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ជំពូក ១ 

ថ នភពរមួ  

 

I- េសចក្ដីសេងខប ៖  
ឆន  ំ២០១០ គឺជឆន ទីំ ៣ ៃនករអនុវត្ដយុទធ ្រស្ដចតុេកណដំ ក់កលទី ២ របស់ ជរ ្ឋ ភិ-

បលេ្រកមករដឹកន្ំរបកបេ យភពឈ្ល សៃវ មុតម ំនិងគតិបណ្ឌិ តរបស់  សេម្ដចអគ្គមហាេសនា 
បតីេតេជា ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្ដី ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

មកទល់េពលេនះ ករងរបងកបេងកើនផលរដូវវស  និងរដូវ្របងំ ្រតូវបនបញចប់ជ ថ ពរ និង
ជករឈនដល់េពលកណំត់ែដល្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ ្របរឰេធ្វើសននិបតបូក
សរុបករងរកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទឆន  ំ ២០១០-២០១១ និងេលើកទិសេ ស្រមប់អនុវត្ដឆន  ំ
២០១១-២០១២ េដើមបឆី្លុះបញច ងំឱយេឃើញអពីំសមិទធផល ែដលសេ្រមចបនជវជិជមន ក៏ដូចជករ
្របមូលផ្ដុ នូំវមតិេយបល់ ទស នៈេទេលើបញ្ហ ្របឈមទងំ យ និងករវភិគេលើបទពិេ ធន៍ល្ៗអ  ជ
ពិេសសអនុ សន៍គន្លឹះដ៏មនតៃម្លរបស់ សេម្ដចនយករដ្ឋម្រន្ដី េដើមបជី្រតីវស័ិយកនុងករេរៀបចជំចកខុ
វស័ិយ ជយុទធ ្រស្ដ និងេលើកទិសេ អនុវត្ដបន្ដេនឆន បំនទ ប់    ឱយមនលកខណៈ្របទក់្រក គន       
េទនឹង       យុទធ ្រស្ដចតុេកណដំ ក់កលទី ២ របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ។ 
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នរយៈេពលមួយឆន កំន្លងមកេនះ េបើេទះបីជបនជួប្របទះនូវេ្រគះធមមជតិ រួមមនកង្វះខត
ទឹកេ យ រកូនរដូវ្របងំេនពក់ក ្ដ លរដូវវស   េ្រគះទឹកជនំន់ ជពិេសស ជនំន់ទឹកេភ្ល ងចុង    
រដូវវស  (ចប់ពីពក់ក ្ត លែខតុ ដល់ពក់ក ្ត លែខវចិឆិក) ្រពមទងំភពសថិតេនេ្រកមករប៉ះ
ទងគិចេ យកលយុគគវបិត្ដិេសដ្ឋកិចចពិភពេ ក ែតេ្រកមករខិតខ្ំរបឹងែ្របង របស់្រកសួងកសិកមម រុកខ
្របមញ់ និងេន ទ មករែណនំ និងត្រមង់ទិស ក៏ដូចជវធិនករេឆ្លើយតបយ៉ងមន្របសិទធភព
របស់ ជរ ្ឋ ភិបល និងេ យមនករចូលរួម ដ៏សកមមពី្រគប់្រកសួង ថ ប័ន ជញ ធរមូល ្ឋ ន កង
កម្ល ងំ្រប ប់ វុធ និង្របជកសិករទូទងំ្របេទស ្រពមទងំកររួមចែំណកពីៃដគូអភិវឌ ន៍ បនេធ្វើឱយ
ផលិតកមមកសិកមម មនករេកើនេឡើងគួរឱយកត់សគំល់។ ជក់ែស្ដង្រសូវរដូវវស  ឆន ២ំ០១០ េនះ ពិត
ែមនែតមនភពមិន្រប្រកតីៃនេ្រគះធមមជតិខ្លះ ក៏ ថ នភពផលិតកមមកសិកមម ជរួមមនករំតិល្អទូទងំ
្របេទស។ េយើងបន ដុំះ្រសូវរដូវវស េលើៃផទដីសរុបជង ២,៣៩ នហិក  ែដលមនទិននផលជ
មធយមចនួំន ២,៧៦ េ ន/ហិក  េ យទទួលបរមិណផល សរុប្របមណជង ៦,៥៤ នេ ន និង
្រសូវរដូវ្របងំឆន  ំ ២០១០-២០១១ េលើៃផទដីជង ០,៤០៤ នហិក  ែដលមនទិននផលជមធយម 

៤,២០េ ន/ហិក  េ យទទួលបនបរមិណផលសរុបជង ១,៦៩ នេ ន។ សរុបទងំរដូវវស  

និងរដូវ្របងំ េយើងអនុវត្ដបនេលើៃផទដីសរុបជង ២,៧៩ នហិក  េ យទទួលបរមិណផលសរុប
្របមណ ៨,២៤ នេ ន្រសូវ និងទិននផលមធយម្របចឆំន  ំ ២,៩៧ េ ន/ហិក ។ ដូេចនះតុលយភព
េសប ង េយើងេនសល់ជង ២,៥១ នេ នអងករ គិតជ្រសូវជង ៣,៩៣ នេ ន េលើសឆន មុំនជង 

០,៤២ នេ ន្រសូវ និងខពស់ជងមធយមភគ ១០ឆន  ំកន្លងមកជង ១,២៣ នេ នអងករ ែដលេនះជ
េជគជ័យមួយធំ ស់។  េ យែឡក ផលិតកមម្រសូវ មេគលករណ៍ធមមជតិ ក៏មនករេកើនេឡើងគួរ
ឱយកត់សមគ ល់ផងែដរ េ យៃផទដីអនុវត្ដសរុបេកើនដល់ជង ៥៩.៧៨៥ ហិក  ជមួយនឹងទិននផលមធយម 



៣,៥៣ េ ន/ហិក  និងមនកសិករអនុវត្ដ ប.វ.ស ជង ១១២ ពន់្រគួ រ េកើនេលើសឆន មុំន ៧,៧ 
ភគរយ េហើយតួេលខេនះ មនករេកើនេឡើងគួរឱយកត់សគំល់េបើេ្រប បេធៀបេទនឹងឆន  ំ ២០០០ ែដល
មនែត ២៨ ្រគួ រ អនុវត្ដេលើៃផទដី្រតឹមែត ១,៦ ហិក  ជករ កលបងែតប៉ុេ ្ណ ះ។ សូមបញជ ក់ថ 
េខត្ដែដលេធ្វើ្រសូវ្របព័នធ្របពលវបបកមម មេគលករណ៍ធមមជតិេ្រចើនជងេគ គឺេខត្ដ ែកវ ែដលមន
កសិករចនួំនជង ៣៤ ពន់្រគួ រ េលើៃផទដីជង ២១ ពន់ហិក ។ ចេំពះដំ រួំមផ  ំ និងដំ ំ
ឧស ហកមមសខំន់ៗ ក៏មនករេកើនេឡើងេលើសឆន មុំន។ ជរួមឈនមកដល់េពលបចចុបបនន ករងរបងក
បេងកើនផលឆន  ំ២០១០-២០១១ េនះ ទទួលបនផលយ៉ងល្អ្របេសើរ។ 

ជរួមផលិតកមមសត្វេនកមពុជជពិេសស េគ ្រកបី និងបក មីនករវវិឌ ន៏ជវជិជមនគួរកត់សមគ ល់  
ទងំចនួំនសត្វ ទងំែបបែផនផលិតកមម េ យផលិតកមមេនះ ចធនករផគត់ផគង់េសចក្ដី្រតូវករកនុង្រសុក 
និងេគ-្រកបី្រតូវបននេំចញេទបរេទសមួយចនួំនផងែដរ។ េ យេធ្វើករេ្រប បេធៀបផលិតកមមសត្វពីឆន  ំ
២០០៦ ដល់ឆន  ំ ២០១០ េឃើញថផលិតកមមេគេកើន្របមណ ៤% ្រកបីថយចុះ ៣%។ ករចិញចឹ មបក ី
ពីឆន  ំ ២០០៦ ដល់ ២០១០ មនករេកើនេឡើងយ៉ងខ្ល ងំរហូតដល់ ៣៧% គឺពី ១៥ នកបល ដល់ 
២០,៦ នកបល។ ចេំពះដំ អំចិៃ្រន្ដយ៍ដូចជ េកសូ៊ ្វ យចនទី ដំ េំឈើហូបែផ្លេផ ងៗ និង
ចកំរ។ល។ កពុំងមនកររកីចេំរ ើនជបន្ដបនទ ប់ ជលកខណៈ្រគួ រ និងជលកខណៈវនិិេយគខន តតូច 
មធយម និងធ។ំ គួរកត់សគំល់ថ មកដល់ឆន  ំ ២០១០ ៃផទដី ដុំះេកសូ៊ទូទងំ្របេទសមនចនួំន 
១៨១.៤៣០ ហិក  គឺេកើនេឡើង ៣៩,៦% េ្រប បេធៀបេទនឹងឆន  ំ ២០០៩ កនុងេនះ ករអភិវឌ វស័ិយ
េកសូ៊្រគួ រ មនករវវិឌ ន៍ មសនទុះមួយគួរឱយចប់ រមមណ៍។ 

វស័ិយៃ្រពេឈើកពុំងែត្រតូវធនឱយមននិរន្ដរភពស្រមប់ករ្រគប់្រគងធនធនៃ្រពេឈើ និងករ
េ្របើ្របស់ធនធនៃ្រពេឈើដល់្របជជន្រកី្រក មរយៈកែំណទ្រមង់ៃ្រពេឈើ។ មកទល់នឹងឆន ២ំ០១០ េនះ 
សកមមភព េំឈើជចកំរ សេ្រមចបនសរុបចនួំន ២៨.៨៣៥ ហត កនុងេនះ រដ្ឋបលៃ្រពេឈើ បំន
ចនួំន ១.០២០ ហត ្រកុមហុ៊នវនិិេយគឯកជន ដុំះបនចនួំន ២៦.៧៧៥ ហត  ្រគួ រឯកជនខន តតូច

បំន ៩៧៣ ហត។ ទនទឹមនឹងេនះ សហគមន៍ៃ្រពេឈើសរុបចនួំន ៥១០ សហគមន ៍ ្រតូវបនបេងកើត
េឡើង េហើយ្រគប់្រគងេលើៃផទដីសរុបចនួំន ៤៦៧.៨៨៤ ហិក ។ 

ចែំណកឯវស័ិយជលផល ករេធ្វើ ជីវកមមេន ទទឹក បបនេកើនេឡើង ៣,៨៥% គឺ ពី ៣៩០ 
ពន់េ នេនឆន  ំ២០០៩ ដល់ ៤០៥ ពន់េ ន េនឆន  ំ២០១០ េហើយ ជីវកមមេន ទសមុ្រទសេ្រមចបន 
៨៥ ពន់េ ន េកើនេលើសឆន មុំន ១៣%។ ករអភិវឌ រវីបបកមម ដូចជករចិញចឹ ម្រតី បងគ  ករភញ ស់
កូន្រតីពូជ ្រកេពើ សេ្រមចបន ៦០ ពន់េ ន េកើនបន ២០% និងសហគមន៍េន ទមនចនួំន ៤៦៩
សហគមន៍ ្រតូវបនបេងកើតេឡើង។ 

ករព្រងឹងករអនុវត្ដចបប់ស្ដីពីៃ្រពេឈើ និងចបប់ស្ដីពីជលផល កពុំង្រតូវបនយកចិត្ដទុក ក់ 
និងកត់បនថយឱយបនជអតិបរម នូវ្រគប់រូបភពៃនបទេលមើសេផ ងៗ េ្រកមកិចចសហករយ៉ងជិតសនិទធជ
មួយ ជញ ធរមូល ្ឋ ន និង ថ ប័នមនសមតថកិចចពក់ព័នធ។ 

ទនទឹមនឹងអនុវស័ិយខងេលើ (ផលិតកមមដំ ្ំរសូវ ផលិតកមម និងបសុពយបល ផលិតកមម
ដំ េំកសូ៊ រុកខកមម ជលផល) ែផនកេស កមម និងករគ្ំរទេផ ងៗ ក៏បនសេ្រមចនូវលទធផលករងរ ម
ែផនកនីមួយៗបនល្អ្របេសើរ ្រសប មេគលករណ៍ និងទិសេ របស់ ជរ ្ឋ ភិបល ដូចជករងរ
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វនិិេយគ ធរណៈ ករេរៀបចគំ្រមងជេ្រចើនស្រមប់អភិវឌ ន៍វស័ិយកសិកមម ករងរវនិិេយគែផនក
ឯកជនេលើ  វស័ិយកសិកមមមនករេកើនេឡើង ករងរ្រ វ្រជវ និងផ ព្វផ យបេចចកេទសកសិកមម កន់
ែតទូលទូំ យ កិចចករសហ្របតិបត្ដិករអន្ដរជតិកន់ែតល្អ្របេសើរេឡើង និងករេរៀបចលិំខិតបទ ្ឋ ន
ចបប់ លិខិតបទ ្ឋ នេ្រកមចបប់ ែដលពក់ព័នធនឹងវស័ិយកសិកមម ្រតូវបនេធ្វើកន់ែតេ្រចើនផងែដរ។ 

មករេរៀប ប់ខងេលើ េយើង ច យតៃម្លបនថ បរមិណផលិតកមម្រសូវមនករេកើនេឡើង 
េបើេ្រប បេធៀបនឹងឆន កំន្លងមក ជរួមករងរបងកបេងកើនផលកសិកមមពីមួយឆន េំទមួយឆន កំពុំងវវិឌ ន៍ល្អ 
និងមនករចប់ រមមណ៍ខពស់ពី្របជកសិកររបស់េយើង។  

េនះជរបត់មួយែដលកសិករេយើងកពុំងែកទម្ល ប់ពីកសិកមមបុ ណ េ យែផ្អក មយថផលមក 
ជកសិកមមលកខណៈេជឿនេលឿន និងសីុជេ្រម។ ទនទឹមនឹងេនះ េយើងសេងកតេឃើញថ ករ ដុំះដំ រួំមផ  ំ
េផ ងេទៀត េ យមិនពឹងែផ្អកែតេលើ្រសូវែតមួយមុខ ក៏បននិងកពុំងទទួលករយកចិត្ដទុក ក់ផងែដរ។ 
ជរួមចេំពះមុខ និងេទអនគត េយើងេជឿជក់ថ ករងរបងកបេងកើនផលកសិកមមេនែតមនសក្ដ នុពល 
និងមនករវវិឌ ន៍រកីចេ្រមើនេ្រចើន ែដលជ្របភពកេំណើ នេនជនបទដ៏មនេសថរភព។ ស្រមប់អនគត 
ករអភិវឌ ន៍ផលិតកមមកសិកមម គឺទមទរករជរុំញខ្ល ងំេលើករអភិវឌ ែផនកគុណភព និង្របសិទធភព 
េសដ្ឋកិចច ជងបរមិណផលិតផល និងត្រមង់ទិសេទរកករេធ្វើកសិ-ពណិជជកមម។ 

ជរួមសមិទធផល ែដលសេ្រមចបនដូចកនុងរបយករណ៍លអិំតេនះ គឺជែផ្លផក ៃនកិចចសហ្របតិ- 
បត្ដិករយ៉ងជិតសនិទធជមួយ្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ ជញ ធរមូល ្ឋ ន ៃដគូអភិវឌ ន៍នន និងករចូល
រួមយ៉ងស្រ ក់ស្រ រំបស់្របជពលរដ្ឋផងែដរ។ 

ជសននិ ្ឋ ន កសិកមមកមពុជសេ្រមចបននូវលទធផលល្អ្របេសើរ េ យ រករ ក់េចញ និងអនុ- 
វត្ដ្របកបេ យ្របសិទធភពខពស់នូវេគលនេយបយ និងយុទធ ្រស្ដ ជពិេសសយុទធ ្រស្ដចតុេកណ 
របស់ ជរ ្ឋ ភិបល េ្រកមករដឹកន្ំរបកបេ យភពឈ្ល សៃវ និងមុឹងម៉ត់បផុំតរបស់ សេម្ដចអគគ
ម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្ដី ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 
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II- េសចក្ដីេផ្ដើម   
្របេទសកមពុជគឺជ្របេទសែដលមនេខឿនេសដ្ឋកិចចជតិ ពឹងែផ្អកមួយភគធេំលើវស័ិយកសិកមម

េនេឡើយ េហើយមន្របជពលរដ្ឋ្របមណ ៨០ ភគរយ រស់េនជនបទ េហើយែដលកនុងេនះ ភគេ្រចើន
េលើសលុប ្របកបរបរកសិកមមស្រមប់ចិញចឹ មជីវតិ។ កនុងលកខខណ្ឌ ៃនដេំណើ រករវវិឌ ន៍េសដ្ឋកិចចសងគម
ែបបេនះ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ បននិងកពុំងចត់ទុកថវស័ិយកសិកមម គឺជវស័ិយែដលមន ទិភពខពស់ 
េនកនុងរេបៀប រៈៃនករអភិវឌ ្របេទសជតិរបស់ខ្លួន។ 

ចប់ពីទស វត ឆន  ំ១៩៩០ រហូតមកទល់បចចុបបនន ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបន ក់េចញ និងអនុវត្ដ
ជបន្ដបនទ ប់នូវយុទធ ្រស្ដ និងែផនករអភិវឌ នជ៍តិ េ យេផ្ដ តេទេលើករេលើកសទួយវស័ិយកសិកមម 
និងជនបទ េ យកត់បនថយភព្រកី្រកបនកនុងករំតិមួយសម្រសប មរយៈករបេងកើនផលិតភព
កសិកមម ធននូវេសថរភពសន្ដិសុខេសប ង បេងកើតករងរ និងបេងកើនចណូំល្របច្ំរគួ រកសិករ េហើយ
ែដលថមីៗកន្លងមកេនះ វស័ិយេនះ ចធនបននូវអតិេរកៃនផលិតផលកសិកមម បេ្រមើឱយករនេំចញ
េទៀតផង។ េយើងបនពិនិតយេឃើញថ កិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងយ៉ងខ្ល ងំក្ល ទងំេនះ បនឆ្លុះបញច ងំ មរយៈ
ករអនុវត្ដែផនករយុទធ ្រស្ដអភិវឌ ន៍វស័ិយកសិកមម ២០០៩-២០១៣ ែដល្រតូវបនេរៀបចេំទប ើង េ យ
ឆ្លុះបញច ងំ និងេឆ្លើយតបនូវទិសេ យុទធ ្រស្ដ របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ពិេសសយុទធ ្រស្ដ
ចតុេកណដំ ក់កលទី ២ ៃន ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជនេពលបចចុបបននេនះ។ 

ជករពិតឆន  ំ២០១០ គឺជឆន ទីំ ៣ ៃនករអនុវត្ដយុទធ ្រស្ដចតុេកណដំ ក់កលទី ២ របស់
ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជស្រមប់នីតិកលទី ៤ ៃនរដ្ឋសភ េ្រកមករដឹកនដំ៏ឈ្ល សៃវេមះមុតរបស់ 

សេម្ដចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្ដី ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដល
កនុងេនះករេលើកសទួយវស័ិយកសិកមម គឺជមុមួំយដ៏សខំន់ ស្រមប់កេំណើ នេសដ្ឋកិចចជតិ។ ករេលើក
កមពស់ផលិតភព និងពិពិធកមមកសិកមម ករែកទ្រមង់ដីធ្លី និងេបសសំ តមីន ករែកទ្រមង់វស័ិយ
េន ទនិងជលផល និងករែកទ្រមង់វស័ិយៃ្រពេឈើ គឺជមុខ្រពួញសនូល េដើមបចូីលរួមជរុំញេសដ្ឋកិចច 
និងករកត់បនថយភព្រកី្រករបស់្របជជនកមពុជ។  

េ យមនករជួយឧបតថមភគ្ំរទ្រគប់ែបបយ៉ងពី ជរ ្ឋ ភិបល ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និង
េន ទ ថ ប័នពក់ព័នធ ជញ ធរមូល ្ឋ ន និងៃដគូអភិវឌ ន៍នន គួបផ នឹំងករខិតខឧំស ហ៍ពយយម 
និងករផ្ល ស់ប្ដូ រទម្ល ប់របស់្របជកសិករផង បនជរុំញឱយដេំណើ រករផលិតកមមកសិកមម ទទួលបន
េជគជ័យ និងជនំះេ ះ្រ យបននូវករលបំកេផ ងៗ ែដលរួមមនក ្ដ អវជិជមនៃនធមមជតិ រួមមន
កង្វះខតទឹកខ្លះៗ េ យ រឥទធិពលកូនរដូវ្របងំអូសបន្ល យពីពក់ក ្ត លែខសី  រហូតដល់ពក់
ក ្ត លែខកញញ  និងជួបេ្រគះទឹកជនំន់េ យទឹកេភ្ល ងចប់ពីសប្ត ហ៍ទី ២ ែខតុ  ដល់សប្ត ហ៍ទី ១ ែខ 
វចិឆិក។  

្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ បនជរុំញផលិតកមមកសិកមមេលើ្រគប់មុខ្រពួញ ជ
ពិេសសករបងកបេងកើនផលដំ ជំយុទធ ្រស្ដជ ទិ៍ ដំ ្ំរសូវ េកសូ៊ និងដំ រួំមផ ំ ករចិញចឹ មសត្វ 
និងេន ទ មិន្រតឹមែត ចេឆ្លើយតបបនេទនឹងត្រមូវករេសប ងកនុង្រសុកប៉ុេ ្ណ ះេទ ែថមទងំ ច
េនសល់េសប ងស្រមប់នេំចញេទៀតផង។ េនេពលែដលពិភពេ កកពុំងជួប្របទះវបិត្ដិេសប ង និង
ករធ្ល ក់រួញចុះៃនេសដ្ឋកិចច កមពុជបនខិតខបំេងកើននូវផលិកមមដំ េំសប ង សេំ រួមចែំណកេ ះ
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្រ យបញ្ហ េនះ េ យ រេយើងមនសក្ដ នុពល អេំ យផលយ៉ងធេំធងរបស់វស័ិយកសិកមមេនះ 

ជពិេសសផលិតកមមដំ ្ំរសូវ ចព្រងីកសក្ត នុពលផលិតកមម និងជរុំញករនេំចញេលើកសទួយជីវភព 
្របជពលរដ្ឋ មជនបទ និងបេងកើនេលប នៃនករកត់បនថយភព្រកី្រក។ 

្របជពលរដ្ឋ្រគប់តបំន់ និងទី្របជុជំន បនខិតខ្ំរបកបមុខរបរយ៉ងមមញឹក ្របកបេ យ   
លកខណៈ្របកួត្របែជង កនុងបរបិទៃនពណិជជូបនីយកមមកសិកមម ែដលេធ្វើឱយវស័ិយកសិកមមកន់ែតមន
សភពសកមម និងមន រសខំន់កនុងជីវភពសងគម ក៏ដូចជករគ្ំរទេសដ្ឋកិចចជតិ ទនទឹមនឹង ជរ ្ឋ ភិ-
បលបននិងកពុំងបេងកើនេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់ និងវនិិេយគកន់ែតខ្ល ងំក្ល  េលើវស័ិយកសិកមមេនះ។ 

កររកីចេំរ ើនៃនវស័ិយកសិកមម គឺជក ្ដ គន្លឹះស្រមប់ករកត់បនថយភព្រកី្រក ែដលរួមចែំណក
យ៉ងេ្រចើន កនុងកេំណើ នផលិតផលសរុបកនុង្រសុក (GDP) និងេសថរភពម៉្រកូេសដ្ឋកិចច។ ដេំណើ រករ
អភិវឌ ន៍្រគប់វស័ិយ ករ្រគប់្រគងែបងែចក និងករេ្របើ្របស់ដីធ្លី្របកបេ យសមធម៌ រួមនឹងករខិតខំ
េ ះ្រ យនូវ ល់បញ្ហ ែដលមនចេំពះមុខ និងករទប់ ក ត់សកមមភពរេំ ភបពំនយកដី េ យ
ខុសចបប់ ្រតូវបនអនុវត្ដ្របកបេ យ្របសិទធភព។ ជមួយគន េនះ ជរ ្ឋ ភិបលខិតខពំ្រងឹងកិចចសហ
្របតិបត្ដិករជមួយៃដគូអភិវឌ ន៍ៃន្របេទសអនកផ្ដល់ជនួំយ កនុង្រកបខណ័្ឌ ៃនករអនុវត្តយុទធ ្រស្តកសិកមម 
និងទឹក សេំ ជរុំញេលើកកពំស់បេងកើនផលិតភពកសិកមម ធនឱយបននូវបរមិណនិងគុណភព 

ធនសន្ដិសុខេសប ង និងទីផ រកនុង-េ្រក្របេទស។ ្រគប់ ថ ប័នរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ្រតូវបនព្រងឹងពីមួយ
ៃថងេទមួយៃថង មរយៈកមមវធិីែកទ្រមង់ និងករព្រងឹងអភិបលកិចចល្អ។ មិនែតបុ៉េ ្ណ ះ វស័ិយកសិកមម
បននិងកពុំង្រសូបទញបននូវទុនវនិិេយគ ទងំពីអនកវនិិេយគកនុង និងេ្រក្របេទស កន់ែតធេំឡើង
ជលំ ប់ កនុងករអភិវឌ េសដ្ឋកិចចជតិ។ 

ជរួមែផនកផលិតកមមកសិកមម ច យតៃម្លបនថ ទទួលបនេជគជ័យ និងលទធផលល្អ្របេសើរ 

ពិេសសេលើបរមិណផលិតផល្រសូវ បនេកើន្របមណ ៨,៧% េលើសឆន មុំន ទនទឹមនឹងករែកទ្រមង់េលើ  
វស័ិយៃ្រពេឈើ និងជលផល បនដេំណើ រករេទមុខ ្របកបេ យលទធផលជទីេមទនៈ គួបផ នឹំងករ
ផ្ដល់េស កមមគ្ំរទ និងករផ ព្វផ យេផទរបេចចកវទិយ មនសភពកន់ែតសកមម ចូលេ្រជដល់មជឈ ្ឋ ន
្របជកសិករ។ េទះជយ៉ង ក្តី កររកីចេំរ ើនកនុងវស័ិយកសិកមម ក៏មិន ចកត់ផ្ដ ច់បនពីកររួម
ចែំណកឧបតថមភពីប ្ដ ៃដគូអភិវឌ ន៍របស់កមពុជបនែដរ ជពិេសសករផ្ដល់ជនួំយបេចចកេទស និង
ហិរញញបបទន ដ៏េ្រចើនសនធឹកសនធ ប់ េដើមបចូីលរួមជរុំញវស័ិយេនះ។  

ឆន េំនះ ជរ ្ឋ ភិបល ក់េចញនូវេគលនេយបយស្តីពី ករជរុំញផលិតកមម្រសូវ និងករន ំ
េចញអងករ ែដលជក ្ត សំខន់មួយថមីែថមេទៀត កនុងករជរុំញផលិតកមម្រសូវ។ ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ 
និងេន ទ បនេរៀបចរួំចេហើយនូវែផនករសកមមភពរបស់ខ្លួន េដើមបអីនុវត្តេគលនេយបយេនះ 
េហើយ្រគប់ភគីពក់ព័នធ ពិតជរួមគន អនុវត្ត គួបផ នឹំងករចូលរួមចែំណក ទងំែផនកបេចចកេទស និង
ធនធនថវកិ ស្រមប់អនុវត្តករងរេនះឱយសេ្រមចបនលទធផល មករេ្រគងទុក។  

ជករសននិ ្ឋ ន វស័ិយកសិកមមបចចុបបននេនះ មនករអភិវឌ ន៍្របកបេ យេមទនភព ជពិេសស
ផលិតកមមកសិកមមកមពុជ េនែតបន្តឈនចូលដល់ដំ ក់កលល្អបផុំត កនុង្របវត្ដិ ្រស្ដរបស់្រពះ ជ

ច្រកកមពុជ។ 
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III- េគលេ  និងយទុធ ្រស្ដអភិវឌ ន៍កសកិមម រកុខ ្របមញ ់និងេន ទ 
៣.១-យទុធ ្រស្ដចតុេកណរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល (Rectangular Strategy)     

យុទធ ្រស្ដចតុេកណដំ ក់កលទី ២ ៃន ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ េ្រកមករដឹកនដ៏ំឆ្ល សៃវរបស់ 
សេម្ដចអគគម េសនបតីេតជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្ដីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ បន
កណំត់ករេលើកកពំស់វស័ិយកសិកមម ស្រមប់ជរុំញកេំណើ នេសដ្ឋកិចច និងពេន្ល នករកត់បនថយភព
្រកី្រក េ យេផ្ដ តសខំន់េទេលើករេលើកកពំស់ផលិតភព និងពិពិធភវូបនីយកមមកសិកមម កែំណ
ទ្រមង់ដីធ្លី កែំណទ្រមង់ជលផល និងកែំណទ្រមង់ៃ្រពេឈើ។ 

 ចតុេកណយុទធ ្រស្ដទងំបួនសំ ប់ជ្រមុញកេំណើ នេសដ្ឋកិចច គឺ ៖ ១-ករេលើសទួយវស័ិយកសិកមម  
២-ករអភិវឌ ែផនកឯកជននិងករងរ ៣-ករបន្ដ ្ដ រនិងក ងេហ ្ឋ រចនសមព័នធរូបវន្ដ ៤-ករក ង
សមតថភព និង អភិវឌ ន៍ធនធនមនុស ។ 

ករេលើកសទួយវស័ិយកសិកមមរួមមនៈ (ទី១)-ករេលើកកពំស់ផលិតភព និងពិពិធកមមកសិកមម (ទី២)-
កែំណទ្រមង់ដីធ្លីនិងករេបសសំ តមីន (ទី៣)-កែំណទ្រមង់ជលផល និង (ទី៤)-កែំណទ្រមង់ៃ្រពេឈើ។  

េគលនេយបយកសិកមមរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល គឺសេំ េលើកកពំស់វស័ិយកសិកមម ឱយក្ល យេទ
ជែផនកនមុំខមួយ ែដល ចផ្ដល់ចលករបែនថមដល់កេំណើ នេសដ្ឋកិចច និង ចចូលរួមវភិគទនយ៉ង
សខំន់ ដល់ករកត់បនថយភព្រកី្រក។ េនកនុងទិសេ េនះ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ នឹងបេងកើនករេ្របើ្របស់
ធនធនកនុង្រសុករួមជមួយធនធនថវកិ និងជនួំយបេចចកេទសពីៃដគូអភិវឌ ន៍នន ស្រមប់អនុវត្ដ
ពហុវបបកមម និង្របពលវបបកមមកសិកមម េ យេ ះ្រ យជកញច ប់នូវបញ្ហ បេចចកេទសកសិកមម េហ ្ឋ
រចនសមព័នធជនបទដូចជ ផ្លូ វថនល់ ធ ្រស្ដ និងអគគសិនី ្រពមទងំឥណទនទីផ រ និងករែកៃចន
កសិផល ជពិេសសករែកៃចនស្រមប់ករនេំចញ េដើមបធីនបននូវនិរន្ដរភពៃនកេំណើ នេសដ្ឋកិចច 
បេងកើតករងរ និងបេងកើន្របក់ចណូំលេនជនបទ ្រពមទងំធនសន្ដិសុខេសប ងស្រមប់្របជជនទូេទ 
េហើយេធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងនូវ ររូបតថមភ និងបេងកើនករនេំចញផលិតផលកសិកមម។  

៣.២- ែផនករយទុធ ្រស្ដអភិវឌ ន៍វិសយ័កសកិមម ២០០៩-២០១៣ 
ែផនករយុទធ ្រស្ដអភិវឌ ន៍វស័ិយកសិកមម ២០០៩-២០១៣ ្រតូវបនេរៀបចេំទប ើង េ យឆ្លុះ

បញច ងំ និងេឆ្លើយតបនូវទិសេ យុទធ ្រស្ដរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ពិេសសយុទធ ្រស្ដចតុេកណ
ដំ ក់កលទី ២ ៃន ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ។ 

 ែផនករយុទធ ្រស្ដអភិវឌ ន៍វស័ិយកសិកមម ២០០៩-២០១៣ ក៏បនេរៀបចេំធ្វើឱយមនសងគតិភព 
រ ងែផនករយុទធ ្រស្ដអភិវឌ ន៍ជតិបចចុបបននកមម ២០០៩-២០១៣ សេំ ចូលរួមជរុំញកេំណើ នេសដ្ឋជតិ 
និងពេន្ល នករកត់បនថយភព្រកី្រក មរយៈករេលើកកពំស់និងជរុំញករអភិវឌ កសិកមម។  

ែផនករយុទធ ្រស្ដអភិវឌ ន៍វស័ិយកសិកមម ២០០៩-២០១៣ បនកណំត់ចកខុ វស័ិយ េដើមប ី “ធន
ឱយមនេសប ង្រគប់្រគន់និងមនសុវតថិភព ស្រមប់្របជពលរដ្ឋ្រគប់រូប ភព្រកី្រក្រតូវបនកត់បនថយ 
េហើយបេងកើនផលិតផលសរុបកនុង្រសុកស្រមប់្របជជនមន ក់ៗ និងធនឱយបនករ្រគប់្រគង និងអភិរក
ធនធនធមមជតិ ្របកបេ យចីរភព ” ។  

េដើមបសីេំរចបននូវទស នៈវស័ិយេនះ សកមមភពគ្ំរទជេ្រចើន្រតូវបនផ្ដល់ រួមជមួយនូវធតុ
ចូលសខំន់ៗ សេំ ជរុំញដល់ករលូត ស់េសដ្ឋកិចច ដូចជករផ្ដល់នូវេស កមមមនគុណភពខពស់ 
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េហើយធនបនករផគត់ផគង់េសប ង រ្របកបេ យសុវតថិភព ជពិេសសបេងកើនផលិតផលកសិកមម
និងតៃម្លបែនថម េ យែផ្អកេលើនិរន្ដរភព និង ្របសិទធភពេសដ្ឋកិចចៃនករចំ យេលើវស័ិយកសិកមម ។  

ទិសេ េគលនេយបយរួម ្រតូវបនកណំត់សេំ  «ធនបនសន្ដិសុខនិងសុវតថភិពេសប ង 
បេងកើន្របកច់ណូំល្រគួ រ បេងកើតករងរ មរយៈករេលើកកមពស់ផលិតភព និងពិពិធភវូបនីយកមម
កសិកមម និងពណិជជកមមកសិកមម ជមួយនឹងករយកចិត្តទុក ក់ខពស់ ដល់ករករពរបរ ិ ថ ន និងករ្រគប់
្រគងធនធនធមមជតិ ្របកបេ យចីរភព»។  

េដើមបសីេំរចបនេគលេ ជយុទធ ្រស្ដចបំងរបស់្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ 
ក៏ដូចជ ែផនករយុទធ ្រស្ដអភិវឌ ន៍ជតិបចចុបបននកមម ២០០៩-២០១៣ ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ 
និងេន ទ បនបន្ដកណំត់នូវទិសេ េគលនេយបយ  ជយុទធ ្រស្ដ មវស័ិយអនុវស័ិយែដលមន
្រ ប់ដូចខងេ្រកម ៖ 

ទិសេ េគលនេយបយទី-១៖  សន្ដិសុខេសប ង  ផលិតភព និង ពិពិធកមមកសិកមម 
ទិសេ េគលនេយបយទី-២៖ ព្រងីកទីផ រសំ ប់ផលិតផលកសិកមម 
ទិសេ េគលនេយបយទី-៣៖ ្រកបខណ័្ឌ ៃនករអភិវឌ ន ថ ប័ន និង បញញត្តចិបប់ 
ទិសេ េគលនេយបយទី-៤៖  កែំណទ្រមង់ជលផល 
ទិសេ េគលនេយបយទី-៥៖  កែំណទ្រមង់ៃ្រពេឈើ 
េដើមបេីធ្វើឱយសេ្រមចបនេគលេ ៃនយុទធ ្រស្ដទងំ្របខំងេលើ ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និង

េន ទ បនេរៀបចំកមមវធីិ ទិភពសំខន់ៗចំនួន្រប ំ ែដលជែផនកមួយៃនកំែណទ្រមង់ហិរញញវតថុ ធរណៈ 
សេំ ព្រងឹងករអនុវត្ដថវកិ មកមមវធីិ េ យរួមបញចូ លនូវ្របភពធនធនថវកិខងេ្រកផងែដរ។ កមមវធីិ
ទងំេនះរួមមន ៖   

កមមវធីិទី ១ ៖ បេងកើនផលិតភព និង ពិពិធកមមកសិកមម  
កមមវធីិទី ២ ៖ ជរុំញករចូលទីផ រ ៃនផលិតផលកសិកមម 
កមមវធីិទី ៣ ៖ ព្រងឹង ថ ប័ន ្រកបខណ័្ឌ ចបប់ និង អភិវឌ ន៍ធនធនមនុស   
កមមវធីិទី ៤ ៖ ករ្រគប់្រគងធនធនជលផល្របកបេ យនិរន្តរភព  
កមមវធីិទី ៥ ៖ ករ្រគប់្រគងធនធនៃ្រពេឈើ និងសត្វៃ្រព ្របកបេ យនិរន្តរភព 
កនុងេគលេ ស្រមប់ជរុំញករេលើកកមពស់ផលិតភព និង ពិពិធកមមកសិកមម ្រកសួងកសិកមម រុកខ

្របមញ់ និង េន ទ បនខិតខ ំនិងយកចិត្ដទុក ក់ជសខំន់ នូវយុទធវធីិមួយចនួំនដូចខងេ្រកម៖  
 ផ្ដល់ ទិភពខពស់េទេលើករបេងកើនផលិតភពកសិកមម និងករេធ្វើពិពិធភវូបនីយកមម កនុង

វស័ិយកសិកមម ្រពមទងំករជរុំញកសិ-ឧស ហកមមឱយបនខ្ល ងំក្ល  េ យ្រតូវយកចិត្ដទុក ក់
េលើករបេងកើនសមតថភពផលិតេលើៃផទដីែដលមន្រ ប់ មរយៈករបែង្វរទិសេ  ពីករ
អភិវឌ មែបប “វបុិលកមម” េទកន់ករអភិវឌ មែបប “្របពលវបបកមម” កនុងេគលេ
បេងកើនផលិតកមម បេងកើតករងរ បេងកើន្របក់ចណូំលេនជនបទ ធននូវសន្ដិសុខេសប ង 
និងបេងកើនករនេំចញកសិផល ជពិេសស កសិផលសេ្រមច ។ 

 យកចិត្ដទុក ក់េលើអន្ដ គមន៍ សេំ ជួយដល់ករបេងកើនផលិតកមមកសិកមម មបេចចកេទស
សម្រសប ករ្រ វ្រជវពីករអភិវឌ ផលិតកមម និងផ ព្វផ យបេចចកេទសកសិកមម ឱយបន
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 ព្រងឹងនិងព្រងីក “េស ផ ព្វផ យកសិកមម” េ យជរុំញករផ្ដល់េស េនះ ឱយេទដល់ថន ក់
មូល ្ឋ ន ពិេសស ករព្រងឹងេស ថន ក់្រសុក ឃុ ំ និង្រតូវត្រមង់ទិសេ្រជើសេរ ើស្រកុមេគលេ
ែដល្រតូវទទួលផល ជពិេសសករយកចិត្ដទុក ក់ដល់្រកុមកសិករ ែដលជសមជិក
សហគមន៍អភិវឌ ន៍កសិកមម ឬសហករណ៍កសិកមម និងផ រភជ ប់ជមួយនឹងប ្ដ ញអនក
សម័្រគចិត្ដថន ក់ឃុ-ំភូមិ (េផ្ដ តេលើករព្រងឹងសមតថភពភន ក់ងរសុខភពសត្វភូមិ ឱយក្ល យជអនក
ផ ព្វផ យកសិកមមភូមិ) ្រពមទងំធនេសថរភពៃន្របព័នធេស បេចចកេទសកសិកមម ែដលបន
និងកពុំងអនុវត្ដ ។ 

 ជរុំញនិងបេងកើតបរយិកសអនុេ្រគះ ឱយកន់ែត្របេសើរេឡើងែថមេទៀត ស្រមប់ទក់ទញវនិិ
េយគទុនឯកជន ទងំកនុងនិងេ្រក្របេទស ឱយចូលរួមកនុងផលិតកមមកសិកមម ពិេសសផលិតកមម 
ដំ កំសិ-ឧស ហកមម និង ្វ គមន៍ចេំពះករចូលរួមរបស់អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល េដើមប ី
បេងកើននិងធនឱយបននូវករេផទរចេំណះដឹង និងបេចចកវទិយថមីៗ ដល់កសិករ កនុងករ ដុំះ និង
ចិញចឹ មសត្វ។ 

 ផ រភជ ប់កសិករេទនឹងសង្វ ក់ផគត់ផគង់កសិផលទីផ រកនុង្រសុក េ យយកចិត្ដទុក ក់េលើ
ករអនុវត្ដ្របព័នធ “ផលិតកមមកសិកមម មកិចចសនយ” និងជរុំញករឈនចូលទីផ រពិភពេ ក 

មរយៈករខិតខ្ំរបឹងែ្របងេលើកកមពស់គុណភពកសិផល ឱយ្រសប មស្ដង់ រអន្ដរជតិ 
យកចិត្ដទុក ក់ដល់ករអនុវត្ដល្អកនុងផលិតកមមកសិកមម និងករផ្ដល់េស ព័ត៌មនទីផ រ
កសិកមម។  

៣.៣- ែផនករសកមមភព ស្រមប់អនុវត្តេគលនេយបយ ជំរញុផលតិកមម្រសូវនិងករនេំចញអងករ 
ឯក រេគលនេយបយ ស្ដីពី «ករជរុំញផលិតកមមដំ ្ំរសូវ និងករនេំចញអងករ» ្រតូវបន

្របកស ក់ឱយអនុវត្ដកលពីៃថងទី ១៧ ែខ សី  ឆន  ំ ២០១០ កន្លងេទេនះ េ យសេម្ដចអគគម
េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្ដីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េហើយែដល្រគប់ភគីែដល
ពក់ព័នធកនុងកិចចករេនះ ្រតូវែតេរៀបចែំផនករសកមមភព ស្រមប់អនុវត្ដជក់ែស្ដង្របកបេ យ្របសិទធ 
ភព េដើមបសីេ្រមចបននូវទិសេ  េធ្វើយ៉ង ឱយកមពុជមនផលិតផល្រសូវែដលផលិតេលើស្របមណ 
ជង ៤ នេ ន និងមនលទធភពនេំចញអងករជផ្លូ វករជង ១ នេ ន េនឆន  ំ២០១៥ ។  

្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ បនេរៀបចនូំវែផនករសកមមភពលអិំតរបស់ខ្លូន សេំ  
េឆ្លើយតប និងសេ្រមចបននូវចណុំចទិសេ េគលនេយបយែដលបនកណំត់េនះ។ ឯក រេគល 
នេយបយស្ដីពី ករជរុំញផលិតកមមដំ ្ំរសូវ និងករនេំចញអងករ បនកណំត់ចបស់ នូវចណុំចវធិន 
ករេគលនេយបយសខំន់ៗ េទ មដំ ក់កលនីមួយៗគឺៈ (ទី១) វធិនករេគលនេយបយ ែដល 
ពក់ព័នធនឹងផលិតកមម (ទី២) ពក់ព័នធនឹងករ្របមូលទិញ និងករែកៃចន (ទី៣) ពក់ព័នធនឹង្របព័នធ 
ស្រមួលករនេំចញ និង (ទី៤) គឺវធិនករេគលនេយបយ ែដលពក់ព័នធនឹងករែស្វងរកទីផ រ។  
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េដើមបេីឆ្លើយតបបននូវទិសេ េគលនេយបយ ែដលបន ក់ឱយអនុវត្ដេនះ “ករបេងកើនផលិត 
ភព ពិេសស្របពលវបបកមមដំ ្ំរសូវ និងពិពិធភវូបនីយកមម” គឺជចណុំចគន្លឹៈ ែដលនឹង្រតូវយកចិត្ដ
ទុក ក់និង ្រតូវេផ្ត តេទេលើករបេងកើនេស កម្ម និងអន្ដ គមន៍នន េដើមបជួីយដល់ករបេងកើនផលិត 
ផល្រសូវ ករេផទរបេចចកេទសសម្រសបដល់កសិករ ករបេងកើនករ្រ វ្រជវ និងអភិវឌ ពូជ្រសូវ ែដល 
្រសបនឹងលកខណៈដី ក ្ដ កសធតុ និងពិេសសករកណំត់្របេភទពូជសខំន់ៗ ្រសប មត្រមូវករ 
ទីផ រចង់បន។ល។ មយង៉េទៀត ករស្រមបស្រមួល និងគ្ំរទវស័ិយឯកជន កនុងករបេងកើនសមតថភព 
ម៉សីុនែកៃចន ត្រមូវ មស្ដង់ រទីផ រអន្ដរជតិ គឺជករចបំច់ និង ្រតូវែតគ្ំរទឱយបនខ្ល ងំក្ល ។  

េ យែឡក ករ្របមូលផ្ដុ ផំលិតកមម ក៏ជចណុំច្រគឹះមួយសខំន់ផងែដរ េពលគឺសេំ ស្រមួល
ដល់ករផគត់ផគង់និង្របមូលទិញជលកខណៈ្រទង់្រទយធ ំ មរយៈ “សហគមន៍កសិកមម ឬ សហករណ៍
កសិកមម” េ្រពះ្របសិន េបើផលិតផល្រសូវេន យប៉យ្រគប់ទីកែន្លង និងច្រមុះេទេ យ្របេភទពូជេ្រចើន
មុខេនះ គុណភព្រសូវពិតជមិន ចេឆ្លើយតបបន េទនឹងេសចក្ដី្រតូវករេឡើយ។ ដូចេនះ ទមទរឱយ
មនករ្របមូលផ្ដុ ផំលិតកមមជចបំច់ េហើយសហគមន៍កសិកមម គឺជមជឈមណ្ឌ លផលិត និងផគត់ផគង់ដ៏ 
សខំន់នេពលអនគត។  

កនុងន័យេនះ ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ នឹង្រតូវត្រមង់ទិសៃនករេធ្វើអន្ដ គមន៍ 
េទរកករព្រងឹងសមតថភពរបស់សហគមន៍កសិកមម េដើមបផីលិតកនុង្រទង់្រទយធនំេពលខងមុខ។ មយង៉
វញិេទៀត ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ ក៏នឹង្រតូវយកចិត្ដទុក ក់ខ្ល ងំក្ល ដល់ែផនកឯកជន 
ពិេសសប ្ដ ្រកុមហុ៊នែដលចូលរួម កនុងករេធ្វើផលិតកមមកសិកមមេនកមពុជផងែដរ។  

ករផ រភជ ប់រ ង ្រកុមអនកផលិត និងអនក្របមូលទិញ មយន្ដករ «ផលិតកមមកសិកមម ម 
កិចចសនយ» គឺជចណុំចយុទធ ្រស្ដដ៏សខំន់ផងែដរ កនុងករសេ្រមចបននូវទិសេ េគលនេយបយ
េនះ។ មយង៉វញិេទៀត ករផ្ដល់ព័ត៌មនអពីំទីផ រ្រសូវ ក៏ជមេធយបយដ៏សខំន់មួយ េដើមបឱីយកសិករ-
ពណិជជករមនទនំក់ទនំងគន កនុងពណិជជកមមកសិកមមេនះ។ េលើសពីេនះេទៀតេនះ ករស្រមួលពណិជជ 
កមម និងករនេំចញ មរយៈសកមមភពនន ែដលពក់ព័នធនឹងករស្រមួលែបបបទ លិខិតបទ ្ឋ ន 
េ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់ ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ គឺជវធិនករចបំច់និង្រតូវព្រងឹង 
បែនថមេទៀត។ 

ែផ្អកេលើ រសខំន់េនះនិងភពចបំច់ៃនឯក រេគលនេយបយេនះ ្រកសួងកសិកមម រុកខ  
្របមញ់ និងេន ទ បនខិតខេំរៀបចនូំវែផនករសកមមភពរបស់ខ្លួន េ យបនលអិំតនូវអ្វីែដលជ 
សកមមភព និងភរកិចច្រតូវអនុវត្ត និងបន ក់ចុះជសកមមភពជក់ែស្តងនន ដល់អងគភពជនំញ 
ែដលពក់ព័នធ េដើមបរួីមគន អនុវត្តវធិនករេគលនេយបយេនះ ឱយមន្របសិទធភពខពស់។  

មកទល់នឹងេពលេនះ ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និង េន ទ បនកណំត់រួចេហើយ នូវ្របេភទ 
ពូជ្រសូវសខំន់ៗចនួំន ១០ ្របេភទ ស្រមប់ជរុំញផលិតកមម រួមមន៖ 

 ពូជ្រសូវ្រ លមិន្របកន់រដូវចនួំន ៣ ពូជៈ ពូជែសនពិេ រ  ពូជជល រ និង ពូជ IR66 
 ពូជ្រសូវក ្ត លចនួំន ៤ ពូជៈ ពូជផក រដួំល ពូជផក រេំដង ពូជផក រេមៀត និងពូជផក  

ច័នទែសនស 
 ពូជ្រសូវធងន់ចនួំន ៣ ពូជៈ ពូជ ងំជ័យ ពូជខ៤ និង ពូជខ៦ ។ 
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្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និង េន ទ នឹង្រតូវអនុវត្តនូវប ្ត សកមមភពធំៗ មួយចនួំន ដូចជ៖   
(ទី-១) វធិនករពក់ពនធ័នឹងផលិតកមម្រសូវៈ ្រតូវយកចិត្តទុក ក់េលើករស្រមួលនីតិវធីិៃនករន ំ

ចូលពូជ្រសូវ ជី ធតុចូលកសិកមម ករព្រងឹងនិងព្រងីកសមតថភព CARDI ថ នីយ៍ពិេ ធន៍ មណ្ឌ ល 
អភិវឌ ន៍កសិកមម ករពិនិតយេឡើងវញិនូវ្រកបខណ័្ឌ ៃនេស ផ ព្វផ យបេចចកេទសកសិកមម ករព្រងីក 
រចនសមព័នធផ ព្វផ យកសិកមមដល់ថន ក់ឃុ ំករេរៀបចគំេ្រមងែផនករ េដើមបគី្ំរទករេរៀបចរំចនសមព័នធ 
និងព្រងឹងតួនទីរបស់អងគករកសិករ ពិេសសករេលើកកមពស់សមតថភពរបស់កសិករ និងសហគមន៍ 
កសិកមម កនុងករខចីនិងករេ្របើ្របស់ឲយមន្របសិទធភព នូវឥណទនពី ថ ប័នហិរញញវតថុ េផ ងៗ ករេរៀបច ំ
េធ្វើចំ ត់ថន ក់តបំន់េ្របើ្របស់ដី និងផ ព្វផ យឲយបនទូ យ ករេរៀបចកំ ងចបប់ស្តីពី ករ្រគប់
្រគងនិងេ្របើ្របស់ដីកសិកមម ករេធ្វើជេំរឿនកសិកមមជតិ ករេរៀបចចំបប់ស្តីពី «សហគមន៍កសិកមម» និង 
ជរុំញករពិភក ឱយបនេលឿននូវអនុ្រកឹតយស្តីពី «ផលិតកមមកសិកមម មកិចចសនយ» ។ល។ 

(ទី-២) វធិនករពក់ពនធ័នឹងករ្របមូលទិញ និងករែកៃចន្រសូវៈ យកចិត្តទុក ក់ដល់ករព្រងងឹ
សហគមន៍កសិកមម ឱយមនលទធភពអនុវត្ត មទស នទន «ទីផ រ្រសូវេបើកចហំ» េ យ្រតូវេផ្ត តេលើ 
សកមមភព៖ -ផ្ដល់វគគបណ្ដុ ះប ្ដ លអពីំទស នទនទីផ រ្រសូវេបើកចហំ និងលិខិតបទ ្ឋ ន ពក់ពនធ័នឹង  
ផលិតកមមកសិកមម មកិចចសនយ -បណ្តុ ះប ្ត លនិងព្រងឹងសមតថភព្រគប់្រគងទីផ រ្រសូវេបើកចហំ និង 
ក ងព្រងឹងេហ ្ឋ រចនសមព័នធរូបវន្តដល់សហគមន៍កសិកមម ឬសមព័នធសហគមន៍គរូំ -បេងកើតនិងដេំណើ រ 
ករទីផ រ្រសូវេបើកចហំ ដល់សហគមន៍កសិកមមគរូំ ។ល។  

(ទី-៣) វធិនករពក់ពនធ័នឹង្របពនធស័្រមួលករនេំចញអងករៈ ្រតូវេរៀបចចំង្រកងនិងផ ព្វផ យ 
ឯក រស្តីពី «នីតិវធិីៃនករនេំចញទនិំញ ជកមមវតថុករ្រតួតពិនិតយភូតគមអនម័យ» សិក ពីសមស 
ភពចៃ្រងេលើអងករេនកនុង្របេទសកមពុជ េរៀបចបំញជី េឈម ះសមសភពចៃ្រង េដើមបេីឆ្លើយតបករត្រមូវ
របស់ភគីពក់ព័នធ េរៀបចចំង្រកងនិងផ ព្វផ យអតថបទបេចចកេទសស្តីពី សមសភពចៃ្រងេលើអងករ 
េរៀបចតំបំន់គម នសមសភពចៃ្រង ស្រមប់ផលិតកមមដំ ្ំរសូវ េដើមបនីេំចញេទ មត្រមូវករ របស់ 
្របេទសនចូំល េ យែផ្អកេលើស្តង់ រអន្តរជតិស្តីពី «វធិនភូតគមអនម័យ» ព្រងឹងសមតថភព េ យ 
បពំក់សមភ របេចចកេទស េដើមបជីរុំញករអនុវត្តករងរធូបទកមម (Fumigation) រួមសហករជមួយ្រកសួង 
ឧស ហកមម ែរ ៉ និងថមពល េដើមបកីណំត់ស្តង់ រគុណភពអងករកមពុជឲយ្រសប មស្តង់ រអន្តរជតិ 
ជរុំញករេរៀបចចំបប់ស្តីពីភូតគមអនម័យ អនុ្រកឹតយ និង្របកសនន ែដលពក់ពនធ័ ។ល។ 

(ទី-៤) វធិនករែស្វងរកទីផ រៈ ្រតូវផ ព្វផ យព័ត៌មនតៃម្ល្រសូវអងករកនុង្រសុក កនុងតបំន់ 
និងទីផ រអន្ដរជតិ មវទិយុ ទូរស ន៍ រជអក រ ្រពឹត្ដិប្រត េគហទពំ័រព័ត៌មនទីផ រកសិកមម 
េធ្វើអេងកតអពីំលហូំរពណិជជកមម និង ច ចរ្រសូវ-អងករ និងវភិគអពីំ ថ នករទីផ រតបំន់ និង អន្តរជតិ 
។ល។ 

៣.៤- យទុធ ្រស្ដស្រមប់វិស័យកសិកមម និងទឹក 
យុទធ ្រស្ដស្រមប់វស័ិយកសិកមមនិងទឹក មនទស នៈវស័ិយ “ធនឱយមនេសប ង និងទឹក្រគប់ 

្រគន់ និងមនសុវតថិភពស្រមប់្របជពលរដ្ឋ្រគប់រូប ភព្រកី្រក្រតូវបនកត់បនថយ និងរួមចែំណកកនុង 
ករលូត ស់េសដ្ឋកិចចជតិ (បេងកើនផលិតផលសរុបកនុង្រសុកស្រមប់្របជជនមន ក់ៗ) និងធនឱយបននូវ 
ចីរភពធនធនធមមជតិ ”។  
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ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ បនេរៀបចយំន្ដករ េដើមបេីគៀងគរជនួំយនិងធនធនសំ ប់អនុវត្ដ ជ 
ពិេសស អនុវត្ដែផនករយុទធ ្រស្ដអភិវឌ ន៍វស័ិយកសិកមម និងយុទធ ្រស្ដស្រមប់វស័ិយកសិកមមនិងទឹក 



មរយៈយន្ដករសហ្របតិបត្ដិករេទ្វភគី ពហុភគី ជនួំយអភិវឌ ន៍ផ្លូ វករ និងយន្ដករ្រកុមករងរ 
បេចចកេទសនន។ ទស នៈវស័ិយ ទិសេ  និងកមមវធីិ របស់យុទធ ្រស្ដអភិវឌ ន៍វស័ិយកសិកមម និង 
យុទធ ្រស្ដស្រមប់វស័ិយកសិកមមនិងទឹកេនះ គឺសម្រសប មយុទធ ្រស្ដចតុេកណដំ ក់កលទីពីរ 
របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និងែផនករយុទធ ្រស្ដអភិវឌ ន៍ជតិបចចុបបននកមមឆន  ំ ២០០៩-២០១៣ េហើយ 
ក៏្រសប មដេំណើ រករវវិឌ ន៍ និងនិនន ករ្របកួត្របែជងេនេលើទីផ រេនកនុងតបំន់ និងេលើសកលេ ក 
និង មត្រមូវករេសដ្ឋកិចចទីផ រេសរ។ី ្របករទងំអស់េនះេហើយ ែដលេធ្វើឱយៃដគូអភិវឌ ន៍នន មនករ 
ចូលរួមយ៉ងេពញទហឹំង កនុងករក ងយុទធ ្រស្ដេនះ និងបនសនយផ្ដល់ជនួំយទងំែផនកបេចចកេទស 
និងហិរញញវតថុ  ស្រមប់គ្ំរទសកមមភពទងំ យ ែដលមនែចងកនុងយុទធ ្រស្ដស្រមប់វស័ិយកសិកមម 
និងទឹកេនះ ។   

ែផ្អកេលើទស នៈវស័ិយរយៈេពលែវង យុទធ ្រស្ដេនះ មនេគលេ រួមចែំណកដល់ករកត់បនថយ 
ភព្រកី្រក ធនបននូវសន្ដិសុខេសប ង និងករលូត ស់េសដ្ឋកិចច មរយៈករបេងកើននូវផលិតភព
និងពិពិធកមមកសិកមមបេងកើនករអភិវឌ  និង្រគប់្រគងធនធនទឹក។ េដើមបសីេ្រមចបននូវេគលេ េនះ 
យុទធ ្រស្ដបនកណំត់នូវ “កមមវធីិ” សខំន់ចនួំន ៥ គឺៈ ទី(១) កមមវធីិគ្ំរទដល់ករព្រងឹងសមតថភព 
និង្រគប់្រគង ថ ប័ន ស្រមប់វស័ិយកសិកមម និងទឹកៈ ទី(២) កមមវធីិគ្ំរទសន្ដិសុខេសប ង ទី(៣)កមមវធីិគ្ំរទ 
កសិកមមនិងកសិ-ពណិជជកមម ទី(៤) កមមវធីិ្រគប់្រគងធនធនទឹក ករេ្រ ច្រសព និងដីធ្លី ទី(៥) កមមវធីិ 
្រ វ្រជវអប់រ ំនិងផ ព្វផ យស្រមប់កសិកមម និងធនធនទឹក។ 

េ យែផ្អកេលើទិសេ េនះ ្រកុមករងរបេចចកេទសកសិកមមនិងទឹក ែដលមន្រកសួងកសិកមម រុកខ
្របមញ់ និងេន ទ និង្រកសួងធនធនទឹកនិងឧតុនិយម នមុំខេនះ និងេ យមនករស្រមបស្រមួល
ពីៃដគូអភិវឌ ន៍ បនកំណត់េរៀបចំកមមវធីិទងំ៥ រួចជ ថ ពរ។ ្រកុមករងរបេចចកេទសកសិកមមនិងទឹក េ យ 
មនករជួយឧបតថមភគ្ំរទ និងស្រមបស្រមួលពីៃដគូអភិវឌ ន៍ បនពិនិតយនិងេរៀបចេំធ្វើសុខដុមនីយកមម
កមមវធីិទងំ ៥ េនះ កនុងេគលបណំង េដើមបកីណំត់ ទិភពកមមវធីិទងំអស់ ឱយមនលកខណៈ្រសបគន ទក់ 
ទងគន  និង មលំ ប់។ ជលទធផលករេធ្វើសុខដុមនីយកមមកមមវធីិេនះ កណំត់បននូវែផនក (Component) 
ចនួំន ០៦ ែដលរួមមន ែផនកទី១ ៖ េគលនេយបយ និង បទបញញត្ដិ ែផនកទី២ ៖ ករក ងសមតថភព 

ថ ប័ន និងករអភិវឌ ធនធនមនុស  ែផនកទី៣ ៖ ករ្រ វ្រជវ និងករអប់រ ំែផនកទី៤ ៖ សន្ដិសុខេសប ង 
ែផនកទី៥ ៖ ករ្រគប់្រគងធនធនទឹកនិងដីកសិកមម និង ែផនកទី៦ ៖ កសិ-ពណិជជកមមនិងទីផ រ។ ែផនកទងំ
៦ៃនកមមវធីិេនះ េ្រគងនឹងេ្របើ្របស់ថវកិសរុប្របមណ ៥០១ នដុ ្ល រ េមរកិ ស្រមប់អនុវត្ដរយៈ 
េពល ០៤ ឆន  ំខងមុខ។ 
 

IV- កសកិមមកនងុកំេណើ នេសដ្ឋកិចចជតិ   
វស័ិយកសិកមមមន រៈសខំន់បផុំត កនុងករចូលរួមចែំណកជរុំញកេំណើ នេសដ្ឋកិចចជតិ េ្រពះ

វស័ិយេនះ ចផ្ដល់នូវ្របភពេសប ង រ ស្រមប់ជីវភព្របចៃំថងរបស់មនុស ្រគប់រូប ជ្របភពផគត់
ផគង់វតថុធតុេដើមចមបងស្រមប់ករអភិវឌ ែផនកកសិ-ឧស ហកមម និងជ្របភពចណូំលជតិសខំន់ ែដល
ទទួលបនពីករេធ្វើផលិតកមម និងករនេំចញផលិតផលកសិកមម ចូលេទកនុងទីផ រអន្ដជតិ។ េនះគឺជ
ចណុំចគន្លឹះចបំងបផុំត ែដល ចបញជ ក់បនថ វស័ិយកសិកមមមនតួនទីកនុងករជរុំញកររកីលូត ស់ 
ែផនកេសដ្ឋកិចច។ 
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៤.១-វិស័យកសិកមមកនងុករកត់បនថយភព្រកី្រក 
វស័ិយកសិកមមមិន្រតឹមែតបនចូលរួមចែំណក ឱយមនកេំណើ នេសដ្ឋកិចចបុ៉េ ្ណ ះេទ គឺែថមទងំ

បនចូលរួមចែំណកដ៏សខំន់មួយេទៀត កនុងកិចចករសងគមក៏ដូចជ ករចូលរួមចែំណកកត់បនថយភព
្រកី្រករបស់្របជជនកមពុជផងែដរ។ េពលគឺ វស័ិយកសិកមម ចេ ះ្រ យបននូវករងរេធ្វើរបស់
្របជជន រហូតដល់្របមណជិត ៧០% និង ចចូលរួមមួយចែំណកធដំល់ករកត់បនថយភព្រកី្រក 

មរយៈ ករេធ្វើផលិតកមមកសិកមមេនះ។ 
ករខិតខ្ំរបឹងែ្របងកន្លងមករបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ក៏ដូចជ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និង

េន ទ កនុងករជរុំញករអភិវឌ វស័ិយកសិកមម បនចូលរួមចែំណកកនុងករកត់បនថយភព្រកី្រក របស់
្របជជនកមពុជ ជក់ែស្ដងភព្រកី្រកបនថយចុះពីក្រមិត ៤៧% េនឆន  ំ១៩៩៤ មក្រតឹម ៣៥% េនឆន  ំ
២០០៤ េហើយ មករប៉ន់ ម នថមីៗេនះ បនបង្ហ ញថ ្រ ៃនភព្រកី្រកេនះ បនថយចុះមកេន 
៣០% េនឆន  ំ២០០៧។  ដូចេនះ េយើង ច យតៃម្លបនថ ជមធយមភគ ភព្រកី្រកបនថយចុះជង 
១% កនុងមួយឆន ំៗ ។   

សន្ដិភព និងករប្រងួបប្រងួមជតិ និងេសថរភពសងគមគឺ ជក ្ដ គន្លឹះស្រមប់ករក ង្របេទស 
ពិេសសករអភិវឌ វស័ិយកសិកមមេនះ។ េគលនេយបយគ្ំរទដល់កររកីលូត ស់ៃនវស័ិយកសិកមម ក៏ 
ជក ្ដ ជរុំញមួយេទៀតយ៉ងសខំន់កនុងករអភិវឌ វស័ិយេនះ ែដលេធ្វើឱយសហគមន៍ផ្ដល់ជនួំយនន យក
ចិត្ដទុក ក់ជួយគ្ំរទយ៉ងខ្ល ងំក្ល ។ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ បនជរុំញករអនុវត្ដពហុវបបកមម និង្របពល 
វបបកមម េដើមបធីនឱយបននូវនិរន្ដភពៃនកេំណើ នេសដ្ឋកិចច បេងកើតករងរ និងបេងកើន្របក់ចណូំល េន 
ជនបទ ធនសន្ដិសុខេសប ងស្រមប់្របជពលរដ្ឋទូេទ។ មយង៉វញិេទៀត សក្ដ នុពលភពស្រមប់ករ
អភិវឌ វស័ិយកសិកមមដូចជ ក ្ដ ដីកសិកមម ែដល ចព្រងីកផលិតកមមកសិកមម លទធភពបេងកើនទិននផល
ដំ  ំ ្របភពធនធនទឹក និងករេ្រ ច្រសព កម្ល ងំពលកមមកសិកមម។ល។ នឹង ចរុញកររកីលូត

ស់េសដ្ឋកិចចជនបទ និង ចេធ្វើឱយមនករកត់បនថយភព្រកី្រករបស់្របជជនបែនថមេទៀត។   
 ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ បនយកចិត្ដទុក ក់ជរុំញផលិតភពកសិកមម េ យ

ខិតខពំ្រងឹងែថមេទៀត នូវ្របសិទធភពេស កមមគ្ំរទដូចជៈ ករងរ្រ វ្រជវ និងផ ព្វផ យ ករអភិវឌ
នូវទីផ រកសិកមម និងបទ ្ឋ នគតិយុត្ដនន ក៏បនែកលអំបេំពញបែនថមនិងក ងថមី ែដលបនជួយឱយ
ករងរដឹកនអំនុវត្ដសកមមភពនន មនលកខណៈ្របេសើរ និងមន្របសិទធភព ។  
៤.២-កំេណើ នផលតិផលកសកិមមឆន  ំ២០១០  

 ៤.២.១- ករចូលរួមចែំណកៃនវស័ិយេសដ្ឋកចិចសខំន់ៗ កនុង GDP  ឆន  ំ២០១០ (Constant Price) 

 
្របភពទិនននយ័ៈ តួេលខបេ ្ដ ះ សននរបស់ NIS ្រកសួងែផនករ ែខមីន ឆន ២ំ០១១ 
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វស័ិយកសិកមមបនចូលរួមចែំណក្របែហល ២៩% ៃនផលិតផលកនុង្រសុកសរុបកនុងឆន  ំ ២០១០ 

េនះ។ េ យែឡក វស័ិយឧស ហកមមបនរួមចែំណក្របមណ ២៨% និងវស័ិយេស កមម្របែហល 

៤៣%។ ករេកើននូវចែំណកៃនករចូលរួមរបស់វស័ិយកសិកមម គឺបនេកើនេឡើងេ យ រែតវស័ិយ 
ឧស ហកមម សណំង់ និងវស័ិយេស កមមមនសភព្រទឹង និងមនសនទុះថយចុះ ចប់ពីឆន  ំ២០០៨ និង 

២០០៩ កន្លងេទេនះ េ យឥទធិពលៃនវបិត្ដិេសដ្ឋកិចចពិភពេ ក បន្តមនមកទល់េពលេនះ។  

 ៤.១.២-ករចូលរួមចែំណកជភគរយែផនកកសិកមមកនុង GDP ចបពី់ឆន  ំ២០០១-២០១០ 
 

 
 

គួរកត់សគំល់ែដរថ ករចូលរួមចែំណកជភគរយៃនែផនកកសិកមមកនុង GDP ជរួម មននិនន ក 
ថយចុះពី ៣៤,៤% នឆន  ំ ២០០១ មកេន្រតឹម ២៨,១% េនឆន  ំ ២០០៦ និងបន្ដករថយចុះ្របមណ 

២៦,៧% េនឆន  ំ២០០៧ និង បនេកើនេឡើងវញិចនួំន ២៨% េនឆន ២ំ០០៩។ សភពករណ៍េនះ បង្ហ ញ
អពីំភព្របកួត្របែជងរកីចេំរ ើនរួម ៃនវស័ិយេសដ្ឋកិចចទងំបីរបស់កមពុជ េហើយកនុងេនះ វស័ិយកសិកមម
េនែតបន្ដរកីចេ្រមើនទងំបរមិណ និងគុណភព។ នឆន  ំ២០១០ កន្លងេទេនះ ករចូលរួមចែំណករបស់
កសិកមមកនុង GDP បនបន្ដេកើនេឡើងពី ២៨% (ឆន  ំ ២០០៩) ដល់ ២៩% ឆន  ំ ២០១០ ( មករប៉ន់ ម ន
ដបូំងរបស់ NIS) ។ 

 

 ៤.១.៣-តៃម្លបែនថមសរុប (GVA) ែផនកកសិកមមចបពី់ឆន  ំ១៩៩៩-២០១០ 
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ករធ្ល ក់ចុះនូវចែំណកជភគរយ (%) របស់វស័ិយកសិកមមកនុង GDP រយៈេពល៩ឆន កំន្លងមក 

(១៩៩៩-២០០៧) មិនែមនមនន័យថផលិតកមមកសិកមមធ្ល ក់ចុះេនះេទ។ ផទុយេទវញិតៃម្លបែនថមសរុប
ៃនផលិតផលកសិកមម (Gross Value Added-GVA) បនេកើនេឡើងពី ៥.០៧៨ ពន់ នេរៀល េន
ឆន ១ំ៩៩៩ រហូតដល់ ៧.៩៩៤ ពន់ នេរៀល េនឆន  ំ ២០០៩ (េកើន្របែហលជង ៤០%) និងបនបន្ដ
េកើនែថមេទៀតដល់ ៨.៣១៣ ពន់ នេរៀលឆន  ំ២០១០ េនះ (តៃម្លគិត មៃថ្លេសថរឆន  ំ២០០០)។  

៤.១.៤-កេំណើ ន ( %)  ៃនវស័ិយកសិកមមចបពី់ឆន  ំ១៩៩៩-២០១០  

 
ជរួមកេំណើ ន (%) ៃនវស័ិយកសិកមម មនករេកើនេឡើងជមធយម្របចឆំន  ំ ្របមណជ ៤-៥% 

(២០០៦-២០១០) កេំណើ នមនករែ្រប្របួលយ៉ងខ្ល ងំពីមួយឆន េំទមួយឆន  ំ ដូចែដលបនបង្ហ ញ ម
្រកហ្វិកខងេលើ េហើយករែ្រប្របួលេនះ មនពក់ព័នធេទនឹង ថ នភព កសធតុៃនឆន នីំមួយៗ។ ដូច
េនះ វស័ិយកសិកមមពឹងែផ្អកេ្រចើនេនេឡើយេលើក ្ដ ធមមជតិ ែដលជះឥទធិពលដល់ផលិតកមមកសិកមម។  

េនឆន ១ំ៩៩៩ កេំណើ នៃនវស័ិយកសិកមមេនះ មន្របមណ២,២% ប៉ុេ ្ណ ះ។ នឆន ២ំ០០១ វស័ិយ
កសិកមមេកើនកនុងរង្វង់ ៣,៦% ឆន  ំ២០០៣ េកើន្របែហល ១០.៥% និងេនឆន  ំ២០០៥ េកើនខ្ល ងំរហូតដល់ 

១៥,៧% ( ្រស័យេ យភពអនុេ្រគះខ្ល ងំពីធមមជតិ ពិេសសក ្ដ ទឹកេភ្ល ង និងមិនមនបញ្ហ  សត្វ
ល្អិតបផំ្ល ញ) ។ េនឆន  ំ ២០០៦ វស័ិយកសិកមមបនេកើន្របមណ ៥,៥% និងឆន  ំ ២០០៩ មនកេំណើ ន 
្របែហល ៥,៤%។ េ យែឡក ឆន ២ំ០១០េនះ កេំណើ នមន្របែហលជង ៤,៥% ( មករប៉ន់ ម ន
ដបូំងរបស់ NIS)។ គួរកត់សគំល់ែដរថ េនឆន  ំ ២០០០ ២០០២ ២០០៤ កេំណើ នែផនកកសិកមមជ
ចនួំនអវជិជមនេនះ គឺ ្រស័យេ យករជួប្របទះធងន់ធងរពីក ្ដ ធមមជតិ ែដលរួមមន ទឹកជនំន់ ងំសងួត 

និងករបផំ្ល ញ ដំ េំ យសត្វចៃ្រង។ 

៤.១.៥-សមសភគៃនអនុវស័ិយកនុងវស័ិយកសិកមម ឆន ២ំ០១០ 
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ពិនិតយជរួមេយើងសេងកតេឃើញថ េនកនុងវស័ិយកសិកមមទងំមូល សមសភគចូលរួមចែំណក 
គិតជភគរយ (%) របស់ផលិតកមមដំ ្ំរគប់្របេភទនឆន  ំ២០១០ មនចនួំនជងពក់ក ្ដ ល េពល
គឺ ៥៣,៨% ៃនផលិតផលសរុបរបស់វស័ិយកសិកមម។ ផលិតកមមេន ទ បនចូលរួមចែំណកេ្រចើនបងគួ រ 
បនទ ប់ពីដំ  ំ គឺមន្របមណ  ២៧,៣%  ផលិតកមមសត្វបនចូលរួម  ១២,៨%  និង ជីវកមមៃ្រពេឈើ 
មន្រតឹមែត ៦,១% ប៉ុេ ្ណ ះ ។  

ផលិតកមមដំ  ំ ពិេសស្រសូវ េនែតជមុខដំ សំខំន់ សំ ប់កររកចណូំលរបស់កសិករ។ 

មុខរបរ ជីវកមមបនទ ប់ គឺ ចសននិ ្ឋ នថ ជីវកមមេន ទ (មនសមសភគ្របមណ ២៥-២៧%) 
និងផលិតកមមសត្វមនករចូលរួមតិចជង ជីវកមមេន ទ (១៥% កនុងកឡុំងេពល ៤ ឆន កំន្លងេទេនះ 
២០០៦-២០០៩)។  េ យែឡក ជីវកមមៃ្រពេឈើ មននិនន ករថយចុះជបន្តបនទ ប់ (សមសភគចូល
រួមកនុងវស័ិយកសិកមម មន្រតឹមែត្របមណ ៦,១% នឆន ២ំ០១០) ។  

៤.១.៦-សមសភគៃនអនុវស័ិយកនុងវស័ិយកសិកមម 

   

ករបង្ហ ញ ម្រកហ្វិកេឃើញថ ែផនកដំ មំនករេកើនេឡើងយ៉ងខ្ល ងំ ែដលសមសភគ 
របស់ែផនកេនះមនចនួំន ៥០,៨% េនឆន  ំ២០០៦ និងមននិនន ករេកើនេឡើង ៥២,២% េនឆន  ំ២០០៧ និង 

េកើនេឡើងរហូតដល់ ៥២,៩% េនឆន  ំ ២០០៩។ សមសភគៃនែផនកផលិតកមមដំ េំនះ បនេកើន
្របែហល ៣% េបើេ្រប បេធៀប នឹងឆន  ំ ២០០៦។ ចេំពះសមសភគែផនកជលផល មនករែ្រប្របួលពី 

២៥,៩% េនឆន  ំ ២០០៦ រហូតដល់ ២៧,៣% នឆន  ំ ២០១០ េហើយែផនកេនះបនទទួលរងនូវក ្ដ ជះ
ឥទធិពលទឹកទេន្ល េនឆន ២ំ០០៧ ែដលេធ្វើឱយករចូលរួមថយ្រតឹម ២៤,៨% និងបនេកើនេឡើងវញិពី ២៥% 

េនឆន  ំ២០០៨ ដល់ ២៧,៣% នឆន  ំ២០១០ េនះ។ េ យែឡកសមសភគចូលរួមែផនក ជីវកមមៃ្រពេឈើ 
មនករថយចុះជបន្តបនទ ប់េបើេធៀបនិងឆន  ំ ២០០៦ ពី ៧,៥% មក្រតឹមែត ៦,១% េនឆន  ំ ២០១០។ រឯី
សមសភគែផនកបសុសត្វមនករែ្រប្របួល និងថយចុះ េបើេធៀបរយៈេពលឆន  ំ៥ កន្លងេទេនះ (១៥,៨% 

ឆន  ំ២០០៦ ថយមក្រតឹម ១៥,៣% ឆន ២ំ០០៩ និង ១២,៨% ឆន ២ំ០១០)។  
 

 ៤.៣-ករវិវឌ ន៍ៃនផលតិកមមកសកិមមរយៈេពល ៥ ឆន  ំ 
  ៤.៣.១-ករវិវឌ ន៍ផលតិកមមដំ ្ំរសូវ  

ផលិតកមម្រសូវ េនែតជផលិតកមមចមបងមួយ ស្រមប់្រទ្រទង់ជីវភព្របជជនេនជនបទេសទើរែត
ទងំអស់ េនកនុង្របេទសកមពុជ។ កនុងរយៈេពលកន្លងមកេនះ េ្រកមករខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់្រកសួង
កសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ មករែណន ំ និងត្រមង់ទិសរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល េ យមនករ
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ចូលរួមដ៏សកមមពី្រគប់្រកសួង ថ ប័ន ជញ ធរមូល ្ឋ ន និង្របជកសិករទូទងំ្របេទស ្រពមទងំកររួម
ចែំណកពីៃដគូអភិវឌ ន៍ បនេធ្វើឱយផលិតកមមកសិកមម មនករវវិឌ ន៍រកីចេំរ ើនេឡើងគួរឱយកត់សគំល់។  

ជក់ែស្ដងផលិតកមម្រសូវ្របចឆំន  ំ២០១០ េនះ ពិតែមនែតមនភពមិន្រប្រកតីៃនបតុភូតធមមជតិ 
ពិេសសេ្រគះជនំន់ទឹកជនំន់ ងំសងួត ក៏ ថ នភពផលិតកមមកសិកមម ជរួមមនករំតិល្អ្របេសើរទូទងំ
្របេទស។ ផលិតកមមដំ ្ំរសូវអនុវត្ដបនសរុបចនួំន ២,៧៩ នហិក  ៃផទដី ច្របមូលផលបន
មនចនួំន ២,៧៧ នហិក  និងទិននផលមធយម្របចឆំន ទំទួលបនចនួំន ២,៩៧ េ ន/ហិក ។ 
ៃផទដីចនួំន្របែហល ២០.៦៦១  ហិក  ្រតូវបនទទួលរងេ យេ្រគះធមមជតិនឆន  ំ២០១០ កន្លងេទ
េនះ ពិេសសេ្រគះជនំន់ទឹកជនំន់ ករ ងំសងួត និងសត្វចៃ្រងបផំ្ល ញ។ ែតេទះជយ៉ង ក្ដី កមពុជ

ចទទួលបនបរមិណផល្រសូវចនួំន ៨,២៤ នេ ន និង ចសល់េសប ង (អងករ) សរុបចនួំនៈ ២,៥ 
នេ ន (បរមិណេសប ងសល់គិតជ្រសូវេនសល់្របមណជ ៣,៩ នេ ន)។ ផលិតផល្រសូវ

ែដលទទួលបនេនះ ខពស់ជងមធយមភគ ១០ឆន កំន្លងមក ្របមណជង ២ នេ ន្រសូវេសមើនឹង ១,៥ 
នេ នអងករ ែដលេនះជេជគជ័យមួយគួរជទីេមទនៈបផុំតស្រមប់កមពុជ។ 

ង ៖ េ្របៀបេធៀបកំេណើ នដំ ្ំរសូវ្របចឆំន  ំ២០០៦/២០១០ 

បរយិយ ២០០៦ ២០០៧ ២០០៨ ២០០៩ ២០១០ 

េ្រប បេធៀប 
កេំណើ ន 

២០១០¼២០០៩ 

ៃផទដី ដុំះ (ហត)  2,541,433    2,585,905   2,615,741   2,719,080     2,795,892  2.82% 

ៃផទដ្ីរបមូលផល (ហត)  2,516,415    2,566,952   2,613,363   2,674,603     2,777,323  3.84% 

ទិននផល (ត/ហត) 2.489 2.621 2.746 2.836         2.970 4.74% 

បរមិណផល (ត)  6,264,123    6,727,127   7,175,473   7,585,870     8,249,452  8.75% 

េសប ងសល់ (អងករ)   1,433,880    1,649,640   2,025,033   2,244,598     2,516,752  12.12% 

េសប ងសល់ (្រសូវ)  2,240,438    2,577,562   3,164,114   3,507,185     3,932,425  12.12% 

 

ŪŁ΅ ſЊ˝◦Б ơ ៖ ĠİΆ ŀ₤Ō₤ļÐşРŲũУņаĕаĩ ĀřБŢеřНйŪ₤Сŷŷ₤⅝″ņŪĠЮķ◦ ĂĖ е  ƯƠơƠ  
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ជរួមពីមួយឆន េំទមួយឆន  ំ ទងំៃផទដីអនុវត្ដ ៃផទដី្របមូលផល និងបរមិណផល មនករវវិឌ ន៍
ឈនេឡើងជលំ ប់ សមិទធផលទទួលបនទងំេនះ ក៏េ យមនករគ្ំរទពី ជរ ្ឋ ភិបល ថ ប័ន



ពក់ព័នធ និង ជញ ធរមូល ្ឋ ន ជពិេសសេគលនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល កនុងករជរុំញផលិតកមម
្រសូវ និងនេំចញអងករ បនជួយេធ្វើឱយវស័ិយកសិកមមមនដេំណើ រករលូត ស់ ទងំករងរ្រគប់្រគងទងំ
បេចចកេទស ដុំះ េ យបនបេងកើនករអប់រែំណនដំល់្របជកសិករ ឱយែកែ្របទន្ល ប់ចស់ បេងកើន
ចេំណះដឹងកនុងផលិតកមម និងបេចចកេទសែកៃចនផលិតផលកន់ែត្របសីរេឡើង។ 

ៃផទដី ដុំះ្របេភទ្រសូវក ្ដ លមន្របមណ ៤៩% (្របជកសិករទទួលយកនូវបេចចកេទស ស្រមប់ 
ដុំះ្របេភទ្រសូវេនះេ្រចើន) ្របេភទ្រសូវ្រ លមន្របមណ ២៤% និង្រសូវធងន់មន្របែហល ២១%។ 

េ យែឡក្រសូវចកំរ និង្រសូវេឡើងទឹក មនសមសភគតិចតួច (្រសូវចកំរ ២% និង្រសូវេឡើងទឹក ៤%)។ 

្រកហ្វិកទី  ២ ៖ បង្ហ ញករវិវត្ដន៍ៃនៃផទដី ដុំះ និងៃផទដី្របមូលផលចប់ពីឆន  ំ ២០០១-២០១០  (រយៈេពល ១០ ឆន )ំ 

 
 

ផលិតកមម្រសូវរដូវវស មនចែំណក្របមណជង ៨៦% ៃនៃផទដីផលិតកមម្រសូវទូទងំ្របេទស។ 
្របេទសកមពុជទទួលរងនូវេ្រគះទឹកជនំន់ េ្រគះ ងំសងួតពក់ក ្ដ លរដូវេនតបំន់ខ្លះ និងបញ្ហ សត្វល្អិត
ចៃ្រងេកើតមនេនតបំន់មួយចនួំន បនេធ្វើឱយៃផទដី្របមូលផល និងបរមិណផលមនភពែ្រប្របួលចុះេឡើង 
មិនេទៀងទត់។ ៃផទដី ដុំះ្រសូវរដូវវស ឆន  ំ ២០១០ សេ្រមចបន្របមណជង ២,៣៩ នហិក  

ែដលមនទិននផលជមធយមចនួំន ២,៧៦ េ ន/ហិក  េ យទទួលបរមិណផលសរុប្របមណជង 

៦,៥៤ នេ ន និង្រសូវរដូវ្របងំ ២០១០-២០១១ សេ្រមចបនេលើៃផទដី ដុំះជង ០,៤០៤ នហិក  
ែដលមនទិននផលជមធយម ៤,២ េ ន/ហិក  េ យទទួលបនបរមិណផលសរុបជង ១,៦៩ ន
េ ន។ 

្រកហ្វកិទី  ៣ ៖ បង្ហ ញករវិវត្ដន៍ៃនបរមិណផល្រសូវរដូវវស រដូវ្រ ងំ និង្របចឆំន ចំប់ពីឆន  ំ២០០១-២០១០ ៖ 
 

 
 

កនុងរយៈេពល ៥ ឆន  ំ ចុងេ្រកយ ពី ២០០៦ ដល់ ២០១០ េយើងពិនិតយេឃើញថ បរមិណផល
សរុប្របចឆំន  ំក៏ដូចជបរមិណផល្រសូវរដូវវស  និង្រសូវរដូវ្របងំ មនករេកើនេឡើងជលំ ប់ េទះបី
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ជួប្របទះនូវេ្រគះធមមជតិដូចជ ទឹកជនំន់ ងំសងួង និងសត្វល្អិតបផំ្ល ញខ្លះៗក៏េ យ។ េនឆន  ំ ២០១០ 
េនះ បរមិណផលសរុបេកើនេឡើងជងឆន  ំ២០០៩ ្របមណ ៦៦៣.៥៨២ េ ន េសមើនឹង ៨,៧៥% េ យ

រករខិតខំ ្ដ រេឡើងវញិនូវៃផទដីែដលបនខូចខត និងមយង៉េទៀត គឺ ្រស័យេ យ្របជកសិករមន
ភពរកីចេ្រមើនកនុងករ្រគប់្រគងែ្រសចកំរ ករផ្ល ស់ប្ដូ របេចចកេទស និងករមនផ្ល ស់ប្ដូ រពូជែដលមន
ទិននផលខពស់។  

