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របាយការណ៍បូក្េរបុ 
ការងារក្េកិ្មម រកុាា ម្របាញ ់និងសនសាទ្ម្របចាំឆ្ន ាំ២០១៦-២០១៧ 

និងទ្េិសៅអនវុត្តឆ្ន ាំ២០១៧-២០១៨ 

3 
I- សេចក្តីស្តើម 

រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជា ងស្កាម្ការដឹកនំស្បកបងដ្ឋយគតិបណ្ឌ ិត ៃងិមុ្៉ឺងម៉ា ត់បំផុតរបរ់ សម្តេចអគ្គតហាម្សនា 

បតីម្តម្ោ  ហ ៊ុន សសន នាយករដ្ឋតន្តនេីននព្រះរាោណាចព្កកតពុោ បាៃដ្ឋក់ងេញៃ៊ូវងគលៃងោបាយ ៃងិជំរុញការ

អៃុវតត “យទុ្ធសាស្តរតេតងុកាណ្ដណំកក់ាលទ្៣ី ៃងិផ្ផៃការយទុ្ធសាស្តរតអភវិឌ្ឍៃជ៍ាត២ិ០១៤-២០១៨” ផ្ដលងៅផ្តចាត់

ទុ្កវិរ័យករិកម្មជាវិរ័យអាទិ្ភាព កែុងការស្ទ្ស្ទ្ង់កំងណ្ើៃងរដាកិេចជាតិ ធានរម្ធម៌្ ធានរៃតិរុខងរបៀង ៃងិជំរុញ

ការអភិវឌ្ឍងរដាកិេចជៃបទ្ ងដ្ឋយបាៃកណំ្តោ់៉ា ងេារ់ថា ការងលើកកម្ពរ់ផលតិភាព ពិពធិភាវ៊ូបៃយីកម្មករិកម្ម ៃងិ

ពាណិ្ជជូបៃយីកម្មករិកម្ម ការផ្កទ្ស្ម្ង់ដីធលី ការស្គប់ស្គងធៃធាៃធម្មជាតិស្បកបងដ្ឋយេីរភាព ពិងររធៃធាៃនស្ពង ើៃងិ

ជលផល គ៉ឺជាមុ្ខស្ពញួរែូលដ៏រំខាៃ ់ងដើម្បីេ៊ូលរួម្ជំរញុកំងណ្ើៃងរដាកិេច ៃងិការកាត់បៃថយភាពស្កីស្ករបរ់ស្បជាជៃកម្ពុជា។ 

អៃុវតតតាម្ងគលៃងោបាយៃងិយុទ្ធសាស្តរត ងៃេះ ស្ករួងករិកម្ម រកុាា ស្បមញ់ ៃងិងៃសាទ្ បាៃងតត តការយកេិតត 

ទុ្កដ្ឋក់ជារំខាៃ់ងលើការបៃតងធវើទំ្ងៃើបកម្ម វិរ័យករិកម្ម តាម្រយៈការបងងកើៃផលតិភាព ការងធវើពិពធិភាវ៊ូបៃយីកម្មករកិម្ម 

ៃងិពាណិ្ជជូបៃយីកម្មករិកម្ម ងដ្ឋយបាៃជំរុញការអៃុវតតវិធាៃការចំាបាេ់មួ្យេំៃៃួរួម្មៃ៖ ការកសាងៃងិផ្កលម្អងហដ្ឋា -

រេនរម្ព័ៃធ ផ្ដលបងស្ម្ើដលផ់លតិកម្មករិកម្ម បងងកើៃការផតល់ងរវាផសពវផាយបងេចកងទ្រករិកម្មដល់ករិករ ការ

ស្សាវស្ជាវបងេចកងទ្រករិកម្ម រំងៅបងងកើៃទិ្ៃែផលដំណំៃងិបៃាុកំារផ្ស្បស្បលួអាការធាតុ ការស្គប់ស្គងៃងិបងងកើៃជី

ជាតិដីករិកម្ម ការពស្ងងឹរហគម្ៃក៍រិកម្ម ស្ពម្ទងំការកសាងៃងិពស្ងងឹរម្តថភាពធៃធាៃម្ៃរុសៃងិសាថ ប័ៃ ងដើម្បី

ជំរញុការអភិវឌ្ឍ វិរ័យករិកម្ម។ ទ្ៃទឹម្ៃងឹងៃេះ ស្ករួងកប៏ាៃយកេិតតទុ្កដ្ឋក់ខពរ់អំពកីារងលើកកម្ពរ់ការេិញ្ច ឹម្រតវៃងិវារី

វបបកម្ម ស្ពម្ទងំខិតខំោ៉ា ងខាល ំងកាល ងលើការអៃុវតតវិធាៃការេាប់ ៃិងវិធាៃការបងេចកងទ្ររម្ស្រប កែងុការស្គប់ស្គង

ងស្បើស្បារ់ធៃធាៃធម្មជាតិ នស្ពង ើៃិងជលផលស្បកបងដ្ឋយេីរភាព។ ការខិតខសំ្បឹងផ្ស្បងទងំអរ់ងៃេះ គ៉ឺកែងុទិ្រងៅេ៊ូលរួម្

េំផ្ណ្កបងងកើៃតនម្លបផ្ៃថម្នៃផលតិផលករិកម្ម កដ៏៊ូេជាការជួយបងងកើៃស្បាកេំ់ណ្៊ូលជ៊ូៃស្បជាករិករ ការបៃតជំរញុការងធវើ

ករិពាណិ្ជជកម្ម ៃងិការបងងកើៃេំណ្៊ូលជាត។ិ 

គរួកត់រមា លថ់ា បេចុបបៃែងៃេះ ផលិតកម្មដំណំស្រូវមៃការវិវឌ្ឍឈាៃង ើងជាលដំ្ឋប់ គ៉ឺអាស្រយ័ងដ្ឋយមៃការ 

គំស្ទ្ោ៉ា ងខាល ំងកាល ពីរាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជា ស្ករួងសាថ ប័ៃពាក់ពៃ័ធ នដគ៊ូអភិវឌ្ឍៃន៍ន អងាការជាតៃិងិអៃតរជាត ិ អាជាា ធរ 

ថាែ ក់ងស្កាម្ជាតិ ៃងិការេ៊ូលរួម្ោ៉ា ងរកម្មពីស្បជាករិករ ជាពិងររការបតូរទ្មល ប់ពីការផលតិរស្មប់ហ៊ូបេុកម្កជាការ

ផលិតរស្មប់ពាណិ្ជជកម្ម។ ការរងស្ម្េបាៃកែុងការបងងកើៃផលិតភាពដំណំស្រូវបណត លម្កពីកតាត រំខាៃ់ៗមួ្យេំៃួៃ

ដ៊ូេជា ការតល រ់បតូរព៊ូជស្រូវផ្ដលមៃទិ្ៃែផលខពរ់ ផ្ដលជាលទ្ធផលទ្ទួ្លបាៃពីការពិងសាធៃ៍ស្សាវស្ជាវ ការងផទរបងេចកងទ្រ

រម្ស្របដល់ករិករ ជាពិងររ ការពស្ងីកកាៃ់ផ្តមៃស្បរិទ្ធភាពងលើការងធវើផ្ស្របង្ហា ញតាម្ស្បពៃ័ធស្បពលវបបកម្មដំណំ

ស្រូវ ការអៃុវតតបងេចកងទ្រស្គប់ស្គងដីងដើម្បីបងងកើៃជីជាតៃិងិទិ្ៃែផល ការបងងកើៃការស្សាវស្ជាវៃិងអភិវឌ្ឍព៊ូជស្រូវផ្ដល

ស្របៃងឹលកាណ្ៈដី អាការធាតុ ការកំណ្ត់ស្បងភទ្ព៊ូជរំខាៃ់ៗស្របតាម្តស្ម្ូវការទី្ផារ។  

ងទេះបីជាោ៉ា ងងៃេះកត ី កែងុផ្ខកញ្ញា  ឆ្ែ ំ២០១៦ ការធាល ក់េុេះនៃនលលស្រូវ (ពិងររស្រូវផ្រៃស្កអ៊ូប) ងៅតំបៃភ់ាគ

ពាយពយនៃស្បងទ្រ បាៃងធវើឱ្យករិករទ្ទួ្លរងផលប៉ាេះពាលោ់៉ា ងខាល ំង។ ជាការង ល្ើយតប ស្ករួងបាៃដ្ឋក់ងេញៃ៊ូវវិធាៃការ
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បនទ ៃ់មួ្យេៃំៃួ ងដ្ឋយបាៃងរែ ើឱ្យម្ៃទីរករិកម្ម រកុាា ស្បមញ់ ៃងិងៃសាទ្ងខតត រហការជាមួ្យអាជាា ធរងខតត រួម្ៃឹងសាថ ប័ៃ

ពាកព់ៃ័ធ េុេះពៃិតិយជាក់ផ្រតងដល់ម្៊ូលដ្ឋា ៃ ងដើម្បីទ្ប់សាក ត់ការស្បម្៊ូលទិ្ញតត េ់មុ្ខពីរណំក ់មួ ញងៅតាម្តំបៃ់ ៃងិងធវើការ

េរចាជាមួ្យរហគម្ៃង៍រាងម៉ា រីុៃកៃិស្រូវតាម្បណត ងខតត ងដើម្បីស្បម្៊ូលទិ្ញស្រូវពកីរិករឱ្យអរ់លទ្ធភាព កែុងតនម្ល

រម្ស្រប។ ង ល្ើយតបងៅៃងឹបញ្ញា តនម្លស្រូវធាល ក់េុេះងៃេះផងផ្ដរ រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជាបាៃរងស្ម្េដ្ឋក់ឱ្យអៃុវតត “កម្មវិធី

ពិងរររបរ់រាជរដ្ឋា ភិបាល” ងដើម្បីងគលងៅរថ ិរភាពនលលស្រូវ ៃិងជំរុញការទិ្ញស្រូវកែងុស្រុក ងដ្ឋយបាៃបងញ្ចញៃ៊ូវកញ្ចប់

លវិកាពិងរររបរ់រាជរដ្ឋា ភបិាលេំៃៃួ២៧លាៃដុលាល រ តាម្រយៈធនគរអភិវឌ្ឍៃជ៍ៃបទ្ រស្មប់ផតល់ដលង់រាងម៉ា រីុៃ

កៃិស្រូវកែងុស្បងទ្រ មៃលទ្ធភាពទិ្ញស្រូវកែងុរដ៊ូវស្បម្៊ូលផលម្ករតុក ផ្កនេែ ៃងិនំងេញ។ បផ្ៃថម្ងលើងៃេះ រាជរដ្ឋា ភិបាល

បាៃពស្ងងឹៃីតិវិធនំីេ៊ូលផលតិផលករិកម្មពសី្បងទ្រជិតខាង ៃងិងរែ ើឱ្យមៃការរស្ម្បរស្មួ្លេរចាជាមួ្យស្បងទ្រនដគ៊ូ

ពាណិ្ជជកម្មងដើម្បីនំងេញអងករឬផលតិផលករិកម្មពកីម្ពុជា។     

នងពលកៃលងងៅងៃេះ ស្ករួងបាៃស្បការដ្ឋក់ឲ្យងស្បើស្បារ់ៃ៊ូវឯកសារ “ងគលៃងោបាយផសពវផាយករិកម្មងៅ

កម្ពុជា” ងដើម្បឲី្យករិករៃងិរហគម្ៃ៍ករិករទ្ទួ្លបាៃ ៃងិងស្បើស្បារ់េំងណ្េះដឹង ពត័៌មៃ ៃងិបងេចកវិទ្ាករិកម្មបាៃលអ 

ស្បងរើរ។ បផ្ៃថម្ងលើងៃេះ ងស្កាយពីរាជរដ្ឋា ភបិាលបាៃដ្ឋក់ងេញៃ៊ូវងគលៃងោបាយរតពីី "ការជរំញុផលតិកម្មស្រូវ ៃងិ 

ការនំងេញអងករ" បរិមណ្អងករនំងេញបាៃងកើៃង ើងងៅកាៃ់ទី្ផារអៃតរជាតិ ៃងិអងករព៊ូជស្រូវតក រំដួលស្តូវបាៃចាតទុ់្កថា

មៃគុណ្ភាពលអជាងងគកែុងពភិពងលាក។ 

ការបផ្ងវរទិ្រពកីារអភិវឌ្ឍតាម្ផ្បបទ្៊ូលាយ ឬតាម្ផ្បបវិបុលកម្មងៅកាៃក់ារអភិវឌ្ឍតាម្ផ្បបរីុជងស្ៅ ឬតាម្

ផ្បបស្បពលវបបកម្ម ងពាលគ៉ឺការពស្ងកីរម្តថភាពផលតិងលើនផទដីផ្ដលមៃស្សាប់ តាម្រយៈស្បពលវបបកម្ម ៃងិការបងងកើៃ

រដ៊ូវដ្ឋដុំេះបាៃកាល យជារងបៀបវារៈអាទិ្ភាពម្យួដ៏រំខាៃ។់ ជាកតាត រតាៃុម័្ត ការពស្ងកីៃងិការពស្ងឹងងរវាកម្មគំស្ទ្ដ៏

មៃស្បរិទ្ធភាព ដ៊ូេជាការស្សាវស្ជាវ ការផសពវផាយៃ៊ូវបងេចកវិទ្ាទំ្ងៃើបងៅតាម្អៃុវិរ័យ អាស្រ័យងៅតាម្រកាត ៃពុល

នៃភ៊ូមិ្សាស្តរត  ការផ្បងផ្េកព៊ូជ ជ ី រមា រករិកម្ម ៃងិការផតល់ទណ្ទៃជៃបទ្ស្តូវបាៃយកេិតតទុ្កដ្ឋក ់ ៃងិជាអាទិ្ភាព

របរ់រាជរដ្ឋា ភបិាល រំងៅងលើកកម្ពរ់ផលតិភាពករិកម្ម ង ល្ើយតបងៅតាម្តស្ម្ូវការទី្ផារ ទងំបរិមណ្ គុណ្ភាព 

រុវតថិភាព ៃងិរតងដ់្ឋរអៃតរជាតិ។  

បេចុបបៃែងៃេះ ងយើងបាៃកត់រមា លថ់ា ស្បជាករិករងយើងកពំុងផ្ស្បស្បួលទ្មល ប់ ពកីារផលតិរស្មប់បងស្ម្ើងរេកតី

ស្តូវការតទ លខ់លួៃ ម្កជាការផលតិងដើម្បលីក ់ ងស្ពាេះមៃតស្មូ្វការទី្ផារខពរ់។ ផ្ផអកងលើការផ្ស្បស្បលួងៃេះ ងយើងអាេរៃែដិ្ឋា ៃ

បាៃថា រហគម្ៃក៍រិកម្មកពំងុកាល យជាកមល ងំេលករមួ្យោ៉ា ងរំខាៃ់ ផ្ដលនំឱ្យមៃការតល រ់បតូរជាវិជជមៃ ងៅកែងុរងាម្ 

ជៃបទ្កម្ពុជា។ ជាការកត់រមា ល ់ករិករបាៃេងស្កងគែ បងងកើតជារហគម្ៃអ៍ភិវឌ្ឍៃក៍រិកម្មផលតិបផ្ៃលររីរាងា ងហើយងធវើការ 

រមអ តរួេងវេខចប់ ងដើម្បីផាតផ់ាងង់ៅកាៃទី់្ផារទំ្ងៃើបងផសងៗងៅរាជធាៃភីែំងពញ។ ងៃេះបង្ហា ញឱ្យង ើញថា ករិករងយើងបាៃ ៃងិ 

កំពងុផ្ស្បកាល យខលួៃងេញពី “ករិករងៅជាករិ-ពាណិ្ជជករ” ងដើម្បីទ្ទួ្លបាៃតនម្លបផ្ៃថម្កែុងជីវភាពររ់ងៅរបរ់ខលួៃ។ កែងុ 

បរិបទ្ងៃេះ ងយើងរងងកតង ើញថា មៃសាថ ប័ៃជាងស្េើៃទងំរដា វិរ័យឯកជៃ ៃងិអងាការងស្ៅរដ្ឋា ភបិាលបាៃៃងិកពំងុផតល់

ងរវាកម្ម ងដើម្បបីងងកើៃេំងណ្េះដឹង ៃងិេំងណ្េះងធវើដលក់រិករងៅម្៊ូលដ្ឋា ៃ ងហើយកម៏ៃករិករជាងស្េើៃបាៃងស្កបជញ្ជក ់យក 

បទ្ពិងសាធៃ ៍ៃងិងទ្ពងការលយទងំអរ់ងៃេះយកងៅអៃុវតត ស្បកបងដ្ឋយភាពឧរាហព៍ាោម្ៃងិនេែស្បឌ្តិ ងដ្ឋយទ្ទួ្លបាៃ

លទ្ធផលជាផ្ផលតក ោ៉ា ងស្តេេះស្តេង់ ងៅកែងុតបំៃ់ជាងស្េើៃងៅតាម្អៃុវិរ័យៃីមួ្យៗ។ 

រៃទុេះនៃការដ្ឋដុំេះងៅរ ៊ូងៅកម្ពុជាមៃការងកើៃង ើងជាលដំ្ឋប់ អាស្រ័យងដ្ឋយសាថ ៃភាពៃងោបាយ រៃតិរុខ 

លអស្បងរើរ រកាត ៃុពលនៃដីរម្ស្រប ៃិងងគលៃងោបាយទី្ផារងររ ី ងលើការលក់ដ៊ូរផលតិផលងៅរ ៊ូស្គសួារកែុងស្រុក។ 

ទ្ៃទឹម្ៃឹងងៃេះ មៃការេ៊ូលរួម្ពីផ្ផែកឯកជៃ  កែុងការងធវើវិៃិងោគងលើដីរម្បទៃងរដាកិេច  ៃិងផ្ផែកងៅរ ៊ូស្គសួារ  ផ្ដលបាៃ 
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ងធវើឱ្យនផទដីដ្ឋដុំេះងៅរ ៊ូងកើៃង ើងគរួឱ្យកត់រមា ល។់ 

ផលតិកម្មរតវទងំលកាណ្ៈស្គសួារៃងិពាណិ្ជជកម្មងៅកម្ពុជា កម៏ៃការវិវឌ្ឍគរួឲ្យកត់រមា ល ់ ទងំបរិមណ្រតវ 

ៃងិផ្បបផ្ផៃផលតិកម្ម។ ការរីកេងស្ម្ើៃទងំអរ់ងៃេះ គ៉ឺជាលទ្ធផលនៃការស្សាវស្ជាវ ៃិងការយល់ដឹងអំពបីងេចកងទ្រេិញ្ចមឹ្ 

រតវ ការងស្ជើរងរីរៃិងការបង្ហក ត់ព៊ូជរតវ ការផលតិេំណី្រតវ ៃិងការផតល់ងរវាផ្លទរុំខភាពរតវ។ ជាមួ្យគែ ងៃេះ េាប់

រត ីពីរុខភាពរតវៃងិផលតិកម្មរតវ ក៏ស្តូវបាៃស្បការដ្ឋកឱ់្យអៃុវតតកាលពនីលៃទី្០១ ផ្ខកុម្ាៈ ឆ្ែ ំ២០១៦ ផ្ដលេាប់ងៃេះ

ជាឧបករណ៍្រស្មប់អៃុវតតឲ្យមៃស្បរិទ្ធភាព កែុងការអភិវឌ្ឍផ្ផែកផលតិកម្មរតវៃងិរុខភាពរតវងៅកម្ពុជាផងផ្ដរ។  

ការផ្កទ្ស្ម្ង់រីុជងស្ៅវិរ័យជលផលស្តូវបៃតបាៃអៃុវតតោ៉ា ងរកម្ម។ កំផ្ណ្ទ្ស្ម្ង់ងៃេះ បាៃងធវើឱ្យស្បជាជៃទ្៊ូងៅ 

ជាពិងររអែកស្បកបរបរងៃសាទ្ជាលកាណ្ៈស្គសួារ អាេងធវើអាជីវកម្មបាៃទ្៊ូលំទ្៊ូលាយជាងមុ្ៃ។ រហ៊ូតម្កដល់ងពលងៃេះ 

ងយើងបាៃបងងកើតរហគម្ៃ៍ងៃសាទ្េំៃៃួ៥១៦ ងដើម្បសី្គប់ស្គងធៃធាៃជលផលឱ្យមៃៃរិៃតរភាព។  រពវនលៃងៃេះ ស្ករួង 

ករិកម្ម  រកុាា ស្បមញ ់ ៃិងងៃសាទ្ កំពងុខិតខអំៃុវតតទិ្រងសាល ក “រហគម្ៃង៍ៃសាទ្គម ៃបទ្ងលមើរ” កែុងងគលបំណ្ង

ពស្ងឹងរហគម្ៃ៍ងៃសាទ្ឱ្យបាៃរឹងម ំ ៃិងមៃរម្តថភាពស្គប់ស្គៃ់កែុងការេ៊ូលរួម្ស្គប់ស្គង ផ្លរកាការពារធៃធាៃ

ជលផលឱ្យបាៃគង់វងស។ ជាការផ្កទ្ស្ម្ង់លមីមួ្យងទ្ៀត ស្ករួងបាៃងរែ ើរំុងគលការណ៍្ពរីាជរដ្ឋា ភបិាល ងដើម្បីងបើកឱ្យមៃ 

ការេិញ្ច ឹម្ស្តីរ៉រ់ៃងិស្តីងឆ្ត ង ើងវិញ ទងំជាលកាណ្ៈស្គសួារៃងិពាណិ្ជជកម្ម។ រាជរដ្ឋា ភបិាលបាៃអៃញុ្ញា តជាងគលការណ៍្

េំងពាេះរំងណ្ើងៃេះ ប៉ាុផ្ៃតការេញិ្ច ឹម្ងៃេះ ស្តូវភាជ ប់ជាមួ្យលកាខណ្ឌ មួ្យេំៃៃួ ងដើម្បីង្ហយស្រួលស្គប់ស្គងៃងិផតល់បងេចកងទ្រ 

ៃងិជាពិងររងទ្ៀតងនេះ គ៉ឺរំងៅធានឱ្យបាៃៃ៊ូវការអៃុវតតស្របតាម្បទ្ដ្ឋា ៃបងេចកងទ្ររម្ស្រប ធានៃិរៃតរភាព

ធៃធាៃធម្មជាតិ ស្បពៃ័ធងអក៊ូ ូរីុៃងិបរិសាថ ៃ។  

ជាមួ្យគែ ងៃេះផ្ដរ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាបាៃងតោ តការយកេិតោទុ្កដ្ឋក ់ ងលើកម្មវិធីកំផ្ណ្ទ្ស្ម្ង់វិរ័យនស្ពង ើ 

ងដ្ឋយខិតខបំងងកើៃរម្តថភាពបងេចកងទ្រ រំងៅជំរុញការង្ហរស្គប់ស្គងឱ្យមៃស្បរិទ្ធភាពខពរ់ ៃិងពិងររយកេិតតទុ្កដ្ឋក់

ជារំខាៃ់ងលើការស្តតួពៃិតិយតាម្ដ្ឋៃដ៏តឹងរុឹង ស្ពម្ទងំរងស្ម្េបាៃៃ៊ូវលទ្ធផលមួ្យេំៃៃួផងផ្ដរ។ ស្ករួងករិកម្ម  

រុកាា ស្បមញ់ ៃងិងៃសាទ្ បាៃកត់រមា ល់ង ើញអពំីការេ៊ូលរួម្របរ់រដាបាលថាែ ក់ងស្កាម្ជាតិ កែុងការបង្ហក រទ្ប់សាក ត់ ៃងិ

បស្តង្ហក បបទ្ងលមើរនន។ ងលើរពីងៃេះងទ្ៀត ស្ករួងក៏បាៃេ៊ូលរួម្អៃុវតតោ៉ា ងរកម្មជាមួ្យគណ្ៈកម្មការជាតិ ងដើម្បទី្ប ់

សាក តៃ់ងិបស្តង្ហក បបទ្ងលមើរនស្ពង ើរបរ់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា រំងៅទ្ប់សាក តៃ់ិងបស្តង្ហក បរកម្មភាពអនធិបងតយយកាប់ង ើ 

ការនំងេញង ើខុរេាប់ ៃិងបទ្ងលមើរននងៅភាគឦសាៃតនៃស្បងទ្រ។  

ជាការផ្កទ្ស្ម្ង់ម្ួយលមីងទ្ៀត ស្ករួងបាៃងេញស្បការងលខ៦០៩ ស្បក.ករក េុេះនលៃទី្២៧ ផ្ខកញ្ញា  ឆ្ែ ំ២០១៦ 

រត ីពីការបតូរងឈាម េះពមី្ៃទីរករកិម្មរាជធាៃីងខតត ងៅជាម្ៃទីរករិកម្ម រុកាា ស្បមញ ់ ៃងិងៃសាទ្រាជធាៃងីខតត ៃងិបាៃដ្ឋក់

បញ្ចូលខណ្ឌ រដាបាលនស្ពង ើ ៃងិខណ្ឌ រដាបាលជលផល ឱ្យរថ ិតងៅងស្កាម្ម្ៃទីរករិកម្ម រកុាា ស្បមញ ់ ៃងិងៃសាទ្រាជធាៃី

ងខតត។ បផ្ៃថម្ពីងៃេះងទ្ៀតងនេះ ស្ករួងក៏បាៃងេញស្បការងលខ៦៥២ ស្បក.ករក េុេះនលៃទី្២៧ ផ្ខតលុា ឆ្ែ ំ២០១៦ រត ីពី

ការងផទរធៃធាៃៃងិស្កបខ័ណ្ឌ ម្ស្តៃតរីាជការរីុវិលនៃខណ្ឌ  ផ្ផែក រង្ហក ត់ រដាបាលនស្ពង ើៃងិរដាបាលជលផល ឱ្យរថ តិងស្កាម្

ការស្គប់ស្គងរបរ់ម្ៃទីរករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃងិងៃសាទ្រាជធាៃីងខតត។  
 

II- សោលនសោបាយនិងយទុ្ធសាស្តេតេម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍វិេយ័ក្េកិ្មម  
១. ផ្នការយទុ្ធសាស្តេតអភិវឌ្ឍនវ៍ិេយ័ក្េកិ្មម២០១៤-២០១៨ 
 

ផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរោអភិវឌ្ឍៃ៍វិរ័យករិកម្ម២០១៤-២០១៨ងៃេះ គ៉ឺជាឯកសារផ្ផៃការងគលៃងោបាយៃងិយុទ្ធសាស្តរោ

មួ្យដ៏រំខាៃ់រស្មប់រយៈងពលម្ធយម្ ៃងិជាផ្ផៃទី្បង្ហា ញផលូវ ផ្ដលបាៃកណំ្ត់េារ់អំពីទិ្រងៅអភិវឌ្ឍៃ ៍វិរ័យករិកម្ម 

ជាមួ្យៃងឹងគលបំណ្ង លទ្ធផលរពំឹងទុ្ក រ៊ូេនករ ៃងិេងង្ហក ម្រកម្មភាព របរ់ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃងិងៃសាទ្ 
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រស្មប់អៃុវតតកែុងរយៈងពល៥ឆ្ែ ំពឆី្ែ ំ២០១៤ដលឆ់្ែ ំ២០១៨ ៃងិបាៃ ល្ុេះបញ្ញច ងំពងីគលៃងោបាយរបរ់រាជរដ្ឋា ភបិាល ពងិររ 

យុទ្ធសាស្តរតេតុងកាណ្ដំណកក់ាលទី្៣ ៃិងស្របតាម្ផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរោអភិវឌ្ឍៃជ៍ាតិ២០១៤-២០១៨ រំងៅរួម្េំផ្ណ្ក 

ដល់ការរីកេងស្ម្ើៃងរដាកិេច ៃងិការកាត់បៃថយភាពស្កីស្ក។ ផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរោ ងៃេះ ស្តូវបាៃងរៀបេំរស្មប់អៃុវតត ងដើម្បីរមួ្ 

េំផ្ណ្កកែុងការអភិវឌ្ឍងរដាកេិច តាម្រយៈការងធវើទំ្ងៃើបកម្មវិរ័យករិកម្មកម្ពុជា ងៅតាម្អភសិ្កម្កែុងវិសាលភាព ៃងិ 

ងលបឿៃលមី រំងៅជំរញុការ រីកល៊ូតលារ់ងរដាកិេចករិកម្ម ៃិងការនំងេញផលិតផលករិកម្ម រួម្ៃងឹការស្គប់ស្គង ៃងិអភិរកស

ធៃធាៃធម្មជាតិស្បកបងដ្ឋយៃរិៃោរភាព។ 

ការកំណ្ត់ទិ្រងៅងគលៃងោបាយរួម្របរ់ស្ករួងរស្មប់អៃុវតតរយៈងពល៥ឆ្ែ ំគ៉ឺ “ជរំញុកងំណ្ើៃករិកម្មស្បចំា

ឆ្ែ ឱំ្យបាៃកែងុរងវង៥់% តាម្រយៈការងលើកកម្ពរ់ផលតិភាព ពពិធិភាវ៊ូបៃយីកម្ម ៃងិពាណិ្ជជូបៃយីកម្មករិកម្ម ការងលើក 

កម្ពរ់ការេិញ្ច ឹម្រតវៃិងវារីវបបកម្ម ងដ្ឋយយកេិតតទ្ុកដ្ឋក់ខពរ់ងលើការការពារ ៃិងស្គប់ស្គងធៃធាៃធម្មជាតិនស្ពង ើៃិង

ជលផលស្បកបងដ្ឋយេរីភាព”។ 

ងដើម្បីរងស្ម្េបាៃទិ្រងៅងគលៃងោបាយងៃេះ ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ ់ ៃិងងៃសាទ្ បាៃបងងកើតកម្មវិធី

យុទ្ធសាស្តរត េំៃៃួ៥ ដ៊ូេខាងងស្កាម្ងៃេះ៖ 

កតមវិធីទ ី១៖ បម្ ក្ើនផលតិភារ រិរិធភាវបូនីយកតម និ្ពាណិជ្ជបូនីយកតមកសិកតម 

 ជំរញុកំងណ្ើៃផលតិកម្មស្គប់មុ្ខដំណំកែងុរងវង់១០%កែងុមួ្យឆ្ែ ំ តាម្រយៈការបងងកើៃការស្សាវស្ជាវ ៃងិផសពវផាយ 

ករិកម្មរំងៅបងងកើៃទិ្ៃែផលដំណំ ងលើកកម្ពរ់ផលតិភាព គុណ្ភាព ៃិងរុវតថិភាពផលតិផលករិកម្ម ពស្ងឹងរម្តថភាព

រហគម្ៃក៍រិកម្ម ៃងិអងាការករិករនន ងដ្ឋយផារភាជ ប់ជាមួ្យផលតិកម្មករិកម្មតាម្កិេចរៃា ៃិងបងងកើៃស្បរិទ្ធភាព

នៃការស្គប់ស្គង ៃិងងស្បើស្បារ់ដីករិកម្មស្បកបងដ្ឋយៃិរៃតរភាព។ កម្មវិធីងៃេះ ស្តូវបាៃអៃុវតតគំស្ទ្ងដ្ឋយអៃកុម្មវិធីេំៃៃួ

២០ៃិងស្តូវអៃុវតតងដ្ឋយអងាភាពជនំញពាក់ពៃ័ធ។ 

កតមវិធីទ ី២៖ ជ្ំរ៊ុញផលិតកតមសតវ និ្ស៊ុខភារសតវ 

ជំរញុការេិញ្ច ឹម្រតវកែងុអស្តាកងំណ្ើៃ៣%កែងុមួ្យឆ្ែ ំ ងដ្ឋយផ្ផអកងលើស្បរិទ្ធភាពនៃការពងិសាធៃ៍ស្សាវស្ជាវ ៃងិ

ផសពវផាយ បងងកើៃរម្តថភាពបង្ហក រទ្ប់សាក ត់ជំង៉ឺ លងរតវ ៃងិជងំ៉ឺរ៊ូណ្៊ូរីុរ ធានការផាតផ់ាង់រតវ ផលតិផលរតវ ស្បកប

ងដ្ឋយអនម័្យ រុវតថភិាព ៃងិបងងកើៃរកាត ៃភុាពនៃការនំងេញ។ កម្មវិធីងៃេះស្តូវបាៃគំស្ទ្ងដ្ឋយអៃុកម្មវិធេំីៃៃួ៩។ 

កតមវិធីទ ី៣៖ ការព្គ្ប់ព្គ្្ធនធានជ្លផលព្បកបម្ោយនិរនេរភារ 

បងងកើៃការការពារ ៃិងអភិរកសធៃធាៃជលផល ងដ្ឋយលុបបំបាត់បទ្ងលមើរងៃសាទ្ស្គប់រ៊ូបភាព ពស្ងឹងរម្តថភាព 

ស្គប់ស្គង១០០រហគម្ៃ៍ងៃសាទ្ ៃងិជំរញុការអភិវឌ្ឍវារីវបបកម្មកែុងកំងណ្ើៃ១៥%ងរៀងរាលឆ់្ែ ំ ងដើម្បធីានឱ្យបាៃៃ៊ូវ 

ៃិរៃតរភាពធៃធាៃជលផល ស្ពម្ទងំផ្កលម្អគុណ្ភាពៃងិរុវតថិភាពផល ផលតិផលជលផល រស្មប់ការងស្បើស្បារ់ 

កែុងស្រុកៃងិនំងេញ។ កម្មវិធងីៃេះស្តូវបាៃគំស្ទ្ងដ្ឋយអៃកុម្មវិធេំីៃៃួ១០។ 

កតមវិធីទ ី៤៖ ការព្គ្ប់ព្គ្្ធនធាននព្រម្ ើនិ្សតវនព្រព្បកបម្ោយនិរនេរភារ 

បងងកើៃការស្គប់ស្គងនស្ពង ើៃិងរតវនស្ពស្បកបងដ្ឋយៃិរៃតរភាព តាម្រយៈការពស្ងឹងការអៃុវតតេាប់រត ីពនីស្ពង ើជំរុញ  

ការដ្ឋងំ ើង ើងវិញ បងងកើៃតបំៃអ់ភិរកសរតវនស្ព ៃងិរហគម្ៃន៍ស្ពង ើឱ្យបាៃ២០រហគម្ៃក៍ែុង១ឆ្ែ ំ។ កម្មវិធីងៃេះស្តូវបាៃ

គំស្ទ្ងដ្ឋយអៃកុម្មវិធេំីៃៃួ៨។ 

កតមវិធីទ ី៥៖ រព្្ឹ្ស្ថា ប័ន បម្ ក្ើនព្បសិទធភារម្សវាគពំ្ទ និ្អភិវឌ្ឍន៍ធនធានតន៊ុសស 

បងងកើៃស្បរិទ្ធភាពនៃការស្គប់ស្គងសាថ ប័ៃ   ការផតលង់រវាគំស្ទ្ៃិងពស្ងងឹរម្តថភាពផ្ផែកអប់រំ  ៃិងបណ្តុ េះបណត ល  

រស្មប់ការអភិវឌ្ឍវិរ័យករិកម្មស្បកបងដ្ឋយៃិរៃតរភាព។ កម្មវិធីងៃេះស្តូវបាៃគំស្ទ្ងដ្ឋយអៃុកម្មវិធេំីៃៃួ១២ ៃងិស្តូវ

អៃុវតតងដ្ឋយអងាភាពជនំញពាកព់ៃ័ធ។ 
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ងដើម្បីរងស្ម្េបាៃៃ៊ូវទិ្រងៅងគលៃងោបាយទងំអរ់ខាងងលើ កិេចការជាងស្េើៃៃឹងស្តូវអៃុវតត ៃងិស្តូវរងស្ម្េ

ឱ្យបាៃនងពលខាងមុ្ខ។ ស្គប់អងាភាពជនំញពាក់ពៃ័ធកែងុផ្ផែកៃីមួ្យៗ ផ្ដលរថតិងៅងស្កាម្ការស្គប់ស្គងរបរ់ស្ករួង

ករិកម្ម រកុាា ស្បមញ់ ៃងិងៃសាទ្ ស្តូវអៃុវតតៃ៊ូវបណត រកម្មភាពអាទិ្ភាពទងំឡាយ   ដ៊ូេមៃផ្េងកែុងផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរោ

អភិវឌ្ឍៃ៍វិរ័យករិកម្ម២០១៤-២០១៨ងៃេះ។ ជាមួ្យគែ ងៃេះ បណត នដគ៊ូអភិវឌ្ឍៃ៍ វិរ័យឯកជៃ ៃងិរងាម្រីុវីល កស៏្តូវ

បាៃងលើកទឹ្កេិតតឱ្យេ៊ូលរួម្អៃុវតតការង្ហរតាម្ជំនញរបរ់ខលួៃ ងដើម្បីរួម្េំផ្ណ្ករងស្ម្េបាៃៃ៊ូវទិ្រងៅផ្ដលបាៃកណំ្ត់

ងៃេះ។ បផ្ៃថម្ងលើងៃេះ ផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរត ងៃេះមៃលកាណ្ៈពហុវិរ័យរងាតិភាព ៃងិបំងពញឱ្យគែ ជាមួ្យផ្ផៃការៃិង

ងគលៃងោបាយជាតិរបរ់រាជរដ្ឋា ភិបាល។  

ផ្ផអកងលើផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរត ងៃេះ ការងរៀបេំៃិងអៃុវតតតាម្ស្បពៃ័ធ “អភិស្កម្ផ្ផអកតាម្កម្មវិធ ី (Programme Based 

Approach)” ស្តូវបាៃជំរញុៃងិងលើកទឹ្កេិតតឱ្យអៃុវតត ងដ្ឋយស្តូវបញ្ចូលគែ ៃ៊ូវធៃធាៃ ផ្ដលមៃទងំលវិកាជាតិៃងិលវិកាពី

នដគ៊ូអភិវឌ្ឍៃ៍ ងដើម្បីរស្ម្េបាៃៃ៊ូវងគលងៅរួម្គែ ។ ជាងងៃេះងទ្ៀត ការកសាងផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរតលវិកា ៃងិលវិកាកម្មវិធី 

គ៉ឺចំាបាេ់ស្តូវអៃុវតតឱ្យស្របងៅៃឹងផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរត ងៃេះផងផ្ដរ។    

ជាមួ្យគែ ងៃេះ ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃងិងៃសាទ្កំពងុងរៀបេំកសាង “ផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរតអភិវឌ្ឍៃក៍រិកម្មងខតត 

ឆ្ែ ំ២០១៦-២០២០” ៃងិងរៀបេំកសាង “ផ្ផៃការងម្រត ពីីការអភិវឌ្ឍវិរ័យករិកម្មងឆ្ព េះងៅឆ្ែ ំ២០៣០” ងដ្ឋយបាៃកំណ្តៃ់៊ូវ

ទិ្រងៅងគលៃងោបាយដ៊ូេខាងងស្កាម្៖ 

េកាុវិរ័យ៖ “ករិកម្មកម្ពុជាជាករិកម្មទំ្ងៃើប មៃលកាណ្ៈស្បកួតស្បផ្ជង បរិោប័ៃែ ធៃៃ់ឹងការផ្ស្បស្បលួអាការធាត ុ

ៃងិៃិរៃតរភាព ផ្ដលធានបាៃៃ៊ូវរៃតិរុខៃងិរុវតថភិាពងរបៀង ស្ពម្ទងំអាហារ៊ូបតថម្ា រស្មប់វិបុលភាព ៃងិរុខមុលភាពរបរ់

ស្បជាពលរដា”។    

ងបរកកម្ម៖ “ផតលង់រវាគំស្ទ្មៃគុណ្ភាពខពរ់ ស្បកបងដ្ឋយលកាណ្ៈវិទ្ាសាស្តរតបងេចកងទ្រ បទ្ដ្ឋា ៃគតិយតុត 

រស្មប់បងស្ម្ើឱ្យការអភិវឌ្ឍវិរ័យករិកម្មកម្ពុជាស្បកបងដ្ឋយស្បរិទ្ធភាពៃងិៃរិៃតរភាព”។ 

ងគលងៅងគលៃងោបាយ៖ “ជំរញុកំងណ្ើៃករិកម្មឱ្យបាៃកែងុរងវង៥់%កែងុមួ្យឆ្ែ ំ ៃងិបងងកើៃការនំងេញផលតិ

ផលករិកម្មស្បកបងដ្ឋយគុណ្ភាពៃងិរុវតថភិាព តាម្រយៈការងលើកកម្ពរ់ផលតិភាពករិកម្ម បងងកើៃតនម្លបផ្ៃថម្ ៃងិពស្ងកីការ

ស្បកតួស្បផ្ជងទី្ផារ ស្ពម្ទងំរកាបាៃតលុយភាពនៃការងស្បើស្បារ់ដីករិកម្ម ៃងិធានការស្គប់ស្គងធៃធាៃនស្ពង ើ ៃងិជល

ផលស្បកបងដ្ឋយៃរិៃតរភាព ”។ 

២. យទុ្ធសាស្តេតចាំបងៗេម្រាបត់្ម្រមង់ទ្េិអភវិឌ្ឍនក៍្េកិ្មមេម្រាបឆ់្ន ាំ២០១៧ 
សារៈរំខាៃ់របរ់វិរ័យករិកម្មស្តូវបាៃផ្រតងឱ្យង ើញ តាម្រយៈស្កបខ័ណ្ឌ ងគលៃងោបាយ ៃិងយុទ្ធសាស្តរត  

អភិវឌ្ឍៃ៍ជាងស្េើៃ ជាអាទ្ិ៍៖ យុទ្ធសាស្តរតេតុងកាណ្ដំណកក់ាលទី្៣ ផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរតអភិវឌ្ឍៃ៍ជាតឆិ្ែ ំ២០១៤-២០១៨ 

ក៏ដ៊ូេជាងគលៃងោបាយរតពីកីារជំរុញផលិតកម្មស្រូវ ៃងិការនំងេញអងកររបរ់រាជរដ្ឋា ភបិាល ផ្ដលបាៃងតត តជារំខាៃ់ 

ងលើការជំរុញ ៃិងងលើករទួយវិរ័យករិកម្ម តាម្រយៈការបងងកើៃផលតិភាព ពពិិធភាវ៊ូបៃីយកម្ម ៃិងពាណិ្ជជូបៃយីកម្មករិកម្ម 

ជាមួ្យៃឹងរបត់លមី ងដើម្បីឈាៃងឆ្ព េះងៅរកការពងៃលឿៃកំងណ្ើៃងរដាកិេចជាតិ ៃិងការកាតប់ៃថយភាពស្កសី្កោ៉ា ងឆ្ប់រហរ័។ 

បផ្ៃថម្ងលើរពីងៃេះ រាជរដ្ឋា ភបិាលបាៃដ្ឋក់ងេញៃ៊ូវងគលៃងោបាយអភិវឌ្ឍៃ៍វិរ័យឧរាហកម្មកម្ពុជាឆ្ែ ំ២០១៥-២០២៥ 

ផ្ដលមៃងគលងៅរំខាៃព់ាក់ពៃ័ធៃងឹវិរ័យករិកម្ម គ៉ឺស្តូវជំរុញការនំងេញទំ្ៃញិផ្កនេែករិកម្មឲ្យបាៃ១២% នៃបរិមណ្ 

នំងេញររុបងៅឆ្ែ ំ២០២៥។ កែុងៃយ័ងៃេះ ងយើងស្តូវផ្តងធវើឱ្យស្បាកដៃ៊ូវរាល់ងគលងៅ កែុងការង្ហរអភិវឌ្ឍៃ៍វិរ័យករិកម្ម 

កម្ពុជា គ៉ឺស្តូវចាប់េាម្ៃ៊ូវកាលាៃុវតតភាពងៃេះឱ្យបាៃ ជាពិងររស្តូវងធវើឱ្យកម្ពុជាមៃឧតតម្ភាពស្បកតួស្បផ្ជងទី្ផារកែុងស្រុក 

ៃិងការនំងេញករិផលទងំកែងុតំបៃៃ់ងិពភិពងលាក ៃិងកាត់បៃថយការនំេ៊ូល។ 
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ងយើងកប៏ាៃទ្ទួ្លសាា លផ់ងផ្ដរថា ស្បពៃ័ធករិកម្មងៅកម្ពុជាភាគងស្េើៃ ជាករិកម្មផាតផ់ាង់កែងុស្កុម្ស្គសួារខលួៃឯង 

ផ្ដលផ្តងផ្តទ្ទួ្លរងៃ៊ូវផលប៉ាេះពាលព់បីាតភុ៊ូតធម្មជាតិជាអវិជជមៃ នៃការផ្ស្បស្បលួអាការធាត ុ ងដ្ឋយសារការដ្ឋដុំេះរបរ់ 

ករិករភាគងស្េើៃងៅមៃការពងឹពាកៃ់ឹងទឹ្កងភលៀង ៃងិការសាងរង់ស្បពៃ័ធងស្សាេស្រពពុំទៃម់ៃលកាណ្ៈស្គប់ស្គៃង់ៅង ើយ។ 

ទងំអរ់ងៃេះជាម្៊ូលងហត ុផ្ដលងធវើឲ្យផលតិកម្មករិកម្មមៃការផ្ស្បស្បលួជាងរៀងរាលឆ់្ែ ំ។ កែុងងគលបំណ្ងងធវើឲ្យរងស្ម្េ បាៃ 

ៃ៊ូវការងធវើទំ្ងៃើបកម្ម ការងលើកកម្ពរ់ផលតិភាព ពិពធិភាវ៊ូបៃយីកម្ម ៃងិពាណិ្ជជូបៃយីកម្មករិកម្ម ផ្ដលអាេេ៊ូលរួម្ជួយ 

ងដ្ឋេះស្សាយបញ្ញា ស្ប ម្របរ់ករិករ ៃងិរហគម្ៃក៍រិកម្ម រាជរដ្ឋា ភបិាលបាៃដ្ឋក់ងេញៃ៊ូវវិធាៃការស្បទកស់្កឡា ចំាបាេ់ 

មួ្យេំៃៃួស្បកបងដ្ឋយស្បរិទ្ធភាព ៃងិរ័កតិរិទ្ធភាព ងៅងលើការកសាងៃងិផ្កលម្អងហដ្ឋា រេនរម្ពៃ័ធរំខាៃ់ៗ ទក់ទ្ងងៅៃងិ 

ផ្ខសេង្ហវ កផ់លតិកម្មករិកម្ម ៃងិការបងងកើៃឧតតម្ភាពស្បកតួស្បផ្ជងងៅងលើទី្ផារ ដ៊ូេជា ផលូវលែល ់ កពំងផ់្ផ ការងរៀបេំស្បពៃ័ធ 

ផាតផ់ាង់ទឹ្ក ការផ្េកចាយថាម្ពលអគាិរៃ ី ការផតលង់រវាបងេចកងទ្រ ៃងិផ្កលម្អធាតុេ៊ូលករិកម្ម កំផ្ណ្ទ្ស្ម្ង់ការស្គប់ស្គង 

ដីធល ីៃងិហរិញ្ាវតថកុែងុការវិៃិងោគ ការងរៀបេំយៃតការននងឆ្ព េះងៅដងណ្ត ើម្ទី្ផារ ការងរៀបេំៃងិអភិវឌ្ឍរហគម្ៃក៍រិកម្ម ៃងិ 

ពស្ងងឹយៃតការរស្ម្បរស្ម្លួសាថ ប័ៃ។ 

កៃលងម្កក៏ដ៊ូេជាបេចុបបៃែ រាជរដ្ឋា ភបិាលបាៃចាត់ទុ្កការងដ្ឋេះស្សាយទឹ្កជ៊ូៃស្បជាករិករជាបញ្ញា គៃល៉ឺេះ ៃងិមៃ

អាទិ្ភាពខពរ់កែងុេំងណម្វិរ័យអាទិ្ភាពទងំបួៃ “ការអភិវឌ្ឍធៃធាៃម្ៃរុស ទឹ្ក ងភលើង ផលូវ”។ កែងុរយៈងពលស្បំាមួ្យឆ្ែ ំេុង

ងស្កាយងៃេះ រាជរដ្ឋា ភបិាលបាៃងបាេះទុ្ៃោ៉ា ងងស្េើៃងលើវិរ័យងៃេះ ងដ្ឋយការអភិវឌ្ឍបាៃងធវើង ើងភាគងស្េើៃតាម្រយៈការស្បម្៊ូល

ផតុកំារគតិគ៊ូរងៅងលើងគលងៅនៃការនំងេញអងករ។ ប៉ាុផ្ៃតជាការកតរ់មា ល ់ករិករផ្ដលងស្បើស្បារ់ស្បពៃ័ធងស្សាេស្រពភាគងស្េើៃ 

ងៅផ្តបៃតងស្បើស្បារ់ម៉ា រីុៃប៊ូម្ទឹ្កពសី្បឡាយ ផ្ដលជាការបផ្ៃថម្តនម្លងដើម្កែងុការផលតិរបរ់ករិករ ងបើងទេះបីការងរៀបេំ

ស្បពៃ័ធងស្សាេស្រពបងារូងេញពទំី្ៃប់ផ្ដលរថតិងៅទី្ខពរ់ោ៉ា ងណកត។ី បផ្ៃថម្ងលើរពីងៃេះងៅងទ្ៀត ការងរៀបេំស្បពៃ័ធងស្សាេ 

ស្រពមិ្ៃទៃប់ាៃតភាជ ប់ឲ្យបាៃស្គប់ស្គៃៃ់៊ូវស្បឡាយងជើងផ្កអបបញ្ចូលផ្ស្រងៅង ើយ។ កែុងដំណកអ់ៃតរកាលងៃេះ ងៅតំបៃខ់លេះ 

បាៃងស្បើស្បារ់ម៉ា រីុៃប៊ូម្ទឹ្កពរីដំណក់ ផ្ដលស្តូវទម្ទរការងធវើផ្កលម្អនងពលខាងមុ្ខងៃេះ។ ងដ្ឋយផ្ កងៅតំបៃដ់្ឋដំំណំ 

បផ្ៃល ៃងិការងធវើករិកម្មេស្មុ្េះ ភាគងស្េើៃមិ្ៃទៃម់ៃការអភវិឌ្ឍស្បពៃ័ធផាតផ់ាង់ទឹ្កមួ្យរម្ស្របងៅង ើយ ផ្ដលករិករកពំុង 

មៃបញ្ញា ស្ប ម្នងពលបេចបុបៃែ កែងុការផលតិផ្ដលស្តូវេំណយងដើម្ទុ្ៃ ៃងិពលកម្មងស្េើៃកែងុការផលតិបផ្ៃល ៃងិការ 

េិញ្ច ឹម្រតវ ផ្ដលមិ្ៃអាេឈាៃងៅដលក់ារស្បកួតស្បផ្ជង ជាមួ្យស្បងទ្រជិតខាងបាៃង ើយ។ តាម្របាយការណ៍្អគានយកដ្ឋា ៃ 

ករិកម្មបាៃបញ្ញជ ក់ឲ្យដឹងថា នងពលបេចុបបៃែ កម្ពុជាបាៃនំេ៊ូលបផ្ៃលស្គប់មុ្ខ រតវ សាេ់រតវ ៃងិស្ត ី ពសី្បងទ្រជិតខាង 

េំៃៃួស្បមណ្ជា៣៤៥លាៃដុលាល រអាងម្រិកកែងុមួ្យឆ្ែ ំ កែងុងនេះមៃបផ្ៃលស្គប់មុ្ខស្បមណ្២០០លាៃដុលាល រ សាេ់រតវ ៃងិ 

រតវមៃេំៃៃួស្បមណ្១០០លាៃដុលាល រ ៃងិស្តសី្បមណ្៤៥លាៃដុលាល រអាងម្រកិ។    

ទ្ៃទឹម្ៃងឹងៃេះ ស្ករួងកប៏ាៃពៃិតិយង ើញថា ការអភិវឌ្ឍវិរ័យករិកម្ម មៃការជាប់ពាកព់ៃ័ធងដ្ឋយតទ ល ់ ៃងិមៃ

លកាណ្ៈស្បទក់ស្កឡាគែ ងៅៃងឹផ្ខសេង្ហវ កផ់លតិកម្មៃងិតនម្លផលតិផលករិកម្ម ៃងិការស្បកតួស្បផ្ជងករិផលងៅងលើទី្ផារ 

ងបើងទេះបីកែុងរយៈងពលប៉ាុនម ៃឆ្ែ ំេុងងស្កាយងៃេះងយើងបាៃពៃិតិយង ើញថា ការអភិវឌ្ឍវិរ័យថាម្ពលអគាិរៃី ការចាត់ផ្េងៃងិ 

រាយបណត ញអគារិៃមីៃការរេីងស្ម្ើៃគួរឲ្យកត់រមា លោ់៉ា ងណក៏ងដ្ឋយ ក៏មិ្ៃទៃប់ាៃផតលក់ារទកទ់ញដលអ់ែក វិៃិងោគព ី

ខាងងស្ៅងៅងលើការផាតផ់ាង់រមា រករិកម្ម ៃិងការងវេខចប់ផលតិផលករិកម្មងៅង ើយ។ តាម្រយៈនៃការគិតគ៊ូរងៅងលើធាតុេ៊ូល 

នៃផលតិកម្មករិកម្ម ស្ករួងបាៃពៃិតិយង ើញថា ករិករបេចុបបៃែបាៃៃិងកំពងុងស្បើស្បារ់ការេំណយនលលងដើម្ងៅកែងុផ្ខសេង្ហវ ក់ 

ផលតិកម្មករិកម្ម ជាពិងរររមា រករិកម្មរថ ិតងៅកស្មិ្តខពរ់ជាងស្បងទ្រជិតខាងងៅង ើយ ដ៊ូេគែ ងៅៃឹងការងស្បើស្បារ់ 

ទឹ្កផ្ដរ ផ្ដលមិ្ៃអាេឈាៃងៅដល់ងធវើការស្បកតួស្បផ្ជងផលតិផលករិកម្ម ជាមួ្យបណត ស្បងទ្រជិតខាងបាៃងៅង ើយងទ្។ 

ជាក់ផ្រតងកែងុការផលតិរបរ់ករិករ បាៃេំណយទុ្ៃោ៉ា ងងស្េើៃងៅងលើការទិ្ញជ ី ៃងិេំណី្រតវពកីារនំេ៊ូលពបីណត ស្បងទ្រ 

មួ្យេំៃៃួ ជាពិងររពសី្បងទ្រជតិខាង។ ជាការពតិ កៃលងម្កអែកវិៃិងោគទុ្ៃពុំរ៊ូវហា ៃស្បលុយងបាេះទុ្ៃ វិៃិងោគងៅកម្ពុជា 

កែុងវិរ័យករិកម្មងទ្ ផ្ដលមៃការជាប់ទក់ទ្ងងៅៃងឹតនម្លអគាិរៃី ផ្ដលរថតិងៅកស្ម្តិមួ្យខពរ់ងៅង ើយ។ ជាមួ្យគែ ងៃេះ 
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ស្បជាករិករបាៃងស្បើស្បារ់ទុ្ៃរបរ់ខលួៃបផ្ៃថម្កែងុការងស្សាេស្រពដំណំ ងដ្ឋយងស្បើស្បារ់ម៉ា រីុៃប៊ូម្ទឹ្ក ទ្ៃទឹម្ៃងឹស្បងទ្រជិត

ខាងងយើងងស្បើស្បារ់ម្៉ា៊ូទ័្រប៊ូម្ទឹ្កជាមួ្យៃងឹតនម្លងភលើងងថាក។ 

បផ្ៃថម្ងលើរពីងៃេះងៅងទ្ៀត ការផតល់ងរវាបងេចកងទ្រៃងិផ្កលម្អធាតុេ៊ូលករិកម្ម គបបីងធវើង ើងងដ្ឋយមៃេំណ្ង

ទក់ទ្ងដ៏ខាល ំងកាល រវាងតអួងារំខាៃ់ៗមួ្យេំៃៃួគ៉ឺ សាថ ប័ៃផ្ដលមៃការជាប់ពាកព់ៃ័ធខាងងលើ ករិករ សាថ ប័ៃស្សាវស្ជាវ ៃងិ

សាថ ប័ៃផសពវផាយករិកម្ម។ យៃតការផ្ដលស្តូវស្បទកស់្កឡាគែ  រួម្មៃងគលៃងោបាយ ៃងិបទ្ដ្ឋា ៃគតយិុតត រេនរម្ព័ៃធ

ៃងិអងាការចាតត់ាំងសាថ ប័ៃ ៃិងស្បតិបតតកិារផតល់ងរវាផសពវផាយ។ េំងពាេះការចាត់ផ្េងវិធសីាស្តរត នៃការផសពវផាយករិកម្មស្តវូ៖ 

(១) អៃុវតតងៅតាម្អភសិ្កម្ស្បពៃ័ធករិកម្មេស្មុ្េះ រស្មប់ការអភិវឌ្ឍករិកម្មស្បកបងដ្ឋយៃិរៃតរភាព (២) គំស្ទ្ដលក់រិករស្គប់

ស្បងភទ្ តាម្រយៈការងលើកកម្ពរ់អភសិ្កម្ផ្ដលបំងពញងៅតាម្តស្ម្ូវការទី្ផារៃងិអែកទ្ទួ្លផល ងៅកែងុដំងណ្ើរការងស្ជើរងររី

បងេចកវិទ្ាលមី  ៗ ៃិងការអៃុវតតននផ្ដលនំម្កៃ៊ូវការបងងកើៃទិ្ៃែផល ៃិងទ្ទួ្លបាៃស្បាក់េំងណ្ញខពរ់ (៣) រហការជាមួ្យ

ស្គប់ស្កុម្ករិករទងំអរ់ ៃងិគិតគ៊ូអំពសីារៈរំខាៃន់ៃេំងណ្េះដឹង ៃងិគៃំតិនេែស្បឌ្តិលមីៗដលក់រិករងៅម្៊ូលដ្ឋា ៃ (៤) ងលើក

កម្ពរ់ការផតល់បងេចកវិទ្ាពតម៌ៃៃងិសារគម្នគម្ៃង៍ៅតាម្ជៃបទ្ ដ៊ូេជាការងស្បើស្បារ់ទ្៊ូររ័ពទនដ រស្មប់ផតល់បងេចកងទ្រ

ៃងិព័តម៌ៃទី្ផារ ៃងិបងងកើតកម្មវិធីវិទ្យុៃងិទ្៊ូរទ្រសៃង៍ៅតាម្ម្៊ូលដ្ឋា ៃ ៃងិ (៥)  វិៃិងោគងលើការផ្កលម្អគុណ្ភាពស្បធាៃបទ្ 

ៃងិងធវើបេចុបបៃែភាពរមា រៃងិផសពវផាយជាស្បចំា ងដើម្បីង ល្ ើយតបងៅៃឹងតស្ម្វូការ ៃិងការង្ហរអាទិ្ភាពរបរ់ករិករ។  

ងដើម្បីធានឲ្យមៃទី្ផារតនម្លករិផលបាៃលអរស្មប់ករិករកែងុរយៈងពលផ្វង ក៏ដ៊ូេជាការធានបាៃៃ៊ូវផលស្បងោ-

ជៃ៍រស្មប់ករិករ ការងលើកទឹ្កេិតតករិករផ្ដលជាអែកផលតិ  ៃងិងលើករទួយផលតិផលករិកម្មរបរ់ជាត ិគរួស្តូវបាៃពិៃតិយ

ពិចារណងលើការផ្កលម្អរេនរម្ព័ៃធដឹកជញ្ជូៃ ៃងិផ្បបបទ្នៃការ វិៃិងោគងលើការងរៀបេំចាត់ផ្េងរបរ់រហពៃ័ធស្រូវ អងករ កែងុ

ការនំផលតិផលករិកម្មងេញពីកម្ពុជា ងដ្ឋយស្តូវផារភាជ ប់ោ៉ា ងជតិរែ ិទ្ធជាមួ្យៃងឹការផាតផ់ាង់ព៊ូជរុទ្ធជ៊ូៃដលក់រិករ ផ្ដល

ៃងឹទ្ទួ្លបាៃជងំៃឿងជឿជាក់ម្កវិញពអីែកទិ្ញ។  

ទ្ៃទឹម្ៃងឹបញ្ញា ស្ប ម្ដ៊ូេបាៃជស្មបជ៊ូៃខាងងលើ ស្ករួងពាក់ពៃ័ធគរួងធវើការរួម្គែ ងលើការតស្ម្ង់ទិ្រងលើការវិៃិងោគ

កែុងរយៈងពលម្ធយម្ ៃងិផ្វងងៅងលើងហដ្ឋា រេនរម្ពៃ័ធ ទឹ្ក ផលូវ ងភលើង បងស្ម្ើដល់វិរ័យករិកម្មឱ្យទ្ទួ្លបាៃស្បរិទ្ធភាពខពរ់

ងដើម្បីបងស្ម្ើឲ្យការនំងេញ ផ្ដលគរួស្តូវបាៃងធវើង ើងឲ្យមៃលកាណ្ៈស្បទក់ស្កឡាគែ ោ៉ា ងជិតរែ ិទ្ធ ងៅៃងឹងគលៃងោបាយ

ស្គប់ស្គងដីករិកម្ម។ ងដ្ឋយផ្ កការងរៀបេំងគលៃងោបាយស្គប់ស្គងដីករិកម្ម កស៏្តូវការេំបាេ់មៃការេ៊ូលរួម្ោ៉ា ងងពញ

ងលញពីរំណក់ស្ករួងពាកព់ៃ័ធ ដ៊ូេជាការកណំ្ត់ស្បងភទ្ដី ៃិងដំណំករិកម្ម រកាត ៃពុលធៃធាៃធម្មជាតិដ៊ូេជា ទឹ្កៃងិ

នស្ពង ើ តំបៃក់ារពារ ៃងិការងរៀបេំផ្ដៃដី ។ល។ រថ តិងៅកែងុរភាពការណ៍្េំងពាេះមុ្ខងៃេះ ងបើងទេះបីងយើងពុទំៃម់ៃងគល

ៃងោបាយស្គប់ស្គងដីករិកម្មេារ់លារ់ងៅង ើយកត ី ក៏ងយើងអាេកំណ្តស់្បងភទ្ដ្ឋដុំេះដំណំករិកម្ម ងៅតាម្តំបៃៃ់ីមួ្យៗ

ជាបឋម្បាៃផ្ដរ ផ្ដលអាេយកជាម្៊ូលដ្ឋា ៃឈាៃងៅដលក់ារតស្ម្ង់ទិ្រ ងលើការអភិវឌ្ឍវិរ័យនងពលខាងមុ្ខរួម្មៃ៖ (១) ការ

ដ្ឋដុំេះដំណំស្រូវ ៃងិការងធវើវារីវបបកម្ម រស្មប់បងស្ម្ើដលក់ារនំងេញ គួរកំណ្ត់យកតំបៃ់ផ្ដលមៃស្បភពទឹ្កស្គប់ស្គៃ ់

ឋិតងលរ ៃងិវិសាលភាពដីដ្ឋដុំេះមៃភាពទ្៊ូលំទ្៊ូលាយ ដ៊ូេជាផ្ផែកខាងងស្កាម្តាម្បណត រទ ងឹរំខាៃ់ៗមួ្យេំៃៃួជាពិងររតំបៃ់

អាងទឹ្កផ្ដលរថតិងៅជុំវិញបឹងទ្ងៃលសាប ៃងិទ្ងៃលងម្គងានៃងខតតងពាធិ៍សាត ់ បាត់ដំបង បនទ យមៃជយ័ ងរៀម្រាប កពំងធ់ ំ

ៃងិតាផ្កវ (២) ការដ្ឋដុំេះដំណំករិ-ឧរាកម្ម ការេិញ្ច ឹម្រតវ រស្មប់បងស្ម្ើដលក់ារនំងេញគួរកំណ្តយ់កតំបៃ់ខពងរ់ាបជុ ំវិញ

ទ្ងៃលសាបៃងិទ្ងៃលងម្គងា (៣) ការងធវើករិកម្មេស្មុ្េះ ដ៊ូេជាការផលតិបផ្ៃលស្គប់មុ្ខៃងិការេិញ្ច ឹម្រតវជាលកាណ្ៈស្គសួារ គួរ

តស្ម្ងទិ់្រងៅងលើតំបៃផ់្ដលមៃការខសតស់្បភពទឹ្កងលើដី ផ្ដលគរួអៃវុតតងៅងខតតងគលងៅមួ្យេំៃៃួដ៊ូេជាងខតតកពំត តាផ្កវ 

សាវ យងរៀង នស្ពផ្វង កណត ល ម្ណ្ឌ លគីរី តបងូ មុ  ំៃងិកពំងច់ាម្ជាងដើម្។  



8 
 

ម្ា៉ាងងទ្ៀតកែងុងគលបំណ្ងងលើកកម្ពរ់ស្បាក់េំណ្៊ូលរបរ់ករិករ ស្របតាម្កំងណ្ើៃងរដាកិេចកម្ពុជាផ្ដលកពំងុងកើៃ

ង ើងស្បកបងដ្ឋយរថ ិរភាព ៃងិមៃតនម្លងលរកែុងរងវង៧់%កែងុមួ្យឆ្ែ ំ រួម្ទងំការកាតប់ៃថយការងធវើេំណកស្រុករបរ់ករិករ

ផ្ដលខវេះម្ងធាបាយផលតិ ជាពិងររករិករផ្ដលមៃនផទដីតិេងនេះ ស្ករួងពៃិតិយង ើញថា ការអភិវឌ្ឍករិកម្មេស្មុ្េះគ៉ឺជា

ម្ងធាបាយផ្តមួ្យគត់ផ្ដលស្តវូកំណ្ត់យកម្កអៃវុតតកែងុរយៈខលីៃងិម្ធយម្។ 

កែុងបរិបទ្ងៃេះ រាជរដ្ឋា ភបិាល ជាពិងររស្ករួងងរដាកិេច ៃងិហរិញ្ាវតថ ុ គួរពៃិិតយងធវើអៃតរាគម្ៃជ៍ំរញុការបងងកើៃ

ការផតលហ់ិរញ្ាបបទៃម្កដលស់្ករួងករិកម្ម រកុាា ស្បមញ ់ៃងិងៃសាទ្ ងដើម្បមីៃលទ្ធភាពឈាៃងៅដលក់ារអៃុវតតងពញងលញ

ៃ៊ូវងគលៃងោបាយងធវើកំផ្ណ្ទ្ស្ម្ង់ងលើវិរ័យករិកម្ម ងដ្ឋយងតត តងៅងលើរកម្មភាពមួ្យេំៃៃួដ៊ូេខាងងស្កាម្៖ 

១. ការងរៀបេំងហដ្ឋា រេនរម្ពៃ័ធ ងដ្ឋយបំពាកប់ងេចកវិទ្ាទំ្ងៃើបកែងុការផាតផ់ាង់ទឹ្ក រស្មប់បងស្ម្ើដល់ការដ្ឋដុំេះដំណំ

រួម្ផស ំសាកវបបកម្ម ដំណំបផ្ៃល ៃងិេិញ្ច ឹម្រតវ ងៅតាម្រហគម្ៃ/៍រហករណ៍្ករិកម្ម ផ្ដលស្តូវបាៃបងងកើតង ើងងដ្ឋយស្ករួង

ករិកម្ម រុកាា ស្បមញ ់ៃងិងៃសាទ្ ជាពិងររងៅងលើតំបៃក់រិករស្កីស្ក ៃងិមៃដីតិេ។ 

២. រហការជាមួ្យស្ករួងពាក់ពៃ័ធកែងុការកសាងតភាជ ប់ស្បឡាយងជើងផ្កអបជ៊ូៃរហគម្ៃ៍/រហករណ៍្ករិកម្ម ងដើម្បី

ឈាៃងៅដលក់ារងស្បើស្បារ់ទឹ្កបាៃងពញងលញងៅងលើស្បពៃ័ធងស្សាេស្រពមួ្យេំៃៃួ ផ្ដលបាៃងធវើការវិៃិងោគដ៏ងស្េើៃរៃធកឹ

រនធ ប់ងដ្ឋយរាជរដ្ឋា ភិបាល ៃងិបងស្ម្ើដល់ការងធវើស្បពលវបបកម្មដំណំស្រូវ ៃងិការងធវើវារីវបបកម្ម ឱ្យទ្ទួ្លបាៃងជាគជយ័ 

ៃងិស្បរិទ្ធភាព។ 

៣. បងងកើៃការយកេិតតទុ្កដ្ឋកង់ៅងលើការស្សាវស្ជាវៃងិផសពវផាយករិកម្ម រំងៅបងងកើៃទិ្ៃែផលដំណំ ងលើកកម្ពរ់

គុណ្ភាពផលតិផល ពស្ងងឹរម្តថភាពរហគម្ៃក៍រិកម្ម ងដ្ឋយផារភាជ ប់ជាមួ្យផលតិកម្មករិកម្មតាម្កិេចរៃា ៃងិបងងកើៃ

ស្បរិទ្ធភាពនៃការស្គប់ស្គងៃងិងស្បើស្បារ់ដីស្បកបងដ្ឋយៃរិៃតភាព។ 

៤. ជំរុញការេិញ្ច ឹម្រតវឱ្យកាៃផ់្តមៃស្បរិទ្ធភាព ៃងិរ័កតិរិទ្ធភាព តាម្រយៈការពស្ងងឹស្បរិទ្ធភាពការស្សាវស្ជាវៃងិ

ផសពវផាយ ការពស្ងកីការេិញ្ច ឹម្រតវ ការផ្េកចាយៃងិបង្ហក ត់ព៊ូជរតវផ្ដលមៃតនម្លងៅងលើទី្ផារ បងងកើៃរម្តថភាពបង្ហក រ 

ទ្ប់សាក ត់ជងំ៉ឺ លងរតវ ងដើម្បធីានបាៃការផាតផ់ាងរ់តវ សាេ់រតវ ស្បកបងដ្ឋយអនម័្យ រុវតថភិាព ៃងិបងងកើៃរកាត ៃពុលនៃ

ការនំងេញ។ 

៥. ជំរញុការអភិវឌ្ឍវារីវបបកម្ម ងៅតាម្តំបៃ់ផ្ដលមៃស្បភពទឹ្កស្គប់ស្គៃ ់ ៃងិបងងកើៃការការពារៃងិអភរិកសធៃធាៃ

ជលផល ងដើម្បធីានឲ្យបាៃៃ៊ូវៃរិៃតភាពធៃធាៃជលផល ស្ពម្ទងំផ្កលម្អគណុ្ភាព ៃងិរុវតថភិាពផល ផលតិផលជលផល 

រស្មប់ការងស្បើស្បារ់កែងុស្រុកៃងិនំងេញ។ 

៦. ជំរុញការដ្ឋៃំងិសាត រនស្ពង ើង ើងវិញ  ស្ពម្ទងំពស្ងកីៃងិពស្ងងឹរហគម្ៃន៍ស្ពង ើឱ្យមៃៃរិៃតភាព ៃងិ 

៧. រិកាពៃិិតយងលើលទ្ធភាពងធវើកំផ្ណ្ទ្ស្ម្ង់រេនរម្ពៃ័ធរបរ់ស្ករួង ងដើម្បីបងងកើៃស្បរិទ្ធភាពនៃការស្គប់ស្គងសាថ ប័ៃ 

ការផតលង់រវាគំស្ទ្ ៃិងពស្ងឹងរម្តថភាពផ្ផែកអប់រំ ៃិងបណ្តុ េះបណត លរស្មប់អភិវឌ្ឍៃ៍វិរ័យករិកម្ម ស្បកបងដ្ឋយៃិរៃតរភាព។ 

ស្ករួងបាៃវាយតនម្លខពរ់េំងពាេះរមិ្ទ្ធផលទងំឡាយផ្ដលរងស្ម្េបាៃកែងុឆ្ែ ំ២០១៦ងៃេះ ផ្ដលបាៃងកើតងេញពី

ការខតិខសំ្បឹងផ្ស្បងរួម្គែ រវាងស្ករួង សាថ ប័ៃនន ៃងិស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃងិងៃសាទ្ កៃលងម្ក។ រមិ្ទ្ធផលផ្ដល

រងស្ម្េបាៃងៃេះ គ៉ឺបាៃម្កពកីារខិតខំស្បឹងផ្ស្បងរបរ់ថាែ ក់ដឹកនំរាជរដ្ឋា ភបិាល ម្ស្តៃតរីាជការស្គប់លដំ្ឋប់ថាែ ក់ ៃងិស្បជាករិករ 

ស្ពម្ទងំការគំស្ទ្ៃងិេ៊ូលរួម្ពរីដាអណំេម្៊ូលដ្ឋា ៃ នដគ៊ូអភិវឌ្ឍៃន៍ន វិរ័យឯកជៃ ៃងិអងាការមិ្ៃផ្ម្ៃរដ្ឋា ភបិាល។ 

ជាមួ្យគែ ងៃេះ ស្ករួងករិកម្ម រកុាា ស្បមញ ់ ៃងិងៃសាទ្ រ៊ូម្ផ្លលងអំណ្រគុណ្ោ៉ា ងស្ជាលងស្ៅេំងពាេះរាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជា 

ជាពិងររស្ករួងងរដាកិេចៃងិហិរញ្ាវតថុ ៃងិស្គប់នដគ៊ូពាកព់ៃ័ធទងំអរ់ ផ្ដលបាៃជយួឧបតម្ាស្គំស្ទ្ ៃងិេ៊ូលរួម្ វិភាគទៃដ៍

នលលថាល កែងុការងលើកកម្ពរ់ ៃងិអភិវឌ្ឍៃ៍វិរ័យករិកម្ម។ 
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៣. ផ្នការេក្មមភាព េម្រាបអ់នវុត្តសោលនសោបាយអភិវឌ្ឍនវ៍េិយ័ឧេាហក្មមក្មពជុា 
     ឆ្ន ាំ២០១៥-២០២៥ 

រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជាបាៃស្បការដ្ឋក់ឲ្យអៃុវតតជាផលូវការៃ៊ូវ “ងគលៃងោបាយអភវិឌ្ឍៃ ៍វរ័ិយឧរាហកម្មកម្ពុជា 

ឆ្ែ ំ២០១៥-២០២៥” ងៅងដើម្ផ្ខមិ្លុន ឆ្ែ ំ២០១៥ កៃលងងៅងៃេះ ងដើម្បីជំរញុការអភិវឌ្ឍឧរាហកម្មកម្ពុជា ផ្ដលៃងឹរួម្

េំផ្ណ្កដល់ការរកាកំងណ្ើៃងរដាកិេចខពរ់ ស្បកបងដ្ឋយេីរភាព ៃិងបរិោប័ៃែ តាម្រយៈការងធវើពិពិធកម្មងរដាកិេច ពស្ងកីការ 

ស្បកួតស្បផ្ជង ៃិងការងលើកកម្ពរ់ផលិតភាព។ 

ឯកសារងគលៃងោបាយអភិវឌ្ឍៃ៍ វិរ័យឧរាហកម្មកម្ពុជាងៃេះ បាៃកំណ្ត់េារ់អំពសីាថ ប័ៃនំមុ្ខ ៃិងសាថ ប័ៃ

ទ្ទួ្លខុរស្តូវ ស្ពម្ទងំបាៃកំណ្ត់េារ់ៃ៊ូវេំណ្េុវិធាៃការងគលៃងោបាយ ៃងិផ្ផៃការរកម្មភាពរំខាៃ់ៗពាកព់ៃ័ធ

ផលតិកម្មករិ-ឧរាហកម្ម រួម្មៃ (ទី្១)-ការពៃិតិយលទ្ធភាពបងងកើតៃ៊ូវតំបៃ់ផ្កនេែករិផល ៃិងការផតលក់ារងលើកទឹ្ក

េិតតេំងពាេះស្កុម្ហ ៃុទងំឡាយណផ្ដលងបាេះទី្តំាងងៅកែងុតបំៃ់ទងំងនេះ (ទី្២)-បងងកើតម្៊ូលៃធិរិស្មប់ជំរញុការអភិវឌ្ឍ

