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១. សភពករណ៍រមួ    
្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន ទបនសេ្រមចនូវសមទិធផលសំខន់ៗ ជេ្រចើនកនុងករអនុវត្តយុទធ ្រស្តចតុេកណ 

េដើមបកំីេណើ នករងរ ្របសិទធភពនិងសមធម ៌ េលើករេលើកកមពស់ផលិតភព ពិពិធភវបូនីយកមមកសិកមម និងពណិជជូបនីយកមមកសិកមម 
្រពមទងំករ្រគប្់រគងនិងអភរិក ធនធនធមមជតិ្របកបេ យចីរភព េដើមបធីនចីរភពកំេណើ នេសដ្ឋកិចច សន្តិសុខេសប ង ពេន្ល ន
ករកតប់នថយភព្រកី្រក និងរក បននូវនិរន្តរភពបរ ិ ថ ន រមួមន ែផនកដំ កំសិកមម ផលិតកមមនិងបសុពយបល ដំ េំកសូ៊ 
ជលផលនិង រវីបបកមម និងៃ្រពេឈើ។ ទនទឹមនឹងេនះវស័ិយកសិកមម មនសក្ត នុពល ក នុវត្តភព និងមនឧត្តមភពេ្រប បេធៀប 
ស្រមបទី់ផ រកសិផល និងជវតថុធតុេដើមេនកនុងតំបន ់ និងេនេលើ កលេ កដូចជ ផលិតផល្រសូវអងករ និងកសិផលននមន
ដំឡូងម ីេពត សែណ្ត កបយ សែណ្ត កេសៀង ផលិតផលជរ័េកសូ៊ធមមជតិ ផលិតផលសត្វ និងផលិតផល្រតីជេដើម។ សថិតកនុងបរបិទ
ត្រមូវករេសប ង រ កង្វះ របូតថមភ និងកំេណើ ន្របជជនេនេលើ កលេ ក វស័ិយកសិកមមេនែតេដើរតនួទីសំខនក់នុងចីរភព
កំេណើ នេសដ្ឋកិចច និងេសដ្ឋកិចច-សងគម ែដលបនផ្តល់ដល់្របជពលរដ្ឋ្រកី្រក អនកជបួបញ្ហ អសន្តិសុខេសប ង រ េ យវស័ិយ
កសិកមមផ្តល់នូវេសប ង រ វតថុធតុសរៃស និងថមពល (Fibre and Energy) ចំណីសត្វ ចំណី រែដលមន្របភពមកពីសត្វ
មនដូចជផលិតផល ច ់សុ៊ត ទឹកេ ះ ្រតី និង រវីបបកមម កដូ៏ចជេ្របងឆ។ល។ 
 
 

្រកហ្វិកទ១ី. ករលូត ស់វស័ិយកសិកមមឆន  ំ២០០៨-២០១២
 
 
 
 
 
 
 

ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត អ៊ុក ៉ ប៊ុន រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន ទ 
ចុះពិនិតយ ថ នភពបះ៉ពល់េ យទឹកជំននេ់នេខត្តក ្ត ល 

្របភពៈ្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន ទ ែខេម  ឆន ២ំ០១៣

 

 នបចចុបបននេទះបីវស័ិយកសិកមម្របឈមមខុជមយួត្រមូវករេសប ង រេកើនេឡើង មកំេណើ ន្របជជនយ៉ងរហ័ស ករ
រងសមព ធេលើធនធនធមមជតិ បែ្រមប្រមួល កសធតុ និងករ្របកតួ្របែជងទីផ រផលិតផលកសិកមម។ល។ កវ៏ស័ិយកសិកមមកមពុជ
ធនបនកំេណើ នជមធយម្របចឆំន ្ំរបមណពី ៤% េទ ៥% េនចេន្ល ះឆន ២ំ០០៨-២០១២ និង កំេណើ នជមធយម្របមណ ៤,៣% 
កនុងឆន ២ំ០១២ ្រពមទងំបនចូលរមួចំែណកកនុងផលិតផលសរបុកនុង្រសុក (GDP) ្របមណ ២៧,៥% ែដលកនុងេនះមនករចូលរមួពី
អនុវស័ិយដំ កំសិកមមមន្របមណ៥៤,៨% ជលផល ២៥,៤% ផលិតកមមសត្វ ១៤,១ % និងៃ្រពេឈើ ៥,៧% (MAFF, April 
2013)។  កនុងឆន ២ំ០១២ កន្លងេទេនះផលិតផល្រសូវសរបុចំននួ្របមណ៩,២៩ នេ ន និងមនសល់េសប ង រេ្រកពីហូប
ចុកគិតជ្រសូវ្របមណ ៤,៧៣ នេ ន និងគិតជអងករសល់្របមណជង ៣ នេ នស្រមបន់េំចញ។ 
២. ករបេងកើនផលតិភព និងពិពធិភវូបនីយកមមកសកិមម 

