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I- សេចក្តីស្តើម 

រាជរដ្ឋឋ ភបិាលកមពុជា សគ្កាមការដឹ្កនគំ្បកបសដ្ឋយគតិបែឌិ ត និងឈ្លៃ សម្វបំផុតរបស់ េសមតចអគ្គ
មហាសេនាបតីសតសជា ហ ុន សេន នាយក្រដ្ាមន្តនតីននប្រះរាជាណាចប្ក្ក្មពជុា សៅណតចាតទុ់្កវស័ិយ
កសិកមមជាវស័ិយអាទ្ិភាពមយួកនុងចំសណមវស័ិយអាទ្ិភាពសំខាន់ៗ របស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាល សហើយវស័ិយសនេះបាន និង
កំពុងចូលរមួចំណែកយ៉ា ងសំខានក់នុងការជំរញុកំសែើ នសសដ្ឋកិចចជាត ិ ធានបាននូវសនតសុិខសសបៀង ជំរញុការអភវិឌ្ឍ
សសដ្ឋកិចចជនបទ្ នងិសលើកកមពស់កគ្មតិជីវភាពរស់សៅរបស់គ្បជាពលរដ្ឋ។ គ្កសួងកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្
បានបនតជំរញុការបសងកើនផលិតភាព ពិពិធកមមដ្ំណកំសិកមម និងកសិ-ធុរកិចច ការសលើកកមពស់ផលិតកមមសតវនិងសុខភាព 
សតវ ការគ្គបគ់្គងធនធានជលផលនិងអភវិឌ្ឍនវ៍ារវីបបកមម ការគ្គបគ់្គងនិងអភវិឌ្ឍនធ៍នធានម្គ្ពស ើ និងសតវម្គ្ព    
រមួទងំការបសងកើនគ្បសិទ្ធភាពសសវាគគំ្ទ្ និងអភវិឌ្ឍនធ៍នធានមនុសស ជាពិសសស កនុងកាលៈសទ្សៈណដ្លគ្បសទ្សជាតិ
សយើងកំពុងទ្ទ្ួលរងនូវហានភិយ័ពីវបិតតិជាស្ថកលម្នជងំឆឺ្ៃងកូវដី្-១៩សនេះ។ 
 ជាកត្តត សតានុមត័ “សនតិភាព” គឺជាបុសរលកាខែឌ ដ្ច៏មបង និងសំខានប់ំផុតសគ្មាបក់ស្ថងសខឿនសសដ្ឋកិចច និង
អភវិឌ្ឍសងគមជាត។ិ កនុងបរកិារែ៍សនេះ រាជរដ្ឋឋ ភបិាលកមពុជាបានដ្ឋកឱ់្យអនុវតតនូវវធិានការសគលនសយបាយនន 
សំសៅធាននូវសុខសនតភិាព សែិរភាពនសយបាយ នងិសែិរភាពមា៉ា គ្កូសសដ្ឋកិចច ណដ្លមានភាពអនុសគ្គេះសគ្មាបស់កមមភាព 
ផុសផុលម្នការវនិិសយគ នងិធុរកិចចកនុងគ្គបវ់ស័ិយ។ សសដ្ឋកិចចជាតិបានរកីធំធាតយ់៉ា ងឆាបរ់ហ័ស សហើយរចនសមពន័ធ
សសដ្ឋកិចចកមពុជាកក៏ំពុងផ្លៃ ស់បតូរពីគ្បសទ្សណដ្លពឹងណផែកសលើវស័ិយកសិកមម សៅជាគ្បសទ្សណដ្លពឹងណផែកជាសំខានស់លើ 
វស័ិយឧសាហកមម នងិសសវាកមមវញិកនុងបរបិទ្ម្នបដ្ិវតតនឧ៍សាហកមមទ្ី៤។  
 កនុងឆាន ២ំ០២១សនេះ ជំងកូឺវដី្-១៩ បានបនតឆ្ៃងរាលដ្ឋលដ្ល់សសទើរគ្គបគ់្បសទ្ស សៅសលើស្ថកលសោក ជាមយួ
នឹងភាពមនិគ្បាកដ្គ្បជាកានណ់តខពស់ ត្តមរយៈការបំណបៃងខៃួនជាគ្បសភទ្វរីសុកូវដី្-១៩ថ្មជីាសគ្ចើន ជាពិសសសសមសរាគ
បំណបៃងថ្ម ី ណដ្លត្ត និងអមូគី្កងុ ណដ្លមានលទ្ធភាពចមៃងកានណ់តខពស់ និងអាចបងកសគ្គេះថ្នន កដ់្ល់អាយុជីវតិគ្បជាជន
កានណ់តខាៃ ងំកាៃ ជាងមនុ។ ជាមយួនឹងបញ្ហា គ្ប មសនេះ រាជរដ្ឋឋ ភបិាលកមពុជាបានកំែតយ់កការចាកវ់ា៉ា កសំ់្ថង         
ជាវធិានការយុទ្ធស្ថស្តសតគនៃឹេះ សដ្ើមបកីាតប់នែយករែីឆ្ៃង និង ធឺងន ់ និងពិសសសសំសៅឈ្លនសៅសសគ្មចបានភាព
សំុ្ថសហគមន ៍ណដ្លជាកត្តត ជំរញុកនុងការធាននូវការវលិគ្តឡបឱ់្យបានឆាបរ់ហ័សសៅរក ‘‘ប្រប្រតីភាពថ្មី’’ ម្នជីវភាព
រស់សៅគ្បចាមំ្ថ្ងរបស់គ្បជាពលរដ្ឋកមពុជាទូ្សៅ និងកិចចដ្ំសែើ រការម្នសងគម-សសដ្ឋកិចច។  
 ណផែកត្តមការវាយតម្មៃ កំសែើ នសសដ្ឋកចិចកមពុជាគ្តូវបានរពំឹងថ្ននឹងអាចមានកំសែើ នកនុងអគ្ត្ត៤% ណដ្លជា
សញ្ហា មយួគ្ទ្គ្ទ្ងដ់្ល់ការសងើបសឡើងវញិម្នសកមមភាពពាែិជជកមម-ធុរកិចចកនុងគ្សុក និងកំសែើ នវជិជមានម្នសសដ្ឋកចិច
សកល កដូ៏្ចជាការសកើនសឡើងនូវតគ្មូវការខាងសគ្ៅ ពិសសសការសគ្បើគ្បាស់និងការវនិិសយគឯកជន ណដ្លជាលទ្ធផលម្ន 
(១).ការដ្ឋកស់ចញសគលនសយបាយគគំ្ទ្សៅត្តមបណត គ្បសទ្សនន (២).ការរពំឹងទុ្កម្នការសងើបសឡើងវញិជាបសែតើ រៗ
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ម្នសកមមភាពសសដ្ឋកចិចណដ្លជំរញុសដ្ឋយការណចកចាយ និងការចាកវ់ា៉ា កសំ់្ថងបានកានណ់តទូ្លំទូ្ោយ និង(៣).ការ
សគ្មបខៃួនរបស់គ្បជាជន នងិអាជីវកមមសៅនឹងវបិតតិជំងកូឺវដី្-១៩។  
 ត្តមការវាយតម្មៃរបស់គ្កសួងសសដ្ឋកិចចនិងហិរញ្ា វតែុ ‘‘ប្ពឹតតិការណ៍សហគមន៍ ២០ រុមភៈ’’ សធវើឱ្យសសដ្ឋកិចចកមពុជា 
អាចនឹងសសគ្មចបានអគ្ត្តកំសែើ នគ្តឹមណត៣%ប៉ាុសណណ េះសៅកនុងឆាន ២ំ០២១សនេះ សដ្ឋយស្ថរការឆ្ៃងរាលដ្ឋលម្នជងំ ឺ        
កូវដី្-១៩ សៅកនុងសហគមនប៍ាន និងកំពុងបនទចប់ង្អែ កយ់៉ា ងខាៃ ងំដ្ល់សកមមភាពពាែិជជកមម ណដ្លសធវើឱ្យវស័ិយ 
សទ្សចរែ៍ វស័ិយលកដុ់្-ំលករ់ាយ ណដ្លជាសកមមភាពសគ្បើគ្បាស់កនុងគ្សុក វស័ិយសំែង ់នងិអចលនគ្ទ្ពយបនតធាៃ ក់
ចុេះយ៉ា ងគំហុក។  
 សដ្ឋយណឡក សគ្មាបឆ់ាន ២ំ០២២ សសដ្ឋកិចចកមពុជាគ្តូវបានរពំឹងថ្ននឹងសសគ្មចបានកនុងអគ្ត្ត ៥,៦% សដ្ឋយ
ស្ថរការសគ្មបខៃួនបានសៅនងឹ ‘‘ប្រប្រតីភាពថ្ម’ី’ គ្ពមទងំភាពធូរគ្ស្ថលម្នការរកីរាលដ្ឋលម្នជំងឺកូវដី្-១៩ បនទ បព់ី
ការចាកវ់ា៉ា កសំ់្ថងគ្តូវបានអនុវតតយ៉ា ងទូ្លំទូ្ោយសពញម្ផទគ្បសទ្ស ណដ្លបានជួយ ជំរញុការសងើបសឡើងវញិសនសមឹៗម្ន
វស័ិយ និងអនុវស័ិយជំរុញកំសែើ នសំខាន់ៗ  ជាមយួនឹងភាពលែគ្បសសើរសឡើងវញិម្នកំសែើ សសដ្ឋកិចចសកល និងការសងើប
សឡើងវញិសនសមឹៗម្នរហូំរមនុសស និងរហូំរទុ្នវនិិសយគ គ្សបសពលណដ្លការរកីរាលដ្ឋលម្នជំងឺកូវដី្-១៩ គ្តូវបានរពំឹង
ថ្ននឹងអាចគ្គបគ់្គងបាន។ សទេះជាយ៉ា ងសនេះកត ី សសដ្ឋកិចចកមពុជាកប៏នតគ្ប មនឹងហានភិយ័ពីកត្តត ខាងសគ្ៅ នងិកនុង
គ្បសទ្សផងណដ្រ ណដ្លទមទរឱ្យរាជរដ្ឋឋ ភបិាលកមពុជាបនតសគ្តៀមខៃួនគ្បកបសដ្ឋយស្ថម រតីគ្បុងគ្បយត័ន បុសរសកមម នងិបត់
ណបនខពស់កនុងការសរៀបចំ នងិដ្ឋកស់ចញនូវសគលនសយបាយ និងវធិានការអនតរាគមនស៍ដ្ើមបសីឆ្ៃើយតប និងសគ្មបត្តមការ 
វវិឌ្ឍម្នវបិតតិឱ្យកានណ់តមានគ្បសិទ្ធភាពខពស់។  
 សែិតកនុងកាលៈសទ្សៈណដ្លសយើងកំពុងទ្ទ្ួលរងនូវបញ្ហា គ្ប មពីវបិតតិម្នជងំឺកូវដី្-១៩សនេះ គ្កសួងកសិកមម 
រកុាា គ្បមាញ់ នងិសនស្ថទ្ ណដ្លមានអងគភាពជនំញជាសសនធិការ បានខិតខំបំសពញកាតពវកិចចចំសពាេះមុខសនេះ សំសៅគគំ្ទ្ 
និងចូលរមួសដ្ឋេះគ្ស្ថយបញ្ហា ជីវភាពគ្បជាជនណដ្លបានជួបគ្បទ្េះកនុងវបិតតិសនេះ និងបានគ្បឹងណគ្បងយ៉ា ងសកមមណថ្មសទ្ៀត
សដ្ើមប ី“ណគ្បកាៃ យកសិកមមកមពុជា ជាកសិកមមទ្ំសនើប មានលកាែៈគ្បកតួគ្បណជង បរយិបន័ន ធនន់ងឹការណគ្បគ្បួលអាកាស
ធាតុ និងនិរនតរភាព សំសៅបសងកើនគ្បាកច់ែូំលគ្គួស្ថរកសិករ” ត្តមអភគិ្កមណគ្បកាៃ យវស័ិយសនេះ ពដី្ំណកក់ាលម្នការ
អភវិឌ្ឍត្តមណបបយថ្នផល ឈ្លនសៅរកដ្ំណកក់ាលថ្មីណដ្លសផ្លត តសលើគ្បពលវបបកមម គ្ពមទងំសលើកកមពស់ពិពិធភា-
វបូនីយកមមដ្ណំណំដ្លមានសកាត នុពល មានផលចំសែញខពស់ និងមានតគ្មូវការទ្ីផារ រមួទងំការចិញ្ច ឹមសតវ នងិ           
វារវីបបកមមជាលកាែៈពាែិជជកមម។ 

ជាមយួគន សនេះណដ្រ គ្កសួងបានជំរញុការអនុវតតវធិានការចាបំាចម់យួចំននួសទ្ៀតរមួមាន៖ ការកស្ថងនងិណកលមែ
សហដ្ឋឋ រចនសមពន័ធគគំ្ទ្ណដ្លបសគ្មើដ្ល់ផលិតកមមកសិកមម បសងកើនគុែភាពម្នការផតល់សសវាផសពវផាយបសចចកសទ្ស
កសិកមមដ្ល់កសិករ ជំរញុការគ្ស្ថវគ្ជាវបសចចកសទ្សកសិកមមសំសៅបសងកើនទ្ិននផលដ្ណំ ំ និងធនន់ងឹការណគ្បគ្បួល
អាកាសធាតុ ការគ្គបគ់្គងនងិបសងកើនគ្បសិទ្ធភាពការសគ្បើគ្បាស់ដ្ីកសិកមម ការពគ្ងឹងសហគមនក៍សិកមម ការអនុវតតកសិកមម
ត្តមកិចចសនា គ្ពមទងំការកស្ថង និងពគ្ងងឹសមតែភាពធនធានមនុសសនងិស្ថែ បន័ សដ្ើមបជីំរញុការអភវិឌ្ឍវស័ិយ
កសិកមមឱ្យមានគ្បសិទ្ធភាព។ ទ្នទឹមនឹងសនេះ គ្កសួងកប៏ានយកចិតតទុ្កដ្ឋកខ់ពស់អំពីការសលើកកមពស់ការចិញ្ច ឹមសតវនិង
វារវីបបកមម គ្ពមទងំខតិខយំ៉ា ងខាៃ ងំកាៃ សលើការអនុវតតវធិានការចាប ់ និងវធិានការបសចចកសទ្សសមគ្សបកនុងការ
គ្គប់គ្គងសគ្បើគ្បាស់ធនធានម្គ្ពស ើ និងជលផលគ្បកបសដ្ឋយចីរភាព។ កិចចខិតខំគ្បងឹណគ្បងទងំអស់សនេះ គកឺនុង
សគលសៅរមួចំណែកបសងកើនតម្មៃបណនែមម្នផលិតផលកសិកមម កដូ៏្ចជាការជួយ បសងកើនគ្បាកច់ំែូលជូនគ្បជាកសិករ ការ
បនតជំរញុការសធវើកសិ-ពាែិជជកមម និងការបសងកើនចំែូលថ្វកិាជាតិ។ គួរកតស់មាគ ល់ថ្ន ផលិតកមមដ្ណំគំ្សូវ និង
ដ្ំណកំសិឧសាហកមមមានការវវិឌ្ឍឈ្លនសឡើងជាលំដ្ឋប ់គឺអាគ្ស័យសដ្ឋយមានការគគំ្ទ្យ៉ា ងខាៃ ងំកាៃ ពីរាជរដ្ឋឋ ភបិាល 
កមពុជា គ្កសួងស្ថែ បន័ពាកព់ន័ធ ម្ដ្គូអភវិឌ្ឍន ៍វស័ិយឯកជន អងគការជាតិនិងអនតរជាតិនន រដ្ឋបាលថ្នន កស់គ្កាមជាត ិនងិ
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ការចូលរមួយ៉ា ងសកមមពីគ្បជាកសិករ ជាពិសសសការបតូរទ្មាៃ បព់ីការផលិតសគ្មាបហូ់បចុកមកជាការផលិតសគ្មាប់
ពាែិជជកមម និងការនសំចញ។  
 គ្កសួងកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ បានបនតសធវើការណែនដំ្ល់គ្គបអ់ងគភាពសគ្កាមឱ្វាទ្ណដ្លពាកព់ន័ធ 
និងមនទីរកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្រាជធាន-ីសខតដទងំអស់ សៅកនុងរដូ្វវសាឆាន ២ំ០២១ ឱ្យអនុវតដនូវវធិានការ
ចាបំាចម់យួចំននួសំសៅជំរញុការអភវិឌ្ឍដ្ំណគំ្សូវ ដ្ំណសំ្ថកវបបកមមនិងដ្ណំរំមួផស ំនិងដ្ំណឧំសាហកមម សដ្ឋយ
សលើកកមពស់ផលិតភាព គុែភាព និងសុវតែិភាព សដ្ើមបផីគតផ់គងត់គ្មូវការសគ្បើគ្បាស់របស់កសិករ និងទ្ីផារកនុងគ្សុក ត្តម
រយៈការសគ្បើគ្បាស់ពូជដ្ំណមំានគុែភាព ការសធវើពពិិធកមមគ្បសភទ្ដ្ំណ ំការអនុវតតបងគុ ំបសចចកសទ្សទ្ំសនើប ការសលើក
កមពស់ការអនុវតតកសិកមមលែ និងការផតល់សសវាបសចចកសទ្សកសិកមមថ្មី និងបសចចកវទិ្ាម្វឆាៃ តធនន់ងឹអាកាសធាតុដ្ល់
កសិករ និងសហគមនក៍សិកមម ពិសសសការសគ្តៀមបគ្មុងគ្គបពូ់ជដ្ណំសំគ្កាមគ្កបខែ័ឌ គ្បពន័ធសសបៀងបគ្មុងកមពុជា
សគ្មាបណ់ចកជូនដ្ល់កសិករ សដ្ើមបសី្ថត រផលិតកមមដ្ណំគំ្គបគ់្បសភទ្សៅត្តមតបំនណ់ដ្លរងសគ្គេះសដ្ឋយស្ថរកត្តត ធមមជាតិ 
សៅរដូ្វវសា។ 
 ចំសពាេះអនុវស័ិយសុខភាពសតវ និងផលិតកមមសតវ គ្កសួងបានជំរញុការចិញ្ច ឹមសតវ ទងំលកាែៈគ្គសួ្ថរ នងិ
ពាែិជជកមម សំសៅធានការផគតផ់គងស់្ថច ់នងិផលិតផលសតវមានគុែភាព អនមយ័ និងសុវតែិភាព សគ្មាបប់ំសពញ
តគ្មូវការហូបចុករបស់គ្បជាពលរដ្ឋ សដ្ឋយបានបំផុស នងិសលើកទ្ឹកចតិតដ្ល់គ្បជាកសិករណដ្លចិញ្ច ឹមសតវជាលកាែៈ
ពាែិជជកមមឱ្យបសងកើនផលិតកមមសតវគ្បកបសដ្ឋយគ្បសិទ្ធភាព។ សលើសពីសនេះ គ្កសួងបានជំរញុគ្កុមហ ុនចិញ្ច ឹមសតវជា
លកាែៈពាែិជជកមមឱ្យបសងកើនទុ្នវនិិសយគបណនែមសទ្ៀតកនុងការពគ្ងីកកសិដ្ឋឋ នចិញ្ច ឹមសតវ និងបសងកើនផលិតកមមសតវ 
គ្ពមទងំបានជំរញុឱ្យគ្កុមហ ុនផលិតចំែីសតវបសងកើនទុ្នសគ្មាបក់ារទ្ិញវតែុធាតុសដ្ើមកនុងគ្សុក សដ្ើមបបីសងកើនការផលិត 
ចំែីសតវ ធាននូវគុែភាព សុវតែិភាព និងមានតម្មៃសមគ្សប។ ជាមយួគន សនេះ គ្កសួងបានជំរញុសមាគមចិញ្ច ឹមសតវ
ឱ្យបនតកិចចសហគ្បតបិតតកិារយ៉ា ងជិតសនិទ្ធ ជាមយួអងគភាពជំនញទ្ទ្ួលបនទុកផលិតកមម និងបសុពាបាល សរៀបចំណផនការ 
ផលិតកមមសតវគ្សបត្តមវធិានជីវសុវតែិភាព ឬសគលការែ៍ណែនំសដីពីការអនុវតតការចិញ្ច ឹមសតវលែ (GAHP) 
សដ្ើមបធីានបានការផគតផ់គងស់តវ និងស្ថច ់សគ្មាបប់សគ្មើដ្ល់ការសគ្បើគ្បាស់កនុងគ្សុក។ ជាងសនេះសៅសទ្ៀត សដ្ើមបកីារពារ
ផលិតកមមចិញ្ច ឹមគ្ជូកកនុងគ្សុក និងរកាតម្មៃសមគ្សបសគ្មាបអ់នកផលិតនិងអនកហូបចុក គ្កសួងកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់
និងសនស្ថទ្ ត្តមអនុស្ថសនរ៍បស់សសមតចជាពិសសសកនុងបរបិទ្កូវដី្-១៩ បានកំហិតការនចូំលគ្ជូករស់ពីគ្បសទ្សជិត
ខាង ណដ្លយុទ្ធស្ថស្តសតសនេះសធវើឱ្យការចិញ្ច ឹមកនុងគ្សុកបានផុសផុល និងសឆ្ៃើយតបសៅនឹងកងវេះខាតកនៃងមក។ 

ទ្នទឹមនងឹសនេះណដ្រ គ្កសួងបានបនតជំរញុការអភវិឌ្ឍវារវីបបកមមគ្គបរ់បូភាពដ្ល់គ្បជាកសិករ និងអនកវនិិសយគ
ណផនកសនេះ សដ្ើមបធីានបាននូវការផគតផ់គងគ់្តី កាតប់នែយការនចូំល រកាបានតុលយភាពតម្មៃទ្ីផារ គ្ពមទងំធានបាននូវ
គុែភាព និងសុវតែិភាពដ្ល់អនកបរសិភាគ បសងកើនការផលិតកូនគ្តីពូជឱ្យបានគ្គបគ់្គន ់សដ្ើមបណីចកចាយដ្ល់កសិករសៅ
តំបនណ់ដ្លមានសកាត នុពលកនុងការសធវើវារវីបបកមម ផតល់ការគគំ្ទ្ទងំណផនកបសចចកសទ្ស នងិធនធានហិរញ្ា វតែុដ្ល់សហ-
គមនស៍នស្ថទ្ សដ្ើមបបីសងកើនគ្បាកច់ំែូលបណនែមកនុងការសធវើវារវីបបកមម។  
 គ្កសួងបានបនតជំរញុឱ្យមនទីរកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ នងិសនស្ថទ្រាជធាន-ីសខតត សធវើការណែនដំ្ល់គ្បជាកសិករ 
និងអនកពាកព់ន័ធទងំអស់កនុងណខសគ្ចវាកផ់លិតកមមកសិកមមឱ្យសគ្តៀមលកាែៈកនុងការបងកបសងកើនផល សដ្ើមបបីសងកើនផលិតកមម
សសបៀងគ្គប់គ្បសភទ្គ្បកបសដ្ឋយគុែភាព និងសុវតែិភាព គ្ពមទងំគ្តូវសគ្មបសគ្មួលសហការជាមួយអាជាា ធរមូល
ដ្ឋឋ ន ពិនិតយនងិកែំតត់បំនម់ានគ្បភពទ្កឹ ឬតបំនណ់ដ្លមានស្ថែ នភាពអំសណយផលសៅកនុងមូលដ្ឋឋ ន ជាពិសសស
សគ្មបសគ្មួលណសវងរកលទ្ធភាពផគតផ់គងទ់្ឹក សគ្មាបជ់ំរញុផលិតកមមដ្ំណរំដូ្វវសាឱ្យបានសលឿនត្តមណដ្លអាចសធវើសៅ
បាន។ ជាមយួគន សនេះណដ្រ គ្កសួងបានជំរញុឱ្យមនទីរគ្តូវសធវើជាអនតរការដី្ស៏កមម នងិមានគ្បសិទ្ធភាពកនុងការភាជ បទ់្ំនក់
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ទ្ំនងរវាងអនកផលិតជាមយួនងឹអនកគ្បមូលទ្ិញ ត្តមយនតការផលិតកមមកសិកមមត្តមកចិចសនា សដ្ើមបធីានការផគតផ់គង ់
និងម្ថ្ៃកសិផលសមរមយ។   
 ពាកព់ន័ធនងឹការគ្គបគ់្គងគសគ្មាង គ្កសួងបានសសនើឱ្យអងគភាពអនុវតតគសគ្មាងអភវិឌ្ឍនក៍សិកមម និងអងគភាព
ជំនញពាកព់ន័ធសគ្កាមឱ្វាទ្គ្កសួង ឱ្យជំរញុការអនុវតតណផនការសកមមភាពណដ្លបានអនុមត័រចួ សដ្ើមបបីសងកើនផលិតកមម
សសបៀងអាហារ (បណនៃ ណផៃស ើ គ្តី ស្ថច)់ សគ្មាបផ់គតផ់គងស់សចកតីគ្តូវការហូបចុកកនុងគ្បសទ្សឱ្យបានគ្គបគ់្គនក់នុង                    
បរកិារែ៍ម្នជំងឺកូវដី្-១៩សនេះ។  
 ទងំសនេះគឺបានឆ្ៃុេះបញ្ហច ំងឱ្យស ើញថ្ន ស្ថែ បន័ជាសគ្ចើន ទងំរដ្ឋ វស័ិយឯកជន និងម្ដ្គូអភវិឌ្ឍនប៍ាននិងកំពុង
ផតល់សសវាកមម សដ្ើមបបីសងកើនចំសែេះដ្ងឹនិងចំសែេះសធវើដ្ល់កសិករសៅមូលដ្ឋឋ ន សហើយកសិករភាគសគ្ចើនបានទ្ទ្ួលយក
នូវបទ្ពិសស្ថធន ៍និងសទ្ពសកាសលយទងំអស់សនេះយកសៅអនុវតតគ្បកបសដ្ឋយភាពឧសាហ៍ពាយម និងគនំិតម្ចនគ្បឌ្តិ 
សដ្ឋយទ្ទួ្លបានលទ្ធផលជាណផៃផ្លក យ៉ា ងគ្តចេះគ្តចង់សៅកនុងតំបន់ជាសគ្ចើន សៅត្តមអនុវស័ិយនីមយួៗ។ សដ្ឋយណឡក 
វស័ិយឯកជនបានតគ្មង់ទិ្សការផលិតសឆាព េះសៅរកទ្ីផារនសំចញ ត្តមរយៈការអនុវតតសគលការែ៍ផលិតកមម
កសិកមមត្តមកិចចសនា ការបសងកើនសមតែភាពណកម្ចន ធានបានទងំគុែភាព និងបរមិាែ សឆ្ៃើយតបសៅនឹងតគ្មូវការ     
ទ្ីផារអនតរជាតិ ពិសសសការនសំចញអងករសររីាងគ សចកអបំងូសលឿង ស្ថវ យណកវរសមៀត សគ្មច ដ្ំឡូងម ី នងិផលិតផល
កសិកមមសំខាន់ៗ ដ្ម៍្ទ្សទ្ៀតមានសនទុេះសកើនសឡើងគួរឱ្យកតស់មាគ ល់។ 
 ជាកណ់សតងកនុង ឆាន ២ំ០២១កនៃងសៅសនេះ តម្មៃផលិតផលកសិកមមសរបុមានទ្ំហំ ១៨ ពានោ់នដុ្ោៃ រអាសមរកិ 
សកើនគ្បមាែជាង ៤៣% សធៀបសៅនឹងតម្មៃផលិតផលកសិកមមសរបុកនុងឆាន ២ំ០២០ កនុងសនេះ តម្មៃផលិតផលសរបុ
ណផនកដ្ំណមំានទ្ំហំ ១០,៥ពានោ់នដុ្ោៃ រអាសមរកិ តម្មៃផលិតផលសរបុណផនកផលិតកមមសតវមានទ្ំហំ ៥,១ ពានោ់ន 
ដុ្ោៃ រអាសមរកិ តម្មៃផលិតផលណផនកជលផលមានទ្ំហំ ១,៧ពានោ់នដុ្ោៃ រអាសមរកិ តម្មៃផលិតផលណផនកម្គ្ពស ើ
មានទ្ំហំជាង ៧៨,៦៣ោនដុ្ោៃ រអាសមរកិ និងតម្មៃផលិតផលសរបុណផនកសៅស ូមានទ្ំហំជាង ៦១០ោនដុ្ោៃ រ                
អាសមរកិ។ សដ្ឋយណឡក តម្មៃម្នការនសំចញផលិតផលកសិកមមសរបុសគ្មាបឆ់ាន ២ំ០២១ មានទ្ំហំជាង ៥ ពានោ់ន
ដុ្ោៃ រអាសមរកិ ណដ្លមានកំសែើ ន ២៥% សធៀបសៅនឹងការនផំលិតផលកសិកមមឆាន ២ំ០២០។ 
 ការណកទ្គ្មងសីុ់ជសគ្ៅអនុវស័ិយជលផលគ្តូវបនតបានអនុវតតយ៉ា ងសកមម។ កំណែទ្គ្មងស់នេះ បានសធវើឱ្យគ្បជា 
ជនទូ្សៅ ជាពិសសសអនកគ្បកបរបរសនស្ថទ្ជាលកាែៈគ្គសួ្ថរ អាចសធវើអាជីវកមមបានទូ្លំទូ្ោយជាងមនុ។ រហូតមក 
ដ្ល់សពលសនេះ សយើងបានបសងកើតសហគមន៍សនស្ថទ្ចំនួន៥១៦ សដ្ើមបគី្គប់គ្គងធនធានជលផលឱ្យមាននិរនតរភាព 
ត្តមរយៈការអនុវតតទ្ិសសស្ថៃ ក “សហគមន៍ននសាទ គ្មានរទន ម្ើស” កនុងសគលបំែងពគ្ងឹងសហគមនស៍នស្ថទ្ឱ្យ
បានរងឹមា ំមានសមតែភាពគ្គបគ់្គនក់នុងការចូលរមួគ្គបគ់្គង ណថ្រកាការពារធនធានជលផលឱ្យបានគងវ់ងស នងិការ
ទកទ់ញពីសភាៀវសទ្សចរផងណដ្រ។ ការសធវើវារវីបបកមម ពិសសសការចិញ្ច ឹមបងកង គ្តីរ ៉ាស់  គ្តសីឆាត  និងពពួកគ្តីណដ្លមានតម្មៃ
ទ្ីផារខពស់ ទងំជាលកាែៈគ្គួស្ថរ និងពាែិជជកមមគ្តូវបានអនុវតតយ៉ា ងសកមម សហើយបានរមួចំណែកដ្ល់ការបសងកើន
គ្បាកច់ំែូលកនុងគ្គួស្ថរ។ 
 ជាកណ់សតង សៅសដ្ើមណខធនូ ឆាន ២ំ០២១ ថ្នន កដ់្ឹកន ំនិងមស្តនតីជនំញម្នគ្កសួងកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ 
បានបំសពញសបសកកមមជាមយួគ្កុមការង្អរអនតរគ្កសួងណដ្លដ្ឹកនសំដ្ឋយ ឯកឧតតម ជា សុផារ ា ឧបនយករដ្ឋមស្តនតី      
រដ្ឋមស្តនតីគ្កសួងសរៀបចំណដ្នដ្ី នគរបូនីយកមម នងិសំែង ់សដ្ើមបចុីេះមកពិនតិយ និងចាតវ់ធិានការបស្តង្អក បការទ្ស្តនទ នដ្ីរដ្ឋ
កនុងណដ្នម្គ្ពលិចទ្កឹសៅតំបនប់ឹងទ្សនៃស្ថបសែិតកនុងសខតតសពាធិ៍ស្ថត ់សខតតបាតដ់្បំង សខតតបនទ យមានជយ័ សខតតកំពងធ់ំ 
និងសខតតសសៀមរាប។ ជាលទ្ធផល ដ្ីម្គ្ពលិចទ្ឹកជុំវញិបឹងទ្សនៃស្ថបគ្តូវបានដ្កហូត គ្បជាពលរដ្ឋចំនួន១៤ ៦៥៦
គ្គួស្ថរ បានសម័គ្គចិតតគ្បគល់ដ្ីជូនរដ្ឋទ្ំហំ៦១ ១៦១.៧៦ហិកត្ត និងបានដ្ឋកូំនស ើម្គ្ពលិចទ្ឹកចំនួន៤២ ២៣៥សដ្ើម 
ឬសសចីំនួន៨ ៤៤៩សដ្ើម កូនសត្តន តចំនួន៣៣៩សដ្ើម និងគ្គបស់ត្តន តចំនួន២៤២ ២០៥គ្គប។់ ទ្នទឹមនឹងសនេះ វធិានការ
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មយួចំនួនកគ៍្តូវបានដ្ឋកឱ់្យអនុវតត រមួមាន៖ (១). ជូនរដ្ឋបាលសខតតសចញលិខិតណែនដំ្ល់អាជាា ធរគ្សុក  ំុ បញ្ឈបក់ារ
ពិនិតយបញ្ហជ កស់លើលិខតិសំុកានក់ាបដ់្ី និងលិខិតសផទរសិទ្ធិកានក់ាបដ់្ីកនុងណដ្នម្គ្ពលិចទ្ឹក គ្ពមទងំសចញលិខិតបដ្ិសសធ
សលើរាល់លិខិតណដ្លបានសចញរចួពីសពលមុន (២). ចាតវ់ធិានការបញ្ឈបក់ារចូលទ្ស្តនទ នដ្ីណដ្នម្គ្ពលិចទ្ឹកបនតសទ្ៀត សធវើ
អតតសញ្ហា ែអនកណដ្លបានចូលទ្ស្តនទ នសដ្ើមបសីធវើការដ្កហូតដ្ី និងចាតវ់ធិានការត្តមផៃូវចាប ់សដ្ឋយគ្តូវកស្ថងអងគសហតុ 
និងដ្ឋកប់ែដឹ ងអាជាា សៅតុោការ (៣). ទ្នទឹមនឹងវធិានការផៃូវចាប ់ ជនសលមើសគ្តូវដ្ឋសំដ្ើមស ើសឡើងវញិសលើម្ផទដ្ីណដ្ល
បានទ្ស្តនទ ន (៤).កងកមាៃ ងំមានសមតែកិចច គ្តូវចាតក់មាៃ ងំចុេះលាតត្តមសគលសៅ សដ្ើមបទី្បស់្ថក តក់ារទ្ស្តនទ នដ្ីម្គ្ពលិច
ទ្ឹក និងអនុវតតវធិានការចាប ់ (៥). ដ្ឋបំសង្អគ លគ្ពំណដ្នម្គ្ពលិចទ្ឹកណដ្លខវេះ និងណដ្លបានដ្ួលរលំ និងដ្ឋកព់ាកយសំុចុេះ
បញ្ជ ីដ្ីរដ្ឋនូវដ្ីម្គ្ពលិចទ្ឹកតំបនទ់្សនៃស្ថប (៦). ចំសពាេះគ្បជាពលរដ្ឋណដ្លបានដ្ឋដំ្ំណំ ពិសសសដ្ំណគំ្សូវ គទុឺ្កសពល
ឱ្យគ្បមូលផល រចួសសនើឱ្យសធវើលិខិតគ្បគល់ដ្ីម្គ្ពលិចទ្ឹកជូនរដ្ឋវញិ (៧). គ្តូវដ្ឋសំដ្ើមស ើសឡើងវញិ និងផដល់អាទ្ិភាពសលើ
ការដ្ឋសំដ្ើមឫសសកីនុងតំបនម់្គ្ពលិចទ្ឹក។ 

ចំសពាេះការណកទ្គ្មង់វស័ិយម្គ្ពស ើ គ្កសួងបានសផ្លដ តការយកចិតដទុ្កដ្ឋក់ខពស់សលើការបសងកើនសមតែភាព 
បសចចកសទ្ស សំសៅជំរញុការង្អរគ្គបគ់្គងឱ្យមានគ្បសិទ្ធភាពខពស់ និងពិសសសពគ្ងឹងការគ្តួតពិនិតយត្តមដ្ឋនដ្ត៏ឹងរុងឹ 
គ្ពមទងំសសគ្មចបាននូវលទ្ធផលមយួចំនួនផងណដ្រ។ ជាការកតស់មាគ ល់ ការចូលរមួរបស់រដ្ឋបាលថ្នន កស់គ្កាមជាតិ កនុង
ការបង្អក រទ្បស់្ថក ត ់និងបស្តង្អក បបទ្សលមើសនន ស ើញថ្នទ្ទ្ួលបានគ្បសិទ្ធភាពជាងមុន។ បណនែមសលើសពីសនេះ គ្កសួងក៏
បានចូលរមួអនុវតតយ៉ា ងសកមមជាមួយគែៈកមមការជាតិសដ្ើមបទី្បស់្ថក ត ់និងបស្តង្អក បបទ្សលមើសធនធានធមមជាតិរបស់
រាជរដ្ឋឋ ភបិាលកមពុជា សំសៅទ្បស់្ថក ត ់ នងិបស្តង្អក បសកមមភាពអនធិបសតយយកាបស់ ើ ការនសំចញស ើខុសចាប ់នងិ
បទ្សលមើសននសៅទូ្ទងំគ្បសទ្ស។ ទ្នទឹមនឹងសនេះ គ្កសួងកសូ៏មវាយតម្មៃខពស់ចំសពាេះកិចចសហការលែ និងការជួយ 
ឧបតែមភគគំ្ទ្គ្គបណ់បបយ៉ា ងពគី្កសួងស្ថែ បន័ពាកព់ន័ធ ម្ដ្គូអភវិឌ្ឍន ៍នងិរដ្ឋបាលថ្នន កស់គ្កាមជាតិគ្គបលំ់ដ្ឋបថ់្នន ក ់ណដ្ល
បានរមួចំណែកយ៉ា ងសកមមកនុងការគ្គបគ់្គង និងអភវិឌ្ឍនធ៍នធានជលផល និងម្គ្ពស ើគ្បកបសដ្ឋយនិរនតរភាពកនុង
គ្កបខែ័ឌ កំណែទ្គ្មងសីុ់ជសគ្ៅរបស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាល ជាពិសសសការបស្តង្អក បបទ្សលមើសត្តមគ្គបរ់បូភាពឱ្យទ្ទ្ួលបាន
លទ្ធផលលែគ្បសសើរ សទេះបីសៅមានបញ្ហា ខៃេះៗកស៏ដ្ឋយ ពិសសសការរខំានពីការឆ្ៃងរកីរាលដ្ឋលម្នជំងឺកូវដី្-១៩។  

II- សោលនសោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិេយ័ក្េកិ្មមឆ្ន ាំ២០២១-២០៣០  
រាជរដ្ឋឋ ភបិាលកមពុជាមានចកាុវស័ិយរយៈសពលណវង កនុងការណគ្បកាៃ យគ្បសទ្សកមពុជាសៅជាគ្បសទ្សណដ្លមាន

គ្បាកច់ំែូលមធយមកគ្មតិខពស់សៅឆាន ២ំ០៣០ និងជាគ្បសទ្សណដ្លមានគ្បាកច់ែូំលខពស់សៅឆាន ២ំ០៥០។ សដ្ើមបី
សសគ្មចបាននូវចកាុវស័ិយសនេះ រាជរដ្ឋឋ ភបិាលកមពុជាកម៏ានមហិចឆិត្តកនុងការសធវើទ្ំសនើបកមមវស័ិយកសិកមម សដ្ើមបឱី្យវស័ិយ
សនេះកានណ់តមានភាពគ្បកួតគ្បណជង មានបរយិបន័ន និងធនន់ឹងការណគ្បគ្បួលអាកាសធាតុ និងនិរនតរភាព។  

សគលនសយបាយអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយកសិកមមឆាន ២ំ០២១-២០៣០ គ្តូវបានសរៀបចំ និងពសិគ្គេះសយបល់ជាមយួ
គ្កសួងស្ថែ បន័ពាកព់ន័ធ ម្ដ្គូអភវិឌ្ឍន ៍នងិវស័ិយឯកជន សដ្ឋយបានផតល់នូវការតគ្មងទ់្សិយ៉ា ងទូ្លំទូ្ោយ និងមុត
គ្សួច សដ្ើមបអីភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយសនេះ សគ្មាបគ់្កសួងស្ថែ បន័ពាកព់ន័ធរបស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាលកមពុជា វស័ិយឯកជន និងម្ដ្គូ
អភវិឌ្ឍនន៍នរមួគន អនុវតត។ សគលនសយបាយសនេះបានដ្ឋកស់ចញនូវណផនកសំខាន់ៗ ចំនួន ៤ គ៖ឺ (១) ការសធវើទ្ំសនើបកមម 
និងពាែិជជូបនីយកមមកនុងណខសគ្ចវាកត់ម្មៃកសិកមម (២) ការវនិិសយគស្ថធារែៈ និងឯកជនកនុងវស័ិយកសិកមម (៣) 
កំសែើ នគ្បកបសដ្ឋយចីរភាព និងការបសងកើនភាពធនស់ៅនងឹការណគ្បគ្បួលអាកាសធាតុ និង (៤) ការណកទ្គ្មងស់្ថែ បន័ 
និងបញ្ហា អនតរវស័ិយ។ 

សគលនសយបាយសនេះមានសគលបំែងជំរញុកំសែើ នកសិកមមគ្បកបសដ្ឋយភាពគ្បកតួគ្បណជង និងបរយិបន័ន 
ណដ្លផតល់នូវផលិតផលមានគុែភាពខពស់ មានសុវតែិភាព និងអាហារបូតែមភ សគ្មាបប់ំសពញសសចកតីគ្តូវការកនុងគ្សុក 
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និងការនសំចញ សដ្ឋយគ្តូវគិតគូរខពស់ដ្ល់ការគ្គបគ់្គងដ្ីធៃី ទ្ឹក ធនធានម្គ្ពស ើ និងជលផលគ្បកបសដ្ឋយនិរនតរភាព។ 
សដ្ើមបសីសគ្មចបាននូវសគលបំែងសនេះ សគលសៅជាយុទ្ធស្ថស្តសតចំនួន ៤ គ្តូវបានកែំត ់នងិដ្ឋកឱ់្យអនុវតត រមួមាន៖  

(ទ្ី១) សលើកកមពស់ណខសគ្ចវាកផ់លិតកមមកសិកមមគ្បកបសដ្ឋយភាពគ្បកួតគ្បណជង។  
(ទ្ី២) បសងកើនការគគំ្ទ្សហដ្ឋឋ រចនសមពន័ធកសិកមម ឥែទន និងការសគ្មួលកសិ-ពាែិជជកមម។ 
(ទ្ី៣) បសងកើនការគ្គបគ់្គងធនធានដ្ីកសិកមម ម្គ្ពស ើ នងិជលផលគ្បកបសដ្ឋយនិរនតរភាព។  
(ទ្ី៤) ពគ្ងងឹអភបិាលកិចច នងិអភវិឌ្ឍនធ៍នធានមនុសសកនុងវស័ិយកសិកមម។ 
ចំែុចសំខានម់្នសគលនសយបាយសនេះ គឺសផ្លត តសលើយុទ្ធស្ថស្តសតបសងកើនផលិតភាព នងិជំរញុកំសែើ នកសិកមម 

សំសៅពគ្ងីកការនសំចញផលិតផលកសិកមម គ្ពមទងំការសគ្មបសគ្មួល និងការផ្លៃ ស់បតូរសៅជាគ្បពន័ធសសបៀងអាហារ
ទ្ំសនើប និងគ្បកបសដ្ឋយនិរនតរភាព។ គ្កបខែ័ឌ សគលនសយបាយអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយកសិកមមគ្តូវបានសគ្មួលឱ្យគ្សប
ត្តមសគលសៅអភវិឌ្ឍនគ៍្បកបសដ្ឋយចីរភាពរបស់កមពុជាឆាន ២ំ០៣០ យុទ្ធស្ថស្តសតចតុសកាែដ្ំណកក់ាលទ្៤ី ណផនការ
យុទ្ធស្ថស្តសតអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិឆាន ២ំ០១៩-២០២៣ ណផនការអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយកសិកមមឆាន ២ំ០១៩-២០២៣ សគលនសយបាយ
អភវិឌ្ឍនឧ៍សាហកមមកមពុជាឆាន ២ំ០១៥-២០២៥ និងគ្កបខែ័ឌ យុទ្ធស្ថស្តសត និងកមមវធិសី្ថត រនិងជំរញុកំសែើ នសសដ្ឋកចិច
កមពុជាកនុងការរស់សៅជាមយួកូវដី្-១៩ ត្តមគនៃងគ្បគ្បតីភាពថ្មីសគ្មាបឆ់ាន ២ំ០២១-២០២៣។ សដ្ើមបគីគំ្ទ្ដ្ល់ការអនុវតត
សគលនសយបាយអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយកសិកមម ណផនការសមវស័ិយកសិកមមឆាន ២ំ០៣០ កន៏ឹងគ្តូវបានសរៀបចំជាបនតសទ្ៀត 
សដ្ឋយគ្តូវបង្អា ញយ៉ា ងលមែតិ និងជាកោ់កនូ់វសកមមភាពសគលនសយបាយសគ្មាបអ់នុវតត។  

យុទ្ធស្ថស្តសតណដ្លបានសរៀបរាបខ់ាងសលើ គឺសផ្លត តសំខានស់លើការសរៀបចំ នងិការអនុវតតគ្កបខែ័ឌ សគលនសយបាយ 
ជាកោ់កម់យួ សដ្ឋយណផែកសលើយនតការសហការជិតសនិទ្ធ និងសគ្មបសគ្មួលសដ្ើមបធីានការអនុវតតសគលនសយបាយ
អភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយកសិកមមរហូតដ្ល់ឆាន ២ំ០៣០ គ្បកបសដ្ឋយគ្បសិទ្ធភាព។ ការអនុវតតសគលនសយបាយអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយ
កសិកមមគ្តូវការថ្វកិាពីគ្បភពសំខានប់ីគឺ ថ្វកិាជាតិ ថ្វកិាម្ដ្គូអភវិឌ្ឍន ៍នងិការវនិិសយគរបស់វស័ិយឯកជន។ គ្កសួង
ស្ថែ បន័ពាកព់ន័ធ គ្តូវបនតដ្ឋកស់ចញនូវកមមវធិី អនុកមមវធិី និងចសង្អក មសកមមភាពអាទ្ិភាពសំខាន់ៗ  សំសៅសធវើការវភិាជន៍
ថ្វកិាជាតិ និងថ្វកិាណដ្លបានមកពីម្ដ្គូអភវិឌ្ឍនឱ៍្យបានសមគ្សប សឆ្ៃើយតបសៅនឹងសូចនករកែំតក់នុងសគល
នសយបាយសនេះ។ ជាមយួគន សនេះ គ្កសួងនងិស្ថែ បន័ពាកព់ន័ធគ្តូវបសងកើតគសគ្មាងលមែតិសដ្ើមបដី្ឋកប់ញ្ចូ លសៅកនុងកមមវធិី
វនិិសយគស្ថធារែៈ (PIP) ណផនការរកំិលបីឆាន  ំសដ្ឋយអនុសោមត្តមសសចកតីណែនរំបស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាលកមពុជា។ 

គែៈកមាម ធិការសគលនសយបាយសសដ្ឋកិចច នងិហិរញ្ា វតែុ នឹងសដ្ើរតយួ៉ា ងសំខានក់នុងការសគ្មបសគ្មួល 
សដ្ើមបសីលើកកមពស់ការអនុវតតសគលនសយបាយអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយកសិកមមគ្បកបសដ្ឋយគ្បសិទ្ធភាព។ ការអនុវតតសគល
នសយបាយអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយកសិកមមគ្បកបសដ្ឋយសជាគជយ័ កន៏ឹងអាគ្ស័យសលើស្ថែ នការែ៍កនុងតំបន ់ និងពិភពសោក 
កដូ៏្ចជាសភាពការែ៍កនុងគ្បសទ្ស ណដ្លអាចជេះឥទ្ធិពលសដ្ឋយផ្លទ ល់ ឬសដ្ឋយគ្បសយលសៅសលើដ្ំសែើ រការម្នការសធវើ
ទ្ំសនើបកមមកសិកមម ការគ្បកួតគ្បណជងកសិ-ពាែិជជកមម ផលិតភាពសៅកនុងសសដ្ឋកិចចទ្ីផារសសរ ីនិងកគ្មតិម្នការវនិិសយគ 
ឯកជន។ គ្កបខែ័ឌ ម្នយនតការពិនិតយត្តមដ្ឋន និងវាយតម្មៃនឹងគ្តូវបានអនុវតតសៅគ្គបក់គ្មតិទងំអស់សៅកនុងកចិចការ
សនេះ។ ការសបតជាា យ៉ា ងមតុមាកំនុងការសគ្មបសគ្មួល នងិអនុវតតគឺជាមូលដ្ឋឋ នម្នសជាគជយ័ សដ្ឋយគ្តូវណគ្បកាៃ យណផនការ
សកមមភាពជាលកាែៈសគលនសយបាយណដ្លមានកនុងសគលនសយបាយសនេះ ឱ្យសៅជាការអនុវតតជាកណ់សតង ត្តមរយៈ
ការខិតខំបសងកើន និងសគ្បើគ្បាស់ធនធានកនុងគ្សុក គ្ពមទងំសកៀរគរធនធានពីបណត ម្ដ្គូអភវិឌ្ឍន ៍ នងិវស័ិយឯកជន
នន កដូ៏្ចជាការសធវើសមាហរែកមមឱ្យគ្គបត់ួអងគពាកព់ន័ធសំខាន់ៗ ទងំអស់ ចូលរមួអនុវតតសគលនសយបាយសនេះ
ឱ្យសសគ្មចបាននូវសមទិ្ធផលគ្បកបសដ្ឋយគុែភាព និងមានគ្បសិទ្ធភាពខពស់។ 
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III- លទ្ធ្ លជារមួ 

សៅកនុងឆាន ២ំ០២១សនេះ ទ្ឹកសភៃៀងបានចាបស់ផតើមធាៃ កយឺ់តជាងរដូ្វវសាឆាន មំុន នងិមានកូនរដូ្វគ្បាងំសកើតសឡើង 
សៅត្តមបណត សខតតមយួចំនួន ពិសសសមានសគ្គេះរាងំសងួតកនុងអំឡុងណខសីហានិងសដ្ើមណខកញ្ហា  និងជាចុងសគ្កាយគ ឺ
សគ្គេះទ្ឹកជំននប់ានសកើតមានកនុងអំឡុងណខតុោ ណដ្លបានបងកការលំបាកដ្ល់ដ្ំសែើ រការបងកបសងកើនផលដ្ំណ។ំ  

មកទ្ល់សពលសនេះ ជំងកូឺវដី្-១៩ បាននិងកំពុងរកីរាលដ្ឋលសៅទូ្ទងំសកលសោក នងិបានសធវើឱ្យមានផលប៉ាេះ
ពាល់ជាអវជិជមានដ្ល់សសដ្ឋកិចច សងគម និងជីវភាពរស់សៅរបស់គ្បជាពលរដ្ឋ។ ជាមយួនឹងការខិតខំស្ថត រសឡើងវញិនូវ
វស័ិយបសគ្មើឱ្យសសដ្ឋកិចច វស័ិយកសិកមមបាន រសៅកនុងអាទ្ិភាពមយួខពស់សដ្ើមបសីឆ្ៃើយតបសៅនឹងបញ្ហា សនេះ ពិសសស
ពាកព់ន័ធនងឹការបសងកើនសសបៀងអាហារ អងករ គ្តសី្ថចឱ់្យបានគ្គបគ់្គន ់និងនសំចញសៅកានទ់្ីផារអនតរជាតិ។ ណផែកសលើ
កត្តត សតានុមត័នងិអតតសនមត័ និងអនុវតតត្តមអនុស្ថសនដ៍្ខ៏ពងខ់ពស់របស់ េសមតចសតសជានាយក្រដ្ាមន្តនតី សលើ
វធិានការសគ្តៀមបគ្មុងសសបៀងអាហារសគ្មាបគ់្បជាពលរដ្ឋ កនុងស្ថែ នភាពណដ្លមានផលប៉ាេះពាល់ជាសកលបងកសដ្ឋយជំងឺ
កូវដី្-១៩ ការជំរញុអនុវតតនូវសគលនសយបាយអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយកសិកមម គ្តូវបានវាយតម្មៃថ្នបានអនុវតតគ្បកបសដ្ឋយ
គ្បសិទ្ធភាពខពស់។ កនុងបរកិាែ៍សនេះ យុទ្ធនការជាគ្ទ្ងគ់្ទយធំកនុងការបំផុសគ្បជាកសិករសៅត្តមមូលដ្ឋឋ ន ណដ្ល
មានសកាត នុពលផលិតកមមកសិកមម ឱ្យសធវើការដ្ឋដុំ្េះដ្ំណំសសបៀង ការចិញ្ច ឹមសតវ និងវារវីបបកមម គ្សបត្តមវធិានការ
បសចចកសទ្សកសិកមមទ្ំសនើបគ្តូវបានសរៀបចំសធវើយ៉ា ងផុលផុស។ ជាមួយគន សនេះ សនទុេះម្នការអនុវតតណផនការសកមមភាព
ចាបំាចក់នុងស្ថែ នភាពបនទ នជ់ាការសឆ្ៃើយតប សដ្ើមបបីសងកើនផលិតកមមសសបៀងគ្បកបសដ្ឋយគុែភាព និងសុវតែិភាព សំសៅ
រមួចំណែកបសងកើននូវឱ្កាសការង្អរ និងគ្បាកច់ំែូលដ្ល់គ្បជាពលរដ្ឋសៅជនបទ្ កដូ៏្ចជាពលករណដ្លបានគ្តឡបព់ី
បរសទ្សវញិ កគ៏្តវបានអនុវតតយ៉ា ងលែគ្បសសើរ។ ម៉ាាងវញិសទ្ៀត សកមមភាពសឆ្ៃើយតបបនទ នក់នុងបណត គសគ្មាងណដ្ល
កំពុងអនុវតតកគ៏្តូវបានជំរញុយ៉ា ងខាៃ ងំកាៃ  សដ្ើមបរីមួចំណែកជួយ សដ្ឋេះគ្ស្ថយបញ្ហា គ្ប មរបស់កសិករ ពិសសសបញ្ហា ទ្ឹក
សដ្ឋយការសគ្បើគ្បពន័ធសនសសំំម្ចទ្ឹក ការជួយ ជីកនិងស្ថត រគ្សេះ គ្តពាងំ និងអែតូ ងជាសដ្ើម ការអបរ់បំែតុ េះបណត លកសិករ 
ណែនផំសពវផាយអំពីបសចចកសទ្ស ការអនុវតតកសិកមមលែ នងិការសធវើហិរញ្ាបបទនដ្ល់គ្បជាកសិករត្តមគ្គបរ់បូភាព
សំសៅដ្ល់ការបសងកើតកសិដ្ឋឋ នថ្មីៗ គ្ពមទងំគគំ្ទ្ និងពគ្ងីកទ្ំហំផលិតកមមសសបៀងណដ្លឆាបផ់តល់ផល។ល។  

សលើសពីសនេះសទ្ៀត ការចិញ្ច ឹមសតវសដ្ើមបធីានការផគតផ់គងស់្ថច ់និងផលិតផលសតវ សគ្មាបប់ំសពញតគ្មូវការហូប
ចុករបស់គ្បជាពលរដ្ឋ គ្តូវបានវាយតម្មៃថ្នអនុវតតបានលែគ្បសសើរជាមួយនឹងការសរៀបចំយុទ្ធនការបំផុសដ្ល់គ្បជា
កសិករណដ្លចិញ្ច ឹមសតវជាលកាែៈគ្គសួ្ថរ ឱ្យបសងកើនការចញិ្ច ឹមសតវណដ្លមានវដ្ដផលិតកមមខៃី និងសដ្ឋេះគ្ស្ថយបានទន់
សពលសវោ បញ្ហា សនតិសុខសសបៀងគ្តូវបានសធវើយ៉ា ងយកចិតតទុ្កដ្ឋកខ់ពស់។ បណនែមពីសនេះ ការបសងកើតកសិដ្ឋឋ នចិញ្ច ឹមសតវ
ថ្មីៗរបស់កសិករគ្តូវបានពិនតិយស ើញថ្នមានការសកើនសឡើងគួរឱ្យកតស់មាគ ល់ និងគ្កមុហ ុនឯកជនកគ៏្តូវបានជំរញុឱ្យ
មានការចិញ្ច ឹមសតវកនុងគ្ទ្ងគ់្ទយធំបណនែមសទ្ៀត សដ្ើមបបីសគ្មើសសចកតីគ្តូវការស្ថចក់នុងគ្បសទ្ស និងកាតប់នែយការនចូំល។  

សដ្ើមបធីានបាននូវការផគតផ់គងគ់្តីសគ្មាបស់គ្បើគ្បាស់កនុងគ្សុក រកាបានតុលយភាពតម្មៃទ្ផីារ ណដ្លរមួចំណែក
ធានបាននូវសនតិសុខសសបៀងគ្គបគ់្គនដ់្ល់គ្បជាពលរដ្ឋកមពុជា រដ្ឋបាលជលផល នងិមនទីរកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និង
សនស្ថទ្រាជធាន ីសខតត បានសធវើយុទ្ធនការគ្ទ្ងគ់្ទយធំកនុងការចុេះជំរញុការអភវិឌ្ឍវារវីបបកមមត្តមគ្គបរ់បូភាពដ្ល់គ្បជា
កសិករ នងិអនកវនិិសយគណផនកសនេះ សដ្ឋយបានសហការជាមយួម្ដ្គូអភវិឌ្ឍន ៍គ្ពមទងំបានសលើកទ្ឹកចតិតដ្ល់ការចិញ្ច ឹម
គ្តីណដ្លមានវដ្តផលិតកមមខៃី ដូ្ចជាការចិញ្ច ឹមគ្តីអណែត ង កណងកបសៅកនុងតងផ់្លៃ សទិក នងិគ្បសភទ្គ្តីមយួចំននួសទ្ៀតណដ្ល
មនិសគ្បើទុ្នវនិិសយគសគ្ចើន ទ្តី្តងំធំ និងទ្ឹកសគ្ចើន ណតផតល់នូវផលលែនិងឆាបរ់ហ័ស។ 



8 
 

គ្គបអ់ងគភាពជំនញ នងិមនទរីកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ នងិសនស្ថទ្រាជធាន ី សខតត បានសគ្បើគ្បាស់គ្បកបសដ្ឋយ
គ្បសិទ្ធភាពខពស់នូវធនធានណដ្លទ្ទ្ួលបានពីរាជរដ្ឋឋ ភបិាល និងម្ដ្គូអភវិឌ្ឍនន៍ន កនុងការបសងកើនយុទ្ធនការជំរញុ
ផលិតកមមដ្ំណ ំការចិញ្ច ឹមសតវ និងវារវីបបកមមសនេះ។ 

ជាមយួគន សនេះ គ្កសួងកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ បានខិតខពំគ្ងឹងកចិចសហគ្បតិបតដកិារជាមយួម្ដ្គូអភវិឌ្ឍន ៍
កនុងគ្កបខែ័ឌ ម្នការអនុវតតណផនការយុទ្ធស្ថស្តសតអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយកសិកមម សំសៅជំរញុសលើកកមពស់ផលិតភាពកសិកមម 
ទងំបរមិាែនងិគុែភាព សដ្ឋយធានបានសនដិសុខសសបៀង និងបសងកើនការនសំចញកសិផល កដូ៏្ចជាការគ្គបគ់្គង
ធនធានម្គ្ពស ើ នងិជលផលគ្បកបសដ្ឋយចីរភាព។ 

១. ការចូលរមួចំណែករបសវ់ិសយ័ក្េកិ្មមកនងុសសដ្ាកិចចជាត ិ
កនុងឆាន ២ំ០២១សនេះ វស័ិយកសិកមមបានចូលរមួចំណែកគ្បមាែ២៤,៤% (គតិត្តមម្ថ្ៃបចនុបបនន) ម្នផលិតផល

សរបុកនុងគ្សុក។ សដ្ឋយណឡក វស័ិយឧសាហកមមបានរមួចំណែកគ្បមាែ៣៨,៥% និងវស័ិយសសវាកមមគ្បមាែ
៣៧%។ ការសកើនឬថ្យចុេះនូវចំណែកម្នការចូលរមួរបស់វស័ិយកសិកមម គឺអាគ្ស័យសៅនឹងការរកីលូតោស់ម្នណផនក
ពីរសំខានស់ផសងសទ្ៀតកនុងវស័ិយសសដ្ឋកិចច (វស័ិយឧសាហកមម សំែង ់នងិវស័ិយសសវាកមម) ណដ្លជាការកតស់មាគ ល់
នសពលកនៃងមក ការចូលរមួចំណែករបស់វស័ិយកសិកមមមានការណគ្បគ្បួលថ្យចុេះពី២៤,៩% ដ្ល់២៤,៤% កនុងចសនៃ េះ 
ឆាន ២ំ០១៧-២០២១។  

ប្កាហវិរទី១៖ ការចូ្រួមចំណណរររស់វិស័យរសិរមមរនុងនសដ្ឋរិចចជាត ិ

 
ប្រភព៖ គ្កសួងណផនការឆាន ២ំ០២១  

សទេះជាការចូលរមួចំណែករបស់វស័ិយកសិកមមកនុងសសដ្ឋកចិចជាតិមានការណគ្បគ្បួលពីមយួឆាន សំៅមយួឆាន  ំ    យ៉ា ង
សនេះកតី កត៏ម្មៃបណនែមសរបុ (គតិត្តមតម្មៃបចចុបបនន) ម្នវស័ិយកសិកមម (Agricultural Gross Value Added-GVA) គឺ
មានការសកើនសឡើងជាសរៀងរាល់ឆាន ។ំ តម្មៃបណនែមសរបុម្នវស័ិយកសិកមមបានសកើនពី ១៨ ៩៩៩ ពានោ់នសរៀលសៅឆាន ំ
២០១២ ដ្ល់ ២០ ៩៨៦ពានោ់នសរៀលសៅឆាន ២ំ០១៧ និងបានបនតសកើនដ្ល់ ២៤ ៧៥៥ពានោ់នសរៀលសៅឆាន ំ
២០២១។ 
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ប្កាហវិរទី២៖ រំនណើនតម្មៃរណនែមសរុរម្នវិស័យរសិរមម 

 
គ្បភព៖ គ្កសួងណផនការឆាន ២ំ០២១  

២.  ក្ាំសណើ នតនមៃបសនែមេរបុននវេិយ័ក្េកិ្មម 
 កំសែើ នតម្មៃបណនែមសរបុម្នវស័ិយកសិកមម (Agricultural Gross Value Added- GVA) មានការណគ្បគ្បួលជា
មធយមកនុងចសនៃ េះព៣ី%សៅ៤% កនុងរយៈសពលពីឆាន ២ំ០១៥ ដ្ល់ឆាន ២ំ០២១ ណដ្លសនេះជាសញ្ហា មយួវជិជមានរបស់វស័ិយ 
កនុងការចូលរមួចំណែកជំរញុកំសែើ នសសដ្ឋកិចច និងការកាតប់នែយភាពគ្កីគ្ករបស់គ្បជាពលរដ្ឋកមពុជា។ គ្សបសពលណដ្ល
គ្បសទ្សកមពុជា កដូ៏្ចជាបណត គ្បសទ្សននសលើស្ថកលសោក បានជួបគ្បទ្េះនងឹការរកីរាលដ្ឋលជំងឺកូវដី្-១៩ វស័ិយ
កសិកមមសៅណតរកាបាននូវកំសែើ នម្នតម្មៃបណនែមវជិជមានកនុងរងវង ់៤,៧% កនុងឆាន ២ំ០២១សនេះ។  

ប្កាហវិរទី៣៖ រំនណើនតម្មៃរណនែមសរុរម្នវិស័យរសិរមម (តម្មៃរចចុរាបនន) ឆ្ា២ំ០១២-២០២១ 
 

 
 
៣.  េមាេភាគ្ននអនវុិេយ័ក្នងុវេិយ័ក្េកិ្មម 

សៅឆាន ២ំ០២១សនេះ ការចូលរមួចំណែកម្នអនុវស័ិយកនុងផលិតផលកនុងគ្សុកសរបុរបស់វស័ិយកសិកមម រមួមាន៖ 
ណផនកដ្ំណ៥ំ៧,៤% ណផនកសៅស ូ៥,៧% ណផនកផលិតកមមសតវ១១,៤% ណផនកជលផល២៤,៤% និងណផនកម្គ្ពស ើ៧,៤%។ 
ជាការកតស់មាគ ល់ណផនកដ្ំណ ំនិងជលផល គឺជាកមាៃ ងំចលករនមំុខកនុងវស័ិយកសិកមម (ការចូលរមួចំណែកសគ្ចើនជាង
សគកនុងវស័ិយទងំមូល)។ រឯីផលិតកមមសតវ កជ៏ាមខុគ្ពួញសំខានម់យួសទ្ៀតកនុងការផគតផ់គងត់គ្មូវការស្ថចក់នុងគ្សុកនងិ
បសគ្មើឱ្យការនសំចញ ណដ្លណផនកទងំសនេះគ្តូវជំរញុអភវិឌ្ឍឱ្យបានខាៃ ងំកាៃ ផងណដ្រ។ 
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ប្កាហវិរទី៤៖ ការចូ្រួមចំណណរររស់អនុវិស័យរសិរមម (%) 

 
ម 

ប្រភព៖ ប្រសួងណែនការឆ្ាំ២០២១  
៤. សាែ នភារក្មាៃ ាំងរលក្មមក្នងុវេិយ័ក្េកិ្មម 

អគ្ត្តកមាៃ ងំពលកមមកសិកមមសធៀបនងឹពលកមមសរបុបានបនតធាៃ កចុ់េះពី ៤១,៥% នឆាន ២ំ០១៥ មកគ្តឹម ៣៥,៥% 
សៅឆាន ២ំ០២០។ យនតូបនីយកមមកសិកមមបានចូលមកជនំសួការបាតប់ងក់មាៃ ងំពលកមមកសិកមម សដ្ឋយកនុងឆាន ២ំ០២០
សនេះ ការសគ្បើគ្បាស់សគ្គឿងយនតកសិកមមសគ្មាបក់ារង្អរសរៀបចំដ្ីណគ្សមានជាង៩៩% និងការគ្បមូលផលគ្សូវសដ្ឋយ
សគ្គឿងយនតមានគ្បមាែ៨៥%។ 

តារង៖ នប្រៀរន ៀររម្ាំងព្រមមតាមវិស័យនសដ្ឋរិចច 

រម្ាំងព្រមម  
(ពាន់នារ់) 

អនងេតនសដ្ឋរិចចសងគមរចិចឆ្ា២ំ០១៥ អនងេតនសដ្ឋរិចចសងគមរចិចឆ្ា២ំ០២០ 

សរុរ ស្តសត ី រុរស សរុរ ស្តសត ី រុរស 
ចំនួនពលកមមសរបុ  ៨ ៣៥២ ៤ ០២៩ ៤ ៣២២ ៨ ៨០៥ ៤ ៣១៨ ៤ ៤៨៧ 

កសិកមម (%) ៤១,៥ ៤៣,៩ ៣៩,៤ ៣៥,៥ ៣៨,0 ៣៣,0 
ឧសាហកមម (%) ២៥,៥ ២៤,៨ ២៦,១ ២៦,១ ២៤,២ ២៧,៩ 
សសវាកមម (%) ៣៣,០ ៣១,៣ ៣៤,៥ ៣៨,៤ ៣៧,៨ ៣៩,១ 
សរបុ  (%) ១00 ១00 ១០០ ១00 ១00 ១០០ 

ប្រភព៖ គ្កសួងណផនការឆាន ២ំ០២០  (អសងកតសសដ្ឋកិចចសងគមកិចច) 
 
 

V- លទ្ធ្លតាមអនុវេិយ័ 

១. បសងកើន្លតិភារ រិរិធក្មមដ្ាំណាាំក្េកិ្មម និងក្េធិុរក្ិចច 

ក. ផលតិកម្មដំណសំ្រវូ 
កនុងឆាន ២ំ០២១សនេះ ម្ផទដ្ីដ្ឋដុំ្េះដ្ំណគំ្សូវសរបុទូ្ទងំគ្បសទ្ស សសគ្មចបានចនំួន ៣,៥៥ោនហិកត្ត សសមើនងឹ 

១១៦%ម្នណផនការ កនុងសនេះគ្សូវរដូ្វគ្បាងំមានចំនួន ០,៦៥ោនហិកត្ត និងគ្សូវរដូ្វវសាមានចំនួន ២,៩០ោន  
ហិកត្ត ណដ្លម្ផទដ្ីដ្ឋដុំ្េះសរបុសនេះ សកើនសឡើងចនំួន ៤,៤១% សធៀបនឹងម្ផទដ្ីដ្ឋដុំ្េះសរបុសៅឆាន ២ំ០២០។ ម្ផទដ្ីគ្បមូល
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ផលសរបុមានចំននួ ៣,៥០ោនហិកត្ត កនុងសនេះគ្សូវរដូ្វគ្បាងំមានចំនួន  ០,៦៥ោនហិកត្ត នងិគ្សូវរដូ្វវសា
ចំនួន ២,៨៥ោនហិកត្ត។ បរមិាែផលគ្សូវសរបុទ្ទ្ួលបានចំនួន ១២,២១ោនសត្តន កនុងសនេះ បរមិាែផលគ្សូវ                  
រដូ្វគ្បាងំទ្ទ្ួលបាន ២,៩៣ោនសត្តន និងបរមិាែផលគ្សូវរដូ្វវសា ទ្ទ្ួលបាន ៩,២៨ោនសត្តន ណដ្លបរមិាែ
ផលគ្សូវសរបុសនេះ សកើនសឡើងចំនួន ១,២៧ោនសត្តន ឬសសមើនឹង ១១,៦% សធៀបនឹងឆាន ២ំ០២០។ ទ្និនផលគ្សូវមធយម
គ្បចាឆំាន ទំ្ទ្ួលបាន ៣,៤៩០សត្តន/ហិកត្ត កនុងសនេះ ទ្ិននផលគ្សូវគ្បាងំទ្ទ្ួលបាន ៤,៥៣៤សត្តន/ហិកត្ត និងទ្ិននផល 
គ្សូវវសាទ្ទ្ួលបាន ៣,២៥៤សត្តន/ហិកត្ត។ សដ្ឋយណឡក ការភជួររាស់សដ្ឋយសគ្គឿងយនតូបនីយកមមកសិកមម សសគ្មច
បានចំននួ៣,៥៦ោនហិកត្ត សសមើនឹង៩៩,៤២% និងសដ្ឋយសគគ្កបីសសគ្មចបាន ០,០២ោនហិកត្ត សសមើនឹង ០,៥៨% 
ម្នម្ផទដ្ភីជួររាស់សរបុ ចំននួ ៣,៥៨ោនហិកត្ត។ 

ប្កាហវិរទី៥៖ រង្ហាញពីរំនណើនររិមណែ  ្នងិទិននែ ម្្នែ្ិតរមមដ្ំណំប្សូវឆ្ាំ២០១៧-២០២១ 

 
ត្តមរយៈលទ្ធផលសសគ្មចបានខាងសលើសនេះបង្អា ញថ្ន ស្ថែ នភាពផលិតកមមដ្ំណគំ្សូវសៅឆាន ២ំ០២១សនេះ 

មានការសកើនសឡើងគួរឱ្យកតស់មាគ ល់ សគ្មាបក់ារសគ្បើគ្បាស់កនុងគ្សុក និងការណកម្ចននសំចញ។ 
ខ. ផលតិកម្មដំណសំាកវប្បកម្ម 

សៅឆាន ២ំ០២១ ម្ផទដ្ីដ្ឋដុំ្េះដ្ណំសំ្ថកវបបកមមសសគ្មចបានចំនួន៣០៨ ៣៩០ហិកត្ត នងិទ្ទ្ួលបានបរមិាែផល 
ចំនួន៤ ៣៦៥ ៨៧៨សត្តន កនុងសនេះម្ផទដ្ីដុ្េះដ្ណំសំ្ថកវបបកមមរយៈសពលខៃីសសគ្មចបាន ៧៤ ៩០១ហិកត្ត ថ្យចុេះ
ចំនួន ៣០ ៤៥៥ហិកត្ត សសមើនឹង២៩% សធៀបនឹងឆាន ២ំ០២០ (សដ្ឋយស្ថរទ្ិនននយ័ដ្ំណសំ្ថកវបបកមមរយៈសពលខៃ ី            
មយួចំនួនដូ្ចជា សពាតស ដ្ំឡូងជាវ  និងដ្ំឡូងស ើ គ្តូវបានបញ្ចូលកនុងដ្ំណឧំសាហកមមរយៈសពលខៃី)។ ចំសពាេះម្ផទ
ដ្ីគ្បមូលផលសសគ្មចបានចំននួ ៧៤ ៥៤២ហិកត្ត សដ្ឋយទ្ទ្ួលបានបរមិាែផលចំននួ ១ ១០៧ ៦១១សត្តន សកើនសឡើង 
ចំនួន ៨៧ ៣៩៧សត្តន សសមើនងឹ ៨,៥៧% សធៀបនងឹឆាន ២ំ០២០ ។ 

សដ្ឋយណឡក ម្ផទដ្ីដ្ឋដុំ្េះដ្ណំសំ្ថកវបបកមមរយៈសពលណវងសំខាន់ៗ  រមួមាន ដ្ណំសំចក អនុវតតសរបុបានចំននួ 
៤៣ ៥៩៣ហិកត្ត នងិទ្ទ្លួបានបរមិាែផលសរបុចនំួន ៦១៥ ៩១២សត្តន (កនុងសនេះ សចកអំបូងសលឿងមានចនំួន 
១៤ ៨៨៦ហិកត្ត សដ្ឋយទ្ទ្លួបានបរមិាែផលសរបុចនំួន ២៦៣ ១៤២សត្តន) ដ្ណំសំ្ថវ យ អនុវតតសរបុបានចំនួន 
១៥២ ០៧៣ហិកត្ត សដ្ឋយទ្ទ្ួលបានបរមិាែផលសរបុចំនួន ២ ១៩៧ ២៦៥សត្តន ដ្ណំសំមៀន/សមៀនម្ប៉ាលិន អនុវតត 
សរបុបានចំនួន ១២ ៨៣៧ហិកត្ត សដ្ឋយទ្ទ្ួលបានបរមិាែផលសរបុចនំួន ១៣១ ៤៩៨សត្តន ដ្ំណទុំ្សរន អនុវតត
សរបុបានចំនួន ៥ ៤៥២ហិកត្ត សដ្ឋយទ្ទ្ួលបានបរមិាែផលសរបុចនំួន ៤៧ ៤៥០សត្តន និងដ្ណំគំ្សកានគ 
អនុវតតសរបុបានចនំួន ២៩៣ហិកត្ត សដ្ឋយទ្ទ្ួលបានបរមិាែផលសរបុចនំួន ២ ១៥៤សត្តន។ 
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ម្ផទដ្ីអនុវតត  (ោនហ.ត) ម្ផទដ្ីគ្បមូលផល (ោនហ.ត) បរមិាែផល (ោនសត្តន) ទ្ិននផល  (ត/ហ.ត)
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ប្កាហវិរទី៦៖ រង្ហាញពីរំនណើនែ្ិតរមមដ្ំណសំារវរាបរមមឆ្ាំ២០១៧-២០២១ 

 

គ. ផលតិកម្មដំណឧំរាហកម្ម 
សៅឆាន ២ំ០២១ ម្ផទដ្ដី្ំណឧំសាកមមសសគ្មចបានចំនួន១ ៤៥៣ ៥៣០ហិកត្ត  ម្ផទដ្ីគ្បមូលផលមានចំននួ 

១ ៣០០ ៦៩០ហិកត្ត នងិទ្ទ្ួលបានបរមិាែផលចនំួន១៩ ១៥៨ ៩៩៥សត្តន កនុងសនេះម្ផទដី្ផលិតកមមដ្ំណំ
ឧសាហកមមរយៈសពលខៃីសសគ្មចបានចំនួន ៩៦០ ៨០៧ហិកត្ត សកើនសឡើងចំនួន ៨៥ ៦៧៤ហិកត្ត សសមើនងឹ១០% 
សធៀបនឹងឆាន ២ំ០២០  សដ្ឋយទ្ទ្ួលបានបរមិាែផលចំនួន ១៥ ៦៩៤ ៨៧៨សត្តន។ ជាការកតស់មាគ ល់ម្ផទដ្ីដ្ឋដុំ្េះ 
ដ្ំណដំ្ំឡូងមសីសគ្មចបានចំនួន ៧៣២ ៣២៨ហិកត្ត សលើសឆាន មំុនចំនួន ១០៣ ៤៣៤ហិកត្ត សសមើនឹង១៦% សដ្ឋយ
ទ្ទ្ួលបានបរមិាែផលចនំនួ ១៤ ៧២៨ ៥២០សត្តន ដ្ណំសំពាតគ្កហមបានចនំួន ១២៥ ០១២ហិកត្ត   ថ្យចុេះ
ចំនួន ២៩ ៥៨៦ហិកត្ត សសមើនឹង១៩% សដ្ឋយទ្ទ្ួលបានបរមិាែផលចនំួន ៦៩៩ ០៧៥សត្តន និងដ្ណំអំំសៅបាន
ចំនួន ៤៦ ៩២៣ហិកត្ត សកើនសលើសឆាន មំុនចំននួ ៣០ ៩៣១ហិកត្ត សសមើនឹង១៩៣% សដ្ឋយទ្ទ្ួលបានបរមិាែផល
ចំនួន ២ ៤២១ ៩៦៥សត្តន។ 

សដ្ឋយណឡក ម្ផទដ្ីដ្ឋដុំ្េះដ្ណំឧំសាហកមមរយៈសពលណវងសំខាន់ៗ អនុវតតបានចនំួន ៤៩២ ៧២៣ហិកត្ត                    
សដ្ឋយទ្ទ្ួលបានបរមិាែផលសរុបគ្បមាែ ៣ ៤៦៤ ១១៧សត្តន។ ដ្ំណំឧសាហកមមរយៈសពលណវងសំខាន់ៗ                     
រមួមាន ដ្ំណសំ្ថវ យចនទអីនុវតតបាន ៤០៥ ៩៩១ហិកត្ត សដ្ឋយទ្ទ្ួលបានបរមិាែផលសរបុ ៤៧២ ៦៣៦សត្តន 
ដ្ំណសំគ្មចអនុវតតបាន ៦ ៥៨៨ហិកត្ត សដ្ឋយទ្ទ្ួលបានបរមិាែផលសរបុ ១៨ ៣៧៣សត្តន ដ្ំណកំាសហវអនុវតត
បាន ៣៩៨ហិកត្ត សដ្ឋយទ្ទ្ួលបានបរមិាែផលសរបុ ៦៧៥សត្តន និងដ្ណំដូំ្ងអនុវតតបាន ១២ ៦២៧ហិកត្ត 
សដ្ឋយទ្ទ្ួលបានបរមិាែផល ១៩០ ៥២៤សត្តន។ 

ប្កាហវិរទី៧៖ រង្ហាញពសីាថានភាពែ្ិតរមមដ្ំណឧំសាាហរមមរយៈនព្ខ្ៃីឆ្ាំ២០១៧-២០២១ 
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ម្ផទដ្ីអនុវតត  (ហ.ត) ម្ផទដ្ីគ្បមូលផល (ហ.ត) បរមិាែផល (ត)
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ឃ. ការលលើកកម្ពរគ់ណុភាព រវុតថភិាព នងិការនលំេញផលតិផលដំណកំរកិម្ម 
កិចចខិតខំគ្បឹងណគ្បង សដ្ើមបសីលើកកមពស់គុែភាព និងសុវតែិភាពសសបៀង កំពុងគ្តូវបានយកចតិតទុ្កដ្ឋកយ់៉ា ងសកមម 

ត្តមរយៈការអនុវតតគ្បពន័ធផលិតកមមធានគុែភាព និងសុវតែិភាពសសបៀង មានដូ្ចជា៖ ការអនុវតតកសិកមមលែកមពុជា
សគ្មាបប់ណនៃនិងណផៃស ើ ការអនុវតតគ្បពន័ធធានសដ្ឋយមានការចូលរមួ (Participatory Guarantee System -PGS) 
និងការអនុវតតកសិកមមសររីាងគ។ គ្កសួងបានចុេះបញ្ជ ីជាចមាក រអនុវតតកសិកមមលែកមពុជា ចំននួ១២៧ ចមាក រ/ កសិដ្ឋឋ ន និង
បានបំពាកគ់្បពន័ធ QR Code។ 

ការនសំចញផលិតផលកសិកមមសរបុសសគ្មចបានចនំួន ១៥ ៣៩៥ ៧៦៩សត្តន កនុងសនេះការនសំចញផលិតផល 
កសិកមមសរបុមានវញិ្ហា បនបគ្តចំនួន ៧ ៩៨៤ ២៥២សត្តន។ ការនំសចញកសិផលមានវញិ្ហា បនបគ្តសគ្ចើនជាងសគ                    
រមួមាន គ្សូវមានចំនួន ២ ១៨៧ ១៧៧សត្តន ចំែិតដ្ំឡូងមសីគ្កៀមមានចំននួ ១ ៦៤៤ ៥៩២សត្តន ដ្ំឡូងមគី្សស់មាន
ចំនួន ១ ១០៤ ២២២សត្តន អងករមានចំននួ ៦១៧ ០៦៩សត្តន ណផៃសចកគ្សស់មានចំននួ ៤២៣ ១៦៩សត្តន ណផៃស្ថវ យ
គ្សស់មានចំនួន ២៤២ ៤៨៤សត្តន និងគ្គបស់ពាតមានចនំួន ២០១ ៥៨៩សត្តន។ 

សដ្ឋយណឡក ការនសំចញអងករទងំ ៦១៧ ០៦៩សត្តនសនេះ គឺនសំចញសៅគ្បសទ្សចិនសគ្ចើនជាងសគ បានចំនួន 
៣០៩ ៧០៩សត្តន សសមើនឹង ៥០,១៩% សៅសហភាពអឺរ ៉ាបុបានចំនួន ១៥៥ ៧៧៣សត្តន សសមើនឹង ២៥,២៤% សៅគ្បសទ្ស
កនុងតបំនអ់ាស្ថ ន បានចំននួ ៦៣ ១៦៥សត្តន សសមើនងឹ ១០,២៣% និងសៅគ្បសទ្សសផសងៗសទ្ៀតបានចនំួន ៨៨ ៤២២សត្តន 
សសមើនឹង ១៤,៣៤% ម្នការនសំចញអងករសរបុ។ គ្បសភទ្អងករនសំចញ រមួមាន អងករគ្កអូបគ្គបគ់្បសភទ្ចំនួន ៤៥៧ ៤១៥ 
សត្តន អងករសចគ្មុេះចំនួន ១៤៩ ០៨០សត្តន និងអងករចំហុយចំនួន ១០ ៥៧៤សត្តន។ 

ប្កាហវិរទី៨៖ សាថានភាពម្នការនំានចញែ្ិតែ្រសិរមមសរុរ នងិការនំានចញអងេរែៃូវការឆ្ាំ២០១៧-២០២១ 

 
សគ្ៅពីសនេះ គ្កសួងបានសធវើការចរចារសបើកទ្ីផារនសំចញផលិតផលកសិកមមសំខាន់ៗ  សដ្ឋយសសគ្មចបាន៖ 

(១) ចុេះហតែសលខាសលើពិធសី្ថរ សដីពីលកាខែឌ តគ្មូវភតូគមអនមយ័ សគ្មាបក់ារនសំចញណផៃស្ថវ យគ្សស់សៅកាន់
គ្បសទ្សចិន (២) សបើកទ្ីផារជាមយួគ្បសទ្សសវៀតណម សតីពីលកាខែឌ តគ្មូវភូតគមអនមយ័ម្នការនសំចញណផៃគ្កូចថ្ៃុង 
សមៀន និងណផៃខនុរ។ 

ង. ការអភវិឌ្ឍនរ៍ហគម្នក៍រកិម្ម 
កនុងឆាន ២ំ០២១ សហគមនក៍សិកមមចំននួ ១៧សហគមនគ៍្តូវបានបសងកើត សដ្ឋយសៅទូ្ទងំគ្បសទ្ស មានសហ-

គមនក៍សិកមមសរបុចនំួន ១ ២១៧សហគមន ៍ ណដ្លមានមាច ស់ភាគហ ុនសរបុចំននួ ១៥៥ ៨៥៩នក ់កនុងសនេះមាន
សមាជកិជាស្តសតីចំននួ ៩៨ ៩០០នក ់សសមើនឹងគ្បមាែ៦៤% ម្នសមាជកិសរបុ គ្បាកភ់ាគហ ុនសរបុមានចំននួ ៥០ ២៧៩ 

5,135,084 
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ការនាាំសចញ្លតិ្លក្េកិ្មម្ ៃូវការេរបុឆ្ន ាំ២០១៧-២០២១ (សតាន)

ការនសំចញផលិតផលកសិកមមសរបុ ការនសំចញអងករ
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ោនសរៀល (សសនើនឹង១២,៥ោនដុ្ោៃ រអាសមរកិ) ណដ្លជាថ្វកិាផ្លទ ល់របស់គ្បជាកសិករកនុងការវនិិសយគកនុងសហគមន ៍          
កសិកមមរបស់ខៃួន និងសដ្ើមទុ្នសរបុមានចំននួ១០២ ៤៦៧ោនសរៀល (សសនើនឹង២៥,៦ោនដុ្ោៃ រអាសមរកិ)។ 

ទ្នទឹមនងឹសនេះ គ្កសួងបានសគ្មបសគ្មួលចងគ្កងសហគមនក៍សិកមមឱ្យសៅជាសហភាពសហគមនក៍សិកមម
បានចំនួន៥ ណដ្លរហូតមកដ្ល់បចចុបបននសនេះបានចនំួនសរបុ ១៥ ណដ្លមានសហគមនក៍សិកមមជាសមាជិកចំនួន២៧៦ 
សហគមនក៍សិកមម  មានភាគហ ុនសរបុចំនួន ១ ៧០៣ហ ុន ណដ្លមានគ្បាកភ់ាគហ ុនសរបុចំនួន ១ ៨០៩ោនសរៀល 
(គ្តូវជាគ្បមាែ ៤៥២ពានដុ់្ោៃ រអាសមរកិ) ណដ្លជាថ្វកិាផ្លទ ល់របស់សហគមនក៍សិកមម វនិិសយគកនុងសហភាព                    
សហគមនក៍សិកមមរបស់ខៃួន និងសដ្ើមទុ្នសរបុមានចំននួ ៣ ៣៨៣ ោនសរៀល (គ្តូវជាគ្បមាែ ៨៤៦ ពានដុ់្ោៃ រ                    
អាសមរកិ)។ សគ្ៅពីសនេះ អគគនយកដ្ឋឋ នកសិកមម បានសគ្មបសគ្មួលបសងកើត សមពន័ធសហគមនក៍សិកមមកមពុជាបានចំននួ
០១ ណដ្លមានសហគមនក៍សិកមម និងសហភាពសហគមនក៍សិកមមជាសមាជិក ណដ្លសមពន័ធសហគមនក៍សិកមមសនេះ 
គ្តូវបានចុេះបញ្ជ ីនិងទ្ទ្ួលស្ថគ ល់សដ្ឋយគ្កសួងកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់  និងសនស្ថទ្។ 

ប្កាហវិរទី៩៖ ចំនួនសហគមន៍រសិរមមឆ្ា២ំ០០៣-២០២១ 

 

 

 
េ. ការស្គបស់្គង នងិលស្ប្ើស្ារធ់នធានដីករកិម្ម 

 កនុងឆាន ២ំ០២១សនេះ គ្កសួងបានសធវើបចចុបបននភាពណផនទ្ចីណំតថ់្នន កដ់្ីដ្ឋដុំ្េះដ្ណំគំ្សូវ សិកាវាយតម្មៃបណគ្ម 
បគ្មួលការសគ្បើគ្បាស់ដ្ីដ្ំណគំ្សូវ ដ្ំណសំ្ថកវបបកមម និងដ្ំណឧំសាហកមម ការសិកាពីជសគ្មើសបសចចកសទ្សកសិកមម
ម្វឆាៃ តនឹងអាកាសធាតុ សលើការគ្គបគ់្គងទ្ឹកនងិដ្ី ការសិកាសផទៀងផ្លទ តទ់្និននយ័សែិតដិ្ំណគំ្សូវត្តមគ្បពន័ធពត័ម៌ាន
ផ្លក យរែប និងបានផលិតណផនទ្ីគ្បពន័ធសកសគ្តបរសិ្ថែ នដ្ណំគំ្សូវ (បសចចកវទិ្ា RIICE) ការចុេះគ្បមូលទ្និននយ័អពំី
សសដ្ឋកិចចសងគម បរសិ្ថែ នសគ្មាបក់ំែតត់ំបនដ់្ឋដុំ្េះកសិកមម និងវាយតម្មៃកគ្មតិស្ថយភាយបសចចកសទ្សសគ្មាប់
គ្គបគ់្គងជីជាតិដ្ ីការសលើកកមពស់ការអនុវតតលែសដ្ើមបទី្បស់្ថក តឱ់្នភាពដ្ីសៅតបំនខ់ពងរ់ាប ការសធវើណផនទ្ីកែំតត់ំបនដ់្ឋដុំ្េះ
កសិកមម ការផលិតណផនទ្ីគ្បសភទ្ដ្ីទូ្ទងំគ្បសទ្សនិងសគ្មាបស់ខតតទងំ២៤ និងការគ្ស្ថវគ្ជាវ និងផសពវផាយ
បសចចកសទ្សកសិកមមអភរិកស។ 
 ១. ការន វើរចចុរាបននភាពណែនទចីំណត់ថ្្ារដ់្ីដំដ្ុុះប្សូវ នៅនខ្តតនពា ិ៍សាត ់
 ចំណតថ់្នន កដ់្ីដ្ឋដុំ្េះគ្សូវសៅសខតតសពាធិ៍ស្ថត ់គ្តូវបានសធវើបចចុបបននភាព និងណបងណចកជា ០៩ គ្បសភទ្ (ឬគ្កមុដ្)ី 
(សគ្បើគ្បពន័ធសធវើចណំតដ់្ីសគ្មាបផ់លិតកមមដ្ំណគំ្សូវសៅកមពុជា) ណដ្លមានម្ផទដ្ីសរបុ ១៩៨ ៦៥៩ ហ.ត កនុងសនេះ
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មាន ១.គ្កុមដ្ីបាកាន (៣៨%) ២.គ្កុមដ្កីាលសពាធិ៍ (៤%) ៣.គ្កុមដ្ីសកៀនស្ថវ យ (២%) ៤.គ្កុមដ្ីគ្កគរ ៩៨%)                    
៥.គ្កុមដ្ីគ្បទ្េះឡាង (១២%) ៦.គ្កុមដ្ីគ្បទ្េះឡាង/បាកាន (១៨%) ៧.គ្កុមដ្ីម្គ្ពណខមរ (៣%) ៨.គ្កមុដ្ីទ្ួលសំសរាង 
(១៥%) នងិ៩.ដ្ីពុំទនស់ធវើអតតសញ្ហា ែ (១%)។ 

២. ការសិរាាវាយតម្មៃរណប្មរប្មួ្ការនប្រើប្ាស់ដ្ីន ើ្ដ្ំណំប្សូវ នៅនខ្តតនសៀមររ 
លទ្ធផលម្នការសិកាបានបង្អា ញថ្ន ពីឆាន ២ំ០០២ ដ្ល់ឆាន ២ំ០២១ ម្ផទដ្ីដ្ឋដុំ្េះគ្សូវកនុងសខតតសសៀមរាបបាន

សកើនសឡើងចំនួន ៧១ ៧៥៧ ហ.ត (+២៦%)។ ជាមយួគន សនេះដ្ីចមាក រដ្ំណសំគ្ៅពីគ្សូវកប៏ានសកើនសឡើងយ៉ា ងខាៃ ងំផង
ណដ្រ (+២៤%) សហើយគ្បសភទ្សគ្បើគ្បាស់ដ្ីសផសងសទ្ៀតកប៏ានសកើនសឡើងណដ្រ។  

តារងសតីពីរណប្មរប្មួ្ម្នប្រភទនប្រើប្ាស់ដ្ីរសិរមមរនុងនខ្តតនសៀមររឆ្ា២ំ០០២-២០២១ 

 
 
៣. ការសិរាាវាយតម្មៃរណប្មរប្មួ្ការនប្រើប្ាស់ដ្ីន ើ្ដ្ំណំរសិរមម នៅរនុងនខ្តតាត់ដ្ំរង 
លទ្ធផលម្នការសិកាបានបង្អា ញថ្ន ពីឆាន ២ំ០០២ ដ្ល់ឆាន ២ំ០២១ ម្ផទដ្ីដ្ឋដុំ្េះកសិកមមកនុងសខតតបាតដ់្បំង

បានសកើនសឡើងចំននួ ៤៧៥ ៤១២ ហ.ត (+១២៧%) កនុងសនេះ ដ្ីចមាក រដ្ំណបំានសកើនសឡើងចំនួន ២៦៥ ៤៤៣ ហ.ត 
ដ្ីចមាក រស ើហូបណផៃបានសកើនសឡើងចំនួន ៩៨៨ ហ.ត ដ្ីណគ្សបានសកើនសឡើងចំននួ ១៨៣ ៦៧៣ ហ.ត និងដ្ចីមាក រត្តម
ភូមបិានសកើនសឡើងចំនួន ២៧ ៦៥៥ ហ.តុ។ ចំណែកឯកសិកមមពសនរចរ ពុំមានវតតមានសទ្ៀតសឡើយ។  

តារងសតីពីរណប្មរប្មួ្ម្នប្រភទនប្រើប្ាស់ដ្ីរសិរមមរនុងនខ្តតាត់ដ្រំង ឆ្ាំ២០០២-២០២១ 

 

ឆ្នាំ២០០២ ឆ្នាំ២០២១ បម្រែ បរែួល
១ ដីចម្កា រដំណំ ៤២៩៥ ១០៥៨៧៥ ១០១៥៨០
២ វាលស្រែ ២៧៩០៦៥ ៣៥០៨២២ ៧១៧៥៧
៣ ដីចម្កា រកៅែ ៊ូ ០ ១១៤៥៩ ១១៤៥៩
៤ ដីចម្កា រតាមភ៊ូមនិិង ភ៊ូមឋិានររជាពលរដឋ ១៧៦៥៨ ៤១១៥០ ២៣៤៩២
៥ ស្ទែទឹក ១៥២០៨ ១៨៤៩៧ ៣២៩០

៣១៦២២៥ ៥២៧៨០៣ ២១១៥៧៨

ល.រ របភេទភរបើ រាស់ ដី
បម្រែ បរែួលផ្ទៃដី  (ហ.ត)

ផ្ទៃដី សរុប

ឆ្នាំ២០០២ ឆ្នាំ២០២១ បម្រែ បរែួល
១ ដីចម្កា រដំណំ ៤៧៧៥៨ ៣១៣២០១ ២៦៥៤៤៣
២ ដីចម្កា រក ើហ៊ូរស្ទែ ១៦៦ ១១៥៤ ៩៨៨
៣ វាលស្រែ ២៨០៤៩៤ ៤៦៤១៦៧ ១៨៣៦៧៣
៤ ដីចម្កា រកៅែ ៊ូ ០ ០ ០
៥ កែិកមមពកនចរ ៦៣៧២ ០ -៦៣៧២
៦ ដីចម្កា រតាមភ៊ូមនិិង ភ៊ូមឋិានររជាពលរដឋ ៣៣៩៩៩ ៦១៦៥៥ ២៧៦៥៥
៧ ស្ទែទឹក ៦៦៧៦ ១០៧០២ ៤០២៦

៣៧៥៤៦៦ ៨៥០៨៧៨ ៤៧៥៤១២

ល.រ របភេទភរបើ រាស់ ដី
បម្រែ បរែួលផ្ទៃដី  (ហ.ត)

ផ្ទៃដី សរុប
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៤. ការង្ររំណតត់ំរន់ដដំ្ុុះរសិរមម 
បានបំសពញកិចចគ្បជុំគែៈកមាម ធិការកំែតត់ំបនដ់្ឋដុំ្េះកសិកមមសតីព ី វឌ្ឍនភាពការង្អរ និងទ្ិសសៅសគ្មាប់

អនុវតតបនតណដ្លដ្ឹកនសំដ្ឋយ ឯកឧតតម តូច ប នុហួរ រដ្ឋសលខាធិការម្នគ្កសួងកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ និងជា
គ្បធានគែៈកមាម ធិការកែំតត់ំបនដ់្ឋដុំ្េះកសិកមមកមពុជា។ បានគ្បជុំពិសគ្គេះសយបល់ថ្នន កជ់ាតិសដីពី របាយការែ៍
លទ្ធផលម្នការគ្បមូលទ្ិននទ្និននយ័សដីពីសសដ្ឋកចិចសងគម និងបរសិ្ថែ នសគ្មាបក់ែំតត់បំនដ់្ឋដុំ្េះកសិកមមណដ្លមានអនក
ចូលរមូសរបុចំនួន២៥នក ់ (ស្តសដី៥នក)់ សៅអគគនយកដ្ឋឋ នកសិកមម។ បានផលិតណផនទ្ីសំខានម់យួចំននួរមួមាន៖ 
ណផនទ្ីសមសដ្ើមបណីបងណចកតំបនក់សិកមម ណផនទ្ីគ្បសភទ្ដ្ីទូ្ទងំគ្បសទ្ស និងសគ្មាបស់ខតតទងំ២៤ ណផនទ្ីគ្បភទ្ម្នការ
សគ្បើគ្បាស់ដ្ីកសិកមមទូ្ទងំគ្បសទ្ស ណផនទ្ីតំបនដ់្ឋដុំ្េះគ្សូវ និងគ្បពន័ធសកសគ្តបរសិ្ថែ នដ្ំណគំ្សូវ។ បាននងិកំពុង
ដ្ំសែើ រការផលិតណផនទ្តីំបនដ់្ឋដុំ្េះដ្ំណសំផសងៗមានដូ្ចជា ស្ថវ យ ស្ថវ យចនទី ដ្ំឡូងម ី សពាត ទុ្សរន សមៀនម្ប៉ាលិន              
ជាសដ្ើម។ បាននិងកពុំងដ្ំសែើ រការវាយតម្មៃភាពសមគ្សបម្នដ្ីសគ្មាបដ់្ំណ ំស្ថវ យ ស្ថវ យចនទ ីដ្ំឡូងម ីសពាត ទុ្សរន 
សគ្មច កបាស និងសលមើ សដ្ើមបសីធវើបចចុបបននភាពណផនទ្ីភាពសមគ្សបម្នដ្ីសគ្មាបដ់្ំណកំសិកមមសំខាន់ៗ ។  

 

 
  
ណផនទ្ីសមកែំតត់បំនអ់ភវិឌ្ឍនក៍សិកមមមាន ៤តំបនធ់ំៗគឺ តំបនស់ឆ្នរ (Coastal Zone) តំបនទ់្ំនបទ្សនៃសមគងគសគ្កាម 
(Lower Mekong Plain Zone) តំបនប់ឹងទ្សនៃស្ថប (Tonle Sap Lake Zone) នងិតំបនខ់ពងរ់ាបទ្សនៃសមគងគសលើ 
(Upper Mekong Plateau Zone)។ 

ឆ. ការពលិសាធន ៍នងិអភវិឌ្ឍនប៍លេេកវិទ្យាករកិម្ម 
- បានពិសស្ថធគ្ស្ថវគ្ជាវបសចចកសទ្សដ្ឋដុំ្េះគ្សូវពូជណសនគ្កអូប០១ សដ្ឋយសគ្បើគ្បាស់ឧបករែ៍ដ្ឋគំ្គប ់(Eli seeder) 
សៅកសិដ្ឋឋ នផលិតពូជគ្សូវទ្ួលសំសរាង សខតតបាតដ់្ំបង។ ពិសស្ថធនស៍នេះមាន៤បចចយ័ គ ឺT1. ដ្ឋជំាគុមពសដ្ឋយ
ឧបករែ៍នចូំលពីគ្បសទ្សម្ថ្ កគ្មតិគ្គបពូ់ជ ១០០គឡូីគ្កាម/ហិកត្ត T2. សគ្ពាេះគ្គបស់ដ្ឋយម្ដ្ត្តមទ្មាៃ ប់
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កសិករ កគ្មតិគ្គបពូ់ជ១៥០គីឡូគ្កាម/ហិកត្ត T3. ដ្ឋគំ្គបស់ងួតសដ្ឋយឧបករែ៍ម្ថ្ ីតនចូំលពីគ្បសទ្សម្ថ្ 
កគ្មតិគ្គបពូ់ជ១០០គីឡូគ្កាម/ហិកត្ត នងិ T4.ដ្ឋគំ្គបស់សើមសលើដ្ីភកស់ដ្ឋយឧបករែ៍ Eli Seeder សគ្បើគ្គប់
ពូជកនុងកគ្មតិ ១០០គីឡូគ្កាម/ហិកត្ត។ ត្តមលទ្ធផលពិសស្ថធនប៍ង្អា ញថ្ន បចចយ័ទ្២ី ទ្ទ្ួលបានទ្ិននផល
ខពស់ជាងសគគឺ ៤ ៨២៥គីឡូគ្កាម/ហិកត្ត  បនទ បម់កបចចយ័ទ្ី៤គឺ ៤ ៧៩៩គីឡូគ្កាម/ហិកត្ត បចចយ័ទ្ី៣គ ឺ
៤ ៥០៧គីឡូគ្កាម/ហិកត្ត និងបចចយ័ទ្ី១ ទ្ទ្ួលបានទ្ិននផលទបជាងសគគឺ ៤ ២៩៥គីឡូគ្កាម/ហិកត្ត 
- បានសធវើការពិសស្ថធនស៍គ្បៀបសធៀបពូជសពាតចនំួន ១០ពូជ ណដ្លធនន់ឹងជំងឺបសួសៅសលើទ្ិននផល។ លទ្ធផល
បង្អា ញពូជសពាត Pionee-4554 ទ្ទ្ួលបានទ្ិននផលខពស់ជាងសគគឺ ៩,០៩សត្តន/ហិកត្ត បនទ បគ់ឺពូជ CHM01 
ណដ្លជាពូជអុីគ្បុីតសលើកដ្ំបូងរបស់កមពុជា ទ្ទ្ួលបានទ្ិននផល ៩,០៧សត្តន/ហិកត្ត សៅសពលណដ្លពូជសពាត 
CHM02 ណដ្លជាគ្បសភទ្ពូជសពាតអុីគ្បុីតទ្២ីរបស់កមពុជា ណដ្លសគ្គងនឹងបសញ្ចញកនុងសពលឆាប់ៗ ទ្ទ្ួលបាន
ទ្ិននផល ៨,៣៨សត្តន/ហិកត្ត 

 

តារង៖ រង្ហាញពី្ទធែ្ពិនសា ន៍តាមដនទនិនែ្ម្នពជូនពាត CHM02 រយៈនព្៣ឆ្ាំរនៃងមរ 
Line DS-2019 WS-2020 DS-2020 WS-2021 Mean 

CHM01 9.05 8.91 9.09 9.23 9.07±0.13 

CHM02 7.79 8.06 8.78 8.91 8.38±0.55 

Pacific- 99 8.51 8.33 8.64 8.87 8.58±0.23 

GT-709 8.19 8.42 8.55 8.46 8.40±0.15 

GT-822 8.28 8.33 8.69 8.82 8.53±0.27 

Pionee-4554 9.09 8.96 9.18 9.14 9.09±0.10 

SK-100 7.11 7.61 7.11 7.56 7.35±0.27 

CP-888 5.94 6.66 6.17 6.62 6.35±0.35 

LVN-10 6.44 6.71 6.39 6.71 6.56±0.17 

BT-7723 6.98 6.84 6.98 6.89 6.92±0.07 

Total Line 10 10 10 10  

Mean 7.74±1.08 7.88±0.88 7.96±1.16 8.12±1.06  

Maximum 9.09 8.96 9.18 9.23  

Minimum 5.94 6.66 6.17 6.62  

 
- បានរចនបៃងធុ់ងគ្បអបគ់្តជាក ់ ( Cool Box ) សគ្មាបដ់្ឋកប់ណនៃណផៃស ើសដ្ឋយសគ្បើកមមវធិី Solid Work និងបនត
គ្ស្ថវគ្ជាវ   បសចចកសទ្សរចនបៃងម់្នឧបករែ៍សផសងៗ សដ្ឋយសគ្បើកមមវធិី Solid  Work 
- បានពិសស្ថធនដ៍្ឋដំ្ំណសំគ្ស្ថចគ្សពសដ្ឋយគ្បពន័ធតែំកទ់្កឹ  និងដ្ឋដុំ្េះបណនៃសលើទ្កឹគ្បពន័ធ Hydroponic 

- ពិសស្ថធនជ៍ីវគ្បសិទ្ធិភាពថ្នន កំសិកមមសៅទ្ីវាល៖ ការង្អរពិសស្ថធនជ៍ីវគ្បសិទ្ធភាពថ្នន កំសិកមមសៅទ្ីវាលម្នថ្នន  ំ
កសិកមមពីគ្កមុហ ុនលក ់ ណចកចាយសមាភ រៈ និងថ្នន កំសិកមមសរបុចំនួន៤៩២មុខរមួមាន៖ (១) ថ្នន កំមាច តស់តវ
លែិត១៩៧មុខ (២) ថ្នន កំមាច តរ់កុាជាតិចម្គ្ង១២៩មុខ (៣) ថ្នន កំមាច តជ់ំងឺផសតិ១២៤មុខ (៤) ថ្នន ជំំរញុការលូត
ោស់ ៤០មខុ នងិ(៥) ថ្នន កំមាច តខ់យងមាស០២មុខ។ 
- ពិសស្ថធនច៍ិញ្ច ឹមដ្ងកូវ FAW នងិ Cotcyra cephalonica កនុងបនទបព់ិសស្ថធស៍ដ្ើមបយីកពងរបស់វា ឱ្យ Telenomus  

remus បនតវដ្តជីវតិ 
- សិកាគ្ស្ថវគ្ជាវសលើការវភិាគគុែភាពគ្គបពូ់ជ នងិមគី្កសូ្ថរពាងគកាយកនុងជីជីវស្ថស្តសត និងថ្នន ជំីវស្ថស្តសត 
- បានសរៀបចពំិសស្ថធនស៍ណមដងកមមសៅទ្ីវាលសលើគ្បសភទ្ពូជដ្ណំសំពាតនងិគ្សូវណដ្លបានសសនើសំុបញ្ហជ កគុ់ែភាព  
- សិកាគ្ស្ថវគ្ជាវគ្បសភទ្ពូជដ្ណំទុំ្សរន ចំនួន ២៤សួនកនុងសខតតចំននួ៣ ដ្ំណសំគ្មច ចំនួន ១៤កណនៃងកនុង
សខតតចំនួន៤  និងដ្ណំសំមៀន ចំនួន ៧សខតត។ 
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ជ. ការងារបណុ្ុះបណ្លបលេេកលទ្យរករកិម្មកនងុអនវិុរយ័ដំណ ំ
គ្កសួងបានបែដុ េះបណដ ល និងសផទរបសចចកសទ្សដ្ល់មស្តនតីបសចចកសទ្សកសិកមម គ្កមុហ ុន មាច ស់កសិដ្ឋឋ ន            

