្យអែកបងេចក

ងទ្រពីសាកល វិទ្ាលយ័ Kuyshu ងដើម្បីស្សាវស្ជាវអំពី leafphotosynthesis ៃិង )៣( .រហការការង្ហរជាមួ្យអែក

បងេចកងទ្រពីសាកល វិទ្ាលយ័ Hawaii រហរដាអាងម្រិកងដើម្បីផ្ថ្ទៃំិងជួរជុលឧបករណ្៍ Flux Tower ងៅវិទ្ាសាថ ៃ

ស្សាវស្ជាវងៅរ ៊ូកម្ពុជា។ 

គ.៥ កេិចរហស្បតបិតតកិារជាម្យួស្ករងួករកិម្មនៃសាធារណ្រដាស្បជាមៃតិេៃិ 

 វិទ្ាសាថ ៃស្សាវស្ជាវងៅរ ៊ូកម្ពុជា ៃិងបណ្ឌ ិតរភាវិទ្ាសាស្តរោករិកម្មស្តូពិកស្បងទ្រេៃិ (CATAS) បាៃេុេះកិេច

ស្ពម្ងស្ពៀងកាលពីនថ្ៃទ្ី៨ ផ្ខតុោ ឆ្ែ ំ២០១៣ ងៅទ្ីស្កុងក៊ូ ំុប៊ូ ស្បងទ្រស្រលីង្ហក  កែុងការងធវើរហស្បតិបតតកិារស្សាវស្ជាវ

ងៅរ ៊ូ។ ផ្ផអកងលើកិេចស្ពម្ងស្ពៀងងៃេះ គណ្ៈស្បតភិ៊ូ CATAS បាៃអងញ្ជ ើញម្កងធវើទ្រសៃកិេចរយៈងពល៥នថ្ៃគ៉ឺនថ្ៃទ្ី១៧-២១ 

ផ្ខធែូ ឆ្ែ ំ២០១៤ ងដើម្បីផ្រវងយលព់ីដំងណ្ើរការស្សាវស្ជាវៃិងអភិវឌ្ឍៃង៍ៅរ ៊ូងៅកម្ពុជា។ ប៉ាុផ្ៃតម្កទ្លង់ពលងៃេះ ពុទំៃ់មៃ

ដំងណ្ើរ វិវតតៃ៍ងៅង ើយ ងដ្ឋយភាគីេិៃកំពុងរថ ិតកែងុដំណក់កាលផ្រវងរកថ្វិការស្មប់អៃុវតតគងស្មង។ 

ភាគីេៃិបាៃឯកភាពងលើងរេកោីស្ពាងផ្ដលភាគីកម្ពុជាបាៃងផាើជ៊ូៃ ងហើយងៅនថ្ៃទ្១ី៥ ផ្ខតោុ ឆ្ែ ំ២០១៥ អៃុរារណ្ៈ 

នៃការងោគយលគ់ែ រត ីពីកិេចរហស្បតិបតតិការវិរយ័ឧរាហកម្មងៅរ ៊ូធម្មជាតិ ស្តូវបាៃេុេះហតថងលខាផលូវការងដ្ឋយភាគី

ទំងពីរកែុងកិេចស្បជំុថាែ ក់រដាម្ស្តៃតីងៅទ្ីស្កុងងប៉ាកំាងស្បងទ្រេៃិ ងស្កាម្អធិបតភីាពដ៏ខពង់ខពរ់ រងម្ោេអគាម្ហាងរនបតងីតងជា  
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ហ ៊ុន សសន នយករដាម្ស្តៃតនីៃស្ពេះរាជាណេស្កកម្ពុជា ៃិងឯកឧតតម្ Xi Jinping ស្បធានធបិតេីៃិ។  

គ.៦ ផ្ផៃការអភវិឌ្ឍៃឧ៍រាហកម្មងៅរ ៊ូងៅកែុងតបំៃស់្តងីកាណ្អភវិឌ្ឍៃ ៍កម្ពុជា ឡាវ ងវៀតណម្ 

ងរេកោីស្ពាងរបាយការណ៍្រត ីពផី្ផៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ឧរាហកម្មងៅរ ៊ូងៅកែុងតំបៃ់ស្តងីកាណ្អភិវឌ្ឍៃ ៍ កម្ពុជា ឡាវ 

ងវៀតណម្ បាៃងធវើការស្បជំុពិៃតិយ ពភិាកា ផ្ករស្មួ្លជាងស្េើៃងលើកងស្េើៃសារ ទំងងៅអគានយកដ្ឋា ៃងៅរ ៊ូ ក៏ដ៊ូេងៅ 

ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្។ េុងងស្កាយបាៃពភិាកាបញ្ចប់ជាមួ្យភាគីងវៀតណម្ងៅស្ករួងករិកម្ម      

រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្ ននថ្ៃទ្១ី០ ផ្ខរីហា ឆ្ែ ំ២០១៥ ងដ្ឋយបាៃផ្ករស្មួ្ល ៃិងបាៃងផាើរជ៊ូៃងលខាធិការដ្ឋា ៃ CLV នៃ

ស្ករងួពាណិ្ជជកម្ម ងដើម្បីអៃុវតតបៃតតាម្ៃីតិវិធី។ 

ងស្ៅពីកិេចរហស្បតិបតតកិារកែុងស្កបខណ្ឌ នៃស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្ (អគានយកដ្ឋា ៃងៅរ ៊ូ ៃិង វិទ្ា

សាថ ៃស្សាវស្ជាវងៅរ ៊ូកម្ពុជា) រមគម្អភិវឌ្ឍៃ៏ងៅរ ៊ូកម្ពុជា ក៏បាៃេ៊ូលជារមជិកងពញរទិ្ធនៃ IRA ៃិង ARBC... ផងផ្ដរ។ 

ឃ. កិចចសហព្បតិបតេិការសផែកផលិតកតមនិ្បស៊ុរាបាល 

កែុងកិេចការរហស្បតិបតតកិារអៃតរជាតិងលើផ្ផែកងៃេះ ស្ករួងមៃកិេចរហការោ៉ា ងទ្៊ូលទំ្៊ូោយជាលកាណ្ៈងទ្វរភាគីៈ 

នថ្ ងវៀតណម្ សាធារណ្រដាស្បជាមៃតិេៃិ ក៊ូងរ៉ា អ៊ូស្តសាត លី អាហសង់ទ្ៃី លកាណ្ៈពហភុាគីៈ អាសា ៃ អងាការអៃតរជាតនិន 

ដ៊ូេជា FAO, OIE, WTO, WHO, EU, JICA, ACIAR, IAEA, KOICA, ADB, WB, USAID, AUAID,។ល។  

្. កិចចសហព្បតិបតេិការសផែកនព្រម្ ើ 

- បាៃៃិងកំពុងអៃុវតតគងស្មងគំស្ទ្ដល់កម្មវិធីនស្ពង ើជាតិជាមួ្យនដគ៊ូអភិវឌ្ឍៃ៍េៃំៃួ១៩ ងលើគងស្មងេំៃៃួ៤៨ 

ជាមួ្យអងាការមិ្ៃផ្ម្ៃរដ្ឋា ភបិាលមៃេៃំៃួ១៦ ងលើគងស្មងេៃំៃួ៣៩ ៃិងរាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជាមៃេំៃៃួ៩គងស្មង  

- បាៃងរៀបេំរៃែរិីទ្ជាតរិត ីពីជីវៈេស្មុ្េះនស្ពង ើ ៃិងការអភិរកសកាប៊ូៃរតុ កកែុងផ្ដៃនស្ពបស្មុ្ងទ្ុកអេនិស្តៃតយ៍ ៃិង 

បាៃងរៀបេំរកិាា សាោដ្ឋក់ឲ្យដំងណ្ើរការអៃុវតតគងស្មង ITTO ងលខ PD740/14 REV.2(F) “ការស្គប់ស្គងនស្ពង ើ

ស្បកបងដ្ឋយៃិរៃតរភាពតាម្រយៈយៃតការងរដប៊ូកកែុងងខតតកំពង់ធំ” 

- បាៃេុេះកិេចស្ពម្ងស្ពៀងជាមួ្យម្៊ូលៃិធិបរិសាថ ៃ AEON (JAPAN) ងលើការជំរុញការអភិវឌ្ឍ ៃិងការដ្ឋងំ ើង ើង 

 វិញរស្មប់ឆ្ែ ំ២០១៥-២០១៩ ផ្ដលមៃទ្ឹកស្បាក់ររុប ១២៣.៧៧២USD។ 

ច. កចិចសហព្បតិបតេិោតួយនដ្គូ្អភិវឌ្ឍន៍នានា 

១. គងស្មង Cambodia Agricultural Value Chain Program-CAVAC 

កម្មវិធីផ្ខសរង្ហវ ក់តនម្លរិកម្មកម្ពុជា (CAVAC) ទរកាមការាំស្ទ្ង វិកាទោយរោា ភិរលអូស្រ្ាា លី ស្ដលម្កនង វិកាសរុប

ស្បម្កណ៥៧,២១លានដុលាា អូស្រ្ាា លី កនងុរយៈទេល៦ឆ្ន ំ គឺេីឆ្ន ំ២០១០-២០១៥ ទៅកនងុទេតតចំនួន៣ម្កនទេតត៖ ោស្កវ កំេត 

និងកំេង់ធំ ទលើសម្កសភាគ៖ ១).កសិពាណិជជកម្មៃិងស្បព័ៃធពត័ម៌ៃ ២).ការស្គប់ស្គងស្បេ័ៃធទរាចស្រពនិងធនធានេឹក ៃិង 

៣).ការរាវរជាវងដ្ឋយម្កនទាលទៅជួយពងៃលឿៃការល៊ូតោរ់កែុងតនម្លផលតិផលករិកម្ម ៃិងររក់ចំណូលដល់កសិករខាន ត

តូចងៅកែុងស្បព័ៃធករិកម្មផ្ផអកងលើដំណំស្រូវងៅកែុងងខតតងគលងៅ។  

(១). ស្ផនកកសិពាណិជជកម្មៃិងស្បព័ៃធពត័ម៌ៃ ទផ្លា តទលើការបទងកើតនិងេរងឹងភាេជាថ្ដគូរវាងវិរយ័សាធារណ្ៈ ៃិង

 វិរ័យឯកជៃ (Public Private Partnership) កែុងការអៃតរាគមន៍នូវបទចេក វិទ្ា បងេចកងទ្រងមីៗ ស្ពម្ទំងេីផារ សម្កា រ 

កសិកម្ម ព័ត៌មៃនិងទសវាដល់កសិករ និងសហគមន៍កសិកម្មងដ្ឋយមៃករិករេំៃៃួ២១៤.០០០ ស្គួសារទ្ទ្លួផលតទ ល ់

ៃិងេៃំៃួ៣៤០.០០០ស្គួសារទ្ទ្លួផលមិ្ៃតទ លង់បើគិតរហ៊ូតដលឆ់្ែ ំ២០១៧ តាម្រយៈការបណ្តុ េះបណត លផសពវផាយ បងេចក-

ងទ្រ ៃិងការងស្បើស្បារ់ព៊ូជ ជី ៃិងថាែ កំរិកម្មស្តឹម្ស្តូវ។ មៃករិករេៃំៃួ២.០០០ស្គួសារ ទ្ទ្លួផលស្បោជៃ៍ពីទ្ផីារនំ
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អងករងេញ។ មៃករិករស្បមណ្២០០.០០០ស្គួសារ បាៃទ្ទ្លួពត័៌មៃបងេចកងទ្រករិកម្មថ្មី ៃងិបាៃអៃុវតតបងេចកងទ្រ

ករិកម្មថ្មី តាម្រយៈស្បេ័ៃធផសពធផាយពត័ម៌ៃ។  

(២). ការស្គប់ស្គងស្បព័ៃធទរាចស្រពនិងធនធានេឹក គឺទផ្លា តទលើការាា រនិងកាងស្បពៃ័ធទរាចស្រេ៖ កែុងរយៈងពល

េីឆ្ន ំ២០១០-២០១៥ ទោយរនសាត រៃិងកសាងស្បឡាយងស្សាេស្រពេៃំួៃ២០ស្បពៃ័ធ ម្កន៧ស្បពៃ័ធងៅងខតតតាផ្កវ ៩ស្បព័ៃធ

ងៅងខតតកំពត ៃិង៤ស្បព័ៃធងៅងខតតកំពង់ធំ ផ្ដលអាេឲ្យករិករស្បមណ្១៩.០០០ស្គួសារ បងកបងងកើៃផលោ៉ា ងតេិេៃំៃួ

២ដងកែុងមួ្យឆ្ែ ំ។ ស្បពៃ័ធងស្សាេស្រពទំងងៃេះមៃរកាត ៃុពលងស្សាេស្រពររុបដល់២២.៥៦១ហិកតា ៃិងងៅរដ៊ូវ

វរាឆ្ែ ំ២០១៥ងៃេះ មៃនផទដីងស្សាេស្រពជាក់ផ្រតងេំៃៃួ១៩.១២៨ហិកតា។ 

(៣). ផ្ផែកស្សាវស្ជាវ ៃិងផសពវផាយ៖ កិេចសហការជាមួយអគ្គន្ទយកោា នកសិកម្មៃិងមនាីរកសិកម្មទេតតងលើរកម្មភាព

រិកាស្សាវស្ជាវព៊ូជស្រូវ ផសពវផាយបងេចកងទ្រករិកម្ម ការងរៀបេរំហគម្ៃ៍ករិកម្ម ការេ៊ូលរួម្ងរៀបេំឯកសារងគលៃងោ

បាយ ៃិងជំងរឿៃករិកម្ម ៃិងឯកសារផសពវផាយករិកម្ម។ បាៃបងងកើតៃិងកសាងរម្តថភាពរហគម្ៃក៍រិកម្មេំៃៃួ៦២ មៃ 

រមជិកររុប៣.៧៣២នក់ ៃិងបាៃបណ្តុ េះបណត លៃិងផសពវផាយបងេចកងទ្រករិកម្ម ដល់ករិករេៃំៃួ ៤៩.៨៤៨ស្គួសារ។ 

 កម្ម វិធីផ្ខសសងាវ ក់តថ្មាកសិកម្មកមពុជា (CAVAC) ជាកម្ម វិធីកសិកម្មដ៏សំខាន់មួយរបស់អូស្រ្ាា លី ផ្ដលជួយកាតប់ៃថយ 

ភាពស្កីស្កងៅជៃបទ្ ងដ្ឋយការបងងកើៃផលតិភាពៃងិររក់ចំណូលដល់កសិករខាន តតូច។ ឆ្ែ ំ២០១៥ កម្មវិធី CAVAC បាៃផ្ក

លម្អបងេចកងទ្រករិកម្មរបរ់ករិករេំៃៃួ២១៤.០០០ស្គួសារ។ មៃករិករជាង១៩.០០០ស្គួសារ អាេបងកបងងកើៃផល ោ៉ា ងតិេ

េំៃៃួ២ដងកែុងមួ្យឆ្ែ ំ ងដ្ឋយបងងកើតបរិមណ្ផលស្រូវស្បមណ្ជាង២០០.០០០ងតាៃ ផ្ដលគិតជាស្បាក់ស្បមណ្៤៣ោៃ

ដុោល រអាងម្រិកកែុងមួ្យឆ្ែ ំ។ 

២.គងស្មងកម្មវធិជីរំញុកងំណ្ើៃវរិយ័ករកិម្មស្បកបងដ្ឋយេរីភាពៃងិបរោិបៃ័ែនៃអៃុវរិយ័ជលផលៃងិផលតិកម្មរតវ  

រហភាពអ៉ឺរ៉ាុបបាៃគំស្ទ្ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្ ងដើម្បីេ៊ូលរួម្ឲ្យរងស្ម្េបាៃៃ៊ូវងគលងៅជា 

យុទ្ាសាស្តរត របរ់ វិរយ័ករិកម្ម។ ងដើម្បធីានបាៃៃ៊ូវការរីកេងស្ម្ើៃរបរ់វិរ័យករិកម្មកែុងការរងស្ម្េបាៃស្បកបងដ្ឋយរម្ភាព 

មៃរួម្បញ្ចូលទំងការទ្ទ្លួខុរស្តូវងលើៃិរៃតរភាពបរិសាថ ៃរស្មប់ជាស្បងោជៃ៍ដលស់្បជាជៃកម្ពុជា។ 

 ងឈាម េះកម្មវិធី : កម្មវិធីជំរុញកំងណ្ើៃវិរ័យករិកម្មស្បកបងដ្ឋយេីរភាព ៃិងបរិោប័ៃែ: អៃុវិរ័យ 

ជលផល ៃិងផលតិកម្មរតវ 

 ភាែ ក់ង្ហរអៃុវតត: ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្ 

 ងលខក៊ូដគងស្មង: DCI-ASIE/2012/023-197 

 ថ្វិការរុប : EUR 26,000,000 

 នថ្ៃផ្ខឆ្ែ ំចាប់ងផតើម្: នថ្ៃទ្ី១៧ ផ្ខរីហា ឆ្ែ ំ២០១៤ 

 នថ្ៃផ្ខឆ្ែ ំបញ្ចប់: នថ្ៃទ្ី១៩ ផ្ខ មិ្ថ្នុ ឆ្ែ ំ២០១៨ 

ងគលបណំ្ងកម្ម វធិ ី

“ងដើម្បីជំរុញកំងណ្ើៃងរដាកិេចរងាម្ស្បកបងដ្ឋយេីរភាពនៃអៃុ វិរយ័ជលផល ៃិងផលតិកម្មរតវ តាម្រយៈការ

គំស្ទ្ងដ្ឋយរដ្ឋា ភបិាល រងាម្រុីវិល ៃិងនដគ៊ូអភិវឌ្ឍៃ៍ស្របតាម្ងគលការណ្អ៍ភិស្កម្ស្គបដណ្ត ប់នៃកម្មវិធី” 

រងងាបលទ្ធផលរងស្ម្េបាៃ៖ 

o ការគំស្ទ្ងគលៃងោបាយវរិយ័ករកិម្ម 

- គំៃិតផតួេងផតើម្ងធវើបេចុបបៃែភាពងគលៃងោបាយ ៃងិផ្ផៃការយុទ្ាសាស្តរត២០១៤-២០១៨ បាៃបញ្ចប់ 

- អភិស្កម្ស្គបដណ្ត ប់នៃកម្មវិធីរស្មប់ វិរ័យករិកម្ម រង់ចំាការអៃុម័្តឯកសារពីរហភាពអ៉ឺរ៉ាុប  
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- ងគលៃងោបាយងយៃឌ្័រ ៃិងងគលៃងោបាយអភិវឌ្ឍៃៃ៍ិងការពារកុមរ របរ់ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ 

ៃិងងៃសាទ្ ២០១៥-២០១៨ បាៃបញ្ចប់ 

- ការងរៀបេំងគលៃងោបាយអភិវឌ្ឍៃ៍ធៃធាៃម្ៃរុស ៃិងការវាយតនម្លរម្តថភាពម្ស្តៃតីកំពុងចាប់ងផតើម្ ៃិង

ដំងណ្ើរការ 

- វគាបណ្តុ េះបណត លអំពីកម្ម វិធីេំណយស្បតិបតតិការ ការងរៀបេំថ្វិកាស្បកបងដ្ឋយស្បរទិ្ធភាពបាៃបញ្ចប់។ 

វគាកំុពយូទ្័រ ភាសាអង់ងគលរ កំពុងដំងណ្ើរការ ៃិងបញ្ចប់កែុងឆ្ែ ំ២០១៦ 

- ការវាយតនម្លងលើការអភិវឌ្ឍៃ៍កម្ម វិធីរិកាករិកម្មបាៃចាប់ងផតើម្ងៅសាោករិកម្មផ្ស្ពកងលៀប ៃិងកំពង់ចាម្ 

- គងស្មងផតលហ់ិរញ្ាបបទៃឥតរំណ្ងដល់អងាការរងាម្រុីវិលនន កំពុងដំងណ្ើរការ (ដ្ឋក់ជ៊ូៃៃ៊ូវគងស្មង ងរែ ើរុំ) 

- ការរិកាអំពីបទ្ពងិសាធៃ៍ងលើផលតិកម្មតាម្កិេចរៃា ៃិងផលតិងគលការណ្៍ផ្ណ្នំរស្មប់ផលតិកម្ម

តាម្កិេចរៃាកំពុងរង់ចំាការអៃុម័្តឯកសារពីរហភាពអ៉ឺរ៉ាុប ការគំស្ទ្កិេចស្បតិបតតិការនៃស្កុម្ការង្ហរ

បងេចកងទ្រករិកម្មៃិងទ្ឹកកិេចស្បជំុេំៃៃួ៥បាៃងរៀបេំង ើង ៃិងបាៃងស្ជើរងរីរងលខាធិការនៃស្កុម្ការង្ហរ

ងៃេះរួេងហើយ។ 

o  ការគំស្ទ្អៃុវរិយ័ជលផល 

- អងាការរហគម្ៃ៍ងៃសាទ្ស្តូវបាៃពស្ងឹង 

- គំស្ទ្ងដើម្បីផលតិឲ្យមៃរម្មស្តៃិងរម្តថភាពនៃការបៃតព៊ូជ កំពុងដំងណ្ើរការ 

- ផ្កលម្អរម្តថភាពនៃការផសពវផាយ ការតាម្ដ្ឋៃ ការស្តតួពៃិតិយ ៃិងឃាល ងំម្ើល កំពុងដំងណ្ើរការ 

- រកម្មភាពស្សាវស្ជាវ ការគំស្ទ្ស្បកបងដ្ឋយេីរភាពៃ៊ូវម្ចាច ជាតងិៅកែុងផ្ស្រ បាៃបញ្ចប់ 

- ការអភិវឌ្ឍៃ៍ជីវភាពររ់ងៅ កំពុងដំងណ្ើរការ 

- ការទ្ទ្លួយកៃ៊ូវការទ្ទ្លួខុរស្តូវងលើៃិរៃតភាពៃិងបរិសាថ ៃ ងលើការអៃុវតតជលវបបកម្ម កំពុងដំងណ្ើរការ 

- ការវិៃងិោគងលើការផតល់េំណី្ជលវបបកម្ម ៃិងងហដ្ឋា រេនរម្ពៃ័ានៃការផាត់ផាង់ព៊ូជ កំពុងដំងណ្ើរការ 

- ការគំស្ទ្អែកអៃុវតតខាែ តត៊ូេ ខាែ តម្ធយម្ ងៅតាម្រង្ហវ ក់ផលតិកម្មងផសងៗ បាៃបញ្ចប់ 

- ការងតត តងលើការងធវើផ្ផៃការ ការស្តួតពិៃតិយ ការស្គប់ស្គងហិរញ្ាវតថុៃិងថ្វិកា ការស្តួតពៃិតិយ ស្បពៃ័ានផទកែងុ 

ៃិងវិម្ជឈការ ៃិងវិរហម្ជឈការ បាៃបញ្ចប់ 

- គំស្ទ្ងលខាធិការដ្ឋា ៃស្កុម្ការង្ហរបងេចកងទ្រជលផល បាៃបញ្ចប់។ 

o ការគំស្ទ្អៃុវរិយ័ផលតិកម្មរតវ 

- ពស្ងឹងរម្តថភាពស្គប់ស្គង ៃិងការអៃុវតតរបរ់ម្ស្តៃតីកំពុងដំងណ្ើរការ 

- ពស្ងឹងរម្តថភាពកែុងការកសាងផ្ផៃការយទុ្ាសាស្តរត កំពុងដំងណ្ើរការ 

- ពស្ងឹងងរវាកម្មបរុងពទ្យស្របតាម្អងាការរុខភាពរតវពិភពងោកកំពុងដំងណ្ើរការ 

- គំស្ទ្កែុងការបងងកើតកម្មវិធីរិកាថាែ ក់ជាតិរស្មប់កម្មវិធីអប់រំផ្ផែកផលិតកម្មរតវៃិងបរពុាបាលបាៃបញ្ចប់ 

- ពស្ងឹងស្តួតពៃិតិយ ៃិងងធវើរបាយការណ៍្ជម្ៃ៉ឺរតវ បាៃបញ្ចប់ 

- គំស្ទ្រកម្មភាពម្៊ូលដ្ឋា ៃរបរភ់ាែ ក់ង្ហររុខភាពរតវភ៊ូមិ្ កំពុងដំងណ្ើរការ 

- គំស្ទ្រកម្មភាពបង្ហក ត់ព៊ូជស្ជូកតាម្បងេចកងទ្ររបិបៃិមិ្តត កំពុងដំងណ្ើរការ 

- គំស្ទ្រកម្មភាពបង្ហក ត់ព៊ូជងគតាម្បងេចកងទ្ររិបបៃិមិ្តត កំពុងដំងណ្ើរការ 

- គំស្ទ្ដលក់ារផលតិេំណ្រីតវងៅតាម្ភ៊ូមិ្ បាៃបញ្ចប់។ 
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៣. គងស្មងកម្មវធិផីសពវផាយបងេចកងទ្រករកិម្មធៃៃ់ងឹការផ្ស្បស្បលួអាការធាត ុ(ASPIRE) 

កម្មវិធីផសពវផាយបងេចកងទ្រករិកម្មផ្ដលធៃៃ់ឹងការផ្ស្បស្បួលអាការធាតុ (ASPIRE) ជាកម្មធីជាតិមួ្យមៃងគល  

បំណ្ងកាត់បៃថយភាពស្កីស្ក ៃិងបងងកើៃភាពធៃ់របរ់ស្គួសារករិករស្កីស្ក ៃិងង្ហយរងងស្គេះខាែ តត៊ូេងៅកម្ពុជា។  កម្មវិធីងៃេះ

មៃងគលងៅងលើកកម្ពរ់គំរ៊ូងរវាករិកម្មផ្ដលបាៃបងងកើតង ើង ៃិងស្តូវអៃុវតតដលឆ់្ែ ំ២០២១ រស្មប់ជួយករិករខាែ តត៊ូេ 

ទ្៊ូងៅ ងដើម្បីេ៊ូលរួម្ជំរុញកំងណ្ើៃងរដាកិេច តាម្រយៈបងងកើៃស្បាក់េំណ្៊ូលៃិងភាពធៃ់កែុងមុ្ខរបរករិកម្ម។  

 កម្មវិធី ASPIRE មៃរមរភាពរំខាៃ់េៃំៃួ៤គ៉ឺ៖ 

- ផ្ផែកងគលៃងោបាយផសពវផាយមួ្យមៃការងជឿជាក់បាៃ 

- ផ្ផែកអភិវឌ្ឍៃរ៍ម្តថភាពងរវាផសពវផាយករិកម្ម 

- ការផ្កលម្លងរវាផសពវផាយករិកម្ម ៃិង 

- ការកសាងងហដ្ឋា រេនរម្ព័ៃធរ៊ូបវៃ័តគំស្ទ្ដលភ់ាពធៃៃ់ឹងអាការធាតងុលើមុ្ខរបរករិកម្ម។ 

 ក. ផ្ផែកងគលៃងោបាយផសពវផាយមួ្យមៃការងជឿជាក់បាៃ មៃងរៀបេំកិេចស្បជំុពិងស្គេះងោបល់ជាមួ្យអែក

ពាក់ពៃ័ធ ងដើម្បីពៃិតិយៃ៊ូវឯកសារងគលៃងោបាយនន ផ្ផៃការយទុ្ធសាស្តរត  កម្មវិធី គងស្មង ៃិងរបាយការណ៍្ននពាក់ពៃ័ធ 

ៃឹងការផសពវផាយករិកម្ម ងដើម្បីកំណ្ត់ស្បធាៃបទ្រិកា។ ជាលទ្ធផលស្បធាៃរិកាងគលៃងោបាយេំៃៃួ២ ស្តូវបាៃកំណ្ត់ 

ៃិងងស្ជើរងរីររួម្មៃ (១). ការរិកាងស្បៀបងធៀបងគលៃងោបាយផសពវផាយករិកម្មរវាងស្បងទ្រកម្ពុជា ងវៀតណម្ ៃិង 

ស្បងទ្រនថ្ ៃិង (២). រិកាពៃិតិយស្បពៃ័ធថ្វិកាតាម្កម្មវិធីរបរ់ស្ករងួករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្គំស្ទ្ដល់ងរវា 

ផសពវផាយករិកម្ម។ 

 ខ. ផ្ផែកអភិវឌ្ឍរម្តថភាពងរវាផសពវផាយករិកម្មនៃកម្មវិធី ASPIRE គ៉ឺអភិវឌ្ឍរម្តថភាពងរវាផសពវផាយករិកម្ម 

ងដើម្បីជួយគំស្ទ្ការផ្កលម្លងរវាផសពវផាយករិកម្មងៅថាែ ក់ងស្កាម្ជាតៃិិងម្៊ូលដ្ឋា ៃ តាម្រយៈបងងកើៃគុណ្ភាពផសពវផាយ      

ករិកម្មៃិងស្គប់ស្គងេំងណ្េះដឹង ៃិងពស្ងឹងធៃធាៃម្ៃរុសរស្មប់ផសពវផាយករិកម្ម។ លទ្ធផលផ្ដលទ្ទ្លួបាៃមៃដ៊ូេ 

ខាងងស្កាម្៖ 

 បាៃងរៀបេលំិខិតបទ្ដ្ឋា ៃ ៃិងតនួទ្ភីារកិេច រស្មប់ងរៀបេំយៃតការគំស្ទ្ រស្ម្បរស្មួ្លការង្ហរផសពវផាយ

ករិកម្មទំងងៅថាែ ក់ជាតិ ៃិងថាែ ក់ងស្កាម្ជាតមិៃ៖ គណ្ៈកមម ធិការស្បឹកាងោបលផ់សពវផាយករិកម្ម 

អៃុគណ្ៈកមម ធិការបងេចកវិទ្ាថាែ ក់ជាតិ ស្កុម្ផសពវផាយបងេចកវិទ្ាករិកម្មងខតត ៃិងស្កុម្គំស្ទ្បងេចកថាែ ក់ស្រុក 

 បាៃងរៀបេំងគលការណ្ផ៍្ណ្នំរត ីពកីារវាយតនម្លតស្មូ្វការករិករ  សាោងរៀៃផ្ស្រករិករ ៃិងការបងងកើតស្កុម្

រិកាខាែ តត៊ូេរស្មប់ងរៀបេំស្កុម្ករិកររិកា ៃងិអៃុវតតរកម្មភាពផសពវផាយងៅម្៊ូលដ្ឋា ៃមៃៈ សាោងរៀៃ 

ផ្ស្រករិករ ការងធវើបង្ហា ញបងេចកវិទ្ា បងេចកងទ្រ ៃិងការអៃុវតតលអថ្មី  ៗ (Innovation) ទិវាផ្ស្រ 

ទ្រសៃៈកិេចរិកា ៃិងការេងស្កងស្កុម្ជួយខលួៃឯង។ល។ ៃិងកំណ្ត់តស្មូ្វការរំខាៃ់ៗៃ៊ូវបងេចកវិទ្ា បងេចកងទ្រ 

ៃិងៃវាៃុវតតៃ៍ថ្មី  ៗ ផ្ដលជាការអៃុវតតករិកម្មនវឆ្ល តៃឹងអាការធាត៖ុ ព៊ូជធៃ់ស្ទំ (Stress Tolerant Varieties-

STV), គំរ៊ូករិកម្ម េំរុេះ (Model farming) ការស្គប់ស្គងដំណំ (Crop management) 

ៃិងស្បព័ៃធស្បតិទ្ៃិដ្ឋដុំេះដំណំ (Cropping Calendar) ៃិងស្បធាៃបទ្ដំណំស្រូវ បផ្ៃល មៃ់ ស្ជូក 

ៃិងវារីវបបកម្ម។   

គ. ផ្ផែកផ្កលម្អងរវាផសពវផាយករិកម្ម បាៃងស្ជើរងរីរភាែ ក់ង្ហរផសពវផាយករិកម្មេំៃៃួ៦០នក់  ស្កុម្ករិកររិកា

ខាែ តត៊ូេេំៃៃួ៣៦០ស្កុម្ មៃស្គួសារករិករខាែ តររុប៩០០០ស្គួសារេ៊ូលរួម្ កែុង៦០ ុំ ៃិង១៥ស្រុក រស្មប់េ៊ូលរួម្អៃុវតត

កម្ម វិធី ASPIRE ឆ្ែ ំ២០១៦ ៃិងបាៃកំណ្ត់ស្បធាៃបទ្ ៃិងរកម្មភាពរស្មប់ងរវាផសពវផាយករិកម្ម។ 
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 . ផ្ផែកការកសាងងហដ្ឋា រេនរម្ពៃ័ធរ៊ូបវៃ័តគំស្ទ្ដលភ់ាពធៃៃ់ឹងអាការធាតុកែុងរបរករិកម្ម បាៃកំណ្ត់ ុំ ងគលងៅ

េំៃៃួ៦០ ុំ កែុងស្រុក១៥រស្មប់អៃុវតតកម្ម វិធី ASPIRE ឆ្ែ ំ២០១៦ ៃិងបាៃងធវើការវាយតនម្លបៃថយភាពង្ហយរងងស្គេះបាៃ

េំៃៃួ៣០ស្រុក រស្មប់កសាងៃិងសាត រងហដ្ឋា រេនរម្ព័ៃធរ៊ូបវៃ័ត គំស្ទ្ដលភ់ាពធៃៃ់ឹងអាការធាតុកែុងរបរករិកម្ម។ 

ង. ផ្ផែករស្ម្បរស្មួ្លៃិងគំស្ទ្កម្មវិធី៖ បាៃងរៀបេំងរេកតីស្ពាង ផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរតថ្វិកាតាម្កម្មវិធីរស្មប់ឆ្ែ ំ

២០១៦-២០១៨ ម្ៃទីរករិកម្មេៃំៃួ៥ មៃផ្ផៃការរកម្មភាព ៃិងថ្វិការស្មប់ផ្កលម្អងរវាផសពវផាយករិកម្ម នៃកម្មវិធី 

ASPIRE ៃិងស្របតាម្ផ្ផៃការថ្វិកាតាម្កម្មវិធីរបរ់ស្ករងួករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្។ 