្រកហ្វិកទី  ៤ ៖ បង្ហ ញអំពីកំេណើ នផលិតកមម្រសូវពីឆន  ំ ២០០៦-២០១០ 
 

 
 

កេំណើ នៃនផលិតកមមដំ ្ំរសូវ មនករែ្រប្របួល មឆន នីំមួយៗ ្រស័យេ យលកខខណ្ណ និង 
ភពអនុេ្រគះៃនក ្ត ទឹក និងសមតថភពទប់ទល់ ្ត រពីករខូចខត។ េបើេ្រប បេធៀបេទនឹងឆន  ំ ២០០៩ 
ៃផទដីអនុវត្ដ ដុំះបនេកើន្របែហល ២,៨% ៃផទដី្របមូលផលេកើន ៣,៨% និងបរមិណផលេកើន ៨,៧%។ 
ជរួមផលិតផល្រសូវ បនេកើនេឡើងេធៀបនឹងឆន កំន្លងេទ (េពលគឺេកើនពី៥,៧% ឆន ២ំ០០៩ ដល់ ៨,៧% 
ឆន ២ំ០១០) ែដលទងំអស់េនះ គឺេ យមនករគ្ំរទពី ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ថ ប័នពក់ព័នធ និង ជញ ធរ
មូល ្ឋ ន បនជរុំញឱយវស័ិយកសិកមម មនដេំណើ រករលូត ស់ទងំបរមិណនិងគុណភព ពិេសស
ករ្រគប់្រគងទងំែផនកបេចចកេទស ដុំះ និងករែកៃចនផលិតផលកន់ែត្របសីរេឡើង។  

 

 ៤.៣.២- ករវិវឌ ន៍ដំ កំសិកមម ៤ មុខពីឆន  ំ២០០១-២០១០ 
 

្រកហ្វិកទី ៥ ៖ បង្ហ ញអំពីៃផទដីដំ  ំ៤ មុខ ឆន  ំ២០០១-២០១០  (េពត ដំឡូងមី  សែណ្ដ កបយ  និង សែណ្ដ កេសៀង) 
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″Ŭ₣к аĩ ĀřБŢеřНйřе₧ еũřРŷ₤еžĕсៗ ̉ņНŠ៖ 
                  υ˝″к аĩ ĀřБŢеřНйÐЊĳď Њ̋̈́ ″ 

ņНŠřе₧ е 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Юĵĳ 80,215 80,470 93,362 91,203 90,732 108,836 142,391 163,106 206,058 213,622

řе◦ġС₣ņБ 14,239 19,563 25,740 22,749 30,032 97,918 108,122 179,945 160,326 206,226

₤Я‗Ś˝ģŎ 29,431 39,802 44,940 39,089 60,570 85,140 65,261 45,605 49,599 69,206

₤Я‗Ś˝Ю₤Ь₣ 31,997 33,438 53,064 84,886 118,760 75,053 76,981 74,413 96,388 103,198

₤ũНĠřе₧ е̉ ņНŠ 155,882 173,273 217,106 237,927 300,094 366,947 392,755 463,069 512,371 592,252

 

ជរួមៃផទដី ដុំះដំ រំដូវ មនករែ្រប្របួលចុះេឡើងេទ ម្របេភទដំ នីំមួយ  ៗ េហើយក៏ ្រស័យ 
េទ មឥទធិពលៃនក ្ដ ៃថ្លនិងទីផ រ។ ៃផទដី ដុំះដំ សំំខន់ៗ (េពត ដឡូំងមី សែណ្ដ កបយ សែណ្ដ ក
េសៀង) មននិនន ករេកើនេឡើងគួរឱយកត់សមគ ល់ គឺេកើនេឡើងបនពី ៥១២.៣៧០ ហិក  (ឆន ២ំ០០៩) ដល់ 
៥៩២.២៥០ ហិក  (ឆន ២ំ០១០) េពលគឺេកើន្របែហល ១៥%។   

ៃផទដី ដុំះដំ រួំមផ  ំនិងដំ ឧំស ហកមម សរុបទូទងំ្របេទសស្រមប់ឆន  ំ២០១០ សេ្រមចបន
្របមណ ៧៥២.៦៣៩ ហិក  េកើនេលើសឆន មុំន ១២,៣% និងបរមិណផលសរុបៃនដំ រួំមផ  ំ និង
ដំ ឧំស ហកមម្របចឆំន  ំក៏មនករេកើនេឡើងែដរ គឺបនេកើនពី ៥,៤ ន េ ន ឆន ២ំ០០៩ ដល់ ៦,១ 

នេ ន ឆន  ំ ២០១០ (េកើន្របមណ ១៣%)។ ទនទឹមនឹងេនះ ៃផទដី ដុំះដំ អំចិៃ្រន្តយ៍ អនុវត្តបន
សរុបចនួំន ១៩០.០០០ ហិក  េកើនេលើសឆន មុំន ៩ %។ ដូចេនះ ៃផទដី ដុំះដំ ទូំទងំ ្របេទសសេ្រមច 
បន ៣,៧៣ នហិក  (ៃផទដី ដុំះដំ ្ំរសូវចនួំន ២,៧៩ នហិក  ៃផទដី ដុំះ ដំ រួំមផ  ំនិង
ដំ ឧំស ហកមមចនួំន ០,៧៥ នហិក  និងៃផទដី ដុំះដំ អំចិៃ្រន្តយ៍ចនួំន ០,១៩ នហិក ។ 
 
 ៤.៣.៣- ករវិវឌ ន៍ៃនផលតិផលបសសុត្វ  

្រកហ្វិកទី ៦ ៖ បង្ហ ញអំពីករវិវត្ដន៍សត្វេនកមពុជពីឆន  ំ២០០៦-២០១០ 
 

 
 
 

ជរួមផលិតកមមសត្វេនកមពុជ ជពិេសស េគ ្រកបី និងបក មីនករវវិឌ ន៏គួរកត់សមគ ល់ទងំ
ចនួំនសត្វ ទងំែបបែផនផលិតកមម េ យផលិតកមមេនះ ចធនករផគត់ផគង់េសចក្ដី្រតូវករកនុង្រសុក 

និងកន្លងមកេគ ្រកបី មួយចនួំន្រតូវបននេំចញេទបរេទស។ េ យេធ្វើករេ្រប បេធៀបផលិតកមមសត្វ 
រយៈេពល ៥ ឆន  ំ (២០០៦-២០១០) េឃើញថ ផលិតកមមេគេកើនបនចនួំន ៤.១៨%។ េ យែឡក េបើ
េ្រប បេធៀបនឹងឆន  ំ ២០០៩ ករចិញចឹ មេគបនថយចុះពី ៣,៥៧ នកបល មក្រតឹម ៣,៤៨ ន
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កបល ថយចុះ្របែហល ២,៦% រឯី្រកបីសរុបមនចនួំនជង ៧០២ នកបល ថយចុះ ៥ % និង្រជូក
ចិញចឹ មបន្របមណជង ២ នកបល ថយចុះ្របមណ ៣,២%។ ករថយចុះេនះ គឺមូលេហតុប ្ត ល
មកពីជមងឺឆ្លងសត្វ (ពិេសស ជមងឺអុតក្ត ម និងជមងឺ្រជូក្រតេចៀកេខៀវ) ចលនពណិជជកមមសត្វនចូំល
មិនផ្លូ វករ និងៃថ្លេដើមផលិតកមមខពស់  (ចណីំៃថ្ល) ។ល។ ែដលេធ្វើឱយកសិករលបំក្របកួត្របែជង។  

្រកហ្វិកទី ៧ ៖ បង្ហ ញអំពីបំែរបំរួលសថិតិសត្វ ្ល បេនកមពុជពីឆន  ំ២០០៥-២០១០  

 

 
 

ករចិញចឹ មសត្វ ្ល បពីឆន  ំ ២០០៦ ដល់ ២០១០ មនករេកើនេឡើងយ៉ងខ្ល ងំរហូតដល់ ៣៧% 
គឺពីជង ១៥ នកបល ដល់ ២០,៦៨ នកបល ជមួយេនះ ឆន  ំ២០១០ សត្វ ្ល បមនករេកើនេឡើង 
ចនួំន ៣% េបើេ្រប បេធៀបនឹងឆន  ំ ២០០៩ េនះបញជ ក់ឱយេឃើញថ ្របជកសិករយល់ដឹងជបេណ្តើ រៗ 
នូវបេចចកេទសចិញចឹ មសត្វ មេគលករណ៍ជីវសុវតថិភព និងករយល់ដឹងពីវធិនករទប់ ក ត់ជមងឺឆ្លង។ 
ជពិេសស ករផ ព្វផ យទូលទូំ យកនុងជួរកសិករ ែដលជលទធផលចនួំនសត្វ ្ល បមនករេកើនេឡើង 
និងធនបននូវករផគត់ផគង់ ច់ សុ៊ត េនកនុង្របេទស និងកសិក ្ឋ នផលិតកមមមនលកខណៈ្រសបចបប់
ជបេណ្តើ រៗែដរ។ គួរកត់សមគ ល់ថ មនករណីជមងឺេកើតសត្វ ្ល បេកើតមនេនតបំន់មួយចនួំន ប៉ុែន្ត្រតូវ
បនករពរបនយ៉ងមន្របសិទធភព ទនទឹមេនះ ពក់ព័នធនឹងករងរផលិតកមម និងបសុពយបលេនះ 
្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ បន ក់ចុះនូវវធិនករមួយចនួំន េដើមបជីរុំញករចិញចឹ មសត្វ

្ល បទងំករំតិ្រគួ រ និងករំតិកសិ ្ឋ ន ក៏ដូចជបនេលើកទឹកចិត្ដវនិិេយគេលើករចិញចឹ ម មន់ ច់ 
និងសុ៊ត។  

ជសរុមមកករចិញចឹ មសត្វ មនសនទុះធ្ល ក់ចុះបន្តិច មែបប្រគួ រ និងែបបពណិជជកមម េបើេធៀបនឹង
ឆន  ំ២០០៩ េលើកែលងករចិញចឹ មសត្វ ្ល ប។ ប៉ុែន្តចេំពះករែកលអំពូជសត្វ គឺកពុំងែតឈនេឆព ះេទមុខ
ជបេណ្ដើ រផងែដរ េ្រពះ្របជកសិករភគេ្រចើន កន់ែតមនករយល់ដឹងពីករេ្រជើសេរ ើស ពូជសត្វជក ្ដ
សខំន់ ែដលផ្ដល់ទិននផលខពស់ ករលូត ស់ឆប់រហ័សធន់នឹងជមងឺ និងផ្ដល់្របក់ចណូំល្រគួ របន
ឆប់េទៀតផង។ ចែំណកឯចណីំសត្វ និងដំ ចំណីំសត្វ ្របជកសិករមនករចូលរួមយ៉ងសកមម និង
យល់ដឹងខពស់េលើករេ្របើ្របស់ចណីំសត្វ និងចណីំផ េំ្រសចកនុង្រសុកយ៉ងផុសផុល។ 
 

 ៤.៣.៤- ករវិវឌ ន៍ផលតិផលេកស៊ ូ 
េកសូ៊ជដំ កំសិ-ឧស ហកមមរយៈេពលែវង ែដលបនបេំពញតួនទីយ៉ងសខំន់ ជួយ្រទ្រទង់ 

ដល់សងគម-េសដ្ឋកិចចជតិ ចូលរួមករពរបរ ិ ថ ន េ យបេងកើតជគ្រមបៃបតង រក លនឹំងធមមជតិ និង
ករពរហូរេ្រចះដី ។ 
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 េនកនុងឆន  ំ២០១០ បរមិណផលិតផលេកសូ៊ធមមជតិេនកនុងពិភពេ ក ផលិតបនមនចនួំនជង 
១០ នេ ន គឺេកើនេឡើង ៦,៤៤% េបើេ្រប បេធៀបជមួយផលិតផលឆន  ំ២០០៩ ែដលមនចនួំន ៩,៣៩

នេ ន។ ជមួយគន េនះ ករេ្របើ្របស់េកសូ៊ធមមជតិេលើពិភពេ កកនុងឆន  ំ ២០១០ មនបរមិណ
ចនួំន ១០,១៨ នេ ន គឺបនេកើនេឡើងចនួំន ៨,៥% េបើេ្រប បេធៀបជមួយករេ្របើ្របស់ឆន  ំ ២០០៩ 
ែដលមនចនួំន ៩,៣៨ នេ ន ។ ដូេចនះសននិធិ្របចឆំន េំន មប ្ត ្របេទសផលិតេកសូ៊ធមមជតិ គឺ
មនតិចតួច ស់។ ក ្ត េនះ បនេធ្វើឲយតៃម្លេកសូ៊ធមមជតិេនេលើទីផ រអន្តរជតិ មនសនទុះេកើនេឡើងន
េពលបចចុបបនន ក៏ដូចៃថងអនគតផងែដរ ។ 

េនឆន  ំ ២០១០ ៃផទដី ដុំះេកសូ៊េនកមពុជបនេកើនដល់ចនួំន ១៨១.៤៣០ ហិក  គឺេកើនេឡើង
៣៩,៦% េបើេ្រប បេធៀបេទនឹងឆន  ំ២០០៩ (ៃផទដី េំកសូ៊ឆន  ំ២០០៩ មនចនួំន ១២៩.៩២០ ហិក ) កនុង
េនះ ៃផទដីចកំរេកសូ៊កសិ-ឧស ហកមមមន្រ ប់ចនួំន ៤៧.០៩២ ហិក  ៃផទដីវនិិេយគថមីសថិតេ្រកម
សមបទនដីេសដ្ឋកិចចមនចនួំន ៥២.៥២៨ ហិក  និងៃផទដីេកសូ៊្រគួ រមនចនួំន ៨១.៨១៣ ហិក ។  
 ្រកហ្វិកទី ៨: ៃផទដី ដុំះេកស៊ូ ម្របេភទឆន ២ំ០១០ 
 

 

 
 
 

 សនទុះៃនករ ដុំះេកសូ៊េនកមពុជ មនករេកើនេឡើងជលំ ប់ ្រស័យេ យ រតៃម្លេកសូ៊
បនេឡើងខពស់ គួបផ ំ ថ នភពនេយបយ-សន្តិសុខល្អ្របេសើរ សក្ត នុពលៃនដីសម្រសប និង េគល
នេយបយេសរភីវូបនីយកមម េលើករលក់ដូរផលិតផលេកសូ៊្រគួ រកនុង្រសុក ជពិេសសមនករចូល
រួមពីែផនកឯកជន ែដលបនេធ្វើវនិិេយគេលើសមបទនដីេសដ្ឋកិចច (េកើន ១៣៥% េធៀបនឹងឆន  ំ ២០០៩) 
និងែផនកេកសូ៊្រគួ រ (េកើន៣៤,៨% េធៀបនឹងឆន ២ំ០០៩) េ យបនេធ្វើឲយៃផទដី ដុំះេកសូ៊ េកើនេឡើង
គួរជទីេមទនៈ។  
 េ យែឡក ចេំពះចមក រេកសូ៊កសិ-ឧស ហកមមមន្រ ប់ ពុំមនករេកើនេឡើងៃផទដី ដុំះថមី
គួរឲយកត់សមគ ល់េទ គឺេធ្វើករ ដុំះែតេលើៃផទដីេកសូ៊ចស់ កប់ និង េំឡើងវញិែតប៉ុេ ្ណ ះ េពលគឺេកើន
េឡើង្របែហល ០,៤៣% េបើេ្រប បេធៀបនឹងឆន ២ំ០០៩ កន្លងេទ ។ 
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    ្រកហ្វិកទី ៩ ៖  ករវវិត្ដន៍េនកនុងករ ដុំះេកសូ៊ ២០០៦-២០១០ 

 

ករ ដំុះេកស៊ពូីឆន  ំ ២០០៦-២០១០ 

(ៃផទដី ំដុះគិតជពន់ហិក ) 

   

៤.៣.៥- ករវិវឌ ន៍ែផនករកុខកមម  
េនឆន  ំ២០១០ េនះ រដ្ឋបលៃ្រពេឈើបនេធ្វើករ យតៃម្លធនធនគ្រមបៃ្រពេឈើឆន ២ំ០១០ េ យ

េ្របើ្របស់រូបភពពីផក យរណប LANDSAT របស់សហរដ្ឋ េមរកិបនចប់ជ ថ ពរ េ យចុះេធ្វើករ
េផទ ងផទ ត់លទធផលដល់ទី ងំជក់ែស្តងចនួំន ១០៤ ចណុំច កនុងេខត្តចនួំន ១៣។ ជលទធផលបឋម
េឃើញថ គ្រមបៃ្រពេឈើកមពុជមនេនសល់ ១០.៣៣៩.៨២៦ ហិក  េសមើនឹង ៥៦,៩៤% (ថយចុះ 
២,១៥% េសមើនឹង ៣៩០.៩៥៥ ហិក  េបើេ្រប បេធៀបេទនឹងឆន  ំ២០០៦) ។ 

ជក់ែស្តងេនឆន  ំ ២០១០ កន្លងេទ ករងរធំៗ មួយចនួំន ពក់ព័នធនឹងសកមមភពវស័ិយៃ្រពេឈើ 
មនដូចខងេ្រកម ៖ 

-ករផគត់ផគង់េឈើមូល-េឈើ រ្រគប់្របេភទសំ ប់េ្របើ្របស់កនុង្រសុកេនឆន  ំ២០១០េនះ មនចនួំន 
៦៨.៣៤០ម៣ (េឈើមូល ៦៤.៨២៨ម៣ និងេឈើ រ ៣.៥១២ម៣) ែដលេឈើទងំេនះមន្របភពមកពី
ៃ្រពគុបេដញៃថ្ល េឈើែដលបនពីករឈូសឆយសំ តដីកនុងតបំន់ដីសមបទនេសដ្ឋកិចច េហើយមនមួយ
ចនួំនេទៀត ជេឈើែដលបនមកពីករសំ ត ង រអីគគីសនីសទឹង ៃត និងឬស ្ីរជុ។ំ េ្រកពីេនះ េន
មនអនុផលៃ្រពេឈើេផ ងៗជេ្រចើនមុខេទៀត ្រតូវបន្របមូល និងេ្របើ្របស់ផងែដរ 

-ករងរេបះបេងគ ល្រពំ្របទល់ែដនៃ្រពប្រមុងទុកអចិៃ្រន្ដយ៍សេ្រមចបន ៣.៦៤០បេងគ ល គិតជ 
្របែវង្របមណ ៥៣៨ គីឡូែម៉្រត។ ថវកិែដលបនេ្របើ្របស់កនុងករងរេនះ បនមកពីថវកិរដ្ឋចនួំន 
១.១៤៩បេងគ ល េសមើ ១៥១ គីឡូែម៉្រត អនុវត្ដេនកនុងខណ្ឌ រដ្ឋបល ៃ្រពេឈើកពំង់ចម កពំង់ធ ំ្រពះវ ិ រ 
េសៀម ប បត់ដបំង េពធិ ត់ ្រពះសីហនុ និងកពំង់ឆន ងំ និងថវកិឧបតថមភ េ យអងគករ នី ចនួំន 
២.៤៩១បេងគ ល េសមើនឹង ៣៨៧ គឡូីែម៉្រត  អនុវត្ដេនខណ្ឌ រដ្ឋបលៃ្រពេឈើេខត្ត កពំត ្រកេចះ កពំង់សពឺ 
មណ្ឌ លគីរ ីនិងរតនគីរ ី 

-បនស្រមបស្រមួលេបះបេងគ ល្រពំៃ្រព ក់ ្ល កករពរ និងេធ្វើ រេពើភណ្ឌ័ ៃ្រពេឈើៃដគូបន 
ចនួំនសរុប ១៣៥ ឡូតិ៍  

-បនចប់ឃត់និងរបឹអូសេឈើ្រគប់្របេភទបនសរុបចនួំន ១០.០៧៩ម៣៦៥៧ និងឃត់ខ្លួនជន
្រប្រពឹត្តបទេលមើសបញជូ នេទតុ ករចនួំន ៨២នក់  
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-រដ្ឋបលៃ្រពេឈើបន្រសង់សថិតិដីៃ្រពេឈើ ែដល្រតូវបនរេំ ភបពំនចនួំន ១១.១៧៩ហត េធ្វើ
ករដកហូតេ យពំុបនេចញដីក ចនួំន ១.៥៨៩ ហិក  េចញដីកបដិេសធដកហូតដីៃ្រពេឈើមកវញិ 
មនចនួំន ១៩ដីក េសមើនឹង ១៧.៧៩៣ ហិក  ្រសង់សថិតិរ រយន្ដបនចនួំន ៧០ េ្រគ ង និងដកហូត
បនចនួំន ៤៥០ េ្រគ ង 

-សមតថកិចចជនំញរដ្ឋបលៃ្រពេឈើមូល ្ឋ ន បនចុះេធ្វើករ្រតួតពិនិតយ និងចប់ឃត់េឈើេលមើស
ចបប់ពីប ្ត ្រកុមហុ៊នដីសមបទនេសដ្ឋកិចច េន មប ្ត េខត្តមួយចនួំន ែដលបនលួចកប់េឈើពី
្របភពខងេ្រក នមំករក ទុកេធ្វើសននិធិខុសចបប់កនុងដីសមបទនរបស់ខ្លួនចនួំន ១៤ករណី មនបរមិណ 
េឈើច្រមុះ្របេភទ ចនួំន ១.៣៣៧ ម៣។ 

្រកហ្វិកទី ១០ ៖ បង្ហ ញអំពីករ ដុំះេឈើពីឆន  ំ ២០០៦-២០១០ 

 
 

សកមមភព េំឈើជចកំរសរុបបនចនួំន ២៨.៨៣៥ ហត កនុងេនះ រដ្ឋបលៃ្រពេឈើ បំន 
១.០២០ ហត ្រកុមហុ៊នវនិិេយគឯកជន ដុំះបនចនួំន ២៦.៧៧៥ ហត  ្រគួ រឯកជនខន តតូច បំន 
៩៧៣ ហត។ ករងរែថទ ំ ជួំសចកំរេឈើចស់របស់រដ្ឋបលៃ្រពេឈើ និងកងទព័សេ្រមចបនេលើ
ៃផទដីទហំំ ៦.០៧៧ ហត ្រកុមហុ៊នវនិិេយគឯកជនបនឈូសឆយសំ តដីចនួំន ៤៧.១៤៣ ហត។ ជ
មួយគន េនះ ករងរបណ្ដុ ះកូនេឈើេន មប ្ត ថន លបណ្ដុ ះកូនេឈើ េន្រគប់កែន្លងកនុង្របេទស
សេ្រមចបនចនួំន ៩.៧៧០.២៦០ េដើម និងបនែចកជូនដល់្របជជន និង ំ មទី ធរណៈ អស់
៨.១៧១.១៣៥ េដើម ។  

្រកហ្វិកទី ១១ ៖ បង្ហ ញអំពីសហគមន៍ៃ្រពេឈើពីឆន  ំ២០០៦-២០១០ 
 
 

 
 

  េនឆន  ំ២០១០ េនះ រដ្ឋបលៃ្រពេឈើបនសហករជមួយៃដគូអភិវឌ ន ៍និងសហគមន៍មូល ្ឋ ន 
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ស្រមបស្រមួល េរៀបចអំភិវឌ សហគមន៍ៃ្រពេឈើសរុបចនួំន ៥១០ សហគមន៍ េលើៃផទដីសរុបចនួំន 
៤៦៧.៨៨៤ ហិក  ។ 

   
៤.៣.៦- ករវិវឌ ន៍ែផនកផលតិកមមជលផល  
  េនកនុងឆន  ំ ២០១០ េនះ រដ្ឋបលជលផលបនបេំពញភរកិចចយ៉ងសកមម េ យសេ្រមចបន
លទធផល្រគប់ែផនកេលើវស័ិយជលផល កនុងេនះមនករេរៀបចលិំខិតបទ ្ឋ នេ្រកមចបប់ ករព្រងឹង
សហគមន៍េន ទ ករបេងកើត្រសះជ្រមក្រតី ករអភិវឌ ន៍ រវីបបកមម ករសិក ្រ វ្រជវ ករអភិរក  
ករប្រងក បបទេលមើសេន ទ និងករផ ព្វផ យជេដើម។ េ យែឡក ្រពះ ជ្រកឹតយ អនុ្រកឹតយ ្របកស 
និងបទ ្ឋ នបេចចកេទសមួយចនួំនេទៀតែដលបនេរៀបច្ំរតូវបនពិនិតយ ែកស្រមួល និងអនុម័ត េដើមប ី ក់
ឱយអនុវត្តធនដល់ករ្រគប់្រគងវស័ិយជលផល្របកបេ យ ្របសិទធភព ។ 

ជមួយកររកីចេំរ ើនេនះែដរកនុងឱកស្របរព្វទិ មចឆជតិ ១ កកក  សេម្ដចអគគម េសនបតី
េតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្ដីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែតងែតបនផ្ដល់អនុ សន៍ដ៏ៃថ្លថ្ល ពក់ 
ព័នធនឹងករ្រគប់្រគង និងអភិវឌ ន៍វស័ិយជលផល ែដលទក់ទងដល់ករប្រងក បបទេលមើស ករេ្របើ្របស់
ឧបករណ៍េន ទៃសបមុង ឧបករណ៍ឆក់្រតី ករបេងកើតកែន្លងអភិរក ធនធនជលផល ករេរៀបចនិំង្រគប់
្រគងព្រងឹងសហគមន៍េន ទ ជរុំញករអភិវឌ្ឍ រវីបបកមម ករែថរក ករពរៃ្រពលិចទឹក និងៃ្រពេកង
កងជេដើម ។ល។ 

- ជវីកមមេន ទទឹក បៈ ជីវកមមទឹក បអនុវត្ដបនេនឆន  ំ២០១០ សរុបចនួំន ៤០៥.០០០ 

េ ន េកើនេលើសឆន មុំន្របមណ ៣,៨៥% និងមនករថយចុះ្របមណ ៤,០៤ % រយៈេពល ៥ ឆន  ំ (ឆន  ំ
២០០៦ ដល់ឆន  ំ ២០១០) ប៉ុែន្ដ ជីវកមមេន ទទឹក បេនះ មនករថយចុះបន្ដិចពីឆន  ំ ២០០៧ និងឆន  ំ
២០០៩ េពលគឺបនថយចុះពី ៣៩៥.០០០ េ ន មក្រតឹម ៣៩០.០០០ េ ន ឆន  ំ ២០០៩  
(ថយចុះ្របមណ ១,២៧%) 

- ជវីកមមេន ទសមុ្រទៈ ករេធ្វើ ជីវកមមេន ទសមុ្រទអនុវត្ដបន ៨៥.០០០េ ន កនុងឆន  ំ
២០១០ និងមនកេំណើ ន ៤០,៥ % រយៈេពល៥ឆន  ំរយៈេពល៥ឆន  ំ(២០០៦-២០១០)  

-ករអភិវឌ រវីបបកមមៈ ករចិញចឹ ម្រតី បងគ  អនុវត្តបន ៦០.០០០ េ ន (្រតី ៥៩.៩៣៥ េ ន បងគ  
៦៥េ ន) េសមើ ១០០% ៃនែផនករ ៦០.០០០ េ ន េ្រប បេធៀបរយៈេពលដូចគន េកើនេឡើង ១០.០០០េ ន 
ឬកេំណើ ន ២០% ្របចឆំន  ំ ។ ជមួយគន េនះ ករចិញចឹ ម្រកេពើអនុវត្តបន ២៨៣.០០០កបល េសមើ 
១៤១,៥% ៃនែផនករ ២០០.០០០កបល េ្រប បេធៀបរយៈេពលដូចគន េកើនេឡើង ៩៨.០០០កបល និងករ
ភញ ស់កូន្រតីពូជ អនុវត្តបន ១១០.៤៤០.០០០កបល េសមើ ១៣៨% ៃនែផនករ ៨០.០០០.០០០ កបល 
េ្រប បេធៀបរយៈេពលដូចគន េកើនេឡើង ៤០.៦៩០.០០០កបល។ ទនទឹនឹងេនះ បនបេងកើតកែន្លងភញ ស់្រតីេន
ទូទងំ្របេទសបនចនួំន ២៧៣កែន្លង កនុងេនះមន ២៦០កែន្លង ជរបស់្របជជន មរយៈករផ្តល់
បេចចកេទសពីរដ្ឋបលជលផល និងបនបេងកើតសហគមន៍្រសះជ្រមក្រតីបនចនួំន ៦៥៥កែន្លង ែដលេនកនុង
េខត្តកពំង់សពឺ េ្រចើនជងេគចនួំន ១៥៥ កែន្លង និងេខត្តេសៀម បចនួំន ៩០ កែន្លង។ ជមួយគន េនះ កែន្លង
ែដលបនេរៀបចេំហើយេធ្វើឱយផល្រតី ម លែ្រសេកើនពី ៤-៦ដង ជមធយម េនះ ចបញជ ក់បនថ ្របជ
កសិករ និង្របជេន ទ បនទទួលយកនូវបេចចកេទស រវីបបកមម ែដល្រកសួងបនអនុវត្ដកន្លងមក។ 
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 ្រកហ្វិកទី ១២ ៖ បង្ហ ញអំពីផលេន ទទឹក ប សមុ្រទ និង រវីបបកមមរយៈេពល ៥ ឆន  ំ 
 

លទធផលែដលទទួលបនកនុងវស័ិយជលផល បន ក់េចញនូវវធិនករឱយ្រគប់អធិករ ្ឋ ន និង 
ខណ្ឌ រដ្ឋបលជលផលទងំអស់អនុវត្ត មអនុ សន៍របស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត ច័នទ រនុ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួង 
កសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ េឃើញថ សកមមភពទងំអស់េនះ មនករវវិឌ ន៍រកីចេំរ ើនគួរជទីេមទនៈ។ 
ជមួយគន េនះែដរ រដ្ឋបលជលផលក៏បនសហករជមួយគេ្រមងអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល និង្របេទស 
ផ្តល់ជនួំយនន កនុងករេរៀបចផំ ព្វផ យចបប់ ព្រងឹងសមតថភពម្រន្តី ព្រងឹងសហគមន៍េន ទ ផ ព្វ 
ផ យ រវីបបកមម និងករអភិរក  ែដលទក់ទងដល់ករ្រគប់្រគងវស័ិយជលផល េដើមបកីិចចអភិវឌ ន៍វស័ិយ 
រវីបបកមម និងករ្រគប់្រគងធនធនជលផល។  

មយង៉វញិេទៀត ករជរុំញបេងកើនទនំក់ទនំងល្អជមួយ ជញ ធរែដនដី ថ ប័នពក់ព័នធ និងអងគករ 
នន េដើមបគី្ំរទដល់ករេរៀបច្ំរគប់្រគង និងករអភិវឌ សហគមន៍េន ទ និងសហគមន៍្រសះជ្រមក្រតី 
បនជួយជ្រមុញែថមេទៀត ដល់ករេលើកសទួយវស័ិយជលផលេនះ និងបនជួយដល់ករអភិវឌ ជីវភព 
រស់េនរបស់្របជពលរដ្ឋេនកនុងតបំន់ជនបទ ឱយមនភពវវិឌ ន៍ឈនេឡើងជលំ ប់នេពលកន្លងមក។ 
ករខិតខអំនុវត្ដអនុ សន៍ របស់សេម្ដចនយករដ្ឋម្រន្ដី “ េធ្វើឱយទី មនទឹក ទីេនះមន្រតីេឡើងវញិ “  
បនេធ្វើឱយវស័ិយជលផលមនកររកីចេំរ ើនគួរជទីេមទនៈ។ 
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ជំពូក ២  
 លទធផល និង ទិសេ   

 
V-លទធផលឆន  ំ២០ơ០-២០១១ និងទិសេ  ឆន  ំ២០១១-២០១២ 
 ៥.១- ផលតិកមមដំ ្ំរសូវ និងដំ េំផ ងៗ 
  ៥.១.១- លទធផល  
  ក- ថ នភព និងសភពករណ៍សំខន់ៗ ៖ រួមមន  

  ក.១- ថ នភពទឹកេភ្ល ងរដូវវស ឆន  ំ២០១០ ៖ (ឧបសមព័នធទី ១) 
ជរួមទូទងំ្របេទសសភពករណ៍ កសធតុ ពិេសសទឹកេភ្ល ងេនរដូវវស ឆន  ំ ២០១០ មន

អេំ យផលជមធយមេនេដើមរដូវ និងល្អ្របេសើរេនចុងរដូវ ែតជួបករ ងំសងួតក ្ត លរដូវវស ចប់ពី
ពក់ក ្ត លែខ សី  រហូតដល់ពក់ក ្ត លែខ កញញ  មនេខត្ត បត់ដបំង កពំង់ឆន ងំ ្រកេចះ 
្រពះវ ិ រ និងសទឹងែ្រតង។ល។ និងជួបេ្រគះទឹកជនំន់េ យទឹកេភ្ល ងចប់ពីពក់ក ្ត លៃនែខ តុ  
ដល់េដើមែខ វចិឆិក ឆន  ំ២០១០ មនេខត្ត បនទ យមនជ័យ បត់ដបំង កពំង់សពឺ កពំង់ធ ំក ្ត ល ជធនី
ភនេំពញ ្រពះវ ិ រ េពធិ ត់ េសៀម ប ្រពះសីហនុ ែកវ និងឧត្តរមនជ័យ។ 
  ក.២- ថ នភពទឹកជំនន់ឆន  ំ២០១០ 

េនសប្ដ ហ៍ទី ២ ៃនែខ តុ  ដល់សប្ដ ហ៍ទី ១ ែខ វចិឆិក ឆន  ំ២០១០ េខត្ដមួយចនួំនជួប្របទះ
នឹងេ្រគះជនំន់ទឹកេភ្ល ង ដូចជេខត្ដ បនទ យមនជ័យ បត់ដបំង កពំង់សពឺ កពំង់ធ ំ ក ្ត ល ជធនី
ភនេំពញ ្រពះវ ិ រ េពធិ ត់ េសៀម ប ្រពះសីហនុ ែកវ និងឧត្តរមនជ័យ។ 

ក.៣-សភពករណ៍សំខន់ៗេផ ងៗេទៀត  
ឆន  ំ ២០១០ េនះ ករងរបងកបេងកើនផលេលើដំ ្ំរសូវ ទទួលរងនូវឥទធិពលៃនករ តតបត េ យ

មមចេ ន តេនេខត្ដ មណ្ឌ លគីរ ី ្រពះវ ិ រ ្វ យេរៀង និងៃប៉លិន។ េ យែឡកសកមមភពវនិិេយគ
ពណិជជកមម និងេស កមមកនុងវស័ិយកសិកមមមនសកមមភពផុសផុលយ៉ងខ្ល ងំក្ល ។ 

ខ-ដំ ្ំរសូវ ៖ (ឧបសមព័នធទី ២-៩) 

-ៃផទដីអនុវត្ដសរុបទូទងំឆន  ំ២.៧៩៥.៨៩២ ហត េលើសឆន មុំន ៧៦.៨១២ ហត កនុងេនះ រដូវវស
អនុវត្ដបន ២.៣៩១.០១៦ហត េលើសឆន មុំនចនួំន ៥៦.៧៨៨ហត និងរដូវ្របងំសរុបចនួំន ៤០៤.៨៧៦ហត 
េលើសឆន មុំន ២០.០២៤ ហត 

-ៃផទដីខូចខតសរុបចនួំន ២០.៦៦១ ហត កនុងេនះរដូវវស ខូចខត ២០.៥៨៩ ហត ែត ្ដ របន
វញិ ២.០៩១ ហត នឹងរដូវ្របងំខូចខតសរុវចនួំន ៧២ ហត 

-ៃផទដី្របមូលផលសរុប ៖ ២.៧៧៧.៣២៣ ហត េលើសឆន មុំន ១០២.៧២០ ហត កនុងេនះ រដូវ
វស  ២.៣៧២.៥១៩ ហត េលើសឆន មុំនចនួំន ៨១.៩៦៧ ហត និងរដូវ្របងំសរុបចនួំន ៤០៤.៨០៤ ហត 
េលើសឆន មុំនចនួំន ២០.៧៥៣ ហត    

-ទិននផលមធយម្របចឆំន  ំ៖ ២,៩៧០ េ ន/ហត េលើសឆន មុំន ០,១៣៤ េ ន/ហត កនុងេនះ រដូវវស  

២,៧៦០ េ ន/ហត  (េលើសឆន មុំន  ០,១៤០ េ ន/ហត) និងរដូវ្របងំ ៤,២០១ េ ន/ហត (េលើសឆន មុំន  

០,០៧៥ េ ន/ហត) 

-បរមិណផលទទួលបនសរុប ៖   ៨.២៤៩.៤៥២ េ ន  េលើសឆន មុំន ៦៦៣.៥៨២ េ ន   កនុងេនះ  
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រដូវវស  ៦.៥៤៨.៧០៩  េ ន  េលើសឆន មុំន ៥៤៧.៣២៤ េ ន និងរដូវ្របងំឆន  ំ២០១០-២០១១ ចនួំន 

១.៧០០.៧៤៣ េ ន េលើសឆន មុំនចនួំន ១១៦.២៥៨ េ ន   

-តុលយភពេសប ង ៖ សល់ ២.៥១៦.៧៥២ េ នអងករ គតិជ្រសូវ  ៣.៩៣២.៤២៥ េ ន េលើសឆន មុំន 
ចនួំន ៤២៥.២៤០ េ ន។   

  គ-ដំ កំសិកមមរួមផ  ំ(ឧបសមព័នធទី ១០-១៧) 

គ.១- ដំ ំរមួផ ៖ំ 
ដំ រួំមផ អំនុវត្តបនសរុប ៥៥៣.២៣៨ ហត េលើសឆន មុំន ៦២.៤៦៥ ហត និងបរមិណផលសរុប 

៥.៥៤៩.៦២៩ េ ន េលើសឆន មុំន ៦៨២.០៦១ េ ន។ 
គ.២- ដំ ំឧស ហកមម៖ 
ដំ ឧំស កមមអនុវត្តបនសរុប ១៩៩.៤០១ ហត  េលើសឆន មុំន ២០.១៨៤ ហត  និងបរមិណផល

សរុប ៥៨៨.៩០៣ េ ន េលើសឆន មុំន ៣១.១៦១ េ ន។ 
ពិនិតយជរួមលទធផលដំ កំសិកមម បនអភិវឌ ន៍ជ្របវត្ដិ ្រស្ដដ៏ល្អ្របេសើរ ែដលកន្លងមក

្របេទសកមពុជពុំធ្ល ប់ជួប្របទះនូវសមិទធផលៃនវស័ិយកសិកមម មនកររកីចេ្រមើនដូចេពលេនះ ពិេសស
ដំ ្ំរសូវបនេកើនេឡើងេលើសែផនករែដលបនេ្រគងទុក 

  ឃ-ដំ អំចិៃ្រន្តយ៍  

 ដំ េំឈើហូបែផ្ល និងដំ អំចិៃ្រន្តយ៍ ក៏មនករអភិវឌ ន៍េកើនេឡើងជបន្ដបនទ ប់¤ ៃផទដី ដុំះ
ដំ អំចិៃ្រន្តយ៍អនុវត្តបនកនុងឆន  ំ២០១០  មនសរុបចនួំន ១៩០.០០០ ហិក  េកើនេលើសឆន មុំន ៩ %។ 
េ យែឡក ចេំពះបរមិណផលដំ អំចិ្រន្ដយ៍មួយចនួំនដូចជ ្វ យចនទីសរុបចនួំន ៨៣.៣៨០ េ ន 

្វ យសរុបចនួំន ២៧៩.៩៨០េ ន ធូេរនសរុបចនួំន ២៨.៩០០េ ន និង្រកូចសរុបចនួំន ២៤.៦៦០េ ន។ 
 ៥.១.១.១-ករងរែផនកកសិកមម  

អគគនយក ្ឋ នកសិកមមជអងគភពេសនធិករឲយ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ មន
េបសកកមម ដឹកន្ំរគប់្រគង និងេធ្វើសកមមភពជរុំញករអភិវឌ វស័ិយផលិតកមមដំ កំសិកមម េដើមបចូីល
រួមចែំណក (១) ធនបននូវសន្តិសុខេសប ងស្រមប់្របជពលរដ្ឋ (២) ្រគប់្រគង និង្រតួតពិនិតយគុណភព 
និងសុវតថភពផលិតផល (៣) ជរុំញកេំណើ នផលិតភពកសិកមម មរយៈពិពិធកមមកសិកមម (៤) កត់
បនថយភព្រកី្រក មរយៈបេងកើនចណូំលដល់កសិករេ យតៃម្លបែនថមេលើកសិផល និង(៥) ធនទីផ រ
កសិផល ។ 

អគគនយក ្ឋ នកសិកមម បន និងកពុំងអនុវត្តតួនទី និងភរកិចចរបស់ខ្លួនេ យេផ្ត តេលើករ
ងរ្រ វ្រជវ និងអភិវឌ សនូលសខំន់ៗមួយចនួំនមនជ រទ ៌ (១) ករ្រគប់្រគងធនធនដីកសិកមម 
(២) ករអភិវឌ ដំ កំសិកមម្រគប់្របេភទ (៣) ករករពរដំ  ំអនម័យ និងភូតគមអនម័យ (៤) 
ករ្រ វ្រជវអភិវឌ  និងជរុំញករេ្របើ្របស់េ្រគ ងយន្តកសិកមម (៥) ករផ ព្វផ យកសិកមម និង (៦) 
ករ្រតួតពិនិតយគុណភពេនមនទីរពិេ ធន៏ ។ 

កនុងឆន  ំ ២០១០ កន្លងមកេនះ េ យមនករគ្ំរទទងំែផនក ម រតី និងសមភ រថវកិពីថន ក់ដឹកន ំ
្រគប់ជន់ថន ក់ៃន្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ កិចចចូលរួមសហករ និងករគពំរពីៃដគូ
អភិវឌ នន ករចូលរួមសហករស្អិតរមួតពីសំ ក់ ជញ ធរមូល ្ឋ ន្រគប់ជន់ថន ក់ និងជពិេសសករ
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ចូលរួមរបស់្របជកសិករ ជមួយគន េនះ បននិងកពុំងែ្របក្ល យនូវេបសកកមមដ៏ធុេំធងេនះ ឱយេទជ
សកមមភពអនុវត្តជក់ែស្តង្របកបេ យ្របសិទធិភព កនុងករចូលរួមចែំណកកនុងករជរុំញករអភិវឌ ន៍ 
និងកេំណើ នវស័ិយផលិតកមមដំ កំសិកមម េ យសេ្រមចបនសមិទធផលសខំន់ៗគួរជទីេមទនះ ។ 

ជក់ែស្តង ផលិតកមមដំ ្ំរសូវែដលជ "មស ស" របស់កមពុជ និងជែផនកមួយដ៏សខំន់បផុំត
ស្រមប់្រទ្រទង់េសដ្ឋកិចចជនបទ ចូលរួម្រទ្រទង់ជីវភព្របជជនកមពុជទងំេនទីជនបទ និងទី្រកុង 
សមិទធិផលសេ្រមចបនដ៏្រតចះ្រតចង់ េនះពិតជមិន ចកត់ផ្ត ច់បនពីករអនុវត្តករងរដ៏សកមមរបស់
ថន ក់ដឹកន ំនិងម្រន្តី ជករអគគនយក ្ឋ នកសិកមម មជនំញដូចខងេ្រកមបនេឡើយ ។ 

្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ បនផ្តួចេផ្តើមេរៀបចសំនិនបតកសិករទូទងំ្របេទស េ យ
ឈរេលើទស នៈបផុំសនូវគនិំតៃចន្របឌិត ផ្ល ស់ប្តូ របទពិេ ធន៍ និងគនិំតបេងកើតថមីដល់កសិករ។ កនុងន័យេនះ
កលពីៃថងទី ២១-២២ ែខ កុមភៈ ឆន  ំ២០១១ កន្លងេទេនះ េនទីស្តីករ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ 
បនេរៀបចសំនិនបតកសិករទូទងំ្របេទសេលើកទី ២ កនុងេគលបណំងេដើមបេីធ្វើករ្របឡង្របែជងេ្រជើសេរ ើស
កសិករេឆនើមែដលមន ន ៃដឯក េលើ្របធនបទចនួំន ៦ គឺ៖ 

- ្របព័នធ្របពលវបបកមមដំ ្ំរសូវ 
- ្របព័នធកសិកមមច្រមុះ   
- ករចិញចឹមសត្វ 
- ករចិញចឹម្រតី 
- ករែកៃចនេ្រគ ងយន្ត និងឧបករណ៍កសិកមម 
- ករែកៃចនផលិតផលកសិកមម និងជលផល 

សននិបតកសិករឆន េំនះ ្រប្រពឹត្តេទ្របកបេ យេមទនភព និងទទួលបនលទធផលដ៏ល្អ្របេសើរ 
េ យមនសមជិក-សមជិក ចូលរួមសរុបចនួំន ២១៥ នក់ កនុងេនះ មនថន ក់ដឹកន្ំរកសួងកសិកមម រុកខ
្របមញ់ និងេន ទ អងគភពេ្រកមឱ ទ មនទីរកសិកមម ជធនី េខត្ត អងគករជៃដគូរ និងកសិករជ
េបកខភព្របឡង្រប ងំ្រគប់ ជធនី េខត្ត ទងំ ២៤ ទូទងំ្របេទស។ នីតិវធីិៃនករ្របឡងេ្រជើសេរ ើសមន 
៣ ដំ ក់កលគឺទី ១ ករ យតៃម្លេលើចេំណះដឹងបេចចកេទសៃនករអនុវត្ដន៍ និងេទពេកសលយៃនករ
ពនយល់បក្រ យ។ ដំ ក់កលទី ២ គឺចុះ យតៃម្លករអនុវត្ដផទ ល់េ យែផ្អកេលើៃផទដីអនុវត្ដពិត្របកដ 
និងលទធផលៃនករទទួលយកនូវគនិំតថមី និងករៃចន្របឌិត ករផ ព្វផ យដល់អនកជិតខង និងភពឧស ហ៍
ពយយមកនុងករងរផលិតកមមេនមូល ្ឋ ន។ ដំ ក់កលទី ៣ គឺករេធ្វើបទបង្ហ ញេនកនុងអងគសននិបត
កសិករទូទងំ្របេទសនៃថងទី ២១-២២ ែខ កុមភៈ ឆន  ំ២០១១។  

បនទ ប់ពីេធ្វើករ យតៃម្ល គណៈេម្របេយគបនេធ្វើករច្រមញ់េ្រជើសេរើសយកកសិករេឆនើមចំនួន ៥នក់ 
ែដល្រតូវទទួលជ័យ ភីពីេលខ ១ ដល់េលខ ៥ ស្រមប់្របធនបទនីមួយៗ ចេំពះកសិករមកពីេខត្តចនួំន 
១៥ គឺ េខត្តបត់ដបំង ែកវ ក ្ត ល កពំង់ឆន ងំ ៃ្រពែវង បនទ យមនជ័យ ្វ យេរៀង កពំង់ចម រតនគីរ ី
កពំត សទឹងែ្រតង ្រកេចះ េសៀម ប កពំង់ធ ំនិងេខត្ដ្រពះសីហនុ។ 

៥.១.១.២- ្រ វ្រជវ និងអភិវឌ ដំ ្ំរសូវ 
ករ្រ វ្រជវដំ ្ំរសូវ ែស្វងរកបេចចកេទសម្រសប េដើមបយីកេទផ ព្វផ យជូន្របជកសិករេ្របើ

្របស់កនុងករេធ្វើ្របពលវបិបកមមដំ ្ំរសូវ។ កនុងឆន  ំ ២០១០កន្លងមកេនះ អគគនយក ្ឋ នកសិកមម េ យ
េ្របើ្របស់ថវកិរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល និងថិវកជនួំយពីៃដគូរអភិវឌ មួយចនួំន បនអនុវត្តករងរពិេ ធន៍ 
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្រ វ្រជវេលើដំ ្ំរសូវយ៉ងសកមមេន មកសិ ្ឋ ន ថ នីយ៍ មណ្ឌ លអភិវឌ កសិកមម និងែ្រសកសិករ 
មនជ រទ ៌ ករពិេ ធន៍ពក់ព័នធនឹង្របសិទធិភពៃនករេ្របើ្របស់ជី ករពិេ ធន៍េ្រប បេធៀបពូជ ករ
ពិេ ធន៍បន ំពូជ និងករពិេ ធន៍អពីំវធិី ្រស្ត ដុំះដំ ្ំរសូវេផ ងៗេទៀត មនចនួំនសរុប ៥៥ 
ពិេ ធន៍។ 

កនុងេគលបណំងផ ព្វផ យ និងជរុំញករេ្របើ្របស់ពូជសុទធល្អ និងបនដេំណើ រករផលិតកមម
ពូជេលើៃផទដីសរុបចនួំន ៥៥ ហិក  ទទួលបនបរមិណផលពូជ្រសូវសុទធល្អ ចនួំន ១១០េ ន ផ ព្វផ យ 
ជូន្របជកសិករ។ េលើសពីេនះ ែផនកបេចចកេទសចុះេធ្វើករ្រតួតពិនិតយ និង យតៃំលគុណភព្រគប់ពូជ
េនេខត្ត ែកវ េខត្តកពំង់សពឺ េខត្តេពធិ ត់ េខត្តកពំង់ចម េខត្តកពំង់ធ ំ និង េខត្តសទឹងែ្រតង បនចនួំន 
១.០៥៤,៤ េ ន ។ 

េ យែឡក ករេលើកកពំស់ និងករទទួលយកបេចចកវជិជ ផលិតកមមដំ ្ំរសូវ ស្រមប់ដេំណើ រ
ករជរុំញ្របពលវបបកមម និងបេងកើនផលិតភព្របព័នធកសិកមមមនដំ ្ំរសូវជមូល ្ឋ ន បនដណីំរករ
ករេធ្វើែ្រសបង្ហ ញ ករេរៀបចកំមមវធិីទស នកិចច ករបណ្តុ ះប ្ត ល ែដលមនកសិករចូលរួមសរុបចនួំន 
៣.១១៩នក់ កនុងេនះកសិករចនួំន ៥៨៩នក់ បែនថមេទៀតបនទទួលករបណ្តុ ះប ្ត លអពីំ ករងរ
្របពលវបបកមមដំ ្ំរសូវ (ប.វ.ស)។ ែផនកដំ ្ំរសូវ និងេលខធិករ ្ឋ ន ប.វ.ស ជេសនធិករសហករ
ជមួយអងគករ OXFAM ថ ប័នពក់ព័នធ និងអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលនន បនែកស្រមួល និងចង្រកង
េសៀវេភបទ ្ឋ នបេចចកេទស ប.វ.ស ផទ ងំរូបភព និងខិតប័ណ្ណផ ព្វផ យ ែដលេ្រត មនឹងេបះពុមភផ ព្វ
ផ យកនុងេពលឆប់ៗខងមុខេនះ ។ 

៥.១.១.៣- ករ្រ វ្រជវ និងអភិវឌ កវបបកមមដំ  ំ
ក- ករ្រ វ្រជវ និងអភិវឌ កវបបកមមដំ រំួមផ  ំ
ករអភិវឌ អនុវស័ិយ ្រ វ្រជវ និងអភិវឌ កវបបកមម និងដំ រួំមផ េំនះ សេ្រមចបន

សមិទធផល ៖ 
-បនដេំណើ រករពិេ ធន៍េ្រជើសេរ ើសពូជដំ ហូំបែផ្ល និងរុកខជតិលអំចនួំន ៥០ ពិេ ធន៍ មន

កសិករចូលរួមចនួំន ២៤៥នក់។ មរយៈករងរ្រ វ្រជវេនះ ពូជដំ ចំនួំន ០៥ពូជ ្រតូវបនព្រងីក
រួមមន ពូជដំ ្ំរសករនគចនួំន ៣០០ េដើម ពូជផក កូ បចនួំន ៦០០េដើម ពូជផក ្រគីហ ង់ែតមចនួំន 
៦០០េដើម ពូជផក ចបំី្រកហមចនួំន ៦០០េដើម ពូជផក ៃសបេរឿងចនួំន ១០០០េដើម ។ 

-បន្រ វ្រជវអភិរក  និងបន ុទធពូជដំ បំែន្លចនួំន ០៣ពូជ និងដំ រួំមផ ដំ៏ៃទេទៀតបនចនួំន 
០៥ពូជ។  

-បនចង្រកងឯក រស្តីពីេឈើហូបែផ្លេនតបំន់ពយ័ពយចនួំន ១៦៧ឃុ ំ េនកនុងេខត្ត បត់ដបំង 
ៃប៉លិន និងបនទ យមនជ័យ ។ 

-បនអនុវត្តករេធ្វើែ្រសបង្ហ ញផ ព្វផ យពូជដំ រួំមផ  ំ េដើមបេីលើកកពំស់ពិពិធកមមដំ ជំ
លកខណៈ្រគួ របនចនួំន ២១០កែន្លង មនកសិករចូលរួមសរុប ៨៤០នក់ ។ 

ខ- ករ្រ វ្រជវ និងអភិវឌ កវបបកមមដំ ឧំស ហកមម 
សមិទធផលករងរសខំន់ៗពក់ព័នធនឹងែផនកេនះ បនេផ្ត តជសខំន់េទេលើករអភិរក  និង

អភិវឌ ពូជដំ មួំយចនួំន ដូចជ ដំ េំពត  ដំ មំន ដំ សំែណ្ត ក ដំ េំ្រមច និងរុកខជតិ
គ្រមបដី លទធផលសេ្រមចបនដូចជ៖ 
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-បនផលិតពូជដំ ឧំស ហកមមេលើៃផទដីចនួំន ៣៥ហិក  ទទួលបនបរមិណផលចនួំន ៤០េ ន 
-បនពិេ ធន៍សរំតិសំ ងំពូជេពតចនួំន ២១ពូជ (េពតស្រមប់ចណីំសត្វចនួំន ១០ពូជ េពត

ែផ្អមចនួំន ៦ពូជ និងេពតស (ដេំណើ ប)ចនួំន ០៥ពូជ)។ អនបេចចកេទសកពុំងបន្តដេំណើ ករពិេ ធន៍
បន ំពូជេពតទងំេនះេនេលើចកំររបស់កសិករ េដើមបឈីនេទេធ្វើកររេំ ះពូជ និងផ ព្វផ យជូន្របជ
កសិករេ្របើ្របស់នេពលខងមុខ 

-បនដេំណើ រករែ្រសពិេ ធន៍្រ វ្រជវស្តីពី ករេ្រជើសេរ ើសពូជដំ ឧំស ហកមម និងបេចចក
េទស ដុំះសម្រសប ម្របព័នធេក ្រតបរ ិ ថ នចនួំន ១៣ពិេ ធន៍  

-បនដេំណើ រករែ្រសបង្ហ ញស្តីពី ករ ដុំះដំ ឧំស ហកមមចនួំន ៤០០ែ្រសបង្ហ ញ ។ 
៥.១.១.៤- ករ្រ វ្រជវ និងអភិវឌ ធនធនដីកសិកមម 
ជក់ែស្តងកនុងឆន  ំ ២០១០ ករងរ្រគប់្រគងធនធនដីកសិកមម បននិងកពុំងទទួលបនករយក

ចិត្តទុក ក់ និងេលើកកពំស់ទងំករ្រ វ្រជវ និងផ ព្វផ យបេចចកេទស្រគប់្រគងជីជតិដីល្ៗអ  ជូន
ដល់្រសទប់្របជកសិករ ស្រមប់ករក ងែផនករករេ្របើ្របស់ធនធនដីកសិកមម្របកបេ យចីរភព 
សេ្រមចបនលទធផលសខំន់ៗ៖ 

-បនចង្រកងឯក របេចចកេទសអពីំ ករកណំត់តបំន់ ដុំះស្រមប់្រសុកអូ ងំឳ េនេខត្តកពំង់
ចម ែដលពិពណ៌នអពីំលកខណៈរបស់ដី និងចំ ត់ថន ក់ដី និងបនេរៀបចែំផនទីករេ្របើ្របស់ដី
កសិកមម និងសថិតិករេ្របើ្របស់ដីកសិកមមជក់ែស្តង ម្របេភទដំ ទូំទងំេខត្តៃ្រពែវង ។ 

-បនដេំណើ រករែ្រសបង្ហ ញអពីំ ្របសិទធិភពជីគីមី យជីធមមជតិចនួំន ៤០០ពិេ ធន៍ ម
តបំន់េគលេ ចនួំន ២០ េ យមនកសិករចនួំន ៤០០្រគួ រចូលរួមអនុវត្តផទ ល់។ លទធផលៃនែ្រស
បង្ហ ញេនះបញជ ក់ថ ករេ្របើជីគីមីកន្លះករំតិែណន ំ និងែថមជីកបំ៉ុស្តចនួំន ១៥េ ន េនះកសិករ
ទទួលបនទិននផលខពស់ ជករណីប ្ត អនក្រ វ្រជវ និងអនកផ ព្វផ យ្រតូវែតជរុំញឲយកសិរករេចះេ្របើ
្របស់ជីគីមី យជីធមមជតិ ឲយសម្រសប មលកខណៈបេចចកេទស ែដលជក ្ត មួយ្របេសើរបផុំតកនុង
ករែកលអំជីជតិដី រក តុលយភពជីជតិដី និងបេងកើនទិននផលដំ  ំ។ 

-បនដេំណើ រករេបើក េរៀនែ្រសកសិករអពីំ បេចចកេទសេធ្វើជីកបំ៉ុស្តចនួំន ៤០ កែន្លង មន
កសិករចូលរួមសរុបចនួំន ១២០០នក ់និងមនកសិករចនួំន ៧០០្រគួ របន ងសង់េ ងជីកបំ៉ុស្ត ។ 

-បនចូលរួមចុះសិក  និង យតៃំលដីសមបទនេសដ្ឋកិចចបនចនួំន ២៥្រកុមហុ៊ន េន មប ្ត
េខត្តចនួំន ០៧ ែដលមនៃផទដីសរុបចនួំន ២៥៧.៥៨៩ហិក  ។ 

៥.១.១.៥- ករអភិវឌ បេចចកេទសករពរដំ  ំអនម័យ និងភូតគមអនម័យ 
កនុងឆន  ំ២០១០ េ្រកពីករងរចុះពិនិតយ ម នសភពករណ៏ៃនករ តតបតរបស់សមសភព

ចៃ្រង និងដឹកនកំិចចអន្ត គមន៍កចំត់សមសភពចៃ្រងេនទូទងំ្របេទស ក៏បនអនុវត្តសកមមភពមួយ
ចនួំន េ យទទួល បន លទធផលដូចខងេ្រកម៖ 

-បនចង្រកងបញជី េឈម ះសមសភពចៃ្រងេលើដំ ដំឡូំងមី  
-បនចង្រកងទិនន័យ្រគឹះសមសភពចៃ្រងកនុង្របព័នធកុពំយូទរ័ស្រមប់ដំ ្ំរសូវ ដំ េំប៉ងេប៉ះ 

ដំ សំែណ្ត ក ដំ ដំឡូំង ដំ េំកសូ៊ និងដំ ែំត  
-បនេបើកវគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីករអនុវត្តកសិកមមល្អេដើមបបីេងកើនគុណភពផលិតផល 

និងសុវតថិភពចណីំ រចនួំន ៣៦វគគ មនកសិករចូលរួមចនួំន ១២៦០នក់  
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-បនេបើកវគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីសុវតថិភពៃនករេ្របើ្របស់ថន កំសិកមមចនួំន ៣៦វគគ មនកសិករ
ចូលរួមចនួំន ១២៦០នក ់ 

-បនដេំណើ រករវគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពី វធិនករកចំត់សត្វល្អិតចៃ្រងេលើដំ បំែន្លចនួំន ៣៦វគគ 
មនកសិករចូលរួមចនួំន ១១៦០នក ់ 

-បនដេំណើ រករែ្រសពិេ ធន៍ស្តីពី ករេ្របើ្របស់ថន កំចំត់សត្វល្អិតផ ពីំរុកខជតិេលើដំ ចំនួំន 
១៤៤ ពិេ ធន៍ 

-បនេធ្វើអេងកតរុយេចះែផ្លេលើដំ ំ ្វ យេនេខត្ត  កពំង់សពឺ  កពំត  ្រពះសីហនុ  កពំង់ចម  និង 
ក ្ត ល និងបនបណ្តុ ះប ្ត លព្រងឹងសមតថភពអពីំករអេងកត និងកចំត់រុយេចះែផ្លម្រន្តីបេចចកេទស 
មកពីមនទីរកសិកមមៃន េខត្ត ទងំ ០៥ ចនួំន ៧០នក់  

ទក់ទងនឹងករជរុំញករនេំចញផលិតផលកសិកមមេទកន់ទីផ របរេទស កនុងឆន  ំ ២០១០ កន្លង
មកេនះ អគគនយក ្ឋ នកសិកមម បនចត់បញជូ នម្រន្តីបេចចកេទសភូតគមអនម័យចុះេធ្វើករ្រតួតពិនិតយ
ផលិតនេំចញបនចនួំន ២៦៨េលើក និងផ្តល់វញិញ បនប័្រតភូតគមអនម័យចនួំន ៦៤០ចបប់ ស្រមួល
ដល់ករនេំចញផលិតផលកសិកមមចនួំន ១៣មុខទនិំញ មនបរមិណសរុបចនួំន ១០៥.២៥៩េ ន 
កនុងេនះមុខទនិំញសខំន់ៗរួមមន៖ អងករ (៥៥.៣០១េ ន) ចណិំតេឈើ កសយ (៣២.០០០េ ន) 
េ្របងដូងេឆ (៨.៤២៣េ ន) និងេពត្រកហម (៦.៦៣៥េ ន)។ ជករគួរឲយកត់សគំល់េនះ គឺ ផលិត 
ផលអងករកមពុជបននេំចញេទកន់ទីផ របរេទសចនួំន ៣១្របេទស ែដលភគេ្រចើន (៦១,២%) ជ 
ប ្ត ្របេទសអឺរ ៉ុប កនុងេនះ ប ងំជ្របេទសនមុំខេគ ែដលបន្រសូបយកផលិតផលអងករកមពុជចនួំន 
៣១.៥៥២េ ន។ ប ្ត ្របេទសែដលបននចូំលអងករេលើសពីមួយពន់េ នពីកមពុជរួមមន៖ ្របេទស
ប៉ូឡូញ (៣.៦៤៨េ ន) ្របេទសលីទុ នី (២.៧៣៦េ ន) ្របេទសព័រទុយ គ ល់ (១.៩៥៤េ ន) 
្របេទសរុស  ី (១.៧៥២េ ន) ្របេទសេប រូស (១.៤១៦េ ន) ្របេទសអូ្រ ្ត លី (១.២៤៩េ ន) 
្របេទសហូឡង់ (១.១៩៨េ ន) ្របេទសម៉េឡសី (១.១១១េ ន) ច្រកភពអង់េគ្លស (១.០១៩េ ន) ។  

៥.១.១.៦- ករព្រងឹងករ្រតួតពិនិតយគុណភពកនុងមនទីរពិេ ធន៍ 
មនទីរពិេ ធន៍ជតិកសិកមមកនុងឆន  ំ២០១០ េនះ សេ្រមចបនសមិទធិផល សខំន់ៗដូចខងេ្រកម៖ 
-បនេបើកវគគបណ្តុ ះប ្ត លបេងកើនសមតថភពបេចចកេទស ម្រន្តី ជករមនទីរពិេ ធន៍ជតិ ចនួំន 

០១វគគ មនសិកខ កមចូលរួមចនួំន ១៥នក់។ វគគបណ្តុ ះប ្ត លបនេផ្ត តេលើករវភិគគុណភពទឹក 
វធិី ្រស្តយកសំ កដី ជី ថន កំសិកមម និងរុកខជតិ ករេ្របើ្របស់ឧបករណ៏ GPS ករវភិគគុណភពថន ំ
កសិកមម និងវធីិ ្រស្តបក្រ យលទធផលវភិគដី  

-បនផ្តល់េស ពិេ ធន៍វភិគជី និងដីបនចនួំនសរុប ១០០សំ ក កនុងេនះ ជចីនួំន ៤៤
សំ ក និងដីចនួំន ៥៦សំ ក  

-បនចុះ្របមូលសំ កដី ជី ថន កំសិកមម និងរុកខជតិយកមកេធ្វើករវភិគ និងកត់្រ ទិនិនន័យ
បនចនួំន ១៦០០សំ ក។ 

កនុងកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងេដើមបផី្តល់េស កមមវភិគថន កំសិកមម និងកកសណំល់គីមី មនទីរពិេ ធន៍ 
ជតិកសិកមម បនេរៀបចជំវធិី ្រស្តវភិគបនចនួំន៣៧វធិី ្រស្ត និងេ្រកម្រកបខណ្ឌ សហ្របតិបត្តិករ 
ជមួយទីភន ក់ងរសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ្របេទសជប៉ុន មនទីរពិេ ធន៍ជតិបន និងកពុំងបណ្តុ ះ
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ប ្ត លក ងសមតថភពម្រន្តីបេចចកេទសអពីំ វ ិ ្រស្តវភិគជី និងថន កំសិកមមេ យេ្របើឧបករណ៍
វភិគទេំនើប។ 

៥.១.១.៧- ករងរេរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត 
-បន និងកពុំងពិនិតយែកស្រមួលេសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពី "ករករពរដំ  ំនិងភូតគមអនម័យ"  
-បន និងកពុំង្រពងេសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពីសហករណ៏កសិកមម"  
-បនេរៀបចេំសចក្តី្រពងអនុ្រកឹតយស្តីពី "ករ្រគប់្រគងេ ងជងផលិត ែកៃចន ដេំឡើង និងេ ងជង

ជួសជុលេ្រគ ងយន្តកសិកមម និងឧបករណ៏កសិកមម" (បន និងកពុំងពិនិតយែកស្រមួលបនទ ប់ពីបន ក់
ឆ្លងគណៈរដ្ឋម្រន្តី)  

-បនេរៀបច្ំរបកសស្តីពី "បទបញជ ៃផទកនុងគរូំរបស់បុេរសហគមន៍អភិវឌ កសិកមម" (្រកសួងបនអនុម័ត
រួចេហើយ)  

-បនេរៀបច្ំរបកសស្តីពី "បញជី េឈម ះសមសភពចៃ្រងភូតគមអនម័យ និងបងកេ្រគះថន ក់ែដល
្រតូវ មឃត់ចូល្រពះ ជ ច្រកកមពុជ" (្រកសួងបនអនុម័តរួចេហើយ)  

-្របកសស្តីពី "នីតិវធីិៃនករ្រតួតពិនិតយភូតគមអនម័យ" (្រកសួងបនអនុម័តរួចេហើយ)  
-្របកសស្តីពី "ករ ក់ឲយេ្របើ្របស់នូវវធិនៃនករអនុវត្តកសិកមមល្អ កនុងករងរផលិតកមមែផ្លេឈើ 

និងបែន្ល្រសស់" (្រកសួងបនអនុម័តរួចេហើយ)  
-បនេរៀបចេំសចក្តី្រពង្របកសរួមស្តីពី "េ ហុ៊យេស កមម្រតួតពិនិតយភូតគមអនម័យ និងករ

កចំត់សមសភពចៃ្រង" (បន ក់ជូន្រកសួងរួចេហើយ) 
-បន និងកពុំងដេំណើ រករេរៀបចេំសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពី "ចបប់ដីកសិកមម" េ យបនបេងកើត្រកុម

ករងរ និងេរៀបចកំរ្របជុពិំេ្រគះេយបល់ៃផទកនុងបនចនួំន ០៣េលើក េធ្វើករទនំក់ទនំង្របមូលព័ត៌មន 
និងឯក រពី ថ ប័នពក់ព័នធ និងបន្របជុពិំេ្រគះេយបល់ ជមួយទី្របឹក បេចចកេទសរបស់អងគករ 
FAO ចនួំន ០១េលើក ។ 

៥.១.១.៨- ករងរកមមវិធីស្តពីីវិធនករច្រមុះ្រគប់្រគងដំ  ំ(IPM)  
ជលទធផលកនុងឆន  ំ២០១០ េនះ េ្រកមករឧបតថមភថវកិេ យ្របេទស សុ៊យែអត បនដេំណើ រករ
េរៀនចកំរកសិករសរុបចនួំន  ៧៤   េ យមនកសិករសរុបចនួំន  ១៨៩៣ នក់  (្រស្តីចនួំន  

៨២២ នក់)  បែនថមេទៀតបនទទួលករបណ្តុ ះប ្ត លឲយក្ល យជកសិករ IPM កនុងេនះ ៖ 
-បនដេំណើ រករ េរៀនចកំរកសិករេលើដំ បំែន្លសរុបចនួំន ៥០  មនកសិករចូល

រួមចនួំន ១.២១១នក់ កនុងេនះ្រស្តីចនួំន ៥៩២នក់  
-បនដេំណើ រករ េរៀនែ្រសកសិករេលើដំ ្ំរសូវសរុបចនួំន ២៤  មនកសិករចូលរួម

សរុបចនួំន ៦៨២នក់ កនុងេនះ្រស្តីចនួំន ២៣០នក់ ។ 
េ យែឡក កសិករសរុបចនួំន ១៦៣៦នក់ (្រស្តីចនួំន ៧៥៦នក់) ែដលធ្ល ប់បនទទួលករ

បណ្តុ ះប ្ត លរួចេហើយ បនទទួលករព្រងឹងសមតថភពបន្តពីកមមវធីិ វធិនករច្រមុះ្រគប់្រគងដំ ំ
មរយៈសកមមភពមួយចនួំនដូចខងេ្រកម៖ 

-សកមមភពេ្រកយ េរៀនចកំរកសិករេលើដំ បំែន្លសរុបចនួំន ៣២កែន្លង មនកសិករចូល
រួមចនួំន ៥៣១នក់ កនុងេនះ្រស្តីចនួំន ២៨០នក់  
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-សកមមភពេ្រកយ េរៀនចកំរកសិករេលើដំ ្ំរសូវសរុបចនួំន ១៩កែន្លង មនកសិករចូល
រួមចនួំន ៣៣៤នក់ កនុងេនះ្រស្តីចនួំន ១៣៤នក់  

-ដេំណើ រករក្លឹបចស់េលើដំ បំែន្លសរុបចនួំន ២៤ក្លឹប មនកសិករចូលរួមសរុប ៣៨៧នក់ កនុង
េនះ្រស្តី ចនួំន ១៩៥នក់ ។ 

-ដេំណើ រករក្លឹបចស់េលើដំ ្ំរសូវសរុបចនួំន ២២ក្លឹប មនកសិករចូលរួមសរុប ៣៨៤នក់ កនុង 
េនះ្រស្តី ចនួំន ១៤៧នក់ ។ 

 

 ៥.១.២- យតំៃល និងសំេណើ  
កនុងឆន  ំ២០១០ ៃនអណត្តិទី ៤ ៃន ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជដឹកនេំ យ សេម្តចអគគម េសនបតី

េតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តីៃន ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ េទះបីសថិតេនកនុងដំ ក់កលពឹងែផ្អក
េលើធមមជតិ និងជញឹកញប់បនទទួលរងករគំ មកែំហង ពីេ្រគះមហន្ត យធមមជតិជបន្តបនទ ប់ក្ត ី
វស័ិយកសិកមមកមពុជបន និងកពុំងមនករផ្ល ស់ប្តូ រជវជិជមន្របកបេ យក្តីសងឃមឹថ វស័ិយេនះពិត
ជនឹងក្ល យជឆ្អឹងខនងយ៉ងរងឹមសំ្រមប់ករពេន្ល ន និងករព្រងីកមូល ្ឋ នអភិវឌ វស័ិយេសដ្ឋកិចចកមពុជ
បន្តចូលរួមចែំណកកត់បនថយភព្រកី្រក្របកបេ យភព ្វ ប់ និងចីរភព។ ករសេ្រមចបននូវ
កេំណើ នផលិតកមម្រសូវកនុងឆន  ំ២០១០ កន្លងមកេនះជសមិទធផលមួយកនុងចេំ មសមិទធផលធំៗ ជេ្រចើន
ជមូល ្ឋ នគ្ំរទដល់ក្តសីងឃមឹ និងលទធភពៃនករសេ្រមចបននូវចកខុ វស័ិយស្តីពី ករែ្របក្ល យ្របេទស
កមពុជេទជ្របេទសនេំចញ មសស (អងករ) ដ៏សខំន់មួយ កនុងចេំ ម្របេទសនេំចញអងករកនុងពិភព
េ ក កនុងរយៈេពលដ៏ខ្លីខងមុខេនះ ដូចែដលបនកណំត់េ យ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជអណត្តិទី ៤ េនកនុង
ឯក រេគលនេយបយស្តីពី "ករជរុំញផលិតកមម្រសូវ និងករនេំចញអងករ"។ និយយជរួម គឺវស័ិយ 
កសិកមមកមពុជកពុំងែតមនករវវិត្ត្របកបេ យអតថន័យទងំបរមិណ និងគុណភព។ ្របជកសិករកន់
ែតមនសមតថភពធនបននូវភពមច ស់ករ េនកនុងដេំណើ រករផលិតកមម េ យ រករខិតខរំបស់
ជរ ្ឋ ភិបលែដលបន និងកពុំងេធ្វើឲយមនកររកីចេំរ ើនជបេណ្តើ រៗ នូវមូល ្ឋ នបេ្រមើឲយផលិតកមម និង

ពណិជជកមមសិកមម ពិេសសកររកីចេំរ ើនខង្របព័នធធ ្រស្តយន្តូបនីយកមមកសិកមម ពូជដំ មំនគុណ 
ភព បេចចកេទស ដុំះ និងែថទដំំ ថំមីៗ និងយន្តករស្រមបស្រមួលទីផ រផលិតផលកសិកមម ។ល។ 
្រពមជមួយគន េនះ ្របជកសិករក៏កពុំងែតមនករែកែ្របទំ ប់ និងផនត់គនិំតជបេណ្តើ រៗ កនុងករចប់
យកេទអនុវត្តនូវបេចចកេទស្របពលវបបកមម និងពិពិធកមមដំ ្ំរតឹម្រតូវ ្រសប មបទ ្ឋ នបេចចកេទស 
ែដលជែផ្លផក េកើតេចញពីករបេំពញករងរមិនេចះេនឿយហត់ និង្របកបេ យ ម រតីទទួលខុស្រតូវ 
និងករលះបង់ខពស់របស់ថន ក់ដឹកន ំ និងម្រន្តី ជករៃនអគគនយក ្ឋ នកសិកមម និងអ្នកពក់ព័នធ្រគប់ 
ជន់ថន ក់ េ្រកមករជួយឧបតថមភគ្ំរទទងំ ម រតី សមភ រ ថវកិ និងករដឹកនចំង្អុលបង្ហ ញ្របកបេ យ 
្របសិទធិភពរបស់ថន ក់ដឹកន្ំរកសួង កសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ្រគប់ជន់ថន ក់ ពិេសស ឯកឧត្តម
បណ្ឌិ ត ច័នទ រនុ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ ។ 

 

៥.១.៣-វិធនករ 
- េរៀបចចំបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តពក់ព័នធ េដើមបជីឧបករណ៏អនុវត្តករងរ និងេឆ្លើយតប

េទនឹងនិនន កររកីចេ្រមើនរបស់វស័ិយកសិកមមនេពលបចចុបបនន រួមមន៖ 
 ចបប់ករពររុកខជតិ និងភូតគមអនម័យ ចបប់ដីកសិកមម និងចបប់សហគមន៍កសិកមម 
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 េរៀបចេំគលនេយបយជតិស្រមប់អភិវឌ សហគមន៍កសិកមម  
 អនុ្រកឹតយស្តីពី "ករ្រគប់្រគងេ ងជងផលិត  ែកៃចន  ដេំឡើង  និងេ ងជងជួសជុលេ្រគ ងយន្ត 
កសិកមម និងឧបករណ៏កសិកមម"  
 អនុ្រកឹតយ និង្របកសពក់ព័នធនឹងចបប់ស្តីពី "ករ្រគប់្រគងពូជដំ  ំ និងសិទធិអនកបងក ត់ពូជ" 
និងអនុ្រកឹតយស្តីពី "បុណយ រ ន"  
 ្របកសរួមស្តីពី "េ ហុ៊យេស កមម្រតួតពិនិតយភូតគមអនម័យ និងករកំចត់សមសភពចៃ្រង"  
 ្របកសស្តីពី "ករែតង ងំនគរបលយុត្តិធម៌ស្រមប់សមតថកិចចម្រន្តីភូតគមអនម័យ"  
 វេិ ធនកមម្របកសស្តីពីករបេងកើតឯកស ្ឋ ន សញញ សមគ ល់និង្រ របស់ម្រន្តីភូតគមអនម័យ  

- ជំរុញករេលើកកំពស់ផលិតភព និងពិពិធភវូបនីយកមមកសិកមម មរយៈករ ្ត រ និងក ង 
េហ ្ឋ រចនសមព័នធេន មកសិ ្ឋ ន ថ នីយ៍ពិេ ធន៍កសិកមម និងមជ មណ្ឌ លអភិវឌ ន៍កសិកមម េដើមប ី
បេ្រមើឲយករងរពិេ ធន៍្រ វ្រជវ អភិវឌ  និងេផទរបេចចកវទិយទេំនើបសមស្រមប េលើ្រគប់មុខជនំញពក់
ព័នធនឹងផលិតកមមដំ  ំពិេសសដំ ្ំរសូវ េដើមបឈីនេឆព ះេទសេ្រមចបនជបេណ្តើ រៗនូវេគលេ ៃន
េគលនេយបយស្តីពីករជរុំញផលិតកមម្រសូវ និងករនេំចញអងករែដល ក់េចញេ យ ជរ ្ឋ ភិបល
កមពុជ  

- ព្រងឹង និងព្រងីកេស អប់រផំ ព្វផ យបេចចកេទស ជូនដល់្របជកសិករឲយបនកន់ែតទូលំទូ យ 
និងសីជេ្រមែថមេទៀត មរយៈករក ងមណ្ឌ លផ ព្វផ យកសិកមមឃុ ំ និងដេំណើ រករសកមមភព
ក ងសមតថភពមូល ្ឋ ន្រគប់រូបភព ដូចជករេបើក េរៀនែ្រសកសិករ ករេបើកវគគបណ្តុ ះ
ប ្ត លរយៈេពលខ្លី ករេធ្វើែ្រសបង្ហ ញ ករផ្ល ស់ប្តូ រទស នកិចចសិក ។ល។ េដើមបពី្រងីកករទទួល យកេទ
អនុវត្តនូវបេចចកេទសសម្រសប កនុងចេំ ម្របជកសិករទក់ទងនឹងករ ដុំះ និងែថទដំំ  ំ ករ
្រគប់្រគងជីជតិដី ករករពរដំ  ំ ករេ្របើ្របស់ និងែថទេំ្រគ ងយន្តកសិកមម និងឧបករណ៍កសិកមម 
ករ្របមូលផល ទុក ក់ និង ែកៃចនេ្រកយេពល្របមូលផល 

- េរៀបចំចុះបញជី  និង្រពងឹងសហគមន៍កសិកមម េដើមបបីងកលកខណៈងយ្រសួលដល់ករអភិវឌ កសិកមម 
មនលកខណៈ្របមូលផ្តុ  ំកនុងភពជៃដគូរជមួយែផនកឯកជននន េដើមបទីទួលបនទងំបេចចកវទិយថមី និង
ឥណទន្រគប់្រគន់ស្រមប់ករព្រងីកផលិតកមម ជពិេសសដំ ្ំរសូវត្រមង់េឆព ះេទកន់ទីផ រនេំចញ  

- ជរុំញករងរអេងកតសិក  យតៃម្ល និងករេធ្វើ រេពើភ័ណ្ឌ ករេ្របើ្របស់ដីកសិកមមឱយបនេន
ទូទងំ្របេទស េដើមបទីទួលបននូវទិននន័យជក់ ក់ជធតុចូល ស្រមប់បេ្រមើឱយករេរៀបចែំផនករ អភិវឌ
វស័ិយកសិកមម េ យ ចកណំត់បនដបំន់ ដុំះជក់ ក់ ត្រមង់ទិសដល់ករេធ្វើ្របពលវបបកមម 
និងពិពិធភវូបនីយកមមកសិកមម ជពិេសសេន មតបំន់មន្របភពទឹក  

- ព្រងឹងេឡើងវញិរចនសមព័នធ្រគប់្រគងករយិល័យេ្រគ ងយន្តកសិកមម ជធនី-េខត្ត េ យេរៀបចំ
ែផនករ ក់ឲយែផនកេនះដំេណើ រករបនល្អ្របេសើរេទបើងវញិ និង្រតូវបេងកើនកិចចសហករជមួយៃដគូអភិវឌនន 
រួមទងំវស័ិយឯកជន េដើមបអីភិវឌ យន្តូបនីយកមមកសិកមមេនកមពុជឲយមន្របសិទធភព និងចីរភព  

- េរៀបចទិំ ផក ជករ ស់រលឹំកដល់្រគប់មនទីរកសិកមម ជធនី-េខត្ត ឱយមនករយកចិត្តទុក ក់
ខិតខជំរុំញករងរ្រ វ្រជវ និងអភិវឌ ដំ លំម្អ  
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- ព្រងឹង និងព្រងីកសមតថភពពិេ ធន៍វភិគកនុងមនទីរពិេ ធន៍កសិកមមជតិ មរយៈករព្រងឹង
សមតថភពជនំញរបស់ម្រន្តីជ្របច ំ និងែស្វងរកថវកិ េដើមបបីពំក់នូវសមភ របរកិខ រទេំនើបទន់សម័យ



្រគប់្រគន់ ស្រមប់ដេំណើ រករពិេ ធន៍វភិគ និងជរុំញករអនុវត្តករងរធូបទកមមេលើផលិតផល និង
សមភ រេវចខចប់ ចូលរួមចែំណកេលើកកពំស់គុណភព និងសុវតថភិពផលិតផលកសិកមម ស្រមប់ករនេំចញ
េទកន់ទីផ រអន្តរជតិ និងធនសុខភព ធរណៈ  

- បន្តកិចចសហ្របតិបត្តកិរជមួយអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល និងៃដគូរអភិវឌ ជតិអន្តរជតិ និងែផនក
ឯកជន សំេ េគៀងគរជនួំយឧបតថមភ្រគប់្របេភទចបំច់ស្រមប់ករចូលរួមចែំណក កនុងបុព្វេហតុករ្រ វ
្រជវ អភិវឌ  និងករេផទរបេចចកវទិយេដើមបេីលើកកពំស់ផលិតភព និងពិពិធភវូប-នីយកមមកសិកមម  

- បន្ដនូវ្របៃពណីល្អកនុងកិចចសហ្របតិបត្ដិករជមួយ ជញ ធរមូល ្ឋ ន មនទីរកសិកមម ករយិល័យ
កសិកមម្រសុក ក៏ដូចជមនទីរ ករយិល័យជនំញពក់ព័នធឱយបនល្អ្របេសើរ េដើមបេីធ្វើយ៉ង ឱយកសិករ 
ទទួលបនបែនថមេទៀតនូវព័ត៌មនថមីៗស្ដីពី បេចចកេទសផលិតកមមកសិកមម ទន់សភពករណ៍ និងមន
លកខណៈ្របទក់្រក គន កនុង ម រតី មគគីភពទូ យ ។ 

 

៥.២-ផលតិកមម និងបសពុយបល (ឧបសមព័នធទី ១៨-២៦) 
សមិទធផលធំៗ ជេ្រចើន កពុំងមនឥទធិពលជវជិជមនេទេលើករព្រងឹងសថិរភពម៉្រកូេសដ្ឋកិចច និង

ទក់ទញ វនិិេយគទុន ែដលជបុព្វលកខខណ្ឌ មិន ចខ្វះបនស្រមប់ករអភិវឌ ្របកបេ យចីរភព និង 
ករកត់បនថយភព្រកី្រក។ សមិទធផលសេ្រមចបន េ យ រករខិតខកំអនុវត្ដន៍នូវេគលនេយបយ 
អភិវឌ ន៍សងគម-េសដ្ឋកិចច្របកបេ យ្របសិទធភព េ យ រករជួយឧបតថមភគ្ំរទ ពី ជរ ្ឋ ភិបល 
េ្រកមករដឹកនដំ៏ឈ្ល សៃវបផុំតរបស់សេម្ដចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្ដ ី
ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ ថ ប័នពក់ព័នធ ជញ ធរ 
មូល ្ឋ ន កិចចសហ្របតិបត្ដិករពីៃដគូអភិវឌ ន៍នន និងករចូលរួមចែំណកយ៉ងសកមមពីវស័ិយឯកជន 
និងករគ្ំរទយ៉ងេពញទហឹំងពីសំ ក់្របជជនកមពុជ គួបផ នឹំងករខិតខឧំស ហ៍ពយយម និងករ 
ផ្ល ស់ប្ដូ រទម្ល ប់របស់្របជកសិករផង បនជរុំញឱយដេំណើ រករផលិតកមមកសិកមមទទួលបនេជគជ័យ និង
ជនំះេ ះ្រ យបននូវករលបំកេផ ងៗ បនទន់េពលេវ ។ 

ទនទឹននឹងេនះ ជមងឺឆ្លងសត្វ គឺេនជបញ្ហ ្របឈមសខំន់បផុំត ែដលបននឹងកពុំងយកចិត្ដទុក
ក់ខពស់បផុំត កនុងករ្របយុទធ្របឆងំ ជពិេសសជងំឺផ្ដ យបក  ី ែដលបនផទុះេឡើងចនួំន ០២ កែន្លង 