ផលតិផលបងេចកងទ្រផ្កនេែករិផល ៃងិការអភិវឌ្ឍបងេចកងទ្រងដ្ឋយភាជ ប់ងៅៃឹងរកាត ៃពុលនំងេញ (ទី្៣)-ងរៀបេំ

រស្ម្ួលយៃតការដល់ការនំងេញករិផលផ្កនេែ ងដ្ឋយងដ្ឋេះស្សាយបញ្ញា  ូជីរទ ីក លុបបំបាតក់នស្ម្ងស្ៅផលូវការ ៃងិផ្ក

លម្អការរស្ម្ួលពាណិ្ជជកម្ម (ទី្៤)-កំណ្តៃ់៊ូវមុ្ខង្ហរទំ្ៃញិអាទិ្ភាព ផ្ដលមៃរកាត ៃពុលផ្កនេែរស្មប់នំងេញ ៃិង

ងរៀបេំផ្ផៃការរកម្មភាពជាក់លាក់គំស្ទ្ការអភិវឌ្ឍវិរ័យងៃេះ។ 

េំណ្ុេគៃលេឹះផ្ដលស្តូវយកេិតតទុ្កដ្ឋក់កែុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍករិ-ឧរាហកម្ម ងដើម្បីង ល្ ើយតបងៅៃឹងងគល

ៃងោបាយផ្ដលបាៃដ្ឋក់ឲ្យអៃុវតតងៃេះ គ៉ឺការតស្ម្ង់ទិ្រការអភិវឌ្ឍតំបៃ់ផ្កនេែករផិល តំបៃផ់្កនេែផលតិរមា រអំពីងៅរ ៊ូ 

តំបៃផ់្កនេែផលតិម្ាបូអាហារពផីលតិផលដំណំ រតវ ៃងិជលផល ៃិងការអភិវឌ្ឍរួៃករិ-ឧរាហកម្មរស្មប់ងគលងៅ

នៃការស្បម្៊ូលផតុំករិផល ផ្ដលមៃរកាត ៃុពលរស្មប់ផ្កនេែងស្បើស្បារ់កែុងស្រុកៃិងនំងេញ។ យៃតការគៃលេឹះផ្ដលស្តូវ

យកេិតតទុ្កដ្ឋកជ់ំរញុការអភិវឌ្ឍករិឧរាហកម្មងនេះគ៉ឺ ការរស្ម្បរស្ម្ួល ៃងិការងលើកទឹ្កេិតតវិរ័យឯកជៃ កែងុការ

អភិវឌ្ឍបងេចកងទ្រផ្កនេែករផិល ស្របតាម្រតងដ់្ឋរផលតិផលអាសា ៃ ៃងិតស្ម្ូវការរតងដ់្ឋរទី្ផារអៃតរជាត។ិ ការផារ

ភាជ ប់រវាងស្កុម្អែកផលតិជាមួ្យអែកស្បម្៊ូលទិ្ញ តាម្យៃតការ “ផលតិកម្មករិកម្មតាម្កិេចរៃា” ងដើម្បីធានការផាតផ់ាង់

ករិផលស្បកបងដ្ឋយៃិរៃតរភាព គ៉ឺជាេំណ្េុយុទ្ធសាស្តរត ដ៏រំខាៃផ់ងផ្ដរ។  

ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ ់ ៃិងងៃសាទ្ បាៃស្បម្៊ូលផតុៃំ៊ូវរកាត ៃុពលកែុងការងរៀបេំផ្ផៃការរកម្មភាព ងដើម្បី

េ៊ូលរួម្េំផ្ណ្កជំរញុការអៃុវតត ងគលៃងោបាយអភិវឌ្ឍៃឧ៍រាហកម្មកម្ពុជា ងដ្ឋយផតល់ងលើវិធាៃការជាយុទ្ធសាស្តរត

េំៃៃួ៤គ៉ឺ៖ (១). វិធាៃការជំរុញការទកទ់ញវិៃិងោគកែងុវិរ័យករិកម្ម ផ្ដលពាក់ពៃ័ធៃងឹការកំណ្តត់ំបៃរ់កាត ៃពុល

ផលតិកម្មករិកម្ម ការបងងកើតតំបៃក់រិឧរាហកម្មផ្កនេែករិផល (២). វិធាៃការពស្ងកីៃងិទំ្ងៃើបកម្មរហស្គរករិកម្ម

ធៃុត៊ូេៃងិម្ធយម្ រំងៅពស្ងឹងរម្តថភាពរហគម្ៃក៍រិកម្ម ជំរុញឱ្យអៃុវតតបងេចកវិទ្ារម្ស្រប ការអៃុវតតផលតិ

កម្មករិកម្មតាម្កិេចរៃា (៣). វិធាៃការពាក់ពៃធៃ័ងឹការផ្កលម្អបរិសាថ ៃៃយិ័តកម្ម ផ្ដលមៃការពាកព់័ៃធៃងឹការកសាង

េាប់ លិខិតបទ្ដ្ឋា ៃគតយិតុតងស្កាម្េាប់ ៃងិ (៤). វិធាៃការរស្ម្បរស្ម្ួលងគលៃងោបាយ ផ្ដលងតត តជារំខាៃ់ងលើ

យៃតការរស្ម្បរស្ម្លួ ពិងររយៃតការស្េកងេញេ៊ូលផ្តមួ្យ ការេរចាការតស្ម្ូវនន ពិងររកិេចការអនម័្យៃិងភ៊ូត

គម្អនម័្យ  ងដើម្បីរស្ម្លួការនំងេញ ... ។ល។ 
 

ស្ករួងៃងឹយកេិតតទុ្កដ្ឋក់ងលើវិធាៃការពស្ងកី ៃងិទំ្ងៃើបកម្មរហស្គរករិកម្មធៃុត៊ូេៃងិម្ធយម្ ៃិងពស្ងឹង

រម្តថភាពរហគម្ៃ៍ករិកម្មឲ្យមៃលកាណ្ៈជាអាជីព ងដ្ឋយជំរុញឱ្យអៃុវតតបងេចក វិទ្ារម្ស្រប ៃិងអៃុវតតផលតិកម្ម 

ករិកម្មតាម្កិេចរៃា ស្ពម្ទងំងលើកកម្ពរ់ការេ៊ូលរួម្វិៃងិោគពីវិរ័យឯកជៃ កែងុស្គប់ផ្ខសរង្ហវ កត់នម្លករិកម្ម ងដើម្បី

ផារភាជ ប់ករិករខាែ តត៊ូេ ងៅៃឹងទី្ផារតាម្អភិស្កម្ “ភាពជានដគ៊ូកែុងេំងណម្ រដា-ឯកជៃ-ផលិតករ (Public Private 

Partnership in Agriculture, Agri-PPP)”។  
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បផ្ៃថម្ងលើងៃេះងទ្ៀត ស្ករួងៃងឹបៃតងលើកកម្ពរ់វិធាៃអនម័្យ ៃងិភ៊ូតគម្អនម័្យ (SPS) ងដ្ឋយយកេិតតទុ្ក

ដ្ឋកង់ៅងលើយៃតការ ស្កបខណ័្ឌ គតិយតុត ៃងិបងេចកវិទ្ា ស្ពម្ទងំពស្ងកីៃិងពស្ងឹងរម្តថកិេចស្តួតពៃិិតយអនម័្យ ៃងិ

ភ៊ូតគម្អនម័្យងៅតាម្ស្េកទវ រស្ពំផ្ដៃ ងដើម្បីរស្មួ្លពាណិ្ជជកម្ម រមហរណ្កម្មងរដាកិេច ៃិងទ្ទួ្លបាៃទី្ផារ

ផលតិផលករិកម្មកែុងតំបៃៃ់ងិអៃតរជាតិ។ 

៤. វធិានការចមបងៗេម្រាបប់នាុាំសៅនឹងការផម្របម្របួលអាកាេធាត្ ុ
ការផ្ស្បស្បលួអាការធាតបុាៃៃងិកពំុងបងកជាការស្ប ម្ដ៏េម្បងដលផ់លតិកម្មករិកម្មងៅកម្ពុជា។ ង ល្ើយតបងៅ

ៃងឹបរិបទ្នៃទិ្វាងរបៀងអាហារពិភពងលាកនងពលងៃេះ កែងុៃ័យជំរញុការងធវើពិពធិកម្មករិកម្ម ជំរញុការេញិ្ច ឹម្រតវ ៃងិ

ងលើកកម្ពរ់ការងធវើវារីវបបកម្ម ស្របតាម្យុទ្ធសាស្តរតេតុងកាណ្ដំណកក់ាលទី្៣ឱ្យមៃកំងណ្ើៃខពរ់ ៃិងឆ្ប់រហរ័ងនេះ 

ស្ករួងបាៃយកេិតតទុ្កដ្ឋក់ងលើេំណ្េុផ្ដលស្តូវអៃុវតតមួ្យេំៃៃួគ៉ឺ៖ 

ទី្១- បងងកើៃការយល់ដឹងអំពហីាៃភីយ័កែងុវិរ័យករិកម្មផ្ដលបណត លម្កពកីារផ្ស្បស្បួលអាការធាតុ ងដើម្បងីរៀប

េំផ្ផៃការកាត់បៃថយហាៃីភយ័ ងស្គេះម្ហៃតរាយ ៃងិការបៃាុងំៅៃងឹសាថ ៃភាព តាម្រយៈការពស្ងងឹរម្តថភាពសាថ ប័ៃ

បងេចកងទ្រ ការងធវើករិកម្មរម្ស្របស្បកបងដ្ឋយភាពនវឆ្ល តងៅតាម្រកាត ៃុពលនៃភ៊ូមិ្សាស្តរត ដី ៃិងការបងងកើៃយៃតការ

រស្ម្បរស្ម្ួលរស្មប់ការស្គប់ស្គងហាៃភីយ័ ផ្ដលបណត លម្កពកីារផ្ស្បស្បួលអាការធាតុកែងុវិរ័យករិកម្ម ងដ្ឋយមៃ

ការេ៊ូលរួម្ពីស្គប់តអួងាពាកព់ៃ័ធទងំអរ់ ជាពិងររពីអាជាា ធរថាែ ក់ងស្កាម្ជាតិ ៃងិរហគម្ៃ៍ម្៊ូលដ្ឋា ៃ។ 

ទី្២- ជំរុញៃងិងលើកទឹ្កេិតតឱ្យស្បជាករិករទ្ទួ្លអៃុវតតៃ៊ូវបងេចកវិទ្ា ៃវាៃុវតតៃ៍លមីៗ ៃងិងស្បើស្បារ់ធាតុេ៊ូល

ករិកម្មតាម្លកាណ្ៈបងេចកងទ្ររម្ស្រប ស្ពម្ទំងខិតខំបងងកើតយៃតការ ៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍ធៃធាៃម្ៃុរសស្បកបងដ្ឋយ

រម្តថភាព រស្មប់គំស្ទ្ផតលៃ់ងិបស្តញ្ញជ បងរវាផសពវផាយករិកម្ម ក៏ដ៊ូេជាការបងងកើតបរិោការអំងណយផលដលក់រិករ 

ៃងិរហគម្ៃក៍រិកម្ម កែុងការទ្ទួ្លយកៃងិការងស្បើស្បារ់ងរវាផសពវផាយករិកម្មឱ្យមៃស្បរិទ្ធភាព ៃិងស្បរិទ្ធផលខពរ់

ងដ្ឋយធានទងំគុណ្ភាព ៃងិរុខមុលភាពសាធារណ្ៈ តាម្រយៈការអៃុវតតករិកម្មផ្ដលមៃភាពធៃ់ស្ទងំៅៃងឹការ

ផ្ស្បស្បលួអាការធាតុ ស្របតាម្ងគលការណ៍្ជាម្៊ូលដ្ឋា ៃនៃស្បពៃ័ធងអក៊ូ ូរីុ។ 

ទី្៣- អាការធាតុងពលបេចុបបៃែពបិាកពាករណ៍្ជាងពអីតតីកាល ផ្ដលបងកការលបំាកកែុងការងស្ជើរងរីរ

ស្បងភទ្ដំណំ ព៊ូជដំណំ ៃងិងពលងវលាដ្ឋដុំេះជាងដើម្។ ម្៉ាាងវិញងទ្ៀត ករិករស្តូវស្ប ម្មុ្ខជាមួ្យៃងឹបរិោការលមី 

កែុងខណ្ៈងពលផ្ដលពកួគត់ស្តូវតល រ់បតូរពកីារផលតិរស្មប់ផាតផ់ាង់ខលួៃឯង ងៅជាការផលតិរស្មប់ងធវើពាណ្ិជជកម្ម ឈាៃ

ងឆ្ព េះងៅេ៊ូលរួម្ស្បកួតស្បផ្ជងងៅកែុងទី្ផារជាតិក៏ដ៊ូេជាអៃតរជាតិ ជាពិងររកែុងរហគម្ៃ៍ងរដាកិេចអាសា ៃ។ បញ្ញា

ស្ប ម្ងៃេះ តស្ម្ូវឱ្យករិកររបរ់ងយើងស្តូវបងងកើៃេំងណ្េះដឹង មៃគៃំតិផតួេងផតើម្ងស្បើស្បារ់បងេចកងទ្រ បងេចកវិទ្ាលមីៗ 

អៃុវតតរួម្គែ កែងុលកាណ្ៈស្បម្៊ូលផតុំ ងស្កាម្រ៊ូបភាពជាអងាការងរដាកិេចករិករ មៃជំនំញទី្ផារ ៃងិជនំញស្គប់ស្គង

ករិដ្ឋា ៃតាម្លកាណ្ៈពាណិ្ជជកម្ម ការអៃុវតតករិកម្មតាម្កិេចរៃា ងដើម្បមីៃរម្តថភាពស្គប់ស្គៃឈ់ាៃងៅស្បកួត

ស្បផ្ជងងៅកែុងទី្ផារ។  

ទី្៤- ពស្ងងឹរម្តថភាពងស្តៀម្បង្ហក រងដើម្បីង ល្ ើយតបឱ្យមៃស្បរិទ្ធភាពតាម្រយៈការពស្ងងឹស្បពៃ័ធស្បការឱ្យដឹងមុ្ៃ

ងដើម្បីង ល្ ើយតបៃងិបៃាុងំៅៃងឹការផ្ស្បស្បលួអាការធាត។ុ បៃតៃ៊ូវស្បនពណី្លអកែុងកិេចរហស្បតិបតតិការជាមួ្យអងាភាព ៃិង

អាជាា ធរម្៊ូលដ្ឋា ៃ ងដើម្បីងធវើោ៉ា ងណឱ្យស្បជាករិករទ្ទួ្លបាៃៃ៊ូវពត័ម៌ៃលមីៗបផ្ៃថម្ងទ្ៀត ទៃ់រភាពការណ៍្ រត ពីីបងេចក

ងទ្រផលតិកម្មករិកម្មលមីៗ ឱ្យមៃលកាណ្ៈស្បទកស់្កឡាគែ  ងដើម្បីរួម្េំផ្ណ្កងដ្ឋេះស្សាយៃ៊ូវបញ្ញា ទងំឡាយផ្ដលករិករ

ជួបស្បទ្េះស្បកបងដ្ឋយស្បរិទ្ធភាពកែុងបរិបទ្នៃការផ្ស្បស្បួលអាការធាត។ុ  

ទី្៥- យកេិតតទុ្កដ្ឋកជ់យួអប់រំស្បជាពលរដាឱ្យង្ហកពកីារតល រ់បតូរទី្លំងៅ ៃងិកាបរ់ុករាៃនស្ពង ើ ងៅជាការជំរញុ 

ៃិងបងងកើៃផលិតភាពករិកម្ម តាម្រយៈការងធវើស្បពលវបបកម្ម ៃិងពិពិធកម្មករិកម្មទងំងលើដំណំ ការេិញ្ច ឹម្រតវ ករិ
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រុកាកម្ម ៃិងបងងកើៃការផ្កផ្ស្បផតត់គៃំតិម្កេ៊ូលរួម្ស្គប់ស្គងៃងិអភិរកសធៃធាៃនស្ពង ើ។ ទ្ៃទឹម្ៃងឹងៃេះ ក៏ស្តូវគិតគ៊ូរអំពី

ហាៃីភ័យផ្ដលបណត លម្កពីជំៃៃ់ទឹ្កងភលៀងនរយៈងពលេុងងស្កាយងៃេះ ស្ពម្ទងំរិេះរកវិធាៃការរកាទឹ្កទុ្កងដើម្បីកាត់

បៃថយងស្គេះរាងំរៃួ តងៅេុងរដ៊ូវវរាផ្ដលអាេងកើតមៃង ើងជាយថាងហតុដ៊ូេឆ្ែ ំកៃលងងៅ។ 

 

III- លទ្ធ្លជារមួ 

ងៅកែងុឆ្ែ ំ២០១៦ងៃេះ សាថ ៃភាពនៃអាការធាតុមៃការផ្ស្បស្បួល ងពាលគ៉ឺអាការធាតុងៅត ខាល ំងបាៃងកើតមៃង ើង

កែុងអំ ុងផ្ខងម្សាដល់ងដើម្ផ្ខឧរភា ៃិងបនទ ប់ម្កទឹ្កងភលៀងបាៃចាប់ងផតើម្ធាល ក់ជាបៃតបនទ ប់ចាប់ពងីដើម្រដ៊ូវវរា។ ងទេះជា

ោ៉ា ងងៃេះកតី ងស្គេះរាងំរៃួ តកប៏ាៃបងកការលបំាកដល់ដំងណ្ើរការបងកបងងកើៃផលដំណំកែុងអំ ុងផ្ខរីហា ៃងិងដើម្ផ្ខកញ្ញា  

ៃងិជាេុងងស្កាយគ៉ឺងស្គេះទឹ្កជៃំៃប់ាៃងកើតមៃកែុងអំ ុងផ្ខតលុា។ កែុងងពលជាមួ្យគែ ៃងឹអាការធាតុងៅត  មុ្ៃងពលមៃ

ងភលៀងធាល ក់ងជាកជា ំ មៃបាតភុ៊ូតធម្មជាតិមួ្យគួរឱ្យកត់រមា ល់ គ៉ឺការងកើតង ើងៃ៊ូវពពកួដងកូវហវងូរាតតាតផលដំណំរបរ់

ករិករកែុងងខតតមួ្យេៃំៃួ ប៉ាុផ្ៃតរភាពការណ៍្ងៃេះស្តូវបាៃស្គប់ស្គងទៃ់ងពលងវលា។  

ងដើម្បីងដ្ឋេះស្សាយបញ្ញា ងៃេះ ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ ់ ៃងិងៃសាទ្ បាៃងស្បើស្បារ់ស្គប់ម្ងធាបាយ ៃិងបាៃ

ផតល់រមា រករិកម្ម ងដើម្បីជយួអៃោរាគម្ៃក៍ែុងងពលជួបស្បទ្េះៃ៊ូវងស្គេះធម្មជាតិ មៃដ៊ូេជា៖ ព៊ូជស្រូវ ព៊ូជបផ្ៃល ព៊ូជរតវ 

បរុឱ្រល វ៉ាកស់ាងំ ៃិងម្ងធាបាយអៃតរាគម្ៃ៍ងផសងៗងទ្ៀតផ្ដលចំាបាេ់ ៃិងបាៃជំរញុការស្បម្៊ូលផលស្រូវរដ៊ូវវរា

ឲ្យបាៃលអ ងដ្ឋយយកេិតតទុ្កដ្ឋក់ផ្ណ្នំដល់ស្បជាករិករ អៃុវតតៃ៊ូវវិធាៃការទ្ប់សាក តក់ារបាត់បង់ងស្កាយងពលស្បម្៊ូលផល 

ទងំបរិមណ្ៃងិគុណ្ភាពស្រវូ។ ស្ករួងបាៃអៃុវតតការង្ហរវាយតនម្លទិ្ៃែផល ៃិងបរិមណ្ផលស្រូវបាៃេារ់លារ់តាម្

ដ្ឋៃជាប់ជាស្បចំាៃ៊ូវដំងណ្ើរការបងកបងងកើៃផលស្រូវរដ៊ូវស្បំាង ៃងិជំរញុការដ្ឋដុំេះងៅតំបៃ់ផ្ដលមៃស្បភពទឹ្កងស្សាេស្រព

ស្គប់ស្គៃ់ ងដ្ឋយរហការជាមួ្យម្ៃទីរធៃធាៃទឹ្ក ៃិងអាជាា ធរថាែ ក់ងស្កាម្ជាតិ រស្ម្បរស្ម្ួលផ្បងផ្េកការងស្បើស្បារ់

ទឹ្កងស្សាេស្រព ៃិងអៃតរាគម្ៃ៍ប៊ូម្បាេតាម្សាថ ៃភាពជាក់ផ្រតង។ បផ្ៃថម្ពីងៃេះ ស្ករួងបាៃខិតខំផសពវផាយបងេចកងទ្រ

ដល់ករិករ ការងស្បើស្បារ់ធាតុេ៊ូលករិកម្មរម្ស្រប ជំរុញងស្បើស្បារ់ព៊ូជលអមៃទិ្ៃែផលខពរ់ ៃិងការងស្បើស្បារ់

ឧបករណ៍្ងស្ពាេះ ងដើម្បីកាត់បៃថយបរិមណ្ស្គប់ព៊ូជ ៃងិនលលងដើម្ផលតិកម្ម។ 

ងលើរពីងៃេះងទ្ៀត បញ្ញា ផលតិភាពទបនៃផលតិកម្មករិកម្ម ពិងររផលតិកម្មដំណំស្រូវ ជាកងវល់មួ្យផ្ដល

ស្តូវស្បឹងផ្ស្បងងដ្ឋេះស្សាយ ងហើយបញ្ញា ងៃេះមៃការពាក់ពៃ័ធដលប់ញ្ញា នលលស្រូវ។ ស្ករួងបាៃងម្ើលង ើញពបីញ្ញា ងៃេះ ៃងិបាៃ

ខិតខជំំរញុការបងកបងងកើៃផលស្រូវរងបៀបទំ្ងៃើបតាម្ផ្បបរីុជងស្ៅជាស្បពលវបបកម្ម ងដើម្បីឱ្យទ្ទួ្លបាៃទិ្ៃែផលខពរ់ៃិងគណុ្

ភាពលអ ងដ្ឋយងស្បើស្បារ់យៃតូបៃយីកម្ម ៃងិបងេចកវិទ្ាលមីៗ ស្របតាម្េរៃតរកលភាវ៊ូបៃយីកម្ម។  

ជាមួ្យគែ ងៃេះ ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ ់ ៃងិងៃសាទ្ បាៃខិតខំពស្ងងឹកិេចរហស្បតិបតោកិារជាមួ្យនដគ៊ូអភវិឌ្ឍៃ ៍

កែុងស្កបខណ័្ឌ នៃការអៃុវតតផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរតអភិវឌ្ឍៃ៍វិរ័យករិកម្ម រំងៅជំរញុងលើកកម្ពរ់ផលិតភាពករិកម្ម ទងំបរិមណ្

ៃងិគុណ្ភាព ងដ្ឋយធានបាៃរៃោិរុខងរបៀង ៃងិបងងកើៃការនំងេញករិផល ក៏ដ៊ូេជាការស្គប់ស្គងធៃធាៃនស្ពង ើៃងិជលផល

ស្បកបងដ្ឋយេីរភាព។ មិ្ៃផ្តប៉ាុងណណ េះ វិរ័យករិកម្មបាៃៃងិកំពុងស្រូបទញៃ៊ូវទុ្ៃ  វិៃិងោគពអីែក វិៃិងោគទងំកែងុៃងិ

ងស្ៅស្បងទ្រកាៃ់ផ្តងស្េើៃង ើងជាលដំ្ឋប់ កែុងការអភិវឌ្ឍងរដាកិេចជាត ិងទេះជបួស្បទ្េះៃ៊ូវកតាត អវិជជមៃខលេះៗក៏ងដ្ឋយ។ 

១. ការចូលរមួចំណែករបសវិ់សយ័ក្េកិ្មមកនងុសសដ្ាកិចចជាតិ 
 វិរ័យករិកម្មបាៃេ៊ូលរួម្េំផ្ណ្កស្បផ្ហល២៦,៣% (នលលបេែុបបៃែ) នៃផលតិផលកែងុស្រុកររុបកែុងឆ្ែ ំ២០១៦។ 

ងដ្ឋយផ្ ក វិរ័យឧរាហកម្មបាៃរួម្េំផ្ណ្កស្បមណ្៣១,៣% ៃងិវិរ័យងរវាកម្មស្បផ្ហល៤២,៤%។ ការងកើៃឬលយ

េុេះៃ៊ូវេំផ្ណ្កនៃការេ៊ូលរួម្របរ់វិរ័យករិកម្ម គ៉ឺអាស្រ័យងៅៃងឹការរីកល៊ូតលារ់នៃផ្ផែកពីររំខាៃ់ងផសងងទ្ៀតកែងុ វិរ័យ
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ងរដាកិេច ( វិរ័យឧរាហកម្ម រំណ្ង ់ ៃងិវិរ័យងរវាកម្ម) ផ្ដលជាការកតរ់មា លន់ងពលកៃលងម្ក ការេ៊ូលរួម្េំផ្ណ្ក

របរ់វិរ័យករិកម្មមៃការផ្ស្បស្បួលព៣ី៥,៦%-២៦,៣% កែុងេងនល េះឆ្ែ ំ២០១២-២០១៦ ងដ្ឋយសារផ្ត វិរ័យឧរាហកម្ម 

រំណ្ង ់ៃងិវិរ័យងរវាកម្មមៃការងកើៃង ើង។ 
 

ស្កាហវកិបង្ហា ញពកីារេ៊ូលរមួ្េផំ្ណ្ករបរ់ វរ័ិយករិកម្មកែងុងរដាកេិចជាត ិ
 

 

ស្បភពទ្ៃិែៃយ័៖ ការបា៉ាៃស់ាម ៃពីស្ករងួផ្ផៃការឆ្ែ ំ២០១៦ 

 

ងទេះជាោ៉ា ងងៃេះកតី ងបើពៃិិតយងៅងលើតនម្លបផ្ៃថម្ររុប គិតតាម្តនម្លបេចុបបៃែ នៃវិរ័យករិកម្ម (Agricultural 

Gross Value Added-GVA) គ៉ឺមៃការងកើៃង ើងជាងរៀងរាលឆ់្ែ ំ។ តនម្លបផ្ៃថម្ររុបនៃវិរ័យករិកម្មបាៃងលើៃព១ី០.៤០៦ពាៃ ់

លាៃងរៀលងៅឆ្ែ ំ២០០៧ ដល់១៧.៩៩៤ពាៃល់ាៃងរៀលងៅឆ្ែ ំ២០១១ ៃងិបាៃបៃតងកើៃព១ី៨.៩៩៩ពាៃល់ាៃងរៀលងៅឆ្ែ ំ

២០១២ ដល់ស្បមណ្២០.១០០ពាៃល់ាៃងរៀលងៅឆ្ែ ំ២០១៦។ 

ស្កាហវកិបង្ហា ញពកីារងកើៃង ើងតនម្លបផ្ៃថម្ររបុនៃវរ័ិយករិកម្ម 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ងៅឆ្ែ ំ២០១៦ងៃេះ ការេ៊ូលរួម្េំផ្ណ្កនៃអៃុវិរ័យកែងុផលតិផលកែុងស្រុកររុប (GDP) រួម្មៃ៖ ផ្ផែកដំណំ 

១៤,៦% ផ្ផែកផលតិកម្មរតវ២,៨% ផ្ផែកជលផល៥,៧% ៃិងផ្ផែកនស្ពង ើ១,៧%។ ជាការកត់រមា ល ់ផលតិកម្មដំណំ 
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ៃងិជលផល គ៉ឺជាកមល ងំេលករនំមុ្ខកែុងផលតិកម្មករិកម្ម។ ផលតិកម្មរតវ គ៉ឺជាមុ្ខស្ពញួរំខាៃ់មួ្យងទ្ៀត កែុងការ

ផាតផ់ាងត់ស្មូ្វការកែងុស្រុកៃិងនំងេញ ផ្ដលផ្ផែកងៃេះស្តូវជំរញុអភិវឌ្ឍៃ៍ឱ្យបាៃខាល ំងកាល ផងផ្ដរ។  

ស្កាហវកិបង្ហា ញពកីារេ៊ូលរមួ្នៃអៃ ុវរ័ិយករិកម្ម (%) 
 

 
ស្បភពទ្ៃិែៃយ័៖ ស្ករងួផ្ផៃការឆ្ែ ំ២០១៦ 

 

២.  ក្ាំសណើ នវិេយ័ក្េកិ្មមពីឆ្ន ាំ២០១២ដ្លឆ់្ន ាំ២០១៦ 
 ជាទ្៊ូងៅ កំងណ្ើៃកែុងវិរ័យករិកម្មមៃកែុងេងនល េះពី៤%ងៅ៥% កែុងរយៈងពលពឆី្ែ ំ២០០៧ដល់២០១២។ កំងណ្ើៃ 

ងៃេះបាៃធាល ក់េុេះជាបៃតបនទ ប់ចាប់ពឆី្ែ ំ២០១៣ រហ៊ូតដល់ឆ្ែ ំ២០១៥ គ៉ឺបាៃធាល ក់េុេះពី៤,៣%ពឆី្ែ ំ២០១២ ម្កស្តឹម្១,៩៨%

ងៅឆ្ែ ំ២០១៣ ៃងិបៃតធាល ក់េុេះដល់០,៤៨%ងៅឆ្ែ ំ២០១៤ ៃងិ ០,២៤%ងៅឆ្ែ ំ២០១៥។ ការធាល ក់េុេះងៃេះ គ៉ឺបណត លម្កពី

កតាត ងស្គេះធម្មជាតិ ពិងររផលវិបាកនៃងស្គេះរាងំរៃួ តធៃៃ់ធៃរកែុងឆ្ែ ំ២០១៤ៃិង២០១៥។ ងៅឆ្ែ ំ២០១៦ សាថ ៃភាពអំងណយ

ផលនៃអាការធាតុ បាៃងធវើឱ្យកំងណ្ើៃងៃេះងកើៃង ើងវិញ គ៉ឺបាៃងកើៃពី០,២៤%ងៅឆ្ែ ំ២០១៥ ដល់ស្បមណ្៣%ងៅឆ្ែ ំ

២០១៦ងៃេះ។   

ស្កាហវកិបង្ហា ញពកីងំណ្ើៃនៃវរ័ិយករិកម្មរយៈងពល៥ឆ្ែ ំកៃលងម្ក 

 
ស្បភពទ្ៃិែៃយ័៖ ស្ករងួផ្ផៃការឆ្ែ ំ២០១៦ 
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៣.  េាេភាគននអនវុិេយ័ក្នងុវេិយ័ក្េកិ្មម 
ពៃិិតយជារួម្ងយើងរងងកតង ើញថា ងៅកែុងវិរ័យករិកម្មទងំម្៊ូល រមរភាគេ៊ូលរួម្េំផ្ណ្កគិតជា (%) របរ់

ផលិតកម្មដំណំស្គប់ស្បងភទ្នឆ្ែ ំ២០១៦ មៃេំៃួៃជាងពាកក់ណោ លងពាលគ៉ឺងកើៃដល់៦២,៣៩% នៃផលិតផលររុបរបរ់

 វិរ័យករិកម្ម។ ផលិតកម្មងៃសាទ្បាៃេ៊ូលរួម្េំផ្ណ្កបនទ ប់ពីដំណំ គ៉ឺមៃស្បមណ្២៤,២៦% ផលិតកម្មរតវបាៃេ៊ូល

រួម្១១,៩៦% ៃងិនស្ពង ើស្បមណ្៧,១៩%។  

ស្កាហវកិបង្ហា ញពកីារេ៊ូលរមួ្នៃអៃុវរ័ិយករិកម្ម 
 

 
 

ស្បភពទ្ៃិែៃយ័ៈ ស្ករងួផ្ផៃការឆ្ែ ំ២០១៦ 

 

៤. សាា នភាពក្ាល ាំងពលក្មមក្នងុវេិយ័ក្េកិ្មម 
កែុងស្កបខ័ណ្ឌ នៃងរដាកិេចស្បងទ្រកម្ពុជាកមល ងំពលកម្មស្តូវបាៃផ្បងផ្េកជាបីស្បងភទ្រំខាៃ់គ៉ឺ៖ (ទី្១)ពលកម្មកែុង 

 វិរ័យករិកម្ម (ទី្២)ពលកម្មកែុងវិរ័យឧរាហកម្ម ៃងិ (ទី្៣)ពលកម្មកែុងវិរ័យងរវាកម្ម។ ជាការរងងកត ពលកម្មកែុង

 វិរ័យករិកម្មបាៃៃិងកំពងុធាល ក់េុេះគរួឱ្យកត់រមា ល។់ កមល ងំពលកម្មកែុងវិរ័យករិកម្មឆ្ែ ំ២០០៩ មៃេំៃៃួ៥៧,៦%នៃ

ពលកម្មររុប ងហើយមៃការលយេុេះម្កស្តឹម្ផ្ត៥៤,២%ឆ្ែ ំ២០១០។ ងដ្ឋយផ្ កឆ្ែ ំ២០១១ កមល ងំពលកម្មកែុង វិរ័យ

ករិកម្មមៃការងកើៃង ើងដល៥់៥,៨% ៃងិបៃតលយេុេះម្កស្តឹម្ផ្ត៤៨,៧%ងៅឆ្ែ ំ២០១៣។ នឆ្ែ ំ២០១៤ កមល ងំពលកម្ម

មៃេំៃៃួស្តឹម្ផ្ត៤៥,៣%ប៉ាុងណណ េះ។ េរៃតនៃការងធវើេំណកស្រុកពីជៃបទ្ម្កកាៃ់ទី្ស្កងុ នងិទៅទរៅស្បទេសកំពុងមៃ

ៃនិែ ការទកើនទ ើង។ ពលកម្មកែងុ វិរ័យឧរាហកម្មមៃផ្ត១៥,៩%ងៅឆ្ែ ំ២០០៩ ៃងិងកើៃដល១់៦,៩%ឆ្ែ ំ២០១១ ១៩,៩%ងៅ

ឆ្ែ ំ២០១៣ ៃិងមៃការងកើៃបៃតដល់២៤,៣%ងៅឆ្ែ ំ២០១៤។ េំងពាេះពលកម្មកែុងវិរ័យងរវាកម្មមៃេំៃៃួ២៦,៥%ឆ្ែ ំ២០០៩ 

ៃងិងកើៃដល៣់០,៤%ងៅឆ្ែ ំ២០១៤ (ស្បភពព័តម៌ៃពសី្ករួងផ្ផៃការ)។  

តារាងងស្បៀបងធៀបកមល ងំពលកម្មតាម្វរ័ិយងរដាកេិច 

កមល ងំពលកម្ម 
អងងកតងរដាកេិចរងាម្កេិចឆ្ែ ំ២០០៩ អងងកតងរដាកេិចរងាម្កេិចឆ្ែ ំ២០១៤ 

កម្ពុជា ភែងំពញ ទ្ីស្បជុជំៃ ជៃបទ្ កម្ពុជា ភែងំពញ ទ្ីស្បជុជំៃ ជៃបទ្ 

េំៃួៃពលកម្មររុប 

(ពាៃន់ក់) 

៧.៤៦៩ ៦៨៦ ៧៣៥ ៦.០៤៨ ៨.២៣៥ ១.០៥៩ ៩៥៧ ៦.២២០ 

ករិកម្ម (%) ៥៧,៦ ១,៩ ២៤,០ ៦៨,០ ៤៥,៣ ២,៥ ១៧,០ ៥៦,៩ 

ឧរាហកម្ម (%) ១៥,៩ ២១,២ ១៧,៨ ១៥,០ ២៤,៣ ២៨,២ ២៥,៤ ២៣,៥ 
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ងរវាកម្ម (%) ២៦,៥ ៧៦,៩ ៥៨,៣ ១៧,០ ៣០,៤ ៦៩,៣ ៥៧,៦ ១៩,៦ 

ងផសង  ៗ - - - - ០,១ - ០,១ ០,១ 

ររបុ  ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ 
 
 
 
 

IV- លទ្ធ្លតាមអនុវិេយ័ 
ជាក់ផ្រតងកែងុឆ្ែ ំទី្២នៃការអៃវុតតយុទ្ធសាស្តរតេតុងកាណ្ដំណកក់ាលទី្៣របរ់រាជរដ្ឋា ភបិាល ស្ករួងករិកម្ម រកុាា

ស្បមញ់ ៃងិងៃសាទ្ បាៃរងស្ម្េៃ៊ូវរមិ្ទ្ធផលធំៗតាម្បណត អៃុវិរ័យៃីមួ្យៗដ៊ូេតងៅ៖ 

១. លទធផលននផលិតកតមដ្ំណាពំ្សូវ ដ្ំណារំួតផស ំនិ្ដ្ំណាឧំសាហកតម 

ក. ផលិតកតមដ្ណំាពំ្សវូ  

នផទដីដ្ឋដុំេះដំណំស្រូវរងស្ម្េបាៃងលើនផទដី៣លាៃហិកតាងៅឆ្ែ ំ២០១២ ៃងិបាៃងកើៃដល៣់,១១លាៃហិកតាងៅ

ឆ្ែ ំ២០១៦ (ស្រូវវរាមៃ២,៦លាៃហ.ត ៃិងស្រូវរដ៊ូវស្បំាងមៃ០,៥១លាៃហកិតា)។ នផទដីដ្ឋដុំេះដំណំស្រូវបាៃងកើៃ 

ស្បមណ្២,១៩%ងធៀបៃឹងឆ្ែ ំ២០១៥។ នផទដីស្បម្៊ូលផលមៃេំៃៃួ៣,០៩លាៃហ.ត (ស្រូវវរាមៃ២,៥៨លាៃហ.ត 

ៃងិស្រូវរដ៊ូវស្បំាងមៃ០,៥១លាៃហិកតា)។  

ទិ្ៃែផលស្រូវគិតជាម្ធយម្ទងំស្បំាងៃិងវរាបាៃងកើៃព៣ី,១១៧ងតាៃ/ហ.តពឆី្ែ ំ២០១២ ដល៣់,២១១ងតាៃ/ហ.ត 

ងៅឆ្ែ ំ២០១៦ កែងុងនេះទិ្ៃែផលស្រូវវរាទ្ទួ្លបាៃស្បមណ្២,៩៥៩ងតាៃ/ហ.ត ៃងិទិ្ៃែផលស្រូវរដ៊ូវស្បំាងទ្ទួ្លបាៃ

៤,៤៦៥ងតាៃ/ហ.ត។ ទិ្ៃែផលស្រូវររុបបាៃងកើៃស្បមណ្៤%ងធៀបៃឹងឆ្ែ ំ២០១៥។  

បរិមណ្ផលស្រូវបាៃងកើៃង ើងពី៩,២៩លាៃងតាៃងៅឆ្ែ ំ២០១២ ដល់ស្បមណ្៩,៩៥លាៃងតាៃនឆ្ែ ំ២០១៦ងៃេះ 

កែុងងនេះបរិមណ្ផលស្រូវវរាទ្ទួ្លបាៃេំៃៃួ៧,៦៣៧លាៃងតាៃ ៃិងបរិមណ្ផលស្រូវរដ៊ូវស្បំាងមៃ២,៣១៥លាៃ

ងតាៃ (ងពាលគ៉ឺងកើៃស្បផ្ហល៦,៦%ងធៀបៃងឹឆ្ែ ំ២០១៥)។  

ងៅឆ្ែ ំ២០១៦ងៃេះ អតិងរកស្រូវមៃេំៃៃួ៥,១១លាៃងតាៃ គិតជាអងករងរម ើៃងឹ៣,២៧លាៃងតាៃ (ងកើៃស្បមណ្

១០%ងធៀបៃងឹឆ្ែ ំ២០១៥)។ 

 

តារាងផលតិកម្មដណំំស្រូវពឆី្ែ ំ២០១២-២០១៦ 
 

ឆ្ែ  ំ

បរោិយ 

នផទដដីណំំស្រូវ (លាៃហកិតា) ទ្ៃិែផល 

(ងតាៃ/ហកិតា) 

បរមិណ្ផល 

(លាៃងតាៃ) ផ្ផៃការ ដ្ឋដំេុះ ស្បម្៊ូលផល 

២០១២ ២,៧៣ ៣,០០ ២,៩៨ ៣,១១៧ ៩,២៩ 

២០១៣ ២,៧៨ ៣,០៥ ២,៩៦ ៣,១៦៣ ៩,៣៩ 

២០១៤ ២,៨២ ៣,០៥ ៣,០៣ ៣,០៧៩ ៩,៣២ 

២០១៥ ២,៩៨ ៣,០៥ ៣,០២ ៣,០៨៥ ៩,៣៣ 

២០១៦ ២,៩១ ៣,១១ ៣,០៩ ៣,២១១ ៩,៩៥ 
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គរួកត់រមា លថ់ា បេចុបបៃែងៃេះ ផលិតកម្មដំណំស្រូវមៃការវិវឌ្ឍឈាៃង ើងជាលដំ្ឋប់ គ៉ឺអាស្រយ័ងដ្ឋយមៃការ 

គំស្ទ្ោ៉ា ងខាល ំងកាល ពីរាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជា ស្ករួងសាថ ប័ៃពាក់ពៃ័ធ នដគ៊ូអភិវឌ្ឍៃន៍ន អងាការជាតៃិងិអៃតរជាត ិ អាជាា ធរ 

ថាែ ក់ងស្កាម្ជាតិ ៃងិការេ៊ូលរមួ្ោ៉ា ងរកម្មពីស្បជាករិករ។  

 

ស្កាហវកិ បង្ហា ញអពំផីលតិកម្មដណំំស្រូវពឆី្ែ ំ២០១២-២០១៦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ការរងស្ម្េបាៃកែុងការបងងកើៃផលិតភាពដំណំស្រូវបណត លម្កពីកតាត រំខាៃ់ៗមួ្យេំៃួៃដ៊ូេជា ការតល រ់បតូរព៊ូជស្រូវ

ផ្ដលមៃទិ្ៃែផលខពរ់ ផ្ដលជាលទ្ធផលទ្ទួ្លបាៃពីការពិងសាធៃស៍្សាវស្ជាវ ការងផទរបងេចកងទ្ររម្ស្របដលក់រិករ ពិងររ 

ការពស្ងកីកាៃ់ផ្តមៃស្បរិទ្ធភាព ងលើការងធវើផ្ស្របង្ហា ញតាម្ស្បពៃ័ធស្បពលវបបកម្មដំណំស្រូវ ការអៃុវតតបងេចកងទ្រស្គប់ស្គងដី 

ងដើម្បីបងងកើៃជីជាតៃិងិទិ្ៃែផលដំណំ ៃងិការបងងកើៃការស្សាវស្ជាវៃងិអភិវឌ្ឍព៊ូជស្រូវ ផ្ដលស្របៃងឹលកាណ្ៈដី អាការធាតុ 

ការកំណ្ត់ស្បងភទ្ព៊ូជរំខាៃ់ សៗ្របតាម្តស្ម្ូវការទី្ផារ។ ជាការកត់រមា លប់ផ្ៃថម្ងទ្ៀត យៃតូបៃយីកម្មករិកម្មពតិជាបាៃៃងិ

កំពងុងដើរតួរំខាៃ់ ស្ពម្ទងំបំងពញៃ៊ូវកមល ងំពលកម្មផ្ដលខវេះខាតកែងុ វិរ័យករិកម្មនងពលកៃលងម្ក។  

លទ្ធផលនផទដីភជួររារ់ឆ្ែ ំ២០១៦ងៅទ្៊ូទងំស្បងទ្ររងស្ម្េបាៃេំៃៃួ៣,៥លាៃហ.ត កែងុងនេះនផទដីជាង៩២% ភជួររារ់

ងដ្ឋយងស្គឿងយៃតករិកម្ម។ ងដ្ឋយផ្ ក ការង្ហរភជួររារ់ងៅរដ៊ូវវរារងស្ម្េបាៃេំៃៃួ២,៩៨លាៃហ.ត ផ្ដលភជួររារ់ងដ្ឋយ

ងស្គឿងយៃតរងស្ម្េបាៃេំៃៃួ២,៧៣លាៃហ.ត ងរម ើៃងឹ៩១,៣៥% ៃងិភជួរងដ្ឋយងគស្កបីបាៃេំៃៃួជាង ២៥៨,៦៤ពាៃហ់.ត 

ងរម ើៃងឹ៨,៦៥% ងៅងពលផ្ដលការង្ហរភជួររារ់រដ៊ូវស្បំាងរងស្ម្េបាៃេំៃៃួ៥១៧,៣៩ពាៃហ់.ត ផ្ដលកែុងងនេះការភជួររារ់

ងដ្ឋយងស្គឿងយៃតករិកម្មរងស្ម្េបាៃេំៃៃួ៥០២,៦៤ពាៃហ់.ត ងរម ើៃងឹ ៩៧,១៤%ៃិងភជួររារ់ងដ្ឋយងគស្កបីរងស្ម្េបាៃ

េំៃៃួ១៤.៣៩០ហ.ត ងរម ើៃងឹ២,៧៨%។ 

នផទដីភជួររារ់ដីផ្ស្រលយេុេះជតិ០,៥%ងធៀបៃឹងឆ្ែ ំ២០១៥ ផ្តនផទដីភជួររារ់ងដ្ឋយងស្គឿងយៃតងកើៃង ើងជិត៩%ងធៀប

ៃងឹឆ្ែ ំ២០១៥ ព២ី,៩លាៃហកិតាងៅឆ្ែ ំ២០១៥ ដល៣់,២លាៃហ.តងៅឆ្ែ ំ២០១៦។ 
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ស្កាហវេិ បង្ហា ញអពំកីារងស្បៀបងធៀបលទ្ធផលភជួររារ់ឆ្ែ ំ២០១៥-២០១៦ ៃងិការភជួររារ់ឆ្ែ ំ២០១៦ 

 
 

 ខ. ផលិតកតមដ្ណំារំួតផសនិំ្ឧសាហកតម (ដំ្ណារំដ្ូវ) 

ខ.១. ផលតិកម្មដំណរំមួ្ផស ំ
រៃទុេះនៃកំងណ្ើៃនផទដីដ្ឋដុំេះដំណំរួម្ផស ំ (ងពាត ដំ ូងមី្ ដំ ូងជាវ  បផ្ៃល រផ្ណ្ត កបាយ) ងកើៃង ើងជាលដំ្ឋប់

កែុងរយៈ៥ឆ្ែ ំេុងងស្កាយងៃេះ ងពាលគ៉ឺបាៃងកើៃព៧ី៣២ពាៃហ់ិកតានឆ្ែ ំ២០១២ ដល់ជតិ៩៣៣ពាៃហ់កិតានឆ្ែ ំ២០១៦។ 

រៃទុេះងៃេះបាៃហក់ង ើងខពរ់ងៅឆ្ែ ំ២០១៦ ផ្ដលមៃកំងណ្ើៃ៩,៩៣% ងធៀបៃងឹឆ្ែ ំ២០១៥។ បរិមណ្ផលដំណំរួម្ផស ំ

បាៃងកើៃពី៩លាៃងតាៃ ដល១់៦លាៃងតាៃងៅឆ្ែ ំ២០១៦ (ងបើងស្បៀបងធៀបៃងឹឆ្ែ ំ២០១៥ ងកើៃបាៃ៤,៧៨%)។  

 ខ.២. ផលតិកម្មដំណឧំស្សាហកម្ម 
ផលតិកម្មដំណំឧរាហកម្ម (រផ្ណ្ត កងរៀង រផ្ណ្ត កដី លៃ អំងៅ ស្កងៅ ថាែ ជំក់) មៃការផ្ស្បស្បួលពីម្ួយឆ្ែ ំ

ងៅមួ្យឆ្ែ ំ ងហើយមៃការធាល ក់េុេះកែងុរយៈងពល២ឆ្ែ ំេុងងស្កាយងៃេះ។ នផទដីផលតិកម្មដំណំឧរាហកម្មបាៃធាល កេុ់េះ ពី

១៨០,៩២ពាៃហ់.ត ម្កស្តឹម្ផ្ត១០១,២៦ពាៃហ់.ត (លយស្បមណ្២៥,០៣%ងៅឆ្ែ ំ២០១៦ ងធៀបៃឹងឆ្ែ ំ២០១៥) ងហើយ

បរិមណ្ផលបាៃលយេុេះពី១,៧៦លាៃងតាៃនឆ្ែ ំ២០១២ ម្កស្តឹម្០,៨៦លាៃងតាៃនឆ្ែ ំ២០១៦ (លយេុេះស្បមណ្

០,០៥%ងធៀបៃឹងឆ្ែ ំមុ្ៃ)។ នផទដីដ្ឋដុំេះរផ្ណ្ត កងរៀង លៃ ៃងិរផ្ណ្ត កដី បាៃធាល ក់េុេះ។  

 ខ.៣. ផលតិកម្មដំណរំួម្ផសនំងិឧស្សាហកម្មស្សរបុពឆី្ន ២ំ០១២ដលឆ់្ន ២ំ០១៦ 
ផលតិកម្មដំណំរួម្ផសៃំងិឧរាហកម្ម ស្តូវបាៃកត់រមា លង់ ើញថា នផទដីដ្ឋដុំេះបាៃងកើៃព៩ី១២,៨៨ពាៃហ់.ត

ងៅឆ្ែ ំ២០១២ ដលស់្បមណ្១,០៣លាៃហ.ត (កំងណ្ើៃជាម្ធយម្កែុងរយៈងពល៥ឆ្ែ ំកៃលងម្កងៃេះមៃស្បមណ្៣,៨៦% 

ៃិងងកើៃ៥,១៣%ងបើងធៀបៃឹងឆ្ែ ំមុ្ៃ)។ េំងពាេះបរិមណ្ផលផលិតកម្មនៃដំណំរួម្ផសៃំិងឧរាហកម្ម បាៃងកើៃពី

១០,៨៦លាៃងតាៃនឆ្ែ ំ២០១២ ដលស់្បមណ្១៦,៨៨លាៃងតាៃនឆ្ែ ំ២០១៦ (កំងណ្ើៃជាម្ធយម្កែុងរយៈងពល៥ឆ្ែ ំកៃលង

ម្កងៃេះមៃស្បមណ្១២% ៃងិងកើៃស្បមណ្៤,៥៣%ងធៀបៃងឹឆ្ែ ំមុ្ៃ)។ 

តារាងងស្បៀបងធៀបនផទដដី្ឋដំេុះៃងិបរមិណ្ផលដណំំរមួ្ផសៃំងិឧរាហកម្មឆ្ែ ំ២០១២-២០១៦ 

បរោិយ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ 
Δ16/15(%) 

នផទដដី្ឋដំេុះដណំំរមួ្ផស ំ

ៃងិឧរាហកម្ម (ពាៃហ់.ត) 
៩១២,៨៨ ៩៤១,០៣ ៩៥៣,៦០ ៩៨៤,១៤ ១.០៣៤,២៥ ៥,១៣% 

បរមិណ្ផលដណំំរមួ្ផស ំ

ៃងិឧរាហកម្ម (លាៃងតាៃ) 
១០,៨៦ ១០,៥៣ ១៤,១៥ ១៦,១៥ ១៦,៨៨ ៤,៥៣% 
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គ្. ផលិតកតមដ្ណំាអំចិនន្តនេយ៍ 

ងស្ៅពីដំណំរដ៊ូវដ៊ូេបាៃងរៀបរាប់ខាងងលើ (ដំណំរួម្ផសៃំិងឧរាហកម្ម) ផលតិកម្មដំណំអេិនស្តៃតយក៍៏មៃរៃទុេះរីកេងស្ម្ើៃ

គួរឱ្យកតរ់មា លផ់ងផ្ដរ។ ដំណំអេិនស្តៃតយ៍ស្តូវបាៃរាប់បញ្ចូលៃ៊ូវស្បងភទ្ដំណំរំខាៃ់ៗមួ្យេំៃៃួគ៉ឺ៖ សាវ យេៃទី សាវ យ ងេក ដ៊ូង 

ស្កូេ ខែុរ ធ៊ូងរៃ ងស្ម្េ ..។ល។ នផទដីដ្ឋដុំេះដំណំអេិនស្តៃតយប៍ាៃងកើៃពីជាង២៣១ពាៃហ់.ត ងៅឆ្ែ ំ២០១៥ ដល២់៣៨ពាៃហ់.ត 

ងៅឆ្ែ ំ២០១៦ (ងកើៃស្បផ្ហល៣,២៧%)។ បរមិណ្ផលជារមួ្បាៃងកើៃពី១,៩៦លាៃងតាៃនឆ្ែ ំ២០១៥ ដល់២,០៩លាៃងតាៃ

ងៅឆ្ែ ំ២០១៦ងៃេះ (ងកើៃស្បមណ្ជា៦,៧%)។  

តារាងផលតិកម្មដណំំអេនិស្តៃតយឆ៍្ែ ២ំ០១៥-២០១៦ 

ម្ខុដណំំ 
២០១៥ ២០១៦ ងស្បៀបងធៀប  

នផទដីដ្ឋដុំេះ បរិមណ្ផល នផទដីដ្ឋដុំេះ បរិមណ្ផល នផទដីដ្ឋដុំេះ បរិមណ្ផល 

-ដណំំអេនិស្តៃតយ ៍ 231,230 1,965,480 238,780 2,097,000 3.27% 6.69% 
 

លទ្ធផលផ្ដលរងស្ម្េបាៃងលើផលតិកម្មដំណំករិកម្មកប៍ាៃម្កពីការង្ហរស្សាវស្ជាវ ៃងិអភិវឌ្ឍៃ៍ព៊ូជដំណំ ការស្គប់

ស្គងៃងិផ្លទដំំណំ ការស្គប់ស្គងៃងិផ្កលម្អជីជាតិដី ការរិកាវិភាគៃងិវាយតនម្លគុណ្ភាពធាតុេ៊ូលករិកម្ម ការងស្បើស្បារ់

ងស្គឿងយៃតករិកម្ម ៃងិបងេចកងទ្រមុ្ៃៃងិងស្កាយងពលស្បម្៊ូលផល។ 

ឃ. ការងារផសរវផាយបម្ចេកម្ទសកសិកតម 

ងរវាផសពវផាយករិកម្មស្តូវស្បតិបតតិងដ្ឋយរាជរដ្ឋា ភិបាល គងស្មងនដគ៊ូអភិវឌ្ឍនន  វិរ័យឯកជៃ អងាការមិ្ៃ

ផ្ម្ៃរដ្ឋា ភបិាល ៃងិភាែ ក់ង្ហរផសពវផាយករិកម្មងៅម្៊ូលដ្ឋា ៃផ្ដលរួម្មៃ៖ ភាែ ក់ង្ហរផសពវផាយករិកម្ម ុំ ភ៊ូមិ្ ៃងិភាែ កង់្ហរ

រុខភាពរតវភ៊ូមិ្។  

រថ ិតិរបាយម្ស្តៃតផីសពវផាយករិកម្មងៅថាែ ក់ជាតៃិងិម្៊ូលដ្ឋា ៃ ពឆី្ែ ំ២០១០ដល់២០១៦ ង ើញថាងៅឆ្ែ ំ២០១៤ េំៃៃួ

ម្ស្តៃតផីសពវផាយករិកម្មងៅថាែ ក់ងខតតៃងិស្រុកមៃការបាត់បង់ងស្េើៃ ផ្តពីរឆ្ែ ំេុងងស្កាយងៃេះេំៃៃួម្ស្តៃតផីសពវផាយករិកម្ម

ងខតត ស្រុកមិ្ៃមៃការផ្ស្បស្បលួងទ្គ៉ឺងៅរកាេំៃៃួ៨០០នក់។ ងដ្ឋយផ្ ក គតិស្តឹម្ឆ្ែ ំ២០១៦ ភាែ ក់ង្ហរផសពវផាយករិកម្ម

 ុរំរុបមៃេំៃៃួ១.១៣៨នក់ កែងុងនេះមៃស្តរត ីេំៃៃួ៤៦៩នក់ងរម ើៃឹង៤១% ៃងិភាែ កង់្ហរផសពវផាយករិកម្មភ៊ូមិ្ររុប

មៃេំៃៃួ៩.២៧៦នក់ កែុងងនេះមៃស្តរត ីេំៃៃួងរម ើៃឹង៩% ងហើយតាម្ស្កាហវិកខាងងស្កាម្បង្ហា ញថាភាែ ក់ង្ហរផសពវផាយ ភ៊ូមិ្

ងកើៃង ើងស្បមណ្ជា៤៨៤នក់ងៅឆ្ែ ំ២០១៦ងធៀបៃងឹឆ្ែ ំ២០១៥ ងៅងពលផ្ដលេំៃៃួភាែ កង់្ហរផសពវផាយករិកម្ម ុំ មៃ

ការងកើៃង ើងតិេតួេ។ 
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ការង្ហរអប់រំៃិងផសពវផាយបងេចកងទ្រករិកម្មេម្បងៗ ស្តូវបាៃជំរុញអៃុវតតតាម្រយៈ (១)រកម្មភាពបណ្តុ េះ      

បណត លងៅកែុងថាែ ក់ បណ្តុ េះបណត លជាក់ផ្រតងងៅទី្វាល ឬសាលាងរៀៃផ្ស្រករិករ អៃុវតតផ្ស្របង្ហា ញ ដំងណ្ើរការទិ្វាផ្ស្រ

ៃងិទ្រសៃៈកិេចរិកា (២)ការផសពវផាយបងេចកងទ្រករិកម្មតាម្ស្បពៃ័ធសាធារណ្ៈ ៃងិ (៣)ការងបាេះពុម្ពៃងិផ្េកចាយ

ឯកសារបងេចកងទ្រករិកម្ម។ កែុងឆ្ែ ំ២០១៦ ម្ស្តៃតីបងេចកងទ្រថាែ ក់ងស្កាម្ជាតិ ភាែ ក់ង្ហរផសពវផាយករិកម្ម ស្កុម្ស្បឹកា ុ ំ

ៃងិករិករស្បមណ្១០.៦៥៥នក ់ កែងុងនេះស្តរត ីេំៃៃួ៤.០៨៩នក ់ ងរម ើៃឹង៣៨,៤% ៃងិម្ៃទីរករិកម្ម រកុាា ស្បមញ់ 

ៃងិងៃសាទ្រាជធាៃងីខតត បណ្តុ េះបណត លករិករបាៃេំៃៃួ៦៤.៦៣៧នក់ កែងុងនេះស្តរត េំីៃៃួ៤១.៣៨៨នក់ ងរម ើៃឹង៦៤% 

ផ្ដលពួយគត់ទ្ទួ្លបាៃេំងណ្េះដឹងបផ្ៃថម្អពំី បងេចកវិទ្ាៃិងបងេចកងទ្រមៃ៖ ការងស្បើស្បារ់ព៊ូជ បងេចកងទ្រដ្ឋដុំេះ

ដំណំ បងេចកងទ្រស្គប់ស្គងដំណំ បងេចកងទ្រមុ្ៃៃងិងស្កាយងពលស្បម្៊ូលផល ៃងិការអៃុវតតករិកម្មលអ ងលើដំណំស្រូវ  

ដំណំសាកវបបកម្មៃិងដំណំឧរាហកម្ម ការរិកាៃិងវាយតនម្លេំណត់ថាែ ក់ដី ៃិងការងស្បើស្បារ់ដី ការស្គប់ស្គងងស្បើ

ស្បារ់ ផ្លទៃំិងជួរជលុងស្គឿងយៃត ឧបករណ៍្ ៃងិរមា រងស្គឿងយៃតករិកម្ម ស្ពម្ទងំការអភិវឌ្ឍ ៃិងស្គប់ស្គងរហគម្ៃ៍

ករិកម្ម។ ស្ពម្ជាមួ្យងៃេះ ងដើម្បីពស្ងកីការទ្ទួ្លបាៃៃ៊ូវព័តម៌ៃ ៃងិេំងណ្េះដឹងបងេចកងទ្រករិកម្ម រកម្មភាពផសពវ

ផាយបងេចកងទ្រករិកម្មក៏ស្តវូបាៃជំរញុតាម្រយៈការងបាេះពមុ្ព ៃងិផ្េកចាយឯកសារបងេចកងទ្រ៥៨.៤០០េាប់ ៃិងការ

ផសពវផាយតាម្ស្បពៃ័ធពត័៌មៃសារធារណ្ៈដ៊ូេជាទ្៊ូរទ្រសៃ៍ ៃងិវិទ្យុបាៃេំៃៃួ៧៧ស្បធាៃបទ្។ 

 

ស្កាហវកិ បង្ហា ញអពំសីាថ ៃភាពម្ស្តៃត ីៃងិភាែ កង់្ហរផសពវផាយករិកម្ម 

 

 
្. ការច្ព្ក្និ្ច៊ុះបញ្ជ សីហគ្តន៍កសកិតម 

ស្តឹម្ឆ្ែ ំ២០១៦ងៃេះ ងៅទ្៊ូទងំស្បងទ្រមៃរហគម្ៃ៍ករិកម្មររុបេំៃៃួ ៨៥៧រហគម្ៃ៍ ផ្ដលមៃរមជកិ 

ររុប៨៧.៩៨៦នក់ កែុងងនេះស្តរត ីេំៃៃួ៥៣.១៣៦នក ់ ផ្ដលងរម ើៃងឹ៦០,៣៩% នៃេំៃៃួរមជិកររុប ងហើយមៃទុ្ៃ 

ររុបេំៃៃួ២៤.៤១២.០៧៥.៦៥០ងរៀល។ ងដ្ឋយផ្ កងខតតផ្ដលមៃរហគម្ៃអ៍ភិវឌ្ឍៃក៍រិកម្មងស្េើៃជាងងគ គ៉ឺងខតតតាផ្កវ 

េំៃៃួ៩៨រហគម្ៃ៍ បនទ ប់គ៉ឺងខតតបាត់ដំបងផ្ដលមៃេំៃៃួ៧៧រហគម្ៃ៍ ងៅងពលផ្ដលងខតតកពំងធ់ំ នស្ពផ្វង ៃងិ

ងពាធិ៍សាត់មៃេំៃួៃស្បផ្ហលគែ គ៉ឺ៥៣រហគម្ៃ៍ ៃិងងខតតផ្ដលមៃរហគម្ៃ៍អភិវឌ្ឍៃ៍ករិកម្មតិេជាងងគគ៉ឺងខតតផ្កប

ផ្ដលមៃផ្ត២រហគម្ៃ។៍ 
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ស្កាហវកិបង្ហា ញអពំេីៃំៃួរហគម្ៃក៍រិកម្មពឆី្ែ ំ២០០៣-២០១៦ 

 

ច. ការងារជ្រំ៊ុញការនាមំ្ចញផលិតផលកសិកតម 

ការនំងេញផលតិផលករិកម្មមៃៃនិែ ការងកើៃង ើងជាលដំ្ឋប់ ងហើយមៃរៃទុេះខាល ំងកែងុរយៈងពល៤ឆ្ែ ំេុងងស្កាយងៃេះ 

ផ្ដលងៅឆ្ែ ំ២០១២ ការនំងេញផលតិផលករិកម្មរងស្ម្េបាៃេំៃៃួ៦៨០.៤៥៧ងតាៃ ងហើយងកើៃដល់៣.៦៥៩.៩០៨ងតាៃ 

ងៅឆ្ែ ំ២០១៣ ដល៣់.៤៤៥.១៣២ងតាៃងៅឆ្ែ ំ២០១៤ ដល៤់.១៥៧.២៤៦ងតាៃងៅឆ្ែ ំ២០១៥ ៃងិដល៤់.៧០៩.៤៥៣ងតាៃ

ងៅឆ្ែ ំ២០១៦។  រៃទុេះបាៃងកើៃជាង៥ដងងៅឆ្ែ ំ២០១៣ងធៀបឆ្ែ ំ២០១២ ផ្តកែុងរយៈងពល៣ឆ្ែ ំេុងងស្កាយងៃេះ កំងណ្ើៃជា

ម្ធយម្ស្បចំាឆ្ែ ំមៃជាង១៣%ប៉ាុងណណ េះ។ ងដ្ឋយផ្ កការនំងេញផលតិផលករិកម្មរំខាៃ់ៗ  ដ៊ូេជា អងករ េំណិ្តដំ ូងមី្ 

ដំ ូងមី្ស្ររ់ ងម្ៅដំ ូងមី្ ងពាតស្កហម្ ងស្ម្េ ផ្ផលសាវ យស្ររ់ ៃងិដ៊ូងងស្បងងៅមៃការងកើៃង ើងជាងរៀងរាលឆ់្ែ ំតំាងពី

ឆ្ែ ំ២០១២ ពិងររដំ ូងមី្ ងស្ម្េ ៃងិផ្ផលសាវ យស្ររ់។ 

 

ស្កាហវកិ បង្ហា ញអពំកីារនំងេញផលតិផលករិកម្មពឆី្ែ ំ២០១០-២០១៦ 

 

  

 ការនំងេញអងករជាផលូវការបាៃងកើៃពី១០៥.២៥៩ងតាៃងៅឆ្ែ ំ២០១០  ដល់២០៥.៧១៧ងតាៃងៅឆ្ែ ំ២០១២  ៃងិ 

ដល់៥៤២.១៤៤ងតាៃងៅឆ្ែ ំ២០១៦ ផ្ដលកំងណ្ើៃងៃេះមៃស្បមណ្ជាស្បំាដងងធៀបឆ្ែ ំ២០១០ ៃងិជាងពីរដងងធៀបឆ្ែ ំ

២០១២។ ជាក់ផ្រតង បរមិណ្អងករនំងេញកែងុឆ្ែ ំ២០១៦រងស្ម្េបាៃេំៃៃួ៥៤២.១៤៤ងតាៃ ងកើៃង ើង០,៧% ងធៀបឆ្ែ ំ

២០១៥ ផ្ដលមៃេំៃៃួ៥៣៨.៣៩៦ងតាៃ។ ស្បងភទ្អងករនំងេញឆ្ែ ំ២០១៦ គ៉ឺអងករស្កអ៊ូបមៃេំៃៃួ៥៦,៦១% អងកររ
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ស្គប់ស្បងភទ្មៃេំៃៃួ៣៤,៧៩% ៃងិអងករេំហយុមៃេំៃៃួ៨,៦% ៃងិបាៃនំងេញងៅកាៃ់ទិ្រងៅ៦៥ស្បងទ្រ ងៅងលើ

សាកលងលាក ៃិងមៃស្កុម្ហ ៃុនំងេញអងករេំៃៃួ៨៥ស្កុម្ហ ៃុ។  

   
ការនំងេញអងករងៅស្បងទ្ររំខាៃ់ៗងស្េើៃជាងងគេំៃៃួ១០រមួ្មៃ៖ ស្បងទ្រេិៃេំៃៃួ១២៧.៤៦០ងតាៃ ស្បងទ្រ

បារាងំេំៃៃួ៧៨.៣២៩ងតាៃ ស្បងទ្រប៉ា៊ូ ូញេំៃៃួ៦៤.០៣៥ងតាៃ ស្បងទ្រម៉ា ង រីុេំៃៃួ៣៨.៨៧៧ងតាៃ ស្បងទ្រហ៊ូ ង់

េំៃៃួ២៨.៦៩០ងតាៃ ស្បងទ្រផ្ប លហសកិេំៃៃួ២២.៨៨៥ងតាៃ ស្បងទ្រង្កេំៃៃួ២២.៨១៥ងតាៃ ស្បងទ្រអុតីាលីេំៃៃួ

១៨.៦១៩ងតាៃ ស្បងទ្រអង់ងគលរេំៃៃួ១៧.៦៧៣ងតាៃ ៃងិស្បងទ្រអា ៉ឺម្៉ាង់េំៃៃួ១៦.៦១៦ងតាៃ។ 

ឆ. ការងារម្រៀបចំលខិិតបទោឋ នគ្តិយ៊ុតេ 

លិខតិបទ្ដ្ឋា ៃគតយិុតតិេំៃៃួ១៤បាៃៃងិកពំុងងរៀបេំ ៃិងបាៃដ្ឋក់ ល្ងស្បជុំពភិាកាពិងស្គេះងោបលថ់ាែ កជ់ំនញ 

ៃងិអងាភាពពាកព់ៃ័ធ។ លិខតិបទ្ដ្ឋា ៃទងំងនេះរួម្មៃ៖ ១)ងរេកតីស្ពាងេាប់រត ីពីការងស្បើស្បារ់ៃងិស្គប់ស្គងធៃធាៃដី

ករិកម្ម ២)ងរេកតសី្ពាងេាប់រត ីពកីារការពាររកុាជាតៃិិងភ៊ូតគម្អនម័្យ ៣)ងរេកតសី្ពាងអៃុស្កឹតយរត ីពកីារបងងកើត ការ

ងរៀបេំៃងិការស្បស្ពតឹតងៅរបរ់ម្៊ូលៃធិិអភិវឌ្ឍៃរ៍ហគម្ៃក៍រិកម្ម ៤)ងរេកតីស្ពាងអៃុស្កឹតយរត ីពកីារបងងកើតសាែ ក់ការស្តតួ

ពៃិិតយភ៊ូតគម្អនម័្យ ៥)ងរេកតីស្ពាងស្បការអៃតរស្ករួងរត ីពកីារផតលៃ់តីិរម្បទជាៃគបាលយុតតិធ៌ម្ ៦)ងរេកតសី្ពាង

ស្បការរត ីពីការបងងកើតឯករណា ៃ រញ្ញា រមា ល ់ ៃិងស្តារបរ់ម្ស្តៃតភី៊ូតគម្អនម័្យ ៧)ងរេកតសី្ពាងស្បការរួម្រត ីពី

ងសាហ យុងរវាកម្មស្តួតពៃិិតយភ៊ូតគម្អនម័្យៃងិកំចាត់រមរភាពេនស្ង ៨)ស្បការរតពីីគំរ៊ូពាកយងរែ ើរំុៃងិៃតីិ វិធនីៃការ

ផតល់វិញ្ញា បៃបស្តបញ្ញជ កគ់ុណ្ភាពព៊ូជដំណំ ៩)ស្បការរត ីពីសាល ករញ្ញា ព័តម៌ៃបញ្ញជ ក់ងលើរំបកងវេខចប់ស្គប់ព៊ូជដំណំ 

១០)ស្បការរត ីពីផ្បបបទ្នៃការពៃិយ័អៃតរការណ៍្ៃងិតនម្លទី្ផារព៊ូជដំណំជាម្៊ូលដ្ឋា ៃរស្មប់អៃុវតតការពិៃយ័អៃតរការណ៍្ 

១១)ស្បការរត ីពៃីីតិវិធងីដ្ឋេះស្សាយការតវ៉ាទក់ទ្ងៃងឹគុណ្ភាពព៊ូជដំណំ ១២)រតងដ់្ឋរស្គប់ព៊ូជដំណំរបរ់ជាតិ ៃងិ

ៃតីិវិធីវាយតនម្លគុណ្ភាព ១៣)ងគលការណ៍្ផ្ណ្នំរស្មប់ការវាយតនម្លភាពខុរផ្បលកឯករណា ៃភាព ៃងិរថ ិរភាព 

(DUS) ព៊ូជលមនីៃដំណំ ៃិង១៤)ផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរតរស្មប់ស្គប់ស្គងៃងិអភិវឌ្ឍៃព៍៊ូជស្រូវងៅកម្ពុជា។ 

ឆ.១. ការព្គ្ប់ព្គ្្សមាា រកសិកតម 

បេចុបបៃែងៃេះតស្មូ្វការងស្បើស្បារ់រមា រករិកម្ម មៃការងកើៃង ើងជាងរៀងរាល់ឆ្ែ ំ ស្របតាម្សាថ ៃភាពអភិវឌ្ឍៃ៍ 

ផលតិកម្មករិកម្មងៅកែងុស្បងទ្រ ផ្ដលងធវើឱ្យបរិមណ្រមា រករកិម្មនំេ៊ូល ៃងិបរិមណ្រមា រករកិម្មផ្ដលផលតិលាយ

ផសងំៅកែងុស្រុកស្តូវបាៃងកើៃង ើង។ រាជរដ្ឋា ភបិាលបាៃកណំ្ត់យុទ្ធសាស្តរត មិ្ៃយកពៃធ ឬកំណ្ត់អស្តាពៃធរ៊ូៃយងលើការ 

នំេ៊ូលរមា រករកិម្ម កែងុងគលបំណ្ងបងកភាពស្បកួតស្បផ្ជងទី្ផារនៃផលតិកម្មកែងុស្រុក ផ្ដលអាេឱ្យករិករទិ្ញ រមា រ

ករិកម្មស្បកបងដ្ឋយគុណ្ភាព ៃិងមៃតនម្លងថាក។ ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃងិងៃសាទ្បាៃខិតខពំស្ងឹងងលើការ

ស្គប់ស្គងការងធវើអាជីវកម្មរមា រករិកម្មផ្ដលបាៃេុេះបញ្ជ ិកាស្តឹម្ស្តូវ ស្ពម្ទងំពស្ងឹងការស្តួតពិៃិតយអាជីវកម្មលក់ដំុលក់

រាយរមា រករិកម្មងៅតាម្បណត រាជធាៃីងខតតឱ្យបាៃរម្ស្របតាម្ៃីតិវិធ។ី  
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ស្កុម្ហ ៃុបាៃងរែ ើរំុលិខិតអៃញុ្ញា តរំុនំេ៊ូលមៃេំៃៃួ២០៦ ស្កុម្ហ ៃុ កែុងងនេះមៃ៖ 

 ថាែ កំរិកម្ម                                     ៖  ៤១ ៦៤៩,២ ងតាៃ ៃងិ១០៩ គី ូស្កាម្ 

 ជីករិកម្ម                                    ៖  ៩៩០ ៩១៩,៣៩៧ ងតាៃ     

 េំណី្រតវ-េំណី្បផ្ៃថម្                    ៖  ៣៣២ ២០៦,៤៨ ងតាៃ  

 បរុឱ្រល            ៖  ៣ ៥១៨,៩២៦ ងតាៃ  

 ស្គប់ព៊ូជ                                      ៖  ៤ ៦៣៥ ងតាៃ 

 វតថធុាតុងដើម្រស្មប់ផលតិេំណី្រតវ ៖  ៣៩៧ ១៣៨ ងតាៃ 

 បរិកាា បរុងពទ្យ            ៖  ៩៩,៣៦៣ ងតាៃ។ 

េំងពាេះការង្ហរផសពវផាយអប់រំៃងិងលើកកម្ពរ់ការយល់ដឹង មៃរកម្មភាពមួ្យេំៃៃួស្តូវបាៃអៃុវតតដ៊ូេជា៖ 

 ងធវើរិកាា សាលាផសពវផាយងលើកកម្ពរ់ការយល់ដឹងរត ីពី “បទ្ដ្ឋា ៃគតិយតុត ៃីតិវិធ ី ៃិងវិធាៃបងេចកងទ្រ កែុងការ 

ស្គប់ស្គង ៃងិការងធវើអាជីវកម្មរមា រករិកម្ម” ងៅតាម្បណត ងខតត 

 ស្បជុំផ្ណ្នំរត ីពកីារងធវើពាណិ្ជជកម្មថាែ កំរិកម្មៃិងជីករិកម្មដលព់ាណិ្ជជករថាែ កំរិកម្ម ៃងិជកីរិកម្ម   

 រហការជាមួ្យ GIZ ងរៀបេំរិកាា សាលារតពីបីទ្ដ្ឋា ៃគតិយតុតកែុងការងស្បើស្បារ់ ៃិងការងធវើពាណិ្ជជកម្មភាែ ក់ង្ហរជីវសាស្តរត

