
i 

 

មាតិកា 
ជំពូក១៖ ស្ថា នភាពរមួ 

 
 

១- សេចកដីេសខេប ៖ ...................................................................................................................................... 1 

២- សេចកដីសផដើម ............................................................................................................................................. 4 

៣- សោលសៅ និខយទុធស្ថស្ដេដអភិវឌ្ឍន៍កេកិមម រកុាេ ប្បមាញ ់និខសនស្ថទ ........................... 5 

៣.១-យទុ្ធសាស្ដ្រចតកុោណរប្រ់ាជរដ្ឋា ភិបាល (Rectangular Strategy) .................................................................... 5 

៣.២- ផផនោរយទុ្ធសាស្ដ្រអភិវឌ្ឍនវ៍ិ្យ័ក្កិម្ម ២០១៤-២០១៨...................................................................... 9 

៣.៣- ផផនោរ្ កម្មភាព ្ ម្រាបអ់នវុតតកោលនកោបាយ ជំរញុផលិតកម្មម្រ្ូវនិងោរនំកចញអងករ .. 10 

៣.៤- យទុ្ធសាស្ដ្រ្ ម្រាបវ់ិ្យ័ក្ិកម្មនិងទ្ឹក ................................................................................................................... 13 

៤- កេកិមមកនខុកំស ើ នសេដ្ឋកិចចជាតិ ................................................................................................ 14 

៤.១-វិ្យ័ក្កិម្មកនុងោរោតប់នថយភាពម្ររីកម្រក .................................................................................................................... 14 

៤.២-កំកណើនផលតិផលក្ិកម្មឆ្ន  ំ២០១៣ .................................................................................................................................. 15 

៤.៣-ោរវិវឌ្ឍននផលិតកម្មក្កិម្មរយៈកពល៥ឆ្ន  ំ................................................................................................................. 18 
 

ជំពូក២៖ លទធផលនិខទិេសៅ 

 

៥-លទធផលឆ្ន ២ំ០១៣-២០១៤និខទិេសៅឆ្ន ២ំ០១៤-២០១៥ តាមបណ្តា អនុវិេយ័នានា ....................... 29 

៥.១- ផលតិកម្មដណំំម្រ្វូនិងដណំំកផេង  ៗ(ឧបសម្ព័ន្ធទី១-១១) .................................................................................... 29 

៥.២- ោរងារក្វាកម្មក្ិកម្មរប្អ់គគនយកដ្ឋា នក្ិកម្ម ...................................................................................... 30 

៥.២.១. លទ្ធផល ........................................................................................................................................ 30 

៥.២.២. វាយតម្លៃនិងសននិដ្ឋា ន ..................................................................................................................... 36 

៥.២.៣. ទ្ិសដៅនិងវិធានការ ..................................................................................................................... 36 

៥.៣- ការងារប្ស្ថវប្ជាវបសចចកសទេកេកិមមរបេវ់ិទាស្ថា នប្ស្ថវប្ជាវនិខអភិវឌ្ឍន៍កេកិមមកមពុជា ......... 38 

៥.៣-១. លទ្ធផល ....................................................................................................................................... 38 

៥.៣-២. វាយតម្លៃនិងសំដ ើ ...................................................................................................................... 42 

៥.៣-៣.  វិធានការ ...................................................................................................................................... 43 

៥.៤- ោរងារក្វាកម្មរប្ន់យកដ្ឋា នផលិតកម្មនិងប្ពុាបាល (ឧបសម្ព័ន្ធទី១២-១៤) ........................... 44 

៥.៤.១-លទ្ធផល ......................................................................................................................................... 44 

៥.៤.២. វាយតម្លៃនិងសននិដ្ឋា ន ..................................................................................................................... 55 

៥.៤.៣- វិធានការ ........................................................................................................................................ 56 

៥.៥- ផលតិកម្មនិងសេវាកម្មដំណាំណសសេ   (ឧបសម្ព័ន្ធទី១៥-១៨) ............................................................................................................. 57 

៥.៥.១- លទ្ធផល ........................................................................................................................................ 57 

៥.៥.២- វាយតម្លៃ ...................................................................................................................................... 62 

៥.៥.៣-  វិធានការ និងទ្ិសដៅ .................................................................................................................... 63 

៥.៦- លទ្ធផលោរងាររកុខកម្ម ...................................................................................................................................................................... 64 



ii 

 

៥.៦.១-លទ្ធផល ......................................................................................................................................... 64 

៥.៦.២. វាយតម្លៃនិងសននិដ្ឋា ន..................................................................................................................... 68 

៥.៦.៣. ទ្ិសដៅនិងវិធានការ ..................................................................................................................... 68 

៥.៧- ការងារជលផល (ឧបសម្ព័ន្ធទី១៩) .................................................................................................................................................... 68 

៥.៧.១- លទ្ធផល ....................................................................................................................................... 68 

៥.៧.២- វាយតម្លៃនិងសននិដ្ឋា ន .................................................................................................................... 71 

៥.៧.៣- ទ្ិសដៅវិធាននការ ....................................................................................................................... 72 

៥.៨- ោរងារក្វាកម្មនិងោរោំម្រទ្ កផេង កៗទ្ៀត ................................................................................................................. 73 

៥.៨.១-ការងារដោលនដោបាយផផនការនិងវិនិដោគ .................................................................................. 73 

៥.៨.២-ការងារសហប្រតិរតដកិារអនដរជាតិ .................................................................................................... 80 

៥.៨.៣-ការងារកិច្ចការរដ្ាបាល .................................................................................................................... 84 

៥.៨.៤-ការងារនីតិកលមកសិកលម .................................................................................................................... 85 

៥.៨.៥-ការងារអធកិារកិច្ចនងិសវនកលមម្ផៃកនងុ .............................................................................................. 88 

៥.៨.៦- ការងារកស-ិឧសាហកលម ............................................................................................................... 91 

៥.៨.៧- ការងារដយនឌ័រ ............................................................................................................................. 93 

៥.៩- ធនធានមនេុសនខិថវិកា .................................................................................................................................................................. 94 

៥.៩.១ ការងាររុគគលិក និងអភិវឌឍន៍ធនធានលនុសស ..................................................................................... 94 

៥.៩.២- ការអភិវឌឍន៍ធនធានលនុសសដៅតាលប្គរឹះស្ថា នអរ់រំ .......................................................................... 96 

៥.៩.៣- ការងារគ ដនយយ-ហិរញ្ញវតា ុ....................................................................................................... 103 

៥.១០- កម្មវិធើ និងគកម្រាងជំនយួកដ្ឋយនដគអូភិវឌ្ឍន ៏....................................................................................................108 

៥.១០.១ គដប្ោងកាត់រនាយភាពប្កីប្កនិងអភិវឌឍន៍កសិកលមខ្ននតតូច្ដៅតំរន់ទ្ដនៃស្ថរ ................................ 108 

៥.១០.២ គដប្ោងជំនួយរដច្ចកដទ្ស ADB-Grant . 0222-CAM/Component1: PFMRDs ........................ 109 

៥.១០.៣ គដប្ោងកលមវិធីផសសសងាា ក់ផលិតកលមកសកិលមកលពជុា ...................................................................... 109 

៥.១០.៤  គដប្ោងអភិវឌឍន៍ជនរទ្តំរន់ទ្ំនារទ្ដនៃស្ថរ ............................................................................ 110 

៥.១០.៥  គដប្ោងរនាំនរងការផប្រប្រួលធាតុអាកាស និងពា ិជជកលមប្សូវ-អងករ ......................................... 113 

 

ជំពូក៣៖ វាយតម្មៃនិខេននិដ្ឋឋ ន 
 

៦-វាយតម្មៃរមួ ......................................................................................................................................... 114 

៧-ទិេសៅរមួ ............................................................................................................................................. 116 

៨. ការវាយតម្មៃនិខេននិដ្ឋឋ ន ............................................................................................................ 118



1 

 

ជំពូក ១ 
ស្ថា នភាពរមួ  

១- សេចកដីេសខេប ៖  
ឆ្ន ាំ២០១៣ គឺជាឆ្ន ាំចុងក្រោយ នន្ោរអន្ុវត្ដយុទធសាស្ដសដចត្ុក្ោណដាំណាក់ោលទី២ ន្ងិកជ៏ាឆ្ន ាំចាប់ក្្តើម្អន្ុវត្ត

យុទធសាស្ដសដចត្ុក្ោណដាំណាកោ់លទី៣ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលក្រោម្ោរដឹកនាំរបកបក្ដ្ឋយភាពឈ្លា សនវ មុ្ត្ម ាំ ន្ិងគត្ិ

បណឌ ិត្របស់  េសម្េចអគ្គម្ហាសេនាបតីសតសោ ហ ៊ុន សេន នាយករដំឋម្ន្ដនេី ននព្រះរាោាំចព្កកម្ពុោ។ 

ម្កទល់ក្ពលក្ន្េះ ោរងារបងកបក្ងកើន្្លរដូវវសាន្ិងរដូវរបាាំង រត្ូវបាន្បញ្ចប់ោរដ្ឋាំដុេះជាសាា ពរ ន្ងិឈ្លន្ដល់

ក្ពលកាំណត្់ដដលរកសួងកសិកម្ម រុោះ របមញ ់ន្ងិក្ន្សាទ របារឰក្្វើសន្នបិាត្បូកសរុបោរងារកសកិម្ម រុោះ របមញ ់ន្ងិ

ក្ន្សាទឆ្ន ាំ២០១៣-២០១៤ ន្ងិក្លើកទិសក្ៅសរមប់អន្ុវត្ដឆ្ន ាំ២០១៤-២០១៥ ក្ដើម្បីឆាលេះបញ្ច ាំងឱ្យក្ ើញអាំពីសមិ្ទធ្ លដដល

សក្រម្ចបាន្ជាវិជជមន្ ក៏ដូចជាោររបមូ្ល្ដលាំន្វូម្ត្ិក្ោបល ់ ទសសន្ៈក្ៅក្លើបញ្ា របឈម្ទាំងឡាយ ន្ងិោរវិភាគដចក

រំដលកក្លើបទពិក្សា្ន្ល៍អៗ ជាពិក្សសោរ្តលអ់ន្សុាសន្គ៍ន្ាឹេះដម៏ន្ត្នម្ារបស់ េសម្េចសតសោ នាយករដំឋម្ន្ដនេ ី ក្ដើម្បី
ជារត្ីវិស័យកនលងោរក្រៀបចាំជាចកះល វិស័យ ជាយុទធសាស្ដសដ  ន្ងិក្លើកទិសក្ៅអន្វុត្ដបន្ដក្ៅឆ្ន ាំបនា ប់ ឱ្យមន្លកះណៈរបទក់

រកឡាគ្នន  ក្ៅន្ងឹយុទធសាស្ដសដចត្ុក្ោណដាំណាកោ់លទី៣ របស់រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពលជា។ 

នរយៈក្ពលមួ្យឆ្ន ាំកន្ាងម្កក្ន្េះ ក្បើក្ទេះបីជាបាន្ជួបរបទេះន្ូវក្រគ្នេះទឹកជាំន្ន្់្ ងន្់្ ងរជាបន្តបនា ប់ (ទក្ន្ាក្ម្គងគន្ងិ

ទឹកក្ភាៀង) កងវេះខាត្ទឹកក្ៅពាក់កណាត លរដូវវសា ន្ងិសត្វលអតិ្ ក្ៅកនលងក្ំត្តមួ្យចាំន្នួ្មន្ក្ំត្ត បនា យមន្ជយ័ បាត្់ដាំបង 

កាំពង់ចាម្ កាំពងឆ់្ន ាំង កាំពង់្ ាំ កណាត ល ក្ោេះកងុ រកក្ចេះ រពេះវិហារ នរពដវង ក្ពា្ិ៍សាត្ ់ម្ណឌ លគិរី ក្សៀម្រាប សា ងឹដរត្ង រត្ន្គិរី 

សាវ យក្រៀង តាដកវ ឧត្តរមន្ជយ័ នប៉ៃលនិ្ រពម្ទាំងរាជធាន្ភីនាំក្ពញ រួម្ទាំងឥទធិពលបន្សល់ពីវិបត្តហិរញ្ញវត្ាលន្ិងក្សដាកិចចពភិព

ក្ោក ដដលក្ៅមិ្ន្ទន្ម់ន្ភាពរបាកដរបជាក្ៅក្ ើយ ដត្ក្រោម្ោរំតិ្ំាំរបងឹដរបងរបស់រកសួងកសិកម្ម រុោះ របមញ ់ន្ិង

ក្ន្សាទ តាម្ោរដណនាំន្ងិត្រម្ង់ទិស ក៏ដូចជាវិធាន្ោរក្ឆាើយត្បោ៉ៃ ងមន្របសិទធភាពរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាល    ក្ដ្ឋយ

មន្ោរចលូរួម្ដ៏សកម្មពរីគប់រកសួងសាា ប័ន្ អាជាា ្រមូ្លដ្ឋា ន្ កងកមា ាំងរបដ្ឋប់អាវុ្ ន្ងិរបជាកសិករទូទាំងរបក្ទស 

រពម្ទាំងោររួម្ចាំដណកពនីដគអូភិវឌ្ឍន្ ៍ រកសួងកសិកម្ម រោុះ របមញ់ ន្ងិក្ន្សាទ បាន្ំិត្ំាំរបឹងដរបងក្្វើឱ្យ្លតិ្កម្ម

កសិកម្ម ក្ៅដត្មន្ោរក្កើន្ក្ ើងគួរឱ្យកត្់សមគ ល់។ ជាក់ដសដងរសូវរដូវវសាឆ្ន ាំ២០១៣ក្ន្េះ ពិត្ដម្ន្ដត្មន្ភាពម្និ្

របរកត្នីន្ក្រគ្នេះ្ម្មជាត្ិ កស៏ាា ន្ភាព្លតិ្កម្មកសិកម្ម ជារួម្មន្ករម្តិ្លអទូទាំងរបក្ទស។ ក្យើងបាន្ដ្ឋាំដុេះរសូវរដូវ

វសាក្លើន្ាដីជិត្២,៥៧ោន្ហត្ ដដលមន្ទិន្ន្លជាម្្យម្ចាំន្នួ្២,៩២៥ត្/ហត្ ក្ដ្ឋយទទួលបរិមណ្លសរុបជាង 

៧,២៧ោន្ក្តាន្ ន្ងិរសូវរដូវរបាាំងឆ្ន ាំ២០១៣-២០១៤ ក្លើន្ាដីរបមណ៤៨៤ពាន្ហ់ត្ ដដលមន្ទិន្ន្លជាម្្យម្

៤,៣៨៣ត្/ហត្ ក្ដ្ឋយទទួលបាន្ប រិមណ្លសរុបជតិ្២,១២ោន្ក្តាន្។ សរុបទាំងរដូវវសាន្ងិរដូវរបាាំង ក្យើងអន្ុវត្ដ 

បាន្ក្លើន្ាដីសរុប៣,០៥២ោន្ហត្ ក្ដ្ឋយទទួលបរិមណ្លសរុបរបមណ៩,៣៩ោន្ក្តាន្រសូវ ន្ិងទិន្ន្លម្្យម្

របចាាំឆ្ន ាំ៣,១៦៣ត្/ហត្។ ជារួម្ត្លុយភាពក្សបៀងក្ៅសលរ់បមណ៣,០៩ោន្ក្តាន្អងករ គិត្ជារសូវជាង៤,៨ោន្ក្តាន្ 

ក្លើសឆ្ន ាំមុ្ន្៩៣ពាន្ក់្តាន្រសវូ ន្ិង ពំស់ជាងម្្យម្ភាគ១០ឆ្ន ាំកន្ាងម្ករបមណ១,៣ោន្ក្តាន្អងករ ដដលក្ន្េះជាក្ជាគជយ័

មួ្យ្ាំក្្ងរបស់កម្ពលជា។ ោរពកិ្សា្ន្រ៍សាវរជាវដាំណាាំ ោរដសវងរកបក្ចចកក្ទសសម្រសប ក្ដើម្បីយកក្ៅ្សពវ្ាយជនូ្របជា

កសិករក្របើ    កនលងោរក្្វើរបពលវបបកម្មដាំណាាំ កាំពងុរត្ូវបាន្ដាំក្ណើរោរោ៉ៃ ង្ុស្លុ ពកិ្សសោរអន្ុវត្តោរងារពិក្សា្ន្៍

រសាវរជាវក្លើដាំណាាំរសូវោ៉ៃ ងសកម្មក្ៅ  វិទស្ថសាា ន្រសាវរជាវន្ងិអភវឌ្ឍន្ក៍សិកម្មកម្ពលជា តាម្កសិដ្ឋា ន្សាា ន្យី ៍ ម្ណឌ ល

អភិវឌ្ឍកសិកម្ម ន្ងិដរសកសិករ មន្ជាអារទិ៍ ោរពិក្សា្ន្ព៍ាកព់ន័្ធន្ងឹរបសិទធភាពនន្ោរក្របើរបាស់ជ ី  ោរពិក្សា្ន្៍ក្របៀប

ក្្ៀបពជូ ោរពិក្សា្ន្៍បន្ាាំពជូ ន្ងិោរពិក្សា្ន្អ៍ាំព ីវិ្ីសាស្ដសតដ្ឋាំដុេះដាំណាាំក្្សង កៗ្ទៀត្។ ោរក្្វើបងាា ញទិវាដរស ន្ងិោរក្រៀប

ចាំទសសន្ៈកិចចសិកា  ក្ដ្ឋយមន្កសិករចូលរួម្រត្ូវបាន្អន្ុវត្តោ៉ៃ ងសកម្ម ន្ងិបាន្បក្ញ្ចញពជូរសូវថ្មីមួ្យក្ទៀត្ក្ឈ្លម េះ ដាំក្ណើប 
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នសបម្ងគលជនូ្កសិករក្របើរបាស់។ 

 ដ្ាផ្កក ដដលក្លចក្ចញពោីរសរមួ្ចសកម្មភាពរបស់រកសួងកសិកម្ម រោុះ របមញ ់ ន្ងិក្ន្សាទ ន្ងិរកសួង សាា ប័ន្ពាក់

ពន័្ធកនលងោរងារអន្ុវត្តក្គ្នលន្ក្ោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាល កនលងោរជាំរញុ្លតិ្កម្មរសូវន្ងិនាំក្ចញអងករ បាន្ន្ងិកាំពងុរីក 

ចក្រម្ើន្គួរឲ្យកត្់សមគ ល។់ 

គួរកត្់សមគ ល់្ ងដដរថា ោរនាំក្ចញអងករកម្ពលជាកាំពុងសា ិត្ក្ៅក្លើន្និន ោរក្កើន្ក្ ើងជាលាំដ្ឋប់ ជាពិក្សសក្ៅឆ្ន ាំ២០១៣

កន្ាងម្កក្ន្េះ អងកររបមណជាង ៣៧៨ ពាន្ក់្តាន្ រត្ូវបាន្នាំក្ចញក្ៅោន្់៦៦របក្ទសរួចក្ៅក្ហើយ។ ជាក្មទន្ៈមួ្យក្ទៀត្គឺអងករ

ពូជផ្កក រដួំលរត្ូវបាន្ពិភពក្ោកទទួលសាគ ល់ថាលអជាងក្គកនលងពិភពក្ោកកនលងឆ្ន ាំ២០១២ន្ិងឆ្ន ាំ២០១៣ជាប់ៗគ្នន ។ 

ចាំក្ពាេះដាំណាាំរួម្្ស ាំន្ិងដាំណាាំឧសាហកម្មសាំខាន្់ៗ ក៏មន្ោរក្កើន្ក្ ើងក្លើសឆ្ន ាំមុ្ន្។ ជារួម្ឈ្លន្ម្កដល់ក្ពល

បចចលបបន្នោរងារបងកបក្ងកើន្្លដាំណាាំឆ្ន ាំ២០១៣-២០១៤ក្ន្េះ ទទួលបាន្្លលអរបក្សើរ។ 

ក្ដ្ឋយដ ក ្លតិ្កម្មសត្វក្ៅកម្ពលជាជាពិក្សស ក្គ្ន រកបី ន្ងិបកសមីន្ោរវិវត្តន្គ៍ួរកត្់សមគ ល។់ ក្ដ្ឋយក្្វើោរក្របៀប

ក្្ៀប្លិត្កម្មសត្វពឆី្ន ាំ២០០៩ ដលឆ់្ន ាំ២០១៣ ក្ ើញថា្លិត្កម្មក្គ្នថ្យចុេះរបមណ ៤,១៦% រកបីថ្យចុេះ ៥,៧៦%។ 

ោរថ្យចុេះក្ន្េះគឺ បណាត លម្កពីម្ួយដ្នក្ាំ ក្ដ្ឋយសារោរក្របើរបាស់ក្រគឿងយន្តកនលង្លតិ្កម្មកសិកម្មជាំន្ួសឲ្យោរក្របើរបាស់ 

កមា ាំងទូសទញក្គ្ន រកបី (ក្ៅឆ្ន ាំ២០១៣ ោរភជួររាស់ក្ដ្ឋយក្គ្ន រកបីមន្ចាំន្នួ្០,៩៦ោន្ហត្ ក្សម ើន្ងឹ៣០% ក្ៅំណៈ

ដដលោរភជួររាស់ក្ដ្ឋយរតាក់ទ័រ-ក្គ្នយន្តមន្ចាំន្ួន្២,៣១ោន្ហត្ ក្សម ើន្ឹង៧០%)។ ោរចិញ្ច ឹម្បកសពីីឆ្ន ាំ២០០៩ ដលឆ់្ន ាំ

២០១៣ មន្ោរក្កើន្ក្ ើងោ៉ៃ ងខាា ាំងរហូត្ដល ់៣៥,៣% គឺពី២០,១៩ោន្កាល ដល ់២៧,៣២ោន្កាល។ 

ចាំក្ពាេះដាំណាាំអចិនស្ដន្ដយ៍ដូចជា ក្ៅស  ូសាវ យចន្ា ីដាំណាាំក្ឈើហូបដ្ាក្្សងៗ ន្ងិចមក រ។ល។ កាំពុងមន្ោររីកចក្រម្ើន្

ជាបន្ដបនា ប់ជាលកះណៈរគួសារ ន្ងិជាលកះណៈ វិន្ិក្ោគខាន ត្ត្ចូ ម្្យម្ ន្ិង្ាំ។ គួរកត្់សមគ ល់ថា ម្កដល់ឆ្ន ាំ២០១៣ ន្ា

ដីដ្ឋាំដុេះក្ៅស ូទូទាំងរបក្ទសរបមណ០,៣៣ោន្ហត្ គកឺ្កើន្ក្ ើង១៧,៣% ក្របៀបក្្ៀបក្ៅន្ឹងឆ្ន ាំ២០១២ កនលងក្នេះ ោរ

អភិវឌ្ឍ វិស័យក្ៅស រូគួសារ មន្ោរ វិវឌ្ឍន្ត៍ាម្សន្ាលេះមួ្យគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍។ 

ចាំដណកឯវិស័យជល្ល ោរក្្វើក្ន្សាទទឹកសាបបាន្ក្កើន្ក្ ើង៣,៧%គឺពី៥០៩ពាន្់ក្តាន្ក្ៅឆ្ន ាំ២០១២ ដល់

របមណ៥២៨ពាន្់ក្តាន្ក្ៅឆ្ន ាំ២០១៣ ក្ហើយោរក្្វើក្ន្សាទសមុ្រទសក្រម្ចបាន្១១០ពាន្់ក្តាន្ ក្កើន្ក្លើសឆ្ន ាំមុ្ន្១១%។ 

ោរអភិវឌ្ឍវារីវបបកម្ម ដូចជាោរចិញ្ច ឹម្រត្ី បងាគ  សក្រម្ចបាន្៩មឺុ្ន្ក្តាន្ ក្កើន្ក្លើសឆ្ន ាំមុ្ន្ ២១,៦% ន្ងិសហគម្ន្៍ក្ន្សាទ

មន្ចាំន្នួ្៥១៦សហគម្ន្៍រត្ូវបាន្បក្ងកើត្ កនលងក្នេះ៣៦០សហគម្ន្៍ បាន្ចុេះបញ្ជ ីទទួលសាគ ល់ ជា្ាូវោរក្ៅរកសួងកសិកម្ម 

រុោះ របមញ់ ន្ិងក្ន្សាទ រួចក្ហើយ។ 

 ចាំក្ពាេះោរវិវឌ្ឍរីកចក្រម្ើន្នន្វិស័យជល្ល ក្យើងអាចវាយត្នម្ាជាជាំហាន្ជាដាំបូងថា ោរដកទរម្ង់សីុជក្រៅ វិស័យ

ជល្លដាំណាក់ោលទី២របស់ េសម្េចសតសោ នាយករដំឋម្ន្ដនេី ដដលបាន្សក្រម្ចលុប ូត្៍ក្ន្សាទទាំងអស់ ទុកសរមប់

របជាពលរដាក្្វើក្ន្សាទជាលកះណៈរគួសារ ន្ិងក្្វើជាកដន្ាងអភិរកសជល្ល កាំពុងបាន្្តល់្ លជាវិជជមន្ដលរ់បជាពលរដា

ទូទាំងរបក្ទស ពិក្សសោរក្កើន្ក្ទបើង្លក្ន្សាទតាម្រគួសារ ដដលមន្របជាក្ន្សាទរបមណ១,៥ោន្នកក់ាំពុងចូលរួម្។ 
ោរពរងឹងោរអន្ុវត្ដចាប់សដ ីពីនរពក្ឈើ ន្ិងចាប់សដ ីពីជល្ល កាំពុងរត្ូវបាន្យកចិត្ដទុកដ្ឋក ់ ន្ិងោត្់បន្ាយឱ្យ

បាន្ជាអត្ិបរមន្ូវរគប់រូបភាពនន្បទក្លមើសក្្សង  ៗក្រោម្កិចចសហោរោ៉ៃ ងជិត្សន ិទធជាមួ្យអាជាា ្រមូ្លដ្ឋា ន្ ន្ងិសាា ប័ន្មន្ 

សម្ត្ាកិចចពាកព់ន័្ធ។ 

ទន្ាឹម្ន្ឹងអន្ុវិស័យខាងក្លើ (្លិត្កម្មដាំណាាំរសូវ ្លិត្កម្ម ន្ងិបសុពស្ថបាល ្លិត្កម្មដាំណាាំក្ៅស ូ រុកះកម្ម 

ជល្ល) ដ្នកក្សវាកម្ម ន្ិងោរគ្នាំរទក្្សងៗ ក៏បាន្សក្រម្ចន្ូវលទធ្ លោរងារតាម្ដ្នកន្ីមួ្យៗបាន្លអរបក្សើរ រសបតាម្

ក្គ្នលោរណ៍ ន្ិងទិសក្ៅរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលដូចជាោរងារ វិន្ិក្ោគសាធារណៈ ោរក្រៀបចាំគក្រមងសរមប់អភិវឌ្ឍន្៍វិស័យ 

កសិកម្ម ោរងារវិន្ិក្ោគដ្នកឯកជន្ក្លើវិស័យកសិកម្មមន្ោរក្កើន្ក្ ើង ោរងាររសាវរជាវន្ងិ្សពវ្ាយបក្ចចកក្ទសកសិកម្ម 

ោន្ដ់ត្ទូលាំទូោយ កិចចោរសហរបត្ិបត្ដិោរអន្ដរជាត្ិោន្ដ់ត្លអរបក្សើរក្ ើង ន្ងិោរក្រៀបចាំលិំិត្បទដ្ឋា ន្ចាប់ លិំតិ្

បទដ្ឋា ន្ក្រោម្ចាប់ ដដលពាកព់ន័្ធន្ឹងវិស័យកសិកម្ម រត្ូវបាន្ក្្វើោន្ដ់ត្ក្រចើន្្ងដដរ។ 
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តាម្ោរក្រៀបរាប់ខាងក្លើ ក្យើងអាចវាយត្នម្ាបាន្ថា បរមិណ្លិត្កម្មរសូវមន្ោរក្កើន្ក្ ើង ក្បើក្របៀបក្្ៀបន្ឹង

ឆ្ន ាំកន្ាងម្ក ជារួម្ោរងារបងកបក្ងកើន្្លកសិកម្មពីមួ្យឆ្ន ាំក្ៅមួ្យឆ្ន ាំកាំពុងវិវឌ្ឍន្ល៍អរបក្សើរ ន្ិងមន្ោរចាប់អារម្មណ៍ ពំស់ពី

របជាកសិកររបស់ក្យើង។  

ជារួម្សមិ្ទធ្ ល ដដលសក្រម្ចបាន្ដូចកនលងរបាយោរណ៍លម្អតិ្ក្ន្េះ គឺជាដ្ាផ្កក នន្កិចចសហរបត្ិបត្ដិោរោ៉ៃ ងជិត្សន ិទធ

ជាមួ្យរកសួង សាា ប័ន្ពាក់ពន័្ធ អាជាា ្រមូ្លដ្ឋា ន្ នដគូអភិវឌ្ឍន្ន៍ន ន្ិងោរចូលរួម្ោ៉ៃ ងសរសាក់សរសាាំរបស់របជាពលរដា

្ងដដរ។ 

ជាសន្និដ្ឋា ន្ កសិកម្មកម្ពលជាសក្រម្ចបាន្ន្វូលទធ្ លលអរបក្សើរ ក្ដ្ឋយសារោរដ្ឋក់ក្ចញ ន្ងិអន្ុវត្ដរបកបក្ដ្ឋយ

របសិទធភាព ពំស់ន្ូវក្គ្នលន្ក្ោបាយន្ងិយុទធសាស្ដសដ  ជាពិក្សសយុទធសាស្ដសដចត្ុក្ោណដាំណាកោ់លទី២ន្ងិទី៣ របស់រាជ    

រដ្ឋា ភបិាល ក្រោម្ោរដឹកនាំរបកបក្ដ្ឋយភាពឈ្លា សនវ ន្ិងមឺុ្ងម៉ៃ ត្់បា្ំ ុត្របស់ េសម្េចអគ្គម្ហាសេនាបតសីតសោ ហ ៊ុន 

សេន នាយករដំឋម្ន្ដនេ ីននព្រះរាោាំចព្កកម្ពុោ។ 
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២- សេចកដីសផដើម   
របក្ទសកម្ពលជាគឺជារបក្ទសដដលមន្ក្ំឿន្ក្សដាកិចចជាត្ិ ពងឹដ្អកមួ្យភាគ្ាំក្លើវិស័យកសិកម្មក្ៅក្ ើយ ក្ហើយ

មន្របជាពលរដារបមណ៨០%រស់ក្ៅជន្បទ កនលងក្នេះភាគក្រចើន្របកបរបរកសិកម្មសរមប់ចិញ្ច ឹម្ជីវិត្។ កនលងលកះំណឌ នន្

ដាំក្ណើរោរវិវឌ្ឍន្៍ក្សដាកិចចសងគម្ដបបក្ន្េះ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពលជាបាន្ន្ិងកាំពុងចាត្់ទុកថាកសិកម្ម គជឺាវិស័យមួ្យដដលមន្

អាទិភាព ពំស់ក្ៅកនលងរក្បៀបវារៈនន្ោរអភិវឌ្ឍរបក្ទសជាត្ិ។ 

ក្ដ្ឋយក្ោងក្លើសារៈសាំខាន្ច់ាាំបាច់របស់វិស័យក្ន្េះ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពលជាបាន្ដ្ឋក់ក្ចញ ន្ិងអន្ុវត្ដជាបន្ដបនា ប់

ន្ូវយុទធសាស្ដសដន្ងិដ្ន្ោរអភិវឌ្ឍន្៍ជាត្ិ ក្ដ្ឋយក្ផ្កដ ត្ក្ៅក្លើោរក្លើកសាួយវិស័យកសិកម្មន្ងិជន្បទ ោរោត្់បន្ាយភាពរកី

រកឱ្យបាន្កនលងករម្ិត្មួ្យសម្រសប (ជាង១%កនលងមួ្យឆ្ន ាំ) តាម្រយៈោរបក្ងកើន្្លិត្ភាពកសិកម្មធានន្ូវសន្ដិសុំក្សបៀង 

បក្ងកើត្ោរងារ ន្ិងបក្ងកើន្ចាំណូលរបចាាំរគួសារកសិករ ក្ហើយដដលថ្មីៗកន្ាងម្កក្ន្េះ វិស័យក្ន្េះអាចធានបាន្ន្វូអត្ិក្រកនន្

្លិត្្លកសិកម្មបក្រម្ើឱ្យោរនាំក្ចញក្រចើន្ក្ទៀត្្ង។ ក្យើងបាន្ពនិ្តិ្យក្ ើញថា កិចចំិត្ំាំរបឹងដរបងោ៉ៃ ងខាា ាំងោា ទាំងក្ន្េះ 

បាន្ឆាលេះបញ្ច ាំងតាម្រយៈោរអន្វុត្ដដ្ន្ោរយុទធសាស្ដសដអភិវឌ្ឍន្៍វិស័យកសិកម្ម ២០០៩-២០១៣ ដដលរត្ូវបាន្ក្រៀបចាំក្ទបើង 

ន្ិងក្ឆាើយត្បន្វូទិសក្ៅក្គ្នលន្ក្ោបាយយុទធសាស្ដសដ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពលជា ពិក្សសយុទធសាស្ដសដចត្ុក្ោណដាំណាក់ោល

ទី២ នន្រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពលជា។ 

ជាោរពិត្ឆ្ន ាំ២០១៣ គឺជាឆ្ន ាំចុងក្រោយ នន្ោរអន្ុវត្ដយុទធសាស្ដសដចត្ុក្ោណដាំណាក់ោលទី២ ន្ងិជាឆ្ន ាំចាប់ក្្តើម្អន្ុ

វត្តយុទធសាស្ដសដចត្ុក្ោណដាំណាក់ោលទី៣ នន្រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពលជាសរមប់ន្ីត្ោិលទី៥នន្រដាសភា ក្រោម្ោរដឹកនាំដ៏ឈ្លា ស

នវក្មេះមុ្ត្របស់ េសម្េចអគ្គម្ហាសេនាបតសីតសោ ហ ៊ុន សេន នាយករដំឋម្ន្ដនេី ននព្រះរាោាំចព្កកម្ពុោ ដដលកនលង

ក្នេះោរក្លើកសាួយវិស័យកសិកម្មគជឺាមុ្ាំមួ្យដ៏សាំខាន្ ់សរមប់កាំក្ណើន្ក្សដាកិចចជាត្ិ។ ោរក្លើកកម្ពស់្លតិ្ភាព ពពិិ្ភាវូប

ន្យីកម្ម ន្ងិពាណិជជូបកម្មកសិកម្ម ោរក្លើកកម្ពស់ោរចិញ្ច ឹម្សត្វន្ិងវារីវបបកម្ម ោរដកទរម្ង់ដី្ានី្ងិរគប់រគង្ន្ធាន្្ម្មជាត្ិ

ក្ដ្ឋយចីរភាព គឺជាមុ្ រំពញួសនូលក្ដើម្បីចូលរួម្ជាំរញុក្សដាកិចច ន្ងិោរោត្់បន្ាយភាពរកីរករបស់របជាជន្កម្ពលជា។  

ក្ដ្ឋយមន្ោរជួយឧបត្ាម្ភគ្នាំរទរគប់ដបបោ៉ៃ ងពីរាជរដ្ឋា ភិបាល រកសួងកសិកម្ម រុោះ របមញ់ ន្ងិក្ន្សាទ សាា ប័ន្

ពាក់ពន័្ធ រដាបាលថាន ក់ក្រោម្ជាត្ិ ន្ិងនដគូអភិវឌ្ឍន្៍នន គួប្ស ាំន្ងឹោរំិត្ំាំ ន្ិងោរផ្កា ស់បដូរទមា ប់របស់របជាកសិករ្ង 

បាន្ជាំរុញឱ្យដាំក្ណើរោរ្លិត្កម្មកសិកម្មទទួលបាន្ក្ជាគជ័យ ន្ិងជាំន្េះក្ដ្ឋេះរសាយបាន្ន្វូោរលាំបាកក្្សងៗ ដដលរួម្មន្

កតាដ អវិជជមន្នន្្ម្មជាត្ ិ ពិក្សសក្រគ្នេះទឹកជាំន្ន្់ទក្ន្ាក្ម្គងគ ទឹកក្ភាៀង ន្ិងកងវេះទឹកកនលងរដូវវសាឆ្ន ាំ២០១៣ ដដលបាន្ប៉ៃេះ

ពាល់បា្ំ ាិចបាំផ្កា ញ្លដាំណាាំរសូវ ន្ិងដាំណាាំក្្សងៗរបមណជាង១៣០ពាន្់ហត្ រួម្ន្ងឹមន្ជាំន្ន្់ទឹកក្ភាៀងក្ៅត្ាំបន្មួ់្យ

ចាំន្នួ្ក្ទៀត្។ សា ិត្កនលងបរិបទក្ន្េះ វិស័យកសិកម្មសក្រម្ចបាន្កាំក្ណើន្របមណ១,៧%នឆ្ន ាំ២០១៣ ន្ិងសងឃឹម្ថាវិស័យក្ន្េះ

អាចន្ឹងទទួលបាន្កាំក្ណើន្លអកនលងឆ្ន ាំ២០១៤ ន្ិងកនលងរយៈក្ពលម្្យម្ខាងមុ្ំ។  

រកសួងកសិកម្ម រុោះ របមញ់ ន្ិងក្ន្សាទ បាន្ំិត្ំាំជាំរញុ្លិត្កម្មកសិកម្មក្លើរគប់មុ្ំរពួញ ជាពិក្សសោរបងក

បក្ងកើន្្លដាំណាាំជាយុទធសាស្ដសដជាអាទិ៍ ដាំណាាំរសូវ ក្ៅស  ូន្ងិដាំណាាំរួម្្ស ាំ ោរចិញ្ច ឹម្សត្វ ន្ិងវារីវបបកម្ម ដដលអាចក្ឆាើយត្ប

បាន្ក្ៅន្ឹងត្រមូ្វោរក្សបៀងកនលងរសលក ន្ិងក្ៅសល់ក្សបៀងសរមប់នាំក្ចញ ជាក់ដសតងកម្ពលជាអាចក្ៅសល់រសូវជាង៤,៨ោន្

ក្តាន្ សរមប់ក្របើរបាស់កនលងឧសាហកម្មអាហារកនលងរសលកន្ិងោរនាំក្ចញ។ ទន្ាឹម្ន្ឹងោរដកទរម្ងផ់្កត ច់រពរ័ត្វិស័យជល្ល ដដល

ដឹកនាំរបកបក្ដ្ឋយគត្បិណឌ ិត្មុ្ត្រសួចរបស់ េសម្េចសតសោ នាយករដំឋម្ន្ដនេី បាន្រួម្ចាំដណកោ៉ៃ ងសាំខាន្់ដល់ោរោត្់

បន្ាយភាពរកីរករបស់របជាជន្កម្ពលជា។ 

សា ិត្កនលងបរិោោសអាំណាយ្លក្ន្េះ របជាពលរដារគប់ត្ាំបន្ន់្ិងទីរបជុាំជន្ បាន្ំិត្ំាំរបកបមុ្ំរបរោ៉ៃ ងម្មញឹក 

របកបក្ដ្ឋយលកះណៈរបកួត្របដជង កនលងបរិបទនន្ពាណិជជូបន្ីយកម្មកសិកម្ម ដដលក្្វើឱ្យវិស័យកសិកម្មោន្់ដត្មន្សភាព

សកម្ម ន្ិងមន្សារៈសាំខាន្ក់នលងជីវភាពសងគម្ ក៏ដូចជាោរគ្នាំរទក្សដាកិចចជាត្ិ ទន្ាឹម្ន្ឹងរាជរដ្ឋា ភិបាលបាន្ន្ិងកាំពុងបក្ងកើន្

ក្ផ្កត ត្ោរយកចិត្តទុកដ្ឋក់ ន្ងិវិន្ិក្ោគោន្់ដត្ខាា ាំងោា ក្លើវិស័យកសិកម្មក្ន្េះ ដដលជាបូក្រលកះំណឌ ្តលោ់រក្លើកទឹកចិត្ត 

ន្ិងទក់ទញោរដ្ឋក់ទុន្វិន្ិក្ោគោន្ដ់ត្្ាំក្ ើងជាលាំដ្ឋប់ពីវិស័យឯកជន្ជាត្ិន្ងិអន្តរជាត្ិ។ 
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កាំក្ណើន្វិស័យកសិកម្មកនលងឆ្ន ាំ២០១៣ បាន្ម្កពោីរំិ ាំំរបងឹដរបងរបស់រកសួងកសិកម្ម រុោះ របមញ ់ ន្ងិក្ន្សាទ 

កនលងោរបក្ងកើត្បក្ចចកវិទស្ថថ្មី  ៗោរ្ ដល់ក្សវាកម្មគ្នាំរទ ន្ងិោរ្ សពវ្ាយក្្ារបក្ចចកវិទស្ថ មន្សភាពោន្់ដត្សកម្ម ចូលក្រៅដល់

ម្ជឈដ្ឋា ន្របជាកសិក ន្ិងោររួម្ចាំដណកឧបត្ាម្ភពីបណាដ នដគអូភវិឌ្ឍន្រ៍បស់កម្ពលជា្ងដដរ ជាពិក្សសោរ្ ដល់ជាំន្យួបក្ចចកក្ទស 

ន្ងិហិរញ្ញបបទន្ដ៏ក្រចើន្សន្ធកឹសនធ ប់ក្ដើម្បីចូលរួម្ជាំរុញវិស័យក្ន្េះ។  

ក្រោយពរីាជរដ្ឋា ភិបាលដ្ឋក់ក្ចញន្ូវក្គ្នលន្ក្ោបាយសត ីពី ោរជាំរុញ្លិត្កម្មរសូវន្ងិោរនាំក្ចញអងករ បរិមណ

អងករនាំក្ចញ្ាូវោរកនលងឆ្ន ាំ២០១៣ បាន្ក្កើន្ដល់ជាង៣៧៨ពាន្់ក្តាន្ក្ៅោន្់របក្ទសចាំន្នួ្៦៦ ន្ិងអងករពជូរសូវផ្កក រដួំល

រត្ូវបាន្ចាត្់ទុកថាមន្គុណភាពលអជាងក្គកនលងពភិពក្ោក។ ក្ន្េះជាោរឆាលេះបញ្ច ាំងន្វូោរំិត្ ាំំរបស់រកសួង សាា ប័ន្ពាកព់ន័្ធ 

របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ន្ិង វិស័យឯកជន្ កនលងោរសរមួ្ចសកម្មភាពអន្ុវត្តក្គ្នលន្ក្ោបាយ ក្ៅតាម្ចកះលវិស័យរបកយត្សរបស់

របមុ្ំរាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពលជា។ ក្រៅពអីងករ ្លតិ្្ល ក្ៅស ូ ដាំ ូងមី្ ន្ិងក្ពាត្ បាន្ឈរកនលងលាំដ្ឋប់នន្ោរនាំក្ចញ ដដលអាច

សន្នដិ្ឋា ន្បាន្ថា្លិត្្លកសិកម្មសរមប់ោរនាំក្ចញ របស់កម្ពលជាកាំពុងក្លចក្ធាា នក្ពលបចចលបបន្នក្ន្េះ។ 

ជាោរសន្នដិ្ឋា ន្  វិស័យកសិកម្មបចចលបបន្នក្ន្េះ មន្ោរអភិវឌ្ឍរបកបក្ដ្ឋយក្មទន្ភាព ជាពិក្សស្លិត្កម្មកសិកម្ម

កម្ពលជាក្ៅដត្បន្តឈ្លន្ចូលដល់ដាំណាក់ោលលអបា្ំ តុ្ កនលងរបវត្ដិសាស្ដសដ របស់រពេះរាជាណាចរកកម្ពលជា។ 

៣-                                                    
៣.១-                           (Rectangular Strategy)     

                     ទី៣របស់                                               

                          ម្ពស់                  រទរទង់               ធានសម្្ម៌្ ធានសន្តសុិំ

ក្សបៀង ន្ងិជាំរញុោរអភិវឌ្ឍក្សដាកិចចជន្បទ។ 

ក្ៅកនលងយុទធសាស្ដសតចត្ុក្ោណដាំណាក់ោលទី៣ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពលជាបាន្កាំណត្់ ក្គ្នលក្ៅជាយទុធសាស្ដសត  ៤ ន្ងិ 

 វស័ិយអាទភិាព ៤ ក្ដើម្បីឆាលេះបញ្ច ាំងពីោរក្បតជាា ចិត្តកនលងោរអន្វុត្តយុទធសាស្ដសតចត្ុក្ោណ។ ក្គ្នលក្ៅជាយុទធសាស្ដសត  ៤ របស់

រាជរដ្ឋា ភបិាលរត្ូវបាន្កាំណត្គ់ឺ៖ (ទី១)ធានឲ្យបាន្ន្ូវកាំក្ណើន្ក្សដាកិចច កនលងអរតាម្្យម្របចាាំឆ្ន ាំរបមណ៧% របកប

ក្ដ្ឋយចីរភាព បរិោប័ន្ន សម្្ម៌្ ន្ិង ្ន្ន់្ឹងវិបត្ត ិតាម្រយៈោរក្្វើពិពិ្កម្មនន្មូ្លដ្ឋា ន្ក្សដាកិចចឲ្យបាន្ទូោយ ន្ិងមន្

សម្ត្ាភាពរបកួត្របដជងជាងមុ្ន្ កនលងបរិោរណ៍អត្ិ្ រណាមន្ករម្ិត្ទបអាចរគប់រគងបាន្ អរតាបតូររបាក់មន្សា ិរភាព 

ន្ិងទុន្បរម្លងមន្កាំក្ណើន្ជារបចាាំ (ទី២)បក្ងកើត្ោរងារឲ្យបាន្ោន្់ដត្ក្រចើន្ក្ ើងជនូ្ដល់របជាជន្ ពិក្សសសរមប់រសទប់

យុវជន្ តាម្រយៈោរបន្តំិត្ំាំដកលម្អ ន្ងិបក្ងកើន្ភាពរបកតួ្របដជងរបស់កម្ពលជា កនលងោរទក់ទញន្ិងជាំរុញក្លើកទឹកចិត្តដល់

សកម្មភាពវិន្ិក្ោគ ទាំងវិន្ិក្ោគកនលងរបក្ទស ទាំងវិន្ិក្ោគម្កពីក្រៅរបក្ទស (ទី៣)សក្រម្ចឲ្យបាន្ន្ូវក្គ្នលក្ៅនន្ោរ

ោត្់បន្ាយភាពរកីរកកនលងអរតាជាង១%កនលងមួ្យឆ្ន ាំ ក៏ដូចជាក្គ្នលក្ៅក្្សងៗក្ទៀត្ ដដលរត្ូវបាន្កាំណត្់កនលងក្គ្នលក្ៅ

អភិវឌ្ឍន្៍សហសសវត្សរ៍កម្ពលជា ទន្ាឹម្ន្ងឹោរក្ផ្កត ត្អាទិភាពោន្ដ់ត្ខាា ាំងក្ ើងក្លើោរអភិវឌ្ឍ្ន្ធាន្ម្ន្ុសស ោររគប់រគងប

 រិសាា ន្ ន្ិងោរក្របើរបាស់្ន្ធាន្្ម្មជាត្ិរបកបក្ដ្ឋយចីរភាព ន្ិង (ទី៤)បន្តពរងឹងសម្ត្ាភាពន្ងិអភិបាលកិចចនន្សាា ប័ន្រដា 

ទាំងថាន ក់ជាត្ិ ទាំងថាន ក់ក្រោម្ជាត្ិ ក្ដើម្បីធានឲ្យបាន្ន្ូវរបសិទធភាព ន្ិងភាពស័កតិសិទធិនន្ក្សវាសាធារណៈ សាំក្ៅបក្រម្ើ

របជាជន្ឲ្យោន្់ដត្របក្សើរក្ ើង។   

ជាមួ្យគ្នន ក្ន្េះដដរ រាជរដ្ឋា ភបិាលក៏បាន្ក្ផ្កត ត្ោរយកចិត្តទុកដ្ឋក់ក្លើវិស័យអាទិភាព៤ ដដលកនលងក្នេះចាំណចុអាទិ

ភាពទី៣ មន្ពាកព់ន័្ធន្ងឹោរអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្ម៖ “ោរអភវិឌ្ឍន្ងិបក្ងកើន្ត្នម្ាបដន្ាម្នន្វិស័យកសិកម្ម” តាម្រយៈ (១)ោរ

បក្ងកើន្ត្នម្ាបដន្ាម្នន្ោរ្ លិត្ន្ងិោរនាំក្ចញអងករ ជាពិក្សសោរក្ផ្កត ត្ក្លើអងកររកអូប អងករសរីរាងគ ន្ិងកសិ្លមន្ត្នម្ា ពំស់

ឯក្ទៀត្ ដូចជាក្ៅស  ូសាវ យចន្ាី ក្ពាត្ សដណត ក លង ក្រម្ច សូរត្ ដ្ាក្ឈើ ោក្ហវ បដន្ាបងាក រន្ិងផ្កក ជាក្ដើម្ (២)ជាំរុញោរចិញ្ច ឹម្សត្វ

ន្ិងវារីវបបកម្ម ដដលទី្ាររត្ូវោរ ដូចជាសាច់ រត្ី ្លិត្្លទឹក្ដ្ឋេះក្គ្ន ជាក្ដើម្ (៣)ោរជាំរុញោរក្លើកទឹកចិត្តដល់ោរវិន្ិក្ោគ

កនលងវិស័យកសិឧសាហកម្ម ន្ិង(៤)ោរបក្ងកើន្្លតិ្ភាពទាំក្ន្ើបកម្មកសិកម្ម ន្ិងោរក្លើកកម្ពស់ពាណិជជូបន្យីកម្ម។ 
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ចត្កុ្ោណទ១ី. ោរក្លើកសាួយវស័ិយកសិកម្ម  

 វិស័យកសិកម្មក្ៅដត្មន្ត្នួទីសាំខាន្់កនលងោររទរទង់កាំក្ណើន្ក្សដាកិចច ធានសម្្ម៌្ ធានសន្តិសុំក្សបៀង ន្ិង

ជាំរុញោរអភិវឌ្ឍក្សដាកិចចជន្បទ។ ចកះលវិស័យរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាល គោឺរក្្វើទាំក្ន្ើបកម្មវិស័យកសិកម្មកម្ពលជាតាម្អភិរកម្ ន្ងិ

កនលងវិសាលភាពន្ិងក្លបឿន្ថ្ម ីក្ដើម្បីដរបោា យវិស័យក្ន្េះ ពីដាំណាក់ោលនន្ោរអភិវឌ្ឍតាម្ដបបវិបុលកម្ម (ក្បើកទូោយ) ក្ពាលគឺ 

ពឹងដ្អកជាសាំខាន្់ក្លើ្ ន្ធាន្មន្រសាប់ (្ន្ធាន្ដីន្ងិ្ន្ធាន្្ម្មជាត្ិក្្សងក្ទៀត្) ន្ងិពឹងដ្អកក្លើោរក្របើរបាស់ធាត្ចូុល 

កសិកម្មតាម្ដបបរបនពណី ឈ្លន្ក្ៅរកដាំណាកោ់លថ្ម ី ដដលក្ផ្កត ត្ក្លើ្ លតិ្កម្មតាម្ដបបរបពលវបបកម្ម (សីុជក្រៅ) ក្ពាល 

គឺ ពឹងដ្អកជាសាំខាន្់ក្លើោរក្របើរបាស់បក្ចចកក្ទស បក្ចចកវិទស្ថថ្មី ោររសាវរជាវ ន្ិងោរអភវិឌ្ឍយន្តូបន្ីយកម្ម រពម្ទាំងោរ

បក្ងកើន្សម្ត្ាភាពក្រសាចរសព ក្ដើម្បីក្លើកកម្ពស់្លតិ្ភាព ពពិិ្ភាវូបន្យីកម្មមុ្ំដាំណាាំ ន្ងិ្លតិ្្លកសិកម្មក្្សងក្ទៀត្ 

រួម្ទាំងោរចិញ្ច ឹម្សត្វន្ងិវារីវបបកម្ម្ង ក្ដ្ឋយគតិ្គរូ្ងដដរអាំពភីាពចាាំបាច់ កនលងោររគប់រគងដី្ាីរបកបក្ដ្ឋយរបសិទធភាព 

ន្ងិោរធានចីរភាពបរិសាា ន្ ន្ិង្ន្ធាន្្ម្មជាត្ិ។ ទន្ាឹម្ក្ន្េះ ោរបន្តជាំរុញោរក្្វើពាណិជជូបន្ីយកម្ម ន្ងិោរអភិវឌ្ឍវិស័យ 

កសិឧសាហកម្ម ន្ឹងជយួបក្ងកើន្ត្នម្ាបដន្ាម្នន្្លិត្្លកសិកម្ម ក៏ដូចជាជួយបក្ងកើន្ចាំណូលជនូ្កសិករ។ 

ម្ុាំទ១ី. ោរក្លើកកម្ពស់្លតិ្ភាព ពពិិ្ ភាវបូន្យីកម្ម ន្ងិពាណិជជូបន្យីកម្មកសិកម្ម 

ក្គ្នលក្ៅជាយុទធសាស្ដសត របស់រាជរដ្ឋា ភបិាលន្តី្ោិលទី៥ គោឺរំិត្ ាំំរកាកាំក្ណើន្កនលងវិស័យកសិកម្មឲ្យបាន្កនលងរងវង់

៥%កនលងមួ្យឆ្ន ាំ ក្ដ្ឋយបន្តក្លើកកម្ពស់្លិត្ភាព ពពិិ្ភាវូបន្យីកម្ម ន្ងិពាណិជជូបន្យីកម្ម។ ក្លើមូ្លដ្ឋា ន្ក្ន្េះ រាជរដ្ឋា ភបិាល

ន្ងឹក្ផ្កត ត្អាទិភាពក្លើ៖  

ទ១ី. ោរបន្តបក្ងកើន្្លិត្ភាពរសូវន្ិងដាំណាាំក្្សងក្ទៀត្ តាម្រយៈោរពរងឹង ោរពរងកី ន្ិងោរធានចីរភាពនន្

របពន័្ធក្សវាបក្ចចកក្ទស ន្ិងពត័្៌មន្ទី្ារកសិកម្ម ក្ដ្ឋយជាំរញុក្សវាទាំងក្នេះ ឲ្យមន្រចនសម្ព័ន្ធក្ៅដល់មូ្លដ្ឋា ន្ ក្ហើយ

្ារភាជ ប់ជាមួ្យន្ងឹបណាត ញអនកសម ័រគចិត្ត ន្ិងនដគូដដលមន្ោរពាក់ពន័្ធ ោរក្លើកកម្ពស់ោររសាវរជាវន្ិងោរអភិវឌ្ឍ 

ក្ដើម្បីបក្ងកើន្្លិត្ភាព ន្ងិបន្ាាំក្ៅន្ងឹោរដរបរបលួអាោសធាត្ុ ោរ្លិត្ន្ិងក្របើរបាស់ពូជដដលមន្គុណភាព ន្ងិ

ក្ឆាើយត្បន្ងឹត្រម្ូវោរទី្ារ ោរបន្តវិន្ិក្ោគន្ិងោរក្្វើវិចារណកម្មោរក្របើរបាស់ក្ហដ្ឋា រចនសម្ព័ន្ធក្រសាចរសព ោរដក

លម្អរបពន័្ធរបមូ្លន្ិងទុកដ្ឋកក់សិ្ល ោរក្រៀបចាំន្ងិដកសរមួ្លរកបំណឌ គត្យិុត្ត សរមប់ោររគប់រគងោរ្លតិ្ពូជ ោរ

នាំចូលធាត្ុចូលកសិកម្ម របពន័្ធកសិកម្មតាម្កិចចសន្ស្ថ ដីកសិកម្ម ន្ិងសហគម្ន្៍ក្របើរបាស់ទឹក រពម្ទាំងោរអភិវឌ្ឍ

្ន្ធាន្ម្ន្ុសសសរមប់វិស័យកសិកម្ម។ 

ទ២ី. ោរបន្តជាំរុញពិពិ្កម្ម តាម្រយៈោរក្លើកកម្ពស់ោររសាវរជាវន្ិងអភិវឌ្ឍ ោរ្សពវ្ាយមុ្ំដាំណាាំថ្មីៗ ដដល

មន្សោត ន្ុពលសរមប់ោរដ្ឋាំដ្ឋាំដុេះន្ងិោរនាំក្ចញ ោរពរងឹងបរិសាា ន្អន្ុក្រគ្នេះ សរមប់ទក់ទញោរវិន្ិក្ោគឯកជន្ 

ពិក្សសកនលងោររសាវរជាវ ោរ្លិត្ ោរដចកចាយ ន្ិងោរដកនចនកសិ្ល ោរបក្ងកើន្កិចចសហរបត្ិបត្តិោរជាមួ្យនដគពូាក់

ពន័្ធទាំងអស់ កនលងោរក្្ារចាំក្ណេះដឹង ចាំក្ណេះក្្វើ ន្ងិបចចកវិទស្ថថ្មីៗដល់កសិករ ន្ងិោរជាំរញុោរក្របើរបាស់ក្រគឿងយន្តកសិកម្ម។ 

ទ៣ី. ោរបន្តក្លើកកម្ពស់ពាណិជជូបន្ីយកម្ម តាម្រយៈោរជាំរុញោរអន្ុវត្តចាប់ន្ិងក្គ្នលន្ក្ោបាយ រពម្ទាំងោរ

ពរងឹងយន្តោរសាា ប័ន្ ក្ដើម្បីជាំរុញោរក្្វើពាណិជជកម្មន្ិងោរនាំក្ចញកសិ្ល រួម្មន្ោរអន្ុវត្តរបកបក្ដ្ឋយរបសិទធភាពន្ូវ

ចាប់សត ីពីសហគម្ន្៍កសិកម្ម ោរក្លើកម្ពស់សម្ត្ាភាពដកនចន ោរដកលម្អដថ្ម្ក្ទៀត្ន្ូវកិចចសរមួ្លពាណិជជកម្ម រួម្បញ្ចូលន្វូ

យន្តោររចកក្ចញចូលដត្មួ្យ ោរពរងឹងរបពន័្ធ ូជិសា កី ោរក្លើកសាួយគុណភាពកសិ្លឲ្យរសបតាម្សតងដ់្ឋរអន្តរជាត្ិ 

ោរបក្ងកើន្សម្ត្ាភាពកនលងោរ្តលហ់ិរញ្ញបបទន្តាម្នថ្ាសម្រសប ោរក្លើកសាួយភាពជានដគរូវាងកសិករន្ងិពាណិជជករ ក៏ដូច

ជារវាងកសិឧសាហកម្មខាន ត្្ាំ ន្ិងកសិកម្មលកះណៈរគសួារ។ 

ម្ុាំទ២ី. ោរក្លើកកម្ពស់ោរចញិ្ចមឹ្សត្វ ន្ងិវារវីបបកម្ម 

រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពលជា បាន្ក្ផ្កត ត្ោរយកចិត្តទុកដ្ឋក់ក្ៅក្លើកាំដណទរម្ង់ជល្ល កនលងក្គ្នលក្ៅបាំក្ពញត្រម្ូវោរ

អាហារូបត្ាម្ភ ន្ិងដថ្រកា្ន្ធាន្ម្ចឆជាត្ិឲ្យគង់វងស តាម្រយៈោរក្រៀបចាំសហគម្ន្៍ក្ន្សាទ ោរអភិរកសនរពលិចទឹក ោរ

របយុទធន្ឹងោរក្ន្សាទំុសចាប់ ន្ិងោរបា្ំ ុសវារីវបបកម្ម។  
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រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពលជា បាន្អន្ុវត្តកាំដណទរម្ង់សីុជក្រៅកនលងវិស័យជល្ល ក្ដ្ឋយលុបក្ចាលទាំងរសលង ក្ហើយ្តល់

ជូន្របជាជន្ក្្វើោរក្ន្សាទជាលកះណៈរគសួារ ទន្ាឹម្ន្ងឹោរពរងឹងន្ងិពរងីកោរក្រៀបចាំសហគម្ន្៍ក្ន្សាទ ន្ងិត្ាំបន្់អភិរកស

ជល្ល រពម្ទាំងបាន្អន្ុវត្តោ៉ៃ ងសកម្មន្វូវិធាន្ោរោរពារនរពលិចទឹក ជាពិក្សសក្ៅជុាំវិញបឹងទក្ន្ាសាប ដដលជាជរម្ក

ដ៏សាំខាន្់សរមប់ោររស់ក្ៅ ន្ងិជាកដន្ាងបន្តពជូរបស់ម្ចឆជាត្ិជាក្រចើន្របក្ភទ។  

កនលងន្័យក្ន្េះ រាជរដ្ឋា ភិបាលន្តី្ិោលទី៥ មន្ក្គ្នលក្ៅជាំរញុក្លើកកម្ពស់ចលនចិញ្ច ឹម្សត្វន្ិងវារីវបបកម្មឲ្យោន្ ់

ដត្ទូោយដថ្ម្ក្ទៀត្ តាម្រយៈោរបក្ងកើត្រកបំណឌ ក្គ្នលន្ក្ោបាយ ក្ដ្ឋយដ្អកក្លើក្គ្នលោរណ៍ដំសចងាវ ក់ត្នម្ា ក្ដើម្បី

ក្ដ្ឋេះរសាយជាកញ្ចប់ន្ូវបញ្ា ជាឧបសគគដល់ោរអភិវឌ្ឍវិស័យទាំងក្ន្េះ ក្ដ្ឋយគិត្គូរ្ ងដដរដល់បញ្ា សុវត្ាភិាពចាំណីអាហារ 

ន្ិងកិចចដាំក្ណើរោរទី្ារ ពិក្សសអនម័្យន្ិងភូត្គ្នម្អនម័្យ ទន្ាឹម្ន្ងឹោរអន្ុវត្តវិធាន្ោរមុ្ត្រសួចនន សាំក្ៅធាន

រកាចីរភាពនន្្ន្ធាន្ជល្ល ទាំងកនលងដដន្ទឹកសាបន្ិងសមុ្រទ។ 

ក្ឆាើយត្បន្ងឹក្គ្នលក្ៅក្ន្េះ រាជរដ្ឋា ភិបាលន្ងឹក្ផ្កត ត្អាទិភាពក្លើ៖  

ទ១ី. ោរបន្តជាំរុញអន្ុវត្តរកបំណឌ ដ្ន្ោរយុទធសាស្ដសត វិស័យជល្ល២០១០-២០១៩សាំក្ៅ បក្ងកើន្្លិត្្លរត្ ី

ក្ដើម្បីធានក្សចកតីរត្ូវោររបស់របជាជន្ន្ងិទី្ារនាំក្ចញ ក្ដ្ឋយក្ផ្កត ត្ជាសាំខាន្់ក្លើសរសរសតម្ភបីគឺ៖ (១)ជល្លទឹក

សាបន្ងិសមុ្រទ (២)វារីវបបកម្មទឹកសាបន្ិងសមុ្រទ ន្ិង (៣)ោរដកនចនន្ិងពាណិជជកម្ម។  

ទ២ី. ោរជាំរញុក្រៀបចាំ ន្ិងដ្ឋកឲ់្យអន្ុវត្តន្ូវក្គ្នលន្ក្ោបាយ ន្ិងយុទធសាស្ដសតសត ពីីោរក្លើកកម្ពស់ោរចិញ្ច ឹម្សត្វ។  

ទ៣ី. ោរជាំរញុោរក្លើកកម្ពស់ោររសាវរជាវ ន្ងិោរអភិវឌ្ឍក្លើោរបងាក ត្ព់ជូ ោររគប់រគងសុំភាពសត្វ ោរ្លតិ្

ចាំណីសត្វ ន្ិងរបពន័្ធកសិដ្ឋា ន្ ទាំងកនលងវិស័យបសុសត្វ ន្ិងវារវីបបកម្ម។ 

ទ៤ី. ោរជាំរញុអន្ុម័្ត្ចាប់សត ីពីសុំភាពសត្វន្ងិ្លតិ្កម្មសត្វ ក្ដើម្បីជាមូ្លដ្ឋា ន្សរមប់ក្រៀបចាំសាា ប័ន្ ន្ងិរគប់ 

រគងវិស័យក្ន្េះ កនលងក្គ្នលក្ៅពរងឹងោរអន្ុវត្តសតងដ់្ឋរអនម័្យក្លើ្លតិ្្លពីសត្វ ោរពរងឹងន្ងិជាំរុញអន្ុវត្តវិធាន្ោរ  

អនម័្យសត្វ ភូត្គ្នម្អនម័្យ ក្ដើម្បីបងាក រ ទប់សាក ត្់ ន្ិងលុបបាំបាត្ោ់រឆាងរាលដ្ឋលជាំងសឺត្វ ក៏ដូចជាក្ដើម្បីោរពារសុំ

ភាពសាធារណៈ។ 

ទ៥ី. ោរជាំរុញក្លើកទឹកចិត្តោរវិន្ិក្ោគក្លើោរ្លិត្ចាំណីសត្វ កនលងរទង់រទយម្្យម្ន្ិង្ាំ ក្ដើម្បីគ្នាំរទដល់

ចលនចិញ្ច ឹម្សត្វ រួម្ជាមួ្យន្ឹងោរក្លើកកម្ពស់របពន័្ធ្តលក់្សវាបក្ចចកក្ទស ពូជ ឥណទន្ ន្ិងោររកទី្ារជនូ្កសិករ 

ោរក្លើកទឹកចិត្តោរវិន្ិក្ោគឯកជន្ កនលងោរដកនចន្ លតិ្្លសត្វ ន្ិង្លិត្្លជល្ល ោរបក្ងកើត្សត្តឃាត្ដ្ឋា ន្ទាំក្ន្ើប 

រពម្ទាំងោរសរម្ួលពាណិជជកម្មក្លើបសុសត្វ ន្ិង្លតិ្្លមន្ក្ដើម្កាំក្ណើត្ពីសត្វ ន្ិង្លិត្្លជល្ល។  

ម្ុាំទ៣ី. កាំដណទរម្ងដ់ី្ ា ីោរក្បាសសមអ ត្ម្នី្ ន្ងិសាំណលជ់ាត្ិ្ ាលេះពសីស្ដងាគ ម្ 

រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពលជា ន្ងឹបន្តអន្ុវត្តោន្់ដត្សកម្ម ន្ងិសីុជក្រៅដថ្ម្ក្ទៀត្ ន្វូកាំដណទរម្ង់ដី្ាី ក្ដ្ឋយក្ផ្កត ត្ក្លើោរ

ពរងឹងោររគប់រគង ោរក្រៀបចាំ ោរក្របើរបាស់ ន្ងិោរដបងដចកដី្ាី ក្ដើម្បីរួម្ចាំដណកក្្វើឲ្យសក្រម្ចក្គ្នលក្ៅជាត្ិ កនលងោរ

ោត្់បន្ាយភាពរកីរក ោរធានសន្តិសុំក្សបៀង ោរោរពារបរិសាា ន្ន្ិង្ន្ធាន្្ម្មជាត្ិ ន្ងិោរអភិវឌ្ឍសងគម្ ក្សដាកិចច កនលង

បរិោរណ៍នន្ក្សដាកិចចទី្ារ។ ក្ដើម្បីសក្រម្ចក្គ្នលក្ៅក្ន្េះ រាជរដ្ឋា ភិបាលន្ងឹ្តលអ់ាទិភាពក្លើ៖  

 ោរបន្តជាំរុញក្រៀបចាំក្គ្នលន្ក្ោបាយដី្ាីទូលាំទូោយ  “ក្សៀវក្ៅសដី្ា”ី 

 ោរជាំរញុោរក្រៀបចាំចាប់សត ីពីោរក្រៀបចាំដដន្ដីន្ិងន្គរូបន្យីកម្ម ន្ងិចាប់សត ីពីោររគប់រគងន្ងិក្របើរបាស់ដីកសិកម្ម  

 ោរបន្តជាំរញុក្លបឿន្នន្ោរចុេះបញ្ជ ី ន្ិងោរ្តល់ប័ណណកម្មសិទធិដី្ាី  

 ោរបន្តជាំរុញកសាងទិន្នន្យ័អាំពីោររគប់រគងន្ងិន្ិងក្របើរបាស់ដី្ាី    ក្ដើម្បីជាមូ្លដ្ឋា ន្ចាស់ោស់កនលងោរ 

ក្រៀបចាំដ្ន្ោរក្របើរបាស់ ន្ិងដបងដចកដី្ាីឲ្យបាន្រត្ឹម្រត្ូវ ជាអាទិភាព ដីសរមប់កសិកម្ម ឧសាហកម្ម 

ក្ទសចរណ៍ ជន្បទ ទីរកលង លាំក្ៅដ្ឋា ន្ ន្ិងត្ាំបន្់អភិរកស សាំក្ៅក្្វើវិចារណកម្មនន្ោរក្របើរបាស់ដី ក្ចៀស

វាងោរក្របើរបាស់ដី ន្ងិោរបាំដបាងោរក្របើរបាស់ដីមិ្ន្ចាំសោត ន្ុពល។ ោរយកចិត្តទុកដ្ឋក ់ន្ឹងរត្ូវក្ផ្កត ត្ក្ៅ

ក្លើោរបន្តជាំរញុកិចចោររសាវរជាវ ន្ិងោរក្រៀបចាំចាំណាត្ថ់ាន ក់ដីក្ៅតាម្របក្ភទមន្សោត ន្ុពលអាំក្ណាយ

្លដល់្លតិ្កម្មកសិកម្ម តាម្ត្ាំបន្ភ់ូមិ្សាស្ដសតន្ីមួ្យៗ  
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 ោរបន្តធានោររគប់រគង ោរោរពារន្ិងក្របើរបាស់ដី្ា ី ន្ិង្ន្ធាន្្ម្មជាត្ិរបកបក្ដ្ឋយត្មា ភាពន្ិង

របសិទធភាព ក្ដើម្បីរកាចីរភាពបរិសាា ន្ ន្ិងោរអភិវឌ្ឍសងគម្ ក្សដាកិចច រពម្ទាំងោរទប់សាក ត្រ់ាល់ោរោប់

ទស្ដនា ន្ដីនរព ន្ងិោរចាត្់វិធាន្ោរត្ងឹរឹងចាំក្ពាេះបុគគល ដដលរំក្ោភោន្ោ់ប់ដីរគប់របក្ភទក្ដ្ឋយំុសចាប់ 

ន្ិងរបមូ្លដីទុកមិ្ន្្លិត្ រួម្ទាំងោរបន្តដកហតូ្ម្កវិញន្វូសម្បទន្ដីក្សដាកិចច ដដលរកលម្ហ ុន្មិ្ន្ក្គ្នរព 

កិចចសន្ស្ថ ន្ិងបទដ្ឋា ន្គត្យិុត្តជា្រមន្ ទន្ាឹម្ន្ងឹោរឈប់្តល់ដថ្ម្ក្ទៀត្ន្វូសម្បទន្ដីក្សដាកិចច។  

 បន្តអន្ុវត្តក្គ្នលន្ក្ោបាយមិ្ន្យកពន្ធក្លើដីកសិកម្មជាលកះណៈរគួសារ ន្ិងោរបន្តជយួរបជាកសិករ កនលង

ោរក្លើកកម្ពស់្លតិ្ភាពនន្ោរក្របើរបាស់ដី។  

ម្ុាំទ៤ី. ោររគបរ់គង្ន្ធាន្្ម្មជាត្រិបកបក្ដ្ឋយចរីភាព 

ក្គ្នលក្ៅជាយុទធសាស្ដសត របស់រាជរដ្ឋា ភបិាលន្ីត្ិោលទី៤ បាន្ក្ផ្កត ត្ក្លើោររគប់រគង ន្ងិអភិរកស្ន្ធាន្នរពក្ឈើ

ន្ិងជល្ល ក្ដើម្បធីានចីរភាពកាំក្ណើន្ក្សដាកិចចជាត្ិ ន្ិងក្លើកកម្ពស់ជីវភាពរស់ក្ៅរបស់របជាជន្ក្ៅត្ាំបន្់ជន្បទ តាម្រ

យៈោរជាំរុញអន្ុវត្តកម្មវិ្នីរពក្ឈើសហគម្ន្៍ ោររត្ួត្ពនិ្ិត្យតាម្ដ្ឋន្ោរក្្វើអាជីវកម្មនរពក្ឈើ ោរពរងឹងោរអន្ុវត្តចាប់សត ី

ពនីរពក្ឈើ ន្ងិោរអន្ុវត្តវិធាន្ោរមឺុ្ងម៉ៃ ត្់ចាំក្ពាេះបទក្លមើសនរពក្ឈើ ោរពរងងឹរបសិទធភាពរគប់រគងនរពបរម្លង ោរអន្ុវត្តសីុ

ជក្រៅន្ូវកាំដណទរម្ង់ ូត្ិ៍ក្ន្សាទន្ិងជល្ល។  

កនលងន្ីត្ោិលទី៥ក្ន្េះ រាជរដ្ឋា ភបិាលន្ងឹបន្តពរងឹងន្ិងពរងកីដថ្ម្ក្ទៀត្ ន្ូវោររគប់រគង្ន្ធាន្្ម្មជាត្ិសាំក្ៅរកា 

ត្លុយភាពរវាងោរអភិវឌ្ឍន្ិងោរអភិរកស ពិក្សសក្លើកកម្ពស់វិភាគទន្នន្្ន្ធាន្្ម្មជាត្ិ ចាំក្ពាេះោរអភិវឌ្ឍវិស័យ

កសិកម្ម តាម្រយៈ (១)ោរធានគរម្បនបត្ង ោរអភិរកសនរពក្ឈើន្ងិសត្វនរព (២)ោរធានចីរភាពនន្្ន្ធាន្ជល្ល ន្ងិ

(៣)ោរធានចីរភាពរបពន័្ធក្អកូ ូសីុ ក្ដើម្បីធានគុណភាពដី ន្ិងចីរភាពនន្របភពទឹក ក្ដ្ឋយក្ផ្កត ត្ក្ៅក្លើោរោរពារជីវ

ចរម្លេះ ត្ាំបន្់ដីក្សើម្ ន្ិងត្ាំបន្់ក្ឆនរ។ ដ្អកក្លើអភិរកម្ក្ន្េះ រាជរដ្ឋា ភិបាលន្ងឹក្ផ្កត ត្អាទិភាពក្លើ៖  

(ទ១ី)ោរបន្តរគប់រគង្ន្ធាន្នរពក្ឈើន្ិងសត្វនរពរបកបក្ដ្ឋយចីរភាពន្ងិសម្្ម៌្ រសបតាម្ កម្មវិ្ីនរពក្ឈើជាត្ ិ

ពិក្សសតាម្រយៈោរពរងឹងោរអន្ុវត្តចាប់ ន្ិងអភបិាលកិចច ោរកាំណត្់រពាំរបទល់ ចាំណាត្ថ់ាន កន់្ងិោរចុេះបញ្ជ ីដដន្នរពក្ឈើ 

ោររគប់រគងន្ិងក្របើរបាស់ឲ្យមន្របសិទធភាពន្ូវនរពក្ឈើរដាន្ិងឯកជន្ ោរអន្ុវត្តវិធាន្ោរក្លើកកម្ពស់ជីវភាព ន្ងិោរចូល

រួម្របស់សហគម្ន្៍ដដលរស់ក្ៅអារសយ័នរពក្ឈើ ោរក្លើកកម្ពស់របសិទធភាពរគប់រគងន្ងិអភិរកស ោរោត្់បន្ាយន្ូវោរ

បាត្់បងន់្ិងក្រចរិលនរពក្ឈើ ោរបក្ងកើន្ោរដ្ឋាំន្ងិសាត រនរពក្ឈើក្ ើងវិញ ោរពរងងឹកិចចអភិរកសសត្វនរព ន្ងិជរម្កសត្វនរព 

ោរកសាងសម្ត្ាភាពសាា ប័ន្ ន្ិងោរអភិវឌ្ឍ្ន្ធាន្ម្ន្ុសស ោរជាំរុញោរងាររសាវរជាវន្ិង្សពវ្ាយ។  

(ទ២ី)ោរបន្តពរងឹងោររគប់រគងន្ងិអភិរកស្ន្ធាន្ជល្លរបកបក្ដ្ឋយចីរភាព រសបតាម្ រកបំណឌ ដ្ន្ោរ

យុទធសាស្ដសត វិស័យជល្ល ២០១០-២០១៩ ន្ិង ក្សចកតីដថ្ាងោរណ៍សត ីពីក្គ្នលន្ក្ោបាយវិស័យជល្លជាត្ ិ ពិក្សស

តាម្រយៈោររបយុទធរបឆ្ាំងន្ងឹបទក្លមើសក្ន្សាទរគប់របក្ភទ ជាអាទិ៍ ោរពរងឹងោររគប់រគងឧបករណ៍ក្ន្សាទ ោរលបុ

បាំបាត្់ោរក្ន្សាទហួសករម្ិត្ ោរពរងឹងសម្ត្ាភាពសហគម្ន្៍ក្ន្សាទ កនលងោររគប់រគង ក្របើរបាស់ ន្ិងអភិរកស្ន្ធាន្ជល

្ល ោរោរពារជីវចរម្លេះន្ងិជរម្កវារីសត្វ ោររគប់រគងគណុភាពទឹកសាប ន្ិងសមុ្រទ ក្ដ្ឋយោត្់បន្ាយសារជាត្ិពុលជា

អត្ិបរម ោរដថ្ទាំន្ងិជាំរញុោរដ្ឋាំនរពលិចទឹកន្ងិនរពក្ោងោង ោរកាំណត្់រពាំរបទលន់រពលិចទឹក ន្ងិត្ាំបន្់អភិរកសជល

្ល រពម្ទាំងោរកសាងសម្ត្ាភាពសាា ប័ន្ ោរអភិវឌ្ឍ្ន្ធាន្ម្ន្ុសស ោរសិការសាវរជាវន្ិង្សពវ្ាយ។  

(ទ៣ី)ោរបន្តជាំរុញអន្ុវត្តវិធាន្ោរនន ក្ដើម្បីរកាចីរភាពនន្របពន័្ធក្អកូ ូសីុ សាំក្ៅធានគណុភាពដីន្ងិទឹក រួម្ទាំង

ទឹកក្រោម្ដី្ង សរមប់បក្រម្ើឲ្យ វិស័យកសិកម្ម ន្ងិជីវភាពរស់ក្ៅរបស់របជាជន្ តាម្រយៈោរជាំរញុោរក្រៀបចាំន្ងិអន្ុវត្តក្គ្នល

ន្ក្ោបាយ ន្ងិបទដ្ឋា ន្គត្យិតុ្ត រពម្ទាំងដ្ន្ោរសកម្មភាព ន្ិងកម្មវី្ីននឲ្យមន្របសិទធភាព សរមប់ោររគប់រគងត្ាំបន្់

ោរពារ្ ម្មជាត្ិ ដូចជា ឧទស្ថន្ជាត្ិ ជរម្កសត្វនរព ត្ាំបន្ោ់រពារ ត្ាំបន្់ក្របើរបាស់ក្រចើន្ោ៉ៃ ង ត្ាំបន្់អភិរកសជីវសាស្ដសត  ត្ាំបន្អ់ភិរកស

្ម្មជាត្ិ ត្ាំបន្់ឧទស្ថន្សមុ្រទ ពកិ្សសពរងងឹោរអន្ុវត្តចាប់សត ីពីកិចចោរពារបរិសាា ន្ន្ងិោររគប់រគង្ន្ធាន្្ម្មជាត្ិ ចាប់សត ីពី

ត្ាំបន្់ោរពារ្ ម្មជាត្ ិន្ិងសារាចរដណនាំសត ីពោីរអភិវឌ្ឍត្ាំបន្់ក្ឆនរសមុ្រទនន្រពេះរាជាណាចរកកម្ពលជា។ 
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(ទ៤ី)ោរបន្តជាំរញុអន្ុវត្តកិចចសហរបត្ិបត្តិោរជាមួ្យត្ួអងគអភិវឌ្ឍន្ព៍ាក់ពន័្ធ កនលងរកបំណឌ ក្គ្នលន្ក្ោបាយជាត្ិសត ី

ពីោរអភិវឌ្ឍនបត្ង ន្ងិដ្ន្ោរយុទធសាស្ដសតជាត្ិសត ីពោីរអភវិឌ្ឍនបត្ងឆ្ន ាំ២០១៣-២០៣០ តាម្រយៈោរអន្ុវត្តរកបំណឌ គត្ិ

យុត្ត ន្ងិយន្តោរសរមប់ោរក្្វើពាណិជជកម្មោបូន្ ោរពរងងឹសម្ត្ាភាព ោរក្រៀបចាំ ន្ិងអន្ុវត្តវិធាន្ោរសរមប់បន្ាាំក្ៅន្ងឹោរ

ដរបរបលួអាោសធាត្ ុោរសិកាពលីទធភាពកនលងោរក្របើរបាស់យន្តោរហិរញ្ញបបទន្ដ្នកបរសិាា ន្ ដូចជាោរទូទត្់កនរម្បរិសាា ន្ 

ន្ងិមូ្លន្ិ្ ិបរិសាា ន្ ោរពរងឹងោររគប់រគងត្ាំបន្់ោរពារ្ ម្មជាត្ិ រួម្ទាំងជីវចរម្លេះ ត្ាំបន្់រងទឹកក្ភាៀងន្ងិត្ាំបន្់ដីក្សើម្ រពម្ទាំង

ោរពរងងឹយន្តោរតាម្ដ្ឋន្ ន្ងិរត្ួត្ពនិ្តិ្យបរិសាា ន្ ន្ងិរបពន័្ធក្អកូ ូសីុ ទាំងក្ៅថាន ក់ជាត្ ិន្ងិថាន ក់ក្រោម្ជាត្។ិ   

៣ ២-                                ២០១៤-២០១៨ 
                                ២០១៤-២០១៨ កាំពងុ                បាន្                     

                                                               ៣របស់                

                                ២០១៤-២០១៨   កាំពុងរត្ូវ                       ជាមួ្យ      

                   ២០១៤-២០១៨                          កិចច                        រកីរកតា 

          ម្ព                           

                                ២០១៤-២០១៨                       ធាន “រួម្ចាំដណកកនលងោរោត្់

បន្ាយភាពរកីរក ធានបាន្ន្វូភាពមន្ក្សបៀងរគប់រគ្នន្ន់្ងិរបកបក្ដ្ឋយសុវត្ាភិាព សរមប់របជាពលរដារគប់រូបតាម្រយៈោរ

ក្្វើទាំក្ន្ើបកម្មវិស័យកសិកម្មកម្ពលជា តាម្អភិរកម្ន្ងិកនលងវិសាលភាពន្ិងក្លបឿន្ថ្មី សាំក្ៅជាំរញុោររីកលូត្ោស់ក្សដាកិចចកសិកម្ម 

ន្ងិោរនាំក្ចញ្លតិ្្លកសិកម្ម រមួ្ន្ងឹោររគប់រគង ន្ងិអភិរកស្ន្ធាន្្ម្មជាត្រិបកបក្ដ្ឋយន្រិន្ដរភាព”   

       ក្រម្                                                                         

                             ោរ្ដល់ក្សវាកម្មមន្គុណភាព ពំស់ ដដលនាំដលោ់រ្គត្់្ គង់ក្សបៀងរបកប ក្ដ្ឋយ

សុវត្ាភិាព បក្ងកើន្្លតិ្ភាពកសិកម្មន្ងិត្នម្ាបដន្ាម្ ក្ដ្ឋយដ្អកក្ៅក្លើមូ្លដ្ឋា ន្ន្រិន្ដរភាព ន្ងិរបសិទធភាពត្នម្ាចាំក្ពាេះ វិស័យ 

ដដលពឹងដ្អកក្លើ្ លិត្កម្មកសិកម្ម ក្ន្សាទ ន្ិងរុោះ របមញ ់  

                ន្ងឹ                "ជាំរញុកាំក្ណើន្កសិកម្មកនលងរងវង៣់-៥%កនលងម្យួឆ្ន ាំ តាម្រ

យៈោរក្លើកកម្ពស់្លតិ្ភាព ពពិិ្ ភាវបូន្យីកម្ម ន្ងិពាណិជជូបន្យីកម្មកសិកម្ម ក្ដ្ឋយយកចតិ្តទកុដ្ឋក់ំ ពស់ក្លើោរោរពារ

ន្ងិរគបរ់គង្ន្ធាន្នរពក្ឈើន្ងិជល្លរបកបក្ដ្ឋយចរីភាព"   

                   ទិស  ក្គ្នលន្ក្ោបាយ ន្ងិ        ក្ន្េះ                                 

                                                                                           

          ន្ងិកម្មវិ្ីវិន្ិក្ោគសាធារណៈ                                                 ៥គឺ៖ កម្មវិ្ី

ទី១៖ បក្ងកើន្្លតិ្ភាព ពិពិ្ កម្មកសិកម្ម ន្ងិពាណិជជូបន្យីកម្មកសិកម្ម  កម្មវិ្ីទី២៖ ជាំរុញ្លតិ្កម្មសត្វន្ងិសុំភាពសត្វ 

កម្មវិ្ីទី៣៖ ពរងងឹសាា ប័ន្  បក្ងកើន្របសិទធភាពក្សវាគ្នាំរទ ន្ងិអភិវឌ្ឍន្៍្ ន្ធាន្ម្ន្ុសស កម្មវិ្ីទី៤៖ ោររគប់រគង្ន្ធាន្

ជល្លរបកបក្ដ្ឋយន្រិន្តរភាព ន្ងិ កម្មវិ្ីទី៥៖ ោររគប់រគង្ន្ធាន្នរពក្ឈើន្ងិសត្វនរពរបកបក្ដ្ឋយន្រិន្តភាព។ 

កមមវិធីទី-១៖ បសខកើនផលតិភាព ពិពិធកមមកេកិមម និខពា ិជជូបនីយកមមកេកិមម  
ក្គ្នលបាំណងកម្មវិ្ ទី១ី៖ “ជាំរុញកាំក្ណើន្្លិត្កម្មរគប់មុ្ំដាំណាាំកនលងរងវង់១០%កនលងមួ្យឆ្ន ាំ តាម្រយៈោរបក្ងកើន្

ោររសាវរជាវន្ិង្សពវ្ាយកសិកម្ម សាំក្ៅបក្ងកើន្ទិន្ន្លដាំណាាំ ក្លើកកម្ពស់គុណភាព្លិត្្ល ពរងឹងសម្ត្ាភាពសហ

គម្ន្៍កសិកម្ម ក្ដ្ឋយ្ារភាជ ប់ជាមួ្យ្លតិ្កម្មកសិកម្មតាម្កិចចសន្ស្ថ ន្ិងបក្ងកើន្របសិទធភាពនន្ោររគប់រគងន្ងិក្របើរបាស់

ដីរបកបក្ដ្ឋយន្ិរន្តរភាព”។ 

កមមវិធីទី-២៖ ជរំញុផលតិកមមេតវនិខេខុភាពេតវ    

ក្គ្នលបាំណងកម្មវិ្ ទី-ី២៖ “ជាំរុញោរចិញ្ច ឹម្សត្វកនលងអរតាកាំក្ណើន្៣%កនលងមួ្យឆ្ន ាំ ក្ដ្ឋយដ្អកក្លើរបសិទធភាពនន្

ោរពិក្សា្ន្រ៍សាវរជាវន្ិង្សពវ្ាយ   បក្ងកើន្សម្ត្ាភាពបងាក រទប់សាក ត្់ជាំងឆឺាងសត្វ ន្ិងជាំងសូឺណូសីុស   ធានោរ្គត្់្ គង ់ 
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សត្វ សាច់សត្វ របកបក្ដ្ឋយអនម័្យ សុវត្ាិភាព ន្ិងបក្ងកើន្សោត ន្ភុាពនន្ោរនាំក្ចញ”។ 

កមមវិធីទី-៣៖ ពប្ខឹខស្ថា ប័ន  បសខកើនប្បេទិធភាពសេវាោបំ្ទ និខអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុេស    
ក្គ្នលបាំណងកម្មវិ្ ទី-ី៣៖ “បក្ងកើន្របសិទធភាពនន្ោររគប់រគងសាា ប័ន្ ោរ្តល់ក្សវាគ្នាំរទ ន្ិងពរងងឹសម្ត្ាភាព

ដ្នកអប់រំន្ិងបណតល េះបណាត ល សរមប់ោរអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មរបកបក្ដ្ឋយន្ិរន្តរភាព។  

កមមវិធីទី-៤៖ ការប្គប់ប្គខធនធានជលផលប្បកបសដ្ឋយនិរនារភាព    

ក្គ្នលបាំណងកម្មវិ្ ទី៤ី៖ “បក្ងកើន្ោរោរពារ្ន្ធាន្ជល្ល បក្ងកើត្ត្ាំបន្អ់ភិរកស លុបបាំបាត្ប់ទក្លមើសក្ន្សាទ

រគប់រូបភាព ធានឱ្យបាន្ន្វូន្ាក្ន្សាទសរមប់សហគម្ន្៍ក្ន្សាទ ន្ងិបក្ងកើន្្លតិ្កម្មក្ន្សាទ ក្លើមូ្លដ្ឋា ន្ជាំរញុវារីវបបកម្ម

កនលងរងវង់១៥%កនលងមួ្យឆ្ន ាំ ន្ងិពរងឹងសម្ត្ាភាព១០០សហគម្ន្៍ក្ន្សាទជាក្រៀងរាលឆ់្ន ាំ”។ 

កមមវិធីទី-៥៖ ការប្គប់ប្គខធនធានម្ប្ពស ើនិខេតវម្ប្ពប្បកបសដ្ឋយនិរនាភាព 

ក្គ្នលបាំណងកម្មវិ្ីទី៥៖ “បក្ងកើន្ោររគប់រគងនរពក្ឈើន្ងិសត្វនរពរបកបក្ដ្ឋយន្ិរន្តរភាព តាម្រយៈោរពរងឹងោរ

អន្ុវត្តចាប់សត ីពីនរពក្ឈើ ជាំរញុោរដ្ឋាំក្ឈើឱ្យបាន្ោ៉ៃ ងត្ិច២៥.០០០ហ.ត្កនលង១ឆ្ន ាំ បក្ងកើត្នរពោរពារន្ិងត្ាំបន្អ់ភិរកសសត្វ

នរពឱ្យបាន្៥០.០០០ហ.ត្កនលង១ឆ្ន ាំ ន្ិងសហគម្ន្ន៍រពក្ឈើឱ្យបាន្៣២សហគម្ន្៍កនលង១ឆ្ន ាំ”។ 

ក្ដើម្បីសក្រម្ចបាន្ន្ូវទិសក្ៅន្ងិក្គ្នលបាំណងក្គ្នលន្ក្ោបាយទាំងអស់ខាងក្លើ កិចចោរជាក្រចើន្ន្ឹងរត្ូវអន្ុវត្ត 

ន្ិងរត្ូវសក្រម្ចឱ្យបាន្នក្ពលខាងមុ្ំ។ រគប់អងគភាពជាំនញពាក់ពន័្ធកនលងអន្ុវិស័យន្ីមួ្យៗ ដដលសា ិត្ក្ៅក្រោម្ោរ

រគប់រគងរបស់រកសួងកសិកម្ម រុោះ របមញ ់ ន្ិងក្ន្សាទ ន្ឹងរត្ូវំិត្ ាំំក្រៀបចាំសកម្មភាពរសបតាម្ក្គ្នលបាំណងនន្កម្មវិ្ី

ន្ីមួ្យៗ ន្ិងអន្ុវត្ដឱ្យបាន្សកម្មន្ិងខាា ាំងោា ដថ្ម្ក្ទៀត្ន្ូវបណាត សកម្មភាពទាំងអស់ក្នេះ ដូចមន្ន្ឹងដចងក្ៅកនលងដ្ន្ោរ

យុទធសាស្ដសដអភិវឌ្ឍន្៍វិស័យកសិកម្ម២០១៤-២០១៨ នក្ពលខាងមុ្ំក្ន្េះ។  

រកសួងកសិកម្ម រោុះ របមញ់ ន្ងិក្ន្សាទ ក្បដជាាោ៉ៃ ងមុ្ត្ម ាំ កនលងោរអន្ុវត្តយុទធសាស្ដសតចត្ុក្ោណដាំណាក់ោលទី៣ 

ន្ិងដ្ន្ោរយុទធសាស្ដសដអភិវឌ្ឍន្៍ជាត្ិ២០១៤-២០១៨ ក្ដើម្បីដរបោា យដ្ន្ោរសកម្មភាព ដដលមន្ដចងកនលងដ្ន្ោរយុទធសា

ស្ដសដអភិវឌ្ឍន្៍វិស័យកសិកម្មក្ន្េះ ឱ្យក្ៅជាោរអន្ុវត្តជាក់ដសតង តាម្រយៈោរំិត្ ាំំបក្ងកើន្្ន្ធាន្កនលងរសលក ន្ងិក្កៀងគរ

្ន្ធាន្ពីបណាត នដគអូភិវឌ្ឍន្ន៍ន ក៏ដូចជាោរក្្វើសមហរណកម្មឲ្យត្ួអងគពាក់ពន័្ធសាំខាន្់ៗទាំងអស់ ចូលរួម្អន្វុត្ត

ដ្ន្ោរយុទធសាស្ដសត ក្ន្េះ ឱ្យសក្រម្ចបាន្ន្ូវសមិ្ទធ្ លរបកបក្ដ្ឋយគុណភាព ន្ិងមន្របសិទធភាព ពំស់ ។  

៣ ៣-                                                                
                                                                             

       ១៧          ២០១០                                                                
                                                                                            

                                          ៤                                

   ១           ២០១៥    

         ម្ម                                          ម្អ ិ                       

                                                                           

                                                                                

    (  ១)                                     (  ២)                                (  ៣)    

                              (  ៤)                                              

                                                    “                        

                                ”                                                                        

                                            ក្្ារ                                                 
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                                                                                រ    

                                                                                          

                                             

                     ក៏                                                                    

                    “                          ”             ឲ្យ                    

                                                                  

                                         បាន្                                   

                                                                               ម្ម           

          បាន្                     ោរគ្នាំរទ                                                

                    

                                               «                      »         

                                                                                        

អងករ                                                                       ម្ម              

                     ម្ម                                                        

                               ម្ម                                                         

                                                                          

ំិ                                    លម្អិត្                                                

                                                                              

               

កនលងឆ្ន ាំ២០១៣កន្ាងក្ៅ                               បាន្                                  ៖   

(  -១)                                

                                                                                

     ១០ពូជ                        ៖                            ៣   គឺ                      

       IR66                 ៤                                                      រ                  

៣                   ៤        ៦   ោរ្សពវ្ាយពូជទាំង១០ក្ន្េះ រត្វូបាន្រកសួងជាំរញុឱ្យអន្ុវត្ត ន្ងិ្លតិ្ោ៉ៃ ង

ខាា ាំងោា  ពិក្សសពជូដដលទី្ាររត្ូវោរ។ 

រកសួងបាន្ក្្វើ                        ពូជរសូវ ជ ី ធាត្ុចូលកសិកម្មក្្សងៗក្ទៀត្ ជាមួ្យន្ឹងចាប់សត ីពីថាន ាំ

កសិកម្មន្ងិជីកសិកម្ម ករ៏ត្ូវបាន្អន្ុវត្ត។ រកសួងបាន្                    CARDI                           

       ក៏ដូចជាោរពនិ្ិត្យក្ ើងវិញន្ូវរកបំ័ណឌ នន្ក្សវា្សពវ្ាយបក្ចចកក្ទសកសិកម្ម ពរងកីរចនសម្ពន័្ធ្សពវ្ ាយកសិកម្ម 

ក្រៀបចាំគក្រមងដ្ន្ោរក្ដើម្បីគ្នាំរទោរក្រៀបចាំរចនសម្ព័ន្ធ    ពរងឹងត្នួទីរបស់អងគោរកសិករ        ក្លើកកម្ពស់សម្ត្ាភាព 

របស់កសិករន្ងិសហគម្ន្ក៍សិកម្មកនលងោរំ ចី ន្ងិោរក្របើរបាស់ឱ្យមន្របសិទធភាពន្ូវឥណទន្ពសីាា ប័ន្ហិរញ្ញវត្ាលក្្សងៗ។

ចាប់សត ីពីសហគម្ន្៍កសិកម្មរត្ូវបាន្ក្រៀបចាំរួចរាល់ ន្ិងបាន្អន្ុម័្ត្ដ្ឋក់ឲ្យក្របើរបាស់ក្ដ្ឋយរដាសភា។   

ោរក្រៀបចាំក្្វើចាំណាត្់ថាន ក់ត្ាំបន្ក់្របើរបាស់ដីកាំពុងរត្ូវបាន្គិត្គូរ ន្ិងសវេះដសវងរក្ន្ធាន្ក្ដើម្បីអន្ុវត្ត។ ចាប់សត ីពី 

ោររគប់រគងន្ងិក្របើរបាស់ដីកសិកម្ម កាំពងុដាំក្ណើរោរក្រៀបចាំកសាងោ៉ៃ ងសកម្ម។ អន្ុរកតឹ្យសត ីពី្ លតិ្កម្មកសិកម្មតាម្កិចច

សន្ស្ថរត្ូវបាន្អន្ុម័្ត្ ន្ិងកាំពងុក្រៀបចាំអន្ុវត្ត  ោរក្រៀបចាំក្្វើជាំក្រឿន្កសិកម្មកាំពុងអន្ុវត្ត ក្ដ្ឋយបាន្សហោរជាមួ្យរកសួង

ដ្ន្ោរ ក្រោម្ជាំន្យួបក្ចចកក្ទសពីនដគអូភិវឌ្ឍន្។៍ 

(  -២)                                             រកសួងបាន្                 ពរងងឹសហគម្ន្ ៍ 
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កសិកម្ម    បាន្       សកម្មភាព៖ ្ដលវ់គគបណដល េះបណាដ លបក្ចចកក្ទស ោរ្ ារភាជ ប់ទី្ារកសិ្ល ពរងឹងសម្ត្ាភាព

រគប់រគង ន្ិងកសាងពរងឹងក្ហដ្ឋា រចនសម្ព័ន្ធរូបវន្តដល់សហគម្ន្ក៍សិកម្ម។ ជាក់ដសតង ម្កដលដ់ំ្ន ូឆ្ន ាំ២០១៣ក្ន្េះ មន្

សហគម្ន្៍កសិកម្មសរុបចាំន្នួ្៤៨៦សហគម្ន្៍រត្ូវបាន្បក្ងកើត្ក្ ើង ន្ងិកាំពងុពរងឹងសម្ត្ាភាពរគប់រគង។  

(  -៣)                                           រកសួងបាន្ក្រៀបចាំចងរកងន្ងិ្សពវ្ាយឯកសារសត ីព ី

ន្តី្ ិវិ្ីនន្ោរនាំក្ចញទាំន្ញិជាកម្មវត្ាលោររត្ួត្ពនិ្ិត្យភតូ្គ្នម្អនម័្យ ដសវងរក្ន្ធាន្ក្ដើម្បីសិកាពីសមសភាពចនរងក្លើ

អងករក្ៅកនលងរបក្ទសកម្ពលជា ក្រៀបចាំបញ្ជ ីក្ឈ្លម េះសមសភាពចនរង ក្ដើម្បីក្ឆាើយត្បោរត្រម្ូវរបស់ភាគពីាកព់ន័្ធ ក្រៀបចាំចងរកង

ន្ងិ្សពវ្ ាយអត្ាបទបក្ចចកក្ទសសត ីពីសមសភាពចនរងក្លើអងករ ក្រៀបចាំត្ាំបន្គ់្នម ន្សមសភាពចនរង ស  ប់្លតិ្កម្មដាំណាាំ

រសូវ ក្ដើម្បីនាំក្ចញក្ៅតាម្ត្រមូ្វោររបស់របក្ទសនាំចូល ក្ដ្ឋយដ្អកក្លើសតងដ់្ឋរអន្តរជាត្សិត ីពី វិធាន្ភតូ្គ្នម្អនម័្យ ំិត្ំាំ

ពរងឹងសម្ត្ាភាពបក្ចចកក្ទស ក្ដើម្បីជាំរុញោរអន្ុវត្តោរងារ្ូបទកម្ម ក្ហើយចាប់សត ីពីោរោរពារដាំណាាំន្ងិភតូ្គ្នម្អនម័្យ 

កាំពុងរត្ូវបាន្ក្រៀបចាំ។ រកសួងបាន្ចាត្់ម្ស្ដន្តជីាំនញជាន្់ ពំស់ ក្ដើម្បីរបចាាំោរក្ៅរចកក្ចញចូលដត្មួ្យសរមប់ក្្វើក្សវា

បាំក្ពញដបបបទនាំអងករន្វូរកលម្របឹកាអភិវឌ្ឍន្៍កម្ពលជា។ រកសួងបាន្                                    

      កាំណត្់សតងដ់្ឋរគុណភាពអងករកម្ពលជាឲ្យរសបតាម្សតង់ដ្ឋរអន្តរជាត្ិ ។ 

(ទី-៤)                     រកសួងបាន្្សពវ្ាយព័ត្ម៌ន្ត្នម្ារសូវអងករកនលងរសលកន្ងិទី្ារអន្ដរជាត្ិ តាម្

 វិទយល ទូរសសន្៍ សារជាអកសរ រពតឹ្ដិបរត្ ក្គហទាំព័រព័ត្ម៌ន្ទី្ារកសិកម្ម ក្្វើអក្ងកត្អាំពលីាំហូរពាណិជជកម្ម ន្ិងចរាចររសូវ-អងករ 

ន្ិងវិភាគអាំពសីាា ន្ោរទី្ារត្ាំបន្ ់ន្ិងអន្តរជាត្ិ ។ 

ោរនាំក្ចញអងករ្ាូវោររបស់កម្ពលជាមន្ន្និន ោរវិវឌ្ឍគរួឱ្យកត្ស់មគ ល ់ នឆ្ន ាំ២០០៩ ោរនាំក្ចញអងករឆាងោត្់រចក

ក្ចញចូលដត្មួ្យមន្រត្ឹម្ដត្១២.៦១៣ក្តាន្ ន្ងិបាន្ក្កើន្ខាា ាំងចាប់ពមីន្ោរអន្ុវត្តក្គ្នលន្ក្ោបាយជាំរញុ្លតិ្កម្មរសូវ

ន្ងិោរនាំក្ចញអងករោលពឆី្ន ាំ២០១០។ អងករនាំក្ចញ្ាូវោរបាន្ក្កើន្ពី១០៥.២៦០ក្តាន្នឆ្ន ាំ២០១០រហតូ្ដល៣់៧៨.៨៥០

ក្តាន្ នឆ្ន ាំ២០១៣ក្ន្េះ។ ប៉ៃុដន្តក្ទេះជាោ៉ៃ ងក្ន្េះកត ី ោរនាំក្ចញអងករ្ាូវោរក្ៅទបជាងសូចនករកាំណត្ ់ កនលងឯកសារក្គ្នល

ន្ក្ោបាយក្ៅក្ ើយ (ឆ្ន ាំ២០១៣ ក្រគ្នងសក្រម្ចឱ្យបាន្៥០០ពាន្់ក្តាន្) ដដលកិចចោរក្ន្េះទម្ទរឱ្យមន្ោរំតិ្ំាំបដន្ាម្

ក្ទៀត្ ក្ដើម្បីសក្រម្ចបាន្ដលក់្គ្នលក្ៅកាំណត្។់  

 
 

 
របភព៖ រកលម្ោរងារដ ន្ករសូវ-អងករនន្ក្វទោិររាជរដ្ឋា ភបិាល-ដ ន្កឯកជន្ ក្លខា្ោិររចកក្ចញចលូដត្ម្យួឆ្ន ាំ២០១៣ 
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សហព័ន្ធអនកនាំអងករក្ចញកម្ពលជារត្ូវបាន្បក្ងកើត្ ន្ងិរបោសទទួលសាគ លន់ដំកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១២។ សហព័ន្ធក្ន្េះគឺ

ជានដគរូបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកនលងោរជាំរុញោរនាំក្ចញអងករកម្ពលជា ន្ិងបាន្ដ្ឋក់ក្ៅកនលងរកលម្ោរងារទី៩ សត ីពីរកលម្ោរងារដ្នក

រសូវអងករនន្ក្វទិោរាជរដ្ឋា ភិបាល ដ្នកឯកជន្។ កម្ពលជាមន្ភាពអន្ុក្រគ្នេះពន្ធគយសរមប់ទី្ារក្ៅអឺរ ុប ដដលកតាត ក្ន្េះ 

បាន្ក្្វើឱ្យកម្ពលជាមន្ឧត្តម្ភាពក្របៀបក្្ៀបដ្នកត្នម្ាក្បើក្្ៀបន្ឹងរបក្ទសជិត្ខាង ក៏ប៉ៃុដន្តទី្ារសហគម្ន្អ៍ឺរ ុប បាន្រតឹ្

បន្តឹងដ្នកសតងដ់្ឋរអងករ អនម័្យន្ិងភូត្គ្នម្អនម័្យ (SPS) ន្ិងអងករដដលក្របើពូជ GMO។ ដូចក្ន្េះ ក្ដើម្បីមន្លទធភាពនាំ

ចូលក្ៅទី្ារអឺរ ុប កម្ពលជារត្ូវបាំក្ពញលកះំណឌ ឲ្យបាន្រត្ឹម្រត្ូវន្ិងមន្ោរធានចាស់ោស់។ 

កងវេះខាត្ទុន្សរមប់របមូ្លទិញរសូវក្ៅរដូវរបមូ្ល្លគជឺាបញ្ា មួ្យគួរកត្ស់មគ ល ់ដដលកតាត ក្ន្េះបាន្ក្្វើឱ្យរសូវ

កម្ពលជាហរូក្ចញក្ៅក្រៅ  ជាពិក្សសក្ៅក្វៀត្ណាម្ន្ងិនថ្។   ោរ ចំីទុន្ពី្ នគ្នរកម៏ន្ោរលាំបាក    ក្ដ្ឋយសារ វំេះរទពយបញ្ច ាំ 

ឬធាន ក្ហើយចាំន្នួ្ក្ៅមន្ករមិ្ត្ទប ដដលកិចចោរក្ន្េះន្ងឹរត្ូវពភិាកាក្ដើម្បីដសវងរកដាំក្ណាេះរសាយ។  

៣ ៤-                               
                                            “                                     

                                                                                           

                                                     ”   

                                                     រម                          

                                                                                           

                                                                                            

                                                                                        

                                                              ២០០៩-២០១៣                   

                                                                                             

                                                                                           

                                                                                              

                   

                                                                             

                                                                                          

                                                                               ៥       ១         

                                                              ២                             ៣  

                                   ៤                                             ៥                

                                      

                                                                                   

                                                  គ្នាំរទ                                   

   ៥                                                                                      

            ំុ                   ៥                                                              

                              ំ  ុ                                 (Component)       ០៦          

      ១                បប            ២                                              ៣  

                         ៤                     ៥                                       ៦      

   ជជ              

ម្កទល់ក្ពលក្ន្េះ សមសភាពដឹកនាំន្ងិរគប់រគង នន្រកលម្ោរងារបក្ចចកក្ទសកសិកម្មន្ិងទឹក រត្ូវបាន្ដកសរម្លួរួច។ 

សូចនករសរមប់ោរតាម្ដ្ឋន្រមួ្គ្នន ក៏បាន្រត្ូវក្រៀបចាំ ក្ដើម្បីពិន្តិ្យវឌ្ឍន្ភាពនន្ោរអន្ុវត្ត។ ក្រោយពីោរដ្ឋក់ក្ចញន្ូវយុទធសាស្ដសត
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ចត្ុក្ោណដាំណាកោ់លទី៣ កដូ៏ចជាដ្ន្ោរយុទធសាស្ដសតអភិវឌ្ឍជាត្ិ២០១៤-២០១៨ រកលម្ោរងារបក្ចចកក្ទសកសិកម្មន្ងិទឹក 

ន្ងឹរត្ូវពចិារណាកនលងោរក្រៀបចាំ យុទធសាស្ដសតកសិកម្មន្ងិទឹក សរមប់អន្ុវត្តបន្តរយៈក្ពល៥ឆ្ន ាំ (២០១៤-២០១៨) ក្ដើម្បឲី្យ

រសបក្ៅន្ងឺក្គ្នលន្ក្ោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាល ពិក្សសភាពរបទក់រកឡាគ្នន ជាមួ្យដ្ន្ោរអភិវឌ្ឍន្ត៍ាម្វិស័យទាំង២ 

(កសិកម្មន្ងិទឹក)។  

៤-                               
                                                                                       

                                                                                           

                                                                             

                                                                                         

                                

ត្រម្ូវោរ្លិត្្លកសិកម្មសរមប់អាសីុមន្ោរក្កើន្ក្ ើងោ៉ៃ ងឆ្ប់រហ័ស។ ោរក្កើន្ក្ ើងក្ន្េះ គឺក្្វើឱ្យក្កើន្ក្ ើង

ត្នម្ាចាំណីអាហារ ន្ងិោររពយួបារម្មណ៍ចាំក្ពាេះសុវត្ាភិាពក្សបៀងដដលកាំពុងបន្ដក្កើត្មន្។ ត្នម្ាវត្ាលធាត្ុក្ដើម្សរមប់ោរក្របើ

របាស់កនលងវិស័យឧសាហកម្ម ដូចជាជ័រក្ៅស ូ រំពឹងថាន្ឹងក្កើន្ក្ ើង រសបគ្នន ន្ឹងន្និន ោរក្កើន្ក្ ើងនន្ត្នម្ាក្របង្ងដដរ។ 

សាា ន្ភាពក្សដាកិចចដដលដរបរបលួ ន្ិងសាា ន្ភាពនន្ោរ្គត្់្ គងច់ាំណីអាហារ អាចបក្ងកើន្ត្រម្ូវោរ្លិត្្លកសិកម្ម។ ក្ដ្ឋយ

គិត្គូរពីកតាដ ទាំងអស់ក្ន្េះ  វិស័យកសិកម្មរត្ូវបាន្ពស្ថករណ៍ថាន្ងឹរកាបាន្ោរអន្ុវត្ដលអរបក្សើរកនលងឆ្ន ាំ២០១៤ ន្ិងកនលងរយៈ

ក្ពលម្្យម្ខាងមុ្ំ។ ោរនាំក្ចញ្លិត្្លកសិកម្ម ពិក្សសោរនាំក្ចញអងករ រត្ូវបាន្វាយត្នម្ាថាមន្ោរក្កើន្ក្ ើង

ក្ដ្ឋយសាររាជរដ្ឋា ភិបាលបាន្្ដលអ់ាទិភាព ពំស់ដល់វិស័យក្ន្េះ ។ 

៤.១-                              
                                                                                    

                                                                                      

                                                  ៧០%                         

                                               

ពនិ្ិត្យជារួម្ អរតាភាពរកីរកបាន្ធាា ក់ចុេះពី២៩,៩%កនលងឆ្ន ាំ២០០៨ ម្ករត្ឹម្២២,៩%កនលងឆ្ន ាំ២០០៩ ក្ហើយអរតា

ក្ន្េះបាន្បន្តធាា ក់ចុេះដល់ ២១,១%កនលងឆ្ន ាំ២០១០ ន្ិង១៩,៨%កនលងឆ្ន ាំ២០១១ ដដលតាម្ោរបា៉ៃ ន្ស់ាម ន្គកឺម្ពលជាអាចោត្់

បន្ាយអរតាភាពរកីរកបាន្របមណជាង១%កនលងមួ្យឆ្ន ាំសរមប់ឆ្ន ាំ២០១២ ន្ិង២០១៣។ បដន្ាម្ក្លើក្ន្េះ កម្ពលជារត្ូវបាន្

វាយត្នម្ាថាបាន្សក្រម្ចន្ូវក្គ្នលក្ៅអភិវឌ្ឍន្៍សហសវត្សរ៍ទី១ ក្លើដ្នកកងវេះអាហារូបត្ាម្ភ ដដលអរតាក្របវា  ងប់ាន្ថ្យ

ចុេះពី៣៩,៩%ក្ៅកនលងចក្នា េះឆ្ន ាំ១៩៩០-៩២ ម្ករត្ឹម្ដត្១៧,១%កនលងចក្នា េះឆ្ន ាំ២០១០-២០១២។ 

                                                                            

                                                                                    

                                    នដគអូភិវឌ្ឍន្ ៍                                         

                     ពពិិ្                                                                    

                                                                               

                                                                                       

                                                                                   

                                              

                                                                               

                           កសិកម្ម ឲ្យមន្                                                  

                      ម្អ                                                        
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៤.២-កំកណើនផលតិផលក្ិកម្មឆ្ន  ំ២០១៣  
៤.២.១- ការច្លូរលួច្ផំ កររស ់វសិយ័ដសដ្ាកចិ្ចសខំ្នន់ៗ កនងុ GDP ឆ្ន  ំ២០១៣ គតិតាលម្លៃរច្ចរុបនន (Constant Price) 

 វិស័យកសិកម្មបាន្ចូលរួម្ចាំដណករបដហល៣១,៦% (នថ្ាបចនលបបន្ន) នន្្លតិ្្លកនលងរសលកសរុបកនលងឆ្ន ាំ២០១៣ក្ន្េះ។ 

ក្ដ្ឋយដ ក   វិស័យឧសាហកម្មបាន្រួម្ចាំដណករបមណ២៤,១% ន្ិងវិស័យក្សវាកម្មរបដហល៣៨,៥%។ ោរក្កើន្ឬថ្យចុេះ

ន្ូវចាំដណកនន្ោរចូលរួម្របស់វិស័យកសិកម្ម គឺអារស័យក្ៅន្ងឹោររីកលតូ្ោស់នន្ដ្នកពីរសាំខាន្់ក្្សងក្ទៀត្  កនលងវិស័យក្សដា

កិចច ( វិស័យឧសាហកម្ម សាំណង ់ន្ងិវិស័យក្សវាកម្ម) ដដលជាោរកត្់សមគ លន់ក្ពលកន្ាងម្ក  ោរចូលរមួ្ចាំដណករបស់   

 វិស័យកសិកម្មបាន្ថ្យចុេះព៣ី៣,៩%-៣១,៦% កនលងចក្នា េះឆ្ន ាំ២០១០-២០១៣ ក្ដ្ឋយសារដត្វិស័យឧសាហកម្ម សាំណង់ ន្ងិ    

 វិស័យក្សវាកម្មមន្មន្ោរក្កើន្ក្ ើងបនា ប់ពីឥទធិពលនន្វិបត្ដកិ្សដាកិចចពិភពក្ោក។  

 

 
 

 

  
របភពទនិ្នន្យ័ៈ ត្ួក្លំបា៉ៃន្ស់ាម ន្របស់រកសងួដ្ន្ោរដំកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

៤.២.២-ការច្លូរលួច្ផំ កជា % ផផនកកសកិលមកនងុ GDP ចារព់ឆី្ន  ំ២០០៣-២០១៣ គតិតាលម្លៃដសារឆ្ន ២ំ០០០ 

គួរកត្់សមគ ល់ដដរថា ោរចូលរមួ្ចាំដណកជា%នន្ដ្នកកសិកម្មកនលង GDP (គិត្តាម្នថ្ាក្សា រឆ្ន ាំ២០០០) ជារួម្មន្ន្និន ោ

ថ្យចុេះព៣ី២,១%នឆ្ន ាំ២០០៣ ម្កក្ៅរត្ឹម្២៦,៧% ក្ៅឆ្ន ាំ២០០៧ ន្ងិក្កើន្ក្ ើងវិញព២ី៦,៨%ក្ៅឆ្ន ាំ២០០៨ដល់២៩% 

ក្ៅឆ្ន ាំ២០១០។ ក្ៅចក្នា េះឆ្ន ាំ២០១១-២០១២ ោរចូលរួម្ចាំដណករបស់កសិកម្មកនលង GDP មន្សាា ន្ភាពដរបរបលួថ្យចុេះពី

២៨,៤% ម្ករត្ឹម្២៧,៥% ន្ងិក្ៅឆ្ន ាំ២០១៣ក្ន្េះ មន្របដហល២៦% (តាម្ោរបា៉ៃ ន្ស់ាម ន្ជាបឋម្របស់ វិទស្ថសាា ន្ជាត្សិា ិត្ិ

នន្រកសួងដ្ន្ោរដំកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៤)។ សភាពោរណ៍ក្ន្េះ បាន្បងាា ញអាំពភីាពរបកតួ្របដជងរកីចក្រម្ើន្រួម្នន្វិស័យក្សដាកិចច