៤. គងស្មងកាតប់ៃថយភាពស្កសី្ក ៃងិអភវិឌ្ឍៃក៍រកិម្មខាែ តត៊ូេ តបំៃទ់្ងៃលសាប (TSSD) 

 គងស្មងកាត់បៃថយភាពស្កីស្ក ៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍ករិកម្មខាែ តត៊ូេ តំបៃ់ទ្ងៃលសាប (TSSD) ស្តូវបាៃងស្គងរេនង ើង

រស្មប់ជំរុញគំស្ទ្ការអភិវឌ្ឍផ្ផែកងហដ្ឋា រេនរម្ពៃ័ធ គំស្ទ្ផលតិភាពករិកម្ម ៃិងការកសាងរម្តថភាពផ្ផអកតាម្អាទ្ភិាព

របរ់រហគម្ៃ៍ តាម្រយៈការបងងកើតៃិងគំស្ទ្ស្កុម្ផ្កលម្អជីវភាព (លីគ) េំៃៃួ១.២៤១ស្កុម្ កែុង ុំងគលងៅ ១៩៦ កែុង 

២៨ស្រុក នៃងខតត៥ គ៉ឺងខតតបនទ យមៃជ័យ ងរៀម្រាប កំពង់ធំ កំពង់ចាម្ ៃិងតបូង មុ ។ំ គងស្មងមៃថ្វិការរុប 

៥០,៣៧ោៃដុោល ររហរដាអាងម្រិក ផោលង់ដ្ឋយធនគរអភឌិ្ឍៃអ៍ារុី (៣២,៦៣ោៃ) ម្៊ូលៃិធិអៃតរជាតិអភិវឌ្ឍៃ៍

ករិកម្ម (១៣,៦ោៃ) រដ្ឋា ភបិាលហាវ ំង ងដ៏ (១,៥៩ោៃ) ៃិងរាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជា (៥,៥ោៃ)។ ថ្វិកាវិភាជររុប

រស្មប់ស្ករួងករិកម្មមៃ ១១,៨៣ោៃ (២៣,៣%)។ គងស្មងមៃ ៣ រមរភាគ ងហើយស្តូវអៃុវតត   រយៈងពល ៨ឆ្ែ ំ 

(ផ្ខមី្ន ឆ្ែ ំ២០១០ដល់ផ្ខកុម្ភៈ ឆ្ែ ំ២០១៨)។ ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ ់ៃិងងៃសាទ្ អៃុវតតរមរភាគទ្ី២ “បរិោការ

អំងណយផលដលក់ារបងងកើៃផលតិភាព ៃិងពិពិធកម្មករិកម្ម”  ៃិងរមរភាគទ្ី ៣ “ការអៃុវតតគងស្មងមៃស្បរិទ្ធភាព ”  

 តំាងពចីាប់ងផោើម្អៃុវតតរកម្មភាពតាម្ម្៊ូលដ្ឋា ៃពាក់កណោ លឆ្ែ ំ២០១២ម្ក គងស្មងរងស្ម្េបាៃវឌ្ឍៃភាពជាងស្េើៃ

រស្មប់ស្គប់រមរភាគ។ គិតស្តឹម្េុងឆ្ែ ំ២០១៥ងៃេះ (ងពលងវោេណំយអរ៧់៣%) គងស្មងបាៃរងស្ម្េវឌ្ឍៃភាព

ស្បមណ្៨០% ងហើយបាៃេណំយថ្វិការរុប៣៤,២៨ោៃ (៦៧,៥% នៃថ្វិកាងស្គងររុប) កែុងងនេះ ស្ករួងករិកម្ម

បាៃេណំយ៧,៩៤ោៃ (៦៧%) នៃថ្វិកាវិភាជររុបរស្មប់ស្ករងួ។ កែុងឆ្ែ ំ២០១៥ លទ្ធផលរងស្ម្េដ៊ូេខាងងស្កាម្ ៖  

o ដំងណ្ើរការសាោងរៀៃេកំារករិកររោ ីពកីារអៃុវតតករិកម្មលអ (GAP) ងលើដំណំបផ្ៃល ៃិងផ្ផលង ើេំៃៃួ១២

កផ្ៃលង កែុងងខតតងរៀម្រាប កំពង់ចាម្ ៃិង តបូង មុ ំ ផ្ដលមៃករិករេ៊ូលរួម្ ២២៦នក់/ស្រ៧ី២នក់។ បាៃរស្ម្បរស្មួ្ល 

ងរៀបេំ ៃិងអៃុវតតផលតិកម្មតាម្កិេចរៃា ងដ្ឋយអៃុវតតបាៃ២កិេចរៃា រវាងស្កុម្ផលិតព៊ូជស្រូវ ៃិងមច រង់រាងម៉ារុៃីស្រូវ  

កែុងងខតតកំពង់ធំ ៃិង បនទ យមៃជ័យ ផ្ដលមៃស្រវូររុប ៤៦ងតាៃ 

o ងរៀបេំរកិាា សាោតស្ម្ង់ទ្រិរោ ពីី GAPងលើដំណំបផ្ៃលេៃំៃួពីរ រស្មប់ម្ស្តៃតីករិកម្មៃិងករិករងគលងៅ

ងៅងខតតកំពង់ធំ ៃិងបនទ យមៃជ័យ ផ្ដលមៃអែកេ៊ូលរួម្១២៨នក់ (ស្រ៣ី៨នក់)។ បាៃងរៀបេរំកិាា សាោផសពវផាយ

រោ ីពីផលតិកម្មតាម្កិេចរៃាេំៃៃួបីរស្មប់ម្ស្តៃតីករិកម្ម ៃិងស្កុម្ផលតិព៊ូជស្រូវ ៃិងមច រង់រាងម៉ារុៃីស្រូវ ងៅងខតត 

កំពង់ចាម្ ងរៀម្រាប ៃិងបនទ យមៃជ័យ ផ្ដលមៃអែកេ៊ូលរួម្ ១៥០នក់ ភាគងស្េើៃជាករិករ ៃិងមច រ់ងរាងម៉ារុៃីស្រូវ 

o បាៃរិកាអងងកតអំពីទ្ផីារផលតិផល GAP ៃងិការយល់ដឹងរបរអ់ែកងស្បើស្បារ់ករផិល កែុងងខតត

ងរៀម្រាប ៃិងកំពង់ចាម្ ៃិងរិកាងរៀបេផំ្ផៃការងម្េកាុ វិរ័យផលតិកម្មដំណំងៅកម្ពុជា ឆ្ែ ំ២០៣០ 

o បៃតជួយសាថ ៃយីករិកម្មទំងពីរ (បលល័ងា/កំពង់ធំៃិងទ្ឹកវិល/ងរៀម្រាប) ផ្ផែកកសាងរម្តថភាពថ្វិកាផលតិ

ព៊ូជ រ៊ូបវៃ័តផលតិ ៃិងផ្កនេែងវេខចប់ព៊ូជលក់ ៃិងងស្គឿងេស្កករិកម្ម។ សាថ ៃយីទំងពីរ បាៃផលតិព៊ូជស្រូវរុទ្ធអៃុញ្ញា តេៃំៃួ

៣៦ងតាៃផ្ថ្ម្ងទ្ៀត រស្មប់លក់ឲ្យស្កុម្ផលតិព៊ូជស្រូវេំៃៃួ៣៣ស្កុម្ ផ្ដលគងស្មងបាៃគំស្ទ្។ ងដ្ឋយងស្បើព៊ូជស្រូវ

អៃញុ្ញា តទ្ញិពីសាថ ៃយីទំងពីរ ស្កុម្ផលតិព៊ូជទំងងៃេះ បាៃផលតិស្រូវព៊ូជរទុ្ធពាណ្ិជជកម្មេៃំួៃ៧៣៥ងតាៃ រស្មប់លក់
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ឲ្យករិករ ៃិងងរាងម៉ារុៃីស្រូវ។ តាម្រយៈផលតិកម្មតាម្កិេចរៃា សាថ ៃីយទំងពីរបាៃទ្ញិស្រូវព៊ូជរុទ្ធពាណ្ិជជកម្មេំៃៃួ

៥១ងតាៃពីស្កុម្ផលតិព៊ូជ ងដើម្បីផ្កនេែ-ងវេខចប់រស្មប់លក់បៃត ឲ្យអែកស្តូវការព៊ូជស្រូវ  

o បាៃបញ្ចប់វិភាគស្បពៃ័ធងកសស្ត-ប រិសាថ ៃងហើយបាៃងរៀបេំរបាយការណ្ ៍វិភាគរស្មប់ ុងំគលងៅទំង១៩៦ 

o បាៃងរៀបេំងធវើបង្ហា ញបងេចកវិទ្ាេៃំៃួ៥១៤ទ្តំីាង ងលើស្បធាៃបទ្ ស្រូវ បផ្ៃល ផសិត ដំណំលក់ េិញ្ច ឹម្រតវ 

(មៃ់ ស្ជូក ផសេំំណ្រីតវ) ៃិង េិញ្ច ឹម្ស្តី កផ្ងកប ងដ្ឋយមៃករិករេ៊ូលរួម្ងធវើបង្ហា ញេៃំៃួ៥១៤នក់ (២០៨ ស្រី) ៃិង ងរៀបេំ

ទ្ិវាផសពវផាយលទ្ធផលបង្ហា ញេំៃៃួ១៨០ទ្ិវា 

o បៃតផលតិវីងដអ៊ូផសពវផាយ ៃិងងបាេះពុម្ពឯកសារផសពវផាយបផ្ៃថម្ងទ្ៀត (ងគលៃងោបាយផសពវផាយ

ករិកម្ម បងេចកងទ្រផសេំំណ្រីតវ ៃិងព៊ូជស្រូវទំង១០មុ្ខ)។ បាៃស្បម្៊ូលឯកសារផសពវផាយបផ្ៃថម្ ៃងិដ្ឋក់បញ្ចូលកែុងងវប

សាយគងស្មង (www.tssdcambodia.org) រស្មប់ផសពវផាយ ៃិងគំស្ទ្កម្មវិធីតាម្ម្៊ូលដ្ឋា ៃ 

o បាៃបៃតងរៀបេំកម្ម វិធីវិទ្យុមៃការងៅទ្៊ូររព័ទេ៊ូលររួតាម្ងខតតរស្មប់គំស្ទ្កម្មវិធីផសពវផាយតាម្ម្៊ូលដ្ឋា ៃ 

ងដ្ឋយងស្ជើរងរីរស្បធាៃបទ្ ផ្ផអកតាម្តស្មូ្វការរបរ់ករិករ កែុងតំបៃ់ងគលងៅគងស្មង។ មតកិា/កិេចពិភាកាកែងុកម្មវិធី

 វិទ្យុងៃេះ ងតត តងលើទំងបងេចកវិទ្ា/វិធីសាស្តរតផលតិកម្ម ៃិងបញ្ញា ទ្ីផារលក់ករផិល។ ពត័៌មៃរោ ីពកីារងធវើបង្ហា ញបងេចកងទ្រ 

តនម្លករផិលៃិងធាតេុ៊ូលករិកម្ម ស្តូវបាៃស្បម្៊ូលៃិងផ្េកចាយជាស្បចំា ជាមួ្យម្ស្តៃតីអៃុវតតកម្ម វិធីផសពវផាយ ៃិង

សាធារណ្ៈជៃតាម្រយៈបណោ ញរងាម្ (Facebook)។ 

៥.គងស្មងអភវិឌ្ឍៃក៍រកិម្មៃងិជរំញុកងំណ្ើៃងរដាកេិចរស្មបក់ារអភវិឌ្ឍករកិម្ម  

គងស្មងស្តូវបាៃចាប់ងផតើម្អៃុវតតងៅឆ្ែ ំ២០១២-២០១៨ កែុងងខតតងគលងៅេៃំៃួស្បំារួម្មៃ ងខតតកំពត កណត ល 

នស្ពផ្វង សាវ យងរៀង ៃិងតាផ្កវ (ស្រុកេំៃៃួ៣៣)។ លទ្ធផលរងស្ម្េបាៃកែុងឆ្ែ ំ២០១៥រួម្មៃ៖ 

-  េងស្កងករិករជាស្កុម្ផ្កលម្អទ្ៃុបងវលិ េៃំៃួ ៩៨៤ស្កុម្ ផ្ដលស្កុម្ៃិមួ្យៗមៃរមជិកេៃំៃួ៥០រ៊ូប កែុងងនេះ

ជាម្ធយម្៦៣%ជាស្តរត ី។ ស្កុម្ដឹកនំងដ្ឋយស្កុម្ស្បឹកាភបិាលងស្ជើរងរីរងដ្ឋយការងបាេះងឆ្ែ ត មៃរមរភាពេៃំួៃ៧រ៊ូប 

- បណ្តុ េះបណត លករិករជារមជិកអំពីេំងណ្េះដឹងហិរញ្ាវតតុ កែុងងនេះមៃពីរវគា (េំងណ្េះដឹងម្៊ូលដ្ឋា ៃៃិងេំងណ្េះ

កស្មិ្តខពរ់) ងដើម្បកីារស្គប់ស្គងៃិងងស្បើស្បារទ់្ៃុស្បកបងដ្ឋយគណ្ងៃយយភាពៃិងៃិរៃតរភាព។ ងស្កាយពបីាៃទ្ទ្លួេំងណ្េះ

ដឹងងៃេះងហើយ គងស្មងបាៃផតលទ់្ៃុរយៈងពលបីឆ្ែ ំបៃតបនទ ប់ៃ៊ូវថ្វិកាេៃំៃួ៤.០០០ដុោល រកែុងមួ្យឆ្ែ ំរស្មប់ស្កុម្ៃិមួ្យៗ។ 

ងដើម្បីរកាបាៃៃ៊ូវស្បរទិ្ធភាពៃិងស្បរិទ្ធផលនៃការស្គប់ស្គងទ្ុៃស្កុម្ គងស្មងបាៃរហការជាមួ្យនដគ៊ូផតល់ងរវាកម្មពីខាង

ងស្ៅ (ភាែ ក់ង្ហរផតលង់រវាកម្មគណ្ងៃយយេលត័) េុេះដំងណ្ើរការងផទៀងតទ តង់រៀងរាលផ់្ខ 

- បណ្តុ េះបណត លករិករជារមជិកអំពីេំងណ្េះដឹងបងេចកងទ្រករិកម្ម។ ងដើម្បីទ្ទ្លួេំងណ្េះដឹង ៃងិការអៃុវតត

បងេចកងទ្រករិកម្មស្បកបងដ្ឋយស្បរិទ្ធភាព គងស្មងបាៃងរៀបេៃំិងងបាេះពុម្ភឯកសារបងេចកងទ្រផ្បបសាម្ញ្ា ងហើយវិធីសាស្តរត

នៃការបណ្តុ េះបណត លក៏អៃុវតតងដ្ឋយមៃការេ៊ូលរួម្ តាម្រយៈសាោងរៀៃផ្ស្រករិករ ងដ្ឋយស្កុម្ស្គូេលត័ផ្ដលបាៃងស្ជើរ

ងរីរតាម្ងខតតៃិមួ្យ  ៗ

- ការង្ហរតាម្ដ្ឋៃៃិងវាយតនម្ល ស្តូវបាៃងរៀបេៃំងិផ្កលម្អជាបៃតបនទ ប់តាម្អៃសុារៃន៍ៃស្កុម្ងបរកកម្មស្តួត

ពិៃតិយគងស្មងផ្ដលផ្តងផ្តមៃងរៀងរាលឆ់្ែ ំ។ 
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៦.គងស្មងផ្កលម្អស្បពៃ័ធស្គបស់្គងអនម្យ័ ៃងិភ៊ូតគម្អនម្យ័ងៅម្ហាអៃតុបំៃង់ម្គងា (SPS) 

 គងស្មងងៃេះស្តូវអៃុវតតរស្មប់រយៈងពល៥ឆ្ែ ំ (ឆ្ែ ំ២០១២-ឆ្ែ ំ២០១៧) ងដ្ឋយសាថ ប័ៃេៃំៃួ០៣ គ៉ឺស្ករួងករិកម្ម 

រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្ ស្ករួងរុខាភិបាល ៃិងស្ករួងពាណ្ិជជកម្ម មៃថ្វិការរុបេំៃួៃ១១,៤ោៃដុោល រអាងម្រិក។ 

លទ្ធផលរងស្ម្េបាៃកែុងឆ្ែ ំ២០១៥រួម្មៃ៖ 

 ក. ផ្ផែកភ៊ូតគម្អនម្យ័ (Plant Health CIU) 

 - បាៃេងស្កងបញ្ជរីមរភាពេនស្ង (Pest List) ងលើស្បងភទ្ដំណំងគលេៃំៃួ២ (ដំណំស្រូវ ៃិងងពាត) ងដ្ឋយ

ស្បម្៊ូលៃ៊ូវរណំកបីស្បងភទ្គ៉ឺ រតវលអតិេនស្ង ងមម េនស្ង ៃិងជំង៉ឺ ងដ្ឋយមៃការរហការពីជំនញការអៃតរជាតិ ៃិងកំពុង

បៃតងធវើការអងងកតស្សាវស្ជាវអំពីកតាត េនស្ងងលើស្បងភទ្ដំណំងគលមួ្យេៃំៃួងទ្ៀតដ៊ូេជា ដំ ូង សាវ យ ស្កូេ ងស្ម្េ ងេក បផ្ៃល 

ស្គប់សាវ យេៃទី ៃិងរផ្ណ្ត ក 

 - រំណ្ង់ផទេះកញ្ចក់េតាត  ៉ឺរ័ក (Post Entry Quarantine Green House) ស្តូវបាៃសាងរង់រួេជាសាថ ពរ

កាលពីផ្ខរីហា ឆ្ែ ំ២០១៥ ងៅសាថ ៃយី៍ពងិសាធៃក៍ារពារដំណំងពាធិ៍ោរ់ ងខតតនស្ពផ្វង 

 - បាៃងរៀបេំវគកបណ្តុ េះបណត លម្ស្តៃតីបងេចកងទ្ររតពីី “Plant Quarantine Inspector and Stakeholders” ។ 

 ខ. ផ្ផែករខុភាពរតវ (Animal Health CIU) 

 - បាៃងរៀបេំកម្ម វិធីតាម្ដ្ឋៃឃាល ងំម្ើលជំង៉ឺរតវងៅកែងុងខតតងគលងៅេៃំៃួ៣គ៉ឺ ងខតតកំពង់ចាម្ តាផ្កវ ៃងិសាវ យងរៀង 

រស្មប់ពស្ងឹងរម្តថភាពម្ស្តៃតី  

  - ការងឆលើយតបៃឹងជំង៉ឺឆលងរតវ ងដើម្បីងធវើការទ្ប់សាក តៃ់៊ូវការផទុេះង ើងៃ៊ូវជំង៉ឺឆលងរតវ ងៅកែុងងខតតនស្ពផ្វង កំពង់ចាម្ 

សាវ យងរៀង ៃិងតបូង មុ  ំ

  - បាៃងរៀបេំៃ៊ូវវគាបណ្តុ េះបណត លបងេចកងទ្រដលម់្ស្តៃតីបងេចកងទ្រ ៃិងម្ស្តៃតីម្ៃទីរពិងសាធៃ ៍

  - បាៃងរៀបេំៃ៊ូវយទុ្ធនការផសពវផាយរតពីកីារស្គប់ស្គងការនំេ៊ូលរតវៃិងផលតិផលមៃងដើម្កំងណ្ើតពីរតវ។ 

 គ. ផ្ផែករវុតថភិាពេណំ្អីាហារ (Food Safety CIU) 

 - បាៃេុេះតាម្ដ្ឋៃអងងកតអំពីអនម័្យេំណ្អីាហារ ៃិងរុវតថភិាពេំណ្អីាហារ ងៅតាម្ងភាជៃយីដ៍្ឋា ៃ ងៅរាជធាៃី

ភែំងពញ ងខតតស្ពេះរហីៃុ ៃិងងរៀម្រាប  

  - បាៃេុេះអងងកតតាម្ដ្ឋៃការេម្លងងរាគគីមី្ងៅកែុងម្ាូបអាហារងៅងលើទ្ផីារកែុងស្បងទ្រកម្ពុជា 

  - បណ្តុ េះបណត លបងេចកងទ្រម្ៃទីរពិងសាធៃ៍ដល់ម្ស្តៃតីអគានយកដ្ឋា ៃកំាកុងស្តលូនៃស្ករួងពាណ្ិជជកម្ម “Advance 

Separation Methods” 

 - ទ្រសៃកិេចរិកាងៅស្បងទ្រនថ្ ៃិងស្បងទ្ររងិាបុរី ងដើម្បីរិកាផ្រវងយលប់ផ្ៃថម្ពកីារង្ហរបងេចកងទ្រពាក់ពៃ័ធ

ៃិងរុវតថភិាពេំណ្អីាហារ។  

  . ផ្ផែកអបរ់ ំ(Education CIU) 

 -បាៃរហការជាមួ្យជំនញការអៃតរជាតិ ងធវើការផ្កផ្ស្បកម្មវិធីរិការស្មប់ម្ហាវិទ្ាលយ័េំៃៃួបីគ៉ឺ កម្ម វិធីរិកា

ថ្មីរស្មប់ម្ហាវិទ្ាលយ័ករិ-ឧរាហកម្ម ម្ហាវិទ្ាលយ័វិទ្ាសាស្តរតរតវ ៃិងងវជជសាស្តរតរតវ ៃងិម្ហាវិទ្ាលយ័ វិទ្ា

សាស្តរតករិកម្ម 
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 - សាងរង់អាគរម្ៃទីរពិងសាធៃ៍អតិរុខុម្សាស្តរត  ៃងិងរៀបេំៃ៊ូវវគាបណ្តុ េះបណត លបងេចកងទ្រពាក់ព័ៃធ Food Safety 

 - វគាបណ្តុ េះបណត លពាក់ពៃ័ធរុខភាពរតវ ភ៊ូតគម្អនម័្យ ៃិងរុវតថភិាពេំណ្អីាហារដល់សាស្តសាត ចារយនៃសាកល

 វិទ្ាលយ័ភ៊ូមិ្ៃទករិកម្ម។ 

៦.៥. ការព្គ្ប់ព្គ្ងធនធានមនសុសក្នុង  សិ័យក្សកិ្តម 

ក. ការព្គ្ប់ព្គ្្ធនធានតន៊ុសស 

កែុងទ្ិរងៅជំរុញឲ្យកាៃ់ផ្តមៃស្បរិទ្ធភាពនៃការស្គប់ស្គងការចាតផ់្េងការង្ហរ ងដ្ឋយបាៃកំណ្ត់ឲ្យបាៃេារ់ោរ់

អំពីតនួទ្ៃីិងភារកិេចៃិងពីតស្មូ្វការ នៃធៃធាៃម្ៃរុសទំងបរិមណ្ៃិងគុណ្ភាព ងលើទ្ហំំការង្ហរជាក់ផ្រតងងដើម្បីេ៊ូលរួម្

េំផ្ណ្កអៃុវតតៃោ៍៉ា ងរកម្មៃ៊ូវផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរតអភិវឌ្ឍៃ៍វិរ័យករិកម្ម២០១៤-២០១៨ ៃិងយុទ្ធសាស្តរតេតុងកាណ្ដំណក់

កាលទ្ី៣របររ់ាជរដ្ឋា ភបិាលៃតីកិាលទ្ី៥ នៃរដារភាឲ្យបាៃរងស្ម្េងជាគជ័យស្បកបងដ្ឋយស្បរិទ្ធភាព ៃិងស្បរិទ្ធផល 

ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្ បាៃៃិងកំពុងងរៀបេំងគលៃងោបាយរត ីពីការអភិវឌ្ឍៃ៍ធៃធាៃម្ៃរុស ៃិងមៃ

ផ្ផៃការងរៀបេំផ្បបបទ្ ការអៃុវតតជាក់ផ្រតងកែងុការស្គប់ស្គងធៃធាៃម្ៃរុសឲ្យលអស្បងរើរតាម្ស្បពៃ័ធស្គប់ស្គងព័ត៌មៃ វិទ្ា

ងដ្ឋយេងស្កងតាម្កស្មិ្តរញ្ញា បស្ត មុ្ខជំនញ ៃិងតាម្មុ្ខតំផ្ណ្ង។ ស្ពម្ជាមួ្យងនេះផ្ដរ ស្ករួងបាៃេុេះតាម្ដ្ឋៃ

ស្តួតពៃិតិយ ៃិងវាយតនម្លអំពីការស្គប់ស្គងម្ស្តៃតីរាជការ ងៅតាម្បណត អងាភាពទំងថាែ ក់ជាតិ ៃិងថាែ ក់ងស្កាម្ជាតិ ។ 

កែុងឆ្ែ ំ២០១៥ងៃេះ ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្ មៃម្ស្តៃតីរាជការររុបេំៃួៃ៦.៥៦០នក់ ស្តរត ី១.៣៨៣នក់ 

ងរម ើៃឹង២១% កែុងងនេះថាែ ក់កណត លមៃេៃំួៃ៤.០២១នក់ ស្តរត ី៨១៣នក់ ងរម ើៃឹង២០% ថាែ ក់រាជធាៃី ងខតតមៃេៃំួៃ

២.៥៣៩នក់ ស្តរត ី៥៧០នក់ ងរម ើៃឹង២២%។ ទ្ៃទឹម្ៃឹងងៃេះ ស្ករួងបាៃដ្ឋក់ម្ស្តៃតីឲ្យេ៊ូលៃិវតតៃេ៍ៃំៃួ១៨៧នក់ ដ្ឋក់ម្ស្តៃតី

រថ តិកែុងភាពទ្ងំៃរគម ៃងបៀវតសេៃំៃួ២៦៩នក់ ៃិងបាៃលុបងឈាម េះម្ស្តៃតីងេញពីស្កបខ័ណ្ឌ េៃំៃួ៦៨នក់  (ងបាេះបង់ការង្ហរ  ោ ប់ 

ពីការង្ហរ ម្រណ្ៈភាព)។ ស្ករួងបាៃងធវើការស្ប ងស្បផ្ជងងស្ជើរងរីរម្ស្តៃតីស្កបខ័ណ្ឌ ថ្មីេៃំៃួ២៧៧នក់ (ស្កបខ័ណ្ឌ ”ក”

េំៃៃួ២០៨នក់ ៃិង”ខ”េៃំៃួ៦៩នក់។ ងដើម្បីងលើកទ្ឹកេិតតដល់ម្ស្តៃតរីាជការ ផ្ដលបាៃខិតខំអៃុវតតការង្ហរទ្ទ្លួបាៃសាែ

នដងឆែើម្ ស្ករួងបាៃផ្តងតំាង ៃិងងផទររស្មួ្លភារកិេចម្ស្តៃតរីាជការបាៃេៃំៃួ២១៧នក់ ស្ពម្ទងំបាៃផតលង់ស្គឿងឥរសរិយយរ

ជ៊ូៃដល់ម្ស្តៃតរីាជការេៃំៃួ៧១៩នក់ នរីេៃំៃួ១១៨នក់ (ពីងម្ដ្ឋយរំរិទ្ធដលជ់ាត៊ូបការ)។ 
 

   

 

 

 

 

 

ផ្ផអកតាម្ស្កាហវិកនៃសាថ ៃភាពស្កបខ័ណ្ឌ ម្ស្តៃតរីាជការកែងុរយៈងពល០៥ឆ្ែ ំ (២០១១-២០១៥) ង ើញថា េៃំៃួស្កបខ័ណ្ឌ

បាៃថ្យេុេះជាបៃតបនទ ប់ទ្ៃទឹម្ៃឹងស្កបខ័ណ្ឌ ថ្មីទ្ទ្លួបាៃមិ្ៃមៃតលុយភាព ៃិងស្កបខ័ណ្ឌ ផ្ដលបាៃបាត់បង់។ ករណ្ីងៃេះជា
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បញ្ញា ស្ប ម្កែុងការេ៊ូលរួម្អៃុវតតងគលៃងោបាយរបរ់រាជរដ្ឋា ភបិាល ៃិងការងធវើឲ្យរងស្ម្េងជាគជ័យៃ៊ូវផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរត

របរ់ស្ករួង កែុងងនេះ ស្ករួងបាៃពស្ងីករេនរម្ពៃ័ធករិកម្មឲ្យដល់ម្៊ូលដ្ឋា ៃ ុំ រង្ហក ត់ ងដើម្បីជំរុញការបស្តញ្ញជ បៃិងងផទរបងេចក

ងទ្រករិកម្ម ឲ្យកាៃផ់្តមៃស្បរទិ្ធភាពដល់ករិករតាម្រយៈការអៃុវតតងគលៃងោបាយផសពវផាយករកិម្មរបរ់ស្ករួង។ 

ខ. ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានតន៊ុសស 

ងដើម្បីងឆលើយតបងៅៃឹងការកំណ្តអ់ាទ្ភិាព ”ម្៊ូលធៃម្ៃុរស” របររ់ាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជា ស្ករងួករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ 

ៃិងងៃសាទ្ បាៃខិតខំស្បឹងផ្ស្បងៃិងយកេិតតទ្ុកដ្ឋក់កែុងការពស្ងឹងរម្តថភាពម្ស្តៃតរីាជការស្បកបងដ្ឋយគុណ្វុឌ្ឍិខពរ់ តាម្រយៈ

ការបណ្តុ េះបណត លរយៈងពលខលី ៃិងរយៈងពលផ្វង ទំងកែុងៃិងងស្ៅស្បងទ្រ។ ជាក់ផ្រតងកែុងឆ្ែ ំ២០១៥ ស្ករួងបាៃបណ្តុ េះ

បណត លម្ស្តៃតរីាជការបាៃេំៃៃួ១.៩៥១នក់។ វគាបណ្តុ េះបណត លកែុងស្បងទ្ររយៈងពលខលបីាៃេៃំៃួ១.១០៦នក់ ៃិងវគា

បណ្តុ េះបណត លរយៈងពលផ្វងបាៃេៃំៃួ៣៤នក់ ផ្ដលកែុងងនេះថាែ ក់បណ្ឌ ិតេៃំៃួ១៥នក់ ៃិងថាែ ក់ប រិញ្ញា ប័ស្តជាៃ់ខពរ់

េំៃៃួ១៩នក់។ ងដ្ឋយផ្ កេំងពាេះវគាបណ្តុ េះបណត លងស្ៅស្បងទ្របាៃេៃំៃួ៨១៥នក់។ វគាបណ្តុ េះបណត លរយៈងពលខលី

បាៃេំៃៃួ៧៨០នក់ ៃិងវគាបណ្តុ េះបណត ល រយៈងពលផ្វងបាៃេៃំៃួ៣៥នក់ ងពាលគ៉ឺថាែ ក់បណ្ឌ ិតបាៃេៃំៃួ ១០នក់ ៃិងថាែ ក់

បរិញ្ញា ប័ស្តជាៃ់ខពរ់េៃំៃួ២៥នក់។ 

គ្. ការងារបណេុ ះបណាេ លនសិសិត 

ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្ មៃស្គឹេះសាថ ៃអប់រំជំនញបីគ៉ឺ៖ សាកលវិទ្ាលយ័ភ៊ូមិ្ៃទករកិម្ម (រ.វ.ភ.ក.) 

