ឆ្នា២
ំ ០១៣ គឺជាឆ្នាច
ំ ុងេ្រកោយ ៃនការអនុវត្តយុទ្ធសា្រស្តចតុេកោណដំណាក់កាលទទី២ និងក៏ជាឆ្នាអ
ំ នុវត្តយុទ្ធសា្រស្ត
ចតុេកៅណដំណាក់កាលទី៣ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលេ្រកោមការដឹកនាំ្របកបេដោយភាពឈ្លាសៃវ មុតមាំ និង
គតិបណ្ឌិតរបស់សេម្តចអគ្គមហាេសនាបតីេតេជោ ហ៊ុន ែសន នាយករដ្ឋម្រន្តៃី ន្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា។
មកទល់េពលេនះ ការងារបង្កបេង្កើនផល្រសូវរដូវវស្សា និងរដូវរ្របាំង្រតូវបានបញ្ចបក
់ ារដាំដុះជាស្ថាពរ និងឈាន
ដល់េពលកំណត់ែដល្រកសួងកសិកម្ម រុក្ខា្របមាញ់ និងេនសាទ ្របារព្វេធ្វស
ើ ន្និបាតបូកសរុបការងារកសិកម្ម
រុក្ខា្របមាញ់ និងេនសាទ ឆ្នា២
ំ ០១៣-២០១៤ និងេលើកទិសេដៅស្រមាប់អនុវត្តឆ្នា២
ំ ០១៤-២០១៥ េដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំង
ឱ្យេឃើញអំពស
ី មិទ្ធិផលែដលសេ្រមចបានជាវិជ្ជមាន ក៏ដូចជាការ្របមូលផ្តន
ុំ ូវមតិេយោបល់ ទស្សនៈេទៅេលើបណ្ហា
្របឈមមុខងឡាយនិងការវិភាគែចករំែលកេលើបទពិេសោធន៍ល្អៗ ជាពិេសសការផ្តលអ
់ នុសាសន៍គន្លឹះដ៏មានតៃម្លរបស់
សេម្តចេតេជោ នាយករដ្ឋម្រន្តី េដើម្បីជា្រតីវិស័យក្នុងការេរៀបចំជាចក្ខុវិស័យ ជាយុទ្ធសា្រស្តនិងេលើកទិសេដៅអនុវត្តបន្ត
េនៅឆ្នាប
ំ ន្ទាប់ ឱ្យមានលក្ខណៈ្របទាក់្រកឡាគ្នា េទៅនឹងយុទ្ធសា្រស្តចតុេកោណដំណាក់កាលទី៣ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល
កម្ពុជា។
នារយៈេពលមួយឆ្នាក
ំ ន្លងមកេនះ េបើេទោះបីជាបានជួប្របទះនូវេ្រគោះទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរជាបន្តបន្ទាប់ (ទេន្លេមគង្គ និង
ទឹកេភ្លៀង) កង្វះខាតទឹកេនៅពាក់កណ្ដាលរដូវវស្សា និងសត្វល្អិតេនៅក្នុងេខត្តមួយចំនួន មានេខត្តបន្ទាយមានជ័យ
បាត់ដំបង កំពង់ចាម កំពង់ឆ្នាំង កំពង់ធំ កណ្ដាល េកោះកុង ្រកេចះ ្រពះវិហារ ៃ្រពែវង េពោធិ៍សាត់ មណ្ឌលគិរី េសៀមរាប
ស្ទឹងែ្រតង រតនគិរី ស្វាយេរៀង តាែកវ ឧត្តរមានជ័យ ៃប៉លិន្រពមទាំងរាជធានីភ្នំេពញ រួមទាំងឥទ្ធិពលបន្សល់ពវី ប
ិ ត្ត
ហិរញ្ញវត្ថុ និងេសដ្ឋកិច្ចពិភពេលោក ែដលេនៅមិនទាន់មានភាព្របាកដ្របជាេនៅេឡើយ ែតេ្រកោមការខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់
្រកសួងកសិកម្ម រុក្ខា្របមាញ់ និងេនសាទតាមការែណនាំ និងត្រមង់ទិស ក៏ដូចជាវិធានការេឆ្លើយតបយ៉ាងមាន
្របសិទ្ធភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងេដោយមានការចូលរួមដ៏សកម្ម ពី្រគប់្រកសួងស្ថាប័ន អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន
