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ជំព្ូកទី៣ : យុទធសាន្រសេអភិវឌ្ឍន៍វិសយ
័ កសិកតម

៣.១. ចកខុវិស័យ និងពបសកកម្ម……………………………………………………………
៣.២. ពគលបាំ

ង និងពគលពៅយុទធសាស្រសត…………………………………………….

៣.៣. យុទសា
ធ ស្រសត និងកម្មវិធអ
ី ភ្ិវឌនឍន៍វិស័យកសិកម្ម………………………………………

៩
១៤
១៥
១៦
១៦
១៨
១៩
២៤
២៧
៣០
៣៣
៣៤
៣៥
៣៦
៣៨
៣៨
៣៩
៤០

៣.៣.១. កម្មវិធីទ្១
ី ៖ ោររក្ងកើនផលិតភាព ពិពិធកម្មដាំណាាំកសិកម្ម និងកសិ-ធុរកិចច…

៤៣

៣.៣.២. កម្មវិធីទ្២
ី ៖ ោរក្លើកកម្ពស់ផលិតកម្មសតវ និងសុខភាពសតវ……………...

៤៧

៣.៣.៣. កម្មវិធទ្
ី ី៣៖ ោររគរ់រគងធនធានជលផល និងោរអភិវឌាឍវារីវរាបកម្ម………
៣.៣.៤. កម្មវិធីទ្៤
ី ៖ ោររគរ់រគង និងអភិវឌាឍន៍ធនធានម្រពក្

ើ និងសតវម្រព………..

៣.៣.៥. កម្មវិធីទ្៥
ី ៖ ោររក្ងកើនររសិទ្ធភាពក្សវាគាំរទ្ និងអភិវឌាឍន៍ធនធានម្នុសាេ…
៣.៤. ម្រកបែ័

ឌអាទិភាពអនតរវិស័យ……………………………………………………….

ជំព្ូកទី៤ : ក្ខរម្រៀបចំសាាប័នសព្មាប់អនុវតេស្នក្ខរយុទសា
ធ ន្រសេអភិវឌ្ឍន៍
វិសយ
័ កសិកតម ២០១៩-២០២៣

៤.១. ការសម្រម្បសម្រម្ួលអនុវតតខែនការយុទធសាស្រសត………………………………………..
៤.២. កាពរៀបចាំកម្មវិធី និងងវិកា……………………………………………………………
ជំព្ូកទី៥ : យុទសា
ធ ន្រសេម្កៀរគ្រហិរញ្ញ បបទានសព្មាប់អនុវតេស្នក្ខរ
យុទធសាន្រសេអភិវឌ្ឍន៍វិសយ
័ កសិកតម ២០១៩-២០២៣

៤៩
៥២
៥៤
៥៥
៦៦
៦៦
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៦៩
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ជំព្ូកទី៦ : ក្ខរតាតដាន និងវាយតនតៃ

៦៩

ជំព្ូកទី៧ : ម្សចកេស
ី ននដា
ិ ឋ ន

៧១

ឧបសតព័នភា
ធ ា ប់់ៈ

ឧបសម្ព័ន១
ធ ៖ តារាងខែនការសកម្មភាពសម្រាប់អនុវតតខែនការយុទធសាស្រសតអភ្ិវឌនឍន៍វស
ិ ័យ
កសិកម្ម ២០១៩-២០២៣
ឧបសម្ព័ន២
ធ ៖ គពម្រាងតម្រម្ូវការងវិកាសរុប ២០១៩-២០២៣
តារាងទី១៖ ែលិតកម្មដាំណាំម្រសូវពីឆ្នាំ២០១៤-២០១៨……………………………………
តារាងទី២៖ ែលិតកម្មដាំណពាំ ៅសូពីឆ្នាំ២០១៤ ដល់ឆ២
្នាំ ០១៨…………………………..
តារាងទី៣៖ សថិតិសតវតាម្ខបបខែនែលិតកម្មពីឆ២
្នាំ ០១៤-២០១៨………………………..
តារាងទី៤៖ សាថននភាពែលពនសាទពីឆ២
្នាំ ០១៤-២០១៨………………………………….
តារាងទី៥៖ ការដាាំពឈើពដាយរដឋបាលថ្ម្រពពឈើ និងឯកជនឆ្នាំ២០១៤-២០១៨……………..
តារាងទី៦៖ ការបាននសា
់ មននតម្រម្ូវការធនធានហិរញ្ញវតថុឆ្នាំ២០១៤-២០១៨…………………..
ម្រកាហវិកទី១៖ ការនាាំពចញែលិតែលកសិកម្មពីឆ២
្នាំ ០១៤-២០១៨………………………..
ម្រកាហវិកទី២៖ ែលិតកម្មសតវសរុប (លកខ

ៈម្រគួសារ និងពា

ម្រកាហវិកទី៣៖ ម្របព័នធខែនការងវិកា ការតាម្ដាន និងវាយតថ្ម្ៃ

ិជជកម្ម) ឆ្២
នាំ ០១៤-២០១៨
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ជំព្ូកទី១ : ម្សចកេីម្្េើត
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រោម្ោរដឹកនាំររករក្ដ្យគតិរណ្ឌិត និងម្ុឺងោាតរ
់ ាំផុតររស់ សម្តេចអគ្គ
តហាម្សនាបតីម្តម្ជា ហុន សសន នាយករដ្ឋតន្រនេីននព្ព្ះរាជាណាចព្កកតពជា
បានដ្ក់ក្ចញនូវ
ុ
ក្គលនក្យបាយ និងជាំរុញោរអនុវតត “យុទសា
ធ ស្រសតចតុពកា

ដាំណក់កាលទី៤ និង ខែនការយុទធសាស្រសតអភ្ិវឌនឍន៍

ជាតិ ២០១៩-២០២៣” ប្ដលក្ៅប្តចត់ទ្ុកវិស័យកសិកម្មជាវិស័យអាទ្ិភាព កនុងោររទ្រទ្ង់កាំក្ណ្ើនក្សដឋកិចច
ជាតិ ធានសនតិសុខក្សាបៀង និងជាំរុញោរអភិវឌាឍក្សដឋកិចចជនរទ្ ក្ដ្យបានកាំណ្ត់យាងចាាស់ថា ោរក្លើកកម្ពស់
ផលិតភាព ពិពិធភាវូរនីយកម្ម និងោណ្ិជជូរនីយកម្មកសិកម្ម ោរប្កទ្រម្ង់ដធ
ី លី ោររគរ់រគងធនធានធម្មជាតិ
ររករក្ដ្យចីរភាព

ពិក្សសធនធានម្រពក្

ើនង
ិ ជលផល

គឺជាម្ុខរពួញសនូលដ៏សខ
ាំ ន់

ក្ដើម្ាបីចូលរួម្ជាំរុញ

កាំក្ណ្ើនក្សដឋកច
ិ ច និងោរោត់រនែយភាពរកីរកររស់ររជាជនកម្ពុជា។
រពេះរាជាណាចរកកម្ពុជាប្ដលពីម្ុនរតូវបានចត់ទ្ុកថាអន់ថ្យប្ផនកក្សដឋកិចច រគរដណ្តរ់ក្ៅក្ដ្យភាព
រកីរក និងអសនតិសខ
ុ ក្សាបៀង រចចុរាបននក្នេះបានោ្ាយក្ៅជាររក្ទ្សប្ដលជារ់ឯកគគទ្កម្មក្លើពិភពក្លាក ប្ដលបាន
សក្រម្ចកាំក្ណ្ើនក្សដឋកច
ិ ចខស
ព ់ និងឋិតក្ៅកនង
ុ លាំដ្រ់ចក្ាំ ណាម្ររក្ទ្សោនកាំក្ណ្ើនម្នោរនាំក្ចញក្សាបៀង និង
ផលិតផលកសិកម្មក្ៅោន់ទ្ផ
ី ាារពិភពក្លាក។ ក្លើសពីក្នេះក្ៅក្ទ្ៀត រពេះរាជាណាចរកកម្ពុជាក៏បានសក្រម្ចនូវ
វឌាឍនភាពដ៏ររក្សើរកនុងោរោត់រនែយភាពរកីរក ក្

ើយបាន្លងោត់ក្ដ្យក្ជាគជ័យ ពីចាំណាត់ថា្ាក់ររក្ទ្សោន

ចាំណ្ូលទារ ក្ៅជាររក្ទ្សោនចាំណ្ូលម្ធាយម្ករម្ិតទារ។
ជាក់ប្សតង រាជរដ្ឋាភិបាលសក្រម្ចបានសូចនករសាំខន់ៗម្នរករខ័ណ្ឌោារកូក្សដឋកិចច ក្ដ្យបានសក្រម្ច
កាំក្ណ្ើនក្សដឋកិចចកនុងរងវង់ជាង៧% កនុងម្ួយឆ្ាាំ រកាាបាននូវអតិផរណាទារកនុងរងវង់៣% ក្

ើយកនុងឆ្ាាំ២០១៨ក្នេះ

ក្សដឋកិចចកម្ពុជារតូវបានវាយតម្ម្លថាក្ៅប្តរឹងោាំ ក្ោលគឺោនកាំក្ណ្ើនរ ូតដល់៧,៥%។ សម្ិទ្ធផលទាាំងអស់ក្នេះ
សក្រម្ចក្ៅបានកនុងររិរទ្ម្ួយម្នសែិរភាពនក្យបាយ និងសុខសនតិភាព ប្ដលសុទ្ធប្តជាចាំណ្ុចគនលឹេះសរោរ់កម្ពុជា
ក្បាេះជាំហានក្ឆ្ាេះក្ៅម្ុខកនង
ុ ោរក្លើកកម្ពស់ករម្ិតជីវភាព ក្ដើម្ាបីសក្រម្ចបាននូវកិចចអភិវឌាឍម្ួយររករក្ដ្យចីរភាព។
ពិតណាស់ថា

កនុងោរអនុវតតក្គលនក្យបាយររស់រាជរដ្ឋាភិបាលសរោរ់ោរអភិវឌាឍវិស័យកសិកម្ម

រកសួង

កសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ បានខិតខាំក្ធវើយាងណាររម្ូលផតុាំក្ររើរបាស់ធនធាន និងសោដានុពលប្ដលោន
សាំក្ៅក្លើកកម្ពស់ផលិតភាពកសិកម្ម ពិពិធភាវូរនីយកម្ម និងោណ្ិជជូរនីយកម្មកសិកម្ម ក្ដើម្ាបីរក្ងកើនោរងារ និង
រក្ងកើនរបាក់ចាំណ្ូលក្ៅជនរទ្ រពម្ទាាំងធានបាននូវសនតិសុខក្សាបៀងសរោរ់ររជាជនទ្ូក្ៅ ក្ធវើឱាយររក្សើរក្

ើងនូវ

អាហារូរតែម្ភ រក្ងកើនោរនាំក្ចញផលិតផលកសិកម្ម សាំក្ៅក្លើកកម្ពស់ជីវភាពររស់ររជាកសិកររស់ក្ៅតាំរន់ជនរទ្
និងោត់រនែយភាពរកីរកជាចម្ាបង។
កនុងន័យក្នេះ ោរក្ធវើទ្ាំក្នើរកម្មកនុងវិស័យកសិកម្ម រតូវបាននិងកាំពុងជាំរុញអនុវតតក្ដ្យក្្តាតក្ៅក្លើោរក្ធវើ
ពិពិធកម្មដាំណាាំ សតវ វារីវរាបកម្ម ោរអភិវឌាឍក្ ដ្ឋារចនសម្ព័នធសរោរ់គាំរទ្ផលិតកម្មកសិកម្មក្ៅកនុងររព័នធប្ខាេ
រចវាក់ផលិតកម្មររករក្ដ្យភាពររកួតររប្ជង ក្្លើយតរក្ៅនឹងតរម្ូវោរទ្ីផាារ ោរពរងឹងសម្តែភាពម្នក្សវាកម្ម
ោរក្ផទររក្ចចកក្ទ្សកសិកម្ម និងោរអភិវឌាឍយនតូរនីយកម្ម ក្លើកកម្ពសោ
់ រអភិវឌាឍ និងពរងឹងសម្តែភាពស គម្ន៍
កសិកម្ម ក្ដើម្ាបីធាននូវសែិរភាពម្នោរផគត់ផគង់ផលិតផលកសិកម្មក្ៅោន់ទ្ផ
ី ាារ ោរអនុវតតផលិតកម្មកសិកម្មតាម្កិចច
សនាាកនង
ុ ក្គលក្ៅរក្ងកន
ើ ស រគិនភាព និងោនលកខណ្ៈជាអាជីពកនុងអាជីវកម្មកសិកម្ម។ ជាម្ួយគ្ាក្នេះ ោរក្លើក
កម្ពស់អភិវឌាឍន៍រក្ចចកវិទ្ាា ោរជាំរុញកសិកម្មម្វឆ្ាត ោររសាវរជាវ រពម្ទាាំងរក្ចចកក្ទ្សររតិរតតិក្ៅរគរ់ដាំណាក់
ោលម្នប្ខាេរចវាក់ផលិតកម្មកសិកម្ម ប្ដលក្្លើយតរចាំក្ោេះឥទ្ធិពលម្នោរប្ររររួលអាោសធាតុរតូវបាន និងកាំពុង
ជាំរុញឱាយអនុវតតយាងលែររក្សើរ។
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១.១. សារបាន
រកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ បានក្រៀរចាំឯកសារប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌាឍន៍វិស័យកសិកម្ម
(ផ.យ.អ.វ.ក) ប្ដលរគរដណ្តរ់រយៈក្ពលម្ធាយម្៥ឆ្ាាំ (២០១៩-២០២៣) ក្

ើយប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតក្នេះ គឺជា

ោររនតោរអនុវតតម្ន ផ.យ.អ.វ.ក ២០១៤-២០១៨។ ក្ដ្យអនុវតតតាម្ក្គលនក្យបាយ និងយុទ្ធសាស្រសតររស់
រាជរដ្ឋាភិបាលអាណ្តិតទ្ី៦ម្នរដឋសភា រកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ បានក្្តាតោរយកចិតទ្
ត ុកដ្ក់ជា
សាំខន់ក្លើោររនតក្ធវើទ្ាំក្នើរកម្មវិស័យកសិកម្ម តាម្រយៈោររក្ងកើនផលិតភាព ោរក្ធវើពិពិធកម្ម និងកសិ-ោណ្ិកម្ម
ក្ដ្យបានជាំរុញោរអនុវតតនូវវិធានោរចាំបាច់ម្ួយចាំនួនរួម្ោន ោរកសាង និងប្កលម្ែក្ ដ្ឋារចនសម្ព័នធ និងក្សវា
ប្ដលរក្រម្ើដល់ផលិតកម្មកសិកម្ម រក្ងកន
ើ ោរផតល់ក្សវាផាេពវផាាយរក្ចចកក្ទ្សកសិកម្មដល់កសិករ ោររសាវរជាវ
រក្ចចកក្ទ្សកសិកម្ម សាំក្ៅរក្ងកើនទ្ិនផ
ន លដាំណាាំ និងរនាាោ
ុាាំ រប្ររររួលអាោសធាតុ ោររគរ់រគង និងរក្ងកើនជីជាតិ
ដីកសិកម្ម ោរពរងឹងស គម្ន៍កសិកម្ម ោររគរ់រគង និងអភិវឌាឍន៍ដាំណាាំក្ៅសូ រពម្ទាាំងោរកសាង និងពរងឹង
សម្តែភាពធនធានម្នុសាេនិងសាថារន
័

ក្ដើម្ាបីជាំរុញោរអភិវឌាឍវិស័យកសិកម្មររករក្ដ្យររសិទ្ធភាព

ោនោរ

ររកួតររប្ជងខពស់ ររិយរ័នន និងនិរនតរភាព។
ទ្នទឹម្នឹងក្នេះ រកសួងក៏បានយកចិតតទ្ក
ុ ដ្ក់ខពសអ
់ ាំពីោរក្លើកកម្ពស់ោរចិញ្ចឹម្សតវ និងវារីវរាបកម្ម រពម្ទាាំង
ខិតខាំយាងខ្ង
ាាំ ោ្ាក្លើោរអនុវតតវិធានោរចាារ់
ធនធានធម្មជាតិ ម្រពក្

និងវិធានោររក្ចចកក្ទ្សសម្រសរ

កនង
ុ ោររគរ់រគងោរក្ររើរបាស់

ើ និងជលផលររករក្ដ្យនិរនតរភាព។ ោរខិតខាំររឹងប្ររងទាាំងអស់ក្នេះ គឺកនុងទ្ិសក្ៅចូល

រួម្ចាំប្ណ្ករក្ងកើនតម្ម្លរប្នែម្ម្នផលិតផលកសិកម្ម

ក៏ដច
ូ ជាោរជួយរក្ងកត
ើ ោរងារ

រក្ងកើនរបាក់ចាំណ្ល
ូ ជូនររជា

កសិករ និងរនតជាំរុញោរក្ធវក
ើ សិ-ោណ្ិជក
ជ ម្ម។
ោរកាំណ្ត់ទ្ិសក្ៅយុទ្ធសាស្រសតរួម្ររស់រកសួង សរោរ់អនុវតតរយៈក្ពល៥ឆ្ាាំកនលងក្ៅ (ពីឆ២
្ាាំ ០១៤ ដល់
ឆ្២
ាាំ ០១៨) គឺ៖ “ជាំរុញកាំក្ណ្ើនកសិកម្មររចាំឆ្ាាំឱាយបានកនុងរងវង់៥% តាម្រយៈោរក្លើកកម្ពស់ផលិតភាព ពិពិធភាវូរនីយកម្ម និងោណ្ិជជូរនីយកម្មកសិកម្ម ោរក្លើកកម្ពស់ោរចិញ្ចឹម្សតវ និងវារីវរាបកម្ម ក្ដ្យយកចិតតទ្ុកដ្ក់ខពស់
ក្លើោរោរោរ និងរគរ់រគងធនធានម្រពក្

ើ និងជលផលររករក្ដ្យនិរនតរភាព”។ ក្ដើម្ាបីសក្រម្ចបានទ្ិសក្ៅ

ក្គលនក្យបាយក្នេះ រកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ បានអនុវតតកម្មវិធីជាយុទ្ធសាស្រសតចាំនួន៥ ដូចខង
ក្រោម្៖

កម្មវិធីទ១
ី ៖ បពងកន
ើ ែលិតភាព ពិពធ
ិ កម្ម និងពា

ិជប
ជូ នីយកម្មកសិកម្ម

ក្គលក្ៅម្នកម្មវិធីក្នេះគឺរតូវជាំរុញកាំក្ណ្ើនផលិតកម្មរគរ់ម្ុខដាំណាាំកនុងរងវង១
់ ០%កនុងម្ួយឆ្ាាំ តាម្រយៈ
ោររក្ងកើនោររសាវរជាវ

និងផាេពវផាាយកសិកម្មសាំក្ៅរក្ងកើនទ្ិននផលដាំណាាំ

ក្លើកកម្ពស់គុណ្ភាពផលិតផល

ពរងឹងសម្តែភាពស គម្ន៍កសិកម្ម ក្ដ្យផាារភាជារ់ជាម្ួយផលិតកម្មកសិកម្មតាម្កិចស
ច នាា និងរក្ងកើនររសិទ្ធភាព
ម្នោររគរ់រគង និងក្ររើរបាស់ដីកសិកម្មររករក្ដ្យនិរនតរភាព។

កម្មវិធីទ២
ី ៖ ជាំរុញែលិតកម្មសតវ និងសុែភាពសតវ

ក្គលក្ៅម្នកម្មវិធីក្នេះគឺរតូវជាំរុញោរចិញ្ចឹម្សតវកនុងអរតាកាំក្ណ្ើន៣%កនុងម្ួយឆ្ាាំ ក្ដ្យប្ផែកក្លើររសិទ្ធ
ភាពម្នោរពិក្សាធន៍រសាវរជាវនិងផាេពវផាាយ

រក្ងកើនសម្តែភាពរងាការទ្រ់សាកាត់ជាំង្
ឺ លងសតវ

និងជាំងឺសូណ្ូសុីស

ធានោរផគត់ផគង់សតវផលិតផលសតវររករក្ដ្យអនម្័យ សុវតែិភាព និងរក្ងកើនសោតានុភាពម្នោរនាំក្ចញ។

កម្មវិធីទី៣៖ ការម្រគប់ម្រគងធនធានជលែលម្របកបពដាយនិរនតរភាព

ក្គលក្ៅម្នកម្មវិធីក្នេះគឺរតូវរក្ងកើនោរោរោរ និងអភិរកាេធនធានជលផល ក្ដ្យលុររាំបាត់រទ្ក្លមើស
ក្នសាទ្រគរ់រូរភាព ពរងឹងសម្តែភាពរគរ់រគង១០០ស គម្ន៍ក្នសាទ្ និងជាំរុញោរអភិវឌាឍវារីវរាបកម្មកនុងកាំក្ណ្ើន
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១៥% ក្រៀងរាល់ឆ្ាាំ ក្ដើម្ាបធា
ី នឱាយបាននូវនិរនតរភាពធនធានជលផល រពម្ទាាំងប្កលម្ែគុណ្ភាព និងសុវតែិភាពផល
ផលិតផលជលផលសរោរ់ោរក្ររើរបាស់កនុងរសុកនិងនាំាក្ចញ។

កម្មវិធីទ៤
ី ៖ ការម្រគប់ម្រគងធនធានថ្ម្រពពឈើ និងសតវថ្ម្រពម្របកបពដាយនិរនតរភាព

ក្គលក្ៅម្នកម្មវិធីក្នេះគឺរតូវរក្ងកើនោររគរ់រគងម្រពក្
ពរងឹងោរអនុវតតចាារ់សតីពីម្រពក្

ើ ជាំរុញោរដ្ាំក្

ើក្

ើ និងសតវម្រពររករក្ដ្យនិរនតរភាព តាម្រយៈោរ

ើងវិញ និងរក្ងកើនសម្តែភាពស គម្ន៍ម្រពក្

ើឱាយបាន ២០

ស គម្ន៍កនុងម្ួយឆ្ាាំ។

កម្មវិធីទ៥
ី ៖ ពម្រងឹងសាថប
ន ័ន បពងកើនម្របសិទធភាពពសវាគាំម្រទ និងអភ្ិវឌនឍន៍ធនធានម្នុសនស

ក្គលក្ៅម្នកម្មវិធីក្នេះគឺរតូវរក្ងកើនររសិទ្ធភាពម្នោររគរ់រគងសាថារ័ន

ោរផតល់ក្សវាគាំរទ្

និងពរងឹង

សម្តែភាពប្ផនកអរ់រំ និងរណ្តេះត រណាតាលសរោរ់អភិវឌាឍន៍វិស័យកសិកម្មររករក្ដ្យនិរនតរភាព។
សរោរ់រយៈក្ពល៥ឆ្ាាំខងម្ុខ (២០១៩-២០២៣) រកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ នឹងក្រៀរចាំ
រចនសម្ព័នធកម្មវិធីជាអាទ្ិភាពចាំនួន៥ដប្ដល

ក្ដ្យសរម្ួចក្គលក្ៅឱាយរសរនឹងក្គលនក្យបាយដូចោនប្ចង

កនុងយុទ្ធសាស្រសតចតុក្ោណ្ដាំណាក់ោលទ្ី៤ និងប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌាឍន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣។

១.២. អាទិភាព្សព្មាប់អភិវឌ្ឍន៍វិសយ
័ កសិកតមសព្មាប់រយ់ៈម្ព្ល៥ឆ្ន ំខាងតុខ
វិស័យកសិកម្មក្ៅប្តក្ដើរតួនទ្ីយាងសាំខន់កនុងោរជាំរុញោរអភិវឌាឍក្សដឋកិចច សងគម្ ោរអភិវឌាឍជនរទ្ ជា
ពិក្សសបានចូលរួម្ោត់រនែយភាពរកីរកក្ៅកម្ពុជា។ ក្ដ្យសារោរវិវឌាឍក្សដឋកិចច និងកាំក្ណ្ើនម្នផលិតកម្ម ក្គល
ក្ៅយុទ្ធសាស្រសតអាទ្ិភាពចាំនួន០២រតូវបានកាំណ្ត់ក្ដើម្ាបីអភិវឌាឍន៍វិស័យកសិកម្មគឺ៖

(ទី១) បពងកើនែលិតភាព ពិពិធកម្មកសិកម្ម ការម្របកួតម្របខជង និងពា

ិជជូបនីយកម្មកសិកម្ម

ក្គលក្ៅក្នេះគឺតរម្ង់ក្ឆ្ាេះក្ៅក្លើោរជាំរុញផលិតកម្មកសិកម្មតាម្លកខណ្ៈទ្ាំក្នើរ

និងយនតូរនីយកម្ម

ជាំនួសឱាយោរថ្យចុេះម្នកោ្ាាំងពលកម្មកសិកម្ម ោនលកខណ្ៈសនាេាំសាំម្ច ក្ធវើឱាយម្ថ្លក្ដើម្ផលិតទារ ក្ធវើពិពិធកម្មក្ៅរក
ម្ុខដាំណាប្ាំ ដលោនសោតានុពលក្សដឋកិចចខពស់ ផតល់របាក់ចក្ាំ ណ្ញក្រចើនសរោរ់កសិករ ស គម្ន៍កសិកម្ម ប្ដល
នឹងនាំដល់ោរររកួតររប្ជងទ្ីផាារខពស់ រពម្ទាាំងដាំក្ណ្ើរោរកសិ-ធុរកិចចោនលកខណ្ៈររិយរ័នន ររសិទ្ធភាពក្សដឋកិចច និងនិរនតរភាព។

(ទី២) បពងកើនម្របសិទធភាពថ្នការម្រគប់ម្រគង និងអភ្ិវឌនឍន៍ធនធានដី ថ្ម្រពពឈើ និងជលែល
ម្របកបពដាយនិរនតរភាព

ក្គលក្ៅក្នេះគឺតរម្ង់ក្ឆ្ាេះក្ៅក្លើោរអភិរកាេ និងអភិវឌាឍន៍ធនធានដី ម្រពក្
និរនតរភាព។

កនុងរយៈក្ពល៥ឆ្ាាំខងម្ុខក្នេះ

ើ និងជលផលររករក្ដ្យ

សម្តែភាពរក្ចចកក្ទ្សកនុងោររគរ់រគងនឹងរតូវបានរក្ងកើនក្

ើងជា

ចាំបាច់ ក្ដើម្ាបីធានតុលាយភាពរវាងោរអភិវឌាឍ និងោរអភិរកាេរសរតាម្ក្គលោរណ្៍កាំណ្ត់ជាធរោន។
ក្ដើម្ាបីសក្រម្ចបាននូវក្គលក្ៅក្គលនក្យបាយអាទ្ិភាពខងក្លើ

យុទ្ធសាស្រសតចាំនួន៥នឹងរតូវបានដ្ក់

ក្ចញឱាយអនុវតតកនុងរយៈក្ពល៥ឆ្ាាំខងម្ុខក្នេះគឺ៖

(១) បពងកើនែលិតភាព ពិពធ
ិ កម្មដាំណក
ាំ សិកម្ម និងពម្រងីកកសិ-ធុរកិចច
(២) ពលើកកម្ពស់សែ
ុ ភាពសតវ និងែលិតកម្មសតវជាលកខ

ៈពា

ិជជកម្ម

(៣) ពម្រងឹងការម្រគប់ម្រគង និងអភ្ិវឌនឍន៍ធនធានជលែលម្របកបពដាយនិរនតរភាព

(៤) ពម្រងឹងការម្រគប់ម្រគង និងអភ្ិវឌនឍន៍ធនធានថ្ម្រពពឈើ និងសតវថ្ម្រពម្របកបពដាយនិរនតរភាព

(៥) បពងកើនម្របសិទធភាពថ្នការពម្រងឹងការម្រគប់ម្រគងសាថប
ន ័ន ពសវាគាំម្រទ និងអភ្ិវឌនឍន៍ធនធាន
ម្នុសនស
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ចកាវិ
័
ុ សយ

កសិកម្មកម្ពុជាជាកសិកម្មទាំពនើប ានលកខ
និងនិរនតរភាព ខដលនាាំដល់ការពកើនព

ើងម្របាក់ចាំ

ៈម្របកួតម្របខជង បរិយាប័នន ធន់នឹងការខម្របម្របួលអាកាសធាតុ

ូលម្រគួសារកសិករ វិបុលភាព និងសុែុាលភាពរបស់ម្របជា

ពលរដឋកម្ពុជា។

ម្បសកកតម
ែតល់ពសវាគាំម្រទានគុ

ភាពែពស់ ានលកខ

ៈវិទនាសាស្រសតបពចចកពទស បទដាឋននគតិយុតត និងពគល

នពយាបាយចនាស់លាស់សម្រាប់បពម្រម្ើឱនយការអភ្ិវឌនឍវិស័យកសិកម្មកម្ពុជាម្របកបពដាយម្របសិទធភាព និងនិរនតរភាព។

ម្ោលបំណងយុទធសាន្រសេ
ជាំរុញកាំព

ើនកសិកម្មម្របកបពដាយការម្របកួតម្របខជង ែលិតែលានគុ

ភាព សុវតថិភាព និងអាហារូបតថម្ភ

ម្រពម្ទាំងបពងកើនម្របសិទធភាពថ្នការម្រគប់ម្រគងធនធានដី ថ្ម្រពពឈើ និងជលែលម្របកបពដាយនិរនតរភាព។

ម្ោលម្ៅយុទធសាន្រសេ
(ទី១)

បពងកើនែលិតភាព ពិពិធកម្មកសិកម្ម ការម្របកួតម្របខជង និងពា

ិជជូបនីយកម្មកសិកម្ម

(ទី២) បពងកើនម្របសិទធភាពថ្នការម្រគប់ម្រគង និងអភ្ិវឌនឍន៍ធនធានដី ថ្ម្រពពឈើ និងជលែលម្របកបពដាយនិរនតរភាព។

យុទធសាស្រសតទី១

យុទធសាស្រសតទី២

យុទធសាស្រសតទី៣

យុទធសាស្រសតទី៤

យុទធសាស្រសតទី៥

បពងកើនែលិតភាព

ពលើកកម្ពស់សុែ

ពម្រងឹងការម្រគប់

ពម្រងឹងការម្រគប់

បពងកើនម្របសិទធភាព

ពិពិធកម្មដាំណាំ

ភាពសតវ និង

ម្រគង និងអភ្ិវឌនឍន៍

ម្រគង និងអភ្ិវឌនឍន៍

ថ្នការម្រគប់ម្រគង

កសិកម្ម និង

ែលិតកម្មសតវជា

ធនធានជលែល

ធនធានថ្ម្រពពឈើ

សាថនប័ន ពសវាគាំម្រទ

ពម្រងីកកសិ-ធុរកិចច

លកខ

ម្របកបពដាយ

និងសតវថ្ម្រពម្របកប

និងអភ្ិវឌនឍន៍

និរនតរភាព

ពដាយនិរនតរភាព

ធនធានម្នុសនស

ពា

ៈ
ិជជកម្ម

កម្មវិធី អនុកម្មវិធី និងចព្កនម្សកម្មភាពរបស់កម្មវិធីទាំង៥

យុទ្ធសាស្រសតទាាំង៥ខងក្លើក្នេះនឹងរតូវអនុវតតឱាយោនររសិទ្ធភាព

ក្ដ្យោនកម្មវិធីទាាំង៥ររស់រកសួង

កសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ ជាតួអងគសាំខន់សរោរ់ររតិរតតិ និងរគរ់រគងក្ដ្យអងគភាពថ្វិោររស់រកសួង។
រកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ នឹងរនតជាំរុញោររក្ងកើនផលិតភាព គុណ្ភាព និងពិពិធកម្ម
កសិកម្ម តាម្រយៈោររក្ងកើនោរវិនិក្យគររករក្ដ្យររសិទ្ធភាព ក្លើោររសាវរជាវ និងោរអភិវឌាឍពូជដាំណាាំ ពូជ
សតវ រក្ងកើនោរចញ្ចឹម្រតីប្ដលផតល់តម្ម្លរប្នែម្ខពស់ ជាម្ួយនឹងរក្ចចកវិទ្ាាម្វឆ្ាត ឌីជីថ្ល និងទាន់សម្័យ ជាំរុញោរ
ផាេពវផាាយកសិករក្ៅទ្ីជនរទ្ប្ដលខវេះជាំនញរក្ចចកក្ទ្ស ោរតភាជារ់រវាងស ព័នធឬស គម្ន៍កសិកម្ម និងវិស័យ
ឯកជន តាម្រយៈយនតោរផលិតកម្មកសិកម្មតាម្កិចចសនាា ក្លើកកម្ពស់ផលិតភាព និងររសិទ្ធភាពក្លើោរក្ររើ
របាស់ទ្ឹក រពម្ជាម្ួយនឹងោរពរងីកម្ផទដីក្រសាចរសព ោររនតជាំរុញ និងសរម្រសរម្ួលកនុងោរផតល់រ័ណ្ណោន់ោរ់
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កម្មសិទ្ធិដីដល់កសិករ ោរក្រៀរចាំយុទ្ធសាស្រសតរទ្រទ្ង់ដល់ោរផតល់ក្សវាធានរាារ់រងផលិតកម្មកសិកម្ម ោរពរងឹង
យនតោរម្នោរអនុវតតកសិកម្មលែ និងោររតួតពិនិតាយគុណ្ភាពនិងសុវតែិភាពម្នផលិតផលកសិកម្ម។
រប្នែម្ក្លើសពីក្នេះ រកសួងនឹងជាំរុញនិងក្លើកកម្ពស់កសិ-ឧសាា កម្មប្កម្ចនផលិតផលកសិកម្ម តាម្រយៈ
ោរពរងីកឱាយោនោរវិនិក្យគឯកជនក្លើផលិតកម្មកសិកម្មប្ដលោនសោតានុពលដូចជា រសូវ ក្ោត ដាំ

ូងម្ី ពពួក

សប្ណ្តក រប្នល សាវាយ សាវាយចនទី ក្រម្ច ក្ចក ក្ៅសូ សតវ និងផលិតផលសតវ ផលិតផលជលផលជាក្ដើម្ ក្ដ្យរនត
ផតល់ោរក្លើកទ្ឹកចិតតប្ផនកសារក្ពើពនធ ោរោត់រនែយម្ថ្លអគគិសនី អរតាោររបាក់ និងចាំណាយ ូជីសទីក ពិក្សស
ជាំរុញគក្រោងសាងសង់ឃ្ាាំងសតុក និង សម្ងួតរប្នែម្ពីគក្រោងអនតរាគម្ន៍ររស់រាជរដ្ឋាភិបាល តាម្រយ:យនតោរ
ម្នោរវិនិក្យគរួម្គ្ារវាងវិស័យសាធារណ្: និងវិស័យឯកជន ឬ

ិរញ្ញរាបទានពីររក្ទ្ស រពម្ទាាំងរក្ងកើនោររណ្តតេះ

រណាតាលធនធានម្នុសាេក្លើប្ផនកប្កម្ចនផលិតផលកសិ-ឧសាា កម្ម។
ម្ាាាងវិញក្ទ្ៀត រកសួងនឹងរនតោររគរ់រគង និងអភិវឌាឍន៍ធនធានជលផល ម្រពក្
និរនតរភាព តាម្រយៈោរពរងឹងោរអនុវតតចាារ់ ជាំរុញវារីវរាបកម្ម ោរដ្ាំដុេះក្
រពម្ទាាំងពរងឹងសម្តែភាពស គម្ន៍ឱាយោនជីវភាពោន់ប្តររក្សើរក្

ើក្

ើ និងសតវម្រពឱាយោន

ើងវិញ ោររសាវរជាវក្ដើម្ាបីអភិវឌាឍន៍

ើង។

១.៣. ទំនាក់ទន
ំ ងរវាងស្នក្ខរយុទធសាន្រសេអភិវឌ្ឍន៍វិសយ
័ កសិកតមជាតួយស្នក្ខរ
យុទសា
ធ ន្រសេអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ
រាជរដ្ឋាភិបាលបានក្រៀរចាំរករខ័ណ្ឌយុទ្សា
ធ ស្រសតជាតិ

និងក្គលនក្យបាយក្ដើម្ាបីជួយដល់ោរអភិវឌាឍ

ក្សដឋកិចចររស់ររក្ទ្ស។ ខងក្រោម្ក្នេះគឺជាោរសក្ងខររករខ័ណ្ឌយុទ្សា
ធ ស្រសតគនលឹេះសាំខន់ៗ ប្ដលោក់ព័នធជាម្ួយ
ោរអភិវឌាឍវិស័យកសិកម្ម។
១.៣.១. យុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់ោលទ្ី៤
យុទ្ធសាស្រសតចតុក្ោណ្ដាំណាក់ោលទ្ី៤ (២០១៩-២០២៣) រតូវបានដ្ក់ឱាយអនុវតតក្ដ្យរាជរដ្ឋាភិបាល
អាណ្តិតទ្ី៦ម្នរដឋសភា។ យុទ្ធសាស្រសតរយៈក្ពលម្ធាយម្ក្នេះ បានរងាហាញនូវោរយកចិតតទ្ុកដ្ក់ររស់រាជរដ្ឋាភិបាល
ក្លើោររក្ងកើតោរងារ និងោរគាំរទ្ដល់ោរងារកសិកម្ម ប្ដលជាប្ផនកម្នចាំណ្ុចកណាតាលររស់យុទ្ធសាស្រសត ក្ដ្យ
រកាានូវក្គលក្ៅម្នោរលូតលាស់ ោររក្ងកើតោរងារ សម្ធ៌ម្ និងររសិទ្ធភាពោរងារ រពម្ទាាំងក្្តាតជាសាំខន់អាំពី
ផលិតភាព ោរររកួតររប្ជង និងោរអភិវឌាឍក្សដឋកិចចររករក្ដ្យររិយរ័នន។
ក្ៅកនុងអាណ្តិតទ្ី៦ម្នរដឋសភា យុទ្ធសាស្រសតចតុក្ោណ្ដាំណាក់ោលទ្ី៤ ប្ដលកនុងចតុក្ោណ្ទ្ី៤ ោនម្ុាំ
រួន រាជរដ្ឋាភិបាលបានក្្តាតោរយកចិតតទ្ុកដ្ក់ជាសាំខន់ក្លើ៖ ១) ោរក្លើកសទួយវិស័យកសិកម្ម និងោរអភិវឌាឍ
ជនរទ្ ២) ោររគរ់រគងធនធានធម្មជាតិ និងវរាបធម្៌ររករក្ដ្យចីរភាព ៣) ោរពរងឹងោររគរ់រគងនគរូរនីយកម្ម ៤) ោរធានចីរភាពររិសាថាន និងោរក្រៀរចាំខលួនក្្លើយតរនឹងោរប្ររររួលអាោសធាតុ។ ចតុក្ោណ្ទ្ី៤ក្នេះ
គឺជារករខ័ណ្ឌម្ូលដ្ឋានក្ដើម្ាបរី កសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ ក្រៀរចាំអភិវឌាឍកនុងវិស័យក្នេះសរោរ់រយៈ
ក្ពល៥ឆ្ាាំខងម្ុខ។
ក្លើសពីក្នេះក្ៅក្ទ្ៀត ក្ដ្យសារចរនតម្នោររីកចក្រម្ើនវិទ្ាាសាស្រសត និងរក្ចចកវិទ្ាាម្ន “រដិវតតន៍ឧសាា កម្មទ្ី៤” រកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ បានក្រៀរចាំប្ផនោរអនុវតតក្ដ្យដ្ក់រញ្ចូលនូវរក្ចចកវិទ្ាាក្នេះជា
គនលេះឹ នាំម្ខ
ុ ដ៏ចម្ាបងម្ួយកនុងោរអភិវឌាឍក្សដឋកិចជ
ច នរទ្ និងរក្ងកើនោលានុវតតភាពសរោរ់អភិវឌាឍន៍វិសយ
័ កសិកម្ម។
ោររីកចក្រម្ើនប្ផនកយនតូរនីយកម្មកសិកម្ម ជួយជាំរុញក្លាបឿនផលិតកម្ម និងោរប្កម្ចន ក្

ើយអាចរប្ងវរកោ្ាាំងពលកម្ម

ក្ៅប្ផនកឧសាា កម្ម និងក្សវាកម្មក្ផាេងៗក្ទ្ៀត។
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រកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ បានកាំណ្ត់យុទ្សា
ធ ស្រសតសរោរ់ក្ធវើឱាយររក្សើរក្

ើងនូវផលិតភាព

និងពិពិធកម្មផលិតកម្មសតវ និងរសុពាាបាល អនុវតតឱាយោនររសិទ្ធភាពខពស់ក្លើោរប្កទ្រម្ង់ជលផល និងម្រពក្

ើ

ក្ដើម្ាបីចូលរួម្កនុងោរអនុវតតយុទ្ធសាស្រសតចតុក្ោណ្ដាំណាក់ោលទ្ី៤។ ក្ដើម្ាបីសក្រម្ចបាននូវក្គលរាំណ្ងក្នេះ រាជរដ្ឋាភិបាល តាម្រយៈរកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ បានរក្ងកើនោរក្ររើរបាស់ធនធានកនុងរសុក រួម្ផាេាំ
ជាម្ួយធនធានថ្វិោ និងជាំនយ
ួ រក្ចចកក្ទ្សពីម្ដគូអភិវឌាឍន៍នន សរោរ់អនុវតតកសិកម្មទ្ាំក្នើរ ក្

ើយក្ដ្េះរសាយ

រញ្ហារក្ចចកក្ទ្សកសិកម្ម ក្ ដ្ឋារចនសម្ព័នធជនរទ្ ដូចជាផលូវថ្នល់ជនរទ្ ររព័នធធារាសាស្រសត អគគិសនី ឥណ្ទាន
ទ្ីផាារ និងោរប្កម្ចនកសិផលសរោរ់នាំក្ចញ ក្ដើម្ាបីធានឱាយបាននូវនិរនតរភាពម្នកាំក្ណ្ើនក្សដឋកិចច រក្ងកើតោរងារ
និងរក្ងកើនរបាក់ចាំណ្ូលក្ៅជនរទ្ រពម្ទាាំងធានសនតិសុខក្សាបៀងសរោរ់ររជាពលរដឋ ក្

ើយក្ធវើឱាយររក្សើរក្

ើង

នូវអាហារូរតែម្ភ និងរក្ងកើនោរនាំក្ចញផលិតផលកសិកម្ម។
កនុងន័យក្នេះ ប្ផនោរយុទ្សា
ធ ស្រសតអភិវឌាឍន៍វិស័យកសិកម្ម ២០១៩-២០២៣ ក្នេះ បានរកាាទ្ុកកម្មវិធីទាង
ាំ ៥
រប្ុ នតពរងីកវិសាលភាពសរម្ិតសរោាំងរប្នែម្ និងក្ធវើអាទ្ិភាវូរនីយកម្ម រពម្ទាាំងប្កលម្ែកម្មវិធី និងយនតោរអនុវតត
ឱាយោន់ប្តររក្សើរប្ថ្ម្ក្ទ្ៀត។ ជាម្ួយគ្ក្ា នេះប្ដរ រកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ ក៏បានរនតយកចិតតទ្ុកដ្ក់
ក្លើវិស័យអាទ្ិភាពប្ដលោក់ព័នធោរអភិវឌាឍវិស័យកសិកម្ម តាម្រយៈ (១).ោររក្ងកន
ើ តម្ម្លរប្នែម្ម្នោរផលិត និងោរ
នាំក្ចញផលិតផលកសិកម្ម (២).ោរជាំរុញោរចិញ្ចឹម្សតវ និងវារីវរាបកម្មប្ដលទ្ីផាាររតូវោរ (៣).ោរជាំរុញក្លើក
ទ្ឹកចិតតដល់ោរវិនិក្យគកនុងប្ផនកកសិ-ឧសាា កម្ម (៤).ោររក្ងកើនផលិតភាព ទ្ាំក្នើរកម្មកសិកម្ម និងោរក្លើក
កម្ពស់កសិ-ោណ្ិជជកម្មឱាយោន់ប្តោនររសិទ្ធភាពខពស់។
១.៣.២. ផែនោរយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣
កនុងនីតោ
ិ លទ្ី៦ម្នរដឋសភា

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដ្ក់ក្ចញនូវប្ផនោរយុទ្សា
ធ ស្រសតអភិវឌាឍន៍ជាតិ

២០១៩-២០២៣ ក្ដ្យបានក្្តាតអាទ្ិភាពក្លើរណាតាចណ្
ាំ ុចម្ួយចាំនួនោក់ព័នន
ធ ឹងោរអភិវឌាឍវិស័យកសិកម្ម៖
ទ្ី១-ោរជាំរុញោរក្រៀរចាំ និងដ្ក់ឱាយអនុវតតនូវ “ប្ផនោរក្ម្សរោរ់អភិវឌាឍន៍វិស័យកសិកម្មក្ឆ្ាេះក្ៅឆ្ាាំ
២០៣០” និង “ប្ផនោរយុទ្សា
ធ ស្រសតអភិវឌាឍន៍វិស័យកសិកម្មឆ្ាាំ ២០១៩-២០២៣”។
ទ្ី២-ោររនតជាំរុញោរក្រៀរចាំ អនុម្័ត និងោរអនុវតត “ចាារ់សតីពីោរោរោររុកខជាតិ និងភូតគម្អនម្័យ”
និង “ចាារ់សតីពីផលិតកម្មកសិកម្មតាម្កិចចសនាា”។
ទ្ី៣-ោររក្ងកើនផលិតភាព គុណ្ភាព និងពិពិធកម្ម តាម្រយៈោររក្ងកើនោរវិនិក្យគក្លើោររសាវរជាវ
និងោរអភិវឌាឍពូជដាំណាាំ ពូជសតវ និងោរចិញ្ម្
ចឹ រតីប្ដលផតល់តម្ម្លរប្នែម្ខពស់ ោរជាំរុញោរអភិវឌាឍកសិដ្ឋានគាំរូ ោរ
ជាំរុញោរផតល់ក្សវារក្ចចកក្ទ្សកសិកម្មសម្រសរ ោរពរងឹងោររគរ់រគងស

គម្ន៍កសិកម្ម ោរក្រៀរចាំយនតោរ

ផលិតកម្មកសិកម្មតាម្កិចចសនាា ោររនតោត់រនែយម្ថ្លក្ដើម្ផលិតកម្មនិងប្កម្ចន ោរពរងឹងគុណ្ភាពម្នធាតុចូល
កសិកម្ម ោរសិកាាក្រៀរចាំឱាយោនក្សវាធានរាារ់រងផលិតកម្មកសិកម្ម និងោរជាំរុញោរក្ររើរបាស់រក្ចចកវិទ្ាាម្វឆ្ាត
និងឌីជថ្
ី ល។
ទ្ី៤-ោរក្លើកកម្ពស់ឧសាា
ោនសោតានុពល ដូចជាៈ រសូវ ដាំ

កម្មប្កម្ចន តាម្រយៈោរជាំរុញឱាយោនោរវិនិក្យគឯកជនក្លើកសិផលប្ដល

ូងម្ី សាវាយ សាវាយចនទី ក្ចក ក្ៅសូ ក្រម្ច រប្នល ជាក្ដើម្ តាម្រយៈោរក្រៀរចាំយុទ្ធ-

សាស្រសតតាម្ម្ុខដាំណាាំនម្
ី ួយៗ។
ទ្ី៥-ោររនតជាំរុញោរដ្ាំរប្នលរគរ់ររក្ភទ្ជាំនួសឱាយោរនាំចល
ូ និងោរក្រៀរចាំរក្ងកើតទ្ីផា
ា រក្បាេះដុាំ និងប្ចក
ចយរប្នលប្ដលោនសតង់ដ្ និងអនម្័យខពស់។
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ទ្ី៦-ោរជាំរុញោណ្ិជជូរនីយកម្មកសិកម្ម តាម្រយៈោររនតពរងឹងររព័នធអនម្័យ និងភូតគម្អនម្័យ
(SPS) ោរសរម្ួលោណ្ិជក
ជ ម្ម ោរវិនិក្យគរប្នែម្ក្លើម្នទីរពិក្សាធន៍គុណ្ភាព សុវតែភា
ិ ព សរោរ់ោរនាំក្ចញ
រពម្ទាាំងោរជាំរុញោរផលិត និងក្ររើរបាស់ផលិតផលកសិកម្មកនុងរសុក។
ទ្ី៧-ោរជាំរុញោរចិញ្ចឹម្សតវ និងវារីវរាបកម្ម តាម្រយៈោររនតអនុវតត “ចាារ់សព
តី ស
ី ុខភាពសតវ និង
ផលិតកម្មសតវ” “រករខ័ណ្ប្ឌ ផនោរយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌាឍន៍វិស័យរសុសតវឆ្ាាំ២០១៦-២០២៥” និង “ប្ផនោរ
យុទ្ធសាស្រសតជាតិអភិវឌាឍន៍វារីវរាបកម្មឆ្ាាំ២០១៦-២០៣០”។
ទ្ី៨-ោរពរងឹងោររគរ់រគងដីសម្ាបទានក្សដឋកិចច ោររនតជាំរុញោរក្បាសសោអាតម្ីន និងយុទ្ធភណ្ឌម្ន
ិ
ទាន់ផទុេះ និងោររនតផតលដ
់ ស
ី ម្ាបទានសងគម្កិចច ជាពិក្សសដល់រគួសាររកីរកសរោរ់ោរក្ធវើកសិកម្មជាលកខណ្ៈ
រគួសារ។
ទ្ី៩-ោរក្ធវើវិចរណ្កម្មកនុងោរវិនិក្យគក្លើររព័នធធារាសាស្រសត

ក្ដ្យយកចិតទ្
ត ុកដ្ក់ក្លើោររក្ងកើនោរ

តភាជារ់ក្ៅនឹងផលិតកម្មកសិកម្ម ោរប្ថ្ទាាំជាររព័នធ និងោរពរងឹងោររគរ់រគង។
ទ្ី១០-ោររនតជាំរុញោរអភិវឌាឍជនរទ្ឱាយរស់រក្វីក ក្ដ្យរនតវិនិក្យគក្លើផលូវជនរទ្ ររព័នធធារាសាស្រសត
ខ្ាតតូច ោរពរងីកោររគរដណ្តរ់ោរក្ររើរបាស់អគគិសនី ោរពរងីកោរទ្ទ្ួលបានទ្ឹកសាអាត ោរក្លើកកម្ពសអ
់ នម្័យ ោរក្រៀរចាំភូម្ិ និងលាំក្ៅឋាន រពម្ទាាំងោរក្លើកកម្ពស់ជីវភាពររជាជន តាម្រយៈោររនតអនុវតត “ចលនភូម្ិ
ម្ួយ-ផលិតផលម្ួយ” និង “ចលនភូម្ិថ្”មី ។
១.៣.៣. ផែនោរយុទ្ធសាស្ត្រក្ល ើយតបនឹងោរផរបរបួលអាោ្ធាតុកម្ពុជា (២០១៤-២០២៣)
រាជរដ្ឋាភិបាលបានដ្ក់ឱាយក្ររើរបាស់ជាផលូវោរនូវប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសត ក្្លើយតរនឹងោរររររួលអាោសធាតុ
កម្ពុជា ២០១៤-២០២៣។ ប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតក្នេះបានដ្ក់ក្ចញនូវសកម្មភាពអាទ្ិភាពក្្លើយតរក្ៅនឹងោរប្ររ
ររួលអាោសធាតុក្ៅកម្ពុជា និងោរក្រតៀម្លកខណ្ៈកនុងោរោត់រនែយផល់រេះោល់ម្កក្លើោរអភិវឌាឍររស់វិស័យ
កសិកម្ម និងោរចូលរួម្ចាំប្ណ្កជាម្ួយស គម្ន៍អនតរជាតិក្ដើម្ាបីោត់រនែយោររក្ញ្ចញឧសម័នផទេះកញ្ចក់ ក្រោម្អនុសញ្ញារករខ័ណ្ឌស ររជាជាតិសតីពីោរប្ររររួលអាោសធាតុ។ រកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ ក៏បាន
ចត់វិធានោរក្្លើយតរក្ៅនឹងោរប្ររររួលអាោសធាតុ

ក្ដ្យបានរស្រញ្ជាររញ្ហាប្ររររួលអាោសធាតុក្ៅកនុង

ដាំក្ណ្ើរោរក្រៀរចាំប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌាឍន៍វិស័យកសិកម្ម (ផ.យ.អ.វ.ក) ២០១៩-២០២៣។ ផ.យ.អ.វ.ក បាន
រស្រញ្ជារដល់អងគភាពក្រោម្ឱវាទ្អាំពីរញ្ហាប្ររររួលអាោសធាតុ

ក្

ើយរកសួងបានក្ររើរបាស់ជាក្គលោរណ្៍

ប្ណ្នាំ និងជាជាំនួយសា្ារតីសរោរ់អងគោរម្ិនប្ម្នរដ្ឋាភិបាល ម្ដគូអភិវឌាឍន៍នន ក៏ដូចជាវិស័យឯកជន ក្ដើម្ាបី
កាំណ្ត់នូវវិធានោរសម្រសរ និងសកម្មភាពជាក់ប្សតងោក់ព័នធនឹងោរងាររនាាុាាំ និងោត់រនែយោររក្ញ្ចញឧសម័នផទេះ
កញ្ចក់ ោរក្កើនក្

ើងក្ៅកក្ៅតា ោររាាំងសងួត និងទ្ឹកជាំនន់ជាក្ដើម្។

ោរប្ររររួលអាោសធាតុ ជារញ្ហាចម្ាបងម្ួយប្ដលបានជេះឥទ្ធិពលយាងខ្ាាំងក្លើភពប្ផនដី និងបានទាញ
នូវោរចរ់អារម្មណ្៍ជាសាកលពីសាថារ័នជាតិ និងអនតរជាតិជាក្រចើន កនុងោរក្រៀរចាំនូវយនតោរោរងារដ៏ោនររសិទ្ធភាព ក្ដើម្ាបីរនាាុាាំក្ៅនឹងោរវិវតតម្នធម្មជាតិ និងោត់រនែយនូវរណាតាសកម្មភាពទាាំងឡាយណា ប្ដលបានរងកនូវឥទ្ធិពលអវិជជោនក្លើររិសាថាន សាំក្ៅរកាាបាននូវនិរនតរភាពម្នោរអភិវឌាឍ។ យនតោរោរងាររតូវបានដ្ក់ក្ចញជាសាកល
តាំរន់ អនុតាំរន់ និងថា្ក
ា ់ជាតិ ក្ដើម្ាបីប្សវងរកនូវដាំក្ណាេះរសាយរួម្ម្ួយ កនុងោរប្ថ្រកាានូវលាំនឹងររិសាន
ថា ធម្មជាតិ ប្ដល
រងនូវឥទ្ធិពលពីសកម្មភាពអភិវឌាឍន៍នន។ រញ្ហាប្ដលររ

ម្កនុងោរអភិវឌាឍវិស័យកសិកម្ម ម្រពក្

ើ និងជលផល

គឺជាបាតុភូតធម្មជាតិប្ដលរួម្ោនោរប្ររររួលសីតុណ្ហភាព សាំក្ណ្ើម្ រដូវោល រររទ្ឹកក្ភលៀង ក្រគេះទ្ឹកជាំនន់ ក្រគេះ
រាាំងសងួត និងខាយល់ពាយុេះជាក្ដើម្។
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ជាម្ួយគ្ាក្នេះប្ដរ សកម្មភាពម្ួយចាំនួនដូចជាោរោរ់រាំ្្ាញម្រពក្

ើខុសចាារ់ ោរក្ធវើកសិកម្មពក្នចរ ោរ

ភជួររាស់ក្លើដីជរោល ររព័នធកសិកម្មម្ិនសម្រសរ ោរក្ររើរបាស់ទ្ឹកក្រសាចរសពម្ិនបានរតឹម្រតូវ ោររគរ់រគងោក
សាំណ្ល់សតវម្ិនបានលែ

ោរក្ររើរបាស់ថា្ាាំ

និងជីកសិកម្មប្ដលម្ិនអនុក្លាម្ក្ៅតាម្រទ្ដ្ឋានរក្ចចកក្ទ្ស។ល។

ក៏បានរួម្ចាំប្ណ្កក្ធវើឱាយោនោរប្ររររួលអាោសធាតុផងប្ដរ។
កនុងដាំណាក់ោលប្ដលររក្ទ្សកម្ពុជា បាននិងកាំពុងររ

ម្នឹងឥទ្ធិពលម្នោរប្ររររួលអាោសធាតុ រាជ-

រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាន និងកាំពុងយកចិតតទ្ុកដ្ក់យាងខ្ាាំងកនុងោរក្ដ្េះរសាយ និងទ្រ់សាកាត់នូវរញ្ហាអវិជជោនទាាំង
ក្នេះ ក្

ើយកនុងនម្ជាភាគីម្នអនុសញ្ញារករខ័ណ្ឌស ររជាជាតិសតីពីោរប្ររររួលអាោសធាតុ និងពិធីសារកាយូតូ

កម្ពុជាក៏បានខិតខាំអនុវតតអនុសញ្ញា និងពិធីសារក្នេះផងប្ដរ។ ក្ដើម្ាបីោនយនតោរអនុវតតឱាយបានក្ពញក្លញ និងោន
លកខណ្ៈរគរ់រជុងក្រជាយររករក្ដ្យនិរនតរភាព

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានក្រៀរចាំរក្ងកើតគណ្ៈកោ្ាធិោរជាតិរគរ់

រគងោរប្ររររួលអាោសធាតុតាម្អនុរកឹតាយក្លខ៩៩ អនរក.រក ចុេះម្ថ្ងទ្ី១៨ ប្ខសីហា ឆ្ាាំ២០១០ ក្ដើម្ាបីក្រៀរចាំ
សរម្រសរម្ួល និងពិនិតាយក្លើោរអនុវតតក្គលនក្យបាយ យុទ្ធសាស្រសត ប្ផនោរ កម្មវិធីនន សាំក្ៅក្្លើយតរក្ៅនឹង
រញ្ហាប្ររររួលអាោសធាតុ រួម្ចាំប្ណ្កោរោរររិសាថាន ធនធានធម្មជាតិ និងសុខុោលភាពររជាពលរដឋ។
ក្ដ្យប្ ក កនុងោររនតអភិវឌាឍន៍វិស័យកសិកម្ម រកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ បានកាំណ្ត់នូវ
ក្គលនក្យបាយតរម្ង់ទ្ិស
នក្យបាយ

ក្ឆ្ាេះក្ៅរកោរោត់រនែយផលរេះោល់ក្លើររិសាថាន

និងបានក្រៀរចាំកសាងក្គល

និងប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតក្្លើយតរនឹងផលរេះោល់ពីរប្រម្ររម្ួលអាោសធាតុ

កនុងក្គលរាំណ្ងជា

សាំខន់គឺសាំក្ៅក្ធវើោរសិកាារសាវរជាវ និងក្រៀរចាំក្គលនក្យបាយ យុទ្ធសាស្រសត ប្ផនោរសកម្មភាព កម្មវិធីនិង
គក្រោងននសតីពីោរប្ររររួលអាោសធាតុ

ក្ដ្យរួម្រញ្ជូលទាាំងប្ផនោរោត់រនែយោររក្ញ្ចញឧសម័នផទេះកញ្ចក់

កនុងវិស័យកសិកម្ម។ ក្គលនក្យបាយ និងប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសត ក្្លើយតរនឹងផលរេះោល់ម្នោរប្ររររួលអាោស
ធាតុក្នេះ នឹងចូលរួម្ជាវិភាគទានដ៏សាំខន់ម្ួយ កនង
ុ ដាំក្ណ្ើរោរោត់រនែយោររក្ញ្ចញឧសម័នផទេះកញ្ចក់ និងជាំរុញោរ
អនុវតតប្ផនោរសកម្មភាពនន សាំក្ៅរនាាុាាំក្ៅនឹងោរប្ររររួលអាោសធាតុ។
ប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតក្នេះ ោនក្គលក្ៅសាំខន់គឺ “ចូលរួម្ចាំប្ណ្កជួយោត់រនែយផលរេះោល់ និងឥទ្ធិពលអវិជជោនទាាំងឡាយក្លើវិស័យកសិកម្មដាំណាាំ ផលិតកម្មសតវ ម្រពក្

ើ និងជលផល ប្ដលរណាតាលម្កពីោរប្ររ

ររួលអាោសធាតុ សាំក្ៅសាតារនូវោរខូចខត និងោរបាត់រង់ផលររក្យជន៍នន តាម្រយៈោររក្ងកើនវិធានោរ
រនាាុាាំ និងវិធានោរោត់រនែយផលរេះោល់ពីោរប្ររររួលអាោសធាតុ និងោរក្

ើងកាំក្ៅម្នភពប្ផនដី”។

១.៣.៤. កោលនកោបាយអភិវឌ្ឍន៍ វិ្័យឧ្ាហកម្មកម្ពុជាឆ្ន២
ំ ០១៥-២០២៥
ក្គលនក្យបាយអភិវឌាឍន៍វិស័យឧសាា

កម្មកម្ពុជាឆ្ាាំ២០១៥-២០២៥ បានប្ចងយាងចាាស់អាំពីចកខ-ុ

វិស័យររស់រាជរដ្ឋាភិបាល គឺជាំរុញប្កប្ររ និងក្ធវើទ្ាំក្នើរកម្មរចនសម្ព័នធឧសាា
ពលកម្ម ឈានក្ៅឧសាា
សោ

កម្មអតិ-

កម្មប្ផែកក្លើជាំនញរតឹម្ឆ្២
ាាំ ០២៥ តាម្រយៈោរតភាជារ់ក្ៅនឹងប្ខាេរចវាក់តម្ម្លសកល

រណ្កម្មក្ៅកនុងរណាតាញផលិតកម្មតាំរន់ និងោរអភិវឌាឍកក្នាាម្ផលិតកម្មររទាក់រកឡា ទ្នទឹម្នឹងោរ

ពរងីកភាពររកួតររប្ជង
ឧសាា

កម្មក្ៅកម្ពុជា ពីឧសាា

និងោរក្លើកកម្ពស់ផលិតភាពឧសាា

កម្មកនុងរសុក

ក្

ើយរនតឈានក្ៅអភិវឌាឍ

កម្មទ្ាំក្នើរ ប្ដលប្ផែកជាសាំខន់ក្លើម្ូលដ្ឋានរក្ចចកវិទ្ាានិងចាំក្ណ្េះដឹង។ ោរសរម្ចបាននូវចកខុវិស័យ

ក្នេះ នឹងរួម្ចាំប្ណ្កដល់ោរអភិវឌាឍក្សដឋកិចចជាតិ ោររទ្រទ្ង់ និងក្លើកកម្ពស់កាំក្ណ្ើនក្សដឋកិចចខពស់ររករក្ដ្យ
ចីរភាព និងររិយរ័នន ោររក្ងកើតោរងារជូនពលករកម្ពជា
ុ
ោររក្ងកើតតម្ម្លរប្នែម្សរោរ់ក្សដឋកិចចជាតិ និងោរ
រក្ងកើនរបាក់ចណ្
ាំ ូលសម្រសរជូនររជាជនកម្ពុជា។

ក្គលនក្យបាយអភិវឌាឍន៍វស
ិ ័យឧសាា

កម្មកម្ពុជាឆ្ាាំ

២០១៥-២០២៥ គឺផតល់នូវរករខ័ណ្ឌក្គលនក្យបាយ រករខ័ណ្ឌសរម្រសរម្ួលោរអនុវតត និងោរក្រៀរចាំយនត
ោរសាថារ័ន សរោរ់ជាំរុញោរអភិវឌាឍវិស័យឧសាា

កម្មកម្ពុជា។ កម្មវតែុសាំខន់ម្នក្គលនក្យបាយក្នេះ គឺោរ
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ក្ដ្េះរសាយរញ្ហាររ

ម្ជារចនសម្ព័នធ និងោរវិនិក្យគក្លើក្

ដ្ឋារចនសម្ព័នធឧសាា

នុពល ឧតតម្ភាពររកួតររប្ជង និងសភាពោរណ្៍វិវតតនម្៍ នឧសាា

កម្មឱាយរសរតាម្សោត-ា

កម្មកម្ពុជា។ ក្គលនក្យបាយក្នេះរតូវបាន

រកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ យកក្ធវើជាម្ូលដ្ឋានកនុងោរក្រៀរចាំប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌាឍន៍វិស័យ
កសិកម្ម ២០១៩-២០២៣ ក្ដើម្ាបីក្ធវើយាងណាឱាយវិស័យក្នេះរសរជាម្ួយនឹងោរអភិវឌាឍកសិ-ឧសាា

កម្មទ្ាំក្នើរ

និងបានដ្ក់រញ្ចូលកម្មវិធីសាំខន់រសរតាម្ចរនតម្នរដិវតតន៍ឧសាា កម្មទ្ី៤ ជាប្ផនកម្ួយប្ដលគាំរទ្ដល់អនកផលិត
ឱាយោនររសិទ្ធភាព និងផលិតភាពខពស់ក្ដ្យក្ររើរបាស់នូវោរវិវឌាឍរក្ចចកវិទ្ាាឌីជីថ្ល រពម្ជាម្ួយយនតូរនីយកម្ម
ទ្ាំក្នើរ។
១.៣.៥. កម្ម វិធី្កម្មភាពជាតិកដើម្បីរបយុទ្ធរបឆ្ំងនឹងោរធាលក់ចុះុ ននគុណភាពដី
(២០១៨-២០២៧)
កម្ពុជាកាំពង
ុ ររ

ម្នឹងរញ្ហធា
ា ្ាក់ចុេះម្នគុណ្ភាពដី។

អភិវឌាឍន៍ក្ផាេងក្ទ្ៀត បានក្ធវឱ
ើ ាយរួម្តូចនូវទ្ាំ
កាំប្
រ

ងយាងធងន់ធងរដល់ររិសាថាន និងម្រពក្

ជាម្ួយគ្ាក្នេះ

ាំដក
ី សិកម្មប្ដលោនរសារ់ ក្
ើផងប្ដរ។ រញ្ហាររ

ោរររកួតររប្ជងររស់វិស័យ

ើយោរពរងីកដីកសិកម្មថ្មីកក
៏ ាំពុងគាំរាម្

ម្ដ៏សាំខន់ម្ួយក្ទ្ៀត គឺកាំក្ណ្ើនយង
ា ឆរ់

័សម្នចាំនួនររជាពលរដឋ ប្ដលរក្ងកើនសោ្ាធយាងខ្ង
ាាំ ដល់វិស័យកសិកម្ម និងធនធានធម្មជាតិ។
រកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ កនុងឋានៈជារកសួងរក្ងាគាលសរោរ់អនុវតតអនុសញ្ញាស

-

ររជាជាតិក្ដើម្ាបីររយុទ្ធររឆាំងនឹងរក្ហាសាថានកម្ម បានក្រៀរចាំចងរកងកម្មវិធីសកម្មភាពជាតិ ក្ដើម្ាបីររយុទ្ធររឆាំង
នឹងោរធា្ាក់ចុេះម្នគុណ្ភាពដី កនុងក្គលរាំណ្ងសាំខន់គរឺ ួម្ចាំប្ណ្កទ្រ់សាត
កា ់ និងក្ដ្េះរសាយរញ្ហាធា្ាក់ចេះុ ម្ន
គុណ្ភាពដីសាំក្ៅប្ថ្រកាាធនធានធម្មជាតិ រក្ងកើនផលិតភាពដី ោត់រនែយភាពរកីរកររស់ររជាជន និងអភិវឌាឍ
ររក្ទ្សជាតិ រពម្ទាាំងចូលរួម្អនុវតតោតពវកិចចក្ៅកនង
ុ អនុសញ្ញាស

ររជាជាតិ ក្ដើម្ាបីររយុទ្ធររឆាំងនឹងរក្ហា-

សាថានកម្ម។
អនុសញ្ញាក្នេះបានកាំណ្ត់ថា កម្មវិធីសកម្មភាពជាតិសត
ែិ ក្ៅជាសនូលររស់អនុសញ្ញា និងរក្ងកើតបានជា
រករខ័ណ្ទ្
ឌ សាេនទាន

និងរករខ័ណ្ឌចាារ់សរោរ់អនុវតតក្ៅករម្ិតជាតិនិងតាំរន់។

សកម្មភាពជាតិក្ដើម្ាបីររយុទ្ធររឆាំងនឹងោរធា្ាកច
់ ុេះម្នគុណ្ភាពដី

ក្គលរាំណ្ងម្នកម្មវិធី

គឺកណ្
ាំ ត់អព
ាំ ីកតាតន
ា នប្ដលអាចឈានដល់

ោរក្កើតោនរក្ហាសាថានកម្ម និងវិធានោរចាំបាច់ជាក់ប្សតងនន កនង
ុ ោរទ្រ់សាកាត់ ឬោត់រនែយរញ្ហាក្នេះ។ អនុ
សញ្ញាក្នេះបានរញ្ជក
ា ់ថា ររក្ទ្សរងក្រគេះគួររស្រញ្ជារ និងអនុវតតកម្មវិធីសកម្មភាពជាតិ ក្ដ្យោនោរចូលរួម្
ក្ពញក្លញររស់ស

គម្ន៍ម្ូលដ្ឋាន និងអនកោក់ព័នធនន។ ជាងក្នេះក្ៅក្ទ្ៀត កម្មវធ
ិ ីសកម្មភាពជាតិគួររតូវបាន

រញ្ចូលគ្ាជាម្ួយនឹងកម្មវិធីអភិវឌាឍន៍ក្ផាេងៗក្ទ្ៀត។ ជាពិក្សស សកម្មភាពក្នេះបានរតូវយកម្កក្ធវើសងគតិភាពជា
ម្ួយប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌាឍន៍វិស័យកសិកម្ម ២០១៩-២០២៣។ កម្មវិធីសកម្មភាពជាតិក្ដើម្ាបីររយុទ្ធររឆាំង
នឹងោរធា្ាក់ចុេះម្នគុណ្ភាពដី ោនចកខុវិស័យ ក្រសកកម្ម និងក្គលរាំណ្ងដូចខងក្រោម្៖
កម្មវិធីសកម្មភាពជាតិក្ដើម្ាបីររយុទ្ធររឆាំងនិងោរធា្ាក់ចុេះម្នគុណ្ភាពដី ោនចកខុវិស័យក្ធវើោររគរ់រគងដី
ក្ដ្យររសិទ្ធភាព និងចីរភាព សាំក្ៅរកាា និងរក្ងកើនផលិតភាពដី ក្្លើយតរនឹងតរម្ូវោរកនុងោរអភិវឌាឍវិស័យ
កសិកម្ម ផលិតកម្មក្សាបៀង ោរប្កលម្ែសាថានភាពម្នជីវិតរស់ក្ៅររស់ររជាជន រពម្ទាាំងរួម្ចាំប្ណ្កោត់រនែយ និង
រនាាុាាំជាម្ួយនឹងោរប្ររររួលអាោសធាតុ។
ក្ដើម្ាបីក្ធវើឱាយសក្រម្ចនូវចកខុវិស័យក្នេះ កម្មវិធីសកម្មភាពជាតិក្នេះោនក្រសកកម្មទ្រ់សាកាត់ោរធា្ាក់ចុេះម្នគុណ្
ភាពដី និងរក្ងកើនគុណ្ភាពដី តាម្រយៈោររក្ងកើតឱាយោនរករខ័ណ្ឌក្គលនក្យបាយ និងរទ្ដ្ឋានគតិយុតតោក់ពន
័ ធ
ោរពរងឹងសម្តែភាពសាថារ័ន ោរក្កៀរគរធនធាន និងកិចចស ោរជាម្ួយររក្ទ្សកនុងតាំរន់ និងពិភពក្លាកកនុង
រករខ័ណ្ឌ ម្នោរអនុ វតតអ នុសញ្ញា ស

ររជាជាតិ ក្ដើ ម្ាបីររយុទ្ធ ររឆាំង នឹង រក្ហាសាថានកម្ម ឬោរធា្ាក់ចេះុ ម្នគុ ណ្
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ភាពដី (UNCCD) អនុ សញ្ញា រករខ័ណ្ឌ ស
សញ្ញាស

ររជាជាតិ សតីពីោរប្ររររួល អាោសធាតុ (UNFCCC)

និងអនុ

ររជាជាតិសតីពជ
ី ីវចរម្ុេះ (UNCBD)។

កម្មវិធីសកម្មភាពជាតិក្ដើម្ាបីររយុទ្ធររឆាំងនឹងោរធា្ាក់ចុេះម្នគុណ្ភាពដី

ោនក្គលរាំណ្ងរួម្ចាំប្ណ្ក

លុររាំបាត់ភាពរកីរក និងអភិវឌាឍន៍វិស័យកសិកម្ម ររករក្ដ្យនិរនតរភាព តាម្រយៈោររគរ់រគង ក្ររើរបាស់និងប្ក
លម្ែដី និងធនធានធម្មជាតិក្ផាេងក្ទ្ៀតររករក្ដ្យររសិទ្ធភាព រពម្ទាាំងោត់រនែយ និងរនាាុាាំជាម្ួយនឹងោរប្ររ
ររួលអាោសធាតុឱាយោន់ប្តលែររក្សើរក្

ើង។

ក្ដើម្ាបីក្ធវើឱាយសក្រម្ចបាននូវក្គលរាំណ្ងខងក្លើ

និងោនសងគតិភាព

ក៏ដូចជារួម្ចាំប្ណ្កអនុវតតយុទ្-ធ

សាស្រសត១០ឆ្ាាំ និងក្គលក្ៅគ្ានកាំក្ណ្ើនោរធា្ាកច
់ ុេះម្នគុណ្ភាពដីររស់អនុសញ្ញាស

ររជាជាតិ ក្ដើម្ាបីររយុទ្ធ

ររឆាំងនឹងរក្ហាសាថានកម្ម កម្មវិធីសកម្មភាពជាតិក្ដើម្ាបីររយុទ្ធររឆាំងនឹងោរធា្ាកច
់ ុេះម្នគុណ្ភាពដីោនក្គលក្ៅ
យុទ្ធសាស្រសតចាំនន
ួ ៥ដូចខងក្រោម្ ៖
ទ្ី១. ក្ធវើឱាយោនភាពងាយរសួលដល់ោរពរងីកោរអនុវតតរក្ចចកក្ទ្សរគរ់រគងដីធលី
ររករក្ដ្យររសិទ្ធភាព

ជាពិក្សសដីកសិកម្ម

និងោនចីរភាពរសរក្ៅតាម្សាថានភាពជាក់ប្សតងររស់ទ្ីតាាំងម្ូលដ្ឋាន

នីម្ួយៗ។
ទ្ី២. រក្ងកើតភាពងាយរសួលដល់អនកោក់ព័នធ កនុងោរចូលរួម្សាតារទ្ីជរោល និងក្សវាកម្មររព័នធក្អកូ
ម្រពក្

ូសុី

ើ។

ទ្ី៣. ផតល់រករខ័ណ្ឌក្គលនក្យបាយ និងចាារ់ោក់ពន
័ ធ សរោរ់ធានដល់ោររគរ់រគង និងក្ររើរបាស់ដី
ររករក្ដ្យររសិទ្ធភាព និងចីរភាព។
ទ្ី៤. ពរងឹងសម្តែភាពធនធានម្នុ សាេកនុងោរក្រៀរចាំ ប្ផនោរ និង ោរអនុ វតត ជាក់ ប្សតង ក្លើោររគរ់រគង
ដី និងទ្ីជរោលររករក្ដ្យចីរភាព។
ទ្ី៥. រក្ងកើត និងអនុវតត យុទ្ធសា ស្រសតក្កៀរគរធនធាន