សាោជាតិករិកម្មផ្ស្ពកងលៀប (ក.ព.ល.) ៃិងសាោជាតិករិកម្មកំពង់ចាម្ (រ.ជ.ក.ក.េ.) ។  

គិតចាប់ពឆី្ែ ំ២០១១ ៃរិសតិបរិញ្ញា បស្តរង ៃិងបរិញ្ញា បស្ត ផ្ដលបាៃេុេះងឈាម េះេ៊ូលរកិាងៅស្គឹេះសាថ ៃឧតតម្រិកា 

ទំងបី មៃការងកើៃង ើងជាងរៀងរាលឆ់្ែ ំគិតស្តឹម្ឆ្ែ ំ២០១៣ ផ្ដលមៃៃរិសតិររុបរហ៊ូតដល់៣០០០នក់ ងដ្ឋយផ្ ក 

េំៃៃួងៃេះបាៃថ្យេុេះម្កវិញកែងុឆ្ែ ំ២០១៤ៃិង២០១៥ បណត លម្កពីេៃំួៃៃរិសតិស្បលងជាប់រញ្ញា បស្តទ្តុិយភ៊ូមិ្ មៃការ 

ថ្យេុេះ។ កែុងឆ្ែ ំរិកា២០១៥-២០១៦ ស្គឹេះសាថ ៃទំងបីមៃៃរិសតិកំពុងរិការរុបេំៃៃួ៥.៩២១នក់ នរី១.៩១៨នក់ 

ផ្ដលផ្េកងេញជាថាែ ក់បរិញ្ញា រងេំៃៃួ៥៦០នក់ បរិញ្ញា េៃំៃួ៥.២៦១នក់ បរិញ្ញា ជាៃ់ខពរ់េៃំៃួ៨៤នក់ ៃិងថាែ ក់បណ្ឌ ិត

េំៃៃួ១៦នក់ រិកាងលើមុ្ខជំនញឯកងទ្រេៃំៃួ១០ រួម្មៃ៖  វិទ្ាសាស្តរតករិកម្ម វិទ្ាសាស្តរតរតវ ងវជជសាស្តរតរតវ 

 វិទ្ាសាស្តរត នស្ពង ើ  វិរវកម្មករិកម្ម វិទ្ាសាស្តរតជលផល ករិឧរាហកម្ម ងរដាកិេចករិកម្មៃិងអភិវឌ្ឍៃៃ៍ជៃបទ្ 

ងរៀបេំផ្ដៃដីៃិងរដាបាលដីធលី ៃិងមុ្ខជំនញវិទ្ាសាស្តរត ងៅរ ៊ូ។ ៃរិសតិស្តូវរិការយៈងពល២ឆ្ែ ំេងំពាេះថាែ ក់ប រិញ្ញា បស្តរង 

ៃិង ៤ឆ្ែ ំេំងពាេះថាែ ក់បរិញ្ញា បស្ត ២ឆ្ែ ំេងំពាេះថាែ ក់បរិញ្ញា បស្តជាៃ់ខពរ់ ៃិង៣ឆ្ែ ំេំងពាេះថាែ ក់បណ្ឌ ិត។ គិតចាប់ពីឆ្ែ ំ២០១១ម្ក 

ជាងរៀងរាលឆ់្ែ ំមៃៃរិសតិបរិញ្ញា បស្តៃិងបរិញ្ញា បស្តរង ររុបផ្ដលបញ្ចប់ការរិកាពីស្គឹេះសាថ ៃអប់រំជំនញទំងបីេៃំៃួ

១.២៤០នក់ រហ៊ូតដល់េៃំៃួ២.១៤២នក់។ 

តាម្រយៈការរទ ង់ម្តៃិរិសតិបញ្ចប់ការរិកាពីស្គឹេះសាថ ៃអប់រំជំនញទំងបី បាៃៃិងកំពុងបងស្ម្ើការងៅសាថ បៃង័ផសងៗ 

កែុងងនេះ ស្បមណ្៥០%បងស្ម្ើការងៅកែុងវិរ័យឯកជៃ ស្បមណ្២០%កែុងសាថ ប័ៃរដ្ឋា ភបិាល ៃិងបងស្ម្ើការងៅកែុងអងាការ

មិ្ៃផ្ម្ៃរដ្ឋា ភបិាល ឬស្បកបអាជីវកម្មតទ ល់ខលួៃ កែុងអស្តាស្បហាក់ស្បផ្ហលគែ គ៉ឺ១៥%។ 

បេចុបបៃែងៃេះ ស្គឹេះសាថ ៃទំងបីមៃសាស្តសាត ចារយ ស្គូបងស្ងៀៃ ៃិងបុគាលិក ររុបេៃំៃួ៣២១នក់ នរី៩២នក់។ ងដើម្បី

អភិវឌ្ឍៃរ៍ម្តថភាពបងស្ងៀៃ ៃិងស្គប់ស្គងស្គឹេះសាថ ៃ ទំងបីបាៃងធវើការអភិវឌ្ឍធៃធាៃសាស្តសាត ចារយៃិងស្គូបងស្ងៀៃរបរ់ខលួៃ តាម្

រយៈការបញ្ជូៃម្ស្តៃតសីាស្តសាត ចារយ ៃិងស្គូបងស្ងៀៃេ៊ូលរួម្រៃែរិីទ្ រកិាា សាោ ៃិងវគាបណ្តុ េះបណត លងផសង  ៗ ទំងកែុងៃិងងស្ៅ
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ស្បងទ្រ ៃិងបាៃបញ្ជូៃឱ្យងៅបៃតការរិកាថាែ ក់បរិញ្ញា ជាៃ់ខពរ់ ៃិងថាែ ក់បណ្ឌ ិតបផ្ៃថម្ងទ្ៀត ងៅសាកលវិទ្ាលយ័នដគ៊ូ។ 

ងដ្ឋយផ្ទ្បក ស្គឹេះសាថ ៃទំងបីក៏បាៃបញ្ជូៃៃិរសិតងៅងធវើកម្មរិកា ងៅសាកល វិទ្ាលយ័នដគ៊ូ ងៅបរងទ្របាៃេៃំៃួ២៤៥នក់ 

ផងផ្ដរ។ 

 

ស្កាហវកិបង្ហា ញអពំ ីរថតិៃិរិសតិេ៊ូលរកិា ៃងិបញ្ចបរ់កិាពសី្គេឹះសាថ ៃអបរ់ជំនំញទងំប ី(រស្មបរ់វភក គតិេងំពាេះផ្តថាែ ក់

បរញិ្ញា បស្ត េងំពាេះ កពល ៃងិ រជកកេ គតិរមួ្ទងំបរញិ្ញា បស្តរង ៃងិបរញិ្ញា បស្ត) 

 
 

រមា ល ់រ.វ.ភ.ក.៖ សាកលវទិ្ាលយ័ភ៊ូម្ៃិទករកិម្ម  ក.ព.ល.៖ សាោជាតកិរកិម្មផ្ស្ពកងលៀប   រ.ជ.ក.ក.េ.៖ សាោជាតកិរកិម្មកពំងច់ាម្ 

 

ការអភវិឌ្ឍរម្តថភាពដលម់្ស្តៃតសីាស្តសាត ចារយ ៃងិម្ស្តៃតជីាបក់េិចរៃាផ្ដលបងស្ម្ើការងៅស្គេឹះសាថ ៃឧតតម្រកិាទងំប ី

 

ស្បងភទ្បណ្តុ េះបណត ល ទ្កីផ្ៃលង រ.វ.ភ.ក. ក.ព.ល. រ.ជ.ក.ក.េ. 

វគាបណ្តុ េះបណត លខលី 
កែុងស្បងទ្រ ២០ ៤០ ៣៣ 

ងស្ៅស្បងទ្រ ៤០ ១៥ ៥ 

បរិញ្ញា បស្តជាៃ់ខពរ ់
កែុងស្បងទ្រ ១៩ ៩ ២ 

ងស្ៅស្បងទ្រ ១២ ១ 

 
បណ្ឌ ិត 

កែុងស្បងទ្រ ១៥ ១ ៤ 

ងស្ៅស្បងទ្រ ៥ ១ 

 
 

ស្គឹេះសាថ ៃអប់រំជំនញទំងបី បាៃៃិងកំពុងងរៀបេំផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរត ងដើម្បីអៃុវតតកម្ម វិធីរិកា ផ្ដលបាៃងធវើ

បេចុបបៃែភាព ងដើម្បីពស្ងឹងគុណ្ភាពបណ្តុ េះបណត ល ស្សាវស្ជាវ ៃិងងរវាកម្មរស្មប់រហគម្ៃ៍ កែុងបរិបទ្រមហរណ្កម្ម

ងរដាកិេចអាសា ៃ ៃិងរកលភាវ៊ូបៃីយកម្ម។ 

ងលើផ្ផែកកិេចរហស្បតិបតតកិារអៃតរជាតិ មៃអែកជំនញការបរងទ្រេៃំៃួ១៣នក់ កំពុងបងស្ម្ើការងៅកែុងស្គឹេះសាថ ៃ

រិកា កែុងងនេះមៃជៃជាតិជប៉ាុៃ ក៊ូងរ៉ា អាលល៉ឺម្៉ាង់ រហរដាអាងម្រិក ហវលីីពៃី ៃិងមៃស្គឹេះសាថ ៃនដគ៊ូរហស្បតិបតតកិារ

អៃតរជាតិ ទំងងទ្វភាគីៃិងពហភុាគី ររុបេៃំៃួ៥៨សាកលវិទ្ាលយ័។ ងលើរពងីៃេះ សាោជាតិករិកម្មកំពង់ចាម្ បាៃ
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បងងកើតកិេចរហការជាមួ្យភាែ ក់ង្ហររហស្បតិបតតកិារអៃតរជាតិក៊ូងរ៉ា KOICA ងដើម្បីអៃុវតតគងស្មងការបណ្តុ េះបណត ល ៃិង

ផសពវផាយ ងគលការណ្៍េលនភ៊ូមិ្ថ្មី ៃិងបាៃសាងរង់ម្ៃទីរពងិសាធៃថ៍្មីមួ្យខែងមៃពីរជាៃប់ាៃរួេរាល់ ស្ពម្ទំងបាៃ

បំពាក់បផ្ៃថម្ៃ៊ូវឧបករណ្៍ ៃិងម្ងធាបាយរមភ ររិកាពងិសាធៃ៍ ងៅកែុងបៃទប់ពិងសាធៃផ៍្ដលមៃស្សាប់ ងៅកែុងសាកល

 វិទ្ាលយ័ភ៊ូមិ្ៃទករិកម្ម តាម្រយៈគងស្មងផ្កលម្អគុណ្ភាពអនម័្យ ៃិងភ៊ូតគម្អនម័្យ (SPS)។  

េំងពាេះការង្ហរស្សាវស្ជាវ ស្គឹេះសាថ ៃអប់រំជំនញទំងបី បាៃៃិងកំពុងអៃុវតតគងស្មងស្សាវស្ជាវេៃំៃួ៣០គងស្មង ពាក់ពៃ័ធ

ងលើផ្ផែកវិទ្ាសាស្តរតករិកម្ម វិទ្ាសាស្តរតរតវ ងវជជសាស្តរតរតវ នស្ពង ើ ជលផល ករិឧរាហកម្ម ងរៀបេំផ្ដៃដី។ល។ 

ស្បភពហិរញ្ាវតថុរំខាៃ់ៗទ្ទ្លួបាៃពីស្ករួងអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីទ្ា ស្ករួងបរិសាថ ៃ អ៊ូស្តសាត លី កាណដ្ឋ សាធារណ្ៈរដា

ងឆក៊ូសាល វា៉ា គី រហគម្អុ៉ឺរ៉ាុប ស្បងទ្រក៊ូងរ៉ា ស្បងទ្រជប៉ាុៃ រហរដាអាងម្រិក។ល។ ងដើម្បីពស្ងឹងរម្តថភាពស្សាវស្ជាវសាកល

 វិទ្ាលយ័ភ៊ូមិ្ៃទករិកម្ម បាៃងរៀបេរំៃែិរទី្វិទ្ាសាស្តរតថាែ ក់ជាតិេៃំៃួ១ងលើក ៃិងរៃែីរទិ្ វិទ្ាសាស្តរតថាែ ក់អៃតរជាតិេៃំៃួ

២ងលើក ផ្ដលមៃអែកេ៊ូលរួម្ងធវើបទ្បង្ហា ញជាតៃិងិអៃតរជាតិជាង១០០ស្បធាៃបទ្កែុងរៃែរីិទ្ៃីមួ្យៗ។ 

៦.៦. ការអភិវឌ្ឍការងារម្យនឌ្័រកែុ្វិស័យកសិកតម 

 ស្ករួងបាៃយកេតិតទ្ុកដ្ឋក់ខពរ់អំពីកិេចអភិវឌ្ឍងយៃឌ្័រៃិងកុមរ។ ស្ករួងបាៃគំស្ទ្ៃ៊ូវការអៃុវតតតាម្ងគលការណ្៍

រួម្រត ីពី “ការវៃិងិោគងលើរម្ភាពងយៃឌ្រ័ងដើម្បកីេិចអភវិឌ្ឍស្បកបងដ្ឋយេរីភាព” ផ្ដលមៃភាពរុីេង្ហវ ក់ជាមួ្យៃឹងស្កប

ខ័ណ្ឌ អភិវឌ្ឍៃថ៍្ម ីជារកល កែុងជំព៊ូករត ីពកីារអភិវឌ្ឍស្បកបងដ្ឋយេីរភាពឆ្ែ ំ២០៣០ ៃិងងគលងៅទំង១៧េំណ្េុនៃការ

អភិវឌ្ឍស្បកបងដ្ឋយេីរភាព។ ស្ករួងបាៃតស្ម្ង់ទ្ិរការអភិវឌ្ឍងៃេះតាម្រយៈអាទ្ភិាពគៃលឹេះគ៉ឺ៖ (១).ការបងងកើៃការ វិៃិងោគ

ងលើរម្ភាពងយៃឌ្័រ (២).ការធានៃ៊ូវការការពាររិទ្ធិរបរស់្តរត  ីស្ពម្ទំងការេ៊ូលរួម្ងពញងលញ ៃិងងរម ើភាពរបរ់ស្តរត ីងៅកែងុ

ការងធវើងរេកតរីងស្ម្េេិតតងៅស្គប់កស្មិ្ត (៣).ការពស្ងឹងយៃតការគណ្ងៃយយភាពរស្មប់រម្ភាពងយៃឌ្័រ ៃិង (៤).ការបៃត

ងលើកកម្ពរក់ារេ៊ូលរួម្របរ់ស្តរត ីកែុង វិរយ័ងរដាកិេចករិកម្ម ៃិងបរិោប័ៃែហិរញ្ាវតថុរស្មប់ស្តរត  ី ងដ្ឋយស្តូវបងងកើៃការ

យល់ដឹងអំពីកិេចអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម រស្មប់រហស្គរស្តរត ីខាែ តត៊ូេៃិងខាែ តម្ធយម្ ការបងងកើៃៃ៊ូវកម្ម វិធីននងដើម្បីជួយឱ្យ

ស្តរត ីទ្ទ្លួបាៃៃ៊ូវជំនញបងេចកងទ្រ រហស្គិៃភាព គំស្ទ្ស្តរត ីកែងុការងធវើពពិិធកម្ម ៃិងពាណិ្ជជូបៃយីកម្មងលើវិរ័យករិកម្ម 

ស្ពម្ទំងកិេចរហការជាមួ្យភាគីពាក់ពៃ័ធននងៅកែងុទ្ីផារការង្ហរ។ ងយើងអាេវាយតនម្លជាវិជជមៃថា កែុងរយៈងពលកៃលងម្ក

ងៃេះ រម្ភាពងយៃឌ្័រងៅកែុងផ្ផែកករិកម្មមៃការរីកេងស្ម្ើៃគួរឲ្យកត់រមា ល ់ ងហើយការេ៊ូលរួម្របរ់ស្តរតបីាៃងធវើឲ្យមៃ

ភាពេងស្ម្ើៃងជឿៃងលឿៃងៅមុ្ខោ៉ា ងធំងធង ៃិងការស្រូបយកកមល ងំពលកម្មន រីជៃបទ្ស្បមណ្ជាង៦០%។ ដ៊ូងេែេះ ស្តរត ីជា

អែកេ៊ូលរួម្ោ៉ា ងរំខាៃ់កែុងការអភិវឌ្ឍៃ៍វិរយ័ករកិម្មងៅកម្ពុជា ដ៊ូេជាងធវើផ្ស្រេមក រ ដ្ឋដុំេះដំណំ េញិ្ច ឹម្រតវ ស្តី រិបបកម្ម

ខាែ តត៊ូេជាងដើម្។ ងស្ៅពងីៃេះ ស្តរត ីជាករិករបាៃងដើរតនួទ្ោី៉ា ងរំខាៃ់កែុងការផ្ស្បកាល យផលតិកម្មករកិម្មឱ្យងៅជារៃតរិុខ

ងរបៀង ៃិងអាហារ៊ូបតថម្ភ។ 

ក. ការង្ហរងយៃឌ្រ័ 

- បាៃងរៀបេំងធវើបេចុបបៃែភាពងគលៃងោបាយ ៃិងផ្ផៃការយទុ្ធសាស្តរតបស្តញ្ញជ បងយៃឌ្័រកែុងវិរ័យករកិម្ម២០១៦-

២០២០ ៃិងបាៃស្បការដ្ឋក់ឲ្យងស្បើស្បារជ់ាផលូវការងៅនថ្ៃទ្១ី៧ ផ្ខ វិេិឆកា ឆ្ែ ំ២០១៥  

- បាៃងរៀបេំផ្ផៃការរកម្មភាពបស្តញ្ញជ បងយឌ្័រកែុងវិរ័យករិកម្មរស្មប់រយៈងពល៥ឆ្ែ ំ (២០១៦-២០២០) 

- បាៃងរៀបេំវគាបណ្តុ េះបណត លស្គូបងង្ហា លងយៃឌ្័រ ៃិងការផ្ស្បស្បួលអាការធាតុដលរ់មជិកស្កុម្ការង្ហរងយៃឌ្័រ

ៃិងកុមរស្ពម្ទំងម្ស្តៃតីនយកដ្ឋា ៃពាក់ពៃ័ធររុបេៃំៃួ២០រ៊ូប 

- បាៃពភិាកាងស្តៀម្ងរៀបេំវគាបណ្តុ េះបណត លបៃត មៃស្តរត ី១៨រ៊ូបម្កពីងខតតៃិងរហគម្ៃ៍ ងដ្ឋយរហការជាមួ្យ    

អងាការអភិវឌ្ឍៃហ៍៊ូ ង់  



59 
 

-  បាៃេ៊ូលរួម្ ៃិងជួយរស្ម្បរស្មួ្លកែុងដំងណ្ើការងរៀបេំងវទ្កិារករិករស្តរត ីថាែ ក់ងស្កាម្ជាតេិំៃៃួ០៥តំបៃ់ ដ៊ូេជា

ងខតត ស្កងេេះ បាត់ដំបង ងរៀម្រាប កំពត ៃិងនស្ពផ្វង ជាមួ្យករិករស្តរត ងីឆែើម្េៃំៃួ១០០នក់ កែងុគងស្មងងលើកកម្ពរ់

ស្តរត ីឲ្យកាល យជាករិករងឆែើម្គំស្ទ្ងដ្ឋយអងាការ Oxfam 

- បាៃេ៊ូលរួម្កែុងកិេចពិភាកាងលើងរេកតីស្ពាងរបាយការណ្៍រត ីពី ងរេកតរីងងកតរៃិែដ្ឋា ៃអៃុសារៃទ៍្ី១៥ ៃិងទ្ី

២១របរ់គណ្ៈកមម ធិការ CEDAW នៃអងាការរហស្បជាជាត ិ

- បាៃងបើកវគាបណ្តុ េះបណត លរត ីពី េងំណ្េះដឹងងយៃឌ្័រ ៃិងផសពវផាយអៃរុញ្ញា លុបបំបាតរ់ាលទ់្ស្ម្ង់នៃការងរីរ

ងអើងស្បឆំ្ង ៃិងនរីងភទ្ (រុី-ដ)េៃំៃួ០២វគា ដល់ម្ៃទីរករិកម្មងខតត កំពង់ចាម្ ៃិងបាត់ដំបង មៃរមជិកេ៊ូលរួម្ររុប

េំៃៃួ១១៦នក់ (ស្តរត ីេៃំៃួ៣១នក់) 

- បាៃេ៊ូលរួម្រកិាា សាោរត ីពងីយៃឌ្័រៃិងការផ្ស្បស្បួលអាការធាតុ  ៃិងបាៃងរៀបេំរិកាា សាោប៊ូកររុបលទ្ធផល

ការង្ហរងយៃឌ្័រឆ្ែ ំ២០១៥ ៃិងទ្រិងៅបៃតឆ្ែ ំ២០១៦ ងៅងខតតកំពង់រព ៉ឺ 

- ស្កុម្ការង្ហរងយៃឌ្័រៃិងកុមរស្ករងួករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្ បាៃេ៊ូលរួម្កែុងងវទ្ិការងស្ជើរងរីរស្តរត ី

ងឆែើម្ កែុងងនេះងស្ជើរងរីរបាៃករិករស្តរត ងីឆែើម្េៃំួៃ១០០នក់ ងៅទ្៊ូទំង២៥រាជធាៃី ងខតត 

- បាៃងធវើរបាយការណ្៍៩ផ្ខៃិងស្បចំាឆ្ែ ំ ផ្ដលទក់ទ្ងៃិងការអៃុវតតអៃុសារៃទ៍ំង១២េំណ្េុរបររ់ងម្តេអគា

ម្ហាងរនបតងីតងជា ហ ៊ុន សសន នយករដាម្ស្តៃតនីៃស្ពេះរាជាណេស្កកម្ពុជា ក៏ដ៊ូេជាេ៊ូលរួម្កិេចស្បជំុប៊ូកររុបការង្ហររបរ់

ស្កុម្ស្បឹកាជាតិកម្ពុជាងដើម្បីស្តរត ី (ក.ជ.ក.រ) ស្បចំាឆ្ែ ំ២០១៥ ៃិងងលើកទ្ិរងៅអៃុវតតបៃតឆ្ែ ំ២០១៦ ៃិងផ្តងផ្តេ៊ូលរួម្

រហការជាស្បចំាជាមួ្យស្កុម្ការង្ហរបងេចកងទ្រ (TWGG) ស្ករួងកិេចការនរី។ ស្កុម្ការង្ហរងយៃឌ្័រៃងិកុមរ មៃកិេចរហ

ការលអស្បងរើរជាមួ្យអៃតរស្ករួងទំងថាែ ក់ជាតិ ៃិងអៃតរជាតិ។ 

២.ការង្ហរកមុរៈ 

- បាៃងរៀបេំងគលៃងោបាយ ៃិងស្កបខណ្ឌ យុទ្ធសាស្តរតអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិងការពារកុមរកែុងវិរ័យករិកម្មឆ្ែ ំ២០១៦-

២០២០ ផ្ដលស្បការដ្ឋក់ឲ្យងស្បើស្បារជ់ាផលូវការ ននថ្ៃទ្ី០៧ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ំ២០១៥  

- បាៃងរៀបេរំកិាា សាោរត ីពី ការងធវើផ្ផៃការរកម្មភាពងលើកងគលៃងោបាយ ៃិងស្កបខណ្ឌ យុទ្ធសាស្តរតអភិវឌ្ឍៃ៍

ៃិងការពារកុមរ គំស្ទ្ងដ្ឋយថ្វិកាតាម្កម្មវិធី 

- បាៃងរៀបេំវគាបណ្តុ េះបណត លស្គូបងង្ហា លរត ីពសីាថ ៃភាពកុមរករិកម្មងៅងខតតតាផ្កវ ៃិងបាៃផសពវផាយឲ្យអៃុវតត

ងគលៃងោបាយ ៃិងស្កបខណ្ឌ យុទ្ធសាស្តរតអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិងការពារកុមរកែុងវិរ័យករិកម្ម ងៅងខតតកំពង់ឆ្ែ ំង  

- បាៃេ៊ូលរួម្ផសពវផាយបាៃេ៊ូលរួម្ផសពវផាយពីងគលៃបាយជាតរិត ីពកីារគំពារ ៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍កុមរត៊ូេងៅងខតត

មួ្យេំៃៃួដ៊ូេជា កំពង់ឆ្ែ ំង ស្កងេេះ នស្ពផ្វង កំពង់ធំ សាវ យងរៀង កំពត ៃិងឧតតរមៃជ័យ 

- បាៃេ៊ូលរួម្រកាា សាោរត ីពី ការងរៀបេំ M&E ងលើស្កបខណ្ឌ យុទ្ធសាស្តរតអៃុវតតការង្ហរគំពារ ៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍កុមរ

ត៊ូេរបរ់ស្ករួងអប់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា ងៅងខតតងរៀម្រាប។ 

  ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្ មៃឆៃទៈោ៉ា ងមុ្តម ំកែុងការអៃុវតតងគលៃងោបាយ ៃិងស្កបខ័ណ្ឌ យុទ្ធ

សាស្តរតបស្តញ្ញជ បងយៃឌ្័រកែុងវិរ័យករិកម្ម ៃិងងលើកទ្ឹកេិតតដល់ស្គប់អងាភាពងស្កាម្ឱ្វាទ្ រួម្ទំងអងាការជាតិអៃតរជាតិ ៃិង

នដគ៊ូអភិវឌ្ឍៃទ៍ំងអរ់ជួយគំស្ទ្ដល់ការអៃុវតតងគលៃងោបាយងៃេះ ងដើម្បីទ្ទ្ួលបាៃលទ្ធផលរួម្គែ ស្បកបងដ្ឋយងជាគជ័យ។  
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IV- បញ្ហា ម្របឈម 

កែុងឆ្ែ ំ២០១៥ងៃេះ បញ្ញា ស្ប ម្កែុងផលតិកម្មដំណំករិកម្ម ស្តូវបាៃកតរ់មា លង់ ើញថា ភាពង្ហយរងងស្គេះនៃស្បពៃ័ធ

ដ្ឋដុំេះ ងដ្ឋយសារកតាត ផ្ស្បស្បួលអាការធាតុ ៃិងកងវេះខាតស្បព័ៃធងស្សាេស្រព គ៉ឺជាបញ្ញា មួ្យផ្ដលបាៃជួបស្បទ្េះជាងរៀងរាលឆ់្ែ ំ។ 

បផ្ៃថម្ងលើងៃេះ កងវេះខាតធៃធាៃរស្មប់ការង្ហរស្សាវស្ជាវ ៃិងផសពវផាយបងេចកងទ្រទំងងៅថាែ ក់ជាតៃិងិថាែ ក់ងស្កាម្ជាតិ គ៉ឺជា

បញ្ញា មួ្យងទ្ៀតផ្ដលស្តូវពិៃិតយពចិារណបផ្ៃថម្ ឱ្យស្របតាម្ទ្ំហកំារង្ហរផ្ដលងេេះផ្តងកើៃង ើងជាលដំ្ឋប់ពីមួ្យឆ្ែ ំងៅមួ្យឆ្ែ ំ។ 

ការស្សាវស្ជាវ អភិវឌ្ឍៃ៍ ការផលតិ ៃិងផសពវផាយព៊ូជដំណំផ្ដលមៃគុណ្ភាពខពរ់ងៅមៃកស្មិ្ត។ ម្៉ាាងវិញងទ្ៀត រម្តថ

ភាពរហគម្ៃ៍ករិកម្ម ផ្ដលជាតួអងាងរដាកិេចជៃបទ្ដ៏រំខាៃ់ ក៏ងៅមៃកស្មិ្តងៅង ើយ តស្មូ្វឱ្យមៃការយកេិតតទ្ុកដ្ឋក់

ខពរន់ងពលខាងមុ្ខ។ ងលើរពីងៃេះ លទ្ធភាពទ្ទ្លួបាៃងរវាផសពវផាយករិកម្មក៏ងៅមៃកស្មិ្តផងផ្ដរ។ រម្តថភាពស្រូបយក

េំងណ្េះដឹងបងេចកងទ្រដ្ឋដុំេះ ៃិងការងស្បើស្បារធ់ាតុេ៊ូលករិកម្មឱ្យបាៃស្តឹម្ស្តូវតាម្បទ្ដ្ឋា ៃបងេចកងទ្រ ក៏ដ៊ូេជាកែុងការ

ផ្កនេែផលតិផលកែុងេំងណម្ស្បជាករិករងៅមៃកស្មិ្ត។ ការេ៊ូលរួម្ វិៃិងោគកែុងវិរ័យករិកម្មរបរផ់្ផែកឯកជៃ កែុងការ

អភិវឌ្ឍផលតិកម្មករិកម្មងៅមៃទ្ហំំត៊ូេ ងបើងស្បៀបងធៀបៃឹងវិរ័យពីរងផសងងទ្ៀត ជាពិងររការ វិៃងិោគជាលកាណ្ៈរហ-

ស្គរខាែ តម្ធយម្ៃិងធំកែុងការផ្កនេែផលតិផលករិកម្ម ងដើម្បីបទងកើនតនម្លបផ្ៃថម្ងៅមៃកស្មិ្តទប។ េងំពាេះផលតិកម្មងៅរ ៊ូ 

បញ្ញា កំពុងគំរាម្កំផ្ហងដលក់ារអភិវឌ្ឍដំណំងៃេះ គ៉ឺបញ្ញា នថ្លធាល ក់េុេះ ផ្ដលបណត លម្កពីកតាត ទ្ផីារខាងងស្ៅជេះឥទ្ធិពល

ជាអវិជជមៃដលផ់លតិករងៅរ ៊ូ។ កងវេះធៃធាៃម្ៃរុសអែកបងេចកងទ្រងៅម្៊ូលដ្ឋា ៃថាែ ក់ម្៊ូលដ្ឋា ៃ ពិងររថាែ ក់ស្រុក ងដើម្បី

អប់រំផសពវផាយបងេចកងទ្រឱ្យដល់ករិករកំពុងជួបបញ្ញា ស្ប ម្ ៃិងទម្ទរឱ្យមៃការយកេតិតខពរ់បំផុត។ 

ផលតិកម្មរតវមិ្ៃរ៊ូវមៃការរីកេងស្ម្ើៃខាល ំងកាល ងៅង ើយ ពិងររផលតិកម្មងគស្កបីមៃការថ្យេុេះ ងដ្ឋយសារ

កងវេះកមល ងំពលកម្មងៅជៃបទ្ េណំកស្រុក ជាងហតុងធវើឱ្យករិករភាគងស្េើៃងស្បើស្បារ់ងរវាងស្គឿងយៃតករិកម្ម ការថ្យ

េុេះវាលងមម េញិ្ច ឹម្រតវ ការបស្រមបរមួលអាការធាតុ ខវេះស្បភពទ្ឹក។ ជាការកត់រមា ល់ អស្តា ៉ឺ សាល ប់រតវ ៃិងជំង៉ឺឆលង

រតវងៅផ្តជាការគំរាម្កំផ្ហងដលផ់លតិកម្មរតវងធវើឱ្យផលតិភាពរតវថ្យេុេះ ងហើយកងវេះខាតថាែ កំារពារ ពាបាលរតវ ៃិង

ឧបករណ្៍រមភ របរិកាា បរងុពទ្យងៅផ្តស្តូវបាៃជួបស្បទ្េះ។ ងលើរពីងៃេះ បទ្ងលមើរដឹកជញ្ជូៃរតវ ៃងិផលិតផលរតវ ការ

ស្គប់ស្គងរតតឃាតដ្ឋា ៃ ៃិងការស្តតួពៃិតិយអនម័្យរតវងៅអៃុវតតមិ្ៃទៃម់ៃស្បរិទ្ធភាពងៅង ើយ។ ការស្សាវស្ជាវ

ផលតិកម្មៃិងបរុពាបាល ការផសពវផាយបងេចកងទ្រផលតិកម្មបរុពាបាលអៃុវតតងៅមៃកស្មិ្តអាស្រ័យងដ្ឋយធៃធាៃ

ៃិងម្ងធាបាយមៃកស្មិ្ត។ 

បទ្ងលមើរងៃសាទ្ងៅផ្តងកើតមៃ ៃងិការទ្ស្តនទ ៃយកដីកែុងផ្ដៃនស្ពលេិទ្ឹកងធវើជាកម្មរិទ្ធឯកជៃ ងៅផ្តមៃ

រកម្មភាព។ ការយល់ដឹងរបរ់ស្បជាងៃសាទ្ពសីារៈស្បងោជៃន៍ៃធៃធាៃជលផលងៅមៃកស្មិ្ត ផ្ដលទម្ទរឱ្យ

មៃការយកេិតតទ្ុកដ្ឋក់ខពរ។់ ការអៃុវតតេាប់ងៅមៃកស្មិ្ត ៃិងកិេចរហការពអីាជាា ធរពាក់ព័ៃធមួ្យេំៃៃួងៅមិ្ៃទៃ់

រុីជងស្ៅ។ រហគម្ៃ៍ងៃសាទ្ពុមំៃធនធានស្គប់រាន ់ រស្មប់អៃុវតតផ្ផៃការរកម្មភាពរបរ់ខលួៃ ៃិងសមតថភាេរបស់

រមជិករហគម្ៃង៍ៃសាទ្ទៅម្កនករមិត។ 

ការយលដឹ់ងពីសារៈរំខាៃន់ស្ពង ើកែុងេំងណម្ស្បជាជៃម្៊ូលដ្ឋា ៃ ពឹងអាស្រយ័អៃុផលនស្ពង ើងៅមៃកស្មិ្ត

ទបងៅង ើយ ផ្ដលទម្ទរឱ្យមៃការពៃយលផ់សពវផាយបផ្ៃថម្ងទ្ៀត។ ការង្ហរបស្ង្ហបបទ្ងលមើរ ៃិងការកាប់រាៃដីនស្ព

យកដីងធវើជាកម្មរិទ្ាងិលមើរេាប់មៃការលបំាក។ ការតំាងទ្លីងំៅរបរ់ជៃេំណកស្រុកកែុងតំបៃ់នស្ពការពារៃិងតំបៃអ់ភិរកស

រតវនស្ពស្តូវបាៃពិៃិតយង ើញមៃការងកើៃង ើង។ ថ្វិកានដគ៊ូអភិវឌ្ឍៃ៍េ៊ូលរួម្កែុងការងបាេះបងង្ហា លស្ពំទៅមៃករមិត។ 

រហគម្ៃ៍នស្ពង ើមួ្យេៃំៃួផ្ដលមៃទ្តំីាងកែុងនស្ពរម្បទៃ ឬរម្បទៃដីងរដាកិេច ពុំទៃម់ៃស្បការទ្ទ្លួសាា លព់ី

ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្ងៅង ើយ។ ថ្វិការដាផ្ដលគំស្ទ្ដលដំ់ងណ្ើរការអៃុវតតរហគម្ៃន៍ស្ពង ើមៃ

េំៃៃួតិេតេួ ស្របងពលការគំស្ទ្ថ្វិកាពីនដគ៊ូអភិវឌ្ឍៃម៍ៃការថ្យេុេះ ៃិងដំងណ្ើរការនៃការងរៀបេំបងងកើតនស្ពការពារ

មៃភាពរមុ ស្គសាម ញ ៃិងស្តូវការងពលងវោយ៊ូរ។ 
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V-  ទ្ិេសៅអនុវត្តឆ្ន ាំ២០១៦-២០១៧ 

រស្មប់ឆ្ែ ំ២០១៦-២០១៧ងៃេះ ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្ បាៃដ្ឋក់ងេញៃ៊ូវទ្រិងៅ ៃិងផ្ផៃការ 

អៃុវតតដ៊ូេខាងងស្កាម្៖ 

១.  សផនការផលិតកតមដ្ំណាពំ្សូវ ដ្ំណារួំតផស ំនិ្ដ្ំណាឧំសាហកតម 

ក្. េចូនាក្រទិ្េសៅ 
 ជំរុញការដ្ឋដុំេះដំណំស្រូវទ្៊ូទំងស្បងទ្រឆ្ែ ំ២០១៦-២០១៧ ោ៉ា ងតេិបំផតុឱ្យបាៃ២,៩ោៃហ.ត ងដ្ឋយស្តូវ

បងងកើៃនផទដីស្រូវបងងកើៃរដ៊ូវងលើនផទដីស្រូវរដ៊ូវវរាៃងិស្បំាង។ ទ្ៃិែផលស្រូវស្បចំាឆ្ែ ំស្តូវជំរុញឱ្យមៃកំងណ្ើៃ០,១៧% គ៉ឺងកើៃ

ពី៣,០៨៥ងតាៃ/ហត ឆ្ែ ំ២០១៥-២០១៦ ងៅដល៣់,០៩០ងតាៃ/ហត ងៅឆ្ែ ំ២០១៦-២០១៧ កែុងងនេះទ្ិៃែផលស្រូវវរា