េនកនុងភូមិ្រប យមស ឃុរំេមញ ្រសុកេកះអែណ្ដ ត េខត្ដ ែកវ េនៃថងទី ១ ែខ កុមភៈ ឆន  ំ ២០១០ 
និងេនភូមិពមស្ដី ឃុែំ្រពកៃ្រជ ្រសុកកពំង់ វ េខត្ដៃ្រពែវង េនៃថងទី ២៧ ែខ េម  ឆន ២ំ០១០។ េ្រក 
ពីជមងឺេនះ នពក់ក ្ដ ល និងចុងឆន  ំ២០១០ េនះ ជមងឺ្រជូក្រតេចៀកេខៀវ និងជមងអុឺតក្ដ ម គឺមនករផទុះ 
ល លយ៉ងខ្ល ងំក្ល េនកនុងេខត្ដមួយចនួំនធ ំែដលបងកឱយសត្វជេ្រចើនរយកបលឈឺ និងងប់។ ជមួយ 

គន េនះ ករខិតខ្ំរបឹងែ្របងយកចិត្ដទុក ក់ចត់វធិនករជួយសេ្រងគ ះទន់ទន់េពលេវ  ជពិេសស
េ្រកមករដឹកនដំ៏ឈ្ល សៃវ និងដ៏េឆនើមរបស់ឯកឧត្ដម បណ្ឌិ ត ច័នទ រនុ រដ្ឋម្រន្ដី្រកសួងកសិកមម 
រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ ថន ក់ដឹកន្ំរកសួង និងរួចសហករម្រន្ដីបេចចកេទស មនទីរកសិកមមេខត្ដ ករយិ 
ល័យផលិតកមម និងបសុពយបល ជធនី េខត្ដ  ភន ក់ងរសុខភពសត្វភូមិ ្របជកសិករមច ស់សត្វ និង
មច ស់ជនួំយពីអងគករជតិ និងអន្ដរជតិនន។  
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៥.២.១-លទធផល 
 ៥.២.១.១- មេគលេ  និងយុទធ ្រស្ដសំខន់ៗ 

 កនុងឆន  ំ២០១០ េនះ បនកណំត់េគលេ  េគលនេយបយ និងែផនករយុទធ ្រស្ដអភិវឌ ន៍
អនុវស័ិយផលិតកមម និងបសុពយបល េដើមបបីេងកើននូវផលិតភពសត្វ េ យធនបននូវកំ ងំ អូស 
ទញករពរ និងទប់ ក ត់ជងំឺឆ្លងសត្វ សុខភព ធរណៈម្ហូប រ និងករនេំចញសត្វ និងផលិត 
ផលមនេដើមកេំណើ តពីសត្វ េដើមបបី្ដូ រជរូបិយបណ្ណ័  ស្រមប់ជចណូំល្រគួ រ និងេសដ្ឋកិចចជតិ។ ជ 
មួយនឹងករអនុវត្ដករងរេលើេនះ ្របកបេ យ្របសិទធភព ្រសប មែផនករយុទធ ្រស្ដអភិវឌ ន៍វស័ិយ 
រយៈេពលខ្លី មធយម និងែវងរបស់្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ និងែផនករយុទធ ្រស្ដអភិវឌ ន៍
ជតិ ២០០៩-២០១៣ ៃនយុទធ ្រស្ដចតុេកណរបស់ ជរដ្ឋភិបលកមពុជ។ គេ្រមង និងសកមមភពកមមវធិី 
ជអទិភពទងំេនះ ស្រមប់ករអនុវត្ដឱយ្រសប មេគលនេយបយជតិរួមមន៖ 

-ក ងចបប់ និង អភវិឌ ធនធនមនុស   
-ករកត់បនថយអ្រ សត្វឈឺ និងងប់  
-ករេធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងនូវសុខភព ធរណៈ ពិេសសជងំឺឆ្លងពីសត្វេទមនុស  និងជីវសុវតថិភព 
-ជ្រមុញេធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងនូវផលិតកមមចណីំសត្វ និងេធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងនូវពូជសត្វ 
-ជ្រមុញករែកៃចន មកសត្វ មរយៈករបេងកើតឡជីវឧសម័ន 
-ជ្រមុញករែកទម្ល ប់ករចិញចឹ មសត្វរបស់កសិករ េ យមនជីវសុវតថិភពេនកែន្លងមនឡជីវឧសម័ន 
-បេងកើន និងព្រងឹងករ្រ វ្រជវ និងផ ព្វផ យេលើករងរផលិតកមមសត្វ និងសុខភពសត្វ  
-ជ្រមុញឱយ្របេសើរេឡើងនូវឥណទនកនុងករ ងសង់ឡជីវឧសម័ន និងករចិញចឹ មសត្វ 
-េលើកទឹកចិត្ដករវនិិេយគេលើករចិញចឹ មសត្វ េស សុខភពសត្វ និងេធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងនូវទីផ រ

សត្វ និងផលិតផលមនេដើមកេំណើ តពីសត្វ 
៥.២.១.២-លទធផលសំេរចបនកនុងឆន  ំ២០១០ 

 លទធផលសខំន់ៗៃនវស័ិយផលិតកមម និងបសុពយបលឆន  ំ២០១០ សេ្រមចបនដូចខងេ្រកម៖ 
- កសិ ្ឋ ន និងកែន្លងចិញចឹ មសត្វសរុប ៤.១១៤កែន្លង ែដលមនសត្វសរុបចនួំន ២.៦១២.៤៦៣កបល 

កនុងេនះ កសិ ្ឋ នមន់ពង មន់ ច់  ៣០៧ កសិ ្ឋ នទ  ៥៦៨ កសិ ្ឋ ន្រជូក  ៣.០៩៥ កសិ ្ឋ ន  េគ 
៦៣ កែន្លង េគទឹកេ ះ ១ កែន្លង និងកសិ ្ឋ នពែពេចៀមចនួំន ៦៧ កែន្លង 

- ថ នីយចិញចឹ មសត្វ្រជូកសរុប ចនួំន ២៦៣ កបល កនុ េនះ េម មនចនួំន ១៥០ កបល បមនចនួំន 
២៣ កបល និងកូន្រជូកចនួំន ៩០ កបល។ េនកនុងឆន  ំ២០១០ ថ នីយបនបងក ត់េម្រជូកបនចនួំន ១៥៥ 
កបល កនុងេនះ មនេម ១៣០ កបល បេងកើតកូនបនលក់កូន្រជូកពូជចនួំន៨៧១កបល ជូនដល់កសិករ
េន ម ជធនី េខត្ដ ្រកុងទូទងំ្របេទស 

- ថ នីយចិញចឹ មេគពូជភនំ េម៉ បនេរៀបច ំ និងកពុំងជ្រមុញេលើករចិញចឹ ម ករែថទ ំ ករបងក ត់
ពូជ ែកលអំពូជេគ ករ ដំំ ចំណីំសត្វកនុង ថ នីយ ជពិេសសែកៃចនចណីំេគេ្រត មស្រមប់រដូវ្របងំ 
ែដលខ្វះេ ម  ឱយករចិញចឹ មេគកនុង ថ នីយមននិរន្ដរភព។ កនុង ថ នីយេគសរុបចនួំន ១៩៦កបល កនុង
េនះញី ១៥៤ កបល និងេឈម ល ៤២ កបល កូនេកើតថមី ៦ កបល កនុងេនះកែំផងែសន ៤ កបល េគលក់ 
៦ កបល េគងប់ ៨ កបល។ ថ នីយបនែចកពូជេ ម េទ មប ្ដ េខត្ដមួយចនួំន៖ ឃីង្រកសេខត្ដ
កពំង់ចម ចនួំន ២០០ បច់ េខត្ដ កពំង់ធចំនួំន ២០០ បច់ េខត្ដក ្ដ ល ២០០ បច ់ ែកវចនួំន ១៥០ 
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- ករែកលអំរពូជសត្វ និងករ ដំំ ចំណីំសត្វ កពុំងែតមនកររកីចេំរ ើនល្អ្របេសើរ និងព្រងីក
ករផ ព្វផ យពូជសត្វ និងពូជេ ម ជបន្ដេទតបំន់េផ ងៗ ទូទងំ្របេទសយ៉ងផុសផុល 

- គេំ ង ងសង់ឡជីវឧសម័នថន ក់ជតិ ់បនអនុវត្ដកនុងេខត្ដេគលេ ចនួំន ១២ េខត្ដ ្របកបេ យ
េជគជ័យ មន សរុបចនួំន ១០.១៤៦ឡ កនុងេនះនឆន  ំ២០១០ ផលិតបនចនួំន ៣.៧៤៤ឡ 

- ព័ត៌មនទីផ រសត្វ និងផលិតផលសត្វ មនតួនទីយ៉ងសខំន់ េដើមបផី ព្វផ យពីតៃំលសត្វ និង 
ផលិតផល សត្វដល់្របជកសិករេន មមូល ្ឋ ន ស្រមប់ជមូល ្ឋ នកនុងករលក់ដូរសត្វរបស់កសិករ 
និងករអភិវឌ ន៍ករចិញឹមសត្វេន មមូល ្ឋ នៃន ជធនី េខត្ដ េនទូទងំ្របេទស េ យសហករជ
មួយអងគករជៃដគូ និងែផនកឯកជន គឺមនករអនុវត្ដបនល្អ្របេសើរជងឆន មុំនៗ 

- ជមងឺអុតក្ដ ម រទឹក បូសខយល់ ជងំឺផ្ដ យបក  ីនិងជងំឺេផ ងៗេទៀត គឺ្រតូវបនចត់ទុកថ ជ
ជមងឺឆ្លងដ៏សខំន់ ែដលេនែតបន្ដករបងកនូវភពសមុ្រគ ម ញ បផំ្លិចបផំ្ល ញ និងេ្រគះមហន្ដ យដល់ យុ
ជីវតិមនុស  សត្វ 

- ជមងឺផ្ដ យបក  ីគឺេនជបញ្ហ ចបំងមនករផទុះេឡើងចនួំន ០១ករណី េនេខត្ដ ែកវ និង ៃ្រពែវង 
- ករទប់ ក ត់ជមងឺឆ្លងសត្វៈ បនព្រងឹងករ្រតួតពិនិតយចលនសត្វ និងផលិតផលមនេដើមកេំណើ ត

ពីសត្វព្រងឹងករ្រ វ្រជវ យកវតថុ វភិគ េធ្វើករផ ព្វផ យជ្របចនូំវផលប៉ះពល់ៃនជមងឺឆ្លង វធិនករ
ករពរ និងជីវសុវតថិភពកនុងករចិញចឹ មសត្វេន មផទះ ក៏ដូចជេន មកសិ ្ឋ ន ចុះ្រ វ្រជវ និងទប់

ក ត់ ម្រគប់ ្រចកនចូំលពិេសសប ្ដ េខត្ដ ម្រពំែដន យករណ៍ជ្របចពីំ ថ នភពវវិត្ដន៏ៃនជមងឺ
ឆ្លង និងលទធផលៃនករអនុវត្ដវធិនករទងំ យ 

- ករទប់ ក ត់បទេលមើសៈ ករឃតច់ប់ និងដុតកេំទចេចល មវធិនបសុេពទយផលិតផលសត្វ 
ខុសចបប់នមំកពី្របេទសជិតខងមនចនួំន ១៣៧ ករណី  

- ្រតួតពិនិតយអនម័យសត្វ និងផលិតផលមនេដើមកេំណើ តពីសត្វ ករនេំចញសត្វេគ ្រកបីកនុង្រសុក 
េគឆ្លងកត់ ករនចូំល្រជូក ្រពមទងំបននេំចញ-ចូលសត្វ និងផលិតផលមនេដើមកេំណើ តសត្វ 
្របេភទេផ ងេទៀត 
 - ភន ក់ងរសុខភពសត្វភូមិសរុបចនួំន ១២.៤៧៤ នក់ កនុងេនះ បនេធ្វើករបពំក់បបំ៉នបែនថម 
ចនួំន ១៧៨៨ នក ់ េ យគេំ ង AHICPEP របស់ធនគរពិភពេ ក។ ភន ក់ងរសុខភពសត្វភូមិ កនុង 
ឆន  ំ២០១០ បនថយចុះចនួំន ៧៧៦ នក់ (- ៥,៨៦%)  េធៀបនឹងឆន ២ំ០០៩ 

-សត្ដឃត ្ឋ នែដលមនេគលករណ៍អនុញញ តចនួំន  ៧៨ កែន្លង  េន មប ្ត ជធនី េខត្ត  
បនេធ្វើេ គវនិិចឆ័យចនួំន ២៣.២២៣ សំ កវតថុ វភិគ។ លទធផលវភិគបនរកេឃើញនូវ្របេភទេមេ គ 
និងជមងឺមួយចនួំនដូចជ េមេ គជងំឺផ្ដ យបក  ីH5N1 េលើបក េីនេខត្ដ ែកវ និងៃ្រពែវង ជមងឺ រទឹក
េគ-្រកបី ជងំឺអុតក្ដ មេគ ្រកប ីនិង្រជូក ជងំឺេប៉ស្ដ្រជូក រកេឃើញមនករំតិអង់ទីបូឌីជមងឺ្រជូក្រតេចៀកេខៀវ 
ជមងឺញូវកសេលើបក  ីនិងជងំឺបងកេ យប៉ ៉ សីុតមួយចនួំនេទៀត 

-អេងកត ម ន និង្រ វ្រជវជមងឺសត្វ បនសិក ្រ វ្រជវកែន្លងផទុះជមងឺ រទឹក អុតក្ដ ម និង 
េប៉ស្ដ្រជូក េន មប ្ដ ជធនី េខត្ដ និង ម នឃ្ល េំមើលពី ថ នភពជមងឺផ្ដ យបក  ីេន មប ្ដ  
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ភូមិេនទូទងំ្របេទស េ យេ្របើ្របស់ភន ក់ងរសុខភពសត្វភូមិ ្រពមទងំេន មទីផ រលក់បក រីស់
ជធនី េខត្ដផងែដរ 

-្របពនធ័ពត៌មនជងំឺសត្វ មនករេរៀបចជំលកខណៈ្របព័នធបនល្អ្របេសើរ ពីមូល ្ឋ នរហូតដល់
ថន ក់ជតិ គឺ ជធនី េខត្ដ បន យករណ៍បន្ដជូន្រកសួង ្របេទសជិតខង អងគករអន្ដរជតិនន ពិេសស 
អងគករ OIE, FAO មរយៈ ARAHIS និង WAHIS និងអនកពក់ព័នធដៃទេទៀត  

-ក ងចបប់ ្របកស និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ដេផ ងៗៃនែផនកផលិតកមម និងបសុពយបល បន 
ទទួលលទធផលល្អគួរឱយកត់សគំល់ ដូចជ ករក ងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ដៃនអនុ្រកឹតយេលខ ១៦ និង 
១០៨ អន្រក.បក េសទើរែតបនបញចប់សព្វ្រគប់ទងំ្រសុង។ េ្រកយពីបន្របជុៃំផទកនុងនយក ្ឋ ន និងមន 
ករចូលរួមែកស្រមួលពី្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ ជេ្រចើនេលើកេ្រចើន រ េទើបករេរៀបច ំ
េសចក្ដី្រពងចបប់ផលិតកមម សត្វ និងសុខភពសត្វបនចប់សព្វ្រគប់ េ យមន ១៤ ជពូំក និង ១៣៣ 
ម្រ  ចុះៃថងទី ០៦ ែខ មក  ឆន  ំ២០១១។  

-ករផ ព្វផ យបេចចកេទស គឺគពុំងែតមនករចប់ រមមណ៍ និងមនករគ្ំរទពី្រគប់ជនំញ 
អងគករជតិ និងអន្ដរជតិ និងមច ស់ជនួំយជេ្រចើន េហើយបននឹងកពុំងែតអនុវត្ដយ៉ងសកមម េន ម 
មូល ្ឋ ន ជធនី េខត្ដទូទងំ្របេទស។ សហករជមួយៃដគូរអភិវឌ ន៍មួយចនួំនដូចជៈ OIE, SEAFMD, 
FAO, WHO, SLPP, WB, USDA, USAID, JICA, ACIAR, IPC និង SNV ។ល។ 

៥.២.១.៣- ករងរវិទយ ថ នជតិ្រ វ្រ វបសុពយបល  
 ក- ថ នភពជំងឺឆ្លងសត្វ  

ជមងឺអុតក្ដ ម រទឹក បូសខយល់ ផ្ដ យបក  ី្រជូក្រតេចៀកេខៀវ និងជមងឺេផ ងៗេទៀត គឺ ្រតូវបន
ចត់ទុកថជជងំឺឆ្លងដ៏សខំន់ ែដលេនែតបន្ដករបងកនូវបញ្ហ សមុ្រគ ម ញ បផំ្លិចបផំ្ល ញ និងបងកេ្រគះ
មហន្ដ យដល់ យុជីវតិរបស់មនុស  និងសត្វជេរៀង ល់ឆន ។ំ ចេំពះ្រពូន ្វ សយូ  និងពពួកប៉
សីុតេផ ងៗេទៀត  ក៏េនែតបងកឱយមនបញ្ហ ជងំឺ ជនិចចជកលេនេលើេគ-្រកបី និងសត្វដៃទេទៀត។ េ យ
ែឡក ជងំឺឆ្លងែដលេ្រចើនេកើតេនេលើសត្វ្រជូកដូចជ រទឹក ល់ម៉ូែណល  េប៉ស្ដ្រជូក ក្រញជឹល ្រជូក 
អុតក្ដ ម្រជូក អូេហ សគី។ល។ រឯីបក  ី ជងំឺែដលជួប្របទះេ្រចើនជងេគគឺ ញីវកស អុតមន់ គទ។ 
ចេំពះជងំឺផ្ដ យបក  ីែដលជជងំឺឆ្លង តតបត វេនះ ក៏បនផទុះេឡើង ០២ ករណីផងែដរ ។ 

ជងំឺអុតក្ដ ម ៖ មនករផទុះេឡើងចនួំន ៨២ កែន្លង កនុងេនះ េគឈឺចនួំន  ៣៧.៨៤៧ កបល (ងប់
ចនួំន ៩៧៣ កបល) ្រកបីឈឺចនួំន ១.៨១៩ កបល  (ងប់ចនួំន ១៨៥ កបល) ្រជូកឈឺចនួំន ៩៩៦ កបល 
(ងប់ចនួំន ២១៧ កបល) េន មប ្ត េខត្ដ បនទ យមនជយ័ កពំង់សពឺ កពំង់ចម កពំត ែកវ ៃ្រពែវង 

្វ យេរៀង កពំង់ឆន ងំ េសៀម ប កពំង់ធ ំក ្ដ ល បត់ដបំង ្រពះវ ិ រ ឧត្ដរមនជយ័  និងេខត្ដ្រកេចះ។ 
ជងំឺ រទឹក ៖ មនករផទុះេឡើងចនួំន ៥២ កែន្លង កនុងេនះ េគឈឺចនួំន ១.៥៧៩ កបល (ងប់ ចនួំន  

១២៤ កបល) និង្រកបីឈចឺនួំន ៩៤៨ កបល  (ងប់ ចនួំន ២៦៩ កបល) េន មប ្ត  កពំត ក ្ដ ល 
្រកេចះ ៃ្រពែវង បត់ដបំង េពធិ ត់ េកះកុង េសៀម ប និង ្វ យេរៀង។ 

បូសខយល់ ៖ បនផទុះេឡើងចនួំន ០២ កែន្លង កនុងេនះ េគឈឺចនួំន ៧៣ កបល (ងប់ ០៦ កបល ) 
និង ្រកបីឈឺចនួំន ០៨ កបល  េនេខត្ដ ្រកេចះ  និងេខត្ដកពំង់ឆន ងំ។ 

េប៉ស្ដ្រជូក ៖ បនផទុះេឡើងចនួំន ១៧ កែន្លង កនុងេនះ ្រជូកឈឺចនួំន ១៨៤ កបល (ងប់ ១១០ កបល) 
េនេខត្ដេកះកុង និងេខត្ដេសៀម ប។ 
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ជមង្ឺរតេចៀកេខៀវ្រជូក ៖ បនរកេឃើញ េលើសត្វ្រជូកនចូំលខុសចបប់ពី្របេទសជិតខង និងបនដុត
កេមទចេចល្រជូក េនេខត្ដ កពំង់ចម េខត្ដ ្វ យេរៀង និងេខត្ដក ្ដ ល េហើយបនចូលរួមបញ់ថន រំងំប់
េមេ គេនទីកែន្លង ្រជូកឈឺ និងប់សរុបចនួំន ៥.០១២ កបល េន មប ្ត េខត្ដ ក ្ដ ល កពំង់ចម 
កពំង់ឆន ងំ ៃ្រពែវង និងេខត្ដ ែកវ ។ 
 ខ- ករប្រងក បបទេលមើស និងករទប់ ក ត់ជំងឺឆ្លងសត្វ 

-បនប្រងក បបទេលមើសដឹកជញជូ នសត្វ និងផលិតផលមនេដើមកេំណើ តពីសត្វសរុបចនួំន ៣១ករណី 
កនុងេនះ េគ-្រកបីចនួំន ២៤០កបល និង្រជូកចនួំន ៥១៩កបល។ បនសេ្រមចេ ះែលងចនួំន ០៣ករណី 
និងេធ្វើករដុតកេំទចេចល មវធិនបសុេពទយេលើសត្វ្រជូកនចូំលពី្របេទសេវៀត មចនួំន ៤៦ កបល ។   

-បនប្រងក បបទេលមើស ដឹកជញជូ នសត្វ និងផលិតផលមនេដើមកេំណើ តពីសត្វសរុបចនួំន ១៣៧
ករណី កនុងេនះ មនេគ ្រកបីចនួំន ១២៦កបល ្រជូកចនួំន ២.២០៣កបល មន់ ទចនួំន ៤៤៤កបល 
សុ៊តបក  ី៤.៧៥០្រគប់ និងផលិតផលសត្វចនួំន ១៣០.៣៣១ គីឡូ្រកម។ ជពិេសសេធ្វើករដុតកេំទច
េចលេគមនជងំឺចនួំន ០៥ កបល ្រជូកនចូំលពី្របេទសេវៀត មចនួំន ១២៦ កបល មន ់ទ ចនួំន 
៤៤៤ កបល សុ៊តបក ចីនួំន ៤.៧៥០ ្រគប់ និងផលិតផលសត្វចនួំន ១០២.២៦៥ គីឡូ្រកម ។  

៥.២.១.៤-ករងរបសុពយបល 
ក. ករចក់ ៉ ក់ ងំករពរជំងឺឆ្លងសត្វ 

 បនែចកចយ ៉ក់ ងំ ថន ពំយបល ថន សំំ ប់េមេ គ ឧបករណ៏សមភ រៈបសុេពទយ ដល់មូល ្ឋ ន 
៉ ក់ ងំអុតក្ដ មចនួំន ៣២.៦០០ ករំតិ ៉ ក់ ងំ ទឹកចនួំន ១.៧៩៩.០០០ករំតិ ៉ ក់ ងំបូសខយល់

ចនួំន ១៤.០០០ ករំតិ សឺ ងំ ៤៩៧ េ្រគ ង មជុល ១.២៣០  ្របអប់ ថន ពំយបល ០៧ មុខចនួំន ១.១០២ ដប 
ថន សំំ ប់េមេ គ TH4 ចនួំន ៤.១៨២  លី្រត កុល ៤៥ លី្រត ដេងក ប ៧០ េ្រគ ង សឡីំចនួំន ៤៦ គ្រក 
និងែទម៉ូែម៉តចនួំន ១១៨េ្រគ ង។  
    លទធផលសេ្រមចចក់ថន កំរពរ ចេំពះសត្វេគ-្រកបី ជមងឺ រទឹក ១.៥៧០.១២៩ កបល ជមងឺអុតក្ដ ម  
៩៨.០៤៣ កបល និងជងំឺបូសខយល់ ១៨.៦៨៦ កបល រឯី្រជូកជមងឺ រទឹក ១៥៤.៤៤៨ កបល ជមងឺេប៉ស្ដ 
១៩៧.៣៤៥កបល ជមងឺ ល់ម៉ូ ១១៣.០៥២កបល ជងំឺអុតក្ដ ម ៦.៨០៣កបល ជមងឺអូេហ សគី 
៩.៨៧៦កបល និងបក ជីមងឺញូវកស ៦១៤.៥០៧ កបល ជមងឺ សននេ គ ៖ ២៨២.៦៥៦កបល ជមងឺអុត 
១៩៧.២១៤ កបល ។ 

ខ. ករងរ្រតួតពិនិតយអនម័យសត្វ និងផលិតផលមនេដើមកំេណើ តពីសត្វ  
េនកនុងឆន  ំ២០១០ ករ្រតួតពិនិតយសត្វ និងផលិតមនេដើមកេំណើ តពីសត្វ ែដលបននេំចញ នចូំល 

និងនឆំ្លងកត់្របេទសកមពុជ  សត្វេគ-្រកបីកនុងនេំចញេ្រក្របេទសចនួំន ៤១.៩៣៦ កបល ករនសំត្វ
េគពី្របេទសៃថឆ្លងកត់សរុបចនួំន ១០៦.៤០៨ កបល ករន្ំរជូកចូលចនួំន ៣០៧.៧៣៨ កបល ្រជូក

ច់ចនួំន៣០៣.៤០៦ កបល ្រជូកពូជចនួំន ៤.៣៣២ កបល (េមបពូជ និងកូន) កូនមន់ពូជនចូំល 
៥១.៨០២ កបល ច់េគនចូំល ៩៦.៣៤៣ គ.្រក នំ ្វ េចញេ្រក្របេទសចនួំន ១២.៥៨៣ កបល  ករ
នែំសបកេគ-្រកបីកនុង្រសុកេចញេ្រក្របេទសចនួំន ១.៤៤៣.៩៧០ េ ន។ 
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 ៥.២.១.៥- ករងរវិទយ ថ នជតិ្រ វ្រ វបសុពយបល  

 ក- ករេធ្វើេ គវិនិចឆ័យជំងឺសត្វ  
 សហករនិងចុះ្រ វ្រជវអេងកត ម នជងំឺសត្វ េនទូទងំ្របេទស បនទទួល និងចុះយកវតថុ វភិគ 
េដើមបវីភិគរកេមេ គបងកជមងឺ និងេធ្វើេ គវនិិចឆ័យជមងឺសត្វ។ ចនួំនវតថុ វភិគ ែដលទទួលបនមនចនួំន 
២៣.២២៣ វតថុ វភិគ កនុងេនះ ែផនកប៉ ៉ សីុត ្រស្ដ  ៣.២២៣ វតថុ វភិគ បក់េតរ ី ្រស្ដ ៣.២៥៤ 
េ ហិត ្រស្ដ ៤.៣១៤ េសរ ៉ូម ្រស្ដ ១២.៣៨៤ និងសររីៈេ គ ្រស្ដ ៤៨ វតថុ វភិគ។ លទធផលវភិគ 
បនរកេឃើញនូវ្របេភទេមេ គ និងជមងឺមួយចនួំនដូចជ េមេ គជមងឺផ្ដ យបក /ីH5N1 េលើបក េីន េខត្ដ

ែកវ និងៃ្រពែវង រទឹក អុតក្ដ ម (េគ ្រកបី) និង្រជូក ជមងឺញូវកសេលើបក  ី និងេប៉ស្ដ បនរកេឃើញ
មនករំតិអង់ទីបូឌីជងំឺ្រតេចៀកេខៀវេលើ្រជូក និងជងំឺបងកេ យប៉ ៉ សីុតរួមមន ្វ សយូ  ្រទីប៉ណូសូម 
Strongylus Paramphistom និង Monizia។ 
 ខ- ករអេងកត ម ន និងករ្រ វ្រជវជំងឺសត្វ 

អេងកត ម ន្រ វ្រជវកែន្លងផទុះជងំឺ រទឹក ជងំឺអុតក្ដ ម និងជងំឺេប៉ស្ដ្រជូក េន មប ្ដ ជ
ធនី េខត្ដ។ ម នឃ្ល េំមើលពី ថ នភពជងំឺផ្ដ យបក  ី េន មប ្ដ ភូមិេនទូទងំ្របេទស េ យ 
េ្របើ្របស់ភន ក់ងរសុខភពសត្វភូមិ និងប ្ដ ញករងរនន។ ពិនិតយ ម ននូវវត្ដមនវរុីសផ្ដ យ
បក េីន មទីផ រលក់បក រីស់កនុង ជធនីភនេំពញ បត់ដបំង េសៀម ប េពធិ ត់ កពំង់ចម ែកវ 
បនទ យមនជ័យ ្វ យេរៀង ក ្ដ ល និងកពំត មរយៈករយកតបំរពីក្លូ ក់ តបំរពីបពំង់ ខយល់ និង
េសរ ៉ូមឈមទ និង្រ វ្រជវទប់ ក ត់ករផទុះជងំឺផ្ដ យបក េីនេខត្ដកពំង់ចម។ 

គ- ្របពនធ័ពត៌មនជំងឺសត្វ 
ល់ករផទុះជងំឺឆ្លងសត្វេន មប ្ដ ជធនី េខត្ដ ផ្ដល់ព័ត៌មនជបនទ ន់ េដើមបឱីយវទិយ ថ នជតិ

្រ វ្រជវបសុពយបលមនលទធភព យករណ៍ពី ថ នភពជងំឺសត្វ េទ្របពនធ័ពត៌មនសុខភពសត្វេន
កនុងតបំន់ សីុ (ARAHIS) និង្របពនធ័ពត៌មនសុខភពសត្វពិភពេ ក (WAHIS) បនទន់េពលេវ ។ 
េដើមបទីប់ ក ត់ករឆ្លង ល លៃនជងំឺសត្វ វទិយ ថ នជតិ្រ វ្រជវបសុពយបលបនសហករជមួយ 
អងគករនន មួយចនួំនដូចជៈ OIE, FAO, WB, USDA, USAID , JICA, ACIAR, IPC។ ល។ 

ឃ- ករងរផ ព្វផ យបេចចកេទស 
ករផ ព្វផ យបេចចកេទស គឺគពុំងែតមនករចប់ រមមណ៍ និងមនករគ្ំរទពី្រគប់ជនំញ អងគករ 

ជតិ និងអន្ដរជតិ និងមច ស់ជនួំយជេ្រចើន េហើយបននឹងកពុំងែតអនុវត្ដយ៉ងសកមម េន មមូល ្ឋ ន 
ជធនី េខត្ដទូទងំ្របេទស។ ទនទឹមនឹងេនះ បនេរៀបចចំង្រកងឯក រ និងអតថបទស្រមប់ចុះផ ព្វផ យ 

កនុងទស នវដ្តី្រកសួងកសិកមម និងបនចុះផ ព្វផ យ ្របជុ ំ និងបណ្តុ ះប ្ត លពីបេចចកេទសចិញចឹ មសត្វ 
វធិនករទប់ ក ត់ជងំឺឆ្លងសត្វ  ករែកលអំរពូជសត្វ ករ ដំំ ចំណីំសត្វ ករយល់ដឹងពីឡជីវឧសម័ន 
អនុ្រកឹតយ និង្របកសពក់ព័នធ។ មេធយបយៃនករផ ព្វផ យអនុវត្ដ មរូបភពដូចជៈ ករជួប្របជុ ំ  ផ ព្វ
ផ យ មវទិយុ ទូរទស ន៏  េវទិក ធរណៈ  បទសមភ សន៏  ែចកចយខិតប័ណ្ណ  ក់ ងំរូបភពបង្ហ ញ 
ទស នៈកិចចសិក  ករអនុវត្ដបង្ហ ញជក់ែស្ដង ។ល។  
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៥.២.១.៦-ករងរផលិតកមមសត្វ 
 ក- ករចិញច ឹមសត្វ មលកខណៈ្រគួ រ 

 ងទី ១. សថិតិសត្វ ឆន ២ំ០១០ និងករេ្រប បេធៀបឆន  ំ២០១០/២០០៩ 
 

ចំនួនសត្វសរុប (កបល) េ្រប បេធៀបឆន  ំ២០០៩-២០១០          
្របេភទសត្វ ឆន  ំ២០០៩ ឆន  ំ២០១០ ចំនួនសត្វេកើន ឬ

ថយ (កបល) 
ភគរយ  

(%) 

េគ ៣.៥៧៩.៨៨២ ៣.៤៨៤.៦០១ -៩៥.២៨១ -២.៦៦
្រកបី ៧៣៩.៦៤៦ ៧០២.០៧៤ -៣៧.៥៧២ -៥.០៧
េគ-្រកបី ៤.៣១៩.៥២៨ ៤.១៨៦.៦៧៥ -១៣២.៨៥៣ -៣.០៧
កំ ំងអូសទញ ១.៨៧៣.៧៧៧ ១.៦២៦.២៤៣ -២៤៧.៥៣៤ -១៣.២១
្រជូក ២.១២៦.៣០៤ ២.០៥៧.៤៣១ -៦៨.៨៧៣ -៣.២៣
សត្វ ្ល ប ២០.១៩២.៨១១ ២០.៨៣៤.២៩៥ ៦៤១.៤៨៤ ៣.១៧

 

-សត្វេគជលកខណៈ្រគួ រ មនករថយចុះចនួំន ២.៦៦ ភគរយ (េសមើនឹង ៩៥.២៨១ កបល ) េបើ 
េធៀបនឹងសថិតិសត្វឆន  ំ២០០៩។ ករថយចុះេនះ ប ្ត លមកពីករអភិវឌ នូវយន្តទូបនីយកមម និងមនទីផ រ 
េគកនុង្រសុក ក៏ដូច ខងេ្រក្រសុក។ 

-ករចិញចឹ ម្រកបីជលកខណៈ្រគួ រ មនករថយចុះចនួំន ៥.០៧ ភគរយ (េសមើនឹង ៣២.១៦៥ កបល) 
េនឆន  ំ២០១០ េបើេ្រប បេធៀបសថិតិេនឆន  ំ២០០៩។ ករថយចុះេនះ ប ្ត លមកពី្របជជនកមពុជ មិនសូវ
ចូលចិត្ដបរេិភគ ច់្រកបី ជង ច់េគ និងមយង៉េទៀត្របជកសិករមនករលបំកកនុងករែស្វងរកតបំន់ 
ែដលមនទឹកនិងចណីំ្រគប់្រគន់ ស្រមប់ករចិញជឹ ម្រកបី ជពិេសសេនកនុងអឡុំងេពលៃនរដូវ្របងំ កនុង 
ខណៈែដលសត្វ្រកបីមនត្រមូវករទឹកេ្រចើន។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ ករអភិវឌ ន៍ៃនករចិញចឹ ម្រកបី 
គឺ ្រតូវែតជ្រមុញែថមេទៀតេដើមបបីេំពញនឹងករធ្ល ក់ចុះ។ 

-ករចិញចឹ ម្រជូកជលកខណៈ្រគួ រ មនករថយចុះ្របមណ ៣.២៣ ភគរយ (េសមើនឹង ៦៨. ៨៧៣ 
កបល) េនឆន  ំ ២០១០ េនេពលេ្រប បេធៀបនឹងសថិតិសត្វឆន  ំ ២០០៩។ េនះបញជ ក់ថ ្របជកសិករបន 
ចំ យថវកិេ្រចើនេលើករផលិត ឬទិញចណីំស្រមប់ករចិញចឹ ម្រជូក ែដលេធ្វើឱយៃថ្លេដើមៃនករចិញចឹ ម 
្រជូករបស់្របជកសិករមនតៃម្លខពស់ ្របសិនេបើេ្រប បេធៀបនឹង្របេទសជិតខង និងមយង៉េទៀត េ យ រ
េន ចុងឆមសទី២ឆន  ំ២០១០ េនះ ក៏ទទួលរងពីករ តតបតជងំឺ្រជូក្រតេចៀកេខៀវពី ្របេទសជិតខងផងែដរ 

-េ យែឡកករចិញចឹ មបក ជីលកខណៈ្រគួ រ មនករេកើនេឡើងគួរឱយកត់សមគ ល់ េនឆន  ំ២០១០ េនះ 
គឺមនចនួំន ៣.១៧ ភគរយ (េសមើនឹង ៦៤១.៤៨៤ កបល) េបើេ្រប បេធៀបទិននន័យេនឆន  ំ២០០៩។  
  ខ- កសិ ្ឋ នចិញច ឹមសត្វឯកជន 

ងទី ២. សថិតិកសិ ្ឋ នចិញច ឹមសត្វឯកជនឆន  ំ២០១០ និងករេធៀបនឹងឆន  ំ២០១០/២០០៩ 
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ចំនួនកសិ ្ឋ ន ចំនួនសត្វសរុប (កបល) ករេ្រប បេធៀបចំនួនសត្វសរុប ឆន  ំ
២០០៩-២០១០ ្របេភទកសិ ្ឋ ន 

ចិញច ឹមសត្វ ២០០៩ ២០១០ ២០០៩ ២០១០ េកើន ឬ ថយ 
(កបល) 

ភគរយ (%) 

មន់ ច់ និង សុ៊ត ៤១៤ ៣០៧ ៥៣៣.០៧១ ១.៥៣៥.៥០៥ ១.០០២.៤៣៤ ៦៥.២៨
ទ ច់ និងសុ៊ត ១.៨៨៨ ៥៦៨ ១.៩៦៥.១៣ ៩០៧.២៧៩ -១.០៥៧.៨៥៦ -១១៦.៦០
្រកួច   ១២   ៤.៥០៩     
្រជូក ច់ ១.៣៦៧ ៣.០៩០ ៩៨.២៩១ ១៥៥.៨៩៦ ៥៧.៦០៥ ៣៦.៩៥
្រជូកពូជ   ៥   ៣.៥៥៤     
េគ-្រកបី ៥២ ៦៣ ៦.៤៥៣ ៣.៩៩០ -២.៤៦៣ -៦១.៧៣
េគ-្រកបីទឹកេ ះ   ១   ៨០     
េសះ   ១   ៤១     
េចៀម   ២   ៤០     
ពែព ១ ៦៥ ១៨០ ១.៥៦៩ ១.៣៨៩ ៨៨.៥៣

 

គ- ថ នីយចិញច ឹមសត្វរដ្ឋ 
 គ១- ថ នីយចិញចឹម្រជូកពូជបង្ហ ញកមពុជ-ចិន 
 ថ នីយចិញចឹ ម្រជូកពូជបង្ហ ញកមពុជ-ចិន បនបេងកើតេឡើងេ្រកមកិចចសហ្របតិបត្ដិករឧបតថមភគ្ំរទ
របស់ ធរណៈរដ្ឋ្របជមនិតចិន និងរ ្ឋ ភិបលកមពុជ មន្រជូកសរុបចនួំន ២៦៣ កបល កនុងេនះ េម 
ចនួំន ១៥០ កបល បចនួំន ២៣ កបល  និងកូន្រជូកចនួំន ៩០ កបល។ ទនទឹមនឹងេនះ បនបងក ត់េម្រជូក
បនចនួំន ១៥៥ កបល កនុងេនះ មនេម ១៣០ កបល បេងកើតកូនបនលក់កូន្រជូកពូជចនួំន ៨៧១កបល 
ជូនដល់កសិករេន ម ជធនី េខត្ដ ្រកុងទូទងំ្របេទស។  
 គ២- ថ នីយ៍ចិញចឹមេគពូជភនំ េម៉ 
 ថ នីយចិញចឹ មេគពូជភនំ េម៉ បនេរៀបច ំនិងកពុំងជ្រមុញេលើករចិញចឹ ម ករែថទ ំករបងក ត់ពូជ 
ែកលអំពូជេគ ករ ដំំ ចំណីំសត្វកនុង ថ នីយ ជពិេសសែកៃចន ចណីំេគេ្រត មស្រមប់រដូវ្របងំ
ែដលខ្វះេ ម  ឱយករចិញចឹ មេគកនុង ថ នីយមននិរន្ដរភព។ ថ នីយេគសរុបចនួំន ១៩៦ កបល កនុងេនះ 
ញី ១៥៤កបល និងេឈម ល ៤២កបល កូនេកើតថមី ៦កបល កនុងេនះកែំផងែសន ៤កបល េគលក់ ៦កបល 
េគងប់ ៨កបល។ េគពូជកែំផងែសនកនុងឆន  ំ ២០១០ មនចនួំន ៣២ កបល ជអេំ យដ៏ៃថ្លថ្ល របស់ 
ឯកឧត្ដម បណ្ឌិ ត ច័នទ រនុ រដ្ឋម្រន្ដី្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ ។ 
 ថ នីយបនែចកពូជេ ម េទ មប ្ដ េខត្ដមួយចនួំន ឃីង្រកសេខត្ដកពំង់ចម ចនួំន ២០០ បច់ 
េខត្ដ កពំង់ធចំនួំន ២០០ បច់ េខត្ដក ្ដ ល ២០០ បច់ ែកវចនួំន ១៥០ បច់ ែចកពូជេ ម ឃីង្រកស 
ដល់្របជជន េនឃុអូំរ យ ្រសុក្រ កំក់ េខត្ដ ែកវចនួំន ២៥០ បច់ និងែចកេ ម ឃីង្រកស ដល់ 
ភូមិភគពិេសសចនួំន ១០០០ េដើម និងបន្របមូល ្រគប់េ ម ហគីេណ និងេ ម រ ៉ូស ទុីក ឆំន េំ្រកយ  ំ
េ ម ឃីង្រកសបន ៤០  ។ 

ឃ- ករែកលំអពូជសត្វ 
ថ នីយចិញចឹ ម្រជូកពូជបង្ហ ញ កមពុជ-ចិន  បនផ ព្វផ យពូជ្រជូកយកេសៀរ ឡិនេ្រដស ដុយរ ៉ុក ន ំ
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ពូជេគកែំផនែសនេដើមបបីងក ត់ និងផ ព្វផ យពូជ បេងកើតមជ មណ្ឌ លបងក ត់ពូជេគ ្រជូក មែបបសបប
និមិត្ដ េ យនយំកមកពីបរេទសនូវែសពមេគយកមកបងក ត់ជមួយេគកនុង្រសុក ែចកពូជេគ ្រជូក មន់ 
ដល់កសិករចិញចឹ មសត្វេន មប ្ដ េខត្ដនន េនទូទងំ្របេទស និងចិញចឹ មសត្វបង្ហ ញ ដូចជចិញចឹ ម 
េគ ្រជូក មន់ ទ។  

ង-  ករែកលំអចំណីសត្វ 
ករ ដំំ ចំណីំសត្វ គឺមនគ្ំរទ និងករេ្រជមែ្រជងយ៉ងសកមម ពី ជរ ្ឋ ភិបល អងគករជតិ 

និងអន្ដរជតិ។ ថ នីយចិញចឹ មេគពូជភនំ េម៉ ជកែន្លងស្ដុកពូជសត្វ និងពូជេ ម េ្រចើន្របេភទ ស្រមប់េធ្វើ 
ករ ផ ព្វផ យេទេខត្ដេផ ងៗេទៀត ជពិេសសពូជេ ម ឃីង្រកសជ រ បែនថមស្រមប់េគ ្រកបី។  

ពូជដំ ចំណីំសត្វ ែដលបនផ ព្វផ យដល់កសិករនេពលបចចុបបនន រួមមន ៖ Simung Malato, 
Paspalum, Stylo184 Marandu Ruzi Elephant grass, King grass កន្ឋំេថត  ្រទីចន់ធ ៉   ។ល។ េខត្ដកពំង់ចម 
និងេខត្ដ ែកវ គឺជេខត្ដគរូំ ែដលទទួលបនេជគជ័យកនុងករ ដំំ ចំណីំសត្វ ស្រមប់ករផ ព្វផ យ 
ដល់កសិករកនុងេខត្ដដៃទេផ ងេទៀត ។  
 េ្រកពីេខត្ដពីរខងេលើេនះ េខត្ដមួយចនួំនេទៀត ក៏មនករយកចិត្ដទុក ក់ខិតខ្ំរបឹងែ្របង ដំំ  ំ
ចណីំសត្វែដរ េដើមបផី ព្វផ យដល់កសិករ រួមមនេខត្ដក ្ដ ល បត់ដបំង កពំង់ឆន ងំ កពំង់សពឺ កពំង់ធ ំ
មណ្ឌ លគីរ ីេពធិ ត់ រតនៈគិរ ីៃ្រពែវង និងេខត្ដេសៀម ប។ 
  ច- ករអភិវឌ នកមមវិធីឡជីវឧសម័ន 

ចប់ពីឆន  ំ២០០៦ រហូតដល់ឆន  ំ២០១០ ករក ងឡជីវឧសម័នសរុប ចនួំន ១០.១៤៦ឡ កនុងេនះ េនឆន  ំ
២០១០ ឡជីឧសម័នបន ងសង់ចនួំន ៣.៧៤៤ឡ ។ 

ងទី  ៤៖ ចំនួនឡជីវឧសម័នេនកមពុជចបពី់ឆន  ំ២០០៦ ដល់ ២០១០ 
 

ចំនួនឡជីវឧសម័នែដលបន ងសង់ 
េខត្ដ 

២០០៦ ២០០៧ ២០០៨ ២០០៩ ២០១០ សរបុ 
កំពង់ចម ១១៣ ២៥០ ៤០០ ៤៩៧ ៤៨៤ ១៧៤៤
ក ្ដ ល ៨៧ ៨១ ១០០ ១៣៣ ២៨១ ៦៨២

្វ យេរៀង ៦១ ១៣៦ ៣៣២ ៥២៥ ៥២២ ១៥៧៦
ែកវ ៣១ ៤៥០ ៦៨៦ ៤០៥ ៦១៩ ២១៩១

កំពង់សពឺ ៤ ២៣២ ២៨៩ ២៣៥ ៣៦២ ១១២២
កំពង់ឆន ំង ០ ០ ១៥៥ ១៩៨ ១៦៨ ៥២១
កំពត ០ ១ ៣៥៧ ៣៧៧ ៦៩៦ ១៤៣១
ៃ្រពែវង ០ ០ ២១ ២៤៦ ៤៣៨ ៧០៥
េសៀម ប ០ ០ ០ ០ ៦៧ ៦៧
េពធិ៍ ត់ ០ ០ ០ ០ ៧៤ ៧៤
បត់ដំបង ០ ០ ០ ០ ២២ ២២
កំពង់ធំ ០ ០ ០ ០ ១១ ១១

សរបុរមួ ២៩៦ ១១៥០ ២៣៤០ ២៦១៦ ៣៧៤៤ ១០១៤៦
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ឆ- ករអភិវឌ ន៍ករចិញច ឹមសត្វេន មមូល ្ឋ នរបស់ ជធនី េខត្ដ 
កនុងឆន  ំ២០១០ ករអភិវឌ ន៍ករចិញចឹ មសត្វេន មមូល ្ឋ នៃន ជធនី េខត្ដេនទូទងំ្របេទស េ យ

មនករសហករជមួយអងគករជៃដគូ និងែផនកឯកជន គឺ ក់ដូចជមនករធ្ល ក់ចុះបន្តិច េ យ រមន
ក ្ត ជេ្រចើន ែដលបងកឲយមនបញ្ហ ្របឈមកនុងកិចចដំេណើ រករវវិត្តន៍ ករងរចិញចឹ មសត្វេនះ។ ទនទឹមនឹងេនះ បន
នឹងកំពុងខិតខំ្របឹងែ្របង ែស្វងរក្រគប់មេធយបយ និងវធីិ ្រស្តសំខន់  ៗ េដើមបេី ះ្រ យ ល់បញ្ហ  នឹងមន 
វធិនករចុះែណនដំល់អនកចិញចឹ មសត្វ ពីរេបៀបចិញចឹ មសត្វ ករបេងកើតសហគមន៍ចិញចឹ មសត្វ ករផ្ដល់
ឥណទន ស្រមប់ចិញចឹ មសត្វ និងកមមវធិីដៃទេផ ង េៗទៀត។  

 

៥.២.២- យតៃម្ល និងសំេណើ  
វស័ិយផលិតកមម និងបសុពយបល កន់ែតមន រៈសខំន់កនុងវស័ិយេសដ្ឋកិចចជតិ និងមនតួនទី 

សខំន់កនុងករផគត់ផគង់េសចក្ដី្រតូវករកនុង្រសុក និងកនុងតបំន់  ដូចជករផ្ដល់នូវ កំ ងំអូសទញផ្ដល់ ច ់ 
សុ៊ត  វតថុធតុេដើម ចណូំល្រគួ រ  និងចណូំលេសដ្ឋកិចចជតិ។  

ឆន  ំ ២០១០ ផលិតកមមសត្វេគមនករថយចុះចនួំន ២.៦៦ ភគរយ សត្វ្រកបីថយចុះ ចនួំន ៥.០៧ 
ភគរយ និង្រជូកថយចុះចនួំន ៣.២៣ ភគរយ េបើេ្រប បេធៀបសថិតិសត្វឆន  ំ២០០៩។ ករថយចុះផលិតកមម 
សត្វ គឺប ្ដ លមកពីជងំឺឆ្លងសត្វ (ជងំឺអុតក្ដ ម និងជងំឺ្រជូក ្រតេចៀកេខៀវ) ពណិជជកមមសត្វ និងក ្ដ ចណីំ។ 
ប៉ុែន្ដផទុយេទវញិចនួំន សត្វ ្ល បមនករេកើនចនួំន ៣.១៧ ភគរយ េបើេ្រប បេធៀបឆន  ំ២០០៩ េនះបញជ ក់ 
ឱយេឃើញថ ្របជកសិករបនយល់ដឹងជបេណ្ដើ រៗ  នូវបេចចកេទសចិញចឹ មបក ី មេគលករណ៍ជីវសុវតថិភព 
និងយល់ដឹង ពីវធិនករទប់ ក ត់ជងំឺឆ្លង។ េ យមនករផ ព្វផ យបនទូលទូំ យ និងមនករយល់ដឹង 
េ្រចើនរបស់្របជជនកនុងឆន  ំ២០១០ េនះ កសិ ្ឋ នចិញចឹ មសត្វមនកររត់រកចបប់ជបេណ្ដើ រៗ ។  
 សមិទធិផលទងំអស់េនះ សេ្រមចបនេ យ រមនករគ្ំរទពី ជរ ្ឋ ភិបល  ពីថន ក់ដឹកន្ំរកសួង 
កសិកមម រុកខ ្របមញ់ និង េន ទ ជពិេសសពីសំ ក់ឯកឧត្ដម បណ្ឌិ ត ច័នទ រនុ រដ្ឋម្រន្ដី្រកសួង 
កសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ  ករខិតខ្ំរបឹងែ្របងចូលរួមយ៉ងសកមមរបស់ថន ក់ដឹកន ំ  ម្រន្ដី ជករ្រគប់ 
លំ ប់ថន ក់ ជធនី-េខត្ដ ភន ក់ងរសុខភពសត្វភូមិ និងេ យមនកិចចសហ្របតិបត្ដិករ និងជនួំយឧបតថមភពី
ប ្ដ ្របេទសនន ៃដគូអភិវឌ ន៍នន និងែផនកឯកជនជេដើម។ 

 

 

៥.២.៣-វិធនករ 
- ករែកលអំរពូជ េន ថ នីយចិញចឹ មេគពូជភនំ េម៉ ថ នីយចិញចឹ ម្រជូកពូជកមពុជ-ចិន និងករបងក ត់

ពូជេគ ន់  និងសីុម្រប េ យសិបបនិមមិតេនេខត្ដេពធិ ត់ ករបងក ត់្រជូកពូជេ យសិបបនិមមិតេន
េខត្ដ ែកវ ករ បងក ត់ពូជមន់ េឃ យ េនេខត្ដេសៀម ប េហើយផ ព្វផ យពូជបន្ដដល់េខត្ដេផ េៗទៀត ។ 

- ដំ ចំណីំសត្វេន ថ នីយចិញចឹ មេគពូជភនំ េម៉ ជកែន្លងផ ព្វផ យពូជេ ម  និងែចកចយពូជ
េទ មប ្ដ េខត្ដនន និង េំ ម បង្ហ ញ េន មេខត្ដ ្រសុក េផ ងេទៀត។    

- បន្តករ្រគប់្រគងកកសណំល់សត្វ  និងព្រងឹងករ ងសង់ទប ជីវឧសម័ន ។ 
- ព្រងឹងករ ទប់ ក ត់នូវជមងឺអុតក្ដ ម  ទឹក   បូសខយល់ ជងំឺ្រជូក្រតេចៀកេខៀវ ជងំឺផ្ដ យបក  ី។ 
- ករេរៀបចេំសចក្ដីចបប់ស្ដីពី ផលិតកមមសត្វ និងសុខភពសត្វ ្របកស និងលិខិតបទ ្ឋ ននន 

ស្រមប់បេំរ ើវស័ិយផលិតកមមនិងបសុពយបល ។ 
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៥.៣-ផលតិផលដំ េំកស៊ ូ(ឧបសមព័នធទី ២៧-៣៤) 

 េកសូ៊ជដំ កំសិ-ឧស ហកមមរយៈេពលែវង ែដលបនបេំពញតួនទីយ៉ងសខំន់ជួយ្រទ្រទង់ 
ដល់សងគម-េសដ្ឋកិចចជតិ មរយៈនីហរណ័កមមផលិតផលជ័រ និងេឈើេកសូ៊ ែដលជចែំណកមួយកនុង 
យុទធ ្រស្តកត់បនថយភព្រកី្រក បេងកើតករងរេនជនបទ បេងកើន្របក់ចណូំល និងទប់ ក ត់េធ្វើចំ ក 
្រសុករបស់កសិករ។ មយង៉វញិេទៀតដំ េំកសូ៊ក៏បនចូលរួមករពរបរ ិ ថ ន េ យបេងកើតជគ្រមប 
ៃបតង រក លនឹំងធមមជតិ និងករពរហូរេ្រចះដី ។ 
 េនកនុងឆន  ំ ២០១០ បរមិណផលិតផលេកសូ៊ធមមជតិេនកនុងពិភពេ ក ផលិតបនមនចនួំន 
១០.០០៣.០០០ េ ន គឺេកើនេឡើង ៦.៤៤% េបើេ្រប បេធៀបជមួយផលិតផលឆន  ំ២០០៩ ែដលមនចនួំន 
៩.៣៩៨.000 េ ន។ ក ្ត ែដលរួមចែំណកជរុំញឲយមនករេកើនេឡើងនូវផលិតផលេនះ េ យ រ៖ (១) 
តៃម្លជ័រេកសូ៊យ៉ងខពស់ខុសពីធមម  បនេលើកទឹកចិត្តដល់កសិករ េធ្វើឲយករ្របមូល ផលជ័រពីេដើមេកសូ៊ 
្របកបេ យ្របសិទធិភពេសដ្ឋកិចច (២) ៃផទដី ដុំះឆន  ំ២០០៣ និង ២០០៤ កនុងប ្ត ្របេទសផលិតេកសូ៊ 
ធមមជតិបនមកដល់បកកភពេបើកេចៀរជ័របនេហើយ (៣) កសិករបនេ្របើ្របស់មេធយបយេផ ងៗយ៉ង 
េ្រចើនកនុងករ្របមូលផលដូចជ ករេ្របើថន រំេំញច ករបេងកើនចង្វ ក់ េចៀរជ័រ និង ក់កបំងគ្រមបករពរ 
ទឹកេភ្ល ង (៤) រក  និងករពនយេពលកនុងករកប់េដើមេកសូ៊ចស់ៗ ស្រមប់ េំឡើងវញិ ទុកេធ្វើករ 
្របមូលផលសិន។ 
 ជមួយគន េនះ ករេ្របើ្របស់េកសូ៊ធមមជតិេលើពិភពេ កកនុងឆន  ំ ២០១០ មនបរមិណចនួំន 
១០.១៨២.០០០ េ ន គឺបនេកើនេឡើងចនួំន ៨.៥០% េបើេ្រប បេធៀបជមួយករេ្របើ្របស់ឆន  ំ ២០០៩ 
ែដលមនចនួំន ៩.៣៨៤.០០០េ ន ។ ដូេចនះសននិធិ្របចឆំន េំន មប ្ត ្របេទសផលិត េកសូ៊ធមមជតិ 
គឺមនតិចតួច ស់។ ក ្ត េនះ បនេធ្វើឲយតៃម្លេកសូ៊ធមមជតិេនេលើទីផ រអន្តរជតិ មនសនទុះេកើន
េឡើងនេពលបចចុបបនន ក៏ដូចៃថងអនគតផងែដរ ។ 

៥.៣.១-លទធផល 
 េនឆន  ំ២០១០ ចកំរេកសូ៊កសិ-ឧស ហកមមមន្រ ប់ និងចមក រេកសូ៊្រគួ រ ្រពមទងំ វទិយ ថ ន 
្រ វ្រជវេកសូ៊កមពុជ បនដេំណើ រករអនុវត្តេទ មែផនករេរៀងៗខ្លួន កនុងេនះ មុខ្រពួញសខំន់ៗ រួម 
មនករេធ្វើ ជីវកមម ផលិតកមម នីហ័រណកមម ករកប់េដើមេកសូ៊ចស់ៗ និងករ េំកសូ៊េឡើងវញិ េ យ 
ទទួលបនលទធផលដូចខងេ្រកមេនះ ៖ 

៥.៣.១.១- ករងរ ជីវកមមផលតិកមម និងករអភិវឌ ន៍ដំ េំកស៊ ូ
ក- ករងរ ជីវកមម ផលិតកមមេកស៊ូ 

- ៃផទដីេចៀរជ័រ  ៣៨.៤០៦ ហិក  កនុងេនះ ៃផទដីេចៀរជ័រេកសូ៊្រគួ រ ចនួំន ១៧.៤៣៥ ហិក  
- ផលិតផលេកសូ៊សងួត ៤២.២៥០េ ន កនុងេនះ ផលិតផលេកសូ៊្រគួ រចនួំន ១៩.២០០េ ន 
- ករនេំចញេកសូ៊សងួត ៤២.០០០េ ន កនុងេនះ ផលិតផលេកសូ៊្រគួ រចនួំន ១៩.០០០េ ន 
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- ករ ដុំះេកសូ៊សរុបចនួំន ៤៤.៣១០ ហិក  កនុងេនះ េកសូ៊កសិ-ឧស ហកមមសរុប្របមណ 
ចនួំន ៣៤.៧៥៧ ហិក  និងេកសូ៊្រគួ រចនួំន ៩.៥៥៣ហត និងៃផទដីកូនេកសូ៊កពុំងែថទសំរុបចនួំន 
១៤៣.០២៨ហត ។ 

\្រកហ្វកិបង្ហ ញពីផលិតផល និងករនេំចញេកសូ៊ឆន  ំ២០០៦-២០១០ (េ ន) 

36400.0 36903.0 37050.0 37380.0
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 ខ- ករងរបណ្តុ ះប ្ត ល 
 បនេបើកវគគបណ្តុ ះប ្ត លគរូំសថិតិេកសូ៊ខន តអន្តរជតិមួយ មនរយៈេពល០១សប្ត ហ៏ ែដល 
មនសិកខ កមចូលរួមចនួំន ២៥ នក់ មកពីអគគនយក ្ឋ នេកសូ៊ វទិយ ថ ន្រ វ្រជវេកសូ៊កមពុជ និង
ពី្រគប់ចមក រេកសូ៊កសិ-ឧស ហកមម ។ 
 គ- ្រកបខណ្ឌ ចបប់ 
 េ យទទួលបននូវគេ្រមងថវកិ មកមមវធិី អគគនយក ្ឋ នេកសូ៊ បន និងកពុំងេរៀបចេំសចក្តី 
្រពងចបប់ស្តីពីេកសូ៊ ែដលេ្រគងនឹងបញចប់នចុងឆន  ំ២០១១ េនះ ។ 
 ជមួយគន េនះ  អគគនយក ្ឋ នេកសូ៊ បន និងកពុំងក ងយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៏វស័ិយេកសូ៊រយៈ 
េពល១០ឆន ផំងែដរ។ 
 ឃ- ករងរ្រសងស់ថិតិេកស៊ូ្រគួ រ 
 េ យទទួលបននូវគេ្រមងថវកិ មកមមវធិី អគគនយក ្ឋ នេកសូ៊ បនចុះ្រសង់សថិតិចមក រ េកសូ៊ 
េនេខត្តេគលេ ចនួំន ៤ គឺេខត្តរតនគីរ ីមណ្ឌ លគីរ ី្រកេចះ និងសទឹងែ្រតង ជលទធផល៖ 

- េខត្តរតនគីរ ី  មនេកសូ៊្រគួ រចនួំន ៩៣៨ ្រគួ រ       េសមើចនួំន ២១.២៧៦ហ.ត 
- េខត្តមណ្ឌ លគីរ ី មនេកសូ៊្រគួ រចនួំន ៤៣៩្រគួ រ       េសមើចនួំន    ៦.២៨០ហ.ត 
- េខត្ត្រកេចះ  មនេកសូ៊្រគួ រចនួំន ១.០៧៨្រគួ រ      េសមើចនួំន   ៥.៦៥០ហ.ត 
- េខត្តសទឹងែ្រតង មនេកសូ៊្រគួ រចនួំន ៨៨្រគួ រ        េសមើចនួំន       ៩១០ហ.ត 
ង- ករចូលរួមសននិសឹទ និងសននិបតអន្តរជតិ 

 កនុង ន:ជសមជិកេពញសិទធិ ៃនសមគមប ្ត ្របេទសផលិតេកសូ៊ធមមជតិ និង្រកុម្របឹក  
អភិវឌ ន៏េកសូ៊អន្តរជតិ អគគនយក ្ឋ នេកសូ៊ ែតងបនចូលរួម្របជុសំននិសឹទៃនអងគករទងំពីរេនះ េន 
្របេទសឥ ្ឌ  និង្របេទសឥណ្តូ េនសីុ ្រពមទងំបនេធ្វើករទនំក់ទនំងជ្របចជំ្រកុមសិក េកសូ៊ 
អន្តរជតិផងែដរ ។ 
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 ឃ- ករអភិវឌ ន៍ដំ េំកស៊ូជលកខណៈ្រគួ រ 
  ចប់ ងំពីឆន ពីំ២០០៣មក ករ ដុំះេកសូ៊លកខណៈ្រគួ រ-ឯកជន ែដលេ្របើ្របស់ទុនខ្លួនឯង 
ផទ ល់មនកររកីលូត ស់យ៉ងខ្ល ងំក្ល ទងំតបំន់្របៃពណី និងតបំន់មិន្របៃពណីែដលពីមុនជតបំន់ 
មិនធ្ល ប់ េំកសូ៊ក៏េ យ ។គិតមក្រតឹមឆន ២ំ០១០េនះ ៃផទដីចកំរេកសូ៊្រគួ រេនទូទងំ្របេទស សរុប 
មនចនួំន ៨១.៨១៣ហត និងបនែបងែចកេទ មប ្ត េខត្ត។ 
 ៥.៣.១.២- ករងរវិទយ ថ ន្រ វ្រជវេកស៊កូមពជុ  

ក- កិចចសហ្របតិបត្ដិករ 
កនុងកិចចខិតខំរតិចណំងកិចចសហកររយៈេពលែវង និងមិនកណំត់េលើវស័ិយ្រ វ្រជវែផនកេក ្រត ្រស្ដ 

េកសូ៊ (១)រ ងវទិយ ថ ន្រ វ្រជវេកសូ៊កមពុជ និងសកលវទិយល័យគយូសូ៊ ពិធី រៃនករេយគយល់គន
មួយ្រតូវបន េរៀបចេំឡើងេ យមនករចុះហត្ដេលខរ ងឯកឧត្ដម លី ផ ្ល  ្របតិភូ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ 
ទទួលបនទុកជ អគគនយកៃនអគគនយក ្ឋ នេកសូ៊ ជមួយនឹងភគីៃដគូេ យេ ក Setsuo Arikawa ជ

កលវទិយធិករ ៃន កលវទិយល័យគយូសូ៊ ែដលបន្រប្រពឹត្ដេទេនទី្រកុង Fukuoka។ (២)កិចចសហករ
រ ងមជឈមណ្ឌ ល CIRAD,្រកុមហុ៊ន Michelin  និងវទិយ ថ ន្រ វ្រជវេកសូ៊កមពុជសិក អពីំ ភពធន្រទំ
ៃនក្លូន CMS េទនឹងជមងឺែដលេកើតមនេលើស្លឹកេកសូ៊ ¬SALB¦ កនុងលកខខណ្ឌ បរ ិ ថ ន្របេទសកមពុជ។ 
(៣)សហ្របតិបត្ដិកររ ងមជឈមណ្ឌ លស្រមប់ករប្ដូ រវបឃធម៌ និងបេចចកេទសខងេកើត-លិច ជមួយវទិយ

ថ ន្រ វ្រជវេកសូ៊កមពុជ អពីំសររីវទិយេនេលើេដើមេកសូ៊។   
 ខ- ែផនកមនទីរពិេ ធន៍យថ្របេភទ 
 កនុងករព្រងឹងគុណភពផលិតផលេកសូ៊ធមមជតិកមពុជឱយទទួលបននូវទនុំកចិត្ដ មននិរន្ដរភព 
និងទទួល គ ល់ ជ កល ម្របព័នធ្រគប់្រគងគុណភព មស្ដង់ អន្ដរជតិ ISO/IEC 17025:2005 
សកមមភព និងសមិទធិផល របស់មនទីរពិេ ធន៍យថ្របេភទកនុងឆន  ំ ២០១០ ្រតូវបនកត់សមគ ល់ដូចជ 
(១)ករេធ្វើេតស្ដភគសំ កបនចនួំន ២៥២ភគសំ ក (២)បនទទួលនូវករេធ្វើសវនកមមជេលើកទី ២ 
េ យ BoA េដើមបរីក សុពលភពវញិញ បនប្រត ទទួល គ ល់ និងព្រងឹង្របពន្ឋ័្រគប់្រគងគុណភព ម
ស្ដង់ រអន្ដរជតិ ISO/IEC 17025:2005 (៣)េធ្វើេតស្ដេ្រប បេធៀបមនទីរពិេ ធន៍ កនុង្រសុក៤ដង េដើមប ី យ
តៃម្លសមតថភពបុគគលិក និងមនទីរពិេ ធន៍មូល ្ឋ នចនួំន០៥ ែដលបនចូលរួម (៤)្រតួតពិនិតយ និង យ
តៃម្លេ ងច្រកែកៃចន េហើយនិងមនទីរពិេ ធន៍មូល ្ឋ នរបស់្រកុមហុ៊នចកំរេកសូ៊ េដើមបអីនុវត្ដនូវបទ ្ឋ ន
គតិយុត្ដិ ែដលពក់ព័នធនឹងវញិញ បនកមមេកសូ៊។ (៥)ចង្រកងេសៀវេភែណន ំ អតថបទ្រ វ្រជវ និង
ឯក របទ ្ឋ នេផ ងៗ ស្រមប់ករព្រងឹងគុណភពេកសូ៊ TSRs (៦)ទទួលនិសិ តវទិយ ថ នបេចចកវទិយ
កមពុជចនួំន៣នក់ កលវទិយល័យភូមិនទកសិកមម២នក់ និងបុគគលិក្រកុមហុ៊ន ស្វីហ៍រសីសស៍លីមីតធីត
ចកំរេកសូ៊សនួល ៣នក់ ឱយេធ្វើកមមសិក អពីំករ្រ វ្រជវវធីិ ្រស្ដ វភិគេកសូ៊ធមមជតិ ករបងកកេកសូ៊
ធមមជតិេ យេ្របើកំ ប់ សីុតេផ ងគន   ករ កលបងេ្របើវធីិ ្រស្ដេផ ងគន កនុងករសមងួតេកសូ៊សន្លឹក 
ករេធ្វើេតស្ដ និងេចញវញិញ បនប្រត បញជ ក់គុណភពេកសូ៊  សិក អពីំ្របពន្ឋ ័ គុណភព ISO/IEC 
17025:2005 និង ISO 9001:2000  (៧)ទទួល នូវករេធ្វើទស នកិចចរបស់អងគករ និងជនំញករមួយចនួំន 
រួមមន្របតិភូ ជីវកមមអភិវឌ ន៍េ្រក្របេទសជបុ៉ន (JODC) អងគករ UNIDO  និងជនំញករេផ ងៗេទៀត
កនុងករ យតៃម្លកររកីចេ្រមើន របស់មនទីរពិេ ធន៍កនុងករេធ្វើេតស្ដ និងករទទួល គ ល់ពីអន្ដរជតិ។  
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គ- ែផនក្រ វ្រជវេក ្រត ្រស្ដ 
 គ.១-ែផនកជេ្រមើសរុកខវិទយេកសូ៊ៈ  

ែកលម្អក្លូនេកសូ៊ និងរុកខសមភ រេកសូ៊ កនុងលកខខណ្ឌ បរ ិ ថ នៃន្របេទសកមពុជ សេំ បេងកើន
ផលិតភពចកំរេកសូ៊ សកមមភព និងសមិទធិផលបងក ត់ពូជកនុងឆន  ំ ២០១០ ្រតូវបនកត់សមគ ល់ដូចជ 
(១) ម នចកំរពិេ ធន៍ក្លូន្រទង់្រទយធចំនួំន ២១ ចកំរ េនកនុង ថ នីយ និងេន មប ្ដ ចកំរ
េកសូ៊ឧស ហកមម (២)បេងកើតចកំរពិេ ធន៍ក្លូន្រទង់្រទយធ ំ០១ ែដលមនចនួំន ០៨ ក្លូន េនមណ្ឌ លគីរ ី
េ យសហករជមួយ្រកុមហុ៊ន Khaou Chuly Development Co. LTD(KCD) (៣)េរៀបចអំនុ សន៍ក្លូន
ស្រមប់ករ ដុំះ២០១១-២០១៣ (៤)េរៀបចសិំកខ ផ ព្វផ យស្ដីពី អនុ សន៍ក្លូនស្រមប់ ដុំះ 
២០១១-២០១៣ (៥)េរៀបចលិំខិតបទ ្ឋ នេដើមប្ីរគប់្រគងក្លូនេកសូ៊ ែដលេធ្វើឱយសេ្រមចបននូវ្របកស 
េលខ ៥៤៤ ្របក.កសកស្ដីពី  “ករេធ្វើវញិញ បនកមមចបរពូជេកសូ៊  និងករេធ្វើ ជីវកមមរុកខសមភ រេកសូ៊ ”  ចុះ 
ៃថងទី ១៨/០៨/២០១០ របស់្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ (៦)េបសកកមមពិនិតយជមងឺេកសូ៊ជ 
មួយជនំញករេវៀត ម េនេខត្ដរតនគិរ ី (៧)្រតួតពិនិតយចបរពូជេកសូ៊កសិករេនភូមិ្រចក្រ វ ឃុេំម 
មត់ ្រសុកេមមត់ េខត្ដកពំង់ចម និងចបរពូជេកសូ៊របស់្រកុមហុ៊នអិមអធី ៉ ប់េប៊ើរេផ្លនេថសិន សថិតេន 
្រសុកែកវផុស េខត្ដ្រពះសីហនុ បនចនួំន១២,៥ ហ.ត  សរុបមនចនួំន៦៦,៨៣៤ គល់   (៨)  ំនិងែថទ ំ
ក្លូន CMS ចនួំន៩ ក្លូន (ជឌជ 312, CD 1174, CDC 56, FDR 4575,MDX 607, PMB 1, FDR 5665, FDR 
5788 និង MDX 624) េនកនុងចបរពូជ Collection សរុបចនួំន៤២េដើម (៩)ទទួលទស នកិចច និងពិភក  
ករងរជមួយអនកជនំញ្រកុមហុ៊ន Michelin ពក់ព័នធនឹងក្លូន CMS េន ថ នីយ៍ពិេ ធន៍របស់វទិយ ថ ន។ 
 គ.២- ែផនក ដុំះ និងករពរដំ េំកស៊ូ  
 បេងកើន្របសិទធភពៃនករ ដុំះេកសូ៊ បេងកើនផលិតភព ដីកសិកមមេធ្វើឱយ្របេសើរេឡើង នូវករ្រគប់្រគង 
ជីរជតិដី និងបេងកើនតៃម្លបែនថម មរយៈៃនករេរៀបចនូំវ្របព័នធដំ  ំ ចេន្ល ះរងេកសូ៊ សកមមភព និង 
សមិទធិផលរបស់ករយិល័យ ដុំះ និងករពរេនឆន ២ំ០១០្រតូវបនកត់សមគ ល់ (១) ម ន និងែថទកំរ 
ពិេ ធន៍ េលើពិធី រវធីិ ដុំះកូនេកសូ៊ (Tests on planting methods 2005-2009)  ករពិេ ធន៍អពីំ ្របព័នធ 
ដំ ចំ្រមុះេ ម ចណីំសត្វេនចេន្ល ះរងេកសូ៊បេងកើតចកំរបង្ហ ញ្របេភទេឈើកនុង្រសុក ែដលមនចនួំន ១០-
១២្របេភទ េំន មចេន្ល ះរងេកសូ៊  ចកំរផលិត្រគប់ពូជេឈើៃម៉ ក់ េំន មចេន្ល ះរងេកសូ៊  ចកំរ 
ពិេ ធន៍ផលិតកមមជីវម៉សេនចេន្ល ះរងេកសូ៊ និងករពិេ ធន៍អពីំករ ផំទ ល់ េហើយនិងផលិតផល 
ជីវម៉សែផ្អកេលើ្របព័នធដំ េំនចេន្ល ះជួរេភ្ល ះសរុបចនួំន ០៩ចកំរ (២) ម ន និងែថទកំរពិេ ធន៍ 
េលើពិធី រេ្របើ្របស់ជីេលើកូនេកសូ៊  ពិេ ធន៍ដង់សីុេតចនួំនេដើម  ពិធី រពិេ ធន៍ទំនក់ទំនងរ ងករ 
លូត ស់ជមួយនឹង កសធតុ េហើយនិងករេចៀរជ័រចនួំន ៦ចកំរ  (៣)្រគប់្រគងឧបករណ៍ពិេ ធន៍ 
មន Flux Tower, Sap Flow Sensors, ឧបករណ៍ ស់ែវង Photosynthesis របស់ដំ េំកសូ៊។  
 គ.៣- ែផនកសររី ្រស្ដ និង ជីវកមមេកស៊ូ  
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 បេងកើនលទធភពៃនករ្របមូលផលជ័រេកសូ៊  េទ មសក្ដ នុពលសររី ្រស្ដៃនក្លូននីមួយៗ ពិធី រ
ជេ្រចើន្រតូវបនេរៀបចេំឡើងេ យករយិល័យសររី ្រស្ដ- ជីវកមម ្រតូវបនកត់សមគ ល់ដូចជ (១)បន្ដករ
ម ន និង យតៃម្ល ករពិេ ធន៍អពីំករេធ្វើរេំញចកមមេលើសង្វ ក់េចៀរ d/3 (yield potential d/3) ចនួំន ០៥ 

ឡូត៍ពិេ ធន៍ េនេលើក្លូនចនួំនបួនគឺ PB 235, PB330, GT1 និងីេ្រជ ២៣០ េន ថ នីពិេ ធន៍របស់



វទិយ ថ ន និងេន្រកុមហុ៊នចកំរេកសូ៊ែ្រកក (២)បន្ដករ ម នករពិេ ធន៍អពីំករេធ្វើរេំញចកមមេលើ
សង្វ ក់េចៀរ d/4(yield potential d/4) ចនួំន០៤ ឡូត៍  ពិេ ធន៍េនេលើក្លូន PB330, GT1, RRIM712 និង 
PB260  (៣)បន្ដ ម ន្របសិទធភព ៃនករេ្របើ្របស់របងំករពរទឹកេភ្ល ង (Rainguard) េលើក្លូន PB260 
និង PB330  (៤)បន្ដ ម ន្របសិទធភព ៃនថន រំេំញចមួយចនួំន ែដលមនវត្ដមនេលើទីផ េនកមពុជ 
(៥)េរៀបចពិំធី រពិេ ធន៍ថមីអពីំ ករេបើកមុខេចៀរេលើទំហំេដើមេផ ងៗគន  មនដូចជ រង្វង់ទំហំេដើម 
៤៥ស.ម ៥០សម   ៥៥ស.ម  និង ៦០ស.ម េលើក្លូន PB260។  
 គ.៤- ថ នីយ៍អនុវត្ដ  

ស្រមួលដល់ដេំណើ រករសិក ្រ វ្រជវរបស់ករយិល័យជនំញរបស់វទិយ ថ ន ថ នីយអនុវត្ដបន
បេំពញនូវកិចចករមួយចនួំនដូចជ (១)េរៀបចថំន លបណ្ដុ ះកូនេកសូ៊ទំហំ០,៤ហ.ត (២) ដុំះពិេ ធន៍ថមីបន
ចនួំន៣១,២៥ហ.ត   (៣)េបើកមុខេចៀរជ័រថមីចនួំន ៤៥,៨០ហ.ត   (៤)្របមូលទឹកជ័រ និងផលិតជ័រេកសូ៊សងួត
បនចនួំន២៨១,២១០ត  (៥)ជួសជុលផ្លូ វកនុងឡូត៌េកសូ៊បន្របែវង៤គ.ម  (៦) ងសង់ ងផគត់ផគង់ទឹក ឱយ
កមមករចនួំន ១៣ ង ែដលមនចណុំះសរុប ៧៦ម៣ (៧)េរៀបចវំគគផ ព្វផ យពក់ព័នធនឹងបេចចកេទសេកសូ៊
ដល់កសិករចំនួន០២េលើក (៨)េរៀបចំពិធីសំេណះសំ លម្រន្ដីវទិយ ថ នកនុងខួប ៥៥ឆន  ំៃនករបេងកើតវទិយ ថ ន 
្រ វ្រជវេកសូ៊កមពុជ (៩)ទទួលជំនញករ និងេភញ វបរេទសមកបំេពញករងរេន ថ នីយ៍ចំនួន២១នក់  
េភញ វជតិចនួំន ០៦ នក់។ (១០) ផគត់ផគង់ែមកពូជេកសូ៊ឱយដល់កសិករបនចនួំន៣៣២០ម។ 

គ.៥- ករបណ្ដុ ះប ្ដ ល និងផ ព្វផ យ 
  គ.៥.១- ករបណ្ដុ ះប ្ដ ល  
 -សិកខ ផ ព្វផ យេសចក្ដី្របកសដល់ប ្ដ ្រកុមហុ៊ន អនកវនិិេយគដំ កំសិឧស ហកមមេកសូ៊  
ស្ដីអពីំ  “ករេធ្វើវញិញ បនកមមចបរពូជេកសូ៊ និងករេធ្វើ ជីវកមមរុកខសមភ រេកសូ៊  “ 
 -ថន ក់ដឹកនវំទិយ ថ ន និងករយិល័យជនំញចនួំន ២រូប បនអេញជើញេទចូលរួមសននិសីទកនុង 
សម័យ្របជុ្ំរបចឆំន រំបស់្រកុម្របឹក  IRRDB  
 -បញជូ នម្រន្ដីថន ក់ក់រយិល័យបងក ត់ពូជ ០១រូប េទចូលរួមសិកខ ស្ដីពី ជមងឺេកសូ៊ និងម្រន្ដីសររី ្រស្ដ 
និង ជីវកមមមួយរូបឱយេទបពំក់បប៉ំន និងបេងកើនសមតថភពបែនថម េនកនុងកមមវធីិបណ្ដុ ះប ្ដ លរបស់ 
IRRDB េន្របេទសម៉េឡសីុ 
 -បេ្រង នកសិករអពីំ បេចចកេទសេធ្វើថន លបណ្ដុ ះកូនេកសូ៊ វធីិេធ្វើចបរពូជ វធីិ ដុំះ និងែថទ ំកូនេកសូ៊ 
េន្រសុកបរែកវ េខត្ដរតនគីរ ីែដលមនកសិករចូលរួម្របមណជង ៤០នក់ 
 -ផ ព្វផ យដល់កសិករ និងមច ស់ចបរពូជេកសូ៊េលើខ្លឹម រ្របកសស្ដីពី “ ករេធ្វើវញិញ បនកមមចបរពូជ 
េកសូ៊ និងករេធ្វើ ជីវកមមរុកខសមភ រេកសូ៊ “ េហើយនិងបេចចកេទសទូេទ ដុំះេកសូ៊ចនួំន០៣េលើក េន ម 
ប ្ដ េខត្ដ  ែដលមនសក្ដ នុពល ដំំ េំកសូ៊ កនុងេនះមនេខត្ដកពំង់ចម េខត្ដរតនគីរ ីនិង្រកុងៃប៉លិន 
េ យមនអនកចូលរួម សរុបមនចនួំន ១០៥នក់  
 -បញជូ នថន ក់្រគប់្រគងមនទីរពិេ ធន៍យថ្របេភទ េទចូលរួមសិកខ  និងវគគផ ព្វផ យចនួំនពីរ 
េលើកស្ដីពី កិចចពិេ្រគះេយបល់ ជមួយ ថ ប័នពក់ព័នធក ងសមតថភពពណិជជកមម-គេំ ងេមគងគតំ ក់ 
កលទី៣ របស់អងគករ UNIDO និង   “Etiquette of Business and Service Knowledge” េន្រកុងភនេំពញ 
 -ទទួលករេធ្វើទស នកិចចសិក របស់និស តិ មកពី កលវទិយល័យភូមិនទកសិកមម េធ្វើករែស្វងយល់ 
អពីំ ចកំរពិេ ធន៍ក្លូន ្រទង់្រទយធ ំLSCT AA01, AA02 
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 -ទទួលនិស តិមកពី កលវទិយល័យ ្វ យេរៀងចំនួន២១នក់ មកេធ្វើទស នកិចចសិក  េដើមបែីស្វងយល់ 
អពីំ គុណភពេកសូ៊ CSR ្របពន្ឋ័ករេធ្វើេតស្ដ េហើយនិងករផ្ដល់វញិញ បនប្រតបញជ ក់គុណភពេកសូ៊។ 

គ.៥.២- ករបណ្ដុ ះប ្ដ ល  
ប្រញជ បនូវករយល់ដឹង និងព័ត៌មនេផ ងៗអំពី  វស័ិយេកសូ៊ វទិយ ថ នបនេធ្វើករ ក់ែតង  និងេបះ  

ផ យនូវ្រក ស ផនត់កូនេសៀវេភ និងឯក រមួយចនួំនែចកជូន ដល់អនកែដលមន ជីពវស័ិយេកសូ៊ 
កសិករេកសូ៊្រគួ រ និងអនកែដលមនបណំងែស្វងយល់អពីំវស័ិយេកសូ៊ ែដលរួមមន (១)ផទ ងំ្រក ស
ផ ព្វផ យ (Poster) ចនួំន១០មុខ (២)្រក សផនត់ចនួំន០២មុខ (៣)្រពឺត្ដិប្រតព័ត៌មន (CRRI- Newletter) 
ចនួំន ០៦េលខ (៤)ទិននុបបវត្ដិចនួំន ០២េលខ (៥)កូនេសៀវេភែណនបំេចចកេទសចនួំន០២មុខ និង(៦)
េសៀវេភរបយករណ៍បេចចកេទស្របចឆំន ២ំ០០៩-២០១០។           
   

៥.៣.២- យតៃម្ល និងសំេណើ  
  េ្រកយពី ជរ ្ឋ ភិបលបនេធ្វើអវនិិេយគចកំរេកសូ៊រដ្ឋទងំ៧ និងបនែកស្រមួលអគគនយក ្ឋ ន
េកសូ៊ ជអងគភពរដ្ឋបលថន ក់ក ្ត ល ែតពុំមនរចនសមព័នធដល់ថន ក់មូល ្ឋ ន និងេ យថវកិ មេធយ
បយេធ្វើដេំណើ  មេធយបយបេ្រមើករងរ និងធនធនមនុស េនមនក្រមិត ។ េដើមប្ីរគប់្រគងវស័ិយេកសូ៊ 
ធនទទួលបន្របសិទធិភពខពស់ និង្របកបេ យចីរភព គឺ្រតូវមនករ គ្ំរទពីថន ក់ដឹកន ំ និងមនករ
ចូលរួមទទួលខុស្រតូវរបស់ម្រន្តីជនំញ ថ ប័នពក់ព័នធ និងពី្រគប់ ្របតិបត្តករេកសូ៊ទងំអស់ផងែដរ ។ 
 ជសណូំមពរ េសនើផ្តល់ថវកិ មេធយបយ ឧបករណ៏ សមភ រ និង្រកបខណ្ឌ ថមីជធនធនមនុស  និង
មនរចនសមព័នធ្រគប់្រគងពីេលើដេលើេ្រកម ឱយបនសម្រសប មត្រមូវករចបំច់របស់អគគនយក ្ឋ ន
េកសូ៊ ។ 

៥.៣.៣-វិធនករ 
- បន្តេរៀបចកំ ងចបប់េកសូ៊ និងលិខិតគតិយុត្តិ ពក់ព័នធនឹងក ដុំះ ករ្របមូលផល ករែកៃចន 

ករដឹកជញជូ ន និងករនេំចញ ។ 
-ចុះសិក ្រ វ្រជវអពីំសក្ត នុពល ៃន្របេភទដីែដល ច េំកសូ៊បន ( Latosols, Red yellow 

podzols,and Regurs....) េនតបំន់មួយចនួំនកនុងទូទងំ្របេទស ។ 
-បេងកើតករយិល័យេកសូ៊ មេខត្ត េដើមបងីយ្រសួល សិក អពីំសក្ត នុពលដីែដលកបនឹងដំ ំ

េកសូ៊ ម ន ្រតួតពិនិតយករងរបេចចកេទស េរៀបចកំរចុះបញជិក ្របមូល ទិននន័យ ចង្រកងសថិតិ េកសូ៊ 
និងេផទរបេចចកវទិយ ្រពមទងំផ្តល់ព័តមនេកសូ៊ ឲយដល់អនកពក់ព័នធនឹង វស័ិយេកសូ៊បនទន់ េពលេវ  
និងមន្របសិទធិភព ។ 

- យកចិត្តទុក ក់ែកលអំគុណភពេកសូ៊ ចប់ ងំពីករ ដុំះរហូតដល់េចញជផលិតផលជ័រ 
និងេឈើេកសូ៊ េ យចុះពិនិតយប ្ត ថន លបណ្តុ ះកូន ចបរពូជេកសូ៊ ករេចញវញិញ បនប្រត បញជ ក់ពូជ 
េកសូ៊  និងករែកៃចនេកសូ៊។ 