ទាំងបីរបស់កម្ពលជា ក្ហើយកនលងក្នេះវិស័យកសិកម្មក្ៅដត្បន្ដរកី      ទាំងបរិមណន្ងិគុណភាព។ 
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៤.២.៣-តម្លៃរផនាលសររុ (GVA) ផផនកកសកិលមចារព់ឆី្ន  ំ២០០៣-២០១៣ 

ោរធាា ក់ចុេះន្ូវចាំដណក (%) របស់វិស័យកសិកម្មកនលង GDP រយៈក្ពល១០ឆ្ន ាំកន្ាងម្ក (២០០៤-២០១៣) មិ្ន្ដម្ន្មន្

ន្យ័ថា្លតិ្កម្មកសិកម្មធាា ក់ចុេះក្នេះក្ទ។ ្ាលយក្ៅវិញ ត្នម្ាបដន្ាម្សរុបនន្្លិត្្លកសិកម្ម (Gross Value Added-GVA) 

បាន្ក្កើន្ក្ ើងព៥ី.៥៩៦ពាន្ោ់ន្ក្រៀលក្ៅឆ្ន ាំ២០០៤ រហូត្ដល៧់.១៧៤ពាន្ោ់ន្ក្រៀលក្ៅឆ្ន ាំ២០០៧ (ក្កើន្របដហលជាង

៤០%) ន្ិងបាន្បន្ដក្កើន្ដថ្ម្ក្ទៀត្ដល់៩.០៨៧ពាន្ោ់ន្ក្រៀលឆ្ន ាំ២០១៣ក្ន្េះ (ត្នម្ាគិត្តាម្នថ្ាក្ថ្រឆ្ន ាំ២០០០)។  

 

 

 

៤.២.៤-កដំ ើន ( %)  ម្នវសិយ័កសកិលមចារព់ឆី្ន ២ំ០០៣-២០១៣ 
 

ជារួម្កាំក្ណើន្ (%) នន្វិស័យកសិកម្ម មន្ោរក្កើន្ក្ ើងជាម្្យម្របចាាំឆ្ន ាំរបមណជាព៣ីក្ៅ៤% (២០០៨-២០១៣) 

កាំក្ណើន្មន្ោរដរបរបលួោ៉ៃ ងខាា ាំងពីម្ួយឆ្ន ាំក្ៅមួ្យឆ្ន ាំដូចដដលបាន្បងាា ញតាម្រោហវិកខាងក្រោម្ ក្ហើយោរដរបរបួល

ក្ន្េះ មន្ពាកព់ន័្ធក្ៅន្ងឹសាា ន្ភាពអាោសធាត្នុន្ឆ្ន ាំន្មួី្យៗ។ ដូចក្ន្េះ  វិស័យកសិកម្មគពឺងឹដ្អកក្រចើន្ក្ៅក្ ើយក្លើកកតាដ ្ម្ម

ជាត្ិដដលជេះឥទធិពលដល់្ លតិ្កម្មកសិកម្ម។  

ក្ៅឆ្ន ាំ២០១៣ កាំក្ណើន្នន្វិស័យកសិកម្មមន្ោរដរបរបលួកាំក្ណើន្ជាខាា ាំង ដដលតាម្ោរបា៉ៃ ន្ស់ាម ន្គមឺន្ចាំន្នួ្

របមណជា១,៧%។ ជាោរកត្់សមគ ល ់ក្ៅឆ្ន ាំ២០០៣  វិស័យកសិកម្មក្កើន្កនលងរងវងរ់បដហល១០,៥% ន្ងិក្ៅឆ្ន ាំ២០០៥ 

ក្កើន្ខាា ាំងរហតូ្ដល់១៥,៧% (អារសយ័ក្ដ្ឋយភាពអន្កុ្រគ្នេះខាា ាំងពី្ម្មជាត្ ិ ពិក្សសកតាដ ទឹកក្ភាៀង ន្ងិមិ្ន្មន្បញ្ា សត្វ

លអតិ្បាំផ្កា ញ)។ ក្ៅឆ្ន ាំ២០០៦   វិស័យកសិកម្មបាន្ក្កើន្របមណ៥,៥% ន្ងិឆ្ន ាំ២០០៩ មន្កាំក្ណើន្របដហល៥,៤% ន្ងិ

ឆ្ន ាំ២០១០ កាំក្ណើន្មន្រត្ឹម្ដត្៤%។ ក្ដ្ឋយដ កឆ្ន ាំ២០១១ កាំក្ណើន្បាន្ធាា ក់ចុេះរបដហលជាង៣,១% ដដលក្ន្េះគជឺា

ឥទធិពលនន្ក្រគ្នេះទឹកជាំន្ន្ក់្ៅរដូវវសាឆ្ន ាំ២០១១កន្ាងក្ៅ ន្ងិក្ៅឆ្ន ាំ២០១៣កាំក្ណើន្មន្របមណ១,៧%។ គួរកត្់សមគ ល់

ដដរថា    ក្ៅឆ្ន ាំ២០០៤ កាំក្ណើន្ដ្នកកសិកម្មជាចាំន្នួ្អវិជជមន្ក្ន្េះ    គអឺារសយ័ក្ដ្ឋយោរជួបរបទេះ្ងន្់្ ងរពកីតាដ ្ម្មជាត្ិ  
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ដដលរួម្មន្ ទឹកជាំន្ន្ ់រាាំងសងួ ត្ ន្ងិោរបាំផ្កា ញដាំណាាំក្ដ្ឋយសត្វចនរង។ 
 

 
 

៤.២.៥-សោសភាគម្នអនុវសិយ័កនងុវសិយ័កសកិលមឆ្ន ២ំ០១៣ 

ពនិ្ិត្យជារួម្ក្យើងសក្ងកត្ក្ ើញថា ក្ៅកនលងវិស័យកសិកម្មទាំងមូ្ល សមសភាគចលូរួម្ចាំដណកគិត្ជា (%) របស់

្លតិ្កម្មដាំណាាំរគប់របក្ភទនឆ្ន ាំ២០១៣ មន្ចាំន្នួ្ជាងពាកក់ណាដ ល ក្ពាលគឺក្កើន្ដល់៥៤,២០%នន្្លតិ្្លសរុប

របស់វិស័យកសិកម្ម។ ្លតិ្កម្មក្ន្សាទ បាន្ចូលរួម្ចាំដណកក្រចើន្បងគួរបនា ប់ពីដាំណាាំ គឺមន្របមណ២៦,៤៥% (ក្កើន្

របមណ១%ក្្ៀបឆ្ន ាំ២០១២មន្ចាំន្ួ២៥,៤០%) ្លតិ្កម្មសត្វបាន្ចូលរួម្១៤%  ន្ងិអាជីវកម្មនរពក្ឈើមន្រត្ឹម្ដត្

៥,៤៩%ប៉ៃុក្ណាណ េះ។  

្លតិ្កម្មដាំណាាំ ពិក្សសរសូវក្ៅដត្ជាមុ្ំដាំណាាំសាំខាន្់សរមប់ោររកចាំណូលរបស់កសិករ។ មុ្ំរបរអាជីវកម្ម

បនា ប់ គអឺាចសន្នដិ្ឋា ន្ថាអាជវីកម្មក្ន្សាទ (មន្សមសភាគរបមណ ២៥-២៧% ពឆី្ន ាំ២០០៨-២០១៣) ន្ងិ្លតិ្កម្ម

សត្វមន្ោរចូលរួម្ត្ិចជាងអាជីវកម្មក្ន្សាទ (១២,៨-១៥,៥% កនលងកាំ លងក្ពល៦ឆ្ន ាំកន្ាងក្ៅក្ន្េះពឆី្ន ាំ២០០៨-២០១៣)។  

ក្ដ្ឋយដ ក ចាំក្ពាេះអាជីវកម្មនរពក្ឈើមន្ន្និន ោរថ្យចុេះជាបន្តបនា ប់ (សមសភាគចូលរួម្កនលងវិស័យកសិកម្មមន្រត្ឹម្ដត្

របមណ៥,៤៩%នឆ្ន ាំ២០១៣)។  

 

 

 

៤.២.៦-សោសភាគម្នអនុវសិយ័កនងុវសិយ័កសកិលមពឆី្ន ២ំ០០៨-២០១៣  
ោរបងាា ញតាម្រោហវកិក្ ើញថា ដ្នកដាំណាាំមន្ោរក្កើន្ក្ ើងោ៉ៃ ងខាា ាំង ដដលសមសភាគរបស់ដ្នកក្ន្េះមន្

ចាំន្នួ្៥២,៧% ក្ៅឆ្ន ាំ២០០៨ ន្ងិមន្ន្និន ោរក្កើន្ក្ ើងដល់៥៤,៨% ក្ៅឆ្ន ាំ២០១២ ន្ងិឆ្ន ាំ២០១៣ កាំក្ណើន្មន្ោរដរប

របួលបន្តិចបន្តួចម្ករត្ឹម្ដត្៥៤,២% ក្ដ្ឋយជួបបញ្ា ក្រគ្នេះ្ម្មជាត្ិន្ងិទី្ារ្ លតិ្្លមន្ោរដរបរបលួនថ្ា។ សមសភាគនន្

ដ្នក្លតិ្កម្មដាំណាាំក្ន្េះបាន្ក្កើន្របដហល១,០៣% ក្បើក្របៀបក្្ៀបន្ឹងឆ្ន ាំ២០០៨។ ចាំក្ពាេះ សមសភាគដ្នកជល្ល
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មន្ោរដរបរបួលពី២៥%ក្ៅឆ្ន ាំ២០០៨ ក្កើន្រហតូ្ដល់២៦,៤៥%នឆ្ន ាំ២០១៣។ ក្ដ្ឋយដ កសមសភាគចូលរួម្ដ្នក

អាជីវកម្មនរពក្ឈើ មន្ោរថ្យចុេះជាបន្តបនា ប់ក្បើក្្ៀបន្ងិឆ្ន ាំ២០០៨ ព៦ី,៩%ម្ករត្ឹម្ដត្៥,៧%ក្ៅឆ្ន ាំ២០១២ ន្ងិ

៥,៤៩%ក្ៅឆ្ន ាំ២០១៣។  រីឯសមសភាគដ្នក្លតិ្កម្មសត្វមន្ោរដរបរបលួន្ិងថ្យចុេះ ក្បើក្្ៀបរយៈក្ពលឆ្ន ាំ៥កន្ាងក្ៅ

ក្ន្េះ (១៥,៥%ឆ្ន ាំ២០០៨ ថ្យម្ករត្ឹម្១២,៨%ឆ្ន ាំ២០១០ មន្ោរក្កើន្ក្ ើង១៥%ឆ្ន ាំ២០១១ ថ្យចុេះម្ករត្ឹម្១៤,១%ឆ្ន ាំ

២០១២ ន្ិង១៣,៨៧%កនលងឆ្ន ាំ២០១៣)។  

 

 
 

៤.២.៧-ស្ថា នភាពកោៃ ងំពលកលមកនងុវសិយ័កសកិលមឆ្ន ២ំ០០៩នងិឆ្ន ២ំ០១១ 

ជារួម្ពិន្តិ្យក្លើក្សដាកិចចរបក្ទសកម្ពលជាមន្ោររីកចក្រម្ើន្កនលងក្លបឿន្មួ្យគួរឲ្យទុកចិត្តបាន្ ន្ងិមន្កមា ាំងពល

កម្មបីរបក្ភទជាសាំខាន្់រត្ូវបាន្បក្ងកើត្ក្ ើងក្ដើម្បជីាំរញុក្សដាកចិចក្ន្េះ។ ក្បើសក្ងកត្កមា ាំងពលកម្មកនលងវិស័យកសិកម្មឆ្ន ាំ២០០៩

មន្ចាំន្នួ្៦៦%នន្ពលកម្មសរុប ក្ហើយមន្ោរថ្យចុេះម្ករត្ឹម្ដត្៦២%ឆ្ន ាំ២០១១ (ចាំណាករសលកកនលងរបក្ទសន្ិងក្រៅ

របក្ទស)។ អរតា(%)នន្ពលកម្មកនលង វិស័យឧសាហកម្មមន្ដត្៨%ឆ្ន ាំ២០០៩ ន្ងិក្កើន្ដល់១០%កនលងឆ្ន ាំ២០១១ ចាំក្ពាេះ

អរតា(%) នន្ពលកម្មកនលង វិស័យក្សវាកម្មមន្ចាំន្នួ្២៦%ឆ្ន ាំ២០០៩ ន្ងិក្កើន្ដល់២៨%ឆ្ន ាំ២០១១ (របភពព័ត្ម៌ន្ពី

រកសួងដ្ន្ោរ)។  

   
  

៤.៣-ោរវិវឌ្ឍននផលតិកម្មក្កិម្មរយៈកពល៥ឆ្ន  ំ 
៤.៣.១-ការវិវឌ្ឍផលិតកម្មដំណាំណព្េូវ  

                        សាំខាន្់                                                      

                                                                                             

                                                                                    

                                                                       ក្រម្ើន្             មគ      

                         ២០១៣                                                      

             រម្ ិ                                               របមណជាង៣  ហត្      
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           របមណ២,៩៧  ហត្          ជា                 ៣,១៦៣ត្/ហត្             

០,៣៨ោន្ហត្                              ២០១៣                      ជាំន្ន្់ទក្ន្ាក្ម្គងគ ជាំន្ន្ទឹ់ក

ក្ភាៀង រាាំងសងួ ត្ ន្ិងសត្វលអតិ្បាំផ្កា ញ ដដលកនលងក្នេះន្ាដីជិត្១៣មឺុ្ន្ហត្ រត្ូវបាន្ំូចខាត្ទាំងរសលង                គឺ

ន្ាដីជតិ្៥មឺុ្ន្ហត្បាន្សាត រក្ ើងវិញ ក្ហើយ                        របមណ៩,៣៩              

     ជា    ជាង៣,០៩                                     ៤,៨៣         

កនលងអាំ លងរយៈក្ពល៥ឆ្ន ាំ រកសួងកសិកម្ម រុោះ របមញ ់ន្ិងក្ន្សាទ បាន្បក្ញ្ចញពូជរសូវថ្មីៗចាំន្នួ្ ០៤ពជូបដន្ាម្ក្ទៀត្

គឺ ផ្កក រក្ម្ៀត្ ផ្កក រំក្ដង ផ្កក ច័ន្ាដសន្សរ ន្ងិដាំក្ណើបនសបម្ងគល។ គួរកត្់សមគ លថ់ា រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពលជាបាន្កាំណត្យ់កឆ្ន ាំ

២០១៥ ជាឆ្ន ាំក្គ្នល ក្ដើម្បីជាំរញុោរ្ លតិ្រសូវក្លើសឱ្យបាន្ក្រចើន្ជាង៤ោន្ក្តាន្ ន្ងិគិត្ជាបរិមណអងករសរមប់នាំក្ចញជា

្ាូវោររត្ូវសក្រម្ចឱ្យបាន្ោ៉ៃ ងត្ិច១ោន្ក្តាន្ (ចាំណចុទី៧នន្ឯកសារក្គ្នលន្ក្ោបាយ) ន្ិងតាម្ោរកាំណត្់សូចនករ

អត្ិក្រករសូវសរមប់ឆ្ន ាំ២០១៣ រត្ូវសក្រម្ចឲ្យបាន្៤,០៦ោន្ក្តាន្រសូវ ប៉ៃុដន្តអត្ិក្រករសូវសក្រម្ចបាន្មន្រហតូ្ដល៤់,៨៣

ោន្ក្តាន្នឆ្ន ាំ២០១៣ គឺក្លើសដ្ន្ោរកាំណត្។់ ក្ន្េះជាក្ជាគជ័យមួ្យគរួជាទីក្មទន្ៈបា្ំ តុ្ សរមប់កម្ពលជាកនលងោរជាំរុញ

្លតិ្កម្មដាំណាាំរសូវ។  ភាពជាក្មទន្ៈមួ្យក្ទៀត្ក្នេះ  គឺរសូវផ្កក រំដួល រត្ូវចាត្់ទុកជាអងករមន្គុណភាពលអក្លើសក្គកនលងពភិព

ក្ោកកនលងឆ្ន ាំ២០១២ន្ិងឆ្ន ាំ២០១៣ជាប់ៗគ្នន ។ 

   ៖                               ២០០៩-២០១៣ 

បរោិយ ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ 
ក្របៀបក្្ៀបក្កើន្/ថ្យ  

២០១៣/២០១២ 

ន ា្ដីដ្ឋាំដុេះ (ហត្) 2,719,080 2,795,892 2,968,529 3,007,545 3,052,420 1.49% 

ន ា្ដីរបម្លូ្ល (ហត្) 2,674,603 2,777,323 2,766,617 2,980,297 2,968,967 -0.38% 

ទនិ្ន្ល (ក្តាន្/ហត្) 2.836 2.97 3.173 3.117 3.163 1.48% 

បរមិណ្ល (ក្តាន្) 7,585,870 8,249,452 8,779,365 9,290,940 9,389,961 1.07% 

បរមិណអងករសល ់(ោន្ក្តាន្) 2,244,598 2,516,752 2,780,328 3,031,017 3,090,452 1.96% 

គតិ្ជារសវូសល ់(ោន្ក្តាន្)  3,507,185 3,932,425 4,344,263 4,735,964 4,828,832  1.96% 

      ១ ៖                                             ២០១៣ 

 

កសិករបាន្បក្ងកើន្                         រហូត្ដល់    ៤៨%                        

                                                ដហល២៦%              ២២%             
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 មក រ                            ក្ពាលគ ឺ     មក រមន្២%               ២% (រោហវិក១)  

                                                 (រោហវកិ២)                            

     ។                       អារសយ័                                                   

                           កនលងោរ                             បាន្ជយួ                   

                    ងារ    រគង                     បាន្បក្ងកើន្  អប់រ ំ                     

                                                                         

      ២ ៖                                                 ២០០៣-២០១២          ១០      

 

                               ៨៤%                        របក្ទស                

            ជាំន្ន្់ទក្ន្ាក្ម្គងគ ជន្់ទឹកក្ភាៀង ន្ងិរាាំងសងួ ត្  តាម្បណាត រាជធាន្កី្ំត្ត     ១៩កនលងទូទាំងរបក្ទស បាន្         

         ថ្យចុេះ ប៉ៃុដន្តបរមិណរសូវក្ៅដត្បន្តក្កើន្ក្ ើង  ន្ាដីដ្ឋាំដុេះរសូវរដូវវសាឆ្ន ាំ២០១៣ សក្រម្ចបាន្របមណជិត្

២,៥៧ោន្ហត្ ដដលមន្ទិន្ន្លជាម្្យម្២,៩២៥ត្/ហត្ ក្ដ្ឋយទទួលបរមិណ្លសរុបរបមណជាង៧,២៧ោន្ក្តាន្ 

ន្ិងរសូវរដូវរបាាំង២០១៣-២០១៤ សក្រម្ចបាន្ក្លើន្ាដីដ្ឋាំដុេះជាង០,៤៨៤ោន្ហត្ ទទួលបាន្ទិន្ន្លជាម្្យម្៤,៣៨៥

ត្/ហត្ ក្ដ្ឋយទទួលបាន្បរិមណ្លសរុបជាង២,១២ោន្ក្តាន្។ 

តារាង៖បងាា ញពី្ លតិ្កម្មដាំណាាំរសូវវសាន្ងិរបាាំងឆ្ន ាំ២០១៣-២០១៤ 

បរោិយ ឯកតា រដវូវសា រដវូរបាាំង សរបុ 

ដ្ន្ោរដ្ឋាំដេុះ ហត្ 2,399,837  383,630  2,783,467  

ន ា្ទដអីន្វុត្ដ ហត្ 2,567,723  484,697  3,052,420  

ន ា្ដីំ ចូខាត្ ហត្ 128,360  1,581  129,941  

ន ា្ដសីាដ របាន្ ហត្ 46,157  330    46,487  

ន ា្ដរីបម្លូ្ល ហត្ 2,485,521  483,446  2,968,967  

ទនិ្ន្លម្្យម្ ត្/ហត្ 2.925  4.383   3.163  

បរមិណ្ល ក្តាន្ 7,371,251  2,118,710  9,389,961  
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      ៣ ៖                                  ២០០៤-២០១៣ 

 

          ១០   ចុងក្រោយចាប់ពឆី្ន ាំ២០០៤   ឆ្ន ាំ២០១៣                    រសូវ              

                                                              ដ្នកក្ន្េះបាន្              

                     (ទក្ន្ាក្ម្គងគន្ងិទឹកក្ភាៀង)       ត្ ន្ងិ       បាំផ្កា ញ ាំេះៗ      (រោហវិក៣)       ២០១៣    

                        ២០១២    ៩៩.០២១           ១,០៧%                          

                                                                            មក រ           

                                                

      ៤ ៖                                ២០០៩-២០១៣ 

 

កាំក្ណើន្នន្្លតិ្កម្មដាំណាាំរសវូមន្ោរដរបរបលួតាម្ឆ្ន ាំន្ីមួ្យៗ អារសយ័ក្ដ្ឋយលកះំ ណឌ ន្ងិភាពអន្ុក្រគ្នេះនន្

កតាត ទឹកន្ងិសម្ត្ាភាពទប់ទលស់ាត របាន្ពោីរំចូខាត្។ ទន្ាឹម្ន្ងឹក្នេះ                     ២០១២                 បាន្

    របមណ១,៤៩% ដត្            ថ្យចុេះ០,៣៨% (ំចូខាត្ក្ដ្ឋយទឹកជាំន្ន្់ទក្ន្ាក្ម្គងគន្ងិទឹកក្ភាៀងក្សម ើ៥,១%នន្ន្ា

ដីអន្ុវត្ត២,៥៧ោន្ហត្)               ១,០៧% (រោហវិក៤)  ជារួម្្លិត្្លរសូវបាន្ក្កើន្ក្ ើងក្្ៀបន្ឹងឆ្ន ាំ

កន្ាងម្កដដលទាំងអស់ក្ន្េះ គ ឺ                                                ថាន ក់ក្រោម្ជាត្ិ    

                 ម្ម                                                                    
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៤.៣.២-                    ៤ព្បសេទ     ២០០៤-២០១៣  

      ៥ ៖                  ៤របក្ភទ    ២០០៤-២០១៣                                       

 

តារាងៈ ន្ាដដី្ឋាំដេុះដាំណាាំរដវូសាំខាន្់ៗ ៤របក្ភទ៖ 

        

(ហត្) 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

    91,203 90,732 108,836 142,391 163,106 206,058 213,622 174,257 216,330 239,748 

         22,749 30,032 97,918 108,122 179,945 160,326 206,226 391,714 361,854 421,375 

        39,089 60,570 85,140 65,261 45,605 49,599 69,206 68,111 66,850 54,312 

          84,886 118,760 75,053 76,981 74,413 96,388 103,198 70,584 71,337 80,688 

        ៤    237,927 300,094 366,947 392,755 463,069 512,371 592,252 704,666 716,370 796,123 

                  រដូវ                                                            

                                                                                          

                          ៧០៤.៦៦៦ហត្     ២០១១      ៧៩៦.១២៣ហត្     ២០១៣                 

១១,១៣% (រោហវិក៥)    

                                  សរុបទូ                ២០១៣      ដ្ឋាំដុេះ  ក្លើន្ាដីរបមណ 

៩៤១.០២៨ហត្ ក្កើន្ក្លើស      ៣,១% (ឆ្ន ាំ២០១២សក្រម្ចបាន្៩១២.៨៨៣ហត្)                           

                                                 ៩,៩៣     ន   ២០១១    ១០,៥៤     ន

   ២០១៣          ១៣,៦៧%    

                                                      ១៨៣.០៤៨ហត្ ត្ិចជាងឆ្ន ាំមុ្ន្០,២៤៥% (ឆ្ន ាំ

២០១២មន្ចាំន្នួ្១៩៣.៧៥១ហត្)                                        ចាំន្នួ្ ៤,៥០  ហត្            

             ៣.០៥  ហត្                                        ០,៩៤  ហត្                         

     ០,១៨  ហត្ ន្ងិក្ៅស ូ០,៣៣ោន្ហត្)  
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តារាងៈ ន្ាដដី្ឋាំដេុះដាំណាាំរគបរ់បក្ភទឆ្ន ាំ២០១៣  (ហត្) 

ន្ាដដីាំណាាំរគបរ់បក្ភទ ឆ្ន ាំ២០១៣ ក្សចកតកី្្សង  ៗ

ន្ាដីដាំណាាំរសូវ 3,052,420 រសូវវសាន្ងិរបាាំង 

ន្ាដីដាំណាាំ                     
941,028 

ក្ពាត្ ដាំ ូងក្ឈើ ដាំ ូងជាវ  បដន្ា សដណត ក លង 

អាំក្ៅ រកក្ៅ ថាន ាំជក់ .... 

ន្ាដីដាំណាាំ          183,048 

សាវ យចន្ាី ក្ចក ដូងក្របង ដូង ក្ម្ៀន្ សាវ យ ទឹក

ក្ដ្ឋេះ លមលត្ ្ូក្រន្ រកូច ោក្ហវ ក្ទៀប សាវម៉ៃ វ 

រត្ដបក មន ស់ ក្រម្ច ... 

ន្ាដីដាំណាាំក្ៅស  ូ 328,771  

សរបុរមួ្ 4,505,267  

 

៤.៣.៣- ការវិវឌ្ឍវិេ័យផលិតកម្មនិងបេ៊ុរាបាល 

ជារួម្្លតិ្កម្មសត្វជាលកះណៈរគសួារក្ៅកម្ពលជា ជាពិក្សស ក្គ្ន រកបី ន្ងិបកសមីន្ោរវិវឌ្ឍគួរកត្ស់    ទាំង

ចាំន្នួ្សត្វ ទាំងដបបដ្ន្្លតិ្កម្ម ក្ដ្ឋយ្លតិ្កម្មក្ន្េះ អាចធានោរ្ គត្់្ គង់ក្សចកដរីត្ូវោរកនលងរសលកនក្ពលកន្ាងម្ក ក្គ្ន 

រកបីមួ្យចាំន្នួ្រត្ូវបាន្នាំក្ចញក្ៅបរក្ទស។ ក្ដ្ឋយក្្វើោរក្របៀបក្្ៀប្លតិ្កម្មសត្វ      ៥ឆ្ន ាំ  ២០០៩-២០១៣) ក្ ើញ

ថា ្លតិ្កម្មក្គ្ន  ថ្យចុេះចាំន្នួ្៤,១៦%។                          ២០១២ ោរចិញ្ច ឹម្ក្គ្នបាន្ក្កើន្ពីចាំន្នួ្៣,៣៨

ោន្កាល ដល៣់,៤៣ោន្កាល ក្កើន្របមណ១,៦០%     រកបីសរុបមន្ចាំន្នួ្ជិត្៦២ពាន្ក់ាល ថ្យចុេះ៥,៧៦% ន្ងិ

រជកូចិញ្ច ឹម្បាន្ជាង២,៤៣ោន្កាល ក្កើន្    ១០,៣៣%។ ោរថ្យចុេះចាំក្ពាេះសត្វរកបីក្ន្េះ គឺមូ្លក្ហត្ ុ       

ជាំង ឺ       ពិក្សស          ជាំងអឺុត្ោដ ម្ ន្ងិជាំងរឺជកូរត្ក្ចៀកក្ំៀវ) ចលន            នាំចូលនាំក្ចញមិ្ន្្ាូវោរ។

ល។ ជាពិក្សសរបជាកសិករភាគក្រចើន្ក្របើរបាស់រតាក់ទ័រន្ងិក្គ្នយន្ត ន្ងិបាន្ក្បាេះបង់ក្ចាលោរចិញ្ច ឹម្រកបី។  

រោហវកិទ ី៦ ៖ បងាា ញអាំពោីរវវិត្ដន្ស៍ត្វក្ៅកម្ពលជាពឆី្ន ាំ២០០៩-២០១៣ 

 
 

ោរចិញ្ច ឹម្សត្វសាា ប (មន្់ ទ) ជាលកះណៈរគសួារពឆី្ន ាំ២០០៩ដល់២០១៣ មន្ោរក្កើន្ក្ ើងោ៉ៃ ងខាា ាំងរហតូ្ដល់

៣៥,២៨% គឺពីជាង២០,១៩ោន្កាលឆ្ន ាំ២០០៩ ដល់ជតិ្២៧,៣២ោន្កាលឆ្ន ាំ២០១៣។ ជាមួ្យក្នេះ ឆ្ន ាំ២០១៣ សត្វ
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សាា បមន្ោរក្កើន្ក្ ើងចាំន្នួ្១៨,២៦% ក្បើក្របៀបក្្ៀបន្ឹងឆ្ន ាំ២០១២ ក្ន្េះបញ្ជ ក់ឱ្យក្ ើញថា របជាកសិករយល់ដឹងជាបក្ណត ើរៗ  

ន្ូវបក្ចចកក្ទសចិញ្ច ឹម្សត្វតាម្ក្គ្នលោរណ៍ជីវសុវត្ាភិាព ន្ងិោរយល់ដឹងពីវិធាន្ោរទប់សាក ត្ជ់ាំងឆឺាង។ ជាពិក្សសោរ

្សពវ្ាយទូលាំទូោយកនលងជួរកសិករ ដដលជាលទធ្ លចាំន្នួ្សត្វសាា បមន្ោរក្កើន្ក្ ើង ន្ងិធានបាន្ន្វូោរ្ គត្់្ គងស់ាច់ 

ស ុត្ ក្ៅកនលងរបក្ទស ន្ងិកសិកដ្ឋា ន្្លតិ្កម្មមន្លកះណៈរសបចាប់ជាបក្ណត ើរ ដៗដរ។ គួរកត្់សមគ លថ់ា មន្ករណីជាំងសឺត្វ

សាា ប់ ក្កើត្មន្ក្ៅត្ាំបន្់មួ្យចាំន្នួ្ ប៉ៃដុន្តរត្ូវបាន្ោរពារបាន្ោ៉ៃ ងមន្របសិទធភាព។ ទន្ាឹម្ក្នេះ           ោរងារ្លតិ្កម្ម 

ន្ងិបសុពស្ថបាលក្ន្េះ រកសួងកសិកម្ម រុោះ របមញ ់ន្ងិក្ន្សាទ បាន្ដ្ឋកចុ់េះន្ូវ វិធាន្ោរមួ្យចាំន្នួ្ ក្ដើម្បីជាំរុញោរចិញ្ច ឹម្សត្វ

សាា បទាំងករម្តិ្រគសួារ ន្ងិករមិ្ត្កសិដ្ឋា ន្ ក៏ដូចជាបាន្ក្លើកទឹកចិត្ដវិន្ិក្ោគក្លើោរចិញ្ច ឹម្មន្ស់ាច់   ស តុ្   

ជារួម្ោរចិញ្ច ឹម្សត្វមន្សន្ាលេះ រីកចក្រម្ើន្តាម្ដបបរគសួារន្ងិដបបពាណិជជកម្មគួរឲ្យកត្់សមគ ល ់              មុ្ន្

ក្លើកដលងោរចិញ្ច ឹម្រកបី។ ប៉ៃុដន្តចាំក្ពាេះោរដកលម្អពូជសត្វ គកឺាំពងុដត្ឈ្លន្ក្ឆ្ព េះក្ៅមុ្ំជាបក្ណដ ើរ្ ងដដរ ក្រពាេះរបជាកសិករ

ភាគក្រចើន្ ោន្់ដត្មន្ោរយល់ដឹងពោីរក្រជើសក្រីសពជូសត្វជាកតាដ សាំខាន្់ ដដល្ដល់ទិន្ន្ល ពំស់ ោរលតូ្ោស់ឆ្ប់រហស័

្ន្ន់្ងឹជាំង ឺន្ងិ្ដលរ់បាក់ចាំណូលរគសួារបាន្ឆ្ប់ក្ទៀត្្ង។ ចាំដណកឯចាំណីសត្វ ន្ងិដាំណាាំចាំណីសត្វ របជាកសិករ មន្ោរ

ចូលរួម្ោ៉ៃ ងសកម្ម ន្ងិយល់ដឹង ពំស់ក្លើោរក្របើរបាស់ចាំណីសត្វ ន្ងិចាំណី្ស ាំក្រសចកនលងរសលកោ៉ៃ ង្សុ្លុ។ 

រោហវកិទ ី៧ ៖ បងាា ញអាំពបីដរម្បរម្លួលសាតិ្សិត្វសាា ប (មន្ទ់) ក្ៅកម្ពលជាពឆី្ន ាំ២០០៩-២០១៣ 

 

៤.៣.៤- ការវវិឌ្ឍវិេ័យសសេ    

ដាំណាាំក្ៅស រូត្ូវបាន្ដ្ឋាំដុេះជាក្លើកដាំបូងកនលងរបវត្តសិាស្ដសតកម្ពលជានឆ្ន ាំ១៩១០ ក្ដ្ឋយជន្ជាត្ិបារាាំងក្ឈ្លម េះ ក្ោក 

ប  ូ ោ៉ៃ  ក្ៅកនលងរសលកនរពន្ប់ក្ំត្តកាំពត្ក្លើន្ាដីជាង១៥០ហត្។  រីឯោរអភិវឌ្ឍដាំណាាំក្ៅស ូជាលកះណៈឧសាហកម្មក្ដ្ឋយ

រទង់រទយ្ាំរត្ូវបាន្បក្ងកើត្ក្ ើងនឆ្ន ាំ១៩២១ ក្ដ្ឋយរកលម្ហ នុ្វិន្ិក្ោគរបស់បារាាំង្ាំៗចាំន្នួ្៥ក្ៅក្លើដីរកហម្បាសាលន់ 

ក្ំត្តកាំពងច់ាម្ ក្ំត្តរកក្ចេះ ន្ងិក្ំត្តរត្ន្គិរីក្លើន្ាដីទាំហាំជាង៥០.០០០ហត្។ រហូត្ម្កដលឆ់្ន ាំ១៩៦៩ ដាំណាាំក្ៅស កូ្ៅ

កម្ពលជាបាន្ពរងកីោរដ្ឋាំដុេះក្លើន្ាដីជាង៦៤.០០០ហត្ កនលងក្នេះន្ាដីក្ចៀរជ័រជាង៣៩.០០០ហត្ ក្ដ្ឋយទទួលបាន្្លតិ្្ល

ជ័រក្ៅស បូាន្ជាង៥០.០០០ក្តាន្ សរមប់ោរក្របើរបាស់ក្ៅកនលងរសលកន្ងិោរនាំក្ចញក្ៅបរក្ទស។ 

 ម្កដលឆ់្ន ាំ២០១៣ ន្ាដីដ្ឋាំដុេះក្ៅស សូរុបមន្ចាំន្នួ្៣២៨.៧៧១ហត្ ក្កើន្ក្ ើងចាំន្នួ្១៧,៣% ក្របៀបក្្ៀបឆ្ន ាំ

២០១២ (២៨០.៣៥៥ហត្) ដដលរួម្មន្៖ន្ាដីចមក រក្ៅស កូសិឧសាហកម្ម (អត្តី្ចមក រក្ៅស ូរដា) មន្ចាំន្នួ្៥៥.៩០៨ហត្ 

(ក្សម ើន្ងឹ១៧%) ន្ាដីចមក រក្ៅស សូម្បទន្ក្សដាកិចចមន្ចាំន្នួ្១៣៥.៤៤៦ហត្ (ក្សម ើន្ងឹ៤១,២០%)  ន្ងិន្ាដីចមក រ

ក្ៅស រូគួសារត្ូចតាចន្ិងឯកជន្មន្ចាំន្នួ្១៣៧.៤១៧ហត្ (ក្សម ើន្ងឹ៤១,៨០%) នន្ន្ាដីសរុប។ ន្ាដីក្ចៀរជ័រសរុបមន្

ចាំន្នួ្៧៨.៤៩៣ហត្ ដដលមន្្លិត្្លចាំន្នួ្៨៥.២៤៤ក្តាន្។ តាម្ោរពស្ថករណ៍បក្ណាត េះអាសន្នរហូត្ដលឆ់្ន ាំ២០១៨ 
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កម្ពលជាន្ងឹអាចមន្ន្ាដីដ្ឋាំដុេះក្ៅស ដូលជ់ាង៤២មឺុ្ន្ហត្ ន្ងិទទួលបាន្្លតិ្្លជាង៤០មឺុ្ន្ក្តាន្កនលងមួ្យឆ្ន ាំ ក្ហើយ

ដលឆ់្ន ាំ២០២០កម្ពលជាន្ងឹអាចមន្ន្ាដីដ្ឋាំដុេះក្ៅស ដូលជ់ាង៤៥មឺុ្ន្ហត្ ន្ងិទទួលបាន្្លតិ្្លជាង៤០-៤៥មឺុ្ន្ក្តាន្

កនលងមួ្យឆ្ន ាំៗ។ 

តារាងេថិតិនផៃដីំចម្កា រសសេ  ឆ្ន ណ២០១៣ 

របក្ភទចមក រក្ៅស  ូ ន្ាដ ី(ហត្) សមមរត្ 

% សម្បទន្ ក្ចៀរជ័រ ដថ្ទាំ សរុប 

១. ចមក រក្ៅស កូសិឧសាហកម្ម  ២៥.៩៧៧ ២៩.៩៣១ ៥៥.៩០៨ ៥៨,២០ 

    ក. អត្តី្ចមក រក្ៅស ូរដា  ៥៥.៩០៨ ២៥.៩៧៧ ២៩.៩៣១ ៥៥.៩០៨ ១៧,០០ 

    ំ. ចមក រក្ៅស ដីូសម្បទន្ក្សដាកិចច ១៣៥.៤៤៦ ០ ១៣៥.៤៤៦ ១៣៥.៤៤៦ ៤១,២០ 

២. ចមក រក្ៅស រូគសួារ ១៣៧៤១៧ ៥២.៥១៦ ៨៤.៩០១ ១៣៧.៤១៧ ៤១,៨០ 

សរបុ ៦១៨.៦៩៨ ៧៨.៤៩៣ ២៥០.២៧៨ ៣២៨.៧៧១ ១០០% 

ក្ៅស ូ្ ម្មជាត្ិគឺជារបក្ភទដាំណាាំឧសាហកម្មរយៈក្ពលដវងមួ្យោ៉ៃ ងសាំខាន្់ ដដលបាន្្តល់្ លរបោជន្៍ដល់

ក្សដាកិចចជាត្ិ ដល់សងគម្ ដលអ់នកដ្ឋាំ ន្ងិដដលបាន្ចូលរមួ្ចាំដណកោ៉ៃ ងសកម្មក្ៅកនលងោរោរពារបរិសាា ន្្ម្មជាត្រិបកប

ក្ដ្ឋយចីរភាព។ 

សន្ាលេះនន្ោរដ្ឋាំដុេះក្ៅស កូ្ៅកម្ពលជាមន្ោរក្កើន្ក្ ើងជាលាំដ្ឋប់ អារសយ័ក្ដ្ឋយកតាត នថ្ា ន្ងិោរគួប្ស ាំសាា ន្ភាព

ន្ក្ោបាយសន្តសុិំលអរបក្សើរ សោត ន្ពុលនន្ដីសម្រសប ន្ងិក្គ្នលន្ក្ោបាយក្សរភីាវូបន្យីកម្ម ក្លើោរលក់ដូរ

្លិត្្លក្ៅស រូគសួារកនលងរសលក ជាពិក្សសមន្ោរចូលរួម្ពីដ្នកឯកជន្ ដដលបាន្ក្្វើវិន្ិក្ោគក្លើសម្បទន្ដីក្សដាកិចច 

ន្ិងដ្នកក្ៅស រូគួសារ ក្ដ្ឋយបាន្ក្្វើឲ្យន្ាដីដ្ឋាំដុេះក្ៅស កូ្កើន្ក្ ើងគួរជាទីក្មទន្ៈ។ ក្ដ្ឋយដ ក ចាំក្ពាេះចមក រក្ៅស ូកសិ

ឧសាហកម្មមន្រសាប់ ោរក្កើន្ក្ ើងន្ាដីដ្ឋាំដុេះថ្មីមិ្ន្មន្ោរដរបរបួលខាា ាំងគួរឲ្យកត្់សមគ ល់ក្ទ គឺក្្វើោរដ្ឋាំដុេះដត្ក្លើន្ាដី

ក្ៅស ចូាស់ ោប់ន្ិងដ្ឋាំក្ ើងវិញដត្ប៉ៃុក្ណាណ េះ។ 

រោហវកិ៨ ៖  ោរវវិឌ្ឍក្ៅកនលងោរដ្ឋាំដេុះក្ៅស ឆូ្ន ាំ២០០៨-២០១២ 

 

៤.៣.៥- ការវិវឌ្ឍវិសយ័រុក្ខក្មម  
ឆ្ន ាំ២០១៣ក្ន្េះ រកសួងកសិកម្ម រុោះ របមញ់ ន្ងិក្ន្សាទ បាន្ក្ផ្កត ត្ោរយកចិត្តទុកដ្ឋកក់នលងោរក្ដ្ឋេះរសាយបញ្ា

របឈម្ក្លចក្ធាា សាំខាន្់ៗមួ្យចាំន្នួ្កនលងវិស័យនរពក្ឈើ ពិក្សសោរអន្ុវត្តវិធាន្ោរបស្ដងាក បោរោប់ក្ឈើំុសចាប់ ោរោប់ 



26 

 

រាន្ ដុត្ ហ ុម្ព័ទធ រំក្ោភយកដីនរពក្ឈើជាកម្មសិទធិ ដដលជាកតាត ពាកព់ន័្ធបញ្ា ដរបរបួលអាោសធាត្ុ។ កម្មវិ្ី/សកម្មភាព

កនលងោរសាត រន្ងិដ្ឋាំដុេះនរពក្ឈើក្ ើងវិញ កម្មវិ្ ីREDD យន្តោរអភិវឌ្ឍសាអ ត្ (CDM) កម្មវិ្នីរពក្ឈើជាត្ិ (NFP) រត្ូវបាន្

ក្រៀបចាំន្ិងបាន្អន្ុវត្ត។ ចាំក្ពាេះោរងារបស្ដងាក បបទក្លមើសនរពក្ឈើ ន្ិងសត្វនរពមន្ោរថ្យចុេះចាំន្នួ្ ២៦៧ ករណីក្្ៀបន្ងឹ

ឆ្ន ាំ២០១២ កិចចោរក្ន្េះគកឺ្ដ្ឋយសារោរំតិ្ំាំពស្ថោម្ទប់សាក ត្ន់្វូរបភពបទក្លមើស ន្ងិោរយល់ដឹងរបស់របជាជន្កនលងវិស័យ 

នរពក្ឈើតាម្រយៈោរជាំរុញោរ្សពវ្ាយដល់មូ្លដ្ឋា ន្។  

ក្ដើម្បីបក្ងកើន្កិចចសហោររគប់រគងវិស័យនរពក្ឈើ សហគម្ន្ន៍រពក្ឈើចាំន្នួ្៤៦កដន្ាង រត្ូវបាន្ចុេះកិចចរពម្ក្រពៀងមន្

ន្ាដីចាំន្នួ្៦២.០៤៨ហត្ សហគម្ន្ន៍រពក្ឈើចាំន្នួ្៥៤កដន្ាងក្្សងក្ទៀត្មន្ន្ាដីចាំន្នួ្៥៨.៤៥៧ហត្ ក្ៅកនលងក្ំត្តចាំន្នួ្១០ 

រត្ូវបាន្ទទួលរបោសពរីកសួងកសិកម្ម រុោះ របមញ់ ន្ងិក្ន្សាទ ន្ងិសហគម្ន្ន៍រពក្ឈើចាំន្នួ្១៩កដន្ាងក្ទៀត្មន្ន្ាដីចាំន្នួ្

២១.០២៤ហត្ កនលងក្ំត្តចាំន្នួ្៨ រត្ូវបាន្រដាបាលនរពក្ឈើរពាងរបោសរួច ន្ិងបាន្ដ្ឋក់ក្សន ើសុាំោរសក្រម្ចពីរកសួងកសិកម្ម 

រុោះ របមញ់ ក្ន្សាទ (រោហវិក៩)។  

បដន្ាម្ក្លើក្ន្េះក្ទៀត្ រដាបាលនរពក្ឈើបាន្សហោរជាមួ្យម្ស្ដន្តីមូ្លដ្ឋា ន្ បាន្ក្បាេះបក្ងាគ លរពាំរបទល់ដដន្នរព

បរម្លងទុកអចិនស្ដន្តយស៍ក្រម្ចតាម្ដ្ន្ោរ១០០% ចាំន្ួន្៤៦៧ បក្ងាគ ល ក្លើដីរបដវង៧៥គី ូដម្៉ៃរត្ ។ 

រោហវកិ៩៖ បងាា ញអាំពសីហគម្ន្ន៍រពក្ឈើពឆី្ន ាំ២០០៨-២០១២៣ 

 
 

 

ក្ដើម្បីបក្ងកើន្គរម្បនរពក្ឈើក្លើន្ាដីនរពក្រចរឹលន្ិងសាដ រនរពក្ឈើក្ ើងវិញកនលងឆ្ន ាំ២០១៣ក្ន្េះ រដាបាលនរពក្ឈើបាន្

សក្រម្ចដ្ឋាំដុេះជាចមក រនរពក្ឈើបាន្ដ្ឋាំកនូ្ក្ឈើទលចាំន្នួ្៨.៣០០ក្ដើម្ ន្ិងបក្ងកើត្ចមក រពូជក្ឈើទលទឹកក្ៅសាា ន្យីកាលឆ្យ 

ទាំហាំ៥ហត្។ ចាំក្ពាេះក្គ្នលបាំណងបក្ងកើន្គរម្បនរពក្ឈើក្លើន្ាដីនរពក្រចរលឹន្ងិសាដ រនរពក្ឈើក្ ើងវិញ មន្រកលម្ហ នុ្ដី 

សម្បទន្ក្សដាកិចចបាន្ឈូសឆ្យសមអ ត្ដី ដ្ឋាំដុេះក្លើន្ាដីជាង២៣ពាន្់ហត្ ន្ិងបាន្បណដល េះក្្វើោរដចកចាយកនូ្ក្ឈើចាំន្នួ្

១.៦០០.៤០០ក្ដើម្ ។ 

កនលងរយៈក្ពល៦ឆ្ន ាំ២០០៨-២០១៣ លទធ្ លនន្ោរងារដ្ឋាំក្ឈើទទួលបាន្សរុបចាំន្នួ្១០៤.៣៧៧,១៥ហត្ កនលង

ក្នេះដ្ឋាំក្ដ្ឋយរដាបាលនរពក្ឈើ៤.១៨៨ហត្ កងក្ោ្ពលក្ំម្រភូមិ្ន្ា៣០០ហត្ បុគគលជាលកះណៈរគសួារ៦.១២០ហត្ រុកះ

ទិវាចាំន្ួន្៤០៨,៧៣ហត្ ន្ិងរកលម្ហ ុន្ឯកជន្ចាំន្នួ្៩៣.៣៦០ហត្។ 
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តារាងៈ ោរដ្ឋាំក្ឈើរយៈក្ពល៦ឆ្ន ាំ២០០៨-២០១៣   

ឆ្ន ាំដាំដ ុះ
(ហត) 

រដឋបាលព្រពឈ ើ 
(ហត) 

កងទព័ 
(ហត) 

ររសួារ 
(ហត) 

រ កខទវិា 
(ហត) 

រកមុហ  នឯកជន 
(ហត) 

សរ ប 
(ហត) 

2008 900 200 1,654 50.65 7,436 10,240.65 

2009 1,000 0 385 69.00 17,924 19,378 

2010 920 100 973.50 66.00 27,748 29,807.50 

2011 530 0 314.50 67.50 3,590 4,502 

2012 488 0 2,793 83.58 13,400 16,765 

2013 350 0 0 72 23,262 23,684 

សរ ប 4,188 300 6,120 408.73 93,360 104,377.15 

 

៤.៣.៦- ការវិវឌ្ឍវិសយ័ជលផល  
ក្ៅកនលងឆ្ន ាំ២០១៣ក្ន្េះ រដាបាលជល្លបាន្បាំក្ពញភារកិចចោ៉ៃ ងសកម្ម ក្ដ្ឋយសក្រម្ចបាន្លទធ្ លរគប់ដ្នកក្លើវិស័យ 

ជល្ល កនលងក្នេះមន្ោរក្រៀបចាំលិំតិ្បទដ្ឋា ន្ក្រោម្ចាប់ ោរពរងងឹសហគម្ន្៍ក្ន្សាទ ោររគប់រគងន្ងិបក្ងកើត្កដន្ាងអភិរកស

ជល្ល ោរបស្ដងាក បបទក្លមើសក្ន្សាទ ោរអភិវឌ្ឍន្វ៍ារីវបបកម្ម ោរបក្ងកើត្រសេះជរម្ករត្ ីោរសិការសាវរជាវ ន្ិងោរ្ សពវ្ ាយ

ជាក្ដើម្។ល។ ក្ដ្ឋយដ ក រពេះរាជរកឹត្យ អន្រុកតឹ្យ របោស ន្ងិលិំតិ្បទដ្ឋា ន្បក្ចចកក្ទសមួ្យចាំន្នួ្ក្ទៀត្ ដដលបាន្ក្រៀបចាំរត្ូវបាន្ 

ពនិ្ិត្យដកសរម្លួន្ងិអន្ុម័្ត្ ក្ដើម្បីដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវត្តធានដល់ោររគប់រគងវិស័យជល្ល របកបក្ដ្ឋយរបសិទធភាព។ ជាមួ្យគ្នន ក្ន្េះដដរ 

រដាបាលជល្លកប៏ាន្សហោរជាមួ្យនដគអូភិវឌ្ឍន្ន៍នកនលងោរក្រៀបចា្ំ សពវ្ាយចាប់ ពរងងឹសម្ត្ាភាពម្ស្ដន្ត ី ពរងងឹសហគម្ន្៍

ក្ន្សាទ ្ សពវ្ាយបក្ចចកក្ទសវារីវបបកម្ម ន្ងិោរអភរិកស្ ន្ធាន្ជល្ល ដដលទកទ់ងដល់ោររគប់រគង វិស័យជល្ល។  

 ទន្ាឹម្ន្ងឹោររកីចក្រម្ើន្ខាងក្លើក្ន្េះ ក្យើងអាចវាយត្នម្ាជាជាំហាន្ដាំបូងថា ោរដកទរម្ង់សីុជក្រៅ វិស័យជល្លដាំណាក់

ោលទី២ របស់រាជរដ្ឋា ភបិាលដដលបាន្សក្រម្ចលបុ ូត្ក៍្ន្សាទទាំងអស់ទុកសរមប់របជាពលរដា ក្្វើក្ន្សាទជាលកះណៈរគសួារ 

ន្ងិក្្វើជាកដន្ាងអភិរកសជល្ល កាំពងុបាន្្តល់្ លជាវិជជមន្ដលរ់បជាពលរដាទូទាំងរបក្ទស ក្ហើយតាម្រយៈោរក្កើន្ក្ទបើង

្លក្ន្សាទតាម្រគសួារដដលមន្របជាក្ន្សាទរបមណ១,៥ោន្នកក់ាំពង់ចូលរួម្។ ជាក់ដសតងលទធ្ លសាំខាន្់ៗ ដដល

សក្រម្ចបាន្កនលងឆ្ន ាំ២០១៣ ក្ន្េះ មន្ដូចខាងក្រោម្៖ 

- ោរក្្វើក្ន្សាទទឹកសាបឆ្ន ាំ២០១៣ អន្វុត្តបាន្០,៥២៨ោន្ក្តាន្ ក្សម ើ១០៣,៥% នន្ដ្ន្ោរក្កើន្ក្លើសឆ្ន ាំមុ្ន្១,៩មឺុ្ន្

ក្តាន្ ន្ិងមន្កាំក្ណើន្របមណ៣ ៥%រយៈក្ពល៥ឆ្ន ាំ (ឆ្ន ាំ២០០៩-២០១៣)។ 

- ោរក្្វើក្ន្សាទសមុ្រទឆ្ន ាំ២០១៣ អន្វុត្តបាន្០,១១ោន្ក្តាន្ ក្សម ើន្ងឹ១២២,២% នន្ដ្ន្ោរក្កើន្ក្លើសឆ្ន ាំមុ្ន្១,១មឺុ្ន្

ក្តាន្ ន្ងិមន្កាំក្ណើន្របមណ ៤៧%ក្ពល៥ឆ្ន ាំ (ឆ្ន ាំ២០០៩-២០១៣)។ 

- ោរអភិវឌ្ឍវារីវបបកម្មរត្-ីបងាគ ឆ្ន ាំ២០១៣ អន្ុវត្តបាន្៩មឺុ្ន្ក្តាន្ ក្សម ើ១១២,៥% នន្ដ ន្្ោរ ក្កើន្ក្លើសឆ្ន ាំមុ្ន្១,៦មឺុ្ន្ក្តាន្។ 

ជាមួ្យគ្នន ក្ន្េះដដរ ោរចិញ្ច ឹម្រកក្ពើអន្វុត្តបាន្៣,២ដសន្កាល ក្សម ើ១៦០% នន្ដ្ន្ោរ ក្កើន្ក្លើសឆ្ន ាំមុ្ន្៧មឺុ្ន្កាល ន្ងិភាា ស់កនូ្
រត្ីពជូអន្វុត្តបាន្១៥០ោន្កាល ដដលមន្កដន្ាងភាា ស់រត្ីចាំន្នួ្៣០៥កដន្ាង  កនលងក្នេះ ២៩២កដន្ាងជារបស់របជាពលរដាតាម្រយៈ

ោរ្ តលប់ក្ចចកក្ទសពីម្ស្ដន្តីរដាបាលជល្ល ន្ងិបាន្បក្ងកើត្រសេះជរម្ករត្ីសហគម្ន្ប៍ាន្៧៧៥កដន្ាង ដដលក្ៅក្ តំ្តកាំពង់សពមឺន្

ចាំន្នួ្ក្រចើន្ជាងក្គរហូត្ដល១់៧៣កដន្ាង។ សកម្មភាពក្ន្េះ កប៍ាន្ក្្វើឱ្យ្ លរត្តីាម្វាលដរសក្កើន្ក្ ើងរបមណព៤ីក្ៅ៦ដង្ងដដរ។ 

- បាន្ក្រៀបចាំបក្ងកើត្សហគម្ន្៍ក្ន្សាទចាំន្ួន្៥១៦ កនលងក្នេះ៣៦០សហគម្ន្៍ បាន្ចុេះបញ្ជទីទួលសាគ ល់ជា្ាូវោររួចក្ហើយ។ 

- ចាំណូលវិស័យជល្លៈ កនលងឆ្ន ាំ២០១៣ អន្ុវត្តបាន្៣.៤៤៩ោន្ក្រៀល។ 
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រោហវកិ១0 បងាា ញពី្ លក្ន្សាទទឹកសាប ្លក្ន្សាទសមុ្រទ ន្ិង្លវារីវបបកម្ម រយៈក្ពល៥ឆ្ន ាំ 

 

ជាមួ្យសមិ្ទធិ្លខាងក្លើ រដាបាលជល្លកប៏ាន្សហោរជាមួ្យនដគូអភិវឌ្ឍន្ងិរបក្ទស្តលជ់ាំន្យួនន 

ជាំរុញោរក្រៀបចាំ្សពវ្ ាយចាប់ ពរងងឹសម្ត្ាភាពម្ស្ដន្តី ពរងងឹសហគម្ន្៍ក្ន្សាទ ្សពវ្ ាយន្ិងពរងីកវារីវបបកម្ម ន្ិងោរ

អភិរកស ដដលទក់ទងដល់ោររគប់រគន្ងិអភិវឌ្ឍន្វិស័យជល្លរបកបក្ដ្ឋយន្ិរន្តរភាព។ 

 មិ្ន្ដត្ប៉ៃុក្ណាណ េះ រដាបាលជល្លកប៏ាន្បក្ងកើន្ោរទាំនក់ទាំន្ងលអជាមួ្យអាជាា ្រដដន្ដី សាា ប័ន្ពាក់ពន័្ធន្ិងអងគ

ោរនន ក្ដើម្បគី្នាំរទដលោ់រក្រៀបចាំរគប់រគងន្ងិោរអភិវឌ្ឍន្៍សហគម្ន្៍ក្ន្សាទ ន្ិងសហគម្ន្៍រសេះជាំរករត្ ី បក្ងកើន្ដល់

ោរក្លើកសាួយកនលងវិស័យជល្លឱ្យោន្់ដត្មន្ោររីកចក្រម្ើន្ ន្ងិបាន្ជយួដល់ជីវភាពរស់ក្ៅ របស់របជាពលរដាក្ៅ

ជន្បទឱ្យោន្ដ់ត្របក្សើរក្ ើងជាលាំដ្ឋប់នក្ពលកន្ាងម្ក។  

 ជាទិសក្ៅក្ដើម្បីជាំរុញោរងាររគប់រគងវិស័យជល្លឱ្យមន្ចីរភាព រកសួងកសិកម្ម រោុះ របមញ់ ន្ងិក្ន្សាទ 

ន្ងឹក្ផ្កត ត្ជាសាំខាន្់ក្លើោរអន្វុត្តតាម្ក្គ្នលោរណ៍មួ្យចាំន្នួ្រួម្មន្៖ បន្តសហោរជាមួ្យរកសួង សាា ប័ន្ ន្ងិអាជាា ្រ

ដដន្ដីពាកព់ន័្ធ ទប់សាក ត្់ឱ្យទន្់ក្ពលក្វោន្វូោរោប់បាំផ្កា ញនរពលិចទឹកន្ងិនរពក្ោងោង ក្ដ្ឋយមន្វិធាន្ោរជាក់ដសតង

ជាយុទធសាស្ដសត  ក្ដើម្បីទប់សាក ត្ឱ់្យបាន្ជាដ្ឋច់ខាត្ន្វូោររំក្ោភយកដីនរពលចិទឹកន្ងិនរពក្ោងោងក្្វើជាដីកម្មសិទធផិ្កា ល់ ាំួន្។ 

 កិចចោរសាំខាន្ន់្ងិបនា ន្គ់ឺ បក្ងកើន្សកម្មភាពរត្តួ្ពនិ្តិ្យន្ងិបស្ដងាក បបទក្លមើសជល្ល រគប់រូបភាពតាម្បណាត

ក្ំត្តឱ្យោន្់ដត្ខាា ាំងោា  ជាពិក្សសបទក្លមើសអាគយុឆក់រត្នី្ងិនសបមុ្ង។ បន្តក្រៀបចាំក្បាេះបក្ងាគ លរពាំរបទល់កដន្ាងអភិរកស 

ន្ងិកដន្ាងក្ន្សាទរគសួារឱ្យបាន្ចាស់ោស់ ក្ដ្ឋយសហោរជាមួ្យរកសួង សាា ប័ន្ន្ិងអាជាា ្រដដន្ដីពាកព់ន័្ធ រពម្ទាំង

ពរងងឹសកម្មភាពរគប់រគងកដន្ាងអភិរកសជល្លក្ដ្ឋយរបសិទធភាព។ បន្តយកចិត្តទុកដ្ឋក់ជាំរុញោរអភិវឌ្ឍន្វ៍ារីវបបកម្ម

រគប់របក្ភទដូចជាោរចិញ្ច ឹម្រត្ីកនលងរសេះ កនលងដរស ន្ងិកនលងដបរក្ៅតាម្សាា ន្ភាពជាក់ដសតង ជាពិក្សសត្ាំបន្់ដដល វំេះខាត្

ទឹក វំេះខាត្រត្ី ក្ដ្ឋយក្លើកទឹកចិត្តន្ងិជាំរញុោរចញិ្ច ឹម្រត្ខីាន ត្ត្ូចជាលកះណៈរគួសារ រពម្ទាំងទក់ទញអនកវិន្ិក្ោគនិ្ឲ្យ

ចូលរួម្ វិន្ិក្ោគកនលងវិស័យវារីវបបកម្ម ក្ដើម្បីជយួអភិវឌ្ឍន្វ៍ារីវបបកម្មឱ្យបាន្ខាា ាំងោា បដន្ាម្ក្ទៀត្។ 
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ជំពកូ ២  
 លទធផលនខិទេិសៅ  

៥-លទធផលឆ្ន ២ំ០១៣-២០១៤និខទិេសៅឆ្ន ២ំ០១៤-២០១៥ តាមបណ្តា អនវុិេយ័នានា 
៥.១- ផលតិកម្មដណំំម្រ្ូវនងិដណំំកផេងៗ (ឧបសម្ព័ន្ធទី១-១១) 

 កនលង   ២០១៣    សាា ន្ភាពទឹកក្ភាៀងមន្អាំក្ណាយ្លចាប់ក្្តើម្ធាា កព់ីក្ដើម្រដូវវសា។ ក្ទេះោ៉ៃ ងណា កនលងឆ្ន ាំក្ន្េះ

បាន្ជួបរបទេះន្ូវក្រគ្នេះ្ម្មជាត្ ិ (ក្រគ្នេះរាាំងសងួ ត្ន្ងិទឹកជាំន្ន្)់ តាម្បណាត រាជធាន្ ីក្ំត្តមួ្យចាំន្នួ្ដូចជា៖  

- ោរទទួលរង្លប៉ៃេះពាល់ក្ដ្ឋយកងវេះខាត្ទឹកក្ៅកណាត លរដូវវសា បាន្ក្កើត្មន្ចាប់ពីចុងដំសីហារហូត្ដល ់ 

សបាត ហទី៍២នន្ដំកញ្ញ  បណាត លឲ្យប៉ៃេះពាលដ់ល់ក្ំត្តចាំន្នួ្០៥រួម្មន្ក្ំត្តកាំពង់សព  ឺកាំពត្ កណាត ល សាវ យក្រៀង ន្ងិតាដកវ 

- ក្ដ្ឋយទឹកជាំន្ន្់ចាំន្នួ្០២ក្លើក ចាប់ពសីបាត ហទី៍៣នន្ដំសីហា រហូត្ដល់ក្ដើម្សបាត ហ៍ទី១នន្ដំកញ្ញ  ជាំន្ន្់ទឹកក្ភាៀង

ក្លើកទី១បាន្ក្កើត្មន្ក្ ើង ក្ហើយចាប់ពសីបាត ហ៍ទី៤នន្ដំកញ្ញ  រហតូ្ម្កដល់សបាត ហ៍ទី២នន្ដំត្ោុ ក៏ក្កើត្មន្ន្ូវជាំន្ន្ទឹ់ក

ក្ភាៀងជាក្លើកទី២ រពម្ជាមួ្យន្ងឹជាំន្ន្់ទឹកទក្ន្ាក្ម្គងគប៉ៃេះពាលន់្ងិបណាត លឲ្យំចូខាត្ដលដ់ាំណាាំកសិកម្មក្ៅបណាត រាជធាន្ ី

ក្ំត្តចាំន្នួ្២០រួម្មន្ក្ំត្ត បនា យមន្ជ័យ បាត្់ដាំបង កាំពង់ចាម្ កាំពងឆ់្ន ាំង កាំពង់្ាំ កណាត ល ក្ោេះកុង រកក្ចេះ រពេះ វិហារ 

នរពដវង ក្ពា្ិ៍សាត្ ់ម្ណឌ លគិរី ក្សៀម្រាប សា ងឹដរត្ង រត្ន្គិរី សាវ យក្រៀង តាដកវ ឧត្តរមន្ជយ័ នប៉ៃលនិ្ ន្ងិរាជធាន្ភីនាំក្ពញ។ 

- សាា ន្ភាពនន្អាោសធាត្ុដបបក្ន្េះបាន្បណាត លឲ្យប៉ៃេះពាលដ់លទ់ាំហាំន្ាដីបងកបក្ងកើន្្ល ោរលតូ្ោស់របស់ដាំណាាំ

រសូវ ន្ងិបងកោរំ ចូខាត្ដល់ដាំណាាំរដូវវសាមួ្យចាំន្នួ្។ 

 ឆ្ន ាំ២០១៣ក្ន្េះ ក្ទេះបីជួបរបទេះក្រគ្នេះ្ម្មជាត្កិងវេះខាត្ទឹកន្ងិជាំន្ន្់ទឹកក្ភាៀងក្លើ្ លតិ្្លដាំណាាំក៏ក្ដ្ឋយ ក៏ក្យើង

ំិត្ ាំំោ៉ៃ ងសកម្មយកអស់កមា ាំងោយចិត្តជាំរុញោរងារ្ លតិ្កម្មទទួលបាន្ក្ជាគជយ័ ក្ដ្ឋយរកាបាន្មិ្ន្ឲ្យបរមិណ្លធាា ក់

ចុេះ ដដលបាន្នាំឲ្យប៉ៃេះពាលដ់ល់សន្តសុិំក្សបៀងករម្តិ្ជាត្ ិឬប៉ៃេះពាលដ់លោ់រជាំរញុោរនាំក្ចញអងករក្ ើយ។  

ក្-ដំណរំសវូ ៖  
-ន្ាដីអន្ុវត្ដសរុបទូទាំងឆ្ន ាំសរុបបាន្ចាំន្នួ្៣.០៥២.៤២០ហត្ក្លើសឆ្ន ាំមុ្ន្៤៤.៨៧៥ហត្ កនលងក្នេះ រដូវវសាអន្ុវត្ដ

បាន្ចាំន្នួ្២.៥៦៧.៧២៣ហត្ ក្លើសឆ្ន ាំមុ្ន្ចាំន្នួ្ ៥៥.៦៨៥ហត្ ន្ងិរដូវរបាាំងបាន្ចាំន្នួ្៤៨៤.៦៩៧ហត្ ត្ិចជាងឆ្ន ាំមុ្ន្

១០.៨១០ ហត្ 

-ន្ាដីំូចខាត្សរុបចាំន្នួ្១២៩.៩៤១ហត្ កនលងក្នេះ ន្ាដីដាំណាាំរសូវរដូវវសា ១២៨.៣៦០ហត្ ដត្សាដ របាន្ វិញ៤៦.១៥៧

ហត្  រីឯដាំណាាំរសូវរដូវរបាាំងទទួលរងោរំចូខាត្ចាំន្នួ្ ១,៥៨១ហត្ ដត្សាដ របាន្ វិញ៣៣០ហត្ ។ 

-ន្ាដីរបមូ្ល្លសរុប២.៩៦៨.៩៦៧ហត្ ត្ិចជាងឆ្ន ាំមុ្ន្ ១១.៣៣១ហត្ កនលងក្នេះរដូវវសា ២.៤៨៥.៥២១ហត្ ក្លើស 

ឆ្ន ាំមុ្ន្ចាំន្នួ្៦៨៩ហត្ ន្ងិរដូវរបាាំងសរុបចាំន្នួ្៤៨៣.៤៤៦ហត្  ត្ិចជាងឆ្ន ាំមុ្ន្ចាំន្នួ្១២.០១៩ហត្ 

-ទិន្ន្លម្្យម្របចាាំឆ្ន ាំ៣,១៦៣ត្/ហត្ ក្លើសឆ្ន ាំមុ្ន្០,០៤៥ត្/ហត្ កនលងក្នេះ រដូវវសា២,៩២៥ត្/ហត្ (ក្លើសឆ្ន ាំមុ្ន្

០,០៥៤ត្/ហត្) ន្ងិរដូវរបាាំង៤,៣៨៣ត្/ហត្  (ក្លើសឆ្ន ាំមុ្ន្០,០៣៣ត្/ហត្) 

-បរិមណ្លទទួលបាន្សរុប៩.៣៨៩.៩៦១ក្តាន្ ក្លើសឆ្ន ាំមុ្ន្៩៩.០២១ក្តាន្ កនលងក្នេះ រដូវវសា៧.២៧១.២៥១ក្តាន្ 

ក្លើសឆ្ន ាំមុ្ន្១៣៥.១១២ក្តាន្ ន្ងិរដូវរបាាំងឆ្ន ាំ២០១៣-២០១៤ ចាំន្នួ្២.១១៨.៧១០ក្តាន្  ត្ិចជាងឆ្ន ាំមុ្ន្ចាំន្នួ្៣៦.០៩១ក្តាន្ 

-ត្ុលយភាពក្សបៀងសល៣់.០៩០.៤៥២ក្តាន្អងករ    គិត្ជារសូវ៤.៨២៨.៨៣២ក្តាន្ ក្លើសឆ្ន ាំមុ្ន្ចាំន្នួ្៩២.៨៦៨ក្តាន្។ 

ខ-ដំណកំ្សកិ្មមរួមផស ំ 
ំ.១- ដាំណាាំរមួ្្ស ាំ៖ 

ដាំណាាំរួម្្ស ាំអន្ុវត្តបាន្សរុប ៧៧៥.៣១៦ហត្ ក្កើន្ក្លើសឆ្ន ាំមុ្ន្ ៤៣.៣៥៩ហត្ ន្ិងបរិមណ្លសរុប

៩.០៩៩.៤៧២ក្តាន្ ក្លើសឆ្ន ាំមុ្ន្ ៣៣២.០៥៦ក្តាន្ ។ 
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ំ.២- ដាំណាាំឧសាហកម្ម៖ 

ដាំណាាំឧសាកម្មអន្ុវត្តបាន្សរបុ ១៦៥.៧១២ហត្ ត្ិចជាងឆ្ន ាំមុ្ន្ ១៥.៣៦៧ហត្ ន្ងិបរិមណ្លសរុប

១.១០៥.២១៤ក្តាន្ ត្ិចជាងឆ្ន ាំមុ្ន្៦៥៥.១២១ក្តាន្ ក្ដ្ឋយសារោរទទួលរងន្ូវក្រគ្នេះ្ម្មជាត្ិន្ងិកតាត ទី្ារ្លតិ្្ល

កនលងរសលក កនលងក្នេះ ដាំណាាំលងថ្យចុេះរបមណ៧,៥៨% ន្ងិអាំក្ៅរបមណ៥១%។ 

ពនិ្ិត្យជារួម្លទធ្ លដាំណាាំកសិកម្មបាន្អភិវឌ្ឍដ៏លអរបក្សើរ  ន្វូសមិ្ទធ្ លនន្វិស័យកសិកម្មមន្ោររីកចក្រម្ើន្ដូច

ក្ពលក្ន្េះ ពិក្សសដាំណាាំរសូវបាន្ក្កើន្ក្ ើងក្លើសដ្ន្ោរដដលបាន្ក្រគ្នងទុក។ 

ំ.៣- ដាំណាាំអចសិ្ដន្តយី៖៍ 

                                          ១៨៣.០៤៨ហត្ ត្ិចជាងឆ្ន ាំមុ្ន្០,២៤៥% (ឆ្ន ាំ២០១២មន្ចាំន្នួ្

១៩៣.៧៥១ហត្)                                        ចាំន្នួ្ ៤,៥០  ហត្                         

៣.០៥  ហត្                                        ០,៩៤  ហត្                             ០,១៨  

ហត្ ន្ងិក្ៅស ០ូ,៣៣ោន្ហត្)  

  

៥.២- ោរងារក្វាកម្មក្ិកម្មរប្អ់គគនយកដ្ឋា នក្កិម្ម  
៥.២.១. លទ្ធផល 

 វិស័យកសិកម្មមន្ក្បសកកម្មដឹកនាំរគប់រគង ន្ងិក្្វើសកម្មភាពជាំរុញោរអភិវឌ្ឍវិស័យ្លតិ្កម្មដាំណាាំកសិកម្ម 

ក្ដើម្បចូីលរួម្ចាំដណក (១) ធានបាន្ន្ូវសន្តិសុំក្សបៀងសរមប់របជាពលរដា (២) រគប់រគងរត្តួ្ពនិ្តិ្យគុណភាព ន្ងិ

សុវត្ាភិាព្លតិ្្ល (៣) ជាំរុញកាំក្ណើន្្លិត្ភាពកសិកម្មតាម្រយៈពិពិ្កម្មកសិកម្ម (៤) ោត្ប់ន្ាយភាពរករីកតាម្រយៈ 

បក្ងកើន្ចាំណូលដលក់សិករក្ដ្ឋយត្នម្ាបដន្ាម្ក្លើកសិ្ល ន្ងិ (៥) ធានទី្ារកសិ្ល។ 

ត្ួនទីន្ិងភារកិចចសនូលរបស់អគគនយកដ្ឋា ន្កសកិម្មក្ផ្កត ត្ក្លើោរងាររសាវរជាវន្ងិអភិវឌ្ឍ ន្ិងក្្ាររបក្ចចកវិទស្ថពាក់

ពន័្ធន្ងឹ (១) ោររគប់រគង្ន្ធាន្ដីកសិកម្ម (២) ោរអភិវឌ្ឍដាំណាាំកសិកម្មរគប់របក្ភទ (៣) ោរោរពារដាំណាាំ អនម័្យ 

ន្ងិភតូ្គ្នម្អនម័្យ (៤) ោរក្របើរបាស់ក្រគឿងយន្តកសិកម្ម (៥) ោរ្សពវ្ាយកសិកម្ម ន្ងិ (៦) ោររត្ួត្ពនិ្តិ្យគុណភាព 

ក្ៅម្ន្ាីរពិក្សា្ន្៏ ។ 

កនលងឆ្ន ាំ២០១៣ក្ន្េះ ក្ដ្ឋយមន្ោរគ្នាំរទទាំងដ្នកសាម រត្ ីសមភ រៈថ្វិោ ន្ងិោរត្រម្ង់ទិសពថីាន ក់ដឹកនាំរគប់ជាន្ថ់ាន ក់ 

នន្រកសួងកសិកម្ម រុោះ របមញ់ ន្ងិក្ន្សាទ កិចចចូលរួម្សហោរន្ងិោរគ្នាំពារពនីដគូរអភិវឌ្ឍនន ោរចលូរួម្សហោរ

សអ ិត្រមួ្ត្ពីសាំណាកអ់ាជាា ្រមូ្លដ្ឋា ន្រគប់ជាន្ថ់ាន ក ់ ន្ិងជាពិក្សសោរចលូរួម្របស់របជាកសិករ អគគនយកដ្ឋា ន្កសិកម្ម

សក្រម្ចបាន្ន្ូវលទធ្ លពាកព់ន័្ធន្ងឹភារកិចចសនូលខាងក្លើគួរជាទីក្មទន្ៈដូចខាងក្រោម្៖ 

ក្. ការងារពសិោធនរ៍ោវរាវ 
កនលងក្គ្នលបាំណងក្ដើម្បជីាំរញុោររសាវរជាវន្ងិអភិវឌ្ឍន្ូវបក្ចចកក្ទសថ្មី  ៗ ោរអន្ុវត្តន្ល៍អធាត្ុចូលមន្គុណភាពសរមប់ 

ជាំរញុកាំក្ណើន្្លតិ្ភាពន្ងិពពិិ្ភាវូបន្យីកម្មកសិកម្មកនលងឆ្ន ាំ២០១៣កន្ាងម្កក្ន្េះ អគគនយកដ្ឋា ន្កសិកម្មបាន្ដាំក្ណើរោរ

អន្ុវត្តសកម្មភាពពិក្សា្ន្រ៍សាវរជាវសរុប២៣៤ពិក្សា្ន្ ៍ ក្លើរគប់មុ្ំជាំនញពាកព់ន័្ធក្ៅកនលងដំសសងាវ កន់ន្្លតិ្កម្មដាំណាាំ 

ទាំងក្ៅកនលងសាា ន្យីន្ងិក្ៅក្លើដរស-ចាំោរកសិករដដលរួម្មន្ជាអាទិ៍៖ ោរពិក្សា្ន្រ៍សាវរជាវអភិរកស បន្សលទធ ន្ងិក្រជើសពជូ

ដាំណាាំ ោរពិក្សា្ន្ស៍ត ីពី វិ្ីសាស្ដសតដ្ឋាំដុេះ វិធាន្ោររគប់រគងកតាត ចនរងក្លើដាំណាាំ វិ្ីសាស្ដសតោរក្រៀបចាំដី ោររគប់រគងជីជាត្ដីិ 

ោរក្របើរបាស់ដី ន្ងិកាំណត្ត់្ាំបន្ក់សិកម្ម ោរដកនចនន្ងិអភិវឌ្ឍន្ឧ៍បករណ៍កសិកម្ម ន្ងិោររគប់រគង្លតិ្្លក្រោយក្ពល

របមូ្ល្ល។ល។ 

ខ. ការផលតិនងិផសពវផាយពជូដំណ ំ

ក្ដ្ឋយសារកម្ពលជាមន្សោត ន្ពុលខាា ាំងកនលងោរ្លតិ្រសូវ រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពលជាបាន្កាំណត្់ចកះលវិស័យដវងឆ្ង យដូចមន្

ដចងចាស់កនលងឯកសារក្គ្នលន្ក្ោបាយសតពី ី "ោរជាំរញុ្លតិ្កម្មរសូវន្ងិោរនាំក្ចញអងករ" ដដលរត្ូវបាន្របោសដ្ឋកឱ់្យ 
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អន្ុវត្តោលពនីថ្ងទី១៧ ដំសីហា ឆ្ន ាំ២០១០ ក្ដ្ឋយរបមុ្ំរាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពលជាគសឺាំក្ៅដរបោា យកម្ពលជាឱ្យក្ៅជារបក្ទសនាំក្ចញ

អងករមួ្យដ៏សាំខាន្់កនលងត្ាំបន្ន់ក្ពលខាងមុ្ំ។ រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពលជាបាន្កាំណត្យ់កឆ្ន ាំ២០១៥ ជាឆ្ន ាំក្គ្នលក្ៅក្ដើម្បីសក្រម្ច

ក្្វើោ៉ៃ ងក្ហាចណាស់ឱ្យអត្ិក្រករសូវមន្ជាង៤ោន្ក្តាន្ ក្ហើយដដលអាចដកនចនជាអងករនាំក្ចញជា្ាូវោរបាន្ោ៉ៃ ងត្ិចជាង១

ោន្ក្តាន្ ន្ិងក្្វើ ោ៉ៃ ងណាឱ្យអងករ កម្ពលជារត្ូវបាន្ក្គទទួលសាគ ល់ជាអន្តរជាត្។ិ                       កតាត គន្ាឹេះ 

មួ្យដ៏ សាំខាន្ ់                       ម្មចូលរមួ្សក្រម្ចបាន្ ន្ូវទិសក្ៅក្គ្នលន្ក្ោបាយទាំងអស់ខាងក្លើ។ 

កនលងន្យ័ក្ន្េះ  វិស័យកសិកម្មបាន្្តលអ់ាទិភាព ពំស់                 ោរងាររសាវរជាវន្ងិ្លតិ្ពជូរសូវដដលមន្គុណភាព 

       ពិក្សស   រសូវទាំង១០របក្ភទដដលរាជរដ្ឋា     បាន្កាំណត្ ់                                  

 បរិមណរគប់ពជូដាំណាាំមន្គណុភាព អគគនយកដ្ឋា ន្កសិកម្មបាន្្លតិ្ ន្ងិ្សពវ្ាយជនូ្របជាកសិករក្របើរបាស់

កនលងឆ្ន ាំ២០១៣ មន្ចាំន្នួ្២.២២៤,២ក្តាន្ កនលងក្នេះ៖ រគ្នប់ពូជរសូវចាំន្នួ្២.១៦១,៧ក្តាន្ (អុីដអ ៦៦ចាំន្នួ្ ១.៥៩៥,៣ក្តាន្ 

ពូជរសូវជលសា៥១៣,២ក្តាន្ ពជូរាាំងជយ័១៨ក្តាន្ ពជូរសូវផ្កក រដួំល១៦,៥ក្តាន្  ពជូរសូវដសន្ពិក្ដ្ឋរ១០ក្តាន្ ន្ងិផ្កក ច័ន្ា

ដសន្សរ០,៧ក្តាន្) ន្ងិ រគ្នប់ពូជដាំណាាំរួម្្ស ាំន្ងិ ដាំណាាំ ឧសាហកម្មចាំន្នួ្ ៩៧,៥ក្តាន្ (ក្ពាត្ដាំក្ណើប ក្ពាត្ដ្អម្ រត្សក់ 

ក្ពព  សដណត កកួរ សដណត កក្សៀង សដណត កក្របង ន្ងិក្ប៉ៃងក្បា៉ៃ េះ។ 

គ. ការអបរ់នំងិផសពវផាយបសចេក្សទសក្សកិ្មម ចងរក្ង នងិចុុះបញ្ជ សីហគមនក៍្សកិ្មម 
 ោរងារអប់រនំ្ងិ្សពវ្ាយបក្ចចកក្ទសកសិកម្មរត្ូវបាន្ជាំរញុអន្ុវត្តោ៉ៃ ងសកម្មតាម្រយៈសកម្មភាពក្្សងៗរួម្មន្៖ 

ោរបណតល េះបណាត លក្ៅកនលងថាន ក ់ោរបណតល េះបណាត លជាក់ដសតងក្ៅទីវាល ឬសាោក្រៀន្ដរសកសិករ ោរអន្ុវត្តដរសបងាា ញ ោរ

ដាំក្ណើរោរទិវាដរស ន្ងិ ទសសន្ៈកិចចសិកា។ ម្ស្ដន្តីបក្ចចកក្ទសថាន ក់ក្រោម្ជាត្ ិភាន កង់ារ្សពវ្ាយកសិកម្ម រកលម្របឹកា ុាំ ន្ងិ

កសិកររបមណ២៥.៧១២នក់ បាន្ចូលរួម្ទទួល្លរបក្ោជន្ព៍សីកម្មភាពទាំងក្ន្េះ។ ក្រៅពកី្ន្េះ ោរងារអប់រនំ្ិង្សពវ្ាយ 

បស្ដញ្ជ បបក្ចចកក្ទសកសិកម្មករ៏ត្ូវបាន្ជាំរញុតាម្រយៈោរ្ លតិ្ន្ងិដចកចាយជាឯកសារបក្ចចកក្ទស  ន្ងិ្សពវ្ាយតាម្របព័ន្ធ 

ព័ត្ម៌ន្សាធារណៈ្ងដដរ។ 

កនលងឆ្ន ាំ២០១៣ក្ន្េះ អគគនយកដ្ឋា ន្កសិកម្មបាន្្លតិ្ន្ងិដចកចាយឯកសារបក្ចចកក្ទសសរុបចាំន្នួ្៦៤០.៥៨៥ចាប់ 

កនលងក្នេះ៖ ឯកសារជាក្សៀវក្ៅបក្ចចកក្ទសចាំន្នួ្៤៩.០៥៥កាល ំតិ្ប័ណណបក្ចចកក្ទសចាំន្នួ្៥៥០.០០០សន្ាកឹ ផ្កា ាំងរបូភាព

បក្រងៀន្ចាំន្ួន្៤៨០កាំក្បារ ទសសនវដតីកសិកម្មចាំន្នួ្២.៦០០កាល ន្ិងទសសនវដតីសមិ្ទា្ លកសិកម្មចាំន្នួ្២.៦០០កាល រពឹត្តប័រត្ 

ពត្៌មន្សត ីពីដាំណាាំបដន្ា២៣.៩០០ចាប់។ ក្ដ្ឋយដ កោរ្ សពវ្ាយតាម្របពន័្ធព័ត្៌មន្សាធារណៈបាន្ក្រៀបចាំចាក់្ ាយអត្ាបទ 

បក្ចចកក្ទសន្ងិបទយកោរណ៍កសិកម្មចាំន្នួ្ ៥២ក្លើក តាម្រយៈទូរទសសន្៍ជាត្ ិ តាម្ វិទយលចាំន្នួ្១២៤ក្លើក កម្មវិ្ីទិវាចុេះដរស

ចាំន្នួ្១៣អត្ាបទ ន្ងិនទីដសវងយល ់ពីកសិកម្មចាំន្នួ្១២ដង។ 

កនលងឆ្ន ាំ២០១៣ អគគនយកដ្ឋា ន្កសិកម្មសហោរជាមួ្យនដគូរអភិវឌ្ឍជាត្និ្ិងអន្តរជាត្ិ បាន្ចងរកង ន្ិងចុេះបញ្ជសីហគម្ន្៍

កសិកម្មថ្មីចាំន្នួ្១១១សហគម្ន្៍ ដដលម្កទល់បចចលបបន្នក្ន្េះក្ៅទូទាំងរបក្ទសមន្សហគម្ន្៍កសិកម្មសរុបចាំន្ួន្៤៨៦សហគម្ន្៍។ 

ឃ.ការងារសរគឿងយនដក្សកិ្មម 
 បចចលបបន្នោរក្របើរបាស់ក្រគឿងយន្តកសិកម្មកាំពុងមន្ោរក្កើន្ក្ ើងគួរឱ្យកត្់សាំគ្នល់ដដលជាបចច័យមួ្យបងាា ញអាំពីដាំ

ក្ណើរោរ វិវត្តនន្យន្តូបន្យីកម្មកនលងវិស័យកសិកម្មកម្ពលជា។ ជាក់ដសតងលទធ្ លភជួររាស់ឆ្ន ាំ២០១៣ទូទាំងរបក្ទស សក្រម្ចបាន្ 

៣.៨៥២.៤៩៤ហ.ត្ដដលភជួររាស់ក្ដ្ឋយក្រគឿងយន្តកសិកម្មបាន្ចាំន្នួ្២.៨១៥.១៨៧ហ.ត្ឬក្សម ើន្ងឹ៧៣%ក្ៅក្ពលដដល

ភជួរក្ដ្ឋយក្គ្នរកបីមន្ដត្១.០៣៧.៣០៧ហ.ត្ឬក្សម ើន្ងឹ២៧%។ ន្ាដីភជួររាស់ក្ដ្ឋយក្រគឿងយន្តកសិកម្មក្កើន្បាន្ចាំន្នួ្៦% គឺ

កនលងឆ្ន ាំ២០១២មន្ចាំន្នួ្៦៧% ក្ហើយឆ្ន ាំ២០១៣ ក្កើន្ដល៧់៣%នន្ន្ាដីភជួររាស់សរុប។ 
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រោហវកិបងាា ញោរក្របៀបក្្ៀបោរងារនិ្ងម្ក្្ស្ថបាយភជួររាស់ដីឆ្ន ាំ២០១២-២០១៣ 

 

 

 

 

 

  

 

  

  
  ចាំន្នួ្ក្រគឿងយន្តកសិកម្មក្កើន្ក្ ើងជាន្ិចចពីម្យួឆ្ន ាំក្ៅមួ្យឆ្ន ាំ ដូចជារតាក់ទ័រក្កើន្ចាំន្នួ្ ១.៩៧៦ក្រគឿង (ឆ្ន ាំ២០១២

មន្៧.៤៩១ក្រគឿង) ក្គ្នយន្តក្កើន្ចាំន្នួ្៥៥.៩៧៩ក្រគឿង (ឆ្ន ាំ២០១២មន្ចាំន្នួ្៩៥.៧២២ក្រគឿង) ម៉ៃ សីុន្បូម្ទឹកក្កើន្ចាំន្នួ្

៣៩.៩៧៥ក្រគឿង (ឆ្ន ាំ២០១២មន្២១៥.៩៧៩ក្រគឿង) ម៉ៃ សីុន្រចូត្រសវូ (រាប់បញ្ជូលទាំងម៉ៃ សីុន្រចូត្រសូវក្ដ្ឋយសវ ័យរបវត្ត)ិ 

ក្កើន្ចាំន្នួ្១.៤៦៥ក្រគឿង (ឆ្ន ាំ២០១២មន្ដត្ចាំន្នួ្៣.១១៥ក្រគឿង) ម៉ៃ សីុន្ក្បាករសូវក្កើន្ចាំន្នួ្១.០១៨ក្រគឿង (ឆ្ន ាំ២០១២

មន្ចាំន្នួ្១៦.០៤៩ក្រគឿង) ម៉ៃ សីុន្សម្ងួត្រសូវក្កើន្ចាំន្នួ្២ក្រគឿង (ឆ្ន ាំ២០១២មន្ចាំន្នួ្៩២ ក្រគឿង) ន្ងិម៉ៃ សីុន្កនិ្រសូវក្កើន្

ចាំន្នួ្៣.១៥០ក្រគឿង  (ឆ្ន ាំ២០១២មន្៥២.១២០ក្រគឿង) ។ 

រោហវកិទ២ី៖ ក្របៀបក្្ៀបក្រគឿងយន្តកសិកម្មសាំខាន្់ៗ កនលងឆ្ន ាំ២០១២ ន្ងិឆ្ន ាំ២០១៣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ង.ការងារសរមបសរមលួជំរញុការនសំចញផលតិផលក្សកិ្មម 
កនលងឆ្ន ាំ២០១៣ អគគនយកដ្ឋា ន្កសិកម្មបាន្ពនិ្តិ្យន្ិង្តល់វិញ្ញ បន្ប័រត្ភតូ្គ្នម្អនម័្យដលរ់កលម្ហ នុ្នាំក្ចញកសិ

្លបាន្ចាំន្នួ្១២.៤៥៥ចាប់សរមប់្លតិ្្លនាំក្ចញចាំន្នួ្៤៦មុ្ំ មន្បរិមណសរបុ៣.៦៥៩.៩០៨,៤៩ក្តាន្។  

ោរនាំក្ចញអងករក្ ើញថា មន្កាំក្ណើន្ោ៉ៃ ងខាា ាំងគឺ ក្កើន្ពីរបមណជាង០,២ោន្ក្តាន្កនលងឆ្ន ាំ២០១២ រហតូ្ដលជ់ាង

០,៣៧៨ោន្ក្តាន្កនលងឆ្ន ាំ២០១៣ ក្ពាលគឺក្កើន្បាន្ចាំន្នួ្១៧៣.១៣៩ក្តាន្ ឬក្សម ើន្ងឹ៨៤,១% ក្្ៀបន្ងឹកាំក្ណើន្រត្ឹម្

ដត្១,៩%ប៉ៃុក្ណាណ េះរវាងឆ្ន ាំ២០១១-២០១២ (រោហវកិទី៤)។ ចាំន្នួ្របក្ទសនាំចូលអងករពកីម្ពលជាក៏បាន្ក្កើន្ក្ ើងជាលាំដ្ឋប់

្ងដដរគឺ៖ កនលងឆ្ន ាំ២០១១មន្ចាំន្នួ្៤៨របក្ទស ឆ្ន ាំ២០១២មន្៥៧របក្ទស ន្ិងកនលងឆ្ន ាំ២០១៣ មន្រហូត្ដល៦់៦

របក្ទស ដដលភាគក្រចើន្ជារបក្ទសកនលងសហគម្ន្អ៍ឺរ ុប។ លទធ្ លក្ន្េះបាន្បញ្ជ កថ់ារបក្ទសកម្ពលជាក្យើងក្បាេះជាំហា ន្ក្ៅ

មុ្ំបាន្មួ្យជាំហា ន្្ាំកនលងោរក្្វើឱ្យពិភពក្ោកបាន្សាគ លអ់ាំពីអងកររបស់កម្ពលជា ដដលរបមុ្ំរាជរដ្ឋា ភបិាលបាន្ចាត្ទុ់កជា

មសស។ ជាមួ្យន្ងឹយុទធសាស្ដសតពិពិ្ ភាវូបន្យីកម្មក្សដាកចិចតាម្រយៈោរបក្ងកើត្បរិោោសអាំក្ណាយ្ល សរមប់ោរ
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 វិន្កិ្ោគន្ងិោរចូលរួម្របស់ដ្នកឯកជន្ រពម្គ្នន ជាមួ្យន្ងឹោរអភិវឌ្ឍក្ហដ្ឋា រចនសម្ព័ន្ធគ្នាំរទក្្សងៗដូចជា៖ របព័ន្ធ

ឥណទន្ របពន័្ធក្រសាចរសព របពន័្ធដឹកជញ្ជូន្ របពន័្ធសតលកទុកន្ងិដកនចន ក្យើងមន្កតសីងឃឹម្ថាទី្ារ្លតិ្្លកសិកម្មរបស់

កម្ពលជាពិត្ជាន្ងឹរត្ូវបាន្ពរងកីបដន្ាម្ក្ទៀត្កនលងឆ្ន ាំខាងមុ្ំក្ន្េះ ពិក្សសោរនាំក្ចញអងករ ដាំ ូងមី្ ក្ពាត្ ន្ងិសដណត ក។ល។ 

ទក់ទងន្ងឹោរអន្ុវត្តពិ្ ីសារសត ីពីោរនាំក្ចញដាំ ូងមី្ក្រកៀម្ពីកម្ពលជាក្ៅរបក្ទសចិន្ អគគនយកដ្ឋា ន្កសិកម្មបាន្

រត្ួត្ពនិ្តិ្យ វាយត្នម្ា ន្ិងចុេះបញ្ជ ីក្ឈ្លម េះរកលម្ហ នុ្ចាំន្នួ្៤៥រកលម្ហ នុ្ ដដលមន្លកះណៈសម្បត្តិនាំក្ចញដាំ ូងមី្ក្រកៀម្កម្ពល

ជាក្ៅោន្់របក្ទសចិន្។ ោរនាំក្ចញ្លតិ្្លដាំ ូងមី្ក្រកៀម្ក្ៅោន្ទី់្ាររបក្ទសចិន្សក្រម្ចបាន្ចាំន្នួ្៥៥.២០២

ក្តាន្ (ឆ្ន ាំ២០១២មន្បរិមណដត្១៨.១៤៥ក្តាន្)។ ក្ដ្ឋយដ កោរអន្ុវត្តពិ្ ីសារសត ីពោីរនាំអងករកម្ពលជាក្ៅោន្រ់បក្ទស

ចិន្ កនលងឆ្ន ាំ២០១៣ កម្ពលជាបាន្នាំអងករក្ចញក្ៅរបក្ទសចិន្បាន្ចាំន្នួ្២៨ ៣០២ក្តាន្។ 

រោហវកិ: បរមិណកសិ្លកម្ពលជានាំក្ចញរបចាាំឆ្ន ាំ២០១៣ (ក្តាន្) 

 

 

 

 

 

 

 

រោហវកិ: បរមិណ ន្ងិរបក្ភទអងករនាំក្ចញកនលងឆ្ន ាំ ២០១៣ (ក្តាន្) 

 

        

 

 

 

 

 

ច. ការងារសរៀបចកំ្ោងលខិតិបទដ្ឋា នគតយិតុត ិ
 អគគនយកដ្ឋា ន្កសិកម្ម បាន្ក្រៀបចាំកសាងក្សចកតរីពាងចាប់ចាំន្នួ្០៣រួម្មន្៖  (១)ចាប់សត ីពីសហគម្ន្ក៍សិកម្ម (២)

ចាប់សត ីពីោរក្របើរបាស់ន្ងិរគប់រគង្ន្ធាន្ដីកសិកម្ម ន្ងិ(៣)ចាប់សត ីពោីរោរពាររកុះជាត្ិន្ងិភូត្គ្នម្អនម័្យ។ ជា

លទធ្ ល ចាប់សត ីពីសហគម្ន្ក៍សិកម្មរត្ូវបាន្រាជរដ្ឋា ភបិាល រដាសភា ន្ងិរពឹទធសភាអន្ម័ុ្ត្ក្ហើយ បាន្របោសដ្ឋកឱ់្យ

ក្របើរបាស់តាម្រយៈរពេះរាជរកម្ក្លំ ន្ស/រកម្/០៦១៣/០០៨ ចុេះក្ៅនថ្ងទី០៦ ដំមិ្ថុ្ន ឆ្ន ាំ២០១៣កន្ាងម្កក្ន្េះ។ 

ក្ដ្ឋយដ កក្សចកតីរពាងចាប់២ក្ទៀត្ន្ងឹបន្តជាំរញុក្រៀបចាំកនលងឆ្ន ាំ២០១៤ ន្ងិឆ្ន ាំខាងមុ្ំក្ទៀត្។ 

 លិំតិ្បទដ្ឋា ន្គត្យិុត្តិក្រោម្ចាប់សត ីពី ោររគប់រគងពជូដាំណាាំន្ងិសិទធិអនកបងាក ត្ព់ជូដាំណាាំ ក៏រត្ូវបាន្ក្រៀបចាំជាក្សច

កតីរពាង្ងដដររួម្មន្៖ 



34 

 

 ក្សចកតីរពាងក្គ្នលន្ក្ោបាយសត ីពពីជូដាំណាាំកម្ពលជា 

 ក្សចកតីរពាងរបោសសត ីពីសតងដ់្ឋរពូជដាំណាាំជាត្ ិ

 ក្សចកតីរពាងរបោសសត ីពីក្សចកតដីណនាំទូក្ៅ ក្ដើម្បវីាយត្នម្ាភាពំ សុដបាក ឯកសណាា ន្ភាព ន្ងិក្សា រភាពសរមប់ពូជថ្មនីន្ដាំណាាំ 

 ក្សចកតីរពាងរបោសសត ីពីន្តី្ិវិ្នីន្ោរ្តល់វិញ្ញ បន្បរត្បញ្ជ ក់គុណភាពពជូដាំណាាំ។  

 ក្រៅពីក្ន្េះអគគនយកដ្ឋា ន្កសកិម្មកប៏ាន្ក្រៀបចាំក្សចកតរីពាងរបោសមួ្យចាំន្នួ្ក្ទៀត្រួម្មន្៖ 

 ក្សចកតីរពាងអន្ុរកឹត្យសត ីពោីររគប់រគងក្រគឿងយន្តកសិកម្មន្ងិឧបករណ៍កសិកម្ម 

 ក្សចកតីរពាងរបោសរួម្សត ីពីក្សាហ យុក្សវាកម្មរត្ួត្ពនិ្ិត្យភូត្គ្នម្អនម័្យន្ងិកមច ត្់សមសភាពចនរង 

 ក្សចកតីរពាងរបោសសត ីពីបញ្ជរីាយមុ្ំទាំន្ញិជាកម្មវត្ាលនន្ោររត្ួត្ពនិ្តិ្យភូត្គ្នម្អនម័្យ 

 ក្សចកតីរពាងរបោសសត ីពោីរដត្ងតាាំងន្គរបាលយុត្តិ្ ម៌្ 

  វិក្សា្ន្កម្មរបោសសត ីពោីរបក្ងកើត្ឯកសណាា ន្ សញ្ញ សមគ ល់ ន្ងិរតារបស់ម្ស្ដន្តភីូត្គ្នម្អនម័្យ។ 

ឆ. ការងារអនតរាគមនត៍ាមររពន័ធសសបៀងបរមងុក្មពាុ 
 អគគនយកដ្ឋា ន្កសិកម្ម រត្ូវបាន្រាជរដ្ឋា ភបិាលរបគលភ់ារកិចចជាអងគភាពអន្ុវត្តរបពន័្ធក្សបៀងបរម្លង (ប.ស.ប.ក) 

នន្រកសួងកសិកម្ម រុោះ របមញ ់ ន្ងិក្ន្សាទ តាម្រយៈអន្រុកឹត្យក្លំ១៤៥អន្រក.បក ចុេះនថ្ងទី១២ ដំកញ្ញ  ឆ្ន ាំ២០១២ 

មន្ភារកិចចចម្បងគោឺរ្លតិ្ រកា ន្ងិដឹកជញ្ជូន្្គត្់្ គងរ់គ្នបព់ូជរសូវន្ិងដាំណាាំរួម្្ស ាំដល់ក្គ្នលក្ៅដចកចាយជនូ្របជា

ពលរដារងក្រគ្នេះក្ដ្ឋយក្រគ្នេះ្ម្មជាត្ិនន។ 

 ក្ឆាើយត្បក្ៅន្ឹងបញ្ា ក្រគ្នេះទឹកជាំន្ន្ឆ់្ន ាំ២០១៣ អគគនយកដ្ឋា ន្កសិកម្មបាន្សរម្បសរម្លួ្គត្់្ គងរ់គ្នប់ពូជរសូវបាន្

ចាំន្នួ្៤៦០ក្តាន្ (៤១០ក្តាន្ ជាសន្និ្ ិរគប់ពជូនន្របពន័្ធក្សបៀងបរម្លងកម្ពលជាន្ងិ៥០ក្តាន្ ជាសន្និ្ ិរគ្នប់ពូជរបស់អគគនយក

ដ្ឋា ន្កសិកម្ម) រគ្នប់ពូជបដន្ាចាំន្នួ្១,៥ក្តាន្ន្ិង២៥០ ីត្ ន្ិងរគ្នប់ពូជដាំណាាំរួម្្ស ាំក្្សងៗចាំន្នួ្១០,៦ក្តាន្ ជនូ្របជាកសិកររង

ក្រគ្នេះកនលងក្ំត្តចាំន្នួ្១២៖ក្ំត្តក្ពា្សិាត្់ កាំពងច់ាម្ កាំពង់្ ាំ ក្សៀម្រាប បាត្់ដាំបង ឧត្តរមន្ជយ័ រពេះ វិហារ សាវ យក្រៀង 

បនា យមន្ជយ័ នរពដវង តាដកវ ន្ងិសា ងឹដរត្ង។ រគ្នប់ពជូដាំណាាំសរុបដដលបាន្ដចកជនូ្កសិករទូទាំងរបក្ទសយកក្ៅដ្ឋាំដុេះ

សាត រោរំតូ្ខាត្ក្ដ្ឋយទឹកជាំន្ន្ម់ន្៖ពជូរសូវចាំន្នួ្ ១.០៦២,៧១ក្តាន្ រគ្នប់ពជូបដន្ាចាំន្នួ្ ១.៥៣២គ.រក ន្ងិ៥.៥៥០ ីត្ 

ន្ងិរគ្នប់ពជូដាំណាាំរួម្្ស ាំចាំន្នួ្១០,៥ក្តាន្។ 

ជ. ការងារបញ្ជ្រជ បសយនឌ្រ័ក្នងុផលតិក្មមក្សកិ្មម 
 កនលងទិសក្ៅចូលរួម្គ្នាំរទអន្ុវត្តក្គ្នលន្ក្ោបាយន្ងិយុទធសាស្ដសតបស្ដញ្ជ បក្យន្ឌ្័រកនលងវិស័យកសិកម្ម របស់រកសួងកសិកម្ម 

រុោះ របមញ ់ ន្ងិក្ន្សាទ អគគនយកដ្ឋន ន្កសិកម្មបាន្ន្ងិកាំពុងដាំក្ណើរោរសកម្មភាព ក្្វើសមហរណកម្មោរងារក្យន្ឌ្រ័ក្ៅ

កនលងដ្ន្ោរយុទធសាស្ដសតន្ងិដ្ន្ោររបចាាំឆ្ន ាំតាម្រយៈោរក្បើកវគគបណតល េះបណាត លសត ីពីចាំក្ណេះដឹងក្យន្ឌ្័រកនលងោរងារ្លតិ្កម្ម

ក្ដ្ឋយក្ផ្កត ត្ជាសាំខាន្់ក្លើកសិករជាស្ដសតតីាម្មូ្លដ្ឋា ន្ ក្ដើម្បឱី្យពកួគ្នត្ទ់ទួលបាន្ចាំក្ណេះដឹងពាកព់ន័្ធន្ងឹបញ្ា ក្យន្ឌ្រ័ ន្ងិ

អាំពតី្នួទីន្ងិភារកិចចរបស់ពកួគ្នត្ក់នលងដាំក្ណើរោរអភិវឌ្ឍ វិស័យកសិកម្ម។ ជាលទធ្ លរួម្អគគនយកដ្ឋា ន្កសិកម្ម បាន្ដាំក្ណើរ

ោរវគគបណតល េះបណាត លសត ីពីក្យន្ឌ្័របាន្ចាំន្នួ្៦០វគគ មន្កសិករចូលរួម្ចាំន្នួ្២.៣០០នក់ កនលងក្នេះស្ដសត ីចាំន្នួ្១.០៣៥នក់

ក្ៅកនលងក្ំត្តក្គ្នលក្ៅចាំន្នួ្៤ ក្ំត្តតាដកវ កាំពង់សព  ឺនរពដវង ន្ងិសាវ យក្រៀង។  

 វគគបណតល េះបណាត លក្ន្េះបាន្ក្្វើឱ្យកសិករទាំងពរីក្ភទមន្ោរចាប់អារម្មណ៍ន្ងិភាា ករ់លកឹអាំពតី្នួទីន្ងិភារកិចចរបស់ពកួ

គ្នត្ក់នលងោរងារ្លតិ្កម្ម    ជាពិក្សសកសិករជាបុរសភាគក្រចើន្   មន្ោរភាា ករ់លកឹ ពំស់កនលងោរ្តលត់្នម្ាក្ៅក្លើោរចូលរួម្ 

ចាំដណករបស់នដគរូរបស់គ្នត្់ក្ៅកនលងដាំក្ណើរោរអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្ម។ 

ឈ. ការងារសហររតបិតតកិារអនតរាត ិ
 ោរងារសហរបត្ិបត្តិោរអន្តរជាត្ិក្ដើរត្ួនទីដ៏សាំខាន្់កនលងោរក្គៀងគរជាំន្ួយឧបត្ាម្ភ ក្ដើម្បីអន្ុវត្តោរងាររសាវរជាវអភិវឌ្ឍ 

ន្ងិក្្ាររបក្ចចកវិទស្ថលអដល់កសិករ។ ជាក់ដសតងក្រៅពីបាន្ចូលរួម្សហោរក្រៀបចាំឯកសារ MoU សរម្បសរម្ួលោរចូលរួម្របស់ 

ថាន ក់ដឹកនាំន្ងិម្ស្ដន្ត ីក្ដើម្បីក្ៅចូលរួម្កនលងកិចចរបជុាំ  សិោះ សាោ  ន្ងិវគគបណតល េះបណាត លជាក្រចើន្ទាំងក្រោម្រកបំ័ណឌ អាសា ន្  
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                                                                      ក្ដើម្បអីន្ុវត្តោរងារ

រសាវរជាវអភិវឌ្ឍ ន្ងិក្្ាររបក្ចចកវិទស្ថលអដលក់សិករ                                                    

                                       ៖ 

 ១-គក្រមងអភិវឌ្ឍធារាសាស្ដសតន្ងិបក្ងកើន្្លតិ្ភាពកសិកម្ម  (RIAPIP) ដដលក្របើរបាស់ថ្វិោបងវលិសង  IMF 

២-គក្រមងោត្់បន្ាយភាពរកីរកន្ងិអភិវឌ្ឍកសិករខាន ត្ត្ូចជុាំវិញត្ាំបន្ទ់ក្ន្ាសាប (TS-PRSDP) រទរទងថ់្វិោ ក្ដ្ឋយ

រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពលជាន្ងិ ADB 

 ៣-គក្រមងអភិវឌ្ឍ ជន្បទទាំនបបឹងទក្ន្ាសាប (TS-RDP) រទរទង់ថ្វិោក្ដ្ឋយរាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពលជាន្ងិ ADB 

 ៤-គក្រមងជាំន្យួក្សបៀងបនា ន្ ់(EFAP) រទរទង់ថ្វិោក្ដ្ឋយADB 

 ៥-គក្រមងអភិវឌ្ឍន្៍កសិកម្មន្ងិជាំរុញកាំក្ណើន្ក្សដាកិចច (PADEE) រទរទង់ថ្វិោក្ដ្ឋយរាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពលជាន្ងិ IFAD 

 ៦-គក្រមងក្លើកកាំពស់្លតិ្ភាពកសិកម្ម (APPP) គ្នាំរទថ្វិោក្ដ្ឋយ JICA 

 ៧-គក្រមងរសាវរជាវដាំណាាំរសវូគ្នាំរទថ្វិោក្ដ្ឋយ SEARICE ន្ងិ ACIAR 

 ៨-គក្រមងពិពិ្ កម្មកសិកម្មកម្ពលជា  (PADAC) ដដលជាំរញុោររសាវរជាវបក្ចចកក្ទសដាំណាាំគរម្បដី  DMC ក្ហើយរទរទង ់

    ថ្វិោក្ដ្ឋយAFD 

 ៩-គក្រមងសតពីីោរដកលាំអសន្តសុិ កំ្សបៀងន្ងិទី្ារសរមប់កសិករខាន ត្ត្ូច (MALIS) រទរទង់ថ្វិោក្ដ្ឋយ EUន្ិង FAO 

 ១០- គក្រមងសតពីី Cambodia-China Agriculture Technology Demonstration Center គ្នាំរទថ្វិោ ក្ដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាល

របក្ទសចិន្ ដដលបាន្ឯកភាពគ្នាំរទគក្រមងក្ន្េះរួចក្ហើយក្ដ្ឋយរបគលសិ់ទធិជូន្រកលម្ហ នុ្ FORWARD ោវ ងសីុទទួល

អន្ុវត្តក្ៅកនលងទីតាាំងចាំន្ួន្៤រួម្មន្៖ សាា ន្យីកប់រសូវ កសិដ្ឋា ន្ចមក រក្លើ សាា ន្ីយដីឥដា ន្ិងសាា ន្ីយក្គ្នករត្ប់ 

១១-គក្រមង Enhancing Capacities for Disaster Risk Reduction in Agriculture in Cambodia កនលងក្ំត្តកាំពង់សព  ឺពីដំ

កកកដ្ឋ-្ នូ ឆ្ន ាំ២០១៣ ន្ិងគក្រមង Improving Food Security and Market Linkages for Smallholders អន្ុវត្តក្ៅ

ក្ំត្តឧត្តរមន្ជយ័ន្ងិរពេះវិហារ ពដីំម្ករា ឆ្ន ាំ២០១២ ដលដ់ំមិ្ថុ្ន ឆ្ន ាំ២០១៥ 

១២-គក្រមងសិការសាវរជាវសត ីពី Cambodia Agriculture in Transition: Opportunity and Risks ឧបត្ាម្ភថ្វិោ

រក្ដ្ឋយ World Bank ក្ដើម្បឈី្លន្ក្ឆ្ព េះក្ៅកសាងដ្ន្ោរក្ម្រយៈក្ពលដវងសរមប់អន្ ុវិស័យដាំណាាំ។ 

ជ.  បរដ ររឈម 
ទន្ាឹម្ន្ឹងលទធ្ លដដលសក្រម្ចបាន្ដូចបាន្ក្គ្នរពជរមបជនូ្ខាងក្លើ ោរងារកសិកម្មក៏ក្ៅជួបបញ្ា របឈម្

មួ្យចាំន្នួ្ដូចខាងក្រោម្៖ 

- កងវេះខាត្ក្ហដ្ឋា រចនសម្ពន័្ារូបវន័្ត សមភ រៈបរិោះ  ម្ក្្ស្ថបាយ្លតិ្កម្មបក្រម្ើោរងាររសាវរជាវ អភវិឌ្ឍ ន្ងិក្្ាររប

ក្ចចក វិទស្ថក្ៅតាម្កសិដ្ឋា ន្ សាា ន្យីពិក្សា្ន្៍រសាវរជាវ  ន្ងិម្ណឌ លអភវិឌ្ឍកសិកម្មក្រោម្ឱ្វាទ 

- កងវេះខាត្្ន្ធាន្ម្ន្ុសសសរមប់ោរងាររសាវរជាវន្ិង្សពវ្ាយបក្ចចកក្ទសទាំងក្ៅថាន ក់ជាត្និ្ិងថាន ក់ក្រោម្ជាត្ិ 

-                                                              

- ចាំក្ណេះដឹងកសិករក្ៅមូ្លដ្ឋា ន្ក្ៅមន្ករមិ្ត្ ក្្វើឱ្យមន្ោរលាំបាកកនលងោរបស្ដញ្ជ បបក្ចចកក្ទសកសិកម្មថ្មី ងាយរង

ក្រគ្នេះពីោរឆក្បាកឈមួ ញទុចច រិត្ ន្ងិកងវេះខាត្លិំិត្បទដ្ឋា ន្គត្ិយតុ្តពិាកព់ន័្ធ 

- មិ្ន្មន្ប៉ៃុសត រត្ួត្ពនិ្តិ្យភូត្គ្នម្អនម័្យក្ៅតាម្រចកទវ ររពាំដដន្អន្តរជាត្ិ សរមប់សរម្ួលោរនាំក្ចញ-នាំចូល

្លិត្្លកសិកម្ម ន្ងិោររត្តួ្ពនិ្ិត្យទាំន្ញិជាកម្មវត្ាលនន្ោររត្ួត្ពនិ្តិ្យភូត្គ្នម្អនម័្យ 

- ចាំក្ណេះដឹងកសិករក្ៅមូ្លដ្ឋា ន្ក្ៅមន្ករមិ្ត្ ក្្វើឱ្យមន្ោរលាំបាកកនលងោរបស្ដញ្ជ បបក្ចចកក្ទសកសិកម្មថ្មី ន្ងិងាយ 

រងក្រគ្នេះពីោរឆក្បាកឈមួ ញទុចចរិត្ ោរដរបរបលួអាោសធាត្ុបងករឱ្យមន្ជាក្រគ្នេះ្ម្មជាត្ញិកឹាបប់ ក្្វើឱ្យប៉ៃេះពាល់ដល់ដាំក្ណើរ

ោរ្លតិ្កម្មកសិក។ 
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៥.២.២. វាយតម្លៃនិងសននិដ្ឋា ន 

កនលងឆ្ន ាំ២០១៣ នន្អណត្តិទី៤របស់រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពលជាដឹកនាំក្ដ្ឋយ េសម្េចអគ្គម្ហាសេនាបតសីតសោ ហ ៊ុន សេន 

នាយករដំឋម្ន្ដនេីននរាជរដ្ឋឋ េិបាលកម្ពុោ អគគនយកដ្ឋា ន្កសិកម្មសូម្ក្្វើោរវាយត្នម្ាន្ងិសន្នដិ្ឋា ន្ក្ដ្ឋយក្មទន្ភាពថា ក្ទេះបី

សា ិត្ក្ៅកនលងដាំណាកោ់លពឹងដ្អកក្លើ្ ម្មជាត្ិ ន្ងិជាញកឹាបប់បាន្ទទួលរងោរគរមម្កាំដហងពីក្រគ្នេះម្ហន្តរាយ្ម្មជាត្ជិា

បន្តបនា ប់កតីវិស័យកសិកម្មកម្ពលជាបាន្ន្ងិកាំពងុមន្ោរផ្កា ស់បតូរជាវិជជមន្របកបក្ដ្ឋយកតីសងឃមឹ្ថា  វិស័យក្ន្េះពិត្ជាន្ងឹោា យ

ជាឆអឹង នំងោ៉ៃ ងរឹងម ាំ សរមប់ោរពក្ន្ាឿន្ន្ងិោរពរងកីមូ្លដ្ឋា ន្អភិវឌ្ឍ វិស័យក្សដាកិចចកម្ពលជា បន្តចូលចូលរួម្ចាំដណកោត្់

បន្ាយភាពរករីករបកបក្ដ្ឋយភាពសាវ ហាប់ន្ងិចីរភាព។ 

ោរសក្រម្ចបាន្ន្វូកាំក្ណើន្ោរនាំក្ចញ្លតិ្្លកសិកម្មកនលងឆ្ន ាំ២០១៣ ពិក្សសអងករ បដន្ា ន្ងិដ្ាក្ឈើពតិ្ជាបាន្ឆាលេះ

បញ្ច ាំងន្វូោរអភិវឌ្ឍអន្ុវិស័យ្លតិ្កម្មកសិកម្មកម្ពលជា កាំពងុដត្មន្ោរវិវត្តរបកបក្ដ្ឋយអត្ាន្យ័ទាំងបរិមណន្ងិគុណភាព

ដដលមិ្ន្អាចោត្ផ់្កត ច់បាន្ពីកចិចំិត្ំាំរបឹងដរបងរបស់ថាន ក់ដឹកនាំ ន្ងិម្ស្ដន្តរីាជោររគប់ជាន្ថ់ាន ក ់ នន្អគគនយកដ្ឋា ន្កសិកម្ម 

ក្រោម្កិចចសរម្បសរម្លួជាមួ្យរគប់ភាគពីាក់ពន័្ធទាំងអស់រួម្ទាំងអជាា ្រមូ្លដ្ឋា ន្ នដគូរអភវិឌ្ឍ ន្ងិដ្នកឯកជន្។ ោរចូល

រួម្សហោរក្ន្េះ បាន្ន្ងិកាំពងុក្លើកកាំពស់សម្ត្ាភាពន្ងិភាពមច ស់ោរកនលងចាំក្ណាម្របជាកសិករ ក្ៅកនលងដាំក្ណើរោរ្ លតិ្កម្ម

ត្រម្ង់ក្ឆ្ព េះក្ៅរកទី្ារតាម្រយៈោរក្របើរបាស់ពូជដាំណាាំមន្គណុភាពលអោរចាប់យកក្ៅអន្ុវត្តន្វូបក្ចចកក្ទសរបពលវបបកម្ម

ន្ងិពិពិ្ កម្មដាំណាាំរត្ឹម្រត្ូវរសបតាម្បទដ្ឋា ន្បក្ចចកក្ទសន្ងិោររកីចក្រម្ើន្ខាងដ្នកយន្តូបន្យីកម្មកសិកម្ម។ 