វស័ិយកសិកមមមនសក្ត នុពល និងក នុវត្តភព ែដលមនវ ិ លភពៃផទដីស្រមបដំ់ កំសិកមមមន្របមណជង 
៥,៥ នហិក  កនុងេនះមន ដំ ្ំរសូវចំននួជង ៣ នហិក  ដំ រំមួផ និំងដំ ឧំស ហកមម្របមណជង ១ នហិក  
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ដំ េំឈើហូបែផ្លមន្របមណ ២០០ពនហិ់ក  ដំ េំកសូ៊មនជង២៨០ពនហិ់ក  និងដីស្រមបដំ់ កំសិ-ឧស ហកមម
នន មរយៈករវនិិេយគដីសមបទនេសដ្ឋកិចច្របមណជិត ១,២ នហិក ។ 
 

្រកហ្វកិទី២.ករចូលរមួរបស់វស័ិយ និងអនុវស័ិយកសិកមមកនុងកំេណើ នេសដ្ឋកិចចជតិឆន ២ំ០១២ 
 
 
 
 
 
 
 

 

្របភពៈ្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន ទ ែខេម  ឆន ២ំ០១៣ 
 

ក.ផលតិកមមដំ ្ំរសូវ  
្រសូវជដំ េំសប ងមយួសំខនជ់ងេគស្រមបម់នុស ្របមណពកក់ ្ត លៃន្របជជនេលើ កលេ ក េហើយេន្រពះ

ជ ច្រកកមពុជ ្រសូវជដំ េំសប ងមយួសំខន ់ ស្រមប្់របជជនកមពុជ ែដលជ្របភពថមពល្របមណពី៦៨% េទ ៧០%
ៃនបរមិណកឡូរចីបំច្់របចៃំថង។ ចបពី់ឆន ១ំ៩៩៥មកកមពុជធនបននូវសន្តិសុខេសប ង រ េ យមនសល់អងករ្របមណ
ជង ២៣០ពនេ់ ន េហើយបរមិណអងករសល់េនះ បនេកើនេឡើងយ៉ងរហ័សដល់ជង ២ នេ នអងករេនឆន ២ំ០០៨ និងេកើនដល់
ជង ៣ នេ នកនុងឆន ២ំ០១២។ កនុងរយៈេពល៥ឆន ចុំងេ្រកយេនះ ៃផទដី ដុំះដំ ្ំរសូវបនេកើនេឡើងយ៉ងរហ័សពី២,៦ ន
ហិក  និងមនបរមិណផល្រសូវ្របមណ ៧,១៧ នេ នេនឆន ២ំ០០៨  េហើយេកើនដល់ជង ៣ នហិក  និងមនបរមិណ
្រសូវ្របមណ ៩,២៩ នេ នេនឆន ២ំ០១២ និងមនសល់េសប ង រេ្រកពីហូបចុកគិតជ្រសូវ្របមណ ៤,៧៣ នេ ន និង
គិតជអងករសល់្របមណជង ៣ នេ នស្រមបន់េំចញ។ ផលិតកមម្រសូវបនេកើនេឡើងកនុង១ឆន ំៗ  ្របមណជង ៦០មុនឺេ ន 
កនុងរយៈេពល៥ឆន ពីំឆន ២ំ០០៨េទឆន ២ំ០១២។ 

េនកនុងឆន ២ំ០១៣េនះ េទះបី្របឈមនឹងភពមនិ្រប្រកតីៃនបតុភតូធមមជតិ ដូចជមនកង្វះទឹកេនេដើមរដូវ និងមន ជំនន ់
េន មតំបនម់យួចំននួកេ៏ យ ក៏ ថ នភពបងកបេងកើនផលេនរដូវវស ឆន ២ំ០១៣ គិតមកដល់ៃថងទី០៧ ែខវចិឆិកឆន  ំ ២០១៣ 
ជរមួអនុវត្តបនេលើសែផនករ េ យករ ដុំះដំ ្ំរសូវបនសរបុចំននួ្របមណ ២.៥៦២ នហិក  េសមើនឹង ១០៦,៨% 
ៃនែផនករ ២.៣៩៩.៦៣៧ហិក ។  