ស្តូវជំរុញឱ្យងកើៃដល់២,៨៥ងតាៃ/ហត ៃិងទ្ៃិែផលស្រូវស្បំាង៤,៤៤ងតាៃ/ហត 

 បរិមណ្ផលស្រូវររុបៃឹងស្តូវបងងកើៃឱ្យបាៃោ៉ា ងតិេជាង៩ោៃងតាៃនឆ្ែ ំ២០១៦-២០១៧ កែុងងនេះ

បរិមណ្ផលស្រូវវរាស្តូវរងស្ម្េឱ្យបាៃោ៉ា ងតេិជាង៧ោៃងតាៃ ៃិងស្រូវស្បំាងជាង២ោៃងតាៃ  

 ជំរុញការដ្ឋដុំេះដំណំរួម្ផសៃំិងឧរាហកម្ម (ងពាត ដំ ូងង ើ ដំ ូងជាវ  បផ្ៃល រផ្ណ្ត កបាយ រផ្ណ្ត កដី 

រផ្ណ្ត កងរៀង អំងៅ លៃ) ឱ្យបាៃងកើៃង ើងពី៩៣២ពាៃហ់.ត ងៅដល់៩៥០ពាៃហ់.តងៅឆ្ែ ំ២០១៥-២០១៦ ងពាលគ៉ឺ 

ស្តូវបងងកើៃនផទដីដ្ឋដុំេះកែុងកស្មិ្ត២%។  

ខ. វិធានការអនុវត្តសដ្ើមបេីសម្រមចបានទិ្េសៅក្ាំណត់្ 
 បងងកើៃការផលតិ ផសពវផាយ ៃិងផ្េកចាយស្គប់ព៊ូជស្រូវ១០មុ្ខ ផ្ដលមៃគុណ្ភាពលអ ពងិររព៊ូជស្រូវ 

ស្កអ៊ូបឱ្យេ៊ូលងស្ៅដល់ស្រទប់ករិករៃិងវិរយ័ឯកជៃ ងហើយបៃតរិកាស្សាវស្ជាវ អភិវឌ្ឍៃ៍ ៃងិផលិតផសពវផាយព៊ូជ 

ស្រូវស្កអ៊ូបស្បកាៃ់រដ៊ូវៃិងមិ្ៃស្បកាៃ់រដ៊ូវ ផ្ដលមៃឧតតម្ភាពស្បកួតស្បផ្ជងងលើទ្ផីារអៃតរជាតិ ៃិងពិងររព៊ូជដំណំរួម្ផស ំ

ងផសងៗ។ ងដើម្បីរងស្ម្េឱ្យបាៃៃ៊ូវវិធាៃការងៃេះ ស្តវូពស្ងឹងតួនទ្ី បងងកើៃរម្តថភាព ៃិងបងងកើៃធៃធាៃ (ម្ៃុរស រមភ រ ៃិង

ថ្វិកា) ដល់បណត ករដិ្ឋា ៃ សាថ ៃយីពិងសាធៃ៍ ស្សាវស្ជាវ ម្ណ្ឌ លអភិវឌ្ឍៃ៍ឱ្យមៃដំងណ្ើរការកាៃ់ផ្តរកម្ម ពិងររ 

សាថ ៃយីស្សាវស្ជាវដំណំបផ្ៃល 

 ពស្ងឹងរម្តថភាពស្គប់ស្គងៃិងបងងកើៃធៃធាៃហិរញ្ាវតថុគំស្ទ្ដលរ់ហគម្ៃ៍ករិកម្ម ៃិងផ្ស្បកាល យរហគម្ៃ៍

ករិកម្មងៅជារហស្គរករិកម្មជៃបទ្ តាម្រយៈការផតលង់រវាផសពវផាយករិកម្ម ផ្ផៃការអាជីវកម្ម ៃិងធៃធាៃដល់ 

រហគម្ៃ៍ទំងងនេះ។ អគានយកដ្ឋា ៃករិកម្ម ស្តូវខិតខំងរៀបេៃំិងផតលក់ារបំពាក់បំប៉ាៃ រស្មប់បងងកើៃរម្តថភាពស្គប់ស្គង 

ងរៀបេំអាជីវកម្ម ៃិងស្បតិបតតិដលរ់ហគម្ៃ៍អភិវឌ្ឍៃ៍ករិកម្មឱ្យមៃស្បរិទ្ធភាព ៃិងស្តូវជំរុញបងងកើតរហគម្ៃ៍អភិវឌ្ឍៃ៍

ករិកម្ម ៃិងផ្ស្បកាល យរហគម្ៃ៍ករិកម្មទំងងនេះ ងៅជារហស្គរករិកម្មជៃបទ្ឱ្យបាៃងស្េើៃផ្ថ្ម្ងទ្ៀតងៅឆ្ែ ំ២០១៦ 

 ពស្ងឹងងរវាផសពវផាយករិកម្មងៅថាែ ក់ម្៊ូលដ្ឋា ៃពងិររថាែ ក់ស្រុក ងដ្ឋយស្តូវខិតខំយកេតិតទ្ុកដ្ឋក់ដល់ម្ស្តៃតី 

ផសពវផាយ ៃិងបងងកើៃធៃធាៃហិរញ្ាវតថុឱ្យបាៃស្គប់ស្គៃ់។ អគានយកដ្ឋា ៃករិកម្ម ស្តូវពស្ងឹងរេនរម្ពៃ័ធស្គប់ស្គង ជំរុញការ

បណ្តុ េះបណត លបងេចកងទ្របផ្ៃថម្ដល់ម្ស្តៃតី ៃិងភាែ ក់ង្ហរផសពវផាយករិកម្ម ឱ្យបាៃកាៃផ់្តងស្េើៃផ្ថ្ម្ងទ្ៀត  

 ខិតខំងរៀបេំយៃតការអៃុវតតផលតិកម្មករិកម្មតាម្កិេចរៃា ឱ្យមៃដំងណ្ើរការលអស្បងរើរ ពងិររការងរៀបេំ

បងងកើតទ្ស្ម្ង់កិេចរៃារស្មប់រហគម្ៃ៍ករិករ ស្កុម្អែកស្បម្៊ូលទ្ិញ ងដើម្បីជាម្៊ូលដ្ឋា ៃអៃុវតតឱ្យបាៃកាៃ់ផ្តទ្៊ូលទំ្៊ូោយ 

 រវេះផ្រវងរកស្បភពធៃធាៃងដើម្បីងរៀបេំកំណ្ត់តំបៃដ់្ឋដុំេះ ៃិងការកសាងផ្ផៃទ្ីងស្បើស្បារ់ដីករិកម្ម 

 បងងកើៃការងរៀបេំបញ្ចប់ងរេកតីស្ពាងេាប់ពាក់ព័ៃធៃងឹការង្ហរផលតិកម្មករិកម្ម 
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 ងស្តៀម្លកាណ្ៈឱ្យបាៃលអកែុងការជួយអៃតរាគម្ៃរ៍ងស្តង្ហា េះ ពីផលប៉ាេះពាល់ងដ្ឋយងស្គេះធម្មជាតិ ៃិងកតាត េនស្ង

ងផសងៗនៃដំណំ ងដ្ឋយស្តូវងស្តៀម្បស្មុ្ងស្រូវព៊ូជ ព៊ូជបផ្ៃលឱ្យបាៃស្គប់ស្គៃ ់

 ជំរុញការកសាងេាប់ដ៊ូេជាេាប់ការពារដំណំ េាប់ដីករិកម្ម។ល។ ៃិងបទ្ដ្ឋា ៃងស្កាម្េាប់នន ងដើម្បីដឹក

នំស្គប់ស្គងការង្ហរឱ្យមៃស្បរិទ្ធភាពខពរ់។ 
 

២.  សផនការផលិតកតមដ្ំណាមំ្ៅស  ូ

ក្. េចូនាក្រទិ្េសៅ 
 ជំរុញផលតិកម្មៃិងបងងកើៃនផទដីដំណំងៅរ ៊ូងៅឆ្ែ ំ២០១៦ កែុងកំងណ្ើៃស្បមណ្២,៨២% ងធៀបៃឹងឆ្ែ ំ២០១៥ 

ងដ្ឋយស្តូវរងស្ម្េឱ្យបាៃងលើនផទដី៣៩៩ពាៃហ់.ត ងទេះបីជាកតាត តនម្លងៅរ ៊ូផ្ដលងៅបៃតធាល ក់េុេះ ផ្ដលងធវើឱ្យ វិៃិងោគិៃ 

ផ្ផែកងៃេះរុញរាកែុងការដ្ឋដំំណំងៃេះ 

 ផលតិផលងៅរ ៊ូរៃួ តងៅកែុងឆ្ែ ំ២០១៦ ៃឹងស្តូវបងងកើៃដល់១៤៨,៧០ពាៃង់តាៃ កែុងកំងណ្ើៃ៧,២១%/ឆ្ែ ំ 

បងងកើៃការនំងេញងៅរ ៊ូឱ្យបាៃ១៤១ពាៃង់តាៃងៅឆ្ែ ំ២០១៦។ 

 

ខ. វិធានការអនុវត្តសដ្ើមបេីសម្រមចទិ្េសៅក្ាំណត់្ 
 បៃតយកេតិតទ្ុកដ្ឋក់ងលើការរិកាស្សាវស្ជាវ ៃិងកសាងលិខិតគតិយតុតពាក់ពៃ័ធការស្គប់ស្គងៃិងអភឌិ្ឍៃ៍ងៅរ ៊ូ 

 ជំរុញការពស្ងីកនផទដីដំណំងៅរ ៊ូរបរ់ស្កុម្ហ ុៃឯកជៃៃិងងៅរ ៊ូស្គួសារ ពិងររេ៊ូលរួម្ពិៃិតយ តាម្ដ្ឋៃការ

អៃុវតតផ្ផៃការកម្មវិធីវិៃិងោគងៅរ ៊ូងលើដីរម្បទៃងរដាកិេច រងាម្កិេច ៃិងវាយតនម្លលទ្ធផលផ្ដលរងស្ម្េបាៃ 

 ងរៀបេំផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរតថ្វិកា (បីឆ្ែ ំរំកិល) ៃិងគងស្មងផ្ផៃការរកម្មភាពថ្វិកាកម្មវិធីឆ្ែ ំ២០១៧ ងដ្ឋយ 

ពិៃិតយង ើងវិញៃ៊ូវការកំណ្ត់រកម្មភាព រ៊ូេនករ ងគលងៅរ៊ូេនករ ៃិងថ្វិកាេំណយ ងដើម្បីឱ្យរម្ស្របតាម្ 

សាថ ៃភាព ៃិងលទ្ធភាពជាក់ផ្រតង 

 ងធវើបេចុបបៃែភាពយទុ្ធសាស្តរតរស្មប់ការអភិវឌ្ឍងៅរ ៊ូធម្មជាតងិៅកម្ពុជា២០១១-២០២០ 

 បៃតអៃុវតត ៃិងពៃិតិយតាម្ដ្ឋៃការអៃុវតតេងង្ហក ម្រកម្មភាពថ្វិកាកម្មវិធីឆ្ែ ំ២០១៦ ងដើម្បីពស្ងឹងស្បរិទ្ធភាពនៃ

ការអៃុវតតថ្វិកាកម្មវិធី 

 ងធវើការស្បម្៊ូលេំណ្៊ូលពកីារជួលអេលៃវតថុ 

 បៃតយកេតិតទ្ុកដ្ឋក់ងលើការរិកាស្សាវស្ជាវវិទ្ាសាស្តរតរត ីពកីារដ្ឋដុំេះ ផ្ថ្ទំក៊ូៃងៅរ ៊ូ ការងស្បើស្បារ់ថាែ  ំ

រមល ប់ងមម  ការស្គប់ស្គងរមរភាពេនស្ង ការយកផល ៃិងការផ្កនេែ 

 បៃតការពស្ងីកទ្តំីាងសាថ ៃីយៃិងម្ៃទីរពិងសាធៃ៍ ៃិងបងងកើៃរម្តថភាពស្សាវស្ជាវ ផសពវផាយៃិងបង្ហា ញ 

 បៃតេុេះផសពវផាយៃិងបណ្តុ េះបណត លបងេចកវិទ្ាដំណំងៅរ ៊ូដល់ករិករងៅរ ៊ូស្គួសារ 

 ជំរុញការេងស្កងរហគម្ៃ៍ករិករងៅរ ៊ូស្គួសារ 

 អៃុវតតផ្បបបទ្វិញ្ញា បៃប័ស្តបញ្ញជ ក់គុណ្ភាពងៅរ ៊ូ (CSR) រស្មប់នំងេញងៅរ ៊ូ អៃុវតតផ្បបបទ្វិញ្ញា បៃបស្ត

បញ្ញជ ក់គុណ្ភាពេារព៊ូជ ជំរុញការអៃុវតតកម្ម វិធីតល រ់បតូរកលូៃពហភុាគី កែុងរងវង់ស្បងទ្រជា រមជិកនៃ IRRDB 

 បងងកើៃកិេចរហការជាមួ្យអាជាា ធរម្៊ូលដ្ឋា ៃ (ងខតត ស្រុក ៃិងរម្តថកិេចងៅតាម្ស្េកស្ពំផ្ដៃ) ងដើម្បជួីយទ្ប់

សាក តរ់កម្មភាពការងបើកសាែ ក់ការស្បម្៊ូលទ្ញិងៅរ ៊ូស្គួសារ ផ្ដលគម ៃលិខិតអៃញុ្ញា ត ៃិងការនំងេញងៅរ ៊ូៃិងង ើងៅរ ៊ូ 

មិ្ៃទៃផ់្កនេែងៅបរងទ្រងដ្ឋយខុរេាប់ 

 បៃតេ៊ូលរួម្រៃែិរទី្ កិេចស្បជំុ ៃិងរៃែបិាតស្បចំាឆ្ែ ំរបររ់មគម្បណត ស្បងទ្រផលតិងៅរ ៊ូធម្មជាតិ ៃិង

ស្កុម្ស្បឹកាស្សាវស្ជាវៃិងអភិវឌ្ឍៃង៍ៅរ ៊ូអៃតរជាតិ ងហើយឆ្ែ ំ២០១៦ កម្ពុជាៃឹងងធវើជាមច រ់ផទេះរៃែិរទិ្ងៅរ ៊ូអៃតរជាត ិ
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 ទ្នំក់ទ្ៃំងជាមួ្យនដគ៊ូអភិវឌ្ឍៃ ៍ ទ្ភីាែ ក់ង្ហរ ៃិងអងាការងៅរ ៊ូអៃតរជាតនិន ងលើកិេចរហស្បតិបតតកិារកែងុ

ស្កបខណ្ឌ ការង្ហរស្សាវស្ជាវ ៃិងអភិវឌ្ឍបងេចកវិជាជ  វិទ្ាសាស្តរត  ព័តម៌ៃអំពកីារផាត់ផាង់ ៃិងតស្មូ្វការងស្បើស្បារង់ៅរ ៊ូ 

អំពីៃនិែ ការនៃតនម្លងៅរ ៊ូងលើទ្ផីារកែុងៃិងងស្ៅស្បងទ្រ  

 ពស្ងីកនដគ៊ូរហស្បតិបតតកិារកែុងការផ្រវងរកថ្វិកា ៃិងបងេចកងទ្រ ងដើម្បីគំស្ទ្អភិវឌ្ឍៃ៍ងៅរ ៊ូស្គួសារ ៃិងបៃត

េ៊ូលរួម្រហការជាមួ្យស្គឹេះសាថ ៃរិកានន កែុងការបណ្តុ េះបណត លធៃធាៃម្ៃរុស ខាងវិរ័យងៅរ ៊ូ។ 
 

៣.  សផនការផលិតកតមសតវនិ្ស៊ុខភារសតវ 

ក្. េចូនាក្រទិ្េសៅ 
 ជំរុញការេញិ្ច ឹម្ងគជាលកាណ្ៈស្គួសារងៅទ្៊ូទំងស្បងទ្រឱ្យបាៃដលេ់ៃំៃួ២,៩៣ោៃកាល (កំងណ្ើៃ១%

ងធៀបឆ្ែ ំមុ្ៃ) ៃិងការេញិ្ច ឹម្ស្កបីឱ្យបាៃដលេ់ៃំៃួ៥០៨ពាៃ់កាល (កំងណ្ើៃ០,៥%) ងៅឆ្ែ ំ២០១៦ 

 ជំរុញការេញិ្ច ឹម្ស្ជូកទ្៊ូទំងស្បងទ្រងៅឆ្ែ ំ២០១៦ ឱ្យបាៃដល់េៃំៃួ២,៤ោៃកាល (កំងណ្ើៃ២%) 

 ជំរុញការេញិ្ច ឹម្បកសីទ្៊ូទំងស្បងទ្រងៅឆ្ែ ំ២០១៦ ឱ្យបាៃដល់េៃំៃួ២៨ោៃកាល (កំងណ្ើៃ៥%) 

 ជំរុញការចាក់វា៉ា ក់សាងំទាក្របីឱ្យរន១,៦១លានកាលងៅឆ្ែ ំ២០១៦ 

 បងងកើៃការអៃុវតត វិធាៃការនន ងដើម្បីឱ្យរតតឃាតតដ្ឋា ៃេៃំៃួ៥០កផ្ៃលង បាៃអៃុវតតអនម័្យសាេរ់តវស្រប

តាម្រត ង់ដ្ឋរបងេចកងទ្រស្តឹម្ស្តូវ។ 

ខ. វិធានការអនុវត្តសដ្ើមបេីសម្រមចទិ្េសៅក្ាំណត់្ 
 ជំរុញការងរៀបេំអៃុស្កឹតយ ស្បការននផ្ដលមៃផ្េងកែុងេាប់រត ីពី រុខភាពរតវៃិងផលតិកម្មរតវ ៃងិបញ្ចប់

ការងរៀបេំឯកសារងគលៃងោបាយ ៃិងផ្ផៃការយទុ្ធសាស្តរតរោ ីពរីុខភាពរតវ ៃិងផលតិកម្មរតវ ស្ពម្ទងំងរៀបេំកសាងងគល

ៃងោបាយរត ីពកីារអភិវឌ្ឍ ជីវឧរម ័ៃងៅកម្ពុជា 

 ពស្ងឹងរម្តថភាពម្ស្តៃោរីាជការផ្ផែករុខភាពរតវ ៃិងផលតិកម្មរតវ ងដើម្បីបងងកើៃស្បរទិ្ធភាពការង្ហររស្មប់ជំរុញ

ការអភិវឌ្ឍៃផ៍្ផែកផលតិកម្មរតវ ៃិងរុខភាពរតវ ផោល់ងរវាកម្មគំស្ទ្ងលើផ្ផែកេញិ្ច ឹម្រតវស្គប់ស្បងភទ្ ឲ្យមៃការរីកេងស្ម្ើៃ

ទំងបរិមណ្ៃិងគុណ្ភាព តាម្រយៈការផតល់បងេចកងទ្ររម្ស្របដ៊ូេជាការផ្កលំអព៊ូជ េំណ្ី ការចាក់ថាែ  ំ ការពារ ៃិង

ជីវរុវតថិភាព 

 ជំរុញការេញិ្ច ឹម្រតវតាម្ស្គប់រ៊ូបភាព ងដើម្បីទ្ទ្លួបាៃៃ៊ូវផលតិភាពខពរ់ មៃគុណ្ភាព ៃិងរុវតថភិាព ជំរុញៃិង 

ងលើកទ្ឹកេតិតការវិៃងិោគផលតិេំណី្រតវ ៃិងពស្ងឹងការស្តតួពៃិតិយគុណ្ភាព រុវតថភិាពេំណ្រីតវៃិងបរុឱ្រថ្ 

 ងធវើការផ្កទ្មល ប់ករិករពកីារេញិ្ច ឹម្រតវផ្លង ម្កជាការេញិ្ច ឹម្រតវដ្ឋក់ស្ទ្ុង ៃិងពីការេិញ្ច ឹម្រស្មប់ការហ៊ូកេុក 

ស្បចំានថ្ៃម្កជាការេញិ្ច ឹម្ផ្បបពាណ្ិជជកម្ម  

 ជំរុញបផ្ៃថម្ងទ្ៀតងលើការស្គប់ស្គងកាករំណ្លរ់តវ ៃិងសាងរង់ ជីវឧរម ័ៃ 

 ពស្ងឹងការស្តតួពៃិតិយអនម័្យរតវ ៃិងផលតិផលរតវ រំងៅទ្ប់សាក តក់ាររីករាលដ្ឋលជំង៉ឺឆលងរតវ ៃិង 

ជំង៉ឺរ៊ូណ្៊ូរ តាម្រយៈការអៃុវតត វិធាៃបរុងពទ្យរួម្មៃ៖ ការចាក់ថាែ កំារពាររតវ ការពាបាលរតវ ការស្គប់ស្គងជីវរុវតថិភាព 

ការងធវើអនម័្យ ៃិងការស្តតួពៃិិតយអនម័្យរតវ ៃិងផលតិផលរតវងេញ េ៊ូល ៃិងឆលងកាត់ស្ពេះរាជាណេស្កកម្ពុជា 

 ពស្ងឹងរម្តថភាពភាែ ក់ង្ហររុខភាពរតវភ៊ូមិ្ តាម្រយៈការបណ្ោុ េះបណោ ល ៃិងបំពាក់បំប៉ាៃបផ្ៃថម្ ៃងិខិតខំងធវើ

ោ៉ា ងណឱ្យមៃៃិរៃោរភាព 

 េងស្កងរហគម្ៃអ៍ែកេិញ្ច ឹម្រតវ ៃិងភាែ ក់ង្ហររុខភាពរតវភ៊ូមិ្ 

 ពស្ងឹងការស្គប់ស្គងរតោឃាតដ្ឋា ៃ ការស្តួតពៃិតិយអនម័្យរតវ សាេ់ ៃិងផលតិផលរតវ ៃិងការងធវើអាជីវកម្ម

ពិឃាតរតវ 
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 បងងកើៃការង្ហរស្សាវស្ជាវ អងងកតតាម្ដ្ឋៃ ឃាល ងំម្ើលងលើរុខភាពរតវ ៃិងជំង៉ឺឆលងរតវងដើម្បីទ្ប់សាក តក់ាររាលដ្ឋល

ជំង៉ឺឆលងរតវ ពស្ងឹងរម្តថភាពកែុងការងធវើងរាគវិៃិេឆយ័ជំង៉ឺឆលងរតវ ៃិងជំង៉ឺរ៊ូណ្៊ូរ ការវិភាគកាករំណ្ល ់បរុឱ្រថ្ កែុងសាេ់ 

ៃិងផលតិផលរតវ 

 ងរៀបេំេងស្កង ងបាេះពុម្ពឯកសារបងេចកងទ្រផលតិកម្ម ៃិងបរុពាបាល ងដើម្បីជំរុញៃិងបងងកើៃការង្ហរផសពវផាយ

បងេចកងទ្ររុខភាពរតវ ៃិងផលតិកម្មរតវ 

 ជំរុញការអៃុវតតថ្វិកាតាម្កម្មវិធី ៃិងរកម្មភាពគងស្មងននពាក់ព័ៃធៃឹងវិរ័យរុខភាពរតវ ៃិងផលិតកម្មរតវ 

 ជំរុញការងលើកទ្ឹកេតិោដល់ផ្ផែកឯកជៃៃិងអែកវិៃិងោគងលើវិរយ័េញិ្ច ឹម្រតវ ៃិងងរវាកម្មផ្ផែករុខភាពរតវ 

ៃិងជួយផ្រវងរកទ្ីផាររតវឲ្យករិករេញិ្ច ឹម្រតវងដ្ឋយយកេតិោទ្ុកដ្ឋក់បំផតុ 

 បៃោៃិងងធវើឲ្យស្បងរើរងទ្បើងៃ៊ូវកិេចរហស្បតិបតោកិារងលើវិរយ័ផលតិកម្មៃិងបរុពាបាល ជាមួ្យបណោ ស្បងទ្រ

ជាមិ្តោ នដគ៊ូរអភិវឌ្ឍៃ៍ អងាការជាតិ អងាការអៃោរជាតិ អងាការងស្ៅរដ្ឋា ភបិាល សាថ ប័ៃពាក់ពៃធ័ ៃងិកិេចរហការ ជាមួ្យ

ផ្ផែកឯកជៃ។ 
 

៤.  សផនការសផែកជ្លផល 

ក្. េចូនាក្រទិ្េសៅ 
 ការស្បម្៊ូលផលងៃសាទ្ទ្ឹកសាបទ្៊ូទំងស្បងទ្រ ៃងឹស្តូវរកាឱ្យបាៃោ៉ា ងតេិ៤៩៤ពាៃ់ងតាៃ ងៅឆ្ែ ំ២០១៦ 

ងដ្ឋយផ្ផអកងលើកំងណ្ើៃស្បមណ្១,៣%ងធៀបៃឹងឆ្ែ ំមុ្ៃ 

 ការងធវើផលតិកម្មងៃសាទ្រមុ្ស្ទ្ទ្៊ូទំងស្បងទ្រ ៃឹងស្តូវរកាឱ្យបាៃ១១០ពាៃ់ងតាៃ ងៅឆ្ែ ំ២០១៦  

 ជំរុញការងធវើផលតិកម្មវារីវបបកម្មឱ្យបាៃ១៧២ពាៃង់តាៃ (កំងណ្ើៃ២០%ងធៀបៃឹងឆ្ែ ំមុ្ៃ) ៃិងផលតិក៊ូៃ 

ស្តីព៊ូជឱ្យបាៃ១៨០ោៃក៊ូៃ 

 ដ្ឋនំស្ពលេិទ្ឹកៃិងនស្ពងកាងកាងឱ្យបាៃ១០០ហ.តកែងុឆ្ែ ំ២០១៦ 

 រហគម្ៃ៍ងៃសាទ្េៃំៃួ១០០កែុង២០១៦ ៃឹងស្តូវបាៃពស្ងឹងរម្តថភាពស្គប់ស្គងៃិងស្បតិបតតិស្បងរើរជាងមុ្ៃ។ 

ខ. វិធានការអនុវត្តសដ្ើមបេីសម្រមចទិ្េសៅក្ាំណត់្ 
 ពស្ងឹងរម្តថភាពម្ស្តៃតីរដាបាលជលផលស្គប់លដំ្ឋប់ថាែ ក់ ៃិងអែកពាក់ពៃ័ធ តាម្រយៈការបណ្តុ េះបណត លជំនញ

រយៈងពលខលី ម្ធយម្ ៃិងផ្វងទំងកែុងៃិងងស្ៅស្បងទ្រ 

 បៃតជំរុញការង្ហរស្តួតពៃិតិយ ៃិងតាម្ដ្ឋៃការបស្តង្ហក បបទ្ងលមើរជលផល 

 បៃតងរៀបេំងបាេះបងង្ហា លងបតុង សាងរង់សាែ ក់ការលាតងៅកផ្ៃលងអភិរកសជលផល ៃិងកែុងផ្ដៃងៃសាទ្ទ្កឹសាប 

 បៃតពស្ងឹងរម្តថភាពរហគម្ៃង៍ៃសាទ្ ងដើម្បីជំរុញការេ៊ូលរួម្របររ់ហគម្ៃ៍ងៃសាទ្ កែុងការស្គប់ស្គង 

ជលផលបផ្ៃថម្ងទ្ៀត 

 បៃតបងងកើតៃិងពស្ងឹងរហគម្ៃ៍ស្រេះជស្ម្កស្តីបផ្ៃថម្ងទ្ៀតឱ្យបាៃស្គប់ ុ ំ

 បៃតងរៀបេំទ្ិវាម្េឆជាតិ១កកកដ្ឋងរៀងរាលឆ់្ែ ំ រំងៅបងងកើៃការយលដឹ់ងអំពីសារៈរំខាៃន់ៃធៃធាៃជលផល 

 បៃតការង្ហររហស្បតិបតតកិារជាមួ្យអងាការជាតិៃិងអៃតរជាតិ ងដើម្បីជំរុញការង្ហរអភិវឌ្ឍវារីវបបកម្ម ៃងិការស្គប់

ស្គងធៃធាៃជលផល 

 បៃតផលតិឯកសារបងេចកងទ្រជលផលងដើម្បីផសពវផាយដលអ់ែកពាក់ពៃ័ធ 

 ពស្ងីករកម្មភាពផសពវផាយវារីវបបកម្ម ៃិងការស្គប់ស្គងធៃធាៃជលផល 

 បងងកើៃការយល់ដឹងៃិងរម្តថភាពរបរ់អែកផ្កនេែឱ្យកាៃ់ផ្តលអស្បងរើរង ើង ងលើការអៃុវតតការងធវើអនម័្យលអ ៃិង 
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ការអៃុវតតការផលតិលអ កែុងផ្ខសរង្ហវ ក់ផលតិកម្មផ្កនេែជលផល។ 
 

៥.  សផនការសផែកនព្រម្ ើ 

ក្. េចូនាក្រទិ្េសៅ 
 ការដ្ឋងំដើម្ង ើង ើងវិញ ៃឹងស្តូវរងស្ម្េឱ្យបាៃស្បមណ្២៤.៥០០ហ.ត ងដ្ឋយស្តូវយកេតិតទ្ុកដ្ឋក់ងលើការ 

ជំរុញការដ្ឋដុំេះពីវិរយ័ឯកជៃៃិងស្គួសារ ៃិងស្តូវបណ្តុ េះក៊ូៃង ើឱ្យបាៃ១០ោៃងដើម្កែុងឆ្ែ ំ២០១៦ 

 េំៃៃួរហគម្ៃ៍នស្ពង ើងៅ២០១៦ ៃឹងងកើៃដល់៥៥០រហគម្ៃ ៍

 បងង្ហា លស្ពំស្បទ្លផ់្ដៃនស្ពបស្មុ្ងទ្ុកអេិនស្តៃតយ៍ស្តូវងបាេះឱ្យបាៃោ៉ា ងតិេេៃំៃួ៥០០បងង្ហា ល។ 
 

ខ. វិធានការអនុវត្តសដ្ើមបេីសម្រមចទិ្េសៅក្ាំណត់្ 
 បៃោជំរុញកំណ្ត់ស្ពំស្បទ្លផ់្ដៃនស្ពង ើ ងធវើេណំតថ់ាែ ក់ ៃិងេុេះបញ្ជកិារម្បតោនិស្ពង ើអេនិស្តៃោយង៍ដ្ឋយមៃការ

េ៊ូលរួម្ពីស្គប់ភាគីពាក់ពៃ័ធ 

 បៃោពស្ងឹងការអៃុវតោេាប់ៃិងអភបិាលកិេចលអ ងដ្ឋយងធវើការផសពវផាយេាប់រោ ីពនីស្ពង ើ បទ្បញ្ញជ ងលខ០១ 

០២ ៃិងងរេកតីជ៊ូៃដំណ្ឹងនន 

 បៃោជំរុញបងងកើៃរហគម្ៃន៍ស្ពង ើឱ្យបាៃកាៃផ់្តងស្េើៃ ផោលក់ារងលើកទ្ឹកេិតោដលស់្គប់ម្ជឈដ្ឋា ៃ រួម្ទងំ វិរ័យ

ឯកជៃេ៊ូលរួម្ដ្ឋដុំេះងដើម្ង ើបងងកើតជាេមក រនស្ពដ្ឋ ំ

 បៃោរហការជាមួ្យនដគ៊ូអភិវឌ្ឍៃន៍ន ៃិងផ្រវងរកនដគ៊ូថ្មីៗងទ្ៀត ងដើម្បីអៃុវតតគងស្មងការបណ្តុ េះបណត ល

រម្តថភាពដល់ម្ស្តៃតីរដាបាលនស្ពង ើ ៃងិបងងកើៃរកម្មភាពរិកាស្សាវស្ជាវ ៃិងអភិវឌ្ឍនស្ពង ើ-រតវនស្ព  

 បៃោកំណ្ត់តំបៃ់នស្ពង ើងរេរឹល ងដើម្បីងធវើការសាោ រនស្ពង ើង ើងវិញ ឱ្យកាល យជាតំបៃន់ស្ពង ើមៃតនម្លពាណ្ិជជកម្ម 

ៃិងផ្ថ្រកាការពារេមក រនស្ពព៊ូជ ៃិងស្បម្៊ូលស្គប់ព៊ូជង ើ 

 បៃោបងងកើៃកិេចរហស្បតិបតោកិារលអជាមួ្យសាថ ប័ៃ រម្តថកិេច ៃិងភាគីពាក់ពៃ័ធនន ជាពងិររស្ពេះរាជអាជាា

សាថ ប័ៃតោុការកែុងការគំស្ទ្ដលក់ារង្ហរពស្ងឹងការអៃុវតោេាប់ 

 បៃតកិេចរហស្បតិបតោកិារអៃោរជាតិកែងុតំបៃ់ ៃិងជាមួ្យស្បងទ្រជិតខាង ងដើម្បីេ៊ូលរួម្អៃុវតោកម្ម វិធីថាែ ក់តំបៃ់

ៃិងអៃតរជាតិ។ 

 

VI- សេចក្តីេននដិ្ឋា ន 

ផ្ផអកងលើរមិ្ទ្ធផលផ្ដលទ្ទ្លួបាៃកែុងរយៈងពលងពញមួ្យឆ្ែ ំ នៃការអៃុវតតយទុ្ធសាស្តរតេតងុកាណ្ដំណក់កាលទ្ី៣   

របរ់រាជរដ្ឋា ភបិាលៃតីកិាលទ្ី៥នៃរដារភា ងយើងអាេវាយតនម្លជារួម្ថា ងបើងទេះបីជាបាៃជួបស្បទ្េះៃ៊ូវងស្គេះធម្មជាត ិ

ពិងររងស្គេះរាំងរៃួ ត ផ្តងស្កាម្ការខិតខំស្បឹងផ្ស្បងរបរ់ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្ តាម្ការផ្ណ្នំៃិង

តស្ម្ង់ទ្ិរ ក៏ដ៊ូេជា វិធាៃការងឆលើយតបោ៉ា ងមៃស្បរិទ្ធភាពរបររ់ាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជា ងដ្ឋយមៃការេ៊ូលរួម្ដ៏រកម្មពី

ស្គប់ស្ករួងសាថ ប័ៃ អាជាា ធរម្៊ូលដ្ឋា ៃ កងកមល ងំស្បដ្ឋប់អាវុធ ស្ពម្ទំងការរួម្េំផ្ណ្កពនីដគ៊ូអភិវឌ្ឍៃ៍គួបផសៃំឹងការខិតខំ

ឧរាហ៍ពាោម្ ៃិងការតល រប់ោូរទ្មល ប់របរ់ស្បជាករិករផង បាៃជំរុញឱ្យដំងណ្ើរការផលតិកម្មករិកម្មទ្ទ្លួបាៃ