កងកម្លាំង្របដាប់អាវុធនិង្របជាកសិករទូទាំង្របេទស ្រពមទាំងការរួមចំែណកពីៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ ្រកសួងកសិកម្ម
រុក្ខា្របមាញ់ និងេនសាទ បានខិតខំ្របឹងែ្របងេធ្វើឱ្យផលិតកម្មកសិកម្ម េនៅែតមានការេកើនេឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់។
ជាក់ែស្តង្រសូវរដូវវស្សាឆ្នា២
ំ ០១៣េនះ ពិតែមនែតមានភាពមិន្រប្រកតីៃនេ្រគោះធម្មជាតិ ក៏ស្ថានភាពផលិតកម្មកសិកម្ម
ជារួមមានក្រមិតល្អទូទាំង្របេទស។េយើងបានដាំដុះ្រសូវរដូវវស្សាេលើៃផ្ទដជ
ី ិត២,៥៧លានហតែដលមានទិន្នផលជា
មធ្យមចំនួន២,៩២៥/ហត េដោយទទួលបរិមាណផលសរុបជាង៧,២៧លានេតោន និង្រសូវរដូវវស្សាឆ្នា២
ំ ០១៣២០១៤ េលើៃផ្ទដ្រី បមាណ៤៨៤ពាន់ហត ែដលមានទិន្នផលជាមធ្យម៤,៣៨៣ត/ហតេដោយទទួលបានបរិមាណផល
សរុបជិត២,១២លានេតោន។
សរុបទាំងរដូវវស្សា និងរដូវ្របាំង េយើងអនុវត្តបានេលើៃផ្ទដស
ី រុប៣,០៥២លានហត េដោយទទួលបរិមាណផលសរុប
្របមាណ៩,៣៩លានេតោន្រសូវនិងទិន្នផលមធ្យម្របចាំឆ្នា៣
ំ ,១៦៣ត/ហត។ជារួមតុល្យភាពេស្បៀងេនៅសល់
្របមាណ៣,០៩លានេតោនអង្ករ គិតជា្រសូវជាង៤,៨លានេតោនេលើសឆ្នាំមុន៩៣ពាន់េតោន្រសូវនិងខ្ពស់ជាង
មធ្យមភាគ១០ឆ្នាំកន្លងមក្របមាណ១,៣លានេតោនអង្ករ ែដលេនះជាេជោគជ័យមួយធំេធងរបស់កម្ពុជា។
ការពិេសោធន៍្រសាវ្រជាវដំណាំ ការែស្វងរបេច្ចកេទសសម្រសបេដើម្បីយកេទៅផ្សព្វផ្សាយជូន្របជាកសិករេ្របើ្របាស់ក្នុង
ការេធ្វ្រើ បពលវប្បកម្មដំណាំ កំពុង្រតូវបានដំេណើការយ៉ាងផុសផុល ពិេសសការអនុវត្តការងារពិេសោធន៍្រសាវ្រជាវេលើ
ដំណាំ្រសូវយ៉ាងសកម្មេនៅ វិទ្យាស្ថាន្រសាវ្រជាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពជ
ុ ា តាមកសិដ្ឋានស្ថានីយ៍ មណ្ឌលអភិវឌ្ឍ
កសិកម្ម និងែ្រសកសិករ មានជាអារទិ៍ ការពិេសោធន៍ពាក់ព័នន
្ធ ឹង្របសិទ្ធភាពៃនការេ្របើ្របាស់ជី ការពិេសោធន៍
េ្របៀបេធៀបពូជ ការពិេសោធន៍បន្សាំពូជនិងការពិេសោធន៍អំពវី ិធីសា្រស្តដាំដុះដំណាំេផ្សងៗេទៀត។
ការេធ្វប
ើ ង្ហាញទិវាែ្រស និងការេរៀបចំទស្សនៈកិចស
្ច ិក្សា េដោយមានកសិករចូលរួម្រតូវបានអនុវត្តយ៉ាងសកម្ម និងបាន
បេញ្ចញពូជ្រសូវថ្មម
ី ួយេទៀតេឈ្មោះដំេណើបៃស្បមង្គល ជូនកសិករេ្របើ្របាស់។ ែផ្លផ្កាែដលេលចេចញពីការស្រមួច
សកម្មភាពរបស់្រកសួងកសិកម្ម រុក្ខា្របមាញ់ និងេនសាទ និង្រកសួង ស្ថាប័នពាក់ព័នក
្ធ ្នុងការអនុវត្តេគោលនេយោបាយ
របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការជំរុញផលិតកម្ម្រសូវនិងនាំេចញអង្ករ បាននិងកំពុងរីកចេ្រមើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់។