 

 ្រកហ្វកិទី៣. ថ នភពផលិតកមម្រសូវឆន ២ំ០០៣-២០១២ 

ពិធីសំេណះសំ លជមយួ្របជកសិករ របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត អ៊ុក ៉ ប៊ុន កនុង
ឱកសចុះពិនិតយ ថ នភពបះ៉ពល់េ យទឹកជំននេ់នេខត្តក ្ត ល

្របភពៈ្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ នងិេន ទ ែខេម  ឆន ២ំ០១៣ 

 

បរមិណនអំងករេចញកនុងរយៈេពលពីឆន ២ំ០០៨ ដល់ឆន ២ំ០១៣ មនករេកើនេឡើងយ៉ងរហ័សេទកន្់របេទសចំននួ៥៧ 
េនេលើ កលេ ក េ យបរមិណអងករនេំចញមនចំននួ៥ពនេ់ ន េនកនុងឆន ២ំ០០៨ មនករេកើនេឡើងដល់ជង ២០៥ពន់
េ នកនុងឆន ២ំ០១២ និងឆន ២ំ០១៣ គិត្រតឹមែខតុ  មនរហូតដល់ជង ២៩៤ពនេ់ ន េហើយ ចនឹងេឡើងដល់ ៣៥០ េទ ៤០០ 
ពនេ់ នេនដំ ចឆ់ន ២ំ០១៣េនះ។ 
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្រកហ្វកិទី៤.បរមិណនអំងករេចញរបស់កមពុជឆន  ំ២០០៨-២០១៣ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

្របភពៈ្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ នងិេន ទ ែខវចិឆកិ ឆន ២ំ០១៣                កណំតស់មគ ល់ៈ ករនេំចញអងករឆន ២ំ០១៣គតិ្រតមឹែខតុ  ឆន ២ំ០១៣
 

 

ខ.ផលតិកមមដំ រំមួផ  ំដំ ឧំស ហកមម 
េនកនុងឆន ២ំ០១២ កន្លងមកេនះ ៃផទដី ដុំះដំ រំមួផ  ំ និងដំ កំសិ-ឧស ហកមមមនៃផទ្រក សរបុ ៩១២ពនហិ់ក  

ទទលួបនបរមិណផលសរបុជង ១០,៨៥ នេ ន កនុងេនះៃផទដី ដុំះដំ ដំំឡូងមេី្រចើនជងេគមនចំននួជង ៣៩២ពន់
ហិក  និងទទលួបនបរមិណផលសរបុចំននួជង ៨ នេ ន និងដំ ហូំបែផ្លមន្របមណ២០០ពនហិ់ក ។ 

 

្រកហ្វកិទី៥.ៃផទដី ដុំះដំ បំនួមខុ(េពត ដំឡូងម ីសែណ្ត កបយ និងសែណ្ត កេសៀង) ឆន  ំ២០០៤-២០១២ 
 
 
 
 
 
 
 
 
              ្របភពៈ្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ នងិេន ទ ែខេម  ឆន ២ំ០១៣ 
 
 

គ.ផលតិកមមដំ េំកស៊ ូ
ករ ដុំះដំ េំកសូ៊មនសនទុះេកើនេឡើងជលំ ប ់ ្រស័យេ យមនករចូលរមួពីែផនកឯកជន និងែផនកេកសូ៊្រគួ រ 

គួបផ េំទនឹងតៃម្លេកសូ៊ធមមជតិេនទីផ រខពស់ សក្ត នុពលដីស្រមប់ ដុំះដំ េំកសូ៊  ជពិេសសេគលនេយបយេសរភីវបូនីយ
កមមេលើករលកផ់លិតផលេកសូ៊្រគួ រកនុង្រសុក។ល។ េនកនុងឆន ២ំ០១២ កន្លងេទេនះដំ េំកសូ៊បន ដុំះេនកនុងេខត្តចំននួ១៩ 
េលើៃផទដីសរបុចំននួជង ២៨០ពនហិ់ក កនុងេនះៃផទដីេធ្វើ ជីវកមមចំននួជង ៥៥,៣ពនហិ់ក  ែដលទទលួបនផលិតផលជរ័េកសូ៊
ធមមជតិសរបុចំននួ ជង៦៤,៥ពនេ់ ន និងនេំចញផលិតផលេកសូ៊ស៊ងួត្របមណជង ៦៩,៩ពនេ់ ន។ មសនទុះេកើនេឡើងេនះ 
រហូតដល់ឆន ២ំ០២០ ៃផទដី ដុំះេកសូ៊នឹងេកើនេឡើងដល់ ៤០០ពនហិ់ក  និងបរមិណជរ័េកសូ៊ធមមជតិ្របមណជង ៣០០ពន់
េ នស្រមបន់េំចញ។ 
៣.ផលតិកមមសត្វ 