ិ រញ្ញវតែុ ររករក្ដ្យររសិទ្ធភាព

ក្ដើម្ាបីគាំរទ្ដល់

ោរអនុ វតតសកម្មភាពអាទ្ិភាពនន។
ក្គលក្ៅយុទ្ធសាស្រសតទាាំង៥ខងក្លើក្នេះរតូវបានយកម្កអនុវតត កនុងប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌាឍន៍វិស័យ
កសិកម្ម ២០១៩-២០២៣ ប្ដលោនទ្ាំនក់ទ្ាំនងគ្ាជាររព័នធកនុងោរក្ធវើឱាយសក្រម្ចនូវក្គលក្ៅរួម្។
១.៤. ដ្ំម្ណើរក្ខរននក្ខរម្រៀបចំស្នក្ខរយុទសា
ធ ន្រសេអភិវឌ្ឍន៍វស
ិ យ
័ កសិកតម២០១៩-២០២៣
ដាំក្ណ្ើរោរក្រៀរចាំប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌាឍន៍វិស័យកសិកម្ម (ែ.យ.អ.វ.ក) ២០១៩-២០២៣ គឺដាំក្ណ្ើរ
ោររររពឹតតក្ៅតាម្ោរចូលរួម្ពិភាកាាជាម្ួយថា្ាក់ដឹកនាំ ម្ស្រនតីជាំនញក្រោម្ឱវាទ្រកសួង និងអនតររកសួង ម្ដគូ
អភិវឌាឍន៍ វិស័យឯកជន សងគម្សុីវិល និងប្ផនកោក់ព័នធក្ផាេងៗ តាម្ោរចូលរួម្ពិភាកាាកនុងអនុវិស័យទាាំង៥ររស់
រកសួង ក្ដ្យវិភាគរញ្ហា ពិភាកាា និងផតល់ក្យរល់ក្លើក្សចកតីរោង ែ.យ.អ.វ.ក ២០១៩-២០២៣។ ោរចូល
រួម្ដ៏សាំខន់រាំផត
ុ កនុងោរក្រៀរចាំប្ផនោរក្នេះ គឺោរផតលម្
់ តិក្យរល់ក្លើក្សចកតីរោងប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតជាក្រចើន
ដាំណាក់ោល។
ោរក្រៀរចាំប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតក្នេះក៏ោនោរសិកាារសាវរជាវក្លើឯកសារ

ព័ត៌ោនថ្មីៗសតីអាំពីក្សដឋកិចច

កសិកម្ម ធនធានធម្មជាតិ ោរប្ររររួលអាោសធាតុ ក្យនឌ័រ រពម្ទាាំងោរសិកា
ា រសាវរជាវឯកសារវិភាគក្ៅក្លើ
ោរររកួតររប្ជងទ្ីផា
ា រ ោរវិនិក្យគថ្មៗ
ី ក្លើវិស័យកសិកម្ម តរម្ូវោរររស់កសិករកនុងប្ខាេរចវាក់តម្ម្លររស់ផលិតផលកសិកម្ម។
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១.៥. ទព្តង់របស់ស្នក្ខរយុទសា
ធ ន្រសេអភិវឌ្ឍន៍វស
ិ យ
័ កសិកតម ២០១៩-២០២៣
ប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌាឍន៍វិស័យកសិកម្មក្នេះប្ចកក្ចញជា៧ជាំពូក ប្ដលជាំពក
ូ ទ្ី១ អតាថាធិរា
ា យអាំពី
សាវតារម្នោរក្ធវើប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសត អាទ្ិភាពសរោរ់អភិវឌាឍន៍វិស័យកសិកម្ម ទ្ាំនក់ទ្ាំនងរវាងប្ផនោរយុទ្-ធ
សាស្រសតអភិវឌាឍន៍វិស័យកសិកម្ម ជាម្ួយប្ផនោរយុទ្សា
ធ ស្រសតអភិវឌាឍន៍ជាតិ និងក្គលរាំណ្ងយុទ្សា
ធ ស្រសតររស់វិស័យ
កសិកម្ម ដាំក្ណ្ើរោរម្នោរក្រៀរចាំប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌាឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងទ្រម្ង់ររស់ប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសត
អភិវឌាឍន៍វិស័យកសិកម្ម។
ជាំពូកទ្ី២ គឺជាោរវិភាគសាថានភាព សម្ិទ្ធផល និងរញ្ហាររ

ម្ ប្ដលសិកាានិងវិភាគអាំពីសាថានភាពទ្ូក្ៅ

សម្តែភាពសាថារ័នររស់វិសយ
័ កសិកម្ម និងោរតាម្ដ្ន រតួតពិនត
ិ ាយ និងវាយតម្ម្ល។
ជាំពូកទ្ី៣ គឺជាទ្ិសក្ៅយុទ្សា
ធ ស្រសត ប្ដលក្ៅកនុងជាំពូកក្នេះរករសាយអាំពច
ី កខុវិស័យ ក្រសកកម្ម និង
ក្គលរាំណ្ងររស់រកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ អាទ្ិភាពររស់វិស័យកសិកម្ម ប្រងប្ចកតាម្កម្មវិធី
និងអនុកម្មវិធី និងរករខ័ណ្អា
ឌ ទ្ិភាពអនតរវិស័យ។
ជាំពូកទ្ី៤ អធិរាាយអាំពីោរក្រៀរចាំសាថារន
័ សរោរ់អនុវតត ប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌាឍន៍វស
ិ ័យកសិកម្ម កនុង
ក្នេះរួម្ោន៖ ោរក្រៀរចាំសរម្រសរម្ួលោរអនុវតតប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតសរោរ់វិស័យកសិកម្ម អនតរវិស័យ និងោរ
ក្រៀរចាំកម្មវិធី និងប្ផនោរថ្វិោ។
ជាំពូកទ្ី៥ យុទ្ធសាស្រសតក្កៀរគរ
រួម្ោនោរបាាន់សា្ាន

ិរញ្ញរាបទានសរោរ់អនុវតតប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌាឍន៍កសិកម្ម កនុងក្នេះ

ិរញ្ញរាបទានក្លើថ្វិោជាតិ និងថ្វិោពីម្ដគូអភិវឌាឍន៍ គោ្ត
ា ធនធានប្ដលរតូវោរ និងយុទ្ធ

សាស្រសតកនុងោរក្កៀរគរធនធានរាំក្ពញគោ្ាត ោរបាាន់សាន
្ា ចាំណាយររចាំឆ្ាាំ (ចាំណាយម្ូលធន និងចាំណាយ
ចរនត)

ទ្ាំនក់ទ្ាំនងប្ផនោរ

អភិវឌាឍន៍ជាតិ

ិរញ្ញវតែុររស់វិស័យកសិកម្ម

ជាម្ួយចាំណាយបាានសា
់ ្ានររស់ប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសត

និងរករខ័ណ្ឌចាំណាយម្ធាយម្ររស់ប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌាឍន៍វិស័យកសិកម្ម

ប្ដលទាក់ទ្ង

ជាម្ួយសូចនករ និងររភពធនធាន។
ជាំពូកទ្ី៦ រងាហាញអាំពីោរតាម្ដ្ន រតួតពិនិតាយ និងវាយតម្ម្ល និងជាំពូកទ្ី៧ គឺជាក្សចកតីសននិដ្ឋាន។
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ជំព្ូកទី២ : ក្ខរវិភាគ្សាានភាព្ (សតិទធ្ល និងបញ្ហ
ា ព្បឈត)
២.១. សាានភាព្ទូម្ៅរបស់វស
ិ យ
័ កសិកតម
ោរអភិវឌាឍក្សដឋកច
ិ ចសងគម្កម្ពជា
ុ នឹងឈានដល់ដាំណាក់ោលប្ររររួលថ្មីម្យ
ួ ក្ទ្ៀត ប្ដលជាអនតរោលក្ឆ្េះា

ក្ៅរកោរសក្រម្ចឋានៈជាររក្ទ្សោនចាំណ្ូលម្ធាយម្ករម្ិតខពស់សរោរ់រយៈក្ពលម្ធាយម្ខងម្ុខ។

ក្ដើម្ាបីសក្រម្ច

បាននូវកិចចោរក្នេះ ទាម្ទារឱាយរកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ យកចិតតទ្ក
ុ ដ្ក់ពរងឹងរប្នែម្ក្ទ្ៀត នូវក្គល
នក្យបាយ យនតោរនិងរចនសម្ព័នអ
ធ នុវតត សាំណ្ុាំវិធានចាារ់ ធនធានម្នុសេា ម្ក្ធាាបាយ និងធនធាន ិរញ្ញវតែុ ក្ដើម្ាបី
ដាំក្ណ្ើរោរអភិវឌាឍន៍កសិកម្មតាម្ប្ររទ្ាំក្នើរភាវូរនីយកម្ម

និងរកាាបាននូវកាំក្ណ្ើនក្សដឋកិចចខពស់

ក្្លើយតរររករ

ក្ដ្យររសិទ្ធភាពចាំក្ោេះតរម្ូវោរ ោររំពង
ឹ ទ្ុកររស់រាជរដ្ឋភ
ា ិបាល អនកទ្ទ្ួលផលពីវិសយ
័ កសិកម្ម និងររជាកសិករ
ក្ៅជនរទ្ ក្ដ្យទាញយកផលររក្យជន៍ជាអតិររិោពីោររីកចក្រម្ើនប្ផនករក្ចចកវិទ្ាា និងឌីជថ្
ី លូរនីយកម្ម ជា
ពិក្សសពីររិោរណ្៍ម្នរដិវតតន៍ឧសាា កម្មទ្៤
ី ។

កនុងរយៈក្ពលរុនន
្ា ឆ្ាាំចង
ុ ក្រោយក្នេះ រចនសម្ពន
័ ធក្សដឋកច
ិ ចបាន្្ាសរ
់ តូរក្ៅរកវិស័យប្ដលោនតម្ម្លរប្នែម្

ខពស់ដូចជាឧសាា កម្ម

និងក្សវាកម្ម

ក្

ើយកោ្ាាំងពលកម្មប្ដលចូលរួម្កនុងវិស័យកសិកម្មោនោរថ្យចុេះពី

៤៨,៧% កនុងឆ្២
ាាំ ០១៣ ម្ករតឹម្ ៤១,៥% កនង
ុ ឆ្២
ាាំ ០១៥ និងររោណ្ ៣៧% កនុងឆ្២
ាាំ ០១៧។ ក្ទាេះរីជាយង
ា
ក្នេះកតី វិស័យកសិកម្មក៏ក្ៅប្តក្ដើរតួនទ្ីយាងសាំខន់កង
នុ ោរជាំរុញោរអភិវឌាឍសងគម្ ក្សដឋកិចច ោរអភិវឌាឍជនរទ្ ជា
ពិក្សសបានចូលរួម្ោត់រនែយភាពរកីរកក្ៅកម្ពុជា។ តម្ម្លរប្នែម្សរុរម្នវិស័យកសិកម្មបានក្កើនកនុងចក្ន្ាេះពី៣%
ក្ៅ៤% កនុងម្ួយឆ្ាាំៗ។ ជាម្ួយគ្ាក្នេះ ោរចូលរួម្ចាំប្ណ្កម្នផលិតកម្មដាំណាោ
ាំ នររប្ ល ៥៨,១% ម្នផលិតផល
កសិកម្មសរុរកនុងឆ្២
ាាំ ០១៨។ ម្ិនរតឹម្ប្តរុក្ណា្េះា កម្ពុជាបានប្ររោ្ាយពីររក្ទ្សខវេះក្សាបៀង ក្ៅជាររក្ទ្សប្ដល
ោនក្សាបៀងសល់សរោរ់ោរនាំក្ចញ

ជាម្ួយនឹងោរក្លើកកម្ពស់ក្ករតិ៍ក្ឈា្ាេះអងករកម្ពុជាក្លើឆកអនតរជាតិជាក្លើក

ដាំរូងកនុងររវតតិសាស្រសត។
ផលិតកម្មសតវក៏ោនោររីកចក្រម្ើនគួរជាទ្ីក្ពញចិតត ពិក្សសោរក្កើនក្

ើងម្នកសិដ្ឋានចិញ្ចឹម្សតវជាលកខ-

ណ្ៈោណ្ិជជកម្មោនររោណ្ ១៩% ក្ធៀរនឹងផលិតកម្មសតវសរុរកនុងឆ្២
ាាំ ០១៧ និងអនុវិស័យក្នេះក៏បានចូលរួម្
ក្លើកកម្ពសស
់ នតិសខ
ុ ក្សាបៀង រទ្រទ្ង់ជីវភាពររស់កសិកររកីរក និងជាររភពកនុងោរផដលរ់ បាក់ចណ្
ាំ ូល អាហារូរតែម្ភ
ររភពថាម្ពលកក្កើតក្

ើងវិញ និងជីសរីរាងគ។ ចាំក្ោេះោរប្កទ្រម្ង់ក្លើវិស័យម្រពក្

ើ និងជលផលក៏ោនវឌាឍនភាព

គួរឱាយកត់សោគាលផ
់ ងប្ដរ។ ទ្នទឹម្នឹងក្នេះ ោរក្លើកកម្ពស់ររសិទ្ធភាពម្នកិចចោរោរ និងអភិរកាេររិសាថានធនធានធម្មជាតិ ររព័នធក្អកូ

ូសុី តាំរន់ជីវចរម្ុេះ ម្រពក្

ើ និងជរម្កសតវ រពម្ទាាំងោរសរម្រខលន
ួ ក្ៅនឹងោរប្ររររួលអាោស

ធាតុក៏បានទ្ទ្ួលលទ្ធផលក្ជាគជ័យ ក្រើក្ទាេះរីជាោនរញ្ហាររ

ម្ម្ួយចាំនួនកត។
ី

កនុងររិរទ្ម្នោរក្លើកសទួយវិស័យកសិកម្ម រាជរដ្ឋាភិបាលបានក្្តាតក្លើក្គលក្ៅម្នចតុក្ោណ្ចាំនន
ួ ៤ ប្ដល
កនុងក្នេះចតុក្ោណ្ទ្ី៤ ប្ដលោនម្ុ៤
ាំ ជាក្គលក្ៅយុទ្សា
ធ ស្រសតសាំខន់រួម្ោន៖ (១) ោរក្លើកសទួយវិស័យកសិកម្ម
និងោរអភិវឌាឍជនរទ្ (២) ោររគរ់រគងធនធានធម្មជាតិ និងវរាបធម្៌ររករក្ដ្យចីរភាព (៣) ោរពរងឹងោររគរ់រគង
នគរូរនីយកម្ម (៤) ោរធានចីរភាពររិសាថាន និងោរក្រៀរចាំខលួនក្្លើយតរនឹងោរប្ររររួលអាោសធាតុ។
ក្ទាេះជាយង
ា ក្នេះកតី វិស័យកសិកម្មកម្ពុជា ក្ៅោនរញ្ហាររ

ម្ម្ួយចាំនន
ួ ដូចជា ភាពោនករម្ិតម្នផលិត

ភាព ោររសាវរជាវ និងអភិវឌាឍរក្ចចកក្ទ្សកនង
ុ ោរផលិត ប្កម្ចន ោរដឹកជញ្ជូន អគគស
ិ នី ទ្ុនរងវិល ឥណ្ទាន ឃ្ង
ាាំ សតុក
សម្ងត
ួ និងកតាតានាំក្ចញ រពម្ទាាំងប្ខាេរចវាក់ផត
គ ់ផង
គ ម្ិនទាន់ោនភាពររទាក់រកឡាគ្ា ប្ដលកតាតាទាាំងអស់ក្នេះបាន
ក្ធវើឱាយផលិតផលកសិកម្ម ក៏ដច
ូ ជាោរចិញ្ចឹម្សតវ និងោរក្ធវវា
ើ រីវរាបកម្មររស់កម្ពជា
ុ ទ្ទ្ួលបានតម្ម្លរប្នែម្ទារ និងោន
ោរពិបាកររកួតររប្ជងជាម្ួយនឹងរណាតាររក្ទ្សនាំក្ចញដម្ទ្ក្ទ្ៀត។
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ជាម្ួយនឹងោរក្ដ្េះរសាយរញ្ហាររ

ម្ខងក្លើក្នេះ

រាជរដ្ឋាភិបាលបានតរម្ង់ទ្ស
ិ ម្នោរអភិវឌាឍវិស័យ

កសិកម្មកម្ពុជាឱាយោ្យ
ា ជាកសិកម្មទ្ាំក្នើរ ផលិតផលោនគុណ្ភាពខពស់ ោនភាពធន់នង
ឹ រប្រម្ររម្ួលអាោសធាតុ

ោនតម្ម្លរប្នែម្ខពស់ ោនភាពររកួតររប្ជង ោនភាពចាំក្ណ្ញ និងជាឃ្ាាំងសនតិសខ
ុ ក្សាបៀងជាតិររករក្ដ្យសុវតែិ-

ភាព ជាម្ួយនឹងោរអភិវឌាឍជនរទ្រគរ់រជុងក្រជាយ រក្ងកើនចាំណ្ូលដល់កសិករ និងជាម្ូលដ្ឋានកនុងោរជាំរុញពិពិធភាវូរនីយកម្ម និងោណ្ិជជូរនីយកម្ម ក្ដើម្ាបីឈានក្ៅចូលរួម្រទ្រទ្ង់ដល់កាំក្ណ្ើនក្សដឋកិចចជាតិ។

ប្ផែកក្លើម្ូលដ្ឋន
ា ក្ជាគជ័យម្នោរអនុវតតប្ផនោរយុទ្សា
ធ ស្រសតអភិវឌាឍន៍វិស័យកសិកម្ម ២០១៤-២០១៨ ប្ដល

បានរងាហាញជូនកនង
ុ ប្ផនកទ្ី១ម្នយុទ្ធសាស្រសតក្នេះ ក៏ដច
ូ ជាតរម្ូវោរម្នោរអភិវឌាឍវិស័យកសិកម្ម ប្ដលបានដ្ក់ក្ចញ
កនុងយុទ្សា
ធ ស្រសតចតុក្ោណ្ដាំណាក់ោលទ្ី៤ រកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ បានកាំណ្ត់ក្ចញនូវក្គលក្ៅ
ជាយុទ្សា
ធ ស្រសតតាម្អនុវិស័យនីម្ួយៗ និងោនវិធានោរជាក់ប្សតងជាអាទ្ិភាពសរោរ់អនុវតតចរ់ពីឆ្ាាំ២០១៩ ដល់

ឆ្ាាំ២០២៣ ប្ដលជារតីវិស័យតរម្ង់ទ្ិសសកម្មភាពររស់រកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ កនុងោររនតរាំក្ពញ
ភារកិចចចល
ូ រួម្ចាំប្ណ្កជាំរុញកាំក្ណ្ើនក្សដឋកិចចជាតិ និងោរអភិវឌាឍជនរទ្។

កនុងន័យក្នេះ ប្ផនោរយុទ្សា
ធ ស្រសតអភិវឌាឍន៍វិស័យកសិកម្ម ២០១៩-២០២៣ ោនតួនទ្ីជាប្ផនទ្ីរងាហាញផលូវ

និងជាឧរករណ្៍ក្គលនក្យបាយចាាស់លាស់ររស់រកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ សរោរ់អនុវតតកម្មវិធី

នក្យបាយររស់រាជរដ្ឋាភបា
ិ ល នីតិោលទ្ី៦ម្នរដឋសភា សាំក្ៅក្្លើយតរក្ៅនឹងរាំណ្ងរបាថា្ាររស់ររជាជន និង
សាំក្ៅកសាងម្ូលដ្ឋន
ា រគឹេះក្ឆ្េះា ក្ៅក្គលក្ៅចកខុវិស័យកម្ពជា
ុ ២០៣០ និង២០៥០។ ប្ផនោរយុទ្សា
ធ ស្រសតអភិវឌាឍន៍
វិស័យកសិកម្ម ២០១៩-២០២៣ រតូវបានក្រៀរចាំក្

ង
ើ ក្ដ្យ្លុេះរញ្្ាាំង និងក្្លយ
ើ តរនូវទ្ិសក្ៅយុទ្សា
ធ ស្រសតររស់

រាជរដ្ឋភ
ា ិបាលកម្ពជា
ុ
ពិក្សសយុទ្សា
ធ ស្រសតចតុក្ោណ្ដាំណាក់ោលទ្ី៤ ក្ដ្យរតូវពរងឹងរប្នែម្ក្ទ្ៀតនូវសម្ិទ្ផ
ធ ល

សក្រម្ចបានកនលងម្ក តាម្រយៈោរអនុវតតអភិរកម្ “្លេះុ កញ្ចក់ ងូតទ្ឹក ដុសប្កែល ពាាបាល និងវេះោត់”។ ប្ផនោរ

យុទ្ធសាស្រសតអភិវឌាឍន៍វិស័យកសិកម្ម ២០១៩-២០២៣ នឹងក្លើកកម្ពស់វិស័យកសិកម្មឱាយោ្ាយក្ៅជាប្ផនកនាំម្ុខម្ួយ
ប្ដលផតល់ចលកររប្នែម្ដល់កក្ាំ ណ្ើនក្សដឋកិចច និងចូលរួម្វិភាគទានយាងសាំខន់ដល់ោរោត់រនែយភាពរកីរក។

ក្ដើម្ាបីសក្រម្ចបាននូវក្គលរាំណ្ងក្នេះ រាជរដ្ឋភ
ា ិបាលតាម្រយៈរកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្

បានរក្ងកើនោរក្ររើរបាស់ធនធានកនង
ុ រសុក រួម្ផាេជា
ាំ ម្ួយធនធានថ្វិោ និងជាំនួយរក្ចចកក្ទ្សពីម្ដគូអភិវឌាឍន៍នន
សរោរ់អនុវតតកសិកម្មទ្ាំក្នើរ ក្

ើយក្ដ្េះរសាយរញ្ហារក្ចចកក្ទ្សកសិកម្ម ក្ ដ្ឋារចនសម្ព័នធជនរទ្ ដូចជាផលូវថ្នល់

ធារាសាស្រសត អគគស
ិ នី ឥណ្ទាន ទ្ីផា
ា រ និងោរប្កម្ចនកសិផល ជាពិក្សសោរប្កម្ចនសរោរ់ោរនាំក្ចញ ក្ដើម្ាបីធានឱាយ
បាននូវនិរនតរភាពម្នកាំក្ណ្ើនក្សដឋកិចច រក្ងកត
ើ ោរងារ និងរក្ងកើនរបាក់ចណ្
ាំ ូលក្ៅជនរទ្ រពម្ទាាំងធានសនតិសខ
ុ
ក្សាបៀងសរោរ់ររជាជនទ្ូក្ៅ ក្

ើយក្ធវើឱាយររក្សើរក្

ើងនូវអាហារូរតែម្ភ និងរក្ងកន
ើ ោរនាំក្ចញផលិតផលកសិកម្ម។

ប្ផនោរយុទ្សា
ធ ស្រសតអភិវឌាឍន៍វស
ិ ័យកសិកម្ម ២០១៩-២០២៣ ក្នេះ បានរកាាទ្ុកកម្មវិធទា
ី ាំង៥ រុប្នតពរងីក

វិសាលភាព សរម្ិតសរោាំងរប្នែម្ និងក្ធវើអាទ្ិភាវូរនីយកម្ម រពម្ទាាំងប្កលម្ែកម្មវិធី និងយនតោរអនុវតតឱាយោន់ប្ត
ររក្សើរក្

ើងប្ថ្ម្ក្ទ្ៀត។ ជាម្ួយគ្ាក្នេះផងប្ដរ រាជរដ្ឋភ
ា ិបាលក៏បានរនតយកចិតទ្
ត ុកដ្ក់ក្លើវិស័យអាទ្ិភាពដប្ដល

ោក់ព័នន
ធ ឹងោរអភិវឌាឍវិស័យកសិកម្ម តាម្រយៈ (១) ោររក្ងកើនតម្ម្លរប្នែម្ម្នោរផលិត និងោរនាំក្ចញផលិតផល
កសិកម្ម (២) ោរជាំរុញោរចិញ្ចឹម្សតវ និងវារីវរាបកម្មប្ដលទ្ីផាាររតូវោរ (៣) ោរជាំរុញោរក្លើកទ្ឹកចិតតដល់ោរ
វិនិក្យគឯកជនកនុងប្ផនកកសិ-ឧសាា កម្ម និង (៤) ោររក្ងកើនផលិតភាពទ្ាំក្នើរកម្មកសិកម្ម និងោរក្លើកកម្ពស់
ោណ្ិជរ
ជូ នីយកម្ម។

ក្ដ្យប្ ក ប្ផនោរយុទ្សា
ធ ស្រសតអភិវឌាឍន៍វិស័យកសិកម្ម ២០១៩-២០២៣ ក្នេះក៏បានក្រៀរចាំក្ធវើឱាយោន

សងគតិភាពជាម្ួយប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតជាតិប្ដលោក់ពន
័ ធដម្ទ្ក្ទ្ៀតផងប្ដរ។ ជាម្ួយគ្ាក្នេះប្ដរ ប្ផនោរយុទ្សា
ធ ស្រសត
ក្នេះនឹងោ្ាយជាម្គគុក្ទ្ទសក៍ចា
ា ស់លាស់

សរោរ់តរម្ង់ទ្ស
ិ សកម្មភាពររស់រកសួងកសិកម្ម

រុោខាររោញ់

និង

ក្នសាទ្ និងរគរ់តអ
ួ ងគអនុវតតោក់ពន
័ ធទាាំងអស់ឱាយសែត
ិ កនង
ុ ររព័នធប្តម្ួយ កនុងក្គលក្ៅរនត និងពរងឹងកិចអ
ច ភិវឌាឍ
ររករក្ដ្យចីរភាព និងោររគរ់រគងធនធានក្ដ្យធានបាននូវររសិទ្ធភាព។ ក្ៅកនុងន័យក្នេះ ប្ផនោរយុទ្សា
ធ ស្រសត
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អភិវឌាឍន៍វិស័យកសិកម្ម ២០១៩-២០២៣ ក៏ជាប្ផនកម្ួយម្នកម្មវិធីនក្យបាយអភិវឌាឍន៍ររស់រាជរដ្ឋាភបា
ិ លនីតិោល
ទ្ី៦ ម្នរដឋសភាផងប្ដរ។
២.២. លទធ្លសម្ព្តចបាននន ្.យ.អ.វ.ក (២០១៤ - ២០១៨)
វិស័យកសិកម្មបានចូលរួម្ចាំប្ណ្កររោណ្២៣,៥% (ម្ថ្លរចនរ
ុ ាបនន) ម្នផលិតផលកនង
ុ រសុកសរុរកនង
ុ ឆ្ាាំ
២០១៨។ តម្ម្លរប្នែម្សរុរម្នវិស័យកសិកម្មបានក្កើនពី ១៩ ៤៧០ោន់លានក្រៀល ក្ៅឆ្២
ាាំ ០១៤ ដល់ ២១ ៩១៣
ោន់លានក្រៀល ក្ៅឆ្២
ាាំ ០១៨ (ររភពទ្ិនន
ន ័យពីរកសួងប្ផនោរ ២០១៨)។
ក្ៅឆ្ាាំ២០១៨ក្នេះ

អរតាម្នោរចូលរួម្ចាំប្ណ្កររស់អនុវិស័យកនង
ុ ផលិតផលកនុងរសុកសរុរម្នវិស័យ

កសិកម្ម រួម្ោន៖ ប្ផនកដាំណា៥
ាំ ៣,១% ប្ផនកផលិតកម្មសតវ១១,១% ប្ផនកជលផល២៤% និងប្ផនកម្រពក្

៦
ើ ,៧%។

ជាោរកត់សោគាល់ ផលិតកម្មដាំណាាំនង
ិ ជលផល គឺជាកោ្ង
ាាំ ចលករនាំម្ុខកនុងផលិតកម្មកសិកម្ម។ តាម្រយៈលទ្ធផល
កាំក្ណ្ើនជាវិជជោនក្នេះ គឺបានរញ្ជាកឱ
់ ាយក្

ើញថា វិស័យកសិកម្មបានអភិវឌាឍចាំក្គលក្ៅប្ដលបានក្រគងទ្ុក ក្រើ

ក្ទាេះរីជាវិសយ
័ ក្នេះទ្ទ្ួលរងនូវផលរេះោល់ក្ដ្យសារតម្ម្លកសិផលទារក្ៅកនង
ុ ទ្ីផាារអនតរជាតិ ោរថ្យចុេះកោ្ង
ាាំ
ពលកម្មក្ៅជនរទ្ និងភាពងាយរងក្រគេះក្ដ្យកតាតរ
ា ប្រម្ររម្ួលអាោសធាតុ និងកតាតធ
ា ម្មជាតិក្ផាេងៗក៏ក្ដ្យ។
ផលិតកម្មសតវគជា
ឺ ម្ុខរពួញសាំខន់ម្ួយក្ទ្ៀត កនុងោរផគតផ
់ គង់តរម្ូវោរកនង
ុ រសុក និងោរនាំក្ចញ ប្ដលប្ផនកក្នេះរតូវ
ជាំរុញអភិវឌាឍន៍ឱាយបានខ្ង
ាាំ ោ្ាប្ថ្ម្ក្ទ្ៀតផងប្ដរ។
កនុងរករខ័ណ្ឌម្នក្សដឋកិចចររក្ទ្សកម្ពុជា

កោ្ាាំងពលកម្មរតូវបានប្រងប្ចកជារីររក្ភទ្សាំខន់គ៖
ឺ (ទ្ី១)

ពលកម្មកង
នុ វិស័យកសិកម្ម (ទ្ី២)ពលកម្មកង
នុ វិស័យឧសាា កម្ម និង(ទ្ី៣)ពលកម្មកង
នុ វិស័យក្សវាកម្ម។ ជាោរ
សក្ងកត ពលកម្មកង
នុ វិស័យកសិកម្មបាន និងកាំពង
ុ ធា្ាកច
់ េះុ គួរឱាយកត់សោគាល។
់ កោ្ង
ាាំ ពលកម្មកនុងវិស័យកសិកម្មឆ្ាាំ
២០១៣ ោនចាំនន
ួ ៤៨,៧% និង៣៧% ក្ៅឆ្២
ាាំ ០១៧ (ររភពទ្ិននន័យពីវិទ្ាាសាថន
ា ជាតិសែិតិម្នរកសួងប្ផនោរ)។
ចរនតម្នោរក្ធវើចណា
ាំ
ករសុកពីជនរទ្ម្កោន់ទ្ីរកុង និងក្ៅក្រៅររក្ទ្សកាំពុងោននិន្ាោរក្កើនក្
សារសាំខន់ររស់វិស័យកសិកម្ម

រតូវបានប្សតងឱាយក្

ើង។

ើញតាម្រយៈរករខ័ណ្ឌក្គលនក្យបាយ និងយុទ្ធ-

សាស្រសតអភិវឌាឍន៍ជាក្រចើន ប្ដលបានក្្តត
ា ជាសាំខន់ក្លើោរជាំរុញ និងក្លើកសទួយវិស័យកសិកម្ម ជាម្ួយនឹងររត់ថ្មី
ក្ដើម្ាបីឈានក្ឆ្េះា ក្ៅរកោរពក្នលឿនកាំក្ណ្ើនក្សដឋកិចជា
ច តិ

និងោរោត់រនែយភាពរកីរកយាងឆរ់រ ័ស។

រប្នែម្

ក្លើសពីក្នេះ រាជរដ្ឋភ
ា ិបាលកម្ពុជាបានដ្ក់ក្ចញនូវក្គលនក្យបាយអភិវឌាឍន៍វិស័យឧសាា កម្មកម្ពុជាឆ្២
ាាំ ០១៥២០២៥ ប្ដលោនក្គលក្ៅសាំខន់ោក់ព័នធនង
ឹ វិស័យកសិកម្ម គឺរតូវជាំរុញោរនាំក្ចញទ្ាំនិញប្កម្ចនកសិកម្មឱាយបាន
១២% ម្នររិោណ្នាំក្ចញសរុរក្ៅឆ្ាាំ២០២៥។ កនុងន័យក្នេះ ោរក្ធវឱ
ើ ាយរបាកដនូវរាល់ក្គលក្ៅកនង
ុ ោរងារអភិវឌាឍន៍
វិស័យកសិកម្ម កម្ពជា
ុ រតូវចរ់ចាាម្នូវោលានុវតតភាពក្នេះឱាយបាន ជាពិក្សសរតូវក្ធវើឱាយកម្ពុជាោនឧតតម្ភាពររកួត
ររប្ជងទ្ីផា
ា រកនង
ុ រសុក និងោរនាំក្ចញផលិតផលកសិកម្ម ទាាំងកនង
ុ តាំរន់នង
ិ ពិភពក្លាក និងោត់រនែយោរនាំចូល។
រកសួងក៏បានទ្ទ្ួលសាគាលផ
់ ងប្ដរថា ររព័នធកសិកម្មក្ៅកម្ពជា
ុ ភាគក្រចើនជាកសិកម្មផគតផ
់ ង
គ ់កនុងរកុម្រគួសារ
ខលួនឯង ក្

ើយក្ៅោនកងវេះខតចាំក្ណ្េះដឹងអាំពីកសិកម្មផគតផ
់ គង់ជាលកខណ្ៈោណ្ិជក
ជ ម្ម ប្ដលប្តងប្តទ្ទ្ួលរងនូវផល

រេះោល់ពីបាតុភូតធម្មជាតិជាអវិជជោនម្នោរប្ររររួលអាោសធាតុ ក្ដ្យសារោរដ្ាំដេះុ ររស់កសិករភាគក្រចើនក្ៅ
ោនោរពឹងោក់ក្លើទ្ក
ឹ ក្ភលៀង និងោរសាងសង់ររព័នធក្រសាចរសពពុាំទាន់ោនលកខណ្ៈរគរ់រគន់ក្ៅក្

ើយ និងកងវេះ

ខតនូវទ្ាំនក់ទ្ាំនងជាម្ួយនឹងោរយល់ដង
ឹ អាំពទ្
ី ីផា
ា រ និងោរក្ធវើកសិ-ោណ្ិជក
ជ ម្ម។ ទាាំងអស់ក្នេះ ជាម្ូលក្ តុម្ួយ
ប្ដលក្ធវើឱាយផលិតកម្មកសិកម្មោនោរប្ររររួលជាក្រៀងរាល់ឆ្ាាំ។
កនុងក្គលរាំណ្ងក្ធវើឱាយសក្រម្ចបាននូវោរក្ធវើទ្ាំក្នើរភាវូរនីយកម្មកសិកម្ម
រសាយរញ្ហាររ

ប្ដលអាចចូលរួម្ជួយក្ដ្េះ

ម្ររស់កសិករ និងស គម្ន៍កសិកម្ម រាជរដ្ឋាភិបាលបានដ្ក់ក្ចញនូវវិធានោរររទាក់រកឡា
18

ចាំបាច់ម្ួយចាំនន
ួ ររករក្ដ្យររសិទ្ធភាព និងស័កតិសទ្
ិ ធិភាពក្ៅក្លើោរកសាង ក៏ដច
ូ ជាប្កលម្ែក្ ដ្ឋរា ចនសម្ព័នធ
សាំខន់ៗទាក់ទ្ងក្ៅនឹងប្ខាេរចវាក់ផលិតកម្មកសិកម្ម

និងោររក្ងកន
ើ ឧតតម្ភាពររកួតររប្ជងក្ៅក្លើទ្ផ
ី ាារដូចជា

ឃ្ាាំងសតក
ុ កសិផល ផលូវថ្នល់ ោរក្រៀរចាំររព័នធផគតផ
់ គង់ទ្ក
ឹ ោរប្ចកចយថាម្ពលអគគិសនី ោរផតល់ក្សវារក្ចចកក្ទ្ស
ោរប្កលម្ែធាតុចល
ូ កសិកម្ម ោរប្កទ្រម្ង់ោររគរ់រគងដីធលី និង ិរញ្ញវតែក
ុ នុងោរវិនិក្យគ

ោរក្រៀរចាំយនតោរនន

ក្ឆ្ាេះក្ៅដក្ណ្តម្
ើ ទ្ីផាារ ោរក្រៀរចាំនង
ិ អភិវឌាឍស គម្ន៍កសិកម្ម និងពរងឹងយនតោរសរម្រសរម្ួលសាថរ
ា ័ន។
២.២.១. ក្ខរម្លើកកតពស្
់ លិតភាព្ និងព្ិព្ធ
ិ កតមកសិកតម
នក្ពលកនលងក្ៅក្នេះ

រកសួងបានររោសដ្ក់ឱាយក្ររើរបាស់នូវឯកសារ

“ក្គលនក្យបាយផាេពវផាាយ

កសិកម្មក្ៅកម្ពុជា” ក្ដើម្ាបឱ
ី ាយកសិករនិងស គម្ន៍កសិកម្មទ្ទ្ួលបាន និងក្ររើរបាស់ចាំក្ណ្េះដឹង ព័ត៌ោន និងរក្ចចក
វិទ្ាាកសិកម្មបានលែររក្សើរ។ រប្នែម្ក្លើក្នេះ ក្រោយពីរាជរដ្ឋាភិបាលបានដ្ក់ក្ចញនូវក្គលនក្យបាយសតីពី "ោរ
ជាំរុញផលិតកម្មរសូវ និងោរនាំក្ចញអងករ" ររិោណ្អងករនាំក្ចញក្ៅោន់ទ្ីផាារអនតរជាតិ បានក្កើនក្

ើងររោណ្

៦២% កនុងរយៈក្ពល៥ឆ្ាាំ ចរ់ពី២០១៤ដល់២០១៨ និងអងករពូជរសូវ្ការំដួលរតូវបានចត់ទ្ុកថាោនគុណ្ភាពលែ
ជាងក្គកនុងពិភពក្លាក។
ោររប្ងវរទ្ិសពីោរអភិវឌាឍតាម្ប្ររទ្ូលាយ ឬតាម្ប្ររវិរុលកម្ម ក្ៅោន់ោរអភិវឌាឍតាម្ប្ររសុីជក្រៅ ឬ
តាម្ប្ររររពលវរាបកម្ម បានោ្ាយជារក្រៀរវារៈអាទ្ិភាពម្ួយដ៏សាំខន់។ ជាកតាតាសតាានុម្័ត ោរពរងីកនិងោរ
ពរងឹងក្សវាកម្មគាំរទ្ដ៏ោនររសិទ្ធភាព ដូចជាោររសាវរជាវ ោរផាេពវផាាយនូវរក្ចចកវិទ្ាាទ្ាំក្នើរក្ៅតាម្អនុវិស័យ
អារស័យក្ៅតាម្សោតានុពលម្នភូម្ិសាស្រសត ោរប្កលម្ែពូជ ោរក្ររើរបាស់ជី សោភារកសិកម្ម និងោរផតលឥ
់ ណ្ទាន
ជនរទ្ រតូវបានយកចិតតទ្ុកដ្ក់ និងជាអាទ្ិភាពររស់រាជរដ្ឋាភិបាល សាំក្ៅក្លើកកម្ពស់ផលិតភាពកសិកម្ម ក្្លើយ
តរក្ៅតាម្តរម្ូវោរទ្ីផាារ ទាាំងររិោណ្ គុណ្ភាព សុវតែិភាព និងសតង់ដ្រអនតរជាតិ។
រចចុរាបននក្នេះ

ក្យើងបានកត់សោគាល់ថា

ររជាកសិករក្យើងកាំពុង្្ាស់រតូរទ្ោ្ារ់ជារក្ណ្តើរៗ

ពីោរផលិត

សរោរ់រក្រម្ើក្សចកតីរតូវោរ្ទាល់ខលួន ម្កជាោរផលិតក្ដើម្ាបីលក់ ក្រោេះោនទ្ីផាារ និងចាំណ្ូលខពស់។ ប្ផែកក្លើោរ
ប្ររររួលក្នេះ ក្យើងអាចសននិដ្ឋានបានថា ស គម្ន៍កសិកម្មកាំពុងោ្យជាកោ្ាាំងចលករម្ួយយាងសាំខន់ ប្ដលនាំ
ឱាយោនោរ្្ាស់រតូរជាវិជជោនក្ៅកនុងសងគម្ជនរទ្កម្ពុជា ជាពិក្សសក្ៅក្លើោរអភិវឌាឍក្សដឋកិចចសងគម្ក្ៅម្ូលដ្ឋន
ា
និងររិសាថានលែ។ ជាោរកត់សោគាល់ កសិករបានចងរកងគ្ារក្ងកើតជាស គម្ន៍អភិវឌាឍន៍កសិកម្មផលិតរប្នលសរីរាងគ
ក្

ើយក្ធវើោរសោអាតរួចក្វចខចរ់ ក្ដើម្ាបផ
ី គត់ផង
គ ់ក្ៅោន់ទ្ីផាារទ្ាំក្នើរក្ផាេងៗក្ៅរាជធានីភនាំក្ពញ។ ក្នេះរងាហាញឱាយក្

ើញ

ថា កសិករក្យើងបាននិងកាំពុងប្ររោ្ាយខលួនក្ចញពី “កសិករ ក្ៅជាកសិ-ោណ្ិជជករ” ក្ដើម្ាបីទ្ទ្ួលបានតម្ម្លរប្នែម្កនុង
ជីវភាពរស់ក្ៅររស់ខលួន។ កនុងររិរទ្ក្នេះ ក្យើងសក្ងកតក្

ើញថា ោនសាថារ័នជាក្រចើនទាាំងរាជរដ្ឋាភិបាល វិស័យឯក-

ជន និងអងគោរក្រៅរដ្ឋាភិបាលបាន និងកាំពុងផតល់ក្សវាកម្ម ក្ដើម្ាបីរក្ងកើនចាំក្ណ្េះដឹង និងចាំក្ណ្េះក្ធវើដល់កសិករក្ៅ
ម្ូលដ្ឋាន ក្

ើយក៏ោនកសិករជាក្រចើនបានក្រករជញ្ជក់យករទ្ពិក្សាធន៍ និងក្ទ្ពក្ោសលាយទាាំងអស់ក្នេះយកក្ៅ

អនុវតតររករក្ដ្យភាពឧសាា

៍ពាាយម្និងម្ចនររឌិត ក្ដ្យទ្ទ្ួលបានលទ្ធផលជាប្ផល្កាយាងរតចេះរតចង់ក្ៅកនុង

តាំរន់ជាក្រចើនក្ៅតាម្អនុវិស័យនីម្ួយៗ។
រចចុរាបននក្នេះ តរម្ូវោរក្ររើរបាស់សោភារកសិកម្មោនោរក្កើនក្

ើងជាក្រៀងរាល់ឆ្ាាំ រសរតាម្សាថន
ា ភាពអភិវឌាឍន៍

ផលិតកម្មកសិកម្មក្ៅកនង
ុ ររក្ទ្ស ប្ដលក្ធវើឱាយររិោណ្សោភារកសិកម្មនាំចល
ូ និងររិោណ្សោភារកសិកម្មប្ដលផលិត
លាយផាេាំក្ៅកនុងរសុករតូវបានក្កើនក្

ើង។ រាជរដ្ឋាភិបាលបានកាំណ្ត់យុទ្ធសាស្រសតម្ិនយកពនធ ឬកាំណ្ត់អរតាពនធ

សូនាយក្លើោរនាំចូលសោភារកសិកម្ម កនុងក្គលរាំណ្ងរងកភាពររកួតររប្ជងទ្ីផាារម្នផលិតកម្មកនុងរសុក ប្ដលអាច
ឱាយកសិករទ្ិញសោភារកសិកម្មររករក្ដ្យគុណ្ភាព និងោនតម្ម្លក្ថាក។ រកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្
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បានខិតខាំពរងឹងក្លើោររគរ់រគងោរក្ធវើអាជីវកម្មសោភារកសិកម្ម ប្ដលបានចុេះរញ្ជិោរតឹម្រតូវ រពម្ទាាំងពរងឹងោរ
រតួតពិនិតាយអាជីវកម្មលក់ដុាំ និងលក់រាយសោភារកសិកម្មក្ៅតាម្រណាតារាជធានីក្ខតត ឱាយបានសម្រសរតាម្នីតិវិធី និង
ោនករម្ិតសតង់ដ្រចាាស់លាស់ក្ដើម្ាបីឱាយោនររសិទ្ធភាពកនុងោរក្ធវើផលិតកម្មកសិកម្ម។
ក- ្លិតកតមដ្ំណា ំព្សូវ
ម្ផទដីភជួររាស់ដ្ាំដុេះដាំណាាំរសូវឆ្ាាំ២០១៨-២០១៩

ក្ៅទ្ូទាាំងររក្ទ្សសក្រម្ចបានចាំនួន៣,៦៤លាន

.ត

កនុងក្នេះម្ផទដីភជួររាស់ក្ដ្យក្រគឿងយនតកសិកម្មចាំនួន៣,៥២លាន .ត ឬក្សមើនឹង៩៦,៨៦%។ ម្ផទដីដ្ដ
ាំ ុេះដាំណាាំរសូវ
សក្រម្ចបានក្លើម្ផទដី៣លាន

ិកតាក្ៅឆ្ាាំ២០១៤ និងបានក្កើនដល់៣,៣៤លាន ិកតាក្ៅឆ្ាាំ២០១៨។ ទ្ិននផល

រសូវគិតជាម្ធាយម្ទាាំងរបាាំង និងវសាាបានក្កើនពី៣,០៧៩ក្តាន/
ឆ្ាាំ២០១៨។ ររិោណ្ផលរសូវបានក្កើនក្
ក្ៅឆ្ាាំ២០១៨។

.តពីឆ្ាាំ២០១៤ ដល់៣,៣៥៣ក្តាន/

.ត ក្ៅ

ើងពី៩,៣២លានក្តានក្ៅឆ្ាាំ២០១៤ ដល់ររោណ្១០,៨៩លានក្តាន

អតិក្រករសូវបានក្កើនពី៤,៧លានក្តានក្ៅឆ្ាាំ២០១៤

ដល់ររោណ្៥,៨លានក្តានក្ៅឆ្ាាំ

២០១៨ក្នេះ។
តារាងទ្ី១៖ ែលិតកម្មដំណា ំរ្ូវពីឆ្ន២
ំ ០១៤-២០១៨

ឆ្នាំ

ប្ផនោរ

២០១៤
២០១៥
២០១៧

៣,០៥

២,៩១

៣,១២

២,៩៦

៣,៣៤

២,៩៤

២០១៨

ដ្ាំដុេះ

២,៨២
២,៩៨

២០១៦

ម្ផទដីដ្ាំដុេះ (លាន

៣,០៥

៣,២១

.ត)

បរិយាយ
ររម្ូលផល
៣,០៣
៣,០២

ទ្ិននផល

(ក្តាន/

.ត)

៣,០៧៩

៩,៣២

៩,៣៣

៣,២៩៨

១០,៥២

៣,២១១

៣,២៥

៣,៣៥៣

គួរកត់សោគាល់ថា រចចុរាបននក្នេះផលិតកម្មដាំណាាំរសូវោនោរវិវឌាឍឈានក្

(លានក្តាន)

៣,០៨៥

៣,១០
៣,១៩

ររិោណ្ផល

៩,៩៥

១០,៨៩

ើងជាលាំដ្រ់ គឺក្ដ្យសារោនោរ

គាំរទ្យាងខ្ាាំងោ្ាពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា រកសួងសាថារ័នោក់ព័នធ ម្ដគូអភិវឌាឍន៍នន អងគោរជាតិនិងអនតរជាតិ
អាជាញាធរថា្ាក់ក្រោម្ជាតិ វិស័យឯកជន និងោរចូលរួម្យាងសកម្មពីររជាកសិករ។

ោរសក្រម្ចបានកនុងោររក្ងកើន

ផលិតភាពដាំណារាំ សូវរណាតាលម្កពីកតាតាសាំខន់ៗ ម្ួយចាំនួនដូចជា៖
១) ោរ្្ាសរ
់ តូរពូជរសូវោនទ្ិនផ
ន លខពស់ ប្ដលជាលទ្ធផលទ្ទ្ួលបានពីោរពិក្សាធន៍រសាវរជាវ និងផាេពវ
ផាាយ។
២) ោរក្ផទររក្ចចកក្ទ្សសម្រសរដល់កសិករ ជាពិក្សសោរពរងីកឱាយោន់ប្តោនររសិទ្ភា
ធ ពក្លើោរក្ធវើប្រស
រងាហាញតាម្ររព័នធវរាបកម្មដណា
ាំ
ាំរសូវ។
៣) ោរអនុវតតរក្ចចកក្ទ្សរគរ់រគងដី ទ្ឹក ក្ដើម្ាបីរក្ងកន
ើ ជីជាតិ និងទ្ិននផលដាំណា។
ាំ
៤) ោររក្ងកើនោររសាវរជាវ និងអភិវឌាឍពូជរសូវ ប្ដលរសរនឹងលកខណ្ៈដី អាោសធាតុ។
៥) ោរកាំណ្ត់ររក្ភទ្ពូជរសូវសាំខន់ៗរសរតាម្តរម្ូវោរទ្ីផា
ា រ ដូចជា ពូជរសូវ្ការំដួល។
ជាោរកត់សោគាលរ
់ ប្នែម្ក្ទ្ៀត យនតូរនីយកម្មកសិកម្មពិតជាបាន និងកាំពុងក្ដើរតួសាំខន់ រពម្ទាាំងរាំក្ពញនូវ
កោ្ាាំងពលកម្មប្ដលកាំពុងខវេះខតកនុងវិស័យកសិកម្មនក្ពលកនលងម្ក។
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ខ-ដ្ំណា ំរ ួត្ស ំ និងឧសាហកតមរយ់ៈម្ព្លខៃី
ផលិតកម្មដាំណារាំ ួម្ផាេាំ សាកវរាបកម្ម និងឧសាា កម្ម រតូវបានកត់សោគាល់ក្

ើញថា ម្ផទដីដ្ាំដុេះបានក្កើនពី

៩៥៣.៥៩៧ .តក្ៅឆ្ាាំ២០១៤ ដល់ររោណ្១,០៩១លាន .តក្ៅឆ្ាាំ២០១៨ (កាំក្ណ្ើនជាម្ធាយម្កនុងរយៈក្ពល
៥ឆ្ាាំកនលងម្កក្នេះោនររោណ្៣%)។ ចាំក្ោេះររិោណ្ផលម្នដាំណាាំរួម្ផាេាំ និងឧសាា កម្មរយៈក្ពលខលីបានក្កើនពី
១៤,៧លានក្តាននឆ្ាាំ២០១៤ ដល់ររោណ្១៦,៦លានក្តាននឆ្ាាំ២០១៨ (កាំក្ណ្ើនជាម្ធាយម្កនុងរយៈក្ពល៥ឆ្ាាំ
កនលងម្កក្នេះោនររោណ្១០,៥%)។
គ្. ក្ខរនា ំម្ចញ្លិត្លកសិកតម
ោរនាំក្ចញផលិតផលកសិកម្មោននិន្ាោរក្កើនក្

ើងជាលាំដ្រ់ ក្

ើយោនសនទុេះខ្ាាំងោ្ាក្ៅកនុងរយៈក្ពល

៥ឆ្ាាំចុងក្រោយក្នេះ។ ជាក់ប្សតង ក្ៅឆ្ាាំ២០១៤ ោរនាំក្ចញផលិតផលកសិកម្មសក្រម្ចបានចាំនួន៣,៤៤លាន
ក្តាន ក្ៅឆ្ាាំ២០១៥ សក្រម្ចបានចាំនន
ួ ៤,១៥លានក្តាន ឆ្ាាំ២០១៦ សក្រម្ចបានចាំនន
ួ ៤,៧លានក្តាន និងឆ្ាាំ
២០១៨ សក្រម្ចបានចាំនួន៤,២៣លានក្តាន។ ជារួម្កាំក្ណ្ើនម្នោរនាំក្ចញកនុងរយៈក្ពល៥ឆ្ាាំចុងក្រោយក្នេះោន
ររោណ្ជា២២,៨% ក្ររៀរក្ធៀរពីឆ្ាាំ២០១៤ និងឆ្ាាំ២០១៨។
រោហវ ិកទ្ី១៖ ោរនំកចញែលិតែលក្ិកម្មពីឆ្ន២
ំ ០១៤-២០១៨

ោរនាំក្ចញអងករក៏ោនោរក្កើនក្

ើងពីម្ួយឆ្ាាំក្ៅម្ួយឆ្ាាំកនុងរយៈក្ពល៥ឆ្ាាំចុងក្រោយក្នេះ។ ជាក់ប្សតងោរ

នាំក្ចញអងករក្ៅឆ្ាាំ២០១៤សក្រម្ចបានរតឹម្ប្តជាង៣៨៧ោន់ក្តាន និងបានក្កើនដល់ជាង៦២៦ោន់ក្តានក្ៅឆ្ាាំ
២០១៨។ ក្ដ្យប្ ក ោរនាំក្ចញអងករក្ៅកនុងឆ្ាាំ២០១៨ ោនររក្ភទ្អងកររកអូរ៧៨,៨២% អងករសរគរ់ប្វង
១៦,៩៣% និងអងករចាំ

ុយរគរ់ប្វង៤,២៥% ក្ៅោន់ទ្ិសក្ៅ៦១ររក្ទ្ស និងោនរកុម្ ុននាំក្ចញចាំនួន៨៧

រកុម្ ុន។
ឃ-ក្ខរ្សព្វ្ាយ និងអភិវឌ្ឍន៍សហគ្តន៍កសិកតម
ោរងារអរ់រំ និងផាេពវផា
ា យរក្ចចកក្ទ្សកសិកម្មរតូវបានអនុវតតតាម្រយៈ(១) ោររណ្តតេះរណាតាល និងអនុវតត
ជាក់ប្សតងក្ៅទ្ីវាល ឬសាលាក្រៀនប្រសកសិករ ោរក្ធវើប្រសរងាហាញ ទ្ិវាប្រស និងទ្សាេនកិចស
ច ិកាា (២) ម្ជាឈម្ណ្ឌល
រណ្តព
តាំ ័ត៌ោនផាេពវផា
ា យកសិកម្ម ក្គ ទ្ាំព័រផាេពវផា
ា យកសិកម្ម និងក្វទ្ិោសាធារណ្ៈ និង (៣) ោរក្បាេះពុម្ព និង
ប្ចកចយឯកសាររក្ចចកក្ទ្សកសិកម្ម។
កនុងឆ្២
ាាំ ០១៨ ម្ស្រនតរ
ី ក្ចចកក្ទ្សកសិកម្មក្ខតត រសុក ភា្ាក់ងារផាេពវផា
ា យកសិកម្ម

ុាំ ភា្ាកងា
់ រផាេពវផា
ា យ

កសិកម្មភូម្ិ រពម្ទាាំងររជាកសិករចាំនន
ួ ជាង ២១ ៦២៧នក់ កនង
ុ ក្នេះស្រសតីោនចាំនួន ៦ ៦៤៩នក់ ឬក្សមើនឹង៣១%
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ទ្ទ្ួលបានចាំក្ណ្េះដឹងទាក់ទ្ងនឹងរក្ចចកក្ទ្សក្រៀរចាំដី រក្ចចកក្ទ្សដ្ាំដុេះដាំណាាំរសូវ ដាំណាាំសាកវរាបកម្ម និងដាំណាាំ
ឧសាា កម្ម កិចោ
ច រោរដាំណាាំ ោរអនុវតតកសិកម្មលែ ោរអនុវតតកសិកម្មសរីរាងគ រក្ចចកវិទ្ាាក្រោយររម្ូលផលដាំណាាំ
ោរវាយតម្ម្ល និងចត់ចាំណាត់ថា្ាក់ដី ោរក្ររើរបាស់ប្ថ្ទាាំ និងជួសជុលក្រគឿងយនត ឧរករណ្៍ និងសោភារកសិកម្ម
សម្តែភាពកនុងោរវិភាគ ជី ដី ទ្ឹក សាំណ្ល់ថាក
្ាាំ សិកម្ម ជាលិោវរាបកម្ម និងគុណ្ភាពរគរ់ពូជដាំណាាំ និងោរក្ធវើ
ប្ផនោរអាជីវកម្ម រួម្ទាាំងោររគរ់រគងស គម្ន៍កសិកម្ម។ ក្រៅពីក្នេះ ឯកសាររក្ចចកក្ទ្សកសិកម្មចន
ាំ ួន ៥៣ ៧៤០
ចាារ់រតូវបានក្បាេះពុម្ព និងប្ចកចយ រពម្ទាាំងអតែរទ្កសិកម្មចន
ាំ ួន៧៤ររធានរទ្ រតូវបានផាេពវផា
ា យតាម្ររព័នធ
ព័ត៌ោនសាធារណ្ៈ

ដូចជាទ្ូរទ្សាេន៍នង
ិ វិទ្ាយុជាក្ដើម្។

ទ្នទម្
ឹ នឹងក្នេះ

រកសួងបានដាំក្ណ្ើរោរម្ជាឈម្ណ្ឌលរណ្តតាំ

ព័ត៌ោនកសិកម្ម និងក្គ ទ្ាំពរ័ ផាេពវផា
ា យកសិកម្មប្ដលោនឯកសារផាេពវផាាយចាំនន
ួ ៣៦៧ឯកសារ និងោនអនកចូល
ក្ម្ើលឯកសារផាេពវផា
ា យចាំនួន ៣៨ ២០០នក់កនុងឆ្២
ាាំ ០១៨។
គិតរតឹម្ឆ្ាាំ២០១៨ក្នេះ ក្ៅទ្ូទាាំងររក្ទ្សោនស គម្ន៍កសិកម្មសរុរចាំនន
ួ ១ ១១៦ស គម្ន៍ ប្ដលោន
ោ្ាស់ភាគ ន
ុ សរុរចាំនន
ួ ១៣០ ០៥៩នក់ កនង
ុ ក្នេះោនសោជិកនរីចាំនន
ួ ៨០ ៤៣៩នក់ ក្សមើនង
ឹ ររោណ្៦២%
ម្នសោជិកសរុរ របាក់ភាគ ុនសរុរចាំនន
ួ ជាង ៣៧ ២៩៧លានក្រៀល (ជាង៩,៣លានដុលា្ារអាក្ម្រិក) និងោន
ក្ដើម្ទ្ុនសរុរចាំនន
ួ ជាង ៦៩ ០៧៧លានក្រៀល (ជាង១៧,២លានដុលា្ារអាក្ម្រិក)។ ក្រៅពីស គម្ន៍កសិកម្ម
រកសួងបានជាំរុញ និងចុេះរញ្ជីស ភាពស គម្ន៍កសិកម្មទ្ូទាាំងររក្ទ្សសរុរបានចាំនន
ួ ៨ ប្ដលោនសោជិកជា
ស គម្ន៍កសិកម្មចន
ាំ ួន៩៧ និងក្ដើម្ទ្ុនសរុរចាំនន
ួ ជាង៤១៣លានក្រៀល។
ង. ក្ខរងារព្សាវព្ជាវ និងអភិវឌ្ឍន៍បម្ចេកវិទាកសិកតម
រយៈក្ពល៥ឆ្ាាំកនលងម្កក្នេះ កនុងម្ួយឆ្ាាំៗវិទ្ា
ា សាថន
ា រសាវរជាវនិងអភិវឌាឍន៍កសិកម្មកម្ពជា
ុ (ោឌី) បានក្ធវើ
ពិក្សាធន៍ជាម្ធាយម្ចាំ នួន៩០ររក្ភទ្ ក្ៅក្លើទ្ី តាាំង៥៣៦កប្នលង និងអក្ងកត ចាំ នួន៩ររក្ភទ្ ក្លើក សិក រររោណ្
៣ ៧៥៥នក់ រពម្ទាាំងោរងាររសាវរជាវក្ផាេងៗក្ទ្ៀត ក្

យ
ើ សក្រម្ចបានលទ្ធផលសាំខន់ៗដូចខងក្រោម្៖

សម្ូហកម្មជីវករពូជដាំណាំ និងអភ្ិរកនសកម្មពូជដាំណាំ៖ ពូជដាំណាក
ាំ នុងរសុកចាំនួន៣៨ររក្ភទ្រួម្ោន១ ៤៨៤
រញ្ជិក/សាំណាករតូវបានក្ធវស
ើ ម្ូ

កម្ម និងវាយតម្ម្លអព
ាំ ច
ី រិតលកខណ្ៈម្ុននឹងរនតយកក្ៅក្ធវើអភិរកាេរប្នែម្ក្ៅកនុង

ធនគរពនធុពូជដាំណាាំ រប្នែម្ក្លើពូជដាំណាាំប្ដលបានអភិរកាេកនលងម្ក ក្
រញ្ជិក/សាំណាកផងប្ដរ។

ើយបានក្ធវើយវុ កម្មពូជដាំណាាំចាំនន
ួ ៧២១

ដូក្ចនេះចាំនន
ួ ជីវករពូជដាំណាាំកង
នុ រសុកររស់កម្ពុជាប្ដលបាន

និងកាំពុងអភិរកាេក្ៅកនង
ុ

ធនគរពនធុដាំណាាំោនចាំនន
ួ សរុរ ៨ ៣៧៦រញ្ជិក/សាំណាកសរោរ់ោរក្ររើរបាស់នក្ពលអនគត។ ទ្នទឹម្នឹង
ក្នេះ ពូជរសូវ២១៤រញ្ជិករតូវបានរញ្ជូនក្ៅក្ផ្ើរកាាទ្ុកកនុងធនគរពនធុកនុងរយៈក្ពលយូរក្ៅសាធារណ្រដឋកូក្រ៉េ។
បពញ្ចញម្របពភ្ទពូជងមីថ្នដាំណាំចាំនួន៩៖ ពូជរសូវខ១៤ (ធន់នឹងជាំងឺខ្ារអាំក្បាេះក្តា្ាត) ខ១៥ (ធន់នឹង
ម្ោចក្តា្ាត និងជាំងឺបាត់ក្តរីរសក្ោនសលឹក) ខ១៦ (ធន់នឹងកក្ៅតា) ្ការំដួលរបាាំង (សម្រសរសរោរ់ដ្ាំាដុេះប្ខ
តុលា-វិចឆិោ ររម្ូលផលប្ខកុម្ភៈ-ម្ីន រកអូរររណ្ីត) សា្ាច់២ (អងកររក

ម្) ដាំក្ណ្ើរម្សាបម្ងគល (ធន់នង
ឹ ទ្ឹក

ជាំនន់ និងរាាំងសងួត អងករោនគុណ្ភាពររណ្ីត) និង្កោ
ា លតី (ធន់ម្ធាយម្នឹងរាាំងសងួត ធន់នឹងទ្ឹកជាំនន់ និងោរ
ដួលក្ដើម្ អងករោនគុណ្ភាពលែ និងបាយឆងាញ់) ក្ោតដាំក្ណ្ើរសុីអម្
ឹ ១ និងសប្ណ្តកដីក្ខរ១ រតូវបានរក្ញ្ចញ
ឱាយកសិករ និងរគរ់អក
ន ោក់ពន
័ ធក្ររើរបាស់។ ពូជរសូវ្កាោលតី រតូវបានរក្ញ្ចញថ្មក
ី នុងប្ខឧសភា ឆ្២
ាាំ ០១៨។
ការម្រគប់ម្រគងជីជាតិដី៖
ររិសាថានដ្ាំដេះុ
ដាំ

បានសិកាារកក្

ើញអាំពរ
ី រិោណ្អាសូតប្ដលដាំណាាំរសូរយកពីជីអាសូត និង

ររសិទ្ធភាពម្នោរក្ររើរបាស់អនុសាសន៍ជីក្លើដាំណាាំរសូវ

ូងម្ី និងោររសូរយកសារធាតុចិញ្ចឹម្ររស់ដាំ

ររិោណ្ដី

ូរក្រចេះដីក្ដ្យដាំណាាំ

ូងម្ី ោរក្ររើរបាស់កាំក្បាររក្ងកើនគុណ្ភាពដី និងផលម្្ថាវ

។ល។ ទ្នទម្
ឹ នឹងក្នេះ បានចងរកងព័ត៌ោនលម្ែិតអាំពីដី និងប្ផនទ្ីរកុម្ដីដ្ាំដុេះរសូវម្នអនុតាំរន់ក្រសាចរសពចាំនន
ួ
១០ បានកសាងនូវព័ត៌ោនលម្ែិតប្ដលពិពណ្៌នអាំពីដី និងប្ផនទ្ីម្នរបាយដីក្ៅកនង
ុ រសុកចាំនួន៦ (គងពិសី
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រតាាំកក់ ពញាប្រកក អូររាាំងឪ សាំ
ររូ

ូត និងបាណ្ន់) និងប្ផនទ្ីដីថា្ាក់ក្ខតតចាំនន
ួ ម្ួយគឺក្ខតតម្រលិន។

បានចុេះជីក

វីលដីបានចាំនន
ួ ៣០០ និងយកសាំណាកររោណ្៧០០ ម្កវិភាគ រពម្ទាាំងរញ្ចូលទ្ិននន័យក្ៅកនុងររព័នធ

រគរ់រគងទ្ិនន
ន ័យរគឹេះអាំពីដីកសិកម្មសរោរ់ររក្ទ្សកម្ពុជា ប្ដលោនជាសរុរជិត២០០០កាំណ្ត់រតាររូ
ការម្រគប់ម្រគងកតាតនចថ្ម្រង៖ បានសិកាារកក្

វីលដី។

ើញពីភាពធន់រទាាំក្ៅនឹងជាំងឺ និងសតវលែិតចម្រងររស់ពូជរសូវ

វិធានោរោរោរ និងកោ្ាត់ខយា ងពណ្៌ោស និងកណ្តតរប្រស កាំណ្ត់ជង
ាំ ឺ និងសតវលែិតក្លើដាំណាាំសាវាយ។
វិសវកម្មកសិកម្ម៖ បានសិកា
ា រក្ងកើតឧរករណ្៍ដ្ាំរសូវ សប្ណ្តក និងក្ោតសងួតជាជួរ វិធសា
ី ស្រសតក្វចខចរ់ន
ក្ពលដឹកជញ្ជូន និងប្ថ្រកាារប្នលយកសលឹក ប្ផលឱាយបានយូរ ោរបាត់រង់រសូវក្ដ្យកាំម្រ និងម្ូលក្

តុម្នោរបាក់

រគរ់អងករក្ពលកិន។
វិទនាសាស្រសតពសដឋកិចច សងគម្៖ បានសិកា
ា អាំពីប្ខាេរចវាក់ផត
គ ់ផគង់ និងតរម្ូវោរផលិតផលរប្នល និងសាវាយ
ប្កវរក្ម្ៀតក្ៅក្លើទ្ីផាារ ផលិតកម្មនង
ិ រប្រម្ររម្ួលតម្ម្លដាំ

ូងម្ី វាយតម្ម្លអាំពីោរទ្ទ្ួលយកររក្ភទ្ពូជរសូវ ោរ

ក្ររើរបាស់ជី ក្រគឿងយនតកសិកម្ម និងវីធសា
ី ស្រសតដ្ាំដុេះជាក្ដើម្។
ពកនសម្រតសាស្រសត និងម្របព័នធកសិកម្ម៖ បានរក្ងកើតនូវរងគុាំរក្ចចកក្ទ្សរក្ងកើនផលិតភាពដាំណាាំរសូវវសាា រសូវ
តាំរន់ក្្នរ និងសប្ណ្តកបាយក្រោយក្ពលររម្ូលផលរសូវវសាា។ បានរងាហត
ា ់រងាហាញអាំពវី ិធានោរដ្ាំដុេះ និងប្ថ្ទាាំ
ដាំណាាំរសូវ សប្ណ្តកបាយ សរម្ិតសរោាំងរគរ់ពូជជូនដល់កសិករ។
ការែនសពវែនាយបពចចកពទស៖ បានក្ធវទ្
ើ ិវាប្រសរងាហាញ និងោររណ្តតេះរណាតាលក្ទ្ពក្ោសលាយសរុរ១៦៨
ក្លើកដល់កសិករ និងអនកោក់ព័នធក្គលក្ៅសរុរចាំនួន ៨ ៥៨០នក់។ រគរ់ពជ
ូ រសូវររករក្ដ្យគុណ្ភាពលែម្ន
ររក្ភទ្ពូជរសូវប្ដលោនតរម្ូវោរខពស់ពីទ្ីផាារសរុរក្រចើនជាង២៥៥ក្តាន

រតូវបានប្ចកចយឱាយកសិករក្គល

ក្ៅក្ររើរបាស់ពីរដូវម្ួយក្ៅរដូវម្ួយរនតរនទរ
ា ់។ ទ្នទឹម្នឹងក្នេះ ឯកសាររក្ចចកក្ទ្ស និងក្សៀវក្ៅរក្ចចកក្ទ្ស
ររោណ្ ១២៧ ៥៥០ចាារ់ រតូវបានសរក្សរ ចងរកង និងប្ចកចយជាសាធារណ្ៈ ប្ដលកនុងក្នេះោនទាាំង
ក្សៀវក្ៅសម្ិទ្ធផលម្នោររសាវរជាវ និងអភិវឌាឍន៍រក្ចចកវិទ្ាា (១៩៩៩–២០១៧) Description of Crop
Varieties Released by CARDI និង Rice Germplasm Catalog of Cambodia IV ផងប្ដរ។ អតែរទ្
វិទ្ាាសាស្រសតចាំនន
ួ ៣៣ រតូវបានសរក្សរ និងក្បាេះពុម្ពក្ៅកនង
ុ ទ្សាេនវដតីវិទ្ាាសាស្រសតកសិកម្មអនតរជាតិ។
រប្នែម្ក្លើសពីក្នេះ អងករ្ការំដួលរតូវបានជាំរុញឱាយទ្ីផាារអងករពិភពក្លាកទ្ទ្ួលសាគាល់ក្លើទ្ិដឋភាពគុណ្ភាពលែររណ្ីត

ប្ដលនាំឱាយោនតម្ម្លរប្នែម្លែក្ៅកនង
ុ រចវាក់ផលិតកម្មរសូវប្រសទ្ាំនរពឹងទ្ឹកក្ភលៀងក្ៅកម្ពុជា

ក្ដ្យបានទ្ទ្ួលជ័យលាភីក្លខ១រួនឆ្ាាំ (២០១២ ២០១៣ ២០១៤ និង២០១៨)។ កនង
ុ ឆ្ាាំ២០១៧ ក្លាក
រណ្ឌិត អុក ោាោរា នយកវិទ្ាាសាថានោឌី រតូវបានរកសួងអរ់រំ យុវជន និងកីឡាក្រជើសក្រីសជា អនកវិទនាសាស្រសត
ព្នើម្ សរោរ់ឆស
្ាាំ ិកាា២០១៦-២០១៧ ទ្នទឹម្នឹងក្នេះក៏រតូវបានក្រជើសក្រីសជា អនកវិទា
ន សាស្រសតម្រសូវព្នើម្ និងជា
ឯកអគគរាជទូតវិទនាសាស្រសត និងបពចចកវិទនាម្រសូវ តាំណាងររក្ទ្សកម្ពុជា កនុងខួរក្លើកទ្ី៥០ររស់អាសាាន។
ច-ក្ខរអភិវឌ្ឍដ្ំណា ំម្ៅស ូ
ម្ផទដីក្ៅសូកម្ពុជាសរុរបានក្កើនពី៣៥៧,៨ោន់

ិកតាក្ៅឆ្ាាំ២០១៤

ឆ្ាាំ២០១៨ (ក្កើនររោណ្២២%) ប្ដលកនុងក្នេះម្ផទដីក្ៅសូកសិ-ឧសាា
ម្ផទដីវិទ្ាាសាថន
ា រសាវរជាវក្ៅសូកម្ពុជា និងម្ផទដីរកុម្

ិកតាក្ៅ

កម្ម (ម្ផទដីររស់អតីតចោការក្ៅសូរដឋ

ន
ុ សម្ាបទានដីក្សដឋកិចច) ោនចាំនួន៦៤,២២% និងក្ៅសូ

រគួសារោនចាំនន
ួ ៣៥,៧៨%។ ម្ផទដីក្ៅសូរគួសារបានក្កើនក្
១៦១,១ោន់

ដល់៤៣៦,៦៨ោន់

ើងពី១៤០,៣៤ោន់

ក
ិ តាក្ៅឆ្ាាំ២០១៤ ដល់

.តក្ៅឆ្ាាំ២០១៨ (គឺក្កើនររោណ្ជា១៤,៧% ពីចក្ន្េះា ឆ្ាាំ២០១៤ ដល់ឆ្ាាំ២០១៨)។ រីឯម្ផទដី

ក្ៅសូកសិ-ឧសាា

កម្មក៏ោនោររីកចក្រម្ើនគួរឱាយកត់សោគាល់ផងប្ដរ

ក្ោលគឺបានក្កើនពី២១៧,៤៦ោន់

.ត

23

ក្ៅឆ្ាាំ២០១៤ ដល់២៧៥,៥៧ោន់

.តក្ៅឆ្ាាំ២០១៨ (គឺក្កើនររោណ្២៧% ពីចក្ន្ាេះឆ្ាាំ២០១៤ ដល់ឆ្ាាំ

២០១៨)។
តារាងទ្ី២៖ ែលិតកម្មដំណា ំកៅ្ព
៊ូ ឆ្
ី ន២
ំ ០១៤ ដល់ឆ្ន២
ំ ០១៨
ែលិតកម្មពៅសូ

ឯកតា

២០១៤

២០១៥

២០១៧

៤៣២,៧

៤៣៦,៣

២០១៨

១.ម្ផទដីដ្ាំក្ៅសូសរុរ

ោន់

ិកតា

៣៥៧,៨

២.ម្ផទដីក្ចៀរជ័រ

ោន់

ិកតា

៩០,៥

១១១,២

១២៧

១៧០,២

២០១,៩

៩៧,១

១២៦,៩

១៤៥,២

១៩៣,៣

២២០,១

៣.ផលិតផលក្ៅសូ

ោន់ក្តាន

៣៨៩

២០១៦

៤៣៦,៦

ក្ទាេះរីជាម្ថ្លក្ៅសូរនតក្ៅទារ និងោនកតាតាអវិជជោនម្ួយចាំនួន ប្ដលបានជួរររទ្េះកនលងម្កក៏ពិតប្ម្ន ប្ត
ជារួម្ សម្ិទ្ធផលបានសក្រម្ចក្ៅតាម្ក្គលក្ៅប្ដលបានក្រគងទ្ុក។ ទាាំងអស់ក្នេះ គឺក្កើតក្
ររឹងប្ររងររស់រកសួង សាថារន
័ ោក់ព័នធ រកុម្