ន្ោិយជារួម្  វិស័យកសិកម្មកម្ពលជាកាំពុងដត្មន្ោរវិវត្តរបកបក្ដ្ឋយអត្ាន្យ័ទាំងបរិមណន្ងិគុណភាព។ របជាកសិករ

ោន្់ដត្មន្សម្ត្ាភាពធានបាន្ន្វូភាពមច ស់ោរក្ៅកនលងដាំក្ណើរោរ្ លតិ្កម្ម ក្ដ្ឋយសារោរំ ិត្ំាំរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាល ដដល

បាន្ន្ងិកាំពងុក្្វើឱ្យមន្ោររកីចក្រម្ើន្ជាបក្ណត ើរ  ៗ ន្ូវមូ្លដ្ឋា ន្បក្រម្ើឱ្យ្ លតិ្កម្មន្ងិពាណិជជកម្មកសិកម្ម ពិក្សសោររកី

ចក្រម្ើន្ខាងរបពន័្ធធារាសាស្ដសត  យន្តូបន្យីកម្មកសិកម្ម ពជូដាំណាាំមន្គុណភាព បក្ចចកក្ទសដ្ឋាំដុេះន្ងិដថ្ទាំដាំណាាំថ្មី  ៗន្ងិយន្ត

ោរសរម្បសរម្លួទី្ារ្ លតិ្្លកសិកម្ម។ល។ រពម្ជាមួ្យគ្នន ក្ន្េះ របជាកសិករក៏កាំពងុដត្មន្ោរដកដរបទមា ប់ ន្ងិ្នត្់

គាំន្ិត្ជាបក្ណត ើរៗ កនលងោរចាប់យកក្ៅអន្ុវត្តន្ូវបក្ចចកក្ទសរបពលវបបកម្មន្ងិពិពិ្កម្មដាំណាាំរត្ឹម្រត្ូវរសបតាម្បទដ្ឋា ន្បក្ចចក

ក្ទស                                                                                   

                                                                                       

        ជាដ្ាផ្កក ក្កើត្ក្ចញពីោរបាំក្ពញោរងារមិ្ន្ក្ចេះក្ន្ឿយហត្ ់ ន្ងិរបកបក្ដ្ឋយសាម រត្ីទទួលំុសរត្ូវន្ងិោរ

លេះបង់ ពំស់របស់ថាន ក់ដឹកនាំន្ងិម្ស្ដន្តរីាជោរនន្ វិស័យកសិកម្មន្ងិអនកពាកព់ន័្ធរគប់ជាន្ថ់ាន ក ់ ក្រោម្ោរជួយឧបត្ាម្ភគ្នាំរទទាំង

សាម រត្ី សមភ រៈ ថ្វិោន្ិងោរដឹកនាំចងអលលបងាា ញរបកបក្ដ្ឋយរបសិទធភាពរបស់ថាន ក់ដឹកនាំរកសួងកសិកម្ម រុោះ របមញ់ ន្ងិ

ក្ន្សាទរគប់ជាន្ថ់ាន ក។់ 

៥.២.៣. ទ្ិសដៅនិង វិធានការ 

កនលងក្គ្នលបាំណងក្ដើម្បឈី្លន្ក្ៅសក្រម្ចបាន្សមិ្ទធ្ ល្ាំៗបដន្ាម្ក្ទៀត្សរមប់អន្ុវិស័យ្លតិ្កម្មដាំណាាំ វិធាន្

ោរគន្ាេឺះដដលរត្ូវបន្តជាំរញុអន្ុវត្តនឆ្ន ាំ២០១៤ក៏ដូចជាបណាត ឆ្ន ាំបន្តបនា ប់ក្ទៀត្ខាងមុ្ំក្ន្េះរួម្មន្៖ 

- បន្តជាំរញុោរក្លើកកាំពស់្លតិ្ភាពន្ិងពិពិ្ភាវូបន្ីយកម្មកសិកម្ម តាម្រយៈោរក្គៀងគរថ្វិោ ក្ដើម្បសីាត រន្ិងកសាង  

ក្ហដ្ឋា រចនសម្ពន័្ធរូបវន័្តក្ៅតាម្កសិដ្ឋា ន្ សាា ន្យីព៍ិក្សា្ន្ក៍សិកម្ម ន្ងិម្ជឈម្ណឌ លអភវិឌ្ឍន្ក៍សិកម្ម ក្ដើម្បបីក្រម្ើឱ្យ

ោរងារពិក្សា្ន្រ៍សាវរជាវ អភិវឌ្ឍ ន្ងិក្្ាររបក្ចចកវិទស្ថសម្រសបក្ៅដលរ់សទបរ់បជាកសិករន្ងិ្លតិ្ករទាំងោរ

បក្ងកើន្ទិន្ន្លន្ងិគុណភាព្លតិ្្ល ក្ឆាើយត្បក្ៅន្ងឹក្សចកតីរត្ូវទី្ារកនលងរសលកន្ងិក្រៅ 

- បន្ត                  យទុធសាស្ដសតអភិវឌ្ឍ អន្ុវិស័យដាំណាាំរយៈក្ពលម្្យម្ន្ងិរយៈក្ពលដវង ន្ិងពរងងឹោរងារ

រគប់រគងតាម្ដ្ឋន្ោរអន្ុវត្តចាំណាយថ្វិោ                                      ឱ្យ  របសិទាភាពន្ិងមន្    

                         របស់រកសួងកសិកម្ម រុោះ របមញ់ ន្ិងក្ន្សាទ 
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- បន្តពរងឹងន្ិងពរងកីក្សវាអប់រំ្សពវ្ ាយបក្ចចកក្ទសកសិកម្មជនូ្ដល់របជាកសិករឱ្យបាន្ោន្ដ់ត្ទូលាំទូោយ ន្ិងសីុ

ជក្រៅដថ្ម្ក្ទៀត្ ក្ដើម្បីពរងកីោរទទួលយកក្ៅអន្ុវត្តន្ូវបក្ចចកក្ទសសម្រសបសរមប់ ោរដ្ឋាំដុេះ ោររគប់រគងជជីាត្ិដី ោរោរពារ

ដាំណាាំ ោរក្របើរបាស់ន្ងិដថ្ទាំក្រគឿងយន្តន្ិងឧបករណ៍កសិកម្ម ោររបមូ្ល្លទុកដ្ឋកន់្ងិដកនចនក្រោយក្ពលរបមូ្ល្លរបកប 

ក្ដ្ឋយរបសិទធភាព 

- បន្តជាំរញុក្្វើឯកក្ទសកម្មពូជដាំណាាំ ពិក្សសរសូវសាំខាន្់ៗទាំង១០ពជូ តាម្រយៈោររសាវរជាវន្ងិអប់រំ្ សពវ្ ាយ 

ដលអ់នកពាកព់ន័្ធ ន្ងិបន្តពរងងឹពរងកីរបពន័្ធ្លតិ្កម្មន្ងិ្គត្់្ គងព់ូជដាំណាាំ ដដលមន្គុណភាពលអតាម្ត្រម្ូវោរទី្ារ 

្ន្ន់្ងឹោរបាំផ្កា ញក្ដ្ឋយសមសភាពចនរង ន្ិងោរដរបរបលួអាោសធាត្ ុ

- បន្តកិចចំិត្ំាំជាំរញុោរចងរកងន្ងិពរងងឹសហគម្ន្ក៍សិកម្ម តាម្រយៈោរកសាងសម្ត្ាភាពដឹកនាំរគប់រគងជាំនញ 

កនលងោរក្្វើដ្ន្ោរ ដាំក្ណើរោរមុ្ំរបរ ោរក្្វើជាំន្ញួទី្ារ ន្ងិក្សវាកម្មពាកព់ន័្ធន្ងឹដំសចងាវ ក់្ លតិ្កម្មកសិកម្ម ក្ដើម្បបីងក

លកះណៈងាយរសួលដលោ់រអភិវឌ្ឍកសិកម្មមន្លកះណៈរបមូ្ល្តលាំ កនលងភាពជានដគូរជាមួ្យដ្នកឯកជន្ក្រោម្រកបំ័ណឌ

នន្ោរអន្វុត្ត្ លតិ្កម្មកសិកម្មតាម្កិចចសន្ស្ថក្ដើម្បទីទួលបាន្ទាំងបក្ចចក វិទស្ថថ្មី ន្ងិឥណទន្រគប់រគ្នន្ ់ធានបាន្ក្សា រភាពនន្

ោរ្គត្់្ គង់្ លតិ្្លក្ៅោន្ទី់្ារ ទាំងបរិមណន្ងិគុណភាព 

- បន្តំិត្ំាំជាំរុញោរងារអក្ងកត្សិកាវាយត្នម្ាន្ិងោរក្្វើសារក្ពើភណឌ ័ោរក្របើរបាស់ដីកសិកម្ម ក្ដើម្បីទទួលបាន្ន្ូវ

ទិន្នន្័យជាកោ់ក់ជាធាត្ុចូលសរមប់បក្រម្ើឱ្យោរក្រៀបចាំដ្ន្ោរអភិវឌ្ឍន្ ៍វិស័យកសិកម្ម ក្ដ្ឋយអាចកាំណត្ប់ាន្ដាំបន្ដ់្ឋាំ

ដុេះជាកោ់ក់ក្ដើម្បតី្រម្ង់ទិសដលោ់រក្្វើរបពលវបបកម្ម ន្ងិពិពិ្ភាវូបន្យីកម្មកសិកម្ម ន្ងិធានន្ិរន្តរភាពនន្ោរក្របើ

របាស់ដីកសិកម្ម 

- បន្តំតិ្ំាំរសាវរជាវន្ងិកាំណត្់របត្ិទិន្ដ្ឋាំដុេះរសបតាម្របពន័្ធបរសិាា ន្ដាំណាាំន្ងិលកះំណឌ អាោសធាត្ុ ក្ដើម្បីធាន

បាន្ន្ូវ្ លតិ្ភាពកសិកម្ម ពំស់ ធានោរ្ គត្់្ គងក់សិ្លក្ៅរគប់រដូវោលតាម្ត្រម្ូវោរទី្ារ ន្ងិអាចោត្ប់ន្ាយបាន្ន្ូវ្ ល

ប៉ៃេះពាល់ក្ដ្ឋយក្រគ្នេះ្ម្មជាត្ិដូចជា ក្រគ្នេះរាាំងសងួ ត្ ន្ងិទឹកជាំន្ន្ ់ដដលក្កើត្ក្ ើងក្ដ្ឋយសារឥទធិពលនន្ោរដរបរបលួអាោសធាត្ុ 

- បន្តជាំរញុោររសាវរជាវន្ិងោរអភិវឌ្ឍបក្ចចកក្ទសក្រោយរបមូ្ល្ល ក្ដ្ឋយរត្ូវពរងងឹទាំងដ្នកបក្ចចកក្ទសន្ងិ

ក្្វើឱ្យមន្ទាំក្ន្ើបកម្មដ្នកសមភ រៈន្ងិឧបករណ៍ ន្ងិោរអន្ុវត្តរបកបក្ដ្ឋយភាព របាកដរបជាកនលងទិសក្ៅោត្ប់ន្ាយោរ

បាត្់បង់កសិ្លន្ងិធានបាន្ន្ូវគុណភាពកសិ្ល 

- ពរងកីសម្ត្ាភាព ឈ្លន្ចូលទី្ារត្ាំបន្ន់្ងិពភិពក្ោកនន្កសិ្លកម្ពលជា តាម្រយៈោរជាំរុញោរអន្វុត្ត្ លតិ្

កម្មតាម្ក្គ្នលោរណ៍នន្ោរអន្ុវត្តកសិកម្មលអ ន្ងិោរបក្ងកើត្សតងដ់្ឋរគុណភាពន្ងិសុវត្ាភិាព ្លតិ្្ល្ារភាជ ប់ន្ឹងយន្ត

ោររត្តួ្ពនិ្ិត្យន្ិងក្ចញ វិញ្ញ បន្បរត្បញ្ជ កគ់ុណភាពដដលទុកចិត្តបាន្ 

- ជាំរុញោររសាវរជាវន្ិងក្របើរបាស់ភាន ក់ងារជីវសាស្ដសត  ថាន ាំកសិកម្មជីវសាស្ដសត  ន្ិងថាន ា្ំ ស ាំពីរុកះជាត្ិក្ដើម្បីកមច ត្ស់មសភាព

ចនរងោរពារដាំណាាំកនលងទិសក្ៅោត្់បន្ាយជាបក្ណត ើរៗ ោរក្របើរបាស់ថាន ាំកសិកម្ម ន្ងិសារធាត្គុីមី្សាំក្ោគដដលពលុខាា ាំងប៉ៃេះពាល ់

្ងន្់្ងរដល់សុំភាពម្ន្ុសសន្ងិបរិសាា ន្ 

- បន្តំតិ្ំាំសហោររួម្គ្នន ជាមួ្យវិស័យឯកជន្ន្ងិនដគរូអភិវឌ្ឍននកនលងោរក្លើកកាំពស់សម្ត្ាភាពយលដឹ់ងដល់

របជាកសិករក្លើោរក្ចេះក្របើរបាស់ ដថ្ទាំ ន្ងិជួសជលុក្រគឿងយន្តកសិកម្ម ន្ិងឧបករណ៍កសិកម្ម  

- បន្តំតិ្ំិក្រៀបចាំចាប់ន្ិងលិំតិ្បទដ្ឋា ន្គត្យិុត្តពាកព់ន័្ធ ដដលជាឧបករណ៍អន្ុវត្តោរងារឱ្យក្ឆាើយត្បក្ៅន្ឹងន្និន ោរ

 រីកចក្រម្ើន្របស់វិស័យកសិកម្មនក្ពលបចចលបបន្នន្ិងអនគត្ រួម្មន្ជាអារទិ៍៖ ក្សចកតីរពាងចាប់សត ីពីោរក្របើរបាស់ន្ិងរគប់រគង 

ដីកសិកម្ម ក្សចកតីរពាងចាប់សត ីពីោរោរពាររកុះជាត្និ្ងិភតូ្គ្នម្អនម័្យ ន្ិងលិំ ិត្បទដ្ឋា ន្គត្យិុត្តពិាកព់ន័្ធក្រោម្ចាប់

សត ីពីោររគប់រគងពូជដាំណាាំន្ងិសិទធិអនកបងាក ត្ព់ូជដាំណាាំ ចាប់សត ីពីសហគម្ន្ក៍សិកម្ម ន្ងិឯកសារយុទធសាស្ដសតបន្ាាំន្ងិ

ោត្ប់ន្ាយ្លប៉ៃេះពាល់ក្ដ្ឋយសារោរដរបរបលួអាោសធាត្កុនលង្លតិ្កម្មដាំណាាំកសិកម្ម ន្ងិ                 ពាក ់

ពន្ធ ៍                                      

 - បន្ដរកាន្ូវរបនពណីសាម្គគភីាពសហោរន្ាកនលងលអ ន្ងិកចិចសហរបត្ិបត្ដោិរលអជាមួ្យអាជាា ្រមូ្លដ្ឋា ន្ រគប់

លាំដ្ឋប់ថាន ក់ ន្ងិនដគអូភវិឌ្ឍកសិកម្មដនទក្ទៀត្ឱ្យបាន្លអរបក្សើរ ក្ដើម្បីក្្វើោ៉ៃ ងណាឱ្យរបជាកសិករទទួលបាន្ន្ូវព័ត្ម៌ន្ 
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ថ្មីៗបដន្ាម្ក្ទៀត្ទន្ស់ភាពោរណ៍ សដ ីពបីក្ចចកក្ទស្លតិ្កម្មកសិកម្មឱ្យមន្លកះណៈរបទករ់កឡាគ្នន កនលងសាម រត្សីាម្គគី

ភាពទូោយក្ដើម្បីរួម្ចាំដណកក្ដ្ឋេះរសាយន្ូវបញ្ា ទាំងឡាយដដលកសិករជួបរបទេះ។ 

៥.៣- ការងារប្ស្ថវប្ជាវបសចចកសទេកេកិមមរបេវ់ទិាស្ថា នប្ស្ថវប្ជាវនខិអភវិឌ្ឍនក៍េកិមមកមពជុា 
       ២០១៣                                                               ១៤៤          

         ៤៧                      ៣៩     អន្វុត្តតាម្ត្នួទី ន្ងិក្រោម្ោរដឹកនាំក្ដ្ឋយរកសួងកសិកម្ម រុោះ

របមញ ់ន្ងិក្ន្សាទ រកសួងក្សដាកិចច ន្ងិហិរញ្ញវត្ាល រកលម្របឹកាភបិាល រពម្ទាំងោរគ្នាំរទបដន្ាម្ដ្នកបក្ចចកក្ទស ន្ងិថ្វិោពី

នដគូរអភិវឌ្ឍន្ន៍ន ន្ងិកចិចសហរបត្ិបត្តោរជាមួ្យម្ជឈដ្ឋា ន្រសាវរជាវជាត្ ិអន្តរជាត្ិ ន្ងិជាពិក្សសជាមួ្យអគគនយកដ្ឋា ន្

កសិកម្ម ន្ងិម្ន្ាីរកសិកម្មទាំងអស់                                                                   

                                                  ១                          ២             

                     ៣                                         ៤                     ក្ដ្ឋយ    

                                ៥                                         ៦                

                            ៧                                                        

   -         

                                                         ៦                     

       ២៥               ៖ 

              
 -         បាន្ក្្វើយុវកម្មក្លើដាំណាាំចាំន្នួ្២របក្ភទរួម្មន្ ដាំណាាំរសូវចាំន្នួ្៦៩០បញ្ជកឹ/សាំណាក (ដុេះបាន្

៥៣៣ បញ្ជ ឹក/សាំណាក) ន្ិងដាំណាាំអាំក្ៅចាំន្នួ្២៧សាំណាក។ បាន្ដ្ឋាំសាំណាករសូវរបមូ្លបាន្ថ្មីៗ វាយត្នម្ាន្ងិកាំណត្់

លកះណៈសរុបចាំន្នួ្២៨៥សាំណាក។                                                          

                                                          កនលងឆ្ន ាំ២០១២                      

         ១០០៥                                                       ៤១           

       ២៤                                 ២០១៣                                  

         ៣០                           ៥.៩៦០                             ២៩          

៩៦៥                ៦.៩២៥            

                                  
-                       វិទស្ថសាា ន្បាន្បក្ញ្ចញពជូរសូវដាំក្ណើបនសបម្ងគល ដដលជាពូជរសូវទី៣៩      វិទស្ថ

សាា ន្ជនូ្កសិករក្របើរបាស់។ ដាំក្ណើបនសបម្ងគល ជាពជូរសូវ្ ងន្រ់បោន្រ់ដូវ ក្ចញផ្កក កនលងអាទិត្យទី២ ដំវិចឆិោ មន្ទិន្ន្លជា

ម្្យម្៣,២ក្តាន្/ហត្ កម្ពស់ជាម្្យម្១,៥ម្ របដវងករួជាម្្យម្២៩ស.ម្ ន្ងិរគ្នប់រសូវ ១០០រគ្នប់មន្ទម្ងន្៣់,៤រោម្។ 

អងកររលនូ្ដវងមន្របដវងរគ្នប់៧,០ម្.ម្ បនា រករមស់២,១ម្.ម្ ន្ិងមន្អាមី្ ូស១,៦%។ 

-                                         ៧                                  

                                                                                               

                                                                                         ១.៩៥១ 

                   បាន្ក្រជើសក្រីស     ពីពជូរសវូរបនពណីដ្ឋាំដុេះ                  ៧ ពូជ   

-                                                   អាយុោលសម្រសប            

                  ៣៩                                 ១៣៧កដន្ាង         ន្ាល ាំបឋម្      

                            ២១១កដន្ាង                             ១.៩៩១              

បាន្          (១)                          ៦     (២)                            ៣     

                                    ន្ាល ាំបឋម្           កនលងរដូវរបាាំងឆ្ន ាំ២០១៤   
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-             រុកះជក្រម្ើសវិទូរបស់         ៦                              ១៦           

     ៤            ២                 ២             ២               ២     

                      
-ោរក្របើរបាស់ជោីម្កក្គ្ន (៥ត្/ហត្ CM) រួម្្ស ាំជាមួ្យជ ីNPK តាម្ករម្តិ្ដណនាំ (CM+NPK) ក្លើរកលម្ដីរបទេះ

ឡាងជាក្រៀងរាលឆ់្ន ាំ បាន្ជយួឲ្យ្លតិ្កម្មដាំណាាំរសូវវសាមន្ក្សា រភាពលអរបក្សើរជាងោរក្របើរបាស់ជ ី NPK ឬជោីម្កក្គ្ន

ដត្មួ្យមុ្ំដូចមន្បងាា ញក្ដ្ឋយរោហវិក១។ ្ាលយក្ៅវិញ ោរដ្ឋាំដុេះដាំណាាំរសូវក្ដ្ឋយពុាំក្របើរបាស់ជី បាន្បងាា ញពនី្និន ោរ

ធាា ក់ចុេះនន្្លតិ្កម្មតាម្ក្ពលក្វោជាកោ់ក។់ 

រោហវិក១: ទិន្ន្លរសូវវសា (ត្/ហត្ ) ក្ឆាើយត្បក្ៅន្ងឹោរក្របើរបាស់ជីក្្សងៗចាប់ពឆី្ន ាំ២០០៥ (1) ដលឆ់្ន ាំ២០១១ (7)  

 
-លទធ្ លនន្ោរសិការយៈក្ពល០៦ឆ្ន ាំ ដដលកនលង០១ឆ្ន ាំដ្ឋាំដុេះដាំណាាំរសូវ០២ដង បាន្               

                                                                             

                                          ១៥  ៣៥%                                

                                       ៦១%          ៦     

-លទធ្ លដរសបងាា ញចាំន្នួ្៣៦កដន្ាងក្ៅក្ំត្តរពេះវិហារ សា ងឹដរត្ង ន្ងិម្ណឌ លគីរីកនលងឆ្ន ាំ២០១៣ ក្ៅដត្បញ្ជ ក់

ោ៉ៃ ងចាស់ថា ោរក្របើរបាស់ន្វូបងគលាំបក្ចចកវិទស្ថក្ៅដត្លអជាងតាម្ទមា ប់កសិករ។ សរុបលទធ្ លរយៈក្ពល៦ឆ្ន ាំកន្ាងម្ក 

ដដលមន្ដរសបងាា ញចាំន្នួ្១២៦កដន្ាង បាន្បងាា ញថា (១)ោរជាំន្ួសពូជរសូវកសិករក្ដ្ឋយពូជរសូវជាំរុញក្ដ្ឋយរាជរដ្ឋា ភិ

បាល (ផ្កក រំដួល ផ្កក រក្ម្ៀត្ ផ្កក ច័ន្ាដសន្សរ ន្ងិដសន្ពិក្ដ្ឋរ) ទិន្ន្លរសូវក្កើន្ព២ី,៤៥ត្/ហ.ត្ក្ៅ៣,០៣ត្/ហ.ត្ ន្ងិ  

្តលរ់បាក់ចាំក្ណញដុលបដន្ាម្ចាំន្នួ្០,៦៥ោន្ក្រៀលក្លើទមា ប់កសិករ (១,២៧ោន្ក្រៀល) ន្ងិ(២)ោរក្របើរបាស់បងគលាំ

បក្ចចកក្ទសបក្ងកើន្្លតិ្ភាព ទិន្ន្លដាំណាាំរសូវបាន្ក្កើន្រហូត្ដល៣់,៩៨ត្/ហ.ត្ ន្ងិ្តល់របាក់ចាំក្ណញដុលបដន្ាម្

រហូត្ដល១់,៣៩ោន្ក្រៀល។  

រោហវកិ២: ទនិ្ន្លម្្យម្ ន្ងិរបាកច់ាំក្ណញដលុរបស់ោរអន្វុត្តតាម្បងគលាំបក្ចចកក្ទស ន្ងិោរបញ្ចូលពជូរសូវក្្ៀបជាម្យួ

ោរដ្ឋាំដេុះតាម្ទមា បរ់បស់កសិករ។ 
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 -លទធ្ លបឋម្បាន្ម្កពោីរសាកលបងបញ្ចូលពជូរសូវរកអបូ (ផ្កក រំដួល ន្ងិផ្កក រក្ម្ៀត្) ចាំន្នួ្២៥កដន្ាង ក្ៅ

ក្ំត្តរពេះសីហន្ុ ន្ិងក្ោេះកុង បាន្បងាា ញថា ពូជរសូវទាំងពីរក្ន្េះអាចដុេះលតូ្ោស់សម្រសបក្ៅដរសកណាត ល ក្ដ្ឋយ្ត

ល់្ លជាម្្យម្ចាំន្នួ្២,៩៦ត្/ហត្ ពំស់ជាងពូជរសូវកសិកររបមណ០,៥ត្/ហត្ ន្ងិរសូវលក់បាន្នថ្ាជាងោ៉ៃ ងក្ហាច

ណាស់ក៏១,៣ដង ដដលជយួឲ្យកសិករបក្ងកើន្ន្វូរបាក់ចាំណូលរបស់ ាំួន្្ង រពម្ទាំងក្ំត្តអាចមន្លទធភាព្គត្់្ គងអ់ងករ

រកអូប ន្ងិបាយឆ្ង ញប់ក្រម្ើដល់វិស័យក្ទសចរណ៍្ង។ ពជូរសូវរកអូបផ្កក រកំ្ដង ផ្កក រំដួល ន្ងិផ្កក រក្ម្ៀត្ មន្លកះណៈ្ន្់

រទាំម្្យម្ក្ៅន្ងឹដីនរប ក្បើក្្ៀបជាមួ្យពជូរសូវ្ន្់ដីនរបអន្តរជាត្ិ (Pokkali) ន្ងិពជូរសូវរបនពណដី្ឋាំដុេះក្ៅត្ាំបន្់ក្ឆនរស

មុ្រទ (Sar Kramom) ក្ៅរសលកដរសអាំបិល ក្ំត្តក្ោេះកងុ។ 

 

Variety 
DTM 

(day) 

GY 

(t/ha) 
Variety 

DTM 

(day) 

GY 

(t/ha) 

Pokkali 141 1.4 Phka Romeat 141 1.1 

IR66 137 0.4 Phka Chan Sen Sar 164 0.7 

Chul'sa 105 0.7 Sar Kramom 141 1.6 

Sen Pidao 137 0.7 Srov Prai 137 0.8 

Phka Rumduol 141 1.1 Hay Vin 137 0.9 

Phka Rumdeng 141 1.5 Neang Kok 137 1.3 

Variety=ពូជ DTM (day)=អាយោុល (នថ្ង)  GY (t/ha)=ទិន្ន្ល (ត្/ហត្) 

-ោរពន្ាិចទឹកដាំណាាំរសូវក្ៅដាំណាកោ់លសាំណាប ក្ៅដបកគុម្ពឲ្យលិចពាក់កណាត លសា ឹកកនលងរយៈក្ពលពី៦ ក្ៅ

១០នថ្ង ជាវិធាន្ោរដ៏លអមួ្យកនលងោរោត្់បន្ាយកនូ្ាបស់របស់ម្មចក្តាន ត្ ន្ងិអរតារស់របស់វា។ កនលងករណីក្ន្េះ អរតាកនូ្

ាបស់បាន្ថ្យម្ក៥៨% (៦នថ្ង) ក្ៅ៣៤% (១០នថ្ង) ក្ហើយ%កនូ្ាបស់ដដលក្ៅរស់ បនា ប់ពីបងះេះទឹកបាន្៦នថ្ង មន្ពី

៥០% (៦នថ្ង) ក្ៅ៣២% (១០នថ្ង)។  

រោហវកិ៣. បរមិណកនូ្ម្មចក្តាន ត្ាបស់ (អក័ស Y, Hatching) បនា ប់ពន្ាចិទឹកព២ី ក្ៅ១០នថ្ង (អ័កស X, day) ន្ងិ%កនូ្

ម្មចក្តាន ត្ដដលាបស់ ក្ហើយក្ៅរស់បនា ប់ពីបងះេះទឹករយៈក្ពល៦នថ្ង (Surviving after 6 day, %) 

 

ឃ.         រដវូកាលដ្ឋដំុុះដំណរំសវូ នងិវិធោីញ្ជ្សតសរៀបចដីំ 
-លទធ្ លពិក្សា្ន្៍ចាំន្នួ្៦កដន្ាងក្ៅដរសទាំនបរពំឹងទឹកក្ភាៀង ដដលមន្របភពទឹកក្រសាចរសពបដន្ាម្ ឬក្ពញ

ក្លញ កនលងរយៈក្ពល២ឆ្ន ាំបាន្បងាា ញថា (១)កសិករអាចដ្ឋាំដុេះដាំណាាំរសូវបាន្៣ដង/ឆ្ន ាំ ក្ដ្ឋយក្របើពូជរសូវជលសារ (ឬ

ពូជរសូវមន្អាយុោល ាំីជាង១០០នថ្ង) សរមប់រសូវរបាាំង (DS) ន្ងិរសូវក្ដើម្រដូវវសា (EWS) ន្ងិពជូរសូវផ្កក រំដួល (ឬ 
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ពូជរសូវក្ចញផ្កក ដាំណាល) សរមប់រដូវវសា (WS) (២)ោរដ្ឋាំដុេះដាំណាាំរសូវ២ ឬ៣ដងកនលង១ឆ្ន ាំក្ដ្ឋយោរក្របើរបាស់ជ ី

ន្ងិក្រៀបចាំដីសម្រសប មិ្ន្បណាត លឲ្យ្លតិ្ភាពដីធាា ក់ចុេះក្ទ (៣)ោរដ្ឋាំដុេះដាំណាាំរសូវ៣ដង/ឆ្ន ាំ (DS+EWS+WS) 

បក្ងកើន្បរិមណ្លរសូវកនលងន្ាដី១ហត្ដល់១០,៣ក្តាន្ ន្ងិរបាក់ចាំក្ណញដុល១.០២៤ដុោា រ ន្ងិ(៤)ោរដ្ឋាំដុេះដាំណាាំ

រសូវក្ដើម្រដូវវសា ន្ងិរដូវវសា (EWS+WS) ្តលប់រិមណ្ល៧,៣ក្តាន្ ន្ងិរបាកច់ាំក្ណញដុល៩២៥ដុោា រ ក្ហើយ

ក៏ជារបពន័្ធដ្ឋាំដុេះដដលមន្អរតា វិន្ិក្ោគលអជាងរបពន័្ធដ្ឋាំដុេះដនទក្ទៀត្ រពម្ទាំងអន្ញុ្ញ ត្តិឲ្យកសិករអាចដ្ឋាំដុេះដាំណាាំ

បដន្ា ឬសដណត កបាយកនលងរដូវរបាាំង។     
 

   

 

 

 

 

-ោរដ្ឋាំដុេះរសូវរបាាំង ន្ងិរសូវក្ដើម្រដូវវសា ក្ដ្ឋយក្របើរបាស់ឧបករណ៍ដ្ឋាំរគ្នប់សងួ ត្ជាជរួ Rogor ន្ងិមិ្ន្បាន្ 

ភជួររាស់ដី (No tillage) គមិឺ្ន្សម្របកបសរមប់ដីដរសទាំនបរំពងឹទឹកក្ភាៀងក្ ើយ (រោហិក៥)។ ទិន្ន្លរសូវជាម្្យម្

ទទួលបាន្ពីោរមិ្ន្ភជួររាស់ដីបាន្ធាា ក់ចុេះរបមណ១ត្/ហត្ ក្្ៀបក្ៅន្ងឹោរភជួររាស់ដី។ 

ង.              
-                                                                                 

                          S21            ៩១     

-            ជវីបក្ចចកវទិស្ថៈ បាន្បាំពាកន់្ូវឧបករណ៍ PCR ន្ងិ Gel documentation ជាំន្ួសឲ្យឧបករណ៍

ចាស់ សរមប់ក្្វើោរកាំណត្់ពន្ធលក្ដ្ឋយក្របើសារធាត្ុសមគ លជ់ាជាំន្យួ (MAS) ន្ងិបាន្ក្រៀបចាំដ្ឋក់ឲ្យដាំក្ណើរោរក្របើរបាស់។ 

-                                                  ៧០                        ១  

                                                                             

-                                             pH, OC, OM, NH4+, NO3-, PSA, Field 

Capacity, Soil Water,      (N)            (P)          ២.០០០                           

    pH, EC, TDS, Turbidity, Fe, Al, NO3
-     NH4

+          ៥៩      

ច.                                     
-                                                                             

              ១៩      

-                    តាម្រយៈលទធ្ លនន្ោរងាររសាវរជាវបាន្ចូលរមួ្សរក្សរអត្ាបទ វិទស្ថសាស្ដសត  ន្ងិ

ក្បាេះពុម្ពកនលងទសសនវដីតវិទស្ថសាស្ដសតបាន្ចាំន្នួ្១អត្ាបទ  (Jaquie Mitchella, Kimngoy Cheth, Vang Seng, Bunna 

Lor, Makara Ouk, Shu Fukai (2013). Wet cultivation in lowland rice causing excess water problems 

for the subsequent non-rice crops in the Mekong region. Field Crops Research 152 (2013) 57-64 

រាហវិក៤. បរមិាណផលរសូវឆ្ន ាំទី១ (PY1) និងទី២ (PY2) ទ នចាំណាយ 
(Input) របាកច់ាំណូល (Income) និងរបាកច់ាំឈណញដ ល (GM) របស់របពន័ធ
ដាំដ ុះ ១)រសូវរបាាំង+ឈដើមរដូវវសា (DS+EWS) ២)រសូវរបាាំង+រសវូវសា 
(DS+WS) ៣)រសូវឈដើមរដូវវសា+រសូវវសា (EWS+WS) និង៤)រសូវរបាាំង
+រសូវឈដើមរដូវវសា+រសូវវសា (DS+EWS+WS) 

រាហវិក៥. ទិននផលរសូវរបាាំង (DS) រសូវឈដើមរដូវ
វសា (EWS) ឆ្ន ាំ២០១២និង២០១៣ និងទិននផល
មធ្យមរបចាំឆ្ន ាំ (MDS, MEWS) ព្នារភជូររាស់ដី 
(Tillage) និងមនិភជួររាស់ដី ដាំឈដយឧបករណ៍ 
Rogor (No tillage) 
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-     ោរក្បាេះពមុ្ព ន្ងិដចកចាយៈ   បកដរបជាភាសាដ មំរ                                    

    របស់ IRRI          ១.៥០០កាល                          ១២              ២០.០០០        

           ២០១២     ៥០០កាល           ២០១៤     ៧០០                       ២០១៣     

១០                                                                                        

                                                                                        

         ១០                                             ១០                                 

          ៣.៦០០                                              ៤០                   

                         ១៤.៧០០                                                       

            ោរិោលយ័កសិកម្មរសលក                             

-              www.cardi.org.kh     www.crkb.org.kh:                                   

                                          ៣២២.៩០០    ម្កពរីបក្ទស     ៩៩      (ត្ិចជាងឆ្ន ាំ២០១២

ចាំន្នួ្៥របក្ទស) ក្ដ្ឋយ              ៨៩៦        (ក្កើន្ក្លើសឆ្ន ាំ២០១២ចាំន្នួ្៥៩២នក/់នថ្ង) 

-                                                     ១០                      

         ២៥០                                ១៤                      ៥៥០          

       ផ្កក រំដួល ផ្កក រំក្ដង ផ្កក រក្ម្ៀត្ ន្ងិដសន្ពិក្ដ្ឋរ (ក្ដ្ឋយ                 ៥       ) រពម្ទាំងបាន្បក្រងៀន្អាំពី

 វិ្ីសាស្ដសត្លតិ្ ន្ងិសរម្តិ្សរម ាំងរគ្នប់ពូជរសូវជនូ្កសកិរ     ១៦៦       (         ៧០          ៥៩    

        ៣៧) ក្ដ្ឋយ្លតិ្រគ្នប់ពូជរសូវបាន្បរិមណជាង៥០ក្តាន្ ទុកសរមប់ដ្ឋាំដុេះនរដូវក្រោយ 

-                                                                         ក្្សងៗ                

                     ១៣     រពម្ទាំង្តល់បទយកោរណ៍ ន្ងិថ្ត្វីក្ដអដូល ់CHANNEL NewsAsia ក្ៅវិទស្ថសាា ន្

ចាំន្នួ្១ក្លើក 

-                                          ២០              ៧            

                 ១៣                              

-                                                       ១០                   

         ២២៥                                                        ១៤               

                         ២៣                    ៣៥                                               

៤៩    

-                                             AusAID, ACIAR, UQ, NSWDI, CSIRO, 

KOPIA Center, RDA, IRRI, JIRCAS, YAAS, Tokyo University, CASS, YASS, CIAT, AVRDC     IAS   

           

-                                                    

   -                  

       ២០១៣                                                                            

                                                                                    

           ២០១២                       ១  វិទស្ថសាា ន្បាន្ក្្វើពិក្សា្ន្ច៍ាំន្នួ្៧៤របក្ភទ ក្ៅ៥៧៥កដន្ាង 

ដដលក្ៅកនលងក្នេះមន្ពិក្សា្ន្ប៍ន្ាល ាំពជូក្លើដរសកសកិរ ន្ងិដរសបងាា ញចាំន្នួ្៣៧៧កដន្ាង ន្ិងបាន្ក្្វើអក្ងកត្បាន្ចាំន្នួ្

១០របក្ភទក្ដ្ឋយបាន្ក្្វើសមភ សន្ក៍សិករចាំន្នួ្៥.០០០រគសួារ (២)                     ១០             

               ២៥០                                   ១៤                    ៥៥០    (៣)  

http://www.crkb.org.kh/
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បកដរបជាភាសាដ មំរ                                        របស់ IRRI                         

                   ២២.៥០០     កនលងក្នេះ                                           

៣.៦០០កាល                             ១៤.៧០០                                           

                                   ោរិោលយ័កសិកម្មរសលក                                     

            កនលងមុ្ាំបក្ងកើន្្លតិ្ភាព ពិពិ្ កម្ម ន្ងិពាណិជជូបណីយកម្មដាំណាាំកសិកម្ម នន្              ដាំណាក់ោល

ទី៣                                                               (៤)បាន្បក្ញ្ចញពជូរសូវ

ដាំក្ណើបនសបម្ងគល (៥                                                                            

(៦                                                            

                                                                                              

                                                                                     

                                                             ០៣    ១                       

                              ២    ជយួ្គត្់្ គង់រតាក់ទ័រ ផ្កលរនស់ ម៉ៃ សីុន្សាូង ន្ងិម៉ៃ សីុន្រចូត្ោត្់ក្បាក

ដបន្ (    i   h              ៣                                                             

                              

                                          ០៣             បញ្ា ចាំន្នួ្០២          

                                                                                       

                                                                             

       ន្ិងោររបកួត្របដជងទី្ារ្ន្ធាន្ម្ន្សុស        ០៣      (១                         (២      

               ច់                          ០២                                         

                              សារធាត្គុីមី្                                   ន្ិង(៣)

ទាំងម្ស្ដន្តរីាជោរ ន្ងិបុគគលកិកិចចសន្ស្ថរបស់វិទស្ថសាា ន្ ដដលបាន្ទទួលោរបណតល េះបណាត លករមិ្ត្ ពំស់ភាគក្រចើន្បាន្សុាំ

ពយួរោងារ ន្ងិឈប់ ដដលបងកឲ្យោរងាររសាវរជាវក្ៅដត្មន្ករមិ្ត្។ 

   -           

                                                                                        

                                                 ១                                           

                                                                                        ១០០    

                                                                                              

                                 ២                                                         

                                                                                                 

                                                                                                   

                                            ៣                                                  

                                           (៤                                                        

                                                ៥                                                     

                                                           ៦                                  

                                                                               ៧          
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៥.៤- ោរងារក្វាកម្មរប្ន់យកដ្ឋា នផលតិកម្មនងិប្ពុាបាល (ឧបសម្ព័ន្ធទី១២-១៤) 
ោរងារ្ លតិ្កម្មសត្វ ន្ិងសុំភាពសត្វ ជាវិស័យមួ្យោ៉ៃ ងសាំខាន្ ់កនលងោរចូលរួម្ចាំដណកអន្វុត្តយុទធសាស្ដសតចត្ុក្ោណ

ដាំណាក់ោលទី២ន្ងិកាំពងុឈ្លន្ចូលបន្តោរអន្ុវត្តយុទធសាស្ដសតចត្ុក្ោណដាំណាក់ោលទី៣របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពលជា     

         វិស័យក្ន្េះកនលងមុ្ាំមួ្យ គឺោរក្លើកកាំពស់ោរចិញ្ច ឹម្សត្វន្ិងវារីវបបកម្ម       បាន្ន្ងឹកាំពងុ                

                                             សក្រម្ចសមិ្  ្ លោ៉ៃ ង     ជាបន្ដបនា ប់       ក្ជាគជ័យ

ោ៉ៃ ងរត្ចេះរត្ចង់។  

            បក្ងកើត្ោរងារ ន្ិងបក្ងកើន្របាក់ចាំណូលជនូ្របជាកសិករក្ៅតាម្ជន្បទ ចូលរមួ្ចាំដណកោត្ប់ន្ាយភាព 

រករីក ន្ិងកាំក្ណើន្ជីវភាពរគួសារឲ្យមន្ភាព្រូធា ន្ងិក្សដាកិចចរុងក្រឿង រសបតាម្ក្គ្នលន្ក្ោបាយោត្់បន្ាយភាពរករីករបស់រាជ    

រដ្ឋា ភិបាល។              ក្គ្នលក្ៅ    ក្គ្នលបាំណងខាងក្លើ   វិស័យក្ន្េះបាន្ចូលរួម្ោ៉ៃ ងសកម្មកនលងោរអន្វុត្តក្គ្នលន្ក្ោបាយ 

ន្ិងដ្ន្ោរយុទធសាស្ដសតអភិវឌ្ឍន្ជ៍ាត្ិរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពលជា ក្ដ្ឋយបន្តោរគ្នាំរទ ន្ិងពរងងឹសន្តិសុ កំ្សបៀង ្តលអ់ាហាររូបត្ា

ម្ភរគប់រគ្នន្់ ន្ិងសុវត្ាិភាពម្ាបូអាហារសរមប់ត្រម្ូវោរកនលងរសលក ន្ងិោរនាំក្ចញ។ កនលងឆ្ន ាំ២០១៣កន្ាងក្ៅក្ន្េះ ក៏ដូចជារយៈក្ពល

ឆ្ន ាំបន្តបនា ប់ក្ទៀត្ សកម្មភាពជាក្រចើន្រត្ូវបាន្អន្ុវត្តក្ៅកនលងរាជធាន្ី ក្ំត្តទាំង២៤ ក្ដ្ឋយមន្ោរសរម្បសរម្ួល ន្ងិសហោរ

ជាមួ្យអងគភាពជាំនញ ម្ន្ាីរកសិកម្មរាជធាន្ី ក្ តំ្ត គក្រមងកម្មវិ្ីនន រពម្ទាំងជាមួ្យភាន ក់ងាររបត្ិប   មួ្យចាំន្នួ្ក្ៅតាម្មូ្ល

ដ្ឋា ន្ អងគោរក្រៅ  រដ្ឋា ភបិាល បណាត របក្ទសជាមិ្ត្ត អាជាា ្រមូ្លដ្ឋា ន្ ន្ងិដ្នកឯកជន្ សាំក្ៅជួយកនលងោរអភិវឌ្ឍន្ក៍្លើោរងារ

្លតិ្កម្ម ន្ងិសុំភាពសត្វក្ន្េះោ៉ៃ ងសកម្មបា្ំ ុត្។ 

ក្ទេះបីោ៉ៃ ងក្ន្េះកត ីវិស័យ្លិត្កម្មន្ិងបសុពស្ថបាល ក្ៅជបួរបទេះបញ្ា របឈម្         ដូចជា               

                                                                                          

  ករម្ិត្                                                                    

ឆ្ន ាំ២០១៣កន្ាងក្ៅក្ន្េះ ជាំងឆឺាងសត្វ ក្ៅជាបញ្ា របឈម្សាំខាន្់បា្ំ តុ្ ដដល វិស័យ្លិត្កម្មន្ិងបសុពស្ថបាលបាន្ន្ងឹ

កាំពុងយកចិត្ដទុកដ្ឋក់ ពំស់បា្ំ ុត្ កនលងោររបយុទធរបឆ្ាំង ជាពិក្សសជាំងផឺ្កដ សាយបកសីក្លើបកសី ដដលបាន្្ាលេះក្ ើងចាំន្នួ្០៧     

ក្ៅក្ំត្តតាដកវ កាំពង់សព  ឺកាំពងច់ាម្ កាំពត្ ក្សៀម្រាប ន្ងិបាត្ដ់ាំបង។                                          ជាំងឺ

រជូករត្ក្ចៀកក្ំៀវ           ន្ិងជាំងអឺុត្ោដ ម្ គមឺន្ោរ្ ាលេះរាលដ្ឋល                                     

          ។  
លទធ្ លដដលសក្រម្ចបាន្ទាំងក្ន្េះ ក៏ក្ដ្ឋយសារមន្ោរគ្នាំរទពសីាំណាករ់ាជរដ្ឋា ភបិាល ជាពិក្សសក្រោម្ោរដឹកនាំ 

របស់ថាន ក់ដឹកនាំរកសួងកសិកម្ម រុោះ របមញ ់ន្ិងក្ន្សាទ  ន្ិងក្ដ្ឋយមន្ោរំ ិត្ំាំរបឹងដរបងយក ចិត្ដទុកដ្ឋក់ពីម្ស្ដន្ដនីយកដ្ឋា ន្

្លិត្កម្ម ន្ិងបសុពស្ថបាល ម្ន្ាីរកសិកម្មក្ំត្ដ ោរិោលយ័្លិត្កម្ម ន្ងិបសុពស្ថបាលរាជធាន្ី ក្ំត្ដ  ភាន ក់ងារសុំភាពសត្វភូមិ្ 

របជាកសិករមច ស់សត្វ ជាពិក្សសមច ស់ជាំន្ួយពអីងគោរជាត្ិ ន្ងិអន្ដរជាត្ិនន ។  
 

៥.៤.១-លទ្ធផល 

ក្- សោលសៅនងិយទុធោញ្ជ្សដសខំាន់ៗ  
 ឆ្ន ាំ២០១៣ក្ន្េះ អន្ុវិស័យ្លតិ្កម្ម ន្ិងបសុពស្ថបាល បាន្កាំណត្់ក្គ្នលក្ៅក្គ្នលន្ក្ោបាយ ន្ងិដ្ន្ោរយុទធ

សាស្ដសដអភិវឌ្ឍន្៍ ក្ដើម្បីបក្ងកើន្ន្ូវ្លិត្ភាពសត្វ ក្ដ្ឋយធានបាន្ន្ូវកាំោាំងអូសទញ ោរពារ ន្ិងទប់សាក ត្់ជាំងឺឆាងសត្វ សុំ

ភាពសាធារណៈ ម្ាបូអាហារ ន្ងិោរនាំក្ចញសត្វ ន្ងិ្លតិ្្លមន្ក្ដើម្កាំក្ណើត្ពសីត្វ ក្ដើម្បីបដូរជារូបិយប័ណណស  ប់ជា

ចាំណូលរគសួារ ន្ិងក្សដាកិចចជាត្ិ កនលងោរអន្ុវត្ដោរងារក្លើអន្ុវិស័យក្ន្េះ  របកបក្ដ្ឋយរបសិទធភាព រសបតាម្ដ្ន្ោរយុទធសា

ស្ដសដអភិវឌ្ឍន្៍វិស័យរយៈក្ពល ាំី ម្្យម្ ន្ិងដវងរបស់រកសួងកសិកម្ម រុោះ របមញ់ ន្ិងក្ន្សាទ ន្ងិដ្ន្ោរយុទធសាស្ដសដ

អភិវឌ្ឍន្៍ជាត្ឆិ្ន ាំ២០១៤-២០១៨ នន្យុទធសាស្ដសដចត្ុក្ោណរបស់រាជរដាភបិាលកម្ពលជា។ គក្រមងសកម្មភាពកម្មវិ្ីជាអទិភាព

សរមប់ោរអន្ុវត្ដឱ្យរសបតាម្ក្គ្នលន្ក្ោបាយជាត្ិរួម្មន្៖ 

- កសាងលិំិត្បទដ្ឋា ន្គត្យិុត្តពាកព់ន័្ធន្ងឹវិស័យសុំភាពសត្វន្ិង្លតិ្កម្មសត្វ 
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- អភិវឌ្ឍ្ន្ធាន្ម្ន្ុសស ន្ងិអងគភាព 

- ក្លើកកម្ពស់ោរចញិ្ច ឹម្សត្វតាម្រគប់រូបភាព 

- ោរោត្់បន្ាយអរតាសត្វឈឺ ន្ងិងាប់  

- ោរក្្វើឱ្យរបក្សើរក្ ើងន្វូសុវត្ាភិាពគុណភាពម្ាបូអាហារមន្របភពពីសត្វក្ដើម្បធីានសុំភាពសាធារណៈ ពិក្សស

ោរទប់សាក ត្ជ់ាំងសូឺណូស 

- ោរក្្វើឱ្យរបក្សើរក្ ើងន្ូវ្លតិ្កម្មចាំណីសត្វ ន្ងិក្្វើឱ្យរបក្សើរក្ ើងន្ូវពូជសត្វ 

- ជាំរុញោររគប់រគងោកសាំណល់សត្វ ជាពិក្សសតាម្រយៈោរសាងសង់ ជីវឧសម ន័្ 

- ជាំរញុជាបក្ណត ើរៗ ោរដកទមា ប់ោរចិញ្ច ឹម្សត្វរបស់កសិករដបបយថា្ល ន្ងិដកដរបពោីរចិញ្ចមឹ្សត្វសរមប់្គត្់្ គង់

រគសួារក្ៅជាោរចិញ្ច ឹម្សត្វតាម្បក្ចចកក្ទសកនលងរទង់រទយដបបពាណិជជកម្ម ក្ដ្ឋយមន្ជីវសុវត្ាិភាព 

- បក្ងកើន្ ន្ងិពរងងឹោរ្ សពវ្ ាយក្លើោរងារចិញ្ច ឹម្សត្វ ន្ងិសុំភាពសត្វ  

- បក្ងកើន្ ន្ងិពរងងឹោររសាវរជាវពាកព់ន័្ធន្ងឹវិស័យសុំភាពសត្វន្ិង្លតិ្កម្មសត្វ 

- ជាំរុញឱ្យរបក្សើរក្ ើងន្វូឥណទន្កនលងោរសាងសង់ ជីវឧសម ័ន្ ន្ិងោរចិញ្ច ឹម្សត្វ 

- ក្លើកទឹកចិត្ដោរវិន្ិក្ោគក្លើោរចិញ្ច ឹម្សត្វ ក្សវាកម្មសុំភាពសត្វ ន្ងិក្្វើឱ្យរបក្សើរក្ ើងន្ូវទី្ារសត្វ ន្ងិ

្លតិ្្លមន្ក្ដើម្កាំក្ណើត្ពសីត្វ 

ខ. សក្មមភាពនងិលទធផលសសរមចបានឆ្ន ២ំ០១៣ 
ំ.១. លទធ្ លសាំខាន្់ៗ ឆ្ន ាំ២០១៣ 

ោរអន្វុត្ដោរងារអន្ុវិស័យក្ន្េះ កនលងរយៈមួ្យឆ្ន ាំកន្ាងក្ៅក្ន្េះ ទទួលបាន្លទធ្ លសាំខាន្់ៗ ដូចខាងក្រោម្៖ 

 -     សត្វ   កត្់សមគ លថ់ា ក្គ្ន រកបីសរុប ៤.០៥០.០០៩ កាល         ចាំន្នួ្ ០,៤០% កនលងក្នេះ ក្គ្ន

សរុបចាំន្នួ្ ៣.៤៣០.៨៩៥ កាល          ១,៦០ % ន្ងិរកបីសរុបចាំន្នួ្ ៦១៩.១១៤ កាល ថ្យចុេះ ៥,៧៦ % 

ក្្ៀបឆ្ន ាំ២០១២ ។ សត្វសាា បសរុបចាំន្នួ្២៧.៣១៦.៤១៥ ក្កើន្ ១៧,៦៧% ន្ិងរជកូចាំន្នួ្២.៤៣៦.៦៩៩          

១០,៣៣ % ក្្ៀបក្ៅន្ងឹឆ្ន ាំ២០១២។ 

-តាម្ោរវិភាគពីសូចនករនន្សត្វរគប់របក្ភទ បាន្សន្នដិ្ឋា ន្ថា សត្វសរុបមន្ោរក្កើន្ក្ ើងដល ់៣៣,៩៩ោន្កាល 

ដដលក្សម ើន្ងឹ១៤.៧៥%ក្្ៀបន្ងឹចាំណចុក្ៅ ២៩,៣ោន្កាល។  
-ចុងឆ្ន ាំ២០១៣ សាា ន្យីមន្រជូក   សរុបចាំន្នួ្ ១៤២កាល កនល ក្នេះក្ម្   មន្ចាំន្នួ្ ១៣០កាល    បា    

មន្ចាំន្នួ្១២កាល            ៧៥   ។ ឆ្ន ាំ២០១៣ សាា ន្យី                      ៥៦៨         

                                                                 ១២       ក្ំត្តកណាដ ល រពេះវិហារ 

តាដកវ រពេះសីហន្ុក្សៀម្រាប នរពដវង កាំពង់ចាម្ រាជធាន្ភីនាំក្ពញ ក្ពា្ិសាត្់ បនា យមន្ជយ័ កាំពត្ន្ិងរត្ន្ៈគីរី      

                                            

 -ចុងឆ្ន ាំ២០១៣ សាា ន្យី  ចាំន្នួ្ក្គ្នសរុប ២០៦ កាល កនលងក្នេះមន្ក្គ្នពជូកាំដ្ងដសន្ចាំន្នួ្ ៣៨កាល ន្ងិកនលង

ឆ្ន ាំក្ន្េះ្លតិ្ក្គ្នបាន្ចាំន្នួ្៣៣កាល។ សាា ន្យីបាន្្សពវ្ាយពជូក្គ្នក្ៅតាម្បណាត ក្ំត្តដូចជា ក្ំត្តក្សៀម្រាប កាំពត្ ន្ងិបាត្់
ដាំបង។ សាា ន្ីយមិ្ន្រគ្នន្ដ់ត្ជាកដន្ាងចិញ្ច ឹម្ក្គ្នពជូប៉ៃុក្ណាណ េះក្ទ ប៉ៃុដន្តក៏ជាកដន្ាងដ្ឋាំ ន្ិង្សពវ្ ាយដាំណាាំចាំណីសត្វ្ងដដរ។ ឆ្ន ាំ

២០១៣ សាា ន្ីយបាន្ដចកពូជក្មម  ងីរោសហគីក្ណ ម៉ៃ រា ន្ឌ់្ូមុ្លឡាត្ូបា៉ៃសាព  ូម្ន្ិងសីុមួ្ងដល់បណាត ក្ំត្ដមួ្យចាំន្នួ្។ 

 -ោរដកលាំអរពជូសត្វន្ងិោរដ្ឋាំដាំណាាំចាំណីសត្វ កាំពងុដត្មន្ោររីកចក្រម្ើន្លអរបក្សើរ ន្ងិពរងកីោរ្សពវ្ាយ

ពូជសត្វ ន្ងិពជូក្មម ជាបន្ដក្ៅត្ាំបន្់ក្្សងៗ ទូទាំងរបក្ទសោ៉ៃ ង្សុ្លុ 

 -ោរសាងសង់ ជីវឧសម ន័្៖ ចាប់ពឆី្ន ាំ២០០៤ ដលឆ់្ន ាំ២០១៣ ោរកសាង ជីវឧសម ័ន្         កនលងក្ំត្តចាំន្នួ្ ១៤ 

សរុបមន្ចាំន្នួ្ ២០.៣៣៨   ដដលកនលងក្នេះ ក្ៅឆ្ន ាំ ២០១៣  ជីឧសម ័ន្ បាន្សាងសង់ចាំន្នួ្ ១.១១៥    

 -ជាំងអឺតុ្ោដ ម្ សារទឹក បូសំយល ់ជាំងផឺ្កដ សាយបកស ីន្ងិជាំងកឺ្្សងៗក្ទៀត្ គរឺត្ូវបាន្ចាត្់ទុកថា ជាជាំងឆឺាងដ៏សាំខាន្ ់

ដដលក្ៅដត្បន្ដោរបងកន្វូភាពសមល រគសាម ញ បា្ំ ាិចបាំផ្កា ញ ន្ងិក្រគ្នេះម្ហន្ដរាយដលអ់ាយុជីវិត្ម្ន្ុសស សត្វ 
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 -ជាំងផឺ្កដ សាយបកសី គកឺ្ៅជាបញ្ា ចាំបង ក្ហើយនឆ្ន ាំ២០១៣ ជាំងផឺ្កដ សាយបកសកី្លើបកស ីបាន្្ាលេះក្ ើងចាំន្នួ្០៧ករណី 

ក្ៅក្ំត្តតាដកវ កាំពង់សព  ឺកាំពងច់ាម្ កាំពត្ ក្សៀម្រាប ន្ិងបាត្ដ់ាំបង។                                          

ជាំងរឺជូករត្ក្ចៀកក្ំៀវ           ន្ងិជាំងអឺុត្ោដ ម្ គមឺន្ោរ្ាលេះរាលដ្ឋល                               

              ត្វ 

 -ជាលទធ្ លក្ៅទូទាំងរបក្ទសសត្វបាន្ទទួលោរចាកថ់ាន ាំោរពារ     ៖                    ១.៣៩៣.៨០៤ 
                       ៨៦.៥៥២                ១៨.១០២    សារទឹក         ១៩១.២៣៧

    ក្ប៉ៃសត          ២៤២.៨៨២    សាលម់្៉ៃូ         ១៣១.០៦៥    អតុ្ោត ម្         ៧.៦០៦    អូ

ក្ហសសគ ី         ៣៩.២២០     កស្ដញ្ជលឹ         ៥.៨៧៧    ញីវោស          ៦៣១.៥៣១    អាសន្ន

ក្រាគមន្់     ៤៤២.៩៥៤    អតុ្          ៣៦៤.០៨៧     អាសន្នក្រាគទ      ៤៤.៣៧៦    ហគលម្បូរូ

ចាំន្នួ្ ៣.៥០០ កាល    ក្ប៉ៃសតទ     ១០៨.៤០៥    

 -ោរទប់សាក ត្ជ់ាំងឆឺាងសត្វៈ បាន្ពរងងឹោររត្តួ្ពនិ្ិត្យចលនសត្វ ន្ងិ្លតិ្្លមន្ក្ដើម្កាំក្ណើត្ពសីត្វ ពរងងឹោរ

រសាវរជាវ យកវត្ាលវិភាគ ក្្វើោរ្សពវ្ ាយជារបចាាំន្វូ្លប៉ៃេះពាលន់ន្ជាំងឆឺាង វិធាន្ោរោរពារ ន្ងិជីវសុវត្ាភិាពកនលងោរចិញ្ច ឹម្

សត្វក្ៅតាម្្ាេះ ក៏ដូចជាក្ៅតាម្កសិដ្ឋា ន្ ចុេះរសាវរជាវ ន្ងិទប់សាក ត្ត់ាម្រគប់រចកនាំចូល ពិក្សសបណាដ ក្ំត្ដតាម្រពាំដដន្

រាយោរណ៍ជារបចាាំពសីាា ន្ភាពវិវត្ដន្ន៏ន្ជាំងឆឺាង ន្ងិលទធ្ លនន្ោរអន្ុវត្ដវិធាន្ោរទាំងឡាយ 

 -ោរទប់សាក ត្់បទក្លមើសៈ ោរឃាត្ច់ាប់ ន្ងិដុត្កាំក្ទចក្ចាលតាម្វិធាន្បសុក្ពទយ្លតិ្្ល          នាំម្ក

ពីរបក្ទស      មន្ចាំន្នួ្ ៣៧៧ករណី ន្ិងផ្កកពនិ្យ័ជារបាក់ចាំន្នួ្១២៣.០០០.០០០ក្រៀល 

 -រត្ួត្ពនិ្ិត្យអនម័្យសត្វ ន្ងិ្លតិ្្លមន្ក្ដើម្កាំក្ណើត្ពីសត្វៈ ោរនាំក្ចញសត្វក្គ្ន រកបីកនលងរសលក ក្គ្នឆាង

ោត្់ ោរនាំចូលរជូក រពម្ទាំងបាន្នាំក្ចញ-ចូលសត្វ ន្ងិ្លតិ្្លមន្ក្ដើម្កាំក្ណើត្សត្វរបក្ភទក្្សងក្ទៀត្ 

 -ភាន ក់ងារសុំភាពសត្វភូមិ្សរុបមន្១២.៦៤៤នក់កនលងក្នេះមន្បុរសចាំន្នួ្១១.៥៤៤នក់ ន្ងិនរីចាំន្នួ្១.១២៩នក។់ 

 -សា ិត្ិសត្តឃាត្ដ្ឋា ន្ទាំងរបក្ភទ “ក” ន្ិង “ំ” ដដលមន្ក្គ្នលោរណ៍អន្ញុ្ញ ត្ក្ដ្ឋយអន្កុ្ោម្តាម្អន្ុរកឹត្យក្ល  ំ

១០៨ អន្រក.បក ចុេះនថ្ងទី២៤ ដំសីហា ឆ្ន ាំ២០០៧ សត ពីីោររគប់រគងសត្តឃាត្ដ្ឋា ន្ ោររត្ួត្ពនិ្ិត្យអនម័្យសត្វ សាច់ន្ិង

្លតិ្្លសត្វ ន្ងិរបោសពាក់ពន័្ធ ពីរាជធាន្ ីក្ំត្តមន្ចាំន្នួ្សរុប១២២ កដន្ាង កនលងក្នេះរួម្មន្៖ រាជធាន្ភីនាំក្ពញ១០កដន្ាង 

កណាត ល២១កដន្ាង កាំពងឆ់្ន ាំង១០កដន្ាង ក្សៀម្រាប០៦កដន្ាង បនា យមន្ជយ័ ០៩កដន្ាង រពេះសីុហន្ុ០៣កដន្ាង នរពដវង០៥

កដន្ាង កាំពង់សព ឺ១០កដន្ាង ម្ណឌ លគីរ០ី២កដន្ាង សា ងឹដរត្ង ០១កដន្ាង រត្ន្ៈគីរី០២កដន្ាង បាត្ដ់ាំបង១៣កដន្ាង កាំពត្០៥កដន្ាង 

រកក្ចេះ០៥កដន្ាង ក្ោេះកុង០១កដន្ាង ដកប០១កដន្ាង ក្ពា្សិាត្់០៦កដន្ាង កាំពង់្ ាំ០៥កដន្ាង សាវ យក្រៀង០៦កដន្ាង ន្ងិ 

នប៉ៃលនិ្០១កដន្ាង ។  

ក្ៅកនលងឆ្ន ាំ២០១៣ សត្តឃាត្ដ្ឋា ន្របក្ភទ " ំ " ដដលបាន្បក្ងកើត្ថ្មមីន្ចាំន្នួ្សរុប ០៩កដន្ាង កនលងក្នេះមន្ៈ កណាត

ល ០១កដន្ាង កាំពត្០១កដន្ាង នរពដវង០២កដន្ាង រពេះសីុហន្ុ០១កដន្ាង សាវ យក្រៀង០៣កដន្ាង ន្ងិ នប៉ៃលនិ្០១កដន្ាង ន្ងិ

សត្តឃាត្ដ្ឋា ន្ដដលរត្ូវបាន្ោរអន្ញុ្ញ ត្ឲ្យបន្តសុពលភាពក្ទៀត្មន្ចាំន្នួ្០៩កដន្ាង កនលងក្នេះរួម្មន្ៈ រាជធាន្ភីនាំក្ពញ ០២

កដន្ាង ក្ំត្តបនា យមន្ជយ័ ០៧កដន្ាង។  

 -                                                      ១០.៩៥០ វត្ាលវិភាគ កនលងក្នេះបា៉ៃ រា សីុត្

សាស្ដសតចាំន្នួ្ ២.២៨៦ បាក់ក្ត្រីសាស្ដសតចាំន្នួ្២.៥០៨ក្ោហតិ្សាស្ដសតចាំន្នួ្ ២.២៨៦ក្សរ ូម្សាស្ដសតចាំន្នួ្ ៣.៦៩៨ ន្ងិសរីរៈ

ក្រាគសាស្ដសត១៧២ វត្ាលវិភាគ។                                                                   

                                                            

 -អក្ងកត្តាម្ដ្ឋន្ ន្ងិរសាវរជាវជាំងសឺត្វ រួម្មន្សិការសាវរជាវកដន្ាង្ាលេះជាំងសឺារទឹក ជាំងអឺុត្ោដ ម្ ន្ិងជាំងកឺ្ប៉ៃសដ

រជូក ក្ៅតាម្បណាដ រាជធាន្ី ក្ំត្ដ  ន្ិងតាម្ដ្ឋន្ឃាា ាំក្ម្ើលពសីាា ន្ភាពជាំងផឺ្កដ សាយបកសី ក្ៅតាម្បណាដ ភមិូ្ក្ៅទូទាំងរបក្ទស 

ក្ដ្ឋយក្របើរបាស់ភាន ក់ងារសុំភាពសត្វភូមិ្ រពម្ទាំងក្ៅតាម្ទី្ារលក់បកសីរស់រាជធាន្ ីក្ំត្ដ្ ងដដរ 
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-ព័ត្ម៌ន្សត ពីសីាា ន្ភាពជាំងសឺត្វក្ៅកនលងរបទសកម្ពលជា រត្ូវបាន្រាយោរណ៍ជារបចាាំក្ៅរបក្ទសអាសា ន្ ន្ងិអងគ

ោរសុំភាពសត្វពិភពក្ោកតាម្រយៈរបព័ន្ធព័ត្ម៌ន្ពីរ៖ (១)របពន្ាព័ត្៌មន្សុំភាពសត្វក្ៅកនលងត្ាំបន្់អាសា ន្ (ARAHIS) 

ន្ងិ(២) របពន្ា័ពត្៌មន្សុំភាពសត្វពភិពក្ោក (WAHIS)។តាម្រយៈរបពន័្ធពត័្៌មន្សុំភាពសត្វទាំងពីរក្ន្េះ នយក

ដ្ឋា ន្្លិត្កម្ម ន្ងិបសុពស្ថបាល អាចទទួលបាន្ម្កវិញន្វូព័ត្ម៌ន្សត ីពសីាា ន្ភាពជាំងសឺត្វរបស់របក្ទសកនលងត្ាំបន្ ់ ន្ងិពី     

បណាត របក្ទសជាសមជកិអងគោរសុំភាពសត្វពភិពក្ោក។  វិស័យ្លតិ្កម្មន្ិងបសុពស្ថបាល មន្បណាត ញទាំនកទ់ាំន្ង

ោរងារក្ៅតាម្បណាត ភមិូ្ រសលក ន្ិងរាជធាន្ី ក្ំត្ត ដដលរួម្មន្ភាន ក់ងារសុំភាពសត្វភូមិ្ ម្ស្ដន្តោីរិោល័យ្លតិ្កម្មន្ិង

បសុពស្ថបាលរសលក ន្ិងរាជធាន្ី ក្ំត្ត ក្ដើរត្ួនទីសាំខាន្ក់នលងោររាយោរណ៍ពសីាា ន្ភាពជាំងសឺត្វ ន្ងិមន្អងគោរ ន្ងិ      

រកលម្ហ នុ្ឯកជន្មួ្យចាំន្នួ្កប៏ាន្ចូលរួម្កនលងោររាយោរណ៍ពជីាំងសឺត្វ្ ងដដរ មន្បណាត ញពត្៌មន្ទន្ក់្ហត្ោុរណ៍ចាំន្នួ្ពីរ

ដំសដដលមន្ក្លំ ០១២ ២១៤ ៩៧០ ន្ងិ ០១២ ៨៣៣ ៧៩៥  ឬ ១២៨៧ ន្ងិ១២៨៩។ 

 -កសាងចាប់ របោស ន្ងិលិំ ិត្បទដ្ឋា ន្គត្យិុត្ដក្្សង នៗន្ដ្នក្លតិ្កម្ម ន្ងិបសុពស្ថបាល បាន្ទទួលលទធ្ លលអ

គួរឱ្យកត្់សមគ ល ់ ដូចជា ក្សចកតីរពាងចាប់សត ីពីសុំភាពសត្វន្ិង្លតិ្កម្មសត្វ ដដលមន្២២ជាំពូកន្ិង១២៥មរតារត្ូវបាន្

បញ្ជូន្ក្ៅទីសត ីោរគណៈរដាម្ស្ដន្ត ីក្ដើម្បីពនិ្ិត្យន្ងិសក្រម្ច បញ្ជូន្ក្ៅរដាសភាជាត្ិ 

 -ោរ្សពវ្ាយបក្ចចកក្ទស គកឺាំពងុដត្មន្ោរចាប់អារម្មណ៍ ន្ងិមន្ោរគ្នាំរទពរីគប់ជាំនញ អងគោរជាត្ិ ន្ងិ   

អន្ដរជាត្ិ ន្ងិមច ស់ជាំន្យួជាក្រចើន្ ក្ហើយបាន្ន្ងឹកាំពងុដត្អន្វុត្ដោ៉ៃ ងសកម្ម ក្ៅតាម្មូ្លដ្ឋា ន្រាជធាន្ ី ក្ំត្ដទូទាំងរបក្ទស។ 

ដ្នក                 បាន្យកចិត្តទុកដ្ឋកក់្របើរបាស់រគប់ម្ក្្ស្ថបាយទាំងអស់ តាម្វិទយល ទូរទសស ទសសនវដដ ី

បទសមភ សន្៍ ឯកសារបក្ចចកក្ទស ោរតាាំងពិព័ណ៌ ោរ្សពវ្ាយតាម្របពន័្ធក្អ ិចរត្នូ្កិ ោរក្ឃាសន្សពវ្ាយក្ៅ

តាម្មូ្លដ្ឋា ន្ ន្ងិទសសន្កិចចសិកា។ល។ ក្ដ្ឋយក្ផ្កត ត្ោរយកចិត្តទុកដ្ឋកក់្ៅក្លើបញ្ា ជាអទិភាពដូចជាបញ្ា ជាំងឆឺាង អត្ា

របក្ោជន្ន៍ន្ោរចាក់ថាន ាំោរពារជាំងឆឺាងសត្វ បក្ចចកក្ទសចិញ្ច ឹម្ ពូជន្ងិបក្ចចកក្ទសក្រជើសក្រីសពូជ បក្ចចកក្ទសបងាក ត្់ពូជ

តាម្ដបបសិបបន្ិមិ្ត្ត បក្ចចកក្ទសដ្ឋាំដាំណាាំចាំណីសត្វ បក្ចចកក្ទសដកនចនចាំណីសត្វ ន្ងិលិំតិ្បទដ្ឋា ន្គត្យិុត្ពាកព់ន័្ធន្ងឹ វិ

ស័យ្លតិ្កម្ម ន្ងិបសុពស្ថបាល ។ល។ 

 -សហោរជាមួ្យនដគូរអភិវឌ្ឍន្៍មួ្យចាំន្នួ្ដូចជាៈ OIE, SEAFMD, FAO, WHO, SLPP, WB, USDA, 

USAID, JICA, ACIAR, IPC ន្ងិ SNV ។ល។ 

ំ.២. ោរងារ្លតិ្កម្មសត្វ 

 សមិ្ទធ្ លដ្នក្លតិ្កម្មសត្វឆ្ន ាំ២០១៣ មន្ោរ                 ន្ ិគួរឱ្យកត្់សមគ ល់ដដលកនលងក្នេះ៖ 

ំ.២.១. សាា ន្ភាពរមួ្នន្ោរចញិ្ចមឹ្សត្វ 

តារាងក្របៀបក្្ៀបសាតិ្សិ   

 

របក្ភទសត្វ 

 

ឆ្ន ាំ២០១២ (កាល) 

 

ឆ្ន ាំ២០១៣ (កាល) 

ោរក្បៀបក្្ៀប ២០១២- ២០១៣ 

ក្កើន្/ថ្យ 

(កាល) 

%(%) 

ក្គ្ន រគសួារ 272,373,3 2793,74,3 53,740 1.59 

កសិដ្ឋា ន្ 97,42 97492 350 7.62 

សរុប 3,376,805 3,430,895 54,090 1.60 

រកបី រគសួារ 9,97426 619,114 -37,824 -5.76 

កសិដ្ឋា ន្ 2, 0 -37 -100.00 

សរុប 656,975 619,114 -37,861 -5.76 

ក្គ្ន រកបី រគសួារ 971347,6, 4,045,066 15,879 0.39 

កសិដ្ឋា ន្ 97,42 4,943 350 7.62 

សរុប 4,033,780 4,050,009 16,229 0.40 

កមា ាំងអូសទញ  ,11,61,,1 ,15,,11,, -171,569 -11.32 

រជូក រគសួារ 1,952,321 2,067,975 115,654 5.92 

កសិដ្ឋា ន្ 256,290 368,724 112,434 43.87 

សរុប 2,208,611 2,436,699 228,088 10.33 
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បកស ី រគសួារ 19,374,139 21,429,519 2,055,380 10.61 

កសិដ្ឋា ន្ 3,974,291 6,043,924 2,069,633 52.08 

សរុប 23,348,430 27,473,443 4,125,013 17.67 

ក្សេះ រគសួារ 12,394 10,850 -1,544 -12.46 

កសិដ្ឋា ន្ 137 47 -90 -65.69 

សរុប 12,531 10,897 -1,634 -13.04 

ក្ចៀម្ រគសួារ 174 100 -74 -42.53 

កសិដ្ឋា ន្ 41 0 -41 -100.00 

សរុប 215 100 -115 -53.49 

ពដព រគសួារ 11,995 15,831 3,836 31.98 

កសិដ្ឋា ន្ 1,728 0 -1,728 -100.00 

សរុប 13,723 15,831 2,108 15.36 

សរុបរួម្ 29,617,290 33,986,979 4,369,689 14.75 
   

តាម្ោរវិភាគសាា ន្ភាពចិញ្ច ឹម្សត្វរបចាាំឆ្ន ាំ បាន្បងាា ញថា លទធ្ លសូចនករកនលងឆ្ន ាំនន្្លតិ្ភាពសត្វរគប់របក្ភទមន្

ោរក្កើន្ក្ ើងសរុបចាំន្នួ្ ៤.៣៦៩.៦៨៩ កាល ដដលក្សម ើន្ងឹ១៤.៧៥%។ ឆ្ន ាំ២០១៣ចាំន្នួ្ក្គ្នក្កើន្១.៦០% រកបីថ្យចុេះ 

-៥,៧៦% រជូកក្កើន្ ១០,៣៣% ន្ិងបកសកី្កើន្១៧,៦៧% ក្្ៀបន្ឹងឆ្ន ាំ ២០១២។  
- ោរក្កើន្ក្ ើងចាំន្នួ្ក្គ្នបណាត លម្កពីរបជាជន្មន្យល់ដឹងពោីរចិញ្ច ឹម្សត្វ ោរចាក់ថាន ាំោរពារ ទប់សាក ត្ប់ាន្ជាំងឺ

ឆាងសត្វ ជាពិក្សសក្ៅរដូវវសាន្ងិទឹកជាំន្ន្់ក្ដ្ឋយទក្ន្ាក្ម្គងគមិ្ន្មន្ជាំងឆឺាងក្គ្នរកបី្ាលេះក្ ើងក្ ើយ។ បដន្ាម្ក្លើសពីក្ន្េះ 

ត្នម្ាក្គ្នរស់ក្កើន្ក្ ើង មន្ទី្ារ ន្ងិជារបភពចាំណូល។  

 -ោរថ្យចុេះ       បណាត លម្កព ី                                         ក្រគឿងយន្តកសិកម្ម ោរ

បដរម្បរម្ួលអាោសធាត្ ុោរក្កើន្ក្ ើងនន្   ដីកសិកម្ម  ន្ងិ        ត្រមូ្វោរសាច់ជាម្ា ូ ហារកនលងរសលកន្ិងទី្ារនាំ

ក្ចញ   រស់ក្ៅរបក្ទសជិត្ខាង 

 -ោរចិញ្ច ឹម្រជកូ មន្ោរក្កើន្ក្ ើង                                                          

                                                      

 -ោរចិញ្ច ឹម្បកស ី       មន្             គួរឱ្យកត្់សមគ ល់                             

    ចក្រម្ើ                                                                        

ំ.២.២ សាា ន្យីចញិ្ចមឹ្សត្វរដា 

 សាា ន្យីចញិ្ចមឹ្រជកូពជូបងាា ញកម្ពលជា-ចនិ្ 

 សាា ន្យីចិញ្ច ឹម្រជកូពជូបងាា ញកម្ពលជា-ចិន្នន្នយកដ្ឋា ន្្លតិ្កម្មន្ងិបសុពស្ថបាល បាន្បក្ងកើត្ក្ ើងក្រោម្កិចចសហ

របត្ិបត្ដោិរឧបត្ាម្ភគ្នាំរទរបស់សាធារណៈរដារបជាមន្តិ្ចិន្ន្ងិរាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពលជា។ ចុងឆ្ន ាំ២០១៣ សាា ន្យីមន្រជូកពូជក្ម្

បាសរុបចាំន្នួ្ ១៤២ កាល កនលងក្នេះ ក្ម្ពូជមន្ចាំន្នួ្ ១៣០ កាលបាពូជមន្ចាំន្នួ្១២ កាល ន្ងិកនូ្រជូក ៧៥ កាល។ ឆ្ន ាំ

២០១៣សាា ន្យី្លតិ្បាន្កនូ្រជូកពជូចាំន្នួ្ ៥៦៤កាល ដដលបាន្លកដ់ចកចាយជនូ្កសិករសរមប់ក្្វើពូជកនលងត្នម្ាក្គ្នល

ន្ក្ោបាយរដា។                  ១២           កណាដ ល រពេះវិហារ តាដកវ រពេះសីហន្ុ ក្សៀម្រាប នរពដវង តាដកវ កាំពងច់ាម្ 

រាជធាន្ភីនាំក្ពញ         កាំពត្ ន្ងិរត្ន្ៈគីរ ី                                                 ។ 

 សាា ន្យីចញិ្ចមឹ្ក្គ្នពជូភនាំតាក្ៅ៉ៃ  

  ឆ្ន ាំ២០១៣សាា ន្យីចិញ្ច ឹម្ក្គ្នពជូភនាំតាក្ៅ៉ៃបាន្ក្រៀបចាំន្ងិកាំពុងជរម្លញោរចិញ្ច ឹម្ ដថ្ទាំពូជក្គ្ន ោរបងាក ត្់ពជូក្ដ្ឋយ

សិបបន្ិម្មិត្ ដកលាំអពជូក្គ្ន ន្ងិោរដ្ឋាំដាំណាាំចាំណីសត្វកនលងសាា ន្យី ជាពិក្សសោរក្រៀបចាំដកនចនចាំណីក្គ្នក្រត្ៀម្សរមប់ោរ

ចិញ្ច ឹម្ក្គ្នពជូកនលងសាា ន្យីរបកបក្ដ្ឋយន្ិរន្ដរភាព។ កនលងឆ្ន ាំ ២០១៣សាា ន្យីមន្ក្គ្នសរុបចាំន្នួ្ ២០៦ កាល កនលងក្នេះមន្ក្គ្ន

ពូជកាំដ្ងដសន្ ចាំន្នួ្៣៨កាល ន្ងិកនលងឆ្ន ាំក្ន្េះ្លតិ្ក្គ្នបាន្ចាំន្នួ្៣៣កាល  
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 សាា ន្យីបាន្្សពវ្ាយពជូក្គ្នក្ៅតាម្បណាត ក្ំត្តដូចជា ក្ំត្តក្សៀម្រាប ក្ំត្តកាំពត្ ន្ងិក្ំត្តបាត្់ដាំបង។ សាា ន្យីមិ្ន្

រគ្នន្ដ់ត្ជាកដន្ាងចិញ្ច ឹម្ក្គ្នពជូប៉ៃុក្ណាណ េះក្ទ ប៉ៃុដន្តក៏ជាកដន្ាងដ្ឋាំ ន្ងិ្សពវ្ាយដាំណាាំចាំណីសត្វ្ងដដរ។ ឆ្ន ាំ ២០១៣ សាា ន្យី 

បាន្ដចកពូជក្មម  ងីរោសហគីក្ណ ម៉ៃ រា ន្ឌ់្ូមុ្លឡាត្ូបា៉ៃសាព  ូម្ន្ងិសីុមួ្ងដល់បណាត ក្ំត្ដមួ្យចាំន្នួ្។ 

ំ.២.៣ ោរដកលម្អពជូសត្វ 

 ោរដកលាំអពូជសត្វ បាន្អភវិឌ្ឍន្៍ជាជាំហាន្ៗតាម្ក្គ្នលន្ក្ោបាយ ន្ិងយុទធសាស្ដសត  វិស័យសុំភាពសត្វន្ងិ

្លតិ្កម្មសត្វ ដូចជាោរនាំចូលរូបធាត្ុក្សក្ន្ទិកសត្វពូជសត្វ ោរក្រជើសក្រីសពជូសត្វកនលងរសលកដដលមន្្លតិ្ភាព ពំស់ 

ក្ដើម្បីយកម្កបងាក ត្់ ន្ងិ្សពវ្ាយពូជទាំងកនលងជួរកសិករក៏ដូចជាតាម្បណាត កសិដ្ឋា ន្ចិញ្ច ឹម្សត្វឯកជន្ក្ៅកនលងរបក្ទស

កម្ពលជា។ ពជូសត្វសាំខាន្់ៗ ដដលរត្ូវបាន្យកម្កបងាក ត្់ ន្ងិ្សពវ្ាយពជូ មន្ដូចជា៖ 

-ពូជកាំដ្ងដសន្ ន្ងិពជូរបាមន្់ ក្ៅសាា ន្យីចិញ្ច ឹម្ក្គ្នពូជភនាំតាក្ៅ៉ៃ  

-កន្ាងម្កោរនាំចូលទឹកក្ម្ជីវិត្បងកកពជូក្គ្នសីុម្របា ន្ងិពជូក្គ្នសាន្ត់ា ដដលរត្ូវបាន្បងាក ត្ក់្ដ្ឋយសិបបន្ិម្មិត្

ជាមួ្យក្គ្នកនលងរសលកតាម្បណាត ក្ំត្តមួ្យចាំន្នួ្ដូចជា ក្ំត្តក្ពា្សិាត្ ់ (បងាក ត្់សិបបន្ិម្មតិ្ក្ម្ក្គ្នបាន្ចាំន្នួ្១៣១កាល បាន្ 

កនូ្ញីចាំន្នួ្៥៥កាល ន្ងិក្ឈ្លម លចាំន្នួ្៣២កាល) ក្ំត្តតាដកវ បងាក ត្សិ់បបន្ិម្មិត្ក្ម្ក្គ្នបាន្ចាំន្នួ្១៣៥កាល បាន្កនូ្ញ ី

ចាំន្នួ្១៧កាល ន្ិងក្ឈ្លម លចាំន្នួ្១៤កាលកនលងឆ្ន ាំ ២០១៣។ ទន្ាឹម្ន្ឹងក្ន្េះោរបងាក ត្់សិបបន្ិម្មិត្បាន្្សពវ្ាយតាម្បណាត  

ក្ំត្តក្្សងៗក្ទៀត្ដូចជា ក្ំត្ត កាំពង់សព ឺ កាំពត្ កាំពង់្ាំ កាំពងឆ់្ន ាំង ដកប បាត្់ដាំបង។ ជារួម្ោរបងាក ត្់សិបបន្ិម្មិត្ក្គ្នទូទាំង

របក្ទសបាន្សរុបចាំន្នួ្៣២៧កាល បាន្ចាំន្នួ្កនូ្ក្គ្នសរុបចាំន្នួ្១៤៧កាល កនលងឆ្ន ាំ២០១៣ 

-សាា ន្ីយចិញ្ច ឹម្រជូកបងាា ញកម្ពលជា ចិន្ ក្្វើោរបងាក ត្់ន្ិង្សពវ្ ាយពជូរជូកដ ន្ក្រដស យ៉ៃកក្សៀ ន្ិងឌ្យុរ កុ។ ោរ

បងាក ត្់សិបបន្ិម្មិត្រជូកក្្វើោរ្ សពវ្ាយតាម្បណាត លក្ំត្តមួ្យចាំន្នួ្ដូចជា ក្ំត្តក្ពា្សិាត្់ បងាក ត្់សិបបន្ិម្មិត្ក្ម្រជូកបាន្ចាំន្នួ្ 

១.២៦១កាល បាន្កនូ្សរុបចាំន្នួ្៧.៩២២កាល (ញីចាំន្នួ្៤.១២៦កាល) ក្ំត្តតាដកវបងាក ត្់សិបបន្ិម្មតិ្ក្ម្រជកូបាន្ចាំន្នួ្ 

៣.៨៣៦កាល បាន្កនូ្សរុបចាំន្នួ្១៧.៩៩៥កាល ក្ំត្តបនា យមន្ជយ័បងាក ត្់សិបបន្ិម្មតិ្ក្ម្រជកូបាន្ចាំន្នួ្១.០២៧កាល 

បាន្កនូ្សរុបចាំន្នួ្ ៧.១២៩កាលកនលងឆ្ន ាំ ២០១៣ 

 -ោរបងាក ត្់មន្់យកសាច់ ស ុត្ ពជូ KI (ពូជមន្់ដ មំរបងាក ត្់ជាមួ្យអុីសាក្របាន្   ក្ំត្ដក្សៀម្រាប 

 -                   ក្រោម្គក្រមងកិចចសហរបត្ិបត្ដិជប៉ៃុន្ (JLTA)       ក្ៅរាជធាន្ភីនាំក្ពញ ន្ិងក្ំត្តកណាត ល  

 -                                                                                          មគ    

 -ោរ្សពវ្ាយពជូតាម្រយៈអងគោរ សម្បលរសជន្ ដូចជាោរ្តលរ់ជកូ ក្ម្ក្គ្ន ក្ម្រកបី មន្ទ ដលក់សិករតាម្បណាត

ក្ំត្តមួ្យចាំន្នួ្។ 

រោហវកិបងាា ញពាំពោីរបងាក ត្ស់បបន្មិ្ិមត្ក្គ្នក្ៅតាម្បណាត ក្ំត្តឆ្ន ាំ២០០៣ 
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រោហវកិចាំន្នួ្កនូ្ក្គ្នតាម្រយៈោរបងាក ត្ស់បបន្មិ្ិមត្ក្គ្នក្ៅតាម្បណាត ក្ំត្ត   ២០១៣ 

 

     
 

ំ.២.៤.ោរដកលាំអចាំណីសត្វ 

ោរដកលម្អចាំណីសត្វ បាន្ន្ឹងកាំពុងជរម្លញោរដ្ឋាំដាំណាាំចាំណីសត្វ ្តលព់ូជ ន្ិង្សពវ្ាយពូជក្មម  បក្ចចកក្ទសដ្ឋាំ

ដាំណាាំចាំណីសត្វ រពម្ទាំងជរម្លញោរអន្ុវត្ត សាកលបងពិក្សា្ន្៍ ្សពវ្ ាយពីវិ្សីាស្ដសត  ន្ងិបក្ចចកក្ទសដកនចន ន្ងិ្ស ាំចាំណីសត្វ

ដលោ់រិោលយ័្លតិ្កម្ម ន្ងិបសុពស្ថបាលរាជធាន្ ីក្ំត្ត ន្ងិកសិករតាម្បណាត ក្ំត្តននក្ៅទូទាំងរបក្ទស។ 

ពជូដាំណាាំចាំណីសត្វ ដដលបាន្្សពវ្ ាយដល់កសិករនក្ពលបចចលបបន្ន រួម្មន្៖ Simung Mulato, Paspalum, 

Marandu, Ruzi, Elephant grass, King grass កន្ាាំក្ថ្ត្  រទីចាន្ធ់ារា   ។ល។ 

ក្ំត្ដនរពដវងសាវ យក្រៀង ក្សៀម្រាប រត្ន្ៈគិរី ក្ពា្សិាត្់ តាដកវ ម្ណឌ លគិរី កណាត ល កាំពត្ កាំពងឆ់្ន ាំង កាំពងច់ាម្ 

បាត្់ដាំបង បនា យមន្ជយ័ បាន្ន្ងឹកាំពុងដាំក្ណើរោរដ្ឋាំដាំណាាំចាំណីសត្វទទួលបាន្ក្ជាគជ័យ ន្ងិបាន្អន្ុវត្តោរដកនចន្ ស ាំ

ចាំណីសត្វ រពម្ទាំង្សពវ្ាយពជូ បក្ចចកក្ទសដ្ឋាំដុេះ បក្ចចកក្ទសដកនចន្ ស ាំ ដលក់សិករកនលងក្ំត្ដរបស់ ាំួន្ ន្ិងក្ំត្តដនទ

ក្្សងក្ទៀត្។ 

 កនលងគក្រមង CIAT (Center International for Tropical Agriculture) អន្ុវត្តក្ៅក្ំត្ត ៖ 

 ១. ក្ពា្ិ៍សាត្ប់ាន្ដចកពូជក្មម ចាំន្នួ្៥មុ្  ំ(ម៉ៃរា ន្់ឌ្ ូមុ្លឡាត្ ូបា៉ៃសាព  ូម្ អាត្រ់តាទូម្ រុសសលី ន្ងិសីុមួ្ង) ជនូ្កសិករ

ចាំន្នួ្ ៣២រគសួារ យកក្ៅដ្ឋាំក្លើន្ាដី ន្នួ្ ១៣,៧២៤ម្២ ក្ៅរសលកសាំក្ៅមស ន្ងិរសលកបាោន្  

 ២.រត្ន្គីរ ីបាន្ដចកពូជក្មម ចាំន្នួ្ ៥មុ្ំ (ម៉ៃរា ន្់ឌ្,ូ មុ្លឡាត្ូ បា៉ៃសាព  ូម្ អាត្់រតាទូម្, រុសសលី ន្ងិសីុមួ្ង) ជនូ្

កសិករចាំន្នួ្ ២៦រគសួារ យកក្ៅដ្ឋាំក្លើន្ាដី ចាំន្នួ្ ១៥៩.៥០អារក្ៅរសលករតាាំកក ់

 ៣.បាត្ដ់ាំបង បាន្ដចកពជូក្មម ចាំន្នួ្ ៥មុ្ំ (ម៉ៃ រា ន្ឌ់្,ូ មុ្លឡាត្ូ បា៉ៃសាព  ូម្ អាត្រ់តាទូម្, រុសសលី ន្ងិសីុមួ្ង)ជូន្

កសិករយកក្ៅដ្ឋាំ ។ 

 ៤.នប៉ៃលនិ្ បាន្ដចកពូជក្មម ចាំន្នួ្ ៥មុ្ំ (ម៉ៃរា ន្ឌ់្,ូ មុ្លឡាត្ូ បា៉ៃសាព  ូម្ អាត្រ់តាទូម្, រុសសលី ន្ិងសីុមួ្ង) ជនូ្

កសិករយកក្ៅដ្ឋាំ ។ 

ំ.២.៥ ោរអភវិឌ្ឍន្កម្មវិ្  ីជវីឧសមន័្ 

ចាប់ពឆី្ន ាំ២០០៦ ដលឆ់្ន ាំ២០១៣ ោរកសាង ជីវឧសម ័ន្        កនលងក្ំត្តចាំន្ួន្ ១៤ សរុបមន្ចាំន្នួ្២០.២៨៨  ដដល

កនលងក្នេះ ក្ៅឆ្ន ាំ ២០១៣  ជីឧសម ័ន្បាន្សាងសង់ចាំន្នួ្ ១.១១៥  ។ 
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រោហវកិបងាា ញចាំន្នួ្ ជវីឧសមន័្ដដលបាន្សាងសងច់ាបព់ឆី្ន ាំ២០០៦ដល២់០១៣ 

 

គ. ោរងារសុំ ភាពសត្វ 

គ.១ សាា ន្ភាពជាំងឆឺាងសត្វ 

ជាក្រៀងរាលឆ់្ន ាំ  ជាំងឆឺាងសត្វក្រចើន្របក្ភទ  បាន្បងកឱ្យសត្វឈ ឺន្ងិងាប់  ន្ងឹបណាដ លឱ្យមន្ោរខាត្បង់ក្សដាកិចច 

រគសួារ ន្ងិក្សដាកិចចជាត្ិ្ ងដដរ។ ក្ៅឆ្ន ាំ២០១៣ កន្ាងក្ៅក្ន្េះ សភាពោរណ៍នន្ជាំងឆឺាងសត្វ មន្សភាពរាលដ្ឋលមិ្ន្សូវ

ខាា ាំងោា គួរឱ្យកត្់សមគ ល់ក្ទ ប៉ៃុដន្ត    សក្ងកត្     ទិន្នន្យ័នន្សាា ន្ភាពជាំងឆឺាងសាំខាន្់ៗ  ដដលបងកឱ្យមន្ម្ហន្ដរាយ

ដល់ជីវិត្     សត្វ ន្ងិក្សដាកិចចរគសួារ ក៏ដូចជាក្សដាកិចចជាត្ិរួម្មន្ ៖  

ជាំងអឺតុ្ោត ម្៖ មន្ោរ្ាលេះក្ ើងចាំន្នួ្៧២ កដន្ាងគឺៈ ក្ំត្តក្សៀម្រាប០១កដន្ាង ក្ពា្សិាត្់០៥កដន្ាងបាត្់ដាំបង

០៤កដន្ាងបនា យមន្ជយ័០២កដន្ាងកាំពងច់ាម្០១កដន្ាងកាំពត្០១កដន្ាងកាំពង់សព ឺ២០កដន្ាងសាវ យក្រៀង០៩កដន្ាងកណាត ល

០៧កដន្ាងរកក្ចេះ០៦កដន្ាងតាដកវ០៩កដន្ាងនរពដវង០៧ កដន្ាង។ 
ជាំងសឺារទកឹ៖ មន្្ាលេះក្ ើងចាំន្ ួ២៥ កដន្ាងគឺៈក្ំត្តក្ោេះកងុ ០៤ កដន្ាង (ដរសអាំបិល ថ្មបាាំង ក្ំម្រភូមិ្ន្ា បទុម្ សាគរ) 

ឧត្តរមន្ជយ័ ០៤ កដន្ាង (សាំក្រាង ចុងោល ់បនា យអាំពលិ អន្ាង់ដវង) រកក្ចេះ ០១ កដន្ាង (ចិរត្បូរី) ក្ពា្សិាត្ ់០១ កដន្ាង 

(បាោន្) នរពដវង ១៥ កដន្ាង (ពាម្ជ័រ កាំចាយមរ កក្ស្ដញ្ជៀច សីុ្រកណាត ល សាវ យអន្ារ ក្ម្សាង ក្ពា្ិក្រៀង ពារាាំង ន្ងិនរពដវង) 

ជាំងបឺសូំយល៖់ ៖ មន្្ាលេះក្ ើងចាំន្នួ្៣កដន្ាងគឺៈ ១ កដន្ាងក្ៅរសលកភនាំរសួច ក្ំត្តកាំពង់សព ឺ ១ កដន្ាងក្ៅរសលកចិរត្បូរី 

ក្ំត្តរកក្ចេះន្ងិ ១ កដន្ាងក្ៅរសលកភនាំរពកឹក្ំត្តបាត្់ដាំបង ។ 
 ជាំងផឺ្កត សាយបកស៖ី កនលងឆ្ន ាំ២០១៣ក្ន្េះ មន្ករណី្ាលេះជាំងផឺ្កត សាយបកសីចាំន្នួ្ ០៧ កដន្ាង គកឺ្ៅក្ំត្តតាដកវ កាំពង់សព  ឺ

កាំពង់ចាម្ កាំពត្ ក្សៀម្រាប ន្ងិបាត្់ដាំបង។ ករណី្ាលេះជាំងផឺ្កត សាយបកសីចុងក្រោយគកឺ្ៅភមិូ្ដាំណាក់ដក្ងាក   ុាំរាាំងក្កសី រសលកស

ដងក ក្ំត្តបាត្់ដាំបង (នថ្ងទី ១០ ដំសីហា ឆ្ន ាំ២០១៣)។  

គ.២ ោរបស្ដងាក បបទក្លមើស ន្ងិោរទបស់ាក ត្ជ់ាំងឆឺាងសត្វ 

ដ្អកក្លើវិធាន្               ចាប់ បាន្ទប់សាក ត្ន់្ិងបស្ដងាក បបទក្លមើស               ដូចខាងក្រោម្៖ 

នយកដ្ឋា ន្្លតិ្កម្មន្ងិបសុពស្ថបាល៖ បាន្រត្តួ្ពនិ្តិ្យចរាចរសត្វន្ិង្លតិ្្លមន្ក្ដើម្កាំក្ណើត្ពីសត្វ ជាលទធ្ ល

បាន្ទទួលបាន្ៈ ោររត្ួត្ពនិ្តិ្យចរាចរសត្វន្ិង្លិត្្លមន្ក្ដើម្កាំក្ណើត្ពីសត្វមន្ចាប់អន្ញុ្ញ ត្រត្ឹម្រត្ូវចាំន្នួ្៣៥៣

ករណី កនលងក្នេះមន្ក្គ្នរកបី១២៩ ករណី រជូក១៤៩ករណី ស ុត្១០ករណី មន្៦់៥ករណី ន្ងិបស្ដងាក បទក្លមើសដឹកជញ្ជូន្

សត្វន្ិង្លិត្្លមន្ក្ដើម្កាំក្ណើត្ពីសត្វសរុបចាំន្នួ្៣៣ករណី កនលងក្នេះមន្ក្គ្នរកបី ០៤ករណី ១០៧កាល បកសី១០

ករណី ១៧.៣៥២កាល ស ុត្០៨ករណី ២១៨.៦៨៤រគ្នប់ រជូកចាំន្នួ្១០ករណី ៣១៤កាល សាច់មន្់០១ករណី ០៥ក្តាន្ រគួច

០១ករណីចាំន្នួ្៦០០គ.រក បាន្ក្្វើោរផ្កកពនិ្យ័ជាទឹករបាកច់ាំន្នួ្១០១.០០០.០០០ក្រៀល  (មួ្យរយមួ្យោន្ក្រៀលគត្់) 

ោរោិលយ័្លតិ្កម្មន្ងិបសុពស្ថបាលរាជធាន្ ីក្ំត្ដ៖ បាន្រត្ួត្ពនិ្តិ្យចលនសត្វ ន្ិង្លតិ្្លមន្ក្ដើម្កាំក្ណើត្

ពីសត្វ ជាលទធ្ លបាន្រកក្ ើញន្ងិបស្ដងាក បបទក្លមើសដឹកជញ្ជូន្សត្វន្ងិ្លិត្្លមន្ក្ដើម្កាំក្ណើត្ពសីត្វសរុបចាំន្នួ្២៤
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ករណី កនលងក្នេះមន្ក្គ្ន រកបីចាំន្នួ្១១០កាលបកសីចាំន្នួ្៣.២៣៥កាលស ុត្មន្-់ទចាំន្នួ្១១.៦៥០រគ្នប់ ្លតិ្្លំូច

គុណភាពចាំន្នួ្៦.៧៧៥គ.រក បាន្ដុត្បាំផ្កា ញចាំន្នួ្០៧ករណី ន្ងិក្្វើោរផ្កកពិន្យ័ជាទឹករបាក់ចាំន្នួ្២២.០០០.០០០ក្រៀល 

(នម្ភពីរោន្ក្រៀលគត្់)។ 

គ.៣ ោរចាកវ់ា កស់ាាំងោរពារជាំងឆឺាងសត្វ  

 ជាលទធ្ ល ក្ៅទូទាំងរបក្ទស សត្វបាន្ទទួលោរចាកថ់ាន ាំោរពារ     ៖                   ១.៣៩៣.៨០៤    

                    ៨៦.៥៥២                 ១៨.១០២    សារទឹក          ១៩១.២៣៧    ក្ប៉ៃសត

          ២៤២.៨៨២    សាល់ម្៉ៃូ          ១៣១.០៦៥    អតុ្ោត ម្          ៧.៦០៦    អូក្ហសសគ ី    

      ៣៩.២២០     កស្ដញ្ជលឹ         ៥.៨៧៧    ញីវោស          ៦៣១.៥៣១    អាសន្នក្រាគមន្់      

៤៤២.៩៥៤    អុត្          ៣៦៤.០៨៧     អាសន្នក្រាគទ      ៤៤.៣៧៦    ហគលម្បូរូចាំន្នួ្ ៣.៥០០ កាល 

   ក្ប៉ៃសតទ     ១០៨.៤០៥     

គ.៤ ោរងាររត្តួ្ពនិ្តិ្យអនម្យ័សត្វ ន្ងិ្លតិ្្លមន្ក្ដើម្កាំក្ណើត្ពសីត្វ  

  កនលងឆ្ន ាំ២០១៣  ោររត្តួ្ពនិ្តិ្យសត្វ  ន្ិង្លតិ្មន្ក្ដើម្កាំក្ណើត្ពីសត្វ  ដដលបាន្នាំក្ចញ នាំចូល ន្ងិនាំឆាងោត្ ់

រពេះរាជាណាចរកកម្ពលជាមន្ដូចត្ក្ៅៈ ោរនាំក្ចញ៖ ក្គ្ន-រកបីកនលងរសលកចាំន្នួ្ ១៩.៧៥៣កាល រជូក       ចាំន្នួ្ ២២.៩៨៩ 

កាល ( កនូ្រជកូពជូចាំន្នួ្២១.៦៤០កាល ន្ងិរជកូពូជក្ម្បា ១.៣៤៩ កាល)  កនូ្មន្ច់ាំន្នួ្១២៤.០០០    សាវ ោត ម្ចាំន្នួ្ 
៥.៣៤៥កាល សាច់ក្គ្នចាំន្នូ្ ១២.២០០គ.រក ចាំណីដឆកចាំន្នួ្ ១.០១៥.២៤៥គ.រក ដសបកក្គ្ន រកបីចាំន្នួ្ ១.៦៥៩.០០០ គ.រក 

ន្ងិក្រាម្សត្វចាំន្នួ្ ៥០.៩៩០,៥គ.រក ោរនាំឆាងោត្៖់ សត្វក្គ្នពីរបក្ទសនថ្ចាំន្នួ្ ២៨.៣៨០កាល ន្ងិោរ     ៖ រជកូសរុប

ចាំន្នួ្៣០៤.១១២កាល (រជូកសាច់ចាំន្នួ្៣០២.៦២០ កាល កនូ្រជូកពជូចាំន្នួ្១.៤៩២កាល ន្ងិរជូកពូជក្ម្បា ០ កាល)  

កនូ្មន្់ពជូ    ន្ ១៦៥.៨១៥កាល ស តុ្   ៣៦០.០០០     សាច់ក្គ្ន២៧២.៦៦២ គ.រក ក្រគឿងកនលងក្គ្នចាំន្នួ្៧៧.៥០១,៥ គ.