ងជាគជ័យ ៃិងជម្ែេះងដ្ឋេះស្សាយបាៃៃ៊ូវការលបំាកងផសងៗដ៊ូេបាៃងរៀបរាប់ខាងងលើ បាៃងធវើឱ្យផលតិកម្មករិកម្ម មៃការ រីក

េងស្ម្ើៃគួរឱ្យកត់រមា ល។់ 
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ជារួម្ផលតិកម្មដំណំ ពិងររដំណំស្រូវតាម្ការកត់រមា លង់ ើញថា បាៃទ្ទ្លួលទ្ធផលលអស្បងរើរ ងហើយ

អាេរលង់របៀង (ជាអងករ) ររុបេៃំៃួស្បមណ្៣ោៃងតាៃ (ឬ៤,៦៥ោៃងតាៃស្រូវ) ងៅឆ្ែ ំ២០១៥ ផ្ដលងៃេះជាងជាគ

ជ័យមួ្យរស្មប់ករិកម្មកម្ពុជា។ ជាការកត់រមា ល់ កតាត ងកើៃង ើងនៃទ្ៃិែផលផលតិកម្មករិកម្មកម្ពុជា ពិងររផលតិកម្ម

ស្រូវពីមួ្យឆ្ែ ំងៅមួ្យឆ្ែ ំ មៃការវិវឌ្ឍឈាៃង ើងជាលដំ្ឋប់ ងដ្ឋយសារកតាត ២ោ៉ា ងគ៉ឺ (១). ការពស្ងីកនផទដីដ្ឋដុំេះ ផ្ដលរួម្ទំង

ការងធវើបងងកើៃរដ៊ូវៃិងស្បពលវបបកម្ម (២). រមិ្ទ្ធផលនៃការរិកាស្សាវស្ជាវ ផសពវផាយព៊ូជថ្មី បងេចកងទ្រដ្ឋដុំេះរម្ស្រប 

ការផ្ថ្ទសំ្បកបងដ្ឋយស្បរិទ្ធភាព ពិងររការផ្កផ្ស្បទ្មល ប់របរ់ស្បជាករិករ។ បផ្ៃថម្ពីងៃេះ បនទ ប់ពីរាជរដ្ឋា ភបិាលបាៃ 

ដ្ឋក់ងេញៃ៊ូវងគលៃងោបាយជំរុញផលតិកម្មស្រូវៃិងការនំងេញអងករកាលពីឆ្ែ ំ២០១០ េំងពាេះងគលងៅទ្ីមួ្យ ងយើង

រងស្ម្េបាៃជាង៨៧,៥% កែុងងនេះ បរិមណ្ស្រូវផ្ដលងលើរតស្មូ្វការកែងុស្រកុរងស្ម្េបាៃទំងស្រុង គ៉ឺងកើៃង ើងពី

៣,៥ោៃងតាៃងៅឆ្ែ ំ២០០៩ម្កដល់ស្បមណ្៤,៦៥ោៃងតាៃងៅឆ្ែ ំ២០១៥ េំផ្ណ្កឯការនំងេញអងករគ៉ឺងយើងរងស្ម្េ

បាៃស្បមណ្ជាងពាក់កណត ល គ៉ឺជាង៥៣មុ្៉ឺៃងតាៃនៃងគលងៅ១ោៃងតាៃ។ េងំពាេះងគលងៅទ្ីពីរងយើងរងស្ម្េបាៃ

ងជាគជ័យោ៉ា ងស្តេេះស្តេង់ ងដ្ឋយកម្ពុជាបាៃនំអងករងៅកាៃ់ទ្ផីារននងលើពិភពងោកជាង៦០ស្បងទ្រ ជាមួ្យគែ ងៃេះ 

អងករព៊ូជស្រូវតក រំដួលរបរ់កម្ពុជាស្តូវបាៃជាប់ជាេណំត់ថាែ ក់អងករឆ្ៃ ញ់បំផតុងលើពិភពងោករយៈងពលបីឆ្ែ ំ ជាបៃតបនទ ប់

គ៉ឺកែុងឆ្ែ ំ២០១២ ២០១៣ ៃិង២០១៤។  
ដំណំឧរាហកម្ម ដំណំង ើហ៊ូបផ្ផលៃិងដំណំអេិនស្តៃោយ៍ កំពុងមៃការរីកេងស្ម្ើៃជាបៃោបនទ ប់ ជាលកាណ្ៈ

ស្គួសារ ៃិងជាលកាណ្ៈវិៃិងោគខាែ តត៊ូេ ម្ធយម្ ៃិងធំ។ ជាក់ផ្រតងនផទដីងៅរ ៊ូមៃរៃទុេះងកើៃង ើង ពិងររការអភិវឌ្ឍ 

ងៅរ ៊ូស្គួសារ មៃការវិវឌ្ឍតាម្រៃទុេះមួ្យគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍្។  

ផលតិកម្មរតវស្គប់ស្បងភទ្ ទំងការេញិ្ច ឹម្ជាលកាណ្ៈស្គួសារៃិងករដិ្ឋា ៃ បាៃងកើៃង ើងគួរឱ្យកតរ់មា ល ់ ងពាល

គ៉ឺមៃកំងណ្ើៃស្បមណ្ជាង៥% ងដ្ឋយការងកើៃង ើងខាល ំងនៃការេិញ្ច ឹម្រតវសាល ប (៩%)។ ការងកើៃង ើងនៃផលតិកម្មរតវងៃេះ 

គ៉ឺអាស្រយ័ងដ្ឋយការបងងកើៃការង្ហរផសពវផាយព៊ូជ ការបង្ហក រជំង៉ឺឆលងរតវ ៃិងការពស្ងីកេំងណ្េះដឹងផ្ផែកបងេចកងទ្រនៃការ

េិញ្ច ឹម្រតវដលស់្បជាករិករបាៃទ្៊ូោយជាងមុ្ៃ។ ងទេះជាោ៉ា ងងៃេះកតី ការេញិ្ច ឹម្ងគស្កបី កំពុងស្តូវបាៃធាល ក់េុេះ ងដ្ឋយកតាត

រតាៃុម័្តមួ្យេៃំៃួ ផ្ដលទម្ទរឱ្យមៃការយកេិតតទ្ុកដ្ឋក់ខពរ់កែុងផ្ផែកងៃេះ។ 

ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្ ៃឹងស្តូវបងងកើៃការងលើកកម្ពរក់ារស្សាវស្ជាវ ៃិងផសពវផាយករិកម្ម

បផ្ៃថម្ងទ្ៀត កែុងទ្ិរងៅបងងកើៃបរិមណ្ៃិងគុណ្ភាពផលតិផលករិកម្ម តាម្រយៈការងស្បើស្បារ់បងេចកវិទ្ា បងេចកងទ្រ 

ៃិងៃុវាៃុវតតថ្មីៗ កែុងបរិបទ្បផ្ស្ម្បស្មួ្លអាការធាតុ ៃិងងឆលើយតបងៅៃឹងតស្មូ្វការទ្ផីារកែងុស្បងទ្រ តំបៃ់ ៃិងអៃតរជាតិ។ 

ការស្គប់ស្គងធៃធាៃនស្ពង ើៃិងជលផល ពងិររកំផ្ណ្ទ្ស្ម្ង់កែុងផ្ផែកទំងពីរងៃេះ កំពុងរថ ិតងៅផ្តជាស្បធាៃបទ្

មួ្យរំខាៃ់ ងហើយផ្ដលស្តូវផ្តខិតខំបងងកើៃរកម្មភាព ជាមួ្យៃឹងការបៃតពស្ងឹងការអៃុវតតេាប់ ៃិងបទ្ដ្ឋា ៃងផសងៗ ងដ្ឋយ

សាម រតីទ្ទ្លួខុរស្តូវខពរ់បំផតុ។ កែុងការទ្ប់សាក តៃ់ិងបស្តង្ហក បបទ្ងលមើរនស្ពង ើ រតវនស្ព ៃិងជលផលឱ្យមៃស្បរិទ្ធភាព

ខពរ់ ស្តូវបៃតពស្ងឹងកិេចរហការជាមួ្យគណ្ៈកម្មការឯកភាពរាជធាៃីងខតត តាម្សាម រតីកែុងអៃុស្កឹតយងលខ១៥៦ អៃស្ក.បក 

េុេះនថ្ៃទ្ី៣១ ផ្ខមី្ន ឆ្ែ ំ២០១៤ រត ីពកីារងរៀបេៃំងិការស្បស្ពឹតតងៅនៃគណ្ៈបញ្ញជ ការឯកភាពរដាបាលរាជធាៃី ងខតត ស្កុង 

ស្រុក ខណ្ឌ ។ ងលើរពងីៃេះងទ្ៀត ការបៃតេ៊ូលរួម្រហការជាមួ្យគណ្ៈកម្មការជាតិ ក៏ជាការង្ហររខំាៃ់មួ្យងទ្ៀត ងដើម្បី

ទ្ប់សាក តៃ់ិងបស្តង្ហក បបទ្ងលមើរនស្ពង ើ ការនំងេញង ើខុរេាប់ ៃិងបទ្ងលមើរននងៅភាគឦសាៃត។ 
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ងដ្ឋយផ្ ក កិេចរហស្បតិបតតកិារជាមួ្យនដគ៊ូអភិវឌ្ឍៃន៍ន រួម្ទំងវិរយ័ឯកជៃផងផ្ដរ កំពុងស្តូវបាៃពស្ងឹងៃិង

យកេិតតទ្ុកដ្ឋក់ខពរ់ រួម្ទំងការអភិវឌ្ឍៃ៍ធៃធាៃម្ៃរុស ផ្ដលជាកតាត គៃលឹេះរំខាៃ់មិ្ៃអាេងម្ើលរំលងបាៃង ើយ។  រីឯ

ដំងណ្ើរការស្បស្ពឹតតងៅនៃកំផ្ណ្ទ្ស្ម្ង់ហិរញ្ាវតថុសាធារណ្ៈ ក៏ដ៊ូេជាការងលើកកម្ពរក់ារពស្ងឹងរេនរម្ព័ៃធចាតតំ់ាងកាលម៉ារុៃី

ដឹកនំរបរ់ស្ករួងទំងថាែ ក់កណត ល រួម្ទំងម្ៃទីរករិកម្មរាជធាៃី ងខតតទំងអរ់ ក៏ស្តូវបាៃពស្ងឹងកែុងសាម រតីយកេតិតទ្ុក

ដ្ឋក់ខពរ់ ៃិងស្បស្ពតឹតងៅស្បកបងដ្ឋយតមល ភាព គណ្ងៃយយភាព ស្បរិទ្ធភាព ៃិងភាពរក័តរិិទ្ធ។ិ  

ងលើរពីងៃេះងៅងទ្ៀត ផ្ផែកងរវាកម្មៃិងការគំស្ទ្ងផសងៗ ក៏បាៃរងស្ម្េៃ៊ូវលទ្ធផលការង្ហរតាម្ផ្ផែកៃីមួ្យៗបាៃ

លអស្បងរើរ ស្របតាម្ងគលការណ្៍ ៃិងទ្រិងៅរបររ់ាជរដ្ឋា ភបិាល ពតិផ្ម្ៃផ្តងៅជួបស្បទ្េះបញ្ញា ស្ប ម្ខលេះៗក៏ងដ្ឋយ។ 

ស្គប់ផ្ផែកទំងអរក៏់មិ្ៃផ្ដលងម្ើលរំលងអំពកីារេ៊ូលរួម្ោ៉ា ងរកម្មរបរ់កិេចការងយៃឌ្័រផងផ្ដរ។ ទ្ៃទឹម្ៃឹងងៃេះ អងាភាព

ជំនញៃីមួ្យៗជាងរនធិការៃឹងបៃតអៃុវតតតាម្ទ្រិងៅ ៃិងផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរត  ផ្ដលបាៃដ្ឋក់េុេះរស្មប់ឆ្ែ ំ២០១៦-

២០១៧ ងដ្ឋយសាម រតីទ្ទ្លួខុរស្តូវខពរ់។ ផ្តងទេះោ៉ា ងណកត ី ផលូវងៅផ្វងឆ្ៃ យងទ្ៀត ងដើម្បីរងស្ម្េបាៃងគលងៅ ៃិង

ម្ហិេឆតាធំងធងផ្ដលងយើងេង់បាៃ រស្មប់ការអភិវឌ្ឍវិរ័យករិកម្មកម្ពុជាមួ្យតាម្លកាណ្ៈ វិទ្ាសាស្តរតទ្ំងៃើប ៃិងមៃ

ស្បរិទ្ធភាពខពរ់ ជាពងិររការេ៊ូលរួម្កាតប់ៃថយភាពស្កីស្ករបរ់ស្បជាពលរដា ការងលើកកម្ពរ់កំងណ្ើៃងរដាកិេចជាត ិ តាម្

ងគលងៅអភិវឌ្ឍៃ៍ស្បកបងដ្ឋយេីរភាព ក៏ដ៊ូេជាកែងុបរិបទ្នៃរកលភាវ៊ូបៃយីកម្ម ងស្កាម្ការដឹកនំតស្ម្ង់ទ្ិរស្បកបងដ្ឋយ

គតិបណ្ឌ ិតដ៏ស្តឹម្ស្តូវ ៃិងមុ្៉ឺងម៉ា ត់បំផតុរបរ់ សម្តេចអគ្គតហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន ផេន នាយករដ្ឋតន្តនេនីនព្រះរាោ
ណាចព្កកតពុោ។ 

 
                                                             

      



 

 

ឧបសម្ព័ន្ធ 



ផែនការ សម្រេចបាន

% ម្ ៀប

ផែនការ

ផែនការ

បញ្ជា ក់េូលម្េតុ

បផរេបរេួល

១ ផ្ែៃដីដាំដុុះរសវូរបចាំឆ្ន ាំ េ.ត 2,984,455           3,051,412          102.24            2,903,801                

ផ្ែៃដីដាំដុុះរសវូវសា េ.ត 2,567,130           2,561,957          99.80              2,474,446                

ផ្ែៃដីដាំដុុះរសវូរបាាំង េ.ត 417,325              489,455             117.28            429,355                   

២ ទិននែលរសូវ ម្ោន/េ.ត 3.090                   3.085                 99.84              3.090                       

ទិននែលរសវូវសា ម្ោន/េត 2.900                   2.827                 97.48              2.855                       

ទិននែលរសវូរបាាំង ម្ោន/េត 4.448                   4.422                 99.42              4.444                       

៣ បរិមាណែលរបចាំឆ្ន ាំ ម្ោន 9,220,699           9,335,284          101.24            8,973,312                

បរិមាណែលរសវូវសា ម្ោន 7,386,677           7,170,684          97.08              7,065,211                

បរិមាណែលរសវូរបាាំង ម្ោន 1,834,022           2,164,600          118.02            1,908,101                

ផែនការែលតិកម្មដំណសំ្រូវឆ្ន ២ំ០១៦-២០១៧

ល.រ សចូនាករ ឯកោ

លទធែលសម្រេចបានឆ្ន ាំ២០១៥-២០១៦ ទិសម្ៅសរមាប់ឆ្ន ាំ២០១៦-២០១៧

ម្ដយសារលកខខណឌ  េមជាតិ (ជាំនន់និងរាំងសងួ ត)

 េនិអាចព្យាករណ៍ជាេុនបាន។ ដចូម្នុះផែនការ

ដាំដុុះរសូវរដវូវសានឹងអាចសម្រេចបាន ២,៤៧

លានេិកោម្ៅឆ្ន ាំ២០១៦។

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១



ឯកោ

ផែនការ 

២០១៥-១៦

សម្រេចបាន

២០១៥-១៦

% ម្ ៀបផែនការ

ផែនការ 

២០១៦-១៧

បញ្ជា ក់បផរេបរេួល

១ ម្ោត េ.ត 146,387              112,574               76.90               114,825                     

២ ដាំឡូងេី េ.ត 531,417              573,624               107.94             585,096                     

៣ ដាំឡូងជាា េ.ត 6,033                   5,757                    95.42               5,872                         

៤ បផនែ េ.ត 52,656                 47,373                 89.97               48,320                       

៥ សផណែ កបាយ េ.ត 54,360                 57,172                 105.17             58,315                       

សរុប 790,854              796,500               100.71             812,430                     

១ សផណែ កដី េ.ត 18,174                 15,519                 85.39               15,829                       

២ សផណែ កម្សៀង េ.ត 73,931                 66,824                 90.39               68,160                       

៣ លង េ.ត 28,689                 26,544                 92.52               27,075                       

៤ អាំម្ៅ េ.ត 49,324                 19,514                 39.56               19,904                       

៥ រកម្ៅ េ.ត 196                      135                       68.93               138                            

៦ ថ្ន ាំជក់ េ.ត 10,942                 6,545                    59.82               6,676                         

សរុប េ.ត 181,255              135,081               74.53               137,783                     

សរុបរួេ 972,109              931,581               95.83               950,213                     

 កាំម្ណើននឹងសម្រេចបានម្កើនម្ឡើង២% 

កនុងលកខខណឌ  េមជាតិអាំម្ោយែល

ផែនការែលតិកម្មដំណរំមួ្ែស ំនិងឧរាហកម្ម២០១៦-២០១៧

ល.រ របម្េទដាំោាំ

លទធែលសម្រេចបានឆ្ន ាំ២០១៥-១៦ ទិសម្ៅសរមាប់ផែនការឆ្ន ាំ២០១៦-១៧

 កាំម្ណើននឹងសម្រេចបានម្កើនម្ឡើង២% 

កនុងលកខខណឌ  េមជាតិអាំម្ោយែល

ឧបសម្ព័ន្ធទី ២



ផែនការ២០១៥ សម្រេចបាន ភាគរយ ផែនការ

បញ្ជា ក់

បផរេបរេួល

I ផ្ែៃដីដាំដុុះម្ៅស ូ

១ ម្ៅស ូកសិឧសាេកេម


 េិកោ 221,834                 239,102               107.78      245,319            ម្កើនរបមាណ២,៦%កនុងេយួឆ្ន ាំ

២ ចមាា រម្ៅស ូរគួសារ េិកោ 143,106                 149,853               104.71      153,749            ម្កើនរបមាណ២,៦%កនុងេយួឆ្ន ាំ

សរុបរួេ 364,940                 388,955               106.58      399,068            1.03                                               

II ែលិតកេមម្ៅស ូ

ែលិតែលម្ៅស ូ ម្ោន 106,480                 126,860               119.14      148,426            ម្កើនរបមាណ១៧%កនុងេយួឆ្ន ាំ

ផែនការែលតិកម្មដំណកំៅរ ៊ូឆ្ន ២ំ០១៦

ល.រ សចូនាករ ឯកោ

លទធែលសម្រេចបានឆ្ន ាំ២០១៥ ទិសម្ៅសរមាប់ផែនការឆ្ន ាំ២០១៦

ឧបសម្ព័ន្ធទី ៣



ផែនការ សម្រេចបាន ភាគរយ ផែនការ

បញ្ជា ក់

បផរេបរេួល

១ ការចិញ្ច ឹេម្ោ កាល 3,090,526          2,903,420        93.95     2,932,454          កាំម្ណើន១%

២ ការចិញ្ច ឹេរកបី កាល 544,568             506,165           92.95     508,696             កាំម្ណើន០,៥%

៣ ការចិញ្ច ឹេរជូក កាល 2,790,431          2,357,839        84.50     2,404,996          កាំម្ណើន២%

៤ ការចិញ្ច ឹេបកសី កាល 33,162,840        26,688,675       80.48     28,023,109        កាំម្ណើន៥%

៥ ចក់វ៉ាក់សាាំងម្ោរកបី លានកាល 1.69                  1.53                90.51     1.61                  កាំម្ណើន៥%

៦ សតែឃាតដា នអនុវតែ GHP ចាំនួន 50                     25                   50.00     50                    

ផែនការែលតិកម្មរតវជាលកខណៈស្រួសារឆ្ន ២ំ០១៦
.

ល.រ សចូនាករ ឯកោ

លទធែលសម្រេចបានឆ្ន ាំ២០១៥ ទិសម្ៅផែនការឆ្ន ាំ ២០១៦

ឧបសម្ព័ន្ធទី ៤



ផែនការ សម្រេចបាន % ម្ ៀបផែនការ ផែនការ

បញ្ជា ក់េូលម្េតុ

បផរេបរេួល

១ ម្នសាទទឹកសាប ម្ោន 512,000          487,905           95.29                     494,248             កាំម្ណើន ១,៣% ម្ ៀបឆ្ន ាំ២០១៥

២ ម្នសាទសេុរទ ម្ោន 110,000          120,055           109.14                   110,000             េិនមានផែនការឱ្យមានកាំម្ណើនម្ទ

៣ វរីវបបកេម ម្ោន 144,000          143,141           99.40                     171,769             កាំម្ណើន ២០% ម្ ៀបឆ្ន ាំ២០១៥

៤

សេគេន៍ម្នសាទរតូវបានព្យរងឹង

សេតថភាព្យ

សេគេន៍ 100                 85                   85.00                     100                   

៥ ការដាំផ្រព្យលិចទឹកនិងផ្រព្យម្កាងកាង េ.ត 100                 75                   75.00                     100                   

ផែនការែលតិកម្មជលែលឆ្ន ២ំ០១៦

ល.រ សចូនាករ ឯកោ

លទធែលសម្រេចបានឆ្ន ាំ២០១៥ ទិសម្ៅសរមាប់ឆ្ន ាំ២០១៦

ឧបសម្ព័ន្ធទី ៥



ផែនការ សម្រេចបាន

(%) ម្ ៀប

ផែនការ

ផែនការ បញ្ជា ក់េូលម្េតុបផរេបរេួល

១ ផ្រព្យការោរ និងតាំបន់ អេិរកសសតាផ្រព្យ លានេ.ត           1.60            1.60         100.00            1.65 

២ ផ្ែៃដីដាំផ្រព្យម្ឡើងវិញ េកិោ       22,300          4,690          21.03        24,500 វិស័យឯកជននឹងចលូកនងុសកេមភាព្យម្នុះ

៣ បណែុ ុះកូនម្ ើចាំនួន១០លានម្ដើេ/ឆ្ន ាំ លានម្ដើេ         10.00            2.00          20.00          10.00 
ថ្ន លបណែុ ុះកនូម្ ើជាលកខណៈរគួសារ និងឯកជន

នឹងម្កើនម្ឡើង 

៤

ចាំនួនសេគេន៍ផ្រព្យ ម្ ើរតូវបានបម្ងាើន និង ព្យរងឹងសេតថ

ភាព្យ

ចាំនួនសេ

គេន៍

           520             499          95.96             550 
ម្រៀបចាំឲ្យបាន៥១សេគេន៍បផនថេម្ទៀតម្ដើេបី

សម្រេចបានោេផែនការ

៥

ការម្បាុះបម្គោ លរព្យាំរបទល់ផដនផ្រព្យបរេុងទុក

អចិផ្្នែយ៍

បម្គោ ល            455             574         126.15             500 ផ្ដគូអេវិឌ្ឍន៍នឹងមានការចលូរេួ

ផែនការផែនកព្ស្ៃក ើឆ្ន ២ំ០១៦

ល.រ សចូនាករលទធែល ឯកោ

លទធែលសម្រេចបានឆ្ន ាំ២០១៥ ទសិម្ៅអនុវតែឆ្ន ាំ២០១៦

ឧបសម្ព័ន្ធទី ៦



េ.ត % េ.ត % សរុប បម្ងាើនរដវូ

01 បនាៃ យមានជយ័ 244,000 246,522      45            0.02      246,477     99.98     48             54,693      36,388       132,708       48,505      -         10,115      246,021          100.83       

02 បាត់ដាំបង 295,400 290,786      1,783       0.61      289,003     99.39     416           60,937      30,322       127,998       92,732      435        7,954        290,056          98.19         

03 កាំព្យង់ចេ 87,300 87,151        20,771     23.83    66,380       76.17     1,439        22,745      5,129         33,699         29,652      -         1,050        87,146            99.82         

04 កាំព្យង់ឆ្ន ាំង 121,800 173,882      48,919     28.13    124,963     71.87     12,777      5,048        938            90,486         26,707      -         340           122,581          100.64       

05 កាំព្យង់សព ឺ 107,900 305,542      209,781   68.66    95,761       31.34     10,059      15,190      718            67,537         28,746      1,174     -            112,647          104.40       

06 កាំព្យង់ ាំ 213,300 215,878      53,086     24.59    162,792     75.41     3,611        28,288      6,997         106,787       62,961      3,225     12,165      213,426          100.06       

07 កាំព្យត 136,500 136,537      38,624     28.29    97,913       71.71     12,029      20,891      -             69,949         45,697      -         -            136,537          100.03       

08 កោា ល 40,100 46,459        8,816       18.98    37,643       81.02     1,315        9,749        3,153         12,659         11,704      1,121     47             35,280            87.98         

09 ម្កាុះកុង 10,400 9,183          2,280       24.83    6,903          75.17     778           2,032        -             6,161           992           1,220     -            10,405            100.05       

10 រកម្ចុះ 33,000 33,235        10,025     30.16    23,210       69.84     3,345        13,142      821            15,301         3,595        248        -            32,286            97.84         

11 េណឌ លគិរី 23,000 23,875        273          1.14      23,602       98.86     2,835        2,750        -             11,383         5,169        3,627     -            22,929            99.69         

12 េនាំម្ព្យញ 11,300 11,156        3,686       33.04    7,470          66.96     836           5,536        -             3,612           2,005        -         -            11,153            98.70         

13 រព្យុះវិហារ 76,600 82,558        4,066       4.93      78,492       95.07     2,888        14,489      -             41,851         24,104      2,944     -            83,388            108.86       

14 ផ្រព្យផវង 272,800 269,415      13,061     4.85      256,354     95.15     24             66,580      30,000       143,440       58,141      -         154           268,315          98.36         

15 ម្ោ ិសាត់ 111,200 111,014      6,693       6.03      104,321     93.97     3,432        44,491      380            36,009         19,759      396        7,674        108,329          97.42         

16 រតនគិរី 26,100 14,486        4,966       34.28    9,520          65.72     1,241        3,901        -             5,414           5,172        11,531   -            26,018            99.69         

17 ម្សៀេរប 184,200 222,180      48,370     21.77    173,810     78.23     5,804        38,425      -             93,530         41,405      5,430     7,260        186,050          101.00       

18 រព្យុះសីេនុ 16,600 16,600        4,153       25.02    12,447       74.98     373           1,484        -             10,415         4,715        -         -            16,614            100.08       

19 សៃ ឹងផរតង 27,900 25,905        6,943       26.80    18,962       73.20     2,365        13,014      -             11,749         1,142        2,784     -            28,689            102.83       

20 សាា យម្រៀង 167,000 168,641      7,305       4.33      161,336     95.67     280           51,409      9,936         108,014       8,523        -         -            167,946          100.57       

21 ោផកវ 199,800 415,882      50,053     12.04    365,829     87.96     1,418        79,766      33,703       107,416       10,052      -         -            197,234          98.72         

22 ឧតារមានជ័យ 72,100 81,545        565          0.69      80,980       99.31     296           16,664      -             40,571         12,117      2,648     -            72,000            99.86         

23 ផកប 3,500 3,588          1,488       41.47    2,100          58.53     470           836           239            2,235           517           -         -            3,588              102.51       

24 ផ្ប៉ៃលិន 6,230 5,003          -        5,003          100.00   2               1,837        -             3,107           57             -         -            5,001              80.27         

25 តបូងឃមុ ាំ 79,100 78,318        3,467       4.43      74,851       95.57     2,040        11,448      1,966         30,812         36,058      -         -            78,318            99.01         

2,567,130    3,075,341   549,219   17.86      2,526,122  82.14     70,121      585,345   160,690     1,312,843    580,227    36,783   46,759      2,561,957       99.80

2,411,207    2,980,117   715,184   24.00      2,264,933  76.00     113,362   661,106   176,242     1,256,259    550,580    44,088   52,539      2,564,572       106.36

155,923 95,224 -165,965 -6.14 261,189 6.14 -43,241 -75,761 -15,552 56,584 29,647 -7,305 -5,780 -2,615 -6.56

កោា ល  ងន់ ចាំការ ម្ឡើងទឹក

រថតិិព្ែៃដីភ្ជួររារ ់និងព្ែៃដីដដំ ុះដំណសំ្រវូរដ៊ូវវរាឆ្ន  ំ២០១៥

ល.រ រជធានី-ម្ខតា

ផែនការ

(េត)

ផ្ែៃដីសាប

(េត)

ផ្ែៃដីម្រោុះសៃូ ង និងបុកដាំ (េត) សរុបសៃូ ងនិង

ម្រោុះបុកដាំ 

(េត)

ភាគរយ 

(%)សរុប

ផ្ែៃដីេាួ ររស់ (េ.ត)

ម្ោ-រកបី

សរបុ

តួម្លខឆ្ន ាំេុន

ម្បៀបម្ ៀប

រសូវរសាលម្រគឿងយនែ

ឧបសម្ព័ន្ធទី ៧



រាំងសងួ ត សតាលអិត ទឹកជាំនន់ សរុប រាំងសងួ ត សតាលអិត ទឹកជាំនន់ សរុប 

01 បនាៃ យមានជយ័ 246,021        97,251      97,251          10,799     10,799        -                       10,799       

02 បាត់ដាំបង 290,056        64,828      64,828          23,885     23,885        12,952             10,933       

03 កាំព្យង់ចេ 87,146          3,755        3,755            -               -                  -                       -                 

04 កាំព្យង់ឆ្ន ាំង 122,581        2,920        2,920            98             98               -                       98              

05 កាំព្យង់សព ឺ 112,647        4,039        4,039            327          327             305                  22              

06 កាំព្យង់ ាំ 213,426        4,390        4,390            -               -                  -                       -                 

07 កាំព្យត 136,537        -                    -                  -                 

08 កោា ល 35,280          2,167        2,167            -               -                  -                       -                 

09 ម្កាុះកុង 10,405          110          110               -                  -                 

10 រកម្ចុះ 32,286          477           477               83             83               83                    -                 

11 េណឌ លគិរី 22,929          -                    -                  -                 

12 េនាំម្ព្យញ 11,153          170           170               -               -                  -                 

13 រព្យុះវិហារ 83,388          -                    -                  -                       -                 

14 ផ្រព្យផវង 268,315        10,879      10,879          -               -                  -                       -                 

15 ម្ោ ិសាត់ 108,329        24,327      24,327          2,936       2,936          200                  2,736         

16 រតនគិរី 26,018          -                    -                  -                 

17 ម្សៀេរប 186,050        830           830               830          830             -                       830            

18 រព្យុះសីេនុ 16,614          730          730               -                  -                 

19 សៃងឹផរតង 28,689          -                    -                  -                 

20 សាា យម្រៀង 167,946        10,323      10,323          1,138       1,138          850                  288            

21 ោផកវ 197,234        13,638      13,638          1,252       1,252          1,252               -                 

22 ឧតារមានជ័យ 72,000          12,027      12,027          -               -                  -                       -                 

23 ផកប 3,588            2               2                   -                  -                 

24 ផ្ប៉ៃលិន 5,001            166           166               121          121             45                    76              

25 តបូងឃមុ ាំ 78,318          -                    -                  -                 

2,561,957     252,189    840          -           253,029        41,469     -           -           41,469        15,687             25,782       

2,564,572     116,129    1,654       81,083     198,866        20,289     1,551       24,100     45,940        19,344             26,596       

-2,615 136,060    -814 -81,083 54,163          21,180     -1,551 -24,100 -4,471 -3,657 -814

ព្ែៃដបី ុះពាល ់និងខ៊ូចខាតកលើដំណសំ្រូវរដ៊ូវវរាឆ្ន ២ំ០១៥

បញ្ចប់ផ្ែៃដី

អនុវតាបាន

ប៉ៃុះោល់និងខចូខាតម្ដយរបការម្ែសងៗ
ខចូខាត

ទាំងរសុង (េ

.ត)

ប៉ៃុះោល់  (េ.ត) ខចូខាត  (េ.ត)

ផ្ែៃដីសាា រ

ម្ឡើងវិញ

(េ.ត)

សរបុ

តួម្លខឆ្ន ាំេុន

ម្របៀបម្ ៀប

ល.រ   រជធានី-ម្ខតា

ឧបសម្ព័ន្ធទ ី៨



ផ្ែៃ.ដាំដុុះ ផ្ែៃ.រប.ែល ទិននែល បរ.ិែល ផ្ែៃ.ដាំដុុះ ផ្ែៃ.រប.ែល ទិននែល បរ.ិែល ផ្ែៃ.ដាំដុុះ ផ្ែៃ.រប.ែល ទិននែល បរ.ិែល

(េត) (េត) (ត/េត) (ម្ោន) (េត) (េត) (ត/េត) (ម្ោន) (េត) (េត) (ត/េត) (ម្ោន)

01 បនាៃ យមានជយ័ 54,693            52,943            3.034       160,655          132,708          127,353          2.325       296,034          48,505            45,761            2.906       132,970          

02 បាត់ដាំបង 60,937            58,744            3.415       200,608          127,998          122,428          2.541       311,064          92,732            89,562            3.003       268,971          

03 កាំព្យង់ចេ 22,745            22,745            3.406       77,462            33,699            33,699            3.256       109,708          29,652            29,652            3.054       90,566            

04 កាំព្យង់ឆ្ន ាំង 5,048              4,960              1.995       9,895              90,486            90,486            2.709       245,140          26,707            26,697            3.431       91,590            

05 កាំព្យង់សព ឺ 15,190            15,190            3.053       46,372            67,537            67,515            3.011       203,319          28,746            28,746            2.990       85,963            

06 កាំព្យង់ ាំ 28,288            28,288            2.693       76,190            106,787          106,787          2.577       275,218          62,961            62,961            2.425       152,682          

07 កាំព្យត 20,891            20,891            3.849       80,410            69,949            69,949            3.047       213,105          45,697            45,697            2.989       136,577          

08 កោា ល 9,749              9,749              3.813       37,174            12,659            12,659            2.662       33,697            11,704            11,704            3.032       35,482            

09 ម្កាុះកុង 2,032              2,032              2.407       4,891              6,161              6,161              2.871       17,690            992                 992                 3.198       3,172              