កែងុវិរ័យករិកម្ម កែុងស្ពេះរាជាណេស្កកម្ពុជា  

 ងរៀបេំរិកាា សាលាពស្ងឹងរម្តថភាពយល់ដឹងអពំ ី “បទ្ដ្ឋា ៃគតយិតុត ៃតីិវធិ ី ៃងិវធិាៃ បងេចកងទ្រកែងុការស្គបស់្គង 

ៃងិការងធវើអាជវីកម្មរមា រករិកម្ម” ដលស់្បធាៃ អៃុស្បធាៃម្ៃទីរករិកម្មផ្ដលទ្ទួ្លបៃទុកការិោល័យៃតីិកម្មករិកម្មរាជធាៃី

ងខតត  ៃិងស្បធាៃ  អៃុស្បធាៃការិោល័យៃតីិកម្មករិកម្មស្គប់រាជធាៃី ងខតត 

 ងធវើរិកាា សាលារត ីពី “ការផ្ណ្នំអំពីៃីតិវិធីកែុងការងធវើពាណិ្ជជកម្មថាែ កំរិកម្មៃិងជីករិកម្ម”  

 ងបើកកិេចស្បជុំ រត ពីីប៊ូកររុបការង្ហរៃីតកិម្មករិកម្មឆ្ែ ំ២០១៦ ៃងិងលើកទិ្រងៅការង្ហរឆ្ែ ំ២០១៧ ។  

រិកាា សាលារតពី ី“ការផ្ណ្នំអពំៃីីតិវិធកីែងុការងធវើពាណិ្ជជកម្មថាែ កំរិកម្មៃងិជកីរិកម្ម” ស្តូវបាៃងរៀបេំងធវើកាលពនីលៃទី្២៧ 

ផ្ខតលុា ឆ្ែ ំ២០១៦។ រិកាា សាលាងៃេះជាកាលាៃវុតតភាពដ៏ស្បងរើររស្មប់ផ្ផែកឯកជៃ ផ្ដលអាេជួយងលើកកម្ពរ់ស្បរិទ្ធភាព

កែុងការស្គប់ស្គងពាណិ្ជជកម្មថាែ កំរិកម្មៃងិជកីរិកម្ម ងដើម្បធីានឱ្យការផាតផ់ាង់ផ្េកចាយធាតុេ៊ូលករិកម្មទងំងៃេះ អាេផតល់

ផលស្បងោជៃព៍ិតស្បាកដដលក់រិករផ្ដលជាអែកងស្បើស្បារ់េុងងស្កាយ ងៅកែងុផលតិកម្មករិកម្មស្បកបងដ្ឋយគុណ្ភាពៃងិ

ស្បរិទ្ធភាព។ ជាមួ្យងៃេះ កែងុផលតិកម្មដំណំ ករិករផ្តងផ្តងស្បើស្បារ់ស្គប់ម្ងធាបាយងដើម្បីទ្ទួ្លបាៃៃ៊ូវទិ្ៃែផល ទ្ទួ្លការ

ៃយិម្េ៊ូលេិតតងដ្ឋយសារមៃស្បរិទ្ធភាពរហ័រទៃ់េិតត ៃងិង្ហយរកបាៃងៅងលើទី្ផារងដ្ឋយពុបំាៃគតិៃ៊ូវពផីលអវិជជមៃរបរ់

សារធាតុទងំងនេះង ើយ។ កៃលងម្កកម៏ៃថាែ កំរិកម្មជាងស្េើៃស្បងភទ្ផ្ដលករិករបាៃងស្ជើរងរីរម្កងស្បើស្បារ់ អាស្រយ័តាម្

មុ្ខដំណំ ៃិងស្បងភទ្កតាត េនស្ង ផ្ដលកែងុងនេះថាែ កំរិកម្មខលេះជាស្បងភទ្ថាែ ពំុលខាល ំង ៃងិស្បងភទ្ខលេះងទ្ៀតរថ ិតងៅកែងុបញ្ជ ី

ហាម្ឃាត ់ផ្ដលនំឱ្យប៉ាេះពាលោ់៉ា ងធៃៃធ់ៃរដល់រុខភាពសាធារណ្ៈផងផ្ដរ។ 

ងដើម្បីរងស្ម្េបាៃលទ្ធផលជាវិជជមៃ  កែុងការបំងពញភារកិេចរបរ់ពាណិ្ជជករថាែ កំរិកម្មៃិងជីករិកម្ម កែុងការេ៊ូល

រួម្អៃុវតតេាប់រត ីពីការស្គប់ស្គងថាែ កំរិកម្មៃងិជីករិកម្ម  ស្ករួងករិកម្ម  រកុាា ស្បមញ ់ ៃងិងៃសាទ្  បាៃងធវើការផ្ណ្នំ មួ្យ

េំៃួៃរស្មប់ពាណិ្ជជករថាែ កំរិកម្មៃិងជីករិកម្មងដើម្បីអៃុវតតដ៊ូេខាងងស្កាម្៖ 

១-ស្កុម្ហ ៃុស្តូវផ្រវងយល់ងដ្ឋយតទ លៃ់៊ូវពត័៌មៃបង្ហា ញផលូវ ៃងិកាតពវកិេចរបរ់ខលួៃ ផ្ដលស្តូវអៃុវតោងៅស្គប់ដំណក់កាល 

កាលកែុងស្បតិបតតិការពាណិ្ជជកម្មថាែ កំរិកម្ម ៃងិជីករិកម្ម ពិងររងៅកែងុដំងណ្ើរការនៃការេុេះបញ្ជសី្បងភទ្ផលិតផលថាែ កំរិកម្ម 

ឬជកីរិកម្មៃីមួ្យ  ៗ ផ្ដលទម្ទរៃ៊ូវងពលងវលារម្ស្របរស្មប់ ល្ងកាតក់ារវិភាគ ការសាកលបងងលើទី្វាលពិងសាធៃ៍ ៃងិការ

រិកាអំពហីាៃភិយ័ឬងស្គេះថាែ ក់ផ្ដលអាេបងកងដ្ឋយផលតិផលថាែ កំរិកម្ម ឬជកីរិកម្មទងំងនេះ ស្ពម្ទងំកាតពវកិេចរបរ់ខលួៃ
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ផ្ដលស្តូវអៃុវតោងៅងស្កាយងពលេុេះបញ្ជកិាផលតិផល ៃងិទ្ទួ្លបាៃលិខតិអៃញុ្ញា តឬវិញ្ញា បៃបស្ត រស្មប់ស្បតិបតតកិារពាណិ្ជជ

កម្មពាកព់ៃ័ធ។ 

២-ស្កុម្ហ ៃុស្តូវពាោម្ទំ្នកទំ់្ៃងរកផលតិផលថាែ កំរិកម្ម ឬជីករិកម្ម  រស្មប់ការេុេះបញ្ជកិា ៃងិនំេ៊ូលម្កផាត់

ផាងផ់្េកចាយកែងុស្ពេះរាជាណេស្កកម្ពុជា ផ្ដលងេញពីស្កុម្ហ ៃុផលតិលាយផសតំទ ល ់ នៃស្បងទ្រស្បភពងដើម្ ងដើម្បធីានបាៃ

គុណ្ភាពផលតិផលពតិស្បាកដ ៃងិមៃតនម្លងដើម្ទប អាេស្បកតួស្បផ្ជងទី្ផារងដ្ឋយងរម ើភាព ស្របតាម្សាថ ៃភាពជាក់ផ្រតង

នៃងកសស្តបរសិាថ ៃកែងុស្ពេះរាជាណេស្កកម្ពុជា ៃិងស្របតាម្តស្ម្ូវការងស្បើស្បារ់របរ់ករិករកែុងផលិតកម្មករិកម្មផងផ្ដរ។  ផទុយ

ងៅវិញ  ស្កុម្ហ ៃុស្តូវងជៀរវាងងធវើការេុេះបញ្ជផីលតិផល  ឬងធវើការនំេ៊ូលថាែ កំរិកម្មឬជកីរិកម្មម្កស្ពេះរាជាណេស្កកម្ពុជា 

ផ្ដលបញ្ញជ ទិ្ញពសី្កុម្ហ ៃុផ្េកចាយបៃតងស្ៅស្បងទ្រជាងស្េើៃតំណ្ គម ៃស្បភពងដើម្េារ់លារ់  ផ្ដលងធវើឲ្យតនម្លងដើម្ខពរ់ខរុ

ពតីនម្លផ្ដលបញ្ញជ ទិ្ញតទ លព់សី្កុម្ហ ៃុស្បភពងដើម្លាយផស ំផ្ដលមៃតនម្លទបៃងិមៃការធានគុណ្ភាពស្ពម្ទងំមៃឯកសារ

យថាស្បងភទ្ស្បភពងដើម្ស្តមឹ្ស្តវូ ស្របតាម្បមណី្យអៃតរជាតិ។ 

៣-ទ្ៃទឹម្ៃងឹដំងណ្ើរការេុេះបញ្ជផីលតិផលថាែ កំរិកម្ម ឬជកីរិកម្ម ស្កុម្ហ ៃុផ្ដលងធវើស្បតិបតតកិារនំេ៊ូលនំងេញលាយ

ផសឬំងវេខចប់ជាលម ី ៃងិផាតផ់ាង់ផ្េកចាយ ចំាបាេ់ស្តូវងរែ ើរំុងធវើការេុេះបញ្ជ ីឃាល ងំ រៃែធិថិាែ កំរិកម្មឬជកីរិកម្មជាមុ្ៃ ងដើម្បី

រស្ម្លួដលស់្បតបិតតកិារពាណិ្ជជកម្មរបរ់ខលួៃ ផ្ដលស្តូវការចំាបាេ់ៃ៊ូវឃាល ងំរៃែធិរិស្មប់ងធវើស្បតិបតតកិារពាក់ពៃ័ធកែុងរកម្មភាព

ពាណិ្ជជកម្មស្បកបងដ្ឋយរុវតថភិាព។ 

៤-ងស្កាយងពលទ្ទួ្លបាៃវិញ្ញា បៃបស្តបញ្ញជ ក់បញ្ជកិាផលតិផល  ស្កុម្ហ ៃុស្តូវផលិតរំបកងវេខចប់ផលតិផលថាែ ំ

ករិកម្មឬជកីរិកម្មរបរ់ខលួៃឱ្យងហើយងស្រេជាមុ្ៃ  ងៅមុ្ៃងពលងរែ ើរំុលខិិតអៃញុ្ញា តនំេ៊ូល  ងដ្ឋយស្តូវងបាេះពុម្ពងៅងលើ

រំបកងវេខចប់ៃ៊ូវសាល ករញ្ញា ពត័ម៌ៃជាភាសាផ្ខមរតាម្គំរ៊ូផ្ដលបាៃយលស់្ពម្ងៅងពលេុេះបញ្ជ ីឬស្តូវផលតិជាបរិោយប័ណ្ណ  ឬ

ជាក៊ូៃងរៀវងៅផ្ណ្នំអំពផីលតិផលរបរ់ខលួៃបផ្ៃថម្ រស្មប់ដ្ឋក់ងៅកែងុ ឬស្តូវភាជ ប់ជាមួ្យរំបកងវេខចប់។ 

៥-ងៅងពលងរែ ើរំុនំេ៊ូលថាែ កំរិកម្មឬជីករិកម្ម ស្កុម្ហ ៃុចំាបាេ់ស្តូវភាជ ប់ជាមួ្យពាកយងរែ ើរំុៃ៊ូវគំរ៊ូរំបកងវេខចប់

ផ្ដលមៃសាល ករញ្ញា ពត័ម៌ៃជាភាសាផ្ខមរ ផ្ដលបាៃយលស់្ពម្ងៅងពលងធវើការេុេះបញ្ជ ី ងដើម្បីធានថាផលិតផលថាែ កំរិកម្ម 

ឬជកីរិកម្មផ្ដលស្កុម្ហ ៃុងរែ ើរំុនំេ៊ូលងនេះ  បាៃអៃុវតោស្តមឹ្ស្តូវតាម្ការតស្ម្ូវបមណី្យ។ 

៦-ស្កុម្ហ ុៃផ្ដលកាៃក់ាប់លិខតិអៃញុ្ញា តនំេ៊ូលថាែ កំរិកម្មឬជីករិកម្ម មៃកាតពវកិេចងធវើស្បតិងវទ្ៃ៍ ឬជ៊ូៃព័ត៌មៃ

ជ៊ូៃម្កនយកដ្ឋា ៃៃីតកិម្មករិកម្ម អំពីការនំេ៊ូម្កដល់ឃាល ងំអេិនស្តៃតយ៍របរ់ស្កុម្ហ ុៃងៅកែងុរយៈងពលោ៉ា ងតិេ១៥ (ដប់ស្បំា

នលៃ) មុ្ៃនលៃនំេ៊ូលជាក់ផ្រតង ងដើម្បីម្ស្តៃោីមៃរម្តថកិេចរបរ់ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃងិងៃសាទ្ េុេះពិៃិតយងលើការអៃវុតោ

ការតស្មូ្វបមណី្យផ្ដលបាៃអេះអាងងៅងពលងធវើការេុេះបញ្ជ ី។ ករណី្ងៃេះ ស្កុម្ហ ុៃស្តូវធានថាទំ្ៃិញថាែ កំរិកម្ម ឬជកីរិកម្ម

ផ្ដលបាៃនំេ៊ូល ធានបមណី្យគុណ្ភាពងដើម្ ៃិងស្តូវរកាទុ្កទំ្ៃិញថាែ កំរិកម្មឬជីករិកម្មផ្ដលនំេ៊ូលងនេះ ងៅកែងុឃាល ងំ

អេិនស្តៃោយ៍របរ់ខលួៃ រស្មប់ការស្តួតពៃិតិយរបរ់ម្ស្តៃោីមៃរម្តថកិេច ងៅមុ្ៃងពលងធវើការផាតផ់ាង់ផ្េកចាយ។ 

៧-ស្កុម្ហ ុៃផ្ដលកាៃ់កាប់ងរាងេស្កឬរិបបកម្មផលិតលាយផស ំ ឬងវេខចប់ជាលមីៃ៊ូវថាែ កំរិកម្ម  ៃិងជីករិកម្ម  រស្មប់ 

ងធវើការផាតផ់ាង់ផ្េកចាយងដ្ឋយតទ លង់ៅកែុងស្ពេះរាជាណេស្កកម្ពុជា ស្តូវងធវើស្បតិងវទ្ៃ៍ជ៊ូៃស្ករួងោ៉ា ងតិេេំៃៃួ២ (ពីរ) ងលើក

កែុង១ឆ្ែ ំ  ឬងៅងពលផ្ដលចំាបាេ់តាម្ការតស្ម្ូវរបរ់ស្ករួងករិកម្ម  រុកាា ស្បមញ់ ៃងិងៃសាទ្។ កែុងករណី្ស្កុម្ហ ៃុងធវើការ

នំងេញៃ៊ូវផលតិផលថាែ កំរិកម្ម ៃិងជីករិកម្មរបរ់ខលួៃ ស្តូវងធវើស្បតិងវទ្ៃ៍ជ៊ូៃស្ករួងកែុងរយៈងពលកំណ្ត់ងដ្ឋយៃតីិវិធី ងៅ

មុ្ៃងពលនំងេញជាក់ផ្រតង។ 

៨-ស្កុម្ហ ៃុផ្ដលងធវើការនំេ៊ូល ងធវើការលាយផស ំឬងវេខចប់ជាលម ីរស្មប់ផាតផ់ាងផ់្េកចាយងដ្ឋយតទ លៃ់៊ូវថាែ កំរិកម្ម ឬជី

ករិកម្ម ស្ពម្ទងំពាណិ្ជជករផ្ដលទ្ទួ្លផាតផ់ាង់ផ្េកចាយបៃត ៃ៊ូវថាែ កំរិកម្មឬជីករិកម្មពសី្កុម្ហ ៃុងដើម្ផ្ដលនំេ៊ូល  ផ្ដល

លាយផសឬំងវេខចប់ជាលមីកែងុស្រុក ឱ្យដលប់ណត ងដប៉ា៊ូលក់ដំុលករ់ាយកែងុរាជធាៃងីខតត ស្តូវមៃលខិតិអៃញុ្ញា តផាតផ់ាងផ់្េកចាយ
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ថាែ កំរិកម្មឬជកីរិកម្មងេញងដ្ឋយស្ករួងករិកម្ម រកុាា ស្បមញ់ ៃងិងៃសាទ្ ស្តូវមៃកេិចរៃាងធវើជាអែកផាតផ់ាងផ់្េកចាយជា

មួ្យស្កុម្ហ ៃុងដើម្ ៃងិស្តូវមៃបញ្ជ ីងឈាម េះងដប៉ា៊ូ ឬសាខាលក់ដំុលករ់ាយតាម្រាជធាៃ ីងខតត ផ្ដលទ្ទួ្លយកការផាតផ់ាងរ់បរ់ខលួៃ 

ងដើម្បីទ្ទួ្លខុរស្តូវរួម្េំងពាេះមុ្ខេាប់រវាងស្កុម្ហ ៃុនំេ៊ូល ស្កុម្ហ ៃុផាតផ់ាងផ់្េកចាយបៃត ៃងិពាណិ្ជជករលក់ដំុលករ់ាយ ងៅ

កែុងផ្ខសេង្ហវ កព់ាណិ្ជជកម្មរបរ់ខលួៃ។ 

៩-ស្កុម្ហ ៃុផ្ដលងធវើការនំេ៊ូល ងធវើការលាយផសឬំងវេខចប់ជាលមីៃ៊ូវថាែ កំរិកម្មៃងិជកីរិកម្ម  ស្តូវមៃបុគាលកិបងេចកងទ្រ

ស្បចំាការផ្ដលមៃជនំញពាកព់ៃ័ធៃងឹថាែ កំរិកម្មឬជកីរិកម្ម  ៃងិស្តូវមៃការទ្ទួ្លសាា លព់សី្ករួងករិកម្ម រកុាា ស្បមញ ់ៃងិ

ងៃសាទ្។ ស្កុម្ហ ៃុផ្ដលងរែ ើរំុលិខិតអៃញុ្ញា ត ឬវិញ្ញា បៃបស្តងធវើស្បតិបតតកិារពាក់ពៃ័ធថាែ កំរិកម្ម ៃងិជកីរិកម្ម មៃកាតពវកិេច

បងក់នស្ម្ងរវាសាធារណ្ៈេ៊ូលលវិការដា េំងពាេះរាលក់រណី្ងរែ ើរំុលិខិតអៃញុ្ញា ត ឬ វិញ្ញា បៃបស្ត តាម្ករណី្ស្បតិបតតកិារ

ពាកព់ៃ័ធៃីមួ្យៗតាម្ស្បការរមួ្ងលខ១០១៣ េុេះនលៃទី្២៨ ផ្ខធែ ូ ឆ្ែ ំ២០១២ របរ់ស្ករួងងរដាកិេចៃងិហិរញ្ាវតថ ុ ៃងិស្ករួង

ករិកម្ម រកុាា ស្បមញ ់ៃងិងៃសាទ្។ 

១០-ស្កុម្ហ ៃុពាណិ្ជជកម្មថាែ កំរិកម្ម ឬជកីរិកម្ម មិ្ៃស្តូវងធវើការផាយពាណិ្ជជកម្ម ឬការផសពវផាយផលិតផលថាែ កំរិកម្ម 

ឬជីករិកម្មរបរ់ខលួៃ ងៅមុ្ៃងពលផ្ដលមិ្ៃទៃប់ាៃងធវើការេុេះបញ្ជផីលតិផល ឬមិ្ៃទៃប់ាៃទ្ទួ្ល វិញ្ញា បៃបស្តបញ្ញជ កប់ញ្ជកិា

ស្បងភទ្ថាែ កំរិកម្ម ឬជកីរិកម្មងនេះង ើយ។ ការនំេ៊ូលថាែ កំរិកម្ម ឬជកីរិកម្ម កែងុងគលបំណ្ងងធវើអំងណយ ងធវើពិងសាធៃ ៍

ឬរស្មប់ងស្បើស្បារ់កែងុករិដ្ឋា ៃតទ ល ់ងទេះបីជាឯកជៃឬរដាកត ីកស៏្តូវងរែ ើរំុលិខតិអៃញុ្ញា ត  ៃងិស្តូវមៃការយល់ស្ពម្ជាមុ្ៃព ី

ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ ់ៃងិងៃសាទ្ ស្របតាម្េាប់ៃងិៃតីិវិធជីាធរមៃ។ 

១១-ស្កុម្ហ ៃុពាណិ្ជជកម្មថាែ កំរិកម្ម ឬជីករិកម្ម ស្តវូមៃភាពងសាម េះស្តង ់ៃងិមៃរីលធម៌្កែុងមុ្ខរបររបរ់ខលួៃ  ងដ្ឋយ

មិ្ៃស្តូវស្បស្ពតឹតអំងពើផ្កលងបៃលំគណុ្ភាព ផ្កនេែផលតិផលខុរពគីុណ្ភាពងដើម្ ឬផ្កលងបៃលំរំបកងវេខចប់ ៃិងស្តូវងជៀរវាងទិ្ញេ៊ូល

រស្មប់លកៃ់៊ូវថាែ កំរិកម្ម ឬជីករិកម្មផ្ដលងគេពៃធ  ឬលេួលាកនំ់េ៊ូលពីស្បងទ្រជតិខាង ឬមៃស្បភពងេញពអីំងពើងលមើរ

េាប់ងផសងងទ្ៀតង ើយ។ ជាពិងររងជៀរវាងការនំេ៊ូល ឬលេួនំេ៊ូលស្បងភទ្ថាែ ឬំជកីរិកម្មផ្ដលរថតិងៅកែងុបញ្ជហីាម្ឃាត់។ 

១២-ស្កុម្ហ ៃុពាណិ្ជជកម្មថាែ កំរិកម្ម ឬជីករិកម្ម ស្តូវមៃទំ្នក់ទំ្ៃងៃងិកិេចរហស្បតិបតោកិារលអជាមួ្យអងាភាពជនំញ

ពាកព់ៃ័ធនៃស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ ់ៃងិងៃសាទ្ ងដើម្បីរស្មួ្លដល់ដំងណ្ើរការធុរកិេចរបរ់ខលួៃ ងដ្ឋយស្តូវងគរព ៃងិអៃុវតត

រាលៃ់តីិវិធី បទ្បញ្ញជ  ៃងិសារាេរផ្ណ្នំរបរ់ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ ់ ៃងិងៃសាទ្ ៃងិស្តូវេ៊ូលរមួ្តាម្ដ្ឋៃឬស្តូវផតល់

ព័តម៌ៃអពំីបទ្ងលមើរផ្កលងបៃលគំុណ្ភាព ឬបទ្ងលមើរងផសងងទ្ៀតងៅកែងុពាណិ្ជជកម្មថាែ កំរិកម្ម ឬជកីរិកម្ម ងដើម្បីម្ស្តៃតមីៃ

រម្តថកិេចចាត់វិធាៃការតាម្េាប់ជាធរមៃ។ 

ឆ.២. ការព្ស្ថវព្ោវ និ្អភិវឌ្ឍនប៍ម្ចេកវិទាកសកិតម 

 ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃងិងៃសាទ្ ងដ្ឋយមៃវិទ្ាសាថ ៃស្សាវស្ជាវៃងិអភិវឌ្ឍៃក៍រិកម្មកម្ពុជា (CARDI) ជា

អងាភាពជនំញបាៃបងងកើតព៊ូជដំណំករិកម្មលមីៗ ផ្លរកាៃ៊ូវគុណ្ភាពស្គប់ព៊ូជនៃព៊ូជដំណំផ្ដលបាៃបងញ្ចញ រួម្ទងំផសពវ

ផាយៃ៊ូវព៊ូជទងំងនេះ ៃងិវិធីសាស្តរតរស្មិ្តរស្មងំស្គប់ព៊ូជស្រូវផ្បបករិករ បងេចកវិទ្ាដ្ឋដុំេះ ផ្លទ ំ ៃិងស្បម្៊ូលផល 

រួម្ទងំេងស្កង ងបាេះពុម្ពៃិងផសពវផាយអតថបទ្វិទ្ាសាស្តរត    ស្ពម្ទងំឯកសារបងេចកវិទ្ា ជ៊ូៃដលក់រិករៃងិអែកពាកព់ៃ័ធ

ទ្៊ូទងំស្បងទ្រ។ ជាក់ផ្រតងការង្ហរជាងស្េើៃស្តូវបាៃអៃុវតតៃិងផតលល់ទ្ធផលរំខាៃ់ៗរួម្មៃ៖ 

 អតថបទ្វិទ្ាសាស្តរត៖ បាៃររងររៃិងងបាេះពុម្ពអតថបទ្ ងៅកែុងទ្រសនវដត ីវិទ្ាសាស្តរតអៃតរជាតិៃងិងរៀវងៅរៃែិរីទ្

ននបាៃេំៃៃួ៤អតថបទ្  

 ការអភរិកសព៊ូជដំណំករិកម្ម៖ បាៃស្បម្៊ូលព៊ូជដំណំលមីៗងទ្ៀតេំៃៃួ៤០៤រំណកម្ករកាទុ្ក ៃងិងធវើយុវកម្មព៊ូជ

ស្រូវអភិរកសបាៃេំៃៃួ២.៣២៩បញ្ជកឹ/រំណក។ គិតជារួម្ស្តឹម្ដំណេ់ឆ្ែ ំ២០១៦ងៃេះ ព៊ូជដំណំ េំៃៃួ៣៨ស្បងភទ្ ផ្ដល

ររុបទងំអរ់មៃេំៃៃួ៨.២៦៧បញ្ជ ឹក/រំណកបាៃអភិរកសងៅកែុងធនគរពៃធុរបរ់ វិទ្ាសាថ ៃកាឌ្ីរស្មប់ងស្បើស្បារ់កែងុ

កិេចអភិវឌ្ឍៃព៍៊ូជដំណំកែងុរយៈងពលយ៊ូរអផ្ងវង។ 
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 ការបងញ្ចញព៊ូជដំណំលមីៗ៖ បាៃបងញ្ចញព៊ូជស្រូវលមីេំៃៃួ០២បផ្ៃថម្ងទ្ៀត គ៉ឺ (១) ព៊ូជស្រវូ ខា១៦ ផ្ដលជាពជូរសូវ

រាលមិនររកានរ់ដូវធៃៃ់ឹងកងៅត ខពរ់ ៃិងមានររភពទដើមពអី ីរ ី (IR10L149)។ ពូជទនេះជាមធ្យមមានអាយ កាល៩៨ថ្ងៃ 

កមពស់១,០ម្ ររវវងរារអ់ងករ៧,០ម្ម្ រន្ទា ររារ់១,៨ម្ម្ មានករមិតអាមី ូស២៥,១% នងិេិននផលម្ធយម្ទងំរដ៊ូវស្បំាង

ៃងិវរា៤,១ត/ហត។ ពូជរសូវខា១៦អាចផតលផ់លរហតូដល៦់,៨ត/ហត ងហើយផ្ដលជាព៊ូជស្រូវបាៃងធវើការពិងសាធៃ ៍

វាយតនម្ល ៃងិងស្ជើរងរីរតាំងពឆី្ែ ំ២០១១ ងដ្ឋយងតត តងៅងលើភាពធៃ់ស្ទងំៅៃឹងការងកើៃង ើងកងៅត បរិោការ ៃិង (២) 

ព៊ូជស្រូវ សាម េ់០២ ផ្ដលជាព៊ូជស្រូវធៃៃស់្បកាៃរ់ដ៊ូវ ងេញតក នងដើម្ផ្ខធែូ រម្ស្របរស្មប់ដីជងស្ៅខាល ំងនៃផ្ស្រទំ្នបរំពឹង

ទឹ្កងភលៀង តាម្រយ:ការងរែ ើររំុពីរហគម្ៃៃ៍ងិងលាកស្បធាៃម្ៃទីរករិកម្ម រុកាា ស្បមញ ់ ៃងិងៃសាទ្ងខតតសាវ យងរៀង។ ព៊ូជ

ស្រូវងៃេះកមពស់១,៥ម្ ររវវងរារ់អងករ៦,៥ម្ម្ រន្ទា ររារ់១,៨ម្ម្ មានករមិតអាមី ូស១៨,៤% នងិេិននផលម្ធយម្

៣,២ត/ហត ស្ពម្ទងំអាចផតលផ់លរហតូដល៤់,២ត/ហត។ 

 ស្បាក់េំងណ្ញរបរ់មច រ់ម៉ា រីុៃកុនំប៖ លទ្ធផលរិកាងៅងខតតតាផ្កវ កពំត ៃងិកពំង់រព ៉ឺបង្ហា ញថា មច រ់ម៉ា រីុៃ  កុំ

នបបាៃយកស្បាក់ស្េតូស្រូវវរាជាម្ធយម្១១០ដុលាល រ/ហត ៃងិស្រូវស្បំាង៧០ដុលាល រ/ហត។ ងដ្ឋយផ្ កកែុងរដ៊ូវវរា មច រ់ម៉ា រីុ

ៃកុនំបបាៃរកលយុេំងណ្ញស្បចំានលៃស្បមណ្២២៥ដុលាល រេំងពាេះផ្ស្រទំ្ហំត៊ូេ (៥,១០អា) ងដ្ឋយស្េូតបាៃជាម្ធយម្៣ហត/នលៃ 

ៃងិ៣៦៦ដុលាល រេំងពាេះផ្ស្រទំ្ហំធ ំ(២០,៣០អា) ងដ្ឋយស្េតូបាៃជាម្ធយម្៤,៥ហត/នលៃ)។ 

 បងងកើតបាៃៃ៊ូវផ្ផៃទី្ស្កុម្ដីផ្ស្រនៃអៃុស្បពៃ័ធងស្សាេស្រពេំៃៃួស្បំា៖ បាៃេុេះរកិា វាយតនម្ល ៃងិបងងកើតផ្ផៃទី្

ស្កុម្ដីផ្ស្រកែុងអៃសុ្បពៃ័ធងស្សាេស្រពបាៃេំៃៃួ៥ គ៉ឺ (១)អៃុស្បពៃ័ធងស្សាេស្រពេំបក់ កែងុ ុំេំបក ់ ស្រុកសាវ យស្ជុំ ងខតត

សាវ យងរៀង (២)អៃុស្បពៃ័ធងស្សាេស្រពបងឹកក់ កែុង ុំគងត់ាងណ្ង ស្រុកកងមរ ងខតតកំពងច់ាម្ (៣)អៃុស្បពៃ័ធងស្សាេ

ស្រពតាងរង–តាងតា កែុង ុខំាេ់អផ្ណ្ត ត ស្រុក ល្ូង ងខតតស្កងេេះ (៤)អៃសុ្បពៃ័ធងស្សាេស្រពអ៊ូរស្បាង កែងុ ុំផ្ស្រហ ុយ 

ស្រុកងកាេះផ្ញក ងខតតម្ណ្ឌ លគីរី ៃងិ (៥)អៃុស្បពៃ័ធងស្សាេស្រពស្តពំាងងស្េេះ កែងុ ុំស្តពំាងងស្េេះ ស្រុកក៊ូៃមំុ្ ងខតតរតៃគីរី។ 

 អាហារ៊ូបតថម្ារបរ់អងកររស្ម្ិតព៊ូជស្រូវដំងណ្ើបនរបម្ងាល៖ កែុងឆ្ែ ំ២០១៦ងៃេះ វិទ្ាសាថ ៃកាឌ្ីបាៃយកអងករ

រស្ម្ិតរបរ់ព៊ូជស្រវូដំងណ្ើបនរបម្ងាលងៅឲ្យម្ៃទីរពិងសាធៃ៍ ផ្ដលមៃការទ្ទួ្លសាា លជ់ាអៃតរជាតិងធវើការ វិភាគរករមរ

ភាគអាហារ៊ូបតថម្ាងហើយទ្ទួ្លបាៃលទ្ធផលដ៊ូេកែុងតារាងទី្១។ 

តារាង អាហារ៊ូបតថម្ាមៃកែងុអងកររស្ម្តិ (WR) របរ់ព៊ូជស្រូវដងំណ្ើបនរបម្ងាល (ND=ម្ៃិអាេកំណ្តប់ាៃ) 

No Parameter Unit WR No  Parameter Unit WR 

1 Fe mg/kg 2.53 10  Vitamin A mg/kg ND 

2 Carbohydrate g/100g 79.7 11  Vitamin B2 mg/kg ND 

3 Dietary fiber g/100g 0.47 12  Vitamin B3 mg/kg 1.8 

4 Energy kcal/100g 356 13  Vitamin B6 mg/kg ND 

5 Protein g/100g 7.53 14  Vitamin C mg/kg ND 

6 Total fat g/100g 0.79 15  Vitamin D mcg/kg ND 

7 Cholesterol mg/100g ND 16  Vitamin E mg/kg ND 

8 Polyunsaturated fat g/100g 0.33 17  Vitamin K1 mg/kg ND 

9 Thiamine ppm (mg/kg) 0.8 18  Vitamin B12 mcg/kg ND 

 ការដ្ឋដុំេះព៊ូជស្រូវ៖ លទ្ធផលនៃការងធវើអងងកតកែុងងខតតេំៃៃួ៤ (តាផ្កវ កពំងឆ់្ែ ំង ងពាធិ៍សាត់ ៃងិបាតដំ់បង) រយៈ

ងពល២ឆ្ែ ំជាប់គែ បាៃបង្ហា ញជារួម្ថា នផទដីស្រូវវរាជាម្ធយម្ររុបនៃងខតតទងំ៤មៃស្បមណ្០,៦២លាៃហ.ត កែុងងនេះ

មៃស្រូវស្សាល២៣% ស្រូវកណត ល៥២% ៃងិស្រូវធៃៃ២់៥%។ នផទដីផ្ស្រវរាឆ្ែ ំ២០១៤ស្បមណ្៦១%បាៃដ្ឋពំ៊ូជ

ស្រូវផ្ដលបងញ្ចញងដ្ឋយ វិទ្ាសាថ ៃកាឌ្ី ងហើយបរិមណ្ងៃេះបាៃងកើៃដល៦់៣%កែុងឆ្ែ ំ២០១៥។ េំងពាេះស្រូវស្សាល ការដ្ឋំ

ដុេះព៊ូជស្រូវបងញ្ចញងដ្ឋយ វិទ្ាសាថ ៃកាឌ្កីែុងឆ្ែ ំទងំ២មៃតេិតួេប៉ាុងណណ េះ (១%) នៃនផទដីផ្ស្រវរាទងំម្៊ូល។ ងដ្ឋយផ្ ក

ងៅផ្ស្រកណត ល ការដ្ឋដុំេះព៊ូជស្រូវតក រំដួលមៃការលយេុេះព៤ី៨%កែុងឆ្ែ ំ២០១៤ ម្ក៤២%កែុងឆ្ែ ំ២០១៥នៃនផទដីផ្ស្រ

វរាទងំម្៊ូល។ ការធាល ក់េុេះងៃេះ ស្បផ្ហលជាបណត លម្កពីការធាល ក់េុេះនៃតនម្លស្រូវ (ម្ធយម្នៃស្រូវងរើម្ៃងិរៃួ ត) ផ្ដល
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ករិករលកព់១ី,២៥០ងរៀល⁄គស្កកែងុឆ្ែ ំ២០១៣ ម្ក១,១៦៧ងរៀល⁄គស្កកែងុឆ្ែ ំ២០១៤ ងហើយតនម្លងៃេះងៅផ្តបៃតធាល កេុ់េះម្កដល ់

១,០៦០ងរៀល⁄គស្កងទ្ៀតកែុងឆ្ែ ំ២០១៥។ ផទុយងៅ វិញ ការដ្ឋដុំេះព៊ូជស្រូវរាងំជយ័ងៅផ្ស្រវរាទងំម្៊ូលមៃការងកើៃង ើង១% 

ទ្ៃទឹម្ៃឹងការងកើៃង ើងៃ៊ូវព៊ូជស្រូវធៃៃ់ដ៏នទ្ងទ្ៀត (ខា៤ ខា៥ ខា៨ ខា៩ ជាងដើម្) មៃការងកើៃង ើងព៣ី%កែងុឆ្ែ ំ២០១៤ងៅ

៩%កែុងឆ្ែ ំ២០១៥។   

 

 

 

 

 

 

 

 ការហ៊ូរងស្ចាេះដីងដ្ឋយដំណំដំ ូងមី្៖ លទ្ធផលររុបរយៈងពល២ឆ្ែ ំងលើស្កុម្ដីកពំង់ងរៀម្នៃេមក រករិករេំៃៃួ៣

កផ្ៃលង បាៃបង្ហា ញជាបឋម្ថា ការដ្ឋដំំ ូងមី្ងៅងលើដីេមក រផ្ដលមៃជស្មលដី៤-៧% បាៃបណត លឲ្យបាត់បងដី់ស្រទប់

ងលើ (ម៉ា រ់រៃួ ត) ររុបស្បមណ្៦០-១៨០ត⁄ហត ផ្ដលរមមស្តងៅៃងឹកស្មរ់ដីព៤ី,៣-៨,៥ម្ម្។ តួងលខងៃេះ បញ្ញជ ក់

ថាការហ៊ូរងស្ចាេះដីមៃកស្មិ្តម្ធយម្។  ងៃេះជាលទ្ធផលនៃការរិកាកែុង លកាខណ្ឌ ដី អាការធាតុ ៃងិការអៃុវតតជាក់ផ្រតង

របរ់ករិករកែងុស្រុកភែំស្ពកឹ ងខតតបាត់ដំបង។ 

 ការស្រូបយកសារធាតុេិញ្ច ឹម្របរ់ដំ ូងមី្៖ លទ្ធផលពងិសាធៃ៍េំៃៃួ៣កផ្ៃលងងលើស្កុម្ដីកំពង់ងរៀម្ងៅកែងុស្រុកភែំ

ស្ពឹក ងខតតបាត់ដំបងរយៈងពល២ឆ្ែ ំបញ្ចូលគែ បាៃបង្ហា ញថា ជាម្ធយម្ការដ្ឋក់ជីគីមី្ (N:P2O5:K2O) កស្ម្ិតទប 

(40:20:40) បងងកើៃៃ៊ូវផលដំ ូងមី្ងរើម្ទងំងដើម្ៃិងងម្ើម្ស្បមណ្១០ត⁄ហត ងហើយផលងៃេះងកើៃដលជ់ាង២០ត⁄ហត

េំងពាេះជគីីមី្កស្ម្តិខពរ់ (160:80:100) ងធៀបងៅៃងឹការម្ិៃដ្ឋកជ់ីផ្ដលផតលផ់លផ្តជិត៥៥ត⁄ហតប៉ាុងណណ េះ (តារាងទី្២)។ 

បរិមណ្សារធាតុេិញ្ច ឹម្  (N, P, K, Ca ៃងិ Mg) មិ្ៃមៃការផ្ស្បស្បួលរំខាៃង់ទ្រវាងជកីស្មិ្តទបៃិងមិ្ៃដ្ឋក ់ផ្តេំងពាេះ

ការដ្ឋកជ់ីកស្មិ្តខពរ់វិញ ដំណំដំ ូងមី្ស្រូបយកសារធាតេិុញ្ច ឹម្ខពរ់ជាងមិ្ៃដ្ឋកជ់ី ងលើកផ្លងផ្ត Ca ប៉ាុងណណ េះ។ 

តារាង ផលដ ូំងម្ងីរើម្ទងំងដើម្ៃងិងម្ើម្ររបុរយៈងពល២ឆ្ែ ំ (ត⁄ហត) ៃងិបរមិណ្សារធាតេុញិ្ចមឹ្ (N, P, K, Ca ៃងិ Mg) 

ផ្ដលស្រូបយក (គស្ក⁄ហត) កែងុលកាខណ្ឌ ម្ៃិដ្ឋកជ់ ី  (Nil) ដ្ឋកជ់កីស្ម្តិទប (40:20:40)  ៃងិកស្ម្តិខពរ់ (160:80:100) 

នៃ (N:P2O5:K2O)  

N:P2O5:K2O (kg/ha) Total biomass (t/ha) N P K Ca Mg 

Nil 54.66 16.39 3.05 10.42 10.33 2.43 

40:20:40 65.84 16.89 2.94 9.16 9.74 2.04 

160:80:100 75.03 22.01 3.42 8.76 11.16 2.47 

 

 ការផ្ស្បស្បួលលកាណ្:រ៊ូបៃិងគីមី្នៃដីដ្ឋដុំេះដំ ូងមី្៖ លទ្ធផលម្ធយម្នៃពិងសាធៃ៍េំៃួៃ៣កផ្ៃលងកែុងរយៈពីរឆ្ែ ំ

ជាប់ៗគែ ងលើស្កុម្ដីកពំង់ងរៀម្បាៃបង្ហា ញថា លកាណ្ៈរ៊ូបៃងិគីមី្នៃដី (Soil properties) មិ្ៃមៃការផ្ស្បស្បលួគួរឲ្យ

ក្រាហ្វិកទី១៖ ភាគរយផ្ទៃដីដាំដ ុះពូជស្រូវបញ្ចេញ
ញ្ដយវទិាស្ថា នកាឌីនិងពូជករិករកន ងញ្េត្តចាំនួន៤ 
(តាកកវ កាំពងឆ់្ន ាំង ញ្ោធិ៍ស្ថត្ ់និងបាត្ដ់ាំបង) 
ញ្ ីផ្ទៃដីស្រូវវរាររ ប (ស្រូវធងន=់២៥% 
ស្រូវកណ្តត  =៥២% និងស្រូវស្ស្ថ =២៣%) 
កន ងឆ្ន ាំ២០១៥ (វណ័្ឌ ខាងញ្ស្ៅ) ញ្ធៀបនឹងឆ្ន ាំ២០១៤ 
(វណ័្ឌ ខាងកន ង) 
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បារម្ាណ៍្ងទ្ ងលើកផ្លងផ្តបណ្តូ រកាេុង (Exchangeable) Ca2+ ៃងិ Mg2+ ស្ពម្ទងំបរិមណ្ដីលាប់ (Silt) ផ្ដលមៃ

ការលយេុេះ ងទេះកែងុករណី្មិ្ៃដ្ឋក់ជ ីៃិងដ្ឋកជ់ីទងំកស្ម្ិតទបឬខពរ់កង៏ដ្ឋយ (តារាងទី្៣)។ 

តារាង លកាណ្ៈរ៊ូបៃងិគមី្នីៃដ ី (Soil properties) ម្ៃុងពលដ្ឋ ំ (Before planting) ងស្កាយដ្ឋឆំ្ែ ំទ្មី្យួ ៃងិទ្ពីរី 

កែងុកស្ម្តិម្ៃិងស្បើស្បារ់ជ ី(Nil) ងស្បើស្បារ់ជកីស្ម្តិទប (40:20:40) ៃងិកស្ម្តិខពរ់ (160:80:100) 

 

Soil properties 
Before  Year 1: N:P2O5:K2O (kg/ha) Year 2: N:P2O5:K2O (kg/ha) 

planting Nil 40:20:40 160:80:100 Nil 40:20:40 160:80:100 

pH-H2O (1:5) 8.07 0.23 0.20 0.20 -0.48 -0.41 -0.40 

EC (mS/cm) 0.31 -0.07 -0.06 -0.06 -0.20 -0.20 -0.11 

Organic C (%) 0.94 0.27 0.62 0.56 0.95 0.93 0.94 

Total N (%) 0.12 -0.02 -0.02 -0.02 0.08 0.09 0.07 

Available P (mg/kg) 3.43 1.86 3.58 4.34 6.50 10.54 9.67 
Exchangeable Ca2+ 
(cmol/kg) 

21.10 7.77 5.30 6.00 
-

10.54 
-11.02 -10.73 

Exchangeable 
Mg2+(cmol/kg) 

2.20 -0.78 -1.40 -1.28 -1.65 -1.67 -1.67 

Exchangeable K+(cmol/kg) 0.48 0.01 0.02 -0.05 -0.01 0.06 0.05 

Exchangeable Na+(cmol/kg) 0.10 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 

Sand (%) 29 4 3 3 3 1 1 

Silt (%) 31 -4 -2 -2 -2 -2 -2 

Clay (%) 41 0 -1 -1 -1 2 1 

Fresh root yield (t/ha)   27 32 33 28 34 40 

 ស្បភពងប៉ាងងបា៉ា េះៃងិនរព ងតឿលកង់ៅទី្ផារ: ងប៉ាងងបា៉ា េះភាគងស្េើៃផ្ដលលក់ងៅផារេារអំងៅ ផារងដើម្គរ ៃងិផារ

នគមរកែងុរាជធាៃភីែំងពញមៃស្បភពម្កពសី្បងទ្រងវៀតណម្៨៨% នល៥% ៃងិកែងុស្រុក៧%  ៃិងផារសាម្គាីស្កងុ

ងរៀម្រាប មៃស្បភពម្កពសី្បងទ្រងវៀតណម្៩៦% ៃងិកែុងស្រុក៤%។ ផទុយងៅវិញេំងពាេះស្បភពនរព ងតឿ ភាគងស្េើៃ

ផ្ដលលក់ងៅផារទងំបីកែងុរាជធាៃភីែំងពញមៃស្បភពម្កពីកែុងស្រុក៨៥% ៃងិស្បងទ្រងវៀតណម្១៥% ៃងិផារសាម្គាី

ស្កុងងរៀម្រាបម្កពីស្បភពកែងុស្រុក៩២% ៃងិនល៨%។ 

 ការអភិវឌ្ឍៃធ៍ៃធាៃម្ៃុរសៈ បាៃងបើកវគាបណ្តុ េះបណត ល រិកាា សាលា ៃងិរៃែបិាតដលអ់ែកបងេចកងទ្រេំៃៃួ

១៧០ឱ្ការ។ ម្៉ាាងងទ្ៀត បាៃបណ្តុ េះបណត លករិករអំពីបងេចកងទ្រដ្ឋដុំេះ ផ្លទ ំរស្ម្តិរស្មងំស្គប់ព៊ូជ ៃិងងស្កាយស្បម្៊ូល

ផលដំណំេំៃៃួ១.៦៧៥ឱ្ការ ស្ពម្ទងំបាៃវចកស្គប់ពូជរសូវជូនដល់កសិករចំនួន៣៤០ររួារររុបេំៃៃួ១.៧០០គ.ស្ក ងហើយ

ផ្ដលករិករទងំងនេះផលិតជាស្គប់ព៊ូជបាៃស្បមណ្៨០ងតាៃ ទុ្ករស្មប់ងស្បើស្បារ់កែុងឆ្ែ ំងស្កាយ។ បផ្ៃថម្ងលើងៃេះ មៃ

អែកេ៊ូលផ្រវងរកឯកសារពងីគហទំ្ព័រ cardi.org.kh ចំនួន៦៨៦.១៥៣ន្ទក់ ទហើយរិតជាមធ្យមមានររមាណ២.០៧៩ន្ទក់/ថ្ងៃ 

ងកើៃងលើរម្ធយម្ស្បចំាឆ្ែ ំ២០១៥ េំៃៃួ៨៧៦នក់/នលៃ។ 
 

ជ្. ការងារកស-ិឧសាហកតម 

ជ.១.ផលតិកម្មកស្សកិម្មតាម្កចិ្ចស្សនា 
 ងរៀបេំសារាេរផ្ណ្នំរតពីី ការអៃុវតតផលតិកម្មករិកម្មតាម្កិេចរៃា ៃិងគំរ៊ូកិេចរៃាផលតិកម្មករិកម្ម ងដើម្បី

គំស្ទ្អៃុស្កឹតយងលខ៣៦ អៃស្ក.បក រត ីពផីលតិកម្មករិកម្មតាម្កិេចរៃា 

 បាៃបញ្ចប់គងស្មងផលិតកម្មករិកម្មតាម្កិេចរៃា “Review Existing Tools and Pilot Contract Farming for 

Enhancing the Efficiency of Agribusiness” កែុងងខតតពីរគ៉ឺ ងខតតបាត់ដំបង ៃិងងខតត នប៉ាលៃិ ងដ្ឋយមៃការគំស្ទ្ពី ADB 

 បាៃៃងិកពំុងអៃវុតតបៃតកិេចរៃាផលតិកម្មករិកម្មរវាងរហគម្ៃក៏រិកម្ម ៃងិស្កុម្ហ ៃុ AMRU ផលតិស្រូវររីរាងា

នំងេញងដ្ឋយមៃការរហការគំស្ទ្ងដ្ឋយឧតតម្ស្កុម្ស្បឹកាងរដាកិេចជាតិ (SNEC) ៃងិ AFD  
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 បាៃងរៀបេំកិេចស្បជុំរវាងស្ករួងករិកម្មរុកាា ស្បមញ ់ ៃងិងៃសាទ្ ស្ពេះរាជាណេស្កកម្ពុជា ជាមួ្យស្ករួងពាណិ្ជជកម្ម

នៃស្ពេះរាជាណេស្កនល ងដើម្បនំីងេញផលិតផលករិកម្មកម្ពុជា ងដ្ឋយងស្បើស្បារ់យៃតការផលតិកម្មករិកម្មតាម្កិេចរៃា 

ស្របតាម្ MOU នៃស្បងទ្រទងំពីរផ្ដលបាៃេុេះកិេចរៃារួេងហើយកែងុស្កបខ័ណ្ឌ  ACMEC  

 បាៃេុេះពៃិិតយវាយតនម្លការអៃវុតតផលិតកម្មករិកម្មតាម្កិេចរៃារបរ់ស្កុម្ហ ៃុ CP (មៃ់ ៃងិស្ជូក) រហគម្ៃ៍

រក រងតាែ ត រហគម្ៃស៍ាវ យងៅកែុងងខតតកពំង់រព ៉ឺ ស្កុម្ហ ៃុដ្ឋអំាការាងៅកែងុងខតតស្ពេះរហីៃ ុ

 េុេះរិការកាត ៃពុលផលតិកម្ម ៃិងស្បងភទ្ផលិតផលករកិម្ម០៥ងខតត កែងុេំងណម្ងខតតទងំ០៨ ផ្ដលមៃស្ពំ

ស្បទ្ល់ជាប់ជាមួ្យស្បងទ្រនល ងដើម្បីនំងេញផលតិផលករិកម្មងដ្ឋយងស្បើស្បារ់យៃតការ ផលតិកម្មករិកម្មតាម្កិេចរៃា 

 បាៃរហការជាមួ្យរហពៃ័ធស្រូវអងករកម្ពុជា ៃងិស្កុម្ហ ៃុ រ៊ូម ងដើម្បតីល រ់បតូរទ្មល ប់ការលក់ ទិ្ញស្រូវងដ្ឋយ

គម ៃផ្ផៃការ ៃងិកិេចរៃាផលតិកម្មករិកម្ម  ៃិងងធវើផ្ស្រគំរ៊ូងដ្ឋយងស្បើស្បារ់បងេចកវិទ្ាេុងងស្កាយ  រស្មប់ស្បជាករិករ 

 រហការជាមួ្យ AFD ៃិងឧតតម្ស្កុម្ស្បឹកាងរដាកិេចជាតកិែងុការងរៀបេំងរៀវងៅម្គាុងទ្រៃរ៍ត ីពី ផលតិកម្មករិកម្ម

តាម្កិេចរៃាងៅកម្ពុជា 

 រហការជាមួ្យ KOICA ៃងិអែកជនំញការស្បចំា ងរៀបេំការស្គប់ស្គង ៃិងស្បម្៊ូលទិ្ៃែៃយ័ រហស្គរខាែ តត៊ូេ 

ម្ធយម្ៃិងធំ ផ្ដលងស្បើស្បារ់ផលតិផលករិកម្មជាវតតធុាតុងដើម្ ៃងិការស្គប់ស្គងករិធុរៈកេិច 

ជ.២. ការងារម្នទរីពសិោធន ៍
 បាៃងរៀបេំពិធសី្បគល-់ទ្ទួ្ល រមា រការោិលយ័ រមា រផទេះបាយ ៃងិរមា រេតាត  ីរ័ក ងៅម្ៃទរីពិងសាធៃផ៍លតិផល

ករិកម្ម ៃងិេំណី្អាហារ ងៅសាលាជាតកិរិកម្មផ្ស្ពកងលៀបពីសាធារណ្រដាស្បជាមៃតិេិៃ 

 បណ្តុ េះបណត លថាែ ក់ជាតិរត ពីកីារបងងកើៃតនម្លបផ្ៃថម្ ងលើផលតិផលករិម្ាបូអាហារងៅស្បងទ្រកម្ពុជា គំស្ទ្ងដ្ឋយ 

ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ ់ៃងិងៃសាទ្ ៃងិអងាការផលតិភាពអារីុ (APO) នៃស្បងទ្រជប៉ាៃុ 

 បាៃដំង ើង ៃងិងធវើងតរតម៉ា រីុៃ Ultra Pure Water ៃងិម៉ា រីុៃ UV-2601 

 បាៃៃងិកពំុងងរៀបេំស្ពាងស្បការរត ីពកីារកំណ្ត់កនស្ម្ងរវាកម្ម ងលើការវិគគផលតិផលករិកម្ម ៃងិេំណី្អាហារ 

 បាៃបញ្ជូៃរំងណ្ើគងស្មងងៅភាគីេិៃ (China National Research Institute of Food and Fermentation 

Industries) ងដើម្បីគំស្ទ្ម្ៃទីរពិងសាធៃផ៍លតិផលករិកម្ម ៃងិេំណី្អាហារកម្ពុជា 

 កំពុងងរៀបេំេុេះយករំណកផលតិផលករិកម្ម ងធវើការវិភាគរកសារធាតុគីមី្ផ្ដលបៃសល់កែងុផលិតផល ងដើម្បផីសពវផាយ។ 

២. ការបម្ ក្ើនផលតិភារម្លើដ្ំណាមំ្ៅស  ូ
២.១. ម្សចកដីម្ផដើត 

ងៅរ ៊ូធម្មជាត ិបាៃដ្ឋជំាងលើកដំប៊ូងងៅកម្ពុជានឆ្ែ ំ១៩១០ ងៅស្រុកនស្ពៃប់។  រហ៊ូតដលឆ់្ែ ំ១៩២១ ងទ្ើបមៃការ 

ដ្ឋជំាលកាណ្ៈឧរាហកម្មស្ទ្ង់ស្ទយធំផ្ដលស្កុម្ហ ៃុវិៃិងោគរបរ់បារាងំធំៗ ងៅកែុងងខតតកពំងច់ាម្ ៃងិស្កងេេះ។ ម្ក

ដលឆ់្ែ ំ១៩៦៩ ដំណំងៅរ ៊ូងៅកម្ពុជាបាៃពស្ងកីនផទដីជាង៦៤.០០០ហិកតា កែុងងនេះនផទដីងេៀរមៃជាង៣៩.០០០ហ.ត

ងដ្ឋយទ្ទួ្លបាៃផលិតផលងៅរ ៊ូបាៃជាង៥០.០០០ងតាៃ រស្មប់ការងស្បើស្បារ់ងៅកែុងស្រុកៃងិការនំងេញងៅបរងទ្រ។ 

ងៅរ ៊ូធម្មជាត ិ គ៉ឺជាដំណំយទុ្ធសាស្តរត មួ្យស្បងភទ្ផ្ដលផតលព់ហុស្បងោជៃ៍ជាងស្េើៃដល់អែកដ្ឋ ំ ដល់ងរដាកិេចជាត ិ

ដល់រងាម្ទងំម្៊ូល ៃិងបរិសាថ ៃ  ជាពិងររបាៃេ៊ូលរួម្ងលើកកម្ពរ់ស្បាក់េំណ្៊ូលងរដាកិេចជាតិ ៃិងងរដាកិេចស្គួសារករិករ  

េ៊ូលរួម្កាត់បៃថយភាពស្កីស្ក តាម្រយៈការបងងកើតការង្ហរៃិងមុ្ខរបរមៃរថ ិរភាពជ៊ូៃស្បជាពលរដាងៅតាម្តំបៃ់ជៃបទ្ ៃងិ

កាត់បៃថយការងធវើេំណកស្រុក   ផតល់ង ើរស្មប់ងស្បើស្បារ់ផលិតងស្គឿងរង្ហា រឹម្  ជាង ើទៃធៃៈ េ៊ូលរួម្េំផ្ណ្កជួយកាត់

បៃថយការកាប់បំតល ញនស្ពង ើធម្មជាតិ ការពារការហ៊ូរងស្ចាេះដី ៃិងជាគស្ម្បនបតង ងដើម្បីេ៊ូលរួម្កែុងការផ្លរកាលំៃឹង

បរិសាថ ៃ ងដ្ឋយកាត់បៃថយឧរម ័ៃផទេះកញ្ចក់ ៃងិកាត់បៃថយបផ្ស្ម្បស្ម្ួលអាការធាត ុ ផ្ដលជាបញ្ញា ពភិពងលាករំខាៃមួ់្យ

កែុងងពលបេចុបបៃែ។ល។ 
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២.២. ការបម្ ក្ើនផលិតភារម្លើដ្ណំាមំ្ៅស  ូ

ងៅឆ្ែ ំ២០១៦ងៃេះ នផទដីងៅរ ៊ូកម្ពុជាររុបមៃេំៃៃួ៤៣២.៧៣៥ហ.តងបើងធៀបងៅៃងឹឆ្ែ ំ២០១៥ មៃេំៃៃួ

៣៨៨.៩៥៥ហ.ត គ៉ឺងកើៃង ើងេំៃៃួ៤៣.៧៨០ហ.តងរម ើៃងឹ១១,២៥%។ នផទដីងៅរ ៊ូទងំងៃេះ ស្តូវបាៃផ្បងផ្េកជា០២ផ្ផែកគ៉ឺ៖

ស្កុម្ហ ុៃងៅរ ៊ូករិឧរាហកម្ម (អតតីេមក រងៅរ ៊ូរដា នផទដីវិទ្ាសាថ ៃស្សាវស្ជាវងៅរ ៊ូកម្ពុជា ៃងិនផទដីស្កុម្ហ ៃុរម្បទៃដី

ងរដាកិេច) ររុបមៃេំៃួៃ២៧៨.២៨១ហិកតា ងរម ើៃឹង៦៤,៣១% ៃិងងៅរ ៊ូស្គសួារមៃេំៃួៃ១៥៤.៤៥៤ហ.តងរម ើៃឹង៣៥,៦៩% 

នៃនផទដីងៅរ ៊ូររុប។ 

តារាងផលតិកម្មងៅរ ៊ូឆ្ែ ំ២០១៥-២០១៦ 
 

  ផលតិកម្មងៅរ ៊ូ ស្បងភទ្េមក រងៅរ ៊ូ ឯកតា ២០១៥ ២០១៦ ២០១៦/២០១៥ (Δ%) 

1 នផទដដី្ឋងំៅរ ៊ូររបុ 

ករិឧរាហកម្ម ពាៃហ់.ត 239,1 278,2 16,3 

ងៅរ ៊ូស្គួសារ ពាៃហ់.ត 149,9 154,5 3,1 

ររបុ ពាៃហ់.ត 389,0 432,7 11,2 

2 នផទដងីេៀរជរ័ 

ករិឧរាហកម្ម ពាៃហ់.ត 34,7 40,7 17,3 

ងៅរ ៊ូស្គួសារ ពាៃហ់.ត 76,5 86,3 12,8 

ររបុ ពាៃហ់.ត 111,2 127,0 14,2 

3 ផលតិផលងៅរ ៊ូ 

ករិឧរាហកម្ម ពាៃង់តាៃ 39,3 43,5 10,7 

ងៅរ ៊ូស្គួសារ ពាៃង់តាៃ 87,6 101,6 16,0 

ររបុ ពាៃង់តាៃ 126,9 145,2 14,4 

ងទេះបីជានលលងៅរ ៊ូមៃការេុេះោ៉ា ងខាល ំងៃិងមៃកតាត អវិជាជ មៃមួ្យេំៃៃួ ផ្ដលបាៃជបួស្បទ្េះកៃលងម្កក៏ពិតផ្ម្ៃ 

ផ្តជារួម្ រមិ្ទ្ធផលបាៃរងស្ម្េងៅតាម្ងគលងៅផ្ដលងស្គងទុ្ក។ ទងំអរ់ងៃេះ គ៉ឺងកើតង ើងងដ្ឋយការខិតខសំ្បឹងផ្ស្បង

របរ់ស្ករួង សាថ ប័ៃពាកព់ៃ័ធ ស្កុម្ហ ុៃ េមក រងៅរ ៊ូករឧិរាហកម្ម នដគ៊ូអភិវឌ្ឍៃន៍ន ៃិងការេ៊ូលរួម្ោ៉ា ងរកម្មពី

ករិករងៅរ ៊ូស្គសួារផងផ្ដរ។ ងទេះបីជាោ៉ា ងងៃេះកតី ការបងងកើៃលទ្ធភាពៃិងរម្តថភាពកែុងការអភិវឌ្ឍឧរាហកម្មងៅរ ៊ូស្តូវ

ផ្តយកេិតតទុ្កដ្ឋកៃ់ិងស្តូវជំរញុបផ្ៃថម្ងទ្ៀត ងដើម្បីរួម្េំផ្ណ្កងដ្ឋយងជាគជយ័ កែុងការអៃវុតតយុទ្ធសាស្តរតេតុងកាណ្ដំណក់

កាលទី្៣របរ់រាជរដ្ឋា ភបិាល។ 

ស្កាហវកិ បង្ហា ញអពំសី្បងភទ្នផទដងីៅរ ៊ូឆ្ែ ២ំ០១២-២០១៦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



30 
 

ក. ការងារផលតិកម្មនងិនហិរណ័សៅស្ស ៊ូ 
 ឆ្ែ ំ២០១៦ងៃេះ នផទដីងៅរ ៊ូងេៀរអៃុវតតបាៃេំៃៃួ១២៦.៩៩៦ហ.ត.  ងធៀបៃឹងនផទដីងៅរ ៊ូងេៀរឆ្ែ ំ២០១៥ មៃេំៃៃួ

១១១.២៣២ហ.តគ៉ឺងកើៃង ើងេំៃៃួ១៥.៧៦៤ហកិតាងរម ើៃងឹ១៤,១៧%។ ផលតិផលងៅរ ៊ូរងស្ម្េបាៃេំៃៃួ១៤៥.២០០ងតាៃ 

ងធៀបៃងឹឆ្ែ ំ២០១៥ េំៃៃួ១២៦.៨៦១ងតាៃ គ៉ឺងកើៃង ើងេំៃៃួ១៨.៣៣៩ងតាៃ ងរម ើៃងឹ១៤,៤៦%។ ទិ្ៃែផលម្ធយម្មៃេំៃៃួ

១.១៤៣គ.ស្ក./ហ.ត. ងធៀបៃងឹឆ្ែ ំ២០១៥ផ្ដលមៃេំៃៃួ១.១៤១គ.ស្ក./ហ.ត គ៉ឺងកើៃង ើង០,១៧%។ 
 

ស្កាហវកិ បង្ហា ញអពំនីផទដងីៅរ ៊ូងេៀរជរ័ ផ្លទ ំៃងិររបុឆ្ែ ំ២០១១-២០១៥ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

ការនំងេញងៅរ ៊ូឆ្ែ ំ២០១៦ អាេរងស្ម្េបាៃេំៃៃួ១៤៥.១០០ងតាៃ ងរើមៃងឹទឹ្កស្បាក់១៨៧,១៦លាៃដុលាល រអាងម្ រិក

ងបើងធៀបៃងឹឆ្ែ ំ២០១៥ ផ្ដលការនំងេញមៃេំៃៃួ១២៨.០៤៧ងតាៃ ផ្ដលមៃទឹ្កស្បាករ់រុប១៥៤លាៃដុលាល រអាងម្ រកិ គ៉ឺការ

នំងេញងកើៃង ើងេំៃៃួ១៧.0៥៣ងតាៃ ងរម ើៃងឹ១៣,៣២% ផ្តេំណ្៊ូលងកើៃង ើងតិេត៊ូេ ងដ្ឋយសារសាថ ៃភាពនលលងៅរ ៊ូងៅងលើ

ទី្ផារអៃតរជាតបិាៃបៃតធាល ក់េុេះោ៉ា ងខាល ំងងៅបីស្តមីរងដើម្ឆ្ែ ំ២០១៦ ៃងិងកើៃង ើងបៃតិេងៅេុងឆ្ែ ំ។ ងៅរ ៊ូនំងេញជាម្ធយម្ 

មៃតនម្ល១.២៩០ដុលាល រអាងម្ រកិកែងុមួ្យងតាៃ ងបើងធៀបៃងឹឆ្ែ ំ២០១៥ ផ្ដលតនម្លម្ធយម្ងរម ើៃងឹ១.២០៣ដុលាល រអាងម្ រិក/ងតាៃ 

ង ើញថាមៃការងកើៃង ើងបៃតេិ គ៉ឺ៨៧ដុលាល រអាងម្ រិកកែុងមួ្យងតាៃ ស្តវូៃងឹ០៧,២៣%។ េំណ្៊ូលដុលងៅរ ៊ូររបុឆ្ែ ំ២០១៦

ងកើៃបាៃ៣៣,១៦លាៃដុលាល រអាងម្ រកិ។ 

ស្កាហវកិ បង្ហា ញអពំផីលតិកម្មៃងិបរមិណ្ងៅរ ៊ូនំងេញ 

 

 

  

 
 

 
 
 ងៅកែងុឆ្ែ ំ២០១៦ងៃេះ ងរាងេស្ក រិបបកម្មផ្កនេែផលតិផលងៅរ ៊ូមៃររុបេំៃៃួ១២៦កផ្ៃលង ងៅកែងុងខតតេំៃៃួ

១១ (កំពង់ចាម្ តបូង មុ ំ កំពងធ់ំ ម្ណ្ឌ លគិរី ស្កងេេះ រទ ឹងផ្ស្តង រតៃគិ រី ឧតតរមៃជយ័ ស្ពេះវិហារ ស្ពេះរីហៃ ុៃិងនប៉ាលៃិ) 

គ៉ឺងកើៃង ើងេំៃៃួ៦កផ្ៃលង ងរម ើៃងឹ៥% ងបើងស្បៀបងធៀបងៅៃងឹឆ្ែ ំ២០១៥ ផ្ដលមៃផ្ត១២០កផ្ៃលង។ កែងុេំងណម្ងរាងេស្ក 

រិបបកម្មេំៃៃួ១២៦កផ្ៃលង មៃងរាងេស្កផ្កនេែងៅរ ៊ូដំុ (TSR) េំៃៃួ៣៧កផ្ៃលង រិបបកម្មផ្កនេែងៅរ ៊ូរៃលឹកស្កឡារម្ៃួត
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ងដ្ឋយផ្ផសង (RSS: Ribbed smoked sheet) ៃងិរិបបកម្មផ្កនេែងៅរ ៊ូរៃលឹករម្ៃួតងដ្ឋយខយលង់ៅោ គម ៃផ្ផសង (ADS: 

Air-dried sheet) មៃេំៃៃួ៨៥កផ្ៃលង ៃងិងរាងេស្កផ្កនេែង ើងៅរ ៊ូេំៃៃួ០៤កផ្ៃលង។  

ខ. ការងារផសពវផាយនងិបណុ្ុះបណ្ល 
 កែុងគងស្មងលវិកាកម្មវិធីងៅកែងុឆ្ែ ំ២០១៦ងៃេះ បាៃេុេះងបើកវគាផសពវផាយបណ្តុ េះបណត លបងេចកងទ្រដំណំងៅរ ៊ូដ៊ូេជា៖ 

(១) ការបណ្ោុ េះបណោ លជនំញងេៀរជរ័ដលក់រិករងៅរ ៊ូស្គសួារ 

េុេះងបើកវគាបណ្ោុ េះបណោ លការងបើកមុ្ខងេៀរដំប៊ូង ៃងិបងេចកងទ្រងេៀរជ័រងៅរ ៊ូ ដលក់រិករងៅរ ៊ូស្គសួារងៅងខតោ

ងគលងៅគ៉ឺ ងខតតបាត់ដំបង នប៉ាលៃិ  រតៃគិរី រទ ឹងផ្ស្តង ៃងិស្ពេះវិហារ បាៃេំៃៃួ០៥វគា ងដ្ឋយមៃករិករេ៊ូលរួម្ររុប 

២៣៨នក់/គងស្មងររុប ២២៥នក ់ (៤៥នក់/វគា)។ វគាបណ្តុ េះបណត លងៃេះ ករិករបាៃទ្ទួ្លេំងណ្េះដឹងទងំងម្ងរៀៃ

ស្ទឹ្រត ី ៃងិការអៃុវតតងេៀរជ័រងលើងដើម្ងៅរ ៊ូជាកផ់្រតងងៅៃងឹកផ្ៃលង រំងៅឲ្យការស្បម្៊ូលផលរបរ់ពួកគតម់ៃរយៈងពល

យ៊ូរអផ្ងវង ទ្ទួ្លបាៃទិ្ៃែផលខពរ់ ៃិងស្តឹម្ស្តូវតាម្បទ្ដ្ឋា ៃបងេចកងទ្រងេៀរជ័រងៅរ ៊ូ។ 

(២) ការង្ហរផសពវផាយបងេចកងទ្រដណំំងៅរ ៊ូដលក់រិករងៅរ ៊ូស្គសួារ 

- េុេះងបើកវគាផសពវផាយបងេចកងទ្រដំណំងៅរ ៊ូដល់ករិករងៅរ ៊ូស្គសួារ ងៅងខតោងគលងៅទងំ៨ គ៉ឺបាតដំ់បង 

នប៉ាលៃិ ម្ណ្ឌ លគិរី រតៃគិរី ស្ពេះវិហារ កំពងធ់ំ តបងូ មុ ំ ៃងិកំពង់ចាម្  ងដ្ឋយមៃករិករេ៊ូលរួម្ររុប៤៨២នក់/គងស្មង

ររុប៤៨០នក់ (៦០នក់/វគា)។ ករិករផ្ដលបាៃេ៊ូលរួម្ទ្ទួ្លបាៃឯកសារងម្ងរៀៃៃងិសាត ប់ការងធវើបទ្បង្ហា ញរបរ់វាគមិៃ 

ៃងិង ល្ើយបំភល៉ឺរាល់េម្ៃលៃ់ិងរំៃួរននតាម្ងម្ងរៀៃៃីមួ្យៗ ងដើម្បីឲ្យករិករអែកដ្ឋងំៅរ ៊ូ ៃងិមៃបំណ្ងដ្ឋងំៅរ ៊ូទ្ទួ្ល

បាៃេំងណ្េះដឹងងៃេះយកងៅអៃុវតតងលើការងស្ជើរងរីរព៊ូជ ការង្ហរដ្ឋដុំេះៃងិផ្លទ ំ ការពាបាលជងំ៉ឺ ៃងិការងបើកមុ្ខងេៀរ

ដំប៊ូងឱ្យបាៃស្តឹម្ស្តូវតាម្លកាណ្ៈបងេចកងទ្រ រំងៅឱ្យទ្ទួ្លបាៃលទ្ធផលលអ 

- េុេះងបើកវគាបណ្តុ េះបណត លេំៃៃួ០៦វគា រោ អីំពី៖ (១)បងេចកងទ្រដ្ឋដុំេះៃងិផ្លទកំ៊ូៃងៅរ ៊ូ  (២) ការស្គប់ស្គងេារ

ព៊ូជៃងិថាែ លបណ្តុ េះក៊ូៃងៅរ ៊ូ (៣) បងេចកងទ្រយកផលទឹ្កជ័រ ៃិងការងបើកមុ្ខងេៀរងៅរ ៊ូលមីេំៃៃួ០២វគា (៤)ការស្គប់ស្គង

រមរភាពេនស្ងៃងិជងំ៉ឺងៅរ ៊ូ ៃិង (៥) បងេចកងទ្រនៃការងធវើអតតរញ្ញា ណ្កម្មកលៃូងៅរ ៊ូ  ផ្ដលមៃករិករងៅរ ៊ូស្គសួារ

េ៊ូលររុបេំៃៃួ៣៧៥នក ់

- េុេះងបើកវគាផសពវផាយ ៃិងបណ្ោុ េះបណោ លបងេចកងទ្រផ្កនេែជ័រងៅរ ៊ូរៃលកឹ (USS) ដលរ់ហគម្ៃង៍ៅរ ៊ូស្គសួារ 

េំៃៃួ០៥ងលើក ងៅងខតតងគលងៅេំៃៃួ ០៤ គ៉ឺកំពងច់ាម្ តបងូ មុ ំ រទ ឹងផ្ស្តង ៃងិស្កងេេះ ងដ្ឋយមៃមច រ់ងៅរ ៊ូស្គសួារេ៊ូល

រួម្េំៃៃួ២៥០នក់ (៥០នក់/គងស្មង) ។ 

(៣) ការង្ហរបណ្តុ េះបណត លបងេចកងទ្រដណំំងៅរ ៊ូដលម់្ស្តៃតបីងង្ហា ល  

េុេះងបើកវគាបណ្តុ េះបណត លបងេចកងទ្រដំណំងៅរ ៊ូបាៃេំៃៃួ០៥វគា ដល់ម្ស្តៃតកីរិកម្មងខតត (ងស្គង២០នក់/១

គងស្មង) ងៅងខតតងគលងៅ៖ ងខតតម្ណ្ឌ លគិរី រតៃគិរី បាត់ដំបង នប៉ាលៃិ ៃិងងខតតស្ពេះរីហៃ ុ ងដ្ឋយមៃម្ស្តៃតកីរិកម្ម

ងខតតេ៊ូលរួម្ររុបេំៃៃួ១១២នក។់ វគាបណ្តុ េះបណត លងៃេះ រំងៅបងងកើៃរម្តថភាពយលដឹ់ងដលម់្ស្តៃតីករិកម្មងខតតឲ្យកាល យ

ជាម្ស្តៃោបីងង្ហា លងលើជនំញងៅរ ៊ូ ៃិងកាល យជាអែកផសពវផាយបៃតដល់អែកដ្ឋងំៅរ ៊ូ ជាពងិររករិករងៅរ ៊ូស្គួសារ ងដើម្បី

ជំរញុអភិវឌ្ឍៃដំ៍ណំងៅរ ៊ូស្បកបងដ្ឋយស្បរិទ្ធភាពងរដាកិេចខពរ់ៃងិេីរភាព។ 

 (៤) ការង្ហរពស្ងងឹ ៃងិេងស្កងរហគម្ៃក៍រិករងៅរ ៊ូស្គសួារ 

េងស្កងបងងកើតរហគម្ៃ៍ករិករងៅរ ៊ូស្គសួារងៅងខតតងគលងៅបាៃេំៃៃួ០៣រហគម្ៃ៍ រួម្មៃ ងខតតស្ពេះ វិហារ 

តបូង មុ ំ ៃិងស្កងេេះ។ ការបងងកើតរហគម្ៃ៍ងៃេះ គ៉ឺងដើម្បីងលើកកម្ពរ់អណំេេរចាទី្ផាររបរ់ស្បជាករិករ កាតប់ៃថយ

នលលងដើម្ផលតិកម្មករិកម្មរបរ់ស្បជាករិករជារមជិករហគម្ៃ៍ ផលតិករិផល ឬផតល់ងរវាកម្មណផ្ដលករិករមែ ក់ៗ

មិ្ៃអាេងធវើបាៃ ទ្ទួ្លបាៃពត័៌មៃទី្ផារ ៃងិពស្ងកីឱ្ការទី្ផារករិផលរបរ់ករិករ ងលើកកម្ពរ់គុណ្ភាពករិផល  

ឬផលតិផលរបរ់ករិករ ៃងិបងងកើៃស្បាក់េំណ្៊ូលស្គសួាររបរ់ករិករជារមជកិរហគម្ៃ។៍ 
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(៥) ការង្ហរផសពវផាយបងេចកងទ្រផ្កនេែដលស់្បតបិតោកិរងៅរ ៊ូ 

េុេះងបើកវគាផសពវផាយបងេចកងទ្រផ្កនេែដលស់្បតិបតតិករងៅរ ៊ូេំៃៃួ០២ងលើក ងៅងខតតងគលងៅេំៃៃួ០២ គ៉ឺកំពង់