សហគមនក៍សិកមម កសិករគំរ ូ អំពីបសចចកសទ្សកសិកមមថ្មីៗទ្ំសនើប ការគ្គបគ់្គងកសិដ្ឋឋ ន ការគ្តួតពិនិតយគុែភាព                
ការចុេះបញ្ជ ី ការបញ្ហជ កគុ់ែភាពនិងការផលិតពូជដ្ំណ ំ  បងគុបំសចចកសទ្សដ្ំណគំ្សូវ ដ្ំណសំ្ថកវបបកមម នងិដ្ណំំ
ឧសាហកមម វធិានការចគ្មេុះគ្គបគ់្គងនិងណថ្រកាជជីាតិដ្ី កសិកមមអភរិកស វធិានការចគ្មេុះគ្គបគ់្គងដ្ំណ ំកសិកមមម្វឆាៃ ត
នឹងអាកាសធាតុ ការអនុវតតកសិកមមលែ ការអនុវតតកសិកមមសររីាងគ សុវតែិភាពនងិជីវសុវតែភិាពសគ្បើគ្បាស់ថ្នន កំសិកមម វធិាន
ការការពារដ្ំណ ំ អនមយ័នងិភូតគមអនមយ័ ផលិតភាពនិងគ្បសិទ្ធភាពកនុងការសគ្បើគ្បាស់សគ្គឿងយនតកសិកមម គ្បពន័ធ                
បសចចកវទិ្ាសគ្ស្ថចគ្សពទ្ំសនើប ការគ្គបគ់្គងនងិសធវើអាជីវកមមកនុងសហគមនក៍សិកមម នងិការគ្គបគ់្គងសែិតិដ្ំណ។ំ 
ឈ.ការពស្ងងឹរម្តថភាពអងគភាពនងិលរវាគសំ្ទ្យ 

គ្កបខែ័ឌ យុទ្ធស្ថស្តសតនងិបទ្ដ្ឋឋ នគតិយុតតិនន គ្តូវបានសរៀបចំនងិដ្ឋកឱ់្យសគ្បើគ្បាស់សគ្មាបប់សគ្មើឱ្យអនុវស័ិយ
ដ្ំណកំសិកមមណដ្លរមួមាន៖ សសចកតីសសគ្មចសតីពីការចាតត់្តងំភាន កង់្អរអធិការកិចចពូជដ្ណំ ំ គ្បកាសសតីពីណបបបទ្ម្ន
ពិនយ័អនតរការែ៍និងតម្មៃទ្ផីារពូជដ្ណំជំាមូលដ្ឋឋ នសគ្មាបអ់នុវតតការពិនយ័អនតរការែ៍ សសចកតីសសគ្មចសតីពីការ
ណតងត្តងំសមាសភាពគែៈកមាម ធិការបសញ្ចញគ្បសភទ្ពូជដ្ំណ ំ សសចកតីសសគ្មចសតីពកីារណតងត្តងំសមាសភាពគ្កមុ
គ្បឹកាពូជដ្ំណ ំគ្បកាសអនតរគ្កសួងសតីពីការផតល់សិទ្ធិការពារពូជថ្មីម្នដ្ំណសំៅកមពុជា។ សដ្ឋយណឡក គ្កបខែ័ឌ យុទ្ធ
ស្ថស្តសតនិងបទ្ដ្ឋឋ នគតិយុតតិណដ្លកំពុងដ្ំសែើ រការសរៀបចំរមួមាន៖ សសចកតីគ្បកាសអនតរគ្កសួងសតីពីការផតល់នតិសិមបទ
ជានគរបាលយុតតិធម ៌ សសចកតគី្ពាងសសចកតីសសគ្មចសតីពីការចាតត់្តងំមស្តនតអីធិការកិចចពូជដ្ណំ ំ សសចកតីគ្ពាងគ្បកាសអនតរ
គ្កសួងសតីពីការផតល់នីតិសមបទជានគរបាលយុតតិធម ៌និងសសចកតីគ្ពាងគ្បកាសសតីពីពីណបបបទ្ម្នការពិនយ័អនតរការែ៍ នងិ
តម្មៃទ្ីផារពូជដ្ំណជំាមូលដ្ឋឋ នសគ្មាបអ់នុវតតការពិនយ័អនតរការែ៍ សសចកតីគ្ពាងអនុគ្កឹតយសតីពីការសរៀបចំនិងការ
គ្បគ្ពឹតតសៅរបស់គ្កុមគ្បឹកាសគលនសយបាយសហគមនក៍សិកមម សសចកតីគ្ពាងអនុគ្កឹតយសតីពីការសរៀបចំនិងការគ្បគ្ពតឹតសៅ
របស់មូលនិធិអភវិឌ្ឍនស៍ហគមនក៍សិកមម សសចកតីគ្ពាងអនុគ្កឹតយសតីពីការសលើកទ្ឹកចតិតនិងសិទ្ធិអនុសគ្គេះពនធរបស់រាជ-
រដ្ឋឋ ភបិាលចំសពាេះសគមនក៍សិកមម សសចកដីគ្ពាងលិខិតបទ្ដ្ឋឋ នគតិយុតតសគ្កាមចាបស់ដីពីការការពាររកុាជាត ិនងិភតូគគម 
អនមយ័។ 
ញ. ការងារស្សាវស្ាវ នងិអភវិឌ្ឍនប៍លេេកវិទ្យាករកិម្ម 

 គ្កសួងកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ សដ្ឋយមានវទិ្ាស្ថែ នគ្ស្ថវគ្ជាវនិងអភវិឌ្ឍនក៍សិកមមកមពុជា (CARDI) 
ជាអងគភាពជំនញបានគ្បមលូនិងអភរិកសគ្បសភទ្ពូជដ្ណំកំសិកមម បសងកើតគ្បសភទ្ពូជដ្ំណកំសិកមមថ្មីៗ ណថ្រកានូវ
គុែភាពគ្គបពូ់ជម្នគ្បសភទ្ពូជដ្ំណណំដ្លបានបសញ្ចញ រមួទងំផសពវផាយនូវពូជទងំសនេះ និងវធិសី្ថស្តសតសគ្មតិ
សគ្មាងំគ្គបពូ់ជគ្សូវណបបកសិករ បសចចកវទិ្ាដ្ឋដុំ្េះ គ្គបគ់្គងស្ថរធាតុចិញ្ច ឹមដ្ណំនំិងជីជាតដិ្ី ការពារនិងកមាច ត់
សមាសភាពចម្គ្ង ការង្អរមនុសពលនិងសគ្កាយសពលគ្បមលូផល បែតុ េះបណត លធនធានមនុសស រមួទងំចងគ្កង 
សបាេះពុមព និងផសពវផាយអតែបទ្វទិ្ាស្ថស្តសត   សសៀវសៅ គ្ពមទងំឯកស្ថរបសចចកសទ្ស ជូនដ្ល់អនកពាកព់ន័ធនិងកសិករ
ទូ្ទងំគ្បសទ្ស។ ជាកណ់សតងកនុងឆាន ២ំ០២១សនេះ ការង្អរជាសគ្ចើនគ្តូវបានអនុវតត សហើយខាងសគ្កាមសនេះគឺជាសមទិ្ធផលសំ
ខាន់ៗ ៖ 

១- ការអភរិកសស្ប្លភទ្យពជូដំណកំរកិម្ម នងិដំណលំផសងៗ៖ បានគ្បមូលគ្បសភទ្ពូជដ្ំណថំ្មីៗ បណនែមសទ្ៀតចនំួន ១៥ 
គ្បសភទ្ សរបុមានចនំួន ១០៦ សំណកមករកាទុ្កកនុងធនគរពនធុរបស់វទិ្ាស្ថែ ន នងិបនតការអភរិកសពូជដ្ំណសំៅ
កនុងវទិ្ាស្ថែ នកាឌ្ីបានចំនួន៣៩គ្បសភទ្ ណដ្លរមួមានគ្សូវចំនួន ៦ ៧៧៦ បញ្ជ ឹក/សំណក និងដ្ំណសំផសងៗចំនួន ៣៨ 
គ្បសភទ្សរបុចំនួន ២ ៥១៧បញ្ជ ឹក/សំណក សរបុទងំអស់មានចំនួន ៩ ២៩៣បញ្ជ ឹក/សំណក។ បានដ្ឋវំាយតម្មៃនិង
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កំែតល់កាែៈសលើដ្ំណ ំ៥ មុខគឺ សមឡុងចំននួ ៥០ សំណក សមទសចំនួន ៥០ សំណក សពព ចំននួ ៣០ សំណក 
គ្តបច់ំនួន ៤០ សំណក និងដ្ំឡូងជាវ ចំននួ ៣៦ សំណក សរបុមានចំនួន ២០៦ សំណក។ 

២- ការងារបរដិឋកម្មពជូស្រវូ៖ បានសធវើពិសស្ថធនស៍គ្ជើសសរ ើសគ្សឡាយគ្សូវ លង សណែត កសសៀង សណែត កបាយ 
ដ្ំឡូងម ីនងិបំណបំណនៃ ណដ្លមានទ្ិននផលខពស់ គុែភាពលែ និងធនន់ឹងការណគ្បគ្បួលអាកាសធាតុ ចំនួន៦១គ្បសភទ្ 
សរបុមានចំនួន ១៤៨ ពិសស្ថធន ៍និងមាន ២ ៩២១ គ្សឡាយចូលរមួ សៅកនុងវទិ្ាស្ថែ នកាឌ្ី សខតតម្គ្ពណវង ស្ថវ យសរៀង 
កំពងធ់ ំសសៀមរាប បាតដ់្ំបង ឧតតរមានជយ័ កំពងស់ពឺ ត្តណកវ និងកពំត។ បានសធវើណគ្សបង្អា ញសលើពូជគ្សូវ ៤៦ ពូជចនំនួ 
២បង្អា ញ ពូជគ្សូវដ្ំសែើ បម្សបមងគលចំននួ ៥០ បង្អា ញ ពូជសណែត កបាយចនំួន ១៥ បង្អា ញ លងចំនួន ២០ បង្អា ញ 
ពូជឪឡឹករាជនចីំនួន ១៥ បង្អា ញ និងពូជសប៉ាងសបា៉ា េះនងសពគ្ជចំនួន ១៥ បង្អា ញ សរបុទងំអស់មានចំនួន ១១៧ 
បង្អា ញ សៅវទិ្ាស្ថែ នកាឌ្ី សខតតកំពងធ់ំ កពំងច់ាម តបូង មុ ំ ស្ថវ យសរៀង និងសខតតត្តណកវ។ 
   ៣- ពលិសាធនរ៍តពីសី្ប្រទិ្យធភាពននការលស្ប្ើស្ារជី់ NPK លៅលលើការដុុះលតូលារ ់នងិទ្យនិនផលដំណដំំឡងូម្៖ី បានសធវើសឡើង
សៅកនុង ំុរសំដ្ឋេះ គ្សុករសវៀង សខតតគ្ពេះវហិារ។ លទ្ធផលបឋមម្នពិសស្ថធនប៍ង្អា ញថ្ន បចចយ័សគ្បើគ្បាស់ជីនីមយួៗពិតជា
មាន ភាពខុសគន ត្តមសែិតិវទិ្ា ណដ្លបង្អា ញពីឥទ្ធិពលសៅសលើទ្ិននផលសមើមដ្ំឡូងមគី្សស់ សដ្ឋយការសគ្បើជីអ ុយសរ ៉ាចំនួន 
៤៤គគ្ក/ហត ជ១ី៥-១៥-១៥ចំននួ ១៣៣គគ្ក/ហត នងិជីប៉ាូត្តសយូមកៃរចួនំួន ៣៣គ.គ្ក/ហត បានបសងកើនទ្ិននផល
សមើមគ្សស់ជាមធយមកនុងរយៈសពលពីរឆាន គំ្បមាែជា១៨%។ សហើយការដ្ឋកជ់ីអ ុយសរ ៉ាចំននួ ៨៨គគ្ក/ហត ជ១ី៥-១៥-
១៥ចំនួន ២៦៦គគ្ក/ហត និងជីប៉ាូត្តសយូមកៃរចួំនួន៦៦គគ្ក/ហត បានជួយ ឲ្យទ្និនផលសមើមគ្សស់សកើនបាន ៤០%។ 
ចំណែកឯការសគ្បើគ្បាស់ជខីពស់កនុងបរមិាែជីអ ុយសរ ៉ាចំនួន ១៧៦គគ្ក/ហត ជី១៥-១៥-១៥ ចនំួន៥៣២គគ្ក/ហត នងិ
ជីប៉ាូត្តសយូមកៃរចួំននួ ១៣២គគ្ក/ហត ទ្ទ្ួលបានកំសែើ នទ្ិននផលសមើមគ្សស់ ៥៧% សធៀបជាមយួការមនិសគ្បើគ្បាស់ជី 
និងខពស់ជាងសគកនុងចំសណមកគ្មតិសគ្បើគ្បាស់ជីសផសងៗសទ្ៀត (ត្តរាង ១)។ 

តារង៖ ទិននែ្ម ាយម២ឆ្ាំម្ននប្រើប្ាស់ជីរនុងរប្មិតនែាេងៗ 

ររិមណសារធាតចុិញ្ចឹម 
N-P2O5-K2O (គប្រ/ហត) 

ររិមណជី(គប្រ/ហត) 
ទិននែ ន្មើមប្សស់(ត/

ហត) 
ម ាយម 

ជីអ ុយនរ៉េ ១៥-១៥-១៥ រ ូតាសាេូម ២០២០ ២០២១  

0 0 0 0 ១៧,៤ ១៨,០ ១៧,៧ 
40-20-40 ៤៤ ១៣៣ ៣៣ ១៩,៦ ២២,៣ ២១,០ 
80-40-80 ៨៨ ២៦៦ ៦៦ ២២,០ ២៧,៥ ២៤,៨ 

160-80-160 ១៧៦ ៥៣២ ១៣២ ២៦,៩ ២៨,៧ ២៧,៨ 
កគ្មតិខុសគន ជាអតែនយ័ ៥% ១,៤** ១,២** ១,៤** 

សំគល់៖ ** មានភាពខុសគន ជាអតែនយ័កនុងកគ្មតិ១% (p<0.01) 

 ៤ - ឥទ្យធពិលរយៈលពលវវងននការលស្ប្ើស្ារជី់ NPK នងិជីលាម្កលគលៅលលើទ្យនិនផលស្រវូ៖  បានសធវើសឡើងសៅសលើគ្កុមដ្ីគ្បទ្េះឡាង 
សែិតសៅកនុងវទិ្ាស្ថែ នកាឌ្ី ចាបត់្តងំពីឆាន ២ំ០១៦ដ្ល់ឆាន ២ំ០២១សនេះ ជាដ្ំណទំ្ី១១សហើយ។ លទ្ធផលបឋមបង្អា ញថ្ន 
ការមនិសគ្បើជីទ្ទ្ួលបានទ្ិននផលទបណស់សពាលគឺគ្បមាែជា១,២ត/ហតប៉ាុសណណ េះ សហើយការសគ្បើគ្បាស់ជីោមក
សគកនុងកគ្មតិ ៥ត/ហត បានបសងកើនទ្និនផលគ្គបជ់តិពីរដ្ងសពាលគឺ ២,៣ត/ហ.ត។ សដ្ឋយណឡកការសគ្បើគ្បាស់ជីគីមី
ត្តមកគ្មតិណែនរំបស់វទិ្ាស្ថែ ន ១០០-៤០-៨០គគ្ក/ហត (N:P2O5:K2O) បានបសងកើនទ្និនផលខពស់ណដ្លមាន
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កំសែើ នរហូតដ្ល់២០០%សធៀបជាមយួនឹងការដ្ឋដុំ្េះគ្សូវសដ្ឋយមនិសគ្បើជី ប៉ាុណនតការសគ្បើគ្បាស់ជីគីមតី្តមកគ្មតិណែនំ
ោយជាមយួោមកសគកនុងបរមិាែ ៥ត/ហត បានបសងកើនទ្ិននផលគ្គបណ់ដ្រ ប៉ាុណនតកនុងកំសែើ នតិចតចួប៉ាុសណណ េះសធៀប
ជាមយួការដ្ឋកជ់គីីមកីនុងកគ្មតិណែនណំតឯង។ កនុងការដ្ឋដុំ្េះរយៈសពល១១ដ្ំណសំនេះ ការដ្ឋកជ់ីត្តមកគ្មតិណែនរំបស់ 
វទិ្ាស្ថែ នសដ្ឋយមាន ឬគម នបណនែមជោីមកសគ សៅណតរកាបាននូវទ្ិននផលគ្គបខ់ពស់គរួឲ្យកតស់មាគ ល់ (គ្កាហវិក ១)។ 

ប្កាហវិរ ១០៖ ប្រសទិធភាពម្នការនប្រើប្ាស់ជី NPK នងិលាមរនគ្នៅន ើ្ទិននែ្ពជូប្សូវណសនពិនដរ 

 

៥- អតថបទ្យវិទ្យាសាស្ររតនងិការដឹកននំរិសតិ៖ បានសរសសរនងិសបាេះពុមពអតែបទ្សៅកនុងទ្សសនវដ្តីវទិ្ាស្ថស្តសតអនតរ
ជាតិបានចំននួ១អតែបទ្ នងិសសៀវសៅបសចចកសទ្សសតីពីសមូហកមមពូជគ្តសកស់មឡុង ( Melon Germplasm Catalog 

of Cambodia-I) ចំននួ១ និងបានដ្កឹននំិសសតិសរសសរស្ថរណថ្នន កប់រញិ្ហា បគ្ត នងិបរញិ្ហា បគ្តជានខ់ពស់ចនំួន៨
នក ់(នរ២ីនក ់សសមើនឹង ២៥%))។  

៦. ការអភវិឌ្ឍនធ៍នធានម្នរុសនងិផសពវផាយ៖ បានសធវើទ្ិវាណគ្សចនំួន ១៧ សលើក មានកសិករចូលរមួ ៥៧២ នក ់(ស្តសតី 
២៧០ នក ់សសមើនឹង ៤៧%) ជួបគ្បជុំជាមយួកសិករចំននួ ៩ សលើក មានកសិករចូលរមួ ៣៥២ នក ់(នរ ី២១៧ នក ់
សសមើនឹង ៦២%) វគគបែតុ េះបណត លកសិករមានចនំួន ២៦ សលើក មានកសិករចូលរមួ ១ ១៤៦ នក ់(នរ ី៧០៤ នក ់
សសមើនឹង ៦១%) នងិវគគបែតុ េះបណត លជំនញសៅ CARDI ចំនួន ៨ សលើក មានសិកាា កាមចូលរមួ ១៣២ នក ់(នរ ី
៣៧ នក ់ សសមើនឹង ២៨ %)។ ថ្នន កដ់្កឹន ំ មស្តនតីនងិបុគគលិកសគ្កាមឱ្វាទ្វទិ្ាស្ថែ ន បានចូលរមួសិកាា ស្ថោ វគគ                 
បែតុ េះបណត ល ទ្សសនកចិចសិកា និងកិចចគ្បជុំសៅកនុងគ្បសទ្សសដ្ឋយផ្លទ ល់ និងត្តមរយៈអនឡាញចំនួន ៦៤ សលើក 
ណដ្លមានចំនួនអនកចូលរមួសរបុ១៨៦នក ់ (នរ៥ី១នក ់ សសមើនឹង ២៧%)។ ទ្នទឹមនងឹសនេះមានមស្តនតីសរបុចនំួន៤របូ
សទ្ៀត បាននិងកពុំងបនតការសិកាថ្នន កប់ែឌិ តចំនួន២របូ និងបរញិ្ហា បគ្តជានខ់ពស់ចំនួន២របូ សៅគ្បសទ្សកូសរ ៉ា និងចិន។ 
បានសបាេះពុមពឯកស្ថរចនំួន ៣០ ១៨៣ ចាប ់នងិណបងណចកឯកស្ថរ ៦ ៥២៥ ចាប។់ ចំននួអនកសគ្បើគ្បាស់ពត័ម៌ាន      
បសចចកវទិ្ារបស់ CARDI ត្តមរយៈសគហទ្ំពរ័ http://www.cardi.org.kh មានចំនួនសរបុ ១ ៩៥១ ០១៨ នក ់គិតជា
មធយមចំននួ ៥ ៣៤៥ នក/់ម្ថ្ង សកើនសលើសឆាន ២ំ០២០ ចំននួ១៦២នក/់ម្ថ្ង (៣%)។ សៅកនុងឆាន ២ំ០២១ វទិ្ាស្ថែ នបាន
ផតល់ជូននូវគ្គបពូ់ជគ្សូវសុទ្ធលែណដ្លបសញ្ចញឲ្យសគ្បើគ្បាស់សដ្ឋយគ្កសួងកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ សរបុចំននួ 
៨០០ គីឡូគ្កាម កនុងសនេះមានពូជគ្សូវផ្លក រដំ្ួលចំនួន ៤៥៥ គីឡូគ្កាម ពូជគ្សូវផ្លក រសមៀតចំនួន ៦៥ គីឡូគ្កាម ពូជគ្សូវ
ណសនពិសដ្ឋរចំនួន ១៧០ គឡូីគ្កាម និងពូជគ្សូវខា១៥ចំនួន ១១០គីឡូគ្កាម ដ្ល់កសិករចំនួន ១៦០ គ្គួស្ថរ                

http://www.cardi.org.kh/
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(៥ គ.គ្ក/គ្គសួ្ថរ) សៅសខតតសសៀមរាប ត្តណកវ និងម្គ្ពណវង។ វទិ្ាស្ថែ នបាន  ផលិតគ្គបពូ់ជគ្សូវសរបុចំនួន៨៨,៨៩
សត្តន និងបានលកជូ់នអតិថ្ជិនចំននួ៣ ២៦៥គីឡូគ្កាម។ 

ដ. ការងារនតីកិម្មនងិស្គបស់្គងរម្ភា រករកិម្ម  
១. ការផតលល់ខិតិអនញុ្ញា តឱ្យនេំលូថ្ន កំរកិម្ម នងិជីករកិម្ម 

 កនុងការគ្គបគ់្គងថ្នន កំសិកមម និងជីកសិកមម ឱ្យទ្ទ្ួលបានគ្បសិទ្ធិភាពខពស់កនុងឆាន ២ំ០២១ កនៃងសៅសនេះ 
គ្កសួងបានសចញលិខិតអនុញ្ហា តឱ្យគ្កុមហ ុនចំនួន ២៥២ គ្កុមហ ុន នចូំលថ្នន កំសិកមម និងជីកសិកមម កនុងសនេះរមួមាន 
គ្កុមហ ុននចូំលថ្នន កំសិកមម មានចំនួន ៥៧ គ្កុមហ ុន គ្កមុហ ុននចូំលជកីសិកមម មានចំនួន ១២០ គ្កមុហ ុន និង គ្កុម
ហ ុននចូំលថ្នន កំសិកមម និងជកីសិកមម មានចំនួន ៧៥ គ្កុមហ ុន។ 
 ២. ការស្គបស់្គងថ្ន កំរកិម្ម នងិជីករកិម្ម៖   
 គ្កសួងបានចាតម់ស្តនតជីំនញចុេះគ្តួតពនិិតយការនចូំលថ្នន កំសិកមម និងជីកសិកមម និងបានផដល់សុពលភាព  
ផគតផ់គង ់ ណចកចាយ ដ្ល់គ្កមុហ ុនពាែិជជកមមថ្នន កំសិកមម និងជកីសិកមមចនំួន ៨៧ គ្កមុហ ុន កនុងសនេះថ្នន កំសិកមមសរបុ 
ចំនួន ៨២៤មខុ សសមើនងឹ  ២០ ៧៧២,៤១ សត្តន នងិជកីសិកមមសរបុចនំួន ៥៦០ មុខ សសមើនងឹ  ២២៤ ៦០២,១២ សត្តន។  
ទ្នទឹមសនេះ គ្កសួងកប៏ានចាតគ់្កុមការង្អរអធិការកិចចថ្នន កំសិកមម និងជីកសិកមម ចុេះរររួពនិិរយបទ្សលមើសថ្នន កំសិកមម នងិ
ជីកសិកមម បានចំនួន១៦ សខតត កែមើនឹង ២១ កលើក កោយគ្តួតពិនិតយកដរ ៊ូចំនួន ៧០ សដ្ប៉ាូ  និង ០១ មសធាបាយដ្ឹក
ជញ្ជូ ន បានសសគ្មចពិនយ័អនតរការែ៍ចំនួន ១៥ ករណី ម្កនទឹករបាកចំ់នួន ៥១ ០០០ ០០០៛ និងពិនយ័ចំក ោះ 
រកុមហ ៊ុនព៊ុំបានររកាែរររិកេទនចំ៍នួន ០៥ រកុមហ ៊ុន កែមើនឹង ០៥ ករណី ម្កនទឹករបាកចំ់នួន ១១ ៥០០ ០០០៛ 
ែរ៊ុរទឹករបាកពិ់នយ័បានចំនួន ៦២ ៥០០ ០០០។ 

៣. ការអភវិឌ្ឍបទ្យដ្ឋឋ នគតយិតុត៖ 
កនុងឆាន ២ំ០២១កនៃងសៅសនេះ គ្កសួងបានពិនតិយសសចកដីគ្ពាងលិខិតបទ្ដ្ឋឋ នគតិយុតត នងិលិខិតសផសងៗកនុងវស័ិយ 

កសិកមម បានចនំួន ១០ ករែី។ បានពនិិតយសលើសសចកតីគ្ពាងចាប ់ លិខតិបទ្ដ្ឋឋ នគតិយុតត និងលិខតិសផសងៗសគ្ៅ
គ្កសួងបានចំននួ ០២ ករែី។ បានជួយ ពិនតិយ នងិផតល់មតិសលើសសចកតីគ្ពាងលិខិតបទ្ដ្ឋឋ នគតិយុតត នងិលិខិតសផសងៗ
បានចំនួន១៣ ករែី។ បានពិនិតយ នងិផតល់មតិសលើសំសែើ សំុសគលការែ៍ផសពវផាយសធវើសិកាា ស្ថោដ្ល់អាជីវករថ្នន ំ
កសិកមម និងជីកសិកមម និងកសិករអំពីរសបៀប សគ្បើគ្បាស់ផលិតផលថ្នន កំសិកមម នងិជកីសិកមមគ្បកបសដ្ឋយសុវតែភិាពត្តម 
រយៈស្ថែ នីយវ៍ទិ្យុ និងទូ្រទ្សសនស៍ៅត្តមបណត  រាជធាន-ីសខតតបានចំននួ ០៥ គ្កមុហ ុន។ 
៤. ការងារផសពវផាយ 

ការផសពវផាយការង្អរនីតិកមមកសិកមមកនុងឆាន ២ំ០២១កនៃងសៅសនេះ គ្កសួងបានសរៀបចំសិកាា ស្ថោទសពវទាយ
សដីព ី“នីរិេធីិ និងេធិានរកចេកកទែននការកធវើ ណិជ្ជកមមថ្ន កំែិកមម និងជី្កែិកមម” សៅសខតតបាតដ់្ំបង សដ្ឋយមានអនកចូល
រមួពីមស្តនតីនយកដ្ឋឋ ននីតិកមមកសិកមម  មនទីរកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ តំណងម្ដ្គូអភវិឌ្ឍនម៍ាន FAO, 
CAVAC, JICA  និងរំណងរកុមហ ៊ុនកធវើ ណិជ្ជកមមថ្ន កំែិកមម និងជី្កែិកមម សរបុចំនួន ១២០ នក។់ គ្កសួងបាន
សហការជាមយួកមមវធិី CAVAC សរៀបចំសិកាា ស្ថោសតីពី “ការដ្ឋកឲ់្យសគ្បើគ្បាស់គ្បពន័ធពត័ម៌ាន QR-Code សៅសលើ
ស្ថៃ កសញ្ហា ពត័ម៌ានថ្នន កំសិកមម និងផសពវផាយខៃឹមស្ថរគ្បកាសអនតរគ្កសួងសតីពីសគលការែ៍ណែនអំនុវតតវធិានសុវតែិ
ភាពកនុងការសគ្បើគ្បាស់ថ្នន កំសិកមម ការសបាេះសចាលសំែល់ និងសំបកសវចខចបថ់្នន កំសិកមម” សៅតាមកេរតកោលកៅចំនួន ៥ 
រមួម្កនសខតតកំពត កំពងស់ពឺ កំពងធ់ំ ឧតតរមានជយ័ និងសខតតមែឌ លគីរ ីម្កនែិកាា កាមច៊ូលរមួសរបុចំនួន ១៥០នក ់និង
បានករៀរចំកៅរាជ្ធានីភនកំពញកោយអក ជ្ ើញកេរតកោលកៅចំនួន ៥ រាជ្ធានី-កេរត រមួមាន រាជធានីភនសំពញ សខតតកណត ល 
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ស្ថវ យសរៀង ម្គ្ពណវង និងសខតតកំពងច់ាម ម្កនែិកាា កាមចំនួនសរបុ ៣៦នក ់ស្ដលអក ជ្ ើញមកពីមនទីរកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ 
និងសនស្ថទ្ រាជ្ធានី-កេរត។ ទ្នទឹមសនេះ បានកស៏ហការជាមយួអងគការសសបៀងអាហារ និងកសិកមមពិភពសោក (FAO) ម្ន
អងគការសហគ្បជាជាត ិ សរៀបចំសិកាា ស្ថោសតីព”ីសគលការែ៍ណែនសំគ្មាបស់្ថៃ កសញ្ហា ពត័ម៌ានថ្នន កំសិកមម និងគំរូ
ស្ថៃ កសញ្ហា ពត័ម៌ានថ្នន កំសិកមម” សៅសខតតត្តណកវ និងសខតតកំពត ណដ្លមានអនកចូលរមួសរុបចំនួន ៨០ នក។់ បានសហ-
ការជាមយួមនទីរកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ រាជធានី-សខតត សបើកវគគអបរ់សំមតែភាពវជិាជ ជីវៈដ្ល់អាជីវករលកដុ់្ំ លក់
រាយថ្នន កំសិកមម និងជីកសិកមមត្តមគ្បពន័ធ Zoom បានចំនួន ០៥សខតត កន៊ុងក ោះរមួម្កន សខតតតបូង មុ ំ  សខតតសសៀមរាប 
បនទ យមានជយ័ ត្តណកវ និងសខតតបាតដ់្ំបង  សរបុចំនួន ៣៥០នក។់ 

ថ. ការងារករ-ិឧរាហកម្ម 
១. ការលរៀបេលំខិតិបទ្យដ្ឋឋ នគតយិតុត 
- បានផសពវផាយណផនការយុទ្ធស្ថស្តសតអភវិឌ្ឍនក៍សិ-ឧសាហកមមកមពុជាឆាន ២ំ០១៩-២០៣០ ជូនដ្ល់អងគភាព 
ពាកព់ន័ធ នងិម្ដ្គូរអភវិឌ្ឍនន៍ន 

- បានសរៀបចំសចញជាសសចកតីសសគ្មច សតីពីការណតងត្តងំមស្តនតីអធិការកិចចសុវតែិភាពចំែីអាហារម្នផលិតផល 
កសិកមម 

- បាននិងកពុំងបនតសរៀបចំសសចកតីគ្ពាងចាបស់តីពី ផលិតកមមកសិកមមត្តមកិចចសនា បានគ្បជុំពិភាកាសលើ
សសចកតីគ្ពាងចាបស់នេះចំននួ១៨សលើក កនុងសនេះគ្បជុំគ្កុមការង្អរបសចចកសទ្សត្តកណ់តងសសចកតីគ្ពាងចាបម់្ន
នយកដ្ឋឋ នកសិ-ឧសាហកមមចំនួន ០៨សលើក គ្បជុំគ្កុមការង្អរបសចចកសទ្សត្តកណ់តងសសចកតីគ្ពាងចាបម់្ន
គ្កសួងកសិកមមចំនួន ០៧សលើក គ្បជុំគែៈកមមការបសចចកសទ្សសរៀបចំត្តកណ់តង ចាបម់្នគ្កសួងកសិកមម
ចំនួន០២សលើក និងបានសរៀបចំសិកាា ស្ថោពិសគ្គេះសយបល់ចំនួន០១សលើក 

- បានសរៀបចំសចញជាគ្បកាសរមួជាមយួអគគនយកដ្ឋឋ នកសិកមម សតីពី វធិានកសិកមមសររីាងគកមពុជា នងិរបូ
សញ្ហា ជាតិ សគ្មាបអ់នុវតតកនុងផលិតកមម និងការណកម្ចនបឋមដ្ំណសំសបៀង 

- បាននងិកពុំងសរៀបចំសគលការែ៍ នីតិវធិីនងិណបបបទ្ម្នការសចញវញិ្ហា បនបគ្តផលិតផលសររីាងគកមពុជា ត្តម
គ្បកាសសលខ១៦៣ សតីពី វធិានកសិកមមសររីាងគកមពុជា និងរបូសញ្ហា ជាតិ សគ្មាបអ់នុវតតនក៍នុងផលិតកមម 
និងការណកម្ចនបឋមដ្ំណសំសបៀង 

- បានគ្បជុំពិភាកាម្ផទកនុងនយកដ្ឋឋ នកនុងការសរៀបចំសសចកតីគ្ពាងគ្បកាសសតីពី វធិានអនុវតតន ៍HACCP និង
ស្ថៃ កសញ្ហា សមាគ ល់សគ្មាបផ់លិតផលកសិកមម នងិចែីំអាហារម្នផលិតផលកសិកមម 

- បានគ្បជុំពិភាកាម្ផទកនុងនយកដ្ឋឋ នកនុងការសរៀបចំសសចកតីគ្ពាងគ្បកាស សតីពីវធិានអនុវតតនអ៍នមយ័លែ
(GHP) និងស្ថៃ កសញ្ហា សមាគ ល់សគ្មាបផ់លិតផលកសិកមម និងចែីំអាហារម្នផលិតផលកសិកមម 

- បានគ្បជុំពិភាកាម្ផទកនុងនយកដ្ឋឋ នកនុងការសរៀបចំសសចកតីគ្ពាងគ្បកាសសតីពី នតីិវធិីម្នការសសនើសំុ និងសចញ
វញិ្ហា បនបគ្តបញ្ហជ កគុ់ែភាព និងសុវតែិភាពផលិតផលកសិកមម និងចំែីអាហារ 

- បានសរៀបចំ និងសចញសសចកតីសសគ្មចសតីពី ការបសងកើតគ្កុមការង្អរណកទ្គ្មងរ់ដ្ឋបាលស្ថធារែៈរបស់
នយកដ្ឋឋ នកសិ-ឧសាហកមម។ 

២. ការងារកេិេរនាផលតិកម្មករកិម្ម 
កនុងឆាន ២ំ០២១សនេះ គ្កសួងបានសគ្មបសគ្មួល សរៀបច ំ និងផតល់គ្បកឹាសយបល់សលើការង្អរសរៀបចំកិចច

សនាផលិតកមមកសិកមមជូនភាគីអនកទ្ិញ និងភាគអីនកផលិត សៅទូ្ទងំគ្បសទ្សសរបុចំនួន ៩២៨កចិចសនា។ 
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តារងចំនួនរិចចសនាាែ្ិតរមមរសិរមម រនងុឆ្ា២ំ០២១  

.្រ នខ្តត ចំនួនរិចចសនាាែ្ិតរមមរសិរមម 
១ សខតតបនទ យមានជយ័  ០៤កិចចសនា 
២ សខតតកំពងឆ់ាន ងំ  ២៦កចិចសនា 
៣ សខតតកំពងស់ពឺ  ៤៨៤កចិចសនា 
៤ សខតតកំពងធ់ំ  ៣៦កិចចសនា 
៥ សខតតគ្កសចេះ  ១១កិចចសនា 
៦ សខតតមែឌ លគិរ ី ១៤កចិចសនា 
៧ សខតតគ្ពេះវហិារ  ៤៣កិចចសនា 
៨ សខតតម្គ្ពណវង  ០១កចិចសនា 
៩ សខតតសសៀមរាប  ០៥កិចចសនា 
១០ សខតតគ្ពេះសីហនុ  ១៩កិចចសនា 
១១ សខតតសទឹងណគ្តង  ៩៥កិចចសនា 
១២ សខតតស្ថវ យសរៀង  ០១កិចចសនា 
១៣ សខតតម្ប៉ាលិន  ១៦កិចចសនា 
១៤ សខតតឧតតរមានជយ័  ០៤កិចចសនា 
១៥ សខតតតបូង មុ ំ  ៤០កិចចសនា 
១៦ សខតតសពាធិ៍ស្ថត ់ ៦៦កិចចសនា 
១៧ សខតតបាតដ់្ំបង  ១៤កិចចសនា 
១៨ សខតតណកប  ២១កចិចសនា 
១៩ សខតតកណត ល  ២៨កចិចសនា 
 សរុរ ៩២៨រចិចសនាា 

ប្កាហវិរទី១១៖ ការអនុវតតែ្ិតរមមរសិរមមតាមរិចចសនាា 
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៣. ការងារម្នទរីពលិសាធន ៍
- បានសធវើការវភិាគនូវកំហាបអ់ាសសនិច Aflatoxin សូដ្យូមកៃរ ួសផេះ អគ្ត្តសំសែើ ម គ្បូសតអុនី ជាតិសរម្ស ខាៃ ញ់ 
កាល់សយូម ផូសវ័រ ណដ្ក នងិបាកស់តរបីងកសគ្គេះថ្នន ក ់(អុីកូលី ស្ថល់ម៉ាូសែឡា Enterobacteriaceae ម៉ាូល & 

ផសតិ និង Total Plate Count) សៅកនុងសមៅគ្តីមជីី សមៅគ្តីកាល់សយូម ចំែីសតវ គ្គបស់្ថវ យចនទីលីង ៤ 
គ្បសភទ្ សគ្បងសណែត កផ្លក យ ០៣គ្បសភទ្  និងគ្ជកស់គ្មចខច។ី 

- បានសធវើការវភិាគនូវសមាសធាតុសោហៈធងន ់ ដូ្ចជា អាសសនិច បារត និងសំែ សៅកនុងសំណកគ្តទី្ឹក
ស្ថបចនំួន ១៤ គ្បសភទ្សផសងៗគន  គ្ពមទងំបាកស់តរបីងកសគ្គេះថ្នន ក ់ ដូ្ចជាវតតមានអុកូីលី ស្ថល់ម៉ាូសែឡា 
និង Enterobacteriaceae សៅសលើផលិតផលនីមយួៗ 

- បានសធវើការវភិាគនូវសមាសធាតុគីម ី ដូ្ចជា សផេះ អគ្ត្តសំសែើ ម គ្បូសតអុីន ជាតិសរម្ស កំហាបអ់ំបលិ  
កាបូនអុីគ្ដ្ឋត និងថ្នមពល សៅកនុងគ្គបស់្ថវ យចនទ ី ចំែីមានច់ំនួន០៨គ្បសភទ្ និងសំបកស្ថវ យហាលសងួត 

- បានសធវើការវភិាគនូវសមាសធាតុគីមដូី្ចជា អគ្ត្តសំសែើ ម សផេះ ស្ថរធាតុរងឹសរបុ (Total soluble Solid)  
អាសីុត pH និងបាកស់តរបីងកសគ្គេះថ្នន ក ់(អុកូីលី ស្ថល់ម៉ាូសែឡា ផសតិ និងម៉ាូល នងិ Total plate count) សៅ
កនុងទ្ឹក មុ ំ សខតតម្ប៉ាលិន 

- បានសធវើការវភិាគនូវសមាសធាតុគីម ីដូ្ចជា ថ្នមពលគ្បូសតអុីន ជាតិសរម្ស សករ ខាៃ ញ់ អាសីុត pH កាល់សយូម 
សូដ្យូម ប៉ាូត្តសយូម កាបូនអុីគ្ដ្ឋត ណដ្ក មា៉ា សញ៉ាសយូម សអត្តែុល សមត្តែុល និងបាកស់តរបីងកសគ្គេះថ្នន ក ់
(Total plate count, ផ្សតិ នងិម ៉ូល) សៅកនុងដ្ំណប៉ា ស្ថយ៉ាបពំង និងហវឺស ុបសគ 

- បានសធវើការវភិាគនូវសមាសធាតុសោហៈធងនអ់ាសសនចិ ម៉ាងហ់ាគ ណែស ទ្ងណ់ដ្ង សូដ្យូម ប៉ាូត្តសយូម ស័ងកសី 
បារត សមាសធាតុគីមសីផសងសទ្ៀត ដូ្ចជា pH ធាតុរងឹរោយសរបុ ភាពរងឹសរបុ និងភាពម្គ្ប សៅកនុងទ្ឹក
មា៉ា សីុន ទ្ឹកចសគ្មាេះ និងទ្កឹដ្ឋពុំេះ 

- បានសធវើការវភិាគនូវសោហៈធងន ់កំហាបអ់ាសសនិច សៅសលើបណនៃគ្សស់ ណដ្លគ្តូវបានគ្បមូលមកពីផារចំនួន ៣ 
សៅរាជធានីភនសំពញ សដ្ឋយកនុងមយួផារយកបណនៃចំននួ ១០ គ្បសភទ្ខុសៗគន  

- បានសធវើការវភិាគរក គ្បូសតអុនី សៅកនុងអងករមយួចនំួនណដ្លមានគ្បសភទ្ខុសៗគន  នងិសមៅគ្តី ចំនួន ០២ គ្បសភទ្។ 
៤. ការងារវកនេនផលតិផលករកិម្ម 
- បានចុេះទ្សសនកិចចសិកាសលើកសិធុរកិចចខាន តតូច និងមធយមម្នគសគ្មាងពិពិធកមមកសិកមមកមពុជា (World Bank) 
- បានចូលរមួអនុវតតសកមមភាពជាសគ្ចើនជាមយួអងគភាពសគ្មបសគ្មួលគសគ្មាងពិពិធកមមកសិកមមកមពុជា នងិ
គ្កុមការង្អរអនកផតល់សសវាបសចចកសទ្ស(TSPs) 

- បាននិងកពុំងសហការជាមយួមនទីរកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ រាជធានីសខតតកនុងការគ្បមូលទ្ិនននយ័
សហគ្គសណកម្ចនផលិតផលកសិកមមខាន តតូច នងិមធយម 

- បានចួលរមួគ្បជុំជាមយួ CDC ពាកព់ន័ធសគលនសយបាយអភវិឌ្ឍនឧ៍សាហកមម 
- បែតុ េះបណត លបគុគលិកសិបបកមមណកម្ចនស្ថវ យចនទី ជយ័ សំបូរ អំពីបសចចកសទ្សណកម្ចនស្ថវ យចនទ ី ការអនុវតត 
អនមយ័លែ (GHP) ការអនុវតតផលិតកមមលែ (GMP) និងគ្បពន័ធគ្គបគ់្គងគុែភាព សុវតែិភាព HACCP 

- សគ្មបសគ្មួលកនុងការង្អរសសនើសំុវញិ្ហា បនបគ្តណកម្ចន ស្ថវ យចនទីសររីាងគជូនសិបបកមមណកម្ចនស្ថវ យចនទី ជយ័ សំបូរ 
ជាលទ្ធផលសិបបកមមណកម្ចនស្ថវ យចនទទី្ទ្ួលបានវញិ្ហា បនបគ្តសររីាងគកនុងការណកម្ចន 

- សរៀបចំចងគ្កងឯកស្ថរកនុងការសសនើសំុវញិ្ហា បនបគ្ត GMP, HACCP បាននិងកំពុងសរៀបចំនីតិវធិីម្នការចុេះសធវើ
អធិការកិចចសុវតែិភាពចំែីអាហារម្នផលិតផលកសិកមម និងឯកសណឋ ន។ 
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ឌ្. ការបលងកើនផលតិភាពដំណលំៅរ  ូ
១. ម្ែៃដ្ីដដំ្ុុះនៅស ូ 
សៅឆាន ២ំ០២១សនេះ ម្ផទដ្ីសៅស ូកមពុជាសរបុមានចនំួន៤០៤ ០៤៤ហិកត្ត សបើសធៀបសៅនឹងឆាន ២ំ០២០ ណដ្ល

មានចំនួន៤០៤ ១៦០ហិកត្ត គឺថ្យចុេះចំននួ១១៦ហិកត្ត សសមើនឹង-០,០៣%។ ការថ្យម្ផទដ្ីសនេះភាគសគ្ចើនសកើតមាន
សៅសលើគ្កុមហ ុនសមបទនដ្ីសសដ្ឋកិចច សដ្ឋយគ្កុមហ ុនមយួចំនួនបានផ្លៃ ស់បតូរមុខដ្ណំ ំ សគ្ពាេះដ្ីមនិសមគ្សបនឹង
ដ្ំណសំៅស ូ   និងគ្កុមហ ុនមយួចំនួនសទ្ៀតគ្គបគ់្គងណថ្ទសំៅស ូមនិបានលែ  នងិសដ្ឋយស្ថរសភៃើងសឆ្េះសៅរដូ្វគ្បាងំ។ 
ម្ផទដ្ីសៅស ូទងំសនេះគ្តូវបានណបងណចកជា០២ណផនកគឺ៖ គ្កុមហ ុនសៅស ូកសិឧសាហកមម (ម្ផទដ្ីអតីតចមាក រសៅស ូរដ្ឋ ម្ផទដ្ី
វទិ្ាស្ថែ នគ្ស្ថវគ្ជាវសៅស ូកមពុជា នងិម្ផទដ្ីគ្កុមហ ុនសមបទនដ្ីសសដ្ឋកិចច) សរបុមានចនំួន២៤០ ៣៤៦ហិកត្ត សសមើ
នឹង៥៩,៥% និងសៅស ូគ្គសួ្ថរមានចំននួ១៦៣ ៦៩៨ហិកត្ត សសមើនឹង៤០,៥% ម្នម្ផទដ្ីសៅស ូសរបុ (គ្កាហវិកទ្១ី)។ 

តារងទី១៖ ែ្ិតរមមនៅស ូ២០២០-២០២១ 

្.រ ែ្ិតរមមនៅស ូ ប្រនភទចមការនៅស  ូ ឯរតា ២០២០ ២០២១ 
២០២១/២០២០ 

(Δ%) 

1 ម្ែៃដ្ដីំនៅស សូរុរ 

កសិឧសាហកមម ពានហ់.ត. ២៤៣,០ ២៤៣,៣ -១,១ 

សៅស ូគ្គួស្ថរ ពានហ់.ត. ១៦១,២ ១៦៣,៧ ១,៥ 

សរុរ ពាន់ហ.ត. ៤០៤,២ ៤០៤,០ -0,0៣ 

2 ម្ែៃដ្ីនចៀរជ័រ 

កសិឧសាហកមម ពានហ់.ត. ១៤៣,៧ ១៥៦,៩ ១0,0 

សៅស ូគ្គួស្ថរ ពានហ់.ត. ១៤៩,៨ ១៥៣,៣ ២,៣ 

សរុរ ពាន់ហ.ត. ២៩២,៥ ៣១០,២ ៦,១ 

3 ែ្ិតែ្នៅស  ូ

កសិឧសាហកមម ពានស់ត្តន ១៦៣,៩ ១៨៤,៦ ១២,៦ 

សៅស ូគ្គួស្ថរ ពានស់ត្តន ១៨៥,៤ ១៨៣,៤ -១,១ 

សរុរ ពាន់នតាន ៣៤៩,៣ ៣៦៨,០ ៥,៤ 

ប្កាហវិរទី១២៖ ប្រនភទម្ែៃដ្ចីមការនៅស ូឆ្ាំ២០១៧-២០២១ 
 

 

 
 

  ២. ការង្រែ្ិតរមម 
ឆាន ២ំ០២១ ម្ផទដ្ីសៅស ូយកផលអនុវតតបានចនំួន៣១០ ១៩៣ហិកត្ត សធៀបនងឹម្ផទដ្ីសៅស ូសចៀរឆាន ២ំ០២០  
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ណដ្លមានចំនួន២៩២ ៤៩៧ហិកត្ត គឺសកើនសឡើងចនំនួ១៧ ៦៩៦ហិកត្ត សសមើនឹង៦,១%(គ្កាហវិកទ្ី១២)។ 
ផលិតផលសៅស ូសសគ្មចបានចំនួន៣៦៨ ០០០សត្តន សធៀបនឹងឆាន ២ំ០២០ ណដ្លមានចំនួន៣៤៩ ៣០០សត្តន គឺ
សកើនសឡើងចំនួន  ១៨ ៧០០សត្តន សសមើនឹង៥,៤%(គ្កាហវកិទ្ី៣)។ ទ្និនផលមធយមមានចំនួន១ ១៨៦គ.គ្ក/ហ.ត សបើ
សធៀបនឹងឆាន ២ំ០២០ ណដ្លមានចំនួន១ ១៩៤គ.គ្ក/ហ.ត  គឺថ្យចុេះចំនួន៨គ.គ្ក/ហ.ត សសមើនឹង០,៨% សដ្ឋយស្ថរម្ផទ
ដ្ីយកផលថ្មីសកើនសឡើងសគ្ចើនកនុងឆាន ។ំ 

ប្កាហវិរទី១៣៖  ម្ែៃដ្ីនៅស ូនចៀរជ័រ ណថ្ទំ និងសរុរ ឆ្ា២ំ០១៧-២០២១ 

 
            ៣.  ការងារធរុកេិេលៅរ  ូ

សៅកនុងឆាន ២ំ០២១សនេះ ការនសំចញសៅស ូមានចំនួន ៣៦៦ ៣០០សត្តន សសើមនឹងទ្កឹគ្បាកគ់្បមាែ ៦១០ 
២៥៥ ៨០០ដុ្ោៃ រអាសមរកិ សបើសធៀបនឹងឆាន ២ំ០២០ មានចំនួន៣៣៨ ៣០០សត្តន គតិជាទ្ឹកគ្បាកស់របុចនំួន៤៦៧ 
៥៨៤ ៣០២ដុ្ោៃ រអាសមរកិ ណដ្លបរមិាែនសំចញសកើនសឡើងគ្បមាែចំននួ២៨ ០០០សត្តន សសមើនឹង៨,៣% នងិ
គ្បាកច់ំែូលសកើនគ្បមាែ១៤២ ៦៧១ ៤៩៨ដុ្ោៃ រអាសមរកិ សសមើនឹង៣០,៥%។ តម្មៃសៅស ូនសំចញជាមធយម          
១ ៦៦៦ដុ្ោៃ រអាសមរកិកនុងមយួសត្តន សបើសធៀបនឹងឆាន ២ំ០២០ ណដ្លតម្មៃមធយមសសមើនឹង ១ ៣៨២ ដុ្ោៃ រអាសមរកិកនុង
មយួសត្តន ស ើញថ្នមានការសកើនសឡើងចំនួន២៨៤ដុ្ោៃ រអាសមរកិ កនុងមយួសត្តនគ្តូវនងឹ២០,៥%។ រឯីការនសំចញ
ស ើសៅស ូពីការកាបស់ដ្ើមសៅស ូចាស់ៗមានចំននួ៦ ២៩២ណម៉ាគ្តគូប គិតជាទ្កឹគ្បាកច់ំននួ១ ៥១៥ ០១៤,៨៤ដុ្ោៃ រ
អាសមរកិ។ 

ក្រាហ្វកិទ១ី៤៖ ែ្ិតរមមនិងការនំានចញនៅស  ូឆ្ា២ំ០១៧ - ២០២១ 
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មកដ្ល់ឆាន ២ំ០២១សនេះ សរាងចគ្ក សិបបកមមណកម្ចនសៅស ូនងិស ើសៅស ូមានចំននួសរបុ១៦៨កណនៃង។ សបើសធៀប
នឹងឆាន ២ំ០២០ មានចំនួន១៦២កណនៃង សកើនចំនួន០៦ កនុងសនេះ សរាងចគ្កណកម្ចនសៅស ូធមមជាតិបញ្ហជ កត់្តមលកាែៈ
បសចចកសទ្ស (TSR: TECHNICALLY SPECIFIED RUBBER) មានចំនួន៥០កណនៃង សរាងចគ្កណកម្ចនទ្ឹកជរ័ខាប ់                      
(CL: CONCENTRATED LATEX) ចនំួន១កណនៃង សិបបកមមណកម្ចនសៅស ូសនៃឹកសមងួតសដ្ឋយមានណផសង (RSS: RIBBED 

SMOKED SHEET) សិបបកមមណកម្ចនសៅស ូសនៃឹកសមងួតសដ្ឋយខយល់សៅដ  (ADS: AIR-DRIED SHEET) មានចំនួន១០០
កណនៃង និងសរាងចគ្កណកម្ចនស ើសៅស ូ (RWF: RUBBER WOOD FACTORY) ចំនួន១៧កណនៃង (គ្កាហវិកទ្ី៤)  កនុងសនេះ
មានសរាងចគ្កនិងសិបបកមមចនំួន៦០កណនៃងណដ្លបានផ្លែ កដ្ំសែើ រការ រមួមាន៖ សរាងចគ្កណកម្ចនសៅស ូធមមជាតិបញ្ហជ ក់
ត្តមលកាែៈបសចចកសទ្សចំននួ ១៥កណនៃង សរាងចគ្កណកម្ចនទ្ឹកជរ័ខាបច់ំនួន ១កណនៃង សិបបកមមណកម្ចនសៅស ូសនៃឹកសមងួត
សដ្ឋយមានណផសង  និងសិបបកមមណកម្ចនសៅស ូសនៃឹកសមងួតសដ្ឋយខយល់សៅដ   ចំនួន៣៩កណនៃង និងសរាងចគ្កណកម្ចនស ើសៅស ូ 
ចំនួន៥កណនៃង។ ការផ្លែ កដ្ំសែើ រការសនេះ សដ្ឋយស្ថរខវេះវតែុធាតុសដ្ើម ណដ្លជាសៅស ូមនិទនណ់កម្ចនមយួចំនួនគ្តូវបាននំ
សចញសគ្ៅផៃូវការ។ អគ្ត្តគុែភាពលែម្នសៅស ូណកម្ចន (CSR L, CSR 5, CSR 10) កនុងឆាន ២ំ០២១ អនុវតតបានចនំួន 
៧៨,៥%។ 

ក្រាហ្វកិទ១ី៥៖ សរាងចគ្ក សិបបកមមណកម្ចនសៅស ូ និងស ើសៅស ូឆាន ២ំ០១៧ -២០២១

 
៤. ការង្រណែនការ ហិរញ្ញវតែុ 
សៅកនុងឆាន ២ំ០២១ ការគ្បមូលចំែូលអនុវតតបានចំនួន២ ០៨១ ោនសរៀល  (៥០៨ ៨២៥ដុ្ោៃ រអាសមរកិ) កនុង

សនេះរមួមាន៖ ការជួលដ្ីគ្កុមហ ុនទងំ០៧ មានចំនួន១ ៤០៩ោនសរៀល (៣៤៥ ៩៧២ដុ្ោៃ រអាសមរកិ) គ្បាកព់ិនយ័
មានចំនួន៤៦ ោនសរៀល (១១ ៣០២ដុ្ោៃ រអាសមរកិ) និងការជួលអចលនវតែុ  (អសង្អា រមឹ) គ្កុមហ ុន នីហរែ័   
អាហរែ័សៅស ូ មានចំនួន៦១៧ ោនសរៀល (១៥១ ៥៥០ដុ្ោៃ រអាសមរកិ) និងបងសំ់ណែសចំណយសបៀវតតឆាន ំ
២០២០ ចំនួន៩ោនសរៀល ។ សបើសធៀបនឹងសគលសៅចំនួន  ១ ៥២៤ ោនសរៀល (៣៧១ ៧០៧ដុ្ោៃ រអាសមរកិ) មានការ
សកើនសឡើងចំនួន៥៥៧ ោនសរៀល សសមើនឹង៣៦,៥៥%។ ការសកើនសឡើងសនេះ សដ្ឋយស្ថរ (១)ចមាក រសៅស ូចមាក រអែតូ ង និង
ចមាក រសៅស ូពាមជាងំ បានបងម់្ថ្ៃ នួលនិងគ្បាកព់ិនយ័ពឆីាន ២ំ០២០ចូលមកឆាន ២ំ០២១ និង(២)ចមាក រសៅស ូឡាបាន
សសៀក បានបងគ់្បាក ់នួលសគ្មាបឆ់ាន ២ំ០១៩និងឆាន ២ំ០២០ចូលមកឆាន ២ំ០២១។  

៥. ការង្រែាេពវែាាយនងិរណ្តុះរណតា្ 
- បានចុេះសបើកវគគបែតុ េះបណត ល ផសពវផាយអំពីបសចចកសទ្សដ្ឋដុំ្េះសៅស ូ ជំងឺនិងកកាត ចម្គ្ងសលើដ្ំណំ

សៅស ូ បសចចកសទ្សយកផលទ្ឹកជរ័ ការវភិាគសររីទ្ឹកជរ័ បសចចកសទ្សណកម្ចន ទ្ីផារសៅស ូ បសចចកសទ្ស
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ចិញ្ច ឹម មុ ំ និងលិខិតបទ្ដ្ឋឋ នគតិយុតតពាកព់ន័ធអនុវស័ិយសៅស ូ ដ្ល់គ្បតិបតតិករសៅស ូ បាន១៩វគគ សដ្ឋយ
មានអនកចូលរមួ៧៩០នក។់  

- បានចុេះសបើកសិកាា ស្ថោសដីការវវិតដសៅស ូធមមជាតិ ដ្ល់មស្តនតីបសង្អគ លបានចំនួន១វគគ សដ្ឋយអនកចូលរមួ
សរបុចំនួន៣០នក ់ បានចុេះពគ្ងឹងសហគមនក៍សិកមមសៅស ូគ្គួស្ថរ បានចំនួន០៤សហគមន ៍ សៅសខតត
គ្កសចេះ មែឌ លគិរ ី រតនគិរ ី និងសខតតសសៀមរាប និងចូលរមួបែដុ េះបណដ លនិសសតិសៅស្ថកលវទិ្ាល័យ
ភូមនិទកសិកមមនិងសៅវទិ្ាស្ថែ នជាតិកសិកមមកំពងច់ាមសលើជនំញវទិ្ាស្ថស្តសតសៅស ូ។ 

៦. ការង្រពិនសា ន៍ប្សាវប្ជាវនៅស ូ  
- ការង្រដំដ្ុុះនិងការពារ៖  គ្សងន់ិងវភិាគរមួមាន៖ (១)អភវិឌ្ឍនរ៍កុាសមាភ រដ្ឋដុំ្េះ (២)ការសគ្បើគ្បាស់ជីសលើ
សៅស ូមនិទនផ់តល់ផល និងសៅស ូផតល់ផល  (៣) ការរសធវើពិពិធកមមដ្ំណរំមួផស ំនិងរកុាជាតិម្គ្ពសៅចសនៃ េះ
រងសៅស ូ    (៤) ដ្ំណគំគ្មបដ្ី ផលិតកមមជីវមា៉ា ស់  និងវធិានការគ្គបគ់្គងដ្ំណគំគ្មបដ្ី  (៥)ទ្ំនកទ់្ំនង
រវាងការលូតោស់និងទ្ិននផលសៅនឹងអាកាសធាតុ សហើយនិងចង្អវ កស់ចៀរ d3, d4  (៦)ដ្ងសីុ់សតដ្ឋដុំ្េះសដ្ើម
សៅស ូ (៧)ឥទ្ធិពលម្នការសគ្ស្ថចគ្សពសលើការលូតោស់និងទ្ិននផលសៅស ូ។ អនុវតតការង្អរបំសៅកូន
សៅស ូសគ្មាបដ់្ឋដុំ្េះឆាន ២ំ០២១ និងដ្ឋជំួសសៅស ូដ្ឋឆំាន ២ំ០១៩-២០២១ សដ្ឋយសរៀបចំថ្នន លបែតុ េះកូន
សៅស ូឆាន ២ំ០២១សលើម្ផទដ្ី០.៣៥ហិកត្ត អនុវតតការណថ្ទដំ្ំណគំ្គបដ្ីចំនួន៣គ្បសភទ្ (Stylosanthes 

guianesis, Mucuna aterrinum, Puraria phaseoloides) ដ្ឋកជ់ីបំប៉ានសលើកូនសៅស ូមនិទនផ់តល់ផល
ចំនួន២សលើក សលើម្ផទដ្ី៣៧.៧៥ហិកត្ត និងចមាក រពិសស្ថធនជ៍ីសលើសៅស ូផតល់ផលចំនួន៤ចមាក រសលើម្ផធដ្ី
១៥,២០ហិកត្ត គ្ពមទងំបាញ់ថ្នន កំារពារនិង ពាបាលជំងឺផ្លក កុោបសៅត្តមគ្បសគៀបណមកសៅស ូចាបព់ី
អាយុ៤-១០ឆាន  ំសលើម្ផទដ្ី១៦១,៦៦ហិកត្ត និង បានដ្ឋកូំនសៅស ូកនុងឆាន ២ំ០២១ ចនំួន៩,៥ហិកត្ត។ 

- ការង្រប្សាវប្ជាវអំពីការរង្កាត់ពូជ៖ ត្តមដ្ឋន គ្សងន់ងិបញ្ចូ លទ្ិនននយ័ចមាក រពិសស្ថធនក៍នុងនិងសគ្ៅ
ស្ថែ នីយបានចំនួន២៣ចមាក រពិសស្ថធន(៍ទ្ំហំសដ្ើមសៅស ូ ទ្និនផលជរ័ មាឌ្ស ើ និងជំងឺគ្បសផេះស Oidium) 
អនុវតតការណថ្ទចំារពូជសៅស ូទ្ំហំ ៨,៦០ហិកត្ត សគ្មាបប់ំសរ ើដ្ល់ការពិសស្ថធគ្ស្ថវគ្ជាវ។ ចុេះអសងកត
ការគ្ជុេះសៃឹក នងិសចញផ្លក រសៅចារបង្អក តពូ់ជសលើកៃូនសៅស ូចំនួន១៦។ គ្ស្ថវគ្ជាវនិងអភវិឌ្ឍនធ៍នធាន
សសសនទ្ិច(genotype)សៅស ូសលចសធាៃ ចំនួន២០ គ្តូវបានសគ្ជើសសរ ើសសគ្មាបក់ារបសងកើតចមាក រពិសស្ថធន៍
គ្ទ្ងគ់្ទយតូច និងបានដ្ឋសំៅចមាក រពិសស្ថធនក៍ៃូនគ្ទ្ងគ់្ទយតូច សដ្ឋយសធវើការសគ្បៀបសធៀបជាមយួបណត
កៃូនកសិែរមួមាន GT 1,  PB 260,  RRIM 600 និង PB 217។ ដ្ឋពំគ្ងកីកូនសៅស ូសៅកនុងចារពូជ
សរបុបានចំនួន៧៧៩កូន។  

- ការង្រប្សាវប្ជាវន ើ្សរីរសាស្តសតនិងការយរែ្ទឹរជ័រ៖ ត្តមដ្ឋន គ្សង ់ បញ្ចូ លទ្ិនននយ័គ្គបច់មាក រ
ពិសស្ថធនព៍ី៖ (១) សកាត នុពលទ្ិននផល (d3, d4)   និងគ្បពន័ធចង្អវ កស់ចៀររសងវើល (d4, d5, d6)  (២)ការ
សបើកមុខសចៀរសលើទ្ំហំសដ្ើមខុសគន  (៣)គ្បសិទ្ឋភាពម្នរបាងំការពារទ្ឹកសភៃៀង សៅកនុងស្ថែ នីយច៍ំនួន១៣
និងសគ្ៅស្ថែ នីយចនំួន១ សលើទ្ិនននយ័ទ្ំហំសដ្ើម ទ្ិននផល នងិជំងឺសងួតផ្លទ ងំសចៀរ (TPD) ។ យកសំណក 
និងវភិាគសររីទ្ឹកជរ័ ពីចមាក រពិសស្ថធនន៍នកនុងនងិសគ្ៅស្ថែ នីយបានចំនួន២៩ចមាក រពសិស្ថធន ៍ សសមើនឹង
១ ២៨០សំណក។ 

- ការង្រណែនរមនៃីរពិនសា ន៍ជាតិយថ្ប្រនភទ៖ បានអនុវតតការង្អររមួមាន (១)សធវើសតសតសៅស ូសនៃឹក 
(RSS) របស់វទិ្ាស្ថែ នគ្ស្ថវគ្ជាវសៅស ូកមពុជា សរបុចំនួន ៧២សំណក សដ្ើមបពីិនិតយគុែភាព ម្នការ
ណកម្ចនត្តមសតងដ់្ឋCSR (២)ចូលរមួសធវើសតសតសគ្បៀបសធៀបអនតរមនទីរពិសស្ថធនអ៍នតរជាតិកនុងគ្កបខែ័ឌ
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សមាគមសៅស ូអនតរជាត ិ (IRA) ចនំួន២សលើក(ទ្១ី២៤នងិទ្ី១២៥) (៣)សធវើសតសតសគ្បៀបសធៀបកនុងគ្សុក
ជាមយួមនទីរសស្ថធនម៍ូលដ្ឋឋ នសលើកទ្ី៦២ ចំនួន៤២សំណក (៤)ចុេះបញ្ជ ិកាទ្ទ្ួលស្ថគ ល់និងសិទ្ធិសគ្បើ
គ្បាស់ស្ថៃ កសញ្ហា យថ្នគ្បសភទ្សៅស ូកមពុជាចំននួ៤ កនុងសនេះ៖ សរាងចគ្កណកម្ចនសៅស ូ TSR ចំនួន១នងិ
មនទីរពិសស្ថធនច៍ំននួ៣ ( ៥)សធវើសតសតសៅស ូដុ្ំ (TSR) បាន៣គ្កុមហ ុន សរបុចំនួន១៦សំណក។ កនុង
សពលបចចុបបននមានសរាងចគ្កណកម្ចនសៅស ូ TSR ចំនួន១៥ និងមនទីរពិសស្ថធនច៍ំនួន៨ បានចុេះបញ្ជ ិកាទ្ទ្ួល 
ស្ថគ ល់និងសិទ្ធិសគ្បើគ្បាស់ស្ថៃ កសញ្ហា យថ្នគ្បសភទ្សៅស ូកមពុជាពីវទិ្ាស្ថែ នគ្ស្ថវគ្ជាវសៅស ូកមពុជា។ 

៧. ការនរៀរចំ្ិខ្ិតរទដឋានគតិយុតតណែនរនៅស  ូ
- ពិនិតយ ណកសគ្មួលសឡើងវញិ សសចកតីគ្ពាងចាបស់តីពីសៅស ូ គ្សបត្តមការណែនរំបស់ឯកឧតតមរដ្ឋមស្តនតី

គ្កសួងកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្។ សសចកតីគ្ពាងចាបស់នេះ មានសគលបែំងកំែតក់ារគ្គប់
គ្គងការគ្ស្ថវគ្ជាវ និងការអភវិឌ្ឍ សដ្ើមបធីាននិរនតរភាពម្នផលិតកមមសៅស ូ គ្បកបសដ្ឋយគ្បសិទ្ធភាពខពស់ 
រមួចំណែកអភវិឌ្ឍសសដ្ឋកិចច សងគម និងរកានិរនតរភាពបរសិ្ថែ នធមមជាតិ  

- បានគ្បជុំពិនិតយសសចកតីគ្ពាងស្ថរាចរណែន ំ សតីពីវធិានការទ្បស់្ថក តក់ារនសំចញជរ័សៅស ូនិងស ើសៅស ូ
មនិទនណ់កម្ចនសៅបរសទ្ស 

- បានសរៀបចំគ្បកាស សដីពីនីតវិធិីម្នការសសនើសំុបសងកើតនិងដ្ំសែើ រការសរាងចគ្ក សិបបកមមណកម្ចនសៅស ូ និង
ស ើសៅស ូ និងគ្តូវបានសចញសដ្ឋយគ្កសួងកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ 

- បានគ្បជុំណកសគ្មួលសសចកដីគ្ពាងការណកសគ្មួលតួនទ្ីភារៈកិចចរបស់អគគនយកដ្ឋឋ នសៅស ូ  
- បានចុេះពិនតិយករែីគ្កុមហ ុន អា ន មា៉ា ឌ្ី គ្គុប សសនើសំុចុេះបញ្ជ ីដ្ីរដ្ឋចំនួន១៧០០ហិកត្ត គ្សុករមាសណហក 

សខតតស្ថវ យសរៀង 
- បានចូលរមួកនុងការទញសហតុផលផ្លទ ល់មាត ់  ជាមយួគ្បជាពលរដ្ឋចំនួន០៤គ្គួស្ថរ  កនុងការទមទរដ្ីនិង

ផទេះសៅគ្កុមហ ុន សវីហវរសីសស៍ (សខមបូឌា) លីមតីធីត គ្សុកសនួល សខតតគ្កសចេះ និងចុេះពិនិតយទ្ំនស់ដ្ីធៃីសៅ
គ្កុមហ ុនចំការសៅស ូសមមត។់ 

៨.  ការង្រសហប្រតិរតតិការអនតរជាត ិ
ឆាន ២ំ០២១សនេះ គ្កសួងកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ ត្តមរយៈអគគនយកដ្ឋឋ នសៅស ូ បានចូលរមួកនុង

គ្ពឹតតិការែ៍សំខាន់ៗ គ្បចាឆំាន រំបស់សមាគមបណត គ្បសទ្សផលិតសៅស ូធមមជាតិ ANRPC កិចចគ្បជុំជាមយួទ្ីភាន កង់្អរ
បារាងំសគ្មាបក់ារអភវិឌ្ឍ (AFD: Agence Française de Développement) បានចុេះកិចចគ្ពមសគ្ពៀងភាពជាម្ដ្គូគ្តី
ភាគី (Tripartite  Partnership Agreement) សគលបែំងគឺការបសងកើតលកាែឌ ម្នភាពជាម្ដ្គូ រវាងទ្ីភាន កង់្អរអនក
ទ្ទ្ួលផលចុងសគ្កាយ នងិម្ដ្គូបសចចកសទ្ស សដ្ើមបគី្បតបិតតសិកមមភាពគ្ស្ថវគ្ជាវឧសាហកមមសៅស ូសៅតបំនអ់ាសីុអាសគនយ ៍
បានសហការជាមយួមជឈមែឌ លសហគ្បតបិតតកិារអនតរជាតិគ្ស្ថវគ្ជាវកសិកមមសគ្មាបក់ារអភវិឌ្ឍ (CIRAD) សលើការង្អរ
គ្ស្ថវគ្ជាវណផនកសកសគ្តស្ថស្តសត បង្អក តពូ់ជ ការយកផលទ្កឹជរ័និងសររីស្ថស្តសតទ្ឹកជរ័ នងិគ្បជុំពិនតិយការចុេះសិកាសមទិ្ធ
លទ្ធភាពរបស់គសគ្មាង FORSEA។ បានសធវើកចិចសហគ្បតបិតតិការជាមយួគ្កសួងកសិកមមម្នស្ថធារែរដ្ឋគ្បជាមានិតចនិ 
កនុងសគលបំែងពគ្ងឹងកិចចសហគ្បតិបតតិការសលើការង្អរគ្ស្ថវគ្ជាវសៅស ូរមួគន  បានសធវើបចចុបបននភាពសលើរបាយការែ៍
ណផនការអភវិឌ្ឍនឧ៍សាហកមមសៅស ូសៅតំបនគ់្តីសកាែអភវិឌ្ឍនក៍មពុជា-ឡាវ-សវៀតណម បានសហការជាមយួអងគការ
មូលនិធិសកលសគ្មាបធ់មមជាតិ (World Wide Fund for Nature) អងគការ OXFAM អងគការ WWF និង អងគការ 
ONG FORUM សលើការង្អរបសចចកសទ្ស ត្តមរយៈវគគផសពវផាយបសចចកសទ្សដ្ំណសំៅស ូដ្ល់កសិករសៅស ូគ្គួស្ថរ   
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ការពគ្ងឹងសមតែភាពសហគមនក៍សិកមមសៅស ូគ្គួស្ថរ បសចចកសទ្សការអនុវតតកសិកមមលែសលើការយកផលទ្ឹកជរ័សៅស ូ
ការសរៀបចំចមាក របង្អា ញអំពីការអនុវតតកសិកមមលែសលើការយកផលទ្ឹកជរ័ និងចមាក របង្អា ញអំពីការណកលមែបសចចកសទ្ស
សលើការគ្បមូលផលទ្កឹជរ័របស់សៅស ូគ្គួស្ថរ នងិពនិិតយសលើការសរៀបចំរបាយការែ៍សិកាអពំីនិរនដរភាពសៅស ូធមមជាតិ 
និងចូលរមួកចិចគ្បជុតំ្តមអនឡាញជាមយួគ្កមុគ្បឹកាគ្ស្ថគ្ជាវនិងអភវិឌ្ឍនស៍ៅស ូអនតរជាតិ IRRDB អពំីជំង ឺPestalotiopsis 

leaf  disease។ 

២. ការសលើក្ក្មពេេ់ខុ្ភារេតវ និង្លតិក្មមេតវ  
ផលិតកមមសតវមានសកាត នុពលកនុងការរមួចំណែកបសងកើតការង្អរ សនតិសុខសសបៀង អាហារបូតែមភ កំសែើ នសសដ្ឋកិចច 

និងចូលរមួចំណែកកាតប់នែយភាពគ្កីគ្ក។ អនុវស័ិយសនេះជាណផនកមយួសំខានស់គ្មាបគ់្ទ្គ្ទ្ងដ់្ល់វស័ិយកសិកមម នងិ
សសដ្ឋកិចចជាតិ។ កនុងយុទ្ធស្ថស្តសតចតុសកាែដ្ំណកក់ាលទ្ី៤ បានដ្ឋកប់ញ្ចូ លវស័ិយកសិកមមកនុងចតុសកាែទ្ី៤ មុទំ្១ី 
ចំែុចអាទ្ិភាពទ្ី៧ ណចងពីការជំរុញការចិញ្ច ឹមសតវ និងវារវីបបកមម សដ្ើមបសីលើកកមពស់ការចិញ្ច ឹមសតវឱ្យកាន់ណតទូ្លំ
ទូ្ោយណថ្មសទ្ៀត ត្តមរយៈការបសងកើតគ្កបខែ័ឌ សគលនសយបាយណផែកសលើណខសគ្ចវាកត់ម្មៃ និងសដ្ឋេះគ្ស្ថយជាកញ្ចបនូ់វ
បញ្ហា ជាឧបសគគដ្ល់ការអភវិឌ្ឍអនុវស័ិយសនេះ ជាមយួនងឹការគិតគូរដ្ល់បញ្ហា សុវតែិភាពចំែីអាហារ និងកិចចដ្ំសែើ រ
ការគ្បកួតគ្បណជងទ្ីផារ ពិសសសការបនែយម្ថ្ៃសដ្ើមផលិត និងអនមយ័ស្ថច។់ 

កនុងឆាន ២ំ០២១ ផលិតកមមសតវមានការសកើនសឡើង ជាពិសសសការចិញ្ច ឹមសតវសគ្មាបឧ់សាហកមម។ ជាកណ់សតង
សតវចឹញ្ច ឹមសរបុបានសកើនដ្ល់៥៩,៩៦ោនកាល  គឺសកើនសលើសឆាន ២ំ០២០ ចំនួន១១,២% ណដ្លសធវើឱ្យកមពុជាមាន
សមតែភាពផលិតស្ថចស់គ្មាបប់សគ្មើតគ្មូវការកនុងគ្សុកបានគ្បមាែជាង២៦៩ពានស់ត្តន ឬសសមើនឹង៨៧% ម្នតគ្មូវការ 
ស្ថចស់របុគ្បមាែ៣១០ពានស់ត្តនកនុងមយួឆាន ។ំ  

ទ្នទឹមនងឹសនេះ កម៏ានការសគ្តៀមលកាែៈបានលែ និងយកចតិតទុ្កដ្ឋកខ់ពស់សលើការង្អរអសងកតត្តមដ្ឋន គ្ស្ថវគ្ជាវ
គ្បភពចមៃងជំង ឺនិងមានគ្បពន័ធរាយការែ៍ស្ថែ នភាពសុខភាពសតវជាគ្បចា ំកនុងករែីមានផទុេះជំងឺឆ្ៃងគ្តូវបានរកស ើញ 
សដ្ឋយគ្តូវរាយការែ៍ឱ្យបានឆាបរ់ហ័ស និងបានចាតវ់ធិានការសឆ្ៃើយតបទនស់ពលសវោ។ 

២.១. លទ្យធផលននការជំរុញផលតិកម្មរតវ 
២.១.១ ការចិញ្ចឹមសតវជា្រខណៈប្គសួារ 
ការចិញ្ច ឹមសតវជាលកាែៈគ្គសួ្ថរកនុងឆាន ២ំ០២១ មានចំននួសរបុ៣៦,៥៧ោនកាល កនុងសនេះមានសគចំននួ

២,៩៥ោនកាល គ្កបីចំនួន៤៣២ពានក់ាល គ្ជូកចំនួន១,២៥ោនកាល បកសចីំនួន៣១,៨៩ោនកាល សសេះចំនួន
៣,៥៨ពានក់ាល សចៀមចនំនួ២,៤៩ពានក់ាល ពណពចនំនួ៤២,៥ពានក់ាល និងដ្ំរចីនំួន៤៩កាល។ 

សបើសគ្បៀបសធៀបឆាន ២ំ០២០ ការចិញ្ច ឹមសតវជាលកាែៈគ្គួស្ថរសរបុសកើនសឡើងចំនួន៤,៦% កនុងសនេះសគសកើនចំនួន
៤,១% គ្កបីសកើនចនំួន២,១% សគ គ្កបីសកើនចំននួ៣,៩% គ្ជូកសកើនចនំួន៩,៩% បកសសីកើនចំនួន៤,៤% សសេះសកើនចំននួ
២០,៦% សចៀមសកើនចំនួន១៦៤,១% និងពណពសកើនចំននួ៤១,៨%។ 

តារងសែិតិែ្ិតរមមសតវ្រខណៈប្គួសារ ពីឆ្ាំ២០១៧-២០២១ 

្.រ ប្រនភទសតវ សែិតិសតវ ៥ឆ្ាំចុងនប្កាយ (២០១៧-២០២១) នប្រៀរន ៀរ 
(២០២១&២០២០) ឆ្ាំ២០១៧ ឆ្ាំ២០១៨ ឆ្ាំ២០១៩ ឆ្ាំ២០២០ ឆ្ាំ២០២១ 

១ សគ ២ ៩៥១ ៣៥៩ ២ ៩១៧ ៣០២ ២ ៧៦៩ ៨៨៥ ២ ៨៣៥ ៣៦០ ២ ៩៥២ ៧៥១ ៤,១% 
២ គ្កបី ៥០៨ ៤៥៨ ៥០០ ៧៧៨ ៤៤៧ ១៦៧ ៤២៣ ៦១៤ ៤៣២ ៤០៩ ២,១% 
៣ សគ គ្កបី ៣ ៤៥៩ ៨១៧ ៣ ៤១៨ ០៨០ ៣ ២១៧ ០៥២ ៣ ២៥៨ ៩៧៤ ៣ ៣៨៥ ១៦០ ៣,៩% 
៤ កមាៃ ងំអូសទញ ៩៣៥ ២៣៩ ៨៣៦ ៣០១ ៧១៧ ៩០២ ៦៤៨ ៧២៩ ១៦១ ៥៥០ -៧៥,១% 
៥ គ្ជូក ២ ៣៣១ ៥១២ ១ ៩៣៤ ៩១៧ ១ ០៣០ ៤៩៤ ១ ១៣៧ ០៥៦ ១ ២៥០ ១៦៧ ៩,៩% 
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៦ បកស ី ២៨ ៦៥២ ៤០៩ ២៨ ៩៥៦ ៣៤២ ២៧ ៧៦៣ ៤៧៩ ៣០ ៥៥៣ ២៣៣ ៣១ ៨៩១ ៩៥២ ៤,៤% 
៧ សសេះ ៥ ០៥៥ ៤ ២០៧ ៣ ៧៧១ ២ ៩៧១ ៣ ៥៨៣ ២០,៦% 
៨ សចៀម ៤៦១ ៤៥៩ ៦៤៨ ៩៤៤ ២ ៤៩៣ ១៦៤,១% 
៩ ពណព ២៨ ៥៤២ ២៥ ៧៤៧ ២៧ ៧៤០ ២៩ ៩៨១ ៤២ ៥០៦ ៤១,៨% 
១០ ដំ្រ ី ៦៣ ៥៨ ១៨ ៥១ ៤៩ -៣,៩% 
១១ ស្ថវ    ១៤៨ ២១៩ ១៦៦ -២៤,២% 
១២ ទ្នាយ   ១៨៥ ៣១១ ៥៤៦ ៧៥,៦% 

សរុរ ៣៤ ៤៧៧ ៨៥៩ ៣៤ ៣៣៩ ៨១០ ៣២ ០៤៣ ៥៣៥ ៣៤ ៩៨៣ ៧៤០ ៣៦ ៥៧៦ ៦២២ ៤,៦% 
 

ក្រាហ្វកិទ១ី៦៖ ែ្ិតរមមសតវ្រខណៈប្គសួារឆ្ាំ២០១៧ -២០២១

 

២.១.២ ការចិញ្ចឹមសតវជា្រខណៈពាណិជជរមម 
  សតវចិញ្ច ឹមជាលកាែៈពាែិជជកមមកនុងឆាន ២ំ០២១ មានចំនួនសរបុ២៣,៣៨ោនកាល កនុងសនេះសគ គ្កបី

ចំនួន១៤,៧៩ពានក់ាល គ្ជកូចំនួន១,៧៦ោនកាល បកសចីំនួន២១,៥៣ោនកាល សចៀមចំនួន១,៨ពានក់ាល 
ពណពចំនួន១,០៥ពានក់ាល និងស្ថវ ចំនួន៦៨ពានក់ាល។ 

សបើសគ្បៀបសធៀបឆាន ២ំ០២០ ការចិញ្ច ឹមសតវជាលកាែៈពាែិជជកមមសរបុសកើនសឡើងចនំនួ២៣,៦% កនុងសនេះសគ 
គ្កបីសកើនចំនួន១០,២% គ្ជូកសកើនចំនួន២៨,២% បកសសីកើនចំនួន២៣,០% សចៀមសកើនចំនួន១៣០,៥% ពណពសកើន
ចំនួន២៥១,៧% និងស្ថវ សកើនចំនួន២៩៩,៨%។ 

សែិតិែ្ិតរមមសតវ្រខណៈពាណិជជរមម ពីឆ្ាំ២០១៧ ដ្្់ឆ្ាំ២០២១ 

្.រ ប្រនភទសតវ 
សែិតសិតវ ៥ឆ្ាំចងុនប្កាយ (២០១៧-២០២១) នប្រៀរន ៀរ 

(២០២១&២០២០) ឆ្ាំ២០១៧ ឆ្ាំ២០១៨ ឆ្ាំ២០១៩ ឆ្ាំ២០២០ ឆ្ាំ២០២១ 

១ សគ ២០ ៣៦៣ ១១ ២៣២ ៩ ៨៧៧ ១៣ ២១៦ ១៤ ៦៤៧ ១០,៨% 

២ គ្កប ី ១៩៨ ២១៧ ២១៨ ២១១ ១៥០ -២៨,៩% 

៣ សគ-គ្កប ី ២០ ៥៦១ ១១ ៤៤៩ ១០ ០៩៥ ១៣ ៤២៧ ១៤ ៧៩៧ ១០,២% 

៤ គ្ជូក ៧៤២ ៧៧១ ៨១២ ៩៣៨ ១ ១៥៥ ៤៣១ ១ ៣៧៩ ៦២៣ ១ ៧៦៨ ៦៣០ ២៨,២% 

៥ បកស ី ៧ ៥៩២ ៥៣០ ៩ ២១០ ៤០៩ ១២ ៦៣១ ៩៧៤ ១៧ ៥០៨ ៩៣៦ ២១ ៥៣០ ៧៥២ ២៣,០% 

៦ សសេះ ៨២ ៨៩ ៣០ ០ ០ ០% 

៧ សចៀម ០ ០ ០ ៧៨១ ១ ៨០០ ១៣០,៥% 
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៨ ពណព ៣៦៥ ៧០០ ០ ៣០០ ១ ០៥៥ ២៥១,៧% 

៩ ស្ថវ  - - ១៤ ០៧៩ ១៧ ០១០ ៦៨ ០០០ ២៩៩,៨% 

១០ ទ្នាយ - - - ០ ០ ០ 

សរុរ ៨ ៣៥៦ ៣០៩ ១០ ០៣៥ ៥៨៥ ១៣ ៨១១ ៦០៨ ១៨ ៩២០ ០៧៧ ២៣ ៣៨៥ ០៣៤ ២៣,៦% 
 

ក្រាហ្វកិទ១ី៧៖ ែ្ិតរមមសតវ្រខណៈពាណិជជរមមឆ្ា២ំ០១៧ -២០២១ 

 
 

២.១.៣ សែិតែិ្ិតរមមសតវសរុរទូទំងប្រនទស (្រខណៈប្គួសារ និងពាណិជជរមម) 
កនុងរយៈសពល៥ឆាន ចុំងសគ្កាយសនេះ ផលិតកមមសតវគ្គបគ់្បសភទ្មានការសកើនសឡើងគួរឱ្យកតស់មាគ ល់ គឺចាបព់ីចំនួន

៤២,៨៣ោនកាល កនុងឆាន ២ំ០១៧ សកើនដ្ល់ចំនួន៥៩,៩៦ោនកាល សៅឆាន ២ំ០២១។ សដ្ឋយណឡកកនុងឆាន ២ំ០២១
សនេះ សែិតិសតវសគមានចំនួន២,៩៦ោនកាល គ្កបីចំនួន៤៣២,៥៥ពានក់ាល គ្ជូកចំនួន៣,០១ោនកាល បកសចីំនួន
៥៣,៤២ោនកាល សសេះចនំនួ៣,៥៨ពានក់ាល សចៀមចនំនួ៤,២៩ពានក់ាល ពណពចនំួន៤៣,៥៦ពានក់ាល ដ្ំរចីំននួ
៤៩កាល ស្ថវ ចនំួន៦៨,១៦ពានក់ាល និងទ្នាយចំនួន៥៤៦កាល។ 

សបើសគ្បៀបសធៀបសៅនឹងឆាន ២ំ០២០ ផលិតកមមសតវសរបុមានអគ្ត្តកំសែើ នចនំួន១១,២% កនុងសនេះសគសកើនចំននួ
៤,២% គ្កបីសកើនចំននួ២,១% គ្ជូកសកើនចនំួន២០,០% បកសសីកើនចំនួន១១,២% សសេះសកើនចំនួន២០,៦% សចៀមសកើន
ចំនួន១៤៨,៩% ពណពសកើនចំននួ៤៣,៩% ស្ថវ សកើនចំនួន២៩៥,៦% ទ្នាយសកើនចំនួន៧៥,៦% សដ្ឋយណឡកដ្ំរថី្យចុេះ
ចំនួន៣,៩%។ 

តារងសែិតិែ្តិរមមសតវសរុរ ចិញ្ចមឹជា្រខណៈប្គួសារ និងពាណជិជរមម ពីឆ្ា២ំ០១៧-២០២១ 

្.រ ប្រនភទសតវ 

សែិតសិតវ ៥ឆ្ាំចងុនប្កាយ (២០១៧-២០២១) នប្រៀរន ៀរ 
ឆ្ាំ២០២១ 
&២០២០ 

អប្តា
រំនណើន
ម ាយម 
៥ឆ្ា ំ

ឆ្ាំ២០១៧ ឆ្ាំ២០១៨ ឆ្ាំ២០១៩ ឆ្ាំ២០២០ ឆ្ាំ២០២១ 

១ សគ ២ ៩៧១ ៧២២ ២ ៩២៨ ៥៣៤ ២ ៧៧៩ ៧៦២ ២ ៨៤៨ ៥៧៦ ២ ៩៦៧ ៣៩៨ ៤,២% ០,៤% 
២ គ្កប ី ៥០៨ ៦៥៦ ៥០០ ៩៩៥ ៤៤៧ ៣៨៥ ៤២៣ ៨២៥ ៤៣២ ៥៥៩ ២,១% -៣,៦% 
៣ សគ គ្កប ី ៣ ៤៨០ ៣៧៨ ៣ ៤២៩ ៥២៩ ៣ ២២៧ ១៤៧ ៣ ២៧២ ៤០១ ៣ ៣៩៩ ៩៥៧ ៣,៩% -០,២% 
៤ កមាៃ ងំអូសទញ ៩៣៥ ២៣៩ ៨៣៦ ៣០១ ៧១៧ ៩០២ ៦៤៨ ៧២៩ ១៦១ ៥៥០ -៧៥,១% -២៤,១% 
៥ គ្ជូក ៣ ០៧៤ ២៨៣ ២ ៧៤៧ ៨៥៥ ២ ១៨៥ ៩២៤ ២ ៥១៦ ៦៧៩ ៣ ០១៨ ៧៩៧ ២០,០% ១,៥% 
៦ បកស ី ៣៦ ២៤៤ ៩៣៩ ៣៨ ១៦៦ ៧៥១ ៤០ ៣៩៥ ៤៥៣ ៤៨ ០៦២ ១៦៩ ៥៣ ៤២២ ៧០៤ ១១,២% ៨,៥% 
៧ សសេះ ៥ ១៣៧ ៤ ២៩៦ ៣ ៨០១ ២ ៩៧១ ៣ ៥៨៣ ២០,៦% -៧,៧% 
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៨ សចៀម ៤៦១ ៤៥៩ ៦៤៨ ១ ៧២៥ ៤ ២៩៣ ១៤៨,៩% ៧០,៩% 
៩ ពណព ២៨ ៩០៧ ២៦ ៤៤៧ ២៧ ៧៤០ ៣០ ២៨១ ៤៣ ៥៦១ ៤៣,៩% ៩,៨% 
១០ ដ្ំរ ី ៦៣ ៥៨ ១៨ ៥១ ៤៩ -៣,៩% ២០,៥% 
១១ ស្ថវ  - - ១៤ ២២៨ ១៧ ២២៩ ៦៨ ១៦៦ ២៩៥,៦% ៦៣,៣% 
១២ ទ្នាយ - - ១៨៥ ៣១១ ៥៤៦ ៧៥,៦% ២៨,៧% 

សរុរ ៤២ ៨៣៤ ១៦៨ ៤៤ ៣៧៥ ៣៩៥ ៤៥ ៨៥៥ ១៤៣ ៥៣ ៩០៣ ៨១៧ ៥៩ ៩៦១ ៦៥៦ ១១,២% ៧,៥%  

 

ក្រាហ្វកិទ១ី៨៖ ែ្ិតរមមសតវសតុរ (្រខណៈប្គសួារ+ពាណិជជរមម)ឆ្ា២ំ០១៧ -២០២១ 

 
 

២.១.៤ ការនប្រៀរន ៀរណររណែនែ្ិតរមមសតវ 
ការជំរុញផលិតកមមសតវ និងបសងកើនផលិតភាពសតវ គឺជាសគលសៅអាទ្ិភាពសគ្មាបក់ារសធវើពាែិជជកមមសតវ។ 

កនុងរយៈសពល៥ឆាន ចុំងសគ្កាយសនេះ ផលិតកមមសតវលកាែៈពាែិជជកមម មានអគ្ត្តសកើនសឡើងគួរឱ្យកតស់មាគ ល់ គឺចាបព់ី
ចំនួន៨,៣៥ោនកាល កនុងឆាន ២ំ០១៧ សកើនដ្ល់ចនំួន២៣,៣៨ោនកាល សៅឆាន ២ំ០២១។ សដ្ឋយណឡកកនុងឆាន ំ
២០២១សនេះ ផលិតកមមសតវលកាែៈពាែិជជកមមមានអគ្ត្តកំសែើ នចំនួន២៣,៦% កនុងសនេះផលិតកមមសគសកើនចំនួន
១០,៨% ផលិតកមមគ្ជកូសកើនចំនួន២៨,២% នងិផលិតកមមបកសសីកើនចំននួ២៣,០%។ អគ្ត្តម្នកំសែើ នសនេះបានឆ្ៃុេះបញ្ហច ងំ
ឱ្យស ើញពកីារផ្លៃ ស់បតូរណបបណផនផលិតកមមសតវជាវជិជមានមយួ សដ្ើមបឈី្លនសៅណកលមែផលិតភាពសតវ និងគ្បសិទ្ធភាព
សសដ្ឋកិចចកានណ់តលែគ្បសសើរសឡើង។ 

+ ការនប្រៀរន ៀរណររណែនែ្ិតរមមសតវ៖ អគ្ត្តម្នការចិញ្ច ឹមសតវលកាែៈពាែិជជកមមបានសកើនពីចំននួ៣៥% 
កនុងឆាន ២ំ០២០ ដ្ល់ចនំួន៣៩% សៅឆាន ២ំ០២១។ សដ្ឋយណឡកអគ្ត្តម្នការចិញ្ច ឹមសតវលកាែៈគ្គសួ្ថរបានថ្យចុេះពី
ចំនួន៦៥% កនុងឆាន ២ំ០២០ មកគ្តឹមចនំួន៦១% សៅឆាន ២ំ០២១។ 

 

សែិតិសតវសរុរ តាមណររណែនែ្ិតរមម ពីឆ្ា២ំ០១៧-២០២១ 
ណររណែន 

ែ្ិតរមមសតវ 
សែិតសិតវសរុរ រនងុរយៈនព្ ៥ឆ្ាំចងុនប្កាយ (២០១៧-២០២១) នប្រៀរន ៀរឆ្ា ំ

២០២១ & ២០២០ ឆ្ាំ២០១៧ ឆ្ាំ២០១៨ ឆ្ាំ២០១៩ ឆ្ាំ២០២០ ឆ្ាំ២០២១ 

លកាែៈគ្គសួ្ថរ ៣៤ ៤៧៧ ៨៥៩ ៣៤ ៣៣៩ ៨១០ ៣២ ០៤៣ ៥៣៥ ៣៤ ៩៨៣ ៧៤០ ៣៦ ៥៧៦ ៦២២ ៤,៦% 

លកាែៈពាែិជជកមម ៨ ៣៥៦ ៣០៩ ១០ ០៣៥ ៥៨៥ ១៣ ៨១១ ៦០៨ ១៨ ៩២០ ០៧៧ ២៣ ៣៨៥ ០៣៤ ២៣,៦% 

សរុរ ៤២ ៨៣៤ ១៦៨ ៤៤ ៣៧៥ ៣៩៥ ៤៥ ៨៥៥ ១៤៣ ៥៣ ៩០៣ ៨១៧ ៥៩ ៩៦១ ៦៥៦ ១១,២% 
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ក្រាហ្វកិទ១ី៩៖ នប្រៀរន ៀរណររណែនែ្តិរមមសតវសរុរឆ្ា២ំ០១៧ -២០២១ 

 

អប្តាម្នណររណែនែ្ិតរមមសតវសរុរ ពីឆ្ា២ំ០១៧-២០២១ 
ណររណែន 

ែ្ិតរមមសតវ 
អប្តាម្នណររណែនែ្ិតរមមសតវសរុរ រនុងរយៈនព្ ៥ឆ្ាំចុងនប្កាយ (២០១៧-២០២១) នប្រៀរន ៀរឆ្ា ំ

២០២១ & ២០២០ ឆ្ាំ២០១៧ ឆ្ាំ២០១៨ ឆ្ាំ២០១៩ ឆ្ាំ២០២០ ឆ្ាំ២០២១ 

លកាែៈគ្គួស្ថរ ៨០% ៧៧% ៧០% ៦៥% ៦១% -៤% 

លកាែៈពាែិជជកមម ២០% ២៣% ៣០% ៣៥% ៣៩% ៤% 

ក្រាហ្វកិទ២ី០៖ នប្រៀរន ៀរអប្តាណររណែនែ្ិតរមមសតវសរុរឆ្ា២ំ០១៧ -២០២១ 

 
 

ការនប្រៀរន ៀរណររណែនែ្ិតរមមប្ជូរ៖ អគ្ត្តម្នការចិញ្ច ឹមគ្ជូកជាលកាែៈពាែិជជកមមបានសកើនពីចំននួ 
៥៥% កនុងឆាន ២ំ០២០ ដ្ល់ចំនួន៥៩% សៅកនុងឆាន ២ំ០២១។ សដ្ឋយណឡកអគ្ត្តម្នការចិញ្ច ឹមគ្ជូកជាលកាែៈគ្គសួ្ថរ
បានថ្យចុេះពីចំននួ៤៥% កនុងឆាន ២ំ០២០ មកគ្តមឹចំននួ៤១% សៅឆាន ២ំ០២១។ 

សែិតិប្ជូរ តាមណររណែនែ្តិរមម ពីឆ្ា២ំ០១៧-២០២១ 
ណររណែន 

ែ្ិតរមមប្ជូរ 
សែិតបិ្ជូរ រនុងរយៈនព្ ៥ឆ្ាំចុងនប្កាយ (២០១៧-២០២១) នប្រៀរន ៀរឆ្ា ំ

២០២១ & ២០២០ ឆ្ាំ២០១៧ ឆ្ាំ២០១៨ ឆ្ាំ២០១៩ ឆ្ាំ២០២០ ឆ្ាំ២០២១ 

លកាែៈគ្គួស្ថរ ២ ៣៣១ ៥១២ ១ ៩៣៤ ៩១៧ ១ ០៣០ ៤៩៤ ១ ១៣៧ ០៥៦ ១ ២៥០ ១៦៧ ៩,៩% 

លកាែៈពាែិជជកមម ៧៤២ ៧៧១ ៨១២ ៩៣៨ ១ ១៥៥ ៤៣១ 
១ ៣៧៩ 
៦២៣ 

១ ៧៦៨ ៦៣០ ២៨,២% 

សរុរ ៣ ០៧៤ ២៨៣ ២ ៧៤៧ ៨៥៥ ២ ១៨៥ ៩២៤ ២ ៥១៦ ៦៧៩ ៣ ០១៨ ៧៨៧ ២០,០% 
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ក្រាហ្វកិទ២ី១៖ នប្រៀរន ៀរណររណែនែ្តិរមមប្ជរូ ឆ្ា២ំ០១៧ -២០២១ 

 
 

អប្តាម្នសែិតិប្ជូរ តាមណររណែនែ្ិតរមម ពីឆ្ា២ំ០១៧-២០២១ 
ណររណែន 

ែ្ិតរមមប្ជូរ 
អប្តាម្នណររណែនែ្ិតរមមប្ជូរ រនុងរយៈនព្ ៥ឆ្ាំចុងនប្កាយ (២០១៧-២០២១) នប្រៀរន ៀរឆ្ា ំ

២០២១ & ២០២០ ឆ្ាំ២០១៧ ឆ្ាំ២០១៨ ឆ្ាំ២០១៩ ឆ្ាំ២០២០ ឆ្ាំ២០២១ 

លកាែៈគ្គួស្ថរ ៧៦% ៧០% ៤៧% ៤៥% ៤១% -៤% 

្រខណៈពាណិជជរមម ២៤% ៣០% ៥៣% ៥៥% ៥៩% ៤% 
 

ក្រាហ្វកិទ២ី២៖ នប្រៀរន ៀរអប្តាម្នណររណែនែ្ិតរមមប្ជូរ ឆ្ា២ំ០១៧ -២០២១ 

 
 

ការនប្រៀរន ៀរណររណែនែ្ិតរមមររាេី៖ អគ្ត្តម្នការចញិ្ច ឹមបកសជីាលកាែៈពាែិជជកមមបានសកើនពីចំននួ
៣៦% កនុងឆាន ២ំ០២០ ដ្ល់ចនំួន៤០% សៅឆាន ២ំ០២១។ សដ្ឋយណឡកអគ្ត្តម្នការចិញ្ច ឹមបកសជីាលកាែៈគ្គួស្ថរបាន
ថ្យចុេះពចីំនួន៦៤% កនុងឆាន ២ំ០២០ មកគ្តឹមចំនួន៦០% សៅឆាន ២ំ០២១។ 

សែិតិររាេី តាមណររណែនែ្តិរមម ពីឆ្ា២ំ០១៧-២០២១ 
ណររណែន 

ែ្ិតរមមររាេ ី
សែិតិររាេ ីរនុងរយៈនព្ ៥ឆ្ាំចុងនប្កាយ (២០១៧-២០២១) នប្រៀរន ៀរឆ្ា ំ

២០២១ & ២០២០ ឆ្ាំ២០១៧ ឆ្ាំ២០១៨ ឆ្ាំ២០១៩ ឆ្ាំ២០២០ ឆ្ាំ២០២១ 

លកាែៈគ្គសួ្ថរ ២៨ ៦៥២ ៤០៩ ២៨ ៩៥៦ ៣៤២ ២៧ ៧៦៣ ៤៧៩ ៣០ ៥៥៣ ២៣៣ ៣១ ៨៩១ ៩៥២ ៤,៤% 

លកាែៈពាែិជជកមម ៧ ៥៩២ ៥៣០ ៩ ២១០ ៤០៩ ១២ ៦៣១ ៩៧៤ ១៧ ៥០៨ ៩៣៦ ២១ ៥៣០ ៧៥២ ២៣,០% 

សរុរ ៣៦ ២៤៤ ៩៣៩ ៣៨ ១៦៦ ៧៥១ ៤០ ៣៩៥ ៤៥៣ ៤៨ ០៦២ ១៦៩ ៥៣ ៤២២ ៧០៤ ១១,២% 
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ក្រាហ្វកិទ២ី៣៖ នប្រៀរន ៀរណររណែនែ្តិរមមររាេី ឆ្ា២ំ០១៧ -២០២១ 

 

អប្តាម្នណររណែនែ្ិតរមមររាេី ពីឆ្ា២ំ០១៧-២០២១ 
ណររណែន 

ែ្ិតរមមររាេី 
អប្តាម្នណររណែនែ្ិតរមមររាេី រនុងរយៈនព្ ៥ឆ្ាំចុងនប្កាយ (២០១៧-២០២១) នប្រៀរន ៀរឆ្ា ំ

២០២១ & ២០២០ ឆ្ាំ២០១៧ ឆ្ាំ២០១៨ ឆ្ាំ២០១៩ ឆ្ាំ២០២០ ឆ្ាំ២០២១ 

លកាែៈគ្គួស្ថរ ៧៩% ៧៦% ៦៩% ៦៤% ៦០% -៤% 

្រខណៈពាណិជជរមម ២១% ២៤% ៣១% ៣៦% ៤០% ៤% 
 

ក្រាហ្វកិទ២ី៤៖ នប្រៀរន ៀរណររម្នណែនែ្តិរមមររាេី ឆ្ា២ំ០១៧ -២០២១ 

 

២.១.៥.តប្មូវការសតវ នងិសាច ់
កនុងរយៈសពល៥ឆាន ចុំងសគ្កាយសនេះ តគ្មូវការស្ថចស់តវសគ្មាបក់ារបរសិភាគ មានការសកើនសឡើងគួរឱ្យកតស់មាគ ល់ 

គឺសកើនពចីនំួន២៨០ពានស់ត្តន កនុងឆាន ២ំ០១៧ សឡើងដ្ល់ចំនួន៣១០ពានស់ត្តន សៅឆាន ២ំ០២១។ សដ្ឋយណឡកកនុងឆាន ំ
២០២១សនេះ តគ្មូវការស្ថចម់ានចំនួនសរបុ៣១០ពានស់ត្តន កនុងសនេះ ស្ថចស់គ-គ្កបីចំនួន៨៦ពានស់ត្តន ស្ថចគ់្ជូក   
ចំននួ១៦០ពានស់ត្តន ស្ថចប់កសចីំននួ៦៣ពានស់ត្តន ស្ថចស់ចៀម-ពណព នងិស្ថចស់ផសងសទ្ៀតចំននួ៣៤៥សត្តន។ ផលិតកមម 
សតវកនុងគ្សុក អាចផគតផ់គងស់្ថចប់ានគ្បមាែ២៦៨ពានស់ត្តន សសមើនងឹ៨៧% ម្នតគ្មូវការសរបុ កនុងសនេះ ស្ថចស់គ-គ្កប ី
ចំននួ៨៩ពានស់ត្តន (៨១៥ពានក់ាល) ស្ថចគ់្ជូកចំនួន១១៥ពានស់ត្តន (២ ៣១០ពានក់ាល) ស្ថចប់កសចីំនួន៦៣ពាន់
សត្តន (៥២ ៩៤១ពានក់ាល)។ បរមិាែស្ថចណ់ដ្លខវេះខាតគ្តូវបាននចូំលសដ្ើមបបីំសពញតគ្មូវការបណនែម ជាកណ់សដង
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សៅកនុងឆាន ២ំ០២១កនោះ កមពុជាបាននចូំលស្ថច ់និងផលិតសតវមយួចំនួនរមួមាន គ្ជូកស្ថចរ់ស់ចំនួន៧០៩ពានក់ាល។ 
មានស់្ថចរ់ស់ចំនួន៣,៨៣ោនកាល ទស្ថចរ់ស់ចំនួន៧៣៤ពានក់ាល សចៀម-ពណពរស់ចំនួន៦ពានក់ាល និងស្ថច់
ចគ្មុេះចំនួន៧,៤២ពានស់ត្តន (ស្ថចគ់្ជូក សចៀម មាន ់ទ កាង ន គ្កួច គ្ពាប សគ គ្កបី គ្បហិត និងផលិតផលស្ថចស់តវ)។ 

 

តារងតប្មូវការនប្រើប្ាស់ ការែគត់ែគង់ និងការរំនពញរណនែម ឆ្ា២ំ០២១ 

ប្រនភទសតវ 
តប្មូវការនប្រើប្ាស់ ្ទធភាពែគត់ែគង់រនុងប្សុរ ន្ើស/ខ្វុះ(+/-) 

ស្ថច ់(សត្តន) សតវ (ពានក់ាល) ស្ថច ់(សត្តន) សតវ (ពានក់ាល) ស្ថច ់(សត្តន) សតវ (ពានក់ាល) 
សគ គ្កបី ៨៦ ១៣៣ ៧៨៣ ៨៩ ៦៨៨ ៨១៥ ៣ ៥៥៤ ៣២ 
គ្ជូក ១៦០ ០៣៦ ៣ ២០១ ១១៥ ៤៩០ ២ ៣១០ -៤៤ ៥៤៦ -៨៩១ 
បកស ី ៦៣ ៥៦៧ ៥២ ៩៧២ ៦៣ ៥២៩ ៥២ ៩៤១ -៣៨ -៣១ 

សចៀម ពណព & សផសងៗ ៣៤៥ ៣៤ ១៨៣ ១៨ -១៦២ -១៦ 
សរុរ ៣១០ ០៨១  ២៦៨ ៨៩០ នសនើនឹង ៨៧% -៤១ ១៩១ នសនើនឹង ១៣% 

 

ក្រាហ្វកិទ២ី៥៖ តប្មូវការសាច់ ការែគតែ់គង់ និងរងវុះខាត 

 
 

ក្រាហ្វកិទ២ី៦៖ អប្តាម្នការែគត់ែគង ់និងរងវុះខាត 

 
 

២.១.៦.ការនំានចញសតវ នងិែ្ិតែ្សតវ 
កមពុជាមានលទ្ធភាពសធវើការនសំចញសគ គ្កប ីគ្ជូក មាន ់ស្ថវ កាត ម ស្ថច ់ផលិតផលសតវ ចែីំសតវ និងទ្ឹកសដ្ឋេះសគ