រកសាច់ក្ចៀម្ចាំន្នួ្៣៨៥គ.រក សាច់ក្ៅា ឆអនិ្ចាំន្នួ្ ០    សាច់មន្១់៤.៤៨១ គ.រក មន្រ់ស់ចាំន្នួ្៣០.៦១០គ.រក សាច់រកក

១៤០គ.រក វត្ាលធាត្ុក្ដើម្សត្វ១.៩០០.៥គ.រក ន្ងិដសបកក្គ្ន្ស ាំចាំណីដឆក១.០៨៨.៥៤០គ.រក សាច់មន្់/រទូងមន្់្ ស ាំចាំណីដឆក 

៤៥៦.០០៣គ.រក។ 

គ.៥ ភាន កង់ារសុំ ភាពសត្វភមូ្ ិ

 ភាន កង់ារសុំភាពសត្វភូមិ្សរុបមន្ចាំន្នួ្១២.៦៤៤នកក់នលងក្នេះមន្បុរសចាំន្នួ្១១.៥៤៤នក់ ន្ងិនរចីាំន្នួ្១.១២៩នក។់ 

 . ោរងារសុំ ភាពសាធារណៈ 

ោរងារសុំភាពសាធារណៈកជ៏ាដ្នកមួ្យដ៏សាំខាន្ន់ន្វិស័យ្លតិ្កម្មន្ងិបសុពស្ថបាល។ កិចចោរសាំខាន្់  ៗ របស់សុំ

ភាពសាធារណៈរួម្មន្ ោរអក្ងកត្តាម្ដ្ឋន្ រសាវរជាវ ក្ដើម្បបីងាក រទប់សាក ត្់ ន្ងិចាត្់វិធាន្ោររបយុទធរបឆ្ាំងជាំងឆឺាងសត្វ ន្ងិ

ជាំងឆឺាងសូណូសពស្ថករណ៍ហាន្ភីយ័ ោរ្ ាលេះជាំងឆឺាងរាលដ្ឋលជាំងឆឺាងស ណូូស ោររគប់រគង ន្ងិោររត្ួត្ពនិ្តិ្យអនម័្យសត្ត

ឃាត្ដ្ឋា ន្ ោរក្្វើអាជីវកម្មពឃិាត្សត្វ ោររត្ួត្ពនិ្ិត្យអនម័្យសត្វ សាច់ ន្ងិ្លតិ្្លសត្វក្ៅសត្តឃាត្ដ្ឋា ន្ ន្ងិកដន្ាងតាាំង

លក់ ក្ដើម្បោីរពារោរ្ ាលេះជាំងឆឺាងសត្វ ន្ងិជាំងឆឺាងស ណូូស ដដលអាចប៉ៃេះពាលដ់លអ់នកបរិក្ភាគ ន្ងិសុំភាពសាធារណៈ។ 

សមិ្ទធិ្លសាំខាន្់ៗដដលសក្រម្ចបាន្ រួម្មន្៖ 

ង. សាតិ្សិត្ដឃាត្ដ្ឋា ន្ 

សា ិត្ិសត្តឃាត្ដ្ឋា ន្ទាំងរបក្ភទ “ក” ន្ងិ “ំ” ដដលមន្ក្គ្នលោរណ៍អន្ញុ្ញ ត្ក្ដ្ឋយអន្កុ្ោម្តាម្អន្ុរកឹត្យក្លំ 

១០៨ អន្រក.បក ចុេះនថ្ងទី២៤ ដំសីហា ឆ្ន ាំ២០០៧ សត ពីោីររគប់រគងសត្តឃាត្ដ្ឋា ន្ ោររត្ួត្ពនិ្តិ្យអនម័្យសត្វ សាច់ 

ន្ិង្លិត្្លសត្វ ន្ងិរបោសពាក់ពន័្ធ ពរីាជធាន្ី ក្ំត្តមន្ចាំន្នួ្សរុប១២២ កដន្ាង កនលងក្នេះរួម្មន្៖ រាជធាន្ភីនាំក្ពញ១០

កដន្ាង កណាត ល២១កដន្ាង កាំពងឆ់្ន ាំង១០កដន្ាង ក្សៀម្រាប០៦កដន្ាង បនា យមន្ជ័យ ០៩កដន្ាង រពេះសុហីន្ុ០៣កដន្ាង 

នរពដវង០៥កដន្ាង កាំពង់សព ឺ១០កដន្ាង ម្ណឌ លគីរី០២កដន្ាង សា ឹងដរត្ង ០១កដន្ាង រត្ន្ៈគីរី០២កដន្ាង បាត្់ដាំបង១៣កដន្ាង  

កាំពត្០៥កដន្ាង រកក្ចេះ០៥កដន្ាង ក្ោេះកុង០១កដន្ាង ដកប ០១កដន្ាង ក្ពា្សិាត្់០៦កដន្ាង កាំពង់្ាំ០៥កដន្ាង សាវ យក្រៀង

០៦កដន្ាង ន្ងិ នប៉ៃលនិ្០១កដន្ាង ។  
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ក្ៅកនលងឆ្ន ាំ២០១៣ សត្តឃាត្ដ្ឋា ន្របក្ភទ "  ំ" ដដលបាន្បក្ងកើត្ថ្មីមន្ចាំន្នួ្សរុប ០៩កដន្ាង កនលងក្នេះមន្ៈ កណាត ល

០១កដន្ាង កាំពត្០១កដន្ាង នរពដវង០២កដន្ាង រពេះសីុហន្ុ០១កដន្ាង សាវ យក្រៀង០៣កដន្ាង ន្ិង នប៉ៃលនិ្០១កដន្ាង ន្ងិសត្តឃាត្

ដ្ឋា ន្ដដលរត្ូវបាន្ោរអន្ញុ្ញ ត្ឲ្យបន្តសុពលភាពក្ទៀត្មន្ចាំន្នួ្០៩កដន្ាង កនលងក្នេះ រាជធាន្ភីនាំក្ពញចាំន្នួ្០២កដន្ាង ក្ំត្ត

បនា យមន្ជ័យ ០៧កដន្ាង។  

ចាំន្នួ្សត្វពិឃាត្  ទទាំងរបក្ទសឆ្ន ាំ២០១៣ សរុបមន្៖ ក្គ្ន ១០៨.២៧១កាល រកបី២.៨០៨ កាល    រជូក 

៧៩៩.៧០០កាល  

ច. ោរងារវទិស្ថសាា ន្ជាត្រិសាវរសាវបសពុស្ថបាល  

នក្ពលបចចលបបន្នក្ន្េះ វិទស្ថសាា ន្ជាត្រិសាវរជាវបសុពស្ថបាល មន្សម្ត្ាភាពរគប់រគ្នន្ក់នលងោរក្្វើអក្ងកត្តាម្ដ្ឋន្

ឃាា ាំក្ម្ើល សិការសាវរជាវ វិភាគរកក្ម្ក្រាគ ន្ងិក្្វើក្រាគ វិន្ិចឆ័យជាំងសឺត្វ ន្ិងសក្រម្ចបាន្ន្ូវលទធ្ លរបកបក្ដ្ឋយរបសិទធិ

ភាព ន្ិងទន្ក់្ពលក្វោកនលងោរក្ឆាើត្បជាបនា ន្ ់ក្ៅរគប់រូបភាព ន្ងិសាា ន្ភាពទន្ក់្ហត្ោុរណ៍នននន្ជាំងសឺត្វ ដដលបងក

ក្ ើងក្ដ្ឋយក្ម្ក្រាគរគប់របក្ភទន្ងិបាន្សហោរោ៉ៃ ងជិត្សន ិទធជាមួ្យសាា ប័ន្ន្ងិអងគោរននដូចជា រកសួងសុខាភបិាល 

 វិទស្ថសាា ន្សុំភាពសាធារណៈ វិទស្ថសាា ន្បា៉ៃសា ័រកម្ពលជា គក្រមងកម្មវិ្ីចិញ្ច ឹម្សត្វកម្ពលជា-សហគម្ន្៍អឺរ ុប គក្រមងសិកាពី

ជាំងបឺងកក្ដ្ឋយបា៉ៃ រា សីុត្ជាមួ្យរបក្ទសដបលសិុក ACIAR, ILRI, SEAFMD, OIE, TADs, JICA, USDA, WHO, 

World Bank។ លទធ្ លដដលទទួលបាន្មន្ដូចខាងក្រោម្៖ 

 វិទស្ថសាា ន្ជាត្រិសាវរជាវបសុពស្ថបាល បាន្បាំពាកន់្វូម៉ៃ សីុន្ ន្ងិឧបករណ៍សរមប់ក្្វើក្រាគ វិន្ិចឆ័យជាំងនឺ្ងិមន្្ន្ធាន្

ម្ន្ុសសរគប់រគ្នន្ស់រមប់បាំក្ពញោរងារក្ន្េះ។ម៉ៃ សីុន្ន្ងិឧបករណ៍ទាំងក្ន្េះបាន្ទទួលពីគក្រមងបក្ងកើន្្លតិ្ភាពកសិកម្ម 

(APIP) អងគោរក្សបៀង ន្ងិកសិកម្មសហរបជាជាត្ិ (FAO) អងគោរសុំភាពសត្វពភិពក្ោក  (OIE)JICA USDA USAID 

SEAFMDរបក្ទសជប៉ៃុន្ អាលាមឺ្៉ៃង់ ន្ងិសហរដាអាក្ម្រិក ។ល។ 

  វិទស្ថសាា ន្ជាត្រិសាវរជាវបសុពស្ថបាល មន្សម្ត្ាភាពរគប់រគ្នន្ក់នលងោរក្្វើអក្ងកត្តាម្ឃាា ាំក្ម្ើល សិការសាវរជាវ 

 វិភាគរកក្ម្ក្រាគន្ិងក្្វើក្រាគវិន្ចិឆ័យជាំងសឺត្វន្ងិសក្រម្ចបាន្ន្ូវលទធ្ លដូចខាងក្រោម្៖ 

-ដ្នកក្សរ មូ្សាស្ដសត /វីរុសសាស្ដសត៖បាន្ពនិ្ិត្យ សិការសាវរជាវ ន្ងិវិភាគរកក្ម្ក្រាគក្លើជាំងសឺត្វមួ្យចាំន្នួ្ រួម្មន្ៈ

ជាំងផឺ្កត សាយបកសី ញូវោស មី្កបូាា សាម  ក្ប៉ៃសត រជកូ រប យុដសល ូស សាទឹក អតុ្ោត ម្ សាល់ម្៉ៃូដណល ូស ដឆកឆកួត្ រជកូ

រត្ក្ចៀកក្ំៀវ ន្ងិជាំងសឺាវ (SRV STLV CHV) 

 -ដ្នកបាក់ក្ត្រីសាស្ដសត៖ បាន្ពនិ្ិត្យ សិការសាវរជាវ ន្ិងវិភាគរកក្ម្ក្រាគក្លើជាំងសឺត្វមួ្យចាំន្នួ្រួម្មន្ៈជាំងសឺាទឹក 

បូសំយល់ ឈ្លម្ក្មម  សាត ហវី ូកុកកូស ស្ដសត ិបត្ូកកុកូស សាល់ម្៉ៃដូណល ូស អុកីលូី សីុដយ៉ៃលឡា ន្ិង វិភាគរកក្ម្ក្រាគកនលង

ចាំណីសត្វ ។ល។ន្ងិជាំងសឺាវ (Shigella Salmonella) 

 -ដ្នកបា៉ៃ រា សីុត្៖ បាន្ពនិ្តិ្យ សិការសាវរជាវ ន្ិងវិភាគរកជាំងបឺងកក្ដ្ឋយបា៉ៃ រា សីុត្សត្វ។ 

 -ដ្នកក្ោហិត្សាស្ដសត៖ បាន្ពនិ្តិ្យ សិការសាវរជាវ ន្ងិវិភាគរកជាំងកឺ្លើសត្វជាក្រចើន្របក្ភទដូចជា ក្អម្៉ៃូរោម្ បា៉ៃ

រា សិុត្កនលងឈ្លម្ ន្ងិរបូក្ត្អុនី្។ 

 -ដ្នកសរីរៈក្រាគសាស្ដសត ៈ បាន្ក្្វើោរវេះពនិ្តិ្យរបក្ភទសត្វត្ចូ (រជូក ក្ចៀម្ ពដព ន្ងិបកសី) ន្ងិអុីសតូ រោម្ (ោរដ្ឋក់

ពណន៌្ិង ពនិ្តិ្យក្ៅក្លើកញ្ចកឡ់ាម្) ក្ដើម្បីសិការសាវរជាវ ន្ងិវិភាគរកក្ម្ក្រាគក្លើជាំងសឺត្វមួ្យចាំន្នួ្។ 

 -ដ្នកក្អពីក្ដមី្សាស្ដសត ៈ តាម្ដ្ឋន្ឃាា ាំក្ម្ើលជាំងសឺត្វ រសាវរជាវរករបភពជាំងសឺត្វ អក្ងកត្រសាវរជាវកដន្ាង្ាលេះជាំង ឺ

រគប់រគងទិន្នន្យ័ជាំងសឺត្វ វិភាគទិន្នន្យ័ន្ងិបករសាយលទធ្ លនន្ោរអក្ងកត្រសាវរជាវឬោរសិកាជាក្ដើម្។ 

 វិទស្ថសាា ន្ជាត្ិរសាវរជាវបសុពស្ថបាលនន្នយកដ្ឋា ន្្លិត្កម្មន្ិងបសុពស្ថបាលបាន្របមូ្លន្ងិក្្វើវិភាគរក

វត្តមន្ក្ម្ក្រាគបងកជាំង ឺមន្ចាំន្នួ្សរុប ១០.៩៥០ វត្ាលវិភាគ កនលងក្នេះបា៉ៃ រា សីុត្សាស្ដសតចាំន្នួ្ ២.២៨៦ បាក់ក្ត្រីសាស្ដសតចាំន្នួ្

២.៥០៨ក្ោហិត្សាស្ដសតចាំន្នួ្ ២.២៨៦ក្សរ ូម្សាស្ដសតចាំន្នួ្ ៣.៦៩៨ ន្ងិសរីរៈក្រាគសាស្ដសត១៧២ វត្ាលវិភាគ។ តាម្ោរវិភាគក្ន្េះ 

 វិទស្ថសាា ន្ជាត្ិរសាវរជាវបសុពស្ថបាល បាន្រកក្ ើញពពកួបា៉ៃ រា សីុត្ វីរុស(ផ្កត សាយបកស ីញោូស អុត្ោត ម្) ន្ិងបាក់ក្ត្រី 

(សារទឹក បូសំយល ់ន្ងិអុកីលូ)ី។ 
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                           ៖ (១) របពន័្ធពត្ម៌ន្សុំភាពសត្វ ក្ៅកនលងត្ាំបន្អ់ាសា ន្ (ARAHIS) ន្ងិ(២) របពន័្ធ

ពត័្ម៌ន្សុំភាពសត្វពភិពក្ោក (WAHIS)។                                    អន្ុវិស័យ               

                                                                                   ចាំក្ពាេះ លតិ្កម្ម 

ន្ងិបសុពស្ថបាល មន្បណាត ញទាំនក់ទាំន្ងោរងារក្ៅតាម្បណាត ភមិូ្ រសលក ន្ិងរាជធាន្ ី ក្ំត្ត ដដលរួម្មន្ភាន ក់ងារសុំភាព

សត្វភូមិ្ ម្ស្ដន្តោីរិោលយ័្លតិ្កម្មន្ងិបសុពស្ថបាលរសលក ន្ងិរាជធាន្ ីក្ំត្ត ក្ដើរត្ួនទីសាំខាន្ក់នលងោររាយោរណ៍ ពសីាា ន្ភាព

ជាំងសឺត្វ ន្ងិមន្អងគោរន្ងិរកលម្ហ នុ្ឯកជន្មួ្យចាំន្នួ្ក៏បាន្ចូលរួម្កនលងោររាយោរណ៍ពជីាំងសឺត្វ្ ងដដរមន្បណាត ញពត្៌មន្

ទន្ក់្ហត្ោុរណ៍ចាំន្នួ្ពីរដំសដដលមន្ក្ល  ំ០១២ ២១៤ ៩៧០ ន្ិង ០១២ ៨៣៣ ៧៩៥  ឬ ១២៨៧ ន្ងិ១២៨៩។ 

ឆ្ន ាំកនលងឆ្ន ាំ២០១៣ មន្ករណីជាំងផឺ្កត សាយបកសីក្លើបកសីចាំន្នួ្ ០៧កដន្ាងគ ឺក្ៅភមិូ្ក្សាន  រសលកនរពកបាស ក្ំត្តតាដកវ 

ភមិូ្នរពាបត្ ិ ុាំនរពាបត្ិ រសលកគងពិសី ក្ំត្តកាំពង់សព  ឺភមិូ្កាលអរូ  ុាំក្ម្សរនរជរសលកសា ងឹរត្ងន់្ងិភមិូ្តាន   ុាំគរ រសលក

នរពឈរ ក្ំត្តកាំពង់ចាម្ ភមិូ្រសដង៉ៃ  ុាំបឹងន្ិម្ល រសលកឈកូ ក្ំត្តកាំពត្ ភមិូ្ខាន រថ្មី  ុាំរជាវ រសលកក្សៀម្រាប ក្ំត្តក្សៀម្រាប 

ភមិូ្ដាំណាក់ដក្ងាក   ុាំរាាំងក្កសី រសលកសដងក ក្ំត្តបាត្់ដាំបង។ 

កសាងចាប់ របោស ន្ិងលិំតិ្បទដ្ឋា ន្គត្យិុត្ដក្្សងៗនន្ដ្នក្លិត្កម្ម ន្ងិបសុពស្ថបាល បាន្ទទួលលទធ្ ល លអ

គួរឱ្យកត្់សមគ ល់ដូចជា ឆ្ន ាំ២០១៣កន្ាងក្ៅក្ន្េះបាន្ក្រៀបចាំក្សចកតីរពាងចាប់សត ីពីសុំភាពសត្វន្ិង្លតិ្កម្មសត្វរបោស 

ន្ងិលិំិត្បទដ្ឋា ន្គត្យិុត្ដក្្សងៗពាក់ពន័្ធ វិស័យ្លតិ្កម្មន្ងិបសុពយបាលដដលបាន្ទទួលលទធ្ លដូច   ៖របោសសដ ី

ពនី្ីត្ិវិ្នីន្ោររត្តួ្ពនិ្តិ្យអនម័្យសត្វន្ងិ្លតិ្្លមន្ក្ដើម្កាំក្ណើត្ពីស      ក្សចកដរីពាងរបោសសដពីីោរបក្ងកើត្ន្ងិ

ោររគប់រគងកសិដ្ឋា ន្ចិញ្ច ឹម្សត្វ      ដកសរម្លួ  ទន្ាមឹ្ន្ងឹក្នេះ ក្សចកតីរពាងចាប់សត ីពីសុំភាពសត្វន្ងិ្លតិ្កម្មសត្វ

រត្ូវបាន្បញ្ជូន្ម្កទីសត ីោរគណៈរដាម្ស្ដន្តីតាម្រយៈលិំតិ្ក្លំ៧០៤៨ កសក ចុេះនថ្ងទី១១ ដំកញ្ញ  ឆ្ន ាំ២០១២ ក្ហើយរត្ូវបាន្ដ្ឋក់

ឲ្យរបជុាំពនិ្តិ្យពិភាកាជាមួ្យរកលម្របឹកាអនកចាប់ ន្ិងរកលម្របឹកាក្សដាកិចច សងគម្កិចច ន្ិងវបប្ ម៌្នន្ទីសត ីោរគណៈរដាម្ស្ដន្តចីាំន្នួ្

១៩ក្លើក ពនីថ្ងទី០២ ដំត្ោុ ឆ្ន ាំ២០១២ ដលន់ថ្ងទី០៥ ដំ្នូ ឆ្ន ាំ២០១២។ 

ក្សចកតីរពាងចាប់ក្ន្េះក៏រត្ូវបាន្ដ្ឋក់ឲ្យរបជុាំពនិ្តិ្យ ពភិាកាកនលងរបជុាំអន្តររកសួងននថ្ងទី០៥ ន្ងិនថ្ងទី១២ ដំវិចឆិោ ឆ្ន ាំ

២០១៣ ន្ងិកិចចរបជុាំអន្តររកសួងចក្ងអៀត្ននថ្ងទី២០ន្ិងនថ្ងទី២១ ដំវិចឆិោ ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

តាម្ោរដណនាំកនលងកាំ លងក្ពលរបជុាំអន្តររកសួងក្ៅទីសត ីោរណៈរដាម្ស្ដន្តនីនថ្ងទី១២ ដំវិចឆិោ ឆ្ន ាំ២០១៣ រកសួងកសិកម្ម

រុោះ របមញ ់ន្ិងក្ន្សាទ ន្ិងរកសួងយតុ្តិ្ម៌្ បាន្ជួបរបជុាំពភិាកា ន្ងិបាន្សក្រម្ចដកសរម្ួលក្លើក្សចកតីរពាងចាប់សត ីពីសុំ

ភាពសត្វន្ងិ្លិត្កម្មសត្វជាំពកូទី១៩សត ីពីអ្ោិរកិចច ជាំពកូទី២០សត ីពីក្ទសបបញ្ញត្ត ិ ជាំពូកទី២១សត ីពអីន្តរបបញ្ញត្តិ ន្ងិជាំពូកទី

២២សត ីពីអវសាន្បបញ្ញត្តិ។ 

ក្សចកតីរពាងចាប់ក្ន្េះ ន្ងឹរត្ូវដ្ឋក់ជនូ្ទីសត ីោរគណៈរដាម្ស្ដន្ត ី ក្ដើម្បីពិន្តិ្យន្ងិសក្រម្ចក្លើម្ត្ិ ដដលមិ្ន្រសបគ្នន រវាង

រកសួងកសិកម្ម រុោះ របមញ់ ន្ងិក្ន្សាទ រកសួងពាណិជជកម្ម ន្ងិរកសួងឧសាហកម្ម ន្ិងសិបបកម្ម។ 

ោរងារ្ សពវ្ាយបក្ចចកក្ទស្លតិ្កម្មន្ងិបសុពស្ថបាល ជាដ្នកមួ្យដ៏សាំខាន្់កនលងោរចូលរួម្អភិវឌ្ឍវិស័យ្លតិ្កម្ម

ន្ិងបសុពស្ថបាល ជាម្ក្្ស្ថបាយសរមប់ក្្ាររចាំក្ណេះដឹងថ្មីៗតាម្ដបប វិទស្ថសាស្ដសត                   ជា           កនលង

ោរក្្វើឲ្យមន្ោរផ្កា ស់បតូរឥរិោបទ               ចិញ្ច ឹម្សត្វ                                  

                            ប                                         ។ ក្ដ្ឋយ                 

      ្ សពវ្ ាយ ន្ិងបាន្យកចិត្តទុកដ្ឋកក់្របើរបាស់រគប់ម្ក្្ស្ថបាយទាំងអស់ តាម្វិទយល ទូរទសស ទសសនវដដី បទសមភ សន្ ៍

ឯកសារ បក្ចចកក្ទស ោរតាាំងពិព័ណ៌ ោរ្ សពវ្ាយតាម្របពន័្ធក្អ ិចរត្នូ្កិ ោរក្ឃាសន្សពវ្ាយក្ៅតាម្មូ្លដ្ឋា ន្ ន្ងិ

ទសសន្កិចចសិកា។ល។ ក្ដ្ឋយក្ផ្កត ត្ោរយកចិត្តទុកដ្ឋកក់្ៅក្លើបញ្ា ជាអទិភាពដូចជាបញ្ា ជាំងឆឺាង អត្ារបក្ោជន្ន៍ន្ោរចាក់

ថាន ាំោរពារជាំងឆឺាងសត្វ បក្ចចកក្ទសចិញ្ច ឹម្ ពជូន្ងិបក្ចចកក្ទសក្រជើសក្រីសពជូ បក្ចចកក្ទសបងាក ត្់ពជូតាម្ដបបសិបបន្ិមិ្ត្ត បក្ចចកក្ទស

ដ្ឋាំដាំណាាំចាំណីសត្វ បក្ចចកក្ទសដកនចនចាំណីសត្វ ន្ងិលិំ ិត្បទដ្ឋា ន្គត្ិយតុ្ពាកព់័ន្ធន្ងឹ វិស័យ ្ លតិ្កម្ម ន្ងិបសុពស្ថបាល ។ល។  
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ចងរកងអត្ាបទបក្ចចកក្ទសន្ងិំិត្ដប័ណណជាំងឆឺាងក្គ្ន រកបីសដ ពីីជាំងផឺ្កត សាយបកសី ជាំងអឺុត្ោដ ម្ជាំងសឺាទឹក ន្ងិជាំងបូឺស

ំយល់ ជាំងកឺ្ប៉ៃសដ រជូក ជាំងរឺជកូរត្ក្ចៀកក្ំៀវ បក្ចចកក្ទសចិញ្ច ឹម្សត្វ អត្ារបក្ោជន្ន៍ន្ោរបងាក ត្់ពូជតាម្ដបបសិបបន្ិមិ្មត្។ 

ចងរកងឯកសារបក្ចចកក្ទស ន្ិងលទធ្ លោរងារសុំភាពសត្វន្ិង្លិត្កម្មសត្វរបចាាំរត្មីស ឆមស ន្ិងរបចាាំឆ្ន ាំសរមប់

ចុេះ្ាយកនលងទសសនវដដីកសកម្ម។  

                         ៖                                                                

   ចី                   អន្ុវិស័យ                                                                  

                            OIE, FAO, EU, JICA, WB, ACIAR, USAID, CP                          

                                                                                             

                      ៖             អន្ុវិស័យមន្                                              

                                                                                        

         MOU                                                                                        

                                                                                                

                                                                                MOU           

                                                                                                       

                                        ៣០០                                              

                                                                                                  

                                                                                                 

                                                                                                      

                                                          

                                                               ដូចជា៖ ដ្នក                  

                                    ដ្នក                                                         

                                                       តាម្បណាត                                

   រួម្មន្៖ វា កស់ារទឹកចាំន្នួ្១.៥៤៥.៥០០ករម្តិ្ វា កស់ាាំងអតុ្ោដ ម្ចាំន្នួ្៤៤.២៧០ករម្ិត្             ១៩.៥០០ករម្ិត្ 

វា កស់ាាំងក្្សង  ៗ៦.៤០០ករម្តិ្ សឺុរាាំង១០   ២០   ចាំន្នួ្៩៧៥ក្រគឿង ម្ជលលចាំន្នួ្១.២០៩របអប់ ដក្ងគៀបចាំន្នួ្១១០ក្រគឿង 

ដទម្៉ៃូដម្៉ៃត្ចាំន្នួ្១៣០ក្រគឿង ថាន ាំពស្ថបាល៣៩មុ្ំចាំន្នួ្៣.៥១៧ដប                ១៤៥ .   អាកលុចាំន្នួ្៥៦០លីរត្ សាំ ី
ចាំន្នួ្៣២២.៥គរក            ៨៧៣                   ២៣៧     ន្ងិ             ២២      ដសបកក្ជើងក

ដវង៩០គូរ ក្រសាម្នដ១.៥៩០គូរម៉ៃ ស់១៥៥របអប់ អាវោរពារ១៣៨អាវ មួ្ក២.១០០មួ្ក ក្រសាម្នដក្សត ើង២២០របអប់ម៉ៃ សីុន្

បាញ់រមង ប់ក្ម្ក្រាគ០១ក្រគឿង ថាន ាំរមង ប់ក្ម្ក្រាគ១៦២០លីរត្ ន្ងិំិត្ប័ណណ ន្ិងផ្កា ាំងរូបភាព២៣.៥០០សន្ាឹក។ 

                                     ៖ អន្ុវិស័យក្ន្េះ                                

                                    តាម្រយៈ                                            ក្រកើ       

                                                  

៥.៤.២. វាយតម្លៃនិងសននិដ្ឋា ន 

ជារួម្វិស័យក្ន្េះ ោន្ដ់ត្មន្សារៈសាំខាន្់កនលងវិស័យក្សដាកិចចជាត្ិន្ិងមន្ត្ួនទីសាំខាន្ក់នលងោរ្ គត្់្ គង់ក្សចកដីរត្ូវោរកនលង

រសលក ន្ិងកនលងត្ាំបន្់ដូចជាោរ្ ដលន់្វូកាំោាំងអូសទញ្ដលស់ាច់ ស ុត្ វត្ាលធាត្កុ្ដើម្ ចាំណូលរគសួារ ន្ិងចាំណូលក្សដាកិចចជាត្ិ។  

 តាម្ោរវិភាគពីសូចនករនន្ក្កើន្សត្វរគប់របក្ភទសរុប៤.៣៦៩.៦៨៩កាលក្សម ើន្ងឹ១៤,៧៥%។ ឆ្ន ាំ២០១៣ ្លតិ្កម្ម 

ក្គ្នបាន្ក្កើន្ក្ ើងចាំន្នួ្១,៦០% រជូក១០,៣៣ % ន្ងិចាំន្នួ្សត្វសាា បមន្ោរក្កើន្ក្ ើងចាំន្នួ្១៧,៦៧% ក្បើក្្ៀបន្ងឹសា ិត្ិ

ឆ្ន ាំ២០១២។ មូ្លក្ហត្នុន្ោរក្កើន្ក្ ើងក្ន្េះគឺបណាត លម្កពមីន្កាំក្ណើន្ត្រម្ូវោរទី្ារ ពំស់ ្តលន់្ូវរបាកច់ាំណូលមន្វដត
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្លតិ្កម្ម ាំ ី ន្ងិោររីកចក្រម្ើន្នន្បក្ចចក វិជាជ ថ្មីៗ ន្ិងោរចិញ្ច ឹម្ជាលកះណៈរគសួារមន្ោររកីចក្រម្ើន្ ជាពិក្សសសន្ាលេះក្កើន្

ក្ ើងនន្ោរ វិន្ិក្ោគដ្នកឯកជន្។ ោរវិន្ិក្ោគកនលងោរ្ លតិ្ចាំណីសត្វ មន្ោររីកចក្រម្ើន្គួរឲ្យកត្់សាំគ្នល ់ក្ដ្ឋយសារមន្

ោរបក្ងកើត្ក្ ើងន្ូវក្រាងចរកចាំណីសត្វរគប់របក្ភទពសីាំណាក ់វិន្កិ្ោគនិ្កនលងរសលក ន្ងិវិន្កិ្ោគនិ្ពីបរក្ទស ដូចជារកលម្ហ នុ្

សីុ ភី ក្ំម្បូឌា រកលម្ហ នុ្ក្អស សុី ក្អហវ រកលម្ហ នុ្ក្អស្ដហគមី៉ៃសា ័រ រកលម្ហ នុ្ម្៉ៃុង ឬទធ ីរគបូ រកលម្ហ នុ្ស្ដហគនី្ហវតិ្។ល។ សរមប់្

លតិ្ដចកចាយកនលងរសលក ន្ងិរកលម្ហ នុ្ដឺដហវ ្លិត្ចាំណីសត្វសរមប់នាំក្ចញក្ៅក្រៅរបក្ទស។ ប៉ៃុដន្ដ្ាលយក្ៅវិញកាំោាំង

អូសទញ ន្ងិចាំន្នួ្រកបី មន្ោរថ្យចុេះចាំន្នួ្ ១១,៣២ % ន្ិង៥,៦៧ ក្្ៀបន្ងឹសា ិត្សិត្វឆ្ន ាំ ២០១២។ ោរថ្យចុេះ 

កមា ាំងអូសទញ ន្ងិរកបី គឺបណាត លម្កពីកតាត សាំខាន្់ៗមួ្យចាំន្នួ្ រួម្មន្កាំក្ណើន្នន្ោរក្របើរបាស់ក្រគឿងយន្តកសិកម្ម ោរបដរម្ 

បរម្លួអាោសធាត្ ុោរក្កើន្ក្ ើងនន្ន្ាដីកសិកម្ម ន្ងិកាំក្ណើន្នន្ត្រមូ្វោរសាច់ជាម្ាបូអាហារកនលងរសលកន្ិងទី្ារនាំក្ចញក្គ្ន

រស់ក្ៅរបក្ទសជិត្ខាង។ 

ោរដកលាំអរពជូសត្វមន្ោរបន្ដសកម្មភាពរបស់ ាំួន្ខាា ាំងោា  ក្ដ្ឋយបាន្បងាក ត្់ ន្ិង្សពវ្ាយពជូសត្វ ដូចជាក្ៅសាា ន្ីយ

ចិញ្ច ឹម្ក្គ្នពជូភនាំតាក្ៅ៉ៃសាា ន្ីយចិញ្ច ឹម្រជូកពជូកម្ពលជា-ចិន្ ន្ិងម្ជឈម្ណឌ លបងាក ត្់ពូជក្គ្នសាន្់តាន្ិងសីុម្របាក្ដ្ឋយសិបបន្ិម្មិត្ក្ៅ

ក្ំត្ដក្ពា្ិសាត្់ ម្ជឈម្ណឌ លបងាក ត្រ់ជូកពូជក្ដ្ឋយសិបបន្ិម្មិត្ក្ៅក្ំត្ដតាដកវ ន្ិងោរបងាក ត្់ពូជមន្ ់KI ក្ៅក្ំត្ដក្សៀម្រាប ក្ហើយ

្សពវ្ាយពូជក្ន្េះបន្ដដលក់្ំត្ដក្្សៗ ក្ទៀត្ ។ 

ដាំណាាំចាំណីសត្វ ោន្ដ់ត្មន្ោរពរងីកសកម្មភាពរបស់ ាំួន្ខាា ាំងោា ្ងដដរ ក្ៅរគប់រាជធាន្ ី ក្ំត្តទូទាំងរបក្ទស 

ក្ដ្ឋយសាា ន្ីយចិញ្ច ឹម្ក្គ្នពូជភនាំតាក្ៅ៉ៃជាកដន្ាង្សពវ្ាយពូជក្មម  ន្ងិដចកចាយពូជក្ៅតាម្បណាដ ក្ំត្ដ ន្ិងគក្រមង ACIAR 

គ្នាំរទហិរញ្ញបបទន្ក្ដ្ឋយរដ្ឋា ភបិាលអូស្ដសាត ល ីជាពិក្សសក្ៅមន្រសលកនរពឈរក្ំត្ដកាំពងច់ាម្ ន្ិងរសលករតាាំកក់ ក្ំត្ដតាដកវ

របជាជន្ដ្ឋាំក្មម ទទួលបាន្ក្ជាគជ័យន្ងិ្សពវ្ ាយដល់ក្ំត្ដក្្សងៗក្ទៀត្។ក្រៅពីក្ន្េះ ក៏ក្ៅមន្ោរដ្ឋាំក្មម បងាា ញក្ៅតាម្

ក្ំត្ដរសលកមួ្យចាំន្នួ្ក្ទៀត្្ងដដរ។  

ោររគប់រគងោកសាំណលស់ត្វតាម្រយៈោរសាងសង់ទបជីវឧសម ័ន្សរុប ដដលបាន្សាងសងច់ាប់ពឆី្ន ាំ២០០៤ ដលឆ់្ន ាំ 

២០១៣ គឺមន្ចាំន្នួ្ ២០.៣៣៨  ដដលកនលងក្នេះសរមប់ឆ្ន ាំ ២០១៣  ជីឧសម ័ន្មន្ចាំន្នួ្ ១.១១៥  ។ 

ក្ៅឆ្ន ាំ២០១៣ ក្ន្េះសភាពោរណ៍ ន្ងិសាា ន្ភាពជាំងសឺត្វ បាន្បងកោរឆាងរាលដ្ឋល ន្ងិប៉ៃេះពាលខ់ាា ាំងោា ដលជ់ីវិត្ម្ន្ុសស

សត្វ ជាពិក្សសជាំងផឺ្កត សាយបកសី។ ប៉ៃុដន្ត នយកដ្ឋា ន្្.ប ន្ងិោរិោល័យ្.ប បាន្ក្រៀបចាំដ្ន្ោររគប់រគងោររត្ួត្ពនិ្តិ្យ

បាន្រគប់រជលងក្រជាយ ន្ិងចាត្់វិធាន្បសុក្ពទយ ក្ដើម្បីទប់សាក ត្ជ់ាំងសឺត្វបាន្លអរបក្សើរ ន្ិងទន្ក់្ពលក្វោ។ 

ោរក្រៀបចាំចាប់ លិំិត្បទដ្ឋា ន្គត្ិយតុ្តននទក់ទងវិស័យសុំភាពសត្វន្ិង្លិត្កម្មសត្វ បាន្ន្ឹងកាំពុងដាំក្ណើរោររបកប

ក្ដ្ឋយដ្ាផ្កក  ជាពិក្សសក្សចកដីក្រពៀងចាប់សដ ីពីសុំភាពសត្វន្ិង្លិត្កម្មសត្វ បាន្ដ្ឋក់ឆាងទីសត ីោរគណៈរដាម្ស្ដន្តី ន្ិងដ្ឋក់ឆាង

បន្តក្ៅរដាសភា ន្ិងរពឹទធសភា ក្ដើម្បីក្្វើោរអន្ុម័្ត្។ 

 សមិ្ទធិ្លទាំងអស់ក្ន្េះ សក្រម្ចបាន្ក្ដ្ឋយសារមន្ោរគ្នាំរទពរីាជរដ្ឋា ភិបាល ពថីាន កដឹ់កនាំរកសួងកសិកម្ម រុោះ របមញ់

ន្ិងក្ន្សាទ ោរំ ិត្ំាំរបឹងដរបងចូលរួម្ោ៉ៃ ងសកម្មរបស់ថាន កដឹ់កនាំ ម្ស្ដន្ដីរាជោររបស់នយកដ្ឋា ន្្លិត្កម្ម ន្ងិបសុពស្ថបាល 

រពម្ទាំងមន្ោរចូលរួម្សហោរោ៉ៃ ងជតិ្សន ិទធជាមួ្យម្ន្ាីរកសិកម្មរាជធាន្ ី ក្ំត្ដ ម្ស្ដន្ដរីាជោរោរោិលយ័្លតិ្កម្មន្ងិបសុ

ពស្ថបាល រាជធាន្ ី ក្ំត្ដ ភាន កង់ារសុំភាពសត្វភូមិ្ ន្ងិក្ដ្ឋយមន្កិចចសហរបត្ិបត្ដោិរ ន្ងិជាំន្យួឧបត្ាម្ភពីបណាដ របក្ទស

ននកនលងត្ាំបន្ ់ភាន កង់ារ្ដលជ់ាំន្យួអងគោរជាត្អិងគោរអន្ដរជាត្ិនន ន្ងិដ្នកឯកជន្ជាក្ដើម្ ។ 

៥.៤.៣- វិធានការ 

  វិធាន្ោរចាស់ោស់ ស  ប់ទិសក្ៅអន្ុវត្ដសកម្មភាពរបស់ ាំួន្កនលងឆ្ន ាំ២០១៤ ដូចខាងក្រោម្ ៖ 

-បន្ដពរងងឹន្ងិរគប់រគងអងគភាព       អន្ុវត្ដោរងារ                      របសិទធភាព      

  -ក្រៀបចាំក្គ្នលន្ក្ោបាយ ដ្ន្ោរយុទធសាស្ដសដអភិវឌ្ឍន្៍                   កម្ម វិ្ីន្ិង     សកម្មភាព ទិភាព

ក្លើវិស័យ្លតិ្កម្ម     ន្ិង            ក្លើកកម្ពស់ោរចិញ្ច ឹម្សត្វតាម្រគប់រូបភាព 

-ក្រៀបចាំចាប់   លិំិត្បទដ្ឋា ន្គត្យិុត្ដ ិក្លើវិស័យ្លតិ្កម្ម    ន្ងិ          
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-បន្ដន្ិងក្្វើ  របក្សើរក្ទបើងន្វូកចិចសហរបត្ិបត្ដិោរក្លើវិស័យ្លិត្កម្ម ន្ិងបសុពស្ថបាល ជាមួ្យបណាដ របក្ទសជាមិ្ត្ដ នដ

គូរអភិវឌ្ឍន្ ៏អងគោរជាត្ិ អងគោរអន្ដរជាត្ិ អងគោរក្រៅរដ្ឋា ភបិាល សាា ប័ន្ពាកព់ន្ធ ័ន្ិងកិចចសហោរជាមួ្យដ្នកឯកជន្។ 

៥.៥- ផលតិកម្មនិងសេវាកម្មដំណាំណសសេ   (ឧបសម្ព័ន្ធទី១៥-១៨)  
ក្ៅស ូ្ម្មជាត្ិគឺជារបក្ភទដាំណាាំកសិឧសាហកម្មរយៈក្ពលដវងមួ្យោ៉ៃ ងសាំខាន្ ់ ដដលបាន្្តល់្ លរបោជន្ជ៍ាក្រចើន្

ដលក់្សដាកិចចជាត្ិ ដល់សងគម្ ដលអ់នកដ្ឋាំ ន្ងិបរសិាា ន្្ម្មជាត្ិរបកបក្ដ្ឋយចីរភាពមន្ដូចជា៖ បក្ងកើន្របាក់ចាំណូលដល់

ក្សដាកិចចជាត្និ្ងិដលអ់នកដ្ឋាំ បក្ងកើត្ោរងារក្ៅជន្បទ ោត្់បន្ាយភាពរកីរក ន្ងិទប់សាក ត្ោ់រក្្វើចាំណាករសលក រួម្ចាំដណកដល់

ោរពារបរិសាា ន្ ក្ដ្ឋយបក្ងកើត្ជាគរម្បនបត្ង រកាលាំន្ងឹ្ម្មជាត្ិ ន្ងិោរហរូក្រចាេះដី ន្ងិជាវត្ាលធាត្ុក្ដើម្ដ៏ចាាំបាច់សរមប់កម្មន្ត

សាល្លតិ្ទាំន្ញិឧសាហកម្មរាប់ពាន្់មុ្ំ ជាពិក្សស សាំបកកងោ់ន្យន្តរគប់របក្ភទ សមភ រកឡីា បរិោះ រក្ពទយ ក្រសាម្នដ 

ក្រសាម្អនម័្យ រហតូ្ដល់សាំណងអ់គ្នរ ន្ងិសាព ន្្ាំ .ៗ..។ល។  

៥.៥.១- លទ្ធផល 

 ក្ៅឆ្ន ាំ២០១៣ ចមក រក្ៅស កូសិ-ឧសាហកម្ម ន្ងិចមក រក្ៅស ូរគសួារ រពម្ទាំង  វិទស្ថសាា ន្រសាវរជាវក្ៅស កូម្ពលជា បាន្

ដាំក្ណើរោរអន្ុវត្តក្ៅតាម្ដ្ន្ោរក្រៀងៗ ាំួន្ កនលងក្នេះ មុ្ំរពញួសាំខាន្់ រួៗម្មន្ោរក្្វើអាជីវកម្ម ្លតិ្កម្ម ន្ីហ័រណកម្មោរដ្ឋាំ

ដុេះថ្មី ន្ងិោរោប់ក្ដើម្ក្ៅស ូចាស់ៗន្ងិដ្ឋាំក្ៅស កូ្ ើងវិញ ក្ដ្ឋយទទួលបាន្លទធ្ លដូចខាងក្រោម្ក្ន្េះ ៖ 

ក. ោរងារអាជវីកម្ម -្លតិ្កម្មក្ៅស  ូ

- ន្ាដីដ្ឋាំដុេះក្ៅស សូរុបមន្ចាំន្នួ្៣២៨.៧៧១ហិកតាក្កើន្ក្ ើងចាំន្នួ្ ១៧,៣% ក្្ៀបន្ងឹឆ្ន ាំ២០១២ 

 - ន្ាដីក្ចៀរជ័រ  ៧៨.៤៩៣ ហត្ កនលងក្នេះ ន្ាដីក្ចៀរជ័រក្ៅស រូគសួារ ចាំន្នួ្ ៥២.៥១៦ ហត្ 

 -  លតិ្្លក្ៅស ូសងួ ត្ ៨៥.២៤៤ក្តាន្ កនលងក្នេះ ្ លតិ្្លក្ៅស ូរគសួារចាំន្នួ្ ៥៤.៩៨៤ក្តាន្ 

 - ោរនាំក្ចញក្ៅស ូសងួ ត្ ៨៦.០៥២ក្តាន្ កនលងក្នេះ ្ លតិ្្លក្ៅស ូរគសួារចាំន្នួ្ ៥៤.៩៨៤ក្តាន្ 

- កនូ្ក្ៅស ូកាំពងុដថ្ទាំសរបុចាំន្នួ្២៥០.២៧៨ហត្ កនលងក្នេះក្ៅស ូកសិឧសាហកម្ម    ចាំន្នួ្ ១៦៥.៣៧៧ហត្  ន្ងិ

ក្ៅស ូរគសួារចាំន្នួ្ ៨៤.៩០១ហត្។ 

ផលិតផលនិងការនាណសចញសសេ  ឆ្ន ណ ២០០៨-២០១៣ 

 
ំ. រកបំណឌ ចាប ់

 ក្ដ្ឋយទទួលបាន្ន្វូគក្រមងថ្វិោតាម្កម្មវិ្ ី  វិស័យក្ៅស បូាន្ន្ងិកាំពងុក្រៀបចាំក្សចកតរីពាងចាប់សត ីពីក្ៅស ។ូ រហតូ្

ម្កដល់ចុងឆ្ន ាំ២០១៣ក្ន្េះ ក្សចកដីរពាងចាប់សដ ីពីក្ៅស នូ្ងឹរត្វូបញ្ចប់ កនលងករមិ្ត្រកលម្ោរងារតាក់ដត្ងចាប់នន្អគគនយកដ្ឋា ន្

ក្ៅស ដូដលរួម្មន្១២ជាំពកូ ៩៤មរតា ក្ដ្ឋយរកលម្ោរងារតាក់ដត្ងក្សចកដរីពាងចាប់ក្ន្េះ បាន្របជុាំពិភាកាចាំន្នួ្១៤៦ដង

របជុាំអន្តរនយកដ្ឋា ន្អគគនយកដ្ឋា ន្ក្ៅស ចូាំន្នួ្៧ក្លើក ន្ងិកិចចរបជុាំជាមួ្យអនកពិក្រគ្នេះក្ោបលអ់ន្តរជាត្ិក្រោម្ជាំន្យួ AFD 

ចាំន្នួ្៥ដងសិោះ សាោ១ដង បាន្ក្រៀបចាំសិោះ សាោពកិ្រគ្នេះក្ោបលក់រម្តិ្អន្តរនយកដ្ឋា ន្រកសួងកសិកម្មន្ងិរបត្ិបត្តិករ
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ក្ៅស ូចាំន្នួ្៣ដង ន្ងិបាន្ឆាងោរ្តលក់្ោបលព់នីយកដ្ឋា ន្ន្តី្កិម្មកសិកម្ម សត ីពីទរម្ងន់ន្ក្សចកតរីពាងចាប់ក្ន្េះបាន្ចាំន្នួ្

១ដង។ សងឃឹម្ថា ក្សចកដរីពាងចាប់សដ ីពីក្ៅស  ូ ន្ងឹបាន្ក្្វើោរដកសរម្លួរួចរាលក់្ៅកនលងដំមី្ន ឆ្ន ាំ២០១៤ ន្ងឹបញ្ជូន្ក្ៅ

រកសួងកសិកម្មក្ដើម្បីអន្វុត្តបន្តតាម្ន្ីត្ិវិ្កីនលងោរកសាងចាប់។ 

 ជាមួ្យគ្នន ក្នេះដដរអគគនយកដ្ឋា ន្ក្ៅស ូ កប៏ាន្កសាងយទុធសាស្ដសតសរមប់ោរអភិវឌ្ឍក្ៅស ូ្ម្មជាត្ិក្ៅកម្ពលជារយៈ

ក្ពល ១០ឆ្ន ាំ (២០១១-២០២០) បាន្អន្ម័ុ្ត្រចួកនលងឆ្ន ាំ២០១១ ក្្វើជារត្ីវិស័យសរមប់ោរអន្ុវត្តមួ្យ្ងដដរ។  

គ. គក្រមង្ម្មន្ោិម្កម្មចារពជូក្ៅស  ូ

 ដ្អកតាម្អន្ុសញ្ញ ហិរញ្ញបបទន្គក្រមង "្ម្មន្ោិម្កម្មចារពូជក្ៅស កូ្ៅកម្ពលជា" NoCKH 1123 01H រវាងរាជរដ្ឋា

ភបិាលកម្ពលជាន្ងិទីភាន ក់ងារបារាាំងសរមប់ោរអភិវឌ្ឍ (AFD) ដដលបាន្ចុេះហក្ត្ាលខាោលពនីថ្ងទី១២ដំកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១២ ន្ងិ

លិំតិ្ក្លំ៤៤២២សហវ ចុេះនថ្ងទី០៤ដំកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១២ សត ីពីករណីសាំក្ណើសុាំហិរញ្ញបបទន្ សរមប់ជយួរទរទងោ់រអន្ុវត្ត

គក្រមង្ម្មន្ោិម្កម្មចារពូជក្ៅស កូ្ៅកម្ពលជា អគគនយកដ្ឋា ន្ក្ៅស ូ បាន្ន្ងិកាំពងុអន្ុវត្តោរងារគក្រមង្ម្មន្ោិម្កម្មចារ

ពូជក្ៅស ូ កនលងក្គ្នលបាំណងដកលម្អ្លតិ្ភាពដាំណាាំក្ៅស កូ្ៅកម្ពលជា ក្ដ្ឋយរុកះសមភ រដដលមន្ោរបញ្ជ ក់រត្ឹម្រត្ូវ។ ោរងារ

ដដលរត្ូវអន្ុវត្តកនលងគក្រមងក្ន្េះរួម្មន្៖ (១)ោរក្្វើបញ្ជសីារក្ពើភ័ណឌ ចារពូជក្ៅស កូ្ៅទូទាំងរបក្ទស (២)ោរបក្ងកើត្ចារពូជ 

ន្ងិថាន លកនូ្ក្ៅស ូ សរមប់ជួសកនូ្ក្ៅស កូនលងចារពូជណាដដលមិ្ន្រត្ឹម្រត្ូវ (៣)ោរក្្វើវិភាគ DNA ក្ៅក្លើចារពូជ ដដល

មន្រសាប់ (៤)ោរដ្ឋាំជួសកនូ្ក្ៅស ពូូជរត្ឹម្រត្ូវកនលងចារពូជ ន្ងិ(៥)ោរ្ សពវ្ាយអាំពអីត្ារបក្ោជន្ន៍ន្ចារពូជរត្ឹម្រត្ូវ។ 

គក្រមងក្ន្េះមន្រយៈក្ពល៣ឆ្ន ាំ (២០១៣-២០១៥) កនលងទឹករបាក់ចាំន្ួន្២.៦៨៨.០០០អឺរ  ូ (ជាង៣ោន្ដុោា រសហរដា) កនលងក្នេះ 

រួម្មន្ថ្វិោ៖ 

- AFDមន្ចាំន្នួ្          ១.០០០.០០០អឺរ  ូ

- បដិភាគរាជរដ្ឋា ភបិាល(MEF,DGH,IRCC)មន្ចាំន្នួ្      ២៧៦.០០០អឺរ  ូ

- ្នគ្នរអភិវឌ្ឍន្ជ៍ន្បទសរមប់ឲ្យ ចំីចាំន្នួ្     ១.០០១.០០០អឺរ  ូ

- ចមក រក្ៅស កូសិឧសាហកម្មន្ងិដីសម្បទន្ក្សដាកិចចចាំន្នួ្៤១១.០០០អឺរ  ូ

ម្កដល់ចុងឆ្ន ាំ២០១៣ក្ន្េះ រកលម្ោរងារអន្ុវត្តគក្រមង បាន្ចុេះយកសាំណាកសា ឹកក្ៅស កូ្ៅចារពូជសរុបចាំន្នួ្១.១២០

សាំណាកកនលងក្នេះ៖ វិទស្ថសាា ន្រសាវរជាវក្ៅស កូម្ពលជា មន្ចាំន្នួ្៦៦០សាំណាកក្លើ៤១កានូ្ ចារពូជឯកជន្ចាំន្នួ្៣ក្លើ៥កានូ្

សរុប៣០០សាំណាក (២០សាំណាក/កានូ្/មច ស់) ន្ងិក្ៅចារពូជចមក រក្ៅស កូសិឧសាហកម្មក្លើ៨កានូ្មន្ចាំន្នួ្១៦០សាំណាក

(២០សាំណាក/កានូ្) រពម្ទាំងបាន្ក្្ាើសាំណាកទាំងក្នេះក្ៅ CIRAD របក្ទសបារាាំងក្ដើម្បីវិភាគDNA។ រឯីលទធ្ លនន្ោរវិភាគ 

DNA នន្សាំណាកកានូ្ក្ៅស ចូាំន្នួ្១.១២០ កាំពងុដាំក្ណើរោរ។ 

 . ោរអភវិឌ្ឍដាំណាាំក្ៅស រូគសួារ 

 ចាប់តាាំងពឆី្ន ាំ២០០៣ម្ក ោរដ្ឋាំដុេះក្ៅស លូកះណៈរគសួារន្ងិឯកជន្ ដដលក្របើរបាស់ទុន្ ាំួន្ឯងផ្កា លម់ន្ោរ រីក

លតូ្ោស់ោ៉ៃ ងខាា ាំងទាំងកនលងត្ាំបន្រ់បនពណី ន្ងិត្ាំបន្មិ់្ន្របនពណីដដលពីម្នុ្ជាត្ាំបន្់មិ្ន្ធាា ប់ដ្ឋាំក្ៅស កូ៏ក្ដ្ឋយ។ 

 ក្ដ្ឋយទទួលបាន្ន្វូគក្រមងថ្វិោតាម្កម្មវិ្ ី ក្ៅកនលងឆ្ន ាំ២០១៣ក្ន្េះ អគគនយកដ្ឋា ន្ក្ៅស  ូបាន្បាំក្ពញសកម្មភាព

ោរងារតាម្គក្រមងជាអាទិភាព ក្ដ្ឋយក្្វើោរសហោរជាមួ្យម្ន្ាីរកសកិម្មក្ំត្តពាកព់ន័្ធ ន្ងិអាជាា ្រមូ្លដ្ឋា ន្ បាន្ចុេះ

រសង់សា ិត្ិក្ៅស រូគសួារឯកជន្ក្ៅកនលងក្ំត្តចាំន្នួ្១៨ រួម្មន្ៈ រត្ន្គិរី សា ឹងដរត្ង រកក្ចេះ ម្ណឌ លគិរី កាំពង់ចាម្ កាំពង់្ាំ 

រពេះវិហារ បាត្ដ់ាំបង នប៉ៃលនិ្ ក្ពា្សិាត្់ បនា យមន្ជយ័ ក្សៀម្រាប ឧត្តរមន្ជ័យ ក្ោេះកុង រពេះសីហន្ុ កាំពត្ នរពដវង 

ន្ងិសាវ យក្រៀង។ ជារួម្កនលងរយ:ក្ពល៤ឆ្ន ាំក្ន្េះ រកលម្ោរងារអន្ុវត្តគក្រមងអាទិភាពបាន្ចុេះរសងស់ា ិត្ិក្ៅស រូគួសារ ដដល

មន្ន្ាដីដ្ឋាំដុេះចាំន្នួ្១៣៧.៤១៧ហ.ត្ ក្សម ើន្ងឹចាំន្នួ្២៨.១៧៨រគសួារ ។ 
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ការវិវតាន៏ចមាក រសៅេ បូ្គួស្ថរឆ្ន ២ំ០០០-២០១៣ 

 

ទំហមំ្ផៃដ្ី និខចំនួនប្គួស្ថរ 

 

ង.ោរងារ្សពវ្ ាយបណដល េះបណាដ លន្ងិពិក្សា្ន្រ៏សាវរជាវ 

បាន្ក្បើកវគគ្ សពវ្ ាយ ន្ិងបណដល េះបណាដ លបក្ចចកក្ទសដាំណាាំក្ៅស ូដូចជា ោរក្រជើសក្រីសពូជ ោរងារដ្ឋាំដុេះ ដថ្ទាំ

ពស្ថបាលជាំង ឺន្ងិោរក្បើកមុ្ំក្ចៀរដាំបូងឱ្យបាន្រត្ឹម្រត្ូវតាម្លកះណៈបក្ចចកក្ទស ន្ងិបក្ចចកក្ទសដកនចនជ័រក្ៅស ូ ក៏ដូចជាក្បើក

វគគ្សពវ្ ាយពីទី្ារក្ៅស  ូដលក់សិករឱ្យទទួលបាន្ចាំក្ណេះដឹងពីក្ៅស  ូក្ដើម្បីទទួលបាន្លទធ្ លលអក្ៅនថ្ងខាងមុ្ំ។ 

បាន្ក្បើកវគគបណតល េះបណាត លម្ស្ដន្តីបក្ងាគ ល ក្ដើម្បីបក្ងកើន្សម្ត្ាភាពយល់ដឹងដល់ម្ស្ដន្ដបីក្ងាគ លក្លើជាំនញដាំណាាំក្ៅស ូ 

ន្ងិដរបោា យជាអនក្សពវ្ាយបន្តដលអ់នកដ្ឋាំក្ៅស  ូជាពិក្សសជួយដល់កសិករដ្ឋាំក្ៅស ូ ន្ងិអនកមន្បាំណងដ្ឋាំក្ៅស កូនលងក្ំត្ត

របស់ ាំួន្។ 

បាន្ន្ងិកាំពងុអន្ុវត្តក្លើោររសាវរជាវរួម្មន្៖ (១)ោររសាវរជាវអាំពោីរបងាក ត្់ពជូន្ងិជក្រម្ើសពូជក្ៅស ូ បក្ងកើត្របពន័្ធ

ន្ងិតាម្ដ្ឋន្ទិន្នន្យ័ចមក រពិក្សា្ន្ព៍ូជចាំន្នួ្២១កដន្ាង ន្ងិក្ចញអន្សុាសន្ក៏ានូ្ឆ្ន ាំ២០១៤-២០១៦ (២)ោររសាវរជាវសរីរៈ

 វិទស្ថន្ិងអាជីវកម្ម ក្ដ្ឋយបាន្បក្ងកើត្ន្ងិតាម្ដ្ឋន្ទិន្នន្យ័ពិក្សា្ន្ច៍ាំន្នួ្១៨ពិក្សា្ន្ ៍ (៣)ោររសាវរជាវោរដ្ឋាំដុេះន្ងិោរពារ

ក្ដ្ឋយបាន្បក្ងកើត្ ន្ងិតាម្ដ្ឋន្ទិន្នន្យ័ចមក រពិក្សា្ន្៍ចាំន្នួ្១៩ ក្ៅកនលងសាា ន្យីអ៍ន្ុវត្តន្៍វិទស្ថសាា ន្ដដលបាន្បក្ងកើត្ក្ ើងតាាំងពី

ឆ្ន ាំ២០០៥ រហូត្ម្កដលប់ចចលបបន្ន។ 
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អនុស្ថេន៍កៃនូសៅេ សូ កមពជុាេប្មាបឆ់្ន ២ំ០១៤-២០១៦

Class I Class II Class III

IRCA 130 GT 1 BPM 24

IRCA 230 IRCA 109 IRCA 111

RRIM 600 RRIC 121 IRCA 41

PB 280 RRIM 712 PR 303

PB 260 PB 254

PB 217 PB 310

RRIC 101 PB 314

PB 324

PB 330

PR 261

KV 4

PB 235

RRIC 100  

បាន្ន្ងិកាំពងុអន្ុវត្តដ្នកម្ន្ាពីិក្សា្ន្៏រួម្មន្៖ (១)ោរក្្វើក្ត្សត វិភាគសាំណាកយថារបក្ភទចាំន្នួ្៣១២សាំណាក ក្ដើម្ប ី

បញ្ជ កគ់ុណភាពក្ៅស ូ ន្ងិោរដកនចនរបស់ក្រាងចរកន្ីមួ្យ  ៗ(២)ោរចុេះបញ្ជោិរម្ន្ារីពិក្សា្ន្យ៍ថារបក្ភទក្ៅបណាដ រកលម្ហ នុ្

ចមក រក្ៅស  ូ ក្ដើម្បីបាន្លិំ តិ្ទទួលសាគ ល់ជា្ាូវោរន្ងិសិទធិក្របើរបាស់សាា កសញ្ញ យថារបក្ភទក្ៅស កូម្ពលជា (៣)ោរទទួលយក

បុគគលកិម្ន្ាីរពិក្សា្ន្យ៍ថារបក្ភទតាម្បណាដ រកលម្ហ នុ្ ក្ដើម្បកី្្វើោរបណតល េះបណាត លអាំពីរក្បៀបក្្វើក្ត្សត  ន្ងិក្ចញ វិញ្ញ បន្បរត្

បញ្ជ កគ់ុណភាពក្ៅស ូ (៤)ោរចូលរួម្វគគបណតល េះបណាត ល "e-precision"  ន្ងិកិចចរបជុាំសត ពីី្ លតិ្្លជ័រក្ៅស ូឬ្លិត្្លក្ចញ

ពីជ័រក្ៅស  ូ  ក្ៅរបក្ទសមី្ោ៉ៃ ន្ម់៉ៃ  (៥)រកលម្ោរងារអាសា ន្ ដ្នក្លតិ្្លក្ចញពីជរ័ក្ៅស បូាន្ក្លើកគក្រមងក្សន ើសុាំជាំន្យួ

បក្ចចកក្ទសក្ៅរបក្ទសអូស្ដសាត លី ន្ដូវលក្ហស ង ់ក្ដើម្បីជួយទទួលសាគ ល់ដលអ់នក្តលក់ម្មវិ្ីសម្ត្ាភាពក្ត្សត វិភាគ  (PT) រសប

តាម្បមណីយ ៍ISO/IEC17043 សរមប់ វិស័យក្ៅស រូបស់បណាត របក្ទសអាសា ន្ (៦)ោរក្រៀបចាំក្សចកតីរពាង សត ពីីោរបក្ងកើត្

ម្ន្ាីរពិក្សា្ន្៍អាសា ន្សរមប់្លិត្្លក្ៅស ូ្ម្មជាត្ិ ក្ៅកនលងបណាត របក្ទសអាសា ន្  ដដលរត្ូវមន្ោរទទួលសាគ លត់ាម្ 

បមណីយ៍  ISO/IEC17025 ន្ងិោរចូលរួម្កម្មវិ្ីសម្ត្ាភាពក្ត្សត វិភាគ  (PT) រសបតាម្ ISO/IEC17043:2010 (៧)ោរចូល

រួម្ន្ិងសរុបលទា្ លក្្វើក្ត្សត វិភាគអន្តរម្ន្ាីរពិក្សា្ន្៍ក្លើកទី១០៧ ១០៨ ន្ិង១០៩ ជាមួ្យសមគម្ក្ៅស ូអន្តរជាត្ិ ក្ដើម្បពីរងឹង

សម្ត្ាភាពក្ត្សត  វិភាគ ន្ងិសរមប់កិចចសន្ស្ថក្ៅស ូបញ្ជ កគ់ុណភាពតាម្បក្ចចកក្ទស (TSR: Technically Specified Rubber) 

(៨)រត្ួត្ពនិ្តិ្យតាម្ដ្ឋន្ក្រាងចរកដកនចនក្ៅស ូ (CSR: Cambodian Specified Rubber) ក្ៅតាម្បណាដ រកលម្ហ នុ្ចមក រក្ៅស  ូ

ន្ិងបាន្របោសទទួលសាគ លម់្ន្ារីពិក្សា្ន្៍មូ្លដ្ឋា ន្រកលម្ហ នុ្ជា្ាូវោរ (៩)ចូលរួម្វគគបណតល េះបណាត លសត ីពីសតងដ់្ឋរន្ងិគុណភាព

ក្ៅស កូ្ៅរកលម្របឹកាក្ៅស មូ៉ៃ ក្ សីុ (MRB: Malaysian Rubber Board) ន្ិងបាន្បងាា ញអាំពោីររគប់រគងន្ិងរត្តួ្ពនិ្តិ្យ

ឧសាហកម្មក្ៅស ូរបក្ទសម៉ៃ ក្ សីុ ន្ិងទាំនក់ទាំន្ងសតងដ់្ឋរអន្តរជាត្ិក្លើោរក្្វើក្ត្សត វិភាគន្ងិវិញ្ញ បន្បរត្្លិត្្លក្ៅស ។ូ   

ច. កចិចសហរបត្បិត្តោិរអន្តរជាត្ ិ

១. សមគម្បណាត របក្ទស្លតិ្ក្ៅស ូ្ ម្មជាត្ ិ(ANRPC: Association of Natural Rubber Producing Countries) គឺជាអងគ

ោរអន្តររដ្ឋា ភបិាលដដលបាន្បក្ងកើត្ក្ ើងោលពឆី្ន ាំ១៩៧០។ កម្ពលជាបាន្ចូលជាសមជកិក្ពញសិទធិរបស់ ANRPC ោលពនីថ្ង

ទី០៩ ដំកញ្ញ  ឆ្ន ាំ២០០៩។ ោរចូលជាសមជកិរបស់កម្ពលជាក្ៅកនលងសមគម្ក្ន្េះ គឺជាោរក្្វើសមហរណ័កម្ម វិស័យក្ៅស ូ

្ម្មជាត្កិម្ពលជាក្ៅកនលងពភិពក្ោក ដដលមន្របក្ទសចាំន្នួ្១១ចូលរួម្ជាសមជកិន្ងិមន្របក្ទសមួ្យចាំន្នួ្កាំពងុសិកាលទធភាព 

ក្ដើម្បីចូលរួម្កនលងសមគម្ក្ន្េះ ងដដរ។ រហូត្ម្កដលឆ់្ន ាំ២០១៣សមគម្ក្ន្េះមន្រដ្ឋា ភិបាលជាសមជិកចាំន្នួ្១១របក្ទសរួម្

មន្៖ កម្ពលជា ចិន្ ឥណាឌ  ឥណឌូ ក្ណសីុ ម៉ៃ ក្ សីុ បា៉ៃ ពញូហូគីក្ណ ហវីលពីនី្ សឹងាបុរី រសីលងាក  នថ្ ន្ងិក្វៀត្ណាម្។ បរមិណ

្លតិ្្លក្ៅស ូ្ ម្មជាត្រិបស់របក្ទសទាំង១១ គមឺន្៩២%នន្្លតិ្្លក្ៅស ូ្ ម្មជាត្កិនលងពភិពក្ោក។ ជាមួ្យគ្នន ក្ន្េះ 

ក្ៅកនលងឆ្ន ាំ២០១៣ កម្ពលជាបាន្ (១) បាន្ចូលរួម្កនលងកិចចរបជុាំន្ងិសន្និសីទក្ៅស ឆូ្ន ាំ របស់សមគម្នន្បណាត របក្ទស្លិត្
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ក្ៅស ូ្ ម្មជាត្ិក្ៅទីរកលង Colombo នន្របក្ទសរសីលងាក  ដដលបាន្របរពតឹ្ដក្ៅអស់រយៈក្ពល៦នថ្ង គចឺាប់ពនីថ្ងទី៧-១៤ ដំត្ុោ 

ឆ្ន ាំ២០១៣។ អងគរបជុាំបាន្ក្រជើសក្រីសរបក្ទសជាសមជិកសរមប់ក្្វើជាមច ស់្ាេះឆ្ន ាំ២០១៤ ២០១៥ ន្ិង២០១៦ រួម្មន្៖ 

ក្ៅឆ្ន ាំ២០១៤ក្ន្េះ របក្ទសម៉ៃ ក្ សីុរត្ូវទទួលក្វន្ក្្វើជាមច ស់្ាេះសរមប់កិចចរបជុាំ សន្និសីទ ន្ិងសន្និបាត្របចាាំឆ្ន ាំ២០១៤។ 

សរមបឆ់្ន ាំ២០១៥របក្ទសកម្ពលជាន្ងឹរត្វូក្្វើជាមច ស់្ាេះនន្កចិចរបជុាំទាំងក្ន្េះ។ របក្ទសបា៉ៃ ពញួហូគីក្ណ កប៏ាន្សន្ស្ថទទួលក្្វើជា

មច ស់្ាេះសរមប់ កិចចរបជុាំកនលងឆ្ន ាំ២០១៦ ្ងដដរ (២) បាន្ចូលរួម្កនលងវគគបណដល េះបណាត លសដ ីពោីរបណដល េះបណាដ លពី Demand-

Supply Modeling កនលងោរក្រៀបចាំសា ិត្ិន្និន ោរ្ គត្់្ គងន់្ងិត្រម្ូវោរក្ៅស ូ្ម្មជាត្ិ កនលងរយៈក្ពលជាក់ោកណ់ាមួ្យនក្ពល

អនគត្ក្ៅរបក្ទសនថ្រយៈក្ពលបីនថ្ង ន្ងិ(៣)បាន្ចូលរួម្កនលងកិចចរបជុាំរកលម្ជាំនញរបស់ Expert Group on Promotion of NR 

as Environment Friendly Raw Material សដ ីព ី“Eligi ili y  f Ru      ul i   i   f             di  u d    DM” ក្ៅ

គឡូាលាំពួរ របក្ទសម៉ៃ ក្ សីុ រយៈក្ពលពីរនថ្ង្ងដដរ។ 

២. រកលម្របកឹារសាវរជាវន្ងិអភវិឌ្ឍន្ក៍្ៅស អូន្តរជាត្ ិ(IRRDB: International Rubber Research and Development Board) គឺជា

បណាត ញរសាវរជាវន្ងិអភិវឌ្ឍន្ ៍ ដដលរបមូ្ល្តលាំរាល់វិទស្ថសាា ន្រសាវរជាវក្ៅស ូ្ ម្មជាត្ិក្សា ើរដត្រគប់របក្ទស ្លតិ្ក្ៅស ូ

្ម្មជាត្ិទាំងអស់ដដលមន្៩៥% នន្បរិមណ្លតិ្្លក្ៅស ូ្ ម្មជាត្ិក្ៅកនលងពិភពក្ោក ដដលបាន្ក្កើត្ក្ ើងតាាំងពី

ឆ្ន ាំ១៩៣៤។ កម្ពលជាបាន្ចូលជាសមជកិទី១៦នន្រកលម្របឹការសាវរជាវ ន្ងិអភិវឌ្ឍន្៍ក្ៅស អូន្តរជាត្ ិកនលងសម័្យរបជុាំរបចាាំ

ឆ្ន ាំរបស់ ាំួន្ោលពនីថ្ងទី២៧-២៨ ដំកញ្ញ ឆ្ន ាំ២០០១ក្ៅទីរកលង Montpellier នន្សាធារណរដាបារាាំង។ ក្ៅឆ្ន ាំ២០១៣ កិចច

របជុាំរបចាាំឆ្ន ាំន្ងិសន្និសីទក្ៅស ូអន្តរជាត្ិ បាន្របរពឹត្តក្ៅចាបព់នីថ្ងទី២៤-២៩ ដំមិ្ថុ្ន ឆ្ន ាំ២០១៣ ក្ៅសណាា គ្នរ 

Millenium Hotel Mayfair នន្ទីរកលង លងនន្របក្ទសអង់ក្គាស។  

៣. ទភីាន កង់ារបារាាំងសរមបោ់រអភវិឌ្ឍ (Agence Fran Caise de Developpement-AFD) គឺជារគឹេះសាា ន្សាធារណៈ

នន្កិចចសហរបត្ិបត្តោិរ បាន្អន្ុវត្តោរងារអស់រយៈក្ពលជាង៧០ឆ្ន ាំម្កក្ហើយ ក្ដើម្បីរបយុទធរបឆ្ាំងន្ងឹភាពរកីរកន្ងិ

ជាំរុញោរអភិវឌ្ឍក្ៅកនលងបណាត របក្ទសភាគខាងត្បងូន្ងិឯនយសមុ្រទ។  

ក្ៅកនលងឆ្ន ាំ២០១៣កន្ាងម្ក ទីភាន ក់ងារបារាាំងសរមប់ោរអភវិឌ្ឍ  (AFD) បាន្្តលហ់ិរញ្ញបបទន្ក្លើគក្រមងបីគឺ៖ 

-គក្រមង្ម្មន្ោិម្កម្មចារពូជក្ៅស  ូដដលមន្ទឹករបាក់ជាង១ោន្ដុោា រ  

-គក្រមង្ តលអ់នកពិក្រគ្នេះក្ោបលអ់ន្តរជាត្ិក្លើក្សចកតរីពាងចាប់សត ីពីក្ៅស ូដដលមន្ទឹករបាក់ជាង១០០.០០០ដុោា រអាក្ម្រិក 

-គក្រមងអភិវឌ្ឍន្ដ៍ាំណាាំក្ៅស ូរគសួារ ដដលមន្ោរយលរ់ពម្ពរីាជរដ្ឋា ភិបាលរួចក្ហើយ។ កនលងជាំហាន្ដាំបូង 

គក្រមងក្ន្េះរត្ូវក្្វើោរសិកាជាពីរដាំណាកោ់លគ ឺ ោរសិកាអាំពីបញ្ា ដី្ា ី ន្ិងោរសិកាអាំពកីិចចដាំក្ណើរោរនន្

គក្រមងទាំងមូ្លកនលងឆ្ន ាំ២០១៤ក្ន្េះ។ 

៤. កចិចសហរបត្បិត្តោិរជាម្យួសាកលវទិស្ថលយ័អន្តរជាត្ ិ រួម្មន្ (១)បាន្ចូលរួម្សហោរជាមួ្យអនកបក្ចចកក្ទសពីសា

កលវិទស្ថលយ័ Nagoya នន្របក្ទសជប៉ៃនុ្ កនលងោរដថ្ទាំន្ិងជសួជលុឧបករណ៍ Sap flow, CO2 profile ក្ៅវិទស្ថ

សាា ន្រសាវរជាវក្ៅស កូម្ពលជា (២)សហោរោរងារជាមួ្យអនកបក្ចចកក្ទសពីសាកល វិទស្ថលយ័  Kuyshu របក្ទសជប៉ៃុន្ 

ក្ដើម្បីរសាវរជាវអាំព ី leaf photosynthesis ន្ងិ (៣)បាន្ចូលរួម្សហោរ ោរងារជាមួ្យអនកបក្ចចកក្ទសពីសាកល

 វិទស្ថល័យ Hawaii សហរដាអាក្ម្រិកក្ដើម្បដីថ្ទាំន្ងិជួសជលុ Flux Tower ក្ៅវិទស្ថសាា ន្រសាវរជាវក្ៅស កូម្ពលជា។   

 ៥. កចិចសហរបត្បិត្តោិរជាម្យួរកសួងកសិកម្មនន្សាធារណរដារបជាមន្តិ្ចនិ្ រួម្មន្៖ (១)  វិទស្ថសាា ន្រសាវរជាវក្ៅស ូ

កម្ពលជា ន្ងិវិទស្ថសាា ន្រសាវរជាវក្ៅស ចិូន្ បាន្រពម្ក្រពៀងចុេះអន្ុសសរណៈនន្ោរក្ោគយលគ់្នន ោលពនីថ្ងទី៨ ដំត្ោុ 

ឆ្ន ាំ២០១៣ ក្ៅទីរកលងកូ ាំបូ របក្ទសរសីលងាក  (២) តាម្រយៈកិចចសហរបត្ិបត្តោិររគប់រជលងក្រជាយរវាងកម្ពលជា-ចិន្ 

ន្ងិតាម្កិចចរបជុាំក្លើកទី២ ោលពនីថ្ងទី៩-១០ ដំឧសភាឆ្ន ាំ២០១៣ របស់រកលម្ោរងារក្ទវភាគីកម្ពលជា-ចិន្ សរមប់កិចច

សហរបត្បិត្តោិរក្លើវិស័យកសិកម្ម ភាគចិីន្បាន្យលរ់ពម្ពិភាកាលម្អតិ្ ន្ងិឈ្លន្ក្ៅចុេះហត្ាក្លខាក្លើអន្ុសសរណៈ

ក្ោគយលគ់្នន  (MoU) សត ីពកីិចចសហរបត្បិត្តិោរក្លើ វិស័យឧសាហកម្មក្ៅស ូ្ម្មជាត្ ិ ដត្ម្និ្ទន្់ទទួលបាន្ក្្វើោរ

ចុេះហត្ាក្លខាជា្ាូវោរក្ៅក្ ើយក្ទ។ ជាមួ្យគ្នន ក្នេះ អគគនយកដ្ឋា ន្ក្ៅស  ូ ន្ងិវិទស្ថសាា ន្រសាវរជាវក្ៅស កូម្ពលជា ក៏

បាន្ក្លើកជាសាំក្ណើជនូ្ភាគីចនិ្ កនលងោរជយួគ្នាំរទន្វូគក្រមងមួ្យចាំន្នួ្រមួ្មន្ (១)ោរបក្ងកើត្ោរិោលយ័ក្ៅស កូ្ៅតាម្
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ក្ំត្ត (Construction and installation rubber office in Provinces) (២)ោររគប់រគងចមក រក្ៅស ូរគសួារ តាម្

របពន័្ធព័ត្ម៌ន្ភមិូ្សាស្ដសត  (Management Rubber Smallholder by Geographical Information System-GIS) ន្ងិ 

(៣)ោរបក្ងកើន្ គុណភាពក្ៅស ូ្ ម្មជាត្កិម្ពលជាតាម្រយៈោរពរងងឹបរិោះ សរមប់ក្្វើក្ត្សតន្ងិោររសាវរជាវ (Improving 

the Quality of Cambodian Natural Rubber through Enhancing Rubber Testing Facilities and 

Researches)។ 

៥.៥.២- វាយតម្លៃ 

ដ្អកកតាម្ឯកសារក្គ្នលសាំខាន្់ៗរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពលជាន្តី្ិោលទី៥ នន្រដាសភា បាន្ដ្ឋក់ក្ចញយុទធសាស្ដសត

ចត្ុក្ោណដាំណាក់ោលទី៣ ន្ងិកម្មវិ្នី្ក្ោបាយ ន្ិងឯកសារមួ្យចាំន្នួ្ក្ទៀត្ដូចជា ដ្ន្ោរយុទធសាស្ដសតអភិវឌ្ឍជាត្ិ 

ដ្ន្ោរយុទធសាស្ដសតអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្ម ន្ងិយុទធសាស្ដសតសរមប់ោរអភិវឌ្ឍឧសាហកម្មក្ៅស ូ្ ម្មជាត្ិ ក្ៅកម្ពលជា២០១១-

២០២០ ជាក្ដើម្ ។ល។  

តាម្ឯកសារខាងក្លើ រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពលជាបាន្ក្ផ្កត ត្អាទិភាពក្ៅក្លើោរក្លើកកម្ពស់្លតិ្ភាព ពពិិ្ ភាវូបន្យីកម្ម 

ន្ងិពាណិជជូបន្យីកម្មកសិកម្ម ន្ងិជាពិក្សស ោរដ្ឋក់ក្ចញ ន្ងិជាំរុញអន្ុវត្ត “ក្គ្នលន្ក្ោបាយសតពីោីរជាំរញុ្លតិ្កម្មរសូវ 

ន្ងិោរនាំក្ចញអងករ” ន្ងិ “យទុធសាស្ដសតសរមបោ់រអភវិឌ្ឍក្ៅស ូ្ ម្មជាត្កិ្ៅកម្ពលជាឆ្ន ាំ២០១១-២០២០” ឱ្យបាន្ក្ជាគជយ័។ 

បន្តក្ផ្កត ត្ោរយកចិត្តទុកដ្ឋកជ់ាំរុញោរអភិវឌ្ឍដាំណាាំក្ៅស ូ ឲ្យរីកចក្រម្ើន្ទាំងបរិមណ ន្ងិគុណភាព ក្ដើម្បីឲ្យោា យក្ៅជា

 វិស័យដ៏មន្សោត ន្ពុល ន្ងិភាពរបកួត្របដជង តាម្រយៈោរពរងកីោរដ្ឋាំដុេះក្ៅស ូរបកបក្ដ្ឋយទិន្ន្ល ពំស់ក្នេះ អគគនយក

ដ្ឋា ន្ក្ៅស នូន្រកសួងកសិកម្ម រុោះ របមញ់ ន្ងិក្ន្សាទ បាន្អន្ុវត្តោរងារោ៉ៃ ងសកម្ម តាម្សនូលយុទធសាស្ដសតសាំខាន្់ៗទាំង

របាាំនន្ោរអភិវឌ្ឍក្ៅស ូ្ ម្មជាត្ិក្ៅកម្ពលជា មន្ជាអាទិ៍ ោរធានគណុភាព ន្ងិ្លតិ្ភាពនន្ោរដ្ឋាំដុេះ ោរសិកាលទធភាពក្របើ

របាស់សោត ន្ុភាពនន្ដីទាំក្ន្រដដលអាចដ្ឋាំក្ៅស បូាន្ ោរជាំរញុដាំណាាំក្ៅស ូរគួសារ ោរជាំរញុដាំណាាំក្ៅស ូកសិឧសាហកម្ម

ក្ដើម្បីក្្វើជាសនូលនន្ោរអភិវឌ្ឍក្ៅស រូគួសារ ន្ងិោរជាំរុញដំសចងាវ ក់ត្នម្ាឲ្យបាន្ ពំស់ កនលងក្នេះតាម្រយៈគក្រមងថ្វិោតាម្

កម្មវិ្ីរបចាាំឆ្ន ាំន្ងិថ្វិោ នដគអូភិវឌ្ឍ (AFD ) អគគនយកដ្ឋា ន្ក្ៅស ូបាន្ន្ងឹកាំពងុ៖ 

- ចុេះរសង់សា តិ្ិក្ៅស រូគសួារ ន្ងិតាម្របាយោរណ៏ពីបណាត រកលម្ហ នុ្ ម្កដល់ចុងឆ្ន ាំ២០១៣ក្ៅក្ន្េះ សាា ន្ភាពនន្

ោរអភិវឌ្ឍក្ៅស ូ្ម្មជាត្ិក្ៅទូទាំងរបក្ទស មន្ោរវិវត្តឈ្លន្ក្ ើងរបកបក្ដ្ឋយឋាម្ភាព ពំស់ ក្ៅតាម្ត្ាំបន្់ (របនពណី 

ន្ងិមិ្ន្ដម្ន្របនពណ)ី។ ន្ាដីដ្ឋាំដុេះក្ៅស សូរុបមន្ចាំន្នួ្៣២៨.៧៦១ហកិតា ក្ ើញថាដ្ាដីដ្ឋាំដុេះក្ៅស ូ ក្លើសោរ

ន្ិទសសន្៍ទុកកនលងយុទាសាស្ដសតសរមប់ោរអភិវឌ្ឍក្ៅស ូ្ ម្មជាត្ិក្ៅកម្ពលជាឆ្ន ាំ២០១១-២០២០ រួចក្ៅក្ហើយ ដដលទម្ទរ

ត្រមូ្វឱ្យមន្ោរក្្វើបចចលបបន្នភាពយុទាសាស្ដសត ក្ន្េះជាបនា ន្់។ ក្រពាេះតាម្ោរបា៉ៃ ន្ស់ាម ន្ជាបក្ណាត េះអាសន្ន រហតូ្ដលឆ់្ន ាំ

២០១៨ ន្ាដីដ្ឋាំដុេះក្ៅស អូាចក្កើន្ក្ ើងដល់ជាង៤០០.០០០ហិកតា ឯក្ណាេះ ន្ងិមន្្លតិ្្លរបដហលជា៤០-៤៥មឺុ្ន្

ក្តាន្ កនលងមួ្យឆ្ន ាំៗ 

- ោរអន្ុវត្តន្៍ គក្រមង្ម្មន្ោិម្កម្មចារពជូក្ៅស កូ្ៅរគប់ត្ាំបន្់ទូទាំងរបក្ទស ក្ដើម្បីឲ្យកានូ្ក្ៅស កូនលងចារពជូ

ទាំងអស់មន្គុណភាព ន្ងិមន្ទិន្ន្ល ពំស់ ក្ដ្ឋយរកុះសមភ រដដលមន្ោរបញ្ជ ករ់ត្ឹម្រត្ូវ។ ោរងារដដលរត្ូវអន្ុវត្តកនលង

គក្រមងក្ន្េះរួម្មន្ (១)ោរក្្វើបញ្ជសីារក្ពើភ័ណឌ ចារពូជក្ៅស កូ្ៅទូទាំងរបក្ទស (២)ោរបក្ងកើត្ចារពូជ ន្ងិថាន លកនូ្

ក្ៅស ូ សរមប់ជួសកនូ្ក្ៅស កូនលងចារពូជណាដដលមិ្ន្រត្ឹម្រត្ូវ (៣)ោរក្្វើវិភាគDNAក្ៅក្លើចារពូជដដលមន្រសាប់ 

(៤)ោរដ្ឋាំជួសកនូ្ក្ៅស ពូូជរត្ឹម្រត្ូវកនលងចារពូជន្ងិ (៥)ោរ្សពវ្ាយអាំពអីត្ារបក្ោជន្ន៍ន្ចារពូជរត្ឹម្រត្ូវ។ គក្រមង

ក្ន្េះមន្រយៈក្ពល៣ឆ្ន ាំ (២០១៣-២០១៥)កនលងទឹករបាក់ចាំន្នួ្២.៦៨៨.០០០អឺរ  ូ(ជាង៣ោន្ដុោា រសហរដា) ដដលរាល់

ចាំណាយទាំងអស់គជឺាបន្ាលកថ្វិោរួម្របស់រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពលជា ន្ងិទីភាន កប់ារាាំងសរមប់ោរអភិវឌ្ឍ (AFD) 

- ោរចុេះ្សពវ្ ាយន្ងិបណតល េះបណាត លដលក់សិករន្ងិរបត្ិបត្តកិរក្ៅស  ូ ក្លើោរក្រជើសក្រីសពជូ ក្ដើម្បីដ្ឋាំបក្ចចកក្ទស 

ោរដ្ឋាំដុេះ ោរដថ្ទាំ ោរក្បើកមុ្ំក្ចៀរជ័រ ោររបមូ្ល្ល ោរដកនចន្ លតិ្្លក្ៅស  ូ ន្ងិោរក្្វើពាណិជចកម្មក្ៅស ូ ដដល

ក្្វើឱ្យកសិករក្ៅស មូន្ោរយល់ដឹងពសីាររបក្ោជន្៍ក្ៅស ូ្ ម្មជាត្ិ ន្ឹងយកចិត្តទុកដ្ឋក់ ពំស់កនលងោរដ្ឋាំដុេះ ដថ្ទាំ របមូ្ល្ល 
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ោរដកនចន ក៏ដូចោរក្្វើពាណិជជកម្ម ក្្វើឱ្យកសិករដ្ឋាំក្ៅស ទូទួលបាន្ន្ូវចមក រក្ៅស រូបកបក្ដ្ឋយគុណភាពក្សដាកិចច ពំស់ 

ទទួលបាន្ចាំណូលក្រចើន្ ចលូរមួ្ោត្់បន្ាយភាពរកីរកក្ៅជន្បទដ៏មន្របសិទធភាព ពំស់ 

កតាត ជាវិជជមន្ជាក្រចើន្ដដលមិ្ន្អាចោត្ផ់្កត ច់បាន្ក្នេះគឺ (១)យុទាសាស្ដសតឈន េះឈន េះរបស់ េសម្េចអគ្គម្ហាសេនា

បតសីតសោ ហ ៊ុន សេន នាយករដំឋម្ន្ដនេីសនព្រះរាោាំចព្កកម្ពុោ ក្្វើឱ្យរបក្ទសជាត្ិបាន្ទទួលឯកភាពជាត្មិន្សន្តភិាព 

ន្ងិមន្សន្តិសុ  ំ សណាត ប់ធាន ប់សងគម្ លអរបក្សើរទូទាំងរបក្ទស (២)រដ្ឋា ភបិាលបាន្ក្រៀបចាំន្ងិដ្ឋកក់្ចញន្វូក្គ្នលន្ក្ោបាយ

អភិវឌ្ឍន្៍ដាំណាាំក្ៅស ូរគួសារក្ៅទូទាំងរបក្ទស ន្ងិរពម្ទាំងបាន្្តល់ដីសម្បទន្ក្សដាកិចចសរមប់ដាំណាាំក្ៅស ដូល់វិន្ិ

ក្ោគនិ្កនលងរសលក ន្ងិបរក្ទសកនលងក្គ្នលបាំណងដរបោា យកម្ពលជាក្ៅជារបក្ទស្លតិ្ករក្ៅស ដ៏ូមន្សោត ន្ពុល ក្ៅកនលង

ត្ាំបន្ ់ន្ងិជារបក្ទស្គត្់្ គង់្ លតិ្្លក្ៅស មួូ្យក្ៅកនលងទី្ារពិភពក្ោក (៣)ោរ្តលសិ់ទធិកនលងោរក្្វើពាណិជជកម្មក្ដ្ឋយ

ក្សរីកនលងរបក្ទស ន្ងិមិ្ន្ក្្វើជាត្ិត្បូណីកម្មក្លើដីឯកជន្ (៤)ោរអន្ុវត្តក្គ្នលន្ក្ោបាយចាស់ សកម្មភាពថ្មីក្លើវិស័យដី្ា ី

គរឺាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពលជា បាន្ដបងដចកដីជនូ្ដលរ់បជាពលរដាជាកម្មសិទធិ (៥)ត្នម្ាក្ៅស ូ្ ម្មជាត្ិក្ៅក្លើទី្ារអន្តរជាត្ិ

មន្ត្នម្ា ពំស់កនលងរយៈក្ពលប៉ៃនុម ន្ឆ្ន ាំចុងក្រោយក្ន្េះ ជាកតាត ក្លើកទឹកចិត្តន្ងិជាំរុញឲ្យកសិករ ន្ិងវិន្ិក្ោគនិ្អន្ុវត្តោរដ្ឋាំ

ដុេះក្ៅស កូ្ដ្ឋយរពម្ៗគ្នន ក្ៅក្លើដីចមក ររបស់ ាំួន្ជាបន្តបនា ប់ ដដលជាំរញុឲ្យោរអភិវឌ្ឍក្ៅស កូ្ៅកម្ពលជាមន្ោរវិវត្តន្ឈ៍្លន្ 

ក្ ើងគួរជាទីក្មទន្ៈ។  

៥.៥.៣-  វិធានការ និងទ្ិសដៅ 

ក្ដើម្បីសក្រម្ចបាន្ន្វូក្គ្នលក្ៅកនលងឆ្ន ាំ២០១៤ខាងមុ្ំ សម្រសបតាម្យុទធសាស្ដសតចត្ុក្ោណដាំណាកោ់លទី៣ ក្ដើម្បី

កាំក្ណើន្ោរងារ សម្្៌ម្ ន្ងិរបសិទធភាព ន្ងិកម្មវិ្នី្ក្ោបាយ របស់រាជរដ្ឋា ភបិាលន្តី្ោិលទី៥ នន្រដាសភា ក្គ្នល

ន្ក្ោបាយអភិវឌ្ឍជាត្ិ២០១៤-២០១៨ កនលងោររមួ្ចាំដណក ក្សដាកិចចជាត្ិ ក្សដាកិចចរគសួារ ន្ងិសងគម្ សាំក្ៅោត្ប់ន្ាយភាព

រកីរក ក្លើកកាំពស់គុណភាព្លតិ្្លក្ៅស ធូានកនលងោររបកួត្របដជងក្ៅក្លើទី្ារក្នេះ អគគនយកដ្ឋា ន្ក្ៅស  ូ បាន្ដ្ឋក់

 វិធាន្ោរជាទិសក្ៅសរមប់អន្ុវត្តោរងារកនលងឆ្ន ាំ២០១៤ ដូចខាងក្រោម្ ៖ 

- បន្តអន្ុវត្តត្ួនទីន្ិងភារកិចច ក្ដើម្បីឱ្យដាំក្ណើរោររបរពឹត្តក្ៅរបស់នយកដ្ឋា ន្ ន្ងិោរិោល័យក្រោម្ឱ្វាទ ឱ្យ

រសបតាម្ ាំឹម្សារនន្អន្ុរកិត្យក្លំ១៨៨អន្រក.បក ចុេះនថ្ងទី១៤ ដំវិចឆិោ ឆ្ន ាំ២០០៨ ន្ងិបន្តអន្ុវត្តភារកិចចក្្សងៗក្ទៀត្ 

ដដលរកសួងកសិកម្ម រុោះ របមញ់ ន្ងិក្ន្សាទរបគលឱ់្យ 

- ពនិ្ិត្យក្ ើងវិញអាំពោីរកាំណត្់អន្កុម្មវិ្ី ន្ងិសូចនករ ក្ដើម្បីឱ្យសម្រសបតាម្ដ្ន្ោរយុទធសាស្ដសតអភិវឌ្ឍន្៍

ជាត្ិ២០១៤-២០១៨ ន្ងិដ្ន្ោរយុទធសាស្ដសត  អន្សុាសន្៍ វិស័យកសិកម្មឆ្ន ាំ២០១៤-២០១៨ 

- ពិន្តិ្យតាម្ដ្ឋន្ោរអន្ុវត្តដ្ន្ោរ កម្មវិ្ីវិន្ិក្ោគក្លើដីសម្បទន្ក្សដាកិចច សងគម្កិចច ន្ងិវាយត្នម្ាលទធ្ ល

ដដលសក្រម្ចបាន្ 

- ដកសរមួ្ល និ្ងក្្វើបចចលបបន្នកម្មយុទធសាស្ដសតសរមប់ោរអភិវឌ្ឍដាំណាាំក្ៅស ូក្ៅកម្ពលជាឆ្ន ាំ២០១១-២០២០ 

- ទាំនក់ទាំន្ងជាមួ្យនដគអូភិវឌ្ឍន្ ៍ ទីភាន ក់ងារ ន្ងិអងគោរក្ៅស ូអន្ដរជាត្និនក្លើកិចចសហរបត្ិបត្ដិោរកនលងរកប 

ំ័ណឌ ោរងាររសាវរជាវ ន្ងិអភិវឌ្ឍបក្ចចកវិជាជ  វិទស្ថសាស្ដសដ  

- ំិត្ំាំក្កៀរគរកនដគសូហរបត្ិបត្តិោរ កនលងោរគ្នាំរទថ្វិោន្ិងបក្ចចកក្ទស ក្ដើម្បីជួយរទរទង់ដល់ោរអភិវឌ្ឍ

ក្ៅស រូគួសារ 

- បន្តយកចិត្តទុកដ្ឋក់ក្លើោរសិការសាវរជាវ ន្ិងកសាងលិំ ិត្គត្យិុត្តពាកព់័ន្ធមួ្យចាំន្នួ្ ន្ងិក្រៀបចាំក្សចកតរីពាង

ចាប់សត ីពីក្ៅស ូបញ្ចប់ 

- បន្តោរក្បើកវគគ្ សពវ្ ាយន្ងិបណតល េះបណាត លសតពីីោរដ្ឋាំដុេះ ដថ្ទាំកនូ្ក្ៅស  ូ  ោរក្របើរបាស់ថាន ាំសមា ប់ក្មម  ោរ

រគប់រគងសមសភាពនរង ន្ងិជាំងឺក្ៅស  ូោររបមូ្ល្ល ោរដកនចនដល់កសិករបដន្ាម្ក្ទៀត្ 

- អន្ុវត្តដបបបទវិញ្ញ បន្បរត្បញ្ជ ក់គុណភាពក្ៅស  ូ(CSR) សរមប់នាំក្ចញជ័រក្ៅស  ូ
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- បន្តោររបមូ្លយកគាំរូសា កឹក្ៅស ូក្ៅតាម្បណាត ចារពូជតាម្បណាត ក្ំត្តក្ដើម្បីក្្វើោរវិភាគ DNA តាម្ដ្ន្ោរ 

ន្ងិដ្ឋាំជសួកានូ្ ដដលបាន្កាំណត្់កនលងគក្រមង្ម្មន្ោិម្កម្មចារពូជក្ៅស កូ្ៅកម្ពលជា 

- ទាំនក់ទាំន្ងកិចចសហរបត្ិបត្តិោរជាមួ្យសមគម្បណាត របក្ទស្លិត្ក្ៅស ូ្ម្មជាត្ិ រកលម្របឹការសាវរជាវន្ងិ

អភិវឌ្ឍន្៍ក្ៅស ូអន្តរជាត្ ិ ជាពិក្សសពនិ្តិ្យក្គ្នលន្ក្ោបាយ ក្បសកកម្ម ន្ងិសកម្មភាពរបស់រកលម្របឹកាក្ៅស ូរត្ភីាគី

អន្តរជាត្ិដដលក្សន ើសុាំអក្ញ្ជ ើញកម្ពលជា ឡាវ ន្ងិក្វៀត្ណាម្ ឲ្យចូលជាសមជកិកនលងរកលម្របឹកាក្ន្េះ។ 

 

៥.៦- លទ្ធផលោរងាររកុខកម្ម  
៥.៦.១-លទ្ធផល 

ក. ោររបម្លូចាំណូលពីវសិយ័នរពក្ឈើ 

បាន្របមូ្លចាំណូលពី វិស័យនរពក្ឈើបាន្ ទឹករបាក់សរុបចាំន្ួន្ ៦៣.៣២២.៦៧៤.២៤០៛ ក្សម ើន្ឹង 

២៩៥.២៧% នន្ដ្ន្ោរកនលងក្នេះចាំណូលបាន្ម្កពីនថ្ាសួយសារ្លអន្ុ្ លនរពក្ឈើចាំន្នួ្ ៥៣.៣៧៩.៧៩៥.១០០៛០០ ន្ងិ

ពីោរផ្កកពនិ្័យ រពម្ទាំងលកឡ់ាយ លងន្ូវ្លអន្ុ្ លនរពក្ឈើបាន្ចាំន្នួ្ ៩.៩៤២.៨៧៩.១៤០៛០០។  

ំ-ោរកាំណត្រ់ពាំរបទលន់រពក្ឈើោរចាត្ថ់ាន កន់្ងិចេុះបញ្ជោិ 

-បាន្ដកសរម្លួបញ្ចប់ឯកសារបក្ចចកក្ទសបករសាយផ្កក យរណបន្ងិោរក្របើរបាស់ឧបករណ៍សរមប់ក្្វើ សារក្ពើ

ភ័ណឌ ក្រៀបចាំក្ដ្ឋយជាំនញោរជប៉ៃនុ្ ក្ហើយបាន្ក្្វើោរវាយត្នម្ាគរម្បនរពក្ឈើក្លើរូបភាពផ្កក យរណប Landsat 2005 ន្ងិ  

Landsat 2010 សរមប់ោរងារវាយត្នម្ាោក្បាន្សតលក 

-ោរងាររបមូ្ល្លអន្ុ្ លនរពក្ឈើពីដីសម្បទន្ក្សដាកិចចន្ងិពីរបភពក្្សងៗ សក្រម្ចបាន្រួម្មន្៖ ក្ឈើហ ុប

មូ្លចាំន្នួ្១៥៦.១១១ម្៣ ក្ឈើអារ៥.០១០ម្៣ ក្ឈើរជលងចាំន្នួ្៨.៧៨៣ម្៣ ក្ឈើដកនចន (S2S,S4S)ចាំន្នួ្២១៧ម្៣ ន្ងិ

អន្ុ្ លនរពក្ឈើមួ្យចាំន្នួ្ក្ទៀត្។ 

គ-ោរក្រៀបចាំលិំ តិ្បទដ្ឋា ន្ ន្ងិឯកសារបក្ចចកក្ទស 

-បាន្របជុាំឆាងន្ាកនលងរដាបាលនរពក្ឈើន្ូវ៖ ១)ក្សចកតីរពាងអន្ុរកឹត្យសត ីពីសាំក្លៀកបាំពាក ់ ឯកសណាា ន្ សញ្ញ

សមគ ល់ ន្ងិឋាន្ន្តរសកតិរបស់ម្ស្ដន្តីរដាបាលនរពក្ឈើ ២)ក្សចកតីរពាងអន្ុរកឹត្យសត ីពីោរបក្ងកើត្មូ្លន្ិ្ អិភិវឌ្ឍន្ន៍រពក្ឈើ

ជាត្ិ ៣)ក្សចកតីរពាងអន្រុកឹត្យសត ីពោីរក្រៀបចាំន្ងិោររបរពតឹ្តក្ៅរបស់គណៈកមម ្ោិរអភិវឌ្ឍន្ន៍រពក្ឈើជាត្ ិន្ិង៤)ោរក្្វើ

 វិក្សា្ន្កម្មចាប់សត ីពនីរពក្ឈើ  

-បាន្បញ្ជូន្ក្ៅក្សចកតីរពាងអន្រុកតឹ្យសត ពីី ោរបក្ងកើត្ត្ាំបន្ន់រពោរពារសរមប់អភិរកស្ន្ធាន្ក្សក្ន្ទិច រុកះជាត្ ិ

ន្ងិសត្វនរព រសលកក្សៀម្បា៉ៃ ង ក្ំត្តសា ឹងដរត្ង ក្ដ្ឋយបាន្ក្្វើោររបជុាំអន្តររកសួងក្ៅទីសតោីរគណៈរដាម្ស្ដន្ត ី

 -ោរពរងងឹោរអន្វុត្ដចាបស់ដ ពីីនរពក្ឈើ 

-បាន្ទទួលសាំណុាំក្រឿងបទក្លមើសនរពក្ឈើក្ដើម្បពីនិ្័យអន្តរោរណ៍ន្ងិចាប់ចម្ាងសាំណុាំក្រឿងបទក្លមើសនរពក្ឈើ ដដល

បាន្បញ្ជូន្ក្ៅត្ោុោរសរុបចាំន្នួ្ ១.៥២៣ករណី កនលងក្នេះវត្ាលតាងបទក្លមើសនរពក្ឈើន្ងិសត្វនរពដដលរត្ូវបាន្ចាប់ឃាត្់

ន្ងិរឹបអូសរួម្មន្៖ ក្ឈើមូ្លចាំន្នួ្៥៧០ម្៣ ក្ឈើអារ៤.០៨០ម្៣ ក្ឈើរជលង១៥១ ម្៣ ក្ឈើរគ្នក់រគញងូ ២២២ម្៣ន្ងិ 

៩.២០៤គ.រក កនូ្ក្ឈើ ២.៦៥២ក្ដើម្ ជន្ាង់ក្រម្ច ៣២៧៨ក្ដើម្ សសរមូ្ល ៣៣ក្ដើម្ ឫសសី ១៥២៤ក្ដើម្ អុស១៣៨ដសា

រ ក្តត ៧១៧០គ.រក ជ័រទឹក៥០០០គ.រក គល់្ នង់៧១គល ់  ពកក្ឈើ៣១៦០គ.រក សត្វនរពចរម្លេះរបក្ភទ១១៨៣គ.រកន្ងិ

២៦៤៦កាល  រថ្យន្ត៦១៧ក្រគឿង ក្អសាក វា ទ័រ០៤ក្រគឿង រតាក់ទ័រ១៣ក្រគឿង ម្៉ៃតូ្ូ១៤៩រគ ទូក-ោណូត្៣៦រគ ក្គ្នយន្ត 

១៩រគ ម្៉ៃតូ្ូកង់បី៣រគ រក្ទេះកងឡ់ាន្៤២រគ ម៉ៃ សីុក្្សងៗ៥៩រគ ត្ឈុូសក្រចៀកក្ឈើ១៥រគ ទវ រ១១វង ់រណារយន្ត៤៨រគ 

-បាន្ចុេះរសង់សា ិត្និន្ោរោបរ់ាន្ដីនរពចាំន្នួ្ ១.៧២១ហត្ ន្ិងដកហូត្ដីនរពក្ឈើដដលបាន្ោប់រាន្ចាំន្នួ្១.៨៦៤

ហត្ រពម្ទាំងបាន្បស្ដងាក បន្ងិដកហូត្រណារយន្តបាន្ ១៤៤ ក្រគឿង។ 
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ង-ោរងារដ្ឋាំក្ដើម្ក្ឈើន្ងិសាដ រនរពក្ឈើ 

-សាា ន្ីយ៍្ សពវ្ាយន្ងិសាដ រនរពក្ឈើរបស់រដាបាលនរពក្ឈើដ្ឋាំក្ឈើបាន្ចាំន្នួ្ ៣៥០ហត្ 

-ថាន លបណដល េះកនូ្ក្ឈើរបស់រដាបាលនរពក្ឈើទាំងអស់ បណដល េះកនូ្ក្ឈើបាន្ចាំន្នួ្៤.២០៩.៩៤៥ក្ដើម្ ន្ងិបាន្ដចក

ចាយជនូ្របជាជន្ចាំន្នួ្ ២.១៨៦.៩០៤ ក្ដើម្ 

-បាន្ក្រៀបចាំពិ្ ីបុណយរុកះទិវាថាន ក់ជាត្ ិ៩កកកដ្ឋ ២០១៣ ក្ៅភូមិ្១  ុាំអរូក្រត្េះ រសលកសា ឹងហាវ ក្ំត្ដរពេះសីហន្ ុក្លើ

ន្ាដីចាំន្នួ្២០ហត្ ក្រោម្រពេះរាជា្ិបត្ភីាពដ៏ ពំង់ំ ពស់បាំ្ុត្ របស់ ព្រះក៊ុរាំព្រះបាទេសម្េចព្រះបរម្នាថនសរាតេម្

េីហម្៊ុន ី ព្រះម្ហាកសព្ត ននព្រះរាោាំចព្កកម្ពុោ ន្ងិមន្វត្តមន្ដ៏ ពំង់ ពំស់្ងដដរពសីាំណាក់ េសម្េចអគ្គរញា

ចព្កី សហង េណរិន ព្បធានរដំឋេភាោតិ និងេសម្េចអគ្គម្ហាសេនាបតសីតសោ ហ ៊ុន សេន នាយករដំឋម្ន្ដនេីននព្រះ

រាោាំចព្កកម្ពុោ រពម្ទាំងមន្វត្តមន្អនកមុ្ំអនកោរន្ងិរបជាពលរដាចូលរួម្ជាង ៧.៥០០នក់។ ក្ដ្ឋយដ កក្ៅ

តាម្រាជធាន្ ីក្ំត្តទាំង២៥ ំណឌ រដាបាលនរពក្ឈើ។ 

-បាន្ក្រៀបចាំសួន្អាពាហ៍ពពិាហ៍ចាំន្នួ្៣៩ កដន្ាង មន្ន្ាដីសរុបចាំន្នួ្៤២១,៤៦ហត្ សា តិ្ក្ៅកនលងំណឌ រដាបាល

នរពក្ឈើចាំន្នួ្១៨ ន្ងិ មន្ភរោិសាវ មី្ចាំន្នួ្៤៤គូរ បាន្ដ្ឋាំក្ឈើកនលងសួន្ គតិ្ម្កដលឆ់្ន ាំ២០១៣ក្ន្េះ 

-បាន្ក្្វើោររសាវរជាវពជូក្ឈើដូន្ដចម្ដដលដុេះកនលងនរព្ម្មជាត្ិមន្ន្ាដីសរុបចាំន្នួ្៣៥០ហត្ សា ិត្ក្ៅកនលងរសលក

សណាត ន្ ់ក្ំត្តកាំពង់្ ាំ។  

ច-ោរងារសហរបត្បិត្តោិរអន្តរជាត្ ិ

បាន្សហោរជាមួ្យអងគោរអន្តរជាត្ ិន្ិង នដគូរអភិវឌ្ឍន្៍ អន្ុវត្តគក្រមងដូចខាងក្រោម្ ៖ 

១-គក្រមងរគប់រគងនរពោរពារត្ាំបន្់រត្ីក្ោណម្រកត្ ក្ដើម្បីក្លើកកម្ពស់កិចចសហរបត្ិបត្តិោរអភិរកសជីវចរម្លេះ 

តាម្រពាំដដន្រវាងរបក្ទសនថ្-កម្ពលជាន្ិងឡាវ(ជាំហាន្ទី៣) ឧបត្ាម្ភក្ដ្ឋយរាជរដ្ឋា ភបិាលជប៉ៃនុ្ តាម្រយៈអងគោរ ITTO PD 

577/10 រយៈក្ពល ៣ឆ្ន ាំ (២០១២-២០១៥) មន្ទឹករបាកស់រុប១.១៤១.៦១០ដុោា រអាក្ម្រិក 

២-គក្រមងសត ីព ី ោរពរងឹងសម្ត្ាភាពោរអន្ុវត្តចាប់នរពក្ឈើន្ងិអភបិាលកិចចនន្សម្បត្តនិរពក្ឈើអចិនស្ដន្តយ ៍ ក្ៅ

ក្ំត្តរកក្ចេះន្ងិម្ណឌ លគិរី ដដលឧបត្ាម្ភថ្វិោពរីាជរដ្ឋា ភបិាលជប៉ៃនុ្ន្ងិសាធារណៈកូក្រ  តាម្រយៈអងគោរ ITTO PD 

673/12 រយៈក្ពល ៣ឆ្ន ាំ (២០១៣-២០១៦) មន្ទឹករបាកស់រុប៤៦៤.០៣៣ដុោា រអាក្ម្រិក 

៣-គក្រមងសាងសង់វិទស្ថសាា ន្រសាវរជាវនរពក្ឈើ-សត្វនរព ន្ងិោរសាដ រនរពក្ឈើក្រចរឹល (Forest Restoration 

and Establishment of Forest Research Facilities) ្ដល់ថ្វិោក្ដ្ឋយរបក្ទស Koreaចាំន្នួ្៣.៤៧៨.០០០ដុោា រ

អាក្ម្រិក រយៈក្ពល ០៤ឆ្ន ាំ (២០១២-២០១៥) 

៤-គក្រមងរសាវរជាវន្ងិសាដ រនរពសហគម្ន្៍ ក្ៅក្ំត្ដក្សៀម្រាបន្ងិបក្ងកើត្បន្ាប់ពិក្សា្ន្៍ជាលោិរុកះជាត្ិ្ដល់

ថ្វិោក្ដ្ឋយ Korea Forest Service ចាំន្នួ្ ១០០.០០០ដុោា រអាក្ម្រិក រយៈក្ពល០១ឆ្ន ាំ (២០១៣) 

៥-គក្រមងរសាវរជាវរបមូ្លសាំណាកក្ឈើកម្ពលជា្ដល់ថ្វិោក្ដ្ឋយ JICA ចាំន្នួ្៧.០០០ដុោា រអាក្ម្រិក រយៈក្ពល 

០១ឆ្ន ាំ (២០១៣) 

៦-គក្រមងរសាវរជាវពជូក្ឈើរកញូង្ដល់ថ្វិោក្ដ្ឋយ AKECOP/Korea Forest Service ចាំន្នួ្១០.០០០ដុោា រអា

ក្ម្រិករយៈក្ពល០១ឆ្ន ាំ (២០១២-២០១៣) 

៧-គក្រមងរសាវរជាវ សាដ រនរពក្ឈើតាម្វិ្សីាស្ដសដចរម្លេះ ្ដលថ់្វិោក្ដ្ឋយ APFNetចាំន្នួ្៣៨៦.៥៧០ដុោា រអាក្ម្រិក 

រយៈក្ពល០៣ឆ្ន ាំ (២០១២-២០១៤) 
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៨-គក្រមងរក្បៀងអភិរកសជីវចរម្លេះនន្ម្ហាអន្តុ្ាំបន្់ក្ម្គងគក្រោម្ជាំន្យួរបស់្នគ្នរអភិវឌ្ឍន្៍អាសីុចាំន្នួ្៩.៥០០.០០០

ដុោា រអាក្ម្រិក សរមប់រយៈក្ពល០៧ឆ្ន ាំ (២០១២-២០១៨) 

៩-គក្រមងពរងឹងោររគប់រគង្ន្ធាន្នរពក្ឈើន្ិងទី្ារជីវថាម្ពលឲ្យមន្ន្ិរន្តភាព ក្ដើម្បីក្លើកកាំពស់ន្ិរន្តភាព 

បរិសាា ន្ ន្ងិោត្់បន្ាយោរបាំភាយឧសមន័្្ាេះកញ្ចក់ក្ៅកម្ពលជា ចាំន្នួ្៣.៨៦៣៦៣៤ដុោា រអាក្ម្រិក សរមប់រយៈក្ពល ០៤ ឆ្ន ាំ។ 

ឆ.ោរអភវិឌ្ឍឧសាហកម្មន្ងិពាណិជជកម្មក្ឈើ 

ឆ.១  ោរងារឧសាហកម្ម 

- បាន្ទទួលរបោសអន្ញុ្ញ ត្បក្ងកើត្ក្រាង ម៉ៃ សីុន្អារ-ដកនចនក្ឈើរបស់រកសួងកសិកម្ម រុោះ របមញ់ ន្ងិក្ន្សាទ  

ជនូ្រកលម្ហ នុ្ចាំន្នួ្១៥លិំ ិត្ 

-បាន្ទទួលរបោសអន្ញុ្ញ ត្ពន្ស្ថសុពលភាពក្រាងម៉ៃ សីុន្អារ-ដកនចនក្ឈើរបស់រកសួងកសិកម្ម រុោះ របមញ់ ន្ងិ

ក្ន្សាទជនូ្រកលម្ហ នុ្ចាំន្នួ្១៧ លិំ ិត្ 

-បាន្្តលល់ិំិត្អន្ញុ្ញ ត្ដឹកជញ្ជូន្្ល-អន្ុ្ លនរពក្ឈើនាំក្ចញចាំន្នួ្ ៣៦៨ ចាប់ 

-បាន្្តលល់ិំិត្អន្ញុ្ញ ត្ដឹកជញ្ជូន្្ល-អន្ុ្ លនរពក្ឈើនាំចូលចាំន្នួ្ ២ ចាប់។ 

ឆ.២  ោរងារពាណិជជកម្ម នាំក្ចញ-នាំចលូ 

-បាន្្តល់ទិដ្ឋា ោរអាជាា ប័ណណនាំក្ចញចាំន្នួ្១០រកលម្ហ នុ្ មន្ក្ឈើដកនចនសរុបចាំន្នួ្៣៩.៧៤២ម្៣៤៨៥ ចាំណាាំង 

ចាំណិត្ក្ឈើចាំន្នួ្ ១.០០០ក្តាន្ ន្ិងចាំណិត្ក្ឈើចមក រចាំន្នួ្ ១៨.២២២ក្តាន្៨១៣ 

-បាន្ពន្ស្ថរទិដ្ឋា ោរអាជាា ប័ណណនាំក្ចញ្លតិ្្លក្ឈើដកនចនចាំន្នួ្ ៦១ម្៣៣៤៤ ជនូ្រកលម្ហ នុ្ចាំន្នួ្០១  

-បាន្្តល់ក្គ្នលោរណ៍អាជាា ប័ណណនាំក្ចញ្លតិ្្លក្ឈើដកនចនរគប់របក្ភទចាំន្នួ្១៤.៨៥៨ម្៣៥៥៨ ន្ងិពីចមក រ 

ក្ឈើដ្ឋាំចាំន្នួ្២៦០.០៣៣ ក្តាន្ ជនូ្រកលម្ហ នុ្ចាំន្នួ្០៤  

-បាន្ពន្ស្ថរក្គ្នលោរណ៍អាជាា ប័ណណនាំក្ចញ្លិត្្លក្ឈើដកនចនរគប់របក្ភទចាំន្នួ្៧.០៥៦ម្៣៨៤០ជនូ្រកលម្ហ នុ្

ចាំន្នួ្០១  

-បាន្្តល់ទិដ្ឋា ោរអាជាា ប័ណណនាំចូល្លតិ្្លក្ឈើអារន្ងិក្ឈើឡាាំង ចាំន្នួ្៥០០ម្៣ជនូ្រកលម្ហ នុ្ចាំន្នួ្០១។ 

ជ-ោរអភរិកសសត្វនរព 

-មន្សត្វនរពរគប់របក្ភទមន្ោរក្កើន្ក្ ើងពីម្យួឆ្ន ាំក្ៅមួ្យឆ្ន ាំគួរឲ្យកត្់សមគ ល ់ ពិក្សសវត្តមន្សត្វតាម ត្សរុប

ទូទាំងរបក្ទសមន្ចាំន្នួ្២៩៧កាល រត្ូវបាន្កត្រ់តាន្ិង បាន្្តល់ចាំណីចាំន្នួ្៤៧ក្លើកក្ៅនរពោរពារម្ណឌ លគីរ ី នរព

ោរពារក្សៀម្បា៉ៃ ង ន្ងិក្ៅត្ាំបន្ន់រពក្ំត្តរកក្ចេះ ន្ងិរពេះវិហារ 

-បរិមណសត្វដាំរីនរពមន្ោរក្កើន្ក្ ើងដដរ រហូត្ដល់មន្ោររំខាន្ពីពពួកសត្វក្ន្េះក្ៅតាម្ត្ាំបន្់មួ្យចាំន្នួ្។ កនលង

ឆ្ន ាំកន្ាងក្ៅក្ន្េះ រដាបាលនរពក្ឈើសហោរជាមួ្យអងគោរនដគូបាន្សរម្បសរម្លួជាមួ្យរបជាពលរដា ដដលទទួលរង

ក្រគ្នេះក្ដ្ឋយសារសត្វដាំរីនរពបាំផ្កា ញដាំណាាំ ន្ងិបាន្កត្រ់តាោរំូចខាត្សរុបចាំន្នួ្៦១ក្លើក ក្សម ើន្ឹង៨៩ករណី ក្ៅកនលងក្ំត្ត

រពេះសហីន្ុ ក្ោេះកុងន្ងិកាំពងស់ព ឺ 

-ចាប់បាន្រូបភាពសត្វដាំរី ខាា  មល ាំ ាំីង ដឆកនរព ដកេះ ក្របើស ឈាូស ោាំរបម៉ៃ  សាំក្ពាច សាវ  រជូកក្ពាន្ ឬ (រជកូរពលល) 

ន្ងិពរងលូ ក្ដ្ឋយមសីុន្ថ្ត្សវ ័យរបវត្តិ ដដលអនកបក្ចចកក្ទសជាំនញរសាវរជាវសត្វនរពបាន្ដ្ឋក់ក្ៅត្ាំបន្់ជួរភនាំរកវាញ

ដ្នកខាងលិចជាក្រចើន្ ក្ន្េះជាភសតលតាងបញ្ជ ក់ពីវត្តមន្សត្វនរពមន្ោរក្កើន្ក្ ើង 

-កសិដ្ឋា ន្ចិញ្ច ឹម្ន្ងិបងាក ត្់ពជូសត្វសាវ ោត ម្មន្ចាំន្នួ្៦កដន្ាង មន្សត្វសាវ សរុប៥៧.៩៩៧កាល 

-ឧទស្ថន្សួន្សត្វន្ិងម្ជឈម្ណឌ លសក្ស្ដងាគ េះសត្វនរពភនាំតាក្ៅ៉ៃ  បាន្ន្ងិកាំពុងដថ្រកាសត្វចាំន្នួ្១.១៨០កាល (បកសី

៤៧របក្ភទ ថ្ន្ិកសត្វ៤១របក្ភទ ន្ងិលមូន្១០របក្ភទ) ក្ហើយបាន្សក្ស្ដងាគ េះសត្វថ្មីចាំន្នួ្៧៨២កាល ន្ងិបាន្ក្្វើក្ដ្ឋេះដលងក្ៅ

នរព្ម្មជាត្ ិវិញចាំន្នួ្២៤កាល ពស្ថបាលសត្វនរពរបសួឈចឺាំន្នួ្២៧៦កាល ន្ងិបាន្ក្្វើោរអប់រំ្ សពវ្ាយសិសសន្សិសិត្

បាន្ចាំន្នួ្ ១១.៨៦៣នក់។ 
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ឈ-ោររសាវរជាវន្ងិបណដល េះបណាដ ល 

- បាន្ន្ងឹកាំពុងអន្ុវត្តគក្រមងសហរបត្បិត្តោិរចាំន្នួ្១៨គក្រមង 

-បាន្ន្ឹងកាំពងុសហោរន្ងិចូលរួម្អន្ុវត្តជាមួ្យអងគោរ Wildlife Alliance កនលងោរក្រៀបចាំសាត រលទធភាពសត្វនរព

ក្ៅរសលកថ្មបាាំង ក្ំត្តក្ោេះកងុ 

-បាន្អន្ុវត្តគក្រមងសាត រនរពក្ឈើក្ ើងវិញក្រោយអាជីវកម្មក្ៅត្ាំបន្ប់ាក់សាន  ក្ំត្តកាំពង់្ ាំ (ថ្វិោជាត្ិ) ក្ដ្ឋយ

បាន្បញ្ចប់ោរងារដ្ឋាំបញ្ចូលកនូ្ក្ឈើកនលង ូត្៍គរមូ្ បន្តោម្ោរពារោប់ក្បើករបក្ឡាេះនរព ដថ្រកាកនូ្ក្ឈើដដលបាន្ដ្ឋាំរចួ

កនលងចមក រ ន្ងិដថ្ទាំក្រសាចទឹក ោបល់ាស់សាំអាត្កនូ្ក្ឈើដដលក្ៅសលក់នលងថាន លជារបចាាំ។ 

-បាន្សហោរជាមួ្យនដគអូភិវឌ្ឍន្៍មួ្យចាំន្នួ្ដូចជា ADB, JICA, FFPRI/Japan, Kyushu university/Japan, 

AusAID, APFNet/China, UN-REDD Program Cambodia, AKECOP/Korea, AFoCO/Korea ន្ិង FAO អន្វុត្ត 

ោរងាររសាវរជាវរុកះជាត្ ិសត្វនរព ន្ងិអាោសធាត្ុ ក្លើគក្រមងចាំន្នួ្១៤ ដដលមន្ថ្វិោអន្ុវត្តសរុបចាំន្នួ្ ៩០០.៦១៨ 

ដុោា រអាក្ម្រិក។ 

ញ-ោរងាយរសួល 

-មន្ចាប់សដ ីពីនរពក្ឈើ ក្គ្នលន្ក្ោបាយ ន្ងិយុទធសាស្ដសដសដ ីពនីរពក្ឈើចាស់ោស់ន្ងិបទបញ្ជ ជាក្រចើន្ របស់

រាជរដ្ឋា ភបិាលសរមប់ជាមូ្លដ្ឋា ន្ពរងងឹោររគប់រគងន្ងិអន្ុវត្ដចាប់កនលងវិស័យនរពក្ឈើទូទាំងរបក្ទស 

-កិចចសហរបត្ិបត្តិោរជាមួ្យអន្តរជាត្ោិន្់ដត្ទូលាំទូោយ ទទួលបាន្ន្វូជាំន្យួឥត្សាំណងជាក្រចើន្សរមប់កិចច

ោរងារអភិរកសន្ងិអភិវឌ្ឍនរពក្ឈើ 

-មន្ោរ្តួចក្្តើម្ចងអលលបងាា ញ   ន្ងិគ្នាំរទោ៉ៃ ងក្ពញទាំហងឹពថីាន ក់ដឹកនាំជាត្រិគប់សាា ប័ន្  ជាពិក្សសពសីាំណាក ់     

េសម្េចអគ្គម្ហាសេនាបតសីតសោ ហ ៊ុន សេន នាយករដំឋម្ន្ដនេី ននព្រះរាោាំចព្កកម្ពុោផ្កា ល់ ន្ងិឯកឧត្តម្រដាម្ស្ដន្តី

ថាន ក់ដឹកនាំរកសួងកសិកម្ម រុោះ របមញ់ ន្ងិក្ន្សាទ  

-ទទួលបាន្ោរចាប់អារម្មណ៍ោន្់ដត្ខាា ាំងពអីន្តរជាត្ិ ពិក្សសក្លើោរអន្ុវត្តកម្មវិ្ោីត្់បន្ាយោរបាំភាយឧសម ័ន្្ាេះ

កញ្ចកក់្ដ្ឋយសារោរបាត្់បងន់្ងិក្រចរឹលនរពក្ឈើ  REDD+ 

-មន្កិចចសហោរោន្ជ់តិ្សន តិ្ពីសាា ប័ន្អយយោរ ត្ោុោរ កមា ាំងរាជអាវុ្ហត្ាក្លើន្ារបក្ទស កងកមា ាំងន្គរបាល 

ជាត្ិ កងក្ោ្ពលក្ំម្រភមិូ្ន្ា អាជាា ្រដដន្ដី សាា ប័ន្ពាក់ពន័្ធ អងគោរជាត្ិ អន្ដរជាត្ ិ ដដលជានដគូអភិវឌ្ឍន្ ៍ ពិក្សស

មន្កិចចសហោរលអជាមួ្យអងគភាពរបឆ្ាំងអាំក្ពើពុករលយួកនលងោរងារពរងងឹោរអន្ុវត្តចាប់។ 

ដ-ោរលាំបាកន្ងិភាពរបឈម្ 

ទន្ាឹម្ន្ឹងវឌ្ឍន្ភាពដដលរដាបាលនរពក្ឈើសក្រម្ចបាន្ កក៏្ៅមន្ោរលាំបាកន្ងិបញ្ា របឈម្មួ្យចាំន្នួ្ដដល

បាន្ជួបរបទេះកនលងក្ពលបាំក្ពញោរងារក្ៅតាម្បណាត មូ្លដ្ឋា ន្ដូចជា៖ 

- វំេះខាត្្ន្ធាន្ម្ន្ុសសន្ងិម្ក្្ស្ថបាយសរមប់ដាំក្ណើរោរវិស័យនរពក្ឈើឲ្យមន្របសិទធភាព ន្ងិទន្ក់្ពលក្វោ 

-ក្ៅដត្មន្ោរគរមម្កាំដហងពីរកលម្ជន្ក្លមើសម្កក្លើម្ស្ដន្តមីន្សម្ត្ាកិចចរដាបាលនរពក្ឈើ កនលងក្ពលចុេះបាំក្ពញ

ក្បសកកម្ម 

-ោររគប់រគងជន្ចាំណាករសលកក្ៅមន្ោរ្រូរលងុពីសាំណាក់អាជាា ្រមូ្លដ្ឋា ន្ បងកលកះណៈងាយរសួលដល់

ោរោប់រាន្ទស្ដនា ន្នរពក្ឈើពសីាំណាកជ់ន្ចាំណាករសលក ដដលជាសមព ្្ងន្់្ ងរចាំក្ពាេះ្ន្ធាន្នរពក្ឈើ។ របភពបទក្លមើស

នរពក្ឈើក្ៅត្ាំបន្់មួ្យចាំន្នួ្តាម្បក្ណាដ យរពាំរបទលក់ម្ពលជាន្ងិរបក្ទសជិត្ខាង ពបិាកកនលងោរបស្ដងាក បក្ដ្ឋយសារបទក្លមើស

ក្កើត្មន្ក្ ើងកនលងនរពក្រៅៗមិ្ន្មន្្ាូវគម្នគម្ន្៍ចូលក្ៅដលព់ខីាងរបក្ទសក្យើងក្ហើយោរបស្ដងាក បមន្ោរចាំណាយក្រចើន្ 

-បទក្លមើសនរពក្ឈើផ្កា ស់បតូររូបភាពពោីរដឹកជញ្ជូន្តាម្រថ្យន្ត្ាំ ម្ករថ្យន្តត្ចូ ក្ហើយបចចលបបន្នក្ន្េះ បាន្ដរបរបលួ

ម្កក្របើរបាស់រក្ទេះក្គ្នរុ៉ឺម្៉ៃកម្៉ៃូត្កូង់ជាក្ហត្ុក្្វើឲ្យចាំន្នួ្បទក្លមើសក្រោម្រូបភាពត្ូចតាចមន្ោរក្កើន្ក្ ើង។     
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៥.៦.២. វាយតម្លៃនិងសននិដ្ឋា ន 

សរមប់ឆ្ន ាំ២០១៣ក្ន្េះ រដាបាលនរពក្ឈើបាន្ំតិ្ំាំរបមូ្លចាំណូលរបកបក្ដ្ឋយរបសិទធភាព មន្ោរក្កើន្ក្ ើង

ពំស់ជាងឆ្ន ាំមុ្ន្។ ចាំក្ពាេះោរងារបស្ដងាក បបទក្លមើសនរពក្ឈើ ន្ងិសត្វនរពមន្ោរថ្យចុេះចាំន្នួ្២៦៧ករណីក្្ៀបន្ងឹឆ្ន ាំ

២០១២កិចចោរក្ន្េះគ ឺ ក្ដ្ឋយ សារោរំិត្ ាំំពស្ថោម្ទប់សាក ត្ន់្វូរបភពបទក្លមើស ន្ងិោរយល់ដឹងរបស់របជាជន្កនលងវិស័

យនរពក្ឈើតាម្រយៈោរជាំរុញោរ្សពវ្ ាយដល់មូ្លដ្ឋា ន្។ ចាំក្ពាេះកិចចោរសាត រនរពក្ឈើក្ ើងវិញ រដាបាលនរពក្ឈើបាន្ក្្វើ

ោរដ្ឋាំដុេះបដន្ាម្ ន្ិងបណតល េះកនូ្ក្ឈើ ក្ដើម្បីដចកចាយជនូ្របជាពលរដាក្ទៀត្្ង។ ទន្ាឹម្ន្ងឹសកម្មភាពោរងារកនលងរបក្ទស 

សរមប់កិចចសហរបត្ិបត្តិោរ អន្តរជាត្កិ៏មន្ោររីកចក្រម្ើន្គួរឲ្យកត្់សមគ ល់្ ងដដរ កនលងក្នេះមន្ោរអន្ុវត្តគក្រមងម្យួ

ចាំន្នួ្ ន្ិងោរសាងសងអ់គ្នរ្ាៗំ ចាំន្ួន្ពីរក្រោម្ោរឧបត្ាម្ភរបស់របក្ទសកូក្រ  ន្ិងជប៉ៃនុ្។ 

៥.៦.៣. ទ្ិសដៅនិង វិធានការ 

ក្ដើម្បីសក្រម្ចក្គ្នលន្ក្ោបាយរគប់រគង ន្ងិអភិវឌ្ឍនរពក្ឈើក្ដ្ឋយចីរភាពរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពលជា សរមប់

ឆ្ន ាំ២០១៤ក្ន្េះ រដាបាលនរពក្ឈើបាន្ក្លើកវិធាន្ោរ ដ្ន្ោរសកម្មភាពសរមប់អន្ុវត្តឱ្យមន្របសិទធភាព ពំស់ដូចខាងក្រោម្៖ 