ចាម្ ៃងិស្កងេេះ ដលម់ច រ់ងរាងេស្ក រិបបកម្មផ្កនេែផលតិផលងៅរ ៊ូ ម្កពងីខតតងគលងៅេំៃៃួ០៩ គ៉ឺងខតតកំពងច់ាម្ តបងូ

 មុ ំ កពំងធ់ំ ស្ពេះវិហារ ស្កងេេះ រទ ឹងផ្ស្តង រតៃគិរ ីម្ណ្ឌ លគិរី ៃងិឧតោរមៃជយ័ ងដ្ឋយមៃមច រ់ងរាងេស្ក រិបបកម្មេ៊ូលរួម្

ររុបេំៃៃួ១២០នក់។ 

(៦) ការង្ហរបណ្តុ េះបណត លពស្ងងឹរម្តថភាពម្ស្តៃតរីាជការៃងិៃងិោជតិេមក រងៅរ ៊ូករិឧរាហកម្ម 

- ងបើកវគាបណ្តុ េះបណត លរតពីីវិធសីាស្តរតពាករណ៍្ការផាតផ់ាង់ងៅរ ៊ូធម្មជាតិដល់ម្ស្តៃតរីាជការ ៃិងៃងិោជិតេមក រ

ងៅរ ៊ូករិឧរាហកម្មេំៃៃួ២ងលើក ងដ្ឋយមៃអែកេ៊ូលរួម្ររុប៦៣នក ់

- ងបើកវគាបណ្តុ េះបណត លរតពីីការងរៀបេំលវិកាកម្ម វិធីដល់ម្ស្តៃតរីាជការេំៃៃួ១ងលើកងដ្ឋយមៃអែកេ៊ូលរួម្ររុប២៥នក ់

- េ៊ូលរួម្វគាបណ្តុ េះបណត លជាអែកវាយតនម្លទ្ទួ្លសាា ល់ម្ៃទីរពងិសាធៃៃ៍ងិពារកម្ម ISO/IEC 17025 ងដើម្ប ី

ទ្ទួ្លសាា ល់ជាអែកវាយតនម្លថាែ ក់ជាតៃិិងអៃតរជាត។ិ 

គ. ការងារពសិោធស្រោវស្រាវសៅស្ស ៊ូ  
- បាៃៃងិកំពងុអៃុវតតងលើការស្សាវស្ជាវរួម្មៃ៖ (១) ស្សាវស្ជាវបង្ហក ត់ព៊ូជ តាម្ដ្ឋៃ បញ្ជូលទិ្ៃែៃយ័ស្គប់ ូតិ៍

ពិងសាធៃក៍លៃូទងំងៅខាងកែងុៃងិខាងងស្ៅសាថ ៃីយ៍ ៃងិបងងកើត ូត៍ពិងសាធៃ៍លមី១ ងៅស្កុម្ហ ៃុេមក រងៅរ ៊ូផ្ស្កក,  (២) ការ

ស្សាវស្ជាវររីរវិទ្ាៃិងអាជីវកម្ម បាៃបងងកើតៃងិតាម្ដ្ឋៃទិ្ៃែៃយ័ពិងសាធៃេំ៍ៃៃួ១៤ េមក រពិងសាធ, (៣)  ការស្សាវស្ជាវ

អំពកីារដ្ឋដុំេះៃងិការពារ ងដ្ឋយតាម្ដ្ឋៃៃងិស្បម្៊ូលទិ្ៃែៃយ័នៃទទ្ធិពលនៃដំណំគស្ម្ប ជី ដង់រីុងតដ្ឋ ំ បា៉ា រ៉ាផ្ម្៉ាស្តងកសស្ត

បរិសាថ ៃ ងៅងលើការល៊ូតលារ់ៃងិទិ្ៃែផលងដើម្ងៅរ ៊ូ ៃងិ (៤) តាម្ដ្ឋៃ ស្រង ់បញ្ចូល ៃិងវិភាគទិ្ៃែៃយ័ររីរវិទ្ាទឹ្កជ័រ 

បាៃ៩៨៦រំណក។ 

- បាៃៃងិកពំុងអៃវុតតផ្ផែកម្ៃទីរពងិសាធៃយ៍ថាស្បងភទ្រួម្មៃ៖ (១) ងធវើងតរត វិភាគរំណកយថាស្បងភទ្េំៃៃួ៣៧០

ភាគរំណក ងដើម្បីបញ្ញជ ក់គណុ្ភាពផ្កនេែរបរ់ងរាងេស្ក CSR ៃិងពៃិិតយគុណ្ភាពងៅរ ៊ូស្បងភទ្ RSS ៃងិគុណ្ភាពងៅរ ៊ូ

ស្បងភទ្ CSR CV រស្មប់ៃិរសិតកម្មរិកាៃងិការស្សាវស្ជាវ )២(  ការងរៀបេំងធវើងតរត  ៃងិរបាយការណ៍្វិភាគលទ្ធផល

នៃការងធវើងតរត ងស្បៀបងធៀបម្ៃទរីពិងសាធៃ៍កែងុស្រុកេំៃៃួ៤ងលើក ងដើម្បវីាយតនម្លរម្តថភាពម្ៃទរីពិងសាធៃ៍ម្៊ូលដ្ឋា ៃ រស្មប់

ឈាៃងៅការទ្ទួ្លសាា ល់ជាផលូវការ (៣) ងធវើងតរតអៃតរម្ៃទីរពិងសាធៃ៍ជាមួ្យ IRA បាៃេំៃៃួ២ងលើក ងដើម្បីទ្ទួ្លសាា ល់

ជាម្ៃទរីពិងសាធៃ៍ងោងងៅកែងុតំបៃ ់េំងពាេះងៅរ ៊ូ TSR (៤) ការអៃុវតតៃងិបំងពញតស្មូ្វការវិញ្ញា បៃបស្តទ្ទួ្លសាា លរ់តងដ់្ឋរ

អៃតរជាត ិ ISO/IEC17025:2005 ពីស្កុម្ស្តតួពៃិិតយ B0A រត ីពីតស្ម្ូវការទ្៊ូងៅរស្មប់រម្តថភាពម្ៃទីរពិងសាធៃង៍ធវើងតរត  ៃងិ

ពារកម្ម (calibration) ឧបករណ៍្របរ់ម្ៃទីរពិងសាធៃយ៍ថាស្បងភទ្ (៥) ការេ៊ូលរួម្ស្បជុំជាមួ្យស្កុម្ការង្ហរបងេចកងទ្រ

ផលតិផលងៅរ ៊ូ (RBPWG: Rubber-based Product Working Group) កែុងការកំណ្ត់រតងដ់្ឋ ៃងិរុខដុម្រម្ៃីយកម្ម

របរ់អាសា ៃេំៃៃួ៤៦រតងដ់្ឋ រស្មប់ម្ៃទីរពិងសាធៃ៍ងោងអាសា ៃ (ARLN: ASEAN Rubber Laboratory Network) 

ងៅងលើវិសាលភាពនៃ ISO/IEC 17025:2005 ៃងិ (៦) េុេះស្តតួពៃិតិយៃងិវាយតនម្លងរាងេស្កផ្កនេែងៅរ ៊ូ CSR ៃងិម្ៃទីរ

ពិងសាធៃ៍ម្៊ូលដ្ឋា ៃនៃស្កុម្ហ ៃុរីុធីរ៉ាប់ងប ៊ើរ កែុងងគលបំណ្ងផោល់ការអៃញុ្ញា តរិទ្ធិងស្បើស្បារ់សាល ករញ្ញា យថាស្បងភទ្ងៅរ ៊ូ

កម្ពុជា ៃងិការទ្ទួ្លសាា ល់ជាផលូវការម្ៃទីរពិងសាធៃ៍ម្៊ូលដ្ឋា ៃពីវិទ្ាសាថ ៃស្សាវស្ជាវងៅរ ៊ូកម្ពុជា។ 

ឃ. ការសរៀបច្លំខិតិបទដ្ឋា នគតយិតុផ្្ផនកសៅស្ស ៊ូ 
 ស្ករួងផ្ដលមៃអគានយកដ្ឋា ៃងៅរ ៊ូជាងរនធកិារ បាៃៃងិកពំុងងរៀបេំេងស្កងងរេកតីស្ពាងេាប់រត ីពីងៅរ ៊ូ

ផ្ដលបាៃចាប់ងផតើម្ដំងណ្ើរការចាបត់ាំងពឆី្ែ ំ២០១០ម្ករហ៊ូតដលប់េចុបបៃែងៃេះ។ បនទ ប់ពីបាៃបញ្ជូៃស្ត ប់ពសី្ករួងករិកម្ម 
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រុកាា ស្បមញ់ ៃងិងៃសាទ្ បេចុបបៃែងរេកតសី្ពាងេាប់ កំពងុស្តូវបាៃបៃតពៃិិតយ ពភិាកាបផ្ៃថម្ងទ្ៀត ងៅអគានយកដ្ឋា ៃ

ងៅរ ៊ូ។ ងស្ៅពងីរេកតីស្ពាងេាប់រត ីពីងៅរ ៊ូ កែងុឆ្ែ ំ២០១៦ ងរេកោីស្ពាងលិខតិបទ្ដ្ឋា ៃគតិយតុតេំៃៃួ២៖ ងរេកតីស្ពាង

ស្បការរត ីពីៃតីិវិធនីៃការស្គប់ស្គងសាែ ក់ការស្បម្៊ូលទិ្ញជ័រងៅរ ៊ូស្គសួារ ៃងិងរេកតីស្ពាងស្បការរត ីពកីារហាម្ឃាត់ការងធវើ

េរាេរជ័រងៅរ ៊ូមិ្ៃទៃ់ផ្កនេែងៅបរងទ្រ ស្តូវបាៃងរៀបេំរួេរាល់ងៅអគានយកដ្ឋា ៃងៅរ ៊ូ។ 

ង.  ការងារស្សហស្ររតបិត្កិារអនរ្ាតផិ្ផនកសៅស្ស ៊ូ 
ង.១ ស្សមាគម្បណ្ស្ររសទស្សផលតិសៅស្ស ៊ូធម្មាត(ិANRPC)  

ស្ពេះរាជាណេស្កកម្ពុជា ផ្ដលមៃស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃងិងៃសាទ្ បាៃេ៊ូលជារមជកិងពញរិទ្ធិកែងុ

រមគម្ ANRPC ននលៃទី្០៩ ផ្ខកញ្ញា  ឆ្ែ ំ២០០៩ ងហើយកម្ពុជាក៏ជាស្បធាៃរមគម្ ANRPC រស្មប់ឆ្ែ ំ២០១៥-២០១៦

ងៃេះផងផ្ដរ។ ឆ្ែ ំ២០១៦ងៃេះ កម្ពុជាបាៃេ៊ូលរួម្រៃែិរីទ្ កេិចស្បជុំ ៃងិរៃែិបាតស្បចំាឆ្ែ ំ២០១៦របរ់ ANRPC រយៈងពល៦

នលៃ គ៉ឺចាបព់នីលៃទី្១៧ដលន់លៃទី្២២ ផ្ខតលុា ឆ្ែ ំ២០១៦ ងៅទី្ស្កុង Guwahati រដា Assam ស្បងទ្រទណឌ ។ ស្ពតឹតការណ៍្
ដ៏រំខាៃ់ទងំងៃេះ ស្បស្ពតឹោិងៅស្បកបងដ្ឋយភាពរល៊ូៃលអៃងិងជាគជ័យ ងដ្ឋយមៃអែកេ៊ូលរមួ្ជាងស្េើៃ ដ៊ូេជា៖ អែកដ្ឋដុំេះ 

អែកផ្កនេែ ពាណ្ិជជ ងរដាវិទ្៊ូៃងិកម្មៃតសាលករ។ 

ងស្ៅពីងៃេះបាៃ៖ (១)េ៊ូលរួម្កិេចស្បជុំងលើកទី្២របរ់ស្កុម្ជំនញ ANRPC ផ្ផែករថ ិរភាវ៊ូៃយីកម្មតនម្លងៅរ ៊ូពិភពងលាក 

ងៅស្បងទ្រនល រយៈងពលបីនលៃចាប់ពនីលៃទី្១៥ ដលន់លៃទី្១៧ ផ្ខមី្ន ឆ្ែ ំ២០១៦ ៃិង (២) េ៊ូលរួម្កិេចស្បជុំងលើកទី្៣

របរ់ស្កុម្ជំនញ ANRPC ផ្ផែករថ ិរភាវ៊ូៃីយកម្មតនម្លងៅរ ៊ូពិភពងលាក ងៅស្បងទ្រស្រីលង្ហក  រយៈងពលបីនលៃចាបព់នីលៃទី្១៨ 

ដលន់លៃទី្២០ ផ្ខរីហា ឆ្ែ ំ២០១៦។ 

ង.២ ស្រកមុ្ស្ររកឹាស្រោវស្រាវនងិអភវិឌ្ឍនស៍ៅស្ស ៊ូអនរ្ាត ិ(IRRDB: International Rubber Research and Development Board ) 

គ៉ឺជាបណត ញស្សាវស្ជាវៃងិអភវិឌ្ឍៃ៍ងៅរ ៊ូ  ផ្ដលស្បម្៊ូលផតុរំាល់វិទ្ាសាថ ៃស្សាវស្ជាវងៅរ ៊ូធម្មជាតិងរទ ើរផ្តស្គប់ស្បងទ្រ 

ផលិតងៅរ ៊ូធម្មជាតិទងំអរ់ ផ្ដលមៃ៩៥%នៃបរិមណ្ផលិតផលងៅរ ៊ូធម្មជាតិ ងៅកែុងពិភពងលាកបាៃងកើតង ើងតាំង

ពឆី្ែ ំ១៩៣៤។ កម្ពុជាបាៃេ៊ូលជារមជិកទី្១៦នៃស្កុម្ស្បឹកាស្សាវស្ជាវៃិងអភិវឌ្ឍៃង៍ៅរ ៊ូអៃតរជាតិ កែុងរម័្យស្បជុំស្បចំាឆ្ែ ំ

របរ់ខលួៃកាលពនីលៃទី្២៧-២៨ផ្ខកញ្ញា ឆ្ែ ំ២០០១ ងៅទី្ស្កុង Montpellier នៃសាធារណ្រដាបារាងំ។ ស្បងទ្រកម្ពុជា (វិទ្ាសាថ ៃ

ស្សាវស្ជាវងៅរ ៊ូកម្ពុជា) បាៃងធវើជាមច រ់ផទេះងរៀបេំរៃែិរីទ្ ៃិងកិេចស្បជុំស្បចំាឆ្ែ ំនៃស្កុម្ស្បឹកាស្សាវស្ជាវ ៃិងអភិវឌ្ឍៃង៍ៅរ ៊ូ

អៃតរជាតិ ២០១៦ (IRRDB International Rubber Conference and IRRDB Annual Meeting 2016) ងៅងខតត

ងរៀម្រាប ចាប់ពនីលៃទី្២១-២៥ ផ្ខវិេឆិកា ឆ្ែ ំ២០១៦ ងស្កាម្ស្បធាៃបទ្ “ៃិរៃតរភាពនៃឧរាហកម្មងៅរ ៊ូធម្មជាតិ បញ្ញា  ការ

ស្ប ម្ ៃិងកាលាៃុវតតភាព”។ េំងពាេះកម្មវិធីបតូរកលៃូពហុភាគរីវាងស្បងទ្រជារមជកិIRRDB ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ ់

ៃងិងៃសាទ្បាៃងផាើផ្ម្កព៊ូជCMS េំៃៃួ០៥កលៃូងៅឱ្យស្បងទ្រទណឌ ៃិងនល ងហើយៃិងទ្ទួ្លបាៃផ្ម្កព៊ូជCMS េំៃៃួ០៣

កលៃូបផ្ៃថម្ងទ្ៀតពCីIRAD តាម្រយៈស្បងទ្រហាា ណ។ ងស្ៅពីងៃេះ បាៃេ៊ូលរួម្កិេចស្បជុសំ្បចំាឆ្ែ ំ រិកាា សាលា ៃងិការបណ្តុ េះ

បណត ល ផ្ដលងរៀបេំងដ្ឋយIRRDB េំៃៃួ០៧ងលើកងទ្ៀត ។  

ង.៣ ទភី្នន កង់ារបារងំស្សស្រមាបក់ារអភវិឌ្ឍន ៍(AFD: Agence Française de Développement)  

ជាមួ្យទី្ភាែ កង់្ហរបារាងំរស្មប់ការអភិវឌ្ឍ ស្ករួងករិកម្ម រកុាា ស្បមញ ់ ៃងិងៃសាទ្ កពំងុបៃតអៃុវតតគងស្មងធម្ម

ោម្កម្មេារព៊ូជផ្ដលបាៃបងងកើតតាម្អៃុរញ្ញា ហិរញ្ាបបទៃ CKH 1123 01 H េុេះហតថងលខាកាលពនីលៃទី្១២ ផ្ខកកកដ្ឋ 

ឆ្ែ ំ២០១២ រវាងស្ពេះរាជាណេស្កកម្ពុជា ៃងិទី្ភាែ កង់្ហរបារាងំរស្មប់ការអភិវឌ្ឍៃ។៍ កែងុឆ្ែ ំ២០១៦ងៃេះរកម្មភាពគងស្មងផ្ដល

បាៃអៃវុតតមៃ៖ ១.) ការងធវើបញ្ជ ីេារព៊ូជងៅរ ៊ូ ២.) ការងធវើ វិភាគADN ងៅងលើេារព៊ូជ ៃងិ ៣.) ការស្តតួពៃិិតយេារ
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ព៊ូជផ្ដលបាៃេុេះបញ្ជ ីរេួ។ ងស្ៅពីងៃេះ គងស្មងរិកាអពំលីទ្ធភាពអាេងធវើបាៃនៃការអៃុវតតគងស្មងរត ីពកីារអភិវឌ្ឍដំណំងៅរ ៊ូ

ស្គសួារងៅកម្ពុជាក៏កពំងុអៃវុតត។ ងគលបំណ្ងរំខាៃន់ៃគងស្មងរត ីពីការអភវិឌ្ឍដំណំងៅរ ៊ូស្គសួារងៅកម្ពុជាមៃ៖ 

១. ងធវើឲ្យស្បងរើរង ើងៃ៊ូវជីវភាពររ់ងៅតាម្ទី្តំបៃ់ជៃបទ្តាម្រយៈការបងងកើតការង្ហរដលស់្គសួារករិករ។ 

២. បងងកើៃស្បភពស្បាក់េំណ្៊ូលផ្ដលបាៃម្កពីការងធវើអាជីវកម្មងៅរ ៊ូដល់ករិករ ៃងិជយួកាតប់ៃថយភាពស្កីស្កងៅ

តាម្ជៃបទ្។ 

៣. បងងកើតស្បភពស្បាក់េំណ្៊ូលដល់ងខឿៃងរដាកិេចជាតតិាម្រយ:ការនំងេញផលតិផលងៅរ ៊ូ។ 

៤. ការពារបរិសាថ ៃទ្លៃ់ងឹភាពហួតផ្ហងងៅត ខាល ំងនៃធម្មជាតិ ៃងិទ្ប់សាក តក់ារហ៊ូរងស្ចាេះដី។ 

ង.៤ កចិ្ចស្សហស្ររតបិត្កិារាម្យួោកលវិទាលយ័អនរ្ាត ិ
កែុងការរិកាៃងិស្សាវស្ជាវអពំីងកសស្តបរសិាថ ៃដំណំងៅរ ៊ូ បាៃរហស្បតិបតតការជាមួ្យសាកលវិទ្ាលយ័អៃតរជាតិ 

រួម្មៃ៖  )១(  បាៃេ៊ូលរួម្រហកាជាមួ្យអែកបងេចកងទ្រពសីាកលវិទ្ាលយ័ Nagoya នៃស្បងទ្រជប៉ាៃុកែងុការផ្លទ ំៃងិជួរ

ជលុឧបករណ៍្ Sap flow, CO2 profile ងៅវិទ្ាសាថ ៃស្សាវស្ជាវងៅរ ៊ូកម្ពុជា )២(  រហការការង្ហរជាមួ្យអែកបងេចកងទ្រពី

សាកល វិទ្ាល័យ Kuyshu ងដើម្បីស្សាវស្ជាវអំព ីleafphotosynthesis ៃិង )៣(  រហការការង្ហរជាមួ្យអែកបងេចកងទ្រពី

សាកល វិទ្ាលយ័Hawaiiរហរដាអាងម្រកិងដើម្បីផ្លទៃំងិជួរជលុឧបករណ៍្FluxTower ងៅវិទ្ាសាថ ៃស្សាវស្ជាវងៅរ ៊ូកម្ពុជា។ 

ង.៥ កចិ្ចស្សហស្ររតបិត្កិារាម្យួស្រកស្សងួកស្សកិម្មននោធារណរដាស្ររាមានតិច្និ  
- បាៃបញ្ជូៃរំងណ្ើគងស្មងេំៃៃួ៣៖ )១( គងស្មងបណ្តុ េះបណត លៃិងអភិវឌ្ឍៃធ៍ៃធាៃម្ៃុរសកែងុវិរ័យងៅរ ៊ូ

(២)គងស្មងទ្រសៃៈកិេចរិកាតល រ់បតូរបទ្ពិងសាធៃ ៍ៃងិ (៣)គងស្មងជៃំយួឧបតថម្ាគំស្ទ្ហិរញ្ាបបទៃងៅភាគីេៃិ។ 

- បាៃបញ្ជូៃម្ស្តៃតីេំៃៃួ៨នក់ងៅបណ្ោុ េះបណោ លរយៈងពល៥នលៃងៅស្បងទ្រេិៃអំពផីលតិកម្មៃងិការផ្កនេែងៅរ ៊ូ។ 

ង.៦ ផ្ផនការអភវិឌ្ឍនឧ៍ស្សាហកម្មសៅស្ស ៊ូសៅកនងុតបំនស់្រតសីកាណអភវិឌ្ឍន ៍កម្ពាុ ឡាវ សវៀតណម្  
ងរេកតីស្ពាងរបាយការណ៍្រត ីពីផ្ផៃការអភិវឌ្ឍៃឧ៍រាហកម្មងៅរ ៊ូងៅតំបៃ់ស្តីងកាណ្អភិវឌ្ឍៃក៍ម្ពុជាងវៀតណម្ ឡាវ 

ស្តូវបាៃបញ្ជូៃភាគីងវៀតណម្តាម្សារងអ ិតស្តៃូិេ រស្មប់កិេចស្បជុំរបរ់គណ្:កមម ការរស្ម្បរស្ម្ួលេស្មុ្េះងលើកទី្៩ 

ៃិងកិេចស្បជុំឧតតម្ម្ស្តៃតីងលើក១១ ងៅងខតតដ្ឋក់ណ្ងុ ស្បងទ្រងវៀតណម្ ផ្ដលបាៃស្បស្ពឹតតងៅចាប់ពនីលៃទី្៣០ ផ្ខតលុា

រហ៊ូតដលន់លៃទី្០៣ ផ្ខវិេឆកិា ឆ្ែ ំ២០១៦។ ភាគីងវៀតណម្បាៃយល់ទ្ទួ្លយកងរេកោីស្ពាងងៃេះៃងិ ងធវើបេចុបបៃែភាពងៅតាម្ការ

ផ្កតស្មូ្វៃងិម្តិងោបល់របរ់ភាគីកម្ពុជា។ ជាេុងងស្កាយ របាយការណ៍្ងៃេះ ស្តូវដ្ឋក់កែុងកិេចស្បជុំរបរ់គណ្:កម្មការេស្មុ្េះ

កម្ពុជា ងៅនលៃទី្២១ ផ្ខវិេឆិកា ឆ្ែ ំ២០១៦ ងៅងខតតងរៀម្រាប ងដើម្បីពៃិតិយង ើងវិញផ្ដរមុ្ៃៃងឹដ្ឋក់កែងុកិេចស្បជុកំំព៊ូលថាែ ក់

នយករដាម្ស្តៃត។ី ងោងងរេកតីស្បការរួម្នៃកិេចស្បជុំកពំ៊ូលថាែ កន់យករដាម្ស្តៃត ី ជាលទ្ធផលបាៃជំរុញឱ្យស្ករួងករិកម្មនៃ

ស្បងទ្រទងំបី ស្ពាងផ្ផៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ឧរាហកម្មងៅរ ៊ូ រស្មប់ដ្ឋក់ជ៊ូៃកិេចស្បជុំកពំ៊ូលថាែ កន់យករដាម្ស្តៃតងីលើកទី្១០

ផ្ដលងស្គងស្បស្ពឹតតងៅស្បងទ្រងវៀតណម្ឆ្ែ ំ២០១៨។ 

ងស្ៅពកីិេចរហស្បតិបតតកិារកែងុស្កបខណ្ឌ នៃស្ករួងករិកម្ម (អគានយកដ្ឋា ៃងៅរ ៊ូ ៃងិវិទ្ាសាថ ៃស្សាវស្ជាវងៅរ ៊ូ

កម្ពុជា) ខាងងលើ រមគម្អភវិឌ្ឍៃ៍ងៅរ ៊ូកម្ពុជា កប៏ាៃេ៊ូលជារមជិកងពញរិទ្ធនៃ IRA ៃងិ ARBC......ផងផ្ដរ។ 
 

៣. ការជ្រំ៊ុញផលិតកតមសតវ និ្ស៊ុខភារសតវ 
 វិរ័យបរុរតវ មៃរកាោ ៃុពលកែុងការរួម្េំផ្ណ្កកំងណ្ើៃងរដាកិេច ការង្ហរ រៃោរុិខងរបៀង អាហារ៊ូបតថម្ា ៃងិ

កាតប់ៃថយគលំាតេំណ្៊ូលរវាងអែកទី្ស្កុងៃងិអែកជៃបទ្។ ប៉ាុផ្ៃត វិរ័យងៃេះ ងៅមិ្ៃទៃប់ាៃងស្បើស្បារ់អរ់រកាត ៃពុលងៅ

ង ើយ។ តាម្ការបា៉ា ៃស់ាម ៃ ជតិ៨០ %នៃការេិញ្ច ឹម្រតវ ងៅបៃតេិញ្ច ឹម្ផ្បបយថាផល។ 
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ងដ្ឋយទ្ទួ្លសាា លៃ់៊ូវតនម្លនៃអៃុវិរ័យងៃេះ រាជរដ្ឋា ភបិាលកែងុៃតិិកាលទី្៥ងៃេះ បាៃដ្ឋក់ងេញៃ៊ូវងគលងៅជំរុញងលើក

កម្ពរ់ការេិញ្ច ឹម្រតវឲ្យកាៃ់ផ្តទ្៊ូលំទ្៊ូលាយផ្លម្ងទ្ៀត តាម្រយៈការបងងកើតស្កបខ័ណ្ឌ ងគលៃងោបាយ ងដ្ឋយផ្ផអកងលើផ្ខស

រង្ហវ ក់តនម្ល  ងដើម្បីងដ្ឋេះស្សាយជាកញ្ចប់ៃ៊ូវបញ្ញា ជាឧបរ័គាដល់ការអភិវឌ្ឍវិរ័យងៃេះ  ៃិងគិតគ៊ូរផងផ្ដរដល់បញ្ញា រុវតថិភាព  

េំណី្អាហារ ៃងិកិេចដំងណ្ើការទី្ផារ ពិងររអនម័្យៃងិភ៊ូតគម្អនម័្យ។  

ង ល្ើយតបៃងឹងគលងគលងៅងគលៃងោបាយរបរ់រាជរដ្ឋា ភិបាល ស្ករួងករិកម្ម រកុាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្ បាៃ

ដ្ឋក់បញ្ចូលការងលើកកម្ពរ់ការេិញ្ច ឹម្រតវ ងៅកែងុរងបៀបវារៈនៃផ្ផៃការអភិវឌ្ឍវិរ័យករិកម្មឆ្ែ ំ២០១៤-២០១៨។ ងដើម្បី

រងស្ម្េបាៃងគលងៅជំរុញងលើកកម្ពរ់េលនេិញ្ច ឹម្រតវ ស្ករួងបាៃខិតខំយកេិតតទុ្កដ្ឋក់ពស្ងងឹរម្តថភាព ងរៀបេំរេន

រម្ព័ៃធស្គប់ស្គង ពស្ងឹងៃងិបងងកើៃការផតលង់រវាកម្មរុខភាពរតវៃិងផលតិកម្មរតវ ងរៀបេំលិខិតបទ្ដ្ឋា ៃគតយិុតតពាកព់ៃ័ធ

នន គងស្មងកម្មវិធីរស្មប់ងស្បើស្បារ់លវិការដ្ឋា ភបិាល ក៏ដ៊ូេជារស្មប់ដ្ឋក់ងរែ ើរំុការគំស្ទ្ពីនដគ៊ូអភិវឌ្ឍៃន៍ន។  

ជាលទ្ធផល នឆ្ែ ំ២០១៦ងៃេះ ស្ករួងរងស្ម្េបាៃៃ៊ូវរមិ្ទ្ធផលរំខាៃ់ៗជាងស្េើៃ ដ៊ូេជាទ្ទួ្លបាៃការអៃុម័្ត

េាប់រត ីពីរុខភាពរតវៃងិផលតិកម្មរតវ ការអៃុម័្តស្កបខ័ណ្ឌ ផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរតអភិវឌ្ឍៃ៍វិរ័យបរុរតវ ៃិងការដំង ើង

នយកដ្ឋា ៃផលតិកម្មៃងិបរុពាបាល ងៅជាអគានយដ្ឋា ៃរុខភាពរតវៃងិផលតិកម្មរតវ។ លទ្ធផលផ្ដលរងស្ម្េបាៃងៃេះ 

អាស្រ័យមៃងគលៃងោបាយគំស្ទ្របរ់រាជរដ្ឋា ភបិាល មៃការគំស្ទ្ធៃធាៃលវិកាជាតិ ៃងិនដគ៊ូអភិវឌ្ឍៃ៍ អងាការងស្ៅ

រដ្ឋា ភបិាល ៃងិវិរ័យឯកជៃ។ 

ស្កបខ័ណ្ឌ ផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរតអភិវឌ្ឍៃ៍វិរ័យបរុរតវឆ្ែ ំ២០១៦-២០២៥ បាៃអៃុម័្តឲ្យអៃុវតតងៅនលៃទី្០១ ផ្ខងម្សា 

ឆ្ែ ំ២០១៦។ េកាុ វិរ័យនៃស្កបខ័ណ្ឌ ផ្ផៃការងៃេះ គ៉ឺការអភិវឌ្ឍវិរ័យបរុរតវស្បកបងដ្ឋយៃិរៃោរភាព ធានបាៃៃ៊ូវ

រៃោិរុខងរបៀង រុវតថិភាពេំណី្អាហារ ៃិងការងធវើពាណិ្ជផកម្មរតវស្បកបងដ្ឋយស្បាក់េំងណ្ញ ៃិងរួម្េំផ្ណ្កដល់

កំងណ្ើៃងរដាកិេចរងាម្ជាតិ។ ស្ករួងខតិខំជំរុញឱ្យមៃការអៃុវតោរុខភាពរតវៃិងផលតិកម្មរតវលអ តាម្រយៈការអភិវឌ្ឍ

ធៃធាៃម្ៃុរសស្បកបងដ្ឋយស្បរិទ្ធភាព ការស្សាវស្ជាវៃិងផសពវផាយ ការងរៀបេំងគលៃងោបាយ ៃងិពស្ងងឹការអៃុវតោ

េាប់ អភិវឌ្ឍៃ៍ភាពជានដគ៊ូរវាងវិរ័យសាធារណ្ៈៃិងឯកជៃ ស្ពម្ទងំការស្បាស្រយ័ទកទ់្ង។  

េំណ្េុគៃលេឹះពាក់ពៃ័ធៃងឹអៃុវិរ័យរុខភាពរតវៃងិផលតិកម្មរតវ គ៉ឺការតស្ម្ង់ទិ្រការអភិវឌ្ឍតំបៃផ់្កនេែបរុរតវ

ជាលកាណ្ៈស្បម្៊ូលផតុ ំ ផ្ដលមៃរកាត ៃពុលរស្មប់ផ្កនេែងស្បើស្បារ់កែុងស្រុកៃងិនំងេញ។ យៃតការគៃលឹេះផ្ដលស្តូវយកេិតត

ទុ្កដ្ឋក់ជំរុញការអភិវឌ្ឍងៃេះគ៉ឺ ការរស្ម្បរស្មួ្ល ៃងិការងលើកទឹ្កេិតតវិរ័យឯកជៃ កែុងការអភិវឌ្ឍបងេចកងទ្រផ្កនេែ

បរុរតវ ស្របតាម្រតងដ់្ឋរផលតិផលអាសា ៃ ៃងិតស្ម្ូវការរតងដ់្ឋរទី្ផារអៃតរជាតិ។ ការផារភាជ ប់រវាងស្កុម្អែកផលតិ

ជាមួ្យអែកស្បម្៊ូលទិ្ញ តាម្យៃតការ “ផលិតកម្មករិកម្មតាម្កិេចរៃា” ងដើម្បីធានការផាត់ផាង់រតវ សាេ់រតវស្បកប

ងដ្ឋយៃិរៃតរភាព គ៉ឺជាេំណ្េុយុទ្ធសាស្តរត ដ៏រំខាៃផ់ងផ្ដរ។  

៣.១. ការងារផលិតកតមសតវ 

 នឆ្ែ ំ២០១៦ងៃេះ ការជំរុញការេិញ្ច ឹម្រតវ ផ្ដលជាផ្ផែកម្យួរំខាៃន់ៃរ៊ូេនករងគលងៅ កប៏ាៃរងស្ម្េងលើរ

ពីេំណ្េុងៅ ងដ្ឋយរងស្ម្េបាៃកំងណ្ើៃ៣,៥១% ងបើងធៀបៃងឹឆ្ែ ំ២០១៥។ េំៃៃួរតវររុបមៃេំៃៃួ ៤០,៣លាៃកាល 

ៃងិងៅឆ្ែ ំ២០១៦ ដល់ងកើៃដល់ ៤២,១៨លាៃកាល កែងុងនេះងគងកើៃង ើង០,១២% ស្កបីងកើៃង ើង៣,៤១% ស្ជកូងកើៃ

ង ើង៧,០៧% ៃងិបកសងីកើៃង ើង៣,៥២%។ ងដ្ឋយផ្ ក កមល ងំអ៊ូរទញលយេុេះ៧,១១%។ គួរគ៊ូរបញ្ញជ កផ់ងផ្ដរថា 

ងៃេះជាឆ្ែ ំទី្មួ្យផ្ដលេំៃៃួស្កបីបាៃងកើៃង ើងវិញ បនទ ប់ពមីៃការធាល ក់ជាងស្េើៃឆ្ែ ំជាប់ៗគែ ។ 

ងៅឆ្ែ ំ២០១៦ងៃេះ លវីងបើមៃផទេុះជងំ៉ឺ លងរតវជាងស្េើៃករណី្ ប៉ាផុ្ៃតមិ្ៃបណត លឲ្យ ល្ងរាលដ្ឋលធៃៃធ់ៃរ អាស្រ័យងដ្ឋយ

មៃការងស្តៀម្ទុ្កជាមុ្ៃកែងុការង ល្ើយតបបនទ ៃក់រណី្ផទុេះជំង៉ឺរតវ។ អាស្រយ័ងដ្ឋយការខិតខំស្បឹងផ្ស្បងអៃវុតតតនួទី្ភារកិេច រមួ្
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ផសៃំងឹការគំស្ទ្ពរីាជរដ្ឋា ភបិាល នដគ៊ូអភិវឌ្ឍៃ ៍  វិរ័យឯកជៃ អងាការងស្ៅរដ្ឋា ភបិាល សាថ ប័ៃ ៃងិអែកពាកព់ៃ័ធនន ស្ករួង

ផ្ដលមៃអងាភាពជនំញរុខភាពរតវៃងិផលតិកម្មរតវ រងស្ម្េបាៃៃ៊ូវរមិ្ទ្ធផលរំខាៃ់ៗ មួ្យេំៃៃួ កែងុងនេះរួម្មៃ៖ 

ក. ការចញិ្េ ឹតសតវោលកខណៈព្គួ្ស្ថរ 

តារាងខាងងស្កាម្បង្ហា ញពីវឌ្ឍៃភាពនៃការេិញ្ច ឹម្រតវជាលកាណ្ៈស្គួសារ រយៈងពលស្បំាឆ្ែ ំ គិតចាបព់ឆី្ែ ំ២០១២ 

ដលឆ់្ែ ំ២០១៦។ ទិ្ៃែៃយ័កែងុតារាងងៃេះបាៃឲ្យដឹងថា េំៃៃួរតវេិញ្ច ឹម្ស្គប់ស្បងភទ្ជាលកាណ្ៈស្គសួារងកើៃជាលដំ្ឋប់ពី

២៥.៣៨០.២៣៧កាល ងៅឆ្ែ ំ២០១២ ដល់៣៤.២២៣.០០៧កាល ងៅឆ្ែ ំ២០១៦។ ងកើៃស្បមណ្១២.៥៦៦.០៤០ 

កាល ងរម ើៃងឹ៤២%។ ងដ្ឋយផ្ កងបើងធៀបៃងឹឆ្ែ ំ២០១៥ ងកើៃស្បមណ្១.៤៣០.០០០កាល ងរម ើៃឹង៣,៥១%។ កែុងងនេះ

ងគលយេុេះ០,២២% េំផ្ណ្កឯស្កបីងកើៃ៣,៣៩ %។  

 

តារាងរថតិរិតវេញិ្ចមឹ្ជាលកាណ្ៈស្គសួារ ឆ្ែ ំ២០១២-២០១៦ 

ល.រ ស្បងភទ្រតវ 
រថ ិតិរតវស្បំាឆ្ែ ំេុងងស្កាយ (២០១២-២០១៦) ងស្បៀបងធៀបឆ្ែ ំ 

២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៦/២០១៥ 

A B 2 3 4 5 6 7=6/5 

1 ងគ 3,372,212 3,425,952 3,053,481 2,903,420 2,897,126 -0.22% 

2 ស្កបី 656,938 619,114 541,827 506,165 523,320 3.39% 

3 ងគ-ស្កបី 4,029,150 4,045,066 3,595,308 3,409,585 3,420,446 0.32% 

4 កមល ងំអ៊ូរទញ 1,516,110 1,344,541 1,249,817 1,132,097 1,051,625 -7.11% 

5 ស្ជូក 1,952,321 2,067,975 2,360,823 2,357,839 2,371,283 0.57% 

6 រតវសាល ប 19,374,139 21,429,519 25,630,027 26,688,675 28,402,486 6.42% 

7 ងរេះ 12,394 10,850 9,161 7,637 5,610 -26.54% 

8 ងេៀម្ 174 100 238 378 400 5.82% 

9 ពផ្ព 11,995 15,831 18,256 23,321 22,719 -2.58% 

10 ដំរី 64 64 63 64 63 -1.56% 

  ររបុ 25,380,237 27,569,405 31,613,876 32,487,499 34,223,007 5.34% 

 

ខ. ការចិញ្េ តឹសតវោលកខណៈពាណិជ្ជកតម 

តារាងខាងងស្កាម្បង្ហា ញពីវឌ្ឍៃភាពនៃការេិញ្ច ឹម្រតវជាលកាណ្ៈពាណិ្ជជកម្ម ចាប់ពឆី្ែ ំ២០១៥ដល់២០១៦។ តាម្

ទិ្ៃែៃ័យកែុងតារាងងៃេះ ងយើងង ើញថាមៃការងកើៃង ើងៃ៊ូវេំៃៃួងគស្កបីៃិងស្ជកូ ប៉ាុផ្ៃតលយេុេះបកសីេំៃៃួ៦,៤%។  
 

តារាងរថតិរិតវេញិ្ចមឹ្ជាលកាណ្ៈពាណិ្ជជកម្ម ឆ្ែ ំ២០១៥-២០១៦ 

ស្បងភទ្ 

រតវ 

 

ឆ្ែ ំ២០១៥ ឆ្ែ ំ២០១៦ ងស្បៀបងធៀបឆ្ែ ំ២០១៥-២០១៦ 

ករដិ្ឋា ៃ រតវ(កាល) ករដិ្ឋា ៃ រតវ(កាល) 
ករដិ្ឋា ៃ េៃំៃួរតវ (កាល) 

ងកើៃ/លយ  (%) ងកើៃ/លយ  (%) 

ងគ ស្កបី 86 13.289 93 23.382 7 8,14 10.093 75,95 

ស្ជូក 491 416.525 575 599.341 84 17,11 182.816 43,89 

បកសី 2.276 2.830.398 1.630 7.331.275 -646 -28,38 -499.123 -6,37 

ររបុ 2.853 8.260.212 2.298 7.953.998 -555 -19,45 -306.214 -3,07 
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គ្. សរ៊ុបផលិតកតមោលកខណៈព្គួ្ស្ថរ និ្ពាណិជ្ជកតម 

តារាងខាងងស្កាម្បង្ហា ញពីវឌ្ឍៃភាពនៃការេិញ្ច ឹម្រតវររុបទងំលកាណ្ៈស្គសួារ ៃងិលកាណ្ៈពាណិ្ជជកម្មទ្៊ូទងំ

ស្បងទ្ររយៈងពលស្បំាឆ្ែ ំពឆី្ែ ំ២០១២ ដលឆ់្ែ ំ២០១៦។ ទិ្ៃែៃយ័កែងុតារាងងៃេះបាៃឲ្យដឹងថាេំៃៃួរតវេិញ្ច ឹម្ររុបបាៃងកើៃ

ជាលដំ្ឋប់ពី២៩.៦១៧.៣៥៤កាល ងៅឆ្ែ ំ២០១២ ដល់៤២.១៨៣.៣៩៤កាល ងៅឆ្ែ ំ២០១៦ (ងកើៃ១២.៥៦៦.០៤០ 

កាល ងរម ើៃងឹ៤២%)។ ងដ្ឋយផ្ កងបើងធៀបឆ្ែ ំ២០១៥ៃិង២០១៦ ងកើៃ១.៤៣០.០០០កាល ងរម ើៃឹង៣,៥១%។ កំងណ្ើៃ 

ងៃេះងលើរពីផ្ផៃការផ្ដលបាៃកំណ្ត៣់ភាគរយកែុងមួ្យឆ្ែ ំ។ 
 

តារាងរថតិរិតវេញិ្ចមឹ្ររបុទងំលកាណ្ៈស្គសួារ ៃងិលកាណ្ៈពាណិ្ជជកម្ម ឆ្ែ ២ំ០១២-២០១៦ 

ល.រ 
  

ស្បងភទ្រតវ 
រថ ិតិរតវស្បំាឆ្ែ ំេុងងស្កាយ (២០១២-២០១៦) ងស្បៀបងធៀប 

  ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៦/២០១៥ 

A B C 1 2 3 4 5 6=5/4 

1 

ល
ក
ាណ្
ៈស្
គ
ួសា
រ 

ងគ 3,372,212 3,425,952 3,053,481 2,903,420 2,897,126 -0.22% 

2 ស្កបី 656,938 619,114 541,827 506,165 523,320 3.39% 

3 ស្ជូក 1,952,321 2,067,975 2,360,823 2,357,839 2,371,283 0.57% 

4 បកសី 19,374,139 21,429,519 25,630,027 26,688,675 28,402,486 6.42% 

5 ងរេះ 12,394 10,850 9,161 7,637 5,610 -26.54% 

6 ងេៀម្ 174 100 238 378 400 5.82% 

7 ពផ្ព 11,995 15,831 18,256 23,321 22,719 -2.58% 

8 ដំរី 64 64 63 64 63 -1,56% 

ររបុ 25.380.237 27.569.405 31.613.876 32.487.499 34.223.007 5,34 

1 

ល
ក
ាណ្
ៈពា
ណ្
ជ
ជក
ម្
ម 

ងគ  4.593   4,882   6,446   13,289   23,188  74,49% 

2 ស្កបី  37   52   32   63   194  207,94% 

3 ស្ជូក  256.290   370,204   374,894   416,525   599,341  43,89% 

4 រតវសាល ប  3.974.291   6,194,898   5,953,630   7,830,398   7,331,275  -6,37% 

5 ងរេះ  137   47   47   41   64  56,10% 

6 ងេៀម្  41   15   15   31   67  116,13% 

7 ពផ្ព  1,728   5,187   4,988   5,547   6,258  12,82% 

ររបុ 4.237.117 6,575,285 6,340,052 8,265,894 7,960,387 -3,70% 

ររបុរមួ្ 29,617,354 34,144,690 37,953,928 40,753,393 42,183,394 3,51% 

ស្កាហវកិ បង្ហា ញអពំកីារងស្បៀបងធៀបរថតិរិតវេញិ្ចមឹ្ររបុពឆី្ែ ២ំ០១២-២០១៦ 
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ឃ. ការម្ព្បៀបម្ធៀបសបបសផនផលិតកតមតាតព្បម្ភទសតវ 

កម្ពុជាមៃផ្បបផ្ផៃផលតិកម្មរតវពរីស្បងភទ្ គ៉ឺការេិញ្ច ឹម្ជាលកាណ្ៈស្គសួារ ៃងិការេិញ្ច ឹម្ជាលកាណ្ៈពាណិ្ជជកម្ម។ 

កៃលងម្ក ងរទ ើផ្តស្គប់ស្គសួារករិករបាៃេិញ្ច ឹម្រតវកែងុងគលបំណ្ងផាតផ់ាងត់ស្ម្ូវការចំាបាេ់កែុងស្គសួារ ៃងិងស្បើស្បារ់ជាកមល ងំ

អ៊ូរទញ។ ប៉ាុផ្ៃតការេិញ្ច ឹម្កែងុងគលបំណ្ងផ្បបងៃេះ បាៃតល រ់បតូរបៃតិេម្តងៗ ងដ្ឋយបាៃបតូរទិ្រងៅផលតិកម្មរស្មប់

ផ្តតស្មូ្វការកែងុស្គួសារងៅជាការេិញ្ច ឹម្រស្មប់ងធវើពាណិ្ជជកម្ម។ ការតល រ់បតូរងៃេះ បាៃងកើៃង ើងជាលដំ្ឋប់ ជាក់ផ្រតងន

ឆ្ែ ំ២០១៦ ងៃេះការេិញ្ច ឹម្ស្ជកូជាលកាណ្ៈពាណិ្ជជកម្មមៃេំៃៃួ២០% បាៃងកើៃ៥%ងស្េើៃជាងឆ្ែ ំ២០១៥។ េំផ្ណ្កបកសី

នឆ្ែ ំ២០១៦ងៃេះ មៃការលយេុេះេៃំៃួ១%។ ការលយេុេះងៃេះ បណត លម្កពមីៃការស្បកតួស្បផ្ជងបកសនំីេ៊ូលផ្ដលមៃ

តនម្លទបជាង ៃងិការស្បគួតស្បផ្ជងពីបកសីេិញ្ច ឹម្ជាលកាណ្ៈស្គួសារ ផ្ដលមៃររជាតឆិ្ៃ ញ់ជាង ងបើងទេះបីជាមៃតនម្លខពរ់

ជាង ក៏ងៅផ្តមៃតស្មូ្វការទី្ផារ។ 
 

តារាងផលតិកម្មងគ ស្កបេីញិ្ចមឹ្ពឆី្ែ ំ២០១២-២០១៦ 

ផ្បបផ្ផៃផលតិកម្ម 
ងគ ស្កប ី(កាល) ងស្បៀបងធៀបឆ្ែ ំ 

២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៦/២០១៥ 

លកាណ្ៈស្គួសារ 4,029,150 4,045,066 3,595,308 3,409,585 3,420,446 0.32 

លកាណ្ៈពាណ្ិជជកម្ម 4,630 4,934 6,478 13,352 23,382 75.12 

ររបុ 4,033,780 4,050,000 3,601,786 3,422,937 3,443,828 0.61 

តារាងផលតិកម្មស្ជកូេញិ្ចមឹ្ពឆី្ែ ំ ២០១២-២០១៦ 

ផ្បបផ្ផៃផលតិកម្ម 
រថតិសិ្ជកូតាម្បណត ឆ្ែ ំ (កាល) ងស្បៀបងធៀបឆ្ែ ំ 

២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៦/២០១៥ 

លកាណ្ៈស្គួសារ 1,952,321 2,067,875 2,360,823 2,357,839 2,371,283 0.57 

លកាណ្ៈពាណ្ិជជកម្ម 256,290 370,204 374,894 416,525 599,341 43.89 

ររបុ 2,208,611 2,438,079 2,735,717 2,774,364 2,970,624 7.07 
 

 

ស្កាហវកិ ការងស្បៀបងធៀបរថតិសិ្ជកូពឆី្ែ ំ២០១២-២០១៦ 
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តារាងងស្បៀបងធៀបបកសេីញិ្ចមឹ្ពឆី្ែ ំ ២០១២-២០១៦ 

បែែបែនែលិតកម្ម ស្ថិតិស្តវស្លាែតាម្ែណ្តាឆ្ាាំ (កាាល) ប្ែៀែប ៀែឆ្ាាំ 

២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៦/២០១៥ 

លក្ខណៈគ្រួសារ 19,374,139 21,429,519 25,630,027 26,688,675 28,402,486 6.42 

លក្ខណៈពាណិជ្ជក្ម្ម 3,974,291 6,194,898 5,953,630 7,830,398 7,331,275 -6.37 

ររបុ 23,348,430 27,624,417 31,583,657 34,519,073 35,733,761 3.52 
 

៣.២. តព្តូវការសតវ និ្ ស្ថចឆ់្ន ២ំ០១៦ 

តស្ម្វូការ៖ ការអភិវឌ្ឍៃ៍ទី្ស្កុង កំងណ្ើៃងរដាកិេច ការតល រ់បោូររងបៀបរបបនៃការបរិងភាគអាហាររបរ់ស្បជាជៃ

កម្ពុជា ៃងិកំងណ្ើៃស្បជាជៃៃងឹងកើៃង ើងតស្ម្ូវការសាេ់។  
មៃទិ្ៃែយ័ជាងស្េើៃខុរៗគែ  អំពតីស្មូ្វការ ៃងិការផាតផ់ាងស់ាេ់ងៅកម្ពុជា។ ប៉ាុផ្ៃតតាម្ស្កបខ័ណ្ឌ ផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរត

អភិវឌ្ឍៃ៍វិរ័យបរុរតវឆ្ែ ំ២០១៦-២០២៥ ផ្ដលងទ្ើបផ្តអៃុម័្តដ្ឋក់ឲ្យអៃុវតតងៅឆ្ែ ំ២០១៦ងៃេះ បាៃឲ្យដឹងថា ស្បជាជៃ

កម្ពុជាមែ ក់ជាម្ធយម្កែងុមួ្យឆ្ែ ំ បរិងភាគសាេ់ ១៦,១៣គ ូីស្កាម្។ ផ្ផអកងលើទិ្ៃែៃយ័ងៃេះងគពាករណ៍្តស្ម្ូវការសាេ់ស្បចំាឆ្ែ ំ 

ផ្ដលងៅឆ្ែ ំ២០១៦ងៃេះ ស្តូវការសាេ់ររុប២៨៩.០៩១ងតាៃ កែងុងនេះសាេ់ងគ៨១.២០៤ងតាៃ សាេ់ស្ជូក១៨៣.៤៩៧ 

ងតាៃ ៃិងសាេ់បកសី២៤.២១៣ងតាៃ ងបើគិតជាកាល ងគស្បមណ្៦៧៦.៧០១កាល ស្ជកូ៣.៦៦៩.៩៤៩កាល។  

ការផាតផ់ាង៖់ តាម្របាយការណ៍្ពិឃាតរតវទ្៊ូទងំស្បងទ្រនឆ្ែ ំ២០១៦ងៃេះ រួម្ទងំរតវនំេ៊ូលផងងនេះមៃេំៃួៃ៖ 

១. ងគ ៃងិស្កបីេំៃៃួ១២៨.៩០៤កាល 

២.ស្ជូកេំៃៃួ៨៩៤.១០៨កាល។ េៃំៃួងៃេះតេិជាងេំៃៃួផ្ដលបាៃពាករណ៍្ស្បចំាឆ្ែ ំ២០១៦។ 

ស្កាហវកិ ការងស្បៀបងធៀបរថតិរិតវពឃិាតផ្ដលបាៃរាយការណ៍្ពឆី្ែ ំ២០១២-២០១៦ 
 

 
ការបងំពញបផ្ៃថម្៖ ងដ្ឋយសារផលតិកម្មរតវកែងុស្រុកមិ្ៃស្គប់ស្គៃត់ាម្តស្ម្ូវការ ដ៊ូេងៃេះ ងៅឆ្ែ ំ២០១៦ មៃការនំ

េ៊ូលរតវររ់ ៃិងផលតិផលរតវបំងពញបផ្ៃថម្រស្មប់ទី្ផារទំ្ងៃើបធំ  ៗរណា គរ ៃិងអាហារដ្ឋា ៃនន។ ងដ្ឋយបាៃនំេ៊ូល៖  

១. ស្ជកូររ់េំៃៃួ៤៥៩.១៧៥កាល។  

២. មៃ ់ៃិងទររ់៣.៧២២.៤២០កាល។ 
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៣. សាេ់ងគ សាេ់ស្កបី សាេ់ស្ជូក សាេ់មៃ ់សាេ់ទ ៃងិសាេ់ស្កួេ ៨២៧.៣៧៤គី ូស្កាម្។ 

៤.ស្បហតិ ៃងិស្បមូ៉ា រ់េំៃៃួ៥៨.៤៤២គី ូស្កាម្។ 

តារាងរថតិនំិេ៊ូលរតវររ់ពឆី្ែ ២ំ០១៤ ដលឆ់្ែ ២ំ០១៦ 

រតវពឃិាត 2014 2015 2016 
ងស្បៀបងធៀបឆ្ែ  ំ

2015 ៃងិ 2016 

ស្ជូកសាេ់ររ់ (កាល) 449,480 493,600 459,175 -6.97 

មៃ់ ៃងិទររ់ (កាល) 666,300 1,451,750 3,722,420 156.41 

ពផ្ព ៃិងងេៀម្ (កាល) 140 780 297  
 

៣.៣. កតមវិធីសកលតអរូជ្ 

ការផ្កលម្អព៊ូជងគ៖ បាៃនំេ៊ូលព៊ូជងគ ៃិងទឹ្កងម្ជីវិតងគម្កបង្ហក ត់រិបបៃិម្មិតជាមួ្យព៊ូជងគកែុងស្រុក។ 

បេចបុបៃែ បាៃៃងិកំពងុបង្ហក ត់ងៅងខតតងពាធសីាត់ កពំង់រព ៉ឺ ៃងិងខតតតាផ្កវ។ ររុបលទ្ធផលបង្ហក ត់នឆ្ែ ំ២០១៦ ងៅកែងុងខតត

ទំងបីងៃេះបាៃេំៃួៃ២៤៥កាល ផ្ដលកែុងងនេះបង្ហក ត់ជាប់បាៃេំៃួៃ២១០កាល។ ងស្ៅពីងៃេះ មៃកម្ម វិធីបណ្តុ េះ

បណត លបងេចកងទ្របង្ហក ត់រិបបៃិមិ្មតតងគ ៃងិកម្មវិធតីាម្ដ្ឋៃៃងិផសពវផាយពីបងេចកងទ្រ ៃិងផលស្បងោជៃន៍ៃការបង្ហក ត់

រិបបៃិម្មិតតងគដល់ម្ស្តៃតី២៥រាជធាៃី ងខតត។ 

ការផ្កលម្អព៊ូជស្ជកូ៖ បាៃផ្កលម្អព៊ូជស្ជូកតាម្រយៈការនំេ៊ូលព៊ូជស្ជកូបាលអពីបរងទ្រ។ ព៊ូជទងំងៃេះបាៃដ្ឋក់ងៅ

ម្ជឍម្ណ្ឌ លបង្ហក ត់ព៊ូជស្ជូករិបបៃិម្មិតងៅងខតតកពំងឆ់្ែ ំង តាផ្កវ កពំង់រព ៉ឺ បាត់ដំបង ងរៀម្រាប កពំងច់ាម្ តយងូ មុ ំ នស្ពផ្វង 

ៃងិសាវ យងរៀង។ បេចុបបៃែ ម្ជឍម្ណ្ឌ លបង្ហក ត់ព៊ូជទងំងៃេះ បាៃៃងិកពំុងដំងណ្ើរការស្បម្៊ូលទឹ្កងម្ជីវិត ៃិងបង្ហក តផ់្បប

រិបបៃិម្មិតតជ៊ូៃករិករេញិ្ច ឹម្រតវខាែ តត៊ូេ។ ររុបឆ្ែ ំ២០១៦ងៃេះ បង្ហក ត់បាៃ៦៦៥កាល។ 

៣.៤. អរំីចំណីសតវ 

េំណី្រតវៃងិការងស្បើស្បារ់៖ លវីងបើស្បងទ្រកម្ពុជា ជាស្បងទ្រផ្ដលរម្បូរងៅងដ្ឋយវតថធុាតុងដើម្រស្មប់ផលតិ

េំណី្រតវ ដ៊ូេជាងពាត ដំ ូងមី្ រផ្ណ្ត ក កៃទក់ ៃងិេុងអងករ ក៊ូៃស្ត ី អ្ឹងរតវ ជាងដើម្ ប៉ាុផ្ៃតវតថធុាតុងដើម្មួ្យេៃំៃួធំស្តូវបាៃ

លក់ងេញងៅងវៀតណម្ ៃិងនល ង់ដ៏ ងហើយនំេ៊ូលម្កវិញៃ៊ូវេំណី្រងស្ម្េ។ 

ប៉ាុផ្ៃតនងពលប៉ាុនម ៃឆ្ែ ំេុងងស្កាយ ងគក៏ង ើញមៃការវិៃិងោគងលើការសាងរង់ងរាងេស្កផលិតេំណី្រតវជាបៃត

បនទ ប់។ បេចុបបៃែមៃងរាងេស្កេំៃៃួ១៣ ផ្ដលបាៃៃងិកពំងុផលិត ៃងិលក់ផ្េកចាយកែងុស្រុក។ ដ៊ូេងៃេះងហើយ បាៃជា

ងគង ើញការនំេ៊ូលេំណី្មៃការលយេុេះចាប់ពឆី្ែ ំ២០១៥ ។  

ស្កាហវកិ បង្ហា ញអពំកីារងស្បៀបងធៀបតស្ម្វូការនំេ៊ូលេណីំ្រតវ ៃងិេណីំ្បផ្ៃថម្ពឆី្ែ ំ២០១២-២០១៥ 
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៣.៥. ការព្គ្ប់ព្គ្្កាកសណំល់សតវ 

ជាការពិតការេញិ្ច ឹម្រតវមៃតនួទី្ោ៉ា ងរំខាៃ ់ ប៉ាុផ្ៃតទ្ៃទឹម្ៃងឹងៃេះ ងៅងពលផ្ដលផលតិកម្មរតវកាៃ់ផ្តស្តូវបាៃ

អភិវឌ្ឍ វាៃងឹមៃផលប៉ាេះពាលអ់វិជជមៃេំងពាេះបរិសាថ ៃ ងដ្ឋយសារផ្តមៃការបំភាយឧរម ័ៃផទេះកញ្ចក ់ដ៊ូេជាឧរម ័ៃ CH4, 

CO2, N2O ៃងិឧរមៃ័ងផសងៗងទ្ៀត។  ទងំងៃេះបណត លឲ្យមៃការងកើៃង ើងៃ៊ូវកំងៅ ការបំពលុបរិោការ ៃងិទឹ្ក 

ជាពិងររបងកជាជំង៉ឺ លងងផសងៗ។ 

ងដើម្បីទ្ប់សាក តផ់លប៉ាេះពាលផ់្ដលងកើតង ើងពកីារអភិវឌ្ឍ វិរ័យងៃេះ ស្ករួងបាៃយកេិតតទុ្កដ្ឋក់ងលើការជំរុញការស្គប់

ស្គងកាករំណ្ល់រតវងៅតាម្កផ្ៃលងអាជីវកម្មរតវ ងៅករិដ្ឋា ៃេិញ្ច ឹម្រតវ កផ្ៃលងេិញ្ច ឹម្ រតតឃាតដ្ឋា ៃ។ល។ ងស្ៅពងីៃេះ

ក៏បាៃផ្ណ្នំ ៃិងតស្មូ្វឲ្យករិដ្ឋា ៃធំ ងៗធវើអាងស្បស្ពតឹតកម្មរតវកាករំណ្ល់រតវ សាងរង់ ជីវឧរម ័ៃខាែ តធំ ៃងិខាែ តត៊ូេរស្មប់

ស្គប់ស្គងកាករំណ្ល់រតវតាម្ករិកដ្ឋា ៃៃងិតាម្ស្គសួារ កែងុងគលបំណ្ងមិ្ៃស្តឹម្ផ្តស្គប់ស្គងកាករំណ្ល់រតវ ផ្តអាេ

កាត់បៃថយផលប៉ាេះពាលព់កីារបំភាយឧរមៃ័ផទេះកញ្ចក ់ ផ្ដលវាៃងឹមៃផលប៉ាេះពាលអ់វិជជមៃេំងពាេះបរិសាថ ៃ។ ងៅឆ្ែ ំ២០១៦ងៃេះ 

បាៃសាងរង ់ជីវឧរម ៃ័ជាលកាណ្ៈស្គសួារបាៃររុបេំៃៃួ១.៤៣៣  កែងុងខតតេំៃៃួ១២ រួម្មៃ ងខតតកពំងច់ាម្ តបងូ មុ ំ 

សាវ យងរៀង នស្ពផ្វង តាផ្កវ កពំង់រព ៉ឺ កណោ ល កពំងឆ់្ែ ំង កពំត ងរៀម្រាប កពំងធ់ ំៃងិងពាធិ៍សាត។់  

៣.៦.ការងារបស៊ុរាបាល 

 ងៅឆ្ែ ំ២០១៦ងៃេះ សាថ ៃភាពជំង៉ឺ លងរតវស្តូវបាៃរាយការណ៍្េំៃៃួ២១២ករណី្ កែងុងនេះជងំ៉ឺផ្ដលផទុេះងស្េើៃជាងងគ

គ៉ឺជំង៉ឺអតុកាត ម្ងគស្កបី។ ឆ្ែ ំងៃេះ លវីងបើមៃការផទុេះងស្េើៃកព៏ិតផ្ម្ៃ ប៉ាុផ្ៃតអាស្រ័យងដ្ឋយមៃការងស្តៀម្លកាណ្ៈបាៃលអ 

ជំង៉ឺ លងទងំងៃេះអាេទ្ប់សាក តប់ាៃ ងដ្ឋយមិ្ៃបងណត យឲ្យ ល្ងរាលដ្ឋលធៃៃធ់ៃរងៅតំបៃជ់ិតខាង។ េំផ្ណ្កជងំ៉ឺរ ៊ូណ្៊ូរ

ឆ្ែ ំងៃេះ មៃផទុេះផ្តមួ្យករណី្។ 

តារាងសាថ ៃភាពជងំ៉្ឺ លងរតវពឆី្ែ ំ២០១២-២០១៦ 

ជងំ៉ឺរតវ្ លងរំខាៃ់ៗ  ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ 

អុតកាត ម្ងគ ស្កបី 22 72 60 45 100 

សាទឹ្កងគ ស្កបី 44 27 39 66 45 

ប៊ូរខយលង់គ ស្កបី 1 4 0 12 28 

ងប៉ារត ស្ជូក 30 7 24 45 37 

ស្តងេៀកងខៀវស្ជូក 0 0 0 9 1 

តត សាយបកស ី 1 7 5 2 1 
 

៣.៧. ការផសរវផាយបម្ចេកម្ទសផលិតកតមនិ្បស៊ុរាបាល និ្នីតិកតម 

ការផសពវផាយបងេចកងទ្រផលតិកម្មៃងិបរុពាបាល ស្តូវបាៃអៃុវតតោ៉ា ងរកម្ម ងដើម្បីងផទរេំងណ្េះដឹង ៃងិរបក

គំងហើញលមីៗជ៊ូៃអែកពាកព់ៃ័ធ ទងំការង្ហរបងេចកងទ្រ លខិិតបទ្ដ្ឋា ៃគតយិុតត ងគលៃងោបាយ ផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរត  

ៃងិផ្ផៃការរកម្មភាពពាកព់ៃ័ធៃងឹការអភិវឌ្ឍអៃុវិរ័យរុខភាពរតវៃិងផលតិកម្មរតវ។ ការផសពវផាយ បាៃអៃុវតតតាម្

រយៈកិេចស្បជុ ំ រិកាា សាលា ការផ្េកជ៊ូៃឯកសារងបាេះពុម្ា វីងដអ៊ូរឯកសារ ការផសពវផាយតាម្វិទ្យុ ទ្៊ូរទ្រសៃ ៍ កិេចរមា រៃ ៍

តាម្ងគហទំ្ព័រ ៃងិការងធវើបង្ហា ញ។ លទ្ធផលនឆ្ែ ំ២០១៦ងៃេះ មៃដ៊ូេខាងងស្កាម្៖ 

 ងបាេះពុម្ា ៃងិផ្េកចាយឯកសារេំៃៃួ១០.០០០េាប់ 

 ផលិតវីងដអ៊ូ ុតខលីេំៃៃួ៣ តុ រត ីពីរកម្មភាពគំស្ទ្របរ់រហភាពអ៉ឺរ៉ុបកែុងការអភិវឌ្ឍៃ ៍វិរ័យបរុរតវ  វីផ្ដអ៊ូរត ី

ពីអនម័្យសាេ់ ៃងិកិេចរមា រៃ៍រត ពីីការស្តតួពៃិតិយរុវតថភិាពសាេ់រតវ ៃិងេរាេរណ៍្សាេ់រតវងៅងលើទី្ផារ 
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 មៃកម្មវិធផីាយអតថបទ្បងេចកងទ្រតាម្ទ្៊ូរទ្រសៃ៍ជាតកិម្ពុជាេំៃៃួ៥អតថបទ្រត ីពី៖ រកម្មភាពអភិវឌ្ឍៃ ៍វិរ័យ

បរុរតវ ដំណំេំណី្រតវងគ ស្កបី បងេចកងទ្របង្ហក ត់ព៊ូជងគរិបបៃិម្មិតបងេចកងទ្របង្ហក ត់ព៊ូជស្ជកូរិបបៃិម្មិត បងេចកងទ្រ

េិញ្ច ឹម្ស្ជកូ មៃ ់ៃិងការផសេំំណី្រតវ 

 ផសពវផាយបងេចកងទ្រផលតិកម្មៃងិបរុពាបាល ១៤៧៨ នក ់ 

 ងធវើបង្ហា ញពកីារេិញ្ច ឹម្ស្ជកូងម្ផលតិក៊ូៃេំៃៃួ ១០៦ បង្ហា ញ  

 ងធវើបង្ហា ញពកីារេិញ្ច ឹម្មៃព់៊ូជកែុងស្រុកេំៃៃួ ១១៦ បង្ហា ញ  

 ងធវើបង្ហា ញពីបងេចកងទ្រដ្ឋ ំៃងិងស្បើស្បារ់ដំណំងមម េំណី្រតវេំៃៃួ ៦០ បង្ហា ញ 

 រិកាា សាលាផសពវផាយស្កបខណ័្ឌ ផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរតអភិវឌ្ឍៃ៍វិរ័យបរុរតវ 

 បាៃផសពវផាយលិខិតបទ្ដ្ឋា ៃគតិយតុត ផ្ផៃការ ឯកសារបងេចកងទ្រ ៃិងពត័៌មៃពាកព់ៃ័ធមួ្យេំៃៃួងទ្ៀត តាម្

ងគហទំ្ព័រ (www.maff.dahp.org) ផ្ដលមៃអែកេ៊ូលងស្បើស្បារ់ស្បមណ្ជាង៣០.០០០នក។់ 

៣.៨. ការងារព្ស្ថវព្ោវ និ្ អភិវឌ្ឍន៍ស៊ុខភារសតវ និ្ផលតិកតមសតវ  

អគានយកដ្ឋា ៃរុខភាពរតវ ៃងិផលតិកម្មរតវ មៃវិទ្ាសាថ ៃជាតសិ្សាវស្ជាវរុខភាពរតវ ៃងិផលតិកម្មរតវ។ 

 វិទ្ាសាថ ៃងៃេះ មៃតនួទី្ អងងកត តាម្ដ្ឋៃ រិកាស្សាវស្ជាវជំង៉ឺរតវ ព៊ូជរតវ េំណី្រតវ បរុឱ្រល  បងងកើៃរម្តថភាព

ម្ស្តៃតពីាកព់ៃ័ធៃងឹការង្ហរពិងសាធៃ៍ ស្សាវស្ជាវ ស្តួតពៃិិតយ តាម្ដ្ឋៃ វាយតនម្លគុណ្ភាពៃងិស្បរិទ្ធភាពការង្ហរពិងសាធៃ៍

ស្សាវស្ជាវ ៃងិរហការជាមួ្យម្ៃទីរពិងសាធៃន៍ន អងាការជាតិ ៃងិអៃតរជាតិ ងលើការង្ហរពិងសាធៃ៍ ស្សាវស្ជាវ ពាកព់ៃ័ធៃងឹ

រុខភាពរតវ ៃងិផលតិកម្មរតវ។ 

ងដើម្បីតាម្ដ្ឋៃ ៃិងអៃតរាគម្ៃង៍ ល្ើយតបទៃ់ងពលងវលា វិទ្ាសាថ ៃជាតសិ្សាវស្ជាវរុខភាពរតវ  ៃងិផលតិកម្មរតវ  

បាៃស្បម្៊ូលវតថុវិភាគជាស្បចំា ៃងិរាលក់រណី្ផទុេះជងំ៉ឺ វិភាគវតថុវិភាគទងំងនេះ។ ជាលទ្ធផលនឆ្ែ ំ២០១៦ងៃេះ បាៃស្បម្៊ូល

វតថុវិភាគេំៃៃួ៧.៦២៦វតថុវិភាគ។ កែងុងនេះបាៃវិភាគរកងម្ងរាគបងកជងំ៉ឺងៅកែុងផ្ផែក វីរុរសាស្តរតបាៃេំៃៃួ១.២០១វតថុវិភាគ 

ផ្ផែកបាកង់តរីសាស្តរតបាៃេំៃៃួ៣.១៤២វតថុវិភាគ ផ្ផែកបា៉ា រ៉ារីុតសាស្តរតបាៃេំៃៃួ១.៦១៧វតថុវិភាគ ផ្ផែកងលាហិតសាស្តរតបាៃ

េំៃៃួ១.៦២១វតថុវិភាគ ៃងិផ្ផែកររីរៈងរាគសាស្តរតបាៃេំៃៃួ៤៥វតថ ុវិភាគ។ ផ្ផែកងអពីងដមី្សាស្តរត  បាៃេុេះស្បម្៊ូលពតម៌ៃៃងិ

អងងកតតាម្ដ្ឋៃស្សាវស្ជាវជំង៉្ឺ លងរតវ មៃជាអាទ្ិ៍ ជំង៉ឺអុតកាោ ម្ សារទឹ្ក ងប៉ារត ស្ជកូ តោ សាយបកស ី ៃងិជងំ៉ឺមួ្យេំៃៃួងទ្ៀត 

ងៅតាម្បណោ រាជធាៃងីខតតទ្៊ូទងំស្បងទ្រ។ 

 វិទ្ាសាថ ៃមៃស្បពៃ័ធពតម៌ៃទៃ់ងហតុការណ៍្រស្មប់ទ្ទួ្លព័តម៌ៃពីមច រ់រតវៃងិអែកពាកព់ៃ័ធនន។ វិទ្ាសាថ ៃ

ជារមជិកនៃស្កុម្ការង្ហរបងេចកងទ្ររស្មប់ជំង៉ឺរ ៊ូណ្៊ូរ ៃិងបាៃេ៊ូលរួម្ស្បជុំពិភាកាជាមួ្យស្ករួងរុខាភិបាល 

អងាការងរបៀងៃងិករិកម្មនៃរហស្បជាជាតិ (FAO) ៃងិអងាការរុខភាពពភិពងលាក (WHO) អំពជីំង៉ឺរ ៊ូណ្៊ូរ ៃងិការ

ងរៀបេំផ្ផៃការជាត ិៃិងផ្ផៃការអៃុវតតរកម្មភាពរស្មប់លុបបំបាតជ់ំង៉ឺផ្ ក្ ក្ួតងៅកម្ពុជា។ 

 វិទ្ាសាថ ៃបាៃងធវើការតាម្ដ្ឋៃឃាល ងំម្ើលជងំ៉ឺតត សាយបកសសី្បងភទ្ A/H5N1 ងៅទី្ផារកែងុរាជធាៃភីែំងពញ ៃិងងខតត

តាផ្កវ ងដ្ឋយរហការជាមួ្យវិទ្ាសាថ ៃបា៉ារទ ័រកម្ពុជា (IPC)។ ងលើរពងីៃេះងទ្ៀត វិទ្ាសាថ ៃកប៏ាៃេ៊ូលរួម្រហការកែុង

គងស្មងស្សាវស្ជាវជំង៉ឺ ល្ងរតវ ក៍ដ៊ូេជាជំង៉ឺរ ៊ូណ្៊ូរ ដ៊ូេជាគងស្មង LACANET, ISPH (ADB-SPS), Predict 2

(USAID), EPT2 (USAID) ៃងិកម្មវិធីបណ្តុ េះបណត លអែកជនំញផ្ផែកងរាគរាតតាតសាស្តរត  (CAVET2)។ បផ្ៃថម្ងលើរ

ពីងៃេះងទ្ៀត វិទ្ាសាថ ៃក៏បាៃងធវើការបណ្តុ េះបណត លម្ស្តៃតផីលតិកម្ម ៃងិបរុពាបាលស្រុកៃងិងខតត អពំកីារអងងកត តាម្ដ្ឋៃ 

ៃងិស្សាវស្ជាវជងំ៉ឺ ៃិងស្បជុំជាមួ្យម្ស្តៃតីជនំញៃងិអែកពាក់ពៃ័ធងៅកែុងងខតតកពំងច់ាម្ នស្ពផ្វង ងរៀម្រាប ផ្កប កពំត ស្កងេេះ 

កំពង់ធ ំ បនទ យមៃជ័យ កពំង់រព ៉ឺ សាវ យងរៀង តបូង មុ ំ កំពងឆ់្ែ ំង  ៃងិងខតតងពាធិ៍សាត់ ផ្ដលមៃអែកេ៊ូលរួម្ទងំអរ់

េំៃៃួ១.០៣៩នក។់ លទ្ធផលនៃការវិភាគ បាៃរកង ើញៃ៊ូវស្បងភទ្វីរុរមួ្យេំៃៃួ ៃងិបាៃចាត់វិធាៃការបរុពាបាល

http://www.maff.dahp.org/
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បាៃទៃង់ពលងវលា។  វិទ្ាសាថ ៃក៏បាៃៃងិកំពងុស្សាវស្ជាវការបង្ហក ត់ព៊ូជកែងុស្រុក តាម្រយៈការស្បម្៊ូលទឹ្កងម្ជីវិតងគបា

ព៊ូជកែុងស្រុក វាយតនម្ល បងកក រកាទុ្ក ៃិងបង្ហក តស់ាកលបងជាមួ្យងគងម្ព៊ូជកែងុស្រុក។  

៤. លទធផលននសផនកជ្លផល 
ងៅកែងុឆ្ែ ំ២០១៦ងៃេះ ស្ករួងករិកម្ម រកុាា ស្បមញ ់ ៃិងងៃសាទ្ ផ្ដលមៃរដាបាលជលផលជាងរនធកិារបាៃ