មយួចំនួនសៅបរសទ្សផងណដ្រ។ កនុងរយៈសពល៥ឆាន កំនៃងមកសនេះ កមពុជាបាននសំចញសគ-គ្កបីចនំួន៨៨,៦ពានក់ាល 
គ្ជូកពូជ (សម,បា,កូន) ចំនួន៧,៧ពានក់ាល ស្ថវ កាត មចំននួ៨០,៦ពានក់ាល ស្ថចស់គចំនួន១៩សត្តន ទ្ឹកសដ្ឋេះសគ
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ចំនួន១២,៣ពានស់ត្តន ចំែីណឆ្កចំនួន១១ពានស់ត្តន សរាមសតវចំនួន៧៤,៨សត្តន និងណសបកសគ គ្កបី គ្ជូកចំនួន៧,៧ពាន់
សត្តន។ សដ្ឋយណឡកសៅឆាន ២ំ០២១ បាននសំចញសគ គ្កបីចំនួន៤,៦ពានក់ាល គ្ជូកពូជចំនួន៧១៧កាល ស្ថវ កាត ម
ចំនួន២៣,២ពានក់ាល ទ្កឹសដ្ឋេះសគចំនួន៣៨១សត្តន ចែីំណឆ្កចំនួន៤,៨ពានស់ត្តន សរាមសតវចនំួន១២សត្តន និង
ណសបកសគ-គ្កបី គ្ជូកចំននួ១,០៥ពានស់ត្តន។ 

តារងសែិតិនំានចញសតវ សាច់ ែ្ិតែ្សតវ និងចំណីសតវ ពីឆ្ាំ២០១៧-២០២១ 
ររិយាយ ឯរតា ឆ្ាំ២០១៧ ឆ្ាំ២០១៨ ឆ្ាំ២០១៩ ឆ្ាំ២០២០ ឆ្ាំ២០២១ សរុរ 
សគ-គ្កបី កាល ១១ ២៤០ ៦ ៧៨៦ ៥៦ ២១៨ ៩ ៧៤២ ៤ ៦៩៨ ៨៨ ៦៨៤ 

គ្ជូកពូជ (សម បា) កាល ១ ១៤០ ៥០៥ ២០០ ២០០ ៧១៧ ២ ៧៦២ 
គ្ជូកពូជ (កូន) កាល - ៥ ០០០ - -  ៥ ០០០ 

ស្ថវ កាត ម កាល ៦ ៩៣៤ ១០ ៤៧២ ១៦ ១៩៦ ២៣ ៧៧០ ២៣ ២៤៧ ៨០ ៦១៩ 
ស្ថចស់គ សត្តន ៧ ១២ - - - ១៩ 

ទ្ឹកសដ្ឋេះសគ សត្តន ៤៥១ ៧ ៥៥៨ ៣ ៩៨៤ - ៣៨១ ១២ ៣៧៤ 
ចំែីណឆ្ក សត្តន ១ ៣៦៥ ១ ៤៩៤ ១ ០១១ ២ ២៧៦ ៤ ៨៨១ ១១ ០២៧ 
សរាមសតវ សត្តន ២៨ ២៤ ៨ ២,៨ ១២ ៧៤,៨ 

ណសបកសគ-គ្កបីសសើម សត្តន ១ ៩៧២ ១ ២៧៥ ១ ៤៤០ ១ ៥៥៤ ១០៤ ៦ ៣៤៥ 
ណសបកសគ-គ្កបីសងួត សត្តន - - - - ៩០០ ៩០០ 
ណសបកគ្ជូកសងួត សត្តន - - - - ៤៦ ៤៦ 

 

២.១.៧ រមមវិ ីណរ្មអពជូ 
សៅឆាន ២ំ០២១សនេះ ការបង្អក ត់សគសដ្ឋយសិបបនិមមតិសសគ្មចបានចំនួន២ ៦៣២កាល និងសមសកើតកូនបានចំ

នួន១ ១៤២កាល (ញី៦១៩កាល) សសមើនងឹ៤៣% ម្នសមណដ្លបានបង្អក តសិ់បបនិមិមត នងិសមមនិទនស់កើតកូនមានចំននួ១ 
៤៩០កាល សសមើនងឹ៥៧%។ ការបង្អក តស់គសដ្ឋយសិបបនិមិមតសនេះបានចូលរមួចំណែកពីវស័ិយឯកជនផងណដ្រ ប៉ាុណនតតួ
សលខម្នការសកើតកូនសគមនិសសមើសៅនឹងតួសលខបង្អក តព់ីសគ្ពាេះសគសផើមមានរយៈសពល០៩ណខ នងិ១០ម្ថ្ង ដូ្សចនេះសមសគមយួ
ចំនួនគ្តូវសកើតកូនសៅឆាន បំនទ ប។់ ការបង្អក តគ់្ជូកសិបបនិមិមតសសគ្មចបាន១៩ ៤៣៩កាល និងបសងកើតកូនគ្ជូកបានចំនួន
១៨១ ៤៦៣កាល (ញី៨៤ ១២៥កាល)។ ជាការកតស់មាគ ល់ពិនិតយស ើញថ្ន ពូជគ្ជូកគ្តូវបានណកលមែយ៉ា ងឆាបរ់ហ័ស
សៅទូ្ទងំគ្បសទ្ស។ 

២.១.៨ ចណំីសតវ 
កមមវធិីណកលមែចែីំសតវ នងិផសពវផាយពូជសមម  ណដ្លសំបូរសៅសដ្ឋយស្ថរធាតុចិញ្ច ឹម និងផតល់ទ្និនផលខពស់គឺ

ជាសកមមភាពដ្អ៏ាទ្ិភាពមយួសដ្ើមបជីំរញុផលិតកមមសតវ។ បចចុបបននការដ្ឋដុំ្េះដ្ំណចំែីំសតវ បានរកីស្ថយភាយយ៉ា ង
ទូ្លំទូ្ោយសៅទូ្ទងំ២៥រាជធានី សខតត ជាកណ់សដងកនុងឆាន ២ំ០២១សនេះ កណនៃងដ្ឋដុំ្េះ និងសធវើបង្អា ញដ្ំណចំែីំសតវ 
មានចំនួនសរបុ២ ៥៧៩កណនៃង សលើម្ផទដ្ីចំនួន១ ៨៧៤,៩៥ហិកត្ត។ 

កនុងឆាន ២ំ០២១សនេះ គ្កមុហ ុនណដ្លបានវនិិសយគស្ថងសងស់រាងចគ្កផលិតចែីំសតវ សៅកនុងគ្បសទ្សកមពុជា 
សរបុមានចំនួន២១គ្កមុហ ុន រមួមាន គ្កុមហ ុនសីុភ ី សអស្តហគីមា៉ា សទ័រ ស្តហគីនហវីត សបត្តសស្តហាគ  ញ៉ាូ វហូប អុីសតហូប សីុសជ     
ស្ថណស្តហគូ អិមភកិ សអសីុអមិសីុ សីុសខវា៉ាយអុី គ្បាយសអស្តហគីស្ថត រ សវ ើលដ្ស៍វត សរាងចគ្កចំែីសតវកសណដ លដុ្ំ សអណអនធ ី
ហវីដ្ សដ្ហឺស ធីអមិសអច វឌ្ឍនៈសអនីម៉ាលណហ ល ហវីដ្គ្បូសខសអច ភដី្បិណបលយូអ នូបលសថ្សតហវូដ្ អាយត្តវសផត សិបផ្លៃ យ 
និងឡូឌ្ី សផត គ្បូដ្ឋក ណដ្លមានសរាងចគ្កផលិតចែីំសតវសរបុចំនួន២៣សរាងចគ្ក នងិសរាងចគ្កចនំួន២សទ្ៀតកំពុង
ដ្ំសែើ រការស្ថងសងប់ណនែម។ គ្កុមហ ុនផលិតចំែីសតវទងំអស់ បាននិងកំពុងដ្ំសែើ រការផលិតចំែីសតវយ៉ា ងសកមម 
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សដ្ឋយផលិតចំែីសតវបានគ្បមាែជាង១,២៤ោនសត្តន សសមើនឹងចនំួន៥៥% ម្នសមតែភាពផលិតរបស់សរាងចគ្ក
ជាង២,២៧ោនសត្តន។ 

មា៉ាងវញិសទ្ៀត សគ្ៅពីចែីំសតវណដ្លផលិតបានសៅកនុងគ្សុក កម៏ានគ្កមុហ ុនមយួចនំួនសទ្ៀត បាននចូំលបណនែម 
នូវចំែីសតវ វតែុធាតុសដ្ើម នងិស្ថរធាតុបណនែម សដ្ើមបបីំសពញសសចកដីគ្តូវការសគ្បើគ្បាស់ និងផលិតចំែីសតវកនុងគ្សុក។ 
ជាកណ់សដងកនុងឆាន ២ំ០២១សនេះ កមពុជាបាននចូំលនូវចំែីសតវចំនួន៣២២ពានស់ត្តន វតែុធាតុសដ្ើមចំនួន៦៧៩ពានស់ត្តន 
និងស្ថរធាតុបណនែមចំនួន២៩,៨ពានស់ត្តន បសុឱ្សថ្ចំនួន៦,៣ពានស់ត្តន វា៉ា កសំ់្ថងចនំនួ១ពានស់ត្តន សមាភ របសុសពទ្យ 
និងឧបករែ៍ចិញ្ច ឹមសតវចនំនួ៦៦សត្តន។ 

២.១.៩ ការប្គរ់ប្គងការសំណ្់សតវ 
ការស្ថងសងឡ់ជីវឧសម័ន គ្តវូបានជំរញុ និងសលើកទ្កឹចិតតឱ្យស្ថងសងយ់៉ា ងទូ្លំទូ្ោយ សដ្ើមបគី្គបគ់្គងកាក 

សំែល់សតវ នងិបានទញយកនូវថ្នមពលកសកើតសឡើងវញិ និងផតល់នូវជធីមមជាត។ិ 
កមមវធិីឡជីវឧសម័នជាតិបានអនុវតតត្តងំពីឆាន ២ំ០០៦ រហូតមកដ្ល់បចចុបបននសនេះ ការស្ថងសងឡ់ជីវឧសម័នគ្គសួ្ថរ 

បានចំនួន២៩ ១៨៤ឡ កនុងសខតតចំននួ១៤ គឺសខតតបាតដ់្ំបង កពំងច់ាម កពំងឆ់ាន ងំ កពំងស់ពឺ កពំងធ់ ំកពំត កណដ ល 
ម្គ្ពណវង សពាធិ៍ស្ថត ់សសៀមរាប ស្ថវ យសរៀង ត្តណកវ តបូង មុ ំ និងសខតតបនទ យមានជយ័។ សដ្ឋយណឡកកនុងឆាន ២ំ០២១ កមមវធិី
ឡជីវឧសម័នជាតិ ស្ថងសងឡ់ជីវឧសម័នគ្គួស្ថរបានចំនួន៤៩៩ឡ។ 

គសគ្មាងស្ថងសងឡ់ជីវឧសម័នកមពុជា-ចិនចំនួន១ ៥០០ឡ សគ្កាមហិរញ្ាបបទនឥតសំែងពីរដ្ឋឋ ភិបាលម្ន
ស្ថធារែរដ្ឋគ្បជាមានិតចិន បានអនុវតតពីចុងឆាន ២ំ០១៩ រហូតមកដ្ល់បចចុបបននសនេះស្ថងសងឡ់ជីវឧសម័នគ្គួស្ថរបាន
ណតចំនួន៥០ឡប៉ាុសណណ េះសៅកនុងសខតតចំននួ៧គ ឺសខតតកំពងច់ាម កពំងឆ់ាន ងំ ម្គ្ពណវង សពាធិ៍ស្ថត ់ស្ថវ យសរៀង គ្ពេះវហិារ និង
សខតតតបូង មុ ំ។ ជាក់ណសដងសៅកនុងឆាន ២ំ០២១ សនេះ ការស្ថងសង់ឡជីវឧសម័នគ្គួស្ថរសសគ្មចបានណតចំនួន១០ឡសទ្ៀត
ប៉ាុសណណ េះ (សខតតគ្ពេះវហិារ៦ឡ ឧតតរមានជយ័២ឡ នងិសខតតសពាធិ៍ស្ថត២់ឡ)។ គ្កសួងកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ នងិសនស្ថទ្ 
បាននងិកពុំងជំរញុ និងកំែតអ់តតសញ្ហា ែកសិករណដ្លសម័គ្គចិតតទ្ទ្ួលឡជីវឧសម័នឱ្យបានចំននួជាកោ់ក ់សដ្ើមបសីលើក
សំសែើ សំុថ្វកិាបដ្ិភាគរបស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាលបណនែមសគ្មាប់អនុវតតគសគ្មាងឡជីវឧសម័នបនតសទ្ៀត សគ្កាមគ្កបខ័ែឌ
ហិរញ្ាបបទនឥតសំែងរបស់រដ្ឋឋ ភបិាលម្នស្ថធារែរដ្ឋគ្បជាមានិតចនិ។ 

មា៉ាងវញិសទ្ៀត គសគ្មាងណខសគ្ចវាកផ់លិតកមមសដ្ឋយភារតៈបរសិ្ថែ ន សគ្កាមហិរញ្ាបបទនសមបទនរបស់ធនគរ 
អភវិឌ្ឍនអ៍ាសីុ បានចាបស់ផតើមអនុវតតកនុងឆាន ២ំ០២០ កនុងណផនការស្ថងសងឡ់ជីវឧសម័នគ្គួស្ថរចំនួន១២ ០០០ឡ សៅ
សខតតចំនួន0៤ គឺសខតតកំពង់ចាម តបូង មុំ ត្តណកវ និងសខតតកំពត ពំុទន់ដ្ំសែើ រការសទ្សដ្ឋយស្ថរបញ្ហា ជំងឺកូវដី្-១៩ និង
នីតិវធិីលទ្ធកមម។ 

ក្រាហ្វកិទ២ី៧៖ ការសាងសង់ឡជីវឧសម័នប្គសួារ ពីឆ្ា២ំ០០៦-២០២១ 
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ក្រាហ្វកិទ២ី៨៖ ការសាងសងឡ់ជីវឧសម័នប្គួសារ ពីឆ្ា២ំ០០៦-២០២១ 

 

២.២.ការលលើកកម្ពររ់ខុភាពរតវ នងិរខុភាពសាធារណៈ 
ការពគ្ងឹងសុខភាពសតវ អនមយ័សតវ ស្ថច ់ និងផលិតផលសតវ បានសផ្លត តជាសំខានស់លើការគ្តួតពិនិតយអនមយ័ 

គុែភាព សុវតែិភាព ពគ្ងងឹការផតល់សសវាបសុពាបាល កាតប់នែយការឆ្ៃងរាលដ្ឋលជងំឺសតវ និងការផគតផ់គងស់្ថចគ់្បកប 
សដ្ឋយអនមយ័ គុែភាព នងិសុវតែិភាពសៅសលើទ្ីផារ សដ្ើមបកីារពារសុខភាពសតវ សុខភាពស្ថធារែៈ នងិបរសិ្ថែ ន។              
កនុងឆាន ២ំ០២១សនេះ ការសលើកកមពស់សុខភាពសតវ និងសុខភាពស្ថធារែៈ ទ្ទ្ួលបានលទ្ធផល ដូ្ចខាងសគ្កាម៖ 

២.២.១ ការន ើ្ររមពស់សុខ្ភាពសតវ 
សៅឆាន ២ំ០២១សនេះ គ្កសួងបានពគ្ងឹងសកមមភាពគ្តួតពនិិតយ និងទ្ប់ស្ថក ត់បទ្សលមើសចរាចរែ៍សតវ និងការ

សធវើអាជីវកមមសតវ សដ្ឋយបានសហការជាមួយសមតែកិចចពាកព់ន័ធបនតអនុវតតសសចកតីណែនអំំពីលកាខែឌ តគ្មូវសគ្មាប់
ការនចូំល នសំចញ និងនឆំ្ៃងកាតស់តវ និងផលិតផលសតវ។ ជាលទ្ធផល បានសធវើការគ្តួតពិនិតយចរាចរែ៍សតវ និង
ផលិតផលសតវចំនួនសរបុ២០២ករែី សៅទូ្ទងំគ្បសទ្ស កនុងសនេះ គ្កសួងបានគ្តួតពិនិតយចរាចរែ៍សតវ និងផលិត 
ផលសតវមានលិខិតអនុញ្ហា តគ្តឹមគ្តូវចំនួន១១៤ករែី និងបស្តង្អក បបទ្សលមើសបានចំនួន៥៦ករែី (ដ្ឹកជញ្ជូ នមានរ់ស់
ចំនួន១៨ករែី គ្ជូករស់ចំននួ២៤ករែី ស្ថចគ់្ជកូបងកកចំនួន០២ករែី ស្ថចគ់្កួចបងកកចំនួន០២ករែី គ្បហិតចំនួន
០៤ករែី ស្ថៃ បមានន់ិងសជើងមានច់ំនួន០២ករែី ស្ថចស់គ គ្កបីចំនួន០២ករែី សគ្គឿងកនុងគ្ជូកចំនួន០២ករែី) និង
ការយិល័យផលិតកមម និងបសុពាបាលរាជធានី សខតត បស្តង្អក បបទ្សលមើសបានចំនួន៣២ករែី (ដ្ឹកជញ្ជូ នមានរ់ស់
ចំនួន១២ករែី គ្ជូករស់ចំនួន០៧ករែី និងផលិតផលណកម្ចនពីសតវចំននួ១៣ករែី)។ ជាមយួគន សនេះណដ្រ បានសធវើការ
អសងកតត្តមដ្ឋន បង្អក រទ្បស់្ថក ត ់និងគ្បយុទ្ធគ្បឆាងំជងំឺឆ្ៃងសតវ គ្ពមទងំបានសរៀបចំគ្បព័នធព័ត៌មាន និងរាយការែ៍ជំងឺ
ឆ្ៃងសតវទងំថ្នន កជ់ាតិ និងអនតរជាតិ ចាត់វធិានការជីវសុវតែិភាព កមមវធិីសឆ្ៃើយតបបនទ នក់រែីផទុេះជំងឺឆ្ៃងសតវ និងការ
ចាកវ់ា៉ា កសំ់្ថងការពារជំងឺឆ្ៃងសសគ្មចបាន ដូ្ចខាងសគ្កាម៖ 

១. ចាកវ់ា៉ា កសំ់្ថងការពារជំងឆឺ្ៃងសំខាន់ៗ ណដ្លសកើតមានសលើសគ គ្កបី ពណព សចៀម ដូ្ចជាជំងអឺុតកាត ម បូសខយល់ 
ស្ថរទ្ឹក នងិជំងដុឺ្ំពកណសបកសគ គ្កបីចំនួនសរបុ៩៥០ ៨៨៩កាល ចាកវ់ា៉ា កសំ់្ថងការពារជំងឺសលើគ្ជូកចំននួ ២ ២១០ ៦២២
កាល ចាកវ់ាកសំ់្ថងការពារជំងឺសលើបកសបីានចំនួន៣៨ ៧៧៤ ៤៧១កាល និងចាកវ់ា៉ា កសំ់្ថងការពារជំងឺសលើណឆ្ក និង
ឆាម ចំនួន១១ ៧១៣កាល។ 

២. ចាតវ់ធិានការជីវសុវតែិភាព ផសពវផាយ នងិអនុវតតផ្លទ ល់សៅសតតឃាតដ្ឋឋ ន ទ្ផីារសតវ កសិដ្ឋឋ នចិញ្ច ឹមសតវ 
កណនៃងចិញ្ច ឹមសតវ មសធាបាយដ្ឹកជញ្ជូ នសតវ និងផលិតផលសតវ និងកណនៃងផទុេះជំងឺសតវសរបុចំនួន ២០២ ០២៤សលើក 

៣. ភាន កង់្អរសុខភាពសតវភូមទូិ្ទងំគ្បសទ្សមានចនំួន៩ ២៦២ នក ់(ស្តសតី៧២២នក)់។ 
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២.២.២ ការពប្ងឹងសុខ្ភាពសាធារណៈរសពុាាា្  
សុខភាពស្ថធារែៈបសុពាបាលជាណផនកមយួដ្៏សំខាន់ មានភារកិចចពគ្ងឹងការគ្គប់គ្គងបទ្ដ្ឋឋ នបសចចកសទ្ស

សតតឃាតដ្ឋឋ ន សែិតិសតវពិឃាត និងគ្តួតពិនិតយអនមយ័ស្ថច ់សតវ និងផលិតផលសតវ សៅត្តមសតតឃាតដ្ឋឋ ន និង
កណនៃងណកម្ចនបឋមផលិតផលសតវ ឱ្យមានលកាែៈលែគ្បសសើរសឡើង គ្ពមទងំសធវើការវាយតម្មៃផតល់សគលការែ៍អនុញ្ហា ត
បសងកើតសតតឃាតដ្ឋឋ ន សដ្ើមបធីានសុខភាពស្ថធារែៈត្តមរយៈការបសងកើនសមតែភាពមស្តនតីផលិតកមម នងិបសុពាបាល 
អាជីវករពិឃាតសតវ និងអនកពាក់ព័នធសលើការគ្គប់គ្គងសតតឃាតដ្ឋឋ ន បទ្ដ្ឋឋ នបសចចកសទ្សកនុងការពិឃាតសតវ និង
សុខុមាលភាពសតវ គ្ពមទងំអនុវតតវធិានការបសុពាបាល អនមយ័សតវ ស្ថច ់និងផលិតផលសតវ។ កនុងឆាន ២ំ០២១សនេះ 
គ្កសួងបានចុេះជំរញុការអនុវតតលែកនុងសតតឃាតដ្ឋឋ នត្តមលកាែៈបសចចកសទ្ស សដ្ឋយអនុសោមត្តមអនុគ្កឹតយសលខ
១០៨ អនគ្ក.បក ចុេះម្ថ្ងទ្២ី៤ ណខសីហា ឆាន ២ំ០០៧ សតីពីការគ្គបគ់្គងសតតឃាតដ្ឋឋ ន ការគ្តួតពិនិតយអនមយ័សតវ ស្ថច ់
និងផលិតផលសតវ និងបទ្ដ្ឋឋ នគតិយុតតពាកព់ន័ធនន។  

គ្កសួងបានយកចិតតទុ្កដ្ឋក់ខពស់កនុងការសរៀបចំចងគ្កងឯកស្ថរបសចចកសទ្សនន និងផតល់ការបែតុ េះបណត
លបសចចកសទ្សពាកព់ន័ធនឹងការសធវើអាជីវកមមសតវ ការពិឃាតសតវត្តមបទ្ដ្ឋឋ នបសចចកសទ្សដ្ល់អនកពាកព់ន័ធ កនុងសនេះបាន
ចុេះណែនជំំរុញការយល់ដឹ្ងការអនុវតតលែកនុងសតតឃាតដ្ឋឋ នត្តមលកាែៈបសចចកសទ្សចំនួន២៥សលើក បានបែតុ េះ       
បណត លមស្តនតីជំនញ និងអនកពាកព់ន័ធចំនួន០៣វគគ បានចំនួនសរុប៤៦នក់ (ស្តសតីចំនួន០៨នក់) និងបានសរៀបចំគ្បជុំ
សលើកកមពស់ការយល់ដ្ឹងអំពីជីវសុវតែិភាព និងសហដ្ឋឋ រចនសមព័នធកនុងសតតឃាតដ្ឋឋ នចនំួន១០សលើក ណដ្លមានអនក
ចូលរមួចំនួនសរបុ១៥០នក ់ (ស្តសតីចំននួ៤៤នក)់។ សលើសពីសនេះសៅសទ្ៀត បានចុេះគ្តតួពិនិតយបសចចកសទ្សការសសនើសំុ
បសងកើតសតតឃាតដ្ឋឋ នចំនួន១៣កណនៃង (អនុសោមត្តមអនុគ្កឹតយសលខ១០៨) នងិបនតសុពលភាពសតតឃាដ្ឋឋ នចនំនួ
១៣កណនៃង (អនុសោមត្តមអនុគ្កឹតយសលខ១០៨ចំនួន០៦ និងអនុគ្កឹតយ១០៨និងវនិិសយគចនំួន០៧) គ្ពមទងំបាន
ចុេះសគ្ជើសសរ ើសសតតឃាតដ្ឋឋ នគំរសូដ្ើមបបីំពាកឧ់បករែ៍ពឃិាតសតវត្តមសតងដ់្ឋរបសចចកសទ្ស និងមានលកាខែឌ អនមយ័
លែចំនួន០៣កណនៃង រមួមានសខតតសសៀមរាបចនំួន០២កណនៃង និងសខតតបនទ យមានជយ័ចំននួ០១ កណនៃង។ សដ្ឋយណឡក
សតតឃាតដ្ឋឋ នចំនួន១៦កណនៃង គ្តូវបានណកលមែគ្សបត្តមសតងដ់្ឋរអនមយ័បសចចកសទ្ស។ 

គិតមកដ្ល់ដ្ំណច់ឆាន ២ំ០២១ សនេះ សតតឃាតដ្ឋឋ នសៅទូ្ទងំគ្បសទ្សមានចំនួន២៣៦កណនៃង  កនុងសនេះមាន
សតតឃាតដ្ឋឋ នអនុសោមត្តមអនុគ្កឹតយ១០៨ មានចំនួន១២៣កណនៃង សតតឃាតដ្ឋឋ នអនុសោមត្តមអនុគ្កឹតយ១០៨នងិ
វនិិសយគចំនួន៦៣កណនៃង នងិសតតឃាតដ្ឋឋ នវនិិសយគចំននួ៥០កណនៃង កនុងសនេះមានសតតឃាតដ្ឋឋ នពិឃាតបកសទី្ំសនើប
សៅសខតតកណត លចំនួន០១កណនៃង និងសតតឃាតដ្ឋឋ នពិឃាតសគទ្ំសនើបសៅសខតតត្តណកវចំនួន០១កណនៃង។ សទេះបជីា
សតតឃាតដ្ឋឋ នសកើនជាលំដ្ឋប ់ ប៉ាុណនតសតតឃាតដ្ឋឋ នមយួចនំនួសៅមនិទនម់ានអនមយ័លែគ្សបត្តមបទ្ដ្ឋឋ នបសចចកសទ្ស
សៅសឡើយ។ អគគនយកដ្ឋឋ នសុខភាពសតវ និងផលិតកមមសតវ បានខិតខំណែនពំគ្ងឹងការគ្គប់គ្គងអនុវតតនូវបទ្ដ្ឋឋ ន
បសចចកសទ្ស អនមយ័សតតឃាតដ្ឋឋ ន អនមយ័សតវ ស្ថច ់នងិផលិតផលសតវ និងបសងកើនសមតែភាពមស្តនតីជនំញផលិតកមម 
និងបសុពាបាល ណដ្លគ្បចាកំារសៅត្តមសតតឃាតដ្ឋឋ ន នងិអនកពាកព់ន័ធសលើការគ្គបគ់្គងសតតឃាតដ្ឋឋ ន បទ្ដ្ឋឋ នបសចចក-
សទ្សកនុងការពឃិាតសតវ និងសុខុមាលភាពសតវបណនែមសទ្ៀត។ 

២.៣.ការផសពវផាយបលេេកលទ្យរ នងិនតីកិម្ម 
២.៣.១.ការង្រែាេពវែាាយរនចចរនទស 
គ្កសួងបានសរៀបចំកមមវធិីផសពវផាយ សមាភ សន ៍សវទ្ិកាស្ថធារែៈ សគ្មាបអ់នកពាកព់ន័ធសលើគ្បធានបទ្សំខាន់ៗ  

និងបានផសពវផាយឯកស្ថរបទ្សមាភ សន ៍វសីដ្អូអបរ់បំសចចកសទ្សផលិតកមម និងបសុពាបាល ចាប ់លិខិតបទ្ដ្ឋឋ នគត-ិ
យុតត គ្បកាស ស្ថរាចរ សសចកតីណែន ំពត័ម៌ាន និងឯកស្ថរពាកព់ន័ធននត្តមវទិ្យុ ទូ្រទ្សសន ៍សគហទ្ពំរ័ សហវសប ុក នងិ
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ណចកជូនការយិល័យផលិតកមម នងិបសុពាបាលរាជធាន ី សខតតទងំ២៥ និងស្ថធារែៈជននូវឯកស្ថរបង្អា ញពកីារ
ចិញ្ច ឹមសតវ និងការដ្ឋដំ្ំណចំែីំសតវ និងជងំឺឆ្ៃងសតវ។ សលើសពីសនេះសទ្ៀត មស្តនតីជំនញបានសរៀបគ្បជុំ សិកាា ស្ថោ វគគ
បែតុ េះបណត លបសចចកសទ្សចញិ្ច ឹមសតវ ដ្ឋដំ្ំណចំែីំសតវ និងជំងឆឺ្ៃងសតវ ជាពិសសសជំងឺសប៉ាសតគ្ជូកអាស្តហវិក ជងំឺ
ផ្លដ ស្ថយបកស ីនិងជងំឺដុ្ំពកសលើណសបកសគ គ្កបី ដ្ល់កសិករចិញ្ច ឹមសតវ នងិអនកពាកព់ន័ធចំនួនសរបុ១ ៨០៩នក ់(ស្តសតី
៩០៣នក)់។ 

 មស្តនតីជំនញបានចុេះគ្បមូលទ្ិនននយ័ពីគ្កុមកសិករចិញ្ច ឹមសតវ សហគមន៍កសិកមមណដ្លមានចិញ្ច ឹមសតវ និង
សមាគមភាន កង់្អរសុខភាពសតវភូម ិ រមួជាមយួការចុេះវាយតម្មៃសដ្ឋយផ្លទ ល់ជាមយួកសិករសកមមណដ្លចិញ្ច ឹមសតវ កនុង
សគលបំែងសដ្ើមបសីរៀបចំសហគមនសុ៍ខភាពសតវ និងផលិតកមមសតវ។ ឆាន ២ំ០២១ សនេះ មស្តនតីជំនញបានរនតករៀរចំ
ររជ្៊ុំករជ្ើែករ ើែថ្ន កដ់ឹក  ំនងិករៀរចំលកានតិកៈែរម្ករែ់ហគមនែ៍៊ុេភាពែរវ និងទលិរកមមែរវ គ្ពមទងំបានចុេះ
ផសពវផាយសដីពីបសចចកសទ្សចិញ្ច ឹមសតវ ដ្ល់សមាជិកគ្កុមកសិករចិញ្ច ឹមសតវ សហគមកសិកមមណដ្លមានចិញ្ច ឹមសតវ និង 
សមាគមភាន កង់្អរសុខភាពសតវភូម ិរមួមានសខតតចនំួន០៨ គឺកេរតកំពងធ់ំ កែៀមរារ តាស្កេ កំពងែ់ពឺ កពំរ ស្ករ នរពស្េង 
និងកេរតកពំងច់ាម កោយម្កនអនកច៊ូលរមួចំនួនែរ៊ុរ៣១៥ ក ់ស្តែតីចំននួ២០០ ក។់ 

២.៣.២ ការង្រនីតិរមម 
រ. ្ិខ្ិតរទដឋានគតិយុតត 
គ្កសួងកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ ណដ្លមានអគគនយកដ្ឋឋ នសុខភាពសតវ នងិផលិតកមមសតវ ជាសសន

បាននឹងកំពុងសរៀបចំលិខិតបទ្ដ្ឋឋ នគតយុិតតសគ្កាមចាបសំ់ខាន់ៗ ចំននួ១៥ ណដ្លកនុងសនេះមានលិខតិបទ្ដ្ឋឋ នសគ្កាមចាប ់
មយួចំននួគ្តូវបានសរៀបចំរចួរាល់ និងមយួចនំួនសទ្ៀតកពុំងសែិតកនុងដ្ំសែើ រការសរៀបចំ ណកសគ្មួល នងិបនតពភិាកា រមួមាន៖ 

- គ្ពេះរាជគ្កឹតយសដីពីការបសងកើតគែៈបសុសពទ្យ 
- សធវើការណកសគ្មួលអនុគ្កឹតយសលខ១០៨ សដីពីការគ្គបគ់្គងសតតឃាតដ្ឋឋ ន និងការសធវើអាជីវកមមពិឃាតសតវ

អនុគ្កឹតយសតីពីឯកសណឋ ន សញ្ហា សមាគ ល់ និងសញ្ហា សកតិរបស់មស្តនតីអធិការកិចចសុខភាពសតវ និងផលិត 
កមមសតវ។ 

- សធវើការណកសគ្មួលគ្បកាសអនតរគ្កសួងសលខ១០១៣ សដីពីសសវាស្ថធារែៈរវាងគ្កសួងសសដ្ឋកិចច និង
ហិរញ្ា វតែុ និងគ្កសួង កសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ 

- គ្បកាសអនតរគ្កសួងសតីពីគំរសំូែំុលិខិតសដ្ឋេះគ្ស្ថយបទ្សលមើសសុខភាពសតវ និងផលិតកមមសតវរវាង
គ្កសួងកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ និងគ្កសួងយុតតធិម ៌

- គ្បកាសសដីពីនីតិវធិីម្នការសចញលិខិតអនុញ្ហា ត និងបទ្ដ្ឋឋ នបសចចកសទ្សបសុពាបាលសគ្មាប ់ ទ្ីកណនៃង
ពាបាលសតវ ទ្កីណនៃងគ្បមលូផដុ ំរកាសតវ នងិទ្ីកណនៃងអាជីវកមមសតវ 

- គ្បកាសសតីពីនីតិវធិីចុេះបញ្ជ ី នងិការគ្គបគ់្គងសហគមនសុ៍ខភាពសតវ នងិផលិតកមមសតវ 
- គ្បកាសសតីពីនីតិវធិីកនុងការគ្តួតពិនិតយនូវបសុឱ្សថ្ ចែីំសតវ និងវតែុធាតុសដ្ើម ស្ថរធាតុសកមម               

ឬស្ថរធាតុបណនែមណដ្លនសំចញ-នចូំល ផលិតោយផស ំនិងសវចខចបជ់ាថ្ម ី
- ណកសគ្មួលគ្បកាសសីតពីនីតិវធិីម្នការសគ្ជើសសរ ើសការបែតុ េះបណត ល ការគ្គបគ់្គងឱ្យមាននិរនតរភាព នងិ

ភារកិចចភាន កង់្អរសុខភាពសតវភូម ិ
- គ្បកាសសតីពីនីតិវធិីម្នការសចញលិខិតអនុញ្ហា ត វញិ្ហា បនបគ្តបសុពាបាល និងបទ្ដ្ឋឋ នបសចចកសទ្ស     

បសុពាបាលសគ្មាបច់រាចរែ៍សតវ នងិផលិតផលសតវ 
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- គ្បកាសសដីពីនីតិវធិី និងការតគ្មូវសគ្មាបក់ារទ្ទ្ួលស្ថគ ល់កិចចគ្បតិបតតិការរបស់មនទីរពិសស្ថធនរ៍ដ្ឋ និង
ឯកជនសគ្មាបវ់ស័ិយសុខភាពសតវ និងផលិតកមមសតវ 

- គ្បកាសសដីពីនីតិវធិី នងិការតគ្មូវបទ្ដ្ឋឋ នបសចចកសទ្សសគ្មាបក់ារបសងកើត ការគ្គបគ់្គង និងការអនុញ្ហា ត
បសងកើតស្ថែ នីយចត្តត ឡីស័កសតវ និងផលិតផលសតវ 

- សរៀបចំទ្គ្មងព់ាកយសសនើសំុ ណបបបទ្ នីតិវធិី និងលកាខែឌ ភាជ បន់នសគ្មាបក់ារផតល់សសវារដ្ឋបាល 
ការង្អរសុខភាពសតវ និងផលិតកមមសតវ សៅអងគភាពគ្ចកសចញចូលណតមយួម្នរដ្ឋបាលរាជធានី សខតត 
ណដ្លសៅសសសសល់ 

- សរៀបចំសសចកតីគ្ពាងសសចកតីណែនអំនតរគ្កសួងសតីពីសគលការែ៍ នតីិវធិី និងសតងដ់្ឋរសសវាសគ្មាបគ់្គប់
គ្គងចាតណ់ចង នងិអនុវតតមុខង្អរកនុងវស័ិយកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ សៅរដ្ឋបាលគ្កងុ គ្សុក ខែឌ ។ 

ខ្. ការនចញ្ិខ្តិអនញុ្ញាត និងការចុុះរញ្ជីកា 
គិតមកដ់្ល់ឆាន ២ំ០២១សនេះ គ្កុមហ ុនចែីំសតវចំនួន០៤ បានការអនុញ្ហា តឱ្យផលិត ោយផស ំឬសវចខចបជ់ាថ្មី

នូវចំែីសតវ កនុងសនេះមានគ្កមុហ ុន សអ សអន ធ ីហវីដ្ ឯ.ក អាយ ត្តវ សផត សឹបផ្លៃ យ (សខមបូឌា) ឯ.ក ភ.ីដ្ឋបណ់បល
យូ.អ សមនូសហវក ័ររងី ខមសភនីនិងគ្កុមហ ុនចំសរ ើន ចិគ្ត្ត ឯ.ក។ រឯីគ្កុមហ ុនចនំួន០២ បានការអនុញ្ហា តឱ្យផលិត 
ោយផស ំឬសវចខចបជ់ាថ្មីនូវបសុឱ្សថ្ រមួមានគ្កុមហ ុន អហឺាវ ក ់នងិគ្កុមហ ុន វផី្លសវ ៉ាត។ គ្កុមហ ុនចែីំសតវចនំួន១៤
គ្កុមហ ុន បានចុេះបញ្ជ ិកាចែីំសតវ ស្ថរធាតុបណនែម និងវតែុធាតុសដ្ើមចនំួនសរបុ១៨៩មខុ កនុងសនេះមានចំែីសតវចំននួ
១២០មុខ ស្ថរធាតុបណនែមចនំួន៦៩មខុ និងបានចុេះបញ្ជ ិកាបសុឱ្សថ្ េរថ៊ុធារ៊ុជ្ីេ-រែ៊ុពាបាល សារធារ៊ុែកមម និង
ែម្កែធារ៊ុចំនួន១៣គ្កុមហ ុនចំនួនសរបុ៣០០មុខ កនុងសនេះបសុឱ្សថ្ចំនួន២៧៨មខុ និងវា៉ា កសំ់្ថងចំនួន២២មុខ។ 
ទ្នទឹមនងឹសនេះ គ្កុមហ ុនចែីំសតវ បានការអនុញ្ហា តចុេះបញ្ជ ីឃាៃ ងំសននធិិចំននួ១៩គ្កុមហ ុន នងិបានចុេះបញ្ជ ីឃាៃ ងំ                    
សននិធិបសុឱ្សថ្ចំននួ១១គ្កមុហ ុន សចញលិខិតអនុញ្ហា តផគតផ់គងណ់ចកចាយចែីំសតវចនំួន២១គ្កុមហ ុន ណដ្លមាន
យថ្នគ្បសភទ្ចំនួន៧៦៤មខុ និងលិខិតអនុញ្ហា ត ផគតផ់គងណ់ចកចាយបសុឱ្សថ្ចំននួ១១គ្កមុហ ុន ណដ្លមានយថ្ន
គ្បសភទ្ចំនួន១ ៣០០មុខ។ 

២.៣.៤.ការង្រប្សាវប្ជាវ និងអ ិការរិចច 
កនុងឆាន ២ំ០២១ សនេះ គ្កសួងបានសរៀបចំគ្បជុំផសពវផាយចាប ់និងកគ្មងលិខិតបទ្ដ្ឋឋ នគតិយុតតវស័ិយសុខភាព 

សតវ និងផលិតកមមសតវ នងិសបើកវគគបែតុ េះបណត លសតីពកីារអបរ់សំមតែភាពវជិាជ ជីវៈអនកផគតផ់គងណ់ចកចាយ នងិលកដុ់្ំ
លករ់ាយចែីំសតវ និងបសុឱ្សថ្ គ្ពមទងំនតីិវធិីចាប ់ និងបទ្ដ្ឋឋ នបសចចកសទ្សសគ្មាបអ់នកលកដុ់្ំលករ់ាយចំែី
សតវ និងបសុឱ្សថ្ សដ្ឋយមានអនកចូលរមួចំនួនសរបុ១៨០នក ់កនុងសនេះគ្សីចនំួន៤៣នក។់ ទ្នទឹមនងឹសនេះ គ្កសួងក៏
បានចាតម់ស្តនតីចុេះសធវើអធិការកចិចគ្បកាសគ្បតិសវទ្នច៍ែីំសតវ នងិបសុឱ្សថ្សៅត្តមគ្កមុហ ុនចែីំសតវ និងបសុឱ្សថ្
កនុងបណត រាជធាន ីសខតតចនំួន៥២គ្កុមហ ុន និងសធវើអធិការកិចច ត្តមសដ្ប៉ាូលកដុ់្ ំលករ់ាយចំែីសតវ និងបសុឱ្សថ្កនុង
បណត រាជធានី សខតត បានចនំនួ៣៣សដ្ប៉ាូ កនុងចំសណមសដ្ប៉ាសូរបុចំនួន១ ០៦២សដ្ប៉ាូសៅទូ្ទងំ២៥រាជធានី សខតត សដ្ឋយ
បានរកស ើញនូវចំែុចខវេះខាតមយួចំននួណដ្លមនិទនប់ានអនុវតតត្តមចាប ់ និងបទ្ដ្ឋឋ នបសចចកសទ្សឱ្យបានគ្តមឹគ្តូវ 
កនុងសនេះ ការណចកចាយ និងសធវើចរាចរែ៍ចំែីសតវ (ជាពិសសសចំែីណឆ្ក ឆាម ) និងបសុឱ្សថ្ណដ្លមនិទនប់ានចុេះ
បញ្ជ ិកាគ្តឹមគ្តូវសៅណតបនត ការសគ្បើគ្បាស់សំបកសវចខចបពុ់ំទនគ់្តឹមគ្តូវត្តមការណែន ំ ឬត្តមគ្បសភទ្ចែីំសតវ (ណកៃង
បនៃំស្ថៃ កសញ្ហា ពត័ម៌ាន) សៅណតមានការបនតលកច់ែីំសតវ និងបសុឱ្សថ្មនិបានបកណគ្បជាភាស្ថណខមរសៅសលើសំបក
សវចខចបច់ំែី នងិបសុឱ្សថ្ និងភាពខវេះចសនៃ េះកនុងការអនុវតតបមាែីយត្តមណែនរំបស់អងគភាពជំនញ ដូ្ចមាន
កំែតក់នុងវញិ្ហា បនបគ្ត។ មស្តនតីអធិការកិចចសុខភាពសតវ និងផលិតកមមសតវ បានណែន ំ និងសធវើកិចចសនាជាមួយ
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គ្កុមហ ុន និងមាច ស់សដ្ប៉ាូលកដុ់្ំ លករ់ាយចែីំសតវ និងបសុឱ្សថ្ ណដ្លសៅខវេះចសនៃ េះខាងសលើគ្តូវអនុវតតត្តមបទ្ដ្ឋឋ ន
គតិយុតតណដ្លបានចូលជាធរមាន។ 

២.៤.ការងារស្សាវស្ាវ នងិអភវិឌ្ឍនរ៍ខុភាពរតវ នងិផលតិកម្មរតវ 
កនុងសគលសៅសលើកកមពស់សុខភាពសតវ និងផលិតកមមសតវ គ្កសួងកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ បាន

ពគ្ងឹងសមតែភាពការង្អរគ្ស្ថវគ្ជាវ និងអភវិឌ្ឍនសុ៍ខភាពសតវ និងផលិតកមមសតវ ឱ្យមានសមតែភាពគ្គបគ់្គនស់គ្មាប់
សធវើសរាគវនិិចឆយ័រកសមសរាគបងកជំងឺឆ្ៃងសតវសំខាន់ៗ  ភាពសំុ្ថសៅនឹងឱ្សថ្គ្បឆាងំសមសរាគ ពិនិតយឈ្លម សសរ ៉ាមូ សកាសិកា/
ជាលិកា វេះពិនិតយស្ថកសពសតវ វភិាគចំែីសតវ កាកសំែល់បសុឱ្សថ្ និងស្ថរធាតុគីមសីៅកនុងសតវ និងផលិតផល
សតវ ផលិតទ្ឹកសមជីវតិសគបងកក បង្អក តសិ់បបនិមមតិសគពិសស្ថធន ៍ ផលិតថ្នន សំមាៃ បស់មសរាគ និងបែតុ េះបណត លមស្តនតី
ជំនញសលើការង្អរគ្ស្ថវគ្ជាវ។ 

ជាកណ់សតងកនុងឆាន ២ំ០២១សនេះ ការង្អរគ្ស្ថវគ្ជាវ និងអភវិឌ្ឍនសុ៍ខភាពសតវ និងផលិតកមមសតវ សសគ្មចបាន
លទ្ធផលដូ្ចខាងសគ្កាម៖ 

រ. ការង្រប្សាវប្ជាវសុខ្ភាពសតវ 
- គ្កសួងកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ បានសធវើសរាគវនិចិឆយ័ជំងសឺតវ ត្តមដ្ឋន អសងកតឃាៃ សំមើល និង

គ្ស្ថវគ្ជាវជំងឺឆ្ៃងសតវ និងភាពសំុ្ថសៅនឹងឱ្សថ្គ្បឆាងំសមសរាគ វភិាគកាកសំែល់បសុឱ្សថ្ និងស្ថរ
ធាតុគីមសីៅកនុងផលិតផលសតវ 

- បានយក និងទ្ទ្ួលវតែុវភិាគសរបុចំនួន ២២ ១៦៤ មកសធវើសរាគវនិិចឆយ័ជំងឺ កនុងសនេះបានរកស ើញវតតមាន 
សមសរាគជំងឺឆ្ៃងសំខានដូ់្ចជា ជំងឺបងកសឡើងសដ្ឋយវរីសុមានផ្លត ស្ថយបកស ី អុតកាដ ម ដុ្ំពកណសបកសគ គ្កបី    
សប៉ាសតគ្ជូកអាស្តហវិក សប៉ាសតគ្ជូក គ្ជូកគ្តសចៀកសខៀវ និងញូវកាស ជំងឺបងកសឡើងសដ្ឋយបាកស់តរមីានស្ថរទ្ឹក 
បូសខយល់សគ គ្កបី ស្ថល់ម៉ាូសែឡូសីុស អឺកូលី កៃឹបសីុណយលឡា និងស្ថត ហវីឡូកុកគុស អូសរអ ុស និងជំងឺ
បងកសឡើងសដ្ឋយបា៉ា រា៉ា សីុតមានកុកសីុឌ្យី៉ា  សអម៉ាងុ ុស ប ុយែូសតូមូម ស្តសតុងហសុឡូីអុដី្ កូណពរយី៉ា  តុកសូការា៉ា  
និងបា៉ា រា៉ា មហវីសតូមូម  

- បានអសងកតឃាៃ សំមើលវតតមានជងំឺផ្លត ស្ថយបកសសីៅទ្ីផារបកសរីស់កនុងរាធានី សខតតចំនួន១២ (សខតតបាតដ់្បំង 
កំពងច់ាម កំពងឆ់ាន ងំ កំពងធ់ំ កំពត កណត ល ភនសំពញ មែឌ លគីរ ីម្គ្ពណវង សសៀមរាប ស្ថវ យសរៀង និងសខតត
ត្តណកវ)។ ជំងឺផ្លត ស្ថយគ្ជូក សប៉ាសតគ្ជូក សប៉ាសតគ្ជូកអាស្តហវិក គ្ជូកគ្តសចៀកសខៀវ រលូតកូនគ្ជូក ជំងឺគ្គុន              
Q-Fever និងរលូតកូនសគ សៅត្តមសតតឃាតដ្ឋឋ នកនុងរាជធានី សខតតចនំួន៧ រមួមាន សខតតបាតដ់្ំបង 
កំពងស់ពឺ កណត ល ភនសំពញ ម្គ្ពណវង សសៀមរាប និងសខតតត្តណកវ។  

- បានរកស ើញជំងឺសំខាន់ៗ ដូ្ចជា ជំងឺផ្លត ស្ថយបកសផីទុេះសឡើងចំនួន២ករែីគឺ ១).សែិតសៅភូមណិគ្ពកត្ត
ណគ្ចង  ំុណគ្ពកនរនិទ គ្សុកឯកភន ំសខតតបាតដ់្ំបង នងិ ២).សែិតសៅភូមទិ្ព័សសតច  ំុធាយ គ្សុកបាភន ំសខតតម្គ្ព
ណវង។ ជំងឺសប៉ាសតគ្ជកូអាស្តហវិកបានរកស ើញត្តមរយៈការលួចនចូំលគ្ជូកពីគ្បសទ្សម្ថ្ឡងដ់្ ៏នងិគ្បសទ្ស
ឡាវចំនួន៥ករែី កនុងសនេះ៤ករែីនចូំលពីគ្បសទ្សម្ថ្ឡង់ដ្៏គឺ ១).ឃាត់ចាប់បានកនុងសខតតបនទ យ
មានជ័យចំនួន២ករែី រាជធានីភនំសពញចំនួន២ករែី និង១ករែីនចូំលពីគ្បសទ្សឡាវត្តមសខតតសទឹង
ណគ្តង  

- បានរកស ើញជំងឺដុ្ំពកណសបកសគ គ្កបី សៅរាយបា៉ា យសៅទូ្ទងំ២៥ រាជធានី សខតត ចាបព់ីណខមថុិ្ន រហូត
ដ្ល់ណខវចិឆិកា ឆាន ២ំ០២១ ប៉ាុណនតសគ្កាយពីមស្តនតីជំនញចុេះអនតរាគមន៍ពិនិតយពាបាល ចាក់វា៉ា ក់សំ្ថង យក
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វតែុ វភិាគ អនុវតតវធិានជីវសុវតែិភាព អប់រណំែនំ និងផសពវផាយបសចចកសទ្សដ្ល់កសិករចិញ្ច ឹមសតវបាន
សធវើឱ្យជំងឺមានសភាពសងបស់្ថង តស់ៅវញិ។ 

- បាននឹងកំពុងសធវើការអសងកតត្តមដ្ឋនអំពីស្ថែ នភាពម្នភាពសំុ្ថសៅនឹងឱ្សថ្គ្បឆាងំសមសរាគសៅកមពុជាជា
គ្បចា។ំ កនុងឆាន ២ំ០២១ បានយកវតែុវភិាគតំបារចំនួន២២៤ ពីទ្ីផារលក់មាន់សៅសខតតកំពង់សពឺ ត្តណកវ 
និងរាជធានីភនំសពញ ណដ្លជាលទ្ធផលមានវតតមានអឺកូលី ៦៣ (២៨%) ស្ថល់ម៉ាូណែលឡា ២ (១%) 
និងកៃឹបសីុណយលឡា ១៣ (៦%) 

- បានយក និងទ្ទ្ួលវតែុវភិាគចំនួន២៥៦វតែុវភិាគ កនុងសនេះចំនួន២២០វតែុវភិាគ មានស្ថចស់គចំននួ៦០ 
ស្ថចគ់្ជូកចំនួន៩០ នងិស្ថចម់ានច់ំននួ៧០ ពទី្ីផារសៅសខតតកំពងច់ាម កពំងស់ពឺ គ្ពេះសីហនុ ម្គ្ពណវង 
ស្ថវ យសរៀង ត្តណកវ  និងសខតតតបូង មុ ំ និងទ្ទ្ួលវតែុវភិាគស្ថច ់នងិផលិតផលសតវចំននួ៣៦វតែុវភិាគ មាន
ស្ថចស់គបងកកចំនួន៧ គ្កួចបងកកចំនួន១៤ ស្ថចគ់្ជូកចនំួន៣ សគ្គឿងកនុងគ្ជូកនិងមានច់ំនួន១២ មកពី
គ្បសទ្សសវៀតណម សដ្ើមបវីភិាគរកកាកសំែល់អងទ់្បី យី៉ាូទ្ិកកនុងគ្កមុសតគ្ត្តសីុគៃីន ស ុលហាវ  សបត្តអា
សហាគ នីស និងស្ថរធាតុហវរម៉ាុល។ លទ្ធផលម្នការវភិាគបង្អា ញថ្ន មនិមានវតតមានសំែល់អងទ់្ីប យី៉ាូទ្កិ
កនុងគ្កុមសតគ្ត្តសីុគៃីន ស ុលហាវ សបត្តអាសហាគ នីស និងហវរម៉ាុលសៅកនុងផលិតផលទងំសនេះសទ្  

- បានសហការជាមយួអនកជំនញជនជាតិរសុសសីធវើការពិសស្ថធន ៍ និងផលិតថ្នន សំមាៃ បស់មសរាគសដ្ឋយសគ្បើ
បសចចកសទ្សសអឡិកគ្តូលីគ្តទ្កឹ ណដ្លមានលទ្ធភាព និងគ្បសិទ្ធភាពកនុងការសមាៃ បស់មសរាគបានយ៉ា ងលែ។  

ខ្. ការង្រប្សាវប្ជាវែ្ិតរមមសតវ 
សៅឆាន ២ំ០២១សនេះ គ្កសួងបានផលិត និងណចកចាយទ្ឹកនីគ្តូណសន ចំននួ ១ ៨០៥លីគ្ត សៅត្តមបណត សខតត 

នន និងទ្ឹកសមជីវតិសគបងកកចំនួន ១ ២១០សដ្ើម កនុងសនេះ ៨៧០សដ្ើម បានណបងណចកជូនសខតតកំពងច់ាម កំពងឆ់ាន ងំ 
កំពងស់ពឺ កំពងធ់ំ សពាធិ៍ស្ថត ់ម្គ្ពណវង សសៀមរាប សទឹងណគ្តង ត្តណកវ និងរាជបែឌិ តសភាកមពុជា។  ចំសពាេះការបង្អក តសិ់បប
និមមតិ គ្កសួងបានបង្អក តសិ់បបនិមមតិសគពិសស្ថធនប៍ានចំនួន៦៤០កាល និងសកើតកូនបានចំនួន២១៨កាល។ គ្កសួង
បានដ្ឹកនចុំេះបង្អក តស់គសដ្ឋយសិបបនិមមតិសៅ ំុ សកាេះរកា សកាេះទ្នទមឹ និង ំុសកាេះមតិត គ្សុកកំពងស់សៀម សខតតកពំងច់ាម
ចំនួន ២១៤កាល សកើតកូនបានចំនួន ២១កាល សៅសល់សមសផើមមនិទនគ់្គបណ់ខសកើតកូនចនំួន ៩៣កាល។  

តារង្ទធែ្ម្នការែ្តិ និងណចរទរឹនមជីវិតរងេរនគ្ និងទឹរនីប្តូណសនពីឆ្ា២ំ០១៨-២០២១ 
សកមមភាព ឆាន ២ំ០១៨ ឆាន ២ំ០១៩ ឆាន ២ំ០២០ ឆាន ២ំ០២១ 

ផលិតទ្ឹកសមជីវតិសគបងកក (សដ្ើម) ១ ៥៥០ ១ ៥១០ ២ ៥០០ ១ ២១០ 
ណបងណចកទ្ឹកសមជីវតិសគបងកក(សដ្ើម) ៣ ៤៨០ ៦០០ ៩៨០ ៨៧០ 
បង្អក តស់គសដ្ឋយសិបបនិមមតិ (កាល) ៨៣៨  ៨៨០ ២ ៣៥៧ ៦៤០ 
ណបងណចកទ្ឹកនីគ្តូណសន (លីគ្ត) - ៣៩០ ១ ០២៥ ១ ៨០៥ 

 
 

ចំសពាេះការង្អរវភិាគចំែីសតវ កនុងឆាន ២ំ០២១សនេះ គ្កសួងបានវភិាគគុែភាពចំែីសតវសដ្ឋយពិនិតយសៅសលើ
បា៉ា រា៉ា ណម៉ាតសំខាន់ៗ មយួចំនួនដូ្ចជា គ្បូសតអុីន ខាៃ ញ់ ផូសវរ ស្ថរធាតុសរម្ស សំសែើ ម សផេះ ជាតិសមៅ និងវតែុធាតុសដ្ើម
ផសចំំែីសតវកនុងសនេះចែីំមាន ់(ស្ថច ់ពង នងិកូន) ចែីំគ្ជូក (ស្ថច ់សមសផើម សមបំសៅ បា និងកូន) ចំែីទ (ពង 
ស្ថច ់និងកូន) សមចែីំ ចែីំសគ ចែីំគ្កួច ចែីំណឆ្ក ឆាម  និងកាកស្ថវ យ សដ្ើមបធីានថ្នចំែីសតវណដ្លដ្ឋកល់កស់ៅ
សលើទ្ីផារពិតជាមានគុែភាពលែ។  



46 
 

២.៥ ការពស្ងងឹការផតលល់រវាកម្មរខុភាពរតវ នងិផលតិកម្មរតវ 
២.៥.១ ការពប្ងឹងការប្គរ់ប្គងអងគភាព 
សៅកនុងឆាន ២ំ០២១សនេះ គ្កសួងបានសរៀបចំរចនសមពន័ធគ្គបគ់្គងការណតងត្តងំ សផទរ និងគ្បគល់ភារកិចចថ្នន កដ់្កឹនំ

ជាមយួនឹងការសរៀបច ំនិងការគ្បគ្ពឹតតសៅរបស់អគគនយកដ្ឋឋ ន នយកដ្ឋឋ ន វទិ្ាស្ថែ ន ការយិល័យ មនទីរពិសស្ថធន ៍ និង
ស្ថែ នីយគ្ស្ថវគ្ជាវផលិតកមម និងបសុពាបាល គ្សបត្តមត្តមអនុគ្កឹតយសលខ២២៤ អនគ្ក.បក ចុេះម្ថ្ងទ្ី២៨ ណខតុោ ឆាន ំ
២០១៦ សតីពីការដ្ំសឡើងនយកដ្ឋឋ នផលិតកមម និងបសុពាបាលសៅជាអគគនយកដ្ឋឋ នសុខភាពសតវ និងផលិតកមម
សតវ និងគ្បកាសសលខ៣៨១ គ្បក.កសក.ប ចុេះម្ថ្ងទ្០ី៧ ណខកកកដ្ឋ ឆាន ២ំ០១៧ សតីពកីារសរៀបចំ និងការគ្បគ្ពឹតតសៅ
របស់ការយិល័យ និងអងគភាពចំែុេះនយកដ្ឋឋ ន និងវទិ្ាស្ថែ នម្នអគគនយកដ្ឋឋ នសុខភាពសតវ និងផលិតកមមសតវ
គ្សបត្តមការណតងត្តងំរបស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាលកមពុជា។ សៅទូ្ទងំគ្បសទ្សមស្តនតីបសគ្មើការង្អរសុខភាពសតវ និងផលិតកមម
សតវចំននួសរបុ៧៧០របូ គ្សីចំនួន១៧២របូ កនុងសនេះមស្តនតីបសគ្មើការង្អរសៅថ្នន កក់ណត លចំនួនសរបុ២៩៤របូ គ្សីចំនួន
៨៨របូ និងមស្តនតីបសគ្មើការង្អរសៅទូ្ទងំ២៥រាជធានី សខតត ចំនួនសរបុ៤៧៦របូ គ្សីចំនួន៨៤របូ។ 

២.៥.២ ការអភិវឌាឍ នធានមនុសាេ 
សឆ្ៃើយតបសៅនឹងការកែំតអ់ាទ្ិភាពម្នកមមវធិអីភវិឌ្ឍនធ៍នធានមនុសសរបស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាលកមពុជា គ្កសួងបាន

យកចិតតទុ្កដ្ឋកស់លើការបសងកើនសមតែភាពមស្តនតីជាបនតបនទ ប ់ ទងំសមតែភាពសរៀបច ំ និងអនុវតតណផនការ គ្ពមទងំ  
សមតែភាពបសចចកសទ្សសគ្មាបផ់តល់សសវាសុខភាពសតវ និងផលិតកមមសតវ ឱ្យកានណ់តគ្បសសើរណថ្មសទ្ៀតសដ្ឋយបានសគៀរ
គរជំនួយពមី្ដ្គូអភវិឌ្ឍន ៍និងគគំ្ទ្ននពីរាជរដ្ឋឋ ភបិាលសគ្មាបប់សងកើនសមតែភាពមស្តនត ីនិងអនកពាកព់ន័ធ សផ្លត តសលើអាទ្ិភាព
ម្នការសិកាពីតគ្មូវការបែតុ េះបណត លសលើការង្អរគ្គបគ់្គង នងិបសចចកសទ្សសដ្ឋយសគ្មបសគ្មួលចាតម់ស្តនតីបសចចក-
សទ្សចូលរមួគ្បជុំ វគគបែតុ េះបណត ល សិកាា ស្ថោ ណដ្លសរៀបចំសដ្ឋយរដ្ឋឋ ភបិាល និងម្ដ្គូរអភវិឌ្ឍនស៍ដ្ឋយផ្លទ ល់ និង
ត្តមរយៈគ្បពន័ធវសីដ្អូពីចមាង យចំនួន២៨សលើក  កនុងសនេះអនកចូលរមួចនំួន៣០៥នក ់(ស្តសតី៦៣នក)់។ 

២.៥.៣ ការង្រនរៀរចំណែនការ 
គ្កសួងកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ ត្តមរយៈអគគនយកដ្ឋឋ នសុខភាពសតវ និងផលិតកមមសតវ បានចូល

រមួសរៀបចំសគលនសយបាយ ណផនការយុទ្ធស្ថស្តសតនន ណផនការអភវិឌ្ឍនធ៍នធានមនុសសកនុងវស័ិយកសិកមម កស្ថង
ណផនការសមសគ្មាបអ់ភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយកសិកមមឆាន ២ំ០៣០ និងទ្ិសសៅការង្អរសគ្មាបអ់នុវតតបនតសដ្ឋយសធវើបចចុបបននភាព
សលើណផនការ និងកមមវធិីសគ្មាបទ់្ិសសៅសំខាន់ៗ  រមួមាន (១) ណផនការយុទ្ធស្ថស្តសតអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយកសិកមម២០១៩-
២០២៣ (២) ណផនការយុទ្ធស្ថស្តសតថ្វកិាឆាន ២ំ០២២-២០២៤ (៣) ណផនការសកមមភាពឆាន ២ំ០២២ សគ្មាបថ់្វកិាកមម
វធិីរបស់អគគនយកដ្ឋឋ នសុខភាពសតវ និងផលិតកមមសតវ និង (៤) កមមវធិីវនិិសយគស្ថធារែៈ០៣ឆាន រំកំិល ២០២២-
២០២៤។ សលើសពីសនេះសទ្ៀត គ្កសួងបានផដល់ធាតុចូលសលើទ្សសនទនសគ្មាបគ់សគ្មាងកនុងការនសំចញផលិតផល
កសិកមមសហដ្ឋឋ រចនសមពន័ធ និងការគ្ស្ថវគ្ជាវទកទ់្ងអនុវស័ិយសុខភាពសតវ នងិផលិតកមមសតវ សសចកតីគ្ពាង
គ្កបខែ័ឌ យុទ្ធស្ថស្តសតកមមវធិសី្ថត រ នងិជំរញុកំសែើ នសសដ្ឋកិចចកមពុជាកនុងការរស់សៅជាមយួកូវដី្-១៩ ត្តមគនៃងគ្បគ្កតី
ភាពថ្មី២០២១-២០២៣ ឯកស្ថរសគលសៅអភវិឌ្ឍនស៍ដ្ឋយចិរភាពកមពុជា២០១៦-២០៣០ គ្កបខែ័ឌ ជំរញុវស័ិយ
កសិកមម និងកសិ-ឧសាហកមមកមពុជា២០២១-២០២២ និងណផនការសកមមភាពជាតិសតីពីការអភវិឌ្ឍយុវជនកមពុជា
២០១៩-២០២៣។ 

២.៥.៤.ការពប្ងឹងនសវាសុខ្ភាពសតវ និងែ្តិរមមសតវ 
សសវាសំខាន់ៗ  ណដ្លអគគនយកដ្ឋឋ នសុខភាពសតវ និងផលិតកមមសតវ បាននឹងកំពុងអនុវតតរមួមានការគ្តួតពិនិតយ 

សចញលិខិតអនុញ្ហា ត និងសចញវញិ្ហា បនបគ្តមានដូ្ចជា នចូំល នសំចញ និងនឆំ្ៃងកាតស់តវនិងផលិតផលសតវ បសងកើត
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សតតឃាតដ្ឋឋ ន កសិដ្ឋឋ នចិញ្ច ឹមសតវនិងបង្អក តពូ់ជសតវ ផលិតោយផស ំឬសវចខចបជ់ាថ្មី ផគតផ់គងណ់ចកចាយ ចុេះបញ្ជ ី បញ្ជ ី
ឃាៃ ងំសននិធិនិងការវភិាគចំែីសតវ វតែុធាតុសដ្ើម ស្ថរធាតុបណនែម បសុឱ្សថ្ វតែុធាតុជីវៈបសុពាបាល ស្ថរធាតុសកមម 
សមាសធាតុគ្គបគ់្បសភទ្ និងការវភិាគគុែភាពសតវ ស្ថច ់និងផលិតផលសតវ គ្ពមទងំបស្តង្អក បបទ្សលមើសចរាចរែ៍
សតវ និងផលិតផលសតវ។  

សៅកនុងឆាន ២ំ០២១សនេះ បានគ្បមូលចំែូលចំនួនសរបុ១២ ៧៨៩ ៣០៧ ៨២៥សរៀល កនុងសនេះចែូំលបាន
មកពីអគគនយកដ្ឋឋ នសុខភាពសតវ នងិផលិតកមមសតវមានចំនួន៨ ៧២៧ ០៩០ ៤៧៥សរៀល និងការយិល័យ
ផលិតកមម នងិបសុពាបាលរាជធាន ី សខតត ចំននួ៤ ០៦២ ២១៧ ៣៥០ សរៀល។ សបើសគ្បៀបសធៀបនឹងឆាន ២ំ០១៧ មាន
កំសែើ នចនំួន៦៨,៤៥% នងិសធៀបនឹងឆាន ២ំ០២០ ថ្យចុេះចនំួន(-២៨,៥៣%) ណដ្លកនុងសនេះថ្នន កក់ណត លថ្យចុេះចំនួន  
(-៣៧%) និងរាជធានី សខតតសកើនចំនួន០,៥១%។ ការថ្យចុេះចំែូលបណត ល មកពីផលិតកមមសតវកនុងគ្សុកមានសនទុេះ
សកើនសឡើងខពស់ ជាពិសសសជាកណ់សតងចាបណ់ខវចិឆិកា នងិណខធនូ ឆាន ២ំ០២១ មនិមានករែីគ្ជូកស្ថច់រស់ គ្ជូកសម បាពូជ 
និងកូនគ្ជូកពូជនំចូលពីបរសទ្សសឡើយ ប៉ាុណនតសបើសគ្បៀបសធៀបនឹងចាបថ់្វកិាឆាន ២ំ០២១ អគគនយកដ្ឋឋ នសុខភាពសតវ 
និងផលិតកមមសតវរកចំែូលបានគ្បមាែ១៧៩,៣ភាគរយ។ មា៉ាងវញិសទ្ៀត សដ្ឋយកមពុជាទ្ទួ្លរងនូវជំងឺផៃូ វដ្សងាើ
មគ្បសភទ្ថ្មី (COVID-19) បានសធវើឱ្យកមមវធិីត្តមណបបគ្បម្ពែីសសទើរណតទងំអស់គ្តូវបានផ្លែ ក (ពិធីសរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ 
ពិធីបុែយ...) បណត លឱ្យការបរសិភាគស្ថចស់តវថ្យចុេះ។ 

ប្កាហវិរទី២៩៖ នប្រៀរន ៀរ្ទធែ្ប្រមូ្ពីឆ្ា២ំ០១៧-២០២១ 

 

២.៥.៥.ការង្រសហប្រតិរតតកិារ 
កនុងការសលើកកមពស់សុខភាពសតវ និងផលិតកមមសតវ គ្កសួងបានសហការយ៉ា ងជិតសនិទ្ធជាមយួម្ដ្អភវិឌ្ឍន ៍

អងគការជាតិ និងអងគការអនតរជាតិ និងវស័ិយឯកជន ណដ្លរមួមាន៖ OIE, FAO, ASEAN, CHINA, KOICA, ACIAR, 

IAEA, JICA, UNIDO, WB, ADB, DTRA, USAID សមាគមអនកចិញ្ច ឹមសតវកមពុជា និងគ្កុមហ ុនណដ្លបាននិងកំពុង
វសិយគកនុងអនុវស័ិយសុខភាពសតវ និងផលិតកមមសតវ។ ទ្នទឹមនឹងសនេះ គ្កសួងកប៏ាននិងកំពុងសហការជាមយួកមមវធិ ី
និងគសគ្មាងសំខាន់ៗ មយួចំនួន រមួមាន៖ កមមវធិីឡជីវឧសម័នថ្នន ក់ជាតិ (NBP) គសគ្មាងណខសគ្ចវា៉ា កផ់លិតកមមសដ្ឋយ
ភាតរបរសិ្ថែ ន និងកមមវធិីឡជីវឧសម័នពីរដ្ឋឋ ភិបាលចិន គសគ្មាងពិពិធកមមវស័ិយកសិកមមកមពុជា គសគ្មាងពគ្ងឹងសមតែ
ភាពចំែីអាហារ និងចំែីសតវថ្នន ក់ជាតិ គសគ្មាងគំគ្ទ្បសចចកសទ្សសដ្ើមបអីភិវឌ្ឍនិងអនុវតតគ្បព័នធអតតសញ្ហា ែកមម
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និងចុេះបញ្ជ ីសតវ និងគសគ្មាង Understanding the Risk of Zoonotic Disease from Swine Production and 

Exchange Systems in Cambodia។ 

៣. លទ្ធ្លននការប្គ្ប់ប្គ្ងធនធានជល្ល និងការអភិវឌ្ឍវារវីបបក្មម  
សៅកនុងឆាន ២ំ០២១សនេះ សទេះបីមានវបិតតិកូវដី្-១៩ យ៉ា ងណកស៏ដ្ឋយ ករ៏ដ្ឋបាលជលផល បានបំសពញតួនទ្ីនងិ

ភារកិចចយ៉ា ងសកមមកនុងនមជាសសនធិការឱ្យគ្កសួងកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ នងិសនស្ថទ្ សដ្ឋយសសគ្មចបានលទ្ធផលគ្គប់
ណផនកម្នវស័ិយជលផល កនុងសនេះមានការសរៀបចំលិខិតបទ្ដ្ឋឋ នគតិយុតតសគ្កាមចាប ់ការអភវិឌ្ឍវារវីបបកមម  ការង្អរបសចចក
វទិ្ាណកម្ចននិងគុែភាព ការអភរិកសជលផល ការពគ្ងឹងសហគមនស៍នស្ថទ្ ការង្អរកិចចការជលផល ការបស្តង្អក បបទ្
សលមើសជលផល ការសិកាគ្ស្ថវគ្ជាវ និងការផសពវផាយជាសដ្ើម។ល។ ជាមយួគន សនេះ គ្កសួងបានបញ្ចបស់សចកតីគ្ពាង
ចាបស់តីពីជលផលថ្មី និងបានបញ្ជូ នសៅសលខាធិការដ្ឋឋ នគែៈកមាម ធិការជាតិសគ្មាបក់ារអភវិឌ្ឍត្តមណបបគ្បជាធិប-          
សតយយសៅថ្នន កស់គ្កាមជាតិ (គ.ជ.អ.ប) សដ្ើមបពីនិិតយ ពិភាកា និងណកសគ្មួល។ ចំណែកលិខិតបទ្ដ្ឋឋ នគតិយុតតសគ្កាម
ចាប ់ និងលិខតិបទ្ដ្ឋឋ នបសចចកសទ្សមយួចំនួនសទ្ៀត បានកពុំងពិនតិយ និងសរៀបចំសធវើវសិស្ថធនកមមណកសគ្មួល សដ្ើមបធីាន
ដ្ល់ការគ្គបគ់្គងវស័ិយជលផលគ្បកបសដ្ឋយគ្បសិទ្ធភាព។ បចចុបបនន គ្កសួងបាននងិកំពុងសហការជាមយួម្ដ្គូ
អភវិឌ្ឍនន៍នកនុងការពគ្ងងឹសមតែភាពមស្តនតី កនុងការគ្គបគ់្គង អភរិកស និងអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយជលផលគ្បកបសដ្ឋយនិរនតរ
ភាពសដ្ឋយទ្ទ្ួលបានលទ្ធផល ដូ្ចខាងសគ្កាម៖ 

៣.១. ការអភវិឌ្ឍនវ៍ារវីប្បកម្ម 
សៅឆាន ២ំ០២១ បានបញ្ចបស់គលនសយបាយ នងិវធិានការសផសងៗសទ្ៀតកនុងការជំរញុវារវីបបកមមកមពុជា។ សហការ

ជាមយួសហភាពអឺរ ៉ាបុ (EU) និងទ្ីភាន កង់្អរបារាងំសគ្មាបក់ារអភវិឌ្ឍន ៍ (AFD) កនុងការអនុវតតកមមវធិជីំរញុកំសែើ នវស័ិយ
ជលផលគ្បកបសដ្ឋយចីរភាព និងបរយិបន័ន (ណផនកវារវីបបកមម) (CapFish-Aquaclture) គ្ពមទងំសហការជាមយួគសគ្មាង
អភវិឌ្ឍនវ៍ារវីបបកមមជាលកាែៈពាែិជជកមមគ្បកបសដ្ឋយនិរនតរភាពសៅកមពុជា (CAST-USDA Support Project) គសគ្មាង 
GIZ មជឈមែឌ លគ្ស្ថវគ្ជាវជលផលទ្ឹកស្ថប វទិ្ាស្ថែ នស្ថគរស្ថស្តសតហវូសជៀន ស្ថកលវទិ្ាល័យ Shanghai Ocean 

University  ម្នស្ថធារែរដ្ឋគ្បជាមានិតយចិន នងិ JICA  កនុងការសរៀបចំវគគបែតុ េះបណត លសតីពី វារវីបបកមមទ្ឹកស្ថប 
សមុគ្ទ្ នងិសដ្ើមបជីំរញុវារវីបបកមមកមពុជាឱ្យកានណ់តរកីចសគ្មើន នងិខាៃ ងំកាៃ ។ បានសរៀបចំចងគ្កង សបាេះពុមព និងផសពវផាយ
សសៀវសៅសតីពីសគលការែ៍ណែនសំគ្មាបគ់្សេះជគ្មកគ្ត ីការគ្គបគ់្គងគ្បពន័ធជលផលត្តមវាលណគ្ស ការគ្គបគ់្គងជងំឺ 
និងសុខភាពគ្តទី្ឹកស្ថប ការណកណគ្បវារវីបបកមមកមពុជា ត្តមរយៈការនចូំលពូជគ្តីទ្ីឡាពាណដ្លមានគុែភាព។ បាន
សបាេះពុមពផាយអតែបទ្ សតីពីការចិញ្ច ឹមគ្តីឆ្ពងក់នុងគ្បសទ្សកមពុជា  ចំនួន០១ចាប ់និងណខសគ្ចវាកផ់លិតកមមចិញ្ច ឹមគ្តីឆ្ពង់
សៅកមពុជា ចំនួន០១ចាប។់ 

 កនុងទ្សសនវដ្តី World Aquaculture និងបានសបាេះពុមពផាយអតែបទ្ សតីពីការសគ្បើគ្បាស់សគ្គឿងផសកំនុងគ្សុក
សគ្មាប់ផលិតចំែីគ្តីឆ្ពង់កនុងទ្សសនវដ្តី Feed Technology - Asia Pacific Aquaculture ចនំួន០១ចាប។់ បាន
សរៀបចំបែតុ េះបណត ល នងិផសពវផាយវារវីបបកមម ពីការចិញ្ច ឹមគ្តីកនុងណបទ្កឹស្ថប គ្សេះជគ្មកគ្តីសហគមន ៍ការអនុវតត វារ ី
វបបកមមលែ ពគ្ងឹងបណត ញផលិតកូនគ្តីពូជ វារវីបបកមមសមុគ្ទ្ និងការចិញ្ច ឹមគ្តីកនុងណគ្ស គ្ពមទងំបានចុេះសគ្ជើសសរ ើស
កសិករផលិតពូជសគ្មាបគ់សគ្មាងវារវីបបកមមបនទ ន ់សដ្ើមបសីឆ្ៃើយតបសៅនងឹបញ្ហា ជងំឺ COVID-១៩ បានចំននួ១០វគគ។ បាន
សរៀបចំបែតុ េះបណត លអំពកីារអនុវតតវារវីបបកមមលែដ្ល់កសិដ្ឋឋ ន និងបានសចញវញិ្ហា បនបគ្តបញ្ហជ កអ់ពំីការអនុវតតវារវីបបកមម
លែជូនដ្ល់កសិករចំនួន០៤ចាប។់ ចំសពាេះទ្ិននផលវារវីបបកមម ការចិញ្ច ឹមគ្តី បង្អគ  អនុវតតបានចំនួន៣៤៨. ៣៥០សត្តន 
សសមើ៧២,៤២% ម្នណផនការ៤៨១.០០០សត្តន សគ្បៀបសធៀបរយៈសពលដូ្ចគន ថ្យចុេះ៥២.០៥០សត្តន។ ការភាា ស់កូនគ្តី
ពូជអនុវតតបានចំនួន៣២៤.១០៦.០០០កាល សសមើ១២០,០៤% ម្នណផនការ២៧០.០០០ ០០០កាល សគ្បៀបសធៀបរយៈ
សពលដូ្ចគន សកើនសឡើង៨៩.១០៦.០០០កាល។ ការចិញ្ច ឹមគ្កសពើអនុវតតបានចំនួន២៩២.១០០កាល សសមើ៨៨,៥២% 
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ម្នណផនការ៣៣០.០០០កាល សគ្បៀបសធៀបរយៈសពលដូ្ចគន ថ្យចុេះ២១.០០០កាល។ បានបសងកើតបែតុំ វារវីបបករ
ចំនួន៣២៦កណនៃង មានសមាជិកចំននួ១១ ០០០នក។់ បានផតល់វញិ្ហា បនបគ្តបញ្ហជ កក់ារអនុវតតវារវីបបកមមលែដ្ល់
មាច ស់កសិដ្ឋឋ នចំននួ៥កណនៃង។ បានបសងកើតគ្សេះជគ្មកគ្តសីហគមនច៍នំួន៩១៥កណនៃង កនុងសនេះសខតតកពំងស់ពឺមានចំននួ
សគ្ចើនជាងសគរហូតដ្ល់១៧៣កណនៃង។  

៣.២. ការងារបលេេកវិទ្យាវកនេន នងិគណុភាព 
ការង្អរបសចចកវទិ្ាណកម្ចន នងិគុែភាព សដ្ើរតួយ៉ា ងសំខានស់គ្មាបអ់នុវស័ិយជលផល កនុងការចូលរមួ

ចំណែកផគតផ់គង ់សនតិសុខសសបៀង អាហារបូតែមភ សលើកកមពស់ជីវភាពរស់សៅគ្បជាជន និងចូលរមួអភវិឌ្ឍនស៍សដ្ឋកិចចជាត។ិ 
កនុងឆាន ២ំ០២១ សសគ្មចបានលទ្ធផលការង្អររមួមាន៖ បានសហការជាមយួអងគការ UNIDO សរៀបចំនូវគ្កបខែ័ឌ កចិច
សហគ្បតិបតតិការរវាងស្ថែ បន័សិកាគ្ស្ថវគ្ជាវ និងវស័ិយឯកជនសលើការង្អរគ្ស្ថវគ្ជាវ និងអភវិឌ្ឍនប៍សចចកវទិ្ាណកម្ចន 
សដ្ឋយបសងកើតនូវសវទ្ិការបសចចកវទិ្ាអាហារ និងសិកាសលើគ្កបខែ័ឌ ចាប ់ និងបទ្បញ្ាតិពាកព់ន័ធគ្បពន័ធគ្គបគ់្គងសុវតែិ
ភាពអាហារសគ្មាបផ់ល ផលិតផលជលផល និងវាយតម្មៃនូវចំនុចចសនៃ េះគ្បសហាង។ បានសហការជាមយួអងគការ 
INFOFISH សិកាគ្ស្ថវគ្ជាវវាយតម្មៃបនទ នស់លើផលប៉ាេះពាល់ម្នជំងឺកូវដី្-១៩ សៅសលើសកមមភាពណកម្ចន នងិពាែិជជ-
កមមសគ្មាបផ់ល ផលិតផលជលផល នងិឱ្កាសនវានុវតតនស៍ឆ្ៃើយតបសៅនងឹការរកីរាលដ្ឋលម្នជំងកូឺវដី្-១៩។ បានចុេះសធវើ
អធិការកិចចសលើទ្ីត្តងំណខសគ្ចវាកត់ម្មៃជលផលចំនួន១៣៤កណនៃង សៅកនុងសខតតសគលសៅចំនួន១៧ សដ្ឋយបានគ្បមលូ
សំណកសរបុចំននួ៥២៦សំណក។ បានអនុវតតកមមវធិជីាតិត្តមដ្ឋនសំែល់បសុឱ្សថ្ និងស្ថរធាតុគីមសីៅកនុង
ផលិតផលវារវីបបកមម សដ្ឋយបានគ្បមូលសំណកចំនួន១៧៣សំណកពកីសិដ្ឋឋ នចិញ្ច ឹមគ្តីគ្បា គ្តីសពា គ្តីសឆាត  គ្តីរ ៉ាស់ 
និងគ្តីទ្ឡីាពា សៅកនុងសខតតសគលសៅចំនួន១០ សដ្ើមបសីធវើការវភិាគរកបា៉ា រា៉ា ណមគ្ត A1, A3, A6, B1, B2a, B3a, B3c, 
B3d, B3e។ បានសហការជាមយួអងគការ UNIDO សរៀបចំបសងកើតគ្កបខែ័ឌ សគលនសយបាយ និងយនតការគតិយុតត 
និងពិនិតយសមើលសលើគ្គបគ់្គងបសុឱ្សថ្កនុងផល ផលិតផលជលផល សដ្ើមបធីានថ្ន ផលវារវីបបកមមរបស់កមពុជា 
អនុសោមត្តមសតងដ់្ឋរម្នកាកសំែល់ MRLs។ បានសចញវញិ្ហា បនបគ្តសុខភាពបានចំនួន៦៧វញិ្ហា បនបគ្តដ្ល់
គ្កុមហ ុនចំននួ៥ សដ្ើមបនីសំចញផល ផលិតផលជលផលសរបុចំនួន២ ៤៩៣សត្តន សៅកានទ់្ីផារកនុងគ្បសទ្សកូសរ ៉ា ម្ថ្ 
និងគ្បសទ្សសវៀតណម។  

៣.៣. ការអភរិកសធនធានជលផល 
មកដ្ល់ឆាន ២ំ០២១សនេះ កណនៃងអភរិកសជលផលសរបុទងំអស់មានចំនួន៦៨២កណនៃង (កណនៃងអភរិកសជលផល

កនុងណដ្នសហគមនស៍នស្ថទ្ចំនួន៥៥០កណនៃង និងកណនៃងអភរិកសជលផលណដ្លបសងកើតសដ្ឋយខែឌ រដ្ឋបាលជលផលចំនួន 
១៣២កណនៃង)។ បានបញ្ចបក់ារសរៀបចំណផនការទ្បស់្ថក ត ់ និងគ្គបគ់្គងសភៃើងសឆ្េះម្គ្ពលិចទ្ឹកកនុងសខតតកំពងធ់ំ សសៀមរាប 
និងសខតតបាតដ់្ំបង នងិបនតសរៀបចំណផនការគ្មាបស់ខតតបនទ យមានជយ័ កំពងឆ់ាន ងំ នងិសខតតសពាធិ៍ស្ថត។់ បានសបាេះ
បសង្អគ លសបតុងគ្ពំគ្បទ្ល់កណនៃងអភរិកសជលផលចនំួន១៨៥បសង្អគ ល កនុងសខតតកពំងធ់ំ សសៀមរាប បាតដ់្បំង សពាធិ៍ស្ថត ់
កំពងឆ់ាន ងំ និងសខតតត្តណកវ។ បានសបាេះបសង្អគ លស ើចំនួន២ ៧៥០បសង្អគ ល កនុងសខតតសសៀមរាប នងិសខតតកពំងធ់។ំ បាន
ស្ថងសងស់្ថន កក់ារលាតចំននួ៤ខនង សគ្មាបក់ារពារកណនៃងអភរិកសជលផលកនុងសខតតសសៀមរាប និងសខតតសទឹងណគ្តង។ 
បានទ្មាៃ កគ់្បអបស់បតុងចំនួន២៥០គ្បអបស់ៅសខតតតំបនស់ឆ្នរ។ បានដ្ឋមំ្គ្ពលិចទ្ឹកទ្ំហំ១៥០ហិកត្ត កនុងសខតតសសៀមរាប 
បាតដ់្ំបង និងសខតតកពំងឆ់ាន ងំ។ បានការពារអភរិកសផ្លក ថ្មនងិសមម សមុគ្ទ្ចនំួន៧ ០០០ហិកត្ត សៅត្តមតំបនស់ឆ្នរ នងិ
សកាេះ។  

៣.៤.ការអភវិឌ្ឍនរ៍ហគម្នល៍នសាទ្យ 
 សហគមនស៍នស្ថទ្សៅទូ្ទងំគ្បសទ្សមានចំនួនសរបុ៥១៦ កនុងសនេះសហគមនស៍នស្ថទ្ទ្ឹកស្ថបចនំួន៤៧៥ 
និងសហគមនស៍នស្ថទ្សមុគ្ទ្ចំនួន៤១ ណដ្លមានសមាជិកសរបុចំនួន៣៣២ ១៦៨នក ់(ស្តសតីគ្បមាែ៣៥%) គ្តូវជា
១៤៧ ៥១៨គ្គសួ្ថរ។ កនុងចំសណមសហគមនខ៍ាងសលើសនេះ មានសហគមនស៍នស្ថទ្ចំនួន៤៣៥ គ្តូវបានចុេះបញ្ជ ីទ្ទ្ួល
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ស្ថគ ល់ជាផៃូវការសៅគ្កសួងកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ និងសហគមនស៍នស្ថទ្ចំនួន១២ បានសរៀបចំឯកស្ថររចួរាល់ 
សគ្មាបក់ារសសនើសំុចុេះបញ្ជ ីបណនែម។ 

ចំសពាេះសហគមនស៍នស្ថទ្ណដ្លផុតអាែតតិចំននួ២៥ គ្តវូបានសបាេះសឆាន តសគ្ជើសសរ ើសគែៈកមមការថ្មីសឡើងវញិ។ 
ទ្នទមឹសនេះ កប៏ានសរៀបចំណផនការគ្គបគ់្គងកណនៃងសហគមនស៍នស្ថទ្ថ្មីចំនួន៦សហគមន ៍ និងសធវើបចចុបបននភាពណផនការ
គ្គបគ់្គងចំនួន៧០សហគមនស៍នស្ថទ្។ បានដ្ឋកស់្ថៃ កសញ្ហា កណនៃងអភរិកសសហគមនច៍ំនួន១១០ស្ថៃ ក ទ្មាៃ កគ់្បអប់
សបតុងចំនួន១៥០គ្បអប ់សបាេះបសង្អគ លការពារសមម សមុគ្ទ្កនុងកណនៃងសហគមនច៍ំនួន២០០សដ្ើម  បែតុ េះបណត លសមតែភាព
សហគមនស៍នស្ថទ្ចំននួ៧៦វគគ មានអនកចូលរមួចំននួ១ ៥២២នក ់ នងិផសពវផាយលិខិតបទ្ដ្ឋឋ នគតិយុតតពាកព់ន័ធ
សហគមនស៍នស្ថទ្ចំននួ១០៩វគគ មានអនកចូលរមួចំននួ៥ ៦១៤នក។់ 

បចចុបបននសហគមនស៍នស្ថទ្ ទ្ទ្ួលបាននូវការគគំ្ទ្ពីរាជរដ្ឋឋ ភបិាល និងម្ដ្គូអភវិឌ្ឍនជ៍ាសគ្ចើន កនុងការផសពវ
ផាយ កស្ថងសមតែភាពសរៀបចំសធវើណផនការការពារធនធានជលផលសៅកនុងកណនៃងសនស្ថទ្សហគមន ៍និងការបសងកើននូវ
មុខរបរចិញ្ច ឹមជីវតិដ្ល់សមាជិកសហគមនស៍នស្ថទ្។ សៅកនុងឆាន ២ំ០២១សនេះ រាជរដ្ឋឋ ភបិាលកមពុជាបានផតល់ថ្វកិាដ្ល់
សហគមនស៍នស្ថទ្ចនំួន១៥០សហគមន ៍ កនុងមយួសហគមនទ៍្ទ្ួលបាន៤ោនសរៀល សគ្មាបអ់នុវតតណផនការសកមមភាព
របស់ខៃួន។  

៣.៥. ការងារកេិេការជលផល 
បានគ្បជុំពិភាកាសលើការកំែតម់្ថ្ៃពយួរដ្ឋយគ្ត ីដ្ឋយគ្តីសលញ និងដ្ឋយបងកងចំនួន៥១ គនៃងដ្ឋយ សគ្មាប់

ដ្ឋកឱ់្យសដ្ញម្ថ្ៃសធវើអាជីវកមមកនុងរដូ្វសនស្ថទ្ឆាន ២ំ០២១-២០២២ និងឆាន ២ំ០២២-២០២៣ ណដ្លកនុងសនេះមានសៅរាជ
ធានីភនសំពញចំនួន១២ គនៃងដ្ឋយ សខតតកណត លចំនួន២១ គនៃងដ្ឋយ នងិសខតតម្គ្ពណវងចំនួន១៨គនៃងដ្ឋយ និងសរៀបចំ
សសចកតីសសគ្មចបញ្ជូ នសៅគ្កសួងកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ នងិសនស្ថទ្ អពំីការគ្បគល់សិទ្ធិជូនអតថិ្ិជនណដ្លសដ្ញម្ថ្ៃបាន 
និងបានជលួត្តមការគ្ពមសគ្ពៀង។ ជាមយួគន  បានសរៀបចំសសចកតីជូនដ្ំែឹងដ្ល់គ្បជាពលរដ្ឋឱ្យមកសធវើគ្បហុកផែកទុ្ក
សគ្មាបប់រសិភាគឆាន ២ំ០២១ និងជូនដ្ែឹំងដ្ល់អាជវីករសនស្ថទ្ត្តមតំបនស់ឆ្នរ ឱ្យមកបំសពញណបបបទ្សសនើសំុលិខិត               
អនុញ្ហា តសធវើអាជីវកមមសនស្ថទ្ លិខិតអនុញ្ហា តឱ្យសគ្បើគ្បាស់ទូ្ក កាែូតសនស្ថទ្ និងបងម់្ថ្ៃ នួលណដ្នសនស្ថទ្ សគ្មាប់
សធវើអាជីវកមមសនស្ថទ្ឆាន ២ំ០២១។  

បានសបាេះបសង្អគ លគ្ពំគ្បទ្ល់ការពារម្គ្ពលិចទ្ឹកសរបុបានចំនួន១ ០២១សដ្ើម កនុងសនេះបសង្អគ លចំនួន១៣៦
សដ្ើមបានសបាេះសៅសខតតជុំវញិបងឹទ្សនៃស្ថបកនុងឆាន ២ំ០២១។ បានចុេះផសពវផាយគ្បកាស សតីពីគ្បសភទ្ឧបករែ៍សនស្ថទ្
គ្គួស្ថរ មានអនកចូលរមួចនំួន៥៤០នក ់ សៅសខតតសពាធិ៍ស្ថត ់ បាតដ់្ំបង និងសខតតកំពងធ់ំ។ បានគ្បជុផំសពវផាយលិខិត
បទ្ដ្ឋឋ នពាកព់ន័ធនងឹការសនស្ថទ្ កនុងណដ្នសនស្ថទ្សមុគ្ទ្ មានអនកចូលរមួចនំួន១៤០នក ់សៅសខតតកំពត សកាេះកុង និង
សខតតគ្ពេះសីហនុ។ បានចុេះផាពវផាយពីស្ថរៈសំខានម់្គ្ពលិចទ្ឹក និងសរៀបចំណផនទ្ីម្គ្ពលិចទ្ឹកដ្ល់អាជាា ធរមូលដ្ឋឋ ន 
មានអនកចូលរមួចំនួន៥១០នក ់សៅសខតតសពាធិ៍ស្ថត ់បាតដ់្បំង និងសខតតកំពងធ់។ំ 

៣.៦. ការងារបស្រងាក បបទ្យលលមើរជលផល 
កនុងឆាន ២ំ០២១សនេះ សំែំុសរឿងម្នបទ្សលមើសជលផលសរបុចំនួន៣.២៣១ ករែី (សមុគ្ទ្២៨០ករែី) សគ្បៀប 

សធៀបឆាន មំុនសកើនសឡើងចំនួន៦៩ករែី កនុងសនេះបានបំផ្លៃ ញសចាលវតែុត្តងចំនួន២.៩៦២ករែី ពិនយ័អនតរការែ៍ 
ចំនួន៧៩ករែី បញ្ជូ នសៅតុោការចំនួន១៩០ករែី គ្បាកព់ិនយ័និងលកវ់តែុត្តងចនំួន២៣៣.៤៣២.៥០០សរៀល។ 
ចំសពាេះវតែុត្តងរបឹអូស និងបផំ្លៃ ញសចាលរមួមាន របាងំម្សបមុង និងស្ថចអ់នួគ្បណវង១.៦៥១.៣០៨ណម៉ាគ្ត បសង្អគ ល/ចគ្មងឹ
ចំនួន៦០៨.៥០២សដ្ើម លូម្សបមុងនិងស្ថចអ់នួចំននួ៣០.៥៣៨មាត ់ ឧបករែ៍ឆ្កគ់្តចីំនួន១៥២សគ្គឿង សគ្មាស់
ទ្ំហ៣ំ៧.៧០៨ណម៉ាគ្តគ្កឡា មងបណែត តគ្បណវង១២០.៩៩០ណម៉ាគ្តគ្កឡា លបណកម្ចន ឬលបកនទុយកែតុ រចំនួន៥.៤៣៩
សគ្គឿង បានណលងគ្តីចគ្មុេះចូលកនុងធមមជាតិចំនួន៣៣.៨៧៣គីឡូគ្កាម និងបានផសពវផាយចាបស់តីពីជលផលនិងលិខិត
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បទ្ដ្ឋឋ នសគ្កាមចាបព់ាកព់ន័ធចនំួន១៤០វគគ មានអនកចូលរមួចំនួន១.៤៥០របូ (ស្តសតីចំននួ១២០របូ)។ ទ្នទឹមនឹងសនេះ 
បនទ បព់ីទ្ទ្ួលបានបទ្បញ្ហជ ពី សសមតចសតសជា ហ ុន សេន នយករដ្ឋមស្តនតីម្នគ្ពេះរាជាណចគ្កកមពុជា កាលពីម្ថ្ងទ្២ី៨ 
ណខវចិឆិកា ឆាន ២ំ០២១ ឱ្យទ្បស់្ថក ត ់បស្តង្អក បការទ្ស្តនទ ន ូសឆាយ និងដ្កហូតដ្ីម្គ្ពលិចទ្ឹកជុំវញិបឹងទ្សនៃស្ថប គិតគ្តឹម
ម្ថ្ងទ្ី៣១ ណខមករា ឆាន ២ំ០២២ គ្បជាពលរដ្ឋ១៤ ៦៥៦គ្គសួ្ថរ បានសម័គ្គចិតតគ្បគល់ដ្ីជូនរដ្ឋទ្ំហំ៦១ ១៦១.៧៦ហិកត្ត 
និងបានដ្ឋកូំនស ើម្គ្ពលិចទ្កឹចំនួន៤២ ២៣៥សដ្ើម ឬសសចីំនួន៨ ៤៤៩សដ្ើម កូនសត្តន តចំនួន៣៣៩សដ្ើម និងគ្គប់
សត្តន តចំនួន២៤២ ២០៥គ្គប។់ 

៣.៧. ការងាររកិាស្សាវស្ាវ នងិអភវិឌ្ឍនជ៍លផល 
ការសិកាគ្ស្ថវគ្ជាវសលើគ្បភពធនធានជលផលទងំទ្ឹកស្ថប នងិសមុគ្ទ្បានដ្ំសែើ រការលែ សដ្ឋយសហ- 

គ្បតិបតតិការយ៉ា ងជិតសនិទ្ធជាមយួម្ដ្គូអភវិឌ្ឍនន៍នដូ្ចជា អងគការ EU, UNIDO, FAO, WB, MRC, CI, WWF, 

IUCN World Fish Center ជាសដ្ើម។ល។ សដ្ឋយមានវទិ្ាស្ថែ នគ្ស្ថវគ្ជាវ និងអភវិឌ្ឍនស៍នស្ថទ្ទ្ឹកស្ថប និងសមុគ្ទ្
ជាអងគភាពអនុវតតផ្លទ ល់។ សដ្ឋយអនុវតតសលើសកមមភាពមយួចំនួនដូ្ចជា៖ ការសិកាគ្ស្ថវគ្ជាវជីវស្ថស្តសតវារសីតវ សិកា
ត្តមដ្ឋនផលសនស្ថទ្ត្តមដ្ឋយគ្តី សិកាត្តមដ្ឋនគ្បសភទ្កូនគ្តី សិកា DNA គ្បសភទ្គ្តីទ្ឹកស្ថប សិកាគ្ស្ថវគ្ជាវ
ការសធវើចរាចរែ៍នងិការពងកូនរបស់គ្តីសៅតំបនស់មគងគសលើ សិកាត្តមដ្ឋនសុខភាពសអកូឡូសីុសៅកមពុជា និងបាន
សបាេះពុមពលទ្ធផលម្នការសិកាសគ្ស្ថវគ្ជាវ។ 

៣.៨. ការងាររហស្ប្តបិតតកិារអនតរាត ិ  
កនុងឆាន ២ំ០២១ រដ្ឋបាលជលផលបានសហការជាមយួអងគការ EU, FAO, UNIDO, MRC, NACA, 

SEAFDEC, INFOFISH, World Bank, IWC, CI និង WorldFish Centre។ល។ សដ្ើមបជីំរញុការអភវិឌ្ឍធនធាន
មនុសស ការង្អរអភវិឌ្ឍនវ៍ារវីបបកមម ការអភរិកសធនធានជលផល ការង្អរកិចចការជលផល ការគ្គបគ់្គងសហគមន៍
សនស្ថទ្ ការបស្តង្អក បបទ្សលមើសជលផល និងការសរៀបចំបសងកើតសហគមនគ៍្សេះជគ្មកគ្ត ី ណដ្លបានអនុវតតសៅគ្គបខ់ែឌ
រដ្ឋបាលជលផលទូ្ទងំគ្បសទ្ស។ 

៣.៩. រថតិវិកនេនផលលនសាទ្យ  
កនុងឆាន ២ំ០២១សនេះ ការណកម្ចនផលសនស្ថទ្ទ្ឹកស្ថបអនុវតតបានចំនួន៥១ ៦៥០សត្តន សសមើ៦៤,៥៦%ម្ន

ណផនការ៨០ ០០០សត្តន សគ្បៀបសធៀបរយៈសពលដូ្ចគន ថ្យចុេះចំននួ១០ ៣៥០សត្តន។ ការណកម្ចនផលសនស្ថទ្សមុគ្ទ្  
អនុវតតបានចនំួន១១ ៦៦០សត្តន សសមើ៩៧,១៧% ម្នណផនការ១២ ០០០សត្តន សគ្បៀបសធៀបនឹងរយៈសពលដូ្ចគន សកើនសឡើង
ចំនួន២៦០សត្តន និងការផលិតទ្ឹកគ្តីអនុវតតបានចំនួន៥១ ៣០០ ០០០លីគ្ត សសមើ៩៣.២៧%ម្នណផនការ៥៥ ០០០ 
០០០លីគ្ត សគ្បៀបសធៀបរយៈសពលដូ្ចគន ថ្យចុេះចំននួ១ ៧០០ ០០០លីគ្ត។ 

៣.១០. រថតិនិលំេញផល ផលតិផលជលផល  
កនុងឆាន ២ំ០២១សនេះ ការនសំចញផល ផលិតផលអនុវតតបានចំនួន៣ ៤៦៩សត្តន សសមើ៣៤.៦៩%ម្នណផនការ                     

១០ ០០០សត្តន សគ្បៀបសធៀបរយៈសពលដូ្ចគន សកើនសឡើងចនំួន១ ២៩០សត្តន។ 
៣.១១. ការងារហរិញ្ាវតថ ុ
គ្បាកច់ំែូលពអីនុវស័ិយជលផលមានចំននួ៦២១.៩១២.៩៧៦សរៀល កនុងសនេះមានគ្បាកច់ំែូលពីការលក់

ឯកស្ថរសដ្ញម្ថ្ៃចនំួន៣.៩០៩.៣៤៨សរៀល សចញលិខិតអនុញ្ហា តចំនួន៨៦.២៨០.០០០សរៀល  ការជួលគ្ទ្ពយសមបតតិ
រដ្ឋចំនួន១៥៧.២១៦.២៨៤សរៀល វញិ្ហា បនបគ្តបញ្ហជ កគុ់ែភាពណផនកសរាគស្ថស្តសតជលផលសគ្មាប់នសំចញចំនួន
២៧.៦០០.០០០សរៀល និងគ្បាករ់ង្អវ នប់ស្តង្អក បបទ្សលមើសសនស្ថទ្ចនំួន២៣៣.៤៣២.៥០០សរៀល ផលហិរញ្ា វតែុ                  
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សផសងៗសទ្ៀត (សំណែសចណំយ) ចំននួ១៩.៧៥៣.៦២៥សរៀល នងិផលម្នឯកជនភាវបូនីយកមមសហគ្គសស្ថធារែៈ 
(សដ្ឋេះដូ្រ) ចំនួន៩៣.៧២១.២១៩សរៀល។ 

៣.១២. រថតិផិលលនសាទ្យ នងិវារវីប្បកម្ម 
សែិតិផលសនស្ថទ្ នងិវារវីបបកមមអនុវតតបានចំនួន៨៥៦.៤០០សត្តន ថ្យចុេះជាងឆាន មំនុចំននួ៧៩.៩០០សត្តន (សសមើ

នឹង៨,៥៣%) កនុងសនេះមាន៖ 
- ផលសនស្ថទ្ទ្ឹកស្ថបចនំួន៣៨៣.០៥០សត្តន ថ្យចុេះ៣០.១៥០សត្តន (សសមើនឹង៧,៣០%) 
- ផលសនស្ថទ្សមុគ្ទ្ចំននួ១២៥.០០០សត្តន សកើនសឡើង២.៣០០សត្តន (សសមើនឹង១,៨៧%) 
- ផលវារវីបបកមមចំននួ៣៤៨.៣៥០សត្តន ថ្យចុេះ៥២.០៥០សត្តន (សសមើនឹង១៣,០០%) 
 

ប្កាហវិរទី៣០៖ ែ្ននសាទទឹរសារ ែ្ននសាទសមុប្ទ នងិវារីវរាបរមមរយៈនព្៥ឆ្ា២ំ០១៧-២០២១ 

 

៤. លទ្ធ្លននការប្គ្ប់ប្គ្ង និងអភិវឌ្ឍនធ៍នធាននប្រសឈើនិងេតវនប្រ 

៤.១ ការស្គបស់្គង នងិអភវិឌ្ឍនន៍ស្ពលឈើ  
រ- សហគមន៍ម្ប្ពន ើ 

គិតគ្តឹមឆាន ២ំ០២១ សហគមនម៍្គ្ពស ើបានបសងកើតសរបុចំននួ ៦៤៣សហគមន ៍ គ្គបដ្ែត បស់លើម្ផទដ្ី ៥២២ 
២៧៣ ហ.ត កនុងសនេះ គ្កសួងបានសចញគ្បកាសចំននួ ៥៣៦សហគមន ៍សលើម្ផទដ្ី ៤៤៩ ៤៧៥ហ.ត និងបានចុេះកចិច
គ្ពមសគ្ពៀងម្គ្ពសហគមនច៍ំននួ ៤៤៩សហគមន ៍ សលើម្ផទដ្ ី៣៧២ ១៧៥ហ.ត និងបានអនុមត័ណផនការគ្គបគ់្គងម្គ្ព
សហគមនច៍នំួន១០៦សហគមន ៍ គ្គបដ្ែត បស់លើម្ផទដ្ីទ្ំហ ំ ៧២ ៦២០ហ.ត។  ការបសងកើតសហគមនម៍្គ្ពស ើមាន
សនទុេះសកើនសឡើងគួរឲ្យកតស់មាគ ល់។  
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ប្កាហវិរទី៣១៖ ចំនួនសហគមន៍ម្ប្ពន ើពីឆ្ា២ំ០១៧-២០២១ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ជាមយួគន សនេះ បានអនុវតតគ្បពន័ធកសិ-រកុាកមមម្នគសគ្មាងសលើកកមពស់ជីវភាពរស់សៅគ្បជាពលរដ្ឋសៅសហគមន ៍

ម្គ្ពស ើចំនួន ៨ សលើម្ផទដ្ីសរបុទ្ំហំ ១៦ហ.ត។ 
ខ្- គប្មរម្ប្ពន ើ 

- ការវាយតម្មៃគគ្មបម្គ្ពស ើឆាន ២ំ០១៨ មានម្ផទដ្ីគគ្មបម្គ្ពស ើ ៨ ៥២៩ ៣៧២ហិកត្ត សសមើនឹង ៤៦,៩៧% 
- បានពគ្ងឹងសមតែភាពមស្តនដីសលើជំនញបសចចកសទ្ស Google earth engine , GPS, Avenza ត្តមបណដ ណផនក
រដ្ឋបាលម្គ្ពស ើនីមយួៗ។  

គ- ការប្គរ់ប្គងែ្ អនែុ្ម្ប្ពន ើ 
- បានផតល់លិខិតសបើកផៃូវដ្ឹកជញ្ជូ នផល អនុផលម្គ្ពស ើជូនគ្កុមហ ុនចំនួន ៩ គ្កុមហ ុន និងអនកសសនើសំុចំនួន 
៨នក ់ណដ្លមានស ើហ ុបមលូចំនួន ២១ ៦៥០ ណម៉ាគ្តគ្តីគុែ ស ើអារចគ្មុេះខាន តចំននួ ១ ៥២៧ ណម៉ាគ្តគ្តីគុែ 
កូនស ើ បសង្អគ លរបងនងិបសង្អគ លគ្គកច់ំនួន ២៥២ ៣៧០ សដ្ើម អុសចគ្មុេះចំនួន ១៩០ ៥៩៧ណសទរ ជរ័ទ្ឹក
ចំនួន ៦២៨ សត្តន ឬសសចីំននួ ៩៦សត្តន ធយូងចំននួ ៣ ០០០ គីឡូគ្កាម គ្ពមទងំសគ្គឿងសង្អា ររមឹនិងអនុផល
សផសងៗមយួចនំួនសទ្ៀត។ 

- បានសធវើស្ថរសពើភ័ែឌ វាយតម្មៃបា៉ា ន់ស្ថម នធនធានម្គ្ពស ើចំនួន ០៥គ្កុមហ ុន កនុងសខតតគ្កសចេះ សទឹងណគ្តង 
ឧតតរមានជយ័ និងសខតតគ្ពេះវហិារ។ 

ឃ- ការង្រដំន ើ 
- បានណថ្ទចំមាក រស ើចាស់ ចមាក រពូជស ើ និងឡូតិ៍បង្អា ញកសិ-រកុាកមមចំនួន ៨២២ហិកត្ត និងដ្ឋសំ ើជាចមាក រថ្មី 
សលើម្ផទដ្ីសរបុទ្ំហំ ៧ ៥៩៩ហិកត្ត កនុងសនេះសដ្ឋយរដ្ឋសលើម្ផទដ្ីទ្ំហំ ១៤០ហិកត្ត និងវស័ិយឯកជន គ្កុមហ ុន
ម្ដ្គូសហការ នងិលកាែៈគ្គសួ្ថរសលើម្ផទដ្ីទ្ំហំ ៧ ៤៥៩ហិកត្ត និងបានបែតុ េះកូនស ើចនំួន ៥៧២ ៥២៩សដ្ើម 
និងណចកចាយកូនស ើដ្ល់គ្បជាពលរដ្ឋដ្ឋអំាគ្ស័យផលចនំួន ៣៧៣ ៧៤៦សដ្ើម។ ទ្នទឹមនឹងសនេះបានអនុវតត
សកមមភាពជីកគ្បឡាយការពារចមាក រស ើគ្គញូងគ្បណវង ៨ ០០០ណម៉ាគ្ត សៅកនុងស្ថែ នីយផសពវផាយ និងស្ថត រម្គ្ព 
ស ើអនៃងថ់្ម សខតតកពំងធ់។ំ 