- បន្តពរងងឹន្ងិពរងកីសាម្គគភីាពន្ាកនលងរកម្សីល្ម៌្វិន្យ័ ោរចាត្ត់ាាំង ភាពក្សាម េះរត្ង ់ន្ងិឆន្ាៈកនលងោរបាំក្ពញោរងារ 

- បន្ដជាំរញុកាំណត្់រពាំរបទល់ដដន្នរពក្ឈើ ក្្វើចាំណាត្ថ់ាន ក់ ន្ងិចុេះបញ្ជ ិោសម្បត្ដនិរពក្ឈើអចិនស្ដន្ដយក៍្ដ្ឋយមន្

ោរចលូរួម្របកបក្ដ្ឋយរបសិទធភាពពីរគប់ភាគពីាកព់ន័្ធ 

- បន្ដពរងឹងោរអន្ុវត្ដចាប់ន្ិងអភបិាលកិចច ក្ដ្ឋយក្្វើោរ្សពវ្ាយចាប់សដ ីពនីរពក្ឈើ បទបញ្ជ ក្លំ០១-០២

សជណន្ិងអន្សុាសន្ស៍ក្ម្ដចក្ត្ក្ជានយករដាម្ស្ដន្ត ី

- បន្តជាំរញុដ្ឋក់ក្ដញនថ្ាជាសាធារណៈចាំក្ពាេះក្ឈើដដលបាន្រឹបអូសតាម្អាំណាចសាលរកម្ត្ោុោរ ន្ងិពនិ្័យ

អន្ដរោរណ៍ក្ដើម្បកីុាំឲ្យក្ឈើបាត្់បង់គុណភាពន្ងិត្នម្ា 

- បន្ដជាំរញុពរងីកសហគម្ន្ន៍រពក្ឈើឱ្យបាន្ោន្ដ់ត្ទូលាំទូោយ្ដលោ់រក្លើកទឹកចិត្ដដលរ់គប់ម្ជឈដ្ឋា ន្ រួម្ទាំង

 វិស័យឯកជន្ចូលរួម្ដ្ឋាំដុេះក្ដើម្ក្ឈើបក្ងកើត្ជាចមក រនរពដ្ឋាំ ដដល្ដល់្ លរបក្ោជន្ក៍្រចើន្ោ៉ៃ ងតាម្រយៈោរបក្ងកើន្ដ្ឋាំដុេះនរពក្ឈើ  

- បន្ដសហោរជាមួ្យនដគូអភិវឌ្ឍន្ន៍ន អន្ុវត្តគក្រមងោរបណតល េះបណាត លសម្ត្ាភាពដល់ម្ស្ដន្តរីដាបាលនរពក្ឈើន្ងិ

ភាគពីាក់ពន័្ធតាម្រយៈោរបក្ងកើត្របពន័្ធដចករំដលកព័ត្ម៌ន្ ន្ងិបក្ងកើន្សកម្មភាពសិការសាវរជាវន្ងិអភិវឌ្ឍនរពក្ឈើសត្វនរពន្ងិ

បន្ដពរងីកោរអន្ុវត្ដគក្រមងោររសាវរជាវននជាមួ្យនដគអូភិវឌ្ឍន្ ៍ដដលមន្រសាប់ន្ិងដសវងរកនដគូថ្មី កៗ្ទៀត្ 

- បន្ដកាំណត្ត់្ាំបន្ន់រពក្ឈើក្រចរឹល ក្ដើម្បកី្្វើោរសាដ រនរពក្ឈើក្ ើងវិញឱ្យោា យជាត្ាំបន្ន់រពក្ឈើមន្ត្នម្ាពាណិជជ

កម្មន្ិងដថ្រកាោរពារចមក រនរពពូជន្ងិរបមូ្លរគ្នប់ពូជក្ឈើ 

- បន្ដបក្ងកើន្កិចចសហរបត្ិបត្ដិោរលអជាមួ្យសាា ប័ន្ សម្ត្ាកិចច ន្ងិភាគីពាកព់័ន្ធនន ជាពិក្សសរបពន័្ធព័ត្ម៌ន្ 

រពេះរាជអាជាាសាា ប័ន្ត្ោុោរកនលងោរគ្នាំរទដល់ោរងារពរងងឹោរអន្ុវត្ដចាប់ 

- បន្តកិចចសហរបត្ិបត្ដិោរអន្ដរជាត្ិ កនលងត្ាំបន្់ ន្ងិជាមួ្យរបក្ទសជិត្ខាងកន៏្ងឹរត្ូវបាន្យកចិត្ដទុកដ្ឋកព់រងងឹ

ពរងកីជារបចាាំតាម្រយៈកិចចសហោរក្ទវរភាគនី្ងិោរចលូរួម្អន្ុវត្ដកម្មវិ្ីត្ាំបន្ឬ់អន្ដរជាត្ិ។ 
 

៥.៧- ការងារជលផល (ឧបសម្ព័ន្ធទី១៩)  
  ៧  -       

លទធ្ លនន្ោរអន្ុវត្ដោរងារវិស័យជល្លកនលងឆ្ន ាំ២០១៣ កន្ាងម្កមន្ដូចខាងក្រោម្ ៖ 

៥.៧.១.១. កាំដណទរម្ង់វស័ិយជល្ល 

 ោរដកទរម្ង់សីុជក្រៅវិស័យជល្លបាន្លបុ ូត្ិ៍ក្ន្សាទចាំន្នួ្១៥៨ ូត្ិ៍ ដដលមន្ន្ា ូត្៍សរុប៩៥៣.៨៦១ហត្ 

កនលងក្នេះបាន្្តលជ់នូ្របជាពលរដាក្របើរបាស់តាម្រយៈសហគម្ន្៍ក្ន្សាទចាំន្នួ្៨៥៦.៣៥៨ហត្ ក្សម ើន្ងឹ៨៩,៧៧% ន្ិងរកា 

ទុកកដន្ាងអភិរកសជល្លចាំន្នួ្៩៧.៥០៣ហត្ ក្សម ើន្ងឹ១០,២៣%។ 
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៥.៧.១.២.ោរអភវិឌ្ឍន្ស៍ហគម្ន្ក៍្ន្សាទ 

 រហូត្ម្កដលឆ់្ន ាំ២០១៣ក្ន្េះ បក្ងកើត្សហគម្ន្៍ក្ន្សាទបាន្ចាំន្នួ្៥១៦ កនលងក្នេះសហគម្ន្ក៍្ន្សាទទឹកសាប ចាំន្នួ្

៤៧៧ ន្ងិសហគម្ន្ក៍្ន្សាទសមុ្រទ៣៩។ កនលងចាំក្ណាម្សហគម្ន្ខ៍ាងក្លើក្ន្េះ  មន្សហគម្ន្ ៍ក្ន្សាទចាំន្នួ្ ៣៦០ រត្ូវ

បាន្ចុេះបញ្ជ ីទទួលសាគ ល់ជា្ាូវោរក្ៅរកសួងកសិកម្ម រោុះ របមញ់ ន្ងិក្ន្សាទ រួចក្ហើយ។ 

 ក្ដ្ឋយដ ក ោរបក្ងកើត្្នគ្នរោត ម្មន្ចាំន្នួ្៣២កដន្ាង ក្សម ើន្ងឹ៩៥ដប ដដលកនលងឆ្ន ាំ២០១៣ក្ន្េះបាន្ដលងក្ម្ោត ម្ពង

ចាំន្នួ្៦.៣៥៦គរក ក្សម ើន្ងឹ៥៣.៤០៦កាល។ ក្បើគតិ្ពឆី្ន ាំ២០០៨ម្កដល់បចចលបបន្ន គបឺាន្ដលងក្ម្ោត ម្ចាំន្នួ្៣៥.៧៦២គរក 

ក្សម ើន្ឹង២៥៩.៤៩៨កាល ដដលបាន្្តលក់ូន្ោត ម្ចាំន្នួ្របមណ២០៧.១៦៣ោន្កាល ចូលក្ៅកនលងសមុ្រទវិញ។ សកម្មភាពក្ន្េះ 

តាម្ោររសាវរជាវរបស់វិទស្ថសាា ន្ក្ ើញថា បាន្ក្្វើឲ្យ្លោត ម្ក្សេះមន្កាំក្ណើន្របមណ៤ដង ក្បើក្របៀបក្្ៀបមុ្ន្ក្ពល

បក្ងកើត្្នគ្នរោត ម្។ 

៥.៧.១.៣. ោរអភរិកស្ន្ធាន្ជល្ល 

 ក្រោយោរដកទរម្ង់សីុជក្រៅវិស័យជល្ល ក្ដ្ឋយរំសាយ ូត្៍ក្ន្សាទទាំងអស់ក្ៅទូទាំងរបក្ទស មន្កដន្ាងអភិរកស

ជល្លថ្មីចាំន្នួ្៥០កដន្ាង សរុបទូទាំងរបក្ទសមន្ចាំន្ួន្៤៩១កដន្ាង (សហគម្ន្៣៍៦៤កដន្ាង)។ កនលងឆ្ន ាំ២០១៣ក្ន្េះ បាន្

ក្បាេះបក្ងាគ លក្បត្ងុបាន្ចាំន្នួ្៣២ក្ដើម្ ន្ងិសាងសង់សាន កោ់របដណត ត្ទឹកបាន្ចាំន្នួ្៤ រពម្ទាំងបាន្ដ្ឋកក់មា ាំងោម្លាត្

ជារបចាាំ។ សកម្មភាពអភិរកសជល្លក្្សងៗក្ទៀត្មន្ដូចខាងក្រោម្៖ 

- អភិរកសថាក ថ្ម ក្មម សមុ្រទចាំន្នួ្៣.៨៣១ហត្ ក្ៅតាម្ត្ាំបន្់ក្ឆនរ 
- ដ្ឋាំនរពលចិទឹកន្ិងនរពក្ោងោងបាន្ចាំន្នួ្១០០ហត្ 

- ក្រៀបចាំអន្ាង់រត្ីីំក្ម្ពូជបាន្ចាំន្នួ្១៨កដន្ាង ក្ៅត្ាំបន្់ក្ម្គងគក្លើ 
- បាន្ក្រៀបចាំទិវាម្ចឆជាត្ិ ០១ កកកដ្ឋ ក្ៅអាងទឹក០១ ម្ករា ភមិូ្តាក្ភាគ  ុាំបាលាង័ រសលកបារាយ ក្ំត្តកាំពង់្ាំ  

ក្ដ្ឋយមន្ោរចលូរួម្ពីឯកឧត្តម្  យមឹ ម្ៃល ីឧបនយករដាម្ស្ដន្ត ី  ន្ងិជារបធាន្រកលម្របឹកាសាត រអភិវឌ្ឍន្ ៍

 វិស័យកសិកម្ម ន្ងិជន្បទ ត្ាំណាងដ៏ ពំង់ ពំស់សក្ម្តចក្ត្ក្ជាដសន្ន្ងិក្ោកជាំទវ 

- បាន្ដលងកនូ្រត្នី្ងិកនូ្បងកងចាំន្នួ្៥.០០០.០០០កាល ក្ៅកនលងបឹង្ម្មជាត្ិ។ 
៥.៧.១.៤. ោរបស្ដងាក បបទក្លមើសជល្ល 

 ក្ដ្ឋយមន្បទបញ្ជ ០១បប ន្ិងចាប់ជល្លជាបដងអក ម្ស្ដន្តីរដាបាលជល្លរគប់លាំដ្ឋប់ថាន កប់ាន្សហោរជាមួ្យ

អាជាា រ្ដដន្ដី ន្ងិសម្ត្ាកិចចពាក់ពន័្ធំិត្ ាំំបាំក្ពញោរងារោ៉ៃ ងសកម្ម ក្ទេះបី វំេះកមា ាំង ម្ក្្ស្ថបាយក្្វើដាំក្ណើរ ន្ិងថ្វិោក៏ក្ដ្ឋយ 

ជាពិក្សសបាន្យកចិត្តទុកដ្ឋក់ោរពារកដន្ាងអភិរកសជល្លមិ្ន្ឲ្យមន្ោរលួចចូលក្្វើក្ន្សាទអាណា្ិបក្ត្យយក្ ើយ។ 

ប៉ៃុដន្តក្ទេះជាំិត្ំាំោ៉ៃ ងណាក៏ក្ដ្ឋយ ជាមួ្យដដន្ក្ន្សាទដ៍្ាំក្្ងក្នេះ ក៍មិ្ន្ទន្អ់ាចទប់សាក ត្ន់្ូវបទក្លមើសក្ន្សាទបាន្

១០០%ក្ៅក្ ើយ។  

 ឯលទធ្ លជាក់ដសតង គឺបស្ដងាក បបទក្លមើសបាន្ចាំន្នួ្៣.៨២៦ករណី ក្របៀបក្្ៀបឆ្ន ាំមុ្ន្ថ្យចុេះចាំន្នួ្១.៤៨១ករណី 

កនលងក្នេះបាន្បាំផ្កា ញក្ចាលវត្ាលតាងចាំន្នួ្៣.៥០៥ករណី ពនិ្យ័អន្តរោរណ៍ចាំន្នួ្២២៥ករណី បញ្ជូន្ក្ៅត្ុោោរចាំន្ួន្៩៦

ករណី ដ្ឋក់ពន្ធនគ្នរចាំន្ួន្៥១នក់ របាក់ពិន្័យន្ិងលក់វត្ាលតាងចាំន្ួន្១១១.៩០៣.០០០ក្រៀល។ វត្ាលតាងដដលបាន្ក្្វើ

ោររុេះក្រីបាំផ្កា ញក្ចាលន្ិងដកហូត្ឃាត្់ទុកបក្ណាត េះអាសន្ន រួម្មន្៖ របាាំងនសបមុ្ងន្ិងសាច់អួន្របដវង១.០១០.៧៦៥ដម្៉ៃរត្ 

របាាំងរពលួរបដវង៩.៣៦០ដម្៉ៃរត្ ម្ងរបដវង៣៤៧.២៧០ដម្៉ៃរត្ ឈនក់/ឆនលកចាំន្នួ្២៧០ក្រគឿង បរ/លនូសបមុ្ងន្ងិសាច់អនួ្

ចាំន្នួ្១៥.៦៦៦មត្់ ឧបករណ៍ឆក់រត្ីចាំន្នួ្១.២៤១ក្រគឿង អនួ្ហ ុម្ចាំន្នួ្១១៩វង់ លប/ត្ុម្/ក្ ើ/បូម្/នសយនឺ្ចាំន្នួ្

២.១២៧ក្រគឿង សន្ាូចចាំន្នួ្២៤.២៥០ដ្ា ដ្ឋយរត្ចីាំន្នួ្១៣៧មត្ ់សាំណាញ់/នចរា /ជន្ចាំន្នួ្៨៥វង់ ម៉ៃញ់/នម្ចាំន្នួ្៣៦វង ់

បក្ងាគ ល/ចរម្ងឹចាំន្នួ្៤២២.២៥៩ក្ដើម្ សរមស់ទាំហាំ៥៥.០៣៧ដម្៉ៃរត្រកឡា ោណូត្/ទូកបាំពាកម់៉ៃ សីុន្ចាំន្នួ្១២០ក្រគឿង 

ទូកចាំន្នួ្៥៥ក្រគឿង ដលងកនូ្រត្រីបាក្ម្ៅចាំន្នួ្២.៧០០.០០០កាល ដលងកនូ្រត្ីក្ឆ្ត ន្ងិរត្ីរ ស់ចាំន្នួ្៣៩៥.៦១៧កាល 
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ដលងរត្ីចរម្លេះចូលដដន្ទឹក្ម្មជាត្ិ វិញចាំន្នួ្៩២.៦២៤គ.រក អនួ្អូសចាំន្នួ្២៨ចូរ ្ងូផ្កងចាំន្នួ្៤មត្ ់ឈ្លន ងអូសចាំន្នួ្

២១ក្រគឿង ដលងកនូ្ោត ម្ចាំន្នួ្១.១២០កូន្ ន្ិងដលងកនូ្រគាំ/ដរគងឈ្លម្ចាំន្នួ្៧៣៥គ.រក ។ 

បាន្របជុាំ្សពវ្ាយចាប់ លិំិត្បទដ្ឋា ន្គត្ិយុត្ត ន្ិងអនុ្សាសន៍្ថាន ក់ដឹកនាំក្ៅតាម្មូ្លដ្ឋា ន្ចាំន្ួន្២៩៨វគគ 

អនកពាកព់ន័្ធចូលរួម្ចាំន្នួ្២៥.២៥៩នក់ កនលងក្នេះស្ដសត ីចាំន្នួ្១០.៩៦០នក់។ 

៥.៧.១.៥. ោរអភវិឌ្ឍន្វ៍ារវីបបកម្ម 

- ោរចិញ្ច ឹម្រត្ី បងាគ ឆ្ន ាំ២០១៣ អន្ុវត្តបាន្៩០.០០០ក្តាន្ ក្សម ើ១១២,៥០% នន្ដ្ន្ោរ៨០.០០០ក្តាន្ ក្របៀប

ក្្ៀបរយៈក្ពលដូចគ្នន ក្កើន្ក្ ើង១៦.០០០ក្តាន្ 

- ោរចិញ្ច ឹម្រកក្ពើឆ្ន ាំ២០១៣ អន្ុវត្តបាន្៣២០.០០០កាល ក្សម ើ១៦០% នន្ដ្ន្ោរ២០០.០០០កាល ក្របៀប

ក្្ៀបរយៈក្ពលដូចគ្នន ក្កើន្ក្ ើង៧០.០០០កាល 

- ោរភាា ស់កូន្រត្ីពូជឆ្ន ាំ២០១៣ អន្ុវត្តបាន្១៥០.០០០.០០០កាល ក្សម ើ១០០% នន្ដ្ន្ោរ 

១៥០.០០០.០០០កាល ក្របៀបក្្ៀបរយៈក្ពលដូចគ្នន ក្កើន្ក្ ើង១០.០០០.០០០កាល 

- កដន្ាងភាា ស់រត្ីសរុបចាំន្នួ្៣០៥កដន្ាង ដដលកនលងក្នេះមន្២៩២កដន្ាងជារបស់របជាពលរដាតាម្រយៈោរ្តល់

បក្ចចកក្ទសពីម្ស្ដន្តីរដាបាលជល្ល 

- មន្របជាពលរដារបមណ៦២.០០០រគួសារ បាន្ចូលរួម្កនលងសកម្មភាពចញិ្ច ឹម្រត្ី ក្ដ្ឋយបាន្ទទួលោរបណតល េះ

បណាត លពីបក្ចចកក្ទសចិញ្ច ឹម្រត្ជីាបន្តបនា ប់ កនលងក្នេះមន្កសិករ១៥៤នក ់ ជារគបូក្ងាគ ល ន្ងិជារគូ្ សពវ្ាយ

ក្ៅមូ្លដ្ឋា ន្។ 

៥.៧.១.៦. ោរបក្ងកើត្រសេះជរម្ករត្សីហគម្ន្ ៍

 អន្ុវត្តតាម្អន្សុាសន្៍ក្ពរជរបស់ េសមាចសតសជា ោលពឆី្ន ាំ២០០៩ ក្ៅក្ំត្តដកប ម្ស្ដន្តីរដាបាលជល្លរគប់ក្ំត្ត

បាន្បក្ងកើត្រសេះជរម្ករត្ីសហគម្ន្ប៍ាន្៧៧៥កដន្ាង គិត្រហូត្ដលចុ់ងឆ្ន ាំ២០១៣ក្ន្េះ ដដលក្ៅក្ំត្តកាំពង់សពមឺន្ចាំន្នួ្ក្រចើន្

ជាងក្គរហូត្ដល១់៧៣កដន្ាង។ សកម្មភាពក្ន្េះ កប៍ាន្ក្្វើឲ្យ្ លរត្តីាម្វាលដរសក្កើន្ក្ ើងរបមណព៤ីក្ៅ៦ដង្ងដដរ។ 

៥.៧.១.៧. ោរអភវិឌ្ឍន្ប៍ក្ចចកវទិស្ថដកនចនន្ងិគណុភាព 

 ជាោរងារថ្មីដដលរដាបាលជល្លកាំពុងពន្យល់ន្ិង្សពវ្ាយ ក្ដើម្បីឲ្យរគប់កដន្ាង្លិត្ន្ិងដកនចនរត្ី ក្គ្នរពក្ៅ

តាម្សតង់ដ្ឋរអនម័្យឲ្យបាន្រត្ឹម្រត្ូវ កនលងន្័យធានសុំភាពសាធារណៈ ន្ិងទី្ារនាំក្ចញ ក្ដ្ឋយរួម្ទាំងសកម្មភាព

ភូមិ្១្លិត្្លជល្ល១្ងដដរ។ បក្ងកើត្សមគម្អនកដកនចនបាន្ចាំន្នួ្១៦ ន្ងិបាន្ក្រៀបចាំសតងដ់្ឋរ្លតិ្្លចាំន្នួ្៣ 

រួម្មន្សតងដ់្ឋររបហកុ សតងដ់្ឋរក្ងៀត្រត្ីរ ស់-ក្ឆ្ត  ន្ងិសតងដ់្ឋរបងាគ  បងកករហ័ស។ 

៥.៧.១.៨. ោរសិការសាវរជាវ 

 ោរសិការសាវរជាវក្លើរបភព្ន្ធាន្ជល្លទាំងទឹកសាបន្ិងសមុ្រទបាន្ដាំក្ណើរោរលអ ក្ដ្ឋយសហរបត្ិបត្តោិរោ៉ៃ ង

ជិត្សន ិទធជាមួ្យនដគអូភិវឌ្ឍននដូចជា JICA, MRC, FAO, AIDA, World Fish Center ជាក្ដើម្។ល។ ក្ដ្ឋយមន្វិទស្ថសាា ន្

រសាវរជាវន្ិងអភិវឌ្ឍក្ន្សាទទឹកសាប ន្ិងសមុ្រទជាអងគភាពអន្ុវត្តផ្កា ល។់ ចាំក្ពាេះលទធ្ លរសាវរជាវ រត្ូវបាន្ក្បាេះពុម្ព ក្សៀវក្ៅ

្សពវ្ាយជាក្រចើន្ពាន្ក់ាល ន្ងិប៉ៃុសា ័រ ជាក្រចើន្មឺុ្ន្សន្ាកឹ។  

៥.៧.១.៩. ោរក្រៀបចាំដ្ន្ោរយទុធសាស្ដសតអភវិឌ្ឍន្៍វស័ិយជល្ល 

 រកបំណឌ ដ្ន្ោរយុទធសាស្ដសតសរមប់វិស័យជល្ល១០ឆ្ន ាំ (២០១០-២០១៩) បាន្ក្រៀបចាំក្ ើងក្ដ្ឋយសហោរជាមួ្យ

នដគូអភិវឌ្ឍន្ក៍នលងរកលម្ោរងារបក្ចចកក្ទសចរម្លេះសត ីពីកាំដណទរម្ង់ជល្ល ក្ហើយរត្ូវបាន្រកសួងកសិកម្ម រុោះ របមញ់ ន្ិងក្ន្សាទ

អន្ុម័្ត្យលរ់ពម្ឲ្យក្របើរបាស់ជា្ាូវោរោលពនីថ្ងទី២១ ដំមី្ន ឆ្ន ាំ២០១១ ក្នេះ អន្ុវត្តបាន្៣ឆ្ន ាំរួចម្កក្ហើយ។ បចចលបបន្នរដា

បាលជល្លកាំពងុក្រៀបចាំដកសរម្លួក្ដើម្បអីន្ុវត្តតាម្សភាពោរណ៍ វិវឌ្ឍន្៍ជាក់ដសតងរបស់របក្ទសកម្ពលជា។ 

៥.៧.១.១០. សា តិ្ិ្ លក្ន្សាទ 

- សា ិត្ិ្ លក្ន្សាទទឹកសាបសរបុចាំន្នួ្៥២៨.០០០ក្តាន្ កនលងក្នេះមន្ដូចខាងក្រោម្៖ 
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 ក្ន្សាទដ្ឋយរត្ីរដូវក្ន្សាទឆ្ន ាំ២០១២-២០១៣ អន្ុវត្តបាន្១៣.០០០ក្តាន្ ក្សម ើ ១៣០% នន្ដ្ន្ោរ 

១០.០០០ក្តាន្ ក្របៀបក្្ៀបរយៈក្ពលដូចគ្នន ថ្យចុេះ៣៣.០០០ក្តាន្ 

 ក្ន្សាទរគសួារកនលងដដន្ក្ន្សាទឆ្ន ាំ២០១៣ អន្ុវត្តបាន្៣៥៥.០០០ក្តាន្ ក្សម ើ១០១,៤៣%នន្ដ្ន្ោរ 

៣៥០.០០០ក្តាន្ ក្របៀបក្្ៀបរយៈក្ពលដូចគ្នន ក្កើន្ក្ ើង៨៦.០០០ក្តាន្ 

 ក្ន្សាទរគួសារកនលងវាលដរសឆ្ន ាំ២០១៣ អន្ុវត្តបាន្១៦០.០០០ក្តាន្ ក្សម ើ១០៦,៦៧% នន្ដ្ន្ោរ 

១៥០.០០០ក្តាន្ ក្របៀបក្្ៀបរយៈក្ពលដូចគ្នន ក្កើន្ក្ ើង២០.០០០ក្តាន្។ 

- សា ិត្ិ្ លក្ន្សាទសមុ្រទឆ្ន ាំ២០១៣ អន្ុវត្តបាន្១១០.០០០ក្តាន្ ក្សម ើន្ងឹ១២២,២២% នន្ដ្ន្ោរ៩០.០០០ក្តាន្ 

ក្របៀបក្្ៀបរយៈក្ពលដូចគ្នន ក្កើន្ក្ ើង១១.០០០ក្តាន្។ 

៥.៧.១.១១. ោរងារហរិញ្ញវត្ាល 

 របាក់ចាំណូលពីរគប់ក្ំត្ត រាជធាន្ីរបមូ្លបាន្៣.៤៤៩.០៣៣.៨៦៧ ក្រៀល កនលងក្នេះមន្របាក់ចាំណូលពី៖ 

- នថ្ាឈនួ ល ូត្ដ៍្ឋយរត្ី ដ្ឋយបងកង   ១.៥១៦.៤៣០.០០០ក្រៀល 

- របាកធ់ានសាា ពរ        ៨៤៩.១២៥.០០០ក្រៀល 

- នថ្ាឈនួ លដដន្ក្ន្សាទសមុ្រទ       ៤៣៥.១៦១.៤០០ក្រៀល 

- របាក់ពនិ្យ័ន្ងិលក់វត្ាលតាង       ១១១.៩០៣.០០០ក្រៀល 

- បាំណលុឆ្ន ាំចាស ់         ៤៣.៩៥០.០០០ក្រៀល 

- ក្សវាសាធារណៈ         ១០៦.០៦០.០០០ក្រៀល 

- ចាំណូលក្្សងៗ (ឈនួលអាគ្នរ ក្រាងចរក)     ៣៨៦.៤០៤.៤៦៧ក្រៀល 

៥.៧.១.១២. បញ្ា របឈម្ 

- បទក្លមើសក្ន្សាទក្ៅដត្ក្កើត្មន្ 

- ោរយល់ដឹងរបស់របជាក្ន្សាទពីសារៈរបក្ោជន្ន៍ន្្ន្ធាន្ជល្លក្ៅមន្ករមិ្ត្ 

- ោរអន្ុវត្តចាប់ក្ៅមន្ករមិ្ត្ 

- ោរទស្ដនា ន្យកដីកនលងដដន្ក្ន្សាទក្្វើជាកម្មសិទធឯកជន្ក្ៅដត្មន្សកម្មភាព 

- កិចចសហោរពអីាជាា ្រពាក់ពន័្ធមួ្យចាំន្នួ្ក្ៅមន្ករមិ្ត្ 

- ចាំណាករសលក (ម្កពីក្រៅរបក្ទសន្ិងបណាត ក្ំត្តក្្សងៗ) 

- វំេះម្ស្ដន្តរីាជោរបាំក្ពញោរងារ 

- សហគម្ន្៍ក្ន្សាទពុាំមន្ថ្វិោសរមប់អន្ុវត្តដ្ន្ោរសកម្មភាពរបស់ ាំួន្ ន្ិងសមជិកសហគម្ន្៍ក្ន្សាទ 

ភាគក្រចើន្ជាអនករកីរក 

- ថ្វិោ ម្ក្្ស្ថបាយ ន្ងិសមភ រៈមិ្ន្រគប់រគ្នន្់សរមប់ោរអន្ុវត្តសកម្មភាពោរងារ។ 

៥.៧.២- វាយតម្លៃនិងសននិដ្ឋា ន 

 ោររគប់រគងន្ងិអភិវឌ្ឍន្៍វិស័យជល្លរយៈក្ពល១០ឆ្ន ាំកន្ាងម្កក្ន្េះ មន្ោរដរបរបួល រីកចក្រម្ើន្គួរឲ្យកត្ស់មគ ល ់

ដដលជាលទធ្ លសាំខាន្រ់ួម្មន្៖ 

- ោរសាងសង់វិទស្ថសាា ន្រសាវរជាវន្ិងអភិវឌ្ឍជល្លទឹកសាប 

- ោរសាងសង់វិទស្ថសាា ន្ជាត្ិរសាវរជាវន្ិងអភិវឌ្ឍវារីវបបកម្ម េសមាចសតសជា ហ ុន សេន 
- ោរសាងសង់ម្ជឈម្ណឌ លរសាវរជាវន្ិងអភិវឌ្ឍវារីវបបកម្មសមុ្រទ 

- ោរសាងសង់ម្ជឈម្ណឌ លរសាវរជាវក្ន្សាទបឹងទក្ន្ាសាប 

- ោរសាងសងន់្ិងអភិវឌ្ឍម្ជឈម្ណឌ ល្លតិ្រត្ីពជូបាទី 

- ោរក្រៀបចាំបក្ងកើត្វិទស្ថសាា ន្រសាវរជាវន្ិងអភិវឌ្ឍជល្លសមុ្រទ 



72 

 

- ោរជាំរញុោររសាវរជាវន្ិងអភវិឌ្ឍវារីវបបកម្មដដលឈ្លន្ដលោ់រភាា ស់កនូ្រត្រីបា កនូ្រត្ីឆពង់ ន្ងិកនូ្បងកង

បាន្ទទួលក្ជាគជយ័ជារបវត្តិសាស្ដសត  

- ោរជាំរញុសកម្មភាពបស្ដងាក បបទក្លមើសជល្ល ក្ដ្ឋយអន្វុត្តតាម្សាម រត្ីបទបញ្ជ ក្លំ០១បបរបស់រាជរដ្ឋា ភបិា

ល តាម្អន្សុាសន្ដ៍៍នថ្ាថាា របស់ េសមាចសតសជា ហ ុន សេន 
- ោរចាត្់វិធាន្ោរអភិរកស្ ន្ធាន្ជល្លរួម្មន្ទាំងផ្កក ថ្ម ក្មម សមុ្រទ នរពលិចទឹកន្ងិនរពក្ោងោងជាក្ដើម្ 

ក្ដើម្ប ីឈ្លន្ក្ៅបក្ងកើត្ឧទស្ថន្អភិរកសជល្លសមុ្រទ 

- ោរក្រៀបចាំរកបំណឌ ដ្ន្ោរយុទធសាស្ដសតអភិវឌ្ឍន្៍វិស័យជល្ល១០ឆ្ន ាំ (២០១០-២០១៩) 

- ោរក្បាេះពុម្ព្ាយក្សៀវក្ៅបក្ចចកក្ទស  បា៉ៃ ណូ  ប៉ៃូសា ័របាន្ជាក្រចើន្មឺុ្ន្ចាប់។ល។ 

 ប៉ៃុដន្តក្ទេះជាអន្ុវត្តោរងារបាន្ោ៉ៃ ងក្រចើន្ក៏ក្ដ្ឋយ ក៏ក្ៅមន្ោរងារជាក្រចើន្ក្ទៀត្ដដលរត្ូវបាំក្ពញជាបនា ន្់ ជា

ពិក្សសោរបស្ដងាក បបទក្លមើសក្ន្សាទ ដដលដត្ងដត្ក្កើត្មន្ក្ ើងជាបន្តបនា ប់។ ោរបស្ដងាក បបទក្លមើសក្ន្សាទក្ន្េះគឺជាោរ

យកចិត្តទុកដ្ឋកោ់៉ៃ ងខាា ាំងពមី្ស្ដន្តរីដាបាលជល្លរគប់លាំដ្ឋប់ថាន ក់ ក្ដ្ឋយបាន្បស្ដងាក បជាក្រចើន្ពាន្ក់រណី ដដលជាលទធ្ ល 

នន្ោរបស្ដងាក បបាន្មួ្យភាគ្ាំក្ហើយ ក៏ប៉ៃុដន្តក្ៅមន្មួ្យដ្នកត្ូចក្ទៀត្ ដដលទម្ទរោរំិត្ំាំរបឹងដរបងក្ដ្ឋយក្របើកមា ាំង

សរុប ម្ក្្ស្ថបាយសរុបបដន្ាម្ក្ទៀត្។ 

៥.៧.៣- ទ្ិសដៅវិធាននការ 

 ក្ដើម្បីរគប់រគង្ន្ធាន្ជល្លរបកបក្ដ្ឋយន្ិរន្តរភាព រដាបាលជល្លបាន្ក្លើកដ្ន្ោរអន្ុវត្តបន្តដូចខាងក្រោម្៖ 

- ពរងឹងសម្ត្ាភាពម្ស្ដន្តីរដាបាលជល្លរគប់លាំដ្ឋប់ថាន ក ់ ន្ងិអនកពាក់ពន័្ធកនលងោររគប់រគង វិស័យជល្ល ន្ងិ

ក្រៀបចាំពរងឹងសងាក ត្់រដាបាលជល្លគ្នម ន្បទក្លមើស 

- បន្តជាំរញុោររត្តួ្ពនិ្តិ្យ ន្ងិតាម្ដ្ឋន្ោរបស្ដងាក បបទក្លមើសក្ន្សាទ 

- ក្រៀបចាំក្បាេះបក្ងាគ លក្បត្ុងចាំន្នួ្៤១បក្ងាគ ល ន្ិងសាងសងស់ាន កោ់រលាត្ចាំន្នួ្១០កដន្ាងក្ៅកដន្ាងអភិរកសជល

្លកនលងក្នេះសាន កោ់របដណត ត្ទឹក០៥កដន្ាង 

- បន្តពរងឹងសម្ត្ាភាពសហគម្ន្៍ក្ន្សាទឱ្យោា យជាសហគម្ន្គ៍្នម ន្បទក្លមើស 

- ក្រៀបចាំន្ងិអន្ុវត្តវិធាន្ោរោរពារដដន្ក្ន្សាទន្ងិ្ន្ធាន្ជល្ល 

- បន្តរសាវរជាវដកហតូ្ន្ងិក្បាេះបក្ងាគ លដីនរពលិចទឹក ដដលោន្់ោបអ់ន្ិបក្ត្យយ ក្ដ្ឋយសហោរជាមួ្យ 

អាជាា ្រពាក់ពន័្ធ 

- ក្រៀបចាំ្ាូវក្ភាើងន្ិងប៉ៃម្ោម្សរមប់រត្ួត្ពនិ្តិ្យក្ភាើងក្ឆេះនរព 

- បន្តបក្ងកើត្ន្ិងពរងឹងសហគម្ន្រ៍សេះជរម្ករត្ីបដន្ាម្ក្ទៀត្ឲ្យបាន្រគប់ ុាំ ន្ិងបន្តក្រៀបចាំទិវាម្ចឆជាត្ិ១កកកដ្ឋ ក្រៀង 

រាលឆ់្ន ាំ សាំក្ៅបក្ងកើន្ោរយលដឹ់ងអាំពីសារៈសាំខាន្់ដល់្ ន្ធាន្ជល្ល 

- ជាំរញុោរអន្ុវត្តដ្ន្ោរសកម្មភាពឆ្ន ាំ២០១៤ មន្ដូចខាងក្រោម្៖ 

+ ក្ន្សាទទឹកសាបៈ 

  . ក្ន្សាទដ្ឋយរត្ី ដ្ឋយបងកង ន្ងិសិបបកម្ម   ១៥.០០០ក្តាន្ 

  . ក្ន្សាទរគសួារកនលងដដន្ក្ន្សាទ           ៣៩០.០០០ក្តាន្ 

  . ក្ន្សាទរគសួារកនលងវាលដរស           ១៨០.០០០ក្តាន្ 

 + អាជីវកម្មក្ន្សាទសមុ្រទ           ១១០.០០០ក្តាន្ 

 + វារីវបបកម្មៈ 

  . ោរចិញ្ច ឹម្រត្ ីបងាគ              ១០០.០០០ក្តាន្  

  . ោរចិញ្ច ឹម្រកក្ពើ            ៣០០.០០០កាល 

  . ោរ្លតិ្កនូ្រត្ីពជូ               ១៨០.០០០.០០០កនូ្  
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 + ោរដកនចន្ លក្ន្សាទៈ 

  . ោរដកនចន្ លក្ន្សាទទឹកសាប  ១៥០.០០០ក្តាន្ 

  . ោរដកនចន្ លក្ន្សាទសមុ្រទ   ៨.០០០ក្តាន្ 

  . ោរ្លតិ្ទឹករត្ ី                ៦០.០០០.០០០លីរត្  

  + ោរនាំក្ចញ្លក្ន្សាទ      ៣០.០០០ក្តាន្ 

  + ចាំណូលថ្វិោ           ៣.០០០.០០០.០០០ក្រៀល 

៥.៨- ោរងារក្វាកម្មនិងោរោំម្រទ្ កផេង កៗទ្ៀត  
៥.៨.១-ការងារដោលនដោបាយផផនការនិងវិនិដោគ 

លទធ្ ល     បាន្ឆ្ន ាំ២០១៣-២០១៤ កនលងរកបំ័ណឌ ខាងក្លើជាគន្ាេឹះសាំខាន្ន់ន្ោរងារដាំក្ណាេះរសាយោរលាំបាក 

ដដលរាាំងសាេះនន ក្ហើយទម្ទរឱ្យមន្ោររត្តួ្ពនិ្ិត្យតាម្ដ្ឋន្ន្ងិវាយត្នម្ាចាស់ោស់ ក្ទើបមន្មូ្លដ្ឋា ន្រគឹេះ ក្ដើម្បកី្្វើ

ោរសក្រម្ចចិត្ដដកលម្អ កនលងោររគប់រគងន្ងិដឹកនាំបាន្លអ។ សភាពោរណ៍ន្ិងលទធ្ លតាម្ដ្នកន្ីមួ្យៗ នន្ោរងារបក្រម្ើ

ក្សវាកម្មក្ន្េះ មន្ដូចខាងក្រោម្ ៖  

ក្- ការងារផផនការសោលនសោបាយ  

ក.១-ោរងារក្គ្នលន្ក្ោបាយយទុធសាស្ដសដ   

- បាន្          ត្ត                                                            

                       ២០០៩-២០១៣  

-       ន្ិង្តលធ់ាត្ុចូលរបស់វិស័យ                         សរមប់ោរ                   

        ជាត្ិ២០១៤-២០១៨ 

-       ន្ិងដកសរមួ្លក្សចកីតរពាងរបាយោរណ៍វឌ្ឍន្ភាពក្គ្នលក្ៅអភិវឌ្ឍសហសសវត្សរ៍កម្ពលជាឆ្ន ាំ២០១៣ 

-                                         ២០១៤-២០១៨ 

-            សកម្មភាព ក្ដើម្បីអន្ុវត្តដ្ន្ោរ                            ២០១៤-២០១៨ 

-       កសាង     ក្ម្រយ:ក្ពលដវងសរមប់អ                  ២០១៤-២០៣៤ 

-                                                                                   

-                                                                           

                                                   ២០១៤-២០១៨ 

-                                 (Internal Planning)                            ថ្វិោ

               (Program Budgeting)                            (BSP)                     

              ក្ដ្ឋយ       អន្ុវត្ត        P3     P4                                    

                                                                         

-                                                                              

                       ។ 

ក.២-ោរងារវនិ្កិ្ោគសាធារណៈន្ងិជាំន្យួអភវិឌ្ឍន្៍្ ាវូោរ  

-ោរងារវនិ្កិ្ោគសាធារណៈ       

         ២០១៣ រកសួងកសិកម្ម                    កម្មវិ្ី             ០៣ឆ្ន ាំរំកលិ ២០១៤-

២០១៦                  ន្ឹងបាន្អន្ុម្ត្ិក្ដ្ឋយ          ក្លើគក្រមងចាំន្នួ្៣១គក្រមង                 

២០៧.៧៧៦.៧០០,០០             កនលងក្នេះ៖ 



74 

 

                       -g i g    j            ១១                      ១០០.៧៥៣.០០០,០០ 

           កនលងក្នេះ៖ 

-                  (Investmet project) មន្០៥                      ៤៤.៦៩៧.៤០០,០០              

-                    (Technical assistance proje      ០៦                  ៥៦.០៥៥.៦០០,០០ 

           ។  

      អន្ុវត្ត ្យអជ    l    d-   j            ២០                     ១០៧.០២៣.៧០០,០០ 

            កនលងក្នេះ៖ 

-                  (Investmet project) មន្០៨                      ៦៨.០០៩.០០០,០០             

-                        h i  l    i          j       ១២                   ៣៩.០១៤.

៧០០,០០            ។ 

-                       

  ចុង   ២០១៣                                                សរមប់ឆ្ន ាំ២០១៤ របស់រកសួង

                         ដដល  ទឹករបាក់     ២៧.៥៦៧.១០០.០០០              ៖ 

គក្រមង                  ២០១៤ (២៧.៥៦៧.១០០.០០០      ) 

 -         ១                   ១៣.៦៤៣.០០០.០០០       

 -         ២ :                 ៥២៨.០០០.០០០       

 -         ៣                   ៧៣២.១០០.០០០       

 -         ៤                   ៧.៣៦៧.០០០.០០០       

 -         ៥                   ៥.២៩៧.០០០.០០០       

 .៣-                 

រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពលជាបាន្្តល់ក្គ្នលោរណ៍ វិន្កិ្ោគជនូ្រកលម្ហ ុន្សម្បទន្ដីក្សដាកិចច  ន្ិងបាន្ចុេះកិចចសន្ស្ថជាមួ្យ

រកសួងកសិកម្ម រុោះ របមញ់ ន្ងិក្ន្សាទ          ១២២                 កិចចសន្ស្ថ         ១.៣១៦.៣៩៦ហត្ ន្ិង

ន្ាដីអាជីវកម្ម-្លិត្កម្មសរុបចាំន្នួ្៧៧១.៦៩៤ហត្               ១៧។ របក្ភទដាំណាាំដដលបាន្ដ្ឋាំដុេះរួម្មន្ ក្ៅស  ូ

ក្ឈើ ដូងក្របង សាវ យចន្ីា ដាំទបងូមី្ ន្ងិចិញ្ច ឹម្សត្វ។    

រកលម្ហ នុ្ទាំង១២២                        ៤២                  កិចចសន្ស្ថ         ៦៦១.៧២៥ហត្ ដ្ឋាំដុេះ

បាន្ចាំន្នួ្៨២.១៥៥ហត្            ម្កពី              ៨០                 កិចចសន្ស្ថ    ចាំ    ៦៥៤.៦៧១ ហត្ 

ដ្ឋាំដុេះបាន្ចាំន្ួន្ ១៤៨.៧២៧ ហត្។  

        ម្កព ី   ស     ៨០            ៖                 ៣៤ រកល                  ២៤៩.៥០០ហត្ 

             ២៥                      ២៥២.៥៣៣ហត្      នថ្ ង ់    ០៥                       ៣៨.៨៣៦ហត្ 

                សកូក្រ      ០៥                      ៣៧.៣៥២ហត្      ម៉ៃ ក្ សីុ     ០៣                     

២៣.៩៩២ហត្              ០៣                      ១៧.៧២៧ហត្      អុីរសាដអល     ០២           

          ៧.៩៣៤ហត្      សិងាបូរី     ០១                       ៨.០០០ហត្      អាក្ម្រិក      ០១         

              ៩.៨២០ហត្      អូស្ដសាត ល ី     ០១                        ៨.៩៧៧ហត្ ។ 

រកលម្ហ នុ្វិន្ិក្ោគដីសម្បទន្សរុបទាំង១២២រកលម្ហ ុន្មន្ទីតាាំង ទាំហាំន្ាដី ន្ិងចាំន្នួ្រកលម្ហ ុន្សា ិត្ក្ៅតាម្បណាត

ក្ំត្តដូចខាងក្រោម្៖  

១-ក្ំត្ដសា ឹងដរត្ង  ចាំន្នួ្  ១១  រកលម្ហ នុ្ ក្លើន្ាដីកិចចសន្ស្ថសរុប១៨៤.៣៩៥ហត្ 

២-ក្ំត្ដក្ោេះកុង  ចាំន្នួ្ ០៤ រកលម្ហ នុ្ ក្លើន្ាដីកិចចសន្ស្ថសរុប៨៤.៨២៥ ហត្ 

៣-ក្ំត្ដកាំពត្  ចាំន្នួ្ ០៣ រកលម្ហ នុ្ ក្លើន្ាដីកិចចសន្ស្ថសរុប២២.២០៩ ហត្ 
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៤-ក្ំត្ដក្ពា្ិសាត្ន់្ងិកាំពងឆ់្ន ាំងចាំន្នួ្ ០២ រកលម្ហ នុ្ ក្លើន្ាដីកិចចសន្ស្ថសរុប៣១៨.៣៦៧ហត្  

៥-ក្ំត្ដម្ណឌ លគីរី            ចាំន្នួ្     ១៦ រកលម្ហ នុ្ ក្លើន្ាដីកិចចសន្ស្ថសរុប១១៩.៤៦៤ ហត្ 

៦-ក្ំត្ដរពេះសីហន្ ុ    ចាំន្នួ្  ០២ រកលម្ហ នុ្ ក្លើន្ាដីកិចចសន្ស្ថសរុប១២.៨០០ ហត្ 

៧-ក្ំត្ដរត្ន្គីរី                ចាំន្នួ្ ១៦ រកលម្ហ នុ្ ក្លើន្ាដីកិចចសន្ស្ថសរុប៨៨.៩៦៣ ហត្ 

៨-ក្ំត្ដក្សៀម្រាប    ចាំន្នួ្ ០២ រកលម្ហ នុ្ ក្លើន្ាដីកិចចសន្ស្ថសរុប៩.៥៧៧ ហត្ 

៩-ក្ំត្ដរពេះវិហារ           ចាំន្នួ្  ១១ រកលម្ហ នុ្ ក្លើន្ាដីកិចចសន្ស្ថសរុប៨៨.៤០៨ ហត្ 

១០-ក្ំត្ដឧត្ដរមន្ជយ័  ចាំន្នួ្ ០៤ រកលម្ហ នុ្ ក្លើន្ាដីកិចចសន្ស្ថសរុប២៩.៣៩៤ ហត្ 

១១-ក្ំត្ដសាវ យក្រៀង         ចាំន្នួ្ ០១ រកលម្ហ នុ្ ក្លើន្ាដីកិចចសន្ស្ថសរុប១.២០០ ហត្ 

១២-ក្ំត្ដកាំពង់សព ឺ        ចាំន្នួ្ ០៧ រកលម្ហ នុ្ ក្លើន្ាដីកិចចសន្ស្ថសរុប៦១.៨៦៦ហត្  

១៣-ក្ំត្ដរកក្ចេះ   ចាំន្នួ្ ២៨ រកលម្ហ ុន្ ក្លើន្ាដីកិចចសន្ស្ថសរុប២១៦.០៤៤ហត្ 

១៤-ក្ំត្ដកាំពង់ចាម្      ចាំន្នួ្  ០៥ រកលម្ហ នុ្ ក្លើន្ាដីកិចចសន្ស្ថសរុប១២.០៧០ ហត្ 

១៥-ក្ំត្ដកាំពង់្ាំ          ចាំន្នួ្ ០៩ រកលម្ហ នុ្ ក្លើន្ាដីកិចចសន្ស្ថសរុប៦១.៦១៤ ហត្ 

១៦-ក្ំត្ដបាត្់ដាំបង      ចាំន្នួ្ ០១ រកលម្ហ នុ្ ក្លើន្ាដីកិចចសន្ស្ថសរុប ៥.២០០ហត្។ 

គិត្ម្កដលឆ់្ន ាំ២០១៣ រកសួងកសិកម្ម រុោះ របមញ់ ន្ិងក្ន្សាទបាន្ក្សន ើសុាំចុេះបញ្ជ ីដីឯកជន្របស់រដាបាន្ចាំន្នួ្

១៣៨ រកលម្ហ ុន្កនលងក្នេះមន្  រកលម្ហ នុ្មន្ទាំហាំន្ាដី្ាំជាង១០០០ហត្ សរុបមន្ចាំន្នួ្១២៤រកលម្ហ នុ្ ក្លើន្ាដីសរុបចាំន្នួ្

១.២៥៨.៦២៣,៥ហត្ ន្ងិរកលម្ហ នុ្មន្ទាំហាំន្ាដីត្ចូជាង១០០០ហត្ សរុបមន្ចាំន្នួ្១៤រកលម្ហ នុ្ ក្លើន្ាដីសរុបចាំន្នួ្

១០.៥៣៨ហត្។ រកសួងកសិកម្ម រុោះ របមញ ់ន្ិងក្ន្សាទ បាន្ចាត្់ត្ាំណាងន្ីត្ិបុគគលចូលរមួ្បាំក្ពញដបបបទក្លើឯកសារចុេះ

បញ្ជ ីដីសរុបបាន្ចាំន្នួ្២៨រកលម្ហ ុន្                ៧ ក្ដ្ឋយទទួលប័ណណសមគ ល់សិទធិោន្់ោប់អចលន្វត្ាលសរុបចាំន្នួ្ ១១

រកលម្ហ នុ្។ 

គិត្ម្កដលឆ់្ន ាំ២០១៣ ក្ន្េះ កនលងចាំក្ណាម្រកលម្ហ នុ្ដដលបាន្ចុេះកិចចសន្ស្ថរួចជាមួ្យរកសួងកសិកម្ម រុោះ របមញ ់ ន្ងិ

ក្ន្សាទ សរុបចាំន្នួ្១២២រកលម្ហ ុន្ មន្រកលម្ហ នុ្ចាំន្នួ្៤៤រកលម្ហ ុន្ ដដលរត្ូវជាប់ោត្ពវកិចចបង់នថ្ាឈនួ លសម្បទន្ដីក្សដាកិចច។ 

បចចលបបន្នក្ន្េះគណ:កម្មោរអន្តររកសួង បាន្ន្ងឹកាំពងុដាំក្ណើរោរអន្ុវត្ព ន្ងិរបមូ្លនថ្ាសម្បទន្ដីក្សដាកិចចបង់ចូលថ្វិោរដា។ 

ខ. ការងារសរមបសរមលួ តាមដ្ឋន នងិវាយតម្មលគសរោង 
ំ.១ ោរតាម្ដ្ឋន្ន្ងិវាយត្នម្ាថ្វោិតាម្កម្មវិ្  ី

-បាន្ចុេះតាម្ដ្ឋន្ន្ងិវាយត្នម្ាោរអន្ុវត្តថ្វិោតាម្កម្មវិ្ីក្ៅតាម្អងគភាពថាន កក់ណាត ល ចាំន្នួ្ ១០ អងគភាព 

-បាន្ចុេះតាម្ដ្ឋន្ោរអន្ុវត្តថ្វិោតាម្កម្មវិ្ីក្ៅទីវាល បាន្ចាំន្នួ្១៥ក្លើក  

-បាន្បណតល េះបណាត លក្ដ្ឋយអន្ុវត្តផ្កា ល ់(On the job training) ដល់ម្ស្ដន្តតីាម្បណាត អងគភាពកនលងកម្មវិ្ទីាំង០៥ 

-បាន្បូកសរុបលទធ្ លនន្ោរតាម្ដ្ឋន្ន្ងិវាយត្នម្ាថ្វិោកម្មវិ្ី របចាាំឆមស ន្ងិរបចាាំឆ្ន ាំ 

-បាន្សរម្បសរម្លួន្ងិក្រៀបចាំក្បើកសិោះ សាោចាំន្នួ្០២ក្លើក ក្ៅក្ំត្តរពេះសីហន្នុ្ងិក្ំត្តក្សៀម្រាប ក្លើរបធាន្បទ 

សត ីពីរបពន័្ធតាម្ដ្ឋន្ន្ងិវាយត្នម្ាថ្វិោកម្មវិ្ី ក្រោម្គក្រមងជាំន្យួបក្ចចកក្ទស ADB-Grant. 0222-PFM: RDMs 

ំ.២ ោរតាម្ដ្ឋន្ន្ងិវាយត្នម្ាគក្រមងអភវិឌ្ឍន្ក៍នលងវសិយ័កសកិម្ម 

-បាន្ចុេះតាម្ដ្ឋន្ន្ងិវាយត្នម្ាក្លើោរអន្ុវត្តគក្រមងចាំន្នួ្០២របស់អងគោរ JICA, FIDR 

-បាន្ក្រៀបចាំសិោះ សាោថាន ក់ជាត្ិសដ ីព ីអភរិកម្ក្គ្នលន្ក្ោបាយគ្នាំរទដលជ់ន្រករីក ក្ដើម្បីក្ឆាើយត្បហាន្ភិយ័ ន្ងិ 

ភាពងាយរងក្រគ្នេះក្ៅករម្តិ្របក្ទស ក្រោម្គក្រមងជាំន្យួបក្ចចកក្ទសរបស់អងគោរ FAO។ 

-បាន្ក្រៀបចាំក្វទិោរក្គ្នន្ក្ោបាយសដ ីព ី ោរក្លើកកម្ពស់្លតិ្ភាពវិស័យកសិកម្មក្ៅកម្ពលជា ក្រោម្គក្រមងជាំន្យួ

បក្ចចកក្ទសរបស់វិទស្ថសាា ន្្នគ្នរអភិវឌ្ឍន្អ៍ាសីុ។ 

-បាន្ចូលរួម្សិោះ សាោសត ីពីោរពរងឹងរបពន័្ធរត្ួត្ពនិ្តិ្យតាម្ដ្ឋន្ន្ិងវាយត្នម្ាដដលក្រៀបចាំក្ដ្ឋយរកសួងដ ន្្ោរចាំន្នួ្០២ក្លើក 
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គ-ការងារសថតិ ិ
ជារួម្ោរងារសា ិត្ិកសិកម្មរត្ូវបាន្ពរងងឹន្ងិបន្ដបក្ងកើន្សម្ត្ាភាព្ន្ធាន្ម្ន្ុសស ជាំនញបក្ចចកក្ទសន្ិងវិ្សីាស្ដសដ  

នន្ោរក្្វើអក្ងកត្ជាំក្រឿន្ ន្ងិវិភាគ។ ដ្នកសា ិត្កិសិកម្មជាក្សន្ិោរមន្យន្ដោរនន្ោរដឹកនាំរគប់រគង របមូ្ល  វិភាគ ចង

រកង ន្ងិដចកចាយនន្ទិន្នន្យ័សា ិត្ិកសិកម្ម។ លទធ្ លសក្រម្ចបាន្តាម្ដ្នកមន្ដូចខាងក្រោម្៖ 

គ.១. ដ្នកតាម្ដ្ឋន្បកូសរបុន្ងិវភិាគទនិ្នន្យ័  

-ោររបមូ្លព័ត្ម៌ន្ន្ិងរបាយោរណ៍តាម្បណាដ នយកដ្ឋា ន្ក្រោម្ឱ្វាទរកសួង ន្ងិតាម្បណាដ រាជធាន្ ីក្ំត្ដ ដដល

ពាកព់ន្ា័ោរងាររបពន័្ធទិន្នន្យ័សា ិត្ិកសិកម្ម 

-តាម្ដ្ឋន្ោរងារបងកបក្ងកើន្្លដាំណាាំកសិកម្ម (ដាំណាាំរសូវរដូវវសាន្ងិរដូវរបាាំង ដាំណាាំរដូវក្្សង  ៗន្ងិដាំណាាំអចិនស្ដន្តយ ៍

ក្ដើមី្បក្្វើោរវាយត្នម្ាក្លើន្ាដីដ្ឋាំដុេះ ទិន្ន្ល បរិមណ្លរបចាាំឆ្ន ាំ  

-តាម្ដ្ឋន្ពនិ្ិត្យ វាយត្នម្ា  វិភាគ ន្ងិក្្វើរបាយោរណ៍ជារបចាាំសដ ីព ីក្លបឿន្បងកបក្ងកើន្្លរសូវរដូវវសា ន្ងិរដូវ

របាាំង ន្ងិដាំណាាំរួម្្ស ាំឆ្ន ាំ២០១៣-២០១៤ ក្ៅតាម្បណាដ រាជធាន្ ីក្ំត្ដទូទាំងរបក្ទស 

- វិភាគន្ងិបករសាយក្លើទិន្នន្យ័ ដដលបាន្បញ្ចូលកនលងរបពន័្ធក្អ ិចរត្នូ្ិចន្ងិក្្ាៀងផ្កា ត្់ក្លើន្ាដី ទិន្ន្ល 

បរិមណ្ល ដដលបាន្របមូ្លតាម្បណាដ រាជធាន្ ីក្ំត្ដទូទាំងរបក្ទស 

-ពិន្តិ្យវាយត្នម្ាន្ងិសិកាវិភាគទិន្នន្យ័ ដដលបាន្បញ្ចប់ោរដ្ឋាំដុេះដាំណាាំរដូវវសាន្ងិរបាាំង ក្ដើម្បីក្្វើោរវាយ

ត្នម្ា បា៉ៃន្ស់ាម ន្ត្លុយភាពក្សបៀងរបចាាំឆ្ន ាំតាម្បណាដ រាជធាន្ ីក្ំត្ដទូទាំងរបក្ទស 

-តាម្ដ្ឋន្ទឹកក្ភាៀងន្ងិក្រគ្នេះ្ម្មជាត្ិ (រាាំងសងួ ត្ ទឹកជាំន្ន្ ់សត្វលអតិ្) ក្ៅតាម្បណាដ រាជធាន្កី្ំត្ដន្ងិក្្វើោរក្្ាៀងផ្កា ត្ ់

ទិន្នន្យ័ដដលរបមូ្លបាន្ ក្ដើម្បីក្្វើោរដកនចនន្ងិវិភាគសកម្មភាពោរងារបងកបក្ងកើន្្លដាំណាាំកសិកម្មរដូវវសាន្ងិ រដូវរបាាំង។ 

-បាន្សហោរជាមួ្យរកលម្របឹកាសាត រអភិវឌ្ឍន្ក៍សិកម្មន្ិងជន្បទ (CARD) អងគោរក្សបៀងន្ងិកសិកម្ម (FAO) របចាាំ

កម្ពលជា ន្ងិអងគោរកម្មវិ្ីក្សបៀងអាហារពភិពក្ោក (WFP) របចាាំក្ៅកម្ពលជា បាន្្លតិ្រពឹត្ិតបរត្តាម្ដ្ឋន្ព័ត្ម៌ន្្លតិ្្ល

របចាាំដ  ំន្ងិរពឹត្ិតបរត្សន្តិសុ កំ្សបៀងន្ងិអាហារូបត្ភម្ារបចាាំរត្មីស។ 

សកម្មភាពន្ងិលទធ្ លោរងារក្ន្េះ បាន្្លតិ្ក្ចញជារបាយោរណ៍កសិកម្មក្រៀងរាល់សបាដ ហ៍ក្្ ាើជនូ្ំុទាោល័យ      េសម្េច  

អគ្គម្ហាសេនាបតីសតសោនាយករដំឋម្ន្ដនេី របាយោរណ៍របចាាំឆ្ន ាំន្ិងរបាយោរណ៍ពិក្សសក្ដ្ឋយដ កមួ្យចាំន្នួ្ក្ទៀត្ ន្ងិ

ក្សៀវក្ៅសាតិ្ិកសិកម្មរបចាាំឆ្ន ាំ។ល។  

គ.២- ដ្នកក្រៀបចាំវិ្ សីាស្ដសដអក្ងកត្ដាំណាាំ   

- ក្្វើោរក្រជើសក្រីសចាំន្នួ្ភូមិ្ ចាំន្នួ្រគសួារ  ន្ងិចាំន្នួ្សាំណាកគាំរតូាម្បណាដ រាជធាន្ ី  ក្ំត្ដទូទាំងរបក្ទស  ក្ដើម្បី  

ដាំក្ណើរោរក្្វើអក្ងកត្សាង់ទិន្ន្លរសូវរដូវវសាន្ិងរដូវរបាាំងឆ្ន ាំ២០១៣-២០១៤ 

-ក្្វើទរម្ង់បញ្ជ ីសាំណួរថាន កភ់ូមិ្ សរមប់ោរក្្វើអក្ងកត្សាង់ទិន្ន្លរសូវរដូវវសាន្ិងរដូវរបាាំង 

-ក្្វើបញ្ជ ីក្ឈ្លម េះរគសួារដ្ឋាំដាំណាាំរសូវកនលងភូមិ្ ដដលរត្ូវក្្វើោរក្រជើសក្រីសនចដន្យសាំណាកគាំរូ បញ្ជ ីសាំណួរអក្ងកត្

សាង់ទិន្ន្លដាំណាាំរសូវ ន្ិងសាា កកាំណត្រ់តាដាំក្ណើរោរក្្វើអក្ងកត្សាង់ 

-ក្្វើោរក្រជើសក្រីសរគសួារនចដន្យតាម្របពន័្ធក្អ ិរត្នូ្ិច ក្ដើម្បីអន្ុវត្ដោរក្្វើអក្ងកត្សាងទិ់ន្ន្លរសូវរដូវវសា ន្ងិ 

រដូវរបាាំងរបចាាំឆ្ន ាំ២០១៣-២០១៤ តាម្បណាដ រាជធាន្ ីក្ំត្ដ  

-ក្្វើោរសាកលបងក្លើសាំណាកគាំរូតាម្របក្ភទរសូវ  (រសាល កណាដ ល ន្ិង្ងន្់) ក្ៅមូ្លដ្ឋា ន្រសលក ភមិូ្ ន្ងិរគួសារ ន្ិង

ដាំក្ណើរោរក្្វើអក្ងកត្សាង់ទិន្ន្លរសូវរដូវវសាន្ិងរដូវរបាាំងឆ្ន ាំ២០១៣-២០១៤ 

-ដាំក្ណើរោរក្្វើអក្ងកត្ទិន្ន្លដាំណាាំអចិនស្ដន្តយឆ៍្ន ាំ២០១៣ 

-បក្ងកើត្ន្ងិដកនចនទរម្ង់សរមប់ក្្វើោរអក្ងកត្កនលងរបពន័្ធក្អទបិរត្នូ្ចិ ក្ដើម្បីងាយរសលួកនលងោរបញ្ចូលន្ងិវិភាគទិន្នន្យ័ 

-ដបងដចកទិន្នន្័យមួ្យចាំន្នួ្ក្ៅតាម្លាំដ្ឋប់បណាដ រាជធាន្ ីក្ តំ្ដ ក្ដើម្បីជាមូ្លដ្ឋា ន្រគឹេះសរមប់របពន័្ធព័ត្៌មន្សា ិត្ិថាន ក់ជាត្ិ 
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-ទទួលអន្ុវត្តន្វូគក្រមងរបពន័្ធព័ត្ម៌ន្ដីកសិកម្មជាក្លើកទី២ ក្រោម្គក្រមងរបពន័្ធពត័្ម៌ន្សន្តិសុំក្សបៀងអាសា ន្ 

ឧបត្ាម្ភថ្វិោក្ដ្ឋយរាជរដ្ឋា ភបិាលជប៉ៃនុ្ 

-សហោរជាមួ្យរកសួងដ្ន្ោរ ( វិទស្ថសាា ន្ជាត្ិសា ិត្ិ) ក្ដើម្បីសិការសាវរជាវន្វូវិ្សីាស្ដសត  សរមប់ោរគិត្គូរគណន 

កាំក្ណើន្របស់វិស័យកសិកម្ម  GDP របចាាំឆ្ន ាំ ន្ងិចាំន្នួ្របជាជន្ទូទាំងរបក្ទស២៤រាជធាន្ ីក្ំត្ត 

-សហោរជាមួ្យរកសួងដ្ន្ោរ ( វិទស្ថសាា ន្ជាត្ិសា តិ្ិ) ក្រោម្ោរជយួឧបត្ាម្ភគ្នាំរទថ្វិោបដិភាគពីរាជរដ្ឋា ភបិាល 

អងគោរ FAO ន្ងិនដគអូភិវឌ្ឍ កនលងដាំក្ណើរោរក្្វើជាំក្រឿន្កសិកម្មជាក្លើកទី១ ក្ៅរពេះរាជាណាចរកកម្ពលជាឆ្ន ាំ២០១៣។ ថ្វិោ 

សរបុសរមប់អន្ុវត្តជាំក្រឿន្កសិកម្មមន្ចាំន្នួ្៥,៣ោន្ដុោា រអាក្ម្រិក កនលងក្នេះ ថ្វិោបដិភាគរាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពលជាចាំន្នួ្ 

១,៤២ោន្ដុោា រអាក្ម្រិក។ ជាំក្រឿន្កសិកម្មបាន្ចាប់ក្្តើម្របត្ិបត្តិោរវគគទី១ ក្ៅដំក្ម្សា ដល់ ដំមិ្ថុ្ន ឆ្ន ាំ២០១៣ ន្ងិ

បាន្បន្តន្ូវវគគទី២ នន្ោរអក្ងកត្ក្រជើសក្រីសគាំរូចាំន្នួ្៨០.០០០រគសួារទូទាំងរបក្ទស សរមប់តារាងសាំណួរបាំក្ពញបដន្ាម្

ក្ៅដំម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៤ក្ន្េះ។ តាម្ោរក្រគ្នងទុក លទធ្ លចុងក្រោយនន្ោរក្្វើជាំក្រឿន្កសិកម្មឆ្ន ាំ២០១៣ ន្ងឹរបោស

្សពវ្ាយក្ៅចុងឆ្ន ាំ២០១៤។ 

  ជារួម្សម្ត្ាភាពនន្ោរក្្វើអក្ងកត្សាង់ទិន្ន្លសាតិ្ិកសិកម្ម ក្ដ្ឋយមន្ោរជយួឧបត្ាម្ភគ្នាំរទពីរាជរដ្ឋា ភបិាល បាន្

ជាំរុញឱ្យដាំក្ណើរោរងារក្ន្េះ មន្ោររីកចក្រម្ើន្បដន្ាម្ន្ូវោរអភិវឌ្ឍន្ប៍ក្ចចកក្ទសថ្មី  ៗបាន្មួ្យករម្ិត្។ ដត្ក្ទេះជាោ៉ៃ ងណាកត ីក៏

ោរក្្វើអក្ងកត្សាង់ដាំណាាំកសិកម្ម ក្ៅមន្ោរក្សសសល់ោរងារជាក្រចើន្ក្ទៀត្ ដដលមិ្ន្បាន្ក្្វើក្ដ្ឋយកតាដ ក្្សង  ៗដូចជា វំេះខាត្

ថ្វិោ ន្ងិ្ន្ធាន្ម្ន្ុសសក្ៅមន្ករម្ិត្។ 

ឃ-ការងារទផីារក្សកិ្មម  
ក្សវាព័ត្ម៌ន្ទី្ារកសកិម្ម គធឺាត្ុ្ ស ាំោ៉ៃ ងសាំខាន្ក់នលងដាំក្ណើរោរទី្ារ សាំក្ៅជយួបក្ងកើន្ន្ូវត្នម្ាបដន្ាម្ ន្ងិ

របាក់ចាំណូលដល់អនកពាក់ពន័្ធទាំងអស់ ជាពិក្សសកសិករ ន្ងិពាណិជជករ ន្ងិោរ្ដលព់័ត្ម៌ន្ទី្ារកសិកម្មអាំពីបរិមណ 

ន្ងិគុណភាពដលអ់នកពាកព់ន័្ធទាំងអស់។  

កងវេះពត័្៌មន្ទី្ារ កនលងរសលក ន្ងិអន្ដរជាត្ ិមន្ន្យ័ថាោរសក្រម្ចចិត្ដក្្វើ្ លតិ្កម្មមិ្ន្រត្ូវបាន្ក្្វើោរពិចារណា

ក្ៅក្លើោរដរបរបលួលកះំណឌ នន្ោរ្ គត្់្ គងន់្ិងត្រម្ូវោរកនលងទី្ារ។ កនលងន្័យក្ន្េះ  ព័ត្៌មន្ទី្ារដដលក្របើរបាស់មន្របក្ោជន្៍  

ក្ដើម្បីជាំរុញោរក្្វើ្ លតិ្កម្មន្ងិោរត្រម្ង់ទិសក្ៅរកទី្ារ  គឺជាត្រម្ូវោរបនា ន្់មួ្យ។  

ដ្នកទី្ារកសិកម្មនន្នយកដ្ឋា ន្ដ ន្្ោរន្ងិសា ិត្ ិបាន្ំិត្ ាំបាំក្ពញក្សវាពត្ម៌ន្ទី្ារកសិកម្មក្ដ្ឋយ្តលន់្ូវក្សវាសាំខាន្់ៗ

ចាំន្នួ្ពីរ គឺក្សវាព័ត្ម៌ន្ទី្ារកសិ្ល ន្ិងោរអភិវឌ្ឍទី្ារកសិកម្ម ក្ដើម្បីឲ្យអនកពាក់ពន័្ធមន្លទធភាពទទួលបាន្ពត័្៌មន្ទី

្ារ របមូ្លន្ិងវិភាគពត័្ម៌ន្រត្ឹម្រត្ូវ ទន្់ក្ពល ន្ងិជាប់ជារបចាាំ។ ក្សវាព័ត្ម៌ន្ទី្ារកសិកម្មន្ឹងជយួក្្វើឲ្យជីវភាពរបជា

កសិករ បាន្របក្សើរក្ ើង ន្ងិក្ដើម្បីរួម្ចាំដណកដលោ់រអភិវឌ្ឍក្សដាកិចច ន្ិងចូលរួម្ោត្ប់ន្ាយភាពរកីរក។ 

 ដ្នកក្សវាពត័្ម៌ន្ទី្ ារកសិកម្ម: ដ្នកក្ន្េះបាន្ពរងីកោររបមូ្លទិន្នន្យ័ត្នម្ាលក់ដុាំ/លក់រាយពី ២៤ រាជធាន្ ីក្ំត្តចាប់

តាាំងពឆី្ន ាំ២០១២ ក្លើ្ លតិ្្លកសិកម្មចាំន្នួ្១៦០។ ពត័្ម៌ន្ត្នម្ាកសិកម្ម្សពវ្ាយតាម្រយៈ ១. ទូរទសសន្ ៍ ២. រពឹត្តិបរត្

ត្នម្ារបចាាំដ  ំ ដដលដចកចាយក្ៅឱ្យសាា ប័ន្ក្រោម្ឱ្វាទរកសួង ន្ិងរកសួងពាក់ពន័្ធដនទក្ទៀត្ NOGs អងគោរអន្តរជាត្ិ ៣. ក្វប

សាយ (www.agriculturalmarketinformation.org.kh) ន្ងិ ៤. ក្្ាើសារជាអកសរតាម្រយៈទូរស័ពា។ ក្ដ្ឋយសហោរជាមួ្យរកលម្

របឹកាសាត រអភិវឌ្ឍន្៍  វិស័យកសិកម្ម ន្ងិជន្បទ អងគោរក្សបៀង ន្ងិកសិកម្មន្ិងអងគោរក្សបៀងអាហារពភិពក្ោក ន្នកទី្ារ

កសិកម្មបាន្្លតិ្ោររត្តួ្ពនិ្តិ្យត្នម្ាម្ាបូអាហាររបចាាំដំន្ងិរពឹត្តិបរត្សន្តិសុ កំ្សបៀងរបចាាំរត្ីមស។ 

ោរងារទី្ារបាន្ក្របើទិន្នន្័យត្នម្ា្លតិ្្លកសិកម្មសាំខាន្់ៗមួ្យចាំន្នួ្  (ទី្ារកនលងរសលកន្ងិអន្តរជាត្ិ) ក្ដើម្បីរត្ួត្

ពនិ្ិត្យតាម្ដ្ឋន្នថ្ាអងករកនលងទី្ារ។ ជាទូក្ៅត្នម្ាអងករកនលងរសលក រត្ូវបាន្រងឥទធិពលនថ្ាក្លើទី្ារអន្ដរជាត្ិ ជាពិក្សសក្ដ្ឋយ

របក្ទសជិត្ខាងដូចជារបក្ទសនថ្ន្ងិរបក្ទសក្វៀត្ណាម្។ រោហវិកខាងក្រោម្បងាា ញពនី្និន ោរត្នម្ាអងករចាំរុេះ ក្ៅកនលងរបក្ទស

កម្ពលជាន្ងិអងករបាក់ (២៥%) ក្ៅកនលងរបក្ទសនថ្ន្ិងអងករបាក់ (៥%) កនលងរបក្ទសក្វៀត្ណាម្។ ន្និន ោរត្នម្ាកនលងទី្ារចាំន្នួ្បីគឺ
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មន្លកះណៈរបហាករ់បដហលគ្នន ។ ត្នម្ាបាន្ក្កើន្ក្ ើង ពំស់ក្ៅចុងឆ្ន ាំ២០១១ ក្ហើយបនា ប់ម្កបាន្បន្តធាា ក់ចុេះរហូត្ដលឆ់្ន ាំ

២០១៣ ។ ក្ៅដំ្នឆូ្ន ាំ២០១៣ ត្នម្ាអងករចរម្លេះក្ន្េះគ៤ឺ៧០ដុោា /ក្តាន្ បាន្ធាា ក ់២,៧៦% ក្្ៀបក្ៅន្ងឹដំមុ្ន្ ន្ងិ ៩,៤០% 

ក្្ៀបក្ៅន្ងឹឆ្ន ាំមុ្ន្កនលងដំដូចគ្នន ។ នថ្ាអងករបាក់ (៥% ក្វៀត្ណាម្) ក៏មន្ន្និន ោដូចគ្នន ។ ក៏ប៉ៃុដន្ត នថ្ាអងករបាក់ (២៥%, របក្ទស

នថ្) គឺ ៣៨៧ដុោា /ក្តាន្ បាន្ក្កើន្ក្ ើងរបដហល ៥% ក្្ៀបន្ងឹដំមុ្ន្ដត្បាន្ធាា ក់ចុេះរបដហល  ២៤% ក្្ៀបក្ៅន្ងឹឆ្ន ាំមុ្ន្កនលង

ដំដូចគ្នន ។ 

 
 

អងករផ្កក រំដួល ជាអងករលអបា្ំ តុ្សរមប់ោរនាំក្ចញអងករដដលបាន្ឈនេះពាន្រងាវ ន្់ដ៏លអបា្ំ តុ្។ ទិន្នន្័យបងាា ញថាត្នម្ា

លក់ដុាំជាម្្យម្កនលងរត្មីសទីបួន្ឆ្ន ាំ២០១៣ បាន្ធាា ក់ចុេះរយៈក្ពលបីដំជាប់គ្នន ។ ក្ៅកនលងដំ្នូក្ន្េះ ត្នម្ាអងករផ្កក រំដួលគឺ ២.៦០០ 

ក្រៀល /គី ូរោម្ ក្កើន្ក្ ើង ២% ក្្ៀបក្ៅន្ងឹដំមុ្ន្ន្ងិ២% ក្្ៀបក្ៅន្ងឹឆ្ន ាំមុ្ន្កនលងដំដូចគ្នន  ។ 

 

ជារួម្ដ្នកទី្ារកសិកម្ម បាន្សក្រម្ចសមិ្ទធិ្លោ៉ៃ ងក្រចើន្កនលងឆ្ន ាំ ២០១៣ រសបតាម្ដ្ន្ោររំពឹងទុក។ ពត័្ម៌ន្ទី្ារ

ដដល្តលជ់នូ្កសិកម្មបាន្លអរបក្សើរន្ងិ្ដលព់័ត្ម៌ន្ត្នម្ាគណុភាពក្ៅឱ្យអនកក្របើជាពិក្សសកសិករន្ងិអាជីវករ។ ព័ត្ម៌ន្ត្នម្ា

ក្ន្េះ រត្ូវបាន្រួម្ចាំដណកោរអភិវឌ្ឍក្សដាកិចចន្ងិសងគម្ កនលងក្គ្នលបាំណង ក្ដើម្បីរួម្ចាំដណកក្លើកកាំពស់វិស័យកសិកម្មន្ិងោរ

ោត្់បន្ាយភាពរកីរកតាម្រយៈោរក្្វើពិពិ្ កម្មកសិកម្ម ។ 
 

ង-ការងារវាយតម្មលសហតបុ ុះពាលប់រោិថ ន 
- បាន្ចុេះពនិ្តិ្យន្ិងសិកាសាា ន្ភាពដី ក្លើោរក្សន ើសុាំបដូរមុ្ំដាំណាាំរបស់រកលម្ហ នុ្ ក្ម្ៀង លីក្ហង  វិន្កិ្ោគ ដដលមន្ទី

តាាំងសា ិត្ កនលងក្ំត្តឧត្ដរមន្ជយ័  
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- បាន្ចុេះពនិ្ិត្យន្ងិសិកាសាា ន្ភាពដី ក្លើោរក្សន ើសុាំបដូរមុ្ំដាំណាាំរបស់រកលម្ហ នុ្ អភិវឌ្ឍរត្នវិសាល ដដលមន្ទីតាាំង

សា ិត្កនលងក្ំត្តក្ពា្សិាត្ ់

- បាន្ចុេះពនិ្ិត្យន្ងិវាយត្នម្ាសកម្មភាពវិន្ិក្ោគ របស់រកលម្ហ នុ្សម្បទន្ដីក្សដាកិចចក្ៅក្ំត្ត កាំពង់្ាំ ន្ងិរពេះ វិហារ  

- ពិក្រគ្នេះក្ោបល់ក្លើរបាយោរណ៏វាយត្នម្ាក្ហត្ុប៉ៃេះពាល់បរសិាា ន្ ក្លើដាំណាាំក្ៅស ូចាំន្នួ្ពីររកលម្ហ នុ្ដូចជា៖ រកលម្

ហ នុ្ Cambodian Blu Haven Ltd. មន្ទីតាាំងក្ៅកនលងត្ាំបន្់ក្របើរបាស់ក្ដ្ឋយចីរភាព នន្ដដន្ជរម្កសត្វនរពគូក្លន្រពហមក្ទព 

ក្ំត្តរពេះវិហារ ន្ងិរបស់រកលម្ហ នុ្ Cambodian Dawn Plantation មន្ទីតាាំងក្ៅកនលងត្ាំបន្់ក្របើរបាស់ក្ដ្ឋយចីរភាព នន្ដដន្

ជរម្កសត្វនរពគូក្លន្រពហមក្ទព  រសលកគកូ្លន្ ក្ំត្តរពេះវិហារ 

-  ចូលរួម្របជុា្ំ ដលក់្ោបល់ក្លើរបាយោរណ៏ វាយត្នម្ាក្ហត្បុ៉ៃេះពាល់បរិសាា ន្ក្លើគក្រមងវិន្កិ្ោគៈ អភិវឌ្ឍន្ត៏្ាំបន្់

លាំដហោយក្ោេះរកបីរបស់រកលម្ហ នុ្ R P B Investment Co,.LTD ដដលមន្ទីតាាំងកនលងត្ាំបន្ក់្របើរបាស់ក្ដ្ឋយចីរភាព នន្ដដន្

ជរម្កសត្វនរពសនួល  ុាំ២្នូ រសលកសនួល ក្ំត្តរកក្ចេះ 

- ចូលរួម្ពិក្រគ្នេះក្ោបល់ក្លើរបាយោរណ៏ វាយត្នម្ាក្ហត្ុប៉ៃេះពាលប់រិសាា ន្ក្លើដាំណាាំក្ៅស មូន្រកលម្ហ នុ្បីរួម្មន្៖ 

រកលម្ហ នុ្ Hoang Anh Mang Yang K Aphivath  Caouthoul Co,Ltd មន្ទីតាាំង ក្ៅ ុាំសាំកកុ រសលក វុ៉ឺន្នស ក្ំត្តរត្ន្គីរី រកលម្

ហ នុ្ Krong BokranakKIrI Aphivath  Coutchoul Co,Ltd មន្ទីតាាំងកនលងរសលកអណដូ ងមស ន្ងិរសលកតាដវង ក្ំត្តរត្ន្គីរី ន្ងិ

រកលម្ហ នុ្ Veasna Investment Co,Ltd មន្ទីតាាំងកនលងរសលកបរដកវ ន្ងិរសលកអណដូ ងមស នន្ក្ំត្តរត្ន្គីរី ។ ជាមួ្យក្នេះ រួម្

មន្ោររុករកន្ិងក្្វើអាជីវកម្មដរ ក្ោហៈរបស់រកលម្ហ នុ្ Phu Yang (Cambodia) Co,Ltd ដដលមន្ទីតាាំងក្ៅ  ុាំប រូសា រសលក

ក្ពរជដ្ឋ ក្ំត្តម្ណឌ លគីរ ី

 - ពិក្រគ្នេះក្ោបល់្ លប៉ៃេះពាលប់រិសាា ន្ន្ិងសងគម្ដាំបូង ក្លើគក្រមងសាងសងក់ាំពង់ដ្អន្ដរជាត្ ិ នន្គក្រមងត្ាំបន្់

 វិសសម្ោលក្ទសចរណ៏មត្ស់មុ្ទារបស់រកលម្ហ ុន្ Union Development Group Co,ltd កនលងរសលកគីរីសាគរ ក្ំត្តក្ោេះកុង ន្ងិ 

ក្លើគក្រមងវិន្ិក្ោគដ្ឋាំដាំណាាំកសិ-ឧសាហកម្ម (ដូងក្របង ក្ៅស  ូលាលងក្របង)កនលងត្ាំបន្ឧ់ទស្ថន្ជាត្រិពេះមុ្ន្ីវងស (បូកក្គ្ន) កនលង

រសលកឈកូ ន្ងិរសលកជុាំគីរី ក្ំត្តកាំពត្ របស់រកលម្ហ នុ្ VIRUS GREEN PLANTATIONS (CAMBODIA) PTE,LTD. 

- ចូលរួម្កិចចពិក្រគ្នេះក្ោបលថ់ាន ក់ជាត្ិសដ ីពីោរវាយត្នម្ា្លប៉ៃេះពាលន់ន្ោរដរបរបលួអាោសធាត្កុ្លើសុវត្ាិភាពក្សបៀង 

កនលងអាងទក្ន្ាក្ម្គងគក្រោម្ ន្ងិក្វទិោក្គ្នលន្ក្ោបាយសដពីី ោរក្លើកកាំពស់្លតិ្ភាពវិស័យកសិកម្មក្ៅកម្ពលជា។ ទន្ាឹម្ន្ឹងក្នេះ  

កិចចរបជុាំថាន ក់ត្ាំបន្់សដ ពីី Asia and the Pacific Regional High-level Consultation On Gender, Food Security and Nutrition  

-ចូលរួម្សិោះ សាោសដ ីព ី យុទធសាស្ដសតអភិវឌ្ឍន្ត៏្ាំបន្់ក្ឆនររបកបក្ដ្ឋយន្ិរន្តរភាពក្ៅកម្ពលជា សរមប់ដ្ន្ោរ៥ឆ្ន ាំ ន្ងិ 

លិំតិ្បទដ្ឋា ន្គត្យិុត្ត  

 - ចូលរួម្វគគបណដល េះបណាដ លសដពីីោរដសវងយល់ទី្ារោបូន្ងិរបពន័្ធតាម្ដ្ឋន្ ន្ងិោរវាយត្នម្ាថ្វិោតាម្កម្មវិ្ី 

ច- វាយតម្មលនងិសននដិ្ឋា ន 
ជារួម្ោរងារដ្ន្ោរន្ិងសា តិ្ ិគឺជាក្សន្ិោរឱ្យរកសួងកនលងដ្នកោរងារក្គ្នលន្ក្ោបាយយុទធសាស្ដសដ  ដ្ន្ោរក្សដាកិចច 

ន្ងិវិន្ិក្ោគ។ ោរងារវិភាគក្គ្នលន្ក្ោបាយយុទធសាស្ដសដ  ន្ងិោរកសាងកម្មវិ្ី ន្ងិគក្រមងោរងារនន ជាបញ្ា គន្ាេឹះ ក្ដើម្បី

សក្រម្ចបាន្ក្ជាគជយ័កនលងវិស័យ។ កនលងឆ្ន ាំ២០១៣ ោរងារកនលងដ្នកក្ន្េះ សក្រម្ចបាន្លទធ្ លលអរបក្សើរជាងឆ្ន ាំកន្ាងម្ក ន្ងិ

តាម្ដ្ន្ោរដដលបាន្ក្រគ្នងទុក។ ក៏ប៉ៃុដន្ដជាមួ្យន្ងឹោរំ ិត្ំាំក្ន្េះ ក្យើងកជ៏ួបោររបឈម្ន្ងិបញ្ា ាំេះ  ៗ ដូចជាៈ កងវេះ្ន្ធាន្

ម្ន្ុសស ដដលមន្សម្ត្ាភាពបរិបូរណ៍ ន្ិងម្ក្្ស្ថបាយសមភ រក្្វើោរ       អស់              ជួយឧបត្ាម្ភគ្នាំរទពី

អនកពាកព់ន័្ធ ក្ដើម្បីជាំរញុឱ្យោរងារក្ន្េះ ោន្់ដត្មន្របសិទធិភាព ពំស់ដថ្ម្ក្ទៀត្។ 

ឆ- វិធានការ 
- ជាំរុញោរក្រៀបចាំកសាងដ្ន្ោរអភិវឌ្ឍន្៍វិស័យកសិកម្ម ២០១៤-២០១៨ ឲ្យរសបន្ងឹ NSDP ២០១៤-២០១៨។ 

- បន្តំិត្ ាំំក្រៀបចាំដ្ន្ោរយុទធសាស្ដសតថ្វិោ២០១៥-២០១៧ ន្ហិោរក្រៀបចាំអន្ុវត្តថ្វិោកម្មវិ្ីក្ពញក្លញសរមប់ឆ្ន ាំ

២០១៥ ឲ្យទទួលបាន្របសិទធភាព ពំស់។ 
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-បន្ដកិចចសហោរជាមួ្យសាា ប័ន្ ន្ងិអងគភាពពាកព់ន្ធព័និ្ិត្យក្ដ្ឋេះរសាយទាំនស់ក្្សង  ៗកនលងត្ាំបន្់វិន្ិក្ោគសម្បទន្ដី

ក្សដាកិចច ដដលមន្ក្គ្នលោរណ៍ ន្ងិចុេះកិចចសន្ស្ថជាមួ្យរកសួងកសិកម្ម រុោះ របមញ ់ន្ងិក្ន្សាទ  

-បន្តជាំរុញឱ្យរកលម្ហ នុ្វិន្ិក្ោគសម្បទន្ដីក្សដាកិចច ក្គ្នរពតាម្កិចចសន្ស្ថដ្ន្ោរក្ម្ន្ិងោរដណនាំរបស់រកសួង

កសិកម្ម រុោះ របមញ ់ន្ងិក្ន្សាទ 

-បន្តោរសហោរជាមួ្យអងគភាពជាំនញ ក្ដើម្បីពនិ្តិ្យក្លើោរយកនថ្ាសម្បទន្ពីរកលម្ហ នុ្ដីសម្បទន្ក្សដាកិចច ដដល

ដលក់ាំណត្់ក្ពលរត្ូវយកដថ្ាសម្បទន្ 

-បន្តជាំរុញឱ្យរកលម្ហ នុ្ដីសម្បទន្ក្សដាកិចច ក្្ើវ EIA ន្ងិចុេះបញ្ជដីីជាដីឯកជន្របស់រដា ចាំក្ពាេះរកលម្ហ នុ្ណាដដលពុាំបាន្ក្្ើវ 

-បន្ដក្្វើបចចលបបន្នភាពក្លើោរក្រៀបចាំ ចងរកង របមូ្លពត័្៌មន្  ន្ងិទិន្នន្យ័គក្រមង  ដដល្ដលហ់ិរញ្ញបបទន្ សហ

របត្ិបត្ដោិររបស់នដគអូភិវឌ្ឍន្ ៍ន្ងិក្រត្ៀម្លកះណៈចុេះរត្ួត្ពនិ្តិ្យ តាម្ដ្ឋន្ ន្ងិវាយត្នម្ា  

-បន្តជាំរញុដាំក្ណើរោរក្្វើអក្ងកត្កសិកម្មន្ិងអន្ុវត្ដដ្ន្ោរសកម្មភាពរបមូ្លទិន្នន្យ័សា ិត្កិសិកម្មទូទាំងរបក្ទស ក្ដើម្បី

 វិភាគ ចងរកងន្ងិ្សពវ្ាយឲ្យបាន្ោន្ដ់ត្ទូោយ 

-បន្តជាំរញុោរអន្ុវត្ដក្សវាព័ត្ម៌ន្ទី្ារកសិកម្មរាជធាន្ ី ក្ំត្ដ ក្្វើោរវិភាគដកនចនព័ត្ម៌ន្ទី្ារកសិកម្មឱ្យោន្់ដត្លអ

របក្សើរក្ ើង  ក្ដើម្បីចងរកងរពឹត្ដប័ិរត្របចាាំដ  ំរបចាាំឆ្ន ាំ ជាមូ្លដ្ឋា ន្សរមប់្សពវ្ាយបន្ដដលរ់បជាកសិករក្ៅតាម្ជន្បទ 

-បន្ដជាំរុញោរ្ សពវ្ាយពត័្៌មន្ទី្ារតាម្រយៈក្គហទាំព័រ ទូរទសសន្ ៏ វិទយល ន្ិងក្បាេះពុម្ពំិត្តប័ណណ ន្ងិពនិ្តិ្យតាម្ដ្ឋន្ោរ

របមូ្លព័ត្ម៌ន្នថ្ាទី្ារក្ៅតាម្រាជធាន្ ីក្ តំ្តន្ិងសិកាបញ្ា ទី្ារ  ដដលក្្វើឱ្យមន្ឥទធិពលដលោ់រដរបរបលួត្នម្ារបស់្លតិ្្ ល។ 

៥.៨.២-ការងារសហប្រតិរតដកិារអនដរជាតិ  

ក- លទធផល 

ក្.១. ការរគបរ់គងឯក្ោរនងិក្ចិេការទនំក្ទ់នំង 
-   មុ្ំោរលិំតិ្ចូល ២២១៧ ចាប់ រពម្ទាំងក្រៀបចាំ ន្ងិបញ្ជូន្លិំិត្ក្ចញបាន្ ១២១៨ ចាប់  

 -  បាន្ទាំនក់ទាំន្ង ន្ងិបាំក្ពញដបបទជនូ្ថាន ក់ដឹកនាំ ន្ងិម្ស្ដន្ដ ីក្ដើម្បីចូលរួម្របជុាំ សន្និសីិិទ វគគបណដល េះបណាដ ល ក្វទិោ 

សិោះ សាោ ន្ងិទសសន្កិចចក្ៅបរក្ទស ចាំន្នួ្ ៤៤៥ នក ់កនលងក្នេះ ១៧០ នក ់ទក់ទងន្ងឹកចិចសហោរជាមួ្យអងគោរអន្ដរជាត្ ិ

១១៥ នក ់ទក់ទង កិចចោរអាសា ន្ ន្ងិ ១៦០ នក ់ទក់ទងន្ងឹកិចចសហរបត្ិបត្ដោិរសហរបត្ិបត្ដោិរក្ទវភាគី ន្ងិពហភុាគ ី  

 - បាន្សរម្បសរមួ្លោរជបួពភិាកាោរងាររវាងថាន ក់ដឹកនាំ ជាមួ្យត្ាំណាងសាា ប័ន្ ន្ងិនដគរូអភិវឌ្ឍន្ន៍ន អាំពកីិចចោរ

សហ របត្ិបត្ដិោរអភិវឌ្ឍន្ ៍ន្ងិវិន្ិក្ោគក្លើវិស័យកសិកម្ម  

ក្.២. ការងារអាោ៊ា នក្សកិ្មម  

 - បាន្សរម្បសរម្លួជាមួ្យសាា ប័ន្ជាំនញក្រោម្ឱ្វាទរកសួងកសិកម្ម រុោះ របមញ ់ ន្ងិក្ន្សាទ ក្ដើម្បីពនិ្ិត្យន្ងិ្ដល់

ក្ោបល់ក្លើោរអន្ុវត្ដកិចចរពម្ក្រពៀងពាណិជចកម្មទាំន្ញិក្រោម្ត្ាំបន្ព់ាណិជជកម្មក្សរីអាសា ន្ ន្ងិត្ាំបន្ព់ាណិជចកម្មក្សរីអាសា ន្ +១ 

ក្ៅរកសួងក្សដាកិចចន្ងិហិរញ្ញវត្ាល ន្ងិក្សចកដរីពាងដ្ន្ោរសកម្មភាព ក្ដើម្បីអន្វុត្ដភាពជានដគរូគប់រជលងក្រជាយរវាងអាសា ន្ ន្ងិ     

អូស្ដសាដ លីសរមប់រយៈក្ពល៥ ឆ្ន ាំ ២០១៤-២០១៨ ក្ដ្ឋយបាន្បញ្ចូន្ក្ៅក្លខា្ោិរអាសា ន្  

- បាន្សរម្បសរម្លួជាមួ្យអងគភាពជាំនញពាកព់ន្ធ ័ក្ដើម្បីពិន្តិ្យ ន្ងិ្ដល់ក្ោបល់ក្លើ Reservation List ទក់ទងន្ងឹពិ្ ី

សារ សដ ីពីវិក្សា្ន្កម្មក្លើកិចចរពម្ក្រពៀងវិន្ិក្ោគទូលាំទូោយអាសា ន្ ក្ដ្ឋយបាន្បញ្ជូន្ក្ៅរកលម្របឹកាអភិវឌ្ឍន្ក៍ម្ពលជា  

-  បាន្សរម្បសរម្លួជាមួ្យអងគភាពជាំនញពាកព់ន្ធ ័ក្ដើម្បីពិន្តិ្យន្ងិជាំរុញោរអន្វុត្ដោត្ពវកិចចននរបស់កម្ពលជា ដដលមន្ 

ដចង ក្ៅកនលងដ្ន្ោរលម្អតិ្សដ ពីសីហគម្ន្៍ក្សដាកិចចអាសា ន្  

- បាន្សរម្បសរមួ្លក្រៀបចាំសាំក្ណើសុាំថ្វិោចាំន្នួ្ ៨៩.០០០ ដុោា អាក្ម្រិក ពីរកសួងក្សដាកិចចន្ងិហិរញ្ញវត្ាល សរមប់បង់

 វិភាគទន្ ជនូ្ក្លខា្ោិរអាសា ន្  APTERR របចាាំឆ្ន ាំ២០១៣ ។ 

-  បាន្សរម្បសរម្លួក្ៅក្លខា្ិោរអាសា ន្  APTERR ក្ដើម្បីក្សន ើសុាំអងករសរមប់ជយួរបជាជន្ ដដលទទួលរងក្រគ្នេះ ក្ដ្ឋយ

្ម្មជាត្ិចាំន្នួ្ ៧០០ ក្តាន្ ជាលទធ្ លមិ្ន្បាន្ទទួលចាំន្នួ្អងករតាម្ោរក្សន ើសុាំក្ដ្ឋយសារពុាំមន្សល់ក្ៅកនលងសដលករបស់  APTERR  
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- បាន្ក្្វើជាមច ស់្ាេះក្រៀបចាំកិចចរបជុាំពាកព់ន្ធ ័ន្ងឹកិចចោរអាសា ន្កសិកម្ម ក្ៅក្ំត្ដក្សៀម្រាប ៖ 

     ១- នថ្ងទី២៨ ដំឧសភា ដលន់ថ្ងទី១ ដំមិ្ថុ្ន ២០១៣ ៖ កិចចរបជុាំក្លើកទី ១០ សដ ីពីបណាដ ញរត្ួត្ពនិ្តិ្យអាសា ន្ក្លើ

ចាំណីអាហារ     ដដល មន្របភព្លតិ្្លបដរម្បរម្លួដហស ន្ ។ 

  ២-បាន្សរម្បសរម្លួក្រៀបចាំ Workshop II of the ASEAN-Australia Development Cooperation Programme 

(AADCP) ASEAN      GAP Project  ក្ៅចាប់ពនីថ្ងទី ២៩-៣០ ដ កំ្ម្សា ឆ្ន ាំ ២០១៣ ក្ៅកម្ពលជា ។ 

 - បាន្ក្រៀបចាំលិំ ិត្ក្គ្នរពជនូ្ េសម្េចអគ្គម្ហាសេនាបតីសតសោ ហ ៊ុន សេន នាយករដំឋម្ន្ដនេី កនលងក្គ្នលបាំណងក្សន ើសុាំ

ក្គ្នលោរណ៍ សិទធិរបទន្សរមប់ចូលរួម្កិចចរបជុាំក្លើកទី៣៥ នន្រដាម្ស្ដន្ដកីសិកម្មន្ងិនរពក្ឈើអាសា ន្ រពម្ទាំងកិចចរបជុាំអម្មួ្យ

ចាំន្នួ្ ក្្សង  ៗក្ទៀត្ ន្ងិក្្វើជាមច ស់្ាេះសរមប់កិចចរបជុាំសដ ពីីវិស័យកសិកម្ម ន្ងិនរពក្ឈើអាសា ន្ឆ្ន ាំ ២០១៤  

 ក- ឯកសារដដលរត្ូវសុាំសិទធិរបទន្ពីសក្ម្ដច ក្ដើម្បីចុេះហត្ាក្លខាក្ៅកនលងកិចចរបជុាំក្លើកទី៣៥ ក្ៅរបក្ទសម៉ៃ ក្ សីុមន្ៈ 

o អន្ុសារណៈនន្ោរក្ោគយលគ់្នន រវាងរដាអាសា ន្ ន្ិងសាធារណរដារបជាមន្ិត្ចិន្សដ ីពី កិចចសហរបត្ិបត្ដិោរ 

ក្សបៀង ន្ងិកសិកម្ម កនលងក្នេះ ឯកឧតេម្បណ្ឌ ិត អ ៊ុក រា៉ា ប ៊ុន រដំឋម្ន្ដនេីរកសួងកសិកម្ម រុោះ របមញ ់ន្ិងក្ន្សាទ បាន្ចុេះហត្ាក្លខា 

ក្លើឯកសារក្ន្េះ ។ 

 -ំ   ោរក្្វើមច ស់្ាេះសរមប់ក្រៀបចាំកិចចរបជុាំអាសា ន្កនលងឆ្ន ាំ២០១៣-២០១៤ 

o កិចចរបជុាំក្លើកទី១០ នន្រកលម្ោរងារបមណីអាសា ន្សដ ពីី្ លតិ្្លសាកវបបកម្ម ន្ងិកិចចរបជុាំពាកព់ន្ធ ័ 

o កិចចរបជុាំក្លើកទី ១៦ នន្រកលម្ោរងារជាំនញោរ ន្ងិក្លើកទី២១ នន្រកលម្ោរងារដាំណាាំអាសា ន្ 

o កិចចរបជុាំក្លើកទី១៧ នន្ឧត្ដម្ម្ស្ដន្ដនីរពក្ឈើអាសា ន្ ន្ងិកិចចរបជុាំពាកព់ន្ធ ័

o ទសសន្កិចចផ្កា ស់បដូរសរមប់ថាន កដឹ់កនាំ ន្ងិម្ស្ដន្ដីសហគន្ក៍សិកម្មអាសា ន្ 

ក្.៣. ការងារក្ស-ិពាណិជជក្មមពភិពសោក្ 
 - បាន្សរម្បសរម្លួជាមួ្យអងគភាពពាកព់ន្ធក័្រោម្ឱ្វាទរកសួងរុោះ រមញ ់ ន្ងិក្ន្សាទ ន្ងិរកសួងពាណិជជកម្មកនលងោរដក 

សរម្លួ ន្ងិបញ្ជូន្ឯកសារសដ ីព ីអជាា ប័ណឌ នាំក្ចញ  

 - បាន្សរម្បសរម្លួករណីសាំក្ណើពនិ្ិត្យ ន្ងិ្ដលក់្ោបល់ក្លើ ាំឹម្សារកិចចរពម្ក្រពៀងសដ ពីោីរទិញ-លក ់ផ្កា ស់បដូរទាំន្ញិ 

ន្ងិក្សវាពាណិជជកម្មក្ៅត្ាំបន្រ់ពាំដដន្ ន្ងិកិចចរពម្ក្រពៀងសដ ពី ី ទាំន្ញិឆាងោត្រ់វាងរពេះរាជាណាចរកកម្ពលជា  ន្ងិសាធារណរដាសងគម្ 

ន្យិម្ក្វៀត្ណាម្  

 - បាន្ក្លើកគក្រមងក្សន ើសុាំក្របើរបាស់ថ្វិោតាម្កម្មវិ្ ី P3 P4 ឆ្ន ាំ២០១៣  

 -បាន្ក្លើកសាំក្ណើសុាំក្គ្នលោរណ៍ក្រៀបចាំវគគបណដល េះបណាដ លសដពីី កិចចរពម្ក្រពៀងសដ ីពរីបាាំងបក្ចចកក្ទសពាណិជជកម្មអនម័្យ 

ន្ងិភតូ្គ្នម្អនម័្យ ន្ងិទី្ារកសិកម្មអន្ដរជាត្ ិក្ៅក្ំត្ដបាត្់ដាំបង ន្ងិក្ តំ្ដតាដកវ  

 -បាន្ចូលរួម្របជុាំពភិាកា្ដលម់្ត្ិក្លើក្សចកដីរពាង Work Program of the RGC on WTO requirements and related  

issues ក្ៅទីសដ ីោររកសួងកសិកម្ម រុោះ របមញ ់ន្ងិក្ន្សាទ។ 

ក្.៤. ការងារសហររតបិតតកិារាមយួអងគការមនិផមនរដ្ឋា ភបិាល 
- បាន្សរម្បសរម្លួបាំក្ពញដបបបទក្សន ើសុាំកិចចអន្ដរាគម្ន្៍្ ដលទិ់ដ្ឋា ោរសាន ក់ក្ៅដល់ទីរបឹកា ន្ងិជាំនញោរបរក្ទសរពម្ 

ទាំងសាា កក្ល រំថ្យន្ដ ន្ងិម្៉ៃតូ្ូមួ្យចាំន្នួ្ 

- បាន្ពនិ្ិត្យន្ងិសរម្បសរម្លួដបបបទទក់ទង   ន្ងឹោរចុេះកិចចរពម្ក្រពៀងអន្ុវត្ដគក្រមងជាមួ្យអងគោរ    HEKS POH KAO     

German Agro Action (GAA)   ន្ងិអងគោរ   FAO 

- បាន្ក្រៀបចាំទិវាក្សបៀងអាហារពភិពក្ោករបស់អងគោរក្សបៀងន្ងិកសិកម្មនន្សហរបជាជាត្ ិ (FAO) នថ្ងទី១៦ ដំត្ោុ             

ឆ្ន ាំ២០១៣  ក្ៅវិទស្ថសាា ន្រសាវរជាវន្ងិអភិវឌ្ឍន្ក៍សិកម្មកម្ពលជា  

- បាន្សរម្បសរម្លួចុេះរត្តួ្ពនិ្តិ្យ ន្ងិតាម្ដ្ឋន្ោរអន្វុត្ដកក្រមងរបស់អងគោរ ADRA, Wilfelife Alliance, FIDR ក្ៅក្ំត្ដ

ក្ោេះកងុ ក្ពា្សិាត្ ់ន្ងិកាំពងឆ់្ន ាំង។ ល។ 



82 

 

- កិចចរពម្ក្រពៀងអន្ុវត្ដគក្រមងជាមួ្យអងគោរក្រៅរដ្ឋា ភបិាលឆ្ន ាំ២០១៣ 

ល.រ ក្ឈ្លម េះអងគោរ ក្ឈ្លម េះគក្រមង អន្វុត្ដ ថ្វោិ 

១  អងគោរអាលាីម្៉ៃង់របឆ្ាំងក្រគ្នេះ

អត្់ឃាា ន្ (GAA) 

ពរងឹងសក្ម្ាងរបស់អងគោរកសិករក្លើ

កិចច ពិភាកាក្គ្នលន្ក្ោបាយសដ ីពីសន្ដិ

សុំក្សបៀង ន្ិងអាហារូបត្ាម្ភក្ៅក្ំត្ដ

រត្ន្គីរី 

   

  1-1-2013 

31-12-2014 

 

Euro 

457,870  

២ អងគោរ អាយ  វីវា យ (IVY) ោរោត្់បន្ាយភាពរកីរកតាម្ជន្បទ

តាម្រយៈោរបក្ងកើត្របពន្ធ័រគប់រគង

ដដលមន្ន្ិរន្ដភាពដល់សហគម្ន្៍្គត្់

្គង់កសិ្ល ក្ំត្ដសាវ យក្រៀង 

 

19-2-2013 

18-2-2014 

 

USD 

169,286 

៣ អងគោរជាំន្ួយអភិវឌ្ឍន្៍អាត់្ដវ

ន្ទីសាកម្ពលជា (ADRA) 

សន្ដិសុំក្សបៀងសរមប់ទាំងអស់គ្នន     1-5-2013 

   31-10-2016 

USD 

572,422 

៤ អងគោរដ្ឋណាក្អសា  (DAna 

Asia) 

ម្ជឍម្ណឌ លដ មំរ-ជប៉ៃុន្បណដល េះបណាដ ល

ោរ ចិញ្ជ ឹម្មន្់ដ មំរ 

   1-2-2013 

   31-12-2015 

USD 

210,000 

៥ អងគោរ School  Aid Japan កសិដ្ឋា ន្បណដល េះបណាដ ល School  Aid 

Japan 

   1-4-2013 

   31-3-2014 

USD 

972,290 

ក្.៥. ការសហររតបិតតការសទវភាគ ីពហភុាគ ី
 -  បាន្សរម្បសរម្លួ ក្រៀបចាំឯកសារ ក្សន ើសុាំលិំ ិត្ឆាងដដន្្ាូវោរចាំន្នួ្ ៦០ ចាប់ ជនូ្ថាន ក់ដឹនាំ ន្ងិម្ស្ដន្ដរីកសួង  

 - បាន្ក្រៀបចាំឯកសារជាំន្យួសាម រត្ី ក្្វើកាំណត្់ក្ហត្ ុន្ងិសរម្ងព់ត្ម៌ន្អាំពជីាំន្បួរវាងថាន ក់ដឹកនាំជាមួ្យ អូស្ដសាដ ល ី  ជប៉ៃនុ្ 

បារាាំង ក្បឡារុសស សហរដាអាក្ម្រកិ កូ ាំប ៊ី អាលាឺម្៉ៃង  ចិន្ នថ្  អារា ប ៊ីសាអឌូ្តី្ ឧត្ដម្សនងោរសហរបជាជាត្ិទទាលួបន្ដលកសិទធ ម្ន្សុស

របចាាំកម្ពលជា ញូវហសលីដ ន្  កូក្រ  ឥណាឌ  អង់ក្គាស កិចចរបជុាំកាំពលូអាសីុបូពា៌ សឹងាបូរី ទីភាន ក់ងារសហរបត្ិបត្ដិោរ អន្ដរជាត្និន្របក្ទស

ជប៉ៃនុ្ JICA។ ល។  

 - បាន្ចុេះរត្តួ្ពនិ្តិ្យន្ងិវាយត្នម្ាោរអន្វុត្ដសកម្មភាពគក្រមងសហរបត្ិបត្ដិោរក្ទវភាគី   ន្ងិពហភុាគីជាមួ្យបណាដ របក្ទស  

នដគ ូដូចជា សាធារណរដាកូក្រ  ចិន្ ជប៉ៃនុ្ ក្វៀត្ណាម្ ក្ៅក្ំត្ដនប៉ៃលនិ្ បាត្់ដាំបង បនា យមន្ជយ័ ក្សៀម្រាប កាំពងច់ាម្ កាំពង់្ ាំ  

 - បាន្ក្រៀបចាំសិោះ សាោបណដល េះបណាដ លសដពីោីររគប់រគងតាម្របពន្ធ័ទិន្នយិ (Database)  

 - ក្រៀបចាំលិំ ិត្ក្គ្នរពជនូ្ សក្ម្ដចអគគម្ហាក្សនបត្ីក្ត្ក្ជា ហ នុ្ ដសន្ នយករដាម្ស្ដន្ដ ីសាំក្ណើសុាំសិទធិរបទន្ ក្ដើម្បីចុេះហត្ា 

ក្លខាក្លើលិំិត្បដូរសារ សដ ីពីោរ្ ដលជ់ាំន្យួជាកញ្ជប់ន្វូសមភ រសរមប់វិស័យនរពក្ឈើជនូ្ដលរ់ាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពលជា ពីររដ្ឋា  ភបិាល

នន្សាធារណរដារបជាមន្តិ្ចិន្  

 - បាន្សរម្បសរម្លួោរចុេះហត្ាក្លខាក្លើសហរបត្ិបត្ដិោរជាមួ្យរបក្ទសជាមិ្ត្ដន្ងិនដគអូភិវឌ្ឍ។ 

ល.រ អន្សុារណនន្ោរក្ោគយលគ់្នន  ជាម្យួរបក្ទស ថ្វោិ ចេុះហត្ាក្លខា 

១ Exchange of Notes on Aid of the Batch of 

Forestry Equipment given by the Government 

 f  h      l ’  R  u li   f  hi       h  R y l 

Government of Cambodia 

China 
RMB 

4,100,OOO 
Sep.4.2013 

២ The Multi-Year Training Program on the 

Fisheries Process and Hazard Analysis Control 

Point Program Capacity Building  

KOICA-

Korea 

 

1-Nov-2013 

៣ MOU of Cooperation on Agricultural between China  28-Feb-2014 
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Kg.Cham Province of Kingdom of Cambodia 

and Hinan Provinceof China 

១ Ageement of Project on Joint Research 

/Survey for the Kingdom of Cambodia 

Development of Agricultural Technolocy and 

Extension System  

KREI-Korea 9,000 $ June 2013 

២ Record og Discussions on Project for 

Establishing – Oriented Agricultural 

Cooperative Model  

Jica-Japan 

 

23 Dece 2013 

៣ Project Docement on China-Cambodia-UNDP 

Trilateval Cooperation Cassava Project 

China-

UNDP-

Cambodia 

400,000$ 21 May 2013 

 

ខ- ការវាយតនម្ៃនិងេននិដ្ឋឋ ន 

  កនលងនម្ឬឋាន្ៈជាអងគភាពសរម្បសរម្ួលន្ងិទាំនក់ទាំន្ងអន្ដរជាត្ិ ថាន ក់ដឹកនាំន្ិងម្ស្ដន្ដនីន្នយកដ្ឋា ន្សហ

របត្ិបត្ដោិរ   អន្ដរជាត្ ិបាន្ំិត្ំាំរបឹងដរបង ន្ងិយកចិត្ដទុកដ់្ឋកអ់ន្ុវត្ដ រពម្ទាំងក្ដ្ឋេះរសាយោ៉ៃ ងអស់លទធភាព ដដល

ជាក្ហត្ុក្្វើឱ្យសក្រម្ចបាន្សាន នដ ន្ងិលទធ្ លលអជាក្រចើន្ គួរឱ្យកត្់សមគ លខ់ាងក្លើ។ ជាក់ដសដងក្ៅឆ្ន ាំ២០១៣កន្ាងម្ក

ក្ន្េះ រកសួងបាន្ចុេះកិចចរពម្ក្រពៀងអន្ុវត្ដគក្រមងកម្មវិ្ី ជាមួ្យអងគោរអន្ដរជាត្ ិ ន្ងិនដគូអភិវឌ្ឍនន កនលងរកបំណឌ

ក្ទវភាគី-ពហភុាគ ីន្ងិអាសា ន្ ន្ងិអន្សុារណៈនន្ោរក្ោគយល់គ្នន រពម្ ទាំងពិ្ ីសារនន ។  

ទន្ាឹម្ន្ឹងក្នេះ ោរងារក្ន្េះបាន្ជួបរបទេះបញ្ា ជាក្រចើន្កនលងោរអន្ុវត្ដត្នួទីភារកិចចរបស់ ាំួន្ ពិក្សសគោឺររគប់រគងន្ិង

សរម្បសរម្លួសកម្មភាពដដលដាំក្ណើរោរក្រោម្ឥណទន្ជាំន្ួយក្ៅមន្ករមិ្ត្។ ដូចក្ន្េះក្ដើម្បីអន្ុវត្ដភារកិចចក្ន្េះឱ្យបាន្

រលនូ្ ន្ងិមន្របសិទធ ភាព ពំស់ សូម្ឱ្យមន្កិចចសហោរគ្នាំរទពីអងគភាពពាកព់ន្ធ ័ ន្ងិមន្ោរក្លើកទឹកចិត្ដក្លើោរងារ

ក្ន្េះ។  

គ្- ទិេសៅនិងវធិានការ 

ក្ៅកនលងឆ្ន ាំ២០១៤ នយកដ្ឋា ន្សហរបត្ិបត្ដិោរអន្ដរជាត្ិ ន្ងឹសហោរជាមួ្យអងគភាពជាំនញកនលងោរ ក្រៀបចាំកិចច

របជុាំរកលម្ោរងារ អាសា ន្ចាំន្នួ្ ៤ ក្ៅក្ំត្ដក្សៀម្រាប គឺ ៖ 

- កិចចរបជុាំក្លើកទី១០ នន្រកលម្ោរងារបមណីអាសា ន្សដ ពីី្ លតិ្្លសាកវបបកម្ម ន្ងិកិចចរបជុាំពាកព់ន្ធ ័ក្ៅនថ្ងទី៣១ ដំមី្ន 

ដលន់ថ្ងទី៤ ដ កំ្ម្សា ឆ្ន ាំ២០១៤ 

- កិចចរបជុាំក្លើកទី១៦ នន្រកលម្ោរងារជាំនញោរន្ិងក្លើកទី២១ នន្រកលម្ោរងារដាំណាាំអាសា ន្ ក្ៅនថ្ងទី៩-១៣ ដ មិំ្ថុ្ន ឆ្ន ាំ២០១៤ 

- កិចចរបជុាំក្លើកទី១៧ នន្ឧត្ដម្ម្ស្ដន្ដនីរពក្ឈើអាសា ន្ន្ងិកិចចរបជុាំពាកព់ន្ធ័ ក្ៅនថ្ងទី ២៣-២៧ ដ  ំមិ្ថុ្ន ឆ្ន ាំ២០១៤ 

- ទសសន្កិចចផ្កា ស់បដូរសរមប់ថាន ក់ដឹកនាំន្ងិម្ស្ដន្ដីសហគន្ក៍សិកម្មអាសា ន្ ក្ៅដំវិចឆិោ ឆ្ន ាំ២០១៤  

- បន្ដោរយកចិត្ដទុកដ្ឋក់ទាំនកទ់ាំន្ងជាមួ្យអងគោរអន្ដរជាត្ ិ នដគូអភិវឌ្ឍន្ ៍ រពម្ទាំងរបក្ទសជាមិ្ត្ដនន ក្ដើម្បីជាំរញុោរ

អភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្ម សាំក្ៅរមួ្ចាំដណកអន្វុត្ដក្គ្នលន្ក្ោបាយោ់បន្ាយភាពរកីរក ន្ងិជាំរញុបក្ងកើន្្លតិ្កម្ម រសូវន្ងិនាំក្ចញ

អងកររបស់រាជរដ្ឋា ភបិាល  

- បន្ដកិចចសហោរជាមួ្យសាា ប័ន្ អងគភាពពាក់ពន្ធ ័ ពិន្តិ្យ  តាម្ដ្ឋន្  ន្ងិវាយត្នម្ា ក្លើោរអន្ុវត្ដ ាំឹម្សារអន្ុសារណៈ ពិ្សីារ  

អន្សុញ្ញ  ន្ងិកិចចរពម្ក្រពៀងក្្សង  ៗដដលបាន្ចុេះហត្ាក្លខារួចក្ហើយ ។  
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- ក្រត្ៀម្សរម្បសរម្លួចេុះហត្ាក្លខាក្លើឯកសារសដពីកីចិចសហរបត្បិត្ដោិរជាម្យួរបក្ទសជាម្តិ្ដន្ងិនដគអូភវិឌ្ឍដចូជា ៖ 