- ចុះ្រសង់សថិតិេកសូ៊្រគួ រ  និងផ ព្វផ យបេចចកេទសដំ េំកសូ៊  កនុងេខត្តេគលេ  ចនួំន
០៥ គឺេខត្តបត់ដបំង ៃប៉លិន កពំង់ចម កពំង់ធ ំ និង្រពវ ិ រ កនុងេគលបណំង អភិវឌ ន៍ដំ  ំ
េកសូ៊្រគួ រ ។ 

- ចុះ្រសង់ទិននន័យេ ងច្រក-សិបបកមមែកៃចនផលិតផលេកសូ៊េនទូទងំ្របេទស  
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- អនុវត្ដករងរមនទីរពិេ ធន៍ ម្របពន្ឋ័្រគប់្រគងគុណភព ISO/IEC 17025 និងចុះបំេពញេបសកកមម 
េនប ្ដ មនទីរពិេ ធន៍យថ្របេភទ និងេ ងច្រកែកៃចនេកសូ៊្រកុមហុ៊ន និងេធ្វើករពិេ ធន៍ភគសំ ក
យថ្របេភទេកសូ៊ពីប ្ដ ្រកុមហុ៊នចកំរេកសូ៊ និងអនុវត្ដែបបបទវញិញ បនប្រតបញជ ក់គុណភពេកសូ៊ 
(CSR) ស្រមប់នេំចញ 

- េរៀបចថំន លបណ្ដុ ះកូនទំហំ ០,៣ ហ.ត ដុំះពិេ ធន៍េកសូ៊ថមីចនួំន ១២ហ.ត បេំប និងបេងកើន
បរមិណែមកពូជក្លូន CMS និងេបើកមុខេចៀរេកសូ៊ថមីទំហំ ៤៧,៧៦ហ.ត  

- បន្ដផ ព្វផ យ្របកសស្ដីពី  “ករេធ្វើវញិញ បនកមមចបរពូជេកសូ៊ និងករេធ្វើ ជីវកមមរុកខសមភ រេកសូ៊” 
-េបើកវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លស្ដីពីបេចចកេទសេរៀបចចំបរពូជេកសូ៊ និងចុះេទេបើកវគគបណ្ដុ ះប ្ដ ល

បេចចកេទស ជនំញេន មប ្ដ េខត្ដែដលមនសក្ដ នុពល និងចូលរួមសកមមភពករងរជមួយអងគករ 
UNIDO    

- ចូលរួមេធ្វើសហ្របតិបត្តិករជមួយប ្ត វទិយ ថ ន និងអងគករេកសូ៊អន្តរជតិនន េដើមបផី្ល ស់
ប្តូ របទពិេ ធន៍បេចចកវទិយ និងចេំណះដឹងេលើករងរ្រ វ្រជវ និងអភិវឌ ន៍េកសូ៊ ។ 

-ចូលរួម និងសហករជមួយ ថ ប័ន ភន ក់ងរហិរញញវតថុ  និងៃដគូរអភិវឌ ន៍នន េដើមបជីរុំញករ 
ផ្តល់ហិរញបបទនដល់ករ ដុំះេកសូ៊ជលកខណៈ្រគួ រេនទូទងំ្របេទស ៕ 
 

 ៥.៤-លទធផលករងររកុខកមម  
៥.៤.១-លទធផល ឆន  ំ២០១០ 
៥.៤.១.១- ករ្របមូលចំណូលពីវិស័យៃ្រពេឈើ 
េ យមនករខិតខ្ំរបឹងែ្របងយ៉ងយកចិត្ត ទុក ក់ពីថន ក់ដឹកននិំងម្រន្តីរដ្ឋបលៃ្រពេឈើ្រគប់ 

ជន់ថន ក់ ករ្របមូលចណូំលពីវស័ិយៃ្រពេឈើសរុបចនួំន ៤៥.៩៧១.១៣៦.៧៩៣៛ (ែសសិប្របពំន់
្របបួំនរយចិតសិបមួយ នមួយរយ មសិប្របមួំយពន់្របពីំររយេកសិបបីេរៀលគត់) េសមើនឹង ២៥០% 
ៃនែផនករ កនុងេនះ ចណូំលពីផលទុនៃន្រទពយសមបត្តិរដ្ឋចនួំន ២៨.២២៣.៧៥៩.៨២៥៛០០ ចណូំល
ពីៃថ្លសួយ រសត្វ្រគប់្របេភទចនួំន ៣០៥.៥៩២.៨៧១៛០០ ចណូំលពីករផកពិន័យនិងករ ក់ទណ្ឌ  
កមមចនួំន ១៧.៤១៦.៧៨៩.៥៩៧៛០០ និងបនមកពីករជួលអចលកមមចនួំន  ២៤.៩៩៤.៥០០៛០០។ 

៥.៤.១.២- ករេរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ ន និងឯក របេចចកេទស 
បនេរៀបចកំមមវធិីៃ្រពេឈើជតិសេ្រមចជ ថ ពរ េ យ ជរ ្ឋ ភិបលចុះហតថេលខកលពីែខ 

តុ  ឆន  ំ ២០១០ េហើយ្រកសួងកសិកមមរុកខ ្របមញ់និងេន ទ បន្របរឰ្របកស ក់ឲយេ្របើ្របស់
កលពីៃថងទី ២៩ ែខ ធនូ  ឆន  ំ២០១០។ ចេំពះករក ងលិខិតបទ ្ឋ នេ្រកមចបប់វញិ រដ្ឋបលៃ្រពេឈើ
បនេរៀបចនូំវអនុ្រកឹតយស្ដីពី ករបេងកើតតបំន់្រគប់្រគង និងអភិរក ែដនប្រមុងសត្វេ្រក ល និងសត្វ ្ល ប
េផ ងេទៀត េនទី ងំអន្លង់្រពីង្រសុកកពំង់្រ ច េខត្ដកពំត េហើយ្រតូវបន ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជអនុម័ត ក់ 
ឱយេ្របើ្របស់កលពីៃថងទី ១២ ែខ វចិឆិក ឆន  ំ២០១០។ េ្រកពីេនះ េនមនអនុ្រកឹតយ និង្របកសមួយចនួំន 
េទៀតែដលបនេរៀបចរួំច និងេ្រត ម ក់្របជុពិំភក ៃផទកនុង្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ 
េដើមបសីេ្រមច ឬមនវធិនករបន្ត។ េនកនុងឆន េំនះែដរ ្រកសួងបននឹងកពុំងេរៀបចំ ក់ែតងជេសចក្ដី
្រពងចបប់ស្ដីពី សត្វៃ្រពែដលសងឃមឹថនឹងសេ្រមចបនទទួលករអនុម័តកនុងឆន  ំ២០១១ េនះ។    
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៥.៤.១.៣- ករ េំឈើ និង ្ត រៃ្រពេឈើ 
កនុងឆន  ំ២០១០ កន្លងេទេនះ គឺជឆន ែំដលសកមមភព េំឈើបនេកើនេឡើងយ៉ងខ្ល ងំក្ល ជង ល់

ឆន  ំ េ យ រមនករយកចិត្ដទុក ក់ េំឈើរយៈេពលែវងេន មប ្ដ វត្ដ ម និងទី ធរណៈ
ននទូទងំ្របេទស។ 

ករផ្ដល់សិទធិេ្របើ្របស់ដីៃ្រពរបស់រដ្ឋ ស្រមប់ករ េំឈើជៃដគូ រដ្ឋបលៃ្រពេឈើកពុំងដេំណើ រ
ករចចរកិចច ្រពមេ្រព ងេធ្វើៃដគូជមួយ្រកុមហុ៊ន Oji Paper Co.,Ltd េដើមបអីភិវឌ ករងរ េំឈើេលើៃផទដី
ទហំំ ១០.០០០ ហិក  េន ថ នីយេម ្រក សហុ៊នែសន-មនេខត្ដកពំង់ឆន ងំ។ គេ្រមងករមួយេទៀត គឺ 
គេ្រមងៃដគូ េំឈើជមួយ ្រកុមហុ៊ន Think Biotech Co.,Ltd  េលើៃផទដី ៣០.០០០ហិក  េនេខត្ដ្រកេចះ 
និងេខត្ដសទឹងែ្រតង ែដលកពុំងដេំណើ រករពិភក  និងេសនើសុេំគលករណ៍ពី ជរ ្ឋ ភិបល។ រឯីគេ្រមង

េំឈើជៃដគូជមួយ្រកុមហុ៊ន Double A Co.,Ltd, េលើៃផទដី ១៤.០០០ហិក  េន ថ នីយផ ព្វផ យនិង
្ដ រៃ្រពេឈើ ្វ យេលើ េខត្ដេសៀម ប េនះ្រតូវបនពនយេពលសិក  េ យ រែតមនបញ្ហ មួយ 

ចនួំន។ 
ករ េំឈើកនុងពិធីបុណយរុកខទិ ទូទងំ្របេទសសេ្រមចបន ៦៦ហិក   និងបនែចកជូនកូនេឈើ

បនចនួំន ១៤.៨៨០ េដើម។ ករ្របរឰបុណយរុកខទិ ថន ក់ជតិ ៩ កកក  ឆន  ំ២០១០ ្រតូវបនេរៀបច ំេនភូមិ
ស្ដុកៃ្រជ ឃុំ ងំសេំ ង ្រសុកភន្ំរសួច េខត្ដកពំង់សពឺ េលើៃផទដីចនួំន ២០ហិក  េ្រកម្រពះ ជធិបតីភព
ដ៏ខពង់ខពស់បផុំតរបស់្រពះករុ ្រពះបទសេម្ដច្រពះបរមនថនេ ត្ដម សហីមុនី ្រពះម ក ្រត ៃន
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ ករ េំដើមេឈើេនឃុ្ំរកេប ្រសុកកចំយមរ េខត្ដៃ្រពែវង េលើៃផទដី ២២ 
ហិក  េ្រកមអធិបតីភពឯកឧត្ដម យ ឈុ ំអនុ្របធនទី ២ ៃនរដ្ឋសភជតិ។ 

៥.៤.១.៤- ករងរ្រ វ្រជវ និងបណ្ដុ ះប ្ដ ល 
- បនសហករជមួយនិងវទិយ ថ ន្រ វ្រជវៃ្រពេឈើជប៉ុន   និង កលវទិយល័យ   Kyushu  ៃន 

្របេទសជប៉ុន បន្ដករអនុវត្ដគេំ ង្រ វ្រជវរួមគន អពីំៃ្រពេឈើ េ យចុះសិក ្រ វ្រជវពីវដ្ដៃនទឹកដី 
ៃ្រពេឈើ និងករែ្រប្របួល កសធតុេនកនុងតបំន់ៃ្រពេ្រ ង ៃ្រពពក់ក ្ដ លេ្រ ង និងៃ្រពេលបះ 
និងបនចុះ្របមូលទិននន័យបនចនួំន ១២ េលើក  និងចុះ្របមូលសំ កដី រុកខជតិសំ ប់សិក ពីកបូន
ស្ដុកកនុងដីៃ្រពេឈើបនចនួំន ៤េលើក។ 

- អនុវត្ដគេំ ង កលបងអភិវឌ ន៍កសិរុកខកមម បនេផ្ដ តសខំន់េទេលើ ករបណ្ដុ ះប ្ដ លសហ
គមន៍មូល ្ឋ ន នូវបេចចកេទស ដុំះជលកខណៈច្រមុះនូវ្របេភទេឈើហូបែផ្ល និងដំ ្ំរបេភទេឈើកនុង
្រសុកេផ ងៗ កនុងតបំន់ៃ្រពេរចរលឹ និង ជំលកខណៈ្រគួ រ ចនួំន ០៣ ភូមិ កនុងេខត្ដកពំតនិង្រកេចះ ។ 
គេ្រមងេនះ មនេគលបណំងេលើក កពំស់សហគមន៍មូល ្ឋ ននិងែថរក គ្រមបៃ្រពឱយ បនគង់វង ។ 

- គេ្រមង ្ដ រៃ្រពេឈើេឡើងវញិ ទទួលបនករឧបតថមភពីមូលនិធិ Dawin និងមនេគលបណំង 
េដើមបសិីក ែស្វងយល់អពីំវធិី ្រស្ដ ៃនករ ្ដ រៃ្រពេឈើ មលកខណៈធមមជតិ េ យបេងកើតជថន ល 
បណ្ដុ ះកូនេឈើស្រមប់ េធ្វើករពិេ ធន៍កនុងតបំន់ៃ្រពេឈើ ្ដ រេឡើងវញិ និងេធ្វើករ ដុំះកូនេឈើទងំ
េនះ េនកនុងតបំន់ែដនសមតថកិចចសងក ត់រដ្ឋបលៃ្រពេឈើកនទួតខន រេ្រក ែដលអនុវត្ដេ យម្រន្ដីវទិយ ថ ន
្រ វ្រជវសហករជមួយម្រន្ដីករយិល័យ ផ ព្វផ យ 
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- សហករជមួយ ថ ប័នភូតគម ្រស្ដឃុនមីញៃន ធរណៈរដ្ឋ្របជមនិតចិន វទិយ ថ ន
្រ វ្រជវៃ្រពេឈើ និងសត្វៃ្រពបន្របមូលនិងកណំត់អត្តសញញ ណរុកខជតិបនចនួំន ៣៥០ ្របេភទ 
េហើយកិចចសហ្របតិបត្តិ ករជមួយវទិយ ថ ន្រ វ្រជវៃ្រពេឈើ និងផលិតផលៃ្រពេឈើជប៉ុន (FFPRI) 



បនេធ្វើករ្របមូលទិននន័យកនុងឡូត៍គរូំអចិៃ្រន្ដយ៍ េនេខត្ដេកះកុង និងកពំង់ធ ំ េដើមបេីធ្វើករសិក
គណនសននិធិកបូនកនុងៃ្រពរបស់កមពុជ  ។ 

៥.៤.១.៥- ករងរសហ្របតិបត្ដិករអន្ដរជតិ 
េនកនុងឆន  ំ២០១០ កិចចសហ្របតិបត្ដិករអន្ដរជតិ បនទទួលលទធផលគួរόŏកត់សមគ ល់ កនុងេនះ   

- គេ្រមងគ្ំរទពីអងគករ ITTO ថវកិសរុបចនួំន ១,២ នដុ ្ល រ អភិវឌ តបំន់្រតីេកណមរកត
្របកបេ យេជគជ័យស្រមប់អនុវត្ដរយៈេពល ៣ ឆន  ំ 

- គេ្រមង UN-REDD សនយនឹងផ្ដល់ថវកិចនួំន ៣ នដុ ្ល រ េហើយ្របេទសជប៉ុនផ្ដល់ថវកិ
ស្រមប់គេ្រមង Forest Preservation ចនួំន ១០ នដុ ្ល  ស្រមប់ទិញឧបករណ៍សមភ រៈ អនុវត្ដេនឆន  ំ
២០១១ េហើយគេ្រមងេនះនឹងមនករផ្ដល់នូវអគរមួយ ែដល្រតូវ ងសង់េនកនុងបរេិវណមជឈម
ណ្ឌ លបណ្ដុ ះប ្ដ លៃ្រពេឈើ និងសត្វៃ្រព 

- គេ្រមងែដលនឹង្រតូវចប់េផ្ដើមេនឆន  ំ ២០១១ គឺគេ្រមងករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈើេ យនិរន្ដភព 
េ្រកមជនួំយឧបតថមភថវកិរ មរយៈ UNDP ែដលមនទឹក្របក់ ២.២ នដុ ្ល រ 

- មនគេ្រមងេផ ងៗជេ្រចើនេទៀត បនអនុវត្ដកន្លងមក ពិេសសពក់ព័នធនឹងសហគមន៍ៃ្រពេឈើ 
ករែ្រប្របួល កសធតុ និងករងរ្រ វ្រជវ។ល។ 

៥.៤.១.៦- ករព្រងឹងករអនុវត្តចបប់ 
ក- ករចុះប្រងក បបទេលមើសៃ្រពេឈើេនទូទងំ្របេទស 
- បទេលមើសរុបែដលបនចង្រកងសណំុំេរឿងបទេលមើស បញជូ នេទតុ ករដបូំង ជធនី េខត្ត ម

នីតិវធិីចបប់ស្តីពី ៃ្រពេឈើមនចនួំន ១.៣៧៧ ករណី    
- សណំុំេរឿងែដលបនបញជូ នមក ្រតូវបនចត់ថន ក់េទ ម្របេភទបទេលមើសចនួំន ១.៥០៧ករណី 

កនុងេនះបញចប់សណំុំេរឿងចនួំន ៥៤២ករណី កពុំងចង្រកងសណំុំេរឿង ៣០ករណី  
- សមតថកិចចជនំញរដ្ឋបលៃ្រពេឈើមូល ្ឋ ន បនចុះេធ្វើករ្រតួតពិនិតយ និងចប់ឃត់េឈើេលមើស

ចបប់ ពីប ្ត ្រកុមហុ៊នដីសមបទនេសដ្ឋកិចចេន មប ្ត េខត្តមួយចនួំន ែដលបនលួចកប់េឈើពី
្របភពខងេ្រកនមំករក ទុក េធ្វើសននិធិខុសចបប់កនុងដីសមបទនរបស់ខ្លួនចនួំន ១៤ករណីមនបរមិណ
េឈើច្រមុះ្របេភទចនួំន ១.៣៣៧ ម៣។ 

ខ-ករប្រងក បបទេលមើសៃ្រពេឈើែដលជួប្របទះករលំបក និងេលចេធ្ល គួរឲយកត់សំគល់ 
ល់ករណីែដលបនេកើតេឡើងេនះ រដ្ឋបលៃ្រពេឈើបន ក់ពកយបណ្តឹ ងេទ ជញ ធរមនសមតថ

កិចច ្រពមទងំ ថ ប័នតុ ករ េដើមបនីយំកជនេលមើសមកផ្តនទ េទស មចបប់េហើយែដរ  ។ 
មករសេងកតនូវសកមមភពបទេលមើសៃ្រពេឈើ េនប៉ុនម នែខចុងឆន  ំ ២០១០ ក់ដូចជចប់េផ្តើម

កេ្រមើកេឡើងវញិ ពិេសសចប់ពីេពលែដលជនេលមើសមួយចនួំន ែដលសមតថកិចចបនេធ្វើករេចទ្របកន់
េទតុ ករកនុងអឡុំង េពលយុទធនករ្រទង់្រទយធកំន្លងមក ្រតូវបនរួចខ្លួន េហើយបនចប់េផ្តើមេធ្វើ
សកមមភពបងកបទេលមើសៃ្រពេឈើេឡើងវញិ េ យផ្ល ស់ប្តូ ររូបភព្រប្រពឹត្តេលមើស ពី្រទង់្រទយធេំ យ
េចញមុខមកជរូបភពរូបភព ក់មុខ និងបែំបកេទជ្រទង់្រទយតូចៗពិបក នឹងប្រងក ប។ 

៥.៤.១.៧- ករ យតៃម្លធនធនៃ្រពេឈើកនុងតំបន់ដីសមបទនេសដ្ឋកិចច 
េ យអនុវត្ដ ម្របកសរួមរបស់្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ និង្រកសួងេសដ្ឋកិចច

និងហិរញញវតថុ   រដ្ឋបលៃ្រពេឈើបនទទួលសេំណើ សុំ យតៃម្លពី្រកុមហុ៊នចនួំន ៤១ កនុងេនះ បនអនុវត្ដ
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រួចចនួំន ៤ ្រកុមហុ៊ន និង២៧្រកុមហុ៊ន កពុំង្រប្រពឹត្ដិកមមទិននន័យ  េហើយ្រកុមហុ៊នចនួំន ១០ បនេសនើសុំ
ពនយ េពល យតៃម្លធនធនៃ្រពេឈើ។ ករ យតៃម្លធនធន គឺជវធិនករមួយចបំច់ េដើមបបីេងកើនករ 
្របមូលចណូំលពីផលៃ្រពេឈើែដលនឹង្រតូវឈូសឆយ ទប់ ក ត់ បតុភពអសកមមេលើករ្របមូលេឈើពី 
េ្រកតបំន់មកបន្លំ។  

៥.៤.១.៨- ករងរេដញៃថ្លនិងករពិេ្រគះៃថ្លផល អនុផលៃ្រពេឈើ  
ករេដញៃថ្លជ ធរណៈនូវផល អនុផលៃ្រពេឈើែដលរបឹអូសបនពីករប្រងក បទេលមើសៃ្រពេឈើ  

មអំ ច ល្រកម មដីកសេ្រមចរបស់តុ ករ េសចក្តីសេ្រមចពិន័យអន្តរករណ៍ ដីកសេ្រមច
របឹអូសេឈើសននិធិគម នមច ស់េន មប ្ត េខត្តមួយចនួំនទទួលបនលទធផល ដូចខងេ្រកម៖ 

 i - េឈើច្រមុះ្របេភទេដញៃថ្លរួចជ ថ ពរ 
រដ្ឋបលៃ្រពេឈើបនេធ្វើករ ក់េដញៃថ្លនិងពិេ្រគះៃថ្លជ ធរណៈរួចជ ថ ពរនូវបរមិណេឈើ

ច្រមុះ្របេភទចនួំន ៤.២៦២ ម៣ បនទឹក្របក់សរុបចនួំន ២១.៣៦៦.៥៧៩.២២២៛០០។ 
 i - េឈើច្រមុះ្របេភទេដញៃថ្លរួចេហើយ្រតូវបនអតិថិជនេបះបង់េចល 
បរមិណេឈើច្រមុះ្របេភទចនួំន   ១.៦៤៦ម៣ បនេធ្វើករេដញៃថ្លរួចេហើយ   ែត្រតូវបនអតិថិជន

េបះបង់េចល រដ្ឋបលៃ្រពេឈើបនេធ្វើកររបឹអូស្របក់កក់ធនករេដញៃថ្ល មនទឹក្របក់សរុបចនួំន
១.៥៩៤.១៣៤.២៥៦៛០០ បង់ចូលថវកិជតិ  កនុងេនះខណ្ឌ រដ្ឋបលៃ្រពេឈើកពំង់ចម  ២៧៦ ម៣  េសមើនឹង  
១០០.៧៧២.២៣៦៛០០ ខណ្ឌ រដ្ឋបលៃ្រពេឈើេកះកុង ១៩០ម៣ េសមើនឹង ៣៦៧.៨១០.៤២០៛០០។ 

 ចេំពះេឈើេដញៃថ្លេនខណ្ឌ រដ្ឋបលៃ្រពេឈើក ្ត លចនួំន ១.៣៦៩ម៣ ែដលអតិថិជនយឺតយ៉វ
កនុងករបង់្របក់េនះ ្រតូវបន្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ អនុញញ តឲយអតិថិជនេធ្វើករបង់
្របក់ប្រងគប់េលើទឹក្របក់ែដលបនរបឹអូស មលិខិតេលខ ៦៥១កសក ចុះៃថងទី ២៨ ែខមក  ឆន ២ំ០១១។ 
េ យែឡក េឈើេនខណ្ឌ រដ្ឋបលៃ្រពេឈើេកះកុងចនួំន ១៩០ម៣ ្រតូវបនេធ្វើករេដញៃថ្លេឡើងវញិ 
បនរួច ល់ជ ថ ពរេហើយ ។ 

 iii- េឈើច្រមុះ្របេភទ្របកស ក់េដញៃថ្លែតគម នអតិថិជនចូលរួមេដញៃថ្ល 
េឈើច្រមុះ្របេភទែដលបន ក់េដញៃថ្ល ២ េលើករួចមកេហើយ ែតពុំមនអតិថិជន ចូលរួម

េដញៃថ្លមនចនួំន ១.៧២៦ ម៣  ។ ករណីេនះរដ្ឋបលៃ្រពេឈើនិងចត់ករ មនីតិវធិីបន្តេទៀត។ 
 iv- េឈើច្រមុះ្របេភទែដលបនេធ្វើសននិធិខុសចបប់េន មឃ្ល ងំនិងស ្ឋ គរ  
េឈើែដលបនេធ្វើករចប់ឃត់កនុងយុទធនករ ពិេសសេន មប ្ត ស ្ឋ គរ និងឃ្ល ងំស្តុក 

េដើមបេី្របើ្របស់េនេខត្តេសៀម បេនះ រដ្ឋបលៃ្រពេឈើបនេចញេសចក្តីជូនដណឹំងជបន្តបនទ ប់ េ យ
្របកសឲយមច ស់ផល អនុផលៃ្រពេឈើែដលេធ្វើសននិធិគម នលិខិតអនុញញ តពីរដ្ឋបលៃ្រពេឈើទងំេនះចូល 
ខ្លួនមកបង់ពិន័យអន្តរករណ៍ែផ្អក មលិខិតេលខ ៧៤៣ សជណ.កស ចុះៃថងទី ០១-០៧-២០១០ របស់
ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី។ ចប់ពីករជូនដណឹំងេនះរួចមក រហូតមកទល់េពលេនះ រដ្ឋបលៃ្រពេឈើបន 
េរៀបចសំណំុំេរឿងបទេលមើសបញជូ នេទតុ ករចនួំន ០៥ ករណី េដើមបចីត់ករ មនីតិវធិី េហើយ ០៣ 
ករណីេទៀត មច ស់ េធ្វើសននិធិផល អនុផលៃ្រពេឈើេលមើសចបប់‘បន រភពេទសកហុំស និងេសនើសុបំង់
ពិន័យអន្តរករណ៍ េហើយ ខណ្ឌ រដ្ឋបលៃ្រពេឈើ េសៀម បកពុំងចត់ករ មនីតិវធិី ។ 

 v-្រកុមហុ៊នែដលេដញៃថ្លេឈើបនេហើយេសនើនេំចញេទបរេទស  
កន្លងមក ្រកមុហុ៊ន ៉ ន់ ននហុង អិុនេធើេ្រតដ ខូអិលធីឌី មីឌី  ជតំ ងេដញៃថ្លផល  ែដល 
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បនអនុផលៃ្រពេឈើេនកពំង់ចម បនេសនើសុនំេំចញេទបរេទស។ បចចុបបនន េដើមបធីនសុវតថិភពនិង
គុណភពេឈើទងំេនះ ្រកុមហុ៊នបនេសនើសុដំឹកេឈើេន មប ្ត េគលេ ននេទកន់ឃ្ល ងំរបស់
ខ្លួន សថិតេនភូមិេបង ឃុំ  ្រសុកេមមត់ េខត្តកពំង់ចម  េហើយរដ្ឋបលៃ្រពេឈើ បនឯកភព មសេំណើ
របស់្រកុមហុ៊ន ។  

៥.៤.១.៩- ករងយ្រសួល 
មនករផ្តួចេផ្តើមចង្អុលបង្ហ ញនិងគ្ំរទយ៉ងេពញទហឹំងពីថន ក់ដឹកនជំតិ្រគប់ ថ ប័ន  ជពិេសស 

ពីសំ ក់ សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រក
កមពុជផទ ល់ និងករចូលរួមពីថន ក់ដឹកន្ំរកសួងកសិកមមរុកខ ្របមញ់និងេន ទ ពិេសសថន ក់ដឹកន ំ
ែដលមនជនំញ ជីពេដើម និងបទពិេ ធន៍េ្រចើនពីែផនកៃ្រពេឈើ។ 

មនចបប់ស្ដីពី ៃ្រពេឈើេគលនេយបយ  និងយុទ្ឋ ្រស្ដស្ដីពីៃ្រពេឈើចបស់ ស់និងបទបញជ
ជេ្រចើនរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលស្រមប់ជមូល ្ឋ នព្រងឹងករ្រគប់្រគង និងអនុវត្ដចបប់កនុងវស័ិយៃ្រព េឈើ
ទូទងំ្របេទស ។ 

មនករចូលរួម និងគ្ំរទយ៉ងសកមមពីកងេយធពលេខមរភូមិនទ នគរបល ជញ ធរ ថ ប័ន
ពក់ព័ន្ឋអងគករអន្ដរជតិ ែដលជៃដគូរអភិវឌ និងពី្របជពលរដ្ឋ្រគប់ទិសទី  និងម្រន្ដីរដ្ឋបលៃ្រពេឈើ
ភគេ្រចើនបផុំតមនសមតថភពជនំញ   ម រតីទទួលខុស្រតូវ និងករេប្ដជញ ចិត្ដខពស់កនុងករបេំពញតួនទី 
ភរកិចចរបស់ខ្លួនឱយសេ្រមចេជគជ័យ។ 

មន្រកុមកងរបេចចកេទសស្ដីពីកែំណទ្រមង់ៃ្រពេឈើនិងបរ ិ ថ ន ជយន្ដករស្រមបស្រមួលផ្ដល់
ជនួំយសហ្របតិបត្ដិករ និងជេវទិកពិេ្រគះេយបល់របស់្រគប់ភគីពក់ព័នធសខំន់ៗ ែផនករ ្ឋ ភិបល 
ៃដគូអភិវឌ  ។ 

៥.៤.១.១០- ករលបំក និងភព្របឈម 
- ខ្វះខតធនធនមនុស  ថវកិ សមភ រ និងករេលើកទឹកចិត្ដដល់ម្រន្ដីរដ្ឋបលៃ្រពេឈើ ឱយេនបេំរ ើ

ករងរេនតបំន់ ច់្រសយល និងមេធយបយស្រមប់ដេំណើ រករវស័ិយៃ្រពេឈើ ឱយមន្របសិទធភព 
និងទន់េពលេវ   

- ជន្រប្រពឹត្ដបទេលមើសែតងែតផ្ល ស់ប្ដូ រវធិី ្រស្ដកនុងករ្របមូលផលេឈើ ដឹកជញជូ ន និងកប់ នដី
ៃ្រពេឈើយកេធ្វើជកមមសិទធិេ្រកមរូបភពេផ ងៗ   

- កិចចសហករ និងករចូលរួមរបស់ ជញ ធរមូល ្ឋ ន និង ថ ប័នពក់ព័នធេនមនក្រមិត ជ
ពិេសសកនុងករ្រតួតពិនិតយ-ប្រងក បបទេលមើសៃ្រពេឈើ និងករកណំត់្រពំ្របទល់ែដនដីៃ្រពេឈើ ែតងជួប
្របទះករលបំកយឺតយ៉វនិងមនវ ិ ទជមួយជនេលមើស ្រពមទងំមនករលួច យបផំ្ល ញបេងគ ល្រពំ 
ែដលបនេបះរួច  

- ្របជជនមូល ្ឋ នែដលរស់េនកនុងនិងែកបរតបំន់ៃ្រពេឈើ េនែតពឹង ្រស័យខ្ល ងំេលើៃ្រពេឈើ 
េហើយករ្រគប់្រគងជនចំ ក្រសុកេនមនករធូររលុងពីសំ ក់ ជញ ធរមូល ្ឋ នែដល
ជសមព ធធងន់ធងរចេំពះធនធនៃ្រពេឈើ ។ 

 

៥.៤.២- យតៃម្ល និងសំេណើ  
- ជរួមេគលនេយបយ្រគប់្រគង និងអភិវឌ ៃ្រពេឈើ េ យចីរភពរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ  

រដ្ឋបលៃ្រពេឈើ នឹងអនុវត្តែផនករសកមមភព េដើមបឱីយមន្របសិទធភពខពស់ 
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- អន្ដ គមន៍េទ្រកសួងម ៃផទែណនដំល់ ជញ ធរែដនដី្រគប់លំ ប់ថន ក់ ព្រងឹងករ្រគប់្រគង
សថិតិ និងករផ្ល ស់ប្ដូ រលេំន ្ឋ នរបស់្របជជនចំ ក្រសុក និងជរុំញករអនុវត្ដអនុ្រកឹតយស្ដីពី វធិន
េ្របើ្របស់ដីៃ្រពរបស់រដ្ឋសំ ប់ករ េំឈើ េដើមបបីេងកើនៃផទដីគរំបៃ្រពេឈើឈនេឆព ះេទរកេគលេ អភិ
វឌ ន៍សហសវត កមពុជ ែដលបនកណំត់រក គរំបៃ្រពេឈើ ៦០ ភគរយ េនឆន  ំ២០១៥ 

- បេងកើនកិចចសហ្របតិបត្ដិករល្អជមួយ ថ ប័នមនសមតថកិចច និងភគីពក់ព័នធនន ជពិេសស
អនក រព័ត៌មន និង្រពះ ជ ជញ  ឱយជួយគ្ំរទដល់ករងរព្រងឹងករអនុវត្ដចបប់្របកបេ យតម្ល ភព 
និង្របសិទធភពខពស់។ កិចចសហ្របតិបត្ដិករអន្ដរជតិ កនុងតបំន់និងជមួយ្របេទសជិតខង ក៏នឹង្រតូវ
បនយកចិត្ដទុក ក់ព្រងឹងព្រងីកជ្របច ំ មរយៈកិចចសហករេទ្វភគី និងករចូលរួមអនុវត្ដកមមវធិី
តបំន់ ឬអន្ដរជតិ ដូចជ FLEG, ASEAN-WEN ។ 

 

៥.៤.៣-វិធនករ 
-ព្រងឹង មគគីភព ្រកមសីលធ៌ម វនិ័យ ករចត់ ងំ ភពេ ម ះ្រតង់ មនឆនទៈកនុងករបេំពញ

ករងរ និងជ្រមុញកណំត់្រពំ្របទល់ែដនៃ្រពេឈើេធ្វើចំ ត់ថន ក់ និងចុះបញជិកសមបត្ដិៃ្រពេឈើអចិ
ៃ្រន្ដយ៍ឱយមនករចូលរួម្របកបេ យ្របសិទធភពពី្រគប់ភគីពក់ព័នធ េហើយ្រតូវសេ្រមចឱយបន្របែវង
១.០០០ គីឡូែម៉្រត 

- េរៀបចអំនុវត្ដ និងេធ្វើបចចុបបននភពែផនករសកមមភព្រគប់្រគងៃ្រពេឈើ េន្រគប់ក្រមិតៃនរដ្ឋ
បលៃ្រពេឈើ េ យេធ្វើករសិក រេពើភ័ណ្ឌ យតៃម្លធនធនៃ្រពេឈើ និងេរៀបចៃំ្រពគុបេដញៃថ្ល
ស្រមប់ផគត់ផគង់ត្រមូវករេ្របើ្របស់ផល  អនុផលៃ្រពេឈើកនុង្រសុក  រួមទងំៃ្រពគុបកនុងតបំន់ ងទនំប់ រ ី
អគគិសនីននដូចជ រអីគគិសនី ឫស ្ីរជុ ំេស ន២  ៃត... 

- ព្រងឹងករអនុវត្ដចបប់និងអភិបលកិចច េ យេធ្វើករផ ព្វផ យចបប់ បទបញជ  បទបញញត្តិ 
លិខិតបទ ្ឋ នពក់ព័នធនិងវស័ិយៃ្រពេឈើ(ចបប់ស្ដីពីៃ្រពេឈើ បទបញជ េលខ ០១-០២សជណ និងអនុ

សន៍របស់សេម្ដចេតេជ) ្រពមទងំចត់វធិនករេសុើបអេងកត្រ វ្រជវ ចុះលបត ទប់ ក ត់និងប្រងក ប
បទេលមើសឱយបនទន់េពលេវ  ទនទឹមនឹងករព្រងឹងវនិ័យករងរចេំពះម្រន្ដីមនសមតថកិចច េដើមបបីេងកើន
្របសិទធភពេស កមម ធរណៈ និងអភិបលកិចចល្អៃនវស័ិយៃ្រពេឈើ 

- ជរុំញ ក់ឱយេដញៃថ្លជ ធរណៈចេំពះេឈើែដលបនរបឹអូស ម ល្រកមរបស់តុ ករ
ពិន័យ អន្ដរករណ៍ 

- ម ន្រតួតពិនិតយនិង យតៃម្ល្របសិទធភពៃនកមមវធិី េ យេលើកកមពស់ក្រមិតជីវភព្របជជន
េនតបំន់ ជនបទ សថិរភពធនធនៃ្រពេឈើ និងករព្រងីកសហគមន៍ៃ្រពេឈើឱយបនកន់ែតទូលទូំ យ 
េ យេរៀបចែំបបបទទទួល គ ល់ជផ្លូ វករ និងអភិវឌ សហគមន៍ៃ្រពេឈើថមីចនួំន ១០០ កែន្លងបែនថមេទៀត 
្រពមទងំជរុំញករកណំត់តបំន់សក្ត នុពលស្រមប់សហគមន៍ៃ្រពេឈើ ឱយបនពីរ នហិក  មករ
កណំត់កនុងកមមវធិីៃ្រពេឈើជតិ 

- ផ្ដល់ករេលើកទឹកចិត្ដដល់្រគប់មជឈ ្ឋ ន រួមទងំវស័ិយឯកជនចូលរួម ដុំះេដើមេឈើបេងកើតជ
ចកំរៃ្រព  ំ ែដលផ្ដល់ផល្របេយជន៍េ្រចើនយ៉ង េ យមនបទ ្ឋ នបេចចកេទសចបស់ ស់េនកនុង
តបំន់ៃ្រពេរចរលឹ មរយៈករបេងកើន ដុំះៃ្រពេឈើ ករែចកជូន្របជពលរដ្ឋនូវកូនេឈើស្រមប់ ំ ម
េគហ ្ឋ ន មទី ធរណៈ វត្ដ ម ករ្របរឰបុណយរុកខទិ  ៩ កកក  ទូទងំ្របេទស េរៀបចបំេងកើត
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ថ នីយ៍ផ ព្វផ យ និង ្ដ រៃ្រពេឈើ ថន លបណ្ដុ ះកូនេឈើ សួន េំឈើអនុស វរយ៍ី សួន ពហ៍ពិពហ៍  
និងបន្ដអភិវឌ គុណភពេសេណទិចពូជ និង បេចចកេទស ដុំះឱយកន់ែតមន្របសិទធភព...  

- បេងកើន្របសិទធភព្រគប់្រគងៃ្រពករពរ មរយៈករេរៀបចែំផនករ្រគប់្រគង និងេធ្វើករអភិវឌ
េស កមម បរ ិ ថ ន រួមទងំេទសចរណ៍ធមមជតិនិងឥណទនកបូនៃ្រពេឈើ េដើមបបីេងកើតករងរ និង្របភព 
ចណូំលបែនថមជូន្របជជន និងចូលរួមកនុងកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់ពិភពេ ក កនុងករេ ះ្រ យ 
បញ្ហ ែ្រប្របួល កសធតុ និងករេឡើងកេំ ៃនភពែផនដី 

- សហករជមួយៃដគូនន អនុវត្ដគេ្រមងករបណ្ដុ ះប ្ដ លព្រងឹងសមតថភពរដ្ឋបលៃ្រពេឈើ 
និងភគីពក់ព័នធ មរយៈករបេងកើត្របព័នធែចករែំលកព័ត៌មន និងេរៀបចវំគគបណ្ដុ ះប ្ដ លចបំច់នន 
រួមទងំ្របពនធ័ព័ត៌មនភូមិ ្រស្ដៃ្រពេឈើ (GIS) និងបពំក់សមភ រៈដល់អងគភពរដ្ឋបលៃ្រពេឈើមូល ្ឋ ន 
ឱយមនលទធភពផលិតែផនទីេ្របើ្របស់េ យខ្លួនឯង 

- េលើកកពំស់គុណភព និង្របសិទធភពៃនករអប់រផំ ព្វផ យៃ្រពេឈើ មរយៈករផលិតសមភ រ
និងឯក របេចចកេទសជទរំង់រងឹ និងទន់ ស្រមប់យកេទេធ្វើករែចកផ ព្វផ យ ម្របព័នធប ្ដ ញ
រលកធតុ កស រពត័៌មន ទស នវដ្ដី និង ចុះផ ព្វផ យផទ ល់េន មមូល ្ឋ នភូមិ្រសុក វត្ដ ម 

េរៀន... 
- បេងកើនសកមមភពសិក ្រ វ្រជវ និងអភិវឌ ៃ្រពេឈើសត្វៃ្រព មរយៈករេធ្វើបចចុបបននភព

ែផនករយុទធ ្រស្ដ និងែផនករសកមមភព្រ វ្រជវ បេងកើតតបំន់ឬ ថ នីយ្រ វ្រជវៃ្រពេឈើ-សត្វៃ្រព 
និងបន្ដព្រងីកករអនុវត្ដគេ្រមងករ្រ វ្រជវននជមួយៃដគូអភិវឌ ែដលមន្រ ប់ និងែស្វងរកៃដគូ
ថមីៗេទៀត្រសប មត្រមូវករអភិវឌ របស់សងគមជតិ និងអន្ដរជតិ 

-  បន្ដកណំត់តបំន់ៃ្រពេឈើេរចរលឹ េដើមបេីធ្វើករ ្ដ រៃ្រពេឈើេឡើងវញិ ឱយក្ល យជតបំន់ៃ្រពេឈើ
មនតៃម្លពណិជជកមម េ យេធ្វើករ ដុំះេឈើ្របណិត  និងែថរក  ករពរចកំរៃ្រពពូជ និង្របមូល្រគប់
ពូជេឈើ េដើមប ី ដុំះបន្ត និងបេងកើតសួន ពហ៍ពិពហ៍ និងសួន េំឈើអនុស វរយ៍ីេន មប ្ត េខត្ត 
ខណ្ឌ រដ្ឋបលៃ្រពេឈើ ទូទងំ្របេទស 

-  ក ងេហ ្ឋ រចនសមព័នធ ករយិល័យ កែន្លង ន ក់ ្រស័យ េរៀបចធំនធនមនុស និងលិខិត
បទ ្ឋ នេ្រកមចបប់េដើមបអីនុវត្ដរចនសមព័នធរដ្ឋបលៃ្រពេឈើថមី មអនុ្រកឹតយេលខ ១៨៨ អន.្រក ចុះៃថងទី 
១៤-១១-២០០៨ និងេធ្វើករែកស្រមួលេសចក្ដី្រពងអនុ្រកឹតយស្ដីពី សេម្ល កបពំក់ឯកស ្ឋ ន សញញ
សមគ ល់ និង នន្ដរសក្ដិរបស់ម្រន្ដីរដ្ឋបលៃ្រពេឈើ  

- េធ្វើករអភិវឌ ែផនករនិងគេ្រមងសេំណើ សកមមភពៃ្រពេឈើ និងសត្វៃ្រព េ យខិតខទំនំក់
ទនំងស្រមបស្រមួល េដើមបែីស្វងរកនិងទទួលបននូវករគ្ំរទផគត់ផគង់ធនធនហិរញញវតថុ  និងបេចចកេទស 
ស្រមប់ដេំណើ រករអនុវត្ដែផនករសកមមភពៃ្រពេឈើឆន  ំ ២០១១ ឱយបនសេ្រមច ជពិេសស មរយៈ
្រកុមករងរបេចចកេទសកែំណទ្រមង់ៃ្រពេឈើ និងបរ ិ ថ ន។  

 

 ៥.៥- ករងរជលផល (ឧបសមព័នធទី ៣៥-៤១) 

េនកនុងឆន  ំ ២០១០ េនះ រដ្ឋបលជលផលបនបេំពញភរកិចចយ៉ងសកមម េ យសេ្រមចបន
លទធផល្រគប់ែផនកេលើវស័ិយជលផល កនុងេនះ មនករេរៀបចលិំខិតបទ ្ឋ នេ្រកមចបប់ ករព្រងឹង
សហគមន៍េន ទ ករបេងកើត្រសះជ្រមក្រតី ករអភិវឌ ន៍ រវីបបកមម ករសិក ្រ វ្រជវ ករអភិរក  
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ករប្រងក បបទេលមើសេន ទ និងករផ ព្វផ យជេដើម។ េ យែឡក ្រពះ ជ្រកឹតយ អនុ្រកឹតយ ្របកស 
និងបទ ្ឋ នបេចចកេទសមួយចនួំនេទៀតែដលបនេរៀបច្ំរតូវបនពិនិតយ ែកស្រមួល និងអនុម័ត េដើមប ី

ក់ឱយអនុវត្តធនដល់ករ្រគប់្រគងវស័ិយជលផល្របកបេ យ្របសិទធភព ។ 
 ជមួយកររកីចេំរ ើនេនះែដរកនុងឱកស្របរព្វទិ មចឆជតិ ១ កកក  សេម្ដចអគគម េសន

បតីេតេជ    ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្ដីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែតងែតបនផ្ដល់អនុ សន៍ដ៏
ៃថ្លថ្ល ពក់ព័នធនឹងករ្រគប់្រគង និងអភិវឌ វស័ិយជលផលែដលទក់ទងដល់ករប្រងក បបទេលមើស ករ
េ្របើ្របស់ឧបករណ៍េន ទៃសបមុង ឧបករណ៍ឆក់្រតី ករបេងកើតកែន្លងអភិរក ធនធនជលផល ករ
េរៀបចនិំង្រគប់្រគងព្រងឹងសហគមន៍េន ទ ជរុំញករអភិវឌ រវីបបកមម ករែថរក ករពរៃ្រពលិចទឹក 
និងៃ្រពេកងកងជេដើម ។ល។ 

 េ យែឡកេទៀត េ្រកយពីបន ក់េចញនូវវធិនករឱយ្រគប់អធិករ ្ឋ ន និងខណ្ឌ រដ្ឋបល
ជលផលទងំអស់អនុវត្ត មអនុ សន៍របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត ច័នទ រនុ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងកសិកមម 
រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ ែដលបនែថ្លងកនុងឱកសបិទកិចច្របជុបូំកសរុបសភពករណ៍វស័ិយជលផល
ឆន  ំ ២០០៩ និងទិសេ វធិនករ ២០១០ រួចមក េឃើញថសកមមភពទងំអស់េនះមនករវវិឌ ន៍រកី
ចេំរ ើនគួរជទីេមទនៈ។ ជមួយគន េនះែដរ រដ្ឋបលជលផលក៏បនសហករជមួយគេ្រមងអងគករេ្រក
រ ្ឋ ភិបល និង្របេទសផ្តល់ជនួំយនន កនុងករេរៀបចផំ ព្វផ យចបប់ ព្រងឹងសមតថភពម្រន្តី ព្រងឹង
សហគមន៍េន ទ ផ ព្វផ យ រវីបបកមម និងករអភិរក  ែដលទក់ទងដល់ករ្រគប់្រគងវស័ិយជលផល។  

៥.៥.១-លទធផល 
៥.៥.១.១- ជីវកមមេន ទ  
ក- ជីវកមមេន ទទឹក ប 
  ករេធ្វើ ជីវកមមេន ទទឹក បសរុបបនចនួំន ៤០៥.០០០ េ ន កនុងេនះ៖ 
- ជីវកមមឡូត៍េន ទ-េន ទសិបបកមមរដូវេន ទឆន  ំ២០១០ អនុវត្តបន ១២៥.០០០េ ន េសមើនឹង 

៩៦,១៥% ៃនែផនករ ១៣០.០០០ េ ន េ្រប បេធៀបរយៈេពលដូចគន េកើនេឡើង ៥.០០០ េ ន 
- េន ទ្រគួ រកនុងែដនេន ទឆន  ំ២០១០ អនុវត្តបន ១៦០.០០០ េ ន េសមើនឹង ៩៤,១២% ៃន

ែផនករ ១៧០.០០០ េ ន េ្រប បេធៀបរយៈេពលដូចគន េកើនេឡើង ៥.០០០ េ ន 
- េន ទ្រគួ រកនុង លែ្រសឆន  ំ២០១០ អនុវត្តបន ១២០.០០០ េ ន  េសមើនឹង ៨០% ៃនែផនករ 

១៥០.០០០ េ ន េ្រប បេធៀបរយៈេពលដូចគន េកើនេឡើង ៥.០០០ េ ន ។ 
ខ- ជីវកមមេន ទសមុ្រទ 
ករេធ្វើ ជីវកមមេន ទសមុ្រទអនុវត្តបន ៨៥.០០០េ ន េសមើនឹង ១០៦,២៥% ៃនែផនករ 

៨០.០០០ េ ន េ្រប បេធៀបរយៈេពលដូចគន េកើនេឡើង ១០.០០០ េ ន។ 
៥.៥.១.២- ករអភិវឌ ន៍ រវីបបកមម 
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បចចុបបននសកមមភព រវីបបកមមកពុំង្រតូវបនទទួល គ ល់ និងមនករចូលរួមយ៉ងខ្ល ងំពី្រគប់្រសទប់ 
្របជពលរដ្ឋ និងរដ្ឋអំ ចមូល ្ឋ នេន្រគប់ ជធនី េខត្តទូទងំ្របេទស។ េនះេ យ រមនករ
ខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់រដ្ឋបលជលផល និង ថ ប័នពក់ព័នធដ៏ៃទេទៀត ្រពមទងំមនករឧបតថមភគ្ំរទពី
អងគករៃដគូអភិវឌ ន៍នន។ រដ្ឋបលជលផលបនយកចិត្តទុក ក់ ជរុំញករេរៀបចបំេងកើតកែន្លងបងក ត់
ភញ ស់កូន្រតីពូជ េន មភូមិ ឃុមួំយចនួំនទូទងំ្របេទស េ យបេ្រង នកសិករឱយេចះបេចចកេទសផលិត



កូន្រតីពូជ និងចិញចឹ ម្រតីទទួលបនេជគជ័យ។ លទធផលទទួលបនរបស់ែផនក រវីបបកមមមនដូចខង
េ្រកម៖ 

- ករចិញចឹ ម្រតី បងគ  អនុវត្តបនចនួំន ៦០.០០០ េ ន (្រតី ៥៩.៩៣៥ េ ន បងគ  ៦៥ េ ន) េសមើ នឹង 
១០០% ៃន ែផនករ ៦០.០០០ េ ន េ្រប បេធៀបរយៈេពលដូចគន េកើនេឡើង ១០.០០០ េ ន ឬកេំណើ ន 
២០% ្របចឆំន  ំ

- ករចិញចឹ ម្រកេពើអនុវត្តបន ២៨៣.០០០ កបល េសមើ ១៤១,៥០% ៃនែផនករ ២០០.០០០ កបល 
េ្រប បេធៀបរយៈេពលដូចគន េកើនេឡើង ៩៨.០០០  កបល 

-ករភញ ស់កូន្រតីពូជអនុវត្តបនចនួំន ១១០.៤៤០.០០០ កបល េសមើនឹង ១៣៨% ៃនែផនករ 
៨០.០០០.០០០ កបល េ្រប បេធៀបរយៈេពលដូចគន េកើនេឡើង ៤០.៦៩០.០០០ កបល  

- បនបេងកើតកែន្លងភញ ស់្រតីេនទូទងំ្របេទសបនចនួំន ២៧៣ កែន្លង ែដលកនុងេនះមន ២៦០ 
កែន្លង ជរបស់្របជជន មរយៈករផ្តល់បេចចកេទសពីរដ្ឋបលជលផល 

- បនបេងកើតសហគមន៍្រសះជ្រមក្រតីបនចនួំន ៦៥៥ កែន្លង ែដលេនកនុងេខត្តកពំង់សពឺេ្រចើនជង
េគចនួំន ១៥៥ កែន្លង និងេខត្តេសៀម បចនួំន ៩០កែន្លង។ កែន្លងែដលបនេរៀបចេំហើយេធ្វើឱយផល្រតី

ម លែ្រសេកើនពី ៤-៦ ដង ជមធយម។ 
៥.៥.១.៣- ករែកៃចនផលេន ទ 

- ករែកៃចនផលេន ទទឹក បអនុវត្តបន ៤៣.០០០ េ ន េសមើ ៧១,៦៧% ៃនែផនករ 
៦០.០០០ េ ន េ្រប បេធៀបរយៈេពលដូចគន េកើនេឡើង ៤.០០០ េ ន 

- ករែកៃចនផលេន ទសមុ្រទអនុវត្តបន ៥.៦០០ េ ន េសមើ ៩៣,៣៣% ៃនែផនករ ៦.០០០ 
េ ន េ្រប បេធៀបរយៈេពលដូចគន េកើនេឡើង ១០០ េ ន 

- ករផលិតទឹក្រតីអនុវត្តបន ៣៥.០០០.០០០លី្រត េសមើ ៧០% ៃនែផនករ ៥០.០០០.០០០លី្រត 
េ្រប បេធៀបរយៈេពលដូចគន េកើនេឡើង ៧.០០០.០០០ លី្រត ។ 

៥.៥.១.៤- ករនេំចញផលេន ទ 
ករនេំចញផលេន ទ្រសស់ និងែកៃចន្រគប់្របេភទអនុវត្តបន ៣៥.០០០ េ ន េសមើ ១០០% ៃន

ែផនករ ៣៥.០០០ េ ន េ្រប បេធៀបរយៈេពលដូចគន េកើនេឡើង ៥.០០០ េ ន។ 
៥.៥.១.៥- ករងរអភិវឌ ន៍សហគមន៍េន ទ  
េនកនុងឆន  ំ ២០១០ រដ្ឋបលជលផលពុំមនករេរៀបចសំហគមន៍េន ទបែនថមថមីេទ ពីេ្រពះចនួំន

សហគមន៍េន ទ ែដលបនេរៀបចកំន្លងមកគឺ្រគបដណ្ត ប់េនេសទើរ្រគប់កែន្លងសខំន់ៗ ៃនែដនេន ទ
ែដលសម្រសបស្រមប់ េរៀបចសំហគមន៍េន ទអស់េហើយ។ ដូេចនះ សកមមភពែដលបនអនុវត្តឆន  ំ
២០១០ េនះ គឺេផ្ត ត េលើករព្រងឹង និងជរុំញករចុះបញជីសហគមន៍េន ទ សរុបចនួំន ២៣៦ ្រតូវ
បនចុះបញជី ទទួល គ ល់ជផ្លូ វករ េន្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ រួចេហើយ ។ 

ចេំពះករេរៀបចបំេំពញែបបបទឯក រសហគមន៍េន ទ ែដលបនអនុវត្តេនកនុង ឆន  ំ២០១០ 
េនះ េនែតបន្ត េដើមបជីរុំញករចុះបញជីសហគមន៍េន ទ ជបន្តបនទ ប់បែនថមេទៀត កនុងករេបះេឆន ត 
េ្រជើសេរ ើសគណៈកមមករែដលផុត ណត្តិ ករស្រមបស្រមួលេរៀបច ំនិងែកស្រមួលលកខន្តិកៈ បទបញជ
ៃផទកនុងសហគមន៍េន ទ ករស្រមបស្រមួល ចុះេឈម ះសមជិកសហគមន៍េន ទ ករេរៀបចេំធ្វើែផនទី 
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សហគមន៍េន ទ និងេរៀបចកំិចច្រពមេ្រព ងកែន្លងេន ទសហគមន៍។ េនកនុងឆន  ំ២០១០ សហគមន៍
េន ទចនួំន ៣៥ សហគមន៍ ្រតូវបនចុះកិចច្រពមេ្រព ងជមួយនយខណ្ឌ រដ្ឋបលជលផល េហើយ
បនបញជូ នមករដ្ឋបលជលផល េដើមបេីរៀបចេំផញើជូន ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ ពិនិតយ 
និងចុះបញជីជផ្លូ វករ។ េ យែឡកកនុងឆន  ំ ២០១០ ធនគរក្ត មែដលបនបេងកើតេឡើងសរុបចនួំន ២៨ 
កែន្លង េសមើនឹង ៨៤ ែប កនុងេនះ េខត្តេកះកុងមនចនួំន ៩ កែន្លង េសមើនឹង ២៥ ែប េខត្ត្រពះសីហនុមន
ចនួំន ១១ កែន្លង េសមើនឹង ៣២ ែប និងេខត្តកពំតមនចនួំន ៨ កែន្លង េសមើនឹង ២៧ ែប កនុងេនះេមក្ត ម
ែដលបនែលងចូលកនុងែបសរុបបនចនួំន ៩.៥៦៣គីឡូ្រកម េសមើនឹង ៧០.០០០កបល ែដលបនែលង
កូនក្ត ម្របមណជិត ៩៨.០០០ នកបល ចូលធមមជតិវញិ ។ 

៥.៥.១.៦- ករងរអភិរក ជលផល 
សកមមភពអភិរក ជលផល្រតូវបនេរៀបចទំងំេនទឹក ប និងសមុ្រទរួមមន ៖ 

- ករអភិរក ផក ថម េ ម សមុ្រទ បនចនួំន ១.៣០០ ហិក  និងេបះបេងគ លករពរៃ្រពលិចទឹក 
និង ៃ្រពេកងកងចនួំន ១៤០ ហិក  

- ករអភិរក េផ តេនេខត្ត្រកេចះ និងេខត្តសទឹងែ្រតង ែដលេធ្វើឱយចនួំនេផ ត ្ល ប់ថយចុះពី 
១៥  កបល មកេន្រតឹម ៥ កបល  

- បនេធ្វើករផ ព្វផ យស្តីពី រៈសខំន់ ៃនែដនជ្រមកជលផល ្របេភទធនធនជលផលែដល
កពុំងរងេ្រគះថន ក់ និងមុខងរៃនកែន្លងអភិរក ចនួំន ១០ េលើក េ យមនអនកពក់ព័នធចូលរួមចនួំន 
២.៥០០ នក់  

- ែលងកូន្រតី និងកូនបងកងបនចនួំន ៤.៦១៦.០០០ នកូន និង្រតីេមពូជ ១៧ េ ន។ 
៥.៥.១.៧- ករករពរ្របភពធនធនជលផល 

 បទេលមើសេន ទ ជ្របធនបទមួយែដល្រគប់ថន ក់ៃនរដ្ឋបលជលផល បនយកចិត្ដទុក ក់
យ៉ងខ្ល ងំ និងេធ្វើជ្របច។ំ កនុងឆន  ំ ២០១០ េនះ មនបទេលមើស ៨.០៧៩ ករណី (ទឹក ប ៥.៤៥៧ 
និងសមុ្រទ ២.៦២២ ករណី) ែដលជលទធផលមន ៖   

- ពិន័យ    ចនួំន ៣០៤ ករណី 
- បញជូ នេទតុ ករ    ចនួំន ១៨៤ ករណី 
- បផំ្ល ញវតថុ ង   ចនួំន ៧.៥៩១ ករណី 
- េទសជប់ពនធនគរ  ចនួំន ៨២ នក់ 
-  ទឹក្របក់ពិន័យ និងលក់វតថុ ងអនុវត្ដបន ៣៨៦.៥៣៨.៥០០ េរៀល។ 

៥.៥.១.៨- ករងរផ ព្វផ យ  
ចេំពះករផលិតឯក រ និងករផ ព្វផ យ រដ្ឋបលជលផលបនខិតខជំរុំញដល់ ជធនី េខត្ដ 

ទងំអស់  ឱយ ក់ ងំរូបភពប៉ណូផ ព្វផ យេន មទី្របជុជំននន អពីំករ មឃត់្រប្រពឹត្ដបទ
េលមើសេន ទ និងករចូលរួមអភិរក ្របភពធនធនជលផល។ េ្រកពីេនះ មនេបើកវគគបណ្ដុ ះប ្ដ ល
ផ ព្វផ យដល់្របជពលរដ្ឋ ដល់សមជិកសហគមន៍ ជញ ធរែដនដី និងកងកំ ងំ្រប ប់ វុធ េលើ 
្របធនបទ ករអភិវឌ ន៍ រវីបបកមម ករអភិរក ធនធនជលផល ករែកៃចនេ្រកយករ្របមូលផល ។ល។ 
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េ យែឡក ករផ ព្វផ យចបប់អនុវត្ដបនចនួំន ១៤៣ វគគ ែដលមនអនកពក់ពន័ធចូលរួមចនួំន 
៨.៧៧៩  នក់ កនុងេនះ្រសីចនួំន ២.៤៨៤ នក់ ។ 

៥.៥.១.៩- ករងរ្រ វ្រជវ និងសហ្របតិបត្ដកិរអន្ដរជតិ 
ករងរ្រ វ្រជវេលើ្របភពធនធនជលផលទងំទឹក ប និងសមុ្រទបនដេំណើ រករល្អ េ យ 

សហ្របតិបត្ដិករយ៉ងជិតសនិទធជមួយអងគករៃដគូននដូចជ DFID, DANIDA, JICA, MRC, ADB, 
FAO, IDA, World Fish Center ជេដើម ។ល។ េ យមនវទិយ ថ ន្រ វ្រជវ និងអភិវឌ ន៍េន ទ
ទឹក ប និងនយក ្ឋ នជនំញ ជអងគភពអនុវត្ដផទ ល់ ។ 

៥.៥.១.១០- ករងរេរៀបចំចបប់ និងលខិិតបទ ្ឋ ននន 
 កនុងឆន  ំ២០១០ កន្លងមកេនះ បនេរៀបចអំនុ្រកឹតយ ្របកស និងលិខិតបទ ្ឋ នបេចចកេទសចនួំន 
៣១ កនុងេនះ មួយចនួំន្រតូវបនអនុម័ត និងមួយចនួំនេទៀតេនជេសចក្តី្រពង។ 

៥.៥.១.១១- ករងរហរិញញវតថ ុ
 ្របក់ចណូំលពី្រគប់េខត្ត ជធនី្របមូលបន ៨.២៤៧.៥៧៧.៩២៥ េរៀល េសមើ ៩០,៥១% ៃន 
ែផនករ ៩.១១២.០០០.០០០ េរៀល កនុងេនះមន្របក់ចណូំលពី៖ 
  - ៃថ្លឈនួលឡូត៍េន ទ    ៥.៩៨៣.៤៣០.០០០ េរៀល 
  - ្របក់ធន ថ ពរ        ៧២០.៨១០.០០០ េរៀល 
  - ៃថ្លឈនួលែដនេន ទសមុ្រទ       ៩៧៤.៣៥៣.០៨៩ េរៀល 
  - ្របក់ពិន័យ និងលក់វតថុ ង       ៣៨៦.៥៣៨.៥០០ េរៀល 
  - បណុំលឆន ចំស់           ៣៤.១៨០.០០០ េរៀល 
  - ចណូំលេផ ងៗ៖ 
     + រដ្ឋបលជលផល (ឈនួល គរ េ ងច្រក)        ៦០.៣២៦.៦៣៦ េរៀល 
     + ជធនី េខត្ត              ៨៧.៩៣៩.៧០០ េរៀល  

៥.៥.២-ករ យតៃម្ល និងសំណូមពរ 
 ក- ករ យតៃម្ល 
 េដើមបធីនដល់ករ្រគប់្រគងធនធនជលផលមន្របសិទធភពខពស់ និង្របកបេ យនិរន្ដរភព គឺ 

្រស័យេលើករចូលរួមទទួលខុស្រតូវរបស់ម្រន្ដីជនំញ ជញ ធរែដនដី ថ ប័នពក់ព័នធ អនកេន ទ 
វស័ិយឯកជន ជពិេសសឡូត៍េន ទផងែដរ។ េ យែឡក សកមមភពែថរក ករពរ្របភពធនធន 
ជលផល្រតូវមនមេធយបយ សមភ រ ថវកិ និងេ្របងឥនធនៈ្រគប់្រគន់ េដើមបេីធ្វើករផ ព្វផ យចបប់ស្ដីពី
ជលផល និង រៈសខំន់ៃនធនធនជលផលដល់អនកេន ទក៏ដូចជសហគមន៍េន ទ និង្របជ
ពលរដ្ឋទូេទ ។   
 បញ្ហ ជគន្លឹះ គឺសថិតេន្រតង់កិចចសហករជួយទប់ ក ត់បទេលមើសរបស់ ជញ ធរែដនដី និង 
សមតថកិចច្រគប់លំ ប់ថន ក់ និងជពិេសសបផុំត ម រតីទទួលខុស្រតូវខពស់ និងេសន វជិជ ជីវៈរបស់ម្រន្តី
រដ្ឋបលជលផល្រគប់ថន ក់ កនុងករតសូ៊ករពរធនធនជលផលឱយបនគង់វង  ស្រមប់ទុកឱយកូនេច
ជនំន់េ្រកយៗេទៀត ។ 
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 ខ- សំណូមពរ 
 - េសនើសុេំ្រជើសេរ ើសម្រន្តីបេចចកេទសជលផលចនួំន ៥០ នក់ េដើមបជីនួំសម្រន្តីចូលនិវត្តន៍អស់
ចនួំន ១១០ នក់ និងមួយចនួំនេទៀតេផទរ្រកបខណ្ឌ េចញពីរដ្ឋបលជលផល 
 - បេងកើនថវកិសំ ប់ព្រងឹងករងរសហគមន៍េន ទ ករអភិវឌ ន៍ រវីបបកមម ករសិក ្រ វ្រជវ 
ករអភិរក  ករប្រងក បបទេលមើសេន ទ និងករផ ព្វផ យជេដើម 
 - សេំណើ សុថំវកិ សមភ រ និងបេងកើនបរមិណេ្របងឥនធនៈ ស្រមប់ផ្តល់ដល់អធិករ ្ឋ ននិងរដ្ឋ
បលជលផល េដើមបេី្របើ្របស់ទប់ ក ត់ប្រងក បបទេលមើសជលផលឱយមន្របសិទធភព ។ 

៥.៥.៣- វិធនករ 
- ជរុំញករអភិវឌ ន៍ធនធនមនុស  េ យេរៀបចបំណ្ដុ ះប ្ដ លេលើមុខជនំញបេចចកេទសកនុង

្របេទស និងេ្រក្របេទស េ យរួមទងំអនកេន ទ សហគមន៍េន ទ និងកសិករចិញចឹ ម្រតីផង  
- បន្ដករងរសហ្របតិបត្ដិករជមួយអងគករជតិ និងអន្ដរជតិ េដើមបកីិចចអភិវឌ វស័ិយ រវីបបកមម 

និងករ្រគប់្រគងធនធនជលផល  
- បន្តែលង្របេភទពូជ្រតីកនុង្រសុកចូលតបំន់ទឹកធមមជតិឱយបន្រគប់ឃុ ំ េដើមបបីេងកើនផលស្ដុកមចឆ

ជតិ បេ្រមើេសចក្ដី្រតូវកររបស់្របជពលរដ្ឋ  ជពិេសសេន មសហគមន៍ ឡូត៍េន ទ េរៀន 
និងវត្ដ ម ។ល។ 

- បេងកើនករែលងកូនបងកងកនុង លទនំបលិចទឹក េដើមបេីធ្វើឲយផលេន ទបងកងេកើនេឡើងវញិ 
- បន្ដករពរ និងអភិរក ធនធនជលផល េដើមបធីនករេ្របើ្របស់ និងករអភិវឌ ន៍ធនធន

ជលផល ្របកបេ យនិរន្ដរភពសេំ ដល់កររួមចែំណកកត់បនថយភព្រកី្រក និងេលើកសទួយករំតិ
ជីវភព រស់េនរបស់្របជជនកមពុជ 

- ខិតខបំន្ដអនុវត្ដនូវអនុ សន៍ដ៏ខពង់ខពស់របស់ សេម្ដចអគគម េសនបតីេតេជ “េធ្វើឱយទី 
មនទឹកទីេនះ មន្រតីេឡើងវញិ ”  
- ជរុំញករេរៀបចឯំក រ និងលិខិតពក់ព័នធ េដើមបឱីយសហគមន៍េន ទមួយចនួំនេទៀត បន

ចុះបញជី  ទទួល គ ល់ជផ្លូ វករ 
- បន្តជរុំញករេរៀបចបំេងកើតសហគមន៍្រសះជ្រមក្រតីឱយបនេ្រចើនបែនថមេទៀតេន មឃុ ំ 
- បេងកើតកែន្លងអភិរក កនុងកែន្លងេន ទសហគមន៍ និងជរុំញករងរេរៀបចែំផនករ្រគប់្រគង

ដល់្រគប់សហគមន៍េន ទ  
- បន្ដនិងបេងកើនទនំក់ទនំងល្អជមួយ ជញ ធរែដនដី ថ ប័នពក់ព័នធ និងអងគករនន េដើមប ី

គ្ំរទដល់ករេរៀបចកំរ្រគប់្រគង និងករអភិវឌ ន៍សហគមន៍េន ទ និងសហគមន៍្រសះជ្រមក្រតី 
-  ព្រងឹងករងរ្រគប់្រគង ម ននុ្រកម្រគប់្រគងករងរ និងអងគករវនិ័យស ្ដ ប់ធន ប់ករងរ 
- បន្ដេធ្វើករអភិរក េផ តទេន្លេមគងគេនេខត្ដ្រកេចះ និងសទឹងែ្រតង េ យសិក ្រ វ្រជវ ផ ព្វ

ផ យ អភិវឌ ន៍ជីវភពរស់េនរបស់្របជពលរដ្ឋេនកនុងតបំន់ 
- បេងកើន្របសិទធភពកនុងករផ ព្វផ យព័ត៌មនកនុង្របព័នធអីុនធឺែណតឱយកន់ែត្របេសើរេឡើងែថម

េទៀត 
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- ជរុំញឱយមន្របព័នធ្រតួតពិនិតយគុណភព និងសុវតថិភពផល ផលិតផលជលផល េដើមបអីនុវត្ដ
ឱយមន្របសិទធភព 



- បន្ដករងរ្រ វ្រជវ ផ ព្វផ យ និងផ្ដល់េស កមមបណ្ដុ ះប ្ដ លែផនកបេចចកវទិយែកៃចន និង
គុណភពៃនផល ផលិតផលជលផលឱយកន់ែត្របេសើរេឡើង 

- បន្ដនិងជរុំញករអនុវត្ដករងរ្រ វ្រជវេលើែផនកេអកូឡូសីុ និងជីវ ្រស្ដ រជីតិ ្រពមទងំែផនក
េសដ្ឋកិចចសងគម និងតៃំល ផលិតផល្រតីកនុងទីផ រ 

- សិក ្រ វ្រជវ ម ន ថ នភពករេធ្វើ ជីវកមមេន ទសមុ្រទ និងបេងកើនសកមមភព្រតួតពិនិតយ 
និងប្រងក បបទេលមើសជលផល មប ្ដ េខត្ដ និងករពរឱយកន់ែតមន្របសិទធភពែថមេទៀត ។ 
 

 ៥.៦-ករងរេស កមម និងករគ្ំរទ  
 ៥.៦.១-លទធផលករងរេគលនេយបយែផនករ និងវិនិេយគ 
 លទធផលសេ្រមចបនឆន  ំ២០១០ កនុង្រកបខណ័្ឌ ខងេលើជគន្លឹះសខំន់ ៃនករងរដេំ ះ្រ យ 
ករលបំកែដល ងំសទះនន ទមទរឱយមនករ្រតួតពិនិតយ ម ន និង យតៃម្លចបស់ ស់្រតឹម្រតវូ

មករអនុវត្ដជក់ែស្ដង េទើបមនមូល ្ឋ ន្រគឹះ េដើមបេីធ្វើករសេ្រមចចិត្ដែកលម្អ កនុង្រគប់្រគងនិងដឹកន ំ
បនល្អ។ សភពករណ៍ និងលទធផល មែផនកនីមួយៗ ៃនករងរបេ្រមើេស កមមេនះ មនដូចខងេ្រកម ៖ 
ក- ករងរែផនករេគលនេយបយ  

 ˝.ơ-ŁũİũЮýŲĕЮŗģŎŎН◦ċ⅜ū₤Ś  
-បន្ដ ម នករអនុវត្ដ និងរបយករណ៍េជឿនេលឿន ៃនលទធផលសេ្រមចបន ចេំពះករអនុវត្ដ

ែផនករយុទធ ្រស្ដអភិវឌ ន៍ជតិបចចុបបននកមម ២០០៩-២០១៣ សេំ ចូលរួមជរុំញកេំណើ នេសដ្ឋកិចច
ជតិ និងពេន្ល នករកត់បនថយភព្រកី្រក មរយៈករេលើកកពំស់ករអភិវឌ វស័ិយកសិកមម។ 

-េរៀបចែំផនករយុទធ ្រស្ដអភិវឌ ន៍វស័ិយកសិកមម ២០០៩-២០១៣ 
-េរៀបចែំផនក ងែផនករសកមមភព េដើមបអីនុវត្តេគលនេយបយស្តីពី ករជរុំញផលិតកមម 

្រសូវ និងករនេំចញអងករ 
-ែណនតំ្រមង់ទិស និងជរុំញ ម នករអនុវត្ដ ែផនករសកមមភពរបស់អងគភពេ្រកមឱ ទ

មកមមវធិី និងអនុកមមវធិី្រសប មែផនករយុទធ ្រស្ដអភិវឌ ន៍វស័ិយកសិកមមឆន  ំ២០០៩-២០១៣ 
-ជរុំញករអនុវត្ដ្របព័នធែផនករៃផទកនុង (Internal Planning) និងករក ងែផនករថវកិ េ យ

ែផ្អក មកមមវធិី្របចឆំន  ំ (Program Budgeting) ៃន្រកបខណ័្ឌ ែផនករយុទធ ្រស្ដថវកិ (BSP) របស់ 
្រកសួងកសិកម្ម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ 

-ជរុំញករក ងគេ្រមង មទ្រមង់ P3 និង P4 េ យែផ្អក មកមមវធីិ អនុកមមវធីិរបស់អនុវស័ិយ
នីមួយៗ 

-ពិនិតយែកលអំ និងែណនតំ្រមង់ទិសចេំពះករេលើកគេំ ង P3 និង P4 េ យកណំត់ឱយបន
ចបស់ ស់ នូវេគលេ  លទធផលចុងេ្រកយ សូចនករ និងធនធនែដលមន 

-ពិនិតយនិង យតៃម្លលទធផលសេ្រមចបន េ យែផ្អកេលើសូចនករែដលកណំត់ និងេលើកទិស
េ អនុវត្ដបន្ដ 

-ស្រមស្រមួល ម ន្រតួតពិនិតយ និង យតៃំលេលប នៃនករអនុវត្ដែផនករ និងកមមវធិីនន 
េដើមបេីលើកជសេំណើ ត្រមង់ទិសេនឆន ខំងមុខ 

˝.Ư-  ŁũİũŷЋĕЊЮŗÐ⅜ēũ‗к ĕЊ₣ĄеĕУŎΒķЊŷűΘĕчĩ ųСŷŁũ  
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 ˝.Ư.ơ-ŁũİũŷЋĕЊЮŗÐ⅜ēũ‗к 
 េនកនុងឆន  ំ២០១០ ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ បនេរៀបចេំសនើសុគំេ្រមងវនិិេយគ

ធរណៈ ២០១១ -២០១៣ ស្រមប់វស័ិយកសិកមម និងបន ក់េសនើេទ្រកសួងែផនករមនដូចតេទ៖ 
 -គេ្រមងេសនើសំុថមីមនចនួំន ៤០គេ្រមង មនថវកិសរុបចនួំន ៤៣០,៣៥៨,៧៥៩ ដុ ្ល រ េមរកិ 

-គេ្រមងកំពុងដំេណើ រករមនចំនួន១៦ គេ្រមងមនថវកិសរុបចំនួន ៤៣,៤៣៥,៧៧២ ដុ ្ល រ េមរកិ 
 ជលទធផល្រកសួងែផនករបនេរៀបច្ំរចបច់បញជូ លគន  នូវប ្ដ គេ្រមងពី្រគប់្រកសួង ថ ប័ន
ៃនគេ្រមងកមមវធិីវនិិេយគ ធរណៈ ២០១១-២០១៣ បីឆន រំកំិល។ េ យែទបក  ្រកសួងកសិកមម  រុកខ   
្របមញ់ និងេន ទ បនពិនិតយេឃើញ មនដូចតេទ៖ 
 ១-គេ្រមងកពុំងដេំណើ រករ (On-going Project) ចនួំន ០៨ គេ្រមង គឺជជនួំយបេចចកេទស 
(Technical assistance) ែដលមនទឹក្របក់ចនួំន ៦២,៨៦៩,៩០០ ដុ ្ល រ េមរកិ 
   ២-គេ្រមងែផនករស្រមប់អនុវត្ដ (Planned-Project) ចនួំន ៣៧ គេ្រមង ែដលរួមមន៖ 

-គេ្រមងវនិិេយគជទុន ១៧ គេ្រមង (Invt. project) ែដលមនទឹក្របក់សរុបចនួំន ២៣៨,៧០១,០០០ 
ដុ ្ល រ េមរកិ 

-គេ្រមងជនួំយបេចចកេទស ២០ គេ្រមង (Tech. asst.proj.) ែដលមនទឹក្របក់សរុបចនួំនចនួំន 
១,៥០០,០០០ ដុ ្ល េមរកិ។  

 ក.២.២-ករងរែផនករថវិក មកមមវិធី 
 េនឆន  ំ២០១០ ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ បនេ្រគងថវកិចំ យ មកមមវធិី 
ស្រមប់ឆន  ំ ២០១១ េហើយ្រតូវបនអនុម័ត េ យ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ  មនចនួំនសរុប 
១៤.៤៩១.៤០០.០០០ េរៀល ែដលជថវកិរដ្ឋ កនុងេនះ ៖ 

ក-កមមវធីិទី១ : មនទឹក្របក់ចនួំន ៧.០៣៥.៤០០.០០០ េរៀល អនុវត្ដេ យ ៖  
១-អគគនយក ្ឋ នកស មមមន ៤៦គ ្រមង េ្រប ស់ថវកិចនួំន ៤. ៩១.៩៥៥.៥០០េរៀល ិក  េ ើ្រប ៥
២-នយក ្ឋ នែផនករ ន ថិតិ មន ០៤គេ្រមង េ្របើ្របស់ថវកិចំនួន ២៣៧.០០០.០០០េរៀល ិងស
៣-នយក ្ឋ នផលិតកមម ិងបសុពយ លមន ៥គេ្រមងមនថវកិច ួន ១.៩៥២.០០០.០០០េរៀល ន ប ០ នំ
៤-អគគនយក ្ឋ នេកសូ៊ មន ០២ គេ្រមង េ្របើ្របស់ថវកិចនួំន ១៥០.០០០.០០០ េរៀល 
៥-នយក នីតិកមមកសិកមម មន ០៣ គេ្រមង េ្របើ្របស់ថវកិចនួំន ៧ ០០០.០០០ េរៀល ្ឋ ន ៧.