ុនចោការក្ៅសូកសិ-ឧសាា

ើងក្ដ្យោរខិតខាំ

កម្ម ម្ដគូអភិវឌាឍន៍នន និងោរចូល

រួម្យាងសកម្មពីកសិករក្ៅសូរគួសារផងប្ដរ។ ក្ទាេះរីជាយាងក្នេះកតី ោររក្ងកើនលទ្ធភាព និងសម្តែភាពកនុងោរ
អភិវឌាឍឧសាា កម្មក្ៅសូរតូវប្តរនតយកចិតតទ្ុកដ្ក់ និងរតូវជាំរុញរប្នែម្ក្ទ្ៀត ក្ដើម្ាបីរម្
ួ ចាំប្ណ្កក្ដ្យក្ជាគជ័យ
កនុងោរអនុវតតយុទ្សា
ធ ស្រសតចតុក្ោណ្ររស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។
ផលិតផលក្ៅសូកង
នុ រយៈក្ពល៥ឆ្ាាំកនលងម្កក្នេះ បានក្កើនជាងពីរដង គឺពី៩៧ោន់ក្តានក្ៅឆ្ាាំ២០១៤ ដល់
២២០ោន់ក្តានក្ៅឆ្២
ាាំ ០១៨។ ជាម្ួយគ្ាក្នេះ ោរនាំក្ចញផលិតផលក្ៅសូកង
នុ រយៈក្ពល៥ឆ្ក
ាាំ នលងម្កក្នេះ ក៏បាន
ក្កើនជាងពីរដង គឺពី១០០ោន់ក្តានក្ៅឆ្ាាំ២០១៤ ដល់ ២១៧,៥ោន់ក្តានក្ៅឆ្ាាំ២០១៨។
២.២.២. ក្ខរជំរ ុញ្លិតកតមសតវ និងសុខភាព្សតវ
ផលិតកម្មសតវទាាំងលកខណ្ៈរគួសារ

និងោណ្ិជជកម្មក្ៅកម្ពុជាក៏ោនោរវិវឌាឍគួរឱាយកត់សោគាល់

ទាាំង

ររិោណ្សតវ និងប្ររប្ផនផលិតកម្ម។ ោររីកចក្រម្ើនទាាំងអស់ក្នេះ គឺជាលទ្ធផលម្នោររសាវរជាវ និងោរយល់ដឹង
អាំពីរក្ចចកក្ទ្សចិញ្ចឹម្សតវ ោរក្រជើសក្រីស និងោររងាកាត់ពូជសតវ ោរផលិតចាំណ្ស
ី តវ និងោរផតល់ក្សវាប្ថ្ទាាំ
សុខភាពសតវ។ ជាម្ួយគ្ាក្នេះ ចាារ់សព
តី ីសុខភាពសតវ និងផលិតកម្មសតវ ក៏រតូវបានររោសដ្ក់ឱាយអនុវតតោលពី
ម្ថ្ងទ្ី០១ ប្ខកុម្ភៈ ឆ្ាាំ២០១៦ ប្ដលចាារ់ក្នេះជាឧរករណ្៍សរោរ់អនុវតតឱាយោនររសិទ្ធភាព កនង
ុ ោរអភិវឌាឍប្ផនក
ផលិតកម្មសតវ និងសុខភាពសតវក្ៅកម្ពុជាផងប្ដរ។
ជារួម្ផលិតកម្មសតវរគរ់ររក្ភទ្កនុងរយៈក្ពល៥ឆ្ាាំចុងក្រោយក្នេះ ោនអរតាកាំក្ណ្ើនគួរឱាយកត់សោគាល់ គឺ
បានក្កើនពី ៣៧ ៩៤៨ ៨៧៨កាាលក្ៅឆ្ាាំ២០១៤ ដល់ ៤៤ ៣៧៥ ៣៩៥កាាលក្ៅឆ្ាាំ២០១៨ ប្ដលកនុងក្នេះោន
ក្គចាំនួន ២ ៩២៨ ៥៣៤កាាល រករីចាំនន
ួ ៥០០ ៩៩៥កាាល រជូកចាំនន
ួ ២ ៧៤៧ ៨៥៥កាាល រកាេីចាំនន
ួ ៣៨ ១៦៦
៧៥១កាាល ក្សេះចាំនន
ួ ៤ ២៩៦កាាល ក្ចៀម្ចាំនន
ួ ៤៥៩កាាល ពប្ពចាំនួន ២៦ ៤៤៧កាាល និងដាំរី៥៨កាាល។
ជាំងឺ្លងសតវគឺជាឧរសគគចម្ាបងកនុងផលិតកម្មសតវ ពិក្សសផលិតកម្មសតវរជូក និងរកាេី (ោន់និងទា)។
ម្ាាងក្ទ្ៀត ោរររកួតររប្ជងកនុងផលិតកម្មសតវក្ៅប្តជារញ្ហាររ

ម្រតូវក្ដ្េះរសាយ។ រញ្ហាររ

ម្ទាាំងក្នេះ

ោនលកខណ្ៈអនតរវិស័យ ប្ដលោក់ព័នធដល់ឧសាា កម្មផលិតចាំណ្ីសតវ ោរផលិតវាាក់សាាំងកនុងរសុកោនចាំនួន
តិចតួច

ក្ោលគឺបានពឹងប្ផែកខ្ាាំងក្លើោរនាំចូលពីររក្ទ្ស

និងម្ថ្លអគគិសនីក៏ោនតម្ម្លខពស់

ប្ដលក្ធវើឱាយម្ថ្លក្ដើម្

ផលិតកម្មម្នោរចិញ្ចឹម្សតវោនករម្ិតខពស់ ពិបាកកនុងោរររកួតររប្ជងជាម្ួយររក្ទ្សជិតខង។
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រោហវ ិកទ្ី២៖ ែលិតកម្ម្តវ្រុប (លកខណៈរគួសារ និងពាណិជ្ជកម្ម) ឆ្ន២
ំ ០១៤-២០១៨

ោរជាំរុញផលិតកម្មសតវ និងរក្ងកើនផលិតភាពសតវ ជាក្គលក្ៅអាទ្ិភាពសរោរ់ោរក្ធវើោណ្ិជជកម្មសតវ។
កនុងរយៈក្ពល៥ឆ្ាាំចុងក្រោយក្នេះ ផលិតកម្មសតវលកខណ្ៈោណ្ិជជកម្ម ោនអរតាក្កើនក្
ក្កើនពី ៦ ៣៣៥ ០០២កាាល ក្ៅឆ្ាាំ២០១៤ ក្

ើងគួរឱាយកត់សោគាល់ គឺ

ើងដល់ ១០ ០៣៥ ៥៨៥កាាល ក្ៅកនង
ុ ឆ្ាាំ២០១៨។ កាំក្ណ្ើនម្ន

ោរចិញ្ចឹម្ជាលកខណ្ៈោណ្ិជជកម្មោនររោណ្៥៨% ក្រើក្ររៀរក្ធៀរពីឆ្ាាំ២០១៤ និងឆ្ាាំ២០១៨ ខណ្ៈប្ដលោរ
ចិញ្ចឹម្ជាលកខណ្ៈរគួសារោនកាំក្ណ្ើនប្ត៨,៦%រុក្ណា្ាេះ។ ក្ដ្យប្ កក្ៅកនង
ុ ឆ្ាាំ២០១៨ក្នេះ ផលិតកម្មសតវលកខណ្ៈោណ្ិជជកម្មោនកាំក្ណ្ើន២៣% កនុងក្នេះផលិតកម្មរជូកលកខណ្ៈោណ្ិជជកម្មោនកាំក្ណ្ើន៣០% និងផលិតកម្មរកាេីោនកាំក្ណ្ើន២៤%។

អរតាម្នកាំក្ណ្ើនផលិតសតវជាលកខណ្ៈោណ្ិជជកម្មក្នេះបាន្លុេះរញ្្ាាំងឱាយក្

ើញពី

ោរ្្ាស់រតូរប្ររប្ផនផលិតកម្មសតវជាវិជជោនម្ួយ ក្ដើម្ាបឈា
ី
នក្ៅប្កលម្ែផលិតភាពសតវ និងររសិទ្ធភាពក្សដឋកិចច
ោន់ប្តររក្សើរក្

ើង។

តារាងទ្ី៣៖ ្ថិតិ្តវតាម្ផបបផែនែលិតកម្មពឆ្
ី ន២
ំ ០១៤-២០១៨

ែលិតកម្មសតវ
លកខ
លកខ

ៈម្រគួសារ
ៈពា

សរុប

ិជក
ជ ម្ម

ពម្របៀបពធៀបឆ្នាំ

សថិតិសតវ៥ឆ្នាំចុងពម្រកាយ (២០១៤-២០១៨)

ខបបខែន

២០១៤/២០១៨

ឆ្នាំ២០១៤

ឆ្នាំ២០១៥

ឆ្នាំ២០១៦

ឆ្នាំ២០១៧

ឆ្នាំ២០១៨

៣១.៦១៣.៨៧៦

៣២.៤៨៧.៤៩៩

៣៤.២២៣.០០៧

៣៤.៤៧៧.៨៥៩

៣៤.៣៣៩.៨១០

៨,៦%

៦.៣៣៥.០០២

៨.២៦៥.៩០៥

៧.៩៦០.៣៨៧

៨.៣៥៦.៣០៩

១០.០៣៥.៥៨៥

៥៨%

៣៧.៩៤៨.៨៧៨

៤០.៧៥៣.៤០៤

៤២.១៨៣.៣៩៤

៤២.៨៣៤.១៦៨

៤៤.៣៧៥.៣៩៥

១៧%

ោរចិញ្ចឹម្ក្គោនោរប្ររររួលថ្យចុេះររោណ្ពី៣លានកាាលនឆ្ាាំ២០១៤
កាាលនឆ្ាាំ២០១៨។

ម្ករតឹម្ប្ត២,៩២លាន

រីឯរករីក៏ោនោរប្ររររួលថ្យចុេះររោណ្ពី៥៤២ោន់កាាលនឆ្ាាំ២០១៤

ម្ករតឹម្ប្ត

៥០១ោន់កាាលនឆ្ាាំ២០១៨។ ោរថ្យចុេះចាំក្ោេះផលិតកម្មចិញ្ចឹម្សតវក្គរករីក្នេះ គឺជាោរថ្យចុេះក្គរករីអូស
ទាញ ម្ូលក្ តុរណាតាលម្កពីកសិករោន់ប្តក្រចើនក្

ើងៗ ក្បាេះរង់ោរភជួររាស់ក្ដ្យក្គ រករី ម្កក្ររើរបាស់ក្សវា

ក្រគឿងយនតកសិកម្ម (ជាង៩៦% ម្នម្ផទដីដ្ាំដុេះដាំណាាំរសូវ រតូវបានអនុវតតក្ដ្យក្រគឿងយនតកសិកម្ម) កងវេះកោ្ាាំង
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ពលកម្មក្ៅជនរទ្ (ចាំណាករសុក) ោនោរលាំបាកកនុងោរប្សវងរកតាំរន់ោនទ្ឹក និងចាំណ្ីរគរ់រគន់សរោរ់ោរ
ចិញ្ចឹម្សតវក្គរករីជាលកខណ្ៈរគួសារ។ ទ្នទឹម្នឹងោរថ្យចុេះក្គអូសទាញក្នេះ កសិករបានងាកម្កចិញ្ចឹម្ក្គក្ម្
និងក្គយកសាច់ ក្

ើយជាម្ួយគ្ាក្នេះក៏ោនោរចរ់ក្ផតើម្ោរវិនិក្យគឯកជនចិញ្ចឹម្ក្គសាច់វិញផងប្ដរ។

ោរចិញ្ចឹម្សតវសា្ារសរុរ (ពិក្សសោន់ ទា) ោនោរក្កើនក្

ើងយាងខ្ាាំងរ ូតដល់ជាង២០,៨% ក្រើក្ររៀរ

ក្ធៀរពីឆ២
្ាាំ ០១៤ និងឆ្ាាំ២០១៨។ ោរចិញ្ចឹម្ជាលកខណ្ៈរគួសារ និងកសិដ្ឋានកនុងអាំ

ុងក្ពល៥ឆ្ាាំ (ឆ្ាាំ២០១៤-

២០១៨) បានក្កើនពីជាង៣១,៥៨លានកាាលក្ៅឆ្ាាំ២០១៤ ដល់ជិត៣៨,១៦លានកាាលនឆ្ាាំ២០១៨។ ក្នេះស
រញ្ជាក់ឱាយក្

ើញថាោនកាំក្ណ្ើនោរវិនិក្យគកនុងោរចិញ្ចឹម្សតវសា្ារ

ពិក្សសោរចិញ្ចឹម្ោន់ទា

កនុងក្គលក្ៅ

ោណ្ិជជកម្មររស់កសិករ។
ចាំក្ោេះោរផលិតចាំណ្ីសតវ ោនោរវិនិក្យគរក្ងកើតក្រាងចរកចាំណ្ីសតវ សរោរ់ផគត់ផង
គ ត
់ រម្ូវោរក្ររើរបាស់
កនុងរសុកពីប្ផនកឯកជន រុប្នតោនចាំនួនតិចតួចក្ៅក្

ើយ។ ជាម្ួយគ្ាក្នេះ ររជាកសិករោនោរចូលរួម្យាងសកម្ម

កនុងោរដ្ាំដុេះដាំណាាំចាំណ្ីសតវ រពម្ទាាំងោនោរយល់ដឹងខពស់ក្លើោរក្ររើរបាស់ចាំណ្ីសតវ និងចាំណ្ីសតវផាេាំក្រសច
យាងផុលផុស។ ក្ទាេះជាយាងក្នេះកតី ចាំណ្ីនិងថា្ាាំសតវក្ៅោនតម្ម្លខពសក្់ ៅក្

ើយ ប្ដលទាម្ទារឱាយោនោរក្ធវើ

អនតរាគម្ន៍សរោរ់រនទារម្ថ្លក្ដើម្។
ជាោរកត់សោគាល់ ររជាកសិករោនោរយល់ដឹងរក្ណ្តើរៗនូវរក្ចចកក្ទ្សចិញ្ចឹម្សតវតាម្ក្គលោរណ្៍ជីវសុវតែិភាព និងោរយល់ដឹងអាំពីវិធានោរទ្រ់សាកាត់ជាំងឺ្លង។ ោររងាការោរោរសុវតែិភាពម្នុសាេ សតវក៏រតូវបានអនុវតត
និងទ្ទ្ួលបានលទ្ធផលលែររក្សើរ ក្ដ្យអរតា

ឺសា្ារ់សតវោនករម្ិតទារ។ ជាម្ួយគ្ក្ា នេះ ជាំងឺ្តាសាយរកាេីរតូវ

បានទ្រ់សាកាត់ ោររតួតពិនិតាយអនម្័យសតវ និងផលិតផលសតវ

រតូវបានយកចិតតទ្ុកដ្ក់ក្ដ្យអនុវតតចរ់ក្ផតើម្ពី

កសិដ្ឋាន កប្នលងពិឃដដល់ទ្ផ
ី ាារ ជាពិក្សសោររតួតពិនិតយា អនម្័យកនុងោរនាំក្ចញ នាំចូល នាំ្លងោត់សតវ និង
ផលិតផលោនក្ដើម្កាំក្ណ្ើតពីសតវ។
ទ្នទឹម្នឹងក្នេះ កម្ពុជារតូវរនតក្ធវើោរងារជាក្រចើន ក្ដើម្ាបីក្្លើយតរក្ៅនឹងោរក្រតជាញាចិតតជាអនតរជាតិ កនុងោរ
ក្រៀរចាំលិខិតរទ្ដ្ឋានគតិយុតត និងោរអនុវតតរទ្ដ្ឋានអនម្័យសរោរ់ផលិតផលសតវ ជាម្ួយនឹងោរពរងឹងោរអនុវតតវិធានោរអនម្័យសតវ ក្ដើម្ាបីោរោរ និងររយុទ្ធររឆាំងជាំងឺ្លង ោរោរសុខភាពសាធារណ្ៈ តាម្រយៈោរោរោរ
ជាំងឺ្លងពីសតវក្ៅម្នុសាេ និងពីម្នុសាេក្ៅសតវ រពម្ទាាំងោររក្ងកើតសតតឃតដ្ឋានទ្ាំក្នើរ

ក្ដើម្ាបីោរោរសុខភាព

សាធារណ្ៈ និងជួយសរម្ួលោណ្ិជជកម្ម។
ចាំក្ោេះោរប្កលម្ែពូជ គឺកព
ាំ ុងប្តឈានក្ឆ្ាេះក្ៅម្ុខជារក្ណ្តើរៗផងប្ដរ ក្រោេះររជាកសិករភាគក្រចើនោន់ប្ត
ោនោរយល់ដឹងពីោរក្រជើសក្រីសពូជសតវ ជាកតាតាសាំខន់ប្ដលផតល់ទ្ិននផលខពស់ ោរលូតលាស់ឆរ់រ ័ស ធន់នឹង
ជាំងឺ ក្

ើយនឹងផតល់របាក់ចណ្
ាំ ូលរគួសារខពស់។ ជាម្ួយគ្ាក្នេះ ោរផាេពវផាាយរក្ចចកក្ទ្សកនុងជួរកសិកររតូវបាន

អនុវតតយាងសកម្ម និងោនររសិទ្ធភាព ប្ដលជាលទ្ធផលចាំនួនសតវសា្ារោនោរក្កើនក្
ផគត់ផគងសា
់ ច់ សុតក្ៅកនុងររក្ទ្ស ក្

ើង និងធានបាននូវោរ

ើយកសិដ្ឋានផលិតកម្មសតវលកខណ្ៈោណ្ិជជកម្មកព
ាំ ុងរីកចក្រម្ើនជារក្ណ្តើរៗ

គួរឱាយកត់សោគាល់ពីម្ួយឆ្ាាំក្ៅម្ួយឆ្ាាំ។
ក្ដ្យោនោរអភិវឌាឍវិស័យចិញ្ចឹម្សតវ ោររគរ់រគងោកសាំណ្ល់ពីសតវ ក៏រតូវបានយកចិតតទ្ុកដ្ក់ខពស់
តាម្រយៈោរអនុវតតក្គលនក្យបាយ ជីវឧសម័ន ោរអរ់រំប្ណ្នាំ ផាេពវផាាយោរអនុវតតលែររក្សើរក្លើោរចិញ្ចឹម្
សតវ ោរសាងសង់

ជីវឧសម័នក្ៅកសិដ្ឋានចិញ្ចឹម្សតវ និងក្ៅតាម្រគួសារកសិករចិញ្ចឹម្សតវ។ ោរសាងសង់ ជីវ-

ឧសមន
័ ថា្ក
ា ់ជាតិបាន និងកាំពង
ុ អនុវតតយាងសកម្មផុសផុល ប្ដលម្កទ្ល់ឆ្ាាំ២០១៨
២៣៣

ជីវឧសម័នសរុរចាំនួន ២៧

រតូវបានសាងសង់ក្ៅតាម្រណាតាក្ខតតក្គលក្ៅចាំនួន១៣។
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២.២.៣. ក្ខរព្គ្ប់ព្គ្ងធនធានជល្ល និងវារ ីវបបកតម
រតីជាអាហារររចាំម្ថ្ងយាងសាំខន់ររស់ររជាជនកម្ពុជាតាាំងពីក្ដើម្ក្រៀងម្ក ក្រោេះរតីផតល់នូវសារជាតិររូក្តអន
៊ី ររោណ្ជាង៨១% ម្នររូក្តអ៊ីនសាច់ប្ដលររជាជនកម្ពជា
ុ ររិក្ភាគ។ វិស័យជលផលក៏បានចូលរួម្ចាំប្ណ្កផតល់
ម្ុខរររដល់ររជាពលរដឋររោណ្៦លាននក់ រក្ងកើតរបាក់ចាំណ្ូលដល់ររជាជន ក្ដើម្ាបីជួយោត់រនែយភាពរកីរក
និងជួយអភិវឌាឍក្សដឋកិចចជាតិផងប្ដរ។
រកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ ក្ដ្យោនរដឋបាលជលផលជាក្សនធិោរបានអនុវតតោរប្កទ្រម្ង់
សុជ
ី ក្រៅររស់រាជរដ្ឋាភិបាល សក្រម្ចបានលទ្ធផលក្លើរគរ់ប្ផនកកនុងវិស័យ កនុងក្នេះោនោរក្រៀរចាំលិខិតរទ្ដ្ឋាន
ក្រោម្ចាារ់ ោរពរងឹងស គម្ន៍ក្នសាទ្ ោរោរោរកប្នលងអភិរកាេជលផល ោរអភិវឌាឍវារីវរាបកម្ម ោរសិកាា
រសាវរជាវ ោររស្រងាការរទ្ក្លមើសក្នសាទ្ និងោរផាេពវផាាយពរងឹងោរអនុវតតចាារ់ជាក្ដើម្។ ក្ដ្យប្ ក រពេះរាជ
រកឹតាយ អនុរកឹតាយ ររោស រករខ័ណ្ឌប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌាឍន៍វិស័យជលផល និងរទ្ដ្ឋានរក្ចចកក្ទ្សម្ួយចាំនួន
ប្ដលបានក្រៀរចាំរតូវបានពិនិតាយប្កសរម្ួល និងអនុម្័តក្ដើម្បា ីដ្ក់ឱាយអនុវតត ធានដល់ោររគរ់រគងវិស័យជលផល
ររករក្ដ្យររសិទ្ធភាព។
ក្សចកតីប្ថ្លងោរណ្៍ររស់រាជរដ្ឋាភិបាល

សតីពីក្គលនក្យបាយវិស័យជលផលជាតិ

បានដ្ក់ក្ចញនូវ

ទ្សាេនវិស័យសរោរ់វិស័យជលផលកនុងម្ថ្ងអនគតគឺ "រគរ់រគង អភិរកាេ និងអភិវឌាឍធនធានជលផលររករក្ដ្យ
និរនតរភាព ក្ដើម្ាបីរួម្ចាំប្ណ្កធានសនតិសុខក្សាបៀង ក្លើកកម្ពស់ករម្ិតជីវភាពរស់ក្ៅររស់ររជាជន ោររីកចក្រម្ើនម្ន
ក្សដឋកិចច សងគម្ និងោរអភិវឌាឍររក្ទ្សជាតិ" ក្នេះគឺជាប្ផនកម្ួយម្នយុទ្ធសាស្រសតចតុក្ោណ្ររស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។
ជាក់ប្សតងម្កទ្ល់ក្ពលក្នេះសម្ិទ្ធផលធាំៗប្ដលសក្រម្ចបានោនដូចខងក្រោម្៖
ក - ការអភ្ិវឌនឍសហគម្ន៍ពនសាទ
ម្កដល់រចចុរាបននក្នេះ រដឋបាលជលផលបានក្រៀរចាំស គម្ន៍ក្នសាទ្សរុរចាំនួន៥១៦ ក្ៅតាម្រណាតក្ា ខតត
នន ក្ដ្យោនសោជិកចូលរួម្សរុរ ១៤៧ ៥១៨រគួសារ ក្សមើនឹង ៣៣២ ១៦៨នក់ ប្ដលោនទ្ីតាាំងកនុងប្ដន
ក្នសាទ្ទ្ឹកសារចាំនួន៤៧៥ស គម្ន៍ និងតាំរន់ក្្នរសម្ុរទ្ចាំនួន៤១ស គម្ន៍ ក្ដើម្ាបីរគរ់រគង និងក្ររើរបាស់ធន
ធានជលផលកនុងម្ូលដ្ឋានររករក្ដ្យចីរភាព កនុងក្នេះស គម្ន៍ក្នសាទ្ចាំនួន៤០៨បានចុេះរញ្ជីទ្ទ្ួលសាគាល់ជា
ផលូវោរក្ៅរកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្រួចក្

ើយ។ ក្ៅកនុងប្ដនក្នសាទ្ស គម្ន៍ម្កដល់រចចុរាបននក្នេះ

បានរក្ងកើតតាំរន់អភិរកាេបានចាំនួន៤៩៦កប្នលង ក្ដ្យោនោរក្បាេះរក្ងាគាលរពាំររទ្ល់កប្នលងអភិរកាេ និងសា្ាកសញ្ញា
កប្នលងអភិរកាេសរោរ់សោគាល់ទ្ីតាាំងកប្នលងអភិរកាេម្នកប្នលងក្នសាទ្ស គម្ន៍នីម្ួយៗប្ដលរតូវោរោរ

និងរគរ់

រគង។ ោររគរ់រគងស គម្ន៍ក្នសាទ្ គឺជាររព័នធរគរ់រគងតាម្ប្ររវិស ម្ជាឈោរររស់រាជរដ្ឋាភិបាល

កនុងោរ

ផតលស
់ ិទ្ធិរគរ់រគន់ដល់ររជាក្នសាទ្ក្ៅកនុងម្ូលដ្ឋាន ក្ដើម្ាបីរគរ់រគងកប្នលងក្នសាទ្ររស់ពួកគត់ ក្

ើយកនលងម្ក

ស គម្ន៍ក្នសាទ្ទាាំងអស់បានអរអរសាទ្រដល់គណ្
ុ ររក្យជន៍ពីោរក្ធវើក្នសាទ្ ប្ដលបានផគត់ផង
គ ់ោរ រ
ូ ចុកផង
និងបានរក្ងកើនរបាក់ចាំណ្ូលកនង
ុ រគួសារផង។
ែ - ការ្រអភ្ិរកនសជលែល
ោរងារអភិរកាេរតូវបានយកចិតតទ្ុកដ្ក់រាំផុត ក្ដើម្ាបីចូលរួម្ចាំប្ណ្កធានផលចរ់ររករក្ដ្យនិរនតរភាព។
ក្រោយោររំសាយ ូត៍ក្នសាទ្ឆ្ាាំ២០១២ម្ក ោនកប្នលងអភិរកាេប្ដលបានរក្ងកើតថ្មីចាំនន
ួ ៥០កប្នលងរតូវបានរក្ងកើត
ក្

ើងោនទ្ាំ

ស
ាំ រុរ ៩៧ ៥៨៣ ិកតា។ ក្រើគិតរួម្ទាាំងកប្នលងអភិរកាេជលផលក្ៅតាម្ប្ដនស គម្ន៍ក្នសាទ្ និង

កប្នលងអភិរកាេសរោរ់ររក្ភទ្ធនធានជលផលប្ដលកាំពុងរងក្រគេះថា្ាក់ និងកប្នលងអភិរកាេក្ៅតាម្តាំរន់ក្្នរ គឺោន
រ ូតដល់៦៤៤កប្នលង។ ជារួម្ គិតចរ់ពីឆ្ាាំ២០១៣ម្ក បានសាងសង់រក្ងាគាលកាំណ្ត់រពាំររទ្ល់កប្នលងអភិរកាេ
ជលផលកម្ពស៨
់ ប្ម្រតបានចាំនួន១៦១រក្ងាគាល និងកម្ពស់១២ប្ម្រតបានចាំនួន៧២រក្ងាគាល សា្ាក់ោរលាាតរប្ណ្តត
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ទ្ឹកចាំនួន២៥ខនង សា្ាក់ោរក្រតុងចាំនួន៨ខនង និងសា្ក
ា ់ោរធាំ (រស ង់) ចាំនួន០៤។ សកម្មភាពអភិរកាេជលផល
ក្ផាេងៗក្ទ្ៀតរួម្ោន៖ អភិរកាេ្កាថ្ម ក្្្ាសម្ុរទ្ចាំនួន ៤ ០៥០ .ត ក្ៅតាម្តាំរន់ក្្នរ ដ្ាំម្រពលិចទ្ឹក និងម្រពក្ោង
ោងបានចាំនួន ៣ ០៩២ .ត ក្បាេះរក្ងាគាលកាំណ្ត់រពាំររទ្ល់ម្រពក្ោងោងបានចាំនួន១០៩រក្ងាគាល ក្រៀរចាំអនលង់រតី
ក្ម្ពូជបានចាំនួន៩៧កប្នលង ក្ៅតាំរន់ក្ម្គងគក្លើកនុងក្ខតតរកក្ចេះ និងក្ខតតសឹទងប្រតង ប្លងកូនរតីនិងកូនរងកងចាំនន
ួ
ជាង៥លានកាាលក្ៅកនង
ុ រឹងធម្មជាតិ និងបានអភិរកាេធនធានជលផលកាំពុងរងក្រគេះថា្ក
ា ់

ដូចជាអក្ណ្តើកសរម្ស

អក្ណ្តើកសម្ុរទ្ កនធាយកាាលកប្ងករ រកក្ពើ រតីក្ផាាតទ្ឹកសារ ក្ផាាតទ្ឹកម្ររ និងក្សេះសម្ុរទ្។ល។ ប្ដលក្ធវើ
ឱាយចាំនួនក្កើនក្ទ្ាបើងកនុងចក្ន្ាេះពី១០-១៥%។
គ - ការ្របស្រ្កនបបទពលមើសជលែល
រដឋបាលជលផលបានអនុវតតតាម្រគរ់រូរភាព

ក្ដ្យអនុវតតតាម្ចាារ់សតីពីជលផល

និងរទ្ដ្ឋានគតិយុតត

ោក់ព័នធ ជាពិក្សសរទ្រញ្ជាក្លខ០១ររ ររស់រាជរដ្ឋាភិបាលទ្ទ្ួលបានលទ្ធផលគួរជាទ្ីក្ោទ្នៈ រពម្ទាាំាងធាន
បាននូវនិរនតរភាពធនធានជលផល និងសនតិសុខក្សាបៀងជូនររជាពលរដឋ។ លទ្ធផលប្ដលសក្រម្ចបានខងក្លើក្នេះ
គឺក្ដ្យសារោនកិចចស ោរអាំពអា
ី ជាញាធរប្ដនដីរគរ់លាំដ្រ់ថា្ាក់

និងសម្តែកិចចោក់ពន
័ ធ ជាពិក្សសស គម្ន៍

ម្ូលដ្ឋាន។ ក្ៅឆ្២
ាាំ ០១៤ ករណ្ីរទ្ក្លមើសជលផលោនចាំនួន៣ ៦៨៦ករណ្ី ចាំនួនរតូវបានថ្យចុេះម្ករតឹម្
២ ៦៥០ករណ្ីក្ៅឆ្ាាំ២០១៨។
ឃ - ការអភ្ិវឌនឍវារីវបនបកម្ម
ជាក្គលនក្យបាយដ៏ចម្ាបងររស់រាជរដ្ឋាភិបាល កនុងោរធានសនតិសុខក្សាបៀងជូនររជាពលរដឋ និងោត់
រនែយោរដ្ក់សោ្ាធក្លើធនធានជលផលកនុងប្ដនទ្ឹកធម្មជាតិ ោរអភិវឌាឍវារីវរាបកម្មក៏រតូវអនុវតតតាម្រគរ់រូរភាព
និងរគរ់ទ្ីកប្នលង រួម្ទាាំងោររក្ងកើតរសេះជរម្ករតីស គម្ន៍ផងប្ដរ ក្ដើម្ាបីក្ធវើឱាយផលវារីវរាបកម្មោនោរក្កើនក្

ើង

ររោណ្២០%ជាក្រៀងរាល់ឆ្ាាំ។ ោរអភិវឌាឍវារីវរាបកម្មសាំខន់រួម្ោនោរចិញ្ចឹម្រតី-រងាគា ប្ដលក្ៅឆ្ាាំ២០១៨ អនុវតត
បានចាំនួន២៥៤ោន់ក្តាន គឺបានក្កើនក្
ោនសនទុេះក្កើនក្

ើងជាង២ដងក្ធៀរនឹងឆ្ាាំ២០១៤ (១២០ោន់ក្តាន)។ ោរចិញ្ចឹម្រកក្ពើក៏

ើងផងប្ដរ គឺបានក្កើនររោណ្២ដង ពី២១៥ោន់កាាលនឆ្ាាំ២០១៤ ដល់ ៤១០ោន់កាាលន

ឆ្ាាំ២០១៨ និងោរភាញាស់កូនរតីពូជអនុវតតបានចាំនួន១២០លានកាាលនឆ្ាាំ២០១៤ និងក្កើនដល់២១៥លានកាាល
នឆ្ាាំ២០១៨។ ទ្នទឹម្នឹងក្នេះ ក្យើងបានរក្ងកើតកប្នលងភាញាស់រតីក្ៅទ្ូទាាំងររក្ទ្សបានចាំនួន៣០៩កប្នលង កនុងក្នេះ
ោន២៩៦កប្នលងជាររស់កសិករ ប្ដលអនុវតតតាម្រយៈោរផតលរ
់ ក្ចចកក្ទ្សពីរដឋបាលជលផល និងបានរក្ងកើតស គម្ន៍រសេះជរម្ករតីបានចាំនួន៨៦៤កប្នលង រពម្ជាម្ួយគ្ាក្នេះ កប្នលងប្ដលបានក្រៀរចាំបានក្ធវើឱាយផលរតីតាម្វាល
ប្រសក្កើនក្

ើង។ ក្នេះអាចរញ្ជាក់បានថា ររជាកសិករ ររជាក្នសាទ្បានទ្ទ្ួលយកនូវរក្ចចកក្ទ្សវារីវរាបកម្មប្ដល

រកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ បានផាេពវផាាយឱាយអនុវតតកនលងម្ក។
ង - ការអភ្ិវឌនឍបពចចកវិទនាខកថ្ចន និងគុ

ភាព

ប្ផនកប្កម្ចនជលផលគឺជាប្ផនកប្ដលោនសោតានុពលម្ួយយាងសាំខន់សរោរ់វិស័យជលផល កនុងោរចូលរួម្
ចាំប្ណ្កផគត់ផង
គ ់សនិតសុខក្សាបៀង អាហារូរតែម្ភ ជីវភាពរស់ក្ៅររស់ររជាជនកម្ពុជា និងោរអភិវឌាឍក្សដឋកិចចជាតិ។
ោរអភិវឌាឍប្ផនកប្កម្ចនជលផលរតូវបានរំក្លចកនុងក្គលនក្យបាយវិស័យជលផលជាតិ ក្

ើយប្ផនោរសកម្មភាព

រតូវបានដ្ក់រញ្ចូលក្ៅកនុងរករខ័ណ្ឌប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតវិស័យជលផលឆ្ាាំ២០១៥-២០២៤ កនុងក្នេះសកម្មភាព
អាទ្ិភាពម្ួយកនុងចាំក្ណាម្សកម្មភាពសាំខន់ៗ ម្នោរអភិវឌាឍប្ផនកប្កម្ចនជលផល គឺោរក្ធវើឱាយររក្សើរក្

ើងនូវគុណ្-

ភាព សុវតែិភាពក្លើផល ផលិតផលជលផល ក្ដើម្ាបោ
ី រោរសុខភាពសាធារណ្ៈ និងជាំរុញោរនាំក្ចញ។
រចចុរាបននក្នេះ រដឋបាលជលផលបាន និងកាំពុងយកចិតតទ្ុកដ្ក់ពរងឹងនូវរទ្ដ្ឋានគតិយុតតប្ដលចាំបាច់ រពម្
ទាាំងបានក្រៀរចាំឱាយោនម្នទីរពិក្សាធន៍សរោរ់វិភាគគុណ្ភាព

និងសុវតែិភាព

ក្ដើម្ាបីជួយសរម្ួលដល់ោរអនុវតត
28

ររព័នធតាម្ដ្ន និងរតួតពិនិតាយគុណ្ភាពឱាយោន់ប្តោនររសិទ្ធភាព។ ម្កដល់រចចុរាបននក្នេះ រដឋបាលជលផល
សក្រម្ចបាននូវោរក្រៀរចាំរទ្ដ្ឋានគតិយុតត និងក្គលោរណ្៍ប្ណ្នាំរក្ចចកក្ទ្សម្ួយចាំនួន រួម្ោន៖ ររោសសតីពី
ោរដ្ក់ឱាយក្ររើរបាស់គាំរូ ទ្រម្ង់ និងប្រររទ្ម្នវិញ្ញារនររតសុខភាពសរោរ់រញ្ជាក់គុណ្ភាពផល ផលិតផលជល
ផល ររោសសតីពីោរដ្ក់ឱាយក្ររើរបាស់និម្ិតតសញ្ញាគុណ្ភាពផល ផលិតផលជលផល ក្សៀវក្ៅប្ណ្នាំសតីពីោរនាំ
ក្ចញផល ផលិតផលជលផល ក្គលោរណ្៍រក្ចចកក្ទ្សសតីពីោរអនុវតតអនម្័យលែ ោរអនុវតតផលិតលែ និងក្គល
ោរណ្៍ HACCP សតង់ដ្រទ្ឹករតី សតង់ដ្រក្ងៀតរតីរ៉េស់-ក្ឆតា សតង់ដ្ររងាគារងកក និងសតង់ដ្រររ

ុក និងរកុម្អនុវតត

សរោរ់ោរប្កម្ចនរងាគរ
ា ងកក រងាគាក្រកៀម្ សាច់ោតាម្ និងោរប្កម្ចនទ្ឹករតី។
ចាំក្ោេះោរតាម្ដ្ន និងរតួតពិនិតាយគុណ្ភាព សុវតែិភាពក្លើផល ផលិតផលជលផល រដឋបាលជលផលបាន
យកចិតតទ្ុកដ្ក់យាងខ្ាាំង ក្ដ្យបានរញ្ជូនម្ស្រនតីជាំនញស ោរជាម្ួយអាជាញាធរោនសម្តែកិចចោក់ព័នធនន ក្ដើម្ាបី
ទ្រ់សាកាត់ក្លើោរក្ររើសារធាតុគីម្ីប្ដលហាម្ឃត់ ជាពិក្សសក្លើផល ផលិតផលជលផលនាំចូលពីក្រៅររក្ទ្ស។
ទ្នទឹម្នឹងក្នេះ រដឋបាលជលផលក៏បានខិតខាំពរងឹងសម្តែភាពម្ស្រនតីជាំនញ ក្ដើម្ាបីអនុវតតោរងារររករក្ដ្យររសិទ្ធភាព

តាម្រយៈោរផតល់នូវវគគរណ្តតេះរណាតាលសតីពីវិធីសាស្រសតវិភាគ

និងយកសាំណាកសរោរ់វិភាគគុណ្ភាពប្ខាេ

រចវាក់តម្ម្លជលផល និងបានពរងឹងោរយល់ដឹងររស់អនកប្កម្ចន និងអនកោក់ព័នធដម្ទ្ក្ទ្ៀតអាំពីោរអនុវតតអនម្័យលែ
និងោរអនុវតតផលិតលែតាម្រយៈោរផតល់នូវវគគរណ្តតេះរណាតាលផងប្ដរ។ ោរពរងឹងររព័នធទ្ីផាារតាម្រយៈោររក្ងកើត
សោគម្អនកប្កម្ចនបានចាំនួន២១សោគម្ និងពរងឹងោរអនុវតតនូវក្គលនក្យបាយរចកក្ចញចូលប្តម្ួយតាម្រយៈ
ោរផតល់នូវក្សវាសាធារណ្ៈឱាយោន់ប្តោនររសិទ្ធភាព សរោរ់ជួយសរម្ួលដល់វិស័យឯកជន។
ច - ការសិកនាម្រសាវម្រជាវជលែល
ោរងាររសាវរជាវក្លើររភពធនធានជលផលទាាំងទ្ឹកសារ និងសម្ុរទ្បានដាំក្ណ្ើរោរលែររក្សើរ ក្ដ្យបាន
ស ររតិរតតិោរយាងជិតសនិទ្ធជាម្ួយម្ដគូអភិវឌាឍន៍ននដូចជា EU, JICA, MRC, FAO, NACA, CI, SEAFDEC
និង World Fish Center ជាក្ដើម្។ល។ ប្ដលោនវិទ្ាាសាថានរសាវរជាវ និងអភិវឌាឍន៍ជលផលទ្ឹកសារ និងសម្ុរទ្ជា
អងគភាពអនុវតត្ទាល់។ ចាំក្ោេះលទ្ធផលរសាវរជាវ ក្សៀវក្ៅជាក្រចើនោន់កាាល និងរុសទ័រជាក្រចើនម្ុឺនសនលឹករតូវបាន
ក្បាេះពុម្ពផាាយ។
្ - វឌនឍនភាពខែនកជលែល និងែលពនសាទ
ក្រោយក្ពលោនកាំប្ណ្ទ្រម្ង់សុីជក្រៅកនលងម្កក្នេះ ផលវិជជោនជាក្រចើនរតូវបានផតល់ជូនដល់ររជាពលរដឋ
ពិក្សសោរក្ធវើក្នសាទ្ជាលកខណ្ៈរគួសារ និងោរក្ធវើអាជីវកម្មររករក្ដ្យោរទ្ទ្ួលខុសរតូវចាាស់លាស់ តាម្រយៈ
ររោសសតីពីោរកាំណ្ត់ររក្ភទ្ឧរករណ្៍ក្នសាទ្ ប្ដលអនុញ្ញាតឱាយក្ធវើក្នសាទ្កនុងប្ដនក្នសាទ្ទ្ឹកសារ និងប្ដន
ក្នសាទ្សម្ុរទ្ម្នរពេះរាជាណាចរកកម្ពុជា ក្ដើម្ាបីធានដល់ោរក្ររើរបាស់ក្ដ្យចីរភាពផង និងធានផលសតុកកនុង
ធម្មជាតិផង។
ជាក់ប្សតង ររិោណ្ផលក្នសាទ្សរុរ (ទ្ឹកសារ សម្ុរទ្ និងវារីវរាបកម្ម) បានក្កើនក្

ើងគួរឱាយកត់សោគាល់ គឺ

បានក្កើនពី៧៤៥ោន់ក្តានកនុងឆ្ាាំ២០១៤ ដល់៩១១ោន់ក្តានកនុងឆ្ាាំ២០១៨ កនុងក្នេះររិោណ្ផលក្នសាទ្ទ្ឹក
សារបានក្កើនក្

ើងពី៥០៥ោន់ក្តាន ដល់៥៣៨ោន់ក្តាន ផលក្នសាទ្សម្ុរទ្បានក្កើនក្

ដល់១២៣ោន់ក្តាន និងវារីវរាបកម្មក៏ោនសនទុេះក្កើនក្

ើងពី១២០ោន់ក្តាន

ើងដូចគ្ា គឺបានក្កើនពី១២០ោន់ក្តាន ដល់២៥៤ោន់

ក្តាន កនុងចក្ន្ាេះឆ្ាាំ២០១៤និង២០១៨ក្នេះ។
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តារាងទ្ី៤៖ សាថនភាពែលកនសាទ្ពីឆ្ន ំ ២០១៤ - ២០១៨
ល.រ

បរិយាយ

ឯកតា

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

១

ផលវារីវរាបកម្ម

ោន់ក្តាន

១២០,០៥

១៤៣,១៤

១៧២,៥០

២០៧,៤៤

២៥៤,០៤

២

ផលក្នសាទ្ទ្ឹកសារ

ោន់ក្តាន

៥០៥,០១

៤៨៧,៩០

៥០៩,៣៥

៥២៧,៨០

៥៣៥,០០

៣

ផលក្នសាទ្សម្ុរទ្

ោន់ក្តាន

១២០,២៥

១២០,៥០

១២០,៦០

១២១,០២

១២១,១០

ជ - ការកសាងពហដាឋនរចនាសម្ព័នធបពម្រម្ើឱនយខែនកជលែល
ជារួម្ ោររគរ់រគង និងអភិវឌាឍន៍វិស័យជលផលរយៈក្ពល៥ឆ្ាាំកនលងម្កក្នេះ ោនោរប្ររររួលរីកចក្រម្ើនគួរឱាយ
កត់សោគាល់ប្ដលជាលទ្ធផលសាំខន់រួម្ោន៖ ោរសាងសង់វិទ្ាាសាថន
ា រសាវរជាវ និងអភិវឌាឍន៍វារីវរាបកម្ម សម្តេច
ម្តម្ជា ហុន សសន ោរសាងសង់ម្ជាឈម្ណ្ឌលរសាវរជាវ និងអភិវឌាឍន៍វារីវរាបកម្មសម្ុរទ្ ោរសាងសង់ម្ជាឈម្ណ្ឌលរសាវរជាវក្នសាទ្រឹងទ្ក្នលសារ ោរក្រៀរចាំរក្ងកើតវិទ្ាាសាថនរសាវរជាវ និងអភិវឌាឍន៍ជលផលសម្ុរទ្ ោរ
ក្រៀរចាំរករខ័ណ្ឌប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌាឍន៍វិស័យជលផល១០ឆ្ាាំ(២០១៥-២០២៤)។
រួម្ក្សចកតីម្ក រាជរដ្ឋាភិបាលម្នរពេះរាជាណាចរកកម្ពុជា បានជាំរុញោរអភិវឌាឍវិស័យជលផល តាម្រយៈោរប្ក
ទ្រម្ង់សុីជក្រៅវិស័យជលផល ប្ដលជាលទ្ធផល ផលិតផលជលផល ជាពិក្សសរតីសរោរ់រក្រម្ើឱាយតរម្ូវោរម្ហូរ
អាហារររចាំម្ថ្ងោនោរក្កើនក្

ើងគួរឱាយកត់សោគាល់

កនុងខណ្ៈក្ពលប្ដលររជាពលរដឋោនោរក្កើនក្

ើងយាង

ក្លឿន។ ជាក់ប្សតង ផលរតីប្ដលររម្ូលបានពីប្ដនទ្ឹកធម្មជាតិោនលកខណ្ៈក្ថ្រកនុងរងវង់៥០០ោន់ក្តាន រពម្ទាាំង
ផលរតីប្ដលររម្ូលតាម្វាលប្រស និងវារីវរាបកម្មោនោរក្កើនក្
ោរផគត់ផគង់រតីររោណ្៥២,៤គី

ើងររោណ្២០%ជាក្រៀងរាល់ឆ្ាាំ ប្ដលធានបាននូវ

ូរោម្ សរោរ់ម្នុសាេោ្ាក់ៗកនុងម្ួយឆ្ាាំ និងរកាាបាននូវវតតោនរគរ់ររក្ភទ្ម្ន

ធនធានជលផលទាាំងអស់សរោរ់កូនក្ៅជាំនន់ក្រោយបានសាគាល់ និងក្ររើរបាស់ជារនតក្ទ្ៀត។
២.២.៤. ក្ខរព្គ្ប់ព្គ្ងធនធាននព្ព្ម្ឈើ និងសតវនព្ព្
ធនធានម្រពក្

ើ បានផតល់សារររក្យជន៍យាងក្រចើនម្រកប្លងដល់សងគម្ជាតិក្យើង តាាំងពីក្ដើម្រ ូតម្កដល់

រចចុរាបនន និងក្ៅអនគត។ ម្រពក្

ើពុាំរគន់ប្តោនតម្ម្លខងក្សដឋកិចច និងសងគម្ជាតិរុក្ណា្ាេះក្ទ្ រុប្នតវាក្ៅោនតម្ម្ល

ខពស់ម្ិនអាចបាាន់ររោណ្បានក្លើប្ផនកប្ថ្រកាាោរោរលាំនឹងររិសាថានធម្មជាតិ
ររក្សើរក្

ក្ធវើឱាយធាតុអាោសោនភាពោន់ប្ត

ើង ក្ធវើឱាយខាយល់ររិសុទ្ធ រកាាបាននូវនិយ័តភាពររភពទ្ឹក ោរោរទ្ីជរោល និងជីវចរម្ុេះ។ ម្រពក្

ើបានជួយ

រទ្រទ្ង់ និងក្លើកកម្ពសជ
់ ីវភាពរស់ក្ៅសរោរ់ររជាពលរដឋរារ់លាននក់ ប្ដលពឹងអារស័យក្ៅក្លើផល អនុផល
ម្រពក្

ើ។ សរុរក្សចកតីម្ក ម្រពក្
ម្រពក្

ើគឺជាររភពោរោរភពប្ផនដីក្យើង និងជីវិតក្យើង។

ើគឺជារទ្ពាយសម្ាបតតសា
ិ ធារណ្ៈររស់រដឋ ប្ដលបានរាបញ្ញតតិក្ៅកនុងរដឋធម្មនុញ្ញម្នរពេះរាជាណាចរកកម្ពុជា

និងជាពិក្សសកនុងចាារ់សតីពីម្រពក្

ើ។ ក្ដ្យក្ តុផលក្នេះ ររជាពលរដឋរគរ់រូររតូវោនោតពវកិចចចូលរួម្ចាំប្ណ្ក

ប្ថ្រកាាោរោរ អភិរកាេ និងអភិវឌាឍម្រពក្

ើឱាយោនររសិទ្ធភាព និងនិរនតរភាព ក្ដើម្ាបីជាររក្យជន៍ដល់ម្នុសាេជាតិ

ជាំនន់រចចុរាបនន និងជាំនន់ក្រោយៗក្ទ្ៀត។ សកម្មភាពោរ់ក្
ក្

ើក្ផាេងក្ទ្ៀតបានក្ធវើឱាយម្រពក្

ើខុសចាារ់ ោរោរ់ រានដីម្រពក្

ើក្រចរឹល និងឈានក្ៅដល់ោរបាត់រង់ម្រពក្

លានុវតតភាពកនុងោរអភិវឌាឍក្សដឋកិចចជាតិ។ ោរបាត់រង់ម្រពក្

ើ និងរទ្ក្លមើសម្រព

ើ ប្ដលជាកតាតាជេះឥទ្ធិពលដល់ោ-

ើអាចរួម្ចាំប្ណ្កក្ធវើឱាយររ

រាយធម្មជាតិនន ដូចជា៖ ក្រគេះរាាំងសងួត ទ្ឹកជាំនន់ ខាយល់ពាយុេះ ោរ ូរក្រចេះបាក់ដី ោរក្កើនក្

ម្ម្ុខនឹងក្រគេះម្ នតើងកក្ៅតាក្លើភពប្ផនដី

ោរប្ររររួលអាោសធាតុ និងោរបាត់រង់ររភពទ្ឹកសរោរ់ក្ររើរបាស់ជាក្ដើម្។
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កម្មវិធីម្រពក្

ើជាតិរតូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលម្នរពេះរាជាណាចរកកម្ពុជាអនុម្ត
័ នម្ថ្ងទ្១
ី ៨ ប្ខតុលា ឆ្២
ាាំ ០១០។

រាជរដ្ឋាភិបាលបានក្រតជាញាយាងម្ុឺងោាត់ រនតក្ធវើសកម្មភាពប្កទ្រម្ង់វិស័យម្រពក្

ើ ក្ដើម្ាបីពរងឹងោររគរ់រគងររិសាថាន

ររករក្ដ្យចីរភាព ក្ដ្យបានដ្ក់ក្ចញនូវរទ្រញ្ជាជារនតរនទារ់ និងប្ផែកក្លើម្ូលដ្ឋានសាំខន់៣គឺ៖
(១) រគរ់រគងធនធានម្រពក្
ក្

ើររករក្ដ្យនិរនតរភាព ក្ដ្យរតួតពិនិតាយយាងតឹងរុឹងនូវោរក្ធវើអាជីវកម្មម្រព

ើ និងោររគរ់រគងម្រពក្

ើ ប្ដលធានបានរគរ់រគន់នូវម្រពររម្ុងទ្ុកសរោរ់ោរក្ររើរបាស់កនុងរសុក

ោរោរោរទ្រ់ទ្ល់នឹងក្រគេះរាាំងសងួត និងក្រគេះទ្ឹកជាំនន់ រពម្ទាាំងរកាាបាននូវតាំរន់ដីក្សើម្ ប្ដលជា
ប្ដនជរម្កម្ចឆជាតិ។
(២) ោរោរធនធានធម្មជាតិ ជីវចរម្ុេះ និងររក្ភទ្ជិតផុតពូជ។
(៣) ជាំរុញនិងអភិវឌាឍស

គម្ន៍ម្រពក្

ើក្ដ្យតោ្ាភាព និងរគរ់រគងក្ដ្យររជាពលរដឋក្ៅម្ូលដ្ឋាន។

រកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ បានក្្ដាតោរយកចិតដទ្ុកដ្ក់ខពស់ក្លើោរអនុវតតកម្មវិធីប្កទ្រម្ង់
វិស័យម្រពក្

ើ។ កនុងរយៈក្ពល៥ឆ្ាាំកនលងក្ៅក្នេះ រកសួងបានយកចិតតទ្ុកដ្ក់អនុវតតក្លើសកម្មភាពជាក្រចើនរួម្ោន

ោរពរងឹងោរអនុវតតចាារ់សតីពីម្រពក្

ើ ោររក្ងកើតនិងពរងឹងស គម្ន៍ម្រពក្

ោររគរ់រគង និងទ្រ់សាកាត់រទ្ក្លមើសម្រពក្

ើ ោរអនុវតតវិធានោរយាងម្ុឺងោត់កនុង

ើ ោរពរងឹងររសិទ្ធភាពរគរ់រគងម្រពក្

ើ ោររក្ងកើតតាំរន់ម្រពសរោរ់

អភិរកាេធនធានពនធុរុកខជាតិ និងសតវម្រព រពម្ទាាំងក្បាេះរក្ងាគល
ា រពាំររទ្ល់ម្រពររម្ុងទ្ុកអចិម្ស្រនតយ៍ ោររណ្តតេះកូនក្
ក្ៅតាម្សាថានីយផាេពវផាាយ ោរដ្ាំកូនក្

ើក្ៅតាំរន់សាដារម្រពក្

ើក្

ើ

ើងវិញ និងទ្ីតាាំងក្ផាេងៗ ប្ដលោរងារទាាំងអស់

ក្នេះ ពិតជាបានក្្លើយតរក្ៅនឹងក្គលក្ៅជាយុទ្សា
ធ ស្រសតររស់រាជរដ្ឋាភិបាល កនុងោរប្កទ្រម្ង់វិស័យម្រពក្

ើ។

ជាម្ួយគ្ាក្នេះ រកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ បានខិតខាំរក្ងកើនសម្តែភាពរក្ចចកក្ទ្ស សាំក្ៅជាំរុញ
ោរងាររគរ់រគងឱាយោនររសិទ្ធភាពខពស់ និងពិក្សសយកចិតតទ្ុកដ្ក់ជាសាំខន់ក្លើោររតួតពិនិតាយតាម្ដ្នដ៏តឹងរុឹង
រពម្ទាាំងសក្រម្ចបាននូវលទ្ធផលធាំៗម្ួយចាំនួនគួរជាទ្ីក្ពញចិតត។ ក្លើសពីក្នេះក្ទ្ៀត រកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់
និងក្នសាទ្ បានកត់សោគាល់ក្

ើញអាំពីោរចូលរួម្ររស់រដឋបាលថា្ាក់ក្រោម្ជាតិ កនុងោររងាការទ្រ់សាកាត់ និងរស្រងាករ
ា

រទ្ក្លមើសនន តាម្រយៈោរអនុវតតអនុរកឹតាយក្លខ១៥៦ អនរក.រក ចុេះម្ថ្ងទ្ី៣១ ប្ខម្ីន ឆ្ាាំ២០១៤។ នក្ពលកនលង
ក្ៅក្នេះ រកសួងបានចូលរួម្អនុវតតយាងក្ពញទ្ាំ
ម្រពក្

ឹងជាម្ួយគណ្ៈកម្មោរជាតិក្ដើម្ាបីទ្រ់សាកាត់ និងរស្រងាការរទ្ក្លមើស

ើររស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សាំក្ៅទ្រ់សាកាត់ និងរស្រងាការសកម្មភាពអនធិរក្តយាយោរ់ក្

ើ ោរនាំក្ចញក្

ើ

ខុសចាារ់ និងជាពិក្សសរទ្ក្លមើសននក្ៅភាគឦសានតម្នររក្ទ្ស។
ក្ៅកនុងឆ្ាាំកនលងក្ៅក្នេះ រាជរដ្ឋាភិបាលបានក្ធវើោរប្កទ្រម្ង់ធាំម្ួយក្ទ្ៀតកនុងវិស័យម្រពក្
ក្ផទរម្ផទដីម្រពោរោរចាំនួន១៣កប្នលង ក្សមើនឹង១ ៦៨៤ ៧៥៥ .ត និងម្ផទដីម្រពប្ដលរដឋបាលម្រពក្
ក្រៀរចាំដ្ក់ជាម្រពោរោរ៥កប្នលងក្ទ្ៀតោនទ្ាំ
ទ្ាំ

ក្

ើកាំពុងដាំក្ណ្ើរោរ

ាំ៩៥១ ៣២៥ .ត ប្ដលនាំឱាយម្ផទដីប្ដលរតូវក្ផទរសម្តែកិចចក្នេះោន

ាំសរុរ ២ ៦៣៦ ០៨០ .ត ក្ផទរោររគរ់រគងពីរដឋបាលម្រពក្

រកសួងររិសាថានរគរ់រគងរនត

ើ ក្ដ្យបានសក្រម្ច

ើម្នរកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ ជូន

ើយរកសួងររិសាថានបានក្ផទររត រ់ម្កវិញនូវដីសម្ាបទានក្សដឋកិចច

ជូនរកសួង

កសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ រគរ់រគងវិញ។ ក្នេះគឺជាររត់ម្ួយថ្មីក្ទ្ៀតម្នោរប្កទ្រម្ង់សុីជក្រៅកនុងវិស័យ
ម្រពក្

ើប្ដលរកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ នឹងរតូវខិតខាំឱាយអស់ពីសម្តែភាព ក្ដើម្ាបីអនុវតតកិចចោរដ៏

សាំខន់ក្នេះឱាយោនររសិទ្ធភាពខពស់។
រសរជាម្ួយនឹងោរប្កទ្រម្ង់ថ្មីក្នេះប្ដរ រកសួងបានរតូរក្ឈា្ាេះពីម្នទីរកសិកម្មរាជធានីក្ខតត ក្ៅជាម្នទីរកសិកម្ម
រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្រាជធានី ក្ខតត និងបានដ្ក់រញ្ចូលខណ្ឌរដឋបាលម្រពក្

ើ និងខណ្ឌរដឋបាលជលផលឱាយសែិត

ក្ៅក្រោម្ម្នទីរកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្រាជធានី ក្ខតត។ រប្នែម្ពីក្នេះក្ទ្ៀតក្នេះ រកសួងក៏បានក្ផទរធនធាន
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និងរករខ័ណ្ឌម្ស្រនតីរាជោរសុីវិលម្នខណ្ឌ ប្ផនក សងាកាត់ រដឋបាលម្រពក្

ើ និងរដឋបាលជលផល ឱាយសែិតក្រោម្ោរ

រគរ់រគងររស់ម្នទីរកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្រាជធានី ក្ខតត។
ទ្នទម្
ឹ នឹងក្នេះ រកសួងបានចូលរួម្រតួតពិនិតាយ វាស់ប្វង និងវាយតម្ម្លសម្ាបទានដីក្សដឋកច
ិ ច ប្ដលបានផតល់ជន
ូ
រកុម្ ុនឯកជននក្ពលកនលងម្ក

និងបានចត់វិធានោរដក ូតម្កវិញចាំក្ោេះរកុម្ ន
ុ សម្ាបទានដីក្សដឋកិចចប្ដល

ម្ិនបានអនុវតតតាម្កិចស
ច នាា រពម្ទាាំងបានពរងឹងយនតោរម្នោរររម្ូលចាំណ្ូលពីសម្ាបទានដីក្សដឋកិចចររករក្ដ្យ
ររសិទ្ធភាព។
កនុងោរចូលរួម្អនុវតតប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌាឍន៍ជាតិឆ្ាាំ២០១៤-២០១៨
សាំខន់ៗម្ួយចាំនួនោក់ព័នធនង
ឹ វិស័យម្រពក្

រកសួងសក្រម្ចបានលទ្ធផល

ើដូចខងក្រោម្៖

ក- សហគម្ន៍ថ្ម្រពពឈើ
គិតរតឹម្ឆ្២
ាាំ ០១៨ រកសួងបានរក្ងកើតស
៥០៨ ២០៧

គម្ន៍ម្រពក្

ើសរុរចាំនន
ួ ៦១៤ស

.ត កនុងក្នេះ រកសួងបានក្ចញររោសទ្ទ្ួលសាគាល់ចាំនន
ួ ៤៨៤ស

គម្ន៍ រគរដណ្តរ់ក្លើម្ផទដី

គម្ន៍ ក្លើម្ផទដី ៤៣៧ ៣៧២

.ត និងបានចុេះកិចចរពម្ក្រពៀងម្រពស គម្ន៍ចាំនួន៤៣២ស គម្ន៍ ក្លើម្ផទដី ៣៦៤ ៥៤៨ .ត និងបានអនុម្័ត
ប្ផនោររគរ់រគងម្រពស

គម្ន៍ចាំនួន៨៥ស

ជាោរវាយតម្ម្លរួម្

គម្ន៍ រគរដណ្តរ់ក្លើម្ផទដីទ្ាំ

ាំ ៥៥ ៣៧១

.ត។

ស

គម្ន៍ម្រពក្

ើបានចូលរួម្ចាំប្ណ្កកនង
ុ ោរោរោរធនធានម្រពក្

ររក្សើរ។ ក្ទាេះជាយាងក្នេះកតី ស

គម្ន៍ម្រពក្

ើម្ួយចាំនន
ួ ក្ៅោនភាពទ្ន់ក្ខាាយប្ផនករគរ់រគងស

ម្ាាងក្ទ្ៀត ស

គម្ន៍ម្រពក្

ើបានយង
ា លែ
គម្ន៍ និង

ើក៏ក្ៅជួរោរលាំបាកខងជីវភាព ពឹងប្ផែកខ្ាាំងក្លើោរយកផលរររពីម្រពក្

ើ ប្ដល

ក្ៅក្ពលខងម្ុខក្នេះ រកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ នឹងរតូវរក្ងកន
ើ ោរផតលរ
់ ក្ចចកក្ទ្សកសិកម្មចរម្ុេះ
ោរចិញ្ចឹម្សតវកនុងប្ដនម្រពស

គម្ន៍រគរ់រគង ក្ដើម្ាបីរក្ងកន
ើ ជីវភាពរស់ក្ៅឱាយបានលែររក្សើររប្នែម្ក្ទ្ៀត។

ែ- គម្រម្បថ្ម្រពពឈើ

តាម្ទ្ិននន័យគរម្រម្រពក្

និងម្ផទដីពុាំោនគរម្រម្រពក្
ដីគរម្រម្រពក្

ើោនទ្ាំ

ើោនទ្ាំ

ើ ក្ៅឆ្ាាំ២០១០ ោនម្ផទដីសរុរទ្ាំ

ាំ ១០ ៣៦៣ ៧៨៩ .ត ក្សមន
ើ ឹង៥៧,០៧%

ាំសរុរ ៧ ៧៩៦ ៨៨៥ ក្សមើនឹង ៤២,៩៣% ម្នម្ផទដីសរុរ។ ក្ៅឆ្ាាំ២០១៤ ម្ផទ

ាំ ៨ ៩៨៥ ១៦៣ .ត ក្សមើនឹង៤៩,៤៨%

និងដីម្ិនប្ម្នគរម្រម្រពក្

៩ ១៧៥ ៥១០ .ត ក្សមន
ើ ឹង ៥០,៥២% ម្នម្ផទដីសរុរ។ រចចុរាបនន រដឋបាលម្រពក្
គរម្រម្រពក្

ើបាននិងកាំពុងក្ធវើោររករសាយ

ើនីម្ួយៗ។

គ- ការ្រដាាំពឈើ
ម្ផទដីដ្ាំក្

ើសរុរពីឆ្ាាំ២០១៤ ដល់ឆ២
្ាាំ ០១៨ សក្រម្ចបានចាំនួន ៣៣៨ ០៤០

ើជាចោការក្ដ្យប្ផនកឯកជន ពិក្សសសម្ាបទានដីក្សដឋកិចចោនចាំនួន ៣៣១ ៩៤៣

ោរងារដ្ាំក្

ើក្

.ត កនុងក្នេះោរដ្ាំ

.ត។ ោរប្កទ្រម្ង់ក្លើ

ើងវិញ រតូវបានយកចិតតទ្ក
ុ ដ្ក់អនុវតតយាងោនររសិទ្ធភាព។ ប្ផែកតាម្សាំក្ណ្ើររស់រកសួង

កសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជា
ុ បានអនុញ្ញាតជាក្គលោរណ្៍ដ្ាំក្
ក្ដ្យស

ាំសរុរ

ើឆ្ាាំ២០១៨ កនុងក្នេះបានរញ្ចរ់ោរទាញយករូរភាព្កាយរណ្រ (Landsat 8) និងរញ្ចរ់ោររក

រសាយចាំណាត់ថា្ាក់ររក្ភទ្ម្រពក្

ក្

ើោនទ្ាំ

ើក្លើដីម្រពក្រចរិល

ោរម្ដគូជាម្ួយវិស័យឯកជន (លិខិតក្លខ១២០ សជណ្.កស ចុេះម្ថ្ងទ្០
ី ៨ ប្ខកុម្ភៈ ឆ្២
ាាំ ០១៧

ររស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា)។ ជាម្ួយគ្ាក្នេះ រកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ បានក្ចញររោសសតីពី
វិធានម្រពឯកជន (ររោសក្លខ៣២៧ ររក.កសក ចុេះម្ថ្ងទ្ី២៦ ប្ខឧសភា ឆ្២
ាាំ ០១៧) ប្ដលររោសក្នេះ ោន
ក្គលរាំណ្ងកាំណ្ត់នូវវិធានម្រពឯកជន សរោរ់ជាក្គលោរណ្៍ប្ណ្នាំកនុងោររក្ងកើត និងអភិវឌាឍន៍ម្រពឯកជន។
រកសួងបានក្សនើសុាំចេះុ រញ្ជីដីរដឋ និងក្រៀរចាំឯកសារក្សនើសុាំរក្ងកើតសាថន
ា ីយផាេពវផា
ា យ និងសាតារម្រពក្

៣៨ទ្ីតាាំង ប្ដលោនម្ផទដីសរុរទ្ាំ

ើចន
ាំ ួន

ាំ ២១១ ៩២២ .ត សែត
ិ កនង
ុ ក្ខតដម្ណ្ឌលគិរី រតនគិរី រកក្ចេះ និងក្ខតដសទឹងប្រតង។
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ជាក្រៀងរាល់ឆ្ាាំ រកសួងបានក្រៀរចាំពិធីរុកខទ្ិវាថា្ក
ា ់ជាតិ ០៩ កកកដ្ ប្ដលរបារពធក្

ើងក្រោម្រពេះរាជាធិរតីភាពដ៏

ខពង់ខពសរ
់ ផ
ាំ ុត ព្ព្ះករ ុណាព្ព្ះបាទសម្តេចព្ព្ះបរតនាថ នម្រាតេត សីហតុនី ម្រពះម្ហាកនសម្រតថ្នម្រពះ
រាជាណចម្រកកម្ពុជា សែិតក្ៅភូម្សា
ិ ស្រសតម្ួយចាំនួន និងបានដ្ាំក្ដើម្ក្
ទាល។ល។ រពម្ទាាំងបានជីកររឡាយោរោរចោការក្
បានរក្ងកើត

ើររក្ភទ្រគញូង ធនង់ កក្ោេះ គីនីន និងក្

ដ្
ើ ាំ សែិតក្ៅសាថន
ា ីយផាេពវផាាយ និងសាតារម្រពក្

ូតរ
៍ ងាហាញកសិ-រុកខកម្ម ក្ៅសាថានីយផាេពវផា
ា យ និងសាតារម្រពក្

តារាងទ្ី៥៖ ោរដំក

ើកដយរដឋបាលនរពក

។
ើ

រដឋបាល

ថ្ដគូ

លកខ

ថ្ម្រពពឈើ

អភ្ិវឌនឍន៍

ៈ

ម្រគួសារ

ើ និង

ើ និងឯកជ្នឆ្ន២
ំ ០១៤-២០១៨

ដាាំពឈើជាចាកនរ (ហ.ត)
ឆ្នាំ

ើ

រុកខទិវា (ហ.ត)
សម្នបទនដី

ថ្្នក់

រាជធានី-

ពសដឋកិចច

ជាតិ

ពែតត

សរុប

២០១៤

៤១០

១ ៥២១

៣៩

៣ ៨៦៣,០០

២០

៤០,៥០

៥ ៨៩៣,៥០

២០១៥

៤០៥

១ ៨១០

៦០

៥១ ៧០៧,០០

១០

២០,០០

៥៤ ០១២,០០

២០១៦

៣៦០

៥៧៥

២៥០ ០៥៦,៥៨

១២

៨០,៧០

២៥១ ០៨៤,២៨

២០១៧

៦៥

៣៨០

២៦ ៣១៦,៤២

១០

២៨,០០

២៦ ៧៩៩,៤២

២០១៨

១៧៦

៦៥

៦៥៣,០

១០

២៥,០០

៧៧៤,០០

១ ៤១៦

៤ ២៨៦

៣៣២ ៥៩៦,០០

៦២

១៩៣,២០

៣៣៨ ៥៦៣,២០

សរុប

៩៩

ឃ. ពម្រងឹងការអនុវតដចា
ន ប់សព
ដី ីថ្ម្រពពឈើ
ោរទ្រ់សាកាត់ និងោររស្រងាការរទ្ក្លមើសម្រពក្
ឆ្ាាំ២០១៨ បានទ្រ់សាកាត់ និងរស្រងាការរទ្ក្លមើសម្រពក្

ើពីឆ្ាាំ២០១៤ ដល់២០១៨ រតូវបានអនុវតតយាងសកម្ម។ ក្ៅ
ើ សតវម្រព និងោរោរ់រានដីម្រពសរុរចាំនួន ១ ០៩៣ករណ្ី

ថ្យចុេះ៣៣៥ ករណ្ី ក្រើក្ររៀរក្ធៀរឆ្ាាំ២០១៧ ោនចាំនួន១ ៤២៨ករណ្ី កនុងក្នេះសាំណ្ុាំក្រឿងរទ្ក្លមើសម្រពក្
រតូវពិន័យអនតរោរណ្៍ចន
ាំ ួន៥៨២ករណ្ី និងសាំណ្ុាំក្រឿងរទ្ក្លមើសម្រពក្
៥១១ករណ្ី។ ជាម្ួយគ្ាក្នេះ រដឋបាលម្រពក្

ើប្ដលរតូវរញ្ជូនក្ៅតុលាោរោនចាំនួន

ើបានចុេះផាេពវផាាយចាារ់សតីពីម្រពក្

និងប្ចកឯកសារោក់ព័នធក្ដើម្បា ីរក្ងកើនោរយល់ដឹងអាំពច
ី ាារ់សតីពីម្រពក្

ើ

ើ និងលិខិតរទ្ដ្ឋានគតិយុតត

ើ។

២.៣. ក្ខរព្ព្ងឹងសតតាភាព្សាាប័ន ម្សវាោ ំព្ទ និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានតនុសស
ក្ៅកនុងនីតិោលកនលងម្ក កនុងយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌាឍន៍ជាតិ រាជរដ្ឋាភិបាលបានកាំណ្ត់អាទ្ិភាពចម្ាបងចាំនួន៤
គឺ៖ ផលូវ ទ្ឹក ក្ភលើង និងម្នុសាេ។ រុប្នតក្ៅកនុងររិរទ្ក្សដឋកិចចពទ្
ុ ធិ និងរក្ចចកវិទ្ាាទ្ាំក្នើរររករក្ដ្យឧតតម្ភាព និងោរ
ររកួតររប្ជងប្ដលោនសនទេះុ យាងខ្ង
ាាំ ោ្ា

រាជរដ្ឋាភបា
ិ លនីតោ
ិ លទ្ី៦ម្នរដឋសភាបានផតលោ
់ រយកចិតទ្
ត ុកដ្ក់

ោន់ប្តខ្ង
ាាំ ក្លើោរអភិវឌាឍធនធានម្នុសាេ ោនន័យថាប្ររោ្ាយអាទ្ិភាពចម្ាបងចាំនន
ួ ៤គឺ៖ ម្នុសេា ផលូវ ក្ភលង
ើ និងទ្ឹក។
រកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ បានក្្តាតោរយកចិតតទ្ុកដ្ក់យាងខ្ាាំងក្លើោររគរ់រគងធនធានម្នុសាេ
តាម្រយៈោរសិកាាពីតរម្ូវោរធនធានម្នុសាេទាាំងររិោណ្ និងគុណ្ភាពក្ដ្យប្ផែកក្លើទ្ាំ

ាំោរងារជាក់ប្សតង ោរ

កាំណ្ត់តួនទ្ីភារកិចច ោរពិពណ្៌នោរងារ ោរវាយតម្ម្លក្លើលទ្ធផលោរងារ ោរក្រៀរចាំក្គលនក្យបាយធនធាន
ម្នុសាេ ោរក្រៀរចាំររព័នធរគរ់រគងធនធានម្នុសាេតាម្ររព័នធព័ត៌ោនវិទ្ាា ោរប្កទ្រម្ង់រចនសម្ព័នធ ម្ុខងារនិងោរ
អនុវតតោរងារ ោរចុេះពរងឹងោររគរ់រគងម្ស្រនតីកសិកម្មក្ៅតាម្រណាតាអងគភាព ទាាំងថា្ាកក
់ ណាតាល និងថា្ាក់រាជធានី
ក្ខតតជារ់ជាររចាំ។ កនុងឆ្ាាំ២០១៨ រកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ ោនម្ស្រនតីរាជោរសរុរចាំនួន ៦ ៧៩៤
នក់ ោននរី ១ ៦០៤នក់ ក្សមើនឹង២៣% កនុងក្នេះអងគភាពថា្ាក់កណាតាលោនចាំនួន ២ ៨៨៣នក់ នរី ៨១៥នក់
ក្សមើនឹង២៨% ថា្ាក់រាជធានី ក្ខតតោនចាំនួន ៣ ៩១១នក់ នរី ៧៨៩នក់ ក្សមើនឹង២០%។
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ក្ដើម្ាបីក្្លើយតរក្ៅនឹងោរកាំណ្ត់អាទ្ិភាព “ម្ូលធនម្នុសាេ” ររស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា រកសួងកសិកម្ម
រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ បានខិតខាំររឹងប្ររង និងយកចិតតទ្ក
ុ ដ្ក់កនុងោរពរងឹងសម្តែភាពម្ស្រនតីរាជោរររករក្ដ្យ
គុណ្វុឌាឍិខពស់តាម្រយៈោររណ្តតេះរណាតាលរយៈក្ពលខលីនិងម្ធាយម្ និងរយៈក្ពលប្វង ទាាំងកនុងនិងក្រៅររក្ទ្ស។ ជាក់
ប្សតងកនុងឆ្ាាំ២០១៨ កនលងម្កក្នេះ រកសួងបានរណ្តតេះរណាតាលម្ស្រនតីរាជោរបានចាំនួន ២ ៩២៣នក់ កនុងក្នេះោន
នរីចាំនួន៦៥២នក់។ វគគរណ្តតេះរណាតាលកនុងររក្ទ្សសរុរបានចាំនួន ២ ២៨៧នក់ នរី ៤៦៤នក់ កនុងក្នេះវគគ
រណ្តតេះរណាតាលរយៈក្ពលខលន
ី ិងម្ធាយម្បានចាំនួន ២ ២៨០នក់ នរីចាំនួន៤៦៣នក់ និងរណ្តតេះរណាតាលរយៈក្ពល
ប្វងបានចាំនួន០៧នក់ នរីចាំនួន០១នក់ (វគគវិរកឹតាយោរ)។ ក្ដ្យប្ កចាំក្ោេះវគគរណ្តតេះរណាតាលក្រៅររក្ទ្ស
សរុរបានចាំនួន៦៣៦នក់ នរីចាំនួន១៨៨នក់ កនុងក្នេះវគគរណ្តតេះរណាតាលរយៈក្ពលខលីបានចាំនួន៦១៦នក់ នរី
ចាំនួន១៧៨នក់ និងវគគរណ្តតេះរណាតាលរយៈក្ពលប្វងបានចាំនួន២0នក់ នរីចាំនួន១០នក់។
ក្ទាេះរីជាយាងក្នេះក៏ក្ដ្យ ជាទ្ូក្ៅរកសួងោនម្ស្រនតីប្ដលោនវិជាជាជីវៈសម្រសរ តិចជាងតរម្ូវោរជាក់
ប្សតង។ ជាលទ្ធផល សម្តែភាពកិចចោររដឋបាល និងរក្ចចកក្ទ្សក្ៅោនករម្ិត និងោនកងវេះខតម្ស្រនតីជាំនញ
ក្ដើម្ាបីក្្លើយតរក្ៅនឹងោរប្ររររួល