ល.រ ក្សចកដរីពាង MOU ជាម្យួរបក្ទស 

១ ក្សចកដីរពាង MOU សដ ីព ីកិចចសហរបត្ិបត្ដិោរក្លើវិស័យកសិកម្ម    

ន្ងិពាណិជជកម្ម រវាងកម្ពលជា-ហវលីីពនី្ 
ហវលីីពនី្ 

២ ក្សចកដីរពាង MOU សដ ីព ីកិចចសហរបត្ិបត្ដិោរក្លើវិស័យកសិកម្ម   

រវាង កម្ពលជា-ក្បឡារូស 
ក្បឡារូស 

៣ ក្សចកដីរពាង MOU សដ ីព ីកិចចសហរបត្ិបត្ដិោរក្លើវិស័យកសិកម្ម  

រវាងកម្ពលជា-មិុ្ចសីុកូ 
មិុ្ចសីុកូ 

៤ ក្សចកដីរពាង MOU សដ ីព ីកិចចសហរបត្ិបត្ដិោរក្លើវិស័យកសិកម្ម 

រវាងកម្ពលជា-អារា បីសាអឌូ្ីត្ 
អារា បីសាអូឌ្តី្ 

៥ ក្សចកដីរពាង MOU សដ ីព ីកិចចសហរបត្ិបត្ដិោរក្លើវិស័យកសិកម្ម 

ន្ងិចិញ្ច ឹម្សត្វ រវាងកម្ពលជា-ក្អមី្រា ត្អារា ប់រួម្ 
ក្អមី្រា ត្អារា ប់រួម្ 

៦ ក្សចកដីរពាង MOU សដ ីព ីកិចចសហរបត្ិបត្ដិោរក្លើវិស័យកសិកម្ម  

រវាងកម្ពលជា-ឥណឌូ ក្ន្សីុ 
ឥណឌូ ក្ន្សីុ 

៧ ក្សចកដីរពាង MOU សដ ីព ីកិចចសហរបត្ិបត្ដិោរក្លើវិស័យកសិកម្ម  

រវាងកម្ពលជា-បង់ោា ក្ដស 
បង់ោា ក្ដស 

 

- បន្ដោរយកចិត្ដទុកដ្ឋក់ទាំនក់ទាំន្ងជាមួ្យអងគោរអន្ដរជាត្ ិ នដគអូភិវឌ្ឍន្ ៍ រពម្ទាំងរបក្ទសជាមិ្ត្ដនន ក្ដើម្បីជាំរញុ 

ោរអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្ម សាំក្ៅរួម្ចាំដណកអន្ុវត្ដក្គ្នលន្ក្ោបាយកោរបន្ាយភាពរកីរក ន្ងិជាំរញុបក្ងកើន្្លតិ្កម្មរសវូ

ន្ងិនាំក្ចញអងកររបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល  

-បន្ដកិចចសហោរជាមួ្យសាា ប័ន្ អងគភាពពាកព់ន្ធ ័ ពនិ្តិ្យ តាម្ដ្ឋន្ ន្ងិវាយត្នម្ា ក្លើោរអន្វុត្ដ ាំឹម្សារអន្ុសារណៈ 

ពិ្សីារ អន្ុសញ្ញ  ន្ងិកិចចរពម្ក្រពៀងក្្សងៗដដលបាន្ចុេះហត្ាក្លខារួចក្ហើយ  

- បាន្សរម្បសរម្លួក្រត្ៀម្ចេុះហត្ាក្លខាក្លើសហរបត្បិត្ដោិរជាម្យួរបក្ទសជាម្តិ្ដន្ងិនដគអូភវិឌ្ឍ ។                                           

៥.៨.៣-ការងារកិច្ចការរដ្ាបាល  

ក. លទធផល 

កនលងឆ្ន ាំ២០១៣ ក្ដ្ឋយអន្ុវត្តតាម្កម្មវិ្នី្ក្ោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាល ន្ងិទិសក្ៅោរងាររបស់រកសួងកសិកម្ម រុោះ

របមញ់ ន្ិងក្ន្សាទ បាន្ំិត្ំាំបាំក្ពញត្ួនទីោ៉ៃ ងសកម្មក្លើោរងាក្រៀបចាំន្ិងចរាចរឯកសារ្ សពវ្ាយចាប់ក្គ្នលោរណ៍ក្្សងៗ៖ 

ក្.១. ផផនក្សរៀបចទំទលួលខិតិចលូនងិចរាចរឯក្ោរ  
 - ទទួលពសីាា ប័ន្នន  សរុបចាំន្នួ្៥.៣១៧ចាប់ 
 -ទទួលពអីងគភាពក្រោម្ឱ្វាទ សរុបចាំន្នួ្៤.១៦៩ចាប់  
 -ទទួលពរីាជធាន្ ីក្ំត្ត  សរុបចាំន្នួ្ ១.១៧៨ចាប់ 
ក្.២ ផផនក្ចុុះលខិតិសចញ 
 -បញ្ជូន្ក្ៅរកសួងសាា ប័ន្ក្្សងៗ អងគភាពក្រោម្ឱ្វាទរាជធាន្ ីក្ំត្តសរុបចាំន្នួ្៩.៣៣៩ចាប់  
 -ក្សចកតីសក្រម្ចន្ងិរបោស   សរុបចាំន្នួ្ ៥៦១ ចាប់ 
 -ថ្ត្ចម្ាងន្ិងដបងដចងតាម្អងគភាពក្រោម្ឱ្វាទ សរុបចាំន្នួ្ ៧៣៥ ចាប់ 
 -បញ្ជូន្លិំិត្បទដ្ឋា ន្ចុេះកនលងរាជកិចច  សរុបចាំន្នួ្ ១០ ចាប់ 
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ក្.៣-ការងារសនដសិខុ អនវុតដនលអររសសើរ  
-ក្ភាៀវម្កពអីងគភាពក្រោម្ឱ្វាទ សរុបចាំន្នួ្ ២.៥២០នក ់

 -ក្ភាៀវម្កពអីន្តររកសួង  សរុបចាំន្នួ្ ២៥០នក ់

 -ក្ភាៀវម្កព ីរាជធាន្ ីក្ំត្ត  សរុបចាំន្នួ្ ២១៤នក ់

 -ក្ភាៀវជាអត្ិថិ្ជន្   សរុបចាំន្នួ្ ២.៩៣៤នក ់

 -ក្ភាៀវអន្តរជាត្ ិ   សរុបចាំន្នួ្ ៤០០នក ់

ខ. វាយតនម្ៃនិងេណសណ្ើ 

ជារួម្ោរងារកិចចោររដាបាល បាន្ដាំក្ណើរោររបរពតឹ្តក្ៅោ៉ៃ ងរលនូ្ ក្ដ្ឋយសារោរំតិ្ំាំរបឹងដរបងយកចិត្តទុកដ្ឋក់

របស់ម្ស្ដន្តរីគប់លាំដ្ឋប់ថាន ក ់ ដដលជាំរញុឲ្យោរងាររបកបក្ដ្ឋយរបសិទធភាពលអរបក្សើរ ។ ទន្ាឹម្ន្ងឹក្នេះ ក្ៅមន្កងវេះខាត្កនលង

សាា ន្ភាពោរងារន្ងិ្ន្ធាន្ម្ន្ុសសមន្ករម្តិ្ វំេះខាត្ឧបករណ៍ន្ងិសមភ រៈបក្រម្ើោរងារ។ 

គ្.  វិធានការ 

 - បណតល េះបណាត ល្ន្ធាន្ម្ន្សុសនន្ោរដកទរម្ង់ ទាំងដ្នករដាបាល ដ្នកជាំនញ ន្ងិភាសាបរក្ទស 

  - បន្តពរងងឹរបសិទធភាពោរងាររដាបាល ន្ងិោរងាររគប់រគង ន្ងិដបងដចកបញ្ជូន្លិំិត្សាន ម្តាម្ដបបបទរដាបាលឱ្យ

បាន្ទន្ក់្ពលក្វោ 

  - បន្តពរងងឹោរក្រៀបចាំបូកសរុបលិំិត្បទដ្ឋា ន្ក្រោម្ឱ្វាទក្្ាើម្ក ក្ដើម្បដី្ឋកជ់នូ្ថាន ក់ដឹកនាំពនិ្តិ្យន្ងិសក្រម្ច។ 

 

៥.៨.៤-ការងារនីតិកលមកសិកលម 

កនលងឆ្ន ាំ ២០១៣ ក្ន្េះ ោរងារន្ីត្កិម្មកសិកម្ម បាន្ក្ផ្កត ត្ក្លើសកម្មភាពដូចខាងក្រោម្ ៖ 

-ពរងងឹោររគប់រគងោរក្្វើអាជវីកម្មសមភ រកសិកម្ម តាម្រយៈោររត្តួ្ពនិ្តិ្យក្ៅក្ពលនាំចូលដចកចាយន្ិងតាម្ដ្ឋន្

រត្ួត្ពិន្ិត្យជារបចាាំ ដល់សកម្មភាពក្្វើអាជីវកម្មលក់ដុាំ លករ់ាយសមភ រកសិកម្មក្ៅរគប់មូ្លដ្ឋា ន្រាជធាន្ ីក្ំត្ដ   

-ពរងងឹយន្ដោររគប់រគងសមភ រកសិកម្មន្តី្ិកម្មកសិកម្មរាជធាន្ ី ក្ំត្ដ ក្ដើម្បីជាំរុញោរអន្ុវត្ដចាប់ ោរក្លើកកាំពស់

របសិទធភាពោររគប់រគង និ្ងអនុ្វត្ដកម្ម វិ្ី្សពវ្ាយដល់រគប់មូ្លដ្ឋា ន្រាជធានី្ ក្ំត្ដ ន្ូវោរយល់ដឹងដ ន្ក បក្ចចកក្ទស 

ន្ងិលិំតិ្បទដ្ឋា ន្គត្យិុត្ដពាក់ពន័្ធ។ 

ក-លទធផល 

ក្.១-ការងារអាជីវក្មមសោា រក្សិក្មម  
 -្ តល់វញិ្ញ បន្បរត្បញ្ជ កប់ញ្ជោិសមភ រកសិកម្ម ជនូ្១១៦រកលម្ហ នុ្សរុបចាំន្នួ្១.៣៨៩មុ្  ំ រួម្មន្៖ (១).ជីកសិកម្ម 

៤២២មុ្  ំ (២).ថាន ាំកសិកម្ម៥៥២មុ្  ំ(៣).ចាំណីសត្វ ២១៦មុ្  ំ (៤).បសុឱ្សថ្ ១៨៦មុ្  ំន្ិង (៥).រគ្នប់ពជូ ១៣មុ្  ំ

 -្តលល់ិំ តិ្អន្ញុ្ញ ត្នាំចលូសមភ រកសិកម្មជនូ្១២០រកលម្ហ នុ្ រត្ូវជា១៤៧ករណីនាំចូល កនលងក្នេះ (១).ជីកសិកម្ម

៨៦៥.៤១៩ក្តាន្ (២).ថាន ាំកសិកម្ម១៤.៩៣៧ក្តាន្ (៣).ចាំណីសត្វ-ចាំណីបដន្ាម្១៥៣.៤៥៨ក្តាន្ន្ិងវត្ាលធាត្ុក្ដើម្្លតិ្ចាំណីសត្វ 

២០៦.២៦០ក្តាន្ ន្ងិក្ចញលិំ តិ្អន្ញុ្ញ ត្នាំក្ចញចាំណីសត្វ១០,០០០ក្តាន្ (៤).បសុឱ្សថ្២.១០៩ក្តាន្ន្ងិបរិោះ បសុក្ពទយ

១៧៦មុ្  ំ(៥).ពូជដាំណាាំ២.១០០ក្តាន្ ន្ងិ(៦).វត្ាលធាត្ុក្ដើម្្លតិ្រសាក្បៀរ ៣៤៨ក្តាន្ 

 -្ តលល់ិំ តិ្អន្ញុ្ញ ត្ក្្សងក្ទៀត្រមួ្មន្៖ (១).លិំិត្អន្ញុ្ញ ត្ក្្វើអាជីវកម្មសមភ រកសិកម្ម១៥រកលម្ហ ុន្ (២). វិញ្ញ បន្បរត្

បញ្ជ កោ់រចុេះបញ្ជឃីាា ាំងសន្និ្ជិកីសិកម្មន្ងិថាន ាំកសិកម្ម១៧រកលម្ហ នុ្ កនលងក្នេះ ឃាា ាំងថាន ាំកសិកម្មចាំន្នួ្៣ ឃាា ាំងជីកសិកម្មចាំន្នួ្១១ 

ន្ងិឃាា ាំងថាន ាំន្ងិជកីសិកម្មចាំន្នួ្៣រកលម្ហ នុ្ (៣).លិំតិ្អន្ញុ្ញ ត្្គត្់្ គងដ់ចកចាយថាន ាំកសិកម្មន្ងិជីកសិកម្ម១៦រកលម្ហ នុ្  កនលងក្នេះ 

ជីកសិកម្ម១៣រកលម្ហ នុ្  ន្ងិថាន ាំកសិកម្ម៤រកលម្ហ នុ្ (៤)-លិំតិ្អន្ញុ្ញ ត្របត្ិបត្តោិរោយ្ស ាំឬក្វច ចំប់ជាថ្មីជីកសិកម្ម១រកលម្ហ នុ្។ 

 -ោរងារបន្ាបព់កិ្សា្ន្គ៍ណុភាពជកីសិកម្ម បាន្ក្្វើ វិភាគសារធាត្ុក្ោហៈ្ ងន្ក់្ៅកនលងសមសភាព្ស ាំនន្ជកីសិកម្ម ដដល

ក្សន ើសុាំចុេះបញ្ជ ិោបាន្ចាំន្នួ្៣៨៧សាំណាកកនលងក្នេះ បាន្រកក្ ើញសារធាត្កុ្ោហៈ្ ងន្ក់្លើសបមណីយកាំណត្់ចាំន្នួ្១៥សាំណាក 

ជីកសិកម្ម 
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 -ម្លូដ្ឋា ន្អាជវីកម្មលកដ់ុាំលករ់ាយសមភ រកសិកម្មក្ៅតាម្បណាត ក្ំត្ត រាជធាន្ ីមន្ចាំន្នួ្៥.២៨៤កដន្ាង កនលងក្នេះ មូ្លដ្ឋា ន្

មន្លិំតិ្អន្ញុ្ញ ត្មន្ចាំន្នួ្៤.១១២កដន្ាង ក្សម ើន្ងឹ៨០% ន្ងិមូ្លដ្ឋា ន្គ្នម ន្លិំ ិត្អន្ញុ្ញ ត្មន្ចាំន្នួ្១.០៥៥កដន្ាង ក្សម ើន្ងឹ២០%។ 

ក្.២- ការងារអភិវឌ្ឍបទដ្ឋា នគតិយុតត៖ 
 -អភិវឌ្ឍន្៍បទដ្ឋា ន្គត្យិុត្តក្រោម្ចាប់សត ីពីោររគប់រគងថាន ាំកសិកម្មន្ិងជីកសិកម្ម៖ (១).បទដ្ឋា ន្គត្ិយុត្តដដលបាន្

សក្រម្ចជា រ្មន្ដូចជា របោសរបស់រកសួងចាំន្ួន្០៣ ន្ងិរបោសអន្តររកសួងចាំន្នួ្០១ (២).បទដ្ឋា ន្គត្ិយុត្តដដលបាន្ក្រៀបចាំន្ងិ

កាំពុងឆាងដាំក្ណើោរពនិ្តិ្យសក្រម្ចរួម្មន្ ក្សចកតីរពាងរបោសរបស់រកសួងចាំន្ួន្០៣ ន្ងិក្សចកតីរពាងរបោសរួម្ចាំន្នួ្០១ 

 -ចាប់សដ ីពីោររគប់រគងថាន ាំកសិកម្មន្ិងជីកសិកម្ម  រត្ូវបាន្ចូលជា្រមន្  រពេះរាជាណាចរកកម្ពលជារត្ូវបាន្យល់

រពម្ឲ្យចូលរួម្ជាសមជិកទី១៥១ នន្អន្សុញ្ញ រ ថឺូ្ដ្ឋម្ សដ ពីនី្តី្ិវិ្ នីន្ោរយលរ់ពម្្ដលព់ត័្ម៌ន្ជាម្នុ្ចាំក្ពាេះសារធាត្គុមី្ី

ន្ងិថាន ាំកសិកម្មក្រគ្នេះថាន កក់នលងពាណិជជកម្មអន្តរជាត្”ិ ននថ្ងទី៣០ ដំឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៣។ បចចលបបន្នក្ន្េះ រកសួងកសិកម្ម រោុះ

របមញ ់ន្ិងក្ន្សាទ បាន្បាំក្ពញត្នួទីជាអាជាា ្រជាត្ិក្ៅកនលងោរអន្ុវត្តអន្សុញ្ញ  ក្ដ្ឋយបាន្បក្ងកើត្ក្លខា្ិោរដ្ឋា ន្អន្ុ

វត្តអន្សុញ្ញ ក្ន្េះ តាម្រយៈក្សចកតីសក្រម្ចក្លំ០៥៦សសរ.កសក.ប ចុេះនថ្ងទី៣០ ដំម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៤ សត ីពី ោរបក្ងកើត្

អាជាា ្រជាត្និ្ងិក្លខា្ោិរដ្ឋា ន្អន្វុត្តអន្សុញ្ញ រ ថឺូ្ដ្ឋម្ 

 -ោរអន្ុវត្តកម្មវិ្នី្ីត្កិម្មឆ្ន ាំ២០១៣ របស់អងគភាពដ្នកន្តី្កិម្មកសិកម្ម ក៏បាន្ចូលរមួ្ោ៉ៃ ងសកម្មកនលងោរអភិវឌ្ឍ

បទដ្ឋា ន្គត្យិុត្ត ដដលជាកម្មវិ្នី្ីត្ិកម្មវិស័យកសិកម្មរបស់រកសួងកសិកម្ម រុោះ របមញ់ ន្ងិក្ន្សាទ កនលងរកបំ័ណឌ សុវត្ាិភាព 

ក្សបៀងន្ិងោរអភិវឌ្ឍ្លតិ្កម្មកសិកម្ម រួម្មន្៖ ចាប់សត ីពីសហគម្ន្ក៍សិកម្ម ក្សចកតីរពាងចាប់សត ីពីសុំភាពសត្វន្ងិ

្លតិ្កម្មសត្វ ក្សចកតីរពាងចាប់សត ីពីោររគប់រគងដីកសិកម្ម ក្សចកតរីពាងចាប់សត ីពីគណុភាពន្ងិសុវត្ាិភាព្លតិ្្ល

កសិកម្ម ក្សចកតរីពាងចាប់សត ីពីក្ៅស  ូ ក្សចកតីរពាងចាប់សត ីពីសត្វនរពន្ិងជីវចរម្លេះនរពក្ឈើ រពម្ទាំងបទដ្ឋា ន្ក្រោម្ចាប់

រួម្មន្បណាត អន្ុរកឹត្យ របោស របោសរួម្ ន្ិងបទបញ្ជ ក្្សងក្ទៀត្ រពម្ទាំងបទដ្ឋា ន្គត្ិយតុ្តអន្តររកសួងពាកព់ន័្ធមួ្យ

ចាំន្នួ្កនលងរកបំ័ណឌ ជាត្និ្ងិអន្តរជាត្ិដថ្ម្ក្ទៀត្។ 

ក្.៣- ការងារផសពវផាយអបរ់នំងិសលើក្ក្មពសក់ារយលដឹ់ង 
-ដ្នកន្តី្កិម្មកសិកម្មបាន្អន្វុត្តកម្មវិ្ី្ សពវ្ ាយអប់រំ ក្លើកកម្ពស់ោរយល់ដឹង ពាកព់ន័្ធន្ងឹោរក្្វើអាជីវកម្មន្ងិោរ

ក្របើរបាស់សមភ រកសិកម្ម ក្ៅកនលងក្ំត្តក្គ្នលក្ៅបាន្ចាំន្នួ្១១ក្ំត្ត មន្អាជីវករចូលរមួ្សរុបចាំន្នួ្៧១៩នក ់

-ម្ន្ារីកសិកម្មរាជធាន្ ីក្ំត្ត បាន្សហោរជាមួ្យថាន កក់ណាត លអន្ុវត្តកម្មវិ្ីវគគអប់រំសម្ត្ាភាព វិជាជ ជីវៈ ដលអ់ាជីវករ

សមភ រកសិកម្មកនលងឆ្ន ាំ២០១៣កន្ាងម្កបាន្ចាំន្នួ្០៧ក្ំត្ត រត្ូវជា០៨វគគ បាន្្ដល់វិញ្ញ បន្បរត្បញ្ជ កោ់រឆាងវគគដលអ់ាជីវករ

ចាំន្នួ្៧៨៨នក។់ សរុបពឆី្ន ាំ២០១០ដល់២០១៣ បាន្បណដល េះបណាដ លអាជីវករសរុបចាំន្នួ្៦.២០៤នក ់

-ដ្នកន្តី្កិម្មកសិកម្មរាជធាន្ ី ក្ំត្ត បាន្អន្វុត្តកម្មវិ្ី្ សពវ្ ាយអប់រំ ក្លើកកម្ពស់ោរយល់ដឹងពាកព់ន័្ធន្ងឹោរក្្វើ

អាជីវកម្ម ន្ងិោរក្របើរបាស់សមភ រកសិកម្មបាន្ចាំន្នួ្២១៣ក្លើក រគបដណដ ប់ក្លើ ុាំចាំន្នួ្២១៤ ុាំ ន្ងិ១១៦រសលក ក្ដ្ឋយមន្

អនកចូលរួម្សរបុ១០.៨៦៣នក។់ 

ក្.៤- ការងាររតតួពនិតិយនងិអនវុតតចាប ់
-ន្តី្ិកម្មកសិកម្មបាន្រត្តួ្ពនិ្តិ្យោរនាំចូលសមភ រកសិកម្មចាំន្នួ្១៣៧ករណី ដដលអន្ុវត្តក្ដ្ឋយ១០៩រកលម្ហ ុន្ កនលងក្នេះ

បាន្ដ្ឋក ់វិធាន្ោរក្ចញលិំតិ្រពមន្របស់រកសួងកសិកម្ម រុោះ របមញ់ ន្ងិក្ន្សាទ ចាំក្ពាេះ១២រកលម្ហ នុ្ ន្ងិ១៨រកលម្ហ នុ្ក្ទៀត្ 

សក្រម្ចក្្វើោរដណនាំ ន្ងិដកត្រមូ្វោរអន្ុវត្តរសបតាម្ចាប់ជា្រមន្ 

-ន្ីត្កិម្មកសិកម្មន្ិងោរិោលយ័ន្ីត្កិម្មកសិកម្មនន្ម្ន្ាីរកសិកម្មរាជធាន្ ី ក្ំត្ត បាន្រត្ួត្ពនិ្តិ្យក្ដប៉ៃលូកដុ់ាំលករ់ាយ

សមភ រកសិកម្មចាំន្នួ្២.៣៦៥ក្ដប៉ៃូ ន្ិងបាន្ចាត្់វិធាន្ោរ ៖ (១).ក្ចញលិំតិ្រពមន្ក្ដ្ឋយរកសួងកសិកម្ម រោុះ របមញ់ ន្ងិ

ក្ន្សាទចាំន្នួ្៧២ករណី ន្ងិក្ចញលិំតិ្រពមន្ក្ដ្ឋយម្ន្ារីកសិកម្មចាំន្នួ្៨៥ករណី (២).ដកត្រម្ូវផ្កា លម់ត្់ចាំន្នួ្១០៨ករណី 

ន្ងិក្្វើកិចចសន្ស្ថដកត្រម្ូវ ន្ងិបញ្ឈប់បទក្លមើសចាំន្នួ្៤៤៩ករណី (៣).ដកហូត្លិំតិ្អន្ញុ្ញ ត្លក់ដុាំលករ់ាយចាំន្នួ្០១ករណី 

(៤).កសាងសាំណុាំក្រឿងបញ្ជូន្ក្ៅត្ោុោរចាំន្នួ្ ២២ករណី។ 
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ក្.៥-         ចំណយ    រដា និងគសរោងសហររតិបតតិការ  
- ចាំណូលថ្វិោពីក្សវាសាធារ                        រួម្មន្៖ របមូ្លរបាក់ចាំណូលព ី        

កនលងរបត្ិបត្តិោរពាណជិជកម្មសមភ រកសិកម្ម    ចាំន្នួ្៣៧៦.៩៥០.០០០     កនលងក្នេះ បាន្បង់ចូលថ្វិោរដាបាន្ចាំន្នួ្

២០៨.២៤៥.០០០ក្រៀល របាក់រងាវ ន្ក់្លើកទឹកចិត្តសរមប់រកសួងកសិកម្ម រុោះ របមញ ់ន្ិងក្ន្សាទ ចាំន្នួ្១៦៤.៩៣៥.៥០០     

ន្ងិ                                                        ៣.៧៦៩.៥០០     

  -     ថ្វិោរដាតាម្កម្មវិ្ ីP3-P4 រួម្មន្៖ ដ្ន្ោរចាំណាយ    ចាំន្នួ្១២៩.០០០.០០០      កនលងក្នេះ បាន្

    ថ្វិោ      ង ចាំន្នួ្៩៨.២១៤.០០០    ។  

ខ- វាយតនម្ៃនិងេណសណ្ើ 

 -ោរអន្ុវត្តចាប់កនលងសកម្មភាពពាណិជជកម្មសមភ រកសិកម្ម រត្ូវបាន្ក្លើកកម្ពស់ ន្ងិមន្ោរក្កើន្ក្ ើងន្ូវចាំន្នូ្រកលម្ហ ុន្ 

ដដលក្សន ើសុាំចុេះបញ្ជ ិោរបក្ភទសមភ រកសិកម្ម ន្ិងក្សន ើសុាំនាំចូលសមភ រកសិកម្ម (ជីកសិកម្មន្ងិថាន ាំកសិកម្ម) ដដលមន្បរិមណ

ក្កើន្ក្ ើងកនលងករម្ិត្ព២ី០%-៤០% ំ ពស់ជាងឆ្ន ាំ២០១២ 

 -ោរអន្ុវត្តន្តី្ិវិ្ថី្មី ន្ិងោរបក្ងកើត្ោរិោលយ័រចកក្ចញចូលដត្មួ្យក្ៅតាម្បណាត រសលក រកលង ំណឌ  ក្ៅមិ្ន្ទន្ម់ន្

សម្ត្ាភាពអន្ុវត្ត ដដលធានភាពរលនូ្បន្តពោីរក្្វើរបត្ិភូកម្មរបស់រកសួងន្ិងម្ន្ាីរកសិកម្មក្ ើយ ដដលជាមូ្លក្ហត្ុក្្វើឲ្យអាជរីករ

មួ្យចាំន្នួ្ មិ្ន្អាចក្សន ើសុាំលិំ តិ្អន្ញុ្ញ ត្លកដុ់ាំលករ់ាយសមភ រកសិកម្មបាន្ ន្ងិជាមូ្លក្ហត្កុ្្វើឲ្យក្ដប៉ៃូលកដុ់ាំលករ់ាយសមភ រ

កសិកម្មតាម្បណាត ក្ំត្ត រាជធាន្ ី ជួបបញ្ា ក្សន ើសុាំលិំ ិត្អន្ញុ្ញ ត្លកដុ់ាំលករ់ាយ 

 -អងគភាពន្តី្ិកម្មកសិកម្មទាំងថាន ក់ជាត្និ្ិងថាន កក់្រោម្ជាត្ិ ក្ៅ វំេះោរពរងងឹសម្ត្ាភាព ទាំង្ន្ធាន្ម្ន្ុសស គុណវុឌ្ឍិ

ោរងារ ន្ងិម្ក្្ស្ថបាយសមភ រ ថ្វិោ សរមប់បាំក្ពញភារកិចច 

 -ោរយលដឹ់ងរបស់ពាណិជជករ អាជីវករសមភ រកសិកម្ម ន្ងិកសិករក្របើរបាស់សមភ រកសិកម្មក្ៅមន្ករម្ិត្ ដដលជា

បញ្ា លាំបាកក្ៅកនលងោររគប់រគង រួម្ជាមួ្យកងវេះោរចូលរួម្ពអីាជាា ្រន្ងិសម្ត្ាកិចចពាកព់ន័្ធគឺ ជាបញ្ា របឈម្ខាងក្រៅ ដដល

ក្្វើឲ្យោរអន្ុវត្តចាប់មិ្ន្ទន្ម់ន្របសិទធភាព។ 

គ្-  វិធានការ 

 -បន្តសិកាក្រៀបចាំបទដ្ឋា ន្គត្ិយតុ្តក្រោម្ចាប់សត ីពី ោររគប់រគងថាន ាំកសិកម្មន្ងិជកីសិកម្ម សរមប់កម្ម វិ្ីន្តី្ិកម្មឆ្ន ាំ

២០១៤ ន្ងិជាំរញុោរពនិ្ិត្យសក្រម្ចន្ូវក្សចកដីរពាងបទដ្ឋា ន្គត្យិុត្ត ដដលបាន្សិកាក្រៀបចាំរួចកនលងឆ្ន ាំ២០១៣កន្ាងម្ក 

 -                                                                                      

                 

 -បន្ដអន្ុវត្តន្ីត្ិវិ្នី្ងិពរងឹងសម្ត្ាភាពកនលងោរអន្ុវត្តអន្ុសញ្ញ រ ថឺូ្ដ្ឋម្សដ ីពី ន្តី្ិវិ្នីន្ោរយលរ់ពម្្ដលព់័ត្៌មន្ជាមុ្ន្ 

ចាំក្ពាេះសារធាត្ុគីមី្ន្ងិថាន ាំកសិកម្មក្រគ្នេះថាន ក់កនលងពាណិជជកម្មអន្ដរជាត្ ិ

 -ពរងឹងសម្ត្ាភាពរបស់ម្ស្ដន្តអីងគភាពន្តី្កិម្មកសិកម្ម កនលងោរបាំក្ពញត្នួទីជាម្ស្ដន្តអី្ ិោរកិចចថាន ាំកសិកម្មន្ិងជកីសិកម្មដដល

មន្ន្តី្សិម្បទជាន្គរបាលយុត្តិ្ ម៌្ កនលងោររត្តួ្ពិន្តិ្យបទក្លមើសនន្ចាប់សត ីពីោររគប់រគងថាន ាំកសិកម្មន្ិងជកីសិកម្មជា រ្មន្ 

 -ក្លើកកម្ពស់សម្ត្ាភាពអន្ុវត្តន្តី្ិវិ្កី្្វើអ្ោិរកិចចន្ងិោរអន្ុវត្ដចាប់ ចាំក្ពាេះសកម្មភាពពាណិជជកម្មរគប់រូបភាពក្ៅ

រាជធាន្ ី ក្ំត្ដទូទាំងរបក្ទស ក្លើកកម្ពស់របសិទធភាពកនលងោររត្ួត្ពនិ្តិ្យក្ដើម្រគ្ន ក្លើសមភ រកសិកម្មដដលក្្វើោរនាំចូលក្ៅមុ្ន្

ក្ពលក្្វើោរ្ គត្់្ គងដ់ចកចាយ ន្ងិយកចិត្តទុកដ្ឋករ់ត្ួត្ពនិ្ិត្យបទក្លមើសក្ៅតាម្បណាត ក្ំត្ត ដដលមន្រចករពាំដដន្ 

 -រត្ូវពរងឹងោររត្ួត្ពនិ្តិ្យន្ងិោរអន្ុវត្តចាប់ ក្លើោរនាំចូលថាន ាំកសិកម្មន្ិងជីកសិកម្ម សរមប់ោរក្របើរបាស់ក្រៅ

ក្គ្នលបាំណងពាណិជជកម្ម ោរក្របើរបាស់ផ្កា លក់្ៅកសិដ្ឋា ន្រដាឬឯកជន្ ន្ងិដីសម្បទន្ក្សដចកិចច វិន្ិក្ោគដាំណាាំកសិឧសាហកម្ម 

 -បន្ដអន្វុត្តកម្មវិ្ី្ សពវ្ ាយថាន ក់ក្រោម្ជាត្និ្ងិថាន ក់មូ្លដ្ឋា ន្ន្វូចាប់សដ ីពី ោររគប់រគងថាន ាំកសិកម្មន្ងិជីកសិកម្ម ក្ដ្ឋយ

យកចិត្តទុកដ្ឋក់ចាំក្ពាេះក្ំត្តក្គ្នលក្ៅ ន្ងិរសលក រកលង ចាំណេុះក្ំត្តក្គ្នលក្ៅ 
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 -ជាំរុញោរអន្ុវត្តន្តី្ិវិ្ីកនលងោរ្ ាយពាណិជជកម្មរគប់រូបភាពអាំពី  សមភ រកសិកម្មរបស់ដ្នកឯកជន្  ជាពិក្សសោរ្ ាយ 

ពាណិជជកម្មថាន ាំកសិកម្មន្ងិជកីសិកម្ម ដដលរត្ូវអន្ុវត្តតាម្ចាប់ជា្រមន្ 

 -បន្ដពរងងឹសម្ត្ាភាពម្ន្ាីរពិក្សា្ន្ ៍ ោរងាររគប់រគងទិន្នន្យ័ រួម្មន្ទិន្នន្យ័បក្ចចកក្ទសនន្របក្ភទសមភ រកសិកម្ម

ដដលបាន្ចុេះបញ្ជោិ ទិន្នន្យ័កនលងសកម្មភាពពាណិជជកម្មសមភ រកសិកម្ម  ន្ងិទិន្នន្យ័កនលងរបត្ិបត្តិោរអន្ុវត្តចាប់។ 
 

៥.៨.៥-ការងារអធកិារកិច្ចនងិសវនកលមម្ផៃកនងុ  

ក-ការងារអធកិារកិចច   

ក្.១. សក្មមភាពការងារ 
- ចុេះរត្ួត្ពនិ្តិ្យរសាវរជាវោរងាររគប់រគងរបស់ដ្នករដាបាលជល្លអងគរបូរី   ន្ងិដ្នករដាបាលជល្លបូរីជលសារ 

ន្ងិពនិ្តិ្យោរងារដឹកនាំ ន្ងិរគប់រគងរបស់ំណឌ រដាបាលជល្លនរពដវង 

- ចុេះរត្ួត្ពនិ្តិ្យរសាវរជាវោរងាររគប់រគងន្ិងោរក្របើរបាស់ថ្វិោរដាក្ៅសាា ន្ីយ្លិត្ពជូរត្ីទី១ន្ិងម្ជឈម្ណឌ លរសាវរជាវ 

ន្ងិអភិវឌ្ឍន្វ៍ារីវបបកម្មទឹកសាប ជាមួ្យោរចុេះរត្តួ្ពនិ្តិ្យក្លើោរងាររគប់រគងវិស័យ្លតិ្កម្ម   ន្ងិបសុពស្ថបាល     ក្ំត្តកាំពង់

ឆ្ន ាំង ក្ពា្សិាត្់ បាត្់ដាំបង បនា យមន្ជយ័ ក្សៀម្រាប ន្ងិក្ំត្តកាំពង់្ ាំ 

- ចុេះអន្ុវត្តតាម្ ាំឹម្សារ នន្លិំ ិត្ក្លំ០៦៧/១២ ទ.រ.ព.អ.ស.ជ.ណ ចុេះនថ្ងទី ១៤ ដំវិចឆិោ ឆ្ន ាំ២០១២  របស់រកសួងទាំនក ់

ទាំន្ងជាមួ្យរដាសភា រពឹទធសភា ន្ងិអ្ោិរកិចច ក្ៅំណឌ រដាបាលនរពក្ឈើម្ណឌ លគិរី  

- ចុេះរត្តួ្ពនិ្តិ្យក្លើោរងាររគប់រគងវិស័យ្លតិ្កម្ម ន្ិងបសុពស្ថបាល    ក្ៅក្ំត្តនរពដវង សាវ យក្រៀង ន្ងិក្ំត្តតាដកវ 

- ចុេះពនិ្ិត្យោរអន្ុវត្តគក្រមងបក្ងកើន្្លតិ្ភាពក្សបៀង សរមប់កសិកររកីរកតាម្ជន្បទក្រោម្ជាំន្ួយឥត្សាំណងពីរាជ   

រដ្ឋា ភបិាលជប៉ៃនុ្ ( 2KR 2011 ) ក្ៅក្ំត្តបាត្់ដាំបង ន្ងិរត្តួ្ពនិ្ិត្យរសាវរជាវោរដឹកនាំរគប់រគង របស់ម្ន្ាីរកសិកម្មរាជធាន្ី

ភនាំក្ពញន្ងិោរិោលយ័ចាំណេុះម្ន្ាីរកសិកម្ម 

- ចូលរួម្ពិ្ ី្ សពវ្ាយក្សចកតសីក្រម្ចសត ីពី រក្បៀបរបបោរងារន្ងិដបងដចកភារកិចចរបស់ថាន ក់ដឹកនាំរកសួងកសិកម្ម  រុោះ  

របមញ ់ន្ងិក្ន្សាទ អាណត្តិទី ៥ ន្ងិចូលរួម្របោសចូលោន្ត់្ាំដណងជានយំណឌ   ន្ងិនយរងំណឌ រដាបាលនរពក្ឈើរពេះវិហារ 

- ចុេះរត្ួត្ពនិ្ិត្យោរដឹកនាំរគប់រគង របស់ម្ន្ាីរកសិកម្មក្ំត្តកាំពងឆ់្ន ាំងន្ិងោរិោលយ័ក្រោម្ឱ្វាទ ន្ិងចូលរួម្កនលងគណៈ

កម្មោរសរមប់រប ងរបដជងក្រជើសក្រីស  ចូលរកបំ័ណឌ រកសួងកសិកម្មរុោះ របមញ ់ន្ងិក្ន្សាទ 

- ចូលរួម្វគគបណតល េះបណាត លសត ីពនី្តី្ិវិ្នីន្ោរនាំក្ចញ ន្ងិកិចចរពម្ក្រពៀងសត ីពកីសិកម្ម ន្ងិកិចចរពម្ក្រពៀងអនម័្យ    ន្ងិ

ភូត្គ្នម្អនម័្យ   (  SPS  )  កនលងរកបំ័ណឌ អងគោរពាណិជជកម្មពភិពក្ោក ។ 

ក្.២- លទធផលការងារ 
១- រកសួងបាន្សក្រម្ចឲ្យរដាបាលជល្ល ក្រៀបចាំដបបបទក្សន ើសុាំសាា ប័ន្មន្សម្ត្ាកិចច ក្ដើម្បីចុេះបញ្ជ ីទីតាាំងថ្ម ីន្ងិសមភ រ 

ករណីលិំិត្អនមិ្កបតឹងសាា ន្យី្លតិ្ពជូរត្ីទី១ ដដលរំក្ោភក្លើក្សចកតីទុកចិត្តចាំក្ពាេះក្រឿង្តតិ្ក្ម្នដ កនលងោរគ្នាំរទន្ូវោរក្ដ្ឋេះ

ដូរទីតាាំងសាា ន្យី ទាំងអស់កនលងបញ្ជសីារក្ពើភណឌ រទពយសម្បត្តិរដារសបតាម្ចាប់  ន្ិងក្្វើបាង់កម្មសិទធិឲ្យបាន្ចាស់ោស់ងាយ

រសលួរគប់រគងឲ្យមន្របសិទធភាព ក្ជៀសវាងោរចូលរំក្ោភោន្់ោប់ពីអនកក្្សងក្ៅនថ្ងក្រោយ 

២- តាម្រយៈលិំិត្ក្ល  ំ៩៤៩ កសក ចុេះនថ្ងទី១៥ ដ កំុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៣  រកសួងសក្រម្ចឲ្យរដាបាលជល្លអន្ុវត្តដូចខាងក្រោម្៖ 

 -  រដាបាលជល្លន្ងិំណឌ រដាបាលជល្លនរពដវង រត្វូយកចិត្តទុកដ្ឋក ់ជាពិក្សសពរងងឹសម្ត្ាភាពសហគម្ន្៍ក្ន្សាទ

  ទាំងសហគម្ន្ក៍្ន្សាទចាស់ ន្ងិសហគម្ន្៍ក្ន្សាទដដលក្ទើបបាន្បក្ងកើត្ថ្មអីាំពីៈ រកបំ័ណឌ ចាប់ ត្ួនទីភារកិចច ក្គ្នលោរណ៍

របស់សហគម្ន្ ៍ទិសក្ៅន្ិងបាំណងរបាថាន របស់រាជរដ្ឋា ភបិាលកនលងោរលុប ូត្៍ក្ន្សាទ ក្ហើយបក្ងកើត្ជាសហគម្ន្៍ក្ន្សាទក្ ើង  

 - រត្ូវចុេះសិកាអាំពីឧបករណ៍ទាំហាំ របដវង ន្ងិទីតាាំងឲ្យបាន្ចាស់ោស់  ក្ៅតាម្អត្ីត្ ូត្៍ក្ន្សាទ  ដដលសាតិ្ក្ៅតាម្  
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បណាត ក្ំត្តជាប់រពាំដដន្ក្វៀត្ណាម្ ដដលរាជរដ្ឋា ភិបាលអន្ញុ្ញ ត្ឲ្យដ្ឋក់របាាំង្នស់ចាប់រត្ី ន្ងិរត្វូមន្យន្តោរតាម្ដ្ឋន្រត្ួត្ពនិ្តិ្យ 

ោរអន្ុវត្តរបស់សហគម្ន្ ៍  ក្ដើម្បីធានឲ្យបាន្ថា សហគម្ន្ប៍ាន្អន្ុវត្តន្៍ក្បាេះរបាាំង្នស់ចាប់រត្ីក្ដ្ឋយ ាំួន្ឯង  ក្ហើយរត្ឹម្រត្ូវ

តាម្របក្ភទឧបករណ៍ ទាំហាំ របដវង ន្ិងទីតាាំង ដដលរដាបាលជល្លបាន្សិកា ន្ិងកាំណត្់ឲ្យក្របើរបាស់  

 - រត្ូវរត្តួ្ពនិ្តិ្យក្ ើងវិញក្លើោរក្្វើអាជីវកម្មរអត្តី្ ូត្៍ក្ន្សាទក្ល  ំ៧  របស់សហពន័្ធសហគម្ន្៍ក្ន្សាទបាក្បាងអាំពី 

បទដ្ឋា ន្ចាប់ បទដ្ឋា ន្បក្ចចកក្ទស សកម្មភាពអាជីវកម្ម ោរដបងដចក្លរបក្ោជន្ ៍ោរអន្វុត្តោត្ពវកិចចកនលងោរដកលម្អ ន្ិង

អភិវឌ្ឍន្ ៍ ក្ត្ើបាន្រត្ឹម្រត្ូវតាម្កិចចសន្ស្ថដកលម្អ ន្ងិអភិវឌ្ឍន្ ៍ក្គ្នលោរណ៍សហគម្ន្ ៍ ន្ងិតាម្ ាំឹម្សារនន្ក្សចកតីសក្រម្ចរបស់

រកសួង ពិក្សសលិំ ិត្ក្ល  ំ៧១១០ កសក ចុេះនថ្ងទី ១៩ ដ  ំកញ្ញ  ឆ្ន ាំ ២០១១ ក្ដើម្បីរកសួងមន្មូ្លដ្ឋា ន្ចាស់ោស់សរមប់

ពនិ្ិត្យ ន្ងិសក្រម្ចបន្ត  

 - រត្ូវបន្តជាំរញុ ពរងងឹ ន្ងិបក្ងកើន្សម្ត្ាភាពោរងារដឹកនាំ ន្ងិរគប់រគងដល់ំណឌ រដាបាលជល្លនរពដវងឲ្យោន្់ដត្ 

មន្របសិទធភាពជាងក្ន្េះក្ទៀត្ ជាពិក្សសបន្តកិចចសហោរលអទាំងន្ាកនលងំណឌ ក៏ដូចជាកិចចសហោរលអជាមួ្យអាជាា រ្ដដន្ដី មន្ 

សម្ត្ាកិចចពាក់ពន័្ធននកនលងក្ំត្ត ន្ងិំិត្ំាំរបឹងដរបងដសវងរកនដគូអងគោរក្រៅរដ្ឋា ភបិាលជយួអភិវឌ្ឍន្៍វិស័យជល្លបន្តក្ទៀត្។

 ទន្ាឹម្ន្ឹងក្នេះ   រដាបាលជល្លរត្ូវក្្វើោរអប់រំដណនាំផ្កា លប់ដន្ាម្ក្ទៀត្ដលន់យំណឌ  ឲ្យក្្វើោរដកដរបអត្តចរិត្អាកបបកិរិោ 

ន្ងិោរក្របើពាកយសាំដីមិ្ន្សម្រម្យដល់ម្ស្ដន្តថីាន ក់ក្រោម្  

 - រត្ូវបន្តជាំរញុក្្វើលិំិត្ន្រិាករណ៍លិំតិ្ក្ល  ំ២៤៩៩ ជ្ចុេះនថ្ងទី ៤ ដំត្ោុ ឆ្ន ាំ២០១២ របស់រដាបាលជល្ល ដដល

បាន្អន្ញុ្ញ ត្ឲ្យសហគម្ន្៍ក្ន្សាទក្ត្ក្ជាក្ម្កឹង  (អត្ីត្ ូត្៍ក្ន្សាទក្លំ១៨ ) ន្ងិសហគម្ន្៍ក្ន្សាទក្ត្ក្ជាក្ពា្ិ៍ថ្មី (អត្តី្ ូត្៍

ក្ន្សាទក្លំ១៩ ) ក្បាេះរបាាំង្នស់ចាប់រត្ ីក្ដ្ឋយមិ្ន្មន្ោរអន្ញុ្ញ ត្ជាក្គ្នលោរណ៍ពរីកសួង ក្ហើយរដាបាលជល្លរត្ូវយក

ចិត្តទុកដ្ឋកអ់ន្ុវត្តឲ្យមន្របសិទធភាពន្ូវលិំិត្ក្ល  ំ៧៩៥២ កសក  ចុេះនថ្ងទី១២ ដំត្ោុឆ្ន ាំ២០១២ របស់រកសួងកសិកម្ម រោុះ

របមញ់ ន្ងិក្ន្សាទ។ 

៣- តាម្រយៈលិំតិ្ក្លំ៩៥០ កសក ចុេះនថ្ងទី១៥ ដំកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៣ រកសួងបាន្សក្រម្ចឲ្យរដាបាលជល្លអន្វុត្ត 

ដូចខាងក្រោម្៖ 

- រត្ូវចាត្់វិធាន្ោរដល់ំណឌ រដាបាលជល្លក្ំត្តតាដកវ  ឲ្យក្្វើោរដណនាំដលក់្ោកនយដ្នករដាបាលជល្លអងគរ

បូរី ន្ងិតាម្ដ្នករដាបាលជល្លបូរីជលសារ  ឲ្យមន្របាយោរណ៍ជាោយលកះណ៍អកសររបចាាំដ  ំ របចាាំឆមស ន្ងិរបចាាំឆ្ន ាំ

ដ្នកន្ីមួ្យៗ។ ក្ដ្ឋយដ កដ្នករដាបាលជល្លបូរីជលសារ  រត្ូវមន្កិចចសហោរលអជាមួ្យអាជាា ្ររសលក   ុាំ  ន្ងិសម្ត្ាកិចច

ក្្សង កៗ្ទៀត្កនលងរសលក 

 - ក្្វើោរដណនាំពរងងឹបដន្ាម្ដលន់យដ្នករដាបាលជល្លអងគរបូរី ន្ងិក្ោកនយដ្នករដាបាលជល្លបូរីជលសារ

កនលងោរទប់សាក ត្ ់ន្ងិបស្ដងាក បបទក្លមើសជល្ល ក្ដ្ឋយដ្អកតាម្ម្ន្សិោរវិជាជ ជីវៈរបស់ ាំួន្  

 - រត្ូវពរងឹងសម្ត្ាភាពសហគម្ន្៍ក្ន្សាទ កនលងំណឌ រដាបាលជល្លតាដកវទាំងមូ្លបដន្ាម្ក្ទៀត្ ជាពិក្សសសហគម្ន្៍

ក្ន្សាទតាម្អត្ីត្ ូត្៍ក្ន្សាទ ដដលបាន្លុបក្ចញ  ក្ដើម្បីក្្វើឲ្យគ្នត្់យល់ដឹងចាស់អាំព ីត្នួទី ភារកិចច រកបំ័ណឌ ចាប់បាំណង

របាថាន  ន្ងិក្គ្នលោរណ៍របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពលជា កនលងោរលុប ូត្៍ក្ន្សាទ ន្ងិដ្ឋក់ឲ្យសហគម្ន្៍ក្ន្សាទ ដថ្រកា  ោរពារ ូត្៍

ក្ន្សាទ។ល។ 

 - រត្ូវចាត្់វិធាន្ោរជាបនា ន្ ់ក្ដ្ឋយចុេះសិកាកាំណត្់ឲ្យបាន្ចាស់ោស់តាម្អត្ីត្ ូត្៍ក្ន្សាទ ដដលសា ិត្កនលងក្ំត្តជាប់

រពាំដដន្របក្ទសក្វៀត្ណាម្  (ក្ំត្តកណាត ល នរពដវង តាដកវ ន្ិងក្ំត្តកាំពងច់ាម្ ) ដដលអន្ញុ្ញ ត្ឲ្យដ្ឋក់របាាំង្នស់ ក្ដើម្បីកុាំឲ្យរត្ហីរូ

ចុេះក្ៅរបក្ទសក្វៀត្ណាម្ ក្ដ្ឋយកាំណត្់ទីតាាំង ទាំហាំឧបករណ៍ក្ន្សាទ  ដដលរត្ូវក្របើរបាស់ដូចជា  កដន្ាងដដលរត្ូវដ្ឋក់របាាំងឬ

មិ្ន្ដ្ឋក់របាាំង ទាំហាំ របដវងរបាាំង ។ល។ ដដលទម្ទរឲ្យមន្ោរសិកាចាស់ោស់តាម្លកះណៈបក្ចចកក្ទសំណៈ ដដលរដាបាល

ជល្លមិ្ន្ទន្ប់ាន្កាំណត្់ក្ៅក្ ើយក្រោយពលីុប ូត្៍ក្ន្សាទ  

 - បន្តតាម្ដ្ឋន្ន្ិងរត្ួត្ពនិ្តិ្យោរអន្ុវត្តន្៍របស់សហគម្ន្៍ក្ន្សាទ ឲ្យបាន្ចាំទិសក្ៅន្ិងក្គ្នលោរណ៍របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល

ដដលបាន្អន្ញុ្ញ ត្ឲ្យសហគម្ន្៍ក្ន្សាទក្បាេះរបាាំង្នស់ក្លើទីតាាំង ដដលរដាបាលជល្លសិកាថា  ចាាំបាច់រត្ូវក្បាេះរបាាំង្នស់

ក្ដ្ឋយសហគម្ន្៍ក្ន្សាទរត្ូវក្្វើ្ នស់ក្ដ្ឋយ ាំួន្ឯង    ដត្សពវនថ្ងសហគម្ន្៍ក្ន្សាទរករីកគ្នម ន្ទុន្ ោរយល់ដឹងត្ិច    ន្ងិមិ្ន្មន្ 
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៤- តាម្រយៈចាំណារឯកភាពរបស់អត្តី្ឯកឧត្តម្រដាម្ស្ដន្តរីកសួងកសិកម្ម រុោះ របមញន់្ងិក្ន្សាទ  ចុេះនថ្ងទី ២៦ ដ  ំមិ្ថុ្ន

 ឆ្ន ាំ ២០១៣ ក្លើរបាយោរណ៍របស់រកលម្ោរងារចុេះក្ៅដណនាំ  ក្ដើម្បីដកលម្អចាំណចុ វំេះខាត្របស់ំណឌ រដាបាលនរពក្ឈើម្ណឌ លគីរ ី 

ក្ដ្ឋយក្្វើលិំិត្ជរមបជនូ្ក្ៅរកសួងទាំនក់ទាំន្ងជាមួ្យរដាសភា-រពឹទធសភា ន្ងិអ្ោិរកិចច អាំពលីទធ្ លនន្ោរអន្ុវត្តលិំ ិត្

ក្ល  ំ០៦៧/១២ ទ.រ.ព.អ.ស.ជ.ណ ចុេះនថ្ងទី ១៤ ដ  ំ វិចឆិោ ឆ្ន ាំ ២០១២  របស់រកសួងទាំនក់ទាំន្ងជាមួ្យរដាសភា-រពឹទធសភា ន្ងិ

អ្ោិរកិចច ក្ដ្ឋយចម្ាងជនូ្រដាបាលនរពក្ឈើថាន កក់ណាត ល ក្ដើម្បីពរងងឹបដន្ាម្។ 

ក្.៣. សននដិ្ឋា ន 
ក្ទេះបីក្យើងបាន្ជួបរបទេះន្ូវោរលាំបាកមួ្យចាំន្នួ្កនលងអន្ុវត្តក្ៅតាម្ត្ាំបន្ន់្ីមួ្យៗនន្រាជធាន្ី ក្ំត្តក៏ក្ដ្ឋយ ក៏ក្យើង 

ំិត្ ាំំរបឹងដរបងពីសាំណាកថ់ាន កដឹ់កនាំន្ិងម្ស្ដន្តរីគប់ន្នក អន្វុត្តោរងារសក្រម្ចបាន្លទធ្ លគរួឲ្យកត្់សមគ ល់ ន្ងិទទួល

បាន្ក្ជាគជ័យ ។ 

ក្.៤. វិធានការ 
- បន្តពរងងឹសម្ត្ាភាពម្ស្ដន្តកី្រោម្ឱ្វាទឲ្យំ តិ្ំាំក្រៀន្សូរត្ន្វូបទពិក្សា្ន្ល៍អ កៗ្ដើម្បីបាំក្ពញភារកិចចរបកបក្ដ្ឋយរបសិទធភាព  

- ោត ប់សភាពោរណ៍ពាក់ពន័្ធន្ងឹវិស័យកសិកម្មក្ដើម្បីជាមូ្លដ្ឋា ន្កនលងោរអន្ុវត្តោរងារ 

- រត្ួត្ពនិ្ិត្យ វាយត្នម្ា ន្ងិសន្នដិ្ឋា ន្ កនលងោរតាម្ដ្ឋន្ោរអន្ុវត្តតាម្សាម រត្នីន្លិំ តិ្ដណនាំរបស់រកសួង ចាំក្ពាេះអងគភាពឬ

បុគគលដដលកន្ាងម្កមន្ោរំ សុឆគងឬមន្ោរំ វេះខាត្ 

- ំ ិត្ំាំអន្ុវត្តោរងាររសបតាម្ដ្ន្ោរសកម្មភាពរបចាាំឆ្ន ាំ ២០១៤ ឲ្យបាន្ជាអត្ិបរមដូចជាៈ 

១.  វស័ិយជល្លៈ  

- ចុេះរត្ួត្ពនិ្តិ្យក្លើោរងារដឹកនាំ ន្ងិរគប់រគងវិស័យជល្ល 

 -ចុេះពនិ្ិត្យោរងារដឹកនាំន្ងិរគប់រគងរបស់អ្ោិរដ្ឋា ន្ ំ ណឌ  ដ្នក ន្ងិសងាក ត្់រដាបាលជល្ល (ទឹកសាប ន្ងិសមុ្រទ ) 

 - ចុេះពនិ្ិត្យោរក្្វើអាជីវកម្មគន្ាងដ្ឋយ ន្ងិោរក្្វើអាជីវកម្មក្ន្សាទរបស់សហគម្ន្៍ក្ៅតាម្រពាំដដន្ 

 - ចុេះរត្ួត្ពនិ្តិ្យក្លើោរទប់សាក ត្់ោរចិញ្ច ឹម្  ន្ងិោរនាំចូលរត្ីរ ស់  រត្ីក្ឆ្ត ំុសចាប់ន្ងិរត្ហីាម្ឃាត្ន់ន 

 - ចុេះរត្ួត្ពនិ្តិ្យោររគប់រគង ន្ងិដាំក្ណើរោររបស់សាា ន្យី ន្ិងម្ជឈម្ណឌ លវារីវបបកម្មទឹកសាប ន្ិសមុ្រទ។ 

២.  វស័ិយនរពក្ឈើៈ 

 - ចុេះរត្ួត្ពនិ្តិ្យក្លើោរងារដឹកនាំ ន្ងិរគប់រគងវិស័យនរពក្ឈើ 

 - ចុេះពនិ្ិត្យោរងារដឹកនាំន្ងិរគប់រគងរបស់អ្ោិរដ្ឋា ន្ ំ ណឌ  ដ្នកន្ងិសងាក ត្់រដាបាលនរពក្ឈើ  

 - ចុេះរត្ួត្ពនិ្តិ្យក្លើោរងារដឹកនាំន្ងិរគប់រគងសាា ន្យីដ្ឋាំ ន្ងិសាត រនរពក្ឈើរបស់រដា 

៣.  វស័ិយ្លតិ្កម្មន្ងិបសុពស្ថបាលៈ 

 - ចុេះរត្ួត្ពនិ្តិ្យក្លើោរងារដឹកនាំ ន្ងិរគប់រគងវិស័យ្លតិ្កម្ម ន្ងិបសុពស្ថបាល 

 - ចុេះពនិ្ិត្យោរអន្ុវត្តរបស់ម្ស្ដន្តីក្លើោរងាររគប់រគងវិស័យ្លិត្កម្ម ន្ិងបសុពស្ថបាលក្ំត្តកាំពង់្ ាំ ក្សៀម្រាប កាំពង់ចាម្

 ក្ពា្ិ៍សាត្ ់បាត្់ដាំបង ន្ងិក្ំត្តបនា យមន្ជ័យ 

 - ចុេះរត្ួត្ពនិ្តិ្យោររគប់រគងសាា ន្យីចិញ្ច ឹម្រជកូពជូក្គ្នពូជ។ 

៤.  វស័ិយក្ៅស ៈូ 

- ចុេះរត្ួត្ពនិ្តិ្យក្លើោរងារដឹកនាំ ន្ងិរគប់រគងវិស័យក្ៅស  ូ, ោរដកនចនក្ៅស  ូន្ងិោរនាំក្ចញក្ៅស ូ។ 

៥. ោរងារន្តី្កិម្មកសិកម្មៈ 

- ចុេះរត្ួត្ពនិ្តិ្យក្លើោរងារដឹកនាំ ន្ងិរគប់រគងសមភ របមណីកសិកម្ម។ 

៦. អគគនយកដ្ឋា ន្កសិកម្មៈ 

- ចុេះរត្ួត្ពនិ្តិ្យក្លើោរងារដឹកនាំ ន្ងិរគប់រគងរបស់អគគនយកដ្ឋា ន្កសិកម្ម,ោរងារដឹកនាំ ន្ងិរគប់រគងសាា ន្យី

ពិក្សា្ន្ ៍ន្ងិម្ជឈម្ណឌ លអភិវឌ្ឍន្៍កសិកម្ម 
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- ចុេះរត្ួត្ពនិ្តិ្យក្លើោរងារដឹកនាំ ន្ងិរគប់រគងរបស់ម្ន្ាីរកសិកម្ម ក្ំត្តរត្ន្គិរ ីរកក្ចេះ បាត្់ដាំបង បនា យមន្ជយ័ ន្ងិ

ក្ំត្តឧត្តរមន្ជ័យ    ក្ដើម្បីបងាក រទប់សាក ត្ល់ុបបាំបាត្់ភាពអសកម្មន្ងិោត្់បន្ាយបាត្ុភាពក្្សង ដៗដលក្កើត្ក្ ើងជាយថាក្ហត្ុ។  

ខ-េវនកម្មនផៃកនុង  

ខ.១. ការងារចុុះសធវើសវនក្មមម្ផទក្នងុ 
កនលងឆ្ន ាំ២០១៣ក្ន្េះ ដ្នកសវន្កម្មន្ាកនលងបាន្ចុេះក្្វើសវន្កម្ម តាម្ដ្ន្ោរសកម្មភាពសវន្កម្មរបចាាំឆ្ន ាំ ទទួលបាន្

លទធ្ លដូចខាងក្រោម្ ៖ 
- អងគភាពថាន កក់ណាត ល : នយកដ្ឋា ន្កសិ-ឧសាហកម្ម នយកដ្ឋា ន្្លតិ្កម្មន្ងិបសុពស្ថបាល នយកដ្ឋា ន្ន្តី្កិម្ម

កសិកម្ម នយកដ្ឋា ន្ដ្ន្ោរន្ងិសា ិត្ ិ អគគនយកដ្ឋា ន្កសិកម្ម នយកដ្ឋា ន្សហរបត្ិបត្តិោរអន្តរជាត្ ិ អគគនយកដ្ឋា ន្ក្ៅស ូ  

រដាបាលនរពក្ឈើ  រដាបាលជល្ល ។ 
- រគេឹះសាា ន្សាធារណៈរដាបាល :  វិទស្ថសាា ន្រសាវរជាវក្ៅស កូម្ពលជា  វិទស្ថសាា ន្រសាវរជាវន្ងិអភិវឌ្ឍន្ក៍សិកម្មកម្ពលជា  

សាកលវិទស្ថលយ័ភមិូ្ន្ាកសិកម្ម  សាោជាត្កិសិកម្មដរពកក្លៀប  ន្ងិសាោជាត្កិសិកម្មកាំពងច់ាម្។ 
- ម្ន្ារីកសិកម្មរាជធាន្ ី ក្ំត្ត : ក្ំត្ដរត្ន្គិរី ម្ណឌ លគិរី  កាំពងច់ាម្ នរពដវង សាវ យក្រៀង រកក្ចេះ  សា ឹងដរត្ង  កណាត ល 

កាំពត្ រពេះសីហន្ ុតាដកវ ដកប កាំពង់សព  ឺក្ោេះកងុ ឧត្តរមន្ជយ័ បនា យមន្ជយ័ រពេះវិហារ  ក្សៀម្រាប បាត្់ដាំបង ក្ពា្ិ៍សាត្ ់

នប៉ៃលនិ្ កាំពង់្ ាំ ន្ងិរាជធាន្ភីនាំក្ពញ ។ 
កនលងឆ្ន ាំ២០១៣ បាន្ក្្វើសវន្កម្មចាំន្នួ្៣៧សវន្កម្មក្សម ើន្ងឹ៨៦,០៤%នន្ដ្ន្ោរ៤៣សវន្កម្មដ្ឋា ន្ បាន្្តលអ់ន្សុាសន្ ៍

ចាំន្នួ្២១០អន្សុាសន្៍ ជាមួ្យក្នេះសវន្កម្មកាំបុងំិត្ំាំដកលម្អតាម្អន្សុាសន្សវន្កម្ម ដដលនយកដ្ឋា ន្សវន្កម្មន្ាកនលងន្ងិ

រកសួងកសិកម្ម រុោះ របមញ់ ន្ងិក្ន្សាទបាន្ដ្ឋក់ឲ្យអន្ុវត្ត។ 

ខ.២.សននដិ្ឋា ន 
ជារួម្ក្ដ្ឋយមន្ោរគ្នាំរទពីថាន កដឹ់កនាំរកសួងន្ងិរាជរដ្ឋា ភបិាលក្លើោរងារសវន្កម្មន្ាកនលង  ដ្នកសវន្កម្មន្ាកនលង បាន្ចុេះ

ក្្វើសវន្កម្មសក្រម្ចបាន្លទធ្ លលអរបក្សើរ  ក្ដ្ឋយអងគភាពរងសវន្កម្មភាគក្រចើន្បាន្យកចិត្តទុកដ្ឋក ់ក្្វើោរដកលម្អរាល់ចាំណចុ វំេះ

ខាត្កន្ាងម្កន្ងិក្ៅមន្អងគភាពមួ្យចាំន្នួ្ត្ូចប៉ៃុក្ណាណ េះ ដដលោរអន្វុត្តដកលម្អតាម្អន្សុាសន្ន៍ន្ោរក្្វើសវន្កម្មមិ្ន្ទន្ប់ាន្លអ

ន្ងិទន្់ក្ពលក្វោ ។ 
ខ.៣.ទសិសៅអនវុតត 

-បន្ដដសវងយលល់ិំ ិត្បទដ្ឋា ន្ចាប់ន្ិងរបមូ្លពត័្ម៌ន្ដដលពាកព់ន័្ធោរងារសវន្កម្ម 

-ពរងឹងោរអន្ុវត្តភារកិចចតាម្ចាប់សត ីពី សវន្កម្មនន្រពេះរាជាិ ចរកកម្ពលជា ន្ិងអន្រុកតិ្យក្លំ៤០ អន្រក.បក ចុេះនថ្ងទី

១៥ ដំកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០០៥ របស់រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពលជា 

-បន្ដតាម្ដ្ឋន្ដកលម្អសវន្កម្មន្ិងក្្វើសវន្កម្មឆ្ន ាំ២០១៤ 

-បន្ដសហោរជាមួ្យរកលម្ជាំនញោរ្នគ្នរអភិវឌ្ឍន្អ៍ាសីុ ADB នន្គក្រមង PFMRDP Component 2 (Public 

Financial Management for Rural Development)។ 
 

៥.៨.៦- ការងារកស-ិឧសាហកលម  

ក. លទធផល 

ក្.១-ការងារអនវុតតគសរោង 
បាន្អន្ុវត្តថ្វិោតាម្កម្មវិ្ីទី២ ដដលមន្អន្កុម្មវិ្ីចាំន្នួ្០៣ គ៖ឺ ទី១ ទី៤ ន្ងិទី៥ ចាំណាយថ្វិោសរុបចាំន្នួ្ 

៣២៧.១៤២.០០០រ០០ ន្ងិទទួលបាន្លទធ្ លដូចខាងក្រោម្៖ 

-អន្ុកម្មវិ្ីទី១ ចុេះបណតល េះបណាត លសតពីី “បក្ចចកក្ទសដកនចន ន្ិង្ស ាំចាំណីសត្វ” កនលងក្ំត្តចាំន្នួ្ ០៣ សរុបចាំន្នួ្ 

៣៦០ នក់ ដដលចាំណាយថ្វិោអស់ចាំន្នួ្ ១១០.៨២៧.០០០៛០០ 

-អន្ុកម្មវិ្ីទី៤ ចុេះបណតល េះបណាត លសត ីព“ីោរក្លើកកាំពស់សតងដ់្ឋ គុណភាពសុវត្ាភិាពនន្្លតិ្្លកសិកម្ម” កនលង 
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ក្ំត្តចាំន្នួ្ ០៣ សរុបចាំន្នួ្ ៣៦០ នក់ ដដលចាំណាយថ្វិោអស់ចាំន្នួ្ ១០៩.៦២៨.០០០៛០០ 

-អន្ុកម្មវិ្ីទី៥ ចុេះបណតល េះបណាត លសត ីព ី “្លតិ្កម្មកសិកម្មតាម្កិចចសន្ស្ថ” កនលងក្ំត្តចាំន្នួ្ ០៣ សរុបចាំន្នួ្ 

៣៩០ នក់ ដដលចាំណាយថ្វិោអស់ចាំន្នួ្ ១០៦.៦៨៧.០០០៛០០។ 

ក្.២-ការងារនតិកិ្មម 
   -បាន្ក្រៀបចាំតាកដ់ត្ងក្សចកតីរពាង ន្ងិកាំពុងបន្តរបជុាំន្ាកនលងនយកដ្ឋា ន្ជាក្រចើន្ក្លើកក្លើក្សចកតីរពាងសារាចរ

ដណនាំសត ីព ីន្ិត្ិវិ្ីចុេះកិចចសន្ស្ថ្លតិ្កម្មកសិកម្មតាម្កិចចសន្ស្ថ ន្ងិទរម្ង់គរម្ូកិចចសន្ស្ថ នន្សារាចរដណនាំក្ន្េះ្ងដដរ  

   -បាន្ន្ឹងកាំពងុក្រៀបចាំក្សចកតីរពាងចាប់ សត ីពី “ោររគប់រគងគុណភាព ន្ិងសុវត្ាិភាព្លតិ្្លកសិកម្ម” ។ 

ក្.៣-ការងារសរៀបចសំននបិាតក្សកិ្រ 
   -បាន្ចូលរួម្ជាគណៈកម្មោរ ន្ងិបាន្បក្ងកើត្គណៈក្ម្របក្ោគក្ដើម្បីក្រជើសក្រីសកសិករក្ឆនើម្ម្កពីបណាត លក្ំត្ត

នន ទូទាំងរបក្ទសក្លើរបធាន្បទ “ោរដកនចន្ លតិ្្លកសិកម្ម ន្ិង ជល្ល” ននថ្ងទី១៥ ដំមី្ន ឆ្ន ាំ ២០១៣ 

   -បាន្ចុេះតាម្ដ្ឋន្រត្តួ្ពនិ្តិ្យ ន្ងិវាយត្នម្ាដល់ទីតាាំងជាក់ដសតងរបស់កសិករក្ឆនើម្ចាំន្នួ្០៥រូប ក្ៅក្ំត្តរពេះសីហន្ ុ

កាំពត្ ម្ណឌ លគីរី ន្ងិក្ោេះកងុ ក្រោយពីគណៈក្ម្របក្ោគបាន្ក្រជើសក្រីស កនលងចាំក្ណាម្កសិករ ១៣ រូប ម្កពីក្ំត្តនន។ 

ក្.៤- ការងារដីសមបទានសសដាក្ចិេ  
បាន្ទទួលរបាយោរណ៏ក្រៀងរាលព់ីរដំម្តងអាំពី រកលម្ហ នុ្សម្បទន្ដីក្សដាកិចចរបស់ម្ន្ាីរកសិកម្ម ក្ំត្តកាំពងច់ាម្ 

សា ឹងដរត្ង ឧត្តរមន្ជ័យ ក្ពា្សិាត្ ់កាំពង់្ ាំ ន្ងិរកក្ចេះ។  

ក្.៥-ការងារសហររតបិតិតការាត ិនងិអនតាត ិ
   -បាន្សហោរជាសម្ភាគីជាមួ្យឧត្តម្រកលម្របឹកាក្សដាកិចចជាត្ិ (SNEC)ន្ងិ AFD ក្លើសកម្មភាពអន្ុវត្តគក្រមង

សាកលបងសតអីាំព ីContract Farming កនលងអាជីវកម្មរសូវសរមប់នាំក្ចញ។ 

   -បាន្សហោរជាមួ្យអងគោរ AFD ន្ងិ GIZ ក្រៀបចាំដ្ន្ោរសកម្មភាពោរងារសត ីអាំពី“្លតិ្កម្ម កសិកម្មតាម្

កិចចសន្ស្ថ ន្ងិភាពជានដគ”ូ 

   -បាន្សរម្បសរមួ្លដលរ់កលម្ហ នុ្ CamAgra ក្ដើម្បីទទួលបាន្ថ្វិោគ្នាំរទកនលងោរសិកា ោរពនិ្តិ្យលទធភាពន្ងិ

ោរអន្ុវត្តគក្រមងសាកលបងសត ីអាំព ី“្លតិ្កម្មកសិកម្មតាម្កិចចសន្ស្ថ”ព ីAFD។ 

ខ. វិធានការ 
 -បន្តំិត្ ាំំក្រៀបចាំក្គ្នលន្ក្ោបាយ ដ្ន្ោរ កម្មវិ្ី គក្រមង ន្ិងវិធាន្ោរណ៍ក្ដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យកសិឧសាហកម្ម  

-បន្តពរងងឹសកម្មភាពចុេះរត្តួ្ពនិ្ិត្យ ន្ងិវាយត្នម្ាោរអន្ុវត្តរកលម្ហ នុ្សម្បទន្ដីក្សដាកចិច ក្ដ្ឋយសហោរជា

មួ្យសាា ប័ន្ពាកព់ន្ធ ័ ន្ងិពរងឹងោរយល់ដឹងរបស់ម្ស្ដន្តោីរិោលយ័កសិឧសាហកម្មក្ំត្ត ក្ដើម្បីរាយោរណ៍ជនូ្រកសួង

កសិកម្មអាំពី “ដាំក្ណើរោរអភិវឌ្ឍន្៍វិស័យកសិឧសាហកម្ម” 

-បន្តក្រៀបចាំចាប់ន្ងិលិំិត្បទដ្ឋា ន្ បក្ងកើន្ោរយលដឹ់ងជាសាធារណៈអាំពី ោរអន្ុវត្តយន្តោរអន្រុកឹត្យក្លំ ៣៦ 

អន្រក សត ពីី“្លតិ្កម្មកសិកម្មតាម្កិចចសន្ស្ថ” 

-បន្តបក្ងកើន្ោរយល់ដឹងដល់របជាកសិករតាម្ត្ាំបន្ជ់ន្បទ អាំពីបក្ចចកក្ទសក្រោយក្ពលរបមូ្ល្ល ្លរបក្ោជន្៏

រកលម្ហ នុ្សម្បទន្ដីក្សដាកិចច ្លរបក្ោជន្ន៍ន្ោរអន្ុវត្ត្ លតិ្កម្មកសិកម្មតាម្កិចចសន្ស្ថន្ងិភាពជានដគ ូ  រកបំ័ណឌ

ចាប់នន ដដលទក់ទងន្ងិោរអភិវឌ្ឍវិស័យកសិឧសាហកម្ម 

   -ជរម្លញឲ្យម្ន្ាីរកសិកម្មតាម្បណាត រាជធាន្ីក្ំត្ត ដដលមិ្ន្ទន្ម់ន្ម្ស្ដន្តីទទួលបន្ាលកោរិោលយ័កសិឧសាហកម្មក្្វើ

សាំក្ណើម្ករកសួងក្ដើម្បីសុាំក្គ្នលោរណ៍ដត្ងតាាំងត្នួទី 

-ដកទរម្ង់រចនសម្ពន្ធក័នលងនយកដ្ឋា ន្ ក្ដ្ឋយបក្ងកើត្ោរោិលយ័ថ្មីមួ្យបដន្ាម្ក្ទៀត្ ក្ផ្កត ត្ក្ៅក្លើបក្ចចក វិទស្ថក្រោយ

ក្ពលរបមូ្ល្ល ក្វច ចំប់ ន្ងិរកាទុក។ ជារួម្ដសវងយល់សាំណូម្ពររបស់វិសយ័ឯកជន្កនលងដ្នកកសិកម្ម ន្ងិកសិឧសាហកម្ម 

-ក្លើកគក្រមងសុាំថ្វិោពីរាជរដ្ឋា ភបិាល អងគោរអន្តរជាត្ ិ រ៉ឺ ដ្នកឯកជន្ ក្ដើម្បីបក្ងកើត្ម្ន្ាីរពិក្សា្ន្ជ៍ាត្ិសរមប់
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 វិភាគ្លតិ្្លកសិកម្ម ន្ិងកសិម្ាបូអាហារ ក្ហើយំតិ្ំាំបក្ងកើន្កិចចសហរបត្ិបត្តិោរជាមួ្យសបបលរសជន្អងគោរអន្តរជាត្ិ

សាា ប័ន្ឯកជន្ ក្ដើម្បដីសវងរកោរគ្នាំរទទាំងថ្វិោ ន្ងិបក្ចចកក្ទស ។ 

៥.៨.៧- ការងារដយនឌ័រ 

ក្. ោថ នភាពម្នការបញ្ជ្រជ បសយនឌ្រ័ក្នងុវិសយ័ក្សកិ្មម 
ក្រោយពបីាន្បក្ងកើត្អងគភាពក្យន្ឌ្័រ ន្ងិរកលម្ោរងារក្យន្ឌ្័ររួច រកលម្ោរងារបាន្ចុេះក្្វើោរសិការសាវ រជាវ 

ក្ដើម្បីកសាងក្គ្នលន្ក្ោបាយន្ងិយុទធសាស្ដសដបស្ដញ្ជ បក្យន្ឌ្័រកនលងវិស័យកសិកម្ម។ ក្គ្នលន្ក្ោបាយន្ងិយុទធសាស្ដសដបស្ដញ្ជ ប 

ក្យន្ឌ្័រក្នេះ ជាលទធ្ លទទួលបាន្ដូចខាងក្រោម្ ៖ 

ទី១-ក្បើកវគគបណដល េះបណាដ លពីចាំក្ណេះដឹងក្យន្ឌ្រ័ន្ងិអន្ុសញ្ញ សីុ-ដ ជនូ្ដល់ម្ស្ដន្ដរីាជោររគប់អងគភាពនយកដ្ឋា ន្ 

ម្ន្ាីរកសិកម្មរគប់រាជធាន្-ីក្ំត្ដ សរុបបាន្ចាំន្នួ្១២១វគគ ដដលមន្សិោះ ោម្សរុបចាំន្នួ្ ៥.៨០០នក ់កនលងក្នេះស្ដសដ ីចាំន្នួ្ 

២.៨៤២នក់ រត្ូវជា៤៩% ក្សម ើន្ងឹ៨០%នន្ដ្ន្ោរ។ 

ទី២ ៖ រកលម្ោរងារបាន្សក្ងកត្ក្ ើញថា មន្គក្រមងរបមណជាង៨០% បាន្ក្្វើោរដបងដចកក្ភទន្ងិបាន្គតិ្

គូរពីស្ដសដ  ីក្ៅសល ់របមណជា២០% ក្ទៀត្ក្ៅពុាំទន្់អន្ុវត្ដបាន្។ 

ទី៣ ៖ បចចលបបន្នចាំន្នួ្ស្ដសដ ីជាថាន ក់ដឹកនាំ រត្ូវបាន្ក្កើន្ក្ ើង ជាលាំដ្ឋប់ ជាពិក្សសមន្ស្ដសដ ីចូលរួម្ដឹកនាំម្ន្ាីរមន្

ន្ចាំន្នួ្៧រូបដូចជាក្ំត្ដក្សៀម្រាប ដកប សាវ យក្រៀង តាដកវ ម្ណឌ លគិរី កាំពងឆ់្ន ាំង ន្ងិនរពដវង។ 

ទី៤ ៖ ោរបក្ងកើន្លទធភាពដលស់្ដសដ ីជន្បទកនលងោរទទួលបាន្ ន្ងិលទធភាពរគប់រគង្ន្ធាន្ ន្ងិក្សវាកម្មកសិកម្ម។ 

កនលងន្យ័ចងឱ់្យកសិករទាំងពីរក្ភទក្ចេះក្របើរបាស់្ន្ធាន្្ម្មជាត្ិ ដដលមន្រសាប់ឱ្យមន្ត្លុយភាព ន្ងិមន្ន្រិន្ដរភាព 

សាំក្ៅក្្វើោ៉ៃ ងណាឱ្យកសិករទាំងពីរក្ភទ ពិក្សសកសិករជាស្ដសដ ីទទួលបាន្របាក់កនរម្ ពំស់។ 

ខ. ការងារបណតុ ុះបណត ល  
ជារួម្បាន្ក្បើកវគគបណដល េះបណាដ លចាំក្ណេះដឹងក្យន្ឌ្័រន្ងិ្សពវ្ ាយរបាយោរណ៍ជាត្ិក្លើកទី៤ ក្លើកទី៥ ន្ងិពិ្សីារ 

តាម្ជក្រម្ើសរបស់អន្ុសញ្ញ លបុបាំបាត្រ់ាល់ទរម្ងន់ន្ោរក្រីសក្អើងរបឆ្ាំងន្ងិនរីក្ភទជនូ្ដលភ់ាន កង់ារ សុំភាពសត្វភូមិ្ បាន្

ចាំន្នួ្១៥វគគ ក្សម ើន្ងឹ ៧៥០នក ់កនលងក្នេះ មន្ស្ដសដ ីចាំន្នួ្២៤៤នក ់រត្ូវជា ៤៨% នន្ចាំន្នួ្សរុប។  

គ. ការងារសហគមន ៍ 
-សហគម្ន្៍អភិវឌ្ឍន្៍កសិកម្មមន្ចាំន្នួ្៤៨៣សហគម្ន្ ៍ដដលមន្សមជិកចូលរួម្សរុបចាំន្នួ្៤៦.១៥២នក់ កនងក្នេះ 

ស្ដសដ ីមន្ចាំន្នួ្២២.៥៨៦នក ់ក្សម ើន្ងឹ ៤៩% នន្ចាំន្នួ្សរុប 

-សហគម្ន្ន៍រពក្ឈើមន្ចាំន្នួ្៤៥៧សហគម្ន្ ៍ ដដលមន្សមជកិសរុបចាំន្នួ្១១៣.៥២៩រគសួារ (ក្ោងសាតិ្ិ

សហគម្ន្៍ដដលបាន្ក្រៀបចាំក្ៅកម្ពលជា ដំមិ្ថុ្ន ឆ្ន ាំ២០១៣) 

-សហគម្ន្៍ក្ន្សាទមន្ចាំន្នួ្ ៥១៦សហគម្ន្ ៍ ក្សម ើន្ងឹ ១៥៦.៦២៨រគសួារ ដដលមន្សមជកិសរុបចាំន្នួ្ 

៣៣២.១៦៨នក ់កនលងក្នេះស្ដសដ ីមន្របមណ ២៨% នន្ចាំន្នួ្សរុប។ 

ឃ. វាយតម្មលនងិសននដិ្ឋា ន 
បចចលបបន្នរកសូងកសិកម្ម រុោះ របមញន់្ងិក្ន្សាទ បាន្ដាំក្ណើរោរអន្ុវត្តកិចចោរក្ឆ្ព េះក្ៅរកសម្ភាពក្យន្ឌ្រ័ ក្ដ្ឋយ 

ក្ផ្កត ត្ក្គ្នលក្ៅក្ៅក្លើស្ដសត នី្ងិបុរស ជាពិក្សសក្លើស្ដសត  ី គឺក្្វើោ៉ៃ ងណាឲ្យមន្ត្លុយភាពនន្ោរចូលរូម្របស់ស្ដសត ីកនលងោរ

អភិវឌ្ឍក្សដាកិចចជាត្និ្ិងសងគម្ជាត្ិរបកបក្ដ្ឋយសម្្ម៌្ កនលងន្័យចូលរូម្បក្ងកើន្្លិត្ភាពន្ិងពិពិ្ភាវូបន្ីយកម្មកសិកម្ម 

ក្ដើម្បីចូលរូម្កនលងោរោត្់បន្ាយភាពរកីរករបស់របជាពលរដា តាម្ទិសក្ៅអភិវឌ្ឍសហវត្សរ៍ក្ៅកម្ពលជា។ 

ង. វិធានការ 
-បន្តអន្ុវត្តតាម្អន្សុាសន្៏ របស់េសម្េចអគ្គម្ហាសេនាបតីសតសោ ហ ៊ុន សេន នាយករដំឋម្ន្ដនេីននព្រះរាោាំ 

ចព្កកម្ពុោ កនលងោរ្សពវ្ាយពីអន្ុសញ្ញ លុបបាំបាត្់ទរម្ង់នន្ោរក្រីសក្អើងរបឆ្ាំងន្ងិស្ដសត ីក្ភទ ន្ិងឯកសារដដលពាក់ពន័្ធឲ្យ 
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បាន្ទូលាំទូោយកនលងវិស័យកសិកម្ម 

-បន្តអន្ុវត្តន្៍ទិសក្ៅទាំង៤នន្ក្គ្នលន្ក្ោបាយន្ងិយុទធសាស្ដសតបស្ដញ្ជ បក្យន្ឌ្័រកនងវិស័យកសិកម្ម ឲ្យទទួលបាន្

លទធ្ លលអរបក្សើរតាម្ដ្ន្ោរកាំណត្់។ 

 

៥.៩- ធនធានមនេុសនខិថវកិា  
៥.៩.១ ការងាររុគគលិក និងអភិវឌឍន៍ធនធានលនុសស 

ក្. លទធផល៖ 
 ោររគប់រគង ន្ិងោរអភិវឌ្ឍន្៏្ន្ធាន្ម្ន្ុសស បាន្ក្ដើរត្ួនទីោ៉ៃ ងសាំខាន្់កនលងោរបក្ងកើន្ របសិទធិភាពោរងារ

របកបក្ដ្ឋយសម្្ម៌្ ន្ិងជាក្គ្នលក្ៅចម្បងកនលងោរក្លើកសាួយសម្ត្ាភាព្ន្ធាន្ម្ន្ុសស រសបតាម្ជាំនញបក្ចចកក្ទស ន្ងិ

 វិទស្ថសាស្ដសត  ក្ដើម្បីរួម្ចាំដណកក្លើកសាួយោរអភិវឌ្ឍន្រ៍បក្ទស ដដលជារជលង មួ្យនន្យុទធសាស្ដសតចត្ុក្ោណរបស់រាជរដ្ឋា ភិ

បាល ។ កនលងត្នួទីជាក្សន្ោិរផ្កា ល់របស់រកសួងកសិកម្ម រុោះ របមញ ់ ន្ងិក្ន្សាទ នយកដ្ឋា ន្បុគគលកិ ន្អិភិវឌ្ឍន្៍

្ន្ធាន្ម្ន្ុសស បាន្ំិត្ំាំយកចិត្តទុកដ្ឋកក់នលងោរ ពរងងឹោររគប់រគង ន្ងិអភិវឌ្ឍន្៍្ ន្ធាន្ម្ន្សុស មន្ជាអាទិ៍ ោរងារ

រគប់រគងម្ស្ដន្តរីាជោរ ោរងារក្រៀបចាំម្ស្ដន្ត ីោន្មុ់្ំត្ាំដណង ោរងារក្រៀបចាំក្សន ើសុាំក្រគឿងឥសសរិយយស ោរងារក្រៀបចាំរចន

សម្ព័ន្ធ ោរងារក្រៀបចាំក្បៀវត្ស របាកធ់ានរា ប់រងសងគម្ ោរងារក្រៀបចាំត្ក្ម្ាើងថាន ក់ ោរងារក្រៀបចាំដ្ឋក់ម្ស្ដន្តរីគប់អាយឱុ្យចូល

ន្ិវត្តន្៍ ន្ងិោរងារអភិវឌ្ឍន្៍្ ន្ធាន្ម្ន្ុសស ឱ្យរសបក្ៅតាម្ក្គ្នលោរណ៍ ចាប់ ន្ងិលិំិត្បទដ្ឋា ន្នន ។ 

 បចចលបបន្នដាំក្ណើរោរ្លិត្កម្មកសិកម្ម បាន្កាំពុងវិវឌ្ឍន្៍តាម្របត្់នន្ទី្ារក្សរី ដូចក្ន្េះ រចនសម្ព័ន្ធត្ួនទី 

ន្ិងភារកិចចនន្អងគភាពន្ីមួ្យៗ ចាាំបាច់រត្ូវដត្ដកលាំអឱ្យសម្រសបតាម្សភាពោរណ៍ជាក់ដសតង ។  វិស័យកសិកម្មអាច

អភិវឌ្ឍន្៍ក្ៅបាន្គឺ ត្រម្ូវឱ្យមន្រចនសម្ពន័្ធរគប់រគងរឹងម ាំ ន្ងិ្ន្ធាន្ម្ន្ុសសមន្សម្ត្ាភាពសម្រសប ក្ៅតាម្ប

ណាត លអងគភាពក្រោម្ឱ្វាទរកសួងកសិកម្ម រុោះ របមញ់ ន្ងិក្ន្សាទ ។  

                                                                   ៦.៦០៥     

         ១.២២៥នក់        ១៨,៥៤%           

-                     ៤.០២៤              ៧៦០    ក្សម ើន្ងឹ១៧,៥៤% 

-                             ២.៥៨១               ៥១៩    ក្សម ើន្ងឹ២០,១០% 

- បាន្ដត្ងតាាំងត្ក្ម្ាើងឋាន្ៈ ន្ិងក្ ា្ររសរម្ួលភារកិចចម្ស្ដន្តីរាជោរ សរុប     ៧៩នក់ ជាន រីចាំន្នួ្៣៧នក ់  

- បាន្                               ៧១                             ២៥         

               ២៧                  ១៩    

- បាន្ក្្ារ                     ០៥    ក្្ារ         ០៥       ក្្ាររក្ចញ-ចូល                    ៨៦

     

-                         ព ី          ៤៣                 រមករប           ៣០    

        ជាំង ឺ      ០១               លាំដហ             ១២    

- កនលងឆ្ន ាំ២០១៣ រកសួងបាន្រប ងក្រជើសក្រីសរកបំណឌ ថ្មីបាន្ចាំន្នួ្១៦៨នក ់តាម្ក្គ្នលោរណ៍របស់រាជរដ្ឋា ភបិាល

ន្ិងបាន្ដបងដចកម្ស្ដន្តរីកបំណឌ ថ្មី ឱ្យក្ៅបក្រម្ើោរងារក្ៅតាម្អងគភាពថាន កក់ណាត ល ន្ិងម្ន្ាីរកសិកម្មរាជធាន្ី ក្ំត្ត  

-                                                          រមប់        ដំ

្នូ ឆ្ន ាំ២០១២                                                                     

- បាន្                                                       ៤០    

- បាន្ក្ចញរបោសឱ្យម្ស្ដន្តីរាជោរ ចូលបក្រម្ើោរងារក្ៅអងគភាពក្ដើម្វិញ ចាំន្នួ្១២នក ់

-  បាន្ក្ចញលិំិត្ក្្ាររកនូ្កាំរពាចាំន្នួ្០២នក់ ក្ៅរកសួងសងគម្កិចចអត្ិត្យុទធជន្ ន្ិងយុវន្ីត្ិសបបទ 

- បាន្ក្ចញរបោសដ្ឋក់ម្ស្ដន្តីឱ្យចូលន្ិវត្តន្៍ ន្ងិបាត្់បង់សបបទវិជាជ ជីវៈ ចាំន្នួ្១៩៦នក ់
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-                                                          ១៩៤                

       ៨៧១    

- បាន្ក្ចញរបោសត្ក្ម្ាើងមួ្យថាន កត់ាម្កាំរិត្សញ្ញ បរត្ដល់ម្ស្ដន្តីរាជោរចាំន្នួ្៣៩នក់  

- បាន្ក្ចញរបោសត្ក្ម្ាើងថាន ក់របចាាំឆ្ន ាំ២០១៣ ជនូ្ម្ស្ដន្តីរាជោរកសិកម្មចាំន្នួ្២.៣៤០នក់  

- រកសួងបាន្បញ្ជូន្ម្ស្ដន្តីចូលរួម្         បាន្ចាំន្ួន្២៨៩នក់ កនលងក្នេះ ោរ         កនលង

របក្ទសរយៈក្ពល ាំី មន្ចាំន្នួ្៣៩នក់ ន្ិងក្ៅ        ថាន ក់បណឌ ិត្ចាំន្នួ្០១នក់ ថាន ក់អន្ុបណឌ ិត្ចាំន្នួ្០៨នក់ ន្ងិរ

យៈក្ពល ាំីចាំន្នួ្២៤១នក ់ក្ដ្ឋយដ កម្ស្ដន្តរីាជោរជានរីមន្ចាំន្នួ្៥៧នក ់

- បាន្ក្រៀបចាំ ន្ងិក្្វើសាំក្ណើសុាំ្តល់ក្រគឿងឥសសរិយយសជនូ្ដល់ម្ស្ដន្តកីសិកម្ម បាន្ចាំន្នួ្១.៣៩៩នក់ កនលងក្នេះ

រស១ី២៤នក់ ចាប់ពីក្ម្ដ្ឋយោរងារសាំរិទធ រហូត្ដល់ក្ម្ដ្ឋយរពេះម្ហាកសរត្រត្ីោន្ ី រពេះសីុសុវត្តិមុ្ន្ីវងសកុសម្ៈនរីរ័ត្ន 

ថាន ក់ម្ហាក្សរីវឌ្ឍន្ ៍

- បាន្ក្លើកសាំក្ណើសុាំដាំក្ ើងសាា ន្ី្ លិត្រត្ីពូជទី១ ក្ៅជាវិទស្ថសាា ន្ជាត្ិរសាវរជាវន្ងិអភវិឌ្ឍន្វ៍ារីវបបកម្ម េសម្េច

សតសោ ហ ៊ុន សេន 

- បាន្ក្លើកសាំក្ណើក្ៅរកសួងអប់រំ យុវជន្ ន្ិងកឡីា ក្ដើម្បីសុាំជួយពនិ្តិ្យក្លើំ ាឹម្សារនន្ក្សចកតីរពាងអន្ុរកឹត្យ  

សត ីពីោរដរបោា យសាោជាត្ិកសិកម្មដរពកក្លៀប ក្ៅជាវិទស្ថសាា ន្ជាត្កិសិកម្មដរពកក្លៀប 

- បាន្ក្លើកសាំក្ណើសុាំបាំដបកបតូរក្ឈ្លម េះបក្ងកើត្ម្ហាវិទស្ថលយ័ ន្ងិដាំក្ ើងក្ដបា៉ៃ ត្មឺ្៉ៃងថ់ាន កឆ់្ន ាំសិកាមូ្លដ្ឋា ន្ជាដ្នក

ថាន កឆ់្ន ាំសិកាមូ្លដ្ឋា ន្របស់សាកលវិទស្ថលយ័ភមិូ្ន្ាកសិកម្ម នន្រកសួងកសិកម្ម រោុះ របមញ់ ន្ងិក្ន្សាទ 

-                ោរក្រៀបចាំ                  ោរិោលយ័ចាំណេុះ វិទស្ថសាា ន្ជាត្ិរសាវរជាវ ន្ិង

អភិវឌ្ឍន្៍វារីវបបកម្ម េសម្េចសតសោ ហ ៊ុន សេន 

-បាន្ក្ចញក្សចកតីសក្រម្ចសត ីពីោរបក្ងកើត្គណៈកមម ្ិោរពនិ្តិ្យលកះណៈសម្បត្តិវរជន្ដដលរត្ូវជូន្ក្រគឿងឥសសរិយយស  

កនលងឆ្ន ាំ២០១៣ក្ន្េះដដរ ម្ស្ដន្តរីកលម្ោរងារអន្ុវត្តគក្រមងថ្វិោតាម្កម្មវិ្ីរបស់នយកដ្ឋា ន្ បាន្ក្រៀបចាំសិោះ

សាោពិក្រគ្នេះក្ោបល់សត ីពី “ោរដ្ឋកព់រងាយម្ស្ដន្តរីាជោរ” ក្ៅកនលងត្ាំបន្់ក្គ្នលក្ៅចាំន្នួ្៤ គឺក្ំត្តបាត្់ដាំបង ក្ំត្តរកក្ចេះ 

ក្ំត្តរពេះសីហន្ ុន្ងិក្ៅទីសតោីររកសួងកសិកម្ម រោុះ របមញ់ ន្ងិក្ន្សាទ ដដលជាសកម្មភាពក្្វើឲ្យគក្រមងតាម្កម្មវិ្ី ឆ្ន ាំ 

២០១៣ ទទួលបាន្លទធ្ លក្ជាគជ័យ។  

ទន្ាឹម្ន្ឹងសកម្មភាពទាំងអស់ដដលបាន្អន្ុវត្តខាងក្លើ នយកដ្ឋា ន្បុគគលកិ ន្ងិអភិវឌ្ឍន្៍្ន្ធាន្ម្ន្ុសសបាន្

កសាងដ្ន្ោរសរមប់ឆ្ន ាំ២០១៤ ដដលកនលងក្នេះមន្ ដ្ន្ោថ្វិោតាម្កម្មវិ្ី ន្ិងមិ្ន្ដម្ន្កម្មវិ្ី ដ្ន្ោរក្រជើសក្រីសរកប

ំណឌ  ន្ិងដ្ន្ោរក្រជើសក្រីសបុគគលកិជាប់កិចចសន្ស្ថ ន្ងិពលករអដណត ត្ ។ 

ខ. វាយតម្មលនងិសសំណើ ៖ 
                                                                                    

                            ដត្                                                             

                                  ៖ 

-            សរមប់                                                            

-                                                                   វ               

                 រដាក្លខា្ិោរដ្ឋា ន្មុ្ំងារសាធារណ:                                        ដដល 

បាន្ប៉ៃេះពាល់ដលោ់រក្បើក្តលក់្បៀវត្សរបចាាំដំរបស់អងគភាពក្រោម្ឱ្វាទរកសួង 

-               ចាត្់ម្ស្ដន្តឱី្យ                                               បាន្              

        របស់រកសួង ក្ពាលគឯឺកសារក្្ាើម្កក្ៅពុាំទន្ប់ាន្រគប់រគ្នន្ ់ ន្ិង                               

 -               ក្សន ើសុាំក្ម្ដ្ឋយោរងារជូន្ម្ស្ដន្តីរាជោរ ក្ៅតាម្បណាត អងគភាពននចាំណេុះរកសួងគឺក្ៅមន្
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ោរយឺត្ោ៉ៃ វមិ្ន្ទន្់ក្ពលក្វោកាំណត្់ ក្ទេះបីមន្ោរក្រកើន្រំលឹកក៏ក្ដ្ឋយ ក្ហើយកព៏ុាំបាន្អន្ុវត្តក្ៅតាម្ក្គ្នលោរណ៍១០% 

របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលជាក្ហត្ុនាំឱ្យមន្ោរលាំបាកកនលងោរអន្ុវត្តោរងារ ។  

គ. វិធានការ៖ 
-    យកចិត្តទុកដ្ឋក់ក្លើ                                                     

                                                                                            

                                                                                  រម  

              

-    ក្រៀបចាំសរម្បសរម្ួលោរងារ                      ក្សចកតីសក្រម្ចន្ិងរបោសជូន្អងគភាពពាក់

ពន័្ធសរមប់ពរងឹងក្លើោរងារបណតល េះបណាត ល្ន្ធាន្ម្ន្ុសស ក្ដ្ឋយក្លើកគក្រមងបញ្ជូន្ម្ស្ដន្តរីាជោរក្ៅសិការយេះក្ពលដវង 

ម្្យម្ ាំីក្ៅកនលង ន្ិងក្រៅរបក្ទស តាម្ជាំនញឱ្យបាន្ក្រចើន្  

-                             ន្៍                               ក្សស    

-                    ងារ                                                                  

             

- ចុេះរត្ួត្ពនិ្តិ្យជាក់ដសតងោរក្របើរបាស់រកបំណឌ ម្ស្ដន្តីរាជោរ បុគគលិកកិចចសន្ស្ថ ន្ិងពលករអដណត ត្ក្ៅតាម្អងគ

ភាពថាន ក់កណាត ល ន្ិងរាជធាន្ី ក្ំត្ត 

- ក្រៀបចាំកសាងដ្ន្ោរសាំខាន្់ៗមន្ជាអាទិ៍ៈ ដ្ន្ោររកបំណឌ  ដ្ន្ោរក្រជើសក្រីសពលករអដណត ត្ ដ្ន្ោរ

ក្រជើសក្រីសម្ស្ដន្តីជាប់កិចចសន្ស្ថ ន្ិងដ្ន្ោរថ្វិោតាម្កម្មវិ្ី ន្ងិមិ្ន្ដម្ន្កម្មវិ្ី។ 

៥.៩.២- ការអភិវឌឍន៍ធនធានលនុសសដៅតាលប្គរឹះស្ថា នអរ់រំ 

ក. សាកលវិទាល័យេ មិ្នៃកេិកម្ម 

ក្.១. លទធផល 
ក.១.១ ស្ថិតនិសិ្សតិ 

ក្ដ្ឋយអន្ុវត្តតាម្ដ្ន្ោរយុទធសាស្ដសតអភិវឌ្ឍន្ស៍ាកល វិទស្ថលយ័ឆ្ន ាំ២០១០-២០១៥ ន្ងិក្រោម្ោរដឹកនាំត្រម្ង់

ទិសរបស់រកលម្របឹកាភបិាលអាណត្តិទី៣ន្ិងអាណត្តទីិ៤ សាកលវិទស្ថលយ័ភូមិ្ន្ាកសិកម្មសក្រម្ចបាន្ន្ូវលទធ្ លោរងារ

សាំខាន្់ៗជាក្រចើន្ ជាពិក្សសោរងារអប់រំបណតល េះបណាត ល្ន្ធាន្ម្ន្ុសស ោរងាររសាវរជាវ វិទស្ថសាស្ដសត  ោរងារ្សពវ្ាយ 

ន្ងិោរងារសហរបត្ិបត្តិោរជាត្ិន្ងិអន្តរជាត្ិ ។  

ក្ៅឆ្ន ាំ២០១៣កន្ាងម្កក្ន្េះ ន្ិសសតិ្ដដលចុេះក្ឈ្លម េះសិកាក្ៅសាកល វិទស្ថល័យភូមិ្ន្ាកសិកម្មមន្ចាំន្នួ្សរុប១ 

៤៤៨នក់ កនលងក្នេះមន្នរ៤ី២១នក។់ 

កនលងឆ្ន ាំ២០១៣ មន្ន្សិសតិ្សរុបចាំន្នួ្ ៥ ៩៧៣នក ់កនលងក្នេះនរី ១ ៤០៣នក ់ (ក្សម ើន្ងឹ ២៣% នន្ន្ិសសិត្

សរុប) កាំពងុសិកាក្ៅកនលងសាកលវិទស្ថលយ័ភមិូ្ន្ាកសិកម្ម ក្លើម្ហាវិទស្ថល័យជាំនញ១០ គឺ ម្ហា វិទស្ថលយ័ វិទស្ថសាស្ដសត

កសិកម្ម វិទស្ថសាស្ដសតសត្វ ក្វជជសាស្ដសតសត្វ វិទស្ថសាស្ដសតនរពក្ឈើ បក្ចចកវិទស្ថន្ិងរគប់រគងកសិកម្ម វិទស្ថសាស្ដសតជល្ល    

កសិឧសាហកម្ម ក្សដាកិចចកសិកម្មន្ិងអភិវឌ្ឍន្ជ៍ន្បទ ក្រៀបចាំដដន្ដីន្ងិរដាបាលដី្ា ី ន្ងិម្ហាវិទស្ថលយ័វិទស្ថសាស្ដសត

ក្ៅស ូ ដដលបណតល េះបណាត លថាន កប់រិញ្ញ  ន្ងិក្ៅសាោក្រោយឧត្តម្ដដលទទួលបន្ាលកបណតល េះបណាត លថាន កប់រិញ្ញ រង បរិញ្ញ

ជាន្់ ពំស់ ន្ងិបណឌ ិត្ ។   
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 ចាប់តាាំងពីក្បើកទវ រសារជាថ្មីនឆ្ន ាំ១៩៨៥ ម្កដល់ឆ្ន ាំ២០១៣ក្ន្េះ សាកលវិទស្ថល័យភមិូ្ន្ាកសិកម្មបាន្រួម្ចាំដណក

បណតល េះបណាត លន្ិសសិត្ឲ្យបញ្ចប់ោរសិកាក្ដ្ឋយក្ជាគជយ័ក្លើវិស័យកសិកម្ម អភិវឌ្ឍន្៍ជន្បទ ន្ិង វិស័យពាកព់ន័្ធក្្សងៗ 

សរុបបាន្ចាំន្នួ្៦.៤៤៣នក ់(នរ ី១.០៦៥នក់ក្សម ើន្ងឹ ១៧%) ដដលដបងដចកជាថាន ក់បណឌ ិត្ចាំន្នួ្ ៧នក ់(នរ១ីនក)់ បរិ

ញ្ញ ជាន្់ ពំស់ចាំន្នួ្ ៦៦៨នក ់ (នរី៩៦នក់) បរិញ្ញ ចាំន្នួ្៥ ២៦២នក ់ (នរី ៩១០នក់) ន្ងិថាន កប់រិញ្ញ រងចាំន្នួ្ ៥០៦

នក ់(នរ ី៥៨នក់) ។ សា តិ្និ្សិសិត្បញ្ចប់ោរសិកាដបងដចកតាម្ជាំនញក្្សងៗមន្បងាា ញជនូ្កនលងរោហវកិខាងក្រោម្ ។  

 
ក.១.២ ស្ហរបតបិតតកិារជាតនិងិអនតរជាត ិ
 ក្ដើម្បីពរងងឹសម្ត្ាភាពសាកលវិទស្ថល័យឲ្យោន្ដ់ត្រឹងម ាំ ន្ងិជាពិក្សសក្ដើម្បីឈ្លន្ក្ៅដល់បទដ្ឋា ន្អន្តរជាត្ ិ

សាកលវិទស្ថលយ័ភមិូ្ន្ាកសិកម្មបាន្យកចិត្តទុកដ្ឋក់ ពំស់ជាចម្បងក្លើកិចចសហរបត្ិបត្តិោរជាត្ិន្ងិអន្តរជាត្។ិ ជារួម្កចិច

សហរបត្ិបត្តិោរអន្តរជាត្ិ បាន្្តលឱ់្ោសដល់សាកលវិទស្ថលយ័ក្គៀងគរបាន្មូ្លន្ិ្ កិ្្សងៗ សរមប់ដាំក្ណើរោរោរ

រសាវរជាវវិទស្ថសាស្ដសតបក្ចចកក្ទស ោរផ្កា ស់បតូរន្ិសសិត្ន្ងិសាស្ដសាត ចារយក្ៅវិញក្ៅម្កជាមួ្យសាកល វិទស្ថល័យនដគ ូោរក្្វើ

កម្មសិការបស់ន្ិសសតិ្ន្ិងសាស្ដសាត ចារយកនលងន្ងិក្រៅរបក្ទស ោរ្ តលអ់ាហារូបករណ៍ ោរ្ សពវ្ាយបក្ចចកក្ទសដលក់សិករ ន្ងិ

ោរអភិវឌ្ឍន្ក៍្ហដ្ឋា រចនសម្ពន័្ធជាក្ដើម្។ កនលងឆ្ន ាំ២០១៣ក្ន្េះ សាកលវិទស្ថលយ័ភមិូ្ន្ាកសិកម្មបាន្បក្ងកើត្កិចចសហរបត្ិបត្តិោរថ្មី

បាន្ចាំន្នួ្៩នដគូ ដូចមន្បងាា ញជនូ្កនលងតារាងខាងក្រោម្ បដន្ាម្ពីក្លើនដគូដដលមន្រសាប់នក្ពលកន្ាងម្ក ។ 

បញ្ជកី្ឈ្លម េះនដគសូហរបត្បិត្តោិរអន្តរជាត្ថិ្មកីនលងឆ្ន ាំ ២០១៣ 

ល.រ សាា បន័្ របក្ទស សកម្មភាពកាំពងុអន្វុត្ត 

១ Nagoya University ជប៉ៃុន្ ផ្កា ស់បតូរន្ិសសិត្ បុគគលិក ន្ិងោរងាររសាវរជាវ 

២ 
កម្មវិ្ីសម្ព័ន្ធភាពដរបរបួលអាោសធាត្ុ

កម្ពលជា (CCCA) 
កម្ពលជា 

សហោរក្រៀបចាំដ ន្កដរបរបួលអាោសធាត្ុក្ៅកនលង

បណាណ ល័យនន្សាកល វិទស្ថល័យភូមិ្ន្ាកសិកម្ម 

៣ Erasmus Mundus Action 2 សហគម្ន្៍អឺរ ុប ផ្កា ស់បតូរន្ិសសិត្ បុគគលិក ន្ិងោរងាររសាវរជាវ 
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៤ Toto Kogyo Co. Ltd. ន្ិង NPO Communion ជប៉ៃុន្ សហោររសាវរជាវ 

៥ Sangmyung University កូក្រ  
ផ្កា ស់បតូរន្ិសសិត្ បុគគលិក ោរងាររសាវរជាវ ឯកសារ

 វិទស្ថសាស្ដសត  

៦ Republic Polytechnic សឹងាបុរី 

អភវិឌ្ឍន្ិង្សពវ្ាយចាំក្ណេះដឹង ត្លក់្សវាដល់

សហគម្ន្៍ ន្ិងជាំរុញោរផ្កា ស់បតូរវបប្ម៌្តាម្រយៈ

យុវជន្ 

៧ GIZ អាលាឺម្៉ៃង់ សហោរអភិវឌ្ឍចាំក្ណេះដឹង 

៨ 
 h  U i    i y  f R    “    

V  g   ” 
អុីតាល ី សហោរកនលងោររសាវរជាវន្ិងបក្រងៀន្ 

៩ រកលម្ហ ុន្ ដ មំរ រប ូក្វរី លីមី្្ីត្ កម្ពលជា 
ដចករំដលកបទពិក្សា្ន្៍ ចាំក្ណេះដឹង ន្ិង្ន្ធាន្ 

កម្មសិកា ោររសាវរជាវ ន្ិងឱ្ោសោរងារ 

ក.១.៣ អាហារបូករណ៍នសិ្សតិ 
 កនលងនម្ជារគឹេះសាា ន្សាធារណរដាបាល សាកលវិទស្ថល័យភមិូ្ន្ាកសិកម្មបាន្យកចិត្តទុកដ្ឋក់ ពំស់កនលងោរដសវងរក

អាហារូបករណ៍ក្្សងៗ ន្ងិ្តលអ់ាហារូបករណ៍ទាំងក្នេះដលន់្ិសសិត្ ជាពិក្សសន្ិសសិត្ពដូក ន្ិសសិត្រករីក ន្ងិន្ិសសតិ្ម្ក

ពតី្ាំបន្ដ់្ឋច់រសោល ។ ក្ដ្ឋយដទបក កនលងឆ្ន ាំសិកា២០១២-២០១៣ក្ន្េះ បដន្ាម្ក្លើ អាហារូបករណ៍្តលឲ់្យក្ដ្ឋយរាជរដ្ឋា

ភិបាល អាហារូបករណ៍សក្ម្តចអគគម្ហាក្សនបត្ីក្ត្ក្ជា ហ នុ ផ្ន ន្ងិក្ោកជាំទវកិត្តិរពឹទធបណឌ ិត្ អាហារូបករណ៍

ឯកឧត្តម្រដាម្ស្ដន្តីរកសួងកសិកម្ម រុោះ របមញ់ ន្ងិក្ន្សាទ អាហារូបករណ៍្នគ្នរពភិពក្ោក អាហារូបករណ៍សាកល

 វិទស្ថលយ័ភូមិ្ន្ាកសិកម្ម ន្ងិនដគូអភិវឌ្ឍន្ន៍ន ន្សិសតិ្បាន្ទទួលអាហារូបករណ៍ RUA-JICF-JINNAI ជប៉ៃុន្ មន្ចាំន្នួ្

សរុប ៥៥ នក ់ (ន្ិសសតិ្មន ក់ៗ ទទួលបាន្ ៤០០ ក្ៅ ៥០០ USD/ឆ្ន ាំ) ន្ងិអាហារូបករណ៍ Nagao Environment 

Scholarship ជប៉ៃុន្ ចាំន្នួ្ ៨នក់ (ន្ិសសិត្មន ក់ៗទទួលបាន្ថ្វិោ ២ ០០០ក្យ៉ៃន្/ដំ សរមប់ចាំណាយក្លើោររស់ក្ៅ)។ 

ក.១.៤ ការរាវរជាវនងិផសពវផាយ 
 ក្ដ្ឋយមន្កិចចសហរបត្ិបត្តោិរលអជាមួ្យនដគូជាត្និ្ងិអន្តរជាត្ិ កនលងឆ្ន ាំ២០១៣កន្ាងម្កក្ន្េះ ម្ស្ដន្ត ីសាស្ដសាត ចារយ 

នន្សាកល វិទស្ថលយ័ភូមិ្ន្ាកសិកម្មបាន្ចូលរួម្អន្ុវត្ដគក្រមងរសាវរជាវ ន្ងិគក្រមងអភិវឌ្ឍន្ច៍ាំន្នួ្២២គក្រមង ដដល

មន្របក្ភទគក្រមង របភព ន្ងិថ្វិោគក្រមងរួម្ ដូចខាងក្រោម្ៈ 
 

លរ របក្ភទគក្រមង របភព ថ្វិោរួម្ លរ របក្ភទគក្រមង របភព ថ្វិោរួម្ 

១ កសិ្កមមស្មរស្ប JICA 67 669 298 ¥ ១២ វវទិការាវរជាវ IDRC 182 759$ 
២ កកឆ្ឆៃអាហារ-រា JICA 45 465 000¥ ១៣ អភវិឌ្ឍនទ៍ីផារវោ ACIAR 90 000$ 
៣ ស្ហការបណតត ុះបណ្តត ល MSc Belgium 534 895 € ១៤ វមម ចឆ្រងនងិទនិៃផលរស្វូ ACIAR 30 000$ 
៤ ប៉ា រ៉ាស្តីតស្តវ Belgium 65 000 € ១៥ កសិ្កមមចរមរុះស្តវនិងដំណំ្ត ACIAR 70 000$ 
៥ EURASIA II EC n/a ១៦ ប៉ា រស្តីតដណំំ្ត CARF 2 728$ 
៦ Techno I, II EC n/a ១៧ វារវីបបកមម CARF 17 660 $ 
៧ LOTUS III n/a n/a ១៨ ពរងឹងស្មតថភាពកសិ្ករ -បករម

បរមលួអាកាស្ធាតត 
MoE, EC, UNDP, 
SIDA, Denmark 

300 000 $ 

៨ ពរងឹងស្មតថភាពបស្តវពទយ USDA 51 000 $ ១៩ បវងកើនស្មតថភាព អបរ់កំសិ្កមម Czech n/a 
៩ ររបរ់រងធនធានធមមជាត ិ USAID 106 000 $ ២០ របពន័ធចិញ្ច ឹមស្តវ IFAD, CIAT 65 000$ 

១០ បកនលស្តវតថភិាព USAID 50 000 $ ២១ ការអនតវតតនទ៍វីាល LI 3 800 $ 
១១ ការករបរបលួអាកាស្ធាតតនិង

អភបិលកិចចទឹកវៅកមពតជា 
IDRC 134 074,50 $ ២២ Agricultural Learning 

Exchange for Asian 
Regional Networking 
(AgLEARN) 

USAID/Regional 
Development 
Mission 

42 000 $ 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Euro_sign
http://en.wikipedia.org/wiki/Euro_sign
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ក.១.៥ ការបណតត ុះបណ្តត លកៃតងនងិវរៅរបវទស្ 
 ក្ៅកនលងឆ្ន ាំ២០១៣សាកលវិទស្ថល័យបាន្ក្្វើោរអភិវឌ្ឍន្ស៍ម្ត្ាភាពបុគគលិក ក្ដ្ឋយបាន្បញ្ជួន្ម្ស្ដន្តកី្ៅចូលរួម្វគគ

បណតល េះបណាត ល ាំីក្រៅរបក្ទសចាំន្នួ្៦ក្លើក ចូលរួម្សិោះ សាោ កិចចរបជុាំ សន្និសីទចាំន្នួ្២៥ក្លើក។ ម្ស្ដន្តនី្ងិបុគគលកិ

ចាំន្នួ្២១រូបកាំពុងសិកាថាន ក់បរិញ្ញ បរត្ជាន្់ ពំស់ន្ងិបណឌ ិត្ក្ៅក្រៅរបក្ទស។ បដន្ាម្ពីក្លើក្ន្េះ សាកលវិទស្ថលយ័បាន្

បញ្ជូន្ន្ិសសិត្ចាំន្នួ្២៤រូបក្ៅចូលរួម្វគគបណតល េះបណាត លន្ងិកម្មសិកាក្រៅរបក្ទស ន្ងិបញ្ជូន្ន្ិសសិត្ចាំន្នួ្៤០រូបក្ៅក្្វើ

កម្មសិកាក្ៅរបក្ទសអុរីសាដអល។ 

ក.១.៦ ការវាយតឆ្មលរបស់្រណៈកម្មម ធកិារទទលួាា ល់រតណភាពអបរ់ ំឆ្នកមពតជា 
ក្រោយពីទទួលបាន្ោរទទួលសាគ ល់ក្ពញសិទធិពីគណៈកមម ្ោិរទទួលសាគ លគ់ុណភាពអប់រំនន្កម្ពលជា សរមប់ក្ដ

បា៉ៃ ត្ឺម្៉ៃង់ថាន កឆ់្ន ាំសិកាមូ្លដ្ឋា ន្ កនលងក្គ្នលបាំណងបក្ងកើន្គុណភាពអប់ររំបស់ ាំួន្ សាកល វិទស្ថល័យភូមិ្ន្ាកសិកម្មបាន្ដ្ឋក់

ពាកយក្សន ើសុាំក្ៅគណៈកមម ្ិោរទទួលសាគ លគ់ុណភាពអប់រនំន្កម្ពលជា ក្ដើម្បីម្កក្្វើោរវាយត្នម្ាគុណភាពអប់ររំបស់សាកល

 វិទស្ថល័យទាំងមូ្ល ក្ហើយក្ៅនថ្ងទី៩ ដំសីហា ឆ្ន ាំ២០១៣ គណៈកមម ្ិោរទទួលសាគ លគ់ុណភាពអប់រនំន្កម្ពលជា បាន្