ខ-កមមវធីិទី២ : មនទឹក្របក់ចនួំន ៤៨៨ ០០ .០០០ ៀល អនុវត្ដេ យ ៖  . ០ េរ
១-នយក ្ឋ នែផនករ និងសថិត  គេ្រមង េ្របើ្របស់ថវកិ ១៦០.០០០.០០០ េរៀល ិមន ០៥     
២-នយក ្ឋ កសិ-ឧស ហកមម ន ០៩គេ្រមង ើ្របស់ថវកិ ៣២៨ ០.០០០ េរៀល ន ម  េ្រប .០០

គ-កមមវធីិទី៣ : មនទឹក្រ ក់ចនួំន ៥៤ .០០ .០០០ ៀល អនុវត្ដេ យ ៖ ប  ៩ ០ េរ
១-នយក ្ឋ នែផនករ ងសិ ិ មន ០២ គេ្រមង េ្របើ្របសថវកិ ៨៩.០០០ ០០ រៀល និ ថត ់ .០ េ
២-អគគនយក ្ឋ នេកស មន ០៣ គេ្រមង បើ្របស់ថវកិ ៧៣.០០ .០០០ េរៀល ៊ូ េ្រ ០
៣-នយក ្ឋ នផលិតកមម និងបសុពយបល មន ១គ មងេ្របើ្របស់ថវកិ ៧០.០០០.០០០េរៀល ០ េ្រ
៤-នយក ្ឋ នបុគគលិក និងអភិវឌនធនធនមនុស មន ០៣គេ្រមងមនថវកិ ៥៩.០០០.០០០េរៀល ៍  
៥-អគគនយក ្ឋ នកសិកមម មន ០១ គេ្រមង េ្របើ្របស់ថវកិចនួំន ៤០.០០០.០០០ េរៀល 
៦-នយក ្ឋ នកិចចកររដ្ឋបល មន ០១ គេ្រមង េ្របើ្របស់ថវកិចនួំន ៥០.០០០.០០០ េរៀល 
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៧-នយក ្ឋ ននីតិកមមកសិកមម មន ០១ គេ្រមង េ្របើ្របស់ថវកិចនួំន ៥០.០០០.០០០ េរៀល 
៨-នយក ្ឋ នសហ្របតិបត្ដិករអន្ដរជតិ មន ០៤ គេ្រមង េ្របើ្របស់ថវកិ ១១៨.០០០.០០០េរៀល 

ឃ-កមមវធីិទី៤ : មនទឹក្របក់ចនួំន ១.៩៧២.០០០.០០០ េរៀល អនុវត្ដេ យ ៖ 
-រដ្ឋបលជលផល ចនួំន ២៣ គេ្រមង េ្របើ្របស់ថវកិ ១.៩៧២.០០០.០០០ េរៀល 

ង-កមមវធីិទី៥ : មនទឹក្របក់ចនួំន ៤.៤៤៧.០០០.០០០ េរៀល អនុវត្ដេ យ ៖ 
-រដ្ឋបលៃ្រពេឈើ ចនួំន ៣២ គេ្រមង េ្របើ្របស់ថវកិ ៤.៤៤៧.០០០.០០០ េរៀល 

 ˝-ư-ŁũİũŷЋĕЊЮŗÐυ˝Ąĕ  
  គិត្រតឹមេដើមែខ កុមភៈ ឆន  ំ ២០១១ េនះ សថិតិ្រកុមហុ៊នវនិិេយគសមបទនដីេសដ្ឋកិចចែដលបនចុះ 
កិចចសនយរួច ជមួយ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និង េន ទ មនចនួំន ៩៦ ្រកុមហុ៊ន េលើៃផទដីសរុបចនួំន  
១,០១២,៩០២ ហិក  សថិតេនកនុងេខត្ដចនួំន ១៧។  

-គិត្រតឹមរយៈេពលដូចគន េនះ សថិតិ្រកុមហុ៊នវនិិេយគសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ែដលបនករអនុញញ ត 
ពី្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ និងែដលមន ៃផទដីតូចជង ១០០០ ហិក  និង បនចុះ កិចច 
សនយរួច ជមួយអនុគណៈកមម ធិករវនិិេយគ ជធនី េខត្ដ មនចនួំនសរុប ៣៩ ្រកុមហុ៊ន សថិតេនកនុង 
េខត្ដចនួំន ០៨ េលើៃផទដីសរុបចនួំន ៣១,៥៩៣ ហិក  

-គិត្រតឹមេដើមែខ កុមភៈ ឆន  ំ២០១១ េនះ សថិតិ្រកុមហុ៊នវនិិេយគសមបទនដីេសដ្ឋកិចច  ែដល ជរ ្ឋ - 
ភិបលបនលុបេគលករណ៍ និងកិចចសនយមនចនួំន ៤៨្រកុមហុ៊ន េលើៃផទដីចនួំន ៤៥២.៤៦១ហិក  

-្រកុមហុ៊នែដលមនៃផទដីធជំង ១០.០០០ ហិក  ែដលជកមមវតថុ ៃនករកត់បនថយមនចនួំន ០៩ 
្រកុមហុ៊ន ្រតូវបន្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ េធ្វើករចរចកត់បនថយៃផទដីឱយេន្រតឹម 
១០.០០០ ហិក  េ យែផ្អក មអនុ្រកឹតយស្ដីពី សមបទនដីេសដ្ឋកិចច។  ជលទធផល្រកុមហុ៊នចនួំន ០៤ 
បនឯកភពកត់បនថយៃផទដីេន្រតឹម ឬេ្រកម ១០.០០០ ហិក   ០២ ្រកុមហុ៊ន កពុំងែតអនុវត្ដ និង ០៣ 
្រកុមហុ៊ន បនឯកភពកត់បនថយ ែតបចចុបបននេនះ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ បនលុបេគលករណ៍ និងកិចច
សនយរួចេហើយ។ 
  ខ-ករងរស្រមបស្រមួល ម ន និង យតៃម្លគំេ ង 

Š.ơ- Łũİũ₤ŪņĠ₤ŪņФŲ ″ņŢĕ  ĕЊ₣ǻŎĳаņųℓŷЋŁ″ņ˝ņŊŷЋĊБ  
- បនេរៀបចេំបើកវគគបណ្ដុ ះប ្ដ ល ស្ដីពីករក ងសមតថភពេលើករងរ ម ន និង យតៃម្ល 

ថវកិ មកមមវធិីចនួំន ០២ វគគ ែដលមនសិកខ កម មកពីប ្ដ អងគភពពក់ព័នធេ្រកមឱ ទ្រកសួង 
ចនួំន ១៤៤ នក់ ចូលរួម  

- បនបញចប់ចរំបយករណ៍បូកសរុបលទធផលៃនករអនុវត្ដថវកិ មកមមវធិីឆន  ំ២០១០ 
-  បនេរៀបចែំផនករសកមមភព្របចឆំន សំ្រមប់ករ្រតួតពិនិតយ ម ន និង យតៃម្ល េលើករ 

អនុវត្ដថវកិ មកមមវធិី ឆន  ំ២០១១ និង ឆន  ំ២០១២ ។  
Š.Ư- Łũİũ₤ŪņĠ₤ŪņФŲÐЮŪŌ₣ĄеĕУŎĠЮş Ć̋ Ю◦₤ũĠ₤сΒ₣ ðŁũ FAO  
បនស្រមបស្រមួលេលើករងរសិក វភិគេគលនេយបយគ្ំរទ ដល់ករកត់បនថយភព្រក្ីរក ស្រមប់ 

វស័ិយកសិកមម កនុងេនះរួមមន ៖ 
-េរៀបចសិំកខ ពិេ្រគះេយបល់បនចនួំន ០១ េលើក  
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-បនស្រមបស្រមួលបញចប់របយករណ៍ករសិក វភិគេគលនេយបយស្រមប់ (១) ករអភិវឌ  
អងគករកសិករ (២) ករេ្របើ្របស់ដីកសិកមម (៣) ព្រងឹងករផ្ដល់េស កមមដល់ថន ក់្រសុក និងបន ក់ 
ជូន្រកសួង េដើមបសុីកំរឯកភពយល់្រពម។ 

Š.̉- Łũİũ₤ŪņĠ₤ŪņФŲЮŲЧŎН◦ċ⅜ū₤Ś₤ŪŌĠсŷЋ₤њŎ˝₤Њ̋ ņŊ ĕЊ₣◦Е̋   
ជរួមបនស្រមបស្រមួលជមួយ្រកុមករងរបេចចកេទសកសិកមម និងទឹក បញចប់ករេរៀបចេំធ្វើសុខ 

ដុមនីយកមមេលើកមមវធិីេ្រកមយុទធ ្រស្ដស្រមប់វស័ិយកសិកមម និងទឹក ែដលមនែផនកសខំន់ៗចនួំន 
០៦ ទក់ទងេទនឹង ៖ (១) េគលនេយបយ និងបទបញញត្ដ ិ (២)ករក ងសមតថភព ថ ប័ន និងករ 
អភិវឌ ធនធនមនុស  (៣) ករ្រ វ្រជវ និងករអប់រ ំ (៤) សន្ដិសុខេសប ង (៥) ករ្រគប់្រគងធនធន 
ទឹក និងដីកសិកមម (៦) ៖ កសិ-ពណិជជកមម និងទីផ រ។ ែផនកៃនកមមវធិីទងំ ៦ េនះ នឹងេ្របើ្របស់ 
ថវកិសរុប ៥០១.២៩៥.០០០ ដុ ្ល រ េមរកិ ស្រមប់អនុវត្ដរយៈេពល ០៤ ឆន  ំ (២០១០-២០១៣)។ 
ឯក រេនះ ្រតូវបន្រកសួងអនុម័តជផ្លូ វករ។  
 

គ-ករងរសថិតិ 
ជរួមករងរសថិតិកសិកមម្រតូវបនព្រងឹង និងបន្ដជរុំញខងសមតថភពធនធនមនុស  ជនំញ

បេចចកេទស និងវធិី ្រស្ដ ៃនករេធ្វើអេងកតនិងជេំរឿន។ ែផនកសថិតិកសិកមមជេសនធិករមនយន្ដករៃន 
ករដឹកន្ំរគប់្រគង ្របមូល វភិគ ចង្រកង និងែចកចយៃនទិននន័យសថិតិកសិកមម។ លទធផលសេងខប ម 
ែផនកមនដូចខងេ្រកម  ÷ 

  Ð.ơ- Яĩ Ė̋ ″ņŢĕĠР̋ ₤ũНĠ ĕЊ₣ŷЋļÐ◦Њĕ ĖĕњŎ  
-ករផ្ដល់ទទួលព័ត៌មន និងរបយករណ៍ មប ្ដ នយក ្ឋ នេ្រកមឱ ទ្រកសួង និង ម

ប ្ដ ជធនី េខត្ដ ែដល ពក់ពន្ឋ័ករងរ្របព័នធទិននន័យសថិតិកសិកមម 
- ម នករងរបងកបេងកើនផលដំ ្ំរសូវរដូវវស  និងរដូវ្របងំ ដំ កំសិកមមនន និងដំ ំ

អចិៃ្រន្តយ៍ េដើមីបេធ្វើករ យ តៃម្លេលើៃផទដី ដុំះ ទិននផល បរមិណផល្របចឆំន  ំ 

- ម នពិនិតយ យតៃម្ល វភិគ និងេធ្វើរបយករណ៍ជ្របចសំ្ដីពី េលប នបងកបេងកើនផល្រសូវ
រដូវវស  និងរដូវ ្របងំ  និងដំ រួំមផ ឆំន  ំ២០១០-២០១១ េន មប ្ដ ជធនី េខត្ដទូទងំ្របេទស 

-វភិគ និងបក្រ យេលើទិននន័យ ែដលបនបញចូ លកនុង្របព័នធេអឡិច្រតូនិចរួច េដើមបេីផទ ងផទ ត់ 
េលើៃផទដី ទិននផល  បរមិណផល ែដលបន្របមូល មប ្ដ ជធនី េខត្ដទូទងំ្របេទស 

-ពិនិតយ យតៃម្ល និងសិក វភិគទិននន័យ ែដលបនបញចប់ករ ដុំះដំ រំដូវវស  និង្របងំ 

េដើមបេីធ្វើករ យតៃម្ល ប៉ន់ ម នតុលយភពេសប ង្របចឆំន ំ មប ្ដ ជធនី េខត្ដទូទងំ្របេទស 

- ម នទឹកេភ្ល ង និងេ្រគះធមមជតិ    ( ងំសងួត ទឹកជនំន់ សត្វល្អិត)  េន មប ្ដ ជធនី
េខត្ដ និងេធ្វើករេផទ ងផទ ត់ទិននន័យែដល្របមូលបន     េដើមបេីធ្វើករែកៃចន     និងវភិគសកមមភពករងរបងក 
បេងកើនផលដំ កំសិកមមរដូវវស  និងរដូវ្របងំ ។ 

សកមមភព និងលទធផលករងរេនះ បនផលិតេចញជរបយករណ៍កសិកមមេរៀង ល់សប្ដ ហ៍ 
េផញើជូនខុទទកល័យសេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តី ្របចឆំន  ំនិងរបយករណ៍ពិេសសេ យែឡកមួយចនួំនេទៀត ដូច 
ជរបយករណ៍្រកុម្របឹក ្ដ រអភិវឌ ន៍វស័ិយកសិកមម និងជនបទ េសៀវេភសថិតិកសិកមម្របចឆំន  ំ។ល។  

  Ð.Ư- Яĩ Ė̋ ЮũЬĠşеŷЋĊБ⅜ū₤ŚΒЮ₣ĳ̨ ĕЊ₣ĄеЮũЩĕ˝₤Њ̋ ņŊ  
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-េធ្វើករេ្រជើសេរ ើសចនួំនភូមិ ចនួំន្រគួ រនិងចនួំនសំ កគរូំ មប ្ដ ជធនី េខត្ដទូទងំ
្របេទស  េដើមបសី្រមប់ដេំណើ រករេធ្វើអេងកតសទង់ទិននផល្រសូវរដូវវស  និងរដូវ្របងំឆន  ំ២០១០-២០១១ 

-េធ្វើទ្រមង់បញជីសណួំរថន ក់ភូមិ ស្រមប់ករេធ្វើអេងកតសទង់ទិននផល្រសូវរដូវវស  និងរដូវ្របងំ 

-េធ្វើបញជី េឈម ះ្រគួ រ ដំំ ្ំរសូវកនុងភូមិ ែដល្រតូវេធ្វើករេ្រជើសេរ ើសៃចដនយសំ កគរូំ  បញជី  
សណួំរអេងកតសទង់ទិននផលដំ ្ំរសូវ និង ្ល កកណំត់្រ ដេំណើ រករេធ្វើអេងកតសទង់ 

-េធ្វើករេ្រជើសេរ ើស្រគួ រៃចដនយ ម្របព័នធេអឡិ្រតូនិច េដើមបអីនុវត្ដករេធ្វើអេងកតសទង់ទិននផល
្រសូវរដូវវស  និង រដូវ្របងំ្របចឆំន  ំ២០១០-២០១១ មប ្ដ ជធនី េខត្ដ  

-េធ្វើករ កលបងេលើសំ កគរូំ ម្របេភទ្រសូវ  (្រ ល ក ្ដ ល និងធងន់)  េនមូល ្ឋ ន្រសុក 
ភូមិ  និង្រគួ រ និងដេំណើ រករេធ្វើអេងកតសទង់ទិននផល្រសូវរដូវវស  និងរដូវ្របងំឆន  ំ២០១០-២០១១ 

-ដេំណើ រករេធ្វើអេងកតសទង់ទិននផលដំ អំចិៃ្រន្តយ៍ឆន  ំ២០១០ 
-បេងកើត និងែកៃចនទ្រមង់ស្រមប់េធ្វើករអេងកតកនុង្របព័នធេអទប្ិរតូនិច េដើមបងីយ្រសួលកនុងករ

បញចូ ល និងវភិគទិនន័យ 

-ែបងែចកទិននន័យមួយចនួំនេទ មលំ ប់ប ្ដ ជធនី េខត្ដ េដើមបជីមូល ្ឋ ន្រគឹះស្រមប់
្របព័នធពត៌មនសថិតិថន ក់ជតិ 

-េធ្វើជមច ស់ផទះកិចច្របជុេំលើកទី ២៣ ៃនគណៈកមមករសថិតិកសិកមម្របចតំបំន់ សីុ-ប៉សីុហ្វិក 
េនេខត្តេសៀម ប ែដលមនប ្ត ្របេទសចូលរួមសរុបចនួំន ១៧ ្របេទស 

-សហករជមួយ្រកសួងែផនករ (វទិយ ថ នជតិសថិតិ) េដើមបសិីក ្រ វ្រជវនូវវធិី ្រស្ត ស្រមប់ 
ករគិតគូរគណនកេំណើ នរបស់វស័ិយកសិកមម  GDP ្របចឆំន  ំ

-សហករជមួយ្រកសួងែផនករ (វទិយ ថ នជតិសថិតិ) អងគករ FAO និងករែស្វងរកថវកិពី 
ៃដគូអភិវឌ  េដើមបដីេំណើ រករេធ្វើជេំរឿនកសិកមមេនឆន  ំ២០១២។ 
  ជរួម សមតថភពៃនករេធ្វើអេងកតសទង់ទិននផលសថិតិកសិកមម េ យមនករជួយឧបតថមភគ្ំរទពី
ជរ ្ឋ ភិបល បនជរុំញឱយដេំណើ រករងរេនះ  មនកររកីចេ្រមើនបែនថមនូវករអភិវឌ ន៍បេចចកេទសថមីៗ 

បនមួយក្រមិត ែតេទះជយ៉ង ក្តី ក៏ករេធ្វើអេងកតសទង់សថិតិកសិកមម េនមនករេសសសល់ករងរ
ជេ្រចើនេទៀតែដលមិន ច ឬមិនបនេធ្វើេ យក ្ដ េផ ងៗ ដូចជខ្វះខតថវកិ និងធនធនមនុស េន
មនករំតិេនេឡើយ។ 
 

ឃ-ករងរទីផ រកសិកមម 
េស ព័តមនទីផ រកសិកមម    ពីមួយៃថងេទមួយៃថងកន់ែតល្អ្របេសើរេឡើង     ្រសបេទ មេគល  

នេយបយរបស់្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ េដើមបេីលើកកពំស់ពិពិធភពកសិកមម និងករ
្របកួត្របែជងទីផ រ។ ករខិតខកំន្លងមកេនះ  បនជរុំញនូវលទធភពចូលដល់ទីផ រៃនផលិតផលកសិកមម  
និង ចឱយកសិករ្រកី្រកទទួលបននូវតៃម្លសមរមយ េដើមបបីេងកើន្របក់ចណូំល្រគួ រ។ 

ឃ.១- ែផនកេស ព័ត៌មនទីផ រកសិកមម:  

 69

េនកនុងឆន  ំ ២០១០ េ្រកមករគ្ំរទពីគេ្រមង CAMIP (CIDA) បនព្រងីកេទកន់៣េខត្តគឺកពំង់ធំ
កពំង់សពឺ និងេពធិ៍ ត់។ េស ព័ត៌មនទីផ រកសិកមមបនេធ្វើសកមមភព េ យេផ្ត តេទេលើករផ ព្វផ យ 
ព័ត៌មនៃថ្លទីផ រកសិកមម មរយៈ ១-វទិយុ និងទូរទស ន៍ ២-្រពឹត្តិប្រត័តៃម្ល្របចែំខ និងឆន  ំ៣-េគហទពំ័រ 



(www.agriculturalmarketinformation.org.kh) និង្របព័នធេផើញ រជអក រ SMS។ តៃម្លកសិផល្រតូវបនេធ្វើ
ករផ ព្វផ យ មវទិយុជតិ AM 918 និងវទិយុេនេខត្តេគលេ ពីេម៉ង ៥:៥៥-៦:00 ង ច និងទូរទស ន៍

សីុ េគនយ៍។ គេ្រមងក៏បនេរៀបចផំលិតជឯក រអប់រសំ្តីពី ទីផ រកសិករចនួំន ១៦ េហើយ
បនសហករជមួយ ថ នីយ៍ទូរទស ន៍ជេ្រចើន េដើមបេីធ្វើករចក់ផ យ។ 
 ឃ.២- ែផនកអភិវឌ ន៍ទីផ រ:  
 ែផនកេនះ បនេផ្ត តេទេលើសកមមភពវគគបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេងគ ល ទីផ រកសិករ  ករេ្របើ 
្របស់ករេផញើ រជអក រ SMS ករប្រញជ បេយនឌ័រ និងករេធ្វើទស នកិចចសិក ជេដើម ដូចជ៖ 
 - េបើកវគគបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេងគ ល ទីផ រកសិករបនចនួំន ១ វគគ 

-  េបើកវគគ ទីផ រកសិករ បនចនួំន ៧៥ វគគ កសិករចូលរួមចនួំន ១៨៨៨នក់ (្រស្តី១០៧៩នក់) 
-  វគគបណ្តុ ះប ្ត លេធ្វើចំ ត់ថន ក់បែន្លបនចនួំន ៧ វគគ មនសិកខ កមចូលរួមចនួំន ៣១៩នក់ 
- វគគបណ្តុ ះប ្ត លអពីំ រេបៀបេ្របើ្របស់េផញើ រជអក របន ៧ េលើក ជីវករចូលរួម ១៨៨នក ់

(្រស្តី១៣៥នក់) 
- វគគប្រញជ បេយនឌ័របនចនួំន ១២វគគ កសិករចូលរួម ៣៣០ នក់ (្រស្តីចនួំន ២១៩នក់) 
- សិកខ ព្រងឹសមតថភពម្រន្តីទីផ រកសិកមមចនួំន៣េលើក  
- បញជូ ន្រគូបេងក លនិង ជីវករេទេធ្វើទស នៈកិចចសិក  េន្របេទសេវៀត មចនួំន ២េលើក មន

អនកចូលរួមចនួំន៦០នក់។ 
ជរួម វគគបណ្ដុ ះប ្ដ ល ទីផ រកសិករ និងេស ព័ត៌មនតៃម្លកសិផល មរយៈករេផញើ រ

ជអក រ ជពិេសសចនួំន រជអក រែដល ជីវករ និងអនកេ្របើ្របស់ព័ត៌មនតៃម្ល បនេផញើចូលមក្របព័នធ
មនករេកើនេឡើងជលំ ប់គឺពី ១៤០-២៥០ SMS/ៃថង។ ជលទធផលៃនេស ព័ត៌មនទីផ រកសិកមមគឺ បន
ជួយឱយអនកផលិតបេងកើននូវតៃម្លបែនថម និង្របក់ចណូំល ជពិេសសកសិករ និង ជីវករ ទទួលបនផល
្របេយជន៍យ៉ងេ្រចើន ពីករេ្របើ្របស់េស ព័ត៌មនទីផ រកសិកមមេនះ។ កសិករមនសមតថភពេធ្វើែផនករ 
និងសេ្រមចចិត្ដថេតើនឹងផលិតអ្វី េដើមបេីឆ្លើយតបេទនឹងេសចក្ដី្រតូវករទីផ រ េតើលក់ផលិតផលេទឱយ
អនក  េតើលក់េនទីផ រ  េដើមីបទទួលបនតៃម្លខពស់ ជពិេសសមនលទធភពកនុងករតៃថ្លជមួយនឹង
ឈមួញក ្ដ ល។ 

 

 ង-ករងរ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ ថ ន 
- ចូលរួមសិកខ ស្ដីពី  ករចប់េផ្ដើមេរៀបចែំផនករសកមមភពជតិ  ស្រមប់ែកលម្អលកខខណ្ឌ

រស់េនរបស់សហគមន៍ និង្របព័នធបរ ិ ថ នែដលកពុំង្របឈមនឹងភពសឹករចិរលិ និងបែ្រមប្រមួល 
កសធតុេនកមពុជ េរៀបចេំ យគេ្រមងព្រងឹងសមតថភព និងប្រញជ បករ្រគប់្រគងដីធ្លីេ យចីរភព

េនកមពុជ េនេខត្ត្រពះសីហនុ។ 
- ចូលរួមសិក ស្ដីពី ត្រមូវករព័ត៌មន ឥរយិបទ និងករអនុវត្ត ករ្រគប់្រគងដីធ្លីេ យចីរភព

េនកមពុជ  េរៀបចេំ យគេ្រមងព្រងឹងសមតថភព  និងប្រញជ បករ្រគប់្រគងដីធ្លីេ យចីរភព  េនកមពុជ  
េនេខត្ត ែកវ ្រពះវ ិ រ និងកពំង់សពឺ 

- ចូលរួមវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លស្ដីពី ករក ងសមតថភពេលើករ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរិ ថ ន ែដល 
បនេរៀបចេំ យសកលវទិយល័យភនេំពញ សហករនិងឧបតថមភេ យ វទិយ ថ នបរ ិ ថ ន្របេទសកូេរ ៉ 
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 - ចូលរួមវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លស្ដីពី ករ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរិ ថ ន េរៀបចេំឡើងេ យនយក ្ឋ ន 
អេងកត ពិនិតយ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ ថ ន សហករនិងឧបតថមភេ យអងគករ American Friends 
Service Committee (AFSC) និងអងគករ Assessment Center for Environment & Engineering(ACEE) 
ៃន ធរណរដ្ឋ ្របជមនិតចិន។ 
 ៥.៦.២- យតៃម្ល និងសំេណើ   

ជរួម ករងរែផនករ និងសថិតិ គឺជេសនធិករឱយ្រកសួងកនុងែផនកករងរេគលនេយបយ
យុទធ ្រស្ដ ែផនករេសដ្ឋកិចច និងវនិិេយគ។ ករងរវភិគេគលនេយបយយុទធ ្រស្ដ និងករក ង
កមមវធិី និងគេ្រមងករងរនន ជបញ្ហ គន្លឹះ េដើមបសីេ្រមចបនេជគជ័យកនុងវស័ិយ។ កន្លងមកកនុងឆន  ំ

២០១០ ករងរកនុងែផនកេនះ សេ្រមចបនលទធផលល្អ្របេសើរជងឆន កំន្លងមក និង មែផនករែដលបន
េ្រគងទុក។ ក៏ប៉ុែន្ដជមួយនឹងករខិតខរំបស់េយើង ឱយករងរកន់ែតមនលកខណៈវទិយ ្រស្ដ និង
េសដ្ឋកិចច មនភពេជឿនេលឿនេនះ េយើងក៏ជួបករ្របឈមនិងបញ្ហ ខ្លះៗ ដូចជ កង្វះធនធនមនុស  

ែដលមនសមតថភពបរបូិរណ៍ និងមេធយបយសមភ រេធ្វើករ។ល។ ែដលទងំេនះទមទរឱយមនករ 
ជួយគ្ំរទពីថន ក់ដឹកន្ំរកសួង ករចូលរួមពីអងគភពពក់ព័នធ េដើមបជីរុំញឱយករងរេនះ កន់ែតមន
្របសិទធិភពខពស់ែថមេទៀត។ 

 ៥.៦.៣-វិធនករ 
-ជរុំញករអនុវត្តែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ  (NSDP) ២០០៩-២០១៣  ពិេសសយុទធ ្រស្ត   

ចតុេកណដំ ក់កលទី ២ របស់ ជរ ្ឋ ភិបល និងយុទធ ្រស្តដ៏ៃទេទៀត របស់ ជរ ្ឋ ភិបល ដូចជ
យុទធ ្រស្តជរុំញផលិតកមម្រសូវ និងករនេំចញអងករ និងយុទធ ្រស្តកសិកមម និងទឹក 

-ជរុំញករអនុវត្តែផនករសកមមភពយុទធ ្រស្ត របស់្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ 
ស្រមប់ករគ្ំរទករអនុវត្តេគលនេយបយជរុំញផលិតកមម្រសូវ និងករនេំចញអងករ 

-សិក លទធភពៃនករេរៀបចកំ ងែផនករេម ស្រមប់អភិវឌ ន៍វស័ិយកសិកមមរយៈេពល និងែវង 
២០១២-២០៣៥ 

-ជរុំញករអនុវត្ដ្របព័នធែផនករៃផទកនុង (Internal Planning) និងករក ងែផនករថវកិ េ យែផ្អក 
មកមមវធីិ (Program Budgeting) ៃន្រកបខណ្ឌ ែផនករយុទធ ្រស្ដ (BSP) របស់្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ 

និងេន ទ េដើមបេី្របើ្របស់ទុនវនិិេយគរបស់រដ្ឋ ឱយចទិំសេ ទិភព និងមន្របសិទធភពខពស់ 
-បន្ដកិចចសហករជមួយ ថ ប័ន និងអងគភពពក់ពនធ័ជួយេ ះ្រ យនូវទនំស់េផ ង  ៗ ដល់្រកុម

ហុ៊នវនិិេយគឯកជន កនុងវស័ិយកសិកមម និងបន្ដ្រ វ្រជវេ ះ្រ យបញ្ហ ដីពក់ព័នធជមួយ្របជពលរដ្ឋ 
និងដីសមបទន ែដលមនេគលករណ៍ និងចុះកិចចសនយជមួយ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និង
េន ទ រួចេហើយ។ ជពិេសសអនុវត្ដកិចចសនយ និងករបង់្របក់ កក់ជូន ជរ ្ឋ ភិបល  ចេំពះ្រកុមហុ៊ន 
ែដលបន ចុះកិចចសនយជមួយ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់  និងេន ទរួចេហើយ 

-បន្ដបចចុបបននភពេលើករេរៀបច ំ ចង្រកង ្របមូលពត័មន  និងទិននន័យគេ្រមង  ែដលផ្ដល់ហិរញញបប 
ទន សហ្របតិបត្ដិកររបស់ៃដគូអភិវឌ ន៍ និងេ្រត មលកខណៈចុះ្រតួតពិនិតយ ម ន និង យតៃម្ល  
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 -ជរុំញករេរៀបច ំនិងបន្ដយន្ដករ ម នរេលប នករងរបងកបេងកើនផលឆន  ំ២០១១ េន មប ្ដ  
ជធនី េខត្ដទូទងំ្របេទស និងព្រងឹងសមតថភព្រតួតពិនិតយ េលើករងរសថិតិកសិកមមពីថន ក់ក ្ដ ល

ដល់មូល ្ឋ ន េដើមបសី្រមួលដល់ករ្របមូល បញចូ ល វភិគ  និងចង្រកងទិននន័យសថិតិកសិកមម្របចឆំន  ំ 
-ជរុំញយន្តករករេធ្វើអេងកតសទង់ទិននផលដំ ្ំរសូវ អេងកតដំ េំផ ងៗ ដំ អំចិៃ្រន្ដយ៍ និង 

ករ្របមូលទិននន័យ្របព័នធពត៌មន សថិតិកសិកមម េដើមបឱីយ្របព័នធសថិតិកសិកមមមនតម្ល ភព និងនិរន្ដរភព 

-បេងកើនសមតថភពបេចចកេទស កនុងករ្របមូល ែកៃចន និងេផទ ងផទ ត់ទិននន័យ សថិតិឱយមនតម្ល ភព 

និង្របសិទធិភពល្អ្របេសើរ  ស្រមប់អនកេ្របើ្របស់្រ វ្រជវេរៀបចេំគលនេយបយ ែផនករយុទធ ្រស្ដ 
-ខិតខសំ្វះែស្វងរកថវកិពីៃដគូអភិវឌ នន និងបន្តសហករជមួយ្រកសួងែផនករ (វទិយ ថ ន

ជតិសថិតិ និងអងគករ  FAO េដើមបអីនុវត្ដគេ្រមងេធ្វើអេងកត និងជេំរឿនកសិកមមនឆន ខំងមុខ 

-បន្តជរុំញករអនុវត្ដេស ព័ត៌មនទីផ រកសិកមម ជធនី េខត្ដ េធ្វើករវភិគែកៃចនព័ត៌មនទីផ រ
កសិកមម ឱយកន់ែតល្អ្របេសើរេឡើង  េដើមបចីង្រកង្រពឹត្ដិប័្រត្របចែំខ ្របចឆំន  ំ ជមូល ្ឋ នស្រមប់ផ ព្វ
ផ យបន្ដដល់្របជកសិករេន មជនបទ 

-ព្រងឹងគុណភពករ្របមូលព័ត៌មនតៃម្លកសិផលនិងេធើ្វឲយមនភពេជឿជក់ និងធនឱយបន
ថព័ត៌មនទីផ រកសិផលនឹងេទដល់កសិរេនថន ក់ភូមិឃុ ំ

-បន្ដជរុំញករផ ព្វផ យព័ត៌មនទីផ រ មរយៈេគហទពំ័រ ទូរទស ន៏ វទិយុ និងេបះពុមពខិត្តប័ណ្ណ 
និងពិនិតយ ម នករ្របមូលព័ត៌មនៃថ្លទីផ រេន ម ជធនី េខត្ត និងសិក បញ្ហ ទីផ រ ែដលេធ្វើឱយ
មនឥទធិពលដល់ករែ្រប្របួលតៃម្លរបស់ផលិតផល។ 

 
 ៥.៦.២-ករងរសហ្របតិបត្ដិករអន្ដរជតិ 
 ៥.៦.២.១-លទធផល 

ក-  កិចចករ ៊ នកសិកមម 
បនស្រមបស្រមួលេសនើសំុេគលករណ៍ និងេធ្វើជមច ស់ផទះេរៀបចកំិចច្របជុចំនួំន ៣ គឺ ៖ 
- កិចច្របជុេំលើកទី ៩ ៃន្រកុមករងរស្តីពី ករផ្តួចេផ្តើមេរៀបចវំញិញ បនប័្រតៃ្រពេឈើ ៊ ន 
- កិចច្របជុេំលើកទី ៧ ៃន្រកុមករងរ ៊ នស្តីពី រ Halal និង 
- កិចច្របជុថំន ក់រដ្ឋម្រន្តីកសិកមម និងៃ្រពេឈើ ៊ នេលើកទី ៣២ កិចច្របជុរំដ្ឋម្រន្តីកសិកមម និងៃ្រពេឈើ 
៊ ន បូក ៣ េលើកទី ១០ កិចច្របជុំ ៊ ន-SPS េលើកទី ២ និងកិចច្របជុអំមេផ ងេទៀត ែដលបនសេ្រមច 

លទធផលសំខន់  ៗមួយចនួំនដូចជ ៖ 
១. េគលករណ៍ែណន ំ និងកណំត់ស្តង់  និងគុណភពផលិតកមមកសិកមម ស្រមប់អនុវត្តនូវភូត 

គមអនម័យ ក្រមិតជតិពុលអតិបរម ស្តង់ រែផ្លេឈើ និងករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈើ។ 
២. េសនើឲយមនកិចចសហ្របតិបត្តិករ និងករចូលរួមពីៃដគូអភិវឌ  ្រពមទងំអងគករអន្តរជតិនន កនុង 

ករ អនុវត្ត្រកបខណ្ឌ យុទធ ្រស្តសន្តិសុខេសប ងកនុងតបំន់ ៊ ន។ 
៣. ផ្តល់ ទិភពជសំខន់ដល់ករងរ្រ វ្រជវ    និងផ្ល ស់ប្តូ រព័ត៌មនទក់ទងនឹងករែ្រប្របួលធតុ  

កស ែដលជក ្ត សំខន់ស្រមប់កររក សន្តិសុខេសប ង និងផលិតភពកសិកមម។ 
៤. េរៀបចឯំក រយុទធ ្រស្តសហ្របតិបត្តិករ ៊ នបូក ៣ ស្តីពីសន្តិសុខេសប ង កសិកមម និងៃ្រព 

េឈើ ស្រមប់រយៈេពលែវង។ 
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៥. ែផនករសកមមភព ២០១១-២០១២ និងបេងកើត្រកុមករងរចនួំន ៣ គឺ ្រកុមករងរភូតគមអនម័យ 
អនម័យសត្វ និងសុវតថភិព រ ែដលជយន្តករ និងឧបករណ៍ ស្រមប់ជរុំញកិចចសហ្របតិបត្តិករ 
េលើករងរ អនម័យ និងភូតគមអនម័យ។ 

ខ. កិចចសហ្របតិបត្តិករេទ្វភគី-ពហុភគី 
- ថន ក់ដឹកន្ំរកសួងបនជួបចចរ និងពិភក ជមួយ្របតិភូមកពី ្របេទសចិន ម៉េឡសីុ ធរណរដ្ឋ  

ហគីេណ ណឺម៉ក អូ្រ ្ត លី ធរណរដ្ឋកូេរ ៉បង់ក្ល េដស ជប៉ុន និងឥ ្ឌ   
- បនស្រមបស្រមួលេរៀបច ំ និងទទួលករអនុម័តគេ្រមងេសនើសុជំនួំយអភិវឌ ផ្លូ វករពីរ ្ឋ ភិបល

ជប៉ុនចនួំន ២ គេ្រមង គឺ Hatchery Training for Marine Seed Production និង Capacity Building in Forestry 
Sector (REDD Program)  

- បនចុះហតថេលខេលើឯក រអនុស រណៈៃនករេយគយល់គន ចនួំន ៤ ពិធី រចនួំន ២  
កណំត់េហតុ្រពមេ្រព ងគេ្រមងចនួំន ២ និងលិខិតប្តូ រ រចនួំន ១ ជមួយៃដគូអភិវឌ ។ ( ងខងេ្រកម) 
 ″Ŭ₣ΒĕН₤⅝ũ‗₤΅ŪĠĳЊĠĳŉЊŁũďņУŎŪĠЮ◦₤аřÐРΒķЊŷűΘ 
ល.រ ្របេភទៃនកចិចសហ្របតបិត្តកិរ ជមយួ្របេទស ថវកិ កលបរេិចឆទចុះហតថេលខ 

១. អនុស រណៃនករេយគយល់គន  
1 កមមវធិីែខ សង្វ ក់តៃម្លកសិកមមកមពុជ អូ្រ ្ត លី A$ ៤៣.២៦២.០០០ ០៥/០២/២០១០ 
2 ករព្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្តិករេលើវស័ិយកសិកមម ្របេទសចិន 1  ១៨/០៣/២០១០ 
3 គេ្រមងសហករកសិកមមអន្តរជតិ (KOPIA) ្របេទសកូេរ ៉2  ១២/០៤/២០១០ 

4 កិចចសហ្របតិបត្តិករអនម័យ និងភូតគមអនម័យេលើែផនក 
្រតួតពិនិតយអនម័យសត្វ និងភូតគមអនម័យ ្របេទសចិន 3  ២២/១០/២០១០ 

២. ពិធី រ 
1 ករនអំងករកមពុជេទកន់្របេទសចិន ្របេទសចិន 3  ២២/១០/២០១០ 
2 ករនផំលិតផលដឡូំងមីកមពុជេទកន់្របេទសចិន ្របេទសចិន 3  ១៣/១២/២០១០ 

៣. កណំតេ់ហតុ្រពមេ្រព ងអនុវត្តគេ្រមង 

1 Japanese Technical Cooperation for Agricultural Productivity 
Promotion Project in West Tonle Sap ្របេទសជប៉ុន 4  ១៨/០៨/២០១០ 

2 

Japanese Technical Cooperation under the JICA 
Partnership Program for Project on Development of Agro-
processing Technology through Rehabilitation of Traditional 
Industry in Cambodia 

្របេទសជប៉ុន 4 Yen ៤៥.៤៦៥.០០០ ២៩/០៩/២០១០ 

៤. លិខិតប្តូ រ រ 
1 ករផ្តល់ឡជីវឧសម័នចនួំន ៣០០  ្របេទសចិន 5 RMB ២.៤០០.០០០ ១៣/១២/២០១០ 

 
(1) ្រកសួងកសិកមម ៃន ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិន 
(2) រដ្ឋបលអភិវឌ ន៍ជនបទ ៃន ធរណរដ្ឋកូេរ ៉(RDA) 
(3) អគគរដ្ឋបល្រតួតពិនិតយគុណភព អធិករកិចច និងច ្ត ឡីស័ក ៃន ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិន (AQSIQ) 
(4) ទីភន ក់ងរសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ ៃន្របេទសជប៉ុន (JICA) 

គ. កិចចសហ្របតិបត្តិករជមួយអងគករអន្តរជតិ 
- បនបេំពញែបបបទ ទក់ទងនឹងករេសនើសំុចុះកិចច្រពមេ្រព ងអនុវត្តគេ្រមង របស់អងគករេ្រករ ្ឋ - 

ភិបល អន្តរជតិចំនួន ១៤ ែដលមនគេ្រមងសរុបចំនួន ២១  
- បនេរៀបចទិំ ពិភពេ ក ្របយុទធ្របឆងំនឹងភពរេ ថ ន េ្រកមកិចចសហករជមួយគេ្រមង  

ព្រងឹងសមថភព និងប្រញជ បករ្រគប់្រគងដីធ្លីេ យចីរភព និងទិ េសប ង រពិភពេ កេលើកទី ៣០
េ យសហករជមួយអងគករ    FAO   និង   WFP េ្រកម្របធនបទ    “United Against Hunger”  ែដលជ រមួយ  
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ស្រមប់អនក ចូលរួម កនុងកររួមគន ែថរក ធនធនដី និងធនករផលិតេសប ងឲយមននិរន្តរភព។ 
 ″Ŭ₣Β₣ ðŁũЮŪłũŢť ķЊģŲΒĕŉũďĳЊЯřŲģĕşНй˝Њş ĆŪĮņЮŪĮЭ₣ÐЮŪŌ₣ 

ថវកិគេ្រមង 
ល.រ េឈម ះ 

អងគករ 
ចនំនួ 
គេ្រមង ទី ងំអនុវត្តគេ្រមង 

$ US $ Au € 
េថរេវ
គេ្រមង 

១ CI ១ េពធិ៍ ត់ កពំង់សពឺ និងេកះកុង ២.៧០០.០០០   ៣ ឆន  ំ

២ WCS ៥ 
្រពះសីហនុ េកះកុង បត់ដបំង 
េសៀម ប កពំង់ធ ំ្រពះវ ិ រ និង 
មណ្ឌ លគីរ ី

៤.៩២៩.៦៤៦   ៣ ឆន  ំ

៣ FAO ២ ទូទងំ្របេទស ១.២៥១.៨៧២   ៣ ឆន  ំ

៤ SNV ១ 

កពំង់ចម ក ្ត ល ្វ យេរៀង 
ែកវ កពំង់សពឺ កពំង់ឆន ងំ កពំត 

េពធិ៍ ត់ បត់ដបំង េសៀម ប 
កពំង់ធ ំនិងៃ្រពែវង 

៥.៨១៣.០៨០   ៣ ឆន  ំ

៥ WA ១ េកះកុង និងកពំង់សពឺ ៦.១០២.៤៨១   ៣ ឆន  ំ
៦ IVY ១ ្វ យេរៀង ៤៥០.០០០   ២ ឆន  ំ
៧ InSTEDD ១ ទូទងំ្របេទស ៣៩២.៥៩៤   ៣ ឆន  ំ
៨ ACIAR ៣ ទូទងំ្របេទស  ១.២២៦.២២៥  ៣ ឆន  ំ
៩ FIDR ១ កពំង់ឆន ងំ ៥១.២៣០   ១ ឆន  ំ
១០ JVC ១ េសៀម ប ៤៥៨.០០០   ៣ ឆន  ំ
១១ GAA ១ រតនគីរ ី   ៥០៧.០០០ ២ ឆន  ំ

១២ GRET ១ 
បត់ដបំង េសៀម ប កពំង់ធ ំ
កពំង់ចម ៃ្រពែវង ្វ យេរៀង 
កពំង់សពឺ និងកពំត 

  ២.១៧៦.០៩៣ ១,៥ ឆន  ំ

១៣ SAJ ១ កពំង់ឆន ងំ ៦៨៣.៨២០   ៣ ឆន  ំ
១៤ AFSC ១ ្រពះសីហនុ និងេកះកុង ៨២៤.៧២០   ៣ ឆន  ំ

សរបុ ២១  ២៣.៦៥៧.៤៤៣ ១.២២៦.២២៥ ២.៦៨៣.០៩៣  

- បនចុះពិនិតយករអនុវត្តគេ្រមងរបស់អងគករចំនួន ៤ រួមមន អងគករ  NH, WA, FIDR, GRET និង AFSC 
េនកនុងេខត្តកពំង់ឆន ងំ េកះកុង កពំង់សពឺ បត់ដបំង កពំង់ចម កពំង់ធ ំកពំត ៃ្រពែវង េសៀម ប ្វ យេរៀង 
និង ្រពះសីហនុ ។ 

ឃ. កិចចករកសិ-ពណិជជកមមពិភពេ ក 
- បនចូលរួម្របជំុេរៀបចចំបប់ឧប្រស័យពណិជជកមម ជមួយគណៈរដ្ឋម្រន្តី ្រកសួងពណិជជកមម និង 

្រកសួងពក់ព័នធ និងបនស្រមបស្រមួល្របមូលព័ត៌មនស្តីពី ជញ ប័ណ្ណនចូំលកនុង ថ ប័ន មី េដើមបជូីន 
ដំណឹងេទអងគករ ពណិជជកមមពិភពេ ក មរយៈ្រកសួងពណិជជកមម 

- បនេរៀបចបំញជូ នជេ្រមើសស្តង់ រកូដិច (Codex) ែដលពក់ព័នធនឹង្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និង 
េន ទ េទ្រកសួងពណិជជកមម។ 
 ៥.៦.២.២- យតៃម្ល និងសំេណើ  

កនុងឆន  ំ២០១០ េនះ ករងរសហ្របតិបត្តិកករអន្តរជតិ សេ្រមចបននូវ ន ៃដ និងលទធផលល្អគួរ 
កត់សមគ ល់។ ជក់ែស្តងមនអងគករអន្តរជតិ និងែដគូអភិវឌ ននកនុង្រកបខណ្ឌ េទ្វភគី-ពហុភគី និង

៊ ន បនចុះកិចច្រពមេ្រព ងអនុវត្តគេ្រមង អនុស រណៈៃនករេយគយល់គន  ពិធី រ។ល។ ជ
មួយ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ េដើមបសីហករអនុវត្ត និងព្រងឹងធនធនមនុស   កនុងន័យ 
រួមចែំណកអភិវឌ វស័ិយកសិកមមកមពុជ។  
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 ៥.៦.២.៣-វិធនករ 
េនកនុងឆន  ំ២០១១ ្រកសួងមនែផនករេរៀបចកំិចច្របជុចំនួំន ៤ ដូចខងេ្រកម ៖ 
១. កិចច្របជុេំលើកទី ៦ ៃន្រកុមករងរសហ្របតិបត្តិករកសិកមម េ្រកម្រកបខណ័្ឌ  ACMECS 
២. កិចច្របជុេំលើកទី ១៩ ៃន្រកុមករងរជលផល ៊ ន 
៣. កិចច្របជុេំលើកទី ១៨ ៃន្រកុមករងរបណ្តុ ះប ្ត ល និងផ ព្វផ យកសិកមម ៊ ន និង 
៤. កិចច្របជុពិំេសសេលើកទី ៣២ ៃនឧត្តមម្រន្តីកសិកមម និងៃ្រពេឈើ ៊ ន និងកិចច្របជុពិំេសស 

េលើកទី ១០ ៃនឧត្តមម្រន្តីកសិកមម និងៃ្រពេឈើ ៊ នបូក ៣។ 
ជងេនះេទេទៀត ្រកសួងនឹងបន្តយកចិត្តទុក ក់អនុវត្តភរកិចចរបស់ខ្លួន មរយៈករសិក

ែស្វងយល់ និងព្រងឹងសមតថភព េដើមបបីេងកើន្របសិទធភព ៃនករស្រមបស្រមួល និងទនំក់ទនំងរ ង
្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ និងអងគករអន្តរជតិ ៃដគូអភិវឌ  ្រពមទងំ្របេទសនន 
ស្រមប់ជរុំញករអភិវឌ វស័ិយកសិកមម កនុងេគលបណំងចូលរួមចែំណកអនុវត្ត េគលនេយបយ
កត់បនថយភព្រកី្រក និងជរុំញផលិតកមម្រសូវ និងនេំចញអងករ របស់ ជរ ្ឋ ភិបល។  

 

 ៥.៦.៣-ករងរកិចចកររដ្ឋបល  

 ៥.៦.៣.១-លទធផល 

 ឆន  ំ ២០១០ េនះ េ យអនុវត្ត មកមមវធិីនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល និងទិសេ ករងរ
របស់្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ បនខិតខបំេំពញតួនទីយ៉ងសកមមេលើករងរ េរៀបច ំ
និងច ចរឯក រ ផ ព្វផ យចបប់ េគលករណ៍េផ ងៗ។ 

ក- ែផនកេរៀបចំ និងច ចរឯក រ  
ក-១-ែផនកទទួលលិខិតចូល 
-ទទួលពី ថ ប័នននសរុបចនួំន ៤.៣៥២ ចបប់  
-ទទួលពីនយក ្ឋ នេ្រកមឱ ទសរុបចនួំន ៤.៣១៩  
-ទទួលពី្រគប់ ជធនី-េខត្តសរុបចនួំន ១.៣០៩ ចបប់  
ក-២-ែផនកទទួលលិខិតេចញ 
-បញជូ នេទ្រកសួង ថ ប័នេផ ងៗនយក ្ឋ ន ជធនី-េខត្ត បនចនួំន ៨.៣៣១ ចបប់ មន ៨៥៨ ចបប់ 
-េសចក្តីសេ្រមច និង្របកសសរុបចនួំន ៦៨៦ ចបប់  
-ថតចម្លងែបងែចកេចញេទអងគភពេ្រកមឱ ទសរុបចំនួន ៣៦២ ចបប់  
-បញជូ នលិខិតបទ ្ឋ នចុះកនុង ជកិចចសរុបចនួំន ២០ ចបប់ ។  
ខ-ករងរសន្ដិសុខ អនុវត្ដបនល្អ្របេសើរដូចជ ៖ 

-េភញ វមកពីនយក ្ឋ នេ្រកមឱ ទ្រកសួងចនួំន ៥.៧៩៤ នក់ 
  -េភញ វមកពីប ្ដ អន្ដរ្រកសួងចនួំន ៧៧៧ នក់ 

-េភញ វមកពីប ្ដ េខត្ដ- ជធនី ចនួំន ១.១៤៩  នក់ 
-េភញ វជអតិថិជនចនួំន ៤.១៤៧ នក់ 
-េភញ វអន្ដរជតិចនួំន ៨៩៤៣ នក់ 

 ៥.៦.៣.២- យតៃម្ល និងសំេណើ  
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ជរួម ករងរកិចចកររដ្ឋបល  បន្រប្រពឹត្តេទេ យរលូន និង្របកបេ យ្របសិទធភព។  
 

 ៥.៦.៣.៣-វិធនករ 
- បណ្តុ ះប ្ត លធនធនមនុស  ទងំែផនករដ្ឋបល ែផនកជនំញ និងភ បរេទស  
-បន្តព្រងឹង្របសិទធិភពករងរ្រគប់្រគងរដ្ឋបល និងព្រងឹងករងរ្រគប់្រគង និងែបងែចកបញជូ ន

លិខិត ន ម មែបបបទរដ្ឋបលឱយបនទន់េពលេវ  
 
 ៥.៦.៤-ករងរនីតិកមមកសកិមម 

កនុងឆន  ំ២០១០ េនះ ករងរនីតិកមមកសិកមម បនេផ្ត តេលើសកមមភពដូចខងេ្រកម ៖ 

-ព្រងឹងករ្រគប់្រគងករេធ្វើ ជីវកមមសមភ រកសិកមម មរយៈករ្រតួតពិនិតយេនេពលនចូំលជក់
ែស្ដងរបស់ ្រកុមហុ៊ននចូំលែចកចយ និង ម ន ្រតួតពិនិតយជ្របច ំ ដល់សកមមភពេធ្វើ ជីវកមម
លក់ដុ  ំ លក់ យសមភ រកសិកមមេន ្រគប់មូល ្ឋ ន ជធនី េខត្ដ េដើមបតី្រមង់ទិសឱយ ជីវករ ឱយអនុវត្ដ

មនីតិវធិីៃនចបប់ និងអនុវត្ដនូវវធិនបមណី ចេំពះ្របេភទសមភ រកសិកមម ែដលេធ្វើករផគត់ផគង់
េលើទីផ រ ្រតូវមន ្ល កសញញ ព័ត៌មនជភ ែខមរជចបំច់េលើសបំក េវចខចប់ៃន្របេភទសមភ រកសិកមម
នីមួយៗ។ ករអនុវត្ដចបប់្រតូវបនអនុវត្ដ ទនទឹមនិងករ ក់ទណ្ឌ កមមេលើសកមមភពេលមើស រួមមនករ
េចញលិខិត្រពមនដល់ ជីវករ និងចង្រកងសណំុំេរឿងេទតុ ករ ្រពមទងំករឃត់ទុកវតថុ ង និង
ឃត់ខ្លួនជនេលមើស។  

-ព្រងឹងយន្ដករ្រគប់្រគងសមភ រកសិកមមនីតិកមមកសិកមម ជធនី េខត្ដ េដើមបជីរុំញករអនុវត្ដ 
ចបប់ ករេលើកកពំស់្របសិទធភពករ្រគប់្រគង និងអនុវត្ដកមមវធិីផ ព្វផ យដល់្រគប់មូល ្ឋ ន ជធនី 

េខត្ដ នូវករយល់ដឹងែផនកបេចចកេទស និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ដពក់ព័នធ្រពមទងំ ត្រមូវករនូវនីតិវធិី
ៃនចបប់កនុងករេធ្វើ ជីវកមម សមភ រកសិកមម េនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

 ៥.៦.៤.១-លទធផល 

 ក-ករងរ ជីវកមមសមភ រកសិកមម  
ក.១-ករផ្ដល់លិខិតអនុញញ តេធ្វើ ជីវកមមសមភ រកសិកមម ៖ មនចនួំន  ៥៣ ្រកុមហុ៊ន។ 

ក.២-ករផ្ដល់វញិញ បនប្រតបញជ កប់ញជិកសមភ រកសិកមម ៖ មនចនួំន ៣៥ ្រកុមហុ៊ន សរុបចនួំន 

៤៣៨ មុខ និង្របមូល្របកច់ណូំលបនមក ពីករបងក់ៃំរេស ចុះបញជិកសមភ រកសិកមមបងចូ់លថវកិរដ្ឋ
បនចនួំន ៦៥.៧០០.០០០ (ហុកសិប្រប ំ ន ្របពីំររយពន់េរៀល)។ 

ក.៣-ករផ្ដល់លិខិតអញញ តឱយនចូំលសមភ រកសិកមម ៖ មនចនួំន ៦២ ្រកុមហុ៊ន និង ៨៩ ករណីន ំ
ចូលដូចខងេ្រកម ៖ 

-ជីកសិកមម  ចនួំន ២៤៥.៨៥៤,១២ េ ន និង ១០០ កតុង 

-ថន កំសិកមម  ចនួំន២.៥០៩,៥ េ ន   ៥០ ដប  និង ១៤៦.ƠƠƠ លី្រត 

-ចណីំសត្វ    ចនួំន ១៦២.៨០០ េ ន    ៣១.៨០២,៤ M/T  ៥១១.០០០ Ps និង ៣០០ លី្រត 

-បសុឱសថ ចនួំន ៧៩,៣៨៨,០៧ គីឡូ្រកម ១៧៦.០០០ Vials ១.៥០០ Boxes  ២០.៨០០ Blister 

bags និង  ១.០០០ Btls 
- បរកិខ បសុេពទយចនួំន ២៧.០០០ Sachets ៧៦៩.០០០ Pcs និង ៣០០ Bottles 

-ពូជដំ ចំនួំន ៥៣៧.៥២០,១ េ ន 
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-វតថុធតុេដើមស្រមបផ់លិត្រ េបៀរ ៤៦៤  មុខ។ 

 ខ.ករងរនីតិកមមកសិកមម និងផ ព្វផ យចបប់កសិកមម  
ខ.១-ករសិក  និង អភិវឌ លិខិតបទ ្ឋ នចបប់ពក់ព័នធករ្រគប់្រគងសមភ រកសិកមម  
-េសចក្ដី្រពងចបប់ស្ដីពីថន កំសិកមម និងជីកសិកមម្រតូវបនេសនើសុកំរយល់្រពមពី ជរ ្ឋ ភិបល  

និងកពុំងឆ្លងអងគ្របជុៃំនទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី  
-េសចក្ដី្រពង្របកសស្ដីពីនីតិវធិី និងករត្រមូវបមណីយស្រមប់កិចចបញជិកថន កំសិកមម ្រតូវបន

េរៀបច ំនិងបញចប់ េសចក្ដី្រពងបឋមរួច 
 -េសចក្ដីែណនសំ្ដីពីវធិនករព្រងឹងករ្រតួតពិនិតយគុណភពសមភ រកសិកមម េលខ ១៣៨៣ កសក 
ចុះៃថងទី ១១ ែខ មីន ឆន  ំ២០១០ 
 -ចង្រកងឯក រសថិតិលិខិតអនុញញ ត បញជិក នចូំលសមភ រកសិកមមឆន  ំ ២០១០ និងបញជិកថន ំ
កសិកមមផុសុពលភព ២០០៣-២០០៧ េដើមបជីឯក រមូល ្ឋ ន ស្រមប់ព្រងឹងករអនុវត្ដចបប់ ចេំពះ
សកមមភព ជីវកមមសមភ រកសិកមម និង ក់ឱយអនុវត្ដេន្រគប់ ជធនី េខត្ដ 
 -សិក េរៀបចេំគលករណ៍ែណន ំស្រមប់វគគអប់រសំមតថភពវជិជ ជីវ ជីវករសមភ រកសិកមម េដើមប ី
ជបទ ្ឋ នឯកភពកនុងករអនុវត្ដ្រគប់ ជធនី េខត្ដ 
 -សិក េបះពុមពបរយិយប័ណ្ណ កូនេសៀវេភែណន ំស្រមប់កមមវធិីអប់រផំ ព្វផ យ 
 -សិក បកែ្រប និងេបះពុមពឯក រអនុសញញ  Rotterdam ស្ដីពីនីតិវធិីៃន ករយល់្រពមផ្ដល់ព័ត៌
មនជមុន ចេំពះ រធតុគីមីេ្រគះថន ក់ និង ថន ពុំលកសិកមមកនុងពណិជជកមមអន្ដរជតិ។ 

ខ.២-ករងរផ ព្វផ យលិខិតបទ ្ឋ នពក់ព័នធករ្រគប់្រគងសមភ រកសិកមម  
-អនុវត្ដកមមវធិីផ ព្វផ យអប់រ ំ   ករយល់ដឹងែផនកគតិយុត្ដ   និងបេចចកេទសពក់ព័នធករ្រគប់្រគង 

សមភ រកសិកមម បនចនួំន ១០ ជធនី េខត្ដ េគលេ  ែដលមនសិកខ កមចូលរួមចនួំន ៨០១ នក់ 
 -ផ្ដល់បទឧេទទសនមកនុងវគគអប់រ ំ សមតថភពវជិជ ជីវដល់ ជីវករសមភ រកសិកមមេនេខត្ដចនួំន ០៣
េខត្ដ ែកវ ០២ វគគ (៣២២ នក់) បនទ យមនជ័យ ០១ វគគ (១០៣ នក់)  និងបត់ដបំង ០១ វគគ (២១១ 
នក់) សរុប ជីវករ ចនួំន ៦៣៦ នក់ 
 -បនដេំណើ រករកិចច្របជុបូំកសរុបករងរនីតិកមមកសិកមម្របចឆំមសទី ១ និង្របចឆំន  ំ ២០១០ 
េដើមប្ីរតួតពិនិតយ និង យតៃម្លករងរ្រគប់្រគងសមភ រកសិកមម និងេលើកទិសេ បន្ដឆន  ំ២០១១ ែដលមន
ករចូលរួមពីម្រន្ដីនីតិកមមកសិកមម ថន ក់ក ្ដ ល និង ជធនី  េខត្ដ ។ 
 គ-ករងរវិ ទកសិកមម និង្រ វ្រជវ  
 គ.១-ករ្រតួតពិនិតយករនំចូលសមភ រកសិកមម  
 -្រកុមហុ៊នែដលមនលិខិតអនុញញ តនចូំល ឆន  ំ២០០៩ (គិតចប់ពីៃថងទី ១០ ែខ ធនូ  ឆន  ំ២០០៨ ដល់
ៃថងទី ៣០ ែខ កញញ  ឆន  ំ២០០៩) ៖ មន ៤២ ្រកុមហុ៊ន   នចូំល ២៣ ករណី  

 បនេសនើរសុវំធិនករទណ្ឌ កមមចេំពះ្រកុមហុ៊ន ចនួំន ២៧ ្រកុមហុ៊ន ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ 
និងេន ទ  បនសេ្រមចេចញលិខិត្រពមន ចនួំន ០៧ ្រកុមហុ៊ន ០៣ ្រកុមហុ៊នបន េបះបង់ 

ជីវកមម និង ០៨ ្រកុមហុ៊ន ្រកសួងបនសេ្រមចឱយេធ្វើករអប់រែំណន ំនិងេធ្វើករ ម នបន្ដ។ 
 -្រកុមហុ៊នែដលមនលិខិតអនុញញ តនចូំលឆន  ំ ២០១០  (គិតពីៃថងទី  ០១ ែខ តុ   ឆន  ំ២០០៩ ដល់  
ៃថងទី ៣០ ែខ កញញ  ឆន  ំ២០១០) ៖ មនចនួំន ៤៨ ្រកុមហុ៊ន បននចូំល ៦៩ ករណី  
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 ្រកុមហុ៊នបនេធ្វើ្របតិេវទន៍ជូន្រកសួង និង បន្រតួតពិនិតយ ៖ មនចនួំន ២៣ ្រកុមហុ៊ន បនន ំ
ចូល ៣២ ករណី 

 ្រកុមហុ៊នមិនបនេធ្វើ្របតិេវទន៍ជូន្រកសួង និង បន្រតួតពិនិតយ ៖ មនចនួំន ១៦ ្រកុមហុ៊ន 
បននចូំល ២៤ ករណី 

 ្រកុមហុ៊ននិ ករណ៍លិខិតអនុញញ ត ៖ ចនួំន ០១ ្រកុមហុ៊ន (០១ ករណី) 
 ្រកុមហុ៊នមិនទន់េធ្វើករនចូំល ៖ ចនួំន ០៨ ្រកុមហុ៊ន (០៨ ករណី) 
 ្រកុមហុ៊នែដលបនបញឈប់ករេធ្វើ ជីវកមម ៖ ចនួំន ០១ ្រកុមហុ៊ន (០១ ករណី) 
 ្រកុមហុ៊នែដលមិនទន់បន្រតួតពិនិតយ ៖ ចនួំន ០២ ្រកុមហុ៊ន (០៣ ករណី) 
 េសនើសុវំធិនទណ្ឌ កមមចេំពះ្រកុមហុ៊ន ចនួំន ២៧ ្រកុមហុ៊ន ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និង 
េន ទ បនសេ្រមចេចញលិខិត្រពមនចនួំន ១០្រកុមហុ៊ន និងសេ្រមចេធ្វើករអប់រែំណន ំនិង 
េធ្វើករ ម នបន្ដចនួំន ០៤ ្រកុមហុ៊ន និង ១៣ ្រកុមហុ៊នេទៀតរង់ចកំរសេ្រមចរបស់្រកសួង។ 

គ.២-ករ ម ន ្រតួតពិនិតយសកមមភពេធ្វើ ជីវកមម លក់ែចកចយសមភ រកសិកមមកនុង ជធនី េខត្ដ  
-បនចុះ្រតួតពិនិតយ និងែណនដំល់ ជីវករេធ្វើ ជីវកមមសមភ រកសិកមម េនកនុងេខត្ដចនួំន ១៤េខត្ដ 

េគលេ បន ចនួំន ៣៥៦ េដប៉ូ េ យបនទទួលលទធផល និង ចត់វធិនករដូចខងេ្រកម ៖ 
 េធ្វើកិចចសនយែកត្រមូវ បនចនួំន ៤៣ ករណី 
 ដកហូតយកសំ ក បនចនួំន ៧៨ គរូំសំ ក 
 ដុតកេំទច្រគប់េពតែក្លងគុណភពេនេខត្ដបត់ដបំង ចនួំន ២៤ ករ ៉ុង (៣៣៦ គីឡូ្រកម) 
 ដកហូតយកទុកវតថុ ងជបេ ្ដ ះ សនន ម៉សីុនេដរមត់បវចនួំន ០៧ េ្រគ ង  
 សបំកបវស្រមប់េធ្វើករែក្លងបន្លំ ចនួំន ១៥៣ សបំក 
 ឃត់ទុកជីគីមី្របេភទ DAP ែក្លងគុណភពចនួំន ២០ បវ និង្របគល់ឱយមនទីរកសិកមមេខត្ដកពំង់

សពឺេ ះ្រ យ មនីតិវធិី។ 
-បនេធ្វើសហ្របតិបត្ដិករជមួយសមតថកិចច   ៃននយក ្ឋ ន្របឆងំបទេលមើសេសដ្ឋកិចច   ៃន្រកសួង 

ម ៃផទ េ យបនប្រងក បបទេលមើសេធ្វើ ជីវកមម ផគត់ផគង់ែចកចយ បសុឱសថ របបំ៉នសត្វ េ យគម ន 
លិខិតអនុញញ តពី្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ េន ជធនីភនេំពញ និងបនរបឹអូសវតថុ ងបន 
ចនួំន ៤០៤ េកស កនុងេនះមនបសុឱសថ ចនួំន ៣៩៨ េកស និង របបំ៉នសត្វចនួំន ០៦ េកស។ 

-ចុះប្រងក បបទេលមើសជីគីមីែក្លងបន្លំម៉កសញញ កបល្រកបី របស់្រកុមហុ៊នយី ក់្រគុប សថិតេនេខត្ដ
កពំង់សពឺ េ យបន របឹអូសជី UREA(46-0-0) សញញ កបល្រកបីផលិតេន ្របេទសចិន ចនួំន ៣៩ បវ និង 
បនឃត់ទុករថយន្ដ ០១ េ្រគ ង ម៉ក HYUNDAI និង្របគល់ឱយ មនទីរកសិកមមេខត្ដកពំង់សពឺ េ ះ្រ យ

មសមតថកិចច និងនីតិវធិី។ 
 ឃ- ករងរនីតិកមមកសិកមម ជធនី េខត្ដ  

ឃ.១-ករ្រគប់្រគងមូល ្ឋ ន ជីវកមមសមភ រកសិកមម  
ចនួំនមូល ្ឋ ន ជីវកមមលក់ដុលំក់ យសមភ រកសិកមម្រគប់ ជធនី េខត្ដ មនចនួំន ២.២៤៨ កែន្លង 

កនុងេនះ  
 មូល ្ឋ នែដលមនលិខិតអនុញញ តេធ្វើ ជីវកមម មនចនួំន ១.៧៩៤ កែន្លង (៨០% េ្រប បេធៀប 

 78



ឆន  ំ២០០៩ មន ៦៦%) 
 មូល ្ឋ នែដលគម នលិខិតអនុញញ តេធ្វើ ជីវកមម មនចនួំន    ៤៥៤ កែន្លង (២០% េ្រប បេធៀប 

ឆន  ំ២០០៩ មន ៣៤%) 
ឃ.២- ករសកមមភព្រតួតពិនិតយករេធ្វើ ជីវកមមសមភ រកសិកមម  
បនេធ្វើសកមមភព្រតួតពិនិតយមូល ្ឋ ន ជីវកមមសរុបចនួំន ៧៨៥ េលើក ្រតូវជ ១.៧២៦ េដប៉ូ 
 បនចត់វធិនករ ចេំពះបទេលមើស ែដល្រប្រពឹត្ដេ យមច ស់មូល ្ឋ ន ជីវកមម មរយៈ 
 េចញលិខិត្រពមនេ យមនទីរកសិកមម ចនួំន ១៥ ករណី 
 េធ្វើកិចចសនយែកត្រមូវ ចនួំន ៣០៧ ករណី 
 បញជូ នសណំុំេរឿងេទតុ ករ ចនួំន ០៣ ករណី។ 
ឃ.៣- សកមមភពផ ព្វផ យអប់រកំរយល់ដឹងអំពីសមភ រកសិកមម  
បនអនុវត្ដកមមវធិីផ ព្វផ យ និងចុះេធ្វើករែណនផំទ ល់ដល់ ជីវករចនួំន ៦២០ េលើក ្រគបដណ្ដ ប់ 

េលើ ឃុចំនួំន ៣២៦ ឃុ ំនិង ១៣៤ ្រសុក និង មនអនកចូលរួមសរុបចនួំន ១១.៥៥៧ នក់។  
 

 ៥.៦.៤.២- យតៃម្ល និងសំេណើ  
  េទះជភពខ្វះខតកនុងករ្រគប់្រគងសមភ រកសិកមម េនែតមនេសសសល់េនេឡើយ ប៉ុែន្ដភព

េជឿនេលឿន ចេំពះមុខបនេធ្វើឱយមនករែ្រប្របួលេ្រចើនកនុងករ្រគប់្រគងសមភ រកសិកមមបចចុបបនន ែដលបន 
បង្ហ ញនូវករខិតខដំ៏ សកមមរបស់អងគភពនីតិកមម កសិកមមកន្លងមកកនុងករជនំះេលើ ល់ឧបសគគ និង
ភពខ្វះខត។ លទធផលេនះនឹងបងកនូវភពសុទិដ្ឋិនិយមស្រមប់អងគភព ឱយបន្ដេបសកកមមរបស់ខ្លួនេទ
មុខេទៀតរហូតទទួលបនេជគជ័យ្រសប មទិសេ កណំត់។ 
 ៥.៦.៤.៣-វិធនករ 

១-ករ្រគប្់រគងសមភ រកសិកមម  
-ជរុំញករែកលម្អេលើេសចក្ដី្រពងចបប់ស្ដីពីថន កំសិកមម និងសមភ រកសិកមម េដើមប ី ក់ឆ្លងកិចច្របជុំ

ៃផទកនុង្រកសួង និងបន្ដបញជូ នសុកំរយល់្រពមេនថន ក់អន្ដរ្រកសួង និង ជរ ្ឋ ភិបល 
-បន្ដព្រងឹងសមតថភពថន ក់ជតិ និងមូល ្ឋ ន ស្រមប់ករ្រគប់្រគងសមភ រកសិកមម្របកបេ យ

្របសិទធភព 
-បន្ដជរុំញករ្រតួតពិនិតយ និង ករអនុវត្ដចបប់េលើករេធ្វើ ជីវកមមសមភ រកសិកមម 

 -បន្ដអនុវត្ដកមមវធិីផ ព្វផ យករយល់ដឹងែផនកគតិយុត្ដ និងបេចចកេទសពក់ព័នធករ្រគប់្រគងសមភ រ 
កសិកមម ឱយបនកន់ែតទូលទូំ យដល់មូល ្ឋ ន 
 -បន្ដករែស្វងរកៃដគូរអភិវឌ ន៍ និង្រទ្រទង់ចេំពះដេំណើ រកររបស់អងគភព ក៏ដូចជបន្ដអនុវត្ដ
គេ្រមងជនួំយ ទងំអស់ែដលមន្រ ប់ឱយមន្របសិទធភព។ 

២-ែផនកនីតកិមម និង ផ ព្វផ យចបបក់សិកមម 
 -ជរុំញសហករជមួយអងគភពជនំញ េដើមបសិីក អភិវឌ ន៍លិខិតបទ ្ឋ នបែនថមេទៀត ែដល្រតូវ
ករចបំច់ េដើមបេីឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវករ របស់េគលនេយបយកសិកមមជតិ និងយុទធ ្រស្ដចតុ
េកណដំ ក់កលទី ២ របស់ ជរ ្ឋ ភិបល។ 
 ៥.៦.៥-ករងរអធិករកិចច និងសវនកមមៃផទកនងុ  
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 ៥.៦.៥.១-លទធផល 
៥.៦.៥.១.១-ករងរអធិករកិចច   
  ក- សកមមភព  
បនចូលរួមេ ះ្រ យបតុភព  ពិនិតយេផទ ងផទ ត់ករអនុវត្ដករងរ  និងចុះ្រ វ្រជវករណីផទុះ  

េឡើងនូវបតុភពធំៗ  បនល្អ្របេសើរេនមូល ្ឋ ន ៖ 
-ចុះពិនិតយេលើសេំណើ សុកំត់េចញនូវៃផទដីទហំំ ១៩២ ហិក  ែដលមនផលប៉ះពល់ជមួយ្របជ 

ពលរដ្ឋចនួំន ១១៧ ្រគួ រ សថិតេនភូមិ ពពល ឃុ ំ រ ល ្រសុក ្រពះេនត្រពះ េខត្ត បនទ យមនជ័យ  
ពីែដនគរំបៃ្រពេឈើ 

-ចុះពិនិតយ ្រ វ្រជវ បតុភព និងេធ្វើករែណន ំ េនអធិករ ្ឋ នរដ្ឋបលជលផលេមគងគ និង
សិក ្រ វ្រជវពកយបណ្តឹ ងេលើម្រន្តីែផនករដ្ឋបលៃ្រពេឈើេខត្តកពំង់សពឺ 

-ចុះសិក យតៃម្ល-េផទ ងផទ ត់េលើដី កលវទិយល័យភូមិនទកសិកមមែដលពក់ព័នធជមួយ្រកុមហុ៊ន  
យអិនជីហូលឌីង 

-ចុះពិនិតយេមើល្របព័នធករពរេភ្លើង (ៃ្រពលិចទឹក) និង ងទនំប់ ១៦ ង ែដល ជញ ធរេខត្ត 
កពុំងេធ្វើករទម្ល យេនេខត្តេពធិ ត់ កពំង់ឆន ងំ និងេខត្តសទឹងែ្រតង 

-ចុះ្រតួតពិនិតយ និងប្រងក បបទេលមើសចលនសត្វ និងផលិតផលមនេដើមកេំណើ តពីសត្វ េនកែន្លង 
ែចកចយសត្វ សត្តឃត ្ឋ ន និងកែន្លងលក់ ច់ កនុង ជធនី ភនេំពញ 

-ចុះពិនិតយជក់ែស្តងទី ងំដីចនួំន ០៥ កែន្លង របស់មនទីរកសិកមមេខត្ត បត់ដបំង ែដលេសនើសុជំ្រមះ  
េចញពីបញជី រេពើភ័ណ្ឌ ្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ 
 -បនចូលរួមពិនិតយ េរៀបចេំសចក្តី្រពងអនុ្រកឹតយ និង្របកស ែដលពក់ព័នធនឹងអងគភពនន 
េ្រកមឱ ទ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ។ 

ខ- លទធផលករងរ  
ខ.១-  ្រកសួងបនសេ្រមចឱយរដ្ឋបលៃ្រពេឈើ មនវធិនករអប់រែំណនដំល់ម្រន្តីរដ្ឋបលៃ្រពេឈើ 

មូល ្ឋ នយកចិត្តទុក ក់អនុវត្តនូវតួនទី និងភរកិចចរបស់ខ្លួន ពិេសស្រតូវយកចិត្តទុក ក់េលើករងរ
ជនំញ និងក ្ត មគគីភពៃផទកនុងឱយបនល្អ្របេសើរ 
 ខ.២- ្រកសួងបនសេ្រមចឱយរដ្ឋបលជលផល យកចិត្តទុក ក់បេងកើនសមតថកិចចរដ្ឋបលជលផល 
ខណ្ឌ  ែផនក សងក ត់ បន្តចុះទប់ ក ត់ និងប្រងក បែថមេទៀតនូវបទេលមើសជលផលកនុងែដនសមតថកិចចរបស់
ខ្លួនឱយមន្របសិទធភព 
 ខ.៣- ្រកសួងបនឯកភពឱយអគគនយក ្ឋ នកសិកមមចត់វធិនករេលើករណីបតុភពដី េនមជឈ 
មណ្ឌ លកសិកមមទេន្លបទី 
 ខ.៤- មរយៈលិខិតេលខ ៣២៨៤ កសក ចុះៃថងទី ០៣ ែខ មិថុន ឆន  ំ២០១០ ចេំពះ ករណីៃផទដី 
០.៣០០២ ហិក  សថិតេនភូមិ ្រ វ ឃុកំពំង់្រ ច ្រសុករមសែហក េខត្ត ្វ យេរៀង ជ្រទពយសមបត្តិ
អងគភពករយិល័យកសិកមមកសិកមម្រសុករមសែហក ៃនមនទីរកសិកមមេខត្ត ្វ យេរៀង េរៀបចែំបបបទ 
និងឯក រពក់ព័នធបង្ហ ញ តុ ករបន្រគប់្រគន់ េដើមបេីសនើសុតុំ ករអនុវត្ត ល្រកម។ 
 ខ.៥- មរយៈលិខិតេលខ ៤២៩៨ កសក ចុះៃថងទី ២០ ែខ កកក  ឆន  ំ២០១០ ្រកសូងបនសេ្រមចឱយ 
រដ្ឋបលជលផលចត់វធិនករដូចខងេ្រកម៖ 
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 - ក់វធិនករដល់អធិករ ្ឋ ន ខណ្ឌ  ែផនក សងក ត់រដ្ឋបលជលផល ឱយយកចិត្តទុក ក់កនុងករ
ប្រងក បទប់ ក ត់បទេលមើសេន ទ្រគប់្របេភទនរដូវបិទេន ទេនះ 
 -េនរដូវេបើកេន ទឆន េំ្រកយៗេទៀត ខណ្ឌ រដ្ឋបលជលផលកពំង់ធ ំ ្រតូវកណំត់ទី ងំលបណ 
៉ វឱយបនចបស់ ស់្រតឹម្រតូវេលើទី ងំែដលបនកណំត់ កនុង្របកសរបស់្រកសួងកសិកមមកសិកមម រុកខ

្របមញ់ និងេន ទ េចៀស ងជន់េលើទី ងំនឡូត៍េន ទេលខ ៤ និងឡូត៍បរុំងបឡត 
 -ែណនដំល់អនកទទួលសិទិធកន់កប់ឡូត៍េន ទែដលេ្របើ ច់អួន្រក តូចជង ៥ ស.ម ជនួំស
របងំ្រពួលឬស ឲីបន្រតឹម្រតូវ មចបប់កណំត់ 
 -ចត់វធិនករជបនទ ន់អពីំ ង្របកសសននិធិផលេន ទទន់េពលេវ  កុឱំយមនករខុស
ឆគងដូចឆន កំន្លងមក មន្រតីេឆ្ត ចិញចឹ មខុសចបប់ លួចដឹក ល់យប់។ មយង៉េទៀត រដ្ឋបលជលផល្រតូវ្រតួត
ពិនិតយករេធ្វើសននិធិេនះ ឱយបន្រតឹម្រតូវេចៀស ង ករ្របកសសននិធិេ្រចើនេលើសលប់ េលើ់ផលេន ទ 
ែដលមនជក់ែស្តង 
 -្រតូវជរុំញករអនុវត្ត ម រតីលិខិតរបស់្រកសួងេលខ ៧៣៥៩ កសក ចុះ ៃថងទី ១៨ ែខ ធនូ  ឆន  ំ២០០៩ 
ស្តីពី ករណីចិញចឹ ម្រតីេឆ្ត ពិេ ធន៍ឱយបន្រតឹម្រតូវ ករអនុញញ តឱយរដ្ឋបលជលផល ចេធ្វើពិេ ធន៍េនះ
បន គឺ្រតូវមនករឯកភពពី្រកសូងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ ជមុនែដលកន្លងមកខណ្ឌ  រដ្ឋបល
ជលផល ជុវំញិបឹងទេន្ល បេចញលិខិតអនុញញ តឱយមនចិញចឹ ម្រតីរស់៉ និង្រតីេឆ្ត ពិេ ធន៍ជេ្រចើនកែន្លង 
ជរូបភពបន្លំពំុមនករអនុញញ តពី្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និង ឲេន ទ។ 

ខ.៦- មរយៈលិខិតេលខ ៤៩៤៩ កសក ចុះៃថងទី ១៣ ែខ សី  ឆន  ំ២០១០ ្រកសួងកសិកមម រុកខ
្របមញ់ និងេន ទ បនសេ្រមច ក់វធិនករ ដូចខងេ្រកម ៖ 
 ខ.៦.១- មនទីរកសិកមម ជធនី-េខត្ត  
 -ចត់វធិនករទប់ ក ត់បទេលមើសលួចនេំចញ-នចូំលសត្វ និងផលិតផលមនេដើមកេំណើ តពីសត្វ 
ឱយបនមឺុងម៉ត់ និងមន្របសិទធភព។ ចេំពះេគកនុង្រសុកដឹកនេំចញេទ្របេទសេវៀត ម ្រតូវ្រតួតពិនិតយ 
ឱយបនម៉ត់ចត់ កុឱំយមនដឹកេលើសចនួំនកនុងលិខិតអនុញញ ត 
 -ករ្របមូលេ ហុ៊យេស កមម្រតួតពិនិតយអនម័យសត្វ ្រតូវយកចិត្តទុក ក់្របមូលឱយអស់លទធភព  
េទ មចនួំនសត្វជក់ែស្តង 
 -លិខិតអនុញញ តឱយដឹកជញជូ នសត្វ និងផលិតផលមនេដើមកេំណើ តពី សត្វកនុងករចុះទិ ្ឋ កររបស់
មនទីរកសិកមម ្រតូវចុះហតថេលខេ យ្របធនមនទីរ ឫអនុ្របធនមនទីរករណីមនលិខិត្របគល់សិទធិពី្របធន 
 -ករេចញលិខិតអនុញញ តឱយដឹកជញជូ នសត្វ និងផលិតផលមនេដើមកេំណើ ត ពិេសស្រជូករស់្រតូវ
េធ្វើករ្រតួតពិនិតយឱយបនចបស់ ស់មុននឹងេចញលិខិត អនុញញ តដឹកជញជូ នឱយអតិថិជន ឬ ជីវករេចៀស
ង ច់ខតករែក្លងបន្លំ្រជូករស់ ែដលលួចដឹកចូលពី្របេទសជិតខងជ្រជូកកនុង្រសុក 

 ខ.៦.២- មនទីរកសិកមមេខត្តកពំត 
្រតូវែបងែចកករងរថន ក់ដឹកនកំរយិល័យ ផលិតកមម និងបសុពយបលេខត្តឲបនចបស់ ស់ ដូច 

ជម្រន្តីទទួលបនទុកេចញលិខិតអនុញញ តឱយដឹកជញជូ នសត្វ និងេរៀបចទុំក ក់ឯក រឱយមនរេបៀបេរៀបរយ។ 
ខ.៦.៣-នយក ្ឋ នផលិតកមម និងបសុពយបល 
 បនពិនិតយពិចរ     និងចត់វធិនករកនុងករដឹកន ំ   និង្រគប់្រគងវស័ិយផលិតកមម   និងបសុ 
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ពយបល ពិេសសករដឹកជញជូ នសត្វេនទូទងំ្របេទសឱយបនមឺុងម៉ត់។ 



គ-សននិ ្ឋ ន 
កន្លងមកេទះបី អគគ ធិករ ្ឋ នបនជួប្របទះនូវករលបំកខ្វះខតសមភ រៈបរកិខ  មេធយបយបេ្រមើ 

ករងរ និងេ្របងឥនធនៈស្រមប់ចុះបេំពញករងរក្ដី ក៏ម្រន្ដីទងំអស់បនខិតខ្ំរបឹងែ្របងពុះពរនូវករ
លបំកទងំេនះ េដើមបអីនុវត្ដករងរសេ្រមចបនលទធផលគួរឱយកត់សគំល់។ 

ឃ-វិធនករ 
-ព្រងឹងសមតថភពម្រន្តីឱយខិតខំេរៀនសូ្រតនូវបទពិេ ធន៍ល្ៗអ  េដើមបបំីេពញភរកិចច្របកបេ យ្របសិទធភព 
-ក្ត ប់សភពករណ៍ពក់ព័នធនឹងវស័ិយកសិកមម េដើមបជីមូល ្ឋ នកនុងករអនុវត្តករងរ 
-ចុះ្រតួតពិនិតយ ្រ វ្រជវ ករងរដឹកន្ំរគប់្រគងរបស់មនទីរកសិកមម ជធនី-េខត្ត េ យេផ្ត តេលើ

ករងរ្របពលវបបកមមដំ ្ំរសូវេលើេគលករណ៍ធមមជតិ និងវស័ិយផលិតកមម និងបសុពយបល 
-ចុះ្រតួតពិនិតយករទប់ ក ត់ និងប្រងក បបទេលមើសេន ទ្រគប់្របេភទេនរដូវេបើកេន ទ និងបិទ

េន ទ ្រពមទងំករងរដឹកនរំបស់អធិករ ្ឋ ន ខណ្ឌ  ែផនក និង សងក ត់ រដ្ឋបលជលផល 
-ចុះេផទ ងផទ ត់ករអនុវត្តកិចចសនយដីសមបទនេសដ្ឋកិចច្រគប់ប ្ត ្រកុមហុ៊ន និង្រតួតពិនិតយផលិតផល 

ៃ្រពេឈើបនមកពីករឈូសឆយដីសមបទនេសដចកិចច 
-ចុះ្រតួតពិនិតយ និង្រ វ្រជវបទេលមើសៃ្រពេឈើ ករដកហូតដីៃ្រពេឈើជសមបត្តិរដ្ឋវញិ និងករេធ្វើ

ជីវកមមៃ្រពគុបផ្តល់ផលកនុង្រសុក ្រពមទងំ្រតួតពិនិតយេលើករងរ្រគប់្រគងរបស់អធិករ ្ឋ ន ខណ្ឌ  ែផនក 
និងសងក ត់រដ្ឋបលៃ្រពេឈើ េ យប្រញជ បចបប់្របឆងំអេំពើ ពុករលួយជកររលឹំកដល់ម្រន្តីេយើង 

-ចុះ ម ន និងេផទ ងផទ ត់ករនសំត្វ្រជូក និងេគ ្រកបី ឆ្លងកត់។ 
 

៥.៦.៥.១.២-សវនកមមៃផទកនងុ 
ក- សកមមភពចុះេធ្វើសវនកមម មកមមវិធីសវនកមមឆន  ំ២០១០ 
កនុងឆន ២ំ០១០ េនះ អងគភពចនួំន  ៣៤ ្រតូវបនេធ្វើសវនកមមៃផទកនុងេសមើនឹង ៨០,៩៥ % ៃនែផនករ 

កនុងេនះមន ៖ 
- អងគភពថន ក់ក ្ត ល ចនួំន ០៥ អងគភព  
- ្រគឹះ ថ ន ធរណៈរដ្ឋបល  ចនួំន ០៥ អងគភព  
- មនទីរកសិកមម ជធនី-េខត្ត ចនួំន ២៤ អងគភព ។ 

ខ-ករ្រគប់្រគង្រទពយសមបត្ដរិដ្ឋ 
- បនចុះេធ្វើសវនកមមេលើបញជី រេពើភ័ណ្ឌ  និងបនែណនអំងគភពពក់ព័នធ ែកត្រមូវ និងព្រងឹង 

្របសិទធភពករងរ្រគប់្រគង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ 
- បនែណនអំងគភពេ្រកមឱ ទពក់ព័នធ េ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លី និងអគររដ្ឋ ែដល្របជពលរដ្ឋ ឬ

អងគភពេផ ងកន់កប់។ 
គ-ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថ ុ

- មនទីរកសិកមមភគេ្រចើនបនបេងកើតរជជេទយយចណូំល  និងែតង ងំរជជេទយយករចណូំល  និងបន  
អនុវត្តករចុះបញជី  គណេនយយេទ្វភគ មេគលករណ៍ហិរញញវតថុ  

- ករ្របមូលចណូំលរបស់អងគភពមួយចនួំនមិនបន្រគប់ែផនករ  និងបង់ចូលថវកិរដ្ឋមនភព 
យឺតយ៉វ 
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- មនបណុំលមួយចនួំនេនមិនទន់បនេ ះ្រ យឱយ្រជះ្រសឡះ  ដូចជបណុំលសមភ រកសិកមម   
ចណូំលឡូត៍ េន ទ  ្រសូវពូជ  និងបណុំល្រតូវបង់ចូលថវកិរដ្ឋេផ ងៗ 

- ្រគឹះ ថ ន ធរណៈរដ្ឋបលមួយចនួំន មិនបនអនុវត្ដគណេនយយេទ្វភគ រឯីករចំ យថវកិ 
ក៏ពុំទន់បនសុកំរអនុម័តពី្រកុម្របឹក ភិបល  

 

៥.៦.៥.២- យតៃម្ល និងសេំណើ  
ជរួម ករងរសវនកមមេលើករចុះេធ្វើករ្រ វ្រជវបតុភពអសកមម  ្រពមទងំករែណនែំកលម្អ 

េនមនទីរកសិកមមេខត្ត រតនគីរ ី មណ្ឌ លគីរ ី េពធិ៍ ត់ និង កលវទិយល័យភូមិនទកសិកមម ទទួលបន
លទធផលល្អ្របេសើរ  មែផនករសកមមភព្របចឆំន ។ំ   

ករងយ្រសួល 
- មរយៈ ចរេលខ ០១ សរ.ណន ចុះៃថងទី២០ ែខមក  ឆន ២ំ០០៩ របស់ ជរ ្ឋ ភិបល  ស្ដីពី

ករព្រងឹងមុខងរសវនកមមៃផទកនុង មប ្ដ  ្រកសួង ថ ប័ន និងសហ្រគស ធរណៈ និងករយកចិត្ដ
ទុក ក់ពីថន ក់ដឹកន្ំរកសួងែដលែតងែតែណន ំ និងផ្ដល់អនុ សន៍ល្ៗអ ដល់ករងរសវនកមម 

- ម្រន្ដីមនករេកើនចេំណះដឹងជងមុនេ យ រមនករបណ្តុ ះប ្ដ លជបន្ដបនទ ប់  
- អងគភពរងសវនកមមភគេ្រចើនបនបងកលកខណៈ  និងគ្ំរទដល់ករងរសវនកមម ។ 
ករលបំក 
- ម្រន្ដីមិនទន់មនជនំញសវនកមម្រគប់្រគន់ និងមិនទន់មនបទពិេ ធេពញេលញ  ែដល

ទមទរ្រតូវេធ្វើករែស្វងយល់  និងទទួលករបណ្ដុ ះប ្ដ លជបន្ដបនទ ប់ 
-ករកណំត់រយៈេពលចុះេបសកកមមមនរយៈេពលខ្លី និងថវកិស្រមប់ចុះបេំពញេបសកកមម និង

សមភ រករយិល័យេនមនករំតិ  
៥.៦.៥.៣-វិធនករ 

- បន្ដែស្វងយល់លិខិតបទ ្ឋ ន  ចបប់  និង្របមូលព័ត៌មនែដលពក់ព័នធករងរសវនកមម 
- ព្រងឹងករអនុវត្ដភរកិចចសវនកមម មចបប់ស្ដីពី សវនកមមៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និងអនុ 

្រកឹតយេលខ ៤០ អន្រក.បក  ចុះៃថងទី១៥  ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០០៥  របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ 
- បន្ដចូលរួមវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លនន  ែដលេរៀបចេំឡើង េ យ្រកុម្របឹក កែំណទ្រមង់ហិរញញវតថុ  

ធរណៈ 
-បន្តេរៀបចបំញចប់េសចក្ដី្រពង ែផនករយុទធ ្រស្ដសវនកមម ឆន ២ំ០១១-២០១៣ និងែផនករ 

សកមមភពសវនកមម្របចឆំន  ំ២០១១   
- ចុះេធ្វើសវនកមម មែផនករសកមមភពសវនកមម្របចឆំន  ំ២០១១  
- ព្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្ដិករជមួយ ជញ ធរសវនកមមជតិ  និងសវនកមមៃផទកនុង ម ថ ប័ននន  
- ចុះ ម នករែកលម្អរបស់អងគភពរងសវនកមម និងបន្ដសហករជមួយ្រកុមជនំញករធនគរ 

អភិវឌ ន៍ សីុ ADB ៃនគេ្រមង PFMRDP Component 2 (Public Financial Management for Rural Development )។ 
 

 ៥.៦.៦-ករងរ្រ វ្រជវកសកិមមឆន  ំ២០១០ 
កនុងកិចចសហករយ៉ងស្អិតរមួតជមួយមនទីរកសិកមម ជធនី េខត្តចនួំន ១៥ នយក ្ឋ នជនំញ

ពក់ព័នធ អងគករជតិ និងអន្តរជតិ វទិយ ថ ន្រ វ្រជវ និងអភិវឌ ន៍ កសិកមមកមពុជបន (១)បន្តអភិរក
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ពូជដំ ចំនួំន ១៨ ្របេភទ ែដលជសរុបមនចនួំន ៣.៣៣៩ បញជឹ ក និងសំ ក (២)េធ្វើយុវកមមពូជ
្រសូវអភិរក ចនួំន ៥៥០ បញជឹ ក (៣)បងក ត់ពូជ្រសូវចនួំន ១០ បងក ត់ និង េំ្រជើសេរ ើស្រស យ្រសូវ
ចនួំន ៦ ជនំន់ (៤)េធ្វើពិេ ធន៍សរុបចនួំន ៩១ ្របេភទ ែដលមនចនួំនពិេ ធន៍សរុប ៧១៩ កែន្លង 
េលើដំ ចំនួំន ១៥ ្របេភទ (៥)េធ្វើអេងកតបនចនួំន ៩ ្របេភទ (៦)េធ្វើករ្របជុជំមួយកសិករចនួំន ៣៤ 
្រកុម សរុប ចនួំន ៥៣៧ នក ់ (៧)្របរពធទិ ែ្រសបង្ហ ញ (៨)បណ្តុ ះប ្ត លកសិករ (៩)េបះពុមព និង
ែបងែចកឯក រចនួំន ៥ ្របេភទ។ 

៥.៦.៦.១–លទធផល 
 ក– ករងរពិេ ធន៍្រ វ្រជវបេងកើនផលិតភពដំ  ំ

-បនបេញចញពូជ្រសូវផក ច័នទែសនសរជូនកសិករេ្របើ្របស់ជផ្លូ វករណ៍។ ពូជផក ច័នទែសនសរ ជ
ពូជ្រសូវ ក ្ត ល ្របកន់រដូវ និងចប់េចញផក កនុងកឡុំងៃថង ៥-១២ ែខវចិឆិក។ កមពស់េដើមរបស់ពូជ្រសូវ 
“ផក ច័នទែសនសរ” ែ្រប្របួលពី ១៥០-១៦០ ស.ម និងមនចនួំនេដើមែបកផលពី ៧-១០ េដើមកនុងមួយគុមព