និងោរ្្ាស់រតូរម្នក្លាបឿនក្សដឋកិចចរចចុរាបនន

សរោរ់រក្រម្ើឱាយោរអភិវឌាឍ

កសិកម្មររករក្ដ្យនិរនតរភាព។ ក្ដ្យសារកតាតាទាាំងអស់ក្នេះ រកសួងរតូវក្រៀរចាំប្ផនោរ កម្មវិធីអរ់រំ និងរណ្តតេះ
រណាតាល និងោររគរ់រគងម្ស្រនតីរាជោរឱាយបានសម្រសរតាម្តរម្ូវោរជាក់ប្សតង។
ោរពរងឹងសម្តែភាពសាថារន
័ គឺជាអាទ្ិភាពសរោរ់កាំប្ណ្ទ្រម្ង់ និងោរអនុវតត ែ.ក.យ.អ.វ.ក ក៏ដច
ូ ជា
ោរក្ររើរបាស់ និងអភិរកាេធនធានធម្មជាតិ ដូចជាម្រពក្

ើ និងជលផលឱាយោននិរនតរភាព។ រកសួងនឹងស

ោរគ្ា

ជាម្ួយភាគីក្ផាេងៗប្ដលោក់ព័នធនឹងវិស័យកសិកម្ម ដូចជា វិស័យឯកជន អងគោរម្ិនប្ម្នរដ្ឋាភិបាល សងគម្សុីវិល
ម្ដគូអភិវឌាឍន៍នន

ប្ដលោនជាំនញពិក្សសក្រៀងខលន
ួ

ឱាយចូលរួម្ចាំប្ណ្កកនុងោរពរងឹងសម្តែភាពសាថរ
ា ័នវិសយ
័

កសិម្មផងប្ដរ។ សម្តែភាពកនុងោរអភិវឌាឍរក្ចចកក្ទ្ស និងោរផាេពវផា
ា យ ទាម្ទារឱាយរគរ់ប្ផនកោក់ពន
័ ធចូលរួម្
ចាំប្ណ្កក្ៅតាម្ជាំនញក្ផាេងៗ។ សាថរ
ា ័នរសាវរជាវ និងអភិវឌាឍន៍ សាកលវិទ្ាាល័យ សាលាជាតិកសិកម្មទាាំងពីរ
និងសាថរ
ា ័នោក់ព័នធដ៏ម្ទ្ក្ទ្ៀត ក្ដ្យស
អាទ្ិភាព
ក្

អភិវឌាឍោររសាវរជាវកសិកម្ម

ោរជាម្ួយវិស័យឯកជន សងគម្សុីវិល និងម្ដគូដម្ទ្ក្ទ្ៀត រតូវកាំណ្ត់
ក្រៀរចាំផាេពវផា
ា យរក្ចចកក្ទ្សតាម្រក្រៀរទ្ាំក្នើរជាលកខណ្ៈឌីជីថ្ល

ើយរតូវឱាយចាាស់ថារក្ចចកក្ទ្សថ្មីោនលកខណ្ៈសម្រសរ

និងរាំក្ពញនូវតរម្ូវោរទ្ីផាារ

រពម្ទាាំងជួយដល់

កាំក្ណ្ើនក្សដឋកច
ិ ច និងោរអភិវឌាឍជនរទ្។
ក្ដ្យប្ ក កិចចស ររតិរតតិោរជាម្ួយម្ដគូអភិវឌាឍន៍នន រួម្ទាាំងវិស័យឯកជនផងប្ដរ កាំពុងរតូវបាន
ពរងឹង និងយកចិតតទ្ក
ុ ដ្ក់ខស
ព ់។ រីឯដាំក្ណ្ើរោររររពឹតតក្ៅម្នោរប្កទ្រម្ង់រដឋបាលសាធារណ្ៈ
និងវិម្ជាឈោរនិងវិស ម្ជាឈោរ

រពម្ទាាំងោររស្រញ្ជារក្យនឌ័រនិងកុោរ

ិរញ្ញវតែសា
ុ ធារណ្ៈ

ក៏ដូចជាោរក្លើកកម្ពស់ោរពរងឹងរចន-

សម្ព័នធចត់តាាំងដឹកនាំររស់រកសួងទាាំងថា្ាក់កណាតាល រួម្ទាាំងម្នទីរកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្រាជធានី ក្ខតត
ទាាំងអស់ក៏រតូវបានពរងឹងកនុងសា្ារតីយកចិតតទ្ុកដ្ក់ខពស់

និងរររពឹតតក្ៅររករក្ដ្យតោ្ាភាព

គណ្ក្នយាយភាព

ររសិទ្ធភាព និងភាពស័កតិសិទ្ធិ។
២.៤. ក្ខរតាតដាន ព្តួតព្ិនត
ិ យ និងវាយតនតៃ
ោរពិនិតាយតាម្ដ្ននិងវាយតម្ម្ល គឺជាតរម្ូវោរចាំបាច់ ក្ដើម្ាបីធានដល់ោរអនុវតតគក្រោងសកម្មភាពនិង
សូចនករនន សរោរ់ក្ផទៀង្ទាត់ជាម្ួយនឹងលទ្ធភាពសក្រម្ចបាន ប្ដលបានកាំណ្ត់យាងសម្រសរក្ៅកនង
ុ ោរ
ក្ធវើប្ផនោរ និងោរក្រៀរចាំគក្រោងសកម្មភាពនីម្ួយៗ។ ដូក្ចនេះ ោរពិនិតាយតាម្ដ្ននិងវាយតម្ម្ល គឺជាឧរករណ្៍ដ៏
ស័កតិសិទ្ធិសរោរ់ក្ផទៀង្ទាត់រាល់សូចនករលទ្ធផល (Outcomes & Outputs) ក្ៅោក់កណាតាលអាណ្តតិ និង
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ក្ពញអាណ្តតិម្នោរអនុវតតប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌាឍន៍ជាតិ ២០១៤-២០១៨ និងក្ដើម្បា ីជាម្ូលដ្ឋានសរោរ់វាយ
តម្ម្លោរអនុវតតក្គលនក្យបាយតាម្ប្ផនក

ក៏ដូចជាក្គលនក្យបាយថា្ាក់ជាតិ។

ក្ទាេះរីយង
ា ណាក៏ក្ដ្យ

ប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌាឍន៍វិស័យកសិកម្ម ២០១៩-២០២៣ ក៏នឹងរតូវរងាហាញ និងរញ្ជាក់នូវសូចនករជាក្រចើន
សរោរ់ក្ធវើោរក្ផទៀង្ទាត់លទ្ធផលម្នោរអនុវតតផងប្ដរ។
ក្ដើម្ាបីធានដល់ោរអនុវតតយង
ា ក្ពញក្លញ នូវោរពិនិតាយតាម្ដ្ននិងវាយតម្ម្ល នយកដ្ឋានប្ផនោរនិង
សែិតិម្នរកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ បានរាំក្ពញតួនទ្ីយាងសាំខន់ កនុងោរអនុវតតសកម្មភាពតាម្
ដ្ននិងវាយតម្ម្លក្នេះ។ របាយោរណ្៍លទ្ធផលោរងារសរោរ់គក្រោងទាាំងក្នេះ រតូវក្រៀរចាំក្

ើងកនុងអាំ

ុងក្ពល

អនុវតត និងោរវាយតម្ម្លក្រោយក្ពលអនុវតត។ រណាតានយកដ្ឋានអងគភាពជាំនញននប្ដលោក់ព័នក
ធ នុងោរអនុវតត
ប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតក្នេះ បានរាយោរណ្៍ជន
ូ រកសួង (នយកដ្ឋានប្ផនោរនិងសែត
ិ ិ) ពីលទ្ធផលសក្រម្ចបាន
តាម្រយៈោរផតល់របាយោរណ្៍ររចាំរតីោស ្ោស ៩ប្ខ និងររចាំឆ។
្ាាំ របាយោរណ្៍អនុវតត និងសម្ិទ្ធផល
សក្រម្ចបានកនុងោរអនុវតតក្នេះ រតូវបានក្រៀរចាំរូកសរុរក្ដ្យនយកដ្ឋានប្ផនោរនិងសែត
ិ ិ ក្

ើយរតូវរាយោរណ្៍

ជូនរកសួងពិនិតាយនិងសក្រម្ច។ ប្ផែកក្លើរបាយោរណ្៍ខងក្លើក្នេះ រកសួងកសិកម្ម រុោរខា រោញ់ និងក្នសាទ្ ក្ធវើ
ោររូកសរុរ រួចរាយោរណ្៍ជូនក្ៅរកសួងប្ផនោរ និងរកសួងក្សដឋកិចច និង

រិ ញ្ញវតែុ ក្ដើម្ាបីជាម្ូលដ្ឋានរាយ

ោរណ្៍ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជា
ុ ។
២.៥. បញ្ហ
ា ព្បឈតកនងវិ
សយ
័ កសិកតម
ុ

ជារួម្ កសិកម្មកម្ពុជាក្ៅោនសោតានុពលក្រចើន ប្ដលក្យើងពុាំទាន់បានក្ររើរបាស់ឱាយអស់លទ្ធភាពក្ៅក្

ើយ។

ោរអនុវតត ែ.យ.អ.វ.ក (២០១៤ - ២០១៨) កនលងម្ក គឺរតូវបានវាយតម្ម្លថា សក្រម្ចបានលទ្ធផលគួរជាទ្ីក្ពញ
ចិតត។ ក្ទាេះរីជាយាងក្នេះកដី ក៏ក្យើងក្ៅជួរររទ្េះរញ្ហាររ

ម្ម្ួយចាំនួន ោនជាអាទ្ិ៍៖

(១) ខែនកែលិតភាពកសិកម្មនិងទីែនារ៖ ផលិតភាពកនុងោរដ្ាំដុេះ ក៏ដូចជាោរចិញ្ចឹម្សតវ ក្ៅោនករម្ិត
ទារក្ៅក្

ើយ

ប្ដលររ

ម្ខ្ាាំងកនុងោរររកួតររប្ជងទ្ីផាារ

ពិក្សសម្ថ្លក្ដើម្ផលិតកម្មររស់កសិករក្ៅោន

ករម្ិតខពស់។ ម្ា
ា ងវិញក្ទ្ៀត ធាតុចូលកសិកម្ម ពិក្សសជីគម្
ី ី ថា្ាាំកសិកម្ម ចាំណ្ីសតវ ថា្ាាំពា
ា បាលសតវជាក្ដើម្ រតូវបាន
នាំចូលពីររក្ទ្ស ក្ដ្យសារឧសាា កម្មកង
នុ រសុកប្ផនកក្នេះក្ៅម្ិនទាន់រីកចក្រម្ើនរគរ់រគន់ក្ៅក្

ើយ ប្ដលក្ធវើឱាយម្ថ្ល

ក្ដើម្ខពស។
់ ោររនាេុាំុំាររស់កសិករក្ៅនឹងោរប្ររររួលអាោសធាតុ ោរផាេពវផាាយរក្ចចកក្ទ្សតាម្ប្ផនកនីម្ួយៗ និង
ោរផតល់ក្សវាព័ត៌ោនទ្ីផាារកសិផលក្ៅដល់កសិករ គឺក្ៅម្ិនទាន់ោនភាពទ្ូលាំទ្លា
ូ យ។ ម្ាាាងក្ទ្ៀត កសិករប្តង
ជួរររទ្េះនូវោរធា្ាក់ចុេះម្នតម្ម្លកសិផលក្រោយក្ពលររម្ូលផល ក្

ើយោរអនុវតតផលិតកម្មកសិកម្មតាម្កិចចសនាា

ក៏ក្ៅពុាំទាន់បានលែររក្សើរ។ ោររគរ់រគង និងោរក្ររើរបាស់ដីកសិកម្មឱាយចាំក្គលក្ៅ និងសោតន
ា ុពលក្ៅតាម្
ភូម្ិសាស្រសតនម្
ី ួយៗសែិតក្ៅប្តជារញ្ហា

ប្ដលរកសួងកាំពុងគិតគូរអាំពីោរកាំណ្ត់តរ
ាំ ន់ដ្ាំដុេះកសិកម្មឱាយបានសម្

រសរ។ ក្លើសពីក្នេះក្ទ្ៀត អរតាោររបាក់ខពស់ និងោរទ្ទ្ួលបាន

ិរញ្ញរាបទានក្ៅោនករម្ិត ប្ដលជាក្

តុនាំឱាយ

រេះោល់ដល់ម្ថ្លក្ដើម្ផលិត។
(២) ខែនកពហដាឋនរចនាសម្ពន
័ ធ និងភ្សតុភារកម្ម (Logistics)៖ ររព័នធក្រសាចរសពកសិកម្មក្ៅពុាំទាន់បាន
រគរដណ្តរ់ក្លើម្ផទដីដ្ាំដុេះឱាយបានទ្ូលាំទ្លា
ូ យ
ររវតតិពុាំទាន់បានពរងីកដល់ដីប្រសររស់កសិករក្ៅក្

ជាពិក្សសោរក្រៀរចាំររព័នធររឡាយរងហូរទ្ឹកចូលប្រសក្ដ្យសវ័យ
ើយ។

កសិករភាគក្រចើនបានក្ររើរបាស់ចាំណាយកនង
ុ ោររូម្ទ្ឹក

ជាកតាតាម្ួយរប្នែម្ក្លើម្ថ្លក្ដើម្ផលិតកម្ម។ រញ្ហត
ា ម្ម្លដក
ឹ ជញ្ជូន អគគិសនី និងររព័នធក្សវាភសតុភារ គឺជារញ្ហាម្ួយប្ដល
រួម្ចាំប្ណ្កក្ធវឱ
ើ ាយម្ថ្លក្ដើម្ផលិតកម្មខពស់

ពិបាកនឹងក្ធវោ
ើ រររកួតររប្ជងជាម្ួយផលិតផលកសិកម្មពីររក្ទ្ស។
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ជាម្ួយក្នេះ កងវេះធនធានកនង
ុ ោរសាតារ និងោរអភិវឌាឍក្

ដ្ឋារចនសម្ព័នធគាំរទ្ដល់ោររក្ងកើនផលិតភាពក្លើសោត-ា

នុពលដីធលី និងប្រសចោការររស់កសិករក៏រតូវប្តោនវិធានោរក្ដ្េះរសាយនក្ពលខងម្ុខ។
(៣) ខែនកម្រសាវម្រជាវបពចចកវិទនា និងបពចចកពទសកសិកម្ម៖ ោរងាររសាវរជាវ និងោរផតល់ក្សវារក្ចចកក្ទ្ស
កសិកម្មក្ៅោនករម្ិត ក្

យ
ើ សម្តែភាពទ្ទ្ួលយកចាំក្ណ្េះដឹងអាំពរ
ី ក្ចចកក្ទ្សដ្ាំដេះុ ចិញ្ម្
ចឹ សតវ និងវារីវរាបកម្ម

រពម្ទាាំងោរក្ររើរបាស់ធាតុចូលកសិកម្មសម្រសរតាម្រទ្ដ្ឋានរក្ចចកក្ទ្ស ក៏ដច
ូ ជាកនុងោរប្កម្ចនផលិតផលររស់
ររជាកសិករក៏ក្ៅោនករម្ិត ប្ដលបានជេះឥទ្ធិពលដល់ម្ថ្លក្ដើម្ផលិតខពស់ ពិបាកររប្ជងក្ៅក្លើទ្ីផាារ។ ម្ាាង
វិញក្ទ្ៀត ោរវិនិក្យគកនង
ុ ប្ផនកអរ់រំ រសាវរជាវ និងផាេពវផា
ា យកសិកម្មក្ៅោនទ្ាំ

ាំតូច ប្ដលរតូវប្តោនោរយក

ចិតតទ្ុកដ្ក់ខពសន
់ ក្ពលខងម្ុខ។
(៤) ការបស្រ្កនបបទពលមើស៖ រទ្ក្លមើសម្រពក្

ើ ជលផល ោរលួចនាំចូលនិងនាំក្ចញសតវ សោភារកសិកម្ម

ក្ដ្យខុសចាារ់ក្ៅប្តក្កើតោន ជាពិក្សសក្ៅរណាតាក្ខតតជារ់រពាំប្ដន។ សកម្មភាពោរ់រាន
រានដីម្រពលិចទ្ឹកក្ដ្យខុសចាារ់ គឺក្ៅប្តក្កើតោនពុាំក្ចេះចរ់រ

ុម្ព័ទ្ធដីម្រពក្

ើ ោរ

ូតម្កទ្ល់រចចរ
ុ ាបននក្នេះ។ ចាារ់សព
តី ីម្រពក្

ើ និង

ចាារ់សតីពជ
ី លផល ទាម្ទារឱាយោនោរប្កសរម្ួលរសរក្ៅតាម្សភាពោរណ្៍ជាក់ប្សតង។

កិចចស

ោរពីរគរ់

ភាគីោក់ព័នក
ធ នុងោរងាររស្រងាការរទ្ក្លមើសរគរ់ររក្ភទ្គឺជាកតាតច
ា ាំបាច់រាំផត
ុ ។
(៥) ធនធានម្នុសនស៖ ធនធានម្នុសាេរតូវបានចត់ទ្ុកជាអាទ្ិភាពម្នោរអនុវតតប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតក្នេះ
សាំក្ៅក្លើកកម្ពស់ចាំក្ណ្េះដឹង ជាំនញរក្ចចកក្ទ្ស សម្តែភាព ស

រគិនភាព ោរម្ចនររឌិត នវានុវតតន៍ សរោរ់

រក្រម្ើឱាយោរអភិវឌាឍន៍វិស័យកសិកម្ម។ ក្ទាេះរីជាយាងក្នេះកតី តរម្ូវោរពរងឹងសម្តែភាព និងគុណ្ភាព ម្នោរអរ់រំ
និងរណ្តតេះរណាតាលរក្ចចកក្ទ្សក្ៅម្ិនទាន់ក្្លើយតរក្ៅនឹងតរម្ូវោរទ្ីផាារ ប្ដលបាននិងកាំពុងប្ររររួលរីកចក្រម្ើន
ក្ៅតាម្ក្សដឋកិចចឌីជថ្
ី ល និងរដិវតតនឧ
៍ សាា

កម្មទ្៤
ី ។

២.៦. ក្ខរវាយតនតៃ និងម្សចកេីសននិដាឋន
កនុងោរអនុវតតប្ផនោរយុទ្សា
ធ ស្រសតអភិវឌាឍន៍វិស័យកសិកម្ម២០១៤-២០១៨
កសិកម្មរតូវបានវាយតម្ម្លថាសក្រម្ចបានគួរជាទ្ីក្ោទ្នៈ

សម្ិទ្ធផលធាំៗម្នវិស័យ

ថ្វីតាបិតវិស័យក្នេះទ្ទ្ួលរងនូវឥទ្ធិពលអារកក់ពីោរប្ររ

ររួលអាោសធាតុយាងណាកតី។ ជាក់ប្សតង ផលិតកម្មដាំណាាំរសូវប្ដលជាដាំណាាំក្សាបៀងយុទ្ធសាស្រសតររស់កម្ពុជា
បានក្កើនក្
ក្លាក។

ើង សរោរ់រក្រម្ើឱាយឧសាា
ផលិតកម្មដាំណាឧ
ាំ សាា

កម្មចាំណ្ីអាហារកនុងរសុក និងោរនាំក្ចញក្ៅោន់ទ្ីផាារតាំរន់នង
ិ ពិភព

កម្ម ពិក្សសដាំណាក្ាំ ៅសូ ដាំ

ូងម្ី ដូងក្ររង សាវាយចនទី ក្ោត ក្ចក សាវាយ

សប្ណ្តករគរ់ររក្ភទ្ ក្រម្ច ... ។ល។ កាំពង
ុ ោនសនទេះុ រីកចក្រម្ើនគួរជាទ្ីក្ពញចិតត ពិក្សសោររីកលូតលាស់ម្ន
កសិដ្ឋានររស់ប្ផនកឯកជន ក៏ដូចជាកសិដ្ឋានររស់រគួសារកសិករ។
ជាោរកត់សោគាល់ ផលិតកម្មសតវក្ៅកម្ពុជា ជាពិក្សស រជូក និងរកាេី (ោន់ទា) ោនោរវិវឌាឍឈាន
ក្

ើងគួរជាទ្ីក្ពញចិតត ទាាំងោរផលិតជាលកខណ្ៈរគួសារ និងកសិដ្ឋានោនលកខណ្ៈោណ្ិជជកម្ម។ ក្ទាេះជាយាង

ក្នេះកតី ោរចិញ្ចឹម្ក្គរករីសរោរ់រក្រម្ើឱាយោរអូសទាញររស់កសិករបានធា្ាក់ចុេះ។ ោរថ្យចុេះក្នេះគឺរណាតាលម្កពី
កងវេះពលកម្មក្ៅជនរទ្ (ចាំណាករសុក) រុប្នតោរក្ររើរបាស់ក្រគឿងយនតកនុងផលិតកម្មកសិកម្មបានជាំនួសឱាយោរ
ក្ររើរបាស់កោ្ាាំងអូសទាញក្គរករី។ ោរចិញ្ម្
ចឹ រជូកជាលកខណ្ៈរគួសារ និងកសិដ្ន
ឋា ឯកជនោនោររីកចក្រម្ើន
រុប្នតក្ៅជួររញ្ហាររប្ជងទ្ីផា
ា រខពស់។ ជាោរវាយតម្ម្លជារួម្ ោររក្ងកើនោរងាររសាវរជាវ និងផាេពវផា
ា យពូជ ោរ
រងាការជាំងឺ្លងសតវ

និងោរពរងីកចាំក្ណ្េះដឹងប្ផនករក្ចចកក្ទ្សម្នោរចិញ្ចឹម្សតវដល់ររជាកសិករោនភាពររក្សើរ

ជាងម្ុន និងោនររសិទ្ធភាពកនុងរយៈក្ពល៥ឆ្ាាំកនលងក្ៅក្នេះ។
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ោររគរ់រគងធនធានម្រពក្
ក្ដ្យរតូវរកាាតុលាយភាពរវាង

ទ្
ើ ទ្ួលរងរញ្ហាររ

“ោរអភិរកាេ

ម្ជាក្រចើន ប្ដលទាម្ទារឱាយោនោរខិតខាំរប្នែម្ក្ទ្ៀត

និងោរអភិវឌាឍ”

រសាយដ៏សម្រសរម្ួយររករក្ដ្យររសិទ្ធភាព

ក្

ើយប្ដលរតូវប្តខិតខាំរកឱាយក្

និងចូលរួម្ក្ដ្យសុ្នទៈជាម្ួយនឹងោររនតពរងឹងោរអនុវតត

ចាារ់ និងរទ្ដ្ឋន
ា គតិយត
ុ តក្ផាេងៗ។ យុទ្សា
ធ ស្រសតកនុងោររក្ងកើនគរម្រម្រពក្
ោរដ្ាំដុេះក្ដើម្ក្
ក្

ន
ើ ឹងរតូវរនតអនុវតត ពិក្សសោររក្ងកើន

ើពីប្ផនកឯកជនតាម្រយៈដីសម្ាបទានក្សដឋកិចច (ម្រពដ្ាំ ក្ៅសូជាក្ដើម្) រណ្តតេះនិងប្ចកចយកូន

ើសរោរ់ររជាជននិងស

ក្លមើសម្រពក្

ើញនូវដាំក្ណាេះ

គម្ន៍ដ្ាំក្ៅម្ូលដ្ឋាន និងោរអនុវតតយាងម្ុឺងោាតន
់ ូវវិធានោរទ្រ់សាត
កា ់ រស្រងាការរទ្

ើ ក្ដ្យយកចាារ់សព
តី ម្ី រពក្

ើជារប្ងែកដ៏រង
ឹ ោាំ រពម្ទាាំងរក្ងកើនសម្តែភាពស

ោនលកខណ្ៈលែររក្សើរជាងម្ុន ក្ដើម្ាបីជួយដល់ោរអភិរកាេម្រពក្
ោររគរ់រគងធនធានជលផលក៏ទ្ទ្ួលរងរញ្ហាររ
ោររុករានោរ់រាំ្្ាញម្រពលិចទ្ឹកក្ៅប្តរនតក្កើតោន។

ើស

ឱ
ើ ាយ

គម្ន៍។

ម្ដូចគ្ានឹងប្ផនកម្រពក្
ស

គម្ន៍ម្រពក្

ើប្ដរ។

រទ្ក្លមើសក្នសាទ្

គម្ន៍ក្នសាទ្ក្ៅប្តោនសម្តែភាពម្ិនទាន់រគរ់

រគន់ ប្ដលទាាំងអស់ក្នេះទាម្ទារឱាយោនោររនតពរងឹងរប្នែម្ក្ទ្ៀត ក្

ើយចាារ់សតីពីជលផលចាំបាច់រតូវប្តរក្ងកើន

ររសិទ្ធភាពម្នោរអនុវតតនក្ពលខងម្ុខ។
ក្លើសពីក្នេះក្ៅក្ទ្ៀត ប្ផនកក្សវាកម្ម និងោរគាំរទ្ក្ផាេងៗ ក៏បានសក្រម្ចនូវលទ្ធផលោរងារតាម្ប្ផនក
នីម្ួយៗបានលែររក្សើររសរតាម្ក្គលោរណ្៍ និងទ្ិសក្ៅររស់រាជរដ្ឋាភិបាល។ ប្តក្ទាេះយាងណាកតី អវីប្ដល
សក្រម្ចបានទាាំងអស់ក្នេះ ម្ិនទាន់ក្្លើយតរបានក្ៅនឹងម្

ិចឆតាធាំក្ធងប្ដលក្យើងចង់បានក្ៅក្

ើយក្ទ្ ក្

ើយ

ក្ៅប្តទាម្ទារឱាយរនតជាំរុញោរអភិវឌាឍវិស័យកសិកម្មកម្ពុជាោនលកខណ្ៈវិទ្ា
ា សាស្រសតទ្ាំក្នើរ ររិយរ័នន និងោន
ររសិទ្ធភាពខពស។
់
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ជំព្ូកទី៣ : យុទធសាន្រសេអភិវឌ្ឍន៍វិសយ
័ កសិកតម
៣.១. ចកាវិ
័
និងម្បសកកតម
ុ សយ

រកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ បានសិកា
ា និងវាយតម្ម្លអាំពីោលានុវតតភាព ផលរេះោល់ និងកងវេះ

ខតក្ផាេងៗ តាម្រយៈក្ម្ក្រៀន និងរទ្ពិក្សាធន៍កនុងោរអនុវតតប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌាឍន៍វិស័យកសិកម្ម កម្មវិធី
និងអនុកម្មវិធីកនលងម្ក ប្ដលជាម្ូលដ្ឋានសាំខន់សរោរ់ក្រៀរចាំ និងវិភាជធនធានកនុងប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតសរោរ់
អនុវតតរនតឆ្ាាំ២០១៩-២០២៣។ អាទ្ិភាពក្គលនក្យបាយ យុទ្ធសាស្រសតចតុក្ោណ្ដាំណាក់ោលទ្ី៤ ររស់រាជរដ្ឋាភិបាល ប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌាឍន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ ក្គលនក្យបាយអភិវឌាឍន៍វិស័យឧសាា កម្មឆ្ាាំ
២០១៥-២០២៥។ល។ រតូវបានយកម្កក្ធវើជាម្ូលដ្ឋានកនុងោរក្រៀរចាំប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌាឍន៍វិស័យកសិកម្ម
២០១៩-២០២៣។ កនុងោរក្រៀរចាំកសាងប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌាឍន៍វិស័យកសិកម្ម រកសួងក៏បានក្ធវើោរពិក្រគេះ
ក្យរល់ជាម្ួយម្ដគូអភិវឌាឍន៍ វិស័យឯកជន និងសងគម្សុីវិលប្ដលោក់ព័នធទាាំងអស់ ក្ដើម្ាបីក្កៀរគរធនធានទាាំង
ជាំនួយរក្ចចកក្ទ្ស និង ិរញ្ញវតែុផងប្ដរ។
កនុងន័យក្នេះ ប្ផនោរយុទ្សា
ធ ស្រសតអភិវឌាឍន៍វិស័យកសិកម្ម ២០១៩-២០២៣ គឺជាម្ូលដ្ឋន
ា រគឹេះសរោរ់អនុវតត
រយៈក្ពល៥ឆ្ាាំក្ៅម្ុខ ក្ដ្យរងាហាញនូវក្គលក្ៅជាអាទ្ិភាពសាំខន់ៗ និងសូចនករប្ដលរតូវសក្រម្ចបាន។ ក្គល
ក្ៅអាទ្ិភាពសាំខន់ៗទាាំងក្នេះរួម្ោន៖
ក)

រនតពរងីកសម្ិទ្ធផលននប្ដលរកសួងបានសក្រម្ចក្ជាគជ័យកនលងម្ក

កនុងោរអនុវតតកម្មវិធីទាាំង៥

ររស់ប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌាឍន៍វិស័យកសិកម្ម ២០១៤-២០១៨ ក្លើប្ខាេរចវាក់ផលិតកម្ម និងពិពិធកម្មដាំណាាំ សតវ និងវារីវរាបកម្ម ពរងឹងោររគរ់រគង និងអភិវឌាឍន៍ធនធានជលផល ម្រពក្

ើ និងសតវ

ម្រព។ល។ ប្ដលបានចូលរួម្កនុងោររក្ងកើតោរងារ ក្លើកកម្ពស់ករម្ិតជីវភាពរស់ក្ៅដល់ររជាកសិករ
និងអនកទ្ទ្ួលផលក្ផាេងៗ រពម្ទាាំងពរងឹងគុណ្ភាពម្នោរផតល់ក្សវារក្ចចកក្ទ្សដល់អនកោក់ព័នធកនុង
វិសយ
័ កសិកម្ម។
ខ)

រក្ងកើនធនធាន និងពរងីករក្ចចកក្ទ្សថ្មីៗ ក្ដ្យរញ្ចូលកម្មវីធីឌីជីថ្ល ក្ដើម្ាបីរក្ងកើនជីវភាព និង
កាំក្ណ្ើនក្សដឋកិចចដល់ររជាកសិករ និងអនកោក់ព័នធក្ផាេងៗ។ ទ្នទឹម្នឹងក្នេះ រតូវចរ់យកឱោស និង
ោលានុវតតភាព ក្ដ្យក្លើកកម្ពស់ោរររកួតររប្ជងក្ដើម្ាបីសក្រម្ចបានកនុងឋានៈជាររក្ទ្សប្ដលោន
ចាំណ្ូលម្ធាយម្ករម្ិតខពស់ក្ៅឆ្ាាំ២០៣០ និងជាររក្ទ្សោនចាំណ្ូលខពស់កនុងឆ្ាាំ២០៥០។

៣.១.១. ចកខុ វិ្័យ
ចកខុវិស័យសរោរ់អភិវឌាឍន៍វិស័យកសិកម្មគឺ៖

“កសិកម្មកម្ពុជាជាកសិកម្មទាំពនើប

ានលកខ

ៈម្របកួត

ម្របខជង បរិយាប័នន ធន់នឹងការខម្របម្របួលអាកាសធាតុ និងនិរនតរភាព ខដលនាាំដល់ការពកើនព ើងម្របាក់ចាំ
ម្រគួសារកសិករ

វិបុលភាព

និងសុែុាលភាពរបស់ម្របជាពលរដឋកម្ពុជា”។

ូល

ចកខុវិស័យសរោរ់អភិវឌាឍន៍វិស័យ

កសិកម្មក្នេះគឺោនអតែន័យដូចខងក្រោម្៖

ម្របកួតម្របខជង ៖ កសិកម្មកម្ពជា
ុ រតូវប្តអាចររកួតររប្ជងបានតាម្រយៈ (ទ្ី១) ោរោត់រនែយម្ថ្លក្ដើម្ផលិត-

កម្មឱាយបានទារជាអតិររិោ ក្ដ្យរតូវយកចិតតទ្ុកដ្ក់ខពស់ដល់ោររក្ងកើនផលិតភាព ោរជាំរុញោរអនុវតតរក្ចចកវិទ្ា
ា

ទ្ាំក្នើរសម្រសរ ក្ររើរបាស់ពូជោនទ្ិននផលខពស់ រក្ចចកក្ទ្សប្ដលក្ររើរបាស់ធាតុចូលតិច ោនតម្ម្លទារ (ដូចជា
ឧរករណ្៍ក្រោេះរសូវជាក្ដើម្) ោរក្ររើរបាស់ក្រគឿងយនតកសិកម្ម (ោាសុីនដ្ាំ សទូង រចូតោត់ក្បាកប្រន ជាំនួសោរក្ររើ

កោ្ាាំងពលកម្មក្រចើន) (ទ្ី២) ផលិតផលកសិកម្មរតូវោនគុណ្ភាព សុវតែិភាព និងអាហារូរតែម្ភខពសរ់ សរតាម្តរម្ូវ
ោរទ្ីផាារ។
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បរិយាប័ន៖
ន កសិកម្មកម្ពុជារតូវប្តរីកលូតលាស់ក្ដ្យសម្ធម្៌ ោនោរចូលរួម្កនុងប្ខាេរចវាក់តម្ម្លពីរគរ់តួ

អងគ អនកោនធនធាន និងនវានុវតតន៍ផលិត រតូវរក្ងកើនភាពជាម្ដគូជាម្ួយអនកផលិតខ្ាតតូច សរោរ់ដាំក្ណ្ើរោរកសិធុរកិចចររករក្ដ្យររសិទ្ភា
ធ ពក្សដឋកិចខ
ច ពស់ ភាជរ
ា ់ទ្ីផា
ា រកសិផលតាម្យនតោរផលិតកម្មកសិកម្មតាម្កិចចសនាា ោត់

រនែយគោ្ាតរបាក់ចាំណ្ូលររស់តួអងគផលិត សាំក្ៅក្លើកកម្ពស់ករម្ិតជីវភាពរស់ក្ៅររស់ផលិតករ កសិករ ស គម្ន៍កសិកម្មឱាយោន់ប្តធូរធារក្

ើង។ ក្ៅកនុងករម្ិតោារកូក្សដឋកិចច យនតោរភាពជាម្ដគូរវាង “រដឋ-ឯកជន និងអនក

ផលិត" រតូវបានជាំរុញឱាយអនុវតតររករក្ដ្យររសិទ្ធភាពខពស។
់
ធន់នង
ឹ ការខម្របម្របួលអាកាសធាតុ៖

កសិកម្មកម្ពុជារតូវទ្រ់ទ្ល់ជាម្ួយក្រគេះធម្មជាតិកនុងករម្ិតម្ួយប្ដល

អាចក្ធវើបានតាម្វិធានោរពីរជាសាំខន់គ៖
ឺ (១) ោររនាាុាាំ ឬភាពធន់ក្ៅនឹងោរប្ររររួលអាោសធាតុ ក្្តាតក្លើោរ
ផលិតពូជដាំណាាំ និងដ្ាំដណា
ាំ
ាំប្ដលធន់នឹងកក្ៅតា ឬទ្ឹកជាំនន់ (២) ោរោត់រនែយផលរេះោល់ពីោរប្ររររួល

អាោសធាតុ ក្ដ្យរក្ងកើនសកម្មភាពននោក់ព័នធដល់ោររក្ងកើតររព័នធដ្ាំដុេះ ោរចិញ្ចឹម្សតវប្ដលោនលកខណ្ៈ
ទ្រ់ទ្ល់ជាម្ួយអាោសធាតុ (ររព័នធកសិដ្ឋានទ្ាំក្នើរ សនាេាំសាំម្ចទ្ឹក រគរ់រគងបានក្លើកក្ៅតា/ទ្ឹកក្ភលៀង)។

និរនតរភាព៖ កសិកម្មកម្ពុជានឹងរតូវប្តអភិវឌាឍឱាយរសរតាម្ក្គលោរណ្៍ “អភ្ិវឌនឍន៍ថ្បតង” ោត់រនែយផល

រេះោល់ររិសាថាន និងក្សដឋកិចច-សងគម្ រពម្ទាាំងរកាាបាននូវតុលាយភាពរវាង “ការអភ្ិរកនស” និង “អភ្ិវឌនឍន៍”។
៣.១.២. កប្កកម្ម
រកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ ោនក្រសកកម្ម “ែតល់ពសវាគាំម្រទានគុ

វិទនាសាស្រសតបពចចកពទសទាំពនើប

បទដាឋននគតិយុតត

ភាពែពស់ ានលកខ

ៈ

និងពគលនពយាបាយចនាស់លាស់សម្រាប់បពម្រម្ើឱនយការអភ្ិវឌនឍ

វិស័យកសិកម្មកម្ពុជាម្របកបពដាយម្របសិទធភាព និងនិរនតរភាព”។
៣.២. ម្ោលបំណង និងម្ោលម្ៅយុទសា
ធ ន្រសេ
៣.២.១. កោលបំណងយុទ្ធសាស្ត្រ

ក្ដើម្ាបីចូលរួម្ចាំប្ណ្កកនុងោរសក្រម្ចបាននូវចកខុវិស័យក្នេះ

សរោរ់អនុវតតគឺ “ជាំរុញកាំព

រកសួងកាំណ្ត់ក្គលរាំណ្ងយុទ្សា
ធ ស្រសតរួម្

ន
ើ កសិកម្មម្របកបពដាយការម្របកួតម្របខជង ែលិតែលានគុ

ភាព សុវតថិភាព និងអាហា-

រូបតថម្ភ ម្រពម្ទាំងបពងកើនម្របសិទធភាពថ្នការម្រគប់ម្រគងធនធានដី ថ្ម្រពពឈើ និងជលែលម្របកបពដាយនិរនតរភាព” ។

វិស័យកសិកម្មក្ៅប្តក្ដើរតួនទ្ីយាងសាំខន់ កនុងោរជាំរុញោរអភិវឌាឍក្សដឋកិចច-សងគម្ ោរអភិវឌាឍជនរទ្ ជា

ពិក្សសបានចូលរួម្ោត់រនែយភាពរកីរកក្ៅកម្ពុជា។ កាំក្ណ្ើនកសិកម្មរតូវរីកលូតលាស់ និងរតូវបានវាស់ប្វងក្ដ្យ
អរតាកាំក្ណ្ើនម្នតម្ម្លរប្នែម្សរុរររស់វិស័យកសិកម្ម។
កនុងរយៈក្ពល៥ឆ្ាាំកនលងក្ៅ តម្ម្លរប្នែម្សរុរររស់វិស័យកសិកម្ម (Gross Value Added-GVA) សក្រម្ចបាន
កនុងរងវង់ពី៣%ក្ៅ៥%កនុងម្ួយឆ្ាាំ។ កនុងរយៈក្ពល៥ឆ្ាាំខងម្ុខ ោរពាាករម្នកាំក្ណ្ើនក្នេះ នឹងរតូវសក្រម្ចឱាយបានកនុង
រងវង់៤%កនុងម្ួយឆ្ាាំ ក្ោលគឺនង
ឹ រតូវក្កើនពី ២១ ៩១៣ោន់លានក្រៀលក្ៅឆ្២
ាាំ ០១៨ ដល់ ២៥ ៧០០ោន់លានក្រៀល
ក្ៅឆ្ាាំ២០២៣។
៣.២.២. កោលកៅយុទ្ធសាស្ត្រ
ក្គលក្ៅយុទ្ធសាស្រសតអាទ្ិភាពចាំនួន០២រតូវបានកាំណ្ត់គ៖
ឺ

(ទី១) បពងកើនែលិតភាព ពិពិធកម្មកសិកម្ម ការម្របកួតម្របខជង និងពា

ិជជូបនីយកម្មកសិកម្ម

(ទី២) បពងកើនម្របសិទធភាពថ្នការម្រគប់ម្រគង និងអភ្ិវឌនឍន៍ធនធានដី ថ្ម្រពពឈើ និងជលែលម្របកបពដាយ
និរនតរភាព
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ពគលពៅយុទធសាស្រសតទី១៖ ជាំរុញផលិតកម្មកសិកម្មតាម្លកខណ្ៈទ្ាំក្នើរ និងយនតូរនីយកម្មក្ដ្យជាំនួសឱាយ
ោរថ្យចុេះម្នកោ្ាាំងពលកម្មកសិកម្ម ោនលកខណ្ៈសនាេាំសាំម្ច ក្ធវើឱាយម្ថ្លក្ដើម្ផលិតទារ ក្ធវព
ើ ិពិធកម្មដាំណាប្ាំ ដលោន
សោតានុពលក្សដឋកិចខ
ច ពស់ ផតល់របាក់ចាំក្ណ្ញក្រចើនសរោរ់កសិករ ស គម្ន៍កសិកម្ម ប្ដលនឹងនាំដល់ោរររកួត
ររប្ជងទ្ីផាារខពស់ រពម្ទាាំងដាំក្ណ្ើរោរកសិ-ធុរកិចចោនលកខណ្ៈររិយរ័នន ររសិទ្ភា
ធ ពក្សដឋកិចច និងនិរនតរភាព។
ពគលពៅយុទធសាស្រសតទី២៖ រគរ់រគង និងអភិវឌាឍន៍ធនធានដី ម្រពក្

ើ និងជលផលររករក្ដ្យចីរភាព។

កនុងរយៈក្ពល៥ឆ្ាាំខងម្ុខក្នេះ សម្តែភាពរក្ចចកក្ទ្សកនុងោររគរ់រគងនឹងរតូវក្កើនក្

ង
ើ ជាចាំបាច់ ក្ដើម្ាបីចូលរួម្

ចាំប្ណ្កជាំរុញកាំក្ណ្ើនក្សដឋកច
ិ ច។
៣.៣. យុទធសាន្រសេ និងកតមវិធអ
ី ភិវឌ្ឍន៍វស
ិ យ
័ កសិកតម
ក្ដើម្ាបីសក្រម្ចបាននូវក្គលរាំណ្ង និងក្គលក្ៅយុទ្សា
ធ ស្រសតខងក្លើ យុទ្សា
ធ ស្រសតអាទ្ិភាពចាំនួន៥ រតូវបាន
ដ្ក់ក្ចញឱាយអនុវតតកង
នុ រយៈក្ពល៥ឆ្ាាំខងម្ុខក្នេះគឺ៖

(១) បពងកើនែលិតភាព ពិពិធកម្មដាំណាំកសិកម្ម និងពម្រងីកកសិ-ធុរកិចច
(២) ពលើកកម្ពស់សុែភាពសតវ និងែលិតកម្មសតវជាលកខ

ៈពា

ិជជកម្ម

(៣) ពម្រងឹងការម្រគប់ម្រគង និងអភ្ិវឌនឍន៍ធនធានជលែលម្របកបពដាយនិរនតរភាព

(៤) ពម្រងឹងការម្រគប់ម្រគង និងអភ្ិវឌនឍន៍ធនធានថ្ម្រពពឈើ និងសតវថ្ម្រពម្របកបពដាយនិរនតរភាព
(៥) បពងកើនម្របសិទធភាពថ្នការម្រគប់ម្រគងសាថនប័ន ពសវាគាំម្រទ និងអភ្ិវឌនឍន៍ធនធានម្នុសនស

ក្ដើម្ាបីអនុវតតយុទ្សា
ធ ស្រសតទាាំង៥ខងក្លើក្នេះ រកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ កាំណ្ត់អភិរកម្ចាំនួន
១០ដូចខងក្រោម្៖
ទ្ី១-រនតក្លើកកម្ពស់ោររសាវរជាវក្ដើម្ាបីអភិវឌាឍន៍រក្ចចកវិទ្ាា

និងរក្ចចកក្ទ្សកសិកម្មទ្ាំក្នើរ

កនង
ុ ទ្ិសក្ៅ

រក្ងកើនររិោណ្ គុណ្ភាព អាហារូរតែម្ភ និងពិពិធកម្មផលិតផលកសិកម្មររករក្ដ្យនិរនតរភាពធន់នង
ឹ ោរប្ររររួល
អាោសធាតុ រពម្ទាាំងក្្លើយតរក្ៅនឹងតរម្ូវោរទ្ីផាារកនង
ុ និងក្រៅររក្ទ្ស។ យកចិតតទ្ុកដ្ក់អភិវឌាឍន៍ធនធានម្នុសាេ
និងជាពិក្សសរក្ងកើនចាំនួនអនករសាវរជាវ និងអនកវិទ្ាាសាស្រសតកសិកម្មឱាយបានក្រចើន ក្ដ្យផតល់ោរក្លើកទ្ឹកចិតតដល់អនក
រសាវរជាវ និងអនកវិទ្ា
ា សាស្រសតជាចាំបាច់។ រតូវក្ធវើកសិកម្មចរម្ុេះររករក្ដ្យភាពម្វឆ្ាត ម្ិនរតូវក្ធវើប្តដាំណាាំរសូវម្ួយ
ម្ុខ ឬោរក្ធវើតាម្គ្ា ក្ដ្យម្ិនបានវិភាគឱាយបានសុីជក្រៅក្នេះក្

ើយ។ ទ្នទម្
ឹ នឹងក្នេះ រតូវយកចិតតទ្ក
ុ ដ្ក់ជាំរុញោរក្ររើ

របាស់រក្ចចកវិទ្ាាកសិកម្មថ្មីៗ ររករក្ដ្យនវានុវតតន៍ ោនជាអាទ្ិ៍ ោរអនុវតតកសិកម្មលែ ោរប្កលម្ែោររគរ់រគង និង
ក្ររើរបាស់ធនធានដីររករក្ដ្យចីរភាព ោរប្កលម្ែររព័នធក្រសាចរសព និងោររគរ់រគងទ្ឹក ោរក្ររើរបាស់យនតូរនីយកម្មកសិកម្ម និងរក្ចចកវិទ្ាាក្រោយររម្ូលផល ោររក្ងកន
ើ ភាពធន់នង
ឹ អាោសធាតុ និងក្រគេះធម្មជាតិ ោរក្លើកកម្ពស់
គុណ្ភាពម្នោរផតល់ក្សវាផាេពវផាាយកសិកម្ម ឱាយបានក្ៅដល់ស គម្ន៍កសិកម្ម រពម្ទាាំងពរងឹងោររគរ់រគង និងរតួត
ពិនិតាយពូជដាំណាាំកសិកម្ម និងធាតុចូលកសិកម្មរួម្ទាាំងោរប្កលម្ែពូជសតវ ោរពរងឹងសម្តែភាពម្នទីរពិក្សាធន៍ជាតិ
កសិដ្ឋានផលិតពូជ សាថានីយ និងម្ជាឈម្ណ្ឌលរសាវរជាវ និងផាេពវផាាយកសិកម្មឱាយបានលែររក្សើរ។ រតូវជាំរុញោរក្រៀរចាំ
កសាងលិខិតរទ្ដ្ឋានគតិយត
ុ ត និងចាារ់ោក់ព័នន
ធ ឹងវិស័យកសិកម្ម រពម្ទាាំងប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌាឍន៍តាម្អនុវិស័យនីម្ួយៗ។
ទ្ី២- ពរងឹងសម្តែភាពស គម្ន៍កសិកម្ម និងស គម្ន៍អក
ន ចិញ្ចឹម្សតវប្ដលបានចុេះរញ្ជរី ួចក្

ើយ ឱាយោន

លកខណ្ៈជាោណ្ិជជកម្ម ក្ដ្យជាំរុញឱាយអនុវតតរក្ចចកវិទ្ា
ា សម្រសរ ោរផគត់ផង
គ ់ររព័នធក្រសាចក្ដ្យសនាេាំសាំម្ចទ្ឹកក្ៅ
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តាម្ស គម្ន៍កសិកម្ម និងអនុវតតផលិតកម្មកសិកម្មតាម្កិចចសនាា រពម្ទាាំងក្លើកកម្ពសោ
់ រចូលរួម្វិនិក្យគពីវិស័យ
ឯកជនកនង
ុ រគរ់ប្ខាេរចវាក់តម្ម្លកសិកម្ម តាម្អភិរកម្ភាពជាម្ដគូរវាង “រដឋ- ឯកជន និងផលិតករ/ស គម្ន៍” ឱាយោន
លកខណ្ៈររទាក់រកឡាគ្ាកង
នុ ោររកទ្ីផាាររប្នែម្សរោរ់ផលិតផលកសិកម្មជាអាទ្ិភាព។
ពិនិតាយក្ម្ើលលទ្ធភាពក្ធវើយង
ា ណាឱាយស គម្ន៍អាចទ្ទ្ួលបានផលររក្យជន៍

ក្លើសពីក្នេះក្ទ្ៀត រតូវ

និងោនចាំណ្ូលសរោរ់ដាំក្ណ្ើរោរ

អភិវឌាឍន៍ររស់ខលួនររករក្ដ្យភាពោ្ាស់ោរ។ ទ្នទឹម្នឹងក្នេះ រតូវរនតស ោរជាម្ួយម្ដគូអភិវឌាឍន៍នន និងប្សវងរក
ម្ដគូថ្មីៗក្ទ្ៀត ក្ដើម្ាបីអនុវតតគក្រោងរណ្តតេះរណាតាលសម្តែភាពដល់ម្ស្រនតីជាំនញ និងរក្ងកើនសកម្មភាពសិកា
ា រសាវរជាវ
និងអភិវឌាឍន៍ស គម្ន៍ រពម្ទាាំងជាំរុញ និងរួម្គ្ាក្ធវើោរអរ់រំ ផាេពវផាាយ រណ្តតេះរណាតាល រាំោក់ររ
ាំ នដល់ស គម្ន៍
ម្ូលដ្ឋានឱាយយល់ដឹងជាសាធារណ្ៈ អាំពោ
ី រអភិវឌាឍវិស័យកសិកម្ម។
ទ្ី៣-

ពរងឹងនិងពរងីកស គម្ន៍កសិករក្ៅសូរគួសារ

ក្ដើម្ាបរ
ី ក្ងកើនោលានុវតតភាពកនុងោរោរោរផល

ររក្យជន៍ររស់កសិករ ទាាំងោរដ្ាំដុេះ ោរយកផល ោរប្កម្ចន រពម្ទាាំងអាំណាចម្នោរចរចម្ថ្លក្ៅក្ពលលក់ផលិតផល
ទាាំងក្នេះ។ ជាំរុញោរវិនិក្យគក្លើោរប្កម្ចនផលិតផលក្ៅសូ ក្ដើម្ាបីរក្ងកើនតម្ម្លរប្នែម្ រក្ងកើតោរងារ ចូលរួម្ោត់រនែយ
ភាពរកីរកក្ៅជនរទ្។ ជាម្ួយគ្ាក្នេះ រតូវពិនត
ិ ាយ និងក្រៀរចាំលិខិតរទ្ដ្ឋន
ា គតិយត
ុ តោក់ពន
័ ធ ក្ដើម្ាបីអភិវឌាឍន៍ឧសាា កម្ម
ក្ៅសូធម្មជាតិររករក្ដ្យនិរនតរភាព។
ទ្ី៤- ជាំរុញោរក្ធវើពិពិធកម្មកសិកម្មក្ៅរកផលិតផលប្ដលោនតម្ម្លរប្នែម្ខពស់ និងោនសោតានុពលក្លើដាំណាាំ
ោរចឹញ្ចឹម្សតវ វារីវរាបកម្ម ផលិតផលក្

ើដ្ាំ

និងោរវិនិក្យគក្លើោរប្កម្ចនកសិផលសាំខន់ៗ ក្ដ្យរតូវរនតក្លើក

កម្ពស់គណ្
ុ ភាព និងសុវតែិភាពផលិតផលកសិកម្ម ោរប្កម្ចនក្វចខចរ់ និងពរងឹងសម្តែភាពពិក្សាធន៍ សតង់ដ្រគុណ្ភាព
ក៏ដូចជាពរងឹងវិធានោរោរដាំណាាំ អនម្័យ និងភូតគម្អនម្័យ (SPS) តាម្រយៈោរចរចជាម្ួយរណាតរា រក្ទ្សប្ដល
ទ្ិញផលិតផលកសិកម្មពក
ី ម្ពជា
ុ ោរក្រៀរចាំពិធីសារសតីពីោរនាំក្ចញផលិតផលកសិកម្មកម្ពជា
ុ ក្ៅោន់ទ្ីផាារអនតរជាតិ។
ទ្ី៥- ជាំរុញោរចិញ្ចឹម្សតវររស់កសិករឱាយក្ៅជាោរចិញ្ចឹម្ជាលកខណ្ៈោណ្ិជជកម្ម ជាពិក្សសោរចិញ្ចឹម្
ក្គពូជកូនោត់ ក្ដើម្ាបីរក្ងកើនរបាក់ចាំណ្ូល រពម្ទាាំងក្លើកទ្ឹកចិតតដល់ោរចិញ្ចឹម្សតវខ្ាតតូច ម្ធាយម្ និងខ្ាតធាំ
ប្ដលោនផលិតភាពខពស់ ររករក្ដ្យគុណ្ភាព សុវតែិភាព និងររសិទ្ធភាពក្សដឋកិចចខស
ព ់ ក្ដើម្ាបីផគតផ
់ គង់តរម្ូវោរ
កនុងរសុក និងរក្ងកើនសម្តែភាពររកួតររប្ជងសរោរ់ោរនាំក្ចញ។ រគរ់រគងោរក្ធវើអាជីវកម្មសតវរស់ ផលិតផល
សតវ ចាំណ្ីសតវ រសុឱសថ្ និងធាតុចូលក្ផាេងៗ ក្ដ្យម្ិនឱាយោនោរក្ធវើអាជីវកម្ម្តាច់ម្ខ
ុ ប្ដលរេះោល់ដល់តម្ម្ល
និងរញ្ហាទ្ីផា
ា រ។ រតូវជាំរុញោរប្កម្ចនផលិតផលសាច់ ក្ដ្យរតូវរគរ់រគងសតតឃតដ្ឋាន កប្នលងពិឃតសតវ និង
កប្នលងប្កម្ចនឱាយអនុវតតតាម្រទ្ដ្ឋានរក្ចចកក្ទ្សរសុពាាបាល និងោនោររតួតពិនត
ិ ាយអនម្័យសាច់ និងផលិតផល
សតវ ធានបាននូវគុណ្ភាព អនម្័យ និងសុវតែិភាពសាច់សរោរ់ធានតរម្ូវោរកនុងរសុក និងក្ឆ្ាេះក្ៅរកោរនាំ
ក្ចញក្ៅររក្ទ្ស។ ជាម្ួយគ្ាក្នេះ រតូវពរងឹងោររតួតពិនត
ិ ាយអនម្័យសតវ និងផលិតផលសតវ ក្ដើម្ាបីរងាការោរោរ
ជាំងឺ្លងរាលដ្លសតវ ផលិតផលសតវររករក្ដ្យសុវតែិភាព និងរគរ់រគងហានីភ័យជាំងឺរាតតាាតននជាយថា
ក្

តុ។ រពម្ជាម្ួយក្នេះ រតូវពរងឹងោរអនុវតតចាារ់សតីពស
ី ុខភាពសតវ និងផលិតកម្មសតវ និងរតូវក្រៀរចាំកសាង

លិខិតរទ្ដ្ឋានក្រោម្ចាារ់ឱាយោនររសិទ្ធភាពខពស់។
ទ្ី៦- រក្ងកត
ើ សាថន
ា ីយ៍ចតាតា

ស
ី ័ក ដាំណាាំ សតវ និងជលផល ក្ៅតាម្តាំរន់សាំខន់ៗ ក្ដើម្ាបីទ្រ់សាកាត់ោរ្លង

រាលដ្លសោសធាតុចម្រង ជាំងឺសតវ និងជាំងឺសណ្
ូ ូស ជាំងឺរតី និងទ្រ់សាកាត់ោរនាំចូល នាំក្ចញ ្លងោត់នូវ
ផលិតផលកសិកម្មខូចគុណ្ភាព ប្ដលនាំឱាយរេះោល់ដល់សុខភាពសាធារណ្ៈ និងខូចទ្ីផា
ា រកនុងរសុក និងនាំ
ក្ចញ។

ជាំរុញឱាយរកសួងសាថរ
ា ័នោក់ពន
័ ធ

ពិក្សសរដឋបាលក្ខតតក្ៅជារ់រពាំប្ដន

រតូវស

ោរឱាយោនលកខណ្ៈ

ររទាក់រកឡាគ្ាកង
នុ ោររគរ់រគងឱាយោនររសិទ្ធភាព រពម្ទាាំងោតារឱ
់ ាយបាននូវព័ត៌ោន និងទ្ិនន
ន ័យម្នោរនាំចល
ូ
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និងនាំក្ចញផលិតផលកសិកម្មពីរណាតរា រក្ទ្សជិតខង ក្ដើម្ាបីធាននូវោររគរ់រគងផលសតុកកនុងរសុក និងផលរេះ
ោល់ទ្ីផាារកនុងតាំរន់កនុងសា្ារតីទ្ទ្ួលខុសរតូវខពស។
់
ទ្ី៧- ពរងឹងសម្តែភាពររស់ស

គម្ន៍ក្នសាទ្ឱាយបានរឹងោាំ ោ្ាយជាស

គម្ន៍ក្នសាទ្គ្ានរទ្ក្លមើស

ជលផល ទាាំងទ្ឹកសារនិងសម្ុរទ្។ ជាម្ួយគ្ាក្នេះ រតូវជាំរុញោរអភិវឌាឍវារីវរាបកម្មរគរ់ររក្ភទ្ក្ៅតាម្សាថន
ា ភាព
ជាក់ប្សតង រពម្ទាាំងរតូវរនតពរងឹងោររគរ់រគង និងោរោរកប្នលងអភិរកាេជលផលឱាយោនររសិទ្ធភាពខពស់ ពិក្សស
រតូវប្ថ្រកាាោរោរម្រពលិចទ្ឹក និងម្រពក្ោងោងឱាយបានគង់វងាេ ប្ដលជាជរម្កដ៏សាំខន់ររស់ម្ចឆជាតិ។ ក្លើសពី
ក្នេះក្ទ្ៀត រនតចូលរួម្ក្ធវើវិក្សាធនកម្មចាារ់សព
ីត ីជលផល និងរតូវខិតខាំក្រៀរចាំលិខិតរទ្ដ្ឋានគតិយុតត ជាំរុញោរអនុ
វតតអនុសញ្ញអ
ា នតរជាតិោក់ពន
័ ធ ក្ដើម្ាបរី រយុទ្ធររឆាំងោរក្នសាទ្ក្លមើសចាារ់ គ្ន
ា ោរអនុញ្ត
ញា និងគ្ានរបាយោរណ្៍ (IUU Fishing) ក្ដ្យរតូវរក្ងកើតយនតោរថា្ាក់ជាតិឱាយោនលកខណ្ៈររទាក់រកឡាគ្ា ជាម្ួយអនតរសាថារន
័
រសរតាម្នីតិវិធីជាធរោន។
ទ្ី៨- ក្រៀរចាំនិងអនុវតតប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌាឍន៍ម្រពផតល់ផល ក្ដើម្ាបក្ី ្លើយតរក្ៅនឹងររិរទ្ប្កទ្រម្ង់
រចចុរាបនន សាំក្ៅធានបានសែិរភាពរឹងោាំក្លើោរអភិវឌាឍអនុវិស័យម្រពក្
ពរងឹង និងពរងីកស

គម្ន៍ម្រពក្

ើ ក្ដ្យជួយររជាស

ើជាតិយូរអប្ងវង។ រប្នែម្ក្លើក្នេះ រតូវរនត

គម្ន៍ជនរទ្ឱាយរក្ងកើនចាំណ្ូល ក្លើកកម្ពស់ជីវភាពរស់

ក្ៅតាម្រយៈោរដ្ក់រញ្ចូលររព័នធកសិ-រុកក
ខ ម្ម។ កនុងក្គលក្ៅពរងីកគរម្រម្រពក្
ម្រពក្

ើក្

ើ រតូវរនតជាំរុញោរសាតារដ្ាំដុេះ

ើងវិញក្ៅក្លើដីម្រពក្រចរិល ដីម្រពរងោរក្ធវើអាជីវកម្ម ដីទ្ាំក្នរររស់រដឋ និងដីម្រពប្ដលបានដក

សម្ាបទានដីក្សដឋកិចច ក្ដ្យស

ោរជាម្ួយវិស័យឯកជន ម្ដគូអភិវឌាឍន៍ រពម្ទាាំងរក្ងកើនោររណ្តេះត កូនក្

ត
ូ ពី
ើរគរ់

ររក្ភទ្ក្ៅតាម្សាថានីយ សរោរ់ប្ចកចយជូនររជាពលរដឋដ្ាំដុេះ។ ជាម្ួយគ្ាក្នេះ រតូវក្រៀរចាំរក្ងកើតសួនភូតគម្
សាស្រសត (Botanical Garden) ក្ៅតាម្តាំរន់ក្អកូ

ូសុីរក
ុ ខជាតិកម្ពុជា កនង
ុ ក្គលរាំណ្ងអរ់រំរណ្តតេះរណាតាល និង

ផាេពវផាាយនូវររក្ភទ្រុកខជាតិោនក្ដ្យករម្ និងជិតផុតពូជ រពម្ទាាំងដ្ក់តាាំងរងាហាញនូវសាំណាកររក្ភទ្រុកខជាតិ
សាំខន់ៗ ររក្ភទ្រគួសារ និងអាំរូរដម្ទ្ក្ទ្ៀត ក្ដ្យក្ររើរបាស់ររភពថ្វិោម្ូលនិធិអភិវឌាឍន៍ម្រពក្

ើជាតិ

និងពី

ររភពក្ផាេងៗក្ទ្ៀត។
ទ្ី៩- រនតចុេះរសាវរជាវ រុករក និងរស្រងាការរទ្ក្លមើសម្រពក្
ក្

ើ ជលផល ោរោរ់រាន ដុត

ូសឆយដីម្រព

ើ និងម្រពលិចទ្ឹកយកដីក្ធវើកម្មសិទ្ធិតាម្រគរ់រូរភាព ក្ដ្យក្ររើរបាស់កោ្ាាំងចរម្ុេះ អាជាញាធរប្ដនដី កងកោ្ាាំង

ររដ្រ់អាវុធ អងគភាពោក់ពន
័ ធ និងតុលាោរ រពម្ទាាំងរនដយកចិតទ្
ដ ុកដ្ក់ជាំរុញោរក្បាេះរក្ងាគាលរពាំម្រពក្
ម្រពលិចទ្ឹកឱាយបានឆរ់រ
ក្

ើ និង

ស
័
ក្ដើម្ាបីទ្រ់សាត
កា ់ និងោត់រនែយឱាយបានជាអតិររោនូវោររំក្លាភរាំោនក្លើដីម្រព

ើ និងម្រពលិចទ្ឹកជាក្ដើម្។ តាំរន់សម្ាបទានក្សដឋកិចចប្ដលក្ៅក្សសសល់ពីម្ុនម្កនឹងរតូវសែិតក្ៅក្រោម្ោរ

រតួតពិនិតាយដ៏តឹងរុឹង

ក្ដើម្ាបធា
ី នថាដាំក្ណ្ើរោរអនុវតតសម្ាបទានដីក្សដឋកិចចទាង
ាំ ក្នេះ

ររសិទ្ផ
ធ ល។ រពម្ជាម្ួយក្នេះ រតូវចូលរួម្ក្ធវើវិក្សាធនកម្មចាារ់សតីពីម្រពក្

រររពឹតតក្ៅររករក្ដ្យ

ើ និងក្រៀរចាំកសាងលិខិតរទ្ដ្ឋាន

ក្រោម្ចាារ់ រពម្ទាាំងពរងឹងោរអនុវតតចាារ់ឱាយោនររសិទ្ធភាពខពស់។
ទ្ី១០- ពរងឹងកិចចស

ររតិរតតិោរអនតរជាតិជាម្ួយររក្ទ្សជិតខង និងរណាតាររក្ទ្សម្ដគូអភិវឌាឍន៍

ននទាាំងកនុងរករខ័ណ្ឌក្ទ្វភាគី ព

ុភាគី និងកិចចស

ររតិរតតិោរថា្ាកត
់ ាំរន់និងអនតរជាតិ ក្ដើម្ាបីប្សវងរកជាំនួយ

ិរញ្ញវតែុ និងជាំនួយរក្ចចកក្ទ្សថ្មីៗ សរោរ់ោរក្ធវើទ្ាំក្នើរភាវូរនីយកម្មកសិកម្ម រពម្ទាាំងខិតខាំរក្ងកើនកិចចស

-

ររតិរតតិោរ និងក្ធវើោរចរចក្ដើម្ាបីក្រើករចកទ្ីផា
ា រសរោរ់ោរនាំក្ចញផលិតផលកសិកម្ម ឱាយបានទ្ូលទ្
ាំ ូលាយ
ជាម្ួយររក្ទ្សននកនុងររិរទ្ម្នសាកលភាវូរនីយកម្ម។ ក្លើកទ្ឹកចិតតដល់អក
ន វិនិក្យគទ្ុនទាាំងកនង
ុ
និងក្រៅ
ររក្ទ្ស

រក្ងកើនទ្ុនវិនិក្យគកនុងវិស័យកសិកម្មក្លើរគរ់ប្ខាេរចវាក់តម្ម្លកសិកម្ម

កសិកម្ម ក្ដើម្ាបីផា
ា រភាជារ់កសិករ ឬស

ពិក្សសោរប្កម្ចនផលិតផល

គម្ន៍កសិកម្ម ក្ៅនឹងទ្ីផា
ា រតាម្អភិរកម្ភាពជាម្ដគូរវាងរដឋ ឯកជន និង
42

អនកផលិត។ ទ្នទឹម្នឹងក្នេះ រតូវជាំរុញដល់សាថារ័នោក់ព័នធ ម្ដគូអភិវឌាឍន៍ អងគោរជាតិ អនតរជាតិទាាំងអស់ឱាយរនតគាំរទ្
ោរក្លើកកម្ពស់ និងជាំរុញោរអភិវឌាឍវិស័យកសិកម្មតាម្រគរ់រូរភាព ក្ដើម្ាបីធានឱាយោនសនតិសុខក្សាបៀង និងអាហារូរតែម្ភ ទាាំងក្ៅកនុងករម្ិតរគួសារ ស គម្ន៍ និងថា្ាក់ជាតិ។ ជាម្ួយគ្ាក្នេះ ក្គលនក្យបាយ និងប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតោក់ព័នធនង
ឹ អនុវិស័យម្នវិស័យកសិកម្មនឹងរតូវជាំរុញក្រៀរចាំ និងដ្ក់ឱាយអនុវតតររករក្ដ្យររសិទ្ភា
ធ ពខពស។
់
ក្ដើម្ាបីអនុវតតយុទ្សា
ធ ស្រសតទាាំង៥

និងអភិរកម្ខងក្លើឱាយទ្ទ្ួលបានលទ្ធផលលែររក្សើរ

រកសួងកសិកម្ម

រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ កាំណ្ត់កម្មវិធីអាទ្ិភាពចាំនួន៥ សរោរ់ររតិរតតិ និងរគរ់រគងក្ដ្យអងគភាពថ្វិោររស់
រកសួង រួម្ោន៖
៣.៣.១. កម្ម វិធីទ្ី១៖ ោរបកងកើនែលិតភាព ពិពិធកម្មដណា
ំ
ំក្ិកម្ម និងក្ិ-ធុរកិចច
រកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ រនតជាំរុញោររក្ងកន
ើ ផលិតភាព គុណ្ភាព និងពិពិធកម្ម តាម្រយៈ
ោររក្ងកន
ើ ោរវិនិក្យគររករក្ដ្យររសិទ្ភា
ធ ព និងភាពស័កតសិទ្ធិក្លើោររសាវរជាវ និងោរអភិវឌាឍពូជដាំណាាំប្ដល
ផតល់តម្ម្លរប្នែម្ខពស់ ជាម្ួយនឹងរក្ចចកវិទ្ា
ា ម្វឆ្ាត ឌីជថ្
ី ល និងទាន់សម្័យ ោរផាេពវផា
ា យក្ដ្យ្ទាល់ដល់កសិករ
ក្ៅទ្ីជនរទ្ប្ដលខវេះជាំនញរក្ចចកក្ទ្ស ោរតភាជារ់រវាងស ព័នធ ឬស គម្ន៍កសិកម្ម និងវិស័យឯកជនតាម្រយៈ
យនតោរផលិតកម្មកសិកម្មតាម្កិចស
ច នាា ក្លើកកម្ពសផ
់ លិតភាព និងររសិទ្ភា
ធ ពក្លើោរក្ររើរបាស់ទ្ឹក រពម្ជាម្ួយ
នឹងោរពរងីកម្ផទដីក្រសាចរសព

រពម្ទាាំងរនតជាំរុញ

និងសរម្រសរម្ួលកនង
ុ ោរផតល់រណ្
័ ណោន់ោរ់កម្មសិទ្ដ
ធិ ីដល់

កសិករ ោរក្រៀរចាំយុទ្សា
ធ ស្រសតរទ្រទ្ង់ដល់ោរផតល់ក្សវាធានរាារ់រងផលិតកម្មកសិកម្ម ោរពរងឹងយនតោរោរអនុវតត
កសិកម្មលែ និងោររតួតពិនត
ិ ាយគុណ្ភាពនិងសុវតែិភាពម្នផលិតផលកសិកម្ម។
រប្នែម្ក្លើសពីក្នេះ រកសួងរនតជាំរុញនិងក្លើកកម្ពស់កសិ-ឧសាា កម្មប្កម្ចនផលិតផលកសិកម្ម តាម្រយៈោរ
ពរងីកឱាយោនោរវិនិក្យគឯកជនក្លើផលិតផលកសិកម្ម ប្ដលោនសោតានុពលដូចជា រសូវ ក្ោត ដាំ

ូងម្ី ពពួក

សប្ណ្តក រប្នល សាវាយ សាវាយចនទី ក្ចក ក្ៅសូ សតវ និងផលិតផលសតវ ផលិតផលជលផលជាក្ដើម្ ក្ដ្យរនតផតល់
ោរក្លើកទ្ឹកចិតតប្ផនកសារក្ពើពនធ ោរោត់រនែយម្ថ្លអគគិសនី អរតាោររបាក់ និងចាំណាយ
គក្រោងសាងសង់ឃ្ាាំងសតក
ុ និង

ូជីសទីក ពិក្សសជាំរុញ

សម្ងួតរប្នែម្ពីគក្រោងអនតរាគម្ន៍ររស់រាជរដ្ឋាភិបាល តាម្រយ:យនតោរម្នោរ

វិនិក្យគរួម្គ្ារវាងវិស័យសាធារណ្: និងវិស័យឯកជន ឬ ិរញ្ញរាបទានពីររក្ទ្ស រពម្ទាាំងរក្ងកន
ើ ោររណ្តតេះរណាតល
ា
ធនធានម្នុសាេក្លើប្ផនកកសិ-ឧសាា

កម្ម។

កនុងរយៈក្ពល៥ឆ្ាាំ (២០១៩-២០២៣) ខងម្ុខក្នេះ សូចនករចាំនួន០៣នឹងរតូវសក្រម្ចឱាយបានគឺ៖

(១)

ផលិតផលកសិកម្មសរុរនឹងរតូវជាំរុញឱាយក្កើនពី២៨លានក្តានក្ៅឆ្ាាំ២០១៩ ដល់៣៦លានក្តាន

(២)

រក្ងកើនអនុបាត (%) ម្នពិពធ
ិ កម្មដាំណាឱ
ាំ ាយក្កើនពី៦៣%ក្ៅឆ្ាាំ២០១៩ ដល់៦៧%ក្ៅឆ្២
ាាំ ០២៣។

(៣)

ក្ៅឆ្ាាំ២០២៣។

ផលិតផលដាំណាាំកសិកម្មនាំក្ចញនឹងក្កើនពី៥,៨លានក្តានក្ៅឆ្ាាំ២០១៩ ដល់៧,៧លានក្តាន
ក្ៅឆ្ាាំ២០២៣។

ក្ដើម្ាបីសក្រម្ចនូវក្គលក្ៅសូចនករក្នេះ រកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ នឹងជាំរុញវិធានោរ

ក្គលនក្យបាយសាំខន់ៗដូចខងក្រោម្៖

➢ ជាំរុញែលិតកម្ម និងែលិតភាពដាំណាំខដលានសកាតននុពលទីែនារែពស់
–

ជាំរុញោររក្ងកើនផលិតភាព ពិពិធកម្មកសិកម្ម ក្លើម្ុខដាំណាាំប្ដលោនផលចាំក្ណ្ញខពស់ និងោនតរម្ូវ
ោរទ្ីផាារ រក្ងកើនគុណ្ភាព និងសុវតែិភាពម្នផលិតផលកសិកម្ម ក្ដ្យរតូវអនុវតតផលិតកម្មកសិកម្ម
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សរីរាងគ ឬោរអនុវតតកសិកម្មលែ (Good Agriculture Practice-GAP) ររករក្ដ្យភាពម្វឆ្ាត រួម្នឹង
ោររញ្ចូលនូវរក្ចចកវិទ្ាាទ្ាំក្នើរក្្លើយតរក្ៅនឹងក្គលរាំណ្ងក្គលនក្យបាយ
–

រនតោរក្លើកកម្ពស់យនតូរនីយកម្មកសិកម្មតាម្រយៈ

(១)ោរជាំរុញោរក្ររើរបាស់ក្រគឿងយនតកសិកម្ម

(២)ោររក្ងកើតម្ជាឈម្ណ្ឌលប្ថ្ទាាំជួសជុលក្រគឿងយនតកសិកម្ម ោរអភិវឌាឍវិសវកម្មកសិកម្ម ោររសាវ
រជាវ ផលិតឧរករណ្៍ក្ដើម្ាបីរាំោក់កនុងកសិដ្ឋានគាំរូ និង(៣)ោរក្ររើរបាស់ររព័នធរក្ចចកវិទ្ាាររករក្ដ្យ
ភាពម្ចនររឌិតខពស់ក្ៅកនុងរគរ់ដាំណាក់ប្ខាេផលិតកម្មកសិកម្ម ក្ដើម្ាបីធានបាននូវគុណ្ភាព សុវតែិភាព
និងររសិទ្ធភាពខពស់ ោត់រនែយជាអតិររោដល់ោរ ូរក្រចេះខូចគុណ្ភាពដី ោរខជេះខជាយថាម្ពល
ទ្ឹក និងោរបាត់រង់ផលប្ដលផលិតបាន
–

រនតជាំរុញោររគរ់រគង និងក្ររើរបាស់ដីកសិកម្មររករក្ដ្យនិរនតរភាព តាម្រយៈោរទ្រ់សាកាត់រញ្ហាឱនភាពដី ោរកាំណ្ត់តាំរន់ដ្ាំដេះុ ោរប្កលម្ែជីជាតិដី ក្ដ្យរក្ងកើតររព័នធរគរ់រគងទ្ិននន័យប្ផនទ្ីកាំណ្ត់
តាំរន់ដ្ាំដុេះសរោរ់ក្ររើរបាស់ដីកសិកម្មររករក្ដ្យររសិទ្ធភាព និងោររនាាាំជាម្ួយនឹងោរប្ររររួល

អាោសធាតុ កនុងក្គលរាំណ្ងជាំរុញផលិតកម្មកសិកម្ម ពិក្សសដាំណាាំក្ៅតាម្តាំរន់ោនសោតានុពល
និងទាក់ទាញវិនិក្យគទ្ុនចូលរួម្ផលិត
កម្ពុជាឆ្ាាំ២០១៥-២០២៥
–