ទទួលសាគ លគ់ុណភាពអប់របំក្ណាត េះអាសន្នក្ៅសាកល វិទស្ថលយ័ភូមិ្ន្ាកសិកម្ម ដដលមន្រយៈក្ពលបីឆ្ន ាំ។ 

ក្.២ សននដិ្ឋា ននងិការវាយតម្មល 
ជារួម្អារស័យក្ដ្ឋយមន្ោរដឹកនាំដ៏រត្ឹម្រត្ូវរបស់ថាន ក់ដឹកនាំរកសួង ន្ងិរកលម្របឹកាភបិាលរបស់សាកល វិទស្ថ

លយ័ ន្ងិជាពិក្សសោរំិត្ំាំរបឹងដរបងផ្កា ល់របស់ថាន ក់ដឹកនាំ ម្ស្ដន្តសីាស្ដសាត ចារយ បុគគលកិ ន្ងិកម្មករ ក្ពលក្ន្េះសាកល

 វិទស្ថល័យភមិូ្ន្ាកសិកម្មបាន្ទទួលន្ូវទាំន្ុកចិត្ត ពំស់ពីសាំណាកន់្ិសសតិ្ន្ិងអាណាពស្ថបាលក្ហើយដដលក្្វើឲ្យកាំក្ណើន្ន្ិសសតិ្ 

ចូលសិកាមន្ោរក្កើន្ក្ទបើងជាលាំដ្ឋប់ ។ សាកលវិទស្ថលយ័បាន្យកចិត្តទុកដ្ឋកជ់ាសាំខាន្់ក្លើោរអប់ររំបកបក្ដ្ឋយគុណ

ភាពន្ងិ្ាភាជ ប់ជាមួ្យក្សចកតរីត្ូវោរទី្ារោរងារនក្ពលបចចលបបន្នន្ងិក្ៅអនគត្ ក្ដ្ឋយយកកិចចសហរបត្ិបត្តិោរជាត្ិ 

ន្ងិអន្តរជាត្ិជាកតាត ចាំបង ។ 
 អវីដដលសាកលវិទស្ថលយ័ភមិូ្ន្ាកសិកម្មសក្រម្ចបាន្ម្កដល់ក្ពលក្ន្េះ រគ្នន្ដ់ត្ជាភាពក្ជាគជយ័មួ្យដ្នក

ប៉ៃុក្ណាណ េះ ក្បើក្របៀបក្្ៀបន្ងឹក្សចកតីរត្ូវោរអភិវឌ្ឍន្៍ដ៏្ាំក្្ងរបស់សាកលវិទស្ថល័យ ។ ដូចក្ន្េះសាកល វិទស្ថលយ័មន្

ដ្ន្ោរយុទធសាស្ដសត  កនលងោរកសាង្ន្ធាន្សាស្ដសាត ចារយឲ្យបាន្រឹងម ាំន្ងិរគប់ចាំន្នួ្ កសាងក្ហដ្ឋា រចនសម្ព័ន្ធអាគ្នរសកិា 

ម្ន្ាីរពិក្សា្ន្ ៍ សមភ រៈពិក្សា្ន្៍រសាវរជាវ សាា ន្យី៍អន្វុត្តជាក់ដសតង ន្ងិក្ហដ្ឋា រចនសម្ព័ន្ធសរមប់រទរទងជ់ីវិត្សិកា

របស់ន្ិសសិត្ចាាំបាច់ជាក្រចើន្ក្ទៀត្ ដូចជា អាហារដ្ឋា ន្ទាំក្ន្ើប បណាណ ល័យ បណាណ គ្នរទាំក្ន្ើប ពហុកីទាដ្ឋា ន្ អក្ន្តវាសិកដ្ឋា ន្ 

ន្ងិម្ណឌ លសិលបៈកាំសាន្តជាក្ដើម្ ។   

    

ខ. ស្ថលាជាតិកេកិមមសប្ពកសលៀប 
ខ.១. លទធផល 

ខ.១.១-ការបសងកើនររសទិធភាពការដឹក្ននំងិរគបរ់គងអងគភាព 
 ១.១ ការងារដឹក្ន ំ
 កនលងឆ្ន ាំ២០១៣ រកលម្របឹកាភបិាលសាោជាត្កិសិកម្មដរពកក្លៀប អាណត្តិទី៣ បាន្បន្តដឹកនាំចងអលលដណនាំ ន្ងិ

ក្្វើោររបជុាំក្ដ្ឋយពភិាោរងារបាន្ចាំន្នួ្០៣ក្លើក ក្ដើម្បីពិន្តិ្យលទធ្ លោរងារសាោជាត្ិ (១)របាយោរណ៍សតពីីវឌ្ឍន្

ភាពោរងារសាោជាត្កិសិកម្មដរពកក្លៀប (២) ោរងារហិរញ្ញវត្ាល ឆ្ន ាំ២០១៣ (៣) ក្សចកតីរពាងអន្ុរកឹត្សត ពីីោរដរប

ោា យសាោជាត្កិសិកម្មដរពកក្លៀបក្ៅជាវិទស្ថសាា ន្ជាត្កិសិកម្មមន្លកះណៈជារគឹេះសាា ន្សាធារណៈរដាបាល (៤) បទ

បញ្ជ ន្ាកនលងសាោជាត្ិកសិកម្មដរពកក្លៀប (៥) កម្មវិ្ីសិកាថាន ក់បន្ត ន្ងិបឋម្។  
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 ១.២ ោថ នភាពបគុគលកិ្ នងិអភវិឌ្ឍនធ៍នធានមនសុស 
សាា ន្ភាពម្ស្ដន្តីបុគគលកិសាោជាត្ិគឺក្ៅកនលងឆ្ន ាំ២០១៣ មន្ចាំន្នួ្ ១៣៣ នក ់នរ ី៣៧ នក ់ន្ិងមន្ ករម្ឹត្

សញ្ញ បរត្ជាំនញដូចខាងក្រោម្៖ 

- បណឌ ិត្ ០១នក ់ រស ី០០ នក ់ - អន្ុបណឌ ិត្ ៤៨នក ់ រស ី១០ នក ់

- បរិញ្ញ បរត្ ៧២ នក ់ រស ី២៣ នក ់ - បរិញ្ញ បរត្រង ០៤ នក ់ រស ី០០ នក ់

- ករម្ឹត្បឋម្ ០២ នក ់ រស ី០១ នក ់ - គ្នម ន្ជាំនញ ០៦ នក ់រស ី០៣ នក ់

 ១.៣ ការងារក្ោងសហដ្ឋា រចនសមពន័ធបសរមើការឲ្យការងារបណតុ ុះបណត ល 
 កនលងឆ្ន ាំ២០១៣ក្ន្េះ សាោជាត្បិាន្ជូសជលុន្ងិកសាង អាគ្នរ០១ នំងជាោរោិលយ័ក្ដបា៉ៃ ត្ឺម្៉ៃងក់សិ-ឧសាហកម្ម 

ក្រៀបចាំសួន្ចារក្ ើងវិញក្ដ្ឋយដ្ឋាំក្ដើម្ក្ឈើលម្អតាម្បាង់ដដលបាន្សិការួច ក្រៀបចាំកដន្ាងសាន ក់ក្ៅសរមប់ន្ិសសិត្បុរស-

នរីរបកបក្ដ្ឋយលទធ្ លលអរបក្សើរ ក្រៀបចាំត្បណាត ញទឹកបូម្ពីទក្ន្ាចូលក្ៅកដន្ាងពិក្សា្ន្ដ៍ាំណាាំបដន្ារគប់របក្ភទ ជីក

រសេះត្ូចចាំន្នួ្០៥សរមប់ន្ិសសិត្វិទស្ថសាស្ដសតជល្លអន្ុវត្តចិញ្ច ឹម្រត្ី សាងសងរ់ទលងមន្ត់្ចូៗចាំន្នួ្១០សរមប់ន្ិសសតិ្

 វិទស្ថសាស្ដសតន្ិងក្វជជសាស្ដសតសត្វពិក្សា្ន្ចិ៍ញ្ច ឹម្មន្់ ជួសជលុបន្ាប់ទឹកអាគ្នរ A ន្ងិ B  ជាន្់ទី Eoន្ងិ E1 ន្ិងក្រៀបចាំរទលង

ចិញ្ច ឹម្រជូកសរមប់ន្ិសសិត្វិទស្ថសាស្ដសតន្ងិក្វជជសាស្ដសតសត្វអន្ុវត្ត។ 

 ១.៤ ការងារបណតុ ុះបណត ល 
សា ិត្និ្ិសសតិ្កាំពុងសិកា ឆ្ន ាំសិកា២០១៣-២០១៤ សរុបចាំន្នួ្ ១៥៦២ នក ់ រស ី៥០២ នក ់កនលងក្នេះ សរុប        

អាហារូបករណ៍ ១២០៥ នក ់រសី ៤៣៨ នក់ អាហារូបករណ៍រពឹទធសភាថាន ក់បរិញ្ញ បរត្ ចាំន្នួ្ ០៣នក ់អាហារូបករណ៍ 

សក្រម្ច ហ នុ្ ដសន្ ថាន ក់បរិញ្ញ បរត្ ចាំន្នួ្ ៥៧ នក ់ រស ី២០ នក់ អាហារូបករណ៍ឯកឧត្តម្ ច័ន្ា សារនុ្  សរុប ៧៦ 

នកក់នលងក្នេះ ថាន ក់បរញិ្ញ បរត្រង ចាំន្នួ្ ០៥ នក ់រស ី០៣ នក ់ន្ិងថាន ក់បរិញ្ញ បរត្ ចាំន្នួ្ ៧១ នក ់រស ី១៨ នក ់

 ១.៥ លទធផលម្នការបញ្េបក់ារសកិ្ារបសន់សិសតិក្នងុឆ្ន ២ំ០១៣ 
 ១.៥.១ លទធផលម្នការបញ្េបក់ារសកិ្ារបសន់សិសតិថ្នន ក្ប់ររិា ររត័ 

 

ល.រ 

 

ជាំនញ 

     

អាហារូបករណ៍ បណតល េះបណាត លបន្ត  ក្្សងៗ 

ក្បកះជន្ រសី ក្បកះជន្ រសី ជាប់ជាសាា ពរ រសី ក្ំាយ (ធាា ក់ ) 

១  វិទស្ថសាស្ដសតកសិកម្ម ៣១ ១៤ ៣២ ១៤ ៦៣ ២៨  

២   វិទស្ថសាស្ដសត នរពក្ឈើ ៣០ ០៤   ៣០ ០៤  

៣   វិទស្ថសាស្ដសតជល្ល ២០ ០២   ២០ ០២  

៤   វិទស្ថសាស្ដសត  ន្ិង ក្វជជ

សាស្ដសតសត្វ 

៣៨ ០៩ ១១ ០ ៤៩ ០៩  

៥ ្សពវ្ាយ ន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍

ជន្បទ 

២២ ០៤   ២២ ០៤  

៦ សាកវបបកម្ម ២០ ១០   ២០ ១០  

៧ ក្សដាកិចច ន្ិងរគប់រគង

កសិកម្ម 

១៩ ១២   ១៩ ១២  

៨ កស-ិឧសាហកម្ម ១២ ០៥   ១២ ០៥  

៩ សុរិក្ោដី ២៤ ០៤   ២៤ ០៤  

                  សរបុ ២១៦ ៦៤ ៤៣ ១៤ ២៥៩ ៧៨  
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 ១.៥.១ លទធផលម្នការបញ្េបក់ារសកិ្ារបសន់សិសតិថ្នន ក្ប់ររិា ររត័រង 
 

 

ល.រ 

 

 

ជាំនញ 

អាហារបូករណ៍ បណតល េះបណាត លបន្ត  ក្្សងៗ 

ក្បកះជន្ រស ី ក្បកះជន្ រស ី ជាប់ជាសាា ពរ រសី ក្ំាយ  (ធាា ក់ ) 

១  ជាំនញ ក្កសរត្សាស្ដសត  ២៦ ០៧   ២៦ ០៧  

២ ជាំនញ រុកះកម្ម ០៤ ០១   ០៤ ០១  

៣ ជាំនញ ជល្ល  ០៧ ០១   ០៧ ០១  

៤ ជាំនញ ្លតិ្កម្ម ន្ិងប

សុពយបាល 

៣២ ០៤ ៣១ ០៦ ៦២ ០៩ ០១ 

៥ ជាំនញ ្សពវ្ាយ ន្ិង

អភិវឌ្ឍន្៍ជន្បទ 

១៥ ០៧   ១៥ ០៧  

៦ ជាំនញ សាកវបបកម្ម ១៤ ០៥   ១៤ ០៥  

៧ ជាំនញ ក្សដាកិចច ន្ិង

រគប់រគងកសិកម្ម 

១២ ០៦   ១២ ០៦  

៨ ជាំនញ កស-ិឧសាហកម្ម ០៨ ០៤   ០៨ ០៤  

៩ ជាំនញ សុរិក្ោដ ី ១០ ០៤   ០៩ ០៤ ០១ 

 សរុប....................... ១២៨ ៣៩ ៣១ ០៦ ១៥៧ ៤៤ ០២  

 
 ១.៦ ការចលូរួមក្ចិេររជុំ  នងិពធិសីផសងៗ 

កនលងឆ្ន ាំ២០១៣ក្ន្េះ សាោជាត្ិបាន្បញ្ជូន្ថាន ក់ដឹកនាំ សាស្ដសាត ចារយ ន្ិសសិត្ចូលរមួ្ ន្ងិក្រៀបចាំសិោះ សាោសាំក្ៅ

ក្្វើោរដសវងយលន់្វូោរងារមួ្យចាំន្នួ្ទក់ទងន្ងឹោរដរបរបួលអាោសធាត្ ុ គក្រមងអភិវឌ្ឍន្៍កនលង វិស័យកសិកម្ម ចាប់

ន្ងិបទដ្ឋា ន្គត្យិុត្តកិនលងវិស័យកសិកម្ម សន្តិសុំក្សបៀងន្ងិអាហារូបត្ាម្ភ ដ្ន្ោរថ្វិោ ដ្ន្ោរអភិវឌ្ឍន្៍ បាន្ចាំន្នួ្៦៩

ក្លើក រពម្ទាំងបាន្ក្រៀបចាំវគគបណតល េះបណាត លន្ងិោរសិការសាវរជាវក្ៅកនលងសាោបាន្ចាំន្នួ្៣៧ក្លើក។ 

 ១.៧ ការងារសហការាមយួគសរោងនន 
បាន្ទទួលថ្វិោមូ្លន្ិ្និ្ងិថ្វិោបដិភាគសរុបចាំន្នួ្១៧៥,១៣៦ ពីម្លូន្ិ្ិរបស់អគគនយកដ្ឋា ន្ឧត្តម្សិកា

សម្ពន្ធភាព បដរម្បរមួ្លអាោសធាត្ុកម្ពលជានន្រកសួងបរិសាា ន្ រពម្ទាំងថ្វិោរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាលចាំន្នួ្១០២,២៥៩,៨៤

ដុោា រ។ ក្រៅពីក្ន្េះ សាោកប៍ាន្សហោរជាមួ្យរកលម្ហ នុ្កកូ្រ ក្ដើម្បក្រៀបចាំបក្រងៀន្ភាសាកកូ្រ  ន្ងិក្បើកក្រាងជាងជួសជលុ

ក្រគឿងយន្តដលន់្ិសសិត្។ 

ខ.២. េននិដ្ឋឋ ន 

   កនលងោរបណតល េះបណាត ល្ន្ធាន្ម្ន្ុសសបក្រម្ើឲ្យវិស័យកសិកម្ម  រុកះកម្ម ជល្ល បរិសាា ន្ ន្ិងអភិវឌ្ឍន្ជ៍ន្បទ 

ក្ទេះបី្ន្ធាន្ន្ងិម្ក្្ស្ថបាយោរងារក្ៅមន្ករមឹ្ត្មិ្ន្រគប់រគ្នន្ត់ាម្សាំណូម្ពរចាាំបាច់ោរងារកនលងឆ្ន ាំ២០១៣ក្ន្េះ 

សាោជាត្បិាន្ពុេះពាររាលោ់រលាំបាករបឈម្មុ្ំជាក្រចើន្ ដូចជាោររគប់រគងដី្ាសីាោជាត្ិដដលមន្រសាប់ ោរក្រៀបចាំ

ជួសជលុអាគ្នរសិកា អាគ្នរក្្វើោរ ន្ងិោរបាំពាក់សមភ រៈឧបករណ៍ឲ្យមន្លកះណៈទាំក្ន្ើបតាម្បទដ្ឋា ន្របស់គណៈកមម ្ិ

ោរទទួលសាគ លគ់ុណភាពអប់រំនន្កម្ពលជា (គ.ទ.ក ) ជាក្ដើម្ ។  

ចាំណចុខាា ាំងដដលសាោជាត្មិន្គៈឺ 

- ក្្វើោរកសាងបាន្ន្ូវលិំតិ្បទដ្ឋា ន្ជាក្រចើន្សរមប់ោរងារបណតល េះបណាត លតាម្ោរកាំណត្់របស់គ.ទ.ក ដូចជា

កម្មវិ្ីថាន កឆ់្ន ាំសិកាមូ្លដ្ឋា ន្ កម្មវិ្ីថាន ក់បរិញ្ញ បរត្ ន្ងិបរិញ្ញ បរត្រង រួម្មន្រចនសម្ពន័្ធ មុ្ំវិជាជ  ន្ងិបាងក់្គ្នលមុ្ំ

 វិជាជ  លិំ ិត្បទដ្ឋា ន្វាយត្នម្ាោរបក្រងៀន្របស់សាស្ដសាត ចារយ លិំតិ្បទដ្ឋា ន្សរមប់ោរសកិារបស់ន្ិសសិត្ ។ ល ។ 

 - ករម្ឹត្សម្ត្ាភាពរបស់សាស្ដសាត ចារយ  បុគគលិក  សាោជាត្ិបាន្ក្កើន្ក្ ើងជាលាំដ្ឋប់   ក្្វើឲ្យោរបណតល េះបណាត ល 
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មន្លកះណៈរលនូ្ជារបរកត្កីនលងរបពន័្ធរកឌ្តី្។ ជាក់ដសតងកនលងឆ្ន ាំ២០១២-២០១៣ក្ន្េះ សាោជាត្មិន្ន្ិសសិត្កាំពងុសិកា

សរុប ១៩៩៨នក ់នរ ី៦៩៨នក ់ក្ៅចុងឆ្ន ាំ២០១៣ ន្ិសសតិ្ដដលបាន្របលងបញ្ចប់ោរសិកាក្ដ្ឋយក្ជាគជ័យមន្ចាំន្នួ្

៤១៦នក ់ (នរ១ី២២នក)់ មន្៩ជាំនញ បនា ប់ពបីាន្ចុេះសិការសាវរជាវរយៈក្ពលបីដំ ន្ងិសរក្សររបាយោរណ៍រួច

ម្ក ក្ៅនថ្ងទី១៨ ដំត្ោុ ឆ្ន ាំ២០១៣ បាន្អន្ញុ្ញ ត្ឲ្យចូលរបលង។ 

- ក្ទេះបីទុន្ន្ិងម្ក្្ស្ថបាយបក្រម្ើោរងារមន្ករម្ឹត្ ក្របងឥន្ធន្ៈជាក្ដើម្ សាោជាត្បិាន្យកចិត្តទុកដ្ឋកច់ាត្់

ដចងឲ្យមន្កម្មវិ្ីចុេះទសសន្ៈកិចចសិការបស់ន្ិសសតិ្ សាស្ដសាត ចារយកនលងន្យ័ពរងកីរទឹសត ីបក្រងៀន្ ន្ិងោរសិការបស់ន្ិសសិត្

ឲ្យមន្ោរវិវត្តន្៍សម្រសប ន្ងិោងារជាក់ដសតងកនលងមូ្លដ្ឋា ន្្លតិ្កម្ម ន្ងិអាជវីកម្ម។ 

- ោរងារជួសជលុកសាងក្ហដ្ឋា រចនសម្ពន័្ធ ន្ងិោរងារកសាងក្សាភ័ណភាពសាោបាន្ដ្អកក្លើភាពមច ស់ 

ោរនចនរបឌ្តិ្ ក្្វើោរជួសជលុដកលាំអតាម្រយៈទាំនក់ទាំន្ងជាមួ្យសបបលរសជន្ជាត្ិ អន្តរជាត្ិ ន្ងិថ្វិោរដាក្ដ្ឋេះរសាយ

បាន្មួ្យចាំន្នួ្ន្វូបញ្ា របឈម្ មន្ដូចជាោរ វំេះបន្ាប់ក្រៀន្ សមភ របក្រម្ើោរបក្រងៀន្ ន្ងិក្រៀន្។ 

- ជួសជលុោរក្រៀបចាំោរិោលយ័បាំក្ពញោរងាររបស់ម្ស្ដន្ត ីបុគគលិក សាស្ដសាត ចារយ ក្ហើយន្ងិដកលាំអក្សាភ័ណ

ភាពសាោជាត្បិាន្សម្រសបជាបរិសាា ន្ គរុក្ោសលយជាបក្ណត ើរៗ។ 

ការលបំាក្ 
- ឥណទន្របចាាំឆ្ន ាំ២០១៣ រកសួងកសិកម្ម រុោះ របមញ ់ន្ងិក្ន្សាទ្តល់ម្កសាោពុាំបាន្រគប់រគ្នន្ក់្្វើឲ្យត្រម្ូវ

ោរម្យួចាំន្នួ្បាន្ក្ដ្ឋេះរសាយបាន្ដូចជា ទូទត្ន់ថ្ាក្របើរបាស់អគគិសន្ ីជួសជលុដថ្ទាំឧបករណ៍ក្្សងៗមន្ ត្ ុក្ៅអ ីកុាំពយូ

ទ័រ ម៉ៃ សីុន្ក្បាេះពុម្ព  Overhead  Projector  ម៉ៃ សីុន្ថ្ត្ចម្ាង  ម៉ៃ សីុន្ LCD រថ្យន្តដឹកជញ្ជូន្ន្ិសសតិ្ចុេះកម្មសិកា 

- ្ន្ធាន្សមភ រ ដូចជាកុាំពយូទ័រ ម៉ៃ សីុន្ថ្ត្ចម្ាងជាក្ដើម្ ម្ក្្ស្ថបាយបក្រម្ើោរងាររដាបាល ក៏ដូចជាោរងារបណតល េះ

បណាត លមន្ោរ វំេះខាត្មិ្ន្រគប់រគ្នន្ ់ ន្ងិចាស់រទលឌ្ក្រទម្ហសួសម័្យបណាត លឲ្យកិចចោរបណតល េះបណាត លពបិាកកនលងោរ

សក្រម្ចទិសក្ៅ 

- ោរទាំនក់ទាំន្ងពអីងគភាពមួ្យក្ៅអងគភាពមួ្យក្ទៀត្ មន្ោរយឺត្ោ៉ៃ វពុាំបាន្ទទួលព័ត្ម៌ន្ឲ្យបាន្ទន្ក់្ពលក្វោ 

- វំេះ្ន្ធាន្ម្ន្ុសសដដលមន្ករម្តឹ្សម្ត្ាភាព ន្ងិជាំនញរគប់រគ្នន្់បាំក្ពញត្រម្ូវោរឲ្យសម្រសបជាមួ្យោរ វិវត្តន្ ៍

ន្ងិសាកលភាវនូ្យីកម្ម 

- នម្ក្ឈ្លម េះជាសាោជាត្ ិមន្ោរយលរ់ច ាំពីម្ជឈដ្ឋា ន្ជាត្ិ ន្ងិអន្តរជាត្ិបងកឲ្យមន្ោរលាំបាកកនលងោររកនដ

គូក្្វើោរសហរបត្ិបត្តោិរជាមួ្យសាកលវិទស្ថល័យ  វិទស្ថសាា ន្ អងគោរជាត្ ិន្ងិអន្តរជាត្និន 

- សាោជាត្មិន្ភារកិចចបណតល េះបណាត លចាំន្នួ្១០ជាំនញ បរិមណម្ស្ដន្ត ី បុគគលកិត្ិច បរិមណន្ាដី្ាំន្ងិអាគ្នរ

ភាគក្រចើន្ចាស់រទលឌ្ក្រទម្ ។ ល ។ ប៉ៃុដន្តទទួលបាន្គក្រមងថ្វិោសរមប់ោរចាំណាយពីរដាមន្ករមឹ្ត្ទប។ 

បរា ររឈម 
- បរិមណ្ន្ធាន្ម្ន្ុសសនន្ម្ស្ដន្តីបុគគលិករបស់សាោជាត្កិ្ៅមន្ករម្ឹត្ ក្ហើយបាន្ទទួលភារកិចចទទួលំុស

រត្ូវតាម្ដបបវិម្ជឈោរ ន្ងិសហវិម្ជឈោរ។ ប៉ៃុដន្តករម្ិត្នន្ោរទទួលំុសរត្ូវ ក៏ដូចជាោររគប់រគងដឹកនាំោរងារតាម្ដ្នក 

ន្ងិជាំនញទទួលបន្ាលកមន្ករមឹ្ត្ ន្ិងមន្ភាព្ូររលងុ។ 

- មិ្ន្ទន្ប់ាន្ោរយកចិត្តទុកដ្ឋកត់ាម្ដ្ឋន្ោរសិការបស់ន្ិសសិត្ឲ្យបាន្សីុជក្រៅ ពិក្សសក្លើន្ិក្ន្ាសក្លើ ោរ

សិកា។ ដ្នកព័ត្ម៌ន្ន្ងិទី្ារោរងាររបស់ន្ិសសិត្មិ្ន្ទន្ប់ាន្យកចិត្តទុកដ្ឋក់បាំក្ពញោរងារឲ្យក្ឆាើយត្ប ក្ៅន្ងិភារកចិច

ដដលបាន្របគល់ជនូ្ 

- ម្ជឈម្ណឌ លឯកសាររបស់សាោជាត្ ិ មិ្ន្ទន្ម់ន្ឯកសាររគប់រគ្នន្ក់នលងោរបងកលកះណៈឲ្យន្ិសសិត្ ន្ិងអនក

រសាវរជាវមន្លទធភាពដសវងយល ់ន្ងិដសវងរកឯកសារបាន្តាម្សាំណូម្ពរ ឬត្រម្ូវោរ 

- ោរអប់រនំ្ិសសិត្ឲ្យរសោញចូ់លចិត្ត ន្ងិក្ចេះរសាវរជាវតាម្រយៈោរអាន្ក្សៀវក្ៅ ឯកសារ ោរសាដ ប់ ោរតាម្

ដ្ឋន្ ោរវិវត្តន្៍ក្្សងៗកនលងសងគម្ ក្ហើយក្ចេះក្្វើោរវិភាគវាយត្នម្ា ន្ងិសន្នដិ្ឋា ន្ឲ្យបាន្សីុជក្រៅក្ៅមន្ករមឹ្ត្។ 
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ខ.៣. ទសិសៅ 
- ោរពរងងឹបទបញ្ជ ន្ាកនលង 

- ដកលម្អកម្មវិ្ីសិកា ន្ងិ ាំឹម្សាក្ម្ក្រៀន្ 

- ោរងារបណតល េះបណាត លសម្ត្ាភាពរគូបក្រងៀន្ 

- ោរងារទក់ទង ន្ងិត្ភាជ ប់កិចចសហោរជាមួ្យអន្តរជាត្ិ ។ 

- អន្ុម័្ត្ដ្ន្ោរអភិវឌ្ឍន្ ៍ន្ិងកម្មវិ្ីរយៈក្ពលដវង ឬម្្យម្ (៣ឆ្ន ាំ ឬ៥ឆ្ន ាំ) សរមប់ជាទិសក្ៅអន្ុវត្ត  

គ.                     
 គ.១                           ២០១២-២០១៣     មន្     ១.៥៥៩    (រសី៦០៨នក)់        ៖ 

-                សរុប១.២៩៥    (រសី៥៣៥នក់)                         ស្ដសតកសិកម្ម៩១៣   

(រស៣ី៣៩នក)់              រ បក្ចចកក្ទសកសិកម្ម៣៨២    (រសី១៩៦នក់)                              

                                                                               

-                 ២៦៤    (រសី៧៣នក់) ថាន ក់បរិញ្ញ ចាំន្នួ្២៥២នក់(រសី៧៣នក់) ន្ិងថាន ក់បរញិ្ញ រង

ចាំន្នួ្១២នក់(រសី០នក់)                                                         ស្ដសត     

                                             

 គ.២.          ន្ ៍      

-            ន្៍         ក្សៀង 

- ក្្វើោរពិក្សា្ន្៍ក្លើរបសិទធភាពជអីាសូត្ ្សូវ រ ប៉ៃតូាសយូម្ ក្លើោរលតូ្ោស់ដាំណាាំក្ម្ាសនដនង 

- ពិក្សា្ន្ត៍ាម្ដ្ឋន្ោរលតូ្ោស់រជកូក្ម្កនលងោរចញិ្ច ឹម្តាម្រយៈោរក្របើរបាស់ចាំណីឧសាហកម្ម។ 

 គ.៣.                         ក្្ារ                  

- ក្លើកគក្រមងចាំន្នួ្១១ក្សន ើសុាំថ្វិោសរមប់ក្្វើោររសាវរជាវក្លើរបធាន្បទសត ីពោីរពិក្សា្ន្ក៍សិកម្ម វារីវបបកម្ម 

បសុវបបកម្ម ន្ងិសងគម្ជន្បទ 

- បន្តោរងាររសាវរជាវ្លិត្កម្មដាំណាាំរសូវ ដដលបាន្ឧបត្ាម្ភជាំន្ួយពី ACIAR-CARF 

- បន្តោរងាររសាវរជាវក្លើបសុវបបកម្ម ដដលបាន្ឧបត្ាម្ភជាំន្យួពី DEL-phe(UK) 

- ្សពវ្ ាយពោីរក្្វើឥណទន្រសូវពជូ រជកូពជូ ន្ងិចាក់វា កស់ាាំងោរពារជាំងសឺត្វក្គ្ន-រកបី ក្ៅតាម្ មូ្លដ្ឋា ន្

 ុាំ-រសលក កនលងក្ំត្តកាំពងច់ាម្ 

- ្តលរ់ជកូពជូជនូ្ដលក់សិកររកីរកក្ៅរសលករតាាំកក់ក្ំត្តតាដកវន្ិងរសលកសា ងឹរត្ង់ ក្ំត្តកាំពង់ចាម្បាន្ចាំន្នួ្

១៨រគសួារ 

- ក្្វើោររបជុាំកសិករដណនាំពោីរក្របើរបាស់ថាន ាំកសិកម្ម ជីគីមី្ ន្ងិជីសរីរាងគ ក្ៅកនលងមូ្លដ្ឋា ន្រសលករតាាំកក ់ក្ំត្ត

តាដកវ ន្ងិរសលកសា ងឹរត្ង់ ក្ំត្តកាំពងច់ាម្។ 

 

៥.៩. -         យយ-          

១. លទធផល 

ក្. ការងារចណូំល 
 កនលងឆ្ន ាំ២០១៣ ោររបមូ្លចាំណូលចូលថ្វិោជាត្ិសក្រម្ចបាន្ចាំន្នួ្៧២.៣៩៥.៤៦១.៥៧៦ក្រៀល ដដលមន្របម

ណ២៤៣ % នន្ដ្ន្ោររបស់រកសួងកសិកម្ម រុោះ របមញ ់ន្ិងក្ន្សាទ ចាំន្នួ្ ២៩ ៧២៤ ០០០ ០០០ក្រៀលកនលងក្នេះ : 

-ចាំណូលពី្លទុន្នន្រទពយសម្បត្តិរដាសក្រម្ចបាន្ចាំន្នួ្៥៨ ០២៥ ១៤៥ ១៤៨ ក្រៀល ដដលមន្របមណ២៣៦%

នន្ដ្ន្ោរចាំន្នួ្២៤ ៥៤២ ០០០ ០០០ ក្រៀល  
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-ចាំណូល្លទុន្ក្លើោរលក់ ជលួរទពយសម្បត្តិ ន្ិងក្សវា របមូ្លបាន្ចាំន្នួ្៤ ២៧៦ ៨៩៤ ៤៣០ ក្រៀលក្សម ើន្ឹង ១០២%

នន្ដ្ន្ោរដដលមន្ចាំន្នួ្៤ ១៨២ ០០០ ០០០ក្រៀល ។ 

-ចាំណូលបាន្ម្កពីោរផ្កកពនី្យ័ ន្ិងដ្ឋក់ទណឌ កម្មចាំន្នួ្១០ ០៩៣ ៤២១ ៩៩៨ ក្រៀលក្សម ើន្ងឹ ១០០៩%នន្

ដ្ន្ោរចាំន្នួ្១ ០០០ ០០០ ០០០ក្រៀល។ 

ខ. ការងារចណំយ 
 ោរអន្ុវត្តន្ងិរគប់រគងថ្វិោរបចាាំឆ្ន ាំ២០១៣ សក្រម្ចបាន្របមណ៩៣,២០% នន្ថ្វិោដកត្រមូ្វ។ ោរចាំណាយ

ថ្វិោរបស់រកសួងកសិកម្ម រុោះ របមញ់ ន្ងិក្ន្សាទ បាន្ដញកដ្ឋច់ពគី្នន រវាងថ្វិោតាម្កម្ម វិ្ី ន្ិងថ្វិោមិ្ន្ដម្ន្កម្មវិ្ ី

ដូក្ចនេះក្យើងអាចវិភាគ ាំង់ចាំណាយថ្វិោន្ីមួ្យៗដូចខាងក្រោម្ : 

១-ថវិកាម្ិនសម្នកម្មវិធី:ោរចាំណាយក្លើោរងាររដាបាលរបចាាំនថ្ង ន្ងិោរអន្ុវត្តរបចាាំឆ្ន ាំ អន្ុវត្តបាន្របមណ៥៩ 

៨៥៦ ៥០៣ ៤៨៩ក្រៀល ក្សម ើន្ងឹ ៩៣,៦០% នន្ថ្វិោដកត្រមូ្វចាំន្នួ្ ៦៣ ៩៣៨ ១៦៦ ០០០ ក្រៀល។ោរចាំណាយតាម្

ជាំពូកន្មួិ្យៗមន្ដូចខាងក្រោម្ : 

ជណរ ក ៦០: ោរទិញអន្ុវត្តជាក់ដសតងបាន្ចាំន្ួន្ ១២ ២៧៦ ៧១៨ ៣៨៤ក្រៀល ក្សម ើន្ឹង ៩៤,៤០% 

នន្ថ្វិោដកត្រមូ្វដដលមន្រត្មឹ្ដត្ចាំន្នួ្ ១៣ ០០៥ ០០០ ០០០ក្រៀល 

ជណរ ក ៦១: ក្សវាខាងក្រៅអន្ុវត្តជាក់ដសតងបាន្ចាំន្នួ្ ១ ៦០៤ ២៨០ ៨៨៥ក្រៀល ក្សម ើន្ងឹ ៧៤,៥០%នន្ថ្វិោដក

ត្រម្ូវដដលមន្ចាំន្នួ្ ២ ១៥៤ ០០០ ០០០ក្រៀល 

ជណរ ក ៦២: ក្សវាក្រៅក្្សងៗអន្ុវត្តជាក់ដសតងបាន្ចាំន្នួ្៤ ៤៦៨ ៤៦៣ ០២៣ក្រៀលក្សម ើន្ងឹ ៨៥,១០%នន្ថ្វិោដកត្រមូ្វ

ដដលមន្ចាំន្នួ្៥ ២៥០ ២១៥ ០០០ក្រៀល 

ជណរ ក ៦៣: ពន្ធ ន្ងិអាករ អន្វុត្តជាក់ដសតងបាន្ចាំន្នួ្២០៥ ១១១ ០០០ក្រៀល ក្សម ើន្ឹង ៨២,០០%នន្ថ្វិោដកត្រមូ្វ

ដដលមន្ចាំន្នួ្ ២៥០ ០០០ ០០០ក្រៀល 

ជណរ ក ៦៤: បន្ាលកបុគគលកិអន្ុវត្តជាក់ដសតងបាន្ចាំន្នួ្៣៣ ៤៣០ ៦៧៥ ៣៤២ ក្រៀល ក្សម ើន្ងឹ ៩៧,៦០%នន្ថ្វិោដក

ត្រម្ូវដដលមន្ចាំន្នួ្៣៤ ២៦៣ ១៦៦ ០០០ក្រៀល 

ជណរ ក ៦៥: ឧបត្ាម្ភ្ន្ ន្ិងជាំន្ួយសងគម្អន្ុវត្តជាក់ដសតងបាន្ចាំន្ួន្៧ ៨៧១ ២៥៤ ៨៥៥ក្រៀលក្សម ើន្ឹង 

៨៧,៣០%នន្ថ្វិោដកត្រមូ្វដដលមន្ចាំន្នួ្៩ ០១៥ ៧៨៥ ០០០ក្រៀល។ 

២-ថវិកាតាម្កម្មវិធី :ោរចាំណាយថ្វិោសាំក្ៅសក្រម្ចឲ្យបាន្ក្គ្នលបាំណង ក្គ្នលក្ៅ ន្ងិលទធ្ លរំពឹងទុក របស់វិស័

យន្ិមួ្យ ដៗដលបាន្កាំណត្ព់ីក្ដើម្ឆ្ន ាំ២០១៣ក្ន្េះោរក្របើរបាស់ថ្វិោតាម្កម្មវិ្ីមន្លកះណៈលអរបក្សើរ ក្រចើន្ក្្ៀបន្ឹងឆ្ន ាំ 

២០១២ ជាក់ដសតងរកសួងអន្ុវត្តបាន្ចាំន្នួ្ ២០ ២៣៩ ៦៣៦ ៣៥០ក្រៀល ដដលមន្របមណ ៩២,២០% នន្ថ្វិោដក

ត្រម្ូវចាំន្ួន្របមណ២១ ៩៥៧ ៤០០ ០០០ក្រៀល។ោរចាំណាយតាម្ជាំពូកន្ីមួ្យៗមន្ដូចខាងក្រោម្: 

ជណរ ក ៦០: ោរទិញអន្ុវត្តជាក់ដសតងបាន្ចាំន្ួន្៨ ៨៦២ ២៤៥ ៣៥០ ក្រៀល ក្សម ើន្ឹង ៩៦,៥០%នន្ថ្វិោដក

ត្រម្ូវដដលមន្៩ ១៨២ ៤០០ ០០០ក្រៀល 

ជណរ ក ៦១: ក្សវាខាងក្រៅអន្ុវត្តជាក់ដសតងបាន្ចាំន្នួ្៥ ៦៤០ ២២២ ៨០០ ក្រៀល ក្សម ើន្ឹង ៨៣,២០%នន្ថ្វិោដក

ត្រម្ូវដដលមន្ចាំន្នួ្៦ ៧៧៧ ០០០ ០០០ក្រៀល 

ជណរ ក ៦២: ក្សវាក្រៅក្្សងៗអន្ុវត្តជាក់ដសតងបាន្ចាំន្នួ្៥ ៧០៧ ១៦៨ ២០០ ក្រៀល ក្សម ើន្ងឹ ៩៥,៦០%នន្ថ្វិោដក

ត្រម្ូវដដលមន្ចាំន្នួ្៥ ៩៦៨ ០០០ ០០០ក្រៀល 

ជណរ ក ៦៥: ឧបត្ាម្ភ្ន្ ន្ិងជាំន្យួសងគម្អន្ុវត្តជាក់ដសតងបាន្ចាំន្នួ្៣០ ០០០ ០០០ ក្រៀល ក្សម ើន្ឹង ១០០%នន្ថ្វិោដក

ត្រម្ូវដដលមន្ចាំន្នួ្៣០ ០០០ ០០០ក្រៀល។ 
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ការអន៊ុវតេថវិការបេ ព្កេ ងកេិកម្ម រ៊ុកា ព្បម្កញ  និងសនសាទ 

 

គ. ការងារផគតផ់គងអ់ងគភាពសរកាមឱវាទរក្សងួក្សកិ្មម រុកាខ ររោញ ់នងិសនោទ 
ក្របងឥន្ធន្ៈគតិ្ជាទឹករបាក់សរបុចាំន្នួ្: ២ ១៩៩ ៩៨៧ ៥៥០៛០០ 

 +ក្របងម៉ៃស តូ្  មន្ទឹករបាក ់ចាំន្នួ្ ១ ៨៥៤ ៩៩១ ៧០០៛០០ 

 +ក្របងសាាំង  មន្ទឹករបាក់ចាំន្នួ្:  ៣៤៤ ៩៩៥ ៨៥០៛០០ 

សមភ រោរិោលយ័ មន្ទឹករបាក់ចាំន្នួ្  ៤៥៦ ៩៨៥ ០០០៛០០ 

សមភ របរិោះ រន្ងិសងាា រិម្ មន្ទឹករបាក់ចាំន្នួ្   ៦៤៩ ៥៩០ ០០០៛០០ 

ឯកសណាា ន្ មន្ទឹករបាក់ចាំន្នួ្   ២៥៧ ១៩៤ ០០០៛០០ 

 សមភ រន្ងិបរិោះ រពិក្សា្ន្ ៍ មន្ទឹករបាក់ចាំន្នួ្ ៤ ៤៨៧ ៣៦២ ០០០៛០០ 

ឃ. ការងាររគបរ់គងរទពយសមបតតរិដា 
- សហោរជាមួ្យរកសួងក្សដាកិចចន្ងិហិរញ្ញវត្ាល ចូលរួម្បិទបញ្ជ ីចាំណូលចាំណាយ ន្ងិពនិ្តិ្យបញ្ជសីារក្ពើភណឌ ឆ្ន ាំ

២០១២ក្ៅ វិទស្ថសាា ន្រសាវរជាវក្ៅស កូម្ពលជាសាកលវិទស្ថលយ័ភមិូ្ន្ាកសិកម្មវិទស្ថសាា ន្រសាវរជាវន្ិងអភិវឌ្ឍន៍្កសិកម្មកម្ពលជា

សាោជាត្ិកសិកម្មដរពកក្លៀបន្ិងសាោជាត្ិកសិកម្មកាំពងច់ាម្ 

-ចូលរួម្ពនិ្តិ្យន្ិងក្្ាៀងផ្កា ត្ត់ារាងក្របៀបក្្ៀបរទពយសម្បត្តរិដាក្កើន្ក្ ើងថ្យចុេះឆ្ន ាំ២០១២របស់ម្ន្ាីរកសិកម្មក្ំត្ត

រត្ន្គិរ ី ក្ពា្ិ៍សាត្ ់ កាំពងឆ់្ន ាំង រពេះសីហន្ ុកាំពត្ ដកប ម្ណឌ លគិរី  បាត្់ដាំបង កណាត ល ន្ងិបណាត អងគភាពក្រោម្ឱ្វាទរកសួង 

កសិកម្ម រោុះ របមញ់ ន្ងិក្ន្សាទ 

 - ក្សន ើសុាំក្គ្នលោរណ៍ក្រៀបចាំន្តី្ិវិ្នី្ិងចូលរួម្ក្ដញនថ្ាលកន់្វូរទពយសម្បត្តចិាស់ ំូចរទលឌ្ក្រទម្ក្របើរបាស់ដលងក្កើត្

ដដលក្សន ើសុាំជរម្េះក្ចញពីបញ្ជសីារក្ពើភណឌ រទពយសម្បត្តិរដារបស់ម្ន្ាីរកសិកម្មក្ំត្តសា ឹងដរត្ង កាំពង់សព ឺ ម្ណឌ លគិរី កាំពត្ រដាបាល

ជល្លន្ិងរបស់នយកដ្ឋា ន្កិចចោររដាបាល 

- ចុេះពនិ្ិត្យន្ិងវាយត្នម្ាជាក់ដសតងគុណភាពបក្ចចកក្ទសន្ូវរទពយសម្បត្តិ ដដលក្សន ើសុាំជរម្េះក្ចញពីបញ្ជសីារក្ពើភណឌ

រទពយសម្បត្តិរដារបស់ំណឌ រដាបាលនរពក្ឈើ កាំពងច់ាម្ រកក្ចេះ កាំពង់្ាំ ឧត្តរមន្ជយ័ កាំពងឆ់្ន ាំង បាត្់ដាំបង បនា យមន្ជយ័ 

ក្សៀម្រាប កណាត ល ន្ងិម្ន្ាីរកសិកម្មក្ំត្តដកប 

- ចូលរួម្របជុាំឆាងកាំណត្់ក្ហត្ុកាំណត្់ទុន្រគ្នដាំបូងន្ិងក្រៀបចាំក្្វើលិំិត្ជូន្ក្ៅរកសួងក្សដាកិចចន្ិងហិរញ្ញវត្ាល ក្សន ើ

សុាំពនិ្ិត្យន្ិងចុេះហត្ាក្លខាក្លើតារាងត្លុយោរចាប់ក្្តើម្របស់វិទស្ថសាា ន្រសាវរជាវ ន្ងិអភិវឌ្ឍន្ក៍សិកម្មកម្ពលជា ន្ិងសាោជាត្ិ

កសិកម្មកាំពងច់ាម្ 

- ក្រៀបចាំក្្វើលិំិត្ជរមបជនូ្ក្ៅរបធាន្រគប់អងគភាពក្រោម្ឱ្វាទរកសួងកសិកម្មរុោះ របមញន់្ិងក្ន្សាទ របធាន្អងគភាព

រគប់រគងគក្រមងទាំងអស់ន្ិងរបធាន្ម្ន្ាីរកសិកម្មរាជធាន្ីក្ំត្តសត ីពី សាំក្ណើសុាំបាំក្ពញដបបបទរបគល់ទទួលន្ិង្តលឯ់កសារ

ពាក់ពន័្ធក្ពលគក្រមងរត្ូវបាន្បញ្ចប់ក្ហើយក្្ារររទពយសម្បត្តិទាំងក្នេះ ជនូ្រកសួងសាា ប័ន្រាជធាន្កី្ំត្តសរមប់កត្រ់តាកនលង

បញ្ជសីារក្ពើភណឌ ក្របើរបាស់ជារទពយសម្បត្តិរដា 
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- ចុេះពិន្ិត្យរសាវរជាវន្ិងវាយត្នម្ាជាក់ដសតងកាំណត្់ឲ្យបាន្ចាស់ោស់ ន្ូវន ា្ដីមន្ក្ដើម្ក្ៅស ូក្្វើអាជីវកម្មន្ាដី

មិ្ន្ទន្ក់្ចៀរជ័រន្ងិន្ាដីក្ៅទាំក្ន្រចមក រក្ៅស រូដាឡាបាន្ក្សៀកក្ំត្តរត្ន្គិរី 

- ក្រៀបចាំលិំតិ្ជនូ្ក្ៅរកសួងក្សដាកិចចន្ងិហិរញ្ញវត្ាល ក្សន ើសុាំក្គ្នលោរណ៍ជរម្េះក្ចញពីបញ្ជសីារក្ពើភណឌ រទពយសម្បត្តិ

រដាន្វូដីអត្ីត្ចមក រក្រម្ចទាំហាំ៧,២០ហិកតាសា ិត្ក្ៅភមិូ្ទឹកក្បា៉ៃ ង ុាំបឹងរពាវរសលកដរសអាំបិលក្ំត្តក្ោេះកុងរបស់ម្ន្ាីរកសិកម្ម

ក្ំត្តក្ោេះកុង ដដលរបជាពលរដាបាន្ចូលោន្់ោប់តាាំងទីលាំក្ៅយូរម្កក្ហើយ 

- ក្រៀបចាំក្្វើលិំតិ្ជរមបជនូ្ក្ៅអគគនយដ្ឋា ន្ក្ៅស ូ ក្សន ើសុា្ំ តល់ទិន្នន្យ័ត្នម្ាលក់ម្្យម្ភាគក្ៅស ូ (ជ័រដរកប) 

រគប់របក្ភទរបចាាំឆ្ន ាំ២០១២ 

- ចុេះពនិ្ិត្យន្ងិវាយត្នម្ាជាកដ់សតងគុណភាពបក្ចចកក្ទស ន្វូម្ក្្ស្ថបាយដឹកជញ្ជូន្បទក្លមើសនរពក្ឈើ ដដលត្ុោោរ

បាន្សក្រម្ច រឹបអូសជារទពយសម្ត្តិរដា តាម្រយៈសាលរកម្ឬសាលដិោសាា ពរគិត្រត្ឹម្ដាំណាច់ឆ្ន ាំ២០១១ ក្ៅតាម្បណាត

ំណឌ ននរបស់រដាបាលនរពក្ឈើ 

- ចុេះពនិ្តិ្យន្ិងវាយត្នម្ាោរក្ដ្ឋេះដូរទីតាាំងម្ន្ាីរកសិកម្មក្ំត្តសាវ យក្រៀងន្ិងកាំពងច់ាម្ ដដលក្សន ើសុាំផ្កា ស់បតូរក្ៅទីតាាំងថ្ម ី

- ពនិ្តិ្យោរសាងសងអ់គ្នរដដលជាថ្នូរនន្ោរក្ដ្ឋេះដូរទីតាាំងវិទស្ថសាា ន្រសាវរជាវក្ៅស កូម្ពលជា សា ិត្ក្ៅ ុាំជីក្រាទិ៍២

រសលកត្បងូ មល ាំក្ំត្តកាំពង់ចាម្ទីតាាំងអគគនយកដ្ឋា ន្ក្ៅស នូ្ងិទីតាាំងោរិោល័យអុីររីបស់អគគនយកដ្ឋា ន្កសិកម្ម 

- ចុេះពនិ្ិត្យពភិាកាជាមួ្យអភបិាលនន្គណៈអភិបាលក្ំត្តរត្ន្គិរី ក្លើករណីសាំក្ណើសុាំដីសាងសងទី់បញ្ជ ោរកងរាជ

អាវុ្ហត្ារកលងបាន្លុងន្ិងសាងសង់ម្ន្ាីរោរងារន្ិងបណតល េះបណាត ល វិជាជ ជីវៈក្ំត្តរត្ន្គិរីក្ៅក្លើដីចមក រក្ៅស ឡូាបាន្ក្សៀក 

-សហោរជាមួ្យអគ្នគ ្ោិរដ្ឋា ន្រដាបាលនរពក្ឈើ ចុេះអន្ុវត្តតាម្ ាំឹម្សារនន្លិំ តិ្ក្លំ០៦៧/១២ទ.រ.ព.អ.ស.ជ.ណ

ចុេះនថ្ងទី១៤ដំវិចឆិោឆ្ន ាំ២០១២របស់រកសួង ទាំនក់ទាំន្ងជាមួ្យរដាសភារពឹទធសភាន្ិងអ្ោិរកិចច ក្ៅំណឌ រដាបាលនរពក្ឈើ

ម្ណឌ លគិរី 

-ក្រៀបចាំលិំិត្ក្ៅអគគនយកដ្ឋា ន្ក្ៅស ូសត ពីី សាំក្ណើសុាំពនិ្ិត្យន្ិងពិភាកាក្លើដីោសក្រម្ចក្លំ០៥រក៥.ប/ដកស

ចុេះនថ្ងទី២៩ដំមី្នឆ្ន ាំ២០១៣របស់សាោឧទធរណ៍ 

-ក្រៀបចាំលិំិត្ជាំរញុឲ្យរកលម្ហ ុន្សវ ីហវរា ប់ក្ប ៊ីរលីមី្ត្្ីត្បងន់ថ្ាឈនួ លចមក រក្ៅស រូដាឡាបាន្ក្សៀកក្ំត្តរត្ន្គិរីរបចាាំ

ឆ្ន ាំ២០១៣ ឲ្យបាន្ឆ្ប់រហ័សន្ិងទន្់ក្ពលក្វោ 

-ចូលរួម្ពនិ្ិត្យដាំក្ណើរោរក្ដញនថ្ាដ្ឋយរត្ីក្លញន្ងិដ្ឋយបងកង ក្ៅក្ំត្តនរពដវងក្ំត្តកណាត លន្ិងរាជធាន្ភីនាំក្ពញ 

- ចុេះពនិ្តិ្យទីតាាំងដីោរិោលយ័ក្កសរត្សាស្ដសតន្ងិដកលម្អដីកសិកម្មនន្ម្ន្ាីរកសិកម្មក្ំត្តសាវ យក្រៀង ដដលរត្ូវក្្ារ

រជូន្ំណឌ រដាបាលជល្លសាវ យក្រៀង 

- ចូលរួម្របជុាំពិភាការកវិធាន្ោរក្ដ្ឋេះរសាយបាំណលុ របស់នយកដ្ឋា ន្្លិត្កម្មន្ិងបសុពស្ថបាល ដដលបន្សល់

ទុកតាាំងពឆី្ន ាំ១៩៩៦ 

- សហោរជាមួ្យអគ្នគ ្ិោរដ្ឋា ន្ន្ិងនយកដ្ឋា ន្បុគគលិកន្ងិអភិវឌ្ឍន្៍្ ន្ធាន្ម្ន្ុសស ចុេះរត្តួ្ពនិ្ិត្យរសាវរជាវោរ

ដឹកនាំរគប់រគងរបស់ម្ន្ាីរន្ងិោរិោលយ័ចាំណេុះម្ន្ាីរកសិកម្មរាជធាន្ភីនាំក្ពញ 

- ចូលរួម្របគល់ទទួលរទពយសម្បត្តិរដាជាថ្នូរ នន្ោរក្ដ្ឋេះដូរទីតាាំងដីពិក្សា្ន្៍កសិកម្ម ក្ៅខាងលិច្ាូវជាត្ិ

ក្លំ៦អា របស់សាោជាត្កិសិកម្មដរពកក្លៀប 

- ចុេះពនិ្តិ្យជាក់ដសតងទីតាាំងដីម្ន្ារីកសិកម្មក្ំត្តរត្ន្គិរី ដដលរត្ូវរបគលជ់នូ្ំណឌ រដាបាលជល្លរត្ន្គិរី សរមប់ 

សាងសង់អគ្នរំណឌ រដាបាលជល្លន្ិងោរកត្់រតាទីតាាំងដីរបស់ំណឌ រដាបាលនរពក្ឈើរត្ន្គិរី កនលងបញ្ជសីារក្ពើភណឌ រទពយ

សម្បត្តិរដា 

- ចុេះពនិ្តិ្យទីតាាំងដីចាំន្នួ្០៣កដន្ាង តាម្ប័ណណសមគ លសិ់ទធិោន្ោ់ប់អចលន្វត្ាលន្ងិបញ្ជសីារក្ពើភណឌ រទពយសម្បត្តិរដា

របស់សាោជាត្ិកសិកម្មកាំពងច់ាម្សា ិត្ក្ៅរកលងកាំពង់ចាម្ ន្ងិរសលកត្បូង មល ាំ ដដលមន្ោរលក្ម្អៀងពីបញ្ជសីារក្ពើភណឌ  

- ពិន្តិ្យន្ិងបិទបញ្ជ ីគណក្ន្យយ ហិរញ្ញវត្ាល សរមប់ោរក្្ាររនយកវិទស្ថសាា ន្រសាវរជាវក្ៅស ូកម្ពលជាចាស់ដដលរត្ូវ

បាន្ដ្ឋកឲ់្យចូលន្ិវត្តន្ ៍ន្ិងក្បើកបញ្ជ ីសរមប់នយកវិទស្ថសាា ន្រត្ូវចូលោន្់ត្ាំដណងថ្មី ។ 
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ង. ចនំនួសលខគណនធីនោរ 
កនលងឆ្ន ាំ២០១៣ក្ន្េះ ចាំន្នួ្ក្លំគណន្ី្នគ្នរបាន្ថ្យចុេះពី ២៦ គណន្ីក្ៅឆ្ន ាំ២០១២ម្ករត្ឹម្ចាំន្នួ្ ២៥ 

គណន្ី ក្ៅចុងឆ្ន ាំ២០១៣ក្ន្េះ កនលងក្នេះ  NBC: 7 , FTB: 10 ,ACLEDA: 6 ,ANZ :2។ ចាំន្នួ្គណន្ីដដលបាន្ថ្យចុេះក្នេះ

ក្យើងបាន្ទទួលព័ត្៌មន្របចាាំដំពីបណាត អងគភាពក្រោម្ឱ្វាទរកសួងកសិកម្ម រុោះ របមញ់ ន្ិងក្ន្សាទ ។បាន្ ត្ល់

របាយោរណ៍ក្រៀងរាល់របចាាំដំឆ្ន ាំ២០១៣ជូន្ក្ៅអគគនយកដ្ឋា ន្រត្នគ្នរជាត្ិសត ីអាំពី សាា ន្ភាពក្របើរបាស់គណន្ី

របស់បណាត អងគភាពក្រោម្ឱ្វាទរកសួងកសិកម្ម រុោះ របមញ់ ន្ិងក្ន្សាទន្ិងគក្រមងននក្ៅតាម្របពន័្ធ្នគ្នរ

ដដលបាន្ ន្ិងកាំពងុបក្រម្ើោរងារកនលងវិស័យកសិកម្ម ។ 

ច. រាក្ក់្ក្ ់នងិម្ថលឈនលួសមបទានដីសសដាក្ចិេ 
របាក់កក់ធានអន្ុវត្តកិចចសន្ស្ថ: កនលងឆ្ន ាំ២០១៣ ក្ន្េះនយកដ្ឋា ន្គណក្ន្យយ ហិរញ្ញវត្ាលបាន្ទទួលបងាក ន្ន់ដរបាក់

កក ់ចាំន្នួ្ ០៥  ពីរកលម្ហ នុ្ចាំន្នួ្ ០៤ បាន្បងរ់បាក់កក់ចូលគណន្ីចាំណូលក្លំ០០០០០០០០១៣៣៣ ក្ៅធានគ្នរ

ជាត្ិ នន្កម្ពលជា(NBC)សរុបទឹករបាក់ចាំន្ួន្ 331 821,30$ ន្ិងបាន្ជូន្ដាំណឹងក្ៅនយកដ្ឋា ន្ដ្ន្ោរ ន្ិងសា ិតិ្ ន្ិង

ក្លខា្ិោរដ្ឋា ន្សម្បទន្ដីក្សដាកិចច ក្ដើម្បីរជាបជាពត័្ម៌ន្ ។ 

២. វាយតនម្ៃនិងេណសណ្ើ 

លទធ្ លខាងក្លើគឺ បាន្កម្កពីោរំិត្ំាំរបឹងដរបងរបស់ម្ស្ដន្តនី្ិងអងគភាពពាក់ពន័្ធទាំងអស់ ចូលរួម្សហោរជា

មួ្យគ្នន កនលងដាំក្ណើរោរអន្ុវត្តកម្មវិ្ីកាំដណទរម្ង់ហិរញ្ញវត្ាលសាធារណៈ កនលងសាម រត្ីទទួលំុសរត្ូវ ពំស់ក្លើោរអន្ុវត្តតាម្ក្សចកតី

ដណនាំននរបស់រកសួងក្សដាកិចចន្ិងហិរញ្ញវត្ាល។ ជាពិក្សសរកសួងកសិកម្ម រោុះ របមញ់ ន្ងិក្ន្សាទ ឈ្លន្មុ្ំក្គអន្ុវត្ត 

កម្មវិ្ីគណក្ន្យយតាម្កុាំពយូទ័រដដលរកសួងដនទពុាំទន្់អន្ុវត្តក្ៅក្ ើយ។ ជាមួ្យន្ឹងលទធ្ លសក្រម្ចបាន្ខាងក្លើ ោរអន្ុវត្តកន្ាង

ម្កក៏ក្ៅមន្ោរលាំបាកជាពិក្សសសម្ត្ាភាពម្ស្ដន្តីដដលរត្ូវរបឈម្ន្ឹងរបស់ថ្មី នៗន្កម្មវិ្ីកាំដណទរម្ង់ហិរញ្ញវត្ាលសារធារណៈ។ 

៣.  វិធានការនិងទិេសៅ 

 - ក្រត្ៀម្លកះណៈក្រៀបចាំថ្វិោន្ងិអន្ុវត្តថ្វិោកម្មវិ្ីទាំងរសលងក្ៅឆ្ន ាំ២០១៥ខាងមុ្ំ ជាពកិ្សសោរក្រៀបចាំសាក

លបងបក្ងកើត្អងគពភាពថ្វិោក្ៅតាម្អងគភាព្ាំៗមួ្យចាំន្នួ្ 

 - បន្ដពរងឹងោររគប់រគងរបពន័្ធ SERVER កុាំពយូទ័ររបស់នយកដ្ឋា ន្ ន្ងិបតូរកម្មវិ្គីណក្ន្យយកុាំពយូទ័រថ្មីក្រោម្ចាំន្ួ

យរបស់គក្រមង ADB ឱ្យមន្លកះណៈសាម្ញ្ញជាងកនលងដាំក្ណើរោររបចាាំនថ្ង 

 - ដកដរបរបពន័្ធ Internet ADSL ក្ៅជារបពន័្ធ Fiber Optics ក្លឿន្រហ័ស ន្ងិបន្តចូលរួម្ជាមួ្យគណៈកម្មោរ

អន្តររកសួងចុេះក្ដញនថ្ា្ល អន្ុ្លនរពក្ឈើដដលរឹបអូសក្ដ្ឋយសាលរកម្ ដីោសក្រម្ចពនិ្័យអន្តរោរណ៍ ន្ិងក្ឈើអ

ញ្ញ ត្ិជន្ (ក្ឈើគ្នម ន្មច ស់) ក្ៅំណះ រដាបាលនរពក្ឈើទូទាំងរបក្ទស 

 - ក្រត្ៀម្ចុេះពរងងឹោរងារបញ្ជោិគណក្ន្យយក្ៅតាម្បណាដ ម្ន្ារីកសិកម្មរាជធាន្ ីក្ំត្ត ន្ងិបណាដ អងគភាពក្រោម្ឱ្វាទ

រកសួងកសិកម្ម រុោះ របមញ់ ន្ងិក្ន្សាទ  

 - ក្រត្ៀម្សហោរជាមួ្យរកសួងក្សដាកិចចន្ងិហិរញ្ញវត្ាល ចុេះរត្តួ្ពនិ្ិត្យ ន្ងិបិទបញ្ជ ីគណក្ន្យយោរិយបរិក្ចឆទ ២០១៣

ក្ៅតាម្រគឹេះសាា ន្សាធារណៈរដាបាលទាំងបួន្សា តិ្ក្រោម្ឱ្វាទរកសួងកសិកម្ម រុោះ របមញ់ ន្ិងក្ន្សាទ 

 - សហោរជាមួ្យរកសួងក្សដាកិចចន្ិងហិរញ្ញវត្ាលបន្តចូលរួម្ពនិ្តិ្យ ន្ិងជាំរុញោរក្រៀបចាំឯកសារកាំណត្់ទុន្រគ្នដាំបូង

ឲ្យសាោជាត្ិកសិកម្មដរពកក្លៀបដដលក្ៅពុាំទន្់បញ្ច ប់ក្ៅក្ ើយ 

 - សហោរជាមួ្យដ្នកពាកព់ន័្ធក្រៀបចា្ំ គត្់្ គងន់្ងិដបងដចកន្ូវក្របងឥន្ធន្ៈ សមភ របរិោះ រ ឯកសណាា ន្ ន្ងិសមភ រក្របើ

របាស់ឆ្ន ាំ២០១៤ ជនូ្ដល់បណាត អងគភាពក្រោម្ឱ្វាទរកសួងកសិកម្ម រុោះ របមញ ់ន្ិងក្ន្សាទ 

 - ក្រត្ៀម្ចុេះពិន្ិត្យតារាងក្របៀបក្្ៀបរទពយសម្បត្តិរដាក្កើន្-ថ្យចុេះ ឆ្ន ាំ២០១៣ ក្ៅតាម្ម្ន្ាីរកសិកម្មរាជធាន្ី

ក្ំត្ត ន្ិងអងគភាពក្រោម្ឱ្វាទរកសួងកសិកម្ម រុោះ របមញ់ ន្ិងក្ន្សាទ 
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 - ជយួក្រៀបចាំឲ្ដាំក្ណើរោរន្ូវគក្រមងននដដលរត្ូវោរថ្វិោបដិភាគតាម្ោរដណនាំរបស់ថាន ក់ដឹកនាំ 

 - បន្តសហោរចូលរួម្កិចចលទធកម្មគក្រមងហិរញ្ញបបទន្ ក្ដ្ឋយ្នគ្នរអភិវឌ្ឍន្អ៍ាសីុដដលកាំពុងដាំក្ណើរោរន្ិង

គក្រមងក្្សងៗក្ទៀត្តាម្ោរចាត្់តាាំងរបស់ថាន ក់ដឹកនាំ 

 - បន្តចូលរមួ្អន្ុវត្តសកម្មភាព PFM/MAP  កនលងរកសួងកសិកម្ម រោុះ របមញ់ ន្ងិក្ន្សាទ ន្ងិបន្តំតិ្ំាំក្គៀងគរ

ចាំណូលនថ្ាសម្បទន្ដីក្សដាកចិចឆ្ន ាំ២០១៣។      
 

៥.១០-                                    
៥.១០.១ គដប្ោងកាត់រនាយភាពប្កីប្កនិងអភិវឌឍន៍កសិកលមខ្ននតតូច្ដៅតំរន់ទ្ដនៃស្ថរ    

គក្រមងោត្់បន្ាយភាពរកីរក ន្ងិអភិវឌ្ឍន្ក៍សិកម្មខាន ត្ត្ូចក្ៅត្ាំបន្់ទក្ន្ាសាបក្រោម្ហិរញ្ញបបទន្សហរបត្ិបត្ដិ

ោរជាមួ្យ្នគ្នរអភិវឌ្ឍន្អ៍ាសីុ រដ្ឋា ភបិាលហាវ ាំង ង ់ មូ្លន្ិ្ អិន្ដរជាត្ិសរមប់អភិវឌ្ឍន្ក៍សិកម្មន្ងិថ្វិោបដិភាគ

របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពលជា អន្វុត្ដក្ៅកនលងរសលកចាំន្នួ្២៨  ុាំចាំន្នួ្១៩៦ កនលងក្ំត្ដក្គ្នលក្ៅបួន្ មន្ក្ំត្ដកាំពង់ចាម្ (៦១ ុាំ) 

ក្ំត្ដកាំពង់្ ាំ (៤៥ ុាំ) ក្ំត្ដក្សៀម្រាប (៥៨ ុាំ) ន្ងិក្ំត្ដបនា យមន្ជយ័ (៣២ ុាំ) ដដលមន្របជាជន្ទទួល្លរបដហល 

៦៣,០០០រគសួារ ។ ោរអន្វុត្ដគក្រមងមន្រយៈក្ពលអន្ុវត្ដ៧ឆ្ន ាំដដលបាន្ចាប់ក្្តើម្អន្ុវត្តពនីថ្ងទី៣១ដំមី្នឆ្ន ាំ២០១០

ដលន់ថ្ងទី២៨ដំកុម្ភៈឆ្ន ាំ២០១៨ន្ិងមន្ថ្វិោសរុបចាំន្នួ្៥៥.៣០១.២០០ដុោា រអាក្ម្រិក ដដលកនលងក្នេះមន្ថ្វិោកម្ចី

ហិរញ្ញបបទន្របស់្នគ្នរអភិវឌ្ឍន្៍អាសីុ(Grant)ចាំន្នួ្ ៣.៤០០.០០០ដុោា រអាក្ម្រិក ជាំន្ួយហិរញ្ញបបទន្របស់្នគ្នរ

អភិវឌ្ឍន្អ៍ាសីុ(Loan) ចាំន្នួ្២៧.៣០០.០០០ដុោា រអាក្ម្រិក កម្ចហីិរញ្ញបបទន្របស់មូ្លន្ិ្ ិអន្ដរជាត្ិសរមប់អភិវឌ្ឍន្៍

កសិកម្មចាំន្នួ្៦.៦៩០.០០០ដុោា រអាក្ម្រិក ជាំន្យួហិរញ្ញបបទន្របស់មូ្លន្ិ្ អិន្ដរជាត្ិសរមប់អភិវឌ្ឍន្ក៍សិកម្ម (Grant) 

ចាំន្នួ្៦.៦៩០.០០០ដុោា រអាក្ម្រិក ជាំន្យួហិរញ្ញបបទន្របស់រដ្ឋា ភបិាលហាវ ាំង ង់ (Grant) ចាំន្នួ្ ៥.៧៤៧.៩០០ដុោា រ

អាក្ម្រិក ន្ងិថ្វិោបដិភាគរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពលជាចាំន្នួ្ ៥.៤៧៣.២០០ ដុោា រអាក្ម្រិក។ គក្រមងមន្ភាន កង់ារ

របត្ិបត្ត(ិExecuting Agency) ចាំន្នួ្ពីរគឺ(១)ក្លខា្ិោរដ្ឋា ន្គណៈកមម ្ោិរជាត្ិសរមប់ោរអភិវឌ្ឍន្ត៍ាម្ដបបរបជា

្ិបក្ត្យយក្ៅថាន ក់ក្រោម្ជាត្ ិ ន្ងិ(២)ភាន ក់ងាររបត្ិបត្ដិរបស់រកសួងកសិកម្មរោុះ របមញន់្ងិក្ន្សាទ ដដលមន្អងគភាព

សរម្បសរម្លួោរអភិវឌ្ឍ ជាអនកសរម្បសរម្លួោរអន្ុវត្ដគក្រមងក្ៅរកសួងកសិកម្មរោុះ របមញន់្ងិក្ន្សាទ។ ភាន កង់ារ

អន្ុវត្ត (Implementing Agency) មន្អគគនយកដ្ឋា ន្កសិកម្មន្ងិអាជាា ្រជាត្ិទទួលបន្ាលកកិចចោរអភវិឌ្ឍន្៍វិស័យបក្ចចក

 វិទស្ថគម្នគម្ន្ន៍្ងិពត័្ម៌ន្វិទស្ថរបស់ទីសដ ីោរគណៈរដាម្ស្ដន្ដ។ី រកលម្របឹកាសាដ រអភិវឌ្ឍន្៍វិស័យកសិកម្មន្ិងជន្បទមន្ត្ួ

នទីជាគណៈកមម ្ិោរត្រម្ងទិ់សគក្រមង។ 

ក្គ្នលក្ៅរបស់គក្រមងគជឺាំរុញោរអភិវឌ្ឍសកម្មភាពក្ៅសហគម្ន្៍មូ្លដ្ឋា ន្តាម្រយៈោរវិន្ិក្ោគដកលាំអ្លតិ្

ភាពក្ហដ្ឋា រចនសម្ព័ន្ាក្ៅជន្បទន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍្ន្ធាន្ម្ន្ុសស។ក្គ្នលបាំណងរបស់គក្រមងគបឺក្ងកើន្ជីវភាពរបស់កសិកររកី

រកកនលងត្ាំបន្់ក្គ្នលក្ៅកនលងអាំ លងឆ្ន ាំ២០២០។គក្រមងមន្សមសភាគបី (១) ោរអភិវឌ្ឍ ុាំ-សងាក ត្់តាម្រយៈោរ្តល់កញ្ចប់

ថ្វិោ (Block Grant) (២) បក្ងកើន្្លិត្ភាពកសិកម្ម ន្ិងពិពិ្ កម្ម (៣) ោររគប់រគងគក្រមងរបកបក្ដ្ឋយរបសិទាភាព។ 

អងគភាពសរម្បសរម្លួោរអភិវឌ្ឍ (DCU) ជាភាន កង់ាររបត្ិបត្តនិន្គក្រមងោត្់បន្ាយភាពរករីកន្ងិអភិវឌ្ឍន្ក៍សិកម្ម

ខាន ត្ត្ូចក្ៅត្ាំបន្់ទក្ន្ាសាប បាន្សរម្បសរម្លួអន្វុត្ដសកម្មភាពក្ៅកនលងឆ្ន ាំ២០១៣  ន្ងិបាន្សក្រម្ចលទា្ លតាម្ដ្ន្ោរ

ដដលបាន្ក្រគ្នងទុក ។ រកលម្ហ នុ្ជាំនញោរ SMEC International Pty Ltd បាន្អន្វុត្តោរងារពនីថ្ងទី០៩ ដំកកកដ្ឋឆ្ន ាំ២០១២ 

ក្ហើយបាន្ន្ងិកាំពងអ់ន្ុវត្តគក្រមងបន្ត ។ ោរចាំណាយរបស់អងគភាពសរម្បសរម្លួោរអភិវឌ្ឍន្ក៍នលងឆ្ន ាំ២០១៣ មន្ចាំន្នួ្ 

២.១៩៥.៤៧០ ដុោា រអាក្ម្រិក (៣៩%)។ ចាប់ពគីក្រមងចាប់ក្្តើម្ពនីថ្ងទី៣១ ដំមី្ន ឆ្ន ាំ២០១០ម្កដលន់ថ្ងទី៣១ដំ្នឆូ្ន ាំ

២០១៣ ោរចាំណាយសរុបរបស់អងគភាពសរម្បសរម្លួោរអភិវឌ្ឍន្ម៍ន្ចាំន្នួ្២.៩៩៣.៥១៧ ដុោា រអាក្ម្រកិ (៥៣.០%) 

កនលងក្នេះមន្ថ្វិោជាំន្យួរបស់្នគ្នរអភិវឌ្ឍន្អ៍ាសីុ (ADB) ចាំន្នួ្២.៩៣៥.៦៧៦ ដុោា រអាក្ម្រកិ(៥២.៨០%) ន្ងិថ្វិោ

បដិភាគរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាល ចាំន្នួ្៥៧.៨៤១ដុោា រអាក្ម្រិក (៦៤.០៧%)។ ោរចាំណាយសរុបរួម្គក្រមង របស់ភាន កង់ារ

របត្ិបត្តនិ្ងិភាន ក់ងារអន្ុវត្ត មន្ចាំន្នួ្ ៨.២៨៩.០៣២ដុោា រអាក្ម្រកិ (១៥.៦%)។ 
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ក្ៅកនលងឆ្ន ាំ២០១៣ ោរអន្ុវត្តរបស់គក្រមងោត្់បន្ាយភាពរកីរកន្ងិអភិវឌ្ឍន្៍កសិកម្មខាន ត្ត្ូចក្ៅត្ាំបន្់ទក្ន្ាសាប

បាន្សក្រម្ចលទធ្ លលអ បនា ប់ពីដ្ន្ោររយៈក្ពល១២ដំរបស់គក្រមងបាន្អន្ុម័្ត្ននថ្ងទី២២ដំកុម្ភៈឆ្ន ាំ២០១៣ ក្ដ្ឋយ

្នគ្នរអភិវឌ្ឍន្អ៍ាសីុ។ ម្ស្ដន្តី្ នគ្នរអភិវឌ្ឍន្អ៍ាសីុ បាន្ំតិ្ំាំជួយសហោរជាមួ្យភាន ក់ងាររបត្ិបត្តិ ន្ិងភាន ក់ងារអន្ុវត្ត

គក្រមង ក្ដ្ឋយសក្រម្ចលទធ្ លបាន្គួរជាទីក្ពញចិត្ត ក្ទេះបីជាជួបរបទេះបញ្ា ត្ិចត្ួច មន្ដូចជាទឹកជាំន្ន្់ ោរជាប់រវល់

របស់កសិករកនលងោរចូលរួម្ក្បាេះក្ឆ្ន ត្ជាត្ិ ន្ិងលាំហថូ្វិោ ។ 

៥.១០.២ គដប្ោងជំនួយរដច្ចកដទ្ស ADB-Grant . 0222-CAM/Component1: PFMRDs  

គក្រមងបាន្្តលន់្វូជាំន្យួបក្ចចកក្ទសដល់រកសួងតាម្រយៈោរកសាងសម្ត្ាភាពសាា ប័ន្ិងម្ស្ដន្ត ី ក្លើោរងារដក

ទរម្ង់ោររគបរ់គងហិរញ្ញវត្ាលសាធារណៈដាំណាក់ោលទី២ ដដលក្ផ្កត ត្ក្លើោរក្លើកកម្ពស់ ន្ិងោរពរងងឹសម្ត្ាភាពសាា ប័ន្

របស់រកសួងដដលអភិវឌ្ឍន្ក៍នលងវិស័យជន្បទកនលងក្នេះរកសួងកសិកម្ម រុោះ របមញ់ ន្ងិក្ន្សាទ ក៍ជារកសួងមួ្យអភិវឌ្ឍន្៍

សកម្មភាពកនលងវិស័យជន្បទ។  

បាន្សហោរន្ងិក្រៀបចាំក្បើកសិោះ សាោចាំន្នួ្០២ក្លើកក្ៅក្ំត្តរពេះសីហន្ ុ ន្ងិក្សៀម្រាប កនលងក្គ្នលក្ៅក្លើក

កាំពស់ន្ងិពរងងឹសម្ត្ាភាពម្ស្ដន្តតីាម្អងគភាពជាំនញដដលពាក់ពន័្ធ ន្ងិដកលាំអរបសិទធភាពោរងារ ជាពិក្សសក្លើោរងារ

អន្ុវត្តថ្វិោតាម្កម្មវិ្ ីោរងារក្រៀបចាំរបពន័្ធគណក្ន្យយ ោរងារសវន្កម្មន្ាកនលង ោរងារលទធកម្ម ន្ិងោរងារតាម្ដ្ឋន្ន្ងិ

វាយត្នម្ា។  
 

៥.១០.៣                                        

គក្រមងកម្មវិ្ីដំសសងាវ ក់្ លតិ្កម្មសិកម្មកម្ពលជា   V                                       

                                   ៤៣                          ៦            ២០១០ 

        ២០១៥         ជយួោត្់បន្ាយភាពរកីរកក្ៅជន្បទ ក្ដ្ឋយោរបក្ងកើន្្លតិ្ភាពន្ងិ            

                                           ៣                                            

    ៤  ៖ ១ .            ២ .                                   ៣ .                     

   ៤ .                      

ក. ក            និងផេពវផាយ (Agribusiness and Extension) 
                                                                                  

                                                                                   

                ៖ 

                                                                              

                                                 ស           ្លិត្រគ្នប់ពូជ      

                               ន្ិង                                

                          សហោរ ន្ិងគ្នាំរទដល់រកលម្ហ នុ្                                     

          អាជីវករលក ់                                  រកលម្ហ នុ្                   

         យ ី តាក់                             Malasan, Papaya     Bayon Heritage 

                                                    SPK                      

                    

                                  East West Seed International                  ១៤៨

                                

                 បាន្កាំ                                                        

   ម៉ៃ សីុន្កនិ្រសូវ                                                        
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                  ៖           រកលម្ហ នុ្ Delight Cambodia                  ប់           

២០                                        Asia Master                         

               

                                                                                        

                                                                                    

               

                                                                      

ខ. ោរម្រគបម់្រគងម្ររពន័ធកម្រសាចម្រ្ព និងធនាននទ្ឹក 
                                                                                 

២០១០         ២០១៣      សាត រ ន្ងិកសាងរួច ន្ងិបន្តសាត រ ន្ិងកសាងរបឡាយក្រសាចរសពចាំន្នួ្២០       

  ៦      ក្ំត្តតាដកវ ៩របពន័្ធក្ៅកាំពត្ ន្ងិ៥ របពន័្ធក្ៅក្ំត្តកាំពង់្ ាំ ដដលអាចឲ្យកសិកររបមណ ២មឺុ្ន្រគសួារអាច

បងកបក្ងកើន្្លោ៉ៃ ងត្ិចចាំន្នួ្២ដងកនលងមួ្យឆ្ន ាំ  

គ.ោរ        
                                         ២  ៖                                     ៤     

                  ៦   

ឃ.បរិោោ្ជំរញុអាជីវកម្ម  
                                                                                 

                                                                              

                                                        (              )            

                                                                                               

                          

៥.១០.៤   ដប្ោងអភិវឌឍន៍ជនរទ្តំរន់ទ្ំនារទ្ដនៃស្ថរ 

គក្រមងអភិវឌ្ឍន្ជ៍ន្បទត្ាំបន្ទ់ាំនបទក្ន្ាសាប ក្រោម្ឥណទន្្នគ្នរអភិវឌ្ឍន្អ៍ាសីុ [Loan 2376-CAM

(SF) Grant 0092-CAM(SF)] ក្លើសមសភាគទី២        ក្លើកកម្ពស់្លតិ្ភាពកសិកម្ម ក្ដើម្បីដកលម្អជីវភាពរស់ក្ៅ

ជន្បទ ដដលបាន្អន្ុវត្តកនលងក្ំត្ដកាំពងឆ់្ន ាំង កាំពង់្ ាំ ន្ងិក្ពា្ិ៍សាត្់ ក្ៅឆ្ន ាំ២០១៣                              

         ៖ 

-                                                                       ន្៍       

-                          ម្មៈ                                               កសិកម្ម 

-                                           ម្មៈ                         

-                                                          

-                      ម្មៈ                                                              

                      

-                                         ស្ដន្តៈី ោរ                          ។   

ក. លទ្ធផល៖ 

១. កខតតកំពងឆ់្ន ងំៈ បាន្អន្ុវត្តសកម្មភាពតាម្អន្ុគក្រមងន្ិមួ្យៗដូចខាងក្រោម្៖ 
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-បាន្ពរងងឹសហគម្ន្ក៍សិកម្មកនលងបាន្ចាំន្នួ្ ៣ សហគម្ន្ដ៍ដលមន្សមជកិចូលរួម្ ចាំន្នួ្២១១ នក ់កនលងក្នេះស្ដសដ ីមន្

ចាំន្នួ្ ១៥១ នក់ មន្ហ នុ្សរុប៦៤១ហ នុ្ ន្ងិទុន្សរុប ចាំន្នួ្៦.៤១០.០០០ក្រៀល 

-បាន្ក្រៀបចាំ ន្ងិពរងងឹសម្ត្ាភាពរកលម្សន្ស ាំចាំន្នួ្ ២៤រកលម្ មន្អនកចូលរួម្ ៧២៣ នក ់មន្ស្ដសត  ី៥៣៨នក ់

-្តល់ទុកគ្នាំរទដល់សន្ស ាំរបាកច់ាំន្នួ្ ១៤ ដដលកនលង១រកលម្ចាំន្នួ្៤០០ដុោា សហរដាអាក្ម្រិក ន្ងិទុន្គ្នាំរទសរុបចាំន្នួ្ 

៥៦០០ដុោា អាក្ម្រិក សរមប់សមជកិរកលម្សន្ស ាំទាំងអស់ ៤២៤នក ់មន្ស្ដសត ី ៣១២នក។់ 

-បាន្បណតល េះបណាត លន្ងិក្្វើបងាា ញគាំរ ូ ពោីរចញិ្ច ឹម្រត្អីដណត ងកនលងរសេះថ្ងផ់្កា សា កិចាំន្នួ្៨ ដដលមន្កសិករចូលរួម្

ចាំន្នួ្២៣០នកម់ន្ស្ដសត ីចាំន្នួ្១៤០នក ់

-បាន្បណតល េះបណាត ល ន្ិងក្្វើដរសបងាា ញពី្លិត្កម្មរសូវគាំរចូាំន្នួ្៦កដន្ាង ដដលមន្កសិករចូលរួម្ចាំន្នួ្១៧៣នក់

មន្ស្ដសត ីចាំន្នួ្ ១២១នក ់

-ក្្វើបងាា ញ្លតិ្កម្ម្លតិ្កម្មពជូរសូវចាំន្នួ្១២កដន្ាង ដដលមន្កសិករចូលរមួ្ចាំន្នួ្៣៦០នក ់មន្ស្ដសត ីចាំន្នួ្១៨២ នក ់

-បាន្បណតល េះបណាត ល ន្ងិក្្វើបងាា ញោរចិញ្ចមឹ្មន្យ់កសាច់ ៤កដន្ាង មន្កសិករចូលរួម្ ១៧៣ នក់ មន្ស្ដសត  ី១១០ នក ់

-បាន្ក្្វើបងាា ញ ន្ងិបណតល េះបណាត លបក្ចចកក្ទស្ លតិ្កម្មមន្ព់ជូ ចាំន្នួ្៤កដន្ាង មន្កសិករចូលរួម្ ១៦៧ នក ់មន្ស្ដសត ី ១០១ នក ់

-បាន្ក្្វើបងាា ញន្ងិបណតល េះបណាត លបក្ចចកក្ទសចិញ្ចមឹ្រជកូក្ម្ចាំន្នួ្៣កដន្ាង មន្កសិករចូលរួម្១៣៩នក់ មន្ស្ដសត ី៩៤ នក ់

-បាន្ក្រៀបចាំវគគបណតល េះបណាត លបក្ចចកក្ទស ក្រោយក្ពលរបមូ្ល្លក្លើដាំណាាំរសូវ៥៧វគគ មន្កសិករចូលរួម្២០៧នក ់មន្

ស្ដសត ី ១៥៤ នក ់

-បាន្ក្្វើបងាា ញន្ងិបណតល េះបណាត លបក្ចចកក្ទសដ្ឋាំដាំណាាំបដន្ាចាំន្នួ្៧កដន្ាង មន្កសិករចូលរួម្២០៦នក ់មន្ស្ដសត ៨ី៨ នក ់ 

-                                  ១                                                           

                              លមន្កសិករចូលរួម្ ៣០ នក់។ 

២. កខតតកោធិសាតៈ់  បាន្អន្ុវត្តសកម្មភាពតាម្អន្គុក្រមងន្ិមួ្យៗ ដូចខាងក្រោម្៖ 

-បាន្បក្ងកើត្សហគម្ន្ក៍សិកម្មថ្មីចាំន្នួ្២ សហគម្ន្៍ ន្ិងពរងងឹសហគម្ន្ក៍សិកម្មកនលងបាន្ចាំន្នួ្៦សហគម្ន្ ៍ ដដល

មន្សមជិកចូលរួម្ចាំន្នួ្២៨៩នក ់ កនលងក្នេះ ស្ដសដមីន្ចាំន្នួ្២០២នក់ មន្ហ នុ្សរបុ៥៣៧ហ នុ្ ន្ងិទុន្សរុបចាំន្នួ្ 

២៣.០៦០.០០០ ក្រៀល 

-បាន្ពរងងឹសម្ត្ាភាពរកលម្សន្ស ាំចាំន្នួ្៧៨រកលម្ មន្អនកចូលរួម្ ៤៥១ នក ់មន្ស្ដសត  ី៣០៩នក ់

-បាន្ក្រជើសក្រីសន្ងិក្រៀបចាំរកលម្្លតិ្ពជូរសូវចាំន្នួ្០៦រកលម្ មន្៣០រគសួារជាអនកដឹកនាំអន្ុវត្ត ន្ងិកសិករចាំន្នួ្ 

៣០៦នក់ចូលរួម្ មន្ស្ដសត ីចាំន្នួ្ ១៩៧នក ់

-បាន្ក្្វើដរសបងាា ញ ន្ងិទិវាដរសពីោរចិញ្ច ឹម្មន្់គាំរូចាំន្នួ្១៥កដន្ាង មន្កសិករអន្ុវត្ត១៥រគសួារ ន្ងិមន្កសិករ

ចូលរួម្ចាំន្នួ្៧២៦ នកម់ន្ស្ដសត ីចាំន្នួ្៤២៤នក ់

-បាន្បណតល េះបណាត លន្ងិក្្វើដរសបងាា ញពី្ លតិ្កម្មពជូរសូវគាំរូចាំន្នួ្៦កដន្ាង ដដលមន្កសិករចូលរួម្ចាំន្នួ្៣៩០

នកម់ន្ស្ដសត ីចាំន្នួ្២៤៣នក ់

-បាន្បណតល េះបណាត លពបីក្ចចកក្ទស្លតិ្ពជូរសូវន្ងិក្្វើបងាា ញគាំរចូាំន្នួ្៦កដន្ាង ដដលមន្កសិករចូលរមួ្ចាំន្នួ្១៨០

នកម់ន្ស្ដសត ីចាំន្នួ្១១៨នក ់

-                                               ១៣      ដដលមន្កសិករចូលរួម្ចាំន្នួ្៣៩០ 

នកម់ន្ស្ដសត ីចាំន្នួ្ ២៣៨ នក់ 

-                                              ១៣      ដដលមន្កសិករចូលរួម្ចាំន្នួ្៣៩១

នកម់ន្ស្ដសត ីចាំន្នួ្ ២៣៣ នក់ 

-                                                ៥      ដដលមន្កសិករចូលរួម្ចាំន្នួ្១៤៧ 

នកម់ន្ស្ដសត ីចាំន្នួ្ ១០១នក ់
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-                                              ១៣      ដដលមន្កសិករចូលរួម្ចាំន្នួ្៣៨៥ 

នកម់ន្ស្ដសត ីចាំន្នួ្ ២១០នក ់

-                                                       ០៦      ដដលមន្កសិករចូលរួម្

ចាំន្នួ្១៧៤ នកម់ន្ស្ដសត ីចាំន្នួ្ ១០៣ នក ់

-                                                         ១៣    ដដលមន្កសិករ

ចូលរួម្ចាំន្នួ្៣៨៧នកម់ន្ស្ដសត ីចាំន្នួ្២៤១នក ់

-បាន្ក្រៀបចាំទសសន្កិចចសិកាសរមប់ម្ស្ដន្តកីសិកម្ម ន្ងិកសិករគាំរូចាំន្នួ្១ក្លើក ក្ដើម្បផី្កា សបតូរបទពិក្សា្ន្ ៍ ន្ងិ

សិកាបក្ចចកក្ទស្លតិ្កម្មកសិកម្ម ន្ងិោរក្រៀចាំរកលម្កសិករ ន្ងិសហគម្ន្៍កសិកម្ម ក្ៅក្ំត្តតាដកវ ន្ងិក្ំត្តកាំពងស់ព ឺ 

ដដលមន្អនកចូលរួម្ចាំន្នួ្៣៨នក់ ស្ដសត ី០៤នក។់ 

៣. កខតតកំពងធ់ៈំ  បាន្អន្ុវត្តសកម្មភាពតាម្អន្ុគក្រមងន្ិមួ្យៗដូចខាងក្រោម្៖ 

-បាន្បក្ងកើត្សហគម្ន្ក៍សិកម្មពរងងឹសហគម្ន្៍កសិកម្មកនលងបាន្ចាំន្នួ្៤សហគម្ន្ ៍ ដដលមន្សមជិក ចូលរួម្

ចាំន្នួ្ ២៤០ នក់ កនលងក្នេះស្ដសដ ីមន្ចាំន្នួ្ ១៦៤ នក ់

-បាន្ក្រៀបចាំ ន្ងិពរងងឹសម្ត្ាភាពរកលម្សន្ស ាំចាំន្នួ្ ១៦ រកលម្ មន្អនកចូលរួម្៤៦១ នក ់មន្ស្ដសត  ី២៧១ នក ់

-បាន្បណតល េះបណាត ល ន្ងិក្្វើដរសបងាា ញពីបក្ចចកក្ទសចិញ្ច ឹម្រជូកចាំន្នួ្៤កដន្ាង មន្កសកិរអន្ុវត្ត៤រគសួារ ន្ងិ

មន្កសិករចូលរួម្ចាំន្នួ្៦១នក ់មន្ស្ដសត ីចាំន្នួ្ ៤៧នក ់

-បាន្បណតល េះបណាត លន្ងិក្្វើដរសបងាា ញពី បក្ចចកក្ទសដ្ឋាំដុេះដាំណាាំដី ពំស់ចាំន្នួ្២កដន្ាង មន្កសិករអន្ុវត្ត២

រគសួារ ន្ងិមន្កសកិរចូលរមួ្ចាំន្នួ្៦ នកម់ន្ស្ដសត ីចាំន្នួ្៤២នក ់

-បាន្ក្្វើបងាា ញពីបក្ចចកក្ទសចិញ្ច ឹម្មន្់ចាំន្នួ្៧កដន្ាង មន្កសិករអន្ុវត្ត៧រគួសារ ន្ិងមន្កសិករចូលរួម្ចាំន្នួ្

២១០ នក់មន្ស្ដសត ីចាំន្នួ្ ១៦៦នក ់

-បាន្បណតល េះបណាត លន្ងិក្្វើកសិដ្ឋា ន្បងាា ញពី បក្ចចកក្ទសកសិកម្មចាំរុេះចាំន្នួ្៣កដន្ាង មន្កសិករអន្ុវត្ត៣រគសួារ 

ន្ងិមន្កសិករចូលរួម្ចាំន្នួ្៧៥នកម់ន្ស្ដសត ីចាំន្នួ្៤៨នក ់

-បាន្បណតល េះបណាត លន្ងិក្្វើបងាា ញពី បក្ចចកក្ទស្លតិ្កម្មមន្់ចាំន្នួ្២ កដន្ាង មន្កសកិរអន្ុវត្ត២រគួសារ ន្ងិ

មន្កសិករចូលរួម្ចាំន្នួ្៥០នកម់ន្ស្ដសត ីចាំន្នួ្៤០នក ់

-                                     ៣     ដដលមន្កសិករចូលរួម្ចាំន្នួ្៩៤នកម់ន្ស្ដសត ីចាំន្នួ្៧២នក់ 

ន្ងិបាន្បណតល េះបណាត លន្ងិក្្វើបងាា ញពីបក្ចចកក្ទស្លតិ្កម្មដាំណាាំរសូវចាំន្នួ្២៦កដន្ាង ដដលមន្កសិករចូលរួម្ចាំន្នួ្

៦៦៦ នកម់ន្ស្ដសត ីចាំន្នួ្៤៤៨ នក់។ 

ខ. ោរលំបាកចម្បង                  
          រាជរដ្ឋា ភបិាល (RGC)                             PMO ក្ៅ                     

                      សក្រម្ច        

 ម្ស្ដន្ដីអន្ុវត្តគក្រមង                                                   អន្ុវត្តគក្រមង  

       ក្្វើ                                                      ទឹកជាំន្ន្ ់            ។ 

គ.                
                                                           

 រត្ួត្ពនិ្តិ្យក្ ើងវិញន្ងិតាម្ដ្ឋន្សកម្មភាពោរងារឆ្ន ាំ ២០១៣ ន្ងិ ក្រៀបចាំដ្ន្ោរសកម្មភាពឆ្ន ាំ ២០១៤ 

 បន្តអន្ុវត្តដ្ន្ោរសកម្មភាពឆ្ន ាំ ២០១៤ ក្ដ្ឋយក្ផ្កត ត្ក្លើសកម្មភាព៖ 
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                                    ម្មៈ                                     

            (Agri-business) 

                                             (Agri-business) 

                          ម្មៈ                                               

                                      

                                     

៥.១០.៥   ដប្ោងរនាំនរងការផប្រប្រួលធាតុអាកាស និងពា ិជជកលមប្សូវ-អងករ 

 គក្រមងក្ន្េះជាជាំន្យួន្ងិកម្ចីរបស់ ADB រួម្ជាមួ្យនដគអូភិវឌ្ឍន្៍មួ្យចាំន្នួ្ ន្ងិរាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពលជា 

 គក្រមងក្រគ្នងទុន្សរុបចាំន្នួ្ ៨៧ ោន្ដុោា រអាក្ម្រិក  

 រយៈក្ពលអន្ុវត្តដាំណាកោ់លទី ១ឆ្ន ាំ២០១៣-២០១៦ ដាំណាកោ់លទី ២ ឆ្ន ាំ២០១៧-២០១៩ 

 គក្រមងកម្មវិ្ីក្ន្េះដចកជា២ដ្នក៖ 

 ដ្នកក្រៀបចាំក្គ្នលន្ក្ោបាយក្លើកទឹកចិត្តសរមប់្លតិ្កម្មរសូវ ន្ងិនាំក្ចញអងករ មន្ថ្វិោ២៤ ោន្

ដុោា រអាក្ម្រិក 

 ដ្នកវិន្ិក្ោគក្លើោរក្្វើពាណិជជកម្មរសូវ-អងករ មន្ថ្វិោ ៥៧.១៧០.០០០ ដុោា រអាក្ម្រិក 

- គក្រមងក្ន្េះបាន្ចុេះកិចចរពម្ក្រពៀងរវាង ADB ន្ងិរដ្ឋា ភបិាលកម្ពលជា (ត្ាំណាងក្ដ្ឋយរកសួងក្សដាកិចចន្ងិហិរញ្ញវត្ាល) 

ោលពីដំមិ្ថុ្ន ឆ្ន ាំ ២០១៣។ 

- រកសួងកសិកម្ម រោុះ របមញ់ ន្ងិក្ន្សាទ រកសួងឧសាហកម្ម ន្ិងសិបបកម្ម រកសួង្ន្ធាន្ទឹក ន្ងិឧត្នុ្យិម្ 

រកសួងក្រៀបចាំដដន្ដី ន្ងិន្គររូបន្យីកម្ម ន្ងិក្ំត្តចាំន្នួ្ ៣ គឺ៖ បាត្់ដាំបង កាំពង់្ ាំ ន្ងិនរពដវង ជាអនកអន្ុវត្ត 

- រកសួងកសិកម្ម រុោះ របមញ់ ន្ងិក្ន្សាទ បាន្ក្រៀបចាំោរិោលយ័អន្ុវត្តថាន ក់ជាត្ ិរួចក្ហើយ 

- គក្រមងមន្ភាពអសកម្មក្ៅកនលងដាំណាក់ោលនន្ោរអន្ុវត្តឆ្ន ាំ២០១៣ ន្ងិក្ដើម្ឆ្ន ាំ២០១៤ 

- ោរិោលយ័អន្ុវត្តថាន ក់ជាត្ ិ របស់រកសួងកសិកម្ម រុោះ របមញ់ ន្ងិក្ន្សាទ កាំពងុចាប់ក្្តើម្ក្រៀបចាំដ្ន្ោរ

សកម្មភាពសរមប់ឆ្ន ាំ២០១៣-២០១៤ ន្ិងដាំណាកោ់លទី១ ឆ្ន ាំ២០១៣-២០១៦។  
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៦-          
                         ២០១៣-២០១៤                       ជារួម្បាន្ថា ក្ទេះបីជា

បាន្ជួបរបទេះន្ូវក្រគ្នេះ្ម្មជាត្ដូិចជាក្រគ្នេះទឹកជាំន្ន្ ់ ន្ងិកងវេះទឹក ជាពិក្សសជាំន្ន្ទឹ់កក្ភាៀងនរដូវវសា ភាពរាាំងសងួ ត្កងវេះ

ខាត្ទឹកនរដូវវសា ោ៉ៃ ងខាា ាំងោា ោ៉ៃ ងណាកត ី ក្ដ្ឋយសារមន្ោរដណនាំន្ងិត្រម្ង់ទិស ដ៏រត្ឹម្រត្ូវន្ងិមន្របសិទធភាព

របស់រាជរដ្ឋា ភបិាល ន្ងិមន្ោរចលូរួម្ពរីគប់រកសួងសាា ប័ន្ពាកព់ន័្ធនន រពម្ទាំងោររួម្ចាំដណកពនីដគូអភិវឌ្ឍន្ ៍

រកសួងកសិកម្ម រុោះ របមញ់ ន្ងិក្ន្សាទ បាន្ជាំរញុោរអន្វុត្តោរងាររគប់មុ្ំសញ្ញ បាន្ោ៉ៃ ងសកម្ម ន្ងិបាន្ក្ដ្ឋេះរសាយ

ទប់ទល់ន្វូក្រគ្នេះ្ម្មជាត្ិ ន្ងិសាត រក្ ើងវិញន្វូោរំូចខាត្ទទួលបាន្របសិទធភាព ពំស់ ក្ហើយបាន្ក្្វើឱ្យ្លតិ្កម្មកសិកម្ម

កនលងឆ្ន ាំ២០១៣-២០១៤ មិ្ន្ធាា ក់ចុេះ រពម្ទាំងមន្ោរ វិវឌ្ឍរីកចក្រម្ើន្គួរជាទីក្មទន្ៈ។ 

ជាក់ដសដងោរអន្ុវត្ដដ្ឋាំដុេះដាំណាាំរសូវ២០១៣-២០១៤ក្ន្េះ ក្យើងអាចក្ៅរកាបាន្កាំក្ណើន្ទាំងន្ាដីដ្ឋាំដុេះ ទិន្ន្ល 

ន្ិងបរិមណ្ល។ ត្លុយភាពក្សបៀងទូទាំងរបក្ទសរត្ូវបាន្បា៉ៃន្ស់ាម ន្ថាក្ៅសល់របមណ៣,០៩០ោន្ក្តាន្អងករ គិត្ជា

រសូវជាង៤,៨២៨ោន្ក្តាន្ ក្លើសឆ្ន ាំម្នុ្ ៩២.៨៦៨ ក្តាន្។  

កនលងោរអន្ុវត្តឯកសារក្គ្នលន្ក្ោបាយជាំរុញ្លតិ្កម្មរសូវន្ងិនាំក្ចញអងកររបស់រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពលជា ក្រៅពីបាន្

ន្ិងកាំពុងជាំរុញ្លិត្កម្មរសូវដដលសក្រម្ចបាន្ន្ូវលទធ្ លគរួជាក្ពញចិត្ត ជាមួ្យន្ឹងអត្ិក្រកគិត្ជាអងកររបមណ៣,០៩

ោន្ក្តាន្កនលងឆ្ន ាំ២០១៣-២០១៤ រកសួងកសិកម្ម រុោះ របមញ់ ន្ិងក្ន្សាទ សហោរជាមួ្យរកសួង សាា ប័ន្ពាកព់ន័្ធ ន្ងិ

ដ្នកឯកជន្ បាន្សរមួ្ចសកម្មភាពជាំរុញអងករកម្ពលជាឲ្យឈ្លន្ចូលក្ៅកនលងទី្ារអន្តរជាត្ិ ក្ហើយអងករនាំក្ចញ្ាូវោរបាន្ក្កើន្

ជាង ២០៥ ពាន្់ក្តាន្ នឆ្ន ាំ២០១២ រហូត្ដល់ជិត្ ៣៨០ ពាន្់ក្តាន្ នឆ្ន ាំ២០១៣ក្ន្េះ។  ជាពិក្សសក្យើងមន្ក្មទន្ៈភាព

ពំស់ណាស់ ក្ដ្ឋយសារអងករកម្ពលជាបាន្របកតួ្ឈន េះបាន្ក្លំ១ ពីរដងជាបន្តបនា ប់។  

ដាំណាាំរួម្្ស ាំន្ងិដាំណាាំឧសាហកម្មសាំខាន្់ៗ ក៏មន្ោរក្កើន្ក្ ើងក្លើសឆ្ន ាំមុ្ន្ ចាំក្ពាេះដាំណាាំអចិនស្ដន្តយ៍ ដូចជា 

ក្ៅស ូ សាវ យចន្ាី ដាំណាាំក្ឈើហូបដ្ាន្ិងដាំណាាំចមក រ។ល។ កាំពងុមន្ោររីកចក្រម្ើន្ជាបន្តបនា ប់ជាលកះណៈរគសួារ ន្ងិជា

លកះណៈវិន្ិក្ោគខាន ត្ត្ចូ ម្្យម្ ន្ងិ្ាំ។ គួរកត្់សមគ លថ់ា ក្ៅឆ្ន ាំ២០១៣ ន្ាដីដ្ឋាំដុេះក្ៅស កូ្ៅកម្ពលជាបាន្ក្កើន្ក្ ើង

១៧,៣% ក្្ៀបន្ងឹឆ្ន ាំ២០១២ (២៨០.៣៥៥ហកិតា) ដដលរួម្មន្៖ ន្ាដីចមក រក្ៅស កូសិឧសាហកម្ម (អត្ីត្ចមក រ

ក្ៅស ូរដា) មន្ចាំន្នួ្៥៥.៩០៨ហិកតា (ក្សម ើន្ងឹ១៧%) ន្ាដីចមក រក្ៅស សូម្បទន្ក្សដាកិចចមន្ចាំន្នួ្១៣៥.៤៤៦ហិកតា 

(ក្សម ើន្ងឹ៤១,២%)  ន្ងិន្ាដីចមក រក្ៅស រូគសួារត្ូចតាចន្ងិឯកជន្មន្ចាំន្នួ្១៣៧.៤១៧ហិកតា (ក្សម ើន្ងឹ៤១,៨%) នន្

ន្ាដីសរុប។ ន្ាដីក្ចៀរជ័រសរុបមន្ចាំន្នួ្៧៨.៤៩៣ហកិតា ដដលមន្្លតិ្្លចាំន្នួ្៨៥.២៤៤ក្តាន្ ក្កើន្ក្ ើង៣២%

ក្្ៀបន្ងឹឆ្ន ាំ២០១២។ ជាសន្នដិ្ឋា ន្រួម្ ោរងារបងកបក្ងកើន្្លដ្នកដាំណាាំឆ្ន ាំ២០១៣-២០១៤ក្ន្េះ ទទួលបាន្លទធ្ លលអ

របក្សើរ។ 

 រីឯ្លិត្កម្មសត្វជាពិក្សស ោរចិញ្ច ឹម្ក្គ្ន រជូក ន្ិងមន្់ទជាលកះណៈរគួសារមន្ោរវិវឌ្ឍន្ជ៏ាវិជជមន្គួរកត្់សមគ ល ់

ទាំងចាំន្នួ្សត្វទាំងដបបដ្ន្្លតិ្កម្ម ក្ដ្ឋយ្លតិ្កម្មក្ន្េះអាចធានោរ្គត្់្ គង់ក្សចកដរីត្វូោរកនលងរសលក។           

               ២០១២ ោរចិញ្ច ឹម្ក្គ្នបាន្        ព៣ី,៣៧ោន្កាល      ៣,៤៣ោន្កាល         របមណ 

១,៦%     រកបីសរុបមន្ចាំន្នួ្ជាង៦១៩ពាន្ក់ាល ថ្យចុេះ៥,៧៦% ន្ងិរជូកចិញ្ច ឹម្បាន្ជាង២,៤៤ោន្កាល ក្កើន្     

១០,៣៣%។ ោរក្កើន្ក្ ើងចាំន្នួ្ក្គ្ន រជ ូ         បណាត លម្កពីរបជាជន្មន្យល់ដឹងពោីរចិញ្ច ឹម្សត្វ ោរចាក់ថាន ាំោរពារ 

ទប់សាក ត្់បាន្ជាំងឆឺាងសត្វ ជាពកិ្សសក្ៅរដូវវសាន្ិងទឹកជាំន្ន្់ក្ដ្ឋយទក្ន្ាក្ម្គងគមិ្ន្មន្ជាំងឆឺាងក្គ្នរកបី្ាលេះក្ ើងក្ ើយ។ បដន្ាម្

ក្លើសពីក្ន្េះ ត្នម្ា   រស់ក្កើន្ក្ ើង មន្ទី្ារ ន្ងិជារបភពចាំណូលសរមប់កសិករ។ ចាំក្ពាេះដាំណាាំអចិនស្ដន្តយ ៍ដូចជា ក្ៅស ូ 

សាវ យចន្ា ី ដាំណាាំក្ឈើហូបដ្ាន្ងិដាំណាាំចមក រ។ល។ កាំពងុមន្ោររកីចក្រម្ើន្ជាបន្តបនា ប់ជាលកះណៈរគសួារ ន្ងិជាលកះណៈ
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 វិន្ិក្ោគខាន ត្ត្ចូ ម្្យម្ ន្ងិ្ាំ។ គរួកត្់សមគ លថ់ា ក្ៅឆ្ន ាំ២០១៣ ន្ាដីដ្ឋាំដុេះក្ៅស កូ្ៅកម្ពលជាបាន្ក្កើន្ក្ ើង១៧,៣% 

ក្្ៀបន្ងឹឆ្ន ាំ២០១២ (២៨០.៣៥៥ហកិតា) ដដលរួម្មន្៖ ន្ាដីចមក រក្ៅស កូសិឧសាហកម្ម (អត្តី្ចមក រក្ៅស ូរដា) 

មន្ចាំន្នួ្៥៥.៩០៨ហិកតា (ក្សម ើន្ងឹ១៧%) ន្ាដីចមក រក្ៅស សូម្បទន្ក្សដាកិចចមន្ចាំន្នួ្១៣៥.៤៤៦ហិកតា (ក្សម ើន្ងឹ

៤១,២%)  ន្ិងន្ាដីចមក រក្ៅស ូរគសួារត្ូចតាចន្ងិឯកជន្មន្ចាំន្នួ្១៣៧.៤១៧ហិកតា (ក្សម ើន្ឹង៤១,៨%) នន្ន្ាដីសរុ

ប។ ន្ាដីក្ចៀរជ័រសរុបមន្ចាំន្នួ្៧៨.៤៩៣ហកិតា ដដលមន្្លតិ្្លចាំន្នួ្៨៥.២៤៤ក្តាន្ ក្កើន្ក្ ើង៣២%ក្្ៀបន្ងឹ

ឆ្ន ាំ២០១២។  

 វិស័យនរពក្ឈើកាំពុងដត្រត្ូវបាន្យកចិត្តទុកដ្ឋក់ ពំស់ សាំក្ៅធានឱ្យមន្ន្ិរន្ដរភាពសរមប់ោររគប់រគង្ន្ធាន្នរពក្ឈើ 

ន្ិងោរក្របើរបាស់្ន្ធាន្នរពក្ឈើដល់របជាជន្រកីរក តាម្រយៈកាំដណទរម្ង់នរពក្ឈើ  កនលងរយៈក្ពល៦ឆ្ន ាំ២០០៨-២០១៣ 

លទធ្ លនន្ោរងារដ្ឋាំក្ឈើទទួលបាន្សរុបចាំន្នួ្១០៤.៣៧៧ហត្ កនលងក្នេះ ដ្ឋាំក្ដ្ឋយរដាបាលនរពក្ឈើចាំន្នួ្៤.១៨៨ហត្ 

កងក្ោ្ពលក្ំម្រភូមិ្ន្ាចាំន្នួ្៣០០ហត្ បុគគលជាលកះណៈរគសួារចាំន្នួ្៦.១២០ហត្ រកុះទិវាចាំន្នួ្៤០៩ហត្ ន្ងិរកលម្ហ នុ្

ឯកជន្ចាំន្នួ្៩៣.៣៦០ហត្។ 

 ចាំដណកឯវិស័យជល្ល ោរក្្វើអាជីវកម្មក្ន្សាទទឹកសាបបាន្ក្កើន្ក្ ើង៣,៧% ក្្ៀបន្ងឹឆ្ន ាំមុ្ន្ ន្ងិមន្

កាំក្ណើន្របមណ៣៥% ក្្ៀបកនលងរយៈក្ពល៥ឆ្ន ាំ (ឆ្ន ាំ២០០៩-២០១៣)។ អាជីវកម្មក្ន្សាទសមុ្រទបាន្ក្កើន្របមណ

១១% ន្ងិមន្កាំក្ណើន្របមណ៤៧%ក្្ៀបកនលងរយៈក្ពល៥ឆ្ន ាំ (ឆ្ន ាំ២០០៩-២០១៣)។ ោរអភិវឌ្ឍវារីវបបកម្ម ដូចជាោរ
ចិញ្ច ឹម្រត្ ី បងាគ  ោរភាា ស់កូន្រត្ីពូជ រកក្ពើ កាំពងុរត្ូវបាន្អន្ុវត្តោ៉ៃ ងសកម្ម ន្ិងសហគម្ន្៍ក្ន្សាទចាំន្នួ្៥១៦សហគម្ន្ ៍

រត្ូវបាន្បក្ងកើត្ ន្ិងពរងងឹសម្ត្ាភាពរគប់រគង។ ឆ្ន ាំ២០១៣ ក៏ជាោរកត្់សមគ លន់្ូវកាំដណទរម្ង់ផ្កត ច់រព័រត្កនលងវិស័យជល

្លក្រោម្ោរដឹកនាំដ៏ក្មេះមុ្ត្របស់ េសម្េចអគ្គម្ហាសេនាបតីសតសោ ហ ៊ុន សេន នាយករដំឋម្ន្ដនេី ននព្រះរាោាំ
ចព្កកម្ពុោ ដដល ូត្ិ៍ក្ន្សាទមន្របវត្តិជាង១០០ឆ្ន ាំ រត្ូវបាន្រំសាយក្ចាលក្ដ្ឋយមួ្យភាគ្ាំជនូ្របជាពលរដាក្របើរបាស់ ន្ងិ

រគប់រគងតាម្រយៈសហគម្ន្៍ក្ន្សាទ ន្ិងមួ្យដ្នកត្ូចទុកសរមប់អភិរកសន្ិងបក្ងកើន្្លសតលកក្ ើងវិញ។ កាំដណទរម្ង់ក្ន្េះ 

បាន្រួម្ចាំដណកោ៉ៃ ងសាំខាន្់ ដល់ោរោត្់បន្ាយភាពរកីរករបស់របជាជន្កម្ពលជា។ 

ោរពរងឹងោរអន្ុវត្ដចាប់សដ ីពីនរពក្ឈើ ន្ិងចាប់សដ ីពីជល្ល កាំពុងរត្ូវបាន្យកចិត្ដទុកដ្ឋក ់ ន្ិងោត្់បន្ាយឱ្យ

បាន្ជាអត្ិបរម ន្ូវរគប់រូបភាពនន្បទក្លមើសក្្សងៗ ក្រោម្កិចចសហោរោ៉ៃ ងជិត្សន ិទធជាមួ្យអាជាា ្រថាន ក់ក្រោម្ជាត្ិ ន្ងិ   

សាា ប័ន្មន្សម្ត្ាកិចចពាក់ពន័្ធ។ 

ទន្ាឹម្ន្ឹងអន្ុវិស័យខាងក្លើ (្លិត្កម្មដាំណាាំរសូវ ្លិត្កម្មន្ិងបសុពស្ថបាល ្លិត្កម្មដាំណាាំក្ៅស  ូរុកះកម្ម ជល

្ល) ដ្នកក្សវាកម្មន្ិងោរគ្នាំរទក្្សងៗ ក៏បាន្សក្រម្ចន្ូវលទធ្ លោរងារតាម្ដ្នកន្ីមួ្យៗបាន្លអរបក្សើរ រសបតាម្ក្គ្នល

ោរណ៍ន្ិងទិសក្ៅរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ជាពិក្សសោរងាររសាវរជាវ ន្ិង្សពវ្ាយបក្ចចកក្ទសបាន្ជួយឲ្យ្លិត្កម្ម ន្ិង

អាជីវកម្មមន្សភាពដរបរបួលទាំងបរិមណ ន្ិងគុណភាព ក្ពាលបរិមណ្លិត្្លក្កើន្ក្ ើង គុណភាពោន្់ដត្របក្សើរ 

របសិទធភាពក្សដាកិចចោន្់ដត្ ពំស់ជាមួ្យោរដរបរបួល្នត្់គាំន្តិ្ ន្ិងសម្ត្ាភាពកសិករកនលងោររបកួត្្លិត្កម្មកនលងទី្ារ។ 

ក្ដ្ឋយដ ក ដ្នកក្្សងៗក្ទៀត្  ដូចជាោរងារ វិន្ិក្ោគសាធារណៈ ោរក្រៀបចាំគរមងជាក្រចើន្សរមប់អភិវឌ្ឍន្៍ វិស័យកសិកម្ម 

ោរងារវិន្ិក្ោគដ្នកឯកជន្ក្លើវិស័យកសិកម្មមន្ោរក្កើន្ក្ ើង ោរងាររសាវរជាវន្ិង្សពវ្ាយបក្ចចកក្ទសកសិកម្ម រត្ូវ

បាន្អន្ុវត្តោន្ដ់ត្ទូលាំទូោយ រួម្ន្ឹងកិចចោរសហរបត្ិបត្ដិោរអន្ដរជាត្ិោន្់ដត្លអរបក្សើរក្ ើង ន្ិងោរក្រៀបចាំលិំិត្បទដ្ឋា ន្

ចាប់ លិំិត្បទដ្ឋា ន្ក្រោម្ចាប់ ដដលពាក់ពន័្ធន្ងឹវិស័យកសិកម្ម រត្ូវបាន្ក្រៀបចាំរួចរាល់បាន្ោន្់ដត្ក្រចើន្ជាលាំដ្ឋប់្ងដដ

រ។ 

ជារួម្សមិ្ទធ្ ល ដដលសក្រម្ចបាន្ដូចកនលងរបាយោរណ៍លាំអិត្ក្ន្េះ គឺជាដ្ាផ្កក នន្កិចចសហោរោ៉ៃ ងជិត្សន ិទធជាមួ្យ

រកសួង សាា ប័ន្ពាកព់ន័្ធ អាជាា ្រថាន ក់ក្រោម្ជាត្ិ នដគូអភិវឌ្ឍន្៍នន ន្ងិោរំិត្ំាំោ៉ៃ ងសរសាក់សរសាាំរបស់របជាកសិករ 

ន្ិងដ្នកឯកជន្ក្រោម្បរិោរណ៍រសលកក្ទសមន្សុំសន្តិភាព ន្ិងកតីសងឈឹម្ចាំក្ពាេះអនគត្សម្បូរណ៍រុងក្រឿង។ 
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៧-           
                                                                         ៣ 

