ឆ្នា២
ំ ០១០ គឺជាឆ្នាទ
ំ ៣
ី
ៃនការអនុវត្តយុទ្ធសា្រស្តចតុេកោណដំណាក់កាលទី២របស់រាជរដ្ឋាភិបាលេ្រកោមការដឹកនាំ
្របកបេដោយភាពឈ្លាសៃវ មុតមាំ និងគតិបណ្ឌិតរបស់ សេម្តចអគ្គមហាេសនា ប តីេតេជោ ហ៊ុនែសន នាយករដ្ឋម្រន្តី ៃន
្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា។
មកទល់េពលេនះ ការងារបង្កបេង្កើនផលរដូវវស្សា និងរដូវ្របាំង ្រតូវបានបពា្ចបជ
់ ាស្ថាពរ និងជាការឈានដល់េពល
កំណត់ែដល្រកសួងកសិកម្ម រុក្ខា្របមាញ់ និងេនសាទ ្របារព្ធេធ្វស
ើ ន្និបាតបូកសរុបការងារកសិកម្ម រុក្ខា្របមាញ់ និង
េនសាទឆ្នាំ ២០១០-២០១១ និងេលើកទិសេដៅស្រមាប់អនុវត្តឆ្នាំ ២០១១-២០១២ េដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងឲេឃើញអំពី
សមិទ្ធផល ែដលសេ្រមចបានជាវិជ្ជមាន ក៏ដូចជាការ្របមូលផ្តន
ុំ ូវមតិេយោបល់ទស្សនៈេទៅេលើ
បញ្ហា្របឈម
ទាំងទ្បាយ
និងការវិភាគេលើបទពិេសោធន៍ល្អៗ
ជាពិេសសអនុសាសន៍គន្លឹះដ៏មានតៃម្លរបស់ ស េម្តច
នាយករដ្ឋម្រន្តី េដើម្បីជា្រតីវិស័យក្នុងការេរៀបចំជាចក្ខុវិស័យ ជាយុទ្ធសា្រស្ត និងេលើកទិសេដៅអនុវត្តបន្តេនៅឆ្នាប
ំ ន្ទាប់ ឲ
មានលក្ខណៈ្របទាក់្រកទ្បាគ្នាេទៅនឹង យុទ្ធសា្រស្ត ចតុេកោណដំណាក់កាលទី២របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។
នារយៈេពលមួយឆ្នាក
ំ ន្លងមកេនះេបើេទោះបីជាបានជួប្របទះនូវេ្រគោះធម្មជាតិ
រួមមានកង្វះខាតទឹកេដោយសារកូន
រដូវ្របាំងេនៅពាក់កណ្ដាលរដូវវស្សា
េ្រគោះទឹកជំនន់
ជាពិេសស ជំនន់ទឹកេភ្លៀងចុងរដូវវស្សា(ចាប់ពី
ពាក់កណ្ដាលែខតុលាដល់ពាក់កណ្ដាលែខវិចក
ិ្ឆ ា)
្រពមទាំងភាពស្ថិតេនៅេ្រកោមការប៉ះទង្គិចេដោយកលយុគ្គវិបត្តិ
េសដ្ឋកិច្ចពិភពេលោក ែតេ្រកោមការខិតខំ្របឹងែ្របង របស់្រកសួងកសិកម្ម រុក្ខា្របមាញ់ និងេនសាទ តាមការែណនាំ និង
ត្រមង់ទិស ក៏ដូចជាវិធានការេឆ្លើយតបយ៉ាងមាន្របសិទ្ធភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងេដោយមានការចូលរួម ដ៏សកម្មពី
្រគប់្រកសួងស្ថាប័ន អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន កងកម្លាំង្របដាប់អាវុធ និង្របជាកសិករទូទាំង្របេទស ្រពមទាំងការរួមចំែណកពី
ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ បានេធ្វើឱ្យផលិតកម្មកសិកម្ម មានការេកើនេទ្បើងគួរឲកត់សំគាល់។ ជាក់ែស្តង្រសូវវស្សា ឆ្នា២
ំ ០១០ េនះ
