្រពះ ជ
ជតិ

ច្រកកមពុជ

សន ្រពះម

ក ្រត

្រកសួងកសិកមម
រក្ខ្របមញ់ និងេន

ទ

ែផនករសកមមភព
ស្រមប់អនុវត្តឯក

រេគលនេយបយ ស្តីពី ករជំរញ

ផលិតកមម្រសូវ និង ករនំេចញអងករ

េរៀបចំេដាយៈ ្រកសួងកសិកម្ម រុកា្រ្ខ បមាញ់ និង េនសាទ
ែខ េម

ឆនំ ២០១១

__________________________________________________________________
សយ ្ឋ ន េលខ ២០០ ម

វ ិថី្រពះនេ ត្តម សងកត់ទេន្លប

ក់ ខណ្ឌចំករមន

ជធនីភំេន ពញ

ម ក
◦еĮњũ
២

រមភកថ
ែផនកទី ១: យុទធ

្រស្តកុងករជំ
ន
រញ
ុ ផលិតកមម្រសូវ និងករនំេចញអងករ

៤
៤

I- េសចក្តីេផ្តើម
II- ចកខុវ ិស័យ និង យុទធ

្រស្តកុងករជំ
ន
រញ
ុ ផលិតកមម្រសូវ និង ករនំេចញអងករ

ក- បញ
្ហ ្របឈម និង ក

ខ- ចកខុវ ិស័យ និង ទិសេ

នុវត្តភព កនុងផលិតកមម ែកៃចន និងនំេចញអងករ

យុទធ

៥
៦

្រស្ត

៧

គ- អភិ្រកម និង េគលករណ៍្របតិបត្តិ

៨

ែផនកទី ២: ែផនករសកមមភព ស្រមប់អនុវត្តឯក

រេគលនេយបយ

១០

ស្តីពី ករជំរញ
ុ ផលិតកមម្រសូវ និង ករនំេចញអងករ
I- ែផនករសកមមភព

១០

១.១ វ ិធនករពក់ពនធ័នឹងផលិតកមម្រសូវ

១.២ វ ិធនករពក់ពនធ័នឹងករ្របមូលទិញ និងករែកៃចន្រសូវ

១០
២១

១.៣ វ ិធនករពក់ពនធ័នឹង្របពនធ័ស្រមួលករនំេចញអងករ

២២

១.៤ វ ិធនករែស្វងរកទីផ រ

២៤

II- គេ្រមងថវ ិកស្រមប់អនុវត្តសកមមភព

២៦

III- យន្តករអនុវត្ត ករ

២៦

ម

ននិង យតៃម្ល

១-យន្តករអនុវត្ត

២៦

២-ករ

២៧

ម

IV- ករ្រគប់្រគង

ននិង យតៃម្ល
និភ័យ

V- េសចក្តីសននិ ្ឋ ន

២៧
២៨

រមភកថ
ឯក

្របកស

េ

រេគលនេយបយ

ស្ដីពី

ក់ឱយអនុវត្ដជផ្លូវករយ៉ ងឱ

យសេម្ដចអគគម

ុ ផលិតកមម្រសូវ និងករនំេចញអងករ»
«ករជំរញ

រ ិក កលពីៃថងទី ១៧ ែខ សី

ជក់ែស្ដង

្របកបេ

យ្របសិទធភព

្រតូវែតេរៀបចំែផនករសកមមភព

េដើមបីសេ្រមចបននូវទិសេ

ច្រកកមពុជ
ស្រមប់អនុវត្ដ

និងេគលបំណងដ៏សុីជេ្រម

រេគលនេយបយេនះ។ កនុងន័យេនះ ្រកសួងកសិកមម រុកខ្របមញ់
ទ បនេរៀបចំនូវែផនករសកមមភពលំអិតរបស់ខូន
្ល សំេ េឆ្លើយតប និង សេ្រមចបននូវ

ដូចែដលបនកំណត់កុងឯក
ន
និងេន

ឆនំ ២០១០ កន្លងេទេនះ

ុ
ែសន នយករដ្ឋម្រន្ដី ៃន ្រពះ ជ
េសនបតីេតេជ ហ៊ន

េហើយែដល្រគប់ភគីពក់ព័នធកុនងកិចចករេនះ

្រតូវបន

ចំណុចទិសេ

ផលិតកមម្រសូវ

សំខន់ៗ េទ

េគលនេយបយែដលបនកំណត់េនះ។ ឯក
និងករនំេចញអងករ

បនកំណត់ចបស់

រេគលនេយបយ ស្ដីពី ករជំរញ
ុ

នូវចំណុចវ ិធនករេគលនេយបយ

ក់កលនីមួយៗគឺៈ (ទី១) វ ិធនករេគលនេយបយ ែដលពក់ព័នធនឹង

មដំ

ផលិតកម្ម (ទី២) ករ្របមូលទិញ និងករែកៃចន (ទី៣) ្របព័នធស្រមួលករនំេចញ និង (ទី៤) គឺវ ិធន

ករេគលនេយបយ ែដលពក់ព័នធនឹងករែស្វងរកទីផ រ។
េដើមបីេឆ្លើយតបេទនឹងទិសេ

េគលនេយបយ

ផលិតភព ពិេសស ្របពលវបបកមមដំ

ែដល្រតូវយកចិត្ដទុក

ែដលបន

ក់ឱយអនុវត្ដេនះ

“ករបេងកើន

ំ ្រសូវ និង ពិពិធភវូបនីយកមមកសិកមម” គឺជចំណុចគន្លឹះ

ក់ និងេផ្តតមុខ្រពួញជសំខន់ េទេលើករបេងកើនេស កមម និងកិចអ
ច ន្ដ គមន៍

នន េដើមបីជួយដល់ករបេងកើនផលិតផល្រសូវ ករេផទរបេចចកេទសសម្រសបដល់កសិករ ករបេងកើន

ករ្រ

វ្រជវ និងអភិវឌ ពូជ្រសូវ ែដល្រសបនឹងលកខណៈដី ក ្ដ

្របេភទពូជ្រសូវសំខន់ៗ ្រសប

កសធតុ ពិេសសគឺករកំណត់

មត្រមូវករទីផ រ ។ល។ មយ៉ ងេទៀត ករស្រមបស្រមួល និងគំ្រទ

វ ិស័យឯកជន កនុងករបេងកើនសមតថភពម៉ សុីនែកៃចន ្រសប មត្រមូវករស្ដង់ រទីផ រអន្ដរជតិ គឺជ
យន្តករគន្លឹះចំបច់ និង្រតូវែតចូលរួមគំ្រទឱយបនខ្លំងក្ល។ េ យែឡក ករ្របមូលផ្ដំុផលិតកមម ក៏ជ
ចំណុច្រគឹះមួយសំខន់ផងែដរ

្រទង់្រទយធំ

េពលគឺសំេ

ស្រមួលដល់ករផគត់ផគង់

និង្របមូលទិញជលកខណៈ

មរយៈ “សហគមន៍កសិកមម ឬ សហករណ៍កសិកមម” ពីេ្រពះ្របសិនេបើផលិតផល្រសូវ

េន យប៉ យ្រគប់ទីកែន្លង

និងច្រមុះេទេ

យ្របេភទពូជេ្រចើនមុខេនះ

គុណភព្រសូវពិតជមិន

ចេឆ្លើយតបបនេទនឹងេសចក្ដី្រតូវករេឡើយ។ ដូចេនះ ទមទរឱយមនករ្របមូលផ្ដំុផលិតកមមជ

ចំបច់ េហើយសហគមន៍កសិកមម គឺជមជឈមណ្ឌលផលិត និង ផគត់ផគង់ដ៏សំខន់នេពលអនគត។

កនុងន័យេនះ ្រកសួងកសិកមម រុកខ្របមញ់ និង េន
ទ នឹងត្រមង់ទិសេ ៃនករេធ្វើអន្ដ គមន៍
េទរកករព្រងឹងសមតថភពរបស់សហគមន៍កសិកមម េដើមបីបេងកើនផលិតផលកនុង្រទង់្រទយធំ នេពល

ខងមុខ ក៏ដូចជករយកចិត្ដទុក

ក់ខពស់ដល់ែផនកឯកជន ពិេសស ប

ករេធ្វើផលិតកមមកសិកមមេនកមពុជផងែដរ។

ករផ រភជប់រ ង ្រកុមអនកផលិត និង អនក្របមូលទិញ

កិចចសនយ» គឺជចំណុចយុទធ
េនះ។

មយ៉ ងវ ិញេទៀត

កសិករ-ពណិជជករ

្ដ ្រកុមហ៊ុនែដលចូលរួមកនុង

មយន្ដករ «ផលិតកមមកសិកមម

ម

្រស្ដដ៏សំខន់ផងែដរ កនុងករសេ្រមចបននូវទិសេ េគលនេយបយ
ករផ្ដល់ព័ត៌មនអំពីទីផ រ្រសូវ ក៏ជមេធយបយដ៏ស័កិ្តសិទិម
ធ ួយ េដើមបីឲយ

មនទំនក់ទំនងគនកនុងពណិជជកមមកសិកមមេនះ។

េលើសពីេនះេទៀតេនះ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ែផនករសកមមភព េដើមបីអនុវត្តឯក

រេគលនេយបយ ស្តីពី «ករជំរញ
ុ ផលិតកមម្រសូវ និងករនំេចញអងករ» ឆនំ ២០១១

ករ

2

ស្រមួលពណិជជកមម

និង

ករនំេចញ

មរយៈសកមមភពនន

ែដលពក់ព័នធនឹងករស្រមួល

ែបបបទ លិខិតបទ ្ឋ ន េ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់្រកសួងកសិកមម រុកខ្របមញ់ និងេន

វ ិធនករចំបច់និង្រតូវព្រងឹងបែនថមេទៀត។
ែផ្អកេលើ

រសំខន់ និងភពចំបច់ ៃនឯក

ុ ផលិតកមម
រេគលនេយបយ «ស្ដីពីករជំរញ

្រសូវ និងករនំេចញអងករ» ្រកសួងកសិកមម រុកខ្របមញ់ និងេន

សកមមភពរបស់ខួន
្ល

និងបន

េ

យបនលំអិតនូវអ្វីែដលជសកមមភព

ក់ចុះជសកមមភពជក់ែស្តងនន
មុិញ ករ

ទ បនខិតខំេរៀបចំ នូវែផនករ

ទិភព

ក៏ដូចជភរកិចច្រតូវអនុវត្ត

ដល់អងគភពជំនញែដលពក់ព័នធ

វ ិធនករេគលនេយបយេនះ ឲយមន្របសិទធភពខពស់ និង
យ៉ ង

ទ គឺជ

ម រតីសន ំសំៃច។

េដើមបីរម
ួ គនអនុវត្ត

ំងចិត្តយ៉ងមុតមំកុងករអនុ
ន
វត្ត និងជំនះនូវ ល់ឧបសគគ ពី្រគប់្រសទប់

ថនក់ដឹកនំ្រកសួង ម្រន្តី ជករកនុងអងគភពជំនញនន មនទីរកសិកមម ជធនី េខត្ត កររួមសហករពី
ប

្ត ្រកសួង

ថ ប័នពក់ព័នធ

រួមទំងករបេងកើននូវថវ ិកចំ

ចំែណក ទំងបេចចកេទសនិងធនធនថវ ិក ពីប
ករចូលរួមេ

យេពញចិត្តេពញេថ្លើមពីសំ

យរបស់រដ្ឋ

្ត ៃដគូអភិវឌ ន៍ទំងអស់របស់កមពុជ ជពិេសស

ក់្របជកសិករ

ពិតជនឹងែ្របក្លយែផនករសកមមភព

េនះ ឲយេទជករអនុវត្តជក់ែស្តង េដើមបីទទួលបននូវលទធផល្របកបេ
ភពខពស់ េហើយឈនេទសេ្រមចបន នូវទិសេ

ក៏ដូចជករចូលរួម

យែផ្លផក និងមន្របសិទធ

េគលនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ែដលបន

កំណត់េនះ។
្រកសួងកសិកមម រុកខ្របមញ់ និងេន
អនុវត្តឯក
្របកស

ទ មនជំេនឿទុកចិត្តថ «ែផនករសកមមភព ស្រមប់

រេគលនេយបយ ស្ដីពី ករជំរញ
ុ ផលិតកមម្រសូវ និងករនំេចញអងករ» ែដលបន
ក់ ឲយអនុវត្តនេពលេនះ ពិតជនឹង

ចអនុវត្តេទបន្របកបេ

យេជគជ័យ។

ជធនីភំនេពញ, ៃថងទី

ែខ

ឆនំ ២០១១

រដ្ឋម្រន្តី
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ែផនកទី ១
យុទធ

្រស្ដកងករជំ
រញ
ុ ផលិតកមម្រសូវ និងករនំេចញអងករ
ុន

េសចកី្ដេផ្ដម
ី

I-

្របេទសកមពុជ គឺជ្របេទសែដលមនេខឿនេសដ្ឋកិចចជតិ
កសិកមម និងមន្របជពលរដ្ឋភគេ្រចើនេលើសលុបរស់េនទីជនបទ

ិ ។ កម្លំងពលកមមរបស់វ ិស័យកសិកមម រុកខ្របមញ់ និងេន
ចិញចឹមជីវត

ពឹងែផ្អកមួយភគធំេលើវ ិស័យ

និង ្របកបរបរកសិកមមស្រមប់

ទ មន្របមណ ៧៤,២% ៃន

កម្លំងពលកមមសរុប វិស័យឧស ហកមមមន្រតឹមែត ៧% និង េស កមមមនចំនួន ១៨,៨% (ទិននន័យ

សថិតិកមពុជ២០០៨)។ វិស័យកសិកមមបនចូលរួមចំែណក្របមណជ ២៩% កនុងឆនំ២០១០ និង មន
ស់្របចំឆនំកុនងរង្វង់ពី ៤,៥-៥,៥% ។ កនុងលកខខណ្ឌៃនដំេណើរករវិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចចកំេណើនរីកលូត

សងគមែបបេនះ

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ បននិងកំពុងចត់ទុកថវ ិស័យកសិកមម គឺជវ ិស័យែដលមន

ទិភពខពស់ េនកនុងរេបៀប រៈៃនករអភិវឌ ្របេទសជតិ។
ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបន ក់េចញ និងអនុវត្ដជបន្ដបនទប់នូវេគលនេយបយ យុទធ

និង ែផនករអភិវឌ ន៍ជតិ
និង កត់បនថយភព្រកី្រក

េ

ិ ័យកសិកមម
យេផ្ដតេទេលើករេលើកសទួយវស

មរយៈ

ករបេងកើនផលិតភពកសិកមម

េសប ង បេងកើតករងរ និងបេងកើនចំណូល្រគួ
ផលកសិកមមបំេរ ើឱយករនំេចញ។

ស្រមប់កំេណើនេសដ្ឋកិចចជតិ។

្រស្ដ

និងអភិវឌ ន៍ជនបទ

ធននូវេសថរភពសន្ដិសុខ

រកសិករ េហើយែដលធនបននូវអតិេរកៃនផលិត

ករេលើកសទួយវិស័យកសិកមម

ករេលើកកំពស់ផលិតភព

គឺជចំណុចគន្លឹះមួយដ៏សំខន់

និងពិពិធភវូបនីយកមមកសិកមម

ករែក

ទ្រមង់ដីធី្ល ករែកទ្រមង់វ ិស័យជលផល និងករែកទ្រមង់វ ិស័យៃ្រពេឈើ គឺជមុខ្រពួញសនូល េដើមបីចូល
រួមជំរញ
ុ េសដ្ឋកិចច និងករកត់បនថយភព្រកី្រករបស់្របជជនកមពុជ។

កនុងទិសេ េនះ ្រកសួងកសិកមម រុកខ្របមញ់ និងេន
ទ បនជំរញ
ុ ផលិតកមមកសិកមមេលើ
ំជយុទធ
្រស្ដជ ទិ៍ ដំ
ំ្រសូវ េកស៊ូ ក៏ដូច
្រគប់មុខ្រពួញ ជពិេសស ករបងកបេងកើនផលដំ

ជដំ

ំ កសិ-ឧស ហកមមជយុទធ

្រស្ដដ៏ៃទេទៀត

បំេពញបនេទនឹងត្រមូវករេ្របើ្របស់កុង្រសុ
ន
ក

ែដលពិភពេ

នូវផលិតកមមដំ
អំេ

កកំពុងជួប្របទះវ ិបត្ដិេសប ង
ំ េសប ង សំេ

រួមទំងករចិញចឹមសត្វ

និងសំ ប់នំេចញេទទីផ រអន្ដរជតិ។

ជពិេសសសក្តនុពលដំ

ព្រងីកបនទំងែផនកផលិតកមម និងករនំេចញ េហើយនឹង
ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ

អភិវឌ ន៍ៃន្របេទសអនកផ្ដល់ជំនួយ និងសំេ
បននូវបរ ិមណនិងគុណភព

េ

ះ្រ

កសិផល កនុងនិងេ្រក្របេទស។ មិនែតប៉ុេ

េនេពល

ច

ចចូលរួមេលើកសទួយជីវភពរស់េន របស់

បនខិតខំព្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្ដិករ

ជមួយៃដគូ

ជំរញ
ុ េលើកកំពស់ បេងកើនផលិតភពកសិកមម ធនឱយ

យបនបញ
្ហ សន្ដិសុខេសប ង

និងបញ
្ហ ទីផ រនំេចញ

្ណ ះ វ ិស័យកសិកមមបន និងកំពុង្រសូបទញបននូវទុន

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ែផនករសកមមភព េដើមបីអនុវត្តឯក

េដើមបី

ំ ្រសូវ ែដល

មតំបន់ជនបទ និងបេងកើនេលប នៃនករកត់បនថយភព្រកី្រក។

ជមួយគនេនះ

ទ

និងករធ្លក់រួញចុះៃនេសដ្ឋកិចច កមពុជបនខិតខំបេងកើន
រួមចំែណកេ ះ្រ
យបញ
្ហ េនះ េ យ
រេយើងមនសក្ដនុពល

យផលយ៉ ងធំេធង របស់វ ិស័យកសិកមមេនះ

្របជពលរដ្ឋ

និងេន

រេគលនេយបយ ស្តីពី «ករជំរញ
ុ ផលិតកមម្រសូវ និងករនំេចញអងករ» ឆនំ ២០១១
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វ ិនិេយគ ទំងពីអនកវ ិនិេយគកនុងនិងេ្រក្របេទស កន់ែតធំេឡើងជលំ

ជតិ។

មហិចឆ

េ

យែឡក ស្រមប់ករអភិវឌ វ ិស័យ្រសូវអងករ «មស ស»

ប់ កនុងករអភិវឌ េសដ្ឋកិចច
ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ មន

ចង់ឲយ្របេទសកមពុជ ក្លយេទជ្របេទសនំេចញអងករធំមួយកនុងតំបន់ ស្រមប់ផគត់ផគង់េលើទី

ផ រពិភពេ

ក។ កនុងនយ័េនះ
ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនកំណត់យកឆនំ ២០១៥ ជឆនំេគលេ
ឲយអតិេរក្រសូវមនជង ៤
នេ ន េហើយែដល ចែកៃចនជអងករនំ
េដើមបីសេ្រមចេធ្វើយ៉ង
េចញជផ្លូវករ យ៉ ងតិចជង ១
ន េ ន។
េដើមបីសេ្រមចបននូវមហិចឆ ដ៏ធំេធងេនះ

ឯក

រេគលនេយបយស្តីពី «ករជំរញ
ុ ផលិត

កមម្រសូវ និងករនំេចញអងករ» ្រតូវបនេរៀបចំ និង ្របកស
ឆនំ ២០១០ កន្លងេទ េ

អនុវត្ដ

ក់ឲយអនុវត្ត កលពីៃថងទី ១៧ ែខ សី

យ្របមុខ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ េដើមបីជំរញ
ុ
និងបេងកើន្របសិទធភព កនុងករ
ឲយទទួលបនេជគជ័យនេពលខងមុខ។ ែផ្អកេលើឯក
រេគលនេយបយេនះ ្រកសួង

កសិកមម រុកខ្របមញ់ និងេន

ទ បនខិតខំេរៀបចំក

ងែផនករសកមមភពលំអិត េឆ្លើយតបេទ

ិ នករេគលនេយបយនីមួយៗ ដូចែដលបនែចងកនុងឯក
នឹងវធ

រេគលនេយបយេនះ េហើយ

មនករពក់ព័នធនឹងភរកិចចរបស់ខួន
្ល ែដល្រតូវអនុវត្តកុនងរយៈេពលខ្លី មធយម និង ែវង នេពលខង

មុខ។

II-

ចកខុ សយ័ និងយុទ្ឋ
យុទធ

្រស្ដចតុេកណដំ

្រស្តជរំ ញ
ុ ផលិតកមម្រសូវ និងករនំេចញអងករ
ក់កលទី

២

ៃន ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ

បនកំណត់ករេលើក

កមពស់វ ិស័យកសិកមម សំ ប់ជំរញ
ុ កំេណើនេសដ្ឋកិចច និងពេន្ល នករកត់បនថយភព្រកី្រក េ

យេផ្ដត

់ លិតភព ពិពធ
ិ ភវ ូបនីយកមមកសិកមម» និង «ពណិជបនី
យកមម
សំខន់េទេលើករ «េលីកកមពសផ
ូជ
កសិកមម» េ

យធនបននូវករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ្របកបេ

េគលនេយបយកសិកមមរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ គឺសំេ

ក្លយេទជែផនកនំមុខមួយ ែដល

យចីរភព។

េលើកកមពស់វ ិស័យកសិកមម ឲយ

ចផ្ដល់ចលករបែនថមដល់កំេណើនេសដ្ឋកិចច និង

ចចូលរួមវ ិភគ

ទនយ៉ ងសំខន់ ដល់ករកត់បនថយភព្រកី្រក ។ េនកនុងទិសេ េនះ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ នឹង
បេងកើនករេ្របើ្របស់ធនធន សំ ប់អនុវត្ដពហុវបបកមម និង្របពលវបបកមមកសិកមម េ យេ ះ្រ
យ
ជកញចប់នូវបញ
្ហ បេចចកេទស ធតុចូលកសិកមម េហ ្ឋ រចនសមព័នធជនបទ ដូចជ ផ្លូវថនល់ ្របពនធ័ធ
្រស្ដ និងអគគិសនី ្រពមទំងឥណទន ទីផ រ និងករែកៃចនកសិផល ជពិេសសករែកៃចន

ស្រមប់ករនំេចញ េដើមបីធនបននូវនិរន្ដរភពៃនកំេណើនេសដ្ឋកិចច បេងកើតករងរ និងបេងកើន្របក់

ចំណូលេនជនបទ ្រពមទំងធនសន្ដិសុខេសប ង សំ ប់្របជជនទូេទ េហើយេធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងនូវ
រូបតថមភ និងបេងកើនករនំេចញផលិតផលកសិកមម។
ែតេទះជយ៉ ង

ក្តី ផលិតកមម និងករនំេចញផលិតផលកសិកមម ពិេសសផលិតផល្រសូវ

អងករ េនជួប្របទះបញ
្ហ ្របឈមមួយចំនួន ែដល្រតូវេ

ះ្រ

យ

ករបនទន់ មធយម និងែវង េដើមបីឲយសេ្រមចបននូវចកខុវ ិស័យ និងយុទធ
ក់េចញ ។

មរយៈ ករអនុវត្តនូវប

្រស្ត ែដល ជរ ្ឋ ភិបលបន
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ក.

បញ
្ហ ្របឈម និង ក

នុវត្តភព កនងផលិ
តកមម ែកៃចន និងនំេចញអងករ
ុ

រេគលនេយបយស្តីពី «ករជំរញ
ុ ផលិតកម្ម្រសូវ និងករនំេចញអងករ»

បន

បង្ហញពីបញ
្ហ ្របឈមកនុងផលិតកមម ដំេណើរករែកៃចន ករនំេចញ និង ក៏បនបញ
ជ ក់ពីក

នុវត្ត

កនុងឯក

ភពរបស់កមពុជ ែដលមនខ្លឹម

ក-១

១.

រដូចខងេ្រកម៖

បញ
្ហ ្របឈម

បញ
្ហ ្របឈមកនងផលិ
តកមម
ុ

ផល្រសូវេលើសសំ ប់ករនំេចញ
អងករេចញពី ៣ េទ ៤
១១

នេ

នេ

គឺេនមនកំរ ិតទប

នកនុងមួយឆនំៗ េយើង្រតូវផលិត្រសូវយ៉ ងេ

ន ែដលទមទរឲយេយើងេ

ះ្រ

បេចចកេទស បញ
្ហ ្របពលវបបកមមដំ

ស់ឲយបន ១០-

ច្រសព បញ
្ហ សិក ្រ

វ្រជវផ ព្វផ យ

ំ ្រសូវ និងករេរៀបចំរចនសមព័នធអងគករកសិករ ។ល។

បញ
្ហ ្របឈមកនងដំ
េណីរករែកៃចន
ុ

ជករពិតករនំ្រសូវេចញមិនទន់ែកៃចន
ចំេពះេសដ្ឋកិចច។ ្របសិនេបើ

ច

យបញ
្ហ ្របឈមមួយចំនួន ែដលនំឲយមនផលិតភព

ទប ដូចជបញ
្ហ ្រគប់្រគង ករេ្របើ្របស់ដីធី្ល បញ
្ហ ទឹកេ្រ

២.