- បានបសងកើតស្ថែ នីយផសពវផាយ និងស្ថត រម្គ្ពស ើណសនមសនរមយ សខតដមែឌ លគិរ ីសលើម្ផទដ្ីទ្ំហំ ១០០,២៦ហិកត្ត 
និងបានចុេះពិនិតយ និងសចញវញិ្ហា បនបគ្តបញ្ហជ កក់ារចុេះបញ្ជ ីម្គ្ពឯកជនសលើម្ផទដ្ីទ្ំហំ ៣៥៨,៩២ហិកត្ត សៅទ្ី
ត្តងំចំនួន០៤ កណនៃង កនុងសខតដសកាេះកុង កំពងស់ពឺ និងសខតដកំពតចំនួន ០២កណនៃង។ 

- បានទ្ទ្ួលវញិ្ហា បនបគ្តសមាគ ល់មាច ស់អចលវតែុសលើម្ផទដ្ីទ្ហំំ ២៦៦ ០៤៣ណម៉ាគ្តកាសរ ៉ា ម្នស្ថែ នីយផសពវផាយ 
និងស្ថត រម្គ្ពស ើសំបរួមាស សខតតបាតដ់្បំង។ គ្ពមទងំបានបញ្ចបន់តីិវធិី និងសគ្តៀមទ្ទ្លួបែ័ណ សមាគ ល់កាន ់
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កាបអ់ចនវតែុសលើម្ផទដ្ីទ្ំហំ ៤ ១៤២,៧៨ហិកត្ត ម្នចមាក រស ើដ្ឋសំែិតសៅស្ថែ នយីដ្ឋសំ ើសមៅគ្កដ្ឋសហ ុន ណសន 
មានក សខតតកពំងឆ់ាន ងំ 

- ចុេះសិកាទី្ត្តងំបសងកើតស្ថែ នីយផសពវផាយ និងស្ថដ រម្គ្ពស ើសលើម្ផទដី្សរុបទំ្ហំ ២២ ៣០៨,០៦ហិកត្ត 
សែិតសៅសខតតម្ប៉ាលិន កំពងឆ់ាន ងំ និងសខតតសពាធិ៍ស្ថត់ និងបានចុេះសិកាទី្ត្តងំសគ្មាប់បសងកើតសួនភូតគម 
សខតតកំពត សលើម្ផទដ្ទី្ំហំ៤៩,១៩ហិកត្ត 

- ការង្អរពិសស្ថធនត៍្តមរយៈការកាតគ់្តួយពីសដ្ើមសមបែតុ េះសៅស្ថែ នីយដ្ឋសំ ើសមៅគ្កដ្ឋស ហ ុន ណសន មាន 
គ្សុកស្ថមគគីមានជយ័ សខតតកំពងឆ់ាន ងំ សដ្ឋយសគ្បើគ្បាស់អរ័ម៉ាូនសមៅ (Hormex: Rooting powder No.8)            
ជាលទ្ធផល អាកាសា (Acacia hybrid) អគ្ត្តរស់ ៩០% និងសគ្បងខយល់ (ពូជ K7) អគ្ត្តរស់ ៨៤% និងអរ័
ម៉ាូនទ្ឹក (Vitamin B 1) មានអគ្ត្តរស់គ្បហាកគ់្បណហលគន  ណដ្លផលិតបានចនំួន ៦០ ០០០សដ្ើម 

- បានសបាេះពុមពផសពវផាយ “សគលការែ៍ណែនសំគ្មាបប់សងកើត និងចុេះបញ្ជ ីម្គ្ពឯកជនសៅកមពុជា” សដ្ើមបផីសពវផាយ 
និងសគ្បើគ្បាស់ជាស្ថធារែៈនូវឯកស្ថរសគលការែ៍ណែនសំនេះដ្ល់មស្តនតីរដ្ឋបាលម្គ្ពស ើសគ្បើគ្បាស់ អនុវតត
ការង្អរចុេះបញ្ជ ីម្គ្ពឯកជន។ 

ង- ការង្រឧសាាហរមម ពាណិជជរមមម្ប្ពន ើ និងសហប្រតិរតតិការអនតរជាត ិ
- ឧសាហកមមស ើមាន ១ ០៦៥កណនៃង កនុងសនេះមានសរាងចគ្ក សរាងមា៉ា សីុនអារណកម្ចនស ើ និងសរាងសននិធិ
គ្បសភទ្ធំ (គ្ចកសចញចូលណតមយួ) ចំននួ ៦២កណនៃង និងសរាងសិបបកមមណកម្ចន នងិសរាងសននិធិលកណ់ចកចាយ 
ផល អនុផលម្គ្ពស ើគ្បសភទ្តូច ចំននួ ១ ០០៣កណនៃង 

- ផតល់ទ្ិដ្ឋឋ ការ អាជាា បែ័ណ នសំចញ ជូនគ្កុមហ ុនចំនួន១០ នូវស ើណកម្ចនសរបុចំនួន ១ ៥៦៩ម៣ (ស ើធមមជាតិ
ចំនួន ៤៤៨ម៣  ស ើដ្ឋចំំនួន ៥០០ម៣ និងពីស ើនចូំល ៦២១ម៣)  ចំណងំកសមទចស ើសគ្បងខយល់ ចនំួន ១១ 
០០០សត្តន សង្អា រមឹឫសសណីកម្ចនចំនួន ៧៩សត្តន និងជរ័ទ្ឹកចំនួន ៣៦៤សត្តន និងផតល់ទ្ិដ្ឋឋ ការអាជាា បែ័ណ នំ
ចូលស ើណកម្ចនពីបរសទ្សជូនគ្កុមហ ុនចំនួន០៤ មានបរមិាែសរុបចំនួន ៣ ២១៦ម៣ 

- គសគ្មាងកិចចសហគ្បតិបតតិការអនតរជាតិចំននួ ០៧គសគ្មាង សគ្កាមកិចចសហគ្បតិបតតិការរវាងរដ្ឋបាលម្គ្ពស ើ 
ជាមយួគ្បសទ្សផតល់ជំនួយ នងិម្ដ្គូអភវិឌ្ឍន ៍ ដូ្ចជា ស្ថធារែរដ្ឋគ្បជាមានិតចនិ ស្ថធារែរដ្ឋកូសរ ៉ា ជប៉ាុន 
APFNet AFoCO នងិ Darwin Initiative គ្ពមទងំគសគ្មាងសផសងៗសទ្ៀត សគ្កាមកិចចសហគ្បតិបតតិការអនតរ
គ្កសួង/ស្ថែ បន័ជាតិ ជាមយួអងគការអនតរជាតិ នងិម្ដ្គូអភវិឌ្ឍន ៍ដូ្ចជា JICA FAO-EU RCOFTC Wildlife 

Alliance និងកិចចសហគ្បតិបតតិការអាស្ថ ន។ 
 

  ៤.២ ពស្ងងឹការស្គបស់្គងរកិា ស្សាវស្ាវ នងិអភវិឌ្ឍនស្ពលឈើ នងិរតវនស្ព  
 រ-ការពប្ងឹងការប្សាវប្ជាវ ណថ្ររាា និងអភិវឌាឍសតវម្ប្ព នងិជីវចប្មុុះ  

- បានចុេះដ្ឋកម់ា៉ា សីុនថ្តសវ័យគ្បវតតចំនួន ៤៦សគ្គឿង សដ្ើមបថី្តត្តមដ្ឋនវតតមាននិងកត្តត គំរាមកំណហងសតវម្គ្ព
សៅត្តមតបំនម់្គ្ពស ើកនុងសខតតកំពងស់ពឺ សកាេះកុង គ្កសចេះ និងសខតតកពំងធ់ ំសដ្ឋយថ្តបានគ្បសភទ្សតវម្គ្ពសំខាន់ៗ
រមួមាន ដ្ំរ ីខាៃ  មុ ំ ខទីង ទ្សនាង សគ្បើស ស្ថវ សគ្ត្តស គ្ជូកសពាន ណឆ្កចចក សំសពាច សកាង ក និងបានសធវើការសដ្ឋេះ
អនទ កស់តវម្គ្ពបានជាសគ្ចើន។ បានសហការជាមយួភាគពីាកព់ន័ធចុេះពិនតិយតំបនម់ានជសមាៃ េះរវាងសតវដ្ំរមី្គ្ព
និងគ្បជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋឋ ន នងិបានចុេះគ្បមូលោមកសតវដ្ំរសីរបុចំនួន ១៤៩សំណក សគ្មាបវ់ភិាគ DNA 
សៅកនុងសខតតសទឹងណគ្តងនងិសខតតគ្ពេះវហិារ។ 

- បានចុេះសិកាកែំតត់បំនស់កាត នុពលសទ្ចរែ៍សៅតបំនភ់នដំ្ំររីសមៀល សខតតត្តណកវ នងិចុេះសិកាគ្ស្ថវគ្ជាវ 
គ្បមូលសំណកសកសរកូល (អរ័គីសដ្ម្គ្ព)បានចនំួន២៣៧សំណក សៅសខតតមែឌ លគីរ ីនិងគ្ពេះវហិា 
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- បានសហការជាមយួវទិ្ាស្ថែ នបា៉ា សទ័រកមពុជា និងវទិ្ាស្ថែ នជាតិអាណឡកហសុ ីនិងជងំឺឆ្ៃងរបស់សហរដ្ឋអាសមរកិ 
សដ្ើមបចុីេះគ្បមូលសំណកសតវគ្ជឹងនិងគ្បសចៀវ រកគ្កុមគ្បសភទ្សមសរាគ Beta-Corona virus ណដ្លជាសមសរាគ
អាចបងកឱ្យមានជំងឺរោកផៃូវដ្សងាើមធងនធ់ងរ សៅសខតតមែឌ លគិរ ីសទឹងណគ្តង និងកំពត ចនំួន២០៨៣សំណក  

- គ្កុមហ ុនចំននួ០៧ ណដ្លមានកសិដ្ឋឋ នគ្ស្ថវគ្ជាវ ចិញ្ច ឹម និងបង្អក តពូ់ជសតវស្ថវ កាត មយកកូននសំចញចនំួន 
០៨ទ្ីត្តងំ សែិតសៅរាជធានីភនសំពញ  សខតដសសៀមរាប កំពងច់ាម កំពងស់ពឺ សពាធិ៍ស្ថត ់កំពងឆ់ាន ងំ និងសខតដកំពងធ់ ំ
មានសតវស្ថវ កាត មសរបុចំនួន១០៥ ៦៣៦កាល កនុងសនេះកូនសកើតកនុងណខរយៈសពល០១ឆាន មំានចំនួន ៦៩ ១៣៨
កាល ដ្កឹជញ្ជូ នកនុងគ្សុកចនំួន ៤ ៤២០កាល និងដ្កឹជញ្ជូ នសឆាព េះសៅកាន ់មាតគ់្ចកអនតរជាតិសគ្មាបន់ំ
សចញសៅសគ្ៅគ្បសទ្សចំនួន ២៤ ២០៥កាល 

- គ្កុមហ ុន សីុ ណភល និង គ្កុមហ ុន ស្ថន ់ជយ សហវើ គ្បូសសសីុង នចូំលណសបកជាបស់រាមសតវ ១ ៧៥១ ៤០០
គីឡូគ្កាម នងិ ៧ ៦២០ ០០០ PCS (បនទេះ)។ សដ្ឋយណឡកគ្កុមហ ុន ហវីសីុង ហាៃ យ បាននសំចញណសបកជាប់
សរាមសតវចំននួ ១០១០,៣០គីឡូសគ្កាម 

- បានសចញលិខិតអនុញ្ហា តណថ្រកាសតវម្គ្ពជាលកាែៈគ្គសួ្ថរចំនួន ១២១ចាប ់កនុងសនេះ ១០៨ចាបស់គ្មាប ់
ការណថ្រកាសតវគ្តសចៀកកា ំនិង ១៣ចាប ់សទ្ៀតសគ្មាបក់ារណថ្រកាសតវម្គ្ព ណដ្លមានទ្ីត្តងំសែិតសៅ រាជធានី 
ភនសំពញ សខតតសកាេះកុង  ណកប សពាធិ៍ស្ថត ់បាតដ់្បំង កំពត ត្តណកវ កណដ ល សសៀមរាប បនទ យមានជយ័ គ្កសចេះ 
កំពងច់ាម តបូង មុ ំ កពំងធ់ំ នងិសខតតមែឌ លគិរ។ី 

 ខ្-ការសិរាាប្សាវប្ជាវ និងសាដាម្ប្ពន ើនឡើងវិញ  
- បានបនតសហការជាមយួម្ដ្គូននសំសៅទ្ទ្ួលបានការគគំ្ទ្កនុងការង្អរកស្ថងមូលដ្ឋឋ នសិកាគ្ស្ថវគ្ជាវរមួ
មានអគរបសចចកសទ្សជាលិកាវបបកមមរកុាជាតិ ចមាក រម្គ្ពស ើ Eco Forest Farm សួនអភរិកសសសសនទ្ិចពូជស ើ
សំខាន់ៗ ចំននួ ៥០ហិកត្ត នងិស្ថែ នីយគ្ស្ថវគ្ជាវម្គ្ពស ើ ១កណនៃង សៅសខតតសកាេះកុង 

- បានសរៀបចំវគគបែតុ េះបណត លចំនួន ៩វគគ សលើគ្បធានបទ្បសចចកសទ្សដ្ឋសំ្ថត រ និងគ្គបគ់្គងម្គ្ពសហគមន ៍   
ការណគ្បគ្បួលអាកាសធាតុកនុងវស័ិយម្គ្ពស ើ ការសលើកកមពស់ជីវភាពសហគមនណ៍ដ្លពងឹអាគ្ស័យសលើម្គ្ពស ើ 
ការវភិាគទិ្ននន័យម្គ្ពស ើសដ្ឋយសគ្បើកមមវធីិ R Program។ល។ សិកាា កាមរួមមានមស្តនតីរដ្ឋបាលម្គ្ពស ើ 
សហគមនម៍ូលដ្ឋឋ ន និសសតិ និងអនកពាកព់ន័ធដ្ណទ្សទ្ៀតសរបុចំនួន ៤៩៥នក។់  

- បានបនតណថ្រកា និងគ្សង់ទ្ិននន័យពីឡូតិ៍គ្ស្ថវគ្ជាវកនុងចំការបង្អក ត់ពូជស ើគ្គញូង ធនង់ និងគ្ត្តចចំនួន 
២៤ហិកត្ត សៅសខតតសសៀមរាប និងបានដ្ឋកត់្តងំឡូតិ៍គ្ស្ថវគ្ជាវថ្មីចំនួន១៨ឡូតិ៍ពាកព់ន័ធ និងវធិីស្ថស្តសតដ្ឋសំ្ថត រ 
ម្គ្ពស ើត្តមបសចចកសទ្សថ្មីៗ   

- បានបនតការង្អរគ្ស្ថវគ្ជាវពិសស្ថធនជ៍ាលិកាវបបកមមសៅកនុងបនទបព់ិសស្ថធន ៍ពិសសស ការង្អរគ្ស្ថវគ្ជាវបែតុ េះ
ពូជផ្លក អរគីសដ្ នងិពូជស ើសំខាន់ៗ មយួចនំួនសទ្ៀត 

- បានសធវើការវភិាគទ្ិនននយ័ណដ្លបានកតគ់្ត្តពីបណត ឡូតិ៍ពសិស្ថធនគ៍្ស្ថវគ្ជាវនន សហើយលទ្ធផលទងំសនេះ
គ្តូវបានចងគ្កងជាឯកស្ថរបទ្ពិសស្ថធន ៍និងបសចចកសទ្ស និងបានសបាេះពុមភបានចនំួន ១៧០០កាល។ បាន
សរៀបចំសបាេះពុមភជាឯកស្ថរផសពវផាយរមួមាន ខិតតបែណ ចនំនួ ៣ ៦០០សនៃឹក ផ្លទ ងំបង្អា ញចំនួន ៣ ២១៥សនៃឹក 
និង ុតវសិដ្អូខៃីៗចំនួន ៦ ុត ណដ្លសផ្លត តជាសំខានស់លើបសចចកសទ្សដ្ឋសំ្ថត រនងិគ្គបគ់្គងម្គ្ពស ើ ការសលើក
កមពស់ជីវភាពសហគមនម៍ូលដ្ឋឋ នណដ្លរស់សៅកនុងនិងណកបរតំបនម់្គ្ពស ើ សគ្មាបព់គ្ងីកចំសែេះដ្ឹងដ្ល់
ស្ថធារែជន។  
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៤.៣ ការស្គបស់្គងឧទ្យានរនួរតវ នងិរលស្រងាគ ុះវថរការតវនស្ព  
- បាននិងកំពុងចិញ្ច ឹមណថ្រកាសតវម្គ្ពចំនួន១ ៦៧៥ កាល (បកសចីំនួន ៥៨ គ្បសភទ្ ថ្និកសតវចំនួន៤៤ គ្បសភទ្ 
និងលមូនចនំួន ១៦ គ្បសភទ្) និងបានសសស្តង្អគ េះសតវម្គ្ពថ្មីចនំួន ៩៤៤កាល ពាបាលបានចំនួន ៣៩០កាល 
និងណលងចូលម្គ្ពធមមជាតិវញិបាន៧៥៥កាល។ 

- គគំ្ទ្គសគ្មាងគ្កុមលាតសហគមនច៍នំួន២៦នក ់ លាតសៅតំបនណ់ដ្នជគ្មកគ្កសពើសំខាន់ៗ ចំននួ០៥កណនៃង
អាណរ ៉ាងឆាយរាប តំបនស់្ថត រគ្កសពើសទឹងដ្ឋច ់សទឹងសខៀវ (សខតតសកាេះកុង)  នងិអូរសស្ថម (សខតតសពាធិ៍ស្ថត)់។ 

- បានជួសជុលផូៃវគ្កាលគ្កួសគ្កហមគ្បណវង១៨គីឡូណម៉ាគ្ត ស្ថងសង ់និងជួសជុលគ្ទ្ុងសតវ អគរសផសងៗបាន
ទ្ំហ៣ំ ៨៣៣ណម៉ាគ្តគ្កឡា នងិកាបឆ់ាក រអនមយ័ម្គ្ពទ្ំហំ៤៥ហិកត្ត សៅកនុងតំបនសួ់នសតវ។ 

៤.៤ ពស្ងងឹការអនវុតេ្ាបរ់្ពីនីស្ពលឈើ  
បានចងគ្កងសំែំុសរឿងបទ្សលមើសម្គ្ពស ើ សតវម្គ្ព និងកាប់រានដ្ីម្គ្ពស ើចំនួន ៨១១ករែី កនុងសនេះ

សំែំុសរឿងបទ្សលមើសម្គ្ពស ើគ្តូវពិន័យអនដរការែ៍ចំនួន ៣២០ករែី និងសំុែំុសរឿងបទ្សលមើសម្គ្ពស ើណដ្លគ្តវូ
បញ្ជូ នសៅតុោការចនំួន ៤៩១ករែី។ ជាមយួគន សនេះ ថ្នន កដ់្ឹកនរំដ្ឋបាលម្គ្ពស ើ០១របូ ជាជនបសង្អគ លរបស់គ្កសួង
កសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ នងិសនស្ថទ្ សគ្មាបស់គ្មបសគ្មួល និងសហការជាមយួអងគភាពគ្បឆាងំអំសពើពុករលួយ (លិខិត
សលខ៣៧៨ សសរ.កសក ចុេះម្ថ្ងទ្ី២៥ ណខកញ្ហា  ឆាន ២ំ០១៨) នងិថ្នន កដ់្កឹនរំដ្ឋបាលម្គ្ពស ើចំនួន០២របូសទ្ៀត ជា
សមាជិកគ្កុមការង្អរបសចចកសទ្សអនដរគ្កសួង សគ្មបសគ្មួលការអនុវតដចាបស់គ្មាបស់សុើបអសងកតបទ្សលមើសសមាែ ត
គ្បាក(់លិខិតសលខ០០៧/១៩ សរ.អបព ចុេះម្ថ្ងទ្ី០៤ ណខមថុិ្ន ឆាន ២ំ០១៩)។ 

ប្កាហវិរទី៣២៖ ការទរស់ាកាត ់និងការរស្តង្ការរទន ម្ើសម្ប្ពន ើពីឆ្ាំ២០១៧-២០២១ 
 
 
 
 
 

 
 
 

ប្កាហវិរ៣៣៖ រទន ម្ើសម្ប្ពន ើពិន័យអនតរការណ ៍និងនៅតុលាការពីឆ្ា២ំ០១៧-២០២១ 
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៥. លទ្ធ្លននការរប្ងឹងសេវាោាំប្ទ្ និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនេុស 
៥. ១.  ការល ើកកម្ពសក់ារកសាង និងការអនុវត្តលោ នលោបាយ និងការ វននិលោឯកកននកសកិម្ម 

កនុងសគលសៅជំរញុការសធវើទ្ំសនើបកមមសលើវស័ិយកសិកមម សដ្ើមបសីឆ្ៃើយតបសៅនឹងការវវិឌ្ឍណផនកសសដ្ឋកិចចរបស់
គ្បសទ្ស ជាពិសសសការណគ្បគ្បួលពីគ្បសទ្សណដ្លមានការអភវិឌ្ឍតិចតួច មកជាគ្បសទ្សណដ្លមានចំែូលមធយមកគ្មតិ
ទប និងឈ្លនសៅរកគ្បសទ្សណដ្លមានចំែូលកគ្មតិខពស់។ គ្កសួងកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ ណដ្លមាន
នយកដ្ឋឋ នណផនការនិងសែិត ិជាសសនធិការ បានខិតខំសគ្មបសគ្មួល នងិសរៀបចំកស្ថងសគលនសយបាយ ណផនការ
យុទ្ធស្ថស្តសត ណផនការសកមមភាព សរៀបចំនិងការគ្គបគ់្គងគ្បពន័ធទ្ិនននយ័សែិតិកសិកមម គ្បពន័ធពត័ម៌ានទ្ីផារកសិកមម           
ការវាយតម្មៃសហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថែ ន គ្ពមទងំការត្តមដ្ឋននិងវាយតម្មៃសលើរាល់សកមមភាពគគំ្ទ្កនុងវស័ិយកសិកមម។      

សដ្ឋយមានការគគំ្ទ្ពីថ្នន កដ់្កឹនគំ្កសួង កដូ៏្ចជាការចូលរមួសហការពីគ្គបអ់ងគភាពជំនញថ្នន កក់ណត ល 
និងរាជធានីសខតត កនុងឆាន ២ំ០២១សនេះ  នយកដ្ឋឋ នណផនការនិងសែិតិ សសគ្មចបានលទ្ធផលការង្អរ ដូ្ចខាងសគ្កាម៖ 
ក. លទ្យធផលននការលរៀបេវំផនការ លគលនលោបាយ នងិការស្គបស់្គងការងារវិនលិោគ 
ក.១ លទ្យធផលននកាពស្ងងឹការងារវផនការ នងិការវិនលិោគឯកជន 

កនុងឆាន ២ំ០២១សនេះ បានបញ្ចបនូ់វការសរៀបចំឯកស្ថរសសចកតីគ្ពាងសគលនសយបាយអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយកសិកមមឆាន ំ
២០២១-២០៣០ បនទ បព់បីានពិសគ្គេះសយបល់ ត្តមរយៈកិចចគ្បជុំកគ្មតិបសចចកសទ្សជាបនតបនទ បជ់ាមយួអងគភាព
ជំនញសគ្កាមឱ្វាទ្គ្កសួងកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ និងជាមយួគ្កសួង-ស្ថែ បន័ពាកព់ន័ធ ម្ដ្គូអភវិឌ្ឍន ៍អងគការ 
សងគមសីុវលិ និងវស័ិយឯកជន និងបានបញ្ជូ នឯកស្ថរសសចកតីគ្ពាងសគលនសយបាយសនេះ ជូនគែៈកមាម ធិការ 
សគលនសយបាយសសដ្ឋកិចចនិងហិរញ្ា វតែុ  ពិនិតយ សសគ្មចឱ្យបានទន់សពលសវោ។    បានសរៀបចំណផនការយុទ្ធស្ថស្តសត
ថ្វកិាឆាន ២ំ០២២-២០២៤  ណផនការសកមមភាពម្នថ្វកិាកមមវធិីឆាន ២ំ០២២ នងិកមមវធិីវនិិសយគស្ថរធារែៈ៣ឆាន រំកំលិ 
២០២២-២០២៤។ បានចូលរមួគ្បជុ ំសិកាា ស្ថោ វគគបែតុ េះបណត ល ត្តមរយៈគ្បពន័ធបញ្ជូ នសំសលងនិងរបូភាពពីចមាង យ   
ពាក់ព័នធនឹងការង្អរកំណែទ្គ្មងក់ារគ្គប់គ្គងហិរញ្ា វតែុស្ថធារែៈ ការង្អរថ្វកិាកមមវធិី ការង្អរគសគ្មាងអភិវឌ្ឍន៍
សលើវស័ិយកសិកមម គ្កបខែ័ឌ ចាបន់ិងលិខិតបទ្ដ្ឋឋ នគតិយុតត ការង្អរវនិិសយគ។ បានសរៀបចំធាតុចូលណដ្លជាសមទិ្ធផល 
ការង្អរកនុងវស័ិយកសិកមម សគ្មាបប់ញ្ជូ លសៅកនុងសគលនសយបាយជាតិមយួចំនួន រមួមាន (១)សគលនសយបាយជាតិ
សតីព ីការអភវិឌ្ឍឧសាហកមមកមពុជាឆាន ២ំ០១៥-២០២៥ (២)សគលនសយបាយជាតិសតីពីមុខរបរនិងការង្អរឆាន ២ំ០១៥ 
-២០២៥ (៣) សគលនសយបាយជាតិគ្បជាជនឆាន ២ំ០១៦-២០៣០ (៤)សគលសៅអភវិឌ្ឍនស៍ដ្ឋយចីរភាពឆាន ២ំ០១៦-
២០៣០ និងការផតល់ទ្ិនននយ័កនុងវស័ិយកសិកមមសគ្មាបជ់ាធាតុចូលកនុងការសរៀបចំណផនការសមអភវិឌ្ឍនស៍ទ្សចរែ៍
របស់សខតតសសៀមរាប សខតតគ្ពេះសីហនុ នងិសខតតមែឌ លគិរ ី (៥)ទតល់ធារ៊ុច៊ូលរបាយការណ៍ពាកក់ណត លអែតតណិផនការ
យុទ្ធស្ថស្តសតអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិឆាន ២ំ០១៩-២០២៣ (៦)កោលនកោបាយរោឋ ភបិាលឌីជី្ថលកមព៊ុជាឆាន ២ំ០២២-២០៣៥។ 
ក.២. ការពស្ងងឹស្ប្ពន័ធតាម្ដ្ឋន នងិវាយតនម្ៃ 

កនុងការពគ្ងឹងគ្បពន័ធត្តមដ្ឋននិងវាយតម្មៃ គ្កសួងបានសរៀបចំបូកសរបុរបាយការែ៍សមទិ្ធកមមសដីពីលទ្ធផល 
ម្នការអនុវតតថ្វកិាកមមវធិីគ្បចា២ំ០២១ នងិបានបញ្ជូ នសៅគ្កសួងសសដ្ឋកិចចនងិហិរញ្ា វតែុ រមួទងំបានបូកសរបុរបាយ-
ការែ៍សមទិ្ធផលម្នការអនុវតតគសគ្មាង និងកមមវធិីគ្បចាឆំាន  ំ កនុងសនេះមានសគ្គងចនំួន៨ ណដ្លបាននងិកំពុងចូលរមួ
អភវិឌ្ឍវស័ិយកសិកមម ត្តមរយៈការគគំ្ទ្សមាភ រៈ និងបសចចកសទ្សដ្ល់អនកទ្ទ្ួលផលផ្លទ ល់ចំនួន១ ២២២ ៧៤៥នក ់
អនកទ្ទ្ួលផលសដ្ឋយគ្បសយលគ្បមាែ៣,៣៣ោននក ់ និងមានថ្វកិាគគំ្ទ្គ្បមាែ ៣,៣៣ោនដុ្ោៃ រអាសមរកិ។ 
បានសបើវគគបែតុ េះបណត ល នងិកិចចគ្បជុពំិភាកាសលើគ្បពន័ធណផនការ ត្តមដ្ឋន និងវាយតម្មៃគ្បពន័ធកុំពយូទ្រ័ (Online)។ 
បានសហការជាមយួអងគភាពថ្វកិាថ្នន កក់ណត ល និងរាជធានីសខតត    ចុេះពនិិតយត្តមដ្ឋន នងិវាយតម្មៃការអនុវតតថ្វកិា
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ឆាន ២ំ០២១។ បានសគ្មបសគ្មួល និងសហការសបើកវគគបែដុ េះបណដ លសដីព ីគ្បពន័ធត្តមដ្ឋន នងិ វាយតម្មៃគសគ្មាងនិង
ថ្វកិាកមមវធិី ដ្ល់អងគភាពពាកព់ន័ធ នងិមនទីរកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្រាជធាន ី សខតត។ បានចូលរមួវគគបែដុ េះ
បណដ ល សិកាា ស្ថោ និងកិចចគ្បជុំពិសគ្គេះសយបល់ពាកព់ន័ធនឹងណផនការអភវិឌ្ឍនត៍្តមបណត វស័ិយ គ្បពន័ធត្តមដ្ឋន 
និងវាយតម្មៃ ពគ្ងឹងសមតែភាពស្ថែ បន័ សុវតែិភាពសសបៀង ពិពិធកមមកសិកមម ការសរៀបចំថ្វកិាកមមវធិី និងណផនការយុទ្ធ
ស្ថស្តសដថ្វកិា កមមវធិវីនិិសយគស្ថធារែៈ នងិការង្អរសគ្មបសគ្មួលសៅគ្កុមគ្បឹកាអភវិឌ្ឍនក៍មពុជា។ បានចូលរមួ
សរៀបចំកិចចគ្បជុំសតីពី ការបនសុគីន រវាងគ្បពន័ធវាស់ណវងលទ្ធផលកនុងការអនុវតតថ្វកិាកមមវធិីម្នកមមវធិី ASPIRE ជាមយួ
គ្បពន័ធណផនការ ត្តមដ្ឋន និងវាយតម្មៃថ្វកិាកមមវធិីរបស់គ្កសួងកសិកមម រកុាា  គ្បមាញ់ នងិសនស្ថទ្។ 

ក.៣ ការពស្ងងឹស្ប្ពន័ធពត័ម៌្ភនរថតិកិរកិម្ម  
បានសហការជាមយួគ្កសួងណផនការកនុងការចុេះសធវើការអសងកត ជំសរឿនកសិកមមកមពុជាឆាន ២ំ០២១។ បានចុេះពិនតិយ  

ត្តមដ្ឋនសភាពការែ៍និងការង្អរបងកបសងកើនផលគ្សូវឆាន ២ំ០២១ នងិចូលរមួចុេះគ្តួតពិនិតយ សគ្គេះធមមជាតិ (ជំននទ់្ឹក
សភៃៀង) សៅត្តមបណត សខតតណដ្លទ្ទ្ួលរងសគ្គេះ។ បានសរៀបចំរបាយការែ៍ការង្អរបងកបសងកើនផលគ្បចាសំបាត ហ៍ ជូន
គ្បមុខរាជរដ្ឋឋ ភបិាល នងិបានផសពវផាយដ្ល់គ្គបគ់្កសួងស្ថែ បន័ពាកព់ន័ធ ថ្នន កដ់្កឹនគំ្កសួង និងអងគភាពជនំញ 
សគ្កាមឱ្វាទ្។ បានសរៀបចំរបាយការែ៍សមទិ្ធផលកនុងវស័ិយកសិកមម និងទ្ិសសៅអនុវតតបនត គ្ពមទងំបានផសពវផាយ 
ដ្ល់គ្គបគ់្កសួងស្ថែ បន័ពាកព់ន័ធ ថ្នន កដ់្ឹកនគំ្កសួង និងអងគភាពជំនញសគ្កាមឱ្វាទ្។  
ក.៤ ការពស្ងងឹស្ប្ពន័ធពត័ម៌្ភនទ្យផីារករផិល  

បានចុេះគ្សងទ់្ិនននយ័តម្មៃទ្ីផារកសិផលទូ្ទងំ២៥ រាជធានី សខតត សដ្ើមបផិលិតគ្ពតឹតិបគ័្តពត័ម៌ានទ្ផីារ គ្បចាំ
ណខ គ្បចាឆំាន  ំនិងបានផសពវផាយ ជូនគ្គបថ់្នន កដ់្ឹកនគំ្កសួង និងអងគភាពជំនញសគ្កាមឱ្វាទ្។ បានចុេះគ្បមូលទ្ិនននយ័ 
និងវាយតម្មៃសៅសលើស្ថែ នភាព មានសកាដ នុពលម្នផលិតភាពកសិកមម គ្ពមទងំកែំតស់ហគមនស៍គលសៅ សដ្ើមបី
ជំរញុការអនុវតត និងសឆ្ៃើយតបជាបនទ នក់នុងដ្ំណកក់ាលម្នជំងឺកូវដី្-១៩។ បានចុេះពិនិតយត្តមដ្ឋនការគ្សងព់័ត៌មាន
តម្មៃទី្ផារកសិកមមសៅត្តមបណត សខតតសគលសៅ នងិសរៀបចំវគគបែដុ េះបណដ លសតីព ី ការពគ្ងឹងវធិីស្ថស្តសដគ្បមលូ
ពត័ម៌ានម្ថ្ៃកសិផល នងិអសងកតតម្មៃកសិផល ណដ្លមានសិកាា កាមសរបុ៤៤នក ់ ស្តសតី២០នក។់ សិកាគ្ស្ថវគ្ជាវ
ពត័ម៌ានតម្មៃអងករសលើទ្ីផារអនដរជាតិ ត្តមរយៈសគហទ្ំពរ័ www.haroonabdulsaltar.com; www.thairiceex 
porters.or.th/price.htm;  www.vietnamrice. netfirms.com; www.oryza.com និងគ្តួតពិនិតយ ត្តមដ្ឋន
ការសគ្បើគ្បាស់ស្ថរជាអកសរ និងបញ្ចូ លតម្មៃជាគ្បចាកំនុងសគហទ្ំព័រ www.amis.org.kh។ 
ក.៥ ការជំរញុការវាយតនម្ៃលហតបុ ុះពាលប់រសិាថ ន  

បានសរៀបចំវគគបែតុ េះបណត លជាមយួកសិករសតីព ី ការផសពវផាយនិងសលើកកមពស់ការយល់ដ្ឹងពីផលប៉ាេះពាល់ 
បរសិ្ថែ នកនុងផលិតកមមកសិកមម កនុងសខតតណកប។ បានចុេះត្តមដ្ឋនការគ្គប់គ្គង និងគ្តួតពិនិតយបរសិ្ថែ នកនុងវស័ិយ
កសិកមមសៅត្តមបណដ សខតត។ បានចូលរមួជាសមាជិកគ្កុមការង្អរអនុវតតគសគ្មាងណបងណចកដី្សមបទនសងគមកិចច 
និងការអភិវឌ្ឍសសដ្ឋកិចចដ្ំណក់កាលទ្ី III (មស្តនតីគពំារបរសិ្ថែ ន) សដ្ឋយបានចូលរួមសហការជាមួយណផនកពាក់ព័នធ
កនុងការត្តមដ្ឋន គ្តួតពនិិតយ និងផតល់អនុស្ថសនស៍គ្មាបណ់ផនកសុវតែិភាពបរសិ្ថែ ននងិសងគមកនុងគសគ្មាងទងំមូល។ 
បានចុេះពិនិតយផលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថែ ន និងសងគម ម្នសហគមន៍កសិកមមសៅសខតតសទឹងណគ្តង និងគ្កសចេះ ម្នគសគ្មាង
ពិពិធកមមកសិកមមកមពុជារបស់គ្កសួងកសិកមម រុកាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្។ ចូលរមួពិនិតយ ការសរៀបចំសសចកតីគ្ពាង
ណផនទ្ីយុទ្ធស្ថស្តសតបស្តញ្ហជ បការណគ្បគ្បួលអាកាសធាតុ កនុងសកមមភាពផសពវផាយកសិកមមម្នកមមវធិផីសពវផាយបសចចកសទ្ស
កសិកមមថ្មីណដ្លធនស់ៅនឹងការណគ្បគ្បួលអាកាសធាតុ (ASPIRE)។ បានចូលរមួវគគបែតុ េះបណត លសតីព ី The 

http://www.haroonabdulsaltar.com/
http://www.oryza.com/
http://www.agriculturalmarkintinformation.org.kh/
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system of Environmental-Economic Accounting សរៀបចំសដ្ឋយកមមវធិីអភិវឌ្ឍន៍ម្នសហគ្បជាជាតិ 
(UNDP) ត្តមរយៈគ្បព័នធអនឡាញ។ 

៥.២. ការងារគ្ឯប់គ្ឯងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

គ្កសួងកសិកមម រុកាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ បានបនតសរៀបចំណផនការថ្វកិា សដ្ឋយ រសលើសគលបំែង 
សគលនសយបាយរមួគឺ “ជំរញុកំសែើ នកសិកមមគ្បកបសដ្ឋយការគ្បកួតគ្បណជង ផលិតផលមានគុែភាព សុវតែិភាព 
និងអាហារូបតែមភ គ្ពមទងំបសងកើនគ្បសិទ្ធភាពម្នការគ្គប់គ្គងធនធានម្គ្ពស ើនិងជលផលគ្បកបសដ្ឋយចីរភាព”។ 
កនុងការឈ្លនសៅសសគ្មចសគលបំែងសនេះ គ្កសួងបានដ្ឋកស់ចញនូវយុទ្ធស្ថស្តសតសគ្មាបអ់នុវតតកមមវធិី អនុកមមវធិី នងិ
ចសង្អក មសកមមភាពសៅត្តមណផនកជំនញម្នអងគភាពថ្វកិាទងំ ៤៦អងគភាព កនុងសនេះថ្នន កក់ណត លមានចំនួន២១អងគ
ភាពថ្វកិានិងមនទីរកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្រាជធានី សខតតចំននួ២៥ ។ 

កនុងឆាន ២ំ០២១ គ្កសួងកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ បានទ្ទ្ួលកញ្ចបថ់្វកិារបស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាលសគ្មាប់
ចំណយកនុងការអនុវតតចសង្អក មសកមមភាពម្នអនុកមមវធិី កមមវធិីសរបុចំនួន២៧៧ ៥៥៣ោនសរៀល។ ថ្វកិាសនេះបានណបង
ណចកសគ្មាបរ់ដ្ឋបាលកណត លចំនួន១៨០ ២៧៧ោនសរៀល និងមនទីររាជធានី សខតតចំនួន៩៧ ២៧៦ោនសរៀល។ 
ទ្នទឹមនឹងសនេះ គ្កសួងមានកាតពវកិចចគ្តូវគ្បមូលចំែូលមនិណមនស្ថរសពើពនធសរបុទ្កឹគ្បាកច់ំនួន៣៥ ៤២៥,៤ោនសរៀល។ 
 ចំសពាេះលទ្ធផលម្នការអនុវតតថ្វកិាកនុងឆាន ២ំ០២១ សសគ្មចបានដូ្ចខាងសគ្កាម ៖ 

១-ណែនរចំណូ្: គ្កសួងសសគ្មចអនុវតតគ្បមូលចំែូលសរបុបានចំនួន៧៤ ៨៨៧,៦ោនសរៀល សសមើនឹង 
២១១,៤%សធៀបនឹងចាបហិ់រញ្ា វតែុ កនុងសនេះចែូំលពផីលទុ្នម្នគ្ទ្ពយសមបតតិរដ្ឋមានចំនួន២៥ ០៨១,៦ោនសរៀល 
សសមើនឹង១១៩,៥% សធៀបនឹងចាប់ហិរញ្ា វតែុ ចំែូលពីផលទុ្នម្នការលក់ ជួលគ្ទ្ពយសមបតតិ និងសសវាមានចំនួន 
១៩ ២១៥,៩ោនសរៀល សសមើនឹង១៧២,២% សធៀបនងឹចាបហិ់រញ្ា វតែុ ចែូំលពីការផ្លកពិនយ័នងិការដ្ឋកទ់្ែឌ កមមមាន 
ចំនួន២ ៧១១,១ោនសរៀល សសមើនឹង៨២,៩% សធៀបនឹងចាបហិ់រញ្ា វតែុ ផលហិរញ្ា វតែុមានចំនួន ២៥៣,១ោនសរៀល 
និងផលពិសសសសផសងៗ (ចែូំលពីការលកដ់្ីសមបទនសសដ្ឋកិចចនងិការសដ្ឋេះដូ្រទ្ីត្តងំ) មានចំននួ ២៧ ៦២៥,៩
ោនសរៀល។ 

២-ណែនរចំណយៈ គ្កសួងបានអនុវតតចណំយថ្វកិាសរបុចំនួន ២៣២ ៦៦២ោនសរៀល សសមើនឹង៨៣,៨% 
សធៀបនឹងចាបហិ់រញ្ា វតែុ ឬសសមើនឹង៨៨,៦%សធៀបនឹងឥែទនណកតគ្មូវ កនុងសនេះ (១)ចណំយសលើការទ្ិញមានចំនួន 
៣០ ០៤៥,៨ោនសរៀល សសមើនឹង៨៥% សធៀបនឹងចាបហិ់រញ្ា វតែុ ឬសសមើនឹង៩០,៩%សធៀបនឹងឥែទនណកតគ្មូវ (២) 
ចំណយសលើសសវាកមមមានចំនួន ៣៧ ៥៨០,៨ោនសរៀល សសមើនឹង៥៥,៦% សធៀបនឹងចាបហិ់រញ្ា វតែុ ឬសសមើនឹង៦៨,៥% 
សធៀបនឹងឥែទនណកតគ្មូវ (៣)ចំណយសលើអតែគ្បសយជនស៍ងគមមានចំនួន ៧ ៣១០,២ោនសរៀល សសមើនឹង៩៩,៤% 
សធៀបនឹងចាបហិ់រញ្ា វតែុ (៤)ចំណយសលើពនធអាករមានចនំួន ២០៩,៤ោនសរៀល សសមើនឹង៥៦,៩% សធៀបនឹងចាប ់
ហិរញ្ា វតែុ (៥)ចំណយសលើបនទុកបុគគលិកមានចំនួន ១២៥ ៩០០,៤ោនសរៀល សសមើនឹង៩៨,១% សធៀបនឹងចាបហិ់រញ្ា វតែុ 
ឬសសមើនឹង៩៨%សធៀបនឹងឥែទនណកតគ្មូវ (៦)ចំណយសលើការឧបតែមភធនមានចំនួន ២២ ៤៦៣,៩ោនសរៀល សសមើនឹង 
៩៩,៩%សធៀបនងឹចាបហិ់រញ្ា វតែុ និងចណំយមូលធនមានចំនួន ៩ ១៥១,៥ោនសរៀល សសមើនឹង៥៧,២%សធៀបនឹង 
ចាបហិ់រញ្ា វតែុ ។ 

៣. គនប្មងថ្វិកាវិនិនយាគររស់រជរដឋាភិា្៖ ថ្វកិាវនិិសយគជពូំក២១ (គនប្មងវិនិនយាគផាទា្់) មាន
ចំនួនសរបុ ១៦ ០០០ ០០០ ០០០សរៀល និងបានសធវើការទូ្ទតស់លើការចំណយមានចំនួន ៦ ០១១ ៥០០ ០០០សរៀល។  
កនុងសនេះមាន (១)ថ្វកិាវនិិសយគជពូំក២១ ចំនួន ៤ ០១១ ៥០០ ០០០សរៀល សគ្មាបក់ារង្អរស្ថងសងស់ហដ្ឋឋ រចន 
សមពន័ធសគ្ស្ថចគ្សព ស្ថងសងស់្ថែ នីយបូមទ្កឹបណែត ត អាងសតុកទ្ឹកបឋម នងិភាជ បប់ណត ញអគគិសនីសៅត្តមបណត  
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សហគមនក៍សិកមមចនំួន០៦ សៅកនុងសខតតកំពងច់ាម ម្គ្ពណវង  និងសខតតកពំងឆ់ាន ងំ (២)ថ្វកិាវនិិសយគជំពូក២១ ចំនួន  
២ ០០០ ០០០ ០០០សរៀល សគ្មាបទូ់្ទតថ់្វកិាបុសរគ្បទនសលើកញ្ចបថ់្វកិាពិសសស ណដ្លបានចំណយកនុងការអនុវតត 
ណផនការសកមមភាពវារវីបបកមមកនុងការសឆ្ៃើយតបនងឹបរបិទ្ម្នការឆ្ៃងរាលដ្ឋលជំងកូឺវដី្-១៩ ជូនរដ្ឋបាលជលផល។ 

៤. ប្ាររ់រ់នងិម្ថ្ៃសមាបទនដ្ីនសដ្ឋរិចច៖ បានទ្ទ្ួលបង្អក នម់្ដ្បងគ់្បាកក់កព់ីគ្កុមហ ុនចំនួន០១ (ឌ្ីសទីង ហា
សវស (សខមបូឌា) ខូអិលធីឌ្)ី។ បានចុេះបំសពញសបសកកមមគ្បមូលម្ថ្ៃសមបទនដ្ីសសដ្ឋកចិចសរបុមានចំនួន ៥៩ គ្កមុហ ុន 
កនុងសខតតចនំួន១០។ បានទ្ទ្ួលចំែូលពីការបងម់្ថ្ៃសមបទនដ្ីសសដ្ឋកិចចពីគ្កមុហ ុនចនំួន៣៩ ណដ្លមានទ្ឹកគ្បាក ់
សរបុចំនួន១ ៤៥៨ ៤៥៩,៤២ដ៊ុល្លែ អាកមរកិ  សសមើនឹង៥ ៩៣៨ ០៨១ ៧៨២សរៀល និងបានសធវើបចចុបបននភាពពត័ម៌ានកនុង
បញ្ជ ីត្តមដ្ឋនគ្កុមហ ុនសមបទនដ្ីសសដ្ឋកិចច។ 

៥. ការង្ររិទ នងិនរើររញ្ជីប្រគ្់ ទទួ្ប្ទពាយសមាបតតិ៖ បានចុេះបទិ្ នងិសបើកបញ្ជ ីគ្បគល់ទ្ទ្ួលថ្វកិា និង
គ្ទ្ពយសមបតតិសគ្មាបក់ារសផទរតួនទ្ី ភារកិចច នងិការទ្ទ្លួខុសគ្តូវរបស់ថ្នន កដ់្ឹកនណំដ្លគ្តូវផ្លៃ ស់បតូរ និងចូលនិវតតន ៍
សៅអងគភាពចំនួន០៥អងគភាព រមួមាន វទិ្ាស្ថែ នជាតិគ្ស្ថវគ្ជាវនិងអភវិឌ្ឍនក៍សិកមមកមពុជា រដ្ឋបាលជលផល វទិ្ាស្ថែ ន 
គ្ស្ថវគ្ជាវសៅស ូកមពុជា អគគនយកដ្ឋឋ នសៅស ូ និងមនទីរកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្សខតតសទឹងណគ្តង។  

៦. ការង្រណរទប្មង់ការប្គរ់ប្គងហិរញ្ញវតែុសាធារណ៖  
- បានចូលរមួគ្បជុំពិភាកាសដ្ើមបគី្បមូលធាតុចូលសលើការសរៀបចំសសចកតីគ្ពាងគ្កបខែ័ឌ រមួ ណផនទ្ីបង្អា ញផៃូវ 
និង ណផនការសកមមភាពសគ្មាបស់ដ្ឋេះគ្ស្ថយចំណយកកសទេះត្តមរយៈគ្បពន័ធអនឡាញ  

- បានចូលរមួកិចចគ្បជុំគ្តួតពនិតិយវឌ្ឍនភាព និងបញ្ហា គ្ប មម្នការអនុវតតណផនការសកមមភាពគ្បចាគំ្តីមាស 
ទ្១ី នងិគ្តីមាសទ្២ី ឆាន ២ំ០២១ ម្នកមមវធិីណកទ្គ្មងក់ារគ្គបគ់្គងហិរញ្ា វតែុស្ថធារែៈដ្ំណកក់ាលទ្ី៣ 
+ ២  របស់គ្កសួង-ស្ថែ បន័ ត្តមគ្បពន័ធអនឡាញ 

- បានចូលរមួកិចចគ្បជំុណសវងយល់ពីការបំសពញកគ្មងសំែួរអសងកតសតីពីការទ្ំនក់ទ្ំនង និងការចូលរមួ 
អនុវតតកមមវធិីណកទ្គ្មងក់ារគ្គបគ់្គងហិរញ្ា វតែុស្ថធារែៈ 

- បានសរៀបចំរបាយការែ៍សមទិ្ធកមមម្នការអនុវតតណផនការសកមមភាពគ្បចាគំ្តីមាសទ្ី៤ និងគ្បចាឆំាន ២ំ០២០ 
ម្នកមមវធិីណកទ្គ្មងក់ារគ្គបគ់្គងហិរញ្ា វតែុស្ថធារែៈ 

- បានចូលរមួកិចចគ្បជុំកគ្មតិបសចចកសទ្ស សដ្ើមបពីិភាកាអំពីការគ្គបគ់្គងគ្ទ្ពយសមបតតិរដ្ឋ និងចំែូលមនិណមន 
ស្ថរសពើពនធរបស់គ្កសួងត្តមរយៈគ្បពន័ធវឌី្ីអូអនឡាញ 

- បានចូលរមួកិចចគ្បជុំពិសគ្គេះសយបល់សលើកចុងសគ្កាយសលើរបាយការែ៍វាយតម្មៃចំណយស្ថធារែៈ និង 
គែសនយយភាពហិរញ្ា វតែុថ្នន កជ់ាតិឆាន ២ំ០២០ ត្តមរយៈគ្បពន័ធវឌី្ីអអូនឡាញ 

- បានសរៀបចំលទ្ធផលគនៃេឹះកនុងឆាន ២ំ០២១ ម្នកមមវធិីណកទ្គ្មងក់ារគ្គបគ់្គងហិរញ្ា វតែុស្ថធារែៈ 
- បានចូលរមួកិចចគ្បជុំជាមយួគ្កុមសបសកកមមរបស់ធនគរអភវិឌ្ឍអាសីុ(ADB) សដ្ើមបសីរៀបចំសសនើសំុហិរញ្ាបប
ទនកមចឥីែទនកមមវធិ ី(Program Loan) សគ្មាបក់មមវធិពីគ្ងឹងការគ្គបគ់្គងហិរញ្ា វតែុស្ថធារែៈអនុកមមវធិី
ទ្២ី (SPFM.SP2)  ត្តមរយៈគ្បពន័ធវឌី្ីអូអនឡាញ 

- បានចូលរមួកិចចគ្បជុំកគ្មតិបសចចកសទ្ស ពិភាកាអំពបីញ្ហា គ្ប ម និងដ្ំសណេះគ្ស្ថយពាកព់ន័ធនងឹការសផទរ 
ចំែូលមនិណមនស្ថរសពើពនធរបស់គ្កសួងកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្សៅឱ្យរដ្ឋបាលថ្នន កស់គ្កាមជាតិ 
ត្តមរយៈគ្បពន័ធវឌី្ីអូអនឡាញ។ 

៧ . ការង្រែគតែ់គង់ និងប្គរ់ប្គងសននិ ិ៖ បានទ្ទ្ួលគ្គបគ់្គងសននិធឃិាៃ ងំសដ្ឋយបានសធវើការបញ្ចូ លបសញ្ចញ 
និងណបងណចកសបើកផតល់ជូនបណត អងគភាពសគ្កាមឱ្វាទ្គ្កសួងកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ នងិសនស្ថទ្ នូវសគ្បងឥនធនៈ សមាភ រ 
ការយិល័យ សបាេះពុមភ សង្អា រមិ និងសមាភ របរកិាា រសគ្មាបក់ារសគ្បើគ្បាស់គ្បចាឆំាន ២ំ០២១ ណដ្លមានទ្ឹកគ្បាកស់របុ 
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ចំនួន២ ៩៣៧ ៤៨១ ០០០សរៀល កនុងសនេះ សគ្បងឥនធនៈមានទ្ឹកគ្បាកច់នំួន១ ០៥៤ ៨០៣ ៧០០សរៀល សមាភ រ 
ការយិល័យមានទ្ឹកគ្បាកច់នំួន៣៩៤ ៤៣៣ ៣០០សរៀល សមាភ របរកិាា របសចចកសទ្សពត័ម៌ានវទិ្ាមានទ្ឹកគ្បាកច់នំួន  
២២២ ៦៥០ ០០០សរៀល សមាភ របរកិាា របសចចកសទ្សមនិណមនពត័ម៌ានវទិ្ាមានទ្ឹកគ្បាកច់ំនួន ១៩១ ៣៥០ ០០០សរៀល 
សង្អា រមិមានទ្ឹកគ្បាកច់នំួន ៩២ ០០០ ០០០សរៀល និងសបាេះពុមភមានទ្ឹកគ្បាកច់នំួន ៩៨២ ២៤៤ ០០០សរៀល។ 

 ៨. ការប្គរ់ប្គងប្ទពាយសមាបតតរិដ្ឋ 
- គ្កសួងកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ ណដ្លមាននយកដ្ឋឋ នគែសនយយ ហិរញ្ា វតែុជាសសនធិការ បាន

សរៀបចំវគគបែតុ េះបណត លសលើការងាររគររ់គងរទពយែមបរតិរដឋត្តមររពន័ធពត័ម៌ានវទិ្ា SARMIS សហើយ 
រចេ៊ុរបនន អងគភាពចំនួន៤៦ ទងំថ្នន កក់ណត លនិងមនទីរកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ រាជធានី សខតត បាន
និងកំពុងបញ្ចូ លទ្ិនននយ័ និងសគ្គងដ្ឋកឱ់្យសគ្បើគ្បាស់សពញសលញសៅឆាន ២ំ០២២សនេះ 

- បានគ្តួតពិនិតយសលើការង្អរផគូផគងគ្ទ្ពយសមបតតិរដ្ឋសកើនសឡើង និងថ្យចុេះកនុងឆាន ២ំ០២០ ណដ្លមានអងគភាព
ចំនួន២១ និងមនទីរកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្រាជធានី សខតត ចំនួន១៧ បានសរៀបចំរចួរាល់។ សដ្ឋយ
ណឡកចំសពាេះអងគភាពនិងមនទីរមយួចំនួនណដ្លសៅមានភាពយឺតយ៉ា វ គ្កសួងបាននិងកំពុងជំរញុបណនែម។ 

- គ្កសួងបានពិនិតយនិងសធវើការជគ្មេះសចញពីបញ្ជ ីស្ថរសពើភែឌ នូវគ្ទ្ពយសមបតតិចាស់ សដ្ឋយកនុងសនេះអងគភាព
ថ្នន កក់ណត លចំនួន០២ និងមនទីរកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ ចំនួន០៧ បានសសនើសំុជគ្មេះនិងបានអនុ
វតតនីតិវធិីចបស់ពវគ្គបរ់ចួរាល់។ 

៩. ការង្រ្ទធរមមសាធារណៈ : បានចូលរមួនងិជួយ សរៀបចំឯកស្ថរអងគភាពលទ្ធកមមសគ្មាបដ់្ំសែើ រការអនុវតត 
កិចចលទ្ធកមមសគ្មាប់បសគ្មើឱ្យការផគត់ផគង់ទ្ំនិញ ការស្ថងសង់ ជួសជុលសំែង់ សសវាកមម និងសសវាទ្ីគ្បឹកាជូន 
អងគភាពសគ្កាមឱ្វាទ្គ្កសួងសរុបចំនួន ២៦គសគ្មាង មានទ្ឹកគ្បាក់សរុបចំនួន ២៣ ៩១៥ ០០៦ ០០០សរៀល 
កនុងសនេះ កិចចលទ្ធកមមទ្នំិញមានចំនួន ១៦គសគ្មាង មានទ្កឹគ្បាកស់របុចំនួន   ១០ ៣៦៧ ៦៩៩  ៧០០ សរៀល កិចចលទ្ធកមម 
សំែងម់ានចំនួន ០៦គសគ្មាង មានទ្ឹកគ្បាកស់របុចំនួន ១០ ៦៣៧ ៥៥០ ០០០ សរៀល កិចចលទ្ធកមមសសវាកមមមាន 
ចំនួន ០៤គសគ្មាង មានទ្កឹគ្បាកស់របុចំននួ ២ ៩០៩ ៧៥៦ ៣០០ សរៀល។  បានចូលរមួចុេះពិនតិយនងិវាយតម្មៃបញ្ចប ់            
សុពលភាពណថ្ទគុំែភាពសំែងស់គ្មាបក់ារអនុវតតកិចចសនាលទ្ធកមមសំែងច់ំនួន០៦គសគ្មាង ដូ្ចខាងសគ្កាម ៖ 

- សហដ្ឋឋ រចនសមព័នធ (ផទេះសំណញ់បំពាក់សីុណទ្នទ្ឹកចំែុេះ១៥០០លីគ្ត និងគ្បព័នធោយជីសវ័យគ្បវតតិ) 
សគ្មាប់គំគ្ទ្គសគ្មាងកមមវធិីជំរុញផលិតកមមសសបៀងកនុងឆាន ២ំ០១៩ របស់អគគនយកដ្ឋឋ នកសិកមមណដ្ល 
ស្ថងសងស់ដ្ឋយគ្កុមហ ុនសំែងប់ុរកីមមករ 

- ការង្អរជីកគ្បឡាយការពារតំបនច់មាក រស ើដ្ឋសំៅសខតតកពំងធ់ំ ណដ្លអនុវតតសដ្ឋយរដ្ឋបាលម្គ្ពស ើកនុងឆាន  ំ
២០២០ 

- ការង្អរជួសជុលណកលមែអគរគ្បចាឆំាន ២ំ០២០ របស់អងគភាពសគ្កាមឱ្វាទ្គ្កសួងណដ្លអនុវតតសដ្ឋយគ្កុមហ ុន 
ម្ែ សគ្សង អុីមផត អិចផត 

- ការង្អរជួសជុលគ្ទ្ុងសតវ  ទ្នំបស់្ថទ កទ់្ឹកអនមយ័សជើងម្គ្ពសៅឧទ្ានសួនសតវ  និងមជឈមែឌ លសសស្តង្អគ េះ
សតវម្គ្ពភនតំ្តសៅ៉ា  ស្ថងសងច់ំែតរថ្យនតរបស់វទិ្ាស្ថែ នគ្ស្ថវគ្ជាវ និងអភវិឌ្ឍនម៍្គ្ពស ើ-សតវម្គ្ព នងិ 
ជួសជុលអគររដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋបាលម្គ្ពស ើគ្បចាឆំាន ២ំ០២០ ណដ្លអនុវតតសដ្ឋយគ្កុមហ ុន ម្ែ សគ្សង អុមី 
ផត អិចផត 

- ការង្អរស្ថងសងស់ហដ្ឋឋ រចនសមពន័ធរបូវន័តសៅត្តមស្ថែ នីយពិសស្ថធនក៍សិកមមគ្បចាឆំាន ២ំ០២០ សែិតសៅកនុង 
សខតតកំពងស់ពឺ និងសខតតកណត ល របស់អគគនយកដ្ឋឋ នកសិកមម ណដ្លអនុវតតសដ្ឋយគ្កុមហ ុនសំែងប់ុរកីមមករ 
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- ការង្អរជួសជុលអគរមជឈមែឌ លគ្ស្ថវគ្ជាវនងិអភវិឌ្ឍនជ៍លផលសមុគ្ទ្ នងិវទិ្ាស្ថែ នគ្ស្ថវគ្ជាវ និងអភវិឌ្ឍន៍
ជលផលទ្ឹកស្ថបរបស់រដ្ឋបាលជលផល ណដ្លអនុវតតសដ្ឋយគ្កុមហ ុន ម្ែ សគ្សង អុមីផត អិចផត។ 

៥.៣. ការគ្ឯប់គ្ឯងធនធានមនុសសក្នុងវិស័យក្សិក្ម្ម 

៥.៣.១. ការប្គរ់ប្គង នធានមនុសាេ 
កនុងឆាន ២ំ០២១សនេះ គ្កសួងកសិកមម រុកាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ មានមស្តនតីរាជការសរបុចំនួន៥ ៩៤០នក ់ស្តសតី       

១ ៤៦៩នក ់  សសមើនងឹ២៤,៧៣% កនុងសនេះអងគភាពថ្នន កក់ណត លមានចំននួ២ ៩៨៦នក ់ ស្តសតី៨៥៩នក ់ សសមើនងឹ
២៨,៧៦% ថ្នន ករ់ាជធាន ី សខតតមានចំននួ២ ៩៥៤នក ់ ស្តសតី៦១០នក ់ សសមើនងឹ២០,៦៤%។ ទ្នទឹមនឹងសនេះ គ្កសួងបាន
ដ្ឋកម់ស្តនតឱី្យចូលនិវតតន ៍ចនំួន៣៩នក ់ស្តសតី១៧នក ់(ចូលនវិតតន ៍ចំននួ២៤នក ់ស្តសតី១២នក ់ចូលនិវតតនម៍នុអាយុ ចនំនួ
១៤នក ់ស្តសតី០៥នក ់និងចូលបាតប់ងស់មបទវជិាជ ជីវៈ ចំននួ០១នក)់ ដ្ឋកម់ស្តនតីសែិតកនុងភាពទ្ំសនរគម នសបៀវតស ចំនួន២៦
នក ់ស្តសតី០៨នក ់ដ្ឋកម់ស្តនតីឱ្យចូលបសគ្មើការង្អរសៅអងគភាពសដ្ើមវញិ ចំនួន២១នក ់ គ្សីត០៧នក ់និងបានលុបសឈ្លម េះ
មស្តនតីសចញពីគ្កបខែ័ឌ ចំននួ២១នក ់ស្តសតី០៣នក ់(សបាេះបងក់ារង្អរ ចំននួ០១នក ់ោ បព់ីការង្អរ ចនំួន០៦នក ់ស្តសតី
០២នក ់នងិមរែភាព ចំននួ១៤នក ់ស្តសតី០១នក)់។ គ្កសួងបានទ្ទ្ួលមស្តនតីគ្កបខែ័ឌ ថ្មីចំននួ១៣៣នក ់(គ្កបខ័ែឌ   
”ក”ចំនួន១២១នក់ និង”ខ”ចំនួន១២នក)់ ត្តមរយៈការគ្បឡងគ្បណជងគ្កបខែ័ឌ ថ្មី ណដ្លគ្បគ្ពឹតតសៅកាលពីម្ថ្ងទ្ី២៤ 
ណខតុោ ឆាន ២ំ០២១ និងបានណតងត្តងំ និងសផទរសគ្មួលភារកិចចមស្តនតីរាជការបានចំនួន១៣៣នក ់ស្តសតីចំនួន៤៧នក ់គ្ពមទងំ
ទ្ទ្ួលបានសគ្គឿងឥសសរយិយស និងសមដ្ឋយ ជូនថ្នន កដ់្ឹកននំិងមស្តនតីរាជការ ចំននួ៧១៣នក ់ ស្តសតីចនំួន១៧៣នក ់ កនុង
សនេះមាន៖ ជាតូបការ ចនំួន០៣នក ់គ្ពេះរាជាណចគ្កកមពុជា ចំនួន២២នក ់(រមួមាន៖ ថ្នន កម់ហាសសរវីឌ្ឍន ៍ចំនួន០៥នក ់
ថ្នន កម់ហាសសន ចនំួន០២នក ់និងថ្នន កអ់សសឫទ្ធិ ចំននួ១៥នក)់ សុវត្តែ រា ចំននួ២៧៧នក ់(រមួមាន៖ ថ្នន កម់ហាសសរ ី
វឌ្ឍន ៍ចនំួន២៤នក ់ថ្នន កម់ហាសសន ចនំួន៤៣នក ់ថ្នន កធ់ិបឌ្និទ ចំនួន៧១នក ់ថ្នន កស់សន ចំននួ៥៦នក ់និងថ្នន ក់
អសសឫទ្ធិ ចនំួន៨៣នក)់ សមដ្ឋយមាសការង្អរ ចំនួន៧៣នក ់សមដ្ឋយគ្បាកក់ារង្អរ ចំនួន៧០នក ់និងសមដ្ឋយសំរទឹ្ធិ ចំនួន
២៦៨នក។់ 

ណផែកត្តមគ្កាហវិកម្នស្ថែ នភាពគ្កបខែ័ឌ មស្តនតីរាជការកនុងរយៈសពល០៥ឆាន  ំ (២០១៧-២០២១) ស ើញថ្ន ចនំួន
គ្កបខែ័ឌ បានថ្យចុេះជាបនតបនទ ប ់ ទ្នទឹមនឹងគ្កបខែ័ឌ ថ្មទី្ទ្ួលបានមនិមានតុលយភាពនឹងគ្កបខែ័ឌ ណដ្លបានបាតប់ង។់ 
ករែីសនេះ ជាបញ្ហា គ្ប មសគ្មាបក់ារចូលរមួអនុវតតសគលនសយបាយរបស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាល ជាពិសសសកមមវធិីជាតិណក
ទ្គ្មងរ់ដ្ឋបាលថ្នន កស់គ្កាមជាតិ និងការសធវើឱ្យសសគ្មចសជាគជយ័នូវណផនការយុទ្ធស្ថស្តសតរបស់គ្កសួង។ 

ប្កាហវិរទី៣៤៖ សាថានភាពមស្តនតីរជការប្ររខ្ណ័ឌ ឆ្ា២ំ០១៧-២០២១ 
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ក្របខ័ណ្ឌ សរបុ ក្របខ័ណ្ឌ ជានារ ី ក្របខ័ណ្ឌ បាត់បង់ ក្របខ័ណ្ឌ ថ្មី
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សដ្ើមបសីឆ្ៃើយសៅនឹងកំណែទ្គ្មងសីុ់ជសគ្ៅនងិកមមវធិីជាតិណកទ្គ្មងរ់ដ្ឋបាលស្ថធារែៈរបស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាលកមពុជា 
នយកដ្ឋឋ នបុគគលិក និងអភវិឌ្ឍនធ៍នធានមនុសស ណដ្លជាសសនធិការឱ្យគ្កសួងកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ 
សលើណផនកគ្គបគ់្គងធនធានមនុសស បានកំពុងសរៀបចំនិងសធវើបចចុបបននភាពគ្បពន័ធគ្គបគ់្គងធនធានមនុសសត្តមពត័ម៌ានវទិ្ា 
(HRMIS) ណដ្លបានជួយ សគ្មួលសគ្ចើនដ្ល់ការគ្គបគ់្គងសែិតិមស្តនតីរាជការ និងការសបាេះពុមពបែ័ណ សមាគ ល់ខៃួនជូនដ្ល់
មស្តនតីរាជការគ្គបអ់ងគភាព សដ្ឋយសសគ្មចបានជាង ៨០% នងិបានដ្ឋកឱ់្យសគ្បើគ្បាស់ជាផៃូវការនូវសគលនសយបាយ
ធនធានមនុសសសគ្មាបវ់ស័ិយកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ នងិសនស្ថទ្ កនុងឆាន ២ំ០២១សនេះផងណដ្រ។ 

 

៥.៣.២. ការអភិវឌាឍ នធានមនុសាេ  
សៅកនុងនីតិកាលកនៃងមក កដូ៏្ចជាសៅកនុងដ្ណំកក់ាលទ្២ី ម្នយុទ្ធស្ថស្តសតចតុសកាែរបស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាល

បានកំែត់អាទ្ិភាពចមបងចំនួន៤ គឺ៖ ផៃូវ ទ្ឹក សភៃើង នងិមនុសស ។ ប៉ាុណនតសៅកនុងបរបិទ្សសដ្ឋកចិចពុទ្ធ ិ នងិបសចចកវទិ្ា
ទ្ំសនើបគ្បកបសដ្ឋយឧតតមភាព និងការគ្បកួតគ្បណជងណដ្លមានសនទុេះយ៉ា ងខាៃ ងំកាៃ  រាជរដ្ឋឋ ភបិាលនីតិកាលទ្ី៦ម្នរដ្ឋសភា 
បានសផ្លត តការយកចិតតទុ្កដ្ឋកក់ានណ់តខាៃ ងំសលើការអភវិឌ្ឍធនធានមនុសស មាននយ័ថ្ន ណគ្បកាៃ យអាទ្ិភាពចមបងចំនួន៤
គឺ៖ មនុសស ផៃូវ សភៃើង និងទ្ឹក សៅកនុងយុទ្ធស្ថស្តសតចតុសកាែដ្ំណកក់ាលទ្ី៣ សហើយបនតសៅកនុងដ្ំណកក់ាលទ្៤ីសនេះ។ 
 សដ្ើមបសីឆ្ៃើយតបសៅនឹងការកំែតអ់ាទ្ិភាព “មូលធនមនុសស” របស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាលកមពុជា គ្កសួងកសិកមម រកុាា -
គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ បានខតិខំគ្បឹងណគ្បង និងយកចិតតទុ្កដ្ឋកក់នុងការពគ្ងឹងសមតែភាពមស្តនតីរាជការគ្បកបសដ្ឋយគុែវឌុ្ឍិ
ខពស់ត្តមរយៈការបែតុ េះបណត លរយៈសពលខៃី មធយម នងិរយៈសពលណវងទងំកនុង និងសគ្ៅគ្បសទ្ស។  
 ជាកណ់សតងកនុងឆាន ២ំ០២១ គ្កសួងបានបែតុ េះបណត លមស្តនតរីាជការសរបុចំនួន១ ៥១៧នក ់ ស្តសតី៤១៤នក។់ វគគ                      
បែតុ េះបណត លកនុងគ្បសទ្សរយៈសពលខៃនីិងមធយមសរបុមានចនំនួ១ ៤៥៣នក ់ ស្តសតី៣៩៨នក ់  នងិវគគបែតុ េះបណត ល
សគ្ៅគ្បសទ្ស សរបុមានចំនួន៦៤នក ់ ស្តសតី១៦នក ់ ណដ្លកនុងសនេះ៖ វគគបែតុ េះបណត លរយៈសពលខៃី និងមធយមមាន
ចំនួន៥៦នក ់ស្តសតី១៣នក ់និងវគគបែតុ េះបណត លរយៈសពលណវងមានចំនួន០៨នក ់ស្តសតីចំនួន០៣នក ់( ថ្នន កប់ែឌិ ត
ចំនួន០២នក ់និងបរញិ្ហា ជានខ់ពស់ ចំនួន០៦នក ់ស្តសតី០៣នក)់។ 
 សៅកនុងបរបិទ្ម្នវបិតតជិំងឺឆ្ៃងកូវដី្-១៩ បានកំពុងរកីរាលដ្ឋលជាស្ថកលនងិជេះឥទ្ធិពលអាគ្កកដ់្ល់សសដ្ឋកិចច
និងសងគមសៅត្តមបណត គ្បសទ្សសសទើណតទងំអស់សពញពិភពសោក រមួទងំកមពុជាសយើងយ៉ា ងណកតី កគ៏្កសួងសៅណត
សផ្លត តការយកចិតតទុ្កដ្ឋកស់លើការអភវិឌ្ឍសមតែភាពមស្តនតរីាជការ សដ្ឋយបានសធវើការសគ្មបសគ្មួលនិងសហគ្បតបិតតិ
ការជាមយួអងគភាព សគ្កាមឱ្វាទ្និងម្ដ្គូអភវិឌ្ឍនន៍នសធវើការបែតុ េះបណត លពាកព់ន័ធត្តមរយៈគ្បពន័ធអនឡាញ។ 

ត្តរាងទ្១ី៖ សែិតិបែតុ េះបណត លវគគខៃី មធយម នងិណវង របស់មស្តនតីរាជការ និសិសត សៅកនុងគ្បសទ្សនិងសគ្ៅគ្បសទ្ស 
របស់គ្កសួងកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ ឆាន ២ំ០២១   មានដូ្ចខាងសគ្កាម៖ 

្.រ ប្រនទស 
រណ្តុះរណតា្
វគគខ្ៃី(នារ់) 

ថ្្ារ់រប្មិតសញ្ញារប្ត សរុរ 

ថ្្ារ់ររិ. ថ្្ារររិ.ជាន់ខ្ពស់ ថ្្ារ់រណឌិត 
ចំនួន
(នារ់) 

ស្តសតី 

        I. វគគបែតុ េះបណត លសៅកនុងគ្បសទ្ស 
១ កនុងគ្បសទ្ស ១ ៤៥៣    ១ ៤៥៣ ៣៩៨ 

សរុរ I ១ ៤៥៣    ១ ៤៥៣ ៣៩៨ 
        II. វគគបែតុ េះបណត លសៅសគ្ៅគ្បសទ្ស 
១ កូសរ ៉ា ១៣  ៣  ១៦ ១ 
២ ជប៉ាុន ៣១  ១ ១ ៣៣ ១២ 
៣ ហវីលីពីន   ១  ១ 0 
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៤ ចិន ៥    ៥ ១ 
៥ អូស្តស្ថត លី ១   ១ ២ 0 
៦ នូណវលហសឡីង់ ១    ១ 0 
៧ សហរដ្ឋអាសមរចិ   ១  ១ ១ 
៨ ម្ថ្ ៥    ៥ ១ 

សរុរ II ៥៦ ០ ៦ ២ ៦៤ ១៦ 
សរុរ I + II  ១ ៥០៩ ០ ៦ ២ ១ ៥១៧ ៤១៤ 

 
ត្តរាងទ្២ី៖ សែិតិមស្តនតីណដ្លបានបញ្ចបក់ារសិការយៈសពលណវង សៅសគ្ៅគ្បសទ្ស របស់គ្កសួងកសិកមម រកុាា

គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ ឆាន ២ំ០២១   មានដូ្ចខាងសគ្កាម៖  

.្រ ន មាុះប្រនទស 
រប្មិតសញ្ញារប្ត សរុរ 

ររិញ្ញាជានខ់្ពស ់ រណឌតិ ចំនួន(នារ់) ស្តសត ី
១ ម្ថ្ ៤  ៤ ១ 
២ ជប៉ាុន ២ ១ ៣ ៣ 
៣ កូសរ ៉ា ១  ១ ១ 
៤ ចិន ៣  ៣ ១ 
៥ អូស្តស្ថត លី ១ ១ ២  
៦ អូគ្ទ្ីស  ១ ១ ១ 

សរុរ ១១ ៣ ១៤ ៧ 
 

 ៥.៣.៣. ការង្ររណ្តុះរណតា្និសិាេត 
គ្កសួងកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ មានគ្គឹេះស្ថែ នសិកាបសចចកសទ្សកសិកមមចំនួនបីគឺ ស្ថកលវទិ្ាល័យ

ភូមនិទកសិកមម (ស.វ.ភ.ក) វទិ្ាស្ថែ នជាតិកសិកមម ណគ្ពកសលៀប (វ.ជ.ក.ព.ល) និងវទិ្ាស្ថែ នជាតិកសិកមម កំពងច់ាម 
(វ.ជ.ក.ក.ច)។ 

ត្តរាងទ្៣ី៖ សែិតិមស្តនតី គ្គូបសគ្ងៀន និសសតិ របស់គ្គឹេះស្ថែ នសិកាបសចចកសទ្សកសិកមមទងំបី ឆាន ២ំ០២១ មានដូ្ច
ខាងសគ្កាម៖ 
្.រ ប្គឹុះសាថានសិរាា 

រណឌិត អនុរណឌតិ ររិញ្ញារប្ត ររិញ្ញារប្តរង រឋម គ្មានជំនាញ សរុររួម 
សរុរ ស្តសត ី សរុរ ស្តសត ី សរុរ ស្តសត ី សរុរ ស្តសត ី សរុរ ស្តសត ី សរុរ ស្តសត ី សរុរ ស្តសត ី

១ សារវិទាា្័យភូមនិៃ 
រសិរមម 

 

ក ចំនួនមស្តនតី (គ្កបខ័ែឌ  
 កិចចសនា និងគ្គូសគ្ៅសមា៉ា ង) 

៤៣ ៤ ១៧៥ ៣៤ ៨៨ ១០ - - ៣៩ ៥ - - ៣៤៥ ៥៣ 

ខ ចំនួននិសសិត ៣៣ ៦ ១៦៧ ៥២ ៣៣៨២ ១៣៤៧ ៧៤ ២៧ - - - - ៣៦៥
៦ 

១៤៣៤ 

 អាហារូបករែ៍ - - - - ៦៦៨ ៣៣៦ - - - - - - ៦៦៨ ៣៣៦ 

 សិកាបងម់្ថ្ៃ ៣៣ ៦ ១៦៧ ៥២ ២៧១៤ ១០១៣ ៧៤ ២៧ - - - - ២៩៨
៨ 

១០៩៨ 

២ វិទាាសាថានជាតិរសិរមម 
ណប្ពរន្ៀរ 

 

ក ចំនួនមស្តនតី ៩ 0 ៥៧ ២០ ៥២ ១២ ២ 0 - - ១ ១ ១២១ ៣៥ 
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ខ ចំនួននិសសិត - - - - ១០៧៥ ៤៤៦ ៤៥២ ១៤៦ - - - - ១៥២
៧ 

៥៩២ 

 អាហារូបករែ៍ - - - - ៩៤០ ៤០៤ ៤៣១ ១៤០ - - - - ១៣៧
១ 

៥៤៤ 

 សិកាបងម់្ថ្ៃ - - - - ១៣៥ ៤២ ២១ ៦ - - - - ១៥៦ ៤៨ 

៣ វិទាាសាថានជាតិរសិរមម 
រំពង់ចាម 

 

ក ចំនួនមស្តនតី - - ៣៣ ៥ ២៥ ១១ ១ ០ - - - - ៥៩ ១៦ 

ខ ចំនួននិសសិត - - - - ៩៤១ ៣៩៨ ២០៦ ៧៤ - - - - ១១៤
៧ 

៤៧២ 

 អាហារូបករែ៍ - - - - ៨៦១ ៣៦៨ ១៩៧ ៧៤ - - - - ១០៥
៨ 

៤៤២ 

 សិកាបងម់្ថ្ៃ - - - - ៨០ ៣០ ៩ ០ - - - - ៨៩ ៣០ 

កនុងរយៈសពល០៥ឆាន សំនេះ គ្គឹេះស្ថែ នសិកាបសចចកសទ្សកសិកមមទងំបី បានទ្ទ្ួលនិសសតិឱ្យចូលសរៀន និងបញ្ចប់
ការសិកាសដ្ឋយសជាគជយ័ មានដូ្ចខាងសគ្កាម៖ 

តារងទ៤ី៖ សែិតនិិសាេិតរញ្ចរ់ការសិរាានៅសារ្វិទាា្័យភូមិនៃរសិរមម 
               និសសតិ 
ឆាន សិំកា 

បរញិ្ហា រង បរញិ្ហា  បរញិ្ហា ជានខ់ពស់ បែឌិ ត សរុប 
សរុប ស្តសតី សរុប ស្តសតី សរុប ស្តសតី សរុប ស្តសតី សរុប ស្តសតី 

២០១៦-២០១៧ ៤៣ ៩ ៧៦៩ ២៤៣ ១៣ ៣ 0 0 ៨២៥ ២៥៥ 
២០១៧-២០១៨ ៣៦ ១២ ៤៦០ ១៣៤ ២២ ៤ 0 0 ៥១៨ ១៥៩ 
២០១៨-២០១៩ ២២ ៦ ៥៨៨ ២២៨ ១៧ ៦ 0 0 ៦២៧ ២៤០ 
២០១៩-២០២០ ២៨ ១០ ៦០៧ ២៣៧ ៤៨ ២០ ២ ០ ៦៨៥ ២៦៧ 
២០២០-២០២១ ២០ ៦ ៦៧៣ ២៦១ ១៧ ៨ ៣ ០ ៧១៣ ២៧៥ 
សរុរ៥ឆ្ាំ ១៤៩ ៤៣ ៣០៩៧ ១១១២ ១១៧ ៤១ ៥ 0 ៣៣៦៨ ១១៩៦ 

តារងទ៥ី៖ សែិតនិិសាេិតសិរាារនុងឆ្ាំនមិួយៗ ររសស់ារ្វិទាា្័យភូមិនៃរសិរមម 
              និសសតិ 
ឆាន សិំកា 

បរញិ្ហា បគ្តរង បរញិ្ហា បគ្ត អនុបែឌិ ត បែឌិ ត សរុបរមួ 
សរុប ស្តសតី សរុប ស្តសតី សរុប ស្តសតី សរុប ស្តសតី សរុប ស្តសតី 

២០១៦-២០១៧ ១៥៣ ៤២ ៣៣៤៧ ១១០២ ១១១ ៤០ ២៧ ៣ ៣៦៣៨ ១១៨៧ 
២០១៧-២០១៨ ១៣៧ ៣១ ២៨០៦ ១០០៦ ៤៤ ១៦ ២៦ ៣ ៣០១៣ ១០៥៦ 
២០១៨-២០១៩ ១៣៥ ៤២ ២៩៤៩ ១១៦៩ ៤០ ១៥ ៣៣ ៣ ៣១៥៧ ១២២៩ 
២០១៩-២០២០ ១៣៥ ៥៦ ៣១១៥ ១២៥៩ ៩០ ៣០ ៣០ ២ ៣៣៧០ ១៣៤៧ 
២០២០-២០២១ ៧៤ ២៧ ៣៣៨២ ១៣៤៧ ១៦៧ ៥២ ៣៣ ៦ ៣៦៥៦ ១៤៣៤ 
សរុរ៥ឆ្ាំ ៦៣៤ ១៩៨ ១៥៥៩៩ ៥៣៩៨ ៤៥២ ១៥៣ ១៤៩ ១៧ ១៦៨៣៤ ៦២៥៣  

តារងទ៦ី៖ សែិតនិិសាេិតចូ្នរៀនររស់វិទាាសាថានជាតរិសរិមម ណប្ពរន្ៀរ 

ឆាន សិំកា 
បរញិ្ហា បគ្តរង បរញិ្ហា បគ្ត សរុបរមួ 

សរុប ស្តសតី សរុប ស្តសតី សរុប ស្តសតី 
២០១៦-២០១៧ ១១៩ ៤៩ ១០៤ ៤០ ២២៣ ៨៩ 
២០១៧-២០១៨ ១១៩ ៣៤ ១៨០ ៧៩ ២៩៩ ១១៣ 
២០១៨-២០១៩ ៥៣ ២៣ ២៣៦ ១១៦ ២៨៩ ១៣៩ 
២០១៩-២០២០ ១៤៩ ៤០ ១៩៧ ៧២ ៣៤៦ ១១២ 
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២០២០-២០២១ ១២ 0 ៣៥៨ ១៣៩ ៣៧០ ១៣៩ 
សរុរ៥ឆ្ាំ ៤៥២ ១៤៦ ១០៧៥ ៤៤៦ ១៥២៧ ៥៩២ 

តារងទី៧៖ សែតិិនិសាេិតរញ្ចរ់ការសិរាាររស់វិទាាសាថានជាតិរសិរមម ណប្ពរន្ៀរ 

ឆាន សិំកា 
បរញិ្ហា បគ្តរង បរញិ្ហា បគ្ត សរុបរមួ 

សរុប ស្តសតី សរុប ស្តសតី សរុប ស្តសតី 
២០១៦-២០១៧ ១០៤ ២៤ ២៨៨ ១០៨ ៣៩២ ១៣២ 
២០១៧-២០១៨ ១៣៧ ៥២ ២០៧ ៧៣ ៣៤៤ ១២៥ 
២០១៨-២០១៩ ១១០ ៤៣ ១៦៥ ៤៧ ២៧៥ ៩០ 
២០១៩-២០២០ ១៤៩ ៤០ ១៩៧ ៧២ ៣៤៦ ១១២ 
២០២០-២០២១ ៨៦ ២៤ ១២៦ ៤៩ ២១២ ៧៣ 
សរុរ៥ឆ្ាំ ៥៨៦ ១៨៣ ៩៨៣ ៣៤៩ ១៥៦៩ ៥៣២ 

តារងទ៨ី៖ សែិតនិិសិាេតចូ្នរៀនររស់វិទាាសាថានជាតរិសរិមម រំពង់ចាម 

ឆាន សិំកា 
បរញិ្ហា បគ្តរង បរញិ្ហា បគ្ត សរុបរមួ 

សរុប ស្តសតី សរុប ស្តសតី សរុប ស្តសតី 
២០១៦-២០១៧ ៦២ ២៦ ១៩៦ ១១៥ ២៥៨ ១៤១ 
២០១៧-២០១៨ ៥៨ ១៨ ១៩៣ ១០៨ ២៥១ ១២៦ 
២០១៨-២០១៩ ៧០ ១៨ ៣០៣ ១៤៧ ៣៧៣ ១៦៥ 
២០១៩-២០២០ ៩០ ៣៤ ៣៥៧ ១៦៣ ៤៤៧ ១៩៧ 
២០២០-២០២១ ៣ ១ ១៤៨ ៦២ ១៥១ ៦៣ 

សរុរ៥ឆ្ាំ ២៨៣ ៩៧ ១១៩៧ ៥៩៥ ១៤៨០ ៦៩២ 

តារងទ៩ី៖ សែិតនិិសាេិតរញ្ចរ់ការសិរាាររស់វិទាាសាថានជាតិរសិរមម រពំង់ចាម 

ឆាន សិំកា 
បរញិ្ហា បគ្តរង បរញិ្ហា បគ្ត សរុបរមួ 

សរុប ស្តសតី សរុប ស្តសតី សរុប ស្តសតី 
២០១៦-២០១៧ ៨២ ៤៦ ១៩៥ ៩៩ ២៧៧ ១៤៥ 
២០១៧-២០១៨ ១១៤ ៤៨ ១៨៩ ៧៣ ៣០៣ ១២១ 
២០១៨-២០១៩ ៥៣ ១៥ ១៤១ ៥៤ ១៩៤ ៦៩ 
២០១៩-២០២០ ៣៦ ១៣ ១២១ ៤៩ ១៥៧ ៦២ 
២០២០-២០២១ ១៨ ៩ ១៤៣ ៤៧ ១៦១ ៥៧ 

សរុរ៥ឆ្ាំ ៣០៣ ១៣១ ៧៨៩ ៣២២ ១០៩២ ៤៥៣ 

គ្គឹេះស្ថែ នសិកាបសចចកសទ្សកសិកមមទងំបី បានកពុំងសរៀបចំណផនការយុទ្ធស្ថស្តសតអភវិឌ្ឍន ៍ ត្តមរយៈការសធវើ
បចចុបបននភាពកមមវធិីសិកា សដ្ើមបពីគ្ងងឹគុែភាពបែតុ េះបណត ល គ្ស្ថវគ្ជាវ និងសសវាកមម សគ្មាបស់ហគមន ៍កនុងបរបិទ្ 
សមាហរែកមមសសដ្ឋកិចចអាស្ថ ន និងសកលភាវបូនីយកមម។ 

សៅឆាន ២ំ០២១សនេះ គ្គឹេះស្ថែ នសិកាបសចចកសទ្សកសិកមមទងំបី បានសធវើកិចចសហគ្បតបិតតកិារអនតរជាតិ ទងំសទ្វរ 
ភាគី និងពហុភាគ ីកានណ់តលែគ្បសសើរ ជាមយួម្ដ្គូអភវិឌ្ឍនន៍ន។  

ស្ថកលវទិ្ាល័យភូមនិទកសិកមមបាននឹងកំពុងដំ្សែើ រការអនុវតតនគ៍សគ្មាងពិសស្ថធនគ៍្ស្ថវគ្ជាវតូចៗ ចំនួន
៤១គសគ្មាង កនុងសនេះរមួមាន៖ គសគ្មាងចនំួន២២គសគ្មាងទ្ទ្ួលបានថ្វកិាពរីាជរដ្ឋឋ ភបិាលត្តមរយៈគ្កសួងសសដ្ឋកចិច
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និងហិរញ្ា វតែុ គសគ្មាងចំនួន០៧ ទ្ទ្ួលបានថ្វកិាពីគសគ្មាងណកលមែការអបរ់ឧំតតមសិកា (HEIP) និងគសគ្មាងចនំួន១២ 
ជាកិចចសហគ្បតិបតតិការជាមយួម្ដ្គូជាតិនិងអនតរជាតិដូ្ចជា៖ ជាមយួសហភាពអឺរ ៉ាបុ (EU) អងគការសុខភាពសតវពភិព
សោក (OIE) ជំនួយការរបស់ទ្ីភាន កង់្អរអាសមរកិ (USAID) មជឈមែឌ លឧតតមភាពគ្បពលវបបកមមកសិកមមគ្បកប 
សដ្ឋយនិរនតភាពនិងអាហារបូតែមភ (CESAIN)  អងគការ SIIL សគ្មាបក់មមវធិីមនទីរពិសស្ថធនន៍វានុវតតគ្បកបសដ្ឋយចីរភាព 
មជឈមែឌ ល អូស្តស្ថត លីសគ្មាបក់ារគ្ស្ថវគ្ជាវកសិកមមអនតរជាតិ (ACIAR)  ទ្ីភាន កង់្អរសហគ្បតិបតតិការអនតរជាតជិប៉ាុន 
(JICA)  ទ្ីភាន កង់្អរសហគ្បតិបតតិការអនតរជាតកូិសរ ៉ា (KOICA) គ្កុមគ្បឹកាម្នគ្បសទ្សស ុយណអ ត (Sweden Council) 
និងមូលនធិិអនតរជាតសិគ្មាបក់ារអភវិឌ្ឍកសិកមម (IFAD) និងសហការជាមយួគ្កុមហ ុន Agro-Study អុីគ្ស្ថណអ ល 
បញ្ជូ ននិសិសតសៅចូលរមួកមមសិកានិងហវកឹហាតក់ារង្អរ ចំនួន២០០នក ់។   

វទិ្ាស្ថែ នជាតិកសិកមម ណគ្ពកសលៀប មានកចិចសហគ្បតបិតតិការជាមយួស្ថកលវទិ្ាល័យអនតរជាតិ និងគ្កុម
ហ ុន មានដូ្ចជា៖ ស្ថកលវទិ្ាល័យបសចចកវទិ្ា RAjamangala Isan គ្បសទ្សម្ថ្ ស្ថកលវទិ្ាល័យបសចចកវទិ្ា Bogor 

គ្បសទ្សឥែឌូ សនសីុ ស្ថកលវទិ្ាល័យសមគងគ គ្បសទ្សសវៀតណម ស្ថកលវទិ្ាល័យជាតបិសចចកវទិ្ា និងវទិ្ាស្ថស្តសតម្តវា៉ា ន ់
Pintung ស្ថកលវទិ្ាល័យ Hainan គ្បសទ្សចនិ ស្ថកលវទិ្ាល័យ Anguing Teachers Colleague គ្បសទ្សចិន 
Southeast Asia One Health University Network ស្ថកលវទិ្ាល័យ Hiroshima គ្បសទ្សជប៉ានុ  គ្កុមហ ុន 
Cambojob គ្កុមហ ុន Mopo Energy (Cambodia) Co., Ltd គ្កុមហ ុន Axei Asia Human Resource (AAHR)  
គ្កុមហ ុន Cambodia First Unite Contraction Development Co., Ltd  អងគការមូលនិធចិកាុណខមរ នងិគ្កុមហ ុន 
Energy Cambodia Co., Ltd។ ជាងសនេះសៅសទ្ៀត បានសហការជាមយួគ្កុមហ ុនកូសរ ៉ា សលើការគ្ស្ថវគ្ជាវជាលិកាវបបកមម 
និងសហការជាមយួ Cambodia-Japan Research Center for Agriculture សដ្ើមបជីំរញុការគ្ស្ថវគ្ជាវដ្ំណកំសិកមម។  
ជាពិសសសវទិ្ាស្ថែ នបាននងឹកំពុងបនតអនុវតតកមមវធិីណដ្លបានចុេះអនុសសរែៈនិងកចិចគ្ពមសគ្ពៀងជាមយួរាជបែឌិ តយសភា
កមពុជានងិស្ថកលវទិ្ាល័យជាតិគ្គបគ់្គង និងអនតរជាតិ និងសគ្តៀមបនតឆាន ២ំ០២២។  

វទិ្ាស្ថែ នជាតកិសិកមមកំពងច់ាម សៅឆាន ២ំ០២១ បានសធវើកិចចសហគ្បតិបតតិការជាមយួអងគការ KOICA និង
ស្ថកលវទិ្ាល័យជាតិ Kangwon របស់ស្ថធារែរដ្ឋកូសរ ៉ា សដ្ើមបបីសងកើនគុែភាព និងនវានុវតតន៍របស់វទិ្ាស្ថែ ន
ជាតិកសិកមមកំពងច់ាម ណដ្លមានជំនញការចូលរមួចំននួ១៥របូ និងបែតុ េះបណត លដ្ល់មស្តនតីចំនួន២៥របូ គ្ពមទងំ
បនតអនុវតតកមមវធិីកស្ថងធនធានមនុសស ណផនកមនទីរពិសស្ថធន ៍របស់វទិ្ាស្ថែ នជាតិកសិកមម កពំងច់ាមបណនែមសទ្ៀត។ ជាមយួ
គន សនេះណដ្រវទិ្ាស្ថែ នកប៏ានចុេះអនុសសរែៈ និងកិចចគ្ពមសគ្ពៀងជាមយួនឹង Hainan Institute of Vocational and 

Technique ម្នស្ថធារែរដ្ឋគ្បជាមានិតចនិ សដ្ើមបសីធវើការផ្លៃ ស់បតូរនិសិសតសៅសិកា គ្ពមទងំសហការជាមយួនងឹ          
អងគការ ERICON ចុេះសធវើការផសពវផាយណែនកំសិករពកីសិកមមសររីាងគសៅសខតតកំពងច់ាម  និងរមួសហការជាមយួ
នយកដ្ឋឋ នផសពវផាយកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ នងិសនស្ថទ្ សរៀបចំវគគបែតុ េះបណត លសតីពវីធិីស្ថស្តសតផសពវផាយកសិកមម
សគ្មាបទ់្ីគ្បឹកាផសពវផាយកសិកមម សហការជាមយួអងគការ OISCA សដ្ើមបបីញ្ជូ ននិសិសតបញ្ចបក់ារសិកា សៅបនតការ
សិកាឯកសទ្សកសិកមមសររីាងគសៅគ្បសទ្សជប៉ាុន  ជាងសនេះសៅសទ្ៀតវទិ្ាស្ថែ នបាននងឹកំពុងអនុវតតនគ៍សគ្មាងជាមយួ
ស្ថកលវទិ្ាល័យភូមនិទកសិកមម និងគ្កុមហ ុន Agro-Study អុីគ្ស្ថណអ ល សដ្ើមបបីញ្ជូ ននសិិសតសៅបនតការសិកានងិហវកឹ
ហាតក់ារង្អរសៅគ្បសទ្សអុីគ្ស្ថណអ ល។ 

សគ្ៅពីការង្អរសហគ្បតិបតតិការខាងសលើ គ្គឹេះស្ថែ នសិកាបសចចកសទ្សកសិកមមទងំបី បានទ្ទ្ួលនូវកមមវធិីផ្លៃ ស់
បតូរនិសសតិ និងមស្តនតីរាជការ សៅគ្បសទ្សសអសា៉ាញ ម្ថ្ឡងដ់្ ៏ជប៉ាុន ចិន និងគ្បសទ្សអុីស្តស្ថត ណអល សរបុចំនួន២២២នក ់
សដ្ើមបណីសវងយល់ និងដ្កគ្សងប់ទ្ពិសស្ថធនស៍លើវស័ិយកសិកមម។ 
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៥.៤. ការងារកចិ្ចការរដ្ឋបា  

សផតើមសចញពីការអនុវតតនូវតួនទ្ី ភារកិចច នងិណផនការសកមមភាពរបស់ខៃួន កនុងឆាន ២ំ០២១សនេះ គ្កសួងកសិកមម រកុាា
គ្បមាញ់ នងិសនស្ថទ្ ណដ្លមាននយកដ្ឋឋ នកិចចការរដ្ឋបាល ជាសសនធិការ សសគ្មចបាននូវលទ្ធផល ដូ្ចខាងសគ្កាម៖ 

- បានទទួលលិេិរសរបុចនំួន ៧ ៨១៨ចាប ់កនុងសនេះពីរកែួង-សាថ រ័ន  ចនំួន ៣ ០៦៩ចារ់  ពីអងគភាព
ករកាមឱវាទចំននួ ៣ ៤៧៣ចារ់ និងពីរាជ្ធានី-កេតតចំនួន ១ ២៧៦ចារ់ គ្ពមទងំបានចាតណ់ចងសរៀបចំលិខិត
សឆ្ៃើយតបបនតត្តមចរនតការង្អររដ្ឋបាល 

- បានរ ជ្៊ូ នឯកសារ និងលិេរិកៅគ្កសួង-សាថ រន័កទសងៗ អងគភាពករកាមឱវាទ និងរាជ្ធានី-កេតតចំននួ 
១២ ២៨៨ចាប ់ សចញររកាែ កែចកតីែករមច នងិសារាចរចនំួន ៤៦២ចាប ់ និងចមែងផសពវផាយ
ស្ចកកៅអងគភាពករកាមឱវាទបានចំនួន ២៦១ចាប ់

- បានបូកសរបុរបាយការែ៍របស់គ្កសួងគ្បចាណំខ គ្តីមាស ឆ្មាស ណខវចិឆិកា និងគ្បចាឆំាន  ំ 
- ថ្នន កដ់្ឹកននំយកដ្ឋឋ នកិចចការរដ្ឋបាលបានសគ្មបសគ្មួលចាតណ់ចងកនុងពិធីសផសងៗ នងិបានចូលរមួរាល់

កិចចគ្បជុ ំ សដ្ើមបកីាដ បឱ់្យបាននូវរាល់ការង្អរពាកព់ន័ធរបស់គ្កសួងកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ នងិ
សហការសរៀបចំកិចចគ្បជុំ ការទ្ទ្ួលសភាៀវ ពិធចុីេះហតែសលខា និងសិកាា ស្ថោមានចនំួន ១៤៣សលើក មាន
សមាជិកចូលរមួចនំួន ៣ ៨៥៨នក។់ 

- សគ្មបសគ្មួលកនុងការសរៀបចចំាតណ់ចងកិចចការរដ្ឋបាលទូ្សៅ ពិធកីារកនុងការទ្ទ្ួលគែៈគ្បតិភជូាត-ិអនតរ
ជាតិ ការសរៀបចំកិចចគ្បជុំនិងពិធីបុែយសផសងៗ ការង្អរសនតិសុខសណដ បធ់ាន បរ់មួរបស់គ្កសួងបានលែ គ្ពម
ទងំចាតណ់ចងលិខិតអសញ្ជ ើញ សផសងៗត្តម Telegram ផសពវផាយពត័ម៌ានសផសងៗ ត្តមរយៈសគហទ្ំពរ័៖ 
www.maff.gov.kh, Facebook MAFF: គ្កសួងកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ នងិសនស្ថទ្ (មជឈមែឌ លពត័ម៌ាន នងិ
ឯកស្ថរកសិកមម)។ 

៥.៦. ការងារអធកិារកចិ្ច 

សៅកនុងឆាន ២ំ០២១សនេះ គ្កសួងបានចុេះសធវើអធិការកិចចសលើការង្អរដ្ឹកន ំនិងគ្គបគ់្គងត្តមបណត អងគភាពជំនញ
ថ្នន កក់ណត ល និងថ្នន ករ់ាជធានីសខតត សដ្ឋយទ្ទ្ួលបានលទ្ធផលដូ្ចខាងសគ្កាម៖  

រ.ការង្រអ ិការរិចចៈ  
បានចុេះសធវើអធិការកិចចសលើការង្អរដ្ឹកន ំ និងគ្គបគ់្គងត្តមបណត អងគភាពសគ្កាមឱ្វាទ្គ្កសួងមានសបសកកមម

ចំនួន ១៣សលើក រមួមាន៖ 
- ចុេះគ្តួតពិនិតយសលើការង្អរអនុវតតតួនទ្ីភារកិចចរបស់អធិការដ្ឋឋ នរដ្ឋបាលជលផលចតុមុខ និងសមគងគ ចាបព់ី

ម្ថ្ងទ្ី០៨-១២ ណខមករា ឆាន ២ំ០២១ អនុវតតត្តមការចងែុលបង្អា ញរបស់ឯកឧតតមរដ្ឋមស្តនត ី
- ចុេះគ្តួតពិនតិយ ទ្បស់្ថក ត ់និងបស្តង្អក បការដ្ឹកជញ្ជូ នផល ផលិតផលជលផលនចូំល នសំចញ និងឆ្ៃងកាត់

គម នការអនុញ្ហា ត សៅសខតតកណត ល និងសខតតតបូង មុ ំ ចាបព់ីម្ថ្ងទ្១ី៤-២៤ ណខមករា ឆាន ២ំ០២១ អនុវតត
ត្តមការចងែុលបង្អា ញរបស់ថ្នន កដ់្ឹកនគំ្កសួង។ 

- ចុេះគ្តួតពិនតិយ ទ្បស់្ថក ត ់និងបស្តង្អក បការដ្ឹកជញ្ជូ នផល ផលិតផលជលផលនចូំល នសំចញ និងឆ្ៃងកាត់
គម នការអនុញ្ហា ត សៅសខតតត្តណកវ កណត ល ម្គ្ពណវង និងសខតតតបូង មុ ំ ចាបព់ីម្ថ្ងទ្២ី៦ ណខមករា ដ្ល់ម្ថ្ងទ្ី
០៥ ណខកុមភៈ ឆាន ២ំ០២១ អនុវតតត្តមការចងែុលបង្អា ញរបស់ថ្នន កដ់្ឹកនគំ្កសួង 
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- ចុេះគ្តួតពិនតិយ ទ្បស់្ថក ត ់និងបស្តង្អក បការដ្ឹកជញ្ជូ នផល ផលិតផលជលផលនចូំល នសំចញ និងឆ្ៃងកាត់
គម នការអនុញ្ហា ត សៅសខតតត្តណកវ និងសខតតកំពត ចាបព់ីម្ថ្ងទ្ី០៩-១៧ ណខកុមភៈ ឆាន ២ំ០២១ អនុវតតត្តមការ
ចងែុលបង្អា ញរបស់ថ្នន កដ់្ឹកនគំ្កសួង 

- ចុេះសធវើអធិការកិចចសលើការង្អរដ្ឹកនំ និងគ្គប់គ្គងរបស់មនទីរកសិកមម រុកាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្សខតត
បនទ យមានជយ័ និងពនិិតយសលើចំែុចខវេះខាតមយួចនំួនរបស់មនទីរណដ្លគ្កសួងបានណែនឱំ្យណកលមែ
កនៃងមក ចាបព់ីម្ថ្ងទ្ី១៥-២៣ ណខកុមភៈ ឆាន ២ំ០២១ អនុវតតត្តមណផនការសកមមភាពការង្អរគ្បចាឆំាន  ំ

- ចុេះគ្តួតពនិិតយ ទ្បស់្ថក ត ់និងបស្តង្អក បការដ្ឹកជញ្ជូ នផល ផលិតផលជលផលនចូំល នសំចញ និងឆ្ៃងកាត់
គម នការអនុញ្ហា ត សៅសខតតត្តណកវ និងសខតតកំពត ចាប់ពីម្ថ្ងទ្ី២៥-៣១ ណខឧសភា ឆាន ២ំ០២១ អនុវតត
ត្តមការចងែុលបង្អា ញរបស់ថ្នន កដ់្ឹកនគំ្កសួង 

- ចុេះគ្តួតពិនតិយ ទ្បស់្ថក ត ់និងបស្តង្អក បការដ្ឹកជញ្ជូ នផល ផលិតផលជលផលនចូំល នសំចញ និងឆ្ៃងកាត់
គម នការអនុញ្ហា ត សៅសខតតកណត ល និងសខតតម្គ្ពណវង ចាបព់ីម្ថ្ងទ្ី១៤-២៤ ណខមថុិ្ន ឆាន ២ំ០២១ អនុវតត
ត្តមការចងែុលបង្អា ញរបស់ថ្នន កដ់្ឹកនគំ្កសួង 

- ចុេះគ្តួតពនិិតយ ទ្បស់្ថក ត ់និងបស្តង្អក បការដ្ឹកជញ្ជូ នផល ផលិតផលជលផលនចូំល នសំចញ និងឆ្ៃងកាតគ់ម ន
ការអនុញ្ហា ត សៅសខតតតបូង មុំ ម្គ្ពណវង កណត ល ត្តណកវ កំពត ស្ថវ យសរៀង និងរាជធានីភនំសពញ ចាបព់ីម្ថ្ង
ទ្ី២២-៣១ ណខកកកដ្ឋ ឆាន ២ំ០២១ អនុវតតត្តមការចងែុលបង្អា ញរបស់ថ្នន កដ់្ឹកនគំ្កសួង។ 

- ចុេះគ្តួតពិនិតយការអនុវតតលិខិតណកលមែសលខ ១៥៣២កសក.អធ ចុេះម្ថ្ងទ្២ី៣ ណខកុមភៈ ឆាន ២ំ០២១ សៅសខតត
សសៀមរាប ចាបព់ីម្ថ្ងទ្២ី៥-៣០ ណខកកកដ្ឋ ឆាន ២ំ០២១ អនុវតតត្តមការចងែុលបង្អា ញរបស់ថ្នន កដ់្ឹកនំ
គ្កសួង ចុេះពគ្ងឹងការគ្តួតពិនតិយ ទ្បស់្ថក ត ់និងបស្តង្អក បការដ្ឹកជញ្ជូ នផល ផលិតផលជលផលនចូំល នំ
សចញ និងឆ្ៃងកាតគ់ម នការអនុញ្ហា ត ដ្ល់ខែឌ រដ្ឋបាលជលផលតបូង មុ ំ ម្គ្ពណវង កណត ល ត្តណកវ កំពត 
ស្ថវ យសរៀង និងរាជធានីភនសំពញ ចាបព់ីម្ថ្ងទ្១ី១-២១ ណខសីហា ឆាន ២ំ០២១ សដ្ឋយអនុវតតត្តមការចងែុល 
បង្អា ញរបស់ថ្នន កដ់្ឹកនគំ្កសួង  

- ចុេះសធវើអធិការកិចចសលើការង្អរដ្កឹន ំនិងគ្គបគ់្គងរបស់ខែឌ រដ្ឋបាលជលផលស្ថវ យសរៀង សៅសខតតស្ថវ យសរៀង 
ចាបព់ីម្ថ្ងទ្ី១០-១៧ ណខវចិឆិកា ឆាន ២ំ០២១ សដ្ឋយអនុវតតត្តមការចងែុលបង្អា ញរបស់ថ្នន កដ់្ឹកនគំ្កសួង 