ឱាយរសរតាម្ក្គលនក្យបាយអភិវឌាឍន៍វិស័យឧសាា កម្ម

ជាំរុញោរអភិវឌាឍដាំណាាំរសូវ តាម្រយៈោររសាវរជាវ និងោររណ្តតេះរណាតាលអាំពីោររក្ងកើនគុណ្ភាពពូជ
និងក្លើកកម្ពស់រក្ចចកក្ទ្សដ្ាំដុេះររករក្ដ្យគុណ្ភាព ររសិទ្ធភាពក្សដឋកិចច និងនិរនតរភាពផលិតកម្ម
ធន់ក្ៅនឹងោរប្ររររួលអាោសធាតុ ក្ដ្យស ោរជាម្ួយសាថារ័ន និងអងគភាពជាំនញោក់ព័នធ

–

រនតោរអភិវឌាឍ ោរក្លើកកម្ពស់គុណ្ភាពផលិតភាព និងររិោណ្ រពម្ទាាំងសតង់ដ្រូរនីយកម្មដាំណាាំ
សាកវរាបកម្ម និងដាំណាាំឧសាា កម្ម តាម្រយៈកិចចស ររតិរតតិោររសាវរជាវជាម្ួយសាថារ័នជាតិ និង
អនតរជាតិ ោរផតល់ក្សវារក្ចចកក្ទ្សដល់កសិករ និងស គម្ន៍កសិកម្ម រពម្ទាាំងសរម្រសរម្ួលោរ
ជាំរុញោរផលិតរសរតាម្តរម្ូវោរទ្ីផាារ។

➢ ពលើកកម្ពស់ការការពារដាំណាំ គុ
–

ភាព និងសុវតថិភាពែលិតែលកសិកម្ម

រនតពរងឹងនិងជាំរុញោរងារផាេពវផាាយកសិកម្ម

ោរក្ររើរបាស់យនតោរផាេពវផាាយតាម្លកខណ្ៈព

ុ-

និយម្ក្លើោរក្ផទររក្ចចកវិទ្ាា ោរផាេពវផាាយតាម្ររព័នធព័ត៌ោនវិទ្ាា ដល់អនកក្ររើរបាស់បានទាន់ក្ពល
ក្វលា និងសម្រសរក្ៅតាម្តរម្ូវោរ
–

ពរងឹងោររតួតពិនិតាយអនម្័យ និងភូតគម្អនម្័យ (SPS) តាម្រយៈោរពរងឹងោរអនុវតតចាារ់ និង
លិខិតរទ្ដ្ឋន
ា គតិយុតត ពរងឹងសម្តែភាពម្ស្រនតីភត
ូ គម្អនម្័យ ក្ដើម្ាបីធាននូវររសិទ្ធភាពកនុងោររតួត
ពិនិតាយ និងោនោរទ្ទ្ួលសាគាល់ជាអនតរជាតិ រពម្ទាាំងខិតខាំរក្ងកើតររព័នធភូតគម្អនម្័យក្អ

ិចរតូ-

និច (E-Phyto System) ក្ដើម្ាបីជាំរុញោរក្ធវើកសិ-ោណ្ិជជកម្ម និងផតល់ភាពងាយរសួលដល់អនកនាំក្ចញ
ផលិតផលកសិកម្ម
–

ជាំរុញដាំក្ណ្ើរោរចរចអាំពីលកខខណ្ឌតរម្ូវអនម្័យ

ភូតគម្អនម្័យ

សរោរ់ក្រើកទ្ីផាារនាំក្ចញ

ផលិតផលកសិកម្មប្ដលោនសោតានុពលម្ួយចាំនួន ក្ដ្យរតូវជាំរុញឱាយោ្ាស់កសិដ្ឋាន និងរាងចរកប្ក
ម្ចនក្វចខចរ់ផលិតផលកសិកម្មម្កចុេះរញ្ជី និងរតូវពិនិតាយ វាយតម្ម្លឱាយបានរតឹម្រតូវ
–

ពរងឹងនិងអភិវឌាឍសម្តែភាពម្នទីរពិក្សាធន៍ជាតិកសិកម្ម

តាម្រយៈោរប្កសរម្ួលយនតោរោរងារកនុង

ោរវិភាគគុណ្ភាព និងសុវតែិភាពផលិតផលកសិកម្ម រពម្ទាាំងរតូវក្ធវើឱាយោនោរទ្ទ្ួលសាគាល់សម្តែភាពម្នទីរពិក្សាធន៍ជាតិកសិកម្មក្នេះជាចាំបាច់។
44

➢ ពលើកកម្ពស់ពសវាែនសពវែា
ន យកសិកម្ម និងអភ្ិវឌនឍន៍សហគម្ន៍កសិកម្ម
–

ពរងឹងនិងជាំរុញោរងារផាេពវផាាយកសិកម្ម

រសរតាម្ក្គលនក្យបាយផាេពវផាាយកសិកម្មក្ៅកម្ពុជា

ពិក្សសោរផាេពវផាាយតាម្ររព័នធព័ត៌ោនវិទ្ាា សាំក្ៅរក្ងកន
ើ ចាំនួនអនកក្ររើរបាស់ កសិករ ស គម្ន៍
កសិកម្ម

ឱាយទ្ទ្ួលបាននូវឯកសាររក្ចចកក្ទ្សវិទ្ាាសាស្រសតថ្មីៗ

រសរតាម្ោររីកចក្រម្ើនម្នវិស័យ

កសិកម្ម
–

រនតពរងឹងោរអនុវតតចាារ់សតីពីស គម្ន៍កសិកម្ម
អាជីវកម្មម្ុខរររស គម្ន៍កសិកម្ម

ក្ដ្យរតូវរក្ងកើនសម្តែភាពសាថារ័ន

និងអភិវឌាឍន៍

ក្ដើម្ាបីឱាយោ្ាយក្ៅជាស រគសក្សដឋកិចចកសិកម្មជនរទ្រឹងោាំ

ម្ួយ តាម្រយៈោររណ្តតេះរណាតាល ោរពរងឹងសម្តែភាព

ោរក្រៀរចាំក្វទ្ិោធុរកិចចស គម្ន៍កសិកម្ម

ោរផតល់អនុសាសន៍ក្លើោរងារដឹកនាំនិងរគរ់រគង និងោរវាយតម្ម្លសម្តែភាពស គម្ន៍កសិកម្ម
–

ជាំរញ
ុ ោរអភិវឌាឍស គម្ន៍កសិកម្ម

ក្ដើម្ាបីក្ធវើឱាយស គម្ន៍ជាកប្នលងផលិតរទ្ង់រទាយធាំ

ក្ដ្យភាជារ់

ជាម្ួយផលិតកម្មកសិកម្មតាម្កិចចសនាាប្ដលជាគនលឹេះកនុងោរក្ដ្េះរសាយទ្ីផាារកសិផល
–

ពរងឹងសម្តែភាពស គម្ន៍កសិកម្មប្ដលបានចុេះរញ្ជីរួច ឱាយោនលកខណ្ៈជាជាំនញ អាជីព ក្ដើម្ាបច
ី ូល
រួម្វិនិក្យគជាម្ួយវិស័យឯកជនកនុងរគរ់ប្ខាេរចវាក់តម្ម្លកសិកម្ម តាម្អភិរកម្ភាពជាម្ដគូរវាងរដឋ ឯកជន
និងស គម្ន៍កសិកម្ម។

➢ ពលើកកម្ពសកា
់ រអភ្ិវឌនឍពៅសូធម្មជាតិម្របកបពដាយនិរនតរភាព
–

ពរងឹងនិងជាំរុញោរក្ផទររក្ចចកវិទ្ាាតាម្រយៈោរផាេពវផាាយ

និងោររណ្តតេះរណាតាលរក្ចចកក្ទ្សដាំណាាំ

ក្ៅសូ ោរអនុវតតប្កម្ចនលែ និងទ្ីផាារដល់ររតិរតតិករក្ៅសូរគួសារ ក្ដើម្ាបីរក្ងកើនោរទ្ទ្ួលយករក្ចចកវិទ្ាាក្ជឿនក្លឿន សម្រសរ និងរក្ងកើនតម្ម្លរប្នែម្
–

ជាំរុញោរអភិវឌាឍជាចោការគាំរូរងាហាញ ប្ដលក្ររើរបាស់រក្ចចកក្ទ្សោរអនុវតតកសិកម្មលែររករក្ដ្យភាព
ម្វឆ្ត
ា ក្ដើម្ាបីរក្ងកើនោរទ្ទ្ួលយកររស់កសិករក្ៅសូរគួសារនូវរក្ចចកវិទ្ាាសម្រសរ

–

ពរងឹងនិងចងរកងស គម្ន៍កសិកម្មក្ៅសូរគួសារ ប្កប្ររឱាយក្ៅជាស រគិនភាពោនលកខណ្ៈររកួត
ររប្ជងខពស់

–

ពរងឹងសម្តែភាពរក្ចចកក្ទ្សប្កម្ចន ក្ដើម្ាបីក្លើកកម្ពស់គុណ្ភាពក្ៅសូ និងពរងឹងយនតោរទ្ីផាាររវាង
អនកផលិត និងអនកប្កម្ចនក្ៅសូ តាម្រយៈោរអនុវតតផលិតកម្មកសិកម្មតាម្កិចចសនាា

–

កសាងប្ផនោរ និងក្កៀរគររកររភព

ិរញ្ញរាបទានស ររតិរតតិោរពីរគរ់ម្ដគូអភិវឌាឍន៍ ក្ដើម្ាបីគាំរទ្ោរ

រសាវរជាវ និងអភិវឌាឍន៍ក្ៅសូ
–

រនតកសាងនិងពរងឹងោរអនុវតតលិខិតុរករណ្៍គតិយត
ុ តនន ោក់ព័នធនឹងោររគរ់រគង និងអភិវឌាឍន៍អនុវិស័យក្ៅសូឱាយោនររសិទ្ធភាព

–

ពរងឹងនិងពរងីកោរងារពិក្សាធ និងរសាវរជាវក្ៅសូក្លើរគរ់ប្ផនក
រសាវរជាវក្លើរក្ចចកក្ទ្សក្ៅសូជាម្ួយម្ដគូអភិវឌាឍន៍
បានក្ជាគជ័យ

ក្ដ្យោនោរចូលរួម្ស ោរ

ក្ដើម្ាបីក្ធវើឱាយោរអភិវឌាឍក្ៅសូក្ៅកម្ពុជាទ្ទ្ួល

ពិក្សសជាំរុញោររសាវរជាវរក្ចចកវិទ្ាាក្ៅសូ

និងកលូនក្ៅសូថ្មីធន់នឹងោរប្ររររួល

អាោសធាតុសាំក្ៅរក្ងកើនឧតដម្ភាពររកួតររប្ជង
–

សិកាារិេះរកវិធីសាស្រសតរសាវរជាវថ្មីៗររករក្ដ្យររសិទ្ធភាពទាាំងប្ផនកលាំ

ូរខងក្លើ

និងប្ផនកលាំ

ូរ

ខងក្រោម្ ពិក្សសរាំផុតោររក្ងកើនគុណ្ភាពផលិតផលក្ៅសូ និងោរអនុវតតកសិកម្មលែ ក្ដើម្ាបីរក្រម្ើ
ផលររក្យជន៍ឱាយររតិរតតិករក្ៅសូ និងអនកោក់ព័នធ
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–

ពរងឹងយនតោររគរ់រគង

និងក្ ដ្ឋារចនសម្ព័នធរូរវនតគាំរទ្ដល់ោររសាវរជាវក្ៅសូ

គុណ្ភាពក្លើោររណ្តតេះរណាតាលធនធានអនករសាវរជាវ

រពម្ទាាំងពរងឹង

ពរងីកោរផាេពវផាាយរក្ចចកក្ទ្សក្ៅសូជូន

ដល់ររតិរតតិករក្ៅសូ។

➢ ពលើកកម្ពស់ការអភ្ិវឌនឍកសិ-ឧសនាហកម្ម
–

ជាំរុញោរអនុវតតយនតោរផលិតកម្មកសិកម្មតាម្កិចចសនាា ពិក្សសោរភាជារ់រកុម្ផលិតករ ស គម្ន៍
កសិកម្មជាម្ួយរកុម្អនកររម្ូលទ្ិញ

ឬរកុម្

ុនឯកជនប្ដលររម្ូលទ្ិញផលិតផលកសិកម្មសរោរ់

ោរប្កម្ចន និងោរនាំក្ចញ
–

ជាំរុញោរក្រៀរចាំកសាង និងអនុវតតចាារ់សតីពីផលិតកម្មកសិកម្មតាម្កិចចសនាា និងផាេពវផាាយលិខិត
រទ្ដ្ឋានគតិយុតតននប្ដលោក់ព័នធ ក្ដើម្ាបីគាំរទ្ោរអភិវឌាឍកសិ-ឧសាា កម្មឱាយោនររសិទ្ធភាពខពស់

–

សរម្រសរម្ួលកនុងោររក្ងកើតសួនកសិ-ឧសាា កម្មប្កម្ចននិងនាំក្ចញ
ក្ដ្យប្ផនកឯកជន

ប្ដលរគរ់រគង

និងររតិរតតិ

ជាម្ូលដ្ឋានកនុងោររសូរយកផលិតផលកសិកម្មក្ៅក្ធវើោរប្កម្ចនជារទ្ង់រទាយធាំ

សរោរ់រាំក្ពញក្សចកតីរតូវោរកនុងរសុក និងោរនាំក្ចញ
–

ក្រៀរចាំដាំក្ណ្ើរោរម្នទីរពិក្សាធន៍ និងពរងឹងសម្តែភាពម្ស្រនតីជាំនញសរោរ់វិភាគគុណ្ភាព និងសុវតែិភាពផលិតផលកសិកម្ម ស ោរជាម្ួយជាំនញោក់ព័នធតាម្ភារកិចចឱាយោនលកខណ្ៈររទាក់រកឡាគ្ា
ក្ដើម្ាបីជួយសរម្ួលដល់ោរអនុវតតររព័នធតាម្ដ្ន និងរតួតពិនិតាយគុណ្ភាពឱាយោន់ប្តោនររសិទ្ធភាព

–

ក្រៀរចាំនិងអនុវតតរទ្ដ្ឋានគតិយុតត ស ោរជាម្ួយអាជាញាធរោនសម្តែកិចចោក់ព័នធនន ក្ដើម្ាបីទ្រ់សាត
កា ់
ក្លើោរក្ររើរបាស់សារធាតុគីម្ីប្ដលហាម្ឃត់ ក្ដ្យរតូវរតួតពិនិតាយឱាយបានតឹងរុឹងរាំផុត ក្ដើម្ាបីធាន
សុខុោលភាពសាធារណ្ៈ

–

រក្ងកើនោរសិកាារសាវរជាវ និងរណ្តតេះរណាតាលអាំពីរក្ចចកក្ទ្សប្កម្ចនកសិផល សរោរ់ជាំរុញោរអភិវឌាឍ
ប្ផនកកសិ-ឧសាា កម្មឱាយោនសនទុេះខ្ាាំងោ្។
ា

➢ ការម្រសាវម្រជាវពដើម្នបីអភ្ិវឌនឍន៍កសិកម្មម្របកបពដាយចីរភាព
–

ជាំរុញគាំនិតម្ចនររឌិតថ្មីៗសរោរ់រក្ងកើនសនទុេះទ្ាំក្នើរភាវូរនីយកម្មកសិកម្ម

ឱាយោន់ប្តោនឧតតម្ភាព

ររកួតររប្ជងខពស់ ក្ដ្យយកចិតតទ្ុកដ្ក់ក្លើោររសាវរជាវ អភិវឌាឍន៍ ផាេពវផាាយ និងក្ររើរបាស់ររក
គាំក្

ើញថ្មីៗ ដូចជារក្ចចកក្ទ្សផលិត ប្កម្ចន រក្ចចកវិទ្ាាកសិកម្មធន់នឹងោរប្ររររួលអាោសធាតុ ោរ

ក្ររើរបាស់ធាតុចូលកសិកម្មសម្រសរ

ក្រគឿងយនតកសិកម្ម

និងឧរករណ្៍កសិកម្មម្ចនររឌិតថ្មីររករ

ក្ដ្យគុណ្ភាព សុវតែិភាព និងររសិទ្ធភាពខពស់
–

រក្ងកើនោរវិនិក្យគក្លើោរពរងឹងសម្តែភាពរសាវរជាវកសិកម្មសរោរ់ដាំណាាំអាទ្ិភាព

និងោរអនុវតត

កម្មវិធីរសាវរជាវសរោរ់អភិវឌាឍន៍ តាម្រយៈភាពជាម្ដគូរវាងរាជរដ្ឋាភិបាល វិស័យឯកជន និងអនកផលិត
–

ក្រៀរចាំកសាងនិងអនុវតត “ក្គលនក្យបាយរសាវរជាវកសិកម្ម”។

➢ ការកសាង និងអនុវតតគពម្រាងពាក់ព័នធពគលនពយាបាយអនតរវិស័យ
–

ក្រៀរចាំកសាង អនុវតត តាម្ដ្ននិងវាយតម្ម្លគក្រោង ប្ផនោរសកម្មភាព

យុទ្ធសាស្រសត និងប្ផនោរសកម្មភាពជាតិក្ផាេងក្ទ្ៀតទាក់ទ្ងដល់ប្ផនកជាំនញ
–

ប្ដលោនប្ចងកនុងឯកសារ

រនតអនុវតតឱាយោនររសិទ្ធភាពនូវចាារ់សតីពីពូជដាំណាាំ និងសិទ្ធិអនករងាកាត់ពូជ និងចាារ់សតីពីោរោរោរ
រុកខជាតិ និងភូតគម្អនម្័យ និងក្រៀរចាំកសាងរទ្ដ្ឋានក្រោម្ចាារ់ក្ដើម្ាបីអនុវតតរនត

–

ក្រៀរចាំកសាងគក្រោង ឬប្ផនោរសកម្មភាពកនុងយុទ្ធសាស្រសតោត់រនែយផលរេះោល់ និងរនាាុាាំជាម្ួយ
នឹងោរប្ររររួលអាោសធាតុ កម្មវិធីសកម្មភាពជាតិក្ដើម្ាបីររយុទ្ធររឆាំងនឹងោរធា្ាក់ចុេះម្នគុណ្ភាពដី
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ោររស្រញ្ជារក្យនឌ័រកនុងវិស័យកសិកម្ម

ក្គលនក្យបាយជាំរុញផលិតកម្មរសូវ

និងោរនាំក្ចញអងករ

ក្គលនក្យបាយអភិវឌាឍន៍វិស័យឧសាា កម្មកម្ពុជាឆ្ាាំ២០១៥-២០២៥ ជាក្ដើម្។ល។
៣.៣.២. កម្ម វិធីទ្ី២៖ ោរកលើកកម្ព្់ែលិតកម្ម្តវ និង្ុខភាព្តវ

អនុវិស័យសុខភាពសតវ និងផលិតកម្មសតវ បានក្ដើរតួនទ្ីយាងសាំខន់កនុងោរគាំរទ្ដល់ោរសក្រម្ចបាន
នូវក្គលរាំណ្ងក្គលនក្យបាយប្ដលបានដ្ក់ក្ចញ។ អនុវិស័យក្នេះ ោនយុទ្ធសាស្រសតអាទ្ិភាពសាំខន់ៗទាក់
ទ្ងក្ៅនឹងោររក្ងកើនផលិតកម្មសតវ ក្លើកកម្ពសស
់ ុខភាពសតវ ោរពរងីកទ្ីផា
ា រ សុវតែភា
ិ ពចាំណ្ីអាហារ សុខភាព
សាធារណ្ៈ សនដិសុខក្សាបៀង និងតួនទ្ីររស់វិស័យឯកជន រកុម្កសិករ/ស

គម្ន៍កសិកម្ម ភា្ាក់ងារសុខភាពសតវ

ភូម្ិ និងរញ្ហអ
ា នដរវិស័យម្ួយចាំនួនប្ដលោក់ពន
័ ធដល់ប្ផនកសុខភាពសតវ និងផលិតកម្មសតវ។
កនុងរយៈក្ពល៥ឆ្ាាំ (២០១៩-២០២៣) ខងម្ុខក្នេះ អនុវិស័យក្នេះនឹងរតូវសក្រម្ចឱាយបាននូវសូចនករ
គនលឹេះចាំនួន០៣គឺ៖

(១)

រក្ងកើនផលិតផលសាច់ឱាយក្កើនពី២៤០ោន់ក្តានក្ៅឆ្ាាំ២០១៩

(២)

រក្ងកើនអរតា (%) ម្នោរចិញ្ចឹម្សតវជាលកខណ្ៈោណ្ិជក
ជ ម្មឱាយក្កើនពី២៣%ក្ៅឆ្២
ាាំ ០១៩ ដល់

(៣)

២០២៣

ដល់២៧០ោន់ក្តានក្ៅឆ្ាាំ

៣០%ក្ៅឆ្ាាំ២០២៣

ោត់រនែយអរតាជាំងឺ្លងសតវឱាយក្ៅក្រោម្៥%។

ក្ដើម្ាបីសក្រម្ចនូវក្គលក្ៅសូចនករក្នេះ រកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ នឹងជាំរុញោរអនុវតត
វិធានោរក្គលនក្យបាយសាំខន់ៗម្ួយចាំនួនដូចខងក្រោម្៖

➢ ពម្រងឹងែលិតកម្មសតវ រួម្ទាំងពលើកកម្ពស់ការម្រគប់ម្រគង និងការប្កនត់ពូជសតវ
–

ជាំរុញឱាយោរចិញ្ចឹម្ជាលកខណ្ៈោណ្ិជជកម្មោនោរក្កើនក្
និងអនកចិញ្ចឹម្សតវក្ផាេងក្ទ្ៀត

–

ើង ទាាំងកនុងរសទារ់ររជាកសិករ ស គម្ន៍

ក្លើកកម្ពស់ោររគរ់រគងធនធានក្សក្នទ្ិកសតវ តាម្រយៈវិធានអភិរកាេពូជសតវកនុងរសុក និងពូជសតវថ្មី
ពរងីកចាំក្ណ្េះដឹងអាំពីោររងាកាត់ពូជសតវ និងអភិវឌាឍន៍ពូជសតវថ្មីៗប្ដលផតល់នូវផលិតភាពខពស់

–

អនុវតដនិងផាេពវផាាយពីោរអនុវតតលែក្លើោរចិញ្ចឹម្សតវ (GAHP) ដល់អនកោក់ព័នធទាាំងអស់ប្ដលចូល
រួម្ក្ៅកនុងផលិតកម្មសតវ

–
–
–

តាម្ដ្ននិងរតួតពិនិតាយគុណ្ភាពចាំណ្ីសតវ ក្ដើម្ាបីធានររសិទ្ធភាពម្នោរចិញ្ចឹម្សតវ

កាំណ្ត់អតដសញ្ញាណ្ចុេះរញ្ជី និងរគរ់រគងទ្ិននន័យសតវ និងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹម្សតវឱាយបានលែររក្សើរ
ជាំរុញោរក្ររើរបាស់រក្ចចកវិទ្ាាថ្មីក្ៅកនុងផលិតកម្មសតវ

កសិដ្ឋានរងាហាញ និងោររណ្តតេះរណាតាលរក្ចចកក្ទ្សជាំនញ
–
–

និងោររងាកាត់ពូជសតវតាម្រយៈោររក្ងកើត

ជាំរុញឱាយររជាកសិករោនោរចូលរួម្យាងសកម្មកនុងោរដ្ាំដុេះដាំណាាំចណ្
ាំ ីសតវ

ជាំរុញឱាយោនោររគរ់រគងោកសាំណ្ល់សតវក្ៅតាម្កសិដ្ន
ឋា សតដឃតដ្ឋន
ា និងក្រាងចរកប្កម្ចនសាំខន់ៗ
រសរតាម្ក្គលនក្យបាយ ជីវឧសម័ន។

➢ ពម្រងឹងសុែភាពសតវ សុែភាពសាធារ
–

ៈបសុពនាបាល និងសុែុាលភាពសតវ

ពរងឹងោរតាម្ដ្នជាំងឺ ោរចុេះរសាវរជាវក្ៅម្ូលដ្ឋាន ោរក្ធវើក្រាគវិនិចឆ័យកនុងម្នទីរពិក្សាធន៍ ោររងាការ
និងទ្រ់សាកាតជ
់ ាំងឺសតវ និងជាំង្
ឺ លងពីសតវក្ៅម្នុសាេ

–

ររព័នធព័ត៌ោនសុខភាពសតវរតូវដាំក្ណ្ើរោរររករក្ដ្យររសិទ្ធភាព
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–

ផដល់ោរគាំរទ្ ទាាំងប្ផនករក្ចចកក្ទ្ស និងធនធាន ិរញ្ញវតែុ ដល់ភា្ាក់ងារសុខភាពសតវភូម្ិ (VAHWs)
ក្ដើម្ាបីចូលរួម្កនុងសកម្មភាពរក្ងកើនផលិតភាពសតវក្ៅតាម្ម្ូលដ្ឋាន

–

រគរ់រគងសតវ
សាថានីយចតាដា

និងផលិតផលក្ដើម្កាំក្ណ្ើតពីសតវ

រួម្ទាាំងោររតួតពិនិតាយដ៏ោនររសិទ្ធភាពក្ៅតាម្

ីស័ក និងកប្នលងររម្ូលផតុាំសតវ ទ្រ់សាកាត់ោរក្ធវើចរាចរសតវ និងផលិតផលសតវខុសចាារ់

ពិនិតាយគុណ្ភាពសាច់ក្ៅតាម្សតតឃតដ្ឋាន ធាននូវសុវតែិភាពសាច់ជូនដល់អនកររិក្ភាគ
–

ក្លើកកម្ពស់ោរអនុវតដជីវសុវតែិភាពក្ៅកនុងប្ខាេរចវាក់ផលិតកម្មសតវឱាយបាន មត់ចត់។

➢ ពលើកកម្ពស់ការែនសពវែនាយចនាប់ ពម្រងឹងការអនុវតដចនាប់ និងពគលនពយាបាយនានា
–

ក្រៀរចាំកសាងលិខិតរទ្ដ្ឋានគតិយុតដក្រោម្ចាារ់សតីពីសុខភាពសតវ និងផលិតកម្មសតវ រពម្ទាាំងពរងឹង
ោរអនុវតដ និងរក្ងកើនោរយល់ដឹងអាំពីចាារ់សព
តី ីសុខភាពសតវ និងផលិតកម្មសតវ និងលិខត
ិ រទ្ដ្ឋានគតិយុតដនន ក្ដើម្ាបីពរងឹងោររគរ់រគងប្ផនកសុខភាពសតវ និងផលិតកម្មសតវឱាយោនររសិទ្ធភាពខពស់

–

ក្រៀរចាំនីតិវិធីកនុងោរផដល់លិខិតអនុញ្ញាតដល់កសិដ្ឋាន សតដឃតដ្ឋាន កប្នលងប្កម្ចន

ម្នទីរពិក្សាធន៍

សាថារ័នសិកាារសាវរជាវរសុឱសថ្ និងវាាក់សាាំងសតវ ក្សវារសុពាាបាល និងកប្នលងលក់ផលិតផល
ចាំណ្ីសតវ
–

ក្រៀរចាំនីតិវិធីកនុងោរផដល់វិញ្ញារនររតដល់អនកផដល់ក្សវារសុក្ពទ្ាយ
គណ្ៈរសុក្ពទ្ាយ (Veterinary Statutory Body - VSB)។

និងផដល់ោរគាំរទ្ដល់ោររក្ងកើត

➢ ជាំរុញការ្រម្រសាវម្រជាវ និងអភ្ិវឌនឍន៍សុែភាពសតវ និងែលិតកម្មសតវ
–
–
–

ពរងឹងោរអនុវតដ និងរគរ់រគងោរងាររសាវរជាវសុខភាពសតវ និងផលិតកម្មសតវ
ពរងឹងសម្តែភាពរសាវរជាវសុខភាពសតវ និងផលិតកម្មសតវ

សិកាារសាវរជាវ និងអភិវឌាឍន៍អភិរកាេក្សក្នទ្ិចពូជសតវ ប្កម្ចនទ្ឹកក្ម្ជីវិតរងកកក្គ ោររងាកាត់ពូជសតវ
ក្ដ្យសិរាបនិម្មិត

–
–
–
–

ពរងឹងសម្តែភាព និងររសិទ្ធភាពខពស់កង
នុ ោរក្ធវើក្រាគវិនិច័ឆយជាំងឺសតវ និងោរអក្ងកតតាម្ដ្នជាំងឺសតវ
សិកាារសាវរជាវគុណ្ភាព និងសុវតែិភាពរសុឱសថ្ ចាំណ្ីសតវ សាច់សតវ និងផលិតផលសតវ
សិកាារសាវរជាវភាពសាុាាំក្ៅនឹងឱសថ្ររឆាំងក្ម្ក្រាគ និងដ្ក់ក្ចញនូវវិធានោរោរោរ
សិកាារសាវរជាវ និងផលិតផលរសុឱសថ្និងវាាក់សាាំង។

➢ បពងកើនការអភ្ិវឌនឍសម្តថភាពសាថនប័ន និងធនធានម្នុសនសកនង
ុ អនុវិស័យសុែភាពសតវ និងែលិតកម្មសតវ
–

ពរងឹងសម្តែភាពធនធានម្នុសាេប្ផនកសុខភាពសតវ និងផលិតកម្មសតវ និងោររគរ់រគងកនុងប្ខាេរចវាក់
ផលិតកម្មសតវ រួម្ទាាំងោណ្ិជផកម្មសតវ

–
–

គាំរទ្ដល់ោរពរងឹងោរអរ់រំកនុងររព័នធក្វជជសាស្រសដរសុពាាបាល និងវិទ្ាាសាស្រសដសតវ
ពរងឹងសម្តែភាពរគរ់រគងររស់ម្ស្រនតីសុខភាពសតវនិងផលិតកម្មសតវ

ម្ស្រនតីម្នោរិយល័យផលិតកម្ម

និងរសុពាាបាលក្ខតត និងក្ពទ្ាយសតវរសុក ក្ដើម្ាបីរក្ងកើនផលិតកម្មសតវ និងរគរ់រគងជាំងឺសតវក្ៅថា្ាក់
ម្ូលដ្ឋាន។

➢ ពលើកកម្ពស់ភាពជាថ្ដគូរវាងវិស័យសាធារ
–

ៈ និងវិស័យឯកជនកនុងែលិតកម្មសតវ

គាំរទ្ដល់គាំនិតផដួចក្ផដើម្ និងជាំរុញោរវិនិក្យគររស់វិស័យឯកជន ក្ៅកនុងវិស័យសុខភាពសតវ និង
ផលិតកម្មសតវ

–

សរម្រសរម្ួលោរពិក្រគេះក្យរល់ និងកិចចស ររតិរតដិោរជាម្ួយនឹងវិស័យឯកជន
សុីវិល និងស គម្ន៍ចិញ្ចឹម្សតវ ក្ដើម្ាបីក្លើកកម្ពស់ផលិតកម្មសតវ និងសុខភាពសតវ

–

អងគោរសងគម្

ពរងឹកោរប្ចករំប្លកព័ត៌ោន និងោរស ោររវាងសាថារ័នរដ្ឋាភិបាល និងវិស័យឯកជន កនុងអនុវិស័យ
ផលិតកម្មសតវ និងសុខភាពសតវ។
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➢ ពម្រងឹងពសវាែនសពវែា
ន យសតីពស
ី ុែភាពសតវ និងែលិតកម្មសតវ និងអភ្ិវឌនឍន៍ទីែនារ
–
–

ក្រៀរចាំនិងរក្ងកើនោរយល់ដឹងតាម្រយៈឯកសារព័ត៌ោន អរ់រំ និងរបារស័យទាក់ទ្ង
រក្ងកើតម្ជាឈម្ណ្ឌលរណ្តតេះរណាតាលផាេពវផាាយថា្ាក់តាំរន់
សុខភាពសតវ

–

គាំរទ្រពឹតដិោរណ្៍ក្រៀរចាំក្

ក្ដើម្ាបីជាំរុញផលិតកម្មសតវ

ើងក្ដ្យវិស័យសាធារណ្ៈ និងវិស័យឯកជន ប្ដលផាេពវផាាយតាម្ររព័នធ

ផាេពវផាាយោក់ព័នធជាម្ួយនឹងសុខភាពសតវ និងផលិតកម្មសតវ។

➢ ពម្រងឹងកិចចសហម្របតិបតដិការទាំងខែនកពសដឋកិចច
សុែភាពសតវ និងែលិតកម្មសតវ

–

និងក្លើកកម្ពស់

និងបពចចកពទសកម្រម្ិតជាតិ

និងអនដរជាតិពលើអនុវិស័យ

ក្រៀរចាំនិងចូលរួម្ក្ៅកនុងសននិសីទ្អាំពីសុខភាពសតវ និងផលិតកម្មសតវក្ៅថា្ាក់ជាតិ អាសាាន និងថា្ក
ា ់
អនដរជាតិ

–

រក្ងកើនកិចចស ររតិរតដិោរភាពជាម្ដគូខងក្សដឋកិចច និងរក្ចចកក្ទ្សក្ៅថា្ាក់ជាតិ អាសាាន និងអនដរជាតិ និងពរងឹងទ្ាំនក់ទ្ាំនងជាម្ួយនឹងម្ដគូអភិវឌាឍន៍ អងគោរសាថារ័នក្ទ្វភាគី និងព ុភាគី ជុាំវិញរញ្ហា
ននប្ដលោក់ព័នធជាម្ួយនឹងសុខភាពសតវ និងផលិតកម្មសតវ

–

ក្រៀរចាំកសាង និងអនុវតតគក្រោងប្ផនោរសកម្មភាពទាាំងអស់ ប្ដលោនក្រគងកនុងឯកសារយុទ្ធសាស្រសត

និងប្ផនោរសកម្មជាតិក្ផាេងក្ទ្ៀតទាក់ទ្ងដល់ប្ផនកជាំនញ ពិក្សសគក្រោង ឬប្ផនោរសកម្មភាពកនុង

យុទ្ធសាស្រសតោត់រនែយផលរេះោល់ និងរនាាុាាំជាម្ួយនឹងោរប្ររររួលអាោសធាតុ ោររស្រញ្ជារក្យនឌ័រ
កនុងអនុវិស័យសុខភាពសតវ និងផលិតកម្មសតវ ក្គលនក្យបាយអភិវឌាឍន៍វិស័យឧសាា កម្មកម្ពុជាឆ្ាាំ
២០១៥-២០២៥ ជាក្ដើម្។ល។

៣.៣.៣. កម្ម វិធទ្
ី ី៣៖ ោររគប់រគងធនធានជ្លែល និងោរអភិវឌ្ឍវារីវបបកម្ម
រកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ រនតោរយកចិតទ្
ត ុកដ្ក់ក្ៅក្លើកាំប្ណ្ទ្រម្ង់អនុវិស័យជលផល
កនុងក្គលក្ៅរាំក្ពញតរម្ូវោរសុវតែិភាពក្សាបៀង និងអាហារូរតែម្ភ រក្ងកើនរបាក់ចណ្
ាំ ល
ូ ររជាពលរដឋ និងប្ថ្រកាា
ធនធានម្ចឆជាតិឱាយបានគង់វងាេ តាម្រយៈោរជាំរុញោររសាវរជាវវិទ្ាាសាស្រសតជលផល ោររគរ់រគងស

គម្ន៍

ក្នសាទ្ ោរអភិរកាេជលផល ោរោរោរម្រពលិចទ្ឹក ោរររយុទ្ធនឹងោរក្នសាទ្ខុសចាារ់ ជាំរុញោរអភិវឌាឍវារីវរាបកម្ម និងោរអភិវឌាឍោរប្កម្ចន និងគុណ្ភាពផល ផលិតផលជលផល។
កនុងរយៈក្ពល០៥ឆ្ាាំខងម្ុខ រកសួងនឹងរក្ងកន
ើ ោររគរ់រគងធនធានជលផលឱាយោនររសិទ្ធភាព និង
និរនតរភាព ក្ដ្យពរងឹងោរអនុវតតចាារ់សតីពីជលផល រកាាផលក្នសាទ្ចរ់ពីធម្មជាតិកនុងរងវង៦
់ ០០ោន់ក្តាន
កនុងម្ួយឆ្ាាំ រក្ងកន
ើ ផលវារីវរាបកម្ម២០%កនុងម្ួយឆ្ាាំ និងក្ធវឱ
ើ ាយស
ក្

គម្ន៍ក្នសាទ្ោនករម្ិតជីវភាពោន់ប្តររក្សើរ

ើង។
ក្្លើយតរក្ៅនឹងក្គលក្ៅក្នេះ

វិធានោរក្គលនក្យបាយសរោរ់ោរអនុវតតោរប្កទ្រម្ង់អនុវិស័យ

ជលផលរួម្ោន៖
(១) ពរងឹងោរសិកា
ា រសាវរជាវ ោររគរ់រគង អភិរកាេ និងអភិវឌាឍធនធានជលផលររករក្ដ្យចីរភាព
រសរតាម្ោរអនុវតតរករខ័ណ្ឌប្ផនោរយុទ្សា
ធ ស្រសតសរោរ់វិស័យជលផលឆ្២
ាាំ ០១៥-២០២៤

និងក្សចកតប្ី ថ្លង

ោរណ្៍សតីពីក្គលនក្យបាយវិស័យជលផលជាតិ ពិក្សសតាម្រយៈោរពរងឹងោរអនុវតតចាារ់ និងោរររយុទ្ធ
ររឆាំងនឹងរទ្ក្លមើសក្នសាទ្រគរ់ររក្ភទ្ ជាអាទ្ិ៍៖ ោរពរងឹងោររគរ់រគងឧរករណ្៍ក្នសាទ្ ោរលុររាំបាត់ោរ
ក្នសាទ្

ួសករម្ិត ោរពរងឹងសម្តែភាពស

គម្ន៍ក្នសាទ្ កនុងោររគរ់រគង ក្ររើរបាស់ និងអភិរកាេធនធានជល
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ផល ោរអភិរកាេ ោរោរោរជីវចរម្ុេះនិងជរម្កវារីសតវ ោរប្ថ្ទាាំនិងជាំរុញោរដ្ាំម្រពលិចទ្ឹក និងម្រពក្ោងោង ោរ
កាំណ្ត់រពាំររទ្ល់ម្រពលិចទ្ឹក និងកប្នលងអភិរកាេជលផល រពម្ទាាំងោរកសាងសម្តែភាពអងគភាព ោរអភិវឌាឍ
ធនធានម្នុសាេ ោរសិកា
ា រសាវរជាវនិងផាេពវផា
ា យ។
(២) ោររក្ងកើនោរអភិវឌាឍវារីវរាបកម្ម ក្ដ្យផតលោ
់ រគាំរទ្ដល់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹម្រតី ដូចជារក្ចចកក្ទ្ស រងាកត
ា ់
ពូជរតីោនគុណ្ភាព ឥណ្ទាន ទ្ីផាារ ោរសិកាារសាវរជាវ អរ់រំ និងផាេពវផាាយវារីវរាបកម្ម រសរតាម្ប្ផនោរ
យុទ្ធសាស្រសតជាតិអភិវឌាឍន៍វារីវរាបកម្មឆ្ាាំ២០១៦-២០៣០។
រកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ នឹងរនតពរងឹងោររគរ់រគង អភិរកាេ និងអភិវឌាឍធនធានជលផល
ររករក្ដ្យចីរភាព រពម្ទាាំងប្កលម្ែគណ្
ុ ភាព និងសុវតែភា
ិ ពផល ផលិផលជលផល និងរក្ងកើនផលវារីវរាបកម្មពី
២៩៨ោន់ក្តាននឆ្ាាំ២០១៩ ឱាយក្កើនដល់៦១៩ោន់ក្តានក្ៅឆ្ាាំ២០២៣ ក្ដ្យរក្ងកើនោរគាំរទ្ដល់កសិដ្ឋាន
ចិញ្ចឹម្រតី កនុងន័យរក្ងកើនោរគាំរទ្ដល់ោរោរោរធនធានជលផល។
រកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ បានកាំណ្ត់យទ្
ុ សា
ធ ស្រសតសាំខន់សរោរ់ោរអនុវតតកម្មវិធីទ្ី៣ក្នេះ
រួម្ោន៖

➢ ពម្រងឹងការម្រគប់ម្រគង និងអភ្ិរកនសធនធានជលែល
–

ពរងឹងោររគរ់រគង និងអភិវឌាឍន៍ស គម្ន៍ក្នសាទ្៖ រនតពរងឹងស គម្ន៍ក្នសាទ្ឱាយោ្យ
ា ជាស គម្ន៍

ោនភាពោ្ាស់ោរ ដាំក្ណ្ើរោរលែ រឹងោាំ និងសកម្មកនុងោររគរ់រគង និងអភិរកាេធនធានជលផលឱាយោន
និរនតរភាព ជាពិក្សសជាំរុញ និងគាំរទ្ផតល់ឱោសឱាយស គម្ន៍ក្នសាទ្អាចរករបាក់ចាំណ្ូលសរោរ់

ដាំក្ណ្ើរោរស គម្ន៍ និងអភិរកាេធនធានជលផលររករក្ដ្យររសិទ្ធភាព ក្ដ្យស ោរជាម្ួយរដឋបាលោក់ព័នធថា្ាក់ក្រោម្ជាតិ ក្ដើម្ាបីប្ររោ្ាយជា “ស គម្ន៍ក្នសាទ្គ្ានរទ្ក្លមើសជលផល”
–

ោររគរ់រគងប្ដនក្នសាទ្៖ រក្ងកើនកិចចស ោរជាម្ួយអាជាញាធរប្ដនដីរគរ់ថា្ាក់ ចុេះទ្រ់សាត
កា ់ោរទ្ស្រនទាន

ូសឆយរាំផលិចរាំ្្ាញយកដីម្រពលិចទ្ឹក និងម្រពក្ោងោងក្ៅតាម្ម្ូលដ្ឋាន ជាពិក្សសយកចិតទ្
ត ុក

ដ្ក់ និងទ្រ់សាកាត់រាល់ឧរករណ្៍ក្នសាទ្ប្ដលរាំផលិចរាំ្្ាញធងន់ធងរដល់ធនធានធម្មជាតិ និងប្កលម្ែប្ដន
ក្នសាទ្។ ក្រៀរចាំប្ផនទ្ីកាំណ្ត់រពាំររទ្ល់ប្ដនក្នសាទ្ តាំរន់ប្ដលអនុញ្ញាតឱាយដ្ាំដុេះវារីរុកខជាតិ តាំរន់

ក្នសាទ្ និងោរក្ចញលិខិតអនុញ្ញាតឱាយក្ធវើអាជីវកម្មក្នសាទ្ និងោរក្ររើរបាស់ទ្ូក ោណ្ូតនវាក្នសាទ្
រពម្ទាាំងតាម្ដ្ន និងវាយតម្ម្លសភាពោរណ្៍អាជីវកម្មក្នសាទ្ រពម្ទាាំងទ្រ់សាកាត់នូវរាល់សកម្មភាព
រទ្ក្លមើសជលផល គ្ានរបាយោរណ្៍ និងគ្ានោរអនុញ្ញាត។

➢ ការពារ និងអភ្ិរកនសធនធានជលែល៖
–

រតូវរនតរគរ់រគងកប្នលងអភិរកាេធនធានជលផលទាាំងអស់

ទាាំងកនុងប្ដនក្នសាទ្សាធារណ្ៈ

និងកនុង

កប្នលងក្នសាទ្ស គម្ន៍ក្នសាទ្ឱាយខងប្តបាន ក្រោេះប្ដនអភិរកាេទាាំងក្នេះជាជរម្ករតីក្ម្ពូជដ៏សាំខន់
សរោរ់ប្ថ្រកាារតីក្ម្ពូជឱាយបានគង់វងាេ
និរនតរភាពម្នធនធានជលផល។

និងធាននិរនតរភាពផលក្នសាទ្

ប្ដលោនសារសាំខន់ដល់

➢ អភ្ិវឌនឍន៍វារីវបនបកម្មទក
ឹ សាប និងសម្ុម្រទ
–

ជាំរុញោរអភិវឌាឍវារីវរាបកម្មកនុងកាំក្ណ្ើន២០%/ឆ្ាាំ៖ ក្ដើម្ាបីរាំក្ពញកាំក្ណ្ើនតរម្ូវោរសាច់រតីជាអាហារ និង

ោត់រនែយោរក្នសាទ្ ួសករម្ិតក្នេះ ោរអភិវឌាឍវារីវរាបកម្មរតូវប្តជាំរុញឱាយបានខ្ាាំងោ្ា ទាាំងខ្ាតតូច
ម្ធាយម្ និងធាំ ក្ដ្យធានឱាយបានទាាំងកាំក្ណ្ើនររិោណ្ និងទាាំងគុណ្ភាព សុវតែិភាពចាំណ្ីអាហារ ក្ដ្យ

រតូវជាំរុញោរអនុវតត ប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតជាតិអភិវឌាឍន៍វារីវរាបកម្មឆ្ាាំ២០១៦-២០៣០។ ពិក្សសវិធាន

ោរពរងឹងសម្តែភាពកនុងោរផលិតនូវកូនរតីពូជកនុងរសុក សរោរ់ជាំរុញោរអភិវឌាឍក្សដឋកិចច ក្ដើម្ាបីក្្លើយ
តរនឹងតាម្តរម្ូវោរររស់អក
ន ចិញ្ចឹម្ ជាពិក្សសររក្ភទ្រតីប្ដលោនតម្ម្លក្សដឋកិចចខពស់ រពម្ទាាំងរនតផល
ត ់
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នូវរក្ចចកក្ទ្សថ្មីៗ និងរក្ចចកក្ទ្សសរោរ់ជាំរុញោររងាកាត់ពូជរតី និងទ្ីកប្នលងរងាកាត់ភាស
ញា ់ពូជរតី និង
អនុវតតក្គលោរណ្៍អនុវតតវារីវរាបកម្មលែ
–

ជាំរុញក្លើកទ្ឹកចិតតដល់វិស័យឯកជនទាាំងកនុងនិងក្រៅររក្ទ្ស

ឱាយវិនិក្យគក្លើោរអភិវឌាឍវារីវរាបកម្ម

ពិក្សសោរចិញ្ចឹម្រតីនង
ិ រងកង រួម្ទាាំងោរប្កម្ចនផលិតផលជលផលររករក្ដ្យគុណ្ភាព និងសុវតែិភាព
–

កាំណ្ត់ឱាយបានជាក់លាក់ពីតាំរន់ប្ដលោនសោតានុពល

សរោរ់វិនិក្យគវារីវរាបកម្មពីសាំណាក់អនកវិនិ-

ក្យគកនុង និងក្រៅររក្ទ្ស ជាពិក្សសចាំក្ោេះោរចិញ្ចឹម្រតីក្ឆតានិងរតីរ៉េស់ រតូវផតល់រក្ចចកក្ទ្សរងាកាត់ពូជ

រតី និងផតល់នូវរក្ចចកក្ទ្សរគរ់រគង និងតាម្ដ្នឱាយោនររសិទ្ធភាព ក្ដើម្ាបក្ី ចៀសវាងោរក្ររើចាំណ្ីប្ដល
បានម្កពីោរក្ររើឧរករណ្៍ក្នសាទ្ខុសចាារ់ដូចជាម្សាបម្ុងចរ់កូនរតីក្ធវើជាចាំណ្ីជាក្ដើម្
–

រក្ងកើតសោគម្ន៍វារីវរាបកម្ម និងជាំរុញឱាយោនោរក្ធវើផលិតកម្មតាម្កិចចសនាា ជាម្ួយអនកររម្ូលទ្ិញ ឬ
រកុម្ ុនររម្ូលទ្ិញសរោរ់នាំក្ចញ

–

រនតជាំរុញោរងាររសាវរជាវ

ោរអរ់រំ

និងអភិវឌាឍន៍រក្ចចកក្ទ្សវារីវរាបកម្ម

និងរក្ងកើនោរផាេពវផាាយ

រក្ចចកក្ទ្សរងាកាត់កូនរតីពូជ និងចិញ្ម្
ចឹ ដល់កសិករ ររជាក្នសាទ្ និងស គម្ន៍ក្នសាទ្។

➢ ការម្រគប់ម្រគង និងអភ្ិវឌនឍន៍ខែនសម្រចវាក់តថ្ម្ៃជលែល
–

អភិវឌាឍរក្ចចកវិទ្ាាប្កម្ចន និងក្លើកកម្ពស់អាហារូរតែម្ភ ក្រៀរចាំនិងអនុវតតសាកលាបងក្គលោរណ្៍ប្ណ្នាំ
រក្ចចកក្ទ្សប្កម្ចនតាម្សតង់ដ្រ និងជាំរុញោរអនុវតតរក្ចចកក្ទ្សប្កម្ចនជលផលររក្សើរក្
តម្ម្លរប្នែម្

–

ើង ក្ដើម្ាបីរក្ងកន
ើ

ពរងឹងោររតួតពិនិតាយ និងវិភាគគុណ្ភាពផល ផលិតផលជលផល ក្ដើម្ាបីោរោរសុខភាពសាធារណ្ៈ
និងជាំរុញោរនាំក្ចញ

–

ក្លើកកម្ពស់ោរផលិតនូវផលិតផលប្កម្ចនជលផលក្្លើយតរតាម្សតង់ដ្រគុណ្ភាព និងជាំរុញទ្ីផាារកនុង
រសុកនិងអនតរជាតិ ជាពិក្សសតាម្រយៈោរពរងឹងសម្តែភាពររព័នធរគរ់រគងគុណ្ភាព និងសុវតែិភាព
ក្ដ្យផតល់ោររណ្តតេះរណាតាល និងផាេពវផាាយក្គលោរណ្៍ប្ណ្នាំរក្ចចកក្ទ្សក្ផាេងៗប្ដលោក់ព័នធ។

➢ ការម្រសាវម្រជាវ និងអភ្ិវឌនឍន៍ធនធានជលែល
–
–

រសាវរជាវវិទ្ាាសាស្រសត និងរក្ចចកក្ទ្ស សរោរ់ោររកាានូវធនធានជលផលទ្ឹកសារនិងសម្ុរទ្

រក្ងកើតររព័នធរគរ់រគងទ្ិននន័យ និងផាេពវផាាយលទ្ធផលម្នោររសាវរជាវធនធានជលផលទ្ឹកសារ និង
សម្ុរទ្ដល់អនកោក់ព័នធនន

–

ជាំរុញនិងពរងឹងកិចចស ោរសិកាារសាវរជាវធនធានជលផលទ្ឹកសារ

និងសម្ុរទ្ជាម្ួយវិទ្ាាសាថាន

រសាវជាវ សាកលវិទ្ាាល័យក្ៅថា្ាក់ជាតិ ថា្ាក់តាំរន់ និងថា្ក
ា ់អនតរជាតិ និងសាថារ័នោក់ពន
័ ធដម្ទ្ក្ទ្ៀត
–

ពរងឹងសម្តែភាពម្ស្រនតីរសាវរជាវប្ដលក្ធវើោរងាររសាវរជាវវិទ្ាាស្រសតជលផលទ្ឹកសារ និងសម្ុរទ្។

➢ ពម្រងឹងសម្តថភាពម្ស្រនតីជលែល ការអនុវតតចា
ន ប់សតីពជ
ី លែល និងលិែត
ិ បទដាឋន
ន គតិយុតតពាក់ព័នធវិស័យ
ជលែល

–

អនុវតតចាារ់ និងលិខិតរទ្ដ្ឋានគតិយុតតកនុងវិស័យជលផល រពម្ទាាំងរនតពិនិតាយប្កសរម្ួលចាារ់ និង
លិខិតរទ្ដ្ឋានននោក់ព័នធនឹងវិស័យជលផលឱាយទាន់សភាពោរណ្៍ជាក់ប្សតង

–

រក្ងកើនកិចចស ររតិរតតិោរជាម្ួយអាជាញាធរថា្ាក់ក្រោម្ជាតិរគរ់ថា្ាក់

ក្ដើម្ាបីរស្រងាការរទ្ក្លមើសជលផល

ក្ៅកនុងម្ូលដ្ឋាន ជាពិក្សសយកចិតតទ្ុកដ្ក់ទ្រ់សាកាត់រាល់ឧរករណ្៍ក្នសាទ្ប្ដលរាំផលិចរាំ្្ាញធងន់ធងរ
ដល់ធនធានធម្មជាតិ និងទ្រ់សាកាត់នូវរាល់សកម្មភាពរទ្ក្លមើសជលផល ោរទ្ស្រនទានយកដីម្រពលិចទ្ឹក
ម្រពក្ោងោង និងដីប្ដលសែិតក្ៅកនុងកប្នលងក្នសាទ្ស គម្ន៍
–

អនុវតតប្ផនោរសកម្មភាពជាតិសតីពីោរររយុទ្ធររឆាំង និងទ្រ់សាកាត់រទ្ក្លមើសក្នសាទ្ខុសចាារ់ គ្ាន
របាយោរណ្៍ និងគ្ានោរអនុញ្ញាត (NPOA IUU) Fishing-National Plan of Action Illegal Fishing
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Unreported and Unregulated) និងប្ផនោរជាតិរតួតពិនិតាយ និងអធិោរកិចចសម្ុរទ្ (NPCI-National
Plan for Control and Inspection) រពម្ទាាំងប្ផនោរជាតិសរោរ់ោររគរ់រគង និងអធិោរកិចចឱាយរសរ
ក្ៅតាម្ចាារ់ជាតិ និងសនធិសញ្ញាអនតរជាតិ
–

ពរងឹងកិចចស ររតិរតតិោរជាម្ួយអងគោរជាតិ និងអនតរជាតិនន ក្ដើម្ាបីជួយគាំរទ្ដល់ោរអភិវឌាឍនិង
រគរ់រគងវិស័យជលផលក្ៅកម្ពុជាឱាយបានខ្ាាំងោ្ាប្ថ្ម្ក្ទ្ៀត

សាំក្ៅធាននិរនតរភាពធនធានជលផល

ោត់រនែយភាពរកីរក ធានសនតិសុខ និងសុវតែិភាពក្សាបៀង រពម្ទាាំងចូលរួម្សក្រម្ចឱាយបាន “ក្គលក្ៅ
អភិវឌាឍន៍ររករក្ដ្យចីរភាពឆ្ាាំ២០៣០”
–

ក្រៀរចាំកសាង និងអនុវតតប្ផនោរសកម្មភាពប្ដលោនក្រគងកនុងឯកសារយុទ្ធសាស្រសត និងប្ផនោរសកម្មភាពជាតិក្ផាេងក្ទ្ៀតទាក់ទ្ងនឹងជលផល ពិក្សសគក្រោង ឬប្ផនោរសកម្មភាពកនុងយុទ្ធសាស្រសតោត់

រនែយផលរេះោល់ និងរនាាុាាំជាម្ួយនឹងោរប្ររររួលអាោសធាតុ ោររស្រញ្ជារក្យនឌ័រកនុងអនុវិស័យ
ជលផល និងក្គលនក្យបាយអភិវឌាឍន៍វិស័យឧសាា កម្មកម្ពុជាឆ្ាាំ២០១៥-២០២៥។ល។
–

អភិវឌាឍធនធានម្នុសាេតាម្រយៈោររណ្តតេះរណាតាលរក្ចចកក្ទ្សជាំនញ
ជលផលនិងអនកោក់ព័នធ។

៣.៣.៤. កម្ម វិធីទ្ី៤៖ ោររគប់រគង និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធាននរពក
ម្រពក្

និងរទ្ដ្ឋានគតិយុតតដល់ម្ស្រនតី

ើ និង្តវនរព

ើជាររភពធនធានធម្មជាតិដ៏ោនតម្ម្ល ចូលរួម្ក្លើកកម្ពស់ក្លើប្ផនកក្សដឋកិចច ររិសាថាន ក្ទ្សចរណ្៍

ោរសិកាារសាវរជាវររព័នធោរោរទ្ីជរោល ររព័នធោរោរជីវចរម្ុេះ និងផតល់ជរម្កសរោរ់សែិរភាពម្នជីវិតរស់ក្ៅ
ររស់ម្នុសាេ និងសតវរគរ់ររក្ភទ្។ ោរខិតខាំររឹងប្ររងក្ដើម្ាបីរួររួម្គ្ាទ្រ់សាកាត់ក្រគេះម្
ធនធានម្រពក្
ម្រពក្

ើគឺជាកតាតាចាំបាច់រាំផុត ពិក្សសោរពរងឹងសា្ារតីោ្ាស់ោរទ្ទ្ួលខុសរតូវក្លើកិចចោរក្នេះ។ ោរសាតារ

ើគឺជាក្គលក្ៅសាំខន់កនុងោរជាំរុញឱាយោនគរម្រម្រពក្

សរោរ់ររក្ទ្សជាតិ និងក្្លយ
ើ តរក្ៅនឹងតរម្ូវោរក្ររើរបាស់ក្
ក្ដើម្ាបីឱាយោររគរ់រគង និងអភិវឌាឍន៍ធនធានម្រពក្

នឹងរញ្ហាររ

នតរាយម្នោរបាត់រង់

ើម្រតង

ក៏ដច
ូ ជាផតល់នូវោររីកចក្រម្ើនក្សដឋកិចច

ើ ក នង
ុ រសុកប្ដលក្កើតោនក្

ើងោន់ប្តខ្ាាំង។

ើនង
ិ សតវម្រព ទ្ទ្ួលបានររសិទ្ធភាពខពស់ ក្្លើយតរក្ៅ

ម្ខងក្លើ កនង
ុ រយៈក្ពល៥ឆ្ាាំ (២០១៩-២០២៣) ខងម្ុខ សូចនករចាំនួន០២ នឹងរតូវសក្រម្ច

ឱាយបានគឺ៖

(១)

ររិោណ្ផលក្

ើដ្ាំរតូវបានររម្ូលក្កើនពី២០០ោន់ប្ម្រតគូរនឆ្ាាំ២០១៩ ដល់២៧៥ោន់

(២)

អរតាចាំណ្ូលស គម្ន៍ម្រពក្

ប្ម្រតគូរក្ៅឆ្ាាំ២០២៣។
២០២៣ ។

ើនឹងក្កើនក្ ើងពី១០% ក្ៅឆ្ាាំ២០១៩ ដល់១៨% ក្ៅឆ្ាាំ

ក្ដើម្ាបីសក្រម្ចបាននូវក្គលក្ៅសូចនករក្នេះ រកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ នឹងរនតរគរ់រគង

ធនធានម្រពក្

ើ និងសតវម្រពររករក្ដ្យនិរនតរភាព ចូលរួម្ជាំរុញោរប្ថ្រកាាគរម្រម្រពក្

ទាាំងក្លើកកម្ពស់ជីវភាព និងោរចូលរួម្ររស់ស គម្ន៍ម្រពក្

ើ រពម្ទាាំងជាំរុញោរសាតារម្រពក្

អនុវតតនូវវិធានោរចាំបាច់នន ក្ដើម្ាបីចូលរួម្ចាំប្ណ្កក្ធវើឱាយររព័នធក្អកូ
ប្ដលរតូវអនុវតតរួម្ោន៖

➢ ការម្រគប់ម្រគង និងអភ្ិវឌនឍន៍ថ្ម្រពពឈើ
–

អភិវឌាឍស
ពរងីកស

គម្ន៍ម្រពក្

គម្ន៍ម្រពក្

ើ និងរគរ់រគងផល អនុផលម្រពក្

ើឱាយបានលែររក្សើរ

ើឱាយបានលែររក្សើរ រពម្
ើក្

ើងវិញ និងរនត

ូសុីោនចីរភាព។ វិធានោរជាយុទ្ធសាស្រសត

ើ ក្ដ្យរតូវរនតពរងឹងសម្តែភាព និង

ជាពិក្សសជួយររជាស

គម្ន៍ម្រពក្

ឱ
ើ ាយរក្ងកើនរបាក់
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ចាំណ្ូល ក្លើកកម្ពសក
់ រម្ិតជីវភាពរស់ក្ៅតាម្រយៈោរអនុវតតររព័នធកសិ-រុកខកម្ម និងចិញ្ចឹម្សតវក្ៅ
កនុងតាំរន់ប្ដលរគរ់រគងក្ដ្យស
–

អភិវឌាឍចោការក្

សាតារដ្ាំដុេះម្រពក្
ប្ដលបានដក

ើក្

ើ ក្ដ្យរតូវរនតជាំរុញោរ

ើងវិញក្ៅក្លើដីម្រពក្រចរិល ដីម្រពរងោរក្ធវើអាជីវកម្ម ដីទ្ាំក្នរររស់រដឋ និងដីម្រព

ូតពីសម្ាបទានដីក្សដឋកិចច ក្ដ្យស

ោរជាម្ួយប្ផនកឯកជន ម្ដគូអភិវឌាឍន៍ រពម្ទាាំង

ើរគរ់ររក្ភទ្ក្ៅតាម្សាថានីយ សរោរ់ប្ចកចយជូនររជាពលរដឋដ្ាំដុេះ

រគរ់រគង និងអភិវឌាឍឧសាា
វិស័យម្រពក្

ើ

ើដ្ាំ និងោរងាររុកខវរាបកម្ម កនុងក្គលក្ៅពរងីកគរម្រម្រពក្

រក្ងកើនោររណ្តេះត កូនក្
–

គម្ន៍ម្រពក្

ើ។

កម្មម្រពក្

ើ ោណ្ិជជកម្ម និងស

ររតិរតតិោរអនតរជាតិ កនុងោរអភិវឌាឍ

➢ ពម្រងឹងការសិកនាម្រសាវម្រជាវ និងអភ្ិវឌនឍន៍ថ្ម្រពពឈើ និងសតវថ្ម្រព
–
–

ពរងឹងោររសាវរជាវ ប្ថ្រកាា និងអភិវឌាឍសតវម្រព និងជីវចរម្ុេះ
សិកាារសាវរជាវោរសាតារម្រពក្

ើក្រចរឹល

ជាំរុញោរអនុវតតកសិ-រុកខកម្មទ្រ់សាកាត់ោរ ូរក្រចេះដី

ពរងឹងសម្តែភាពកនុងោររគរ់រគងតាំរន់សាតារ និងអភិវឌាឍន៍ម្រពក្
ផលរេះោល់ពីោរប្ររររួលអាោសធាតុ
–

និង

ើ សាំក្ៅចូលរួម្ចាំប្ណ្កក្ដ្េះរសាយ

ក្រៀរចាំរក្ងកើតសួនភូតគម្សាស្រសត (Botanical Garden) ក្ៅតាម្តាំរន់ក្អកូ

ូសុីរុកខជាតិ កនង
ុ ក្គល

រាំណ្ងអរ់រំរណ្តតេះរណាតាល និងផាេពវផាាយនូវររក្ភទ្រុកជា
ខ តិោនក្ដ្យករម្ និងជិតផុតពូជ រពម្ទាាំង
ដ្ក់តាាំងរងាហាញនូវសាំណាកររក្ភទ្រុកខជាតិសាំខន់ៗ ររក្ភទ្ រគួសារ និងអាំរូរដម្ទ្ក្ទ្ៀត។

➢ ការម្រគប់ម្រគងឧទនានសួនសតវ និងសពស្រ្្នះខងរកនាសតវថ្ម្រព
–

សក្ស្រងាគាេះ ប្ថ្រកាាសតវម្រព និងអរ់រំផាេពវផាាយ ក្ដើម្ាបីចូលរួម្ចាំប្ណ្កទ្រ់សាកាត់ោរផុតពូជធនធានសតវ
ម្រព និងជីវចរម្ុេះ

–

រតួតពិនិតាយឱាយបាន

ត
ម ់ចត់ក្លើទ្ីតាាំងប្ថ្រកាាសតវម្រព និងកសិដ្ឋានចិញ្ម្
ចឹ សតវម្រព រពម្ទាាំងរតូវជាំរុញ

ឱាយចុេះរញ្ជិោរតឹម្រតូវ
–

សិកាានិងចងរកងឯកសារសតវម្រព និងជីវចរម្ុេះ រពម្ទាាំងសរម្រសរម្ួលរក្ងកើតក្សវាកម្មក្ទ្សចរណ្៍
ក្ដើម្ាបីរក្ងកើនរបាក់ចណ្
ាំ ូលដល់ស

➢ ពម្រងឹងការអនុវតតចនាប់សតីពីថ្ម្រពពឈើ
–

ពរងឹងោរអនុវតតចា
ា រ់សតីពីម្រពក្
រទ្ក្លមើសម្រពក្

គម្ន៍ម្រពក្

ើម្ូលដ្ឋន
ា ។

ើឱាយោនររសិទ្ធភាពខពស់ ពិក្សសរតូវរនតចេះុ ទ្រ់សាកាត់ និងរស្រងាការ

ើឱាយបានខ្ង
ាាំ ោ្ា ក្ដ្យស

ោរជាម្ួយគណ្ៈកោ្ធ
ា ិោរជាតិទ្រ់សាត
កា ់ និងរស្រងាការ

រទ្ក្លមើសធនធានធម្មជាតិ និងគណ្ៈរញ្ជាោរឯកភាពរាជធានី ក្ខតត
–

ចុេះរតួតពិនិតាយតាំរន់ដីសម្ាបទានក្សដឋកិចច

ក្ដើម្ាបីធានថាដាំក្ណ្ើរោរសម្ាបទានដីក្សដឋកិចចទាាំងក្នេះ

រររពឹតតក្ៅររករក្ដ្យនិរនតរភាព និងររសិទ្ធភាពក្សដឋកច
ិ ចខពស់
–

ស

ោរចុេះរសាវរជាវឱាយបានរគរ់រជុងក្រជាយអាំពីោរររម្ូលក្

ក្ធវើោរប្កម្ចនក្រោម្រូរភាពម្នោរអនុវតតសម្ាបទានដីក្សដឋកច
ិ ច
–

រនតរតួតពិនិតាយ

តាម្ដ្នឱាយបានចាាស់លាស់

សកម្មភាពររស់ឧសាា
ទ្រ់សាត
កា ់

កម្មក្

ើក្រៅតាំរន់ដីសម្ាបទានក្សដឋកិចចម្ក

និងពរងឹងោររគរ់រគងឱាយបានម្ុង
ឺ ោាត់ក្លើរាល់

ើ ក្រាងចរក សិរាបកម្មប្កម្ចន និងអាជីវកម្មក្

និងលុររាំបាត់ោរនាំក្ចញក្

ើ

និងផលិតផលប្កម្ចនក្

ើ រពម្ទាាំងចត់វិធានោរ

ើរគរ់ររក្ភទ្

ប្ដលគ្ានោរ

អនុញ្ត
ញា រតឹម្រតូវតាម្ចាារ់ក្ៅក្រៅររក្ទ្សតាម្រចករពាំប្ដន និងរចករក្រៀង ក្ដើម្ាបីលរ
ុ រាំបាត់សកម្មភាពដឹកជញ្ជន
ូ ខុសចាារ់ឱាយោនររសិទ្ធភាពខពស់រសរតាម្នីតិវិធីម្នចាារ់សតីពីម្រពក្
–

រនដផាេពវផាាយចាារ់សដីពីម្រពក្
ម្រពក្

ើ

ើ រទ្រញ្ជា និងលិខិតរទ្ដ្ឋានគតិយុតន
ត នប្ដលោក់ព័នធនឹងវិស័យ

ើឱាយរជួតរជារដល់ម្ល
ូ ដ្ឋានភូម្ិ

ុាំ សងាកាត់ រសុក ខណ្ឌ រកុង ក្ខតដ រាជធានីទ្ូទាង
ាំ ររក្ទ្ស
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–

ពរងឹងោររគរ់រគងចាំណ្ូលពីវិស័យម្រពក្

➢ ពម្រងឹងការម្រគប់ម្រគង និងពសវាគាំម្រទអងគភាព
–

ើ។

សរម្រសរម្ួលក្រៀរចាំក្ធវើរចចរ
ុ ាបននភាពកម្មវិធីម្រពក្

ើជាតិ

និងក្រៀរចាំនង
ិ អនុវតតប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសត

អភិវឌាឍន៍ម្រពផតល់ផល ក្ដើម្ាបក្ី ្លើយតរក្ៅនឹងររិរទ្ប្កទ្រម្ង់រចចរ
ុ ាបនន សាំក្ៅធានបានសែិរភាពរឹងោាំ
ក្លើោរអភិវឌាឍវិស័យម្រពក្
–

ើយូរអប្ងវង

ក្រៀរចាំកសាង និងអនុវតតគក្រោងប្ផនោរសកម្មភាពទាាំងអស់ ប្ដលោនក្រគងកនុងឯកសារយុទ្ធសាស្រសត
និងប្ផនោរសកម្មក្ផាេងក្ទ្ៀតប្ដលទាក់ទ្ងដល់ប្ផនកជាំនញម្រពក្

ើ

ពិក្សសគក្រោង

ឬប្ផនោរ

សកម្មភាពកនង
ុ យុទ្សា
ធ ស្រសតោត់រនែយផលរេះោល់ និងរនាាុាាំជាម្ួយនឹងោរប្ររររួលអាោសធាតុ កម្ម
វិធីសកម្មភាពជាតិក្ដើម្ាបីររយុទ្ធររឆាំងនឹងោរធា្ាក់ចេះុ ម្នគុណ្ភាពដី
វិស័យម្រពក្

និងោររស្រញ្ជារក្យនឌ័រកនង
ុ អនុ

ើ។

៣.៣.៥. កម្ម វធ
ិ ីទ្៥
ី ៖ ោរបកងកើនរប្ិទ្ធភាពក្វាោំរទ្ និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានម្នុ្ស
ោររក្ងកើនររសិទ្ធភាពម្នោររគរ់រគងសាថារ័ន ោរផតល់ក្សវាគាំរទ្ និងោរពរងឹងសម្តែភាពប្ផនកអរ់រំ និងរណ្តេះត
រណាតាលសរោរ់ោរអភិវឌាឍវិស័យកសិកម្មររករក្ដ្យនិរនតរភាព គឺជារគឹេះដ៏រឹងោាំក្ដើម្ាបឈា
ី
នក្ៅសក្រម្ចបាននូវ
ក្គលក្ៅក្គលនក្យបាយប្ដលបានដ្ក់ក្ចញ។ ក្ដើម្ាបស
ី ក្រម្ចបាននូវក្គលរាំណ្ងក្នេះ រកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ ក្្តាតោរអនុវតតក្ដ្យប្ផែកក្លើអភិរកម្ចាំនួន៣ជាសាំខន់គឺ៖
១. ការពម្រងឹងសាថនប័ន៖ រក្ងកន
ើ ររសិទ្ធភាពកនង
ុ ោររគរ់រគងអងគភាពក្រោម្ឱវាទ្រកសួង ពិនិតាយប្កសរម្ួល
រចនសម្ព័នធដឹកនាំរគរ់រគងររស់រកសួងឱាយសម្រសរក្ៅនឹងររិរទ្រីកចក្រម្ើនម្នវិស័យកសិកម្ម ប្រងប្ចកម្ស្រនតីរាជោរឱាយរសរតាម្ជាំនញរក្ចចកក្ទ្ស ពរងឹងវិន័យោរងារឱាយបាន មតច
់ ត់ក្ដ្យប្ផែកក្លើចា
ា រ់សតីពស
ី
លកខនតិកៈម្ស្រនតី
រាជោរសុីវិល។
២. ការបពងកើនម្របសិទធភាពពសវាគាំម្រទ៖ រក្ងកើនសម្តែភាពកសាង និងអនុវតតប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសត ពរងឹង
ររព័នធព័ត៌ោននិងទ្ីផាារកសិកម្ម

ោររគរ់រគងគក្រោងវិនិក្យគសាធារណ្ៈនិងឯកជន

ក្ធវើឱាយររក្សើរក្

ើងនូវ

ររសិទ្ធភាព ភាពស័កតិសទ្
ិ ធិកង
នុ ោរអនុវតតថ្វិោកម្មវិធីក្ពញក្លញ ោររក្ងកើនររសិទ្ធភាពោរក្រៀរចាំ រគរ់រគង និង
ោរអនុវតតថ្វិោ ោរក្ធវើអធិោរកិចច សវនកម្ម កិចចស

ររតិរតតិោរអនតរជាតិ និងក្សវាគាំរទ្ោក់ព័នធក្ផាេងក្ទ្ៀត

ររករក្ដ្យររសិទ្ធភាព។
៣. ការអភ្ិវឌនឍធនធានម្នុសនសកនុងវិស័យកសិកម្ម៖ រក្ងកន
ើ ចាំក្ណ្េះដឹងប្ផនករក្ចចកក្ទ្ស និងជាំនញកសិកម្មោក់ពន
័ ធនន រសាវរជាវរប្នែម្នូវរក្ចចកវិទ្ា
ា និងររកគាំក្

ើញថ្មីៗ សាំក្ៅពរងឹង និងពរងីកធនធានម្នុសាេកនុង

វិស័យកសិកម្ម ក្ដើម្ាបីក្្លើយតរតាម្តរម្ូវោរទ្ីផាារ ោរងារ និងោរអភិវឌាឍក្សដឋកច
ិ ចសងគម្។
កនុងទ្ិសក្ៅក្នេះ រកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និង ក្នសាទ្ រតូវអនុវតតឱាយបានក្ជាគជ័យនូវសកម្មភាពគនលេះឹ
ជាយុទ្ធសាស្រសតសាំខន់ៗដូចខងក្រោម្៖

➢ ពិនិតាយនិងក្រៀរចាំប្កសរម្ួលរចនសម្ព័នធចត់តាង
ាំ ររស់រកសួង

ក្រៀរចាំរក្ងកើត

រណ្ឌិតសភាវិទ្ាាសាស្រសតកសិកម្មឱាយោនលកខណ្ៈរគរ់រជុងក្រជាយ

និងដ្ក់ឱាយដាំក្ណ្ើរោរនូវ

ររសិទ្ធភាពខពស់កនុងប្ផនករសាវរជាវ

វិទ្ាាសាស្រសតកសិកម្ម និងសរម្រសរម្ួលក្រៀរចាំកសាង “ក្គលនក្យបាយរសាវរជាវកសិកម្ម - Agricultural
Research Policy”
➢ ពរងឹងោររគរ់រគងអងគភាពឱាយបានរឹងោាំ រក្ងកើនោរផតល់ក្សវាគាំរទ្នន និងអភិវឌាឍន៍ធនធានម្នុសាេ

កនុងវិស័យកសិកម្មឱាយោន់ប្តោនររសិទ្ធភាព ក្ដ្យរតូវរក្ងកើនសម្តែភាពកនុងោរអនុវតតប្ផនោរ ថ្វិោ
54

កម្មវិធី ពរងឹងររព័នធព័ត៌ោនវិទ្ាាកនុងោរកសាងប្ផនោរ ោររគរ់រគងថ្វិោ ោរតាម្ដ្ន និងវាយតម្ម្ល
ោរអនុវតតថ្វិោកម្មវិធី ក្្លើយតរក្ៅនឹងកម្មវិធីប្កទ្រម្ង់

➢ ពរងឹងកិចស
ច

រិ ញ្ញវតែុសាធារណ្ៈ

ររតិរតតិោរអនតរជាតិ ក្ដើម្ាបក្ី កៀរគរធនធាន ទាាំងរក្ចចកក្ទ្ស និង

ិរញ្ញវតែុពីម្ដគូអភិវឌាឍន៍

នន សរោរ់ោរអនុវតតសកម្មភាពអាទ្ិភាព ក្្លើយតរក្ៅនឹងសភាពោរណ្៍រីកចក្រម្ើនម្នវិស័យកសិកម្ម