ពីេ្រពះេបើកមពុជមនបំណងចង់នំ

គឺជករខតបង់តៃម្លបែនថមេ្រចើនសនធឹកសនធប់

ចរក ករែកៃចនកុនង្រសុកបន កមពុជ

ចចំេណញបន ចុងអងករ កនទក់

និង អងកម ស្រមប់េលើកកមពស់សកមមភពេសដ្ឋកិចចេផ ងៗេទៀត ដូចជ ឧស ហកមមផលិតេ្របងឆ
រ ីវបបកមម និងករចិញចឹមសត្វ បែនថមេលើផលចំេណញពីករបេងកើតករងរ និងចំណូលដល់្របជជន

ែដលពក់ព័នធនឹងសកមមភពេសដ្ឋកិចចកុងវ
ន ិស័យេនះ។ ្របសិនេបើមនករវ ិនិេយគកន់ែតេ្រចើន េលើ

ករបេងកើតេ ងម៉ សុីនកិន្រសូវទំេនើបៗ េនះកមពុជ
ស្រមប់ទីផ រអន្ដរជតិ
អន្ដរជតិអំពីសង
្ដ ់
ែដលចំបច់ ្រតូវេ

ែដលកំពុងែតរ ីកចេ្រមើនជលំ

រអងករកមពុជ។ កនុងន័យេនះ
ះ្រ

ចផលិតអងករបនេ្រចើន និង មនគុណភពខពស់

យ

ប់

្រពមទំងបេងកើនករទទួល

គ ល់ជ

ជរ ្ឋ ភិបលកំពុង្របឈមនឹងឧបសគគធំៗមួយចំនួន

េដើមបីេលើកកមពស់តៃម្លបែនថមកនុងែខ សង្វក់ែកៃចនអងករកមពុជ

ដូចជ

បញ
្ហ ៃថ្លថមពល និងៃថ្លដឹកជញូជ នខពស់ ្រពមទំងៃថ្លឥណទនខពស់ និងពិបកខចី ។ល។
៣.

បញ
្ហ ្របឈមកនងករនំ
េចញ និង ទីផ រ
ុ

្របព័នធស្រមួលករនំេចញ ទំងែផនករ ឹង និងទន់

េនមិនទន់រលូនសុីសង្វក់គន ែដលជ

ឧបសគគចមបងដល់ករជំរញ
ុ នំេចញអងករកមពុជ កនុងេនះែផនករ ឹងរួមមន េហ ្ឋ រចនសមព័នធដឹកជញូជ ន

កំពង់ែផ ឃ្លំងទំនិញ និងែផនកទន់ រួមមន ករស្រមួលពណិជជកមម

ថ ប័នគំ្រទ ស្ដង់

រគុណភព

បទ ្ឋ នអនម័យ និងភូតគមអនម័យជេដើម ។ល។ បញ
្ហ សំខន់ៗនេពលបចចុបបនន ែដលចំបច់

្រតូវេ

ះ្រ

យ រួមមនជ

ទិ៍ៈ ករគំ្រទែផនក

ជអន្ដរជតិេលើគុណភព និងស្ដង់

ថ ប័នេនទន់េខ យ និងភពពុំមនករទទួល

រ ្រពមទំងេហ ្ឋ រចនសមព័នធកំពង់ែផេនមនក្រមិត។
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ទីផ រអងករ

ជទីផ រែដលមនលកខណៈគំពរ

លកខខណ្ឌ និងត្រមូវករេ

និង

មនយន្ដករសមុគ

មញ

េទ

ម

យែឡកៗ ៃន្របេទសនំចូលនីមួយៗ ។ ជមួយគនេនះ ចំេពះកមពុជ ករ

នំេចញអងករគឺជករងរថមី េហើយទំងបទពិេ

ធន៍ ទំងករយល់ដឹង ក៏េនមនក្រមិតេនេឡើយ

ែដលទមទរឲយមនករព្រងឹងសមតថភពនំេចញ របស់កមពុជេទកន់ទីផ រទំងេនះ។

ក-២

ក

នុវត្តភព

កមពុជមនសក្តនុពលខ្លំងកនុងករផលិត្រសូវ េដើមបីបេងកើនករនំេចញអងករឲយបនេ្រចើន ន

េពលខងមុ ខ។ េយង

មករបូកសរុបលទធផលករងរ កសិកមម រុកខ្របមញ់ និងេន

ឆនំ ២០១០-២០១១ េនះ បនបង្ហញថ ផលិតកមម្រសូវសេ្រមចបនចំនួន ៨,២៤
ចមនអតិេរកផល្រសូវចំនួន ៣,៩

នេ

បរ ិមណ្រសូវជក់ែស្តងែដលបនហូរេចញពីកមពុជ
េ្រកផ្លូវករ ែដលប

នអងករ ឬ ២០ ពន់េ

ន្រសូវប៉ុេ

មនក្រមិតខពស់ជងេនះក្តី។

ស្រមប់ជំរញ
ុ ករនំេចញអងករជលកខណៈផ្លូវករ

ន េហើយ

្ណ ះ េទះបី

្របករេនះ

ឆ្លុះ

ជំនួសឲយករនំេចញ្រសូវ

្ត លឲយមនករខតបង់តៃម្លបែនថមយ៉ ងេ្រចើនស្រមប់េសដ្ឋកិចចជតិ។

ម៉យងវ ិញេទៀត

និងករ

នេ

ន ស្រមប់ែកៃចននំេចញ។ ប៉ុែន្តកន្លងមក តួេលខ

នំេចញផ្លូវករកនុងឆនំ ២០០៩ មនែត ១៣ ពន់េ
បញ
ច ំងពីសក្តនុពល

ទ កនុងរដូវ

េ

រមនករវ ិនិេយគកន់ែតេ្រចើន

យ

ំដុះ្រសូវ ករព្រងីកៃផទដី

កនុងករក

ង្របព័នធធ

ំដុះ និង ្របពលវបបកមម ្រពមទំងកំេណើនទិននផល្រសូវ េ

ក ្ត េ្របើ្របស់ទឹក ពូជ និង ជី ្រពមទំងបេចចកេទស

ំដុះកន់ែត្របេសើរេឡើង

្រស្ត
យ

រ

ជរ ្ឋ ភិបលរ ំពឹងថ

នឹងមនករេកើនេឡើងនូវផលិតកមម្រសូវ ែដលនំឲយកមពុជកន់ែតមនអតិេរកផល្រសូវ ស្រមប់ែកៃចន

ជអងករនំេចញកន់ែតេ្រចើនេឡើងកនុងេពលខងមុខ។

ខ.

ចកខុ សយ័ និង ទិសេ

យុទធ

១. ចកខុ ស័យ
ឯក

្រស្ត

រេគលនេយបយស្តីពី «ករជំរញ
ុ ផលិតកមម្រសូវ និងករនំេចញអងករ»

បនបង្ហញ

ពីចកខុវ ិស័យ «គឺចង់ឲយ្របេទសកមពុជ ក្លយជជ្រងុក្រសូវ និងជ្របេទសនំេចញអងករសំខន់មួយ

េលើទីផ រពិភពេ

ក »។

ជរ ្ឋ ភិបលបនកំណត់យកឆនំ ២០១៥ ជឆនំេគលេដើមបីៈ (១)ជំរញ
ុ ករ

ផលិត្រសូវេលើសឱយបនេ្រចើនជង ៤
ឱយបនយ៉ ងតិច ១

នេ

២. ទិសេ

យុទធ

ទិសេ

ជយុទធ

នេ

ន កនុងេនះ បរ ិមណអងករស្រមប់នំេចញ្រតូវសេ្រមច

ន និង (២)េធ្វើឱយអងករកមពុជ្រតូវបនេគទទួល

្រស្ត

្រស្ត

ស្រមប់ករបេងកើនផលិតកមមដំ

របស់កមពុជេទទីផ រអន្ដរជតិគឺសំេ

កំរ ិតជីវភពរស់េនរបស់្របជពលរដ្ឋ

ំ ្រសូវ

គ ល់ជអន្តរជតិ។

និងជំរញ
ុ ករនំេចញអងករ

“ចូលរួមចំែណកជំរញ
ុ កំេណើនេសដ្ឋកិចចជតិ និងេលើកកមពស់
មរយៈ ករជំរញ
ុ ផលិតកមម ពិេសស្របពលវបបកមមដំ

្រសូវ ករែកៃចន និង ស្រមួលពណិជជកមម ែដលនឹង

ចបេងកើនករនំេចញអងករ ព្រងីកទីផ រអន្ដរជតិ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ែផនករសកមមភព េដើមបីអនុវត្តឯក
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បេងកើនតៃម្លបែនថម

បេងកើនករេ្របើ្របស់ពលកមមកុនង្រសុក

និង្រតូវេធ្វើយ៉ង

េសប ងកនុង្របេទស និងធនករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិេ

គ.

យចីរភព ” ។

អ ្រកម និងេគលករណ៍្រប ប ្ត

អភិ្រកម និង េគលករណ៍្របតិបត្តិ ្រតូវបនបង្ហញកនុងឯក

ជំរញ
ុ ផលិតកមម្រសូវ និងករនំេចញអងករ» និងមនខ្លឹម

រក បននូវសន្ដិសុខ

រេគលនេយបយ ស្តីពី «ករ

រសេងខបដូចតេទ៖

១. អ ្រកម (Approaches)

ទី-១៖ ស្រមប់រយៈេពលខ្លី និងបនទន់ខងមុខ គឺ្រតូវជំរញ
ុ ករផលិត្រសូវែដលមនត្រមូវករ
ទីផ រ និងជំរញ
ុ ករនំេចញអងករ
េទជ «ករនំេចញអងករផ្លូវករ»។

ទី-២៖ ស្រមប់រយៈេពលមធយម

្របែជង» កនុងករនំេចញ

និងែវង

មរយៈករបែង្វរករ «នំេចញ្រសូវេ្រកផ្លូវករ»

ត
«ករេលើកសទយករ្របកួ
ួ

គឺ្រតូវេផ្តតេទេលើ

មរយៈករេលើកកមពស់បេចចកេទសផលិតកមម គុណភព

ែកៃចន េហ ្ឋ រចនសមព័នរធ ប
ូ វន្ត ឥណទន ករស្រមួលពណិជជកមម និងទីផ រ។
២. េគលករណ៍្រប ប ្ត (Principles)


ជំរញ
ុ ករនំេចញ



េលើកទឹកចិត្ត និងគំ្រទ ករចូលរួមពីកសិករ និង សហគមន៍កសិកមម េដើមបី្របមូលផ្តំុ

ផលិតកមម បេងកើនអំ


មេគលករណ៍ទីផ រេសរ ី និងករពរផល្របេយជន៍កសិករ
ចតៃថ្ល

បេងកើនកិចចសហ្របតិបត្តិករ និង ភពជៃដគូ រ ង ជរ ្ឋ ភិបល ជមួយ ៃដគូ
អភិវឌ ន៍ សងគមសុីវ ិល និង ែផនកឯកជន



្របសិទធភពៃនករស្រមបស្រមួល

ថ ប័ន កនុងករផ្តល់េស

ធរណៈ ពក់ពនធ័នឹង

ករជំរញ
ុ ផលិតកមម្រសូវ និងករនំេចញអងករ


ជំរញ
ុ សមតថភពនំេចញអងករេ

យខ្លួនឯង

ទិញ ែកៃចន រួចនំេចញជផ្លូវករ េ

យុតិ្តធម៌ េ

យេលើកទឹកចិត្តឲយ្រកុមហ៊ុន្របមូល

យឈរេលើេគលករណ៍ ្របកួត្របែជងសុចចរ ិត

ម ះ្រតង់ និងេគរពបននូវកតព្វកិចចបង់ពនធ និងកតព្វកិចចេផ ងៗេទៀត

របស់កមពុជជធរមន។

េដើមបីេឆ្លើយតបបននូវទិសេ

ផលិតភព ពិេសស្របពលវបបកមមដំ


េ

េគលនេយបយ

ែដលបន

ក់ឱយអនុវត្ដេនះ

ំ្រសូវ” គឺជចំណុចគន្លឹះែដលនឹង្រតូវយកចិត្ដទុក

“ករបេងកើន
ក់ជ

ទិ៍ៈ

ករបេងកើនេស កមម និង អន្ដ គមន៍នន េដើមបីជួយដល់ករបេងកើនផលិតផល្រសូវ
មរយៈករេផទរបេចចកេទសសម្រសបដល់កសិករ បេងកើនករ្រ
ពូជ្រសូវ ែដល្រសបនឹងលកខណៈដី ក ្ដ
ពូជ្រសូវសំខន់ៗ

្រសប

វ្រជវ និង អភិវឌ ន៍

កសធតុ និងពិេសសករស្រមិតស្រមំង

មត្រមូវករទីផ រចង់បន

ជំរញ
ុ ករេ្របើ្របស់ពូជ្រសូវ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ែផនករសកមមភព េដើមបីអនុវត្តឯក
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ទំងេនះឱយបនទូលំទូ
្របស់ដី្របកបេ


យដល់្រសទប់កសិករ រួមជមួយនឹងករ្រគប់្រគង និងេ្របើ

យ្របសិទធភពខពស់។

ករ្របមូលផ្ដំុផលិតកមម្រសូវ

ក៏ជចំណុច្រគឹះមួយសំខន់ផងែដរ

ស្រមួលដល់ករផគត់ផគង់

និង្របមូលទិញ

“សហគមន៍កសិកមម

សហករណ៍កសិកមម”

ឬ

យប៉ យ្រគប់ទីកែន្លង និងច្រមុះេទេ
ពិតជមិន

េពលគឺសំេ

ជលកខណៈ្រទង់្រទយធំ
។

មរយៈ

្របសិនេបើផលិតផល្រសូវេន

យ្របេភទពូជេ្រចើនមុខេនះ គុណភពអងករ

ចេឆ្លើយតបបន េទនឹងេសចក្ដី្រតូវករេឡើយ។ ដូចេនះ គឺទមទរឱយមន

ករ្របមូលផ្ដំុផលិតកមម្រសូវជចំបច់

េហើយសហគមន៍កសិកមម

គឺជមជឈមណ្ឌល

ផលិត និង ផគត់ផគង់្រសូវដ៏សំខន់នេពលអនគត។ កនុងន័យេនះ ្រកសួងកសិកមម

រុកខ្របមញ់ និង េន

ទ នឹង្រតូវត្រមង់ទិសៃនករេធ្វើអន្ដ គមន៍ េទរកករព្រងឹង

សមតថភពរបស់សហគមន៍កសិកមម េដើមបីផលិតកនុង្រទង់្រទយធំនេពលខងមុខ។


្រតូវយកចិត្ដទុក

ក់ខពស់ដល់ែផនកឯកជន ពិេសសប

ករផលិត្រសូវេនកមពុជផងែដរ។

្ដ ្រកុមហ៊ុនែដលចូលរួម កនុង

ករផ រភជប់រ ង្រកុមអនកផលិត

ឬសហគមន៍

កសិកមម និង អនក្របមូលទិញ ែដលជមចស់េ ងម៉ សុីនកិន្រសូវ ្រកុមហ៊ុន្របមូលទិញ
អនកនំេចញ

មយន្ដករ “ផលិតកមមកសិកមម

ដ៏សំខន់ផងែដរ កនុងករសេ្រមចបនទិសេ



មស្ដង់

េគលនេយបយេនះ។

រទីផ រអន្ដរជតិ គឺជករចំបច់ និង្រតូវែតគំ្រទឱយបនខ្លំងក្ល។

ករផ្ដល់ព័ត៌មនអំពីទីផ រតៃម្ល
មេធយបយដ៏សំខន់មួយ

ថ នភពៃនករផគត់ផគង់្រសូវ-អងករ

េដើមបីឱយកសិករ

ពណិជជករ

ពណិជជកមម្រសូវ-អងករ េនះ។


្រស្ដ

ករស្រមបស្រមួល និងគំ្រទវ ិស័យឯកជន កនុងករបេងកើនសមតថភពម៉ សុីនកិន្រសូវ
្រសប



មកិចចសនយ” គឺជចំណុចយុទធ

ករស្រមួលពណិជជកមម និងករនំេចញ

។ល។

ក៏ជ

មនទំនក់ទំនងគនកនុង

មរយៈសកមមភពនន ែដលពក់ព័នធនឹង

ករស្រមួលែបបបទ លិខិតបទ ្ឋ ន េ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់្រកសួងកសិកមម រុកខ
្របមញ់ និង េន

ទ ទក់ទងនឹងករ្រតួតពិនិតយអនម័យ និង ភូតគមអនម័ យ

េលើមុខទំនិញកសិផល

ែដលជកមមវតថុៃនករ្រតួតពិនិតយអនម័យ

និង

ភូតគម

អនម័យ គឺជវ ិធនករចំបច់ និង្រតូវព្រងឹងបែនថមេទៀត។ សកមមភពជេ្រចើន ែដល

ពក់ព័នធែផនកេនះ នឹង្រតូវ
ជសំខន់

ក់បញូច លកនុងែផនករសកមមភពលំអិត ពិេសសករេផ្ដត

េទេលើករព្រងឹងសមតថភព

និងេហ ្ឋ រចនសមព័នធ្រតួតពិនិតយអនម័ យ

និងភូតគមអនម័យ ព្រងឹងសមតថភព យតៃម្ល និងទប់
និង ភូតគមអនម័យ ករេរៀបចំក

និភ័យ អនម័យ

ង និង ករព្រងឹងករអនុវត្ដចបប់ និង លិខិត

បទ ្ឋ នគតិយុត្ដេ្រកមចបប់នន ឱយមន្របសិទធភព េ
ៃនករនំេចញ ឱយមនភព

ក ត់

មញញ ឆប់រហ័ស និងចំ

យ្រតូវេរៀបចំស្រមួលនីតិវ ិធី

ិ តិច ។
យថវក
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ែផនកទី ២
ែផនករសកមមភពស្រមប់អនុវត្តឯក

រេគលនេយបយ ស្តព
ី ី

“ករជំរញ
ុ ផលិតកមម្រសូវ និងករនំេចញអងករ”
ឯក

រេគលនេយបយជំរញ
ុ ផលិតកមម្រសូវ និងករនំេចញអងករ ែដលបន

ក់េចញេនះ

គឺជ្រតីវ ិស័យចង្អុលផ្លូវមួយដ៏សំខន់ េដើមបីែណនំត្រមង់ទិស ឱយ្រគប់ភគីពក់ព័នធកុងផលិ
ន
តកមម និង
ជីវកមម្រសូវ-អងករេនះអនុវត្ត

េទមុខ្រសប

សំេ

ជំរញ
ុ ផលិតកមម្រសូវនិងករនំេចញអងករ

មនិននកររ ីកចំេរ ើនៃនទីផ រសកល។

សូចនករកំណត់កុនងទិសេ

ៃនេគលនេយបយេនះ គឺេធ្វើយ៉ង

ផល្រសូវែដលផលិតេលើស ្របមណជង ៤
១

នេ

មនសនទុះេលឿន

នេ

ន និងមនលទធភពនំេចញអងករជផ្លូវករជង

ន េនឆនំ ២០១៥ ែដលេនះ ទមទរឱយ្រគប់

វ ិធនករសម្រសប

និងបនទន់

ឱយកមពុជ មនផលិត

ថ ប័ន ្រកសួងជំនញពក់ព័នធ ្រតូវែតចត់

េដើមបីសេ្រមចបននូវេគលេ

េនះ

េហើយជពិេសសេទៀតេនះគឺ

មជឈ ្ឋ នកសិករ្រតូវែតែកែ្របទម្លប់ ពីជកសិករផលិត្រគប់ហូបចុក មកជអនកផលិតេដើមបីេធ្វើជំនួញ

ផលិតផលវ ិញ។

្រកសួងកសិកមម រុកខ្របមញ់ និងេន
សំេ

េឆ្លើយតប និង សេ្រមចបននូវទិសេ

កិចចករេនះយ៉ ងហមត់ចត់ េ

១.១
ក.

េគលនេយបយ ែដលបនកំណត់េនះ និងបនេធ្វើ

យត្រមូវឱយ្រគប់នយ ្ឋ នពក់ ព័នធ ពិនិតយ និងពិចរ

ែដលនឹង្រតូវអនុវត្ដ េហើយេឆ្លើយតបនឹងទិសេ

I-

ទ បនេរៀបចំនូវែផនករសកមមភពលំអិតរបស់ខូន
្ល
រ នូវសកមមភព

េគលនេយបយេនះ។

ែផនករសកមមភព
ធនករពក់ពនធន
័ ង
ឹ ផលិតកមម្រសូវ
ធនករបនទន់

វ ិធនករេគលនេយបយ៖

ស្រមួលនីតិវិធីៃនការនាំចូលពូជ្រសូវ ជី ធាតុចូលកសិកម្ម និងេ្រគឿង
យន្តកសិកម្ម

សកមមភព៖


េរៀបចំែកលម្អនីតិវ ិធីជួយស្រមបស្រមួលករេធ្វើ

ជីវកមម ករចុះបញជិក និង

ករនំចូលសមភរកសិកមម ។ ព័ត៌មនបង្ហញផ្លូវស្រមប់អតិថិជន ស្តីពីករែក
ស្រមួលនីតិវ ិធីកុងករេធ្វ
ន
ើ

ជីវកមម

កសិកមម នឹង្រតូវបនកំណត់ចបស់

ករចុះបញជិក

ស់ និង

និងករនំចូលសមភរ

ក់ឲយេ្របើ្របស់។
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«បន្តផ្តល់ការេលើកទឹកចិត្តែផ្នកពន្ធ េលើការនាំចូលចំេពាះសមារ និង

វ ិធនករេគលនេយបយ៖

បរិកា្ខរទាំងេនាះ»
សកមមភព៖

េរៀបចំបញជីេឈមះេ្រគ ងយន្តកសិកមម េដើមបីស្រមបស្រមួលករនំចូល។

វ ិធនករេគលនេយបយ៖ ផ្តល់ការេលើកទឹកចិត្តដល់ផលិតករ និងការែបងែចកពូជក្នុង្រសុកៈ
១-

កំណត់្របេភទពូជ្រសូវសំខាន់ៗមួយចំនួន ែដលជាេគាលេដៅអាទិភាពជំរុញផលិត
កម្ម និងការផ្សព្វផ យេ្របើ្របាស់ពូជឲ្យបានេ្រសចបាច់ េនៅមុនដំណាច់ឆាំ ២០១០
េនះ

និងេរៀបចំ្រកបខណ័គតិយុត្ត

និងយន្តការេដើម្បីេលើកស្ទួយដល់ផលិតកម្ម

និងការែបងែចកផ្សព្វផ យេ្របើ្របាស់ពូជ

ឲ្យបានេ្រសចបាច់េនៅមុនបំណាច់ឆាំ

២០១០ េនះែដរ ។
សកមមភព៖

១.១-

កំណត់្របេភទពូជ្រសូវសំខន់ៗមួយចំនួន ែដលសម្រសបស្រមប់្របព័នធ
េក ្រតបរ ិ
្រសប

ថ នដំ

ំ ្រសូវ មនសក្តនុពលទិននផលខពស់ និងមនគុណភព

មត្រមូវករទីផ រជតិ និងអន្តរជតិ។ ពូជ្រសូវយ៉ ងតិចបំផុតចំនួន

១០ពូជ្រតូវបនកំណត់ជបឋម
១.២-

េ

យវ ិទយ

ថ ន្រ

វ្រជវ

និងអភិវឌ ន៍

កសិកមមកមពុជ (សកមមភពេនះបនអនុវត្តរួច) ។

ិ ័យ
ពិេ្រគះេយបល់ េលើ្របេភទពូជ្រសូវមួយចំនួន ជមួយវស

សិកខ

ឯកជន និងអនកពក់ព័នធ (សកមមភពេនះបនអនុវត្តរច
ួ )។
១.៣- េរៀបចំ

ចរែណនំឱយេ្របើ្របស់ពូជ្រសូវ ែដលបនកំណត់រច
ួ
និង ផ ព្វ

ផ យឲយបនទូ
១.៤-

យ។

ចង្រកង និងេបះពុមពេសៀវេភ ស្តីអំពីលកខណៈពូជ្រសូវ ែដលបនកំណត់ រួម
ទំងវ ិធី

្រស្តស្រមិតស្រមំងពូជ្រសូវ

មែបបកសិករ ករកំណត់្រកុមដី និង

ក្រមិតេ្របើ្របស់ជី និងលកខខណ្ឌេក ្រតបរ ិ
១.៥-

ថ នដំ

ំ្រសូវ។

ចង្រកង និងេបះពុមពផ ព្វផ យ េសៀវេភបងគំុបេចចកេទស បេងកើនផលិតភព
ដំ

ំ ្រសូវ (Technology Package for Increased Rice Productivity=TPIRP)

ស្រមប់្របេភទ ឬ្រកុមៃនពូជ្រសូវ ែដលបនកំណត់ឲយេ្របើ្របស់។ េសៀវេភ
ចំនួន ៥.០០០ ចបប់ យ៉ ងតិច ្រតូវបនេបះពុមព និងែចកចយជូនអងគភព
ជំនញ មនទីរកសិកមម ជធនី-េខត្ត ករ ិយល័យកសិកមម្រសុក ្រកុម្របឹក ឃុំ
្រកុមហ៊ុនឯកជន និងអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលពក់ព័នធ។
១.៦-

េបើកវគគបណុ្ដ ះប

្ត ល្រគូជំនញ (Master trainers) ចំនួន ០២ វគគ េ

តេលើ (១) លកខណៈសំខន់ៗ របស់ពូជ្រសូវទំង១០ (២) វ ិធី
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ស្រមំងពូជ្រសូវ

មែបបកសិករ (៣)ករកំ ណត់្រកុមដី និងក្រមិតេ្របើ្របស់ជី

(៤)លកខខណ្ឌេក ្រតបរ ិ
ភពដំ

ំ្រសូវ

ថ នដំ

ំ ្រសូវ និង (៥)បងគំុបេចចកេទសបេងកើនផលិត

េដើមបីឲយម្រន្តីទំងេនះក្លយជ្រគូជំនញ

្ត ល្រគូបេងគលបន្តេទៀត។
១.៧- េរៀបចំែកស្រមួល និងេបះពុមពឯក
ដំ

ិ យ
ំ ្រសូវរបស់ វទ

ឲយ្រសប

ថ ន្រ

ស្រមប់បណុ្ត ះប

រ ស្ដីពីបងគំុបេចចកេទសបេងកើនផលិតភព

វ្រជវ និងអភិវឌ ន៍កសិកមមកមពុជ (CARDI)