គួរកត់សម្គាល់ផងែដរថា ការនាំេចញអង្ករកម្ពុជាកំពុងស្ថិតេនៅេលើនិន្នាការេកើនេឡើងជាលំដាប់ ជាពិេសសេនៅ
ឆ្នា២
ំ ០១៣កន្លងមកេនះ អង្ករ្របមាណជាង ៣៧៨ ពាន់េតោន្រតូវបាននាំេចញេទៅកាន់៦៦្របេទសរួចេទៅេហើយ។ ជា
េមោទនៈមួយេទៀតគឺអង្ករពូជផ្ការំដួល្រតូវបានពិភពេលោកទទួលស្គាល់ថាល្អជាងេគក្នុងពិភពេលោកក្នុងឆ្នា២
ំ ០១២និង
ឆ្នា២
ំ ០១ជាប់ៗគ្នា។ ចំេពោះដំណាំរួមផ្សំនិងដំណាំឩស្សាហកម្មសំខាន់ៗ ក៏មានការេកើនេឡើងេលើសឆ្នាំមុន។ ជារួមឈាន
មកដល់េពលបច្ចុប្បន្នការងារបង្កបេង្កើនផលដំណាំឆ្នា២
ំ ០១៣-២០១៤េនះ ទទួលបានផលល្អ្របេសើរ។េដោយែឡក
ផលិតកម្មសត្វេនៅកម្ពុជាជាពិេសស េគោ្រកបី និងបក្សាបក្សីមានការអភិវឌ្ឍន៍គួរកត់សម្គាល់។ េដោយេធ្វើការេ្របៀបេធៀប
ផលិតកម្មសត្វពឆ
ី ្នា២
ំ ០០៩ ដល់ឆ្នា២
ំ ០១៣ េឃើញថាផលិតកម្មេគោថយចុះ្របមាណ៤,១៦% ្រកបីថយចុះ
៥,៧៦%។ការថយចុះេនះគឺ បណ្ដាលមកពីមួយែផ្នកធំ េដោយសារការេ្របើ្របាស់េ្រគឿងយន្តក្នុងផលិតកម្ម កសិកម្ម
ជំនួសឱ្យការេ្របើ្របាស់កម្លាំងអូសទាញេគោ ្រកបី (េនៅឆ្នា២
ំ ០១៣ ការភ្ជួររាស់េដោយេគោ ្រកបីមានចំនួន០,៩៦លានហត
េស្មើនឹង៣០% េនៅខណៈែដលការភ្ជួររាស់េដោយ្រតាក់ទ័រ-េគោយន្តមានចំនួន២,៣១លានហត េស្មើនឹង៧០%)។
ការចិញ្ចឹមបក្សីពឆ
ី ្នា២
ំ ០០៩ ដល់ឆ្នា២
ំ ០១៣មានការេកើនេឡើងយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ ៣៥,៣% គឺព២
ី ០,១៩លានក្បាល
ដល់ ២៧,៣២លានក្បាល។

ចំេពោះដំណាំអចិៃ្រន្តដូចជា េកៅស៊ូ ស្វាយចន្ទី ដំណាំេឈើហូបែផ្លេផ្សងៗ និងចម្ការ។ល។ កំពុងមានការរីកចេ្រមើនជា
បន្តបន្ទាប់ជាលក្ខណៈ្រគួសារ និងជាលក្ខណៈវិនិេយោគខ្នាតតូច មធ្យម និងធំ។ គួរកត់សម្គាល់ថាមកដល់ឆ្នា២
ំ ០១៣ ផ្ទ
ដីដាំដុះេកៅស៊ទ
ូ ូទាំង្របេទស្របមាណ០,៣៣លានហត គឺេកើនេឡើង១៧,៣% េ្របៀបេធៀបេទៅនឹងឆ្នា២
ំ ០១២ ក្នុងេនោះ
ការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យេកៅស៊្រូ គួសារមានការអភិវឌ្ឍន៍តាមសន្ទុះមួយគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍។ ចំែណកឯវិស័យជលផល ការេធ្វើ
េនសាទទឹកសាបបានេកើនេឡើង៣,៧% គឺព៥
ី ០៩ពាន់េតោនេនៅឆ្នា២
ំ ០១២ ដល់្របមាណ៥២៨ពាន់េតោនេនៅ
ឆ្នា២
ំ ០១៣ េហើយការេធ្វេើ នសាទសមុ្រទសេ្រមចបាន១១០ពាន់េតោនេកើនេលើសមុនឆ្នាំមុន១១%។
ការអភិវឌ្ឍវារីវប្បកម្ម ដូចជាការចិញ្ចឹម្រតី បង្គា សេ្រមចបាន៩មុឺនេតោន េកើនេលើសឆ្នាំមុន ២១,៦% និងសហគមន៍
េនសាទមានចំនួន៥១៦សហគមន៍្រតូវបានបេង្កើត ក្នុងេនោះ៣៦០សហគមន៍ បានចុះបញ្ជទ
ី ទួលស្គាល់ជាផ្លូវការេនៅ
្រកសួងកសិកម្ម រុក្ខា្របមាញ់ និងេនសាទ រួចេហើយ។