្រស័យេទ មជីជតិដី។ ពូជេនះ មនចនួំន្រគប់កនុងមួយកួរពី ១៦៩-២៣៣ ្រគប់ មន្របែវងកួរ ២៥
-២៨ ស.ម មនទិននផលែ្រប្របួលពី ៣,៥ េទ ៤,៥ េ ន/ហ.ត 

-ពូជ្រសូវ ជល រ ្រគូ អីុែអ៊រេកសរ និងខ ១២ េនែតធន់្រទមំធយមេទនឹងមមចេ ន ត 
-ករពិេ ធន៍បងគុ បំេចចកវទិយេលើដំ ្ំរសូវវស របស់វទិយ ថ នេនេខត្តកពំង់ចម និងេសៀម ប

បនបង្ហ ញថ ករ ដុំះ មទម្ល ប់កសិករផ្តល់ទិននផល្របមណ្រតឹមែត ២,៧៥ េ ន/ហ.ត ប៉ុេ ្ណ ះ 
ចែំណកឯករេ្របើបងគុ បំេចចកេទសរបស់វទិយ ថ ន (ពូជ ករ្រគប់្រគងជី និងទឹក) បនផ្តល់ទិននផល
្របមណជិត ៤ េ ន/ហ.ត គឺខពស់ជង ទម្ល ប់កសិករ ៤៥% េហើយេបើគិតជ្របក់ចេំណញសុទធ គឺមន
ចនួំន ២ ដងៃនទម្ល ប់កសិករ 

- សូត (N) ជក ្ត កណំត់ករដុះលូត ស់ និងទិននផល្រសូវតបំន់ទនំប េនេពលែដលករ
ផគត់ផគង់ផូ ្វ ត (P) និងប៉ូ ស  (K) បន្រគប់្រគន់ មក្រមិតែណន ំ

-ករេ្របើ្របស់ជី សូតក្រមិតេទ្វដងៃនក្រមិតែណន ំ (១០០:២៣:៣០) េលើពូជ្រសូវ្រ លមិន
្របកន់រដូវ ផ្តល់នូវទិននផល ៣,៧ េ ន/ហ.ត គឺខពស់ជងក្រមិតែណន ំ (៥០:២៣:៣០) ្របមណជង 
២៣%។ ប៉ុែន្ត ចេំពះពូជ្រសូវក ្ត ល និងធងន់្របកន់រដូវ ករេ្របើជីេលើសពីក្រមិតែណន ំមិនផ្តល់ផល
េលើសេឡើយ 

-ករ ដុំះសែណ្ត កបយេ្រកយេពល្របមូលផល្រសូវវស េលើ្រកុមដីៃ្រពែខមរ និង្របទះ ង ម
រយៈករេ្របើ្របស់បងគុ បំេចចកេទសបឋមរបស់កឌី បនផលពី ៧៧០ េទ ១៥០០ គ.្រក សមមូលេទ
នឹង្របក់ចេំណញដុលពី ១,៥ ន េទ ៥,០ នេរៀល 

-បេងកើតបននូវឧបករណ៍េលើករង សំែណ្ត កបយេលើដីែ្រសវស  
-ករ េំប៉ងេប៉ះ្រគបេ យប្ល សទីកនរដូវ្របងំ ចបេងកើនផលដល់េទ ២៦% េ្រចើនជងមិន្រគប។ 

 ខ– ករងរពិេ ធន៍្រ វ្រជវអំពីពិពិធកមមដំ  ំ
-បេងកើតបននូវបងគុ បំេចចកេទសបឋម ស្រមប់ករ ដុំះសែណ្ត កបយ និងសែណ្ត កដីេ្រកយេពល

្របមូលផល្រសូវវស  េលើ្រកុមដីៃ្រពែខមរ និង្របទះ ង េ យមន្របភពទឹកេ្រ ច្រសពបែនថម 
-្របព័នធកសិកមមគ្រមូ គឺជ្របព័នធមួយដ៏ល្អ និងសម្រសប ស្រមប់កសិករ្រកី្រកអនុវត្ត ពីេ្រពះ

បនផ្តល់នូវេសថរភពខងចណីំ រ និងបរ ិ ថ នល្អ ្រពមទងំបេងកើន្របក់ចណូំល។ នឆន  ំ ២០១០ 
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កសិករអនុវត្ត្របព័នធកសិកមមគរូំបនទទួល្របក់ចណូំលចនួំនជង ៨ នេរៀល េលើ្របក់ចំ យ
ចនួំនជង ៣ នេរៀល ្រពមទងំ េនសល់្រសូវទុកហូប្រគប់្រគន់េទៀតផង។ 

គ– ករអេងកត និង ស់ែវង 
- មរយៈករ្រសង់សថិតិពីកនុងេខត្ដចនួំន ១៤ កន្លងមកបនបង្ហ ញថ ចនួំនកសិករ ដុំះពូជ្រសូវ

បេញចញេ យវទិយ ថ ន្រ វ្រជវ និងអភិវឌ នក៍សិកមមកមពុជ បនេកើនពី ១៧% នឆន  ំ ២០០៣ 
រហូតដល់ ៥៩% នឆន  ំ២០០៨ ែដលបរមិណេនះ សមម្រតេទនឹងបរមិណផល្រសូវបែនថមរហូតដល់ 
០,៤៧ នេ ន និង្របក់ ចេំណញដុលជង ៨៩ នដុ ្ល រ េមរកិ។ 
 

 
 

 
 
 
 
 

ៃផទដី ដំុះពូជបេញចញ (%)     បរមិណផលបែនថម (មុឺនេ ន)    ្រ ក់ច ុ ្ល រ) ំេណញដុលបែនថម ( នដ

 

-កសិករ កនុងេខត្ត ែកវ និងកពំត្របមណ ៥០% និងកនុងេខត្តកពំង់ធ ំ្របមណ ១២% បនេធ្វើែ្រស
បេងកើនរដូវ។ មូលេហតុ ៃនករេធ្វើែ្រសបេងកើនរដូវេនះ េ យ រែតមន្របភពទឹកេ្រកមដី (េខត្ត ែកវ) 
មន្របព័នធ្រប យទឹក និងពូជ្រសូវទេំនើបមិន្របកន់រដូវ និងផ្តល់ទិននផលខពស់។ 

-េនេខត្តកពំត កសិករភគេ្រចើនបនលក់ផលិតផលបែន្លឱយេទអនក្របមូលទិញកនុង្រសុកទឹកឈូរ និង
មួយចនួំន េទៀតលក់េទឲយអនកលក់បែន្ល េនទីផ រកនុងតបំន់ និងផ រ មគគីកពំត។ អនក្របមូលទិញបន
លក់បន្តឱយឈមួញ េហើយឈមួញភគេ្រចើន បនលក់បន្តេទផ រកនុង ជធនីភនេំពញ េខត្តេកះកុង និង
េខត្ត្រពះសីហនុ។ 

-កនុង្រសុក ្អ ង និង្រសុកេកៀន ្វ យ កសិករមច ស់ចមក របែន្លភគេ្រចើន បនដឹកបែន្លរបស់ខ្លួនមក
លក់ឱយអនកលក់េនផ រេដើមគរ នគមស និងចបរអេំព។ 

-កសិករេនេខត្តបត់ដបំង និងៃប៉លិនបនយល់េឃើញថ េពតគឺជដំ ចំមក រ ែដលមន រៈ
សខំន់ស្រមប់ ដុំះេដើមរដូវវស ជងេគ និងបនទ ប់មកគឺសែណ្ត កដី លង និងសែណ្ត កបយ។   

ឃ– ករផ ព្វផ យបេចចកវិទយ 
-បនេធ្វើទិ ែ្រសបង្ហ ញចនួំន ១១ ែដលមនម្រន្តីបេចចកេទស ផ ព្វផ យ និងកសិករចូលរួមចនួំន 

១២៧៩ នក់ 
-បនទទួល ្វ គមន៍ និងបង្ហ ញអពីំ ករងររបស់វទិយ ថ នជូនគណៈ្របតិភូថន ក់ជតិ របស់

្របេទសចនួំន ៣ ្រពមទងំេភញ វជតិ និងអន្តរជតិ្រពមទងំេ ក្រគូ អនក្រគូ និងនិស តិបរេទសចនួំន 
៣៨៩ នក ់

-បនចូលរួមជ គមិនកនុងកមមវធិីវទិយុមតុភូមិេយើង  (FM 101.25)  ចនួំន  ៨  េលើក  ចូលរួមជ គមិន
កនុងកមមវធិីវទិយុជតិកមពុជចនួំន ១ េលើកស្តីពីពូជ្រសូវសខំន់ៗទងំ ១០ ស្រមប់ជរុំញផលិតកមម្រសូវ និង
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ករនេំចញអងករ និងវទិយុ ABC អូ្រ ្ត លីជភ ែខមរចនួំន ៥ េលើក ្រពមទងំបនផ្តល់បទសមភ សន៍
ចនួំន ២ េលើក ដល់ទូរទស ន៍ជតិកមពុជ និងទូរទស ន៍បយ័ន 
 -មនអនកេបើក្រ វ្រជវេគហទពំ័រ (www.cardi.org.kh) និង (www.crkb.org.kh) រកព័ត៌មន 
បេចចកេទសកសិកមមរបស់វទិយ ថ នសរុបចនួំន ១០១.២០០ នក់ េហើយគិតជមធយមមន្របមណ ៣០៤ 
នក់/ៃថង ែដលកនុងេនះ ្របេទសកមពុជចនួំន ៤០% សហរដ្ឋ េមរកិចនួំន ១៣% អូ្រ ្ត លី ៦% ជប៉ុន
ចនួំន ២% និង្របេទសេផ ងៗេទៀត (៨៧ ្របេទស) ចនួំន ៣៩%។ មនអនកមក្រ វ្រជវឯក រ
េនប ្ណ ល័យចនួំន ៣១១ នក់។ 

ង– ករបណ្តុ ះប ្ត ល និងេបះពុមពឯក រ 
-បនេបើកវគគបណ្តុ ះប ្ត ល សិកខ  និងសននិបតចនួំន ១៨ វគគ ែដលមនអនកចូលរួមសរុប 

៦១៥ នក់។ បនចូលរួមវគគបណ្តុ ះប ្ត លសិកខ  និង្របជុនំនកនុង្របេទសចនួំន ១០ េលើក ែដល
មនម្រន្តីវទិយ ថ នចូលរួមសរុបចនួំន ១២ នក់ និងេ្រក្របេទសចនួំន ២៤ វគគ ែដលមនម្រន្តីវទិយ ថ ន
ចូលរួមសរុបចនួំន ២៩ នក់ 

-បនផ្តល់ និងទទួលដឹកននិំស តិសរេសរ រ ចនួំន ២០នក់ និងបញចូ នម្រន្តី ២នក់ េទជួយ
បេ្រង នេនសកលវទិយល័យភូមិនទកសិកមម 

-បនសរេសរអតថបទវទិយ ្រស្តអពីំលទធផលករងរ្រ វ្រជវ និងេបះពុមព មរយៈទស នវដ្តី
វទិយ ្រស្ត និងេសៀវេភសននិសីទបនចនួំន ៣ អតថបទ 

-បនេរៀបចេំបះពុមព និងែចកចយឯក រចនួំន ៤ ្របេភទគឺ ទស នវដ្តីកសិកមម ្រពឹត្តិប្រតព័ត៌
មនកសិករ (ចនួំន ៦្របេភទ) ខិត្តប័ណ្ណព័ត៌មនស្តីពី ធនធនពិនធុ រុកខជតិស្រមប់េសប ងនិងកសិកមម និង
េសៀវេភរបយករណ៍ (សមិទធផល ១០ ឆន  ំ និងរបយករណ៍ ២០០៣-២០០៥) ែដលមនចនួំនសរុប
្របមណ ៣៣.៩១៣ ចបប់ជូនថន ក់ ដឹកន្ំរកសួង ្រកុម្របឹក ភិបល នយក ្ឋ នេ្រកមឱ ទ្រកសួង 
មនទីរកសិកមម ជធនី-េខត្ត និងអនកពក់ព័នធ។ បនេរៀបចឯំក រស្តីពី បេចចកេទស ដុំះដំ ្ំរសូវ 
និងបនផលិតជថសឯក រស្តីពីទស នកិចចសិក  និងទិ ែ្រស បង្ហ ញរបស់វទិយ ថ នស្រមប់េធ្វើករ
ែចកចយដល់អងគភពពក់ព័នធ។ 

ច– ករ្រ រព្វពិធីសំខន់ៗ 
-បន្របរពធពិធីចុះហតថេលខេលើអនុស រណៈ ៃនកិចច្រពមេ្រព ងស្តីពី ករបេងកើតមជឈមណ្ឌ ល

កសិកមមអន្តរ ជតិកូេរ ៉ (KOPIA) រ ង្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ និងរដ្ឋបលអភិវឌ ន៍ 
ជនបទ ៃន ធរណៈរដ្ឋកូេរ ៉ ែដលចុះហតថេលខ េ យឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត ច័នទ រនុ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួង 
កសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ និង H.E. Kim, Jae Soo, Administrator, RDA េ្រកមអធិបតីភព 
ឯកឧត្តម យមឹ ៃឆល ីឧបនយករដ្ឋម្រន្តី និងជ្របធន្រកុម ្របឹក ្ត រ និងអភិវឌ ន៍វស័ិយកសិកមម និង
ជនបទ 

-បនេលើកេសនើ និងករពរ្របកបេ យេជគជ័យនូវពូជ្រសូវចនួំន ១០ ពូជ (ែសនពិេ រ ជល រ 
អីុែអ៊រ៦៦ ផក រដួំល ផក រេំដង ផក រេមៀត ផក ច័នទែសនសរ ងំជ័យ ខ៤ និង ខ៦) មរយៈកិចច្របជុ ំ
និងសិកខ ពិេ្រគះេយបល់េលើករកណំត់ពូជ្រសូវកនុង្រសុកសខំន់ៗចនួំន ១០ ពូជ ែដលជេគល
េ ទិភពជរុំញផលិតកមមដំ ្ំរសូវ និងករនេំចញអងករ េ្រកមអធិបតីភព ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត   
ច័នទ រនុ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ 
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-បនេរៀបចំ ងំពិព័រណ៌ពូជ្រសូវចនួំន ១០ ពូជ ែដលបនកណំត់ មេគលនេយបយជ្រមុញ 
ផលិតកមម ្រសូវ និងករនេំចញអងករ កនុងកិចច្របជុថំន ក់រដ្ឋម្រន្តីកសិកមម ៊ នេលើកទី ៣២ the 10 th 
AMAFF+3 and 2nd ASEAN-China SPS េនវមិនសន្តិភព និងបនេគរពជ្រមបជូន សេម្តចអគគម
េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ អពីំ លកខណៈសខំន់ៗ
របស់ពូជ្រសូវទងំ ១០ ពូជ សថិតិដំ ្ំរសូវ ចប់ពីឆន  ំ១៩០០ មកដល់ឆន ២ំ០០៩ និងករទទួលយករបស់
កសិករចប់ពីឆន  ំ២០០៣ មកដល់ឆន  ំ២០០៨ ្រពមទងំ ផលចេំណញបែនថម ែដលបនមកពីករ ដុំះ
ពូជ្រសូវបេញចញេ យវទិយ ថ ន 

-បនទទួល ្វ គមន៍ និងជ្រមបជូននូវវឌ នភពផលិតកមមកសិកមមជតិ ្រពមទងំករងរ្រ វ 
្រជវ និងផ ព្វផ យរបស់វទិយ ថ នជូនដល់គណៈ្របតិភូជន់ខពស់ននរួមមន (១)គណៈ្របតិភូកិចច្របជុ ំ
ថន ក់ រដ្ឋម្រន្តីកសិកមម ៊ នេលើកទី ៣២ (២)គណៈ្របតិភូជន់ខពស់្របេទសឥណ្ឌូ េនសីុ ដឹកនេំ យ 
H.E Dr. Laode Ida, Deputy Speaker, The House of Regional Representatives, The Republic of 
Indonesia រួមដេំណើ រេ យ ឯកឧត្តម ឈនិ គឹមយត សមជិក្រពឹទធសភ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
(៣)គណៈ្របតិភូ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និង េន ទៃន ធរណៈរដ្ឋកូេរ ៉ដឹកនេំ យ H.E Chung 
Seung, អនុរដ្ឋម្រន្តី (៤)គណៈ្របតិភូបណ្ឌិ តសភវទិយ ្រស្ត កសិកមមេខត្តក្វ ងសីុ ដឹកនេំ យ Prof. 
Yang-rui Li, President of Guangxi Academy of Agricultural Sciences (GXAAS) (៥)គណៈ្របតិភូ
មកពី ថ នទូត Saudi Arabia ែដលដឹកនេំ យ Mr. Chio Eanjun (៦)ទទួលដេំណើ រទស នកិចចរបស់ Dr. 
Prasanna Boddupalli, Director, Global Maize Program និង(៧)និស តិបរេទសចនួំន ១៦ នក ់ មកពី 

កលវទិយល័យ និង ជនំញចនួំន ១១ េនសហរដ្ឋ េមរកិ 
-បនេធ្វើករ្របជុ្ំរកុម្របឹក ភិបលរបស់វទិយ ថ នចនួំន ២ េលើក ពិនិតយេលើែផនករណ៍ថវកិឆន  ំ

២០១១ ែដលវទិយ ថ នេសនើេទ្រកសួង វឌ នភពករងររបស់វទិយ ថ ន និងករងរេផ ងៗមួយចនួំនេទៀត។  
៥.៦.៦.២- យតៃម្ល និងសេំណើ  
កនុងឆន  ំ ២០១០ ថន ក់ដឹកន ំ និងម្រន្តី-និេយជិតទងំអស់បនខិតខ្ំរបឹងែ្របងដឹកន ំ និងបេំពញ

ភរកិចច េដើមបកី ង និងអភិវឌ នវ៍ទិយ ថ ន េ យ ម រតីយកចិត្តទុក ក់ និងទទួលខុស្រតូវខពស់ ្រសប
មវធិនករ ែដលបនេលើកេឡើងកនុងឆន  ំ ២០០៩។ សមិទធផលសខំន់ៗមនជ ទិ៍ (១)បនេលើកេសនើ 

និងករពរ្របកបេ យេជគជ័យនូវ ពូជ្រសូវចនួំន ១០ ពូជ មរយៈកិចច្របជុ ំ និងសិកខ ពិេ្រគះ
េយបល់េលើករកណំត់ពូជ្រសូវកនុង្រសុកសំខន់ៗ ចនួំន ១០ ពូជ ែដលជពូជ ទិភព ស្រមប់អនុវត្ត
េគលនេយបយជរុំញផលិតកមម្រសូវ និងករនេំចញអងកររបស់ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ (២)បន
បេញចញជផ្លូ វករណ៍នូវពូជ្រសូវក ្ត ល្របកន់រដូវមួយពូជ គឺពូជផក ច័នទែសនសរ (៣)បេចចកេទស 
កនុងករ្រគប់្រគង និងែថទដំំ  ំ (៤)បេចចកេទសេ្រកយេពល្របមូលផល និង(៥)បនផ ព្វផ យបេចចក
េទសដល់កសិករ ្រពមទងំអនកពក់ព័នធ មមេធយបយផ ព្វផ យេផ ងៗ។ ទនទឹមនឹងេនះ វទិយ ថ នបន
បន្ត ែកលម្អេហ ្ឋ រចនសមព័នធ និងព្រងឹងករងរបណ្តុ ះប ្ត ល ្រពមទងំផ ព្វផ យ មរយៈករេបះ
ពុមពឯក រ បេចចកេទសនន និងេគហទពំ័ររបស់វទិយ ថ ន។ 

ទនទឹមនឹងកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់ថន ក់ដឹកន ំ និងម្រន្តី-និេយជិតទងំអស់ និងេដើមបេីឆ្លើយតបេទនឹង
យុទធ ្រស្តចតុេកណរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ក៏ដូចជែផនករយុទធ ្រស្តរបស់្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ 
និងេន ទ វទិយ ថ នមនសណូំមពរសខំន់ៗចនួំនបីដូចខងេ្រកម៖ 
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-សេំណើ ឲយមនករបេងកើនថវកិ ជរ ្ឋ ភិបលស្រមប់វស័ិយ្រ វ្រជវ និងបន្តជ្រមុញឱយ្របេទស
ផ្តល់ជនួំយព្រងឹង ថ ប័ន្រ វ្រជវជតិបែនថមេទៀត និងជពិេសសែផនកហិរញញវតថុ  ស្រមប់ករងរ្រគប់
្រគង្របតិបត្តកិររបស់វទិយ ថ ន 

-សេំណើ ជួយគ្ំរទដល់បេចចកវទិយ ែដលបនអភិវឌ ន៍េ យវទិយ ថ ន និងេ្របើ្របស់េ យ្របុង
្របយ័តននូវបេចចកវទិយបរេទសជពិេសស ពូជដំ  ំែដលផលិតផល ចឈនដល់ករនេំចញ 

-សេំណើ សុផំ្តល់នូវធនធនមនុស ្របកបេ យគុណភពបែនថមេទៀត េ យ រម្រន្តីវទិយ ថ ន
មួយចនួំនបនចូលនិវត្តន៍ជបន្តបនទ ប់។ 

៥.៦.៦.៣- វិធនករ 
-បន្តអភិវឌ ពូជដំ កំសិកមម  ែដលមនសក្ត នុពលទិននផលខពស់  េហើយ្របកបេ យគុណភព

ល្អ្របៃពធន់្រទេំទនឹងទឹកជនំន់ េ្រគះ ងំសងួត និងកេំ  ពូជ្រសូវ យុកលខ្លីជង ១០០ ៃថង និងបន្ត
េធ្វើករ្រ វ្រជវេ យេ្របើវធិី ្រស្តរួមគន ្របកបេ យសុវតថិភព និងមននិរន្តរភព េដើមបជួីយកសិករ
កនុងករករពរករបត់បង់ទិននផលដំ  ំនិង្របក់ចេំណញ 

-បន្ត្រ វ្រជវ និងអភិវឌ បេចចកវទិយ ៃន្របព័នធ្រគប់្រគងជីជតិដី រធតុចិញចឹ ម ្របកបេ យ
លកខណៈេសដ្ឋកិចច និងនិរន្តរភពខពស់ េដើមបជួីយ្របជកសិករកនុងករបេងកើន និងេធ្វើឲយមនេសថរភព
ទិននផលដំ េំនកនុង្របព័នធកសិកមម ៃនតបំន់ទនំបតបំន់េ្រ ច្រសព និងតបំន់ខពង់ ប មរយៈករ
េធ្វើឲយកន់ែត្របេសើរេឡើងនូវចេំណះដឹងេលើែផនក្រគប់្រគងដី និង រធតុចិញចឹ មដំ  ំ

-បន្តសិក រកលទធភពបេងកើនផលិតភព និងពិពិធកមមដំ កំសិកមមកនុង្របព័នធកសិកមម ៃនតបំន់
ទនំប និងតបំន់ខពង់ ប ៃន្របព័នធផលិតកមមដំ កំសិកមម 

-បន្ត្រ វ្រជវ េដើមបអីភិវឌ ន៍សមតថភពវភិគកនុងមនទីរពិេ ធន៍ ែផនកវភិគដី ទឹក រុកខជតិ ជងំឺ 
រុកខវទិយ និងជលិកវបបកមម 

-បន្តព្រងឹង និងជរុំញករផ ព្វផ យបេចចកវទិយេទដល់កសិករ និងអនកពក់ព័នធនន មរយៈ
ករេបះពុមពផ យ េគហទពំ័រ កែសត វទិយុ និងទូរទស ន៍។ 

 
 ៥.៦.៧-ករងរផ ព្វផ យកសកិមម និងព្រងឹងសហគមន៍កសកិមម  
 េដើមបចូីលរួមេលើកកពំស់ផលិតភព ពិពិធភវូបនីយកមមកសិកមម និងពណិជជូបនីយកមមកសិកមម 
កនុងឆន  ំ ២០១០ េនះ ករងរផ ព្វផ យកសិកមមបនដឹកនសំ្រមបស្រមួលករសកមមភពករងរផ ព្វ
ផ យកសិកមមេនកនុង ជធនី-េខត្ដទងំ ២៤ និងសហករជមួយអងគភពជនំញនន មនទីរកសិកមម
ជធនី-េខត្ដ គេ្រមង/កមមវធិីនន និងភន ក់ងរ្របតិបត្ដិននេនមូល ្ឋ ន (NGOs) និងũដ្ឋអំ ច

មូល ្ឋ នកនុងករផ ព្វផ យ ចេំណះដឹង ព័ត៌មន និងបេចចកវទិយកសិកមមេលើសកមមភពសខំន់ៗែដល
រួមមន ១).ករបណ្ដុ ះប ្ដ លអនកផ ព្វផ យកសិកមម និងកសិករ ២).ករអភិវឌ ន៍្របព័នធកសិកមម 
៣).ករេរៀបច ំ និងព្រងឹងអងគករកសិករ និងសហគមន៍កសិកមម  ៤).ករអបរ ំ និងផ ព្វផ យព័ត៌មន 
និងបេចចកវទិយកសិកមម និង៥).ចូលរួមករែកលអំផលិតកមមេសប ង និងរកចណូំល ជលកខណៈ្រគួ រ។ 
 ៥.៦.៧.១- លទធផល 

 ៥.៦.៧.១.១. ករបណ្តុ ះប ្ត លកសិករ 
 ករបណ្ដុ ះប ្ដ លម្រន្ដីផ ព្វផ យកសិកមមមន   វធិី ្រស្ដបណ្ដុ ះប ្ដ ល   និងផ ព្វផ យដល់  
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ម្រន្ដីផ ព្វផ យ ភន ក់ងរផ ព្វផ យកសិកមមភូមិ និងឃុ ំ បណ្ដុ ះប ្ដ លពីករដឹកន្ំរគប់្រគង ករេធ្វើ 
ែផនករ និងករេធ្វើជនួំញដល់ សហគមន៍កសិកមម ករេធ្វើទស នៈកិចចសិក  េរៀនែ្រសកសិករ និង 
ទិ បង្ហ ញ។ល។ 
 ក. ទស នៈកិចចសិក  
 បនេរៀបចទំស នៈកិចចសិក ដល់ម្រន្ដីកសិកមមេខត្ដ និង្រសុក និងកសិករគរូំ ចនួំន ៣ េលើ ែដល
មនម្រន្ដីកសិកមមចូលរួមចនួំន ៤៣ នក់ និង កសិករ ចនួំន ៧៦ នក់ មកពីេខត្ដ បត់ដបំង បនទ យ
មនជ័យ េសៀម ប កពំង់ធ ំរតនគរី ីនិងៃ្រពែវង មកទស នៈសិក េនេខត្ដៃ្រពែវង កពំង់សពឺ ែកវ និង
កពំត េដើមបផី្ល ស់ប្ដូ រ បទពិេ ធន៍ពី្របព័នធកសិកមមចរុំះ ករ បំែន្លផទះសំ ញ់ រវីបបកមម ្របព័នធ
្របពលវបបកមមដំ ្ំរសូវ ករចិញចឹ មសត្វ និងករែកៃចនចណីំសត្វ។ 
 ខ. បណ្ដុ ះប ្ដ លកសិករ 
 បនបណ្ដុ ះប ្ដ លកសិករចនួំន ៩៦០វគគ មនកសិករចូលរួមសរុបចនួំនជង ២៨ ពន់នក់ មន
្រស្ដីជ ១០ ពន់នក់ មរយៈករបណ្ដុ ះប ្ដ ល បេចចកេទសកសិកមម និង េរៀនែ្រសកសិករ ពី
បេចចកេទសកសិកមមននដូចជ ផលិតកមមដំ ្ំរសូវ ្របព័នធ្របពលវបបកមមដំ ្ំរសូវ មេគលករណ៍ 
ធមមជតិ ដំ បំែន្ល (ផលិតបែន្លសរ ី ងគ និងបែន្ល សុវតថិភព និង បំែន្លផទះសំ ញ់ ដំ រួំមផ  ំ
ករចិញចឹ មសត្វ និងចិញចឹ ម្រតីកនុង្រសះនិងកនុងែ្រស និងករ េំឈើពហុ្របេយជន៍ ម្រគួ រ និងសួន
ដំ ្ំរគួ រ វធិនករករពរនិង្រគប់្រគងដំ  ំ និងជីជតិដី និង្របព័នធកសិកមមចរុំះ ែដលមន
កសិករសរុបជង ២០ ពន់នក់ កនុងេនះមន ្រសីចនួំនជង ៩ ពន់នក់។  

កសិករគរូំេឆនើម និងទទួលបនបន ន ៃដកនុងផលិតកមមកសិកមម មរយៈករសិក បេចចកេទសក 
សិកមម និងករេធ្វើបង្ហ ញ និងផ ព្វផ យបន្ដ េទកសិករបនេជគជ័យមនចនួំន ៦០២ នក់ កនុងេនះ 
មន្រសី ៣៨ នក់។ មរយៈ សននិបតកសិករទូទងំ្របេទសេលើកទី២ ែដលមនកសិករគរូំចូលរួមចនួំន 
១៧៤ នក់ បន្របលង្របែជងេលើ្របធនបទ ចនួំន ៦ គឺ េយើងបនេ្រជើសេរ ើសកសិករជ័យ ភី ែដល 
មន ន ៃដកនុងផលិតកមមកសិកមម ចនួំន ៣០ នក់ មន្រសី ៤ នក់ ែដលកនុងេនះមនេលើ្របធនបទ 
្របព័នធ្របពលវបបកមមដំ ្ំរសូវ មេគលករណ៍ធមមជតិ ៥នក់ ្របព័នធកសិកមមចរុំះ ៥នក់ ករចិញចឹ ម 
សត្វជលកខណៈ្រគួ រចនួំន ៥ នក់ ករចិញចឹ ម្រតី ចនួំន ៥ នក់ ករែកៃចនេ្រគ ងយន្ដ និងឧបករណ៍ 
កសិកមមចនួំន ៥ នក់ និងករែកៃចនផលិតផលកសិកមមនិងជលផលចនួំន ៥ នក់។ 
 ៥.៦.៧.១.២. ករងរអភិវឌ ន៍្របព័នធកសិកមម និងេសដ្ឋកិចច  
 ករអភិវឌ ន្៍របព័នធកសិកមមបនអនុវត្ដវធិី ្រស្ដ យតៃំល និងេធ្វើែផនករេ យមនករចូលរួម 
ករអភិវឌ ន៍ បេចចកេទសេ យមនករចូលរួម និងករអភិវឌ នក៍ញចប់បេចចកេទសផ ព្វផ យកសិកមម 
 ក. ករ យតំៃល្របព័នធេក ្រត-បរ ិ ថ នៈករ យតំៃល្របព័នធេក ្រត-បរ ិ ថ នឃំុ 
 គឺជវធិី ្រស្ដ និងឧបករណ៍មួយ កនុងករវភិគ្របព័នធកសិកមម និង្របព័នធជីវតិរស់េនេនមូល ្ឋ ន 
ស្រមប់ កណំត់បញ្ហ   ដេំ ះ្រ យ និងសកមម ភពជអទិភព្រពមទងំករេរៀបចែំផនករ កនុងករ 
អភិវឌ ន៍វស័ិយកសិកមម អភិវឌ ន៍ជនបទ ្រសប មេគលនេយបយវមិជឈករ និងសហវមិជឈកររបស់ 
ជរ ្ឋ ភិបល។ េនឆន ២ំ០១០េនះ ករសិក ករវភិគ្របពនធ័េក ្រត-បរ ិ ថ នឃុចំនួំន ៦១ ឃុ ំ េយើងបន 

វភិគ្របព័នធេក ្រត-បរ ិ ថ នឃុសំរុប ចនួំន ៥៨៦ ឃុ ំ។  
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 ខ. ករ្រគប់្រគងទិននន័យ្រគឹះ្របព័នធកសិកមម  
 បនេរៀបច្ំរបព័នធទិននន័យ្រគឹះ្របព័នធកសិកមម េ យរក ទុកនូវព័ត៌មន ស្រមប់េរៀបចែំផនករ 
្រ វ្រជវ និងអភិវឌ ន៍វស័ិយកសិកមម េទ មត្រមូវករជក់ែស្ដងរបស់កសិករ េនមូល ្ឋ ន េហើយ 
្របព័នធទិននន័យេនះ បនរក ទុកទិននន័យចនួំន ៥២៦ឃុ ំ េននយក ្ឋ នផ ព្វផ យកសិកមម និង ៧៧ ឃុ ំ
េទៀតសថិតេនជេសៀវេភឯក រ េន មករយិល័យផ ព្វផ យកសិកមមេខត្ដេគលេ  ។ 
 គ.ករអភិវឌ ន៍បេចចកវទិយេ យមនករចូលរមួ  
 េ យែផ្អកេលើករ យតៃំល្របព័នធេក ្រត-បរ ិ ថ ន េនកនុងឆន  ំ ២០១០េនះ េ យសហករជមួយ 
កសិករ េធ្វើែ្រសបង្ហ ញ េធ្វើទិ បង្ហ ញ និងករ មងពិព័ណ៌ផលិតផល កសិកមម ពីបេចចកេទសកសិកមម 
នន ដូចជដំ ្ំរសូវ ដំ បំែន្ល ដំ រួំមផ  ំចិញចឹ មសត្វ និងចិញចឹ ម្រតីកនុង្រសះ និងកនុងែ្រស និងករ 
េឈើពហុ្របេយជន៍ ម្រគួ រ និងសួនដំ ្ំរគួ រ វធិនករករពរ និង្រគប់្រគងបផំ្ល ញពី សមស 
ភពចៃ្រង។ល។ េដើមបេីរៀបចជំបងគុ បំេចចកេទសផ ព្វផ យកសិកម ូចជបទ ្ឋ នអនុវត្ដបេចចកវទិយ។  ម ដ
 ឃ.ករពិនិតយ ម ន និង យតំៃលេ យមនករចូលរមួ  
 បនេធ្វើករ ម ន និង យតៃំលពីករទទួលយក និងករ យភយបេចចកេទស និងព័ត៌មន 
កសិកមម ជមួយកសិករេន កនុងេខត្ដ េគលេ ៃនកមមវធិីផ ព្វផ យកសិកមម។ 

៥.៦.៧.១.៣. ករអភិវឌ អងគករកសិករ និងសហគមន៍កសិកមម 
 ក. ករេរៀបចំបេងកើតសហគមន៍កសិកមម 
 ករេរៀបចសំហគមន៍កសិកមមមន ផល្របេយជន៍សខំន់កនុងករ ផ្ដល់អំ ចដល់កសិករ និង 
សហគមន៍កសិករ កនុងករសេ្រមចចិត្ដ និងករ្រគប់្រគងេ យខ្លួនឯង េលើករេរៀបច ំែផនករផលិតកមម 
កសិកមម ករ្របមូលផ្ដុ ផំលិតផល ករលក់ ផលិតផលកនុងទីផ រ និងទទួលបននូវេស គ្ំរទនន មន
េស បេចចកេទសកសិកមម េ្រ ច្រសព ឥណទនជនបទ ទីផ រ ករេធ្វើកសិ-ធុរៈកិចច សហ្រគស ធុន
តូច និងមធយម។ល។ េនឆន  ំ២០១០ េនះ សហគមន៍កសិកមមបនចុះបញជី ទទួល គ ល់ផ្លូ វករចនួំន ២១ 
និងសហគមន៍កសិកមម ចនួំន ២០ េទៀតកពុំងបេំពញែបបទចុះបញជីជផ្លូ វករពីមនទីរកសិកមមេខត្ដ។  េហើយ 
ជសរុបមកដល់បចចុបបននេនះមន សហគមន៍កសិកមម បេងកើតជផ្លូ វករបន ចនួំន ២០០ េនកនុង ២៣ 
េខត្ដ ែដលមន សមជិកជង ២១ ពន់នក់ និងចនួំនភគហុ៊នជង ៦៧ ពន់ ែដលមនទុនសរុបជង 
២,២៨០ ពន់ នេរៀល។ សហគមន៍កសិកមម មន ្រកុម្របិក ភិបលសរុបចនួំន ៩១០ នក់ 
និងគណៈ្រតួតពិនិតយ ៥៥០ នក់។ 
 ខ. ករគំ្រទសហគមន៍កសិកមម 
 ជួយព្រងឹងសមតថភព្រគប់្រគងដឹកនសំហគមន៍ ករេធ្វើែផនករផលិតកមម ជីវកមម និងេធ្វើជនួំញ 
និងករ្រគប់្រគងបញជី គណេនយយ ដល់សហគមន៍សហគមន៍ ៣៤ សហគមន៍ ែដលមនថន ក់ដឹកន ំ
សហគមន៍ចូលរួមចនួំនសរុប ១១៥០ នក់ មន្រស្ដី ៣២៨ នក់។  េ យសហករជមួយ វជីវកមម
េទសចរណ៍ ណូគីយូ ជប៉ុន មនផ្ដល់ម៉សីុនកិន្រសូវខន តតូចដល់សហគមន៍កសិកមម ចនួំន ២០ េ្រគ ង
េនកនុងេខត្ដចនួំន ១១។ បនគផ្ដល់ទុនគ្ំរទសហគមន៍កសិកមមចនួំន ១៥ ែដលមនថវកិសរុប ៣០ 

នេរៀល។ 
 គ. ករ ំងពិព័ណ៌ផលិតផលសហគមន៍កសិកមម 
 បនដឹកនសំមគមន៍កសិកមមចនួំន  ០៤  មក ងំពិព័ណ៌ លក់ផលតផលកសិកមម  កនុងករ ងំ 
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ពិព័ណ៌ពណិជជកមមស្ដីពី េខត្ដមួយផលិតផលមួយ េនមជឈមណ្ឌ លេកះេព្រជ នៃថងទី ១៥-១៨ ែខធនូ  ឆន  ំ
២០១០ ែដលមនសហគមន៍កសិកមមចនួំន ០៤ ចូលរួម មនសហកមន៍កសិកមមេ្រមច េខត្ដកពំត សហ
គមន៍ចបុំី និងសហកមន៍ែសន្រពះ ម េខត្ដ ែកវ និងសហគមន៍តបូង្រកេពើសទឹងែសន េខត្ដកពំង់ធ។ំ 
បនសហករ ជមួយសមព័នធសហករណ៍កសិកមមជប៉ុន យកផលិតផលរែកៃចនចនួំន របស់សហគមន៍
កសិកមមកមពុជ េទ ងំពិព័ណ និង ងំលក់ េនមជឈមណ្ឌ ល ងំពិព័ណ៌ផ្ល េនកនុងយូ៉កូ ម៉ 
្របេទសជប៉ុន។ 
 ឃ. េរៀបចំចបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ នចបប់ 
 បនេរៀបច្ំរបកសស្ដីពីលកខន្ដិកៈគរូំ ពីករេរៀបចបុំេរសហគមន៍កសិកមម និងេសចក្ដី្របកសស្ដីពី 
ករេរៀបចសំហភពសហគមន៍កសិកមម។ បនេរៀបចេំសចក្ដី្រពងចបប់ស្ដីពីសហករណ៍កសិកមម និង
េគលនេយបយជតិស្ដីពីសហករណ៍កសិកមម។ 

៥.៦.៧.១.៤. ករអប់រ ំនិងករផ ព្វផ យព័ត៌មនកសិកមម 
 មនេគលេ ជួយដល់កសិករ និងសហគមន៍កសិករ កនុងករបេងកើននូវបរមិណ និងគុណភព
ផលិតផលកសិកមម មរយៈបេងកើនករយល់ដឹង និងករទទួលបននូវចេំណះដឹង ព័ត៌មន និងបេចចក
វទិយកសិកមម ពីផលិតកមមដំ  ំ ដំ េំកសូ៊ ករចិញចឹ មសត្វ រវីបបកមម េក ្រត-រុកខកមម សួនដំ ំ
្រគួ រ ករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ ដី ធនធនជលផល និងៃ្រពេឈើ)។ល។ សកមមភពសខំន់មនៈ 
 ក. កមមវធីិកសិកមម មទូរទស ន៍ជតិ  
 បនេរៀបចឯំក របេចចកេទស និងបទយកករណ៍ពីវស័ិយកសិកមម ែដលចក់ផ យេរៀង ល់ 
ៃថងេ រេ៍វ េម៉ង ̀:៣០ នទីដល់េម៉ង ៧:០០ ្រពឹក ពីផលិតកមម្រសូវ ដំ បំែន្ល ដំ រួំមផ  ំ
្របព័នធកសិកមមចរុំះ បេចចកេទសេ្រកយេពល្របមូលផល ករអភិវឌ ន៍ដំ េំកសូ៊ ករចិញចឹ មសត្វ 
រវីបបកមម សហគមន៍េន ទ សហគមន៍ៃ្រពេឈើ និងករ្រគប់្រគង និងអភិរក ធនធនធមមជតិ (ធន 

ធនជលផល និងៃ្រពេឈើ)។ 
 ខ. នទីចុះែ្រសជមួយកសិករៈ  
 បនេរៀបចកំមមវធិីចុះែ្រសជមួយកសិករ ែដលផ ព្វផ យេរៀង ល់ៃថង្រពហសបតិ ៏ពីបទពិេ ធន៍ 
កសិករេឆនើមកនុងផលិតកមមកសិកមម ដំ បំែន្លសុវតថិភព រវីបបកមមជលកខណៈ្រគួ រ ផលិតកមម្រសូវ 
១០ពូជស្រមប់នេំចញ ករអភិវឌ ន៍ដំ េំកសូ៊ ឡជីវឧសម័ន និងករែ្រប្របួល កសធតុ ករ 
ចិញចឹ មេគ-្រកបី និងករ្រគប់្រគងជងំឺអុតក្ដ ម។  
 គ. នទីេវទិករែស្វងយល់ពីកសិកមម 
 បនផលិត និងចក់ផ យ មទូរទស ន៍ជតិពី ករអនុវត្ដកសិកមមល្អេលើ ផលិតផលបែន្ល និងែផ្ល 
េឈើ្រសស់ ករែស្វងយល់ពីដំ េំកសូ៊ រវីបបកមម ភន ក់ងរសុខភពសត្វភូមិ និងករអភិវឌ ន៍ ករ 
ចិញចឹ មសត្វ និងជីវសុវតថិភព។ 
 ឃ.ផ ព្វផ យអតថបទបេចចកេទសកសិកមម មវទិយុជតិ 
 បន ៥២ អតថបទ ចក់ផ យចនួំន ១២៤ េលើក េរៀង ល់ៃថងច័នទ និងៃថង្រពហសបតិ។៏ 
 ង. សហករជមួយប ្ដ ញផ ព្វផ យព័ត៌មននន 
 សហករជមួយវទិយុជតិចូលរួមេរៀបចផំលិត ឯក របេចចកេទស កនុងកមមវធិីជីវតិេយើងសងគម 
េយើង ជមួយវទិយុ ជមួយវទិយុ ១០១.២៥ FM ផ ព្វផ យពី បេចចកេទសកសិកមម ។ 
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 ច. ករផលិត និងែចកចយឯក រផ ព្វផ យកសិកមម 
 េបះពុមព និងែចកចយទស នវដ្ដីកសិកមម ្របច្ំរតីមសទី១ ទី េលខ ២ ទី៣ និងទី ៤ ឆន  ំ២០១០  
ចនួំន ៥២០០ ចបប់  និងទស នវដ្ដីសមិទធផលកសិកមម្របចឆំមសទី ១ និងទី ២  ចនួំន ២៦០០ ចបប់  
កូនេសៀវេភបេចចកេទសចនួំន ៣៥,០០០ ចបប់ និង ប៉ូសទ័រចនួំន ១៦,០០០ ចបប់។ 
 ឆ.ពិព័រណ៍ផលិតផលកសិកមម 
 ចូលរួមេរៀបចពិំព័រណ៍ផលិតផលនេំចញ-នចូំល និងេខត្ដមួយផលិតផលមួយ េលើកទី៥ េ យ 
ស្រមបស្រមួល ឱយសហគមន៍កសិកមមចនួំន ៤ មកចូលរួមពិព័រណ៍ េនមជឈមណ្ឌ លេកះេព្រជ និងចូល 
រួមេរៀបច ំពិព័រណ៍ ផលិតផលកសិកមមេន្របេទសចិន និងពិព័រណ៍កនុងបុណយជតិនន។  
 ៥.៦.៧.២- យតៃម្ល និងសំេណើ  
 សមិទធផលមួយកនុងចេំ មសមិទធផលធំៗ ជេ្រចើន   ជមូល ្ឋ នគ្ំរទដល់ក្តីសងឃមឹ   និងលទធភពៃន  
ករសេ្រមចបននូវចកខុ វស័ិយ គឺវស័ិយកសិកមមកមពុជកពុំងែតមនករវវិត្ត្របកប េ យអតថន័យទងំ 
បរមិណ និងគុណភព ជពិេសស្របជកសិករកន់ែតមនសមតថភពធនបននូវភពមច ស់ករេន 
កនុងដេំណើ រករផលិតកមម េ យ រករខិតខរំបស់ ជរ ្ឋ ភិបលែដលបន និងកពុំងេធ្វើឲយមនកររកី 
ចេ្រមើនជបេណ្តើ រៗ នូវមូល ្ឋ នបេ្រមើឱយផលិតកមម និងពណិជជកមមសិកមម។ ទនទឹមនឹងេនះ ផ ព្វផ យពូជ
ដំ មំនគុណភព បេចចកេទស ដុំះ និងែថទដំំ ថំមីៗ និងយន្តករស្រមបស្រមួលទីផ រផលិត 
ផលកសិកមម។ល។ ្រពមជមួយគន េនះ ្របជកសិករក៏កពុំងែតមនករែកែ្របទម្ល ប់ និងផនត់គនិំតជ 
បេណ្តើ រៗ កនុងករចប់យកេទអនុវត្តនូវបេចចកេទស្របពលវបបកមម និងពិពិធកមមដំ ្ំរតឹម្រតូវ្រសប 

មបទ ្ឋ នបេចចកេទស 
 

 ៥.៦.៧.៣-វិធនករ 
-សិក យតៃម្ល និងេធ្វើបចចុបបននភព្របព័នធ និងេស ផ ព្វផ យកសិកមមេនកមពុជ 
- បន្ដព្រងីកករបណ្ដុ ះប ្ដ ល និងព្រងឹងសមតថភពម្រន្ដីផ ព្វផ យកសិកមម្រសុក និងអនកផ ព្វ 

ផ យកសិកមមឃុ ំនិងភូមិ 
- បន្ដេរៀបចទំស នកិចចសិក ដល់កសិករ តំ ងសហគមន៍កសិកមម និងម្រន្ដីផ ព្វផ យកសិកមម 
- បន្ដេរៀបច ំ និងព្រងឹងករអភិវឌ ន៍សហគមន៍កសិកមម ករេរៀបរ ំ និងព្រងឹងសមតថភពសហគមន៍ 

េរៀបចបំ ្ដ ញធុរកិចចសហគមន៍កសិកមម និងបន្ដេរៀបចចំបប់ លិខិតបទ ្ឋ នេ្រកមចបប់ស្ដីពី សហករណ៍ 
កសិកមម 

- េរៀបចសំននិបតកសិករ និងសហគមន៍កសិកមមទូទងំ្របេទស 
- បន្ដេរៀបចពិំព័រណ៍ផលិតផលកសិកមម េស  និងឯក រផ ព្វផ យកសិកមម 
- បន្ដករសិក យតៃំល និងវភិគ្របព័នធេក ្រត-បរ ិ ថ នឃុ ំ ករ្រគប់្រគង្របព័នធទិននន័យ្រគឹះ ពី 

្របព័នធកសិកមម ព្រងីកករអនុវត្ដអភិវឌ ន៍បេចចកេទសេ យមនករចូលរួម និងវភិគេសដ្ឋកិចច្របព័នធ កសិកមម 
-បន្ដព្រងឹង និងព្រងីកករអប់រ ំនិងផ ព្វផ យកសិកមម មរយៈ ករេរៀបច ំនិងែចកចយឯក រផ ព្វ 

ផ យ កសិកមម និងទស នវដ្ដីកសិកមម កមមវធិីកសិកមម មទូរទស ន៍ និងវទិយុជតិេរៀបចនំទីចុះែ្រសជមួយ
កសិករ េវទិកែស្វងពីកសិកមម និងករផ ព្វផ យព័ត៌មនកសិកមម មប ្ដ ញផ ព្វផ យនន។ 
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 ៥.៦.៨-ករងរេ្រគឿងយន្ដកសកិមម (ឧបសមព័នធទី ៤២-៤៤) 
 កនុងឆន  ំ២០១០ េ យករគ្ំរទព្រងឹងេស កមម េ្រគ ងយន្តកសិកមមចូលរួមចែំណកយ៉ងសខំន់  
េនកនុងដេំណើ រករ្របពលវបបកមមេឆព ះេទបេងកើនផលិតភព និងគុណភពកសិកមម និងកត់បនថយករ 
បត់បង់។ នេពលបចចុបបននេនះ ្របេទសកមពុជនិយមករេ្របើ្របស់េ្រគ ងយន្តកសិកមម កពុំងមនករ 
េកើនេឡើងគួរឱយកត់សមគ ល់ ែដលជបចច័យមួយបង្ហ ញអពីំ ដេំណើ រករវវិត្តៃនយន្តូបនីយកមមកនុងវស័ិយ
កសិកមមកមពុជ ។ 
 ៥.៦.៨.១-លទធផល 

ក- ថ នភពេ្រគ ងយន្ដកសិកមម  ៖ 
កនុងឆន  ំ ២០១០េនះ សថិតិេ្រគ ងយន្ដកសិកមម  សរុបបនបង្ហ ញថ េនទូទងំ្របេទសកមពុជមន 

ដូចខងេ្រកម៖ 
-្រ ក់ទរ័ចនួំន ៦២០០េ្រគ ង េកើនេលើសឆន  ំ២០០៩ចនួំន ៥០៥េ្រគ ង 
-េគយន្តចនួំន ៦៦.៥៤៨េ្រគ ង េកើនេលើសឆន  ំ២០០៩ ចនួំន ១៣.៣២៨េ្រគ ង 
-ម៉សីុនបូមទឹកចនួំន ១៦៦.៦៣៣េ្រគ ង េកើនេលើសឆន  ំ២០០៩ ចនួំន ១៦៥៩េ្រគ ង 
-ម៉សីុន្រចូតចនួំន៩៤៧េ្រគ ង ម៉សីុនេបក និងបូត្រសូវចនួំន ១៤.៣៩០េ្រគ ង  
-ម៉សីុនកិន្រសូវចនួំន ៤៨.២១៧េ្រគ ង េកើនេលើសឆន  ំ២០០៩ ចនួំន ៥៩៧េ្រគ ង។ 
ខ. ករងរបេចចកេទសផលិតែកៃចន និងករផលិត 
ឆន  ំ២០១០ េនះ េដើមបចូីលរួមចែំណកបេងកើនផលិតភពកសិកមម មរយៈករេ្របើ្របស់េ្រគ ងយន្ត 

និងឧបករណ៏កសិកមម នយក ្ឋ នេ្រគ ងយន្ដកសិកមម  ខិតខជំរុំញករងរយ៉ងសកមមសិក ្រ វ្រជវ 
ែកៃចន ផលិត និងផ ព្វផ យដល់្របជកសិករទូទងំ្របេទស េ យសេ្រមចបនលទធផលសខំន់ៗដូច
ខងេ្រកម៖ 

-បនផលិតឧបករណ៏សំ តេ ម  និង្រជួយដី រ ៉ូឡូសីុ ងំែដកបនទះបនចនួំន ៥៩េ្រគ ង  
-បនផលិតតបល់បក់្រសូវេ្របើ គុយចនួំន ០៤េ្រគ ង  
-បនែកៃចនផលិតឧបករណ៏អូស ្ំរសូវជជួរចនួំន ០១េ្រគ ង។ 
គ. ករេផទរបេចចកវិទយេ្រគ ងយន្ដកសិកមម  
-បនដេំណើ រករេបើកវគគបពំក់បបំ៉នអពីំ ករេ្របើ្របស់ ែថទ ំ និងជួសជុល ករបត់បង់េ្រកយ 

្របមូលផល ករេធ្វើបង្ហ ញអពីំករេរៀបចដំី និង្របមូលផល បនចនួំន ៤០វគគ មនកសិករចូលរួមសរុប
ចនួំន ៩១៣នក់  

-បនអនុវត្តករងរអន្ត គមន៍ ្ត រ្រប យសរុបចនួំន ៨.៣៣៨ែម៉្រត កនុងេនះ ៖ ្រសុកអងគរជ័យ 
េខត្តកពំតចនួំន ៥.៣៣៨ម េខត្តៃ្រពែវងចនួំន ៣០០០ម  

-បនឈូសព្រងបខនងទនំប់្របែវង ៦០០០ម េនេខត្តៃ្រពែវង និងបនភជួ រ ស់ដីជូនយុទធជនពិករ 
ែកនេកះ ្ល ចនួំន ២៤៥ ហិក   

-បនជួសជុល និង ក់ឲយដេំណើ រករេឡើងវញិម៉សីុនបូមទឹក ថ នីយ៍េពធិ ស់ចនួំន ០២េ្រគ ង។ 
 ៥.៦.៨.២- យតៃម្ល និងសំេណើ  
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ជរួមករអនុវត្ដន៍ ល់សកមមភពករងរកនុងវស័ិយេ្រគ ងយន្ដ  េឃើញមនករែ្រប្របួលល្អ្របេសើរ 
េ យ្របជកសិករមនករនិយមេ្របើ្របស់នូវ េ្រគ ងយន្ដ-ឧបករណ៍កសិកមមខន តតូច ក៏ដូចជមនករ 



ចូលរួមពីឯកជន កនុងករផលិតែកៃចនបេំពញនូវេសចក្ដី្រតូវករសម្រសបេទនឹងតបំន់ផលិតកមម កនុង 
េនះ ករទទួលយកនូវបេចចកវជិជ  វស័ិយេ្រគ ងយន្ដ គឺ  ៖  

 ព្រងឹងករ្រ វ្រជវ និងអភិវឌ បេចចកេទសេ្រគ ងយន្ដកសិកមម និងឧបករណ៍កសិកមម  
 ព្រងីកករអភិវឌ ន៍ និងករេ្របើ្របស់េ្រគ ងយន្ដកសិកមម និងឧបករណ៍កសិកមម 
 

 ៥.៦.៨.៣-វិធនករ 
-ព្រងឹងរចនសមព័នធ្រគប់្រគងករយិល័យេ្រគ ងយន្តកសិកមមេខត្ត-្រកុង និងេរៀបចែំផនករ ក់ 

ឱយែផនកេនះ ដេំណើ រករបនល្អ្របេសើរេទប ើងវញិ េ យ្រតូវបេងកើនកិចចសហករជមួយៃដ គូអភិវឌ នន រួម
ទងំវស័ិយ ឯកជនផង េដើមបអីភិវឌ យន្តូបនីយកមមកសិកមម េនកមពុជឲយមន្របសិទធភព និងចីរភព 

-្រតូវេរៀបចនូំវប ្ត ញករងរេ្រគ ងយន្តកសិកមម រ ងកសិករែដលជអនកេ្របើ្របស់ និងអនកលក់ 
ឬសិបបកមមផលិត ឬែកៃចនេ្រគ ងយន្តទងំេនះឲយមនេនថន ក់ជតិ និងថន ក់េខត្ត  

-្រតូវេរៀបចឲំយមនជទស នកិចចសិក  និងសហ្របតិបត្តិករបេចចកេទសជមួយប ្ត ្របេទស 
ជិតខងកនុងតបំន់ផងែដរ េដើមបទីទួលបននូវបទពិេ ធន៍ថមីៗ ។ 

 

 ៥.៦.៩-ករងរកស-ិឧស ហកមម  
 ៥.៦.៩.១-លទធផល 
  ក- ករងរែផនករ និងគណេនយយ 
 - បនេរៀបចេំសចក្តី្រពងែផនករសកមមភព កនុងករអនុវត្តយុទធ ្រស្តចតុេកណរបស់ ជ-រ ្ឋ
ភិបលដំ ក់កលទី ២ (២០០៩-២០១៣) បនេរៀបចបំញជូ នគេ្រមងែផនករសកមមភពេមគងគ-ជបុ៉ន 
 - បនេរៀបចគំេ្រមងវនិិេយគ ធរណៈ ០៣ ឆន  ំ រកំិល ២០១០-២០១៣ ជូន្រកសួងកសិកមម 
រុកខ ្របមញ់ និងេន ទស្តីពី ករបេងកើតមជឈមណ្ឌ ល្រ វ្រជវ និងបណ្តុ ះប ្ត លស្រមប់ករែកៃចន
កសិផល និងបេចចកេទសេ្រកយ្របមូលផល 
 -   បនេធ្វើរបយករណ៍ចណូំលចំ យថវកិរដ្ឋរបស់នយក ្ឋ ន្របចឆំន  ំ២០១០ សរុបចនួំន 
៦១៨.៨២៦.៧១៩ ៛ កនុងេនះ ៖ 

 ថវកិ មកមមវធិី ចនួំន ៣១៩.៥៧៦.០០០ ៛ 
 ថវកិមិនែមនកមមវធិី ចនួំន ២៩៩.២៥០.៧១៩ ៛។ 

ខ- ករងរអនុវត្តន៍គេ្រមង 
 អនុវត្តកមមវធិីទី ២ ជ្រមុញករនចូំលទីផ រៃនផលិតផលកសិកមមស្រមប់ឆន  ំ ២០១០ រួមមន
អនុកមមវធិីចនួំន ០៣ េ យចំ យថវកិរដ្ឋសរុបចនួំន ៣១៩.៥៧៦.០០០៛ កនុងេនះ៖ 

-អនុកមមវធិីទី ១ ករបណ្តុ ះប ្ត លកសិករអពីំ ” ករែកៃចន និងផ ចំណីំសត្វ” េ យអនុវត្តកនុង
េខត្តចនួំន ០៣  សរុបចនួំន ៣៦០ នក់ ចំ យថវកិរដ្ឋអស់ ១០៩.១៩០០០៛  

-អនុកមមវធិីទី ៤ ករបណ្តុ ះប ្ត លកសិករសហគមន៍អភិវឌ ន៍កសិកមមអពីំ ” ករផលិតផល
មកិចចសនយ” េ យអនុវត្តន៍កនុងេខត្តចនួំន ០៣ សរុបចនួំន ៣៦០នក់ ចំ យថវកិ រដ្ឋអស់ 

១១១.១៥០.០០០៛  
-អនុកមមវធិីទី ៥ ”បេងកើនករយល់ដឹង និងករេលើកកមពស់ស្តង់ គុណភព សុវតថិភព និងករ

េចញវញិញ បនប័្រតបញជ ក់គុណភពផលិតផលកសិកមម” សរុបចនួំន ៣៩០នក់ ចំ យថវកិរដ្ឋអស់ 
៩៩.២៣៦.០០០៛។ 
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គ- ករងរនីតិកមម 
 -បនកពុំង្របមូលទិននន័យ  និងឯក រពក់ព័នធ េដើមបេី្រត មេរៀបចេំធ្វើេសចក្តី្រពងអនុ្រកិតយ  ឬ 
ចបប់ស្តីពី “ គុណភពសុវតថិភព ផលិតផលកសិកមម” 
 -បនេ្រត មេរៀបចំ ក់ែតងេសចក្តី្រពង្របកសស្តីពី “ ករ្រគប់្រគង និង្របមូលទិននន័យសថិតិសហ
្រគសធុនតូច និងមធយមវស័ិយកសិកមម ” 
 -បនចូលរួម្របជុជំបន្តបនទ ប់  េលើេសចក្តី្រពងអនុ្រកឹតយស្តីពី  “ ផលិតកមមកសិកមម មកិចចសនយ  
េនថន ក់្រកសួងទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី រហូតដល់សម័យ្របជុេំពញអងគគណៈរដ្ឋម្រន្តី ្រពមទងំទទួលករ
អនុម័ត េនៃថងទី ១១ ែខ កុមភៈ ឆន  ំ ២០១១ និងបនចុះហតថេលខេ យ សេម្តចអគគម េសនបតី
េតេជ ហ៊ុន ែសន េចញជអនុ្រកឹតយនៃថងទី ២៤ ែខ កុមភៈ ឆន  ំ២០១១។ 

ឃ- ករងរដីសមបទនេសដ្ឋកិចចៈ 
 -បនទទួលរបយករណ៍ស្តីពី “ សកមមភព ៃនករអនុវត្តរបស់្រកុមហុ៊នដីសមបទនេសដ្ឋកិចច ពី 
មនទីរកសិកមមេខត្ត សទឹងែ្រតង កពំង់ធ ំ កពំង់ឆន ងំ េពធិ ត់ ្រកេចះ កពំត កពំង់ចម េសៀម ប និង 
េខត្ត្រពះសីហនុ 
 -្រកុមករងរនយក ្ឋ នកសិ-ឧស ហកមមបនចុះ្រតួតពិនិតយ យតៃម្លករអនុវត្តន៍ របស់្រកុមហុ៊ន 
ដីសមបទនដីេសដ្ឋកិចចដល់ទី លកនុងេខត្ត េសៀម ប ្រពះវ ិ រ ឧត្តរមនជ័យ រតនៈគិរ ី សទឹងែ្រតង 
មណ្ឌ លគិរ ី្រកេចះ កពំង់ចម ្វ យេរៀង បត់ដបំង េពធិ ត់ កពំង់ឆន ងំ និងកពំង់ធ ំ
 -បនចូលរួម្របជុឆំ្លងរបយករណ៍ស្តីពី ករចុះពិនិតយករងរសកមមភព របស់្រកុមហុ៊នវនិិេយគ
សមបទនដីេសដ្ឋកិចច េន មប ្ត េខត្តចនួំន ០៨ ដូចជ កពំង់សពឺ ្រពះសីហនុ កពំត េកះកុង ្រពះវ ិ រ 
េសៀម ប រតនគិរ ីនិងសទឹងែ្រតង 
 -បនចូលរូមសហករជមួយម្រន្តី និងថន ក់ដឹកន្ំរកសួងកសិកមម េដើមប្ីរតួតពិនិតយ យតៃម្លករ
អនុវត្តន៍របស់្រកុមហុ៊នសមបទនដីេសដ្ឋកិចចកនុងេខត្ត កពំង់ធ ំ េសៀម ប ្រពះវ ិ រ ឧត្តរមនជ័យ រតនគិរ ី
សទឹងែ្រតង មណ្ឌ លគិរ ី្រកេចះ កពំង់ចម បត់ដបំង េពធិ ត់ កពំង់ឆន ងំ កពំង់សពឺ កពំត ្រពះសីហនុ និង
េខត្តេកះកុង។ 

ង- ករងរកសិកមម និងកសិ-ឧស ហកមមៈ 
 -បនស្រមបស្រមួល និងេធ្វើរបយករណ៍ជូន្រកសួង នកិចច្របជុៃំថងទី ២៥ ែខ មិន ឆន  ំ២០១០ 
របស់្រកុមករងរែផនកកសិកមម និងកសិ-ឧស ហកមម 
 -បនចូលរួម្របជុពិំភក េលើករេរៀបចកំមមវធីិ Proposal Agenda (G-PSF) ស្រមប់កិចច្របជុ្ំរកុម
ករងរកសិកមម កសិ-ឧស ហកមមឆន  ំ២០១១ 

ច- ករងរសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិៈ 
 កនុងឆន  ំ ២០១០ កន្លងមកេនះនយក ្ឋ នកសិ-ឧស ហកមម បនេធ្វើករសហករជ មួយអងគករ 
និងប ្ត ្របេទសអន្តរជតិដូចជៈ 

-អងគករ FAO  បនសហករេលើករេរៀបចំែផនករ  និងយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍កសិ-ឧស កមមរយៈេពល  
០៥ ឆន  ំ (២០១១-២០១៥) កនុងេនះក៏បនេរៀបចជំ Road Map ស្រមប់សកមមភពលម្អិតរយៈេពល ០២ ឆន  ំ
េ យបនបញច ប់េចញជេសចក្តី្រពងចុងេ្រកយ ក់ជូន អងគករ FAO េនចុងែខ វចិឆិក ឆន  ំ២០១០ 
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-អងគករ UNIDO បនសហករេលើករងរ្រ វ្រជវករបត់បង់េ្រកយេពល្របមូលផល ៃន
ផលិតផលកសិកមម េន មប ្ត េខត្តសខំន់ៗ ដូចជ េខត្ត បត់ដបំង កពំង់ចម ៃប៉លិន បនទ យមន 
ជ័យ និងេខត្តកពំង់ធ ំជេដើម។ 
 ៥.៦.៩.២- យតៃម្ល និងសេំណើ  
 -ឆ្លង មលទធផលជក់ែស្តងកសិ-ឧស ហកមម សេ្រមចបន មរយៈេពលកន្លងមកេនះ បនបង្ហ ញ 
ឱយេឃើញនូវកិចចសហករករងរល្អ និងសកមមភពចូលរួមបេំពញភរៈកិចច្រគប់ែផនកជនំញ េ យជហំរ
ទទូលខុស្រតូវខពស់ ែដលជចលករនឱំយេយើងមនសងឃមឹ និងេជឿជក់ថេទៃថងមុខេយើងនឹង ចទទួល
បននូវលទធផលល្អជវជិជមនថមីៗែថមេទៀត 
 -េ្រគងរកដី្របមណពី ២០ េទ ៥០ ហិក  េដើមបេីរៀបចបំេងកើតមជឈមណ្ឌ ល្រ វ្រជវបណ្តុ ះ
ប ្ត ល វស័ិយកសិ-ឧស ហកមម  
 -ពិនិតយលទធភពេ យសហករជមួយ អងគករអន្តរជតិ ឫែផនកឯកជន េដើមបបីេងកើតមនទីរ
ពិេ ធន៍ជតិ ស្រមប់វភិគផលិតផលកសិកមម និងកសិ-ម្ហូប រ។ 

៥.៦.៩.៣- វិធនករ 
 -ពិចរ េធ្វើករបេងកើតករយិល័យពក់ព័នធ េទនឹងករងរបេចចកវទិយេ្រកយេពល្របមូលផល 
េវចខចប់ និងរក ទុក (Post harvest Technology, Packaging and Storage)  
 -ព្រងឹងសមតថភពម្រន្តីករយិល័យកសិ-ឧស ហកមម និងម្រន្តីកសិ-ឧស ហកមមេខត្តនន េដើមប ី
ឱយម្រន្តី មមូល ្ឋ នេធ្វើសកមមភពកនុងតួនទីរបស់ខ្លួន ពិេសសេលើករងរ ម ន ្រតួតពិនិតយ និង យ
តៃម្ល ៃនដេំណើ រករអនុវត្តកិចចសនយរបស់្រកុមហុ៊នដីសមបទនេសដ្ឋកិចច ទូទងំ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
 -បេងកើនកិចចសហ្របតិបត្តិករជមួយសបបុរសជន អងគករអន្តរជតិ ថ ប័នឯកជន េដើមបែីស្វងរក
ករគ្ំរទទងំថវកិ និងបេចចកេទស។  
 

 ៥.៦.១០-ករងរេយនឌ័រ 
 អនុេ ម មអនុ សន៍ដ៏ខពង់ខពស់ របស់សេម្ដចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន
នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដលបនេលើកេឡើងជគន្លឹះ “េដើមប្ីរស្ដី “ ទនទឹមនឹងេនះ 
្រកសួងកសិកមមរុកខ ្របមញ់ និងេន ទ ែដលមនអងគភពេ្រកមឱ ទជេសនធិករ បនខិតខ្ំរបឹង 
ែ្របង អនុវត្ដករងរប្រញជ បេយនឌ័រកនុងវស័ិយកសិកមម ទទួលបន ន ៃដ និងេជគជ័យល្អ្របេសើរគួជទី 
េមទនៈ។  
 

 ៥.៦.១០.១-លទធផល 
  ក.ករបណ្ដុ ះប ្ដ ល 

បនេបើកវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លចេំណះដឹងេយនឌ័រ ដល់ម្រន្ដី ជករថន ក់ក ្ដ ល និងមនទីរកសិកមម  
ជធនី េខត្ដ េ្រកមឱ ទបនចនួំន ១១ វគគ ែដលមនអនកចូលរួមសរុបចនួំនួន ៥៧៤នក់ កនុងេនះ

មន្រស្ដីចនួំនន ១០៦  នក់។ 
       េ្រកពីេនះ បនបញចូ លកមមវធិីបណ្ដុ ះប ្ដ ល ស្ដីពីចេំណះដឹងេយនឌ័រេទកនុង  កមមវធិីសិក  និង
ឯក របណ្ដុ ះប ្ដ លរបស់្រគឹះ ថ នបណ្ដុ ះប ្ដ លកសិកមមទងំ៣គឺ កលវទិយល័យភូមិនទកសិកមម  
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ជតិកសិកមមែ្រពកេលៀប និង ជតិកសិកមមកពំង់ចមផងែដរ។ កនុងេនះ កលវទិយល័យភូមិនទ
កសិកមមបនបញចូ លមុខវជិជ េយនឌ័រ  កនុងវស័ិយកសិកមម  ស្រមប់ថន ក់បរញិញ ប័្រតរងផ ព្វផ យកសិកមម 
េនភនេំពញ និងេន ខេខត្ដបត់ដបំង និងថន ក់បរញិញ  ប័្រត បេចចកវទិយ និង្រគប់្រគងកសិកមម។ 
      ទនទឹមនឹងេនះ បនបណ្ដុ ះប ្ដ លចេំណះដឹងជនំញបេចចកេទសដល់ម្រន្ដី ជករដូចជ៖ 
          -កនុង្របេទសរយៈេពលខ្លីបនចនួំន ៤២ នក់ ជនរ ី០៧ នក់ វគគវ្ិរកិតយករ ម្រន្ដីជន់ខពស់ចនួំន
០២នក់  និងម្រន្ដីមធយមចនួំន ០១នក់ 
 -េ្រក្របេទសថន ក់បណ្ឌិ តបន ០២នក់  ថន ក់អនុបណ្ឌិ តបនចនួំន ១១នក់  កនុងេនះ ជ្រស្ដី ចនួំន 
០១នក់ និងករបណ្ដុ ះប ្ដ លរយៈេពលខ្លីបនចនួំន១០២នក់ កនុងេនះជ្រស្ដីបនចនួំន ១៦នក់។ 
 ខ-ករងរចត់ ងំៈ 
 បនេចញ្របកសែតង ងំចនួំន ១១ េលខ មនម្រន្ដីសរុបចនួំន ៦៨នក់ កនុងេនះ មន្រស្ដី
ចនួំន០៥នក់ ។ 
 -អងគភពថន ក់ក ្ដ លមនចនួំន៤៤នក់ ជ្រស្ដីចនួំន០៣នក់  ែដលបនែតង ងំ 

 តេម្លើងថន ក់អគគនយកៃនអគគនយក ន នកសិកមមចនួំន០១នក់ 
 តេម្លើងថន ក់្របធននយក ន នចនួំន០២នក់ និង អនុ្របធន នយក ន នចនួំន១៤នក់ 
 តេម្លើងថន ក់្របធនករយិល័យចនួំន ១០នក់ ជនរចីនួំន ០១នក់ និងថន ក់អនុ្របធន 

ករយិល័យចនួំន ១៤នក់ ជនរបីនចនួំន០២នក់។ 
-អងគភពថន ក់មូល ន ន ជធនី េខត្ដ មនចនួំន០៨នក់ កនុងេនះ មន្រស្ដីចនួំន០២នក់ ែដលបន 

ែតង ងំ 
 តេម្លើងថន ក់្របធនករយិល័យចនួំន០៣នក់ ជនរ០ី៣នក់ និងថន ក់អនុករយិល័យ 

ចនួំន០៣នក់ 
 តេម្លើងថន ក់្របធនករយិល័យកសិកមម្រសុកបនចនួំន០២ នក់ជនរ ី០១នក់ 

           គ-ករងរសហ្របតិបត្ដិករៈ  
 - បនខិតខសំហករជមួយ្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ រដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ និងៃដគូអភិវឌ នន 

េដើមបជីរុំញឱយដេំណើ រករផលិតកមម និង ជីវកមមកសិកមមបនលទធផលល្អ មរយៈករព្រងីកមុខរបរបែនថម 
្របកបេ យលកខណៈ្របកួត្របែជង កនុងបរបិទេសដ្ឋកិចចទីផ រេសរេីឆព ះេទរកភពេជឿនេលឿន ក៏ដូចជ
កនុងបរបិទៃនវបិត្ដិេសដ្ឋកិចច ពិភពេ កែដល ជរ ្ឋ ភិបល េនែតចត់ទុកថវស័ិយកសិកមម ជវស័ិយែដល 
មន ទិភពនឹងមន រសខំន់ជងេគ កនុងករេលើកកមពស់ជីវភពសងគម ក៏ដូចជករគ្ំរទេសដ្ឋកិចច 
ជតិ ជពិេសសករកត់បនថយភព្រកី្រកេនកនុងសងគមកមពុជទងំមូល។ 

-បនចូលរួមយ៉ងសកមមកនុងករេធ្វើបទបង្ហ ញអពីំបទពិេ ធន៍ របស់ខ្លួនក៏ដូចជករចូលរួម្របជុំ
េផ ងៗ មករអេញចើញរបស់្រកសួងកិចចករនរ ី អន្ដរ្រកសួង និងករេសនើសំុពីប ្ដ អងគភពននេ្រកម
ឱ ទ។ ជពិេសស្រគប់គេ្រមងសហ្របតិបត្ដិករទងំអស់ ែដលកពុំងអនុវត្ដបចចុបបននេនកនុងវស័ិយកសិកមម 

មអនុវស័ិយននមិនែដលរលំងអពីំ ករបញចូ លសកមមភពេយនឌ័រេទកនុង ែផនករសកមមភពរបស់ខ្លួន
េទប ើយដូចជ េនកនុងគេ្រមង ែដលផ្ដល់ហិរញញបបទនេ យ ADB, IFAD, FAO, ECOSORN ជេដើម..។ល។ 

-បនសហករជមួយគណៈកមមករជតិទេន្លេមគងគកមពុជ កនុងករេរៀបចែំផនករករងរេយនឌ័រ
កនុងវស័ិយ្រគប់្រគងធនធនទឹក និងធនធនធមមជតិ។ 
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- បនទទួលជួបតំ ងអងគករអន្ដរជតិ ែដលមនបណំងែស្វងយល់អពីំករចូលរួម របស់្រស្ដីកនុង
វស័ិយកសិកមម។ 
 ឃ-ករងរចូលរួមសហគមន៍ 

-បចចុបបននមនសហគមន៍អភិវឌ ន៍កសិកមមេនកមពុជសរុបចំនួន  ១១២ សហគមន៍   ែដលមនសមជិក  
សរុបចនួំន ៨.៦២៨ នក់ កនុងេនះមន្រស្ដីចូលរួម្របមណ ១.៨៨៩ នក់ (្របែហល ២៥ ភគរយ) ែដល
មនទី ងំកនុង ២១ ជធនី-េខត្ដ។ 

-មន្រស្ដីជេ្រចើនបនចូលរួមកនុងគេំ ង  FAO-IPM របស់អគគនយក ្ឋ នកសិកមម េ យបនេបើក
វគគបណ្ដុ ះប ្ដ លកសិករេលើមុខជនំញដំ ្ំរសូវ បែន្ល េពត ឪឡឹក សែណ្ដ កបយ និង្របព័នធកសិកមម
ច្រមុះេ យមនកសិករ ចូលរួមចនួំន ១៥០.១១៣ នក់ កនុងេនះមន្រស្ដីចនួំន ៦៣.១៥៤ នក់ េសមើនឹង 
៤២.០៧ ភគរយ។ ជមួយេនះ្រកុមករងរេយនឌ័រ ៃន្រកសួងបនចលននរឱីយចូលរួមកនុងកមមវធីិចុះែ្រស
ជមួយកសិករ េ យបនចុះជួយ្រចូត្រសូវជូនកសិករចនួំន ០៣េលើក និងមននរចូីលរួម្របមណ ២០០ 
នក់ កនុង០១េលើក។ 

-បនសហករជមួយគេំ ង ព្រងឹងសមតថភព និងប្រញជ បករ្រគប់្រគងដីធ្លេី យេចរភពេនកមពុជ 
(SLMP) កនុងេគលបណំងផ្ដល់ចេំណះដឹងដល់្រស្ដីជនបទ េលើករេ្របើ្របស់ដីធ្លី្របកបេ យនិរន្ដរភពកនុង
ផលិតកមមកសិកមម។ 

-បនសហករជមួយគេំ ង ព័ត៌មនទីផ រកសិកមម (CAMIP) កនុងេគលបណំងឱយ្រស្ដីជនបទ និង 
្រស្ដីជ ជីវករលក់ដុ ំ និងលក់ យនូវផលិតផលកសិកមម ទទួលបននូវព័ត៌មនៃនតៃំលផលិតផលកសិកមម 
េ យមនកសិករសរុបចនួំន ១.៣៣៥ នក់ កនុងេនះមន្រស្ដីចនួំន ៦៥៤ នក់  និង ជីវករសរុបចនួំន 
៣៣៨នក់ កនុងេនះមន្រស្ដី ២០៥ នក់។ េ្រកពីេនះ ក៏បនេធ្វើករ បណ្ដុ ះប ្ដ លចេំណះដឹងេយនឌ័រ
កនុងព័ត៌មនទីផ រកសិកមម ដល់ម្រន្ដីពក់ព័នធបនចនួំនសរុប ១៤ នក់ កនុងេនះមន ្រស្ដី ៨ នក់។  

-សហគមន៍េន ទចនួំន ៤៦៩សហគមន៍ ែដលមនទី ងំេន ម ជធនី េខត្ដចនួំន ២១ រួមមន 
កែន្លងអភិរក ចនួំន ២៤៩ កែន្លង ម ជធនី-េខត្ដ ចនួំន ១៨ មន្របជពលរដ្ឋសរុបចនួំន ១២៦.៤៩០ 
្រគួ រ  ែដលមនសមជិកសរុបចនួំន ២៧៧.០៤៤នក់ កនុងេនះមន្រស្ដីចនួំន ១០០.៥៣៨នក់ (៣៦%) 
ចូលរួមផងែដរ។ 

-សហគមន៍ៃ្រពេឈើេនទូទងំ្របេទសមនចំនួន ៤២៨ ្រគបដណ្ដ ប់េលើៃផទដីៃ្រពេឈើចំនួន ៣៨០.៨៩៧ 
ហិក  ែដលសថិតេនកនុង ២០ េខត្ដ ៨០ ្រសុក ១៩៤ ឃំុ ៧០៧ ភូមិ និង៩១្រសុក  ២៤៦ឃំុ  ៧៥៤ភូមិ  និង
មនករចួលរួមពី្របជជនចនួំន ១១៤.១៣៩្រគួ រ ែដលមនសមជិកសរុបចនួំន ៣២១.៧០១នក់ កនុង
េនះ្រស្ដីចនួំន ១៥៥.១០៨នក់ េសមើនិង ៤៨.២១ភគរយ។ ជរួមសហគមន៍ៃ្រពេឈើមនកររកីចេំរ ើនពីមួយ
ឆន េំទមួយឆន  ំគឺេនឆន  ំ២០០៤ មនសហគមន៍ៃ្រពេឈើចនួំន ២៦៤  េនឆន  ំ២០០៨ មន ៣៦០ សហគមន៍  
និងឆន  ំ២០១០ មនដល់េទ ៤២៨ សហគមន៍។ 
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-សហគមន៍ៃ្រពេឈើចនួំន ១២៤ មនៃផទដីចនួំន ១៤៥.០៣៩ ហ.ត សថិតេនកនុង ០៥ េខត្ដ ២៧ 
្រសុក ៦៥ ឃំុ ២៣៤ ភូមិ ែដលទទួល គ ល់ពី្របកស្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទេ យមន
ករចូលរួមពី្របជជន ចនួំន ៣៣.៦៩៦ ្រគួ រ។ 

 

 ៥.៦.១០.២- យតៃម្ល និងសំេណើ  
 េគលនេយបយនិងយុទធ ្រស្ដប្រញផ បេយនឌរក័នុងវស័ិយកសិកមមកពុំងដេំណើ រករអនុវត្ដកិចចករ
របស់ខ្លួនេឆព ះេទរកសមភពេយនឌ័រ េ យេផ្ដ តេគលេ េទេលើ្រស្ដី និងបុរសជពិេសសេទេលើ្រស្ដី 
កនុងន័យេធ្វើយ៉ង ឱយមនតុលយភពៃនករចូល រួមរបស់្រស្ដីកនុងករអភិវឌ ន៏េសដ្ឋកិចច និងសងគម្របកប
េ យសមធម៌។ បចចុបបននេនះ ្រកុមករងរេយនឌ័របនអនុវត្ដសកមមភព ប្រញផ បចេំណះដឹងេយនឌ័រជូន
ម្រន្ដី ជករ្រគប់ករំតិ មទិសេ ទី១ៃនេគលនេយបយបន្របមណជ ៧៦ ភគរយៃនែផនករ ែដល
បនេ្រគងទុក ជពិេសសេ យអនុេ ម មយុទធ ្រស្ដចតុេកណតំ ក់កលទី ២ របស់ ជរ ្ឋ ភិបល 
្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទបននិងកពុំងែតបន្ដប្រញផ បនូវសកមមភពេយនឌ័រ ម្រគប់រូប
ភព មអនុវស័ិយនីមួយៗ កនុងន័យចូលរួមបេងកើនផលិតភពកសិកមមពិពិធភវូបនីយកមមកសិកមម េដើមប ី
ចូលរួមកនុងករកត់បនថយភព្រកី្រករបស់្របជពលរដ្ឋ មទិសេ អភិវឌ សហសវត រេ៍នកមពុជ។ 
 ៥.៦.១០.៣-វិធនករ 
 -បន្ដអនុវត្ដទិសេ ទងំ ៤ ៃនេគលនេយបយ និងយុទធ ្រស្ដប្រញជ បេយនឌរក័នុងវស័ិយកសិកមម
ឱយទទួលបន លទធផលល្អ្របេសើរ មែផនករតំ ក់កលទី២ឆន ២ំ០១០-២០១៣ និងបន្ដកិចចសហករល្អ 
រ ងអងគភពេយនឌ័រ និងគេ្រមងអភិវឌ ន៍នន កនុងករប្រញផ បសកមមភពេយនឌ័ររេទ កនុងវស័ិយ
កសិកមម ម្រគប់រូបភព  
 -បន្ដអនុវត្ដ មេគលករណ៍ែណនរំបស់្រកសួង េ យជរុំញអងគភពជនំញពក់ព័នធ  និងមនទីរ
កសិកមម ជធនី េខត្ដឱយខិតខជំរុំញនិងបេងកើនផលិតភពកសិកមម េ យែណនឱំយកសិករេចះេធ្វើ្របពល
វបបកមមនិងពិពិធកមមកសិកមម ករចិញចឹ មសត្វ រវីបបកមម ករ្រគប់្រគងទឹក កសិ-រុកខកមម ករ្រគប់្រគង
អភិវឌ ធនធនជលផល និងអនុផលៃ្រពេឈើែដលបេ្រមើឱ្យវស័ិយេសប ង  និង រូបតថមភ 
 -បន្ដកិចចសហករជមួយអងគករជតិ អន្ដរជតិ ្រកសួង ថ ប័ន សងគមសីុវលី និងៃដគូអភិវឌ ន៍នន 
េដើមីប េលើកកមពស់សមភពេយនឌរក័នុងវស័ិយកសិកមម្រសបេទ មេគលនេយបយ និងយុទធ ្រស្ដ
របស់ ជរ ្ឋ ភិបល េដើមបចូីលរួមអភិវឌ សហសវត រេ៍នកមពុជ 
 -យកចិត្ដទុក ក់េ្របើ្របស់កម្ល ងំយុវនរ ី និងយុវជនេនមូល ន ន ែដលកពុំងេដើរតួនទីយ៉ង
សំខន់ កនុងករងរផលិតកមមកសិកមម និងអនុវត្ដ មអនុ សន៍ទងំ ១៣ ចណុំចរបស់សេម្ដចអគគម
េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដនម្រន្ដីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
 -បន្ដព្រងឹងព្រងីកករងរសងគមេ យមនករចូលរួមពីេយនឌ័រឱយបនទូលំទូ យ។ 
 
 ៥.៧- ធនធនមនុស  និងថវិក  
     ៥.៧.១ ករងរបុគគលកិ និងអភិវឌ ន៍ធនធនមនុស  
 ៥.៧.១.១-លទធផល 

ករ្រគប់្រគង និងករអភិវឌ ន៏ធនធនមនុស  បនេដើរតួនទីយ៉ងសខំន់កនុងករបេងកើន្របសិទធិភព  
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ករងរ្របកបេ យសមធម៌ និងជេគលេ ចមបង កនុងករេលើកសទួយសមតថភពធនធនមនុស  
្រសប មជនំញបេចចកេទស និងវទិយ ្រស្ត េដើមបរួីមចែំណកេលើកសទួយករអភិវឌ ន៍្របេទស ែដល
ជ្រជុងមួយ ៃនយុទធ ្រស្តចតុេកណរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល។ បនខិតខយំកចិត្តទុក ក់កនុងករព្រងឹងករ
្រគប់្រគង និងអភិវឌ ន៍ធនធន មនុស មនជ ទិ៍ ករងរ្រគប់្រគងម្រន្តី ជករ ករងរេរៀបចមំ្រន្តីកន់
មុខតែំណង ករងរេរៀបចេំសនើសុេំ្រគ ងឥស រយិយស ករងរេរៀបចេំបៀវត  និង្របក់ធន ៉ប់រងសងគម 
ករងរេរៀបចតំេម្លើងកេំបៀវត  ករងរេរៀបចំ ក់ម្រន្តី្រគប់ យុឱយចូលនិវត្តន៍ និងករងរអភិវឌ ន៍ធន
ធនមនុស  ឱយ្រសបេទ ម េគលករណ៍ចបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ ននន។ 