វស័ិយចិញច ឹមសត្វ កម៏នតនួទីសំខន ់កនុងករចូលរមួចំែណកធនសន្តិសុខេសប ង និង របូតថមភ កំេណើ នេសដ្ឋកិចចជតិ 
និងករកតប់នថយភព្រកី្រក។ ករចិញច ឹមសត្វបនចូលរមួេ យផទ ល់ កនុងត្រមូវករចំណី រ និងបេងកើន្របកចំ់ណូល្រគួ រ
ស្រមប្់របជជនកមពុជែដលរស់េនជនបទជពិេសសកសិករតូច ច។ ជទូេទផលិតកមមមនកំេណើ ន ២%កនុង១ឆន  ំ ែដលវស័ិយេនះ
្រតូវករខិតខំបែនថមេទៀត ស្រមបស់េ្រមចបនេគលេ កនុងករធនករផគតផ់គងក់នុង្រសុកឲយបន្រគប្់រគន ់ និងករេធ្វើពណិជជកមមកនុង
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រយៈេពលមធយមនិងែវង។ ជរមួកមពុជេនមនសក្ត នុពលេ្រចើនកនុងករព្រងីកវស័ិយចិញច ឹមសត្វ េ យ រកមពុជមន្របភពចំណីសត្វ
េ្រចើន លេ ម  និង កសធតុអំេ យផល។ ែផ្អកេលើក ្ត ទងំេនះេយើងបននិងកំពុងជំរញុករវនិិេយគកនុងវស័ិយចិញច ឹមសត្វ 
ពិេសស ករេធ្វើអន្ត គមន៍ មរយៈករផ្តល់ជូន្រគួ រកសិករខន តតូចនូវកញចបេ់ស កមមនន រមួមនបេចចកវទិយ ពូជសត្វ ចំណីសត្វ 
េស ែថទសុំខភពសត្វ និងជីវសុវតថិភព ឥណទន និងដំេ ះ្រ យទីផ រ។ល។  

្រកហ្វកិទី៦. ផលិតកមមដំ េំកសូ៊ និងករនេំចញ ឆន  ំ២០០៧-២០១២ 
 

្របភពៈ្រកសួងកសិកមមែខ េម  ឆន  ំ២០១៣ 
 

កនុងឆន ២ំ០១២ កន្លងេទេនះ ករចិញច ឹម េគ្រកបីចំននួជង ៤ នកបល ្រជូកមន ២,២ នកបល និងបក សីរបុបនជង 
២៣ នកបល និងមនករចិញច ឹមជកសិ ្ឋ នលកខណៈឧស ហកមមបនចំននួជង ៤,៩ នកបល។ េ យែឡកមកដល់េពល េនះ
មនភន កសុ់ខភពសត្វភមូសិម័្រគចិត្ត្របមណ ១៤ពនន់ក្់រតូវបនបណ្តុ ះប ្ត ល េហើយ្រតូវបនផ្តល់េស ចបំចប់នទ នេ់លើផលិត
កមមសត្វនិងសុខភពសត្វេទដល់កសិករេន មមលូ ្ឋ នភមូ ិឃំុ និងមនឡជីវឧសម័នចំននួ ២០ពនឡ់។ 

្រកហ្វកិទី៧៖ ផលិតកមមសត្វេនកមពុជឆន  ំ២០០៨-២០១២ 

្របភពៈ្រកសួងកសិកមមែខេម  ឆន ២ំ០១៣ 
 

៤.វិសយ័ជលផល 
 ្រតីនិង្រសូវអងករ ជែផនកមយួៃនរបប រ្របចៃំថងដសំ៏ខនរ់បស់្របជជនកមពុជ។ ្រតីជ្របភពេសប ង រ និងផ្តល់្របូេតអុីន