បំងពញភារកិេចោ៉ា ងរកម្ម ងដ្ឋយរងស្ម្េបាៃលទ្ធផលស្គប់ផ្ផែកងលើវិរ័យជលផល កែុងងនេះមៃការងរៀបេំលិខតិបទ្ដ្ឋា ៃ

ងស្កាម្េាប់ ការពស្ងឹងរហគម្ៃ៍ងៃសាទ្ ការស្គប់ស្គងកផ្ៃលងអភិរកសជលផល ការបស្តង្ហក បបទ្ងលមើរងៃសាទ្ ការអភិវឌ្ឍ

វារីវបបកម្ម ការបងងកើតស្រេះជស្ម្កស្តី ការរិកាស្សាវស្ជាវ ៃងិការផសពវផាយជាងដើម្។ល។ ងដ្ឋយផ្ កស្ពេះរាជស្កតឹយ 

អៃុស្កឹតយ ស្បការ ៃងិលិខតិបទ្ដ្ឋា ៃបងេចកងទ្រមួ្យេៃំៃួងទ្ៀតផ្ដលបាៃងរៀបេំ ស្តូវបាៃពៃិតិយផ្ករស្ម្លួៃងិអៃម័ុ្ត

ងដើម្បីដ្ឋក់ឱ្យអៃុវតតធានដលក់ារស្គប់ស្គងវិរ័យជលផលស្បកបងដ្ឋយស្បរិទ្ធភាព។ ជាមួ្យគែ ងៃេះផ្ដរ ស្ករួងកប៏ាៃ

រហការជាមួ្យនដគ៊ូអភិវឌ្ឍៃន៍នកែងុការងរៀបេំផសពវផាយេាប់ ពស្ងឹងរម្តថភាពម្ស្តៃត ី ពស្ងងឹរហគម្ៃ៍ងៃសាទ្ ផសពវ

ផាយបងេចកងទ្រវារីវបបកម្ម ៃងិការអភិរកសធៃធាៃជលផល ផ្ដលទក់ទ្ងដល់ការស្គប់ស្គងវិរ័យជលផល។  

ទ្ៃទឹម្ៃងឹការរីកេងស្ម្ើៃខាងងលើងៃេះ ងយើងអាេវាយតនម្លជាជហំាៃដំប៊ូងថា ការផ្កទ្ស្ម្ងរីុ់ជងស្ៅវិរ័យជលផល

ដំណក់កាលទី្២ របរ់រាជរដ្ឋា ភបិាល ផ្ដលបាៃរងស្ម្េលុប ូត៍ងៃសាទ្ទងំអរ់ទុ្ករស្មប់ស្បជាពលរដា ងធវើងៃសាទ្ជា

លកាណ្ៈស្គសួារ ៃងិងធវើជាកផ្ៃលងអភិរកសជលផល កំពងុបាៃផតលផ់លជាវិជជមៃដលស់្បជាពលរដាទ្៊ូទងំស្បងទ្រ តាម្រយៈ

ការងៃសាទ្តាម្ស្គួសារផ្ដលមៃស្បជាងៃសាទ្ស្បមណ្១,៥លាៃនក់កពំុងេ៊ូលរួម្។ ម្៉ាាងងទ្ៀត ស្ករួងកប៏ាៃងរៀបេំងធវើ

 វិងសាធៃកម្មេាប់រត ីពីជលផល ងដើម្បដី្ឋកឱ់្យអៃុវតតស្របតាម្ការអភិវឌ្ឍជាកផ់្រតងរបរ់ស្ពេះរាជាណេស្កកម្ពុជា។ 

េំងពាេះរកម្មភាពការង្ហរ ៃងិលទ្ធផលមួ្យេៃំៃួងទ្ៀតផ្ដលរងស្ម្េបាៃកែងុឆ្ែ ំ២០១៦ងៃេះ មៃដ៊ូេខាងងស្កាម្៖ 
 

៤.១. ការអភវិឌ្ឍនស៍្សហគម្នស៍នោទ 
រហ៊ូតម្កដល់ឆ្ែ ំ២០១៦ងៃេះ ស្ករួងបាៃបងងកើតរហគម្ៃ៍ងៃសាទ្េំៃួៃ៥១៦រហគម្ៃ៍ មៃរមជិកររុបេំៃៃួ 

៣៣២.១៦៨នក ់(ស្តរតមីៃ៣៥%) កែងុងនេះរហគម្ៃង៍ៃសាទ្ទឹ្កសាបេំៃៃួ៤៧៥ ៃងិរហគម្ៃង៍ៃសាទ្រមុ្ស្ទ្េំៃៃួ៤១។ 

កែុងេំងណម្រហគម្ៃខ៍ាងងលើងៃេះ មៃរហគម្ៃ៍ងៃសាទ្េំៃួៃ៣៩៤ ស្តូវបាៃេុេះបញ្ជ ីទ្ទួ្លសាា លជ់ាផលូវការងៅស្ករួង

ករិកម្ម រកុាា ស្បមញ ់ៃងិងៃសាទ្ រហគម្ៃង៍ៃសាទ្េំៃៃួ៥បាៃងរៀបេំរំណ្ុំឯកសាររួេរាល ់ងហើយកំពងុដ្ឋកង់រែ ើរំុ េុេះ បញ្ជ ី 

ទ្ទួ្លសាា លង់ៅស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃងិងៃសាទ្។ ងលើរពីងៃេះ ងៅមៃរហគម្ៃង៍ៃសាទ្េំៃៃួ៣៣ បាៃងរៀបេំ 

ឯកសាររួេរាលប់៉ាុផ្ៃតងៅរងចំ់ាការេុេះហតថងលខាងលើផ្ផៃទី្ពអីាជាា ធរផ្ដៃដី ងដើម្បីងរែ ើរំុេុេះបញ្ជ ីជាបៃតបនទ ប់ងទ្ៀត។ េំងពាេះ 

រហគម្ៃ៍ងៃសាទ្ផ្ដលផតុអាណ្តតិ ការងបាេះងឆ្ែ តងស្ជើរងរីរគណ្ៈកម្មការលមីបាៃៃិងកំពងុអៃុវតតជាបៃតបនទ ប់។  

៤.២. ការអភរិកសធនធានជលផល 
ងស្កាយការផ្កទ្ស្ម្ង់រីុជងស្ៅផ្ផែកជលផល ងដ្ឋយរំសាយ ូត៍ងៃសាទ្ទងំអរ់ងៅទ្៊ូទងំស្បងទ្រ មៃកផ្ៃលងអភិរកស

ជលផលលមីេំៃៃួ៥០កផ្ៃលង ររបុទ្៊ូទងំស្បងទ្រមៃេំៃៃួ៦៣១កផ្ៃលង (រហគម្ៃ៍៤៨៤កផ្ៃលង)។ ម្កដលឆ់្ែ ំ២០១៦ងៃេះ បាៃ

ងបាេះបងង្ហា លកំណ្ត់ស្ពសំ្បទ្លក់ផ្ៃលងអភិរកសជលផល៨ផ្ម្៉ាស្តេំៃៃួ១៣៤បងង្ហា ល ៃងិកពំរ់១២ផ្ម្៉ាស្ត េំៃៃួ៥៩ បងង្ហា ល សាង

រងស់ាែ កក់ារបផ្ណ្ត តទឹ្កេំៃៃួ១៧ សាែ កក់ារលាតបផ្ណ្ត តទឹ្កេំៃៃួ១៧ខែង សាែ កក់ារងបតងុ៨ខែង ៃងិ សាែ កក់ារធំ (ស្រឡាង) 

េំៃៃួ០២ ស្ពម្ទងំបាៃដ្ឋកក់មល ងំោម្លាតជាស្បចំា។ រកម្មភាពអភរិកសជលផលងផសង ងៗទ្ៀតមៃដ៊ូេខាងងស្កាម្៖ 

- អភិរកសតក លម ងមម រមុ្ស្ទ្េំៃួៃ៤ ០៥០ហ.តងៅតាម្តំបៃ់ង ែ្រ 
- ដ្ឋនំស្ពលិេទឹ្កៃិងនស្ពងកាងកាងបាៃេំៃួៃ៧០ហិកតា 

- ងរៀបេំអៃលង់ស្តីងម្ព៊ូជបាៃេំៃៃួ៩៧កផ្ៃលង ងៅតំបៃ់ងម្គងាងលើកែុងងខតតស្កងេេះៃិងរទ ឹងផ្ស្តង 

- បាៃផ្លងក៊ូៃស្តៃីិងក៊ូៃបងកងេំៃៃួជាង៥លាៃកាល ងៅកែុងបឹងធម្មជាតិ 
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- បាៃអភរិកសធៃធាៃជលផលកពំុងរងងស្គេះថាែ ក់ដ៊ូេជាអងណ្ត ើកររនរ អងណ្ត ើករមុ្ស្ទ្ កនធ យកាលកផ្ងកប ស្កងពើ
ស្តី ងផាតទឹ្កសាប ងផាតទឹ្កនស្ប ៃិងងរេះរមុ្ស្ទ្។ល។ ផ្ដលងធវើឱ្យេំៃៃួងកើៃង ើងេងនល េះពី១០-១៥%។ 

 ៤.៣. ការបង្រ្ងាា បបទសលមើស្សជលផល 
 ងដ្ឋយមៃបទ្បញ្ញជ ០១បប ៃងិេាប់ជលផលជាបផ្ងអក ម្ស្តៃតីរដាបាលជលផលស្គប់លដំ្ឋប់ថាែ កប់ាៃរហការជាមួ្យ

អាជាា ធរផ្ដៃដី ៃិងរម្តថកិេចពាក់ពៃ័ធខិតខំបំងពញការង្ហរោ៉ា ងរកម្ម ងទេះបីខវេះកមល ងំ ម្ងធាបាយងធវើដំងណ្ើរ ៃងិលវិកាក៏ងដ្ឋយ 

ជាពិងររបាៃយកេិតតទុ្កដ្ឋកក់ារពារកផ្ៃលងអភិរកសជលផលមិ្ៃឱ្យមៃការលួេេ៊ូលងធវើងៃសាទ្ អនធិបងតយយង ើយ។ ឯលទ្ធផល

ជាក់ផ្រតង គ៉ឺបស្តង្ហក បបទ្ងលមើរបាៃេំៃៃួ៣.៦៥០ករណី្ ងស្បៀបងធៀបឆ្ែ ំមុ្ៃលយេុេះេំៃៃួ៣២៤ករណី្ កែងុងនេះបាៃបំតល ញ

ងចាលវតថតុាងេំៃៃួ៣.០៩៦ករណី្ ពៃិយ័អៃតរការណ៍្េំៃៃួ៣៨៥ករណី្ បញ្ជូៃងៅតលុាការេំៃៃួ១៦៩ករណី្ ដ្ឋកព់ៃធនគរេំៃៃួ

១០១នក់ ស្បាក់ពៃិយ័ៃិងលកវ់តថុតាងេំៃួៃ៣៤៣.០១១.០០០ងរៀល។ វតថតុាងផ្ដលបាៃងធវើការរេុះងរីបំតល ញងចាលៃងិដកហ៊ូតឃាត់

ទុ្កបងណត េះអារៃែរួម្មៃ៖ របំាងនរបមុ្ង ៃងិសាេ់អួៃស្បផ្វង១.២៩៤.១៧៤ផ្ម្៉ាស្ត ម្ងរាយ/ម្ងបផ្ណ្ត តស្បផ្វង១៧៥.២៣០ផ្ម្៉ាស្ត 

ល៊ូនរបមុ្ងៃងិសាេ់អៃួេំៃៃួ២៤.០០៧មត់ លបផ្កនេែេំៃៃួ៣.០៤១ងស្គឿង នរបមុ្ងរួម្ផសងំភលើងេំៃៃួ១៥៣មត ់ឧបករណ៍្្ក់

ស្តេំីៃៃួ៣៨៨ងស្គឿង បងង្ហា ល-េស្ម្ឹងេំៃៃួ៦០៧.៩១៦ងដើម្ ដ្ឋយស្តេំីៃៃួ៦៤មត់ របំាងស្ពលួេំៃៃួ១៥.៤៤៥ផ្ម្៉ាស្ត រស្មរ់

េំៃៃួ៧៧.១២៤ផ្ម្៉ាស្តស្កឡា អាគយុេំៃៃួ៤១១ងស្គឿង ផ្លងក៊ូៃស្តីរ៉រ់ៃងិងឆ្ត េំៃៃួ១.៧៧៣.២៥០កាល ផ្លងក៊ូៃស្តីស្បាងម្ៅ

េំៃៃួ១.០៧០.៥០០កាល ផ្លងក៊ូៃផ្ស្គងឈាម្េំៃៃួ៤.២៦៥គី ូស្កាម្ ៃងិផ្លងស្តីេស្មុ្េះេំៃៃួ១១៣.៦៦៣គី ូស្កាម្។ 

ជាមួ្យគែ ងៃេះ បាៃស្បជុផំសពវផាយេាប់ លិខិតបទ្ដ្ឋា ៃគតិយុតត ៃិងអៃុសារៃ៍ថាែ ក់ដឹកនំងៅតាម្ម្៊ូលដ្ឋា ៃេំៃួៃ

១៦៩វគា អែកពាកព់ៃ័ធេ៊ូលរួម្េំៃៃួ៦.២៩៩នក់ កែុងងនេះស្តរត េំីៃៃួ៩៨៦នក់។ 

 ៤.៤. ការអភវិឌ្ឍនវ៍ារវីរបកម្ម 
 ការេិញ្ច ឹម្ស្តអីៃុវតតបាៃេំៃៃួ១៧២.៥០០ងតាៃ ងបើងស្បៀបងធៀបឆ្ែ ំកៃលងងៅងកើៃ២៩.៣៥៩ងតាៃ ឬកំងណ្ើៃ២០,៥១%។ 

រកម្មភាពងផសងៗងទ្ៀតមៃដ៊ូេខាងងស្កាម្៖ 

 ការេិញ្ច ឹម្ស្កងពើអៃុវតតបាៃេំៃៃួ៣០៧.០០០កាល ងកើៃងលើរឆ្ែ ំមុ្ៃេំៃៃួ៨.៣៣១កាល 

 ផលតិក៊ូៃស្តពី៊ូជេំៃៃួ១៩៤លាៃកាល  ងកើៃងលើរឆ្ែ ំកៃលងងៅ១៣.៥លាៃកាល  

 កផ្ៃលងភាា រ់ស្តីររុបមៃេំៃៃួ៣០៧កផ្ៃលង ផ្ដលកែុងងនេះមៃ២៩៤កផ្ៃលងជារបរ់ស្បជាពលរដា 

 តាម្រយៈការផតល់បងេចកងទ្រពីម្ស្តៃតីរដាបាលជលផលមៃស្បជាពលរដាស្បមណ្៦២.០០០ស្គួសារ 

បាៃេ៊ូលរួម្កែងុរកម្មភាពេិញ្ច ឹម្ស្តី ងដ្ឋយបាៃទ្ទួ្លការបណ្តុ េះបណត លពីបងេចកងទ្រេិញ្ច ឹម្ស្តជីាបៃតបនទ ប់ 

កែុងងនេះមៃករិករ១៥៤នក ់ជាស្គបូងង្ហា ល ៃងិជាស្គផូសពវផាយងៅម្៊ូលដ្ឋា ៃ។ 

 ៤.៥. ការបសងាើតស្រស្សុះជស្រម្កស្រតសី្សហគម្ន ៍
 អៃុវតតតាម្អៃសុារៃ៍ងពស្ជរបរ់រងម្តេងតងជា កាលពឆី្ែ ំ២០០៩ ងៅងខតតផ្កប ម្ស្តៃតីរដាបាលជលផលស្គប់ងខតតបាៃ

បងងកើតស្រេះជស្ម្កស្តីរហគម្ៃប៍ាៃេំៃៃួ៨២៥កផ្ៃលង គិតរហ៊ូតដល់ឆ្ែ ំ២០១៦ងៃេះ ងខតតកពំង់រព ៉ឺមៃេំៃៃួងស្េើៃជាងងគរហ៊ូត

ដល១់៧៣កផ្ៃលង។ រកម្មភាពងៃេះក៍បាៃងធវើឱ្យផលស្តតីាម្វាលផ្ស្រងកើៃង ើង។ 

 ៤.៦. ការអភវិឌ្ឍនប៍សច្ចកវិទាផ្កនច្ននងិគណុភ្នព 
 ការង្ហរបងេចកវិទ្ាផ្កនេែៃងិគណុ្ភាព មៃរកាត ៃពុលមួ្យោ៉ា ងរំខាៃ់ រស្មប់វិរ័យជលផល កែុងការេ៊ូលរួម្

េំផ្ណ្កផាតផ់ាង់រៃិតរុខងរបៀង អាហារ៊ូបតថម្ា ជីវភាពររ់ងៅរបរ់ស្បជាជៃកម្ពុជា ៃិងការអភិវឌ្ឍងរដាកិេចជាតិ។ 

កែុងឆ្ែ ំ២០១៦ងៃេះ ស្ករួងរងស្ម្េបាៃៃ៊ូវការងរៀបេំបទ្ដ្ឋា ៃគតយិុតត ៃងិងគលការណ៍្ផ្ណ្នំបងេចកងទ្រមួ្យ

េំៃៃួរួម្មៃ៖ ស្បការរត ីពកីារដ្ឋកឱ់្យងស្បើស្បារ់ៃិមិ្តតរញ្ញា គុណ្ភាពផល ផលតិផលជលផល ងរៀវងៅផ្ណ្នំរតពីីការ
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នំងេញផល ផលតិផលជលផល ងគលការណ៍្បងេចកងទ្ររត ីពីការអៃុវតតរតងដ់្ឋរអនម័្យលអ រតងដ់្ឋរផលិតលអ ងគល 

ការណ៍្ HACCP ស្កម្អៃុវតតរស្មប់ការផ្កនេែបង្ហា បងកក បង្ហា ងស្កៀម្ សាេ់កាត ម្ ៃិងការផ្កនេែទឹ្កស្ត។ី មិ្ៃផ្តប៉ាុងណណ េះ 

ស្ករួងបាៃយកេិតតទុ្កដ្ឋកោ់៉ា ងខាល ំងងដ្ឋយបាៃបញ្ជួៃម្ស្តៃតជីំនញ រហការជាមួ្យអាជាា ធរមៃរម្តថកិេចពាកព់័ៃធនន

ងដើម្បទី្ប់សាក ត់ងលើការងស្បើសារធាតុគីមី្ផ្ដលហាម្ឃាត ់ជាពិងររ ងលើផល ផលតិផលជលផលនំេ៊ូលពីងស្ៅស្បងទ្រ។  

 ៤.៧. ការស្សកិាស្រោវស្រាវ 
 ការរិកាស្សាវស្ជាវងលើស្បភពធៃធាៃជលផលទំងទឹ្កសាបៃិងរមុ្ស្ទ្បាៃដំងណ្ើរការលអ ងដ្ឋយរហស្បតិបតតិ

ការោ៉ា ងជតិរែ ិទ្ធជាមួ្យនដគ៊ូអភិវឌ្ឍៃន៍នដ៊ូេជា EU, UNIDO, MRC, FAO, WWF, IUCN, World Fish Center 

ជាងដើម្។ល។ ងដ្ឋយមៃវិទ្ាសាថ ៃស្សាវស្ជាវៃិងអភិវឌ្ឍងៃសាទ្ទឹ្កសាបៃងិរមុ្ស្ទ្ជាអងាភាពអៃុវតតតទ ល។់ េំងពាេះ

លទ្ធផលស្សាវស្ជាវ ស្តូវបាៃងបាេះពុម្ពងរៀវងៅផសពវផាយជាងស្េើៃពាៃក់ាល។  

 ៤.៨. ការសរៀបច្ផំ្ផនការយទុធោង្រ្ស្សអ្ភវិឌ្ឍនផ៍្ផនកជលផល 
 ស្កបខ័ណ្ឌ ផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរតរស្មប់វិរ័យជលផល១០ឆ្ែ ំ (២០១៥-២០២៤) បាៃងរៀបេំផ្ករស្មួ្លងដ្ឋយ 

រហការជាមួ្យនដគ៊ូអភិវឌ្ឍៃក៍ែុងស្កុម្ការង្ហរបងេចកងទ្រេស្មុ្េះរត ីពីកំផ្ណ្ទ្ស្ម្ងជ់លផល ងហើយស្តូវបាៃស្ករួងករិកម្ម 

រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្អៃុម័្តយលស់្ពម្ឱ្យងស្បើស្បារ់ជាផលូវការងនេះ រដាបាលជលផលបាៃយកម្កអៃុវតតស្របតាម្រភាព

ការណ៍្ជាក់ផ្រតង។ 

 ៤.៩. ស្សថតិជិលផល 
- រថ ិតផិលងៃសាទ្ទឹ្កសាបឆ្ែ ំ២០១៦ អៃុវតតបាៃេំៃៃួ៥០៩.៣៥០ងតាៃ កែុងងនេះមៃដ៊ូេខាងងស្កាម្៖ 

 ងៃសាទ្ដ្ឋយស្តឆី្ែ ំ២០១៦ អៃុវតតបាៃ១៣.៩៥០ងតាៃ ងរម ើ១១៦,២៥% នៃផ្ផៃការ១២.០០០ ងតាៃ ងស្បៀប

ងធៀបរយៈងពលដ៊ូេគែ ងកើៃ៥២៤ងតាៃ 

 ងៃសាទ្ស្គសួារកែងុផ្ដៃងៃសាទ្ឆ្ែ ំ២០១៦ អៃវុតតបាៃ៣៤៨.៦០០ងតាៃ ងរម ើ១០១,៣៤% នៃផ្ផៃការ ៣៤៤.០០០ងតាៃ 

ងស្បៀបងធៀបរយៈងពលដ៊ូេគែ ងកើៃ៩.៣៣១ងតាៃ 

 ងៃសាទ្ស្គួសារកែុងវាលផ្ស្រឆ្ែ ំ២០១៦ អៃុវតតបាៃ១៤៦.៨០០ងតាៃ ងរម ើ១០១,៩៤% នៃផ្ផៃការ ១៤៤.០០០ងតាៃ 

ងស្បៀបងធៀបរយៈងពលដ៊ូេគែ ងកើៃ១១.៥៩០ងតាៃ។ 
 

ស្កាហវកិបង្ហា ញអពំផីលងៃសាទ្ទ្កឹសាប ផលងៃសាទ្រម្សុ្ទ្ៃងិវារវីបបកម្ម រយៈងពល៥ឆ្ែ ២ំ០១២-២០១៦ 
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- រថ ិតិផលងៃសាទ្រមុ្ស្ទ្ឆ្ែ ំ២០១៦ អៃុវតតបាៃ១២០.៦០០ងតាៃ ងរម ើៃឹង១០៩ ,៦៤% នៃផ្ផៃការ ១១០.០០០ងតាៃ 

ងស្បៀបងធៀបរយៈងពលដ៊ូេគែ ងកើៃង ើង១០០ងតាៃ 

- រថ ិតិវារីវបបកម្មឆ្ែ ំ២០១៦ អៃុវតតបាៃេំៃៃួ១៧២.៥០០ងតាៃ ងរម ើ២១,៥០%នៃផ្ផៃការ១៧២.៨០០ងតាៃ ងស្បៀបងធៀប

រយៈងពលដ៊ូេគែ ងកើៃង ើង២៩.៣៥៩ងតាៃ។ 

 ៤.១០. ការងារហរិញ្ញវតថ ុ
 ស្បាក់េំណ្៊ូលពីវិរ័យជលផលមៃេំៃៃួ២.៣៩៧.៣៩០.០៧៩ងរៀល កែុងងនេះមៃស្បាក់េំណ្៊ូលពី៖ នលល ែួ លដ្ឋយ

ស្ត៦ី៦៥.៣៥០.០០០ងរៀល ស្បាកធ់ានសាថ ពរ៥២៣.៥០០.០០០ងរៀល នលល ែួ លផ្ដៃងៃសាទ្រមុ្ស្ទ្២៧១.០៥៩.៧០០ងរៀល 

ស្បាកព់ៃិ័យៃិងលក់វតថតុាង៣៤៣.០១១.០០០ងរៀល បំណ្លុឆ្ែ ំចារ់េំៃៃួ៣៥.០០០.០០០ងរៀល ងរវាសាធារណ្ៈេំៃៃួ 

៣២០.៨៨០.០០០ងរៀល ៃិងេំណ្៊ូលងផសងៗេំៃៃួ២៣៨.៥៨៩.៣៧៩ងរៀល។  

៥. លទធផលននសផនកនព្រម្ ើ 
 ៥.១. ការសបាុះបសងាោ លស្រពសំ្ររទលផ់្ដននស្រពបស្រម្ងុទកុអច្និង្រ្នយ្ ៍
 ឆ្ែ ំ២០១៦ ការងបាេះបងង្ហា លស្ពសំ្បទ្ល់ផ្ដៃនស្ពបស្មុ្ងទុ្កអេិនស្តៃតយ៍រងស្ម្េបាៃ១០០% ងរម ើៃងឹ៨២ឝ.ម្ មៃេំៃៃួ 

បងង្ហា លររុប៥៧៤បងង្ហា ល ផ្ដលកែុងងនេះខណ្ឌ រដាបាលរដាបាលនស្ពង ើកំពតបាៃងបាេះបងង្ហា លររុបេំៃៃួ១៤៣បងង្ហា ល ខណ្ឌ

រដាបាលនស្ពង ើងពាធិ៍សាតប់ាៃេំៃៃួ១៤៣បងង្ហា ល ខណ្ឌ រដាបាលរដាបាលនស្ពង ើម្ណ្ឌ លគីរីបាៃេំៃៃួ១៤៣បងង្ហា ល ខណ្ឌ រដា

បាលរដាបាលនស្ពង ើនស្ពផ្វងបាៃេំៃៃួ១៤៥បងង្ហា ល។  

ការវាយតនម្លគស្ម្បនស្ពង ើវិញ រដាបាលនស្ពង ើបាៃបញ្ចប់ការវាយតនម្លធៃធាៃគស្ម្បដីនស្ពង ើឆ្ែ ំ២០១៤ ៃងិ 

បផ្ស្ម្បស្ម្ួលធៃធាៃគស្ម្បដីនស្ពង ើឆ្ែ ំ២០០៦ ២០១០ ៃងិ២០១៤ ៃិងបាៃងបាេះពុម្ពផាយងរៀវងៅធៃធាៃគស្ម្បដី 

នស្ពង ើឆ្ែ ំ២០១៤។ ទ្ៃទឹម្ងនេះផ្ដរ ងៅឆ្ែ ំ២០១៦កៃលងម្កងៃេះ រដាបាលនស្ពង ើបាៃបញ្ចប់ការស្បម្៊ូល ទិ្ៃែៃ័យរ៊ូបភាព

តក យរណ្បស្បងភទ្ LANDSAT8 ងដើម្បងីធវើការវាយតនម្លធៃធាៃគស្ម្បដីនស្ពង ើឆ្ែ ំ២០១៦ ៃងិបាៃរហការជាមួ្យអែក

ជំនញ FFPRI េុេះស្តូតពៃិតិយងផទៀងតទ តស់្បងភទ្គស្ម្បនស្ពង ើ ៃងិគស្ម្បដីងៅទី្វាលបាៃេំៃៃួ១២០េំណ្េុ ងដើម្បីគំស្ទ្

ដលក់ារកសាងផ្ផៃទី្ធៃធាៃគស្ម្បនស្ពង ើឆ្ែ ំ២០១៥-២០១៦ ងៅងខតតម្ណ្ឌ លគិរី រតៃគិរី ងកាេះកុង ងពាធិ៍សាត់ ៃងិងខតត

បាត់ដំបង។ 

៥.២. ស្សហគម្នន៍ស្រពស ើ 
 បាៃបញ្ជូៃងរេកតីស្ពាងស្បការរត ីពី ការបងងកើត ៃិងការស្គប់ស្គងតំបៃន់ស្ពរហគម្ៃជ៍៊ូៃស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ ់

ៃងិងៃសាទ្ររុបេំៃៃួ៤២រហគម្ៃ ៍ ស្គបដណ្ត ប់ងលើនផទដីទំ្ហំ៤១.៣១៣ហ.ត កែងុងនេះងខតតរទ ឹងផ្ស្តងេំៃៃួ០៦រហគម្ៃ ៍

ស្គបដណ្ត ប់ងលើនផទដីទំ្ហំ១៦.៦០៦ហ.ត ងខតតងរៀម្រាបេំៃៃួ២០រហគម្ៃ៍ ស្គបដណ្ត ប់ងលើនផទដីទំ្ហំ ១២.៧២៩ហ.ត ងខតតងពាធិ៍

សាតេំ់ៃៃួ០១រហគម្ៃ៍ ស្គបដណ្ត ប់ងលើនផទដីទំ្ហំ៥.៤១៤ហ.តៃងិងខតតកំពង់រព ៉ឺេំៃៃួ ១៥រហគម្ៃ៍ស្គបដណ្ត ប់ងលើនផទដី

ទំ្ហ៥ំ.៤២១ហិកតា។ 

 រដាបាលនស្ពង ើ ឯកភាពជាងគលការណ៍្ងលើងរេកតីស្ពាងផ្ផៃការស្គប់ស្គងនស្ពរហគម្ៃ៍េំៃៃួ២៤រហគម្ៃ៍ ស្គប

ដណ្ត ប់ងលើនផទដីទំ្ហំ៨.២១៨ហ.ត កែងុងនេះងខតតរទ ឹងផ្ស្តងេំៃៃួ០២រហគម្ៃ៍ ស្គបដណ្ត ប់ងលើនផទដីទំ្ហំ១.៣៧០ហ.ត ងខតត

ស្កងេេះេំៃៃួ០៥រហគម្ៃ ៍ ស្គបដណ្ត ប់ងលើនផទដីទំ្ហំ៤.៦១៨ហ.តងខតតកពំងធ់េំំៃៃួ០៨រហគម្ៃ ៍ ស្គបដណ្ត ប់ងលើនផទដីទំ្ហ ំ

១.៤០៧ហ.ត ងខតតកំពង់រព ៉ឺេំៃៃួ០៦រហគម្ៃ ៍ ស្គបដណ្ត ប់ងលើនផទដីទំ្ហំ៧១៧ហ.តងខតតងពាធិ៍សាត់េំៃៃួ០៣រហគម្ៃ ៍ ស្គប

ដណ្ត ប់ងលើនផទដីទំ្ហ១ំ០៣ហ.ត។ 

 កែុងឆ្ែ ំ២០១៦ េំៃៃួរហគម្ៃន៍ស្ពង ើររុបងកើៃដល៥់៨០ ងស្បៀបងធៀបៃងឹឆ្ែ ំ២០១៥ មៃេំៃៃួ៤៩៩។ 



47 
 

ស្កាហវកិ បង្ហា ញអពំេីៃំៃួរហគម្ៃន៍ស្ពង ើឆ្ែ ំ២០១២-២០១៦ 

 
 

៥.៣. ការងារដ្ឋសំដើម្ស ើ 
 បាៃបណ្តុ េះក៊ូៃង ើផ្េកចាយជ៊ូៃស្បជាជៃររុបេំៃៃួ១.៦៥៦.៧៦៤ងដើម្ កែងុងនេះបាៃម្កពីថាែ លបណ្តុ េះក៊ូៃង ើរដាបាល

នស្ពង ើ ថាែ លបណ្តុ េះក៊ូៃង ើរងម្តេ ហ ៃុ ផ្រៃ ៃិងថាែ លឯកជៃ 

 បាៃដ្ឋងំដើម្ង ើររុបេំៃួៃ២.៥០៨,២៥ហ.ត កែុងងនេះបាៃម្កពីថាែ លបណ្តុ េះក៊ូៃង ើរបរ់រដា (េមក រលមីេំៃួៃ៣៥០ហ.ត 

េមក រព៊ូជៃិង ូតិ៍ករិកម្មេំៃៃួ១៥ហ.ត) ដ្ឋងំដ្ឋយស្កុម្ហ ៃុរម្បទៃដីងរដាកិេចបាៃេំៃៃួ១៦៦៥,៥៨ហ.ត ការដ្ឋងំដ្ឋយនដគ៊ូ

បាៃេំៃៃួ៣៧៥ហ.ត ៃងិដ្ឋកំែងុពធិីបុណ្យរុកាទិ្វាទ្៊ូទងំស្បងទ្របាៃ ១០២,៦៧ហ.ត 

 បាៃស្បារពធពធិីបុណ្យរុកាទិ្វា ននលៃទី្០៩ ផ្ខកកកដ្ឋ ងៅេំណ្េុគ១ ភ៊ូមិ្ធម្មជាតិរងម្តេងតងជា  ុំស្រផ្អម្ ស្រុកជាកំាៃត 

ងខតតស្ពេះវិហារ ងលើនផទដីទំ្ហ១ំ២ហ.តងស្កាម្អធិបតភីាព េសមតចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុាំ តណំងដ៏ខពង់ខពរ់របរ់

ស្ពេះករណុស្ពេះបាទ្រងម្តេស្ពេះបរម្នល នសោត្តម េហីមនុី ម្រពះមក្ក្្ម្រត្ននម្រពះោជាណាចម្រក្ក្មពុជា។ 

៥.៤. ការងារស្រោវស្រាវ នងិបណុ្ុះបណ្ល 
 គងស្មងរិកាស្សាវស្ជាវេំៃៃួ១០ស្តូវបាៃអៃុវតត រួម្មៃ (១)គងស្មងស្សាវស្ជាវបផ្ស្ម្បស្ម្លួវដោទឹ្កកែងុតំបៃអ់ាងទ្ងៃល

ងម្គងា (២)គងស្មងស្េករងបៀងអភិរកសជីវេស្មុ្េះម្ហាអៃុតំបៃ់ងម្គងា (៣)គងស្មងជំរញុការង្ហរសាត រនស្ពង ើងៅកម្ពុជា-ងវៀតណម្ 

តាម្រយៈការបងងកើត ូត៍បង្ហា ញ ៃងិការងធវើឲ្យស្បងរើរង ើងៃ៊ូវស្បព័ៃធផ្េកចាយស្គប់ព៊ូជង ើ (៤)គងស្មងងរៀបេំផ្ផៃការស្គប់ស្គង

នស្ពង ើងៅកែុងតបំៃ់ទី្ជស្មលរទ ឹងផ្ស្ពកងតាែ តផ្ផអកងលើផ្ផៃងទ្រភាព (៥)គងស្មងបងងកើតម្ជណម្ណ្ឌ លស្សាវស្ជាវងរងៃទិ្េនស្ព

ង ើងដើម្បសីាត រស្បងភទ្ង ើរំខាៃ់ ងៗៅកម្ពុជា (៦)គងស្មងរម្ភាគីជាមួ្យអងាការរម័្ពៃធមិ្តតរតវនស្ព ងដ្ឋេះផ្លងរតវនស្ពងៅងខតត

ងកាេះកុង ៃិងងៅងខតតងរៀម្រាប (៧)គងស្មងការស្គប់ស្គងនស្ពង ើស្បកបងដ្ឋយ ៃិរៃតភាពតាម្រយៈ យៃតការងរដប៊ូកងៅងខតតកំពង់ធ ំ

(៨)គងស្មងរម្ភាគីជាមួ្យ WCS ស្បចំាសាែ កក់ាររកាលមី រថ ិតងៅភ៊ូមិ្ព៊ូឡា  ុផំ្រៃម្ងនរម្យ ស្រុកអ៊ូររំាង ងខតតម្ណ្ឌ លគីរី 

(៩)គងស្មងរម្ភាគីជាមួ្យអងាការអភិរកសអៃតរជាតិ ងៅនស្ពការពារជួរភែំស្កវាញភាគកណត ល ងកាេះកុង ៃងិកំពង់រព ៉ឺ (១០)គងស្មង

រម្ភាគីងៅតំបៃន់ស្ពការពារស្ពេះវិហារ ។ 

៥.៥. ការពស្រងងឹការអនវុតដច្ាបស់្សដពីនីស្រពស ើ 
កែុងឆ្ែ ំ២០១៦កៃលងម្ក រាជរដ្ឋា ភបិាលបាៃបងងកើតគណ្ៈកម្មការជាតិងដើម្បីទ្ប់សាក ត់ ៃងិបស្តង្ហក បបទ្ងលមើរនស្ពង ើ 

ងៅតាម្បណត ងខតតភ៊ូមិ្ភាគផ្ប៉ាកឦសាៃ ផ្ដលបាៃងធវើឱ្យបទ្ងលមើរនស្ពង ើស្ទ្ង់ស្ទយធងំៅតំបៃ់ងនេះលយេុេះទងំស្រុង។ 

ជាលទ្ធផល ង ើហ ុបមិ្ៃស្របេាប់ជាងស្េើៃមុ្៉ឺៃផ្ម្៉ាស្តគ៊ូបស្តូវបាៃរកង ើញងៅកែងតំបៃ់ដីរម្បទៃងរដាកិេច កែុងផ្ដៃ
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ជស្ម្ករតវនស្ពភែំងស្ពេនៃងខតតម្ណ្ឌ លគិរី ៃងិស្កងេេះ។ ងស្ៅពកីារង្ហរបស្តង្ហក បងដ្ឋយគណ្ៈកម្មការជាតិ រដាបាលនស្ពង ើ

បាៃទ្ប់សាក ត់ ៃិងបស្តង្ហក បបទ្ងលមើរនស្ពង ើ-រតវនស្ព ៃិងការកាប់រាៃដីនស្ពររុបេំៃួៃ១.៤៩០ករណី្ ងបើងស្បៀបងធៀប

ឆ្ែ ំ២០១៥មៃេំៃៃួ២.១៨៩ករណី្ ង ើញមៃការលយេុេះ៦៩៩ករណី្ កែងុងនេះរណំ្ុំងរឿងបទ្ងលមើរនស្ពង ើស្តូវពៃិ័យ

អៃតរការណ៍្េំៃៃួ៣៨០ករណី្ ៃិងរំណ្ុងំរឿងបទ្ងលមើរនស្ពង ើផ្ដលស្តូវបញ្ជូៃងៅតលុាការេំៃៃួ១.១១០ករណី្។ ការ

បស្តង្ហក បការកាប់រាៃដីនស្ពង ើផ្ដលបាៃកាបរ់ាៃងដ្ឋយងលមើរេាប់មៃេំៃៃួ២០៨ករណី្ ងរម ើៃងឹ៥.២១៣ហ.តស្តូវបាៃ

បញ្ជូៃរំណ្ុំងរឿងងៅតលុាការ ៃងិបាៃដកហ៊ូតរណរយៃោបាៃេំៃៃួ២៩៥ងស្គឿង។  

ស្កាហវកិបង្ហា ញអពំរំីណ្ុងំរឿងបទ្ងលមើរនស្ពង ើ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៥.៦. ការងារអភរិកសនស្រពស ើនងិស្សតវនស្រព 
- បាៃេុេះស្បម្៊ូលរំណករតវកណ្តុ រេំៃៃួ៣.៤៣៣រំណក ងរែ ើៃងឹ៣២១កាល ងដើម្បងីធវើការ វិភាគរកងម្ងរាគៃងិជំង៉ឺ 

រថ ិតងៅងខតតម្ណ្ឌ លគិរី ងខតតកពំងធ់ំ ៃងិងខតតស្ពេះវិហារ 

- បាៃេុេះស្បម្៊ូលរំណកររុបេំៃៃួ១.៣៦៧រំណកពីរតវស្បងេៀវ-ស្ជឹងេំៃៃួ៤៨៦កាល ងដើម្បីយកងៅងធវើការ វិភាគរក

ងម្ងរាគផ្ដលមៃងៅកែងុខលួៃរតវស្បងេៀវ-ស្ជឹង រថ តិងៅងខតតកណោ ល ងខតតបាត់ដំបង ៃងិងខតតកំពត 

- បាៃផតល់េំណី្ដល់រតវតាម ត០៩ងលើកងៅតំបៃល់ិេទឹ្កទ្ងៃលងម្គងា កែងុងខតតស្កងេេះ  ៃងិរទ ឹងផ្ស្តង ងដ្ឋយរាប់ង ើញតាម ត

េំៃៃួ១៧កាល ៃិងបាៃការពាររំបុកស្តដក់ត៊ូេេំៃៃួ១១រំបុក ស្តយ៉ាងេងកកំរេំៃៃួ២១រំបុក រំងពទ្ងៃលេំៃៃួ១៧ ៃងិរំបុក

តាម តងផេះេំៃៃួ០១ ងៅតំបៃល់េិទឹ្កទ្ងៃលងម្គងាកែងុងខតតស្កងេេះ ៃងិរទ ងឹផ្ស្តង 

- ងៅកែងុឆ្ែ ំកៃលងងៅងៃេះ រាជរដ្ឋា ភបិាលបាៃងធវើការផ្កទ្ស្ម្ងធ់ំមួ្យងទ្ៀតកែងុវិរ័យនស្ពង ើ ងដ្ឋយបាៃរងស្ម្េងផទរនផទដី

នស្ពការពារេំៃួៃ១៣កផ្ៃលង ងរម ើៃឹង១.៦៨៤.៧៥៥ហ.ត ៃិងនផទដីនស្ពផ្ដលរដាបាលនស្ពង ើកំពុងដំងណ្ើរការងរៀបេំដ្ឋកជ់ានស្ពការពារ 

៥កផ្ៃលងងទ្ៀតមៃទំ្ហំ៩៥១.៣២៥ហ.ត ផ្ដលនំឱ្យនផទដីផ្ដលស្តូវងផទររម្តថកិេចងៃេះមៃទំ្ហរំរុប២.៦៣៦.០៨០ហ.ត ងផទរការ

ស្គប់ស្គងពរីដាបាលនស្ពង ើនៃស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃងិងៃសាទ្ ជ៊ូៃស្ករួងបរិសាថ ៃស្គប់ស្គងបៃត ងហើយស្ករួងបរសិាថ ៃ

បាៃងផទរស្ត ប់ម្កវិញៃ៊ូវដីរម្បទៃ ងរដាកិេចងស្កាម្ស្ករួងបរិសាថ ៃ ជ៊ូៃស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃងិងៃសាទ្ស្គប់ស្គងវិញ។ 
៥.៧. ការងារឧស្សាហកម្មនងិពាណិជជកម្ម 

- េុេះពៃិិតយដល់ទី្តាំងជាក់ផ្រតងតាម្លកាណ្ៈបងេចកងទ្រេំងពាេះស្កុម្ហ ៃុេំៃៃួ១៥ ផ្ដលបាៃងរែ ើរំុបងងកើតងរាងម៉ា រីុៃ  

អារ-ផ្កនេែង ើ ៃងិស្កុម្ហ ៃុេំៃៃួ២៧ ផ្ដលបាៃងរែ ើរំុបៃតរុពលភាពងរាងម៉ា រីុៃអារ-ផ្កនេែង ើ  
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- ការនំងេញផលអៃផុលនស្ពង ើងៅបរងទ្រកែុងឆ្ែ ំកៃលងម្កងៃេះមៃការលយេុេះ ងពាលគ៉ឺមៃផ្តស្កុម្ហ ៃុេំៃៃួ៤

បាៃងធវើការនំងេញង ើផ្កនេែងៅបរងទ្រេំៃៃួ៣.០៤១ម្៣ ជ័រទឹ្កេំៃៃួ១៦០ងតាៃ ងហើយស្កុម្ហ ៃុេំៃៃួ៤ ងទ្ៀតបាៃងធវើ

ការនំេ៊ូលង ើស្ជងុ-អារៃងិកាត របៃទេះេៃំៃួ១.១២២ម្៣។  

៥.៨. ការស្ររម្៊ូលច្ណំ៊ូ លពផី្ផនកនស្រពស ើ 
 ស្ករួងករិកម្ម រកុាា ស្បមញ់ ៃងិងៃសាទ្ តាម្រយៈរដាបាលនស្ពង ើ បាៃទ្ទួ្លេំណ្៊ូលពនីលលរួយសារផលអៃផុល

នស្ពង ើ ៃងិងរវាសាធារណ្ៈេំៃៃួ២៣.៦៥០.២១១.៣៧៩ងរៀល កែុងងនេះ បង់េ៊ូលលវិការដាៃិងម្៊ូលៃធិអិភិវឌ្ឍនស្ពង ើ

ជាតិមៃេំៃៃួ១៩.៨៨៧.១៦៨.៩៥៧ងរៀល ៃងិទ្៊ូទត់ស្បាករ់ង្ហវ ៃម់ៃេំៃៃួ៣.៧៦៣.០៤២.៧៨២ងរៀល។   

៥.៩. កចិ្ចស្សហស្ររតបិត្កិារផ្ផនកនស្រពស ើ 
- បាៃៃងិកពំុងអៃុវតតគងស្មងគំស្ទ្ដល់កម្មវិធីនស្ពង ើជាតិជាមួ្យនដគ៊ូអភិវឌ្ឍៃ៍េំៃៃួ១៧ ងលើគងស្មងេំៃៃួ២៧ ជា 

មួ្យអងាការម្ៃិផ្ម្ៃរដ្ឋា ភបិាលមៃេំៃៃួ៥ ងលើគងស្មងេំៃៃួ២៧ ស្កុម្ហ ៃុឯកជៃមៃេំៃៃួ១ ងលើគងស្មង េំៃៃួ១ ៃងិ
រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជាមៃេំៃៃួ៩គងស្មង  

- ថាែ ក់ដឹកនំ ៃិងម្ស្តៃតរីដាបាលនស្ពង ើេំៃៃួ១៥០រ៊ូប ងៅបរងទ្រេំៃួៃ១៨ស្បងទ្រ ងដើម្បីេ៊ូលរួម្រិកាា សាលាេំៃៃួ 

៣៨ងលើក កិេចស្បជុេំំៃៃួ៤៣ងលើក ៃងិទ្រសៃកិេចរិកាេំៃៃួ៤ងលើក។ កិេចស្បជុំរខំាៃ់ៗរមួ្មៃ៖ ១).ស្បជុសំ្កុម្បងេចកងទ្រ 

អាសា ៃ រត ីពអីៃុរញ្ញា អៃតរជាតិងលើការជញួដ៊ូរស្បងភទ្រតវ ៃិងរុកាជាតជិិតផតុព៊ូជ (12th AEG-CITES) ៃងិបណត ញពស្ងងឹ

ការអៃុវតតេាប់រតវនស្ពអាសា ៃ (11th ASEAN-WEN) ងៅងខតតងរៀម្រាប ២).េ៊ូលរួម្ការពារគងស្មងរំងណ្ើបងងកើត

ម្ជណម្ណ្ឌ លជីវេស្មុ្េះ ងៅទី្រត ីការស្កុម្ស្បឹកាអភិវឌ្ឍៃ៍កម្ពុជា (CDC) ផ្ដលងរែ ើរំុការឧបតថម្ាពីសាធារណ្រដាក៊ូងរ៉ ស្បកបងដ្ឋយ

ងជាគជ័យ ៣).កិេចស្បជុំឧតតម្ម្ស្តៃតកីរិកម្មងលើកទី្៣៧ ននលៃទី្២២ ដលន់លៃទី្២៥ ផ្ខរីហា ឆ្ែ ំ២០១៦ ងៅទី្ស្កងុ Puerto 

Princessa ស្បងទ្រហវីលីពៃី ៤).កិេចស្បជុំឧតតម្ម្ស្តៃតអីាសា ៃននលៃទី្០១ ដលន់លៃទី្០៥ ផ្ខរីហា ឆ្ែ ំ២០១៦ ងៅស្បងទ្រទ្ាវ 

ៃិង៥).ការបងងកើតម្ជណម្ណ្ឌ លរហស្បតិបតតិការនស្ពង ើក៊ូងរ៉-ងម្គងា ងៅទី្ស្កុងភែំងពញ ងដើម្បីងធវើការង្ហររស្ម្បរស្មួ្ល

រហស្បតិបតតកិារជៃំួយ វិរ័យនស្ពង ើរស្មប់ស្បងទ្រ ទ្ាវ ម្ីោ៉ា ៃម់៉ា  ៃងិងវៀតណម្។ 

 កម្មវិធីវិៃិងោគនស្ពង ើស្តវូបាៃដ្ឋកព់ិងស្គេះងោបល ់កាលពនីលៃទី្០៦ ផ្ខមី្ន ឆ្ែ ំ២០១៧។ កម្មវិធីវិៃិងោគងៃេះៃងឹ

ស្តូវបាៃអៃវុតតងដ្ឋយស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ ់ ៃងិងៃសាទ្ ៃងិស្ករួងបរិសាថ ៃ។ ធនគរអភិវឌ្ឍៃអ៍ារីុ បាៃផតលជ់ៃំយួ

បងេចកងទ្រកែុងការងរៀបេំកសាងកម្មវិធីវិៃិងោគងៃេះ។ លវិកាវិៃិងោគរស្មប់អៃុវតតៃងឹស្តូវងរែ ើរំុការគំស្ទ្ពី Climate 

Investment Fund នងពលខាងមុ្ខងៃេះ។    

៦. ការផេល់ម្សវាកតមគពំ្ទ និ្អភិវឌ្ឍន៍ធនធានតន៊ុសស 
៦. ១.  លទធផលសម្ព្តចបានម្លើការអន៊ុវតេម្គលនម្ោបាយនិ្ការ វិនិម្ោគ្កកជ្ន 

ក. ផ្ផនការយទុធោង្រ្ស្សដអភវិឌ្ឍនវិ៍ស្សយ័កស្សកិម្មឆ្ន ២ំ០១៤-២០១៨ 
កែុងអាណ្តតិទី្៥ងៃេះ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាបាៃដ្ឋក់ងេញៃ៊ូវយុទ្ធសាស្តរតេតុងកាណ្ដំណក់កាលទី្៣ ងហើយងៅផ្ត

ចាត់ទុ្កវិរ័យករិកម្មជាវិរ័យអាទិ្ភាព ងដើម្បីេ៊ូលរួម្ជំរុញកំងណ្ើៃងរដាកិេច ៃិងការកាត់បៃថយភាពស្កីស្ករបរ់ស្បជាជៃ

កម្ពុជា។ ផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរោអភិវឌ្ឍៃ៍ជាតិ២០១៤-២០១៨ ស្តូវបាៃស្បការដ្ឋក់ឱ្យអៃុវតតកាលពីផ្ខកកកដ្ឋ ឆ្ែ ំ២០១៤។ 

ផ្ផអកងលើម្៊ូលដ្ឋា ៃងៃេះ ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ ់ ៃិងងៃសាទ្ ក៏ស្តូវមៃឯកសារផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរោអភិវឌ្ឍៃ ៍វិរ័យ

ករិកម្ម២០១៤-២០១៨ ស្របជាមួ្យគែ ផ្ដរ។ ងៅកែងុផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរោ ងៃេះ ស្ករួងបាៃកំណ្តប់ាៃៃ៊ូវកម្មវិធីលមេំីៃៃួ៥ 

អៃុកម្មវិធីលមីេំៃៃួ៦៣ ៃងិរកម្មភាពផ្ដលស្តូវអៃុវតតេំៃៃួជាង៥០០រកម្មភាព។ 
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ងដើម្បីឲ្យការងរៀបេំផ្ផៃការយទុ្ធសាស្តរត ងៃេះមៃលកាណ្ៈស្គប់ស្ជុងងស្ជាយ ៃងិអាេអៃុវតតមៃស្បរិទ្ធភាពខពរ់ កិេច 

ស្បជុំពិងស្គេះងោបលព់អីែកពាក់ពៃ័ធននស្តូវបាៃងរៀបេំង ើង ងដ្ឋយមៃការេ៊ូលរួម្ពថីាែ កដឹ់កនំពីស្គប់អងាភាពជនំញ ម្ៃទីរ

ករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃងិងៃសាទ្ងខតត តណំងស្ករួង សាថ ប័ៃពាក់ពៃ័ធនន នដគ៊ូអភវិឌ្ឍៃ៍ ផ្ផែកឯកជៃ អងាការរងាម្

រីុវីល រំងៅងធវើោ៉ា ងណឲ្យឯកសារយុទ្ធសាស្តរត ងៃេះមៃលកាណ្ៈលអស្បងរើរ មៃតមល ភាព ៃិងមៃភាពរល៊ូៃកែងុវិរ័យ

រវាងអៃុវិរ័យឬផ្ផែកនន កដ៏៊ូេជាមៃភាពរល៊ូៃជាមួ្យវិរ័យពាក់ពៃ័ធននផងផ្ដរ។  

ពៃិិតយជារួម្ ផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរោអភិវឌ្ឍៃ៍វិរ័យករិកម្ម២០១៤-២០១៨ងៃេះ ស្តូវបាៃងរៀបេំកសាងង ើង រំងៅ

រួម្េំផ្ណ្កដលក់ាររីកេងស្ម្ើៃងរដាកិេច ៃងិការកាត់បៃថយភាពស្កីស្ក។ ផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរោ ងៃេះ ស្តូវបាៃងរៀបេំរស្មប់

អៃុវតតៃិងជំរុញការរីកល៊ូតលារ់ងរដាកិេចករិកម្ម ៃិងការនំងេញផលិតផលករិកម្ម រួម្ៃឹងការស្គប់ស្គងៃិងអភិរកស

ធៃធាៃធម្មជាតិស្បកបងដ្ឋយៃិរៃោរភាព។  

ផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរោ ងៃេះ ស្តូវបាៃផសពវផាយៃងិដ្ឋកឱ់្យងស្បើស្បារ់កាលពផី្ខម្ករា ឆ្ែ ំ២០១៦ ងហើយផ្ផៃការងៃេះគ៉ឺជា

ម្៊ូលដ្ឋា ៃមួ្យដ៏រឹងមរំស្មប់ការកសាង “ផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរតលវិកាបីឆ្ែ ំរំកលិ” ៃងិ“លវិកាកម្មវិធីស្បចំាឆ្ែ ំ” របរ់ស្ករួងករិកម្ម 

រុកាា ស្បមញ់ ៃងិងៃសាទ្ ផ្ដលម្កទ្ល់ងពលងៃេះ ការង្ហរទងំអរ់ស្តូវបាៃវាយតនម្លថាទ្ទួ្លបាៃងជាគជយ័គួរជាទី្ងពញេិតត។  

ខ. ផ្ផនការយទុធោង្រ្ស្សថ្វិកាឆ្ន ២ំ០១៧ 
ផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរតលវិកាឆ្ែ ំ២០១៧ ស្តូវបាៃងរៀបេំង ើងងដ្ឋយ រងលើម្៊ូលដ្ឋា ៃយុទ្ធសាស្តរោេតុងកាណ្ដំណកក់ាល

ទី្៣របរ់រាជរដ្ឋា ភបិាល ផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរោអភវិឌ្ឍៃ៍ជាតិ២០១៤-២០១៨ ៃងិផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរោអភិវឌ្ឍៃ ៍វិរ័យករិកម្មឆ្ែ ំ

២០១៤-២០១៨ ជាពិងររស្របតាម្សារាេរផ្ណ្នំរបរ់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា រត ីពីការងរៀបេំផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរតលវិកាឆ្ែ ំ២០១៧។  

ផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរតលវិកាងៃេះ គ៉ឺជាឧបករណ៍្ៃិងជាយៃតការដ៏រំខាៃ់កែងុការបងងកើៃស្បរិទ្ធភាព ៃិងភាពរកត័រិទ្ធ

នៃការងស្បើស្បារ់លវិកា កែុងស្កបខ័ណ្ឌ នៃកំផ្ណ្ទ្ស្ម្ង់ការស្គប់ស្គងហិរញ្ាវតថុសាធារណ្ៈ តាម្រយៈការតស្ម្ង់ វិភាជលវិកា

បងស្ម្ើឲ្យរកម្មភាពជាអាទិ្ភាព ងធវើោ៉ា ងណរងស្ម្េឲ្យបាៃៃ៊ូវងគលៃងោបាយជាយុទ្ធសាស្តរត  ៃិងជាអាទិ្ភាព ក៏ដ៊ូេជា

ងគលៃងោបាយរួម្ ៃងិអៃសុារៃ៍គៃលេឹះរបរ់ស្បមុ្ខរាជរដ្ឋា ភបិាលនៃស្ពេះរាជាណេស្កកម្ពុជា ងៅកែុងការអភិវឌ្ឍ វិរ័យ

ករិកម្មស្បកបងដ្ឋយៃិរៃតរភាព។  

ទ្ៃទឹម្ងៃេះផ្ដរ ផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរោលវិកាឆ្ែ ំ២០១៧ បាៃងតោ តជារំខាៃ់ងលើការង្ហរបងងកើៃផលតិភាព ពិពធិកម្ម 

ៃងិពាណិ្ជជូបៃីយកម្មករិកម្ម ពិងររការង្ហរស្សាវស្ជាវ ផសពវផាយបងេចកងទ្រករិកម្ម ការពស្ងងឹងរវាករិកម្មថាែ ក់

ងស្កាម្ជាតិឲ្យមៃរម្តថភាពបងេចកងទ្រស្បងរើរជាងមុ្ៃ ៃងិជំរុញការអភិវឌ្ឍវិរ័យផលតិកម្មរតវ ៃងិវារីវបបកម្មឲ្យមៃ

លកាណ្ៈកាៃ់ផ្តលអស្បងរើរង ើង ងដើម្បីរៃតិរុខងរបៀងៃិងងលើករទួ យកស្មិ្តជីវភាពស្បជាករិករឲ្យរួេផុតពីភាពស្កីស្ក។ 

ផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរតលវិកាងៃេះ ក៏បាៃរួម្បញ្ចូលផងផ្ដរៃ៊ូវការអៃុវតតងគលៃងោបាយជាយទុ្ធសាស្តរោ របរ់រាជរដ្ឋា ភិបាលកែងុ

ការជំរុញផលតិកម្មស្រូវៃិងការនំងេញអងករ។ ងលើរពីងៃេះងទ្ៀតងនេះ កម្មវិធីជាយុទ្ធសាស្តរតធំ២ងទ្ៀត ក៏ស្តូវបាៃបៃតងរៀបេំ

ៃងិជំរុញឲ្យអៃុវតតរំងៅរងស្ម្េបាៃៃ៊ូវការស្គប់ស្គងធៃធាៃធម្មជាត ិ (នស្ពង ើៃងិជលផល) ស្បកបងដ្ឋយេីរភាព។ ការ

កំណ្តៃ់៊ូវរ៊ូេនករៃងិងគលងៅរ៊ូេនករតាម្កម្មវិធៃីីមួ្យៗមៃលកាណ្ៈេារ់លារ់ជាងមុ្ៃផ្ដលបងកភាពង្ហយស្រួល

កែុងការតាម្ដ្ឋៃៃងិវាយតនម្លងលើរាលក់ម្មវិធី អៃកុម្មវិធី ៃងិេងង្ហក ម្រកម្មភាពនន ផ្ដលបាៃងស្បើស្បារ់ធៃធាៃហិរញ្ាបប 

ទៃរបរ់រាជរដ្ឋា ភិបាលៃងិនដគ៊ូអភិវឌ្ឍៃ។៍  

គ. សោលនសោបាយអភវិឌ្ឍនឡ៍ជីវឧស្សមន័សៅកម្ពាុ៖ 
 ជីវឧរម ័ៃបាៃងដើរតួនទី្ោ៉ា ងរំខាៃ់ កែងុការជួយកាត់បៃថយឧរម ័ៃផទេះកញ្ចក ់ ពផីលតិកម្មរតវងៅកែុងបរិសាថ ៃ ការ

ស្គប់ស្គងកាករំណ្ល់ពផីលតិកម្មរតវ។ ងៅកម្ពុជាកម្មវិធី ជវីឧរម ័ៃជាត ិស្តូវបាៃដំងណ្ើរការអៃុវតតចាប់តាំងពឆី្ែ ំ២០០៦ ផ្ដល

កម្មវិធីងៃេះស្គប់ស្គងងដ្ឋយស្ករួងករិកម្ម រកុាា ស្បមញ់ ៃងិងៃសាទ្ ៃិងស្បតិបតតិងដ្ឋយអគានយកដ្ឋា ៃរុខភាពរតវៃិងផលតិ



51 
 

កម្មរតវ។ ដំងណ្ើរវិវតតៃន៍ៃការង្ហរអភិវឌ្ឍៃ៍ ជីវឧរម ៃ័ បាៃ ល្ងកាត់ដំណក់កាលជាងស្េើៃ ៃងិមៃវឌ្ឍៃភាពគួរឱ្យកតរ់មា ល។់ 

ប៉ាផុ្ៃតងទេះជាោ៉ា ងងៃេះកត ី ម្កទ្ល់បេចុបបៃែងៃេះ ស្កបខ័ណ្ឌ ងគលៃងោបាយជាកល់ាក ់ ងដើម្បីង ល្ ើយតបងៅៃឹងបរិបទ្រីកេងស្ម្ើៃ 

ៃងិតស្ម្ូវការជាក់ផ្រតង ទក់ទ្ងៃងឹការជំរញុការអភិវឌ្ឍ ជីវឧរម ័ៃមិ្ៃទៃ់បាៃងរៀបេំងៅង ើយ។  

ងដ្ឋយមៃភាពចំាបាេ់ងៃេះ ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃងិងៃសាទ្ បាៃបងងកើតស្កុម្ការង្ហរបងេចកងទ្ររស្មប់ងរៀបេំ

ងគលៃងោបាយអភិវឌ្ឍៃ៍ ជវីឧរម ័ៃងៅកម្ពុជា។ ជាលទ្ធផល ឯកសារងគលៃងោបាយអភិវឌ្ឍៃ៍ ជីវឧរម ៃ័ងៅកម្ពុជា ស្តូវបាៃ

ងរៀបេំង ើង ស្របតាម្ងគលៃងោបាយ ៃងិយុទ្ធសាស្តរត របរ់រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជា កែុងងគលបំណ្ងងលើកកម្ពរ់អភិវឌ្ឍៃ ៍ ៃងិ

ងស្បើស្បារ់ ជីវឧរម ៃ័ស្បកបងដ្ឋយស្បរិទ្ធភាពៃងិៃិរៃតរភាព ៃងិេ៊ូលរួម្អៃុវតតងគលងៅអភិវឌ្ឍងដ្ឋយេីរភាពងៅកម្ពុជា។ 

 េកាុវិរ័យ៖ “ស្បជាពលរដាៃងិរហគម្ៃ៍ជៃបទ្ ទ្ទួ្លបាៃរុខភាពលអ មៃជីវភាពររ់ងៅកាៃផ់្តស្បងរើរង ើង ៃងិ

បរិសាថ ៃមៃៃិរៃតរភាព តាម្រយៈការពស្ងកីការេិញ្ច ឹម្រតវ ៃងិការងស្បើស្បារ់ ជីវឧរម ៃ័ស្បកបងដ្ឋយស្បរិទ្ធភាព ៃងិេីរភាពងៅ

កម្ពុជា”។ 

ងគលបំណ្ង៖ “ងលើកកម្ពរ់ការអភិវឌ្ឍៃងិងស្បើស្បារ់ ជីវឧរម ័ៃស្បកបងដ្ឋយស្បរិទ្ធភាពៃងិៃិរៃតរភាព រំងៅផាតផ់ាង់

ថាម្ពលកងកើតង ើងវិញងៅជៃបទ្ ៃិងងធវើឱ្យស្បងរើរង ើងផលតិកម្មករិកម្ម ស្ពម្ទងំរួម្េំផ្ណ្កបងងកើៃកស្មិ្តជីវភាពររ់ងៅដល់

ស្បជាករិករ រហគម្ៃ៍ជៃបទ្ ៃងិអែកពាកព់ៃ័ធងផសងងទ្ៀត ផ្ដលៃងឹេ៊ូលរួម្អៃុវតតងគលងៅអភិវឌ្ឍៃ៍ងដ្ឋយេីរភាពកែុងស្បងទ្រ

កម្ពុជា ”។ 

ងគលងៅ៖  (ទី្១)  ងលើកកម្ពរ់រម្តថភាព ៃិងបងងកើៃការផសពវផាយបងេចកវិទ្ា ជីវឧរម ័ៃ ស្បកបងដ្ឋយស្បរិទ្ធភាព 

ដលក់រិករ រហគម្ៃ៍ងស្បើស្បារ់ ជីវឧរម ័ៃ ៃងិអែកពាក់ពៃ័ធ ងដើម្បីបងងកើៃការសាងរង់ ជវីឧរម ័ៃស្បកបងដ្ឋយគុណ្ភាពឲ្យ

បាៃទ្៊ូលំទ្៊ូលាយទ្៊ូទងំស្បងទ្រ (ទី្២) ពស្ងីកការស្សាវស្ជាវៃងិអភិវឌ្ឍៃ៍បងេចកវិទ្ា ជីវឧរម ័ៃ ងដើម្បីបងងកើៃស្បរិទ្ធភាពនៃការ

ងស្បើស្បារ់ រំងៅទញយកអតថស្បងោជៃ៍ ឲ្យបាៃអតិបរិម (ទី្៣) បងងកើៃការគំស្ទ្ពីរដ្ឋា ភបិាល នដគ៊ូអភិវឌ្ឍៃ ៍ ៃងិជំរញុការ

 វិៃិងោគពីវិរ័យឯកជៃ ៃងិអែកពាកព់ៃ័ធងផសងងទ្ៀត ងលើការអភិវឌ្ឍៃិងបងងកើត ជីវឧរម ៃ័ ងដើម្បីស្គប់ស្គងកាករំណ្លរ់តវ

ស្បកបងដ្ឋយស្បរិទ្ធភាពខពរ់ ៃងិ (ទី្៤) បងងកើៃទណ្ទៃកាងបាៃ ងដើម្បីគំស្ទ្ឲ្យមៃៃិរៃតរភាពនៃការអភិវឌ្ឍ ជីវឧរម ៃ័។ 

ឃ. ការសរៀបច្ផំ្ផនការសម្អភឌិ្ឍនវិ៍ស្សយ័កស្សកិម្មឆ្ន ២ំ០៣០ 
ស្កុម្ការង្ហរបងេចកងទ្រងរៀបេំ ៃងិកសាងផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរតអភិវឌ្ឍៃ៍វិរ័យករិកម្មរយៈងពលម្ធយម្ៃងិផ្វង របរ់

ស្ករួងបាៃខតិខំងរៀបេំតាកផ់្តងខលឹម្សារនៃផ្ផៃការងម្អភិឌ្ឍៃ៍វិរ័យករិកម្មឆ្ែ ំ២០៣០ ៃងិបាៃរងស្ម្េៃ៊ូវលទ្ធផលរំខាៃ់ៗ

ជាបៃតបនទ ប់ ពិងររការកំណ្ត់េកាុវិរ័យ ងបរកកម្ម ងគលងៅ ៃងិងគលបំណ្ងងគលៃងោបាយ ដ៊ូេខាងងស្កាម្៖  

ចកខុវិស័យ (Vision):  

“ករិកម្មកម្ពុជាជាករិកម្មទំ្ងៃើប មៃលកាណ្ៈស្បកតួស្បផ្ជង បរិោប័ៃែ ធៃៃ់ងឹការផ្ស្បស្បួលអាការធាតុ ៃងិ 

ៃិរៃតរភាព ផ្ដលធានបាៃៃ៊ូវរៃតិរុខ ៃងិរុវតថភិាពងរបៀង ស្ពម្ទងំអាហារ៊ូបតថម្ា រស្មប់វិបុលភាព ៃងិរុខុមលភាព

របរ់ស្បជាពលរដា”។ 

ម្បសកកតម (Mission):  

“ផតល់ងរវាគំស្ទ្មៃគុណ្ភាពខពរ់ ស្បកបងដ្ឋយលកាណ្ៈវិទ្ាសាស្តរតបងេចកងទ្រ បទ្ដ្ឋា ៃគតយិុតត រស្មប់បងស្ម្ើ

ឱ្យការអភិវឌ្ឍវិរ័យករិកម្មកម្ពុជាស្បកបងដ្ឋយស្បរិទ្ធភាពៃងិៃិរៃតរភាព”។ 

ម្គលម្ៅ (Goal):  

“ជំរុញកំងណ្ើៃករិកម្មឱ្យបាៃកែុងរងវង់៥%កែុងមួ្យឆ្ែ ំ ៃិងបងងកើៃការនំងេញផលិតផលករិកម្ម ស្បកបងដ្ឋយ

គុណ្ភាពៃងិរុវតថភិាព តាម្រយៈការងលើកកម្ពរ់ផលតិភាពករិកម្ម បងងកើៃតនម្លបផ្ៃថម្ ៃងិពស្ងកីការស្បកតួស្បផ្ជងទី្ផារ 
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ស្ពម្ទងំរកាបាៃតលុយភាពនៃការងស្បើស្បារ់ដីករិកម្ម ៃងិធានការស្គប់ស្គងធៃធាៃនស្ពង ើ ៃងិជលផលស្បកបងដ្ឋយ

ៃិរៃតរភាព”។ 

ង. ការងារផ្ផនកស្រស្សវូ-អងារ ននសវទកិារជរដ្ឋា ភបិាល-ផ្ផនកឯកជន៖ 
ស្ករួងបាៃដឹកនំកិេចស្បជុសំ្កុម្ការង្ហរផ្ផែកស្រូវ-អងករ នៃងវទិ្ការាជរដ្ឋា ភបិាល-ផ្ផែកឯកជៃ ផ្ដលបាៃស្បស្ពឹតតងៅ

កាលពនីលៃទី្១៦ ផ្ខរីហា ឆ្ែ ំ២០១៦ ងដ្ឋយមៃការេ៊ូលរមួ្ពីរមជិក រមជកិានៃស្កមុ្ការង្ហរ ទងំផ្ផែករាជរដ្ឋា ភបិាល 

ៃិងផ្ផែកឯកជៃ។ កិេចស្បជុំស្កមុ្ការង្ហរផ្ផែកស្រូវ-អងករងៃេះ មៃងគលបំណ្ងងដើម្បីពៃិតិយ ៃិងពិភាកាងលើបញ្ញា ស្ប ម្របរ់

ផ្ផែកឯកជៃ ផ្ដលបាៃងរែ ើឱ្យមៃការងដ្ឋេះស្សាយ រំងៅជំរុញការអភិវឌ្ឍ វិរ័យស្រូវអងករកម្ពុជា ឱ្យមៃដំងណ្ើរការវិវឌ្ឍ

ស្បកបងដ្ឋយស្បរិទ្ធភាពខពរ់។ កិេចស្បជុំងៃេះបាៃពិភាកាងលើរងបៀបវារៈរំខាៃ់មួ្យេំៃៃួគ៉ឺ៖ (១)កិេចពិភាកាផ្រវងរកៃ៊ូវ

យៃតការគំស្ទ្ ៃិងរហការពសី្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃងិងៃសាទ្ ម្ៃទីរនៃស្ករួង សាថ ប័ៃពាកព់ៃ័ធ ៃិងនដគ៊ូអភិវឌ្ឍៃន៍ន 

ងលើរេនរម្ព័ៃធស្កុម្ការង្ហរស្រូវអងករតាម្តំបៃ់ ៃងិតាម្ងខតតៃីមួ្យៗ របរ់រហព័ៃធស្រូវអងករកម្ពុជា (២)ផ្ផែកឯកជៃបាៃ

ងរែ ើរំុការគំស្ទ្ៃ៊ូវការបងងកើតម៉ា កបញ្ញជ កព់េីរិតលកាណ្ៈទំ្ៃិញៃិងងរវា (Certification Mark) ងដើម្បីជួយរស្ម្ួលឱ្យរហ

ពៃ័ធស្រូវអងករកម្ពុជាយកងៅផសពវផាយ (៣)ផ្ផែកឯកជៃបាៃងរែ ើឱ្យបងងកើៃបរិមណ្នៃការផលិតព៊ូជរុទ្ធ ឱ្យបាៃងស្បើស្បារ់

ស្គប់ស្គៃ ់ ៃងិជំរញុការេុេះបញ្ជ ីព៊ូជស្រូវតាម្តស្ម្ូវការទី្ផារនំងេញ (៤)កិេចពិភាការត ីពីអនម័្យៃងិភ៊ូតគម្អនម័្យ

រស្មប់ការនំងេញអងករ ៃងិបញ្ញា អងករនំេ៊ូលម្កកម្ពុជាពីស្បងទ្រជិតខាង (៥)កិេចពភិាកាអំពសីាថ ៃភាពនៃការនំងេញ

អងករផលូវការរបរ់ងលខាធកិារដ្ឋា ៃស្េកងេញេ៊ូលផ្តមួ្យរស្មប់បំងពញផ្បបបទ្នំងេញអងករ (៦)កិេចពភិាកាងលើការពស្ងីក

ងហដ្ឋា រេនរម្ពៃ័ធ ស្បពៃ័ធធារាសាស្តរត  ផលូវដឹកជញ្ជូៃ ៃិងការបញ្ចុេះតនម្លអគាិរៃី ងដើម្បីបងងកើៃការផលិត ៃិងកាតប់ៃថយនលលងដើម្

រស្មប់ការស្បកួតស្បផ្ជង។    

ជាការង ល្ើយតបងៅៃឹងរំណ្៊ូម្ពររបរ់ផ្ផែកឯកជៃ ស្ករួងបាៃងរែ ើរំុការរងស្ម្េពរីាជរដ្ឋា ភបិាលៃ៊ូវ២េំណ្េុ៖ 

ទ្១ី. ងរែ ើរំុបងងកើតស្កុម្ការង្ហររស្ម្បរស្មួ្លថាែ ក់តំបៃៃ់ងិថាែ ក់ងខតត ងដើម្បីជយួងដ្ឋេះស្សាយបញ្ញា ពាកព់័ៃធៃងឹការង្ហរស្រូវ

អងករងៅម្៊ូលដ្ឋា ៃ ងដ្ឋយស្កុម្ការង្ហរងៃេះៃឹងស្តូវបាៃដឹកនំងដ្ឋយឯកឧតតម្គណ្ៈអភិបាលងខតត ឬអភិបាលរងងខតត 

ៃងិមៃការេ៊ូលរួម្ពីស្គប់ម្ៃទីរពាកព់ៃ័ធននងៅថាែ ក់ងខតត រមួ្ៃងឹរមភាពពីផ្ផែកឯកជៃងៅថាែ កត់ំបៃៃ់ងិថាែ ក់ងខតត ៃងិ 

ទ្២ី. ងរែ ើរំុបងងកើតប៉ាុរត ិ៍ស្តួតពៃិតិយអនម័្យៃិងភ៊ូតគម្អនម័្យងៅតាម្ស្េកនំងេញនំេ៊ូល ងដើម្បីងធវើការពៃិិតយឱ្យបាៃស្តឹម្

ស្តូវងលើផ្ផែកអនម័្យៃិងភ៊ូតគម្អនម័្យ ទ្ប់សាក ត់ការនំេ៊ូលម្កជាមួ្យអងករៃ៊ូវងម្ងរាគ រតវលអតិ ៃិងងមម េនស្ង រំងៅ

ធានរុវតថភិាពងរបៀង ៃងិរុខមុលភាពសាធារណ្ៈកែុងស្បងទ្រ។ ជាលទ្ធផល រាជរដ្ឋា ភិបាលបាៃឯកភាពងលើរំងណ្ើរំុ

ងៃេះតាម្រយៈលិខតិងលខ៩៤២ រជណ្ េុេះនលៃទី្១៧ ផ្ខកញ្ញា  ឆ្ែ ំ២០១៦។  

ស្កុម្ការង្ហរផ្ផែកស្រូវ-អងករ ស្កុម្ “ ” នៃងវទិ្ការាជរដ្ឋា ភបិាល-ផ្ផែកឯកជៃ បាៃងបើកកិេចស្បជុំបៃតកាលព ី

នលៃទី្៣០ ផ្ខវិេឆិកា ឆ្ែ ំ២០១៦ ផ្ដលកិេចស្បជុំងៃេះបាៃដំងណ្ើរការតាម្រងបៀបវារៈរំខាៃ់េំៃៃួ០២រួម្មៃ៖ (ទី្១). ពៃិតិយ