10 រកម្ចុះ 13,142            13,142            2.851       37,463            15,301            15,301            2.570       39,326            3,595              3,595              2.476       8,903              

11 េណឌ លគិរី 2,750              2,750              2.583       7,104              11,383            11,383            2.804       31,922            5,169              5,169              2.264       11,705            

12 េនាំម្ព្យញ 5,536              5,536              2.811       15,561            3,612              3,612              2.844       10,273            2,005              2,005              3.097       6,209              

13 រព្យុះវិហារ 14,489            14,489            2.599       37,654            41,851            41,851            2.854       119,443          24,104            24,104            2.680       64,590            

14 ផ្រព្យផវង 66,580            66,580            3.599       239,641          143,440          143,440          2.804       402,145          58,141            58,141            2.783       161,778          

15 ម្ោ ិសាត់ 44,491            41,755            3.227       134,747          36,009            36,009            3.002       108,109          19,759            19,759            2.724       53,821            

16 រតនគិរី 3,901              3,901              1.894       7,389              5,414              5,414              2.431       13,162            5,172              5,172              2.481       12,831            

17 ម្សៀេរប 38,425            38,365            2.377       91,179            93,530            93,230            2.493       232,400          41,405            40,935            2.803       114,743          

18 រព្យុះសីេនុ 1,484              1,484              2.625       3,896              10,415            10,415            2.759       28,732            4,715              4,715              2.770       13,061            

19 សៃ ឹងផរតង 13,014            13,014            2.541       33,064            11,749            11,749            2.628       30,880            1,142              1,142              3.590       4,100              

20 សាា យម្រៀង 51,409            51,409            3.030       155,778          108,014          107,726          2.490       268,239          8,523              8,523              2.379       20,277            

21 ោផកវ 79,766            79,766            3.403       271,428          107,416          107,416          3.186       342,268          10,052            10,052            3.348       33,655            

22 ឧតារមានជ័យ 16,664            16,664            1.954       32,561            40,571            40,571            2.278       92,408            12,117            12,117            2.230       27,025            

23 ផកប 836                 836                 3.449       2,883              2,235              2,235              3.123       6,979              517                 517                 3.319       1,716              

24 ផ្ប៉ៃលិន 1,837              1,810              2.394       4,334              3,107              3,084              2.714       8,369              57                   31                   3.290       102                 

25 តបូងឃមុ ាំ 11,448            11,448            2.971       34,007            30,812            30,812            3.248       100,077          36,058            36,058            3.304       119,134          

585,345          578,491          3.116       1,802,346       1,312,843       1,301,285       2.720       3,539,707       580,227          573,807          2.878       1,651,623       

661,106          649,849          3.043       1,977,337       1,256,259       1,248,561       2.731       3,409,687       550,580          546,130          2.846       1,554,052       

-75,761 -71,358 0.073 -174,991 56,584 52,724 -0.011 130,020 29,647 27,677 0.033 97,571

តួម្លខឆ្ន ាំេុន

ម្បៀបម្ ៀប

សរបុ

រសូវរសាល រសូវកោែ ល

ល.រ   រជធានី-ម្ខតា

បរមិាណែល និងទិននែលដំណសំ្រវូរដ៊ូវវរាតាម្ស្បកភ្ទឆ្ន  ំ២០១៥

រសូវ ងន់

ឧបសម្ព័ន្ធទី ៩ក



01 បនាៃ យមានជយ័

02 បាត់ដាំបង

03 កាំព្យង់ចេ

04 កាំព្យង់ឆ្ន ាំង

05 កាំព្យង់សព ឺ

06 កាំព្យង់ ាំ

07 កាំព្យត

08 កោា ល

09 ម្កាុះកុង

10 រកម្ចុះ

11 េណឌ លគិរី

12 េនាំម្ព្យញ

13 រព្យុះវិហារ

14 ផ្រព្យផវង

15 ម្ោ ិសាត់

16 រតនគិរី

17 ម្សៀេរប

18 រព្យុះសីេនុ

19 សៃ ឹងផរតង

20 សាា យម្រៀង

21 ោផកវ

22 ឧតារមានជ័យ

23 ផកប

24 ផ្ប៉ៃលិន

25 តបូងឃមុ ាំ

តួម្លខឆ្ន ាំេុន

ម្បៀបម្ ៀប

សរបុ

ល.រ   រជធានី-ម្ខតា

បរមិាណែល និងទិននែលដំណសំ្រវូរដ៊ូវវរាតាម្ស្បកភ្ទឆ្ន  ំ២០១៥                     បរមិាណែល និងទិននែលដំណសំ្រវូរដ៊ូវវរាតាម្ស្បកភ្ទឆ្ន  ំ២០១៥

ផ្ែៃ.ដាំដុុះ ផ្ែៃ.រប.ែល ទិននែល បរ.ិែល ផ្ែៃ.ដាំដុុះ ផ្ែៃ.រប.ែល ទិននែល បរ.ិែល ផ្ែៃ.ដាំដុុះ ផ្ែៃ.រប.ែល ទិននែល បរ.ិែល

(េត) (េត) (ត/េត) (ម្ោន) (េត) (េត) (ត/េត) (ម្ោន) (េត) (េត) (ត/េត) (ម្ោន)

-                -                -           -                10,115     9,165           2.550       23,369          246,021            235,222            2.606       613,028            

435               435               2.126       925               7,954       7,954           2.103       16,724          290,056            279,123            2.860       798,292            

-                -                -           -                1,050       1,050           2.750       2,888            87,146              87,146              3.220       280,624            

-                -           -                340          340              1.553       528               122,581            122,483            2.834       347,153            

1,174            1,174            2.480       2,912            -           -           -                112,647            112,625            3.006       338,566            

3,225            3,225            1.756       5,663            12,165     12,165         1.606       19,543          213,426            213,426            2.480       529,296            

-                -           -                -           -           -                136,537            136,537            3.150       430,092            

1,121            1,121            2.202       2,468            47            47                2.723       128               35,280              35,280              3.088       108,949            

1,220            1,220            3.202       3,906            -           -           -                10,405              10,405              2.850       29,659              

248               248               2.302       571               -           -           -                32,286              32,286              2.672       86,263              

3,627            3,627            0.981       3,558            -           -           -                22,929              22,929              2.368       54,289              

-                -           -                -           -           -                11,153              11,153              2.873       32,043              

2,944            2,944            2.607       7,676            -           -           -                83,388              83,388              2.751       229,363            

-                -                -           -                154          154              2.721       419               268,315            268,315            2.996       803,983            

396               396               2.561       1,014            7,674       7,674           2.955       22,678          108,329            105,593            3.034       320,369            

11,531          11,531          1.674       19,298          -           -           -                26,018              26,018              2.025       52,680              

5,430            5,430            2.278       12,370          7,260       7,260           2.399       17,417          186,050            185,220            2.527       468,109            

-                -           -                -           -           -                16,614              16,614              2.750       45,689              

2,784            2,784            2.352       6,547            -           -           -                28,689              28,689              2.600       74,591              

-                -           -                -           -           -                167,946            167,658            2.650       444,294            

-                -           -                -           -           -                197,234            197,234            3.282       647,351            

2,648            2,648            2.419       6,406            -           -               -           -                72,000              72,000              2.200       158,400            

-                -                -           -                -           -               -           -                3,588                3,588                3.227       11,578              

-                -           -                -           -           -                5,001                4,925                2.600       12,805              

-                -           -                -           -           -                78,318              78,318              3.233       253,218            

36,783          36,783          1.993       73,314          46,759     45,809         2.264       103,694        2,561,957         2,536,175         2.827       7,170,684         

44,088          43,919          2.164       95,044          52,539     49,517         2.169       107,401        2,564,572         2,537,976         2.815       7,143,521         

-7,305 -7,136 -0.171 -21,730 -5,780 -3,708 0.095 -3,707 -2,615 -1,801 0.013 27,163              

រសូវចាំការ រសូវម្ឡើងទឹក សរុប

ឧបសម្ព័ន្ធទី ៩ខ



េ.ត % េ.ត %

01 បនាៃ យមានជយ័ 13,200          22,993           -            22,993       100.00    22,927          22,927         173.69       
02 បាត់ដាំបង 10,500          15,917           -            15,917       100.00    15,836          15,836         150.82       
03 កាំព្យង់ចេ 42,000          31,747           7,975           25.12        23,772       74.88      121           1,179            30,463          31,642         75.34         
04 កាំព្យង់ឆ្ន ាំង 29,700          34,642           511              1.48          34,131       98.52      517           2,832            31,293          34,125         114.90       
05 កាំព្យង់សព ឺ 550               855                517              60.47        338            39.53      6               14                 296               310              56.36         
06 កាំព្យង់ ាំ 36,000          43,998           -            43,998       100.00    36             328               43,670          43,998         122.22       
07 កាំព្យត 7,000            9,737             -            9,737         100.00    9,737            9,737           139.10       
08 កោា ល 53,500          56,724           1,661           2.93          55,063       97.07      55,581          55,581         103.89       
09 ម្កាុះកុង -               -                 -               -             -               -             
10 រកម្ចុះ 14,000          14,302           2,856           19.97        11,446       80.03      366           4,144            9,194            13,338         95.27         
11 េណឌ លគិរី -               -                 -               -             -               -             
12 េនាំម្ព្យញ 1,440            1,120             419              37.41        701            62.59      30             198               922               1,120           77.78         
13 រព្យុះវិហារ 130               20                  -            20              100.00    18                 18                13.85         
14 ផ្រព្យផវង 75,000          95,909           668              0.70          95,241       99.30      95,909          95,909         127.88       
15 ម្ោ ិសាត់ 8,300            14,115           -            14,115       100.00    14             80                 13,992          14,072         169.54       
16 រតនគិរី -               4                    -            4                 100.00    4                   4                  
17 ម្សៀេរប 20,925          22,680           150              0.66          22,530       99.34      20,985          20,985         100.29       

18 រព្យុះសីេនុ -               -                 -               -             -               -             

19 សៃ ឹងផរតង 100               63                  -            63              100.00    58                 58                58.00         

20 សាា យម្រៀង 17,850          19,947           -            19,947       100.00    19,947          19,947         111.75       
21 ោផកវ 75,000          137,758         2,549           1.85          135,209     98.15      98,609          98,609         131.48       
22 ឧតារមានជ័យ 600               150                -            150            100.00    6               31                 119               150              25.00         
23 ផកប 30                 40                  14                35.00        26              65.00      32                 32                106.67       
24 ផ្ប៉ៃលិន 1,000            682                -            682            100.00    682               682              68.20         
25 តបូងឃមុ ាំ 10,500          10,375           537              5.18          9,838         94.82      67             537               9,838            10,375         98.81         

417,325        533,778         17,857         3.35          515,921     96.65      1,163        9,343            480,112        489,455         117.28       

415,965        582,380         19,219         3.30          563,161     96.70      4,034        9,819            481,116        490,935         118.02       

1,360            -48,602 -1,362 0.05          -47,240 -0.05 -2,871 -476 -1,004 -1,480 -0.74

សរុប

តួម្លខឆ្ន ាំេុន

ម្បៀបម្ ៀប

ព្យម្រគុះសរុប (េ.ត)
ល.រ ម្ ម្ ុះរសុក

ផែនការ

(េ.ត)

ផ្ែៃដីេាួ ររស់

ព្ែៃដភី្ជួររារ ់និងដដំ ុះដំណសំ្រូវរដ៊ូវស្រងំឆ្ន ២ំ០១៥-២០១៦

ផ្ែៃដីសាប 

(េ.ត)

ផ្ែៃដីសៃូ ង និងម្រោុះ (េត)

ភាគរយម្ោ-រកបី ម្រគឿងយនែ
សនៃូង សរុប

ឧបសម្ព័ន្ធទ ី១០



       

01 បនាៃ យមានជយ័ 246,021           235,222         2.606      613,028           22,927         22,927           4.261      97,692           268,948         258,149            2.753       710,720           

02 បាត់ដាំបង 290,056           279,123         2.860      798,292           15,836         15,836           3.992      63,214           305,892         294,959            2.921       861,506           

03 កាំព្យង់ចេ 87,146             87,146           3.220      280,624           31,642         31,642           4.174      132,068         118,788         118,788            3.474       412,692           

04 កាំព្យង់ឆ្ន ាំង 122,581           122,483         2.834      347,153           34,125         34,125           4.283      146,171         156,706         156,608            3.150       493,324           

05 កាំព្យង់សព ឺ 112,647           112,625         3.006      338,566           310              310                3.390      1,051             112,957         112,935            3.007       339,617           

06 កាំព្យង់ ាំ 213,426           213,426         2.480      529,296           43,998         43,998           4.408      193,932         257,424         257,424            2.809       723,228           

07 កាំព្យត 136,537           136,537         3.150      430,092           9,737           9,737             4.100      39,922           146,274         146,274            3.213       470,014           

08 កោា ល 35,280             35,280           3.088      108,949           55,581         55,581           4.216      234,335         90,861           90,861              3.778       343,284           

09 ម្កាុះកុង 10,405             10,405           2.850      29,659             -               -                - -                 10,405           10,405              2.850       29,659             

10 រកម្ចុះ 32,286             32,286           2.672      86,263             13,338         13,338           4.186      55,827           45,624           45,624              3.114       142,090           

11 េណឌ លគិរី 22,929             22,929           2.368      54,289             -               -                - -                 22,929           22,929              2.368       54,289             

12 េនាំម្ព្យញ 11,153             11,153           2.873      32,043             1,120           1,120             3.501      3,921             12,273           12,273              2.930       35,964             

13 រព្យុះវិហារ 83,388             83,388           2.751      229,363           18                18                  3.000      54                  83,406           83,406              2.751       229,417           

14 ផ្រព្យផវង 268,315           268,315         2.996      803,983           95,909         95,909           4.822      462,443         364,224         364,224            3.477       1,266,426        

15 ម្ោ ិសាត់ 108,329           105,593         3.034      320,369           14,072         14,072           4.178      58,793           122,401         119,665            3.169       379,162           

16 រតនគិរី 26,018             26,018           2.025      52,680             4                  4                    3.250      13                  26,022           26,022              2.025       52,693             

17 ម្សៀេរប 186,050           185,220         2.527      468,109           20,985         20,985           3.401      71,377           207,035         206,205            2.616       539,486           

18 រព្យុះសីេនុ 16,614             16,614           2.750      45,689             -               -                - -                 16,614           16,614              2.750       45,689             

19 សៃ ឹងផរតង 28,689             28,689           2.600      74,591             58                58                  3.500      203                28,747           28,747              2.602       74,794             

20 សាា យម្រៀង 167,946           167,658         2.650      444,294           19,947         19,947           4.230      84,378           187,893         187,605            2.818       528,672           

21 ោផកវ 197,234           197,234         3.282      647,351           98,609         98,609           4.859      479,119         295,843         295,843            3.808       1,126,470        

22 ឧតារមានជ័យ 72,000             72,000           2.200      158,400           150              150                3.500      525                72,150           72,150              2.203       158,925           

23 ផកប 3,588               3,588             3.227      11,578             32                32                  3.781      121                3,620             3,620                3.232       11,699             

24 ផ្ប៉ៃលិន 5,001               4,925             2.600      12,805             682              682                3.400      2,319             5,683             5,607                2.697       15,124             

25 តបូងឃមុ ាំ 78,318             78,318           3.233      253,218           10,375         10,375           3.578      37,122           88,693           88,693              3.274       290,340           

2,561,957        2,536,175      2.827      7,170,684        489,455       489,455         4.422      2,164,600      3,051,412      3,025,630         3.085       9,335,284        

2,564,572        2,537,976      2.815      7,143,521        490,935       490,860         4.443      2,180,896      3,055,507      3,028,836         3.079       9,324,416        

-2,615 -1,801 0.013 27,163 -1,480 -1,405 -0.021 -16,296 -4,095 -3,206 0.007 10,868

បរមិាណែលតិកម្មដំណសំ្រូវស្បចឆំ្ន ២ំ១៥-២០១៦

ល.រ រជធានី-ម្ខតា

រដវូវសាឆ្ន ាំ២០១៥ រដវូរបាាំងឆ្ន ាំ២០១៥-២០១៦ សរុបរបចាំឆ្ន ាំ២០១៥-២០១៦

ផ្ែៃដីអនុវតែ 

(េ.ត)

ផ្ែៃដីរបេលូែល 

(េ.ត)

ទិននែល

(ត /េ.ត)

ផ្ែៃដីរបេលូែល

(េ.ត)

ទិននែល

(ត /េ.ត)

បរិមាណែល

(ម្ោន)

បរិមាណែល 

(ម្ោន)

ផ្ែៃដីអនុវតែ 

(េ.ត)

ម្របៀបម្ ៀប

បរិមាណែល

(ម្ោន)

ផ្ែៃដីអនុវតែ 

(េ.ត)

ផ្ែៃដីរបេលូែល

 (េ.ត)

ទិននែល

(ត /េ.ត)

សរុប

តមួ្លខឆ្ន ាំេុន

ឧបសម្ព័ន្ធទី  ១១



ចំនួនប្រជាជន ររិមាណផល
ទុកពូជ និងបាត់រង់ពពល

ប្រមូលផល១៣%
ប្រូវចំណពីៅរល់

(ពប្ោយពីោត់ពចញ១៣%)
គិតជាអងករ ៦៤%

តប្មូវោរពរ្បៀង
ជាអងករ

តុល្យភាពពរ្បៀង 
(អងករ)

តុល្យភាពពរ្បៀង 
(ប្រូវ)

(នាក់) ពោន ពោន ពោន ពោន ពោន ពោន ពោន
01 បន្ទា យមានជ័យ 762,923         710,720          92,394                        618,326                        395,729       109,098             286,631 447,861

02 បាត់ដំបង 1,183,006      861,506          111,996                      749,510                        479,686       169,170             310,516 485,181

03 កំពង់ចាម 1,033,258      412,692          53,650                        359,042                        229,787       147,756             82,031 128,173

04 កំពង់ឆ្ន ំង 556,748         493,324          64,132                        429,192                        274,683       79,615               195,068 304,794

05 កំពង់ស្ពឺ 780,217         339,617          44,150                        295,467                        189,099       111,571             77,528 121,138

06 កំពង់ធំ 728,861         723,228          94,020                        629,208                        402,693       104,227             298,466 466,353

07 កំពត 628,176         470,014          61,102                        408,912                        261,704       89,829               171,875 268,555

08 កណ្ដា ល 1,131,801      343,284          44,627                        298,657                        191,140       161,848             29,292 45,769

09 ក ោះកុង 125,925         29,659            3,856                          25,803                          16,514         18,007               -1,493 -2,333

10 ក្កក ោះ 360,728         142,090          18,472                        123,618                        79,116         51,584               27,532 43,019

11 មណ្ឌ លគិរ ី 81,217           54,289            7,058                          47,231                          30,228         11,614               18,614 29,084

12 ភ្នំកពញ 1,810,044      35,964            4,675                          31,289                          20,025         258,836             -238,811 -373,142

13 ក្ពោះវហិារ 283,980         229,417          29,824                        199,593                        127,740       40,609               87,131 136,142

14 ព្ក្ពវវង 1,301,503      1,266,426       164,635                      1,101,791                     705,146       186,115             519,031 810,986

15 កោធិសាត់ 460,927         379,162          49,291                        329,871                        211,117       65,913               145,204 226,881

16 រតនគិរ ី 207,282         52,693            6,850                          45,843                          29,340         29,641               -301 -470

17 កស្ៀមរាប 939,839         539,486          70,133                        469,353                        300,386       134,397             165,989 259,358

18 ក្ពោះសី្ហនុ 269,647         45,689            5,940                          39,749                          25,439         38,560               -13,121 -20,502

19 ស្ាឹងវក្តង 130,628         74,794            9,723                          65,071                          41,645         18,680               22,965 35,883

20 សាា យករៀង 644,012         528,672          68,727                        459,945                        294,365       92,094               202,271 316,048

21 តាវកវ 974,269         1,126,470       146,441                      980,029                        627,219       139,320             487,899 762,342

22 ឧតារមានជ័យ 263,926         158,925          20,660                        138,265                        88,490         37,741               50,749 79,295

23 វកប 41,268           11,699            1,521                          10,178                          6,514           5,901                 613 958

24 ព្ប៉ៃលិន 65,580           15,124            1,966                          13,158                          8,421           9,378                 -957 -1,495

25 តបូងឃមុ ាំ 773,247         290,340          37,744                        252,596                        161,661       110,574             51,087 79,823

15,539,012    9,335,284       1,213,587                   8,121,697                     5,197,887    2,222,078          2,975,809          4,649,702          

15,231,126    9,324,416       1,212,177                   8,112,239                     5,191,833    2,178,050          3,013,783          4,709,036          

307,886         10,868 1,410 9,458 6,054 44,028               -37,974 -59,334

ល.រ រាជធានី-ពេតដ

ស្របុ

កំណ្ត់ស្មាា ល់់ ៖ អកងេត កន្ទល ោះជំករឿនក្បជាជនឆ្ន ំ២០១៣  និង រកធាើ ំកណ្ដលឆ្ន ំ២០១៦ របស់្ក្កសួ្ងវែន រ

ត លយភាៃករបៀងតាម្បណា រាជធាន-ីកខតាឆ្ន  ំ២០១៦

តួម្លខឆ្ន ាំេុន

ម្បៀបម្ ៀប

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១២



កំរិតកំណត់ ឯកោដ្ រដូវវរ្ា រដូវប្បំាង ររុរ
ផែនការដាំដ ុះ ហ.ត 2,567,130                      417,325                         2,984,455                      

ផ្ទែ្ដី្អន វតដ ហ.ត 2,561,957                      489,455                         3,051,412                      

ផ្ទែដី្ខូចខាត ហ.ត 25,782                           25,782                           

ផ្ទែដី្ប្រមូលែល ហ.ត 2,536,175                      489,455                         3,025,630                      

ទិននែលមធ្យម ត/ហ.ត 2.827                             4.422                             3.085                             

ររមិាណែល តោន 7,170,684                      2,164,600                      9,335,284                      

កំណត់រមាគ្ល់
- កាតត់ចញ ១៣ភាគរយ តលើររមិាណសរ រសាំរារទ់ កពូជ និងបាតរ់ងត់ពលប្រមូលែល 1,213,587                      តោន
- ប្សូវចាំណីតៅសល់ តប្កាយពីកាតត់ចញ ១៣%) 8,121,697                      តោន
- សរ រតសបៀងផដលមាន គិតជាអងករ 5,197,887                      តោន
- តប្មូវការតសបៀងមយួឆ្ន ាំ 2,222,078                      តោន
- ររមិាណអងករតលើស    2,975,809                      តោន
- គិតជាប្សូវតលើស 4,649,702                      តោន

ត លយភាៃករបៀងែលតិែលស្រូវឆ្ន  ំ២០១៦
ឧបសម្ព័ន្ធទី ១៣



ឆំ្្-កំរិតកំណត់ ឯកោ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

មធ្យមភាគ

 ១០ ឆ្ន ាំ

ព្ែាដីដំដុោះក្បចំាឆ្ន ំ ហត 2,541,433     2,585,905     2,615,741     2,719,080     2,795,892         2,968,529     3,007,545     3,052,420     3,055,507     3,051,412     2,839,346         

 - វស្ា ហត 2,212,015    2,241,114    2,255,104    2,334,228    2,391,016         2,496,569    2,512,038    2,567,723    2,564,572    2,561,957    2,413,634         

 - ក្បំាង ហត 329,418       344,791       360,637       384,852       404,876            471,960       495,507       484,697       490,935       489,455       425,713            

ព្ែាដីក្បមូលែលក្បចំាឆ្ន ំ ហត 2,516,415     2,566,952     2,613,363     2,674,603     2,777,323         2,766,617     2,980,297     2,968,967     3,028,836     3,025,630     2,791,900         

 - វស្ា ហត 2,188,726    2,222,596    2,252,733    2,290,552    2,372,519         2,294,784    2,484,832    2,485,521    2,537,976    2,536,175    2,366,641         

 - ក្បំាង ហត 327,689       344,356       360,630       384,051       404,804            471,833       495,465       483,446       490,860       489,455       425,259            

ទិននែលក្បចំាឆ្ន ំ ត/ហត 2.489            2.621            2.746            2.836            2.970                3.173            3.117            3.163            3.079            3.085            2.928                

 - វស្ា ត/ហត 2.272           2.413           2.540           2.620           2.760                2.920           2.872           2.925           2.815           2.827           2.696                

 - ក្បំាង ត/ហត 3.938           3.959           4.030           4.126           4.201                4.406           4.349           4.383           4.443           4.422           4.226                

បរមិាណ្ែលក្បចំាឆ្ន ំ កតាន 6,264,123     6,727,127     7,175,473     7,585,870     8,249,452         8,779,365     9,290,940     9,389,961     9,324,416     9,335,284     8,212,201         

 - វស្ា កតាន 4,973,694    5,363,690    5,722,142    6,001,385    6,548,709         6,700,439    7,136,139    7,271,251    7,143,521    7,170,684    6,403,165         

 - ក្បំាង កតាន 1,290,429    1,363,437    1,453,331    1,584,485    1,700,743         2,078,926    2,154,801    2,118,710    2,180,896    2,164,600    1,809,036         

ក្តូវ រកស្បៀងកនុង១ឆ្ន ំ កតាន 2,053,983     2,096,025     1,970,270     1,979,214     2,076,542         2,108,022     2,142,178     2,137,878     2,178,050     2,222,078     2,096,424         

កស្បៀងស្ល់ ឬខ្ាោះ (អងេរ) កតាន 1,433,880     1,649,640     2,025,033     2,244,598     2,516,752         2,780,328     3,031,017     3,090,452     3,013,783     2,975,809     2,476,129         

កស្បៀងស្ល់ ឬខ្ាោះ (ស្សូ្វ) កតាន 2,240,438    2,577,562    3,164,114    3,507,185    3,932,425         4,344,263    4,735,964    4,828,832    4,709,036    4,649,702    3,868,952         

ែលតិកម្មដណំសំ្រូវរយៈកៃល ១០ ឆ្ន  ំ២០០៦-២០១៥
ឧបសម្ព័ន្ធទី ១៤



              (KitRtwméf¶TI 05  Ex mIna  qñaM 2009 )                                                                      

អនុវតា របេលូែល បរមិាណែល អនុវតា របេលូែល បរមិាណែល អនុវតា របេលូែល បរមិាណែល អនុវតា របេលូែល បរមិាណែល អនុវតា របេលូែល បរមិាណែល អនុវតា របេលូែល បរមិាណែល

(េ.ត) (េ.ត) (ត) (េ.ត) (េ.ត) (ត) (េ.ត) (េ.ត) (ត) (េ.ត) (េ.ត) (ត) (េ.ត) (េ.ត) (ត) (េ.ត) (េ.ត) (ត)

01 បនាៃ យមានជ័យ 1,291           1,291           4,433       1,000         1,000     3,320           70,016    70,016   1,484,788  24        24         155            790       790        6,739         109      109         167            01

02 បាត់ដាំបង 34,127         28,914         128,559  33,470       28,007   122,979       154,709  141,410 4,834,451  167      167       1,399         863       823        10,923       9,171   5,983      4,329         02

03 កាំព្យង់ចេ 5,987           5,987           27,859     3,721         3,721     18,393         17,014    17,014   311,994     300      300       3,799         5,276    5,276     63,349       5,683   5,683      4,906         03

04 កាំព្យង់ឆ្ន ាំង 1,349           1,349           2,000       255            255        2,703           374         374        2,122         783      783       3,911         2,422    2,422     15,041       729      729         729            04

05 កាំព្យង់សព ឺ 324              324              648          -           -       -             124         124        3,780         33        33         132            524       524        2,620         719      719         1,079         05

06 កាំព្យង់ ាំ 524              524              1,977       -           -       -             42,989    42,989   698,346     60        60         3,600         375       375        1,258         1,235   1,235      1,181         06

07 កាំព្យត 2,412           2,412           6,330       -           -       -             2,091      2,091     7,767         700      700       3,750         3,112    3,112     10,459       3,019   3,019      5,800         07

08 កោា ល 12,314         11,852         54,465     10,416       10,416   48,023         5             5             53              39        39         234            3,443    3,437     21,897       21         21           24              08

09 ម្កាុះកុង 63                63                246          -           -       -             263         263        4,327         29        29         131            171       171        990            -     -        -          09

10 រកម្ចុះ 2,642           2,642           7,091       2,196         2,196     5,937           62,474    62,474   1,438,734  67        67         553            526       526        4,201         2,245   2,245      2,060         10

11 េណឌ លគិរី 282              282              1,715       202            202        1,362           10,727    10,727   195,306     90        90         1,890         391       391        797            3,361   3,361      3,298         11

12 េនាំម្ព្យញ 101              101              -               -           -       -             9             9             -           1          1            -          233       233        -          9           9             -          12

13 រព្យុះវិហារ 10,316         10,316         31,238     4,712         4,712     17,136         18,045    18,045   265,898     439      439       2,815         673       673        2,447         6,060   6,060      7,169         13

14 ផ្រព្យផវង 1,150           1,150           6,900       1,150         1,150     6,900           515         515        9,270         -     -      -          621       621        9,315         941      941         1,129         14

15 ម្ោ ិសាត់ 1,335           1,335           4,873       1,117         1,117     4,079           18,576    18,576   557,280     21        21         116            327       327        3,270         2,066   2,066      2,687         15

16 រតនគិរី 658              658              3,005       573            573        2,590           16,088    16,088   249,415     29        29         117            69         69          314            520      520         416            16

17 ម្សៀេរប 541              541              1,562       -           -       -             16,555    16,555   269,881     305      305       1,596         1,936    1,936     15,745       3,967   3,967      3,843         17

18 រព្យុះសីេនុ 26                26                52            67           67          871            18        18         144            257       257        2,056         18

19 សៃងឹផរតង 776              776              776          109            109        109              12,117    2,420     48,400       170      170       2,210         815       815        570            1,239   1,239      991            19

20 សាា យម្រៀង 3                  3                  8              -           -       -             8,067      7,905     149,189     56        56         496            1,760    1,760     18,480       20

21 ោផកវ 973              973              2,530       -           -       -             1,301      1,301     11,709       137      137       822            1,291    1,291     19,365       360      360         324            21

22 ឧតារមានជ័យ 111              111              555          -           -       -             35,643    35,643   754,440     23        23         106            125       125        317            99         99           99              22

23 ផកប 159              159              263          50              50          117              87           87          1,254         113      113       316            190       190        981            -     -        -          23

24 ផ្ប៉ៃលិន 811              535              2,393       796            520        2,340           47,876    47,876   1,196,900  -     -      -          15         15          225            323      323         355            24

25 តបូងឃមុ ាំ 4,198           4,198           12,658     3,048         3,048     13,058         -       -       -           54        54         796            991       991        12,376       1,097   1,097      1,480         25

82,473           76,522           302,134    62,815        57,076    249,045         535,732   512,574   12,496,175 3,658    3,658      29,087        27,196   27,150     223,735      42,973   39,785     42,066        

114,738         109,927         458,675    95,275        90,414    407,518         475,370   473,774   11,119,467 3,828    3,823      24,891        30,627   30,461     253,805      40,350   39,932     46,454        

-32,265 -33,405 -156,540 -32,460 -33,338 -158,473 60,362     38,800     1,376,708   -170 -165 4,196 -3,431 -3,311 -30,070 2,623 -147 -4,389

រថតិិព្ែៃដីស្បម្៊ូលែល និង បរមិាណែល ដំណរំមួ្ែស ំនិងដំណឧំរាហកម្មរដ៊ូវវរាឆ្ន  ំ២០១៥

ល.រ រជធានី-ម្ខតា

ម្ោតសរុប កនុម្ងនាុះម្ោតរកេេ ដាំឡូងម្ ើ ដាំឡូងជាា បផនែរគប់េុខ សផណា កបាយ 

ម្របៀបម្ ៀប ម្របៀបម្ ៀប

សរុប សរុប

ល.រ

តួម្លខឆ្ន ាំេុន តួម្លខឆ្ន ាំេុន

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១៥ក



អនុវតា របេលូែល បរមិាណែល អនុវតា របេលូែល បរមិាណែល អនុវតា របេលូែល បរមិាណែល អនុវតា របេលូែល បរមិាណែល អនុវតា របេលូែល បរមិាណែល អនុវតា របេលូែល បរមិាណែល

(េ.ត) (េ.ត) (ត) (េ.ត) (េ.ត) (ត) (េ.ត) (េ.ត) (ត) (េ.ត) (េ.ត) (ត) (េ.ត) (េ.ត) (ត) (េ.ត) (េ.ត) (ត)

បនាៃ យមានជ័យ 27            27                41              350       350          840           47          47           42              141        141          3,173         -   -      -          -   -      -          

បាត់ដាំបង 107          100              166            12,826  12,608     22,527      5,633     3,762      1,943         108        108          5,145         

កាំព្យង់ចេ 2,258       2,258           6,291         14,995  14,995     19,072      9,655     9,655      7,360         904        904          25,716       

កាំព្យង់ឆ្ន ាំង 580          580              506            -      -         -         511        511         254            176        176          1,680         100    100        50              61      61         65              

កាំព្យង់សព ឺ 222          222              355            -      -         -         21          21           11              478        478          14,340       -   -      -          -   -      -          

កាំព្យង់ ាំ 10            10                15              3,998    3,998       6,372        304        304         289            101        101          1,045         2        2            3                -   -      -          

កាំព្យត 804          804              2,054         -      -         -         106        106         269            984        984          14,748       -   -      -          -   -      -          

កោា ល -         -            -          -      -         -         221        221         69              453        453          11,799       -   -      -          -   -      -          

ម្កាុះកុង -         -            -          -      -         -         -       -        -          835        835          48,273       -   -      -          -   -      -          

រកម្ចុះ 850          850              656            2,099    2,099       1,837        1,716     1,716      1,141         118        118          3,681         - - - -   -      -          

េណឌ លគិរី 3,907       3,907           5,567         1,876    1,876       2,394        20          20           12              38          38            881            -   -      -          -   -      -          

េនាំម្ព្យញ -         -            -          -      -         -         17          17           -          9            9              -          -   -      -          -   -      -          