ចំេពោះការវិវឌ្ឍនរីកចេ្រមើនៃនវិស័យជលផល េយើងអាចវាយតៃម្លជាជំហានជាដំបូងថា ការែកទ្រមង់សុីជេ្រមៅវិស័យ
ជលផលដំណាក់កាលទី២របស់ សេម្តចេតេជោ នាយករដ្ឋម្រន្តីែដលបានសេ្រមចលុបឡូត៍េនសាទទាំងអស់ ទុកស្រមាប់
្របជាពលរដ្ឋេធ្វេើ នសាទជាលក្ខណៈ្រគួសារ និងេធ្វើជាកែន្លងអភិរក្សជលផល កំពុងបានផ្តលផ
់ លជាវិជ្ជមានដល់
្របជាពលរដ្ឋទូទាំង្របេទសពិេសសការេកើនេឡើងផលេនសាទតាម្រគួសារ ែដលមាន្របជាេនសាទ្របមាណ១,៥លាន
នាក់កំពុងចូលរួម។
ការព្រងឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីៃ្រពេឈើ និងច្បាប់ស្តីពីជលផល កំពុង្រតូវបានយកចិត្តទុកដាក់ និងកាត់បន្ថយឱ្យបានជា
អតិបរមានូវ្រគប់រូបភាពៃនបទេល្មើសេផ្សងៗេ្រកោមកិច្ចសហការយ៉ាងជិតស្និទជ
្ធ ាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងស្ថាប័នមាន
សមត្ថកិចព
្ច ាក់ព័ន្ធ។
ទន្ទឹមនឹងអនុវិស័យខាងេលើ (ផលិតកម្មដំណាំ្រសូវ ផលិតកម្ម និងបសុព្យាបាល ផលិតកម្មដំណាំេកៅស៊ូ រុក្ខកម្ម
ជលផល) ែផ្នកេសវាកម្ម និងការគាំ្រទេផ្សងៗក៏បានសេ្រមចនូវលទ្ធផលការងារតាមែផ្នកនីមួយៗបានល្អ្របេសើរ
្រសបតាមេគោលការណ៍ និងទិសេដៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដូចជាការងារវិនិេយោគសាធារណៈ ការេរៀបចំគេ្រមោងស្រមាប់
អភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្មការងារវិនិេយោគែផ្នកឯកជនេលើវិស័យកសិកម្ម មានការេកើនេឡើង ការងារ្រសាវ្រជាវនិង
ផ្សព្វផ្សាយបេច្ចកេទសកសិកម្មកាន់ែតទូលំទូលាយ កិច្ចសហ្របតិបត្តិការអន្តរជាតិកាន់ែតល្អ្របេសើរេឡើងនិងការេរៀបចំ
លិខិតបទដ្ឋានច្បាប់ លិខិតបទដ្ឋានេ្រកោមច្បាប់ ែដលពាក់ព័នន
្ធ ឹងវិស័យកសិកម្ម ្រតូវបានេធ្វក
ើ ាន់ែតេ្រចើនផងែដរ។
តាមការេរៀបរាប់ខាងេលើ េយើងអាចវាយតៃម្លបានថា បរិមាណផលិតកម្ម្រសូវមានការេកើនេឡើង េបើេ្របៀបនឹងឆ្នាំកន្លងមក
ជារួមការងារបង្កបេង្កន
ើ ផលកសិកម្មមួយឆ្នាេំ ទៅមួយឆ្នាក
ំ ំពុងវិវឌ្ឍន៍ល្អ្របេសើរនិងមានការចាប់អារម្មណខ
៍ ្ពស់ពី
្របជាកសិកររបស់េយើង។
ជារួមសមិទ្ធផល ែដលសេ្រមចបានដូចក្នុងរបាយការណ៍លម្អិតនវ គឺជាែផ្លផ្កាៃនកិច្ចសហ្របតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធ
ជាមួយ្រកសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍នានា និងការចូលរួមយ៉ាងស្រសាក់ស្រសាំរបស់
្របជាពលរដ្ឋផងែដរ។
ជាសន្និដ្ឋាន កសិកម្មកម្ពុជាសេ្រមចបាននូវលទ្ធផលល្អ្របេសើរ េដោយសារការដាក់េចញ និងអនុវត្ត្របកបេដោយ
ភាពឈ្លាសៃវ និងមុឺងម៉ាត់បំផុតរបស់ សេម្តចអគ្គមហាេសនាបតីេតេជោ ហ៊ុន ែសន នាយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះរាជាណាច្រក
កម្ពុជា។