➢ ជាំរុញនិងសរម្រសរម្ួលោរកសាងចាារ់

លិខត
ិ រទ្ដ្ឋានគតិយុតតក្រោម្ចាារ់ននប្ដលគាំរទ្វិស័យ

កសិកម្ម ពរងឹងោររគរ់រគងររករក្ដ្យររសិទ្ធភាពនូវថា្ាាំកសិកម្ម និងជីកសិកម្ម រពម្ទាាំងក្លើកកម្ពស់
សម្តែភាពយល់ដង
ឹ សាធារណ្ៈកនុងោររគរ់រគង និងោរក្ធវើអាជីវកម្មររករក្ដ្យសុវតែិភាព

➢ ក្លើកកម្ពស់ររិយោសអាំក្ណាយផលសរោរ់ោរវិនិក្យគឯកជន ក្ដើម្ាបីចូលរួម្កនង
ុ ប្ខាេរចវាក់ផលិតកម្ម
កសិកម្ម រក្ងកើនោរក្ររើរបាស់រក្ចចកវិទ្ាាព័ត៌ោន (ICT) ក្ដើម្ាបីទ្ទ្ួលបានព័ត៌ោនោន់ប្តងាយរសួល ទាាំង

ោរយល់ដឹងពីរក្ចចកក្ទ្សកនង
ុ ោរផលិត ព័ត៌ោនទ្ីផា
ា រ ប្ខាេរចវាក់តម្ម្ល និងព័ត៌ោនកសិកម្មក្ផាេងៗក្ទ្ៀត

➢ ពរងឹងនិងពរងីកធនធានម្នុសាេកនុងវិស័យកសិកម្ម រក្ងកន
ើ ចាំក្ណ្េះដឹងប្ផនកវិទ្ា
ា សាស្រសត និងជាំនញោក់ព័នធ

នន ក្ដើម្ាបីក្្លើយតរតាម្តរម្ូវោរទ្ីផាារោរងារ រក្ងកើនសម្តែភាពកនង
ុ ោរអរ់រំរណ្តតេះរណាតាលជាំនញ
វិជាជាជីវៈ

ផតលរ
់ ក្ចចកក្ទ្សកសិកម្មទ្ាំក្នើរដល់និសាេិតក្ដើម្បា ីពរងីកកសិ-ធុរកិចច

និងោររក្ងកើតថ្មីនូវស

-

រគសកសិកម្មររករក្ដ្យភាពររកួតររប្ជង និងររសិទ្ធភាពក្សដឋកិចខ
ច ពស់ រពម្ទាាំងរនតក្រៀរចាំរចនសម្ព័នធសរោរ់គាំរទ្ោរងារកសិកម្មក្ៅថា្ាក់រាជធានី ក្ខតត រសុក ខណ្ឌ សាំក្ៅសក្រម្ចបាននូវោរផតល់ក្សវា
ររករក្ដ្យររសិទ្ធភាពខពស់

➢ ពរងឹងោរងារសវនកម្មម្ផទកនុងក្ដើម្ាបីជួយឱាយសវនដ្ឋានក្ធវើោររគរ់រគងហានិភ័យ ោរងារអធិោរកិចច ោររតួត
ពិនិតាយម្ផទកនុង និងអភិបាលកិចចលែក្លើោរងាររគរ់រគង និងររតិរតតិកនុងវិស័យកសិកម្ម

➢ ក្លើកកម្ពស់ររសិទ្ធភាពម្នោរចូលរួម្កនង
ុ ោររស្រញ្ជរ
ា ក្យនឌ័រ ោរទ្រ់សាកាត់ និងលុររាំបាត់នូវរាល់សកម្មភាពជួញដូរម្នុសាេ

និងរទ្ក្លមើសក្ផាេងៗក្ទ្ៀតកនុងវិសយ
័ កសិកម្ម

ប្ដលរងកជាផលរេះោល់ដល់ោរ

រគរ់រគង និងអភិវឌាឍន៍វិស័យកសិកម្ម
➢ ក្លើកកម្ពស់ក្សវាផាេពវផាាយកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ រសរតាម្ក្គលនក្យបាយផាេពវផាាយ
កសិកម្មកម្ពុជា

ពិក្សសរក្ងកើនររសិទ្ធភាពរករខ័ណ្ឌោរងារផាេពវផាាយ

រករខ័ណ្ឌគតិយុតត

យនតោរ

ោរងារ ោរក្កៀរគរធនធានសរោរ់គាំរទ្ក្សវាផាេពវផាាយ រក្ងកន
ើ ោរផាេពវផា
ា យតាម្រក្ចចកវិទ្ាាព័ត៌ោន
សារគម្នគម្ន៍ អភិវឌាឍន៍ធនធានម្នុសាេ និងសោភារផាេពវផាាយកសិកម្ម។
៣.៤. ព្កបខ័ណឌអាទិភាព្អនេរវិសយ
័
៣.៤.១. រកបខ័ណឌយុទ្ធសាស្ត្រពាក់ព័នធនឹងោរផរបរបួលអាោ្ធាតុកង
នុ វិ្័យក្ិកម្ម
រករខ័ណ្ឌយុទ្សា
ធ ស្រសតក្នេះ ោនក្គលក្ៅសាំខន់គឺចល
ូ រួម្ចាំប្ណ្កជួយោត់រនែយផលរេះោល់ និងឥទ្ធិពល
អវិជជោនទាាំងឡាយក្លើដាំណាាំកសិកម្ម ផលិតកម្មសតវ ម្រពក្

ើ និងជលផល ប្ដលរណាតាលម្កពីោរប្ររររួល

អាោសធាតុ សាំក្ៅសាតារនូវោរខូចខត និងោរបាត់រង់ផលររក្យជន៍នន តាម្រយៈោររក្ងកើនវិធានោររនាាុាាំ និង
វិធានោរោត់រនែយផលរេះោល់ពីោរប្ររររួលអាោសធាតុ។ ក្គលក្ៅអាទ្ិភាពចាំនួន៥រតូវបានកាំណ្ត់គឺ៖
ទ្ី១. រក្ងកើនសម្តែភាពសាថារ័ន និងធនធានម្នុសាេក្លើោរោរអភិវឌាឍរក្ចចកវិទ្ាាថ្មីៗម្នពូជដាំណាាំ ក្ៅសូ
សតវ ម្រពក្

ើ និងជលផល ប្ដលោនលទ្ធភាពរនាាុាាំក្ៅនឹងភាពរាាំងសងួត ទ្ឹកជាំនន់ ោរក្កើនកក្ៅតា ោររជារចូលម្ន

ទ្ឹកម្ររ និងោររាំ្្ាញពីជាំងឺ និងសតវលែិតចម្រង ប្ដលរណាតាលម្កអាំពីឥទ្ធិពលម្នោរប្ររររួលអាោសធាតុ។
ទ្ី២. រក្ងកើនសម្តែភាពដល់កសិករងាយរងក្រគេះ ក្លើោរក្ររើរបាស់រក្ចចកវិទ្ាាថ្មីៗ កនុងផលិតកម្មដាំណាាំ និង
សតវ ប្ដលអាចរនាាុាាំបានក្ៅនឹងោរប្ររររួលអាោសធាតុ ក្ដ្យជាំរុញឱាយបានខ្ាាំងោ្ានូវក្សវាកម្មផាេពវផាាយររករ
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ក្ដ្យររសិទ្ធភាព និងោរក្ផទររក្ចចកវិទ្ាាទាាំងឡាយប្ដលបានអភិវឌាឍក្ៅកនុងលកខខណ្ឌផលិតកម្មជាក់ប្សដង ក្ដើម្ាបី
ធានសុវតែិភាពក្សាបៀង និងរក្ងកើនររសិទ្ធភាពអនតរាគម្ន៍ជួយសក្ស្រងាគាេះ និងសាតារោរខូចខតប្ដលរណាតាលម្កពីោរ
ប្ររររួលអាោសធាតុ។
ទ្ី៣. ោត់រនែយនូវោររាំភាយឧសម័នផទេះកញ្ចក់ពីោរបាត់រង់ និងក្រចរឹលម្រពក្
កម្មសតវ

និងោរប្កម្ចនរឋម្ម្នផលិតផលកសិកម្មពុាំសម្រសរ

រគរ់រគង និងោរអភិវឌាឍធនធនម្រពក្
របាស់ថាម្ពលកក្កើតក្

ើ ពីផលិតកម្មដាំណាាំ ផលិត-

ក្ដ្យជាំរុញក្លើកទ្ឹកចិតតឱាយោនោរអភិរកាេ

ើររករក្ដ្យចីរភាព ជាពិក្សសស គម្ន៍ម្រពក្

ោរ

ើ រពម្ទាាំងជាំរុញោរក្ររើ

ើងវិញ (ជីវោាស់ និងជីវឧសម័ន) និងោរក្ររើរបាស់រក្ចចកវិទ្ាាកសិកម្មសម្រសរ។

ទ្ី៤. ជាំរុញោរអភិវឌាឍ និងរក្ងកើនររសិទ្ធភាពម្នោររគរ់រគងវិស័យជលផល ក្ដើម្ាបីក្្លើយតរក្ៅនឹងោរប្ររ
ររួលអាោសធាតុ ក្ដ្យក្្តាតោរយកចិតតទ្ុកដ្ក់ខពស់ ក្លើោរប្កលម្ែររព័នធក្អកូ

ូសុីទ្ឹក ទ្រ់សាកាត់ោររាំ្្ាញម្រព

លិចទ្ឹក និងម្រពក្ោងោង រក្ងកើនោររសាវរជាវ និងអភិវឌាឍន៍ជលផល និងវារីវរាបកម្មរគរ់ររក្ភទ្ រពម្ទាាំងពរងឹង
សម្តែភាពរគរ់រគងស គម្ន៍ក្នសាទ្ឱាយោន់ប្តោនររសិទ្ធភាព។
ទ្ី៥. ជាំរុញោរអភិវឌាឍធនធានម្នុសាេ សរោរ់ជាម្ូលដ្ឋានគនលឹេះម្នោរចូលរួម្ចាំប្ណ្ករនាាុាាំ និងោត់រនែយ
ផលរេះោល់ ប្ដលរងកក្ដ្យោរប្ររររួលអាោសធាតុក្លើផលិតកម្មដាំណាាំ សតវ ម្រពក្

ើ និងជលផល តាម្រយៈោរ

អរ់រំរណ្តតេះរណាតាល ោរ្្ាស់រតូរនិងប្ចករំប្លកព័ត៌ោន និងោរផាេពវផាាយចាំក្ណ្េះដឹង និងចាំក្ណ្េះក្ធវើប្ដលោក់ព័នធ
នឹងោរប្ររររួលអាោសធាតុ។
ក្ដើម្ាបីសក្រម្ចបាននូវក្គលក្ៅក្នេះ

វិធានោរក្គលនក្យបាយជាយុទ្ធសាស្រសតម្ួយចាំនួនរតូវបានដ្ក់ឱាយ

អនុវតតោនដូចខងក្រោម្៖
–

ជាំរុញោរក្ធវើររពលវរាបកម្ម និងពិពិធកម្មដណា
ាំ
ស
ាំ ម្រសរតាម្ររព័នធក្កាេរតររិសាថាន និងពរងឹងសម្តែភាព
រនាាុាាំ ក្ដើម្ាបីរក្ងកើនោរងារ និងកសិ-ោណ្ិជជកម្មកនុងវិស័យកសិកម្ម សាំក្ៅក្លើកកម្ពស់ជីវភាពរស់ក្ៅររស់
កសិករ និងស គម្ន៍ជនរទ្ កនុងដាំក្ណ្ើរោររនាាុាាំជាម្ួយោរប្ររររួលអាោសធាតុ

–

ពរងឹងសម្តែភាពសិកាារសាវរជាវប្ផនកវិទ្ាាសាស្រសត រក្ចចកវិទ្ាា និងររកគាំក្

ើញ ក្ដើម្ាបីអភិវឌាឍន៍រក្ចចកក្ទ្ស

ថ្មីៗ និងោររគរ់រគងព័ត៌ោន និងចាំក្ណ្េះដឹងអាំពីោរប្ររររួលអាោសធាតុ សរោរ់ពរងឹងសម្តែភាពរនាាុាាំ
និងោត់រនែយោររាំភាយឧសម័នផទេះកញ្ចក់កនុងវិស័យកសិកម្ម សរោរ់រគរ់ររព័នធក្កាេរតររិសាថាន
–

ជាំរុញោរអភិវឌាឍក្ដ្យរក្ញ្ចញឧសម័នផទេះកញ្ចក់តិចកនុងវិសយ
័ កសិកម្ម តាម្រយៈោររគរ់រគងធនធានធម្មជាតិសរោរ់កសិកម្មដាំណាាំ

និងក្សាបៀងអាហារររករក្ដ្យនិរនតរភាព

និងោរអនុវតតកសិកម្មោនភាព

ឈា្ាសម្វជាម្ួយអាោសធាតុ ដូចជាររព័នធកសិកម្មចរម្ុេះ កសិ-រុកខកម្មកសិកម្មតាម្ប្ររអភិរកាេ រពម្ទាាំង
ោររគរ់រគង និងក្ររើរបាស់សាំណ្ល់កសិកម្ម និងកសិ-ឧសាា កម្មរគរ់ររក្ភទ្ សរោរ់ោរប្កលម្ែជីជាតិ
ដីសាំក្ៅរួម្ចាំប្ណ្កដល់ោរកសាងសងគម្ប្ដលរក្ញ្ចញោរូនតិច និងោនភាពធន់រទាាំនឹងអាោសធាតុ
–

ពរងឹងសម្តែភាពសាថារ័នជាំនញកនុងោរសរម្រសរម្ួល ោរក្ធវើអនតរាគម្ន៍ក្រគេះម្ នតរាយក្ដ្យធម្មជាតិ
ោរអភិវឌាឍធនធានម្នុសាេ ោរកសាងក្គលនក្យបាយ និងរករខ័ណ្ច
ឌ ាារ់ និងោររស្រញ្ជារោរសិកាា
អរ់រំក្លើចាំក្ណ្េះដឹងអាំពោ
ី រប្ររររួលអាោសធាតុសរោរ់រគរ់ករម្ិតសិកាា រពម្ទាាំងក្លើកកម្ពស់ោររាំោក់
រាំរន និងផាេពវផាាយចាំក្ណ្េះដឹងរក្ចចកវិទ្ាាដល់អនកោក់ពន
័ ធរគរ់ម្ជាឈដ្ឋាន

–

ពរងឹងសម្តែភាពស រគសវិនិក្យគកសិកម្ម
ចាំក្ោេះោរោត់រនែយភាពងាយរងក្រគេះ

និងកសិ-ឧសាា កម្មឱាយោនោរទ្ទ្ួលខុសរតូវខពស់
និងរក្ងកើនសម្តែភាពក្្លើយតរនឹងោរប្ររររួលអាោសធាតុ

សាំក្ៅសក្រម្ចបាននូវផលររក្យជន៍ក្សដឋកិចចជាតិ រពម្ទាាំងនិរនតរភាពសងគម្ និងររិសាថាន
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–

ោរចិញ្ចឹម្សតវរតូវក្ធវើោរ្្ាស់រតូរក្ដើម្ាបរ
ី នាាុាាំក្ៅនឹងោរប្ររររួលអាោសធាតុ រួម្ោន ោរក្ធវើពិពិធកម្ម ោរ
ពរងឹងឱាយបានខ្ាាំងោ្ា និងសោ រណ្កម្មនូវោររគរ់រគងវាលក្្្ា និងផលិតកម្មសតវនិងដាំណាាំ ោរអភិរកាេធម្មជាតិ ររព័នធររិសាថាន និងោររញ្ចូលនូវររព័នធផលិតកម្មសតវលាយគ្ន
ា ឹងររព័នធកសិកម្មចរម្ុេះ

–

ពូជសតវកនុងរសុកជាក្រចើនបានរនាាុាាំក្ៅនឹងលកខខណ្ឌរស់ក្ៅប្ដលពិបាក ដូក្ចនេះរក្ចចកវិទ្ាារងាកាត់ពូជសតវ
អាចជួយរក្ងកើនក្លាបឿនម្នោររនាាុាាំររស់សតវ ក្ៅនឹងោរប្ររររួលអាោសធាតុ ប្ដលោររនាាុាាំក្នេះម្ិនរតឹម្
ប្តអាចជួយឱាយសតវអាចធន់នឹងកាំក្ៅរុក្ណា្ាេះក្ទ្ រុប្នតប្ថ្ម្ទាាំងជួយឱាយសតវោនសម្តែភាពអាចរស់រានលូត
លាស់ និងរនតពូជកនុងលកខខណ្ឌប្ដលោនចាំណ្ីពុាំសូវោនគុណ្ភាពលែ សតវលែិត និងជាំងឺ

–

រញ្ចូលនូវររក្ភទ្ចាំណ្ីសតវថ្មីៗប្ដលធន់នឹងភាពរាាំងសងួតនិងទ្ឹកជាំនន់ និងោរប្កម្ចនោកសាំណ្ល់កសិកម្ម
ជាចាំណ្ីសតវ អាចជួយក្ធវើឱាយររក្សើរក្

–

ើងនូវររិោណ្ និងគុណ្ភាពចាំណ្ីសតវសរោរ់ផល
ត ់ដល់សតវ

ោររគរ់រគងោកសាំណ្ល់សតវ រតូវក្ធវើឱាយររក្សើរក្

ើងតាម្រយៈយនតោរក្ផាេងៗ ដូចជាោរក្ររើរបាស់សោភារ

សរោរ់សតុក និងរគរោកសាំណ្ល់សតវឱាយបានរតឹម្រតូវ ប្ដលកិចចោរក្នេះគឺម្ិនរតឹម្ប្តជួយទ្រ់សាកាត់ោរ
រាំភាយឧសម័នផទេះកញ្ចក់រុក្ណា្ាេះក្ទ្

ប្តប្ថ្ម្ទាាំងរក្ងកើតឱោសសរោរ់ក្ររើរបាស់ថាម្ពលកក្កើតក្

ើងវិញ

ក្ទ្ៀតផងប្ដរ
–

ោររក្ងកើនររសិទ្ធភាពកនុងោររគរ់រគងម្រពក្
រក្ងកើនររសិទ្ធភាព កនុងោររគរ់រគងម្រពក្
ក្

ើងវិញនូវរពាំររទ្ល់ប្ដនម្រពក្

ើ

ើ៖ ោនកិចចោរសាំខន់ៗម្ួយចាំនួនប្ដលនឹងជួយរួម្ចាំប្ណ្ក
ើររករក្ដ្យនិរនតរភាព រួម្ោនជាអាទ្ិ៍ ោរពិនិតាយនិងកាំណ្ត់

ោរចុេះរញ្ជី

និងោរក្រៀរចាំប្ផនោររគរ់រគងអភិវឌាឍន៍

និងអភិរកាេ

ឱាយរសរតាម្ម្ុខងារ និងសាថានភាពម្រពតាម្តាំរន់នីម្ួយៗ។ កនុងន័យក្នេះ តាំរន់ោនសោដានុពលម្ួយចាំនួន
រួម្ទាាំងតាំរន់ស គម្ន៍ម្រពក្

ើនឹងរតូវបានក្រៀរចាំអនុវតតគក្រោង REDD+ ប្ដលជាកិចចោររប្នែម្ក្ៅក្លើ

តាំរន់ម្ួយចាំនួនប្ដលរដឋបាលម្រពក្

ើបាននិងកាំពុងអនុវតត។ ចាំណ្ូលពីោរលក់ោរូន គឺជាកោ្ាាំងចលករដ៏

សាំខន់ម្ួយកនុងោរជាំរុញឱាយភាគីោក់ព័នធននកនុងវិស័យម្រពក្

ើ ពិក្សសររជាស គម្ន៍ និងអាជាញាធរ

ម្ូលដ្ឋានចូលរួម្ោន់ប្តខ្ាាំងោ្ាប្ថ្ម្ក្ទ្ៀត កនុងោររគរ់រគងធនធានម្រពក្
–

ជាំរុញោរងារអាទ្ិភាពម្ួយចាំនួនកនុងោរអភិរកាេ និងរគរ់រគងម្រពក្

ើររករក្ដ្យនិរនតរភាព

ើ កនុងររិរទ្ម្នោរោរប្ររររួលអាោស

ធាតុក្នេះ រួម្ោន៖ ោរជាំរុញឱាយោនប្ផនោរក្ររើរបាស់ដីកនុងតាំរន់ដីសម្ាបទានក្សដឋកិចឱ
ច ាយបានសម្រសរ
តាម្លកខណ្ៈរក្ចចកក្ទ្ស ោររក្ងកើនោរយល់ដឹងអាំពីក្ភលើងក្្េះម្រព និងោរោរោរ ោរគាំរទ្ដល់ស គម្ន៍
ជនជាតិក្ដើម្ភាគតិច និងស គម្ន៍ម្ូលដ្ឋាន រពម្ទាាំាងោរោរ និងអភិរកាេជីវចរម្ុេះ។ ោរសាតារោរដ្ាំដុេះ
ក្ដើម្ក្

ើ និងម្រពក្

ើក្

ើងវិញ ជាពិក្សស ក្្តាតក្ៅក្លើោរសាតារគរម្រម្រពក្

ើតាំរន់ម្រពក្រចរឹល ក៏ជា

ោរងារចាំាបាច់ផងប្ដរកនុងោរក្្លើយតរនឹងឥទ្ធិពលម្នោរប្ររររួលអាោសធាតុ តាម្រយៈោរក្លើកទ្ឹកចិតត
ដល់ោរដ្ាំចោការក្
ក្

ើឯកជន ស គម្ន៍ និងជាលកខណ្ៈចោការម្រពក្

ើម្ដគូ ក្ដ្យដ្ាំាររក្ភទ្ក្

ើចរម្ុេះឬ

ើឧសាា កម្ម កនុងក្គលរាំណ្ងសរោរ់រក្ងកើនជីវភាព និងរក្ងកើនក្សវាកម្មររិសាថាន។ ទ្នទឹម្គ្ាក្នេះប្ដរ

រតូវយកចិតតទ្ុកដ្ក់ក្្តាតក្លើោរក្រៀរចាំក្គលនក្យបាយ រទ្រាបញ្ញតតិ ចាារ់ និងឯកសាររក្ចចកក្ទ្សនន
សរោរ់គាំរទ្ោរងារដ្ាំក្
–

ើ និងសាតារម្រពក្

ើររករក្ដ្យររសិទ្ធភាពជាចាំបាច់

ពរងឹងសម្តែភាពសិកាារសាវរជាវ អភិវឌាឍន៍ និងផាេពវផាាយរក្ចចកក្ទ្សថ្មីៗ កនុងោរភាញាស់រងាកាត់ពូជ ោរ
ចិញ្ចឹម្ ចាំណ្ី និងវិធីសាស្រសតប្កម្ចនផល ផលិតផលជលផលថ្មីៗ ប្ដលោនលកខណ្ៈរនាេុាំុំាក្ៅនឹងោរប្ររ
ររួលម្នអាោសធាតុ និងោនោរីកចក្រម្ើនលូតលាស់ឆរ់រ

័ស រសរក្ៅតាម្តរម្ូវោរក្សដឋកិចទ្
ច ីផាារ
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–

ពរងឹងនិងពរងីកសម្តែភាពអងគភាពជាំនញ និងអនកោក់ព័នធកនុងោរសរម្រសរម្ួលក្ធវើអនតរាគម្ន៍ រពម្ទាាំាង
អភិវឌាឍន៍ធនធានម្នុសាេ

តាម្រយៈោររណ្តតេះរណាតាលអាំពីផលរេះោល់ម្នោរប្ររររួលអាោសធាតុកនុង

វិស័យជលផល និងវិធានោររនាេុាំុំា
–

ពរងឹងោររគរ់រគង និងប្ថ្រកាាដ្ាំាម្រពលិចទ្ឹក និងម្រពក្ោងោង រពម្ទាាំងរតូវដ្ាំក្

ើងវិញក្ៅតាំរន់ម្រពក្រច

រឹលររករក្ដ្យររសិទ្ធភាព។ ផាេពវផាាយឱាយោនោរយល់ដឹងជាសាធារណ្ៈ រួម្ជាម្ួយនឹងោរជាំរុញឱាយ
ោនោររក្ងកើតកប្នលងអភិរកាេធនធានជលផលក្ៅរគរ់ស គម្ន៍ក្នសាទ្ទាាំាងអស់
និរនតរភាពររព័នធក្អកូ

ក្ដើម្ាបីធានបាននូវ

ូសុីធនធានជលផល និងរក្ងកើននូវផលផលិតផលជលផលក្ដើម្ាបីចូលរួម្រនាេុាំុំា រពម្

ទាាំងោត់រនែយោរប្ររររួលអាោសធាតុ
–

ជាំរុញោរោរោរររិសាថាន និងររព័នធក្អកូ

ូសុី តាម្រយៈោរទ្រ់សាកាត់ោររក្ញ្ចញក្ចលោកសាំណ្ល់ពីនវា

ក្នសាទ្ ោរោរ់រាំ្្ាញ ោរដុត ោររានយកដី ោរក្ររើរបាស់ម្រពលិចទ្ឹក និងម្រពក្ោងោង ោររាំពុល
ររិសាថានររស់ទ្ឹកនន ក្ដើម្ាបីរួម្ចាំប្ណ្កទ្រ់សាកាត់ោររក្ញ្ចញឧសម័នផទេះកញ្ចក់ ក្ដ្យសកម្មភាពជលផល
ក្ដ្យ្ទាល់។
៣.៤.២. រកបខ័ណឌកោលនកោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្របស្តជ
ជ បកយនឌ្័រកនុង វិ្័យក្ិកម្ម
ររក្ទ្សកម្ពុជាបានរងាហាញនូវោរក្រតជាញាចិតតកនុងោរធានបាននូវសម្ភាពក្យនឌ័រ តាម្រយៈក្គលក្ៅអភិវឌាឍ
ជាអាទ្ិភាពររស់ខលួន

ោរផតល់សច្ារ័នក្លើអនុសញ្ញាអងគោរស ររជាជាតិសតីពីោរលុររាំបាត់រាល់ទ្រម្ង់ម្នោរ

ក្រីសក្អើងររឆាំងនឹងនរីក្ភទ្ ោរចុេះ តែក្លខក្លើក្សចកតីររោសនន ោររក្ងកើតប្ផនោរជាតិក្ដើម្ាបីស្រសតី ោររក្ងកើត
គណ្ៈកោ្ាធិោរក្លើកកម្ពស់ស្រសតីក្ៅរគរ់រកសួង ោរផតល់កូតាដល់ស្រសតីកនុងោរចូលរួម្ក្ៅកនុងរដឋបាលក្ផាេងៗ។ល។
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានទ្ទ្ួលសាគាល់ផងប្ដរថា ោរចូលរួម្ររស់រសីតក្ៅរគរ់វិស័យ និងរគរ់ករម្ិតជាពិក្សសក្ៅ
កនុងដាំក្ណ្ើរោរក្ធវើោរសក្រម្ចចិតត គឺជាកតាតាដ៏សាំខន់ម្ួយប្ដលម្ិនអាចខវេះបាន ក្ដើម្ាបីឈានក្ៅសក្រម្ចទ្ិសក្ៅជា
យុទ្ធសាស្រសតររស់រាជរដ្ឋាភិបាល។
ក្ទាេះរីជាចាារ់បានប្ចងថាស្រសតី និងរុរសោនសិទ្ធិក្សមើគ្ាក៏ក្ដ្យ ក៏រចចុរាបននស្រសតីោនតិចតួចណាស់ក្ៅកនុង
ម្ុខតាំប្ណ្ងក្ធវើក្សចកតីសក្រម្ច។ ក្ដ្យប្ កកនុងវិស័យកសិកម្មប្ដលជា្ែឹងខនងក្សដឋកិចចររស់ររក្ទ្ស លទ្ធភាព
ររស់ស្រសតីកនុងោរក្ររើរបាស់ធនធានធម្មជាតិសពវម្ថ្ងក្ៅប្តោនករម្ិតទារ ក្នេះក្ដ្យសារប្តពួកគត់ោនចាំក្ណ្េះដឹង
ទារ។ ជាក់ប្សតង កនុងចាំក្ណាម្ស្រសតជា
ី កសិករ ោនស្រសតរី រប្ លោក់កណាតាលជាអនកខរជន ឬោនករម្ិតវរាបធម្៌ក្រោម្
រឋម្សិកាា។ ម្ាាាងវិញក្ទ្ៀត ផនត់គន
ាំ ិតសងគម្ក្ៅប្តយល់ថាោរងារកសិកម្មគឺជាោរងាររុរស ក្

ើយស្រសតីរគន់ប្ត

ជួយោរងារក្នេះម្តងោកាលរុក្ណា្ាេះ។ កតាតាទាាំងក្នេះនាំឱាយស្រសតីោនឱោសតិចតួច កនុងោរចូលរួម្កនុងសកម្មភាពនន
ររស់ស គម្ន៍ ោររណ្តតេះរណាតាល និងឱោសក្ផាេងក្ទ្ៀត ប្ដលជួយពរងឹងចាំក្ណ្េះដឹង និងជាំនញរប្នែម្កនុងោរ
ក្ររើរបាស់ និងរគរ់រគងធនធាន ក៏ដូចជាឱោសកនុងោរទ្ទ្ួលបាននូវក្សវាកម្មសាំខន់ៗ ដូចជាក្សវាផាេពវផាាយ
កសិកម្ម ក្សវាឥណ្ទាន ព៌ត័ោនទ្ីផាារ និងោររសាវរជាវនន ប្ដលជាធនធានដ៏សាំខន់សរោរ់កសិករជាស្រសតីក្ៅ
កនុងោរប្កលម្ែផលិតកម្មកសិកម្ម និងោរក្លើកកម្ពស់គុណ្ភាពម្នោររស់ក្ៅររស់ស្រសតី។
ក្្លើយតរក្ៅនឹងរញ្ហាខងក្លើក្នេះ រកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្បានរក្ងកើត និងអនុវតតក្គល
នក្យបាយ និងរករខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្រសតរស្រញ្ជារក្យនឌ័រកនុងវិស័យកសិកម្ម និងចូលរួម្យាងសកម្មក្ៅកនុងយនតោរ
ថា្ាក់ជាតិ និងថា្ាក់ក្រោម្ជាតិដូចជា រកុម្ររឹកាាជាតិកម្ពុជាក្ដើម្ាបីស្រសតី

និងរកុម្ោរងាររក្ចចកក្ទ្សរស្រញ្ជារក្យនឌ័រ

តាម្វិស័យ សាំក្ៅក្លើកកម្ពស់សម្ភាពក្យនឌ័រ ក្លើកសទួយសិទ្ធិអាំណាច ក៏ដូចជាសាថានភាពស្រសតីក្ៅរគរ់ករម្ិត។
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ក្ដើម្ាបីរនតរួម្ចាំប្ណ្កអនុវតតក្គលនក្យបាយ យុទ្ធសាស្រសតចតុក្ោណ្ររស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា រកសួង
កសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ បានក្រៀរចាំក្គលនក្យបាយ និងរករខ័ណ្ឌយុទ្សា
ធ ស្រសតរស្រញ្ជារក្យនឌ័រកនុង
វិស័យកសិកម្ម កនុងក្គលរាំណ្ង (១) ក្លើកកម្ពស់សិទ្ធិអាំណាចប្ផនកក្សដឋកិចចជូនស្រសតី តាម្រយៈោរផតល់ជូនស្រសតីនូវ
លទ្ធភាពកនុងោរទ្ទ្ួលបានធនធាន និងក្សវាកម្ម សរោរ់អភិវឌាឍផលិតកម្មកសិកម្ម និងោរទ្ទ្ួលបានទ្ីផា
ា រ (២)
ពរងឹងសកម្មភាព ធនធាន និងោរក្រតជាញាចត
ិ ត ក្ដើម្ាបីក្ធវើឱាយបានរបាកដនូវោររស្រញ្ជារក្យនឌ័រកនុងវិស័យកសិកម្ម និង
(៣)រក្ងកើនភាពជាតាំណាង និងោរចូលរួម្ក្ដ្យក្សមើភាពគ្ារវាងរុរស និងស្រសតីកនុងវិសយ
័ កសិកម្ម។
ក្ដើម្ាបីសក្រម្ចបាននូវក្គលក្ៅជាយុទ្ធសាស្រសតខងក្លើ

ក៏ដូចជាធានឱាយបាននូវររសិទ្ធភាពម្នោរក្លើក

កម្ពស់សម្ភាពក្យនឌ័រកនុងវិស័យកសិកម្ម រកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ បានកាំណ្ត់ក្គលក្ៅអាទ្ិភាព
៥ចាំណ្ុចសរោរ់អនុវតតដូចខងក្រោម្៖
១. ក្ធវើរចចុរាបននភាពក្គលនក្យបាយ និងប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតរស្រញ្ជារក្យនឌ័រកនុងវិស័យកសិកម្ម។
២. រក្ងកើនោរយល់ដង
ឹ ពីក្យនឌ័រដល់ម្ស្រនតីរាជោរម្នរកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ រគរ់ករម្ិត។
៣. ពរងឹងរណាតាញស្រសតីកនុងវិស័យកសិកម្ម។
៤. រក្ងកើនឥទ្ធិពល លទ្ធភាព និងចាំនួនស្រសតីប្ដលោនលកខណ្សម្ាបតតិក្ៅកនុងតួនទ្ីជាអនកដឹកនាំរគរ់
លាំដ្រ់ថា្ាក់ម្នរកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្។
៥. រក្ងកើនលទ្ធភាពកនុងោរទ្ទ្ួលបាន និងរគរ់រគងធនធាន និងក្សវាកម្មកសិកម្ម រពម្ទាាំងពរងឹងររសិទ្ធភាពក្សដឋកិចចដល់ស្រសតីជនរទ្ ក្ដើម្ាបីរួម្ចាំប្ណ្កក្លើកសទួយជីវភាពរគួសារ និងអភិវឌាឍក្សដឋកិចចជាតិ។
៣.៤.៣. រកបខ័ណឌយុទ្ធសាស្ត្រ្រាប់កិចចោពា
ំ រ និងអភិវឌ្ឍន៍កុារកនង
ុ វិ្័យក្ិកម្ម
ររក្ទ្សកម្ពុជាបានផតល់សច្ារ័នក្លើអនុសញ្ញាអងគោរស ររជាជាតិសតីពីសិទ្ធិកុោរក្ៅម្ថ្ងទ្ី១៥ ប្ខតុលា
ឆ្ាាំ១៩៩២។ កនុងនម្ជាររក្ទ្ស តែក្លខីម្នអនុសញ្ញាក្នេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាន និងកាំពុងយកចិតតទ្ុកដ្ក់
ខពស់ចាំក្ោេះផលររក្យជន៍ដ៏ឧតតុងគឧតតម្ររស់កុោរ

ដូចោនប្ចងកនុងរដឋធម្មនុញ្ម្ញ នរពេះរាជាណាចរកកម្ពុជាោរតា

៤៨ “រដឋធានរកាាោរោរសិទ្ធិររស់កុោរ ប្ដលោនប្ចងកនុងអនុសញ្ញាសតីពីសិទ្ធិកុោរ ជាពិក្សសសិទ្ធិោនជីវិតរស់
ក្ៅ សិទ្ធិទ្ទ្ួលោរអរ់រំក្រៀនសូរត សិទ្ធិទ្ទ្ួលោរគាំោរកនុងសាថានោរណ្៍ោនសស្រងាគាម្ និងោរោរោរររឆាំងនឹង
អាជីវកម្មក្សដឋកិចច ោម្គុណ្ក្លើកុោរ។ រដឋគាំោរររឆាំងនឹងោរងារទាាំងឡាយប្ដលអាចក្ធវើឱាយខូចដល់ោរអរ់រំ និង
ោរក្រៀនសូរតររស់កុោរ ឬប្ដលនាំឱាយអនតរាយដល់សុខុោលភាពររស់កុោរ”។
ថ្វីតាបិតប្តោនកិចចខិតខាំររឹងប្ររងជាក្រចើនពីរាជរដ្ឋាភិបាល និងអនកោក់ព័នធកនុងោរអនុវតតសិទ្ធិកុោរ ក៏កុោរ
ម្ួយចាំនួនក្ៅប្តទ្ទ្ួលរងនូវោរំក្លាភរាំោន និងក្កងររវ័ញ្ច។ កុោរទាាំងក្នេះបាន និងកាំពុងររ

ម្នឹងរញ្ហាជា

ក្រចើនដូចជា កងវេះអាហារូរតែម្ភ ោនជាំងឺក្សើប្សាបក ផលូវដក្ងហើម្ សួត។ល។ រញ្ហាទាាំងក្នេះរណាតាលម្កពី កងវេះយនតោរ
និងក្សវាគាំោរកុោរររករក្ដ្យររសិទ្ធភាព សម្តែភាពម្ស្រនតីោក់ព័នធក្ៅោនករម្ិត ោរយល់ដឹងររស់ោតារិតា
និងអាណាពាាបាល (ជាពិក្សសក្ៅតាម្តាំរន់ជនរទ្ដ្ច់រសយល) ក្លើកិចចគាំោរ និងអភិវឌាឍន៍កុោរក្ៅោន
ករម្ិតទារ ឱោសទ្ទ្ួលបានព័ត៌ោន និងចាំក្ណ្េះដឹងជុាំវិញរញ្ហាកុោរពុាំទាន់បានទ្ូលាំទ្ូលាយ។ល។
ក្្លើយតរក្ៅនឹងរញ្ហាខងក្លើ រាជរដ្ឋាភិបាលបានក្រៀរចាំក្គលនក្យបាយ និងប្ផនោរសកម្មភាពជាតិ ក៏
ដូចជាយនតោរននគាំោរកុោរក្ៅរគរ់ករម្ិតដូចជា រកុម្ររឹកាាជាតិកម្ពុជាក្ដើម្ាបក
ី ុោរ គណ្ៈកោ្ាធិោរជាតិគាំោរ
និងអភិវឌាឍន៍កុោរតូច គណ្ៈកោ្ាធិោរសរម្រសរម្ួលរក្ចចកក្ទ្សកុោរតូចតាម្វិស័យ គណ្ៈកោ្ាធិោរពិក្រគេះ
ក្យរល់កិចចោរស្រសតី និងកុោរ។ល។
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ក្ដើម្ាបរី ួម្ចាំប្ណ្កអនុវតតក្គលនក្យបាយជាតិគាំោរ និងអភិវឌាឍន៍កុោរតូច ឈានក្ៅសក្រម្ចបាននូវោរ
កសាងធនធានម្នុសាេររករក្ដ្យោរទ្ទ្ួលខុសរតូវ និងោនោរចូលរួម្យាងសកម្មកនុងោរោត់រនែយភាពរកីរក
កនុងររក្ទ្សកម្ពជា
ុ រកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ បានក្រៀរចាំរក្ងកត
ើ ក្គលនក្យបាយ និងរករខ័ណ្ឌយទ្
ុ ធសាស្រសត ោរោរ និងអភិវឌាឍន៍កោ
ុ រកនុងវិស័យកសិកម្ម កនុងក្គលរាំណ្ង (១) ក្លើកកម្ពសស
់ នតិសុខក្សាបៀង និងអាហារូរតែម្ភសរោរ់កោ
ុ រប្ដលងាយរងក្រគេះ តាម្រយៈោររក្ងកន
ើ ពិពធ
ិ កម្មម្នផលិតកម្មក្សាបៀង (២) រងាការ និងទ្រ់សាកាត់
កុោរពីពលកម្មកោ
ុ រ និងោរងារប្ដលងាយរងកក្រគេះថា្ក
ា ់ក្ៅកនុងវិស័យកសិកម្ម (៣) រក្ងកើនជាំនញវិជាជាជីវៈ និងក្លើក
កម្ពស់ោរចូលរួម្ររស់យុវជនក្ៅកនុងផលិតកម្មកសិកម្ម។
ក្ដើម្ាបីសក្រម្ចបាននូវក្គលក្ៅជាយុទ្ធសាស្រសតខងក្លើ
និងអភិវឌាឍកុោរកនុងវិស័យកសិកម្ម

រកសួងកសិកម្ម

ក៏ដូចជាធានឱាយបាននូវររសិទ្ធភាពម្នកិចចគាំោរ

រុោខាររោញ់

និងក្នសាទ្បានកាំណ្ត់ក្គលក្ៅអាទ្ិភាព៥

ចាំណ្ុចដូចខងក្រោម្៖
ទ្ី១.

ពរងឹងយនតោរគាំរទ្ និងអនុវតតោរគាំោរ និងអភិវឌាឍន៍កុោរកនុងវិស័យកសិកម្ម។

ទ្ី២.

កសាងសម្តែភាពម្ស្រនតីោក់ព័នធពីកិចចគាំោរ និងអភិវឌាឍន៍កុោរកនុងវិស័យកសិកម្ម។

ទ្ី៣.

ក្លើកកម្ពស់ោរយល់ដឹងពីកិចចគាំោរ និងអភិវឌាឍន៍កុោរដល់ោតារិតា អាណាពាាបាល និងអនកប្ថ្
រកាាកុោរ។

ទ្ី៤.

ពរងឹងយនតោរតាម្ដ្ន និងវាយតម្ម្លប្ដលោនោរចូលរួម្ពីអនកោក់ព័នរធ គរ់ករម្ិត។

ទ្ី៥.

ក្កៀរគរធនធានពីរគរ់ម្ជាឈដ្ឋានសរោរ់គាំរទ្ដល់សកម្មភាពគាំោរ និងអភិវឌាឍន៍កុោរកនុងវិស័យ
កសិកម្ម។

៣.៤.៤. កម្ម វិធី្កម្មភាពជាតិកដើម្បីរបយុទ្ធរបឆ្ំងនឹងោរធាលក់ចុះុ ននគុណភាពដី (២០១៨-២០២៧)
រកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ កនុងឋានៈជារកសួងរក្ងាគាលសរោរ់អនុវតតអនុសញ្ញាស ររជា
ជាតិក្ដើម្ាបីររយុទ្ធររឆាំងនឹងរក្ហាសាថានកម្ម

បានក្រៀរចាំអនុវតតកម្មវិធីសកម្មភាពជាតិ

ក្ដើម្ាបីររយុទ្ធររឆាំងនឹងោរ

ធា្ាក់ចុេះម្នគុណ្ភាពដី កនុងក្គលរាំណ្ងសាំខន់ក្ដើម្ាបីរួម្ចាំប្ណ្កទ្រ់សាកាត់ និងក្ដ្េះរសាយរញ្ហាធា្ាក់ចុេះម្នគុណ្
ភាពដីសាំក្ៅប្ថ្រកាាធនធានធម្មជាតិ រក្ងកើនផលិតភាពដី ោត់រនែយភាពរកីរកររស់ររជាជន និងអភិវឌាឍររក្ទ្ស
ជាតិ រពម្ទាាំងចូលរួម្អនុវតតោតពវកិចចក្ៅកនុងអនុសញ្ញាស ររជាជាតិក្ដើម្ាបីររយុទ្ធររឆាំងនឹងរក្ហាសាថានកម្ម។
អនុសញ្ញាក្នេះបានកាំណ្ត់ថា
រករខ័ណ្ឌទ្សាេនទាន

កម្មវិធីសកម្មភាពជាតិសែិតក្ៅជាសនូលររស់អនុសញ្ញា

និងរករខ័ណ្ឌចាារ់សរោរ់អនុវតតក្ៅករម្ិតថា្ាក់ជាតិនិងតាំរន់។

និងរក្ងកើតបានជា

ក្គលរាំណ្ងម្នកម្មវិធី

សកម្មភាពជាតិក្ដើម្ាបីររយុទ្ធររឆាំងនឹងោរធា្ាក់ចុេះម្នគុណ្ភាពដី គឺកាំណ្ត់អាំពីកតាតានន ប្ដលអាចឈានដល់ោរ
ក្កើតោនរក្ហាសាថានកម្ម និងវិធានោរចាំបាច់ជាក់ប្សតងនន កនុងោរទ្រ់សាកាត់ ឬោត់រនែយរញ្ហាក្នេះ និងោត់រនែយ
ឥទ្ធិពលម្នក្រគេះធម្មជាតិ ដូចជា ភាពរាាំងសងួត និងទ្ឹកជាំនន់។ អនុសញ្ញាក្នេះបានរញ្ជក
ា ់ថា ររក្ទ្សរងក្រគេះគួរ
រស្រញ្ជារ និងអនុវតតកម្មវិធីសកម្មភាពជាតិ ក្ដ្យោនោរចូលរួម្ក្ពញក្លញររស់ស គម្ន៍ម្ូលដ្ឋាន និងអនកោក់
ព័នន
ធ នប្ដលចរ់អារម្មណ្៍។

ជាងក្នេះក្ៅក្ទ្ៀត

កម្មវិធីសកម្មភាពជាតិគួររតូវបានរញ្ចូលគ្ាជាម្ួយនឹងកម្មវិធី

អភិវឌាឍន៍ក្ផាេងៗ ក្ទ្ៀត។
កម្មវិធីសកម្មភាពជាតិក្ដើម្ាបីររយុទ្ធររឆាំងនិងោរធា្ាក់ចុេះម្នគុណ្ភាពដី ោនចកខុវិស័យក្ធវើោររគរ់រគងដី
ក្ដ្យររសិទ្ធភាព និងចីរភាព សាំក្ៅរកាា និងរក្ងកើនផលិតភាពដី ក្្លើយតរនឹងតរម្ូវោរកនុងោរអភិវឌាឍវិស័យ
កសិកម្ម ផលិតកម្មក្សាបៀង ោរប្កលម្ែសាថានភាពម្នជីវិតរស់ក្ៅររស់ររជាជន រពម្ទាាំងកនុងោររួម្ចាំប្ណ្កោត់
រនែយ និងរនាាុាាំជាម្ួយនឹងោរប្ររររួលអាោសធាតុ។
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ក្ដើម្ាបីក្ធវើឱាយសក្រម្ចនូវចកខុវិស័យក្នេះ

កម្មវិធីសកម្មភាពជាតិក្ដើម្ាបីររយុទ្ធររឆាំងនឹងោរធា្ាក់ចុេះម្នគុណ្-

ភាពដីោនក្រសកកម្មទ្រ់សាកាត់ោរធា្ាក់ចុេះម្នគុណ្ភាពដី

និងរក្ងកើនគុណ្ភាពដី

តាម្រយៈោររក្ងកើតរករខ័ណ្ឌ

ក្គលនក្យបាយ និងរទ្ដ្ឋានគតិយុតតោក់ព័នធ ោរពរងឹងសម្តែភាពសាថារ័ន ោរក្កៀរគរធនធាន និងកិចចស ោរ
ជាម្ួយររក្ទ្សកនុងតាំរន់

និងពិភពក្លាកកនុងរករខ័ណ្ឌម្នោរអនុវតតអនុសញ្ញាស ររជាជាតិក្ដើម្ាបីររយុទ្ធររឆាំង

នឹងរក្ហាសាថានកម្ម ឬោរធា្ាក់ចុេះម្នគុណ្ភាពដី(UNCCD) អនុសញ្ញារករខ័ណ្ឌស ររជាជាតិសតីពីោរប្ររររួល
អាោសធាតុ (UNFCCC) និងអនុសញ្ញាស ររជាជាតិសតីពីជីវចរម្ុេះ(UNCBD)។
កម្មវិធីសកម្មភាពជាតិក្ដើម្ាបីររយុទ្ធររឆាំងនឹងោរធា្ាក់ចុេះម្នគុណ្ភាពដី ោនក្គលរាំណ្ងរួម្ចាំប្ណ្កលុរ
រាំបាត់ភាពរកីរក និងអភិវឌាឍន៍វិស័យកសិកម្មររករក្ដ្យនិរនតរភាព តាម្រយៈោររគរ់រគង ក្ររើរបាស់ និងប្កលម្ែដី
និងធនធានធម្មជាតិក្ផាេងក្ទ្ៀតររករក្ដ្យររសិទ្ធភាព
អាោសធាតុឱាយោន់ប្តលែររក្សើរក្

រពម្ទាាំងោត់រនែយ

និងរនាាុាាំជាម្ួយនឹងោរប្ររររួល

ើង។

ក្គលក្ៅយុទ្ធសាស្រសត ក្ដើម្ាបីក្ធវើឱាយសក្រម្ចបាននូវក្គលរាំណ្ងខងក្លើ និងោនសងគតិភាព ក៏ដូចជារួម្
ចាំប្ណ្កអនុវតតយុទ្ធសាស្រសត១០ឆ្ាាំ និងក្គលក្ៅគ្ានកាំក្ណ្ើនោរធា្ាក់ចុេះម្នគុណ្ភាពដី ររស់អនុសញ្ញាស ររជា
ជាតិក្ដើម្ាបីររយុទ្រធ រឆាំងនឹងរក្ហាសាថានកម្ម កម្មវិធីសកម្មភាពជាតិក្ដើម្ាបីររយុទ្ធររឆាំងនឹងោរធា្ាក់ចុេះម្នគុណ្ភាព
ដីោនក្គលក្ៅយុទ្ធសាស្រសតចាំនួន៥ដូចខងក្រោម្៖
១. ក្ធវើឱាយោនភាពងាយរសួលដល់ោរពរងីកោរអនុវតតរក្ចចកក្ទ្សរគរ់រគងដីធលី ជាពិក្សសដីកសិកម្ម
ររករក្ដ្យររសិទ្ធភាព និងោនចីរភាពរសរក្ៅតាម្សាថានភាពជាក់ប្សតងររស់ទ្ីតាាំងម្ូលដ្ឋាន
នីម្ួយៗ។
២. រក្ងកើតភាពងាយរសួលដល់អនកោក់ព័នធ កនុងោរចូលរួម្សាតារទ្ីជរោល និងក្សវាកម្មររព័នធក្អកូ
ម្រពក្

ូសុី

ើ។

៣. ផតល់រករខ័ណ្ឌក្គលនក្យបាយ និងចាារ់ោក់ព័នធ សរោរ់ធានដល់ោររគរ់រគង និងក្ររើរបាស់ដី
ររករក្ដ្យររសិទ្ធភាព និងចីរភាព។
៤. ពរងឹងសម្តែភាពធនធានម្នុសាេកនុងោរក្រៀរចាំប្ផនោរ និងោរអនុវតតជាក់ប្សតងក្លើោររគរ់រគងដី និង
ទ្ីជរោលររករក្ដ្យចីរភាព។
៥. រក្ងកើតនិងអនុវតតយុទ្ធសាស្រសតក្កៀរគរធនធាន ិរញ្ញវតែុររករក្ដ្យររសិទ្ធភាព

ក្ដើម្ាបីគាំរទ្ដល់ោរ

អនុវតតសកម្មភាពអាទ្ិភាពនន។
ក្គលក្ៅយុទ្ធសាស្រសតទាាំង៥ខងក្លើក្នេះ ោនទ្ាំនក់ទ្ាំនងគ្ាជាររព័នធជាក់លាក់ កនុងោរក្ធវើឱាយសក្រម្ចនូវ
ក្គលក្ៅរួម្។ កនុងន័យក្នេះ ោរសក្រម្ចបានក្គលក្ៅយុទ្ធសាស្រសតទ្ី៣ ទ្ី៤ និងទ្ី៥ គឺជាកតាតាចាំបាច់កនុងោរគាំរទ្
ដល់ោរសក្រម្ចក្គលក្ៅយុទ្ធសាស្រសតទ្ី១ និងទ្ី២ ប្ដលនឹងឈានក្ៅក្ធវើឱាយសក្រម្ចបាននូវក្គលរាំណ្ងកម្មវិធី
សកម្មភាពជាតិក្ដើម្ាបីររយុទ្ធររឆាំងនឹងោរធា្ាក់ចុេះម្នគុណ្ភាពដី។
កម្មវិធីជាតិក្ដើម្ាបីររយុទ្ធររឆាំងនឹងោរធា្ាក់ចុេះម្នគុណ្ភាពដី រតូវបានក្រគងអនុវតតក្ៅទ្ីជរោលម្នតាំរន់
ក្ទ្សភាពម្ួយចាំនន
ួ ប្ដលោនរញ្ហាធា្ាកច
់ ុេះម្នគុណ្ភាពដី។ យុទ្ធសាស្រសតចាំនន
ួ ៥រតូវបានក្រគងសរោរ់អនុវតតគ៖
ឺ
ទ្ី១.

ោរជាំរុញអនុវតតរគរ់រគងដី និងរនាេុុំាាំនឹងោរប្ររររួលអាោសធាតុ។

ទ្ី២.

ោរសាតារគរម្រម្រពក្

ទ្ី៣.

ោរគាំរទ្ជាក្គលនក្យបាយកនុងោររញ្ចូលោររគរ់រគងដីក្ដ្យនិរនតរភាព កនុងប្ផនោរក្ររើរបាស់

ើប្ដលទាក់ទ្ងនឹងទ្ីជរោលក្ដើម្ាបីគាំរទ្វិស័យកសិកម្ម។

ដីកសិកម្ម និងកាំណ្ត់តាំរន់ដ្ដ
ាំ ុេះដាំណាាំកសិកម្ម។
ទ្ី៤.

ោរអភិវឌាឍធនធានម្នុសាេសរោរ់រគរ់រគងដីកសិកម្មក្ដ្យនិរនតរភាព។
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ទ្ី៥.

ោរក្កៀរគរធនធានថ្វិោ ក្ដើម្ាបីគាំរទ្ដល់សកម្មភាពអាទ្ិភាពនន។

ប្ផនោរសកម្មភាពប្ដលរតូវអនុវតតសរោរ់រយៈក្ពល៥ឆ្ាាំខងម្ុខគឺ៖
–

ក្រៀរចាំប្ផនទ្ី និងក្គលោរណ្៍ប្ណ្នាំរក្ចចកក្ទ្សសតីពីោរកាំណ្ត់តាំរន់ដ្ាំដុេះកសិកម្ម ផាេពវផាាយឱាយោន
ោរយល់ដឹងយាងទ្ូលាំទ្ូលាយអាំពីរក្ចចកក្ទ្ស និងរទ្ពិក្សាធន៍លែៗ ទាក់ទ្ងនឹងោររគរ់រគងដីក្ដ្យ
និរនតរភាព និងោររនាាុាាំនឹងោរប្ររររួលអាោសធាតុកនុងវិស័យកសិកម្ម

–

ក្រៀរចាំនិងសរម្រសរម្ួលភាពជាម្ដគូរវាងរាជរដ្ឋាភិបាល

និងអនកក្ធវើធុរកិចចកសិកម្ម

កនង
ុ ោររញ្ចូលោរ

រគរ់រគងដីក្ដ្យចីរភាពក្ៅកនុងោរររតិរតតិ រពម្ទាាំងក្រៀរចាំព័ត៌ោនក្គលអាំពីសម្តែភាព និងជីជាតិដី ក៏
ដូចជាជក្រម្ើសរក្ចចកវិទ្ាា សម្រសរសរោរ់រគរ់រគងដីក្ដ្យចីរភាព ក្ដ្យម្ិនចាំណាយទ្ុនខពស់
–

ក្រៀរចាំដាំក្ណ្ើរោរកសាងប្ផនោរម្ូលដ្ឋាន

ឱាយោនោរយល់ដឹងយាងទ្ូលទ្
ាំ ូលាយអាំពសា
ី រសាំខន់ម្នោរ

រគរ់រគងទ្ីជរោល អនុវតតោរដ្ាំដុេះសាតារគរម្រម្រពក្

ើ និងម្រពលិចទ្ឹកប្ដលចាំណាយទ្ុនតិច និងអភិរកម្

កសិ-រុកខកម្ម រួម្ផាេន
ាំ ឹងោរក្ររើរបាស់ពូជដាំណាាំោនគុណ្ភាពខពស់ អនុវតតក្ៅទ្ីជរោលក្ដ្យអនកោក់ព័នធ
រពម្ទាាំងក្រៀរចាំ និងអនុវតតកម្មវិធីរគរ់រគងោកសាំណ្ល់ជាគាំរូ ក្ដើម្ាបីគាំរទ្កិចចោរោរររព័នធផលូវទ្ឹកក្ៅទ្ី
ររជុាំជន ប្ដលសែិតកនុងតាំរន់ទ្ជ
ី រោល ក្
–

ើយអាចផគត់ផគង់ជដ
ី ល់កសិដ្ឋានប្កាបរខង

ក្រៀរចាំក្គលនក្យបាយសរោរ់តរម្ង់ទ្ិសោរក្ររើរបាស់ដីកសិកម្ម រគរ់រគងទ្ីជរោល និងសតង់ដ្រគុណ្
ភាព ពរងឹងនិងអនុវតតពិធីសារ ោរវាយតម្ម្លររិសាថាន ោរកសាងប្ផនោរ ោររតួតពិនិតាយ និងក្គលោរណ្៍
ប្ផនកធុរកិចចកសិកម្ម

–

ពរងឹងសម្តែភាពររស់ម្ស្រនតីរាជោរកនុងោររក្ងកើត និងអនុវតតកម្មវិធីរគរ់រគងដីររករក្ដ្យចីរភាព ក្រៀរចាំ
និងដ្ក់រញ្ចូលកនុងកម្មវិធីអរ់រផ
ំ លូវោរនូវររធានរទ្សាំខន់ៗទាក់ទ្ងនឹងោររគរ់រគងដីក្ដ្យនិរនតរភាព

–

ក្រៀរចាំរក្ងកើតយុទ្ធសាស្រសត និងគក្រោងនន ក្ដើម្ាបីក្កៀរគរ ិរញ្ញរាបទានពីររភពកនុងររក្ទ្ស ររភពក្រៅ
ររក្ទ្ស ឬ

ិរញ្ញរាបទានស ររតិរតតិោរ។

៣.៤.៥. រកបខ័ណឌកោលនកោបាយអភិវឌ្ឍន៍ វិ្័យឧ្ាហកម្មកម្ពុជាឆ្ន២
ំ ០១៥-២០២៥
ក្គលនក្យបាយអភិវឌាឍន៍វិស័យឧសាា

កម្មកម្ពុជាឆ្ាាំ២០១៥-២០២៥ បានប្ចងយាងចាាស់អាំពីចកខ-ុ

វិស័យររស់រាជរដ្ឋាភិបាល គឺជាំរុញប្កប្ររ និងក្ធវើទ្ាំក្នើរកម្មរចនសម្ព័នធឧសាា កម្មក្ៅកម្ពុជា ពីឧសាា កម្មអតិពលកម្ម ឈានក្ៅឧសាា កម្មប្ផែកក្លើជាំនញរតឹម្ឆ្ាាំ២០២៥ តាម្រយៈោរតភាជារ់ក្ៅនឹងប្ខាេរចវាក់តម្ម្លសកល
សោ រណ្កម្មក្ៅកនុងរណាតាញផលិតកម្មតាំរន់ និងោរអភិវឌាឍកក្នាាម្ផលិតកម្មររទាក់រកឡា ទ្នទឹម្នឹងោរពរងីក
ភាពររកួតររប្ជង និងោរក្លើកកម្ពស់ផលិតភាពឧសាា កម្មកនុងរសុក ក្

ើយរនតឈានក្ៅអភិវឌាឍឧសាា កម្ម

ទ្ាំក្នើរ ប្ដលប្ផែកជាសាំខន់ក្លើម្ូលដ្ឋានរក្ចចកវិទ្ាា និងចាំក្ណ្េះដឹង។ ោរសរម្ចបាននូវចកខុវិស័យក្នេះ នឹងរួម្
ចាំប្ណ្កដល់ោរអភិវឌាឍក្សដឋកិចចជាតិ ោររទ្រទ្ង់និងក្លើកកម្ពស់កាំក្ណ្ើនក្សដឋកិចចខពស់ររករក្ដ្យចីរភាព និងររិយរ័នន ោររក្ងកើតោរងារជូនពលករកម្ពុជា ោររក្ងកើតតម្ម្លរប្នែម្សរោរ់ក្សដឋកិចចជាតិ និងោររក្ងកើនរបាក់ចាំណ្ូល
សម្រសរជូនររជាជនកម្ពុជា។
ក្គលរាំណ្ងម្នក្គលនក្យបាយអភិវឌាឍន៍វិស័យឧសាា

កម្មកម្ពុជាឆ្ាាំ២០១៥-២០២៥ គឺផតល់នូវរករ

ខ័ណ្ឌក្គលនក្យបាយ រករខ័ណ្ឌសរម្រសរម្ួលោរអនុវតត និងោរក្រៀរចាំយនតោរសាថារ័នសរោរ់ជាំរុញោរអភិវឌាឍ
វិស័យឧសាា កម្មកម្ពុជា។ កម្មវតែុសាំខន់ម្នក្គលនក្យបាយក្នេះ គឺោរក្ដ្េះរសាយរញ្ហាររ

ម្ជារចនសម្ព័នធ
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និងោរវិនិក្យគក្លើក្ ដ្ឋារចនសម្ព័នធឧសាា កម្មឱាយរសរតាម្សោតានុពល ឧតតម្ភាពររកួតររប្ជង និងសភាព
ោរណ្៍វិវឌាឍម្នឧសាា កម្មកម្ពុជា។
ក្ដើម្ាបីសក្រម្ចចកខុវិស័យ និងក្គលរាំណ្ងខងក្លើ រាជរដ្ឋាភិបាលកាំណ្ត់យកក្គលក្ៅចម្ាបងរីគឺ៖
ទ្ី១. ោរប្កប្ររ

និងពរងីករចនសម្ព័នធឧសាា កម្មកនុងក្សដឋកិចចជាតិ

ក្ដ្យរក្ងកើនអនុបាតម្នវិស័យ

ឧសាា កម្មកនុង ផ.ស.ស ឱាយបាន៣០%ក្ៅឆ្ាាំ២០២៥ ពី២៤,១%ម្នផ.ស.ស ក្ៅឆ្ាាំ២០១៣។
ទ្ី២. ោររក្ងកើន និងពិពិធកម្មម្ុខទ្ាំនិញនាំក្ចញ ក្ដ្យរក្ងកើនោរនាំក្ចញទ្ាំនិញកម្មនតសាល (ម្ិនប្ម្នជា
វាយនភណ្ឌ)

ឱាយបាន១៥%

ម្នររិោណ្នាំក្ចញសរុរក្ៅឆ្ាាំ២០២៥

ទ្នទឹម្នឹងជាំរុញោរនាំក្ចញទ្ាំនិញប្កម្ចន

កសិកម្មឱាយបាន១២% ម្នររិោណ្នាំក្ចញសរុរក្ៅឆ្ាាំ២០២៥។
ទ្ី៣. ោរពរងឹងយនតោររគរ់រគង និងោរអភិវឌាឍស រគសធុនតូចនិងម្ធាយម្ ក្ដ្យជាំរុញោរចុេះរញ្ជីផលូវ
ោរម្នស រគសទាាំងក្នេះ រួម្ទាាំងស រគសធុនធាំផងប្ដរ និងក្លើកកម្ពស់អភិបាលកិចច សាជីវកម្មតាម្រយៈោរ
ោន់រញ្ជោ
ិ គណ្ក្នយាយ និងតារាងតុលាយោរ។ ជាក្គលក្ៅក្ៅឆ្ាាំ២០២៥ ស រគសធុនតូច៨០% និងម្ធាយម្
៩៥% នឹងរតូវបានចុេះរញ្ជីជាផលូវោរ ក្

ើយស រគសធុនតូច៥០% និងម្ធាយម្៧០% នឹងោនរញ្ជិោគណ្ក្នយាយ

និងតារាងតុលាយោររតឹម្រតូវ។
ក្គលនក្យបាយអភិវឌាឍន៍វិស័យឧសាា កម្មកម្ពុជាឆ្ាាំ២០១៥-២០២៥ បានរងាហាញចាាស់ពីអភិរកម្ម្ន
ោរអនុវតតគឺ៖
១. ធាននូវររិយោសនិយ័តកម្មប្ដលោនលកខណ្ៈអាំក្ណាយផល ផតល់នូវោរគាំរទ្និងោរក្លើកទ្ឹកចិតត
សម្រសរសរោរ់វិស័យអាទ្ិភាព

រួម្ទាាំងោរវិនិក្យគក្លើក្ ដ្ឋារចនសម្ព័នធចាំបាច់រក្រម្ើឱាយសកម្មភាពកសិ-

ឧសាា កម្ម សាំក្ៅរក្ងកើតឱាយបានោន់ប្តក្រចើននូវស រគសកសិ-ឧសាា កម្ម ោរប្កម្ចនកសិផល តរម្ង់ទ្ិសោរ
អភិវឌាឍតាំរន់កសិ-ឧសាា កម្មក្ដើម្ាបីធាននូវភាពររម្ូលផតុាំ

និងោរតភាជារ់ក្ៅនឹងសួនឧសាា កម្ម

និងកក្នាាម្

ឧសាា កម្ម។
២. តរម្ង់ទ្ិសក្លើោរ្្ាស់រតូររចនសម្ព័នធសាំខន់ៗ

ក្ដើម្ាបីគាំរទ្ដល់ោរអភិវឌាឍវិស័យឧសាា កម្ម

ពិក្សសោក់ព័នធនឹងោររណ្តតេះរណាតាលជាំនញ និងោរអរ់រំរក្ចចកក្ទ្ស ោរជាំរុញនវានុវតតន៍រក្ចចកវិទ្ាា។
៣. សរម្ួលររព័នធផគត់ផគង់វតែុធាតុក្ដើម្ ឬធាតុចូលររករក្ដ្យគុណ្ភាព សែិរភាព និងម្ថ្លទារ សរោរ់
ផលិតកម្មកសិ-ឧសាា កម្ម។
៤. ោរគាំរទ្រក្ចចកក្ទ្ស

ិរញ្ញវតែុ និងោរក្លើកទ្ឹកចិតតក្ផាេងៗ រតូវអនុវតតក្ដ្យប្ផែកក្លើសម្ិទ្ធកម្ម កម្មវតែុ

ក្គលនក្យបាយចាាស់លាស់ និងសកម្មភាពអនុវតតជាក់ប្សតង ដូចជាោរសក្រម្ចក្គលក្ៅក្លើររិោណ្នាំក្ចញ ឬ
លទ្ធផលជាក់ប្សតងពីដាំក្ណ្ើរោររក្ងកើតក្រាងចរកឧសាា កម្មថ្មី។
៥. យកចិតតទ្ុកដ្ក់ក្លើោរោរោរររិសាថាន ក្ដើម្ាបីរក្ញ្ចៀសោររាំពុលររិសាថាន ក្ដ្យសារោកសាំណ្ល់
ឧសាា កម្ម និងសារធាតុគីម្ីក្ផាេងៗ។
ក្ដើម្ាបីចូលរួម្ចាំប្ណ្កកនុងោរអនុវតតវិធានោរក្គលនក្យបាយខងក្លើ រកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និង
ក្នសាទ្ នឹងរតូវអនុវតតសកម្មភាពសាំខន់ៗម្ួយចាំនួនដូចខងក្រោម្៖
–

កាំណ្ត់ និងសិកាាវាយតម្ម្លតរ
ាំ ន់ដ្ាំដុេះ និងប្កម្ចនផលិតផលកសិកម្មសាំខន់ៗ (រសូវ ក្ោត ដាំ
សប្ណ្តកក្សៀង សាវាយចនទី ក្រម្ច សាវាយ ក្ចក រប្នល ប្ផលក្

–

ូងម្ី អាំក្ៅ

ើ និងដាំណាាំប្ដលោនសោតានុពលក្ផាេងៗក្ទ្ៀត)

សរម្រសរម្ួល គាំរទ្កនុងោររក្ងកើត និងដាំក្ណ្ើរោរតាំរន់កសិ-ឧសាា កម្ម សរោរ់ររម្ូលផតុាំផលិតកម្ម
ប្កម្ចន ក្វចខចរ់សរោរ់ទ្ីផាារកនុងរសុក និងនាំក្ចញ
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–

រសាវរជាវ អភិវឌាឍ និងផាេពវផាាយពូជដាំណាាំប្ដលោនផលិតភាពខពស់ ធន់រទាាំនឹងោរប្ររររួលអាោស
ធាតុ និងក្្លើយតរទ្ីផាារ ជាសោតានុពលសរោរ់ផលិតជាវតែុធាតុក្ដើម្រក្រម្ើឱាយវិស័យកសិ-ឧសាា កម្ម

–

រក្ងកើតនិងជាំរុញោរអនុវតតរក្ចចកវិទ្ាាសម្រសរ

និងោរក្ររើរបាស់ធាតុចូលររករក្ដ្យគុណ្ភាពកនុង

ផលិតកម្មកសិកម្ម រួម្ទាាំងោរអនុវតតកសិកម្មលែ ោរអនុវតតលែកនុងវិស័យចិញ្ចឹម្សតវ ោរអនុវតតវារីវរាបកម្មលែ
ោរអនុវតតអនម្័យលែកនុងប្ខាេរចវាក់ផលិតកម្មកសិកម្ម ប្ដលោនសោតានុពលសរោរ់ោរប្កម្ចន និងនាំក្ចញ
–

ពរងីកនិងពរងឹងសម្តែភាពស គម្ន៍កសិកម្មឱាយោ្ាយជាស រគសក្សដឋកិចចជនរទ្សរោរ់ោរកសាង
ភាពជាម្ដគូជាម្ួយប្ផនកឯកជន តាម្រយៈផលិតកម្មកសិកម្មតាម្កិចចសនាា

–

ក្ធវើទ្ាំក្នើរកម្មម្នទីរពិក្សាធន៍វភា
ិ គគុណ្ភាព សុវតែិភាពធាតុចូល និងផលិតផលកសិកម្ម ក្ដ្យអនុក្លាម្
តាម្រទ្ដ្ឋានរក្ចចកក្ទ្សោនោរទ្ទ្ួលសាគាល់ជាសកលក្ដើម្ាបីរក្រម្ើឱាយោរនាំក្ចញ

–

កសាងម្នទីរពិក្សាធន៍រប្ងែកអនម្័យនិងភូតគម្អនម្័យ (SPS Reference Laboratory) ក្ដ្យរាំោក់
នូវឧរករណ្៍និងរក្ចចកវិទ្ាាទ្ាំក្នើរទាន់សម្័យ ក្ដើម្ាបីសរម្ួលោររតួតពិនិតាយ និងក្ចញវិញ្ញារនររតអនម្័យ
និងភូតគម្អនម្័យ

–

អភិវឌាឍសវ័យររវតតិកម្មររព័នធវិញ្ញារនកម្មភូតគម្អនម្័យក្ដើម្ាបីសរម្ួលដល់ោរក្ធវើោណ្ិជជកម្ម

និងនាំ

ក្ចញផលិតផលកសិកម្ម
–

ក្លើកកម្ពស់ោរយល់ដឹងអាំពីលិខិតរទ្ដ្ឋាន ចាារ់ និងនីតវិ ិធីក្សនើសុាំោររតួតពិនិតាយ

និងផតល់វិញ្ញារនររត

អនម្័យ និងភូតគម្អនម្័យ
–

ជាំរុញោរក្រៀរចាំ និងអនុវតតចាារ់សតីពីផលិតកម្មតាម្កិចចសនាា កនុងក្គលក្ៅពរងឹងោរភាជារ់ទ្ាំនក់ទ្ាំនង និង
ភាពជាម្ដគូរវាងរគួសារកសិករខ្ាតតូច រកុម្កសិករ ស គម្ន៍កសិកម្ម ជាម្ួយរកុម្

ុនវិនិក្យគខ្ាត

ម្ធាយម្និងធាំ
–

ពរងឹងក្ ដ្ឋារចនសម្ព័នធ និងរាំោក់ររិោខារគាំរទ្ោរសិកាារសាវរជាវ អភិវឌាឍន៍ និងក្ផទររក្ចចកវិទ្ាាដល់
កសិករចិញ្ចឹម្សតវ សរម្រសរម្ួល និងគាំរទ្កនុងោររក្ងកើត និងដាំក្ណ្ើរោរតាំរន់ររម្ូលផតុាំកប្នលងចិញ្ចឹម្សតវ
កសិដ្ឋានចិញ្ចឹម្សតវ កប្នលងផលិតចាំណ្ីសតវ រសុឱសថ្កប្នលងប្កម្ចន ក្វចខចរ់សាច់ និងផលិតផលសតវប្ដល
ោនលកខណ្ៈទ្ាំក្នើរ សរោរ់ក្លើកកម្ពស់លកខខណ្ឌអនម្័យ គុណ្ភាព និងសុវតែិភាព ធានដល់សុខភាព
សាធារណ្ៈ

–

ចងរកងនិងពរងឹងសម្តែភាពស គម្ន៍អភិវឌាឍន៍ោរចិញ្ចឹម្សតវ ចាំណ្ីសតវ និងប្កម្ចនផលិតផលសាច់

–

ពរងឹងសម្តែភាពម្នទីរពិក្សាធន៍វិភាគក្រាគវិនិចឆ័យជាំងឺសតវ គុណ្ភាពនិងសុវតែិភាពសាច់ និងផលិតផល
សតវ គុណ្ភាពចាំណ្ីសតវ និងរសុឱសថ្ អនុក្លាម្តាម្រទ្ដ្ឋានប្ដលទ្ទ្ួលសាគាល់ជាសកល

–

រក្ងកើតម្នទីរពិក្សាធន៍អនម្័យសតវតាំរន់ (Regional SPS Laboratory) ក្ដ្យរាំោក់នូវឧរករណ្៍

និង

រក្ចចកវិទ្ាាសម្រសរ ក្ដើម្ាបីសរម្ួលដល់ោរវិភាគក្រាគវិនិចឆ័យជាំងឺសតវ គុណ្ភាព និងសុវតែិភាពសាច់ និង
ផលិតផលសតវ
–

ពរងឹងសម្តែភាពវិភាគក្លើគុណ្ភាពសុវតែិភាពផលិតផលកសិកម្មកនុងម្នទីរពិក្សាធន៍ សិកាារសាវរជាវអាំពី
នីតិវិធី និងវិធសា
ី ស្រសតទ្ាំក្នើរ សរោរ់វិភាគគុណ្ភាពសុវតែិភាពផលិតផលកសិកម្ម និងក្សាបៀងអាហារ និង
រណ្តតេះរណាតាលរក្ចចកក្ទ្សវិភាគគុណ្ភាពសុវតែិភាពកនុងម្នទីរពិក្សាធន៍

–

ពរងឹងនិងពរងីកោរអនុវតតោរងាររណ្តតេះរណាតាល

និងរសាវរជាវក្ដើម្ាបីរក្ងកើនសម្តែភាពធនធានម្នុសាេ

ប្ផនកជាំនញកសិកម្ម និងកសិ-ឧសាា កម្ម។
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ក្ដើម្ាបីចូលរួម្ចាំប្ណ្កកនុងោរអនុវតតវិធានោរោក់ព័នធនឹងោរប្កលម្ែររិសាថាននិយ័តកម្ម រកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ នឹងរតូវអនុវតតសកម្មភាពសាំខន់ៗដូចខងក្រោម្៖
១.

ជាំរុញោរក្រៀរចាំលិខិតរទ្ដ្ឋានគតិយុតតក្រោម្ចាារ់ សតីពីោររគរ់រគងពូជដាំណាាំ និងសិទ្អ
ធិ នករងាកាត់
ពូជ។

២.

ជាំរុញក្រៀរចាំលិខិតរទ្ដ្ឋានគតិយុតតក្រោម្ចាារ់សតីពីស គម្ន៍កសិកម្ម។

៣.