រព្យុះវិហារ 2,403       2,403           2,753         13,069  13,069     19,534      1,241     1,241      789            1,491     1,491       29,820       -   -      -          2        2            4                

ផ្រព្យផវង 15            15                23              -      -         -         1,298     1,298      1,947         263        263          5,260         

ម្ោ ិសាត់ 38            38                31              519       519          779           1,971     1,971      1,775         200        200          3,200         -   -      -          -   -      -          

រតនគិរី 416          416              741            4,860    4,860       8,273        49          49           35              41          38            760            4        4            2                

ម្សៀេរប 70            70                96              675       675          692           95          95           84              470        470          7,474         -   -      -          -   -      -          

រព្យុះសីេនុ 29          29            435            

សៃងឹផរតង 473          473              709            3,515    3,515       4,218        349        349         174            376        108          2,160         -   -      -          -   -      -          

សាា យម្រៀង 7,870     7,870       388,909    

ោផកវ 126          126              195            22          22           12              357        357          24,990       

ឧតារមានជ័យ 75            75                224            6,180    6,180       7,829        55          55           20              44          44            1,050         -   -      -          -   -      -          

ផកប 32            32                23              -      -         -         -       -        -          65          65            994            -   -      -          -   -      -          

ផ្ប៉ៃលិន 13            13                16              192       192          230           -       -        -          10          10            200            

តបូងឃមុ ាំ 1,105       1,105           1,956         933       933          1,299        1,465     1,465      589            105        105          10,620       -   -      -          -   -      -          

13,531      13,524          22,417        66,087   65,869      95,895       24,796    22,925      16,815        15,666    15,395      606,351      102     102         53               67       67           71               

15,119      15,119          24,751        72,417   72,124      104,044     26,580    26,435      16,164        44,350    43,534      1,435,577   170     170         156             80       80           81               

-1,588 -1,595 -2,335 -6,330 -6,255 -8,149 -1,784 -3,510 651 -28,684 -28,139 -829,225 -68 -68 -103 -13 -13 -10ម្របៀបម្ ៀប

រកម្ៅ

សរុប

រជធានី-ម្ខតា

សផណា កដី ថ្ន ាំជក់ សផណា កម្សៀង លង អាំម្ៅ 

តួម្លខឆ្ន ាំេុន

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១៥ខ



              (KitRtwméf¶TI 05  Ex mIna  qñaM 2009 )                                                                      

អនុវតា របេលូែល បរិមាណែល អនុវតា របេលូែល បរិមាណែល អនុវតា របេលូែល បរិមាណែល អនុវតា របេលូែល បរិមាណែល អនុវតា របេលូែល បរិមាណែល អនុវតា របេលូែល បរិមាណែល

(េ.ត) (េ.ត) (ត) (េ.ត) (េ.ត) (ត) (េ.ត) (េ.ត) (ត) (េ.ត) (េ.ត) (ត) (េ.ត) (េ.ត) (ត) (េ.ត) (េ.ត) (ត)

01 បនាៃ យមានជ័យ 223        223         1,011         -            -              -                 6,395     6,395      123,584     -          -              -                 1,207     1,207      9,763         58          58           92              

02 បាត់ដាំបង 330        330         1,401         715        715         45,403       52       52           512            648        646         9,042         843        839         596            

03 កាំព្យង់ចេ 2,178     2,178      8,555         1,229     1,229      4,457         48          48           912            439     439         3,029         3,565     3,565      40,080       560        560         552            

04 កាំព្យង់ឆ្ន ាំង 1,091     1,091      1,656         -            -              -                 104        104         555            160     160         638            2,939     2,939      16,556       2,513     2,495      2,989         

05 កាំព្យង់សព ឺ 4            4             8                -            -              -                 -            -              -                 -          -              -                 173        173         1,384         -            -              -                 

06 កាំព្យង់ ាំ 362        362         1,448         -            -              -                 265        265         5,300         67       67           335            489        489         2,934         78          78           62              

07 កាំព្យត 208        208         461            -            -              -                 75          75           296            94       94           412            451        451         1,619         76          76           259            

08 កោា ល 4,050     4,050      16,387       3,707     3,707      14,828       49          49           392            86       86           516            3,772     3,772      25,950       3,519     3,519      5,162         

09 ម្កាុះកុង

10 រកម្ចុះ 6,870     6,870      16,535       6,700     6,700      16,646       -            -              -                 95       95           428            607        607         5,048         60          60           40              

11 េណឌ លគិរី -             -              -                 -            -              -                 -            -              -                 -          -              -                 -            -              -                 -            -              -                 

12 េនាំម្ព្យញ 60          60           -                 -            -              -                 3            3             -                 5         5             -                 91          91           -                 6            6             -                 

13 រព្យុះវិហារ -             -              -                 -            -              -                 -            -              -                 -          -              -                 -            -              -                 -            -              -                 

14 ផ្រព្យផវង 874        874         5,244         874        874         5,244         4            4             20              -          -              -                 691        691         10,365       3,228     3,228      3,874         

15 ម្ោ ិសាត់ 195        195         515            5            5             4                3,127     3,127      93,810       32       32           192            422        422         4,220         53          53           63              

16 រតនគិរី 30          30           683            

17 ម្សៀេរប 603        603         1,970         -            -              -                 3,495     3,495      50,558       250     250         1,295         1,620     1,620      13,550       2,410     2,410      2,416         

18 រព្យុះសេីនុ 32          32           64              138        138         1,794         18       18           144            172        172         1,376         

19 សៃ ឹងផរតង 240        185         185            30          22           22              -            -              -                 45       31           403            215        175         122            -            -              -                 

20 សាា យម្រៀង 410        410         5,545         102     102         981            1,080     1,080      11,463       

21 ោផកវ 160        160         400            54          54           540            125     125         875            771        771         11,565       139        139         139            

22 ឧតារមានជ័យ -             -              -                 -            -              -                 -            -              -                 -          -              -                 65          65           310            -            -              -                 

23 ផកប 151        151         238            30          30           64              11          11           100            114     114         352            154        154         637            -            -              -                 

24 ផ្ប៉ៃលិន 6,240     3,829      13,402       6,225     3,814      13,349       22,985   18,925    473,125     -          -              -                 15          15           225            109        109         120            

25 តបូងឃមុ ាំ 6,230     6,230      28,035       5,880     5,880      29,400       14          14           -                 415     415         6,225         1,000     1,000      14,900       547        547         791            

30,101   27,635    97,515       24,680   22,261    84,013       37,892   33,832    801,933     2,099  2,085      16,337       20,177   20,135    181,793     14,199   14,177    17,154       

28,779   26,068    90,932       21,510   18,849    66,487       46,089   41,519    823,737     2,087   2,085   29,368       21,010   20,877    161,434     12,944   12,926    14,197       

1,322 1,567 6,583 3,170 3,412 17,526 -8,197 -7,687 -21,804 12 0 -13,031 -833 -742 20,359 1,255 1,251 2,956

រថតិិព្ែៃដីស្បម្៊ូលែល និង បរមិាណែល ដំណរំមួ្ែស ំនិងដំណឧំរាហកម្មរដ៊ូវស្រងំឆ្ន  ំ២០១៥-២០១៦

ល.រ រជធានី-ម្ខតា

ម្ោតសរុប កនុម្ងនាុះម្ោតរកេេ ដាំឡូងម្ ើ ដាំឡូងជាា បផនែរគប់េុខ សផណា កបាយ 

ម្របៀបម្ ៀប

សរុប

តួម្លខឆ្ន ាំេុន

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១៦ក



អនុវតា របេលូែល បរិមាណែល អនុវតា របេលូែល បរិមាណែល អនុវតា របេលូែល បរិមាណែល អនុវតា របេលូែល បរិមាណែល អនុវតា របេលូែល បរិមាណែល អនុវតា របេលូែល បរិមាណែល

(េ.ត) (េ.ត) (ត) (េ.ត) (េ.ត) (ត) (េ.ត) (េ.ត) (ត) (េ.ត) (េ.ត) (ត) (េ.ត) (េ.ត) (ត) (េ.ត) (េ.ត) (ត)

01 បនាៃ យមានជ័យ -             -               -                 -           -              -                 -           -              -                 130     130         2,600         

02 បាត់ដាំបង 58          58            101            -           -              -                 601       601         416            58       58           2,380         

03 កាំព្យង់ចេ 705        705          767            -           -              -                 -           -              -                 314     314         5,859         -        -              -                 3,816     3,816      4,660         

04 កាំព្យង់ឆ្ន ាំង 137        137          146            988       988         494            49       49           591            22     22           11              82          82           82              

05 កាំព្យង់សព ឺ 40          40            60              -           -              -                 -           -              -                 -          -              -                 -        -              -                 -            -              -                 

06 កាំព្យង់ ាំ 117        117          468            -           -              -                 20         20           16              -          -              -                 -        -              -                 -            -              -                 

07 កាំព្យត 106        106          221            -           -              -                 -           -              -                 88       88           965            -        -              -                 -            -              -                 

08 កោា ល 8            8              12              25        25           42              18         18           8                633     633         15,825       11     11           11              -            -              -                 

09 ម្កាុះកុង

10 រកម្ចុះ 182        182          121            - - - - - - 1,664  1,664      55,185       -        -              -                 1,300     1,300      845            

11 េណឌ លគិរី -             -               -                 -           -              -                 -           -              -                 -          -              -                 -        -              -                 -            -              -                 

12 េនាំម្ព្យញ -             -               -                 -           -              -                 -           -              -                 7         7             -                 -        -              -                 -            -              -                 

13 រព្យុះវិហារ -             -               -                 -           -              -                 -           -              -                 -          -              -                 -        -              -                 -            -              -                 

14 ផ្រព្យផវង 248        248          372            -           -              -                 2           2             3                277     277         5,540         

15 ម្ោ ិសាត់ 28          28            23              82        82           123            19         19           17              69       69           1,104         

16 រតនគិរី

17 ម្សៀេរប -             -               -                 630      630         882            15         15           14              165     165         2,713         -        -              -                 -            -              -                 

18 រព្យុះសេីនុ 37       37           555            

19 សៃ ឹងផរតង 175        150          225            -           -              -                 -           -              -                 60       60           1,200         -        -              -                 50          25           200            

20 សាា យម្រៀង 201     201         4,442         

21 ោផកវ 22          22            33              -           -              -                 -           -              -                 65       65           3,250         -        -              -                 -            -              -                 

22 ឧតារមានជ័យ 1            1              3                -           -              -                 -           -              -                 -          -              -                 -        -              -                 -            -              -                 

23 ផកប 37          37            25              -           -              -                 -           -              -                 6         6             89              -        -              -                 -            -              -                 

24 ផ្ប៉ៃលិន 85         85           77              5         5             125            

25 តបូងឃមុ ាំ 124        124          156            -           -              -                 -           -              -                 20       20           400            -        -              -                 1,230     1,230      2,200         

1,988     1,963       2,733         737      737         1,047         1,748    1,748      1,044         3,848  3,848      102,823     33     33           22              6,478     6,453      7,987         

2,699 2,514 3,009 94         94           136            1,590    1,584      1,096         4,007   3,831      105,420     22     22           11              10,647   10,622    13,858       

-711 -551 -276 643 643 911 158 164 -52 -159 17 -2,597 11 11 11 -4,169 -4,169 -5,871ម្របៀបម្ ៀប

រកម្ៅ ថ្ន ាំជក់ 

សរុប

តួម្លខឆ្ន ាំេុន

ល.រ រជធានី-ម្ខតា

សផណា កដី សផណា កម្សៀង លង អាំម្ៅ 

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១៦ខ



              (KitRtwméf¶TI 05  Ex mIna  qñaM 2009 )                                                                      

អនុវតា របេលូែល បរមិាណែល អនុវតា របេលូែល បរមិាណែល អនុវតា របេលូែល បរមិាណែល អនុវតា របេលូែល បរមិាណែល អនុវតា របេលូែល បរមិាណែល អនុវតា របេលូែល បរមិាណែល

(េ.ត) (េ.ត) (ត) (េ.ត) (េ.ត) (ត) (េ.ត) (េ.ត) (ត) (េ.ត) (េ.ត) (ត) (េ.ត) (េ.ត) (ត) (េ.ត) (េ.ត) (ត)

01 បនាៃ យមានជ័យ 1,514          1,514       5,444         1,000       1,000       3,320         76,411     76,411     1,608,372     24        24           155            1,997     1,997      16,502       167        167         258            

02 បាត់ដាំបង 34,457        29,244     129,960     33,470     28,007     122,979     155,424   142,125   4,879,854     219      219         1,911         1,511     1,469      19,965       10,014   6,822      4,925         

03 កាំព្យង់ចេ 8,165          8,165       36,414       4,950       4,950       22,850       17,062     17,062     312,906        739      739         6,828         8,841     8,841      103,429     6,243     6,243      5,458         

04 កាំព្យង់ឆ្ន ាំង 2,440          2,440       3,656         255          255          2,703         478          478          2,677            943      943         4,549         5,361     5,361      31,597       3,242     3,224      3,718         

05 កាំព្យង់សព ឺ 328             328          656            -               -               -                 124          124          3,780            33        33           132            697        697         4,004         719        719         1,079         

06 កាំព្យង់ ាំ 886             886          3,425         -               -               -                 43,254     43,254     703,646        127      127         3,935         864        864         4,192         1,313     1,313      1,243         

07 កាំព្យត 2,620          2,620       6,791         -               -               -                 2,166       2,166       8,063            794      794         4,162         3,563     3,563      12,078       3,095     3,095      6,059         

08 កោា ល 16,364        15,902     70,852       14,123     14,123     62,851       54            54            445               125      125         750            7,215     7,209      47,847       3,540     3,540      5,186         

09 ម្កាុះកុង 63               63            246            -               -               -                 263          263          4,327            29        29           131            171        171         990            -             -              -                 

10 រកម្ចុះ 9,512          9,512       23,626       8,896       8,896       22,582       62,474     62,474     1,438,734     162      162         981            1,133     1,133      9,249         2,305     2,305      2,100         

11 េណឌ លគិរី 282             282          1,715         202          202          1,362         10,727     10,727     195,306        90        90           1,890         391        391         797            3,361     3,361      3,298         

12 េនាំម្ព្យញ 161             161          -                 -               -               -                 12            12            -                    6          6             -                 324        324         -                 15          15           -                 

13 រព្យុះវិហារ 10,316        10,316     31,238       4,712       4,712       17,136       18,045     18,045     265,898        439      439         2,815         673        673         2,447         6,060     6,060      7,169         

14 ផ្រព្យផវង 2,024          2,024       12,144       2,024       2,024       12,144       519          519          9,290            -           -              -                 1,312     1,312      19,680       4,169     4,169      5,003         

15 ម្ោ ិសាត់ 1,530          1,530       5,388         1,122       1,122       4,083         21,703     21,703     651,090        53        53           308            749        749         7,490         2,119     2,119      2,750         

16 រតនគិរី 658             658          3,005         573          573          2,590         16,088     16,088     249,415        29        29           117            99          99           997            520        520         416            

17 ម្សៀេរប 1,144          1,144       3,531         -               -               -                 20,050     20,050     320,439        555      555         2,891         3,556     3,556      29,295       6,377     6,377      6,259         

18 រព្យុះសីេនុ 58               58            116            -               -               -                 205          205          2,665            36        36           288            429        429         3,432         -             -              -                 

19 សៃងឹផរតង 1,016          961          961            139          131          131            12,117     2,420       48,400          215      201         2,613         1,030     990         692            1,239     1,239      991            

20 សាា យម្រៀង 3                 3              8                -               -               -                 8,477       8,315       154,734        158      158         1,477         2,840     2,840      29,943       -             -              -                 

21 ោផកវ 1,133          1,133       2,930         -               -               -                 1,355       1,355       12,249          262      262         1,697         2,062     2,062      30,930       499        499         463            

22 ឧតារមានជ័យ 111             111          555            -               -               -                 35,643     35,643     754,440        23        23           106            190        190         627            99          99           99              

23 ផកប 310             310          501            80            80            181            98            98            1,354            227      227         668            344        344         1,619         -             -              -                 

24 ផ្ប៉ៃលិន 7,051          4,364       15,795       7,021       4,334       15,689       70,861     66,801     1,670,025     -           -              -                 30          30           450            432        432         475            

25 តបូងឃមុ ាំ 10,428        10,428     40,693       8,928       8,928       42,458       14            14            -                    469      469         7,021         1,991     1,991      27,276       1,644     1,644      2,271         

112,574      104,157   399,649     87,495     79,337     333,058     573,624   546,406   13,298,108   5,757   5,743      45,424       47,373   47,285    405,527     57,172   53,962    59,220       

143,517      135,995   549,607     116,785   109,263   474,006     521,459   515,293   11,943,204   5,915   5,908      54,259       51,637   51,338    415,239     53,294   52,858    60,652       

-30,943 -31,838 -149,958 -29,290 -29,926 -140,947 52,165 31,113 1,354,904 -158 -165 -8,835 -4,264 -4,053 -9,711 3,878 1,104 -1,432

ដាំឡូងជាា បផនែរគប់េុខ

រថតិិព្ែៃដីស្បម្៊ូលែល និង បរមិាណែល ដំណរំមួ្ែស ំនិងដំណឧំរាហកម្មស្បចឆំ្ន  ំ២០១៥-២០១៦

សផណា កបាយ 

ល.រ រជធានី-ម្ខតា

ម្ោតសរុប កនុម្ងនាុះម្ោតរកេេ ដាំឡូងម្ ើ

សរុប

តួម្លខឆ្ន ាំេុន

ម្របៀបម្ ៀប

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១៧ក



អនុវតា របេលូែល បរមិាណែល អនុវតា របេលូែល បរមិាណែល អនុវតា របេលូែល បរមិាណែល អនុវតា របេលូែល បរមិាណែល អនុវតា របេលូែល បរមិាណែល អនុវតា របេលូែល បរមិាណែល

(េ.ត) (េ.ត) (ត) (េ.ត) (េ.ត) (ត) (េ.ត) (េ.ត) (ត) (េ.ត) (េ.ត) (ត) (េ.ត) (េ.ត) (ត) (េ.ត) (េ.ត) (ត)

01 បនាៃ យមានជ័យ 27           27           41              350        350         840            47        47           42              271      271         5,773         -        -              -                 -           -              -                 

02 បាត់ដាំបង 165         158         267            12,826   12,608    22,527       6,234   4,363      2,359         166      166         7,525         -        -              -                 -           -              -                 

03 កាំព្យង់ចេ 2,963      2,963      7,058         14,995   14,995    19,072       9,655   9,655      7,360         1,218   1,218      31,575       -        -              -                 3,816   3,816      4,660         

04 កាំព្យង់ឆ្ន ាំង 717         717         652            -             -              -                 1,499   1,499      748            225      225         2,271         122   122         61              143      143         147            

05 កាំព្យង់សព ឺ 262         262         415            -             -              -                 21        21           11              478      478         14,340       -        -              -                 -           -              -                 

06 កាំព្យង់ ាំ 127         127         483            3,998     3,998      6,372         324      324         305            101      101         1,045         2       2             3                -           -              -                 

07 កាំព្យត 910         910         2,275         -             -              -                 106      106         269            1,072   1,072      15,713       -        -              -                 -           -              -                 

08 កោា ល 8             8             12              25          25           42              239      239         77              1,086   1,086      27,624       11     11           11              -           -              -                 

09 ម្កាុះកុង -              -              -                 -             -              -                 -           -              -                 835      835         48,273       -        -              -                 -           -              -                 

10 រកម្ចុះ 1,032      1,032      777            2,099     2,099      1,837         1,716   1,716      1,141         1,782   1,782      58,867       -        -              -                 1,300   1,300      845            

11 េណឌ លគិរី 3,907      3,907      5,567         1,876     1,876      2,394         20        20           12              38        38           881            -        -              -                 -           -              -                 

12 េនាំម្ព្យញ -              -              -                 -             -              -                 17        17           -                 16        16           -                 -        -              -                 -           -              -                 

13 រព្យុះវិហារ 2,403      2,403      2,753         13,069   13,069    19,534       1,241   1,241      789            1,491   1,491      29,820       -        -              -                 2          2             4                

14 ផ្រព្យផវង 263         263         395            -             -              -                 1,300   1,300      1,950         540      540         10,800       -        -              -                 -           -              -                 

15 ម្ោ ិសាត់ 66           66           54              601        601         902            1,990   1,990      1,792         269      269         4,304         -        -              -                 -           -              -                 

16 រតនគិរី 416         416         741            4,860     4,860      8,273         49        49           35              41        38           760            -        -              -                 4          4             2                

17 ម្សៀេរប 70           70           96              1,305     1,305      1,574         110      110         97              635      635         10,186       -        -              -                 -           -              -                 

18 រព្យុះសីេនុ -              -              -                 -             -              -                 -           -              -                 66        66           990            -        -              -                 -           -              -                 

19 សៃងឹផរតង 648         623         934            3,515     3,515      4,218         349      349         174            436      168         3,360         -        -              -                 50        25           200            

20 សាា យម្រៀង -              -              -                 -             -              -                 -           -              -                 8,071   8,071      393,351     -        -              -                 -           -              -                 

21 ោផកវ 148         148         228            -             -              -                 22        22           12              422      422         28,240       -        -              -                 -           -              -                 

22 ឧតារមានជ័យ 76           76           227            6,180     6,180      7,829         55        55           20              44        44           1,050         -        -              -                 -           -              -                 

23 ផកប 69           69           48              -             -              -                 -           -              -                 71        71           1,083         -        -              -                 -           -              -                 

24 ផ្ប៉ៃលិន 13           13           16              192        192         230            85        85           77              15        15           325            -        -              -                 -           -              -                 

25 តបូងឃមុ ាំ 1,229      1,229      2,112         933        933         1,299         1,465   1,465      589            125      125         11,020       -        -              -                 1,230   1,230      2,200         

15,519 15,487 25,149 66,824 66,606 96,942 26,544 24,673 17,859 19,514 19,243 709,175 135 135 75 6,545 6,520 8,058

17,818 17,633 27,760 72,511 72,218 104,180 28,170 28,019 17,260 48,357 47,365 1,540,996 192 192 167 10,727 10,702 13,939

-2,299 -2,146 -2,611 -5,687 -5,612 -7,238 -1,626 -3,346 599 -28,843 -28,122 -831,822 -57 -57 -92 -4,182 -4,182 -5,881

រជធានី-ម្ខតាល.រ

សរុប

តួម្លខឆ្ន ាំេុន

ម្របៀបម្ ៀប

ថ្ន ាំជក់ សផណា កដី សផណា កម្សៀង លង អាំម្ៅ រកម្ៅ

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១៧ខ



សរុប វសា របាាំង សរុប វសា របាាំង សរុបរបចាំឆ្ន ាំ វសា របាាំង សរុបរបចាំឆ្ន ាំ វសា របាាំង

ម្ោត 112,574            82,473        30,101        104,157      76,522        27,635        3.84                3.95            3.53            399,649             302,134          97,515          

កនុងម្នាុះម្ោតរកេេ 87,495              62,815        24,680        79,337        57,076        22,261        4.20                4.36            3.77            333,058             249,045          84,013          

ដាំឡូងម្ ើ 573,624            535,732      37,892        546,406      512,574      33,832        24.34              24.38          23.70          13,298,108        12,496,175     801,933        

ដឡូងជាា 5,757                3,658          2,099          5,743          3,658          2,085          7.91                7.95            7.84            45,424               29,087            16,337          

បផនែ 47,373              27,196        20,177        47,285        27,150        20,135        8.58                8.24            9.03            405,527             223,735          181,793        

សផណា កបាយ 57,172              42,973        14,199        53,962        39,785        14,177        1.10                1.06            1.21            59,220               42,066            17,154          

សរុប I 796,500           692,032     104,468     757,553     659,689     97,864       14,207,928       13,093,197    1,114,731    

សផណា កដី 15,519              13,531        1,988          15,487        13,524        1,963          1.62                1.66            1.39            25,149               22,417            2,733            

សផណា កម្សៀង 66,824              66,087        737             66,606        65,869        737             1.46                1.46            1.42            96,942               95,895            1,047            

លង 26,544              24,796        1,748          24,673        22,925        1,748          0.72                0.73            0.60            17,859               16,815            1,044            

អាំម្ៅ 19,514              15,666        3,848          19,243        15,395        3,848          36.85              39.39          26.72          709,175             606,351          102,823        

រកម្ៅ 135                   102             33               135             102             33               0.56                0.52            0.67            75                      53                   22                 

ថ្ន ាំជក់ 6,545                67               6,478          6,520          67               6,453          1.24                1.06            1.24            8,058                 71                   7,987            

សរុប II 135,081           120,249     14,832       132,664     117,882     14,782       857,258            741,602         115,656       

សរុបរួេ 931,581           812,281     119,300     890,217     777,571     112,646      15,065,186       13,834,799    1,230,387    

តួម្លខឆ្ន ាំេុន 953,597            823,629      129,968      937,521      815,379      122,142       14,727,262        13,484,064     1,243,198     

ម្របៀបម្ ៀប -22,016 -11,348 -10,668 -47,304 -37,808 -9,496 -                  -             -             337,923             350,735          -12,811

ររ  បព្ែៃដីដដំ ុះ និងបរមិាណដំណរំមួ្ែសនំិងឧរាហកម្មឆ្ន  ំ២០១៥-២០១៦

រយេុខដាំោាំ

ផ្ែៃដីអនុវតា 

(េត)

ផ្ែៃដីរបេលូែល 

(េត)

ទិននែល 

(ម្ោន,េ.ត)

បរិមាណែល 

(ម្ោន)

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១៨



សរុប

សរុប ញី កមាែ ាំងអួសទញ សរុប ញី

កមាែ ាំងអសូ

ទញ

ម្ោ  រកបី សរុប ញី កមាែ ាំងអួសទញ

1 បនាៃ យមានជ័យ 89,880        52,730        1,077          7,616       3,866       222           97,496          1,299           85                -            -                 -            

2 បាត់ដាំបង 177,224      107,375      10,523        4,228       2,329       804           181,452        11,327         344              176           180                -            

3 កាំព្យង់ចេ 206,183      107,386      62,500        23,085     13,005     15,361      229,268        77,861         2,510           1,298        1,674             -            

4 កាំព្យង់ឆ្ន ាំង 183,751      101,449      22,199        35,234     21,809     4,790        218,984        26,989         232              190           200                -            

5 កាំព្យង់សព ឺ 333,090      169,936      135,181      1,246       641          917           334,336        136,098       45                18              6                    -            

6 កាំព្យង់ ាំ 165,349      77,782        54,553        34,315     17,185     20,546      199,664        75,099         438              152           333                -            

7 កាំព្យត 186,049      92,488        115,635      11,164     5,969       6,828        197,213        122,463       698              394           471                1               

8 កោា ល 105,272      63,809        22,764        5,450       3,274       2,960        110,722        25,724         1,365           762           938                -            

9 ម្កាុះកុង 6,402          4,181          1,292          7,875       5,496       2,993        14,277          4,285           9                  -            -                 1               

10 រកម្ចុះ 68,753        35,221        21,433        23,292     13,702     14,296      92,045          35,729         157              70              95                  -            

11 េណឌ លគិរី 16,719        9,770          3,369          11,715     6,993       3,467        28,434          6,836           10                5                5                    47             

12 េនាំម្ព្យញ 22,711        12,238        5,413          80             47            19              22,791          5,432           48                29              -                 -            

13 រព្យុះវិហារ 68,968        35,928        13,424        7,059       3,729       2,432        76,027          15,856         -              -            -                 -            

14 ផ្រព្យផវង 234,204      133,086      53,408        42,356     27,467     16,862      276,560        70,270         411              204           298                -            

15 ម្ោ ិសាត់ 75,881        40,617        17,486        62,539     33,447     33,145      138,420        50,631         17                10              12                  -            

16 រតនគិរី 32,509        20,990        918             14,364     9,447       2,724        46,873          3,642           5                  2                2                    3               

17 ម្សៀេរប 240,770      110,467      95,140        30,710     18,325     16,539      271,480        111,679       118              25              66                  12             

18 រព្យុះសីេនុ 10,515        6,019          1,657          7,880       4,898       4,631        18,395          6,288           71                1                -                 -            

19 សៃ ឹងផរតង 26,037        15,480        1,981          35,534     19,839     11,253      61,571          13,234         33                27              -                 -            

20 សាា យម្រៀង 121,805      64,494        70,819        105,779   63,252     58,221      227,584        129,040       43                20              21                  -            

21 ោផកវ 358,129      208,166      114,727      4,056       2,515       2,637        362,185        117,364       296              131           209                -            

22 ឧតារមានជ័យ 59,836        31,312        31,053        7,213       3,414       3,323        67,049          34,376         14                7                6                    -            

23 ផកប 22,197        10,650        10,884        900          531          510           23,097          11,394         25                6                11                  -            

24 ផ្ប៉ៃលិន 5,970          3,396          98               12             7              2                5,982            100              -              -            -                 -            

25 តបូងឃមុ ាំ 85,216        44,659        26,052        22,464     12,640     13,029      107,680        39,081         663              346           472                -            

2,903,420   1,559,629   893,586      506,165   293,826   238,510    3,409,585     1,132,097    7,637           3,873        4,999             64             

3,053,481   1,605,192   970,445      541,827   303,058   279,905    3,595,308     1,250,350    9,161           4,529        5,939             63             

-150,061 -45,563 -76,859 -35,662 -9,232 -41,395 -185,723 -118,253 -1,524 -656 -940 1

ដាំរី

ស្ថតិិចំនួនស្តវចតុប្បាទចិញ្ច ឹមជាលក្ខណៈគ្រួសារ តាមរាជធានី-ខេតត ឆ្ន ២ំ០១៥

តួម្លខឆ្ន ាំេុន

ម្របៀបម្ ៀប

សរុប

ល.រ រជធានី ម្ខតែ

ម្ោ (កាល) រកបី  (កាល)
សរុប      

កមាែ ាំងអូសទញ

ម្សុះ (កាល)

ឧបសម្ព័ន្ធទ ី១៩



សរុប ម្េ សរុប ញី សរុប ញី មាន់ ទ សរុប កាង ន រោប រកូច សរុបបកសី

1 បនាៃ យមានជ័យ 91,009        12,419         15           6             5,031           3,498       754,613            353,861         1,108,474         2,329        4,687        4,668           1,120,158           

2 បាត់ដាំបង 73,899        5,913           56           35           1,218           861          1,068,415         508,023         1,576,438         3,627        1,850        65,400         1,647,315           

3 កាំព្យង់ចេ 87,154        5,345           -         -         2,100           1,581       919,417            731,377         1,650,794         281           984           -               1,652,059           

4 កាំព្យង់ឆ្ន ាំង 235,922      12,363         -         -         636              514          1,955,405         159,045         2,114,450         2,030        -            -               2,116,480           

5 កាំព្យង់សព ឺ 187,321      18,862         -         -         442              -           1,524,738         79,346           1,604,084         2,978        3,205        975              1,611,242           

6 កាំព្យង់ ាំ 68,946        9,525           -         -         -               -           650,589            247,203         897,792            506           323           -               898,621              

7 កាំព្យត 99,548        6,434           5             3             2,166           1,727       893,845            475,412         1,369,257         3,365        2,375        30,375         1,405,372           

8 កោា ល 118,451      9,317           168        84           3,975           2,405       2,259,422         246,326         2,505,748         767           1,816        25,631         2,533,962           

9 ម្កាុះកុង 15,887        714              -         -         106              91            44,404              6,114             50,518              102           491           -               51,111                 

10 រកម្ចុះ 42,076        4,327           -         -         455              317          426,211            47,517           473,728            426           31             -               474,185              

11 េណឌ លគិរី 10,447        1,341           25           17           168              89            60,505              5,969             66,474              198           73             -               66,745                 

12 េនាំម្ព្យញ 6,582          786              -         -         702              372          113,413            18,380           131,793            272           26             -               132,091              

13 រព្យុះវិហារ 212,557      52,350         -         -         41                36            537,231            27,324           564,555            102           174           -               564,831              

14 ផ្រព្យផវង 209,395      39,522         -         -         2,213           1,450       1,334,782         2,032,950      3,367,732         1,790        7,432        -               3,376,954           

15 ម្ោ ិសាត់ 46,108        4,847           -         -         65                38            1,030,102         399,018         1,429,120         482           591           -               1,430,193           

16 រតនគិរី 32,323        8,438           -         -         61                49            109,604            10,579           120,183            36             455           -               120,674              

17 ម្សៀេរប 153,093      9,297           11           6             144              60            1,778,875         545,395         2,324,270         770           420           -               2,325,460           

18 រព្យុះសីេនុ 94,608        6,029           68           56           170              122          112,795            114,944         227,739            701           403           -               228,843              

19 សៃ ឹងផរតង 34,750        710              -         -         392              -           87,594              16,992           104,586            405           -            -               104,991              

20 សាា យម្រៀង 117,283      19,018         -         -         102              66            771,360            327,066         1,098,425         628           749           2,500           1,102,302           

21 ោផកវ 264,279      28,793         -         -         942              -           1,298,287         948,131         2,246,418         -            -            -               2,246,418           

22 ឧតារមានជ័យ 67,419        1,557           10           4             367              340          235,064            17,829           252,893            1,081        -            2,000           255,974              

23 ផកប 12,632        1,092           -         -         185              120          151,270            14,455           165,725            130           78             -               165,933              

24 ផ្ប៉ៃលិន 24,212        2,950           -         -         207              118          95,391              12,435           107,826            180           108           -               108,114              

25 តបូងឃមុ ាំ 51,938        3,119           20           15           1,433           964          902,453            44,931           947,384            448           415           400              948,647              

2,357,839   265,068       378        226        23,321         14,818     19,115,785       7,390,622      26,506,406       23,634      26,686      131,949       26,688,675         

2,360,823   254,441       238        129        18,256         11,419     17,834,875       7,627,035      25,461,910       21,346      24,633      122,138       25,630,027         

-2,984 10,627 140 97 5,065 3,399 1,280,910 -236,413 1,044,496 2,288 2,053 9,811 1,058,648

សតាបកសី
ល.រ រជធានី ម្ខតែ

រជូក

ស្ថតិិចំនួនស្តវចតុប្បាទតចូ និងស្តវប្បក្សីចិញ្ច ឹមជាលក្ខណៈគ្រួសារ តាមរាជធានី-ខេតត ឆ្ន ២ំ០១៥