- ចុេះគ្ស្ថវគ្ជាវសលើការង្អរដ្កឹជញ្ជូ នសតវ នងិផលិតផលមានសដ្ើមកំសែើ តពសីតវនចូំលពបីរសទ្ស សៅសខតត
តបូង មុ ំ ចាបព់ីម្ថ្ងទ្២ី២-២៧ ណខវចិឆិកា ឆាន ២ំ០២១ អនុវតតត្តមការចងែុលបង្អា ញរបស់ថ្នន កដ់្ឹកនគំ្កសួង 

- ចុេះគ្តួតពិនិតយ ទ្បស់្ថក ត ់ និងបស្តង្អក បការដ្ឹកជញ្ជូ នផល ផលិតផលជលផលនចូំល នសំចញ និងឆ្ៃងកាត់
គម នការអនុញ្ហា ត សៅសខតតបាតដ់្ំបង នងិសខតតបនទ យមានជយ័ ចាបព់ីម្ថ្ងទ្ី២៨-៣០ ណខវចិឆិកា ឆាន ២ំ០២១ 
អនុវតតត្តមការចងែុលបង្អា ញរបស់ថ្នន កដ់្ឹកនគំ្កសួង។ 

 ខ្.ការង្រទទួ្ពារាយរណ្ឹង 
 កនុងឆាន ២ំ០២១ គ្កសួងបានទ្ទ្ួលពាកយបែតឹ ងបានចំនួន០៥ករែី និងបានចុេះសធវើការគ្ស្ថវគ្ជាវជាកណ់សតង 
សលើករែីទងំសនេះ រមួមាន (១) ពាកយបែតឹ ងរបស់ អូម វា៉ា ន ់បតឹងសំុអនតរាគមនឱ៍្យមនទីរកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្
សខតតស្ថវ យសរៀង គ្បគល់ដ្ីណគ្សសភាគៈមនិទនចុ់េះបញ្ជ ីទ្ំហំ ៤ហិកត្ត សែិតសៅភូមតិ្តសបា៉ា ញ  ំុម្គ្ពត្តអី គ្សុកស្ថវ យទប 
សខតតស្ថវ យសរៀង សធវើជាកមមសិទ្ធិគ្សបចាប ់ (២) ចុេះគ្ស្ថវគ្ជាវពាកយបែតឹ ងពាកព់ន័ធនងឹមនទីរកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ នងិ
សនស្ថទ្សខតតសសៀមរាប សលើការកាតគ់្បាកស់បសកកមម នងិគ្បាកអ់នុវតតសកមមភាពរបស់គសគ្មាង Aspire ចនំួន ០២                     
ករែី (៣) ចុេះគ្ស្ថវគ្ជាវពាកយបែតឹ ងពាក់ព័នធការអនុវតតលិខិតណកលមែណដ្លគ្កសួងបានដ្ឋក់សចញលិខិតសលខ
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១៥៣២ កសក.អធ ចុេះម្ថ្ងទ្២ី៣ ណខកុមភៈ ឆាន ២ំ០២១ របស់មនទីរកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្សខតតសសៀមរាប (៤)
ចុេះគ្ស្ថវគ្ជាវពាកយបែតឹ ងអនមកិសតីពី ភាពមនិគ្បគ្កតីកនុងកិចចលទ្ធកមមសគ្ជើសសរ ើសទ្ីគ្បឹកាបសចចកសទ្សសគ្កាមកមមវធីិ
ផសពវផាយបសចចកសទ្សកសិកមមថ្មី ណដ្លធន់សៅនឹងការណគ្បគ្បួលអាកាសធាតុ (ASPIRE) ហិរញ្ាបបទនសដ្ឋយមូល
និធិអនតរជាតិសគ្មាបអ់ភវិឌ្ឍនក៍សិកមម (IFAD) ត្តមរយៈគ្កសួងសសដ្ឋកិចច និងហិរញ្ា វតែុ។ 
 គ.ការង្រតាមដនការអនុវតតៈ 
 គ្ស្ថវគ្ជាវពត័ម៌ានត្តមបណត សគហទ្ំពរ័ពាកព់ន័ធនឹងវស័ិយកសិកមមចនំួន ១១២៨ករែី កនុងសនេះ អនុវស័ិយ
ម្គ្ពស ើមានចំនួន ២៤១ ករែី អនុវស័ិយជលផលមានចំនួន ២៦៤ ករែី អនុវស័ិយសុខភាពសតវ និងផលិតកមម
សតវចំនួន ១៤៧ ករែី អនុវស័ិយសៅស ូចំនួន ១២ ករែី ណផនកកសិ-ឧសាហកមមចំននួ ០៥ ករែី អនុវស័ិយដ្ំណំ
ចំនួន ០៦ ករែី ណផនកនីតកិមមកសិកមមចំនួន ០៥ ករែី និងណផនកសផសងៗចំននួ ៤៤៨ ករែី។ 

 ឃ.ការង្រចូ្រួមរមមវិ ីប្រជុ ំសិកាខាសាលា នងិការង្រសងគម  

 កនុងឆាន ២០២១សនេះ បានចូលរមួគ្បជុំ សិកាា ស្ថោ និងកចិចការង្អរសងគម បានចំនួន ៤៩សលើក កនុងសនេះ ការ
ចូលរមួគ្បជុំការង្អរទូ្សៅចំននួ ៣៧ សលើក ចូលរមួសិកាា ស្ថោចនំួន ០៦ សលើក ចូលរមួគ្បកាសចូលកានត់ំណែង
ចំនួន ០១ សលើក ចូលរមួការង្អរ សងគមចនំួន ០២ សលើក និងចូលរមួកនុងពិធីសផសងៗចនំនួ ០៣ សលើក។ 

៥.៧.  ការងារសហគ្បត្បិត្តកិារអនតរជាត្ ិ

 សៅកនុងឆាន ២ំ០២១ នយកដ្ឋឋ នសហគ្បតិបតតិការអនតរជាតិបានសគ្មបសគ្មួល និងសរៀបចំលិខិតគ្ពមទងំឯក
ស្ថរជូនថ្នន កដ់្ឹកនគំ្កសួង និងមស្តនតីសគ្កាមឱ្វាទ្គ្កសួង សដ្ើមបចូីលរមួសិកាា ស្ថោ ទ្សសនកិចច ទ្ិវា កិចចគ្បជុំនិងកចិចគ្បជុំ
ត្តមគ្បពន័ធវសីដ្អូពីចមាង យសិននិសីទ្ វគគបែតុ េះបណត លសៅបរសទ្ស និងបានចរចារកនុងគ្កបខែ័ឌ សទ្វរភាគ ី និងពហុភាគ ី
កដូ៏្ចជាម្ដ្គូរអភវិឌ្ឍនស៍ដ្ឋយបានចុេះហតែសលខាសលើអនុសសរែៈម្នការសយគយល់គន  នងិកិចចគ្ពមសគ្ពៀងដូ្ចខាងសគ្កាម៖ 

 ក. រចិចសហប្រតិរតតិការរនុងប្ររខ្ណ័ឌនទវភាគ ីនិងពហុភាគី 
- សគ្មបសគ្មួលជាមយួអងគភាពជំនញ និងគគំ្ទ្សលើការសសនើគសគ្មាងហិរញ្ាបបទនពីម្ដ្គូអភវិឌ្ឍន ៍កនុងសនេះ 

ហិរញ្ាបបទនរដ្ឋឋ ភបិាលជប៉ាុនសគ្មាបឆ់ាន សំ្ថរសពើពនធ២០២២ ចំនួន០៣គសគ្មាង និងគសគ្មាងបសចចកសទ្ស 
ចំនួន ០១គសគ្មាង ហិរញ្ាបបទនរដ្ឋឋ ភបិាលកូសរ ៉ា សគ្កាមគ្កបខែ័ឌ  Korean Agricultural Policy 
Experiences for Food Security (KAPEX)សគ្មាបឆ់ាន សំ្ថរសពើពនធ២០២៣ ចំននួ ០៦គសគ្មាង និង
គ្កបខែ័ឌ  ODA កូសរ ៉ា ចំនួន ០៤គសគ្មាង ហិរញ្ាបបទនរដ្ឋឋ ភបិាលចិន សគ្កាមគ្កបខែ័ឌ កចិចសហគ្បតិបតតិ
ការសមគងគ-ឡានឆាង ចំននួ ០៦គសគ្មាង និងគសគ្មាងកិចចសហគ្បតិបតតិការហិរញ្ាបបទនរដ្ឋឋ ភបិាល 
ឥណឌ  ចំនួន ៩គសគ្មាង 

- ផតល់ការសគ្មបសគ្មួល និងផតល់ធាតុចូល សលើការសរៀបចំ MOU ជាមយួម្ដ្គូរអភវិឌ្ឍនរ៍មួមាន សហពន័ធ
សហករែ៍ ម្រអិនសិន អាលៃឺម៉ាង ់(DGRV) ស្ថកលវទិ្ាល័យ Konkuk ម្នស្ថធារែរដ្ឋកូសរ ៉ា គ្កុមហ ុន 
Geotwo Co.Ltd ម្នស្ថធារែរដ្ឋកូសរ ៉ា គ្កុមហ ុន Cardno Emerging Markets (Australia)  

- សរៀបចំកិចចគ្បជុំជគ្មុញការអនុវតតអនុសសរែៈម្នការសយគយល់គន សតីពី កិចចសហគ្បតិបតតិការសលើវស័ិយ 
កសិកមម កមពុជា-ហុងគ្គី។  

- សរៀបចំសំសែើ សំុផតល់ធាតុចូលសលើរបាយការែ៍វឌ្ឍនភាពម្នកិចចសហគ្បតបិតតិការសគ្កាមគ្កបខែ័ឌ  
CLV, CLMV, GMS នងិកចិចសហគ្បតិបតតិការសមគងគ-ឡានឆាង 
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- ចូលរមួ និងសគ្មបសគ្មួលជូនថ្នន កដ់្ឹកនគំ្កសួង និងមស្តនតីសគ្កាមឱ្វាទ្គ្កសួង សដ្ើមបចូីលរមួសិកាា ស្ថោ 
ទ្សសនកិចច ទ្ិវា កិចចគ្បជុំនិងកិចចគ្បជុំត្តមគ្បពន័ធវសីដ្អូពីចមាង យ សិននិសីទ្ និងវគគបែតុ េះបណត លសៅ
បរសទ្ស សគ្កាមគ្កបខែ័ឌ  សទ្វភាគី (កមពុជា-ឥណឌ សតីពពីាែិជជកមម នងិវនិិសយគ)  CLV, CLMV, GMS និង
កិចចសហគ្បតិបតតិការសមគងគ-ឡានឆាង 

- កិចចសហគ្បតិបតតិការសលើវស័ិយកសិកមម ជាមយួភាគីចិន រមួមាន៖ 
+ សរៀបចំលិខិតការពសនៃឿន នីតវិធិចុីេះហតែសលខាសលើពិធសី្ថរអានមយ័ និងភូតគមអនមយ័សគ្មាប់

នណំផៃសមៀន សៅកានគ់្បសទ្សចិន 
+ កំពុងសរៀបចំណផនការការង្អរគ្តួតពិនតិយ និងវភិាគហានភិយ័សលើណផៃសមៀន រវាងគ្កសួងកសិកមម រកុាា

គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ នងិអគគរដ្ឋបាលគយម្នស្ថធារែគ្បជាមានិតចិន 
+ ចុេះកិចចគ្ពមសគ្ពៀងសហគ្បតិបតតិការសតីពី ការគ្តួតពិនតិយអនមយ័សតវ នងិ ភូតគមអនមយ័ និង

សុវតែិភាពចំែីអាហារការគ្តួតពិនិតយអនមយ័ និងភូតគមអនមយ័  និងសុវតែភាពចែីំ អាហារ 
រវាងអគគរដ្ឋបាលគយម្នស្ថធារែរដ្ឋគ្បជាមានិតចនិ នងិគ្កសួងកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ 
ម្នគ្ពេះរាជាណចគ្កកមពុជា សៅម្ថ្ងទ្ី០៤ ណខវចិឆិកា ២០២១។ 

+ កំពុងចរចាសដ្ើមបសីរៀបពិធសី្ថរ សតីពីលកាខែឌ តគ្មូវសគ្មាបន់សំចញផលវារវីបបកមមពគី្ពេះរាជាណ
ចគ្កកមពុជា សៅស្ថធារែៈរដ្ឋគ្បជាមានិតចិនរវាងគ្កសួងកសិកមម រុកាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ម្ន 
គ្ពេះរាជាណចគ្កកមពុជា និង អគគនយកដ្ឋឋ នរដ្ឋបាលគយម្នស្ថធារែៈរដ្ឋគ្បជាមានិតចិន  

+ បានទ្ទ្ួលជំនួយវា៉ា កសំ់្ថងជំងសឺ្ថទ្កឹ នងិអ តុកាត មចំននួ ២០០,០០០ (ពីរណសន) ដូ្ស ពីគ្កសួង
កសិកមម នងិកិចចការជនបទ្ម្នស្ថធារែរដ្ឋគ្បជាមានតិចនិ សលើកទ្១ី ម្ថ្ងទ្១ី២ ណខមករា ឆាន  ំ២០២១ 
បានទ្ទ្ួលវា៉ា កសំ់្ថងជមងសឺ្ថទ្កឹ ចំននួ ១០០ ០០០ (មយួណសន) ដូ្ស នងិសលើកទ្២ី ម្ថ្ងទ្២ី០ ណខសមស្ថ 
ឆាន ២ំ០២១ បានទ្ទ្ួលវា៉ា កសំ់្ថងជំងអឺ ុតកាត ម(FMD) ចំននួ ១០០ ០០០ (មយួណសន) ដូ្ស។ 

  ខ. រចិចសហប្រតិរតតិការរនុងប្ររខ្ណ័ឌអាសា ាន 

- បានសគ្មបសគ្មួល និងសរៀបចំកិចចគ្បជុំត្តមវស័ិយ និងអនុវស័ិយ សគ្កាមគ្កមខែ័ឌ កិចច សហគ្បតិបតត ិ
ការសសបៀង កសិកមម និងម្គ្ពស ើ សដ្ឋយកិចចគ្បជុំទងំសនេះបានសរៀបចំ និងចូលរមួសដ្ឋយផ្លទ ល់ និងគ្បជុំ
ត្តមរយៈគ្បពន័ធវសីដ្អូ។ 

- បានទ្ទ្ួលសធវើជាមាច ស់ផទេះសរៀបចំកិចចគ្បជុំគ្កុមការង្អរអាស្ថ ន សគ្កាមកិចចសហគ្បតិបតតិការសសបៀង
កសិកមម និង ម្គ្ពស ើ ចនំួន ០៥ កចិចគ្បជុំ (ត្តមគ្បពន័ធវសិដ្អូ) ដូ្ចខាងសគ្កាម៖ 

១. កិចចគ្បជុំសលើកទ្ី១៩ របស់មស្តនតីបសង្អគ លសគ្មាបគ់្បពន័ធពត័ម៌ានសនតិសុខសសបៀងអាស្ថ ន (The 19th  
     AFSIS Focal Point Meeting) 
២. កចិចគ្បជុំសលើកទ្ី១១ របស់សមពន័ធបង្អគ អាស្ថ ន (The 11th Meeting of the ASEAN Shrimp Alliance)      
     សវទ្ិកាពិសគ្គេះសយបល់ជលផលអាស្ថ នសលើកទ្ី១៣ (The 13rd Meeting of the ASEAN Fisheries    
     Consultative Forum) និងកិចចគ្បជុំសលើកទ្ី២៩ របស់គ្កុមការង្អរជលផលអាស្ថ ន (The 29th  
      Meeting of the ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries)។ 
៣. កិចចគ្បជុំសលើកទ្៩ី របស់មស្តនតីបសង្អគ លសគ្មាបអ់នមយ័ និងភូតគមអនមយ័អាស្ថ ន (The 9th    
     Meeting of the ASEAN Sanitary and Phytosanitary Contact Point) និងកិចចគ្បជុំសលើកទ្ី១១  
     របស់គែៈកមមការអនមយ័ និងភូតគមអនមយ័អាស្ថ ន (The 11st Meeting of the ASEAN  
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     Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures) 
៤. កិចចគ្បជុំសលើកទ្ី១៧ របស់គ្កុមការង្អរសគ្មាបអ់ាហារហាឡាល់អាស្ថ ន (The 17th Meeting of the  
     ASEAN Working Group on Halal Food) 
៥. កិចចគ្បជុំពិសសសឧតតមមស្តនតីកសិកមម និងម្គ្ពស ើអាស្ថ នសលើកទ្ី៤២ នងិកិចចគ្បជុំអមជាមយួសផសង  
    សទ្ៀត (Special Senior Officials Meeting of the 42nd Meeting of the ASEAN Ministers on  
    Agriculture and Forestry and Related Meetings) 

- សហការជាមយួអគគនយកដ្ឋឋ នកសិកមម ចុេះពិភាកា និងពិនិតយទ្ីត្តងំសគ្មាបស់រៀបចំពិធីណចកអងករ
ជំនួយសសស្តង្អគ េះ បនទ នរ់បស់រដ្ឋឋ ភបិាលស្ថធារែរដ្ឋកូសរ ៉ាជូនគ្បជាជន ណដ្លរងផលប៉ាេះពាល់សដ្ឋយ
ស្ថរការរកីរាលដ្ឋលម្នជំងឺកូវ-ី១៩ 

- ឯកស្ថរណដ្លបានអនុមត័កនុងកិចចគ្បជុំរដ្ឋមស្តនតកីសិកមម នងិម្គ្ពស ើអាស្ថ ន៖ (1) ASEAN 
Guidelines on Traceability for Food and Feed; (2) Revised MIG for e-Phyto 
Certificate (ver4.4) & Report on the Revision of ASEAN’s e-Phyto Certificate to 
align with IPPC’s e-Phyto guidelines (ver1.1); (3) ASEAN Guidelines on Genetically 
Modified Organism  Analysis; (4) TOR&ROP of Regional Reference Center (RRC) 
for Bioinformatics; TOR&ROP of RRC for  Biorisk  Management & Quality 
Assurance; (5) ASEAN Strategy for Exotic, Emerging, Re-emerging Diseases and 
Animal Health Emergencies; (6) South-East Asia and China Foot and Mouth 
Disease (SEACFMD) Roadmap 2021- 2025; (7)  Recommend ASEAN Harmonised 
MRLs: i) Amitraz in longan at 2 mg/kg; ii) prochloraz in chili at 3 mg/kg, iii) 
azoxystrobin in pepper (black & white) at 0.5 mg/kg, iv) difenoconazole in pepper 
(black & white) at 0.3 mg/kg, v) Cyfluthrin/beta-cyfluthrin in eggplant at 0.2 mg/kg 
(adopted Codex MRL); (8) ASEAN Standards for Loose lettuce (Romaine lettuce); 
(9) Intra-ASEAN Phytosanitary Guidelines for Importation of Fresh Rambutan Fruit 
(Nephelium lappaceum L.) (for Consumption); (10) Regional Guideline on 
Performing Risk Analysis for Antimicrobial Resistance Arising from the Use of 
Antimicrobial Agents in Aquaculture; (11) ASEAN Guidelines for the Prudent Use 
of Antimicrobials in Aquaculture; (12) Plan of Action (POA) for the ASEAN 
Cooperation in Combatting AMR in Aquaculture Sector (2021–2025); (13) 
Guideline on Techniques for Veterinary Drug Residue Detection in Aquaculture 
Products; (14) Plan of Action for the ASEAN Cooperation on Good Aquaculture 
Practices (2021-2025); (15) Recommendations on the ASEAN General Fisheries 
Policy Feasibility Study; (16) Stock and Risk Assessments of Kawakawa 
(Euthynnus affinis) and Longtail Tuna (Thunnus tonggol) Resources in the 
Southeast Asian Waters using ASPIC; (17) Regional Action Plan for Management 
of Transboundary Species: Indo-Pacific Mackerel in the Gulf of Thailand Sub-
region; (18) Assessment on the Implementation of Standard Operating Procedure 
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(SOP) for Responsible Movement of Live Aquatic Animals for ASEAN; (19) State 
and Outlook of Agroforestry in ASEAN; (20) ASEAN Handbook on Legal 
Cooperation to Combat Illegal Wildlife Trade; (21) ASEAN Framework Support 
Food, Agriculture and Forestry Small Producers, Cooperatives and Micro, Small, 
and Medium-Sized Enterprises (MSMEs) to Improve Product Quality to Meet 
Regional/International Standards and Ensure Competitiveness (22) ASEAN 
Guidelines on Promoting the Utilization of Digital Technologies for ASEAN Food 
and Agricultural Sector; (23) ASEAN Good Manufacturing Practices for 
Slaughterhouses and Meat Cutting Plants; (24) ASEAN Strategy on Sustainable 
Biomass Energy for Agriculture Communities and Rural Development in 2020-2030 
(adopted by ATWGARD by ad referendum on 25th September 2020)។  For 

Notation: Revised Mechanism for the ASEAN registration of Animal Vaccine; 
Revised Protocol for ASEAN Recognition of Reference Animal Testing 
Laboratories; Revised Manual of Recognition of ASEAN Reference Laboratories 
Criteria for Animal Vaccine Testing; Concept Note Development of ASEAN 
Guidelines on Inspection and Quarantine for Imported Aquaculture Fish and 
Fisheries Products។ 

 គ. រិចចសហប្រតរិតតិការរនុងប្ររខ្ណ័ឌអងគការអនតរជាត ិ
- ផតល់កិចចសហការែ៍ និងគគំ្ទ្ដ្ល់អងគការជាម្ដ្គូរ រមួមាន Free The Bear Fund Inc, School Aid 

Japan, RECOFTC, FAO, Wildlife Alliance, WFP, AVSF, Brookly Bridge to Cambodia,     
អងគការសហហវឺ អនតរជាតិ អងគការ ADRA អងគការ Gret នងិអងគការសគរសបបុរស 

- បានសគ្មបសគ្មួលសធវើលិខតិមតិសយបល់បនតអនុសសរែៈម្នការសយគយល់គន  រវាង អងគការសហហវអឺនតរ
ជាតិ ជាមយួនងឹគ្កសួងការបរសទ្ស និងសហគ្បតិបតតិការអនតរជាត ិ

- បានសគ្មបសគ្មួលសធវើលិខិតមតិសយបល់ករែីសំសែើ សំុអនុញ្ហា តផដល់ការឯកភាពពនាការអនុវតត
គសគ្មាង ACIAR សលខ SMCN/2021/075 រហូតដ្ល់ម្ថ្ងទ្ី៣១ ណខមនី ឆាន ២ំ០២១ របស់វទិ្ាស្ថែ ន 
គ្ស្ថវគ្ជាវ និងអភវិឌ្ឍនក៍សិកមមកមពុជា 

- បានសគ្មបសគ្មួលនិងផតល់សយបល់សលើសគលការែ៍អនុញ្ហា តចុេះហតែសលខាសលើកិចចគ្ពមសគ្ពៀង (PA) 
រវាង រដ្ឋបាលម្គ្ពស ើនិងអងគការ ITTO, កិចចគ្ពមសគ្ពៀងសតីពីការអនុវតតគសគ្មាងកសិកមមជីវចំរេុះ និងគ្បពន័ធ
សុវតែិភាព សសបៀងអាហារសៅកមពុជា រវាងអងគការស្តហគត, អនុសសរែៈម្នការសយគយល់គន  រវាងគ្កសួង
កសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ ជាមយួអងគការ Cirad, កិចចគ្ពមសគ្ពៀង Project Agreement 

“GCP/CMB /045/CDF-Promoting Climate-resilient Livelihoods in rice-base 

Communities in Tonle Sap Region” ជាមយួអងគការFAO។ 
- បានសគ្មបសគ្មួលសធវើលិខិតសដីពីករែីសំសែើ សំុកមពុជាគគំ្ទ្សននិបាតវសិ្ថមញ្ា សលើកទ្ី២ ម្ន The 

Conference of Parties (COP ES-2) របស់សលខាធិការដ្ឋឋ ន UNCCD 
- បានសគ្មបសគ្មួលសធវើលិខិតមតិសយបល់សដីពីករែីសំសែើ អសញ្ជ ើញមស្តនតី ០៥របូ ចូលរមួកនុង “សវទ្ិការម្ន

កិចចសហគ្បតិបតតិការសសដ្ឋកចិច និងពាែិជជកមមកមពុជា-ចនិ” ត្តមរយៈគ្បពន័ធវឌី្ីអូ Zoom 
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- បានសគ្មបសគ្មួលសធវើលិខិតករែីសំសែើ អសញ្ជ ើញរដ្ឋសមាជិកចូលរមួ UN Food Systems Pre-
Summit សៅទ្ីគ្កុងរ ៉ាមូ សៅគ្កសួងការបរទ្ស និងសហគ្បតិបតតិការអនតរជាត ិ

- បានសគ្មបសគ្មួលសធវើលិខិតសំសែើ សូមជួយ អនតរាគមនស៍ៅស្ថែ នទូ្តសហភាពអឺរ ៉ាបុ គ្បចាគំ្ពេះរាជាណ-
ចគ្កកមពុជា សំុបណនែមថ្វកិាចំនួន ២៥០,០០០អឺរ ៉ា ូ កនុងការអនុវតតកមមវធិជីំរញុកំសែើ នវស័ិយជលផល
គ្បកបសដ្ឋយចីរភាព និងបរយិបន័នណផនកសនស្ថទ្(CAPFISH-Capture) 

 . រិចចសហប្រតិរតតិការរនងុប្ររខ្័ណឌរសិ-ពាណិជជរមមពភិពនលារ (WTO) 
- បានសគ្មបសគ្មួលជាមយួអងគភាពជំនញសគ្កាមឱ្វាទ្ ផតល់ធាតុចូលសលើឯកស្ថរពាកព់ន័ធសគ្កាមគ្កខែ័ឌ

កសិ-ពាែិជជកមមពិភពសោក (WTO) ណដ្លរមួមាន៖ ការសរៀបចំសសនើសសចកតីផតល់ពត័ម៌ានពាកព់ន័ធនឹងការ
រតឹតបតិបរមិាែទ្នំិញនសំចញនចូំល, ឯកស្ថរសសចកតីគ្បកាសពាកព់ន័ធនឹងបញ្ហា អានមយ័ នងិភូតគម
អនមយ័សគ្មាបក់ិចចគ្បជុំសននិសីទ្ថ្នន ករ់ដ្ឋមស្តនតីសលើកទ្ី១២ (MC12), សធវើសសចកតីគ្ពាងម្នការសរៀបចំសផទរកមម
វធីីកាតប់នែយ និង/ឬលុបបំបាតព់នធនចូំលរបស់កមពុជាសគ្ៅគ្បពន័ធសុខដុ្មនីយកមម AHTN 2017 សគ្កាមកិចច
គ្ពមសគ្ពៀងភាពជាម្ដ្គូសសដ្ឋកិចចទូ្លំទូ្ោយអាស្ថ ន-ជប៉ានុ (AJCEP), ផតល់របាយការែ៍វឌ្ឍនភាពសលើ
សសចកតីណថ្ៃងការរមួកិចចគ្បជុំសលើកទ្ី៣ ម្នគ្កុមការង្អររមួកិចចសហគ្បតិបតតិការ កមពុជា-គែៈកមមការសសដ្ឋកិចច
អឺរ ៉ាបុ-អាសីុ, សរៀបចំសសចកតីគ្ពាងចាប ់ឯកស្ថរ Non-paper សតីពីកសិកមម-សនតិសុខសសបៀងសគ្មាបក់ិចចគ្បជុំ
ថ្នន ករ់ដ្ឋមស្តនតី សលើកទ្ី១២, ផតល់ធាតុចូលសលើការអនុវតតមា៉ា គ្ទ្ីសសកមមភាពរបស់យុទ្ធស្ថស្តសតសមាហរែ
កមមពាែិជជកមមកមពុជា (Cambodia Trade Integration Strategy) ២០១៩-២០២៣, បចចុបបននភាពម្ន
ការអនុវតតសកមមភាព សលើត្តរាងកមមវធិីការង្អររបស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាល (WTO Work Program) សគ្មបសគ្មួល
សរៀបចំលិខិតអសញ្ជ ើញសដ្ើមបចូីលរមួគ្បជុំពិភាកាសលើករែីសលខាធិការដ្ឋឋ នអងគការ WTO សសនើសំុ ឲ្យសផទៀង
ផ្លទ តព់ត័ម៌ានបណនែមកនុងទ្គ្មងថ់្មី និងផតល់តែំ ភាជ បស់ៅកានច់ាបស់ដ្ើមម្នលិខិតបទ្ដ្ឋឋ ន-គតិយុតត ណដ្ល
បានផតល់ពត័ម៌ានសគ្កាមកិចចគ្ពមសគ្ពៀងសតីពី នីតិវធិីអាជាា  បែ័ណ នចូំលទ្ំនិញ (Agreement on Import 
Licensing Procedure, សគ្មបសគ្មួលសលើសតីពីសំសែើ សំុពិនតិយ និងផតល់សយបល់សលើសំសែើ របស់
សហភាពអុឺរ ៉ាបុ (EU) សំុឱ្យកមពុជាពិនិតយលទ្ធភាពចូលរមួគគំ្ទ្ (Co-Sponsor) សលើកំែតទ់្ំនកទ់្ំនងសតីពី
ពាែិជជកមម និងចិរភាពបរសិ្ថែ ន (Conservation on Trade and Environment Sustainability), សរៀបចំ
របាយការែ៍លទ្ធផលកិចចគ្បជុំសតីពី សរៀបចំនីតិវធិីងការអនុវតតខៃឹមស្ថរអនុគ្កឹតយសលខ១៧ អនគ្ក.បក ចុេះម្ថ្ង
ទ្ី ២៦ ណខកុមភៈ ឆាន ២ំ០២០ សតីពីបញ្ជ ីទ្ំនិញ ហាមឃាត ់នងិទ្ំនិញជាបក់គ្មតិ ជាបក់គ្មតិកំែតរ់បស់រាជ
រដ្ឋឋ ភបិាល, សគ្មបសគ្មួលជាមយួអងគភាពជំនញ សតីពីករែីសំុចាតគ់្បធានអនុគ្កុមការង្អរវធិានអនមយ័ 
និងភូត-គមអនមយ័ សគ្កាមគ្កបខែ័ឌ កិចចគ្ពមសគ្ពៀងអាសិប ចូលរមួកិចចគ្បជុំអនតរគ្កសួង សដ្ើមបពីិនិតយការ
បកណគ្បអតែបទ្ម្នកិចចគ្ពមសគ្ពៀង និងបនតនីតិវធិីសគ្មាប់សសនើ សំុការផតល់សចាច បន័សលើកិចចគ្ពមសគ្ពៀង 
RCEP, សគ្មបសគ្មួលសរៀបចំលិខិតសឆ្ៃើយតបសតីពី ករែីសំសែើ រសំុបំសពញ UN Global Survey on 
Digital and Sustainable Trade Facilitation 2021, សគ្មបសគ្មួលសរៀបចំគ្កុមការង្អរបសចចកសទ្ស
សគ្មាបក់ិចចសគ្មួលពាែិជជកមមវស័ិយកសិកមម និងសរៀបចំណផនការសកមមភាព, សគ្មបសគ្មួលផតល់ធាតុ
ចូល សលើការសរៀបចំណផនទ្ីចងែុលផៃូវ សតីពីកិចចសគ្មួលពាែិជជកមម សគ្មាបឆ់ាន ២ំ០២២-២០២៤ នងិ
ណផនការសកមមភាពឆាន ២ំ០២២-២០២៣, សគ្មបសគ្មួលសរៀបចំគ្កុមការង្អរចូលរមួជាសមាជិកគ្កុម
ការង្អរអនតរគ្កសួង សដ្ើមបណីកសគ្មួលឯកស្ថរយុទ្ធស្ថស្តសតទញយកអតែគ្បសយជនជ៍ាអតិបរមិា ពីការអនុវតត 
កិចចគ្ពមសគ្ពៀងពាែិជជកមមសសរ ី ចូលរមួ និងសគ្មបសគ្មួលជូនថ្នន កដ់្កឹនគំ្កសួង និងមស្តនតីសគ្កាមឱ្វាទ្
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គ្កសួង សដ្ើមបចូីលរមួ កិចចគ្បជុំនិងកិចចគ្បជុំត្តមគ្បពន័ធវសីដ្អូពីចមាង យសគ្កាមគ្កបខែ័ឌ  WTO និងកិចចសគ្មួល
ពាែិជជកមម។  

- ប្ររខ្័ណឌរិចចប្ពមនប្ពៀងពាណិជជរមមនសរី  
 កនៃងមកគ្កសួងកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ បានចូលរមួកិចចចរចារ និងជាគ្បធានណផនក SPS សៅកនុង 

ដ្ំសែើ រការម្នការសរៀបចំកិចចគ្ពមសគ្ពៀងពាែិជជកមមសសរ ីណដ្លកនុងសនេះកិចចគ្ពមសគ្ពៀងបានចុេះហតែសលខារចួ រមួមាន៖ កិចច
គ្ពមសគ្ពៀងភាពជាម្ដ្គូសសដ្ឋកិចចគ្គបគ់្ជុងសគ្ជាយថ្នន កត់ំបន ់RCEP, កិចចគ្ពមសគ្ពៀងពាែិជជកមមសសរសីទ្វភាគី កមពុជា-ចិន 
កិចចគ្ពមសគ្ពៀងពាែិជជកមមសសរសីទ្វភាគី កមពុជា-កូសរ ៉ា។ កិចចគ្ពមសគ្ពៀងពាែិជជកមមសសរ ី ណដ្លកំពុងសែិតកនុងដ្ំសែើ រការ
សរៀបចំ និងសិកា រមួមាន៖ កិចចគ្ពមសគ្ពៀងសសរសីទ្វភាគីកមពុជា-សហភាពសសដ្ឋកិចចអឺរា៉ាស្ថ  (EAEU), កិចចគ្ពមសគ្ពៀង
ពាែិជជកមមសសរអីាស្ថ ន-អូគ្ស្ថលី-នូណវលសហសឡង ់ (AANZFTA), បានចូលរមួផតល់ (input) សលើការសិកាសរៀបចំ កិចច
គ្ពមសគ្ពៀងពាែិជជកមមសសរ ីអងស់គៃស អាសមរកិ ជប៉ាុន ម៉ាុងសហាគ លី និងឥណឌ ។ 

តារងគនប្មងរិចចសហប្រតិរតតិការជាមួយម្ដ្គូរអភិវឌាឍន៍ 

 ្.រ អនុសាារៈម្នការនយាគយ្់គ្្ា/រិចចប្ពមនប្ពៀង ជាមួយប្រនទស 
កា្ររិនចេទ     
ចុុះហតែន្ខា 

សុព្ភាព ថ្វិកាគនប្មង 

I 
គនប្មងនប្កាមប្ររខ័្ណឌរិចចសហប្រតិរតតិការនទវភាគី  
និងពហុភាគី 

   
 

 ១. អនុសាារៈម្នការនយាគយ្់គ្្ា/រិចចប្ពមនប្ពៀងណដ្្ានចុុះហតែន្ខា 

១ 

Project Agreement Between Geotwo 
Co.,LTD. of the Republic of Korea and The 
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 
of the Kingdom of Cambodiaon the Project 
Pilot Project For Establishing Basic data for 
National Spatial information infrastructure in 
Cambodia: Establishment of Smart 
Agricultural Land Management System 

Korea ២៦-០៣-២០២១ ៣ ឆាន  ំ

 

២ 

អនុសសរែៈម្នការសយគយល់គន  (MoU) សតីពី 
Maricul True Industrial Cooperation and 
Technical Exchanges រវាងរដ្ឋបាលជលផល និង
វទិ្ាស្ថែ បស្ថគរស្ថស្តសតសខតតហវូសចៀន គ្កុមហ ុនផលិ
តកូន ពូជសីុរ ៉ាុងសតងខូអិលធីឌី្ ម្នស្ថធារែរដ្ឋគ្បជា
មានិតចិន 

ចិន ១៨-១១-២០២១  

 

៣ 

អនុសសរែៈម្នការសយគយល់គន រវាង អគគនយក 
ដ្ឋឋ នកសិកមមជាមយួសហពន័ធសហករែ៍ម្រ ៉ាម្អសិនអា
លៃឺម៉ាង ់ (DGRV) សតីពីការអភវិឌ្ឍសហគមនក៍សិកមម
សដ្ឋយអនុសោមត្តមចាបស់តីពីសហគមនក៍សិកមម  

អាលៃឺម៉ាង ់  ៣ ឆាន  ំ

 

៤ 
អនុសសរែៈម្នកិចចគ្ពមសគ្ពៀងបនតកិចចសហគ្បតិបតតិ
ការសលើការសិកាគ្ស្ថវគ្ជាវ និង សគ្បើគ្បាស់ធនធាន         
ជីវចគ្មុេះ 

កូសរ ៉ា និងម្គ្ពស ើ  ២០២១-២០២៤ 
 

៥ 
កិចចគ្ពមសគ្ពៀងសហគ្បតិបតតិការសតីពី ការគ្តួតពិនិតយអ
នមយ័ និងភូតគមអនមយ័  និងសុវតែភាពចំែី
អាហារ 

ចិន  ២០២១-២០២២ 
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៦ 
អនុសសរែៈម្នការសយគយល់គន សតីពីកិចចសហ
គ្បតិបតតិការវារវីបបកមម និងការផ្លៃ ស់បតូរបសចចកសទ្ស 

វទិ្ាស្ថែ នគ្ស្ថវគ្ជាវ
ស្ថគរស្ថស្តសត សខតត 
ហវូសចៀន គ្កុមហ ុន 
សិុនរ ៉ាុងសតង 

២៤-១១-២០២១  

 

៧ 

កិចចគ្ពមសគ្ពៀងគសគ្មាងសតីពី “Post Management 
Project for Forest Restoration and 
Establishment of Forest Research Facilities in 
Cambodia” with Korea Ruraln Community 
Cooperation (KRCC) 

Korea   

 

៨ 
អនុសសរែៈម្នការសយគយល់គន  សដ្ើមបអីនុវតត
គសគ្មាងម្គ្ពស ើលំណហកមានតធមមជាតិ កមពុជា-កូសរ ៉ា ជំ
ហា នទី្២ 

Korea  ២០២១-២០២៤ 
 

 ២. អនុសាារៈម្នការនយាគយ្់គ្្ា/រិចចប្ពមនប្ពៀងណដ្្សែិតរនុងដំ្ណរ់កា្នសនើសុំ  

១ 

អនុស្ថរអនុសសរែៈ ម្នការសយគយល់គន  (MoU) 
សគ្មាបកិ់ចចសហគ្បតិបតតិការសលើវស័ិយម្គ្ពស ើ និង 
The National Forestry and Grassland 
Administration (NFGA) 

ចិន កំពុងសសនើ  

 

២ 
កិចចគ្ពមសគ្ពៀងសហគ្បតិបតតិការសតីពី Animal and 
Plant Inspection and Food Safety រវាងកមពុជា-
ចិន  

ចិន 
កំពុងសសនើ 

(៣១-១២-២២) 
 

 

II 
គនប្មងនប្កាមប្ររខ័្ណឌរិចចសហប្រតិរតតិការអាសា ា
ន 

   
 

១ 
ការអនុមត័យល់គ្ពមសលើពិធីស្ថរសតីពីការណកសគ្មួល
ឧបសមពន័ធទី្២ ម្នកិចចគ្ពមសគ្ពៀងអាស្ថ នបូកបីសតីពី
ការសគ្តៀមបគ្មុងអងករសសស្តង្អគ េះបនទ ន ់

សភា ០៥.១០.២០២១  
 

III 
គនប្មងរិចចសហប្រតិរតតិការនប្កាមប្ររខ័្ណឌអងគការ
អនតរជាត ិ

   
 

 ១. ការចុុះរិចចប្ពមនប្ពៀងអនុវតតគនប្មង  

១ កមមវធីិសសស្តង្អគ េះ និងណថ្រកាសតវម្គ្ព 
សមពន័ធនិមតិត   
សតវម្គ្ព 

១៥.១១.២០២១ ២០២២-២០២៤ ២.៨២៣.៤០០ 
ដុ្ោៃ រអាសមរកិ 

២ 

GCP/CMB/037/LDF-Climate Adaptation and 
Resilience in Cambodia‘s Coastal Fishery 
Dependent Communities 

FAO  ២០២១-២០២៥ 
៤.៣៥០.០០០
ដុ្ោៃ រអាសមរកិ 

៣ 
ការពគ្ងឹងការអភរិកស និងគពំារសុខភាពសតវម្គ្ពម្ន
គ្ពេះរាជាណចគ្កកមពុជា WCPO ០១.០៣.២០២១ ២០២១-២០២៣ 

១៣៣.១០៤
ដុ្ោៃ រអាសមរកិ 

៤ 
កមមវធីិនវានុវតតនក៍សិកមមគ្បកបសដ្ឋយនិរនតរភាព Swiss contact ០២.០៦.២០២១ ២០២១-២០២៤ 

១.៤៤៩.០០០ 
ដុ្ោៃ រអាសមរកិ 

៥ 

ពនាការអនុវតតគសគ្មាង ACIARសលខ
SMCN/2016/237 សដីពី“Land Suitability 
Assessment and Site Specific Soil 
Management for Cambodia Upland” 

ACIAR ១១.០៦.២០២១ ២០២១-២០២២ 
(៦ណខ) 

២២.៨៣៨ 
ដុ្ោៃ រអាសមរកិ 
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៦ 

ពនាការអនុវតតគសគ្មាង ACIARសលខ
SMCN/2012/075 សដីពី “Management Practices 
for profitable crop livestock systems for 
Cambodia and Lao PDR” 

ACIAR ១១.០៦.២០២១ ២០២១-២០២៤ None 

៧ 
សលើកកមពស់ផលិតផលមានណ់គ្សណខមរសគ្មាបស់មាទ្ែ
ភាពជាតិណខមរ 

Heifer ០៧.០៩.២០២១ ២០២១-២០២៦ 
៣.៧៩២.៤០៩ 
ដុ្ោៃ រអាសមរកិ 

៨ សតវសគសដ្ើមបកីមពុជា 
សគសបបុរស
សដ្ើមបកីមពុជា 

១៦.០៧.២០២១ ២០២១-២០២៦ 
៧៨៥.០០០ 
ដុ្ោៃ រអាសមរកិ 

៩ 

វវិឌ្ឍនការម្នគ្បពន័ធកសិសអកូឡូសីុ និងសសបៀងអាហារ
គ្បកបសដ្ឋយសុវតែិភាព(ASSET) សៅកនុងគ្បសទ្សកមពុ
ជា 

Gret ១៧.០៩.២០២១ ២០២១-២០២៥ ២.៣៨៤.២៩០ EU 

១០ 
Strengthen Capacity to Control African Swine 
Fever and other high impact TADs in Asia FAO ១២.០៨.២០២១ ២០២០-២០២៣ 

៣.៧៦៣,១៤៧ 
ដុ្ោៃ រអាសមរកិ 

១១ 
កមមវធីិអភបិាលកិចចធនធានធមមជាតិ និងកមមវធីិសសដ្ឋ
កិចចគ្បកបសដ្ឋយ បរយិបន័ន 

Oxfam ១៥.១១.២០២១ ២០២១-២០២៤ 
៩.៣៨៦.២១៦ 
ដុ្ោៃ រអាសមរកិ 

១២ 

Implementation of Codex standards of support 
containment and reduction of foodborne 
antimicrobial resistance (AMR) 

FAO ២៦.១០.២០២១ ២០២១-២០២៦ 
១០.០០០.០០០ 
ដុ្ោៃ រអាសមរកិ 

១៣ 

Technical assistance to producers and 
suppliers on enhancing production capacity to 
engage with HGSF 

FAO ២៥.០៦.២០២១ ២០២១-២០២៣ 
៤៤៤.៨៩០ 
ដុ្ោៃ រអាសមរកិ 

 សរុរ៖ ១៣ 

៣៥.៥០១.០០៤ 
ដុ្ោៃ រអាសមរកិ 

២.៣៨៤.២៩០EU 

IV ២. ការចុុះអនុសាេរណៈម្នការនយាគយ្់គ្្ា (MoU) 

១ 

គសគ្មាង ACIAR-CROP/2019/145 សដីពី “បសចចកសទ្ស
គ្គបគ់្គងសមម  សគ្មាប ់ គ្បពន័ធដ្ឋដុំ្េះដំ្ណំសៅវាល
ទំ្នបសដ្ឋយមា៉ា សីុន និងសគ្ពាេះសៅ គ្បសទ្សកមពុជា និង 
គ្បសទ្សឡាវ”។ 

CARDI ២២.០១.២០២១ ២០២១-២០២៥ 
២.០៣៩.៩៩៧  
ដុ្ោៃ រអាសមរកិ 

២ 
 គសគ្មាងសដីពី “ការពគ្ងឹងកិចចសហគ្បតិបតតិការសគ្មាបក់ារ
គ្ស្ថវគ្ជាវ កសិកមម នវានុវតតន ៍ និងការអបរ់កំសិកមម កនុង
តំបនអ់ាសីុ-បា៉ា សីុហវិក” 

APAARI  ២០២០-២០២៣ 
២០.០០០ 

ដុ្ោៃ រអាសមរកិ 

៣ 
ការពគ្ងឹងការអភរិកស និងគពំារសុខភាពសតវម្គ្ពម្ន
គ្ពេះរាជាណចគ្កកមពុជា WCPO ០១.០៣.២០២១ ២០២១-២០២៣  
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៤ 

កិចចសហគ្បតិបតតិការអភវិឌ្ឍនម៍នុសសធម ៌ និង
សុខុមាលភាពសងគម កនុងបណដ  សខតតននម្នគ្ពេះរាជា
ណចគ្កកមពុជា 

SNV ០៥.០៨.២០២១ ២០២១-២០២៣  

 សរុរ៖ I+II+III+IV 
២.០៥៩.៩៩៧ 
ដុ្លា្ារអានមរិរ 

I. កេិេរហស្ប្តបិតតកិារាម្យួនដគអូភវិឌ្ឍនន៍ន 
ក. កម្មវិធផីសពវផាយបលេេកលទ្យរករកិម្មថមីធនន់ងឹការប្រែរែលួអាកាសធាត ុ(ASPIRE) 

កមមវធិីផសពវផាយបសចចកសទ្សកសិកមមថ្មីណដ្លធនន់ឹងការស្ររររួលអាកាែធារ៊ុ (ASPIRE) គឺជាកមមវធិីរបស់
រាជរដ្ឋឋ ភបិាលកមពុជា (RGC) ណដ្លមានរយៈសពល៧ឆាន  ំសដ្ឋយទ្ទ្ួលបានការគគំ្ទ្ហិរញ្ាបបទនពី មូលនីធិអនតរជាតិ
សគ្មាប់ការអភិវឌ្ឍកសិកមម (IFAD)។ សគលសៅអភិវឌ្ឍន៍រមួម្នកមមវធិី ASPIRE គឺសដ្ើមបកីាត់បនែយភាពគ្កីគ្ក និង
បសងកើនភាពធនគ់្ទនំឹងការណគ្បគ្បួលអាកាសធាតុដ្ល់គ្គួស្ថរកសិករគ្កីគ្ក និងជនង្អយរងសគ្គេះចំនួន ១៤៤ ០០០គ្គួស្ថរ 
សដ្ឋយបសងកើនតម្មៃផលិតកមមកសិកមមជាមធយម ២០% និងតម្មៃគ្ទ្ពយសមបតតិគ្គួស្ថរ ២៥%។  

ការអុវតតកមមវធិីរយៈសពលជាង ៦ឆាន កំនៃងមកសនេះ សសគ្មចបានលទ្ធផលជារមួ (១).គគំ្ទ្គ្គួស្ថរកសិករបាន
ចំនួន១៤៨ ២៣០គ្គួស្ថរ ឬសសមើនឹង ១០៣%ម្នគ្គួស្ថរសគលសៅ (២).បសងកើនតម្មៃគ្ទ្ពយសមបតតិគ្គួស្ថរកសិករសគល
សៅពី ១ ៤៥៣ដុ្ោៃ រ សៅឆាន ២ំ០១៨ ដ្ល់ ២ ០៥៥ដុ្ោៃ រ សៅឆាន ២ំ០២១ សពាលគឺសកើនបានចំនួន ៤១%  និងបសងកើន
តម្មៃផលិតកមមកសិកមមរបស់គ្គួស្ថរកសិករសគលសៅពី ១ ២០៦ដុ្ោៃ រ សៅឆាន ២ំ០១៨ ដ្ល់ ១ ៤៤៨ដុ្ោៃ រ សៅឆាន ំ
២០២១ សពាលគឺសកើនសឡើងបានចំនួន ១៨%។ សដ្ឋយណឡក លទ្ធផលសសគ្មចបានកនុងឆាន ២ំ០២១ រមួមាន៖ 

រម្ភរភាគទ្យ១ី៖ ការអភិវឌ្ឍនិងអនុវតតលគលនលោបាយ 
- បញ្ចបក់ារសិកាសតីពីផលិតភាពកសិកមមកមពុជា សផ្លត តសលើបញ្ហា គ្ប ម និងទ្ិសសៅសគលនសយបាយ 

(Cambodia Agriculture Productivity: Challenges and Policy Directions) 
- បាននិងកពុំងសធវើបចចុបបននភាពសតីពីសគលនសយបាយផសពវផាយកសិកមម 
- បាននិងកំពុងសិកាសតីពីកាផតល់ថ្វកិាសគ្មាបស់សវាកមមផសពវផាយកសិកមមនសពលអនគត 
- បសងកើតកមមវធិី App សតីពីការបញ្ចូ លវធិីស្ថស្តសតវាស់ណវងការអនុវតតថ្វកិាកមមវធិី កនុងការសធវើឱ្យគ្បសសើរសឡើង

ម្នគ្បពន័ធត្តមដ្ឋន (ASPIRE MIS) និងវាយតម្មៃថ្វកិាកមមវធិី (MAFF PME Online)។ 
រម្ភរភាគទ្យី២៖ ការអភិវឌ្ឍរម្តថភាពរស្ម្ភប់វផនកលរវាផសពវផាយ 
- បសងកើតកសិដ្ឋឋ នបង្អា ញនិងផតល់វញិ្ហា បនបគ្ត CamGAP សលើកសិដ្ឋឋ នបណនៃនងិណផៃស ើ គ្ពមទងំ បង្អា ញ

អំពីគ្បពន័ធធានណដ្លមានការចូលរមួ Participatory Guarantee System (PGS) 

- ដ្ឋពំគ្ងីកពូជដ្ំឡូងម ីKU-៥០ សលើម្ផទដ្ី ១៥ហិកត្ត សៅកសិដ្ឋឋ នផលិតគ្គបពូ់ជដ្ំណចំំការសលើ 
- គគំ្ទ្សហគមនក៍សិកមម ត្តមរយៈការផតល់ពូជ គគំ្ទ្បសចចកសទ្ស និងការគ្គបគ់្គងដ្ំឡូងម ី ណដ្លមនិ

មានជំងឺម៉ាសូ្ថអុចិ 
- អភវិឌ្ឍនម៍ូលដ្ឋឋ នសគហទ្ំពរ័សគ្មាបក់មមវធិី e-Learning កនុងការបែតុ េះបណត ល និងផសពវផាយ

បសចចកសទ្សកសិកមម ដ្ល់ភាន កង់្អរផសពវផាយ ំុ 
- បាននិងកពុំងសិកាអំពតីំបនស់កាត នុពលសគ្មាបក់ារជំរញុផលិតកមមដ្ំណអំាទ្ិភាព 
- បាននិងកពុំងអភវិឌ្ឍគ្បពន័ធឌ្ជីីថ្លគ្គបគ់្គងទ្ិនននយ័ផលិតកមមដ្ណំ។ំ 
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រម្ភរភាគទ្យី ៣: ជំរុញលរវាកម្មផសពវផាយ 
- បសងកើតបែតុំ អាជីវកមមបានចំននួ ៥៨៧បែតុំ  មានសមាជិកសរបុចំនួន ២៣ ២៩២នក ់កនុងសនេះ ស្តសតី

មានចំនួន ៨ ៤៦៣នក ់ ណដ្លបែតុំ អាជីវកមមទងំសនេះសផ្លត តសលើផលិតកមមកសិកមមចនំួន ៣៣មខុ រមួ
មាន៖ គ្សូវ គ្សូវពូជ បណនៃ ឪទ្បកឹ សៃឹកម្គ្គ ផសតិ សមទស ណផៃប រ ទុ្សរន សមៀន គ្តសកណ់ផែម គ្កូចថ្ៃុង ស្ថវមា៉ា វ 
សពាត ស្ថវ យចនទ ីស្ថវ យ ដ្ំឡូងម ីដ្ំឡូងជាវ  អំសៅ កូនស ើ កាសហវ ឬសសណីផែម ទ្ឹក មុ ំ គ្ជកូ សគ ពណព មាន ់
ទ កាត ម បង្អគ  គ្តី កណងកប នងិចគ្ងិត 

- សគ្មបសគ្មួលសរៀបចំកិចចគ្ពមសគ្ពៀងសតីពីផលិតកមមត្តមកចិចសនាបានជាង២០កិចចសនា ណដ្លមាន
តម្មៃសរបុជាង ១៥ោនដុ្ោៃ រអាសមរចិ 

- ផតល់អគរគ្បមូលផលផតុផំលិតផលកសិកមម បានចនំួន ១៦៦កណនៃង នងិផទេះសំណញ់បានចំនួន ៩៣ 
- បសងកើតគ្បពន័ធត្តមដ្ឋននងិវាយតម្មៃនិងពត័ម៌ានសគ្មាបគ់្គបគ់្គង សដ្ើមបគី្បមូលទ្ិនននយ័សតីពីការអនុវតត

សសដ្ឋកិចច ភាពធនន់ងឹការណគ្បគ្បួលអាកាសធាតុ និងការចុេះបញ្ជ ីកសិករ អនកទ្ទ្ួលផល បែតុំ អាជីវកមម 
និងការវាយតម្មៃបែតុំ អាជីវកមម។ 

រម្ភរភាគ ៤ - លហដ្ឋឋ រេនរម្ព័នធគសំ្ទ្យវផនកករិកម្មវដលម្ភនភាពធន់ស្រនំឹងអាការធាត ុ
- គគំ្ទ្គសគ្មាងសហដ្ឋឋ រចនសមពន័ធណដ្លមានភាពធនន់ងឹការណគ្បគ្បួលអាកាសធាតុដ្ល់កសិករ ចំនួន 

២០ ៣៩៣គ្គួស្ថរ ណដ្លមានលទ្ធភាពទ្ទ្ួលបានទ្កឹគ្សចគ្សពសលើម្ផទដ្ីសរបុ ២០ ៣៩៣ហិកត្ត 
- វាយតំម្លណផនការអភវិឌ្ឍន ំុ៍រយៈសពល ៥ឆាន  ំ និងកមមវធិីវនិិសយគ ំុរយៈសពល ៣ឆាន  ំ សតីពីការកាត់

បនែយភាពង្អយរងសគ្គេះពីការណគ្បគ្បួលអាកាសធាតុ និងបស្តញ្ហជ បការបនាំសៅនឹងការណគ្បគ្បួល
អាកាសធាតុ។ 

ចំសពាេះការអនុវតតកមមវធិចីំការ App ត្តមរយៈគសគ្មាងការបសងកើនយ៉ា ងរហ័សនូវកគ្មតិជីវភាពគ្គួស្ថរកសិករ
ណដ្លមានទ្ំហំផលិតកមមតូច សដ្ឋយសគ្បើគ្បាស់ពត័ម៌ានវទិ្ា សំសៅសឆ្ៃើយតបនងឹបញ្ហា  COVID-19 សៅកមពុជា (RUSH-

IT Rapid Upscaling for Smallholder Households through Information Technology) 
- កសិករចំនួន ៤៤ ០០០នក ់ (ស្តសតីមានចនំួន ២៩% និងអាយុពី ១៧-២៩ឆាន  ំចនំួន ៣៩%) បានចុេះ

សឈ្លម េះកនុងកមមវធិី Chamk App 

- កសិករចំនួន ៤ ៤៣០នក ់ (ស្តសតី ៣១%) បានសគ្បើការសៅទូ្រស័ពទ និងសគ្បើបណត ញពិភាកាពត័ម៌ាន
បសចចកសទ្សកសិកមម  សដ្ើមបទី្ទ្ួលបានពត័ម៌ានណផនកផសពវផាយបសចចកសទ្សសលើដ្ំណ ំនងិបសុសតវ 

- កសិករចំនួន ២ ៨១៣នក ់(ស្តសតី ២១%) បានសគ្បើគ្បាស់បណត ញទ្ីផារ សដ្ើមបទី្ិញធាតុចូលកសិកមម 
និងបសងកើតទ្ំនកទ់្នំងអាជីវកមមជាមយួគ្កុមហ ុនឯកជន 

- ចុេះសឈ្លម េះអនកផគតផ់គងធ់ាតុចូលចំនួន ៤០នក ់កនុងកមមវធិ ីChamka App សដ្ើមបលីកធ់ាតុចូលកសិកមម
របស់ពួកគត ់

- គគំ្ទ្ជាធាតុចូលកសិកមមដ្ល់គ្គួស្ថរកសិករខាន តតូចគ្កីគ្កណដ្លមាន និងគម នបែ័ណ គ្កីគ្កបានចនំួន          
១ ៩០០គ្គួស្ថរ 

- កសិករសគ្ចើនជាង ៤ ០០០នក ់បានទ្ទ្ួលការគគំ្ទ្បសចចកសទ្សសលើផលិតកមមបណនៃ និងមានណ់គ្ស។ 

ខ. កសាងរម្តថភាពបនាុតំាម្រយៈការពស្ងីកបលេេកវិទ្យាថ្ម្ពលកលកើតលឡើងវិញកនុងវិរ័យករិកម្ម (S-RET) 
S-RET (Renewable Energy Technologies)  គឺជាគសគ្មាងរបស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជា ណដ្លអនុវតតសដ្ឋយ

គ្កសួងកសិកមម រុកាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ សគ្កាមគ្កបខ័ែឌ ហិរញ្ា បបទនឥតសំែងរបស់មូលនិធិអនតរជាតិសគ្មាប់
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អភិវឌ្ឍន៍កសិកមម (IFAD) ណដ្លទ្ទ្ួលបាន ការគំគ្ទ្ថ្វកិាពីមូលនិធិបរសិ្ថែ នពិភពសោក (GEF)។ សគលសៅរបស់
គសគ្មាង គឺសធវើឱ្យកាន់ណតគ្បសសើរជីវភាពរស់សៅរបស់កសិករគ្កីគ្កត្តមជនបទ្ម្នសខតតសគលសៅចំនួន៥ គឺសខតតកំពត 
កណដ ល ម្គ្ពណវង ស្ថវ យសរៀង និងសខតតត្តណកវ ត្តមរយៈការពគ្ងីកឱ្យកានណ់តទូ្ោយនូវការទ្ទ្ួលយក និងសគ្បើគ្បាស់ 
បសចចកវទិ្ាថ្នមពលកសកើតសឡើងវញិ ( RETs) សដ្ើមបគីគំ្ទ្ការផលិត ការណកម្ចន និងការសធវើអាជីវកមមកសិកមមរបស់កសិករ។ 

ទ្ទ្ទឹមនឹងសនេះ គសគ្មាងកប៏ានពគ្ងីកសៅសខតតទងំអស់ណដ្លគគំ្ទ្សដ្ឋយកមមវធិីផសពវផាយបសចចកសទ្សកសិកមមថ្មី 
ណដ្លធនស់ៅនឹងការណគ្បគ្បួលអាកាសធាតុ (ASPIRE) ណដ្លកមមវធិីសនេះ បាននិងកំពុងអនុវតតសកមមភាពសៅសខតតសគល
សៅ ចំនួន ២៥ រាជធានី សខតតកនុងគ្បសទ្សកមពុជា។ គសគ្មាង S-RET មានរយៈសពល ៥ ឆាន  ំចាប់សផតើមពីណខតុោ ឆាន ំ
២០១៦ ដ្ល់ ណខធនូ ឆាន ២ំ០២១ (រមួទងំការពនាសពល១ ឆាន )ំ សដ្ឋយមានថ្វកិាសរបុចំនួន ៤,៦ ោនដុ្ោៃ រអាសមរកិ។ 

កនុងឆាន ២ំ០២១សនេះ ការអនុវតតគសគ្មាង ទ្ទ្ួលបានលទ្ធផល ដូ្ចខាងសគ្កាម៖  
- គសគ្មាងបានសគ្ជើសសរ ើសគ្កុមហ ុនចំនួន ៩ សគ្មាបស់ធវើការស្ថកលបង RETs និងគ្កុមហ ុនចំនួន ៧ សគ្មាប់

ពគ្ងីកបសចចកវទិ្ាឲ្យស្ថយភាយត្តមរយៈការបសងកើតបណត ញណចកចាយ ការលក ់និងសសវាជួសជុសសគ្កាយ
សពលលក។់ ជាលទ្ធផលគសគ្មាងតសមៃើងបាន RETs ចំនួន ៤,២២៨ សគ្គឿង កនុងសនេះរមួមាន (១) ម៉ាូទ្រ័បូម
ទ្ឹកសគ្បើថ្នមពលគ្ពេះអាទ្ិតយចំនួន ១,២៧៨ សគ្គឿង កនុងសខតតចំនួន ២៥ (២) ទូ្ភាា ស់ស ុតមាន ់សគ្បើថ្នមពល
គ្ពេះអាទ្ិតយចំនួន ៣៤២ សគ្គឿង កនុងសខតតចំនួន ៧ (៣) ធយូងអនម័យ សគ្មាប់ដុ្តកសៅត កូនមាន់ចំនួន 
២,២៨៩ កញ្ច ប់ កនុងសខតតចំនួន ១៥ (៤) ឧបករែ៍ហាលសមងួត សគ្បើថ្នមពលគ្ពេះអាទ្ិតយចំនួន ១១៧ 
សគ្គឿង កនុងសខតតចំនួន ៦ (៥) គ្បព័នធកសៅត ទ្ឹកសគ្មាប់គ្ត្ត ំនិងោងសមាែ តបណនៃនិងណផៃស ើ សគ្បើថ្នមពល
គ្ពេះអាទ្ិតយ ចំនួន ១៥ សគ្គឿង កនុងសខតតគ្កុងចំនួន ៤ (៦) គ្បព័នធដ្ឋំបណនៃសលើទ្ឹក សគ្បើថ្នមពលគ្ពេះអាទ្ិតយ
ចំនួន ៧ បែតុំ បណនៃ ណដ្លមានចំនួន ២១ ថ្នន ល សគ្មាបស់ហគមន ៍កនុងសខតតចំនួន ២ (៧) ទូ្ភាា ស់ និងចិញ្ច ឹម
ចគ្ងឹត សគ្បើថ្នមពលគ្ពេះអាទ្ិតយចំនួន ១៥ សគ្គឿង កនុងសខតតស្ថវ យសរៀង (៨) គ្បពន័ធសូឡាផគួបជាមយួជីវឧសម័ន 
សគ្មាប់ដ្ំសែើ រការសតតឃាតដ្ឋឋ នចំនួន ១០ ទ្ីត្តំង កនុងសខតតចំនួន ៧ (៩) មា៉ា សីុនណកម្ចនចំែីសតវ សគ្បើ
ថ្នមពលគ្ពេះអាទ្ិតយចំនួន ៥៤ សគ្គឿង និងគ្បអបគ់្តជាក ់សគ្បើថ្នមពលគ្ពេះអាទ្ិតយ សគ្មាបរ់កាទុ្កវា៉ា កសំ់្ថង
ចំនួន ១០១ សគ្គឿង កនុងសខតតចំនួន ៦ ។ 

- គសគ្មាងក៏បានសគ្ជើសសរ ើសយកកមមវធិីឡជីវឧសម័នជាតិ សដ្ើមបតីសមៃើងឡជីវឧសម័ន គ្បសភទ្នវានុវតតន៍ចំនួន 
២,៨៦២ កណនៃង និងស្ថងសងស់រាងជីកំប៉ាុសត ចំនួន ៤៥០ កណនៃង សគ្មាបក់សិករខាន តតូចសដ្ើមបសីគ្បើគ្បាស់
កនុងការង្អរកសិកមម។ 

- គសគ្មាងបានសរៀបចំសិកាា ស្ថោបូកសរុបលទ្ធផល និងបិទ្បញ្ច ប់គសគ្មាងសដ្ឋយសជាគជ័យ កាលពីម្ថ្ងទ្ី
២១ ណខធនូ ឆាន ២ំ០២១ គសគ្មាងបានតសមៃើង RETs ចំនួន ៧ ០៩០ សគ្គឿង សគ្មាបគ់្គួស្ថរកសិករខាន តតូច
ណដ្លបានការចាប់អារមមែ៍ខពស់ និងសពញចិតតវនិិសយគសលើការសគ្បើគ្បាស់បសចចកវទិ្ាទំងសនេះ សហើយ
កសិករចំនួន ១៧ ៨១១ (៨ ៦៥២ ជាស្តសតី) បានទ្ទ្ួលផលពីការទ្ទ្ួលសគ្បើគ្បាស់បសចចកវទិ្ាសគ្បើថ្នមពល
កសកើតសឡើងវញិ។ ជាមួយគន សនេះ គសគ្មាងបានសរៀបចំសគលនសយបាយសតីពី “ ការសលើកកមពស់ការសគ្បើ
គ្បាស់បសចចកវទិ្ាថ្នមពលកសកើតសឡើងវញិកនុងវស័ិយកសិកមម ឆាន ២ំ០២១-២០៣០ “ ។ 

គ. គលស្ម្ភងកាត់បនថយភាពស្កីស្ក និងអភិវឌ្ឍន៍ករិកម្មខ្នន តតូេលៅតំបន់ទ្យលនៃសាប ជំហាន២  
គសគ្មាងកាតប់នែយភាពគ្កីគ្ក និងអភវិឌ្ឍនក៍សិកមមខាន តតូចសៅតំបនទ់្សនៃស្ថបជំហានទ្ី២ បានចុេះហតែសលខា 

សលើកិចចគ្ពមសគ្ពៀងផតល់ហិរញ្ាបបទនរវាងរាជរដ្ឋឋ ភបិាលកមពុជា និងធនគរអភវិឌ្ឍនអ៍ាសីុ(ADB) នម្ថ្ងទ្ី០៩ ណខមករា 
ឆាន ២ំ០១៨ មានថ្វកិាសរបុ ៦៦ោនដុ្ោៃ រអាសមរកិ ណដ្លកនុងសនេះធនគរអភវិឌ្ឍនអ៍ាសីុបានផតល់ហិរញ្ាបបទន ៥0 
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ោនដុ្ោៃ រអាសមរកិ មូលនិធិអនតរជាតិសគ្មាបអ់ភវិឌ្ឍនក៍សិកមមបានផតល់ហិរញ្ាបបទន១០ោន ដុ្ោៃ រអាសមរកិ និង
ថេកិារដភិាគររែ់រាជរដ្ឋឋ ភបិាលកមពុជា មានចំនួន ០៦ោនដុ្ោៃ រអាសមរកិ ។ 

គសគ្មាងមានរយៈសពលអនុវតត០៥ឆាន  ំចាបស់ផតើមអនុវតតពីម្ថ្ងទ្ី០១ ណខមនី ឆាន ២ំ០១៨ សហើយនឹងររូេបញ្ចបស់ៅ
ម្ថ្ងទ្ី៣១ ណខមនី ឆាន ២ំ០២៣។ គករម្កងបានអន៊ុេរតកនុងសខតតសគលសៅចំនួន០៧ រមួមាន សខតតបាតដ់្ំបង បនទ យមានជយ័ 
សសៀមរាប កំពងធ់ំ កំពងច់ាម តបូង មុ ំ និងសខតតម្គ្ពណវង គ្សុកសគលសៅមានចំនួន ៣៧គ្សុក  ំុសគលសៅមានចំនួន
សរុប២៧០ ំុសង្អក ត់។ រច ែមព័នធរបស់គសគ្មាងមានពីរណផនក៖(១)ភាន ក់ងាររររិរតតិគករម្កង ស្ដលម្កនអងគភាព
ែរមរែរមួលការអភេិឌឍ (DCU) ររែ់រកែួងកែិកមម រ៊ុកាា ររមាញ់ និងកនសាទ និង(២)កលខាធិការោឋ នគែៈកមាម -
ធិការជាតិសគ្មាបក់ារអនុវតតត្តមណបបគ្បជាធិបសតយយសៅថ្នន កស់គ្កាមជាតិររែ់រកែួងមហានទែ។  

លទ្ធផលរពំឹងទុ្កម្នគសគ្មាង រមួមាន (១)ការណកលមែសហដ្ឋឋ រចនសមពន័ធជនបទ្គគំ្ទ្ផលិតភាពកសិកមម និង 
ណកលមែជីវភាពសដ្ឋយបសងកើន សមតែភាពគ្គបគ់្គងហានិភយ័សគ្គេះមហនតរាយ (២)ណកលមែបរយិកាសសគ្មាបក់ារបសងកើន
ផលិតភាពកសិកមម ពិពិធកមមកសិកមម និងភាពធន់នឹងអាកាសធាតុសគ្មបសគ្មួលអនុវតតសដ្ឋយគ្កសួងកសិកមម 
រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ ណដ្លមានសកមមភាពគគំ្ទ្ណខសគ្ចវា៉ា កផ់លិតកមមតម្មៃ និងទ្ំនកទ់្ំនងទ្ីផារ  ការបសងកើនលទ្ធភាព 
ទ្ទ្ួលបានព័ត៌មានកសិកមម និងទ្ិននន័យទ្ីផារ(ព័ត៌ម្កនទីទារជ្នរទ និងស្េសសងាវ ក់ផលិតកមម ដ្ំណំរស្នែ រែូេ 
ចិ េ្ ឹមម្កន ់និងការចិញ្ច ឹមររី និង(៣)ការពគ្ងឹងការគ្គបគ់្គងគសគ្មាងអនុវតតរមួគន សដ្ឋយកលខាធិការោឋ នគែៈកមាម ធិការ
ជាតិសគ្មាបក់ារអនុវតតត្តមណបបគ្បជាធិបសតយយសៅថ្នន កស់គ្កាមជាតិ (គ.ជ.អ.ប) និងគ្កសួងកសិកមម រុកាា គ្បមាញ់ និង
សនស្ថទ្។  
 ការចំណយថ្វកិាឆាន ២ំ០២១សនេះ អងគភាពសគ្មបសគ្មួលការអភវិឌ្ឍ(DCU) បានអនុវតតនូវសកមមភាព និង
ចំណយថ្វកិាចំនួន២ ៦៤៥ ០៨៧ ដុ្ោៃ រអាសមរកិ (៣៥%) ជាថ្វកិាកមចហិីរញ្ាបបទនរបស់ធនគរអភវិឌ្ឍនអ៍ាសីុ 
និងការចំណយថ្វកិាបដ្ិភាគរបស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាលមានចំនួន៦៩ ៥៥៥(១៧%)។ សគ្មាបស់លខាធិការដ្ឋឋ នគែៈ- 
កមាម រធិការជាតិសគ្មាប់ការអនុវតតត្តមណបបគ្បជាធិបសតយយសៅថ្នន ក់សគ្កាមជាតិ បានចំណយថ្វកិាចំនួន ៥ ៩១៦ 
៣៤៥ ដុ្ោៃ រអាសមរកិ(១០,៥៧%) ជាកមចហិីរញ្ាបបទនរបស់ធនគរអភវិឌ្ឍនអ៍ាសីុ និងថ្វកិាបដ្ិភាគរបស់រាជរដ្ឋឋ -
ភិបាលកមពុជាមានចំនួន ១៤៣ ៧៦០ ដុ្ោៃ រអាសមរកិ(១៣,១៣%)។ ជារួម ថ្វកិាចំណយសរុបរបស់គសគ្មាងកាត់
បនែយភាពគ្កីគ្ក និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកមមខាន តតូចសៅតំបន់ទ្សនៃស្ថប ជំហាន២ កនុងឆាន ២ំ០២១ មានចំនួន៨ ៧៧៤ 
៧៤៦ ដុ្ោៃ រអាសមរកិ សសមើ១៣,២៩% និងការចំណយគិតចាបព់ីគសគ្មាងចាបស់ផតើមអនុវតត មកដ្ល់សពលបចចបបនន បាន
ចំណយថ្វកិាចំនួន២៥ ៤៨០ ៣១០ ដុ្ោៃ រអាសមរកិ ៣៨,៦០%។ 

ចំសពាេះណផនកកសិកមម ការអនុវតតគសគ្មាងជាលកាែៈរបូវនតកនុងឆាន ២ំ០២១ សសគ្មចបាន ៧២% សដ្ឋយសគ្បើគ្បាស់ 
សពលសវោអស់៧៦% និងការអនុវតតគសគ្មាងជាលកាែៈរូបវនតរបស់គសគ្មាងជារមួ មកដ្ល់សពលបចចុបបននសសគ្មច
បាន៦៦% (សមាសភាគ១សសមើនឹង៦៣% សមាសភាគ២សសមើនឹង ៧២% និងសមាសភាគ៣សសមើនឹង៦៥%)។ ណផនក
កសិកមម កសិករណដ្លទ្ទ្ួលផលគ្បសយជន៍សដ្ឋយផ្លទ ល់ពីគសគ្មាងមានចំនួន២៩ ៨៥៣គ្គួស្ថរ សរុបសមាជិកគ្គួស្ថរ
មានចំនួន១២៥ ៣៨២នក់។ គែៈកមាម ធិការជាតិសគ្មាប់ការអនុវតតត្តមណបបគ្បជាធិបសតយយសៅថ្នន ក់សគ្កាមជាតិ  
កសិករណដ្លទ្ទ្ួលផលគ្បសយជនស៍ដ្ឋយផ្លទ ល់ពីគសគ្មាងមាន១៧ ៥៤៣គ្គួស្ថរ ជាគ្កុមណកលមែជីវភាព និង២៨ ៧១៥ 
គ្គួស្ថរ ពីគសគ្មាងសហដ្ឋឋ រចនសមពន័ធ និងសគ្ស្ថចគ្សព (ត្តងំពីចាបស់ផតើមគសគ្មាងមកដ្ល់បចចុបបនន) សរុបសមាជិកគ្គួស្ថរ
ទងំអស់មានចំនួន១៩៤ ៣៧២នក។់  

 

ឃ. គលស្ម្ភងវខសស្េវាកផ់លតិកម្មលដ្ឋយភាតរៈបរសិាថ ន  
(Climate-Friendly Agribusiness Value Chains Sector Project-CFACV) 
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គសគ្មាងណខសគ្ចវាកផ់លិតកមមសដ្ឋយភាតរៈបរសិ្ថែ ន(CFAVC) បានជួយ គគំ្ទ្ណផនការយុទ្ធស្ថស្តសតអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយ
កសិកមម និងសគលនសយបាយអភវិឌ្ឍនឧ៍សាហកមមរបស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាល កនុងការសលើកកមពស់ការគ្បកួតគ្បណជងម្នណខស
គ្ចវាកត់ម្មៃកសិពាែិជជកមមសៅសខតតកំពងច់ាម និងសខតតតបូង មុ ំ ត្តមដ្ងទ្សនៃសមគងគម្នគ្ចករសបៀងសសដ្ឋកិចច ភាគខាង
តបូងរបស់អនុតំបនទ់្សនៃសមគងគ (GMS)  និងសៅសខតតកំពត និងត្តណកវ ត្តមបសណត យគ្ចករសបៀងសសដ្ឋកិចច សឆ្នរណប៉ាកខាង
តបូង។ គសគ្មាងណខសគ្ចវាក់ផលិតកមមសដ្ឋយភាតរៈបរសិ្ថែ ន(CFAVC) ណដ្លមានគ្កសួងចំនួន៣ ជាភាន ក់ង្អរគ្បតិបតតិ
គសគ្មាង (១)គ្កសួងកសិកមម រុកាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ (២) គ្កសួងធនធានទ្ឹក និងឧតុនិយម និង(៣)គ្កសួងអភវិឌ្ឍ
នជ៍នបទ្ គ្ពមទងំមានភាន កង់្អរអនុវតតគសគ្មាងថ្នន កស់ខតតចំនួន៤ខាងសលើ។ 

គសគ្មាងសនេះជួយ សលើកកមពស់ភាពធនគ់្ទនំឹងអាកាសធាតុ សដ្ឋយគគំ្ទ្សហដ្ឋឋ រចនសមពន័ធកសិកមមសំខាន់ៗ  និង
ណខសគ្ចវាកផ់លិតកមមដ្ណំគំ្សូវ សពាត ដ្ំឡូងម ីនិងស្ថវ យ សដ្ឋយជួយ បសងកើនផលិតភាព និងពិពធិកមមដ្ំណ ំការណកលមែ
សមតែភាពឃាៃ ងំសតុកទុ្កដ្ឋក ់ការណកម្ចន និងការសធវើសតសតគុែភាព នងិសុវតែិភាពផលិតផល គ្ពមទងំសលើកកមពស់ការ
សគ្បើគ្បាស់ថ្នមពលគ្ពេះអាទ្ិតយ និងជីវថ្នមពល។ គសគ្មាងនឹងជួយ ពគ្ងងឹសមតែភាពបសចចកសទ្សកសិកមមម្វឆាៃ ត(CSA) 
និងបសងកើតបរយិកាសម្នសគលនសយបាយសគ្មាបផ់លិតកមមកសិកមមគ្បកបសដ្ឋយភាតរៈបរសិ្ថែ ន និងបសងកើនគ្បាក់
ចំែូលដ្ល់កសិករ។  

គសគ្មាងសនេះ មានរយៈសពល៦ឆាន  ំ (ណខតុោ ២០១៨  - ណខកញ្ហា ២០២៤) សដ្ឋយមានថ្វកិាគគំ្ទ្សរបុចំនួន 
គ្បមាែ១៤១,០៤ ោនដុ្ោៃ រអាសមរកិ កនុងសនេះឥែទនសមបទនរបស់ADB ចំនួន៩០ោនដុ្ោៃ រអាសមរកិ 
ឥែទន សមបទនរបស់មលូនិធិអាកាសធាតុម្បតង Green Climate Fund (GCF) ១០ោនដុ្ោៃ រអាសមរកិ 
ហិរញ្ាបបទនឥត សំែងរបស់(GCF) ៣០ោនដុ្ោៃ រអាសមរកិ ការចូលរមួពីអនកទ្ទ្ួលផល (Beneficiaries) 
៣,៦៦ោនដុ្ោៃ រអាសមរកិ និងថ្វកិាបដ្ិភាគរបស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាលកមពុជាចនំួន៧,៣៨ោនដុ្ោៃ រអាសមរកិ។ ណផែកត្តម 
Project Administrative Manual (PAM) ថ្វកិាទងំ១៤១,០៤ោនដុ្ោៃ រអាសមរកិសនេះ គ្តូវបានណបងណចកឱ្យអនុវតត
ត្តមវស័ិយ ម្នគ្កសួងទងំ៣គឺគ្កសួង កសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ មានថ្វកិាចំននួ៥៦ ៣៤៣ ៨៤០ដុ្ោៃ អាសម
រកិ គ្កសួងធនធានទ្ឹក នងិឧតុនិយម ៤៤ ១៨១ ១៣០ដុ្ោៃ អាសមរកិ គ្កសួងអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ្មានចំននួ ៣៦,៣៤៩ 
៦០៧ដុ្ោៃ អាសមរកិ និងថ្វកិាបគ្មុងចំននួ ៣ ១៦៥ ៤២៣ដុ្ោៃ រអាសមរកិ។ 

គសគ្មាងណខសគ្ចវាកផ់លិតកមមសដ្ឋយភាតរៈបរសិ្ថែ នអនុវតតសសគ្មចបានគ្បមាែ៤៣% សដ្ឋយគិតពីចាបស់ផតើម
អនុវតតគសគ្មាងមកដ្ល់ឆាន ២ំ០២១។ សគ្មាបឆ់ាន ២ំ០២១សនេះ គសគ្មាងអនុវតតសសគ្មចបានគ្បមាែ ៣០% សធៀបនឹង
ណផនការសកមមភាព និងថ្វកិាឆាន ២ំ០២១។ 

កនុងឆាន ២ំ០២១សនេះ គសគ្មាងសសគ្មចលទ្ធផលសំខាន់ៗ រមួមាន៖ 
- គសគ្មាងសនេះបានសគ្គងគគំ្ទ្ស្ថងសងឃ់ាៃ ងំដ្ឋកក់សិផលដ្ល់សហគមនក៍សិកមម សរបុចំនួន៨០ឃាៃ ងំ 

កនុងកំឡុងសពលអនុវតតគសគ្មាង និងគ្តូវបំពាកស់ដ្ឋយមា៉ា សីុនសមងួតគ្បសភទ្ Flatbed Dryers មយួឃាៃ ងំ
សតុកទ្ំហំ ១០០សត្តន ណដ្លមានចំនួនសរបុ៤៤។ 

- កិចចគ្ពមសគ្ពៀងសតីពីការគ្គបគ់្គងឃាៃ ងំសគ្មាបស់ហគមនក៍សិកមមចនំួន ៥៥ គ្តូវបានសរៀបចំ និងចុេះហតែ
សលខា រវាងគែៈកមាម ធិការគ្គបគ់្គងរបស់សហគមនក៍សិកមម នងិគ្បធានគ្គបគ់្គងគសគ្មាងថ្នន កស់ខតត សៅ
កនុងសខតតសគលសៅម្នគសគ្មាង 

- កនុងឆាន ២ំ០២១សនេះ ជាលទ្ធផលទកទ់្ងនងឹការស្ថងសងឡ់ជីវឧសម័ន និងសរាងជីកបំ៉ាុស បានណសវងរកអនក
ជាវឡជីវឧសម័ន និងសរាងជីកបំ៉ាុសត បានចំននួ២៨៤នក ់ ណដ្លកនុងសនេះកសិករជាវឡជីវឧសម័ន មានចនំនួ 
១៦០នក ់និងសរាងជីកំប៉ាុសតមានចំនួន១២៤នក ់សៅទូ្ទងំសខតតសគលសៅរបស់គសគ្មាង។ 
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- បានសរៀបចំសិកាា ស្ថោថ្នន ក ំុ់ និងសខតតបានសធវើសឡើងសៅកនុងសខតតសគលសៅ សដ្ើមបផីសពវផាយពត័ម៌ានសតីពី
ការអនុវតតការផសពវផាយ នងិទ្ីផារសគ្មាបអ់តិថ្ិជនសកាត នុពលសលើឡជីវឧសម័ន នងិសរាងជីកបំ៉ាុស និង
ណចករណំលកសមសរៀនសតីពីជីកាកសំែល់ពីឡជីវឧសម័ន។ សិកាា កាមចំនួន៥៧នក/់១៥នកជ់ាស្តសតី បានចូល
រមួកនុងសិកាា ស្ថោសនេះ។ 

ង. កម្មវិធជំីរញុផលតិកម្មស្រវូ នងិការនលំេញអងករ  
   (Climate-Resilient Rice Commercialization Sector Development- Rice-SDP) 

កមមវធិីជំរញុផលិតកមមគ្សូវ និងការនសំចញអងករ (Rice-SDP) គ្តូវបានអនុមត័សដ្ឋយធនគរអភវិឌ្ឍនអ៍ាសីុ
សៅម្ថ្ងទ្២ី៦ ណខសីហា ឆាន ២ំ០១៣ នងិដ្ឋកឱ់្យដ្ំសែើ រការសៅម្ថ្ងទ្ី១៣ ណខវចិឆិកា ឆាន ២ំ០១៣ ណដ្លមានថ្វកិាសរបុ
ចំនួន ៨៧,៤៤ ោនដុ្ោៃ រអាសមរកិ។ កមមវធិីទ្ទ្ួលបានកមច២ីគ្បភព [កមចពីីមូលនិធិអភវិឌ្ឍនអ៍ាសីុ (ADF) ចនំួន ៥៥
ោន ដុ្ោៃ រអាសមរកិ និងកមចីពីមូលនិធិសគ្មាប់យុទ្ធស្ថស្តសតអាកាសធាតុ (SCF) ចំនួន ៥ោនដុ្ោៃ រអាសមរកិ 
ជំនួយឥតសំែង២គ្បភព [ជំនួយពីកមមវធិីសនតិសុខសសបៀងនិងកសិកមមសកល (GAFSP) ចំនួន១៤,៦ោនដុ្ោៃ រ
អាសមរកិ និងជនំួយពី SCF ចំនួន៤,៥ ោនដុ្ោៃ រអាសមរកិ] និងបដ្ិភាគរបស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាលកមពុជាចំនួន ៨,៣៣ោន
ដុ្ោៃ រ អាសមរកិ។ កមមវធិីសនេះបានដ្ំសែើ រការអនុវតតសកមមភាពសៅសខតតសគលសៅ ចំនួន០៣ គឺ សខតតបាតដ់្ំបង ម្គ្ពណវង 
និងសខតតកពំងធ់។ំ ចំសពាេះថ្វកិាណដ្លគគំ្ទ្ដ្ល់គ្កសួងកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ សគ្មាបអ់នុវតតកមមវធិីសនេះ   
មានចំនួនសរបុ ១២,៦៧៥ ោនដុ្ោៃ រអាសមរកិ។  
 កនុងឆាន ២ំ០២១សនេះ កមមវធិីសសគ្មចបានលទ្ធផល ដូ្ចខាងសគ្កាម៖ 

- បានបញ្ច ប់ការង្អរវភិាគគ្បព័នធ-សកសគ្តបរសិ្ថែ ន ំុ )CAEA) និងបានបញ្ជូ នទ្ិននន័យទំងសនេះសៅគ្កសួង
សរៀបចំណដ្នដ្ី នគរបូនីយកមម សំែង ់និងសុរសិយដ្ី សដ្ើមបសីរៀបចំណផនការសគ្បើគ្បាស់ដ្ីថ្នន ក ំុ់។ 

- បានបញ្ចបក់ារផលិត និងសបាេះពុមពណផនទ្ីគ្បពន័ធសកសគ្ត-បរសិ្ថែ នដ្ំណំគ្សូវ  ចំណតថ់្នន កដ់្ី និងសគ្បើគ្បាស់ដ្ី  
សគ្មាបស់ខតតសគលសៅទងំ០៣។ 

- បានបញ្ច ប់ការអភិវឌ្ឍ និងដ្ំសឡើងគ្បព័នធគ្គប់គ្គងទ្ិននន័យព័ត៌មានកសិកមម (FSMIS) សហើយបានបញ្ចូ ល
ទ្ិនននយ័ CAEA ទងំ៩០ ំុ និងឯកស្ថរផសពវផាយកសិកមម សៅកនុងគ្បពន័ធសនេះផងណដ្រ។ កនុងសនេះគសគ្មាងក៏
បានបញ្ចូលទ្ិននយ័ CAEA ណដ្លបានសិកាពីមុនចំនួនជាង ៤០០  ំុ សៅកនុងគ្បពន័ធសនេះ ផងណដ្រ។ 

- ចុេះកិចចសនាស្ថងសង់ឡសមងួត និងឃាៃ ំងសតុកគ្គប់ពូជគ្សូវសៅម្ថ្ង២៩ ណខកញ្ហា  ឆាន ំ២០២០ សគ្មាប់
ស្ថែ នីយកសិកមមចំនួន ២ សៅខតតបាតដ់្ំបង និងម្គ្ពណវង។ គ្តឹមម្ថ្ង៣១ ណខធនូ ឆាន ២ំ០២១ ការង្អរស្ថងសងឡ់
សមងួត និងឃាៃ ងំសតុកគ្គបពូ់ជគ្សូវសសគ្មចបាន៨៧% សៅសខតតម្គ្ពណវង និង៧៦% សៅសខតតបាតដ់្ំបង។ 

- គ្តឹមបំណច ់ឆាន ២ំ០២០ អងគភាពអនុវតតនគ៍សគ្មាងថ្នន កជ់ាតិម្នគ្កសួងកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ បាន
ចុេះកិចចសនាសរបុចំនួន១៥ ជាមយួស្ថែ នីយកសិកមមសដ្ើមបផីលិតគ្គបពូ់ជគ្សូវចុេះបញ្ជ ី និងបានចុេះកិចចសនា
សរបុចំនួន៤៤ ជាមយួសហគមនក៍សិកមមសដ្ើមបផីលិតគ្គបពូ់ជគ្សូវវញិ្ហា បនបគ័្តកនុងសខតតសគលសៅទងំ៣។ 
ជាលទ្ធផល អងគភាពបានចុេះកិចចសនាជាមយួបណត ស្ថែ នីយកសិកមមផលិតគ្គបពូ់ជគ្សូវចុេះបញ្ជ ីសរបុចំនួន
២៣០ សត្តនសលើម្ផទដ្ីដ្ឋដុំ្េះសរុបចំនួន៩៨ ហិកត្ត និងជាមយួបណត សហគមនក៍សិកមមផលិតគ្គបពូ់ជគ្សូវ
វញិ្ហា បនបគ័្តសរបុចំនួន៦០០ សត្តន សលើម្ផទដ្ីដ្ឋដុំ្េះសរបុចំនួន២៤៦ ហិកត្ត។ 

- បានសរៀបចំចុេះអសងកតអំពី ការសគ្បើគ្បាស់ពូជគ្សូវរបស់កសិករ ការបាតប់ងស់គ្កាយសពលគ្បមូលផលគ្សូវ និង
ការទ្ទ្ួលបានការគ្បឹកាណផនកបសចចកសទ្សពីអនកផគតផ់គងស់មាភ រៈកសិកមម។ 



84 
 

- បានបញ្ច ប់ការផលិត និងសបាេះពុមពសសៀវសៅ TIPs មានចំនួន៨គ្បធានបទ្បសចចកសទ្ស សរុបបានចំនួន
៨០០០កាល។ 

- បានអនុវតតសកមមភាពកស្ថងសមតែភាពបានចំនួន៣១៦ណដ្លមានអនកចូលរមួសរបុចំនួន១៧ ៩៩៨នកក់នុង
សនេះមានស្តសតីចំនួន៨ ២១៣នកស់សមើ៤៦%។ 

េ.គលស្ម្ភងពពិធិកម្មករកិម្មកម្ពាុ (WB) 
គសគ្មាងពិពិធកមមកសិកមមកមពុជាគ្តូវបានសរៀបចំនិងអនុវតត សដ្ឋយមានការគគំ្ទ្ហិរញ្ា បបទនឥែទនចំនួន 

១០១,៦៧ ោនដុ្ោៃ រអាសមរកិ កនុងសនេះ ពីធនគរពិភពសោកចំនួន ៩១,៦៧ោនដុ្ោៃ រអាសមរកិ និងថ្វកិាបដ្ិភាគ 
ពីរាជរដ្ឋឋ ភបិាលកមពុជាចំនួន ១០ោនដុ្ោៃ រអាសមរកិ ណដ្លកិចចគ្ពមសគ្ពៀងហិរញ្ាបបទនឥែទនគ្តូវបានចុេះហតែសលខា 
សៅម្ថ្ងទ្០ី៣ ណខសមស្ថ ឆាន ២ំ០១៩។ គសគ្មាងសនេះមានសគលបំែងជួយ សគ្មបសគ្មលួដ្ល់ការសធវើពិពិធកមមណខសគ្ចវាក ់
តម្មៃកសិកមមសៅកនុងតំបនស់គលសៅគសគ្មាង គ្ពមទងំសឆ្ៃើយតបភាៃ មៗ និងគ្បកបសដ្ឋយគ្បសិទ្ធភាពចំសពាេះការសសស្តង្អគ េះ 
បនទ នក់នុងករែីមានវបិតតិ និងមានសមាសភាគសំខាន់ៗ ចំនួន៥ ណដ្លគ្តូវបាននិងកំពុងចូលរមួអនុវតតសដ្ឋយគ្កសួង 
ពាកព់ន័ធចំនួន៤ គឺ គ្កសួងកសិកមម រុកាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ គ្កសួងសសដ្ឋកិចចនិងហិរញ្ា វតែុ គ្កសួងអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ្ 
និងគ្កសួងធនធានទ្ឹកនិងឧតុនិយម។ 

ចំសពាេះលទ្ធផលម្នការអនុវតតគសគ្មាង កនុងឆាន ២ំ០២១សនេះ មានដូ្ចខាងសគ្កាម៖ 
សមសភាគទី១ ៖ ការជំរញុពិពិធកមមកសិកមមនិងការផតល់ហិរញ្ាបបទនត្តមរយៈកញ្ចបជ់ំនួយនិងកមច ីគ្តូវបាន 

អនុវតតសដ្ឋយគ្កសួងកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ និងសហការជាមយួគ្កសួងសសដ្ឋកិចចនិងហិរញ្ា វតែុ ណដ្ល
សកមមភាពចមបង គ ឺការគគំ្ទ្ដ្ល់សហគមនក៍សិកមម និងគ្កុមផលិត នូវទុ្នវនិិសយគបំសពញបណនែម (Matching Grant) 
និងឱ្កាសទ្ទ្ួលបានឥែទន (Credit Line) ពីគ្គឹេះស្ថែ នហិរញ្ា វតែុ ចូលរមួអនុវតតគសគ្មាង (PFI) ត្តមរយៈសំសែើ ពពិធិ
កមមកសិកមម/សំសែើ ធុរកិចច (DPr/BPr) និងណផនការពិពធិកមមកសិកមម/ ណផនការធុរកិចច (DPl/BPl) ណដ្លបានសរៀបចំសឡើង
សដ្ឋយសហគមនក៍សិកមម ឬគ្កុមផលិត។ គឹតគ្តឹមណខធនូ ឆាន ២ំ០២១សនេះ គ្កុមអនកផតល់សសវាបសចចកសទ្ស (TSP) បានជួយ 
គគំ្ទ្ដ្ល់សហគមនក៍សិកមមចំនួន៥៩ កនុងការសរៀបចំសំសែើ ពិពិធកមម កសិកមមចំននួ៥៩ រមួជាមយួសំសែើ កសិធុរកចិច
ចំនួន៦៨ ណដ្លកនុងសនេះ សំសែើ ពិពធិកមមចនំួន៣៥ គ្តូវបានគែកមមការ អនុម័តឱ្យបនតសរៀបចំណផនការពិពិធកមមនិង
ណផនការកសិធុរកិចច។ ជាមយួសនេះណដ្រ ណផនការពិពិធកមមចំនួន៧ គ្តូវបាន គែកមមការគ្បឹកាសយបល់និងអនុមត័
អនុញ្ហា តឱ្យទ្ទ្ួលបានហិរញ្ាបបទនឥតសំែងបំសពញបណនែមទុ្នវនិិសយគ។ 

សមសភាគទ២ី ៖ ការគគំ្ទ្សហដ្ឋឋ រចនសមពន័ធស្ថធារែៈ ណដ្លគ្តូវបានអនុវតតសដ្ឋយគ្កសួងអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ្ 
និងគ្កសួងធនធានទ្ឹកនិងឧតុនិយម កនុងសនេះ សកមមភាពសំខាន ់គឺការជួយ សធវើឱ្យគ្បសសើរសឡើងនូវសហដ្ឋឋ រចនសមពន័ធ 
ស្ថធារែៈជនបទ្ដូ្ចជា ១).ការស្ថត រគ្បពន័ធធារាស្ថស្តសតណដ្លមានគ្ស្ថប ់និង ២).ការណកលមែផៃូវជនបទ្សដ្ឋយគ្កាល
សៅស ូគ្បសភទ្ DBST។ ផៃូវជនបទ្ និងគ្បពន័ធធារាស្ថស្តសតណដ្លបានសលើកសឡើងសៅកនុងណផនការពិពិធកមមចនំួន ៧ ណដ្ល 
គ្តូវបានអនុមត័សដ្ឋយសជាគជយ័ពីគែកមមការគ្បឹកាសយបល់និងអនុមត័ (AEC) នងឹគ្តូវបានសិកាលមែតិសគ្មាប ់
ណកលមែ និងស្ថដ រសៅកនុងឆាន ២ំ០២២សនេះ។ 

សមសភាគទ៣ី ៖ ការណកលមែគ្បពន័ធពត័ម៌ានកសិកមមនងិការគ្គបគ់្គង និងគ្តួតពិនតិយគុែភាព ណដ្លគ្តូវបាន 
អនុវតតសដ្ឋយគ្កសួងកសិកមម រុកាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ កនុងសនេះ សកមមភាពសំខាន ់គឺ ការសធវើឱ្យគ្បសសើសឡើងនូវគ្បពន័ធ 
ពត័ម៌ានកសិកមម ទី្ផារកសិកមម ការអនុវតតគ្បពន័ធអនមយ័និងភូតគមអនមយ័ ការគ្គបគ់្គងក់ារណកម្ចននិងសុវតែិភាព
ចំែីអាហារ។ សៅកនុងឆាន ២ំ០២១សនេះ គ្កុមការង្អរគសគ្មាងបានបញ្ចបស់សចកតីគ្ពាងកគ្មងពត័ម៌ានទ្ីគ្បឹកាជាតិ និង 
អនតរជាតិ (Consultancy Profile for ITA and NTA) សគ្មាបជ់ួយ សលើការអនុវតតការង្អរពាកព់ន័ធនឹងពត័ម៌ានកសិកមម 
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អនមយ័និងភូតគមអនមយ័ ការណកម្ចននិងសុវតែិភាពចែីំអាហារ និងបានផសពវផាយការយល់ដ្ឹងការង្អរអនមយ័
និងភូតគមអនមយ័និងស្ថរៈសំខានម់្នការង្អរគ្តួតពិនិតយភូតគម អនមយ័ និងសតងដ់្ឋរអនតរជាតិសតីពីវធិានភូតគម
អនមយ័ រមួទងំលកាខែឌ តគ្មូវកនុងការនសំចញផលិតផលកសិកមម ដ្ល់មស្តនតជីំនញម្នមនទីរកសិកមមកនុងសខតតសគល
សៅចំនួនគ្បាមំយួជាជហំានដ្បំូង។ បណនែមសលើសនេះ គ្កុមការង្អរគសគ្មាងបានពិភាកាសីុជសគ្ៅជាមយួអងគការ UNIDO 
កនុងការពិនិតយលទ្ធភាពពីគសគ្មាងពិពិធកមមកសិកមមកមពុជា សដ្ើមបគី្បឹកាសយបល់អំពី ការសរៀបចំរមួគន នូវសគល
នសយបាយសុវតែិភាពចំែីអាហារសនេះ។ 

សមសភាគទី៤ ៖ ការគ្គបគ់្គង ការសគ្មបសគ្មួល និងការគ្តួតពិនិតយនិងវាយតម្មៃគសគ្មាង ណដ្លសៅកនុងឆាន  ំ
២០២១ គ្កុមការង្អរគសគ្មាងបានចុេះពិនិតយត្តមដ្ឋនការសរៀបចំសំសែើ ពិពិធកមមកសិកមមសៅត្តមសហគមនក៍សិកមម 
ការផតល់ធាតុចូលកសិកមមសគ្មាបដ់្ំណំបណនៃ ការចិញ្ច ឹមាន ់ និងវារវីបបកមមដ្ល់គ្គួស្ថរទ្ទ្ួលផលរបស់គសគ្មាងសឆ្ៃើយ
តបបនទ នស់ៅនឹងជំងឺកូវដី្ ១៩ កនុងគ្កបខែ័ឌ សគ្គងពិពិធកមមកសិកមមកមពុជា។ សលើសពីសនេះ អងគភាពសគ្មបសគ្មួល 
គសគ្មាងបានសរៀបចំណផនការសកមមភាពនងិថ្វកិាសគ្មាបឆ់ាន ២ំ០២២ សដ្ឋយបានដ្ឋកជូ់នគ្កសួងសសដ្ឋកចិចនិងហិរញ្ា វតែុ
សដ្ើមបសីសនើសំុការអនុមត័ និងបានសរៀបចំវគគបែតុ េះបណត លសផសងៗពាកព់ន័ធនឹងការសរៀបចរំបាយការែ៍ ការទូ្ទតថ់្វកិា
ចំណយ និងការគពំារបរសិ្ថែ ននងិសងគម។ 

សមសភាគទី៥ ៖ ការសឆ្ៃើយតបនឹងការសសស្តង្អគ េះបនទ នស់ពលមានអាសនន ណដ្លសៅសគ្កាមគ្កបខែ័ឌ សមាសភាគ 
សនេះ គ្កុមការង្អរគសគ្មាងបានសរៀបចំគសគ្មាងសឆ្ៃើយតបបនទ នស់ៅនឹងជំងឺកូវដី្១៩ កនុងសគលបំែងគគំ្ទ្ដ្ល់ជីវភាព 
គ្គួស្ថរកសិករណដ្លរងផលប៉ាេះពាល់ចំនួន១៥ ៣៩៥គ្គសួ្ថរ ។ សដ្ើមបអីនុវតតសកមមភាពសនេះ គសគ្មាងបានចុេះ កិចច
សនាជាមយួគ្កុមហ ុនផគតផ់គងធ់ាតុចូលកសិកមម និងផដល់សសវាបសចចកសទ្សចំនួន៣ កាលពីណខកញ្ហា  មកដ្ល់ចុងឆាន ំ
២០២១ គ្កមុហ ុនទងំ៣ បាន សងផ់ទេះសំណញ់ចនំួន ១៣៥កណនៃង គ្សេះបាៃ សតិកចនំួ ន៩៤៥កណនៃងរមួទងំកូនគ្តីនងិ
កូនកណងគប និងគ្ទ្ងុមានន់ងិកូនមានច់នំួន ៣៤កណនៃង កនុងសខតតសគលសៅគសគ្មាងបានចំនួន៩ រមួមានសខតតតបូង មុ ំ 
កំពងច់ាម កំពងស់ពឺ កំពងឆ់ាន ងំ កណត ល គ្ពេះវហិារ សទឹងណគ្តង រតនគិរ ីនិងរាជធានីភនសំពញ។  

ឆ. គលស្ម្ភងវបងវេកដីរងគម្កេិេ លដើម្បកីារអភវិឌ្ឍលរដឋកេិេ  )LASED III) 

 គសគ្មាងណបងណចកដ្ីសដ្ើមបសីងគមកិចច និងការអភវិឌ្ឍសសដ្ឋកិចចដ្ំណកក់ាលទ្ី៣ (LASED III) គឺជាគសគ្មាង 
ណដ្លមានសកមមភាពសដ្ើមបគីគំ្ទ្ដ្ល់ការអនុវតតកមមវធិីសមបទនដ្ីសងគមកិចចរបស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាល សដ្ើមបណីចកដ្ីដ្ល់គ្បជា 
ពលរដ្ឋគ្កគី្កណដ្លគម នដ្ី និងមានដ្ីត្តមរយៈសមបទនដ្ីសងគមកិចចសដ្ើមបសីលើកកមពស់ជីវភាពរស់សៅរបស់គ្គួស្ថរគ្កគី្ក 
និងគ្កុមង្អយរងសគ្គេះ។ គសគ្មាងសនេះអនុវតតការសធវើសដ្ើមបដី្ីសងគមកិចចត្តមមូលដ្ឋឋ ន ំុណដ្លជាការសផទរដ្ីឯកជនរបស់រដ្ឋ
សៅដ្ល់គ្បជាពលរដ្ឋគ្កីគ្កសគ្មាបក់នុងសគលបំែងសគ្បើគ្បាស់ជាលំសៅដ្ឋឋ ន និងការដ្ឋដុំ្េះដ្ំណំ ការចិញ្ច ឹមគ្តី-សតវ 
ត្តមគ្គួស្ថរណដ្លផតួចសផតើមសដ្ឋយ ំុនិងសមាជិករបស់ខៃួនរួមមាន៖ )i) ណចកដ្ីរបស់រដ្ឋណដ្លសមគ្សបសគ្មាប់ណផនក
កសិកមមរមួជាមយួនឹងសសវាកមមគគំ្ទ្សមគ្សបសៅដ្ល់គ្គួស្ថរគ្កីគ្កគម នដ្ីធៃី និងមានដ្ីធៃីតិចតួចណដ្លមានលកាែៈ
សមបតតិគ្គបគ់្គន ់និង (ii) ណែននំិងអនុវតតដ្ំសែើ រការសដ្ឋយតមាៃ ភាពនិងសតងដ់្ឋរសដ្ើមបពីគ្ងីក ការអនុវតតសមបទនដ្ីស
ងគមកិចចណដ្លផតួចសផតើមសឡើងសៅមូលដ្ឋឋ ន។  គសគ្មាងសនេះចាប់អនុវតតជា៣ដ្ំណក់កាល ណដ្លដ្ំណក់កាលទ្ី១                             
(LASED I ) បានចាបស់ផតើមពីឆាន ២ំ០១២-២០១៦ ដ្ំណកក់ាលទ្ី២ (LASED II) បានចាបស់ផតើមពីឆាន ២ំ០១៦-២០២១ 
និងដ្ំណកក់ាលទ្៣ី (LASED III) ពីឆាន ២ំ០២០-២០២៦។ 
 គសគ្មាង (LASED III) សនេះ មានថ្វកិាសរុប១០៧ោនដុ្ោៃ រអាសមរកិ កនុងសនេះ (៩៣ោនដុ្ោៃ រអាសមរកិ 
ថ្វកិាកមចពីីធនគរពិភពសោក និងថ្វកិាចំនួន១៤ ោនដុ្ោៃ រអាសមរកិ បដ្ិភាគពីរាជរដ្ឋឋ ភបិាលកមពុជា) ណដ្លអនុវតត
ផ្លទ ល់សដ្ឋយគ្កសួងកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ និងគ្កសួងសរៀបចំណដ្នដ្ី នគរបូនីយកមម និងសំែង។់ គសគ្មាង
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គ្គប ដ្ែត ប ់សលើសខតតសគលសៅចំនួន៩ គឺសខតតគ្កសចេះ តបូង មុ ំ កំពងធ់ំ កំពងឆ់ាន ងំ កំពងស់ពឺ មែឌ លគិរ ីរតនគិរ ីគ្ពេះវហិារ និង
សខតតសទឹងណគ្តង ណដ្លសផ្លត តការវនិិសយគសលើគ្បពន័ធធារាស្ថស្តសតខាន តតូច និងផតល់សសវាគគំ្ទ្បសចចកសទ្ស សគ្មាបក់ារ
គ្បកបរបរចិញ្ច ឹមជីវតិណផែកសលើកសិកមមជាមូលដ្ឋឋ ន ណដ្លមានគ្បជាកសិករអនកទ្ទ្ួលសរបុ១៥ ០០០គ្គួស្ថរ។ 

កនុងឆាន ២ំ០២១សនេះ ការអនុវតតគសគ្មាងកនុងបរបិទ្ជំងឺកូវដី្-១៩ សសគ្មចបានលទ្ធផលដូ្ចខាងសគ្កាម៖ 
ក.រម្ភរភាគទ្យ១ី៖ ការលស្ជើរលរ ើរ នងិការលរៀបេវំផនការរស្ម្ភបអ់ភវិឌ្ឍនទ៍្យតីាងំរម្បរនដីរងគម្កេិេ )SLC) នងិ                  
                        រហគម្នជ៍នាតលិដើម្ភាគតេិ (ICLT) 
១.ការង្អរណសវងរកសមបទនដ្ីសងគមកចិច (SLC)៖ កនុងឆាន ២ំ០២១សនេះ មានទ្ីត្តងំចនំួន១៩ ណដ្លសខតតសសនើ

សឡើង សែិតកនុងសខតតចនំួន១២ កនុងគ្សុកចំននួ១៤ កនុង ំុចំនួន១៨ មានម្ផទដ្ីណដ្លបានឯកភាពចំនួន១១,១៨៩                  
ហិកត្ត សសមើនឹង៥៩%ម្នម្ផទដ្ី សគ្គងសសនើសឡើង២៦,៨១៤ហិកត្ត។ ត្តមលទ្ធផលម្នជំហា នទ្១ី គ្កុមការង្អរបានសធវើការ
សននិដ្ឋឋ នទញយកទ្ីត្តងំចំនួន១២ សគ្មាបប់នតនីតិវធិីទ្ី២ បនតសទ្ៀត រហូតដ្ល់និតីវធិីទ្៦ី កនុងឆាន ២ំ០២២។ 