ពិតែមនែតមានភាពមិន្រប្រកតីៃនេ្រគោះធម្មជាតិខ្លះ ក៏ស្ថានភាពផលិតកម្មកសិកម្ម ជារួមមានកំរិតល្អទូទាំង្របេទស។
េយើងបានដាំដុះ្រសូវរដូវវស្សាេលើៃផ្ទដស
ី រុបជាង ២,៣៩ លានហិកតា ែដលមានទិន្នផលជាមធ្យមចំនួន ២,៧៥៥
េតោន/ហិកតា េដោយទទួលបរិមាណផល សរុប្របមាណជាង៦,៥៤ លានេតោន និង្រសូវរដូវ្របាំងឆ្នា២
ំ ០១០-២០១១
េលើៃផ្ទដជ
ី ាង ០,៤០៤ លានហិកតា ែដលមានទិន្នផលជាមធ្យម ៤,២០២ េតោន/ហិកតា េដោយទទួលបានបរិមាណ
ផលសរុបជាង ១,៦៩ លានេតោន។ សរុបទាំងរដូវវស្សានិងរដូវ្របាំង េយើងអនុវត្តបានេលើៃផ្ទដស
ី រុបជាង ២,៧៩ លាន
ហិកតា
េដោយទទួលបរិមាណផលសរុប្របមាណ៨,២៤
លានេតោន្រសូវ
និងទិន្នផលមធ្យម្របចាំឆ្នា២
ំ ,៩៧
េតោន/ហិកតា។ ដូេច្នះតុល្យភាពេស្បៀងេយើងេនៅសល់ជាង២,៥១លានេតោនអង្ករគិតជា្រសូវជាង ៣,៩៣លានេតោន
េលើសឆ្នាំមុនជាង០,៤២លានេតោន្រសូវនិងខ្ពស់ជាងមធ្យមភាគ១០ឆ្នាំកន្លងមកជាង១,២៣ លានេតោនអង្ករ ែដលេនះ
ជាេជោគជ័យមួយធំណាស់។
េដោយែឡកផផលិតកម្ម្រសូវតាមេគោលការណ៍ធម្មជាតិក៏មានការេកើនេឡើង
គួរឱ្យកត់សម្គាល់ផងែដរ េដោយៃផ្ទដអ
ី នុវត្តសរុបេកើនដល់ជាង៥៩.៧៨៥ ហិកតា ជាមួយនឹងទិន្នផលមធ្យម៣,៥៣
េតោនហិកតា និងមានកសិករអនុវត្ត បវស ជាង១១២ពាន់្រគួសារ េកើនេលើសឆ្នាំមុន ៧,៧ភាគរយ េហើយតួេលខេនះ
មានការេកើនេឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់បេ់ ្របៀបេធៀបេទៅនិងឆ្នាំ ២០០០ ែដលមានែត២៨្រគួសារអនុវត្តេលើៃផ្ទដ្រី តឹមែត
១,៦ ហិកតា ជាការសាកល្បងែតប៉ុេណ្ណោះ។ សូមបញ្ជាក់ថាេខត្តែដលេធ្វ្រើ សូវ្របព័ន្រ្ធ បពលវប្បកម្ម តាមេគោលការណ៍
ធម្មជាតិេ្រចើនជាងេគ គឺេខត្តតាែកវ ែដលមានកសិករចំនួនជាង ៣៤ពាន់្រគួសារ េលើៃផ្ទដជ
ី ាង ២១ពាន់ហិកតា។ ចំេពោះ
ដំណាំរួមផ្សំ និងដំណាំឧស្សាហកម្មសំខាន់ៗ ក៏មានការេកើនេឡើងេលើសឆ្នាំមុន។ ជារួមឈានមកដល់េពលបច្ចុប្បន្ន
ការងារបង្កបេង្កើនផលឆ្នា២
ំ ០១០-២០១១ េនះទទួលបានផលយ៉ាងល្អ្របេសើរ។
ជារួមផលិតកម្មសត្វេនៅកម្ពុជាជាពិេសស េគោ ្រកបី និងបក្សីមានការអភិវឌ្ឍន៍ជាវិជ្ជមានគួរកត់សម្គាល់ទាំងចំនួនសត្វ
ទាំងែបបែផនផលិតកម្ម
េដោយផលិតកម្មេនះអាចធានាការផ្គត់ផ្គងេ់ សចក្តី្រតូវការក្នុង្រសុកនិងេគោ-្រកបី្រតូវបាននាំ
េចញេទៅបរេទសមួយចំនួនផងែដរ។
េដោយេធ្វើការេ្របៀបេធៀបផលិតកម្មសត្វពឆ
ី ្នា២
ំ ០០៦
ដល់ឆ្នាំ
២០១០
េឃើញថាផលិតកម្មេគោេកើន្របមាណ ៤% ្រកបីថយចុះ ៣%។ ការចិញ្ចឹមបក្សី ពីឆ្នា២