មសមតថភពរបស់្រគូបេងគល។

ឯក

បេងគលអំពីបងគំុបេចចកេទសបេងកើនផលិតភពដំ

រែកស្រមួលស្រមប់្រគូ

ំ ្រសូវចំនួន ៥.០០០ ចបប់

នឹង្រតូវបនេបះពុមព និងែបងែចក។

១.៨-

បណុ្ដ ះប

្ដ ល្រគូបេងគលដល់ម្រន្តីចំនួន ១.៥០០នក់

១០ អំពីបងគំុបេចចកេទសបេងកើនផលិតភពដំ

ដំ
១.៩-

មប

្ត េខត្តចំនួន

ំ ្រសូវ និងបេចចកេទសករពរ

ិ នករកំចត់ ។
ំ ្រសូវ ែដលរួមមន សមសភពចៃ្រង និងវធ

េបើកវគគបណុ្ត ះប

្ត លកសិករចំនួន ២៥.០០០នក់ កនុងេខត្តចំនួន ១០ ស្តីពីប

ងគុំបេចចកេទសបេងកើនផលិតភពដំ

ចៃ្រង និងវ ិធនករកំចត់ សំេ

ំ ្រសូវ និង ពិេសសេផ្តតេលើសមសភព

ជួយដល់ករបេងកើនផលិតកមម ដំ

ំ ្រសូវ។

១.១០- េធ្វើែ្រសបង្ហញចំនួន ៥០០ កែន្លង េដើមបីែណនំកសិករ អំពីបងគំុបេចចកេទស
បេងកើនផលិតភពដំ

េ្រ

វ ិធនករកំចត់សមសភពចៃ្រង

ំ ្រសូវ

មតំបន់

ច្រសព ។

១.១១- ផលិត្រគប់ពូជសុទធ្រគឹះរបស់ពូជ្រសូវែដលបនកំណត់ចំនួន ៥ ហិក

ម

រយៈគេ្រមង Community Based Agricultural Productivity Project (CBAPP)
និង ២ ហិក

មរយៈថវ ិក ជរ ្ឋ ភិបល ២០១១ ស្រមប់ែចកចយជូន

្របជកសិករគេ្រមង

CBAPP

និងផគត់ផគង់ជូនអតិថិជនេ្របើ្របស់

កនុងឆនំ

២០១១ និង ២០១២។ ្រគប់ពូជសុទធ្រគឹះរបស់ពូជ្រសូវែដលបនកំណត់ចំនួន
១០.៥០០ គ.្រក ្រតូវបនផលិត និងេ្របើ្របស់េ

ិ យ
យ វទ

ថ ន្រ

វ្រជវ និង

អភិវឌ ន៍កសិកមមកមពុជ (CARDI) ។

១.១២- ផលិត្រគប់ពូជសុទធទទួល
ចំនួន ៥ ហិក

គ ល់

របស់ពូជ្រសូវែដលបនកំណត់

េលើៃផទដី

(៨.៥០០ គ.្រក) ស្រមប់ែចកចយ និងផគត់ផគង់ជូនអតិថិជន

េ្របើ្របស់កុនងឆនំ ២០១១ និង ២០១២ (CARDI)។

១.១៣- ផលិត្រគប់ពូជសុទ្ឋអនុញញត េន
។ ្រគប់ពូជចំនួន ១៥០ េ

ម

ថ នីយ៍េលើកដំបូងេលើៃផទដី ៥០ ហិក

ន នឹង្រតូវបនផលិត េ

យប

្ត

ថ នីយ៍ន

នរបស់អគគនយក ្ឋ នកសិកមម និងេធ្វើករផ ព្វផ យឱយកសិករេ្របើ្របស់។
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១.១៤- ផលិត្រគប់ពូជសុទធលេ្អ ន
ហិក

ម

ថ នីយ៍ និង សហគមន៍កសិករ េលើៃផទដី៤៥០

។ ្រគប់ពូជសុទធលច
្អ ំនួន ១.៣៥០េ

កសិករកនុងតំបន់េគលេ

១.១៥- េបះពុមភឯក

ន ្រតូវបនផលិតនិងផគត់ផគង់ជូន

។

របេចចកេទស

ស្តីពី

ផលិតកមម្រគប់ពូជសុទធល្អ

ចំនួន

១០.០០០ ចបប់ និងេរៀបចំកមមវ ិធីផ ព្វផ យដល់កសិករ។

១.១៦- បណុ្ដ ះប

្ដ លសហគមន៍កសិករ ចំនួន ១.៦០០ នក់ េន ២០ សហគមន៍

ស្ដីពី បេចចកេទសផលិតកមម្រគប់ពូជសុទ្ឋល។
្អ

១.១៧- េរៀបចំេគលករណ៍ យន្ដករអនុវត្ត និងឯក

រ យតៃម្ល និងបញ
ជ ក់គុណ

ភព្រគប់ពូជ្រសូវ។
១.១៨- េ្រគងស្តុក និងផ្តល់ឥណទន្រសូវពូជមនគុណភពខពស់្របចំឆនំ ស្រមប់
េ្រត មករ
មប

្ដ

្ដ រករខូចខត េ

យេ្រគះធមមជតិទឹកជំនន់ និងេ្រគះ ង
ំ សងួត

ជធនី-េខត្ដ។ ្រសូវពូជយ៉ ងតិចចំនួន ១.០០០ េ

ន ែដលមន

គុណភពខពស់ និងត្រមូវករទីផ រ ្រតូវបនផ្តល់ជូនកសិករខចីេ្របើ្របស់េរៀង
ល់ឆនំ ស្រមប់

្ដ រករខូចខតេ

យេ្រគះធមមជតិ។

១.១៩- េ្រត ម្រសូវពូជអន្ដ គមន៍សេ្រងគះបនទន់្របចំឆនំ
ខតេ

ស្រមប់ករ

្ដ រករខូច

មប

ជធនី-េខ

យេ្រគះធមមជតិទឹកជំនន់ និងេ្រគះ ង
ំ សងួត

ត្ដ។ ្រសូវពូជចំនួន ៥០០ េ

្ដ

ន ែដលមនគុណភពខពស់ និងត្រមូវករទីផ រ

្រតូវបនែចកជូនកសិករេ្របើ្របស់េរៀង ល់ឆនំ

េដើមបី

្ដ រករខូចខតេ

យ

េ្រគះធមមជតិ ។
វ ិធនករេគលនេយបយ៖
២-

ព្រងឹងនិងព្រងីកសមត្ថភាព

វិទ សាន្រសាវ្រជាវនិងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា

(CARDI) សានីយ៍ពិេសាធន៍ មណលអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម កសិដានស្រមាប់ផលិតពូជ
សិក ្រសាវ្រជាវ និង បណ្ណុះបណា្ដលបេច្ចកេទស។
សកមមភព៖
២.១-

សិក

និងេរៀបចំែផនករលំអិត េដើមបីព្រងឹងនិងព្រងីក កសិ ្ឋ ន

ថ នីយ៍ និង

មណ្ឌលអភិវឌ ន៍ សំ ប់ផលិតកមមពូជ្រសូវ។ ែផនករសកមមភព និង ករ
ចំ
២.២

យលំអិតេន

ថ នីយ៍ ០៧ ្រតូវបនសិក

ជួសជុលេហ ្ឋ រចនសមព័នធរប
ូ វន្តជជំ

និងេរៀបចំ ។

នដំបូង េនកសិ ្ឋ នផលិតពូជ្រសូវ

ទួលសំេ ង េដើមបីគំ្រទដល់ករផលិតពូជ (

មរយៈគំេ ង ADB Emergency

Food Assistance) ។

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ែផនករសកមមភព េដើមបីអនុវត្តឯក

រេគលនេយបយ ស្តីពី «ករជំរញ
ុ ផលិតកមម្រសូវ និងករនំេចញអងករ» ឆនំ ២០១១

13

២.៣

េរៀបចំែកលំអឯក
្របពនធ័េក ្រតបរ ិ

រ

និងែផនករពិេ

ថ នេផ ងៗ ។ ឯក

ធន៍្រ

វ្រជវ

បន ំ

រ និងែផនករពិេ

ធន៍្រ

ម្របេភទ
វ្រជវ ្រតូវ

បនេរៀបចំជថមី ។
២.៤

កំនត់តំបន់ផលិតកមម្រសូវ ែដលមន្របភពទឹក និង្របពនធ័ធ

២.៥

េរៀបចំចង្រកង និងេបះពុមពផ ព្វផ យអតថបទបេចចកេទស ស្តីពីសមសភព
ចៃ្រង (សត្វលិត
្អ ចៃ្រង ជំងឺ និងេ

ម ចៃ្រង) េលើដំ

្រស្ដ ។

ំ ្រសូវ និងថនំកសិកមម និង

ករេ្របើ្របស់ យ៉ ងតិចចំនួន ១០.០០០ ចបប់។
២.៦

តំបន់គមនសមសភពចៃ្រងេលើដំ

ំ ្រសូវ ចំនួន ២ ្រតូវបនកំណត់ េដើមបី

ស្រមបស្រមួលករេធ្វើពណិជជកមមអងករេទកន់ទីផ រអន្តរជតិ។
២.៧

សិក ពី្របេភទសមសភពចៃ្រងេលើដំ
ចំបញជ ីេឈមះសមសភពចៃ្រង

ំ ្រសូវ េនកនុង្របេទសកមពុជ េរៀប

េដើមបីេឆ្លើយតបករត្រមូវរបស់ភគីពក់ព័នធ

េរៀបចំចង្រកង និងផ ព្វផ យអតថបទបេចចកេទស ស្តីពី សត្វលិត
្អ ចៃ្រងេលើ
ដំ
២.៨

ំ ្រសូវ ចំនួន ៥.០០០ចបប់។

េ្រត មថនំកសិកមម

និងឧបករណ៏

ស្រមប់អន្ត គមន៍បនទន់

កនុងករកំចត់

សមសភពចៃ្រង េនេពលមនករផទុះេឡើងករបំផ្លញ េដើមបីធនថគមន

ករបត់បង់ទិននផល េបើេទះបីមនករបំផ្លញក៏េ
២.៩

បំពក់ឧបករណ៍កសិកមម
េ្រគ ង

មរយៈគេ្រមង

យ។

CBAPP

នូវ្រ

ក់ទ័រចំនួន

០១

និង mini-combined harvester ចំនួន ០១ េ្រគ ង និងគេ្រមងេ្រ

ច

្រសពនិងបេងកើនផលិតភពកសិកមមេខត្តភគខងេកើត នូវ្រ

ក់ទ័រចំនួន ០៣

េ្រគ ង និងេ្រគ ងបរក
ិ ខ ភជួរ ស់ចំនួន ០៣ ស្រមប់ រួមទំងម៉ សុីនេបក្រសូវ
ចំនួន ០១ េ្រគ ង និងម៉ សុីនបូមទឹកេដើរេ

យចរន្តអគគីសនី េ ងនិងប

ែខ េភ្លើង្រតូវបនបំពក់េន្រសះទឹកចំនួន ០៤ េនកនុងវ ិទយ

អភិវឌ ន៍កសិកមមកមពុជ (CARDI)។

២.១០ បំពក់ឧបករណ៍មនទីរពិេ
កសិកមមកមពុជ

CBAPP ។

ធន៍្រគប់ពូជ កនុងវ ិទយ

និងបណុ្ត ះប

ថ ន្រ

ថ ន្រ

្ត លម្រន្តីឲយេចះេ្របើ្របស់

មរយៈគេ្រមង
ន ចំនួន ១០

ន ចំនួន ៣ និងសំ ប់ចំណុះ ១០ េ

ស្រមប់ទុក្រគប់ពូជ្រសូវ

នឹង្រតូវបនផ្តល់ជូន

វ ិទយ

វ្រជវនិង

វ្រជវនិងអភិវឌ ន៍

២.១១ ថង់ប្លសទីក Volcanic cube (cocune) សំ ប់ចំណុះ ៣ េ
ស្រមប់ចំណុះ ៥ េ

្ត ញ

ន ចំនួន ២

ថ ន្រ

វ្រជវ

និង

អភិវឌ ន៍កសិកមមកមពុជ ។
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វ ិធនករេគលនេយបយ៖
៣- ពិនិត្យេឡើងវិញនូវ្រកបខ័ណ

ៃនេសវាផ្សព្វផ យបេច្ចកេទសកសិកម្ម

(Extension

Services)។
សកមមភព៖

ពក់ព័នធនឹងករពិនិតយេឡើងវ ិញ

នូវ្រកបខ័ណ្ឌៃនេស ផ ព្វផ យបេចចកេទសកសិកមម

(Extension Services) ្រកសួងកសិកមម រុកខ្របមញ់និងេន

ទ មនសកមមភពមួយចំនួនដូចខង

េ្រកម៖
៣.១

សិក

យតៃម្ល

ថ នភពបចចុបបនន

ភនក់ងរផ ព្វផ យកសិកមមេន

េលើ្របព័នធនិងេស ផ ព្វផ យកសិកមម។

មប

្ត េខត្តទំង ១០ នឹង្រតូវបនេធ្វើករ

យតៃម្ល។ របយករណ៍ យតៃម្លមួយ ្រតូវបនេរៀបចំ និងចង្រកងជឯក
រ។
៣.២

េរៀបចំេធ្វើសិកខ

ពិេ្រគះេយបល់ ស្តីពី

ថ នភពបចចុបបននៃន្របព័នធ និង

េស ផ ព្វផ យកសិកមម។ របយករណ៍ យតៃម្លមួយ្រតូវបនេរៀបចំ និងចង
្រកងជឯក

រ

និងេគលករណ៍

ម

ននិង យតៃម្ល

គុណភពេស

ផ ព្វផ យកសិកមម ្រតូវបនេរៀបចំេឡើង។
ខ.

ធនកររយៈេពលមធយមនិងែវង

វ ិធនករេគលនេយបយ (៤)៖
េរៀបចំែផនការ្រគប់្រគងទឹករយៈេពល១០-២០ឆាំ

និងដាក់េចញនូវវិធានការអនុវត្ត

ជាក់ែស្តង
កំណត់យកការវិនិេយាគេលើ្របព័ន្ធធារាសា្រស្ត

និងការ្រគប់្រគងទឹក

ជាអាទិភាព

សំខាន់របស់រាជរដាភិបាល
សកមមភព៖
៤.១៤.២-

េធ្វើករអេងកតេសដ្ឋកិចច្រគួ

រមុន

និងេ្រកយេធ្វើវ ិនិេយគ្របព័នធធ

េ្រប បេធៀបកររ ីកចំេរន
ើ របស់កសិករ កនុងតំបន់ក

កំណត់រក្របព័នធដំ

ំេ

យយកដំ

ង្របពនធ័ធ

ំ ្រសូវជមូល ្ឋ ន

លិតភពកសិកមមេខត្តភគខងេកើត េនកនុង្របព័នធេ្រ
យយកដំ

្រតូវបនចូលរួម យតៃម្លេ

យកសិករចំនួន ១.០០០ នក់។

េនកនុង្របព័នធេ្រ

្រស្ត ។

ច្រសពចំនួន ១៥ កនុងរយៈ

ំេ

ស្រមំង្រគប់ពូជ្រសូវ

ំ ្រសូវជមូល ្ឋ នចំនួន ៤៥ កែន្លង នឹង

មរយៈករដឹកនំកសិករផលិត និងស្រមិត

មរយៈគេ្រមងបេងកើនផលិតភពកសិកមមេខត្តភគខងេកើត

ច្រសពចំនួន ១៥ កនុងរយៈេពល ៣ ឆនំ។
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៤.៤-

បង្ហញនូវបងគុំបេចចកវ ិទយបេងកើនផលិតភពដំ

ំ ្រសូវ

ភពកសិកមមេខត្តភគខងេកើត េនកនុង្របព័នធេ្រ

មរយៈគេ្រមងបេងកើនផលិត

ច្រសពចំនួន ១៥ កនុងរយៈេពល ៣

ឆនំ។ កសិករគ្រមូចំនួន ៧៥ នក់នឹងេចះអនុវត្ត និងកសិករចំនួន ២.២០០ នក់េទៀត
្រតូវបនយល់ដឹងអំពីបេចចកវ ិទយបេងកើននូវផលិតភពដំ

ំ្រសូវ។

វ ិធនករេគលនេយបយ៖
៥-បេង្កើនការវិនិេយាគេលើការសារេឡើងវិញ នូវសានីយ៍ មណលអភិវឌ្ឍន៍ និងកសិដាន េដើម្បី
បេ្រមើការងារ្រសាវ្រជាវអភិវឌ្ឍន៍ និងេផ្ទរបេច្ចកវិទ គាំ្រទដល់ផលិតកម្មកសិកម្ម។
សកមមភព៖
៥.១-

ជួសជុលេហ ្ឋ រចនសមព័នធរប
ូ វន្ដ
េហ ្ឋ រចនសមព័នរធ ប
ូ វន្ដ

ថ នីយ៍ កសិ ្ឋ ន និងមណ្ឌលអភិវឌ ន៍កសិកមម។

ថ នីយ៍ ចំនួន៧ របស់ អគគនយក ្ឋ នកសិកមម ្រតូវបនជួស

ជុលឲយដំេណើរករល្អេឡើងវ ិញ។
៥.២៥.៣-

បំពក់ឧបករណ៍

ម

ស្រមប់គំ្រទករ្រ

ផលិតកមមដំ

ំ្រសូវ េន

ជួសជុលនិង

ងសង់មជឈមណ្ឌលសំ ប់បណុ្ត ះប

និងកសិករេន
៥.៤-

និងបរ ិកខចំបច់

វ្រជវ

ិ ជ
និងេផទរបេចចកវជ

ថ នីយ៍ កសិ ្ឋ ន និងមណ្ឌលអភិវឌ ន៍កសិកមម ។
្ដ លម្រន្ដីជំនញ អនកផ ព្វផ យ

ថ នីយ៍ កសិ ្ឋ ន និងមណ្ឌលអភិវឌ ន៍កសិកមម។

ផលិត្រគប់ពូជសុទ្ឋអនុញញត េន

មប

្ត

ថ នីយ៍ កសិ ្ឋ ន និងមណ្ឌលអភិវឌ ន៍

កសិកមម។ ្រគប់ពូជសុទ្ឋអនុញញត ៤.៨០០ េ

ន េលើៃផទដី ១.៦០០ ហ.ត ្រតូវបន

ផលិត និងផគត់ផគង់ជូនសហគមន៍កសិករ េដើមបីផលិត្រគប់ពូជសុទធល្អ ។
៥.៥-

េធ្វើពិេ
េន

៥.៦-

ធន៍្រ

វ្រជវ េចចកេទសបេងកើនផលិតភពដំ

ធន៍

ថ នីយ៍ កសិ ្ឋ ន និង មណ្ឌលអភិវឌ ន៍កសិកមម។

ព្រងីកករបណុ្ដ ះប

្ដ លកសិករ

កសិករ ៦០.០០០នក់់ ្រតូវបនបណុ្ដ ះប
ឆនំ។

៥.៧-

ំ ្រសូវ ចំនួន ៨០០ ពិេ

ព្រងីកករបណុ្ដ ះប

អំពីេចចកេទសបេងកើនផលិតភពដំ

ំ ្រសូវ។

្ដ ល ២០០វគគ កនុង១០េខត្ដ រយៈេពល ៤

្ដ លកសិករ ២.៤០០ នក់ អំពីផលិតកមមពូជសុទធល្អ េន

ម

សហគមន៍កសិកមមចំនួន៨០ ។
៥.៨-

ចុះពិនិតយនិងផ្ដល់ជំនួយបេចចកេទស កនុងករផលិតពូជសុទធល្អ េន

មសហគមន៍ និង

្រកុមហ៊ុន េដើមបីែចកចយេធ្វើផលិតកមម។
៥.៩-

ចុះសិក

និង

យតៃម្លបែនថម អំពីពូជ្រសូវែដលេឆ្លើយតបនឹងទីផ រ។ ្របេភទពូជ

ែដលេឆ្លើយតបនឹងទីផ រ ្រតូវបន យតៃម្លនិងកំណត់បែនថមេន១០េខត្ដ។
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៥.១០- ព្រងីកករេធ្វើែ្រសបង្ហញអំពីបេចចកេទសបេងកើនផលិតភពដំ

ំ ្រសូវ

មសហគន៍។

ែ្រសបង្ហញចំនួន ៣.០០០ កែន្លង្រតូវបនអនុវត្ត (៤ឆនំ) ។
៥.១១- េរៀបចំសិកខ

ល្អៗ កនុង្របពលវបបកមមដំ

ធន៍

ំ ្រសូវ។

៥.១២- េរៀបចំទស នៈកិចចសិក កនុង្របេទសចំនួន
ពិេ

េដើមបីែចករ ំែលកបទពិេ

ផ ព្វផ យបេចចកេទស្របចំឆនំ

ធន៍លៗ
្អ កនុងករេធ្វើផលិតកមមដំ

១០០

ដល់កសិករ

ំ្រសូវ។

េដើមបីផ្លស់បូ្ដរបទ

៥.១៣- េរៀបចំទស នៈកិចចសិក េ្រក្របេទសចំនួន ២០ សំ ប់ម្រន្ដីបេចចកេទស េដើមបីផ្លស់បូរ្ដ
បទពិេ

ន៍ និងទទួលបនចំេណះដឹងចំេណះេធ្វើថីមៗ កនុងរយៈេពល ៤ឆនំខងមុខ។

៥.១៤- ផលិតឧបករណ៍កសិកមម និងេ្រគ ងយន្ដកសិកមម

កពិេ

ធន៍ ស្រមប់ករេរៀបចំដី

ំដុះ។
៥.១៥- េរៀបចំេធ្វើបង្ហញអំពី្របសិទធភពឧបករណ៍ និងេ្រគ ងយន្តកសិកមម ែដលបនផលិត
េដើមបីជួយកសិករ

កនុងករេ្របើ្របស់សំេ

បេងកើនផលិតភព

្របពលវបបកមមដំ

ំ

្រសូវ។ កសិករ ១.២៥០ នក់ យ៉ ងតិច នឹង្រតូវបនចូលរួម និងទទួលចំេណះដឹងទំង
េនះ។
៥.១៦- េបើកវគគបណុ្ដ ះប

្ដ លបេចចកវ ិទយេ្រកយេពល្របមូលផល្រសូវ។ វគគបណុ្ត ះប

៥.១៧- េបើកវគគបណុ្ដ ះប

្ដ លបេចចកេទសដល់កសិករចំនួន ៧.៥៦០នក់ អំពីករែថទំជួស

្ត ល

ចំនួន ៥០០វគគ មនកសិករចូលរួមចំនួន ១៧.៥០០ នក់ នឹង្រតូវបនេរៀបចំ ។

ជុលេ្រគ ងយន្ដកសិកមម និងឧបករណ៍កសិកមម ។

៥.១៨- េ្រត មថនំកសិកមម

និងឧបករណ៏សំ ប់អន្ត គមន៍បនទន់

ចៃ្រងេនេពលមនករផទុះេឡើងករបំផ្លញ។ ដំ

េដើមបីកំចត់សមសភព

ំ ្រសូវ្របមណ ៦០.០០០ ហិក

កនុងរយៈេពល០៤ឆនំ ែដលទទួលរងករបំផ្លញ្រតូវបនករពរ ។

៥.១៩- សង់្រប

នំទឹកពី្រប

យេបតុងរ ំេ

ះទឹក

្ត រ្រប

យទឹកខងលិចមក្រប

កសិកមមកមពុជ។

យកនុងបរ ិេវណវ ិទយ

យកនុង

វ ិទយ

ថ ន្រ

ថ ន និងជីក្រប

វ្រជវ

យ

និងអភិវឌ ន៍

៥.២០- េ្រគងស្តុក និងផ្តល់ឥណទន្រសូវពូជ មនគុណភពខពស់្របចំឆនំ ស្រមប់េ្រត មករ
្ដ រករខូចខតេ

យេ្រគះធមមជតិទឹកជំនន់ និងេ្រគះ ង
ំ សងួត

េខត្ដ។ ្រសូវពូជចំនួន ១.០០០ េ

មប

្ដ

ជធនី-

ន ែដលមនគុណភពខពស់ និងត្រមូវករទីផ រ្រតូវ

បនផ្តល់ជូនកសិករខចីេ្របើ្របស់េរៀង ល់ឆនំ

ស្រមប់

្ដ រករខូចខត

េ

យេ្រគះ

ធមមជតិ ។
៥.២១- េ្រត ម្រសូវពូជអន្ដ គមន៍សេ្រងគះបនទន់ ្របចំឆនំស្រមប់ករ
េ្រគះធមមជតិទឹកជំនន់ និង េ្រគះ ង
ំ សងួត

មប

្ដ

្ដ រករខូចខត េ

ជធនី-េខត្ដ។ ្រសូវពូជចំនួន
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៥០០ េ

ន ែដលមនគុណភពខពស់ និងត្រមូវករទីផ រ ្រតូវបនែចកជូនកសិករេ្របើ

្របស់េរៀង ល់ឆនំ េដើមបី
៥.២២-

្ដ រករខូចខតេ

ងសង់ ឃ្លំងស្រមប់សុក្រសូ
្ដ
វពូជ

េន

មប

យេ្រគះធមមជតិ។

មស្ដង់

របេចចកេទស្រតឹម្រតូវ (ចំនួន១៧)