ជាំរុញោរអនុវតតចាារ់សតីពីោរោរោរុកខជាតិ និងភូតគម្អនម្័យ។

៤.

ក្រៀរចាំសតង់ដ្រូរនីយកម្មដាំណាាំកសិកម្ម និងោរវាយតម្ម្លោរទ្ទ្ួលសាគាល់អនុក្លាម្ភាព។

៥.

ក្រៀរចាំក្គលនក្យបាយ និងឯកសារគតិយុតត សតីពីររតិរតតិោរ និងោររគរ់រគងម្នទីរពិក្សាធន៍
កសិកម្មជាតិ។

៦.

ជាំរុញោរអនុវតតចាារ់សតីពីសុខភាពសតវ និងផលិតកម្មសតវ រពម្ទាាំងលិខិតរទ្ដ្ឋានក្រោម្ចាារ់។

៧.

ក្រៀរចាំប្កសរម្ួល ក្ធវើវិក្សាធនកម្ម និងអនុវតតចាារ់សតីពីជលផល។

៨.

ស ោរក្រៀរចាំសតង់ដ្ផល ផលិតផលជលផល ប្ដលោនសោតានុពលនាំក្ចញ។

៩.

ស ោរក្រៀរចាំប្កលម្ែ និងក្ធវើវិក្សាធនកម្មចាារ់សតីពីម្រពក្

ើ និងក្ធវើរចចុរាបននភាពលិខិតរទ្ដ្ឋាន និង

រក្ចចកក្ទ្សរសរក្ៅតាម្សភាពោរណ្៍រីកចក្រម្ើនររស់ររក្ទ្ស។
១០. ក្រៀរចាំនិងអនុវតតចាារ់សតីពីផលិតកម្មកសិកម្មតាម្កិចចសនាា។
ជាម្ួយគ្ាក្នេះ រកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ នឹងរតូវរនតសរម្រសរម្ួលជាម្ួយរកសួងសាថារ័ន
ោក់ព័នធ កនុងោរអនុវតតក្គលនក្យបាយអភិវឌាឍន៍កសិ-ឧសាា កម្ម រក្ងកើនោរចរចតរម្ូវោរអនុវតតវិធានអនម្័យ
សតវ និងភូតគម្អនម្័យ ក្ដើម្ាបីក្រើករចកនាំក្ចញផលិតផលកសិកម្មក្ៅោន់ទ្ីផាារអនតរជាតិ ពរងីកនិងពរងឹង
ទ្ាំនក់ទ្ាំនងរវាងរគឹេះសាថានរណ្តតេះរណាតាលជាម្ួយរកុម្ ុន និងស រគសកសិ-ឧសាា កម្ម ក្ដើម្ាបីរក្ងកើនសម្តែភាពជាំនញ និងឱោសោរងារររស់និសាេិត រពម្ទាាំងរក្ងកើតក្វទ្ិោម្ចនររឌិតរងាហាញសា្ាម្ដថ្មី និងគក្រោងកសិ-ធុរកិចច
ក្ដើម្ាបីរក្ងកើនក្ទ្ពក្ោសលាយប្ដលោន និងរក្ងកើតកោ្ាាំងចលករឱាយខិតខាំរក្ងកើតនវានុវតតន៍។
ទ្នទឹងនឹងោរចូលរួម្អនុវតតនូវរករខ័ណ្ឌក្គលនក្យបាយខងក្លើក្នេះ រកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និង
ក្នសាទ្ ក្ៅោនតួនទ្ីចូលរួម្ចាំប្ណ្កអនុវតតប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតប្ដលោក់ព័នធនឹងវិស័យកសិកម្ម ោនជាអាទ្ិ៏៖
ក្គលនក្យបាយជាតិសតីពីម្ុខរររ និងោរងារ ២០១៥-២០២៥ ក្គលនក្យបាយជាតិសតីពីោរជាំរុញចលនភូម្ិ
ម្ួយផលិតផលម្ួយ ២០១៦-២០២៦ ក្គលនក្យបាយជាតិររជាជន ២០១៦-២០៣០ ប្ផនោរសកម្មភាពជាតិ
សតីពីោរោត់រនែយភាពអត់ឃ្ានឱាយដល់ករម្ិតសូនាយក្ៅកម្ពុជា ២០១៦-២០២៥ និងយុទ្ធសាស្រសតជាតិសតីពីសនតិសុខ
ក្សាបៀង និងអាហារូរតែម្ភ ២០១៩-២០២៣ ជាក្ដើម្។
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ជំព្ូកទី៤ : ក្ខរម្រៀបចំសាាប័នសព្មាប់អនុវតេស្នក្ខរយុទសា
ធ ន្រសេអភិវឌ្ឍន៍វិសយ
័ កសិកតម
២០១៩-២០២៣
៤.១. ក្ខរសព្តបសព្តួលអនុវតេស្នក្ខរយុទសា
ធ ន្រសេ
៤.១.១. តួនទ្ីរក្ួងក្ិកម្ម រុោខរបាញ់ និងកនសាទ្
ោរទ្ទ្ួលខុសរតូវសរោរ់ោរអភិវឌាឍវិស័យកសិកម្ម គឺជាោរទ្ទ្ួលខុសរតូវអនុវតតតាម្អងគភាពជាំនញម្ន
អនុវិស័យនីម្ួយៗ ក្រោម្ឱវាទ្រកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ និងរតូវភាជារ់ទ្ាំនក់ទ្ាំនងជាម្ួយនឹងអនតរវិស័យក្ផាេងៗក្ទ្ៀត ដូចជាធនធានទ្ឹក ផលូវថ្នល់ជនរទ្ សុខភាព អរ់រំ ោណ្ិជជកម្ម កសិ-ឧសាា កម្ម និងប្ផនក
ិរញ្ញវតែុ ក្ដើម្ាបគ
ី ាំរទ្ម្ុខងារ និងោរអនុវតតប្ផនោរយុទ្សា
ធ ស្រសតររករក្ដ្យក្ជាគជ័យ។ ជាម្ួយគ្ាក្នេះ ម្ដគូអភិវឌាឍន៍
និងវិស័យឯកជនក៏ោនតួនទ្ីសាំខន់ផងប្ដរកនុងោរគាំរទ្ោរងារអនុវតតប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតក្នេះ

ក្រោម្រករខ័ណ្ឌ

ម្នសម្តែកិចចររស់ខលួន។
រកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ ជាសាថារ័នទ្ទ្ួលខុសរតូវកនុងោរអនុវតតសកម្មភាពម្នកម្មវិធីធាំៗ
ទាាំង៥ ម្នប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតទាាំងម្ូល តាម្រយៈអងគភាពជាំនញក្រោម្ឱវាទ្រកសួង។ អងគភាពក្រោម្ឱវាទ្ររស់
រកសួងរតូវក្រៀរចាំសកម្មភាពលម្ែិត និងប្ផនោរថ្វិោតាម្ឆ្ាាំនីម្ួយៗ រពម្ទាាំងចូលរួម្ក្កៀរគរថ្វិោពីម្ដគូអភិវឌាឍន៍
និងវិស័យឯកជន

ក្ដើម្ាបីក្ធវើយាងណាឱាយោរអនុវតតោរងារបានរលូន

និងសក្រម្ចតាម្ប្ផនោរប្ដលក្រគងទ្ុក។

ចាំក្ោេះោរក្រគងថ្វិោចាំណាយររចាំាឆ្ាាំរតូវប្តក្ធវើរចចុរាបននភាពឱាយបានក្ទ្ៀងទាត់រសរជាម្ួយថ្វិោប្ដលោន។
តួនទ្ីររស់គណ្ៈកោ្ាធិោរប្កទ្រម្ង់
និងសែិតិ និងនយកដ្ឋានគណ្ក្នយាយ

ិរញ្ញវតែុសាធារណ្ៈររស់រកសួង

ប្ដលោននយកដ្ឋានប្ផនោរ

ិរញ្ញវតែុ ជាក្សនធិោររតូវសរម្រសរម្ួលោរងារអនុវតត ជាពិក្សសក្ដ្េះ

រសាយរញ្ហា ភាពម្ិនសុីសងាវាក់គ្ាកនុងោរអនុវតតប្ផនោរសកម្មភាពររស់អងគភាពោក់ព័នធ សរម្រសរម្ួលជាម្ួយ
ម្ដគូអភិវឌាឍន៍ និងវិស័យឯកជន រពម្ទាាំងសរម្រសរម្ួលកនុងោរពិនិតាយតាម្ដ្ន និងវាយតម្ម្លោរអនុវតតកម្មវិធ។
ី
ោរសរម្រសរម្ួលោរអនុវតតសកម្មភាពប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតរួម្ោន៖
–

ពិនិតាយនិងក្ធវើោរប្កទ្រម្ង់ប្រររទ្ោរងារកនុងោរអភិវឌាឍវិស័យកសិកម្ម ក្ដើម្ាបីអនុវតតប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសត
ក្នេះបានក្លឿនតាម្ប្ផនោរកាំណ្ត់

–

សរម្រសរម្ួលកនុងោរប្រងប្ចកធនធានក្ៅតាម្អនុវិសយ
័ ប្ដលបានអនុវតតោរងារលែររក្សើរ និងោន
អាទ្ិភាពខពស់

–

ក្រៀរចាំោរសិកាាវាយតម្ម្ល និងប្កសរម្ួលោរងារអនុវតតប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតឱាយបានររក្សើរជាងម្ុន

–

តាម្ដ្ននិងវាយតម្ម្លោរងារអនុវតតប្ផនោរសកម្មភាព។

៤.១.២. តួនទ្ីអនរ ររក្ួង និងសាថប័នពាក់ព័នធ
រកសួងក្សដឋកិចច និង

ិរញ្ញវតែុោនតួនទ្ីគាំរទ្ថ្វិោ សរម្រសរម្ួលកិចចោរវិនិក្យគ និង

ិរញ្ញរាបទាន

ក្ផាេងៗ ក្ដើម្ាបីឱាយោរងារអនុវតតប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌាឍន៍វិស័យកសិកម្ម (ផ.យ.អ.វ.ក) ២០១៩-២០២៣ ទ្ទ្ួល
បានក្ជាគជ័យតាម្ប្ផនោរកាំណ្ត់។

រកសួងប្ផនោរោនតួនទ្ីតាម្ដ្ន

និងវាយតម្ម្លសាថានភាពអាំពីវឌាឍនភាព

រពម្ទាាំងពិនិតាយក្លើរបាយោរណ្៍ររចាំាឆ្ាាំអាំពីលទ្ធផលម្នោរអនុវតត ផ.យ.អ.វ.ក។
អនតររកសួងប្ដលោក់ព័នធរតូវក្ធវើយាងណារងកររិយោសសរម្រសរម្ួល ក្ដើម្ាបឱ
ី ាយរកសួងកសិកម្ម រុោ-ខា
ររោញ់ និងក្នសាទ្ អាចអនុវតតោរងារបានរលូន និងសក្រម្ចបានតាម្ប្ផនោរប្ដលក្រគងទ្ុក។ កិចចោរទាាំងក្នេះ
រួម្ោន ោរអភិវឌាឍក្

ដ្ឋារចនសម្ព័នធគាំរទ្កសិកម្ម ផលូវថ្នល់ ររព័នធធារាសាស្រសត ោរផគត់ផគង់អគគីសនី ោរផតល់ឥណ្-

ទានប្ដលោនោររបាក់សម្រម្ាយដល់ស គម្ន៍កសិកម្ម ោរផតល់រក្ចចកក្ទ្សប្កម្ចនផលិតផលកសិកម្ម ោរពរងីក
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ទ្ីផាារសរោរ់កសិ-ោណ្ិជជកម្មជាក្ដើម្។ល។ ក្ដើម្ាបីជួយឱាយោរអភិវឌាឍវិស័យកសិកម្មោនសនទុេះក្លឿនក្ៅម្ុខតាម្
ោររំពឹងទ្ុក។
៤.១.៣. តួនទ្ីនដគ៊ូអភិវឌ្ឍន៍កនុងោរអភិវឌ្ឍវិ្័យក្ិកម្ម
ម្ដគូអភិវឌាឍន៍ទាាំងក្ទ្វភាគី និងព

ុភាគី បានជួយគាំរទ្ប្ផនករក្ចចកក្ទ្ស និងធនធាន

កសិកម្មកម្ពុជា។ រចចុរាបនន ក្ដ្យសារកម្ពុជាោនកាំក្ណ្ើនក្សដឋកិចចលែររក្សើរ និងោនសម្តែភាព
ឯង តួនទ្ី

ិរញ្ញវតែុររស់ម្ដគូអភិវឌាឍន៍ោនោរថ្យចុេះ ក្

រិ ញ្ញវតែុដល់វិស័យ
ិរញ្ញវតែុក្ដ្យខលួន

ើយប្ផនកម្ួយចាំនួនធាំររស់ប្ផនោរសកម្មភាពរតូវបាន

រាជរដ្ឋាភិបាលក្ររើរបាស់ថ្វិោជាតិក្ដើម្ាបីគាំរទ្ដល់ោរអនុវតតប្ផនោរសកម្មភាព។ ក្ទាេះជាយាងក្នេះក៏ក្ដ្យ ម្ដគូ
អភិវឌាឍន៍ ទាាំងក្ទ្វភាគី និងព

ុភាគីក្ៅប្តោនតួនទ្ីយាងសាំខន់ ជាពិក្សសក្លើគក្រោងសកម្មភាព និងគាំនិតផតួច

ក្ផតើម្ថ្មីៗប្ដលគាំរទ្ដល់វឌាឍនភាពម្នវិស័យកសិកម្ម

រពម្ទាាំងកនុងោរដឹកនាំក្ធវើគក្រោងសាកលាបងក្ផាេងៗោក់ព័នធ

កនុងោរក្ធវើទ្ាំក្នើរកម្មកសិកម្ម។ ជាម្ួយគ្ាក្នេះ ម្ដគូអភិវឌាឍន៍រតូវជួយគាំរទ្សកម្មភាពររស់កម្មវិធីក្ដ្យផតលក្់ សវាកម្ម និងោរគាំរទ្ដល់ោរអភិវឌាឍកសិកម្មក្ៅជនរទ្ឱាយបានោន់ប្តទ្ូលាយប្ថ្ម្ក្ទ្ៀត។ រចចុរាបនន ម្ដគូអភិវឌាឍន៍បាន
យល់អាំពីសាថានភាព និងអតែររក្យជន៍ម្នោរររឹកាាជាម្ួយរាជរដ្ឋាភិបាល ពិក្សសជាម្ួយរកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ កនុងោរគាំរទ្ដល់កម្មវិធីននកនុងប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសត ជាជាងក្ធវើោរអនុវតតគក្រោងកម្មវិធី
ក្ដ្យជក្រម្ើសជាឯកក្តាភាគី។ កនុងន័យក្នេះ ម្ដគូអភិវឌាឍន៍ប្ដលផតល់ជាំនួយ ិរញ្ញវតែុ គួរដ្ក់រញ្ចូលនូវធនធាន
ថ្វិោ និងក្ររើរបាស់ជារក្ណ្តើរៗនូវររព័នធថ្វិោរាជរដ្ឋាភិបាល។
៤.១.៤. តួនទ្ី វិ្័យឯកជ្នកនុងោរអភិវឌ្ឍវិ្័យក្ិកម្ម
វិសយ
័ ឯកជនជាកោ្ាាំងចលករចម្ាបងកនង
ុ ោរអភិវឌាឍវិស័យកសិកម្ម និងកសិ-ធុរកិច។
ច
ប្ផនោរយុទ្សា
ធ ស្រសត
អភិវឌាឍន៍វិស័យកសិកម្ម ២០១៩-២០២៣ គឺជាឯកសារក្គលនក្យបាយដ៏សាំខន់កនុងោរអភិវឌាឍ ក្ដ្យោនោរ
ចូលរួម្ពីវិស័យឯកជនជាចាំបាច់។ រកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ នឹងសរម្រសរម្ួលោរអនុវតតគក្រោង
វិនិក្យគឯកជនកនុងវិស័យកសិកម្មឱាយោនររសិទ្ធភាពខពស់។ វិស័យឯកជនទាាំងក្នេះរួម្ោន៖ ប្ផនកផលិតកម្មដាំណាាំ
ចិញ្ចឹម្សតវ វារីវរាបកម្ម ប្ផនកប្កម្ចន និងក្វចខចរ់ផលិតផល ភា្ាក់ងារររម្ូលទ្ិញ រគរ់រគងទ្ីផាារ និងលក់ធាតុចូល
កសិកម្មជាក្ដើម្។ល។ តួនទ្ីចាំបាច់ររស់វិស័យឯកជនកនុងោរអនុវតតប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតក្នេះ គឺក្្តាតជាសាំខន់
ក្លើោរកសាងក្
រប្នលប្ផលក្

ដ្ឋារចនសម្ព័នធរូរវនតគាំរទ្ដល់ផលិតកម្ម ោរប្កម្ចន ោរក្រៀរចាំរក្ងកើតទ្ីផាារក្បាេះដុាំ និងប្ចកចយ

ើប្ដលោនសតង់ដ្រ និងអនម្័យខពស់ អា រ័ណ្-នី

រ័ណ្ រពម្ទាាំងោរគាំរទ្ក្លើក្សវាកម្ម

ិរញ្ញវតែុ និង

ក្សវាកម្មោក់ព័នធដម្ទ្ក្ទ្ៀត។
ជាម្ួយគ្ាក្នេះ រកសួងនឹងរនតអនុវតតយនតោរសនទនកនុងភាពជាម្ដគូរវាងរដឋ និងវិស័យឯកជន កនុងករម្ិត
ក្គលនក្យបាយ និងរក្ចចកក្ទ្ស ទាាំងក្ៅថា្ាក់ជាតិនិងថា្ាក់ក្រោម្ជាតិ ក្ដើម្ាបីជាំរុញោរពិភាកាា និងប្សវងរក
ដាំក្ណាេះរសាយរញ្ហាររ

ម្

និងក្លើកទ្ឹកចិតតឱាយវិស័យឯកជនវិនិក្យគោន់ប្តក្រចើនក្

ើង

រពម្ទាាំងចូលរួម្

អភិវឌាឍម្ូលធនម្នុសាេ និងនវានុវតតន៍កនុងវិស័យកសិកម្ម។
៤.១.៥. តួនទ្ី្ងគម្្ុី វល
ិ
សងគម្សុីវិលបានក្ដើរតួយាងសាំខន់ក្ៅកនុងោរអភិវឌាឍវិស័យកសិកម្ម

និងោនរទ្ពិក្សាធន៍ក្លើោរងារ

ផាេពវផាាយកសិកម្ម និងសនតស
ិ ុខក្សាបៀង រពម្ទាាំងបានចូលរួម្ចាំប្ណ្កកនុងវឌាឍនភាពម្នោរលូតលាស់ក្សដឋកិចចក្ៅ
ជនរទ្។ សាថារ័នក្នេះរួម្ោនអងគោរក្រៅរដ្ឋាភិបាល ស ភាព ស គម្ន៍ និងរកុម្កសិករ ប្ដលទាម្ទារឱាយោនោរ
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សរម្រសរម្ួល កនុងោរចូលរួម្ជួយគាំរទ្ដល់ោរអនុវតតប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតឱាយោនររសិទ្ធភាព

ពីក្រោេះសាថារ័ន

ទាាំងក្នេះបានអនុវតតោរងារក្ៅតាម្ជក្រម្ើសម្នថ្វិោររស់ររក្ទ្សផតល់ជាំនួយ។ ោរចូលរួម្គាំរទ្ជាំនួយរក្ចចកក្ទ្ស
និង

ិរញ្ញវតែុដល់រកុម្កសិករ

ស គម្ន៍កសិកម្ម

និងស ភាពស គម្ន៍កសិកម្មក្ៅោនករម្ិតក្ៅក្

ើយ។

ដូក្ចនេះយុទ្ធសាស្រសតក្នេះរតូវោរពរងឹង និងសរម្រសរម្ួលជាម្ួយអងគោរសងគម្សុីវិល ក្ដើម្ាបីក្រៀរចាំក្កៀរគរ និងក្ររើ
របាស់ធនធានឱាយោនររសិទ្ធភាព កនុងោរជួយអនុវតតប្ផនោរសកម្មភាពររស់កម្មវិធី និងអនុកម្មវិធីក្ៅកនុងករម្ិត
ស គម្ន៍ម្ូលដ្ឋន
ា ។ កនុងក្គលរាំណ្ងរក្ងកើនររសិទ្ធភាពម្នោរអនុវតត អងគោរសងគម្សុីវិលរតូវស ោរជាម្ួយ
រកសួង តាម្រយៈោររក្ងកើតកិចចរពម្ក្រពៀងអនុវតតគក្រោងជាចាំបាច់។
៤.២. ក្ខម្រៀបចំកតមវធ
ិ ី និងថវិក្ខ
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដ្ក់ក្ចញកម្មវិធីប្កទ្រម្ង់ោររគរ់រគង

ិរញ្ញវតែុសាធារណ្ៈ

ប្ដលជាវិធានោរ

ក្គលនក្យបាយម្ួយដ៏សាំខន់ និងបានកាំណ្ត់ទ្ិសក្ៅចាាស់លាស់ កនុងោរ្្ាស់រតូរពីររព័នធរគរ់រគងថ្វិោប្ផែក
ក្លើធាតុចូលនិងម្ជាឈោរ ក្ៅជាររព័នធរគរ់រគងថ្វិោប្ផែកក្លើសម្ិទ្ធកម្មនិងវិម្ជាឈោរ។ ររព័នធរគរ់រគងថ្វិោប្ផែក
ក្លើលទ្ធផលឬសម្ិទ្ធកម្មក្នេះ គឺជាររព័នធផាារភាជារ់ោរវិភាជន៍ថ្វិោក្ៅនឹងសកម្មភាព ប្ដលជាតរម្ូវោរជាក់ប្សតង
និងកនុងរករខ័ណ្ឌកម្មវិធីចាាស់លាស់ ក្្លើយតរនឹងក្គលរាំណ្ងក្គលនក្យបាយអាទ្ិភាពររស់រកសួង ក៏ដូចជា
ក្គលនក្យបាយររស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្ដើម្ាបីធានថាថ្វិោពិតជាក្ដើរតួនទ្ីសាំខន់ និងជាឧរករណ្៍រក្រម្ើឱាយក្គល
នក្យបាយររករក្ដ្យភាពស័កតិសិទ្ធិ និងររសិទ្ធភាព។
រកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ បានកាំណ្ត់ក្គលក្ៅ និងក្គលរាំណ្ងយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌាឍន៍
វិស័យកសិកម្ម ក្ដ្យបានដ្ក់ក្ចញនូវកម្មវិធី អនុកម្មវិធី និងចក្ងាកាម្សកម្មភាពអាទ្ិភាពសាំខន់ៗ សាំក្ៅក្ធវើោរ
វិភាជន៍ថ្វិោជាតិ និងថ្វិោប្ដលបានម្កពីម្ដគូអភិវឌាឍន៍ឱាយបានសម្រសរ។ ោរក្រៀរចាំធនធាន

ិរញ្ញវតែុក្នេះគឺប្ផែក

ក្លើម្ូលដ្ឋានចាំណាយររស់ ផ.ក.យ.អ.វ.ក ២០១៩-២០២៣ ប្ដលោនររភពពីថ្វិោជាតិ និងម្ដគូអភិវឌាឍន៍នន។
កម្មវិធីនីម្ួយៗោនអនុកម្មវិធម្
ី ួយចាំនួនប្ដលជាប្ផនកម្នកម្មវិធី។
ក្

អនុកម្មវិធីនីម្ួយៗនឹងរតូវបានក្រៀរចាំ

ើងក្ដើម្ាបីរួម្ចាំប្ណ្កសក្រម្ចបានក្គលរាំណ្ងកម្មវិធី។ អនុកម្មវិធីនឹងរតូវបានវាយតម្ម្លកនុងម្ួយឆ្ាាំម្តង និងអាច

ក្ធវើោរប្កសរម្ួលររសិនក្រើចាំបាច់។ ោរក្រៀរចាំប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតថ្វិោ ក្គលរាំណ្ង និងម្ក្ធាាបាយក្ដើម្ាបី
សក្រម្ចបានររស់អនុកម្មវិធទា
ី ាំងអស់ក្នេះអាចរតូវបានប្កសរម្ួលក្ដ្យក្យងក្ៅក្លើលទ្ធផលោរងារ និងធនធាន
ប្ដលោន។ សូចនករយាងក្រចើនចាំនួន បី រតូវបានកាំណ្ត់សរោរ់ោរតាម្ដ្ន និងវាយតម្ម្លររចាំឆ្ាាំជាម្ូលដ្ឋាន។
អនុកម្មវិធីរតូវសក្រម្ចឱាយបាននូវករម្ិតម្ន

“ក្គលរាំណ្ង”

ប្ដលបានកាំណ្ត់កនុងប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌាឍន៍

វិស័យកសិកម្ម ប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតថ្វិោ និងថ្វិោកម្មវិធី។ ថ្វិោក្រគងចាំណាយររស់អនុកម្មវិធី គឺជាតម្ម្លសរុរម្ន
ចក្ងាកាម្សកម្មភាពប្ដលសែិតក្ៅក្រោម្អនុកម្មវិធីក្នេះ។
អនុកម្មវិធីនីម្ួយៗអាចោនចក្ងាកាម្សកម្មភាពម្ួយចាំនួន

ប្ដលរួម្ចាំប្ណ្ក្ទាល់ក្ដើម្ាបីសក្រម្ចនូវក្គល

រាំណ្ងអនុកម្មវិធ។
ី ចក្ងាកាម្សកម្មភាពជាករម្ិតោរងារប្ដលរតូវអនុវតតឱាយទ្ទ្ួលបានលទ្ធផលកនុងឆ្ាាំ។ សូចនករ
យាងក្រចើនចាំនួន បី រតូវបានកាំណ្ត់សរោរ់ោរតាម្ដ្ន និងវាយតម្ម្លររចាំឆ្ាាំជាម្ូលដ្ឋាន។ ចក្ងាកាម្សកម្មភាពរតូវ
សក្រម្ចឱាយបាននូវករម្ិត

“លទ្ធផលកនុងឆ្”ាាំ

ប្ដលបានកាំណ្ត់កនុងប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌាឍន៍វិស័យកសិកម្ម

ប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតថ្វិោ និងថ្វិោកម្មវិធី។
ប្ផែកក្លើប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតក្នេះ រកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ ក្រៀរចាំកសាងគក្រោងលម្ែិត
ក្ដើម្ាបីដ្ក់រញ្ចូលក្ៅកនុងកម្មវិធីវិនិក្យគសាធារណ្ៈ០៣ឆ្ាាំរំកិល រសរតាម្ោរកាំណ្ត់ររស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រោម្
ោរសរម្រសរម្ួលររស់រកសួងប្ផនោរ។ កនុងន័យក្នេះ ម្ដគូអភិវឌាឍន៍ននរតូវពិនិតាយក្លើរញ្ជីគក្រោងកនុងកម្មវិធី
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វិនិក្យគសាធារណ្ៈ ក្ដើម្ាបីក្រៀរចាំកសាងគក្រោងអភិវឌាឍន៍រសរក្ៅតាម្ក្គលនក្យបាយ និងសោតានុពលររស់
ខលួនជាចាំបាច់។
ប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌាឍន៍វិស័យកសិកម្ម ២០១៩-២០២៣ ោនតរម្ូវោរថ្វិោសរុរចាំនួនររោណ្
ជាង ៣ ៨៤២ ៥៨២,៣៥លានក្រៀល កនុងក្នេះថ្វិោចរនតោនចាំនួនររោណ្ ១ ៣៥៩ ៨២៩,៧៤លានក្រៀល និង
ថ្វិោវិនិក្យគោនចាំនួន ៣ ៨៤២ ៥៨២,៣៥លានក្រៀល សរោរ់ចាំណាយរយៈក្ពល៥ឆ្ាាំខងម្ុខ។ កនុងថ្វិោចរនត
សរុរក្នេះ គឺក្រគងសរោរ់ោររក្ងកើនផលិតភាព ពិពិធកម្មដាំណាាំកសិកម្ម និងកសិ-ធុរកិចចចាំនួន ១៧៩ ៦៩៦,៥១
លានក្រៀល ក្រគងសរោរ់ោរក្លើកកម្ពសផ
់ លិតកម្មសតវ និងសុខភាពសតវចាំនួន ៣៦៤ ៦៧១,៨០លានក្រៀល
ក្រគងសរោរ់ោររគរ់រគងធនធានជលផល និងោរអភិវឌាឍវារីវរាបកម្មចាំនួន ៥៣ ១៧៨,៩២លានក្រៀល សរោរ់
ោររគរ់រគង និងអភិវឌាឍន៍ធនធានម្រពក្

ើ និងសតវម្រពចាំនួន ១២៦ ៤៨៣,៧៤លានក្រៀល និងថ្វិោចរនតចាំនួន

៦៣៥ ៧៩៨,៧៥លានក្រៀល ក្រគងសរោរ់ោរពរងឹងសាថារ័ន រក្ងកើនររសិទ្ធភាពក្សវាគាំរទ្ និងអភិវឌាឍន៍ធនធាន
ម្នុសាេកនុងវិស័យកសិកម្ម។
តារាងទ្ី៦៖ ោរបា៉ាន់សាមនតរម្ូវោរធនធានហិរញ្ញវតថុ ឆ្ន២
ំ ០១៤-២០១៨
សរ ុប

កតមវិធី

ថវិក្ខចរនេ

ថវិក្ខតូលធន

កម្មវិធីទី១៖ ការបពងកើនែលិតភាព ពិពិធកម្មដាំណាំកសិកម្ម និងកសិ-ធុរកិចច

179,696.51

732,343.53

912,040.05

កម្មវិធីទី២៖ ការពលើកកម្ពស់ែលិតកម្មសតវ និងសុែភាពសតវ

364,671.80

338,889.28

703,561.08

កម្មវិធីទី៣៖ ការម្រគប់ម្រគងធនធានជលែល និងការអភ្ិវឌនឍវារីវបនបកម្ម

53,178.92

699,788.00

752,966.92

កម្មវិធីទី៤ ៖ ការម្រគប់ម្រគង និងអភ្ិវឌនឍន៍ធនធានថ្ម្រពពឈើ និងសតវថ្ម្រព

126,483.74

614,394.40

740,878.14

កម្មវិធីទី៥: ការបពងកើនម្របសិទធភាពពសវាគាំម្រទ និងអភ្ិវឌនឍន៍ធនធានម្នុសនស

635,798.75

97,337.40

733,136.15

សរ ុបរ ួត

1,359,829.74

2,482,752.61

3,842,582.35

(លានម្រៀល)

ជំព្ូកទី៥ : យុទសា
ធ ន្រសេម្កៀរគ្រហិរញ្ញ បបទានសព្មាប់អនុវតេស្នក្ខរយុទធសាន្រសេអភិវឌ្ឍន៍
វិសយ
័ កសិកតម ២០១៩-២០២៣
រាជរដ្ឋាភិបាលសក្រម្ចបានសម្ិទ្ធផលជាក្រចើន

កនុងោរពរងឹងភាពជាម្ដគូជាម្ួយតួអងគអភិវឌាឍទាាំងអស់

តាម្រយៈោរដ្ក់ឱាយអនុវតត និងប្កលម្ែជារនតរនទារ់នូវរករខ័ណ្ឌក្គលនក្យបាយ យនតោរសាថារ័ន និងលិខិត
រទ្ដ្ឋន
ា ចាំបាច់ជាក្រចើន ពិក្សសោរក្រៀរចាំ និងអនុវតតយុទ្សា
ធ ស្រសតសតីពីកិចចស ររតិរតតោ
ិ រអភិវឌាឍ និងភាពជាម្ដគូ
ឆ្ាាំ២០១៤-២០១៨ ក្ដើម្ាបីរក្ងកើនភាពស័កតិសិទ្ធិកនុងកិចចអភិវឌាឍ។ ក្លើម្ូលដ្ឋានក្នេះ រាជរដ្ឋាភិបាលបានសក្រម្ច
ក្ជាគជ័យកនុងោរក្កៀរគរធនធានសរោរ់ោរអភិវឌាឍជាតិ ក្

ើយចត់ទ្ុក

ិរញ្ញរាបទានស ររតិរតតិោរក្ៅប្តរនត

តួនទ្ីសាំខន់សរោរ់អភិវឌាឍន៍សងគម្ និងក្សដឋកិចចកម្ពុជា។
រកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ ក៏នឹងរនតខិតខាំកង
នុ ោរទាក់ទាញជាំនួយរក្ចចកក្ទ្ស និង

ិរញ្ញវតែុ

ពីម្ដគូអភិវឌាឍន៍នន សរោរ់ចូលរួម្ចាំប្ណ្កអនុវតតប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌាឍន៍វិស័យកសិកម្ម ២០១៩-២០២៣
ឱាយទ្ទ្ួលបានក្ជាគជ័យនក្ពលខងម្ុខ។ ជាម្ួយគ្ាក្នេះ រកសួងនឹងរនតអនុវតត និងដាំក្ណ្ើរោរយនតោររកុម្ោរងារ
រក្ចចកក្ទ្សកសិកម្មនិងទ្ឹក សរោរ់ជាម្ូលដ្ឋានក្កៀរគរធនធាន ទាាំងរក្ចចកក្ទ្សនិង

ិរញ្ញវតែុ ក្ដើម្ាបីអនុវតតប្ផនោរ

យុទ្ធសាស្រសតក្នេះ។ រកសួងក៏រតូវរនតអនុវតតយនតោរក្វទ្ិោរាជរដ្ឋាភិបាល-ប្ផនកឯកជន ក្ដើម្ាបីទាញយកោរវិនិក្យគ
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ថ្មីៗរប្នែម្ក្ទ្ៀត រនតក្ដ្េះរសាយកងវល់ក្ផាេងៗររស់វិស័យឯកជន រពម្ទាាំងក្លើកកម្ពស់ស រគិនភាព រួម្ទាាំង
ស រគសកសិកម្មធុនតូចនិងម្ធាយម្ ជាពិក្សសកនុងចាំក្ណាម្កសិធុរកិចចជន និងអនកវិនិក្យគប្ផនកប្កម្ចនផលិតផល
កសិកម្ម

ប្ដលជាចាំប្ណ្កម្ួយយាងសាំខន់កនុងោរចូលរួម្អនុវតតប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌាឍន៍វិស័យកសិកម្ម

២០១៩-២០២៣ ឱាយោន់ប្តោនររសិទ្ធភាពខពស់។

ជំព្ូកទី៦ : ក្ខរតាតដាន និងវាយតនតៃ
ោរពិនិតាយតាម្ដ្ននិងវាយតម្ម្ល គឺជាតរម្ូវោរចាំបាច់ ក្ដើម្ាបីធានដល់ោរអនុវតតគក្រោងសកម្មភាព និងសូចនករនន សរោរ់ក្ផទៀង្ទាត់ជាម្ួយនឹងលទ្ធភាពសក្រម្ចបាន ប្ដលបានកាំណ្ត់យាងសម្រសរក្ៅកនុងោរក្ធវើ
ប្ផនោរ និងោរក្រៀរចាំគក្រោងសកម្មភាពនីម្ួយៗ។ ដូក្ចនេះ ោរពិនិតាយតាម្ដ្ននិងវាយតម្ម្ល គឺជាឧរករណ្៍ដ៏
ស័កតិសិទ្ធិសរោរ់ក្ផទៀង្ទាត់រាល់សូចនករលទ្ធផល (Outcomes & Outputs) ក្ៅោក់កណាតាលអាណ្តតិ និងក្ពញ
អាណ្តតិ ម្នោរអនុវតតប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌាឍន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ និងក្ដើម្ាបីជាម្ូលដ្ឋានសរោរ់វាយតម្ម្ល
ោរអនុវតតក្គលនក្យបាយតាម្ប្ផនក ក៏ដូចជាក្គលនក្យបាយថា្ាក់ជាតិ។
ក្ទាេះរីយាងណាក៏ក្ដ្យ ប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌាឍន៍វិស័យកសិកម្ម ២០១៩-២០២៣ នឹងរតូវបាន
រងាហាញ និងរញ្ជាក់នូវសូចនករជាក្រចើនសរោរ់ក្ធវើោរក្ផទៀង្ទាត់លទ្ធផលម្នោរអនុវតត។ ក្ដើម្ាបីធានដល់ោរអនុវតត
យាងក្ពញក្លញនូវោរតាម្ដ្ននិងវាយតម្ម្ល នយកដ្ឋានប្ផនោរនិងសែិតិម្នរកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និង
ក្នសាទ្ ោនតួនទ្ីយាងសាំខន់ កនុងោរអនុវតតសកម្មភាពតាម្ដ្ន និងវាយតម្ម្លក្នេះ។ របាយោរណ្៍លទ្ធផល
ោរងារសរោរ់គក្រោងទាាំងក្នេះនឹងរតូវក្រៀរចាំក្

ើងកនុងអាំ

ុងក្ពលអនុវតត

និងោរវាយតម្ម្លក្រោយក្ពលអនុវតត។

រណាតានយកដ្ឋាន/អងគភាពជាំនញននប្ដលោក់ព័នធកនុងោរអនុវតតប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតក្នេះ

រតូវរាយោរណ្៍ជូន

រកសួង (នយកដ្ឋានប្ផនោរនិងសែិតិ) ពីលទ្ធផលសក្រម្ចបានឱាយបានក្ទ្ៀងទាត់ តាម្រយៈោរផតល់របាយោរណ្៍
ររចាំរតីោស ្ោស ៩ប្ខ និងររចាំឆ្ាាំ។ របាយោណ្៍អនុវតត និងសម្ិទ្ធផលសក្រម្ចបានកនុងោរអនុវតតក្នេះនឹងរតូវ
ក្រៀរចាំរូកសរុរក្ដ្យនយកដ្ឋានប្ផនោរនិងសែិតិ ក្

ើយរតូវរាយោរណ្៍ជូនរកសួងពិនត
ិ ាយ និងសក្រម្ច។ ប្ផែកក្លើ

របាយោរណ្៍ខងក្លើក្នេះ រកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ នឹងក្ធវើោររូកសរុរ រួចរាយោរណ្៍ជូនក្ៅ
រកសួងប្ផនោរ និងរកសួងក្សដឋកិចចនិង រិញ្ញវតែុ ក្ដើម្ាបីជាម្ូលដ្ឋានរាយោរណ្៍ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។
នយកដ្ឋានប្ផនោរនិងសែិតិ គឺជាក្សនធិោរសរម្រសរម្ួលោរតាម្ដ្ននិងវាយតម្ម្ល ររជុាំក្រៀរចាំោល
វិភាគក្ពលក្វលាតាម្ដ្ន និងវាយតម្ម្លម្នវឌាឍនភាព និងក្ធវើរចចុរាបននភាពររស់ប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតទាាំងម្ូល។ ក្ដើម្ាបី
រញ្ជាក់អព
ាំ ីវឌាឍនភាព ររសិទ្ធភាព និងសងគតិភាពកនុងោរងារអនុវតតយុទ្ធសាស្រសត នយកដ្ឋានប្ផនោរនិងសែិតិនឹង
កាំណ្ត់ឱាយរគរ់អងគភាពក្រោម្ឱវាទ្រកសួង ប្ដលទ្ទ្ួលរនទុកអនុវតតកម្មវិធីនីម្ួយៗ រតូវក្រៀរចាំ និងសរម្រសរម្ួលឱាយ
ោនររសិទ្ធភាពនូវោរតាម្ដ្ន

និងវាយតម្ម្លោរងារអនុវតតសកម្មភាពររស់កម្មវិធី

ប្ដលបានកាំណ្ត់ក្ៅកនុង

ប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសត។ នយកដ្ឋានប្ផនោរនិងសែិតិនឹងដឹកនាំោរតាម្ដ្ន និងវាយតម្ម្លអាំពីវឌាឍនភាពម្នោរអនុវតត
ប្ផនោរសកម្មភាពជាក្ទ្ៀងទាត់។ ោរប្កតរម្ូវនូវកាំ

ុស្គងកនុងោរអនុវតតប្ផនោរនឹងរតូវបានអនុវតត និងសរម្រ

សរម្ួលប្កតរម្ូវ រនទារ់ពីបានលទ្ធផលម្កពីោរតាម្ដ្ន និងវាយតម្ម្ល។
ោរអនុវតតប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌាឍន៍វិសយ
័ កសិកម្មកនុងរយៈក្ពល៥ឆ្ាាំ(២០១៩-២០២៣) ទាម្ទារឱាយ
ក្ររើរបាស់សតង់ដ្រគាំរូសរោរ់តាម្ដ្ន វាយតម្ម្ល និងសិកា
ា ពីក្ម្ក្រៀនម្នោរអនុវតតប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសត កម្មវិធី អនុ
កម្មវិធី ចក្ងាកាម្សកម្មភាព និងសកម្មភាព។ ក្សៀវក្ៅ “ពគលការ

៍ខ

នាាំសតីពីម្របព័នធខែនការ តាម្ដាននិងវាយ

តថ្ម្ៃ” ឆ្ាាំ២០១៧ ររស់រកសួងនឹងយកម្កក្ររើរបាស់ជាសតង់ដ្រក្ៅកនុងោរតាម្ដ្ន និងវាយតម្ម្លអាំពីវឌាឍនភាពកនុង
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ោរអនុវតតកម្មវិធីទាាំង៥។ ោរតាម្ដ្ននិងវាយតម្ម្លក្នេះនឹងរតូវក្ធវើក្

ើងក្ដ្យរគរ់អងគភាពក្រោម្ចាំណ្ុេះឱាយរកសួង

កសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ ប្ដលទ្ទ្ួលរនទុកកនុងោរអនុវតតសកម្មភាពររស់កម្មវិធីទាាំង៥។ អងគភាពទ្ទ្ួល
រនទុកអនុវតតគក្រោងរតូវក្រៀរចាំប្ផនោរលម្ែិតសរោរ់ោរតាម្ដ្ន និងអនុវតតកិចចោរក្នេះជាររចាំ ក្ដើម្ាបីតាម្ដ្ននូវ
ោររីកចក្រម្ើន

និងវឌាឍនភាពម្នោរងារអនុវតតយុទ្ធសាស្រសត។

តារាងប្ផនោរតាម្ដ្ន

និងវាយតម្ម្លោនរាយនូវ

សកម្មភាព និងសូចនករប្ដលបានក្រៀរចាំក្ៅកនុងប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតក្នេះនឹងយកម្កក្ររើរបាស់ ក្

ើយសកម្មភាព

និងសូចនករ រតូវក្ធវើរចចុរាបននភាពជាក្ទ្ៀងទាត់ ក្ដើម្ាបីរក្ងកើនររសិទ្ធភាពោរងារ និងឱាយទាន់នូវវឌាឍនភាពម្នក្សដឋកិចច
និងោររីកចក្រម្ើនវិស័យកសិកម្ម។

រគរ់អងគភាពចាំណ្ុេះរកសួងប្ដលអនុវតតប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតក្នេះនឹងក្ធវើរបាយ-

ោរណ្៍តាម្កម្មវិធីនីម្ួយៗ ប្ដលអងគភាពខលួនទ្ទ្ួលខុសរតូវក្ដ្យក្ទ្ៀងទាត់ ររចាំរតីោស ្ោស និងររចាំឆ្ាាំម្ក
ឲាយនយកដ្ឋានប្ផនោរនិងសែិតិក្ដើម្ាបីរូកសរុរលទ្ធផលអនុវតតោរងារ។
តារាងក្រគងោរម្នររព័នធតាម្ដ្ន និងវាយតម្ម្ល ោនោរររម្ូលផតុាំសូចនករម្កពីរណាតាកម្មវិធី អនុកម្មវិធី
និងចក្ងាកម្
ា សកម្មភាពក្ផាេងៗ ប្ដលោក់ព័នធក្ៅនឹងផលិតកម្ម តម្ម្លរប្នែម្ ោររគរ់រគងធនធានធម្មជាតិ សនតិសុខ
ក្សាបៀង ោរអភិវឌាឍអងគភាពជាក្ដើម្។ កនុងក្គលក្ៅសរម្រសរម្ួលោរររម្ូលរាល់ទ្ិននន័យម្នធាតុចូលម្កពីររភព
ក្ផាេងៗគ្ា

នយកដ្ឋានប្ផនោរនិងសែិតិនឹងក្ធវើោរវិភាគឱាយបានរគរ់រជុងក្រជាយ

ជាម្ួយប្ផនកោក់ព័នធម្ុននឹងក្ចញជារបាយោរណ្៍លទ្ធផលតាម្ដ្ននិងវាយតម្ម្ល។

ក្

ើយពិភាកាាយាងលែិតលែន់
ោរពរងឹងទ្ាំនក់ទ្ាំនងរវាង

ប្ផនោរសកម្មភាព ថ្វិោ ោរអនុវតត និងោរតាម្ដ្ននិងវាយតម្ម្លគឺជាប្ផនកសាំខន់ម្ួយសរោរ់ភាគីោក់ព័នធចូល
រួម្កនុងវដតម្នោរអនុវតតប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសត និងសរោរ់រកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ ទ្ទ្ួលខុសរតូវកនុង
ោរក្ររើរបាស់ធនធាន។
រោហវ ិកទ្ី៣៖ របព័នធផែនោរថវិោ ោរតាម្ដន និងវាយតនម្ល

នយកដ្ឋានប្ផនោរររស់អងគភាពម្នអនុវិស័យនីម្ួយៗ រតូវទ្ទ្ួលខុសរតូវកនុងោរពិនិតាយោរអនុវតតកម្មវិធី
អនុកម្មវិធី និងចក្ងាកាម្សកម្មភាពររស់ខលួន ក្ដ្យរតូវតាម្ដ្ន និងវាយតម្ម្លប្ផែកក្លើតារាងក្រគងោរម្នររព័នធតាម្
ដ្ន

និងវាយតម្ម្លររស់ប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតក្នេះ

ក្ដ្យក្ររើរបាស់ក្សៀវក្ៅ

“ក្គលោរណ្៍ប្ណ្នាំសតីពីររព័នធ

ប្ផនោរ តាម្ដ្ននិងវាយតម្ម្ល” ឆ្ាាំ២០១៧ ររស់រកសួងជាម្ូលដ្ឋានគាំរូ។ នយកដ្ឋានប្ផនោរនិងសែិតិ រតូវដឹកនាំ
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ក្ធវើសាំណាកសាទារសទង់ និងក្រៀរចាំតាម្ដ្ន និងវាយតម្ម្ល រសង់លទ្ធផលក្ដ្យឯករាជាយ ក្ដើម្ាបីរញ្ជាកអ
់ ាំពីសុពលភាព
ទ្ិននន័យ និងព័ត៌ោន និងរញ្ជាក់ផងប្ដរពីោរសក្រម្ចបានក្ៅក្គលក្ៅ និងក្គលរាំណ្ងប្ផនោរ យុទ្ធសាស្រសត។
ដាារោម្អាំពីរចនសម្័ពនធ

និងតួនទ្ីកនុងោរអនុវតតោរតាម្ដ្ន

និងវាយតម្ម្លសរោរ់ោរអនុវតតប្ផនោរ

យុទ្ធសាស្រសតអភិវឌាឍន៍វិស័យកសិកម្មរងាហាញដូចខងក្រោម្៖
ជំព្ូកទី៧ : ម្សចកេស
ី ននដា
ិ ឋ ន
ប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌាឍន៍វិស័យកសិកម្ម ២០១៩-២០២៣ បានក្រៀរចាំក្

ើងក្ដ្យោនសងគតិភាពក្ៅ

នឹងឯកសារយុទ្ធសាស្រសតចតុក្ោណ្ដាំណាក់ោលទ្ី៤ ប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌាឍន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ និង
រសរជាម្ួយឯកសារក្គលនក្យបាយោក់ព័នធក្ផាេងក្ទ្ៀតផងប្ដរ។

ដាំក្ណ្ើរោរក្រៀរចាំយុទ្ធសាស្រសតក្នេះគឺោនោរ

ពិក្រគេះក្យរល់ជាម្ួយអងគភាពជាំនញក្រោម្ឱវាទ្រកសួង រកសួងសាថារ័នោក់ពន
័ ធនន ម្ដគូអភិវឌាឍន៍ អងគោរម្ិន
ប្ម្នរដ្ឋាភិបាល និងតាំណាងវិស័យឯកជន។ ប្ផនោរកម្មវិធី អនុកម្មវិធី និងចក្ងាកាម្សកម្មភាព ប្ដលបានក្រៀរចាំ
កសាងម្កក្នេះ នឹងអាចអនុវតតទ្ទ្ួលបានក្ជាគជ័យ គឺអារស័យក្ដ្យោរតាាំងចិតតពុេះោរ រួម្ទាាំងោរជួយឧរតែម្ភ
គាំរទ្ ទាាំងសា្ារតី ធនធាន សោភារ និងថ្វិោពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក៏ដូចជាម្ដគូអភិវឌាឍន៍ោក់ព័នធនន ក្ដើម្ាបីអនុវតត
នូវគក្រោងប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតក្នេះក្ដ្យររសិទ្ធភាពខពស់។ កតាតាររ
កតាតាសាំខន់នឹងអាចោត់រនែយបានតាម្រយៈោរតាាំងចិតត

ម្ប្ដលបានក្រៀររារ់កនុងប្ផនោរក្នេះ គឺជា

និងោរខិតខាំជម្នេះពីរគរ់ប្ផនកោក់ព័នធកនុងោរអនុវតត

ប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតក្នេះ។
រកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ ោនកិចចោរជាក្រចើនប្ដលនឹងរតូវអនុវតតកនុងប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសត
ក្នេះ

និងរតូវសក្រម្ចឱាយបានលទ្ធផលជាក់ប្សតងនក្ពលខងម្ុខ

ជាពិក្សសក្ដើម្ាបីសក្រម្ចបាននូវទ្ិសក្ៅក្គល

នក្យបាយទាាំងអស់ខងក្លើ រគរ់អងគភាពជាំនញោក់ព័នក
ធ នុងអនុវិស័យនីម្ួយៗ ប្ដលសែិតក្ៅក្រោម្ោររគរ់រគង
ររស់រកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់និងក្នសាទ្ រតូវប្តខិតខាំក្ធវើយាងណាអនុវតតោរងារឱាយបានសកម្ម និងខ្ាាំងោ្ន
ា ូវ
រណាតាសកម្មភាពទាាំងឡាយ ដូចប្ដលបានដ្ក់ក្ចញកនុងប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌាឍន៍វិស័យកសិកម្ម ២០១៩២០២៣ ក្នេះ។
រកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ ក្រតជាយ
ញា ាងម្ុតោាំកនុងោរអនុវតតយុទ្ធសាស្រសតចតុក្ោណ្ដាំណាក់
ោលទ្ី៤ និងប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌាឍន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ ក្ដ្យប្ររោ្ាយប្ផនោរសកម្មភាពប្ដលោនកនុង
ប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌាឍន៍វិស័យកសិកម្មក្នេះ ឱាយក្ៅជាោរអនុវតតជាក់ប្សតង តាម្រយៈោរខិតខាំរក្ងកើន និងក្ររើ
របាស់ធនធានកនុងរសុក និងក្កៀរគរធនធានពីរណាតាម្ដគូអភិវឌាឍន៍ និងវិស័យឯកជននន ក៏ដូចជាោរក្ធវើសោរណ្កម្មឱាយតួអងគោក់ព័នធសខ
ាំ ន់ៗទាាំងអស់ ចូលរួម្អនុវតតប្ផនោរយុទ្ធសាស្រសតក្នេះ សក្រម្ចបាននូវសម្ិទ្ធផល
ររករក្ដ្យគុណ្ភាព និងោនររសិទ្ធភាពខពស់។
រកសួងកសិកម្ម រុោខាររោញ់ និងក្នសាទ្ ោនក្សចកតីសងាឃឹម្យាងម្ុតោាំថា រគរ់រកសួងសាថារ័ន អាជាញាធរោនសម្តែកិចចោក់ព័នធរគរ់ជាន់ថា្ាក់ពិតជានឹងចូលរួម្ស ោរអនុវតតសកម្មភាពោរងារ ពិក្សសស គម្ន៍អនតរ
ជាតិនឹងរនតផតល់ជន
ាំ ួយទាាំងរក្ចចកក្ទ្សនិង

ិរញ្ញវតែុ

ក្ដើម្ាបីរួម្ចាំប្ណ្កជួយរទ្រទ្ង់ដល់ដាំក្ណ្ើរោរអនុវតតប្ផនោរ

យុទ្ធសាស្រសតអភិវឌាឍន៍វិស័យកសិកម្ម ២០១៩-២០២៣ ក្នេះ ឱាយទ្ទ្ួលបានលទ្ធផលប្ផល្កាជាវិជជោន និងររករក្ដ្យ
ររសិទ្ធភាពតាម្ប្ផនោរ និងោររំពឹងទ្ុក។

72

ឧបសម្ព័ន្១
ធ ៖ តារាងផែន្ការសកម្មភាពសម្រាប់អន្ុវត្តផែន្ការយុទ្សា
ធ ស្តសតអ ភិវឌ្ឍន្៍វិសយ
័ កសិកម្ម ២០១៩-២០២៣
ត

្ុះ កម្មវិធ/ី អនុកម្មវិធី/េត្ក្ម្សកម្មភាព

សូេនករ

ឯកោ

២០១៩

២០២០

២០២១

២០២២

២០២៣

លានតោន

២៩,៩៣

៣១,៤៨

៣៣,១៤

៣៤,៩

៣៦,៧៧

អនុបាត (%) ននពិពិធកម្មដំ ណំ

ភាគរយ

៦៣,៤៤

៦៤,៥៥

៦៥,៦៥

៦៦,៧៣

៦៧,៧៩

ផលិតផលដំណំកសិកម្មនំ តេញ

លានតោន

៥,៨៧

៦,២៩

៦,៧៣

៧,២

៧,៧

អនុកម្មវិ ធីទី១.១ ៖ ការអភិវឌ្ឍ ដំណំស្សូ វ

បរិមាណផលស្សូ វ (៣%)

លានតោន

១១,១៨

១១,៥១

១១,៨៦

១២,២១

១២,៥៧

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី១ ៖ ការជំរុញផលិតកម្មដំណំស្សូវ

ទិននផលស្សូវ (កំតណើន ២,២%)

ត/ហ.ត

៣,៤៥០

៣,៥៣៧

៣,៦១៨

៣,៦៩៩

៣,៧៨០

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី២ ៖ ការតលើកកម្ពស់បតេចកតទស

ភាគរយននការបនថយការបាត់បង់កង
នុ និងតស្កាយ

កនង
ុ និងតស្កាយតពលស្បម្ូលផលដំណំស្សូវ

តពលស្បម្ូលផល

% / ឆ្្ំ

២

២

២

២

២

៨៥

៨៨

៩១

៩៤

៩៧

៦៦០

៧១០

៧៦០

៨១០

៨៧០

៦៨

៧០

៧២

៧៤

៧៦

១,៤១៧

១,៤៧៤

១,៥០៤

១,៥៣៤

១,៥៦៥

១៤៦

១៤៩

១៥២

១៥៦

១៦៣

កម្មវិធីទី១ : ការបតងកើ នផលិតភាព ពិពិធកម្មដំ ណំកសិកម្ម
និងកសិ-ធុរកិេច

ផលិតផលដំណំកសិកម្មស រុប

តោលតៅ (Target)

កំតណើន (%) នផៃដីស្បម្ូលផលស្សូវតោយតស្គឿង
យនតកសិកម្ម
េត្ក្ម្សកម្មភាពទី៣ ៖ ការតលើកកម្ពស់គុណភាព សុវតថភា
ិ ព

បរិមាណអងករស្តូវបានបញ្ជ្ក់គុណភាពសស្មាប់

និងកសិ-ធុរកិេចស្សូ វ អងករ

នំតេញ (៧%)

អនុកម្មវិ ធីទី១.២ ៖ ការអភិវឌ្ឍ ដំណំស្កវប្ប កម្ម

ភាគរយននការផគត់ ផគង់ បន្នែកនុ ងស្សុ ក
បរិមាណផលត

ពាន់តោន
%

ើ ហូបន្ផែ

លានតោន

បរិមាណផលរុកខជាតិ លម្អ
េត្ក្ម្សកម្មភាពទី១ ៖ ការជំរុញផលិតកម្មស្កវប្បកម្ម

%

តោន

នផៃដីោំដុុះបន្នែ

ពាន់ហ.ត

៥៨

៥៩

៦០

៦២

៦៣

នផៃដីោំដុុះត

ពាន់ហ.ត

១១០

១១២

១១៥

១១៧

១១៩

ើហូបន្ផែ

នផៃដីោំដុុះរុកខជាតិលម្អ

ហ.ត

៩១

៩៣

៩៤

៩៧

១០១

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី២ ៖ ការតលើកកម្ពស់បតេចកតទសកនង
ុ និង

ការបនថយការបាត់បង់បន្នែ

%/ឆ្្ំ

២

២

២

២

២

តស្កាយតពលស្បម្ូលផលដំណំស្កវប្បកម្ម

ការបនថយការបាត់បង់ត

%/ឆ្្ំ

២

២

២

២

២

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី៣ ៖ ការតលើកកម្ពស់គុណភាព សុវតថភា
ិ ព

បរិមាណផលិតផលបញ្ជ្ក់ការអនុវតតកសិកម្មលអ

និងកសិ-ធុរកិេចស្កវប្បកម្ម

និងកសិកម្មសរីរាងគ

តោន

៥០

១០០

១៥០

២០០

២៥០

ើហូបន្ផែ (ស្វ្យ)
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េត្ក្ម្សកម្ម
ការតលើ
ស់គុណ
ភាព សុ
ិ ព
ត ភា្ុះពទី
កម្ម៣វិធ៖/ី អនុ
កម្មកវិកម្ព
ធី/េត្ក
្ម្សកម្ម
ភាវតថពភា

សូេនករ

និងកសិ-ធុរកិេចស្កវប្បកម្ម

ឯកោ

បរិមាណបន្នែស្តូវបានផលិត
អនុកម្មវិ ធីទី១.៣ ៖ ការអភិវឌ្ឍ ដំណំឧស្ាហកម្ម

បរិមាណផលដំណំឧស្ាហកម្ម
(កំតណើ ន ១០%)

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី១ ៖ ការជំរុញផលិតកម្មដំណំឧស្ាហកម្ម

កំតណើននផៃដីផលិតដំណំឧស្ាហកម្មសំខាន់ៗ
(តពាត ដំឡូងម្ី ស្វ្យេនៃី តេក តស្ម្េ អំតៅ...)

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី២ ៖ ការតលើកកម្ពស់បតេចកតទសកនង
ុ និង
តស្កាយតពលស្បម្ូលផលដំណំឧស្ាហកម្ម
េត្ក្ម្សកម្មភាពទី៣ ៖ ការតលើកកម្ពស់គុណភាព សុវតថភា
ិ ព
និងពាណិជប
ជូ នីយកម្មននផលិតផលដំណំឧស្ាហកម្ម
អនុកម្មវិ ធីទី១.៤ ៖ ការពស្ងឹ ងតសវាោំ ស្ទ និងសម្តថភាពអងគភាព

កំតណើននផៃដីស្បម្ូលផលដំណំឧស្ាហកម្ម
សំខាន់ៗតោយតស្គឿងយនត (ដំឡូងម្ី និងតពាត)
បរិមាណផលដំណំឧស្ាហកម្មស្តូវបានបញ្ជ្ក់
គុណភាពសស្មាប់នំតេញ (កំតណើន ៧%)
អនុបាត(%)ននការអនុវតតថវិកាស្បកបតោយ
ស្បសិទធភាព
ស្បសិទធភាពការ្រស្គប់ស្គង និងផដល់ តសវារដឋបា
ល ោម្ស្បព័នធព័ ត៌មានវិទ្ា

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី១ ៖ ការពស្ងឹងស្គប់ស្គងកិេចការរដឋបាល និង

អស្ោម្ន្រនតរា
ី ជការទទួលការពស្ងឹងសម្តថភាពកនង
ុ

សម្តថភាពអងគភាព

និងតស្ៅស្បតទស
ស្បសិទធភាពននការផតល់តសវាស្ធារណៈ
(កំតណើនសំណកវិភាគ)

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី២ ៖ ការពស្ងឹងការ្រស្គប់ស្គងថវិកា ន្ផនការ
សថិតិ និងសហស្បតិបតតកា
ិ រអនតរជាតិ
េត្ក្ម្សកម្មភាពទី៣ ៖ ការកស្ងលិខិតបទោឋ្នគតិយុតត

ទិននន័យស្តូវបានស្គប់ស្គងោម្ស្បព័នធព័ត៌មានវិទ្ា

២០១៩

២០២០

២០២១

២០២២

២០២៣

ពាន់តោន

៦៧១

៧០៥

៧៤០

៧៧៧

៨១៦

លានតោន

១៧,៤២៤

១៩,១៦៦

២១,០៨២

២៣,១៩០

២៥,៥០៩

លានហ.ត

១,៥៧

១,៦០

១,៦៣

១,៦៧

១,៧០

៥

៥

៥

៥

៥

៤,០៨៧

៤,៣៧៣

៤,៦៧៩

៤,៨៦៦

៥,២០៧

%

៩៥

៩៥

៩៥

៩៥

៩៥

%

២០

៣០

៥០

៦០

៦០

%

១០

១០

១០

១០

១០

%

១៥

១៥

១៥

១៥

១៥

%

៥០

៦០

៧០

៨០

៨៥

%/ឆ្្ំ

លានតោន

លិខិតបទោឋ្នគតិយុតតស្តូវបានតរៀបេំ

លិខិត

៣

៤

៥

៥

៥

េំនួននីតិវិធីវិភាគស្តូវបានេងស្កង

នីតិវិធី

៤

៥

៥

៥

៥

២៥៤

៣០៦

៣៤០

៣៥៣

៣៥៥

នផៃដី តជៀរតៅសូ
អនុកម្មវិ ធីទី១.៥៖ ការជំរុញការអភិវឌ្ឍ តៅសូ ធម្មជាតិ

តោលតៅ (Target)

ពាន់ ហិកោ
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ត

្ុះ កម្មវិធ/ី អនុកម្មវិធី/េត្ក្ម្សកម្មភាព

អនុកម្មវិ ធីទី១.៥៖ ការជំរុញការអភិវឌ្ឍ តៅសូ ធម្មជាតិ

សូេនករ

ឯកោ

តោលតៅ (Target)
២០១៩

២០២០

២០២១

២០២២

២០២៣

ផលិតផលតៅសូ

ពាន់ តោន

២៩២

៣៥៣

៣៩៥

៤១២

៤១៧

បរិមាណនំតេញតៅសូ

ពាន់ តោន

២៨៣

៣៤៣

៣៨៣

៤០០

៤០៥

គ.ស្ក/ហិកោ

១១៤៨

១១៥៥

១១៦២

១១៦៨

១១៧៥

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី១ ៖ ការជំរុញផលិតកម្មតៅសូ

ទិននផលតៅសូ

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី២ ៖ ការន្កនេននិងការពស្ងឹងគុណភាពតៅសូ

អស្ោគុណភាពតៅសូលអ

ភាគរយ

៧៨

៧៨,៥

៧៩

៧៩,៥

៨០

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី៣ ៖ ការពស្ងឹងយនតការទីផ្ារតៅសូ

អស្ោតនម្ែលក់ផលិតផលតៅសូរបស់កសិករ

ភាគរយ

៦៨

៦៩

៧០

៧០

៧០

អស្ោថវិកាស្តូវបានអនុវតត

ភាគរយ

៩៥

៩៥

៩៥

៩៥

៩៥

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី៤ ៖ ការតរៀបេំ ការអនុវតតន្ផនការ និងការ
ស្គប់ស្គងថវិកា
េត្ក្ម្សកម្មភាពទី៥ ៖ ការកស្ងស្កបខ័ណឌគតិយុតត និង

េំនួនតសេកតស្ី ពាងលិខិតបទោឋ្នគតិយុតត

េ្ាប់

១

១

២

២

២

អភិវឌ្ឍន៍ធនធានម្នុស្ស

េំនួនស្បតិបតតក
ិ រតៅសូស្តូវបានបណ្តុះបណត្ល

នក់

៤៩៥

៥២០

៥៨០

៦៤០

៦៩០

អនុកម្មវិ ធីទី១.៦៖ ការតលើ កកម្ពស់ គុណភាពការ្រពិតស្ធន៍

កំតណើ នកែូនតៅសូ តៅវិ ទ្ាស្ថ្ ន

កែូន

២

២

២

២

២

កំតណើ នតរាងេស្កន្កនេនតៅសូ ន្ដលេុុះ ស្តួ តពិនិត្យ

%

២

២

២

២

២

េមាក្រ

៦១

៦២

៦៣

៦៤

៦៥

កែន
ូ

៧៤

៧៦

៧៨

៨០

៨២

៥២០

៥៥០

៥៨០

៦០០

៦២០

ដង

២

២

២

២

២

ដង

២

២

២

២

២

និងស្ស្វស្ជាវតៅសូ
េត្ក្ម្សកម្មភាពទី១៖ ការពស្ងឹងការពិតស្ធន៍ និងស្ស្វស្ជាវ

េំនួនេមាក្រពិតស្ធន៍ ន្ដលបានបតងកើត ោម្ោន

ដំណំតៅសូ

និងស្សង់ទិននន័យ
េំនួនកែន
ូ ន្ដលអភិវឌ្ឍ អភិរក្ស និងស្គប់ស្គង
េំនួនសំណកទឹកជ័រស្តូវវិភាគសរីរៈ

សំណក

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី២៖ ការពស្ងឹងគុណភាពផលិតផលតៅសូ

េំនួនតតសដអនតរម្នៃរី ពិតស្ធន៍ និងតតសតតស្បៀប

ស្សបតៅោម្សតង់ោរអនតរជាតិ

តធៀបម្នៃរី ពិតស្ធន៍ម្ូលោឋ្ន
េំនួនននការស្តួតពិនិត្យតរាងេស្កន្កនេន និងម្នៃរី
ពិតស្ធន៍

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី៣៖ ការពស្ងឹងយនតការស្ទស្ទង់ដល់ការ

ផៃុះនិងអោរន្ដលស្តូវជួសជុលន្កលម្អ

ផៃុះ

២៥

២៥

២៥

២៥

-

ស្ស្វស្ជាវ និងគុណភាពតហោឋ្រេនសម្ពន
័ ធរូបវនត

ម្ន្រនតន
ី ិងសិកាខ្កាម្ន្ដលស្តូវបណ្តុះបណត្ល

នក់

៧៥

៧៥

៧៥

៧៥

៧៥

៥

៥

៥

៥

៥

អងគការអនតរជាតិន្ដលវិទ្ាស្ថ្នេូលរួម្ជានដគូ
ស្ស្វស្ជាវ
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អងគការ

ត

្ុះ កម្មវិធ/ី អនុកម្មវិធី/េត្ក្ម្សកម្មភាព

អនុកម្មវិ ធីទី១.៧ ៖ ការតលើ កម្ពស់ ការអភិវឌ្ឍ កសិ-ឧស្ាហកម្ម

សូេនករ

ឯកោ

កំតណើ នបរិមាណផលិតផលកសិកម្មន្ដលបានេុុះ

១០

%/ឆ្្ំ

៥

៥

៥

៥

៥

សហគម្ន៍

៦៥

៦៥

៧៥

៨៥

៩៥

សហគម្ន៍

៩០

១០០

១១០

១២០

១៣០

%

៧០

៧២

៧៣

៧៤

៧៥

%

៩០

៩២

៩៣

៩៤

៩៥

%

៥

៥

៥

៥

៥

េំនួនពូជ

៣

២

៣

១

២

%

៥

៨

៩

៩

៩

១០០

១០០

១០០

១០០

១០០

េំនួនពូជ

៣

២

១

៣

២

េំនួនយថាស្បតភទ

៨

៩

១០

១០

១១

េំនួន

១

២

១

១

១

%

៥

៥

៥

៥

៥

៦៥

៦៥

៦៥

៦៥

៦៥

េំនួនកិេចសន្ាន្ដលបានេុុះ

កសិកម្មតស្កាយទទួលបានការបណ្តុះបណត្ល

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី៣ ៖ការពស្ងឹងសម្តថភាព និងតសវា

ស្បសិទធភាពតសវាោំស្ទការអភិវឌ្ឍ

ោំស្ទអងគភាព

កសិ-ឧស្ាហកម្មតកើនតឡើង
កំតណើ នបរិមាណផលតោយការតស្បើ ស្បាស់ បតេចក-

អនុកម្មវិ ធីទី១.៨៖ ការស្ស្វស្ជាវតដើ ម្្បី អភិវឌ្ឍ ន៍កសិកម្ម

វិទ្ាន្ដលបតចចញ

ស្បកបតោយេីរភាព

ស្បតភទពូជដំណំថមីៗន្ដលស្តូ វបានបតចចញ
កំតណើ នស្បសិទធភាពការ្រ

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី១ ៖ ការស្ស្វស្ជាវតដើម្្បីបតងកើនផលិតភាព
និងគុណភាពកសិផល

ពូជដំណំន្ដលស្តូវបានស្បម្ូល និងតធវើយុវកម្ម

េំនួនសំណក

ស្បតភទពូជដំណំថៗ
មី ន្ដលស្តូវបានបតចចញ
បតេចកតទសថមៗ
ី ន្ដលស្តូវបានបតងកើត
យថាស្បតភទបងគប
ុំ តេចកវិទ្ាស្តូវបានបតចចញ

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី២ ៖ ការស្ស្វស្ជាវតដើម្្បីតលើកកម្ពស់ពិពិធកម្ម
ដំណំ និងផ្សពវផ្ាយបតេចកវិទ្ាកសិកម្ម

២០២៣
១០

ផ្សពវផ្ាយ និងផគផ
ូ គង

ឧស្ាហកម្ម

២០២២
១០

សហគម្ន៍កសិកម្ម និងស្កុម្អនកផលិតស្តូវបាន

ស្បសិទធភាពសម្តថភាពអនកន្កនេនផលិតផល

២០២១
១០

បានន្កនេន

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី២ ៖ ការពស្ងឹងសម្តថភាពបតេចកតទសកសិ-

២០២០
១០

កំតណើ នបរិមាណផលិតផលកសិកម្មស្តូ វ

កសិកម្មោម្កិេចសន្ា

២០១៩

%/ឆ្្ំ

កិេចស ន្ា

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី១ ៖ ការជំរុញការអនុវតតយនតការផលិតកម្ម

តោលតៅ (Target)

កំតណើនបរិមាណផលតោយការតស្បើស្បាស់
បតេចកវិទ្ាន្ដលបតចចញ
បរិមាណស្ោប់ពូជដំណំន្ដលមានភាពសុទធខពស់
និងគុណភាពលអស្តូវបានផលិត
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តោន

ត

្ុះ កម្មវិធ/ី អនុកម្មវិធី/េត្ក្ម្សកម្មភាព

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី៣ ៖ ការបតងកើនសម្តថភាពកនង
ុ ការស្ស្វស្ជាវ
វិទ្ាស្ន្រសតកសិកម្ម និងស្បសិទធភាពតសវាោំស្ទ

សូេនករ

ឯកោ

សិកាខ្កាម្បានទទួលការបណ្តុះបណត្ល

សិកាខ្កាម្

ឯកស្រវិទ្ាស្ន្រសតបានតបាុះពុម្ព និងផ្សពវផ្ាយ
ស្បសិទធភាពស្គប់ស្គង

ផលិតផលស្េ់ សរុបតកើ ន៣%/ឆ្្ំ
កម្មវិធីទី២៖ ការតលើកម្ពស់ ផលិតកម្មស តវ
និងសុខភាពសតវ

ពាណិ ជជក ម្មតកើ នតឡើ ង
កាត់ បនថយ អស្ោជំ ងឺឆ្ែង សតវឲ្យតៅស្តឹ ម្៥%

អនុកម្មវិ ធីទី២.១៖ ការតលើ កកម្ពស់ ផលិតកម្មស តវ

ផលិតកម្មស តវល កខណៈពាណិ ជជកម្ម
តកើនតឡើ ង
តោកូ នកាត់ មានផលិតភាពខពស់ តកើ នតឡើ ង

េត្ក្ម្សកម្មភាព១៖ ជំរុញការេិចចឹម្សតវ និងបតងកើនផលិតភាព
សតវ

២០២០

២០២១

២០២២

២០២៣

១១៥

១២០

១២៥

១២៥

េំនួនស្បធានបទ

៧

៨

៨

៨

៨

%

៥

៨

៩

៩

១០

២៤០

២៤៧

២៥៤

២៦២

២៧០

%

២៣

២៥

២៧

២៩

៣០

%

៥

៥

៥

៥

៥

លានក្ាល

១១

១២,១០

១៣,៣១

១៤,៦៤

១៦,១០

ពាន់ ក្ាល

៥៩១

៦៥០

៧១៥

៧៨៦

៨៦៨

កន្នែងេិចចឹម្សតវអនុវតតោម្វិធានជីវសុវតថភា
ិ ព

កន្នែង

៥០

១០០

១៥០

២០០

២៥០

កសិោឋ្នេិចចឹម្សតវមានេ្ាប់អនុញ្ញ្ត

កន្នែង

៥០០

៥៥០

៦០០

៦៥០

៧០០

៥០០០

៧៥០០

៩៥០០

១១៥០០

១២៥០០

២

២

២

២

២

េំនួនតម្តោប្ក្ត់ោម្សិប្បនិម្ត
មិ
េត្ក្ម្សកម្មភាព២៖ ការពស្ងឹងការ្រស្ស្វស្ជាវផលិតកម្មសតវ

២០១៩
១១០

ពាន់ តោន

អស្ោននការេិចចឹម្សតវជាលកខណៈ

តោលតៅ (Target)

ក្ាល/ឆ្្ំ

េំនួនលទធផលស្ស្វស្ជាវេំណីសតវ ពូជសតវ និង
អតថបទ

ការប្ក្ត់ពូជសតវ
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េត្ក្ម្សកម្មភាព២៖ ការពស្ងឹងការ្រស្ស្វស្ជាវផលិតកម្មសតវ

ត

្ុះ កម្មវិធ/ី អនុកម្មវិធី/េត្ក្ម្សកម្មភាព

សូេនករ

ឯកោ

សម្តថភាពជំនញតលើការ្រស្ស្វស្ជាវេំណស
ី តវ
ពូជសតវ និងការប្ក្ត់សិប្បនិម្ត
មិ តោស្តូវបានពស្ងឹង
េំនួនទឹកតម្ជីវិតបងកកតោសស្មាប់ផគត់ផគង់ការ
ប្ក្ត់សិប្បនិម្ត
មិ
អនុកម្មវិ ធីទី២.២៖ ការតលើ កកម្ពស់ សុខភាពសតវ

អស្ោតោ ស្កបីបានចាក់ វា្ក់ស្ំង
កំតណើ នននការន្កលម្អស តតឃាតោឋ្នស្សបោម្
បទោឋ្នបតេចក តទស