ងលើវឌ្ឍៃភាពនៃលទ្ធផលកិេចស្បជុំស្កុម្ការង្ហរផ្ផែកស្រូវ-អងករ នៃងវទិ្ការាជរដ្ឋា ភិបាល-ផ្ផែកឯកជៃ ផ្ដលបាៃស្បស្ពតឹតងៅ

កាលពនីលៃទី្១៦ ផ្ខរីហា ឆ្ែ ំ២០១៦ (ទី្២). ពិៃិតយៃងិងដ្ឋេះស្សាយងលើបញ្ញា ស្ប ម្ននផ្ដលបាៃជួបស្បទ្េះ កែងុេង្ហវ ក់

តនម្លផលិតកម្មករិកម្មស្របតាម្ខលឹម្សារនៃលិខតិងលខ៩៣២៥ រហវ េុេះនលៃទី្០២ ផ្ខវិេឆិកា ឆ្ែ ំ២០១៦ របរ់គណ្ៈ

កមម ធិការងគលៃងោបាយងរដាកិេចៃងិហិរញ្ាវតថុ។ លទ្ធផលនៃកិេចស្បជុំងៃេះមៃដ៊ូេតងៅ៖ 

(ទ្១ី)- ពៃិតិយងលើវឌ្ឍៃភាពនៃលទ្ធផលកេិចស្បជុសំ្កមុ្ការង្ហរងលើកទ្១ី  

ជាការង ល្ើយតបងៅៃឹងរំណ្៊ូម្ពររបរ់ផ្ផែកឯកជៃ ៃិងងោងតាម្ងរេកតីជ៊ូៃដំណឹ្ងងលខ៩៤២រជណ្.កប 

េុេះនលៃទី្០៧ ផ្ខកញ្ញា  ឆ្ែ ំ២០១៦ រាជរដ្ឋា ភិបាលបាៃរងស្ម្េៃ៊ូវ២េំណ្ុេរួម្មៃ៖ ១) ឱ្យបងងកើតស្កុម្ការង្ហររស្ម្ប

រស្ម្ួលថាែ ក់តំបៃៃ់ងិថាែ ក់ងខតត ងដើម្បជីួយងដ្ឋេះស្សាយបញ្ញា ពាកព់ៃ័ធៃងឹការង្ហរស្រូវ-អងករងៅម្៊ូលដ្ឋា ៃ ងដ្ឋយស្កុម្ការង្ហរ
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ងៃេះៃឹងស្តូវដឹកនំងដ្ឋយឯកឧតតម្អភិបាលនៃគណ្ៈអភបិាលងខតត ឬអភបិាលរងងខតត ៃងិមៃការេ៊ូលរួម្ពីស្គប់ម្ៃទីរពាក់

ពៃ័ធននងៅថាែ ក់ងខតត រួម្ៃងឹរមរភាពពីផ្ផែកឯកជៃងៅថាែ កត់ំបៃៃ់ិងថាែ ក់ងខតត ២) ឱ្យបងងកើតប៉ាុរត ិ៍ស្តតួពៃិតិយ អនម័្យ 

ៃងិភ៊ូតគម្អនម័្យងៅតាម្ស្េកនំងេញនំេ៊ូល ងដើម្បីពៃិតិយឱ្យបាៃស្តឹម្ស្តូវងលើផ្ផែកអនម័្យ ៃងិភ៊ូតគម្អនម័្យ ទ្ប់

សាក តក់ារនំេ៊ូលម្កជាមួ្យៃ៊ូវអងករមៃងម្ងរាគ រតវលអិត ៃងិងមម េនស្ង រំងៅធានរុវតថិភាពងរបៀង ៃងិរុខុមលភាព

សាធារណ្ៈកែងុស្បងទ្រ។  

ក) អពំៃីតីិវិធី ៃងិយៃតការនៃការបងងកើតស្កុម្ការង្ហររស្ម្បរស្មួ្លថាែ ក់តំបៃៃ់ងិថាែ ក់ងខតត៖  

ស្កុម្ការង្ហរបាៃពិភាកាគែ ងលើលទ្ធភាពនៃការបងងកើតស្កុម្ការង្ហររស្ម្បរស្មួ្លថាែ កត់បំៃៃ់ងិថាែ ក់ងខតត ងហើយ 

បាៃឯកភាពគែ ថា ងដើម្បមីៃភាពង្ហយស្រួល ស្តូវបងងកើតស្តឹម្ស្កុម្ការង្ហរថាែ ក់ងខតត ងហើយអាេជហំាៃដំប៊ូងបងងកើតផ្តងៅ

តាម្ងខតតធំៗផ្ដលមៃស្រូវងស្េើៃ។ អងាស្បជុំបាៃរងស្ម្េឱ្យផ្ផែកឯកជៃងរៀបេំជារំងណ្ើ ងរេកតីស្ពាងភារកិេចរបរ់ស្កុម្ 

ការង្ហរ ៃងិបញ្ជ ីងឈាម េះតំណងរបរ់ផ្ផែកឯកជៃផ្ដលស្តូវេ៊ូលរួម្តាម្ងខតតៃីមួ្យៗ បញ្ជូៃម្កស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ 

ៃិងងៃសាទ្ ងដើម្បីស្ករួងពិៃិតយងរៀបេំជាទ្ស្ម្ង់រតង់ដ្ឋរឯកភាពមួ្យ រួេងហើយបញ្ជូៃងៅឯកឧតតម្អភិបាលនៃគណ្ៈ 

អភបិាលងខតតននងេញជាងរេកតីរងស្ម្េបងងកើតស្កុម្ការង្ហរងនេះ។ 

ខ) ការបងងកើតប៉ាុរត ិ៍ស្តួតពៃិិតយភ៊ូតគម្អនម័្យងៅតាម្ស្េកនំងេញនំេ៊ូល៖ 

ម្កទ្ល់ងពលងៃេះ ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្ បាៃៃងិកពំុងសាងរងក់ារិោលយ័ប៉ាុរត ិ៍ស្តួតពៃិិតយ

ភ៊ូតគម្អនម័្យេំៃួៃ៥កផ្ៃលង ស្ពម្ទំងកំពុងងរៀបេំអៃុស្កឹតយរត ីពីការកំណ្ត់ទី្តំាងប៉ាុរត ិ៍ស្តួតពិៃិតយភ៊ូតគម្អនម័្យ

ស្បការរួម្រត ីពៃីគរបាលយតុតធិម៌្ភ៊ូតគម្អនម័្យ ៃងិស្បការរមួ្រត ីពីការកំណ្តន់លលងរវាស្តតួពៃិតិយភ៊ូតគម្អនម័្យ។ 

(ទ្២ី). ការពៃិតិយៃងិងដ្ឋេះស្សាយងលើបញ្ញា ស្ប ម្ននផ្ដលបាៃជបួស្បទ្េះ កែងុេង្ហវ កត់នម្លផលតិកម្មករិកម្ម 

អងាស្បជុបំាៃសាត ប់ៃិងពិភាកាគែ ោ៉ា ងផលុផុរ អំពីបញ្ញា ស្ប ម្ទងំឡាយផ្ដលបាៃៃងិកពំុងងកើតមៃងៅកែុង

េង្ហវ ក់តនម្លផលតិកម្មករិកម្មរួម្មៃ៖ ធាតុេ៊ូលករិកម្ម (បញ្ញា ព៊ូជ ជីករិកម្ម ថាែ កំរិកម្ម ...) ការផតលប់ងេចកងទ្រ

ករិកម្មដល់ករិករ/រហគម្ៃក៍រិកម្ម ការលបំាកកែងុការរកទី្ផារលកផ់លិតផលករកិម្ម រាល់េំណ្េុខវេះខាតមួ្យេំៃៃួ

កែុងការអៃុវតតផលតិកម្មករិកម្មតាម្កិេចរៃា (Contract Farming) បញ្ញា នលលងដើម្ផលតិកម្មៃងិផ្កនេែខពរ់ (ពិងររនលល

អគាិរៃី ការស្បាក់ ឃាល ងំរតុក ដឹកជញ្ជូៃ ... )។ល។ អងាស្បជុំកប៏ាៃជផ្ជកផ្វកផ្ញករកគៃលេឹះងដ្ឋេះស្សាយបញ្ញា ទងំឡាយ

ផ្ដលបាៃងលើកង ើង ៃងិបាៃឯកភាពគែ ដ្ឋក់ងេញៃ៊ូវវិធាៃការមួ្យេំៃៃួដ៊ូេខាងងស្កាម្៖  

១). យៃតការផារភាជ បរ់វាងតអួងារំខាៃ់ៗ កែងុផលតិកម្មករិកម្ម 

អងាស្បជុបំាៃឯកភាពគែ ថាស្តូវផ្តអៃុវតតយៃតការផារភាជ ប់រវាងតអួងារំខាៃ់ៗ កែុងេង្ហវ កផ់លតិកម្មករិកម្ម ផ្ដល

រួម្មៃ៖ “រដ្ឋ-កកជ្ន-សហគ្តន៍កសកិតម”។ ជារួម្ រហគម្ៃក៍រិកម្មគ៉ឺជាអែកផលតិកែងុស្ទ្ង់ស្ទយធំ ងដើម្បផីាតផ់ាង់ដល់

ការផ្កនេែៃងិនំងេញ ងស្កាម្ការជយួងស្ជាម្ផ្ស្ជងពីរដាៃិងផ្ផែកឯកជៃ (បងេចកងទ្រ ទុ្ៃផលតិ។ល។) ៃងិផារភាជ ប់ទី្ផារ

តាម្រយៈការអៃុវតត “ផលតិកម្មករិកម្មតាម្កេិចរៃា ”។     

ផ្ផែកឯកជៃស្តូវបាៃងរែ ើឱ្យកណំ្ត់ងស្ជើរងរីរយករហគម្ៃក៍រិកម្មជានដគ៊ូរហការផលតិ ៃងិអៃុវតតយៃតការ 

ផលតិកម្មករិកម្មតាម្កិេចរៃា។ ជាមួ្យគែ ងៃេះផ្ដរ ស្ករួងករិកម្ម រកុាា ស្បមញ់ ៃងិងៃសាទ្ កស៏្តូវតស្ម្ង់ទិ្រការជួយ 

គំស្ទ្ទំងឡាយ ពិងររការផតល់បងេចកងទ្រផលិតកម្មៃិងងស្បើស្បារ់ព៊ូជរុទ្ធមៃទិ្ៃែផលខពរ់ ៃិងស្របតាម្តស្មូ្វការ

ទី្ផារ បងេចកងទ្រដ្ឋដុំេះ ផ្លទ ំរហ៊ូតដល់ស្បម្៊ូលផល រស្ម្បរស្ម្ួលកែុងការងរៀបេំបងងកើតៃិងពស្ងឹងរម្តថភាពរហគម្ៃ៍

ករិកម្ម ការបងងកើតលខិិតបទ្ដ្ឋា ៃគំស្ទ្ននកែុងការធានការអៃុវតតយៃតការផលិតកម្មករិកម្មតាម្កិេចរៃា ឱ្យទ្ទួ្លបាៃ

ងជាគជ័យ។ ទំងអរ់ងៃេះគ៉ឺមៃៃ័យថា ស្តូវតស្ម្ង់ទិ្រងៅរកការស្បម្៊ូលផតុំកមល ងំផលិតងៅទី្តំាងរម្ស្របជាក់ផ្រតង

ណមួ្យ ពិងររកផ្ៃលងផ្ដលមៃទឹ្កស្គប់ស្គៃ ់ ងហើយអាេងដ្ឋេះស្សាយបញ្ញា ទី្ផារជ៊ូៃករិករ ឬរមជិករហគម្ៃ៍
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ករិកម្មបាៃងដ្ឋយស្បរិទ្ធភាពខពរ់។ ស្កុម្ការង្ហររស្ម្បរស្មួ្លថាែ ក់ងខតតងដើម្បីជយួងដ្ឋេះស្សាយរាល់បញ្ញា  ពាកព់ៃ័ធៃងឹ

ការង្ហរស្រូវ-អងករងៅម្៊ូលដ្ឋា ៃ កម៏ៃតនួទី្ោ៉ា ងរំខាៃក់ែុងការជំរញុឱ្យយៃតការងៃេះអៃុវតតបាៃងដ្ឋយរល៊ូៃ ៃងិមៃ

ស្បរិទ្ធភាពខពរ់។  

ងលើរពីងៃេះងទ្ៀតងនេះ អងាស្បជុំកប៏ាៃសាត ប់អពំីេំណ្េុស្គឹេះកែុងការងដ្ឋេះស្សាយបញ្ញា ទី្ផារ គ៉ឺការជំរញុឱ្យមៃការ

បងងកើត “តបំន់ម្សដ្ឋកចិេរិម្សសសព្មាបក់សកិតម  - Agricultural Special Economic Zone (Agri-SEZ)”។ ងៃេះគ៉ឺជា

យៃតការរខំាៃ់មួ្យងទ្ៀត ងដើម្បីជំរុញងរដាកិេចករកិម្មឱ្យមៃការរីកល៊ូតលារ់ ៃិងម្៉ាាងងទ្ៀតគ៉ឺជាគៃលឹេះនៃការអៃវុតត

យៃតការផារភាជ ប់រវាងតអួងារំខាៃ់កែងុផលតិកម្មករិកម្ម “រដា-ឯកជៃ-រហគម្ៃ៍ករិកម្ម”។  

២). បញ្ញា ទណ្ទៃរស្មបប់ងស្ម្ើឱ្យេង្ហវ កផ់លតិកម្មករិកម្ម 

អងាស្បជុបំាៃសាត ប់អពំីសាថ ៃភាពទណ្ទៃរបរ់តណំងធនគរអភិវឌ្ឍៃជ៍ៃបទ្។ ករណី្ងៃេះ ធនគរអភិវឌ្ឍៃ៍

ជៃបទ្បាៃផតល់កម្ចីដលម់ច រ់ងរាងម៉ា រីុៃកៃិស្រូវេំៃៃួស្បមណ្១,៥លាៃដុលាល រអាងម្រកិ គ៉ឺស្បផ្ហលជា៥,៥%នៃគងស្មង 

ការផតល់ទណ្ទៃផ្ដលបាៃងស្គងេំៃៃួ២៧លាៃដុលាល រអាងម្រិក ងដ្ឋយតស្មូ្វឱ្យមៃស្រូវកែុងរតុករស្មប់ការដ្ឋក់បញ្ញច ។ំ 

ទំ្ហំនៃកម្ចីគ៉ឺបាៃស្តឹម្ផ្ត៧០%នៃតនម្លរតុកស្រូវបញ្ញច ។ំ ទណ្ទៃងៃេះគ៉ឺជាទណ្ទៃកាតាលកីរផ្ដលងស្បើរស្មប់រយៈងពល

ខលី មៃអស្តាការស្បាក៧់% ងហើយទុ្ៃងៃេះៃងឹស្តូវបងវលិងៅរាជរដ្ឋា ភិបាលវិញកែងុផ្ខឧរភា ឆ្ែ ំ២០១៧។ អងាស្បជុបំាៃ

ងរែ ើឱ្យរហពៃ័ធស្រូវអងករ បៃតពិភាកាលម្អតិជាមួ្យធនគរអភិវឌ្ឍៃ៍ជៃបទ្ ពីយៃតការកែងុការផតល់ទណ្ទៃងៃេះ ស្របតាម្

តស្ម្ូវការងស្បើស្បារ់ជាក់ផ្រតង។ 

ពាក់ព័ៃធៃឹងទុ្ៃវិៃិងោគងៃេះផ្ដរ តំណងធនគរជាតិបាៃបញ្ញជ ក់ថា ងដើម្បីេ៊ូលរួម្េំផ្ណ្កជួយរស្ម្ួលដល់

 វិរ័យករិកម្ម ធនគរជាតបិាៃស្បជុំជាមួ្យបណត ធនគរពាណិ្ជជ ៃងិសាថ ប័ៃមី្ស្កូហិរញ្ាវតថ ុ ៃិងបាៃដ្ឋក់របាយការណ៍្

ជ៊ូៃគណ្ៈកម្មការងគលៃងោបាយងរដាកិេចៃិងហិរញ្ាវតថុរួេងហើយ ងដ្ឋយរមគម្ធនគរបាៃស្បាប់ថា ងៅមៃទុ្ៃ

ស្បមណ្៣០០លាៃដុលាល រអាងម្រិកងដើម្បីជយួដល់វិរ័យងៃេះ ៃងិពៃិិតយលទ្ធភាពកែុងការបញ្ចុេះអស្តាការស្បាក់  ឬកាត់បៃថយ 

ស្បាក់េំងណ្ញ ងដើម្បីជយួឱ្យការស្បាក់កាៃ់ផ្តទបនងពលខាងមុ្ខបៃតងទ្ៀត។ 

៣). ការដកឹជញ្ជូៃអងករ ល្ងកាតស់្បងទ្រនលរស្មបនំ់ងេញ 

ផ្ផែកឯកជៃបាៃងរែ ើរំុអងាស្បជុំពភិាកាងលើការងរែ ើរំុងស្បើស្បារ់កំពង់ផ្ផឡាឆំ្បាង (ស្បងទ្រនល) ងដើម្បីរស្ម្លួការ

ដឹកជញ្ជូៃអងកររបរ់កម្ពុជារស្មប់នំងេញងៅកាៃ់ទី្ផារអៃតរជាតិ។ តំណងស្ករួងពាណិ្ជជកម្មបាៃជស្មបជ៊ូៃអងាស្បជុំថា 

ស្ករួងកពំុងពិភាកាជាមួ្យភាគនីលពីដំងណ្ើរការអៃុវតតងគលការណ៍្ទំ្ៃិញ ល្ងកាត់ ផ្តងៅមៃបញ្ញា រាងំរទេះមួ្យេំៃៃួ ផ្ដល 

ស្តូវការងពលងវលាងដ្ឋេះស្សាយ។   

៤). បញ្ញា នលលអគារិៃរីស្មបប់ងស្ម្ើឱ្យ វរ័ិយករិកម្ម 

បញ្ញា នលលអគិារៃីខពរ់ក៏ស្តូវបាៃងលើកង ើងកែុងកិេចស្បជុំងៃេះ។ ផ្ផែកឯកជៃបាៃងរែ ើឱ្យពិៃិតយលទ្ធភាពបផ្ៃថម្ងទ្ៀត 

កែុងការបញ្ចុេះតនម្លអគាិរៃីកែងុេង្ហវ កផ់លិតកម្មករិកម្ម ពិងររការងស្បើស្បារ់ងពលយប់។ តំណងស្ករួងផ្រ៉ៃិងថាម្ពល

បាៃបញ្ញជ កជ់៊ូៃអងាស្បជុអំំពនីលលអគាិរៃីងៃេះ។ ងដើម្បីេ៊ូលរួម្េំផ្ណ្កកែងុការកាត់បៃថយនលលងដើម្ ស្ករួងមៃលវិកាេំៃៃួ៦លាៃ

ដុលាល រអាងម្រិក រស្មប់ជយួឧបតថម្ាធៃបៃថយតនម្លអគាិរៃដីល់ស្បជាករិករងស្បើស្បារ់ (៤៨០៛/គី ូវ៉ាត់ងម៉ា ង រស្មប់

ផលតិកម្មករិកម្មងៅងពលយប់) េំផ្ណ្កបណត ងរាងម៉ា រីុៃកៃិស្រូវ ងយើងបាៃបញ្ចុេះតនម្លម្កស្តឹម្០,១៦៧៥ដុលាល រ/គី ូ

វ៉ាត់ងម៉ា ង។ អងាស្បជុបំាៃងរែ ើរំុឱ្យស្ករួងផ្រ៉ៃិងថាម្ពល ងរៀបេំឱ្យបាៃកាៃផ់្តេារ់លារ់ផ្លម្ងទ្ៀតៃ៊ូវទ្ស្ម្ង់ផ្បបបទ្ងរែ ើរំុ 

បញ្ញជ ក់អពំីទី្តាំងនយកដ្ឋា ៃឬការិោលយ័ រស្មប់ទំ្នកទំ់្ៃងកែុងការងរែ ើរំុនលលអគាិរៃអីៃុងស្គេះងៃេះ ងដើម្បីឱ្យករិករ 

ឬរហគម្ៃក៍រិកម្មង្ហយស្រលួម្កដ្ឋកព់ាកយងរែ ើរំុ។   
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៥). បញ្ញា ងពលងវលានៃការងរែ ើរំុនំងេញអងករ 

ផ្ផែកឯកជៃបាៃងរែ ើឱ្យពិចារណបផ្ៃថម្ងទ្ៀត ងលើការកាត់បៃថយងពលងវលានៃការបំងពញផ្បបបទ្នំងេញអងករ។ 

បេចុបបៃែងៅការិោលយ័ស្េកងេញេ៊ូលផ្តមួ្យ មៃម្ស្តៃត ីរងជើងេំៃៃួស្បំាសាថ ប័ៃ រីឯៃតី ិវិធីកែុងការងរែ ើរំុ គ៉ឺស្តូវបាៃកាត់

បៃថយអរ់ងហើយ ផ្តអវីផ្ដលងយើងងធវើរពវនលៃគ៉ឺតស្ម្ូវតាម្ទី្ផារៃងិការតស្ម្ូវពសី្បងទ្រនំេ៊ូល ងហើយការស្តតួពិៃតិយភ៊ូតគម្

អនម័្យមៃរយៈងពលផ្វងឬខលី គ៉ឺអាស្រយ័តាម្គុណ្ភាពរបរ់ទំ្ៃិញ។ កែុងករណី្ពៃិតិយង ើញថាមៃរមរធាតេុនស្ង

ងនេះគ៉ឺពិតជាស្តូវការងពលងស្េើៃងដើម្បីអៃុវតត វិធាៃភ៊ូតគម្អនម័្យ។ អងាស្បជុំបាៃងរែ ើឱ្យពិៃិតយកាត់បៃថយៃ៊ូវផ្បបបទ្

រដាបាលបផ្ៃថម្ងទ្ៀតតាម្ផ្តអាេងធវើងៅបាៃ ៃងិទុ្កងពលងវលាស្គប់ស្គៃ់រស្មប់អៃុវតតៃ៊ូវផ្បបបទ្បងេចកងទ្រ វិញ។ 

ច្. ការស្រគបស់្រគងវិនសិោគឯកជន 
រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជាបាៃរងស្ម្េផតល់ដីរម្បទៃងរដាកិេច កែុងងគលបំណ្ងងលើកទឹ្កេិតត ៃិងទកទ់ញការ

 វិៃិងោគឯកជៃទងំកែងុៃិងងស្ៅស្បងទ្រ រំងៅអភិវឌ្ឍវិរ័យករិកម្ម ករិ-ឧរាហកម្ម ជាលកាណ្:ស្បពលវបបកម្មៃងិ

ពិពធិកម្ម ផ្ដលរួម្េំផ្ណ្កដលក់ារបងងកើតការង្ហរងៅជៃបទ្ ងលើករទួយជីវភាពស្បជាពលរដាឱ្យមៃលកាណ្ៈស្បងរើរង ើង 

បងងកើៃការនំងេញផលតិផលករិកម្ម ៃងិបងងកើៃេំណ្៊ូលរដារស្មប់អភិវឌ្ឍងរដាកិេចជាត។ិ ទក់ទ្ងងៅៃងឹកំផ្ណ្ទ្ស្ម្ងដី់ធលី 

រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជា បៃតជំរុញងលបឿៃនៃការេុេះបញ្ជៃីងិការផតល់ប័ណ្ណកម្មរិទ្ធិដីធលី ទងំដីរដា ដីឯកជៃ ៃងិដីរហគម្ៃ៍

ជៃជាតិងដើម្ភាគតិេ តាម្រយៈការេុេះបញ្ជ ីងៅកែងុស្កបខ័ណ្ឌ ផ្ផៃការទ្៊ូងៅ ៃិងការបៃតអៃុវតត “ងគលៃងោបាយចារ់

រកម្មភាពលមីងលើវិរ័យដីធល”ី បៃតផ្បងផ្េក ៃងិងស្បើស្បារ់ដីរដា ជាពិងររ រម្បទៃដីងរដាកិេច ងដើម្បីបងស្ម្ើផលស្បងោជៃ ៍

នៃការអភិវឌ្ឍស្បកបងដ្ឋយតមល ភាពៃងិរម្ធម៌្ តាម្រយៈការអៃុវតតកម្មវិធីរម្បទៃដីរងាម្កិេច ៃងិការងធវើស្បទៃកម្ម។ 

ងគលងៅជាយុទ្ធសាស្តរត របរ់រាជរដ្ឋា ភបិាល គ៉ឺការបៃតងធវើកំផ្ណ្ទ្ស្ម្ង់ដីធលីងដើម្បីពស្ងងឹស្បព័ៃធស្គប់ស្គង ផ្បងផ្េក

ៃងិងស្បើស្បារ់ដីធលី ធានរុវតថភិាពនៃកម្មរិទ្ធិដីធលី លុបបំបាត់ភាពអនធិបងតយយកែុងការកាៃក់ាប់ដីងដ្ឋយខុរេាប់ ៃងិការ

ទ្ប់សាក ត់ការស្បម្៊ូលដីទុ្កងដ្ឋយមិ្ៃងស្បើស្បារ់ជាងដើម្។ ង ល្ើយតបងៅៃឹងងគលងៅងៃេះ ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ 

ៃងិងៃសាទ្ មៃងបរកកម្មដ៏ឧតតុងាឧតតម្កែុងការេ៊ូលរួម្េំផ្ណ្ករងស្ម្េឲ្យបាៃតាម្ងគលការណ៍្ ផ្ដលបាៃកំណ្តៃ់៊ូវ

គៃលេឹះរកម្មភាពជាអាទិ្ភាពរបរ់រាជរដ្ឋា ភបិាល។ កិេចខិតខំស្បឹងផ្ស្បងរបរ់ស្ករួងកៃលងម្ក ស្តូវបាៃ ល្ុេះបញ្ញច ងំតាម្រយៈ

ការដ្ឋក់ងេញ ៃងិដ្ឋក់ឲ្យអៃុវតតៃ៊ូវផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរតអភិវឌ្ឍៃ៍វិរ័យករិកម្ម២០១៤-២០១៨ ៃងិងគលៃងោបាយមួ្យ

េំៃៃួ រំងៅជំរុញវិរ័យករិកម្មឲ្យមៃកំងណ្ើៃ តាម្រយៈការអៃុវតតកម្មវិធអីាទិ្ភាពរំខាៃ់របរ់ខលួៃ កែុងងនេះ មៃការង្ហរ

 វិៃិងោគឯកជៃងៅកែងុវិរ័យករិកម្មផងផ្ដរ ពិងររពាកព់ៃ័ធៃងឹគងស្មងវិៃិងោគរម្បទៃដីងរដាកិេច ផ្ដលរាជរដ្ឋា ភិបាល

កម្ពុជាបាៃរងស្ម្េផតល់ឲ្យកែងុងគលបំណ្ងងលើកទឹ្កេិតត ៃងិទក់ទញការវិៃិងោគឯកជៃទងំកែុងៃងិងស្ៅស្បងទ្រ រំងៅ

អភិវឌ្ឍវិរ័យករិកម្ម ករិ-ឧរាហកម្ម ជាលកាណ្:ស្បពលវបបកម្ម ៃិងពិពធិកម្ម ផ្ដលរួម្េំផ្ណ្កដលក់ារបងងកើតការង្ហរ

ងៅជៃបទ្ ងលើករទួយជីវភាពស្បជាពលរដាឱ្យមៃលកាណ្ៈស្បងរើរង ើង បងងកើៃការនំងេញផលតិផលករិកម្ម កាត់បៃថយ

េំណកស្រុក ៃងិបងងកើៃេំណ្៊ូលរដារស្មប់អភិវឌ្ឍងរដាកិេចជាតិ។ 

ជាក់ផ្រតងគតិម្កដល់ងពលងៃេះ ស្កុម្ហ ៃុរម្បទៃដីងរដាកេិចផ្ដលទ្ទួ្លបាៃងគលការណ៍្ វិៃិងោគពរីាជរដ្ឋា ភបិាល

កម្ពុជា ៃងិបាៃេុេះកិេចរៃាជាមួ្យស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្ ៃិងស្ករួងបរិសាថ ៃ ងហើយកំពងុងៅមៃ

រុពលភាពមៃេំៃៃួររុប២២៩ស្កុម្ហ ៃុ បៃតរុពលភាពងលើនផទដី១,៥៣លាៃហ.តរថតិងៅកែុង១៨ងខតត។ កែុងេំងណម្

ស្កុម្ហ ៃុទងំ២២៩ បាៃអៃុវតតៃិងរងស្ម្េបាៃការង្ហរដ៊ូេខាងងស្កាម្៖ 

-  ៊ូរឆ្យបាៃេំៃៃួ៥០៤.៦៥៨ ហ.ត 

- ដ្ឋដុំេះបាៃេំៃៃួ៤៣០.៦៣១ ហ.ត 

- សាងរង់ស្បពៃ័ធផលូវេំៃៃួ១០.៧០១គី ូផ្ម្៉ាស្ត 
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- ងស្បើស្បារ់កមល ងំពលកម្មររបុេំៃៃួ៤៩.១០៣នក់ កែងុងនេះ បុគាលិកផ្ខមរេំៃៃួ១៣.០៦៥នក់ បុគាលកិបរងទ្រ

េំៃៃួ១.៧៦៦ នក់ កម្មករផ្ខមរេំៃៃួ១៣.៤៧០នក់ ៃងិកម្មករអផ្ណ្ត តេំៃៃួ២០.៨០៤នក់។  

ងដើម្បីបៃតៃិរៃតរភាពងលើការស្គប់ស្គងៃងិអភិវឌ្ឍដីរម្បទៃងរដាកិេចឲ្យទ្ទួ្លបាៃស្បរិទ្ធភាព ៃិងស្បរិទ្ធផលខពរ់ 

ស្ករួងបាៃងធវើការផ្ណ្នំៃ៊ូវេំណ្េុមួ្យេំៃៃួដ៊ូេខាងងស្កាម្៖ 

ទី្១. ងរែ ើស្គប់ស្កុម្ហ ៃុវិៃិងោគរម្បទៃដីងរដាកិេចទងំអរ់ បងងកើៃងលបឿៃនៃការដ្ឋដុំេះដំណំករិឧរាហកម្មងៅ

តាម្កម្មវិធកីារង្ហរៃងិផ្ផៃការផលតិកម្ម ដ៊ូេផ្ដលមៃផ្េងលម្អតិកែងុផ្ផៃការងម្របរ់ស្កមុ្ហ ុៃៃីមួ្យៗ ៃិងស្តូវរហការ

ឱ្យបាៃជិតរែ ិទ្ធជាមួ្យម្ៃទីរករិកម្មងខតត ស្ពម្ទងំមៃការស្តួតពិៃិតយស្តឹម្ស្តូវហមត់េត់ពីម្ស្តៃតីរដាបាលនស្ពង ើម្៊ូលដ្ឋា ៃ 

ងដើម្បធីានឱ្យការងស្បើស្បារ់ដីបាៃេំទិ្រងៅ ៃិងមៃស្បរិទ្ធភាព។ 

ទី្២. កែុងករណី្មៃបញ្ញា ទំ្នរ់ដីធលីស្រួេស្សាវ រាងំរទេះដលដំ់ងណ្ើរការវិៃិងោគ ស្តូវរហការងដ្ឋេះស្សាយបញ្ញា ងៃេះ

ជាមួ្យស្ករួង ពិងររជាមួ្យគណ្ៈកម្មការរស្ម្បរស្ម្លួងដ្ឋេះស្សាយផលប៉ាេះពាលជ់ាមួ្យស្បជាពលរដា ផ្ដលស្ករួង

ងទ្ើបបាៃបងងកើតង ើង រស្មប់រស្ម្បរស្ម្ួលងដ្ឋេះស្សាយបញ្ញា ទំ្នរ់ ការតវ៉ាទម្ទរ ៃងិរំណ្៊ូម្ពររបរ់ស្បជាពលរដា

ពាកព់ៃ័ធៃឹងគងស្មងវិៃិងោគរម្បទៃដីងរដាកិេច ងដ្ឋយស្តូវអៃុវតតឱ្យបាៃខាជ ប់ខជួៃ តាម្ខលឹម្សារលិខិតជ៊ូៃដំណឹ្ងរបរ់

រាជរដ្ឋា ភបិាល ស្របតាម្របាយការណ៍្របរ់គណ្ៈកម្មការអៃតរស្ករួង ងដើម្បីស្តួតពៃិិតយ វារ់ផ្វង ៃងិវាយតនម្លរម្បទៃដី

ងរដាកិេច។ 

ទី្៣. េំងពាេះស្កុម្ហ ៃុផ្ដលមិ្ៃទៃប់ាៃេុេះបញ្ជ ីដីរដា ស្តូវខតិខជំំរញុ ៃងិរមួ្រហការពងៃលឿៃការេុេះបញ្ជ ីដីរដាឲ្យបាៃឆ្ប់ 

ៃងិទៃ់ងពលងវលា ងដ្ឋយស្តូវរហការឱ្យបាៃលអជាមួ្យស្ករួងករិកម្ម រកុាា ស្បមញ់ ៃងិងៃសាទ្ សាថ ប័ៃពាក់ពៃ័ធ ពិងររ

ស្ករួងងរៀបេំផ្ដៃដី ៃគរ៊ូបៃីយកម្មៃិងរំណ្ង់ ៃិងអាជាា ធរផ្ដៃដីងៅម្៊ូលដ្ឋា ៃ។ ស្របគែ ជាមួ្យៃឹងដំងណ្ើរការងៃេះ 

ស្ករួងៃងឹងលើករំងណ្ើងធវើអៃបុងោគដី ពីដីសាធារណ្ៈរបរ់រដា ងៅជាដីឯកជៃរបរ់រដា ផ្ផអកងលើទិ្ៃែៃ័យកាលដីផ្ដល

បាៃេុេះបញ្ជ ីរួេស្តឹម្ស្តូវងៃេះ។  

ទី្៤. ផ្ផអកតាម្ខលឹម្សារលិខិតជ៊ូៃដំណឹ្ងរបរ់រាជរដ្ឋា ភបិាល ស្កុម្ហ ៃុវិៃិងោគរម្បទៃដីងរដាកិេចទងំឡាយណ 

ផ្ដលបាៃងដ្ឋេះស្សាយផលប៉ាេះពាលរ់ួេរាល ់ ចំាបាេ់ស្តូវរហការជាមួ្យស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ ់ ៃងិងៃសាទ្ ងដើម្បី

ងរៀបេំេុេះកិេចរៃាជាលមីង ើងវិញ ងលើនផទដីផ្ដលបាៃងដ្ឋេះស្សាយផលប៉ាេះពាល់រួេ ៃិងផ្ករស្មួ្លរយៈងពល វិៃិងោគពី

៧០ឆ្ែ ំម្ក៥០ឆ្ែ ំ វិញ ស្របតាម្របាយការណ៍្របរ់គណ្ៈកម្មការអៃតរស្ករួង ងដើម្បីស្តួតពិៃិតយ វារ់ផ្វង ៃិងវាយតនម្ល

រម្បទៃដីងរដាកិេច។ ស្កុម្ហ ៃុវិៃិងោគរម្បទៃដីងរដាកិេចផ្ដលបាៃេុេះកិេចរៃាជាលមីង ើងវិញ ស្តូវងរៀបេំពៃិតិយផ្ក

រស្ម្ួលផ្ផៃការងម្របរ់ខលួៃឱ្យស្របតាម្ទំ្ហនំផទដីផ្ដលបាៃផ្ករស្ម្លួ។  

ទី្៥. ស្កុម្ហ ៃុវិៃិងោគរម្បទៃដីងរដាកិេច ផ្ដលស្តូវដល់ងពលកំណ្ត់បងន់លល ែួ លដីទងំអរ់ ស្តូវរ៊ូតរេះបង់នលល

 ែួ លដីរម្បទៃងរដាកិេច ស្របតាម្ងគលការណ៍្ៃងិៃីតិវិធីជាធរមៃ ៃងិស្តូវរហការឱ្យបាៃលអជាមួ្យគណ្ៈកម្មការ

ស្បម្៊ូលនលល ែួ លដីរម្បទៃងរដាកិេច។  

ទី្៦. េំងពាេះស្កុម្ហ ៃុផ្ដលបាៃទ្ទួ្លងគលការណ៍្វិៃិងោគ មុ្ៃបទ្បញ្ញជ ងលខ០១បប េុេះនលៃទី្០៧ ផ្ខឧរភា ឆ្ែ ំ២០១២ 

របរ់រាជរដ្ឋា ភបិាល ស្តូវបៃតអៃុវតតៃីតិវិធ ីតាម្ខលឹម្សារងគលការណ៍្វិៃិងោគរបរ់រាជរដ្ឋា ភបិាល។ 

ទី្៧. ស្កុម្ហ ៃុវិៃិងោគរម្បទៃដីងរដាកិេចទងំអរ់ ចំាបាេ់ស្តូវមៃរបាយការណ៍្វាយតនម្លងហតុប៉ាេះពាលប់រិសាថ ៃ 

ៃងិរងាម្ងពញងលញ ផ្ដលករណី្ងៃេះគ៉ឺជាការតស្ម្ូវមួ្យរស្មប់ជយួឱ្យមៃការអភិវឌ្ឍៃស៍្បកបងដ្ឋយេីរភាព ៃងិអាេ

េ៊ូលរួម្េំផ្ណ្កកែុងការកាត់បៃថយទំ្នរ់បាៃមួ្យផ្ផែកផងផ្ដរ។ ងដ្ឋយងោងងលើភាពចំាបាេ់ងៃេះ ស្ករួងករិកម្ម រុកាា

ស្បមញ់ ៃងិងៃសាទ្ បាៃងរែ ើដល់ស្កុម្ហ ៃុស្តូវខិតខំជំរុញការងធវើរបាយការណ៍្វាយតនម្លងហតុប៉ាេះពាលប់រិសាថ ៃ ៃងិរងាម្

ងពញងលញ រួេងផាើម្កស្ករួងឱ្យបាៃឆ្ប់តាម្ផ្តអាេងធវើងៅបាៃ។ 
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ទី្៨. ស្ករួង សាថ ប័ៃ អងាភាពជំនញពាកព់ៃ័ធទងំអរ់ រួម្ទងំអាជាា ធរស្គប់ស្គងដីរដាថាែ ក់ងខតតស្តូវរហការចាតផ់្េង

ស្គប់ស្គងងលើរម្បទៃដីងរដាកិេច ផ្ដលបាៃដកហ៊ូតម្កវិញកែុងសាម រតីទ្ទួ្លខុរស្តូវ ងជៀរវាងការហ ុម្ព័ទ្ធកាៃក់ាបយ់ក

ងធវើជាកម្មរិទ្ធិងដ្ឋយអនធិបងតយយ ៃងិចាត់វិធាៃការតាម្ៃតីិវិធីឱ្យបាៃឆ្ប់បំផតុ។ 

ទី្៩. ស្តូវជំរញុការអៃុវតតេាប់ ៃងិងគលៃងោបាយ ស្ពម្ទងំពស្ងងឹយៃតការសាថ ប័ៃ ងដើម្បីជំរុញការងធវើពាណិ្ជជកម្ម ៃងិ

ការនំងេញករិផល ការងលើកកម្ពរ់រម្តថភាពផ្កនេែ ការផ្កលម្អបផ្ៃថម្ងទ្ៀតៃ៊ូវកិេចរស្មួ្លពាណិ្ជជកម្ម រួម្បញ្ចូលៃ៊ូវយៃតការ 

ស្េកងេញ-េ៊ូលផ្តមួ្យ ការពស្ងឹងស្បពៃ័ធ ូជីរទ ីក ការងលើករទួយគុណ្ភាពករិផលឲ្យស្របតាម្រតង់ដ្ឋរអៃតរជាតិ ការបងងកើៃ

រម្តថភាពកែងុការផតលហ់ិរញ្ាបបទៃតាម្នលលរម្រម្យ ការងលើករទួយភាពជានដគ៊ូរវាង ករិករៃងិពាណិ្ជជករ ក៍ដ៊ូេជាការងលើករទួ

យភាពជានដគ៊ូរវាងករិ-ឧរាហកម្មខាែ តធ ំ ៃិងករិកម្មជាលកាណ្ៈស្គួសារ តាម្រយៈការអៃុវតតយៃតការផលិតកម្មករិកម្មតាម្

កិេចរៃា ស្ពម្ទងំេ៊ូលរួម្កាតប់ៃថយការងធវើេំណកស្រុករបរ់ស្បជាពលរដា។ 

៦.២. ការងារព្គ្ប់ព្គ្្ហិរញ្ញវតាុស្ថធារណៈ 

កែុងងគលបំណ្ងងដើម្បអីៃុវតតេាប់រត ីពីហិរញ្ាវតថុរស្មប់ការស្គប់ស្គងឆ្ែ ំ២០១៧ងៃេះ ស្បកបងដ្ឋយស្បរិទ្ធភាពខពរ់ 

ស្បមុ្ខរាជរដ្ឋា ភបិាលបាៃងេញអៃសុ្កឹតយងលខ២៦៣ អៃស្ក.បក េុេះនលៃទី្២៦ ផ្ខធែ ូឆ្ែ ំ២០១៦ រត ីពីការផ្បងផ្េកទណ្ទៃ

េំណ្៊ូលលវិកាថាែ កជ់ាតិតាម្ជំព៊ូកនៃេាប់រត ីពីហិរញ្ាវតថុរស្មប់ការស្គប់ស្គងឆ្ែ ំ២០១៧ ៃិងអៃសុ្កតឹយងលខ២៦៤ អៃស្ក.បក 

េុេះនលៃទី្២៦ ផ្ខធែ ូ ឆ្ែ ំ២០១៦ រត ីពីការផ្បងផ្េកទណ្ទៃេំណយលវិកាថាែ ក់ជាតតិាម្ជំព៊ូកនៃេាប់រត ីពីហិរញ្ាវតថរុស្មប់

ការស្គប់ស្គងឆ្ែ ំ២០១៧។ ផ្ផអកងលើម្៊ូលដ្ឋា ៃនៃេាប់ ៃងិអៃុស្កឹតយខាងងលើងៃេះ ស្ករួងងរដាកិេចៃិងហិរញ្ាវតថបុាៃងេញ

ស្បការងលខ ១៥៥២ រហវ.ស្បក េុេះនលៃទី្២៦ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ំ២០១៦ រត ីពីការស្បគល់កាតពវកិេចស្បម្៊ូលេំណ្៊ូលថាែ ក់ជាតិ

រស្មប់ការស្គប់ស្គងឆ្ែ ំ២០១៧ ៃិងស្បការងលខ១៥៥៤ រហវ.ស្បក េុេះនលៃទី្២៦ ផ្ខធែ ូ ឆ្ែ ំ២០១៦ រត ីពកីារផ្បងផ្េក

ទណ្ទៃេំណយលវិកាថាែ ក់ជាតិនផទកែុងតាម្ជំព៊ូក តាម្េំណត់ថាែ ក់ងរដាកិេច ៃិងេំណត់ថាែ ក់កម្ម វិធីនៃមតិកាលវិកា

រស្មប់ការស្គប់ស្គងឆ្ែ ំ២០១៧។ 

កែុងបរិបទ្លមីនៃេាប់លវិកាឆ្ែ ំ២០១៧ ស្តូវបាៃស្បរិទ្ធនម្ថាជាលវិកានៃការពតួផតុកំមល ងំៃិងធៃធាៃ ៃិងរស្ម្ួេ

 វិធាៃការងគលៃងោបាយ ងដើម្បីរងស្ម្េឱ្យខាងផ្តបាៃៃ៊ូវរមិ្ទ្ធផលរំខាៃ់ៗ ផ្ដលស្តូវបាៃកំណ្ត់ងៅកែុងកម្ម វិធី

ៃងោបាយរបរ់រាជរដ្ឋា ភបិាលងៅកែងុរភាពរមុគសាម ញនៃបរកិារណ៍្ងរដាកិេចតំបៃ ់ ៃងិពភិពងលាក ងដើម្បសី្ទ្ស្ទ្ងៃ់៊ូវដំងណ្ើរ

ការតល រ់បតូរមួ្យស្បកបងដ្ឋយភាពស្បាកដៃិយម្ ងឆ្ព េះងៅរកការអភិវឌ្ឍស្បកបងដ្ឋយគណុ្ភាព ៃងិេីរភាព។ ងដ្ឋយផ្ ក

េំងពាេះការអៃុវតតស្បម្៊ូលេំណ្៊ូល ៃងិការអៃុវតតេំណយឆ្ែ ំ២០១៦ របរ់ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃងិងៃសាទ្ ស្តូវបាៃ

កត់រមា ល់ង ើញថា៖ 

 ការស្បម្៊ូលេំណ្៊ូលលវិការស្មប់ឆ្ែ ំ២០១៦ អៃុវតតបាៃ៣៨.០១៥,៤១លាៃងរៀល ងធៀបៃងឹេាប់លវិកា ងរម ើៃឹង

៩៣%នៃផ្ផៃការ។   

 េំងពាេះការអៃុវតតេំណយងៅរដាបាលកណត លកែងុឆ្ែ ំ២០១៦ កៃលងងៅងៃេះបាៃពៃិិតយង ើញថា បាៃេំណយ

េំៃៃួ១២២.៥៨២,២៧លាៃងរៀល ងរម ើៃឹង៩១%នៃេាប់លវិកាឆ្ែ ំ២០១៦។ ងៃេះជាតួងលខមួ្យផ្ដលស្តូវបាៃកតរ់មា ល់

ឲ្យង ើញថា ស្ករួងបាៃអៃុវតតលអស្បងរើរជាងងគ។ 

 ការអៃវុតតេណំយតាម្កម្មវធិទីងំ ០៥ របរ់ស្ករួងករិកម្ម រកុាា ស្បមញ ់ៃងិងៃសាទ្ 

 កម្មវិធីទី្១៖ គ៉ឺអៃុវតតបាៃេំៃៃួ ១៨ ២៩៧ ៩៧០ ០០០ងរៀល ងបើងធៀបងៅៃងឹេាប់លវិកាឆ្ែ ំ២០១៦ មៃ១៩ 

៨២៤ ២០០ ០០០ងរៀល ងរម ើៃងឹ៩២% 

 កម្មវិធីទី្២៖ អៃវុតតបាៃេំៃៃួ ៨ ០២១ ០០០ ០០០ងរៀល ងធៀបៃងឹេាប់ ១១ ១៥៩ ៧០០ ០០០ងរៀល ងរម ើៃឹង៧២% 
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 កម្មវិធីទី្៣៖ អៃុវតតបាៃេំៃៃួ ១៣ ៧២៩ ៩២០ ០០០ងរៀល ងធៀបៃងឹេាប់លវិកាឆ្ែ ំ២០១៦ មៃ ១៣ ៧២៩ 

៩២០ ០០០ងរៀល ងរម ើៃងឹ៩៨% 

 កម្មវិធីទី្៤ ៖អៃុវតតបាៃេំៃៃួ ៩ ៦៥៦ ៤៤០ ០០០ងរៀល ងធៀបៃងឹេាប់ ១១ ៤៩៣ ៩០០ ០០០ងរៀល ងរម ើៃងឹ៨៤% 

 កម្មវិធីទី្៥៖ អៃុវតតបាៃេំៃួៃ ៧២ ៨៧៦ ៩៤០ ០០០ងរៀល ងធៀបៃឹងេាប់ ៧៨ ២៣៩ ៧៩០ ០០០ងរៀល ងរម ើៃឹង៩៣%។ 
 

៦.៣.  ការងារសហព្បតបិតេកិារអនេរោត ិ

៦.៣.១.  កិចេសហព្បតបិតេកិារអនេរោត ិ

កិេចរហស្បតបិតតកិារអៃតរជាតសិ្តូវបាៃអៃុវតតដ៊ូេខាងងស្កាម្៖ 

 រស្ម្បរស្ម្លួ ៃងិរហស្បតបិតតកិារជាមួ្យស្បងទ្រនន ងដើម្បីបញ្ជូៃថាែ ក់ដឹកនំ ៃងិម្ស្តៃតរីាជការងស្កាម្ឱ្វាទ្ស្ករួង

បាៃងៅេ៊ូលរួម្រិកាា សាលា ស្បជុំ រៃែិរិទ្ ទ្រសៃកិេច ៃងិវគាបណ្តុ េះបណត លងផសងៗបាៃេំៃៃួ៤០៦រ៊ូប 

 រស្ម្បរស្ម្លួជាមួ្យម្ជណម្ណ្ឌ លស្សាវស្ជាវករិកម្មបារាងំ រស្មប់ការអភិវឌ្ឍអៃតរជាត ិ រងស្ម្េបាៃងជាគជយ័កែុង

ការេុេះហតថងលខាងលើអៃុរាណ្ៈនៃការងោគយល់គែ ងលើកេិចរហស្បតិបតតកិារងលើវិរ័យងៅរ ៊ូកម្ពុជា 

 រស្ម្បរស្ម្លួជាមួ្យស្ករួងករិកម្មស្បងទ្រម៉ា ង រីុ រងស្ម្េបាៃៃ៊ូវការឯកភាពគែ ងលើអៃរុាណ្ៈងោគយលគ់ែ

ងលើកិេចរហស្បតិបតតកិារបងេចកងទ្រងលើវិរ័យករិកម្មរវាងស្បងទ្រទងំពីរ 

 បាៃរស្ម្បរស្ម្លួេុេះកិេចស្ពម្ងស្ពៀងអៃុវតតគងស្មងេំៃៃួ៩គងស្មង ជាមួ្យអងាការេំៃៃួ៦រមួ្មៃៈ FAO, FIDR,

Charity Cow for Cambodia, Dana Asia, IVY, CWS 

 បាៃរស្ម្បរស្ម្ួលងលើការេុេះអៃុរារណ្ៈនៃការងោគយលគ់ែ  ជាមួ្យ វិទ្ាសាថ ៃ CIAT, អងាការ Save the Children, 

ៃងិជាមួ្យ FAO Country Programming Framework 2016-2018  FAO ងលើការជួយគំស្ទ្ងៅ កែុងវិរ័យករិកម្ម 

 បាៃងរៀបេំទិ្វាពភិពងលាកស្បយុទ្ធស្បឆំ្ងៃងិ រងហាសាថ ៃកម្មឬឳៃភាពដី ទិ្វាងរបៀងអារហារពភិពងលាក 

 េុេះហតថងលខាងលើពធិសីារជាមួ្យ អគារដាបាលស្តតួពៃិិតយគណុ្ភាព អធកិារកិេច ៃងិេតាត  ីរ័ក នៃសាធារណ្រដាស្បជា

មៃតិេិៃ រត ពីីការនំអងករ ៃងិកញ្ចុងអងករកម្ពុជាងៅកាៃស់្បងទ្រេិៃ 

 ងរៀបេំកម្មវិធីរហស្បតិបតតកិារអភិវឌ្ឍៃ៍វិរ័យករិកម្មរយៈងពល ៣ឆ្ែ ំ ២០១៧-២០១៩ រវាងកម្ពុជា-នល 

 បាៃងរែ ើគងស្មងេំៃៃួ ១២ គងស្មងងៅសាថ ៃទ្៊ូតទណឌ ស្បចំាងៅកម្ពុជា 

 បញ្ជូៃគងស្មង ODA Korea េំៃៃួ ៦ គងស្មងងៅ CDC ងដើម្បីជ៊ូៃរដ្ឋា ភបិាល Japan 

 រស្ម្បរស្ម្លួជាមួ្យស្ករួងងរដាកិេចៃងិហិរញ្ាវតថុ អំពីរំងណ្ើគំស្ទ្ឯកសារទ្រសៃទៃគងស្មង (project concept 

note) ងៅតាម្ Tied Aid Loan ពីស្បងទ្រហងុស្គី ៃងិស្បងទ្រេិៃ។ 

កែុងស្កបខណ័្ឌ  ASEAN រហការជាមួ្យបណត ស្បងទ្រជារមជិក ងដ្ឋយបាៃអៃុម័្តឯកសាររំខាៃ់ៗមួ្យេំៃៃួដ៊ូេ

ខាងងស្កាម្៖ 

 រ៊ូេនករលទ្ធផលគៃលេឹះរស្មប់ផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរត  រោ ីពកីិេចរហស្បតិបតតកិារអាសា ៃងលើវិរ័យងរបៀង ករិកម្ម ៃងិ

នស្ពង ើឆ្ែ ំ២០១៦-២០២៥ 

 ស្កបខ័ណ្ឌ គតិយតុតរោ ីពីរុវតថភិាពេំណី្អាហារអាសា ៃ 

 ងគលការណ៍្ផ្ណ្នំរោ ីពភី៊ូតគម្អនម័្យរស្មប់ការនំេ៊ូលងៅកែងុបណោ ស្បងទ្រអាសា ៃ ៃ៊ូវផ្ផលសាវ យរស្មប់ការ

ទ្ទួ្លទៃតទ ល ់ៃងិស្គប់ព៊ូជងពាតរស្មប់ងធវើការដ្ឋដុំេះ 

 ការផ្ករស្ម្លួងគលការណ៍្ងធវើរុខដុម្ៃយីកម្មរបរ់អាសា ៃ រស្មប់ការងរៀបេំកស្ម្តិកាករំណ្លថ់ាែ ពំលុអតិបរម 
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 បញ្ជកីស្ម្តិកាករំណ្ល់ជាតិពលុអតិបរមរបរ់អាសា ៃេំៃៃួ៤មុ្ខ៖ (១).ការងស្បើស្បារ់ថាែ កំរិកម្មស្បងភទ្ Lambda 

Cyhalothrin ងៅងលើដំណំខាត់ណ (២).ការងស្បើស្បារ់ថាែ កំរិកម្មស្បងភទ្ Thiamethoxam ងលើរល កឹជរី (៣).ការងស្បើស្បារ់

ថាែ កំរិកម្មស្បងភទ្ Emamectin Benzoate ងលើរល កឹជីរ ៃងិ ៤.ការងស្បើស្បារ់ថាែ កំរិកម្មស្បងភទ្ Lufenuron ងលើដំណំរព ៉ឺ 

 បមណី្អាសា ៃរស្មប់ករិផល ៖ ស្ម្េះ ៃងនង ស្បូខ៊ូលី តក ខាតណ់ ៃងិសាលាដងកាោ ប 

 ផ្ផៃការរកម្មភាពយុទ្ធសាស្តរតរស្មប់កិេចរហស្បតិបតតកិារអាសា ៃងលើវិរ័យដំណំឆ្ែ ំ២០១៦-២០២០ 

 ផ្ផៃការរកម្មភាពយុទ្ធសាស្តរតរស្មប់កិេចរហស្បតិបតតកិារអាសា ៃងលើផលតិកម្មរតវឆ្ែ ំ២០១៦-២០២០ 

 ការអៃវុតតលអរបរ់អាសា ៃងលើការេិញ្ច ឹម្រតវរស្មប់រុខមុលភាពរតវៃងិគរំ៊ូេីរភាពបរិសាថ ៃ 

 ផ្ផៃការរកម្មភាពរស្មប់អៃុវតតយុទ្ធសាស្តរត របរ់អាសា ៃកែងុការលបុបំបាត់ជងំ៉ឺផ្ ក្ ក្ួត 

  វិញ្ញា បៃបស្តទ្ទួ្លសាា ល់ង ើងវិញៃ៊ូវ NVDAL រស្មប់ងរែ ើងេញលខិិតអៃញុ្ញា ត 

 ផ្ផៃការរកម្មភាពយុទ្ធសាស្តរតរស្មប់កិេចរហស្បតិបតតកិារអាសា ៃងលើវិរ័យជលផលឆ្ែ ំ២០១៦-២០២០ 

 ផ្ផៃការរកម្មភាពថាែ កត់ំបៃអ់ាសា ៃរស្មប់ការស្គប់ស្គងរម្តថភាពងៃសាទ្ 

 ងរេកោីផ្ណ្នំថាែ កត់ំបៃ់រោ ពីីស្បពៃ័ធតាម្ដ្ឋៃផលតិផលវារីវបបកម្មកែងុតំបៃអ់ាសា ៃ 

 ផ្ផៃការរកម្មភាពយុទ្ធសាស្តរតរោ ីពីកិេចរហស្បតិបតតកិារអាសា ៃងលើរហគម្ៃក៍រិកម្មឆ្ែ ំ២០១៦-២០២០ 

 ផ្ផៃការរកម្មភាពយុទ្ធសាស្តរតរស្មប់កិេចរហស្បតិបតតកិារអាសា ៃងលើវិរ័យនស្ពង ើឆ្ែ ំ២០១៦-២០២៥ 

 ផ្ផៃការការង្ហររស្មប់ពស្ងងឹការអៃវុតតេាប់នស្ពង ើៃងិអភបិាលកិេចរបរ់អាសា ៃឆ្ែ ំ២០១៦-២០២៥ 

 ផ្ផៃការរកម្មភាពយុទ្ធសាស្តរតរស្មប់កិេចរហស្បតិបតតកិារអាសា ៃងលើ វិធាៃការអនម័្យ ៃងិភ៊ូតគម្អនម័្យឆ្ែ ំ២០១៦-២០២០។ 
 

៦.៣.២.  កិចេសហព្បតបិតេកិារោតួយនដ្គូ្អភិវឌ្ឍនន៍ានា 

ក. គ្ម្ព្មា្កាតប់នាយភារព្កីព្ក និ្អភវិឌ្ឍនក៍សិកតមខ្នន តតូចតំបន់ទម្នេស្ថប (TSSD)  

គងស្មងបាៃងរៀបេំង ើងងដើម្បបីងងកើៃផលិតភាពករិកម្ម ៃងិផ្កលម្អលទ្ធភាពទី្ផារលកផ់លិតផលរបរ់ករិករ 

តាម្ ុំរង្ហក ត់ងគលងៅេំៃៃួ១៩៦ កែុង២៨ស្រុក កែុងងខតតបនទ យមៃជ័យ ងរៀម្រាប កំពង់ធ ំ កពំងច់ាម្ ៃងិតបូង មុ ំ។ 

គងស្មងមៃបីរមរភាគគ៉ឺ៖ (i) ការអភិវឌ្ឍរហគម្ៃត៍ាម្រយៈម្៊ូលៃិធអិភិវឌ្ឍៃ ៍ុំរង្ហក ត់ (ងលខាធិការដ្ឋា ៃ 

គ.ជ.អ.ប) (ii) ការបងងកើៃផលតិភាពករិកម្ម (ស្ករួងករិកម្ម រកុាា ស្បមញ ់ ៃិងងៃសាទ្ (អគានយកដ្ឋា ៃករិកម្ម) ៃិង 

ស្ករួងនស្បរណី្ ៃងិទ្៊ូរគម្នគម្ៃ៍) ៃិង (iii) ការស្គប់ស្គងគងស្មងមៃស្បរិទ្ធភាព (ស្គប់ភាែ ក់ង្ហរអៃុវតតទងំអរ់)។  

គងស្មងមៃលវិការរុប៥០,៨៥លាៃដុលាល រអាងម្រិក  បាៃចាប់ងផោើម្អៃុវតតពីផ្ខមី្ន ឆ្ែ ំ២០១០ ងហើយងស្គងៃឹង

បញ្ចប់ងៅេុងឆ្ែ ំ២០១៧។ ងៅេុងឆ្ែ ំ២០១៦ គងស្មងបាៃេំណយងពលអៃុវតតបាៃ៨៥% នៃងពលងវលាររុប ងហើយ

រងស្ម្េបាៃវឌ្ឍៃភាពស្បមណ្ជាង៩២%។ គងស្មងបាៃេំណយលវិកាអរ់៤៤,៦២លាៃដុលាល រ (ឬ ៨៧,៧%នៃលវិកា

ងស្គងររុប)។  

គងស្មងអៃុវតតរកម្មភាពជាមួ្យស្គសួារករិករខាែ តត៊ូេេំៃៃួជាងបីមុ្៉ឺៃស្គសួារ ងដ្ឋយផោល់ទុ្ៃបងវលិស្កុម្ដល់

ករិករខាែ តត៊ូេជាង១.២០០ស្កុម្  កសាង/សាោ រងហដ្ឋា រេនរម្ពៃ័ធជៃបទ្គំស្ទ្ផលតិភាពករិកម្ម (៦៨៥គងស្មង) ផោល់

ការបណ្ោុ េះបណោ ល (ងធវើបង្ហា ញបងេចកងទ្រករិកម្មដំណំ េិញ្ច ឹម្រតវ ៃងិវារីវបបកម្ម) េំៃៃួ២.៦២៣វគា (មៃករកិរ

េ៊ូលរួម្ររុប ១០៧.១៦៨នក់ កែងុងនេះស្រីេំៃៃួ៦៤.២២៣នក់) ការផលតិផ្េកចាយព៊ូជស្រូវមៃគុណ្ភាព ររុបជាង 

២.៨៥០ងតាៃ ៃងិផលតិផ្េកចាយឯកសារបងេចកងទ្រ (ងរៀវងៅ កម្មវិធីវិទ្យុ ៃិង វីងដអ៊ូបណ្ោុ េះបណោ ល) ដលម់្ស្តៃតី

ករិកម្មៃងិអែកផសពវផាយ ៃងិផាយជាសាធារណ្ៈតាម្ងវបសាយរបរ់គងស្មង www.tssdcambodia.org។ កែងុឆ្ែ ំ 

២០១៦ រកម្មភាពផ្ដលបាៃអៃុវតត ៃងិរមិ្ទ្ធផលរងស្ម្េបាៃេម្បងៗ កែងុរមរភាគករិកម្ម រួម្មៃ៖  

http://www.tssdcambodia.org/
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- ងរៀបេំរិកាា សាលាផសពវផាយអំពីងគលៃងោបាយផសពវផាយករិកម្មងៅថាែ ក់ងខតត បាៃេំៃៃួ៤ងលើក មៃអែក

េ៊ូលរួម្១៧៣នក ់(ស្រ ី២៦នក)់  

- ងរៀបេំេកាុវិរ័យ ៃងិផ្ផៃការងម្ផលតិកម្មដំណំកម្ពុជាងៅឆ្ែ ំ២០៣០  

- សាថ ៃយីករិកម្មទងំពីរផលតិបាៃព៊ូជស្រូវអៃញុ្ញា ត រួម្មៃ ព៊ូជតក រំដួល តក រងម្ៀត តក រំងដង រាងំជ័យ ផ្រៃពិងដ្ឋរ 

ៃងិជលសារ ផ្ដលមៃររុបេំៃៃួ៤០ងតាៃ 

- សាថ ៃយីករិកម្មទឹ្កវិល (ងខតតងរៀម្រាប) ៃងិសាថ ៃយីករិកម្មបល័លងា (ងខតតកំពង់ធំ) បាៃេុេះកិេចរៃា ៃងិ 

ទិ្ញស្គប់ព៊ូជស្រូវពាណ្ិជជកម្មបាៃេំៃៃួ៧៧ងតាៃ ព ី១៩ស្កមុ្ករិករផលតិព៊ូជ 

- គំស្ទ្បងេចកងទ្រដល់ស្កុម្ផលតិព៊ូជស្រូវទងំ៣៥ស្កុម្ ផលតិបាៃព៊ូជស្រូវពាណិ្ជជកម្មររុបេំៃៃួ៩៦០ងតាៃ  

- រស្ម្បរស្មួ្លេុេះបញ្ជសី្កុម្ករិករ (បផ្ៃល ៃងិស្រូវ) ជារហគម្ៃ៍អភិវឌ្ឍៃក៍រិកម្មបាៃេំៃៃួ១៣រហគម្ៃ ៍

- ងរៀបេំបណ្ោុ េះបណោ លបងេចកងទ្រករិកម្ម (បង្ហា ញបងេចកងទ្រៃិងសាលាងរៀៃករិកម្មលអ/បផ្ៃល) េំៃៃួ៤៧៨វគា 

ផ្ដលមៃអែកេ៊ូលរួម្ររុប ១២.០៤៣នក់ (ស្រី៦.៥០៣នក់) 

- ងបាេះពុម្ពឯកសារផសពវផាយបងេចកងទ្រ ៃងិផលតិកម្មក៊ូៃមៃ់១.០០០េាប់ ផលតិកម្មទកាបា៉ា ៥០០េាប់ ៃិង

តទ ងំបងេចកងទ្រេិញ្ច ឹម្ទកាបា៉ា  ស្ត ីកផ្ងកប បណ្តុ េះផសិត ៃិងងស្បើស្បារ់ថាែ ពំលុររុបេំៃៃួ២៧៥េាប់ 

- ផលិតៃិងចាក់ផាយកម្មវិធីផ្េករំផ្លកបទ្ពិងសាធៃ៍តាម្វិទ្យុេំៃួៃ៥១ងលើក ៃិងចាក់ផាយរកម្មភាពគងស្មង 

តាម្ទ្៊ូរទ្រសៃ៍ងខតតបាៃេំៃៃួ១១ងលើក។ 

ខ. គ្ម្ព្មា្កតមវិធីជ្រំ៊ុញកមំ្ណើនវិស័យកសកិតមព្បកបម្ោយចីរភារនិ្បរោិប័នន អន៊ុវិស័យជ្លផល និ្ផលិត

កតមសតវ ម្ព្កាតជ្ំនួយហិរញ្ញបបទានឥតសណំ្របសស់ហភារអរឺ ៊ុប 

ខ.១. ការោសំ្រទសោលនសោបាយ 
ងគលបណំ្ង៖ គ៉ឺងដើម្បីជំរុញកំងណ្ើៃងរដាកិេចរងាម្ស្បកបងដ្ឋយេីរភាព នៃអៃុវិរ័យជលផល ៃងិផលតិកម្មរតវ

តាម្រយៈការគំស្ទ្ងដ្ឋយរដ្ឋា ភបិាល ៃងិនដគ៊ូអភិវឌ្ឍៃស៍្រម្តាម្ងគលការណ៍្អភិស្កម្ស្គបដណ្ត ប់នៃកម្មវិធី។ 

រយៈងពលអៃវុតត៖ មៃេំៃៃួ៥ឆ្ែ ំ គតិចាបព់នីលៃទី្២០ ផ្ខមិ្លុន ឆ្ែ ំ២០១៣ ដល់ទី្១៩ ផ្ខមិ្លុន ឆ្ែ ំ២០១៨ 

អងាភាពអៃវុតត៖ កម្មវិធីងៃេះអៃុវតតតទ លង់ដ្ឋយអងាភាពេំៃៃួបី (១)នយកដ្ឋា ៃផ្ផៃការៃិងរថ តិិ (២)រដាបាល

ជលផល ៃិង (៣)អគានយកដ្ឋា ៃរុខភាពរតវៃិងផលតិកម្មរតវ។ 

 លទ្ធផលរងស្ម្េបាៃរបរ់រមររភាគគំស្ទ្ងគលៃងោបាយវិរ័យករិកម្មផ្ដលអៃុវតតងដ្ឋយនយកដ្ឋា ៃផ្ផៃការ 

ៃងិរថ ិត ិគតិស្តឹម្ដំណេ់ឆ្ែ ំ២០១៦ មៃដ៊ូេខាងងស្កាម្ៈ  

 លទ្ធផលទ្១ី:បងងកើតស្កបខណ័្ឌ ងគលៃងោបាយ ៃងិផ្ផៃការ រមួ្បញ្ចូលទងំផ្ផៃការងម្រស្មបក់ារ 

អភវិឌ្ឍវរ័ិយករិកម្ម  

 - បាៃងបាេះពុម្ពផ្ផៃការយុទ្ាសាស្តរតអភិវឌ្ឍៃ៍ វិរ័យករិកម្ម ២០១៤-២០១៨  

 - បាៃងរៀបេំៃងិងបាេះពុម្ាងគលៃងោបាយ ៃិងស្កបខ័ណ្ឌ យុទ្ធសាស្តរតបស្តញ្ញជ បងយៃឌ្័រកែងុវិរ័យករិកម្មឆ្ែ ំ២០១៦-២០២០  

 - បាៃកសាងៃិងងបាេះពុម្ាងគលៃងោបាយ ៃិងស្កបខ័ណ្ឌ យទុ្ធសាស្តរត  អភិវឌ្ឍៃ ៍ ៃិងការពារកុមរកែុងវិរ័យករិកម្ម 

ឆ្ែ ំ២០១៦-២០២០  

 -បាៃងបាេះពុម្ពផ្ផៃការរកម្មភាពអភិវឌ្ឍឧរាហកម្មរស្មប់វិរ័យករិកម្មជាភាសារផ្ខមរៃិងអង់ងគលរ  

 - បាៃៃិងកំពុងងរៀបេំងធវើងរៀវងៅម្គាុងទ្ទរក៍វិៃិងោគរស្មប់វិរ័យករិកម្ម 
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 - បាៃៃិងកំពងុជួយងរៀបេំផ្ផៃការងម្រស្មប់អភិវឌ្ឍៃ៍វិរ័យករិកម្មងឆ្ព េះងៅឆ្ែ ំ២០៣០ (ជាស្កបខ័ណ្ឌ ផ្ផៃការយុទ្ធ

សាស្តរត  រយៈងពលផ្វងរស្មប់ការអភិវឌ្ឍវិរ័យករិកម្ម) 

 - ងរៀបេំរ៊ូេនកររស្មប់ Sustainable Development Goals រស្មប់វិរ័យករិកម្ម។ 

 លទ្ធផលទ្២ី: ការអភវិឌ្ឍធៃធាៃម្ៃរុសកែងុស្ករួងករិកម្ម រកុាា ស្បមញ ់ៃងិងៃសាទ្  

 - បាៃជួយរស្ម្បរស្ម្លួកែងការងរៀបេំងរេកតីងស្ពៀងងគលៃងោបាយអភិវឌ្ឍៃធ៍ៃធាៃម្ៃុរសរបរ់ស្ករួង

ករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃងិងៃសាទ្ ៃងិបាៃងរៀបេំផ្ផៃការរកម្មភាព (នយកដ្ឋា ៃបុគាលកិៃិងអភិវឌ្ឍៃធ៍ៃធាៃម្ៃរុស)  

 - ជយួបណ្តុ េះបណត លធៃធាៃម្ៃុរស (ភាសាអង់ងគលរ)។ 

 លទ្ធផលទ្៤ី:  គំស្ទ្យទុ្ាសាស្តរត វរ័ិយឯកជៃផ្ផអកងលើម្៊ូលដ្ឋា ៃហរិញ្ាវតថរុស្មបផ់លតិកម្មករិកម្មស្គសួារ  

ៃងិការអភវិឌ្ឍផ្ខសរង្ហវ កផ់លតិកម្មករិកម្ម  

 - បាៃផ្កលម្អងគហទំ្ព័រព័តម៌ៃទី្ផារករិកម្ម (www.agriculturalmarketinformation.org.kh)  

 - បាៃផតល់វគាបណ្តុ េះបណត លអំពីសាលាទី្ផារករិករេំៃួៃ៧  

 - បាៃផតល់វគាបណ្តុ េះបណត លអំពីការងផាើសារព័ត៌មៃទី្ផារេំៃួៃ៦វគា។ 

 លទ្ធផលទ្៥ី:  គំស្ទ្កេិចស្បតបិតតកិារនៃស្កមុ្ការង្ហរបងេចកងទ្រករិកម្មៃងិទ្កឹ  

 - បាៃគំស្ទ្ដល់ដំងណ្ើរការ ៃងិជយួងរៀបេំកិេចស្បជុំស្កុម្ការង្ហរបងេចកងទ្រករិកម្មៃិងទឹ្ក ៃងិងរៀបេំកិេចស្បជុំ

ពិងស្គេះងោបល់ពីរ៊ូេនករងគលងៅយុទ្ធសាស្តរតអភិវឌ្ឍៃថ៍ាែ កត់ំបៃ់  

 - បាៃបងងកើតងគហទំ្ព័រស្កុម្ការង្ហរបងេចកងទ្រករិកម្មៃិងទឹ្ក។ 

 លទ្ធផលទ្៦ី:  គំស្ទ្ការផ្កទ្ស្ម្ងស់្បពៃ័ធស្គបស់្គងៃងិការពស្ងងឹរម្តថភាព  

 - គំស្ទ្ការពស្ងងឹស្បពៃ័ធរថ ិតកិរិកម្មតាម្រយៈការងធវើអងងកតទិ្ៃែផលដំ ូងមី្  

 - គំស្ទ្ការងលើកកម្ពរ់រម្តថភាពតាម្ដ្ឋៃៃងិវាយតនម្ល តាម្រយៈការបណ្តុ េះបណត លងស្បើស្បារ់កុំពយូទ័្រ (Online 

M&E System) រស្មប់ការង្ហរវាយតនម្លការអៃុវតតគងស្មងកែងុវិរ័យករិកម្ម  

 - គំស្ទ្ការផតល់វគាបណ្តុ េះបណត លងលើការង្ហរវាយតនម្លផលប៉ាេះពាលប់រិសាថ ៃ។ 

ខ.២.  ផ្ផនកផលតិកម្មស្សតវ  
រស្មប់អៃុវិរ័យបរុរតវ មៃលទ្ធលរពំឹងទុ្ករំខាៃ់េំៃៃួ៣គ៉ឺ៖ 

១. ពស្ងងឹស្បព័ៃធផលតិកម្មរតវ ៃងិស្គប់ស្គងសាថ ប័ៃ 

២. ការពស្ងងឹបណត ញស្គប់ស្គងភាែ ក់ង្ហររុខភាពរតវភ៊ូមិ្ 

៣. គំស្ទ្ងដ្ឋយតទ លដ់លអ់ែកេិញ្ច ឹម្រតវខាែ តត៊ូេ។  

លទ្ធផលរពំងឹទ្កុទ្១ី. ពស្ងងឹស្បពៃ័ធផលតិកម្មរតវ ៃងិស្គបស់្គងសាថ បៃ័ 

-បងងកើៃរម្តថភាពម្ស្តៃតីងលើការងរៀបេំៃិងអៃុវតតគងស្មង ៃងិកម្មវិធីអភិវឌ្ឍវិរ័យរុខភាពរតវៃិងផលតិកម្មរតវ 

ៃងិរម្តថភាពបងេចកងទ្រ ផ្ដលកែុងងនេះបាៃបណ្តុ េះបណត ល ភាសារអង់ងគលរ កំពយូទ័្រ គណ្ងៃយយ ផ្ផៃការ ភាពជាអែក

ដឹកនំ ការងរៀបេំៃងិស្គប់ស្គងគងស្មង ៃតិិវិធលីទ្ធកម្ម ការងរៀបេំផ្ផៃការរកម្មភាព ការតាម្ដ្ឋៃៃិងវាយតនម្ល ការងរៀប

េំរបាយការណ៍្ ៃងិទងំបញ្ញា អៃតរវិរ័យដ៊ូេជាបញ្ញា ងយៃឌ្រ័ជាងដើម្។ ងលើរពីងៃេះ កម្មវិធីបាៃគំស្ទ្ដល់ការងរៀបេំផ្ផៃការ

យុទ្ធសាស្តរតរស្មប់ម្ហាវិទ្យលយ័វិទ្ាសាស្តរតរតវៃងិងវជជសាស្តរតរតវ រិកាពីសាថ ៃជនំញកែុងវិរ័យរុខភាពរតវ ៃិង

ផលតិកម្មរតវ ៃិងក៏បាៃគំស្ទ្ដល់កិេចស្បជុ ំ រិកាា សាលាកែុងៃងិងស្ៅស្បងទ្រ តល រ់បតូរបទ្ពិងសាធៃជ៍ំនញ េាប់ 

ងគលការណ៍្ផ្ណ្នំននរបរ់ស្បងទ្រកែុងតំបៃៃ់ងិងលើពភិពងលាក។ ផ្ផែកងៃេះផ្ដរក៏បាៃពស្ងងឹស្បពៃ័ធរាយការពជីំង៉ឺ លងរតវ 
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ៃងិការង ល្ើយតបបនទ ៃ់ ក៏ដ៊ូេជាការពស្ងឹងការអៃុវតតអនម័្យរតវ សាេ់ ៃងិផលតិមៃងដើម្កំងណ្ើតពីរតវងៅតាម្រតត 