២.ការង្អរគ្សងទ់្ិនននយ័ពត័ម៌ានសហគមនជ៍នជាតិសដ្ើមភាគតិច (ICLT Profile)៖ សយងត្តមណផនការ កនុង
ឆាន ២ំ០២១ គ្កុមការង្អរសគ្គងចុេះចំនួន ១៥ទ្ីត្តងំ គិតគ្តឹមណខវចិឆិកា ឆាន ២ំ០២១ អនុវតតបាន ២ទ្ីត្តងំ គ៖ឺ  

-ទី្ត្តងំទ្ី១ សែិតសៅភូមិត្តង្អ៉ា ច  ំុប៉ាូយ គ្សុកអូរជុំ សខតតរតនគិរ ី
-ទី្ត្តងំទ្ី២ សែិតសៅភូមិសគ្កេះ  ំុប៉ាូយ គ្សុកអូរជុំ សខតតរតនគិរ ី
សៅសល់ ១៣ទ្ីត្តងំសទ្ៀត នងឹសគ្តៀមចុេះអនុវតតបនត។ សដ្ឋយណឡក កនុងឆាន ២ំ០២២ សគ្គងចុេះចនំួន១០ទ្ីត្តងំ

សៅកនុងសខតតគ្កសចេះ រតនគីរ ី និងសខតតមែឌ លគីរ។ី ជាមយួគន សនេះបានចូលរមួគ្បជុំជាមយួគ្កុមការង្អរគ្កសួងសរៀបចំ
ណដ្នដ្ី នគរបូនីយកមម និងសំែង ់ចនំួន៥សលើក។ 
 ៣.ការង្អរផសពវផាយសកមមភាពរបស់គសគ្មាងដ្ល់សហគមនជ៍នជាតិសដ្ើមភាគតិច (ICLT Outreach) 

គ្កុមការង្អរបានចុេះផសពវផាយអំពីសគលបំែង នងិសកមមភាពរបស់គសគ្មាងណបងណចកដ្ីសដ្ើមបសីងគមកចិច នងិ
ការអភវិឌ្ឍសសដ្ឋកិចច ដ្ំណកក់ាលទ្ី៣ ចំនួន៣សលើកសៅកនុងសខតតរតនគិរ ីសសមើនឹង១៦ទ្តី្តងំ ម្នណផនការ៣៣ទ្ីត្តងំ ដូ្ច
មានជូនភាជ បក់នុងឧបសមពន័ធទ្២ី។ 

បណនែមសលើសនេះសដ្ើមបពីគ្ងីកការផសពវផាយ គសគ្មាងបានបសងកើត Facebook Page ផងណដ្រ ណដ្លមកដ្ល់សពល
សនេះមាន Total Likes 306 និង Total Follows 320។  

ខ.រម្ភរភាគទ្យ២ី៖ ការអភវិឌ្ឍលហដ្ឋឋ រេនរម្ពន័ធរហគម្ន ៍(Community Infrastructure Development) 
 គ្កុមការង្អរបាននឹងកំពុងសរៀបចំ ToR សគ្មាបទ់្ីគ្បឹកាជាតិណផនកគ្បពន័ធសគ្ស្ថចគ្សព និងផគតផ់គងទ់្ឹក សដ្ើមបចុីេះ
ពិនិតយទ្ីត្តងំសលើដ្ីសមបទនសងគមកិចចណដ្លបានអនុវតតរចួសៅជំហានទ្២ី និងសដ្ើមបពីនិិតយលទ្ធភាពកនុងការស្ថងសង់
បណនែមនូវគ្បពន័ធផគតផ់គងទ់្ឹកនងិគ្បពន័ធសគ្ស្ថចគ្សពសៅសលើទ្ីត្តងំចំននួ ៧កណនៃង ណដ្លមានគ្ស្ថប។់ មា៉ាងសទ្ៀត គ្កមុ
ការង្អរបានពិនិតយ និងវាយតម្មៃសលើការសិកាបឋមម្នទ្ីត្តងំទងំ៧កណនៃង ណដ្លនឹងគ្តូវបណនែមគ្បពន័ធសគ្ស្ថចគ្សព នងិ
ផគតផ់គងទ់្ឹក សៅកនុងទ្ីត្តងំម្នគសគ្មាង LASED II។  

គ.រម្ភរភាគទ្យ៣ី៖ ការអភវិឌ្ឍករកិម្ម នងិវកលម្អជីវភាពររល់ៅរបរស់្ប្ាជន  
   )Agriculture and Livelihood Development) 

១.ការង្អរផលិតកមមកសិកមមត្តមកិចចសនា (Contract Framing)  

គ្កុមការង្អរបានចុេះអនុវតតសកមមភាពការង្អរ សដ្ឋយបានចុេះគ្សងទ់្ិនននយ័ពត័ម៌ានអំពីការយល់ដ្ឹងរបស់
គ្បជាជនអំពីការអនុវតតផលិតកមមកសិកមមត្តមកិចចសនា គ្ពមទងំជួបជាមួយវស័ិយឯកជនសិកាអំពីតគ្មូវការ និង
ការផគត់ផគង់ទី្ផារសៅកនុងសខតតសគលសៅចំនួន៤ គឺសខតតគ្កសចេះ សទឹងណគ្តង រតនគិរ ីនិងសខតតមែឌ លគិរ។ី  

២.អាហារូបតែមភ (Nutrition Sensitive( 
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គ្កុមការង្អរបានចុេះអនុវតតសកមមភាពការង្អរ សដ្ឋយបានចុេះគ្សងទ់្ិនននយ័ពត័ម៌ានអំពកីារយល់ដ្ឹងរបស់
គ្បជាជនអំពីអាហារូបតែមភចំនួន១សលើក សៅកនុងសខតតរតនគិរ ីនិងសខតតមែឌ លគិរ។ី 
 ឃ.រម្ភរភាគទ្យ៣ី៖ ការងារស្គបស់្គង (Management) 

គសគ្មាងបានសរៀបចំរចនសមពន័ធគ្គបគ់្គង ណដ្លមាន នយកគ្គបគ់្គង ១របូ គ្បធានទ្ទ្ួលបនទុកការង្អរ
សគ្មបសគ្មួល ១របូ នងិគ្បធានទ្ទ្ួលបនទុកការង្អរបសចចកសទ្ស ១របូ និងណផនកបសចចកសទ្សចំននួ៧ រមួមានណផនក
កសិកមម សុខភាពសតវនិងផលិតកមមសតវ ម្គ្ពស ើ គ្បពន័ធពត័ម៌ាននិងផសពវផាយកសិកមម សវនកមម និងណផនកកសិ-
ឧសាហកមម។ បណនែមពីសនេះ បាននឹងកំពុងសរៀបចំបសងកើតគ្កុមការង្អរបសចចកសទ្សចំសពាេះមុខចំនួន៣គ្កុម គឺគ្កុមការង្អរ
ទ្ទ្ួលបនទុកណផនកសមបទនដ្ីសងគមកិចច (SLC) គ្កុមការង្អរទ្ទ្ួលបនទុកណផនកទ្ិនននយ័សហគមនជ៍នជាតិសដ្ើមភាគតិច 
(ICLT Profile) និងគ្កុមការង្អរទ្ទ្ួលបនទុកផសពវផាយសកមមភាពគសគ្មាងដ្ល់សហគមនជ៍នជាតិសដ្ើមភាគតិច (ICLT 
Outreach) សដ្ើមបសីហការែ៍អនុវតតសកមមភាពជាមយួគ្កសួងសរៀបចំណដ្នដ្ី នគរបូនយីកមម និងសំែង។់  

ការគ្គបគ់្គងការង្អររដ្ឋបាលគសគ្មាង ត្តមដ្ឋននិងវាយតម្មៃគសគ្មាង ការគគំ្ទ្ដ្ល់បុគគលិកគសគ្មាងចុេះ 
អនុវតតសកមមភាព និងការគ្គបគ់្គងហិរញ្ា វតែុ សដ្ឋយធានបាននូវលំហូរចំែូល-ចំណយ តុលយការហិរញ្ា វតែុ និង
ដ្ំសែើ រការហិរញ្ា វតែុបានទនស់ពលសវោ។ ចំសពាេះការចណំយថ្វកិា ទ្ទ្ួលបានលទ្ធផល ដូ្ចខាងសគ្កាម៖ 

- បានសរៀបចំ AWPB ២០២២ ដ្ឋកជូ់នគ្កសួងសសដ្ឋកិចច នងិហិរញ្ា វតែុ និងគ្កសួងសរៀបចណំដ្នដ្ី នគរបូ
នីយកមម នងិសំែង ់សដ្ើមបពីនិិតយ និងបញ្ចូ លគន  

- បានសសនើសូមបំសពញបណនែមសទ្បើងវញិរបស់គែនី IDA សលើកទ្ី១ នូវថ្វកិាចំននួ ២៣២,៣៦១ ដុ្ោៃ
អាសមរកិ 

- បានទ្ទ្ួលថ្វកិាបុសរគ្បទនសលើកទ្ី២ ចំនួន២៣២,៣៦១ ដុ្ោៃ អាសមរកិពធីនគពិភពសោក  
- ណផនការថ្វកិាឆាន ២ំ០២១ មានចំនួន ១,០៦៧,៤៨០ ដុ្ោៃ រអាសមរកិ ចំណយរយៈសពល១២ណខ 

សរុបចំនួន២៦០,៦០៧,០០ដុ្ោៃ រអាសមរកិ សសមើនឹង២៤.៤១% សធៀបសៅនឹងណផនការថ្វកិាឆាន ំ
២០២១។ 

ជ. កម្មវិធបី្សែស្េង្វា កត់នម្ៃកសកិម្មកម្ពជុា (CAVAC II) 

កមមវធិីណខសគ្ចវាកក់ត់ម្មៃសិកមមកមពុជាជហំា នជហំា នទ្ី២ គគំ្ទ្ថ្វកិាសដ្ឋយរដ្ឋឋ ភបិាលអូស្តស្ថត លី សដ្ឋយបាន
ជួយ ជំរញុឱ្យសសគ្មចបាន នូវការសធវើពាែិជជកមមវស័ិយកសិកមម នងិពគ្ងឹងភាពធនន់ឹងការណគ្បគ្បួលអាធាតុ សដ្ើមបចូីល
រមួជំរញុកំសែើ នសសដ្ឋកចិចគ្បកបសដ្ឋយបរយិបនន។ កមមវធិី CAVAC មានសគលបំែងពីរគឺៈ១). ជំរញុការសលើកកមពស់
គ្បាកច់ំសែញពកីារសគ្ស្ថចគ្សពកសិកមម ត្តមរយៈនិរនតរភាពការផតល់សសវាសគ្ស្ថចគ្សព និងជួយ គគំ្ទ្ដ្ល់រាជរដ្ឋឋ ភបិាល
កមពុជាកនុងការណកលមៃគុែភាព និរនតរភាពនិងគ្បសិទ្ធភាពគ្បតិបតតនិិងការវនិិសយគគ្បពន័ធសគ្ស្ថចគ្សព។ ២).ជំរញុការ
បសងកើនភាពគ្បកតួគ្បណជងវស័ិយកសិកមម និងការសធវើពពិិធកមមឧសាហកមមកសិកមម ត្តមរយៈការជំរញុផលិតកមមដ្ណំ ំ
កសិ-សសបៀងអាហារ ឱ្យគ្សបត្តមឧតតមភាពគ្បកតួគ្បណជងរបស់កមពុជា ការបសងកើនសមតែភាពចូលសៅកានទ់្ផីារសគ្មាប់
ផលិតផលកសិកមម និងការគគំ្ទ្ការទ្ទ្ួលយកនូវការអនុវតតកសិកមមទ្ំសនើបនងិមានផលិតភាពខពស់។  

កនុងឆាន ២ំ០២១ សនេះ កមមវធិី CAVAC ទ្ទ្ួលបានលទ្ធផលជា ដូ្ចខាងសគ្កា៖ 
១.ការណរ្មៃប្រពន័ធនប្សាចប្សពរសិរមមៈ 
- បានបញ្ចបទ់ងំគ្សុងនូវការស្ថងសងន់ិងស្ថត រគ្បពន័ធសគ្ស្ថចគ្សពចនំួន១០ សហើយបានគ្គបគ់្គងដ្ំសែើ រ

ការគ្បតិបតតិ នងិណថ្ទសំដ្ឋយសហគមនក៍សិករសគ្បើគ្បាស់ទ្ឹកណដ្លទ្ទ្ួលបានការបែតុ េះបណត លព ី                  
កមមវធិី។ គ្បពន័ធសគ្ស្ថចគ្សពកមមវធិីកាវា៉ា ក ់បានសគ្ស្ថចគ្សពសលើម្ផទដ្ី ១២ ៨៧៦ ហិកត្ត គឺមានសកើនសឡើង
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សបើសគ្បៀបសធៀបសៅនឹងទ្ិនននយ័សដ្ើមគ្គកនុងឆាន ២ំ០១៦ មាន ១០ ៨៨០ហិកត្ត។ ម្ផទដ្សីគ្ស្ថចគ្សពបាន
សលើគ្សូវសដ្ើមរដូ្វបានចំនួន ១២ ៦៦៣ហិកត្ត និងសលើគ្សូវគ្បសដ្ញទ្ឹកបាន ៩ ២១៣ហិកត្ត គឺសកើនសឡើង 
១៧% សបើសគ្បៀបសធៀបពីឆាន ២ំ០២០។ គ្គសួ្ថរកសិករណដ្លបានទ្ទ្ួលផលគ្បសយជនព៍ីគ្បពន័ធសគ្ស្ថច
គ្សពបានសកើនសឡើងព ី៥ ៨៩៨ គ្គសួ្ថរសៅកនុងឆាន  ំ២០១៦ សកើនដ្ល់ ១២ ៩៩៨ សៅកនុងឆាន  ំ២០២១។ 
ចំសពាេះផលិតផលគ្សូវបានសកើនសឡើងពីទ្ិនននយ័សដ្ើមគ្គ ពី ៥៣ ៥៤៦ សត្តន សៅកនុងឆាន  ំ២០១៦ សកើនដ្ល់ 
១១២ ២៣៤ សត្តន គឺបានសកើនសឡើង ១១១% (គតិជាតម្មៃមានទ្ំហំ ២៤ ៦៩១ ៤៨០ ដុ្ោៃ អាសមរកិ) 

- បានបសងកើតសសវាសគ្ស្ថចគ្សពកនុង១០ គ្បពន័ធសគ្ស្ថចគ្សព សដ្ឋយបនត និងគគំ្ទ្ដ្ល់ការកស្ថងសមតែភាព
សហគមនក៍សិករសគ្បើគ្បាស់ទ្ឹក កនុងការគ្បតិបតតិ និងណថ្ទគំ្បពន័ធសគ្ស្ថចគ្សព ការគ្គបគ់្គងគ្ទ្ពយសមបតតិ
សហគមន ៍ (មានស្ថែ នីយបមូទ្ឹកនងិគ្បពន័ធសគ្ស្ថចគ្សព) ការគ្គបគ់្គងហិរញ្ា វតែុ និងការផតល់សសវាផគត់
ផគងទ់្ឹក។ 

- បានសធវើការជាមយួម្ដ្គូនន ដូ្ចជា ធនគរអភវិឌ្ឍនអ៍ាសីុ ADB សៅកនុងគ្បពន័ធសគ្ស្ថចគ្សពណគ្ពកសពាធិ៍ 
គគំ្ទ្ដ្ល់ការសងកើតសហគមនស៍គ្បើគ្បាស់ទ្ឹកនិងការគ្បតិបតតដិ្ំសែើ រការនិងការគ្គបគ់្គងគ្បពន័ធសគ្ស្ថច
គ្សបត្តមរយៈអភគិ្កមភាពជាម្ដ្គូរវាងរដ្ឋ និងវស័ិយឯកជន (PPP) ។  

- បានជួយ គគំ្ទ្ដ្ល់ World Bank និង DFAT កនុងការបសងកើតគ្កុមការង្អរអភវិឌ្ឍភាពជាម្ដ្គូធនធានទ្ឹក 
និងគគំ្ទ្សលខាធិការដ្ឋឋ ន គ្កមុការង្អរអភវិឌ្ឍភាពជាម្ដ្គូធនធានទ្កឹសនេះ។  

- កមមវធិី CAVAC កនុងភាពជាម្ដ្គូជាមយួ គ្កុមសអឡិចគ្តនកិធនធានទ្ឹក eWater បានសរៀបចំណផនកសគ្ស្ថច
គ្សពកសិកមមរបស់កមមវធិី CAVAC ឱ្យកាៃ យសៅជាមជឈមែឌ លធនធានទ្កឹនិងសគ្ស្ថចគ្សពសមគងគ-      
អូស្តស្ថត លី។ 

២. ការន ើ្ររមពស់ការប្ររួតប្រណជង នងិពិព ិរមមរនុងណខ្ាេប្ចវារ់តម្មៃរសិរមមៈ  
ការណរ្មៃគុណភាពពូជនងិការនប្រើប្ាស់ពូជប្សូវថ្មីៗ៖  
- បានសធវើការជាមយួអគគនយកដ្ឋឋ នកសិកមម វទិ្ាស្ថែ នគ្ស្ថវគ្ជាវនិងអភវិឌ្ឍនក៍សិកមមកមពុជា និងសហពន័ធ

គ្សូវអងករកមពុជា បានដ្ឋកប់ញ្ចូ លពូជថ្មីៗចំនួនបនួ  មានពូជគ្សូវណសនគ្កអូប០១ ពូជផ្លក មាលតី ពូជគ្សូវ
គ្កអូបមនិគ្បកានរ់ដូ្វ និងពូជខា១៥ គ្ពមទងំបានកំែតម់យួពូជសទ្ៀតគឺ ពូជគ្សូវដ្សំែើ បម្សបមងគល 
សគ្មាបត់គ្មូវការអងករសៅសលើទ្ីផារអនតរជាតិ និងសកាត នុពលនសំចញអងករកមពុជា 

- បានជំរញុការសគ្បើគ្បាស់ពូជគ្សូវមានគុែភាពលែ ត្តមរយៈការអនុវតតស្ថកលបងគ្បពន័ធបញ្ហជ កគុ់ែ
ភាពពូជ QDS សដ្ឋយបានផតល់សុទ្ធគ្គឹេះ ១,៧៦សត្តន នងិពូជគ្សូវវញិ្ហា បនបគ្តម្នពូជគ្សូវដ្ំសែើ បម្សប
មងគលចមនួន២៤០ គីឡូគ្កាម ដ្ល់អនកផលិតពូជសម័គ្គចតិតចំនួន ៣១ នក ់ (មានស្តសតី ៧នក)់សៅកនុង
សខតតចំនួនគ្បា។ំ បានផលិត និងលកណ់ចកចាយពូជគ្សូវគុែភាពលែចនំួន ១៨៦ សត្តន (សហើយសរបុពី
សដ្ើមគ្គមកដ្ល់ឆាន ២ំ០២១ បាន ៦៩៣សត្តន) 

- បានដ្ល់បញ្ចូលបសចចកវទិ្ាគ្បពន័ធដ្ឋគំ្គបគ់្សូវ (Direct Seeded Rice Technology) សដ្ឋយបានសធវើ
បង្អា ញគ្បពន័ធដ្ឋគំ្គបគ់្សូវសលើម្ផទដ្ីសរបុ ៣៧៨.៥០ ហិកត្តសៅសខតតត្តណកវ និងសខតតកំពងធ់ំ កនុងសនេះសគ្បើ
គ្បាស់មា៉ា សីុនដ្ឋគំ្គបគ់្សូវ Eli Seeders បានចំនួន៨៩,៨ ហិកត្ត  ThaiKID Seed Planter ចំននួ 
២១៧ ហិកត្ត នងិ Lungheng Seed Planters ចនំួន ៦៨,៥ ហិកត្ត។ កមមវធិីការវា៉ា កក់ប៏ានសធវើការ
ជាមយួគ្កុមហ ុន  និ លី សហង និងគ្កមុហ ុនគង ់នួន បានបនតគគំ្ទ្អនុវតតការពសគ្ង្អបដ្ីសដ្ឋយសគ្បើគ្បាស់
គ្បពន័ធឡាណស  និងសសវាពគ្ង្អបដ្ីណគ្សបាន ៤ ១០០ ហិកត្ត សៅកនុងឆាន ២ំ០២១ និងគ្កមុហ ុនជាម្ដ្គូកមម
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វធិីកាវា៉ា ក ់បានលកឧ់បករែ៍ពគ្ង្អបដ្ីសដ្ឋយគ្បពន័ធឡាណស ចំនួន ២៤ សគ្គឿង សនេះ សហើយមកដ្ល់បចចុបបនន
មានឧបករែ៍ពគ្ង្អបដ្ីសគ្បើគ្បាស់គ្បពន័ធឡាណស  ចនំួន ៨២ កំពុងសធវើគ្បតិបតតិការពគ្ង្អបដ្ី។ 

- បានសគ្មបសគ្មួលការអនុវតតផលិតកមមកសិកមមត្តមកចិចសនា សដ្ឋយជំរញុផលិតកមមគ្សូវពូជផ្លក រដំ្ួល 
និងពូជណសនគ្កអូប០១ សដ្ឋយមានកសិករចូលរមួចនំួន ៧៧០ នក ់(ស្តសតី ៣៥០ នក)់ បានផលិតគ្សូវ
សលើម្ផទដ្ីចំនួន ២ ៧១៣ ហិកត្ត (គ្សូវណសនគ្កអូប០១មាន ២១១ ហិកត្ត) និងទ្ទ្ួលមានផលិតផលគ្សូវ 
សរបុ ៦ ៨៩៧ សត្តន (គ្សូវណសនគ្កអូប០១ មាន ៥៩០ សត្តន)។  កមមវធិីកាវា៉ា កប់ានសហការជាមយួ 
គ្កុមហ ុន Signature Asia (SoA)  បានផតល់ការសមតែភាពដ្ល់អនកផលិតពូជគ្សូវចំននួ១០នក ់(គ្សីត៦
នក)់កនុងការផលិតកមមពូជគ្សូវសៅកនុងសខតតគ្ពេះវហិារ ចំននួ ១៣,៨ ហិកត្ត និងបានផលិតពូជគ្សូវចំនួន 
២៧,៦សត្តន។ 

ការជំរុញពូជដ្ំណំមនតម្មៃរណនែមខ្ពស់ៈ  
- កមមវធិីកាវា៉ា ក ់បានជំរញុការអនុវតតបសចចកវទិ្ាមានផលិតភាពខពស់ សលើដ្ំណគំ្សូវ និងដ្ណំដំ្ំឡូងម ីកនុង

ការពិសស្ថធនគ៍្ស្ថវគ្ជាវ សគ្ជើសសរ ើសពូជគ្សូវ និងពូជដ្ំឡូងម។ី ដ្ំណដំ្ំឡូងមបីានសធវើការជាមយួនយក
ដ្ឋឋ នដ្ំណឧំសាហកមម ម្នអគគនយកដ្ឋឋ នកសិកមម សដ្ើមបកីំែតស់គ្ជើសសរ ើសពូជដ្ំឡូងមធីនន់ងឹជំងមឺ៉ាូស្ថ
អុិច ត្តមរយៈបសងកើនគុែភាពសដ្ើមពូជស្ថែ ត សគ្មាបដ់្ឋដុំ្េះ។ កមមវធិីកាវា៉ា កក់ប៏ានសហការជាមយួវទិ្ា
ស្ថែ នគ្ស្ថវគ្ជាវ និងអភវិឌ្ឍនក៍សិកមមកមពុជា បានស្ថងសងផ់ទេះសំណញ់ចំនួនពីរ សគ្មាបស់គ្បើគ្បាស់ជា
ថ្នន លបែតុ េះកូន និងសតុកសដ្ើមពូជស្ថែ តសុខភាពលែ នងិគគំ្ទ្មនទីរពិសស្ថធនក៍នុងការពគ្ងកីសដ្ើមពូជរហ័ស
កនុងសនេះមាន In-Vitro  Clean KU50 variety (500 In-Vitro Plants)  និងពូជដ្ំឡូងចនំួន៥ ពូជសទ្ៀត 
ជា មាន In-Vitro  Clean Materials ។ 

- បានគគំ្ទ្នយកដ្ឋឋ ននីតិកមមកសិកមមបានបសងកើនគ្បពន័ធ QR Code សគ្មាបគ់្តួតពិនិតយសលើសលើស្ថៃ ក
សញ្ហា ផលិតផលសមាភ រកសិកមមនន មានថ្នន កំសិកមមនិងជី សដ្ឋយបានគ្តួតពិនិតយផលិតផលចំនួន៩៧៩
មុខ។ កមមវធិីកាវា៉ា កប់ានសហការជាមយួអគគនយកដ្ឋឋ នកសិកមម បានបសងកើត និងបានដ្ឋកឱ់្យសគ្បើគ្បាស់
ឧបករែ៍ Scanning App Mode of Action (MoA) សគ្មាបស់គ្បើគ្បាស់កនុងបពន័ធ iOS និង Android 

សគ្មាបគ់្តួតពិនិតយគុែភាពថ្នន កំសិកមម គ្ពមទងំបានបែតុ េះបណត លសតីពីការសគ្បើគ្បាស់ឧបករែ៍ 
Scanning App សនេះដ្ល់បុគគលិកគ្កុមហ ុន នឲ្និងមស្តនតមីនទីរកសិកមមសខតតសរបុចំនួន៥០នក។់ កមមវធិី
ការវា៉ា កប់ានសហការជាមយួ គ្កុមហ ុន KPP Global  បានដ្ឋកឱ់្យសគ្បើគ្បាស់ឧបករែ៍គ្ដ្ូន សគ្មាបក់ារ
សគ្បើគ្បាស់ថ្នន កំសិកមម និងគ្កុមបានលកឧ់បករែ៍គ្ដ្ូនចនំនួ១៦ សគ្គឿង សហើយមកដ្ល់គ្តឹមឆាន ២ំ០២១
សនេះ បានដ្ឋកឱ់្យសគ្បើគ្បាស់ ឧបករែ៍គ្ដ្ូន ២៦សគ្គឿង សលើម្ផទដ្ីសរបុចំនួន ១៩ ៦០០ ហិកត្ត។ 

ររិយាកាសជំរុញសប្មរ់គណុភាពែ្តិរមមនិងការនំានចញៈ  
- បានសធវើជាមយួអគគនយកដ្ឋឋ ន បានជួយ គគំ្ទ្នយកដ្ឋឋ នពូជដ្ំណ ំបានបសងកើតគ្បពន័ធទ្ទ្ួលស្ថគ ល់គុែ

ភាពពូជដ្ំណ ំសគ្មាបស់ចញវញិ្ហា បនបគ្តបញ្ហជ កគុ់ែភាពនិងការគ្គបគ់្គងគុែភាពពូជដ្ំណ ំណដ្លរមួ
មាននីតិវធិីបញ្ហជ កគុ់ែភាព និងសគលការែ៍ណែនបំសចចកសទ្ស(រមួមានឡូសហាគ  និងស្ថៃ កសញ្ហា ) 

- កមមវធិីកាវា៉ា កប់ានសធវើការជាមយួឧតតមគ្កុមគ្បកឹាសសដ្ឋកចិចជាតិ (SNEC) និងអងគការ UNIDO បានបញ្ចប ់

ការសិកាសតីពីគុែភាពសហដ្ឋឋ រចនសមពន័ធ(គ្បពន័ធ នីតិវធិ ី និងសគលនសយបាយ) នងិបានសរៀបចំសិកាា
ស្ថោ ពិសគ្គេះសយបល់សតីការស្ថរសំខាន ់និងការអភវិឌ្ឍសគលនសយបាយគុែភាពជាតិសៅកមពុជា។ 
កមមវធិីកាវា៉ា កប់ាន ចាបស់ផតើមសធវើការសលើកិចចអនតរាគមនព៍ីរ សដ្ឋយសផ្លត តសលើការបសងកើតសវទ្ិកាពត័ម៌ានពាែិជជ-
កមម និងការយិល័យវនិិសយគ កសិ-សសបៀងអាហារ។ 
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ភាពជាម្ដ្គូររស់រដ្ឋនិងវិស័យឯរជនៈ  
- បានចុេះហតែសលខាអនុស្ថសនៈសយគយល់ ជាមយួសហគ្គសណខមរ នងិវទិ្ាស្ថែ នបសចចកវទិ្ាកមពុជា សវទ្ិកា

បែឌិ តវទិ្ាស្ថស្តសតស្ថធារែៈ-ឧសាហកមមមយួ សដ្ើមបគីគំ្ទ្សហគ្គសខាន តតូចនងិមធយម សលើណផនក          
កសិ-សសបៀងអាហារ និងអភវិឌ្ឍផលិតផល។ កមមវធិីកាវា៉ា កក់ប៏ានចុេះកិចចសនាជាមយួសហគ្គសណខមរ 
សដ្ើមបគីគំ្ទ្ដ្ល់ការណកម្ចនកសិផល សហគ្គសខាន តតូចនិងមធយម សហើយបានកំែតស់គ្ជើសសរ ើសគ្កុមហ ុន
ពីរគឺគ្កុមហ ុន Khmer Necta Honey Kamya និង Agri-Trade ណដ្លទកទ់្ងន់ឹងសសវា មុ ំ នលំមែងផ្លក  
សគ្មាបដ់្ំណណំដ្លមានតម្មៃបណនែមខពស់។ 

 

ឈ. “កម្មវិធជំីរញុកលំណើ នវិរយ័ជលផលស្ប្កបលដ្ឋយេរីភាព នងិបរោិបន័នវផនកលនសាទ្យ” (CAPFISH-Capture) 

 “កមមវធិីជំរញុកំសែើ នវស័ិយជលផលគ្បកបសដ្ឋយចីរភាព និងបរយិបន័នណផនកសនស្ថទ្” (CAPFISH-Capture) 
ជាជំនួយឥតសំែងរបស់សហភាពអឺរ ៉ាបុ មានទ្ឹកគ្បាកស់រុបចំនួន៣៥ោនអឺរ ៉ា ូសគ្មាបអ់នុវតតរយៈសពល៥ឆាន  ំ(២០១៩-
២០២៤) ណដ្លមានសូចនករសំខាន់ៗ ចំនួន៨ កនុងសគលបំែងសដ្ើមបគីគំ្ទ្ដ្ល់រាជរដ្ឋឋ ភបិាលកមពុជា កនុងការសសគ្មច
ឱ្យបាននូវការអភវិឌ្ឍគ្បកបសដ្ឋយចីរភាព ភាពធនស់ៅនឹងអាកាសធាតុ និងបរយិបន័នម្នធនធានជលផលទ្ឹកស្ថប និង
សមុគ្ទ្សៅកនុងគ្បសទ្សកមពុជា។  

កនុងឆាន ២ំ០២១សនេះ កមមវធិបីានអនុវតតសកមមភាពសៅត្តមណផនការណដ្លបានកំែត ់ និងទ្ទ្ួលបានលទ្ធផល      
ដូ្ចខាងសគ្កាម៖ 

រ. ការពប្ងងឹការអនុវតតចាារជ់្ែ្ និង្ិខ្តិរទដឋានគតិយុតតពារព់នធ ័ 
កមមវធិីបានជយួ រដ្ឋបាលជលផលកនុងការបែតុ េះបណត ល កមមវធិីស្ថម ត សដ្ើមបគី្បមលូទ្ិនននយ័លាត នងិបានផតល់ 

ឧបករែ៍ Blackview  បណនែមចំននួ៥0សគ្គឿងដ្ល់អធកិារដ្ឋឋ នទងំ៥ នងិខែឌ រដ្ឋបាលជលផលទងំ២៥ សគ្មាបស់គ្បើ           
គ្បាស់។ បានគ្តតួពនិិតយ និងកតគ់្ត្តទូ្កសនស្ថទ្សមុគ្ទ្ចនំនួ១១៨៦សគ្គឿង នងិកណនៃងសឡើងគ្តីបានចំននួ ១៨៣កណនៃង     
គ្ពមទងំបានចុេះគ្តួតពនិិតយនងិអធិការកិចចឧបករែ៍សនស្ថទ្និងសកមមភាពសនស្ថទ្ទ្កឹស្ថបសរបុចនំួន៤៥.៣២២
ករែី សៅសខតតសគលសៅចំននួ២០ កនុងសនេះសខតតតំបនស់ឆ្នរចំនួន៤។ 

ខ្. ការការពារទីជប្មរមចេជាតិនៅណដ្នននសាទទឹរសារ  
កមមវធិីបានជួយ រដ្ឋបាលជលផលកនុងការបញ្ចបក់ារសរៀបចំណផនការទ្បស់្ថក ត ់នងិគ្គបគ់្គងសភៃើងសឆ្េះម្គ្ពលិចទ្កឹ

រយៈសពល៥ឆាន  ំសៅសខតតចនំួន៣ គឺសខតតសសៀមរាប បាតដ់្ំបង និងសខតតកពំងធ់ំ នងិបានការអនុមត័ដ្ឋកឱ់្យអនុវតតជាផៃូវការ។ 
បាននិងកពុំងបនតសរៀបចំណផនការទ្បស់្ថក តស់ភៃើងសឆ្េះម្គ្ពលិចទ្ឹកសៅសខតតចំនួន៣សផសងសទ្ៀត គឺសខតតកំពងឆ់ាន ងំ សពាធិស្ថត ់
និងសខតតបនទ យមានជយ័ សដ្ឋយរពំឹងថ្ននឹងបញ្ចបស់ៅគ្តីមាសទ្ី១ ឆាន ២ំ០២២ខាងមុខសនេះ។ បានសបាេះបសង្អគ លចនំួន
១៣០បសង្អគ ល   សៅត្តមគ្ពំគ្បទ្ល់ម្គ្ពលិចទ្ឹកកនុងតបំន៣់   រឯីនយកដ្ឋឋ នអភរិកសជលផលបាន១៦០បសង្អគ ល ណដ្ល
សរបុមានចំនួន២៩០បសង្អគ លត្តមណផនការកំែត។់ បានទ្មាៃ កគ់្បអបស់បតុងចំនួន២០០គ្បអប ់ សដ្ើមបទី្បស់្ថក តប់ទ្
សលមើសសនស្ថទ្និងបសងកើតជគ្មកសិបបនិមតិតបណនែមដ្ល់ធនធានជលផលសមុគ្ទ្។ បានសបើកវគគបែតុ េះបណត លនិងអនុវតត
ជំនញមុជទ្ឹកបាតសមុគ្ទ្ និងត្តមដ្ឋនវាយតម្មៃជគ្មកផ្លក ថ្មនិងសមម សមុគ្ទ្ សដ្ឋយមានសិកាា កាមចំនួន១៩នក ់ និង
បានចុេះវាយតម្មៃពសី្ថែ នភាពធនធានផ្លក ថ្មនិងសមម សមុគ្ទ្។ 

គ. ការអភិវឌាឍន៍នគ្្ននយាាយសតីពីជ្ែ្នងិពប្ងឹងការអនវតតចាារ ់ 
កមមវធិីបានជួយ រដ្ឋបាលជលផលកនុងការបានសរៀបចំសសចកតីគ្ពាងចាបស់តីពីជលផលថ្ម ី និងបានបញ្ជូ នសៅ

គ្កសួងកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ និងគ្កសួងមហាម្ផទ។ គ្កសួងកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្បានអនុមត័
សលើណផនការសកមមភាពគ្តួតពនិិតយ និងអធិការកិចចជលផលសមុគ្ទ្ (NPCI-MF) និងបានកំពុងអនុវតតសកមមភាពសដ្ើមបី
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គ្បយុទ្ធគ្បឆាងំនឹងការសនស្ថទ្ខុសចាប ់(IUU) សដ្ឋយបានរាយការែ៍ពីភាពរកីចសគ្មើនចំនួន១១ចនុំច សៅអគគនយក
ដ្ឋឋ នជលផលនិងសមុគ្ទ្ (DG MARE) របស់សហភាពអរឺបុ សដ្ើមបសីដ្ឋេះកាតគ្កហមណដ្លបានពិនយ័។ បានបញ្ហជ ទ្ញិ
នវាលាតធុនតូចចំនួន៥សគ្គឿង ទ្ិញរថ្យនតលាតចំនួន៦សគ្គឿង។ បានផតល់លិខិតអនុញ្ហា តឱ្យសធវើសនស្ថទ្ចំនួន៧៥ 
ដ្ល់នវាសនស្ថទ្សៅសខតតសកាេះកុង គ្ពេះសីហនុ កពំត និងសខតតណកប និងកពុំងសរៀបចំសសចកតីគ្ពាងសគលការែ៍ណែនំ
សតីពីការឃាៃ សំមើលសកមមភាពសនស្ថទ្ពីសលើអាកាស។ 

ឃ. ការនរៀរចំនិងប្គរ់ប្គងទនិន័យែ្ចារ់ជ្ែ្  
កមមវធិីបានជួយ រដ្ឋបាលជលផលកនុងការសរៀបចំ និងអនុមត័សលើសសៀវសៅណែនសំតីពីការត្តមដ្ឋនវាយតម្មៃផល

សនស្ថទ្ទ្ឹកស្ថបនិងសមុគ្ទ្។ ទ្នទឹមសនេះ កមមវធិីបានជួយ ដ្ល់វទិ្ាស្ថែ នគ្ស្ថវគ្ជាវនិងអភវិឌ្ឍនជ៍លផលទ្ឹកស្ថប និង
សមុគ្ទ្ (IFReDI) និង (MAFReDI) កនុងការបែតុ េះបណត លពីការគ្បមូលទ្ិនននយ័វភិាគនិងសធវើរបាយការែ៍សែិតិផល
សនស្ថទ្នីមយួៗ សដ្ើមបចីងគ្កងនិងផសពវផាយកនុងសគហទ្ំពរ័របស់ IFReDI និង MAFReDI ម្នរដ្ឋបាលជលផល និង
ត្តមអុីនសធើសែត។ បានសរៀបចំចងគ្កងទុ្កនូវឯកស្ថរគ្ស្ថវគ្ជាវ និងពត័ម៌ានណដ្លបានចងគ្កងកនៃងមកកនុងវស័ិយ                        
ជលផលកមពុជា (ពីឆាន ២ំ០១៥ ដ្ល់ ឆាន ២ំ០២០) និងបានសរៀបចំណផនការយុទ្ធស្ថស្តសត និងណផនទ្ីបង្អា ញផៃូវកនុងការសគ្មប
សគ្មួលការគ្ស្ថវគ្ជាវសតីពីវស័ិយជលផលកមពុជាឱ្យគ្បសសើរសឡើងត្តមរយៈការផតល់កញ្ចបថ់្វកិាជំនួយខាន តតូច។ 

ង. ការរនងេើនសមតែភាពសហគមន ៍នដ្ើមាបីចូ្រួមរនងុសហប្គរ់ប្គង នធានជ្ែ្  
កមមវធិីបានជួយ រដ្ឋបាលជលផលបានសរៀបចំសគលការែ៍ណែនសំតីពីការគគំ្ទ្ថ្វកិាដ្ល់សហគមនស៍នស្ថទ្

និងសហគមនគ៍្សេះជគ្មកគ្តសីៅកមពុជា និងបានអនុមត័ដ្ឋកឱ់្យសគ្បើគ្បាស់ជាផៃូវការសដ្ឋយគ្កសួងកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ 
និងសនស្ថទ្ នងិគ្កសួងសសដ្ឋកិចចនងិហិរញ្ា វតែុ សដ្ើមបគីគំ្ទ្ថ្វកិាដ្ល់សហគមនស៍នស្ថទ្និងសហគមនគ៍្សេះជគ្មកគ្តី
សៅកមពុជាកនុងឆាន ២ំ០២១ ចនំួន២៥០សហគមន ៍ កនុងសនេះសហគមនស៍នស្ថទ្ចំនួន១៥០ នងិសហគមនគ៍្សេះជគ្មក
គ្តីចំនួន១០០ (ចនំួន៤ោនសរៀល កនុងមយួសហគមន)៍ នងិកំពុងសរៀបចំណផនការចុេះសិកាវាយតម្មៃពីគ្បសិទ្ធភាព និង
សមទិ្ធិផលម្នការអនុវតតគសគ្មាងរបស់សហគមនណ៍ដ្លបានគគំ្ទ្ថ្វកិា។ បានអភវិឌ្ឍគ្បពន័ធគ្គបគ់្គងទ្ិននយ័សហគមន៍
សនស្ថទ្ នងិសហគមនគ៍្សេះជគ្មកគ្តីសៅកមពុជា សដ្ើមបងី្អយគ្សួលកនុងការគ្គបគ់្គង។ 

ច. ការណរ្មអការប្គរ់ប្គងឋរនីយជីវមណឌ្រងឹទននៃសារនប្កាមការគំ្ប្ទរនចចរនទសពីអងគការយូនណសេ ូ
 បាននិងកពុំងសរៀបចំពិសគ្គេះសយបល់ជាមយួជំនញការនងិភាគីពាកព់ន័ធ កនុងការសរៀបចំរចនសមពន័ធនងិត្តក ់
ណតងគ្កបខែ័ឌ ការង្អរនិងតនួទ្ី សដ្ើមបកីំែតអ់ំពីយនតការណបងណចកតំបនគ់្គបគ់្គងសផសងៗ ម្នឋបនីយជីវមែឌ លបឹង
ទ្សនៃស្ថប និងបានសិកាវាយតម្មៃសៅតំបនស់នូល សគលសៅបឹងទ្សនៃឆាម និងសទឹងណសន សដ្ើមបសិីកាកែំតអ់ពំីយនតការ
ណបងណចកតំបនគ់្គបគ់្គងសផសងៗ សដ្ឋយបសងកើតជាណផនការយុទ្ធស្ថស្តសតនិងចងគ្កងជាឯកស្ថរផសពវផាយអពំីគុែតម្មៃ 
ម្នឋបនីយជីវមែឌ លបងឹទ្សនៃស្ថបទងំសៅថ្នន កជ់ាតិនងិថ្នន កស់គ្កាមជាតិ ត្តមរយៈគ្បពន័ធផសពវផាយសងគម និងសវទ្កិា
អនឡាញ សដ្ឋយមានការចូលរមួពីអនកសិកាគ្ស្ថវគ្ជាវ និសសតិ នងិជំនញការបសចចកសទ្សសរបុចំនួន២៧៥នក។់ 

ឆ. ការពប្ងងឹន ើ្ការប្តួតពិនតិាយគុណភាព នងិសុវតែិភាពែ្ ែ្ិតែ្ជ្ែ្  
កមមវធិីបានជួយ រដ្ឋបាលជលផល ណដ្លបាននិងកពុំងអនុវតតណផនការសកមមភាពជាតិសគ្មាបអ់ធិការកិចច និង

គ្តួតពិនិតយគុែភាព សុវតែិភាពសលើផលិតផលជលផលត្តមរយៈការបែតុ េះបណត លធនធានមនុសសនិងបានចុេះ
គ្បមូលសំណកចនំួន៥២៦ សគ្មាបឆ់ាន ២ំ០២១។ រដ្ឋបាលជលផលបានចុេះអនុសារែៈម្នការសយគយល់គន  
(MoU) ជាមយួមនទីរពិសស្ថធនម៍យួចំននួនិងបានបែតុ េះបណត លបសចចកសទ្ស សគ្មាបក់ារសធវើសតសតគំរ ូ CQS នងិ 
NRMP ដ្ល់អនកចូលរមួចនំនួ៥៦នក ់ មកពមីនទីរពិសស្ថធនច៍ំននួ១១ សតីពីការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ ISO 17025 និងកពុំង
សរៀបចំបសងកើតសគលនសយបាយនិងយុទ្ធស្ថស្តសតជាតិ សតីពកីារអភវិឌ្ឍនម៍នទីរពិសស្ថធន។៍ គសគ្មាងកប៏ានពគ្ងឹងសមតែ
ភាពវស័ិយឯកជនចំនួន១៤ សដ្ើមបឱី្យអនុសោមត្តមសតងដ់្ឋរសុវតែិភាពមាូបអាហារ និងតគ្មូវការទ្ីផារសលើសសវាធុរកិចច
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សលើផលិតផលណកម្ចនជលផលកនុងសហគ្គសខាន តតូច មធយម និងខាន តធំ។ គសគ្មាងកំពុងកំែតភ់ាគីសៅកនុងណខសគ្ចវាក់
តម្មៃជលផលសគ្កាយគ្បមូលផលសៅបណត សខតតជុំវញិបងឹទ្សនៃស្ថប និងតំបនស់ឆ្នរគ្បមាែជា២,០០០នក ់សដ្ើមបដី្ឋក់
បញ្ចូ លសៅកនុងគ្បពន័ធគ្គបគ់្គងទ្ិនននយ័របស់រដ្ឋបាលជលផលនសពលអនគត។  

ជ. ការរនងេើននិងប្គរ់ប្គងថ្វកិារជរដឋាភិា្សប្មរ់វិស័យជ្ែ្  
កមមវធិីបានជួយ រដ្ឋបាលជលផលកនុងការសរៀបចំវគគបែតុ េះបណត លសតីពី ការសរៀបចំណផនការសកមមភាពគ្បចាឆំាន ំ

២០២២ ដ្ល់ខែឌ រដ្ឋបាលជលផលរាជធានី សខតតទងំ២៥ មានអនកចូលរមួសរបុចំននួ៧១នក ់(ស្តសតី១៩នក)់ បាន
សរៀបចំណផនការសកមមភាពនិងថ្វកិាឆាន ២ំ០២២ ទងំ២៥ រាជធានី សដ្ឋយណផែកសលើសគលនសយបាយអនុវស័ិយជលផល
ជាអទ្ិភាព ណផនការយុទ្ធស្ថស្តសតអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយកសិកមម (ASDP) នងិណផនការយុទ្ធស្ថស្តសតអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយកសិកមម 
រាជធានី សខតត (PASDP) និងគសគ្មាងថ្វកិា CAPFISH-Capture ឆាន ២ំ០២១។  

ញ. គលស្ម្ភងស្ប្កតួស្ប្វជងវខសស្េវាកត់នម្ៃនងិលលើកកម្ពររ់វុតថភិាពករកិម្ម (ACSEP) 
គសគ្មាងគ្បកួតគ្បណជងណខសគ្ចវាកត់ម្មៃនងិសលើកកមពស់សុវតែភិាពកសិកមម (ACSEP) គ្តូវបានសរៀបចំបសងកើតសឡើង

សដ្ើមប ី គគំ្ទ្ដ្ល់ការអនុវតតសគលនសយបាយអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយឧសាហកមមរបស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាល និងណផនការយុទ្ធស្ថស្តសត
អភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយ កសិកមមរបស់គ្កសួងកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ គ្ពមទងំចូលរមួសដ្ឋេះគ្ស្ថយនូវបញ្ហា គ្ប ម
ណដ្លជួបគ្បទ្េះសៅកនុងណខសគ្ចវាកត់ម្មៃផលិតផលកសិកមម ជាពិសសសផលិតផលតំឡូងម ី ស្ថវ យ ចនទី បណនៃ និងមាន់
គ្សុក សៅកនុងសខតតសគលសៅគសគ្មាង សំសៅពគ្ងឹងណខសគ្ចវាកត់ម្មៃផលិតផលកសិកមមទងំសនេះគ្បកបសដ្ឋយភាពគ្បកួត
គ្បណជង។ 

គសគ្មាងគ្តូវបានអនុមត័សៅកនុងណខតុោ ឆាន ២ំ០២០ សហើយណដ្លកិចចគ្ពមសគ្ពៀងហិរញ្ាបបទនសហគ្បតិបតតិការ
រវាង រាជរដ្ឋឋ ភបិាលជាមយួធនគរអភវិឌ្ឍនអ៍ាសីុ (ADB) គ្តូវបានចុេះហតែសលខាសៅម្ថ្ងទ្ី០៧ ណខធនូ ឆាន ២ំ០២០ នងិ
មានគ្បសិទ្ធភាពអនុវតតចាបព់មី្ថ្ងទ្ី១៦ ណខមនី ឆាន ២ំ០២១។ គសគ្មាងនងឹគ្តូវអនុវតតសគ្មាបរ់យៈសពល ០៧ឆាន  ំ
(២០២១-២០២៧) សៅកនុងសខតតសគលសៅចំនួន ០៦ រមួមាន៖ សខតតកំពងច់ាម កពំងធ់ ំសសៀមរាប ឧតតរមានជ័យ័ គ្ពេះវហិារ 
និងសខតតតបូង មុ ំ សហើយមានថ្វកិាសរបុ៖ ១០០,០៦ ោនដុ្ោៃ អាសមរកិ សគ្មាបច់ណំយសលើការអនុវតតសកមមភាព
គសគ្មាង ៖ (១). ការសគ្មបសគ្មួល ឱ្យទ្ទ្ួលបានឥែទនសគ្មាបស់ហគ្គសកសិកមម នងិសហគមនក៍សិកមម (២). 
ការសលើកកមពស់ការភាជ បស់ៅនឹងទ្ីផារគ្បកប សដ្ឋយសសែរភាពកនុងចំសណមសហគ្គសកសិកមម និងសហគមនក៍សិកមម 
និងសធវើឱ្យគ្បសសើរសឡើងនូវគុែភាព នងិសុវតែិភាព ចែីំអាហារ នងិ (៣) សធវើឱ្យគ្បសសើរសឡើងនូវការភាជ បទ់្ំនកទ់្ំនង 
(ផៃូវជនបទ្) ពីកសិដ្ឋឋ នផលិតសៅកានទ់្ីផារ។ 

សៅកនុងឆាន ២ំ០២១ សនេះ ថ្វកិាដ្ំបូងរបស់គសគ្មាងណដ្លទ្ទ្ួលបានមានចនំួន ៤៣០,០០០ដុ្ោៃ រអាសមរកិ នងិ
គ្តូវបាន ចំណយសគ្មាបអ់នុវតតសកមមភាពគសគ្មាងអស់ចំនួន ១២៣,២៨៤.៩៧ ដុ្ោៃ រអាសមរកិ។ សដ្ឋយស្ថរមាន
ការរកីរាលដ្ឋលម្ន ជំងឺកូវឌី្ ១៩ សៅកនុងសហគមន ៍សៅកំឡុងឆាន ២ំ០២១ ការអនុវតតសកមមភាពគសគ្មាងគ្តូវបានរាងំ
សទេះ និងពនាសពល ណដ្លទ្នទឹមនឹងបានសរៀបចំណផនការសកមមភាព នងិថ្វកិាសគ្មាបឆ់ាន ២ំ០២២ នងិសរៀបចំកិចចគ្បជុំ
សលើកទ្១ី របស់គែៈកមមការដ្ឹកនគំសគ្មាង គ្កុមការង្អរគសគ្មាងម្នគ្កសួង កសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ គ្កសួង
សសដ្ឋកិចចនងិហិរញ្ា វតែុ និងគ្កសួងអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ្ បានខតិខំគ្បឹងណគ្បងអនុវតត សកមមភាពគសគ្មាង និងទ្ទ្ួលបានលទ្ធផល
ដូ្ចខាងសគ្កាម ៖ 

- ្ទធែ្រពឹងទុរទី១៖ សកមមភាពសគ្មាបអ់នុវតតសំសៅសសគ្មចលទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ី១សនេះ គ្តូវអនុវតត
សដ្ឋយ គ្កសួងសសដ្ឋកិចចនិងហិរញ្ា វតែុ ៖ ១). បានចុេះហតែសលខាសលើកិចចគ្ពមសគ្ពៀងកចចីហិរញ្ាបបទន ២). បាន
សធវើវសិស្ថធនកមមសលើការសរៀបចំលំហូរមូលនិធិ ៣. បានបញ្ចបក់ារសរៀបចំណផនការសកមមភាពគ្គបគ់្គងហិរញ្ា វតែុ 
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៤. បញ្ចបរ់បាយការែ៍វាយតម្មៃ PRC និង CECs ៥. បានចុេះហតែសលខា សលើកិចចគ្ពមសគ្ពៀងកចចីរវាងគ្កសួង 
សសដ្ឋកិចច និងហិរញ្ា វតែុ និងស្ថែ បន័មគី្កូហិរញ្ា វតែុ និង ៦. បានចុេះហតែសលខាសលើ Credit Guarantee Fund 

រវាងគ្កសួងសសដ្ឋកិចច និងហិរញ្ា វតែុ និងស្ថែ បន័មគី្កូហិរញ្ា វតែុ។ 

- ្ទធែ្រំពឹងទរុទ២ី៖ សកមមភាពសគ្មាបអ់នុវតតសំសៅសសគ្មចលទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ី២សនេះ គ្តូវអនុវតត
សដ្ឋយគ្កសួងកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ ៖ ១. បានសរៀបចំណផនការសកមមភាព និងនីតិវធិីកនុងការសគ្ជើស
សរ ើសសហគមនក៍សិកមមចំនួន ២៣០ និងសហគ្គសកសិកមមចំនួន ៥០ សៅកនុងសខតតសគលសៅរបស់គសគ្មាង
ទងំ ៦  ២. បានសគ្មបសគ្មួលជាមយួអនកជំនញការណផនកពត័មានវទិ្ារបស់ ADB សដ្ើមបសីរៀបចំណផនការ
យុទ្ធស្ថស្តសតឌ្ីជថី្ល សគ្មាបវ់ស័ិយកសិកមម នងិ ៣. បានបំសពញនីតិវធិីលទ្ធកមមសមាភ រសគ្បើគ្បាស់សគ្មាប់
អនុវតតគសគ្មាង។ 

- លទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ី៣៖ សកមមភាពសគ្មាបអ់នុវតតសំសៅសសគ្មចលទ្ធផលរពំឹងទុ្កទ្ី៣សនេះ គ្តូវអនុវតត
សដ្ឋយគ្កសួង អភវិឌ្ឍនជ៍នបទ្៖ ១. បាននិងកំពុងសរៀបចំនតីិវធិីកនុងការណកលមែរផៃូវសៅសខតតកំពងធ់ំ និងសខតត
គ្ពេះវហិារ ណដ្លមាន គ្បណវង ៣៦.៦០ គីឡូណម៉ាត, សខតតឧតតរមានជយ័ និងសខតតសសៀមរាប ណដ្លមានគ្បណវង 
៤៣,៩០ គីឡូណម៉ាត និងសខតត កំពងច់ាម និងសខតតតបូង មុ ំ ណដ្លមានគ្បណវង ៣០,០៥ គឡូីណម៉ាត ២. បាននិង
កំពុងសរៀបចំនីតិវធិីលទ្ធកមមសមាភ រសគ្បើគ្បាស់ សគ្មាបអ់នុវតតគសគ្មាង និង ៣. បាននិងកំពុងសរៀបចំនីតិវធិីកនុង
ការសគ្ជើសសរ ើសទ្ីគ្បឹកាបសចចកសទ្សកនុងការស្ថងសងផ់ៃូវ (Construction Supervision Consult) 

ដ. កម្មវិធរីកម្មភាពាតលិដើម្បសី្ប្យទុ្យធស្ប្ឆងំនងឹការធាៃ កេ់ុុះគណុភាពដី (NAP) 

កនុងឆាន ២ំ០២១សនេះ កមមវធិីសកមមភាពជាតិសដ្ើមបគី្បយុទ្ធគ្បឆាងំនឹងការធាៃ កចុ់េះគុែភាពដ្ី (NAP) បានអនុវតត
សកមមភាពកនុងសគលសៅសដ្ើមបគី្បយុទ្ធគ្បឆាងំនឹងការធាៃ កចុ់េះគុែភាពដ្ី សដ្ឋយទ្ទ្ួលបានលទ្ធផល ដូ្ចខាងសគ្កាម៖ 

- បានចូលរមួកិចចគ្បជុំពិភាកាជាមយួអងគការ Swisscontact នងិ CIRAD អំពីកចិចសហគ្បតិបតិតការរវាង
គ្កុមការង្អរ NAP និងគ្កុមការង្អរ CASIC និងយុទ្ធស្ថស្តសតសគ្មាបស់ពលអនគត។  

- បានជបួពភិាកាជាមយួគែៈកមមការតគ្មងទ់្ិសសម័ពនធកសិកមមអភរិកស (CASIC) សដ្ើមបពីិភាកាអំពីកចិច
សហគ្បតបិតតកិាររវាងគ្កមុការង្អរ NAP នងិគ្កុមការង្អរសមពន័ធកសិកមមអភរិកស ត្តមរយៈគ្បពន័ធអនឡាញ។ 

- បានចូលរមួជាមយួគែៈកមមការតគ្មងទ់្ិសសម័ពនធកសិកមមអភរិកស ចុេះទ្សសនកិចចសិកាការសៅមជឈមែឌ ល
អនុវតតកសិកមមអភរិកសកនុងសខតតកំពងច់ាម។  

- បានចូលរមួកិចចគ្បជុំសលើកទ្១ី៩ ម្នគែៈកមាម ធិការគ្តួតពនិិតយការអនុវតតអនុសញ្ហា សហគ្បជាជាតិសដ្ើមបី
គ្បយុទ្ធគ្បឆាងំនឹងរសហាស្ថែ នកមម (19th Session of the Committee for the Review of the 
Implementation of the UNCCD Convention) ត្តមគ្បពន័ធអនឡាញ។  

- បានសរៀបចំកិចចគ្បជុំម្ផទកនុងរបស់សលខាធិការដ្ឋឋ នអចិម្ស្តនតយ ៍សដ្ើមបពីិនិតយវឌ្ឍនភាពម្នការអនុវតត NAP និង
កិចចការគ្តូវអនុវតតបនតត្តមគ្បពន័ធអនឡាញ។  

- បានសរៀបចំកិចចគ្បជុំពិភាកាត្តមគ្បពន័ធអនឡាញ សដ្ើមបកីែំតត់គ្មូវការ តួនទ្ី និងភារកិចចរបស់ទ្ីគ្បឹកា
បសចចកសទ្សគ្មាបក់ស្ថងសមតែភាពគ្កុមការង្អរសកមមភាពជាតិ និងគែៈកមាម ធិការគ្គបគ់្គងទ្ីជគ្មាល
ថ្នន កស់គ្កាមជាតិ។  

- បានសគ្មបសគ្មួល នងិសរៀបចំឯកស្ថរពាកព់ន័ធនងឹកិចចសនាជួលទ្ីគ្បឹកាបសចចកសទ្សគ្មាបក់ស្ថង
សមតែភាពគ្កុមការង្អរសកមមភាពជាតិ និងគែៈកមាម ធិការគ្គបគ់្គងទ្ីជគ្មាលថ្នន កស់គ្កាមជាតិ។  
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- បានសគ្មបសគ្មួល នងិសរៀបចំឯកស្ថរទ្សសនទន លិខិតអសញ្ជ ើញ និងបទ្បង្អា ញសំខាន់ៗ  សគ្មាបក់ចិច
គ្បជុំគែៈកមាម ធិការថ្នន កស់គ្កាមជាតិគ្គបគ់្គងទ្ីជគ្មាលត្តមគ្បពន័ធអនឡាញ។ 

- បានដ្ំសែើ រការកិចចគ្បជុគំែៈកមាម ធិការថ្នន កស់គ្កាមជាតិគ្គបគ់្គងទ្ីជគ្មាលត្តមគ្បពន័ធអនឡាញ កាល
ពីម្ថ្ងទ្ី១៣ ណខកកកដ្ឋ ឆាន ២ំ០២១ សគ្កាមអធបិតីភាព ឯកឧតតម ចាន ់សុវឌុ្ឍ រដ្ឋសលខាធកិារគ្កសួងកសិកមម 
រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ នងិជាសហគ្បធានគែៈកមាម ធិការថ្នន កស់គ្កាមជាតិគ្គបគ់្គងទ្ីជគ្មាល។ កិចច
គ្បជុំសនេះមានអនកចូលរមួចនំួន ៤៤នក ់ មកពមីនទីរកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្រាជធានី-សខតត និង
សលខាធិការដ្ឋឋ នអចិម្ស្តនតយ ៍NAP។ កិចចគ្បជុំសរៀបចំសឡើងកនុងសគលបំែង៖ ១. ណែនអំំពីតួនទ្ ីនិងភារ
កិចចរបស់គែៈកមាម ធិការថ្នន កស់គ្កាមជាតិគ្គបគ់្គងទ្ជីគ្មាល និងពិភាកាអំពកីិចចការរដ្ឋបាល និងយនត
ការសគ្មបសគ្មួល។  

- បានសគ្មបសគ្មួល និងសរៀបចំឯកស្ថរទ្សសនទន លិខិតអសញ្ជ ើញ លិខិតសបសកមម គសគ្មាងចំណយ 
និងទ្ីត្តងំសគ្មាបទ់្សសនកចិចសិកាអំពបីទ្ពិសស្ថធនក៍នុងការគ្គបគ់្គងដ្ីកសិកមមកនុងគ្សុករតនមែឌ ល 
សខតតបាតដ់្ំបង របស់គ្កុមការង្អរកមមវធិីសកមមភាពជាត ិ សលខាធិការដ្ឋឋ នអចិម្ស្តនតយ ៍ NAP និងមនទីរ
កសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ រាជធានី-សខតត ណដ្លជាសមាជិកអចិម្ស្តនតយម៍្នគែៈកមាម ធិការថ្នន ក់
សគ្កាមជាតិគ្គបគ់្គងទ្ីជគ្មាល។  

- បានដ្ំសែើ រការទ្សសនកិចចសិកាដ្កគ្សងប់ទ្ពិសស្ថធនក៍នុងការគ្គបគ់្គងដ្ីកសិកមម កនុងគ្សុករតនមែឌ ល 
សខតតបាតដ់្ំបង ចាបព់ីម្ថ្ងទ្២ី៩ ណខកញ្ហា  ដ្ល់ម្ថ្ងទ្ី០២ ណខតុោ ឆាន ២ំ០២១។ ទ្សសនកចិចសិកាសនេះមាន
អនកចូលរមួសរុបចំនួន ៨០នក ់ណដ្លជាសមាជិក សមាជិកា គ្កុមការង្អរ NAP សលខាធិការដ្ឋឋ នអចិម្ស្តនតយ ៍
NAP និងគែៈកមាម ធិការថ្នន កស់គ្កាមជាតិគ្គបគ់្គងទ្ជីគ្មាល សរៀបចំសឡើងកនុងសគលបំែង៖ ១). បសងកើន
ចំសែេះដ្ងឹរបស់សមាជិក សមាជិកា គ្កុមការង្អរទងំអស់ណដ្លសែិតសគ្កាមរចនសមពន័ធគ្គបគ់្គងរបស់
កមមវធិីសកមមភាពជាតិ ពាកព់ន័ធនឹងបសចចកសទ្ស នងិបទ្ពិសស្ថធនក៍នុងការអនុវតតកសិកមមអភរិកស នងិ ២). 
ពិភាកាអពំីវឌ្ឍនភាព និងបញ្ហា គ្ប មម្នការសរៀបចំរបាយការែ៍សតីពីសកមមភាពគ្បយុទ្ធគ្បឆាងំនឹងការ
ធាៃ កចុ់េះគុែភាពដ្ីសៅថ្នន កស់គ្កាមជាតិ។ 

- បានចូលរមួសិកាា ស្ថោសតីពកីសិកមមអភរិកស សរៀបចំសដ្ឋយសមពន័ធកសិកមមអភរិកស ត្តមគ្បពន័ធអនឡាញ 
- បានសរៀបចំទ្គ្មងប់ញ្ជ ីគ្សងទ់្និននយ័សគ្មាបក់ារអនុវតតកមមវធិីសកមមភាពជាតិ សដ្ើមបគី្បយុទ្ធគ្បចានំឹងការ

ធាៃ កចុ់េះគុែភាពដ្ីឆាន  ំ២០១៨-២០២០។ 
- បានចូលរមួកិចចគ្បជុំផតល់សយបល់សលើលទ្ធផលម្នការសិកាជំហានដ្ំបងូរបស់គសគ្មាង Climate-

sensitive agroecology: transitioning Battambang to an agroecological landscape របស់កមម-
វធិីអភវិឌ្ឍនស៍ហគ្បជាជាតិ (UNDP)  

- បានសរៀបចំឯកស្ថរសគ្តៀមសគ្មាបក់ារកស្ថងសមតែភាពគែៈកមាម ធិការគ្គបគ់្គងទ្ីជគ្មាល ថ្នន កស់គ្កាម
ជាតិ សតីពីការសរៀបចំណផនការគ្គបគ់្គងទ្ីជគ្មាល សគលការែ៍ណែនសំតីពីការគ្គបគ់្គងដ្ីកសិកមមកនុង
តំបនទ់្ជីគ្មាលសទឹងណគ្ពកសត្តន ត តួនទ្ីនងិភារកិចចរបស់គែៈកមាម ធិការថ្នន កស់គ្កាមជាតិគ្គបគ់្គងទ្ី
ជគ្មាល និងទ្គ្មងគ់្បមូលពត័ម៌ានសតីពសី្ថែ នភាព និងការវវិឌ្ឍនរ៍បស់ទ្ីជគ្មាល ជាសដ្ើម។  

- បានសផាើជូនមនទីរកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ រាជធាន-ីសខតត ណដ្លជាសមាជិកគែៈកមាម ធិការថ្នន ក់
សគ្កាមជាតិគ្គបគ់្គងទ្ីជគ្មាល នូវឯកស្ថរពាកព់ន័ធ រមួមាន (១) បញ្ជ ីទ្ជីគ្មាល និងណផនទ្ីជគ្មាលទងំ
៣៩ (២) សសចកតីសសគ្មចសតីពីការបសងកើតគែៈកមាម ធកិារថ្នន កស់គ្កាមជាតិគ្គបគ់្គងទ្ីជគ្មាលទងំ៣៩ 
(៣)បញ្ជ ីគ្សងទ់្ិនននយ័សតីពីការអនុវតតកមមវធិីសកមមភាពជាតសិដ្ើមបគី្បយុទ្ធគ្បឆាងំនឹងការធាៃ កចុ់េះគុែ
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ភាពដ្ីឆាន ២ំ០១៨-២០២០ នងិ (៤) បានសបាេះពុមពសសៀវសៅឯកស្ថរមយួចំនួន ដូ្ចជា កមមវធិីសកមមភាព
ជាតិសដ្ើមបគី្បយុទ្ធគ្បឆាងំនងឹការធាៃ កចុ់េះគុែភាពដ្ីឆាន ២ំ០១៨-២០២០ សគលការែ៍ណែនសំតីពីការ
គ្គបគ់្គងទ្ីជគ្មាលសទឹងណគ្ពកសត្តន ត ទ្សសនទន និងពាកយគនៃឹេះសំខាន់ៗ សតីពអីនុសញ្ហា  UNCCD ការ
ធាៃ កចុ់េះគុែភាពដ្ី ការណគ្បគ្បួលអាកាសធាតុ ជាសដ្ើម។ 

៥.៨. ការងារគ្ឯប់គ្ឯងកកសារ និងគ្បព័នធពត័្ម៌ានកសកិម្ម 

រ. ការប្គរ់ប្គងឯរសារ 
សៅកនុងឆាន ២ំ០២១សនេះ បណណ ល័យកសិកមមមានសកមមភាពការង្អរដូ្ចខាងសគ្កាម៖ 
- បានទ្ទ្ួលសសៀវសៅ ឯកស្ថរបសចចកសទ្សកសិកមម ទ្សសនវដ្តី ពីនយកដ្ឋឋ នកចិចការរដ្ឋបាល និងណផនក               

សផសងៗសរបុចំននួ២៤៩ កាល/ចាប ់
- បានណចករណំលកត្តមការសសនើសំុរបស់គ្កសួង ស្ថែ បន័ ជាទ្គ្មងស់សៀវសៅចំនួន១១៤កាល ទ្គ្មងភ់ឌី្ីសអស

ចំនួន៦២១កាល/ចាប ់នងិចំនួន៧០វសីដ្អ ូ
- ការផសពវផាយអំពបីណណ ល័យកសិកមមសអឡិចគ្តូនកិណដ្លមានអនកចូលទ្សសនចំននួ១៣៥ ៦៥៩ដ្ង/  នក ់

អនកបានបសងកើតគែនីសគ្បើគ្បាស់សរបុចំនួន៨ ០៤៧នក ់ 
- ការណសកនឯកស្ថរ សដ្ើមបបីញ្ចូលកនុងគ្បពន័ធបណណ ល័យសអឡិចគ្តូនិកបានចំនួន១២កាល 
- បញ្ចូលសសៀវសៅ ឯកស្ថរបសចចកសទ្សកសិកមម និងអតែបទ្សផសងៗសរបុចំនួន១៤៨កាល/ចាប ់ និង 

គ្ពឹតតបគ្តពត័ម៌ានចំននួ៦៩ចាប ់ នងិឯកស្ថរវសីដ្អូសរបុចំនួន៥១វសីដ្អ ូ សលើសគហទ្ំពរ័E-Library និង
បានផសពវផាយសលើទ្ំពរ័សហវសប ុកសផករបស់មជឈមែឌ លពត័ម៌ាន និងឯកស្ថរកសិកមម និងរបស់គ្កសួង
កសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ នងិសនស្ថទ្ សរបុចនំួន១៨៤កាល/ចាប ់និងចំនួន៥២វសីដ្អ ូ

- ជំរញុការផសពវផាយឯកស្ថរបសចចកសទ្សកសិកមម សសចកតជូីនដ្ែឹំង ស្ថរាចរណែន ំ សសចកតីសសគ្មច 
គ្បកាស និងលិខិតបទ្ដ្ឋឋ នគតិយុតត សដ្ើមបជីំរញុឲ្យបានទូ្លំទូ្ោយសលើបណត ញផសពវផាយសងគម (សហវ
សប ុក) និងសគហទ្ពំរ័របស់គ្កសួងកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្។ 

ខ្. ការប្គរ់ប្គងប្រព័នធព័ត៌មនរសិរមម 
- បានចូលរមួជួយ សគ្មបសគ្មួលសរៀបចំរាល់ការគ្បជុំជូនឯកឧតតមរដ្ឋមស្តនតី និងថ្នន កដ់្ឹកនសំផសងៗ ត្តមគ្បពន័ធ

វសីដ្អូ (Zoom Meeting) ចំនួន៩៥សលើក។ 
- ដ្កគ្សងព់ត័ម៌ានគ្បចាមំ្ថ្ងសកមមភាពរបស់ថ្នន កដ់្ឹកនគំ្កសួង និងត្តមបណត មនទីរកសិកមម រុកាា គ្បមាញ់ និង

សនស្ថទ្រាជធានី-សខតត សដ្ើមបផុីសកនុងសហវសប ុកសផកគ្កសួងកសិកមម រុកាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ សរបុ
ចំនួនផុស ១,៨១៨ពត័ម៌ាន 

- ដ្កគ្សងព់ត័ម៌ានកសិកមមគ្បចាមំ្ថ្ងសចញពបីណត ញផសពវផាយស្ថរពត័ម៌ានសរបុចំននួ២,៦៣៤ពត័ម៌ាន 
- ត្តមដ្ឋនសលើការផសពវផាយសកមមភាពការង្អររបស់អងគភាពថ្នន កក់ណត ល សលើសគហទ្ំពរ័សរបុចំនួនផុស

៧៩ពត័ម៌ាន 
- ត្តមដ្ឋនសលើការផសពវផាយសកមមភាពការង្អររបស់មនទីរកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្រាជធាន-ីសខតត 

សលើសគហទ្ំពរ័សរបុចំនួនផុស ៤ ១៦១ពត័ម៌ាន 
- បញ្ចូលសកមមភាពរបស់ឯកឧតតមរដ្ឋមស្តនតី និងថ្នន កដ់្ឹកនគំ្កសួង ចូលរមួជួបសភាៀវ គ្បជុំ និងចូលរមួកមមវធិី               

សផសងៗ សលើសគហទ្ំពរ័របស់គ្កសួងកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ មានចនំួន១២០ពត័ម៌ាន 
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- តំណហទសំលើសគហទ្ំពរ័ (Web) និង Mobile App របស់គ្កសួង និងអងគភាពសគ្កាមឱ្វាទ្គ្កសួងកសិកមម                     
រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ សរបុចំនួន១៧ (១៦ សគហទ្ំពរ័ និង១កមមវធិី) និងសគហទ្ំពរ័មនទីរកសិកមម                            
រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្រាជធានី-សខតត 

- បានដ្ឋកឲ់្យដ្ំសែើ រការសគ្បើគ្បាស់អុីណម៉ាល (@maff.gov.kh) ផៃូវការរបស់គ្កសួងកសិកមម រុកាា គ្បមាញ់ និង
សនស្ថទ្ សគ្មាបថ់្នន កដ់្ឹកនសំគ្បើគ្បាស់កនុងការទ្ំនកទ់្ំនងផៃូវការ 

- បានបសងកើត Sub Domain (dal.maff.gov.kh) របស់នយកដ្ឋឋ ននីតិកមមកសិកមម សគ្មាបភ់ាជ បស់ៅកាន់
គ្បពន័ធ QR Code ម្នពត័ម៌ានផលិផលថ្នន កំសិកមមណដ្លបានចុេះបញ្ជ ី 

- បានណកសគ្មួលសគហទ្ំពរ័របស់គ្កសួង សដ្ឋយបណនែម Menu ជាភាស្ថអងស់គៃសសលើសគហទ្ំពរ័របស់គ្កសួង 
បតូរចំែងសជើង "អងគភាពអមទ្សីតីការគ្កសួងកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្" សៅជា "សគហទ្ំពរ័នយកដ្ឋឋ ន
អងគភាពអមទ្ីសតីការគ្កសួងកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្" បតូរចំែងសជើង "អងគភាពសគ្កាឱ្វាទ្គ្កសួង
កសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្" សៅជា "សគហទ្ំពរ័អនុវស័ិយម្នគ្កសួងកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និង
សនស្ថទ្" និងបណនែម Mouse Over សលើណផនទ្ី ម្នសគហទ្ំពស័របស់គ្កសួង ឲ្យសចញសឈ្លម េះមនទីរ។ 

- សមាែ ត Cache សៅសលើ Cloud server ម្នសគហទ្ំពរ័ទងំ៤១ (គ្កសួង អគគនយកដ្ឋឋ ន នយកដ្ឋឋ ន នងិ
មនទីរ) 

- ត្តមដ្ឋនទ្ិនននយ័ណដ្ល ផទុកសៅសលើ Cloud server ម្នសគហទ្ំពរ័ទងំ៤១ (គ្កសួង អគគនយកដ្ឋឋ ន 
នយកដ្ឋឋ ន និងមនទីរ) 

- បានសរៀបចំទ្ិនននយ័ម្ផទដ្ីគ្បមូលផល និងបរមិាែផលដ្ំណសំ្ថកវបបកមមរយៈសពលខៃីគ្បចាឆំាន ២ំ០២០ 
សគ្មាបទ់្ិនននយ័ដ្ណំកំសិកមម រាជធានី សខតត ណដ្លរមួមាន៖ ដ្ំណសំពាតស ដ្ណំដំ្ំឡូងជាវ  ដ្ណំំ
ដ្ំឡូងម ី ដ្ំណបំណនៃគ្គបម់ុខ ដ្ំណសំមទស និងដ្ំណឪំឡឹក និងគ្បសភទ្ដ្ំណឧំសាហកមមរយៈសពលខៃី
គ្បចាឆំាន ២ំ០២០ សគ្មាបទ់្ិនននយ័ដ្ំណកំសិកមម រាជធានី-សខតត ណដ្លរមួមាន៖ ដ្ំណសំពាតគ្កហម ដ្ំណំ
ដ្ំឡូងម ីដ្ំណសំណែត កដ្ី ដ្ំណសំណែត កបាយ ដ្ំណសំណែត កសសៀង ដ្ំណគំ្កសៅ ដ្ំណថំ្នន ជំក ់ដ្ំណំ
លង ដ្ំណអំំសៅ និងដ្ំណ ូំក 

- បានសរៀបចំទ្ិននន័យម្ផទដ្ីគ្បមូលផល និងបរមិាែផលដ្ំណំស្ថកវបបកមមរយៈសពលណវងគ្បចាំឆាន ំ
២០២០ សគ្មាបទ់្ិនននយ័ដ្ណំកំសិកមម រាជធាន-ីសខតត ណដ្លរមួមាន៖ ដ្ំណសំចកធមមត្ត សចកអំបងូ
សលឿង ដ្ំណសំ្ថវ យ ដ្ណំលំមុត ដ្ំណពុំគ្ទ ដ្ណំលំាុង ដ្ំណមំាន ស់ ដ្ំណសំមៀនរមួនឹងត្តណងន ដ្ណំំ
គ្កូចសពាធិ៍ស្ថត ់ដ្ំណគំ្កូថ្ៃុង ដ្ំណខំនុរ ដ្ំណទុំ្សរន ដ្ំណគំ្សកានគ ដ្ំណគំ្តណបក ដ្ណំសំទ្ៀប ដ្ំណំ
គ្កូចឆាម រ ដ្ំណបំរ័ ដ្ំណសំ្ថមា៉ា វ ដ្ំណផំ្លសិន នងិបរមិាែផលដ្ណំឧំសាហកមមរយៈសពលណវង 
សគ្មាបទ់្ិនននយ័ដ្ណំកំសិកមម រាជធានី-សខតត ណដ្លរមួមាន៖ ដ្ំណសំគ្មច ដ្ំណដូំ្ង ដ្ំណដូំ្ងសគ្បង 
ដ្ំណកំាសហវ ដ្ំណសំ្ថវ យចនទី 

- បានចុេះគ្បមូលទ្ិនននយ័ដ្ំណសំកាត នុពលកនុងគ្សុកសនទុក ម្នសខតតកំពងធ់ំ សដ្ើមបសីរៀបចំជាណផនទ្ីដ្ំណំ
កសិកមម 

- គ្បមូលបាននូវទ្ិនននយ័ដ្ំណសំកាត នុពលណដ្លសែិតសៅកនុងគ្សុកសនទុក មានដ្ំណសំំខាន់ៗ  ដូ្ចជា ដ្ំណំ
គ្សូវ ដ្ំណសំ្ថវ យចនទីរ ដ្ំណសំ្ថវ យ ដ្ំណដំ្ំឡូងម ីដ្ំណសំលមើរ និងដ្ំណសំៅស ូ ណដ្លសែិតសៅកនុងភូមសិ្ថ
ស្តសត ំុចំនួន៤ គឺ ំុកសកាេះ  ំុគ្ជប ់ ំុទ្ីសពា និង ំុបឹងោវ   

- គ្បមូលបាននូវទ្ិនននយ័ដ្ំណសំកាត នុពលសៅគ្សុកកំពងស់្ថវ យ ណដ្លសែិតសៅកនុងភូមសិ្ថស្តសត ំុណតបង ណដ្ល
បានដ្ឋដំ្ំណមំានដូ្ចជា ដ្ណំសំ្ថវ យចនទីរ ដ្ំណដំ្ំឡូងម ីដ្ំណសំលមើរ ដ្ំណសំៅស ូ នងិដ្ំណគំ្សូវ 
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- បានចុេះបែតុ េះបណត លការសគ្បើគ្បាស់ និងផសពវផាយកមមវធិីស្ថម តហវូន (Mobile App) និងសគហទ្ំពរ័ 
(Website) របស់បណណ ល័យកសិកមម និងពនិិតយអំពកីារសរៀបចំបណណ ល័យកសិកមម សគ្មាបត់មកល់                        
ឯកស្ថររបស់មនទីរកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ នងិសនស្ថទ្ សខតតចំនួន២ ដូ្ចជា៖ សខតតកពំងច់ាម នងិសខតតម្គ្ពណវង។ 

គ. ការចុុះថ្តែតិតយររូរភាព និងការែ្តិវីនដ្អ ូ
- ថ្តយកសកមមភាពឯកឧតតមរដ្ឋមស្តនតី នងិថ្នន កដ់្កឹនគំ្កសួងចូលរមួគ្បជុំ និងសកមមភាពការង្អរសផសងៗ 

មានចំនួន១២០ដ្ង និងវសីដ្អូបសចចកសទ្សកសិកមមសរុបចំនួន១៥០វសីដ្អូ ណដ្លមានសៅកនុងយូធូប
(YouTub) របស់គ្កសួង សដ្ឋយបានបញ្ចូលបានចំនួន០៣វសីដ្អូបណនែមសទ្ៀត សដ្ើមបជីំរញុការផសពវផាយត្តម
រយៈសគហទ្ំពរ័គ្កសួង និងបណត ញផសពវផាយសងគម របស់គ្កសួងកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ នងិសនស្ថទ្។ 

- មជឈមែឌ លពត័ម៌ាន នងិឯកស្ថរកសិកមម បានផលិតវសីដ្អូបានចំននួ០១វសីដ្អូ សតីពីបទ្ពិសស្ថធនរ៍បស់
កសិករដ្ឋធុំសរនកនុងសខតតមែឌ លគិរ។ី 

៥.៩.  ការល ើកកម្ពសក់ារងារផ្សពវផ្ាយកសកិម្ម រកុាា គ្បមាញ់ នងិលនសាទ 

  សៅកនុងឆាន ២ំ០២១សនេះ ការសលើកមពស់ការង្អរផសពវផាយកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ ទ្ទ្ួលបានលទ្ធផល
ដូ្ចខាងសគ្កាម៖  

១. ការរសាងសមតែភាព    
- បានសរៀបចំសិកាា ស្ថោ សដីពីការសរៀបចំសគលការែ៍ណែនសំគ្មាបភ់ាន កង់្អរផសពវផាយភូម ិ សដ្ើមបី

គ្បមូលរាល់មតិសយបល់ពីសិកាា កាមសគ្មាបជ់ាធាតុចូលកនុងការសរៀបចំសគលការែ៍ណែន ំ ណដ្លមាន
អនកចូលរមួសរបុ ១១០នក ់កនុងសនេះស្តសតី ៤៦នក ់ 

- សបើកវគគបែតុ េះបណត លសតីពី “វធិីស្ថស្តសតផសពវផាយសដ្ឋយសគ្បើគ្បពន័ធសសវាពត័៌មានវទិ្ា" សៅសខតតគ្ពេះ-
សីហនុ គ្ពេះវហិារ និសងើសខតតតបូង មុ ំ សដ្ឋយបានណចករណំលកពីគ្បភពចាបំាចន់នសដ្ើមបណីសវងរកឯកស្ថរ 
ទញយកឯកស្ថរសគ្បើគ្បាស់ និងណចករណំលកឯកស្ថរ គ្ពមទងំបានយល់ដ្ឹងពីការសគ្បើគ្បាស់គ្បព័នធពត័ម៌ា
នវទិ្ាពាក់ពន័ធននសលើការង្អរផសពវផាយកសិកមម ណដ្លមានអនកចូលរមួសរុបចំនួន ៥៥នក ់កនុងសនេះ
ស្តសតី ០៩នក ់ 

- សបើកវគគបែតុ េះបណត លមស្តនតីឱ្យកាៃ យជាទ្ីគ្បឹកាផសពវផាយកសិកមម សៅវទិ្ាស្ថែ នជាតកិសិកមមកំពងច់ាម 
សិកាា កាមទងំអស់បានទ្ទ្លួនូវចំសែេះដ្ងឹ និងបទ្ពិសស្ថធនថ៍្មីៗ ណដ្លគ្គូឧសទ្ទសបានបង្អា ញ ណដ្ល
មានអនកចូលរមួសរបុចំនួន ២៧នក ់កនុងសនេះស្តសតី ០៦នក។់ 

 
  ២. ការណរ្មអ និងនសវាែាេពវែាាយ     

- បានសិកាពីតគ្មូវការកសិករសលើការផសពវផាយកសិកមម ត្តមរយៈគ្បពន័ធសសវាពត័ម៌ានវទិ្ាកសិកមមសៅ
សខតតគ្ពេះសីហនុ កំពងឆ់ាន ងំ និងសខតតគ្ពេះវហិារ គ្កុមការង្អរបានដ្ឹងពីតគ្មូវចាបំាចស់លើការសគ្បើគ្បាស់ និង
គ្បភពណដ្លកសិករង្អយទ្ទ្ួលបានពត័ម៌ាន និងបសចចកសទ្សកសិកមម ពីបណត ញផសពវផាយននសលើសរ
សសររបាយការែ៍គ្ស្ថវគ្ជាវសនេះ ណដ្លមានអនកចូលរមួសរបុចំនួន ៦៨០នក ់កនុងសនេះស្តសតី ២០៥នក ់ 

- បានសរៀបចំចងគ្កងគ្កុមអភវិឌ្ឍនក៍សិករផសពវផាយកសិកមម បានចំនួន០២គ្កុម សៅសខតតគ្កសចេះ និង
សខតតណកប សដ្ើមបបីងកភាពង្អយគ្សួលកនុងការទ្ំនក់ទ្ំនងការផសពវផាយបសចចកសទ្សថ្មីៗការផ្លៃ ស់បតូរបទ្
ពិសស្ថធន ៍បសងកើនផលិតភាពកសិកមម និងបសងកើនគ្បាកច់ំែូលគ្គួស្ថរ ណដ្លមានអនកចូលរមួសរបុ ៨០នក ់
កនុងសនេះស្តសតី ៣៥នក ់ 

- សិកាការវភិាគគ្បពន័ធសកសគ្ត-បរសិ្ថែ ន ំុ បានចំននួ០២ ំុ គឺសខតតកំពត នងិសខតតកពំងឆ់ាន ងំ ណដ្លអនកចូល
រមួមាន ចំនួន៥០កនុងសនេះស្តសតី ១៥នក ់ 
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- សិកាវភិាគសសដ្ឋកិចចគ្គសួ្ថរកសិករបានចំននួ០២ គឺសៅសខតតកំពត និងសខតតគ្ពេះវហិារ ណដ្លមានអនកចូល
គ្កុមគ្បឹកា ំុ គ្បធានភូម ិនងិកសិករចំននួ ៤៥០នកស់្តសតី១៧០នក ់

 ៣ .ការង្រែ្ិត និងែាេពវែាាយតាមប្រព័នធសាធារណៈ     
- បានថ្ត និងផលិតវសីដ្អូកនុងទ្គ្មងជ់ាបទ្យកការែ៍ សវទ្ិកាណសវងយល់ពីកសិកមម   នទ្ីចុេះណគ្សជាមយួ

កសិករ  និងនទ្កីសិករជួបជាមយួកសិករបានចនំួន៣៥គ្បធានបទ្ រមួមាន អនុវស័ិយដ្ំណចំំននួ១៣  
អនុវស័ិយជលផលចនំួន១១  អនុវស័យសតវចំននួ១០ និងអនុវស័ិយម្គ្ពស ើចនំួន០១ រាល់ឯកស្ថរ
ណដ្លផលិតបានខាងសលើ  គ្តូវបានសធវើការផសពវផាយត្តមរយៈស្ថែ នីយទូ្រទ្សសនជ៍ាតិកមពុជាសរៀងរាល់                   
សបាត ហ៍។ 

- បានផសពវផាយអតែបទ្បសចចកសទ្សកសិកមម ជាសំសឡង  សៅស្ថែ នីយវ៍ទិ្យុជាតិ FM105.70.75MHZ ចនំួន
៥៧ គ្បធានបទ្ កនុងសនេះរមួមាន   អនុវស័ិយដ្ំណចំំនួន៣៨  អនុវស័ិយសតវចំនួន១៥  អនុវស័ិយជល
ផលចំនួន០៣ នងិអនុវស័ិយម្គ្ពស ើចំនួន០១។ 

- បានចងគ្កង និងសបាេះពុមពផាយទ្សសនវដ្តីកសិកមមគ្បចាគំ្តីមាស និងគ្បចាឆំាន ចំំននួ៤សលខ សសមើនឹង 
៥២០០ចាប ់ កូនសសៀវសៅបសចចកសទ្សកសិកមមបានចនំួន៤សលខសសមើនងឹ១៦០០០ចាប ់ គ្ពឹតតិបគ្ត
ពត័ម៌ានកសិកមមចនំួន០២សលខសសមើនឹង ២០០០ចាប ់ 

- បានសរៀបចំពិធីត្តងំពពិរ័ែ៍ផលិតផលកសិកមម និងសមាភ រផសពវផាយកសិកមមចំនួន០២សលើក សៅសខតត
ត្តណកវ និងសខតតកំពងស់ពឺ។ 

៤. ការង្រែាេពវែាាយរសិរមមតាមប្រព័នធនសវាព័ត៌មនវិទាា (ប្រព័នធសាធារណៈ និងនគហទំព័រ) 
- គ្កសួងបានផសពវផាយត្តមរយៈទ្ំពរ័ សហវកប ុក វសីដ្អបូសចចកសទ្សកសិកមមចនំួន ១៣៦វសីដ្អ ូឯកស្ថរជាអតែ

បទ្បសចចកសទ្សកសិកមមចនំួន១៦៥ ឯកស្ថរសកមមភាពការអនុវតតការង្អរនិងពត័ម៌ានសផសងៗបានចនំួន
២១៣សកមមភាព និងលិខិតគ្បកាសននរបស់គ្កសួង និងរបស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាល ចំនួន ៤៩០លិខិត។    

- គ្កសួងទ្ទ្ួលបានចំនួនអនកទញយកឯកស្ថរសផសងៗ សរបុមានចំនួន ១៨៤ ៤០២នក ់  និងអនកចូល            
ទ្សសនសរបុចំនួន ១៣៤ ៧៩៩នក ់ ពីសគហទ្ំពរ័ (www.khmeragri.info , 
www.deaff.maff.gov.kh)  

- ណផនកសសវាផតល់ពត័ម៌ានបសចចកសទ្សកសិកមមដ្ល់កសិករ នងិអតិថ្ជិន (Call Center) បានជួយ សដ្ឋេះ
គ្ស្ថយបញ្ហា  និងផតល់ពត័ម៌ានបសចចកសទ្សកសិកមមននដ្ល់កសិករ និងអតិថ្ិជនបានចំនួន ១៤៦ សំែួរ 
ចសមៃើយ មកពី២៥ រាជធានី-សខតត ទូ្ទងំគ្បសទ្ស។   
    

៥.១០. ការងារលយនឌ័រ និងកមុារ 

សដ្ឋយអនុវតតនូវសគលនសយបាយ និងគ្កបខែ័ឌ យុទ្ធស្ថស្តសតបស្តញ្ហជ បសយនឌ្រ័ ការការពារ និងអភវិឌ្ឍនកុ៍មារ 
កនុងវស័ិយកសិកមម គ្កុមការង្អរសយនឌ្រ័និងកុមារគ្បចាគំ្កសួងកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ បានសសគ្មចនូវលទ្ធផល
សំខាន់ៗ  កនុងឆាន ២ំ០២១ សនេះ ដូ្ចខាងសគ្កាម៖ 

- បានសបើកវគគបែដុ េះបណដ ល សដីពីចំសែេះដ្ឹងសយនឌ្រ័ និងអនុសញ្ហា លុបបំបាតរ់ាល់ទ្គ្មងម់្នការសរ ើសសអើង
គ្បឆាងំនឹងនរសីភទ្ សៅកាតថ់្ន(សីុ.ដ្) សហការជាមយួមនទីរកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ សខតត 
សរបុចំនួន១២វគគ ណដ្លមានអនកចូលរមួសរបុចនំួន៤៤៦នក ់កនុងសនេះ ស្តសតីចនំួន២៤០នក ់ 

- បានសហការជាមយួអងគការ FAO សលើការអនុវតតស្ថកលបងនូវ វធិានពគ្ងឹងភាពអងអ់ាចដ្ល់ស្តសតីកនុង
ស្ថោគំរ ូ ផលិតកមមសគ្មាបអ់ាជីវកមម (WE-FBS) ត្តមរយៈសកមមភាពសធវើការសគ្ជើសសរ ើសគ្គូបសង្អគ ល
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ថ្នន កជ់ាតិ ផតល់វគគបែតុ េះបណត លគ្គូបសង្អគ លថ្នន កជ់ាតិ សតីពីវធិានពគ្ងឹងភាពអងអ់ាចដ្ល់ស្តសតី ត្តមរយៈ
ស្ថោគំរផូលិតកមមសគ្មាបអ់ាជីវកមម ផតល់វគគបែតុ េះបណត លដ្ល់គ្គូបសង្អគ លថ្នន កស់ខតត សតីពីវធិានពគ្ងឹង
ភាពអងអ់ាចដ្ល់ស្តសតី ត្តមរយៈស្ថោគំរផូលិតកមមសគ្មាបអ់ាជីវកមមកសិកមម សខតតបនទ យមានជយ័ នងិ
សសៀមរាប ណដ្លមានសិកាា កាមចូលរមួ សរបុ ចំនួន៨០ នក ់គ្សីសរបុ ៣៧នក ់និងបានផតល់ការគគំ្ទ្ 
និងបសងកើនភាពអងអ់ាចណផនកសសដ្ឋកិចចដ្ល់ស្តសតីកនុងការបសងកើតអាជីវកមមដូ្ចជា ការចិញ្ច ឹមមាន ់ ការដ្ឋបំណនៃ 
ការចិញ្ច ឹមសតវ នងិណកម្ចនផលិតកមមកសិកមម សគ្មាបល់ក ់និងផគត់ផ់គងគ់្គសួ្ថរចំនួន ៥៥០នក ់ ស្តសតីចនំួន 
២៨៥នក ់

- សរៀបចំសិកាា ស្ថោពិសគ្គេះសយបល់អពំីសសចកតីគ្ពាងសគលនសយបាយបស្តញ្ហជ បសយនឌ្រ័ កនុងវស័ិយម្គ្ព
ស ើណដ្លមានសិកាា កាមចូលរមួ សរបុ ចំនួន៤០នក ់គ្សីសរបុ ២១នក ់សៅសខតតកំពងច់ាម 

- សរៀបចំសិកាា ស្ថោផសពវផាយការបស្តញ្ហជ បសយនឌ្រ័ កនុងអនុវស័ិយកសិកមមដ្ល់មស្តនតរីាជការអគគនយកដ្ឋឋ ន
កសិកមមណដ្លមានអនកចូលរមួ ២៥នក ់(ស្តសតី១៣នក)់ សៅសខតតណកប 

- សបើកវគគបែតុ េះបណត លផសពវផាយសគលនសយបាយ នងិគ្កបខែឌ័ បស្តញ្ហជ បសយនឌ្រ័នងិអភវិឌ្ឍនកុ៍មារ
កនុងវស័ិយកសិកមម ចនំួន០២វគគ ណដ្លមានសិកាា កាមចូលរមួ ចនំួនសរបុ ៨៦នក ់កនុងសនេះស្តសតីមានចំនួន
៤២នក ់សៅសខតតកណត ល 

- បានសគ្មបសគ្មួលកិចចពិភាកាសតីពីការអភវិឌ្ឍន ៍ និងការពារកុមារកនុងវស័ិយកសិកមម និងបស្តញ្ហជ បសយន
ឌ្រ័ បានចំនួន២វគគ មានអនកចូលរមួសរបុ ចំនួន៣២០នក ់ស្តសតីចំនួន ៩៧នក ់

- ចូលរមួវគគបែតុ េះបណត ល សតីពីការបស្តញ្ហជ បសយនឌ្រ័កនុងណខសគ្ចវាកផ់លិតកមមស្ថវ យចនទ ី អនកចូលរមួសរបុ
ចំនួន ៣០នក ់គ្សីតចនំួន ១៨នក ់

- បានកំពុងសរៀបចំណផនការសកមមភាពការការពារ និងអភវិឌ្ឍនកុ៍មាកនុងវស័ិយកសិកមម ឆាន ២ំ០២០-
២០២៥ 

- បានកំពុងសរៀបចំសធវើបចចុបបននភាពសគលនសយបាយ នងិគ្កបខែ័ឌ យុទ្ធស្ថស្តសតបស្តញ្ហជ បសយនឌ្រ័កនុងវស័ិយ
កសិកមម។ 

៥.១១. ការងារកំណណទគ្ម្ង់វនម្នឈការ និងវនសហម្នឈការ 

កនុងឆាន ២ំ០២១សនេះ គ្កសួងបានពគ្ងឹងកចិចដ្ំសែើ រការកមមវធិីកំណែទ្គ្មងវ់មិជឈការ និងវសិហមជឈការ សដ្ឋយ
បានទ្ទ្ួលលទ្ធផលដូ្ចខាងសគ្កាម៖ 

- បានចុេះត្តមដ្ឋន គ្តតួពនិិតយ វាយតម្មៃ នងិគគំ្ទ្បសចចកសទ្សសលើមុខង្អរណដ្លបានសផទរសៅឱ្យថ្នន កស់គ្កាមជាត ិ
សរបុចំនួន០៧សខតត  

- បានគ្បជុំពិនិតយ និងពិភាកាសលើសសចកតីគ្ពាងសសចកតីណែនអំនតរគ្កសួងសតីពីណបបបទ្ នីតិវធិី និងលកាខែឌ  
ភាជ បម់្នការផតល់សសវារដ្ឋបាលកនុងវស័ិយកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ សៅរដ្ឋបាលរាជធានី សខតត  
ចំនួន១០ សលើក (អនតរគ្កសួងចំនួន០៤សលើក) 

- បានគ្បជុំពិនតិយ និងពិភាកាសលើសសចកតីគ្ពាងសសចកតីណែនអំនតរគ្កសួងសតីពីសគលការែ៍ នតីិវធិី នងិ            
សតងដ់្ឋសសវាសគ្មាបគ់្គបគ់្គង ចាតណ់ចង នងិអនុវតតមុខង្អរកនុងវស័ិយកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្  
សៅរដ្ឋបាលគ្កុង គ្សុក ខែឌ  ជាមយួអងគភាពជំនញពាកព់ន័ធសគ្កាមឱ្វាទ្គ្កសួង ចំនួន០៥ សលើក 
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- បានសរៀបចំសសចកតីណែនអំនតរគ្កសួងសតីពីណបបបទ្ នតីិវធិ ី និងលកាខែឌ ភាជ បម់្នការផតល់សសវារដ្ឋបាល
កនុងវស័ិយកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ សៅរដ្ឋបាលរាជធានី សខតត រវាងគ្កសួងកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ 
និងសនស្ថទ្ និងគ្កសួងមហាម្ផទ 

- បានសរៀបចំសិកាា ស្ថោផសពវផាយ នងិដ្ឋកឱ់្យសគ្បើគ្បាស់សសចកតីណែនអំនតរគ្កសួងសតីពីណបបបទ្ នីតិវធិ ី
និងលកាខែឌ ភាជ បម់្នការផតល់សសវារដ្ឋបាលកនុងវស័ិយកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ សៅរដ្ឋបាលរាជ
ធានី សខតត សគ្កាមអធិបតីភាព ឯរឧតតម នវង សាខ្ុន រដ្ឋមស្តនតីគ្កសួងកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្  និង
ជាគ្បធានគែៈកមាម ធិការពគ្ងឹងយនតការដ្ឹកនកំារង្អរកំណែទ្គ្មងវ់មិជឈការ និងវសិហមជឈការ 

-  បានសរៀបចំកិចចគ្បជុំគ្តួតពិនតិយវឌ្ឍនភាព និងសដ្ឋេះគ្ស្ថយបញ្ហា គ្ប មននម្នការអនុវតតការង្អរកំណែ
ទ្គ្មងវ់មិជឈការ និងវសិហមជឈការកនុងវស័ិយកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ ណដ្លបានសផទរសៅឱ្យរដ្ឋបា
លថ្នន កស់គ្កាមជាតិចំនួន០៣សលើក 

- បានចូលរមួសិកាា ស្ថោពិសគ្គេះសយបល់សលើសសចកតីគ្ពាងឯកស្ថរកមមវធិីជាតិសគ្មាបក់ារអភវិឌ្ឍត្តម
ណបបគ្បជាធិបសតយយសៅថ្នន កស់គ្កាមជាតិ ដ្ណំកក់ាលទ្២ី (២០២១-២០៣០) ណដ្លសរៀបចំសឡើងសដ្ឋយ
សលខាធិការដ្ឋឋ នគ.ជ.អ.ប។ 

- បានចូលរមួកិចចគ្បជុំសលើកទ្១ី៩ របស់គែៈកមាម ធិការជាតិសគ្មាបក់ារអភវិឌ្ឍត្តមណបបគ្បជាធិបសតយយ
សៅថ្នន កស់គ្កាមជាតិ សគ្កាមអធិបតីភាព សនមតចប្រឡានោម ស នខ្ង  ឧបនយករដ្ឋមស្តនតី រដ្ឋមស្តនតីគ្កសួង
មហាម្ផទ  និងជាគ្បធាន គ.ជ.អ.ប។ 

VI- បញ្ហា ប្បឈម 
បញ្ហា ជាស្ថកលណដ្លបានសកើតមានសឡើងនសដ្ើមឆាន ២ំ០២១សនេះ គឺការឆ្ៃងរាលដ្ឋលម្នជំងឺកូវដី្-១៩ ណដ្លជា

គ្បសភទ្ណដ្លត្ត និងអូមគី្កុង បានកាៃ យជាបញ្ហា គ្ប មដ្ធ៏ំ និងបានប៉ាេះពាល់ធងនធ់ងរដ្ល់សសដ្ឋកិចច សងគមសៅកនុងតំបន់
និងពិភពសោក រមួទងំកមពុជាផងណដ្រ។ កត្តត ណគ្បគ្បួលអាកាសធាតុ ជាពិសសសសគ្គេះរាងំសងួត និងសគ្គេះជំននទ់្ឹកសភៃៀង 
បានវាយលុកមកសលើផលិតកមមដ្ំណកំសិកមម សតវ និងជលផល។ ផលិតភាពកសិកមមសៅមានកគ្មតិទប ការគ្បកួត
គ្បណជងទ្ីផារម្នផលិតផលកសិកមមសៅពុំទនស់ដ្ឋេះគ្ស្ថយបានឱ្យគ្បសសើរសៅសឡើយ ការសផទរបសចចកសទ្សកសិកមមទ្ំសនើប 
និងសមគ្សបដ្ល់កសិករសៅពុំទនប់ានគ្គបគ់្គនគ់្សបត្តមសសចកតីគ្តូវការជាកណ់សតង សហដ្ឋឋ រចនសមពន័ធគគំ្ទ្ផលិតកមម 
កសិកមម រមួមាន គ្បពន័ធសគ្ស្ថចគ្សពកនុងកសិដ្ឋឋ នសដ្ឋយសនសសំំម្ចទ្ឹក ផទេះសំណញ់ ផៃូវចូលកសិដ្ឋឋ ន សដ្ើមបសីគ្មួលការ
ដ្ឹកជញ្ជូ នផលិតផលរបស់កសិករ គ្បពន័ធសតុកទុ្ក ឃាៃ ងំសមងួត ឃាៃ ងំគ្តជាក ់សៅមនិទនប់សងកើតបានគ្គបគ់្គនស់គ្មាបក់ារ
សធវើកសិកមម និងកសិ-ពាែិជជកមម កងវេះការវនិិសយគសលើការណកម្ចនផលិតផលកសិកមម និងកងវេះលទ្ធភាពទ្ទ្ួលបាន 
ហិរញ្ាបបទនកនុងអគ្ត្តការគ្បាកទ់ប។ មា៉ាងវញិសទ្ៀតសៅស ូនិងស ើសៅស ូមនិទនណ់កម្ចនជាសគ្ចើន គ្តូវបាននសំចញសគ្ៅ
ផៃូវការ ណដ្លបណត ឱ្យបាតច់ំែូលជាតិ បាតប់ងក់ារង្អរ បាតអ់តតសញ្ហា ែសៅស ូកមពុជា និងខវេះវតែុធាតុសដ្ើម សធវើឱ្យសរាង
ចគ្ក សិបបកមមមយួចំនួនគ្តូវបានបិទ្ ម្ថ្ៃសៅស ូសៅទបសបើសធៀបនឹងបណត គ្បសទ្សដ្ម៏្ទ្សទ្ៀត។ 

ផលិតកមមសតវមានកំសែើ នណគ្បគ្បួលយឺត សដ្ឋយការបតូរឥរយិបទ្ពីផលិតកមមសតវត្តមណបបគ្បម្ពែីសៅជា
ផលិតកមមសតវត្តមណបបពាែិជជកមម ការរកីលូតោស់ម្នពាែិជជកមមសតវសៅមានកគ្មតិ ជាពិសសសពាកព់ន័ធនឹងធាតុ
ចូលសំខាន់ៗ  រមួមាន តម្មៃអគគិសនីខពស់ វតែុធាតុសគ្មាបណ់កម្ចនចំែីសតវ និងថ្នន កំារពារពាបាលសតវណដ្លមនិអាច    
ផលិតកនុងគ្សុកបានសហើយតគ្មូវឱ្យមានការនចូំល ឡូជីសទិក កងវេះខាតកមាៃ ងំពលកមម សតវនិងផលិតផលសតវ មនិទន់
គ្សបត្តមសតងដ់្ឋរទ្ីផារតគ្មូវ លទ្ធភាពទ្ទ្ួលបានពត័ម៌ានទ្ីផារសៅមានកគ្មតិ បទ្ដ្ឋឋ នគតិយុតតមនិទនគ់្គបគ់្ជងុ
សគ្ជាយសដ្ើមបសីគ្មលួ     ពាែិជជកមមសតវ សដ្ឋយមានការលំបាកកនៃងមក និងការគ្ប មដូ្ចជាជំងឺឆ្ៃងរាតតាត។ ការ
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គ្បកួតគ្បណជងម្នទ្ីផារស្ថចស់តវកជ៏ាបញ្ហា គ្ប មខាៃ ងំ សដ្ឋយស្ថរម្ថ្ៃសដ្ើមផលិតកមមខពស់ ពិសសសម្ថ្ៃចំែីសតវ និងថ្នន ំ
ពាបាលសតវជាសដ្ើម។ 

ផលសនស្ថទ្ចាបព់ីធមមជាតមិាននិនន ការណគ្បគ្បួលជាសរៀងរាល់ឆាន  ំ ពិសសសការបណគ្មបគ្មួលអាកាសធាតុ និង
ការសធវើទ្ំនបវ់ារអីគគិសនីជាបនតបនទ បស់ៅណផនកខាងសលើម្នទ្សនៃសមគងគ នឱំ្យទ្ឹកសឡើងយឺត និងមានកមពស់ទបខុសគ្បគ្ក
តី។   ការរសំោភទ្ស្តនទ នកានក់ាបដ់្ីម្គ្ពលិចទ្ឹក និងម្គ្ពសកាងកាងខុសចាប។់ ម៉ាាងសទ្ៀត ម្ថ្ៃសដ្ើមម្នការសធវើវារវីបបកមម
មានតម្មៃខពស់ ជាសហតុនឱំ្យពិបាកកនុងការគ្បកួតគ្បណជងទ្ីផារ។ កងវេះសហដ្ឋឋ រចនសមពន័ធណខសគ្ចវាកផ់គតផ់គងគ់្តជាក ់
សគ្មាបគ់គំ្ទ្ដ្ល់ការអនុវតតអនមយ័លែ ណដ្លជាណផនកមយួជួយ បសងកើនតម្មៃបណនែម។ សមតែភាពមនទីរពិសស្ថធន ៍សគ្មាប់
វភិាគគុែភាព សុវតែិភាពផល ផលិតផលជលផលសៅមានកគ្មតិ។ 