ំ ០០៦ ដល់២០១០ មានការ
េកើនេឡើងយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ ៣៧% គឺពី ១៥លានក្បាល ដល់ ២០,៦ លានក្បាល។ ចំេពោះដំណាំអចិៃ្រន្តយដ
៍ ូចជា
េកៅស៊ស
ូ ្វាយចន្ទី ដំណាំេឈើហូបែផ្លេផ្សងៗ និងចំការ។ល។ កំពុងមានការរីកចេ្រមើនជាបន្តបន្ទាប់ ជាលក្ខណ:្រគួសារ
និងជាលក្ខណ:វិនិេយោគខ្នាតតូច មធ្យម និងធំ។ គួរកត់សម្គាល់ថា មកដល់ឆ្នា២
ំ ០១០ ៃផ្ទដដ
ី ាំដុះេកៅស៊ទ
ូ ូទាំង្របេទស
មានចំនួន ១៨១.៤៣០ហិកតា គឺេកើនេឡើង ៣៩,៦% េ្របៀបេធៀបេទៅនឹងឆ្នា២
ំ ០០៩ ក្នុងេនោះ ការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យ
េកៅស៊្រូ គួសារមានការអភិវឌ្ឍន៍តាមសន្ទុះមួយគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍។
វិស័យៃ្រពេឈើកំពុងែតធានាឱ្យមាននិរន្តភាពស្រមាប់ការ្រគប់្រគងធនធានៃ្រពេឈើ
និងការេ្របើ្របាស់ធនធានៃ្រពេឈើ
ដល់្របជាជន្រកី្រក តាមរយ:កំែណទ្រមង់ៃ្រពេឈើ។ មកទល់និងឆ្នា២
ំ ០១០េនះសកម្មភាពដាំេឈើជាចំការ សេ្រមចបាន
សរុបចំនួន ២៨.៨៣៥ ហត ក្នុងេនោះ រដ្ឋបាលៃ្រពេឈើដាំបានចំនួន ១.០២០ ហត ្រកុមហ៊ុនវិនិេយោគឯកជនដាំដុះបាន
ចំនួន ២៦.៧៧៥ ហត ្រគួសារឯកជនខ្នាតតូចដាំបាន ៩៧៣ ហត។ ទន្ទឹមនឹងេនោះ សហគមន៍ៃ្រពេឈើសរុបចំនួន
៥១០សហគមន៍ ្រតូវបានបេង្កើតេឡើង េហើយ្រគប់្រគងេលើៃផ្ទដស
ី រុបចំនួន ៤៦៧.៨៨៤ ហិកតា។
ចំែណកឯវិស័យជលផល ការេធ្វអ
ើ ាជីវកម្មេនសាទទឹកសាបបានេកើនេឡើង ៣,៨៥% គឺព៣
ី ៩០ ពាន់េតោនេនៅឆ្នាំ
២០០៩ ដល់៤០៥ពាន់េតោន េនៅឆ្នាំ ២០១០ េហើយអាជីវកម្មេនសាទសមុ្រទសេ្រមចបាន ៨៥ពាន់េតោន េកើនេលើស

ឆ្នាំមុន ១៣%។ ការអភិវឌ្ឍវារីវប្បកម្ម ដូចជាការចិញ្ចឹម្រតី បង្គា ការភ្ញាស់ កូន្រតីពូជ ្រកេពើ សេ្រមចបាន ៦០ពាន់េតោន
េកើនបាន ២០% និងសហគមន៍េនសាទមានចំនួន ៤៦៩សហគមន៍ ្រតូវបានបេង្កើតេឡើង។
ការព្រងឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីបីៃ្រពេឈើ និងច្បាប់ស្តីពីជលផល កំពុង្រតូវបានយកចិត្តទុកដាក់និងកាត់បន្ថយឱ្យបានជា
អតិបរមា នូវ្រគប់រូបភាពៃនបទេល្មើសេផ្សងៗ េ្រកោមកិច្ចសហការយ៉ាងជិតស្និទជ
្ធ ាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងស្ថាប័នមាន
សមត្ថកិចព
្ច ាក់ព័ន្ធ។
ទន្ទឹមនឹងអនុវិស័យខាងេលើ (ផលិតកម្មដំណាំ្រសូវ ផលិតកម្ម និងបសុព្យាបាល ផលិតកម្មដំណាំេកៅស៊ូ រុក្ខកម្ម