ឃាតដ្ឋា ៃ ៃិងកផ្ៃលងតាំងលក់។ ស្ពម្ទងំបាៃគំស្ទ្ដលក់ារបងងកើៃរម្តថភាពងលើការស្តតួពៃិតិយអនម័្យរតវ សាេ់ ៃិង 

ផលតិផលរតវ ដល់ម្ស្តៃតីស្បចំាការងៅរតតឃាតដ្ឋា ៃ។ 

-បាៃទ្ទួ្លការអៃុម័្តស្កបខណ័្ឌ ផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរតអភិវឌ្ឍៃ៍ វិរ័យបរុរតវ១០ឆ្ែ ំ២០១៦-២០២៥ 

-បាៃងរៀបេំងគហទំ្ព័រ (www.maff.dahp.org)។ 

លទ្ធផលរពំងឹទ្កុទ្២ី. ការពស្ងងឹបណត ញស្គបស់្គងភាែ កង់្ហររុខភាពរតវភ៊ូម្ ិ

-កម្មវិធីង ល្ ើយតបជំង៉ឺ លងរតវ៧០ករណី្ 

-ស្តួតពៃិតិយអនម័្យរតវ សាេ់ ៃងិផលិតផលងៅតាម្រតតឃាតដ្ឋា ៃ 

-បាៃេុេះកិេចរៃាជាមួ្យអងាការ AVS អៃុវតតគងស្មងងឈាម េះ “ងពទ្យរតវង ែ្ើម្” មៃទឹ្កស្បាក់ររុប 

៤,៦០៩,៨១៨,៥០០ងរៀល កែុងងនេះលវិការរបរ់កម្មវិធី EU.PGA.L េំៃួៃ៨០ភាគរយ គិតជាទឹ្កស្បាក់ 

៣,៦៨៧,៨៥៤,៨០០ងរៀល ៃងិបដិភាគរបរ់អងាការ AVSF េំៃួៃ២០ភាគរយងរម ើៃឹង៩២១,៩៦៣,៧០០ងរៀល។ គងស្មង 

ងៃេះបាៃេុេះកិេចរៃាងៅនលៃទី្២០ ផ្ខមិ្លុន ឆ្ែ ំ២០១៦ ជាមួ្យអងាការអែកងកសតយសាស្តរតៃងិងពទ្យរតវគម ៃស្ពំផ្ដៃ ងដ្ឋយ 

អៃុវតតកែងុងខតតងគលងៅេំៃៃួ៦ គ៉ឺងខតតងពាធិ៍សាត់ កំពងឆ់្ែ ំង កំពង់រព ៉ឺ តាផ្កវ នស្ពផ្វង ៃងិសាវ យងរៀង។ លទ្ធផលរំខាៃ់ៗ 

រួម្មៃ៖  

 បណ្តុ េះបណត លភាែ ក់ង្ហររុខភាពរតវភ៊ូមិ្២០១០នក់ លមី២០០ (បាៃងស្ជើរងរីរៃិងកំពងុដំងណ្ើរការបណ្តុ េះ

បណត ល) 

 េងស្កងរមគម្ៃ៍ភាែ ក់ង្ហររុខភាពរតវភ៊ូមិ្េំៃៃួ១២ (បាៃងស្ជើរងរីរ ៃិងកំពងុដំងណ្ើរវគាបណ្តុ េះបណត ល

ជំនញពាក់ពៃ័ធ) ៃងិបាៃបងងកើតងហវរប ុក ងដ្ឋយដ្ឋក់ងឈាម េះថា ងពទ្យរតវង ែ្ើម្។ 

លទ្ធផលរពំងឹទ្កុទ្៣ី. គំស្ទ្ងដ្ឋយតទ លដ់លអ់ែកេញិ្ចមឹ្រតវខាែ តត៊ូេ 

១. កម្មវិធីងធវើបង្ហា ញពីការេិញ្ចមឹ្មៃស្រុក ស្ជកូងម្ ៃងិដំណំងមម ២៥រាជធាៃ ីងខតត (១ងខតត ៤កផ្ៃលង)៖  

បង្ហា ញស្ជកូេំៃៃួ១០០កផ្ៃលង េិញ្ច ឹម្មៃ់ព៊ូជកែងុស្រុកេំៃៃួ១០០កផ្ៃលង ៃងិដ្ឋដំំណំងមម េំណី្រតវេំៃៃួ១០០ 

កផ្ៃលង។ កែងុងនេះសាយភាយងៅកែងុរយៈងពល១០ផ្ខងដើម្ឆ្ែ ំនៃជហំា ៃទី្២ងៃេះ គ៉ឺមៃករិករសាយភាយខាងេិញ្ច ឹម្ស្ជកូព៊ូជ

ទ្៊ូទងំស្បងទ្របាៃេំៃៃួ៩១ស្គសួារ ករិករសាយភាយខាងេិញ្ច ឹម្មៃព់៊ូជកែងុស្រុកងៅទ្៊ូទងំស្បងទ្របាៃេំៃៃួ៦៤ស្គសួារ ៃងិ

ករិករសាយភាយខាងដ្ឋងំមម ដំណំេំណី្រតវងៅទ្៊ូទងំស្បងទ្របាៃេំៃៃួ១៣៧ស្គសួារ ងលើនផទដីសាយភាយជតិ១០ហ.ត។ 

២.កម្មវិធីផ្កលំអព៊ូជរតវ៖ (១)ការបង្ហក ត់រិបបៃិម្មិតស្ជូកងៅតាម្ម្ជឍម្ណ្ឌ លេិញ្ច ឹម្ស្ជកូព៊ូជរួម្មៃ៖ បង្ហក ត់បាៃ

ររុបេំៃួៃ៦៦៥កាល (២)ការបង្ហក ត់រិបបៃិម្មតិងគងៅតាម្ម្ជឍម្ណ្ឌ លេិញ្ច ឹម្ងគព៊ូជរមួ្មៃ៖ បង្ហក ត់បាៃររុបេំៃៃួ

២៤៥កាល (៣)បាៃអៃុវតតរកម្មភាពផ្កនេែទឹ្កងម្ជីវិតងគបាព៊ូជលអងៅកែងុងខតតតាផ្កវ បាៃេំៃៃួ៣៥០បំពង ់ដ្ឋកអ់័រម្៉ា៊ូៃ

ងគងម្បាៃេំៃៃួ៦៣កាល កែងុស្រុកដំផ្បរ ងខតតតបូង មុ  ំៃិងបង្ហក ត់ងគងម្បាៃេំៃៃួ១១៦កាលកែុងស្រុកដំផ្បរ ងខតតតបងូ មុ ំ។ 

៣. បាៃេុេះកិេចរៃាជាមួ្យអងាការ PIN គងស្មងរតពីី “រួម្គែ បងងកើៃផលិតកម្មរតវងដើម្បៃីិរៃតរភាពជីវភាពៃិង

បរិសាថ ៃរងាម្”។ គងស្មងងៃេះបាៃេុេះកិេចរៃាងៅនលៃទី្២០ ផ្ខមិ្លុន ឆ្ែ ំ២០១៦ ជាមួ្យអងាការភៃី (PIN) អៃុវតតងៅ

ងខតតងគលងៅេំៃៃួ៨ គ៉ឺងខតតបាត់ដំបង ងពាធិ៍សាត់ កពំងឆ់្ែ ំង កំពង់រព ៉ឺ តាផ្កវ កពំត នស្ពផ្វង ៃិងងខតតសាវ យងរៀង រស្មប់

ជួយគំរកម្មភាពដលអ់ែកទ្ទួ្លផលកែុងស្រុកេំៃៃួ១៣  ុ៥ំ៩ ៃិងភ៊ូមិ្េំៃៃួ២២០ភ៊ូមិ្។ គងស្មងងៃេះបាៃងស្ជើរងរីរ

ករិករ ស្ពម្ទងំបាៃៃិងកំពងុដំងណ្ើរកាបណ្តុ េះបណត លជនំញពាកព់ៃ័ធ រួម្ទងំការងធវើបង្ហា ញពកីារេិញ្ច ឹម្រតវ ៃិងេងស្កង

រហគម្ៃអែកេិញ្ច ឹម្រតវផងផ្ដរ។ 
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គ្. គ្ម្ព្មា្សកលតអព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្្អនាត័យ និ្ ភតូគតអនាត័យម្ៅតហាអន៊ុតបំន់ម្តគ្ គ្ 

 ងគលបណំ្ង៖ ងដើម្បជីំរញុកិេចរស្ម្បរស្ម្លួពាណិ្ជជកម្មផលតិផលករិកម្ម ៃិងការយកេិតតទុ្កដ្ឋក់ងៅងលើ

រុវតថិភាពេំណី្អាហារ។ 

 លទ្ធផល៖ គងស្មងទ្ទួ្លបាៃលទ្ធផលរំខាៃ់េំៃៃួបួៃគ៉ឺ ការពស្ងឹងកម្មវិធីអងងកតៃងិតាម្ដ្ឋៃ ការងលើកកម្ពរ់

រមហរណ្កម្មៃិងកិេចរហការកែុងតំបៃ់ងលើការង្ហរអនម័្យ ៃិងភ៊ូតគម្អនម័្យ ការផ្កលម្អកស្មឹ្តកម្មវិធីរិកា ៃងិ

វគាបំពាក់បំប៉ាៃជនំញអនម័្យៃិងភ៊ូតគម្អនម័្យ ៃងិការស្គប់ស្គងៃងិតាម្ដ្ឋៃការអៃវុតតគងស្មង។ 

 លវកិា រយៈងពល ៃងិសាថ បៃ័អៃវុតតគងស្មង៖ 

 លវិការរុបេំៃៃួ១១,៤លាៃដុលាល រអាងម្រិក (SRD ៧,១៥ Million) ផ្ដលស្តូវអៃុវតតរស្មប់រយៈងពល៥ឆ្ែ ំ 

គ៉ឺចាប់ពីឆ្ែ ំ២០១២ ដល់់ឆ្ែ ំ២០១៧។ គងស្មងងៃេះស្តូវបាៃអៃុវតតងដ្ឋយសាថ ប័ៃេំៃួៃ០៣ គ៉ឺ៖ 

 ស្ករួងករិកម្ម រកុាា ស្បមញ់ ៃងិងៃសាទ្ អៃុវតតងដ្ឋយអគានយកដ្ឋា ៃករិកម្ម អគានយកដ្ឋា ៃរុខភាព

រតវៃិងផលតិកម្មរតវ ៃិងសាកលវិទ្ាល័យភ៊ូមិ្ៃទករិកម្ម 

 ស្ករួងរុខាភិបាល អៃុវតតងដ្ឋយនយកដ្ឋា ៃឱ្រល េំណី្អាហារ បរិកាា ងពទ្យ ៃិងងស្គឿរមអ ង 

 ស្ករួងពាណិ្ជជកម្ម អៃុវតតងដ្ឋយនយកដ្ឋា ៃកំាកុងស្តូល។ 

 លទ្ធផល ៃងិការង្ហរគងស្មង៖ 

 ១. ការពស្ងងឹកម្មវធិអីងងកតៃងិតាម្ដ្ឋៃ 

 គិតស្តឹម្េុងឆ្ែ ំ២០១៦ គងស្មងបាៃអៃវុតតការពស្ងងឹកម្មវិធអីងងកតៃងិតាម្ដ្ឋៃបាៃ៥៦%ផ្ដលមៃការង្ហរដ៊ូេជា៖ 

 ១.១ ផ្ផែកភ៊ូតគម្អនម្យ័ (Plant Health CIU) 

 ផ្ផែកភ៊ូតគម្អនម័្យ ផ្ដលអៃុវតតងដ្ឋយអគានយកដ្ឋា ៃករិកម្ម បាៃអៃុវតតការង្ហរដ៊ូេជា ៖ 

 - បាៃេងស្កងបញ្ជរីមរភាពេនស្ង (Pest List) ងលើស្បងភទ្ដំណំងគលេំៃៃួ២  ដំណំស្រូវ ៃងិងពាត ងដ្ឋយ

ស្បម្៊ូលៃ៊ូវរំណកបីស្បងភទ្គ៉ឺ រតវលអិតេនស្ង ងមម េនស្ង ៃិងជំង៉ឺ ងដ្ឋយមៃការរហការពីជំនញការអៃតរជាតលិបីៗ ៃិង

បាៃបញ្ចប់ការស្បម្៊ូលរំណកកតាត េនស្ងងលើស្បងភទ្ដំណំងគលេំៃួៃ៣ងទ្ៀតគ៉ឺ ដ៊ូេជា ដំ ូង សាវ យ ស្កូេ ៃិងកំពុងបៃត

ស្បម្៊ូលរំណកកតាត េនស្ងងលើដំណំងស្ម្េ ៃិងងេក ងដើម្បីេងស្កងបញ្ជ ីរមរភាពេនស្ងងលើស្បងភទ្ដំណំងគល 

 - បាៃស្បម្៊ូលរំណកព៊ូជស្រវូ ងដើម្បីងធវើពិងសាធៃត៍ាម្ដ្ឋៃកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្កម្មភាែ កង់្ហរបងកជំង៉ឺ ជំហាៃទី្២ 

ៃិងកំពងុបៃតជហំាៃទី្៣ 

 - បាៃេុេះស្បម្៊ូលរំណកថាែ កំរិកម្មេំៃៃួ៤ងលើក ងដើម្បីវិភាគគុណ្ភាព កែុងងខតតងគលងៅេំៃៃួ០៤ មៃងខតត

តាផ្កវ នស្ពផ្វង ងរៀម្រាប ៃិងងខតតបនទ យមៃជ័យ 

 - បាៃងរៀបេំវគកបណ្តុ េះបណត លម្ស្តៃតីបងេចកងទ្ររត ីព ី“Plant Quarantine Inspector and Stakeholders”។ 

 ១.២ ផ្ផែករុខភាពរតវ (Animal Health CIU) 

 ផ្ផែករុខភាពរតវ អៃុវតតងដ្ឋយអគានយកដ្ឋា ៃរុខភាពរតវៃិងផលតិកម្មរតវបាៃអៃុវតតរកម្មភាពដ៊ូេជា៖ 

 - បាៃអៃុវតតកម្មវិធីតាម្ដ្ឋៃឃាល ងំម្ើលជំង៉ឺរតវងៅកែុងងខតតងគលងៅេំៃៃួ៣ គ៉ឺងខតតកំពងច់ាម្ ងខតតតាផ្កវ ៃិងងខតត

សាវ យងរៀង រស្មប់ពស្ងងឹរម្តថភាពម្ស្តៃត។ី កម្មវិធីងៃេះៃងឹបញ្ចប់កែងុឆ្ែ ំ២០១៧ខាងមុ្ខងៃេះ 

 - បាៃងធវើការង ល្ើយតបៃងឹជងំ៉្ឺ លងរតវេំៃៃួ១៨ងលើក ងដើម្បីងធវើការទ្ប់សាក តៃ់៊ូវការផទុេះង ើងៃ៊ូវជំង៉ឺ លងរតវ ងៅកែុង

ងខតតនស្ពផ្វង កំពង់ចាម្ សាវ យងរៀង ៃងិតបូង មុ  ំ   

 - បាៃងរៀបេំៃ៊ូវវគាបណ្តុ េះបណត លបងេចកងទ្រេំៃៃួ០៦វគា ដល់ម្ស្តៃតីបងេចកងទ្រ ៃងិម្ស្តៃតីម្ៃទីរពិងសាធៃ ៍
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 - បាៃងរៀបេំៃ៊ូវយុទ្ធនការផសពវផាយរតពីី ការស្គប់ស្គងការនំេ៊ូលរតវៃងិផលតិផលមៃងដើម្កំងណ្ើតពរីតវេំៃៃួ៤០ដង 

ៃិងយុទ្ធនការផសពវផាយរតពីជីំង៉្ឺ លងរតវេំៃៃួ៤៧ដង 

 - បាៃទ្ទួ្លៃ៊ូវឧបករណ៍្ UPLC ផ្ដលជាម៉ា រីុៃរស្មប់វិភាគកាករំណ្ល់ថាែ ងំៅកែុងសាេ់រតវ ៃិងសារធាតពុុល 

ៃិងសារធាតគុីមី្ងផសងៗងទ្ៀតងៅកែុងសាេ់រតវ កែងុស្តមីរទី្៤ ឆ្ែ ំ២០១៦ 

 - បាៃងរៀបេំដំង ើង Import handling Database។ 

 ១.៣ ផ្ផែករុវតថភិាពេណីំ្អាហារ (Food Safety CIU) 

 ផ្ផែករុវតថិភាពេំណី្អាហារ អៃុវតតងដ្ឋយស្ករួងរុខាភិបាលៃិងស្ករួងពាណិ្ជជកម្មបាៃអៃុវតតដ៊ូេជា៖ 

 - បាៃេុេះតាម្ដ្ឋៃអងងកតអំពអីនម័្យេំណី្អាហារ ៃងិរុវតថភិាពេំណី្អាហារ ងៅតាម្ងភាជៃីយដ៍្ឋា ៃ ងៅរាជធាៃី

ភែំងពញ ងខតតស្ពេះរីហៃ ុៃិងងរៀម្រាប ងដ្ឋយបាៃស្បម្៊ូលរំណកេំៃៃួ១៧៦៥រំណក ពីងភាគៃយីដ្ឋា ៃេំៃៃួ២០៣កផ្ៃលង 

 - បាៃៃងិកពំងុេុេះអងងកតតាម្ដ្ឋៃការេម្លងងរាគគីមី្ងៅកែងុម្ាបូអាហារងៅងលើទី្ផារ ងដ្ឋយស្បម្៊ូលបាៃរំណកេំៃៃួ

ជាង៣០០រំណក ៃងិកពំុងបៃតការេុេះអងងកតតាម្ដ្ឋៃអាហារតាម្ដងផលូវកែងុស្បងទ្រកម្ពុជា 

 - េុេះពៃិតិយតាម្ដ្ឋៃការអៃវុតតៃ៊ូវស្បការងលខ១២០២រត ីព ី“ផ្បបបទ្ៃិងលកាខណ្ឌ រស្មប់ផតល ់វិញ្ញា បៃបស្តបញ្ញជ ក់

អនម័្យ ងៅតាម្ងភាជៃយីដ្ឋា ៃៃងិអាហារដ្ឋា ៃ” ៃងិ១៣០៩ រត ីព ី “ផ្បបបទ្ ៃិងលកាខណ្ឌ រស្មប់ផតល់វិញ្ញា បៃបស្តបញ្ញជ ក់

ងគលការណ៍្អៃុវតតអនម័្យលអងៅតាម្ងភាជៃយីដ្ឋា ៃៃងិអាហារដ្ឋា ៃ” 

 - បណ្តុ េះបណត លបងេចកងទ្រម្ៃទីរពិងសាធៃ៍ដល់ម្ស្តៃតអីគានយកដ្ឋា ៃកំាកងុស្តលូនៃស្ករួងពាណិ្ជជកម្ម  

 - ទ្រសៃកិេចរិកាងៅស្បងទ្រនល ៃងិស្បងទ្ររិងាបុរី ររុបេំៃៃួ០៤ងលើក ងដើម្បីរិកាផ្រវងយលប់ផ្ៃថម្ពកីារង្ហរ

បងេចកងទ្រពាកព់ៃ័ធៃងិរុវតថភិាពេំណី្អាហារ 

 - បាៃងរៀបេំរិកាា សាលារត ីពសី្បពៃ័ធង ល្ើយតប ៃងិតាម្ដ្ឋៃនៃការពុលេំណី្អាហារេំៃៃួ២ងលើក ងៅងខតតងរៀម្រាប 

ៃងិងខតតស្ពេះរីហៃ។ុ 

 ២. ការងលើកកម្ពរ់រមហរណ្កម្មៃងិកេិចរហការកែងុតបំៃង់លើការង្ហរអនម្យ័ ៃងិភ៊ូតគម្អនម្យ័ 

 គងស្មងៃឹងងរៀបេំកិេចរហស្បតិបតតិការកែុងតំបៃ់ជាមួ្យស្បងទ្រេិៃ ងវៀតណម្ ៃិងនល ងដើម្បីពស្ងឹងការងធវើ

កិេចការពាណ្ិជជកម្មផលិតផលករិកម្ម ងហើយកិេចស្បជុំងៃេះៃងឹងស្គងអៃុវតតងៅកែុងស្តមីរទី្២ ឆ្ែ ំ២០១៧។ 

 ៣. ការផ្កលម្អកស្ម្តឹកម្មវធិរិីកាៃងិវគាបពំាកប់បំ៉ាៃជនំញអនម្យ័ៃងិភ៊ូតគម្អនម្យ័ 

 ផ្ផែកអប់រំ អៃុវតតងដ្ឋយសាកលវិទ្ាល័យភ៊ូមិ្ៃទករិកម្ម បាៃរងស្ម្េលទ្ធផលបាៃ៨៣ភាគរយ ដ៊ូេជា៖ 

 - បាៃរហការជាមួ្យជនំញការអៃតរជាតិងធវើការផ្កផ្ស្បកម្មវិធរិីកា រស្មប់ម្ហាវិទ្ាលយ័េំៃៃួបីគ៉ឺកម្មវិធរិីកាលមី 

រស្មប់ម្ហាវិទ្ាលយ័ករិ-ឧរាហកម្ម ម្ហាវិទ្ាលយ័វិទ្ាសាស្តរតរតវ ៃងិងវជជសាស្តរតរតវ ៃងិម្ហាវិទ្ាលយ័ វិទ្ាសាស្តរត

ករិកម្ម។ កម្មវិធីរិកាបាៃទ្ទួ្លការឯកភាព ដ្ឋក់ឲ្យងស្បើស្បារ់ជាផលូវការពឯីកឧតតម្រដាម្ស្តៃតីស្ករួងករិកម្ម រកុាា ស្បមញ ់ៃងិ

ងៃសាទ្ កាលពនីលៃទី្១២ ផ្ខឧរភា ឆ្ែ ំ២០១៥ 

 - បាៃសាងរង់ម្ៃទរីពិងសាធៃអ៍តិរុខុម្ស្បាណ្ ៃងិបំពាកៃ់៊ូវឧបករណ៍្ម្ៃទរីពិងសាធៃរ៍ស្មប់ងស្បើស្បារ់កែុងម្ៃទរី

ពិងសាធៃ៍ងៃេះ ៃងិម្ៃទីរពិងសាធៃ៍របរ់សាកលវិទ្ាល័យភ៊ូមិ្ៃទករិកម្មទងំបីម្ហាវិទ្ាលយ័ងទ្ៀត 

 - បាៃងរៀបេំៃ៊ូវវគាបណ្តុ េះបណត លបងេចកងទ្រពាកព់ៃ័ធអនម័្យ ៃិងភ៊ូតគម្អនម័្យ េំៃៃួ៧ងលើក 

 - បាៃបញ្ជូៃសាស្តសាត ចារយនៃសាកលវិទ្ាលយ័ភ៊ូមិ្ៃទករិកម្មេំៃៃួ១៦រ៊ូប េ៊ូលរួម្វគាបណ្តុ េះបណត លពាកព់ៃ័ធរុខភាព

រតវ ភ៊ូតគម្អនម័្យ ៃិងរុវតថិភាពេំណី្អាហារ េៃំៃួ២ងលើក ងៅស្បងទ្រហវលីីពៃី 

 - បាៃចាប់ងផតើម្អៃុវតតកម្មវិធ ីDetection of Aflatoxins in agriculture products. 
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 ៤. ការស្គបស់្គងៃងិតាម្ដ្ឋៃការអៃវុតតគងស្មង 

 អងាភាពស្គប់ស្គងគងស្មងបាៃអៃុវតតរកម្មភាពស្គប់ស្គងៃងិតាម្ដ្ឋៃការអៃុវតតគងស្មងបាៃ៨៣ភាគរយ ផ្ដល

រួម្មៃការង្ហរលទ្ធកម្មងលើរំណ្ង់ រមា រ ៃងិងរវាទី្ស្បឹកា ការង្ហរហិរញ្ាវតថុ ៃងិការង្ហរតាម្ដ្ឋៃៃងិវាយតនម្លគងស្មង 

ងដើម្បគំីស្ទ្ដលក់ារអៃុវតតគងស្មងទងំម្៊ូលឲ្យមៃដំងណ្ើរការងដ្ឋយមៃស្បរិទ្ធភាព ៃងិស្របតាម្ផ្ផៃការគងស្មង។ គងស្មង

បាៃងរៀបេំងគហទំ្ព័រ www.isphcambodia.org ៃិងបាៃដ្ឋក់ឲ្យដំងណ្ើរការកាលពឆី្ែ ំ២០១៤ម្ក។ 

 ៥. រៃែដិ្ឋា ៃ៖ 

 ជារួម្ គិតចាប់ពីេុងឆ្ែ ំ២០១២ រហ៊ូតដល់េុង ឆ្ែ ំ២០១៦ តាម្រយៈការវាយតនម្ល Design and Monitoring 

Framework (DMF) គងស្មងផ្កលម្អស្បព័ៃធស្គប់ស្គងអនម័្យៃិងភ៊ូតគម្អនម័្យ ងៅម្ហាអៃុតំបៃ់ងម្គងាបាៃ

អៃុវតតរកម្មភាពបាៃ៦៣% គិតងលើស្គប់រកម្មភាពផ្ដលបាៃងស្គងកែុងលទ្ធផលៃីមួ្យៗ ៃិងបាៃេំណយអរ់លវិកា

េំៃួៃ៦.០១២.២៤០ដុលាល រអាងម្រិកគិតជាភាគរយងរម ើ ៦០,១៤% ងធៀបៃឹងលវិកាគងស្មងររុប។ 

ឃ. អ គ្ភារអន៊ុវតេគ្ម្ព្មា្ថ្នន កោ់តិសព្មាបក់តមវិធីជ្ំរ៊ុញផលិតកតមព្សវូ និ្ការនាមំ្ចញអ ក្រ 

(Climate-Resilient Rice Commercialization Sector Development Program (Rice-SDP), MAFF National 

Implementation Office) 

 គងស្មងកម្មវិធីជំរុញផលតិកម្មស្រូវ ៃិងការនំងេញអងករ ស្តូវបាៃងរៀបេំងដ្ឋយរាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជា ៃងិធនគរ

អភិវឌ្ឍៃអ៍ារីុ (ADB) ផ្ដលអៃុវតតងៅកែុងងខតតេំៃៃួ០៣ ៃងិស្រុកេំៃៃួ១៣ រួម្មៃ៖ នស្ពផ្វង (ស្រុកកពំង់ស្តផ្បក ស្ពេះងរោេ 

រីុធរកណោ ល ៃងិសាវ យអៃទរ) កពំង់ធ ំ (ស្រុកបារាយណ៍្ កពំងស់ាវ យ រទ ងឹផ្រៃ រៃទុក ៃងិងសាទ ង) ៃងិបាត់ដំបង (ស្រុកលម

ងគល បរងវល ងមងឬរសី ៃងិរុកាគិរី)។ កម្មវិធ ី (Rice-SDP) បាៃកំណ្តៃ់៊ូវធាតុេ៊ូលេម្បងៗេំៃៃួ០៦ ងហើយងៅកែុងឆ្ែ ំ

២០១៦ងៃេះ អងាភាពរងស្ម្េបាៃៃ៊ូវលទ្ធផលដ៊ូេខាងងស្កាម្៖  

  ១. ការកសាងេាប ់ៃងិបទ្ដ្ឋា ៃគតយិតុតងស្កាម្េាបង់ដើម្បរីស្ម្បរស្ម្លួការជរំញុផលតិកម្មស្រូវ ៃងិការនំងេញអងករ៖ 

 អងាភាពបាៃងរៀបេំេាប់ ៃិងបទ្ដ្ឋា ៃគតិយតុតងស្កាម្េាប់ដ៊ូេខាងងស្កាម្៖ 

ល.រ បរោិយ វឌ្ឍៃភាព កាលបរងិេចទ្ 
ងគលងៅ 

េងុងស្កាយ 

១ ស្បការរោ ីពគីំរ៊ូពាកយងរែ ើរំុៃងិៃតីិវិធនីៃការផោល ់

 វិញ្ញា បៃបស្តបញ្ញជ ក់គុណ្ភាពព៊ូជដំណំ 

បាៃបញ្ជូៃងរេកោីស្ពាង

ងលើកទី្២ងៅ MAFF  
២៤/០៨/១៦ MAFF 

២ ស្បការរួម្រោ ីពកីារផោល់ងរវាសាធារណ្ៈកែងុរកម្ម

ភាពស្គប់ស្គងព៊ូជដំណំ 

បាៃបញ្ជូៃងរេកោីស្ពាង

ងលើកទី្២ងៅ MAFF  
២៤/០៨/១៦ MAFF 

៣ ស្បការរោ ីពកីារសាកលបង ការយករំណក ការ

ចាតថ់ាែ ក ់ ការកំណ្ត់រតងដ់្ឋរគុណ្ភាពព៊ូជដំណំ 

ៃងិៃីតិវិធនីៃការស្តួតពៃិតិយងលើគុណ្ភាពព៊ូជដំណំ 

បាៃបញ្ជូៃងរេកោីស្ពាង

ងលើកទី្២ងៅ MAFF  ២៤/០៨/១៦ MAFF 

៤ ស្បការរោ ីពសីាល ករញ្ញា ពត័ម៌ៃបញ្ញជ ក់ងលើរំបក 

ងវេខចប់ស្គប់ព៊ូជដ្ឋំណំំ 

បាៃបញ្ជូៃងរេកោីស្ពាង

ងលើកទី្២ងៅ MAFF  
២៤/០៨/១៦ MAFF 

៥ ស្បការរោ ីពីផ្បបបទ្នៃការពៃិយ័អៃតរការណ៍្ 

ៃងិតនម្លទី្ផារព៊ូជដំណំជាម្៊ូលដ្ឋា ៃរស្មប់អៃុវតត

ការពៃិយ័អៃតរការណ៍្ 

បាៃបញ្ជូៃងរេកោីស្ពាង

ងលើកទី្២ងៅ MAFF  ២៤/០៨/១៦ MAFF 

៦ ស្បការរោ ីពៃីតីិវិធីងដ្ឋេះស្សាយការតវ៉ាទក់ទ្ងៃងឹ

គុណ្ភាពព៊ូជដំណំ 

បាៃបញ្ជូៃងរេកោីស្ពាង

ងលើកទី្២ងៅ MAFF  
២៤/០៨/១៦ MAFF 

http://www.isphcambodia.org/
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៧ ស្បការអៃតរស្ករួងរោ ីពកីារផោលៃ់តីិរម្បទជា 

ៃគរបាលយតុតិធម៌្ 

បាៃបញ្ជូៃងរេកោីស្ពាង

ងលើកទី្២ងៅ MAFF  
២៤/០៨/១៦ MAFF 

៨ រតងដ់្ឋរស្គប់ព៊ូជដំណំរបរ់ជាតិ  បាៃបញ្ជូៃងរេកោីស្ពាង

ងលើកទី្២ងៅ GDA  
៣១/០៨/១៦ GDA 

៩ ងគលការណ៍្ផ្ណ្នំរស្មប់ការវាយតនម្លភាពខុរផ្បលក 

ឯករណា ៃភាព ៃងិរថ រិភាព (DUS) ព៊ូជលមីនៃដំណំ 

បាៃបញ្ជូៃងរេកោីស្ពាង

ងលើកទី្២ងៅ GDA  
៣១/០៨/១៦ GDA 

១០ ផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរតរស្មប់ស្គប់ស្គងៃិងអភិវឌ្ឍៃព៍៊ូ

ជស្រូវងៅកម្ពុជា  

បាៃបញ្ជូៃងរេកោីស្ពាង

ងលើកទី្២ងៅ GDA 
៣១/០៨/១៦ GDA 

១១ ងគលការណ៍្ផ្ណ្នំរតពីីការកណំ្ត់តំបៃដ់្ឋដុំេះ

ករិកម្ម 

បាៃបញ្ជូៃងរេកោីស្ពាង

ងលើកទី្២ងៅ GDA 
 GDA 

១២ ងគលៃងោបាយជាតិរោ ពីីស្គប់ព៊ូជដំណំ បាៃបញ្ជូៃងរេកោីស្ពាង

ងលើកទី្២ងៅ MAFF  
២៤/០៨/១៦ រាជរដ្ឋា ភបិាល 

១៣ អៃុស្កឹតយរោ ីពឯីករណា ៃ ៃងិរញ្ញា រមា លរ់បរ់

ភាែ ក់ង្ហរអធកិារកិេចព៊ូជដំណំ 

បាៃបញ្ជូៃងរេកោីស្ពាង

ងលើកទី្២ងៅ MAFF  
២៤/០៨/១៦ រាជរដ្ឋា ភបិាល 

១៤ កម្មវិធីរកម្មភាពជាតិស្បយុទ្ធស្បឆំ្ងៃឹង 

ឱ្ៃភាពដីងៅស្ពេះរាជាណេស្កកម្ពុជា 

ៃងឹបញ្ជូៃងរេកោីស្ពាង

ងលើកទី្២ងៅ MAFF 
២០១៧ រាជរដ្ឋា ភបិាល 

១៥ េាប់រោ ីពីរហគម្ៃក៍ករិកម្ម  បាៃដ្ឋក់ស្បការឱ្យ 

ងស្បើស្បារ់រួេរាល ់
 រដារភា 

១៦ េាប់រោ ីពីដីករិកម្ម  បាៃបញ្ជូៃងរេកោីស្ពាង

ងលើកទី្២ងៅ MAFF 
២៥/១០/១០ រដារភា 

១៧ េាប់រោ ីពីកិេចការពារដំណំៃងិភ៊ូតគម្អនម័្យ  បាៃបញ្ជូៃងរេកោីស្ពាង

ងលើកទី្២ងៅ MAFF 
២៧/១០/១៦ រដារភា 

  

 ២. ការងធវើឱ្យស្បងរើរង ើងៃ៊ូវការកណំ្តត់បំៃដ់កីរិកម្ម៖  

  អងាភាពរងស្ម្េបាៃលទ្ធផលស្បមណ្៥% ងលើផ្ផៃការរកម្មភាពររុបកែងុធាតុេ៊ូលងៃេះ ៃងិបាៃងរៀបេំវគាបណ្ោុ េះ

បណោ លងដើម្បីគំស្ទ្ដ៊ូេខាងងស្កាម្៖  

ល.រ ងឈាម េះរកម្មភាព ទ្តីាងំ េៃំៃួវគា 

០១ វគាបណ្ោុ េះបណោ លរោ ីពកីារអងងកតៃងិចាតថ់ាែ ក់ដីករិកម្ម កំពង់ធ ំ ០១ 

០២ វគាបណ្ោុ េះបណោ លរោ ីពកីារវិភាគស្បពៃ័ធងកសស្ត-បរិសាថ ៃថាែ ក ់ុំ កំពង់ធំ/នស្ពផ្វង/បាត់ដំបង ០១/ងខតត 

០៣ វគាបណ្ោុ េះបណោ លរោ ីពកីារងស្បើស្បារ់ៃងិស្គប់ស្គងស្បពៃ័ធស្គប់ស្គង

ពតម៌ៃស្បពៃ័ធករិកម្ម 
រាជធាៃភីែំងពញ ០១ 

០៤ វគាបណ្ោុ េះបណោ លរត ីពសី្បពៃ័ធព័តម៌ៃភ៊ូមិ្សាស្តរត  បាត់ដំបង ០១ 

  ៣. ការអភវិឌ្ឍងហដ្ឋា រេនរម្ពៃ័ធផ្ខសរង្ហវ កផ់លតិកម្មស្រូវ-អងករផ្ដលធៃៃ់ងឹអាការធាត៖ុ  

 លទ្ធផលរងស្ម្េបាៃស្បមណ្០,២% ងដ្ឋយបាៃងរៀបេំងវទិ្កា ៃងិទ្រសៃកិេចរិកាដ៊ូេខាងងស្កាម្៖  
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ល.រ ងឈាម េះរកម្មភាព ងខតត េៃំៃួវគា 

០១ ងវទិ្កាពិងស្គេះងោបល់រោ ពីីវិធសីាស្តរតភាពជានដគ៊ូរវាងរដាៃងិឯកជៃ រាជធាៃភីែំងពញ ០១ 

០២ ទ្រសៃកិេចរិកាផ្រវងយលអ់ពំីបងេចកងទ្រសាងរងឃ់ាល ងំៃងិ រម្ៃួត 

ៃងិស្បតិបតតិការងៅកែុងងរាងម៉ា រីុៃកៃិស្រូវ 

បណោ ងខតតជាប់ស្ពំផ្ដៃ 

កម្ពុជា-នលៃិងងៅស្បងទ្រនល 
០១ 

   

  ៤. ការបងងកើៃងរវាគំស្ទ្ដលផ់្ខសរង្ហវ កផ់លតិកម្មស្រូវ-អងករ៖  

 ធាតុេ៊ូលរងស្ម្េបាៃស្បមណ្ ៨.៥% ងហើយ ៃងិបាៃអៃុវតតរកម្មភាពដ៊ូេខាងងស្កាម្៖  

ល.រ ងឈាម េះរកម្មភាព ងខតត េៃំៃួវគា 

០១ វគាបណ្ោុ េះបណោ លរោ ីពកីារងកៀរបស្ង្ហបងដ្ឋយស្បពៃ័ធឡាផ្ហ សរ កំពង់ធ ំ ០១ 

០២ វគាបណ្ោុ េះបណោ លរោ ីពីបងេចកវិទ្ាងស្កាយងពលស្បម្៊ូលផល កំពង់ធំ/នស្ពផ្វង/បាត់ដំបង ០១/ងខតត 

០៣ វគាបណ្ោុ េះបណោ លស្គូបងង្ហា លរោ ីពផីលិតកម្មស្គប់ព៊ូជស្រូវ សាថ ៃយីស្សាវស្ជាវករិកម្ម

នស្ពងដោ  កំពង់រព ៉ឺ 

០៣ 

ដំណក់កាល 

០៤ ងបើកសាលាងរៀៃផ្ស្រករិករេំៃៃួ១៦សាលារោពីផីលតិកម្មស្គប់ព៊ូជស្រវូ បាត់ដំបង/នស្ពផ្វង  

០៥ េុេះកិេចស្ពម្ងស្ពៀងជាមួ្យករិដ្ឋា ៃ ៃិងសាថ ៃយីករិកម្មងដើម្បីអៃុវតត

ការង្ហរផលតិស្គប់ព៊ូជស្រូវេុេះបញ្ជ ី (Registered Rice Seed) ងលើ

នផទដីេំៃៃួ០៨ហ.ត ងដ្ឋយកំណ្ត់យកស្គប់ព៊ូជស្រូវេុេះបញ្ជ ីេំៃៃួ 

២ងតាៃកែុង១ហ.ត 

កំពង់ធំ/នស្ពផ្វង/បាត់ដំបង ០១  

  

 ៥. ការងរៀបេកំារធានរ៉ាបរ់ងងៅងលើដណំំផ្ដលផ្ស្បស្បលួងៅតាម្អាការធាត៖ុ  

 លទ្ធផលមិ្ៃទៃ់ទ្ទួ្លបាៃងៅង ើយងទ្ បេចុបបៃែងៃេះ កពំងុងធវើកិេចលទ្ធកម្មងស្ជើរងរីរស្កមុ្ហ ៃុរិកាវាយតនម្លងលើ

លទ្ធភាពនៃការផោល់ងរវាការធានរ៉ាប់រងសាកលបង ផ្ដលអាេៃងឹចាប់ងផោើម្រិកាវាយតនម្លងៅពាកក់ណោ លឆ្ែ ំ២០១៧ខាងមុ្ខ។ 

 ៦. ការអៃវុតតៃងិការស្គបស់្គងកម្មវធិសី្បកបងដ្ឋយស្បរិទ្ធភាព៖  

ងដើម្បីឱ្យការអៃុវតត ៃងិការស្គប់ស្គងកម្មវិធីស្បកបងដ្ឋយស្បរិទ្ធភាព អងាភាពបាៃងរៀបេំកិេចស្បជុំពភិាកាទងំងៅ

ថាែ កជ់ាតិៃងិថាែ ក់ងស្កាម្ជាតិ បាៃេុេះងបរកកម្មតាម្ងខតតងគលងៅទងំបីងដើម្បីពៃិតិយទី្តាំង ៃិងសាថ ៃភាពជាក់ផ្រោង ៃងិ

ពិភាកាការង្ហរជាមួ្យអងាភាពអៃុវតតកម្មវិធីថាែ ក់ងខតត ជាពិងររម្ស្តៃតីបងង្ហា លផ្ផែកករិកម្មងខតត។ 

្. កតមវិធីផសរវផាយបម្ចេកម្ទសកសិកតមថ្មីធន់នឹងការប្រែរែួលអាកាសធាត ុ(ASPIRE) 
 កម្មវិធផីសពវផាយបងេចកងទ្រករិកម្មលមីផ្ដលធៃៃ់ងឹការផ្ស្បស្បួលអាការធាត ុ(ASPIRE) ជាកម្មធីជាតិមួ្យ ផ្ដល

មៃទឹ្កស្បាក់ររុបេំៃៃួ៥៤,៤លាៃដុលាល អាងម្រិក ពឆី្ែ ំ២០១៥ដលឆ់្ែ ំ២០២២ ងៅងខតតងគលងៅេំៃៃួ៥ងខតតដ៊ូេជា កំពងឆ់្ែ ំង 

ងពាធសិាត់ បាត់ដំបង ស្ពេះវិហារ ៃងិស្កងេេះ។ ងៅឆ្ែ ំ២០១៧ កម្មវិធីបាៃពស្ងីកងៅងខតតរទ ឹងផ្ស្តង ៃងិងៅឆ្ែ ំ២០១៨ កម្មវិធី

ៃងឹពស្ងកីងៅ៥ងខតតរួម្មៃៈ ងខតតកណត លងខតតតាផ្កវ ងខតតកពំត ងខតតនស្ពផ្វង ៃងិងខតតសាវ យងរៀង។ កម្មវិធីមៃងគលបំណ្ង

កាត់បៃថយភាពស្កសី្ក ៃងិបងងកើៃភាពធៃរ់បរ់ស្គសួារករិករស្កីស្កៃងិង្ហយរងងស្គេះខាែ តត៊ូេងៅកម្ពុជា ៃងិមៃងគលងៅផ្កលម្អ

ងរវាផសពវផាយករិកម្មដលក់រិករខាែ តត៊ូេងៅកម្ពុជា ៃងិទ្ទួ្លបាៃការងលើកកម្ពរ់គរំ៊ូមួ្យរស្មប់ងរវាករិកម្ម ងដើម្បីេ៊ូល

រួម្ជំរញុកំងណ្ើៃងរដាកិេច តាម្រយៈបងងកើៃស្បាក់េំណ្៊ូល ៃងិភាពធៃៃ់ងឹអាការធាតុកែងុមុ្ខរបរករិកម្ម។ កម្មវិធី ASPIRE មៃ

រមរភាគរំខាៃ់េំៃៃួ៤គ៉ឺ៖ 
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 ងគលៃងោបាយផសពវផាយមួ្យមៃភរតុតាងេារ់លារ់ 

 ការអភិវឌ្ឍៃ៍រម្តថភាពងរវាផសពវផាយករិកម្ម 

 ការផ្កលម្លងរវាផសពវផាយករិកម្ម ៃិង 

 ការកសាងងហដ្ឋា រេនរម្ពៃ័ធរ៊ូបវៃ័តគំស្ទ្ដលភ់ាពធៃៃ់ងឹអាការធាតុងលើមុ្ខរបរករិកម្ម។ 

 ផ្ផែកងគលៃងោបាយផសពវផាយមួ្យមៃភរតុតាងេារ់លារ់មៃ៖ ការរស្ម្បរស្មួ្លៃងិអភិវឌ្ឍងគលៃងោបាយ

នៃការអៃុវតតងគលៃងោបាយផសពវផាយករិកម្ម ការស្សាវស្ជាវ ៃងិវិភាគងគលៃងោបាយផសពវផាយករិកម្ម ៃងិការវាយ

តនម្លឯករាជយៃ៊ូវទទ្ធិពលការអៃវុតតងគលៃងោបាយ។ បាៃងរៀបេំកិេចស្បជុ ំ រិកាា សាលា ៃងិងវទិ្កាពិងស្គេះងោបល់ងលើងគល

ៃងោយបាយជាមួ្យអែកពាកព់ៃ័ធនន ងដើម្បផីារភាជ ប់បណត ញ ៃងិរស្ម្បរស្ម្លួការអៃុវតតងគលៃងោបាយ គំស្ទ្ដល់ផតល់

ងរវាបងេចកងទ្រ ៃងិពត័ម៌ៃដលក់រិករ ៃងិអែកផលតិ។ 

 ផ្ផែកការអភិវឌ្ឍរម្តថភាពផសពវផាយករិកម្ម បាៃអៃុវតតងតត តងលើការអភិវឌ្ឍៃស៍ាថ ប័ៃ ៃងិយុទ្ធសាស្តរតអភឌិ្ឍៃ៍

ធៃធាៃៃម្ៃុរសផសពវផាយករិកម្មងដ្ឋយមៃ៖ 

១). ការផ្កលអំគណុ្ភាព ៃងិេងំណ្េះដងឹផសពវផាយករិកម្ម ៖  

បាៃងរៀបេំ ៃងិដំងណ្ើរការកិេចស្បជុំគណ្ៈកមម ធិការស្បឹកាងោបលរ់ស្មប់ផសពវផាយករិកម្ម ៃងិអៃុគណ្ៈកមម ធកិារ 

បងេចក វិទ្ាករិកម្មថាែ ក់ជាតិ ៃងិងៅថាែ ក់ងស្កាម្ជាតិបាៃងរៀបេំស្កុម្ការង្ហរផសពវផាយករិកម្មថាែ ក់ងខតតៃងិស្កុម្ការង្ហរគំស្ទ្

បងេចកងទ្រថាែ ក់ស្រុក បាៃបងងកើតឯកសារការកំណ្ត់តួនទី្ ៃិងការទ្ទួ្លខុរស្តូវនៃការផសពវផាយករិកម្មងៅកម្ពុជា 

របរ់អែកពាក់ពៃ័ធនន ៃងិការបងងកើតម្ជណម្ណ្ឌ លផសពវផាយករិកម្ម (Extension Hub) ៃិងបណត ញស្គប់ស្គងស្បពៃ័ធ

ព័ត៌មៃវិទ្ា (Extension Portal) ស្ពម្ទងំ បាៃរិកាវាយតនម្លតស្ម្ូវការ ៃិងបងងកើតរមា រៃិងឯកសារផសពវផាយ

ករិកម្ម។  

២). ការពស្ងងឹរម្តថភាពធៃធាៃម្ៃរុសរស្មបផ់សពវផាយករិកម្ម៖ 

 បាៃបណ្តុ េះបណត លស្គូបងង្ហា លផសពវផាយករិកម្ម រយៈបីផ្ខដល់ម្ស្តៃតកីរិកម្មររុបេំៃៃួ៦២នក ់(ស្រ១ី៩នក់) ៃិង

បណ្តុ េះបណត លម្ស្តៃតផីសពវផសផសពវផាយករិកម្មេំៃៃួ៣២នក ់ (ស្រ៤ីនក់) ៃិងភាែ ក់ង្ហរផសពវផាយ ុំេំៃៃួ៦០នក 

(ស្រ២ី៤នក់) 

 បាៃការរិកា ៃងិងរៀបេំឯកសារយុទ្ធសាស្តរតយុទ្ធសាស្តរតអភវិឌ្ឍៃធ៍ៃធាៃម្ៃុរសផសពវផាយករិកម្ម 

 បាៃរិកា ៃិងងរៀបេំកម្មវិធីរិកាផសពវផាយករិកម្មរស្មប់ស្គឹេះសាថ ៃអប់រំករិកម្ម ៃិងនដគ៊ូជាមួ្យសាកល វិទ្ាល័យ 

ករិកម្មអៃតរជាតនិនៈ បាៃបញ្ជូៃសាស្តសាត ចារយ ៃងិស្គូេំៃៃួ១០នក ់ (ស្រ២ីនក់) ងៅកម្មរិកាេំៃៃួ២វគា រត ពីី

ងរៀបេំកម្មវិធីរិកា ៃងិការអប់រំផសពវផាយករិកម្ម ងៅសាកលវិទ្ាលយ័ស្បងទ្រនល ៃងិស្បងទ្រទណ្ឌូ ងៃរីុ ៃងិ

ទ្រសៃកិេចរិកាងៅស្បងទ្រនល ងដើម្បតីល រ់បតូរ ៃងិងរៀៃរ៊ូស្តបទ្ពិងសាធៃព៍កីារស្គប់ស្គងគំស្ទ្ ៃងិរស្ម្បរស្ម្លួ

ងលើការង្ហរផសពវផាយករិកម្មមៃរមជិកេ៊ូលរួម្េំៃៃួ១០នក។់ 

៣). ការផ្កលអំងរវាផសពវផាយករិកម្ម៖ 

 បាៃងរៀបេំេងស្កុម្ករិកររិកា ៃងិបណ្តុ េះបណត លបងេចកងទ្រករិករេំៃៃួ៣៦០ស្កុម្ ផ្ដលមៃករិករេំៃៃួ 

៨.៧៨៩នក់ (ស្រ៥ី.៤១៦នក់) ៃងិទិ្វាផ្ស្រ៣៦០កផ្ៃលងផ្ដលមៃករិករេ៊ូលរមួ្េំៃៃួ១១.៥៦០នក ់(ស្រ៦ី.៨៨៨)  

 បាៃងរៀបេំទ្រសៃរិការស្មប់ភាែ ក់ង្ហរផសពវផាយ ុំ ៃងិករិករងៅករិដ្ឋា ៃករិករ ផ្ដលអៃុវតតបងេចកងទ្រលមី 

ៃងិការអៃុវតតករិកម្មលអងៅងខតតកពំងច់ាម្ងដ្ឋយមៃអែកេ៊ូលរមួ្៩៥នក់ (ស្រ៣ី៦នក់) 

 បាៃបណ្តុ េះបណត លភាែ ក់ង្ហរផសពវផាយករិកម្ម ុំេំៃៃួ២៤នក់ (ស្រ៧ីនក់) រត ពីី បណត ញករិករងលើទី្ផារ 
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 បាៃងរៀបេំរិកាា សាលាពីភាពជានដគ៊ូរដា ៃិងឯកជៃតាម្ងខតតងគលងៅ ងលើការផាតផ់ាងជី ធាតេុ៊ូលនន ៃិងបងេចក

ងទ្រករិកម្មលមី ផ្ដលមៃអែកេ៊ូលរួម្េំៃៃួ១.១៨៤នក់ (ស្រី៦២៤នក់) 

 បាៃងរៀបេំផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរតអភិវឌ្ឍករិកម្មងខតតឆ្ែ ំ ២០១៦-២០២០ ៃិងបាៃងរៀបេំផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរតលវិកា

ករិកម្មងខតតឆ្ែ ំ២០១៧-២០១៩ ស្ពម្ទងំងរៀបេំផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរតលវិកាករិកម្មងខតតឆ្ែ ំ២០១៧ បាៃងធវើរិកាា

សាលាពិងស្គេះងោបល់ ស្ពម្ទងំបាៃងបាេះពុម្ព ៃងិផ្េកចាយងស្បើស្បារ់ 

 បាៃពស្ងងឹរម្តថភាពរមគម្ភាែ ក់ង្ហររុខភាពភ៊ូមិ្ ៃិងរហគម្ៃក៍រិកម្មេំៃៃួ២៣នក ់ ស្រី៣នក ់ ៃិងអែកដឹក

នំរហគម្ៃក៍រិកម្មេំៃៃួ៦៤នក ់ (ស្រ៤ី០នក់) ពីការស្គប់ស្គងបញ្ជ ីេំណ្៊ូលេំណយ ៃងិដល់រមជកិរហគម្ៃ ៍

ករិកម្មេំៃៃួ៦៧៦នក់ (ស្រ៤ី៤៩នក់) ពបីងេចកងទ្រករិកម្មលមី៖ បងេចកងទ្រផលិតកម្មដំណំដំ ូងមី្ ដំណំផសិត 

ៃងិដំណំបផ្ៃល។ 

៤).ផ្ផែកការកសាងងហដ្ឋា រេនរម្ពៃ័ធរ៊ូបវៃ័តគំស្ទ្ដលក់រិកម្មធៃៃ់ងឹអាការធាត ុ

 គងស្មងងហដ្ឋា រេនរម្ពៃ័ធរ៊ូបវៃ័ត រស្មប់ភាពធៃ់ដលផ់លភិាពករិកម្មៈបាៃកំណ្ត់ងស្ជើរងរីរស្រុកងគលងៅ 

១៦  ុំ ៦៩ ៃងិគងស្មងគងស្មងងហដ្ឋា រេនរម្ពៃ័ធរ៊ូបវៃ័តខាែ ត៊ូេេំៃៃួ១៦០ រស្មប់អៃុវតតកែងុឆ្ែ ំ២០១៧ 

 ការវាយតនម្លបៃថយភាពង្ហយរងងស្គេះ (VRA) ងដ្ឋយមៃងរៀបេំវគាបណ្តុ េះបណត លពីការវាយតនម្លបៃថយភាព

ង្ហយរងងស្គេះ (VRA) រយៈងពល ៣នលៃងៅងខតតបាត់ដំបងផ្ដលមៃអែេ៊ូលរួម្េំៃៃួ៦៥នក់ (ស្រ៦ីនក់) ៃិង

េុេះអៃុវតតការវាយតនម្លបៃថយភាពង្ហយរងងស្គេះងៅស្រុកេំៃៃួ១៦ ៃងិ ុ ំ ៣០ ុំ ផ្ដលមៃអែកេ៊ូលរួម្ររុប

េំៃៃួ១.៥០០នក ់(ស្រី ៣០០នក់) 

 ងរៀបេំរិកាា សាលាថាែ ក់ស្រុកពយីុទ្ធសាស្តរតបៃាុៃំងឹអាការធាតុ រិកាា សាលាកំណ្តង់ស្ជើរងរីរស្រុកងគលងៅ 

ៃងិការកំណ្តអ់ាទិ្ភាពគងស្មងងហដ្ឋា រេនរម្ពៃ័ធរ៊ូបវៃ័តគំស្ទ្ដល់ករិកម្មធៃៃ់ងឹអាការធាតនុន (PBCR) 

រស្មប់អៃុវតតកម្មវិធី ASPIRE ឆ្ែ ំ២០១៧។ 

 កម្មវិធី ASPIRE ជាកម្មវិធសីាកលបងធំមួ្យងៅកម្ពុជា ងលើអៃុវតតងគលៃងោបាយផសពវផាយករិកម្មងៅកម្ពុជា 

ៃិងផតលង់រវាផសពវផាយករិកម្មតាម្ផ្បបពហុៃិយម្ (Pluralism) ៃិងតាម្តស្ម្ូវការរបរ់ករិករៃិងទី្ផារ (Demand Driven) 

ស្ពម្ទងំការអៃុវតតងដ្ឋយេស្មុ្េះសាថ ប័ៃ ៃងិនដគ៊ូពាក់ពៃ័ធនន ផ្ដលកតាត ងៃេះតស្ម្ូវឱ្យមៃការគំស្ទ្រស្ម្បរស្ម្លួ ៃងិ

រហការពីស្គប់ភាគពីាកព់ៃ័ធ។ ផ្ផៃការរកម្មភាពឆ្ែ ំ២០១៥ ៃិងឆ្ែ ំ២០១៦ ងតត តងលើការកសាងជាម្៊ូលដ្ឋា ៃស្គេឹះ រស្មប់

អៃុវតតងៅឆ្ែ ំបៃតៗងទ្ៀត។ 

ច. កម្មវិធីប្សែសង្វា ក់តនតេកសិកម្មកម្ពុជាជ្ហំា នទ២ីឆ្ន ២ំ០១៦ (Cambodia Agricultural Value Chain Program II-
CAVACII) 
កម្មវិធីផ្ខសេង្ហវ កត់នម្លរិកម្មកម្ពុជាជំហា ៃទី្២ (CAVAC II) ជាកម្មវិធីបៃតពីកម្មវិធជីហំា ៃទី្១(CAVAC I) ផ្ដល

ជាស្បងភទ្ជៃំួយទតរំណ្ងមៃរយៈ៦ឆ្ែ ំងៅកម្ពុជា ពឆី្ែ ំ២០១៦ ដលឆ់្ែ ំ២០២១ ងដ្ឋយងតត តងៅងលើស្បងភទ្ដំណំ (ផ្ផែក

រិកម្ម)  ៃងិការផ្កលម្អស្បពៃ័ធងស្សាេស្រព ផ្ដលមៃលវិការរុប៨៩,៧០លាៃដុលាល អ៊ូស្តសាត ល។ី  កម្មវិធ ី CAVAC II កែុង

ងគលបំណ្ងបងងកើៃផលតិភាពៃងិស្បាក់េំណ្៊ូល របរ់ស្គសួារករិករខាែ តត៊ូេៃិងពាណ្ជិជកម្មស្រូវអងករ ៃិងដំណំងផសងៗ 

(ដំណំបផ្ៃល ៃងិដំណំងរបៀងងផសងៗ) ៃងិពស្ងងឹស្បពៃ័ធទី្ផារ ៃិងវិៃិងោគងហដ្ឋា រេនរម្ព័ៃធងស្សាេស្រព។ លទ្ធផល

បញ្ចប់កម្មវិធ ី CAVAC II ៃងឹទ្ទួ្លបាៃៈ ១៣៥.០០០ ស្គសួារករកិរខាែ តត៊ូេៃងឹទ្ទួ្លបាៃេំងណ្េះដឹង ៃងិអៃវុតត

បងេចកងទ្រករិកម្ម ២៥០.០០០ ស្គួសារករិករខាែ តត៊ូេៃិងទ្ទួ្លបាៃផលពីការងស្សាេស្រពងដ្ឋយៃិរៃតរភាព ៃិងព៊ូជស្រវូលមី

េំៃៃួ៥ៃងឹបាៃបងញ្ចញៃិងងស្បើស្បារ់កែុងផលតិកម្ម។ កម្មវិធCីAVAC II អៃុវតតងលើរមរភាគបីធំៗគ៉ឺ៖ 
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១). ផ្ផែកបងងកើៃផលតិភាព ៃងិពពិិធកម្មករិកម្មកម្ពុជា ងដ្ឋយងតត តងលើការផ្កលម្អផ្ខសេង្ហវ ក់តនម្លករិកម្មពធីាតុេ៊ូល

ៃងិលទ្ធផលទី្ផារងដ្ឋយបៃតអៃុវតតងលើទី្ផារជៃីងិថាែ កំរិកម្ម ៃងិពពិិធកម្មដំណំមៃដំណំដំ ូងមី្ ពពកួរផ្ណ្ត ក ងពាត 

បផ្ៃល ៃងិង ើហ៊ូបផ្ផល។ 

២). ផ្ផែកងស្សាេស្រពៃងិការស្គប់ស្គងទឹ្ក ងដ្ឋយងតត តងលើឱ្យមៃទឹ្កងស្សាេស្រពស្គប់ស្គៃ់ ៃងិមៃៃិរៃតរភាព

ងស្សាេស្រពៃងឹបៃតងរៀបេំផ្ផៃការ ការសាត រ ៃងិកសាងស្បពៃ័ធងស្សាេស្រពងៅងខតតតាផ្កវ នស្ពផ្វង កណត ល ៃិងតបងូ ុ។ំ 

៣). ផ្ផែកការផ្កនេែអងករៃិងការនំងេញ ងដ្ឋយងតត តឱ្យមៃព៊ូជស្រូវលមីៗស្គប់ស្គៃ ់ ៃងិងស្បើស្បារ់កែងុផលតិកម្ម 

ឆ្ែ ំ២០១៦ បាៃគំស្ទ្ការអភវិឌ្ឍងគលៃងោបាយ ៃងិបទ្ដ្ឋា ៃគតិយតុតរត ីពពី៊ូជដំណំ ងដ្ឋយភាពជានដគ៊ូរវាង ស្ករួង

ករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃងិងៃសាទ្ ជាមួ្យៃងឹរហពៃ័ធស្រូវអងករកម្ពុជា ៃងិអងាការ រមគម្ ៃងិស្កុម្ហ ៃុ ព៊ូជដំណំ

ឯកជៃនន តាម្រយៈរិកាវាយតនម្ល ការងរៀបេំងវទិ្កា ៃងិកិេចស្បជុំនន។ល។ 

ឆ. គ្ម្ព្មា  ្“សនេិស៊ុខម្សបៀ្សព្មាបក់សកិរព្កីព្ក (Food Security for Underprivileged Farmers-2KR)” 

ចាប់ពឆី្ែ ំ១៩៩២ ដលឆ់្ែ ំ២០១១ រាជរដ្ឋា ភបិាលជប៉ាៃុបាៃផតលជ់ៃំយួទតរំណ្ងជ៊ូៃរាជរដ្ឋា ភបិាល ៃងិស្បជាជៃ

កម្ពុជា តាម្រយៈស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ ់ ៃងិងៃសាទ្ ងដើម្បីអៃុវតតគងស្មង “រៃតរុិខងរបៀងរស្មប់ករិករស្កីស្ក 

(Food Security for Underprivileged Farmers)” ផ្ដលងៅកាតថ់ាគងស្មង 2KR ៃងិផ្ដលមៃងគលងៅ

រួម្េំផ្ណ្កកាត់បៃថយភាពស្កីស្ករបរ់ករិករ តាម្រយៈការបងងកើៃផលតិភាពងរបៀង។ ជៃំយួទតរំណ្ងងៃេះ ស្តូវបាៃផតល់

កែុងទ្ស្ម្ង់ជាងស្គឿងយៃត ៃងិធាតុេ៊ូលករិកម្ម ដ៊ូេជាជីគមីី្ជាងដើម្ ផ្ដលផលតិងៅស្បងទ្រជប៉ាុៃ ៃងិស្តូវបាៃលកជ់៊ូៃ

ករិករស្កីស្កកែងុតនម្លងថាករម្រម្យ។ លវិកាផ្ដលស្បម្៊ូលបាៃពកីារលក់ ស្តូវបាៃរហការស្គប់ស្គងងដ្ឋយស្ករួងករិកម្ម 

រុកាា ស្បមញ់ ៃងិងៃសាទ្ ៃងិសាថ ៃទ្៊ូតជប៉ាុៃស្បចំាងៅកម្ពុជា (ស្តឹម្ឆ្ែ ំ២០០៨) ៃិងរហការស្គប់ស្គងងដ្ឋយស្ករួងករិកម្ម 

រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្ ស្ករួងងរដាកិេចៃិងហិរញ្ាវតថុ ៃងិ JICA (បនទ ប់ពឆី្ែ ំ២០០៨) រស្មប់គំស្ទ្ការអៃុវតតគងស្មង

អភិវឌ្ឍៃន៍ន ផ្ដលរួម្េំផ្ណ្កផតលផ់លស្បងោជៃ៍ជ៊ូៃករកិរស្កសី្ក ស្របតាម្ងគលងៅរបរ់គងស្មងងដើម្។ 

កែុងឆ្ែ ំ២០១៦ ភាគីជប៉ាុៃ ៃិងស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃិងងៃសាទ្ បាៃឯកភាពជាងគលការណ៍្ ងដើម្បគំីស្ទ្

លវិការរុបេំៃៃួ១,៩៧៤,០០៩.៩៩ដុលាល ររហរដាអាងម្រិក រស្មប់អៃុវតតគងស្មងអភិវឌ្ឍៃេំ៍ៃៃួ៥ កែុងរយៈងពល២ឆ្ែ ំគ៉ឺ៖  

១. Agricultural Productivity Improvement through Extension, APITE (APPP, Phase II) 

អៃុវតតងដ្ឋយអគានយកដ្ឋា ៃករិកម្ម 

២. Boosting Vegetable Production in Rainy Season to Improve Farmers’ Income and Nutrition 

អៃុវតតងដ្ឋយអគានយកដ្ឋា ៃករិកម្ម 

៣. Strengthening the Adaptive Capacity and Resilience of Sustainable Culture-Based 

Fisheries Development Communities to Climate Change to Attain Food Security in Three 

provinces អៃុវតតងដ្ឋយរដាបាលជលផល 

៤. Management of Prey Lang Forest for Local Community Benefit អៃុវតតងដ្ឋយរដាបាលនស្ពង ើ 

៥. Genetic improvement of local chicken breed and enhance its productivity through 

demonstration trial in the context of climate change in Cambodia អៃុវតតងដ្ឋយអគានយកដ្ឋា ៃ

រុខភាពរតវៃិងផលតិកម្មរតវ។ 

 គងស្មងទងំ៥ងៃេះ ស្តូវបាៃៃងិកំពុងអៃុវតតងដ្ឋយមៃការស្គប់ស្គង ស្តួតពៃិតិយ ៃិងរស្ម្បរស្ម្ួលរបរ់ស្ករួង

ករិកម្ម រកុាា ស្បមញ ់ ៃិងងៃសាទ្ ស្ពម្ទងំគណ្ៈកមម ធកិារដឹកនំៃិងអៃុវតត (Project Steering Committee, PSC) 

ៃិងអងាភាពស្តួតពៃិតិយ ៃងិវាយតនម្ល (Project Monitoring and Evaluation Unit, PMEU) នៃគងស្មង “រៃតរុិខ

ងរបៀងរស្មប់ករិករស្កីស្ក”។ 
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ជ្. ព្កុតកាងារបម្ចេកម្ទសចព្តុះសេរីីកសិកតមនិ្ទឹក (TWG-AW) 

ស្កុម្កាង្ហរបងេចកងទ្រេស្មុ្េះរត ីពីករិកម្មៃងិទឹ្ក (TWG-AW) ងដ្ឋយ រងលើតនួទី្ៃងិភារកិេចរបរ់ខលួៃកែងុការ

រស្ម្បរស្មួ្លការង្ហរវិរ័យ ក៍ដ៊ូេជាអៃតរវិរ័យពាកព់ៃ័ធរវាងរាជរដ្ឋា ភបិាល ៃងិនដគ៊ូអភិវឌ្ឍៃ ៍ រងស្ម្េបាៃលទ្ធផល

ការង្ហរដ៊ូេខាងងស្កាម្៖  

 បាៃរស្ម្បរស្ម្លួៃងិងរៀបេំកិេចស្បជុំងពញអងាេំៃៃួ០៥ ងដ្ឋយទ្ទួ្លបាៃលទ្ធផល (ទី្១)បាៃអៃុម័្តផ្ផៃការ 

រកម្មភាពរបរ់ TWG-AW រស្មប់ឆ្ែ ំ២០១៦  (ទី្២)បាៃអៃុម័្តទ្ស្ម្ងន់ៃស្កបខ័ណ្ឌ លទ្ធផលរស្មប់ TWG-

AW  (Result Framework Template) ផ្ដលជាឧបករណ៍្ងដើម្បីធានរងាតភិាព រវាងងគលៃងោបាយរបរ់

រាជរដ្ឋា ភបិាល ៃងិយុទ្ធសាស្តរត  ឬកម្ម វិធីរស្មប់ផតលហ់ិរញ្ាបបទៃរបរ់នដគ៊ូអភិវឌ្ឍៃ៍ដល់ស្បងទ្រកម្ពុជា  

 ការបងងកើតអៃសុ្កុម្ការង្ហរបងេចកងទ្ររត ីពីការផសពវផាយករិកម្ម (Sub-Technical Working Group on 

Agricultural Extension) ផ្ដលអគានយកដ្ឋា ៃករិកម្មជាស្បធាៃ ៃងិ IFAD ជារហអៃសុ្បធាៃ ៃងិអៃសុ្កុម្

ការង្ហរបងេចកងទ្ររត ីពីការស្គប់ស្គងស្បពៃ័ធធារាសាស្តរត  (Sub-TWG on Irrigation Scheme Management) 

ស្តូវបាៃឯកភាពឲ្យបងងកើត ងដ្ឋយមៃស្ករួងធៃធាៃទឹ្កៃងិឧតៃុយិម្ (នយកដ្ឋា ៃធារាសាស្តរតករិកម្ម) ជា

ស្បធាៃៃងិរស្ម្បរស្ម្លួនដគ៊ូអភិវឌ្ឍៃ ៍(DP Facilitator)។  

 ងគហទំ្ព័ររបរ់ TWG-AW ស្តូវបាៃបងងកើតង ើង ងដើម្បីងលើកកម្ពរ់តមល ភាព ៃិងងធវើជាម្ជណម្ណ្ឌ លព័តម៌ៃកែុងការ

ផ្េករំផ្លកព័តម៌ៃ ៃិងឯកសារងគលៃងោបាយនន ទក់ទ្ងៃងឹ វិរ័យករិកម្មៃងិទឹ្ក ជាមួ្យរមជិកឲ្យបាៃ

ទៃ់ងពលងវលា ។  

 បាៃេ៊ូលរួម្ពៃិតិយៃងិផតល់ងោបល់ងលើឯកសារងគលងៅអភិវឌ្ឍៃ៍ស្បកបងដ្ឋយេីរភាព (Sustainable Development 

Goals- SDGs) ៃិងឯកសាររ៊ូេនករតាម្ដ្ឋៃរួម្គែ ឆ្ែ ំ២០១៧-២០១៨ ៃិងរបាយការណ៍្វឌ្ឍៃភាពរបរ់រ៊ូេ 

នករតាម្ដ្ឋៃរួម្គែ  ២០១៥-២០១៦ (Revised JMIs 2017-2018 and JMIs Progress Report 2015-2016) 

ងស្ៅពីកិេចស្បជុំស្បចំាស្តីមររបរ់ខលួៃ ស្កុម្ការង្ហរ TWG-AW បាៃរស្ម្រស្ម្ួលៃិងរហការងរៀបេំកិេចស្បជុំ ៃិង

រិកាា សាលាពាកព់ៃ័ធរួម្មៃ៖ (១)រិកាា សាលារតពីីភាពជានដគ៊ូរស្មប់វិរ័យករិកម្មស្បកបងដ្ឋយេីរភាព (Workshop on 

Cambodia Partnership for Sustainable Agriculture-CPSA) ស្តូវបាៃងរៀបេំៃងិផសពវផាយ ងដ្ឋយមៃការរហការ

រវាងស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ ់ ៃងិងៃសាទ្ ៃងិ Grow Asia (២)រិកាា សាលាផសពវផាយរត ីពីបរិសាថ ៃស្គបដណ្ត ប់

រស្មប់ វិរ័យករិកម្មឆ្ែ ំ២០១៦ (Enabling the Business of Agriculture 2016) ស្តូវបាៃរហការងរៀបេំជាមួ្យ 

ធនគរពភិពងលាក ងដើម្បីផ្េករំផ្លកព័តម៌ៃ ៃងិស្បម្៊ូលម្តិងោបលព់ីភាគពីាក់ពៃ័ធ ងដ្ឋយមៃការេ៊ូលរួម្ពីរមជកិ

ស្កុម្ការង្ហរ TWG-AW ៃងិអែកពាក់ពៃ័ធដនទ្ជាងស្េើៃងទ្ៀត (៣)រិកាា សាលាផសពវផាយដ្ឋក់ឲ្យងស្បើស្បារ់ឯកសាររបរ់

អងាការ FAO-OECD-UNCDF រត ីពីអភិស្កម្តាម្តំបៃង់ឆ្ព េះងៅងរៀបេំងគលៃងោបាយរៃតិរុខងរបៀង ៃងិអាហារ៊ូបតថម្ា  

ស្តូវបាៃងរៀបេំង ើងរវាងស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ ់ ៃងិងៃសាទ្ ស្កុម្ស្បឹកាសាត រអភិវឌ្ឍៃ ៍វិរ័យករិកម្មៃងិជៃបទ្ 

អងាការ FAO ៃងិ អងាការ OECD កែុងងគលបំណ្ងពៃិតិយងលើឯកសារផ្កទ្ស្ម្ងស់្បពៃ័ធអភិបាលកិេច ផ្ដលមៃស្គប់កស្មិ្ត 

ៃងិឲ្យមៃដំងណ្ើរការកាៃ់ផ្តស្បងរើរ តាម្រយៈការតល រ់បតូរពអីភសិ្កម្ពីងលើេុេះងស្កាម្ (Top-Down) ៃងិ one-size-fits-

all ងឆ្ព េះងៅរកអភិស្កម្ផ្ដលមៃលកាណ្ៈពហុវិរ័យ ពីថាែ ក់ងស្កាម្ងៅងលើ (Bottom-Up) ៃងិស្របតាម្បរិបទ្។  
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៦.៤. ការព្គ្ែ់ព្គ្ងធនធានម្នុសសកនុងវិស័យកសិកតម 

៦.៤.១-ការព្គ្ប់ព្គ្្ធនធានតន៊ុសស 

ងដើម្បីេ៊ូលរួម្េំផ្ណ្កជាមួ្យរាជរដ្ឋា ភបិាល កែុងការរងស្ម្េឲ្យបាៃៃ៊ូវរ៊ូេៃករងគលងៅនៃងគលៃងោបាយនន ផ្ដល

មៃផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរតអភិវឌ្ឍៃ៍ជាតិ២០១៤-២០១៨ ៃងិយុទ្ធសាស្តរតេតុងកាណ្ដំណកក់ាលទី្៣ ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ 

ៃងិងៃសាទ្ បាៃងតត តការយកេិតតទុ្កដ្ឋកោ់៉ា ងខាល ំងងលើការស្គប់ស្គងធៃធាៃម្ៃុរស តាម្រយៈការរិកាពតីស្ម្ូវការធៃធាៃ

ម្ៃុរសទងំបរិមណ្ ៃងិគុណ្ភាពងដ្ឋយផ្ផអកងលើទំ្ហំការង្ហរជាក់ផ្រតង ការកំណ្តត់នួទី្ភារកិេច  ការពិពណ៌្នការង្ហរ ការ

វាយតនម្លងលើលទ្ធផលការង្ហរ ការងរៀបេំងគលៃងោបាយធៃធាៃម្ៃុរស ការងរៀបេំស្បពៃ័ធស្គប់ស្គងធៃធាៃម្ៃុរសតាម្ស្បពៃ័ធ

ព័តម៌ៃវិទ្ា ការផ្កទ្ស្ម្ងរ់េនរម្ព័ៃធ មុ្ខង្ហរៃងិការអៃុវតតការង្ហរ ការេុេះពស្ងងឹការស្គប់ស្គងម្ស្តៃតកីរិកម្មងៅតាម្បណត

អងាភាពទងំថាែ កជ់ាតៃិិងថាែ កង់ស្កាម្ជាតជិាប់ជាស្បចំា។ 

កែុងឆ្ែ ំ២០១៦ងៃេះ ស្ករួងករិកម្ម រកុាា ស្បមញ ់ៃងិងៃសាទ្  មៃម្ស្តៃតរីាជការររុបេំៃៃួ៦.៩០៨នក់ នរ១ី.៥២០នក ់ 

ងរម ើៃងឹ២២% កែុងងនេះ  ថាែ កក់ណត លមៃេំៃៃួ២.៧៨៥នក់ នរី៧៧១នក់ ងរម ើៃឹង២៧% ថាែ ករ់ាជធាៃីងខតតមៃេំៃៃួ 

៤.១២៣នក ់នរី៧៤៩នក ់ងរម ើៃងឹ១៨%។ ទ្ៃទឹម្ៃងឹងៃេះ ស្ករួងបាៃដ្ឋកម់្ស្តៃតឲី្យេ៊ូលៃិវតតៃេំ៍ៃៃួ១៣៩នក់ ដ្ឋកម់្ស្តៃតរីថ ិត

កែុងភាពទំ្ងៃរគម ៃងបៀវតសេំៃៃួ២៣៧នក ់ៃងិបាៃលបុងឈាម េះម្ស្តៃតងីេញពសី្កបខ័ណ្ឌ េំៃៃួ៥២នក ់(ងបាេះបងក់ារង្ហរ លា ប់

ពីការង្ហរ ម្រណ្ៈភាព)។ ស្ករួងបាៃងធវើការស្ប ងស្បផ្ជងងស្ជើរងរីរម្ស្តៃតសី្កបខ័ណ្ឌ លមីេំៃៃួ៣៣៣នក ់ (ស្កបខ័ណ្ឌ ”ក”េំៃៃួ

២៤៧នក ់នរីេំៃៃួ៨៤នក ់ៃងិ”ខ”េំៃៃួ៨៦នក ់នរីេំៃៃួ៣៦នក ់កែងុងនេះម្ស្តៃតរីាជការ១០នក ់នរីេំៃៃួ២នក។់ ងដើម្បី 

ងលើកទឹ្កេិតតដលម់្ស្តៃតរីាជការផ្ដលបាៃខតិខអំៃុវតតការង្ហរទ្ទួ្លបាៃសាែ នដង ែ្ើម្ ស្ករួងបាៃផ្តងតាំង ៃងិងផទររស្ម្លួភារកេិច

ម្ស្តៃតរីាជការបាៃេំៃៃួ៣០១នក ់ នរីេំៃៃួ៣៦នក ់ ស្ពម្ទងំបាៃផតលង់ស្គឿងទរសរិយយរជ៊ូៃដល់ម្ស្តៃតរីាជការេំៃៃួ៦៨៥នក់

នរីេំៃៃួ១១៣នក ់(ពីងម្ដ្ឋយរំរិទ្ធដល់ជាត៊ូបការ)។ 

 

   

 

 

 

 

 

ផ្ផអកតាម្ស្កាហវិកនៃសាថ ៃភាពស្កបខ័ណ្ឌ ម្ស្តៃតរីាជការកែងុរយៈងពល០៥ឆ្ែ ំ (២០១២-២០១៦) ង ើញថាេំៃៃួស្កបខ័ណ្ឌ

បាៃលយេុេះជាបៃតបនទ ប់ ទ្ៃទមឹ្ៃងឹស្កបខ័ណ្ឌ លមីទ្ទួ្លបាៃមិ្ៃមៃតលុយភាព ៃងិស្កបខ័ណ្ឌ ផ្ដលបាៃបាត់បង។់ ករណី្ងៃេះ ជា 

បញ្ញា ស្ប ម្រស្មប់ការេ៊ូលរមួ្អៃុវតតងគលៃងោបាយរបរ់រាជរដ្ឋា ភបិាល ជាពិងររ កម្មវិធកីំផ្ណ្ទ្ស្ម្ង់រដាបាលថាែ ក់ 

ងស្កាម្ជាតិ ៃងិការងធវើឲ្យរងស្ម្េងជាគជយ័ៃ៊ូវផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរត របរ់ស្ករួង កែងុងនេះ ស្ករួងបាៃពស្ងកីរេនរម្ព័ៃធករិកម្ម 

ឲ្យដលម់្៊ូលដ្ឋា ៃ ុ ំរង្ហក ត ់ ងដើម្បីជំរញុការបស្តញ្ញជ បៃងិងផទរបងេចកងទ្រករិកម្មឲ្យកាៃផ់្តមៃស្បរិទ្ធភាពដលក់រិករតាម្រយៈ 

ការអៃវុតតងគលៃងោបាយផសពវផាយករិកម្មរបរ់ស្ករួង ។ 
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៦.៤.២-ការអភិវឌ្ឍធនធានតន៊ុសស 

ងៅកែងុៃីតកិាលកៃលងម្កងៅកែងុយុទ្ធសាស្តរតអភិវឌ្ឍៃ៍ជាតិ រាជរដ្ឋា ភបិាលបាៃកណំ្តអ់ាទិ្ភាពេម្បង េំៃៃួ៤ គ៉ឺ ផលូវ ទឹ្ក 

ងភលើង ៃងិម្ៃុរស។ ប៉ាុផ្ៃតងៅកែងុបរិបទ្ ងរដាកិេចពុទ្ធិ ៃងិបងេចកវិទ្ាទំ្ងៃើបស្បកបងដ្ឋយឧតតម្ភាព ៃងិការស្បកតួស្បផ្ជងផ្ដល

មៃរៃទុេះោ៉ា ងខាល ំងកាល  រាជរដ្ឋា ភបិាលៃតីកិាលទី្៥នៃរដារភាព បាៃផតលក់ារយកេិតតទុ្កដ្ឋកក់ាៃ់ផ្តខាល ំងងលើការអភិវឌ្ឍៃ៍

ធៃធាៃម្ៃុរសមៃៃយ័ថា ផ្ស្បកាល យអាទិ្ភាពេម្បងេំៃៃួ៤ គ៉ឺម្ៃុរស ផលូវ ទឹ្ក ៃងិងភលើង ។ 

ងដើម្បីង ល្ ើយតបងៅៃងឹការកំណ្តអ់ាទិ្ភាព “ម្៊ូលធៃម្ៃុរស” របរ់រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជា ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ 

ៃងិងៃសាទ្ បាៃខិតខំស្បឹងផ្ស្បងៃងិយកេិតតទុ្កដ្ឋកក់ែងុការពស្ងងឹរម្តថភាពម្ស្តៃតរីាជការ ស្បកបងដ្ឋយគុណ្វុឌ្ឍខិពរ់ តាម្រយៈ

ការបណ្តុ េះបណត លរយៈងពលខល ី ៃងិរយៈងពលផ្វងទងំកែងុៃងិងស្ៅស្បងទ្រ។ ជាក់ផ្រតង កែងុឆ្ែ ំ២០១៦ កៃលងម្កងៃេះ ស្ករួង

បាៃបណ្តុ េះបណត លម្ស្តៃតរីាជការបាៃេំៃៃួ៣១៧១នក ់ នរីេំៃៃួ៨៤៤នក។់ វគាបណ្តុ េះបណត លកែុងស្បងទ្ររយៈងពលខលីបាៃ

េំៃៃួ២៥២៦នក ់ នរីេំៃៃួ៦៨០នក។់ ងដ្ឋយផ្ កេំងពាេះវគាបណ្តុ េះបណត លងស្ៅស្បងទ្របាៃេំៃៃួ៦៥០នក ់ នរីេំៃៃួ

១៦៤នក ់កែងុងនេះវគាបណ្តុ េះបណត លរយៈងពលខលបីាៃេំៃៃួ ៦១៣នក ់នរីេំៃៃួ១៥២នក ់ៃងិវគាបណ្តុ េះបណត លរយៈងពល

ផ្វងបាៃេំៃៃួ៣៧នក់ នរីេំៃៃួ១២នក ់(ថាែ កអ់ៃុបណ្ឌ តិ២៤នក ់ៃងិថាែ ក់បណ្ឌ តិេំៃៃួ ១៣នក)់។  

៦.៤.៣-ការងារបណេុ ះបណាេ លនិសសិត 

ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ់ ៃងិងៃសាទ្ មៃស្គឹេះសាថ ៃអប់រំជនំញបីគ៉ឺ៖ សាកលវិទ្ាលយ័ភ៊ូមិ្ៃទករិកម្ម (រ.វ.ភ.ក.) 