សៅកនុងណផនកម្គ្ពស ើ ការសធវើឱ្យសសគ្មចបាននូវការពគ្ងកីគគ្មបម្គ្ពស ើ គជឺាភារកចិចមយួដ្ធ៏ំសធង និងគ្តូវមានការ
យកចិតតទុ្កដ្ឋកខ់ពស់។ ការធាៃ កចុ់េះនូវម្ផទដ្ីគ្គបដ្ែត បស់ដ្ឋយម្គ្ពស ើកនុងដ្ំណកក់ាលចុងសគ្កាយសនេះគឺបណត លមក
ពីកំសែើ នម្នការសគ្បើគ្បាស់ដ្កីសិកមម គ្សបសៅនឹងកំសែើ នគ្បជាពលរដ្ឋ និងការរកីលូតោស់ណផនកសសដ្ឋកិចចកសិកមម។ 
ការទ្បស់្ថក តក់ារកាបរ់ានទ្ស្តនទ នយកដ្ីម្គ្ពស ើណតងជួបគ្បទ្េះការលំបាក។ គ្បជាពលរដ្ឋសៅមូលដ្ឋឋ នណដ្លរស់សៅកនុង
និងណកបរតំបនម់្គ្ពស ើសៅណតពឹងអាគ្ស័យខាៃ ងំសលើម្គ្ពស ើ សហើយការគ្គបគ់្គងជនចណំកគ្សុកសៅមានភាពធូររលុង 
ណដ្លជាសមាព ធធងនធ់ងរចំសពាេះធនធានម្គ្ពស ើ។ 

VII-  ទ្ិេសៅអនុវតត 
កនុងទ្សិសៅចូលរមួចំណែកកនុងការជំរញុកំសែើ នសសដ្ឋកចិច សគ្មាបឆ់ាន ២ំ០២២សនេះ គ្កសួងកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ 

និងសនស្ថទ្ បានខិតខំរៈិរកចែុំចគនៃៈឹ នងិវធិានការជាមលូដ្ឋឋ ន សដ្ើមបដី្ឋកស់ចញនូវទ្សិសៅ នងិណផនការ សកមមភាព 
សគ្មាបអ់នុវតតបនតដូ្ចខាងសគ្កាម៖ 
១.  ស្នការជាំរញុ្លតិក្មមដ្ាំណាាំប្េវូ ដ្ាំណាាំសាក្វបបក្មម នងិដ្ាំណាាំឧេាហក្មម 
- បសងកើនផលិតកមមដ្ណំគំ្សូវឱ្យបានកនុងរងវង ់២,៥% សដ្ឋយសកើនបរមិាែផលពី ១២,២១ោនសត្តន សៅឆាន ំ

២០២១ ដ្ល់ ១២,៥២ោនសត្តន សៅឆាន ២ំ០២២ ត្តមរយៈការសិកាគ្ស្ថវគ្ជាវនិងបនសុទ្ធពូជគ្សូវ ការពគ្ងឹងការ
គ្តួតពិនិតយនិងបញ្ហជ កគុ់ែភាពគ្គបពូ់ជគ្សូវ ការចុេះបញ្ជ ីគ្គបពូ់ជគ្សូវ ការផលិតនិងណចកចាយគ្គបពូ់ជគ្សូវ 
មានគុែភាពលែ ការសធវើពពិិធកមមគ្សូវគ្កអូប និងគ្សូវណដ្លមានអាយុកាលខៃីធនន់ងឹការណគ្បគ្បួលអាកាស
ធាតុ គ្ពមទងំសលើកកមពស់ការអនុវតតផលិតកមមដ្ំណគំ្សូវត្តមសដងដ់្ឋរ ផលិតកមមគ្សូវនិរនតរភាពនិងគ្សូវ     
សររីាងគ និងការអនុវតតបងគុ ំបសចចកសទ្សទ្ំសនើបកនុងនងិសគ្កាយសពលគ្បមូលផល 

- បសងកើនផលិតកមមដ្ណំសំ្ថកវបបកមមឱ្យបានកនុងរងវង ់៥% សដ្ឋយសកើនបរមិាែផលពី ៤,៣៧ោនសត្តន សៅ
ឆាន ២ំ០២១ ដ្ល់ ៤,៥៨ោនសត្តន សៅឆាន ២ំ០២២ ត្តមរយៈការសលើកមពស់ផលិតដ្ណំសំ្ថកវបបកមម និង
ពិពិធកមមគ្បសភទ្ដ្ណំណំដ្លមានតម្មៃបណនែមខពស់ ការអនុវតតបងគុ ំបសចចកសទ្សទ្ំសនើប (គ្បពន័ធផទេះសំណញ់ និង
សគ្ស្ថចគ្សពទ្ំសនើប) ការគ្បមលូ បនសុទ្ធនងិពគ្ងីកពូជដ្ំណណំដ្លមានសកាត នុពលទ្ីផារ ការចុេះបញ្ជ ីគ្បសភទ្ពូជ
ដ្ំណសំ្ថកវបបកមម ជាពិសសសពគ្ងីកពូជរកុាជាតិលមែ នងិសគ្គឿងសទ្សសំខាន់ៗ  ការសលើកកមពស់ការអនុវតត
កសិកមមលែ និងសតងដ់្ឋរកសិកមមសររីាងគសលើដ្ំណបំណនៃ នងិដ្ំណហូំបណផៃ។ មា៉ាងសទ្ៀត គ្តូវជំរញុការសរៀបចំ
សគលនសយបាយអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយស្ថកវបបកមម និងសរៀបចំយុទ្ធស្ថស្តសតត្តមដ្ំណសំំខាន់ៗ ដូ្ចជាស្ថវ យសចក 
និងដ្ំណបំណនៃ និងបទ្ដ្ឋឋ នគតតិយុតត និងសគលការែ៍ណែនសំតីពីសតងដ់្ឋរកសិកមមសររីាងគ និងសតងដ់្ឋរដ្ណំំ
សំខាន់ៗ  
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- បសងកើនផលិតកមមដ្ណំឧំសាហកមមឱ្យបានកនុងរងវង ់៥% សដ្ឋយសកើនបរមិាែផលពី ១៩,១៦ោនសត្តន សៅ
ឆាន ២ំ០២១ ដ្ល់ ២០,១២ ោនសត្តនសៅឆាន ២ំ០២២ ត្តមរយៈ ការសគ្ជើសសរ ើសនិងការសគ្បើគ្បាស់ពូជធនន់ិង
មានគុែភាពលែ ពិពិធកមមគ្បសភទ្ដ្ំណណំដ្លមានតម្មៃបណនែមខពស់ ការបនសុទ្ធនិងពគ្ងកីពូជដ្ំណណំដ្លមាន
សកាត នុពលទ្ីផារ ការចុេះបញ្ជ ីគ្បសភទ្ពូជដ្ណំសំកាក នុពល ការអនុវតតបងគុបំសចចកសទ្សទ្ំសនើបកនុងសពលនិង
សគ្កាយសពលការគ្បមូល ការពគ្ងឹងការគ្តួតពិនិតយគុែភាពនិងសុវតែភិាពផលិតផលដ្ណំឧំសាហកមម គ្ពម
ទងំការជំរញុសរៀបចំយុទ្ធស្ថស្តសតត្តមមុខដ្ំណំសំខាន់ៗ  ដូ្ចជា ដ្ំណដំ្ំឡូងម ីស្ថវ យចនទី សពាត ជាសដ្ើម 

- ជំរញុការនសំចញផលិតផលកសិកមមឱ្យបានកនុងរងវង ់ ៧% សដ្ឋយសកើនពី ៧,៩៨ោនសត្តន សៅឆាន ២ំ០២១ 
ដ្ល់ ៨,៥៤ោនសត្តន សៅឆាន ២ំ០២២ ត្តមរយៈ ការពគ្ងឹងវធិានការពារដ្ំណ ំអនមយ័ និងភូតគមអនមយ័ 
ការជំរញុការអនុវតតវធិានការពារដ្ំណ ំ ពគ្ងឹងនងិពគ្ងីកសមតែកិចចភូតគមអនមយ័កនុងការគ្តួតពិនិតយផលិត
ផលកសិកមមនសំចញ-នចូំល សដ្ើមបចូីលរមួសគ្មួលពាែិជជកមម នងិកាតប់នែយហានិភយ័ពាកព់ន័ធនឹងការ
រាតតាតសមាសភាពចម្គ្ងភតូគមអនមយ័ហាមឃាត ់ ទ្បស់្ថក តក់ារធាៃ កចុ់េះគុែភាពនងិសុវតែិភាពផលិតផល
កសិកមម ណដ្លនឱំ្យប៉ាេះពាល់ដ្ល់សុខភាពគ្បជាជននិងខូចទ្ីផារកនុងគ្សុកនិងទ្ីផារសគ្មាប់នសំចញរបស់
កមពុជា 

- ជំរុញសសវាវភិាគ (សំណក) ឱ្យបានកនុងរងវង ់១៥% សដ្ឋយសកើនពី ៣ ៤៧២សំណក សៅឆាន ២ំ០២១ ដ្ល់ 
៤ ០០០សំណក សៅឆាន ២ំ០២២ ត្តមរយៈការពគ្ងឹងនិងពគ្ងីកសមតែភាពមនទីរពិសស្ថធនជ៍ាតិកនុងការពិនិតយ
វភិាគ នងិវាយតម្មៃគុែភាពធាតុចូលកសិកមម (ពូជ ជ ីថ្នន កំសិកមម) គុែភាពដ្ី នងិកគ្មតិសំែល់ធាតុពុល
កនុងផលិតផលកសិកមម ដ្ ី នងិទ្ឹក ការសធវើឱ្យគ្បសសើរសឡើងនូវសសវាស្ថធារែៈដ្ល់អតថិ្ិជន និងការណកលមែ 
សមតែភាពមនទីរពិសស្ថធនស៍ដ្ើមបទី្ទ្ួលបានការទ្ទ្ួលជាសដងដ់្ឋរអនតរជាតិ ISO 

- ពគ្ងឹងរចនសមពន័ធនិងធុរកិចចរបស់សហគមនក៍សិកមម ឱ្យកាៃ យជាសហគ្គសកសិកមមទ្ំសនើបត្តមរយៈការបសងកើត
យនតការគ្គបគ់្គងសហគមនក៍សិកមម ណដ្លរមួមានសមពន័ធសហគមនក៍សិកមម សហភាពសហគមនក៍សិកមម 
និងសហគមនក៍សិកមម និងការបនតសធវើទ្ំនកទ់្នំងជាមយួធនគរអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ្ នងិគ្គឹេះស្ថែ នហិរញ្ា វតែុ
ននកនុងការផតល់ឥែទនដ្ល់សហគមនក៍សិកមម និងសហគ្គសកសិកមមធនតូ់ចនងិមធយម សដ្ើមបគី្បមូល
ទ្ិញកសិផល ការណកម្ចន និងការកស្ថងសហដ្ឋឋ រចនសមពន័ធរបូវន័តចាបំាច ់ដូ្ចជា ឃាៃ ងំសតុកកសិផល ឡសមងួត 
ឃាៃ ងំគ្តជាកជ់ាសដ្ើម សដ្ើមបផីារភាជ បក់សិករខាន តតូចសៅនងឹទ្ីផារ។  

- សលើកកមពស់ផលិតភាពនិងគ្បសិទ្ធភាពម្នសគ្បើគ្បាស់សគ្គឿងយនតកសិកមម គ្ពមទងំផលិតភាពនិងគ្បសិទ្ធភាព
ការសគ្បើគ្បាស់ទ្ឹកកសិកមមអនុវតតបសចចកវទិ្ាទ្ំសនើប (សគ្ស្ថចគ្សពសដ្ឋយបសងាៀរបញ្ចូ លណគ្ស ទុ្យសយបំពងប់ងកបដ់្ី 
ឧបករែ៍សគ្ស្ថចគ្សពដ្ែំកទ់្ឹក ស្ថចទ្កឹ ជាសដ្ើម) 

- បនតគ្ស្ថវគ្ជាវនិងអភវិឌ្ឍបសចចកវទិ្ាគ្គបគ់្គងនងិសគ្បើគ្បាស់ធនធានដ្ីកសិកមមគ្បកបសដ្ឋយនរិនតរភាពណផនកសសដ្ឋកិចច 
សងគម និងបរសិ្ថែ ន សដ្ឋយសផ្លត តអាទ្ភិាពសលើបសចចកវទិ្ាណកលមែរជីជាតិដ្ីនងិទ្កឹ កសិកមមម្វឆាៃ តនឹងអាកាសធាតុ 
យុទ្ធស្ថស្តសតគ្គប់គ្គងធនធានដ្ីកសិកមមណដ្លមានភាពទ្ន់ភៃន់ជាមួយការសគ្ជើសសរ ើសមុខដ្ំណំណដ្លមាន
សកាត នុពលសមគ្សបនឹងដ្ី ការអភវិឌ្ឍបសចចកវទិ្ាកសិកមមអភរិកស និងការពគ្ងងឹសមតែភាពសគ្បើគ្បាស់ពត័ម៌ាន
គ្បពន័ធផ្លក យរែបនិងបសចចកវទិ្ាឌ្ីជថី្ល 
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- ពគ្ងឹងសមតែភាពអងគភាព នងិការអនុគ្កបខែ័ឌ គតិយុតត សដ្ើមបសីលើកកមពស់ផលិតភាព គ្បសិទ្ធភាពការង្អរ នងិ
សសវាគគំ្ទ្ ត្តមរយៈការបនតការសរៀបចំគ្កបខែ័ឌ សគលនសយបាយ បទ្ដ្ឋឋ នគតិយុតត ការកស្ថងសមតែភាព              
សហដ្ឋឋ រចនសមពន័ធរបូវន័ត និងធនធានមនុសសកនុងអនុវស័ិយដ្ំណ។ំ 

២.  ស្នការបសងកើន្លតិក្មមដ្ាំណាាំសៅេ  ូ
រ. សូចនាររនគ្្នៅ 

កនុងឆាន ២ំ០២២ ទ្ិសសៅសំខាន់ៗ  ណដ្លគ្តូវឱ្យសសគ្មច រមួមាន៖ 
- ជំរុញបសងកើនម្ផទដី្សចៀរឱ្យបាន ៣៣១ពាន់ហិកត្ត 
- ជំរុញបសងកើនផលិតកមមសៅស ូឱ្យដ្ល់ ៤០១ពាន់សត្តន 
- បសងកើនការនសំចញសៅស ូឱ្យបានគ្បមាែ ៣៨៩ពាន់សត្តន 
- គ្បមូលចំែូលឱ្យសសគ្មចត្តមចំែុចសៅចំនួន១ ៥១០,៧ោនសរៀល  
- អនុវតតអនុកមមវធិីម្នថ្វកិាកមមវធិីឆាន ២ំ០២២ ឱ្យសសគ្មចបាននូវចំែុចសៅណដ្លបានកំែត់ 
- សរៀបចំគសគ្មាងថ្វកិាកមមវធីិឆាន ២ំ០២៣។ 

 

ខ្. វិធានការអនុវតតនដ្ើមាបីសនប្មចទិសនៅរណំត ់
- បនតយកចិតតទុ្កដ្ឋក់សលើការសិកា គ្ស្ថវគ្ជាវ និងកស្ថងលិខិតគតិយុតតពាក់ព័នធនន 
- បនតខំជំរុញការគ្បមូលចំែូល ឲ្យសសគ្មចត្តមសគលសៅ 
- ជំរុញការពគ្ងីកម្ផទដ្ីសៅស ូយកផល របស់គ្កុមហ ុនកសិឧសាហកមមនិងសៅស ូ គ្គួស្ថរ  
- បនតពិនិតយត្តមដ្ឋនការអនុវតតណផនការកមមវធិីវនិិសយគសៅស ូ សលើគ្កុមហ ុនសមបទនដ្ីសសដ្ឋកិចច  
- ពិនិតយត្តមដ្ឋនការអនុវតតចសង្អក មសកមមភាពថ្វកិាកមមវធិឆីាន ២ំ០២២ សដ្ើមបពីគ្ងឹងគ្បសិទ្ធភាពម្នការអនុវតត

ថ្វកិាកមមវធិី 
- ជំរុញការសរៀបចំណផនការយុទ្ធស្ថស្តសតថ្វកិានិងណផនការសកមមភាពម្នថ្វកិាកមមវធីិឆាន ២ំ០២៣ ត្តមការ

ពិនិតយសឡើងវញិនូវអនុកមមវធីិ ចសង្អក មសកមមភាព សូចនករ ចំែុចសៅសូចនករ និងថ្វកិាចំណយ 
សដ្ើមបឱី្យគ្តូវនឹងស្ថែ នភាពនិងលទ្ធភាពជាកណ់សដង 

- អនុវតតនិងត្តមដ្ឋនណផនការយុទ្ធស្ថស្តសតអភិវឌ្ឍន៍សៅស ូធមមជាតិសឆាព េះសៅឆាន ២ំ០៣០ 
- បនតយកចិតតទុ្កដ្ឋក់សលើការសិកាគ្ស្ថវគ្ជាវវទិ្ាស្ថស្តសតសតីពីការដ្ឋដុំ្េះ ណថ្ទកូំនសៅស ូ  ការគ្គប់គ្គង

សមាសភាពចម្គ្ង ការយកផល និងការណកម្ចន 
- បនតចុេះផសពវផាយនិងបែតុ េះបណត លបសចចកវទិ្ាដ្ំណំសៅស ូដ្ល់កសិករសៅស ូ គ្គួស្ថរ 
- ជំរុញគ្កុមហ ុនវនិិសយគដំ្ណំសៅស ូ  ឱ្យសហការផតល់របាយការែ៍វឌ្ឍនភាពគ្បចាណំខ មកអគគនយក

ដ្ឋឋ នសៅស ូ  សដ្ើមបបីូកសរុបរាយការែ៍ជូនគ្កសួង កដូ៏្ចរាជរដ្ឋឋ ភិបាល បានទន់សពលសវោ 
- អនុវតតណបបបទ្វញិ្ហា បនបគ្តបញ្ហជ កគុ់ែភាពសៅស ូ (CSR) សគ្មាប់ការនសំចញសៅស ូ  អនុវតតណបបបទ្

វញិ្ហា បនបគ្តបញ្ហជ ក់គុែភាពចារពូជ ជំរុញការអនុវតតកមមវធិីផ្លៃ ស់បតូរកៃូនពហុភាគីកនុងរងវង់គ្បសទ្សជា
សមាជិកម្ន IRRDB 

- បសងកើនកិចចសហការជាមួយអាជាា ធរមូលដ្ឋឋ ន (សខតត គ្សុក និងសមតែកិចចសៅត្តមគ្ចកគ្ពំណដ្ន) សដ្ើមបជួីយ 
ទ្បស់្ថក ត់សកមមភាពការសបើកស្ថន ក់ការគ្បមូលទ្ិញសៅស ូ គ្គួស្ថរណដ្លគម នលិខិតអនុញ្ហា ត និងការនំ
សចញសៅស ូ និងស ើសៅស ូមនិទន់ណកម្ចនសៅគ្បសទ្សជិតខាងសដ្ឋយខុសចាប ់
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- បនតចូលរមួសននិសីទ្ កិចចគ្បជុំ និង សននិបាតគ្បចាឆំាន រំបស់សមាគមបណត គ្បសទ្សផលិតសៅស ូធមមជាតិ 
គ្កុមគ្បឹកាគ្ស្ថវគ្ជាវនិងអភវិឌ្ឍន៍សៅស ូអនតរជាតិ និងអងគការសៅស ូអនតរជាតិនន 

- បនតពគ្ងឹងទំ្នក់ទ្ំនងជាមយួម្ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ ទី្ភាន ក់ង្អរ និងអងគការសៅស ូអនតរជាតិនន សលើកិចចសហ
គ្បតិបតតិការកនុងគ្កបខែឌ ការង្អរគ្ស្ថវគ្ជាវ និងអភិវឌ្ឍបសចចកវជិាជ វទិ្ាស្ថស្តសត ព័តម៌ានអំពីការផគត់ផគង ់
និងតគ្មូវការសគ្បើគ្បាស់សៅស ូ និងអំពីនិនន ការម្នតម្មៃសៅស ូ សលើទ្ីផារកនុងនិងសគ្ៅគ្បសទ្ស  

- ពគ្ងីកម្ដ្គូសហគ្បតបិតតិការកនុងការណសវងរកថ្វកិានិងបសចចកសទ្ស សដ្ើមបគីគំ្ទ្អភវិឌ្ឍនស៍ៅស ូគ្គួស្ថរ នងិ 
បនតចូលរមួសហការជាមយួគ្គេឹះស្ថែ នសិកាននសលើការបែតុ េះបណត លធនធានមនុសសកនុងអនុវស័ិយសៅស ូ  

 
 

៣.   ស្នការក្មពេេ់ខុ្ភារេតវ និង្លតិក្មមេតវ 
រ. សូចនាររនគ្្នៅ 
- ផលិតផលស្ថចស់របុសកើនពី២៤០ពានស់ត្តនសៅឆាន ២ំ០១៩ ដ្ល់២៧០ពានស់ត្តនសៅឆាន ២ំ០២៣ (កំសែើ ន                  
៣%កនុងមយួឆាន )ំ 

- អគ្ត្តម្នការចិញ្ច ឹមសតវជាលកាែៈពាែិជជកមមឱ្យសកើនគឺ ព២ី៣% សៅឆាន ២ំ០១៩ ដ្ល់៣០% សៅឆាន ២ំ០២៣  
- កាតប់នែយអគ្ត្តជងំឺឆ្ៃងសតវឱ្យសៅសគ្កាម៥%។ 
ខ្. វិធានការអនុវតតនដ្ើមាបីសនប្មចទិសនៅរណំត ់

- បនតផតល់សសវាបសុពាបាល និងបសងកើនសមតែភាព    បសចចកសទ្សដ្ល់កសិករចិញ្ច ឹមសតវ ត្តមរយៈកមមវធិីចាក់
វា៉ា កសំ់្ថងការពារ ពិនិតយពាបាលជំងឺសតវ អនុវតតវធិានជីវសុវតែិភាព បែតុ េះបណត លបសចចកសទ្ស និងអនុវតត
ការចិញ្ច ឹមសតវលែ ជាពិសសសជំរញុផ្លៃ ស់បតូរឥរយិបថ្ពកីារចិញ្ច ឹមត្តមណបបគ្បម្ពែីសៅជាការចិញ្ច ឹមណបប
ទ្ំសនើបសគ្មាបស់ធវើពាែិជជកមម សដ្ើមបសីឆ្ៃើយតបនឹងតគ្មូវការទ្ីផារនសពលបចចុបបនន ត្តមរយៈការណកលមែពូជ 
ចំែីមានគុែភាពលែ និងកាតប់នែយជងំឺឆ្ៃងរាលដ្ឋលសតវ។  

- បនតផតល់ការគគំ្ទ្សធវើឱ្យគ្បសសើរនូវបរយិកាសវនិិសយគសលើការចិញ្ច ឹមសតវ នងិផលិតចែីំសតវ សដ្ើមបសីធវើឱ្យ
ម្ថ្ៃសដ្ើម ផលិតកមមសតវទបសដ្ឋយការណកម្ចនវតែុធាតុសដ្ើមកនុងគ្សុកណដ្លមានគ្ស្ថបឱ់្យអស់លទ្ធភាព 

- បនតពគ្ងឹងការគ្គបគ់្គងសតតឃាតដ្ឋឋ ន ការគ្តួតពិនិតយអនមយ័សតវ ស្ថច ់នងិផលិតផលសតវ ពគ្ងឹងការ 
អនុវតតចាប ់ សមតែភាពមស្តនត ី និងបែតុ េះបណត លពបីសចចកសទ្សពិឃាតសតវ គ្បកបសដ្ឋយមនុសសធមដ៌្ល់
មាច ស់សតតឃាតដ្ឋឋ ន និងអាជវីករពិឃាតសតវ 

- បនតជំរញុការសរៀបចំលិខិតបទ្ដ្ឋឋ នគតិយុតត សគលការែ៍ណែននំន ពគ្ងងឹសមតែភាពមស្តនតី នងិផសពវ 
ផាយដ្ល់អនកពាកព់ន័ធ បសងកើនការគ្តួតពនិិតយនងិសធវើអធិការកចិចអនមយ័សតតឃាតដ្ឋឋ ន កសិដ្ឋឋ នចិញ្ច ឹមសតវ 
សរាងចគ្ក/កណនៃងផលិតចែីំ បសុឱ្សថ្ សននធិិ ណកម្ចនចែីំសតវ ផលិតផលសតវ សតវ ស្ថច ់និងចរាចរែ៍នំ
សចញ នចូំល នឆំ្ៃងកាតស់តវនិងផលិតផលសតវ  សដ្ើមបបីង្អក រ ទ្បស់្ថក តក់ារឆ្ៃងរាលដ្ឋលជំងឺសតវ ការពារ
សុខភាពសតវ សុខភាពស្ថធារែៈ សុខុមាលភាពសតវ នងិបរសិ្ថែ ន 

- ការបសងកើនសមតែភាពមស្តនតីគ្គបក់គ្មតិ សដ្ើមបសីផទរចំសែេះដ្ឹងសលើជំនញសុខភាពសតវ និងផលិតកមមសតវ ដូ្ច
ជាការចិញ្ច ឹម ការបង្អក តពូ់ជសតវ សុវតែិភាពចំែីអាហារ បសុឱ្សថ្ ជីវៈសុវតែិភាព ការបង្អក រជំងឺ ណខសគ្ចវា៉ា ក់
ផលិតកមមសតវ ការសធវើពាែិជផកមមសតវដ្ល់វស័ិយឯកជន អងគការម្ដ្គូអភវិឌ្ឍន ៍ សហគមន ៍ សមាគម 
កសិករចិញ្ច ឹមសតវ សដ្ើមបបីសងកើនផលិតភាពសតវ។ សលើសពីសនេះសទ្ៀត ភាន កង់្អរសុខភាពសតវគ្តូវបានបែតុ េះ
បណត លពីជំនញបសចចកសទ្សសុខភាពសតវ និងផលិតកមមសតវ សដ្ើមបសីគ្មបសគ្មួល ពិនិតយ ពាបាលសតវ 
និងផតល់ពត័ម៌ានពីស្ថែ នភាពជងំឺសតវដ្ល់មស្តនតជីំនញបានទនស់ពល 
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- ជំរញុសលើកទ្កឹចិតតសហគមនច៍ិញ្ច ឹមសតវ កសិករចិញ្ច ឹមសតវត្តមកចិចសនា សដ្ើមបសីលើកកមពស់ផលិតកមមសតវ 
ធានបាននូវបរមិាែផគតផ់គង ់ ការពារផលគ្បសយជននូ៍វផលិតផលណដ្លផលិតបាន កនុងការកាតប់នែយ 
ការនចូំលសតវពីបរសទ្ស នងិឈ្លនសៅរកការនសំចញ 

- បនតពគ្ងឹងការសិកាគ្ស្ថវគ្ជាវ ការអសងកតត្តមដ្ឋនជងំឺឆ្ៃងសតវ សំសៅរកឱ្យស ើញគ្បភពជំងឺ និងសឆ្ៃើយតប 
ទនស់ពលសវោ គ្ពមទងំពគ្ងងឹការគ្ស្ថវគ្ជាវចំែីសតវ បសុឱ្សថ្ ពូជសតវណដ្លមានលកាែៈបនាំុនឹង 
ការណគ្បគ្បួលអាកាសធាតុ ធនន់ឹងជំងឺ លូតោស់សលឿនគ្សបនឹងតគ្មូវការទី្ផារ និងការបង្អក តពូ់ជ
សិបបនិមមតិ រមួជាមយួនឹងការបសងកើនសមតែភាពមនទីរពិសស្ថធន ៍សមតែភាពគ្ស្ថវគ្ជាវ និងបសងកើនធនធាន 
(មនុសស សមាភ រ និងថ្វកិា) សគ្មាបក់ារគ្ស្ថវគ្ជាវ និងការផសពវផាយឱ្យបានទូ្លំទូ្ោយ 

- បនតកិចចពិភាកាពិសគ្គេះសយបល់ ណចករណំលកពត័ម៌ាន ជាមយួវស័ិយឯកជន អងគការសងគមសីុវលិ សហគមន ៍
សមាគម នងិកសិករចិញ្ច ឹមសតវពាកព់ន័ធនឹងការង្អរសុខភាពសតវ នងិផលិតកមមសតវ សដ្ើមបសីដ្ឋេះគ្ស្ថយ
បញ្ហា គ្ប មសកើតមានសឡើងសលើការចិញ្ច ឹមសតវ តម្មៃទ្ីផារ ស្ថែ នភាពជំងឺឆ្ៃងសតវ ការចរាចរែ៍សតវ និង
ផលិតផលសតវ 

- សលើកទ្ឹកចិតត គគំ្ទ្ និងជយួ សគ្មបសគ្មួលជាមយួគ្កសួងពាកព់ន័ធ គ្បសទ្សបញ្ហជ ទ្ញិ សដ្ើមបអីនតរាគមន ៍
បានចូលទ្ីផារកនុងការគ្បកួតគ្បណជងផលិតផលរបស់ខៃួន។ ជាពិសសសសរៀបចំណកសគ្មួលលិខិតបទ្ដ្ឋឋ ន
គតិយុតត នីតិវធិីកនុងការផតល់សសវា នងិបសចចកសទ្សបានឆាប ់រហ័សដ្ល់អនកវនិិសយគ 

- បនតកិចចពិភាកាពិសគ្គេះសយបល់ ណចករណំលកពត័ម៌ាន កនុងសគលសៅពគ្ងឹងកិចចសហគ្បតបិតដិការទងំកគ្មតិ
ថ្នន កជ់ាតិ និងអនដរជាតិ ម្ដ្គូអភវិឌ្ឍន ៍ ណផនកឯកជន អងគការជាតិ អងគការអនដរជាតិននពាកព់ន័ធអនុវស័ិយ
សុខភាពសតវ នងិផលិតកមមសតវ។ 

 

៤.  ស្នការជាំរញុការប្គ្ប់ប្គ្ងធនធានជល្ល នងិការអភិវឌ្ឍន៍វារវីបបក្មម 
រ. សូចនាររនគ្្នៅ 

- សនស្ថទ្ទ្កឹស្ថប៖ 
▪ សនស្ថទ្ដ្ឋយគ្តី ដ្ឋយបងកង និងសិបបកមម  ១០ ០០០សត្តន 
▪ សនស្ថទ្គ្គសួ្ថរកនុងណដ្នសនស្ថទ្   ៣០0 ០០០សត្តន 
▪ សនស្ថទ្គ្គសួ្ថរកនុងវាលណគ្ស    ១៤0 ០០០សត្តន 

- អាជីវកមមសនស្ថទ្សមុគ្ទ្៖     ១៣0 ០០០សត្តន 
- វារវីបបកមម៖ 

▪ ការចិញ្ច ឹមគ្តី-បង្អគ      ៣៦០ ០០០សត្តន 
▪ ការចិញ្ច ឹមគ្កសពើ     ៣០០ ០០០កាល 
▪ ការផលិតកូនគ្តីពូជ        ៣០០ ០០០ ០០០កូន  

 
- ការណកម្ចនផលសនស្ថទ្៖ 

▪ ការណកម្ចនផលសនស្ថទ្ទ្កឹស្ថប   ៨០ ០០០សត្តន 
▪ ការណកម្ចនផលសនស្ថទ្សមុគ្ទ្           ១២ ០០០សត្តន 
▪ ការផលិតទ្ឹកគ្ត ី        ៥០ ០០០ ០០០លីគ្ត  

- ការនសំចញផលសនស្ថទ្៖     ១០ ០០០សត្តន 
- ចំែូលថ្វកិា៖               ៣ ៥៩ ២០០ ០០០ សរៀល។ 
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ខ្. វិធានការអនុវតតនដ្ើមាបីសនប្មចទិសនៅរណំត ់
- ជំរញុការអភវិឌ្ឍវារវីបបកមមត្តមគ្គបរ់បូភាព សដ្ើមបផីគតផ់គងត់គ្មូវការទ្ីផារ កាតប់នែយការនចូំល 
- ជំរញុការបសងកើតបណត ញវារវីបបករត្តមតំបនណ់ដ្លមានសកាក នុពល និងជំរញុការចិញ្ច ឹមវារសីតវណដ្លជា

តគ្មូវការទ្ីផារ  
- ពគ្ងឹងសមតែភាពមនទីរពិសស្ថធន ៍បសងកើនការគ្តួតពិនិតយ និងវភិាគគុែភាព សុវតែិភាពផល ផលិតផលជលផល  
- ជំរញុសលើកទ្ឹកចតិត ផតល់បសចចកសទ្ស និងផតល់វញិ្ហា បនបគ្តបញ្ហជ កក់ារអនុវតតវារវីបបកមមលែ និងវញិ្ហា បនបគ្ត 

បញ្ហជ កក់ារអនុវតតអនមយ័លែ ដ្ល់វារវីបបករ និងអាជីវករណកម្ចនផលជលផល  
- ផតល់ការគគំ្ទ្ណផនកបសចចកសទ្សដ្ល់សហគមនស៍នស្ថទ្ សដ្ើមបពីគ្ងឹងការគ្គបគ់្គងធនធានជលផលកនុង

សហគមនស៍នស្ថទ្ឱ្យមានគ្បសិទ្ធភាព និងនិរនតរភាព  
- សហការទ្បស់្ថក ត ់ និងបស្តង្អក បបទ្សលមើសជលផលគ្គបគ់្បសភទ្ ពិសសសអនុវតតបទ្បញ្ហជ  េសមតចអគ្គ
មហាសេនាបតីសតសជា ហ ុន សេន នយករដ្ឋមស្តនតីម្នគ្ពេះរាជាណចគ្កកមពុជា កនុងការទ្បស់្ថក ត ់
បស្តង្អក ប នងិដ្កហូតដ្ីម្គ្ពលិចទ្ឹកណដ្លបានកាបទ់្ស្តនទ ន ូសឆាយសៅជុំវញិបឹងទ្សនៃស្ថប    

- ផសពវផាយចាបស់តីពីជលផល និងលិខិតបទ្ដ្ឋឋ នគតិយុតតិពាកព់ន័ធ នងិអនុស្ថសន៧៍ចំែុចរបស់      
េសមតចអគ្គមហាសេនាបតីសតសជា ហ ុន សេន នយករដ្ឋមស្តនតីម្នគ្ពេះរាជាណចគ្កកមពុជា 

- បនតណលងកូនគ្តពូីជកនុងតំបនទ់្ឹកធមមជាតិ សដ្ើមបបីសងកើនផលសតុកកនុងធមមជាតិ សគ្មាបប់សគ្មើសសចកតីគ្តូវការ
របស់គ្បជាកសិករ 

- បសងកើនកិចចសហគ្បតិបតតិការជាមយួអងគការជាតិ និងអនតរជាតិ ជាពិសសសសហភាពអឺរ ៉ាបុ សដ្ើមបជីំរញុ
ការង្អរអភវិឌ្ឍនវ៍ារវីបបកមម ការគ្គបគ់្គងធនធានជលផល ការគ្បយុទ្ធគ្បឆាងំ និងការសនស្ថទ្ខុសចាប ់
គម នរបាយការែ៍ និងគម នការអនុញ្ហា ត 

- ពគ្ងឹងការង្អរសិកាគ្ស្ថវគ្ជាវបសចចកសទ្សវទិ្ាស្ថស្តសតជលផលទ្ឹកស្ថប នងិសមុគ្ទ្ 
- បសងកើនសមតែភាពផតល់សសវាស្ថធារែៈឱ្យកានណ់តលែគ្បសសើរសឡើង សដ្ើមបជីួយ សគ្មួលដ្ល់ការនសំចញ

ផល ផលិតផលជលផល។ 
 

៥.   ស្នការជាំរញុការប្គ្ប់ប្គ្ង និងអភវិឌ្ឍនធ៍នធាននប្រសឈើ និងេតវនប្រ 
រ. សូចនាររនគ្្នៅ 

- បរមិាែផលស ើដ្ឋសំកើនដ្ល់២៧៥ពានណ់ម៉ាគ្តគូប 
- អគ្ត្តចំែូលសហគមនម៍្គ្ពស ើគ្តូវបានសកើនសឡើង១៦% 
- អគ្ត្តបទ្សលមើសម្គ្ពស ើគ្តូវបានកាតប់នែយ១០% 
- ទ្ំហំម្ផទដ្ីដ្ឋសំ ើ រដ្ឋ និងឯកជន សកើនដ្ល់១០ពានហ់.ត  
- សហគមនម៍្គ្ពស ើចនំួន ១៦ គ្តូវបានបសងកើនគ្បាកច់ែូំល។ 

ខ្. វិធានការអនុវតតនដ្ើមាបីសនប្មចទិសនៅរណំត ់
- បនតបស្តង្អក បបទ្សលមើសម្គ្ពស ើទងំការកាបស់ ើខុសចាប ់និងការសធវើពាែិជជកមមស ើខុសចាប ់ទ្បស់្ថក ត់

ការជួញដូ្រសតវម្គ្ព សដ្ឋយសគ្បើកមាៃ ងំសរបុ បស្តង្អក បបទ្សលមើសម្នការកាបរ់ាន ដុ្ត  ូសឆាយ និងហ ុមពទ័្ធ
យកដ្ីម្គ្ពស ើ វាតយកដ្ីម្គ្ពស ើសធវើជាកមមសិទ្ធិត្តមគ្គបរ់បូភាព សដ្ឋយចុេះគ្ស្ថវគ្ជាវ រុករកទ្ីត្តងំគ្បគ្ពឹតត
បទ្សលមើស រកអនកសមគំនតិ ដ្កហូតវតែុត្តង ឃាតខ់ៃួនជនគ្បគ្ពឹតតបទ្សលមើស នងិបំសពញនីតិវធិីបញ្ជូ នសៅ
តុោការ។ មស្តនតីរដ្ឋបាលម្គ្ពស ើមូលដ្ឋឋ នមានសមតែកចិច និងនរិាករែ៍ ឬបញ្ឈបជ់ាបនទ នរ់ាល់ការ
បញ្ហជ កស់លើលិខតិទ្ិញ-លក ់ឬសធវើបែណ កមមសិទ្ធិ ពាកព់ន័ធនងឹដ្ីគគ្មបម្គ្ពស ើឆាន ២ំ០០២   
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- បនតជំរញុការស្ថត រ ដ្ឋដុំ្េះម្គ្ពស ើសឡើងវញិសៅសលើដ្ីម្គ្ពសរចរលិ ដ្ីម្គ្ពរងការសធវើអាជីវកមម ដ្ទី្ំសនររបស់រដ្ឋ នងិ
ដ្ីម្គ្ពណដ្លបានដ្កហូតពីសមបទនដ្ីសសដ្ឋកិចច សដ្ឋយសហការជាមយួវស័ិយឯកជន ម្ដ្គូអភវិឌ្ឍន ៍គ្ពមទងំ 
បសងកើនការបែតុ េះកូនស ើគ្គបគ់្បសភទ្សៅត្តមស្ថែ នីយសគ្មាបណ់ចកចាយជូនគ្បជាពលរដ្ឋ 

- បនតជំរញុការទ្បស់្ថក ត ់ នងិមានវធិានការការពារសភៃើងសឆ្េះម្គ្ព ត្តមរយៈយនតការគែៈបញ្ហជ ការឯកភាព                       
រដ្ឋបាលរាជធាន-ីសខតត ដ្កឹនបំញ្ហជ ផ្លទ ល់សដ្ឋយសគ្បើគ្បាស់កមាៃ ងំសរបុ គ្បជាពលរដ្ឋ សហគមន ៍
សិសានុសិសស គ្ពេះសងឃ មស្តនតីរាជការ កងកមាៃ ងំគ្បដ្ឋបអ់ាវធុ គ្ពមទងំចាតវ់ធិានការផៃូវចាបច់ំសពាេះជន
ណណដ្លបានកាបរ់កុរាន ដុ្តម្គ្ព នងិកានក់ាបដ់្ីម្គ្ពស ើណដ្លសឆ្េះសដ្ឋយអនធិបសតយយផទុយនឹងចាប ់និង
បទ្បញ្ហជ ននរបស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាល 

- បនតពគ្ងឹង និងពគ្ងកីសហគមនម៍្គ្ពស ើ សដ្ឋយជួយ គ្បជាសហគមនជ៍នបទ្ឱ្យបសងកើនចំែូល សលើក
កមពស់ជីវភាពរស់សៅត្តមរយៈគ្បពន័ធកសិ-រកុាកមម សហើយអងគភាពជំនញគ្តូវជួយ ណែនដំ្ល់គ្បជាសហ-
គមនអ៍ពំីបសចចក-សទ្សម្នការសធវើកសិកមមចគ្មុេះគ្បកបសដ្ឋយភាពម្វឆាៃ ត សដ្ឋយមនិពងឹណផែកខាៃ ងំសលើការ
យកផលពីម្គ្ពស ើ នងិសតវម្គ្ពសនេះសឡើយ  

- បនតកិចចសហការ ជាមយួស្ថែ បន័ពាកព់ន័ធ អាជាា ធរណដ្នដ្ីគ្គបថ់្នន ក ់ ម្ដ្គូអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ អនតរជាតិ បណត
គ្បសទ្សផតល់ជំនួយ សហគមនម៍ូលដ្ឋឋ ន ត្តមរយៈអភគិ្កមអភគិ្កម “រដ្ឋ-ឯកជន-ម្ដ្គូអភវិឌ្ឍន ៍និងសហ-
គមន”៍ សដ្ើមបជីួយ ពគ្ងឹងដ្ល់ការអនុវតតចាប ់ និងការគ្គបគ់្គងម្គ្ពស ើ សតវម្គ្ព ការអនុវតតគសគ្មាងការ               
បែតុ េះបណត លសមតែភាពដ្ល់មស្តនតីរដ្ឋបាលម្គ្ពស ើ ការបសងកើនការសិកាគ្ស្ថវគ្ជាវ និងអភវិឌ្ឍនម៍្គ្ព
ស ើ-សតវម្គ្ព រមួទងំការអនុវតតកិចចគ្ពមសគ្ពៀងអនតរ-ជាតសិផសងៗសទ្ៀតកនុងវស័ិយម្គ្ពស ើផងណដ្រ កនុង
សគលសៅណគ្បកាៃ យតំបនស់ហគមនម៍្គ្ពស ើឱ្យសៅជាតំបនស់អកូសទ្សចរែ៍ គ្បកបសដ្ឋយភាពទកទ់ញ 
និងការអភវិឌ្ឍម្បតងគ្បកបសដ្ឋយភាតរៈបរសិ្ថែ ន  

- បនតអនុវតតត្តមអនុស្ថសនដ៍្ខ៏ពងខ់ពស់របស់ េសមតចសតសជា នាយក្រដ្ាមន្តនតី សដ្ឋយគ្តូវជំរញុការ
អភវិឌ្ឍម្បតង ណដ្លជាមូលដ្ឋឋ នគ្គឹេះម្នការគ្ទ្គ្ទ្ងក់ិចចអភវិឌ្ឍនស៍ងគម-សសដ្ឋកិចច សគ្មាបរ់យៈសពលណវង 
ណដ្លនឹងជួយ សលើកកមពស់គ្បសិទ្ធភាពសសដ្ឋកិចច គ្ពមទងំពគ្ងឹងភាពធនស់ៅនឹងអាកាសធាតុ  

- បនតពគ្ងឹង និងពគ្ងកីកិចចសហគ្បតិបតតិការទងំកនុងគ្កបខែ័ឌ តំបន ់ និងស្ថកល សដ្ើមបជីំរញុការអភវិឌ្ឍ
ម្បតងសនេះ ជាពិសសស ការជំរុញវស័ិយឯកជនឱ្យបសងកើនការវនិិសយគម្បតង ពគ្ងឹងគ្បសិទ្ធភាពម្នការ 
វនិិសយគ កនុងគ្គបវ់ស័ិយពាកព់ន័ធ និងសលើកទ្ឹកចិតតកនុងការអភវិឌ្ឍឧសាហកមមម្បតង និងការសគ្បើគ្បាស់                 
បសចចកវទិ្ាម្បតង 

- បនតផសពវផាយចាបស់តីពីម្គ្ពស ើ អភបិាលកចិចលែកនុងវស័ិយម្គ្ពស ើ ការផសពវផាយបទ្បញ្ហជ  សសចកតជូីន
ដ្ំែឹង និងលិខតិបទ្ដ្ឋឋ នគតិយុតតននដូ្ចបានសរៀបរាបខ់ាងសលើឱ្យបានគ្គបគ់្ជុងសគ្ជាយ  

- បនតជំរញុការផសពវផាយ អបរ់ ំ បែតុ េះបណត ល បំពាកប់បំ៉ានដ្ល់សហគមនម៍ូលដ្ឋឋ ន ឱ្យយល់ដ្ឹងជា                 
ស្ថធារែៈអពំីផលគ្បសយជនដ៍្ធ៏ំសធងម្នម្គ្ពស ើ សដ្ើមបធីានការចូលរមួកនុងកិចចការពារ អភរិកស និង
អភវិឌ្ឍនធ៍នធានម្គ្ពស ើគ្បកបសដ្ឋយនិរនតភាព។  

VIII- សេចក្តីេននិដ្ឋា ន 

ណផែកសលើសមទិ្ធផលណដ្លទ្ទ្លួបានកនុងរយៈសពលមយួឆាន  ំម្នការអនុវតតសគលនសយបាយ និងយុទ្ធស្ថស្តសតរបស់
រាជរដ្ឋឋ ភបិាល គ្កសួងអាចវាយតម្មៃជារមួថ្ន សបើសទេះបីជាគ្បសទ្សជាតិសយើងកំពុងទ្ទ្លួរងនូវហានិភយ័បណត លមក
ពីវបិតតិម្នជំងឆឺ្ៃងកូវដី្-១៩ កដូ៏្ចជាបានជបួគ្បទ្េះនូវសគ្គេះធមមជាតិខៃេះៗកស៏ដ្ឋយ សគ្កាមការខិតខំគ្បឹងណគ្បងរបស់គ្កសួង
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កសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ ពិសសសត្តមការណែននំិងតគ្មងទ់្ិស កដូ៏្ចជាការអនុវតតយ៉ា ងមានគ្បសិទ្ធភាពនូវ
វធិានការសឆ្ៃើយតបនន និងសដ្ឋយមានការចូលរមួដ្ស៏កមមពីគ្គបគ់្កសួងស្ថែ បន័ពាកព់ន័ធ រដ្ឋបាលថ្នន កស់គ្កាមជាតិ កង
កមាៃ ងំគ្បដ្ឋបអ់ាវធុ គ្ពមទងំការរមួចំណែកពីម្ដ្គូអភវិឌ្ឍនគ៍ួបផសនំឹងការខិតខំឧសាហ៍ពាយម និងការផ្លៃ ស់បដូរ
ទ្មាៃ បរ់បស់គ្បជាកសិករផង បានជំរញុឱ្យដ្ំសែើ រការផលិតកមមកសិកមមទ្ទ្ួលបានសជាគជយ័ និងជមនេះសដ្ឋេះគ្ស្ថយបាន
នូវការលំបាកសផសងៗដូ្ចបានសរៀបរាបខ់ាងសលើ និងបានសធវើឱ្យផលិតកមមកសិកមមមានការរកីចសគ្មើនគួរឱ្យកតស់មាគ ល់កនុង
រយៈសពលកនៃងមកសនេះ។ ជារមួផលិតផលកសិកមម ធានបានការផគតផ់គងស់សបៀងអាហារកនុងគ្សុក និងសល់សគ្មាបន់ំ
សចញ។ ផលិតផលដ្ំណកំសិកមម កនុងសនេះមាន គ្សូវ អងករ ដ្ំណរំមួផស ំដ្ណំឧំសាហកមម និងដ្ំណហូំបណផៃសំខាន់ៗ  
មយួចំនួនដូ្ចជា ស្ថវ យ សចក សមៀន ស្ថវ យចនទ។ីល។ បានផលិតសលើសពីការហូបចុកកនុងគ្សុក  និងមានការនសំចញ
សគ្ចើន។ ណតផលិតផល បណនៃ និងណផៃស ើមយួចំននួ ផគតផ់គងប់ានគ្បមាែ ៧៦% ណដ្លសៅមានតគ្មូវការនចូំល
គ្បមាែជាង ២៤០ ពានស់ត្តនកនុង១ឆាន សំគ្មាបប់ំសពញតគ្មូវការហូបចុកកនុងគ្សុក។  ចំសពាេះផលិតកមមសតវវញិ ផលិត 
ផគតផ់គងក់នុងគ្សុកបានគ្បមាែ ៨៧% ។ 

ពិតណស់ថ្ន ការជំរញុកំសែើ នវស័ិយកសិកមមសៅណតជាសគលសៅចមបង សដ្ើមបធីានសនតិសុខសសបៀងអាហា-
របូតែមភ និងការនសំចញ ពិសសសកនុងសពលណដ្លកមពុជាកំពុងគ្ប មនងឹវបិតតិការឆ្ៃងរកីរាលដ្ឋលម្នជំងឺកូវដី្-១៩សនេះ។ 
សគលសៅសនេះអាចសសគ្មចបានសដ្ឋយស្ថរសគលនសយបាយវតិ្តែ រកមមរបស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាល កនុងការវសិយគបណនែមសលើ
ការកស្ថងសហដ្ឋឋ រចនសមពន័ធគគំ្ទ្វស័ិយកសិកមម ការគ្ស្ថវគ្ជាវ ការសគ្បើគ្បាស់ពូជថ្មី  ៗការផសពវផាយបសចចកសទ្ស សដ្ើមបសីដ្ើរ
ត្តមឱ្យទនក់នុងបរបិទ្ម្នស្ថកលភាវូបនីយកមម។ មា៉ាងវញិសទ្ៀត ផលិតកមមដ្ណំកំសិ-ឧសាហកមមគ្តូវបានវាយ
តម្មៃថ្ននឹងបនតកំសែើ នខពស់ សដ្ឋយណផែកសលើការសកើនសឡើងម្នតគ្មូវការទី្ផារអនតរជាតិ គ្ពមទងំការសកើនសឡើងម្នការ
វនិិសយគសលើណផនកកសិ-ឧសាហកមមសនេះជាបសែតើ រៗជាសដ្ើម។ ជាមួយគន សនេះ អនុវស័ិយកសិកមមសផសងសទ្ៀត ពិសសស
វារវីបបកមម និងការចិញ្ច ឹមសតវគ្តូវបានវាយតម្មៃថ្នបានបនតកំសែើ នលែគ្បសសើរគួរជាទ្ីសពញចិតត។ កនុងបរកិារែ៍សនេះ 
គ្កសួងនឹងបនតសផ្លត តការផតល់អាទ្ិភាពខពស់ចំសពាេះការសរៀបចំកស្ថងណផនការអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយកសិកមម និងការអនុវតត
ណផនការរយៈសពលមធយមនិងណវង ណដ្លមានលកាែៈគ្គបគ់្ជុងសគ្ជាយសដ្ើមបអីភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយកសិកមម ណដ្លទមទរឲ្យ
មានការចូលរមួយ៉ា ងសកមមពគី្គបត់ួអងគពាកព់ន័ធទងំអស់ត្តមអភគិ្កម “រដ្ឋ-ឯកជន-ម្ដ្គូអភវិឌ្ឍន ៍ និងសហគមន៍
កសិកមម” សដ្ឋយគ្តូវសធវើសមាហរែកមមឲ្យសកៀកសៅនឹងផលិតករ សហគមនក៍សិកមមសៅមូលដ្ឋឋ ន កនុងការសដ្ឋេះ
គ្ស្ថយបញ្ហា គ្ប មទងំឡាយណដ្លបាននិងកពុំងជបួគ្បទ្េះ សដ្ឋយមនិសមើលរលំងអពំីការចុេះសធវើសវទ្ិកាស្ថធារែៈ 
កនុងនមគ្កុមការង្អររាជរដ្ឋឋ ភបិាលចុេះត្តមមូលដ្ឋឋ នននសនេះសឡើយ។ សដ្ឋយណឡក គ្បជាកសិករទ្ទ្ួលបាននូវការ
យកចិតតទុ្កដ្ឋកខ់ពស់គ្បកបសដ្ឋយភាពកកស់ៅត ពីសំណករ់ាជរដ្ឋឋ ភបិាល ត្តមរយៈការវនិិសយគសលើគសគ្មាងសហដ្ឋឋ
រចនសមពន័ធសសដ្ឋកិចចជនបទ្ និងការសលើកកមពស់ផលិតភាពកសិកមម។  

គ្កសួងកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ នងិសនស្ថទ្ បាននងិកំពុងជំរញុការអនុវតតចាបស់តីពីម្គ្ពស ើ និងចាបស់តីពីជលផល 
សដ្ឋយបានសហការយ៉ា ងជិតសនិទ្ធជាមយួគ្កសួងមានសមតែកិចចពាកព់ន័ធ នងិរដ្ឋបាលថ្នន កស់គ្កាមជាតិ កនុងការទ្បស់្ថក ត់
និងបស្តង្អក បបទ្សលមើសម្គ្ពស ើ សតវម្គ្ព និងជលផលឱ្យមានគ្បសិទ្ធភាពខពស់ ពិសសសគ្កសួងបានពគ្ងងឹកិចចសហការ
ជាមួយគែៈបញ្ហជ ការឯកភាពរាជធានី សខតតយ៉ា ងលែគ្បសសើរ។ ចំសពាេះការង្អរណកទ្គ្មង់ណផនកគ្គប់គ្គងដី្សមបទន
សសដ្ឋកិចច គ្កសួងកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ បានសធវើការណែនអំនុវតតនូវចែុំចគនៃឹេះមយួចំននួ សដ្ើមបបីនតនិរនតរ
ភាពសលើការគ្គបគ់្គង និងអភវិឌ្ឍដ្ីសមបទនសសដ្ឋកិចចគ្បកបសដ្ឋយគ្បសិទ្ធភាព។  

សដ្ឋយណឡក កិចចសហគ្បតិបតតិការជាមយួម្ដ្គូអភវិឌ្ឍនន៍ន រមួទងំវស័ិយឯកជនផងណដ្រ កំពុងគ្តូវបាន
ពគ្ងឹងនិងយកចិតតទុ្កដ្ឋកខ់ពស់ រមួទងំការអភវិឌ្ឍធនធានមនុសស ការស្ថត រសហដ្ឋឋ រចនសមពន័ធគគំ្ទ្ចាបំាចន់ន ណដ្ល
ជាកត្តត គនៃេឹះសំខានម់និអាចសមើលរលំងបានសឡើយ។ រឯីដ្ំសែើ រការគ្បគ្ពឹតតសៅម្នការណកទ្គ្មង់រដ្ឋបាលស្ថធារែៈ 
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ហិរញ្ា វតែុស្ថធារែៈ និងវមិជឈការនិងវសិហមជឈការ គ្ពមទងំការបស្តញ្ហជ បសយនឌ្រ័នងិកុមារ កដូ៏្ចជាការសលើកកមពស់
ការពគ្ងឹងរចនសមពន័ធចាតត់្តងំកាលមា៉ា សីុនដ្ឹកនរំបស់គ្កសួងទងំថ្នន កក់ណត ល រមួទងំមនទីរកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ 
និងសនស្ថទ្រាជធានី សខតតទងំអស់ កគ៏្តូវបានពគ្ងឹងកនុងស្ថម រតីយកចតិតទុ្កដ្ឋកខ់ពស់ និងគ្បគ្ពឹតតសៅគ្បកបសដ្ឋយតមាៃ
ភាព គែសនយយភាព គ្បសិទ្ធភាព និងភាពស័កតិសិទ្ធ។ិ សលើសពីសនេះសទ្ៀត សសវាគគំ្ទ្សផសងៗកប៏ានសសគ្មចលទ្ធផល
ការង្អរត្តមណផនកនីមយួៗលែគ្បសសើរ គ្សបត្តមសគលការែ៍និងទ្ិសសៅរបស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាល ពិតណមនណតសៅជបួគ្បទ្េះ
បញ្ហា គ្ប មខៃេះៗកស៏ដ្ឋយ។ ទ្នទឹមនឹងសនេះ អងគភាពជនំញនីមយួៗណដ្លជាសសនធិការរបស់គ្កសួងនឹងបនតអនុវតត
ត្តមទ្ិសសៅសគលនសយបាយ និងណផនការយុទ្ធស្ថស្តសតណដ្លបានដ្ឋកចុ់េះសគ្មាបឆ់ាន ២ំ០២២ សដ្ឋយស្ថម រតីទ្ទ្លួ
ខុសគ្តូវខពស់។  

សរបុសសចកតីមក សដ្ើមបរីមួចំណែកកនុងការសសគ្មចបានសគលសៅយុទ្ធស្ថស្តសតកនុងគ្កបខែ័ឌ កំណែទ្គ្មងសីុ់
ជសគ្ៅរបស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាលកមពុជា សលើការសលើកសទួយវស័ិយកសិកមម កនុងការបសងកើតការង្អរ ការធានសនតិសុខសសបៀង 
ការកាតប់នែយភាពគ្កីគ្ក នងិការអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ្ ពិសសសកនុងកាលៈសទ្សៈណដ្លគ្បសទ្សជាតិសយើងកំពុងទ្ទ្ួលរងនូវ
ហានិភយ័ពីវបិតតិម្នជងំឺឆ្ៃងកូវដី្-១៩សនេះ គ្កសួងកសិកមម រកុាា គ្បមាញ់ និងសនស្ថទ្ នឹងខិតខំបនតជំរញុការសធវើទ្ំសនើប
កមមកសិកមមឱ្យអស់លទ្ធភាព សដ្ើមបសីឆ្ៃើយតបសៅនឹងកំសែើ នសសដ្ឋកចិចជាតិ ត្តមសគលសៅអភវិឌ្ឍនគ៍្បកបសដ្ឋយចីរ
ភាព សគ្កាមការដ្ឹកនតំគ្មងទ់្ិសគ្បកបសដ្ឋយគតបិែឌិ ត និងមុងឹមា៉ា តប់ំផុតរបស់ េសមតចអគ្គមហាសេនាបតី
សតសជា ហ ុន សេន នាយក្រដ្ាមន្តនតីននប្រះរាជាណាចប្ក្ក្មពជុា។ 
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ឧបសម្ពន័្ធ 



ហ.ត % ហ.ត % សរុប បង ក្ើនរដូវ សរុប បង ក្ើនរដូវ
01 បន្ទា យមានជយ័ 252,320 264,905      -       264,905       100.00    105,500      97,259       117,889       -            31,803      -         9,713        264,905         104.99       

02 បាតដំ់បង 330,000 397,628      -       397,628       100.00    224,393      68,657       116,483       -            52,722      177        3,853        397,628         120.49       

03 កំពងច់ាម 86,500 102,239      672         0.66     101,567       99.34      117          55,617        13,977       25,868         -            19,644      -         1,050        102,179         118.13       

04 កំពងឆ់្ន ងំ 122,000 138,425      -       138,425       100.00    322          25,501        5,985         64,292         -            48,632      -         -            138,425         113.46       

05 កំពងស់្ពឺ 113,600 122,661      13,330    10.87   109,331       89.13      4,724       18,791        1,284         61,708         -            41,948      214        -            122,661         107.98       

06 កំពងធំ់ 213,300 233,941      -       233,941       100.00    707          78,275        36,713       99,584         -            47,938      339        3,633        229,769         107.72       

07 កំពត 133,000 152,468      80           0.05     152,388       99.95      1,028       20,597        -            91,339         20,597      40,532      -         -            152,468         114.64       

08 កណ្ដា ល 30,600 42,015        -       42,015         100.00    38            24,691        -            10,556         -            4,643        -         -            39,890           130.36       

09 ក ោះកុង 10,250 9,168          507         5.53     8,661           94.47      230          2,936          -            5,605           -            627           659        -            9,827             95.87         

10 ក្កក ោះ 40,000        40,450        1,211      2.99     39,239         97.01      22,900        1,395         15,230         -            2,159        154        -            40,443           101.11       

11 មណ្ឌ លគិរ ី 23,000        29,119        -       29,119         100.00    1,628       10,968        -            14,741         -            1,090        1,177     -            27,976           121.63       

12 ភ្នកំពញ 7,070          6,348          10           0.16     6,338           99.84      16            3,451          -            2,054           -            839           -         -            6,344             89.73         

13 ក្ពោះវហិារ 92,605        95,462        1             0.00     95,461         100.00    1,169       7,038          -            68,743         -            18,784      3,481     -            98,046           105.88       

14 ព្ក្ពវវង 250,000      297,177      -       297,177       100.00    150,863      40,988       114,449       -            31,865      -         -            297,177         118.87       

15 កោធិសាត់ 115,000      146,902      -       146,902       100.00    97,385        17,331       33,147         -            12,888      363        1,392        145,175         126.24       

16 រតនគិរ ី 30,000        20,802        -       20,802         100.00    923          2,782          -            13,113         -            4,907        10,042   -            30,844           102.81       

17 កស្ៀមរាប 189,730      197,210      810         0.41     196,400       99.59      35            39,220        355            111,050       -            35,330      1,590     2,865        190,055         100.17       

18 ក្ពោះសី្ហនុ 13,000        11,174        -       11,174         100.00    -              -            11,174         -            -            -         -            11,174           85.95         

19 ស្ាឹងវក្តង 27,500        27,462        -       27,462         100.00    1,371       8,564          -            15,098         -            2,304        1,370     -            27,336           99.40         

20 សាា យករៀង 167,500      172,390      -       172,390       100.00    54,684        12,121       110,230       -            7,476        -         -            172,390         102.92       

21 តាវកវ 180,000      213,576      -       213,576       100.00    81,513        67,941       128,724       -            3,339        -         -            213,576         118.65       

22 ឧតារមានជយ័ 95,800        118,100      -       118,100       100.00    4              2,755          -            88,695         -            5,570        200        -            97,220           101.48       

23 វកប 3,520          3,568          -       3,568           100.00    1,157          498            1,295           -            1,116        -         -            3,568             101.36       

24 ព្ប៉ៃលិន 6,500          6,990          -       6,990           100.00    140             -            6,730           -            120           -         -            6,990             107.54       

25 តបូងឃ្ុ ំ 76,270        77,120        -       77,120         100.00    80            15,395        4,360         28,460         -            33,265      -         -            77,120           101.11       

2,609,065   2,927,300   16,621    0.57     2,910,679    99.43      12,392     1,055,116   368,864     1,356,257    20,597      449,541    19,766   22,506      2,903,186      111.27

2,588,130   3,176,028   27,405    0.86     3,148,623    99.14      15,793     905,252      300,371     1,398,970    18,041      448,270    20,683   33,448      2,806,623      108.44

20,935        -248,728 -10,784 -0.30 -237,944 0.30 -3,401 149,864      68,493 -42,713 2,556        1,271 -917 -10,942 96,563           3.44           

ធ្ងន់ ចំការ ង ើ្ទឹក

ស្ថតិិផ្ទៃដីភ្ជួររាស្ ់និងផ្ទៃដីដ ាំដ ុះដាំណាំស្សូ្វរដូវវស្ាឆ្ន ាំ ២០២១

ល.រ រាជធានី-ងេតដ
ផែនការ
(ហត)

ផ្ែៃដីសាប
(ហត)

ផ្ែៃដីង្រោះសៃូ្ និ្បុកដំ (ហត) សរុបសៃូ្និ្
ង្រោះបុកដំ 

(ហត)

ភាគរយ 
(%)សរុប

ផ្ែៃដីភ្ជួររាស់ (ហ.ត)

ងោ-្កបី កណ្ដាល

ស្រុប
តកួលខឆ្ន មុំន
កបៀបកធៀប

្សូវ្សាលង្គឿ្យនត

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១



រំា្សងួត សតវបំផ្លាញ ទឹកជំនន់ សរុប រំា្សងួត សតវលអិត ទឹកជំនន់ សរុប 
01 បន្ទា យមានជយ័ 264,905               32,704       -                 37,223       69,927       4,689         -                 24,684       29,373       120             29,253             

02 បាតដំ់បង 397,628               135,759     -                 28,857       164,616     26,903       -                 14,704       41,607       25,249        16,358             

03 កំពងច់ាម 102,179               2,597         2,597         -                 -                       

04 កំពងឆ់្ន ងំ 138,425               227            227            7                7                7                      

05 កំពងស់្ពឺ 122,661               3,558         -                 638            4,196         41              41              41                    

06 កំពងធំ់ 229,769               18,867       -                 587            19,454       876            -                 233            1,109         233             876                  

07 កំពត 152,468               -                 -                 -                       

08 កណ្ដា ល 39,890                 1,169         -                 565            1,734         177            -                 279            456            456                  

09 ក ោះកុង 9,827                   10              10              -                 -                       

10 ក្កក ោះ 40,443                 187            187            70              70              70                    

11 មណ្ឌ លគិរ ី 27,976                 2,456         2,456         799            799            799                  

12 ភ្នកំពញ 6,344                   840            -                 269            1,109         330            -                 14              344            344                  

13 ក្ពោះវហិារ 98,046                 1,233         1,233         372            372            372             -                       

14 ព្ក្ពវវង 297,177               18,325       -                 -                 18,325       221            221            221             -                       

15 កោធិសាត់ 145,175               30,633       30,633       2,807         2,807         2,807          -                       

16 រតនគិរ ី 30,844                 3,971         3,971         511            511            511                  

17 កស្ៀមរាប 190,055               2,880         2,880         2,580         2,580         2,580               

18 ក្ពោះសី្ហនុ 11,174                 -                 -                 -                       

19 ស្ាឹងវក្តង 27,336                 354            354            164            164            164                  

20 សាា យករៀង 172,390               -                 -                 -                       

21 តាវកវ 213,576               3,182         -                 439            3,621         118            118            118             -                       

22 ឧតារមានជយ័ 97,220                 1,500         1,500         30              30              30                    

23 វកប 3,568                   75              75              -                 -                       

24 ព្ប៉ៃលិន 6,990                   550            550            -                 -                       

25 តបូងឃ្ុ ំ 77,120                 99              99              -                 -                       

2,903,186            253,971     10              75,773       329,754     39,103       -             41,506       80,609       29,120        51,489             

2,806,623            149,284     2,498         316,734     468,516     20,877       815            128,179     149,871     20,088        129,783           

96,563                 104,687 -2,488 -240,961 -138,762 18,226 -815 -86,673 -69,262 9,032 -78,294

ផ្ទៃដីប ុះពាល ់នងិខចូខាតលលើដាំណាំស្សូ្វរដវូវស្ាឆ្ន ាំ ២០២១

បញ្ចប់ផ្ែៃដី
អនុវតដបាន

ប ោះរល់និ្េូចខាតងដយ្បការងែាេ្ៗ
េូចខាតទំ្្សុ្

 (ហ.ត)
ប ោះរល់  (ហ.ត) េូចខាត  (ហ.ត)

ផ្ែៃដីសាដារ
ង ើ្វិញ
(ហ.ត)

ស្រុប
តកួលខឆ្ន មុំន
កក្បៀបកធៀប

ល.រ   រាជធានី-ងេតដ

ឧបសម្ព័ន្ធទី ២



ផ្ែៃ.ដំដុោះ ផ្ែៃ.្ប.ែល ទិននែល បរិ.ែល ផ្ែៃ.ដំដុោះ ផ្ែៃ.្ប.ែល ទិននែល បរិ.ែល ផ្ែៃ.ដំដុោះ ផ្ែៃ.្ប.ែល ទិននែល បរិ.ែល
(ហត) (ហត) (ត/ហត) (កតាន) (ហត) (ហត) (ត/ហត) (កតាន) (ហត) (ហត) (ត/ហត) (កតាន)

01 បន្ទា យមានជយ័ 105,500          94,519            4.089       386,484          117,889          106,192          2.975       315,889          31,803            29,068            2.715       78,929            

02 បាតដំ់បង 224,393          208,514          3.923       818,053          116,483          116,004          2.887       334,929          52,722            52,722            3.260       171,886          

03 កំពងច់ាម 55,617            55,617            3.595       199,970          25,868            25,868            3.370       87,167            19,644            19,644            3.515       69,052            

04 កំពងឆ់្ន ងំ 25,501            25,494            4.290       109,368          64,292            64,292            3.391       217,995          48,632            48,632            3.426       166,636          

05 កំពងស់្ពឺ 18,791            18,781            3.201       60,118            61,708            61,677            3.165       195,211          41,948            41,948            3.512       147,336          

06 កំពងធំ់ 78,275            78,035            3.189       248,836          99,584            98,973            2.495       246,894          47,938            47,929            2.748       131,717          

07 កំពត 20,597            20,597            3.214       66,196            91,339            91,339            3.242       296,132          40,532            40,532            3.169       128,431          

08 កណ្ដា ល 24,691            24,691            4.065       100,365          10,556            10,257            2.765       28,358            4,643              4,486              2.902       13,019            

09 ក ោះកុង 2,936              2,936              2.793       8,199              5,605              5,605              2.783       15,600            627                 627                 2.734       1,714              

10 ក្កក ោះ 22,900            22,830            2.955       67,472            15,230            15,230            2.742       41,754            2,159              2,159              2.350       5,074              

11 មណ្ឌ លគិរ ី 10,968            10,819            3.353       36,279            14,741            14,091            3.243       45,691            1,090              1,090              2.854       3,111              

12 ភ្នកំពញ 3,451              3,239              2.552       8,265              2,054              2,026              2.733       5,538              839                 735                 3.448       2,534              

13 ក្ពោះវហិារ 7,038              7,038              2.879       20,259            68,743            68,743            2.995       205,875          18,784            18,784            2.998       56,314            

14 ព្ក្ពវវង 150,863          150,863          4.234       638,688          114,449          114,449          2.842       325,289          31,865            31,865            2.911       92,771            

15 កោធិសាត់ 97,385            97,385            4.012       390,729          33,147            33,147            3.373       111,813          12,888            12,888            3.492       45,002            

16 រតនគិរ ី 2,782              2,782              2.781       7,737              13,113            12,704            2.799       35,565            4,907              4,805              2.718       13,058            

17 កស្ៀមរាប 39,220            36,640            2.580       94,532            111,050          111,050          2.597       288,385          35,330            35,330            2.671       94,371            

18 ក្ពោះសី្ហនុ -                 - 11,174            11,174            3.302       36,896            -                 

19 ស្ាឹងវក្តង 8,564              8,564              2.644       22,641            15,098            14,934            2.859       42,693            2,304              2,304              2.556       5,888              

20 សាា យករៀង 54,684            54,684            3.631       198,538          110,230          110,230          2.593       285,873          7,476              7,476              2.745       20,519            

21 តាវកវ 81,513            81,513            3.599       293,352          128,724          128,724          3.323       427,757          3,339              3,339              3.462       11,558            

22 ឧតារមានជយ័ 2,755              2,755              2.502       6,892              88,695            88,665            2.754       244,144          5,570              5,570              3.472       19,337            

23 វកប 1,157              1,157              3.320       3,841              1,295              1,295              3.039       3,936              1,116              1,116              3.219       3,592              

24 ព្ប៉ៃលិន 140                 140                 2.971       416                 6,730              6,730              3.202       21,552            120                 120                 3.333       400                 

25 តបូងឃ្ុ ំ 15,395            15,395            3.610       55,579            28,460            28,460            3.309       94,183            33,265            33,265            3.428       114,021          

1,055,116       1,024,988       3.749       3,842,809       1,356,257       1,341,859       2.947       3,955,119       449,541          446,434          3.128       1,396,270       

905,252          838,111          3.515       2,946,283       1,398,970       1,346,202       2.898       3,901,378       448,270          438,396          3.095       1,356,814       

149,864          186,877          0.234 896,526          -42,713 (4,343)            0.049 53,741            1,271 8,038 0.033       39,456

តកួលខឆ្ន មុំន
កបៀបកធៀប

ស្រុប

្សូវ្សាល ្សូវកណ្ដាល
ល.រ   រាជធានី-ងេតដ

បរមិាណទល និងទិននទលដាំណាំស្សូ្វរដូវវស្ាតាមស្បលភ្ទឆ្ន ាំ ២០២១

្សូវធ្ងន់

ឧបសម្ព័ន្ធទី ៣ក



01 បន្ទា យមានជយ័
02 បាតដំ់បង
03 កំពងច់ាម
04 កំពងឆ់្ន ងំ
05 កំពងស់្ពឺ
06 កំពងធំ់
07 កំពត
08 កណ្ដា ល
09 ក ោះកុង
10 ក្កក ោះ
11 មណ្ឌ លគិរ ី
12 ភ្នកំពញ
13 ក្ពោះវហិារ
14 ព្ក្ពវវង
15 កោធិសាត់
16 រតនគិរ ី
17 កស្ៀមរាប
18 ក្ពោះសី្ហនុ
19 ស្ាឹងវក្តង
20 សាា យករៀង
21 តាវកវ
22 ឧតារមានជយ័
23 វកប
24 ព្ប៉ៃលិន
25 តបូងឃ្ុ ំ

តកួលខឆ្ន មុំន
កបៀបកធៀប

ស្រុប

ល.រ   រាជធានី-ងេតដ

បរមិាណទល និងទិននទលដាំណាំស្សូ្វរដូវវស្ាតាមស្បលភ្ទឆ្ន ាំ ២០២១                     បរមិាណទល និងទិននទលដាំណាំស្សូ្វរដូវវស្ាតាមស្បលភ្ទឆ្ន ាំ ២០២១

ផ្ែៃ.ដំដុោះ ផ្ែៃ.្ប.ែល ទិននែល បរិ.ែល ផ្ែៃ.ដំដុោះ ផ្ែៃ.្ប.ែល ទិននែល បរិ.ែល ផ្ែៃ.ដំដុោះ ផ្ែៃ.្ប.ែល ទិននែល បរិ.ែល
(ហត) (ហត) (ត/ហត) (កតាន) (ហត) (ហត) (ត/ហត) (កតាន) (ហត) (ហត) (ត/ហត) (កតាន)

-               -           9,713       5,873           2.546       14,955         264,905            235,652            3.379       796,257            

177              177              1.960       347              3,853       3,853           2.722       10,488         397,628            381,270            3.503       1,335,703         

-               -           1,050       1,050           2.827       2,968           102,179            102,179            3.515       359,157            

-               -           -          -           138,425            138,418            3.569       493,999            

214              214              2.346       502              -          -           122,661            122,620            3.288       403,167            

339              339              1.602       543              3,633       3,617           1.651       5,971           229,769            228,893            2.770       633,961            

-               -           -          -           152,468            152,468            3.219       490,759            

-               -           -          -           39,890              39,434              3.594       141,742            

659              659              2.701       1,780           -          -           9,827                9,827                2.777       27,293              

154              154              2.136       329              -          -           40,443              40,373              2.839       114,629            

1,177           1,177           1.059       1,246           -          -           27,976              27,177              3.176       86,327              

-               -           -          -           6,344                6,000                2.723       16,337              

3,481           3,481           2.123       7,389           -          -           98,046              98,046              2.956       289,837            

-               -           -          -           297,177            297,177            3.556       1,056,748         

363              363              1.647       598              1,392       1,392           2.400       3,341           145,175            145,175            3.799       551,483            

10,042         10,042         1.797       18,044         -          -           30,844              30,333              2.453       74,404              

1,590           1,590           2.403       3,820           2,865       2,865           2.721       7,795           190,055            187,475            2.608       488,903            

-               -           -          -           11,174              11,174              3.302       36,896              

1,370           1,370           2.556       3,502           -          -           27,336              27,172              2.750       74,724              

-               -           -          -           172,390            172,390            2.929       504,930            

-               -           -          -           213,576            213,576            3.430       732,667            

200              200              2.500       500              -          -           97,220              97,190              2.787       270,873            

-               -           -          -           3,568                3,568                3.186       11,369              

-               -           -          -           6,990                6,990                3.200       22,368              

-               -           -          -           77,120              77,120              3.420       263,783            

19,766         19,766         1.953       38,600         22,506     18,650         2.441       45,518         2,903,186         2,851,697         3.254       9,278,316         

20,683         20,683         1.992       41,210         33,448     33,448         2.203       73,681         2,806,623         2,676,840         3.108       8,319,366         

-917 -917 -0.040 -2,610 -10,942 -14,798 0.238 -28,163 96,563 174,857            0.146       958,950            

្សូវចំការ ្សូវង ើ្ទឹក សរុប

ឧបសម្ព័ន្ធទី ៣ខ



ហ.ត % ហ.ត %
01 បន្ទា យមានជយ័ 22,000         50,511           -               -            50,511       100.00     50,511          50,511           229.60         

02 បាតដំ់បង 18,800         43,356           -               -            43,356       100.00     43,356          43,356           230.62         

03 កំពងច់ាម 42,000         45,812           4,257           9.29          41,555       90.71       10             110               45,702          45,812           109.08         

04 កំពងឆ់្ន ងំ 37,000         42,927           -            42,927       100.00     42,927          42,927           116.02         

05 កំពងស់្ពឺ 450              561                3                  0.53          558            99.47       561               561                124.67         

06 កំពងធំ់ 40,000         76,956           -            76,956       100.00     76,956          76,956           192.39         

07 កំពត 8,220           9,237             -            9,237         100.00     9,237            9,237             112.37         

08 កណ្ដា ល 55,400         55,047           -            55,047       100.00     55,047          55,047           99.36           

09 ក ោះកុង -                -                 -               

10 ក្កក ោះ 14,000         14,176           -            14,176       100.00     1               3                   14,164          14,167           101.19         

11 មណ្ឌ លគិរ ី 100              137                -            137            107.00     130               130                130.00         

12 ភ្នកំពញ 460              515                -            515            100.00     515               515                111.96         

13 ក្ពោះវហិារ 120              22                  -            22              100.00     22                 22                  18.33           

14 ព្ក្ពវវង 75,000         111,279         -            111,279     100.00     111,279        111,279         148.37         

15 កោធិសាត់ 9,500           33,544           -            33,544       100.00     33,544          33,544           353.09         

16 រតនគិរ ី -                -                 -               

17 កស្ៀមរាប 22,585         23,285           -            23,285       100.00     23,285          23,285           103.10         

18 ក្ពោះសី្ហនុ -                -                 -               

19 ស្ាឹងវក្តង 52                  52              52                 52                  -               

20 សាា យករៀង 20,500         21,513           -            21,513       100.00     21,513          21,513           104.94         

21 តាវកវ 80,000         107,377         -            107,377     100.00     107,377        107,377         134.22         

22 ឧតារមានជយ័ 140              167                -            167            100.00     140               140                100.00         

23 វកប 20                21                  -            21              100.00     21                 21                  105.00         

24 ព្ប៉ៃលិន 665              780                -            780            100.00     780               780                117.29         

25 តបូងឃ្ុ ំ 12,240         12,320           -            12,320       100.00     15             125               12,195          12,320           100.65         

459,200       649,595         4,260           0.66          645,335     99.34       26             238               649,314        649,552         141.45       

459,599       602,312         4,246           0.70          598,066     99.30       74             456               597,052        597,508         130.01       

(399)             47,283 14 -0.05 47,269 0.05         -48 -218 52,262 52,044 8.71

សរុប
តួងលេឆ្ាំមុន
ងបៀបងធ្ៀប

ពង្រោះសរុប (ហ.ត)
ល.រ ង ្ាោះ្សុក

ផែនការ
(ហ.ត)

ផ្ែៃដីភ្ជួររាស់

ផ្ទៃដីភ្ជរួរាស្ ់នងិដ ាំដ ុះដាំណាំស្សូ្វរដវូស្រ ាំងឆ្ន ាំ ២០២១

ផ្ែៃដីសាប 
(ហ.ត)

ផ្ែៃដីសៃូ្ និ្ង្រោះ (ហត)
ភាគរយងោ-្កបី ង្គឿ្យនត

សនៃូ្ សរុប

ឧបសម្ព័ន្ធទី ៤



       

01 បន្ទា យមានជយ័ 50,511         47,511           4.429      210,428         264,905         235,652         3.379             796,257         315,416          283,163             3.555       1,006,685        

02 បាតដំ់បង 43,356         43,356           4.121      178,673         397,628         381,270         3.503             1,335,703      440,984          424,626             3.566       1,514,376        

03 កំពងច់ាម 45,812         45,812           4.032      184,703         102,179         102,179         3.515             359,157         147,991          147,991             3.675       543,860           

04 កំពងឆ់្ន ងំ 42,927         42,927           4.650      199,609         138,425         138,418         3.569             493,999         181,352          181,345             3.825       693,608           

05 កំពងស់្ពឺ 561              561                3.282      1,841             122,661         122,620         3.288             403,167         123,222          123,181             3.288       405,008           

06 កំពងធំ់ 76,956         76,956           4.443      341,945         229,769         228,893         2.770             633,961         306,725          305,849             3.191       975,906           

07 កំពត 9,237           9,237             5.000      46,185           152,468         152,468         3.219             490,759         161,705          161,705             3.321       536,944           

08 កណ្ដា ល 55,047         55,047           4.369      240,483         39,890           39,434           3.594             141,742         94,937            94,481               4.046       382,225           

09 ក ោះកុង -               - 9,827             9,827             2.777             27,293           9,827              9,827                 2.777       27,293             

10 ក្កក ោះ 14,167         13,600           4.419      60,100           40,443           40,373           2.839             114,629         54,610            53,973               3.237       174,729           

11 មណ្ឌ លគិរ ី 130              130                4.254      553                27,976           27,177           3.176             86,327           28,106            27,307               3.182       86,880             

12 ភ្នកំពញ 515              515                3.458      1,781             6,344             6,000             2.723             16,337           6,859              6,515                 2.781       18,118             

13 ក្ពោះវហិារ 22                22                  3.500      77                  98,046           98,046           2.956             289,837         98,068            98,068               2.956       289,914           

14 ព្ក្ពវវង 111,279       111,279         4.871      541,988         297,177         297,177         3.556             1,056,748      408,456          408,456             3.914       1,598,736        

15 កោធិសាត់ 33,544         33,544           4.496      150,816         145,175         145,175         3.799             551,483         178,719          178,719             3.930       702,299           

16 រតនគិរ ី -               - 30,844           30,333           2.453             74,404           30,844            30,333               2.453       74,404             

17 កស្ៀមរាប 23,285         23,285           3.646      84,908           190,055         187,475         2.608             488,903         213,340          210,760             2.723       573,811           

18 ក្ពោះសី្ហនុ -               - 11,174           11,174           3.302             36,896           11,174            11,174               3.302       36,896             

19 ស្ាឹងវក្តង 52                52                  3.404      177                27,336           27,172           2.750             74,724           27,388            27,224               2.751       74,901             

20 សាា យករៀង 21,513         21,513           4.265      91,756           172,390         172,390         2.929             504,930         193,903          193,903             3.077       596,686           

21 តាវកវ 107,377       107,377         5.005      537,385         213,576         213,576         3.430             732,667         320,953          320,953             3.957       1,270,052        

22 ឧតារមានជយ័ 140              140                3.500      490                97,220           97,190           2.787             270,873         97,360            97,330               2.788       271,363           

23 វកប 21                21                  3.524      74                  3,568             3,568             3.186             11,369           3,589              3,589                 3.188       11,443             

24 ព្ប៉ៃលិន 780              780                3.071      2,395             6,990             6,990             3.200             22,368           7,770              7,770                 3.187       24,763             

25 តបូងឃ្ុ ំ 12,320         12,320           4.246      52,305           77,120           77,120           3.420             263,783         89,440            89,440               3.534       316,088           

649,552       645,985         4.534      2,928,672      2,903,186      2,851,697      3.254             9,278,316      3,552,738       3,497,682          3.490       12,206,988      

597,508       592,128         4.418      2,616,253      2,806,623      2,676,840      3.108             8,319,366      3,404,131       3,268,968          3.345       10,935,619      

52,044 53,857 0.115 312,419 96,563 174,857         0.146             958,950         148,607          228,714 0.145 1,271,369        

ព្ទាដីអនុវតត 
(ហ.ត)

ព្ទាដីក្បមូលទល 
(ហ.ត)

ទិននទល
(ត /ហ.ត)

បរមិាណ្ទល
(កតាន)

រមិាណទលតិកមមដាំណាំស្សូ្វស្បចាំឆ្ន ាំ ២០២១

ល.រ រាជធានី-ងេតដ
រដូវ្បំា្ សរុប្បចំឆ្ាំ

ព្ទាដីក្បមូលទល
(ហ.ត)

ទិននទល
(ត /ហ.ត)

បរមិាណ្ទល
(កតាន)

បរមិាណ្ទល 
(កតាន)

ព្ទាដីអនុវតត 
(ហ.ត)

រដូវវសាា

ង្បៀបងធ្ៀប

ព្ទាដីអនុវតត 
(ហ.ត)

ព្ទាដីក្បមូលទល 
(ហ.ត)

ទិននទល
(ត /ហ.ត)

សរុប
តួងលេឆ្ាំមុន

ឧបសម្ព័ន្ធទី  ៥



ចំនួន្បជាជន បរិមាណែល
ទុកពូជ និ្បាត់ប្់ងពល
្បមូលែល១៣%

្សូវចំណីងៅសល់
(កាត់ងចញ១៣%)

គិតជាអ ក្រ ៦៤%
ត្មូវការងសាបៀ្
ជាអ ក្រ

តុលាយភាពងសាបៀ្ 
(អ ក្រ)

តុលាយភាពងសាបៀ្ 
(្សូវ)

(នាក់) ងោន ងោន ងោន ងោន ងោន ងោន ងោន

01 បន្ទា យមានជយ័ 920,026               1,006,685          130,869                       875,816                     560,522            131,564              428,958 670,247

02 បាតដំ់បង 1,025,229            1,514,376          196,869                       1,317,507                  843,204            146,608              696,596 1,088,431

03 កំពងច់ាម 925,111               543,860             70,702                         473,158                     302,821            132,291              170,530 266,453

04 កំពងឆ់្ន ងំ 549,446               693,608             90,169                         603,439                     386,201            78,571                307,630 480,672

05 កំពងស់្ពឺ 929,403               405,008             52,651                         352,357                     225,508            132,905              92,603 144,692

06 កំពងធំ់ 706,327               975,906             126,868                       849,038                     543,384            101,005              442,379 691,217

07 កំពត 608,106               536,944             69,803                         467,141                     298,970            86,959                212,011 331,267

08 កណ្ដា ល 1,240,324            382,225             49,689                         332,536                     212,823            177,366              35,457 55,402

09 ក ោះកុង 130,219               27,293               3,548                           23,745                       15,197              18,621                -3,424 -5,350

10 ក្កក ោះ 394,574               174,729             22,715                         152,014                     97,289              56,424                40,865 63,852

11 មណ្ឌ លគិរ ី 101,343               86,880               11,294                         75,586                       48,375              14,492                33,883 52,942

12 ភ្នកំពញ 2,566,303            18,118               2,355                           15,763                       10,088              366,981              -356,893 -557,645

13 ក្ពោះវហិារ 279,521               289,914             37,689                         252,225                     161,424            39,972                121,452 189,769

14 ព្ក្ពវវង 1,102,716            1,598,736          207,836                       1,390,900                  890,176            157,688              732,488 1,144,513

15 កោធិសាត់ 433,492               702,299             91,299                         611,000                     391,040            61,989                329,051 514,142

16 រតនគិរ ី 237,144               74,404               9,673                           64,731                       41,428              33,912                7,516 11,744

17 កស្ៀមរាប 1,059,475            573,811             74,595                         499,216                     319,498            151,505              167,993 262,489

18 ក្ពោះសី្ហនុ 336,845               36,896               4,796                           32,100                       20,544              48,169                -27,625 -43,164

19 ស្ាឹងវក្តង 181,770               74,901               9,737                           65,164                       41,705              25,993                15,712 24,550

20 សាា យករៀង 545,683               596,686             77,569                         519,117                     332,235            78,033                254,202 397,191

21 តាវកវ 931,814               1,270,052          165,107                       1,104,945                  707,165            133,249              573,916 896,744

22 ឧតារមានជយ័ 302,787               271,363             35,277                         236,086                     151,095            43,299                107,796 168,431

23 វកប 45,008                 11,443               1,488                           9,955                         6,371                6,436                  -65 -102

24 ព្ប៉ៃលិន 77,687                 24,763               3,219                           21,544                       13,788              11,109                2,679 4,186

25 តបូងឃ្ុ ំ 798,701               316,088             41,091                         274,997                     175,998            114,214              61,784 96,538

16,429,054          12,206,988        1,586,908                    10,620,080                6,796,849         2,349,355           4,447,494         6,949,209       

16,075,409          10,935,619        1,421,632                    9,513,987                  6,088,953         2,298,786           3,790,167         5,922,136       

353,645 1,271,369          165,276                       1,106,093                  707,896            50,569 657,327            1,027,073       

ល.រ រាជធានី-ងេតដ

សរុប

កំណត់សម្ភា ល់់ ៖ ជំរ ឿនប្រជាជនឆ្ន ំ២០១៩ និងកា រ្វើចំរោលឆ្ន ំ២០២២  រស់ប្កសួងផែនកា 

ត លយភាពលស្បៀងតាមបណា រាជធានី-លខតាឆ្ន ាំ ២០២២

តួងលេឆ្ាំមុន
ងបៀបងធ្ៀប

ឧបសម្ព័ន្ធទី ៦



កំរិតកំណត់ ឯកោដា រដូវ្បំា្ រដូវវសាា សរុប

វទន រដដុំោះ ហ.ត 459,200                         2,609,065                      3,068,265                      

ព្ទាាដីអនុវតា ហ.ត 649,552                         2,903,186                      3,552,738                      

ព្ទាដីខូ ខាត ហ.ត 3,567                            51,489                          55,056                          

ព្ទាដីក្បមូលទល ហ.ត 645,985                         2,851,697                      3,497,682                      

ទិននទលមធយម ត/ហ.ត 4.534                            3.254                            3.490                            

បរមិាណ្ទល កតាន 2,928,672                      9,278,316                      12,206,988                    

កំណត់សមាគាល់

-  តក់ ញ ១៣ភាគរយ កលើបរមិាណ្ស្រុបសំ្រាបទុ់កពូជ  ំណី្ស្តា និងបាតប់ងក់ពលក្បមូលទល 1,586,908                      កតាន
- ក្សូ្វ ំណី្កៅស្ល់ កក្ យពី តក់ ញ (១៣%) 10,620,080                    កតាន
- ស្រុបកស្បៀងវដលមាន គិតជាអងករ 6,796,849                      កតាន
- តក្មូវ រកស្បៀងមយួឆ្ន ំ 2,349,355                      កតាន
- បរមិាណ្អងករកលើស្    4,447,494                      កតាន
- គិតជាក្សូ្វកលើស្ 6,949,209                      កតាន

ទលតិទលស្សូ្វឆ្ន ាំ ២០២១ និងត លយភាពលស្បៀងឆ្ន ាំ ២០២២
ឧបសម្ព័ន្ធទី ៧



ឆ្ាំ-កំរិតកំណត់ ឯកោ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

មធ្យមភាគ 

១០ឆ្ន ាំ

ព្ទាដីដដុំោះក្បចាឆំ្ន ំ ហត 3,007,545     3,052,420     3,055,507     3,051,412     3,118,160     3,206,523       3,335,929       3,328,846     3,404,131     3,552,738       3,211,321         

 - ក្បាងំ ហត 495,507       484,697       490,935       489,455       518,574       548,755         596,483         597,508        597,508        649,552         546,897            

 - វស្ា ហត 2,512,038    2,567,723    2,564,572    2,561,957    2,599,586    2,657,768      2,739,446      2,731,338     2,806,623     2,903,186      2,664,424         

ព្ទាដីក្បមូលទលក្បចាឆំ្ន ំ ហត 2,980,297     2,968,967     3,028,836     3,025,630     3,099,769     3,189,485       3,248,061       3,263,774     3,268,968     3,497,682       3,157,147         

 - ក្បាងំ ហត 495,465       483,446       490,860       489,455       518,514       547,848         593,747         592,128        592,128        645,985         544,958            

 - វស្ា ហត 2,484,832    2,485,521    2,537,976    2,536,175    2,581,255    2,641,637      2,654,314      2,671,646     2,676,840     2,851,697      2,612,189         

ទិននទលក្បចាឆំ្ន ំ ត/ហត 3.117            3.163            3.079            3.085            3.211            3.298              3.353              3.335            3.345            3.490              3.248                

 - ក្បាងំ ត/ហត 4.349           4.383           4.443           4.422           4.465           4.508             4.512             4.418            4.418            4.534             4.45                  

 - វស្ា ត/ហត 2.872           2.925           2.815           2.827           2.959           3.047             3.094             3.095            3.108            3.254             3.00                  

បរមិាណ្ទលក្បចាឆំ្ន ំ ងោន 9,290,940     9,389,961     9,324,416     9,335,284     9,952,270     10,518,339     10,891,735     10,885,733   10,935,619   12,206,988     10,273,129       

 - ក្បាងំ កតាន 2,154,801    2,118,710    2,180,896    2,164,600    2,315,364    2,469,542      2,678,842      2,616,253     2,616,253     2,928,672      2,424,393         

 - វស្ា កតាន 7,136,139    7,271,251    7,143,521    7,170,684    7,636,906    8,048,797      8,212,893      8,269,480     8,319,366     9,278,316      7,848,735         

ក្តូវ រកស្បៀងកនុង១ឆ្ន  ំ ងោន 2,142,178     2,137,878     2,178,050     2,222,078     2,266,335     2,298,001       2,329,364       2,375,097     2,298,786     2,349,355       2,259,712         

កស្បៀងស្ល់ ឬខាោះ (អងករ) ងោន 3,031,017     3,090,452     3,013,783     2,975,809     3,275,089     3,558,612       3,735,153       3,686,077     3,790,167     4,447,494       3,460,365         

កស្បៀងស្ល់ ឬខាោះ (ក្សូ្វ) ងោន 4,735,964    4,828,832    4,709,036    4,649,702    5,117,327    5,560,331      5,836,177      5,759,495     5,922,136     6,949,209      5,406,821         

ទលតិកមមដាំណាំស្សូ្វរយៈលពល ១០ ឆ្ន ាំ ២០១២-២០២១ ឧបសម្ព័ន្ធទី ៨



ក្សូ្វ.ក្សាល ក្សូ្វ.បកងកើនរដូវ ក្សូ្វ.កណ្ដត ល ក្សូ្វ.ធងន់ ក្សូ្វ. ំ រ ក្សូ្វ.ក ើងទឹក សរុប

01 បន្ទា យមានជយ័ 105,500         -                 117,889        31,803           -             9,713            264,905           22,000             286,905               

02 បាតដំ់បង 114,670         62,480            109,080        42,270           200            4,000            332,700           18,900             351,600               

03 កំពងច់ាម 7,910             9,549              32,150          35,841           -             1,050            86,500             42,000             128,500               

04 កំពងឆ់្ន ងំ 10,900           800                 71,570          38,730           -             -               122,000           37,000             159,000               

05 កំពងស់្ពឺ 6,858             1,110              63,246          42,336           50              -               113,600           565                  114,165               

06 កំពងធំ់ 24,561           10,408            94,655          73,572           765            9,339            213,300           40,000             253,300               

07 កំពត 17,500           -                 91,208          24,805           -             -               133,513           8,720               142,233               

08 កណ្ដា ល 16,825           295                 10,484          2,896             -             -               30,500             54,100             84,600                 

09 ក ោះកុង 2,920             -                 5,911            645                774            10,250             10,250                 

10 ក្កក ោះ 21,690           1,250              15,100          1,810             150            -               40,000             14,000             54,000                 

11 មណ្ឌ លគិរ ី 8,100             12,300          1,300             1,300         23,000             130                  23,130                 

12 ភ្នកំពញ 3,317             -                 2,038            845                -             -               6,200               510                  6,710                   

13 ក្ពោះវហិារ 5,352             -                 65,253          24,350           3,565         -               98,520             120                  98,640                 

14 ព្ក្ពវវង 40,370           21,730            144,880        42,870           -             150               250,000           75,000             325,000               

15 កោធិសាត់ 59,124           207                 32,513          19,227           794            3,135            115,000           18,000             133,000               

16 រតនគិរ ី 2,570             -                 11,230          2,865             8,190         -               24,855             24,855                 

17 កស្ៀមរាប 37,675           325                 111,500        35,895           1,570         2,615            189,580           23,515             213,095               

18 ក្ពោះសី្ហនុ -                 -                 11,832          1,168             -             -               13,000             13,000                 

19 ស្ាឹងវក្តង 14,000           -                 10,000          1,000             2,800         -               27,800             27,800                 

20 សាា យករៀង 56,700           10,800            94,100          5,900             167,500           20,500             188,000               

21 តាវកវ 48,000           40,100            85,700          6,200             180,000           80,000             260,000               

22 ឧតារមានជយ័ 2,755             -                 88,695          5,570             200            -               97,220             140                  97,360                 

23 វកប 450                650                 1,500            900                -             -               3,500               20                    3,520                   

24 ព្ប៉ៃលិន 600                -                 5,000            500                -             -               6,100               665                  6,765                   

25 តបូងឃ្ុ ំ 17,060           1,500              27,540          31,280           -             -               77,380             12,240             89,620                 

625,407         161,204          1,315,374     474,578         20,358       30,002          2,626,923        468,125           3,095,048            

489,376         237,139          1,297,603     484,904         22,442       38,894          2,570,358        463,069           3,033,427            តួងលេឆ្ាំមុន
សរុប

តារាងផទនការបងកបលងកើនទលស្សូ្វ

ល.រ រាជធានី កខតត
ក្សូ្វរដូវវស្ាឆ្ន  ំ២០២២ (ហ.ត) ក្សូ្វរដូវក្បាងំឆ្ន ំ

២០២៣
ស្រុបក្បចាឆំ្ន  ំ

(ហ.ត)

ឧបសម្ព័ន្ធទី ៩



              (KitRtwméf¶TI 05  Ex mIna  qñaM 2009 )                                                                      

អនុវត្ដ ប្រមូលផល ររមិាណផល អនុវត្ដ ប្រមូលផល ររមិាណផល អនុវត្ដ ប្រមូលផល ររមិាណផល អនុវត្ដ ប្រមូលផល ររមិាណផល អនុវត្ដ ប្រមូលផល ររមិាណផល អនុវត្ដ ប្រមូលផល ររមិាណផល

(ហ.ត្) (ហ.ត្) (ត្) (ហ.ត្) (ហ.ត្) (ត្) (ហ.ត្) (ហ.ត្) (ត្) (ហ.ត្) (ហ.ត្) (ត្) (ហ.ត្) (ហ.ត្) (ត្) (ហ.ត្) (ហ.ត្) (ត្)
01 រន្ទា យមានជយ័ -             -               -               2            2               36             1,934        1,934         31,806       32         32             768           7          7               56             

02 បាត្ដំ់រង -             -               -               -            -               -               1,141        1,141         13,902       600       600         5,139      134       134           2,930        -           -               -               

03 កំពងច់ាម -             -               -               -            -               -               4,141        4,141         73,008       -            -                -                -           -               -               

04 កំពងឆ់្ន ងំ -             -               -               -            -               -               3,683        3,683         55,492       12         12           72           327       327           6,440        -           -               -               

05 កំពងស់្ពឺ -             -               -               -            -               -               534           534            3,871         128       128           1,920        -           -               -               

06 កំពងធំ់ -             -               -               -            -               -               432           432            3,238         1,386    1,386        36,200      -           -               -               

07 កំពត្ -             -               -               -            -               -               1,034        1,034         9,896         23         23           69           163       163           2,374        -           -               -               

08 កណ្ដដ ល -             -               -               -            -               -               4,358        4,358         47,216       564       564         5,599      -            -                -                -           -               -               

09 ក ោះកុង 23           23            115          -            -               -               82             82              1,507         43         43             1,247        -           -               -               

10 ប្កក ោះ -             -               -               -            -               -               601           601            6,385         -            -                -                -           -               -               

11 មណឌ លគិរ ី -             -               -               -            -               -               51             51              471            -            -                -                -           -               -               

12 ភ្នកំពញ -             -               -               -            -               -               125           125            1,122         8           8               120           8          8               16             

13 ប្ពោះវហិារ -             -               -               -            -               -               370           353            4,624         71         71             710           -           -               -               

14 ព្ប្ពវវង -             -               -               -            -               -               1,209        1,209         18,092       18         18           162         43         43             645           -           -               -               

15 កោធិសាត្់ -             -               -               -            -               -               327           327            3,762         117       117           1,755        -           -               -               

16 រត្នគិរ ី -             -               -               -            -               -               49             49              681            2           2               50             -           -               -               

17 កស្ៀមរារ -             -               -               12          12             110           2,000        2,002         31,744       86         86           215         397       397           3,652        -           -               -               

18 ប្ពោះសី្ហនុ -             -               -               -            -               -               352           319            3,530         15         15             240           -           -               -               

19 ស្ាឹងវប្ត្ង -             -               -               2            2               50             531           531            6,932         238       238           6,664        -           -               -               

20 សាា យករៀង -             -               -               -            -               -               1,561        1,561         17,172       -        -            -                -           -               -               

21 តាវកវ -             -               -               -            -               -               1,213        1,213         23,525       304       304           9,120        -           -               -               

22 ឧត្ដរមានជយ័ -             -               -               -            -               -               56             56              1,169         40         40             1,574        -           -               -               

23 វករ -             -               -               -            -               -               231           231            2,919         29         29           82           28         28             490           -           -               -               

24 ព្រ៉ៃលិន -             -               -               -            -               -               49             48              948            6           6               99             -           -               -               

25 ត្បូងឃ្ុ ំ -             -               -               -            -               -               920           920            16,640       37         37           140         10         10             170           -           -               -               

23           23            115          16          16             196           26,983      26,934       379,653     1,369    1,369      11,478    3,492    3,492        77,168      15        15             72             

ស្ថតិិផ្ទៃដីដ ាំដ ុះ ផ្ទៃដីប្រមូលទល និងររមិាណទល ដាំណាំសាកវរបកមមរដូវប្រ ាំងឆ្ន ាំ ២០២១

សរុប

រុក្ខជាតិលម្អ
ល.រ រាជធានី-កេត្ដ

លហុង ត្តសក់្ត្សូវទុុំ/ត្តសក់្ផ្អអម្ បផ្លែត្រប់មុ្ខ ម្នាស់ ឪឡឹក្

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១០



              (KitRtwméf¶TI 05  Ex mIna  qñaM 2009 )                                                                      

អនុវត្ដ ប្រមូលផល ររមិាណផល អនុវត្ដ ប្រមូលផល ររមិាណផល អនុវត្ដ ប្រមូលផល ររមិាណផល អនុវត្ដ ប្រមូលផល ររមិាផល អនុវត្ដ ប្រមូលផល ររមិាផល អនុវត្ដ ប្រមូលផល ររមិាណផល
(ហ.ត្) (ហ.ត្) (ត្) (ហ.ត្) (ហ.ត្) (ត្) (ហ.ត្) (ហ.ត្) (ត្) (ហ.ត្) (ហ.ត្) (ត្) (ហ.ត្) (ហ.ត្) (ត្) (ហ.ត្) (ហ.ត្) (ត្)

01 រន្ទា យមានជយ័ -    -         -               2          2              58            2,141          2,125          33,152       -       -         -         28           28            840          2             2              18            

02 បាត្ដំ់រង 187      187          3,940       -    -         -         1,314          1,299          15,819       472         472          24,114     58           58            1,727       -        -         -         

03 កំពងច់ាម -    -         -               -    -         -         9,875          9,875          173,396     -       -         -         -       -         -         -        -         -         

04 កំពងឆ់្ន ងំ -    -         -               -    -         -         5,674          5,674          75,412       133         133          2,593       263         263          5,178       -        -         -         

05 កំពងស់្ពឺ 12        12            85            -    -         -         953             953             7,851         -       -         -         233         233          4,427       -        -         -         

06 កំពងធំ់ -    -         -               -    -         -         479             479             3,486         -       -         -         1,278      1,278       26,560     -        -         -         

07 កំពត្ 10        9              54            -    -         -         2,273          2,273          22,916       17           17            68            165         165          1,980       -        -         -         

08 កណ្ដដ ល -    -         -               -    -         -         3,178          3,178          29,936       -       -         -         -       -         -         -        -         -         

09 ក ោះកុង -    -         -               -    -         -         109             109             2,311         2             2              6              15           15            435          -        -         -         

10 ប្កក ោះ -    -         -               -    -         -         2,127          2,127          20,474       -       -         -         -       -         -         -              -         -         

11 មណឌ លគិរ ី -    -         -               15        15            168          428             415             3,641         14           14            208          5             5              74            -        -         -         

12 ភ្នកំពញ -    -         -               -    -         -         109             109             851            -       -         -         16           16            192          -        -         -         

13 ប្ពោះវហិារ -    -         -               -    -         -         1,055          989             13,202       50           50            750          59           59            530          -        -         -         

14 ព្ប្ពវវង -    -         -               -    -         -         1,251          1,251          18,621       -       -         -         -       -         -         -        -         -         

15 កោធិសាត្់ 22        15            225          -    -         -         1,164          1,130          12,792       49           49            735          160         160          2,400       -        -         -         

16 រត្នគិរ ី -    -         -               -    -         -         134             130             1,649         786         786          28,636     -       -         -         -        -         -         

17 កស្ៀមរារ -    -         -               -    -         -         41               -            -          -       -         -         235         235          2,188       -        -         -         

18 ប្ពោះសី្ហនុ -    -         -               -    -         -         350             287             142            -       -         -         -       -         -         -        -         -         

19 ស្ាឹងវប្ត្ង 8          8              270          7          7              161          905             905             12,464       54           54            1,080       18           18            360          -        -         -         

20 សាា យករៀង -    -         -               -    -         -         3,132          3,089          32,792       -       -         -         -       -         -         -        -         -         

21 តាវកវ -    -         -               -    -         -         1,367          1,367          27,340       -       -         -         178         178          5,340       -        -         -         

22 ឧត្ដរមានជយ័ -    -         -               -    -         -         178             178             2,734         28           28            330          60           60            1,198       -        -         -         

23 វករ -    -         -               -    -         -         226             226             1,737         -       -         -         -       -         -         -        -         -         

24 ព្រ៉ៃលិន 10        10            350          1          1              18            72               71               1,370         6             6              210          5             5              125          -        -         -         

25 ត្បូងឃ្ុ ំ -    -         -               -    -         -         915             915             14,854       55           55            1,025       -       -         -         -        -         -         

249       241           4,924        25         25             405           39,450         39,154          528,942      1,666       1,666         59,754       2,776       2,776         53,554       2              2                18              

ស្ថតិិផ្ទៃដីប្រមូលទល និង ររមិាណទល ដាំណាំសាកវរបកមម និងដាំណាំឧស្ាហកមមរដូវវស្ាឆ្ន ាំ ២០២១

សរុប

រុក្ខជាតិលម្អ
ល.រ រាជធានី-កេត្ដ

លហុង ត្តសក់្ត្សូវទុុំ/ត្តសក់្ផ្អអម្ បផ្លែត្រប់មុ្ខ ម្នាស់ ឪឡឹក្ 

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១១



ទលតិកមមដាំណាំហូរផ្ទែ រយៈពេលផ្វង ឆ្ន ាំ២០២១

ព្ផាដីដដុំោះ
(ហ.ត្)

ព្ផាដីប្រមូលផល
(ហ.ត្)

ទិននផល
(ត្/ហ.ត្)

ររមិាណផល
(កតាន)

ព្ផាដីដដុំោះ
(ហ.ត្)

ព្ផាដីប្រមូលផល
(ហ.ត្)

ទិននផល
(ត្/ហ.ត្)

ររមិាណផល
(កតាន)

ព្ផាដីដដុំោះ
(ហ.ត្)

ព្ផាដីប្រមូលផល
(ហ.ត្)

 ទិននផល
(ត្/ហ.ត្)

ររមិាណផល
(កតាន)

1 រន្ទា យមានជយ័ 838            815                  15          12,225          -           -                -                -        -                 -                

2 បាត្ដំ់រង 1,988         1,988               20          39,281          -           -                -                83           83                     3.92            325                 