្ដ មនទីរកសិកមម ជធនី-េខត្ដ ទំង ១៧ េដើមបីរក គុណភពដំណុះ្រសូវ

ពូជ និង ធននូវបរ ិមណ្រសូវពូជ ែដលនឹង្រតូវេធ្វើអន្ត គមន៍។
៦-ព្រងីករចនាសម្ព័ន្ធផ្សព្វផ យកសិកម្ម ដល់ថាក់ឃុំ។

វ ិធនករេគលនេយបយ៖
សកមមភព៖
៦.១-

ករេរៀបចំរចនសមព័នធ តួនទីភរកិចចមណ្ឌលកសិកមមឃុំសងកត់៖
 ចុះសិក

និង្របមូលព័ត៌មន

ស្រមប់េរៀបចំរចនសមព័នធ

របស់មណ្ឌល

កសិកមមចំណុះករ ិយល័យកសិកមម ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ និងតួនទីភរកិ ចចរបស់
មណ្ឌលកសិកមម ឃុំ សងកត់
 េរៀបចំេសចក្តី្រពងតួនទី ភរកិចចរបស់មណ្ឌល កសិកមម ឃុំ សងកត់
 េរៀបចំសិកខ

ពិេ្រគះេយបល់េនតំបន់េគលេ

ចំនួន០៤

 េរៀបចំសិកខ

ថនក់្រកសួង េដើមបីពិនិតយ និង សេ្រមច េលើេសចក្ដី្រពង

រចនសមព័នធ និងតួនទីភរកិចច របស់មណ្ឌលកសិកមម ឃុំ សងកត់ ។
៦.២-

ករព្រងយម្រន្តី ជករឲយដល់មូល ្ឋ នមណ្ឌលកសិកមម ឃុំសងកត់៖
 េរៀបចំសិកខ
វ ិធី

ថនក់ក

្ត ល និង ជធនីេខត្ត េដើមបីពិេ្រគះេយបល់ រក

្រស្ត និងតំរវូ ករម្រន្តី ជករ

 េរៀបចំ
ែដលមន្រ

ចរែណនំដល់មនទីរកសិកមម ជធនី-េខត្ត េដើមបីជំរញ
ុ ម្រន្តី ជករ

សងកត់

ប់កុងមនទ
ន
ីរកសិកមម ឲយបំេពញករងរដល់មណ្ឌលកសិកមម ឃុំ

 េរៀបចំែផនករេ្រជើសេរ ើសម្រន្តី្រកបខណ្ឌថមី។
៦.៣- ករព្រងឹងសមតថភព

ថ ប័ន និងម្រន្តីមូល ្ឋ ន៖

 េរៀបចំវគគបណុ្ដ ះប

្ដ លេលើករងររដ្ឋបល្រគប់្រគង

ករេរៀបចំែផនករ

ករងរគណេនយយ ចំនួន២៤ វគគ

 ព្រងយម្រន្តី ជករដល់មណ្ឌលកសិកមមឃុំសងកត់

៦.៤-

៦.៥-

បណុ្ត ះប
បណុ្ត ះប

ងសង់មណ្ឌលកសិកមមេន

មឃុំសងកត់។

្ត លព្រងឹងសមតថភពម្រន្តីផ ព្វផ យកសិកមម្រសុក ។

្ត លព្រងឹងសមតថភពម្រន្តីផ ព្វផ យកសិកមមឃុំ និង ភនក់ងរផ ព្វផ យ

កសិកមមភូមិ។
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វ ិធនករេគលនេយបយ (៧)៖
េរៀបចំគេ្រមាងែផនការ េដើម្បីគាំ្រទការេរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធអង្គការកសិករ
ព្រងឹងតួនាទីរបស់រចនាសម្ព័ន្ធអង្គការកសិករ េដើម្បីេធ្វើការស្រមបស្រមួលេដាះ្រសាយ
ប

ផលិតកម្ម ត្រមូវការ និងកង្វល់នានារបស់កសិករ។

សកមមភព៖
៧.១-

ចង្រកង្រកុមកសិករឲយេទជសហគមន៍កសិកមម។ សហគមន៍កសិកមម ១៣០ ្រតូវ
បនបេងកើតេទបើងេន

៧.២-

េធ្វើសិកខ

មេខត្តេគលេ

។

ផ ព្វផ យេគលនេយបយនំ្រសូវេចញរបស់រ ្ឋ ភិបល ដល់សហ-

គមន៍កសិកមម។ សហគមន៍កសិកមមចំនួន ១៣០ េនកនុងេខត្ដេគលេ

ទំង១០ នឹង

យល់ដឹងអំពីេគលនេយបយនំ្រសូវេចញរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល។
៧.៣-

េរៀបចំចង្រកងប

្ដ ញសហគមន៍កសិកមម ។

៧.៤-

េរៀបចំសហគមន៍កសិកមម ចំនួន ១៣០ េនេខត្តេគលេ

៧.៥-

េរៀបចំេធ្វើសិកខ

ចំនួន១០។

បំពក់បំប៉នអំពីជំនួញ្រសូវអងករ ដល់សហគមន៍កសិកមម ចំនួន

១៣០។
៧.៦-

េរៀបចំចង្រកងប
េ

្ត ញធូ រកិចចសហគមន៍កសិកមមេនថនក់ជតិ

ចំនួន ១៣ ប

និង

មេខត្តេគល

្ត ញ។

វ ិធនករេគលនេយបយ៖
៨-េលើកកម្ពស់សមត្ថភាពរបស់កសិករ និងសហគមន៍កសិកម្ម ក្នុងការខ្ចីនិងការេ្របើ្របាស់ឲ្យ
មាន្របសិទ្ធភាព នូវឥណទានពីសាប័នហិរញ្ញវត្ថុេផ្សងៗ។
សកមមភព៖
៨.១-

ព្រងឹងសមតថភពសហគមន៍កសិកមម េលើករងរដឹកនំ និងរដ្ឋបល ករ្រគប់្រគងបញជី
គណេនយយសហគមន៍

និង

ែផនករមុខជំនួញ។

ថនក់ដឹកនំសហគមន៍និងហិរញញឹក

ចំនួន ៨០០ នក់យល់ដឹងអំពីករ្រគប់្រគងគណេនយយ ភពជអនកដឹកនំ និង ករងររដ្ឋ
បល ថនក់ដឹកនំ និង កសិករសហគមន៍ចំនួន ១.៦០០ នក់ យល់ដឹងអំពីករែផនករ
មុខជំនួញ និ ង្រកុមសន ំ្របក់ចំនួន ៦០ របស់សហគមន៍្រតូវបនបេងកើតេឡើង ។
៨.២-

ព្រងឹងេហ ្ឋ រចនសមព័នធសហគមន៍ េដើមបីគំ្រទដល់សហគមន៍កសិកមម ។ សហគមន៍
កសិកមមចំនួន ២០ នឹងទទួលបនេស កមមគំ្រទេលើករសមងួត និងឃ្លំងស្ដុកទុក្រសូវ ។
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៨.៣-

ព្រងឹងសហគមន៍កសិកមមេលើករងរ្រគប់្រគងបញជ ីេប
ដឹកនំ និងេប

សហគមន៍កសិកមម ចំនួន ៩១០ នក់ នឹងបេងកើនបននូវសមតថភព

្រគប់្រគងករងរេប
៨.៤-

ក

និ ងករេធ្វើជំនួញកសិកមម។ អនក

និងករេធ្វើែផនករជំនួញ ។

ងឡសមងួត និងឃ្លំងស្តុកកសិផល (្រសូវ) ដល់សហគមន៍ចំនួន ២០ ។

វ ិធនករេគលនេយបយ៖
៩-េរៀបចំេធ្វើចំណាត់ថាក់តំបន់េ្របើ្របាស់ដី និងផ្សព្វផ យឲ្យបានទូលាយ។
សកមមភព៖
៩.១-

ចត់ថនក់ និង យតៃម្លភពសម្រសបៃនដីស្រមប់ដំ

ំ កសិកមម

មរយៈ សិក ្រ

វ

្រជវជមូល ្ឋ ន កនុងករ្របមូលផ្តំុទិននន័យែដលមនកន្លងមក ពក់ពនធ័នឹងករ យតៃម្ល

្របេភទដីស្រមប់ដំ

ំ កសិកមម ្រពមទំងេផទ ងផទត់

មរយៈចុះអេងកតផទល់ដល់ទី ល

ជក់ែស្តង េដើមបីេរៀបចំគូរ្រពំ្របទល់ដី ចុះសិក អេងកត និង យតៃម្លពីលកខណៈរបស់ដី
និងសក្តនុពលរបស់ដី
ក

េដើមបីកំណត់ចំ

ងែផនករេ្របើ្របស់ដីកសិកមម

និរន្តរភពេនតំបន់េគលេ
៩.២៩.៣-

ត់ដី

និងបេងកើតែផនទីដីបឋម

ស្រមប់េ្របើ្របស់្របកបេ

ឈនេទ

យ្របសិទធភព

និង

១៣ េខត្ត ។

ត់ថនក់តំបន់េ្របើ្របស់ដីកសិកមម របស់្រកុមហ៊ុនវ ិនិេយគឯកជន ចំនួន

េរៀបចំេធ្វើចំ

៩៥ ្រកុមហ៊ុន កនុងេខត្តចំនួន ១៧ ។

កំណត់តំបន់េ្របើ្របស់ដីកសិកមម េនេខត្តកំពង់ធំ េសៀម ប កំពង់ឆនំង េពធិ
ដំបង កំពង់សឺព

ែកវ ក

្ត ល ៃ្រពែវង

ត់បត់

្វ យេរៀង កំពង់ចម បនទយមនជ័យ និងឧត្តរ

មនជ័យ ។
វ ិធនករេគលនេយបយ៖
១០-េរៀបចំកសាងច ប់ ស្តីពី ការ្រគប់្រគង និងេ្របើ្របាស់ដីកសិកម្ម សំេដៅេធ្វើឲ្យការេ្របើ
្របាស់ដីកសិកម្ម ្របកបេដាយចីរភាព និង្របសិទ្ធភាពខ្ពស់។
សកមមភព៖
១០.១-

េរៀបចំក

ងចបប់ ស្ដីពី «ករ្រគប់្រគងនិងេ្របើ្របស់ដីកសិកមម»។

១០.២-

ព្រងឹងសមតថភព និងប្រញ
ជ បករេ្របើ្របស់ដី និងសមភរកសិកមមស្រមប់ដំ
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វ ិធនករេគលនេយបយ៖
១១-េធ្វើជំេរឿនកសិកម្មជាតិ

ក្នុងរយៈេពល

១០

ឆាំម្តង។

េដាយែផ្អកេលើលទ្ធផលជំេរឿន

កសិកម្មជាតិេនះ ្រតូវេរៀបចំែផនទីដាំដុះ។
សកមមភព៖
១១.១- េរៀបចំេធ្វើជំេរឿនកសិកមមជតិ េ

យរួមសហករជមួយ ្រកសួងែផនករ អងគករ FAO

និងៃដគូអភិវឌ ន៍ដ៏ៃទេទៀត ។
១១.២- េរៀបចំក

ងែផនទី

ំដុះដំ

ំ ទូទំង្របេទស េ

យ្រតូវេធ្វើសមភសន៍ ្របមូល ែកៃចន

ិ គទិននន័យែដល្របមូលបន កនុងេពលេធ្វើជំេរឿនកសិកមមជតិ េហើយចង្រកងជ
និងវភ
របយករណ៍ និងផ ព្វផ យ។

វ ិធនករេគលនេយបយ (១២)៖
១២-ជំរុញការេរៀបចំច ប់ ស្តីពី «សហគមន៍កសិកម្ម» និង អនុ្រកឹត្យ ស្តីពី «ផលិតកម្ម
កសិកម្មតាមកិច្ចសន »។
សកមមភព៖
១២.១- េរៀបចំក

ងចបប់ ស្តីពី «សហគមន៍ កសិកមម»។

១២.២- េរៀបចំេគលនេយបយជតិ សំ ប់អភិវឌ ន៍សហគមន៍កសិកមម។
១២.៣- ស្រមបស្រមួល និងផ្តល់ករគំ្រទបេចចកេទស ដល់សហគមន៍ផលិត្រសូវ ចំនួន១៣០
កនុងភពជៃដគូ ជមួយេ ងម៉ សុីនកិន្រសូវ និង្រកុមហ៊ុននំេចញអងករ។

១២.៤- ជំរញ
ុ ករពិភក
១.២

និងអនុម័តេលើ អនុ្រកឹតយ ស្ដីពី «ផលិតកមមកសិកមម

មកិចចសនយ»។

ធនករពក់ពនធន
័ ង
ឹ ករ្របម ូលទិញ និងករែកៃចន្រសូវ

ក.

ធនករបនទន់

ខ.

ធនកររយៈេពលមធយមនិងែវង

វ ិធនករេគលនេយបយ៖
១៣-កសាងនិងព្រងឹងសហគមន៍កសិកម្ម ឲ្យមានលទ្ធភាពអនុវត្តតាមទស្សនទាន «◦Бĩ⅝ũ
Ū₤СŷЮĠЧ˝şе΅» តាមរយៈ សកម្មភាពមួយចំនួន ដូចជា ផលិតកម្មតាមកិច្ចសន
សហគមន៍កសិកម្ម ផ្តល់េសវាថ្លឹង ហាល្រសូវ ប

ជាមួយសមាជិក

ំ្រសូវ េដើម្បីយក្របាក់េទៅេ្របើ្របាស់មុន ផ្តល់ពូជ

្រសូវមានមានគុណភាពខ្ពស់ និងជីគីមីជាេដើម ដល់សមាជិកសហគមន៍កសិកម្ម េដើម្បីផលិតតាម
ត្រមូវការទីផ រ»
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សកមមភព៖
១៣.១-

ផ្ដល់វគគបណុ្ដ ះប

្ដ លអំពីទស នទនទីផ រ្រសូវេបើកចំហ និងលិខិតបទ ្ឋ ន ពក់ព

នធ័នឹងផលិតកមមកសិកមម
១៣.២-

បណុ្ត ះប

មកិចចសនយ

្ត លនិងព្រងឹងសមតថភព្រគប់្រគងទីផ រ្រសូវេបើកចំហ និង ក

ងព្រងឹង

េហ ្ឋ រចនសមព័នធរប
ូ វន្ត ដល់សហគមន៍កសិកមម ឬសមព័នធសហគមន៍គំរច
ូ ំនួន ៥
១៣.៣១.៣
ក.

បេងកើត និងដំេណើរករទីផ រ្រសូវេបើកចំហ ដល់សហគមន៍កសិកមមគំរូ ៥ កែន្លង។

ធនករពក់ពនធន
័ ង
ឹ ្របពនធស
័ ្រមួលករនំេចញអងករ
ធនករបនទន់

វ ិធនករេគលនេយបយ (១៤)៖


េរៀបចំយុទ្ធសា្រស្តអនុវត្តជាក់ែស្តងស្រមាប់អនុវត្ត

េដាយកំណត់ច ស់

អំពីនីតិវិធីក្នុង

ដំណាក់កាលនីមួយៗ ៃនការ្រតួតពិនិត្យឯកសារនាំេចញ កៃ្រម្រតូវបង់ និងេពលេវលា


ែបងែចកការទទួលខុស្រតូវ រវាងសាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យបានច ស់លាស់ និងមានតមាភាពជា
សាធារណៈ



ចាត់ទុកការនាំេចញអង្ករជាអាទិភាព ពិេសសេដាយចាត់វិធានការ កាត់បន្ថយការចំណាយ
េ្រកៅផ្លូវការ និងេពលេវលានាំេចញឲ្យបានជាអតិបរមា។

សកមមភព៖
១៤.១- េរៀបចំចង្រកងនិងផ ព្វផ យឯក
្រតួតពិនិតយភូតគមអនម័យ»

រ ស្តីពី «នីតិវ ិធីៃនករនំេចញទំនិញ ជកមមវតថុករ

មរយៈសិកខ

ចំនួន ២ ែដលមនអ្នកចូលរួម

ចំនួន ៧០រូប និង េបះពុមព Leaflet ចំនួន 10.000 ចបប់
១៤.២- សិក ពីសមសភពចៃ្រងេលើអងករេនកនុង្របេទសកមពុជ េរៀបចំបញជីេឈមះសមសភពចៃ្រង េដើមបីេឆ្លើយតបករត្រមូវរបស់ភគីពក់ព័នធ េរៀបចំចង្រកង និងផ ព្វផ យ

អតថបទបេចចកេទស ស្តីពី សមសភពចៃ្រងេលើអងករ

មរយៈ Poster ចំនួន ៥.០០០

ចបប់
១៤.៣- េរៀបចំតំបន់គមនសមសភពចៃ្រង សំ ប់ផលិតកមមដំ
ត្រមូវកររបស់្របេទសនំចូល េ
អនម័យ» ។

យែផ្អកេលើសង
្ត ់

ំ ្រសូវ េដើមបីនំេចញេទ

ម

រអន្តរជតិ ស្តីពី «វ ិធនភូតគម

វ ិធនករេគលនេយបយ៖
១៥-េរៀបចំ
្រពមទាំងការេចញវិ

និង

អនុវត្តយន្តការ្រចកេចញចូលែតមួយ

បនប្រតេផ្សងៗេទៀត

វិ

បនប្រត
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ដូចជាវិ

ស្រមាប់ការបំេពញនីតិវិធីគយ

បនប្រតអនាម័យ

និង

រេគលនេយបយ ស្តីពី «ករជំរញ
ុ ផលិតកមម្រសូវ និងករនំេចញអងករ» ឆនំ ២០១១

ភូតគាមអនាម័យ (SPS) វិ

បនប្រតធូបទកម្ម (Fumigation) វិ

បនប្រតប

ក់អំពីគុណភាព

បរិមាណ និង ទម្ងន់ ។
សកមមភព៖
១៥.១-

ព្រងឹងសមតថភពេ

យបំពក់សមភរបេចចកេទស

េដើមបីជំរញ
ុ ករអនុវត្តករងរធូបទ-

កមម (Fumigation) េលើផលិតផលស្តុក និងសមភរេវចខចប់ពីេឈើ ្រសប

មស្តង់

រ

អន្តរជតិឲយរួច ល់កុងឆ
ន
ន ំ ២០១១ ។
វ ិធនករេគលនេយបយ (១៦)៖


កំណត់ស្តង់ដារគុណភាពអង្ករកម្ពុជាឲ្យ្រសបតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ



ែស្វងរកសមត្ថភាពបេច្ចកេទស េដើម្បីសេ្រមចបាននូវស្តង់ដារទាំងេនាះ។

សកមមភព៖
១៦.១-

ជំរញ
ុ និងសហករជមួយវ ិទយ

ថ នស្តង់

ថមពល េដើមបីេរៀបចំនិងកំណត់សង
្ត ់
១៦.២-

េរៀបចំផ ព្វផ យស្តង់

រកមពុជ ៃន្រកសួងឧស ហកមម ែរ ៉ និង

រអងករកមពុជ

រអងករកមពុជដល់ម្រន្តីជំនញកសិកមម

សមជិកសហគមន៍

កសិកមម សមគមម៉ សុីនកិន្រសូវ ្រកុមហ៊ុន្របមូលទិញ អនកនំេចញ ែដលពក់ពនធ័
កនុងផលិតកមម

ជីវកមម នំេចញអងករ

១៦.៣-

េរៀបចំេសចក្តី្រពងចបប់ ស្តីពី គុណភព និង សុវតថិភពកសិផល

១៦.៤-

បណុ្ត ះប

្ត ល្រគូបេងគល និងព្រងឹងសមតថភពម្រន្តីជំនញ េលើករ្រគប់្រគងគុណ

ភព សុវតថិភព ្រសូវ អងករ េ

ខ.

យែផ្អកេលើវ ិធន GMP និង HACCP ។

ធនកររយៈេពលមធយមនិងែវង

វ ិធនករេគលនេយបយ (១៧)៖


េរៀបចំច ប់ស្តីពីភូតគាមអនាម័យ អនុ្រកឹត្យ និង្របកាសនានា ែដលពាក់ពន្ធ័



ជំរុញការអនុវត្តច ប់ និងលិខិតបទដានគតិយុត្ត ឲ្យមាន្របសិទ្ធភាព



កំណត់្រកបខ័ណយុទ្ធសា្រស្តអនាម័យ និងភូតគាមអនាម័យរួមមួយ ្រពមទាំងែបងែចកការ
ទទួលខុស្រតូវរវាងសាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យបានច ស់លាស់



ព្រងឹងសមត្ថភាព និង េហដារចនាសម្ព័ន្ធ្រតួតពិនិត្យអនាម័យ និងភូតគមអនាម័យរបស់
្រកសួងកសិកម្ម រុកា្ខ្របមាញ់ និងេនសាទ និង្រកសួង សាប័នពាក់ព័ន្ធ។
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សកមមភព៖
១៧.១-

េរៀបចំេសចក្តី្រពង និង

ក់ឆ្លងករពិភក

មដំ

ក់កល នូវចបប់ ស្តីពី «ករករ

ពររុកខជតិ និងភូតគមអនម័យ» េហើយនឹង្រតូវបនអនុម័តេ
ឆនំ ២០១៣

យរដ្ឋសភជតិ កនុង

១៧.២-

េរៀបចំេសចក្ដី្រពងចបប់ ស្ដីពី «ករ្រគប់្រគងថនំកសិកមម និង ជីកសិកមម»

១៧.៣-

េរៀបចំេសចក្ដី្រពង្របកសស្ដីពី នីតិវ ិធី និងករត្រមូវបមណីយ ស្រមប់កិចចបញជ ិកថនំ
កសិកមម និងសមភរកសិកមម

១៧.៤-

េរៀបចំ្របកសចំនួន ៤ ែដលសថិតេ្រកម អនុ្រកឹតយេលខ ១៥ អន្រក ចុះៃថងទី ១៣ ែខ
មីន ឆនំ ២០០៣ េ

យនឹង្រតូវអនុម័ត និង

ក់ឲយេ្របើ្របស់េនេដើមឆនំ ២០១២ ែដល

្របកសទំង៤េនះ រួមមន៖
 ្របកសស្តីពីេ

ហ៊ុយេស កមម

្រតួតពិនិតយភូតគមអនម័យ

និងកំចត់

សមសភពចៃ្រង
 ្របកសស្តីពីបញជី យមុខទំនិញ ជកមមវតថុៃនករ្រតួតពិនិតយភូតគមអនម័យ
 ្របកសស្តីពីករែតង

ំងនគរបលយុតិធ
្ត ម៌

ស្រមប់សមតថកិចចម្រន្តីភូតគម

អនម័យ

 វ ិេ

ធនកមម្របកសស្តីពីករបេងកើតឯកស

្ឋ ន សញញសំគល់ និង្រ

របស់

ម្រន្តីភូតគមអនម័យ
១៧.៥-

ព្រងឹងសមតថភពមនទីរពិេ

ធន៏េ គវ ិនិច័ឆយរុកខជតិ និងមនទីរពិេ

ថនំកសិកមម កនុងផលិតផលកសិកមម េ

បែនថមទំងេនថនក់ក
១៧.៦-

្ត ល និង

េរៀបចំសិកខ

ក.

ន ក់ករ្រតួតពិនិតយភូតគមអនម័យ
ំ និង

ំ

ផ ព្វផ យចបប់ និងអតថបទេ្រកមចបប់ ករ្រគប់្រគងពូជដំ

និង សិទិធអនកបងកត់ពូជដំ
១.៤

យបំពក់ឧបករណ៏ និងសមភរបេចចកេទស

េរៀបចំអនុ្រកឹតយ និង្របកស សថិតេនេ្រកមចបប់ ស្ដីពី ករ្រគប់្រគងពូជដំ
សិទិធអក
ន បងកត់ពូជដំ

១៧.៧-

ធន៏វ ិភគសំណល់

ំ

ំ។

ធនករែស្វងរកទីផ រ
ធនករបនទន់

វ ិធនករេគលនេយបយ៖
១៨-បេង្កើតសាប័នព័ត៌មានទីផ រ្រសូវ-អង្ករ ស្រមាប់្របមូលចង្រកងព័ត៌មាន្រសូវ-អង្ករ និង
វិភាគសានភាពទីផ រតំបន់និងពិភពេលាក។
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សកមមភព៖
បំពក់បំប៉ន ដល់ម្រន្ដីទីផ រេន្រគប់ ជធនី េខត្ដ ស្ដីពី វ ីធី

១៨.១- េធ្វើសិកខ

្របមូលទិននន័យ ព័ត៌មនតៃម្លទីផ រកសិកមម
១៨.២- ចុះេទ្រតួតពិនិតយនិង

ម

មរយៈយន្តករែដលមន្រ

្រស្ដករ
ប់

ន ករ្របមូលទិននន័យព័ត៌មនតៃម្លកសិផល េដើមបីធន

ថ ព័ត៌មនែដល្របមូលបន មនលកខណៈ្រតឹម្រតូវ
១៨.៣- ្របមូលព័ត៌មនតៃម្លទីផ រ្រសូវ-អងករ កនុង្រសុក ស្រមប់វ ិភគអំពី
្របេទស

ថ នភពទីផ រកនុង

១៨.៤- េធ្វើអេងកតអំពីលំហូរពណិជជកមម និង ច ចរ្រសូវ-អងករ កនុង្របេទស និង

មប

្ត េខត្ត

ជប់្រពំែដន និង េរៀបចំេធ្វើបញជីអនកនំេចញអងករ

១៨.៥- ្របមូលព័ត៌មនតៃម្លទីផ រ្រសូវ-អងករ កនុងតំបន់ និងអន្តរជតិ ស្រមប់វ ិភគអំពី

ថន

ករទីផ រតំបន់ និង អន្តរជតិ

វ ិធនករេគលនេយបយ៖
១៩-បេង្កើតយន្តការផ្សព្វផ យព័ត៌មានអំពីទីផ រ

និងែ្របកាយព័ត៌មានទាំងេនាះ

ឲ្យជា

សកម្មភាពជាក់ែស្តង ទាំងក្នុងផលិតកម្ម ការែកៃច្ន ការនាំេចញ និងពាណិជ្ជកម្ម។
សកមមភព៖
១៩.១- ផ ព្វផ យព័ត៌មនតៃម្ល្រសូវអងករកនុង្រសុក កនុងតំបន់
ទូរស ន៍

ខ.