សាលាជាតកិរិកម្មផ្ស្ពកងលៀប (ក.ព.ល.) ៃងិសាលាជាតកិរិកម្មកពំងច់ាម្ (រ.ជ.ក.ក.េ.)។  

កែុងរយៈងពល០៥ឆ្ែ ំងៃេះ សាកលវិទ្ាល័យភ៊ូមិ្ៃទករិកម្មបាៃទ្ទួ្លៃរិសតិឱ្យេ៊ូលងរៀៃ ៃងិបញ្ចប់ការរិកាងដ្ឋយ

ងជាគជយ័ដ៊ូេមៃកែងុតារាងខាងងស្កាម្ងៃេះ៖ 

ៃរិសតិ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ 

  ររបុ ស្រ ី ររបុ ស្រ ី ររបុ ស្រ ី ររបុ ស្រ ី ររបុ ស្រ ី

រថតិេិ៊ូលរកិាថាែ កប់រញិ្ញា បស្ត 1018 237 1044 310 789 260 945 364 945 364 

រថតិបិញ្ចបក់ាររកិាថាែ កប់រញិ្ញា បស្ត 315 65 397 104 851 166 1243 313 545 187 

រថតិបិញ្ចបក់ាររកិាថាែ ក ់

បរញិ្ញា បស្តជាៃខ់ពរ ់
17 3 54 7 31 7 41 4 37 8 

រថតិបិញ្ចបក់ាររកិាថាែ កប់ណ្ឌ តិ 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 

តារាងរបាយការណ៍្រងងាបរម្ធិផលរបរ់សាលាជាតិករិកម្មផ្ស្ពកងលៀបរយៈងពល៥ឆ្ែ ំ៖ 

- េៃំៃួៃរិសតិេ៊ូលងរៀៃរបរ់សាលាជាតកិរិកម្មផ្ស្ពកងលៀប៖ 

 

ឆ្ែ ំរកិា 

បរញិ្ញា បស្តរង បរញិ្ាបស្ត ររបុរមួ្ 

ររបុ នរ ី ររបុ នរ ី ររបុ នរ ី

២០១១-២០១២ ១៦៤ ៤៦ ៤៣៨ ១២០ ៦០២ ១៦៦ 

២០១២-២០១៣ ១៦២ ៥៥ ៤៧៣ ១៤០ ៦៣៥ ១៩៥ 

២០១៣-២០១៤ ៨១ ១៦ ៣៦០ ១០៦ ៤៤១ ១២២ 

២០១៤-២០១៥ ១៤០ ៣១ ១៦១ ៤១ ៣០១ ៧២ 

២០១៥-២០១៦ ១៧០ ៥០ ២៥៨ ៨៥ ៤២៨ ១៣៥ 

ររបុ៥ឆ្ែ ំ ៧១៧ ១៩៨ ១៦៩០ ៤៩២ ២៤០៧ ៦៩០ 
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- េៃំៃួៃរិសតិបញ្ចបក់ាររិការបរ់សាលាជាតកិរិកម្មផ្ស្ពកងលៀប៖ 

 

ឆ្ែ ំរកិា 

បរញិ្ញា បស្តរង បរញិ្ាបស្ត ររបុរមួ្ 

ររបុ នរ ី ររបុ នរ ី ររបុ នរ ី

២០១១-២០១២ ១៩៧ ៦៨ ២៦៩ ៧៥ ៤៦៦ ១៤៣ 

២០១២-២០១៣ ១៥៧ ៤៤ ២៥៩ ៧៨ ៤១៦ ១២២ 

២០១៣-២០១៤ ១២៣ ៣៩ ៤០៣ ១២៨ ៥២៦ ១៦៧ 

២០១៤-២០១៥ ៣៩៦ ១៥ ៣៧៨ ១១១ ៧៧៤ ១២៦ 

២០១៥-២០១៦ ១០៤ ២៤ ២៨៨ ១០៨ ៣៩២ ១៣២ 

ររបុ៥ឆ្ែ ំ ៩៧៧ ១៩០ ១៥៩៧ ៥០០ ២៥៧៤ ៦៩០ 

 

- េៃំៃួរិរសេ៊ូលងរៀៃៃងិបញ្ចបក់ាររិកាងៅសាលាជាតកិរិកម្មកពំងច់ាម្៖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ស្គឹេះសាថ ៃអប់រំទងំអរ់ បាៃកពំុងងរៀបេំផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរត ងដើម្បីអៃុវតតកម្មវិធីរិកា ផ្ដលបាៃងធវើបេចុបបៃែភាព ងដើម្ប ី

ពស្ងងឹគុណ្ភាពបណ្តុ េះបណត ល ស្សាវស្ជាវ ៃងិងរវាកម្មរស្មប់រហគម្ៃ៍ កែុងបរិបទ្រមហរណ្កម្មងរដាកិេចអាសា ៃ 

ៃងិរកលភាវ៊ូបៃីយកម្ម។  

ងលើផ្ផែកកិេចរហស្បតិបតតិការអៃតរជាតិ មៃអែកជនំញការបរងទ្រេំៃួៃ១៣នក ់ កំពងុបងស្ម្ើការងៅកែងុស្គឹេះសាថ ៃ

រិកា ៃងិមៃស្គេឹះសាថ ៃនដគ៊ូររហស្បតិបតតកិារអៃតរជាតិ ទងំងទ្វរភាគី ៃងិពហភុាគី ររុបេំៃៃួ៥៨សាកលវិទ្ាលយ័។ ងលើរ

ពីងៃេះសាលាជាតកិរិកម្មកំពង់ចាម្ បាៃបងងកើតកិេចរហការជាមួ្យភាែ ក់ង្ហររហស្បតិបតតកិារអៃតរជាតិក៊ូងរ៉ KOICA ងដើម្បី

អៃុវតតគងស្មងការបណ្តុ េះបណត ល ៃងិផសពវផាយងគលការណ៍្េលនភ៊ូមិ្លមី។ បផ្ៃថម្ពីងៃេះ តាម្រយៈគងស្មងផ្កលម្អ

គុណ្ភាពអនម័្យៃិងភ៊ូតគម្អនម័្យ (SPS) សាកលវិទ្ាល័យភ៊ូមិ្ៃទករិកម្ម បាៃសាងរង់ម្ៃទីរពិងសាធៃ៍លមីមួ្យ

ខែងមៃពីរជាៃប់ាៃរួេរាល់ ស្ពម្ទងំបាៃបំពាក់បផ្ៃថម្ៃ៊ូវឧបករណ៍្ ៃងិម្ងធាបាយរមា ររិកាពិងសាធៃ ៍ ងៅកែុងបៃទប់

ពិងសាធៃ៍ផ្ដលមៃស្សាប់ ។  

េំងពាេះការង្ហរស្សាវស្ជាវ ស្គេឹះសាថ ៃរិកាទងំបី បាៃៃងិកពំុងអៃវុតតគងស្មងស្សាវស្ជាវេំៃៃួ៣០គងស្មង ពាក់ពៃ័ធ

ងលើផ្ផែកវិទ្ាសាស្តរតករិកម្ម វិទ្ាសាស្តរតរតវ ងវជជសាស្តរតរតវ នស្ពង ើ ជលផល ករិឧរាហកម្ម ងរៀបេំផ្ដៃដី។ល។ 

ស្បភពហិរញ្ាវតថុរំខាៃ់ៗទ្ទួ្លបាៃពី ស្ករួងអប់រំ យុវជៃ ៃងិកីទ្ា ស្ករួងបរិសាថ ៃ អ៊ូស្តសាត លី កាណដ្ឋ សាធារណ្រដា

ង្ក៊ូសាល វ៉ាគ ីរហគម្អុ៉ឺរុ៉ប ស្បងទ្រក៊ូងរ៉ ស្បងទ្រជប៉ាៃុ រហរដាអាងម្រិក។ល។ បផ្ៃថម្ពីងៃេះងៅងទ្ៀត ម្ជណម្ណ្ឌ លស្សាវស្ជាវ
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ធំៗេំៃៃួ៣ ស្តូវបាៃបងងកើតង ើងងៅសាកលវិទ្ាលយ័ភ៊ូមិ្ៃទករិកម្ម រួម្មៃម្ជណម្ណ្ឌ លឧតតម្ភាព ស្បពលវបបកម្មករិកម្ម

ៃិរៃតរភាព ៃងិអាហារ៊ូបតថម្ា ឧបតថម្ាងដ្ឋយភាែ ក់ង្ហររហរដាអាងម្រិក រស្មប់ការអភិវឌ្ឍៃអ៍ៃតរជាតិ (USAID) ម្ជណម្ណ្ឌ ល

ស្សាវស្ជាវដំ ូងបារាងំ ឧបតថម្ាងដ្ឋយម្ជណម្ណ្ឌ លករិកម្មអៃតរជាតកិ៊ូងរ៉ (KOPIA) ៃិងម្ជណម្ណ្ឌ លបងេចកវិទ្ា ៃិងព័តម៌ៃ

ជីវឧរម ៃ័ខាែ តធ ំឧបតថម្ាងដ្ឋយអងាការរហស្បជាជាតិងដើម្បីអភិវឌ្ឍៃ៍ឧរាហកម្ម (UNIDO)។ 

V- បញ្ហា ម្របឈម 

កែុងឆ្ែ ំ២០១៦ងៃេះ បញ្ញា ស្ប ម្កែុងផលតិកម្មដំណំករិកម្ម ស្តូវបាៃកត់រមា ល់ង ើញថា ភាពង្ហយរងងស្គេះនៃស្បព័ៃធ

ដ្ឋដុំេះ ងដ្ឋយសារកតាត ផ្ស្បស្បលួអាការធាត ុៃិងកងវេះខាតស្បពៃ័ធងស្សាេស្រព គ៉ឺជាបញ្ញា មួ្យផ្ដលបាៃជួបស្បទ្េះជាងរៀងរាលឆ់្ែ ំ។ 

បផ្ៃថម្ងលើងៃេះ កងវេះខាតធៃធាៃរស្មប់ការង្ហរស្សាវស្ជាវ ៃងិផសពវផាយបងេចកងទ្រទងំងៅថាែ ក់ងស្កាម្ជាតិ គ៉ឺជា

បញ្ញា មួ្យងទ្ៀតផ្ដលស្តូវពៃិតិយពិចារណបផ្ៃថម្ ឱ្យស្របតាម្ទំ្ហំការង្ហរផ្ដលងេេះផ្តងកើៃង ើងជាលដំ្ឋប់ពីម្យួឆ្ែ ំងៅមួ្យឆ្ែ ំ។ 

ម្៉ាាងវិញងទ្ៀត រម្តថភាពរហគម្ៃក៍រិកម្ម ផ្ដលជាតអួងាងរដាកិេចជៃបទ្ដ៏រំខាៃ ់ កង៏ៅមៃកស្ម្តិងៅង ើយ តស្ម្វូឱ្យ

មៃការយកេិតតទុ្កដ្ឋកខ់ពរ់នងពលខាងមុ្ខ។ ងលើរពីងៃេះ លទ្ធភាពទ្ទួ្លបាៃងរវាផសពវផាយករិកម្ម  រម្តថភាពស្រូបយក

េំងណ្េះដឹងបងេចកងទ្រដ្ឋដុំេះ ៃិងការងស្បើស្បារ់ធាតុេ៊ូលករិកម្មឱ្យបាៃស្តឹម្ស្តូវតាម្បទ្ដ្ឋា ៃបងេចកងទ្រ ក៏ដ៊ូេជាកែងុការ

ផ្កនេែផលតិផលកែុងេំងណម្ស្បជាករិករងៅមៃកស្ម្តិ។  ការលេួលាកនំ់េ៊ូលបផ្ៃល ផ្ផលង ើ មិ្ៃមៃគុណ្ភាព បាៃងធវើឱ្យប៉ាេះ 

ពាលដ់ល់រុខភាពសាធារណ្ៈ ក៏ដ៊ូេជាការស្បផ្ជងទី្ផារៃងិផលតិកម្មកែងុស្រុក។  

ការេ៊ូលរួម្ វិៃិងោគកែងុវិរ័យករិកម្មរបរ់ផ្ផែកឯកជៃ កែងុការអភិវឌ្ឍផលតិកម្មករិកម្មងៅមៃទំ្ហំត៊ូេ ងបើងស្បៀប

ងធៀបៃងឹវិរ័យពរីងផសងងទ្ៀត ជាពិងររការ វិៃិងោគជាលកាណ្ៈរហស្គរខាែ តម្ធយម្ៃងិធំ កែងុការផ្កនេែផលតិផលករិកម្ម 

ងដើម្បរីទងកើនតនម្លបផ្ៃថម្ងៅមៃកស្ម្តិទប។  

េំងពាេះផលតិកម្មងៅរ ៊ូ បញ្ញា កពំុងគរំាម្កផំ្ហងដលក់ារអភិវឌ្ឍដំណំងៃេះ គ៉ឺបញ្ញា កងវេះធៃធាៃម្ៃុរសអែកបងេចកងទ្រ

ងៅម្៊ូលដ្ឋា ៃថាែ ក់ម្៊ូលដ្ឋា ៃ ពិងររថាែ ក់ស្រុក ងដើម្បអីប់រផំសពវផាយបងេចកងទ្រឱ្យដលក់រិករកំពងុជួបបញ្ញា ស្ប ម្ ៃងិទម្

ទរឱ្យមៃការយកេិតតខពរ់បំផតុ។ 

ផលតិកម្មរតវមិ្ៃរ៊ូវមៃការរីកេងស្ម្ើៃខាល ំងកាល ងៅង ើយ ពិងររផលិតកម្មងគស្កបីមៃការលយេុេះ ងដ្ឋយសារ

កងវេះកមល ងំពលកម្មងៅជៃបទ្ េំណកស្រុក ជាងហតុងធវើឱ្យករិករភាគងស្េើៃងស្បើស្បារ់ងរវាងស្គឿងយៃតករិកម្ម ការលយ

េុេះវាលងមម េិញ្ច ឹម្រតវ ការរវរមររមលួអាការធាតុ ខវេះស្បភពទឹ្ក។ ជាការកត់រមា ល ់ អស្តា ៉ឺ សាល ប់រតវ ៃងិជំង៉្ឺ លង

រតវងៅផ្តជាការគំរាម្កំផ្ហងដលផ់លតិកម្មរតវងធវើឱ្យផលតិភាពរតវលយេុេះ ងហើយកងវេះខាតថាែ កំារពារ ពាបាលរតវ ៃងិ

ឧបករណ៍្រមា របរិកាា បរុងពទ្យងៅផ្តស្តូវបាៃជួបស្បទ្េះ។ ងលើរពីងៃេះ បទ្ងលមើរដឹកជញ្ជូៃរតវ ៃងិផលតិផលរតវ ការ

ស្គប់ស្គងរតតឃាតដ្ឋា ៃ ៃងិការស្តតួពៃិតិយអនម័្យរតវងៅអៃុវតតមិ្ៃទៃម់ៃស្បរិទ្ធភាពងៅង ើយ។ ការស្សាវស្ជាវ

ផលតិកម្មៃងិបរុពាបាល ការផសពវផាយបងេចកងទ្រផលតិកម្មបរុពាបាលអៃុវតតងៅមៃកស្ម្ិត អាស្រយ័ងដ្ឋយធៃ

ធាៃៃងិម្ងធាបាយមៃកស្មិ្ត។ 

បទ្ងលមើរងៃសាទ្ងៅផ្តងកើតមៃ ៃិងការទ្ស្តនទ ៃយកដីកែុងផ្ដៃនស្ពលិេទឹ្កងធវើជាកម្មរិទ្ធឯកជៃ ងៅផ្តមៃ

រកម្មភាព។ ការយល់ដឹងរបរ់ស្បជាងៃសាទ្ពីសារៈស្បងោជៃ៍នៃធៃធាៃជលផលងៅមៃកស្ម្ិត ផ្ដលទម្ទរឱ្យ

មៃការយកេិតតទុ្កដ្ឋក់ខពរ់។ ការអៃុវតតេាប់រត ីពីជលផលងៅមៃកស្ម្ិត។ រហគម្ៃ៍ងៃសាទ្ពុមំៃធ្នធានស្គរ់រាន ់

រស្មប់អៃុវតតផ្ផៃការរកម្មភាពរបរ់ខលួៃ ៃងិសមតថភាពររស់រមជកិរហគម្ៃង៍ៃសាទ្ទៅមានករមិត។ 

ការយល់ដឹងពសីារៈរំខាៃន់ស្ពង ើកែងុេំងណម្ស្បជាជៃម្៊ូលដ្ឋា ៃ ពឹងអាស្រយ័អៃផុលនស្ពង ើងៅមៃកស្ម្ិត

ទបងៅង ើយ ផ្ដលទម្ទរឱ្យមៃការពៃយលផ់សពវផាយបផ្ៃថម្ងទ្ៀត។ ការង្ហរបស្តង្ហក បបទ្ងលមើរ ៃិងការកាបរ់ាៃដីនស្ព

យកដីងធវើជាកម្មរិទ្ធងិលមើរេាប់មៃការលបំាក។ ការតំាងទី្លំងៅរបរ់ជៃេំណកស្រុកកែងុតបំៃន់ស្ពការពារៃងិតំបៃអ់ភរិកស
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រតវនស្ពស្តូវបាៃពិៃិតយង ើញមៃការងកើៃង ើង។ រហគម្ៃ៍នស្ពង ើមួ្យេំៃួៃមៃការលំបាក កែុងការការពារនស្ព

រហគម្ៃ៍ ងដ្ឋយសារមិ្ៃមៃធៃធាៃស្គប់ស្គៃ់រស្មប់អៃវុតត។  

VI-  ទ្ិេសៅអនុវត្តឆ្ន ាំ២០១៧-២០១៨ 

រស្មប់ឆ្ែ ំ២០១៧-២០១៨ងៃេះ ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ ់ ៃងិងៃសាទ្ បាៃដ្ឋកង់េញៃ៊ូវទិ្រងៅ ៃងិផ្ផៃការ 

អៃុវតតដ៊ូេខាងងស្កាម្៖ 

១.  សផនការផលិតកតមដ្ណំាពំ្សូវ ដ្ំណារំួតផស ំនិ្ដ្ំណាឧំសាហកតម 

ក្. េចូនាក្រទ្េិសៅ 
 ជំរញុការដ្ឋដុំេះដំណំស្រូវទ្៊ូទងំស្បងទ្រឆ្ែ ំ២០១៧-២០១៨ ឱ្យបាៃោ៉ា ងតិេកែងុរងវង់២,៩៣លាៃហ.ត កែងុងនេះ

ស្រូវវរា២,៤៩លាៃហ.ត ៃងិស្បំាង០,៤៤លាៃហ.ត។ ទិ្ៃែផលររុប៣,២១៥ត/ហ.ត។ បរិមណ្ផលស្រូវ៩,៤៤លាៃងតាៃ។ 

 ជំរញុការងធវើផលតិកម្មដំណំរមួ្ផសៃំងិឧរាហកម្ម (ងពាត ដំ ូងង ើ ដំ ូងជាវ  បផ្ៃល រផ្ណ្ត កបាយ រផ្ណ្ត ក

ដី រផ្ណ្ត កងរៀង អំងៅ លៃ) ឱ្យបាៃងកើៃនផទដីដ្ឋដុំេះេំៃៃួ២% ៃងិបរិមណ្ផលស្បមណ្៥% ងធៀបៃងឹឆ្ែ ំ២០១៦។  

ខ. វិធានការអនវុត្តសដ្ើមបេីសម្រមចបានទ្េិសៅក្ាំណត្ ់
 បៃតរិកាស្សាវស្ជាវ ៃិងអភវិឌ្ឍៃ៍បងេចកងទ្រដ្ឋដុំេះដណំំស្រូវ ដំណំរួម្ផស ំ ៃងិដំណំឧរាហកម្មផ្ដល

មៃគុណ្ភាពលអ មៃលកាណ្ៈស្បកួតស្បផ្ជងទី្ផារនំងេញ ផតល់ទិ្ៃែផលខពរ់ ៃងិបៃាុងំៅៃងឹបផ្ស្ម្បស្ម្លួអាការធាតុ 

តាម្រយៈពស្ងឹងតួនទី្បងងកើៃរម្តថភាព ៃិងបងងកើៃធៃធាៃ (ម្ៃុរស រមា រ ៃិងលវិកា) ដល់បណត ករិដ្ឋា ៃ សាថ ៃីយ

ពិងសាធៃ៍ស្សាវស្ជាវ ៃិងម្ជណម្ណ្ឌ លអភិវឌ្ឍៃ៍ករិកម្ម 

 បងងកើៃការផលតិ ផសពវផាយ ៃងិផ្េកចាយស្គប់ព៊ូជស្រូវរំខាៃ ់ ផ្ដលមៃគុណ្ភាពលអ ពិងររព៊ូជស្រូវ

ស្កអ៊ូប ដល់ស្រទបក់រិករៃងិវិរ័យឯកជៃ 

 ពស្ងងឹរម្តថភាពស្គប់ស្គងៃងិបងងកើៃធៃធាៃហិរញ្ាវតថុគំស្ទ្ដល់រហគម្ៃ៍ករិកម្ម ៃិងផ្ស្បកាល យរហគម្ៃ៍

ករិកម្មងៅជារហស្គរករិកម្មជៃបទ្ តាម្រយៈការផតល់ងរវាផសពវផាយករិកម្ម ការងរៀបេំផ្ផៃការអាជីវកម្ម ៃងិ

ពស្ងងឹរម្តថភាពថាែ ក់ដឹកនំរហគម្ៃ៍ករិកម្ម 

 ពស្ងងឹងរវាផសពវផាយករិកម្មងៅថាែ ក់ម្៊ូលដ្ឋា ៃ ពិងររថាែ កស់្រុក ងដ្ឋយស្តូវខិតខំយកេិតតទុ្កដ្ឋកដ់លម់្ស្តៃតី

ផសពវផាយ ៃងិបងងកើៃធៃធាៃហិរញ្ាវតថុ ពស្ងឹងរេនរម្ពៃ័ធស្គប់ស្គង ជំរុញការបណ្តុ េះបណត លបងេចកងទ្របផ្ៃថម្ដលម់្ស្តៃត ី

ៃងិភាែ ក់ង្ហរផសពវផាយករិកម្ម ឱ្យបាៃកាៃ់ផ្តងស្េើៃផ្លម្ងទ្ៀត 

 ជំរញុផលិតកម្មស្គប់មុ្ខដំណំទងំបរិមណ្ គុណ្ភាព ៃងិធានរុវតថភិាពេំណី្អាហារ តាម្រយៈជំរញុការ   

កសាងស្បឡាយងជើងផ្កអប ការអៃុវតតករិកម្មលអ ការអៃុវតតករិកម្មររីរាងា ការអៃុវតតករិកម្មផ្បបពាណិ្ជជកម្ម (ការដ្ឋដុំេះ

កែុងនផទដីធំ ការបំពាក់ឧបករណ៍្ងស្សាេស្រពទំ្ងៃើប) ពស្ងឹងយៃតការស្តួតពិៃិតយរុវតថិភាពេំណី្អាហារ ទំងនំងេញ 

ៃងិផលតិកែងុស្រុង SPS ការេងស្កងជាស្កុម្ករិកម្មផលតិៃងិផលតិកម្មតាម្កិេចរៃាជាមួ្យស្កុម្ករិករ 

 បៃតពស្ងងឹរម្តថភាពម្ៃទីរពិងសាធៃ៍ជាតិករិកម្មទងំបី ៃងិម្ៃទីរពិងសាធៃផ៍លិតផលករិកម្មកម្ពុជាផ្ស្ពក

ងលៀប  ងដើម្បីផតលភ់ាពកាៃផ់្តង្ហយស្រលួ ងរវាកម្មរហ័រ ៃងិស្បកបងដ្ឋយទំ្ៃុកេិតតដលស់ាធារណ្ៈជៃ តាម្រយៈការ

ពស្ងងឹរម្តថភាពម្ស្តៃតី ការបំពាក់រមា រៃងិឧបករណ៍្ទំ្ងៃើប ៃងិការងរៀបេំវិធីសាស្តរត វិភាគ 

 ជំរញុការងរៀបេំេាប់ ៃិងលខិិតបទ្ដ្ឋា ៃគតយិុតតងស្កាម្េាប់ បងស្ម្ើការង្ហរស្គប់ស្គងផលតិកម្មដំណំ ស្តតួ      

ពៃិិតយគុណ្ភាពផលតិផល ៃងិការង្ហរនំងេញនំេ៊ូលផលតិផលករិកម្មជាងដើម្។ 
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២.  សផនការផលិតកតមដ្ណំាមំ្ៅស ូ 

ក្. េចូនាក្រទ្េិសៅ 
កែុងឆ្ែ ំ២០១៧ រ៊ូេនករងគលងៅរំខាៃ់ៗ ផ្ដលបាៃងស្គងៃងឹស្តូវរងស្ម្េ រួម្មៃ៖ 

 ជំរុញបងងកើៃនផទដីដំណំងៅរ ៊ូឱ្យបាៃ៤៣៨ពាៃហ់.ត (ងកើៃស្បមណ្១,៣%ងធៀបៃងឹឆ្ែ ំមុ្ៃ) ងៅងពលតនម្លងៅរ ៊ូ

មៃលកាណ្ៈលអស្បងរើរ ផ្ដលងធវើឱ្យ វិៃិងោគៃិមៃទំ្ៃុកេិតតកែុងអៃុវតតតាម្ផ្ផៃការដ្ឋដុំេះដំណំងៅរ ៊ូ  

 ជំរញុបងងកើៃផលតិកម្មងៅរ ៊ូឱ្យដល់១៧០ពាៃ់ងតាៃ ។ 
 

ខ. វិធានការអនវុត្តសដ្ើមបេីសម្រមចទ្េិសៅក្ាំណត្់ 
 បៃតយកេិតតទុ្កដ្ឋក់ងលើការរកិាស្សាវស្ជាវ ៃិងកសាងលខិតិគតយិតុតពាក់ពៃ័ធនន  

 ជំរុញការពស្ងកីនផទដីដំណំងៅរ ៊ូរបរ់ស្កុម្ហ ៃុឯកជៃៃងិងៅរ ៊ូស្គសួារ ពិងររេ៊ូលរួម្ពៃិិតយតាម្ដ្ឋៃការអៃុវតត

ផ្ផៃការកម្មវិធីវិៃិងោគងៅរ ៊ូងលើដីរម្បទៃងរដាកិេច រងាម្កិេច ៃងិវាយតនម្លលទ្ធផលផ្ដលរងស្ម្េបាៃ 

 ងធវើបេចុបបៃែភាពយុទ្ធសាស្តរតរស្មប់ការអភិវឌ្ឍងៅរ ៊ូធម្មជាតងិៅកម្ពុជា២០១១-២០២០ 

 បៃតយកេិតតទុ្កដ្ឋក់ងលើការរិកាស្សាវស្ជាវវិទ្ាសាស្តរតរត ីពីការដ្ឋដុំេះ ផ្លទកំ៊ូៃងៅរ ៊ូ ការងស្បើស្បារ់ថាែ រំមល ប់ងមម  

ការស្គប់ស្គងរមរភាពេនស្ង ការយកផល ៃងិការផ្កនេែ 

 បៃតបងងកើតទី្តាំងអៃសុាថ ៃយីៃងិម្ៃទីរពិងសាធៃ៍បផ្ៃថម្ ៃងិបងងកើៃរម្តថភាពស្សាវស្ជាវ ផសពវផាយៃិងបង្ហា ញ 

 បៃតេុេះផសពវផាយៃងិបណ្តុ េះបណត លបងេចកវិទ្ាដំណំងៅរ ៊ូដល់ករិករងៅរ ៊ូស្គសួារ 

 ជំរញុការេងស្កងរហគម្ៃ៍ករិករងៅរ ៊ូស្គសួារ 

 អៃុវតតផ្បបបទ្វិញ្ញា បៃបស្តបញ្ញជ ក់គុណ្ភាពងៅរ ៊ូ (CSR) រស្មប់នំងេញងៅរ ៊ូ អៃុវតតផ្បបបទ្វិញ្ញា បៃបស្ត

បញ្ញជ ក់គុណ្ភាពេារព៊ូជ ជំរុញការអៃុវតតកម្មវិធតីល រ់បតូរកលៃូពហភុាគកីែុងរងវងស់្បងទ្រជារមជកិនៃ IRRDB 

 បងងកើៃកិេចរហការជាមួ្យអាជាា ធរម្៊ូលដ្ឋា ៃ (ងខតត ស្រុក ៃិងរម្តថកិេចងៅតាម្ស្េកស្ពំផ្ដៃ) ងដើម្បីជួយទ្ប់

សាក ត់រកម្មភាពការងបើកសាែ កក់ារស្បម្៊ូលទិ្ញងៅរ ៊ូស្គសួារផ្ដលគម ៃលិខិតអៃញុ្ញា ត ៃងិការនំងេញងៅរ ៊ូៃងិង ើងៅរ ៊ូ

មិ្ៃទៃផ់្កនេែងៅបរងទ្រងដ្ឋយខុរេាប់ 

 ទំ្នក់ទំ្ៃងជាមួ្យនដគ៊ូអភិវឌ្ឍៃ ៍ ទី្ភាែ ក់ង្ហរ ៃងិអងាការងៅរ ៊ូអៃតរជាតិនន ងលើកិេចរហស្បតិបតតកិារកែុងស្កប

ខណ្ឌ ការង្ហរស្សាវស្ជាវ ៃិងអភិវឌ្ឍបងេចកវិជាជ វិទ្ាសាស្តរត  ព័ត៌មៃអំពីការផាត់ផាង់ ៃិងតស្មូ្វការងស្បើស្បារ់ងៅរ ៊ូ អំពី

ៃនិែ ការនៃតនម្លងៅរ ៊ូងលើទី្ផារកែុងៃងិងស្ៅស្បងទ្រ  

 ពស្ងកីនដគ៊ូរហស្បតិបតតិការកែងុការផ្រវងរកលវិកា ៃិងបងេចកងទ្រ ងដើម្បីគំស្ទ្អភិវឌ្ឍៃង៍ៅរ ៊ូស្គសួារ ៃងិបៃតេ៊ូល

រួម្រហការជាមួ្យស្គឹេះសាថ ៃរិកានន កែុងការបណ្តុ េះបណត លធៃធាៃម្ៃុរសខាងវិរ័យងៅរ ៊ូ។ 
 

៣.  សផនការម្លើកកតពស់ស៊ុខភារសតវ និ្ផលិតកតមសតវ 

ក្. េចូនាក្រទ្េិសៅ 
 ជំរញុការេិញ្ច ឹម្ងគជាលកាណ្ៈស្គសួារៃិងករិដ្ឋា ៃងៅទ្៊ូទងំស្បងទ្រឱ្យបាៃមៃកំងណ្ើៃ១%ងធៀបឆ្ែ ំមុ្ៃ 

 ជំរញុការេិញ្ច ឹម្ស្ជូកទ្៊ូទងំស្បងទ្រងៅឆ្ែ ំ២០១៧ ឱ្យបាៃដល់េំៃៃួ២,៥៤លាៃកាល (កងំណ្ើៃ២%) 

 ជំរញុការេិញ្ច ឹម្បកសីទ្៊ូទងំស្បងទ្រងៅឆ្ែ ំ២០១៧ ឱ្យបាៃដល់េំៃៃួ៣០,៧លាៃកាល (កំងណ្ើៃ៥%) 

 ជំរុញការចាក់វ៉ាកស់ាងំអុតកាត ម្ សារទឹ្ក ប៊ូរខយល់ទារករីស្គសួារឱ្យបាន១,៦១ លាៃលាល ងៅឆ្ែ ំ២០១៧ 

 បងងកើៃការអៃុវតតវិធាៃការនន ងដើម្បឱី្យរតតឃាតតដ្ឋា ៃេំៃៃួ៥០កផ្ៃលង បាៃអៃុវតតអនម័្យសាេ់រតវស្រប

តាម្រតងដ់្ឋរបងេចកងទ្រស្តឹម្ស្តូវ។ 
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ខ. វិធានការអនវុត្តសដ្ើមបេីសម្រមចទ្េិសៅក្ាំណត្់ 
 ជំរុញងរៀបេំរេនរម្ពៃ័ធចាតតំ់ាងដឹកនំការង្ហររបរ់អគានយកដ្ឋា ៃរុខភាពរតវ ៃងិផលតិកម្មរតវ ៃិងងរៀប

េំផ្ផៃការអភិវឌ្ឍៃធ៍ៃធាៃម្ៃុរសកែងុវិរ័យរុខភាពរតវ ៃងិផលតិកម្មរតវ  

 ជំរុញការងរៀបេំលិខតិបទ្ដ្ឋា ៃគតិយតុត បទ្ដ្ឋា ៃបងេចកងទ្រ រតងដ់្ឋរពាកព់ៃ័ធនន កែុងងគលងៅពស្ងងឹការ

អៃុវតតរតងដ់្ឋរអនម័្យងលើផលតិផលពីរតវ ការពស្ងងឹៃងិជំរុញអៃុវតតវិធាៃការអនម័្យរតវ ភ៊ូតគម្អនម័្យ ងដើម្បី

បង្ហក រទ្ប់សាក ត់ ៃិងលុបបំបាតក់ារ ល្ងរាលដ្ឋលជងំ៉ឺរតវ ក៏ដ៊ូេជាងដើម្បីការពាររុខភាពសាធារណ្ៈ 

 ជំរុញងលើកទឹ្កេិតតដលក់ារបង្ហក ត់ព៊ូជរតវតាម្ផ្បបវិទ្ាសាស្តរត ទំ្ងៃើប ងដើម្បីបងងកើៃរកាត ៃពុលផលតិកម្ម ៃងិ

ការស្បកតួស្បផ្ជង ស្ពម្ទងំពស្ងងឹភាពជានដគ៊ូរវាងផ្ផែកសាធារណ្ៈ ឯកជៃ អែកេិញ្ច ឹម្រតវ ៃងិបងងកើតបរិោការ

 វិៃិងោគងលើឧរាហកម្មេិញ្ចមឹ្រតវ ការផ្កនេែម្ាបូអាហារ ៃងិផលិតផល 

 ពស្ងងឹការតាម្ដ្ឋៃ ស្តតួពៃិតិយអនម័្យរតវ ៃងិផលតិផលរតវ ទ្ប់សាក តក់ាររីករាលដ្ឋលជងំ៉ឺ លងរតវ 

ៃងិជងំ៉ឺរ៊ូណ្៊ូរ តាម្រយៈការអៃុវតតវិធាៃបរុងពទ្យ រួម្មៃ ការចាកថ់ាែ កំារពាររតវ ការពាបាលរតវ ការស្គប់ស្គង

ជីវរុវតថិភាព ការងធវើអនម័្យ ៃិងការស្តួតពៃិិតយអនម័្យរតវ ៃងិផលតិផលរតវ ងេញ-េ៊ូល ៃងិ ល្ងកាតស់្ពេះរាជាណ

េស្កកម្ពុជា ៃងិពស្ងងឹការស្តតួពៃិិតយគុណ្ភាព រុវតថិភាពេំណី្រតវ ៃងិបរុឱ្រល 

 ពស្ងងឹរម្តថភាពបផ្ៃថម្ដលភ់ាែ ក់ង្ហររុខភាពរតវភ៊ូមិ្ េងស្កងរហគម្ៃ៍អែកេិញ្ច ឹម្រតវ ៃងិភាែ ក់ង្ហររុខ

ភាពរតវភ៊ូមិ្ 

 ពស្ងងឹការស្គប់ស្គងរតោឃាតដ្ឋា ៃ ការស្តួតពៃិតិយអនម័្យរតវ សាេ់ ៃងិផលតិផលរតវ ៃិងការងធវើអាជីវកម្ម

ពិឃាតរតវ រំងៅធានបាៃៃ៊ូវគុណ្ភាពសាេ់មៃអនម័្យស្គប់ស្គៃ់រស្មប់អែកបរិងភាគ ៃងិបងងកើៃស្បរិទ្ធភាពនៃការ

ស្បម្៊ូលេំណ្៊ូលកនស្ម្ងរវាកម្មរុខភាពរតវ ៃងិផលតិកម្មរតវ 

 បងងកើៃការង្ហរស្សាវស្ជាវ អងងកតតាម្ដ្ឋៃ ឃាល ងំម្ើលងលើរុខភាពរតវ ៃិងជំង៉ឺ លងរតវ ងដើម្បីទ្ប់សាក ត់ការរាល

ដ្ឋលជងំ៉ឺ លងរតវ ៃងិងរៀបេំេងស្កង ងបាេះពុម្ព ៃងិផសពវផាយឯកសារបងេចកងទ្រផលតិកម្ម ៃងិបរុពាបាល  ងដើម្បី

បងងកើៃេំងណ្េះដឹបងេចកងទ្ររុខភាពរតវៃិងផលតិកម្មរតវដលអ់ែកាពាកព់ៃ័ធ 

 ជំរុញការងលើកទឹ្កេិតោដល់ផ្ផែកឯកជៃៃងិអែកវិៃិងោគការវិៃិងោគងលើការផលតិេំណី្រតវ កែងុស្ទ្ងស់្ទយ

ម្ធយម្ៃិងធំ ងដើម្បគំីស្ទ្ដលេ់លនេិញ្ច ឹម្រតវ រួម្ជាមួ្យៃងឹការងលើកកម្ពរ់ស្បពៃ័ធផតលង់រវាបងេចកងទ្រ ព៊ូជ ៃងិការរក

ទី្ផារជ៊ូៃករិករ ការងលើកទឹ្កេិតតការវិៃិងោគ  ឯកជៃកែុងការផ្កនេែផលតិផលបរុរតវ ការបងងកើតរតតឃាដ្ឋា ៃទំ្ងៃើប 

ស្ពម្ទងំការរស្ម្លួពាណិ្ជជកម្មងលើបរុរតវ តាម្រយៈការខិតខំផ្កលម្អងរវាសាធារណ្ៈ ឱ្យបាៃរម្ស្របតាម្ៃតីិវិធ ី

ស្បកបងដ្ឋយតមល ភាព ងដើម្បផីតលៃ់៊ូវភាពកក់ងៅត ដលអ់តិលិជៃឱ្យបាៃលអស្បងរើរ។ 
 

៤.  សផនការសផនកជ្លផល 

ក្. េចូនាក្រទ្េិសៅ 
 ការស្បម្៊ូលផលងៃសាទ្ទឹ្កសាបទ្៊ូទងំស្បងទ្រ ៃឹងស្តូវរកាឱ្យបាៃកែងុរងវង់មិ្ៃងលើរពី៦០០ពាៃង់តាៃ ងៅឆ្ែ ំ២០១៧ 

 ការងធវើផលតិកម្មងៃសាទ្រមុ្ស្ទ្ទ្៊ូទងំស្បងទ្រ ៃឹងស្តូវរកាឱ្យបាៃកែុងរងវង់១១០ពាៃ់ងតាៃ ងៅឆ្ែ ំ២០១៧ 

 ជំរញុការងធវើផលតិកម្មវារីវបបកម្មឱ្យបាៃដល់េំៃៃួ២០៧ពាៃង់តាៃ (កំងណ្ើៃ២០%ងធៀបៃងឹឆ្ែ ំមុ្ៃ) ៃងិផលិត

ក៊ូៃស្តីព៊ូជឱ្យបាៃ២០០លាៃក៊ូៃរស្មប់ជំរញុផ្ផែកងៃេះ 

 ដ្ឋនំស្ពលិេទឹ្កៃងិនស្ពងកាងកាងឱ្យបាៃ១០០ហ.តកែុងឆ្ែ ំ២០១៧ 

 រហគម្ៃ៍ងៃសាទ្េំៃួៃ១០០កែុង២០១៧ ៃឹងស្តូវបាៃពស្ងឹងរម្តថភាពស្គប់ស្គងៃិងស្បតិបតតសិ្បងរើរជាងមុ្ៃ។ 
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ខ. វិធានការអនវុត្តសដ្ើមបេីសម្រមចទ្េិសៅក្ាំណត្់ 
 បៃតការផសពវផាយេាប់រត ីពីជលផល ៃិងលិខិតបទ្ដ្ឋា ៃគតិយតុតពាកព់ៃ័ធ ស្ពម្ទងំអៃសុារៃ៍៧ េំណ្េុរបរ់ 

រងម្តេអគាម្ហាងរនបតងីតងជា ហ ៊ុន សសន នយករដាម្ស្តៃតនីៃស្ពេះរាជាណេស្កកម្ពុជា ងដ្ឋយស្តូវពស្ងឹងកិេចរហការជាប់ជា

ស្បចំាជាមួ្យរដាបាលថាែ ក់ងស្កាម្ជាតិ ជាពិងររគណ្ៈបញ្ញជ ការឯកភាពរដាបាលរាជធាៃី/ងខតត ស្រុក/ខណ្ឌ  ៃិង ុំ/រង្ហក ត់ 

កែុងការទ្ប់សាក តៃ់ិងបស្តង្ហក បបទ្ងលមើរជលផលឱ្យកាៃផ់្តលអស្បងរើរ 

 ពស្ងឹងរម្តថភាពម្ស្តៃតីរដាបាលជលផលស្គប់លំដ្ឋប់ថាែ ក់ ៃិងអែកពាក់ព័ៃធ តាម្រយៈការបណ្តុ េះបណត លជំនញ

រយៈងពលខលី ម្ធយម្ ៃិងផ្វងទងំកែុងៃិងងស្ៅស្បងទ្រ 

 បៃតការង្ហររហស្បតិបតតិការជាមួ្យនដគ៊ូអភិវឌ្ឍៃ៍នន ងដើម្បីជំរុញការង្ហរអភិវឌ្ឍវារីវបបកម្ម ៃិងការស្គប់ស្គង

ធៃធាៃជលផល 

 បៃតពស្ងឹងការការពារកផ្ៃលងអភិរកសជលផល ងរៀបេំផ្ផៃការស្គប់ស្គងកផ្ៃលងអភិរកសជលផល ៃងិផ្ដៃជស្ម្ករុវតថិភាព 

ជលផល ងដ្ឋយស្តូវសាងរង់បងង្ហា លកំណ្តស់្ពំស្បទ្ល់កផ្ៃលងអភិរកសជលផលេំៃៃួ៤៩បងង្ហា ល សាែ កក់ារលាតេំៃៃួ៤ខែង ៃងិ

សាែ កក់ារបផ្ណ្ត តទឹ្កធំ (ស្រឡាង) េំៃៃួ០២ខែង ៃិងបៃតងរៀបេំកំណ្តៃ់ងិងបាេះបងង្ហា លស្ពកំផ្ៃលងការពារនស្ពងកាងកាង 

 បងងកើៃការផសពវផាយឱ្យកាៃផ់្តទ្៊ូលំទ្៊ូលាយៃ៊ូវបងេចកវិទ្ាផ្កនេែជលផល ពត័៌មៃ  ៃិងបទ្ដ្ឋា ៃបងេចកងទ្រដលអ់ែក 

ពាក់ពៃ័ធនន ស្ពម្ទងំបងងកើៃការស្តួតពៃិតិយៃងិអធិការកិេចគណុ្ភាព រុវតថិភាពងលើផល ផលិតផលជលផល តាម្បណត  

ទី្កផ្ៃលងផ្កនេែននៃងិការនំេ៊ូល 

 បៃតពស្ងឹងរម្តថភាពរហគម្ៃ៍ងៃសាទ្ ងដើម្បីកាល យជា “រហគម្ៃ៍ងៃសាទ្ គម ៃបទ្ងលមើរជលផល” បៃតបងងកើត

ៃិងពស្ងងឹរហគម្ៃ៍ស្រេះជស្ម្កស្តីបផ្ៃថម្ងទ្ៀត 

 បៃតេុេះរិកាស្សាវស្ជាវៃងិស្បម្៊ូលទិ្ៃែៃយ័ស្បងភទ្ក៊ូៃស្តីធម្មជាតិ ៃិងវាយតនម្លជស្ម្កពងក៊ូៃរបរ់ស្តី រិកាស្សាវ

ស្ជាវផលិតព៊ូជក៊ូៃស្ត ីៃងិរិកាស្សាវស្ជាវជំងសី្តី ងដើម្បីអភិវឌ្ឍវារីវបបកម្មទ្ទួ្លបាៃលទ្ធផលលអ។  
 

៥.  សផនការសផនកនព្រម្ ើ 

ក្. េចូនាក្រទ្េិសៅ 
 ការដ្ឋងំដើម្ង ើង ើងវិញ ៃឹងស្តូវរងស្ម្េឱ្យបាៃោ៉ា ងតិេស្បមណ្២.៥០០ហ.ត ងដ្ឋយស្តូវយកេិតតទុ្កដ្ឋក់

ងលើការជំរុញការដ្ឋដុំេះពីវិរ័យឯកជៃៃងិស្គសួារ ៃិងស្តូវបណ្តុ េះក៊ូៃង ើឱ្យបាៃ២លាៃងដើម្កែុងឆ្ែ ំ២០១៧ 

 រហគម្ៃន៍ស្ពង ើេំៃៃួ២០ ៃឹងស្តូវបាៃអៃុម័្ត ៃងិពស្ងឹងការស្គប់ស្គង 

 បងង្ហា លស្ពសំ្បទ្ល់ផ្ដៃនស្ពបស្មុ្ងទុ្កអេិនស្តៃតយ៍ស្តូវងបាេះឱ្យបាៃោ៉ា ងតិេេំៃៃួ៥០០បងង្ហា លងៅឆ្ែ ំ២០១៧។ 

ខ. វិធានការអនវុត្តសដ្ើមបេីសម្រមចទ្េិសៅក្ាំណត្់ 
 បៃោជំរញុកំណ្តស់្ពំស្បទ្ល់ផ្ដៃនស្ពង ើ ងធវើេំណតថ់ាែ ក់ ៃិងេុេះបញ្ជ ិការម្បតោិនស្ពង ើអេិនស្តៃោយង៍ដ្ឋយមៃការ

េ៊ូលរួម្ពីស្គប់ភាគពីាកព់ៃ័ធ 

 បៃោពស្ងងឹការអៃុវតោេាប់ៃិងអភបិាលកិេចលអ ងដ្ឋយងធវើការផសពវផាយេាប់រោ ីពីនស្ពង ើ បទ្បញ្ញជ ងលខ០១ 

០២ ៃិងងរេកតីជ៊ូៃដំណឹ្ងនន 

 បៃោជំរញុបងងកើៃរហគម្ៃន៍ស្ពង ើឱ្យបាៃកាៃផ់្តងស្េើៃ ផោលក់ារងលើកទឹ្កេិតោដលស់្គប់ម្ជណដ្ឋា ៃ រួម្ទងំ វិរ័យ

ឯកជៃេ៊ូលរួម្ដ្ឋដុំេះងដើម្ង ើបងងកើតជាេមក រនស្ពដ្ឋ ំ
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 បៃោរហការជាមួ្យនដគ៊ូអភិវឌ្ឍៃន៍ន ៃងិផ្រវងរកនដគ៊ូលមីៗងទ្ៀត ងដើម្បីអៃុវតតគងស្មងការបណ្តុ េះបណត ល

រម្តថភាពដល់ម្ស្តៃតរីដាបាលនស្ពង ើ ៃងិបងងកើៃរកម្មភាពរិកាស្សាវស្ជាវ ៃិងអភិវឌ្ឍនស្ពង ើៃិងរតវនស្ព  

 បៃោកំណ្តត់ំបៃន់ស្ពង ើងរេរឹល ងដើម្បងីធវើការសាោ រនស្ពង ើង ើងវិញ ឱ្យកាល យជាតំបៃន់ស្ពង ើមៃតនម្លពាណិ្ជជកម្ម 

ៃិងផ្លរកាការពារេមក រនស្ពព៊ូជ ៃិងស្បម្៊ូលស្គប់ព៊ូជង ើ 

 បៃោបងងកើៃកិេចរហស្បតិបតោិការលអជាមួ្យសាថ ប័ៃ រម្តថកិេច ៃិងភាគីពាកព់ៃ័ធនន ជាពងិររស្ពេះរាជអាជាា

សាថ ប័ៃតលុាការកែងុការគំស្ទ្ដល់ការង្ហរពស្ងឹងការអៃុវតោេាប់ 

 បៃតកិេចរហស្បតិបតោិការអៃោរជាតិកែុងតំបៃ់ ៃិងជាមួ្យស្បងទ្រជិតខាង ងដើម្បីេ៊ូលរួម្អៃុវតោកម្មវិធីថាែ កត់ំបៃ់

ៃិងអៃតរជាតិ។ 

VII- សេចក្តីេននិដ្ឋា ន 

ផ្ផអកងលើរមិ្ទ្ធផលផ្ដលទ្ទួ្លបាៃកែុងរយៈងពលងពញមួ្យឆ្ែ ំ នៃការអៃុវតតយុទ្ធសាស្តរតេតុងកាណ្ដំណក់កាលទី្៣   

របរ់រាជរដ្ឋា ភិបាលៃីតិកាលទី្៥នៃរដារភា ងយើងអាេវាយតនម្លជារួម្ថា ងបើងទេះបីជាបាៃជួបស្បទ្េះៃ៊ូវងស្គេះធម្មជាតិ 

ពិងររងស្គេះរាងំរៃួ តងៅងដើម្រដ៊ូវ ៃិងជំៃៃ់ងៅេុងរដ៊ូវវរា ផ្តងស្កាម្ការខិតខំស្បឹងផ្ស្បងរបរ់ស្ករួងករិកម្ម រុកាា

ស្បមញ ់ ៃិងងៃសាទ្ តាម្ការផ្ណ្នំៃងិតស្ម្ង់ទិ្រ ក៏ដ៊ូេជា វិធាៃការង ល្ើយតបោ៉ា ងមៃស្បរិទ្ធភាពរបរ់រាជរដ្ឋា ភបិាល

កម្ពុជា ងដ្ឋយមៃការេ៊ូលរួម្ដ៏រកម្មពសី្គប់ស្ករួងសាថ ប័ៃ អាជាា ធរម្៊ូលដ្ឋា ៃ កងកមល ងំស្បដ្ឋប់អាវុធ ស្ពម្ទងំការរួម្

េំផ្ណ្កពនីដគ៊ូអភិវឌ្ឍៃគ៍ួបផសៃំងឹការខតិខឧំរាហព៍ាោម្ ៃិងការតល រ់បោូរទ្មល ប់របរ់ស្បជាករិករផង បាៃជំរុញឱ្យ

ដំងណ្ើរការផលតិកម្មករិកម្មទ្ទួ្លបាៃងជាគជ័យ ៃិងជម្ែេះងដ្ឋេះស្សាយបាៃៃ៊ូវការលំបាកងផសងៗដ៊ូេបាៃងរៀបរាប់ខាងងលើ 

បាៃងធវើឱ្យផលតិកម្មករិកម្មមៃការ រីកេងស្ម្ើៃគួរឱ្យកត់រមា ល។់  

ការបផ្ងវរទិ្រពកីារអភិវឌ្ឍតាម្ផ្បបទ្៊ូលាយ ឬតាម្ផ្បបវិបុលកម្មងៅកាៃក់ារអភិវឌ្ឍតាម្ផ្បបរីុជងស្ៅ ឬតាម្

ផ្បបស្បពលវបបកម្ម ងពាលគ៉ឺការពស្ងកីរម្តថភាពផលតិងលើនផទដីផ្ដលមៃស្សាប់ តាម្រយៈស្បពលវបបកម្ម ៃងិការបងងកើៃ

រដ៊ូវដ្ឋដុំេះបាៃកាល យជារងបៀបវារៈអាទិ្ភាពមួ្យដ៏រំខាៃ។់ ជាកតាត រតាៃុម័្ត ការពស្ងកីៃងិការពស្ងឹងងរវាកម្មគំស្ទ្ដ៏មៃ

ស្បរិទ្ធភាព ដ៊ូេជាការស្សាវស្ជាវ ការផសពវផាយៃ៊ូវបងេចកវិទ្ាទំ្ងៃើបងៅតាម្អៃុវិរ័យ អាស្រ័យងៅតាម្រកាត ៃពុលនៃ

ភ៊ូមិ្សាស្តរត  ការផ្បងផ្េកព៊ូជ ជី រមា រករិកម្ម ៃិងការផតល់ទណ្ទៃជៃបទ្ ស្តូវបាៃយកេិតតទុ្កដ្ឋក់ ៃងិជាអាទិ្ភាព

របរ់រាជរដ្ឋា ភបិាល រំងៅងលើកកម្ពរ់ផលតិភាព គុណ្ភាព ៃិងរុវតថិភាពករិកម្ម ង ល្ើយតបងៅតាម្តស្ម្ូវការទី្ផារ 

ៃងិរតងដ់្ឋរជាតៃិិងអៃតរជាត។ិ  

បេចុបបៃែងៃេះ ងយើងបាៃកតរ់មា ល់ង ើញថា ស្បជាករិករងយើងកពំុងផ្ស្បស្បលួទ្មល ប់ ពីការផលតិរស្មប់បងស្ម្ើ

ងរេកតីស្តូវការតទ ល់ខលួៃ ម្កជាការផលតិងដើម្បលីក់ ងស្ពាេះមៃតស្ម្ូវការទី្ផារកាៃ់ផ្តងកើៃង ើង។ ផ្ផអកងលើការផ្ស្បស្បលួងៃេះ 

ងយើងអាេរៃែដិ្ឋា ៃបាៃថា រហគម្ៃ៍ករិកម្មកពំុងកាល យជាកមល ងំេលករមួ្យោ៉ា ងរំខាៃ ់ ផ្ដលនំឱ្យមៃការតល រ់បតូរ

ជាវិជជមៃងៅកែុងរងាម្ជៃបទ្កម្ពុជា។ ជាការកត់រមា លមួ់្យងទ្ៀត ករិករបាៃេងស្កងគែ បងងកើតជារហគម្ៃអ៍ភិវឌ្ឍៃ៍

ករិកម្មផលតិបផ្ៃលររីរាងា ងហើយងធវើការរមអ តរួេងវេខចប់ ងដើម្បីផាតផ់ាងង់ៅកាៃ់ទី្ផារទំ្ងៃើបងផសងៗងៅរាជធាៃភីែងំពញ។ 

ងៃេះបង្ហា ញឱ្យង ើញថា ករិករងយើងបាៃៃងិកំពងុផ្ស្បកាល យខលួៃងេញពី “ករិករងៅជាករិ-ពាណ្ិជជករ” ងដើម្បីទ្ទួ្លបាៃ

តនម្លបផ្ៃថម្កែងុជីវភាពររ់ងៅរបរ់ខលួៃ។ កែុងបរិបទ្ងៃេះ ងយើងរងងកតង ើញថា មៃសាថ ប័ៃជាងស្េើៃទងំរដា វិរ័យឯកជៃ 

ៃងិអងាការងស្ៅរដ្ឋា ភបិាលបាៃៃងិកពំុងផតលង់រវាកម្ម ងដើម្បីបងងកើៃេំងណ្េះដឹង ៃងិេំងណ្េះងធវើដល់ករិករងៅម្៊ូលដ្ឋា ៃ 
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ងហើយក៏មៃករកិរជាងស្េើៃបាៃងស្កបជញ្ជកយ់កបទ្ពិងសាធៃ៍ ៃងិងទ្ពងការលយទងំអរ់ងៃេះយកងៅអៃុវតតស្បកបងដ្ឋយ

ភាពឧរាហព៍ាោម្ៃងិនេែស្បឌ្ិត ងដ្ឋយទ្ទួ្លបាៃលទ្ធផលជាផ្ផលតក ោ៉ា ងស្តេេះស្តេងង់ៅកែងុតំបៃ់ជាងស្េើៃ ងៅតាម្

អៃុវិរ័យៃីមួ្យៗ។  

ជារួម្ផលិតកម្មដំណំ ពិងររដំណំស្រូវតាម្ការកត់រមា ល់ង ើញថា បាៃទ្ទួ្លលទ្ធផលលអស្បងរើរ ងហើយ

អាេរល់ងរបៀង (ជាអងករ) ររុបេំៃៃួស្បមណ្ជាង៣,២៧លាៃងតាៃ ឬ៥,១១លាៃងតាៃស្រូវ ងៅឆ្ែ ំ២០១៦ (ងកើៃ

ស្បមណ្១០%ងធៀបៃឹងឆ្ែ ំ២០១៥) ផ្ដលងៃេះជាងជាគជ័យមួ្យរស្មប់ករិកម្មកម្ពុជា។ កតាត ងកើៃង ើងនៃទិ្ៃែផល

ផលតិកម្មករិកម្មកម្ពុជា ពិងររផលតិកម្មស្រូវពមួី្យឆ្ែ ំងៅមួ្យឆ្ែ ំ មៃការវិវឌ្ឍឈាៃង ើងជាលដំ្ឋប់ ងដ្ឋយសារកតាត ២

ោ៉ា ងគ៉ឺ (១). ការពស្ងកីនផទដីដ្ឋដុំេះ ផ្ដលរួម្ទងំការងធវើបងងកើៃរដ៊ូវៃិងស្បពលវបបកម្ម (២). រមិ្ទ្ធផលនៃការរិកាស្សាវស្ជាវ 

ផសពវផាយព៊ូជលមី បងេចកងទ្រដ្ឋដុំេះរម្ស្រប ការផ្លទដំំណំស្បកបងដ្ឋយស្បរិទ្ធភាព ពិងររការផ្កផ្ស្បទ្មល ប់របរ់

ស្បជាករិករ។ ការនំងេញអងករជាផលូវការបាៃងកើៃពី២០៥,៧ពាៃ់ងតាៃងៅឆ្ែ ំ២០១២ ដល់៥៤២,១៤ពាៃ់ងតាៃងៅ 

ឆ្ែ ំ២០១៦ (ងកើៃស្បមណ្ជាងពីរដង)។ 
ដំណំឧរាហកម្ម ដំណំង ើហ៊ូបផ្ផលៃិងដំណំអេិនស្តៃោយ ៍ កំពងុមៃការរីកេងស្ម្ើៃជាបៃោបនទ ប់ ជាលកាណ្ៈ

ស្គសួារ ៃិងជាលកាណ្ៈវិៃិងោគខាែ តត៊ូេ ម្ធយម្ ៃិងធ។ំ ជាក់ផ្រតងនផទដីងៅរ ៊ូមៃរៃទុេះងកើៃង ើង ពិងររការអភិវឌ្ឍ 

ងៅរ ៊ូស្គសួារមៃការវិវឌ្ឍតាម្រៃទុេះមួ្យគរួឱ្យចាប់អារម្មណ៍្។  

ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្បមញ ់ ៃងិងៃសាទ្ ៃឹងស្តូវបងងកើៃការងលើកកម្ពរ់ការស្សាវស្ជាវ ៃងិផសពវផាយករិកម្ម

បផ្ៃថម្ងទ្ៀត កែុងទិ្រងៅបងងកើៃបរិមណ្ៃងិគុណ្ភាពផលតិផលករិកម្ម តាម្រយៈការងស្បើស្បារ់បងេចកវិទ្ា បងេចកងទ្រ 

ៃងិៃុវាៃុវតតលមីៗ កែុងបរិបទ្បផ្ស្ម្បស្ម្ួលអាការធាតុ ៃងិង ល្ើយតបងៅៃឹងតស្ម្ូវការទី្ផារកែុងស្បងទ្រ តំបៃ ់ៃិងអៃតរជាតិ។ 

អៃុវិរ័យរុខភាពរតវ ៃងិផលតិកម្ម កែងុឆ្ែ ំ២០១៦ មៃការរីកេងស្ម្ើៃគួរឱ្យកត់រមា ល ់ ងដ្ឋយទ្ទួ្លបាៃការ

អៃុម័្តេាប់រត ីពីរុខភាពរតវៃងិផលតិកម្មរតវ ការអៃុម័្តស្កបខ័ណ្ឌ ផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរតអភិវឌ្ឍៃ៍វិរ័យបរុរតវ ៃិងការ

តងំ ើងនយកដ្ឋា ៃផលតិកម្មៃងិបរុពាបាល ងៅជាអគានយដ្ឋា ៃរុខភាពរតវ ៃងិផលតិកម្មរតវ ជំរញុការ វិៃិងោគងដ្ឋយ 

មៃងរាងេស្កផលតិេំណី្រតវេំៃៃួ១៣ មៃរតតឃាតដ្ឋា ៃពិឃាតងគទំ្ងៃើបខាែ តអៃតរជាតិ។ ការផតលង់រវាកម្មរុខភាព

រតវងៅកែុងស្បងទ្រមៃលកាណ្ៈលអស្បងរើរ ងហើយកតាត ងៃេះបាៃេ៊ូលរួម្េំផ្ណ្កកែងុការកាត់បៃថយការផទុេះជងំ៉ឺរតវ ៃងិេ៊ូល

រួម្កែុងការជំរញុកំងណ្ើៃផលតិកម្មរតវឱ្យមៃការងកើៃង ើងជាលដំ្ឋប់ កែុងងនេះង ើញថា អៃុវិរ័យងៃេះបាៃជំរុញការេិញ្ច ឹម្

រតវឱ្យរងស្ម្េបាៃ៣,៥១% ងធៀបងៅៃឹងឆ្ែ ំ២០១៥ កែងុងនេះងគងកើៃង ើង០,១២%  ស្កបីងកើៃង ើង៣,៤១% ស្ជកូងកើៃ

ង ើង៧,០៧% ៃងិបកសងីកើៃង ើង៣,៥២% ងហើយម្ា៉ាងងទ្ៀត ង ើញថាងៃេះ ជាឆ្ែ ំទី្មួ្យផ្ដលេំៃៃួស្កបីបាៃងកើៃង ើងវិញ 

បនទ ប់ពមីៃការធាល ក់ជាងស្េើៃឆ្ែ ំជាប់ៗគែ ។ ងទេះបីជាផលតិកម្មរតវរងស្ម្េបាៃងលើរផ្ផៃការក៏ងដ្ឋយ កប៏រិមណ្ងៃេះមិ្ៃ

ទៃង់ ល្ើយតបៃងឹតស្ម្ូវការហ៊ូបេុករបរ់ស្បជាជៃកម្ពុជា ៃងិងភាៀវងទ្រេរផ្ដលមៃការងកើៃង ើងជាលដំ្ឋប់ពីមួ្យឆ្ែ ំងៅមួ្យឆ្ែ ំ 

ងហើយកងវេះខាតងៃេះស្តវូបាៃបំងពញបផ្ៃថម្ងដ្ឋយការនំេ៊ូលរតវររ់ៃងិផលតិផលសាេ់។  

ការស្គប់ស្គងធៃធាៃនស្ពង ើៃងិជលផល ពិងររកផំ្ណ្ទ្ស្ម្ង់កែុងផ្ផែកទងំពីរងៃេះ កំពងុរថ ិតងៅផ្តជាស្បធាៃបទ្

មួ្យរំខាៃ់ ងហើយផ្ដលស្តូវផ្តខិតខំបងងកើៃរកម្មភាព ជាមួ្យៃឹងការបៃតពស្ងងឹការអៃុវតតេាប់ ៃិងបទ្ដ្ឋា ៃងផសងៗ ងដ្ឋយ

សាម រតទី្ទួ្លខុរស្តូវខពរ់បំផតុ។ កែុងការទ្ប់សាក តៃ់ងិបស្តង្ហក បបទ្ងលមើរនស្ពង ើ រតវនស្ព ៃងិជលផលឱ្យមៃស្បរិទ្ធភាពខពរ់ 

អងាភាពជនំញថាែ ក់កណត លៃងិរាជធាៃីងខតតៃងឹស្តូវបៃតពស្ងងឹកិេចរហការជាមួ្យគណ្ៈកម្មការឯកភាពរាជធាៃីងខតត ឱ្យបាៃ



82 
 

លអស្បងរើរ។ ងលើរពងីៃេះងទ្ៀត ការបៃតេ៊ូលរួម្រហការជាមួ្យគណ្ៈកម្មការជាតិផ្ដលបាៃបងងកើតង ើង ក៏ជាការង្ហររំខាៃ់ 

មួ្យងទ្ៀត ងដើម្បរីួម្គែ ទ្ប់សាក តៃ់ងិបស្តង្ហក បបទ្ងលមើរនស្ពង ើ ៃងិបទ្ងលមើរងៃសាទ្ឱ្យបាៃងជាគជ័យ។ 

ងដ្ឋយផ្ ក កិេចរហស្បតិបតតកិារជាមួ្យនដគ៊ូអភិវឌ្ឍៃន៍ន រួម្ទងំវិរ័យឯកជៃផងផ្ដរ កំពងុស្តូវបាៃពស្ងឹងៃងិ

យកេិតតទុ្កដ្ឋកខ់ពរ់ រួម្ទងំការអភិវឌ្ឍៃធ៍ៃធាៃម្ៃុរស ផ្ដលជាកតាត គៃលេឹះរំខាៃ់មិ្ៃអាេងម្ើលរលំងបាៃង ើយ។  រីឯ

ដំងណ្ើរការស្បស្ពតឹតងៅនៃកផំ្ណ្ទ្ស្ម្ង់ហិរញ្ាវតថសុាធារណ្ៈ កដ៏៊ូេជាការងលើកកម្ពរ់ការពស្ងងឹរេនរម្ពៃ័ធចាតត់ាំងកាលម៉ា រីុៃ

ដឹកនំរបរ់ស្ករួងទងំថាែ ក់កណត ល រួម្ទងំម្ៃទីរករិកម្ម រកុាា ស្បមញ ់ៃងិងៃសាទ្រាជធាៃ ីងខតតទងំអរ់ ក៏ស្តូវបាៃពស្ងឹង

កែុងសាម រតយីកេិតតទុ្កដ្ឋកខ់ពរ់ ៃងិស្បស្ពតឹតងៅស្បកបងដ្ឋយតមល ភាព គណ្ងៃយយភាព ស្បរិទ្ធភាព ៃិងភាពរ័កតិរិទ្ធិ។  

ងលើរពងីៃេះងៅងទ្ៀត ផ្ផែកងរវាកម្មៃិងការគំស្ទ្ងផសងៗ ក៏បាៃរងស្ម្េៃ៊ូវលទ្ធផលការង្ហរតាម្ផ្ផែកៃីមួ្យៗបាៃ

លអស្បងរើរ ស្របតាម្ងគលការណ៍្ ៃិងទិ្រងៅរបរ់រាជរដ្ឋា ភិបាល ពិតផ្ម្ៃផ្តងៅជួបស្បទ្េះបញ្ញា ស្ប ម្ខលេះៗកង៏ដ្ឋយ។ 

ស្គប់ផ្ផែកទងំអរ់ក៏មិ្ៃផ្ដលងម្ើលរលំងអពំីការេ៊ូលរួម្ោ៉ា ងរកម្មរបរ់កិេចការងយៃឌ្័រផងផ្ដរ។ ទ្ៃទឹម្ៃងឹងៃេះ អងាភាព

ជំនញៃីមួ្យៗជាងរនធិការៃឹងបៃតអៃុវតតតាម្ទិ្រងៅ ៃិងផ្ផៃការយុទ្ធសាស្តរត  ផ្ដលបាៃដ្ឋក់េុេះរស្មប់ឆ្ែ ំ២០១៧-

២០១៨ ងដ្ឋយសាម រតទី្ទួ្លខរុស្តូវខពរ់។  

ផ្តងទេះោ៉ា ងណកតី ងយើងស្តូវបៃតដំងណ្ើរផ្វងឆ្ៃ យងៅមុ្ខងទ្ៀត ងដើម្បរីងស្ម្េបាៃងគលងៅ ៃងិម្ហិេឆតាធំងធង

ផ្ដលងយើងេង់បាៃ រស្មប់ការអភិវឌ្ឍវិរ័យករិកម្មកម្ពុជាមួ្យតាម្លកាណ្ៈ វិទ្ាសាស្តរត ទំ្ងៃើប ៃិងមៃស្បរិទ្ធភាពខពរ់ 

រំងៅេ៊ូលរួម្កាតប់ៃថយភាពស្កីស្ករបរ់ស្បជាពលរដា ការងលើកកម្ពរ់កំងណ្ើៃងរដាកិេចជាតិ តាម្ងគលងៅអភិវឌ្ឍៃស៍្បកប

ងដ្ឋយេីរភាព ក៏ដ៊ូេជាកែុងបរិបទ្នៃសាកលភាវ៊ូបៃីយកម្ម ងស្កាម្ការដឹកនំតស្ម្ង់ទិ្រស្បកបងដ្ឋយគតិបណ្ឌ ិតដ៏ស្តឹម្ស្តូវ 

ៃងិមុ្៉ឺងម៉ា ត់បំផតុរបរ់ សម្តេចអគ្គតហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន ផេន នាយករដ្ឋតន្តនេីននព្រះរាោណាចព្កកតពុោ។ 
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