3 កំពងច់ាម 4,133         4,016               19          75,924          -           -                -                45           44                     12.14          534                 

4 កំពងឆ់្ន ងំ 694            514                  13          6,558            -           -                -                -        -                 -                

5 កំពងស់្ពឺ 1,001         1,000               8            7,700            -           -                -                5             5                       5.00            25                   

6 កំពងធំ់ 1,061         1,061               8            8,488            -           -                -                -        -                 -                

7 កំពត្ 3,604         2,575               6            16,277          1,200         1,200               7                   8,400              -        -                 -                

8 កណ្ដដ ល 565            565                  12          6,780            -           -                -                6             6                       8.00            48                   

9 ក ោះកុង 1,037         1,037               4            4,151            -           -                -                22           22                     2.00            44                   

10 ប្កក ោះ 531            451                  7            3,159            3,455         3,455               40                 138,200          10           8                       6.79            54                   

11 មណឌ លគិរ ី 369            355                  24          8,396            5                -                -                11           11                     6.83            75                   

12 ភ្នកំពញ 5                5                      15          75                 -           -                -                -        -                 -                

13 ប្ពោះវហិារ 8,648         8,317               11          89,623          30              29                    10                 290                 9             9                       2.00            18                   

14 ព្ប្ពវវង -           -                -              -           -                -                -        -                 -                

15 កោធិ៍សាត្់ 1,496         850                  17          14,256          -           -                -                17           15                     12.00          180                 

16 រត្នគិរ ី 321            321                  30          9,758            8,362         8,362               11                 90,310            22           22                     13.70          301                 

17 កស្ៀមរារ 69              69                    12          857               -           -                -                25           25                     6.00            150                 

18 ប្ពោះសី្ហនុ 14              13                    15          195               -           -                -                -        -                 -                

19 ស្ាឹងវប្ត្ង 97              97                    10          970               1,534         1,534               13                 19,942            10           4                       2.30            9                     

20 សាា យករៀង 582            367                  15          5,347            -           -                -                -        -                 -                

21 តាវកវ 150            120                  30          3,600            -           -                -                -        -                 -                

22 ឧត្ដរមានជយ័ 640            590                  2            1,437            -           -                -                3             3                       5.00            15                   

23 វករ -           -                -              -           -                -                -        -                 -                

24 ព្រ៉ៃលិន 260            260                  100        26,000          -           -                -                -        -                 -                

25 ត្បូងឃ្ុ ំ 604            558                  21          11,712          300            300                  20                 6,000              25           25                     15.00          375                 

28,707       25,944             14          352,770        14,886       14,880             18                 263,142          293         282                   7.64            2,154              

រាជធានី-កេត្ត

១.ក កធមត្ា ២.ក កអំរូងកលឿង ៣.ប្ស្ ន្ទគ

សរុប

ល.រ

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១២ ក



1 រន្ទា យមានជយ័
2 បាត្ដំ់រង
3 កំពងច់ាម
4 កំពងឆ់្ន ងំ
5 កំពងស់្ពឺ
6 កំពងធំ់
7 កំពត្
8 កណ្ដដ ល
9 ក ោះកុង
10 ប្កក ោះ
11 មណឌ លគិរ ី
12 ភ្នកំពញ
13 ប្ពោះវហិារ
14 ព្ប្ពវវង
15 កោធិ៍សាត្់
16 រត្នគិរ ី
17 កស្ៀមរារ
18 ប្ពោះសី្ហនុ
19 ស្ាឹងវប្ត្ង
20 សាា យករៀង
21 តាវកវ
22 ឧត្ដរមានជយ័
23 វករ
24 ព្រ៉ៃលិន
25 ត្បូងឃ្ុ ំ

រាជធានី-កេត្ត

សរុប

ល.រ

ទលតិកមមដាំណាំហូរផ្ទែ រយៈពេលផ្វង ឆ្ន ាំ២០២១

ព្ផាដីដដុំោះ
(ហ.ត្)

ព្ផាដីប្រមូលផល
(ហ.ត្)

 ទិននផល
(ត្/ហ.ត្)

ររមិាណផល
(កតាន)

ព្ផាដីដដុំោះ
(ហ.ត្)

ព្ផាដីប្រមូលផល
(ហ.ត្)

 ទិននផល
(ត្/ហ.ត្)

ររមិាណផល
(កតាន)

ព្ផាដីដដុំោះ
(ហ.ត្)

ព្ផាដីប្រមូលផល
(ហ.ត្)

 ទិននផល
(ត្/ហ.ត្)

ររមិាណផល
(កតាន)

1,794            1,325                15.082        19,983            799            481                   15.503         7,457              -         -                 -                

17,184          10,793              25.369        273,807          6,635         5,491                15.080         82,803            583          390                   12.151         4,739              

3,940            3,646                18.662        68,042            237            104                   8.643           899                 814          625                   8.712           5,445              

10,320          8,072                24.513        197,868          36              22                     2.091           46                   -         -                 -                

34,733          30,610              26.494        810,990          -           -                 -                -         -                 -                

8,771            4,074                24.799        101,031          25              25                     3.000           75                   17            4                       4.000           16                   

8,633            7,541                9.000          67,869            38              26                     14.000         364                 1,055       878                   15.000         13,170            

8,285            6,430                8.000          51,440            136            131                   4.198           550                 -         -                 -                

208               208                   4.000          832                 35              35                     0.857           30                   186          186                   5.215           970                 

813               653                   12.202        7,968              39              24                     5.560           133                 121          116                   16.930         1,967              

951               845                   13.184        11,141            -           -                 -                167          90                     25.937         2,334              

-              -                 -                7                7                       14.000         98                   -         -                 -                

1,402            963                   15.000        14,445            51              21                     2.476           52                   23            19                     2.000           38                   

1,468            1,260                23.749        29,926            -           -                 -                -         -                 -                

2,712            2,010                20.500        41,205            470            355                   10.000         3,550              1,108       318                   9.000           2,862              

4,584            4,584                5.668          25,980            575            575                   12.019         6,911              254          254                   35.630         9,050              

2,580            2,580                7.000          18,060            -           -                 -                -         -                 -                

10,589          1,218                12.200        14,859            -           -                 -                403          285                   7.081           2,018              

3,701            3,701                8.000          29,608            165            4                       1.500           6                     132          7                       7.000           49                   

998               674                   36.620        24,682            -           -                 -                -         -                 -                

5,269            2,600                30.000        78,000            -           -                 -                -         -                 -                

13,515          5,717                27.701        158,368          118            80                     2.494           200                 25            4                       1.000           4                     

1,036            1,030                18.997        19,567            -           -                 -                29            24                     10.375         249                 

5,862            5,510                16.879        93,005            3,360         3,100                8.639           26,780            35            35                     7.000           245                 

2,725            2,000                19.295        38,590            111            84                     18.381         1,544              500          300                   14.313         4,294              

152,073        108,044            20.337        2,197,265       12,837       10,565              12.447         131,498          5,452       3,535                13.422         47,450            

៤.សាា យ ៥.កមៀន/កមៀនព្រ៉ៃលិន ៦.ទុករន

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១២ ខ



1 រន្ទា យមានជយ័
2 បាត្ដំ់រង
3 កំពងច់ាម
4 កំពងឆ់្ន ងំ
5 កំពងស់្ពឺ
6 កំពងធំ់
7 កំពត្
8 កណ្ដដ ល
9 ក ោះកុង
10 ប្កក ោះ
11 មណឌ លគិរ ី
12 ភ្នកំពញ
13 ប្ពោះវហិារ
14 ព្ប្ពវវង
15 កោធិ៍សាត្់
16 រត្នគិរ ី
17 កស្ៀមរារ
18 ប្ពោះសី្ហនុ
19 ស្ាឹងវប្ត្ង
20 សាា យករៀង
21 តាវកវ
22 ឧត្ដរមានជយ័
23 វករ
24 ព្រ៉ៃលិន
25 ត្បូងឃ្ុ ំ

រាជធានី-កេត្ត

សរុប

ល.រ

ទលតិកមមដាំណាំហូរផ្ទែ រយៈពេលផ្វង ឆ្ន ាំ២០២១

ព្ផាដីដដុំោះ
(ហ.ត្)

ព្ផាដីប្រមូលផល
(ហ.ត្)

 ទិននផល
(ត្/ហ.ត្)

ររមិាណផល
(កតាន)

ព្ផាដីដដុំោះ
(ហ.ត្)

ព្ផាដីប្រមូលផល
(ហ.ត្)

 ទិននផល
(ត្/ហ.ត្)

ររមិាណផល
(កតាន)

ព្ផាដីដដុំោះ
(ហ.ត្)

ព្ផាដីប្រមូលផល
(ហ.ត្)

 ទិននផល
(ត្/ហ.ត្)

ររមិាណផល
(កតាន)

-              -                 -                -            -                 -                -           -                 -                

532               373                   11.268      4,203              3                 3                       2.667        8                     904            828                   14.426      11,945            

366               299                   12.696      3,796              -            -                 -                2                1                       9.000        9                     

-              -                 -                1                 1                       3.000        3                     -           -                 -                

403               403                   10.149      4,090              -            -                 -                17              14                     5.357        75                   

94                 94                     1.521        143                 -            -                 -                62              32                     5.000        160                 

236               205                   8.634        1,770              -            -                 -                21              19                     3.000        57                   

24                 24                     3.000        72                   -            -                 -                -           -                 -                

75                 75                     5.000        375                 -            -                 -                9                9                       1.222        11                   

452               438                   30.123      13,194            -            -                 -                28              25                     15.240      384                 

-              -                 -                287             205                   9.551        1,958              31              23                     4.851        112                 

-              -                 -                -            -                 -                -           -                 -                

151               133                   20.000      2,660              -            -                 -                76              74                     2.824        209                 

-              -                 -                -            -                 -                -           -                 -                

191               138                   10.174      1,404              227             75                     11.000      825                 6,116         4,657                22.858      106,450          

588               588                   10.945      6,431              89               89                     12.750      1,135              56              56                     17.600      977                 

-              -                 -                -            -                 -                41              41                     5.024        206                 

14                 11                     6.000        66                   -            -                 -                -           -                 -                

538               486                   21.000      10,206            -            -                 -                12              5                       11.000      55                   

246               176                   19.943      3,510              -            -                 -                -           -                 -                

521               392                   40.000      15,680            -            -                 -                -           -                 -                

20                 20                     12.800      256                 -            -                 -                92              57                     16.000      912                 

30                 25                     11.480      287                 -            -                 -                14              11                     7.091        78                   

52                 52                     24.615      1,280              1                 1                       20.000      12                   16              15                     15.000      225                 

225               105                   28.571      3,000              20               10                     20.000      200                 -           -                 -                

4,758            4,037                17.942      72,423            628             384                   10.794      4,141              7,497         5,867                20.772      121,864          

៧.េនុរ ៨.ររ៊ ៩.ប្កូ កោធិ៍សាត្់

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១២ គ



1 រន្ទា យមានជយ័
2 បាត្ដំ់រង
3 កំពងច់ាម
4 កំពងឆ់្ន ងំ
5 កំពងស់្ពឺ
6 កំពងធំ់
7 កំពត្
8 កណ្ដដ ល
9 ក ោះកុង
10 ប្កក ោះ
11 មណឌ លគិរ ី
12 ភ្នកំពញ
13 ប្ពោះវហិារ
14 ព្ប្ពវវង
15 កោធិ៍សាត្់
16 រត្នគិរ ី
17 កស្ៀមរារ
18 ប្ពោះសី្ហនុ
19 ស្ាឹងវប្ត្ង
20 សាា យករៀង
21 តាវកវ
22 ឧត្ដរមានជយ័
23 វករ
24 ព្រ៉ៃលិន
25 ត្បូងឃ្ុ ំ

រាជធានី-កេត្ត

សរុប

ល.រ

ទលតិកមមដាំណាំហូរផ្ទែ រយៈពេលផ្វង ឆ្ន ាំ២០២១

ព្ផាដីដដុំោះ
(ហ.ត្)

ព្ផាដីប្រមូលផល
(ហ.ត្)

ទិននផល
(ត្/ហ.ត្)

ររមិាណផល
(កតាន)

ព្ផាដីដដុំោះ
(ហ.ត្)

ព្ផាដីប្រមូលផល
(ហ.ត្)

ទិននផល
(ត្/ហ.ត្)

ររមិាណផល
(កតាន)

ព្ផាដីដដុំោះ
(ហ.ត្)

ព្ផាដីប្រមូលផល
(ហ.ត្)

ទិននផល
(ត្/ហ.ត្)

ររមិាណផល
(កតាន)

-             -                 -                -             -                 -                -              -                 -             

116               110                   8            835                 -             -                 -                51                 40                     4                  144               

108               24                     19          454                 -             -                 -                160               157                   15                2,345            

5                   4                       20          81                   -             -                 -                -              -                 -             

-             -                 -                -             -                 -                -              -                 -             

9                   9                       7            64                   -             -                 -                3                   3                       2                  6                   

207               105                   2            210                 -             -                 -                21                 21                     5                  103               

1                   1                       10          10                   -             -                 -                -              -                 -             

-             -                 -                -             -                 -                118               118                   5                  590               

67                 59                     102        6,014              -             -                 -                9                   9                       17                151               

55                 24                     4            104                 53                53                     6                  337                 49                 37                     9                  337               

-             -                 -                -             -                 -                -              -                 -             

74                 52                     9            488                 -             -                 -                30                 21                     2                  47                 

-             -                 -                -             -                 -                -              -                 -             

41                 33                     12          401                 -             -                 -                129               40                     18                720               

344               344                   12          4,076              -             -                 -                54                 54                     11                578               

26                 26                     6            156                 -             -                 -                -              -                 -             

-             -                 -                -             -                 -                230               215                   8                  1,677            

115               105                   14          1,500              -             -                 -                -              -                 -             

-             -                 -                -             -                 -                -              -                 -             

18                 16                     6            88                   -             -                 -                -              -                 -             

3                   3                       2            6                     -             -                 -                6                   5                       2                  8                   

-             -                 -                -             -                 -                -              -                 -             

-             -                 -                -             -                 -                45                 45                     25                1,125            

33                 25                     15          380                 -             -                 -                306               186                   20                3,708            

1,222            940                   15.817   14,867            53                53                     6.352           337                 1,211            951                   12.139         11,538          

១១.ប្កូ វលលិ (ផាសិ្ន) ១២.សាវមា៉ៃ វ១០.ប្កូ ថ្លុង

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១២ ឃ



1 រន្ទា យមានជយ័
2 បាត្ដំ់រង
3 កំពងច់ាម
4 កំពងឆ់្ន ងំ
5 កំពងស់្ពឺ
6 កំពងធំ់
7 កំពត្
8 កណ្ដដ ល
9 ក ោះកុង
10 ប្កក ោះ
11 មណឌ លគិរ ី
12 ភ្នកំពញ
13 ប្ពោះវហិារ
14 ព្ប្ពវវង
15 កោធិ៍សាត្់
16 រត្នគិរ ី
17 កស្ៀមរារ
18 ប្ពោះសី្ហនុ
19 ស្ាឹងវប្ត្ង
20 សាា យករៀង
21 តាវកវ
22 ឧត្ដរមានជយ័
23 វករ
24 ព្រ៉ៃលិន
25 ត្បូងឃ្ុ ំ

រាជធានី-កេត្ត

សរុប

ល.រ

ទលតិកមមដាំណាំហូរផ្ទែ រយៈពេលផ្វង ឆ្ន ាំ២០២១

ព្ផាដីដដុំោះ
(ហ.ត្)

ព្ផាដីប្រមូលផល
(ហ.ត្)

ទិននផល
(ត្/ហ.ត្)

ររមិាណផល
(កតាន)

ព្ផាដីដដុំោះ
(ហ.ត្)

ព្ផាដីប្រមូលផល
(ហ.ត្)

ទិននផល
(ត្/ហ.ត្)

ររមិាណផល
(កតាន)

ព្ផាដីដដុំោះ
(ហ.ត្)

ព្ផាដីប្រមូលផល
(ហ.ត្)

 ទិននផល
(ត្/ហ.ត្)

ររមិាណផល
(កតាន)

-              -                 -             -             -                 -                -            -                 -                

1                   -                 -             198              198                   6                1,134              22                21                     3.810           80                   

21                 21                     11              231               45                45                     10              429                 16                15                     23.000         345                 

-              -                 -             -             -                 -                -            -                 -                

-              -                 -             -             -                 -                -            -                 -                

-              -                 -             12                12                     2                25                   13                13                     8.000           104                 

52                 52                     4                208               41                41                     3                120                 -            -                 -                

-              -                 -             22                22                     5                110                 25                25                     9.000           225                 

68                 68                     4                266               28                28                     1                40                   -            -                 -                

13                 13                     46              592               13                13                     24              306                 13                13                     17.920         233                 

-              -                 -             -             -                 -                -            -                 -                

-              -                 -             2                  2                       10              20                   -            -                 -                

-              -                 -             2                  2                       1                2                     3                  2                       1.000           2                     

-              -                 -             -             -                 -                -            -                 -                

7                   7                       14              96                 60                52                     9                478                 338              268                   9.000           2,412              

7                   7                       29              203               13                13                     7                90                   1                  1                       4.500           5                     

-              -                 -             77                77                     2                160                 -            -                 -                

41                 41                     4                144               -             -                 -                -            -                 -                

-              -                 -             20                5                       11              55                   10                10                     0.900           9                     

-              -                 -             155              96                     18              1,770              -            -                 -                

-              -                 -             52                47                     5                235                 24                23                     4.000           92                   

-              -                 -             3                  3                       12              37                   12                12                     1.583           19                   

-              -                 -             8                  8                       9                75                   -            -                 -                

-              -                 -             7                  7                       7                48                   0                  0                       21.000         4                     

179               123                   15              1,845            93                34                     18              602                 39                26                     18.846         490                 

389               332                   10.797       3,585            851              705                   8.137         5,736              516              429                   9.365           4,020              

១៥. ពុប្ា១៣.មងឃុត្ ១៤.ប្ត្វរក

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១២ ង



1 រន្ទា យមានជយ័
2 បាត្ដំ់រង
3 កំពងច់ាម
4 កំពងឆ់្ន ងំ
5 កំពងស់្ពឺ
6 កំពងធំ់
7 កំពត្
8 កណ្ដដ ល
9 ក ោះកុង
10 ប្កក ោះ
11 មណឌ លគិរ ី
12 ភ្នកំពញ
13 ប្ពោះវហិារ
14 ព្ប្ពវវង
15 កោធិ៍សាត្់
16 រត្នគិរ ី
17 កស្ៀមរារ
18 ប្ពោះសី្ហនុ
19 ស្ាឹងវប្ត្ង
20 សាា យករៀង
21 តាវកវ
22 ឧត្ដរមានជយ័
23 វករ
24 ព្រ៉ៃលិន
25 ត្បូងឃ្ុ ំ

រាជធានី-កេត្ត

សរុប

ល.រ

ទលតិកមមដាំណាំហូរផ្ទែ រយៈពេលផ្វង ឆ្ន ាំ២០២១

ព្ផាដីដដុំោះ
(ហ.ត្)

ព្ផាដីប្រមូលផល
(ហ.ត្)

 ទិននផល
(ត្/ហ.ត្)

ររមិាណផល
(កតាន)

ព្ផាដីដដុំោះ
(ហ.ត្)

ព្ផាដីប្រមូលផល
(ហ.ត្)

 ទិននផល
(ត្/ហ.ត្)

ររមិាណផល
(កតាន)

-                             -                          -                         3,431                      2,621                       15.134                    39,665                        

361                              356                            8.520                    3,033                        28,661                    20,674                     20.428                    422,337                      

134                              122                            12.631                  1,541                        10,021                    9,119                       17.545                    159,994                      

-                             -                          -                         11,056                    8,613                       23.750                    204,556                      

19                                19                              3.421                    65                             36,178                    32,051                     25.676                    822,945                      

-                             -                          -                         10,067                    5,327                       20.671                    110,112                      

21                                20                              3.000                    60                             15,129                    12,683                     8.563                      108,608                      

1,374                           1,349                         14.000                  18,886                      10,438                    8,553                       9.134                      78,121                        

27                                27                              1.259                    34                             1,813                      1,813                       4.050                      7,343                          

17                                17                              41.520                  706                           5,581                      5,295                       32.686                    173,062                      

-                             -                          -                         1,978                      1,643                       15.090                    24,792                        

-                             -                          -                         14                           14                            13.786                    193                             

4                                  4                                2.000                    8                               10,503                    9,646                       11.184                    107,882                      

-                             -                          -                         1,468                      1,260                       23.749                    29,926                        

97                                78                              8.000                    624                           13,009                    8,896                       19.724                    175,463                      

28                                28                              10.900                  307                           15,297                    15,297                     10.205                    156,112                      

20                                20                              8.000                    160                           2,838                      2,838                       6.959                      19,749                        

-                             -                          -                         11,291                    1,783                       10.636                    18,959                        

3                                  1                                11.000                  6                               6,337                      5,959                       10.475                    62,415                        

-                             -                          -                         1,981                      1,313                       26.892                    35,309                        

-                             -                          -                         6,034                      3,198                       30.549                    97,695                        

-                             -                          -                         14,437                    6,494                       24.832                    161,262                      

8                                  8                                4.750                    38                             1,125                      1,106                       18.349                    20,294                        

3                                  3                                3.333                    10                             9,641                      9,028                       16.475                    148,734                      

-                             -                          -                         5,160                      3,776                       19.264                    72,740                        

2,116                           2,052                         12.418                  25,478                      233,488                  178,999                   18.203                    3,258,267                   

ស្រុររមួ១៦.ល្ុត្

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១២ ច



អនុវត្ដ ប្រមូលផល ររមិាណផល អនុវត្ដ ប្រមូលផល ររមិាណផល អនុវត្ដ ប្រមូលផល ររមិាណផល អនុវត្ដ ប្រមូលផល ររមិាណផល អនុវត្ដ ប្រមូលផល ររមិាណផល អនុវត្ដ ប្រមូលផល ររមិាណផល

(ហ.ត្) (ហ.ត្) (ត្) (ហ.ត្) (ហ.ត្) (ត្) (ហ.ត្) (ហ.ត្) (ត្) (ហ.ត្) (ហ.ត្) (ត្) (ហ.ត្) (ហ.ត្) (ត្) (ហ.ត្) (ហ.ត្) (ត្)

01 រន្ទា យមានជយ័ 620       620         6,510       571       571         13,018     21,500       21,500    430,000    -           -             -              4           4             52            5           5             23            

02 បាត្ដំ់រង -            -             -               429       429         1,631       -                 -             -                -           -             -              33         33           281          369       369         264          

03 កំពងច់ាម 1,610    1,610      6,519       1,282    1,282      4,848       -                 -             -                -           -             -              260       260         1,610       324       324         409          

04 កំពងឆ់្ន ងំ -            -             -               1,141    1,141      2,089       -                 -             -                -           -             -              105       105         583          1,976    1,976      2,411       

05 កំពងស់្ពឺ -            -             -               7           7             21            4                4             40             -           -             -              18         18           171          2           2             3              

06 កំពងធំ់ -            -             -               250       250         763          30              30           660           -           -             -              57         57           422          -           -             -              

07 កំពត្ 35         35           175          328       328         1,628       127            127         2,800        -           -             -              191       191         1,146       249       249         898          

08 កណ្ដដ ល 5,494    5,494      27,470     1,527    1,527      8,673       -                 -             -                -           -             -              28         28           616          1,407    1,407      1,852       

09 ក ោះកុង -            -             -               19         19           406          10              10           100           -           -             -              5           5             16            -           -             -              

10 ប្កក ោះ 6,006    6,006      22,007     64         64           230          -                 -             -                6,032    6,032      46,877     29         29           290          52         52           34            

11 មណឌ លគិរ ី -            -             -               -           -             -              -                 -             -                -           -             -              -           -             -              -           -             -              

12 ភ្នកំពញ -            -             -               10         10           80            3                3             36             -           -             -              2           2             14            4           4             5              

13 ប្ពោះវហិារ -            -             -               -           -             -              52              52           1,068        -           -             -              50         40           440          -           -             -              

14 ព្ប្ពវវង 3,291    3,291      23,037     8           8             48            735            -             -                -           -             -              25         25           150          876       876         788          

15 កោធិសាត្់ 405       405         2,430       212       212         2,595       10,246       10,246    204,920    -           -             -              30         30           392          104       104         135          

16 រត្នគិរ ី -            -             -               7           7             63            -                 -             -                -           -             -              -           -             -              -           -             -              

17 កស្ៀមរារ -            -             -               20         20           260          10,540       10,540    170,495    -           -             -              190       190         3,800       2,148    2,148      2,367       

18 ប្ពោះសី្ហនុ -            -             -               21         21           42            -                 -             -                -           -             -              -           -             -              -           -             -              

19 ស្ាឹងវប្ត្ង -            -             -               161       161         287          -                 -             -                -           -             -              -           -             -              40         40           45            

20 សាា យករៀង -            -             -               -           -             -              478            478         8,126        -           -             -              88         88           968          -           -             -              

21 តាវកវ -            -             -               125       125         363          1,756         1,756      26,340      -           -             -              350       350         3,150       184       184         221          

22 ឧត្ដរមានជយ័ -            -             -               15         15           83            -                 -             -                -           -             -              1           1             15            -           -             -              

23 វករ -            -             -               135       135         427          1                1             8               -           -             -              329       329         1,493       -           -             -              

24 ព្រ៉ៃលិន 2,810    2,810      15,455     4           4             22            30,898       30,898    648,858    -           -             -              -           -             -              3           3             6              

25 ត្បូងឃ្ុ ំ 6,560    6,560      35,400     345       345         1,590       -                 160         2,400        -           -             -              185       185         2,775       285       285         342          

26,831  26,831    139,003   6,681    6,681      39,166     76,380       75,805    1,495,851 6,032    6,032      46,877     1,980    1,970      18,384     8,028    8,028      9,802       សរុប

ស្ថតិិផ្ទៃដីដ ាំដ ុះ ផ្ទៃដីប្រមូលទល និង ររមិាណទលដាំណាំឧស្ាហកមមរដូវប្រ ាំងឆ្ន ាំ ២០២១

ដុំឡូងជាវ សផ្ដែក្បាយ 
ល.រ រាជធាលី-ខខតដ

ខោតត្ក្ហម្ ខោតស ដុំឡូងមី្ ដុំឡូងខ ើ (ដុំឡូងររ)

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១៣ ក



01 រន្ទា យមានជយ័

02 បាត្ដំ់រង

03 កំពងច់ាម

04 កំពងឆ់្ន ងំ

05 កំពងស់្ពឺ

06 កំពងធំ់

07 កំពត្

08 កណ្ដដ ល

09 ក ោះកុង

10 ប្កក ោះ

11 មណឌ លគិរ ី

12 ភ្នកំពញ

13 ប្ពោះវហិារ

14 ព្ប្ពវវង

15 កោធិសាត្់

16 រត្នគិរ ី

17 កស្ៀមរារ

18 ប្ពោះសី្ហនុ

19 ស្ាឹងវប្ត្ង

20 សាា យករៀង

21 តាវកវ

22 ឧត្ដរមានជយ័

23 វករ

24 ព្រ៉ៃលិន

25 ត្បូងឃ្ុ ំ
សរុប

ស្ថតិិផ្ទៃដីដ ាំដ ុះ ផ្ទៃដីប្រមូលទល និង ររមិាណទលដាំណាំឧស្ាហកមមរដូវប្រ ាំងឆ្ន ាំ ២០២១

ល.រ រាជធាលី-ខខតដ អនុវត្ដ ប្រមូលផល ររមិាណផល អនុវត្ដ ប្រមូលផល ររមិាណផល អនុវត្ដ ប្រមូលផល ររមិាណផល អនុវត្ដ ប្រមូលផល ររមិាណផល អនុវត្ដ ប្រមូលផល ររមិាណផល អនុវត្ដ ប្រមូលផល ររមិាផល

(ហ.ត្) (ហ.ត្) (ត្) (ហ.ត្) (ហ.ត្) (ត្) (ហ.ត្) (ហ.ត្) (ត្) (ហ.ត្) (ហ.ត្) (ត្) (ហ.ត្) (ហ.ត្) (ត្) (ហ.ត្) (ហ.ត្) (ត្)

6           6              45            -           -           -               203       203       1,339       2           2           3              -           -           -               -       -       -           

107       107          119          -           -           -               -           -           -               776       776       524          -           -           -               -       -       -           

357       357          570          -           -           -               -           -           -               52         52         47            1,840    1,840    2,428       -       -       -           

50         50            76            -           -           -               -           -           -               1,055    1,055    528          10         10         12            1,310    1,310    2,135       

34         34            55            -           -           -               -           -           -               19         19         6              -           -           -               -       -       -           

30         30            36            -           -           -               -           -           -               -           -           -               -           -           -               -       -       -           

225       225          448          -           -           -               -           -           -               -           -           -               -           -           -               -       -       -           

-           -               -               23         23         33            -           -           -               8           8           9              -           -           -               1,278    1,278    1,278       

3           3              12            -           -           -               -           -           -               -           -           -               -           -           -               -       -       -           

263       263          210          -           -           -               -           -           -               -           -           -               1,293    1,293    840          -       -       -           

-           -               -               -           -           -               -           -           -               -           -           -               -           -           -               -       -       -           

-           -               -               -           -           -               -           -           -               -           -           -               -           -           -               15         15         75            

-           -               -               -           -           -               -           -           -               -           -           -               -           -           -               -       -       -           

325       325          488          -           -           -               -           -           -               32         32         22            -           -           -               30         30         54            

57         57            51            5           5           8              -           -           -               61         61         58            -           -           -               -       -       -           

-           -               -               -           -           -               -           -           -               -           -           -               -           -           -               -       -       -           

-           -               -               -           -           -               -           -           -               -           -           -               -           -           -               -       -       -           

-           -               -               -           -           -               -           -           -               -           -           -               -           -           -               -       -       -           

31         31            37            -           -           -               -           -           -               -           -           -               -           -           -               -       -       -           

-           -               -               -           -           -               -           -           -               -           -           -               -           -           -               -       -       -           

54         54            81            -           -           -               -           -           -               -           -           -               -           -           -               -       -       -           

-           -               -               -           -           -               -           -           -               -           -           -               -           -           -               -       -       -           

31         31            52            -           -           -               -           -           -               -           -           -               -           -           -               -       -       -           

-           -               -               -           -           -               -           -           -               -           -           -               -           -           -               -       -       -           

45         45            60            -           -           -               -           -           -               10         10         9              1,285    1,285    2,303       450       450       900          

1,618    1,618       2,340       28         28         41            2,015    2,015    1,206       4,428    4,428    5,583       3,083    3,083    4,442       

ស្ថតិិផ្ទៃដីដ ាំដ ុះ ផ្ទៃដីប្រមូលទល និងររមិាណទលដាំណាំឧស្ាហកមមរដូវប្រ ាំងឆ្ន ាំ ២០២១

សផ្ដែក្ដី សផ្ដែក្ខសៀង សផ្ដែក្ខអាេងៗ លង ថនាុំជក់្  ូក្

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១៣ ខ



ស្ថតិិផ្ទៃដីដ ាំដ ុះ ផ្ទៃដីប្រមូលទល និងររមិាណទលដាំណាំឧស្ាហកមមរដូវវស្ាឆ្ន ាំ ២០២១
              (KitRtwméf¶TI 05  Ex mIna  qñaM 2009 )                                                                      

អនុវត្ដ ប្រមូលផល ររមិាណផល អនុវត្ដ ប្រមូលផល ររមិាណផល អនុវត្ដ ប្រមូលផល ររមិាណផល អនុវត្ដ ប្រមូលផល ររមិាណផល អនុវត្ដ ប្រមូលផល ររមិាណផល អនុវត្ដ ប្រមូលផល ររមិាណផល
(ហ.ត្) (ហ.ត្) (ត្) (ហ.ត្) (ហ.ត្) (ត្) (ហ.ត្) (ហ.ត្) (ត្) (ហ.ត្) (ហ.ត្) (ត្) (ហ.ត្) (ហ.ត្) (ត្) (ហ.ត្) (ហ.ត្) (ត្)

01 រន្ទា យមានជយ័ 11,628  11,628     98,838     636       636          13,992      83,566     80,742    1,534,098   -    -       -         75      75           975           92        92            83            

02 បាត្ដំ់រង 53,352  49,964     285,414   509       509          2,061        145,894   140,879  3,276,073   -    -       -         125    125         1,105        807      807          794          

03 កំពងច់ាម 5,345    5,345       27,525     2,841    2,841       10,983      24,511     24,511    488,382      -    -       -         113    113         918           320      320          384          

04 កំពងឆ់្ន ងំ -     -         -         619       619          1,480        40            40           370             -    -       -         846    846         4,650        500      500          665          

05 កំពងស់្ពឺ -     -         -         210       210          629           145          145         2,610          -    -       -         37      37           666           455      455          682          

06 កំពងធំ់ -     -         -         487       487          1,480        48,437     48,437    1,068,100   -    -       -         8        8             46             435      435          653          

07 កំពត្ 567       567          1,701       497       497          2,561        529          529         7,020          -    -       -         392    392         2,448        472      472          1,510       

08 កណ្ដដ ល 9,695    9,695       48,475     479       497          2,610        -        -       -           -    -       -         -   -        -         10        10            20            

09 ក ោះកុង -     -         -         56         56            1,054        16            16           144             -    -       -         12      12           48             1          -        -        

10 ប្កក ោះ 2,176    2,176       7,365       106       106          339           72,998     72,998    1,460,828   1,070   1,070     8,671       40      40           400           2,290   2,290       1,606       

11 មណឌ លគិរ ី -     -         -         113       113          1,585        15,445     15,445    246,911      -    -       -         34      34           386           4,112   4,112       5,962       

12 ភ្នកំពញ -     -         -         20         20            160           4              4             48               -    -       -         4        4             28             5          5              6              

13 ប្ពោះវហិារ 1,286    1,286       5,144       3,952    3,952       9,502        29,533     29,533    606,264      -    -       -         47      13           143           4,314   4,314       4,609       

14 ព្ប្ពវវង 2,517    2,517       17,619     9           9              54             1,035       1,035      18,630        -    -       -         -   -        -         139      139          125          

15 កោធិសាត្់ 4,167    4,167       25,002     248       248          1,488        24,476     24,476    489,520      -    -       -         44      44           264           849      324          421          

16 រត្នគិរ ី -     -         -         81         81            486           15,982     15,833    203,634      -    -       -         19      -        209           190      190          151          

17 កស្ៀមរារ -     -         -         673       -         -                28,910     28,910    520,380      -    -       -         260    -        -         1,595   1,595       1,914       

18 ប្ពោះសី្ហនុ -     -         -         37         35            -                -        -       -           -    -       -         -   -        -         -     -        -        

19 ស្ាឹងវប្ត្ង 7           7              9              8           8              10             20,414     20,414    408,280      -    -       -         158    158         1,896        216      216          324          

20 សាា យករៀង -     -         -         21         21            59             5,226       5,226      94,068        -    -       -         224    224         2,352        -     -        -        

21 តាវកវ -     -         -         164       164          477           528          528         7,920          -    -       -         93      93           105           79        79            103          

22 ឧត្ដរមានជយ័ -     -         -         77         77            378           70,854     70,854    1,515,794   -    -       -         13      13           180           67        67            80            

23 វករ 141       141          640          71         71            250           -        -       -           -    -       -         128    128         472           -     -        -        

24 ព្រ៉ៃលិន 3,500    3,500       20,300     10         10            54             13,600     13,600    272,000      -    -       -         0        0             1               10        4              14            

25 ត្បូងឃ្ុ ំ 3,800    3,800       22,040     590       590          2,570        53,805     53,805    1,011,595   -    -       -         5        5             75             115      115          139          

98,181   94,793       560,072     12,514   11,857       54,262        655,948    647,960   13,232,669   1,070    1,070       8,671         2,677  2,364        17,366       17,073  16,541      20,245      សរុប

ដុំឡូងជាវ សផ្ដែក្បាយ 
ល.រ រាជធានី-កេត្ដ

ខោតត្ក្ហម្ ខោតស ដុំឡូងមី្ ដុំឡូងខ ើ (ដុំឡូងររ)

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១៤ ក



ស្ថតិិផ្ទៃដីដ ាំដ ុះ ផ្ទៃដីប្រមូលទល និងររមិាណទលដាំណាំឧស្ាហកមមរដូវវស្ាឆ្ន ាំ ២០២១
              (KitRtwméf¶TI 05  Ex mIna  qñaM 2009 )                                                                      

01 រន្ទា យមានជយ័

02 បាត្ដំ់រង

03 កំពងច់ាម

04 កំពងឆ់្ន ងំ

05 កំពងស់្ពឺ

06 កំពងធំ់

07 កំពត្

08 កណ្ដដ ល

09 ក ោះកុង

10 ប្កក ោះ

11 មណឌ លគិរ ី

12 ភ្នកំពញ

13 ប្ពោះវហិារ

14 ព្ប្ពវវង

15 កោធិសាត្់

16 រត្នគិរ ី

17 កស្ៀមរារ

18 ប្ពោះសី្ហនុ

19 ស្ាឹងវប្ត្ង

20 សាា យករៀង

21 តាវកវ

22 ឧត្ដរមានជយ័

23 វករ

24 ព្រ៉ៃលិន

25 ត្បូងឃ្ុ ំ
សរុប

ល.រ រាជធានី-កេត្ដ អនុវត្ដ ប្រមូលផល ររមិាណផល អនុវត្ដ ប្រមូលផល ររមិាណផល អនុវត្ដ ប្រមូលផល ររមិាណផល អនុវត្ដ ប្រមូលផល ររមិាណផល អនុវត្ដ ប្រមូលផល ររមិាណផល អនុវត្ដ ប្រមូលផល ររមិាណផល
(ហ.ត្) (ហ.ត្) (ត្) (ហ.ត្) (ហ.ត្) (ត្) (ហ.ត្) (ហ.ត្) (ត្) (ហ.ត្) (ហ.ត្) (ត្) (ហ.ត្) (ហ.ត្) (ត្) (ហ.ត្) (ហ.ត្) (ត្)

20            20            32            223          223          268          185   185         796          51        51          77            -   -       -         -     -       -         

260          260          573          929          929          2,233       -  -       -         2,168   2,168     1,505       -   -       -         -     -       -         

742          742          1,600       -         -         -         -  -       -         6,237   6,237     4,414       -   -       -         -     -       -         

43            43            56            -         -         -         -  -       -         300      300        150          5         5            6              -     -       -         

258          258          451          -         -         -         -  -       -         20        20          6              -   -       -         -     -       -         

-         -         -         -         -         -         -  -       -         -     -       -         -   -       -         -     -       -         

356          356          1,068       1              1              3              -  -       -         -     -       -         -   -       -         -     -       -         

-         -         -         -         -         -         -  -       -         2          2            1              -   -       -         810       810         810          

1              -         -         -         -         -         -  -       -         -     -       -         -   -       -         -     -       -         

842          842          673          2,100       2,100       3,163       -  -       -         1,720   1,720     1,119       -   -       -         -     -       -         

1,413       1,413       2,282       38            38            57            136   136         225          105      105        68            -   -       -         -     -       -         

-         -         -         -         -         -         -  -       -         -     -       -         -   -       -         28         28           140          

760          760          1,520       9,171       4,775       5,170       -  -       -         188      188        188          -   -       -         -     -       -         

57            57            86            -         -         -         -  -       -         234      234        351          -   -       -         10         10           18            

962          962          856          75            75            113          -  -       -         87        87          83            -   -       -         -     -       -         

284          284          651          3,087       2,953       4,308       -  -       -         67        67          50            15       15          10            -     -       -         

-         -         -         15            15            16            -  -       -         70        70          84            -   -       -         25         -       -         

-         -         -         -         -         -         -  -       -         -     -       -         -   -       -         -     -       -         

224          224          336          353          353          318          145   145         102          122      122        60            5         5            25            -     -       -         

-         -         -         -         -         -         -  -       -         -     -       -         -   -       -         -     -       -         

42            42            84            -         -         -         -  -       -         -     -       -         -   -       -         -     -       -         

59            59            212          198          188          338          -  -       -         46        46          30            -   -       -         -     -       -         

20            20            34            -         -         -         -  -       -         -     -       -         -   -       -         -     -       -         

2              2              2              -         -         -         -  -       -         36        36          22            -   -       -         -     -       -         

300          300          400          -         -         -         -  -       -         380      380        306          -   -       -         5           5             10            

6,645         6,644         10,917       16,190       11,650       15,987       466    466          1,123         11,833  11,833     8,514         25        25            41              878        853          978            

ថនាុំជក់្  ូក្ សផ្ដែក្ដី សផ្ដែក្ខសៀង សផ្ដែក្ខអាេងៗ លង 

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១៤ ខ



ព្ផាដីដដុំោះ
(ហ.ត្)

ព្ផាដីប្រមូលផល
(ហ.ត្)

 ទិននផល
(ត្/ហ.ត្)

ររមិាណផល
(កតាន)

ព្ផាដីដដុំោះ
(ហ.ត្)

ព្ផាដីប្រមូលផល
(ហ.ត្)

 ទិននផល
(ត្/ហ.ត្)

ររមិាណផល
(កតាន)

ព្ផាដីដដុំោះ
(ហ.ត្)

ព្ផាដីប្រមូលផល
(ហ.ត្)

 ទិននផល
(ត្/ហ.ត្)

ររមិាណផល
(កតាន)

01 រន្ទា យមានជយ័ 3,584           3,304              2.259          7,463             686         380                 35.000          13,300          -                   -                   -               

02 បាត្ដំ់រង 4,117           3,168              1.650          5,226             414         414                 53.389          22,103          440                  431                  2.735               1,179            

03 កំពងច់ាម 24,394         21,877            1.678          36,716           793         793                 30.900          24,504          135                  115                  4.052               466               

04 កំពងឆ់្ន ងំ 6,556           5,517              2.229          12,297           421         421                 22.511          9,477            -                   -                   -               

05 កំពងស់្ពឺ 199              140                 1.500          210                26,004    26,004            59.667          1,551,600     -                   -                   -               

06 កំពងធំ់ 115,021       81,600            1.800          146,880         24           24                   10.875          261               150                  60                    0.800               48                 

07 កំពត្ 2,252           2,056              2.013          4,139             1,030      1,030              16.735          17,237          608                  551                  2.000               1,102            

08 កណ្ដដ ល -              -                 -                 638         638                 31.266          19,948          -                   -                   -               

09 ក ោះកុង 253              253                 1.146          290                43           43                   25.000          1,075            88                    88                    1.205               106               

10 ប្កក ោះ 61,074         45,637            2.000          91,274           5,892      4,992              42.820          213,759        799                  799                  3.000               2,397            

11 មណឌ លគិរ ី 10,626         5,746              1.070          6,145             700         700                 29.614          20,730          1,301               1,301               2.706               3,520            

12 ភ្នកំពញ -              -                 -                 25           25                   25.000          625               -                   -                   -               

13 ប្ពោះវហិារ 22,596         1,523              1.400          2,132             248         248                 3.387            840               50                    42                    3.000               126               

14 ព្ប្ពវវង 1,130           1,058              1.150          1,217             943         943                 175.000        165,025        -                   -                   -               

15 កោធិ៍សាត្់ 1,732           1,237              1.538          1,902             356         356                 16.000          5,696            109                  109                  1.037               113               

16 រត្នគិរ ី 51,642         31,072            0.485          15,058           44           44                   21.992          968               785                  785                  2.071               1,626            

17 កស្ៀមរារ 25,305         20,244            1.900          38,464           519         519                 18.000          9,342            104                  104                  1.452               151               

18 ប្ពោះសី្ហនុ 719              605                 1.500          907                40           29                   100.000        2,900            69                    62                    1.960               122               

19 ស្ាឹងវប្ត្ង 46,102         33,455            2.100          70,256           139         139                 20.000          2,780            20                    7                      1.600               11                 

20 សាា យករៀង 474              350                 5.843          2,045             6,687      6,687              42.564          284,626        -                   -                   -               

21 តាវកវ 55                50                   1.000          50                  646         646                 61.489          39,722          89                    71                    1.507               107               

22 ឧត្ដរមានជយ័ 18,382         8,048              1.930          15,531           28           28                   44.464          1,245            25                    25                    1.912               48                 

23 វករ 10                10                   0.900          9                    181         181                 16.757          3,033            136                  135                  2.533               342               

24 ព្រ៉ៃលិន 974              779                 1.499          1,168             42           42                   48.810          2,050            38                    38                    0.300               11                 

25 ត្បូងឃ្ុ ំ 8,794           7,950              1.668          13,258           380         380                 24.000          9,120            1,990               1,865               3.699               6,898            

405,991       275,679          1.741          472,636         46,923    45,706            49.978          2,421,965     6,935               6,588               1.662               18,373          

ទលតិកមមដាំណាំឧស្ាហកមមរយៈពេលផ្វង ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ 

៣.កប្ម 

សរុប

ល.រ រាជធានី-កេត្ត

១.សាា យ នាី ២.អំកៅ

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១៥ ក



01 រន្ទា យមានជយ័
02 បាត្ដំ់រង
03 កំពងច់ាម
04 កំពងឆ់្ន ងំ
05 កំពងស់្ពឺ
06 កំពងធំ់
07 កំពត្
08 កណ្ដដ ល
09 ក ោះកុង
10 ប្កក ោះ
11 មណឌ លគិរ ី
12 ភ្នកំពញ
13 ប្ពោះវហិារ
14 ព្ប្ពវវង
15 កោធិ៍សាត្់
16 រត្នគិរ ី
17 កស្ៀមរារ
18 ប្ពោះសី្ហនុ
19 ស្ាឹងវប្ត្ង
20 សាា យករៀង
21 តាវកវ
22 ឧត្ដរមានជយ័
23 វករ
24 ព្រ៉ៃលិន
25 ត្បូងឃ្ុ ំ

ទលតិកមមដាំណាំឧស្ាហកមមរយៈពេលផ្វង ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ 

សរុប

ល.រ រាជធានី-កេត្ត ព្ផាដីដដុំោះ
(ហ.ត្)

ព្ផាដីប្រមូលផល
(ហ.ត្)

 ទិននផល
(ត្/ហ.ត្)

ររមិាណផល
(កតាន)

ព្ផាដីដដុំោះ
(ហ.ត្)

ព្ផាដីប្រមូលផល
(ហ.ត្)

 ទិននផល
(ត្/ហ.ត្)

ររមិាណផល
(កតាន)

ព្ផាដីដដុំោះ
(ហ.ត្)

ព្ផាដីប្រមូលផល
(ហ.ត្)

 ទិននផល
(ត្/ហ.ត្)

ររមិាណផល
(កតាន)

-                   -                   -               -                  -                  -                 34                  16                    7.650               122                

720                  720                  5.061               3,644            1,065               921                  15.464             14,242           30                  19                    0.737               14                  

-                   -                   -               733                  635                  17.613             11,184           -                 -                  -                

-                   -                   -               580                  448                  19.201             8,602             5                    -                  -                

-                   -                   -               -                  -                  -                 -                 -                  -                

-                   -                   -               257                  257                  20.000             5,140             43                  43                    2.000               86                  

2,215               1,913               13.000             24,869          3,722               3,123               12.000             37,476           12                  12                    5.000               60                  

-                   -                   -               394                  394                  24.000             9,456             -                 -                  -                

-                   -                   -               236                  236                  5.000               1,180             -                 -                  -                

-                   -                   -               327                  301                  47.106             14,179           -                 -                  -                

-                   -                   -               611                  53                    19.250             1,020             -                 -                  -                

-                   -                   -               -                  -                  -                 -                 -                  -                

-                   -                   -               291                  280                  20.000             5,600             2                    2                      3.000               6                    

-                   -                   -               124                  100                  11.700             1,170             -                 -                  -                

-                   -                   -               -                  -                  -                 2                    -                  -                

-                   -                   -               410                  410                  19.449             7,974             -                 -                  -                

-                   -                   -               790                  790                  12.108             9,565             -                 -                  -                

16,549             16,549             20.000             330,980        390                  252                  20.750             5,229             -                 -                  -                

-                   -                   -               457                  374                  30.000             11,220           5                    5                      12.000             60                  

-                   -                   -               483                  303                  11.901             3,606             -                 -                  -                

-                   -                   -               755                  535                  55.000             29,425           -                 -                  -                

6                      -                   -               206                  185                  3.204               593                12                  5                      0.800               4                    

-                   -                   -               -                  -                  -                 -                 -                  -                

-                   -                   -               99                    50                    40.000             2,000             27                  4                      4.000               14                  

-                   -                   -               697                  572                  20.390             11,663           3                    -                  -                

19,490             19,182             15.415             359,493        12,627             10,219             19.780             190,524         175                106                  7.524               366                

ទលតិកមមដាំណាំឧស្ាហកមមរយៈពេលផ្វង ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ 

៥.ដូង ៦.កល្ុ៉ើ៤.ដូងកប្រង

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១៥ ខ



01 រន្ទា យមានជយ័
02 បាត្ដំ់រង
03 កំពងច់ាម
04 កំពងឆ់្ន ងំ
05 កំពងស់្ពឺ
06 កំពងធំ់
07 កំពត្
08 កណ្ដដ ល
09 ក ោះកុង
10 ប្កក ោះ
11 មណឌ លគិរ ី
12 ភ្នកំពញ
13 ប្ពោះវហិារ
14 ព្ប្ពវវង
15 កោធិ៍សាត្់
16 រត្នគិរ ី
17 កស្ៀមរារ
18 ប្ពោះសី្ហនុ
19 ស្ាឹងវប្ត្ង
20 សាា យករៀង
21 តាវកវ
22 ឧត្ដរមានជយ័
23 វករ
24 ព្រ៉ៃលិន
25 ត្បូងឃ្ុ ំ

ទលតិកមមដាំណាំឧស្ាហកមមរយៈពេលផ្វង ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ 

សរុប

ល.រ រាជធានី-កេត្ត ព្ផាដីដដុំោះ
(ហ.ត្)

ព្ផាដីប្រមូលផល
(ហ.ត្)

 ទិននផល
(ត្/ហ.ត្)

ររមិាណផល
(កតាន)

ព្ផាដីដដុំោះ
(ហ.ត្)

ព្ផាដីប្រមូល
ផល

(ហ.ត្)

 ទិននផល
(ត្/ហ.ត្)

ររមិាណផល
(កតាន)

ព្ផាដីដដុំោះ
(ហ.ត្)

ព្ផាដីប្រមូលផល
(ហ.ត្)

 ទិននផល
(ត្/ហ.ត្)

ររមិាណផល
(កតាន)

-              -                   -                  20                 20                 0.750             15                 4,324                  3,720               5.618               20,900                    

-              -                   -                  3                   3                   3.000             9                   6,789                  5,676               8.178               46,417                    

6                 -                   -                  -                -                -                26,061                23,420             3.111               72,870                    

-              -                   -                  75                 75                 0.800             60                 7,637                  6,461               4.711               30,436                    

-              -                   -                  -                -                -                26,203                26,144             59.355             1,551,810               

-              -                   -                  -                -                -                115,495              81,984             1.859               152,415                  

-              -                   -                  -                -                -                9,839                  8,685               9.773               84,883                    

-              -                   -                  -                -                -                1,032                  1,032               28.492             29,404                    

-              -                   -                  -                -                -                620                     620                  4.276               2,651                      

-              -                   -                  -                -                -                68,092                51,729             6.217               321,609                  

346             330                   2.021          667                 -                -                -                13,584                8,130               3.946               32,082                    

-              -                   -                  -                -                -                25                       25                    25.000             625                         

-              -                   -                  -                -                -                23,187                2,095               4.155               8,704                      

-              -                   -                  -                -                -                2,197                  2,101               79.682             167,412                  

10               -                   -                  -                -                -                2,209                  1,702               4.531               7,711                      

5                 4                       2.000          8                     -                -                -                52,886                32,315             0.793               25,633                    

-              -                   -                  -                -                -                26,718                21,657             2.656               57,522                    

-              -                   -                  -                -                -                17,767                17,497             19.440             340,137                  

-              -                   -                  -                -                -                46,723                33,980             2.482               84,327                    

-              -                   -                  -                -                -                7,644                  7,340               39.547             290,277                  

-              -                   -                  -                -                -                1,545                  1,302               53.229             69,304                    

-              -                   -                  -                -                -                18,659                8,291               2.101               17,421                    

-              -                   -                  -                -                -                327                     326                  10.380             3,384                      

31               -                   -                  86                 -                -                1,297                  913                  5.746               5,243                      

-              -                   -                  -                -                -                11,864                10,767             3.802               40,939                    

398             334                   1.739          675                 184               98                 4.550             84                 492,723              357,912           9.679               3,464,117               

ទលតិកមមដាំណាំឧស្ាហកមមរយៈពេលផ្វង ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ 

៧. កហា ៩.ប្កកៅ សរុប

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១៥ គ



សរុប

សរុប ញី បា
កម្លាំង

អួសទាញ
សរុប ញី

កម្លាំង
អូសទាញ

គោ  ក្កបី សរុប ញី
កម្លាំង

អួសទាញ
01 បន្ទា យមានជយ័ 116,414       70,262         966     539             13,902     8,065       560           130,316        1,099           3         -      -      -            

02 បាតដំ់បង 191,487       114,154       708     2,333          2,101       1,191       93             193,588        2,426           45       21       29        -            

03 កំពងច់ាម 197,305       110,607       550     6,625          18,154     11,413     1,437        215,459        8,062           1,137  533     765      -            

04 កំពងឆ់្ន ងំ 182,462       106,642       480     4,624          29,145     17,687     482           211,607        5,106           15       5         -      -            

05 កំពងស់្ពឺ 270,141       162,142       1,389  1,384          891          453          148           271,032        1,532           -      -      5          -            

06 កំពងធំ់ 164,711       85,425         293     4,247          50,989     28,978     2,365        215,700        6,612           82       11       77        -            

07 កំពត 158,114       85,379         543     9,952          7,125       4,028       4,644        165,239        14,596         301     158     205      -            

08 កណ្ដា ល 51,190         35,210         340     6,719          2,209       1,527       1,233        53,399          7,952           150     96       80        -            

09 ក ោះកុង 9,867           5,761           16       310             9,095       6,606       348           18,962          658              -      -      -      -            

10 ក្កក ោះ 80,090         53,420         285     4,585          22,570     13,355     5,300        102,660        9,885           198     104     75        -            

11 មណ្ឌ លគិរ ី 23,339         13,937         20       3,549          16,923     11,628     6,232        40,262          9,781           20       11       15        34             

12 ភ្នកំពញ 5,100           3,958           -      -              69            39            -            5,169            -              4         -      -      -            

13 ក្ពោះវហិារ 80,020         43,208         365     2,721          10,244     5,532       5,124        90,264          7,845           -      -      -      -            

14 ព្ក្ពវវង 359,078       289,912       673     75               16,507     12,716     39             375,585        114              88       35       -      -            

15 កោធិសាត់ 94,401         60,150         314     15,610        44,382     25,946     9,062        138,783        24,672         4         1         3          -            

16 រតនគិរ ី 37,138         23,754         50       1                 11,830     7,006       43             48,968          44                4         2         -      3               

17 កស្ៀមរាប 212,133       104,338       283     6,874          32,767     17,010     1,041        244,900        7,915           35       11       14        12             

18 ក្ពោះសី្ហនុ 7,916           4,077           51       1,966          4,902       2,342       1,527        12,818          3,493           -      -      -      -            

19 ស្ាឹងវក្តង 31,091         17,751         154     3,172          37,193     20,828     4,168        68,284          7,340           -      -      -      -            

20 សាា យករៀង 190,227       110,806       268     9,211          70,968     42,177     7,242        261,195        16,453         -      -      -      -            

21 តាវកវ 309,076       199,684       712     4,828          4,002       2,743       672           313,078        5,500           149     87       -      -            

22 ឧតារមានជយ័ 43,738         24,991         69       2,159          5,009       2,218       2,200        48,747          4,359           -      -      -      -            

23 វកប 16,423         8,340           5         4,425          825          463          181           17,248          4,606           10       3         8          -            

24 ព្ប៉ៃលិន 12,490         6,174           122     -              7              6              -            12,497          -              8         4         -      -            

25 តបូងឃ្ុ ំ 108,800       64,515         685     1,750          20,600     13,280     9,750        129,400        11,500         1,330  1,004  1,027   -            

2,952,751    1,804,597    9,341  97,659        432,409   257,237   63,891      3,385,160     161,550       3,583  2,086  2,303   49             

2,835,360    1,656,351    8,387  517,322      423,614   242,023   131,407    3,258,974     648,729       2,971  1,559  1,381   51             

117,391 148,246 954 -419,663 8,795 15,214 -67,516 126,186 -487,179 612 527 922 -2

ដាំរី

ស្ថតិចិនំនួស្តវចតបុ្បាទធចំញិ្ចមឹជាលក្ខណៈគ្រួសារ តាមរាជធានី-ខេតត ឆ្ន ២ំ០២១

តួគេខឆ្លាំមុន
គក្បៀបគ ៀប

សរុប

េ.រ រាជធានី គខតត
គោ (កលាេ) ក្កបី (កលាេ) សរុប

កម្លាំងអូស
ទាញ

គសេះ (កលាេ)

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១៦



ឃ្មាំ

សរុប បា គម សរុប គម សរុប ញី សរុប ញី សរុប ញី សាំបុក មន់ ទា សរុប ក្ងលន ក្ាប ក្កូច ហ្គីគេ ទួរគី អូរក្ទីស សរុបបកលសី

01 បន្ទា យមានជយ័ 42,984         367      4,481       -   -   379      178      7,680     7,205     7      6      24    1,099,696      516,722      1,616,418      3,890     4,769     1,969      -     -      -      1,627,046      

02 បាតដំ់បង 42,670         245      3,023       13    4      117      72        6,043     4,412     40    27    63    1,054,417      464,157      1,518,574      4,940     3,404     5,765      -     -      9         1,532,692      

03 កំពងច់ាម 45,562         179      1,909       7      2      -       -       4,376     2,702     33    12    250  1,118,738      762,378      1,881,116      641        9,090     400         -     -      -      1,891,247      

04 កំពងឆ់្ន ងំ 148,972       429      15,690     22    20    -       -       2,564     2,326     -   -   -   2,329,238      194,340      2,523,578      3,225     1,392     150         -     -      -      2,528,345      

05 កំពងស់្ពឺ 20,216         136      3,099       -   -   -       -       792        548        -   -   -   1,095,674      97,998        1,193,672      1,241     4,645     -          -     -      15       1,199,573      

06 កំពងធំ់ 53,380         271      4,534       -   -   246      180      139        90          -   -   -   926,626         457,264      1,383,890      674        15          -          -     -      -      1,384,579      

07 កំពត 72,619         271      4,923       65    43    75        57        1,373     763        266  147  -   1,144,450      686,991      1,831,441      6,659     5,286     801         -     -      -      1,844,187      

08 កណ្ដា ល 17,511         175      1,743       5      3      239      159      3,847     2,585     14    9      -   1,136,904      597,109      1,734,013      732        8,115     252         -     -      -      1,743,112      

09 ក ោះកុង 2,959           46        294          -   -   110      86        472        338        -   -   -   195,290         24,643        219,933         719        2,829     -          239    -      -      223,720         

10 ក្កក ោះ 39,312         187      3,475       -   -   -       -       1,690     1,120     -   -   -   566,000         48,600        614,600         2,000     1,545     -          -     -      -      618,145         

11 មណ្ឌ លគិរ ី 10,617         99        1,463       21    12    21        16        191        128        27    19    -   69,510           6,877          76,387           124        66          -          -     -      19       76,596           

12 ភ្នកំពញ 2,293           11        206          -   -   -       -       216        124        -   -   -   205,453         16,608        222,061         358        -         200         -     -      -      222,619         

13 ក្ពោះវហិារ 205,575       391      22,846     7      5      17        2          1,804     1,014     30    23    -   861,868         61,767        923,635         305        778        -          7        2         -      924,727         

14 ព្ក្ពវវង 28,768         191      2,876       17    10    75        70        2,476     2,140     6      3      -   2,820,359      1,060,177   3,880,536      5,361     14,154   5,645      421    360     -      3,906,477      

15 កោធិសាត់ 22,577         117      2,084       -   -   111      87        137        111        -   -   -   1,122,178      327,041      1,449,219      1,079     1,973     -          -     -      -      1,452,271      

16 រតនគិរ ី 17,029         29        3,441       5      3      -       -       889        709        51    31    -   170,995         27,655        198,650         368        2,379     300         -     -      -      201,697         

17 កស្ៀមរាប 57,660         261      4,962       -   -   17        12        575        428        -   -   -   1,464,850      726,350      2,191,200      2,967     580        3,550      -     -      -      2,198,297      

18 ក្ពោះសី្ហនុ 1,550           -       -           -   -   -       -       110        49          -   -   -   67,974           55,821        123,795         1,650     1,750     1,255      -     -      110     128,560         

19 ស្ាឹងវក្តង 34,812         229      943          -   -   49        31        1,261     746        -   -   -   182,171         26,576        208,747         491        -         -          -     -      5         209,243         

20 សាា យករៀង 73,990         284      5,984       -   -   10        10        39          26          42    15    26    1,663,242      205,932      1,869,174      3,243     6,281     1,875      -     -      5         1,880,578      

21 តាវកវ 245,156       528      27,524     -   -   -       -       1,510     1,069     -   -   -   3,054,269      956,260      4,010,529      -         -         -          -     -      -      4,010,529      

22 ឧតារមានជយ័ 26,617         61        1,230       -   -   52        42        510        390        -   -   -   306,622         42,773        349,395         853        -         4,900      -     -      -      355,148         

23 វកប 4,509           3          253          -   -   -       -       255        151        -   -   -   93,576           11,498        105,074         -         -         -          -     -      -      105,074         

24 ព្ប៉ៃលិន 5,929           16        134          4      3      475      465      557        305        30    17    119  317,076         11,946        329,022         534        512        837         -     18       2         330,925         

25 តបូងឃ្ុ ំ 26,900         115      3,755       -   -   500      320      3,000     2,250     -   -   1      1,148,700      138,060      1,286,760      3,860     6,110     -          -     -      -      1,296,730      

1,250,167    4,641   120,872   166  105  2,493   1,787   42,506   31,729   546  309  483  24,215,876    7,525,543   31,741,419    45,914   75,673   27,899    667    380     165     31,892,117    

1,137,056    4,332   105,138   219  115  944      654      29,981   21,953   311  173  384  22,523,571    7,914,124   30,437,695    38,000   62,353   14,213    610    362     137     30,553,370    

113,111 309 15,734 -53 -10 1,549 1,133   12,525 9,776 235 136 99 1,692,305 -388,581 1,303,724 7,914 13,320   13,686 57 18 28 1,338,747

សតវបកលសី
េ.រ រាជធានី គខតត

ក្ជូក

ស្ថតិិចំនួនស្តវចតុប្បាទតូច និងស្តវប្បក្សចីិញ្ច ឹមជាលក្ខណៈគ្រួសារ តាមរាជធាន-ីខេតត ឆ្ន ២ំ០២១

ទនលាយ

សរុប
តួគេខឆ្លាំមុន
គក្បៀបគ ៀប

គចៀម ពពពស្វល

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១៧



កសិ្ដ្ឋា ន កាល កសិ្ដ្ឋា ន កាល កសិ្ដ្ឋា ន កាល កសិ្ដ្ឋា ន កាល កសិ្ដ្ឋា ន កាល កសិ្ដ្ឋា ន កាល កសិ្ដ្ឋា ន កាល កសិ្ដ្ឋា ន សំ្បុក កសិ្ដ្ឋា ន កាល កសិ្ដ្ឋា ន កាល កសិ្ដ្ឋា ន កាល
01 បន្ទា យមានជយ័ 8          1,197    -      -   -       -   10        24,252        -       -      -       -      -      -        2         200     15        256,800         48        418,100   -       -        

02 បាតដំ់បង 8          2,073    -      -   -       -   13        33,385        -       -      -       -      -      -        -      -      22        1,016,240      1          6,000       1          60,000  

03 កំពងច់ាម 3          860       -      -   -       -   26        120,735      -       -      -       -      1         13,092  -      -      28        1,947,000      -       -          -       -        

04 កំពងឆ់្ន ងំ 4          430       -      -   -       -   31        152,140      1          600     -       -      -      -        -      -      19        1,773,000      7          47,000     -       -        

05 កំពងស់្ពឺ 5          1,280    -      -   -       -   263      556,450      -       -      1          155     -      -        -      -      245      5,738,100      -       -          -       -        

06 កំពងធំ់ 1          102       -      -   -       -   21        139,875      -       -      -       -      1         18,648  -      -      22        1,147,000      18        151,000   -       -        

07 កំពត 1          215       -      -   -       -   16        67,622        -       -      -       -      -      -        -      -      6          328,500         2          22,800     1          12,000  

08 កណ្ដា ល 4          2,572    -      -   -       -   13        25,992        -       -      1          900     -      -        -      -      32        973,500         1          10,000     -       -        

09 ក ោះកុង -      -        -      -   -       -   19        16,005        -       -      -       -      -      -        -      -      -       -                 -       -          -       -        

10 ក្កក ោះ 6          1,066    -      -   -       -   7          20,345        -       -      -       -      -      -        -      -      3          142,000         -       -          -       -        

11 មណ្ឌ លគិរ ី 1          56         -      -   -       -   -       -              -       -      -       -      -      -        -      -      -       -                 -       -          -       -        

12 ភ្នកំពញ -      -        -      -   -       -   1          93               -       -      -       -      -      -        -      -      14        246,000         1          10,000     -       -        

13 ក្ពោះវហិារ 1          100       -      -   -       -   7          19,313        -       -      -       -      -      -        -      -      7          276,000         3          9,300       -       -        

14 ព្ក្ពវវង -      -        -      -   -       -   1          2,250          -       -      -       -      -      -        -      -      4          36,562           -       -          -       -        

15 កោធិសាត់ -      -        -      -   -       -   8          46,050        -       -      -       -      1         36,260  -      -      13        479,800         7          62,000     -       -        

16 រតនគិរ ី 4          1,154    -      -   -       -   1          3,720          -       -      -       -      -      -        1         300     11        271,000         2          13,000     -       -        

17 កស្ៀមរាប -      -        1          150  -       -   46        133,300      -       -      -       -      -      -        -      -      85        2,984,000      -       -          -       -        

18 ក្ពោះសី្ហនុ -      -        -      -   -       -   14        118,127      1          1,200  -       -      -      -        -      -      -       -                 -       -          -       -        

19 ស្ាឹងវក្តង 1          153       -      -   -       -   4          6,300          -       -      -       -      -      -        -      -      5          65,200           2          9,000       -       -        

20 សាា យករៀង 6          1,209    -      -   -       -   2          21,300        -       -      -       -      -      -        -      -      3          5,850             -       -          -       -        

21 តាវកវ 2          1,540    -      -   -       -   35        143,850      -       -      -       -      -      -        -      -      32        492,000         -       -          -       -        

22 ឧតារមានជយ័ -      -        -      -   -       -   -       -              -       -      -       -      -      -        -      -      -       -                 -       -          -       -        

23 វកប -      -        -      -   -       -   2          8,518          -       -      -       -      -      -        -      -      -       -                 -       -          -       -        

24 ព្ប៉ៃលិន -      -        -      -   -       -   1          16,063        -       -      -       -      -      -        1         250     3          144,000         -       -          -       -        

25 តបូងឃ្ុ ំ 3          640       -      -   -       -   27        92,945        -       -      -       -      -      -        -      -      90        2,330,000      3          48,000     -       -        

58        14,647  1          150  -       -  568      1,768,630   2          1,800  2          1,055  3         68,000  4         750     659      20,652,552    95        806,200   2          72,000  

55        13,216  1          211  -       -  551      1,379,623   1          781     1          300     1         17,010  5         905     599      16,659,136    82        777,800   2          72,000  

3 1,431 -61 0 0 17 389,008      1 1,019 1 755 2 50,990 -1 -155 60 3,993,416 13 28,400 0 0

ក្កបី

តួគេខឆ្លាំមុន
គក្បៀបគ ៀប

ក្ជូក

សរុប

ស្ថតិកិ្ស្ដិ្ឋា នចញិ្ច មឹស្តវ លក្ខណៈពាណិជជក្មម ឆ្ន ២ំ០២១

ល,រ រាជធានី-កេតា
មាន់ ទា ក្កួ ក ៀម ពវពកស្ោះ សាា ឃ្ុ ំកោ

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១៨



ក្គួសារ ក.ដ្ឋា ន សរុប ក្គួសារ ក.ដ្ឋា ន សរុប ក្គួសារ ក.ដ្ឋា ន ស្រុប ក្គួសារ ក.ដ្ឋា ន ស្រុប ក្គួសារ ក.ដ្ឋា ន ស្រុប ក្គួសារ ក.ដ្ឋា ន ស្រុប
01 បន្ទា យមានជយ័ 116,414     1,197    117,611      13,902     -    13,902     3         -   3         379   -    379     7,680    -    7,680    42,984        24,252        67,236        

02 បាតដំ់បង 191,487     2,073    193,560      2,101       -    2,101       45       -   45       117   -    117     6,043    -    6,043    42,670        33,385        76,055        

03 កំពងច់ាម 197,305     860       198,165      18,154     -    18,154     1,137  -   1,137  -    -    -      4,376    -    4,376    45,562        120,735      166,297      

04 កំពងឆ់្ន ងំ 182,462     430       182,892      29,145     -    29,145     15       -   15       -    600   600     2,564    -    2,564    148,972      152,140      301,112      

05 កំពងស់្ពឺ 270,141     1,280    271,421      891          -    891          -      -   -      -    -    -      792       155   947       20,216        556,450      576,666      

06 កំពងធំ់ 164,711     102       164,813      50,989     -    50,989     82       -   82       246   -    246     139       -    139       53,380        139,875      193,255      

07 កំពត 158,114     215       158,329      7,125       -    7,125       301     -   301     75     -    75       1,373    -    1,373    72,619        67,622        140,241      

08 កណ្ដា ល 51,190       2,572    53,762        2,209       -    2,209       150     -   150     239   -    239     3,847    900   4,747    17,511        25,992        43,503        

09 ក ោះកុង 9,867         -       9,867          9,095       -    9,095       -      -   -      110   -    110     472       -    472       2,959          16,005        18,964        

10 ក្កក ោះ 80,090       1,066    81,156        22,570     -    22,570     198     -   198     -    -    -      1,690    -    1,690    39,312        20,345        59,657        

11 មណ្ឌ លគិរ ី 23,339       56         23,395        16,923     -    16,923     20       -   20       21     -    21       191       -    191       10,617        -              10,617        

12 ភ្នកំពញ 5,100         -       5,100          69            -    69            4         -   4         -    -    -      216       -    216       2,293          93               2,386          

13 ក្ពោះវហិារ 80,020       100       80,120        10,244     -    10,244     -      -   -      17     -    17       1,804    -    1,804    205,575      19,313        224,888      

14 ព្ក្ពវវង 359,078     -       359,078      16,507     -    16,507     88       -   88       75     -    75       2,476    -    2,476    28,768        2,250          31,018        

15 កោធិសាត់ 94,401       -       94,401        44,382     -    44,382     4         -   4         111   -    111     137       -    137       22,577        46,050        68,627        

16 រតនគិរ ី 37,138       1,154    38,292        11,830     -    11,830     4         -   4         -    -    -      889       -    889       17,029        3,720          20,749        

17 កស្ៀមរាប 212,133     -       212,133      32,767     150   32,917     35       -   35       17     -    17       575       -    575       57,660        133,300      190,960      

18 ក្ពោះសី្ហនុ 7,916         -       7,916          4,902       -    4,902       -      -   -      -    #### 1,200  110       -    110       1,550          118,127      119,677      

19 ស្ាឹងវក្តង 31,091       153       31,244        37,193     -    37,193     -      -   -      49     -    49       1,261    -    1,261    34,812        6,300          41,112        

20 សាា យករៀង 190,227     1,209    191,436      70,968     -    70,968     -      -   -      10     -    10       39         -    39         73,990        21,300        95,290        

21 តាវកវ 309,076     1,540    310,616      4,002       -    4,002       149     -   149     -    -    -      1,510    -    1,510    245,156      143,850      389,006      

22 ឧតារមានជយ័ 43,738       -       43,738        5,009       -    5,009       -      -   -      52     -    52       510       -    510       26,617        -              26,617        

23 វកប 16,423       -       16,423        825          -    825          10       -   10       -    -    -      255       -    255       4,509          8,518          13,027        

24 ព្ប៉ៃលិន 12,490       -       12,490        7              -    7              8         -   8         475   -    475     557       -    557       5,929          16,063        21,992        

25 តបូងឃ្ុ ំ 108,800     640       109,440      20,600     -    20,600     1,330  -   1,330  500   -    500     3,000    -    3,000    26,900        92,945        119,845      

2,952,751  14,647  2,967,398   432,409   150   432,559   3,583  -   3,583  #### #### 4,293  42,506  #### 43,561  1,250,167   1,768,630   3,018,797   

2,835,360  13,216  2,848,576   423,614   211   423,825   2,971  -   2,971  944   781   1,725  29,981  300   30,281  1,137,056   1,379,623   2,516,679   

117,391 1,431 118,822 8,795 -61 8,734 612 0 612 1,549 1,019 2,568 12,525 755 13,280 113,111 389,008 502,119

គសេះ (កាល) ក្ជូក (កាល)គចៀម (កាល)

ស្ថតិិក្ស្ដិ្ឋា នចិញ្ច មឹស្តវលក្ខណៈគ្រួសារ និងពាណិជជក្មម ឆ្ន ២ំ០២១

ល,រ រាជធានី-កេតា
ពពព (កាល)

សរុប
តួគេខឆ្លាំមុន
គក្បៀបគ ៀប

គោ (កាល) ក្កបី (កាល)

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១៩



ក្គួសារ ក.ដ្ឋា ន សរុប ក្គួសារ ក.ដ្ឋា ន សរុប ក្គួសារ ក.ដ្ឋា ន សរុប ក្គួសារ ក.ដ្ឋា ន សរុប

01 បន្ទា យមានជយ័ -          -          -          7              -          7              1,627,046     674,900        2,301,946     -     2,508,764     24            200          224          

02 បាតដំ់បង 13            -          13            40            -          40            1,532,692     1,082,240     2,614,932     -     2,892,906     63            -          63            

03 កំពងច់ាម 7              13,092     13,099     33            -          33            1,891,247     1,947,000     3,838,247     -     4,239,508     250          -          250          

04 កំពងឆ់្ន ងំ 22            -          22            -          -          -          2,528,345     1,820,000     4,348,345     -     4,864,695     -          -          -          

05 កំពងស់្ពឺ -          -          -          -          -          -          1,199,573     5,738,100     6,937,673     -     7,787,598     -          -          -          

06 កំពងធំ់ -          18,648     18,648     -          -          -          1,384,579     1,298,000     2,682,579     -     3,110,751     -          -          -          

07 កំពត 65            -          65            266          -          266          1,844,187     363,300        2,207,487     -     2,515,262     -          -          -          

08 កណ្ដា ល 5              -          5              14            -          14            1,743,112     983,500        2,726,612     -     2,831,241     -          -          -          

09 ក ោះកុង -          -          -          -          -          -          223,720        -                223,720        -     262,228        -          -          -          

10 ក្កក ោះ -          -          -          -          -          -          618,145        142,000        760,145        -     925,416        -          -          -          

11 មណ្ឌ លគិរ ី 21            -          21            27            -          27            76,596          -                76,596          34       127,845        -          -          -          

12 ភ្នកំពញ -          -          -          -          -          -          222,619        256,000        478,619        -     486,394        -          -          -          

13 ក្ពោះវហិារ 7              -          7              30            -          30            924,727        285,300        1,210,027     -     1,527,137     -          -          -          

14 ព្ក្ពវវង 17            -          17            6              -          6              3,906,477     36,562          3,943,039     -     4,352,304     -          -          -          

15 កោធិសាត់ -          36,260     36,260     -          -          -          1,452,271     541,800        1,994,071     -     2,237,993     -          -          -          

16 រតនគិរ ី 5              -          5              51            -          51            201,697        284,000        485,697        3         557,520        -          300          300          

17 កស្ៀមរាប -          -          -          -          -          -          2,198,297     2,984,000     5,182,297     12       5,618,946     -          -          -          

18 ក្ពោះសី្ហនុ -          -          -          -          -          -          128,560        -                128,560        -     262,365        -          -          -          

19 ស្ាឹងវក្តង -          -          -          -          -          -          209,243        74,200          283,443        -     394,302        -          -          -          

20 សាា យករៀង -          -          -          42            -          42            1,880,578     5,850            1,886,428     -     2,244,213     26            -          26            

21 តាវកវ -          -          -          -          -          -          4,010,529     492,000        4,502,529     -     5,207,812     -          -          -          

22 ឧតារមានជយ័ -          -          -          -          -          -          355,148        -                355,148        -     431,074        -          -          -          

23 វកប -          -          -          -          -          -          105,074        -                105,074        -     135,614        -          -          -          

24 ព្ប៉ៃលិន 4              -          4              30            -          30            330,925        144,000        474,925        -     510,488        119          250          369          

25 តបូងឃ្ុ ំ -          -          -          -          -          -          1,296,730     2,378,000     3,674,730     -     3,929,445     1              -          1              

166          68,000     68,166     546          -          546          31,892,117   21,530,752   53,422,869   49       59,961,821   483          750          1,233       

219          17,010     17,229     311          -          311          30,553,370   17,508,936   48,062,306   51       53,903,954   384          905          1,289       

-53 50,990 50,937 235 -          235 1,338,747 4,021,816 5,360,563 -2 6,057,868 99 -155 -56

សរុបរួម
ឃ្មុំ (សុំបុក)

សរុប

ស្ថតិិក្ស្ដិ្ឋា នចិញ្ច មឹស្តវលក្ខណៈគ្រួសារ និងពាណិជជក្មម ឆ្ន ២ំ០២១

ល,រ រាជធានី-កេតា
ស្វា (កបាល)

តួគេខឆ្លាំមុន
គក្បៀបគ ៀប

ទន្បាយ (កបាល) សត្វស្វាប (កបាល)
ដុំរី

ឧបសម្ព័ន្ធទី ២០



ស្រុប ញី ស្រុប ញី ស្រុប ញី ស្រុប ញី
01 បន្ទា យមានជយ័ 966               36,354          8,589            3,512            14                 7                   -                367               4,481            20,359          5,424            284               2,623            1,187            

02 បាតដំ់បង 708               11,543          8,738            4,172            175               155               97                 245               1,384            9,250            4,758            2,039            10,075          5,433            

03 កំពងច់ាម 535               30,413          15,205          6,078            300               149               93                 156               1,700            9,495            3,798            179               1,432            460               

04 កំពងឆ់្ន ងំ 480               10,250          7,837            5,415            27                 4                   1                   429               3,360            26,880          15,123          -                -                -                

05 កំពងស់្ពឺ 1,389            36,114          28,891          15,023          93                 84                 46                 136               3,099            18,439          10,141          224               2,128            1,170            

06 កំពងធំ់ -                -                -                -                35                 21                 1                   -                -                -                -                -                -                -                

07 កំពត 543               30,694          10,231          4,604            2                   -                -                271               2,707            43,322          19,495          6,050            48,400          21,778          

08 កណ្ដា ល 340               6,446            3,260            1,649            -                -                -                175               356               1,926            865               -                -                -                

09 ក ោះកុង -                -                -                -                -                -                -                -                -                120               -                200               120               -                

10 ក្កក ោះ 222               9,940            8,200            5,700            -                -                -                163               2,265            18,800          11,250          -                -                -                

11 មណ្ឌ លគិរ ី 20                 238               216               139               10                 9                   4                   13                 150               1,277            584               10                 906               432               

12 ភ្នកំពញ 25                 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

13 ក្ពោះវហិារ 39                 528               497               281               -                -                -                53                 1,083            9,841            5,041            -                -                -                

14 ព្ក្ពវវង 1,571            57,656          22,236          15,191          522               161               92                 188               4,576            6,195            3,118            288               1,418            757               

15 កោធិ៍សាត់ 314               3,346            2,684            1,598            312               198               100               117               817               6,536            3,260            708               5,664            2,965            

16 រតនគិរ ី 49                 513               214               114               56                 15                 5                   18                 247               866               488               -                -                -                

17 កស្ៀមរាប 283               28,300          28,300          14,150          300               19                 8                   261               62,500          1,450,000     725,000        846               22,931          10,845          

18 ក្ពោះសី្ហនុ 1,103            1,001            207               166               -                -                -                -                -                -                -                6,500            65,000          35,300          

19 ស្ាឹងវក្តង 154               6,251            3,069            1,890            167               43                 24                 229               957               3,433            2,188            75                 526               295               

20 សាា យករៀង 214               528               177               57                 19                 4                   1                   191               265               2,680            1,857            403               381               327               

21 តាវកវ 712               9,149            8,060            4,090            478               236               129               525               9,160            84,400          85,000          -                -                -                

22 ឧតារមានជយ័ -                -                -                -                91                 11                 8                   -                -                -                -                527               2,149            1,131            

23 វកប 5                   109               23                 14                 -                -                -                3                   70                 229               106               -                -                -                

24 ព្ប៉ៃលិន 122               3,301            2,140            1,161            31                 26                 10                 16                 104               1,402            684               1,106            17,710          2,045            

25 តបូងឃ្ុ ំ 685               34,500          -                -                -                -                -                115               3,755            -                -                -                -                -                

10,479          317,174        158,774        85,004          2,632            1,142            619               3,671            103,036        1,715,450     898,180        19,439          181,463        84,125          សរុប

ស្ថតិិការប្បង្កា ត់ពូជខោ និងគ្ជូក្ ខដ្ឋយស្បិ្បបនិមមតិ គ្ប្បចឆំ្ន ២ំ០២១

 ំននួកម
បានបង្កា ត់

 ំននួកូនកកើត  ំននួកម
បានបង្កា ត់

 ំននួកូនកកើត  ំននួក្ជូកបា
បកក្មើផលិតកម្

 ំននួកម
បានបង្កា ត់

េ.រ រាជធានី គខតត

ក្រពកេមអពូជគោ (កលាេ) ក្រពកេមអពូជក្ជូក (កលាេ)
បង្កលត់តាម ម្ជាតិ បង្កលត់តាមសិបលបនិមិ្ត (AI) បង្កលត់តាម ម្ជាតិ បង្កលត់តាមសិបលបនិមិ្ត (AI)

 ំននួកោបា
បកក្មើផលិតកម្

 ំននួកូនកកើត  ំននួកម
បានបង្កា ត់

 ំននួកូនកកើត

ឧបសម្ព័ន្ធទី ២១



មករា កុមភៈ មីនា គមស្ ឧសភា មិថុនា កកកដា សីហា កញ្ញល តុលា វិចឆិក្  នូ
I. គ្ប្បខេទស្តវរស្់

1.1 កោរស់្ គ.ក្រ 16,954    17,341     17,204    17,420    18,378     18,622    13,000    15,000    13,375    15,555    14,938    16,162      
1.2 ក្កបីរស់្ គ.ក្រ 15,820    16,110     16,005    15,940    17,063    17,477    14,000    13,333    16,278    13,833    15,586     
1.3 ក្ជូកសា រ់ស់្ (ន្ទ ូំលពីបរកេស្ កលេ១) គ.ក្រ 13,225    13,466    12,869    13,769    14,125     14,000    13,655    13,020    13,133     12,500    12,033    12,583    13,198      
1.4 ក្ជូកសា រ់ស់្ (ន្ទ ូំលពីបរកេស្ កលេ២) គ.ក្រ 12,590    13,433    12,315     13,683    13,990    13,877    12,167     11,300    10,240    12,622     
1.5 ក្ជូកសា រ់ស់្ (កសិ្ដ្ឋា នក្កុមហ ុន) គ.ក្រ 13,687    13,962    13,645    14,270    14,469    14,350    13,736    13,366    13,236    12,263    11,425     11,454     13,322     
1.6 ក្ជូកសា រ់ស់្ (កសិ្ដ្ឋា នកសិ្ករ) គ.ក្រ 12,650    13,104     12,555    13,395    13,668    13,557    13,100    12,380    12,623    12,300    10,573    11,000    12,575     
1.7 ក្ជូកសា រ់ស់្ (កសិ្ករ ិញ្ច ឹម កលេ១) គ.ក្រ 12,591     13,000    12,533    13,295    13,565    13,604    12,564    11,460     10,509    11,046     12,417      
1.8 ក្ជូកសា រ់ស់្ (កសិ្ករ ិញ្ច ឹម កលេ២) គ.ក្រ 11,831     12,186     11,831     12,740    13,004    13,190     10,700    10,000    10,767    11,805      
1.9 មានស់ា រ់ស់្ (ពណ៌្ស្ Avian) គ.ក្រ 7,147      6,913      5,902      6,180      6,872      7,066      4,763      3,953      5,882      5,711       6,110      6,438      6,078       
1.10 មានស់ា រ់ស់្ (បីសាស្ន)៍ គ.ក្រ 9,669      10,452    9,560      10,369    9,268      9,238      9,500      9,017      9,143      8,844      9,182      9,900      9,512       
1.11 មានវ់ក្ស្រស់្ គ.ក្រ 18,162     18,395    17,587    17,958    17,891     17,950    18,000    16,800    17,962    17,056    16,875    17,423    17,672     
1.12 ទាសា រ់ស់្ គ.ក្រ 11,239     11,195     10,695    16,791     10,986    10,833    8,500      9,000      7,786      10,357    10,167     10,458    10,667     
1.13 ទា បា៉ៃ រស់្ គ.ក្រ 12,825    12,804    12,262    12,604    12,247    12,318     11,333     11,333     8,583      11,857     12,208    11,885     11,855      
1.14 ក្កួ រស់្ គ.ក្រ 12,500    12,500    12,500    12,250    10,800    10,600    11,000    15,000    10,960    7,700      11,581      

II. គ្ប្បខេទសាច់ និងផលតិផលស្តវ
2.1 សា ក់ោ (កលេ១/សា  ំ់ឡក) គ.ក្រ 39,000    39,125    37,537    39,500    39,586    39,590    40,000    40,000    30,500    39,273    39,667    39,462    38,603     
2.2 សា ក់ោ (កលេ២/សា ក់លៅ ) គ.ក្រ 35,791    36,041    35,191     37,291    37,260    35,231    40,000    38,833    30,167    36,644    36,833    36,308    36,299     
2.3 សា ក់ោ (កលេ៣) គ.ក្រ 31,136     31,090    30,109    31,704    31,452    31,700    16,000    30,063    32,917    31,708    29,788     
2.4 សា ក់្កបី (កលេ១/សា  ំ់ឡក) គ.ក្រ 39,055    39,055    36,955    39,694    40,088    39,187    39,667    41,571     41,333    39,623     
2.5 សា ក់្កបី (កលេ២/សា ក់លៅ ) គ.ក្រ 37,166    37,166    35,222    38,264    38,250    37,566    37,333    39,286    38,556    37,645     
2.6 សា ក់្កបី (កលេ៣) គ.ក្រ 32,647    32,352    30,576    32,441    31,968    32,800    30,667    34,500    32,944    32,322     
2.7 សា ក់្ជូក (សា សុ់្េធ) គ.ក្រ 21,645    22,729    22,333    23,270    23,369    23,181     22,000    22,000    17,833    21,909    22,917    22,846    22,169     
2.8 សា ក់្ជូក (សា ជ់ាបខ់្លៅ ញ់) គ.ក្រ 19,145     19,916     19,925    21,041     21,260    21,363    20,000    20,000    15,500    20,389    19,825    19,300    19,805     
2.9 សា ក់្ជូក (សា បី់ជាន)់ គ.ក្រ 19,145     19,958    19,791     20,583    20,826    20,863    22,000    22,000    16,000    20,875    19,325    18,838     20,017     
2.10 សា ម់ាន ់(ពូជ Broiler) គ.ក្រ 10,881     10,972    10,328    10,863    10,595    10,850    10,000    10,000    6,500      8,433      9,436      10,542    9,950       
2.11 សា ម់ាន ់(ពូជបីសាស្ន)៍ គ.ក្រ 14,333    14,520    14,043    21,062    20,804    21,231     13,000    13,000    6,000      12,120    14,083    14,462    14,888      
2.12 សា ម់ាន ់(មានវ់ក្ស្) គ.ក្រ 24,875    25,541    25,130    25,500    25,173    25,045    25,000    25,000    18,500    22,091    25,208    24,769    24,319     
2.13 សា ទ់ា (ទា ប, សំ្កៅ) គ.ក្រ 14,347    14,869     14,954    15,021    14,681     14,619     10,000    10,000    10,167     14,522    14,818     14,577    13,548     
2.14 សា ទ់ា (ទា បា៉ៃ ) គ.ក្រ 16,500    17,152     16,434    24,369    16,977    17,214     20,000    20,000    13,000    16,000    16,583    16,292    17,543     
2.15 សា ក់្កួ  (ក្កួ  ិញ្ច ឹម) គ.ក្រ 14,000    14,000    12,777    13,928    13,562    13,437    6,500      19,250    10,186     13,000    13,064     
2.16 ស្ ុតមាន ់(កសិ្ដ្ឋា ន) ក្ាប់ 442         443         404         635         427         422         427         371         423         477         437         423         444          
2.17 ស្ ុតមាន ់(មានវ់ក្ស្) ក្ាប់ 1,066      1,012      995         1,054      1,017      1,018       1,000      1,020      1,073      1,109      992         1,085      1,037       
2.18 ស្ ុតទា (សាប/ធមត្ា) ក្ាប់ 456         448         443         460         450         452         457         434         481         516         451         477         460          
2.19 ស្ ុតទា (ព្ក្ប) ក្ាប់ 675         664         643         647         661         640         550         500         625         661         645         688         633          

ព័ត៌មានតម្មៃស្តវ សាច់ និងផលតិផលស្តវ  ឆ្ន ២ំ០២១

តម្មៃម លយម
ក្បចាំឆ្លាំ

េ.រ ក្បគេទទាំនិញ ឯកតា
តម្មៃតាមពខ(៛)

ឧបសម្ព័ន្ធទី ២២



ទិន្នផល

ច ៀរជ័រ ថែទាំ សរុប ក្រុមហ ុន្ ក្រួសារ សរុប បរិមាណ(ចោន្)  ាំណូល(ដុល្លារ) $/T kg/ha/ឆ្ាាំ
I - មាការចៅស ៊ូរសិឧសាាហរមម(អវិនិ្ចោរ)
1 ក្រុមហ ៊ុន ស៊ុភរតិនីកា អ៊ុីនវេសវមនក្រុប (ជ៊ុប-ទំរងី) 11,393     1,989     13,382     17,165    -          17,165     16,969             29,638,119      1,747 1,507      

2 ក្រុមហ ៊ុន អាន  ម៉ា ឌី ក្រុប (ពាមជងំ-រមសហហរ) 1,918       1,119     3,037       1,161      -          1,161       902                  1,388,550        1,539 605         

3 ក្រុមហ ៊ុន ហក្ររ (វេមបូឌា) េូ អិលធីឌី (ហក្ររ) 4,176       622        4,798       4,191      -          4,191       3,843               6,484,010        1,687 1,003      

4 ក្រុមហ ៊ុន អាន ម៉ា ឌី ក្រុប (ចមា រអណ្តូ ង) 3,312       1,570     4,882       1,306      -          1,306       948                  1,451,450        1,531 394         

5 ក្រុមហ ៊ុន ចមា រវៅស ូ វមមត់ 5,820       2,650     8,470       4,726      -          4,726       4,725               8,424,240        1,783 812         

6 ក្រុមហ ៊ុន ឡ៊ុង វក្សង អ៊ុីនវធើវណ្សិនណ្ល់ (បឹងវរត) 2,945       172        3,117       2,821      -          2,821       3,305               4,674,700        1,414 958         

7 ក្រុមហ ៊ុន ចមា រវៅស ូតាប៉ា េ 1,261       1,102     2,363       1,628      -          1,628       1,722               2,592,030        1,505 1,291      

8 ក្រុមហ ៊ុន សវីហវរសីសស៍ លីមតីធីត (សនួល) 4,174       158        4,333       4,353      -          4,353       5,301               8,652,003        1,632 1,043      

9 ក្រុមហ ៊ុន សវីហវរ៉ា បវ់ប ើរ លីមតីធីត (រតនរិរ)ី 306          2,418     2,724       517         -          517          543                  751,455           1,384   1,689      

10 េទិាស្ថា នក្ស្ថេក្ជេវៅស ូរមព៊ុជ 754          81          835          841         -          841          681                  1,087,320        1,597 1,115      

36,062     11,882   47,944     38,710    -          38,710     38,939             65,143,877      1,673   1,073      

II - មាការចៅស ៊ូសមាបទន្ចសដឋរិ ច -          

11  ចំននួ  ១០៨ ក្រុមហ ៊ុន 120,881   71,521   192,402   145,850  -          145,850   144,400           240,500,923    1,666   1,207      

120,881   71,521   192,402   145,850  -          145,850   144,400           240,500,923    1,666   1,207      

III - មាការចៅស ៊ូក្រួសារ - ឯរជន្ -          

12  ចំននួ ២០ វេតត 153,250   10,448   163,698   -          183,440   183,440   182,961           304,611,000    1,665   1,197      

153,250   10,448   163,698   -          183,440   183,440   182,961           304,611,000    1,665   1,197      

310,193   93,851   404,044   184,560  183,440   368,000   366,300           610,255,800    1,666   1,186      

ក្បភ៖ អរគនាយរដ្ឋា នវៅស ូ
សរុប I+II+III

ស្ថតិិផ្ទៃដី ទលតិកម្ម និងនីហរណ័កម្មកៅស្ ៊ូ ប្រច ាំឆ្ន ាំ២០២១

ក្បចភទ មាការចៅស ៊ូ
ផ្ផៃដីដាំដុុះចៅស ៊ូ(ហិរោ) នី្ហរ័ណរមមចៅស ៊ូសងួត

សរុប I

សរុប II

សរុប III

ផលិតផលចៅស ៊ូសងួត(ចោន្)

ឧបសម្ព័ន្ធទី ២៣



ស្ថតិិផ្ទៃដីកៅស្ ៊ូស្ររុ ឆ្ន ាំ២០១១-២០២១ (ហកិតា)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

172,658   191,354   217,463   239,102   278,280   280,228   275,579   244,568   243,000   240,346   

54,209     55,908     55,786     54,850     54,522     52,696     51,012     50,480     48,912     47,944     

118,449   135,446   161,677   184,252   223,758   227,532   224,567   194,088   194,088   192,402   

107,696   137,417   140,346   149,854   154,455   156,112   161,103   161,103   161,160   163,698   

280,354   328,771   357,809   388,955   432,735   436,340   436,682   405,671   404,160   404,044   

ហរិតា 67,250     48,417     29,038     31,146 43,780 3,605 342 -31,011 -1,511 -116

ភាររយ 31.6% 17.3% 8.8% 8.7% 11.3% 0.8% 0.1% -7.1% -0.4% -0.03%

ក្បភពៈ អរគនាយរដ្ឋា នវៅស ូ

ចរើន្-ែយ

ឆ្ន ាំ
ក្បចភទ មាការចៅស ៊ូ

១- ចមា រវៅស ូរសិ-ឧសាហរមម

   រ. អតីតចមា ររដ្ា

   េ. ចមា រវៅស ូសមបទានដី្វសដ្ារិចច

២- ចមា រវៅស ូក្រួស្ថរ

សរុប

ឧបសម្ព័ន្ធទី ២៤



សរ៊ុបផ្ទៃដី្ ហែទាំ ផ្ទៃដី្វចៀរ  ទលិតទល ទិននទល នាវំចញ

  (ហរិតា)   (ហរិតា) (ហរិតា) (វតាន) (រ.ក្រ/ហ.ត/ឆ្ន )ំ (វតាន)
2002               55,582                     36,773                      32,384                          881                    36,774 

2003               53,527                     33,696                      32,382                          961                    32,764 

2004               54,209                     31,590                      33,770                       1,069                    33,558 

2005               60,406                     30,402                      29,464                          969                    29,950 

2006               69,994                     32,390                      32,077                          990                    31,184 

2007               82,059                     30,491                      32,975                       1,081                    33,121 

2008             107,901                     34,313                      37,050                       1,080                    36,000 

2009             127,723                     34,135                      37,380                       1,095                    36,500 

2010             181,433                     38,406                      42,250                       1,100                    42,000 

2011             213,104                     45,163                      51,339                       1,137                    44,969 

2012             280,355                     55,361                      64,525                       1,166                    59,917 

2013             328,771                     78,493                      85,244                       1,086                    86,052 

2014             357,809                     90,545                      97,054                       1,072                  100,151 

2015             388,955                  277,723                   111,232                    126,861                       1,141                  128,047 

2016             432,734                  305,739                   126,995                    145,200                       1,143                  145,100 

2017             436,340                  266,110                   170,230                    193,285                       1,135                  188,832 

2018             436,682                  234,733                   201,949                    220,100                       1,090                  217,500 

2019             405,671                  155,194                   250,477                    287,638                       1,148                  282,071 

2020             404,160                  111,662                   292,496                    349,300                       1,194                  338,300 

2021             404,044                    93,851                   310,193                    368,000                       1,186                  366,300 

ឆ្ន ំ

ស្ថតិិ ផ្ទៃដី  ទលតិទល ទិននទល និងការនាំកេញកៅស្ ៊ូ ឆ្ន ាំ២០០១-២០២១
ឧបសម្ព័ន្ធទី ២៥



អនុ្វតដរដ៊ូវចន្សាទ ថផន្ការរដ៊ូវចន្សាទ អនុ្វតដរដ៊ូវចន្សាទ
ឆ្ន ២ំ០២០ ឆ្ន ២ំ០២១ ឆ្ន ២ំ០២១ ភាររយ វរើន-ែយ

រ េ រ 1 2 3 3/2 3-1
១ ចន្សាទទឹរសាប វតាន 413,200                  451,000                      383,050                    84.93% -30,150

វនស្ថទដ្ឋយក្តី(ឆ្ន ២ំ០២១) វតាន 9,900                      11,000                        8,700                        79.09% -1,200

វនស្ថទក្រួស្ថររន៊ុងហដ្នវនស្ថទ(ឆ្ន ២ំ០២១) វតាន 268,000                  300,000                      235,850                    78.62% -32,150

វនស្ថទក្រួស្ថររន៊ុងវាលហក្ស(ឆ្ន ២ំ០២១) វតាន 135,300                  140,000                      138,500                    98.93% 3,200

២ ចន្សាទសមុក្ទ (ឆ្ាាំ២០២១) វតាន 122,700                  130,000                      125,000                    96.15% 2,300                        

៣ វារីវបាបរមម វតាន 400,400                  481,000                      348,350                    72.42% (52,050)                     

ចិញ្ច ឹមក្តី-បង្គគ វតាន 400,400                  481,000                      348,350                    72.42% (52,050)                     

ចិញ្ច ឹមក្រវ ើ រាល 313,100                  330,000                      292,100                    88.52% (21,000)                     

ភាា ស់រូនក្តី ូជ រូន 235,000,000            270,000,000                324,106,000             120.04% 89,106,000               

៤ ថរផ្ នផល ផលិតផលជលផល វតាន 73,400                    92,000                        63,310                      68.82% -10,090

ទឹរស្ថប(ឆ្ន ២ំ០២១) វតាន 62,000                    80,000                        51,650                      64.56% -10,350

ទឹរសម៊ុក្ទ(ឆ្ន ២ំ០២១) វតាន 11,400                    12,000                        11,660                      97.17% 260

ការទលិតទឹរក្តី លីក្ត 53,000,000              55,000,000                  51,300,000               93.27% -1,700,000

៥ ការនាំច ញផល ផលិតផលជលផល វតាន 2,179                      10,000                        3,066                        30.66% 887

ទលក្សស់ វតាន 1,945                      8,000                          2,916                        36.45% 971

ទលហរផ្ចន វតាន 234                         2,000                          150                           7.50% -84

៦ ការងារការពារបង្កងាកាបបទចលមើសជលផល ររណី្ 3,162                      2,999                        - -163

បទវលមើសទឹរស្ថប ររណី្ 2,923                      2,760                        - -163

បទវលមើសសម៊ុក្ទ ររណី្ 239                         239                           - -                            

៧ ការងារថរលាំអថដន្ចន្សាទ
ហលងរូនក្តី រូន -                            

ដ្ឋផំ្ក្ លិចទឹរ ហិរតា 80                           125                           45                             

ស្ថតិិជលទលប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១

ល.រ បរិោយ ឯរតា
ចក្បៀបច ៀប

ឧបសម្ព័ន្ធទី ២៦



អនុ្វតដរដ៊ូវចន្សាទ ថផន្ការរដ៊ូវចន្សាទ អនុ្វតដរដ៊ូវចន្សាទ
ឆ្ន ២ំ០២០ ឆ្ន ២ំ០២១ ឆ្ន ២ំ០២១ ភាររយ វរើន-ែយ

រ េ រ 1 2 3 3/2 3-1

ស្ថតិិជលទលប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១

ល.រ បរិោយ ឯរតា
ចក្បៀបច ៀប

ឧបសម្ព័ន្ធទី ២៦

៨ ការក្បម៊ូលែវិកា វរៀល 1,559,785,770         358,600,000                621,912,976             173.43% -937,872,794

ផ្ែៃឈ្នួលហដ្នវនស្ថទ វរៀល 942,025,500            -942,025,500

លរឯ់រស្ថរ លតាបក៏្ត និងលិេិតវបោះ ៊ុមពវទេងៗ វរៀល 1,847,520               3,909,348                  2,061,828                 

ទល ីការក្របក់្រងរដ្ាបល វរៀល 141,360,000            74,000,000                  86,280,000                -55,080,000

ការជលួក្ទ យសមបតតិរដ្ា វរៀល 156,596,370            158,600,000                157,216,284             619,914                    

ទល ីការក្តួត ិនិតយរ៊ុណ្ភា ទលិតទល និងការវោរ បទដ្ឋា ន វរៀល 30,040,000              46,000,000.000           27,600,000               -2,440,000

ទល ីការផារ ិនយ័ និងដ្ឋរទ់ណ្ឌ រមម វរៀល 267,871,000            80,000,000.000           233,432,500              -34,438,500



តូច មធ្យម ធំ សរុប តូច មធ្យម សរុប ផ្តួលជាជួរ សវ័យប្បវតតិ សរុប តូច មធ្យម ធំ សរុប
01 បន្ទា យមានជយ័ 557 1,500 1,630 3,687 44,330 9,405 3,725 13,130 47 745 792 301 222 282 48 552

02 បាតដំ់បង 234 3,044 552 3,830 39,646 9,338 15,324 24,662 4 676 680 380 283 261 114 658

03 កំពងច់ាម 56 2,937 109 3,102 6,946 24,803 2,000 26,803 354 137 491 583 2,507 61 28 2,596

04 កំពងឆ់្ន ងំ 0 780 0 780 65,449 10,421 16,815 27,236 74 230 304 955 2,075 90 14 2,179

05 កំពងស់្ពឺ 140 343 233 716 34,343 15,252 574 15,826 30 309 339 905 5,835 322 7 6,164

06 កំពងធំ់ 207 841 734 1,782 32,537 16,357 2,306 18,663 53 267 320 734 3,231 503 21 3,755

07 កំពត 144 573 263 980 21,635 14,514 1,704 16,218 30 208 238 284 1,845 507 20 2,372

08 កណ្ដា ល 187 331 191 709 6,138 38,251 4,495 42,746 281 40 321 124 807 51 31 889

09 ក ោះកុង 0 37 13 50 1,780 316 18 334 2 12 14 64 427 28 0 455

10 ក្កក ោះ 0 1 362 363 4,593 9,109 4 9,113 0 96 96 71 1,571 4 0 1,575

11 មណ្ឌ លគិរ ី 46 59 61 166 2,912 609 209 818 0 30 30 99 296 35 1 332

12 ភ្នកំពញ 8 23 1 32 593 1,430 0 1,430 5 18 23 31 38 12 18 68

13 ក្ពោះវហិារ 5 5 1,151 1,161 28,336 10,458 4,680 15,138 0 115 115 1,627 189 1,029 90 1,308

14 ព្ក្ពវវង 510 1,105 662 2,277 39,335 56,043 15,091 71,134 176 1,123 1299 1,560 5,485 726 40 6,251

15 កោធិសាត់ 17 958 21 996 18,356 78 7,443 7,521 8 137 145 513 993 139 14 1,146

16 រតនគិរ ី 6 323 1 330 4,575 828 106 934 2 19 21 413 809 3 2 814

17 កស្ៀមរាប 15 846 168 1,029 30,131 16,853 468 17,321 0 152 152 2,707 2,849 128 17 2,994

18 ក្ពោះសី្ហនុ 18 16 78 112 1,005 371 0 371 0 7 7 10 105 2 1 108

19 ស្ាឹងវក្តង 30 56 62 148 3,153 1,715 8 1,723 0 11 11 392 1,059 3 1 1,063

20 សាា យករៀង 566 945 534 2,045 2,615 28,300 4,569 32,869 150 337 487 27 1,846 138 10 1,994

21 តាវកវ 92 723 150 965 23,508 45,068 6,421 51,489 0 580 580 508 3,042 445 31 3,518

22 ឧតារមានជយ័ 122 1,159 196 1,477 25,733 1,131 244 1,375 0 60 60 172 90 227 2 319

23 វកប 15 26 4 45 690 279 30 309 3 8 11 7 75 4 0 79

24 ព្ប៉ៃលិន 2 19 563 584 728 556 424 980 0 5 5 5 16 6 0 22

25 តបូងឃ្ុ ំ 156 709 519 1,384 13,730 12,404 3,606 16,010 49 169 218 373 1,639 6 13 1,658

1,562 6,913 4,110 12,585 192,488 175,514 43,090 218,604 393 2,741 3,134 8,345 18,235 2,868 239 21,342

*កំណត់ចំណ្ំ: -ក្តាក់ទរ័ / កោយនត៖                                 កក្ ម ៥០ កស្ោះ= តូ    ពី ៥០ កៅ ៨០ កស្ោះ  = មធយម  កលើស្ពី ៨០ កស្ោះ  = ធំ

-មា៉ៃ សីុ្នបូមទឹក៖                        កក្ ម ១០ ស្ម= តូ    ពី ១០ កៅ ៣០ ស្ម  = មធយម  កលើស្ពី ៣០ ស្ម  = ធំ
-មា៉ៃ សីុ្នកិនក្សូ្វ៖                          កក្ ម ១កតាន/កមា៉ៃ ង= តូ    ពី ១ កៅ ៥ កតាន/កមា៉ៃ ង  = មធយម  កលើស្ពី ៥កតាន/កមា៉ៃ ង  = ធំ
-មា៉ៃ សីុ្នបាញ់ថ្ន ៖ំ ធុងសាព យ=ដំកណ្ើ រ រកោយស្នប់ព្ដ ឬ លករ   ល័ត = មា៉ៃ សីុ្នបាញ់ថ្ន កំោយខ្លួនឯង ឬបំោកពី់កក្ យ

សរុប

តារាងស្ថតិិគ្រឿងយន្តកស្កិម្ម តាម្បណ្តត រាជធាន្ី-គេតត្ បច ាំ ឆ្ន ាំ2021

ល.រ រាជធានី-ខេតដ ខោយនត
ម សីុ្ន
ខោកប្សូវ

ប្ាក់ទ័រ  (ខប្រឿង) ម សីុ្នបូមទឹក  (ខប្រឿង) ម សីុ្នប្ចូត (ខប្រឿង) ម សីុ្នកិនប្សូវ (ខប្រឿង)

ឧបសម្ព័ន្ធទី ២៧