និងទីផ រអន្ដរជតិ

រជអក រ ្រពឹតិប
្ដ ្រត និង េគហទំព័រ។

ិ យុ
មវទ

ធនកររយៈេពលមធយមនិងែវង

វ ិធនករេគលនេយបយ (២០)៖


កំណត់េគាលេដៅយុទ្ធសា្រស្តឲ្យបានច ស់លាស់ េដើម្បីឈរេជើងេលើទីផ រអន្តរជាតិ



បន្តេធ្វើសកម្មភាពែស្វងរកទីផ រ និងចរចាកិច្ច្រពមេ្រពៀងលក់



ផ្សព្វផ យព័ត៌មានទីផ រជូនដល់ផលិតករ និងអ្នកនាំេចញ



កសាងសមត្ថភាពម្រន្តីក្នុងការែស្វងរកទីផ រ

សកមមភព៖
២០.១- ភជប់េគហទំព័រព័ត៌មនទីផ រកសិកមម ជមួយនឹងេគហទំព័រទីផ រអងករអន្ដរជតិ េដើមបី
ផ យព័ត៌មនទីផ រជូនដល់ផលិតករ អនក្របមូលទិញ និងអនកនំេចញ។
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គេ្រមងថ ក ស្រមប់អនុវត្តសកមមភព

II-

េដើមបីអនុវត្តែផនករសកមមភព

ស្រមប់គំ្រទឯក

រេគលនេយបយ

ផលិតកមម្រសូវ និងករនំេចញអងករ» ្រកសួងកសិកមម រុកខ្របមញ់ និងេន
ចំនួន ១៩២.១០២

នេរៀល (៤៨.០២៥.០០០ ដុ

្ល រ

(២០១១-២០១៥) ែដលកនុងេនះ ថវ ិកចំនួន ២១.៩២២

ស្តីពី

«ករជំរញ
ុ

ទ នឹង្រតូវករថវ ិកសរុប

េមរ ិក) ស្រមប់អនុវត្តរយៈេពល៥ឆនំ
នេរៀល េ្រគងស្រមប់អនុវត្តប

ិ នករបនទន់និងផ្តល់ផលភ្លមៗ និង ថវ ិកចំនួន ១៧០.១៨០
សកមមភពគំ្រទដល់វធ

្ត

នេរៀល

េ្រគងស្រមប់រយៈេពលមធយម និងែវង។
ប

្ត អងគភពជំនញ របស់្រកសួងកសិកមម រុកខ្របមញ់ និងេន

អនុវត្តែផនករសកមមភពេនះ ្រតូវេរៀបចំែផនករថវ ិកលំអិត េដើមបី
មកមមវ ិធី ចំេពះសកមមភពែដលមនចរ ិតជចំ
ប

ទ ែដលពក់ពនធ័នឹងករ

ិ
ក់បញូច លេទកនុង្រកបខណ័្ឌ ថវក

យចរន្ត និង ្រតូវេ្រត មេរៀបចំនិង

យមូលធន េទកនុងកមមវ ិធីវ ិនិេយគ

្ត សកមមភព (ឬគេ្រមងលំអិត) ែដលជចំ

ក់បញូច លនូវ

ធរណៈ

េដើមបីទទួលបនករគំ្រទែផនកហិរញញ វតថុ ពី ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និងៃដគូអភិវឌ ន៍នន។
អងគភពេរៀបចំែផនករថវ ិក និងកំែណទ្រមង់ហិរញញ វតថុ

្របមញ់ និងេន

ទ ែដលមនសមសភពសំខន់មកពី នយក ្ឋ ន ែផនករនិងសថិតិ និង នយក-

្ឋ នគណេនយយនិងហិរញញ វតថុ

សកមមភព និងថវ ិក សំេ
េ

្រតូវេរៀបចំចត់ែចង
េធ្វើយ៉ង

និងស្រមបស្រមួល

ឲយសកមមភពទំង

យមន្របសិទធភពខពស់។

III-

ធរណៈ របស់្រកសួងកសិកមម រុកខ

យន្តករអនុវត្ត - ករ

ម

ន និង

កនុងករងរេរៀបចំែផនករ

យកនុងែផនករេនះ

ចអនុវត្តបន

យតៃម្ល

១. យន្តករអនុវត្ត
អគគនយក ្ឋ នកសក
ិ មមៈ

គឺជអងគភពជំនញែដលសំខន់បំផុត

ែផនករសកមមភពេនះ។ សកមមភពជេ្រចើននឹង្រតូវអនុវត្តេ
ែដលពក់ពនធ័នឹងករបេងកើនផលិតភពដំ

កនុងករអនុវត្ត

យអងគភពេនះ ពិេសសករងរ

ំ្រសូវ និងករស្រមួលពណិជជកមម

មរយៈ ករ

ព្រងឹងសមតថភពបេចចកេទស និងករ្រគប់្រគងផលិតកមម ពិេសស ករេផទរបេចចកវ ិទយកសិកមម
ករ្របមូលផ្តំុផលិតកមម

ដំ

(សហគមន៍កសិកមម)

ករ្រគប់្រគងដីកសិកមម

ំ ករងរអនមយ័និងភូតគមអនមយ័ ករ្រគប់្រគង

មនែចងចបស់កុងែផនករសកមម
ន
ភព េដើមបីអនុវត្តឯក

ករអនុវត្តចបប់ពូជ

និភយ័ ។ល។ ករងរលំអិត

រេគលនេយបយ ស្តីពី ករជំរុញ

ផលិតកមម្រសូវ និងករនំេចញអងករ។

វទយ
ិ

ថ ន ្រ

វ្រជវនិងអភិវឌ ន៍កសិកមមកមពុជៈ

អនុវត្តនូវសកមមភពនន
េក ្រតបរ ិ

ថន

ែដលពក់ពនធ័នឹង

និងត្រមូវករទីផ រ្រតូវករ។

អងគភពជំនញេនះ

«ការអភិវឌ្ឍពូជ្រសូវ»

សម្រសបនឹង្របពនធ័

ពូជ្រសូវែដលបនកំណត់ស្រមប់ជំរញ
ុ ករេធ្វើ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ផលិតកមមដំ

ំ ្រសូវឱយកន់ែតទទួលបននូវទិនផ
ន លខពស់រម
ូ មនៈ ពូជ្រសូវ្រ

រដូវចំនួន ៣ ពូជ គឺពូជ ែសនពិេ

រ ពូជជល

រ និងពូជ IR66 ពូជ្រសូវក

លមិន្របកន់
្ដ លចំនួន ៤ ពូជ

គឺពូជផករដ
ំ ួល ពូជផករ ំេដង ពូជផករេមៀត និងពូជផកចនទ័ែសនសរ ពូជ្រសូវធងន់ចំនួន ៣ ពូជ

គឺពូជ ង
ំ ជ័យ ពូជខ ៤ និង ពូជខ ៦ ។ វ ិទយ
្រតូវេផ្តតករយកចិត្តទុក

ថ ន្រ

វ្រជវនិងអភិវឌ ន៍កសិកមមកមពុជ នឹង

ក់េលើកិចចករេនះ េហើយ្រតូវអនុវត្តនូវប

្ត សកមមភពនន ដូច

មនលំអិតកនុងែផនករសកមមភពេនះ។
ប

្ត នយក ្ឋ នជំនញនន ែដលផ្តល់េស គំ្រទៈ អងគភពជំនញននេផ ង

េទៀត ដូចជ នយក ្ឋ ននីតិកមមកសិកមម នយក ្ឋ នែផនករនិងសថិតិ នយក ្ឋ នបុគគលិក
និងអភិវឌ ន៍ធនធនមនុស

នយក ្ឋ នកសិ-ឧស ហកមម ក៏្រតូវអនុវត្តសកមមភពរបស់ខួន
្ល

ដូចមនលំអិតកនុងែផនករសកមមភពេនះ ឲយមន្របសិទធភពខពស់។
ប

្ត

មនទីរកសិកមម

ជធនី េខត្តៈ សកមមភពជេ្រចើននឹង្រតូវបនអនុវត្តេនមូល ្ឋ ន

េហើយត្រមូវឱយមនទីរកសិកមម ជធនី េខត្ត និងអងគភពជំនញ ្រតូវរួមសហករគនអនុវត្តនូវ
ែផនករសកមមភពេនះ ឱយទទួលបនេជគជ័យ
២. ករ

ម

ននិង

មករេ្រគងទុក។

យតៃម្ល

 នាយកដានែផនការនិងស្ថត
ិ ិ មនភរកិចច ពិនិតយ

ម

ន និង

យតៃម្ល េលើករអនុវត្ត ល់

សកមមភពនន ដូចមនែចងកនុងែផនករសកមមភពេនះ។

 ប

្ត នយក ្ឋ ន អងគភពជំនញនន ែដលពក់ពនធ័កុនងករអនុវត្តែផនករសកមមភពេនះ

្រតូវ យករណ៍ជូន្រកសួង (នយក ្ឋ នែផនករនិងសថិតិ) ពីលទធផលសេ្រមចបន ឲយបន
េទៀងទត់

មរយៈករផ្តល់របយករណ៍្របចំឆមស ៩ែខ និង ្របចំឆនំ។

 របយករណ៍អនុវត្ត

និងសមិទធផលសេ្រមចបនកនុងករអនុវត្តេនះ

នឹង្រតូវេរៀបចំេ

យ

នយក ្ឋ នែផនករនិងសថិតិ េហើយ្រតូវ យករណ៍ជូន្រកសួង ពិនិតយនិងសេ្រមច េនេរៀង
ល់បំ

ច់ឆនំនីមួយៗ ។

 ែផ្អកេលើរបយករណ៍ខងេលើេនះ ្រកសួងកសិកមម រុកខ្របមញ់និងេន
សរុប

រួច យករណ៍ជូនេទ

ទ នឹង្រតូវេធ្វើករបូក

គណៈកមមធិករជំរញ
ុ ករនំេចញកសិផល

េដើមបីមនជ

មូល ្ឋ ន យករណ៍ជូ ន ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ។

IV-

ករ្រគប់្រគង
ករ្រគប់្រគង

និភយ
័
និភ័យ ្រតូវបនបង្ហញកនុងឯក

កមម្រសូវ និងករនំេចញអងករ ែដលមនខ្លឹម

រេគលនេយបយ ស្តីពី ករជំរុញ ផលិត-

រដូចខងេ្រកម៖
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ក ្ត

កសធតុៈ

ែ្រប្របួល

ផលិតកមមដំ

កសធតុ

ំ ្រសូវ

ែដលនំឲយមនេ្រគះទឹកជំនន់

េហើយនឹងេធ្វើឲយខូចខតដល់ផលិតកមមដំ


ពឹងែផ្អកេលើក ្ត ធមមជតិេ្រចើន
ង
ំ សងួត

ំ ្រសូវ ។

សត្វលិត
្អ បំផ្លញ

ករ
។ល។

កំេណើនៃថ្លេ្របងៈ កំេណើនៃថ្លេ្របងខពស់ នឹងជះឥទធិពលដល់ផលិតកមម ករែកៃចន និង ករ
ដឹកជញូជ ន ែដលនំឲយសមតថភព្របកួត្របែជងរបស់កមពុជ



ពិេសស

ភពមិនចបស់

ចធ្លក់ចុះ។

ស់ៃនទីផ រៈ ទីផ រអងករ ជទីផ រមនករគំពរខពស់ ។ ករែ្រប្របួលខង

នេយបយរបស់្របេទសនំចូល

នឹង

ចជះឥទធិពលចំេពះ

បរ ិមណត្រមូវករ

និងតៃម្ល

នំេចញ។


សន្តិសខ
ុ េសប ងៈ ករេបើកចំហចំេពះករនំេចញទំង្រសូវនិងអងករ
េហើយយន្តករ្របមូលទិញកនុង្រសុកមិនទន់រ ឹងមំ

កនុង្របេទស ។


ចប

ចេធ្វើឲយអងករេឡើងៃថ្ល

្ត លឲយមនបញ
្ហ សន្តិសុខេសប ង

ផលចំេណញពីវ ិធនករេគលនេយបយេនះ

ប ជយ័កុងករែបងែចកៈ
ន

ែចក្របេយជន៍ផទល់ដល់កសិករ េពលគឺ
ករែបងែចកផល្របេយជន៍

ចបនេទេលើឈួញក
ម

ចនឹងមិនែបង

្ត ល ឬអនកែកៃចន ។ល។

ករ្របកន់េគលករណ៍ទីផ រេសរ ី ករ្របកួត្របែជងសុចចរត
ិ

ករធនឲយមនករចូលរួមពី្រគប់ភគីពក់ពនធ័ គឺជចំណុចគន្លឹះែដលនឹង្រតូវ្របតិបត្តិ។


ករប៉ះពល់្របពនធ័េអកូឡសុ
ូ ីៈ

ចនឹងមនករេ្របើ្របស់ជីគីមី

ថនំកសិកមម

កនុងកំរ ិតខពស់

កនុងតំបន់ផលិតកមមមួយចំនួន និង កររុក នដីៃ្រព-ៃ្រពលិចទឹក េដើមបីព្រងីកៃផទដី

េធ្វើឲយមនករប៉ះពល់ដល់្របព័នេធ អកូឡូសុី។



ភពសម្រគ
ុ
សមុ្រគ

ចបស់

ម ញៃនករអនុវត្តៈ

ម ញខ្លះ េ

យ

ស់ កនុងចំេ

កនុងករអនុវត្តជក់ែស្តង នឹង

ំដុះ ែដល

ចមនករលំបក និង ភព

រករស្រមបស្រមួលមិនមន្របសិទធភព និងករទទួលខុស្រតូវមិន
មអងគភព

ថ ប័នជំនញែដល្រតូវអនុវត្ត។ល។

េសចកី្តសននិ ្ឋ ន

V-

្រកសួងកសិកមម

រុកខ្របមញ់

និងេន

េគលនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ

ទ
សំេ

បនេប្ដជញចិត្ដខពស់

កនុងករជំរញ
ុ ករអនុវត្ដ

ចូលរួមចំែណកកនុងករកត់បនថយភព្រកី្រក

របស់្របជជនកមពុជ និង បេងកើនេលប នៃនករជំរញ
ុ កំេណើនេសដ្ឋកិចចជតិ។ េ
សក្ដនុពលែផនកផលិតកមមកសិកមម

ផលិតកមម្រសូវ

ពិេសស

និងករនំេចញអងករ

វ ិស័យ្រសូវ-អងករ

ពិតជមន

យ

រកមពុជមន

េគលនេយបយស្រមប់ជំរញ
ុ

រសំខន់បំផុត

កនុងករជួយជំរញ
ុ ដល់ករ

អភិវឌ េសដ្ឋកិចចកមពុជ។ ែផនករសកមមភពេដើមបីអនុវត្តេគលនេយបយ ស្រមប់ជំរញ
ុ ផលិតកមម

្រសូវ

និងករនំេចញអងករ

្រស័យេ

យករ

ែដលបនេរៀបចំក

ំងចិត្ដពុះពរ

ងេឡើងេនះ

នឹង

រួមនឹងករជួយឧបតថមភគំ្រទទំងែផនក

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ក៏ដូចជ មនករចូលរួមចំែណកពីប

ចអនុវត្ដបនេជគជ័យ

គឺ

ម រតី និងសមភរ ថវ ិក

ពី

្ដ ៃដគូអភិវឌ ន៍ េដើមបីអនុវត្ដនូវប
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សកមមភព និងវ ិធនករេគលនេយបយទំង

យ

នេយបយេនះ។
ក ្ដ អវ ិជជមន

និងឧបសគគននែដលនឹង

គឺក ្ដ េ្រគះថនក់ពីធមមជតិែដលនឹង

េនះ។
ពី្រគប់

ច ង
ំ សទះ

កនុងករជំរញ
ុ ផលិតកមមដំ

ក្ដី ឧបសគគទំងេនះនឹង

េជគជ័យ

ចនឹងទទួលបនេពញេលញ

ចកត់បនថយបន

េនេពលែដលមនករចូលរួម

ថ ប័នែដលពក់ព័នធកុនងវ ិស័យផលិតកមម្រសូវនិងករនំេចញអងករ េ

ម ញេ្រចើន

ំ ្រសូវ

ំងចិត្ដ និងករខិតខំជំនះ េដើមបីទទួលបនេជគជ័យ កនុងករអភិវឌ វ ិស័យ្រសូវ-អងករ

មយ៉ ងវ ិញេទៀត

បញ
្ហ ្របឈម

រេគល

ចេកើតមន ដូចជ េ្រគះទឹកជំនន់ ភព ង
ំ សងួត ក ្ដ បំផិច
្ល

បំផ្លញពីសត្វលិត
្អ ចៃ្រង ។ល។ ប៉ុែន្ដេទះជយ៉ ង
មរយៈករ

ដូចែដលបនេរៀប ប់ កនុងឯក

ជពិេសស

្រតូវេធ្វើយ៉ង

កត់បនថយេពលេវ

និងចំ

ឱយដំេណើរករនំេចញអងករ
យេ្រកផ្លូវករ

កមម ែកៃចន និងនំេចញ ែដលនឹងេធ្វើឱយអងករកមពុជ

យ្រតូវរួមគនេ

យ

មនភពរលូន មិនសមុ្រគ

ក៏ដូចជករកត់បនថយៃថ្លេដើមផលិត

ច្របកួត្របែជងេលើទីផ រអន្ដរជតិបន។

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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្រពះ ជ
្រកសួងកសិកមម រុកខ្របមញ់ និងេន

ទ

ជតិ

សន

នយក ្ឋ នែផនករ និងសថត
ិ ិ

ច្រកកមពុជ
្រពះម ក ្រត

********

********

ЯĩĕŁũ₤˝ņŊļĮ ЮřЧņġБΒĕНŷĳŉЮýŲĕЮŗģŎ ₤ŉĮ
Б Б ŁũĄеũŀ
Н ĩŲЊĳ˝ņŊŪ₤Сŷ ĕЊ₣ŁũĜеЮşŀΒ₣˛ũ
្របេភទៃន

បញ្ហ្រតូវ

វធនករ
ិ

េ ះ្រ

ŷЋēĕŁũЮýŲĕЮŗģŎ

ឆន ំ

លទធផល

អងគភព

២០១០-២០១១ ២០១១-២០១៥

រ ំពង
ឹ ទុក

ទទួល

ЯĩĕŁũ₤˝ņŊļĮ

យ

នេរៀល

ិ
វធន
ករ
បនទន់
និង

ខុស្រតូវ

នេរៀល

ពក់ពន
័ ធនង
ឹ ផលិតកមម្រសូវ
បេងកនផល
ត
ើ
ិ
ភពកនុងករ
ផលត្រសូ
វ
ិ
េ

-ស្រមួលនត
ិ ៃី នករនំចូលពូជ្រសូវ
ី វិ ធ
ជី ធតុចូលកសិកមម នង
ិ េ្រគ ងយន្ត
កសិកមម

-េរៀបចំែកលម្អនត
ិ ជ
ី វិ ធ
ី ួយស្រមបស្រមួលករេធ្វើ

ជីវកមម

៣០

ព័តម
៌ នបង្ហញផ្លូវស្រមប់អតថ
ិ ិជន

ស្តីពក
ិ ក
ី រែកស្រមួលនត
ី វិ ធ
ី ុ នងករេធ្វើ

ករចុះបញជ ិ ក នង
ិ ករនំចូលសមភរកសិកមម

្របស់ពជ
ូ

សមភរកសិកមម

ផល

មន

ភ្លមៗ

ទនទ
ិ ផលខ ពស់

និងេធ្វែ្រស
ើ
ម

កបួនខនត

បេចចកេទស
្រតឹម្រតូវ

-បន្តផ្តល់ករេលើកទក
ឹ ចត
ិ ្តែផនកពនធេលើ
ករនំចូលចំេពះសមភរ និងបរក
ិ ខរ

-េរៀបចំបញជ ី េឈមះេ្រគ ងយន្តកសិកមម េដម
ើ បស្រមប
ី

ស់ និង

៤០

នង
ឹ ករែបងែចកពូជកនុង្រសុក

ស្រមួលករនំចូល

១-កំណត់្របេភទពូជ្រសូវសំ ខន់ៗ
មួយចំនួនែដលជេគលេ

ទិភព

ជំរញ
ុ ផលិតកមម នង
ិ ករផ ព្វផ យ

េ្រប្រើ បស់ពូជឲយបនេ្រសចបច់េន
មុនដំ

ច់ឆន២
ំ ០១០ េនះនិងេរៀបចំ

្រកបខ័ណ្ឌគតិយុត្ត និងយន្តករេដើមប ី
េលើកសទួយដល់ផលិតកមម និងករ

ែបងែចកផ ព្វផ យេ្រប្រើ បស់ពូជឲយ

-

ពេិ ្រគះេយបល់េលើ្របេភទពូជ្រសូវ

៨

បនកំណត់រច
ួ នង
ិ ផ ព្វផ យ

1

ថន

វ្រជវ និងអភវិ ឌ ន៍កសិកមមកមពុជ

ពូជ្រសូវសំ ខន់ៗចំនួន ១០ ែដលបន
កំណត់េ

(បនអនុវត្តរច
ួ េហើយ)

ចរែណនំឱយេ្របើ្របស់ពូជ្រសូវែដល

យ វទយ
ិ

កឌី

(កឌី)

មួយចំនួនជមួយវស័
័ ធ
ិ យឯកជន និងអនកពក់ពន

១.៣- េរៀបចំ

អ.ន.ក

ពូជ្រសូវយ៉ងតច
ិ បំផុតចំនួន១០ពូជ្រតូវ
្រ

ម

ត្រមូវករទផ
ួ េហយ
ី រជតិ នង
ិ អន្តរជតិ (បនអនុវត្តរច
ើ )
១.២- សិកខ

-

បនកំណត់ជបឋមេ

្រំ សូវ មន

សក្តនុពលទិននផលខពស់ នង
ិ មនគុណភព្រសប

ក់ឲយេ្របើ្របស់

សម្រសប នឹង្រតូវបនេរៀបចំ

១.១-កំណត់្របេភទពូជ្រសូវសំ ខន់ៗមួយចំនួនែដល
សម្រសបស្រមប់្របព័នធេក ្រតបរ ិ ថ នដំ

្រតូវបនកំណត់ចបស់

បញជ ី េឈមះេ្រគ ងយន្តកសិកមម

ទំងេនះ

-ផ្តល់ករេលើកទក
ឹ ចត
ិ ្តដល់ផលិតករ

អ.ន.ក

ជីវកមម ករចុះបញជ ិ ក និងករនំចូល

យេ្របី

ផ្តល ់

ន.ន.ក

យ្រកសួ ងកសិកមម រុកខ-

្របមញ់ និងេន
៣០

កឌី

ទ ្រតូវបនឯកភព

ទទួលយកពអ
ី នកពក់ពនធ័

ចរែណនំអំពីពូជ្រសូវបន្រតូវ

េចញ និងផ ព្វផ យយ៉ងទូលំទូ

ក់
យ

អ.ន.ក

បនេ្រសចបច់េនមុនបំ
ឆន២
ំ ០១០ េនះែដរ ។

ច់

១.៤-ចង្រកង និងេបះពុមពេសៀវេភស្តីអំពីលកខណៈពូជ
្រសូវែដលបនកំណត់ រួមទំងវធ
ិ ី

ពូជ្រសូវ

១០០

បនចង្រកង េបះពុមព នង
ិ ែចកចយ

្រស្តស្រមត
ិ ស្រមំង

កឌី

ជូនអងគភពឬែផនកពក់ពន
័ ធ

មែបបកសិករ ករកំណត់្រកុមដី នង
ិ ក្រមត
ិ

េ្របើ្របស់ជី និងលកខខណ្ឌេក ្រតបរ ិ ថ នដំ

េសៀវេភចំនួនសរុប ១០.០០០ចបប់្រតូវ

្រំ សូវ

និងែចកចយជូនអងគភពជំនញរបស់្រកសួ ង មនទីរ

កសិកមម ជធនី េខត្ត ករយល័
យកសិកមម្រសុក ្រកុម
ិ
្របក
ឹ ឃុំ ្រកុមហ៊ុនឯកជន នង
ិ អងគករេ្រករ ្ឋ ភប
ិ ល
ពក់ពន
័ ធ (ថវកបែនថ
ម)
ិ

ំ េចចក
១.៥-ចង្រកង និងេបះពុមពផ ព្វផ យេសៀវេភបងគុប
េទសបេងកន
ើ ផលិតភពដំ

១០០

្រំ សូវ (Technology

េសៀវេភបងគុំបេចចកេទសបេងកើនផលិតភព
ដំ
្រំ សូវចំនួនសរុប ៥.០០០ ចបប់្រតូវ

កឌី

បនេបះពុមព នង
ិ ែចកចយជូនអងគភព

Package for Increased RiceProductivity=TPIRP)

ជំនញនង
័ ធ
ិ អនកពក់ពន

ស្រមប់្របេភទ ឬ្រកុមៃនពូជ្រសូវ ែដលបនកំណត់ឲយ

េ្របើ្របស់ និងែចកជូនអងគភពជំនញរបស់ កសក មនទីរ
កសិកមម ជធន-ី េខត្ត ករយល័
យកសិកមម ្រសុក
ិ
្រកុម្របក
ឹ ឃុំ ្រកុមហ៊ុនឯកជន នង
ិ អងគករេ្រក

