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របាយការណ៍បូក្េរបុ 
ការងារក្េកិ្មម រកុាា ម្របមាញ ់និងសនសាទ្ម្របចាំឆ្ន ាំ២០១៩-២០២០ 

និងទ្េិសៅអនវុតតឆ្ន ាំ២០២០-២០២១ 

3 
I- សេចក្តីស្តើម 

វិស័យកសិកម្មជាវិស័យអាទ្ភិាពម្ួយកែុ្ចំងណម្វិស័យអាទ្ិភាពជារន្ឹឹះ របស់រាជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជាងគ្កាម្ 
ការដឹកនំគ្បកបងដ្យរតបិណ្ឌិត និ្ ម្ុ៉ឺ្ម ត្់បំផតុរបស ់េសមតចអគ្គមហាសេនាបតីសតសជា ហ ុន សេន 
នាយក្រដ្ាមស្តនតីននម្ររះរាជាណាចម្រក្ក្មពុជា។ វិស័យងនឹះបាននិ្កំពុ្ចូលរួម្ចំផណ្កយ ្្សំខាន់កែុ្ការ 
គ្ទ្គ្ទ្្់កំងណ្ើនងសដឋកិចចជាត ិធានសនតិសុខងស្បៀ្ ជំរុញការអភិវឌ្ឍងសដឋកិចចជនបទ្ និ្ងលើកកម្ពស់កគ្ម្តិជីវភាព 
រស់ងៅរបស់គ្បជាពលរដឋ តាម្រយៈការបង្កើនផលិតភាព ពិពិធកម្មដណំំកសិកម្ម និ្កស-ិធុរកិចច ការងលើកកម្ពស ់
ផលិតកម្មសតវនិ្សុខភាពសតវ ការគ្រប់គ្រ្ធនធានជលផលនិ្អភិវឌ្ឍន៍វារីវប្បកម្ម ការគ្រប់គ្រ្និ្អភិវឌឍ្ន៍ 
ធនធាននគ្ពង ើនិ្ សតវនគ្ព រួម្ទំ្ការបង្កើនគ្បសិទ្ធភាពងសវាគំគ្ទ្និ្អភិវឌ្ឍនធ៍នធានម្នុស្ស។ 

កែុ្ន័យងនឹះ គ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ បានង ត្្តការយកចតិតទ្ុកដ្ក់ខពស់ងលើការបនតងធវើ
ទ្ំងនើបកម្មវិស័យកសកិម្ម ងដ្យបានអនុវតតវិធានការងគលនងយបាយនន សំងៅបង្កើនផលិតភាពងលើម្ុខដណំំ
ផដលមនតនម្្ទ្ីផា្រខពស ់ ងធវើពិពិធភាវូបនីយកម្មកសកិម្ម និ្កស-ិពាណ្ជិជកម្ម។ ជាម្ួយគន្ងនឹះ គ្កសួ្បានជំរុញការ
អនុវតតវិធានការចំបាច់ម្ួយចំនួនងទ្ៀតរួម្មន៖ ការកសា្និ្ផកលម្អងហដ្ឋ្រចនសម្ព័នធគំគ្ទ្ផដលបងគ្ម្ើដល់ផលិតកម្ម
កសិកម្ម បង្កើនរណុ្ភាពននការផតល់ងសវាផ្សពវផ្ាយបងចចកងទ្សកសិកម្មដលក់សិករ ជំរុញការគ្សាវគ្ជាវបងចចកងទ្ស
កសិកម្មសំងៅបង្កើនទ្ិនែផលដំណ ំ និ្ ធនន់ឹ្ការផគ្បគ្បួលអាកាសធាតុ ការគ្រប់គ្រ្និ្បង្កើនគ្បសទិ្ធភាពការងគ្បើ
គ្បាស់ដីកសិកម្ម ការពគ្្ឹ្សហរម្ន៍កសកិម្ម គ្ពម្ទំ្ការកសា្ និ្ពគ្្ឹ្សម្តថភាពធនធានម្នុស្សនិ្ សាថប្ន័ 
ងដើម្្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យកសកិម្មឱ្យមនគ្បសទិ្ធភាព។ ទ្នទឹម្នឹ្ ងនឹះ គ្កសួ្ ក៏បានយកចិតតទ្ុកដ្កខ់ពសអ់ំពីការ
ងលើកកម្ពសក់ារចិញ្ចឹម្សតវនិ្ វារីវប្បកម្ម គ្ពម្ទំ្ខិតខយំ ្្ខំ្្ា្កា្ង្លើការអនុវតតវិធានការច្ាប ់និ្ វិធានការបងចចក
ងទ្សសម្គ្សបកែុ្ការគ្រប់គ្រ្ងគ្បើគ្បាស់ធនធាននគ្ពង ើ និ្ ជលផលគ្បកបងដ្យចីរភាព។ ការខតិខំគ្បឹ្ផគ្ប្
ទំ្អសង់នឹះ រ៉ឺកែុ្ ទ្ិសងៅចូលរួម្ចំផណ្កបង្កើនតនម្ប្ផនថម្ននផលិតផលកសិកម្ម ក៏ដចូជាការជួយបង្កើនគ្បាក់
ចំណ្ូលជនូគ្បជាកសិករ ការបនតជំរុញការងធវើកស-ិពាណ្ិជជកម្ម និ្ការបង្កើនចំណ្ូលជាតិ។ 