                                    ដដលជាមូ្លដ្ឋា ន្រគឹេះក្ដើម្បីសក្រម្ចបាន្ន្ូវយុទធសាស្ដសតអភិវឌ្ឍន្ជ៍ាត្ិ

២០១៤-២០១៨                                  ន្ងិកាំពុង      កសាង                     

              ២០១៤-២០១៨) ន្ងិដ្ន្ោរសកម្មភាពរបស់ ាំួន្ ឲ្យ                                 ន្ងិ

បាន្ដ្ឋក់បញ្ចូល   សកម្មភាពអាទិភាព                                (PIP) បី   រំកលិ          

                                                                               ក្ន្េះ        

        ២០១៣-២០១៤                                                                      ៖ 
 

១. បន្តបក្ងកើន្្លតិ្ភាពរសូវ ន្ងិដាំណាាំក្្សងៗក្ទៀត្ តាម្រយៈោរពរងងឹ ពរងីកន្ងិធានចីរភាពនន្របពន័្ធក្សវា

បក្ចចកក្ទសដ្ឋាំដុេះ ដថ្ទាំ ន្ងិោរពារ ន្ងិពត័្ម៌ន្ទី្ារកសិកម្ម ក្ដ្ឋយជាំរញុក្សវាទាំងក្ន្េះឲ្យមន្រចនសម្ពន័្ធដល់មូ្លដ្ឋា ន្ 

ក្ហើយ្ារភាជ ប់ជាមួ្យន្ងឹបណាត ញសម ័រគចិត្ត ន្ងិនដគូដដលមន្ោរពាកព់ន័្ធ ោរក្លើកកម្ពស់ោររសាវរជាវ ក្ដើម្បីបក្ងកើន្្លិ

ត្ភាព ន្ងិបន្ាាំក្ៅន្ងឹោរដរបរបលួអាោសធាត្ ុោរ្លតិ្ ន្ងិក្របើរបាស់ពជូដដលមន្គណុភាព ន្ងិក្ឆាើយត្បន្ងឹក្សចកតី

រត្ូវោរទី្ារ ោរកសាងន្ងិសាត រក្ហដ្ឋា រចនសម្ពន័្ធក្រសាចរសព ោរបន្តដកលម្អរបពន័្ធរបមូ្លន្ងិទុកដ្ឋកក់សិ្ល ោរក្រៀបចាំ

ន្ងិដកសរម្លួរកបំណឌ គត្យិតុ្តសរមប់ោររគប់រគងោរ្លតិ្ពជូ ោរក្របើរបាស់ធាត្ុចូលកសិកម្មតាម្បក្ចចកក្ទស ោរ

ក្រៀបចាំន្ងិពរងងឹសហគម្ន្ក៍សិកម្ម ជាំរញុោរអន្ុវត្តរបពន័្ធ្លតិ្កម្មកសិកម្មតាម្កិចចសន្ស្ថ ន្ងិោររគប់រគងដី្ាីកសិកម្ម 

រពម្ទាំងោរអភិវឌ្ឍ្ន្ធាន្ម្ន្សុសសរមប់វិស័យកសិកម្ម។  

២. បន្តជាំរញុពិពិ្ កម្មដាំណាាំកសិកម្មតាម្រយៈ ោរក្លើកកម្ពស់ោររសាវរជាវ ន្ងិអភិវឌ្ឍ ោរ្សពវ្ាយមុ្ំដាំណាាំ

ថ្មីៗដដលមន្សោត ន្ពុលសរមប់ដ្ឋាំដុេះន្ងិោរនាំក្ចញ ទកទ់ញវិន្ិក្ោគឯកជន្ ពិក្សសោររសាវរជាវ ោរ្លតិ្ ោរដចក

ចាយពជូ ន្ងិដកនចនកសិ្ល ោរសហោរជាមួ្យរគប់នដគពូាក់ពន័្ធទាំងអស់កនលងោរក្្ារចាំក្ណេះដឹង ន្ងិបក្ចចកវិទស្ថថ្មីៗដល់

កសិករ ន្ងិជាំរញុោរក្របើរបាស់ ន្ងិដណនាំោរក្របើរបាស់ក្រគឿងយន្តកសិកម្មឲ្យរបកបក្ដ្ឋយរបសិទធភាពក្សដាកិចច។ 

៣. បន្តក្លើកកម្ពស់ពាណិជជូបន្យីកម្ម តាម្រយៈជាំរញុោរអន្វុត្តចាប់ ន្ងិក្គ្នលន្ក្ោបាយ ោរពរងងឹយន្តោរសាា  

ប័ន្ក្ដើម្បជីាំរញុោរក្្វើពាណិជជកម្ម ន្ងិោរនាំក្ចញកសិ្ល រួម្មន្ោរអន្វុត្តរបកបក្ដ្ឋយរបសិទធភាពន្ូវចាប់សហគម្ន្៍

កសិកម្ម ោរក្លើកម្ពស់សម្ត្ាភាព្លតិ្ ដកនចនបឋម្ ន្ងិដកនចន្ លតិ្្លសក្រម្ច ោរដកលាំអន្វូកិចចសរម្លួពាណិជជកម្ម រួម្

មន្យន្តោររចកក្ចញចូលដត្មួ្យ ោរក្លើកសាួយភាពជានដគរូវាងកសិករន្ងិពាណិជជករ ក៏ដូចជាោរក្លើកសាួយភាពជានដគរូ

រវាងកសិ-ឧសាហកម្មខាន ត្្ាំ ន្ងិកសិកម្មជាលកះណៈរគសួារ។ 

៤. ពរងងឹន្ងិពរងកីភាពជានដគូរវាងដ្នកសាធារណៈ ន្ងិដ្នកឯកជន្ក្លើវិស័យកសិកម្ម ក្ដើម្បីោរក្លើកកម្ពស់្លតិ្ 

ភាព ពពិិ្ ភាវូបន្យីកម្ម ន្ងិពាណិជជូបន្យីកម្ម កនលងដ្នកចិញ្ច ឹម្សត្វន្ងិវារីវបបកម្ម ក្ដ្ឋយក្ផ្កត ត្ក្លើោរគ្នាំរទកនលងោរដចកចាយ

ធាត្ុចូលកសិកម្មដូចជាពូជ ជ ីថាន ាំកសិកម្ម ក្រគឿងយន្តកសិកម្ម ោរ្គត្់្ គង់ទឹក។ល។ រពម្ទាំងក្សវាគ្នាំរទបក្ចចកក្ទសកសិកម្ម 

ន្ងិបក្ចចកវិទស្ថ ោរ្តលឥ់ណទន្ ោរ្លតិ្ពជូ ន្ងិចាំណីសត្វ បសុសត្វ ន្ងិក្្វើកសិ្ុរកិចចជាមួ្យកសិករ ន្ងិសហគម្ន្៍

កសិកម្ម តាម្រយៈរបពន័្ធ្លតិ្កម្មកសិកម្មតាម្កិចចសន្ស្ថ។ 

៥. ក្លើកកម្ពស់ន្ងិជាំរញុោរចិញ្ច ឹម្សត្វតាម្រគប់រូបភាពឲ្យមន្ោរអភិវឌ្ឍន្ងិមន្របសិទធភាពក្សដាកិចច សរមប់្គត្់

្គងត់្រមូ្វោរកនលងរសលកន្ងិោរនាំក្ចញ ក្ដ្ឋយគតិ្គរូដល់សុវត្ាិភាពចាំណីអាហារ ន្ងិកិចចដាំក្ណើរោរទី្ារ។ ក្ដើម្បសីក្រម្ចបាន្

ន្ូវក្គ្នលក្ៅក្ន្េះ រកសួងរត្ូវជាំរុញអន្ុម័្ត្ដ្ន្ោរយុទធសាស្ដសតសត ីពី្ លតិ្កម្មសត្វ ជាពិក្សសជាំរញុអន្ុម័្ត្ចាប់សត ីពីសុំភាព

សត្វន្ងិ្លតិ្កម្មសត្វនឆ្ន ាំ២០១៤ក្ន្េះ។ បដន្ាម្ក្លើសពីក្ន្េះរត្ូវក្រៀបចាំដកលាំអរចនសម្ពន័្ធអងគភាព្លតិ្កម្មន្ងិបសុពស្ថបាល

ឲ្យបាន្សម្រសបក្ដើម្បីរគប់រគងវិស័យក្ន្េះមន្ោររីកចាំក្រីន្មន្របសិទធភាពោរងារំ ពស់ រសបតាម្កាំដណទរម្ងរ់បស់រាជរដ្ឋា ភិ

បាល មន្សុំដុម្ន្យីកម្មន្ងិអន្ុវត្តបាន្ន្វូោត្ពវកិចចអន្តរជាត្ិ កនលងក្គ្នលក្ៅបក្ងកើន្្លតិ្កម្មសត្វ បងាក រ ទប់សាក ត្ ់ោរពារ
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សុំភាពសត្វន្ងិសុំភាពសាធារណៈ សរម្បសរម្លួពាណិជជកម្មសត្វន្ងិ្លតិ្្លមន្ក្ដើម្កាំក្ណើត្ពីសត្វ ជាមួ្យន្ងឹោរ

អន្ុវត្តឲ្យបាន្មឹុ្ងម៉ៃ ត្ន់្វូវិធាន្អនម័្យន្ងិភតូ្គ្នម្អនម័្យ។ 

៦. បន្តកិចចំិត្ំាំជាំរញុោរចងរកង ន្ងិពរងងឹសម្ត្ាភាពសហគម្ន្ក៍សិកម្មក្ៅទូទាំងរបក្ទស ដដលជាមូ្លដ្ឋា ន្រគឹេះ

សរមប់អភវិឌ្ឍកសិកម្មមន្លកះណៈរបមូ្ល្តលាំកនលងភាពជានដគជូាមួ្យដ្នកឯកជន្ ក្រោម្រកបំ័ណឌ ្លតិ្កម្មកសិកម្មតាម្កចិច

សន្ស្ថ ន្ងិោរអន្វុត្តកសិកម្មលអ ដដលន្ងឹជយួឱ្យកសិករទទួលបាន្ទាំងបក្ចចកវិទស្ថថ្មី ឥណទន្រគប់រគ្នន្ធ់ានបាន្ក្សា រភាព

នន្ោរ្គត្់្ គង់កសិ្លក្ៅោន្ទី់្ារទាំងបរិមណន្ងិគុណភាព ន្ងិពិក្សសទទួលបាន្ន្ូវចាំណូល ពំស់ ន្ងិកនរម្របកប

ក្ដ្ឋយសម្្ម៌្ដដលអាចនាំឲ្យរគសួារកសិករអាចចាក្តុ្ពភីាពរកីរកបាន្ឆ្ប់រហ័ស។ 

៧. រត្ូវជាំរុញោររគប់រគងន្ងិក្របើរបាស់ដីកសិកម្ម ក្ដ្ឋយបន្តជាំរញុក្រៀបចាំចាប់សត ីពីោររគប់រគងន្ងិក្របើរបាស់ដី 

កសិកម្ម ោរងារអក្ងកត្សិកា វាយត្នម្ា ន្ិងោរក្្វើសារក្ពើភណឌ ោ័រក្របើរបាស់ដីកសិកម្មឱ្យបាន្ក្ៅទូទាំងរបក្ទស ក្ដើម្បីទទួលបាន្

ន្វូទិន្នន្យ័ជាកោ់ក់ជាធាត្ុចូលបក្រម្ើឱ្យោរក្រៀបចាំដ្ន្ោរអភិវឌ្ឍន្៍វិស័យកសិកម្ម ដដលអាចកាំណត្ប់ាន្ត្ាំបន្ដ់្ឋាំដុេះចាស់

ោស់ ក្ដើម្បីត្រម្ង់ទិសដល់ោរក្្វើរបពលវបបកម្ម ន្ិងពពិិ្ភាវូបន្ីយកម្មកសិកម្មរបកបក្ដ្ឋយរបសិទធភាពក្សដាកិចច ពំស់ ន្ិងធាន

ន្ិរន្តរភាពនន្ោរក្របើរបាស់ដីកសិកម្ម។ ចូលរួម្ទប់ទលន់្ិងបន្ាាំក្ៅន្ឹងោរដរបរបួលអាោសធាត្ុ ន្ិងោរពារបរិសាា ន្្ម្មជាត្ិ។ 

៨. បន្តជាំរុញោរអន្ុវត្តយុទធសាស្ដសតសរមប់ោរអភិវឌ្ឍក្ៅស ូ្ ម្មជាត្ិក្ៅកម្ពលជាឆ្ន ាំ ២០១១-២០២០ ន្ងិ បន្តជាំរញុ

ោរចងរកងសហគម្ន្ក៍្ៅស រូគសួារឱ្យបាន្ក្រចើន្ ក្ដ្ឋយបក្ងកើន្ោរជយួគ្នាំរទដ្នកបក្ចចកក្ទស ពិក្សសោរក្រជើសក្រីសពជូ ោរ

ដថ្ទាំ ោរពស្ថបាលជាំង ឺ ោររបមូ្ល្ល ន្ងិោរដកនចន ក្ដ្ឋយរត្ូវជាំរញុោរអភិវឌ្ឍក្ៅស ូ កសិ-ឧសាហកម្មក្លើដីសម្បទន្

ក្សដាកិចច ដដលរាជរដ្ឋា ភបិាលបាន្្តលឱ់្យវិន្ិក្ោគនិ្កនលងរសលកន្ងិបរក្ទស សរមប់ោរអភិវឌ្ឍក្ដ្ឋយរទង់រទយ្ាំ សរមប់ក្្វើ

ជាសនូលនន្ោរអភិវឌ្ឍក្ៅស រូគសួារក្ៅកនលងត្ាំបន្់ សាំក្ៅបក្ងកើន្ដំសចងាវ កត់្នម្ាឱ្យមន្របសិទធភាពក្សដាកិចច ក្ដ្ឋយរាប់ចាប់តាាំង

ពីោរដកលម្អគណុភាពចមក រ ោរដកនចន ន្ងិោរក្្វើពាណិជជកម្ម្លតិ្្លជ័រក្ៅស ឱូ្យសម្រសបតាម្សតងដ់្ឋរអន្តរជាត្។ិ ក្ដើម្បី

ឲ្យចមក រក្ៅស ឈូ្លន្ក្ៅរកវិបុលកម្មទាំក្ន្ើប ក្ហើយក្ដើរឱ្យទន្ស់ម័្យវិទស្ថសាស្ដសត្ង ន្ងិកជ៏ាឱ្ោសរបស់កម្ពលជាកាំពងុដត្មន្

សរមប់ោរអភិវឌ្ឍចមក រក្ៅស  ូ ដដលរាជរដ្ឋា ភបិាលបាន្្ដល់ដីសម្បទន្ក្សដាកិចច្ ង ្តលក់ម្មសិទធិដីជនូ្របជាពលរដា្ង

ក្នេះ ដូក្ចនេះោរដ្ឋាំដុេះថ្ម ី ចាាំបាច់គឺរត្ូវសរម្តិ្សរម ាំងពជូ ក្ដើម្បីទទួលបាន្ទិន្ន្ល ពំស់។ ចាំណចុក្ន្េះ រកសួងកសិកម្ម រុោះ

របមញ់ ន្ងិក្ន្សាទ (អគគនយកដ្ឋា ន្ក្ៅស នូ្ងិ វិទស្ថសាា ន្រសាវរជាវក្ៅស កូម្ពលជា) ន្ងឹសហរបត្ិបត្តោិរជាមួ្យភាន កង់ារបារាាំង

សរមប់ោរអភិវឌ្ឍ អន្ុវត្តគក្រមង្ម្មន្ោិម្កម្មចារពជូក្ៅស ូ ក្្វើោ៉ៃ ងណាឲ្យពជូក្ៅស មូន្គុណភាពន្ងិទិន្ន្ល ពំស់ ន្ងិ

អភិវឌ្ឍក្ៅស ូរគសួារ។ ទន្ាឹម្ក្ន្េះរត្ូវពរងីកទីតាាំងម្ន្ាីរពិក្សា្ន្៍មូ្លដ្ឋា ន្ ន្ងិពរងងឹបក្ចចកក្ទស បក្ចចកវិទស្ថក្ៅស ូ ន្ងិបក្ងកើន្

សម្ត្ាភាពរគប់រគងចារពជូ សរម ាំងពូជ បងាក ត្់ពជូ ន្ងិ្សពវ្ាយឲ្យបាន្ទូលាំទូោយ។ 

៩. ក្រោយោរដកទរម្ង់សីុជក្រៅវិស័យជល្លដាំណាកោ់លទី២ រាជរដ្ឋា ភបិាលបាន្សក្រម្ចលបុ ូត្៍ក្ន្សាទទាំង

អស់ទុកសរមប់របជាពលរដាក្្វើក្ន្សាទជាលកះណៈរគសួារន្ងិក្្វើជាកដន្ាងអភរិកសជល្ល រត្ូវបន្តអន្ុវត្តអន្សុាសន្ទ៍ាំង៧

ចាំណចុដដលរាជរដ្ឋា ភបិាលបាន្ដកទរម្ង់វិស័យជល្លសីុជក្រៅកន្ាងម្ក។ បន្តក្រៀបចាំក្បាេះបក្ងាគ លរពាំរបទលក់ដន្ាងអភិរកស 

ន្ងិកដន្ាងក្ន្សាទរគសួារឲ្យបាន្ចាស់ោស់ ក្ដ្ឋយសហោរជាមួ្យរកសួង សាា ប័ន្ ន្ងិរដាបាលថាន ក់ក្រោម្ជាត្ពិាក់ពន័្ធរពម្

ទាំងរត្ូវពរងងឹោរបស្ដងាក បបទក្លមើស ន្ងិោរពារកដន្ាងអភរិកសជល្ល។ បន្តពរងងឹទាំនក់ទាំន្ងសហោររវាងម្ស្ដន្តីរដាបាលជល

្លជាមួ្យគណៈបញ្ជ ោរឯកភាពក្ំត្ត រកលង រសលក ន្ងិកងកាំោាំងរបដ្ឋប់អាវុ្ សហគម្ន្៍ក្ៅមូ្លដ្ឋា ន្ ក្ដើម្បទីប់សាក ត្ន់្ងិ

បស្ដងាក បបទក្លមើសជល្ល ន្ងិរកា្ន្ធាន្ជល្លឱ្យបាន្គង់វងស។ បន្តំិត្ ាំំពរងងឹសម្ត្ាភាពរបស់សហគម្ន្៍ក្ន្សាទ

ដដលបាន្បក្ងកើត្ក្ ើងរួចក្ហើយចាំន្នួ្៥១៦សហគម្ន្ឱ៍្យបាន្រងឹម ាំ ោា យជាសហគម្ន្ក៍្ន្សាទគ្នម ន្បទក្លមើសជល្ល ទាំងទឹក

សាបន្ងិសមុ្រទ។ បន្តយកចិត្ដទុកដ្ឋកជ់ាំរញុោរអភិវឌ្ឍវារីវបបកម្មរគប់របក្ភទដូចជា ោរចិញ្ចមឹ្រត្ទីាំងទឹកសាបន្ងិសមុ្រទជា

ពិក្សស កនលងរសេះ កនលងដប ន្ងិកនលងដរសក្ៅតាម្សាា ន្ភាពជាក់ដសដង ក្ៅត្ាំបន្់ដដលំសត្់ទឹក វំេះខាត្រត្ ីក្ដ្ឋយក្លើកទឹកចិត្ដន្ងិ

ជាំរញុោរចិញ្ច ឹម្រត្ខីាន ត្ត្ូចជាលកះណៈរគសួារ។ ជាំរញុោរបក្ងកើត្សាា ន្យី៍្ លតិ្កនូ្រត្ីពជូឱ្យបាន្ក្រចើន្កដន្ាងក្ដើម្បីធានត្រមូ្វ

ោរកនលងរសលក ន្ងិរត្ូវជាំរញុោរក្រៀបចាំបក្ងកើត្សហគម្ន្រ៍សេះជរម្ករត្ីឱ្យបាន្ក្រចើន្បដន្ាម្ក្ទៀត្ក្ៅតាម្ ុាំទូទាំងរបក្ទស ក្រពាេះ
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ក្ន្េះជាវិ្សីាស្ដសដ មួ្យចាំណាយទុន្ត្ចិក្ហើយក្្វើឱ្យរត្ីសាំបូរក្ ើងវិញ។ បន្តក្្វើោរសិការសាវរជាវពី្ លសតលក្ម្មជាត្ទិាំងទឹក

សាបន្ងិសមុ្រទ សាំក្ៅធានោរក្របើរបាស់្ន្ធាន្ជល្លរបកបក្ដ្ឋយន្រិន្តរភាព។ 

១០. ចាត្់វិធាន្ោរននសាំក្ៅបញ្ឈប់ោរោប់រាន្ ដុត្ ហ ុម្ព័ទធ រំក្ោភយកដីនរពក្ឈើក្្វើជាកម្មសិទធិ ន្ងិជាំរញុឱ្យ

របជាពលរដាទាំងអស់ចូលរួម្ដ្ឋាំក្ដើម្ក្ឈើក្ៅតាម្មូ្លដ្ឋា ន្ ក្ដើម្បីចូលរួម្ោត្់បន្ាយោរដរបរបួលអាោសធាត្ុ ន្ងិក្សន ើឲ្យអាជាា

្រមន្សម្ត្ាកិចច ពិក្សសម្ស្ដន្តរីដាបាលនរពក្ឈើទាំងអស់ សហោរជាមួ្យរកលម្ោរងារថាន កជ់ាត្ ិថាន ក់ក្រោម្ជាត្ ិអន្ុវត្តវិធាន្

ោរទាំងក្ន្េះឲ្យមន្របសិទធភាព។ ក្ដ្ឋយដ កោរពរងងឹសហគម្ន្ន៍រពក្ឈើក៏ដូចជាសកម្មភាពអាទិភាព ដដលរត្វូដត្អន្ុវត្តបន្ត 

ពិក្សសបដងវរជីវិត្របស់របជាពលរដាដដលពងឹអារស័យក្លើ្ លអន្ុ្ លនរពក្ឈើឱ្យម្កក្្វើកសិកម្មចរម្លេះវិញ។ ទន្ាមឹ្ន្ងឹក្ន្េះ ក៏

រត្ូវបន្តអន្ុវត្តឱ្យមន្របសិទធភាពន្ូវបទបញ្ជ របស់រាជរដ្ឋា ភបិាលដដលបាន្ដ្ឋក់ក្ចញនក្ពលថ្មីៗក្ន្េះ អាំពីោរបស្ដងាក បបទ

ក្លមើសនរពក្ឈើ ពិក្សស ក្ឈើរកញងូឱ្យមន្របសិទធភាពបា្ំ តុ្។ ក្លើសពីក្ន្េះក្ទៀត្ រកសួងន្ងឹចាត្អ់ងគភាពជាំនញន្មួី្យៗ 

ដដលពាកព់ន័្ធរត្ូវបន្តចុេះពនិ្តិ្យក្្ាៀងផ្កា ត្់ជារបចាាំន្វូសកម្មភាពវិន្ិក្ោគរបស់រកលម្ហ នុ្ទទួលដីសម្បទន្នន ន្ងិដដលបាន្

ចុេះកិចចសន្ស្ថជាមួ្យរាជរដ្ឋា ភបិាល ក្ដើម្បធីានដល់កិចចដាំក្ណើរោរនន្សកម្មភាពវិន្ិក្ោគ្ង ោរបងន់ថ្ាសម្បទន្ដីជនូ្រដា

តាម្ោលកាំណត្់្ ង ន្ងិោរទប់សាក ត្ន់្វូភាពអសកម្មក្្សងៗដដលអាចក្កើត្មន្ទក់ទងន្ឹងដីសម្បទន្្ង។ បដន្ាម្ក្លើក្ន្េះ 

បន្តជាំរញុោរកាំណត្់រពាំរបទល់ដដន្នរព ក្្វើចាំណាត្់ថាន ក ់ន្ងិចុេះបញ្ជោិសម្បត្តនិរពក្ឈើអចិនស្ដន្តយ៍ ន្ងិោរបន្តកាំណត្ត់្ាំបន្ន់រព

ក្ឈើក្រចរិលក្ដើម្បីក្្វើោរសាត រនរពក្ឈើក្ ើងវិញឲ្យោា យជាត្ាំបន្ន់រពក្ឈើមន្ត្នម្ាពាណិជជកម្ម។ 

រកសួងកសិកម្ម រុោះ របមញ ់ ន្ងិក្ន្សាទ ន្ងឹសហោរជាមួ្យសាា ប័ន្ពាកព់ន័្ធ អាជាា ្រថាន ក់ក្រោម្ជាត្ ិ បន្តអន្ុវត្ត

ក្ដ្ឋយយកចិត្តទុកដ្ឋក់ ពំស់ ន្ងិរបកបក្ដ្ឋយរបសិទធភាពក្លើកិចចោរទាំងអស់ក្ន្េះ ក្ហើយសមិ្ទធិ្លថ្មីៗដដលន្ងឹបក្ងកើត្ក្ ើង

ពិត្ជាន្ងឹរួម្ចាំដណកោ៉ៃ ងសាំខាន្់ដលក់ិចចអភិវឌ្ឍន្ងិវិបុលភាព ក្ៅក្លើមូ្លដ្ឋា ន្ោន្ដ់ត្ទូោយជាងមុ្ន្របកបក្ដ្ឋយរបសិទធ

ភាព ន្ងិមន្លកះណៈោន្់ដត្អាំក្ណាយ្លដលោ់រអភិវឌ្ឍសងគម្ក្សដាកិចចជាត្ិរបកបក្ដ្ឋយចិរភាព។ 

 
៨. ការ                 

                           ២០១៣-២០១៤                                        
                      នយករដាម្ស្ដន្តនីន្រពេះរាជាណាចរកកម្ពលជា                            

                                                                                        

     ថាន ក់    ថាន ក់ក្រោម្              ន្ងិោរំ ិត្ំាំត្ស មិូ្ន្ក្ចេះក្ន្ឿយហត្់របស់របជាពលរដាជាកសិករ          

        វឌ្ឍន្ភាព                               ម្ម ក្ដ្ឋយ    បាន្ន្ូវ                             

                                                  ក្ដ្ឋយសារឆ្ន ាំក្ន្េះ បាន្ជួបរបទេះន្ូវក្រគ្នេះ្ម្មជាត្ ិ ទឹក

ជាំន្ន្់្ ងន្់្ ងរ  បាន្ក្្វើឲ្យបរិមណ្លិត្្លរសូវមន្កាំក្ណើន្ទបជាងបណាត ឆ្ន ាំកន្ាងម្ក។ 

ោរនាំក្ចញអងករក្ៅោន្់ទី្ារអន្តរជាត្ិ ដដលជាលទធ្ លនន្ោរអន្ុវត្តក្គ្នលន្ក្ោបាយជាំរញុ្លតិ្កម្មរសូវ 

ន្ងិនាំក្ចញអងកររបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពលជា ក៏មន្វឌ្ឍន្ភាពគរួជាទីក្ពញចិត្តជាមួ្យន្និន ោរក្កើន្ក្ ើងជាលាំដ្ឋប់។ ជាក ់

ដសតងកនលងក្នេះក្ៅឆ្ន ាំ២០១៣ កម្ពលជានាំអងករក្ចញ្ាូវោរបាន្ក្កើន្ជតិ្ពីរដងក្របៀបក្្ៀបន្ងឹឆ្ន ាំ២០១២ ក៏ប៉ៃុដន្តក្គ្នលក្ៅ 

មួ្យោន្ក្តាន្ក្ៅឆ្ន ាំ២០១៥ ជាវិញ្ញ សារដ៏ត្ងឹដត្ងមួ្យ។ 

                         បរិមណ្ល                                            -          

                                                 ជាទីក្ពញចិត្ត។ កាំដណទរម្ង់វិស័យជល្ល ន្ងិនរពក្ឈើក៏

កាំពងុបាន្្លដ្ាផ្កក រួម្ចាំដណកោ៉ៃ ងសាំខាន្់ដលោ់រោត្់បន្ាយភាពរកីរក ជាមួ្យន្ឹងសន្តសុិំន្ងិសុវត្ាភិាពដី្ាី   រត្ូវបាន្្តល់

ជនូ្របជាពលរដាកម្ពលជាទូទាំងរបក្ទស ដដលជាបុក្រលកះំណឌ ដ៏សាំខាន្់មួ្យកនលងោរបក្ងកើត្ន្ូវវឌ្ឍន្ភាពនន្្លតិ្កម្មដាំណាាំន្ិងោរ

ចិញ្ច ឹម្សត្វន្ោិយក្ដ្ឋយដ ក ន្ិងោរអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មន្ោិយជារួម្។                                 

                                                                                    

                                     ឲ្យទទួលបាន្         ក្ដើម្បីរត្់តាម្                              
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ក្ទេះោ៉ៃ ងណាកតី ោរគតិ្គូរក្លើទិដាភាពក្សដាកិចចកាំក្ណើន្នន្វិស័យ្លតិ្កម្មកសិកម្មក្ៅឆ្ន ាំ២០១៣ មន្ករម្ិត្

ទបក្ពាលគ ឺមន្របមណជតិ្ ២ ភាគរយ ក្របៀបក្្ៀបន្ឹងបណាត ឆ្ន ាំកន្ាងម្កមន្ ៤,៥ភាគរយ។ មូ្លក្ហត្ុបណាត លម្ក

ពីោរធាា ក់ចុេះនន្កាំក្ណើន្្លតិ្្លរសូវ ន្ិងកាំក្ណើន្្លតិ្្លដាំណាាំក្្សងៗ ក្ដ្ឋយសារក្រគ្នេះ្ម្មជាត្ិ្ងន្់្ ងរ ពិក្សសទឹក

ជាំន្ន្។់ សភាពោរណ៍ក្ន្េះ បាន្បងាា ញអាំពភីាពរបឈម្ក្រចើន្ឬរងឥទធិពលក្រចើន្ពកីតាត ្ម្មជាត្ិ ក្ហើយក៏មិ្ន្រត្ូវក្ភាចពី

បញ្ញ របឈម្ន្ងិោររងឥទធិពលមិ្ន្លអពោីរក្គៀបសងកត្់ក្លើ្ លតិ្្លនាំចូលពីបរក្ទស្ងដដរ៕ 

                                                   ,                 មី្ន    ២០១៤ 
                                                                                                          
                               

 

 
                               

 



សរុប បង្កើនរដូវ

01 បន្ទា យមានជយ័ 230,000 231,700      1,834            3,263            56,274     21,905       108,907       52,415      -         13,036      230,632             100.27       

02 បាត់ដំបង 251,000 543,736      9,477            2,215            72,596     24,605       106,894       99,263      1,566     16,674      296,993             118.32       

03 កំពង់ចាម 165,500 171,160      52,481          14,153          27,112     8,893         63,959         75,686      12          1,050        167,819             101.40       

04 កំពង់ឆ្ន ំង 108,550 207,706      82,353          18,161          8,696       1,424         89,290         21,055      110        1,500        120,651             111.15       

05 កំពង់ស្ពឺ 113,600 258,013      195,131        15,349          21,636     1,623         71,623         22,032      338        -            115,629             101.79       

06 កំពង់ធំ 210,000 215,191      93,455          9,465            35,554     11,167       100,583       60,875      4,479     13,700      215,191             102.47       

07 កំពត 126,000 135,095      72,741          18,761          17,072     17,072       79,449         38,234      31          309           135,095             107.22       

08 កណ្ដា ល 41,000 52,948        14,181          2,213            11,927     4,967         15,376         12,153      1,592     62             41,110               100.27       

09 ក ោះកុង 10,150 9,752          3,779            829               2,993       -            4,959           1,142        1,280     -            10,374               102.21       

10 រកក ោះ 32,100 33,267        9,127            3,174            12,996     785            15,565         4,234        65          -            32,860               102.37       

11 មណ្ឌ លគិរ ី 20,000 22,296        2,783            2,374            3,354       199            10,988         4,706        3,872     -            22,920               114.60       

12 ភនំកពញ 11,557 11,564        5,103            1,451            3,256       594            5,120           3,775        -         -            12,151               105.14       

13 រពោះវហិារ 72,800 72,773        8,451            5,469            13,072     -            34,783         26,645      3,122     -            77,622               106.62       

14 ព្រពវវង 250,000 281,711      51,161          7,017            87,518     31,668       157,877       34,454      -         45             279,894             111.96       

15 កោធិសាត់ 98,000 119,641      29,640          9,341            38,176     220            34,134         25,417      1,485     11,571      110,783             113.04       

16 រតនគិរ ី 27,000 14,427        6,125            1,396            3,617       -            5,145           5,665        12,745   -            27,172               100.64       

17 កស្ៀមរាប 180,000 216,895      79,130          14,045          40,700     -            88,810         39,195      7,025     8,115        183,845             102.14       

18 រពោះសី្ហនុ 16,000 17,000        4,250            1,212            1,805       -            10,298         4,380        -         -            16,483               103.02       

19 ស្ាឹងវរតង 27,000 24,755        6,190            2,355            14,083     -            9,680           992           2,909     -            27,664               102.46       

20 សាវ យករៀង 165,500 167,527      68,345          8,271            67,372     9,608         91,876         7,301        166,549             100.63       

21 តាវកវ 170,000 390,241      160,923        16,443          100,323   52,916       92,021         9,222        201,566             118.57       

22 ឧតារមានជ័យ 67,000 66,985        1,215            1,376            17,935     -            33,452         6,493        6,825     -            64,705               96.57         

23 វកប 3,080 3,530          2,451            570               978          450            2,184           368           -         -            3,530                 114.61       

24 ព្ប៉ៃលិន 4,000 6,485          -                22                 1,174       -            3,065           2,159        87          -            6,485                 162.13       

2,399,837      3,274,398   960,326        158,925        660,219   188,096     1,236,038    557,861    47,543   66,062      2,567,723          107.00

2,369,730      3,148,244   1,117,343     177,005        679,036   242,113     1,183,723    528,795    51,478   69,006      2,512,038          106.01

30,107 126,154 -157,017 -18,080 -18,817 -54,017 52,315 29,066 -3,935 -2,944 55,685 0.99

ផ្ផៃដីងររោះសៃូ្ និ្បុកដាំ (ហត)
សរុបសៃូ្ និ្ ងររោះ

បុកដាំ (ហត)
ភាគរយ 

(%)

កបៀបកធៀប

ងោ-រកបី
រសូវរាល

ងឡើ្ទឹក

លទធផលបញ្ចប់ស្រវូរដូវវរាឆ្ន ាំ ២០១៣

ល.រ   រាជធានី-ងេតដ
ផផនការ
(ហត)

ផ្ផៃដីភជួររាស់ (ហត)
ផ្ផៃដីាប

(ហត) កណ្ដដ ល ធងន់ ចាំការសរុប

ស្របុ
តួកលខឆ្ន ំមុន

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១ 



រាា្ំ សងួត សតវលអិត ទឹកជាំនន់ សរុប រាា្ំ សងួត សតវលអិត ទឹកជាំនន់ សរុប 

01 បន្ទា យមានជយ័ 230,632 -             -            73,011   73,011      -             -             28,778    28,778      5,144              206,998           

02 បាត់ដំបង 296,993 136,183 136,183    41,715    41,715      14,792            270,070           

03 កំពង់ចាម 167,819 -             -            12,059   12,059      -             -             6,861      6,861        5,066              166,024           

04 កំពង់ឆ្ន ំង 120,651 -             51         2,301     2,352        -             51           1,683      1,734        -                      118,917           

05 កំពង់ស្ពឺ 115,629 2,239     -            -             2,239        -             -             -             -               -                      115,629           

06 កំពង់ធំ 215,191 -             -            20,969   20,969      -             -             7,281      7,281        2,180              210,090           

07 កំពត 135,095 2,000     2,000        -             -             -             -               -                      135,095           

08 កណ្ដា ល 41,110 595        -            4,854     5,449        -             -             873         873           624                 40,861             

09 ក ោះកុង 10,374 37         62          99             -             -             21           21             -                      10,353             

10 រកក ោះ 32,860 -             -            5,737     5,737        -             -             3,424      3,424        1,681              31,117             

11 មណ្ឌ លគិរ ី 22,920 -             -            480        480           -             -             27           27             -                      22,893             

12 ភនំកពញ 12,151 50          50             10           10             -                      12,141             

13 រពោះវហិារ 77,622 -             -            5,767     5,767        -             -             3,229      3,229        -                      74,394             

14 ព្រពវវង 279,894 -             -            55,840   55,840      -             -             14,125    14,125      13,122            278,891           

15 កោធិសាត់ 110,783 -             -            15,226   15,226      -             -             6,585      6,585        255                 104,453           

16 រតនគិរ ី 27,172 -             -            4,635     4,635        -             -             1,985      1,985        10                   25,197             

17 កស្ៀមរាប 183,845 -             -            12,766   12,766      -             -             6,090      6,090        1,310              179,065           

18 រពោះសី្ហនុ 16,483 -             10         40          50             -             -             -             -               -                      16,483             

19 ស្ាឹងវរតង 27,664 -             -            8,070     8,070        -             -             3,046      3,046        670                 25,288             

20 សាវ យករៀង 166,549 1,152     1,933     3,085        178         497         675           439                 166,313           

21 តាវកវ 201,566 3,556     -            1,995     5,551        -             -             864         864           864                 201,566           

22 ឧតារមានជ័យ 64,705 -             -            6,956     6,956        -             -             784         784           -                      63,921             

23 វកប 3,530 -             -            -             -               -             -             -             -               -                      3,530               

24 ព្ប៉ៃលិន 6,485 -             -            753        753           -             -             253         253           -                      6,232               

2,567,723 9,542 98 369,687 379,327 178 548 127,634 128,360 46,157 2,485,521

2,512,038 167,819  275       58,098   226,192    19,420    95           16,510    36,025      8,819               2,484,832        

55,685 -158,277 -177 311,589 153,135 -19,242 453 111,124 92,335 37,338 689

ប ោះរល់  (ហ.ត) េូចខាត  (ហ.ត)

ស្របុ

ឆ្ន ំមុន

ករបៀបកធៀប

ផ្ផទដីប ៉ះពាល ់និងខូចខាតលលើដាំណាំស្រូវរដូវវរាឆ្ន ាំ២០១៣

ល.រ   រាជធានី-ងេតដ
បញ្ចបផ់្ផៃដី អនុវត ្

ដបាន

ប ោះរល់និ្េូចខាតងដយរបការងផេ្ៗ
ផ្ផៃដីាដ រងឡើ្វញិ 

(ហ.ត)

ផ្ផៃដីងៅសល់អាច 
របមូលផលបាន 

(ហ.ត)

ឧបសម្ព័ន្ធទី ២ 



       

ខ្វះទឹក សត្វលអិត្ ទកឹជនំនដ់ដើមរដវូ សរុប
01 បន្ទា យមានជ័យ 6,700                       12,398                      36                   -                 617                         653                 11,745                             

02 បាត់ដំបង 9,100                       10,582                      18                   -                 -                          18                   10,564                             

03 កំពង់ចាម 52,000                     53,569                      -                 -                 -                          -                 53,569                             

04 កំពង់ឆ្ន ំង 24,200                     35,566                      120                 -                 -                          120                 35,446                             

05 កំពង់ស្ពឺ 870                          645                           -                 5                     -                          5                     640                                  

06 កំពង់ធំ 15,000                     41,540                      -                 -                 -                          -                 41,540                             

07 កំពត 3,000                       9,715                        -                 -                 -                          -                 9,715                               

08 កណ្ដា ល 62,000                     65,058                      -                 -                 -                          -                 65,058                             

09 ក ោះកុង -                           -                           -                 -                 -                          -                 -                                  

10 រកក ោះ 14,000                     14,116                      -                 -                 363                         363                 14,083                             

11 មណ្ឌ លគិរ ី -                           -                           -                 -                 -                          -                 -                                  

12 ភនំកពញ 1,440                       1,440                        -                 -                 -                          -                 1,440                               

13 រពោះវហិារ 200                          75                             -                 -                 -                          -                 75                                    

14 ព្រពវវង 75,000                     92,201                      -                 -                 -                          -                 92,201                             

15 កោធិសាត់ 8,270                       9,963                        -                 -                 -                          -                 9,963                               

16 រតនៈគិរ ី -                           -                           -                 -                 -                          -                 -                                  

17 កស្ៀមរាប 16,200                     18,440                      400                 -                 -                          400                 18,040                             

18 រពោះសី្ហនុ -                           -                           -                 -                 -                          -                 -                                  

19 ស្ាឹងវរតង 130                          141                           -                 -                 -                          -                 141                                  

20 សាវ យករៀង 18,000                     20,422                      22                   22                   20,400                             

21 តាវកវ 75,000                     96,532                      -                 -                 -                          -                 96,532                             

22 ឧតារមានជ័យ 500                          600                           -                 -                 -                          -                 600                                  

23 វកប 20                            20                             -                 -                 -                          -                 20                                    

24 ព្ប៉ៃលិន 2,000                       1,674                        -                 1,674                               

383,630                   484,697                    596                 5                     980                         1,581              483,446                           ស្របុ

លទធផលប ន់ស្មា នបលណត ៉ះអារននផ្នផ្ផទដីដ ាំដ ៉ះស្រូវរដូវស្ប ាំងឆ្ន ាំ២០១៣-២០១៤

ល.រ រាជធានី-ដខ្ត្ត ផផនការ (ហត្) ផ្ផៃដីដដំុះ (ហត្)
ផ្ផៃដីខ្ចូខាត្ដដយ (ហត្)

ផ្ផៃដីប្បមលូផល (ហត្)

ឧបសម្ព័ន្ធទី ៣ 



       

01 បន្ទា យមានជយ័ 230,632       206,998        2.821 584,007 12,398        11,745         3.820 44,862         243,030        218,743          2.875 628,869         

02 បាត់ដំបង 296,993       270,070        2.794 754,700 10,582        10,564         3.873 40,911         307,575        280,634          2.835 795,611         

03 កំពង់ចាម 167,819       166,024        3.330 552,860 53,569        53,569         4.245 227,422       221,388        219,593          3.553 780,282         

04 កំពង់ឆ្ន ំង 120,651       118,917        3.067 364,769 35,566        35,446         4.138 146,689       156,217        154,363          3.313 511,458         

05 កំពង់ស្ពឺ 115,629       115,629        3.072 355,259 645             640              3.298 2,111           116,274        116,269          3.074 357,370         

06 កំពង់ធំ 215,191       210,090        2.428 509,998 41,540        41,540         4.367 181,391       256,731        251,630          2.748 691,389         

07 កំពត 135,095       135,095        3.065 414,115 9,715          9,715           4.131 40,130         144,810        144,810          3.137 454,245         

08 កណ្ដា ល 41,110         40,861          3.097 126,541 65,058        65,058         4.178 271,835       106,168        105,919          3.761 398,376         

09 ក ោះកុង 10,374         10,353          2.788 28,866 -             -                   - 10,374          10,353            2.788 28,866           

10 រកក ោះ 32,860         31,117          2.876 89,508 14,116        14,083         4.257 59,946         46,976          45,200            3.307 149,454         

11 មណ្ឌ លគិរ ី 22,920         22,893          2.481 56,798 -             -                   - -                   22,920          22,893            2.481 56,798           

12 ភនំកពញ 12,151         12,141          2.865 34,787 1,440          1,440           3.500 5,040           13,591          13,581            2.933 39,827           

13 រពោះវហិារ 77,622         74,394          2.870 213,540 75               75                2.907 218              77,697          74,469            2.870 213,758         

14 ព្រពវវង 279,894       278,891        2.985 832,545 92,201        92,201         4.646 428,366       372,095        371,092          3.398 1,260,911      

15 កោធិសាត់ 110,783       104,453        3.331 347,951 9,963          9,963           4.182 41,661         120,746        114,416          3.405 389,612         

16 រតនគិរ ី 27,172         25,197          2.203 55,510 -             -                   - -                   27,172          25,197            2.203 55,510           

17 កស្ៀមរាប 183,845       179,065        2.760 494,271 18,440        18,040         3.650 65,838         202,285        197,105          2.842 560,109         

18 រពោះសី្ហនុ 16,483         16,483          2.950 48,625 -             -                   - -                   16,483          16,483            2.950 48,625           

19 ស្ាឹងវរតង 27,664         25,288          2.570 64,990 141             141              3.496 493              27,805          25,429            2.575 65,483           

20 សាវ យករៀង 166,549       166,313        2.726 453,338 20,422        20,400         4.209 85,864         186,971        186,713          2.888 539,202         

21 តាវកវ 201,566       201,566        3.447 694,847 96,532        96,532         4.834 466,632       298,098        298,098          3.896 1,161,479      

22 ឧតារមានជ័យ 64,705         63,921          2.524 161,311 600             600              4.500 2,700           65,305          64,521            2.542 164,011         

23 វកប 3,530           3,530            3.213 11,342 20               20                3.609 72                3,550            3,550              3.215 11,414           

24 ព្ប៉ៃលិន 6,485           6,232            3.333 20,773 1,674          1,674           3.900 6,529           8,159            7,906              3.453 27,302           

2,567,723    2,485,521     2.925     7,271,251      484,697      483,446       4.383     2,118,710    3,052,420     2,968,967       3.163     9,389,961      

2,512,038    2,484,832     2.872     7,136,139      495,507      495,465       4.349     2,154,801    3,007,545     2,980,297       3.117     9,290,940      

55,685 689 0.054     135,112 -10,810 -12,019 0.033     -36,091 44,875 -11,331 0.045     99,021

បរមិាណផលស្រវូរដូវវរាឆ្ន ាំ២០១៣ និងរដូវស្ប ាំងឆ្ន ាំ  ២០១៣-២០១៤

ល.រ រាជធានី-ងេតដ

រដូវវសាឆ្ន ាំ២០១៣ រដូវរបាាំ្ឆ្ន ាំ២០១៣-២០១៤ សរុបរបចាំឆ្ន ាំ២០១៣-២០១៤

ផ្ផៃដីអនុវតត 
(ហ.ត)

ផ្ផៃដីរបមូលផល
(ហ.ត)

ទិននផល
(ត /ហ.ត)

បរមិាណផល
(ងោន)

ស្របុ

ផ្ផៃដីរបមូលផល 
(ហ.ត)

ទិននផល
(ត /ហ.ត)

បរមិាណផល 
(ងោន)

ផ្ផៃដីអនុវតត 
(ហ.ត)

ឆ្ន មុំន
ករបៀបកធៀប

បរមិាណផល
(ងោន)

ផ្ផៃដីអនុវតត 
(ហ.ត)

ផ្ផៃដីរបមូលផល 
(ហ.ត)

ទិននផល
(ត /ហ.ត)

ឧបសម្ព័ន្ធទី  ៤ 



ចាំននួរបជាជន បរមិាណផល
ទុកពូជ និ្បាតប់្ង់ពល

របមូលផល១៣%
រសូវចាំណីងៅសល់

(ងរកាយពីកាតង់ចញ១៣%)
គិតជាអ្ករ ៦៤%

តរមូវការងសបៀ្
ជាអ្ករ

តុលយភាពងសបៀ្ 
(អ្ករ)

តុលយភាពងសបៀ្ 
(រសូវ)

(នាក)់ ងោន ងោន ងោន ងោន ងោន ងោន
01 បន្ទា យមានជ័យ 740,294         628,869            81,753                        547,116                          350,154             105,862             244,292 381,707

02 បាត់ដំបង 1,141,085      795,611            103,429                      692,181                          442,996             163,175             279,821 437,220

03 កំពង់ចាម 1,773,038      780,282            101,437                      678,845                          434,461             253,544             180,917 282,682

04 កំពង់ឆ្ន ំង 533,928         511,458            66,490                        444,968                          284,780             76,352               208,428 325,669

05 កំពង់ស្ពឺ 763,397         357,370            46,458                        310,912                          198,984             109,166             89,818 140,340

06 កំពង់ធំ 702,772         691,389            89,881                        601,508                          384,965             100,496             284,469 444,483

07 កំពត 616,816         454,245            59,052                        395,193                          252,924             88,205               164,719 257,373

08 កណ្ដា ល 1,120,987      398,376            51,789                        346,587                          221,816             160,301             61,515 96,117

09 ក ោះកុង 123,241         28,866              3,753                          25,113                            16,073               17,623               -1,551 -2,423

10 រកក ោះ 349,392         149,454            19,429                        130,025                          83,216               49,963               33,253 51,958

11 មណ្ឌ លគិរ ី 75,202           56,798              7,384                          49,414                            31,625               10,754               20,871 32,611

12 ភនំកពញ 1,727,544      39,827              5,178                          34,649                            22,176               247,039             -224,863 -351,349

13 រពោះវហិារ 250,363         213,758            27,789                        185,969                          119,020             35,802               83,219 130,029

14 ព្រពវវង 1,202,893      1,260,911         163,918                      1,096,992                       702,075             172,014             530,061 828,221

15 កោធិសាត់ 443,655         389,612            50,650                        338,963                          216,936             63,443               153,494 239,834

16 រតនគិរ ី 191,029         55,510              7,216                          48,294                            30,908               27,317               3,591 5,611

17 កស្ៀមរាប 928,335         560,109            72,814                        487,295                          311,869             132,752             179,117 279,870

18 រពោះសី្ហនុ 256,284         48,625              6,321                          42,304                            27,074               36,649               -9,574 -14,960

19 ស្ាឹងវរតង 125,124         65,483              8,513                          56,970                            36,461               17,893               18,568 29,013

20 សាវ យករៀង 599,260         539,202            70,096                        469,106                          300,228             85,694               214,534 335,209

21 តាវកវ 939,809         1,161,479         150,992                      1,010,487                       646,712             134,393             512,319 800,498

22 ឧតារមានជ័យ 241,548         164,011            21,321                        142,690                          91,321               34,541               56,780 88,719

23 វកប 39,312           11,414              1,484                          9,930                              6,355                 5,622                 734 1,146

24 ព្ប៉ៃលិន 64,887           27,302              3,549                          23,753                            15,202               9,279                 5,923 9,255

14,950,196    9,389,961         1,220,695                   8,169,266                       5,228,330          2,137,878          3,090,452 4,828,832

ល.រ រាជធានី-ងេតដ

ស្រុប

កំណ្ត់ស្មាា ល់់ ៖ កោងកលើ រកធវើអកងេត កន្ទល ោះជំករឿនរបជាជនឆ្ន ំ២០១៣  និង រកធវើ ំកណ្ដលឆ្ន ំ២០១៤របស់្រកសួ្ងវផន រ

ត លយភាពលរបៀងតាមបណា រាជធានី-លខតាឆ្ន ាំ ២០១៤ ឧបសម្ព័ន្ធទី ៥ 



កាំរតិកាំណត់ ឯកោដ រដូវវសា រដូវរបាា្ំ សរុប
ផផនការដាំដុោះ ហ.ត 2,399,837                     383,630                        2,783,467                     

ផ្ផៃៃដីអនុវតដ ហ.ត 2,567,723                     484,697                        3,052,420                     

ផ្ផៃដីេូចខាត ហ.ត 128,360                        1,581                            129,941                        

ផ្ផៃដីាដ របាន ហ.ត 46,157                          330                                    46,487                          

ផ្ផៃដីរបមូលផល ហ.ត 2,485,521                     483,446                        2,968,967                     

ទិននផលមធយម ត/ហ.ត 2.925                            4.383                            3.163                            

បរមិាណផល ងោន 7,271,251                     2,118,710                     9,389,961                     

កាំណតស់មាា ល់
- កាតង់ចញ ១៣ភាគរយ ងលើបរមិាណសរុបសាំរាបទុ់កពូជ និ្បាតប់្ង់ពលរបមូលផល 1,220,695                     ងោន
- រសូវចាំណីងៅសល់ ងរកាយពីកាតង់ចញ ១៣%) 8,169,266                     ងោន
- សរុបងសបៀ្ផដលមាន គិតជាអ្ករ 5,228,330                     ងោន
- តរមូវការងសបៀ្មយួឆ្ន ាំ 2,137,878                     ងោន
- បរមិាណអ្ករងលើស    3,090,452                     ងោន
- គិតជារសវូងលើស 4,828,832                     ងោន

ត លយភាពលរបៀងផលតិផលស្រូវឆ្ន ាំ ២០១៤
ឧបសម្ព័ន្ធទី ៦ 



ឆ្ន ាំកាំរតិកាំណត់ ឯកោ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
មធ្យមភាគ 

១០ ឆ្ន ាំ

ព្ផាដីដំដុោះរបចំាឆ្ន ំ ហត 2,374,175 2,443,530 2,541,433 2,585,905 2,615,741 2,719,080 2,795,892 2,968,529 3,007,545 3,052,420 2,636,612

 - វស្ា ហត 2,075,646 2,121,591 2,212,015 2,241,114 2,255,104 2,334,228 2,391,016 2,496,569 2,512,038 2,567,723 2,267,006

 - របំាង ហត 298,529 321,939 329,418 344,791 360,637 384,852 404,876 471,960 495,507 484,697 369,606

ព្ផាដីរបមូលផលរបចំាឆ្ន ំ ហត 2,109,050 2,414,455 2,516,415 2,566,952 2,613,363 2,674,603 2,777,323 2,766,617 2,980,297 2,968,967 2,566,111

 - វស្ា ហត 1,815,619 2,093,564 2,188,726 2,222,596 2,252,733 2,290,552 2,372,519 2,294,784 2,484,832 2,485,521 2,198,296

 - របំាង ហត 293,431 320,891 327,689 344,356 360,630 384,051 404,804 471,833 495,465 483,446 367,815

ទិននផលរបចំាឆ្ន ំ ត/ហត 1.977 2.479 2.489 2.621 2.746 2.836 2.970 3.173 3.117 3.163 2.651

 - វស្ា ត/ហត 1.725 2.261 2.272 2.413 2.540 2.620 2.760 2.920 2.872 2.925 2.433

 - របំាង ត/ហត 3.536 3.901 3.938 3.959 4.030 4.126 4.201 4.406 4.349 4.383 3.962

បរមិាណ្ផលរបចំាឆ្ន ំ កតាន 4,170,284 5,986,179 6,264,123 6,727,127 7,175,473 7,585,870 8,249,452 8,779,365 9,290,940 9,389,961 6,893,977

 - វស្ា កតាន 3,132,581 4,734,300 4,973,694 5,363,690 5,722,142 6,001,385 6,548,709 6,700,439 7,136,139 7,271,251 5,415,104

 - របំាង កតាន 1,037,703 1,251,879 1,290,429 1,363,437 1,453,331 1,584,485 1,700,743 2,078,926 2,154,801 2,118,710 1,478,873

កស្ កាីរតូវ រកស្បៀង កតាន 1,905,896 2,013,533 2,053,983 2,096,025 1,970,270 1,979,214 2,076,542 2,108,022 2,142,178 2,137,878 2,028,223

កស្បៀងស្ល់ ឬខវោះ (អងេរ) កតាន 416,118 1,319,571 1,433,880 1,649,640 2,025,033 2,244,598 2,516,752 2,780,328 3,031,017 3,090,452 1,810,343

កស្បៀងស្ល់ ឬខវោះ (ស្ស្ូវ) កតាន 650,184 2,061,830 2,240,438 2,577,562 3,164,114 3,507,185 3,932,425 4,344,263 4,735,964 4,828,832 2,828,662

ផលតិកមាដាំណាំស្រូវរយៈលពល ១០ ឆ្ន ាំ ២០០៣-២០១២
ឧបសម្ព័ន្ធទី៧ 



              (KitRtwméf¶TI 05  Ex mIna  qñaM 2009 )                                                                      

អនុវតដ របមូលផល បរមិាផល អនុវតដ របមូលផល បរមិាផល អនុវតដ របមូលផល បរមិាផល អនុវតដ របមូលផល បរមិាផល អនុវតដ របមូលផល បរមិាផល អនុវតដ របមូលផល បរមិាផល
(ហ.ត) (ហ.ត) (ត) (ហ.ត) (ហ.ត) (ត) (ហ.ត) (ហ.ត) (ត) (ហ.ត) (ហ.ត) (ត) (ហ.ត) (ហ.ត) (ត) (ហ.ត) (ហ.ត) (ត)

01 បន្ទា យមានជ័យ 4,881       4,766           19,226     4,349        4,234     12,681     47,727    40,325    808,868     120      120        942         1,338    1,338      10,194    350       350         359       

02 បាត់ដំបង 118,087   99,213         503,422   117,533    98,682   510,295   61,507    46,969    1,692,895  99        99          532         806       690         3,547      16,118  15,602    13,924  

03 កំពង់ចាម 22,124     22,124         54,762     7,685        7,685     39,961     67,566    67,387    1,326,626  381      381        3,151      6,112    6,112      100,985  7,053    7,044      7,169    

04 កំពង់ឆ្ន ំង 1,206       1,206           1,774       -         -       -         1,577      1,577      9,112         852      852        4,228      2,121    2,121      13,058    538       538         549       

05 កំពង់ស្ពឺ 583          583              1,166       -         -       -         3,343      3,343      100,290     260      260        1,118      887       887         4,435      1,913    1,913      2,870    

06 កំពង់ធំ 498          498              954          -         -       -         36,630    36,505    528,849     139      139        480         692       667         1,737      488       488         2,035    

07 កំពត 1,487       1,487           3,209       -         -       -         754         754         1,603         544      544        2,441      1,483    1,483      5,466      762       762         1,406    

08 កណ្ដា ល 12,443     12,357         62,631     10,697      10,697   54,407     8             8             64              30        30          180         5,034    4,481      20,573    71         71           57         

09 ក ោះកុង 73            73                396          -         -       -         334         334         6,956         28        28          168         165       165         905         -     -        -      

10 រកក ោះ 2,463       2,463           6,172       2,085        2,085     5,292       46,810    46,810    1,042,378  66        66          533         498       498         3,976      171       171         148       

11 មណ្ឌ លគិរ ី 443          443              2,722       -         -       -         10,271    10,271    157,505     -     -      -        435       435         640         3,101    3,101      3,454    

12 ភនំកពញ 128          128              640          -         -       -         35           35           350            33        33          82           447       447         3,129      24         24           24         

13 រពោះវហិារ 11,125     11,125         33,368     4,825        4,825     16,113     12,650    12,650    139,150     534      534        5,340      1,383    1,383      4,673      7,214    7,214      14,881  

14 ព្រពវវង 1,409       1,409           7,045       1,404        1,404     7,020       1,969      1,969      35,442       -     -      -        759       759         11,385    298       298         358       

15 កោធិសាត់ 6,445       5,536           20,218     5,412        5,412     19,765     5,342      5,342      160,260     87        87          479         495       495         2,970      1,831    1,831      2,380    

16 រតនគិរ ី 119          119              742          -         -       -         13,590    13,356    273,794     34        34          173         48         48           223         539       539         488       

17 កស្ៀមរាប 535          530              1,545       -         -       -         9,855      8,860      135,260     375      370        2,006      1,895    2,322      20,096    630       630         757       

18 រកងុរពោះសី្ហនុ 160          160              320          -         -       -         470         470         6,110         34        34          272         240       240         1,920      -     -        -      

19 ស្ាឹងវរតង 1,553       1,553           1,553       247           247        247          19,202    2,910      58,200       163      163        2,119      807       807         564         1,340    1,340      1,072    

20 សាវ យករៀង 13            13                65            -         -       -         10,571    10,326    174,910     459      459        4,591      1,817    1,817      18,324    -     -        -      

21 តាវកវ 510          510              1,275       1,189      1,189      10,701       255      255        1,454      1,696    1,696      25,440    514       514         411       

22 ឧតារមានជ័យ 198          159              985          10             10          70            25,125    22,850    528,631     26        26          139         186       186         484         160       144         211       

23 រកងុវកប 150          150              240          -         -       -         100         100         1,468         81        81          229         287       287         1,452      -     -        -      

24 រកងុព្ប៉ៃលិន 32,227     29,763         119,047   32,212      29,753   119,012   18,774    17,343    433,575     -     -      -        50         30           450         490       1             490       

218,860    196,368        843,477    186,459     165,034  784,862    395,399   351,683   7,632,997   4,600    4,595      30,656     29,681   29,394     256,626   43,605   42,575     53,044   

182,004    181,264        820,348    160,672     159,373  756,085    332,740   308,686   6,773,041   4,972    4,972      29,619     36,506   36,506     257,605   49,961   49,823     54,883   

36,856 15,104 23,129 25,787 5,661 28,777 62,659 42,997 859,956 -372 -377 1,037 -6,825 -7,112 -979 -6,356 -7,248 -1,840

រថតិិផ្ផទដីស្បមូលផល និង បរមិាណផល ដាំណាំរមួផស ាំ និងដាំណាំឧរាហកមារដូវវរាឆ្ន ាំ ២០១៣

ល.រ រាជធានី-ងេតដ
ងរតសរុប កនុង្នាោះងរតរកហម ដាំឡូ្ង ើ ដាំឡូ្ជាវ បផនលរគបមុ់េ សផណដ កបាយ 

ស្របុ
ឆ្ន ំមុន

ករបៀបកធៀប

ឧបសម្ព័ន្ធទី ៨ក 



អនុវតដ របមូលផល បរមិាផល អនុវតដ របមូលផល បរមិាផល អនុវតដ របមូលផល បរមិាផល អនុវតដ របមូលផល បរមិាផល អនុវតដ របមូលផល បរមិាផល អនុវតដ របមូលផល បរមិាផល
(ហ.ត) (ហ.ត) (ត) (ហ.ត) (ហ.ត) (ត) (ហ.ត) (ហ.ត) (ត) (ហ.ត) (ហ.ត) (ត) (ហ.ត) (ហ.ត) (ត) (ហ.ត) (ហ.ត) (ត)

01 បន្ទា យមានជ័យ 71            71                94            162       95            219           95          95            59            217        217          5,048       68      68          103       -   -      -       

02 បាត់ដំបង 334          334              706          24,254  22,384     42,261      10,346   10,346     7,192       115        115          5,316       -   -       -      -   -      -       

03 កំពង់ចាម 3,983       3,983           7,910       18,812  18,812     23,920      12,466   12,466     8,183       1,568     1,568       34,022     -   -       -      -   -      -       

04 កំពង់ឆ្ន ំង 822          822              718          -      -         -          536        536          259          1,152     1,152       28,355     134    134        64         44      44          45          

05 កំពង់ស្ពឺ 469          469              727          -      -         -          43          43            86            2,742     2,742       82,260     -   -       -      -   -      -       

06 កំពង់ធំ 302          302              601          3,585    3,585       6,276        300        300          411          21          21            221          -   -       -      -   -      -       

07 កំពត 361          361              746          -      -         -          6            6              9              517        517          9,071       -   -       -      -   -      -       

08 កណ្ដា ល -         -             -        -      -         -          827        827          568          522        522          13,050     -   -       -      -   -      -       

09 ក ោះកុង 14            14                56            -      -         -          -       -        -         701        701          15,329     -   -       -      -   -      -       

10 ក្កក ោះ 848          848              597          840       840          714           1,627     1,627       1,048       104        104          3,524       - - - -   -      -       

11 មណ្ឌ លគិរ ី 3,671       3,671           3,213       1,769    1,769       2,202        19          19            12            27          27            628          -   -       -      -   -      -       

12 ភ្នំកពញ -         -             -        -      -         -          11          11            11            6            6              180          -   -       -      -   -      -       

13 ក្ពោះវហិារ 4,314       4,314           6,472       18,652  18,652     36,661      1,577     1,577       1,396       898        898          17,960     -   -       -      30      30          60          

14 ព្ក្ពវវង 4              4                  5              -         -          526        526          789          258        258          5,160       -   -       -      -   -      -       

15 កោធិសាត់ 173          173              154          1,328    1,328       1,992        2,882     2,882       2,738       266        266          4,256       -   -       -      -   -      -       

16 រតនគិរ ី 327          327              405          4,385    4,210       7,696        68          68            54            64          64            1,289       -   -       -      9        9            6            

17 កស្ៀមរាប 70            70                98            530       530          668           200        200          168          445        445          7,436       -   -       -      -   -      -       

18 ក្កងុក្ពោះសី្ហនុ -         -             -        -      -         -          -       -        -         65          65            975          -   -       -      -   -      -       

19 ស្ាឹងវក្តង 811          811              1,216       2,175    2,175       2,610        430        430          215          430        250          5,000       -   -       -      35      35          280        

20 សាា យករៀង 12            12                50            -      -         -          -       -        -         7,012     7,012       459,507   -   -       -      -   -      -       

21 តាវកវ 250          250              375          3            3              2              360        360          25,200     

22 ឧតារមានជ័យ 207          171              596          3,480    3,388       5,074        70          61            24            312        312          5,255       -   -       -      -   -      -       

23 ក្កងុវកប 22            22                154          -      -         -          -       -        -         56          56            866          -   -       -      -   -      -       

24 ក្កងុព្ប៉ៃលិន 134          134              201          690       641          769           161        161          145          9            9              180          -   -       -      -   -      -       

17,199      17,163          25,094      80,662   78,409      131,062     32,193    32,184      23,369      17,867    17,687      730,088    202     202         167        118     118         391         

15,718      15,804          26,668      69,189   68,824      117,776     35,201    35,201      25,310      43,190    42,463      1,419,503 236     236         221        74       74           109         

1,481 1,359 -1,573 11,473 9,585 13,286 -3,008 -3,017 -1,940 -25,323 -24,776 -689,416 -34 -34 -54 44 44 282

ស្របុ

ល.រ រាជធានី-ងេតដ
សផណដ កដី សផណដ កងសៀ្ លង អាំងៅ 

ឆ្ន ំមុន
ករបៀបកធៀប

រកងៅ ថ្ន ាំជក ់

ឧបសម្ព័ន្ធទី ៨ខ 



              (KitRtwméf¶TI 05  Ex mIna  qñaM 2009 )                                                                      

អនុវតដ របមូលផល បរមិាផល អនុវតដ របមូលផល បរមិាផល អនុវតដ របមូលផល បរមិាផល អនុវតដ របមូលផល បរមិាផល អនុវតដ របមូលផល បរមិាផល អនុវតដ របមូលផល បរមិាផល
(ហ.ត) (ហ.ត) (ត) (ហ.ត) (ហ.ត) (ត) (ហ.ត) (ហ.ត) (ត) (ហ.ត) (ហ.ត) (ត) (ហ.ត) (ហ.ត) (ត) (ហ.ត) (ហ.ត) (ត)

01 បន្ទា យមានជ័យ 277         277           1,182        -              -               -               7,939      7,939      144,257     53       53           314         1,579    1,579      12,007     34         34           40           

02 បាត់ដំបង 207         207           822           -              -               -               188         188         6,228         35       35           236         893       893         9,273       517       517         422         

03 កំពង់ចាម 7,035      7,035        28,541      5,757      5,757        23,684     59           59           1,221         1,247  1,247      10,681    3,569    3,569      51,697     1,190    1,190      1,490      

04 កំពង់ឆ្ន ំង 979         979           2,441        -              -               -               160         160         1,004         226     226         1,299      2,485    2,485      15,893     2,296    2,296      5,641      

05 កំពង់ស្ពឺ 6             6               12             -              -               -               59           59           1,475         41       41           185         285       285         1,425       28         28           42           

06 កំពង់ធំ 132         132           717           -              -               -               95           95           1,530         78       78           941         396       396         2,512       19         19           48           

07 កំពត 268         268           526           -              -               -               62           62           236            216     216         942         643       643         2,250       114       114         186         

08 កណ្ដា ល 7,739      7,739        34,825      6,825      6,825        31,169     19           19           152            48       48           288         5,184    5,184      31,104     3,794    3,794      3,415      

09 ក ោះកុង -             -               -               -              -               -               -              -             -                -          -              -              -            -             -               -            -              -              

10 រកក ោះ 2,201      2,201        5,066        2,002      2,002        4,690       -              -             -                96       96           420         575       575         4,676       56         56           36           

11 មណ្ឌ លគិរ ី -             -               -               -              -               -               -              -             -                -          -              -              -            -             -               -            -              -              

12 ភនំកពញ 142         142           1,988        -              -               -               37           37           185            24       24           168         490       490         980          33         33           36           

13 រពោះវហិារ -             -               -               -              -               -               -              -             -                -          -              -              -            -             -               -            -              -              

14 ព្រពវវង 734         734           4,404        660         660           3,960       -              -             -                3         3             15           237       237         2,370       164       164         246         

15 កោធិសាត់ 112         112           549           14           14             49            1,241      1,241      21,097       98       98           510         492       492         2,952       45         45           57           

16 រតនគិរ ី -             -               -               -              -               -               -              -             -                -          -              -              -            -             -               -            -              -              

17 កស្ៀមរាប 570         570           1,644        -              -               -               1,655      1,655      23,503       335     335         1,969      2,335    2,335      20,190     2,025    2,025      2,506      

18 រកងុរពោះសី្ហនុ

19 ស្ាឹងវរតង 240         205           205           35           35             35            420         -             -                27       18           234         320       210         147          200       200         160         

20 សាវ យករៀង -             -               -               -              -               -               7,026      7,026      98,219       84       84           631         1,112    1,112      11,793     -            -              -              

21 តាវកវ 155         155           310           142         142         1,278         129     129         774         1,527    1,527      22,905     192       192         192         

22 ឧតារមានជ័យ -             -               -               -              -               -               -              -             -                -          -              -              410       410         3,509       -            -              -              

23 រកងុវកប 91           91             137           -              -               -               -              -             -                92       92           279         224       224         890          -            -              -              

24 រកងុព្ប៉ៃលិន -             -               -               -              -               -               6,874      6,874      -                -          -              -              12         12           -               -            -              -              

20,888    20,853      83,369      15,293    15,293      63,587     25,976    25,556    300,384     2,832  2,823      19,885    22,768  22,658    196,574   10,707  10,707    14,517    

34,326    34,178      130,561    14,840     14,692      50,769      29,114    29,114    840,657     5,456   5,456  19,135    39,989  17,649    153,829    16,889  12,859    19,794    

-13,438 -13,325 -47,192 453 601 12,819 -3,138 -3,558 -540,273 -2,624 -2,633 750 -17,221 5,009 42,744 -6,182 -2,152 -5,277

រថតិិផ្ផទដីស្បមូលផល និង បរមិាណផល ដាំណាំរមួផស ាំ និងដាំណាំឧរាហកមារដូវស្ប ាំងឆ្ន ាំ ២០១៣-២០១៤

ល.រ រាជធានី-ងេតដ
ងរតសរុប កនុង្នាោះងរតរកហម បផនលរគបមុ់េ សផណដ កបាយ 

ករបៀបកធៀប

ស្របុ
ឆ្ន ំមុន

ដាំឡូ្ង ើ ដាំឡូ្ជាវ

ឧបសម្ព័ន្ធទី ៩ក 



អនុវតដ របមូលផល បរមិាផល អនុវតដ របមូលផល បរមិាផល អនុវតដ របមូលផល បរមិាផល អនុវតដ របមូលផល បរមិាផល អនុវតដ របមូលផល បរមិាផល អនុវតដ របមូលផល បរមិាផល
(ហ.ត) (ហ.ត) (ត) (ហ.ត) (ហ.ត) (ត) (ហ.ត) (ហ.ត) (ត) (ហ.ត) (ហ.ត) (ត) (ហ.ត) (ហ.ត) (ត) (ហ.ត) (ហ.ត) (ត)

01 បន្ទា យមានជ័យ -            -               -              -           -              -            -           -              -               50         50            1,289       -            -             -            -            -            -             

02 បាត់ដំបង 118       118          162         -           -              -            513       513          319          21         21            529          -            -             -            -            -            -             

03 កំពង់ចាម 1,045    1,045       1,769      -           -              -            139       139          71            458       458          8,447       -            -             -            6,161    6,161     7,837     

04 កំពង់ឆ្ន ំង 301       301          361         -           -              -            934       934          392          147       147          2,962       41         41          41         100       100        113        

05 កំពង់ស្ពឺ 132       132          205         -           -              -            -           -              -               27         5              150          -            -             -             -            -             

06 កំពង់ធំ 199       199          425         -           -              -            -           -              -               -            -               -               -            -             -            -            -            -             

07 កំពត 169       169          351         -           -              -            -           -              -               118       118          1,520       -            -             -            -            -            -             

08 កណ្ដា ល 34         34            51           -           -              -            29         29            23            145       145          3,625       -            -             -            -            -            -             

09 ក ោះកុង -            -               -              -           -              -            -           -              -               -            -               -               -            -             -            -            -            -             

10 រកក ោះ 180       180          117         - - - - - - 3,565    3,565       118,107   -            -             -            482       482        313        

11 មណ្ឌ លគិរ ី -            -               -              -           -              -            -           -              -               -            -               -               -            -             -            -            -            -             

12 ភនំកពញ -            -               -              -           -              -            39         39            38            2           2              36            -            -             -            -            -            -             

13 រពោះវហិារ -            -               -              -           -              -            -           -              -               -            -               -               -            -             -            -            -            -             

14 ព្រពវវង 304       304          456         -           -              -            2           2              3              5           5              25            -            -             -            -            -            -             

15 កោធិសាត់ 24         24            37           21        21           25          63         63            60            54         54            838          -            -             -            -            -            -             

16 រតនគិរ ី -            -               -              -           -              -            -           -              -               -            -               -               -            -             -            -            -            -             

17 កស្ៀមរាប 30         30            45           5          5             5            200       200          190          315       315          5,439       -            -             -            -            -            -             

18 រកងុរពោះសី្ហនុ

19 ស្ាឹងវរតង 140       90            135         -           -              -            -           -              -               215       -               -               -            -             -            20         20          160        

20 សាវ យករៀង -            -               -              -           -              -            14         14            8              523       523          23,533     -            -             -            -            -            -             

21 តាវកវ 42         42            63           -           -              -            -           -              -               282       282          14,100     -            -             -            -            -            -             

22 ឧតារមានជ័យ -            -               -              -           -              -            -           -              -               -            -               -               -            -             -            -            -            -             

23 រកងុវកប 37         37            23           -           -              -            -           -              -               11         11            645          -            -             -            -            -            -             

24 រកងុព្ប៉ៃលិន -            -               -              -           -              -            10         10            -               5           5              -               -            -             -            -            -            -             

2,755    2,705       4,200      26        26           30          1,943    1,943       1,103       5,943    5,706       181,245   41         41          41         6,763    6,763     8,423     

2,330 2,330 3,709 2,148    2,148       2,389     1,521    1,521       1,454        5,396    5,396       154,268    50         50          50         5,873    5,873     8,878     

425 375 491 -2,122 -2,122 -2,359 422 422 -351 547 310 26,977 -9 -9 -9 890 890 -455ករបៀបកធៀប

រាជធានី-ងេតដ
សផណដ កដី រកងៅ ថ្ន ាំជក ់សផណដ កងសៀ្ លង អាំងៅ 

ស្របុ
ឆ្ន ំមុន

ល.រ

ឧបសម្ព័ន្ធទី ៩ខ 



              (KitRtwméf¶TI 05  Ex mIna  qñaM 2009 )                                                                      

Gnuvtþ RbmUlpl brimapl Gnuvtþ RbmUlpl brimapl Gnuvtþ RbmUlpl brimapl Gnuvtþ RbmUlpl brimapl Gnuvtþ RbmUlpl brimapl Gnuvtþ RbmUlpl brimapl

¬h>t¦ ¬h>t¦ ¬t¦ ¬h>t¦ ¬h>t¦ ¬t¦ ¬h>t¦ ¬h>t¦ ¬t¦ ¬h>t¦ ¬h>t¦ ¬t¦ ¬h>t¦ ¬h>t¦ ¬t¦ ¬h>t¦ ¬h>t¦ ¬t¦

01 bnÞaymanC½y 5,158          5,043           20,408     4,349      4,234       12,681     55,666     48,264      953,125      173       173         1,256     2,917    2,917      22,201     384       384        399       

02 )at;dMbg 118,294      99,420         504,244   117,533  98,682     510,295   61,695     47,157      1,699,123   134       134         768        1,699    1,583      12,820     16,635  16,119   14,346  

03 kMBg;cam 29,159        29,159         83,303     13,442    13,442     63,645     67,625     67,446      1,327,847   1,628    1,628      13,832   9,681    9,681      152,682   8,243    8,234     8,659    

04 kMBg;qñaMg 2,185          2,185           4,215       -              -              -              1,737       1,737        10,116        1,078    1,078      5,527     4,606    4,606      28,951     2,834    2,834     6,190    

05 kMBg;s<W 589             589              1,178       -              -              -              3,402       3,402        101,765      301       301         1,303     1,172    1,172      5,860       1,941    1,941     2,912    

06 kMBg;FM 630             630              1,671       -              -              -              36,725     36,600      530,379      217       217         1,421     1,088    1,063      4,249       507       507        2,083    

07 kMBt 1,755          1,755           3,735       -              -              -              816          816           1,839          760       760         3,383     2,126    2,126      7,716       876       876        1,592    

08 kNþal 20,182        20,096         97,456     17,522    17,522     85,576     27            27             216             78         78           468        10,218  9,665      51,677     3,865    3,865     3,472    

09 ekaHkug 73               73                396          -              -              -              334          334           6,956          28         28           168        165       165         905          -            -             -            

10 RkecH 4,664          4,664           11,238     4,087      4,087       9,983       46,810     46,810      1,042,378   162       162         953        1,073    1,073      8,652       227       227        184       

11 mNÐlKirI 443             443              2,722       -              -              -              10,271     10,271      157,505      -            -              -             435       435         640          3,101    3,101     3,454    

12 PñMeBj 270             270              2,628       -              -              -              72            72             535             57         57           250        937       937         4,109       57         57          60         

13 RBHvihar 11,125        11,125         33,368     4,825      4,825       16,113     12,650     12,650      139,150      534       534         5,340     1,383    1,383      4,673       7,214    7,214     14,881  

14 éRBEvg 2,143          2,143           11,449     2,064      2,064       10,980     1,969       1,969        35,442        3           3             15          996       996         13,755     462       462        604       

15 eBaFisat; 6,557          5,648           20,767     5,426      5,426       19,814     6,583       6,583        181,357      185       185         989        987       987         5,922       1,876    1,876     2,437    

16 rtn³KirI 119             119              742          -              -              -              13,590     13,356      273,794      34         34           173        48         48           223          539       539        488       

17 esomrab 1,105          1,100           3,189       -              -              -              11,510     10,515      158,763      710       705         3,975     4,230    4,657      40,286     2,655    2,655     3,263    

18 RBHsIhnu 160             160              320          -              -              -              470          470           6,110          34         34           272        240       240         1,920       -            -             -            

19 sÞwgERtg 1,793          1,758           1,758       282         282          282          19,622     2,910        58,200        190       181         2,353     1,127    1,017      711          1,540    1,540     1,232    

20 sVayerog 13               13                65            -              -              -              17,597     17,352      273,129      543       543         5,222     2,929    2,929      30,117     -            -             -            

21 taEkv 665             665              1,585       -              -              -              1,331       1,331        11,979        384       384         2,228     3,223    3,223      48,345     706       706        603       

22 ]tþrmanC½y 198             159              985          10           10            70            25,125     22,850      528,631      26         26           139        596       596         3,993       160       144        211       

23 Ekb 241             241              377          -              -              -              100          100           1,468          173       173         508        511       511         2,342       -            -             -            

24 éb:lin 32,227        29,763         119,047   32,212    29,753     119,012   25,648     24,217      433,575      -            -              -             62         42           450          490       1            490       

239,748      217,221       926,846   201,752  180,327   848,450   421,375   377,239    7,933,381   7,432    7,418      50,541   52,449  52,052    453,200   54,312  53,282   67,561  

216,330      215,442       950,909   175,512  174,065   806,854   361,854   337,800    7,613,697   10,428  10,428    48,754   76,495  54,155    411,435   66,850  62,682   74,677  

23,418 1,779 -24,063 26,240 6,262 41,596 59,521 39,439 319,684 -2,996 -3,010 1,787 -24,046 -2,103 41,765 -12,538 -9,400 -7,117

រថតិិផ្ផទដីស្បមូលផល និង បរមិាណផល ដាំណាំរមួផស ាំ និងដាំណាំឧរាហកមាស្បចាំឆ្ន ាំ ២០១៣-២០១៤

l>r raCFanI-extþ

eBat eBatRkhm dMLÚgeQI

eRbobeFobqñaMmun

srub

tYelxqñaMmun

dMLÚgCaV bEnøRKb;mux sENþk)ay 

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១០ក 



Gnuvtþ RbmUlpl brimapl Gnuvtþ RbmUlpl brimapl Gnuvtþ RbmUlpl brimapl Gnuvtþ RbmUlpl brimapl Gnuvtþ RbmUlpl brimapl Gnuvtþ RbmUlpl brimapl

¬h>t¦ ¬h>t¦ ¬t¦ ¬h>t¦ ¬h>t¦ ¬t¦ ¬h>t¦ ¬h>t¦ ¬t¦ ¬h>t¦ ¬h>t¦ ¬t¦ ¬h>t¦ ¬h>t¦ ¬t¦ ¬h>t¦ ¬h>t¦ ¬t¦

01 bnÞaymanC½y 71              71            94            162          95               219          95          95            59          267       267         6,337        68         68          103          -            -             -             

02 )at;dMbg 452            452          868          24,254     22,384        42,261     10,859   10,859     7,510     136       136         5,845        -            -             -              -            -             -             

03 kMBg;cam 5,028         5,028       9,679       18,812     18,812        23,920     12,605   12,605     8,254     2,026    2,026      42,469      -            -             -              6,161    6,161     7,837     

04 kMBg;qñaMg 1,123         1,123       1,079       -               -                  -               1,470     1,470       651        1,299    1,299      31,317      175       175        105          144       144        158        

05 kMBg;s<W 601            601          932          -               -                  -               43          43            86          2,769    2,747      82,410      -            -             -              -            -             -             

06 kMBg;FM 501            501          1,026       3,585       3,585          6,276       300        300          411        21         21           221           -            -             -              -            -             -             

07 kMBt 530            530          1,097       -               -                  -               6            6              9            635       635         10,591      -            -             -              -            -             -             

08 kNþal 34              34            51            -               -                  -               856        856          591        667       667         16,675      -            -             -              -            -             -             

09 ekaHkug 14              14            56            -               -                  -               -             -              -             701       701         15,329      -            -             -              -            -             -             

10 RkecH 1,028         1,028       714          840          840             714          1,627     1,627       1,048     3,669    3,669      121,631    -            -             -              482       482        313        

11 mNÐlKirI 3,671         3,671       3,213       1,769       1,769          2,202       19          19            12          27         27           628           -            -             -              -            -             -             

12 PñMeBj -                 -               -               -               -                  -               50          50            49          8           8             216           -            -             -              -            -             -             

13 RBHvihar 4,314         4,314       6,472       18,652     18,652        36,661     1,577     1,577       1,396     898       898         17,960      -            -             -              30         30          60          

14 éRBEvg 308            308          461          -               -                  -               528        528          792        263       263         5,185        -            -             -              -            -             -             

15 eBaFisat; 197            197          191          1,349       1,349          2,017       2,945     2,945       2,798     320       320         5,094        -            -             -              -            -             -             

16 rtn³KirI 327            327          405          4,385       4,210          7,696       68          68            54          64         64           1,289        -            -             -              9           9            6            

17 esomrab 100            100          143          535          535             673          400        400          358        760       760         12,875      -            -             -              -            -             -             

18 RBHsIhnu -                 -               -               -               -                  -               -             -              -             65         65           975           -            -             -              -            -             -             

19 sÞwgERtg 951            901          1,351       2,175       2,175          2,610       430        430          215        645       250         5,000        -            -             -              55         55          440        

20 sVayerog 12              12            50            -               -                  -               14          14            8            7,535    7,535      483,040    -            -             -              -            -             -             

21 taEkv 292            292          438          -               -                  -               3            3              2            642       642         39,300      -            -             -              -            -             -             

22 ]tþrmanC½y 207            171          596          3,480       3,388          5,074       70          61            24          312       312         5,255        -            -             -              -            -             -             

23 Ekb 59              59            177          -               -                  -               -             -              -             67         67           1,511        -            -             -              -            -             -             

24 éb:lin 134            134          201          690          641             769          171        171          145        14         14           180           -            -             -              -            -             -             

19,954 19,868 29,294 80,688 78,435 131,092 34,136 34,127 24,472 23,810 23,393 911,333 243 243 208 6,881 6,881 8,815

18,048 18,134 30,376 71,337 70,972 120,165 36,722 36,722 26,764 48,586 47,859 1,573,771 286 286 271 5,947 5,947 8,987

1,906 1,734 -1,082 9,351 7,463 10,927 -2,586 -2,595 -2,292 -24,776 -24,466 -662,438 -43 -43 -63 934 934 -173eRbobeFobqñaMmun

RkecAsENþkdI sENþkesog l¶ GMeBA fñaMCk;

srub

tYelxqñaMmun

l>r raCFanI-extþ

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១០ខ 



សរុប វសា របាា្ំ សរុប វសា របាា្ំ សរុបរបចាំឆ្ន ាំ វសា របាា្ំ សរុបរបចាំឆ្ន ាំ វសា របាា្ំ

ងរត 239,748            218,860     20,888       217,221     196,368     20,853       4.27                4.30           4.00           926,846             843,477     83,369       

កនុ្ងនាោះងរតរកហម 201,752            186,459     15,293       180,327     165,034     15,293       4.71                4.76           4.16           848,450             784,862     63,587       

ដាំឡូ្ង ើ 421,375            395,399     25,976       377,239     351,683     25,556       21.03              21.70         11.75         7,933,381          7,632,997  300,384     

ដឡូ្ជាវ 7,432                4,600         2,832         7,418         4,595         2,823         6.81                6.67           7.04           50,541               30,656       19,885       

បផនល 52,449              29,681       22,768       52,052       29,394       22,658       8.71                8.73           8.68           453,200             256,626     196,574     

សផណដ កបាយ 54,312              43,605       10,707       53,282       42,575       10,707       1.27                1.25           1.36           67,561               53,044       14,517       

សរុប 775,316            692,145     83,171       707,212     624,615     82,597       9,431,528          8,816,799  614,729     

សផណដ កដី 19,954              17,199       2,755         19,868       17,163       2,705         1.47                1.46           1.55           29,294               25,094       4,200         

សផណដ កងសៀ្ 80,688              80,662       26              78,435       78,409       26              1.67                1.67           1.15           131,092             131,062     30              

លង 34,136              32,193       1,943         34,127       32,184       1,943         0.72                0.73           0.57           24,472               23,369       1,103         

អាំងៅ 23,810              17,867       5,943         23,393       17,687       5,706         38.96              41.28         31.76         911,333             730,088     181,245     

រកងៅ 243                   202            41              243            202            41              0.85                0.82           1.00           208                    167            41              

ថ្ន ាំជក់ 6,881                118            6,763         6,881         118            6,763         1.28                3.32           1.25           8,815                 391            8,423         

សរុប 165,712            148,241     17,471       162,947     145,763     17,184       1,105,214          910,172     195,042     

ររ  បផ្ផទដីដ ាំដ ៉ះ និងបរមិាណដាំណាំរមួផស ាំនិងឧរាហកមាឆ្ន ាំ ២០១៣-២០១៤

រាយមុេដាំណ្ដាំ

ផ្ផៃដីអនុវតដ 
(ហត)

ផ្ផៃដីរបមូលផល 
(ហត)

ទិននផល 
(ងោន,ហ.ត)

បរមិាណផល 
(ងោន)

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១១ 



សរុប
សរុប ងម កមាល ា្ំ អសួទាញ សរុប ងម កមាល ា្ំ អូសទាញ ងោ  រកបី សរុប ងម

1
បន្ទា យមានជ័យ 97,447        55,854           4,321                    8,231            4,002            1,121                   105,678            5,442                    101,116      12,285       1,039,391        

2 បាត់ដំបង 189,173      106,334         25,967                  4,365            2,470            1,688                   193,538            27,655                  86,400        6,442         1,656,205        

3 កំពង់ចាម 379,852      165,456         107,045                62,782          33,320          36,536                 442,634            143,581                157,392      9,781         2,585,096        

4 កំពង់ឆ្ន ំង 222,514      97,809           34,240                  39,479          18,122          22,527                 261,993            56,767                  183,871      7,831         1,597,818        

5 កំពង់ស្ពឺ 386,576      191,076         146,470                1,063            569               605                      387,639            147,075                199,629      20,308       2,348,843        

6 កំពង់ធំ 231,457      96,706           71,007                  50,467          23,509          30,171                 281,924            101,178                106,451      9,684         945,848           

7 កំពត 211,988      95,042           122,593                12,474          6,417            7,809                   224,462            130,402                113,858      5,936         1,521,785        

8 កណ្ដា ល 118,181      61,524           28,819                  6,422            4,123            3,572                   124,603            32,391                  180,349      5,887         3,185,914        

9 ក ោះកុង 6,642          4,376             1,399                    9,237            6,035            3,145                   15,879              4,544                    6,249          323            47,054             

10 រកក ោះ 96,809        42,411           25,319                  29,623          16,207          16,510                 126,432            41,829                  36,358        4,229         394,599           

11 មណ្ឌ លគីរ ី 19,065        8,343             3,064                    11,259          5,816            3,332                   30,324              6,396                    11,586        1,289         57,909             

12 ភនំកពញ 32,747        9,901             7,035                    82                 13                 33                        32,829              7,068                    12,330        1,541         264,793           

13 រពោះវហិារ 87,770        30,283           17,885                  14,775          3,695            1,994                   102,545            19,879                  169,768      62,795       563,527           

14 ព្រពវវង 292,379      134,421         83,422                  72,832          35,103          35,729                 365,211            119,151                231,097      47,074       2,596,178        

15 កោធិសាត់ 92,609        40,477           21,285                  75,178          36,341          38,530                 167,787            59,815                  50,459        4,767         1,333,462        

16 រតនៈគីរ ី 35,018        19,769           1,843                    16,782          10,819          4,005                   51,800              5,848                    32,236        8,121         127,731           

17 កស្ៀមរាប 260,026      110,300         77,300                  30,025          17,655          18,680                 290,051            95,980                  137,350      8,860         2,910,600        

18 រពោះសី្ហនុ 10,525        6,462             1,538                    7,988            5,057            4,570                   18,513              6,108                    67,484        6,444         239,721           

19
ស្ាឹងវរតង 24,935        14,664           2,118                    35,056          19,464          11,826                 59,991              13,944                  34,503        693            109,110           

20 សាវ យករៀង 166,899      79,630           88,190                  118,614        67,040          65,917                 285,513            154,107                120,353      39,895       1,042,559        

21 តាវកវ 374,834      209,217         117,392                4,267            2,608            1,538                   379,101            118,930                278,787      25,076       2,297,317        

22 ឧតារមានជ័យ 64,893        33,920           34,342                  7,374            3,583            3,499                   72,267              37,841                  93,532        2,042         261,543           

23 វកប 20,684        8,278             8,014                    731               397               480                      21,415              8,494                    13,330        1,134         94,216             

24 ព្ប៉ៃលិន 7,872          3,807             116                       8                   5                   -                       7,880                116                       12,211        395            95,196             

3,430,895 1,626,060 1,030,724 619,114 322,370 313,817 4,050,009 1,344,541 2,436,699 292,832 27,316,415ស្រុប

រថតិិរតវលោ   ស្កបី ស្ជូក  និងរតវស្មា បរាជធានី លខតតឆ្ន ាំ ២០១៣ 

ល.រ រាជធានី ងេតត
ងោ រកបី សរុប      

កមាល ា្ំ អូសទាញ
រជូក

សតវាល ប

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១២ 



2012 2013 ងរបៀបងធៀប ងកើនថយ(%) 2012 2013 ងរបៀបងធៀប ងកើនថយ(%) 2012 2013 ងរបៀបងធៀប ងកើនថយ(%)
1 បន្ទា យមានជ័យ 93,658        97,447        3,789 4.05% 9,115       8,231      -884 -9.70% 102,773      105,678      2,905 2.83%

2 បាត់ដំបង 184,239      189,173      4,934 2.68% 4,735       4,365      -370 -7.81% 188,974      193,538      4,564 2.42%

3 កំពង់ចាម 378,276      379,852      1,576 0.42% 63,867     62,782    -1,085 -1.70% 442,143      442,634      491 0.11%

4 កំពង់ឆ្ន ំំង 221,505      222,514      1,009 0.46% 44,766     39,479    -5,287 -11.81% 266,271      261,993      -4,278 -1.61%

5 កំពង់ស្ពឺ 386,449      386,576      127 0.03% 1,286       1,063      -223 -17.34% 387,735      387,639      -96 -0.02%

6 កំពង់ធំ 225,879      231,457      5,578 2.47% 52,330     50,467    -1,863 -3.56% 278,209      281,924      3,715 1.34%

7 កំពត 210,380      211,988      1,608 0.76% 13,676     12,474    -1,202 -8.79% 224,056      224,462      406 0.18%

8 កណ្ដា ល 111,861      118,181      6,320 5.65% 7,216       6,422      -794 -11.00% 119,077      124,603      5,526 4.64%

9 ក ោះកុង 6,203          6,642          439 7.08% 8,409       9,237      828 9.85% 14,612        15,879        1,267 8.67%

10 រកក ោះ 96,761        96,809        48 0.05% 30,688     29,623    -1,065 -3.47% 127,449      126,432      -1,017 -0.80%

11 មណ្ឌ លគីរ ី 17,553        19,065        1,512 8.61% 12,149     11,259    -890 -7.33% 29,702        30,324        622 2.09%

12 ភនំកពញ 27,747        32,747        5,000 18.02% 67            82           15 22.39% 27,814        32,829        5,015 18.03%

13 រពោះវហិារ 87,968        87,770        -198 -0.23% 18,442     14,775    -3,667 -19.88% 106,410      102,545      -3,865 -3.63%

14 ព្រពវវង 290,878      292,379      1,501 0.52% 83,701     72,832    -10,869 -12.99% 374,579      365,211      -9,368 -2.50%

15 កោធិសាត់ 91,138        92,609        1,471 1.61% 79,262     75,178    -4,084 -5.15% 170,400      167,787      -2,613 -1.53%

16 រតនៈគិរ ី 31,689        35,018        3,329 10.51% 18,920     16,782    -2,138 -11.30% 50,609        51,800        1,191 2.35%

17 កស្ៀមរាប 258,800      260,026      1,226 0.47% 30,500     30,025    -475 -1.56% 289,300      290,051      751 0.26%

18 រពោះសី្ហនុ 10,312        10,525        213 2.07% 8,122       7,988      -134 -1.65% 18,434        18,513        79 0.43%

19 ស្ាឹងវរតង 25,700        24,935        -765 -2.98% 36,247     35,056    -1,191 -3.29% 61,947        59,991        -1,956 -3.16%

20 សាវ យករៀង 164,755      166,899      2,144 1.30% 120,210   118,614  -1,596 -1.33% 284,965      285,513      548 0.19%

21 តាវកវ 369,247      374,834      5,587 1.51% 4,553       4,267      -286 -6.28% 373,800      379,101      5,301 1.42%

22 ឧតារមានជ័យ 62,738        64,893        2,155 3.43% 7,992       7,374      -618 -7.73% 70,730        72,267        1,537 2.17%

23 វកប 17,684        20,684        3,000 16.96% 688          731         43 6.25% 18,372        21,415        3,043 16.56%

24 ព្ប៉ៃលិន 5,385          7,872          2,487 46.18% 34            8             -26 -76.47% 5,419          7,880          2,461 45.41%

3,376,805   3,430,895   54,090          1.60% 656,975   619,114  -37,861 -5.76% 4,033,780   4,050,009   16,229          0.40%ស្រុប

តារាងលស្បៀបលធៀបរថតិិរតវលោ ស្កបី ឆ្ន ាំ ២០១៣/២០១២

ល,រ រាជធានី-ងេតដ
ងោ រកបី ងោ-រកបីសរុប

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១៣ 



2012 2013 ងរបៀបងធៀប ងកើន-ថយ(%) 2012 2013 ងរបៀបងធៀប ងកើន-ថយ(%) 2012 2013 ងរបៀបងធៀប ងកើន-ថយ(%)
1 បន្ទា យមានជ័យ 6,231          5,442          -789 -12.66% 96,075        101,116       5,041 5.25% 892,319        1,039,391     147,072 16.48%

2 បាត់ដំបង 32,057        27,655        -4,402 -13.73% 74,543        86,400         11,857 15.91% 1,240,749     1,656,205     415,456 33.48%

3 កំពង់ចាម 153,424      143,581      -9,843 -6.42% 155,385      157,392       2,007 1.29% 2,120,685     2,585,096     464,411 21.90%

4 កំពង់ឆ្ន ំង 73,026        56,767        -16,259 -22.26% 139,908      183,871       43,963 31.42% 1,541,618     1,597,818     56,200 3.65%

5 កំពង់ស្ពឺ 159,320      147,075      -12,245 -7.69% 119,696      199,629       79,933 66.78% 1,612,396     2,348,843     736,447 45.67%

6 កំពង់ធំ 111,872      101,178      -10,694 -9.56% 82,063        106,451       24,388 29.72% 908,011        945,848        37,837 4.17%

7 កំពត 139,628      130,402      -9,226 -6.61% 99,848        113,858       14,010 14.03% 1,461,858     1,521,785     59,927 4.10%

8 កណ្ដា ល 33,496        32,391        -1,105 -3.30% 126,694      180,349       53,655 42.35% 1,094,663     3,185,914     2,091,251 191.04%

9 ក ោះកុង 4,290          4,544          254 5.92% 6,477          6,249           -228 -3.52% 37,302          47,054          9,752 26.14%

10 រកក ោះ 50,015        41,829        -8,186 -16.37% 36,991        36,358         -633 -1.71% 382,108        394,599        12,491 3.27%

11 មណ្ឌ លគីរ ី 6,020          6,396          376 6.25% 10,893        11,586         693 6.36% 51,527          57,909          6,382 12.39%

12 ភនំកពញ 7,068          7,068          0 0.00% 12,305        12,330         25 0.20% 142,980        264,793        121,813 85.20%

13 រពោះវហិារ 32,352        19,879        -12,473 -38.55% 193,011      169,768       -23,243 -12.04% 579,041        563,527        -15,514 -2.68%

14 ព្រពវវង 135,995      119,151      -16,844 -12.39% 266,164      231,097       -35,067 -13.17% 2,964,549     2,596,178     -368,371 -12.43%

15 កោធិសាត់ 67,035        59,815        -7,220 -10.77% 52,598        50,459         -2,139 -4.07% 1,104,917     1,333,462     228,545 20.68%

16 រតនៈគិរ ី 5,884          5,848          -36 -0.61% 34,169        32,236         -1,933 -5.66% 125,532        127,731        2,199 1.75%

17 កស្ៀមរាប 131,890      95,980        -35,910 -27.23% 125,000      137,350       12,350 9.88% 2,363,350     2,910,600     547,250 23.16%

18 រពោះសី្ហនុ 5,495          6,108          613 11.16% 43,575        67,484         23,909 54.87% 187,951        239,721        51,770 27.54%

19 ស្ាឹងវរតង 16,575        13,944        -2,631 -15.87% 41,735        34,503         -7,232 -17.33% 118,100        109,110        -8,990 -7.61%

20 សាវ យករៀង 158,268      154,107      -4,161 -2.63% 156,959      120,353       -36,606 -23.32% 1,502,003     1,042,559     -459,444 -30.59%

21 តាវកវ 139,773      118,930      -20,843 -14.91% 220,472      278,787       58,315 26.45% 2,216,076     2,297,317     81,241 3.67%

22 ឧតារមានជ័យ 37,841        37,841        0 0.00% 78,151        93,532         15,381 19.68% 251,072        261,543        10,471 4.17%

23 វកប 8,425          8,494          69 0.82% 12,896        13,330         434 3.37% 77,281          94,216          16,935 21.91%

24 ព្ប៉ៃលិន 130             116             -14 -10.77% 23,003        12,211         -10,792 -46.92% 122,721        95,196          -27,525 -22.43%

1,516,110   1,344,541   -171,569 -11.32% 2,208,611   2,436,699    228,088   10.33% 23,098,809   27,316,415   4,217,606    18.26%ស្ រុ ប

តារាងលស្បៀបលធៀបរថតិិកមាា ាំងអូរទាញ  ស្ជូក និងរតវស្មា ប ឆ្ន ាំ ២០១៣/២០១២

ល,រ រាជធានី-ងេតដ
កាំលាំ្អូសទាញសរុប រជូក មាន-់ទា

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១៤ 



តផ្មាលក់ ទនិនផល

ក ៀរជ័រ វែទំ ស្របុ រកុមហ ុន រគួសារ ស្របុ បរមិាណ្(ត)  ំណូ្ល(ដុល្លល រ) មធយម/កតាន kg/ha/ឆ្ន ាំ

25,977 29,931 55,908 27,779 2,481 30,260 31,068 73,942,332 2,380 1,165

រកុមហ ុនសុ្ភកាិនី  អិុនកវស្កមន រគុប (ជុប) 7,349 5,662 13,011 9,703 0 9,703 11,182 27,023,262 2,417 1,320

រកុមហ ុនសុ្ភកាិនី  អិុនកវស្កមន រគុប (ទំរងី) 2,008 1,027 3,036 3,472 0 3,472 3,357 8,111,917 2,416 1,729

រកុមហ ុនអាន មា៉ៃ ឌី រគុប(ោមជំាង) 2,177 1,159 3,336 1,179 0 1,179 1,109 2,529,112 2,281 542

រកុមហ ុនអាន មា៉ៃ ឌី រគុប(រមាស្វហក) 0 1,571 1,571 0 0 0

រកុមហ ុនវរកក(កខមបូឌា) ខូ អិលធីឌី(វរកក) 2,853 1,946 4,798 3,476 0 3,476 3,153 7,469,364 2,369 1,218

រកុមហ ុនវរកក(កខមបូឌា)ខូអិលធីឌី(សាវ យកលើ) 0 673 673 0 0 0

4 អាន មា៉ៃ ឌី រគុប( មាេ រអណ្ាូ ង) 2,135 3,688 5,823 1,284 0 1,284 1,157 2,680,544 2,317 601

5  មាេ រកៅស្ ូកមមត់ 3,296 5,259 8,555 2,602 0 2,602 2,844 6,971,480 2,451 790

6 ឡុងកស្ស្ងអិុនធឺកណ្សិុ្នណ្ល (បឹងកកត) 2,056 3,267 5,323 2,334 1,735 4,069 4,012 8,972,067 2,236 1,135

7  មាេ រកៅស្ ូ តាបា៉ៃ វ 1,267 885 2,152 1,042 0 1,042 1,035 2,416,906 2,335 823

8 ស្វីហវរសី្ស្ស៍្លីមីធីត(ស្នូល) 1,562 2,824 4,386 1,945 400 2,345 2,345 5,659,440 2,413 1,245

9 ស្វីហវរា៉ៃ ប់កប ើរលីមីធីត(ឡាបានកស្ៀក) 868 1,626 2,494 390 346 736 540 1,377,600 2,551 449

10 វទិាសាា នស្សាវរជាវកៅស្ ូកមពុជា 407 344 751 352 352 334 730,640 2,188 866

0 135,446 135,446

 ំនួន៩៦រកុមហ ុន 0 135,446 135,446

25,977 165,377 191,354 27,779 2,481 30,260 31,068 73,942,332 2,380 1,165

កៅស្ ូរគួសារ(១៨កខតា)កស្មើ ២៨.១៧៨រគួសារ 52,516 84,901 137,417 0 54,984 54,984 54,984 115,466,400 2,100 1,047

52,516 84,901 137,417 0 54,984 54,984 54,984 115,466,400 2,100 1,047

78,493 250,278 328,771 27,779 57,465 85,244 86,052 189,408,732 2,201 1,086

ស្មថ នភាពការងារអាជីវកមា ផលតិកមា និងនីហរ័ណកមាលៅរ  ូឆ្ន ាំ២០១៣

បរយិាយ ផ្ផទដលីៅរ (ូហកិតា) ផលតិផលលៅរ រូងតួ(លតាន) នាំលចញ

១-ចមាា រលៅរ កូរ-ិឧរាហកមា

២-ចមាា រលៅរ សូ្គួស្មរ-ឯកជន

ររ  ប(២)
ររ  ប(១ + ២)

របភព  : អគគន្ទយកដា នកៅស្ ូ

ក.អតីតចម្កា រកៅស ៊ូ រដ្ឋ

1

2

3

ខ.ចម្កា រកៅស ៊ូ ដី្សមបទានកសដ្ឋកិចច

ររ  ប(១)

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១៥ 



ររ  ប ររ  ប ររ  ប ររ  ប

(ហ.ត) (ហ.ត) % (ហ.ត) បរមិាណ % (លតាន) បរមិាណ % (លតាន) បរមិាណ %

2007 82,058 30,490 32,975 33,121 60,482,808

2008 107,901 25,843 31.5 34,313 3,823 12.5 37,050 4,075 12.4 36,000 2,879 8.7 58,320,000

2009 127,823 19,922 18.5 34,135 -178 -0.5 37,380 330 0.9 36,500 500 1.4 65,963,868

2010 181,433 53,610 41.9 38,406 4,271 12.5 42,250 4,870 13.0 42,000 5,500 15.1 111,510,000

2011 213,104 31,671 17.5 45,163 6,757 17.6 51,339 9,089 21.5 44,969 2,969 7.1 192,288,956

2012 280,355 67,251 31.6 55,360 10,197 22.6 64,525 13,186 25.7 59,917 14,948 33.2 174,760,129

2013 328,771 48,416 17.3 78,493 23,133 41.8 85,244 20,719 32.1 86,052 26,135 43.6 189,408,732

srub 1,321,445 316,360 350,763 338,559 852,734,493

របភព  : អគគន្ទយកដា នកៅស្ ូ

លកើន-ថយ លកើន-ថយ
ចាំណូល ($)

រថតិិផ្ផទដីររ  ប ផ្ផទដីលចៀរជ័រ ផលតិផល និងការនាំលចញ២០០៧-២០១៣

ឆ្ន ាំ

ផ្ផទដីលៅរ ូ ផ្ផទដីលចៀរជ័រ ផលតិផល ការនាំលចញ

លកើន-ថយ លកើន-ថយ

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១៦ 



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

១-  មាេ រកៅស្ ូកសិ្-ឧស្ាហកមម 45,707 53,674 67,143 99,620 117,174 172,658 191,354

ក. អតីត មាេ ររដា 43,967 45,469 43,794    47,092    50,715    54,209 55,908

ខ.  មាេ រកៅស្ ូស្មបទនដីកស្ដាកិ ច 1,740 8,205 23,349 52,528    66,459    118,449 135,446

២-  មាេ រកៅស្ ូរគួសារ 36,351 54,227 60,680    81,813    95,930    107,696 137,417

ររ  ប 82,058 107,901 127,823 181,433 213,104 280,355 328,771

ហកិតា 25,843 19,922 53,610 31,671 67,251 48,416

ភាគរយ 31.5% 18.5% 41.9% 17.5% 31.6% 17.3%

រថតិិររ  បផ្ផទដីលៅរ  ូឆ្ន ាំ២០០៧ - ២០១៣

ស្បលភទចមាា រលៅរ ូ
ឆ្ន ាំ

លកើន-ថយ

របភព  : អគគន្ទយកដា នកៅស្ ូ
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ផ្ផទដី (ហត) អស្តា
រមបទាន អាជីវកមា ថថទា ាំ ររ  ប ភាគរយ

១ កំពង់ចាម 58,322 55,061 49,920 104,981 100%
កសឧិ សរុប 50,678 19,404 19,195 38,599 45%
ដសស សរុប 7,645 0 3,010 3,010 3%
គ្គួសារ សរុប 0 35,657 27,714 63,372 52%
២ គ្កច េះ 163,992 5,217 41,325 46,542 100%

កសឧិ សរុប 4,971 1,562 2,824 4,386 10%
ដសស សរុប 159,021 0 32,877 32,877 74%
គ្គួសារ សរុប 0 3,655 5,624 9,279 16%
៣ សទងឹត្គ្ែង 77,621 211 15,399 15,610 100%

ដសស សរុប 77,621 0 12,626 12,626 81%
គ្គួសារ សរុប 0 211 2,773 2,984 19%
៤ រែនគិរ ី 85,554 8,713 49,807 58,520 100%

កសឧិ សរុប 3,591 868 1,626 2,494 5%
ដសស សរុប 81,963 0 22,184 22,184 32%
គ្គួសារ សរុប 0 7,845 25,997 33,842 63%
៥ មណ្ឌ លគិរ ី 72,542 1,329 19,786 21,115 100%

ដសស សរុប 72,542 0 10,126 10,126 52%
គ្គួសារ សរុប 0 1,329 9,660 10,989 48%
៦ កំពង់ធំ 93,847 3,696 51,172 54,868 100%

កសឧិ សរុប 3,853 2,008 1,027 3,036 8%
ដសស សរុប 89,994 0 47,859 47,859 87%
គ្គួសារ សរុប 0 1,687 2,287 3,974 6%
៧ ចសៀមរាប 16,645 2,146 6,096 8,242 100%

កសឧិ សរុប 9,104 2,135 3,688 5,823 17%
ដសស សរុប 7,541 0 2,180 2,180 80%
គ្គួសារ សរុប 0 11 229 240 3%
៨ គ្ពេះវហិារ 16,058 22 2,854 2,877 100%

ដសស សរុប 16,058 0 431 431 44%
គ្គួសារ សរុប 0 22 2,423 2,446 56%
៩ ឧែតរមានជ័យ 9,658 132 4,242 4,374 100%

ដសស សរុប 9,658 0 3,427 3,427 87%
គ្គួសារ សរុប 0 132 815 947 13%
១០ បប៉ៃលនិ 0 677 741 1,418 100%
គ្គួសារ សរុប 0 677 741 1,418 100%

រថតិិផ្ផទដីលៅរ រូរ  បតាមលខតត ឆ្ន ាំ២០១៣

ស្បលភទ ចមាា រលៅរ តូាមលខតត
ផ្ផទដី (ហត)

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១៨ 



ផ្ផទដី (ហត) អស្តា
រមបទាន អាជីវកមា ថថទា ាំ ររ  ប ភាគរយ

ស្បលភទ ចមាា រលៅរ តូាមលខតត
ផ្ផទដី (ហត)

១១ បាែ់ដំបង 5,200 367 1,755 2,122 100%
ដសស សរុប 5,200 0 200 200 17%
គ្គួសារ សរុប 0 367 1,555 1,922 83%
១២ ចោធិសាែ់ 4,402 159 684 843 100%
ដសស សរុប 4,402 0 228 228 41%
គ្គួសារ សរុប 0 159 456 615 59%
១៣ ច េះកុង 0 459 1,045 1,504 100%
គ្គួសារ សរុប 0 459 1,045 1,504 100%
១៤ គ្ពេះសហីនុ 0 219 1,001 1,220 100%
គ្គួសារ សរុប 0 219 1,001 1,220 100%
១៥ បន្ទទ យមានជ័យ 0 6 871 877 100%
គ្គួសារ សរុប 0 6 871 877 100%

១៦ កំពង់សពឺ 7,955 0 298 298 100%
ដសស សរុប 7,955 0 298 298 100%
១៧ កំពែ 0 0 336 336 100%
គ្គួសារ សរុប 0 0 336 336 100%
១៨ បគ្ពត្វង 0 37 541 578 100%
គ្គួសារ សរុប 0 37 541 578 100%
១៩ សាា យចរៀង 1,710 43 2,404 2,447 100%
កសឧិ សរុប 1,710 0 1,571 1,571 74%
គ្គួសារ សរុប 0 43 834 877 26%

សរុបរមួ 613,506 78,493 250,278 328,771 100%

កសឧិ កសិឧសាហកមម (៥ចេែត) 73,906 25,977 29,931 55,908 19%
ដសស ដីសមបទានចសដឋកិ ច (១៣ចេែត) 539,599 0 135,446 135,446 42%
គ្គួសារ ចៅស ូគ្គួសារ (១៨ចេែត) 0 52,516 84,901 137,417 38%

សរុប 613,506 78,493 250,278 328,771 100%

របភព  : អគគន្ទយកដា នកៅស្ ូ



អនុវតដរដូវងនាទ ផផនការរដូវ អនុវតដរដូវងនាទ
ឆ្ន ាំ២០១២ ងនាទឆ្ន ាំ២០១៣ ឆ្ន ាំ២០១៣ ភាគរយ ងកើន-ថយ

ក េ គ 1 2 3 3/2 3-1
១ លនស្មទទឹកស្មប ងោន 509,000 510,000 528,000 103.53 19,000

ឡូតង៍នាទ ងនាទដយរតី(រដូវ២០១២-២០១៣) តោន 100,000 10,000 13,000 130.00 -87,000

ងនាទរគួារកនុ្ផដនងនាទ(ឆ្ន ាំ២០១៣) តោន 269,000 350,000 355,000 101.43 86,000

ងនាទរគួារកនុ្វាលផរស(ឆ្ន ាំ២០១៣ ) តោន 140,000 150,000 160,000 106.67 20,000

២ លនស្មទរម ស្ទ(ឆ្ន ាំ២០១៣) ងោន 99,000 90,000 110,000 122.22 11,000
៣ វារវីបបកមា ងោន 74,000 80,000 90,000 112.50 16,000

ចិញ្ច ឹមរតី-បង្គា ងោន 74,000 80,000 90,000 112.50 16,000
ចិញ្ច ឹមរកងពើ កាល 250,000 200,000 320,000 160.00 70,000
ភាា ស់កូនរតីពូជ កូន 140,000,000 150,000,000 150,000,000 100.00 10,000,000

៤ ថកផ្ចនផលលនស្មទ ងោន 92,800 156,000 98,500 63.14 5,700
ទឹកាប (រដូវងនាទ២០១២-២០១៣) ងោន 85,000 150,000 90,000 60.00 5,000
សមុរទ(ឆ្ន ាំ២០១៣) ងោន 7,800 6,000 8,500 141.67 700
ផលិតទឹករតី លីរត 50,000,000 60,000,000 55,000,000 91.67 5,000,000

៥ ការនាំលចញផលលនស្មទ ងោន 21,000 30,000 17,000 56.67 -4,000
ផលរសស់ ងោន 14,000 20,000 11,000 55.00 -3,000
ផលផកផ្ចន ងោន 7,000 10,000 6,000 60.00 -1,000

៦ ការងារការពារបង្ក្ងាា បបទលលាើរជលផល ករណី 5,307 3,826 -1,481
បទងលមើសទឹកាប ករណី 5,202 3,724 -1,478
បទងលមើសសមុរទ ករណី 105 102 -3

៧ ការងារថកលាំអរថដនលនស្មទ
ផល្កូនរតី និ្កូនប្ក្ កូន 5,000,000 5,200,000 200,000
ដាំផ្រពលិចទឹក និ្ផ្រពងកា្កា្ ហកិោ 107 100 -7

តារាងរថតិិជលផលស្បចាំឆ្ន ាំ២០១៣

ល.រ បរយិាយ ឯកោ
ងរបៀបងធៀប

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១៩ 



អនុវតដរដូវងនាទ ផផនការរដូវ អនុវតដរដូវងនាទ
ឆ្ន ាំ២០១២ ងនាទឆ្ន ាំ២០១៣ ឆ្ន ាំ២០១៣ ភាគរយ ងកើន-ថយ

ក េ គ 1 2 3 3/2 3-1

ល.រ បរយិាយ ឯកោ
ងរបៀបងធៀប

ដកលូ់សីុម ្ ក់ផនល្ អភរិកេជលផលតាំបនង់ននរ លូ
ដកប់ងង្គា លសីុម ្ ក់ផនល្ អភរិកេជលផលតាំបនង់ននរ បងង្គា ល
ងបាោះបងង្គា លហាមកាបផ់្រពលិចទឹក និ្ផ្រពងកា្កា្ បងង្គា ល 70 170 100

៨ ការស្បមូលថវិកា ងរៀល 4,146,457,575 2,947,000,000 3,449,033,867 117.04 -697,423,708
ផ្ថល នួលឡូតង៍នាទ ងរៀល 2,799,385,000 1,516,430,000
របាកធ់ានាាា ពរ(រដូវងនាទ២០១២-២០១៣) ងរៀល 315,590,000 849,125,000   
 នួលផដនងនាទសមុរទ ងរៀល 456,649,600 435,161,400   
របាកពិ់នយ័ និ្លកវ់តាុោ្ ងរៀល 140,750,000 111,903,000
បាំណុលឆ្ន ាំចស់ ងរៀល 36,750,000 43,950,000  
ងសវាាធារណៈ ងរៀល 106,060,000
ចាំណូលងផេ្ៗ   
. រដឋបាលជលផល( នួលអាោរ ងរា្ចរក...) ងរៀល 397,332,975 386,404,467   
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