ចយ៉់ងសំខនស់្រមប្់របជជនកមពុជ។ ជលផលបនរមួចំែណកមយួយ៉ងសំខន ់ េដើមបេីលើកសទួយជីវភព្របជពលរដ្ឋ្រកី្រក និង
បេងកើនសន្តិសុខេសប ង និង របូតថមភ។ េនឆន ២ំ០១២ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ បនេធ្វើករែកទ្រមងសីុ់ជេ្រមវស័ិយជលផលដំ ក់
កលទី២េ យសេ្រមចលុបឡូតេ៍ន ទទងំអស់ទុកស្រមប្់របជពលរដ្ឋេធ្វើេន ទជលកខណៈ្រគួ រ និងេធ្វើជកែន្លង អភរិក
ជលផល។  ផលេន ទ្របចឆំន សំរបុមនចំននួ ៦៨២ ពនេ់ ន េកើនេលើសឆន មំនុចំននួ ៧៤ពនេ់ ន កនុងេនះមនេន ទ
សិបបកមម េន ទ្រគួ រកនុងែដនេន ទ េន ទ្រគួ រ ម លែ្រស េន ទសម្ុរទ និង រវីបបកមម។ ជមយួេនះកម៏នករបេងកើត
កែន្លងភញ ស់្រតីបនចំននួ ២៩៦កែន្លង និងផលិតកូន្រតីពូជបនចំននួ ១៤០ នកូន។  
 សហគមនេ៍ន ទ ៥១៦សហគមន្៍រតូវបនបេងកើតេឡើង ែដលកនុងេនះមនសហគមនេ៍ន ទចំននួ ៣២៨ បនចុះបញជ ីទទលួ
គ ល់ជផ្លូវករ និងកំពុងចូលរមួយ៉ងសកមមកនុងករ្រគប្់រគង និងអភរិក ធនធនជលផល។ 
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្រកហ្វកិទី៨៖ ករវវិឌ វស័ិយជលផលឆន  ំ២០០៨-២០១២ 

 
្របភព៖ ្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ នងិេន ទ ែខេម  ឆន ២ំ០១៣  
 

៥.វិសយ័ៃ្រពេឈើ 
 ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជេ យមន្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន ទ ជេសនធិករបននិងកំពុងបន្តអនុវត្តករែកទ្រមង់
វស័ិយៃ្រពេឈើជតិ េ យបន្តជំរញុករ្រគប្់រគង អភរិក  និងអភវិឌ ៃ្រពេឈើ្របកបេ យនិរន្តរភព។ េនឆន ២ំ០១២េនះ បនេរៀបចំ
ននុ្រកមទិនននយ័របូភព បនេបះបេងគ ល្រពំ្របទល់ៃ្រពេឈើបនចំនួន ៤.៩៦៨បេងគ ល ែដលមនជង ៧៥២គីឡូែម្៉រត។ កនុងរយៈ

េពល៥ឆន  ំ (២០០៨-២០១២) ករ េំឈើសេ្រមចបនជង ៨០,៦ពនហិ់ក  កនុងេនះ េំ យរដ្ឋបលៃ្រពេឈើចំនួន ៣.៨៣៨ហិក  
ជលកខណៈ្រគួ រចំនួន ៦.១២០ហិក  កនុងពិធីរកុខទិ ចំនួន ៣៣៦,៧៣ហិក  និង្រកុមហុ៊នឯកជន បំនជង ៧០ពនហិ់ក ។ 
មកដល់ឆន ២ំ០១២ សហគមនៃ៍្រពេឈើមនចំននួសរបុ ៤៥៣កែន្លង េសមើនឹង ៣៩៩.៨៧៩ហិក  កនុងេនះ្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ 
និងេន ទបនេចញ្របកសទទលួ គ ល់សហគមនៃ៍្រពេឈើចំនួន ៣៤២កែន្លងេសមើនឹង ៣០៨.៦០៣ហិក  និងបនចុះកិចច្រពម
េ្រព ងៃ្រពសហគមនចំ៍នួន ២៤៦កែន្លងេសមើនឹង ២០៦.៤៤១ហិក ។  

ង និង្រកហ្វិកទី៩៖ ករ េំឈើ និងសហគមនៃ៍្រពេឈើ ឆន  ំ២០០៨-២០១២ 
 
 
  
 
 
 
 

្របភពៈ ្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ នងិេន ទ ែខេម  ឆន ២ំ០១៣  
៦. េសចក្តសីននិ ្ឋ ន 
 សរបុេសចក្តមីក េ្រកពីអ្វីៗ ែដលបនេរៀប បខ់ងេលើ ករអភវិឌ ធនធនមនុស  ករក ងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តកដូ៏ចជកិចច
សហ្របតិបត្តិករេទ្វ-ពហុភគីកប៏ន្រប្រពឹត្តេទយ៉ងសកមម។ ទងំអស់េនះគឺជសមទិធផលដល៏្អ្របេសើរ ែដលសេ្រមចបនជបន្តបនទ ប ់ជ  
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