រ ្ឋ ភប
័ ធ (ថវកបែនថ
ម)
ិ
ិ លពក់ពន

្ត ល្រគូជំនញ (Master

១.៦- េបើកវគគបណុ ្ដ ះប

៥០

trainers) ចំនួន ០២ វគគ (១)លកខណៈសំ ខន់ៗ របស់
ពូជ្រសូវទំង១០ (២) វធ
ិ ី

ដំ

កឌី

្រំ សូវ មនទរី កសិកមម ជធនី េខត្ត

្រកុមហ៊ុនឯកជន នង
ិ អងគករេ្រក

្រស្តស្រមត
ិ ស្រមំងពូជ្រសូវ

រ ្ឋ ភប
័ ធចំនួន ៣០នក់នឹង
ិ លពក់ពន

មែបបកសិករ (៣)ករកំណត់្រកុមដី និងក្រមត
ិ

េ្រប្រើ បស់ ជី (៤)លកខខណ្ឌេក ្រតបរ ិ ថ នដំ

ម្រន្តីជំនញកសិកមម ៃននយក ្ឋ ន

ក្លយជ្រគូជំនញ

្រំ សូវ នង
ិ

ំ េចចកេទសបេងកន
(៥)បងគុប
្រំ សូវ េដម
ើ ផលិតភពដំ
ើ បី
ឲយម្រន្តីទង
ំ េនះក្លយជ្រគូជំនញ ស្រមប់បណុ ្ត ះ

ប

្ត ល្រគូបេងគលបន្តេទៀត (ថវកបែនថ
ម)
ិ

១.៧- េរៀបចំែកស្រមួល នង
ិ េបះពុមពឯក

បេចចកេទសបេងកើនផលិតភពដំ
ឲយ្រសប

៥០

្រំ សូវរបស់ CARDI

្ដ ល្រគូបេងគល

េទសបេងកើនផលិតភពដំ

ំ េចចក
មេខត្ត អំពប
ី ងគុប

១.៩-េបក
ើ វគគបណុ ្ត ះប

៦០០

្រំ សូវ រួមទំងបេចចកេទស

្រំ សូវ សមសភពចៃ្រង និងវធនករកំ
ចត់
ិ
្ត លកសិករ

មេខត្ត ស្តីពប
ី ងគុំ
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ឯក

រែកស្រមួលស្រមប់្រគូបេងគលអំពី

ំ េចចកេទសបេងកន
បងគុប
ើ ផលិតភពដំ

អ.ន.ក

ំ

្រសូវចំនួន ៥.០០០ ចបប់ ្រតូវបនេបះ

មសមតថភពរបស់្រគូបេងគល

១.៨-បណុ ្ដ ះប
ករពរដំ

រស្ដីពប
ី ងគុំ

ពុមព នង
ិ ែបងែចក

្រគូបេងគលចំនួន ១.៥០០ នក់ េន ១០

េខត្ដ ្រតូវបនបណុ ្ដ ះប
៦០០

អ.ន.ក

្ដ ល

កសិករចំនួន ២៥.០០០ នក់េនេខត្ត

អ.ន.ក

បេចចកេទសបេងកើនផលិតភពដំ

្រំ សូវ សមសភព

ចៃ្រង និងវធនករកំ
ចត់
ិ

ំ េចចកេទសបេងកើន
១.១០- េធ្វែើ ្រសបង្ហញអំពប
ី ងគុប

ផលិតភពដំ

្រំ សូវ

មតំបន់េ្រ

២.១៦០

២ ហិក

មរយៈគេ្រមង CBAPP និង

១៥០

មរយៈថវករ
្ឋ ភប
ិ
ិ ល ២០១១ ស្រមប់

១.១២- ផលិត្រគប់ពូជសុ ទធទទួល

គ ល់របស់ពូជ្រសូវ

ែដលបនកំណត់េលើៃផទដច
ី ំនួន ៥ ហក
ិ

ស្រមប់ែចក

១០០

ចយនង
់ គងជ
់ ូនអតថ
ិ នេ្រប្រើ បស់កុ នងឆន ំ ២០១១
ិ ផគតផ
ិ ជ

និង ២០១២ (ថវកបែនថ
ម)
ិ

១.១៣- ផលិត្រគប់ពូជសុ ទ្ឋអនុញញត េន

ម

េលើកដំបង
ូ េលើៃផទដី ៥០ ហិក

១.១៤-ផលិត្រគប់ពូជសុ ទធល្អេន

ម

សហគមន៍កសិករ េលើៃផទដ៤
ី ៥០ហក
ិ

ថ នីយ៍

ថ នយ
៍ ង
ី ន
ិ

(គំេ ង ADB

១.១៥-េបះពុមភឯក

របេចចកេទសស្តីពផ
ី លិតកមម្រគប់

ពូជសុ ទធល្អ និងផ ព្វផ យ
១.១៦- បណុ ្ត ះប

្ដ លសហគមន៍កសិករ ស្ដីពី បេចចក

េទសផលិតកមម្រគប់ពូជសុ ទ្ឋល្អ

១.១៧-េរៀបចំេគលករណ៍ យន្ដករ និងឯក
តៃម្ល និងបញជក់គុណភព្រគប់ពូជ្រសូវ

រ យ

១.១៨ -េ្រគងស្តុក និងផ្តល់ឥណទន្រសូវពូជមន
គុណភពខពស់្របចំឆនស
ំ ្រមប់េ្រត មករ

្ដ រករខូចខត

េ យេ្រគះធមមជតទ
ិ ក
ឹ ជំនន់ នង
ិ េ្រគះ ំងសងួត ម

ប ្ដ

ជធន-ី េខត្ដ

្រគប់ពូជសុ ទធ្រគះឹ របស់ពូជ្រសូវែដលបន
កំណត់ចំនួន ១០.៥០០ គ.្រក ្រតូវបន

្រគប់ពូជសុ ទធទទួល

គ ល់របស់ពូជ្រសូវ

ែដលបនកំណត់ចំនួន ៨.៥០០ គ.្រក

៥០០

២.២៦៨

្រគប់ពូជអនុញញតទទួល
១៥០ េ

គ ល់ចំនួន

ន ្រតូវបនផលិត នង
់ គង ់
ិ ផគតផ

ជូនកសិករេ្របើ្របស់

្រគប់ពូជសុ ទធល្អចន
ំ ួន ១.៣៥០េ

ន

្រតូវបនផលិតនង
់ គងជ
់ ូនកសិករ
ិ ផគតផ

កឌី

កឌី

អ.ន.ក

អ.ន.ក

កនុងតំបន់េគលេ

១០០
១៦០

៣០

១.៥០០

ឯក

រ ១០.០០០ ចបប់្រតូវបន

អ.ន.ក

កសិករ ១៦០០ នក់ េន ២០សហគមន៍

អ.ន.ក

េបះពុមព និងផ ព្វផ យឱយេ្របើ្របស់
្រតូវបនបណុ ្ត ះប
ឯក

្ដ ល

រ យតៃម្លនិងបញជក់គុណភព

្រគប់ពូជសុ ទធ្រតូវេរៀបចំនិង

េ្របើ្របស់

ក់ឱយ

្រសូវពូជចំនួន ១.០០០ េ ន ែដលមន

គុណភពខពស់ នង
ិ ត្រមូវករទីផ រ្រតូវបន
ផ្តល់ជូនកសិករខចេី ្រប្រើ បស់េរៀង ល់ឆន ំ
ស្រមប់

ធមមជតិ
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មេខត្ត

្រតូវបនផលិត នង
ិ ែចកចយ

Emergency Food Assistance បនសំ េរចផ្តល់រច
ួ
េហើយ)

អ.ន.ក

ផលិត និងេ្រប្រើ បស់

ែចកចយជូនកសិករគេ្រមង CBAPP និងផគតផ
់ គងជ
់ ូន

អតិថជ
ិ នេ្របើ្របស់កនងឆន ំ ២០១១ និង ២០១២

្ត ល

ែ្រសបង្ហញចំនួន ៥០០ កែន្លង្រតូវបន
អនុវត្តេន

ច្រសព

១.១១- ផលិត្រគប់ពូជសុ ទធ្រគះឹ របស់ពូជ្រសូវែដលបន

កំណត់ចន
ំ ួន ៥ ហិក

ចំនួន ១០ ្រតូវបនបណុ ្ត ះប

្ដ រករខូចខត េ យេ្រគះ

អ.ន.ក

ន.ផ.ស

១.១៩-្រសូវពូជេ្រត មអន្ដ គមន៍សេ្រងគះបនទន់ ្របចំឆន ំ
ស្រមប់ករ

ំ ន់
្ដ រករខូចខតេ យេ្រគះធមមជតិ ទក
ឹ ជន

នង
ិ េ្រគះ ំងសងួត

មប ្ដ

២.១- សិក និងេរៀបចំែផនករលំ អត
ឹងនិង
ិ េដើមបព្រង
ី

កសិកមមកមពុជ (CARDI)

សំ ប់ផលិតកមមពូជ្រសូវ

ពិេ

ថ ន្រ

វ្រជវ នង
ិ អភវិ ឌ ន៍

ថ នីយ៍

ធន៍ មណ្ឌលអភវិ ឌ ន៍កសិកមម

កសិ ្ឋ នស្រមប់ផលិតពូជ សិក
្រ

វ្រជវ នង
ិ បណុ ្ត ះប

បេចចកេទស

្ត ល

ព្រងីក កសិ ្ឋ ន

ថ នីយ៍ នង
ិ មណ្ឌលអភវិ ឌ ន៍

២.២-ជួសជុលេហ ្ឋ រចនសមពន
័ ធរប
ូ វន្តជជំ

នដំបង
ូ

េនកសិ ្ឋ នផលិតពូជ្រសូវទួលសំ េ ងេដើមបគំ
ី ្រទដល់

១០០

២៧៣

ករផលិតពូជ (គំេ ង ADB Emergency Food

Assistance បនសំ េរចផ្តល់រច
ួ េហើយ)

២.៣ - េរៀបចំែកលំ អឯក

្រ

វ្រជវបន ំ

រ និងែផនករ ពិេ

ម្របេភទ ្របពនធេ័ ក ្រតបរ ិ ថ នេផ ងៗ

៧០

១៥០

២.៥-េរៀបចំចង្រកង និងេបះពុមពផ ព្វផ យអតថបទ

៥០០

្រស្ដ

បេចចកេទសស្តីពស
្អ ចៃ្រង ជំងឺ
ី មសភពចៃ្រង (សត្វលិ ត
និងេ

ម ចៃ្រង) េលើដំ

ករេ្របើ្របស់

ំ

្រសូវ េដម
លករេធ្វព
ើ បស្រមបស្រមួ
ី
ើ ណិជជកមមអងករ េទ
កន់ទផ
ី រអន្តរជតិ

២.៧- សិក ពី្របេភទសមសភពចៃ្រង េលើដំ

្រំ សូវ

េនកនុង្របេទសកមពុជ, េរៀបចំបញជ ី េឈមះសមសភព

ចៃ្រង េដើមបេឆ្ល
័ ធ, េរៀបចំ
ី ើយតបករត្រមូវរបស់ភគីពក់ពន

ចង្រកង នង
ិ ផ ព្វផ យអតថបទបេចចកេទសស្តីពស
ី ត្វលិ ្អត
ចៃ្រងេលើដំ

្រំ សូវ

4

ែផនករសកមមភពនិងករចំ

លំ អិតេន

ថ នីយ៍ ០

យ

អ.ន.ក

្របព័នធ្រប

យបញចូ ល−បេញច ញទក
ឹ

អ.ន.ក

និងេរៀបចំ

7 ្រតូវបនសិក

នង
ំ រក ្រគប់ពូជ្រតូវបនជួសជុល
ិ ឃ្លង

ឯក

បន ំ

រ និងែផនករពិេ

១២០

១.០០០

ធន៍្រ

ង

វ្រជវ

ម្របេភទ្របពនធេ័ ក ្រតបរ ិ ថ ន

េផ ងៗ ្រតូវបនេរៀបចំជថមី
តំបន់េគលេ

អ.ន.ក

ផលិតកមម្រសូវ ែដល

អ.ន.ក

Poster & Leaflet ចំនួន ១០.០០០

អ.ន.ក

មន្របភពទក
ឹ ្រតូវបនកំណត់

ចបប់ ្រតូវបនែចកជូនដល់កសិករែដល
ដ
ំ ុះដំ

្រំ សូវ និងថនក
ំ សិកមម នង
ិ

២.៦- កំណត់តំបន់គមនសមសភពចៃ្រងេលើដំ

្ដ រករខូចខតេ យេ្រគះធមមជតិ

សង់

ធន៍

ន.ផ.ស

គុណភពខពស់ នង
ិ ត្រមូវករទផ
ី រ្រតូវបន

នង
ិ ឡសមងួត្រគប់ពូជ្រតូវបន

២.៤-កំណត់តំបន់ផលិតកមម្រសូវ ែដលមន្របភពទក
ឹ
នង
័
ិ ្របពនធធ

្រសូវពូជចំនួន ៥០០ េ ន ែដលមន

ែចកជូនកសិករេ្រប្រើ បស់េរៀង ល់ឆនេំ ដើមប ី

ជធន-ី េខត្ដ

២-ព្រងឹង នង
ី សមតថភព
ិ ព្រងក
វទយ
ិ

១.៣០០

្រំ សូវ

តំបន់េគលេ

គមនសមសភពចៃ្រង

អ.ន.ក

ចំនួន២តំបន់នង
ឹ ្រតូវបនកំណត់
បញជ ី េឈមះ និងសំ
ចៃ្រងេលើដំ

កសមសភព

្រំ សូវ្រតូវបនេរៀបចំ និង

រក ទុក នង
ិ Poster ចំនួន ៥.០០០
ចបប់ ្រតូវបនេបះពុមពផ ព្វផ យ

អ.ន.ក

២.៨-េ្រត មថនក
ំ សិកមមនិងឧបករណ៏ស្រមប់អន្ត គមន៍
បនទន់កុ នងករកំចត់សមសភពចៃ្រងេនេពលមនករ

១.០០០

ផទុះេឡង
ម នករបត់បង់ទន
ើ ករបំផ្លញេដើមបធនថគ
ី
ិ ន ផល

េបេើ ទះបម
ី នករបំផ្លញក៏េ

មរយៈគេ្រមង

ក់ទរ័ ចំនួន ០១ េ្រគ ង

mini-combined harvester ចំនួន ០១ េ្រគ ង

និងគេ្រមងេ្រ

ដ្រី បមណ ១៤.០០០ ហក
ិ

៩៥២

ករេរៀបចំដី នង
ិ ្រគប់្រគងទឹកស្រមប់
ពិេ

ធន័ នង
ិ ផលិតកមម្រគប់ពូជដំ

បនទន់េពលេវ

និង

ំ

ជមួយករកត់

កឌី

បនថយថវកជួ
សជុល ែថទំ និងេ្របង
ិ
ឥនធនៈ

ច្រសព នង
ើ ផលិតភព
ិ បេងកន

កសិកមមេខត្តភគខងេកត
ើ នូវ្រ

(០.៥%

ៃនៃផទដីសរុប) ្រតូវបនអន្ត គមន៍

Community Based Agricultural Productivity
Project (CBAPP) នូវ្រ

ម៉សុី នបញ់ ចំនួន១០០េ្រគឿើ ង ្រតូវបន

េ្រត មជេ្រសចសំ ប់អន្ត គមន៍េលើៃផទ

យ

២.៩- បំពក់ឧបករណ៍កសិកមម

អ.ន.ក

−ថនក
ំ សិកមមចំនួន ២៨.០០០លី្រត និង

ក់ទរ័ ចំនួន ០៣ េ្រគ ង

នង
ិ េ្រគ ងបរក
ិ ខ ភជួរ ស់ចំនួន ០៣ ស្រមប់ រួមទំង

ម៉សុី នេបក្រសូវចំនួន ០១ េ្រគ ង នង
ិ ម៉សុី នបូម

ទឹកេដើរេ

យចរន្តអគគីសនី េ ង និងប

្ត ញែខ េភ្លង
ើ

្រតូវបនបំពក់េន្រសះទឹកចំនួន ០៤ េនកនងវទយ
ិ
២.១០- បំពក់ឧបករណ៍មនទីរពិេ
បណុ ្ត ះប

CBAPP

្ត លឲយេចះេ្របើ្របស់

ថន

ធន៍្រគប់ពូជ និង

មរយៈគេ្រមង

២.១១- ថង់ប្លសទីក Volcanic cube (cocune ) សំ ប់
ចំណុះ ៣ េ

នចំនួន ១០ សំ ប់ចណ
ំ ុ ះ៥េ

៣ និងសំ ប់ចណ
ំ ុ ះ ១០ េ

៣-ពិនត
វ្រកបខ័ណ្ឌៃន
ិ
ិ យេឡើងវញនូ

េស ផ ព្វផ យបេចចកេទសកសិកមម

៥២០

ធន៍្រគប់ពូជ្រតូវបនបំពក់

ឧបករណ៍ស្រមប់េធ្វើករវភគគុ
ណភព
ិ

១០០

សមតថភពវភគបន្រត
ម
ិ
ឹ ្រតូវ

្រគប់ពូជ្រសូវ្រតូវបនទុក្របកបេ

យ

គុណភព នង
ិ សុ វតថភព

ន ចំនួន ២ ស្រមប់ទុក

៣.១-សិក
យតៃម្ល ថ នភពបចចុបបននេលើ្របព័នធ
នង
េស
ផ
ព្វ
ផ
យកសិកមម
ិ

១.០០០

៣.២-សិកខ
ពេិ ្រគះេយបល់សី ្តពី ថ នភព
បចចុបបននៃន្របព័នធ និងេស ផ ព្វផ យកសិកមម

១៥០

ភនក់ងរផ ព្វផ យកសិកមម េន ម
ប ្ត េខត្តទង
ំ ១០ នង
ឹ ្រតូវបនេធ្វក
ើ រ

កឌី

អ.ន.ក

យតៃម្ល។ របយករណ៍ យតៃម្លមយ
ួ

(Extension Services)

្រតូវបនេរៀបចំ និងចង្រកងជឯក

-របយករណ៍ យតៃម្លមយ
ួ ្រតូវបន

រ

េរៀបចំ នង
ិ ចង្រកងជឯក រ
-េគលករណ៍ ម ន នង
ិ យតៃម្ល

គុណភពេស ផ ព្វផ យកសិកមម្រតូវ
បនេរៀបចំេឡង
ើ
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កឌី

្រគប់ពូជ នង
ិ ម្រន្តី នេិ យជិក មន

ន ចំនួន

្រគប់ពូជ្រសូវ (ថវកបែនថ
ម)
ិ

មនទីរពិេ

អ.ន.ក

ិ
វធន
ករ
រយៈ
េពល
មធយម
និង ែវង

ករបេងកន
ើ

ផលតភព
ិ

និង ្របពល

វបបកមម
ដំ

ំ

៤-េរៀបចំែផនករ្រគប់្រគង់ទឹករយៈ

៤.១- េធ្វើករអេងកតេសដ្ឋកិចច្រគួ

វធនករអនុ
វត្តជក់ែស្តង
ិ

របស់កសិករកនុងតំបន់ក

េពល១០-២០ឆន ំ និង

ក់េចញនូវ

-កំណត់យកករវន
ិ េិ យគេលើ្របព័នធ

ធ

្រស្ត

នង
ិ ករ្រគប់្រគងទក
ឹ ជ

ទិភពសំ ខន់ របស់ ជរ ្ឋ ភប
ិ ល

វន
ិ េិ យគ្របព័នធធ

រ មុន និង េ្រកយេធ្វើ

៣00

្របពនធធ
័

្រស្ត េដើមបេ្រប
ន
ី បេធៀបកររកចេ្រម
ី
ើ

៤.២-កំណត់រក្របព័នធដំ

ង្របពនធធ
័
េំ

្រស្ត

យយកដំ

្រំ សូវជ

៣៥០

េខត្តភគខងេកត
ើ េនកនុង្របព័នធេ្រ

៤.៣-ប្រញជបករបញចូ ល្រសូវពូជទំង ១០

មរយៈករ

្រំ សូវ

្រំ សូវ ជ

កឌី

យកសិករចំនួន

្របព័នធផលិតកមមពូជ្រសូវចំនួន ១៥

កឌី

៦០០

កសិករគំរច
ូ ន
ំ ួន ៧៥ នក់បនេចះេធ្វើ

កឌី

នង
ឹ ្រតូវបនដំេណើរករ

ច្រសពចំនួន ១៥ កនុងរយៈ

៤.៤- បង្ហញនូវបងគុំបេចចកវទយបេងក
ន
ិ
ើ នូវផលិតភព
ដំ

យយកដំ

ន.ផ.ស

២៥០

មរយៈគេ្រមងបេងកើនផលិតភពកសិកមមេខត្តភគ

េពល ៣ ឆន ំ

េំ

១.០០០ នក់

ដឹកនំកសិករផលិត និងស្រមត
ិ ស្រមំង្រគប់ពូជ្រសូវ
ខងេកើតេនកនុង្របព័នធេ្រ

្រស្ត

ចូលរួម យតៃម្លេ

ច្រសពចំនួន ១៥

កនុងរយៈេពល ៣ ឆន ំ

្របព័នធដំ

ង កនុងតំបន់

មូល ្ឋ ន ចំនួន ៤៥ កែន្លង នង
ឹ ្រតូវបន

មរយៈគេ្រមងបេងកើនផលិតភពកសិកមម

មូល ្ឋ ន

-ទិនននយ
័ នង
ិ ្រតូវបនក

និងកសិករចំនួន ២.២០០ នក់េទៀត

មរយៈគេ្រមងបេងកើនផលិតភពកសិកមម

េខត្តភគខងេកត
ើ េនកនុង្របព័នធេ្រ

្រតូវបនយល់ដឹង

ច្រសពចំនួន ១៥

កនុងរយៈេពល ៣ ឆន ំ

័ ធរប
ូ វន្ដ
្ដ រេឡង
ើ ៥.១- ជួសជុលេហ ្ឋ រចនសមពន
កសិ ្ឋ ននិងមណ្ឌលអភវិ ឌ ន៍កសិកមម
ថ នយ
ី ៍ មណ្ឌលអភវិ ឌ ន៍ នង
ិ

៥-បេងកើនករវន
ិ េិ យគេលើករ

វញនូ
វ
ិ

កសិ ្ឋ ន េដម
ក
ើ បបេ្រម
ី
ើ រងរ្រ

វ្រជវ

អភវិ ឌ ន៍ និងេផទរបេចចកវទយគំ
្រទដល់
ិ
ផលិតកមមកសិកមម

ថ នយ
ី ៍

៥.២-បំពក់ឧបករណ៍ នង
ិ បរក
ិ ខ រចំបច់ ស្រមប់គ្រំ ទ
ករ្រ វ្រជវនិងេផទរបេចចកវជ
្រំ សូវ
ិ ជ ផលិតកមមដំ
េន

ម

កសិកមម

ងសង់មជឈមណ្ឌលស្រមប់

បណុ ្ត ះប ្ដ លម្រន្ដីជំនញ អនកផ ព្វផ យ និងកសិករ
េន ថ នីយ៍ កសិ ្ឋ ន និងមណ្ឌលអភវិ ឌ ន៍កសិកមម
៥.៤-បន្តផលិត្រគប់ពូជសុ ទ្ឋអនុញញត េន

កសិ ្ឋ ន និងមណ្ឌលអភវិ ឌ ន៍កសិកមម

ដំ

៦.០០០

ថ នយ
ី ៍ កសិ ្ឋ ន នង
ិ មណ្ឌល អភវិ ឌ ន៍

៥.៣-ជួសជុលនង
ិ

៥.៥-េធ្វើពិេ

៨.០០០

ធន៍្រ

្រំ សូវ េន

អភវិ ឌ ន៍កសិកមម

ថ នីយ៍

វ្រជវ េចចកេទសបេងកើនផលិតភព

ថ នីយ៍ កសិ ្ឋ ន និង មណ្ឌល
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េហ ្ឋ រចនសមពនរ័ ប
ូ វន្ដ ថ នយ
ី ៍ ចំនួន ៧
ំ
្រតូវបនជួសជុល ឱយដេណើរករល្អេឡើង

អ.ន.ក

ថ នយ
ី ៍ កសិ ្ឋ ននង
ិ មណ្ឌលអភវិ ឌ ន៍
ចំនួន ០៧ ្រតូវបនបំពក់ឧបករណ៍

អ.ន.ក

មជឈមណ្ឌលបណុ ្ដ ះប

អ.ន.ក

វញ
ិ ្

នង
ិ បរក
ិ ខ រចំបច់

៦.០០០

កែន្លងកនុង

ងសង់

៨.០៦៤

២.០០០

្ដ លចំនួន៧

ថ នីយទំង៧ ្រតូវបន

្រគប់ពូជសុ ទ្ឋអនុញញត ៤.៨០០ េ

ន

អ.ន.ក

េលើៃផទដី១.៦០០ហ.ត ្រតូវបនផលិត

និងផគតផ
់ គងជ
់ ូនសហគមន៍កសិករ េដើមប ី

ផលិត្រគប់ពូជសុ ទធល្អ
ពិេ

ធន៍ចន
ំ ួន ៨០០ ្រតូវអនុវត្ដកុ នង

រយៈេពល ៤ឆន ំ

អ.ន.ក

៥.៦-ព្រងីកករបណុ ្ដ ះប
បេងកើនផលិតភពដំ

្ដ លកសិករ អំពីេចចកេទស

្រំ សូវ

៥.៧-ព្រងីកករបណុ ្ដ ះប

ផលិតកមមពូជសុ ទធល្អ េន

្ដ ល កសិករអំពី

៣០០

មសហគមន៍កសិកមម

៥.៨-ចុះពន
ិ ិតយនង
ិ ផ្ដល់ជំនួយបេចចកេទស កនុងករផលិត
ពូជសុ ទធល្អ េន

មសហគមន៍ និង្រកុមហ៊ុន

េដើមបែចកចយេធ្វ
ផ
ី
ើ លិតកមម

៥.៩-ចុះសិក និង យតៃម្លបែនថម អំពីពូជ្រសូវ
ែដលេឆ្លើយតបនឹងទីផ រ

៥.១០-ព្រងីកករេធ្វើែ្រសបង្ហញអំពប
ី េចចកេទសបេងកើន
ផលិតភពដំ

្រំ សូវ

៥.១១-េរៀបចំសិកខ

មសហគមន៍

ផ ព្វផ យបេចចកេទស

្របចំឆន ំ េដើមបែចករ
ំែលកបទពិេ
ី
កនង្របពលវបបកមមដំ

្រំ សូវ

៥.១២-េរៀបចំទស នកច
ិ ចសិក កនុង្របេទស ដល់កសិករ
េដើមបផ
ន៍ល្អៗ
ី ្ល ស់បូ ្ដរបទពេិ
៥.១៣-េរៀបចំទស នកច
ិ ចសិក េ្រក្របេទស ស្រមប់
នង
ឹ ចំេណះេធ្វថ
ី
ិ ទទួលបនចំេណះដង
ើ មៗ