សរុប

តួម្លខឆ្ន ាំេុន

ម្របៀបម្ ៀប

ម្ចៀេ ព្យផព្យ

ឧបសម្ព័ន្ធទ ី២០



កសដិា ន ម្ោ រកបី កសដិា ន កាល កសដិា ន កាល កសដិា ន កាល កសដិា ន កាល កសដិា ន ស ុត សាច់ កសដិា ន ស ុត សាច់ កសដិា ន កាល

1 បនាៃ យមានជ័យ 16        899        -  -       -   34        5,085       -       -   -       -      9          9,800       29,000        58        197,000      4,000       -       -        

2 បាត់ដាំបង 7          1,217     -  -       -   32        7,513       -       -   -       -      38        60,000     135,300      126      333,189      90,539     5          65,400   

3 កាំព្យង់ចេ 2          727        -  -       -   11        2,286       -       -   31        904     5          6,000       18,000        79        135,412      26,700     -       -        

4 កាំព្យង់ឆ្ន ាំង -       -        -  -       -   24        34,424     -       -   -       -      24        -           70,500        24        87,380        5,000       -       -        

5 កាំព្យង់សព ឺ -       -        -  -       -   139      71,781     -       -   -       -      138      227,500   494,500      41        91,150        -           -       -        

6 កាំព្យង់ ាំ -       -        -  -       -   7          13,344     -       -   -       -      34        4,000       153,250      86        229,067      -           -       -        

7 កាំព្យត 2          467        -  -       -   14        12,814     -       -   5          213     4          -           13,500        61        86,780        -           1          10,000   

8 កោា ល -       -        -  -       -   35        62,840     -       -   65        2,188  159      379,600   741,900      37        47,000        10,000     -       -        

9 ម្កាុះកុង -       -        -  -       -   26        7,968       -       -   -       -      -       -           -              -       -              -           -       -        

10 រកម្ចុះ 1          394        -  -       -   7          791          -       -   10        455     5          1,550       15,080        2          3,100          -           -       -        

11 េណឌ លគិរី -       -        -  -       -   -       -           -       -   -       -      -       -           -              -       -              -           -       -        

12 េនាំម្ព្យញ -       -        -  -       -   6          801          -       -   -       -      25        33,000     142,100      10        3,000          11,700     -       -        

13 រព្យុះវិហារ -       -        -  -       -   2          2,400       -       -   -       -      4          -           40,000        -       -              -           -       -        

14 ផ្រព្យផវង 18        538        -  -       -   17        982          -       -   1          106     10        -           21,540        587      1,788,002   -           -       -        

15 ម្ោ ិសាត់ 9          551        63   -       -   1          3,545       -       -   -       -      10        -           42,500        182      266,750      147,150   -       -        

16 រតនគិរី 9          5,655     -  -       -   1          450          -       -   -       -      2          -           7,200          -       -              -           -       -        

17 ម្សៀេរប -       -        -  1          41    48        57,050     1          11    5          185     43        26,000     414,000      118      227,100      -           -       -        

18 រព្យុះសេីនុ 8          372        -  -       -   9          35,869     -       -   4          170     7          -           11,300        48        90,531        -           -       -        

19 សៃ ឹងផរតង -       -        -  -       -   -       -           -       -   -       -      -       -           -              -       -              -           -       -        

20 សាា យម្រៀង -       -        -  -       -   11        7,942       -       -   1          45       -       -           -              -       -              -           1          500        

21 ោផកវ 4          1,972     -  -       -   49        51,397     -       -   50        941     51        8,289       91,189        191      293,000      6,850       -       -        

22 ឧតារមានជ័យ 8          357        -  -       -   3          177          -       -   -       -      3          -           12,000        1          9,000          -           -       -        

23 ផកប -       -        -  -       -   2          2,450       -       -   -       -      -       -           -              -       -              -           -       -        

24 ផ្ប៉ៃលិន -       -        -  -       -   1          16,863     -       -   -       -      1          16,500     -              -       -              -           -       -        

25 តបូងឃមុ ាំ 2          140        -  -       -   12        17,753     1          20    6          340     46        -           340,000      -       -              -           -       -        

86        13,289   63   1          41    491      416,525   2          31    178      5,547  618      772,239   2,792,859   1,651   3,887,461   301,939   7          75,900   

រជូក

ស្រុប

រថតិិករដិា ន និងកផនែងចិញ្ចមឹ្រតវ ឆ្ន ២ំ០១៥

ល,រ រជធានី-ម្ខតា
មាន់ ទ រកួចម្ចៀេ ព្យផព្យម្ោ រកបី ម្សុះ

ឧបសម្ព័ន្ធទី ២១



ម្ោ រកបី ម្សុះ រជូក មាន់ ទ ម្ោ រកបី ម្សុះ រជូក មាន់ ទ ម្ោ រកបី ម្សុះ រជូក មាន់ ទ

1 បនាៃ យមានជ័យ 856        70        -   4,531       10,968     10,137     1,834     144        -   6,471     7,524       5,740       107      2      -  793      4,300     3,803     

2 បាត់ដាំបង 3,481     70        82    7,252       27,310     5,631       4,881     106        121  17,386   24,159     4,884       -      -   -  -      12,133   1,450     

3 កាំព្យង់ចេ 1,776     185      74    4,261       2,718       1,537       1,899     408        58    4,970     1,518       1,238       2          -   -  43        1,013     272        

4 កាំព្យង់ឆ្ន ាំង 1,447     741      1      4,379       11,687     811          -         -         -   -         3,286       362          -      -   -  -      5,305     457        

5 កាំព្យង់សព ឺ 3,008     51        -   638          -           -           2,367     -         -   656        -           -           174      -   -  151      -         -         

6 កាំព្យង់ ាំ 4,846     2,027  76    12,985     5,677       853          8,563     2,807     101  7,962     1,765       670          220      81    -  860      3,958     285        

7 កាំព្យត 3,522     433      -   14,366     -           -           4,939     525        -   15,813   15,525     7,924       60        5      -  1,883  10,240   2,044     

8 កោា ល 3,513     124      1      6,849       15,131     1,068       4,636     45          -   4,670     6,358       815          79        2      -  726      13,573   329        

9 ម្កាុះកុង 166        234      -   623          1,065       113          108        206        -   430        976          101          6          15    -  59        278        10          

10 រកម្ចុះ 1,312     436      2      3,249       7,499       24            1,096     296        -   2,042     6,637       18            13        -   -  1          2,668     24          

11 េណឌ លគិរី 1,321     624      -   2,954       6,733       2,918       1,389     526        -   -         4,336       2,276       -      -   -  -      3,586     1,404     

12 េនាំម្ព្យញ 34          2          -   105          -           -           41          16          -   212        -           -           -      -   -  -      -         -         

13 រព្យុះវិហារ 1,598     60        -   1,769       9,598       1,971       83          -         -   -         5,533       1,362       26        -   -  -      957        73          

14 ផ្រព្យផវង 3,345     1,051  -   15,972     20,999     7,258       7,785     1,328     -   12,569   11,561     4,022       114      32    -  1,680  9,438     3,236     

15 ម្ោ ិសាត់ 1,459     1,173  -   5,832       24,351     668          2,083     2,116     -   3,532     4,418       20            18        84    -  159      7,381     343        

16 រតនគិរី 356        295      -   874          1,015       35            357        314        -   392        892          29            2          12    -  -      195        7            

17 ម្សៀេរប 1,074     116      -   8,778       6,761       6,730       1,127     80          -   695        556          6,550       -      -   -  5          3,178     1,077     

18 រព្យុះសីេនុ 131        88        4      402          614          500          596        311        -   1,220     532          394          -      -   -  -      119        106        

19 សៃ ឹងផរតង 311        372      -   519          263          20            618        754        -   905        222          22            15        12    -  -      31          1            

20 សាា យម្រៀង 227        287      -   1,679       6,492       596          2,579     1,879     -   539        3,926       489          32        12    -  57        3,766     315        

21 ោផកវ 3,379     88        35    14,681     68,823     96,852     1,790     -         -   3,544     56,039     93,303     374      -   -  323      5,663     3,513     

22 ឧតារមានជ័យ 1,860     37        -   1,649       11,461     1,061       932        -         -   160        7,232       550          80        -   -  160      4,241     385        

23 ផកប 806        -      -   696          913          322          708        -         -   329        374          131          8          -   -  23        238        60          

24 ផ្ប៉ៃលិន 795        135      -   1,461       182          24            391        -         -   727        164          22            -      -   -  -      18          2            

25 តបូងឃមុ ាំ 1,755     166      -   5,059       1,817       350          1,140     235        5      2,624     1,589       350          10        5      -  73        228        -         

42,378   8,865  275  121,563   242,077   139,479   51,942   12,096   285  87,848   165,122   131,272   1,340  262  -  6,996  92,507   19,196   ស្ រ ុប

សតាគប់ម្ដយជាំងឆឺ្ែង

រថតិិរតវ  ឺរតវៃារល និងរតវងាប់កដយជំងឺឆ្ែងឆ្ន  ំ២០១៥

ល,រ រជធានី-ម្ខតា
សតា ឺ សតាព្យាបាល

ឧបសម្ព័ន្ធទ ី២២



ព្យផព្យ

សារទឹក អតុកាែ េ បសូខយល់ សារទឹក អតុកាែ េ បសូខយល់ សារទឹក ម្ប៉ៃសែ សាល់េ៉ៃូ អតុកាែ េ អមូ្េសសោ ី រគកនូ ក្ញ្ា ិល ជាតិផដក ែែូវដម្ងហើេ សារទឹក ញូវកាស អាសននម្រគ អតុ េោុេបែូរ ម្ប៉ៃសែទ អាសននម្រគទ

1 បនាៃ យមានជ័យ 69,744        13,976   102         3,101       887      -          12,650     33,596     12,137     1,532     3,479       4,499       5,263     9,868       1,287       -       152,291      220,190      218,285      -        149,154      106,969          

2 បាត់ដាំបង 82,072        1,963     200         1,898       25        -          11,788     38,287     22,932     2,524     4,961       5,437       7,101     26,432     8,022       -       200,391      124,800      210,385      1,900     164,833      69,724            

3 កាំព្យង់ចេ 122,764      3,240     954         12,081     -       -          10,033     7,560       4,761       40          1,536       1,808       778        5,515       1,332       9,084   49,513        26,658        31,020        -        83,369        89,530            

4 កាំព្យង់ឆ្ន ាំង 54,669        108        842         24,223     -       140         5,573       15,612     7,121       2,387     7,864       5,234       3,156     7,080       16,627     -       256,421      137,238      124,348      4,211     29,832        10,897            

5 កាំព្យង់សព ឺ 126,942      1,000     2,000      -          -       -          -          -          -          -        -          -          -        -          -          -       -              -              -              -        -              -                  

6 កាំព្យង់ ាំ 86,651        636        575         17,874     129      175         9,129       11,842     9,465       327        2,534       617          1,578     5,254       218          -       99,635        73,518        66,669        700        94,100        67,200            

7 កាំព្យត 86,651        636        575         17,874     129      175         39,266     63,291     32,154     2,366     6,739       29,167     2,339     14,416     3,389       -       98,737        51,565        46,143        -        199,237      167,970          

8 កោា ល 66,477        840        -          2,559       -       -          7,717       7,747       5,776       3,319     5,854       2,662       1,173     3,080       2,772       -       27,365        24,064        13,454        100        3,462          3,859              

9 ម្កាុះកុង 8,685          11          -          10,481     11        -          511          1,109       978          832        1,240       678          530        873          129          -       3,478          2,137          2,685          -        34               15                   

10 រកម្ចុះ 28,615        1,193     1,337      8,971       172      327         14,509     13,764     11,014     582        5,927       2,004       1,137     4,708       3,175       -       37,816        15,093        6,916          -        3,658          -                  

11 េណឌ លគិរី 7,908          2,233     2,767      4,758       1,823   1,731      2,904       2,926       1,540       1,219     1,574       1,566       2,702     2,069       1,291       -       8,518          11,138        7,678          -        330             356                 

12 េនាំម្ព្យញ 2,448          -        -          46            -       -          -          -          -          -        -          -          -        -          -          -       -              -              -              -        -              -                  

13 រព្យុះវិហារ 12,481        186        -          1,259       81        -          3,391       1,307       1,374       161        -          1,570       12          1,755       13            -       3,080          2,403          713             -        -              100                 

14 ផ្រព្យផវង 92,284        353        -          18,161     21        -          16,251     19,522     11,388     990        2,477       2,065       1,652     5,601       1,000       -       16,628        14,946        9,751          1,741     41,080        5,463              

15 ម្ោ ិសាត់ 25,349        86          -          20,806     58        -          11,877     23,690     9,116       3,290     8,897       4,472       1,594     13,580     14,467     -       56,619        37,862        50,191        8,043     178,265      280,710          

16 រតនគិរី 4,395          483        -          2,881       555      -          265          3,141       76            220        -          815          -        1,245       115          -       168,888      144,338      126,644      132        30               30                   

17 ម្សៀេរប 70,688        488        3,548      6,051       160      14           11,290     10,842     3,965       577        5,024       1,304       510        5,811       1,125       -       30,982        19,768        9,035          71          106,112      10,450            

18 រព្យុះសីេនុ 1,741          1            5             537          14        6             2,354       2,628       1,854       197        1,722       766          260        1,646       1,309       163      9,115          8,776          9,156          -        11,582        12,186            

19 សៃ ឹងផរតង 1,877          173        -          4,770       290      -          450          532          -          127        -          99            60          146          -          -       9,171          8,918          1,800          -        -              -                  

20 សាា យម្រៀង 65,324        2,160     785         50,707     500      715         12,537     12,886     9,895       -        6,326       8,294       3,184     11,685     5,553       -       5,881          5,446          2,987          -        132             -                  

21 ោផកវ 134,799      4,654     1,729      4,605       -       -          53,816     56,981     37,737     6,139     47,401     30,928     27,663   56,359     37,260     -       87,087        71,664        30,677        892        348,793      228,928          

22 ឧតារមានជ័យ 20,718        481        281         489          89        34           1,604       4,552       365          -        2,266       1,050       3,779     1,732       1,320       -       25,599        18,675        14,801        300        36               -                  

23 ផកប 1,840          -        -          170          -       -          537          524          543          -        450          16            58          527          65            -       399             786             -              112        37               -                  

24 ផ្ប៉ៃលិន 3,544          907        500         -          -       -          -          1,493       631          255        -          275          -        771          1,385       -       2,976          2,891          2,708          -        -              -                  

25 តបូងឃមុ ាំ 52,671        2,931     400         11,810     495      77           27,054     33,474     29,310     2,352     7,974       2,782       1,058     13,111     5,587       -       537,484      15,223        301,897      -        649             726                 

1,231,337   38,739   16,600    226,112   5,439   3,394      255,506   367,306   214,132   29,436   124,245   108,108   65,587   193,264   107,441   9,247   1,888,074   1,038,097   1,287,943   18,202   1,414,725   1,055,113       

រថតិិចក់ថ្ន កំារពារជំងឺរតវឆ្ន  ំ២០១៤

ល,រ រជធានី-ម្ខតា

ស្ រុ ប

ម្ោ រកបី រជូក សតាសាែ ប

ឧបសម្ព័ន្ធទី ២៣



របុស រសី សរុប របុស រសី សរុប

1 បនាៃ យមានជ័យ 556                     44                       600                     556                     44                       600                     642                     

2 បាត់ដាំបង 738                     69                       807                     745                     62                       807                     799                     

3 កាំព្យង់ចេ 618                     57                       675                     618                     57                       675                     917                     

4 កាំព្យង់ឆ្ន ាំង 601                     17                       618                     601                     17                       618                     560                     

5 កាំព្យង់សព ឺ 1,119                  58                       1,177                  1,119                  58                       1,177                  1,308                  

6 កាំព្យង់ ាំ 626                     102                     728                     626                     102                     728                     748                     

7 កាំព្យត 470                     41                       511                     505                     41                       546                     488                     

8 កោា ល 624                     39                       663                     624                     39                       663                     1,010                  

9 ម្កាុះកុង 73                       15                       88                       73                       15                       88                       117                     

10 រកម្ចុះ 184                     27                       211                     163                     22                       185                     250                     

11 េណឌ លគិរី 150                     23                       173                     150                     23                       173                     90                       

12 េនាំម្ព្យញ 63                       1                         64                       63                       1                         64                       909                     

13 រព្យុះវិហារ 218                     77                       295                     212                     88                       300                     229                     

14 ផ្រព្យផវង 892                     92                       984                     761                     70                       831                     1,137                  

15 ម្ោ ិសាត់ 494                     14                       508                     494                     14                       508                     506                     

16 រតនគិរី 267                     8                         275                     267                     8                         275                     243                     

17 ម្សៀេរប 572                     72                       644                     613                     79                       692                     876                     

18 រព្យុះសីេនុ 140                     9                         149                     140                     9                         149                     110                     

19 សៃ ឹងផរតង 162                     4                         166                     162                     4                         166                     128                     

20 សាា យម្រៀង 684                     58                       742                     684                     58                       742                     690                     

21 ោផកវ 1,330                  85                       1,415                  1,285                  52                       1,337                  1,118                  

22 ឧតារមានជ័យ 33                       2                         35                       33                       2                         35                       18                       

23 ផកប 71                       11                       82                       71                       11                       82                       79                       

24 ផ្ប៉ៃលិន 207                     16                       223                     207                     16                       223                     269                     

25 តបូងឃមុ ាំ 507                     50                       557                     507                     50                       557                     864                     

11,399                991                     12,390                11,279                942                     12,221                14,105                ស្ រ ុប

រថតិិភាន ក់ងាររ ខភាៃរតវភ្៊ូម្ិឆ្ន  ំ២០១៤-២០១៥

ចាំនួនេេូិល,រ រជធានី-ម្ខតា
ឆ្ន ាំ២០១៤ ឆ្ន ាំ២០១៥

ឧបសម្ព័ន្ធទ ី២៤



ទនិនែល

ម្ចៀរជ័រ ផែទាំ សរុប រកុេេ ុន រគួសារ សរុប បរិមាណ(ម្ោន) ចាំណូល(ដុលាែ រ) $/T kg/ha/ឆ្ន ាំ

I -ចមាា រម្ៅស កូសិ-ឧសាេកេម

1 រកុេេ ុន សុេកែនីិកា អុីនម្វសម្េនរគុប (ជុប-ទាំរងី) 11,618     4,409       16,028     14,648      14,648     17,240                23,185,841        1,345 1,261        

2 រកុេេ ុន អាន  មា៉ៃ ឌី្ រគុប (ោេជាាំង-រមាសផេក) 1,882       1,508       3,390       934           934          1,339                  1,557,156          1,163 496           

3 រកុេេ ុន ផរកក (ម្ខេបឌូា) ខ ូអិល ីឌី្ (ផរកក) 3,256       2,475       5,731       4,295        4,295       4,663                  5,905,028          1,266 1,319        

4 រកុេេ ុន អាន មា៉ៃ ឌី្ រគុប (ចមាា រអណែូ ង) 3,327       2,597       5,924       1,315        1,315       1,661                  1,972,344          1,188 395           

5 រកុេេ ុន ចមាា រម្ៅស ូម្េេត់ 3,269       5,393       8,661       2,967        2,967       3,437                  4,384,161          1,276 908           

6 រកុេេ ុន ឡុងម្រសង អុីនម្ ើម្ណសិនណល់ (បងឹម្កត) 2,328       3,065       5,394       3,125        2,320    5,445       5,739                  7,611,438          1,326 1,342        

7 រកុេេ ុន ចមាា រម្ៅស ោូបា៉ៃ វ 990          1,111       2,101       1,279        1,279       1,262                  1,478,004          1,172 1,292        

8 រកុេេ ុន សា ីេា រសីសស៍ លីេតី ីត (សនួល) 1,745       2,621       4,365       2,294        2,294       2,350                  3,039,940          1,294 1,315        

9 រកុេេ ុន សា ីេា រ៉ាប់ម្ប ៊ើរ លីេតី ីត (រតនគិរ)ី 79            2,420       2,498       224           7            231          -     2,852        

10 វិទាសាថ នរសាវរជាវម្ៅស កូេពុជា 508          250          757          721           721          724                     774,610             1,070 1,421        

29,001     25,849     54,850     31,802      2,327    34,129     38,415                49,908,522        1,299  1,097        

II -ចមាា រម្ៅស ូ វិនិសេបទនម្សដាកិចច -          

11  ចាំនួន   ៩០ រកុេេ ុន 5,735       178,517   184,252   5,132        5,132       5,132                  6,579,629          1,282 895              

5,735       178,517   184,252   5,132        -        5,132       5,132                  6,579,629          1,282  895           

-          

12  ចាំនួន  ២៨.១៧៨ រគួសារ   (២០ ម្ខតែ) 76,496     73,357     149,853   87,600  87,600     84,500                97,513,000        1,154 1,145           

76,496     73,357     149,853   -           87,600  87,600     84,500                97,513,000        1,154  1,145        

111,232   277,723   388,955   36,934      89,927  126,861   128,047              154,001,151      1,203  3,137        

របេព្យៈ អគោនាយកដា នម្ៅស ូ

សរុប I+II+III

សាថ នភាៃការងារយកែល ផកព្ចន និងនីហរណ័កម្មកៅរ ៊ូ ស្បចឆំ្ន ២ំ០១៥

របម្េទចមាា រម្ៅស ូ

III -ចមាា រម្ៅស ូរគួសារ - ឯកជន

ផ្ែៃដីដាំដុុះម្ៅស ូ(េិកោ) នីេរ័ណកេមម្ៅស ូសងួ ត

សរុប I

សរុប II

សរុប III

ែលិតែលម្ៅស ូសងួ ត(ម្ោន)

ឧបសម្ព័ន្ធទី ២៥



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

១- ចមាា រម្ៅស កូស-ិឧសាេកេម 45,707         53,674       67,143       99,620       117,174     172,658    191,354     217,463     239,102   

   ក. អតីតចមាា ររដា 43,967         45,469       43,794       47,092       50,715       54,209      55,908       55,786       54,850     

   ខ. ចមាា រម្ៅស សូេបទនដីម្សដាកិចច 1,740           8,205          23,349       52,528       66,459       118,449    135,446     161,677     184,252   

២- ចមាា រម្ៅស រូគួសារ 36,351         54,227       60,680       81,813       95,930       107,696    137,417     140,346     149,853   

សរុប 82,058         107,901     127,823     181,433     213,104     280,354    328,771     357,809     388,955   

ហកិតា 25,843       19,922       53,610       31,671       67,250      48,417       29,038       31,146

ភាគរយ 31.5% 18.5% 41.9% 17.5% 31.6% 17.3% 8.8% 8.7%

របេព្យៈ អគោនាយកដា នម្ៅស ូ

រថតិិព្ែៃដកីៅរ ៊ូររ  ប ឆ្ន ២ំ០០៧-២០១៥ (ហកិតា)

របម្េទចមាា រម្ៅស ូ

ម្កើន-ែយ

ឆ្ន ាំ

ឧបសម្ព័ន្ធទី ២៦



អរោ

សេបទន ម្ចៀរជ័រ ផែទាំ សរុប ភាគរយ

១ តបូងឃមុ ាំ 44,021 54,032 28,439 82,471 100%

អករ 36,376 18,965 13,469 32,434 39%

ដសស 7,645            1,015            1,995         3,010 4%

រគួសារ 34,053 12,975 47,027 57%

២ រតនគិរី 85,552 15,729 22,341 38,070 100%

អករ 3,589            79 2,420 2,498 7%

ដសស 81,963 -                0 0 0%

រគួសារ 15,651 19,921 35,572 93%

៣ រកម្ចុះ 147,007 7,324 55,719 63,044 100%

អករ 4,807            1,745 2,621 4,365 7%

ដសស 142,200 596 45,976 46,572 74%

រគួសារ 4,984 7,123 12,106 19%

៤ កាំព្យង់ ាំ 100,597 5,431 35,095 40,526 100%

អករ 3,573 2,557 478 3,036 7%

ដសស 97,024 566 30,400 30,966 76%

រគួសារ 2,308 4,217 6,524 16%

៥ េណឌ លគីរី 87,425 2,410 8,523 10,933 100%

ដសស 87,425 44 1,376 1,420 13%

រគួសារ 2,366 7,147 9,513 87%

៦ កាំព្យង់ចេ 13,310 18,273 13,594 31,866 100%

អករ 13,310 5,656 5,663 11,318 36%

រគួសារ 12,617 7,931 20,548 64%

៧ សៃ ឹងផរតង 46,167 2,498 14,032 16,530 100%

ដសស 46,167 2,048 10,508 12,556 76%

រគួសារ 450 3,524 3,974 24%

៨ ឧតែរមានជ័យ 9,658 1,419 10,465 11,884 100%

ដសស 9,658            1,266 9,236 10,502         88%

រគួសារ 153 1,229 1,382           12%

៩ ម្សៀេរប 11,603 221 2,743 2,964 100%

អករ 9,104 0 933 933 31%

ដសស 2,499 200 1,591 1,791 60%

រគួសារ 21 219 240 8%

១០ រព្យុះវិហារ 9,984 722 2,195 2,917 100%

ដសស 9,984 0 171 171 6%

រគួសារ 722 2,024 2,746 94%

១១ បាត់ដាំបង 5,200 766 1,656 2,422 100%

ដសស 5,200            200 200              8%

រគួសារ 766 1,456 2,222           92%

រថតិិព្ែៃដកីៅរ ៊ូលម្អិតតាម្កខតតឆ្ន ២ំ០១៥

របម្េទ ចមាា រម្ៅស ូោេម្ខតែ
ផ្ែៃដី(េិកោ)

ឧបសម្ព័ន្ធទី ២៧



អរោ

សេបទន ម្ចៀរជ័រ ផែទាំ សរុប ភាគរយ

រថតិិព្ែៃដកីៅរ ៊ូលម្អិតតាម្កខតតឆ្ន ២ំ០១៥

របម្េទ ចមាា រម្ៅស ូោេម្ខតែ
ផ្ែៃដី(េិកោ)

ឧបសម្ព័ន្ធទី ២៧

១២ សាា យម្រៀង 1,701 125 1,018 1,143 100%

អករ 1,701 0 266 266              23%

រគួសារ 125 752 877              77%

១៣ ម្កាុះកុង (រគួសារ) 539 966 1,504           100%

១៤ ផ្ប៉ៃលិន (រគួសារ) 1,062 366 1,428           100%

១៥ រព្យុះសីេនុ (រគួសារ) 361 859 1,220           100%

១៦ បនាៃ យមានជ័យ (រគួសារ) 24 853 877              100%

១៧ ម្ោ ិ៍សាត់ 4,402            203               639            843              100%

ដសស 4,402            228 228              27%

រគួសារ 203 411 615              73%

១៨ ផ្រព្យផវង 73                 505            578              100%

១៩ កាំព្យង់សព ឺ -                565            565              100%

២០ កាំព្យត 20                 316            336              100%

អករ អតីតចមាា រម្ៅស ូរដា និងវសកក(៧ម្ខតែ) 72,460         29,001         25,849      54,850        14%

ដសស សេបទនដមី្សដាកិចច(១១ម្ខតែ) 494,167       5,735           101,681    184,252      47%

រគួសារ ម្ៅស ូរគួសារ(២០ម្ខតែ) -               76,496         73,357      149,854      39%

566,627 111,233 200,887 388,955 100%

របេព្យៈ អគោនាយកដា នម្ៅស ូ

សរបុរេួ



សរុបផ្ែៃដី ផ្ែៃដីម្ចៀរ  ែលិតែល ទិននែល នាាំម្ចញ

  (េិកោ) (េិកោ) (ម្ោន) (គ.រក/េ.ត/ឆ្ន ាំ) (ម្ោន)

2000                  53,722                  42,698                  42,007                       984                  40,066 

2001                  51,458                  37,680                  38,562                    1,023                  35,672 

2002                  55,582                  36,773                  32,384                       881                  36,774 

2003                  53,527                  33,696                  32,382                       961                  32,764 

2004                  54,209                  31,590                  33,770                    1,069                  33,558 

2005                  60,406                  30,402                  29,464                       969                  29,950 

2006                  69,994                  32,390                  32,077                       990                  31,184 

2007                  82,059                  30,491                  32,975                    1,081                  33,121 

2008                107,901                  34,313                  37,050                    1,080                  36,000 

2009                127,723                  34,135                  37,380                    1,095                  36,500 

2010                181,433                  38,406                  42,250                    1,100                  42,000 

2011                213,104                  45,163                  51,339                    1,137                  44,969 

2012                280,355                  55,361                  64,525                    1,166                  59,917 

2013                328,771                  78,493                  85,244                    1,086                  86,052 

2014                357,809                  90,545                  97,054                    1,072                100,151 

2015                388,955                111,232                126,861                    1,141                128,047 

ឆ្ន ាំ

រថតិិ ព្ែៃដ ី ែលតិែល ទិននែល និងការនកំចញកៅរ ៊ូ ឆ្ន ២ំ០០០-២០១៥
ឧបសម្ព័ន្ធទី ២៨



អនុវតារដវូម្នសាទ ផែនការរដវូម្នសាទ អនុវតារដវូម្នសាទ

ឆ្ន ាំ២០១៤ ឆ្ន ាំ២០១៥ ឆ្ន ាំ២០១៥ ភាគរយ ម្កើន-ែយ

ក ខ គ 1 2 3 3/2 3-1
១ ម្នសាទទឹកសាប ម្ោន 505,005                  512,000                      487,905                    95                         -17,100

ម្នសាទដយរតី(ឆ្ន ាំ២០១៥) ម្ោន 12,285                    12,000                        13,426                      112                       1,141                        

ម្នសាទរគួសារកនុងផដនម្នសាទ(ឆ្ន ាំ២០១៥) ម្ោន 342,600                  350,000                      339,269                    97                         -3,331

ម្នសាទរគួសារកនុងវលផរស(ឆ្ន ាំ២០១៥) ម្ោន 150,120                  150,000                      135,210                    90                         -14,910

២ ម្នសាទសេុរទ(ឆ្ន ាំ២០១៥ ) ម្ោន 120,250                  110,000                      120,500                    110                       250                           

៣ វរវីបបកេម ម្ោន 120,055                  144,000                      143,141                    99                         23,086                      

ចញិ្ច ឹេរតី-បគោ ម្ោន 120,055                  144,000                      143,141                    99                         23,086                      

ចញិ្ច ឹេរកម្ព្យើ កាល 215,500                  250,000                      298,669                    119                       83,169                      

ភាា ស់កនូរតីព្យជូ កនូ 120,000,000           180,000,000               180,500,000             100                       60,500,000               

៤ ផកផ្ចនែលម្នសាទ ម្ោន 79,000                    90,000                        60,700                      67                         -18,300

ទកឹសាប(ឆ្ន ាំ២០១៥) ម្ោន 70,000                    82,000                        50,600                      62                         -19,400

សេុរទ(ឆ្ន ាំ២០១៥) ម្ោន 9,000                      8,000                          10,100                      126                       1,100                        

ការែលិតទកឹរតី លីរត 60,000,000             50,000,000                 53,000,000               106                       -7,000,000

៥ ការនាាំម្ចញែលម្នសាទ ម្ោន 17,500                    20,000                        16,000                      80                         -1,500

ែលរសស់ ម្ោន 11,300                    15,000                        10,500                      70                         -800

ែលផកផ្ចន ម្ោន 6,200                      5,000                          5,500                        110                       -700

៦ ការគរការោរប្គា បបទម្លមើសជលែល ករណី 3,686                      3,974                        288                           

បទម្លមើសទកឹសាប ករណី 3,553                      3,833                        280                           

បទម្លមើសសេុរទ ករណី 133                         141                           8                               

៧ ការគរផកលាំអរផដនម្នសាទ

ផលងកនូរតី  និងកនូបងាង កនូ 5,000,000               4,500,000                 -500,000

ដាំផ្រព្យលិចទកឹ និងផ្រព្យម្កាងកាង េិកោ 90                           75                             -15

ដក់របអប់ម្បតុងកផនែងអេរិកសជលែលតាំបន់ម្ឆ្នរ លូ 23                             

ម្បាុះបម្គោ លការោរផ្រព្យលិចទកឹ និងផ្រព្យម្កាងកាង បម្គោ ល 68                             

ស្ថតិិជលផលគ្ប្បចឆំ្ន ២ំ០១៥

ល.រ បរិយាយ ឯកោ
ម្របៀបម្ ៀប

ឧបសម្ព័ន្ធទី ២៩



អនុវតារដវូម្នសាទ ផែនការរដវូម្នសាទ អនុវតារដវូម្នសាទ

ឆ្ន ាំ២០១៤ ឆ្ន ាំ២០១៥ ឆ្ន ាំ២០១៥ ភាគរយ ម្កើន-ែយ

ក ខ គ 1 2 3 3/2 3-1

ស្ថតិិជលផលគ្ប្បចឆំ្ន ២ំ០១៥

ល.រ បរិយាយ ឯកោ
ម្របៀបម្ ៀប

ឧបសម្ព័ន្ធទី ២៩

៨ ការរបេលូែវិកា ម្រៀល 3,091,209,600        3,554,281,250            4,174,537,757          117                       1,083,328,157          

ផ្ែែ នួ លដយរតី ម្រៀល 1,937,833,000     1,337,300,000       

របាក់ធានាសាថ ព្យរ(រដវូម្នសាទ ២០១៤-២០១៥) ម្រៀល 232,796,000           737,500,000             

ផ្ែែ នួ លផដនម្នសាទសេុរទ ម្រៀល 505,284,100           512,354,100               

របាក់ពិ្យន័យ និង លក់វតថុោង ម្រៀល 239,327,500           1,017,357,000            

ម្សវសាធារណៈ ម្រៀល 149,109,000           303,160,000             

បាំណលុឆ្ន ាំចស់ ម្រៀល 5,660,000               53,714,000                

ចាំណូលម្ែសងៗ   

. រដាបាលជលែល( នួលអាោរ ម្រងចរក...) ម្រៀល 21,200,000             160,406,963               

. ែលេិរញ្ញវតថុ (សាំផណសចាំោយ) ម្រៀល 52,745,694               