បចចុបបននដេំណើ រករផលិតកមមកសិកមម បនកពុំងវវិឌ ន៍ មរបត់ៃនទីផ រេសរ ីដូចេនះ រចនសមព័នធ 
តួនទី និងភរកិចចៃនអងគភពនីមួយៗ ចបំច់្រតូវែតែកលអំឱយសម្រសប មសភពករណ៍ជក់ែស្តង។ 
វស័ិយកសិកមម ចអភិវឌ ន៍េទបនគឺ ត្រមូវឱយមនរចនសមព័នធ្រគប់្រគងរងឹម ំ និងធនធនមនុស មន
សមតថភពសម្រសប េន មប ្ត លអងគភពេ្រកមឱ ទ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ ។  
 ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ មន្រកបខណ្ឌ ម្រន្តី ជករសរុបទូទងំ្របេទសចនួំន 
៧,១៤៥ នក់ នរចីនួំន ១,១៩៣ នក់ េសមើនឹង ១៦.៦៩% កនុងេនះ អងគភពថន ក់ក ្ត លមនចនួំន 
៤.២៩៨ នក់ នរចីនួំន ៦៨៣ នក់ េសមើនឹង ១៥.៨៩% និងអងគភពថន ក់ ជធនី េខត្ត មនចនួំន ២,៨៤៧ 
នក់ នរចីនួំន ៥១០នក់ េសមើនឹង ១៨.០៤%។ 
 េដើមបពី្រងឹងករងរ្រគប់្រគង និងដឹកនេំន មប ្ត អងគភពថន ក់ក ្ត ល និងថន ក់ ជធនី េខត្ត 
ឱយកន់ែតមន្របសិទធភពខពស់ែថមេទៀតេនះ ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ បនេធ្វើករ 
ែតង ងំ េផទរស្រមួលភរកិចច និងផ្អ កមុខតែំណងម្រន្តី ជករចនួំន ៦៨នក់ កនុងេនះ ម្រន្តី ជករនរ ី
ចនួំន ៥នក់ ្រតូវបនែតង ងំជថន ក់ដឹកនកំរយិល័យ។ 
 កនុងករបេំពញបែនថម្រកបខណ្ឌ  ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ ែតងទទួល្រកបខណ្ឌ ថមី
ពី ជរ ្ឋ ភិបលជេរៀង ល់ឆន  ំេលើកែលងែតឆន  ំ២០១០ ែដល្រតូវបនបងកក។ កនុងឆន  ំ២០១០ ្រកសួងបន
ែបងែចកម្រន្តី្រកបខណ្ឌ ថមីែដលបនេ្រជើសេរ ើសេនកនុងឆន  ំ ២០០៩ ចនួំន ១៨០នក់ ឱយេទបេ្រមើករងរ
េន មអងគភពេ្រកមឱ ទ្រកសួង េដើមបជីនួំសឱយម្រន្តី ជករែដលបនចូនិវត្តន៍ចនួំន ២៥៨នក់។ 
 ពក់ព័នធនឹងករងរេបៀវត  េ្រកពីករងរតេម្លើងថន ក់ករំតិ ែដល្រតូវបនបងកក នយក ្ឋ នបុគគលិក 
េរៀបចំ ក់ម្រន្តីឱយចូលនិវត្តន៍ចនួំន ២៥៨នក់ េ្រជើសេរ ើស និងែបងែចកបុគគលិកជប់កិចចសនយចនួំន 
១៦៨នក់ និងពលករអែណ្ត តចនួំន ៧៥៩នក់ និងបន ក់ម្រន្តីឱយសថិតកនុងភពទេំនរគម នេបៀវត ចនួំន 
១៨នក់ និង ក់ឱយចូលបេំរ ើករងរវញិ បនទ ប់ពីមនករអនុញញ តឱយសថិតកនុងភពទេំនរគម នេបៀវត ចនួំន 
១៦នក់។ ទនទឹមេនះ បនពិនិតយែកស្រមួល ករែ្រប្របួល ថ នភពម្រន្តី ជករ និង្រគួ រ ឆន ២ំ០១១ កនុង

ងេបៀវត ្រគប់អងគភពថន ក់ក ្ត ល។ 
 េលើករងរអភិវឌ ន៍ធនធនមនុស  ្រតូវបនព្រងឹងសមតថភពម្រន្តី ជករ មរយៈករបណ្តុ ះ
ប ្ត លរយៈេពលខ្លី និងែវង កនុង និងេ្រក្របេទស ចនួំន ១៦០នក់ កនុង្របេទសចនួំន ៤៥នក់ េ្រក
្របេទសចនួំន ១១៥នក់ កនុងេនះរយៈេពលខ្លីមនចនួំន១៤៧នក់ រយៈេពលែវងមនចនួំន ១៥នក់
(ថន ក់បណ្ឌិ តចនួំន ២នក់ អនុបណ្ឌិ តចនួំន ១១នក់ វគគវ្ិរកឹតយករម្រន្តីជន់ខពស់២នក់ និងមធយម១នក់)។ 
ទនទឹមនឹងេនះ ស្រមបស្រមួល្រគប់ករងរពក់ព័នធនឹងករអភិវឌ ន៍ធនធនមនុស  ជមួយ្រគឹះ ថ ន
សិក ទងំ៣  ( កលវទិយល័យភូមិនទកសិកមម ជតិកសិកមមែ្រពកេលៀប  និង ជតិកសិកមម 
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កពំង់ចម) របស់្រកសួង និងៃដគូរអភិវឌ ន៍។ 
េនកនុងករេរៀបចែំកស្រមួលរចនសមព័នធចត់ ងំ របស់អងគភពេ្រកមឱ ទ្រកសួង ឱយ្រសប ម

ករអភិវឌ ន៍វស័ិយកសិកមម បនេរៀបច្ំរបកសស្តីពីករេរៀបច ំ និងករ្រប្រពឹត្តេទរបស់ករយិល័យ និង
អងគភពចណុំះរដ្ឋបលៃ្រពេឈើ រដ្ឋបលជលផល អគគនយក ្ឋ នេកសូ៊ នយក ្ឋ នែផនករ និងសថិត ិ
និងមជឈមណ្ឌ លព័ត៌មន និងឯក រកសិកមម។ ទនទឹមនឹងេនះែដរ បនេរៀបច្ំរបកសប្តូ រេឈម ះករយិ
ល័យ្រសុក ្រកុង េ យអនុេ ម ម្រពះ ជ្រកឹតយ ស្តីពីករែកស្រមួល្រពំ្របទល់រដ្ឋបលរ ង ជធនី េខត្ត 
ននទូទងំ្របេទស។ កនុងឆន ២ំ០១០េនះ បនផ្តល់េ្រគ ងឥស រយិយសចប់ពីេម យករងរសរំទិធ រហូត
ដល់េម យជតូបក ជូនម្រន្តីកសិកមមទងំថន ក់ក ្ត ល និងថន ក់ ជធនីេខត្តបនចនួំន ២០៣៧នក់។ 
 េនកនុងយុទធនករជេំរឿនម្រន្តី ជករឆន  ំ២០១០ សហករជមួយអគគេលខធិករ ្ឋ ន ៃន្រកុម្របឹក  
កែំណទរំង់រដ្ឋបល បនេរៀបចេំធ្វើជេំរឿនម្រន្តី ជករសីុវលិថន ក់ក ្ត ល េនទីស្តីករ្រកសួង នៃថងទី ៣១ ែខ 
ឧសភ ដល់ៃថងទី ០២ ែខ មិថុន ឆន  ំ២០១០។ ចែំណកករេធ្វើជេំរឿនម្រន្តី ជករសីុវលិ េន មមនទីរកសិកមម
ជធនីេខត្ត្រប្រពឹត្តេទជបន្តបនទ ប់ចប់ពីៃថងទី ២៩ ែខ មិថុន រហូតដល់ៃថងទី ២៧ ែខ ធនូ  ឆន  ំ២០១០។ 

 អនុវត្តគេំ ងថវកិ មកមមវធិី េ យបនេរៀបចវំគគបណ្តុ ះប ្ត លេលើ្របធនបទ “ករេលើកកពំស់ 
សមតថភពម្រន្តី ជករ និងព្រងឹង្រកបខណ្ឌ ចបប់”។ វគគបណ្តុ ះប ្ត លសេំ ធនឱយមនករអភិវឌ ន៍
ធនធនមនុស  េលើករអនុវត្តន៍ចបប់ ករេរៀបចឯំក ររដ្ឋបលឱយបន្រតឹម្រតូវ និងចត់ែចងករងរបន
ទន់េពលេវ  និងចេំគលេ  ែដលេរៀបចសំ្រមប់ម្រន្តីមនទីរកសិកមម ជធនីេខត្តទងំ ២៤ ែដលមន
ករចូលរួមពីសិកខ កម ថន ក់អនុ្របធនមនទីរថន ក់ករយិល័យកសិកមមេខត្ត និងករយិល័យកសិកមម្រសុក 
ចនួំន ១២០នក់។ 
 ទនទឹមនឹងសកមមភពអនុវត្ត បនេរៀបចែំផនករថវកិ និងែផនករ្រកបខណ្ឌ ម្រន្តីេ្រជើសេរ ើសថមី េដើមប ី
ជនួំសម្រន្តី ជករែដល្រតូវចូលនិវត្តន៍កនុងឆន  ំ ២០១១ និងបុគគលិកជប់កិចចសនយ និងពលករអែណ្ត ត
ស្រមប់អងគភពទងំអស់ េ្រកមឱ ទ្រកសួង។ 

៥.៧.១.២- យតៃម្ល និងសំេណើ  
ថ្វីេបើមនករខិតខ្ំរបឹងែ្របង និងករយកចិត្តទុក ក់ពីថន ក់ដឹកន្ំរកសួងយ៉ង ក៏េ យ ក៏ករ

អនុវត្តន៍ភរកិចចទងំេនះ ែតងែតជួប្របទះនូវករលបំកសមុគ ម ញជេ្រចើនេទៀត ែដលនឹង្រតូវមនវធិន
ករមួយចនួំនស្រមប់ែកលអំ និងេ ះ្រ យបែនថមេទៀតដូចជ៖ 

- អងគភពថន ក់ក ្ត ល និងមនទីរកសិកមម ជធនី េខត្ត មួយចនួំនពុំសូវយកចិត្តទុក ក់កនុងករ
ែណន ំ និងចត់ឱយម្រន្តីជនំញខងករងរបុគគលិកបេំពញភរកិចចរបស់ខ្លួនដូចជ ករេរៀបច ំ និងករ
បញជូ នសណំុំឯក រពក់ព័នធនឹង ភករ និងផល្របេយជន៍ របស់ម្រន្តី ជកររបស់ខ្លួនមិនបនទន់
េពល។ ម្រន្តីរបស់ខ្លួនបនខបំន្តេរៀនសូ្រតបនទទួលសញញ ប័្រតជនំញខពស់ ប៉ុែន្តែបរជមិនបនេធ្វើសេំណើ  
សុតំេម្លើងកេំបៀវត ឱយេទ ម ម រតីៃន្រពះ ជ្រកឹតយស្តីពី លកខន្តិកៈេ យែឡក និងករខកខនចេំពះ
ករេសនើសុេំឡើងថន ក់ ឬកេំបៀវត ជូនម្រន្តី ជករេ្រកមឱ ទរបស់ខ្លួនជេដើម 

- ករបញជូ នសណំុំឯក ររបស់អងគភពមក្រកសួងមិន្រគប់ មត្រមូវករ ឯក រភជ ប់មួយចនួំន
មិនចបស់ និងមិន្រគប់ចនួំន េហើយនិងមិនបនទន់េពលេវ កណំត់េទៀតផង ។ ជក់ែស្តងករបញជូ ន
សណំុំឯក រេផទរ ែតង ងំស៊ប់ ករេរៀបច្ំរបក់ករំតិមុខងរ ករផ្តល់ទិននន័យអពីំ ថ នភពែ្រប្របួល 
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របស់ម្រន្តី ជករ ស្រមប់បញចូ លកនុង ងេបៀវត ្របចែំខ ករេធ្វើសេំណើ សុេំ្រគ ងឥស រយិយស ករ
េរៀបចឯំក រតេម្លើងកេំបៀវត ្របចឆំន  ំករចត់បញជូ នម្រន្តីចូលរួមវគគបណ្តុ ះប ្ត លកនុង និងេ្រក្របេទស  
េនែតមិនទន់អនុវត្តបន្រតឹម្រតូវ មករែណន ំនិងមនករយឺតយ៉វមកមិនទន់េពលេវ កណំត់  

- ករព្រងយម្រន្តីេទេធ្វើករេន មេខត្ត ្រកុងេនែតជបញ្ហ ្របឈមដែដល ពិេសសេនករយិ
ល័យកសិកមមថន ក់្រសុកខ្លះ ៃនមនទីរកសិកមមេខត្ត-្រកុង ច់្រសយ៉ល េនែតខ្វះម្រន្តីកសិកមមឈរេជើងេន
េឡើយ។ ជេរៀង ល់ឆន ្ំរកសួងបនេ ះ្រ យបញជូ នម្រន្តីថមីៗបនតិចតួច រឯីម្រន្តីមនវយ័ចំ ស់ មួយ
ចនួំន ្រតូវ ក់ឱយចូលនិវត្តន៍ជបន្តបនទ ប់ ែដលជេហតុនឱំយករយិល័យកសិកមម្រសុកមួយចនួំន េនែត
ខ្វះម្រន្តីបេ្រមើករងរ ។ 

៥.៧.១.៣-វិធនករ 
- បន្តរយកចិត្តទុក ក់េលើករសិក ្រ វ្រជវ     និងក ងេគករណ៍    លិខិតបទ ្ឋ នែណនជំ 
ចរ េសចក្តីែណន ំ អពីំករងរ្រគប់្រគងម្រន្តី ជករ និងេរៀបចែំបបបទករអនុវត្តន៍ជក់ែស្តង កនុង

ករ្រគប់្រគងធនធនមនុស  ឱយល្អ្របេសើរ ម្របព័នធ្រគប់្រគងព័ត៌មនវទិយ េ យចង្រកង មករំតិ
សញញ ប្រត មុខជនំញ និង មមុខតែំណង េដើមបជីឯក រស្រមប់្រកសួងេ្របើ្របស់ 

-េរៀបចឯំក រ ក់ម្រន្តីឱយចូលនិវត្តន៍ឱយបនទន់េពលេវ  និងបន្តករងរ ែដលេនេសសសល់ 
ពិនិតយ និងែកលអំេលើករងរេរៀបចរំចនសមព័នធ េសចក្តី្រពង្របកស ស្តីពីករេរៀបច ំ និងករ្រប្រពឹត្តេទ
របស់អងគភពេ្រកមឱ ទ្រកសួង 

-ជរុំញករអនុវត្តគេ្រមងថវកិ មកមមវធិី ែដលបនអនុម័តកនុងឆន  ំ២០១០ ស្រមប់ឆន  ំ២០១១ 
-ជរុំញអនុវត្តគេ្រមងថវកិ ែដលបនេលើកកនុងែផនករសកមមភព ៃនេគលនេយបយជ្រមុញ

ផលិតកមម្រសូវ និងករនេំចញអងករ 
-ចុះ្រតួតពិនិតយជក់ែស្តងករេ្របើ្របស់្រកបខណ្ឌ ម្រន្តី ជករ បុគគលិកកិចចសនយ និងពលករអែណ្ត ត

េន មអងគភព និង ជធនី-េខត្ត េរៀបចកំ ងែផនករសខំន់ៗមួយចនួំន ដូចជ៖ 
 + ែផនករ្រកបខណ្ឌ ម្រន្តីថមី 

+ ែផនករេ្រជើសេរ ើសពលករអែណ្ត ត 
+ ែផនករេ្រជើសេរ ើសម្រន្តីជប់កិចចសនយ 
+ ែផនករថវកិ 

-ព្រងឹងករអនុវត្តករងរេសនើសុេំ្រគ ងឥស រយិយស ជូនម្រន្តី ជករេន មប ្ត លអងគភពនន
ចណុំះ ្រកសួងឱយបនល្អ្របេសើរ ។ 

 

 ៥.៧.២- ករអភិវឌ ន៍ធនធនមនុស េន ម្រគឺះ ថ នអប់រ ំ 
  ក- កលវិទយលយ័ភូមិនទកសកិមម 

េនកនុងឆន  ំ ២០១០ េនះ កលវទិយល័យភូមិនទកសិកមម បនអនុវត្តនូវែផនករសកមមភពរបស់ 
ខ្លួនែដលបន ក់េចញ េហើយសេ្រមចបនភរកិចចសខំន់ៗ និងចបំច់ចេំពះមុខជេ្រចើន ែដលេធ្វើឱយ 

កលវទិយល័យភូមិនទកសិកមមមនកររកីចេ្រមើនជជំ នៗទងំបរមិណ និងគុណភព និងធនបន
នូវនិរន្តរភព េលើករងរអប់របំណ្តុ ះប ្ត លធនធនមនុស  េដើមបបីេ្រមើឲយវស័ិយកសិកមមអភិវឌ ន៍
ជនបទ និងវស័ិយពក់ព័នធេផ ងៗេទៀតកនុងករចូលរួមចែំណក ្ត រ និងអភិវឌ េសដ្ឋកិចច សងគមកិចច ្រសប

មេគលនេយបយ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ។ 
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ក.១-សថតិិនិស តិ 
កនុងរយៈេពល ៤ ឆន ចុំងេ្រកយ ចនួំននិស តិចូលសិក េន កលវទិយល័យភូមិនទកសិកមម 

មនករ េកើនេទប ើងជលំ ប់ពី ៣០៨ នក់ កនុងឆន សិំក  ២០០៧-២០០៨ ដល់ ១៣២៣ នក់ កនុងឆន  ំ
២០១០-២០១១។ េនះបញជ ក់ថ រៈសខំន់របស់វស័ិយកសិកមម ក៏ដូចជករមនទនុំកចិត្តខពស់របស់
និស តិ និងម បិ  មកេលើគុណភពអប់របំណ្តុ ះប ្ត ល របស់ កលវទិយល័យ ភូមិនទកសិកមម។  

 
 
 

 
 

ចនួំននិស តិសរុបកពុំងសិក េនកនុងឆន  ំ ២០១០-២០១១េនះ មនចនួំន ២៩៧១ នក់។ ម
វទិយល័យែដលមននិស តិចនួំនេ្រចើនគឺ វទិយ ្រស្តកសិកមម វទិយ ្រស្ត និង េវជជ ្រស្តសត្វ និង 
េសដ្ឋកិចចកសិកមម និងអភិវឌ ន៍ជនបទ។ ចប់ពីឆន  ំ ១៩៨៥ មកដល់បចចុបបននេនះ កលវទិយល័យ 
បនបណ្តុ ះ    ប ្ត លនិស តិចនួំន៤៥៧៧ នក់ ។  

 

សថិតិនិស តិបនបញច ប់ករសិក ពី កលវិទយល័យភូមិនទកសិកមម ពីឆន  ំ១៩៨៥-២០១០ 
ក.២- ករអភិវឌ ធនធនមនុស  
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កលវទិយល័យវទិយល័យភូមិនទកសិកមម    បនេធ្វើករបណ្តុ ះប ្ត លម្រន្តី ្រ ្ត ចរយថន ក់ 
េ្រកយឧត្តមេនកនុង-េ្រក្របេទស េដើមបសីេំ ព្រងឹងសមតថភព គុណភពរបស់ ្រ ្ត ចរយ មរយៈវគគ
បណ្តុ ះប ្ត ល សិកខ  កិចច្របជុ-ំកិចចពិភក  និងសននិសីទ។ េលើសពីេនះេទៀត បនអេញជើញថន ក់
ដឹកនសំខំន់ៗមកេធ្វើបទបង្ហ ញជូន ្រ ្ត ចរយ និងនិស តិទក់ទងេទនឹង្របធនបទមួយចនួំនដូចជ 

សថិតិនសិ តិកំពុងសិក េន កលវិទយលយ័ភមូិនទកសិកមម ២០១០-២០១១ 

កំេណើ ននិស តិចូលសិក េន កលវិទយល័យភូមិនទកសិកមម ពីឆន  ំ២០០៧-២០១១



្របព័នធប ្ត ញសុវតថិភពកមពុជ បរ ិ ថ ន និងអភិវឌ ជនបទ ករេ្របើ្របស់សក្ត នុពល្របព័នធធ ្រស្ត
សទឹងជីនីត ករេ្របើ្របស់សនប់បូមេផ្ត តេលើករអភិរក ថមពល ករែ្រប្របួល កធតុ សក្ត នុពលអពីំ
ករបេងកើនផល្រតី មរយៈករបេងកើត្រសះជ្រមក្រតីសហគមន៍ ករែស្វងរកករងរនេពលបចចុបបនន និងជីវ
សុវតថិភពកសិ ្ឋ នចិញចឹ មសត្វ។ល។ 

ក.៣- សហ្របតិបត្តកិរអន្តរជតិ 
 បចចុបបននេនះ កលវទិយល័យភូមិនទកសិកមម បនេធ្វើកិចចសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិជមួយ នឹង
្រគឹះ ថ ន និង កលវទិយល័យមួយចនួំនដូចខងេ្រកម៖ 
ល.រ ្របេទស េឈម ះ្រគឹះ ថ ន និង កលវិទយលយ័ៃដគូសហ្របតិបត្តិករ 
១ ម៉េឡសីុ University Sains Malaysia, University Teknikal Mara SDN. BHD.(Unikl) 
២ វ Champasack University, National University of Laos. 
៣ ចិន Guangxi Academy of Agricultural Science, Guangxi University of China. 
៤ េអសប៉ញ University of Valladolid  
៥ េវៀត ម An Giang University, University of Science, National University Ho Chi Minh City, 

Nong Lam University, Can Tho University, HUE University of Agriculture and Forestry 
៦ ៃថ 

 
MAE FAH LUANG University, Khon kaen University, Mahasarakham University, 
Mahidol University, RAMBHAI BARNI RAJABHAT University.  

ជបុ៉ន 
 

Kyoto University, Japan International Research Center for Agricultural Science 
(JIRCAS), Kagawa University, Saga University, Tokyo University of Agriculture and 
Technology, University of TSUKUBA, Waseda University, Tokyo University of 
Agriculture  

៨ 

៩ ប ងំ Agence Universitaire de la Francophonie, The Institue National Plytechnique Toulose, 
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មរយៈកិចចសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ កលវទិយល័យភូមិនទកសិកមម បនទទួលជនំញករ 
បរេទសចនួំន ១១រូប ជទី្របឹក បេចចកេទសដល់ម វទិយល័យ និងែផនកេផ ងៗ។ កលវទិយល័យ
បនបញជូ ននិស តិេទេធ្វើកមមសិក  េន្របេទសអីុ្រ ែអល ចនួំន ៣០នក់ េទ្របេទសជប៉ុនចនួំន ៤នក់ 
្របេទសេអសបញ៉ ចនួំន ៣នក់ សហរដ្ឋ េមរកិ ចនួំន ៣នក់ ្រពមទងំបនបញជូ ននិស តិចនួំន ៣៨ នក់ 
ចូលរួមេធ្វើកមមសិក ជមួយនិស តិជប៉ុនេនកមពុជ។ មិន្រតឹមែត ប៉ុេ ្ណ ះ កលវទិយល័យភូមិនទកសិកមម
បនទទួលនិស តិជប៉ុន ចនួំន ៣៨ នក់ េអសបញ៉ ៣ នក់ ម៉េទបសីុ ចនួំន ១១ នក់ និង និស តិមក
ពីប ងំ ចនួំន ៤នក់ មកេធ្វើកមមសិក េនកមពុជ។ េលើសពីេនះេទេទៀត កលវទិយល័យបនសហករ
ជមួយមូលនិធិសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិជប៉ុន (JICF) ផ្តល់ រូបករណ៍ជ ច់្របក់ដល់និស តិេឆនើម 
ចនួំន ៦០ នក់ជេរៀង ល់ឆន  ំេ យមន ក់ៗទទួលបន ៥០.០០០ េយនជបុ៉ន។ កលវទិយល័យបននឹង 
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បន្តអនុវត្តន៍គេ្រមង្រ វ្រជវចនួំន ១១ ែដលគេ្រមង្រ វ្រជវមួយចនួំនបនអនុវត្តន៍ េនកនុងមជឈ-
មណ្ឌ ល្រ វ្រជវ សេម្តច ហ៊ុន ែសន ែដលមនបនទប់ពិេ ធន៍ ៥ គឺ បនទប់ ពិេ ធន៍វភិគដី វភិគ 
្រគប់ធញញជតិ ប ៉ សិត ្រស្តបសុ េពទយ ភូតគមេ គ ្រស្ត និង ជីវគីមី ។  

ក.៤-ករេបះពុមភ 
កលវទិយល័យបនេបះពុមភេសៀវេភនិេកខបបទ និង រ បទបញចប់ករសិក របស់និស តិ 

្រគប់ករំតិ ចនួំន ៨៦០០ កបល និង ឯក រផ ព្វផ យបេចចកេទសេផ ងៗមួយចនួំនេទៀត។ 
  ក.៥-សននិ ្ឋ ន និង យតៃម្ល 

មរយៈលទធផលែដល កលវទិយល័យភូមិនទកសិកមមសេ្រមចបនខងេលើ ចសននិ ្ឋ ន និង 
យតៃម្លបនថ កលវទិយល័យបនព្រងឹង និងព្រងីកករអនុវត្តន៍ភរកិចចរបស់ខ្លួន ជពិេសស េលើ 

ករអប់របំណ្តុ ះប ្ត លនិស តិ ករ្រ វ្រជវ និងករផ ព្វផ យបេចចកេទសវទិយ ្រស្តដល់កសិករ 
កនុងមូល ្ឋ នផលិតកមម ។ 
 ខ- កសិកមមែ្រពកេលៀប 
  ខ.១- ករងរ្រគប់្រគងនិសិ ត 
  ឆន សិំក  ២០១០-២០១១ មននិស តិសរុបចនួំនសរុបចនួំន ១៦២២ នក់ នរ ី៤៣៤ នក់ ែដល
មននិស តិថន ក់បរញិញ រង ៤៧៦នក់ (នរ ី១៤០ នក់ ) និស តិបរញិញ  ១១៤៦ នក់ (នរ ី២៩៤ នក់)។ 
 
 
 
 
 
 
 
  ខ.២- ករងរបញច ប់ករសិក របស់និស តិ 
  ខ.២.១- លទធផលបញច ប់ករសិក របស់និស ិតថន ក់បរញិញ រង 
  និសិ តសរុបចនួំន ១៨៥ នក់ (្រសី ៤០ នក់) កនុងេនះ និស តិជប់ជ ថ ពរ មជនំញមន
ចនួំន ១៨៣ នក់ (នរ ី៤០ នក់)  
 
 
 
 
 
 
   ខ.២.២- លទធផលបញច ប់ករសិក របស់និស ិតថន ក់បរញិញ  
  និស តិថន ក់បរញិញ  ចនួំន ៣៤៩ នក់ ( នរ ី៨៥ នក់ ) េ យេជគជ័យគឺ ៖ 

- និស តិថន ក់បរញិញ  រូបករណ៍ចនួំន ១០៧ នក់ ( នរ ី៤០ នក់ ) 
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- និស តិថន ក់បរញិញ បណ្តុ ះប ្ត លបន្ត  (ៃថងេ រ-៍ ទិតយ) ចនួំន ២៤២នក់ (នរ ី៤៥ នក់) 
 
 
 
  
 
 

 
  ខ.៣- កមមសិក  
  េដើមបបីេំពញេ្រកឌីតសិក  និងេ្រកមករដឹកន ំ ្រ ្ត ចរយ និសិ ត្រគប់េដប៉តឺម៉ង់បនចុះកមម
សិក  េ្រកយពីបនបញចប់ករសិក ្រទឹស្តីចនួំន ១៦ េលើកេន មមូល ្ឋ នផលិតកមម េខត្ត កពំត 
េកះកុង ្រពះសីហនុ រតនៈគីរ ី មណ្ឌ លគីរ ី បត់ដបំង ៃប៉លិន េសៀម ប ្រពះវ ិ រ ្វ យេរៀង និង

មសហ្រគសេផ ងៗ។ 
  ខ.៤- ករងរ្រ វ្រជវ  
  ខ-៤-១- ថ នីយ៍ 

 ជតិកសិកមមែ្រពកេលៀបបនអនុវត្តករងរ្រ វ្រជវ េ យ ថ នីយ៍ផលិតកមម និង
្រ វ ្រជវបនដឹកននិំសិ តេធ្វើពិេ ធន៍កនុងបរេិវណ ជតិ ៖ 

- េ្រប បេធៀបជី មកសត្វ កបំ៉ុស្ត ជីគីមី NPK េលើដំ បំែន្លយកស្លឹកចនួំន ៥ មុខ ដំ បំែន្ល
យកផក ចនួំន ២ មុខ ដំ បំែន្លយកែផ្លចនួំន ៤ មុខ ដំ បំែន្លយកេមើមចនួំន ៣ មុខ  

- េ្រប បេធៀបក្រមឹតៃនករេ្របើ្របស់ជីទឹកេលើដំ បំែន្លចនួំន ៥ មុខ 
- ្របសិទធភពជី EM ពីរ្របេភទេលើដំ បំែន្លយកស្លឹកចនួំន ៥ មុខ 
- ទិននផលសែណ្ត កដីពីរពូជកនុងលកខខណ័្ឌ ដូចគន  
- ទិននផលពូជ្រសូវ ងំជ័យកនុងចេន្ល ះគុមពេផ ងគន  ។ 

  ខ-៤-២- មនទីរពិេ ធន៍ 
- េធ្វើករវភិគ ដី និង ទឹក  
- កយវភិគវទិយសត្វ ពិនិតយវត្តមនប៉ ៉ សិត កនុង មកសត្វ វរុីសនិងបក់េតរកីនុងចណីំសត្វ 

និងកនុងឈមសត្វ  និងករវះសត្វជេដើម។ 
  ខ.៥- ករងរសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ 
  បចចុបបននេនះ េ្រកពីកិចចសហ្របតិបត្តិករជមួយៃដគូកនុង្រសុក ជតិកសិកមមែ្រពកេលៀប
បននិង កពុំងេធ្វើកិចចសហ្របតិបត្តិករជមួយ ៖ 

- វទិយ ថ ន គរ ្រស្តៃន កលវទិយល័យ Memorial ្របេទសក  េ្រកមករឧបតថមភ
របស់ CIDA  េលើករអភិវឌ ន៍កមមវធិីសិក រវីបបកមម និងករបណ្តុ ះប ្ត លអនកផ ព្វផ យបេងគ ល
ស្រមប់គេ្រមង ករកនុងែ្រស កនុងេនះមនករទទួលយក Internship មកកមពុជផងែដរ  

- Ded របស់ ល្លឺម៉ង់កនុងករអភិវឌ ន៍សមតថភពម្រន្តី និងមនទីរពិេ ធន៍ វទិយ ្រស្តដី ទឹក និងជី 
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- JICA ចេំពះករផ្តល់ជនំញករសម័្រគចិត្តជប៉ុន (Senior Volunteer) កនុងករអភិវឌ ន៍កមមវធិី
សិក កសិ-ឧស ហកមម និងកនុងករងរអនុវត្តែកៃចនម្ហូប រ។ 
 គ- ជតិកសកិមមកំពងច់ម 
 េនកនុងែផនករអភិវឌ ន៍ឆន  ំ២០១០ េនះ ្រកុម្រពឹក ភិបល ជតិកសិកមមកពំង់ចម បន
ឯកភព និងសេ្រមចអនុម័តនូវកមមវធិីអភិវឌ ន៍ចនួំន ១០ មកមមវធិីទងំេនះ ្រតូវបន ក់ឱយដេំណើ រ
ករជក់ែស្តងេចញជ ២៦ សកមមភពេទ មេគលេ  និងមុខសញញ អភិវឌ ន៍។ 

គ.១- ករេលើកកមពស់គុណភពអប់របំណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទសកសិកមម 
គ.១.១- ករងរបណ្តុ ះប ្ត ល 
- និស តិែដលបនសិក សរុបចនួំន ១.៤៣២  នក់   កនុងេនះ   ្រស្តី ៥៨៣  នក់   រួមមននិស តិ 
ររូបករណ៍ចនួំន ១១៩៨ នក់្រស្តី ៥២៤ នក់ (បរញិញ ប័្រតវទិយ ្រស្តកសិកមម ៧៤៩ នក់ ្រស្តី 

២៨៨ នក់ បរញិញ ប័្រតរង បេចចកេទសកសិកមម ៤៤៩នក់ ្រស្តី ២៣៦នក់) និងនិស តិសិក បង់ៃថ្ល
ចនួំន ២៣៤ នក់ ្រស្តី ៥៩ នក់ 

-និស តិថន ក់បរញិញ ប័្រតរងបេចចកេទសកសិកមមជនំន់ទី ១៤ ចនួំន ១២៤ នក់ កនុងេនះ ្រស្តី ៣៦ 
នក់ និងបន្របលងបញចប់ករសិក របស់ខ្លួនរួចមកេហើយ។ េ យែឡកនិស តិថន ក់បរញិញ ប័្រតវទិយ

្រស្តកសិកមមជ ំនក់ទី ៤ ចនួំន១២៤នក់ ្រស្តី ៣៨ នក់ និងនិស តិសិក បង់ៃថ្លជនំក់ទី ៧ ចនួំន 
១៣៩ នក់ ្រសី ២៧ នក់ បនករពរ រ បទ បញចប់ករសិក ររួច ល់អស់ េហើយែដរ។  

គ.១.២ ករងរព្រងឹងករបណ្តុ ះប ្ត ល 
បនេរៀបចកំមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត ល មរយៈករផ្តល់ឱកសឱយនិស តិ- ្រ ្ត ចរយបន

ចុះកមមសិក និងេធ្វើទស នៈកិចចសិក េន មមូល ្ឋ នននកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 
គ.១.៣ កមមសិក  
- និស តិេដប៉តឺម៉ង់វទិយ ្រស្តកសិកមម េដប៉តឺម៉ង់វទិយ ្រស្ត និងេវជជ ្រស្តសត្វ េដប៉តឺម៉ង់

ដំ េំកសូ៊ េដប៉តឺម៉ង់វទិយ ្រស្តជលផល ថន ក់បរញិញ ប័្រតវទិយ ្រស្តកសិកមមឆន ទីំ ៤ ជនំន់ទី ៥ 
និស តិេដប៉តឺម៉ង់ េសដ្ឋកិចចកសិកមម និងអភិវឌ ន៍ជនំន់ទី ២ ែផនក ររូបករណ៍ចនួំន ១២៨ នក់ 
និងនិស តិែផនកបណ្តុ ះប ្ត លបន្តជនំន់ទី៨ ចនួំន១៣៩នក់បនចុះកមមសិក  និងចង្រកង រ
បទបញញ ក់ករសិក េទ មមនទីរ, អងគភព , ថ នប័ន និងអងគករនន កនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- និស តិែផនកបណ្តុ ះប ្ត លបរញិញ ប័តរងបេចចកេទសកសិកមមជនំក់ទី ៥ មនចនួំន ៣២ នក់
បនកពុំងសិក  និងចុះកមមសិក េទ មមូល ្ឋ ននន េដើមបសីរេសរបយករណ៍ បញចប់ករសិក
េនឆន សិំក  ២០១១ ខងមុខេនះ។ 

គ.១.៤- ករងរែកលម្អេហ ្ឋ រចនសមព័ន្ឋ-របូវន្ត និងបំពក់ទព្វសមភ រៈ 
េហ ្ឋ រចនសមព័ន្ឋរុបវន្តរបស់ ជតិកសិកមមកពំង់ចម ្រតូវបនជួសជុលែកលម្អជេរៀង ល់

ឆន ពីំមួយឆន េំទមួយឆន ំ មលទ្ឋភពថវកិែដលរដ្ឋផ្តល់ឱយេដើមបរីក ឱយបននូវភពរងឹមេំ ភ័ណភព 
សម្រសប មេគលករណ៍ៃនករបណ្តុ ះប ្ត ល។ ជមួយគន េនះែដរ េ្រគ ងទព្វសមភ រៈក៏្រតូវបន
បពំក់ឱយេទ មទហំំៃនករក ង ជួសជុលលម្អ  

គ.១.៥- ករងរេនេលើដី១០ហិច  ថមេព្រជវ ិ រលួង 
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-ែថរក និងករពរេខឿន្រគឹះរបង ថ នីយ៍េនឃុវំ ិ រលួង្រសុកតបូងឃមុ ែំដលបនេរៀបចរួំចេហើយ  



-កមមសិទ្ឋដីប្លង់្រសបចបប់១០ ហិក  េនថមេព្រជ្រតូវបនកត់េចញពី្រកុមហុ៊នចមក រេកសូ៊ជុប 
- គរសង់ថមីែដលមនទហំំ ៤៦ម X ៩ម មន៥បនទប់្រតូវបន ងសង់និង ក់ឱយដេំណើ រករ។  
គ.១.៦- ករទទួលសិស ្រកី្រកពីជនបទមកេធ្វើករបណ្តុ ះប ្ត លេលើចំេណះដឹងបេចចកេទស

កសិកមម 
-កនុងឆន ២ំ០០៩-២០១០ កន្លងមកេនះ សិស ្រកី្រកមកពីតបំន់ ច់្រសយល សិស ្រកី្រកគម នទីពឹង 

សិស ក្ំរព និងនរេីភទ្រតូវបន េលើកសេំណើ េទគណៈកមម ធិករ  េ្រជើសេរ ើសសិស ចូលេរៀនឆន ំ
សិក  ២០០៩-២០១០ បនចនួំន ២៤ នក់ កនុងេនះ សិស នរចីនួំន ១២នក់ មកពីេខត្តកពំង់ធ ំ 
្រកេចះ  ្រពះវ ិ រ កពំង់ចម ក ្ត ល និង ែកវ   

-បនេរៀបច ំនិង ស្រមួលឱយនិស តិ្រកី្រកចនួំន១០នក់បន ន ក់េនកនុង   
គ.១.៧-ករជួយឧបតថមភដល់កសិករេលើចំេណះដឹងបេចចកេទសកសិកមមនិងឥណទនេផ ងៗ 
្រកុម ្រ ្ត ចរយ១្រកុមបនចុះផ ព្វផ យ និងបណ្តុ ះប ្ត លបពំក់បបំ៉នបេចចកេទសកសិកមម 

និងបនជួយស្រមួលជីវភពជូន្របជកសិករេនកនុង្រសុកសទឹង្រតង់ និង ្រសុក្រ កំក់(ឃុែំញងញ៉ង)  
គ.១.៨- ករពិេ ធ្រ វ្រជវ និងករផ ព្វផ យ 
ករងរពិេ ធន៍និង្រ វ្រជវបនអនុវត្តេលើ គេំ ងចនួំន ៧ មនដូចតេទ៖ 
១-សិក ពិេ ធន៍េលើដំ ្ំរសូវេ យេ្របើជីសរ ី ងគនិងជីគីមី ចេំពះ្រកុមដី្រសុក កពំង់េសៀ 
២-សិក ពិេ ធន៍េលើករបង្ហ ត់និងចិញចឹ មកែងកប េ យេ្របើចណីំផ េំ្រសចនិងចណីំធមមជតិ 
៣-សិក ពិេ ធន៍េលើករចិញចឹ ម្រជូកកូនកត់ចនួំន១០កបល េ យេ្របើចណីំផ  ំនិងចណីំធមមជតិ 
៤-សិក ពិេ ធន៍េលើ្រជូក ច់កូនកត់េ យេ្របើចណីំ ៩៦៣០ របស់្រកុមហុ៊ន្រគិនហ្វីត េនឃំុ 

េមៀច ្រសុកៃ្រពឈរ េខត្តកពំង់ចម 
៥-សិក ពិេ ធន៍បង្ហ ញអពីំ កសិក ្ឋ នពហុ្របេយជន៍ជលកខណៈ្រគួ រ 
៦-ករេធ្វើកសិកមមចរុំះ េ យចិញចឹ មមន់ពូជ ្រតីអែណ្ត ង រុកខជតិ និងបែន្ល 
៧-ករេ ធន៍ដំ ឪំឡឹក និងដំ ្ំរតប់ែផ្អម េន្រសុក្រ កំក់ េខត្ត ែកវ។ 

គ.២- េសចក្តីសនិន ្ឋ ន 
-ែផ្អក មករ យតៃម្លេលើសកមមភពៃនករអនុវត្តករងរ មកមមវធិីទងំ ១០ ខងេលើមកេហើយ

េនះជលទធផលទទួលបនមនចណុំចវជិជមន និងចណុំចអវជិជមនជក់ែស្តងដូចតេទ ៖ 
ចំណុចខ្ល ងំ 

-កិចចដេំណើ រករសកមមភពដឹកន្ំរគប់្រគងមនលកខណៈល្អ្របេសើរ និងករយកចិត្តទុក ក់បេំពញ 
ករងររបស់ម្រន្តី- ្រ ្ត ចរយ មនករទទួលខុស្រតូវខពស់ 
-អងគភពបន្របកន់យកវបបធម៌ ែចករែំលក្រស ញ់ ប់ នគន  និងេចះទទួលខុស្រតូវជួយ
ែរកពុនករងរមិន្របកន់តួនទី នៈឬេពលេវ េឡើយ 
-ករេ ះ្រ យបតុភពេផ ងៗ ែដលជភពអសកមមេនកនុងអងគភព ្រតូវបនេលើកយកមក 

េ ះ្រ យ មរយៈអងគុយជែជកគន េ យសន្តិវធិី និងេយគយល់។ 
ចំណុចេខ យ 
-ថវកិស្រមប់ចរន្តេនមនកររ ក់រអួលប ្ត យសទះដេំណើ រករករងរ។ 
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ែផ្អកេលើករ យតៃម្លពីភពខ្ល ងំ និងភពេខ យៃនសកមមភពដូចបនបង្ហ ញខងេលើ  
សូមេធ្វើករសនិន ្ឋ នដូចតេទ ៖ 

- ជតិកសិកមមកពំង់ចម កពុំងេបះជំ ៊ នកនុងរូបភពវជិជមន េឆព ះេទកន់កអភិវឌ ន៍។ 
ថ្វីតបតិ មនចណុំចខ្វះខតខ្លះៗែមន ែត ក៏មនចណុំចល្អជេ្រចើនជ្រគឹះ ថ នអប់របំេចចក
េទសែផនកឧត្តមសិក េលើករអភិវឌ ន៍ធនធនមនុស េឆ្លើយតបបននិងរួមចែំណក 

-កនុងយុទធ ្រស្តចតុេកណរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលស្រមប់អណត្តិថមីេនះ។ 
 ឃ- មជឈមណ្ឌ លព័ត៌មន និងឯក រកសកិមម 

  ឃ.១- លទធផល្របចឆំន  ំ២០១០ 
កនុងឆន  ំ ២០១០ បនេរៀបចកំ ងែផនករ សកមមភពករងរ សេំ េធ្វើយ៉ង ឱយករេផទរ

បេចចកវទិយពីអនក្រ វ្រជវបេចចកេទស លទធភពពិេ ធន៍្រ វ្រជវព័ត៌មនបេចចកេទស បនេទដល់ 
កសិករទូទងំ ២៤ ជធនី-េខត្ត។ ជមួយគន េនះែដរ បននឹងកពុំងេធ្វើករស្រមបស្រមួល និងសហករ
ជមួយ អគគនយក ្ឋ ន នយក ្ឋ ន អងគភពជនំញនន មនទីរកសិកមម ជធនី-េខត្ត គេ្រមងកមមវធិី 
េផ ងៗ អងគភពេ្រករ ្ឋ ភិបល និងរដ្ឋអំ ចមូល ្ឋ ន កនុងករអនុវត្តសកមមភពមួយចនួំន ែដលទក់ 
ទង និងករងរព័ត៌មនកសិកមម។ 

ឃ.១.២- ករអភិវឌ ន៍បេចចកវិទយ គមនគមន៍ ព័ត៌មនវិទយ 
-េរៀបចសំេំណើ  សុេំ្របើ្របស់អិុនធឺេណតរបស់រ ្ឋ ភិបល ែដលេរៀបចេំ យ អជញ ធរជតិទទួល 

បនទុកកិចចករអភិវឌ ន៍ បេចចកវទិយ គមនគមន៍ ព័ត៌មនវទិយ (Nida) ជូនថន ក់ដឹកន្ំរកសួង 
-េរៀបចបំេងកើតកមមវធិី ស្រមប់ែបងែចកករេ្របើ្របស់អិុនធឺេណតដល់ថន ក់ដឹកន្ំរកសួងជជំ ន

ដបូំង និងបន្តដល់ម្រន្តី ជករទងំអស់េនកនុង្រកសួង 
-េរៀបចសំេំណើ  សុអំត្តបទបេចចកេទស ចបប់ និងបទ ្ឋ ននន ែដលទក់ទងនឹងវស័ិយកសិកមម 

ស្រមប់បញចូ លកនុងេគហទពំ័ររបស់្រកសួង 
-េធ្វើករបញចូ លទិននន័យជ្របចេំទេលើេគហទពំ័ររបស់្រកសួង 
-េរៀបចបំេងកើតេគហទពំ័រជូនមនទីរកសិកមមេខត្តក ្ត ល និងេរៀបចបំេងកើតេគហទពំ័រសថិតិកសិកមម។ 
ឃ.១.៣- ករេរៀបចំផលិត និងអប់រផំ ព្វផ យ ឯក រកសិកមម 
-បននិងកពុំងបញចូ លព័ត៌មនកសិកមម ែដលខុទទកល័យរដ្ឋម្រន្តី្របគល់ឱយ 
-បននិងកពុំងែតេរៀបច ំ និងទនំក់ទនំងជមួយនយក ន នែដលពក់ព័នធ េដើមបេីសនើសុអំត្តបទេផ ង  ៗ

និងបេចចកេទសកសិកមមេដើមបេីធ្វើករផ ព្វផ យដល់អតិថិជន។ 
ឃ.១.៤- ប ្ណ ល័យ 
បនទទួលនិស តិ និងអតិថិជន ែដលមកពីប ្ត សកលវទិយល័យ និង ថ ប័នេផ ងៗ ចនួំន 

៤២៣នក់ មកេធ្វើករសិក ្រ វ្រជវេនកនុងប ្ណ ល័យ។ 
  ឃ.២- សននិ ្ឋ ន និង យតៃម្ល 
ជរួម ្រស័យេ យមនករគ្ំរទយ៉ងសកមមពី ជរ ខ ភិបល និងថន ក់ដឹកន្ំរកសួងកសិកមម  រុកខ   

្របមញ់ និងេន ទ ជពិេសសពីសំ ក់ ឯកឧត្តម បណ្ឌិ ត ច័នទ រនុ ទងំែផនក ម រតី បេចចកេទស 
សមភ រៈ និងថវកិ ជមួយនិងករខិតខ្ំរបឹងែ្របងអនុវត្តករងររបស់ម្រន្តី ជករ េធ្វើឱយករ្រគប់្រគងព័ត៌មន 
និងឯក រកសិកមម មនដេំណើ រករ និងមនករអភិវឌឈនជែផ្លផក  េ យ្រសប មេគលេ អភិវឌ ន៍ឱយ 
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វស័ិយបេចចកវទិយ គមនគមន៍ព័ត៌មនវទិយជតិ និង កល។ បចចុបបននេ យ រែតមជឈមណ្ឌ លេទើបែត 
បេងកើតេឡើង និងពុំទន់មនរចនសមព័នចបស់ ស់ េធ្វើឱយមជឈមណ្ឌ លជួបផលលំបកមួយចនួំនដូចជ ៖ 

-មិនមនម្រន្តី ជករ្រគប់្រគន់ស្រមប់បេ្រមើករងរមជឈមណ្ឌ ល ជពិេសសម្រន្តីជនំញ 
-កង្វះខតសភំរៈស្រមប់បេ្រមើករងរមជឈមណ្ឌ ល ដូចជម៉សីុនថតចម្លង ម៉សីុនេបះពុមព និង

សមភ រៈករយិល័យទូេទ ែដលសព្វៃថងមជឈមណ្ឌ លពឹងែផ្អកទងំ្រសុងេលើគេ្រមងៃដគូអភិវឌ ន៍ េដើមប ី
េ្របើ្របស់សមភ រៈទងំអស់េនះ។ 

  ឃ.៣- វិធនករ 
េដើមបរួីមចែំណកកនុងករអភិវឌ ន៍ និងអនុវត្តេគលនេយបយកត់បនថយភព្រកី្រករបស់ ជរ ្ឋ

ភិបល និងធនបននូវសន្តិសុខ និងសុវតថិភពេសប ង បេងកើន្របក់ចណូំល្រគួ រ និងកេំណើ នេសដ្ឋកិចច
្រគួ រ មនវធិនករ និងែផនករចបស់ ស់ស្រមប់អនុវត្តនេពលខងមុខ៖ 

-ព្រងីកប ្ត ញអិុនធឺេណត ជូនថន ក់ដឹកន្ំរកសួង និងម្រន្តី ជករស្រមប់េ្របើ្របស់ ឱយបន
ទូលទូំ យជងមុន 

-េរៀបចបំេងកើត្របព័នធ រេអឡិច្រតូនិច (E-mail) ជូនថន ក់ដឹកន្ំរកសួង និងបន្តកិចចសហករជ
មួយអងគភពេ្រកមឱ ទ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ និងៃដគូអភិវឌឈន៍ ថ ប័ន និងអងគភព
ជនំញេផ ងៗ េដើមបេីរៀបចផំលិតឯក រ ទក់ទងនិងបេចចកេទសកសិកមម និងព័ត៌មនេផ ងៗ េដើមបេីធ្វើ
ករផ ព្វផ យ ម្របព័នធែវប យរបស់្រកសួង 

-បន្តព្រងឹងសមតថភពដល់ម្រន្តី ជករ្រគប់អងគភពេ្រកមឱ ទ និងមនទីរកសិកមម ជធនី-េខត្ត 
-បន្តអភិវឌ ន៍េគហទពំ័រសថិតិកសិកមម និងជរុំញេគហទពំ័រជូនមនទីរកសិកមមេខត្តេផ ងៗេទៀត។  
 

 ៥.៧.៣- ករងរគណេនយយ-ហរិញញវតថ ុ
  ៥.៧.៣.១-លទធផល្របចឆំន  ំ២០១០ 

ក-ចំណូល 
  កនុងឆន  ំ២០១០ ករ្របមូលចណូំលចូលថវកិជតិសេ្រមចបនចនួំន ៦២.០៩៣.៤២៧.៤៣១ េរៀល   
ែដលមន្របមណ ១៨២ ភគរយ ៃនែផនកររបស់្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ ចនួំន 
៣៤.២០១.១០០.០០០េរៀល។ កនុងេនះ ៖ 

-ចណូំលពីផលទុនៃន្រទពយសមបត្ដិរដ្ឋសេ្រមចបនចនួំន ៣៦.៥១៩.៨៨៥.៤៨៥ េរៀល ែដលមន
្របមណ ១២៦% ៃនែផនករចនួំន ២៨.៩៩៦.០០០.០០០ េរៀល។ ករេលើសែផនករេនះ មួយែផនកបនមក
ពីករលក់េឈើេលមើសែដលតុ ករ បនសេ្រមចរបឹអូសទុកជសមបត្ដិរដ្ឋ និងករលក់េឈើ ែដល្របមូល
បនពី ងស្ដុកទឹកៃនគេំ ង ងសង់ទំនប់ រអីគគិសនី សទឹង ៃត។  

-ចំណូលផលទុនេលើករលក់ ជួល្រទពយសមបត្ដិ និងេស  ្របមូលបនចំនួន ៤.០១២.៣៥០.៦៦៥ េរៀល 
េសមើនឹង ១០៥% ៃនែផនករែដលមនចនួំន ៣.៨០៥.០០០.០០០េរៀល  កនុងេនះ មួយែផនកធបំនមកពីេស  
ៃនករ្រតួតពិនិតយ គុណភពផលិតផល និង ករេគរពបទ ្ឋ ន។  

-ចណូំលបនមកពីករផកពិន័យ និង ក់ទណ្ឌ កមមចនួំន១៧.៩៧៦.០៨៣.០៩៧ េរៀល េសមើនឹង 
១.២៨៤% ៃនែផនករ ចនួំន ១.៤០០.០០០.០០០ េរៀល។ មតួេលខេនះ បញជ ក់ថបទេលមើសនន បន 
ថយចុះកនុងឆន  ំ២០១០។  
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-ចណូំលបនមកពីផលេផ ងៗ និងផលពិេសស ែដល្រកសួងមិនបនេលើកកនុងែផនករ ្របមូល បន 
ចនួំន ៣.៥៨៥.១០៨.១៨៤ េរៀល ។ 

ខ-ចំ យ 
ករអនុវត្ដ និង ្រគប់្រគងថវកិ្របចឆំន  ំ២០១០ សេ្រមចបន្របមណ ៩៥,៨២%  ៃនថវកិែកត្រមូវ។ 

ករចំ យថវកិរបស់្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ បនែញក ច់ពីគន រ ងថវកិ មកមមវធីិ 
និងថវកិមិនែមនកមមវធីិ ដូេចនះេយើង ចវភិគខទង់ចំ យថវកិនីមួយៗដូចខងេ្រកម ៖ 

ខ.១-ថវកិមិនែមនកមមវធីិ ៖ ករចំ យេលើករងររដ្ឋបល្របចៃំថង និងករអនុវត្ដ្របចឆំន  ំអនុវត្ដ បន 
្របមណ ៤១.១៤៩.៩៧២.២៨៤េរៀល េសមើនឹង ៩៦,៤២% ៃនថវកិែកត្រមូវចនួំន ៤២.៦៧៦.៥២០.០០០ 
េរៀល ។ ករចំ យ ពូំកនិមួយៗមនដូចខងេ្រកម ៖ មជ
 -ជំពូក ៦០ ៖ករទិញអនុវត្ដជក់ែស្ដងបនចំនួន ៦.៧៥៧.២៣៣.៣៥៥េរៀល េសមើនឹង ៩៧,៩៧% 

ៃនថវកិ ែកត្រមូវ ែដលមន្រតឹមែតចនួំន ៦.៨៩៧.០០០.០០០ េរៀល   
 -ជំពូក ៦១ ៖េស ខងេ្រក អនុវត្ដជក់ែស្ដងបនចំនួន ១.៧២០.៧៦១.៩២០េរៀល េសមើនឹង ៨៩,២៥% 

ៃនថវកិែកត្រមូវែដលមនចនួំន ១.៩២៨.០០០.០០០ េរៀល   
 -ជំពូក ៦២ ៖េស ខងេ្រកេផ ងៗ អនុវត្ដជក់ែស្ដងបនចនួំន ៤.៥១៩.៧៨៥.០៦១ េរៀល េសមើ   

នឹង ៩២,៤៩ % ៃនថវកិែកត្រមូវ ែដលមនចនួំន ៤.៨៨៧.០០០.០០០ េរៀល  
 -ជំពូក ៦៣ ៖ពនធ និង ករ អនុវត្ដជក់ែស្ដងបនចំនួន ១៣៩.៨៨២.០០០េរៀល េសមើនឹង ៩៩,៩២% 

ៃនចបប់ថវកិ ែដលមនចនួំន ១៤០.០០០.០០០ េរៀល  
 -ជំពូក ៦៤ ៖បនទុកបុគគលិកអនុវត្ដជក់ែស្ដងបនចនួំន ២០.៣០៥.៧៦២.៧៤០ េរៀល េសមើនឹង 

៩៦,៤១% ៃនថវកិែកត្រមូវែដលមនចនួំន ២១.០៦១.៥២០.០០០ េរៀល   
 -ជំពូក ៦៥ ៖ឧបតថមភធន និងជំនួយសងគមអនុវត្ដជក់ែស្ដងបនចំនួន ៧.៧០៦.៥៤៧.២០៨ េរៀល 

េសមើនឹង ៩៩,២៧% ៃនចបប់ថវកិ ែដលមនចនួំន ៧.៧៦៣.០០០.០០០ េរៀល ។  
ខ.២-ថវកិ មកមមវធីិ ៖ករចំ យថវកិសំេ សេ្រមចឱយបនេគលបំណង េគលេ  និងលទធផល 

រពឹំងទុក របស់វស័ិយនិមួយៗែដលបនកណំត់ពីេដើមឆន ។ំ កនុងឆន  ំ២០១០ េនះ ករេ្របើ្របស់ថវកិ មកមម
វធីិមនលកខណៈល្អ្របេសើរ េ្រចើនេធៀបនឹងឆន  ំ២០០៩ ជក់ែស្ដក្រកសួងអនុវត្ដបនចំនួន ១៣.៤២៨.៤៣៨.០៥០ 
េរៀល ែដលមន្របមណ ៩៤,០២% ៃនថវកិ ែកត្រមូវចនួំន្របមណ ១៤.២៨៣.០០០.០០០ េរៀល។ ករ
ចំ យ មជពូំកនីមួយៗមនដូចខងេ្រកម ៖ 
 -ជំពូក ៦០ ៖ករទិញ អនុវត្ដជក់ែស្ដងបនចនួំន ៥.០៩២.១៧៧.៦៩៤ េរៀល េសមើនឹង ៩៥,៨៤% 

ៃនថវកិែកត្រមូវ ែដលមនចនួំន ៥.៣១៣.០០០.០០០ េរៀល   
 -ជំពូក ៦១ ៖េស ខងេ្រក អនុវត្ដជក់ែស្ដងបនចំនួន ៥.៣០៦.៧៧០.០៣៤ េរៀល មន្របមណ

៩៤,៤៨% ៃនថវកិែកត្រមូវែដលមនចនួំន ៥.៦១៧.០០០.០០០ េរៀល  
 -ជំពូក ៦២ ៖េស ខងេ្រកេផ ងៗ អនុវត្ដជក់ែស្ដងបនចនួំន ២.៩៩៩.៤៩០.៣២២ េរៀល េសមើ

នឹង ៩០,២៦% ៃនថវកិែកត្រមូវ ែដលមនចនួំន ៣.៣២៣.០០០.០០០ េរៀល   
 -ជំពូក ៦៥ ៖ឧបតថម្ភធន និងជនួំយសងគម អនុវត្ដជក់ែស្ដងបនចនួំន ៣០.០០០.០០០េរៀល 

េសមើនឹង ១០០% ៃនចបប់ថវកិ ែដលមនចនួំន ៣០.០០០.០០០ េរៀល ។ 
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គ-ករងរផគត់ផគងអ់ង ពេ្រកមឱ ទ្រកសងួកសកិមម រកុខ ្របម  ់និងេន ទ  គភ ញ

 -េ្របងឥនធន គិតជទឹក្របក់សរុបចនួំន ៖ ១.៩៩៩.៥១៧.២៥០៛០០ កនុងេន មនៈ- ៈ  ះ
 + េ្របងម៉សូ៊  មនទឹក្របក ៖ .......១.៦៩០.៤៩១.៧០០៛០០   ត  ់  
 + េ្របង ងំ មនទឹក្របក ៖ ..........៣០៤.២២៥.៥៥០៛០០   ់  

+ េ្របងរ ិល មនទឹក្របក់ ៖ .................៤.៨០០.០០០៛០០ អំ  
-សមភ រករយិល័យ មនទឹក្របក់ចនួំន៖ ....៣៧៦.៦៩០.០០០៛០០   
-សមភ របរកិខ រ និងសង្ហ រមឹ មនទឹក្របក់ចនួំន៖ ..... ៦៩៤.៦០៤.០០០៛០០     -ឯកស ្ឋ ន មនទឹក្របក់ចនួំន៖ .......១៩៧.៥៦៥.០០០៛០០ 

ឃ-ករងរ្រគប់្រគង្រទពយសមបត្ដរិដ្ឋ   
 -បនចុះពិនិតយ និងផគូ រផគងបញជី រេពើភ័ណ្ឌ ឆន ២ំ០០៩ របស់មនទីរកសិកមមេខត្ដសទឹងែ្រតង កពំង់សពឺ 
្រពះសីហនុ ក ្ដ ល កពំង់ឆន ងំ កពំង់ចម រតនគីរ ី េពធិ៍ ត់ ែកប ្វ យេរៀង ៃ្រពែវង ៃប៉លិន 
អគគនយក ្ឋ នកសិកមម ថ នីយ៍ទួលសេំ ង, មណ្ឌ លកសិកមមទេន្លបទី មណ្ឌ លកសិកមមកបលេពធិ៍ 

ថ នីយ៍េគក្រតប់ ថ នីយ៏ ្អ ង ថ នីយ៍េពធិ៍ ស់ ថ នីយ៍េ្រមច លេរញ កសិ ្ឋ នចកំរេលើ 
ថ នីយ៍ៃ្រពេផ្ដ  ថ នីយ៍បនទ យែដក មណ្ឌ លកសិកមមកប់្រសូវ កលវទិយល័យភូមិនទកសិកមម 

ជតិកសិកមមកពំង់ចម ជតិកសិកមមែ្រពកេលៀប វទិយ ថ ន្រ វ្រជវ និងអភិវឌ ន៍កសិកមមកមពុជ 
វទិយ ថ ន្រ វ្រជវេកសូ៊កមពុជ នយក ្ឋ នផលិតកមម និងបសុពយបល នយក ្ឋ នកិចចកររដ្ឋបល 
នយក ្ឋ នកសិ-ឧស ហកមម អគគនយក ្ឋ នេកសូ៊  រដ្ឋបលជលផល អធិករ ្ឋ នរដ្ឋបលជលផល 
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ខងតបូងបឹងទេន្ល ប េមគងគ ចតុមុខ សមុ្រទ រដ្ឋបលៃ្រពេឈើ អធិករ ្ឋ ន រដ្ឋបលៃ្រពេឈើខងេជើង 
បឹងទេន្ល ប ខងតបូងបឹងទេន្ល ប េមគងគ និងឈូងសមុ្រទ។ 
 -ចូលរួមពិនិតយ យតៃម្លនូវគុណភពបេចចកេទស នូវ្រទពយសមបត្ដិចស់ខូច្រទុឌេ្រទមេ្របើ្របស់ 
ែលងេកើត ែដលេសនើសុជំ្រមះេចញពីបញជី រេពើភ័ណ្ឌ ្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ របស់អធិករ ្ឋ នរដ្ឋបលជលផល 
សមុ្រទ មនទីរកសិកមម េខត្ដកពំង់ឆន ងំ បត់ដបំង បនទ យមនជ័យ េកះកុង នយក ្ឋ នកិចចកររដ្ឋបល 
ចកំរេកសូ៊ បនេសៀក េខត្តរតនគីរ ី ជតិកសិកមមកពំង់ចម នយក ្ឋ នេ្រគ ងយន្ដកសិកមម 
អគគ ធិករ ្ឋ ន នយក ្ឋ នសហ្របតិបត្ដិករអន្ដរជតិ នយក ្ឋ នែផនករ និងសថិតិ និងនយក ្ឋ ន 
បុគគលិក និងអភិវឌ ន៍ធនធនមនុស   
 -ចូលរួម្រតួតពិនិតយ្រទពយសមបត្តិរបស់មនទីរកសិកមមេខត្តេកះកុង ែដល្រតូវេផទរជូនមនទីរកសិកមម 
េខត្ត្រពះសីហនុ 
 -ចូលរួមពិនិតយ និងេរៀបចកំណំត់េហតុ្របគល់-ទទួលថវកិ សមភ រ ្រទពយសមបត្ដិរដ្ឋ និងបញឈប ់
បញជីស្រមប់្របធនរដ្ឋបលៃ្រពេឈើចស់ និង កលវទិយធិករចស់ ្រពមទងំេបើកបញជីស្រមប់្របធន 
រដ្ឋបលៃ្រពេឈើ និង កលវទិយធិកររងទទួលបនទុក រួម ចូលកន់តែំណងថមី 
 -ចូលរួម្រតួតពិនិតយឃ្ល ងំស្ដុកជីគេ្រមង KR2 2008 ែដលបនខូចខត េ យេ្រគះធមមជតិេន 
េខត្ដ កពំង់ចម និង េខត្ដៃ្រពែវង 
 -ចុះពិនិតយ និង ម នករលក់ជីជនួំយឥតសណំងរបស់្របេទសជប៉ុនឆន  ំ២០០៨ េនេខត្ត បត់ 
ដបំង, បនទ យមនជ័យ និង េខត្តេសៀម ប 
 -ចូលរួម្របគល់-ទទួល្រទពយសមបត្ដិជថនូ រ ៃនករេ ះដូរទី ងំដីមនទីរកសិកមមេខត្ដ ដីអតីតករយិ 
ល័យ រុកខ ្របមញ់ និងដីអតីត ករយិល័យជលផល េខត្ដបនទ យមនជ័យ 
 -ចូលរួមពិភក ករងរពក់ព័នធអគរ ០១កែន្លង សថិតេនផ្លូ វមុនីយ៉ត ែកងផ្លូ វជ័យវរ មន័ទី៧ កនុង 
្រកុមទី១ ភូមិទី១៣សងក ត់ កពំង់ចម របស់អគគនយក ្ឋ នេកសូ៊ ែដលេសនើសុជំ្រមះេចញពីបញជី រេពើភ័ណ្ឌ  
 -ចូលរួមចុះ្រ វ្រជវបតុភពេនមនទីរកសិកមម េខត្ដសទឹងែ្រតង 
 -ចូលរួម្រតួតពិនិតយ បិទបញជី ចណូំល-ចំ យ និងបញជី រេពើភ័ណ្ឌ ឆន  ំ ២០០៩ េនវទិយ ថ ន 
្រ វ្រជវេកសូ៊កមពុជ វទិយ ថ ន្រ វ្រជវ និងអភិវឌ ន៍កសិកមមកមពុជ កលវទិយល័យភូមិនទកសិកមម 

ជតិ កសិកមមកពំង់ចម និង ជតិកសិកមម ែ្រពកេលៀប 
 -ចុះពិនិតយជក់ែស្តង និងជរុំញករេធ្វើបញជី រេពើភ័ណ្ឌ ្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ មប ្ត ឆន នីំមួយៗ េន 
មនទីរកសិកមម េខត្តកពំង់ធ ំ
 -េរៀបច្ំរបកសេផទរម៉ូតូម៉ក WIN MTC 110-11 ចនួំន ០២េ្រគ ង ពីនយក ្ឋ ននីតិកមមកសិកមម 
ឱយសថិត េនេ្រកមករ ្រគប់្រគងរបស់មនទីរកសិកមមេខត្ត ែកវ 
 -បនចូលរួម្របជុជំមួយ គណៈកមមករ រេពើភ័ណ្ឌ ជតិកសិកមមែ្រពកេលៀប កនុងករ យ 
តៃម្លដីធ្លី-អគរ 
 -ចូលរួមចុះពិនិតយ និង យតៃម្លភព្រតឹម្រតូវ ៃនករេ ះដូរ្រសូវពូជ IR 66 ចនួំន ១០០ េ ន េន 
មនទីរកសិកមមេខត្ដ បនទ យមនជ័យ 
 -ចូលរួមជមួយគណៈកមមករអន្ដរ្រកសួងចុះសិក  ពិនិតយ និង យតៃម្លករេ ះដូរទី ងំឃ្ល ងំ 
កសិកមម ្រសុក អូរ ងំឪ របស់មនទីរកសិកមមេខត្ដកពំង់ចម 
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 -ចូលរួមចុះពិនិតយចណូំល ចំ យថវកិរដ្ឋ ថវកិ កលវទិយល័យផទ ល់ ថវកិគេ្រមង និងករ 
្រគប់្រគង្រទពយសមបត្ដិរដ្ឋ របស់ កលវទិយល័យភូមិនទកសិកមម 
 -ចូលរួមជម្រន្តីបណ្តុ ះប ្ត លស្ដីពីបញជី រេពើភ័ណ្ឌ ្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ េ្រកមគេ្រមងស្តីពី ករ 
េលើកកមពស់សមតថភព ម្រន្តី ជករ និងព្រងឹង្រកបខណ្ឌ ចបប់ ដល់មនទីរកសិកមម ជធនី-េខត្ត 
 -ចូលរួមចុះពិនិតយ និង្រ វ្រជវជក់ែស្តងដីចនួំន ០៥កែន្លង របស់មនទីរកសិកមមេខត្តបត់ដបំង 
ែដលេសនើសុជំ្រមះេចញពីបញជី រេពើភ័ណ្ឌ  
 -ចុះពិនិតយ និង្រ វ្រជវជក់ែស្តងទី ងំដីអតីតៈករយិល័យរុកខ ្របមញ់ េខត្ត្រពះវ ិ រ 
  -ចូលរួមចុះពិនិតយ និង្របកសេផទ ដីទហំំ ៤៨.០០០ម២ របស់មនទីរកសិកមមេខត្តសទឹងែ្រតង ជូនរដ្ឋ 
បលជលផល។ 
 ង-ករងរេរៀបចំ និងអនុវត្ដកិចចលទធកមម ធរណៈ 
  សេ្រមចអនុវត្ដនីតិវធីិលទធកមម ធរណៈេដើមបផីគត់ផគង់ទំនិញ សមភ របរកិខ  ករងរ ងសង់-ជួស
ជុល និងេស កមមេផ ងៗ ជូន្រកសួង និងអងគភពននេ្រកមឱ ទ្រកសួងបនចនួំន ៣៦ គេ្រមង (េដញ
ៃថ្ល្របកួត្របែជងកនុង្រសុកចនួំន ១០គេ្រមង ពិេ្រគះៃថ្លចនួំន ០៩គេ្រមង សទង់តៃម្លចនួំន ០២គេ្រមង ចរច
ៃថ្លចនួំន ៨គេ្រមង និងេដញៃថ្លចនួំន ១៧គេ្រមង) ។ 

ច-សកមមភពករងរ្រគប្់រគងថវិកវិនិេយគ 
 ş.ơ-ÐЮŪŌ₣ĄеĕУŎĠũЮ◦₤ ĕЊ₣ ℓŷЋŁĠřЊļÐũĠ₤сŬĄũŢť ķЊģŲ 

កនុងឆន  ំ២០១០ េនះ មនគេ្រមងជនួំយបរេទសចនួំន ៥ បនដេំណើ រករ េហើយបនេសនើសុដំក 
ថវកិេ្របើ្របស់ ស្រមប់គ្ំរទគេ្រមងមនទឹក្របក់សរុបចនួំន ២.៣៦៣.៣៣៥,៨៦ ដុ ្ល រ េមរកិ 
កនុងេនះថវកិបដិភគពី ជរ ្ឋ ភិបល ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ  ចនួំន ៧៥៧.៨៤២,០៤ ដុ ្ល រ 

េមរកិ ថវកិពីធនគរអភិវឌ ន៏ សុី (ADB) ចនួំន ២៦០.២៥៤,៦៩ដុ ្ល រ េមរកិ និងពីសហ 
គមន៍ អឹរ ៉ុប (EU) ចនួំន ១.៣៤៥.២៣៩,១៣ ដុ ្ល រ េមរកិ ។ 

ş.Ư-şеĕУĕЮŲŠÐ‗ĕБĊĜýũ (Bank Account No.) 
កនុងឆន  ំ២០១០ េនះ ចនួំនេលខគណនីធនគរបនថយចុះពី ៤៧គណនី េនឆន  ំ២០០៩ មកេន 

្រតឹមែតចនួំន ២៩ គណនី េនចុងឆន ២ំ០១០េនះ (គណនីចនួំន ១៨ បនសុបិំទេ យ រគេ្រមង្រតូវ 
បញច ប់)។ ចនួំនេលខគណនីែដលបនបិទេនះ ែផ្អកេលើព័ត៌មន្របចែំខពីប ្ដ អងគភពពក់ព័នធកនុង 
្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ។ ្រកសួងបនផ្ដល់របយករណ៍្របចែំខ ជូនេទអគគនយក ្ឋ ន 
រតនគរជតិស្ដីអពីំ ថ នភពេ្របើ្របស់គណនីធនគររបស់អងគភព េ្រកមឱ ទ្រកសួងកសិកមម រុកខ
្របមញ់ និងេន ទ និងគេ្រមងននេន ម្របព័នធធនគរែដលបន និងកពុំងបេ្រមើករងរ កនុង
វស័ិយកសិកមម ។ 

ş.ư-Ūģ с̋̋ с̋ ĕЊ₣аℓ ųĘĖФŲ₤ņġĈĕřБЮ₤řť̋ Њş Ć 
្របក់កក់ធនអនុវត្ដកិចចសនយកនុងឆន  ំ២០១០ េនះ មន្រកុមហុ៊នវនិិេយគចនួំន  ១២  ្រកុមហុ៊ន  

បនបង់្របក់កក់ ធនករអនុវត្ដកិចចសនយចូលធនគរជតិៃនកមពុជ មនទឹក្របក់សរុបចនួំន 
៥៩៨.១០០,០០ដុ ្ល រ េមរកិ។  
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៥.៧.៣.២- យតៃម្ល និងសេំណើ  
ជរួមបនឆ្លុះបង្ហ ញឱយេឃើញថ ករខិតខ្ំរបឹងែ្របងអនុវត្ដ កមមវធិីកែំណទ្រមង់ករ្រគប់្រគង 

ហិរញញវតថុ ធរណៈរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ែដលមន្រកុមករងរកែំណទ្រមង់ហិរញញវតថុ ធរណៈ របស់ 
្រកសួងេ យបណ្ដុ ំ នូវ្រគប់សមសភពពីអងគភពពក់ព័នធរបស់្រកសួង។ ្រកុមករងរេនះ គឺជយន្ដករ 
មួយជអនកដឹកន ំនិងជ្រមុញករអនុវត្ដ ដល់ប ្ដ អងគភពេ្រកមឱ ទ្រកសួងទងំអស់ េលើករ្រគប់្រគង 
ចណូំល ចំ យ និង្រទពយសមបត្ដិរដ្ឋ។ ប៉ុែន្ដេទះជយ៉ង េនះក្ដីក៏េនមនជួបករលបំកខ្លះេទៀត 
ជពិេសសសមតថភព និងចេំណះដឹងរបស់ម្រន្ដី ែដលជអនកអនុវត្ដថវកិត្រមូវរត់ឱយទន់កមមវធិីកែំណ 
ទ្រមង់ េដើមបឱីយករ្រគប់្រគង និងអនុវត្ដថវកិឱយបនកន់ែត្របេសើរចបំច់្រតូវបណ្ដុ ះប ្ដ លបែនថម 
និង្រតូវមនករចូលរួមេ យយកចិត្ដទុក ក់ និងទទួលខុស្រតូវពីថន ក់ដឹកនអំងគភព និងម្រន្ដីពក់ 
ព័នធទងំអស់។  

៥.៧.៣.៣- វិធនករ 
-្របឹងែ្របង ក់ឱយអនុវត្ដ្របព័នធព័ត៌មវទិយស្រមប់ករ្រគប់្រគងហិរញញវតថុ ធរណៈរបស់្រកសួង 
-្របឹងែ្របងព្រងីកថវកិ មកមមវធិីដល់ប ្ដ អងគភពេ្រកមឱ ទ  
-បន្ដសហករជមួយ្របតិភូ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ  ចុះពិនិតយ និងបិទបញជី គណេនយយ

ករយិបរេិចឆទ២០១០េនប ្ដ ្រគឹះ ថ ន ធរណៈមនលកខណៈរដ្ឋបលឱយបនទន់េពលេវ  
-សហករជមួយ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ  េដើមបកីណំត់ទុន្រគដបូំងឱយ្រគឹះ ថ ន ធរណៈ 

រដ្ឋបលេ្រកមឱ ទ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទឱយបនចប់សព្វ្រគប់  
-ចុះ្រតួតពិនិតយ និងព្រងឹងករងរគណេនយយ ករ្រគប់្រគងហិរញញវតថុ  ករ្រគប់្រគង្រទពយសមបត្ដិ

រដ្ឋ និងជ្រមុញ ករ្របមូលចណូំលបង់ចូលថវកិរដ្ឋឆន  ំ ២០១១ េនមនទីរកសិកមមេខត្ដ- ជធនី និង
អងគភពថន ក់ក ្ដ ល  

-េ្រត មសហករជមួយ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ  េដើមបចុីះ្រតួតពិនិតយ និងផគូ រផគងបញជី រ
េពើភ័ណ្ឌ លម្អិតឆន ២ំ០១០ េន មមនទីរកសិកមម ជធនី-េខត្ដ និងអងគភពេ្រកមឱ ទ្រកសួងកសិកមម 
រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ 

-សហករជមួយអងគភពពក់ព័នធេរៀបចែំផនករលទធកមម្របច ំ២០១១ឱយបនទន់េពលេវ   
-បន្ដខិតខ្ំរបឹងែ្របងេរៀបចឯំក រកិចចលទធកមម ធរណៈ ឱយបនទន់េពលេវ  បនទ ប់ពីទទួល 

បនលិខិតេគល ករណ៍ធនចំ យរបស់្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ  
-ខិតខំសិក ែស្វងយល់នូវ ល់លិខិតបទ ្ឋ នេផ ង  ៗពក់ព័នធនឹងករអនុវត្ដនីតិវធីិលទធកមម ធរណៈ  
-សហករជមួយនយក ្ឋ នសហ្របតិបត្ដិករអន្ដរជតិ និង្រកសួងេសដ្ឋកិចច ហិរញញវតថុ  កនុងករ

្រគប់្រគង គណេនយយ ហិរញញវតថុ  និង លទធកមម មអនុ្រកឹតយេលខ ១៤  
-ជរុំញេរៀបចដំេំណើ រករ្រគប់្រគង និងេរៀបចកំិចចករយកៃថ្លឈនួលដីសមបទនេសដ្ឋកិចច ឱយដេំណើ រ 

ករេទមុខ ។ 
 

 ៥.៨- កមមវិធី និងគេ្រមងជំនួយេ យៃដគូអភិវឌ ន៏ 
  ៥.៨.១-លទធផល 
  ៥.៨.១.១- គេ្រមង JICA 
  ក- លទធផល 
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  ក-១- អងគករ JICA បនផ្ដល់ឧបករណ៍ពិេ ធន៍ និងេរៀបចដំេំឡើងវឧបករណ៍កសិកមម ែដល
គិតជទឹក្របក់សរុបចនួំន ២២០.០៧៧ ដុ ្ល រ េមរកិ 
  - វគគបណ្ដុ ះប ្ដ លេលើកទី ២ បនសេ្រមចករវភិគ រធតុចនួំន ៨ ដូចជ P, K, Cu, Zn, 
Fe, Mn, Ca & Mg) េនកនុងជីគីមី និងបនវភិគធតុសកមមរបស់ថន កំសិកមមចនួំន ១១ រធតុ ថវកិ
សរុបចនួំន ៦២.២៥១ ដុ ្ល រ េមរកិ 
  - េនកនុងវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លេលើកទី ៣ នយក ្ឋ នទងំពីរបនកពុំងចប់េផ្ដើមេធ្វើករវភិគ

រធតុ N និង S េនកនុងជីគីមី ែដលមនចនួំន ៤៦ សំ ក។ ករវភិគធតុសកមមថន កំសិកមមចនួំន 
១០ រធតុបនកពុំងចប់ េផ្ដើមេធ្វើករវភិគ និង យតៃម្ល េ យេ្របើ្របស់ឧបករណ៍ HPLC និង UV-
Vis ថវកិសរុបចនួំន ១៥៧.៨២៦ ដុ ្ល រ េមរកិ។ 

ក-២- សកមមភពករងរផ ព្វផ យស្ដីពី ករេ្របើ្របស់ថន ឱំយបន្រតឹម្រតូវ និងគុណភពជីគីមី 
និង ថន កំសិកមមបនេរៀបចបំ័ណ្ណ្របកស េដើមបផី ព្វផ យជ ធរណៈនូវថន កំសិកមម មឃត់ និង 
រេបៀបេ្របើ្របស់ថន កំសិកមម េដើមបកីចំត់សត្វមមចេ ន តេលើដំ ្ំរសូវ និងបនបកែ្របកែសតវេីដអូ
ែដល ជញ ធរជី និងថន កំសិកមម បនផ្ដល់ជូនពីភ ហ្វីលីពីន មកជភ ែខមរែដលមនចណំងេជើង
ថ ”ករេ្របើ្របស់ថន កំសិកមមឱយបន្រតឹម្រតូវ។ 

-បនចង្រកងកូនេសៀវេភេដើមបផី ព្វផ យដល់ ជីវករលក់ថន កំសិកមម  
-បនចុះផ ព្វផ យ  និងបនែចកប័ណ្ណ្របកស និងកូនេសៀវេភែដលគេ្រមងបនេធ្វើ  ដល់

ជីវករលក់ថន កំសិកមមកនុង្រសុកេកៀន ្វ យ និងេកះធ ំ 
-បនសហករករងរជមួយអងគករ FAO , VVOB និង GIZ េដើមបពី្រងីកករផ ព្វផ យ និង 

ែចកប័ណ្ណ្របកសទងំេនះឱយបនេ្រចើនបែនថមេទៀត។ 
 ខ- វិធនករ 
 -ព្រងឹងសមតថភពករងរពិេ ធន៍ជីគីមី ថន កំសិកមម និងមនទីរពិេ ធន៍ 
 -េសចក្ដី្រពងៃនលិខិតបទ ្ឋ នចបប់ ែដលពក់ព័នធនឹងត្រមូវករបមណីស្រមប់ករចុះបញជិក  
និងេ្រកយេពលចុះបញជិកៃនជីគីមី និងថន កំសិកមម  
 -ជរុំញករអនុវត្ដន៍កមមវធិីផ ព្វផ យស្ដីពី ករេ្របើ្របស់ឱយបន្រតឹម្រតូវ និងគុណភពជីគីមី 
និងថន កំសិកមម 
  ៥.៨.១.២- គេ្រមងេអកូសន 

 គេ្រមងេអកូសនបនចប់េផ្ដើមដេំណើ រករនែខ ធនូ  ឆន  ំ២០០៥ េហើយចប់អនុវត្ដសកមមភពដបូំង 
េនសហគមន៍មូល ន នេនពក់ក ្ដ លឆន  ំ២០០៦ មរយៈគេ្រមងខន តតូចមនេឈម ះថ “គេ្រមង 
ឆប់ទទួលផល”។ ករអនុវត្ដនូវគេ្រមងទងំេនះ មនេគលបណំងពីរគឺ ទី១)បេ្រមើជវធិនករេលើក
កមពស់ភពេជឿជក់ កនុងករអនុវត្ដសកមមភពជួយដល់អនកភូមិ និងភន ក់ងរ ជរ ្ឋ ភិបល  និងទី២) ករ 
ក ងសមតថភពអនុវត្ដជក់ែស្ដងដល់បុគគលិកគេ្រមងផងែដរ។  

បនទ ប់ពីកលបរេិចឆទចុងេ្រកយៃនករចុះហតថេលខេលើកិចចសនយទងំអស់េនៃថង ១៦ ែខ វចិចិក 
ឆន  ំ ២០០៧ គេ្រមងបនចុះកិចចសនយកនុងទឹក្របក់ ២៤,៥ នអឺរ ៉ូ (៩៤,១%) ៃនថវកិសនយសរុប
របស់សហភពអឺរ ៉ុប (២៥ នអឺរ ៉ូ) កនុងេនះមនកិចចសនយខន តធចំនួំន ៤៤ និងកិចចសនយខន តតូច
ចនួំន១៨៧។ 
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 ក- លទធផល 
˝.ơ- Ų◦ċĩŲ₤ЮŪņşģĕЮĊЬĠĕЕ₣ЮýŲĠе‗₣ũУņũĠ₤сÐЮŪŌ₣ (ŁũŁĳсĠĕ□ŎļĮŪ Б̋Ū˝)  
ករេធ្វើអេងកតមូល ្ឋ នេនែខ សី  ឆន  ំ២០១០ បនបង្ហ ញថ ៤០% ៃន្រគួ រកសិករេនកនុង

ភូមិេគលេ បនរួចផុតពីបនទ ត់ភព្រកី្រក ០,៣៩ ដុ ្ល /មន ក់/ៃថង (កណំត់េ យវទិយ ថ នជតិសថិតិ 
ឆន ២ំ០០៤) ែដលកនុងេនះ គេ្រមងេអកូសនចូលរួមចែំណកកនុងករកត់បនថយភព្រកី្រកបនចនួំន ១១%។ 
គេ្រមងេអកូសនមនផលប៉ះពល់វជិជមនេទេលើ ករកត់បនថយភព្រកី្រកកនុងចេំ មកសិករទទួល
ផលផទ ល់ចនួំន ១.៨០០ នក់ ែដលជួយកត់បនថយភព្រកី្រក កនុងចេំ មកសិករផទ ល់ទងំេនះ បន
រហូតដល់ ២១%។ ករអេងកតេនះ ក៏បនរកេឃើញបែនថមេទៀតថ មន្រគួ រ្របមណ ៥០% េន កនុង
ភូមិេគលេ មនកេំណើ ន្របក់ចណូំលកនុង្រគួ រ។ 

˝.Ư- Ų◦ċĩŲ₤ЮŪņşģĕЮĊЬĠĕЕ₣ЮýŲĠе‗₣ÐЮŪŌ₣ (ŁũΒķЊŷűΘЮ₤řť̋ Њş Ć ĕЊ₣₤₣ ðņ Њ̋ş Ć) 
សន្ដិសុខ្រសូវអងករ សេ្រមចបន ៥២% (េលើែផនករគេ្រមង ៥០%) ៃន្រគួ រកសិករទងំអស់

មន្រសូវ អងករហូប្រគប់្រគន់ េធៀបេទនឹងទិននន័យមូល ្ឋ នឆន  ំ២០០៦ ែដល្រគួ រមន្រសូវអងករហូប
្រគប់្រគន់ែត ២៩%។ រយៈ េពលខ្វះខត្រសូវអងករជមធយម្រតូវបនកត់បនថយពី ៤ ែខ មក្រតឹម ២,៤ ែខ។ 
្របជពលរដ្ឋចនួំន ៨៨% ែដលបនសមភ សន៍បញជ ក់ឱយដឹងថមនកររកីចេ្រមើនគួរឱយកត់សមគ ល់នូវ
ករចូលរួមពក់ព័នធនឹងបញ្ហ របស់សហគមន៍ (ករព្រងឹងអំ ចដល់សហគមន៍) េហើយចនួំន្រស្ដី្រតូវ
បនពិេ្រគះេយបល់កនុងកិចចអភិវឌ សហគមន៍ (សមភពេយនឌ័រ) មនករេកើនេឡើងេទ្វដង (៦១% 
េធៀបនឹង ៣៣% េនកនុងទិននន័យអេងកតមូល ្ឋ នឆន ២ំ០០៦)។ មនកេំណើ នចនួំន ២៣% ៃន្រគួ រែដល 
មនទស នៈវស័ិយវជិជមនកន់ែត្របេសើរចេំពះអនគតរបស់ពួកេគ (ឆន ២ំ០០៦ មន ១១,៦% ឆន ២ំ០១ 
មន ៣៤,៩%)។ ប៉ុែន្ដចំ ក្រសុក មរដូវកលមនករេកើនេឡើងគួរឱយកត់សមគ ល់រយៈកល ២ ឆន ំ
ចុងេ្រកយេនះពី ៣០% េទ ៤២% េ យ រវបិត្ដិេសដ្ឋកិចចពិភពេ ក និងខយល់ពយុះេកត ។  