ធន៍

៥.១៤-ផលិតឧបករណ៍កសិកមម នង
ិ េ្រគ ងយន្ដ

កសិកមម

កពេិ

ធន៍ ស្រមប់ករេរៀបចំដី

៥.១៥-ករេធ្វប
ើ ង្ហញ នង
ិ ្របសិទធភពឧបករណ៍ នង
ិ

េ្រគ ងយន្ដកសិកមម ែដលបនផលិត េដើមបផ្ត
ី ល់កុ នងករ
េ្រប្រើ បស់ឧបករណ៍ នង
ិ េ្រគ ងយន្តកសិកមម សំ េ
ផលិតភព្របពលវបបកមមដំ
្រំ សូវ

៥.១៦-េបក
ើ វគគបណុ ្ដ ះប
្របមូលផល្រសូវ

៥.១៧-េបើកវគគបណុ ្ដ ះប

្ដ លបេចចកេទស ស្ដីពក
ី រ
ែថទំជួសជុលេ្រគ ងយន្ដកសិកមមនង
ឧបករណ
៍
កស
ិ
ិ កមម
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្ដ ល ២០០វគគ កនុង ១០ េខត្ដ រយៈ

េពល ៤ ឆន ំ

កសិករ ២.៤០០ នក់ េន ៨០

សហគមន៍ ្រតូវបនបណុ ្ដ ះប

អ.ន.ក
្ដ ល
អនក

១៥០

្របេភទពូជែដលេឆ្លើយតបនង
ឹ ទីផ រ ្រតូវ

អនក

៧.៥០០

៩០០
៩០០

២០០

បេងកើន

្ដ លបេចចកវទយេ្រកយេពល
ិ

ប

អ.ន.ក

សហគមន៍ចន
ំ ួន ១០០ និង្រកុមហ៊ុន ៥

៥០០

ដ
ំ ុះ

កសិករ ៦០.០០០នក់់ ្រតូវបនបណុ ្ដ ះ

២៥០

៣០០

ធន៍ល្អៗ

ម្រន្ដប
ើ បផ
ី េចចកេទស នង
ិ កសិករ េដម
ី ្ល ស់បូ ្ដរបទពេិ

៥.០០០

២.៥០០

១.៦០០

្រតូវបនពិនត
ិ យ នង
ិ ផ្ដល់បេចចកេទស

បន យតៃម្ល និងកំណត់បែនថមេន ១០

េខត្ដ

ែ្រសបង្ហញចំនួន ៣.០០០ កែន្លង ្រតូវ
បនអនុវត្ត (៤ឆន)ំ

សិកខ

ផ ព្វផ យបងគំបេចចកេទស

្របពលវបបកមមដំ

១ឆនម
ំ ្ដង (៤ឆន)ំ

អនក
អនក

្រំ សូវ្រតូវបនេរៀបចំ

ទស នកច
ិ ចសិក កនុង្របេទស ចំនួន
១០០ ្រតូវបនេរៀបចំរយៈេពល ៤ឆន ំ

អនក

ទស នកច
ិ ចសិក េ្រក្របេទស ចំនួន

អនក

ឧបករណ៍ នង
ិ េ្រគ ងយន្ដកសិកមម្របកប

អនក

២០ ្រតូវបនេរៀបចំ រយៈេពល ៤ឆន ំ

េ

យ្របសិទធភពេសដ្ឋកច
ិ ច្រតូវបន

បេងកត
ើ េឡង
ើ

កសិករ ១.២៥០ នក់ បនចូលរួម
និងទទួលចំេណះដឹង

អនក

វគគបណុ ្ត ះប

អនក

្ត លចំនួន ៥០០ វគគ មន

កសិករចូលរួមចំនួន ១៧.៥០០ នក់
្រតូវបនេរៀបចំ

កសិករ ចំនួន៧.៥៦០នក់បនទទួល
ចំេណះពក
ី រេ្រប្រើ បស់ែថទំជួសជុល
េ្រគ ងយន្ត និងឧបករណ៍កសិកមម

អនក

៣.០០០

៥.១៨-បន្តេ្រត មថនក
ំ សិកមមនិងឧបករណ៏ស្រមប់

យេបតុងរ ំេ

ថ ន និងជក
ី ្រប

ទឹកខងលិចមក្រប

ះទក
ឹ

្ត រ្រប

យនំទឹកពី្រប

យកនុងវទយ
ិ

២.១០០

យកនុង

១៣.០០០

្ដ រករខូចខត

េ យេ្រគះធមមជតិទឹកជំនន់ និងេ្រគះ ំងសងួត

៦.៥០០

ំ ន់
្ដ រករខូចខតេ យេ្រគះធមមជតទ
ិ ក
ឹ ជន

៥.២២-

មប ្ដ

៤.៧៦០

ម

ជធន-ី េខត្ដ ទំង ១៧ េដើមបរក
ី គុណភពដំណុះ្រសូវ

៦-ព្រងឹករចនសមពន
័ ធផ ព្វផ យ
កសិកមម ដល់ថនក់ឃុំ

៦.១- ករេរៀបចំរចនសមពន
័ ធ តួនទភ
ី រកិចចមណ្ឌល

២៥

ន.ផ.ស

គុណភពខពស់ នង
ិ ត្រមូវករទផ
ី រ្រតូវបន
្ដ រករខូចខតេ យេ្រគះធមមជតិ

-ឃ្លង
ំ ស្ដុក្រសូវពូជ មស្ដង់ បេចចក-

ន.ផ.ស

េនេដើមឆន២
ំ ០១៣ រចនសមពន
័ ធ នង
ិ

ន.ប.អ.ធ

ងសង់

តួនទភ
ី រកិចចរបស់មណ្ឌលកសិកមម

កសិកមមឃុស
ំ ងកត់



្រសូវពូជចំនួន ៥០០ េ ន ែដលមន

េទស ចំនួន ១៧ ្រតូវបន

ស្ដង់ របេចចកេទស្រតឹម្រតូវេន មប ្ដ មនទីរកសិកមម
ពូជ នង
វពូជ
ិ បរមណ្រសូ
ិ

ធមមជតិ

្ដ រករខូចខត េ យេ្រគះ

ែចកជូនកសិករេ្របើ្របស់េរៀង ល់ឆនេំ ដើមប ី

ជធនី-េខត្ដ

ងសង់ឃ្លង
ំ ស្រមប់សុ ្ដក្រសូវពូជ

ន.ផ.ស

គុណភពខពស់ នង
ិ ត្រមូវករទីផ រ្រតូវបន
ស្រមប់

៥.២១-្រសូវពូជេ្រត មអន្ដ គមន៍សេ្រងគះបនទន់ ្របចំឆន ំ
និង េ្រគះ ំងសងួត

្រសូវពូជចំនួន ១.០០០ េ ន ែដលមន

កឌី

ផ្តល់ជូនកសិករខចីេ្របើ្របស់េរៀង ល់ឆន ំ

មប ្ដ

ជធន-ី េខត្ដ

ធន៍ នឹង្រតូវបនកត់បនថយ

ជអតប
ិ រម
ិ

ថ ន (ថវកបែនថ
ម)
ិ

គុណភព ខពស់្របចំឆន ំ ស្រមប់េ្រត មករ

បញ្ហខ្វះខតទក
ឹ នង
ិ ជន់លិច
ពិេ

យ

៥.២០-េ្រគងស្តុក និងផ្តល់ឥណទន្រសូវពូជមន

ស្រមប់ករ

អនក

បំផ្លញ្រតូវបនករពរ

ករផទុះេឡើងករបំផ្លញ

បរេវណវ
ទយ
ិ
ិ

្រំ សូវ្របមណ ៦០.០០០ហិក

កនុងរយៈេពល០៤ឆន ំ ែដលទទួលរងករ

អន្ត គមន៍បនទន់កមចត់សមសភពចៃ្រងេនេពលមន

៥.១៩-សង់្រប

ដំ

ឃុំ សងកត់ចំនួន ១.៦២១ ្រតូវបន

ចុះសិក និង្របមូលព័តម
៌ ន ស្រមប់េរៀបចំ

្របកស

រចនសមពន
័ ធរបស់មណ្ឌលកសិកមមចំណុះករយល័
យ
ិ

ក់ឲយអនុវត្ត

កសិកមម្រកុង ្រសុកខ័ណ្ឌ នង
ិ តួនទភ
ី រកច
ិ ចរបស់មណ្ឌល
កសិកមម ឃុំ សងកត់


េរៀបចំេសចក្តី្រពងតួនទី ភរកិចចរបស់មណ្ឌល

២

ន.ប.អ.ធ

១០២

ន.ប.អ.ធ

១៨

ន.ប.អ.ធ

កសិកមម ឃុំ សងកត់

េគលេ


េរៀបចំសិកខ

ពេិ ្រគះេយបល់េនតំបន់

ចំនួន០៤
េរៀបចំសិកខ

ថនក់្រកសួ ងេដើមបព
ី ិនិតយ នង
ិ

សេ្រមចេលើេសចក្ដី្រពងរចនសមពន
័ ធ និងតួនទីភរកច
ិ ច
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របស់មណ្ឌលកសិកមមឃុំ សងកត់
េនដំ

៦.២-ករព្រងយម្រន្តី ជករឲយដល់មូល ្ឋ នមណ្ឌល

្រស្ដ ស្ដីពក
ី រព្រងយម្រន្តី ជករ

កសិកមម ឃុំសងកត់

. េរៀបចំសិកខ

ថនក់ក

ពិេ្រគះេយបល់រកវធ
ិ ី

. េរៀបចំ

ច់ែខ កញញ ឆន ំ ២០១៣ វធ
ិ ី

្ត ល និង ជធនីេខត្តេដើមប ី

៦៦

និងត្រមូវករម្រន្តី ជករថនក់មូល ្ឋ ន
បនេរៀបចំរច
ួ ល់

្រស្ត និងត្រមូវករម្រន្តី ជករ

ន.ប.អ.ធ

ចរែណនំដល់មនទរី កសិកមម ជធន-ី េខត្ត

េដើមបជ
ុ ម្រន្តី ជករែដលមន្រ
ី ំរញ

ប់កុ នងមនទរី កសិកមម

ឲយបំេពញករងរដល់មណ្ឌលកសិកមម ឃុំសងកត់

.េរៀបចំែផនករេ្រជើសេរសម្រន្ត
ើ
ី្រកបខណ្ឌថមី

៦.៣-ករព្រងឹងសមតថភព

.េរៀបចំវគគបណុ ្ដ ះប

េនដំ

ថ ប័ន នង
ិ ម្រន្តម
ី ូល ្ឋ ន

្ដ លេលើករងររដ្ឋបល្រគប់្រគង

២១.៧១០

ករេរៀបចំែផនករ ករងរគណេនយយ ចំនួន២៤ វគគ

ច់ឆន២
ំ ០១៥ ម្រន្តី ជករថនក់

មូល ្ឋ នចំនួន១.៦២១ នក់្រតូវបន
-ម្រន្តី ជករពី ៣-៥ រូប បនបញជូ នដល់

ឃុំសងកត់េគលេ

នីមយ
ួ ៗ

-មណ្ឌលកសិកមមចំនួន ៤០០ យ៉ងតច
ិ
្រតូវបន

្ត លព្រងឹងសមតថភពម្រន្តីផ ព្វផ យ

១.០០០

ងសង់េន

មឃុំសងកត់

ម្រន្តីផ ព្វផ យកសិកមម្រសុកចំនួន៨០០

កសិកមម្រសុក

នក់ ្រតូវបនបណុ ្ត ះប

បន្តេលក
ើ

កមពសក
់ រ

ចង្រកង
រចនសមពន
័ ធ
អងគករ
កសិករ

្ត លភនក់ងរផ ព្វផ យកសិកមមភម
ូ -ិ ឃុំ

១.០០០

ភនក់ងរផ ព្វផ យកសិកមមភម
ូ -ិ ឃុំចំនួន
១.៦០០ នក់ ្រតូវបនបណុ ្ត ះប

៧-េរៀបចំគេ្រមងែផនករេដើមបគំ
ី ្រទ

៧.១-ចង្រកង្រកុមកសិករឲយេទជសហគមន៍កសិកមម

៩៤៤

-ព្រងង
័ ធ
ឹ តួនទរី បស់រចនសមពន

៧.២-េធ្វស
ើ ិ កខ

១៥០

ករេរៀបចំរចនសមពន
័ ធអងគករកសិករ
អងគករកសិករេដើមបេធ្វ
ី ើករស្រមប
ស្រមួលេ

ះ្រ

យបញ្ហផលិតកមម

ត្រមូវករ និងកង្វល់ននរបស់
កសិករ ។

ផ ព្វផ យេគលនេយបយ

នំ្រសូវេចញរបស់រ ្ឋ ភប
ិ ល ដល់សហគមន៍កសិកមម

អ.ន.ក

្ត ល

សហគមន៍កសិកមម ១៣០ ្រតូវបនបេងកើត
េទបងេន
ើ

អ.ន.ក

្ត លេនឆន ំ

២០១១
៦.៥-បណុ ្ត ះប

អនក

ព្រងឹងសមតថភព

.ព្រងយម្រន្តី ជករដល់មណ្ឌលកសិកមមឃុំសងកត់
. ងសង់មណ្ឌលកសិកមមេន មឃុំសងកត់

៦.៤-បណុ ្ត ះប

ន.ប.អ.ធ

មេខត្តេគលេ

សហគមន៍កសិកមមចំនួន ១៣០េនកនុង
េខត្ដេគលេ

ទំង១០នង
ឹ អំពី
ឹ យល់ដង
េគលនេយបយនំ្រសូវេចញរបស់រ ្ឋ

អនក
អនក

ភប
ិ លនិងទទួលបនករេលើកទឹកចិត្ត
៧.៣-េរៀបចំចង្រកងប

្ដ ញសហគមន៍កសិកមម
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៧០

-ប

្ដ ញសហគមន៍កសិកមមនឹង្រតូវបន

បេងកើតេទបង
ើ

អនក

៧.៤-េរៀបចំសហគមន៍កសិកមមចន
ំ ួន ១៣០ េនេខត្ត

(Farmer

េគលេ

Organization )

ចំនួន១៣

ពក
ី រេធ្វជ
ើ ំនួញ្រសូវ-អងករ ដល់

៧.៥-សិកខ

សហគមន៍កសិកមម

៧.៦-េរៀបចំចង្រកងប
េនថនក់ជតិ និង
៨-េលើកកមពស់សមតថភពរបស់

កសិករ និង សហគមន៍កសិកមម

្របសិទធភពនូវឥណទនពី

្ត ញធុរកច
ិ ចសហគមន៍កសិកមម

.ករងរដឹកនំ និងរដ្ឋបល
.ករ្រគប់្រគងបញជ ី គណេនយយសហគមន៍
.ែផនករមុខជនំ ួញ

ថ ប័ន

១៣០
៧០

មេខត្តេគលេ

៨.១-ព្រងង
ឹ សមតថភពសហគមន៍កសិកមមេលើ

កនុងករខចី និងករេ្របើ្របស់ឱយមន

១.៣០០

សហគមន៍កសិកមមចំនួន ១៣០ ្រតូវ

អ.ន.ក

សហគមន៍កសិកមមចំនួន ១៣០ យល់ដង
ឹ

អ.ន.ក

ប

អ.ន.ក

បនបេងកត
ើ

ពក
ី រេធ្វជ
ើ ំនួញ្រសូវ-អងករ

្ត ញធុរកិចចសហគមន៍កសិកមមថនក់

ជតិមយ
ួ និងថនក់េខត្តចំនួន១៣្រតូវបន

៧៦០

បេងកើតេឡង
ើ

-ហរិ ញញ ឹ ក នង
ឹ នំសហគមន៍
ិ ថនក់ដក

ចំនួន៨០០ នក់យល់ដឹងអំពីករ្រគប់

អនក

្រគងគណេនយយ

-ថនក់ដក
ឹ នំសហគមន៍ ៨០០ នក់យល់
ដង
អំ
ព
ភ
ឹ
ឹ នំ នង
ី ពជអនកដក
ិ ករងរ

ហរិ ញញ វតថុេផ ងៗ

រដ្ឋបល

- ថនក់ដក
ឹ នំ នង
ិ កសិករសហគមន៍

ចំនួន១.៦០០ នក់យល់ដង
ឹ អំពីករ
ំ ួញ
ែផនករមុខជន
-្រកុមសន ំ្របក់ចំនួន៦០ របស់

៨.២-ព្រងឹងេហ ្ឋ រចនសមពន
័ ធសហគមន៍ េដើមបគំ
ី ្រទ
ដល់ សហគមន៍កសិកមម

៨.៣-ព្រងង
ឹ សហគមន៍កសិកមមេលើករងរ្រគប់្រគង
ករ្រគប់្រគងបញជ ី គណេនយយ និងករេធ្វើជំនួញ

២.០០០

៨០០

សហគមន៍្រតូវបនបេងកត
ើ េឡង
ើ

សហគមន៍កសិកមមចំនួន ២០ បន

ទទួលេស កមមគ្រំ ទ េលើករសំ ងួតនិង
ឃ្លង
ំ ស្ដុកទុក្រសូវ

អនកដក
ឹ នំ នង
ិ េប

សហគមន៍កសិកមម

អនក

អ.ន.ក

ចំនួន៩១០នក់មនសមតថភព្រគប់្រគង
ករងរគណេនយយ និងករេធ្វើែផនករ
ជំនួញ

៨.៤-ក

ងឡសមងួត នង
ំ ស្តុកកសិផលដល់
ិ ឃ្លង

២.០០០

សហគមន៍ចន
ំ ួន ២០
េលកកមព
ស់
ើ

៩- េរៀបចំេធ្វើចំ

ករអនុវត្ដ

ទូលំទូ

និងជរំ ញ
ុ

េគលនេយ
បយៃនករ
េ្របី្របស់ដ ី

ត់ថនក់តំបន់

េ្របើ ្របស់ដីនង
ិ ផ ព្វផ យឱយបន
យ

៩.១-ចត់ថនក់ នង
ិ យតៃម្លភពសម្រសបៃនដីស្រមប់
ដំ

ក
ំ សិកមម

-សិក ្រ

មរយៈ

័ ែដល
វជមូល ្ឋ ន កនុងករ្របមូលផ្តុំ ទិនននយ

មនកន្លងមក ពក់ពនធន
័ ង
ី ្រមប់
ឹ ករ យតៃម្ល ្របេភទដស
ដំ

ក
ំ សិកមម ្រពមទំងេផទ ងផទត់ មរយៈចុះអេងកត

ផទល់ដល់ទី លជក់ែស្តង េដើមបេរៀបចំ
គូរ្រពំ្របទល់ដី
ី
-ចុះសិក អេងកត និង យតៃម្លពីលកខណៈ របស់ដន
ី ិង
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ឡសមងួត នង
ំ ស្តុក្រសូវចំនួន ២០
ិ ឃ្លង

អ.ន.ក

ចំ

អនក

្រតូវបន

២.៧០០

ងសង់

ត់ថនក់ដី នង
ិ ែផនទដ
ី ីក្រមត
ិ ថនក់

ជតទ
ំ ១៣ េខត្ត ្រតូវបនេរៀបចំ
ិ ង

កសិកមម
្របកបេ

សក្តនុពលរបស់ដី េដម
ើ បកំ
ី ណត់ចំ

យ

ត់ថនក់ដី នង
ិ

បេងកើតែផនទីដប
ី ឋម ឈនេទក

ដក
ី សិកមម ស្រមប់េ្រប្រើ បស់្របកបេ

ចរភព
ី

និងនិរន្តរភព េនតំបន់េគលេ

៩.២-េរៀបចំេធ្វច
ើ ំ

ងែផនករេ្របើ្របស់
យ្របសិទធភព

១៣ េខត្ត

ត់ថនក់តប
ំ ន់េ្រប្រើ បស់ដក
ី សិកមម

៤៥០

របស់្រកុមហ៊ុនវន
ិ ិេយគឯកជនចំនួន៩៥ ្រកុមហ៊ុន

ែផនទរី ម
ួ ចំ

ត់ថនក់ដក
ី សិកមមរបស់្រកុម

ហ៊ុនវន
ំ នង
ិ ិេយគ ចំនួន៤ផទង
ិ ែផនទី

កនុងេខត្តចំនួន ១៧

ចំ

ត់ថនក់ដក
ី សិកមមរបស់្រកុមហ៊ុន

វន
ំ ្រតូវបន
ិ ិេយគឯកជនចំនួន ៩៥ ផទង
ផលិត

៩.៣-កំណត់តប
ំ ន់េ្របើ្របស់ដីកសិកមម េនេខត្តកំពង់ធំ
េសៀម ប កំពង់ឆនង
ំ េពធិ៍
ែកវ ក

្ត ល ៃ្រពែវង

ងចបប់សី ្ដពី ករ

១០.១-េរៀបចំក

៤៧០

ងចបប់ ស្ដីពី «ករ្រគប់្រគងĕЊ₣

១០.២- ព្រងឹងសមតថភពនង
ិ ប្រញជបករេ្របើ្របស់ដី

រយៈេពល ១០ ឆនម
ំ ្តង េ

យែផ្អក

េលើលទធផលជំេរឿនកសិកមមជតិេនះ
្រតូវេរៀបចំែផនទី

ដ
ំ ុះ

នង
ិ សមភរកសិកមមស្រមប់ដំ

៥.៦០០

្រំ សូវ

១១.១ -េរៀបចំធ្វីជំេរឿនកសិកមមជតិ េ យរួមសហករជមួយ
(ត្រមូវករថវកសរុ
បមនចំនួន ៤.00៨.០០០ ដុ
ិ

១៦.០៣២

អងគករ FAO ចំនួន ៤៣៨.០០០ ដុ

អភវិ ឌ ន៍េផ ងេទៀត)។

េ

-ទិនននយ
័ នង
ិ លទធផលជំេរឿនកសិកមម

ន.ផ.ស

-ទិនននយ
័ ៃផទដន
ំ ុះដំ
ី ិងែផនទី ដ

ន.ផ.ស

្ល រ

្ល រ និង ថវកែដល្រ
តូវ
ិ

ែស្វងរកបែនថម ចំនួន ២.៨៧៥.០០០ ដុ

ងែផនទី

អនក

ជតិ ្រតូវបនផលិត

្ល រ េមរក
ិ

ែដលកនុងេនះ ថវក
ិ ជរ ្ឋ ភប
ិ លចំនួន ៦៩៥.០០០ ដុ

សមតថភពវភគដ
ំ សិកមម
ិ
ី ជី និងថនក

មនភពល្អ្របេសើរ

្រកសួ ងែផនករ អងគករ FAO នង
ិ ៃដគូអភវិ ឌ ន៍ដៃ៏ ទេទៀត

១១.២ -េរៀបចំក

អនក

្រតឹមឆន ំ ២០១៣

េធ្វឲ
ី សិកមម
ើ យករេ្រប្រើ បស់ដក

១១ -េធ្វើជំេរឿនកសិកមមជតិ កនុង

េសចក្តី្រពងចបប់សី ្តពីករ្រគប់្រគងĕЊ₣
ЮŪĠЧŪģ₤сដក
ី សិកមម ្រតូវបនេរៀបចំ

្របកបេ
ខពស់

អនក

ផលិត

ЮŪĠЧŪģ₤сដក
ី សិកមម»

យ ចីរភពនិង្របសិទធភព

ក
ំ សិកមម

ែផនទីេ្របើ្របស់ដស
ី ំ ប់ដំ

ក្រមត
ិ ជតិ ទំង១៣ េខត្ត នឹង្រតូវបន

្វ យេរៀង កំពង់ចម

្រគប់្រគងនង
ិ េ្របើ្របស់ដីកសិកមម
សំ េ

១.៤០០

ំ ង កំពង់សឺ ព
ត់ បត់ដប

បនទយមនជ័យ និងឧត្តរមនជ័យ
១០- េរៀបចំក

ន.ផ.ស

្ល រ ពប
្ត ៃដគូ
ី

ដ
ំ ុះដំ

ទ
ំ ូ ទង
ំ ្របេទស

យ ្រតូវេធ្វើសមភសន៍ ្របមូល ែកៃចន និងវភគទ
័
ិ
ិនននយ

ែដល្របមូលបន កនុងេពលេធ្វជ
ើ ំេរឿនកសិកមមជតិ េហយ
ើ

ចង្រកងរបយករណ៍ និងផ ព្វផ យ។
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២.១០០

្របេទស ្រតូវបនផលិត

ទ
ំ ូទង
ំ

១២-ជំរញ
ុ ករេរៀបចំចបប់សី ្ដពី

១២.១- េរៀបចំក

សហគមន៍

ងចបប់ ស្តីពី «សហគមន៍កសិកមម»