តោលតៅ (Target)
២០១៩

២០២០

២០២១

២០២២

២០២៣

ភាគរយ

២០

២៥

៣០

៤០

៥០

តដើម្/ឆ្្ំ

១០០០០

១៥០០០

១៥០០០

២៣០០០

២៣០០០

%

៧៥

៧៧

៨០

៨៥

៩០

%

២៥

៣៥

៤៥

៥៥

៦០

េត្ក្ម្សកម្មភាព១៖ ការពស្ងឹងការទប់ស្ក្ត់ និងការពារជំងឺឆ្ែង

េំនួនសតវតោស្កបីន្ដលបានចាក់ថាកា
្ំ រពារជំងឺ

ពាន់ក្ាល

៨៦០

១០១០

១១១០

១២៦០

១៤១០

សតវ និងសុខភាពស្ធារណៈ

េំនួនស្ថ្នីយេោត្ឡីស័កស្តូវបានបតងកើត

កន្នែង/ឆ្្ំ

០

២

២

២

២

២៥០

២៥០

២៥០

២៥០

២៥០

ភាគរយ

៧០

៨០

៨០

៨០

៨០

កន្នែង

២៥

៣៥

៤៥

៥៥

៦០

២

២

២

២

២

២០

២៥

៣០

៤០

៥០

០

០

១

១

១

បតងកើនការយល់ដឹងការអនុវតតលអកនុងសតតឃាតោឋ្ន
ោម្លកខណៈបតេចកតទស
េត្ក្ម្សកម្មភាព២ ៖ តលើកកម្ពស់សុខភាពស្ធារណៈ

ស្បសិទធភាពននការយល់ដឹងពីអនម្័យស្េ់ និង

បសុព្ាបាល

ផលិតផលសតវ
កំតណើនននការន្កលម្អសតតឃាតោឋ្នស្សបោម្បទដ្
ឋានបតេចកតទស

េត្ក្ម្សកម្មភាព៣៖ ការពស្ងឹងការ្រស្ស្វស្ជាវសុខភាពសតវ

នក់

េំនួនលទធផលស្ស្វស្ជាវជំងឺឆ្ែងសតវ ជំងឺបណត្ល
ម្កពីេំណីអាហារ និងភាពស្្ំតៅនឹងឱសថ

អតថបទ/ឆ្្ំ

ស្បឆំងតម្តរាគ
សម្តថភាពជំនញកនង
ុ ការតធវើតរាគវិនិេយ
ឆ័ ជំងឺសតវ
ស្តូវបានពស្ងឹង
បសុឱសថ និងវា្ក់ស្ំងថមស្ី តូវបានរកត

ើញ និង

ោក់ឱ្យផលិត
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ភាគរយ
េំនួន

ត

្ុះ កម្មវិធ/ី អនុកម្មវិធី/េត្ក្ម្សកម្មភាព

អនុកម្មវិ ធីទី២.៣៖ ការពស្ងឹ ងសម្តថភាព និងតសវាោំ ស្ទអងគភាព

សូេនករ

ឯកោ

ស្បសិទធភាពននការអនុវតតថវិកា

តោលតៅ (Target)
២០១៩

២០២០

២០២១

២០២២

២០២៣

ភាគរយ

៩៣

៩៤

៩៥

៩៥

៩៥

នក់ /ឆ្្ំ

២០០០

២១០០

២៣០០

២៥០០

២៧០០

២០០

២៥០

៣០០

៣០០

៣០០

៥

៥

៥

៥

៥

៥

៥

៥

៥

៥

១៧០០

១៩០០

២១០០

២៣០០

២៥០០

៩

១២

១៥

១៨

២១

នក់/ឆ្្ំ

៥០០

៧០០

៩០០

១១០០

១៣០០

ពាន់ តោន

៦០០

៦០០

៦០០

៦០០

៦០០

ភាគរយ

៣២

៣៦

៤០

៤៤

៤៩

ផលតនស្ទចាប់ ពីទឹកស្ប

ពាន់ តោន

៥០០

៥០០

៥០០

៥០០

៥០០

ផលតនស្ទចាប់ ពីសម្ុស្ទ

ពាន់ តោន

១០០

១០០

១០០

១០០

១០០

េំនួន

៤២០

៤៤០

៤៧០

៥០០

៥១០

េំនួន

១០០

១៥០

២០០

២៥០

៣០០

៧៥

១២២

១៣៥

៣០០

៣៧០

េំនួនម្ន្រនតីរាជការ និងអនកពាក់ ព័នធទទួលបានការ
ផ្ស ពវផ្ាយ បណ្តុះបណត្លបតេចក តទស និង
លិខិតបទោឋ្នគតិយុតត
េត្ក្ម្សកម្មភាព១៖ ការពស្ងឹងការស្គប់ស្គងអងគភាព

េំនួនម្ន្រនតបា
ី នពស្ងឹង និងបតងកើនសម្តថភាព

នក់

និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានម្នុស្ស

របាយការណ៍ោម្ោន និងវាយតនម្ែថវិកាកម្មវិធី
(M1&M2) ស្តូវបានតរៀបេំ
ស្បសិទធភាពននការអនុវតតស្បម្ូលេំណូលម្ិនន្ម្ន

ភាគរយ

ស្រតពើពនធ

តកើន/ឆ្្ំ

េត្ក្ម្សកម្មភាព២៖ ការជំរុញការអប់រំ បណ្តុះបណត្ល

េំនួនកសិករ និងអនកពាក់ព័នធសុខភាពសតវ និង

ផ្សពវផ្ាយបតេចកតទស និងពស្ងឹងការអនុវតតេ្ាប់

ផលិតកម្មសតវទទួលការយល់ដឹងបតេចកតទស
សហគម្ន៍េិចចឹម្សតវស្តូវបានបតងកើត

េំនួនអាជីវករ និងអនកពាក់ព័នស
ធ ុខភាពសតវ និង
ផលិតកម្មសតវទទួលការយល់ដឹងនីតិវីធីេ្ាប់

កម្មវិធីទី៣ ៖ ការស្គប់ស្គងធនធានជលផល និងការ

ផលតនស្ទចាប់ ពីធម្មជាតិ

អភិវឌ្ឍវារីវប្បកម្ម

អស្ោផលវារីវប្បកម្មតធៀបនឹងផល
ផលិតផលជលផលសរុប

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី១ ៖ ការពស្ងឹង និងការស្គប់ស្គងសហគម្ន៍
តនស្ទ
េត្ក្ម្សកម្មភាពទី២ ៖ ការស្គប់ស្គងន្ដនតនស្ទ

នក់/ឆ្្ំ
េំនួន

បណ្តុះបណត្ល និងពស្ងឹង

អនុកម្មវិ ធីទី៣.១៖ ការស្គប់ស្គង និងការអភិរក្ស ធនធានជលផល

របាយការណ៍

សហគម្ន៍តនស្ទស្តូវបានេុុះបចជី

សហគម្ន៍តនស្ទេុុះបចជីរួេស្តូវបានវាយតនម្ែថា
មានស្បសិទធភាព

ទំហំនផៃដីនស្ពលិេទឹក និងនស្ពតកាងកាងន្ដលស្តូវ
បានការពារ
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ពាន់ហិកោ/ឆ្្ំ

េត្ក្ម្សកម្ម
ការស្គប់
ត ភា្ុះពទី
កម្ម២វិធ៖/ី អនុ
កម្មវស្គងន្ដនតនស្ទ
ិធី/េត្ក្ម្សកម្មភាព

សូេនករ

ឯកោ

អនកតនស្ទទទួលបានការបណ្តុះបណត្ល
េត្ក្ម្សកម្មភាពទី៣ ៖ ការអភិរក្សធនធានជលផល

េំនួន

ស្បតភទធនធានជលផលកំពុងរងតស្ោុះន្ដលបាន
ការពារតកើនតឡើងតៅកន្នែងអភិរក្ស
នផៃកន្នែងអភិរក្សជលផលស្តូវបានស្គប់ស្គងតោយ
ស្បសិទធភាព
ជស្ម្កធនធានជលផលសម្ុស្ទស្តូវបានការពារ

តោលតៅ (Target)
២០១៩

២០២០

២០២១

២០២២

២០២៣

៤០០០

៤៤០០

៤៨០០

៥២០០

៥៦០០

៥

៧

៩

១១

១៣

ពាន់ហិកោ

១៣៣

១៤២

១៤៩

១៥៧

១៦៥

ហិកោ/ឆ្្ំ

១០០

១០០

១០០

១០០

១០០

ភាគរយ

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី៤ ៖ ការទប់ស្ក្ត់ និងបន្រ្ក្ បបទតលមើសជល

ទូកតនស្ទសម្ុស្ទស្តូវបានស្តួតពិនិត្យ

េំនួន

៤៥០០

៤៥០០

៤៥០០

៤៥០០

៤៥០០

ផល

ឧបករណ៍តនស្ទទឹកស្បស្តូវបានស្តួតពិនិត្យ

េំនួន

៦៣០០០

៦៣០០០

៦៣០០០

៦៣០០០

៦៣០០០

១៣

១៤

១៥

១៦

១៦

នក់

៧០០

៨០០

៩០០

១០០០

១០៥០

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី៥ ៖ ការស្ស្វស្ជាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានជល
ផល

ឯកស្រស្ស្វស្ជាវវិទ្ាស្ន្រសតអំពីធនធានជលផល
អនកពាក់ព័នធទទួលបានការផ្សពវផ្ាយស្រសំខាន់
ស្បព័នធតអកូទ្បូសុី និងជីវស្ន្រសតជលផល

ឯកស្រ

អនុកម្មកម្មវិ ធីទ៣
ី .២ ៖ ការអភិវឌ្ឍ វារី វប្ប កម្ម និងន្ខ្ស ស្េវាក់ តនម្ែ

ផលិតផលវារី វប្ប កម្មទឹ កស្ប

ពាន់ តោន

២៧៨

៣៣៤

៤០១

៤៨១

៥៧៧

ជលផល

ផលិតផលវារី វប្ប កម្មស ម្ុស្ទ

ពាន់ តោន

២០

២៤

២៩

៣៥

៤២

េំនួន

៥

១០

១៥

២០

៣០

ស្បតភទ

៨

៩

១០

១១

១២

៤០០០

៤៥០០

៥០០០

៥៥០០

៦០០០

១២

១៥

២០

២៥

៣០

៥០០០

៥០០០

៥០០០

៥០០០

៥០០០

២៥០

៣០០

៣៦០

៤៣២

៥១៨

កន្នែង ន្កនេនជ លផលខា្្តម្ធ្យ ម្ និងធំស្តូ វបាន
បញ្ជ្ ក់ពីការអនុវតតល កខខណឌអនម្័ យលអ
េត្ក្ម្សកម្មភាពទី១ ៖ ការស្ស្វស្ជាវ និងអភិវឌ្ឍន៍បតេចកវិទ្ា

ពូជវារីជាតថមៗ
ី ស្តូវបានស្ស្វស្ជាវតដើម្្បផ
ី លិតពូជ

វារីវប្បកម្ម

មានគុណភាពសស្មាប់េិចចឹម្
តម្ពូជវារីជាតិន្ដលមានគុណភាពតកើនតឡើង

គស្ក

កូនពូជវារីជាតិន្ដលមានគុណភាពស្តូវបានផលិត
េត្ក្ម្សកម្មភាពទី២ ៖ ការអភិវឌ្ឍបតេចកតទសវារីវប្បកម្ម

េំនួនស្គួស្រកសិករេិចចឹម្ស្តីស្តូវបានបតងកើត

លានកូន
ស្គួស្រ/ឆ្្ំ

និងជួយោំស្ទ
ផលិតកម្មកូនស្តីពូជសរុប

លានកូន/ឆ្្ំ
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េត្ក្ម្សកម្មភាពទី២ ៖ ការអភិវឌ្ឍបតេចកតទសវារីវប្បកម្ម

ត

្ុះ កម្មវិធ/ី អនុកម្មវិធី/េត្ក្ម្សកម្មភាព

សូេនករ

ឯកោ

ស្សុះជស្ម្កស្តីសហគម្ន៍ន្ដលស្តូវបានពស្ងឹង និង
បតងកើតថមី
េត្ក្ម្សកម្មភាពទី៣ ៖ ការអភិវឌ្ឍបតេចកវិទ្ាន្កនេន និងពស្ងឹង

ទីោំងអាជីវកម្មបានេុុះស្តួតពិនិត្យគុណភាព

គុណភាព សុវតថភា
ិ ព ផលិតផលជលផល

សុវតថភា
ិ ពផល ផលិតផលជលផល
សំណកតៅោម្ទីោំងេុុះស្តួតពិនិត្យស្តូវបាន
វិភាគគុណភាព សុវតថភា
ិ ពផល ផលិតផលជលផល
កន្នែងន្កនេនជលផលស្តូវបានផតល់អនតរាគម្ន៍តដើម្្បី
អភិវឌ្ឍន៍បតេចកវិទ្ាន្កនេន និងតលើកកម្ពស់គុណភាព

អនុកម្មកម្មវិ ធីទ៣
ី .៣ ៖ ការពស្ងឹ ងសម្តថភាព និងតសវាោំ ស្ទ
អងគភាព

ការអនុវតតន្ផនការសកម្មភាពអនុវិស័យជលផល
អស្ោម្ន្រនតីរដឋបាលជលផលទទួលេំតណុះដឹង
េ្ាប់ សតីពីជលផល និងលិខិតបទោឋ្គតិយុតត
អស្ោម្ន្រនតីរដឋបាលជលផលស្តូ វបាន
បណ្តុះបណត្លតដើម្្បី ពស្ងឹ ងសម្តថភាព

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី១ ៖ ការតរៀបេំ និងអនុវតតន្ផនការសកម្មភាព

អស្ោននការអនុវតតន្ផនការសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍

ជលផល

វិស័យជលផល
ម្ន្រនតប
ី តេចកតទសទទួលបានវគគបណ្តុះបណត្ល
សកម្មភាពន្ដលបានអនុវតតស្តូវបានោម្ោន និង
វាយតនម្ែ

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី២ ៖ ការតរៀបេំ ផ្សពវផ្ាយលិខិតបទោឋ្ន
គតិយុតត និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានម្នុស្ស

េំនួនឯកស្រលិខិតបទោឋ្នគតិយុតតពាក់ព័នធនឹង
អនុវិស័យជលផលស្តូវបានតរៀបេំ
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េំនួន/ឆ្្ំ

តោលតៅ (Target)
២០១៩

២០២០

២០២១

២០២២

២០២៣

១៥៥

១៦០

១៦៥

១៧០

១៧៥

េំនួន

៥០

១០០

១៥០

២០០

២៥០

េំនួន

២០០

៣០០

៤០០

៥០០

៦០០

េំនួន

៥

១០

១៥

២០

៣០

ភាគរយ

៩៥

៩៦

៩៧

៩៧

៩៨

ភាគរយ

១០

១០

១០

១០

១០

ភាគរយ

២០

២០

២០

២០

២០

ភាគរយ

៩៥

៩៨

៩៨

៩៨

៩៨

៧៥០

៨៥០

៩៥០

១០៥០

១១៥០

១៦

១៨

១៨

១៨

១៨

៥

១០

៥

៥

៥

នក់
សកម្មភាព

ឯកស្រ

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី២ ៖ ការតរៀបេំ ផ្សពវផ្ាយលិខិតបទោឋ្ន
គតិយុតត និត ងអភិ្ុះវឌ្
ឍន៍វធិ ធនធានម្នុ
កម្ម
/ី អនុកម្មវស
ិធ្សី/េត្ក្ម្សកម្មភាព

សូេនករ

ឯកោ

តោលតៅ (Target)
២០១៩

២០២០

២០២១

២០២២

២០២៣

ម្ន្រនតរី ដឋបាលជលផល និងអនកពាក់ព័នស្ធ តូវបាន
បណ្តុះបណត្លសម្តថភាពជំនញ េ្ាប់សតីពីជល

នក់

៣៦០

៥០០

៦០០

៧០០

៧៥០

៩៥

៩៥

៩៥

៩៥

៩៥

២០០

២២៥

២៥០

២៧៥

៣០០

ភាគរយ/ឆ្្ំ

១០

១២

១៤

១៦

១៨

ពាន់ ហិកោ/ឆ្្ំ

១០០

១៥០

២០០

២៥០

៣០០

ផល និងលិខិតបទោឋ្នគតិយុតតពាក់ព័នធ
ស្បសិទធភាពននការអនុវតតថវិកា

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី៣ ៖ តសវាោំស្ទវិស័យជលផល

កម្មវិធីទី៤៖ ការស្គប់ស្គង និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធាននស្ពត
និងសតវនស្ព

ើ

បរិមាណផលត

ភាគរយ

ពាន់ ន្ម្៉ែ ស្ត

ើោំស្តូ វបានស្បម្ូល

អស្ោេំ ណូលសហគម្ន៍នស្ពត

គូប/ឆ្្ំ

ើ ស្តូ វបាន

តកើ នតឡើ ង
អនុកម្មវិ ធីទី៤.១៖ ការស្គប់ស្គងនស្ពត

នផៃដី ស្ថ្ នីយោំ ស្ត្ រ ស្ស្វស្ជាវ និងដីនស្ព
ើ

សហគម្ន៍ស្តូ វបានេុុះ បចជីដីរដឋ

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី១ ៖ ការពស្ងឹងការស្គប់ស្គងនស្ពត
សហគម្ន៍នស្ពត

ើ និង

អស្ោបទតលមើ សនស្ពត

ើ ស្តូ វបានកាត់ បនថយ

ភាគរយ/ឆ្្ំ

១០

១០

១០

១០

១០

េំនួនសហគម្ន៍នស្ពត

ើបានទទួលស្បកាស

សហគម្ន៍/ឆ្្ំ

២០

២០

២០

២០

២០

១០០

១១០

១២០

១៣០

១៤០

ទីោំង/ឆ្្ំ

២០

៣០

៤០

៥០

៦០

ទីោំង/ឆ្្ំ

២

២

២

២

២

ភាគរយ/ឆ្្ំ

៨០

៨០

៨០

៨០

៨០

ពាន់ ហិកោ/ឆ្្ំ

១០

១០

១០

១០

១០

សហគម្ន៍/ឆ្្ំ

១០

២០

៣០

៤០

៥០

េំនួនស្កុម្ហុនដីសម្្បទានស្តូវបានស្តួតពិនិត្យ
ើ

ផល អនុផលនស្ពត
េត្ក្ម្សកម្មភាពទី២ ៖ ការស្គប់ស្គងដីស្ថ្នីយោំត

ើ និងដី

ស្កុម្ហុន/ឆ្្ំ

ើ

ទីោំងស្ថ្នីយោំស្ត្រ ស្ស្វស្ជាវ និងដីនស្ព
សហគម្ន៍ស្តូវបានេុុះបចជីដីរដឋ

នស្ពសហគម្ន៍

ទីោំងស្ថ្នីយផ្សពវផ្ាយ និងស្ត្រនស្ពត

ើស្តូវ

បានតធវើស្ពំ
េត្ក្ម្សកម្មភាពទី៣ ៖ ការតលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងការ

ស្បសិទធភាពននការយល់ដឹងពីេ្ាប់សតីពីនស្ពត

អនុវតតេ្ាប់សតីពីនស្ពត

របស់សហគម្ន៍នស្ពត

ើ

អនុកម្មវិ ធីទី៤.២៖ ការស្ស្វស្ជាវ និងអភិវឌ្ឍ ន៍នស្ពត
និងសតវនស្ព

ើ

ទំហំនផៃដី ោំត

ើ

ើ និងអនកពាក់ព័នធ

ើ

េំនួនសហគម្ន៍នស្ពត

ើ ស្តូ វបានបតងកើ នស្បាក់

េំណូល
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អនុកម្មវិ ធីទី៤.២៖ ការស្ស្វស្ជាវ និងអភិវឌ្ឍ ន៍នស្ពត
និងសតវនស្ព

ត

ើ

្ុះ កម្មវិធ/ី អនុកម្មវិធី/េត្ក្ម្សកម្មភាព

សូេនករ

ឯកោ

ស្បតភទសតវនស្ពទទួលរងការគំរាម្កំន្ហងស្តូ វបាន
ន្ថរក្ា និងសតន្រ្្្ុះ
េត្ក្ម្សកម្មភាពទី១៖ ការអភិវឌ្ឍេមាក្រត


ើោំ និងរុកខវប្បកម្ម

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី២៖ ការអភិវឌ្ឍសហគម្ន៍នស្ពត


ើ

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី៥ ៖ ការអភិវឌ្ឍសតវនស្ព និងជីវេស្ម្ុុះ

២០២២

២០២៣

ស្បតភទ/ឆ្្ំ

១៥

១៥

១៥

១៥

១៥

១០០០

១០០០

១០០០

១០០០

១០០០

ទំហំនផៃដីោំត

ើឯកជន

ហិកោ/ឆ្្ំ

៩០០០

៩០០០

៩០០០

៩០០០

៩០០០

សហគម្ន៍/ឆ្្ំ

៥

១០

១៥

២០

២៥

សហគម្ន៍/ឆ្្ំ

៥

១០

១៥

២០

២៥

ន្ម្៉ែស្តគូប/ឆ្្ំ

៦ ០០០

៦ ៦០០

៧ ២០០

៧ ៨០០

៨ ៤០០

ក្ាល/ឆ្្ំ

២ ០០០

២ ៤០០

២ ៨០០

៣ ២០០

៣ ៦០០

ទីោំង/ឆ្្ំ

២៥

៣០

៣៥

៣៥

៣៥

ទីោំង/ឆ្្ំ

៥

៥

៥

៥

៥

េំនួនឯកស្រ/ឆ្្ំ

៥

៥

៥

៥

៥

ស្បតភទ/ឆ្្ំ

៣០

៣០

៣០

៣០

៣០

ទីោំង/ឆ្្ំ

១

១

១

១

១

ើស្តូវបានបតងកើនជីវភាពោម្

ើស្តូវបានបតងកើនជីវភាពោម្

រយៈការស្បម្ូលអនុផល

និងសតន្រ្្្ុះ ន្ថរក្ាសតវនស្ព

២០២១

ហិកោ/ឆ្្ំ

េំនួនសហគម្ន៍នស្ពត

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី៤ ៖ ការស្គប់ស្គងឧទ្ានសួនសតវ

២០២០

ើរដឋ

េំនួនសហគម្ន៍នស្ពត

ើ

២០១៩

ទំហំនផៃដីោំត

រយៈការអនុវតតកសិរុកខកម្ម

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី៣ ៖ ការអភិវឌ្ឍឧស្ាហកម្មនស្ពត

តោលតៅ (Target)

បរិមាណត

ើន្កនេន

េំនួនសតវនស្ពស្តូវបានសតន្រ្្្ុះ និងតោុះន្លង
េំនួនទីោំងន្ថរក្ាសតវនស្ពជាលកខណៈស្គួស្រ
និងកសិោឋ្នេិចចឹម្សតវនស្ពស្តូវបានេុុះបចជិកា
េំនួនសហគម្ន៍នស្ពត

ើ និងតំបន់នស្ពត

ើតផ្សង

តទៀតស្តូវបានសិក្ា និងេងស្កងឯកស្រសតវនស្ព
និងជីវេស្ម្ុុះ
េត្ក្ម្សកម្មភាពទី៦ ៖ ការស្ស្វស្ជាវនស្ពត

ើ

ឯកស្រលទធផលស្ស្វស្ជាវបតេចកតទស
េំនួនស្បតភទរុកខជាតិន្ដលបានពិតស្ធន៍ោម្
បតេចកតទសជាលិកាវប្បកម្ម
េំនួនទីោំងសួនភូតោម្ស្ន្រសតស្តូវបានបតងកើត

អនុកម្មវិ ធីទី៤.៣៖ ការពស្ងឹ ងការស្គប់ស្គង និងតសវាោំ ស្ទ

លទធផលននការអនុវតតន្ផនការថវិកា

ភាគរយ/ឆ្្ំ

៩០

៩២

៩៥

៩៧

៩៧

លទធផលននការអនុវតតន្ផនការសកម្មភាព

ភាគរយ/ឆ្្ំ

៩០

៩២

៩៥

៩៧

៩៧
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ត

្ុះ កម្មវិធ/ី អនុកម្មវិធី/េត្ក្ម្សកម្មភាព

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី១ ៖ ការពស្ងឹងសម្តថភាព និងតសវាោំស្ទ

សូេនករ

ឯកោ

េំនួនកិេចស្បជុំស្តូវបានតរៀបេំ

២០២០

២០២១

២០២២

២០២៣

៦០

៦០

៦០

៦០

៦០

វគគ/ឆ្្ំ

៤០

៤០

៤០

៤០

៤០

២

២

២

២

២

%

៩៣

៩៤

៩៥

៩៥

៩៥

%

៩៤

៩៥

៩៦

៩៦

៩៦

%

៧២

៧៥

៧៧

៧៨

៨០

ភាគរយ

៩២

៩៣

៩៤

៩៥

៩៦

េំនួនសំណកននការអតងកត សៃង់ ទិននផលស្សូ វ

សំណក

១២០០០

១២៥០០

១៣០០០

១៣៥០០

១៤០០០

អស្ោកំ តណើ នការតស្បើ ស្បាស់ ព័ត៌មានទីផ្ារកសិកម្ម

ភាគរយ

២.៥

៥

៧.៥

១០

១២.៥

%

៩០

៩២

៩៣

៩៤

៩៥

១២០

១២០

១២០

១២០

១២០

៩២

៩៣

៩៤

៩៥

៩៦

១២០

១២០

១២០

១២០

១២០

បណត្ល
េំនួនលិខិតបទោឋ្នគតិយុតតស្តូវបានតរៀបេំ

ឯកស្រ/ឆ្្ំ

អនុបាតននការអនុវតតថ វិកាកម្មវិធី

និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានម្នុស្ស

២០១៩

តលើក/ឆ្្ំ

េំនួនវគគផ្សពវផ្ាយ សិកាខ្ស្លា និងវគគបណ្តុះ

កម្មវិធីទី៥៖ ការបតងកើ នស្បសិទធភាពតសវាោំ ស្ទ

តោលតៅ (Target)

ភាគរយនននិស្សិ តទទួលបានការ្រតធវើ ឬ
បតងកើ តម្ុខរបរថមីតស្កាយបចចប់ ការសិក្ា
អនុបាតស្បសិទធភាពននការអនុវតត
អនុស្សន៍ន្កលម្អរបស់សវនោឋ្ន

អនុកម្មវិ ធីទី៥.១៖ ការកស្ង និងការអនុវតតន្ផនការ

អនុបាត(%)ននការអនុវតតស កម្មភាពសស្មាប់

តោលនតោបាយ និងវិនិតោគកសិកម្ម

ថវិកាកម្មវិ ធី

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី១៖ ការពស្ងឹងការ្រន្ផនការ

អនុបាត (%) ស្បសិទធភាពននការអនុវតតន្ផនការ

និងវិនិតោគកសិកម្ម

សកម្មភាពននថវិកាកម្មវិ ិធី
េំនួនសិកាខ្កាម្ទទួលបានការបណ្តុះបណត្ល តលើ
ការ្រពាក់ព័នធន្ផនការ និងវិនិតោគកសិកម្ម

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី២៖ ការពស្ងឹងស្បព័នធោម្ោន និងវាយតនម្ែ

អនុបាត(%)ននការអនុវតតសកម្មភាពកនង
ុ

គតស្មាងនិងថវិកាកម្មវិធី

ស្កបខណឌថវិកាកម្មវិធី

នក់

%

េំនួនម្ន្រនតទ
ី ទួលបានការបណ្តុះបណត្លសតីពីការ
អនុវតតថវិកាកម្មវិធី
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នក់

ត

្ុះ កម្មវិធ/ី អនុកម្មវិធី/េត្ក្ម្សកម្មភាព

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី៣៖ ការពស្ងឹងស្បព័នធព័ត៌មានសថិតិ
កសិកម្ម

សូេនករ

ឯកោ

សំណកននការអតងកតសៃង់ទិននផលដំណំកសិកម្ម
េំនួនម្ន្រនតទ
ី ទួលបានការបណ្តុះបណត្ល សតីពី
បតេចកតទសសថិតិកសិកម្ម
សំណកននការអតងកតនថែតដើម្ផលិតផលដំណំស្សូវ

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី៤៖ ការពស្ងឹងស្បព័នធព័ត៌មានទីផ្ារកសិផល

េំនួនស្ពឹតប
តិ ស្តតនម្ែទីផ្ារកសិកម្មស្តូវបានេងស្កង
ស្បចាំន្ខ
អស្ោកំតណើនការតស្បើស្បាស់ព័ត៌មានទីផ្ារកសិកម្ម

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី៥៖ ការជំរុញការ្រវាយតនម្ែតហតុផលប៉ែុះ

េំនួនកសិករ និងម្ន្រនតរា
ី ជការទទួលបាន

ពាល់បរិស្ថ្ន

ការបណ្តុះបណត្លសតីពីផលប៉ែុះពាល់បរិស្ថ្នកនង
ុ

សំណក

តោលតៅ (Target)
២០១៩

២០២០

២០២១

២០២២

២០២៣

២៧.៧៧

២៨.២២៤

២៨.៦៨

២៩.១៣៦

២៩.៥៨

នក់

១៧១

១៧៦

១៨១

១៨៦

១៩១

សំណក

៥០០

៥០០

៥០០

៥០០

៥០០

ស្ពឹតប
តិ ស្ត

១២

១២

១២

១២

១២

ភាគរយ

២.៥

៥

៧.៥

១០

១២.៥

នក់

៣០០

៣០០

៣០០

៣០០

៣០០

ភាគរយ

៨៥

៨៦

៨៧

៨៨

៩០

នក់

៩៥

៩៥

៩៥

៩៥

៩៥

ភាគរយ

៥០

៥៥

៦០

៦៥

៧០

ភាគរយ

៩៣

៩៤

៩៥

៩៥

៩៥

នក់

១០

១៥

២០

២៥

៣០

តលើក

១២

១៦

២០

២៤

២៨

៤៩៥០

៤៩៩០

៥០២០

៥០៥០

៥១០០

ផលិតកម្មកសិកម្ម
េត្ក្ម្សកម្មភាពទី៦៖ ការពស្ងឹងតសវាោំស្ទ និងកិេចការរដឋបាល

ភាគរយននស្បសិទធភាពតលើការ្ររដឋបាល
ម្ន្រនតរា
ី ជការទទួលបានតសវាោំស្ទ

អនុកម្មវិ ធីទី៥.២៖ ការបតងកើ នស្បសិទធភាពការតរៀបេំ ស្គប់ស្គង

អនុបាតននអនកតស្បើ ស្បាស់ ស្បព័នធគណតនយ្យ

និងការអនុវតតថវិកា

ហិរចញវ តថុកនុងកុំព្យូ រទ័រ
អនុបាតននការអនុវតតថវិកាកម្មវិ ធី

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី១៖ តសវាោំស្ទដំតណើរការរបស់នយកោឋ្ន

ម្ន្រនតស្ី តូវបានបណ្តុះបណត្លតលើការ្ររដឋបាល

គណតនយ្យ ហិរចញវតថុ

ហិរចញវតថុ
គណៈកម្មការស្កសួង គណៈកម្មការ អនតរស្កសួង
ស្តូវបានេូលរួម្ និងសហការ
របាយការណ៍ លិខិតរដឋបាលរបស់នយកោឋ្ន

េ្ាប់/

គណតនយ្យហិរចញវតថស្ុ តូវបានតរៀបេំ និងកត់ស្ោ

លិខិត
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ត

្ុះ កម្មវិធ/ី អនុកម្មវិធី/េត្ក្ម្សកម្មភាព

សូេនករ

ឯកោ

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី២៖ ការបតងកើនស្បសិទធភាពការស្គប់ស្គង

ម្ន្រនតរា
ី ជការទទួលបានការបណ្តុះបណត្លបតងកើន

ហិរចញវតថុ

សម្តថភាពសតីពីនីតិវិធីអនុវតតថវិកា និងស្បព័នធ

នក់

តោលតៅ (Target)
២០១៩

២០២០

២០២១

២០២២

២០២៣

៤០០

៥០០

៥០០

៥០០

៥០០

២៥

២៥

២៥

២៥

២៥

៦០០

៦០០

៦០០

៦០០

៦០០

គតស្មាង

២០

២២

២៣

២៤

២៥

ស្កុម្ហុន

២១៦

២១៧

២១៨

២១៩

២២០

អងគភាព/តខតត

៣០

៣០

៣០

៣០

៣០

នក់

៥០

៥០

៥០

៥០

៥០

តខតត

២៥

២៥

២៥

២៥

២៥

អងគភាព/តខតត

៤៥

៤៥

៤៥

៤៥

៤៥

គណតនយ្យ ហិរចញវតថក
ុ ង
នុ កំព្យូទ័រ
អងគភាពស្បម្ូលេំណូលតៅថា្្ក់កណត្ល និងតៅ
រាជធានីតខតតស្តូវបានេុុះពិនិត្យ ន្ណនំ និងន្កលម្អ
ឯកស្រ និងលិខិតបទោឋ្នពាក់ព័នធការស្គប់ស្គង
ហិរចញវតថស្ុ បចាំឆ្ំស្តូវបានតរៀបេំនិងតបាុះពុម្ព
េត្ក្ម្សកម្មភាពទី៣៖ ការជំរុញការស្គប់ស្គងគតស្មាង

គតស្មាងហិរចញប្បទានពីនដគូអភិវឌ្ឍន៍ស្តូវបាន

ហិរចញប្បទាន និងថវិកាវិនិតោគ

សស្ម្បសស្ម្ួលស្គប់ស្គង
ស្កុម្ហុនសម្្បទានដីតសដឋកិេចបង់េំណូលេូល
ថវិកាជាតិ

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី៤៖ ការពស្ងឹងការស្គប់ស្គងកិេចបចជិកា

អងគភាព និងតខតតតោលតៅស្តូវបានេុុះោម្ោន

គណតនយ្យ

ស្តួតពិនិត្យ និងតផៃៀងផ្ទ្ត់កិេចបចជិកាគណតនយ្យ

អងគភាព

ក្ាល

(អងគភាព/តខតតតោលតៅ)
េត្ក្ម្សកម្មភាពទី៥៖ ការពស្ងឹងការអនុវតតនីតិវិធីលទធកម្ម

េំនួនម្ន្រនតន្ី ដលទទួលបនៃក
ុ ការ្រលទធកម្មស្តូវ

ស្ធារណ:

បានពស្ងឹងសម្តថភាពកនង
ុ ការតរៀបេំឯកស្រ
លទធកម្មឱ្យបានលអស្បតសើរ
េំនួនតខតតតោលតៅស្តូវបានេុុះស្តួតពិនិត្យ និង
វាយនម្ែតលើការអនុវតតកិេចលទធកម្មស្ធារណៈ

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី៦៖ ការពស្ងឹងការស្គប់ស្គងស្ទព្យសម្្បតតរិ ដឋ

េំនួនអងគភាពនិងតខតតតោលតៅបានតរៀបេំរួេរាល់
នូវោរាងបេចប
ុ ្បននភាពតកើនតឡើងថយេុុះស្ទព្យ
សម្្បតតរិ ដឋ(អងគភាព/តខតតតោលតៅ)
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េត្ក្ម្សកម្មភាពទី៦៖ ការពស្ងឹងការស្គប់ស្គងស្ទព្យសម្្បតតរិ ដឋ

ត

្ុះ កម្មវិធ/ី អនុកម្មវិធី/េត្ក្ម្សកម្មភាព

សូេនករ

ឯកោ

តោលតៅ (Target)
២០១៩

២០២០

២០២១

២០២២

២០២៣

េំនួនអងគភាពនិងតខតតតោលតៅបានជស្ម្ុះស្ទព្យ
សម្្បតតរិ ដឋន្ដលចាស់ស្ទុឌតស្ទាម្ខូេតស្បើស្បាស់

អងគភាព/តខតត

៦

៦

៦

៦

៦

អងគភាព/តខតត

៤៥

៤៥

៤៥

៤៥

៤៥

អងគភាព

១៣

៤៥

៤៥

៤៥

៤៥

វគគ

១៥

១៥

១៧

២០

២៣

៤១៤៣

៤៣៤០

៤០៤០

៤០១៩

៤៩០០

អងគភាព

៥

១៥

២០

២៥

៤៥

តលើក

៨

៤៥

៤៥

៤៥

៤៥

វគគ

៧

៨

១២

១៥

១៧

តលើក

៨

១០

១២

១៥

១៥

៩៧

៩៨

៩៨

៩៩

៩៩

ន្លងតកើត
េំនួនអងគភាព និងតខតតតោលតៅស្តូវបានោម្ោន
និងជំរុញអនុវតតបចចូលទិននន័យស្ទព្យសម្្បតតរិ ដឋកនុង
ស្បព័នធទិននន័យស្គប់ស្គងស្ទព្យសម្្បតតរិ ដឋ
អនុកម្មវិ ធីទី៥.៣៖ ការពស្ងឹ ងការស្គប់ស្គងស្ថ្ ប័ន និងអភិវឌ្ឍ ន៍

េំនួនអងគភាពស្តូ វបានេុុះ សិក្ា ន្ណនំ ស្តួ តពិនិត្

ធនធានម្នុស្ស

យ វាយតនម្ែ និងន្កលម្អតលើ ការ្រស្គប់ស្គង ម្ន្រនតី
រាជការ
េំនួនវគគបណ្តុះបណត្ ល សិកាខ្ស្លា និង
ផ្ស ពវផ្ាយ ពស្ងឹ ងសម្តថភាពម្ន្រនតីកសិកម្ម
េំនួនម្ន្រនតីរាជការទទួលបានការបណ្តុះបណត្ល
កនុងនិងតស្ៅស្បតទស

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី១៖ ការពស្ងឹងការស្គប់ស្គងស្ថ្ប័ន

េំនួនអងគភាពស្តូវបានេុុះសិក្ា វាយតនម្ែ និងន្ក
លម្អ
េំនួនននការេុុះោម្ោន ស្តួតពិនិត្យ និងវាយតនម្ែ
តលើការ្រស្គប់ស្គង

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី២៖ ការអភិវឌ្ឍសម្តថភាពម្ន្រនតក
ី សិកម្ម

វគគបណ្តុះបណត្លពស្ងឹង និងការកស្ងសម្តថ
ភាពម្ន្រនតរា
ី ជការស្តូវបានតរៀបេំ
ម្ន្រនតទ
ី ទួលបានការផ្សពវផ្ាយ សិកាខ្ស្លា និង
នីតិវិធីពាក់ព័នធនឹងអតថស្បតោជន៍ម្ន្រនតរា
ី ជការ

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី៣៖ ស្បតិបតតកា
ិ រនយកោឋ្ន

ស្បតិបតតកា
ិ រនយកោឋ្នស្បកបតោយភាពរលូន
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នក់

ភាគរយ

ត

្ុះ កម្មវិធ/ី អនុកម្មវិធី/េត្ក្ម្សកម្មភាព

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី៤៖ បនៃក
ុ បុគគលិក

សូេនករ

ឯកោ

តបៀវត្សរបស់ម្ន្រនតរា
ី ជការ និងម្ន្រនតជា
ី ប់កិេចសន្ា
ស្តូវបានតបើកផតល់

អនុកម្មវិ ធីទី៥.៤៖ ការបតងកើ នស្បសិទធភាពការ្រសវនកម្មនផៃកនុ ង

អស្ោ (%) ននការអនុវតតអនុស្សន៍របស់
សវនោឋ្ន

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី១៖ ការបតងកើនស្បសិទធភាពការតធវើសវនកម្មនផៃកនុង េំនួនសវនោឋ្នន្ដលបានតធវើសវនកម្មនផៃកនុង
េត្ក្ម្សកម្មភាពទី២៖ តសវាោំស្ទដំតណើរការរដឋបាល

កិេចស្បជុំបូកសរុបការ្រសវនកម្មនផៃកនុង

អនុកម្មវិ ធីទី៥.៥៖ ការតលើ កកម្ពស់ ស្បសិទធភាពការ្រ

េំនួនគតស្មាងកិេចស ហស្បតិបតតិការស្តូ វបានស្តួ ត

សហស្បតិបតតិការអនតរ ជាតិ

ពិនិត្យ តលើ សកម្មភាពអនុវតត

តោលតៅ (Target)
២០១៩

២០២០

២០២១

២០២២

២០២៣

ភាគរយ

៩៧

៩៨

៩៨

៩៩

៩៩

ភាគរយ

៤០

៤២

៤៤

៤៦

៤៨

សវនោឋ្ន

៣៨

៣៨

៤០

៤០

៤២

េំនួន

៥

៥

៥

៥

៥

គតស្មាង

៨

១៥

២០

២០

២០

គតស្មាង

១៥

១៦

២០

២០

២០

វគគ/តលើ ក

៦៩

៧៨

៨០

៨០

៨៥

គតស្មាង

១០

១០

១០

១០

១០

កិេចស្ពម្តស្ពៀង

១០

១០

១០

១០

១០

វគគ/តលើក

១០

១០

១០

១០

១០

គតស្មាង

៥

១០

១០

១០

១០

គតស្មាងអភិវឌ្ឍ ន៍កសិកម្មកនុងស្កបខ័ណឌអាស្្ ន
WTO តទវភាគី និងពហុភាគី និងស្កបខ័ណឌកិ េច
សហស្បតិបតតិការអងគការអនតរ ជាតិ ស្តូ វបានអនុវតត
កិេចស្បជុំ សននិសីទ ការបណ្តុះបណត្ លតស្កាម្
ស្កបខ័ណឌកិ េចស ហស្បតិបតតិការអនតរ ជាតិ ស្តូ វបាន
តរៀបេំ
េត្ក្ម្សកម្មភាពទី១៖ ការពស្ងឹងកិេចសហស្បតិបតតកា
ិ រការ្រ

គតស្មាងកិេចសហស្បតិបតតកា
ិ ររបស់អងគការនដគូ

អងគការអនតរជាតិ

ស្តូវបានស្តួតពិនិត្យសកម្មភាព
កិេចស្ពម្តស្ពៀងកនងស្កបខ័ណឌកិេចសហស្បតិបតតកា
ិ រ
អងគការអនតរជាតិស្តូវបានអនុវតតថមី ឬបនត
កិេចស្បជុំ និងតវទិកាកនុងស្កបខ័ណឌអងគការអនតរជាតិ
FAO UNCCD ស្តូវបានតរៀបេំ

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី២៖ ការពស្ងឹងកិេចសហស្បតិបតតកា
ិ រតទវភាគី

គតស្មាងកនង
ុ ស្កបខ័ណឌកិេចសហស្បតិបតតកា
ិ រតទវភាគី

និងពហុភាគី

និងពហុភាគីស្តូវបានពិនិត្យតលើការអនុវតត
សកម្មភាព
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េត្ក្ម្សកម្មភាពទី២៖ ការពស្ងឹងកិេចសហស្បតិបតតកា
ិ រតទវភាគី
និងពហុភាត គី

្ុះ កម្មវិធ/ី អនុកម្មវិធី/េត្ក្ម្សកម្មភាព

សូេនករ

ឯកោ

កិេចស្ពម្តស្ពៀង អនុស្សរណៈ (MOU) កនង
ុ

កិេចស្ពម្តស្ពៀង/

ស្កបខ័ណឌកិេចសហស្បតិបតតកា
ិ រតទវភាគី និង

កិេចស្បជុំកង
នុ ស្កបខ័ណឌតទវភាគី និងពហុភាគីស្តូវ
បានេូលរួម្ និងតរៀបេំ
េត្ក្ម្សកម្មភាពទី៣៖ ការពស្ងឹងកិេចសហស្បតិបតតកា
ិ រកនង
ុ

កិេចស្បជុំ និងសិកាខ្ស្លាកនុងស្កបខ័ណឌអាស្្ន

ស្កបខ័ណឌអាស្្ ន

កនង
ុ ស្បតទសស្តូវបានតរៀបេំ
កិេចស្បជុំ និងផ្ល្ស់បរតូ បទពិតស្ធន៍កង
នុ ការេូលរួម្
កិេចស្បជុំតស្ៅស្បតទស

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី៤៖ ការពស្ងឹងកិេចសហស្បតិបតតកា
ិ រការ្រ

វគគបណ្តុះបណត្លកនង
ុ ស្កបខ័ណឌ WTO ស្តូវបាន

កសិពាណិជជកម្មកនុងស្កបខ័ណឌ WTO

តរៀបេំ
កិេចស្បជុំកង
នុ ស្កបខ័ណឌ WTO តស្ៅស្បតទសស្តូវបាន
េូលរួម្

២០១៩

២០២០

២០២១

២០២២

២០២៣

៦

១០

១០

១០

១០

២១

២៣

២៣

២៣

២៣

េំនួន

២

២

២

២

២

េំនួន

៤១

៤១

៤១

៤១

៤៤

វគគ

២

២

២

២

២

តលើក

៣

៣

៣

៣

៥

តដប៉ែូ

៥២០

៥៣០

៥៤០

៥៥០

៥៦០

នក់

១១៥០

១១៧៥

១២០០

១២២៥

១២៥០

តដប៉ែូ

៥២០

៥៣០

៥៤០

៥៤០

៥៦០

សំណក

៤៥៧

៤៦៧

៤៧៧

៤៨៧

៤៩៧

គតស្មាង

ពហុភាគីស្តូវបានេុុះហតថតលខា និងអនុវតត

តោលតៅ (Target)

វគគ/តលើក

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី៥៖ ផតល់តសវាោំស្ទ ស្គប់ស្គងរដឋបាល និង
ការេំណយថវិកាតបៀវត្សម្ន្រនតរា
ី ជការ
អនុកម្មវិ ធីទី៥.៦៖ ការពស្ងឹ ងស្បសិទធភាពននការអនុវតតេ្ាប់ ពាក់

តដប៉ែូតធវើ អាជី វកម្មស មាភ្រកសិកម្មស្តូ វបានអនុវតត

ព័នធការស្គប់ស្គងថា្្ំកសិកម្ម និងជីកសិកម្ម

ស្តឹ ម្ស្តូ វោម្េ្ាប់ និងបតេចក តទស
ម្ន្រនតីអងគភាពនីតិកម្ម អាជាញ្ ធរន្ដនដី ពាណិ ជជករ
អាជី វករលក់សមាភ្រកសិកម្មទទួលបានេំតណុះដឹង

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី១៖ ការតធវើអធិការកិេចតលើការស្គប់ស្គងថា្្ំ

តដប៉ែូលក់សមាភ្រកសិកម្មស្គប់រាជធានី តខតតអនុវតត

កសិកម្ម និងជីកសិកម្ម និងតលើកកម្ពស់ម្នៃរី ពិតស្ធន៍

បានស្តឹម្ស្តូវោម្េ្ាប់ និងបតេចកតទស
តលើកកម្ពស់ន្ផនកពិតស្ធន៍ជីកសិកម្ម
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ត

្ុះ កម្មវិធ/ី អនុកម្មវិធី/េត្ក្ម្សកម្មភាព

សូេនករ

ឯកោ

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី២៖ ការផ្សពវផ្ាយ និងពស្ងឹងសម្តថភាពម្ន្រនតី

ម្ន្រនតអ
ី ងគភាពនីតិកម្ម អាជាញ្ធរន្ដនដី ពាណិជជករ

អងគភាពនីតិកម្មកសិកម្ម អាជីវករ ពាណិជជករ និងអនកពាក់ព័នធ

អាជីវករលក់ថា្ំកសិកម្ម និងជីកសិកម្មទទួលបាន

អនុតលាម្េ្ាប់សតីពីការស្គប់ស្គងថា្្ំកសិកម្ម និងជីកសិកម្ម

េំតណុះដឹង
ការចាក់ផ្ាយ

ុតអប់រំខៗ
ែី

ការតបាុះពុម្ពផ្ាយឯកស្រតស្កាម្េ្ាប់ និង
ទិននន័យសថិតិ

តោលតៅ (Target)
២០១៩

២០២០

២០២១

២០២២

២០២៣

នក់

១១៥០

១១៧៥

១២០០

១២២៥

១២៥០

តលើក

៣៥

៣៥

៣៥

៣៥

៣៥

ក្ាល

២៥០

២៥០

២៥០

២៥០

២៥០

៥

៥

៥

៥

៥

នក់

៥០

៥០

៥០

៥០

៥០

នក់

៣២០

៣៥០

៣៧០

៤០០

៤០០

អងគភាព

៣២

៣៦

៤២

៤៦

៥០

%

៨៥

៨៥

៨៥

៨៥

៨៥

១៤០

១៤០

១៤០

១៤០

១៤០

២៨

៣២

៣៦

៤២

៤៦

អនុកម្មវិ ធីទី៥.៧៖ ការពស្ងឹ ងការ្ររដឋបាល វិម្ជ្ឈ ការ និង
វិសហម្ជ្ឈ ការ ស្យតតស ការបន្រញ្ជ្ បតយនឌ័រ ការោំ ពារកុមារ

អស្ោ (%) ននការយល់ដឹងអំពីការ្ររដឋបាល

តូេ និងជនពិការ

វិម្ជ្ឈ ការ និងវិសហម្ជ្ឈ ការ ស្យតតស ការ

%

បន្រញ្ជ្បតយនឌ័រ ការោំ ពារកុមារតូេ និងជនពិការ
េត្ក្ម្សកម្មភាពទី១៖ ការពស្ងឹងការ្ររដឋបាល វិម្ជ្ឈការ និង

េំនួនម្ន្រនតរា
ី ជការទទួលបានការបណ្តុះបណត្ល

វិសហម្ជ្ឈការ ស្យតតស និងការបន្រញ្ជ្បតយនឌ័រ ការោំពារ

កនង
ុ ការ្រកិេចការរដឋបាល

កុមាតូេ និងជនពិការ

េំនួនម្ន្រនតី និងកសិករទទួលបានការបណ្តុះ
បណត្លសតីពីការបន្រញ្ជ្បតយនឌ័រ ការោំពារកុមារ
តូេ និងជនពិការកនង
ុ ផលិកម្មកសិកម្ម

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី២៖ បនៃក
ុ បុគគលិក
អនុកម្មវិ ធីទី៥.៨៖ ការបតងកើ នស្បសិទធភាពការ្រអធិការកិេច

តបើកស្បាក់តបៀវត្សជូនថា្្ក់ដឹកនំ និងម្ន្រនតរា
ី ជការ
ម្ន្រនតជា
ី ប់កិេចសន្ា
េំនួនអងគភាពស្តូ វស្តួ តពិនិត្យ
ស្បសិទធភាពរបស់អងគភាពន្ដលបានន្កលម្អ
េំណេខវុះខាត
េំនួនម្ន្រនតីស្តួ តពិនិត្យ ទទួលបានបណ្តុះបណត្ ល

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី១៖ ការតធវើអធិការកិេចតលើការ្រដឹកនំ

អងគភាពបានតធវើការន្កលម្អការអនុវតតេ្ាប់េំនួន

និងស្គប់ស្គង

៧០% បនទ្ប់ពីតធវើអធិការកិេចរួេ
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នក់
អងគភាព

ត

្ុះ កម្មវិធ/ី អនុកម្មវិធី/េត្ក្ម្សកម្មភាព

សូេនករ

ឯកោ

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី២៖ តបើកវគគបណ្តុះបណត្លជំនញ

េំនួនម្ន្រនតេ
ី ូលរួម្កនង
ុ វគគបណ្តុះបណត្លទទួលបាន

តធវើអធិការកិេច

េំតណុះដឹងតលើជំនញតធវើអធិការកិេច

អនុកម្មវិ ធីទី៥.៩៖ ការស្គប់ស្គងឯកស្រ និងស្បព័នធព័ ត៌មាន

តគហទំព័រ (Web) និង Mobile App របស់

កសិកម្ម

ស្កសួងស្តូ វបានន្ថទាំ្ និងតធវើ បេចុប្ប ននភាព

នក់

តោលតៅ (Target)
២០១៩

២០២០

២០២១

២០២២

២០២៣

១៤០

១៤០

១៤០

១៤០

១៤០

១៧

១៧

១៧

១៧

១៧

១០

២៥

២៥

២៥

២៥

េំនួន/តគហទំព័រ

៤

៥

៥

៥

៥

តគហទំព័រ/កម្មវិធី

២៧

៤២

៤២

៤២

៤២

េំនួន/តគហទំព័រ

៤

៤

៤

៤

៤

វគគបណ្តុះបណត្លបតេចកវិទ្ាព័ត៌មានវិទ្ា

វគគ

៣

៦

៦

៦

៦

អនុកម្មវិ ធីទី៥.១០៖ ការពស្ងឹ ងគុណភាពអប់រំ និងបណ្តុះ

េំនួននិស្សិ តបចចប់ ការសិក្ាស្គប់កស្ម្ិ ត

នក់

៧៤១

៧៣៤

៧៨៨

៨៣០

៨៨០

បណត្ លធនធានម្នុស្ស តលើ បតេចក តទសកសិកម្មតៅស្កល

េំនួនអតថបទស្ស្វស្ជាវវិទ្ាស្ន្រសត ស្តូ វបានតបាុះ

១០

១៥

២០

២៣

២៥

៨៨០

៩៨០

៩៣០

១០៣០

៨៣០

១០

១៥

២០

២០

២៥

៤

៤

៤

៤

៥

តគហទំព័រ/កម្ម
វិធីស្្ តហវូន

តគហទំព័ររបស់ម្នៃីរកសិកម្ម រុកាខ្ស្បមាញ់ និង

តគហទំព័រ

តនស្ទរាជធានី -តខតត ស្តូ វបានបតងកើ ត
ស្បព័នធផ្ស ពវផ្ាយព័ត៌មានវិស័យកសិកម្មស្តូ វបាន
បតងកើ ត ន្ថទាំ និងតធវើ បេចុប្ប ននភាព (Social
Media, E-Library, Video Clip, Web GIS)
តគហទំព័រ កម្មវិធីស្្តហវូនរបស់ស្កសួង និងម្នៃរី
េត្ក្ម្សកម្មភាពទី១៖ ការស្គប់ស្គងឯកស្រ និងផ្សពវផ្ាយ
ស្បព័នធព័ត៌មានវិទ្ាកនង
ុ វិស័យកសិកម្ម

វិទ្ាល័ យភូម្ិនៃកសិកម្ម
េត្ក្ម្សកម្មភាពទី១៖ ការពស្ងឹងគុណភាពបណ្តុះបណត្ល
ការស្ស្វស្ជាវ និងភាពនដគូ

រាជធានី-តខតត ស្តូវបានតធវើបេចប
ុ ្បននភាព
វីតដអូកសិកម្ម, Web GIS, E-Library, Social
Media ស្តូវបានផលិតតដើម្្បីផ្សពវផ្ាយ

ពុម្ពផ្ស ពវផ្ាយ
េំនួននិស្សិតសិក្ាតៅស្គប់កស្ម្ិត

អតថបទ
នក់

េំនួនអតថបទស្ស្វស្ជាវវិទ្ាស្ន្រសតស្តូវបានតបាុះ
ពុម្ពផ្សពវផ្ាយ
េំនួនភាពជានដគូជាម្ួយស្ថប
្ ័នជាប់ពាក់ព័នធ
កនង
ុ /តស្ៅស្បតទសតកើនតឡើង
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អតថបទ

ស្ថ្នប័ននដគូ

ត

្ុះ កម្មវិធ/ី អនុកម្មវិធី/េត្ក្ម្សកម្មភាព

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី២៖ ការអភិវឌ្ឍតហោឋ្រេនសម្ពន
័ ធ ពស្ងឹងការ
ស្គប់ស្គង និងតលើកម្ពស់សម្តថភាពម្ន្រនតរា
ី ជការ

អនុកម្មវិ ធីទី៥.១១៖ ការតលើ កកម្ពស់ គុណភាពអប់រំ និង
ស្ស្វស្ជាវកសិកម្មតៅស្លាជាតិ កសិកម្មន្ស្ពកតលៀប

សូេនករ

ឯកោ

ម្តធ្ាបាយ/យុទធស្ន្រសតន្ដលបានបតងកើតថមី ឬតធវើ
បេចប
ុ ្បននភាពតដើម្្បរី ក្ាឲ្យបាននូវអភិបាលកិេចលអ
េំនួននិស្សិ តសិក្ាស្គប់កស្ម្ិ ត
ឯកស្រស្ស្វស្ជាវ/តសៀវតៅ

២០២២

២០២៣

៣

៣

៣

នក់

៩៤០

៩៦០

៩៧៥

៩៩០

១០០០

៥

៥

៦

៦

៧

៨៥

៨៦

៨៧

៨៨

៨៩

៣៣០

៣៣៥

៣៤០

៣៥០

៣៦០

៤

៤

៥

៥

៦

៨៥

៨៦

៨៧

៨៨

៨៩

ពាន់ ន្ម្៉ែ ស្តកាតរ៉េ
នក់

ស្ស្វស្ជាវ ផ្សពវផ្ាយ និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានម្នុស្ស

ឯកស្រស្ស្វស្ជាវ/តសៀវតៅ (តបាុះពុម្ព)

អតថបទ

នផៃស្កឡាកសិោឋ្ន/បនៃប់ពិតស្ធន៍ដំតណើរការ

២០២១
៣

េំនួននិស្សិតបចចប់ការសិក្ាស្គប់កស្ម្ិត

តហោឋ្រេនសម្ពន
័ ធ និងសហស្បតិបតតកា
ិ រអនតរជាតិ

២០២០
៣

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី១៖ ការពស្ងឹងការបណ្តុះបណត្ល សិក្ា

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី២៖ ការពស្ងឹងតសវាោំស្ទន្ផនករដឋបាល

២០១៩

េំនួន

អតថបទ

ទំហំកសិោឋ្ន/បនៃប់ ពិតស្ធន៍

តោលតៅ (Target)

ពាន់ន្ម្៉ែស្តកាតរ៉េ

េំនួននិស្សិ តបចចប់ ការសិក្ាស្គប់កស្ម្ិ ត-ជំនញ

នក់

៤០០

៤០០

៤២០

៤៥០

៤៥០

បណត្ លធនធានម្នុស្ស វិស័យកសិកម្មរ បស់ស្លាកសិកម្ម

េំនួនម្ន្រនតីទទួលបានការបណ្តុះបណត្ល

នក់

៦

៨

៨

១០

១០

កំពង់ចាម្

េំនួនអតថបទស្ស្វស្ជាវវិទ្ាស្ន្រសតស្តូ វតបាុះពុម្ព

អតថបទ

៤

៤

៤

៥

៥

៧៥០

៨០០

៨០០

៨៥០

៨៦០

១៥

១៥

១៨

១៨

២០

វគគ

៤

៥

៨

១០

១២

ស្ថ្នប័ននដគូ

២

២

៣

៤

៥

អោរ

២

២

២

២

២

៣០

៥០

៧០

៨០

៩០

អនុកម្មវិ ធីទី៥.១២៖ ការពស្ងឹ ងគុណភាពស្បព័នធអប់រំ និងបណ្តុះ

ផ្ស ពវផ្ាយ
េត្ក្ម្សកម្មភាពទី១៖ ការពស្ងឹងការបណ្តុះបណត្ល សិក្ា

េំនួននិស្សិតសិក្ាស្គប់កស្ម្ិត

ស្ស្វស្ជាវ ផ្សពវផ្ាយ និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានម្នុស្ស

េំនួនអតថបទស្ស្វស្ជាវវិទ្ាស្ន្រសតស្តូវបានតបាុះ

នក់

ពុម្ពផ្សពវផ្ាយ
េំនួនសិកាខ្ស្លា និងវគគបណ្តុះបណត្ល
េត្ក្ម្សកម្មភាពទី២៖ ការពស្ងឹងតសវាកម្មោំស្ទន្ផនករដឋបាល

េំនួនភាពជានដគូជាម្ួយស្ថប
្ ័នជាប់ពាក់ព័នធ

តហោឋ្រេនសម្ពន
័ ធ និងសហស្បតិបតតកា
ិ រជាតិ អនតរជាតិ

កនង
ុ /តស្ៅស្បតទសតកើនតឡើង
េំនួនអោរបានន្កលម្អ
ស្បសិទធភាពននការផតល់តសវារបស់អងគភាពន្ដល
បានន្កលម្អ
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អតថបទ

%

ត

្ុះ កម្មវិធ/ី អនុកម្មវិធី/េត្ក្ម្សកម្មភាព

សូេនករ

ឯកោ

អស្ោម្ន្រនតីផតល់ តសវាផ្ស ពវផ្ាយកសិកម្ម រុកាខ្
អនុកម្មវិ ធីទី៥.១៣៖ ការតលើ កកម្ពស់ ការ្រផ្ស ពវផ្ាយកសិកម្ម
រុកាខ្ស្បមាញ់ និងតនស្ទ

ស្បមាញ់ និងតនស្ទ ស្តូ វបានពស្ងឹ ងសម្តថភាព
អស្ោអនក ទទួលបានតសវាផ្ស ពវផ្ាយកសិកម្ម
រុកាខ្ស្បមាញ់ និងតនស្ទ

េត្ក្ម្សកម្មភាពទី១ ៖ ការជំរុញតសវាផ្សពវផ្ាយកសិកម្ម
រុកាខ្ស្បមាញ់ និងតនស្ទ

េំនួនសមាភ្រផ្សពវផ្ាយស្តូវបានផលិត

បានបណ្តុះបណត្ល
េត្ក្ម្សកម្មភាពទី២ ៖ ការពស្ងឹងសម្តថភាព និងតសវាោំស្ទ

ការទទួលយក និងស្យភាយបតេចកវិទ្ាស្តូវបាន
វិភាគ និងេងស្កង
ឯកស្រស្បព័នធកសិកម្ម និងតសដឋកិេចកសិកម្មស្តូវ
បានវិភាគ និងេងស្កង
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២០១៩

២០២០

២០២១

២០២២

២០២៣

%

៣៥

៤០

៥០

៦០

៧០

%

៣៥

៣៦

៣៧

៣៨

៤០

៤០២៤២

៤០២៤២

៤៨៤៩២

៤៨៤៩២

៤៨៤៩២

នក់

៥៤

៣០៨

៩០០

៩៥០

៩៥០

តខតត

៤

៤

៤

៤

៤

១៥

១៥

១៨

២១

២៤

េ្ាប់/វីតដអូ

េំនួនម្ន្រនតក
ី សិកម្ម និងអនកពាក់ព័នធផ្សពវផ្ាយស្តូវ

តោលតៅ (Target)

របាយការណ៍

ឧប្ម្ព័ន២
ធ ៖ តារាងតម្ម្ូវការថវិកា្ម្ាប់អនុវតរផែនការយុទ្សា
ធ ស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វ្
ិ យ
័ ក្ិកម្ម ២០១៩-២០២៣

ល.រ

តម្ម្ូវការថវិកា(ឯកតាគិតជាលានររៀល)

កម្មវធ
ិ ី/យុទ្សា
ធ ស្ត្រអាទ្ិ ភាព

2019

2020

2021

2022

2023

សរុបរួម

សរុបរួមចំណាយចរន្តន្ិងចំណាយមូលធន្

525,002.4

710,049.3

810,817.8

852,066.4

950,347.7

3,842,582.3

សរុបចំណាយចរន្ត

180,030.7

284,688.9

303,782.1

286,074.5

310,954.7

1,359,829.7

29,232.3

33,863.2

35,974.6

38,644.1

41,982.4

179,696.5

១

ំ កសិ
កម្ម វធ
ិ ទ
ី ១
ី ៖ ការបង្កើ នផលិ តភាព ពិពធ
ិ កម្ម ដណ
ំ
កម្ម និ្កសិ -ធុ រកិច្ច

១.១

អនុកម្មវិធីទី១.១៖ ការអភិវឌ្ឍដំណំស្រូវ

2,753.0

3,166.0

3,640.8

4,187.0

4,815.0

18,561.8

១.២

អនុកម្មវិធីទី១.២៖ ការអភិវឌ្ឍដំណំសាកវប្បកម្ម

1,020.0

1,580.0

1,632.0

1,687.0

1,700.0

7,619.0

១.៣

អនុកម្មវិធីទី១.៣ ៖ ការអភិវឌ្ឍដំណំឧរ្ាហកម្ម

909.0

1,259.0

1,301.0

1,344.0

1,440.0

6,253.0

១.៤

អនុកម្មវិធីទី១.៤ ៖ ការពស្រឹរសរវាគំស្ទ និររម្ត្ថភាពអរគភាព

6,263.0

6,695.2

6,857.0

7,127.0

7,839.7

34,781.9

១.៥

អនុកម្មវិធីទី១.៥៖ ការជំរុញការអភិវឌ្ឍសៅរូធម្មជាត្ិ

1,014.0

1,166.1

1,341.0

1,542.1

1,773.5

6,836.7

១.៦

អនុកម្មវិធីទី១.៦: ការស

1,870.0

1,870.0

1,870.0

1,870.0

1,870.0

9,350.0

១.៧

អនុកម្មវិធីទី១.៧ ៖ ការស

3,327.0

3,377.9

3,662.0

3,978.0

4,322.0

18,666.9

១.៨

អនុកម្មវិធីទី១.៨៖ ការស្សាវស្ជាវសដើម្្បីអភិវឌ្ឍន៍ករិកម្មស្បកបសោយចីរភាព

4,330.0

6,228.1

6,297.8

6,598.6

6,880.8

30,335.4

១.៩

អនុកម្មវិធីទី១.៩៖ ការបសរកើនផ

7,746.3

8,520.9

9,373.0

10,310.3

11,341.4

47,291.9

២

កម្ម វធ
ិ ទ
ី ២
ី ៖ ការងលើ កកម្ព ស់ផលិ តកម្ម សតវ និ្សុ ខភាពសតវ

16,795.8

103,360.5

104,954.5

68,148.5

71,412.5

364,671.8

២.១

អនុកម្មវិធីទី២.១៖ ការស

ើកកម្ពរ់ផ

1,318.9

41,318.9

44,182.0

24,779.0

25,456.0

137,054.8

២.២

អនុកម្មវិធីទី២.២៖ ការស

ើកកម្ពរ់រុេភាពរត្វ

2,549.4

48,819.1

46,184.0

27,491.0

28,819.0

153,862.5

២.៣

អនុកម្មវិធីទី២.៣៖ ការពស្រឹររម្ត្ថភាព និរសរវាគំស្ទអរគភាព

9,977.9

9,977.9

11,019.5

11,952.6

12,819.0

55,746.9

២.៤

អនុកម្មវិធីទី២.៤៖ ការជំរុញផ

2,949.6

3,244.6

3,569.0

3,925.9

4,318.5

18,007.6

ើកកម្ពរ់គុណភាពការងារពិសសាធន៍ និរស្សាវស្ជាវសៅរូ
ើកកម្ពរ់ការអភិវឌ្ឍករិ-ឧរ្ាហកម្ម

ិត្ភាពករិកម្មរាជធានី សេត្ត

ិត្កម្មរត្វ

ិត្កម្មរត្វ និររុេភាពរត្វរាជធានីសេត្ត

៣

កម្ម វធ
ិ ទ
ី ៣
ី ៖ ការគ្រប់ គ្រ្ធនធានជលផល និ្ការអភិវឌ្ឍវារ ីវបបកម្ម

8,921.7

9,506.5

10,464.4

11,550.3

12,736.0

៣.១

អនុកម្មវិធីទី៣.១៖ ការស្គប់ស្គរ និរការអភិរក្សធនធានជ

2,938.2

2,904.0

3,195.0

3,513.0

3,865.0

16,415.2

៣.២

អនុកម្មកម្មវិធីទី៣.២៖ ការអភិវឌ្ឍវារីវប្បកម្ម និរខេ្សស្ចវាក់ត្ម្ម្ៃជ

1,348.0

1,483.0

1,631.0

1,800.0

1,980.0

8,242.0

៣.៣

អនុកម្មកម្មវិធីទី៣.៣៖ ការពស្រឹររម្ត្ថភាព និរសរវាគំស្ទអរគភាព

99.6

130.0

150.0

200.0

250.0

829.6

៣.៤

អនុកម្មកម្មវិធីទី៣.៤៖ ការពស្រឹរការស្គប់ស្គរធនធានជ

រាជធានី សេត្ត

4,535.9

4,989.5

5,488.4

6,037.3

6,641.0

27,692.1

៤

កម្ម វធ
ិ ទ
ី ៤
ី ៖ ការគ្រប់ គ្រ្ និ្អភិវឌ្ឍន៍ធនធានព្គ្ពង

ើ និ្សតវព្គ្ព

20,026.4

22,597.4

25,356.1

27,819.0

30,684.9

126,483.7

៤.១

អនុកម្មវិធីទី៤.១៖ ការស្គប់ស្គរម្ស្ពស

2,612.5

2,743.0

2,881.0

3,169.0

3,486.0

14,891.5

៤.២

អនុកម្មវិធីទី៤.២៖ ការស្សាវស្ជាវ និរអភិវឌ្ឍន៍ម្ស្ពស

៤.៣

អនុកម្មវិធីទី៤.៣៖ ការពស្រឹរការស្គប់ស្គរ និរសរវាគំស្ទ

៤.៤

អនុកម្មវិធីទី៤.៤៖ ការពស្រឹរការស្គប់ស្គរធនធានម្ស្ពស

៥

កម្ម វធ
ិ ទ
ី ៥
ី : ការបង្កើ នគ្បសិ ទធភាពងសវាគគ្ទ
ំ និ្អភិវឌ្ឍន៍ធនធានម្នុ សស

៥.១

ផ

ផ

ផ

ើ
ើនិររត្វម្ស្ព

ើ រាជធានី សេត្ត

អនុកម្មវិធីទី៥.១៖ ការការកសារ និរការអនុវត្តខផនការសគ

នសោបាយ និរវិនិ

សោគករិកម្ម

៥.២

អនុកម្មវិធីទី៥.២៖ ការបសរកើនស្បរិទធភាពការសរៀបចំ ស្គប់ស្គរ និរការអនុវត្តថវិកា

៥.៣

អនុកម្មវិធីទី៥.៣៖ ការពស្រឹរការស្គប់ស្គរសាថ្ប័ន និរអភិវឌ្ឍន៍ធនធានម្នុរ្ស

៥.៤

អនុកម្មវិធីទី៥.៤៖ ការបសរកើនស្បរិទធភាពការងាររវនកម្មម្ផៃកនុរ

៥.៥

៥.៦

៥.៧

អនុកម្មវិធីទី៥.៥៖ ការស

53,178.9

8,468.2

9,933.0

11,470.7

12,443.3

13,657.6

55,972.8

4,054.6

4,541.2

5,086.2

5,696.6

6,380.2

25,758.8

4,891.1

5,380.2

5,918.2

6,510.1

7,161.1

29,860.7

105,054.6

115,361.4

127,032.4

139,912.7

154,139.0

635,798.8

2,042.7

2,247.0

2,471.7

2,718.8

2,990.7

12,470.9

3,506.8

3,658.8

3,738.3

3,804.6

3,863.0

18,571.6

66,661.0

73,327.1

80,659.8

88,725.8

97,598.4

406,972.2

707.8

778.6

856.4

942.1

1,036.3

4,321.2

3,948.7

4,343.6

4,777.9

5,255.7

5,781.3

24,107.2

3,235.9

3,559.5

3,915.5

4,307.0

4,737.7

19,755.6

5,200.0

5,720.0

6,292.0

6,921.2

7,613.3

31,746.5

ើកកម្ពរ់រម្ត្ថភាព និរស្បរិទធភាពការងារ

រហស្បត្ិបត្តិការអនតរជាត្ិ
អនុកម្មវិធីទី៥.៦៖ ការពស្រឹរស្បរិទធភាពម្នការអនុវត្តច្ាប់ពាក់ព័នធការស្គប់ស្គរថ្្ំ
ករិកម្ម និរជីករិកម្ម
អនុកម្មវិធីទី៥.៧៖ ការពស្រឹរការងាររដឋបា

វិម្ជ្ឈការ និរវិរហម្ជ្ឈការ

សាយសត្រ ការបញ្ជ្រ្បសយនឌ័រ ការគំពារកុមាត្ូច និរជនពិការ

៥.៨

អនុកម្មវិធីទី៥.៨៖ ការបសរកើនស្បរិទធភាពការងារអធិការកិចច

៥.៩

អនុកម្មវិធីទី៥.៩៖ ការស្គប់ស្គរឯកសារ និរស្បព័នធព័ត្៌មានករិកម្ម

1,310.5

1,441.5

1,585.7

1,744.2

1,918.7

8,000.6

924.8

1,017.3

1,119.0

1,230.9

1,354.0

5,646.0

7,660.3

8,426.4

9,690.3

11,143.9

12,815.5

49,736.4

3,894.0

4,283.4

4,711.7

5,182.9

5,701.2

18,072.1

2,482.0

2,730.2

3,003.2

3,303.5

3,633.9

15,152.9

3,480.0

3,828.0

4,210.8

4,631.9

5,095.1

21,245.7

89,476.1

98,423.7

108,266.1

119,092.7

131,002.0

546,260.5

សរុបចំណាយមូលធន្ន្ិងគម្រោងវិន្ិម្ោគ

344,971.7

425,360.4

507,035.7

565,991.9

639,392.9

2,482,752.6

១

កម្មវិធីទី១៖ ការបសរកើនផ

112,194.0

129,023.1

148,376.6

163,214.2

179,535.6

732,343.5

២

កម្មវិធីទី២៖ ការស

23,800.0

48,513.6

79,665.6

89,004.8

97,905.3

338,889.3

៣

កម្មវិធីទី៣៖ ការស្គប់ស្គរធនធានជ

94,256.00

114,969.00

135,462.00

158,706.00

196,395.00

699,788.0

៤

កម្មវិធីទី៤៖ ការស្គប់ស្គរនិរអភិវឌ្ឍន៍ធនធានម្ស្ពស

103,307.20

119,521.50

121,432.70

131,066.50

139,066.50

614,394.4

៥

កម្មវិធីទី៥៖ ការបសរកើនស្បរិទធភាពសរវាគំស្ទ និរអភិវឌ្ឍន៍ធនធានម្នុរ្ស

13,333.2

22,098.8

24,000.4

26,490.5

97,337.4

៥.១០
៥.១១

៥.១២

៥.១៣

៥.១៤

អនុកម្មវិធីទី៥.១០៖ ការពស្រឹរគុណភាពអប់រំ និរបណ្តុះបណត្
វិរ័យករិកម្មសៅរក

វិទ្ា

៥.១១អនុកម្មវិធីទី៥.១១៖ ការស

ធនធានម្នុរ្សកនុរ

័យភូម្ិនៃករិកម្ម
ើកកម្ពរ់គុណភាពអប់រំ និរបណ្តុះបណត្

បសចចកសទរករិកម្មរបរ់សាលាជាត្ិករិកម្មខស្ពកស

ៀប

អនុកម្មវិធីទី៥.១២៖ ការពស្រឹរគុណភាពអប់រំនិរបណ្តុះបណត្

ធនធានម្នុរ្សកនុរ

វិរ័យករិកម្មរបរ់សាលាជាត្ិករិកម្មកំពរ់ចាម្
អនុកម្មវិធីទី៥.១៣៖ ការស

ើកកម្ពរ់ការងារផ្សពវផ្ាយករិកម្ម រុកាខ្ស្បមាញ់ និរ

សនសាទ
អនុកម្មវិធីទី៥.១៤៖ ការពស្រឹរសរវាគំស្ទរបរ់ម្នៃីរករិកម្ម រុកាខ្ស្បមាញ់ និរសនសាទ
រាជធានី សេត្ត

ចំណាយមូលធន្ន្ិងគម្រោងវិន្ិម្ោគ

ិត្ភាព ពិពិធកម្មដំណំករិកម្ម និរករិ-ធុរកិចច

ើកកម្ពរ់ផ

ិត្កម្មរត្វ និររុេភាពរត្វ
ផ

និរការអភិវឌ្ឍវារីវប្បកម្ម
ើនិររត្វម្ស្ព

11,414.5