ខ- សននិ ្ឋ ន 
លទធផល្របកបេ យែផ្លផក រយៈេពល ៥ឆន  ំ ៃនកររួមចែំណករបស់គេ្រមងេអកូសន  កនុងករ 

អភិវឌ ន៍ជនបទ េនកមពុជនេពលេនះ (២០០៦-២០១០) បនឆ្លុះបញច ងំឱយេឃើញនូវករយកចិត្ដទុក
ក់ និងករទទួលខុស្រតូវរួមគន រ ង ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ជមួយសហភពអឺរ ៉ុប េដើមបសីេ្រមចបននូវ

កិចចសហ្របតិបត្ដិករល្អកនុងករអភិវឌ ន៍ជនបទ និងករចូលរួមកត់បនថយភព្រកី្រកេនតបំន់ជនបទ
កមពុជ។ 

៥.៨.១.៣- គេ្រមងពត៌័មនទីផ រកសកិមមេនកមពជុ (CAMIP) 
គេ្រមងព័ត៌មនទីផ រកសិកមមកមពុជ-ក  (CAMIP) គឺជគេ្រមងែដលគ្ំរទ េ យ 

ភន ក់ងរ អភិឌ ន៍អន្ដរជតិក  (CIDA) មនថវកិសរុបចនួំន ៤,២០០,០០០ ដុ ្ល រក  ្រតូវ
បនអនុវត្ដរយៈេពល ៤ ឆន គឺំចប់ពីឆន  ំ ២០០៦ ដល់ ២០១០។ គេ្រមងេនះ 
បេងកើតេឡើងេដើមបជួីយែកលម្អ និងព្រងឹងសមតថភពេស ព័ត៌មនទីផ រកសិកមម អនុវត្ដគេ្រមង 
CAMIP បនអនុវត្ដេទេលើ ជធនី េខត្ដចនួំន ១៤ រួមមន ជធនីភនេំពញ េខត្ដក ្ដ ល ែកវ កពំត 
្រពះសីហនុ ៃ្រពែវង កពំង់ចម កពំងធ ំ េសៀម ប បនទ យមនជ័យ បត់ដបំង េពធិ៍ ត់ កពំង់ឆន ងំ 
និងកពំង់សពឺ។ លទ្ឋផលរពឹំងទុកៃនគេ្រមងគឺ េដើមបបីេងកើនផលិតផលកសិកមមកនុង្រសុក 
ជពិេសសផលិតផលបែន្ល-ែផ្លេឈើ បេងកើន្របក់ចណូំលកសិករ ជីវករ។ 
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សមសភពគេ្រមងមនពីរែផនកសខំន់ៗគឺ ែផនកេស ព័ត៌មន   ទីផ រកសិកមមផ ព្វផ យ
មរយៈវទិយុ (AM និងFM) ទូរទស ន៍្រពឹត្ដិប្រតព័ត៌មន្របចែំខ-ឆន េំគហទពំ័រ 

(www.agriculturalmarketinformation.org.kh) និង រ SMS មទូរស័ពទៃដ។  
ែផនកអភិវឌ ន៍ទីផ រកសិកមម េផ្ដ តសខំន់េទេលើ េរៀនទីផ រកសិករ (FMS) េលើដំ ំ

បែន្ល-ែផ្លេឈើ ដល់្រកុមកសិករ និង ជីវករ េនេខត្ដេគលេ មរយៈ្រគូបេងគ ល FMS េរៀបច្ំរបជុំ
ករងរ ជនួំញរ ងកសិករ ជីវករ និងទស នកិចចសិក  េដើមបដីក្រសង់បទពិេ ធន៍េនកនុង និង 
េ្រក្របេទស។ លទធផលសេ្រមចបនរួមមនៈ ជីវករចនួំន  ៦២០ នក់ បនចុះេឈម ះកនុង្របព័នធ SMS 
និងបនបញជូ នព័ត៌មន តៃម្លកសិផលមកកនុង្របព័នធ។ ្រគូបេងគ ល FMS និង ្រកុម ជីវករចនួំន ១១៨ 
នក់ បនេទទស នកិចចសិក  េន្របេទសេវៀត ម េដើមបដីក្រសង់ពិេ ធន៍ពីករងរផលិតកមម និង 
ទីផ របែន្ល-ែផ្លេឈើ និង មនកសិករ- ជីវករចនួំន ៨២២ នក់ កនុងេនះ ៤៣៦ នក់ ជ្រស្ដីបនចូល
រួមកនុង ៣២ វគគ ស្ដីពីករ្របជុពិំភក  ពីជនួំញផលិតផលបែន្លរ ងកសិករ និង ជីវករ។  

្រគូបេងគ ល FMS ចនួំន ១២៨ នក់ ្រស្ដីចនួំន ៤៥ នក់ ្រតូវបនបណ្ដុ ះប ្ដ លកនុងចនួំន ០៥ 
វគគ ែដលមនសិកខ កមចូលរួមពីម្រន្ដីកសិកមម ជធនី េខត្ដ អងគករជតិ និងអន្ដរជតិនន។  

កសិករចនួំន ៤,៤០១ នក់ កនុងេនះ្រស្ដី ២,៣៦៥ នក់បនចូលរួម កនុង ១៧៩ វគគ FMS ៃន ១៣ 
េខត្ដេគលេ  ចប់ពីឆន  ំ ២០០៨-២០១០ ែដលវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លេនះ បនេធ្វើឱយកសិករ ចទទួល 
បន្របក់ចណូំល េកើនេឡើងពី ២០-៤០%/គីឡូ្រកម េសមើនឹង ១៤០ ដុ ្ល /ឆន  ំៃនមួយ ្របេភទផលិតផល 
េ្រកយពីពួកគត់អនុវត្ដ មវធិី ្រស្ដ FMS។  

៥.៨.១.៤- គេ្រមងកមមវិធី CAVAC 
 ក- លទធផល 

កនុងឆន  ំ២០១០ កមមវធិីបនផ្តួចេផ្តើម គេ្រមងករ្រ វ្រជវបីធំៗ  េ យមនៃដគូរសខំន់ៗដូចជ 
មជឈមណ្ឌ ល្រ វ្រជវ និងអភិវឌ ន៍កសិកមមកមពុជ (CARDI) អគគនយក ្ឋ នកសិកមម (GDA) និង

កលវទិយល័យ កសិកមម (RUA) ស្តីពី ផលិតកមមបែន្ល ករ ដុំះដំ ្ំរសូវ និងបសិដ្ឋកមម។ កមមវធិី 
បន ងសង់ ្រប យចនួំនពីរ ែដលកសិករអនក ដុំះ េលើសពី១០០០្រគួ រ ទទួលអតថ្របេយជន៍
អពីំ ករេ្រ ច្រសពេពញមួយឆន ។ំ ករេ្រជើសេរ ើស្រកុមករងរមួយភគធ ំ បនធនថ កមមវធិីក ៉ក ់
បនបេំពញបនភគេ្រចើនបផុំត មអ្វីែដលមន្រពមេ្រព ង េនកនុងែផនករករងរ្របចឆំន ២ំ០១០ 
លទធផលជរួម ៖ 

-គណៈកមម ករស្រមបស្រមួលថន ក់េខត្ត ្រតូវបនែតង ងំ េហើយេនេពលបចចុបបននេនះ 
ក ៉ក់ ច េបើកករយិល័យ និងេរៀបចកំិចច្របជុនំន 

-ករពិេ្រគះេយបល់ អពីំែផនករករងរ្របចឆំន  ំ (AWP) ្រតូវបនដឹកន ំ ឲយមនដេំណើ រករ 
និង AWP ២០១១ ្រតូវបន្របគល់ជូនសំ ប់ករសេ្រមចចិត្ត 

-ករេរ ើសបុគគលិកគឺជិតបនបញចប់េហើយ និងបុគគលិកក៏បន ទទួលករបណ្តុ ះប ្ត លបឋម 
និងបនបេំពញ្របតិបត្តិករ មគេ្រមងថវកិរ កនុង AWP ២០១០ មួយភគធ។ំ គេ្រមងធំៗ មួយ ចនួំន
ដូចជ គេ្រមងករស្រមបស្រមួលថវកិរគ្ំរទេគលនេយបយ និងករសិក អពីំលទធភព ែដល ច
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មនទឹកផគត់ផគង់ េនមិនទន់បនេចញជរូប ងេនេឡើយ េហើយនឹងេធ្វើឲយថយចុះនូវករចយ យជក់
ែស្តងជទូេទ។   ករពនយរេពលជធមម រ ងករ្របតិបត្តិ  និងករចយ យេ យជក់ែស្តង   នឹងជ 
េហតុប ្ត លឱយមន ករចំ យថវកិរជក់ែស្តង្រតូវបនពនយរេពល។ 

ក.១- ករអភិវឌ ន៍កសិពណិជជកមម 
ករវភិគែខ សង្វ ក់ផលិតកមមចនួំនបី ករសិក អពីំ គេ្រមងែផនករណ៍ ទីផ រវតថុធតុេដើម 

្រតូវបនបញចប់។ កិចច្រពមេ្រព ងបី ្រតូវបនបញចប់ ជមួយនឹងកសិពណិជជកមម កនុងឆន ២ំ០១០ 
្រសបេពលករពិភក ដៃទេទៀតកពុំងដេំណើ រករ។ កិចចករងរែដលេធ្វើជមួយនឹងទីកែន្លង ទីផ រ 
ជក់ែស្តងនន ្រតូវបនផ្ល ស់ប្តូ រេទជ កិចចអន្ត គមន៍ៃនករជែជកពិភក ជ ធរណៈ។ 

ក.២- ករ្រគប់្រគងទឹក 
សហករជមួយ្រកសួងធនធនទឹកនិងឧតុនិយម (MOWRAM) និងមនទីរធនធនទឹក និងឧតុនិយម  
(PDWRAMs) បនេរៀបចគំេ្រមងធ ្រស្តចនួំន១១ ស្រមប់ករវនិិេយគជសក្ត នុពលេនះគឺ 

េទ្វដង ៃនែផនករេដើមដបូំង ែដលមនែត ចនួំនបួនេទ្របមួំយគេ្រមង។ 
ករសិក អពីំ លទធភពែដល ចមនទឹកផគត់ផគង់មួយ ្រតូវបន ក់េដញៃថ្ល និង យតៃម្ល េហើយ 

នឹងចប់េផ្តើមកនុងែខមក ឆន ២ំ០១១។ ករេដញៃថ្លស្រមប់ករសិក ទីពីរ ្រតូវបនកណំត់េពល ជថមី
េឡើងវញិ រហូតដល់េដើមឆន ២ំ០១១ និងករសិក អពីំ ម៉សីុនបូមទឹកកពុំងសិថតេ្រកមករអនុវត្តន៍។ 

ក.៣- ករ្រ វ្រជវ និងករផ ព្វផ យ 
សកមមភព្រ វ្រជវនន កពុំងដេំណើ រករយ៉ងល្អ េ យមនករសិក ធំៗ ចនួំនបី កពុំងសិថត 

េ្រកមករអនុវត្តន៍។ សេំណើ ទីបួន គឺេរៀបចជំេ្រសចេហើយ ស្រមប់ ក់ជូនគណៈកមម ករដឹកន ំ
គេ្រមងថន ក់ជតិ (NSC) អនុម័ត។ ស្រមប់ករផ ព្វផ យ ករវភិគអពីំសមភ រៈែដលមន្រ ប់ ្រតូវ
បនបញចប់ ករបណ្តុ ះប ្ត លកសិករគរូំ បនកពុំងនឹងដកករពិេ ធន៍ និងករបណ្តុ ះប ្ត ល
ែដលបងកប់អតថន័យ្រជលេ្រជ ែដលនឹងេធ្វើេឡើងជមួយ អនកផ្តល់ឲយេ យវស័ិយឯកជន្រតូវបនគ្ំរទ។ 
ករ យតៃម្លអពីំ ករផ ព្វផ យពត៌មន ្រតូវបនពនយរេពលេទ ែខមក ន ឆន ២ំ០១១វញិ។ 

ក.៤- បរយិកសែដលអំេនយផលដល់ពណិជជកមម 
-េរៀបចបំរយិកស េដើមបផី្តល់អេំ យផលល្អដល់ែផនកពណិជជកមម្រតូវបនផ្អ កករេ្រជើសេរ ើស 

េហើយ្របវតិ្តរូប្រតូវបនេផញើរជូនបន្តេទ ភគីជៃដគូ និងទីភន ក់ងរេដើមបកីរអភិវឌ ន៍អន្តរជតិ(AusAID) 
កលពីែខវចិិឆក ឆន ២ំ០១០។ 

-សិកខ ស្តីអពីំ េគលនេយបយនអំងករេចញ ្រតូវបនេរៀបចេំធ្វើរួមគន  ជមួយនឹង MAFF 
និង MOWRAM េដើមបអីេងកតអពីំវធិី ្រស្តល្អបផុំតែដលក ៉ក់ ចគ្ំរទដល់ េគលនេយបយ្រសូវ 
អងករ។ GDA CARDI និងមនទីរកសិកមមេខត្ត បន ក់ជូនសេំណើ េដើមបទីទួលបនករគ្ំរទ េ្រកមករ
ស្រមបស្រមួលករផ្តល់មូលនិធិគ្ំរទេគលនេយបយ។ គេ្រមងេនះ បនគ្ំរទ MOWRAM េ យ
ផ្តល់នូវ រេពើភ័ណ្ឌ ស្រមប់គេ្រមងធ ្រស្ត (CSISIS)។ 

ខ-បញ្ហ ពក់ព័នធដល់កមមវិធីេផ ងៗេទៀត 
ករ យតៃម្លែផនកបរ ិ ថ នស្រមប់គេ្រមងធ ្រស្ត ្រតូវបនបញចប់ និងទី្របឹក រយៈេពលខ្លី

មន ក់ បនេធ្វើករ យតៃម្លនេពលថមីៗេនះ និងបនផ្តល់អនុ សន៍ែកលម្អ ស្រមប់្របព័នធ យតៃម្ល
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កនុងគេ្រមង។ អនកឯកេទសែផនកេយនឌ័រ គឺថមីៗេនះ កពុំងែតពិចរ ពីបញ្ហ េយនឌ័រជក់ ក់ 
ស្រមប់គេ្រមង និងករសិក ពីវសិមភពៃនពិករភព ក៏កពុំងែតសិថតេ្រកមករអនុវត្តន៍។  

៥.៨.១.៥- គេ្រមង្រគប្់រគងដីធ្លដីយចីរភព (SLM) 
 ក- លទធផល 
 ˝.ơ- ũЮũЬĠşе̋ ņŊŷВĊБďĳЊŪĠŎН◦ċŪĠĂе₣ĕЕ₣όĕļĮřБЮĝŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįОď  

កនុងឆន ២ំ០១០ េនះ គេ្រមងសហករជមួយ នយក ្ឋ នពក់ព័នធេ្រកមឱ ទ្រកសួងបនេរៀបច ំ
ឯក រ កមមវធីីសកមមភពជតិ្របយុទធ្របឆងំនឹងឱនភពដីេនកមពុជស្រមប់ឆន  ំ២០១១-២០២០ បនបញច ប់ 
១០០%  ែដលឯក រេនះ មនពីរែផនក គឺែផនក (ក) មនចនួំន ៥ជពួំក ែដលបរយិយអពីំ ថ នភព 
ទូេទេន្របេទសកមពុជ និងែផនក (ខ) មនចនួំន ៦ជពួំក េ យបរយិយពីកមមវធិីលម្អិតស្រមប់អនុវត្ដ 
រយៈេពល១០ឆន ។ំ  

កនុងរយៈេពលមួយឆន កំន្លងមកេនះ គេ្រមងបនេរៀបចសិំកខ ថន ក់េ្រកមជតិ ថន ក់ជតិ 
្រពមទងំកិចច្របជុ ំជមួយ្រកុមករងរេរៀបចកំមមវធិីសកមមជតិអពីំ ករក ងឯក រកមមវធិីសកមមភព 
ជតិេនះ បនចនួំន ១៣ េលើក ែដលមនអនកចូល រួមសរុប ចនួំន ៣៣៨ នក់ ្រស្ដី ៣០នក់។  

˝.Ư- ŁũĮŪ₣Е₣₤ņĳ□ļĮ⅜□ Ġњĕĵ с̋Įњĕ ċ ĕЊ₣ņūĕ ŚБ₤ņļÐБ  
- គេ្រមងបនព្រងឹងសមតថភពម្រន្ដីសមភគីចនួំន ១០េលើក សរុបចនួំន ៨នក់ ្រសី ១នក់ ែដល

កនុងេនះមកពីនយក ្ឋ នេ្រកមឱ ទ ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ ចនួំន ៧នក់ ្រសី៣នក់ 
និងមកពី្រកសួងបរ ិ ថ នចនួំន ១នក់ អពីំ បេចចកេទសវភិគបញ្ហ ឱនភពដី វធិី ្រស្ដ្របមូលព័ត៌មន
ពីករប្រញជ បេយនឌ័រកនុងករ្រគប់្រគងដីេ យចីរភព វធីិ ្រស្ដេធ្វើអេងកតអពីំ ករយល់ដឹងេលើករគ្រប់
្រគងដីេ យចីរភព ករចង្រកងេមេរៀនអនុវត្ដ គ្រមូភ អង់េគ្លស ករ្រគប់្រគងគេ្រមង និងបេចចក
េទសេរៀបចែំផនទីភូមិ ្រស្ដបនចនួំន ៤នក់។ ករព្រងឹងសមតថភពេនះ បនេធ្វើេឡើងេ យករអនុវត្ដ 
ករងរផទ ល់ជមួយគេ្រមង ករចូលរួមកិចច្របជុេំផ ងៗ ករចូលរួមវគគបណ្ដុ ះប ្ដ ល និងករចូលរួម
សិកខ េនថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ។ គេ្រមងក៏បនសហករជមួយមជ មណ្ឌ លកុពំយូទរ ័
ឌី ញ និងព៌ត័មនភូមិ ្រស្ដ េដើមបផីលិតែផនទី ែដលទក់ទងនឹងឱនភពដីចនួំន១២ផទ ងំផងែដរ 

- គេ្រមងបនព្រងឹងសមតថភព ថ ប័ន មរយៈករក ងកមមវធិីសកមមភពជតិ ករវភិគអពីំ
បញ្ហ ឱនភពដី និងករចង្រកងេមេរៀនអនុវត្ដគ្រមូ របស់ ថ ប័នពក់ព័នធេផ ងៗទងំកនុង្រកសួង និង
េ្រក្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ មរយៈករេរៀបចសិំកខ ពិេ្រគះេយបល់ថន ក់
ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិមនចនួំន ១០ េលើក មនចនួំន អនកចូលរួមសរុប ២៥១ នក់ ្រសី ៣០នក់។  

˝.ư- ŁũĠūŔą ĠŁũŪÐĠсŪÐ₣řБĊųБЮŢŎşБũļĮ  

- គេ្រមងបនសហករជមួយនយក ្ឋ នផ ព្វផ យកសិកមម ៃន្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ 
និងេន ទ បនផលិតនូវឯក រវេីដអូ ែដលមនរយៈេពល១៩នទីអពីំករ្រគប់្រគងដីេ យចីរភព
េនកនុង្របេទសកមពុជ េដើមបបី្រញជ បព័ត៌មនអពីំ បញ្ហ ឱនភពដីេនកមពុជេទដល់ថន ក់ដឹកន្ំរបេទស 
និង្របជជនេនមូល ្ឋ នឱយបនយល់ដឹងកន់ែតសីុជេ្រម 

-  គេ្រមងបនសហករជមួយកមមវធិីជនួំយខន តតូចរបស់ UNDP/GEF ៃន្របេទសកមពុជ េ យ
បនគ្ំរទថវកិ េទអងគករេស ក (CEDAC) និងអងគករែសល ្រហគីត (CelAgrid) 
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ែដលកពុំងអនុវត្ដ សកមមភពេនេខត្ដ ែកវ េដើមបអីនុវត្ដគេ្រមងករអភិវឌ ន៍ច្រមុះ 
ស្រមប់សន្ដិសុខេសប ង កនុងេគលបណំង េដើមបចីង្រកងេមេរៀនអនុវត្ដគ្រមូអពីំករ្រគប់្រគងដី 
្របកបេ យចីរភពក្រមិតកសិ ្ឋ នខន តតូច។ 

- ឯក រកមមវធិីសកមមភពជតិ្រតូវបនប្រញជ បកនុងែផនករយុទធ ្រស្ដអភិវឌ ន៍ជតិឆន  ំ២០០៩
-២០១៣។ គេ្រមងបនសិក ចង្រកងអពីំករប្រញជ បេយនឌ័រ កនុងករ្រគប់្រគងដីេ យនិរន្ដរភព ករ
ស់សទង់ចេំណះដឹងរបស់្របជជនអពីំ ករ្រគប់្រគងដីេ យចីរភព និងករេរៀបចទិំ ពិភពេ ក

្របយុទធ្របឆងំនឹងភពរេ រ ថ នេនកមពុជ ែដលមនអនកចូលរួមមកពី ថ ប័នពក់ព័នធេផ ងៗសរុប
ចនួំន ១៨៩ នក់ ្រសី ៤៣នក់។  

˝.̉- Łũşе₧ŎℓŷЋŁ  

ថវកិសរុបរបស់គេ្រមងចនួំន ៣៥៤.៥៨៦ដុ ្ល េមរកិ ចំ យអស់ចនួំន ៣០៩.៦៥៣,០១ 
ដុ ្ល រ េមរកិេសមើនឹង ៨៧ភគរយ េនសល់ចនួំន ៤៤.៩៣២ ដុ ្ល រ េមរកិ េសមើនិង ១៣ភគរយ។ 
 ខ- វីធនករ 

-ជរុំញ្រកុមករងរេរៀបចកំមមវធីិសកមមភពជតិេដើមបពិីនិតយ និងសំ តឱយបនល្អេលើេសចក្ដី្រពង 
ចុងេ្រកយរបស់កមមវធិីសកមមភពជតិ 

-េរៀបច្ំរបជុជំមួយ្រកុម្របឹក ភិបលគេ្រមង េដើមបពិីនិតយេមើលលទធផលសេ្រមចបនរបស់គេ្រមង  
និងអនុម័ត 

-េរៀបចេំធ្វើសិកខ ថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិេដើមបេីដើមប្ីរបមូលមតិ និងេយប់េផ ងៗកនុង
ករេធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងនូវេសចក្ដី្រពងកមមវធិីសកមមភពជតិ។  

៥.៨.១.៦- គេ្រមង RPRP (IFAD) 
 ក- លទធផល 

˝.ơ- řеЮ‗ЧũŁũΒĕНŷĳŉÐЮŪŌ₣₤Ю₣ šĠЯĩ Ė̋ ũРĠŷĕ ŉ ĕЊ₣Яĩ Ė̋ Њ̈́ũŃ ňŷĳ□Ок 
Ų.ũ ĠЊŗŎ Яĩ Ė̋ ũРĕŷĕ ŉ % Яĩ Ė̋ Њ̈́ũŃ ňŷĳ□О % 
ơ Яĩ Ė̋ ŷЋĕЊЮŗÐ˝₤Њ˝ņŊ ́̀.ớ ̀̉.ƯƯ 
Ư Яĩ Ė̋ ΒķЊŷűΘĕхĳеĠĕс ៨Ư.Ứ ̀Ư.́ư 
ư Яĩ Ė̋ ýеŪ◦⅜□ Ġњĕ ៩̣.̣̉ ́̉.̀៨ 
̉ Яĩ Ė̋ ýеŪ◦▫Ė ˝сďĳЊ ́Ư.ử ̀̀.ơƠ 

˝.Ư- ЯĩĕŁũ₤˝ņŊļĮŁũİ ៖ 
˝.Ư.ơ- ЯĩĕŁũ₤˝ņŊļĮ 

- ករផលិត្របព័នធផ ព្វផ យ និងេបះពុមភឯក រ 
- េធ្វើកិចចសនយពីករផ្តល់េស កមម ស្រមប់វគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពី ្រកុមដេំណើ រករែកៃឆន រ 

Styling ្រគប់្រគង 
- ្រកុមកសិ-សហ្រគស និងផ្តល់េស ស្រមប់បណ្តុ ះប ្ត លជនពិករ និងសហ្រគសពណិជជកមម 
- េបះពុមភ AESA និងជួយស្រមួលករងរ្របធនសហករេន មេខត្តេពលេធ្វើទស នកិចច 
˝.Ư.Ư- ЯĩĕŁũℓŷЋŁ សរុបចនួំន ២,៤៨៦,១៣៥.៧៩ ដុ ្ល េមរកិ។ 

 ខ- បញ្ហ ្របឈម 
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-បុគគលិកគេ្រមងមិនទន់យល់ពី ករបេងកើត និងករអនុវត្តន៍ តៃម្ល្របតិបត្តអទិភព (POC)  
-ករេ្រជើសេរ ើសម្រន្តីស្រមប់បេ្រមើករគេ្រមង េន មេខត្ត និង្រសុកករំតិ 
-ព្រងឹងកនុងករស្រមបស្រមួលជមួយអជញ ធរែដនដី ដូចជៈ ឃំុ ្រសុក េខត្ត េដើមបេីរៀបចជំ្រកុមករងរ 

និងមនករគ្ំរទយ៉ងេពញទហឹំង ពីអជញ ធរែដនដី។ 
៥.៨.១.៧- គេ្រមងសមសភគេ្រមង Rulip (IFAD) 
ក- របយករណ៍វឌ នភព 
គេ្រមងបនអនុវត្ត ្រសុកេគលេ សរុបចនួំន ១៦ ឃុចំនួំន ២០ និងភូមិចនួំន ១០០ ចនួំនម្រន្តី

អនកចូលរួមសរុបចនួំន ១.២០៨ នក់ ្រស្ដី ៣៦៧នក់ និងអនកចូលរួមវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លចនួំន ៦០៥ នក់ 
្រស្ដី ២៨៣នក់ ជពិេសសកសិករចូលរួមវគគបណ្ដុ ះប ្ដ ល (កសិករ្រកុមែកលម្អជីវភព និង្រកុមែក
លម្អ្របព័នធកសិកមម) សរុបចនួំន ៥៤១១នក់ ្រស្តី ១៨២៤នក់ ចនួំនបង្ហ ញរបស់កសិករ្រកុមែក្របព័នធ
កសិកមម កនុងេនះមនបង្ហ ញ ដំ ្ំរសូវ មេគលករណ៏ធមមជតិ (បែន្ល ចិញចឹ មមន់ ចិញចឹ មទ ចិញចឹ ម
្រជូក និងចិញចឹ ម្រតី) ចនួំន ៤៣៧ បង្ហ ញ។ 

ងសង់ធនគរ្រសូវបនចនួំន ១១៦ កសិករចូលរួមេធ្វើទិ ែ្រសសរុបចនួំន ៤៩៩០នក់ ្រស្តី 
១៣៤០នក ់ចនួំនអនកចូលរួមពិព័ណ៌្រសុក ១២២៥នក់ ្រស្តី ៥១៣នក់ និសិ ត ត់ករងរ ៥នក់ ្រសី 
១នក់ និងអនកចូលរួមវគគបណ្ដុ ះប ្ដ ល សិកខ  ទស នៈកិចចសិក េ្រក្របេទសចនួំន ៩ នក់ ្រស្ដី 
១នក់ អនកទទួលផលៈ សរុប ១០.៨៤៥ ្រស្ដី ២៩៦១ នក់ រួមមន ៖ 

-្រកុមែកលម្អជវីភពៈ ចនួំនកសិករ្រកុមែកលម្អជីវភព ២៨០១នក់/្រសី្ត ៣៨៧នក់ ចនួំនកសិករ 
្រកុម ទីទល័្រក ៣០០នក់/្រស្តី ៧២នក់ ចនួំនេពទយសត្វភូមិ ១៣២នក់/្រស្តី ៣១នក់  

-្រកុមែកលម្អ្របពន័ធកសិកមមៈ ចនួំនកសិករ្រកុមែកលម្អ្របព័នធកសិកមម ២៨១៩នក់/្រស្តី ៤០១នក ់
ចនួំន្រគូ បេងគ លដេំណើ រករ េរៀនែ្រសកសិករ ៨៦នក់/្រស្តី ៣៤នក់ 

-កមមវធិបីេំពញបែនថមៈ អនកចូលរួមវគគបណ្ដុ ះប ្ត លករវភិគេក ្រត-បរ ិ ថ នចនួំន ៥នក់/្រស្តី១
នក់ អនកចូលរួមវគគបណ្ដុ ះប ្ត លេពទយសត្វភូមិចនួំន ៦៨នក់/្រស្តី ៤នក់ ភន ក់ងរផ ព្វផ យភូមិ 
ចនួំន ៧៤នក់/្រស្ដី ៣១នក់ ករេធ្វើបង្ហ ញ្របព័នធកសិកមមច្រមុះកសិករចូលរួម ៦១៥នក់/្រស្តី ១១២នក់ 
ចនួំនអនកចូលរួមពិព័ណ៌្រសុក ១២២៥នក់/្រស្តី ៥១៣នក់ អនកចូលរួមសិកខ ស្តីពី វធិី ្រស្តកត់
បនថយេ្រគះថន ក់កនុងករេ្របើ្របស់ និងទុក ក់ថន ពុំលកសិកមមចនួំន ១១៥នក់/្រស្តី១៧នក់ អនកផគត់
ផគង់សមភ រៈកសិកមម ថន សំំ ប់សត្វល្អិត ជីគីមី ១០នក់/៣នក់ បង្ហ ញស្តីពីដំ កំសិ-ឧស ហ៏កមម 
១០៦នក់/្រស្តី ៥៩នក់ ចនួំននិស តិ ត់ករងរ០២នក់/្រស្តី ១នក់ 

-ករយល់ដងឹពីចបប ់ អនកចូលរួមវគគព្រងឹងបែនថមចបប់ៃ្រពេឈើ ចបប់ភូមិបលថន ក់្រសុក និង
ថន ក់េខត្តចនួំន១៥០នក់/្រស្តី ១៩នក់ ចនួំនអនកចូលរួមផ ព្វផ យចបប់ ធរណៈេន មសហគមន៍ 
១៤៤០នក់/្រស្តី ៨៥៧នក់ ចនួំនអនកចូលរួមកនុងវគគព្រងឹងបែនថមថន ក់េខត្ត ៣៧នក់/្រសី្ត៣នក់ ចនួំន
អនកចូលរួមកនុងវគគព្រងឹងបែនថមថន ក់េខត្ត ១១៨នក់/្រសី្ត១៦នក់ 

-ករគ្ំរទេស កមមកសិកមមៈ ម្រន្តីគ្ំរទថន ក់េខត្ត ៥៧នក់/្រសី្ត ១៣នក់ ម្រន្តីគ្ំរទថន ក់្រសុក 
៩៦នក់/្រសី្ត ២៥នក់ ភន ក់ងរផ ព្វផ យឃុ ំ១២៦នក់/្រសី្ត ៦៣នក់ ្រកុម្របឹក ឃុ ំ៥៩នក់/្រស្តី ១០នក់ 
្រកុម្រស្តីទទួលបនទុក កិចចករនរ ីនិងកុមរឃុ ំ២២នក់ 
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-េយនឌរ័កនុងវស័ិយកសិកមមៈ ចនួំនអនកចូលរួមវគគស្តីពីករវភិគេយនឌ័រ ដល់ភន ក់ងរផ ព្វផ យ
ឃុ ំ និងអនកទទួលបនទុកកិចចករនរ ី និងកុមរឃុ ំ ៦៦នក់/្រស្តី ៤៩នក់ ចនួំនអនកចូលរួមវគគស្តីពី េគល
គនិំតេយនឌ័រ ៤៩នក់/្រស្តី ៣៣នក់ ចនួំនអនកចូលរួមវគគស្តីពី ករេ្របើ្របស់ផទ ងំរូបភពេយនឌ័រ 
៦៦នក់/្រស្តី ៤៤នក់ ចនួំនអនក ចូលរួមវគគស្តីពីេរៀបចែំផនករគេ្រមង ម ន និង យតៃម្ល ៩១នក់/
្រស្តី ៥៩នក់ ចនួំនអនកចូលរួមវគគស្តីពី ជនំញែកៃចនម្ហូប រដល់្រកុម្រស្តី៦៨នក់ ក១៨នក់ព៥០/៥០ 
ចនួំនអនកចូលរួមវគគបណ្តុ ះប ្ដ ល្រគូបេងគ លស្តីពី ករេ្របើ្របស់េគលករណ៏សហ្រគសខន តតូច និង 
ែផនករជនួំញ ១៨នក់/្រស្តី៧នក់ និងបណ្ដុ ះប ្ដ លបន្ត ដល់្រកុម្រស្តីទទួលបនទុកកិចចករនរ ី និង
កុមរឃុចំនួំន២៩នក់។ 

ខ- របយករណ៍ហិរញញវតថុ 
ŪĠķĮℓŷЋŁ ℓŷЋŁŪĠČеĂĖ е şе₧Ŏď с̋Я₤ŉ₣ ļÐũŎ₤ЮŪņşģĕ 

IFAD ư.̉Ứ.̉៩Ư,00 Ư.ơƠư.៩ươ,Ưư ̀ơ,ư៨ 
ĠřЊļÐũŢť ķЊģŲ ờ៨.ư៨̣,ƠƠ ̀ư.̣̣៨,៩៩ ứ,̣́ 
₤ũНĠ ư.̣៩̣.៨́́ Ư.ờ́.̉៩Ơ,ƯƯ ̀Ơ,Ư៨ 

គ- ែផនករសកមមភពគេ្រមងឆន  ំ២០១១  
ℓŷЋŁЮŪĠЧŪģ₤с″ņ₤Ō₤ļÐ ĕЊ₣ΒĕН₤Ō₤ļÐÐЮŪŌ₣ ℓŷЋŁĂĖ еƯƠơơ ℓŷЋŁĂĖ еƯƠơƯ ℓŷЋŁЮĝ₤Ųс 
˝-ЮŲЧ̋ е̋Į₤сĄБŷļĮũ₤сЮĝ 2,623,795.69 1,496,171.20 4,119,966.89 

  ơ-Ū˝ОņЯ˝ŲņΔĄБŷļĮ 701,443.42 585,658.35 1,287,101.77 

  Ư-Ū˝ОņЯ˝ŲņΔŪĠĮњĕ ċ̋ ₤Њ˝ņŊ 94,800.00 239,198.11 333,998.11 

  ư-˝ņŊŷЋĊБĠеЮĮŀĠЯĕ □ņ 240,675.45 93,249.57 333,925.02 

  ̉-ŁũŎŲсřЕ₣ΒеĮБşĤĠс - - - 

  ̣-ŁũýеŪ◦Ю₤ǻ˝ņŊ̋ ₤Њ˝ņŊ 1,475,440.75 462,342.59 1,937,783.34 

  ̀-ЮŎĕűũћ˝ ĖО₣ ŷЋ₤њŎ˝₤Њ˝ņŊ 111,436.07 115,722.59 227,158.66 

Š-ŁũýеŪ◦ŷЋņĄęŁũĕЊ₣ŷЋ₤΅ņĄęŁũЮĝ˝ ĖО₣ŷЋ₤њŎ˝₤Њ̋ ņŊ 380,270.00 182,424.15 562,694.15 

  ơ-ŁũýеŪ◦˝ņŊŷЋĊБŷЋĕЊЮŗÐ˝₤Њ˝ņŊ▫Ė ˝сЮŠĳŚ 44,510.00 114,000.00 158,510.00 

  Ư-ŁũýеŪ◦ŷЋļÐЮýŲĕЮŗģŎŷЋ₤њŎ˝₤Њ˝ņŊ 296,020.00 45,970.00 341,990.00 

  ư-ŁũýеŪ◦ŁũĠūŔą ĠЮŎĕűњũ˝ ĖО₣ŷЋ₤њŎ˝₤Њ˝ņŊ 39,740.00 22,454.15 62,194.15 

₤ũНĠ 3,004,065.69 1,678,595.36 4,682,661.05 

៥.៨.១.៨- គេ្រមង NAPA 
 ក- លទធផល 

គេ្រមងបនចប់េផ្តើមអនុវត្តេនឆន  ំ ២០០៩ នឹង្រតូវបញចប់េនឆន ២ំ០១៣ េហើយ ឆន ២ំ០១០ គឺ
ជឆន ទីំ២ ៃនរយៈេពលសរុប៤ឆន ។ំ ទនទឹមនឹងេនះ តបំន់េគលេ  គេ្រមងកពុំង្រតូវបនអនុវត្តេន
កនុង្រសុកចិ្រតបុរ ី េខត្ត្រកេចះ និង្រសុកជកំ ន្ត េខត្ត្រពះវ ិ រ េ យសហករជមួយ គេ្រមងេលើក
កមពស់ជីវភពរស់េន មជនបទ ឧបតថមថវកិេ យអងគករ យ ្វ ដ/យូអឹនឌីភី (IFAD/UNDP)។ 

ដេំណើ រករគេ្រមងមនថវកិសរុបចនួំន ៣,០៩០,៣៥០ ដុ ្ល រ េមរកិ េ យមនករចូលរួម
ឧបតថមពីមូលនិធិ ្របេទសមនករអភិវឌ តិចតួច (LDCF) យូអឹនឌីភី និង ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ។ 
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អងគភពគ្ំរទគេ្រមង ៃន្រកសួងកសិកមមគឺជ ថ ប័ននមុំខកនុងករអនុវត្តគេ្រមង NAPA 
Follow-up េនះ និងមនករគ្ំរទែផនកបេចចកេទសពីអងគករយូអឹនឌីភី។ េនថន ក់ជតិ ្រកសួងកសិកមម 

មរយៈអងគភព គ្ំរទគេ្រមង ដឹកន្ំរកុម្របឹក ភិបល ែដលមនសមសភពមកពី យូអឹនឌីភី 
្រកសួងធនធនទឹកនិង ឧត្តុ និយម ្រកសួងបរ ិ ថ ន ្រកសួងកិចចករនរ ី និងតំ ងមកពី ជញ ធរេខត្ត
ផងែដរ។ េនថន ក់េ្រកមជតិ គេ្រមង្រតូវបនអនុវត្តេ យ មនទីរកសិកមម មនទីរធនធនទឹក និងមនទីរ
កិចចករនរ ីេ យមនកិចចសហករ ជមួយ ថ ប័នែដលពក់ព័នធដៃទេទៀត។ រួមមន ៖ 

-ផ្តល់ចេំណះដឹងពីករែ្រប្របួល កសធតុ និងឥទធិពលរបស់ េទដល់កសិករ និង្រកុម្របឹក
ឃុ ំចនួំន្របមណ ៥០០ នក់ េនកនុងតបំន់េគលេ  ែដលេនកនុងេនះ្រស្តីមនចនួំនពក់ក ្ត ល 

-េរៀបចសិំកខ ែណនសំ្តីអពីំករែ្រប្របួល កសធតុ និងឥទធិពលរបស់  េទដល់្រកុម 
ស្រមបស្រមួលថន ក់េខត្តនិង្រសុក សមជិកមនទីរពក់ព័នធ រួមទងំបុគគលិកអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលចនួំន 
៩៣នក់ 

-េរៀបចទិំ លែ្រសកសិករស្រមប់កសិករចនួំន ១២០នក់ េដើមបែីចករែំលកនូវបេចចកេទស
កសិកមមល្ៗអ  មរយៈ្រទឹស្តី និងករពិេ ធបង្ហ ញជក់ែស្តង 

-គ្ំរទឃុេំគលេ ទងំពីរ កនុងព្រងងកមមវធិីវនិិេយគឃុ។ំ ជលទធផល ទិភពៃនករបន ុ ំនឹង 
ករែ្រប្របួល កសធតុ ្រតូវបនបញចូ លេទកនុងព្រងងកមមវឌិីវនិិេយគឃុឆំន ២ំ០១១ 

-បេងកើតគណៈកមម ករ្រកុមកសិករេ្របើ្របស់ទឹក េនកនុងឃុទឹំក្រកហម េដើមប្ីរគប់្រគងនូវ ល់
បញ្ហ  ជេម្ល ះ ែដលទក់ទងនឹងទឹកនេពលអនគត 

-ពិេ ធនិងបង្ហ ញពូជ្រសូវចនួំន ៣០ ែដលធននឹងទឹកជនំន់ និងេ្រគះ ងំសងួត ដល់កសិករ 
ជង ១០០នក់ (ពក់ក ្ត លជ្រស្តី) េនកនុងទិ លែ្រសកសិករ។ ករពិេ ធនិងបង្ហ ញនូវពូជ្រសូវ 
ទងំេនះ្រតូវបនទទួលករគ្ំរទយ៉ងខ្ល ងំ 
 -កណំត់នូវ្របព័នធធ ្រស្តចនួំន ២ េខត្តេគលេ  ស្រមប់ពិេ ធនិងបង្ហ ញពី្របព័នធ 
ែដល ចបន ុ ំនឹងករែ្រប្របួល កសធតុ 
 -េធ្វើករ យតៃម្លករកត់បនថយភពងយរងេ្រគះ (VRA) េនកនុងភូមិេគលេ ចនួំន១៣ េដើមប ី
ដឹងព័ត៌មនបែនថមអពីំឥទធិពលៃនករែ្រប្របួល កសធតុ។  

ខ- វិធនករ 
-គេ្រមងមនេគលេ  កត់បនថយភពងយរងេ្រគះេលើវស័ិយកសិកមម កនុង្របេទសកមពុជ 

ែដលប ្ត មកពី ករែ្រប្របួល កសធតុ និងេធ្វើឱយមន្របភពទឹកេឡើងវញិ 
-ព្រងឹងសមតថភព ថ នប័នមូល ្ឋ នេលើករ្រគប់្រគង្របភពទឹក ស្រមប់ករងរកសិកមមកនុង 

ថ នភពែដលមនករែ្រប្របួល កសធតុ ។ 
-ជេ្រមើសកនុងករេធ្វើបង្ហ ញបេចចកេទសសម្រសប ែដល ចទទួលយកបនេនមូល ្ឋ នស្រមប់ 

ករកត់បនថយនូវ និភ័យៃនករបែ្រមប្រមួល កសធតុ 
-េមេរៀននិងបទពិេ ធន៍ល្ៗអ ៃនគេ្រមង កលបងេនះ នឹងយកេទអនុវត្តេនតបំន់ងយរង 

េ្រគះេផ ងេទៀតកនុង្របេទសកមពុជ 
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-ផ ព្វផ យនូវចេំណះដឹងដល់ ធរណៈអពីំ ករែ្រប្របួល កសធតុនិងករបន ុ ំ ទក់ទង 
នឹងករ្រគប់្រគងធនធនទឹក និងករ្របកបរបរកសិកមម  



-ចង្រកងនូវករណីសិក  បទពិេ ធល្ៗអ    និងែចករែំលកេទកន់ប ្ត ញចេំណះដឹងសកល 
េ ក របស់យូអឹនឌីភី គឺយន្តករេរៀនសូ្រតពីករបន ុ ំនឹងករែ្រប្របួល កសធតុ (Adaptation 
Learning Mechanism http://www.adaptationlearning.net)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ជំពូក ៣ 
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យតៃម្ល និង សននិ ្ឋ ន 
 
VI- យតៃម្លរមួ 

ែផ្អកេលើលទធផលទទួលបនកនុងឆន  ំ ២០១០-២០១១ កន្លងមកេនះ េយើង ច យតៃម្លជរួម
កនុងករអនុវត្តនរយៈេពលមួយឆន កំន្លងមកេនះ េបើេទះបីជបនជួប្របទះនូវេ្រគះធមមជតិរួមមនកង្វះ 
ខតទឹក េ យ រកូនរដូវ្របងំេនពក់ក ្ដ លរដូវវស  េ្រគះទឹកជនំន់ ជពិេសសជនំន់ទឹកេភ្ល ង
ចុងរដូវវស  (ចប់ពីពក់ក ្ត លែខ តុ ដល់ពក់ក ្ត លែខវចិឆិក) ្រពមទងំសថិតេនេ្រកមករប៉ះ
ទងគិចេ យកលយុគវបិត្ដិ េសដ្ឋកិចចពិភពេ ក ែតេ្រកមករខិតខ្ំរបឹងែ្របង របស់្រកសួងកសិកមម រុកខ
្របមញ់ និងេន ទ មករែណនំ និងត្រមង់ទិស ក៏ដូចជវធិនករេឆ្លើយតបយ៉ងមន ្របសិទធភព
របស់ ជរ ្ឋ ភិបល េ យមនករចូលរួម ដ៏សកមមពី្រគប់្រកសួង ថ ប័ន ជញ ធរមូល ្ឋ ន កងកម្ល ងំ
្រប ប់ វុធ និង្របជកសិករទូទងំ្របេទស ្រពមទងំកររួមចែំណកពីៃដគូអភិវឌ ន៍ បនេធ្វើឱយផលិត
កមមកសិកមម មនករេកើនេឡើងគួរឱយកត់សមគ ល់។ 

ជក់ែស្ដង្រសូវរដូវវស  ឆន ២ំ០១០ េនះ ថ នភពផលិតកមមកសិកមមបន្រប្រពឹត្តេទយ៉ងល្អ
្របេសើរទូទងំ្របេទស។ សរុបៃផទដី្រសូវរដូវវស  និងរដូវ្របងំ អនុវត្ដបនសរុបជង ២,៧៩ នហិក  

េ យទទួលបរមិណផលសរុប្របមណ ៨,២៤ នេ ន្រសូវ និងទិននផលមធយម្របចឆំន  ំ ២,៩៧ 

េ ន/ហិក ។ ដូេចនះតុលយភពេសប ង េយើងេនសល់ជង ២,៥១ នេ នអងករ គិតជ្រសូវជង 

៣,៩៣ នេ ន េលើសឆន មុំនជង ០,៤២ នេ ន្រសូវ និងខពស់ជងមធយមភគ ១០ឆន  ំ កន្លងមក
ជង ១,២៣ នេ នអងករ។ ផលិតកមម្រសូវ មេគលករណ៍ធមមជតិ ក៏មនករេកើនេឡើងគួរឱយកត់
សមក ល់ផងែដរ េ យមនៃផទដីអនុវត្ដសរុបជង ៥៩.៧៨៥ ហិក  ជមួយនិងទិននផលមធយម ៣,៥៣ 

េ ន/ហិក  និងមនកសិករអនុវត្ដ ប.វ.ស ជង ១១២ ពន់្រគួ រ េកើនេលើសឆន មុំន ៧.៧១ ភគរយ 
េហើយតួេលខេនះ មនករេកើនេឡើងគួរឱយកត់សគំល់េបើេ្រប បេធៀបេទនឹងឆន  ំ ២០០០ គឺមនែត ២៨ 
្រគួ រ អនុវត្ដេលើៃផទដី្រតឹមែត ១,៦ ហិក  ជករ កលបងែតប៉ុេ ្ណ ះ។ សូមបញជ ក់ថ េខត្ដែដល
េធ្វើ្រសូវ្របព័នធ្របពលវបបកមម មេគលករណ៍ ធមមជតិេ្រចើនជងេគ គេឺខត្ដ ែកវ ែដលមនចនួំនជង 
៣៤ ពន់្រគួ រ េលើៃផទដីជង ២១ ពន់ហិក ។ ចេំពះដំ រួំមផ  ំ និងដំ ឧំស ហកមមសខំន់ៗ 
ក៏មនករេកើនេឡើងេលើសឆន មុំន។ ជរួមឈនមកដល់េពលបចចុបបនន ករងរបងកបេងកើនផល ឆន  ំ២០១០-
២០១១ េនះ ទទួលបនផលយ៉ងល្អ្របេសើរ ្រសប មេគលករណ៍នអំងករេចញរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល។ 

ចេំពះផលិតកមមសត្វេនកមពុជជពិេសស េគ ្រកបី និងបក មីនករវវិឌ ន៏ជវជិជមនគួរកត់
សមគ ល់ទងំចនួំនសត្វ ទងំែបបែផនផលិតកមម េ យផលិតកមមេនះ ចធនករផគត់ ផគង់េសចក្ដី្រតូវករ
កនុង្រសុក និងេគ-្រកបី្រតូវបននេំចញេទបរេទស។ េ យេធ្វើករេ្រប បេធៀបផលិតកមមសត្វពីឆន  ំ២០០៦ 
ដល់ឆន  ំ២០១០ េឃើញថផលិតកមមេគេកើនចនួំន ៤% ្រកបីថយចុះ ៣%។ ករចិញចឹ មបក ពីីឆន  ំ២០០៦ ដល់ 
២០១០ មនករេកើនេឡើងយ៉ងខ្ល ងំរហូតដល់ ៣៧% គឺពី ១៥ នកបល ដល់ ២០.៦ នកបល។ 
រឯីដំ អំចិៃ្រន្ដយ៍ដូចជ េកសូ៊ ្វ យចនទី និងដំ េំឈើហូបែផ្លេផ ងៗ កពុំងមនកររកីចេ្រមើនជ
បន្ដបនទ ប់ ជលកខណៈ្រគួ រ និងជលកខណៈវនិិេយគ ខន តតូច មធយម និងធ។ំ គួរកត់សមគ ល់ថ មក
ដល់ឆន  ំ២០១០ ៃផទដី ដុំះេកសូ៊ទូទងំ្របេទសមនចនួំន ១៨១.៤៣០ ហិក  គឺេកើនេឡើង ៤២% េ្រប ប
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េធៀបេទនឹងឆន  ំ ២០០៩ កនុងេនះ ករអភិវឌ ន៍វស័ិយេកសូ៊្រគួ រ មនករវវិឌ ន៍ មសនទុះមួយគួរឱយ
ចប់ រមមណ៍។ 

វស័ិយៃ្រពេឈើកពុំងែត្រតូវបនធនឱយមននិរន្ដរភពស្រមប់ករ្រគប់្រគងធនធនៃ្រពេឈើ និង
ករេ្របើ្របស់ធនធនៃ្រពេឈើដល់្របជជន្រកី្រក មរយៈកែំណទ្រមង់ៃ្រពេឈើ េ យខិតខយ៉ំង  
រក ឱយបននូវៃផទដី្រគបដណ្ដ ប់េ យៃ្រពេឈើ ៦០% េនឆន  ំ២០១៥ រក ឱយបននូវតបំន់អភិរក ៃ្រពេឈើ 
កត់បនថយករេ្របើ្របស់អុសដុត/ធយូង ែដលមន្របភពពីេឈើធមមជតិរបស់្រគួ រ និងជរុំញករ េំឈើ
េឡើងវញិ មរយៈករចូលរួម េំឈើពី្រកុមហុ៊នវនិិេយគឯកជន ្រគួ រឯកជនខន តតូច ករ្របរឰរុកខ
ទិ ជ្របៃពណី និងករព្រងីក និងអភិវឌ ន៍សហគមន៍ៃ្រពេឈើថមីចនួំន ១០០ កែន្លងបែនថមេទៀត។ 

ចែំណកឯវស័ិយជលផល ករេធ្វើ ជីវកមមេន ទទឹក បបនេកើនេឡើង ៣,៨៥% គឺ ពី ៣៩០ 
ពន់េ នេនឆន  ំ២០០៩ ដល់ ៤០៥ពន់ េ ន េនឆន  ំ២០១០ េហើយ ជីវកមមេន ទសមុ្រទសេ្រមចបន 
៨៥ ពន់េ ន េកើនេលើសឆន មុំន ១៣%។ ករអភិវឌ ន៍ រវីបបកមម ដូចជករចិញចឹ ម្រតី បងគ  ករភញ ស់
កូន្រតីពូជ ្រកេពើសេ្រមចបន ៦០ ពន់េ ន េកើនបន ២០% និងសហគមន៍េន ទមនចនួំន ៤៦៩ 
សហគមន៍្រតូវបនបេងកើតេឡើង។ 

ករព្រងឹងករអនុវត្ដចបប់ស្ដីពីៃ្រពេឈើ និងចបប់ស្ដីពីជលផល កពុំង្រតូវបនយកចិត្ដទុក ក់ 
និងកត់បនថយ ឱយបនជអតិបរមនូវ្រគប់រូបភពៃនបទេលមើសេផ ងៗ េ្រកមកិចចសហករយ៉ងជិតសនិទធ
ជមួយ ជញ ធរមូល ្ឋ ន និង ថ ប័នមនសមតថកិចចពក់ព័នធ។ 

បែនថមជងេនះេទេទៀត ែផនកេស កមម និងករគ្ំរទេផ ងៗ ក៏បនសេ្រមចនូវលទធផលករងរ
មែផនកនីមួយៗបនល្អ្របេសើរ ្រសប មេគលករណ៍ និងទិសេ របស់ ជរ ្ឋ ភិបល។ ដូចជករងរ

វនិិេយគ ធរណៈបនេរៀបចគំ្រមងជេ្រចើន ស្រមប់អភិវឌ ន៍វស័ិយកសិកមម ករងរវនិិេយគែផនក
ឯកជនេលើវស័ិយកសិកមមមនករប ្ត ក់ទុនវនិិេយគ េលើវស័ិយកសិកមមកន់ែតេ្រចើនេឡើង ករងរ
្រ វ្រជវ និងផ ព្វផ យបេចចកេទសកសិកមមកន់ែតទូលទូំ យ កិចចករសហ្របតិបត្ដិករអន្ដរជតិ 
មនកិចចទនំក់ទនំងជមួយអន្តរជតិ អងគករអន្តរជតិ និងៃដគូអភិវឌ កន់ែតេកើនេឡើង និងករេរៀបចំ
លិខិតបទ ្ឋ នចបប់ លិខិតបទ ្ឋ នេ្រកមចបប់ពក់ព័នធ នឹងវស័ិយកសិកមមបនកន់ែតេ្រចើនេឡើងជ
លំ ប់។ 

 

VII-ទិសេ រមួ   
វស័ិយកសិកមមជវស័ិយ ទិភព ែដល ជរ ្ឋ ភិបលបនកណំត់ េនកនុងយុទធ ្រស្ដចតុេកណ 

ដំ ក់កលទី ២ មរចនសមព័នធមុ ំ បួនៃនចតុេកណ្របទក់្រក គន ។ ចតុេកណយុទធ ្រស្ដទី ១ 
ពក់ព័នធនឹងភរៈកិចចសខំន់ៗ ជសនូលរបស់្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ គឺបន្តករេលើក
សទួយវស័ិយកសិកមម ែដលេនកនុងេនះមន ៤ មុជំចបំង (១)-ករ េលើកកពំស់ផលិតភពកសិកមម និង
ពិពិធកមមកសិកមម (២)-កែំណទំរង់ដីធ្លីនិងេបសសំ តមីន (៣)-កែំណទ្រមង់វស័ិយេន ទ និងជលផល 
(៤)-កែំណទ្រមង់ៃ្រពេឈើ  ។ 
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 ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ បនេរៀបចែំផនករយុទធ ្រស្ដអភិវឌ ន៍វស័ិយកសិកម្ម 
(២០០៩-២០១៣) ្រសបេទនឹងែផនករយុទធ ្រស្ដអភិវឌ ន៍ជតិ េហើយែផនករយុទធ ្រស្ដកសិកមម និង
ទឹក (២០០៦-២០១០) ែដលបនេរៀបចេំហើយេនះ ក៏បនេរៀបច ំ និង ក់បញចូ លនូវសកមមភព ទិភព



មែផនក និងអនុែផនក េនកនុងគេ្រមងវនិិេយគ ធរណៈ ( PIP ) ឆន  ំ២០១១-២០១៣ សេំ ករែស្វង
រក្របភពទុន និងជនួំយបេចចកេទសពីៃដគូអភិវឌ ន៍ កនុងករេធ្វើឱយសេ្រមចបននូវែផនករយុទធ ្រស្ត
អភិវឌ ន៍ជតិ ២០០៩-២០១៣។ េ យែឡកស្រមប់ឆន  ំ២០១១-២០១២ េនះ ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ 
និងេន ទ បន ក់េចញនូវទិសេ រួមមួយចនួំនដូចខងេ្រកម ៖   

១-ជរុំញករអនុវត្តែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ  (NSDP) ២០០៩-២០១៣  ពិេសសយុទធ ្រស្ត   
ចតុេកណដំ ក់កលទី ២ របស់ ជរ ្ឋ ភិបល និងយុទធ ្រស្តដ៏ៃទេទៀត របស់ ជរ ្ឋ ភិបល ដូចជ
យុទធ ្រស្តជរុំញផលិតកមម្រសូវ និងករនេំចញអងករ យុទធ ្រស្តកសិកមម និង ទឹក ។ល។ 

២-ជរុំញករអនុវត្តែផនករសកមមភពយុទធ ្រស្ត របស់្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និង
េន ទ ស្រមប់ករគ្ំរទករអនុវត្តយុទធ ្រស្តជរុំញផលិតកមម្រសូវ និងករនេំចញអងករ។ 

៣-សិក លទធភពៃនករេរៀបចកំ ងែផនករេម ស្រមប់អភិវឌ ន៍វស័ិយកសិកមមស្រមប់រយៈ 
េពលែវង ២០១២-២០៣៥។ 

៤-ជរុំញករអនុវត្ដ្របព័នធែផនករៃផទកនុង (Internal Planning) និងករក ងែផនករថវកិ េ យ
ែផ្អក មកមមវធិី (Program Budgeting) ៃន្រកបខណ្ឌ ែផនករយុទធ ្រស្ដថវកិរយៈេពលមធយម (BSP) 
របស់្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ េដើមបេី្របើ្របស់ទុនវនិិេយគរបស់រដ្ឋ ឱយចទិំសេ  

ទិភព និងមន្របសិទធភពខពស់។ 
៥-បន្ដព្រងឹងដឹកន្ំរគប់្រគងរបស់្រកសួង មរូបភពរដ្ឋបល ចត់ ងំយន្ដករ វន័ិយចបប់ និងករ

ក ងសមតថភព អភិវឌ ន៍ធនធនមនុស េទ មប ្ដ អងគភពេ្រកមឱ ទ្រកសួង ឱយ្រសប ម
ដេំណើ ករអភិវឌ ន៍បចចុបបនន។ 

៦-ែកទ្រមង់ ់ ករ្រគប់្រគងគេំ ងកមមវធីិអភិវឌ ន៍វស័ិយកសិកមម ឱយបនសម្រសប មរចនសមព័នធ
របស់្រកសួង។ 

៧-បេងកើនកិចចសហករឱយបនកន់ែត្របេសើរេឡើង ជមួយៃដគូរអភិវឌ ន៍ននដូចជៈ សហគមន៍
ផ្ដល់ជនួំយែផនកឯកជន និងែផនកពក់ព័នធេផ ងៗេទៀត។ 

៨-បន្ដព្រងឹងករ្រគប់្រគង ត្រមង់ទិសេលើករវនិិេយគរបស់ែផនកឯកជន កនុងវស័ិយកសិកមម 
ពិេសសេលើករវនិិេយគសមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងករវនិិេយគផលិតកមមខន តតូចដៃទេទៀត។  

៩-សហករជមួយៃដគូអភិវឌ នន េ្រកម្រកបខណ័្ឌ ្រកុមករងរបេចចកេទសចរុំះ របស់ ជរ ្ឋ ភិ
បល និងៃដគូអភិវឌ ដូចជ៖ ្រកុមករងរបេចចកេទសកសិកមម និងទឹក ្រកុមករងរបរ ិ ថ ន និងៃ្រព
េឈើ ្រកុមករងរបេចចកេទសជលផល។ល។ 

១០-េរៀបចលិំខិតបទ ្ឋ នេផ ងៗ េដើមប្ីរគប់្រគងធនធនដី ែដលមនលកខណៈ គុណភព
អេំ យផលផលិតកមមកសិកមម និងចូលរួមក ងលិខិតបទ ្ឋ នចបប់ កនុងេគលេ ្រគប់្រគង និង
េ្របើ្របស់ដីកសិកមម ្រពមទងំករែចកចយទិននន័យព៌តមនទក់ទង នឹងសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ជ

ធរណៈ មរយៈ Website របស់្រកសួងកសិកមម  រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ ជមួយេនះ ជរុំញករ
្រតួតពិនិតយ និង ម នពីេហតុប៉ះពល់បរិ ថ ន េលើ្រគប់គេ្រមងទងំអស់ ែដលពក់ពនធ័វស័ិយកសិកមម។  

១១-- េរៀបចចំបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តពក់ព័នធ េដើមបជីឧបករណ៏អនុវត្តករងរ និងេឆ្លើយ
តបេទនឹងនិនន កររកីចេ្រមើនរបស់វស័ិយកសិកមមនេពលបចចុបបនន រួមមន៖ 

 ចបប់ករពររុកខជតិ និងភូតគមអនម័យ ចបប់ដីកសិកមម និងចបប់សហគមន៍កសិកមម 
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 េរៀបចេំគលនេយបយជតិស្រមប់អភិវឌ សហគមន៍កសិកមម  
 អនុ្រកឹតយស្តីពី "ករ្រគប់្រគងេ ងជងផលិត  ែកៃចន  ដេំឡើង  និងេ ងជងជួសជុលេ្រគ ងយន្ត
កសិកមម និងឧបករណ៏កសិកមម"  
 អនុ្រកឹតយ និង្របកសពក់ព័នធនឹងចបប់ស្តីពី "ករ្រគប់្រគងពូជដំ  ំ និងសិទធិអនកបងក ត់ពូជ" 
និងអនុ្រកឹតយស្តីពី "បុណយ រ ន"  
 ្របកសរួមស្តីពី "េ ហុ៊យេស កមម្រតួតពិនិតយភូតគមអនម័យ និងករកំចត់សមសភពចៃ្រង"  
 ្របកសស្តីពី "ករែតង ងំនគរបលយុត្តិធម៌ស្រមប់សមតថកិចចម្រន្តីភូតគមអនម័យ"  
 វេិ ធនកមម្របកសស្តីពីករបេងកើតឯកស ្ឋ ន សញញ សមគ ល់និង្រ របស់ម្រន្តីភូតគមអនម័យ  

១២- ជំរុញករ ្ត រ និងក ងេហ ្ឋ រចនសមព័នធេន មកសិ ្ឋ ន ថ នីយ៍ពិេ ធន៍កសិកមម និង 
មជឈមណ្ឌ លអភិវឌ ន៍កសិកមម េដើមបបីេ្រមើឲយករងរពិេ ធន៍្រ វ្រជវ អភិវឌ  និងេផទរបេចចកវទិយទេំនើប
សមស្រមប េលើ្រគប់មុខជនំញពក់ព័នធនឹងផលិតកមមដំ  ំ ពិេសសដំ ្ំរសូវ េដើមបឈីនេឆព ះេទ
សេ្រមចបនជបេណ្តើ រៗ នូវេគលេ ៃនេគលនេយបយស្តីពី ករជរុំញផលិតកមម្រសូវ និងករនេំចញ
អងករែដល ក់េចញេ យ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ  

១៣- ព្រងឹង និងព្រងីកសមតថភពពិេ ធន៍វភិគកនុងមនទីរពិេ ធន៍កសិកមមជតិ មរយៈករ
ព្រងឹងសមតថភពជនំញរបស់ម្រន្តីជ្របច ំនិងែស្វងរកថវកិ េដើមបបីពំក់នូវសមភ របរកិខ រទំេនើបទន់សម័យ 
្រគប់្រគន់ ស្រមប់ដេំណើ រករពិេ ធន៍វភិគ និងជរុំញករអនុវត្តករងរធូបទកមមេលើផលិតផល និងសមភ រ 
េវចខចប់ ចូលរួមចែំណកេលើកកពំស់គុណភព និងសុវតថិភពផលិតផលកសិកមម ស្រមប់ករនេំចញេទ
កន់ទីផ រអន្តរជតិ និងធនសុខភព ធរណៈ 

១៤-ជរុំញបែនថមករអភិវឌ ន៍េលើវស័ិយចិញចឹ មសត្វ្រគប់្របេភទ េ យសងកត់េលើករែកលំអពូជ 
ចណីំសត្វប្រពជ បបេចចក វជិជ ទំេនើបកនុងករចិញចឹ មសត្វដល់្រសទប់កសិករ និងឡជីវឧសម័នកនុងេគលេ
បេងកើនផលិតភពសត្វទងំបរមិណ និងគុណភព។ 

១៥-ព្រងឹងព្រងីកករងរ្រតួតពិនិតយ និងទប់ ក ត់កររកី ល លជមងឺឆ្លងពីសត្វេទមនុស  និងពី
មនុស េទសត្វ ឬពីតបំន់មួយេទតបំន់មួយេទៀត មរយៈបេងកើនកមមវធីិយុទធនករចក់ថន កំរពរសត្វ ជីវ
សុវតថិភព ព្រងឹងសមតថភពបែនថម ដល់ភន ក់ងរសុខភពសត្វភូមិ និងករពិនិតយចលនសត្វកនុង្របេទស 
និងេ្រក្របេទសឱយបន្រតឹម្រតូវ។ 

១៦-ជរុំញករងរសុខភព ធរណៈ េ យេផ្ដ តជសំខន់េលើករ្រគប់្រគងសត្ដឃត ្ឋ ន ករ
ពិនិតយអនម័យសត្វ ច់ និងផលិតផល ច់ េន មសត្ដឃត ្ឋ ន និងទីផ រ កនុងទិសេ កត់បនថយ ឬ 
លុបបបំត់ជងឺំឆ្លង មរយៈ ច់ និងផលិតផល ច់ េដើមបធីនសុវតថិភពចណីំ រដល់្របជពលរដ្ឋ។ 

១៧-េរៀបចចំបប់េកសូ៊ពក់ពន្ឋ័នឹងករ ដុំះ ករ្របមូលផល ករែកៃចន ករដឹកជញជូ ន និងករន ំ
េចញ ជពិេសសករេធ្វើសហ្របតិបត្ដិករ និងចូលរួមជមួយប ្ដ វទិយ ថ ន និងអងគករេកសូ៊អន្ដរជតិ 
នន េដើមបផី្ល ស់ប្ដូ របទពិេ ធន៍ បេចចកវទិយ និងចេំណះដឹងទូេទេលើករងរ្រ វ្រជវ និងអភិវឌ ន៍ 
េកសូ៊ េ យជរុំញករេចញវញិញ បនប័្រតបញជ ក់ គុណភពេកសូ៊ដល់ប ្ដ េ ងច្រកផលិតជរេ័កសូ៊ 
និងខិតខេំគៀងគររក្របភពទុន ពី ថ ប័នភន ក់ងរហិរញញវតថុ  និងៃដគូអភិវឌ ន៍នន េដើមបជីរុំញករ ដុំះ 
េកសូ៊ជលកខណៈ្រគួ រ េនទូទងំ្របេទស។ 
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១៨-ព្រងឹងករអនុវត្ដចបប់និងអភិបលកិចច េ យេធ្វើករផ ព្វផ យចបប់ បទបញជ  បទបញញត្តិ 
លិខិតបទ ្ឋ នពក់ព័នធនិងវស័ិយៃ្រពេឈើ(ចបប់ស្ដីពីៃ្រពេឈើ បទបញជ េលខ ០១-០២ សជណ និងអនុ

សន៍របស់សេម្ដចេតេជ) ្រពមទងំចត់វធិនករេសុើបអេងកត្រ វ្រជវ ចុះលបតទប់ ក ត់និងប្រងក ប
បទេលមើសឱយបនទន់េពលេវ  ទនទឹមនឹងករព្រងឹងវនិ័យករងរចេំពះម្រន្ដីមនសមតថកិចច េដើមបបីេងកើន
្របសិទធភពេស កមម ធរណៈ និងអភិបលកិចចល្អៃនវស័ិយៃ្រពេឈើ 

១៩-េរៀបចធំនធនមនុស និងលិខិតបទ ្ឋ នេ្រកមចបប់ េដើមបអីនុវត្ដរចនសមពនធ័រដ្ឋបលៃ្រពេឈើ
មអនុ្រកឹតយេលខ ១៨៨ អន.្រក ចុះៃថងទី ១៤ ែខ វចិឆិក ឆន  ំ ២០០៨ និងបន្ដសហករជមួយ ថ ប័ន

ពក់ពនធ័ និង ជញ ធរែដនដីេបះបេងគ ល កណំត់្រពំ្របទល់ែដនៃ្រពេឈើឱយបនយ៉ងតិច ១.០០០ គ.ម និង
អនុវត្ដបន្ដកមមវធីិសហគមន៍ៃ្រពេឈើជតិ េ យសហករជមួយៃដគូអភិវឌ ន៍និង ជញ ធរមូល ្ឋ នពក់ពនធ័
េរៀបចបំេងកើត និង េធ្វើនិយ័តកមមសហគមន៍ៃ្រពេឈើ ឱយបនយ៉ងតិច ១០០ កែន្លង។ 

២០-ជរុំញ ៃំ្រពេឈើស្រមប់បេ្រមើដល់ពហុ្របេយជន៍ ៃនេសដ្ឋកិចច-សងគម និងេស បរិ ថ នយ៉ង
តិច ១០.០០០ ហិក /ឆន  ំនិងបណ្ដុ ះកូនេឈើែចកចយជូន្របជពលរដ្ឋ ំឱ់យបន ១០ នេដើម និងេរៀប
ចបុំណយរុកខទិ េំដើមេឈើ។ សហករជមួយៃដគូអភិវឌ ន៍ េរៀបចបំេងកើត្របពនធ័គណេនយយឥណទន
កបូនៃ្រពេឈើ (Forest Carbon Accounting System) ្រពមទងំព្រងឹងសមតថភពម្រន្ដីរដ្ឋបលៃ្រពេឈើេលើ
បញ្ហ ថមីៗ ៃនឥណទនកបូនៃ្រពេឈើ។ 

២១-ជរុំញករយកចិត្តទុក ក់េរៀបចបំញច ប់ែផនករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈើ េ យែផនករដ្ឋបលៃ្រពេឈើ
មូល ្ឋ ន េដើមបជីមូល ្ឋ នសំ ប់ករេរៀបចែំផនករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈើជតិទូទងំ្របេទស និងដេំណើ រករ
្រគប់្រគងៃ្រពេឈើេនកនុងែដនសមតថកិចចរបស់ខ្លួន ្របកបេ យនិរន្ដរភពជពិេសស្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  
និងចបប់េគលសំខន់ៗ ែដលពក់ពនធ័េផ ងេទៀត។  

២២-ជរុំញករអភិវឌ ន៍ធនធនមនុស  េ យេរៀបចបំណ្ដុ ះប ្ដ លេលើមុខជនំញ បេចចកេទស
ជលផល   េ យរួមទងំអនកេន ទ  សហគមន៍េន ទ  និងកសិករចិញចឹ ម្រតីផង  និងបន្ដករងរសហ
្របតិបត្ដិករ  ជមួយអងគករជតិ  និងអន្ដរជតិ េដើមបកិីចចអភិវឌ ន៍វស័ិយ រវីបបកមម និងករ្រគប់្រគងធន
ធនជលផល។ 

២៣-បេងកើនែលង្របេភទពូជ្រតីកនុង្រសុកចូលតបំន់ទឹកធមមជតិឱយបន្រគប់្រសុក េដើមបបីេងកើនផល
ស្ដុកមចឆជតិ បេ្រមើេសចក្ដី្រតូវកររបស់្របជកសិករ និងជរុំញករទញយកផល ពីធនធនទឹក ម
រយៈករព្រងីកតបំន់អភិវឌ ន៍ រវីបបកមម ជពិេសសករចិញចឹ ម្រតីកនុងែ្រស។ 

២៤-ជរុំញបេងកើនទំនក់ទំនងល្អជមួយ ជញ ធរែដនដី ថ ប័នពក់ព័នធ និងអងគករនន េដើមបគី្ំរទ
ដល់ករេរៀបចកំរ្រគប់្រគង និងករអភិវឌ ន៍សហគមន៍េន ទ និងសហគមន៍្រសះជ្រមក្រតី និងេធ្វើករ
អភិរក េផ តទេន្លេមគងគេនេខត្ដ ្រកេចះ និងសទឹងែ្រតង េ យសិក ្រ វ្រជវផ ព្វផ យអភិវឌ ន៍ជីវភព 
រស់េនរបស់្របជពលរដ្ឋេនកនុងតបំន់។ 

២៥-ខិតខបំន្ដអនុវត្ដអនុ សន៍របស់សេម្ដចនយករដ្ឋម្រន្ដី  “ េធ្វើឱយទី មនទឹក  ទីេនះមន្រតី
េឡើងវញិ និងបេងកើន្របព័នធ ្រតួតពិនិតយគុណភព និងសុវតថិភព ផលិតផលជលផល ជពិេសសបេងកើន 
សកមមភព្រតួតពិនិតយ និងប្រងក បបទេលមើសជលផល មប ្ដ េខត្ដ ឱយកន់ែតកន់ខ្ល ងំក្ល ។ 
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២៦-ស្រមបស្រមួល ម ន្រតួតពិនិតយ និង យតៃំលេលប នៃនករអនុវត្ដែផនករ និងកមមវធីិនន 
ទងំវស័ិយ និងអនុវស័ិយទងំអស់ េដើមបេីលើកជសំេណើ តរំង់ទិសេនឆន ខំងមុខ និងេ្រត មលកខណៈក ង 
ែផនករេមអភិវឌ ន៍វស័ិយកសិកមមរយៈេពលែវង ២០១២-២០៣៥។ 

២៧-ជរុំញេលប នករងរបងកបេងកើនផល្រសូវ និងដំ កំសិកមមឆន  ំ ២០១១-២០១២ េន មប ្ដ  
ជធនី េខត្ដ ទូទងំ្របេទស និងព្រងឹងសមតថភព្រតួតពិនិតយេលើករងរសថិតិកសិកមម េដើមបសី្រមួលដល់

ករបញចូ ល វភិគ និងចង្រកងទិននន័យសថិតិ កសិកមម្របចឆំន ។ំ ជពិេសសបន្ដករសហករជមួយវទិយ ថ ន 
ជតិសថិតិ ៃន្រកសួងែផនករ កនុងករេធ្វើជេំរឿនសថិតិកសិកមម។ 

២៨-បន្តជរុំញករអនុវត្ដេស ព័ត៌មនទីផ រកសិកមមទងំ ១១ ជធនី េខត្ដ េធ្វើករវភិគែកៃចន
ព័ត៌មនទីផ រកសិកមម ឱយកន់ែត្របេសើរេឡើង និងឈនយកពត៌មនទងំ ២៤ ជធនី េខត្ដ  និងបន្ដ
ជរុំញករផ ព្វផ យព័ត៌មនទីផ រ មរយៈ Internet ទូរទស ន៏ វទិយុ និងេបះពុមព Leaflet, Booklet។  

២៩-បន្ដកិចចសហករជមួយ ថ ប័ន និងអងគភពពក់ពនធ័ និងចុះពិនិតយ ្រ វ្រជវេ ះ្រ យ 
ទនំស់ដីរ ង្របជពលរដ្ឋ ជមួយ្រកុមហុ៊នវនិិេយគឯកជន ែដលមនេគលករណ៍ និងចុះកិចចសនយ
ជមួយ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទរួចេហើយ និងបន្តព្រងឹងករ្រគប់្រគងសកមមភព 
វនិិេយគរបស់្រកុមហុ៊នវនិិរេយគរបស់្រកុមហុ៊នឯកជនទងំអស់ ឱយបនកន់ែតរងឹមហំមត់ចត់្រតឹម្រតូវ  
នឹងឈនេទលុបេគលករណ៍ និងកិចចសនយចេំពះ្រកុមហុ៊នែដលអសកមមភព មិនេគរព មលកខ
ខណ័្ឌ ៃនកិចចសនយ និងែផនករេម។  

៣០-ជរុំញេរៀបចគំេ្រមងវនិិេយគសមបទនដីេសដ្ឋកិចច មនករអពំវនវ េ យ ក់ឱយេដញ
ៃថ្ល នូវអតីតទី ងំសមបទនដីេសដ្ឋកិចចមួយចនួំន ែដលបនលុបេគលករណ៍ និងកិចចសនយកន្លងមក។ 

៣១-បន្ដសហករចុះ្រតួតពិនិតយ និងបិទបញជី គណេនយយករយិបរេិចឆទ ២០០៨ េន ម្រគឹះ ថ ន
ធរណៈ  មនលកខណៈរដ្ឋបល។  ជពិេសសសហករចុះ្រតួតពិនិតយ   ចណូំល-ចំ យថវកិរដ្ឋេន 
មប ្ដ អងគភពរដ្ឋបលបុព្វេហតុ។ 

៣២-ជរុំញករ្រតួតពិនិតយ ផគូ រផគងបញជី រេពើភ័ណ្ឌ ្រទពយសមបត្ដិរដ្ឋ េនអងគភពថន ក់ ក ្ដ ល 
និងមនទីរកសិកមម ជធនី េខត្ត េហើយេធ្វើករ្រ វ្រជវផគូ រផគង និងទរបំណុល ែដលមនទីរកសិកមមេខត្ដអងគភព 
និងបុគគលេនជពំក់បណុំលអតីត្រកុមហុ៊នសមភ រៈកសិកមម។ 

៣៣-ជរុំញករព្រងីកម្រន្ដីេទេធ្វើករេន មេខត្ដ-្រកុង ពិេសសេនករយិល័យកសិកមម ថន ក់ ្រសុក 
ៃនមនទីរកសិកមមេខត្ដ-្រកុង ច់្រសយ៉ល េដើមបអីភិវឌ ន៍ព្រងឹកថន ក់មូល ្ឋ នឱយមន្របសិទធ ភពខពស់។ 

៣៤-ព្រងឹង្របសិទធភពករងរ្រគប់្រគងរដ្ឋបល និងករ្រគប់្រគង ពិេសសលិខិតបទ ្ឋ ននន 
និងេគលករណ៍េផ ងៗ េដើមបបីេ្រមើឱយេគលនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល និងករែកទ្រមង់។ 

៣៥-េរៀបចែំផនករកមមវធីិចុះេធ្វើសវនកមមៃផទកនុង និងបណ្ដុ ះប ្ដ លបេចចកេទសសវនកមម ដល់ម្រន្ដី 
ចុះេធ្វើសវនកមម មកមមវធីិ ែដលបនអនុម័ត និង មបញជ របស់ថន ក់ដឹកន្ំរកសួង ជពិេសស ព្រងឹង 
កិចចសហ្របតិបត្ដិករ ជមួយ ជញ ធរ សវនកមមជតិ  និងសវនកមមៃផទកនុង ម ថ ប័ននន។ 

៣៦-ែកលម្អ្របព័នធេ្រ ច្រសព និងករ្រគប់្រគងទឹកេន មប ្ដ ថ នីយ៍្រ វ្រជវ  និងបន្ដ
អភិវឌ ពូជដំ កំសិកមម ែដលមនសក្ដ នុពលទិននផលខពស់ េហើយ្របកប េ យគុណភពល្អ។ 
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៣៧-ជរុំញព្រងឹងសមតថភពម្រន្ដី ក៏ដូច្របព័នធផ ព្វផ យកសិកមម និង េរៀនែ្រសកសិករ េន 
ថន ក់្រសុក និងមូល ្ឋ នជពិេសសព្រងឹងករេរៀបច ំនិងអប់រផំ ព្វផ យ នូវសមភ រផ ព្វផ យកសិកមម  ដូចជ 
បទ ្ឋ នអនុវត្ដបេចចកវទិយ េសៀវេភែណន ំវធិី ្រស្ដផ ព្វផ យបេចចកេទស និងផទ ងំរូបភព។ល។  

៣៨-ជរុំញព្រងឹងសមតថភពសហគមន៍អភិវឌ ន៍កសិកមម និង្រកុមកសិករ ទងំករ្រគប់្រគងករ
េធ្វើែផនករ និងករេធ្វើជនួំញនន ជពិេសសេរៀបចលិំខិតបទ ្ឋ នចបប់ និង្រកបខណ័្ឌ យុទធ ្រស្ដនន 
េដើមបធីនករពរផល្របេយជន៍ របស់សហគមន៍អភិវឌ ន៍កសិកមម និងកសិករ។ 

៣៩-បន្ដករអពំវនវ និងេគៀងគរបែនថមេទៀតពីអងគករជតិ អន្ដរជតិ និងៃដគូអភិវឌ ន៍ 
ែផនកហិរញញបបទន សហ្របតិបត្ដិករ េដើមបបីេងកើនេលប នអភិវឌ ន៍វស័ិយកសិកមម។ 

៤០-បន្ដកិចចសហ្របតិបត្ដិករជមួយអងគករជតិ អន្ដរជតិ និងៃដគូអភិវឌ ន៍ េដើមបពី្រងឹង ភព
ជៃដគូ និងភពជមច ស់េលើករ្រគប់្រគង និងអភិវឌ ន៍វស័ិយកសិកមម។ 

 

VIII យតៃម្ល នងិ សននិ ្ឋ ន 

លទធផលករងរកនុងវស័ិយកសិកមមឆន  ំ២០១០-២០១១ េ្រកមករដឹកនរំបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ែដល 
មន សេម្ដចអគគម េសនធិបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន ជ្របមុខ និងេ យករខិតខំ្របឹងែ្របងយ៉ងសកមម 
របស់ថន ក់ដឹកន្ំរកសួង ម្រន្ដី ជករ ៃន្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ និងមនករចូលរួមពី
្រកសួង ថ ប័នជតិ អន្តរជតិ ្រពមទងំៃដគូអភិវឌ ផងេនះ បនបង្ហ ញឱយេឃើញពី លទធផលករងរ
ផលិតកមម ជីវកមម និងេស កមមកសិកមមបនទទួលកររកីចេ្រមើនេលើ្រគប់ែផនកកនុង្របវត្ដិ ្រស្ដកមពុជ 
ជពិេសសេលើករងរ ផលិតកមមដំ ្ំរសូវ ែដលមនករេកើនេឡើងខពស់េលើសឆន មុំន។ កនុងឆន  ំ ២០១០ 
េនះ េយើងអនុវត្ដបនេលើៃផទដីសរុបជង ២,៧៩ នហិក  េ យទទួលបរមិណផលសរុប្របមណ 

៨,២៤ នេ ន្រសូវ និងទិននផលមធយម្របចឆំន  ំ២,៩៧ េ ន/ហិក ។ ដូេចនះតុលយភពេសប ង េយើង
េនសល់ជង ២,៥១ នេ នអងករ គិតជ្រសូវជង ៣,៩៣ នេ ន េលើសឆន មុំនជង ០,៤២ 

នេ ន្រសូវ និងខពស់ជងមធយមភគ ១០ឆន  ំកន្លងមកជង ១,២៣ នេ នអងករ ែដលេនះជេជគ
ជ័យមួយធេំធង ស់។  

តួេលខេនះ្រតូវបន យតៃម្ល ពីភពេជគជ័យៃន កេំណើ នផលិតផល្រសូវ ែដលបនេកើនេលើស
កនុងសូចនករែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ ២០០៦-២០១០ ែដលបនកណំត់ថ រហូតដល់ឆន  ំ២០១០ 
ទិននផល្រសូវនឹងបនេកើនេទប ើងដល់ ២,៤ េ ន/ហិក ។ ជរួមករេធ្វើឱយ្របេសើរេទប ើងនូវផលិតកមម
កសិកមមជមួយនិងកេំណើ នទិននផល្រសូវេនះ គឺេ យ រមនករយកចិត្ដទុក ក់យ៉ងខ្ល ងំ ពី្របមុខ
ជរ ្ឋ ភិបលគួបផ នឹំង កសធតុអេំ យផលល្អនចុងរដូវ ្របជកសិករមនភពរកីចេ្រមើន េលើ

ចេំណះដឹង កនុងករ្រគប់្រគងែថរក ែ្រសចកំរ ករផ្ល ស់ប្ដូ របេចចកេទស  និងករផ្ល ស់ប្ដូ រពូជែដលមន
បរមិណផលខពស់។ 
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ជរួមករ យតៃម្លវឌ នភព កនុងវស័ិយកសិកមម្រតូវបនឈនេឡើងជលំ ប់ជេរៀង ល់ឆន  ំែដល 
ជដំ ក់កលមួយល្អបផុំតកនុង្របវត្ដិ ្រស្ដកមពុជ។ ទនទឹមនឹងករេកើនេឡើងខពស់ នូវផលិតផល្រសូវ 
េលើសពីត្រមូវករ ករចិញចឹ មសត្វ ករចិញចឹ ម្រតី ករ្រគប់្រគងនិង ដុំះៃ្រពេឈើ ករអភិវឌ ន៍ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម ជពិេសសដំ េំកសូ៊្រគួ រ និងដំ េំកសូ៊ឯកជន ្រតូវបនេកើនេឡើងគួរជទីេមទនៈ។ 
រឯីករងរេស កមមេផ ងៗរួមមន ករងរេស កមមបេចចកេទស និងករងរេស កមម រដ្ឋបល្រគប់្រគង
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បុគគលិក បណ្ដុ ះប ្ដ លអភិវឌ ន៏ធនធនមនុស  ករងរេគលនេយបយែផនករហិរញញវតថុ  ក៏្រតូវ
បនព្រងឹង និងែកលម្អ្របកបេ យ្របសិទធភពខពស់ ្រសប ម ថ នភពជក់ែស្ដង ៃនករអភិវឌ ន៍
ជសកល។   

 
                                  ជធនីភនេំពញ, ៃថងទី      ែខ  មីន  ឆន  ំ២០១១ 
                                                                                                       រដ្ឋម្រន្តី 
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