៣០០

កសិកមម» នឹង្រតូវបនេរៀបចំរច
ួ ្រតឹមឆន ំ

កសិកមម នង
ិ អនុ្រកត
ឹ យស្ដីពី ផលិតកមម
កសិកមម

មកិចចសនយ

អនក

េសចក្ត្រី ពងចបប់ ស្តីពី «សហគមន៍
២០១៣

១២.២-េរៀបចំេគលនេយបយជតិសំ ប់អភវិ ឌ ន៍

១២០

សហគមន៍កសិកមម

អនក

សហគមន៍កសិកមម ្រតូវបនេរៀបចំរច
ួ
១.៥០០

១២.៣- ស្រមបស្រមួល នង
ិ ផ្តល់ករគំ្រទបេចចកេទស
ដល់សហគមន៍ផលិត្រសូវ កនុងភពជៃដគូ ជមួយ

្រតឹមឆន ំ ២០១៣

សហគមន៍កសិកមមេគលេ

អនក

ចំនួន

១៣០ និងៃដគូពក់ពន
័ ្ឋទទួលបន

មចស់េ ងម៉សុី នកិន្រសូវ និង្រកុមហ៊ុននំេចញអងករ

េស កមមបេចចកេទស

សភពករជក់ែស្តង

១២.៤- ជំរញ
ុ ករពភ
័ េលើអនុ្រកត
ិ ក នង
ិ អនុមត
ឹ យ ស្តីពី
«ផលិតកមមកសិកមម

េគលនេយបយជតស
ិ ំ ប់អភវិ ឌ ន៍

មត្រមូវករ និង

អនុ្រកត
ឹ យ ស្តីពី «ផលិតកមមកសិកមម

មកិចចសនយ»

ម

កសិ.ឧ

កិចចសនយ» នឹង្រតូវអនុមត
័ េន

១៧.៩៥៨

សរុបទក
ឹ ្របក់

១៤១.៦៩៦

ឆន២
ំ ០១១

ពក់ពន
័ ធនង
ឹ ករ្របមូលទិញ និងែកែចន្រសូវ
ិ
វធន

អនវត្ត
ុ

ករ

ទស នទន

រយៈ

ទផ
ី រ្រសូវ

េពល
មធយម
និង ែវង

េបើកចំហ

(Open Paddy
Market)

១៣-ក

ងនង
ឹ សហគមន៍
ិ ព្រងង

កសិកមមឲយមនលទធភពអនុវត្ត

ម

ទស នទន “ទីផ រ្រសូវេបើកចំហ
រយៈសកមមភពមួយចំនួនដូចជ
ផលិតកមម

១៣.១-ផ្ដល់វគគបណុ ្ដ ះប ្ដ លអំពទ
ី ស នទនទផ
ី រ្រសូវ
េបើកចំហ និងលិខិតបទ ្ឋ នស្តីពី ផលិតកមមកសិកមម

ល្រសូវ បញចំ្រសូវ េដើមបយក្របក់
ី

មនគុណភពខពស់ និងជីគម
ី ជ
ី េដើម

េដើមបផល
ី
ិត

មត្រមូវករទីផ រ។

សហគមន៍កសិកមម

បណុ ្ត ះប
៤០០

ងព្រងង
័ ធរប
ូ វន្ត
ឹ េហ ្ឋ រចនសមពន

និងកសិករ

១៣.៣-បេងកើត និងដំេណើរករទីផ រ្រសូវេបើកចំហ ដល់

២.១២៥

សហគមន៍កសិកមមគំរ ូ ៥ កែន្លង

២០០

្ត លេនឆន ំ ២០១៥

ន.ផ.ស
កសិ.ឧ
អ.ន.ក

សហគមន៍គំរច
ូ ំនួន ៥ ទទួលបនករ

អ.ន.ក

បណុ ្ត ះប ្ត ល និងេហ ្ឋ រចនសមពន
័ ធ

ន.ផ.ស

ងចប់ពីឆន ំ ២០១១

កសិ.ឧ

ទីផ រ្រសូវេបើកចំហចំនួន៥កែន្លង

អ.ន.ក

្រតូវបនក

សហគមន៍កសិកមម ឬ សមពន
័ ធសហគមន៍គំរច
ូ ំនួន ៥

សរុបទឹក្របក់

៥០

ទូេទ ចំនួន ៩០០នក់ ទទួលបនករ

ម

១៣.២-បណុ ្ត ះប ្ត ល នង
ិ ព្រងឹងសមតថភព្រគប់្រគងទផ
ី រ

សមជក
ិ សហគមន៍កសិកមម េស ថ្លង
ឹ ្រសូវេបក
ើ ចំហរ នង
ិ ក

ដល់សមជក
ិ សហគមន៍កសិកមម

១.៦០០

ម កិចចសនយ

មកច
ិ ចសនយជមួយ

េទេ្របើ្របស់ជមុន ផ្តល់ពូជ្រសូវ

២០០

នង
ឹ មនដំេណើរករេនឆន ំ ២០១៥

ន.ផ.ស

សិកខ

អ.ន.ក

៤.១២៥

កសិ.ឧ

ពក់ពន
័ ន
ធ ង
ឹ ្របព័នស
ធ ្រមួលករនំេចញអងករ ( Logistic System )
ិ
វធន

ជំរញ
ុ ករ

១៤- េរៀបចំយុទធ

្រស្តអនុវត្តជក់

ែស្តងស្រមប់អនុវត្តេ

យកំណត់

១៤.១- េរៀបចំចង្រកងឯក

រ នង
ិ ផ ព្វផ យស្តីពីនត
ី ិ

វធ
ិ ៃី នករនំេចញទំនញ
ិ ជកមមវតថុករ្រតួតពន
ិ ត
ិ យភូតគម
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៥០០

ចំនួន២ែដលមនអនកចូល

រួមចំនួន៧០រូប ្រតូវបនេរៀបចំ នង
ិ

ចបស់អព
ំ ីនត
ិ ីកុ នងដំ
ី វិ ធ

ករ

ស្រមួល

បនទន់

ពណិជជកមម

និងផ្តល ់

កត់បនថយ

ក់កល

ួ ៗៃនករ្រតួតពិនត
នីមយ
ិ យឯក

អនម័យ

រនំ

េចញ កៃ្រម្រតូវបង់ និងេពលេវ

ចំ

ភ្លមៗ

េ្រកផ្លូវករ

និងមនតម្លភពជ

កង្រតូ
ុ
ល

ពេិ សសេ

យ

នងបំ
បត់
ិ

ថ ប័ន ពក់ពន
័ ធឲយបនចបស់

េពលេវ

ទិភព

យចត់វធនករកត់
ិ

បនថយករចំ

ជជ ុះ

ស់

ធរណៈ

-ចត់ទុកករនំេចញអងករជ

េបះពុមព និង ផ ព្វផ យ

(single stop

service)

េបះពុមពផ ព្វផ យ

ចៃ្រងេលើអងករ

យេ្រកផ្លូវករ នង
ិ

នំេចញឲយបនជអតិបរម

១.០០០

១៤.៣- េរៀបចំតំបន់គមនសមសភពចៃ្រងសំ ប់
្រំ សូវេដើមបនំ
ី េចញេទ

អងករនំេចញ្រតូវបនទទួលយកេ

យ

អ.ន.ក

្របសិទធភពៃនករេធ្វើធូបទកមម ្រតូវបន

អ.ន.ក

្របេទសនំចូល

មត្រមូវកររបស់

យែផ្អកេលើស្តង់ រអន្តរជតស
ិ
ិ ី ្តពវី ធន
៥០០

១៥-េរៀបចំ និង អនុវត្តយន្តករ្រចក

១៥.១- ព្រងឹងសមតថភព េ

នត
ិ គ
ិ ញ បន
ី វិ ធ
ី យ្រពមទំងករេចញវញ

(Fumigation) េលើផលិតផលស្តុក នង
ិ សមភរេវចខចប់

២០១១

១៦.១-ជំរញ
ុ និងសហករជមួយវទយ
ិ

- ស្តង់

េចញចូលែតមួយ ស្រមប់ករបំេពញ
ប្រតេផ ងៗេទៀត ដូចជវញ
ិ ញ បនប្រត

ែតមួ យ

Poster ចំនួន ៥.០០០ ចបប់ ្រតូវបន

នង
ិ ផ ព្វផ យអតថបទបេចចកេទស ស្តីពស
ី មសភព

ភូតគមអនម័យ

េចញច ូល

អ.ន.ក

េលើអងករ្រតូវបនេរៀបចំ នង
ិ រក ទុក និង

េឆ្លយ
័ ធ, េរៀបចំចង្រកង
ើ តបករត្រមូវរបស់ភគព
ី ក់ពន

្របេទសនំចូលេ

ករ្រចក

បញជ ី េឈមះ និងសមសភពចៃ្រង

្របេទសកមពុជ, េរៀបចំបញជ ី េឈមះសមសភពចៃ្រងេដើមប ី

ផលិតកមមដំ

អនវត្តយន្ត
ុ

១.០០០

១៤.២- សិក ពស
ី មសភពចៃ្រងេលើអងករេនកនុង

- ែបងែចកករទទួលខុស្រតូវរ ង

ផល

Leaflet ចំនួន 10.000 ចបប់ ្រតូវបន

អនម័យ និង វញ
ិ ញ បនប្រតភូតគម

យបំពក់សមភរ

បេចចកេទស េដើមបជ
ុ ករអនុវត្តករងរធូបទកមម
ី ំរញ
ពីេឈើ ្រសប

មស្តង់

ទទួល

គ ល់េ

យភគីពក់ពន
័ ធឆន ំ

អន្តរជតិ

អនម័យ (SPS) វញ
ិ ញ បនប្រត

ធូបទកមម (Fumigation) វញ
ិ ញ បនប្រត

បញជក់អព
ំ គ
នង
ី ុណភព បរមណ
ិ
ិ

េដម
ើ បបំ
ី

េពញែបប

ទមងន់ ។

បទន ំេចញ
េ

ះ្រ

យ

បញ
្ហ ស្តង ់
រចំ

ត់

ថនក់ នង
ិ

កមពុជ ឲយ្រសប

មស្តង់ រអន្តរជតិ

-ែស្វងរកសមតថភពបេចចកេទស េដម
ើ បី
សេ្រមចបននូវស្តង់

គណភព
ុ
ឲយ្រសប

១៦-កំណត់ស្តង់ រគុណភពអងករ

ម

រទំងេនះ។

ថ នស្តង់

រ

រអងករកមពុជ»

១៦.២-េរៀបចំផ ព្វផ យស្តង់

រអងករកមពុជដល់ ម្រន្តី

ជំនញកសិកមម សមជិកសហគមន៍កសិកមម សមគម
ម៉សុី នកន
ិ ្រសូវ ្រកុមហ៊ុន្របមូលទញ
ិ អនកនំេចញ
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អ.ន.ក

រួចេនេដើមឆន ំ ២០១២

កមពុជ ៃន្រកសួ ងឧស ហកមម ែរ ៉ នង
ិ ថមពល េដើមប ី
េរៀបចំនង
ិ កំណត់ «ស្តង់

រអងករកមពុជនឹង្រតូវបនេរៀបចំ

៣៤០

- ម្រន្តីជំនញកសិកមម សមជិក

សហគមន៍កសិកមម សមគមម៉សុី ន

កន
ិ ្រសូវ ្រកុមហ៊ុន្របមូលទញ
ិ អនកនំ

អ.ន.ក

ស្តង ់

រ

ែដលពក់ពនធ័ កនុងផលិតកមម

ជីវកមម នំេចញអងករ

េចញអងករ ចំនួន ២.០០០ នក់
នឹងទទួលបនករផ ព្វផ យ

អន្តរជត ិ

អំពីស្តង់

១៦.៣-េរៀបចំេសចក្ត្រី ពងចបប់ ស្តីពី «គុណភព នង
ិ
សុ វតថភ
ិ ពកសិផល»

១០០

១៦.៤-បណុ ្ត ះប ្ត ល្រគូបេងគល និងព្រងង
ឹ សមតថភព
ំ ញ េលើករ្រគប់្រគងគុណភព សុ វតថភ
ម្រន្តជ
ី ន
ិ ព ្រសូវ

អងករ េ

ិ
វធន

ក

ករ

្រកបខណ្ឌ

រយៈ

យុទ ធ

េពល

នង
ិ គតយុ
ិ ត ្ត

ង

១៧-េរៀបចំចបប់សី ្តពភ
ូ
ី ត

្រស្ត

មធយម

េ

និង ែវង

ករយកចត្ត
ិ
ទ ុក

យេផ្តត
ក់

ពិេសសេលើ

ករ្រគប់្រគង

្របព័ន ធអន-

មអនម័យ ១៧.១-េរៀបចំេសចក្តី្រពង និង

នង
ិ អនុ្រកត
ឹ យ នង
ិ ្របកសនន ែដល ដំ
-ជំរញ
ុ ករករអនុវត្តចបប់នង
ិ លិខត
ិ

បទ ្ឋ នគតិយុត្ត ឲយមន្របសិទធភព

-កំណត់្រកបខ័ណ្ឌយុទធ

្រពមទំងែបងែចកករទទួលខុស្រតូវ
ថ ប័នពក់ពន
័ ធឲយបនចបស់

ស់
-ព្រងង
ឹ សមតថភព នង
ិ េហ ្ឋ រចន

អនម័យ

រុកខ្របមញ់ និងេន

គមអនម័យរបស់្រកសួ ងកសិកមម
ថ ប័នពក់ពន
័ ធ

៣០០

១.២០០

(២០១២-២០១៥)

- សហគមន៍គ្រមូចំនួន ១៥ ម៉សុី នកន
ិ

្រសូវចំនួន ១៥ កែន្លង នង
ិ កសិករទូេទ

កសិ.ឧ

ចំនួន ៧៥០នក់ នឹងទទួលបនករ
ម

២៥០

ក់កលនូវចបប់សី ្តពក
ី រករពររុកខជតិ នង
ិ

១៧.២-េរៀបចំេសចក្ដី ្រពងចបប់ ស្ដីពី ករ្រគប់្រគងថនំ
កសិកមម នង
ី សិកមម
ិ ជក

អនម័យ នង
ិ ភូតគមអនម័យរួមមួយ ១៧.៣-េរៀបចំេសចក្ដី្រពង្របកស ស្ដីពីនត
ិ ី និងករ
ី ិវធ
រ ង

សុ វតថិភពកសិផល ្រតូវបនេរៀបចំ

កសិ.ឧ

េនឆន ំ ២០១៣

បណុ ្ត ះប

្ត ល

ចបប់សី ព
្ត ីករករពររុកខជតិនិងភូតគម

អ.ន.ក

េសចក្ដី្រពងចបប់សី ្ដពីថនក
ំ សិកមម និង

ន.ន.ក

អនម័យ្រតូវបនអនុមត
័ េនឆន ំ ២០១៣

(២០១១)

(២០១២-១៣)

៥០

១០០

្រស្ត

សមពន
័ ធ្រតួតពិនិតយអនម័យ និងភូត

ម

ក់ឆ្លងករពិភក

- េសចក្ត្រី ពងចបប់សី ្តពគ
ី ុណភព នង
ិ

ភូតគមអនម័យ

ពក់ពន
័ ធ

ម័យ នង
ិ

ភូត

យែផ្អកេលើវធន
GMP នង
ិ
ិ HACCP ។

រអងករកមពុជ

ទ នង
ិ ្រកសួ ង

ត្រមូវបមណីយ ស្រមប់កិចចបញជ ិ កថនក
ំ សិកមម និង

ជីកសិកមម្រតូវបនេរៀបចំ និង ចបប់េនះ
្រតូវបនអនុមត
័ នង
ិ ្របកសចូលជ
ធរមន

(២០១១)

(២០១២)

េសចក្ដី្រពង្របកសស្ដីពីនត
ិ ី និង ករ
ី ិវធ

៤០

៤០

ត្រមូវបមណីយស្រមប់ កិចចបញជ ិ កថនំ

សមភរកសិកមម

ន.ន.ក

កសិកមម និង សមភរកសិកមម ្រតូវបន
សិក នង
ួ
ិ េរៀបចំរច

១៧.៤- េរៀបចំ្របកសចំនួន ៤ ែដលសថិតេ្រកម

អនុ្រកត
ឹ យេលខ ១៥ អន្រក ចុះៃថងទី ១៣ ែខ មន
ី ឆន ំ

២០០៣ រួមមន៖

-្របកស ស្តីពី េ

ហ៊ុយេស កមម្រតួតពន
ិ ត
ិ យភូតគម

អនម័យ និងកំចត់សមសភពចៃ្រង

-្របកស ស្តីពី បញជ ី យមុខទំនិញជកមមវតថុៃនករ្រតូត
ពិនិតយភូតគមអនម័យ
-្របកស ស្តីពី ករែតង

-វេិ

ង
ំ នគរបលយុត្តិធម៌

ធនកមម្របកស ស្តីពី ករបេងកើតឯកស

សញញសំ គល់ នង
ិ ្រ

្ឋ ន

របស់ម្រន្តភ
ី ូតគមអនម័យ
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៥០០

្របកសចំនួន៤ ្រតូវបន
េនេដម
ើ ឆន ំ ២០១២

ក់ឲយេ្របើ្របស់

អ.ន.ក

១៧.៥- ព្រងឹងសមតថភពមនទីរពិេ
រុកខជតិ នង
ិ មនទីរពេិ

២០.០០០

ធន៏េ គវន
័
ិ ិចឆយ

ធន៏វភគសំ
ណល់ថនក
ំ សិកមមកុ នង
ិ

ផលិតផលកសិកមម េ

្ត ល នង
ិ

្រតួតពន
ិ ត
ិ យភូតគមអនម័យ

ន ក់ករ

១៧.៦- េរៀបចំអនុ្រកត
ឹ យ នង
ិ ្របកសសថិតេនេ្រកម
ចបប់សី ព
្ដ ក
ី រ្រគប់្រគងពូជដំ
ពូជដំ

ំ

១៧.៧-េរៀបចំសិកខ

ំ នង
ិ សិទធអ
ិ នកបងកត់

ផ ព្វផ យចបប់ និងអតថបទ

េ្រកមចបប់ ករ្រគប់្រគងពូជដំ

ពូជដំ

ិ
វធន
ករ

បនទន់
និង
ផ្តល ់
ផល

ភ្លមៗ

ម

ិ
វភគ

ន

និង

យតៃម្ល

ថ នភព

ទផ
រ្រសូវី
អងករ

១៨-បេងកើត

ថ ប័នព័តម
៌ នទផ
ី រ

្រសូវ-អងករ ស្រមប់្របមូលចង្រកង
ព័តម
៌ ន្រសូវ-អងករ នង
ិ
ិ វភគ
ថ នភពទផ
ិ
ី រតំបន់នង

ពិភពេ

ក

ំ

ំ និងសិទធិអនកបងកត់

សរុបទឹក្របក់

វិធនករែស្វងរកទីផ រ

១៨.១-េធ្វើសិកខ

បំពក់បប
ំ ន
៉ ដល់ម្រន្ដីទផ
ី រេន

្រគប់ ជធនេី ខត្ដ អំពវី ធ
ី ី
ព័តម
៌ នតៃម្លទផ
ី រ

្រស្ដៃនករ្របមូលទន
័
ិ ននយ

១៨.២-ចុះេទ្រតួតពន
ិ ត
ិ យនង
ិ
ទន
័ ព័តម
៌ នតៃម្ល
ិ ននយ

ម

នករ្របមូល

១៨.៣-្របមូលព័តម
៌ នតៃម្លទផ
ី រ្រសូវ-អងករ កនុង្រសុក

ស្រមប់វភគអំ
ពី
ិ

ថ នករទីផ រកនុង្របេទស

មប

េរៀបចំេធ្វើបញជ ី អនកនំេចញអងករ

អន្តរជតិ

ថ នករទផ
ី រតំបន់ នង
ិ
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១០០

អនុ្រកត
ឹ យចំនួន ១ នង
ិ ្របកសចំនួន ១១

អនក

២៥០

សិកខ

អនក

្រតូវបនេរៀបចំ

ចំនួន១០ែដលមនអនក

ចូលរួម ចំនួន ៥០០ នក់្រតូវបនេរៀបចំ

២២.៨៨០

៦៤

២១៦

ម្រន្ដីចំនួន៤៥នក់្រតូវបនចូលរួមកនុង

ន.ផ.ស

៣៥

១២៧

ករចុះេទ្រតួតពន
ិ ត
ិ យ នង
ិ

ន.ផ.ស

៥២

១៨០

របយករណ៍តៃម្ល្របចំែខ នង
ិ ្របចំឆន ំ

១២០

្ត េខត្តជប់្រពំែដន និង

១៨.៥-្របមូលព័តម
៌ នតៃម្លទីផ រ្រសូវ-អងករ កនុងតំបន់

នង
ពី
ិ
ិ អន្តរជតិ ស្រមប់វភគអំ

ចស្រមួលដល់ករនំ

៣.៣៩០

១៨.៤-េធ្វើអេងកតអំពីលំហូរពណិជជកមម និង ច ចរ ្រសូវអងករ កនុង្របេទស និង

្រតូវបនព្រងឹង

អ.ន.ក

េចញ- នំចូលកសិផល

យបំពក់ឧបករណ៏ និងសមភរ

បេចចកេទសបែនថមទំងេនថនក់ក

សមតថភពបេចចកេទសៃនករ្រតួតពន
ិ ិតយ

សិកខ

បំពក់បំបន
៉ ជេរៀង ល់ឆន ំ
ម

នចំនួន

២ ដងកនងមួយឆន្រំ តូវបនេធ្វេើ ឡង
ើ

្រតូវបន្របមូល នង
ិ
ិ វភគចង្រកងជ
របយករណ៍

របយករណ៍អំពីលំហូរពណិជជកមម

្រសូវ-អងករ ្រតូវបន្របមូល និងវភគ
ិ

ន.ផ.ស

ន.ផ.ស

ជេរៀង ល់ឆន ំ និង បញជ ី អនកនំេចញ

១១៩

៤៧០

អងករ្រតូវបនចង្រកង

របយករណ៍តៃម្ល្របចំែខ និង្របចំឆន ំ
្រតូវបន្របមូល នង
ិ
ិ វភគចង្រកងជ

របយករណ៍

ន.ផ.ស

ផ្តល ់ព័ត ៌

១៩-បេងកើតយន្តករផ ព្វផ យ

្រសូវ-អងករ

ព័តម
៌ នទំងេនះឲយជសកមមភព

មនទផ
រ
ី
ស្រមប់

តួអងគេផ ងៗ

ៃនទផ
រ
ី
ិ
វធន
ករ

រយៈ

េពល

មធយម
និង
ែវង

ព័តម
៌ នអំពីទីផ រ និងែ្របក្លយ

ជក់ែស្តងទំងកនុងផលិតកមមករ

៌ នតៃម្ល្រសូវអងករកនុង្រសុក
១៩.១-ផ ព្វផ យព័តម
កនុងតំបន់ និងទីផ រអន្ដរជតិ មវទយ
ិ ុ ទូរស ន៍
រជអក រ ្រពឹត្ដិប្រត េគហទំពរ័

៥២

១៧៨

ផ យ

មវទយ
ិ ុ ទូរទស ន៍ ្របចំៃថង

ន.ផ.ស

រជអក រ និង េគហទំពរ័

-្រពត
ឹ ្ដប
ិ ្រត្របចំែខ នង
ិ ឆន្រំ តូវផ ព្វផ យ

ែកៃចន ករនំេចញ នង
ិ ពណិជជកមម

កនុង្រសុក

បេងកនករ
ើ

២០-កំណត់េគលេ

្របែជងកនង
ុ
ទផ
រ
ី

ទីផ រអន្ដរជតិ

្របកួត

តំបន ់ នង
ិ

ពិភពេ

ក

បនចបស់

យុទធ

្រស្ដឱយ

ស់េដើមបឈរេជ
ើងេលើ
ី

២០.១-ភជប់េគហទំពរ័ ព័តម
៌ នទផ
ី រកសិកមម ជមួយ
នឹងេគហទំពរ័ ទីផ រអងករអន្ដរជតិ

៥២

១៨៨

៣៧៤

១.៤៧៩

-បន្ដេធ្វស
ើ កមមភពែស្វងរកទីផ រនង
ិ
ចរចកិចច្រពមេ្រព ងលក់

-ផ ព្វផ យព័តម
៌ នទីផ រជូនដល់
ផលិតករ នង
ិ អនកនំេចញ

-ក

ងសមតថភពម្រន្ដក
ន
ង
ី ុ ងករែស្វ

រកទផ
ី រ

-ជំរញ
ុ ករបេងកត
ើ សមគម្របេទស

នំេចញអងករ

សរុបទក
ឹ ្របក់

សរុបទឹក្របក់រម
ួ (
សរុបទឹក្រ
₤еýŲск

-ព័តម
៌ នតៃម្ល្រសូវ-អងករ ្រតូវបនផ ព្វ

ក់រ ួម៖ ១៩២.១០២

នេរៀល (៤៨.០២៥.០០០ ដុ

្ល រ

នេរៀល)

េមរ ិក)

អ.ន.កៈ អគគនយក ្ឋ នកសិកមម
កឌៈី វទយ
ិ

ថ ន្រ

វ្រជវ និងអភវិ ឌ ន៍កសិកមមកមពុជ

ន.ផ.សៈ នយក ្ឋ ន ែផនករ និងសថិតិ
ន.ន.កៈ នយក ្ឋ ន នីតក
ិ មមកសិកមម

កសិ.ឧៈ នយក ្ឋ ន កសិ-ឧស ហកមម

ន.ប.អ.ធៈ នយក ្ឋ ន បុគគលិក នង
ិ អភវិ ឌ ន៍ធនធនមនុស
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២១.៩២២ ១៧០.១៨០

ម៉ឃទ
ី ង
ី អងករនង
ឹ ្រតូវបនផ ព្វផ យេន
េលើេគហទំពរ័

ន.ផ.ស