ជលផល) ែផ្នកេសវាកម្ម និងការគាំញ្រទេផ្សងៗ ក៏បានសេ្រមចនូវលទ្ធផលការងារតាមែផ្នកនីមួយៗបានល្អ្របេសើរ
្រសបតាមេគោលការណ៍និងទិសេដៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដូចជាការងារ វិនិេយោគសាធារណៈ ការេរៀបចំគេ្រមោងជាេ្រចើន
ស្រមាប់អភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម ការងារវិនិេយោគែផ្នកឯកជនេលើ វិស័យកសិកម្មមានការេកើនេទ្បើង ការងារ្រសាវ្រជាវ
និងផ្សព្វផ្សាយបេច្ចកេទសកសិកម្ម កាន់ែតទូលំទូលាយ កិច្ចការសហ្របតិបត្តក
ិ ារអន្តរជាតិកាន់ែតល្អ្របេសើរេទ្បើងនិង
ការេរៀបចំលិខិតបទដ្ឋានច្បាប់ លិខិតបទដ្ឋានេ្រកោមច្បាប់ ែដលពាក់ព័នន
្ធ ឹងវិស័យកសិកម្ម ្រតូវបានេធ្វក
ើ ាន់ែតេ្រចើន
ផងែដរ។
តាមការេរៀបរាប់ខាងេលើ
េយើងអាចវាយតៃម្លបានថា
បរិមាណផលិតកម្ម្រសូវមានការេកើនេទ្បើងេបើេ្របៀបេធៀបនឹង
ឆ្នាំកន្លងមក
ជារួមការងារបង្កបេង្កន
ើ ផលកសិកម្មពីមួយឆ្នាំេទៅមួយឆ្នាក
ំ ំពុងវិវឌ្ឍន៍ល្អនិងមានការចាប់អារម្មណខ
៍ ្ពស់ពី
្របជាកសិកររបស់េយើង។
េនះជារបត់មួយែដលកសិករេយើងកំពុងែកទម្លាប់ពក
ី សិកម្មបុរាណ េដោយែផ្អកតាមយថាផលមកជាកសិកម្មលក្ខណៈ
េជឿនេលឿន និងសុីជេ្រមៅ។ ទន្ទឹមនឹងេនះ េយើងសេង្កតេឃើញថា ការដាំដុះដំណាំរួមផ្សំេផ្សងេទៀត េដោយមិនពឹងែផ្អកែត
េលើ្រសូវែតមួយមុខ ក៏បាននិងបង្កបេង្កើនផលកសិកម្មេនៅែតមានសក្តានុពលនិងមានអភិវឌ្ឍន៍ផលិតកម្មកសិកម្ម គឺ
ទាមទារការជំរុញខ្លាំងេលើការអភិវឌ្ឍែផ្នកគុណភាព និង្របសិទ្ធភាពេសដ្ឋកិច្ច ជាងបរិមាណផលិតផល និងត្រមង់
ទិសេដៅរកការេធ្វើកសិ-ពាណិជ្ជកម្ម។
ជារួមសមិទ្ធផល ែដលសេ្រមចបានដូចក្នុងរបាយការណ៍លំអិតេនះ គឺជាែផ្លផ្កាៃនកិចស
្ច ហ្របតិបតិយ
្ត ៉ាងជិតស្និទជ
្ធ ាមួយ
្រកសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍នានា និងការចូលរួមយ៉ាងស្រសាក់ស្រសាំរបស់្របជាពលរដ្ឋ
ផងែដរ។
ជាសនិដ
្ន ្ឋាន កសិកម្មកម្ពុជាសេ្រមចបាននូវលទ្ធផលល្អ្របេសើរ េដោយសារការដាក់េចញ និងអនុវត្ត្របកបេដោយ
្របសិទ្ធភាពខ្ពសន
់ ូវេគោលនេយោបាយ និងយុទ្ធសា្រស្ត ជាពិេសសយុទ្ធសា្រស្តចតុេកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល េ្រកោម
ហ៊ុន
ែសន
ការដឹកនាំ្របកបេដោយភាពឈ្លាសៃវ
និងមឹងម៉ាត់បំផុតរបស់ ស េម្តច អគ្គមហាេសនាបតីេតេជោ
នាយករដ្ឋម្រន្តី ៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា។