រួរកត់សមគ្ល់ថា ផលិតកម្មដំណំគ្សូវមនការវិវឌ្ឍឈានង ើ្ជាលំដ្ប ់ រ៉ឺអាគ្ស័យងដ្យមនការគំគ្ទ្
យ ្្ខំ្្ា្កា្ព្ីរាជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជា គ្កសួ្សាថ្ប័នពាក់ពន័ធ នដរូអភិវឌ្ឍន៍ អ្គការជាតិ និ្អនតរជាតិនន អាជាញធ្រ
ថាន្ក់ងគ្កាម្ជាតិ និ្ការចូលរួម្យ ្្សកម្មពីគ្បជាកសិករ ជាពិងសសការបតូរទ្ម្្ប់ពីការផលិតសគ្មប់ហូបចកុម្កជា
ការផលិតសគ្មប់ពាណ្ិជជកម្ម និ្ការនំងចញ។ ការសងគ្ម្ចបានកែុ្ការបង្កើនផលិតភាពដំណំគ្សូវ បណត្លម្ក
ពីកតាតសំ្ខាន់ៗម្ួយចំននួដូចជា ការ្្្ស់បតរូពូជគ្សូវផដលមនទ្ិនែផលខពស ់ ផដលជាលទ្ធផលទ្ទ្ួលបានពីការ
ពិងសាធន៍គ្សាវគ្ជាវ ការងផទរបងចចកងទ្សសម្គ្សបដលក់សិករ ជាពិងសសការពគ្្ីកកាន់ផតមនគ្បសិទ្ធភាពងលើការ
ងធវើផគ្សបង្ហញ្តាម្គ្បព័នធគ្បពលវប្បកម្មដំណគំ្សូវ ការអនុវតតបងចចកងទ្សគ្រប់គ្រ្ដ ីងដើម្្បីបង្កើនជីជាតិ និ្ ទ្ិនែផល 
ការបង្កើនការគ្សាវគ្ជាវនិ្អភិវឌ្ឍន៍ពូជគ្សូវផដលគ្សបនឹ្ លកខណ្ៈដី អាកាសធាតុ ការកំណ្ត់គ្បងភទ្ពូជសំខាន់ៗ
គ្សបតាម្តគ្ម្ូវការទ្ីផ្ារ។  

កែុ្បរិការណ្៍ងនឹះ រាជរដ្ឋ្ភបិាលបាននិ្កពំុ្អនុវតតនូវយនតការអនតរារម្ន៍ ងដើម្្បីងដ្ឹះគ្សាយបញ្ហ្ងហដ្ឋ្ 
រចនសម្ព័នធ សម្ងួត និ្ ឃ្្ំ្ សតុកគ្សូវ ក៏ដចូជាទ្ុនប្វលិ ងដើម្្បីការពារផលគ្បងយជន៍កសិករ តាម្រយៈការការពារ
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សថិរភាពនននល្គ្សូវ រ៉ឺគ្ទ្គ្ទ្្់នល្គ្សូវកុំឱ្យធ្្ាក់ចឹុះខំ្្ា្ងពកហួសពីនល្ទី្ផា្រងដ្យមិ្នសម្ងហតុផល។ ទ្នទឹម្នឹ្  
ការគ្ប ម្សាថន្ភាពងនឹះ គ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ បានងចញនវូងសចកតីផណ្នំសតីពីវិធានការ 
ងលើកកម្ពស់ផលិតកម្ម និ្ធរុកិចចគ្សូវអ្ករ ងដ្យង ត្្តងលើការផលិតនិ្នំងចញអ្ករគ្កអូប ការកាតប់ន្យនល្ងដើម្ 
ផលិតកម្ម ការជំរុញឱ្យអែកគ្បម្ូលទ្ិញគ្សូវគ្តូវបនតងធវើការទ្ំនក់ទ្ំន្ជាម្ួយធនគរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្ ងដើម្្បីទ្ទ្ួលបាន
ឥណ្ទនគ្បម្ូលទ្ិញគ្សូវពីកសិករ សហរម្ន៍កសិកម្ម និ្ ជំរុញឱ្យសហព័នធគ្សូវអ្ករកម្ពុជាយកចិតតទ្ុកដ្ក់ងលើការ
បង្កើនសម្តថភាពផកនចែអ្ករឱ្យមនរុណ្ភាពបផនថម្ងទ្ៀតសគ្មប់បងគ្ម្ើឱ្យទ្ីផ្ារអនតរជាតិ។ 

បចចុប្បនែងនឹះ គ្កសួ្ បានកត់សមគ្ល់ង ើញថា គ្បជាកសិករងយើ្កំពុ្្្្ស់បតូរទ្ម្ប្់ពីការផលិតសគ្មប់
បងគ្ម្ើងសចកតីគ្តូវការ ទ្្ល់ខ្ួន ម្កជាការផលិតងដើម្្បីលក់ ងគ្ពាឹះមនតគ្ម្ូវការទ្ីផ្ារនិ្ផលចំងណ្ញខពស។់ ផផអកងលើ
ការ្្្ស់បតូរងនឹះ គ្កសួ្អាចវាយតនម្្បានថា សហរម្នក៍សិកម្មកពំុ្កា្យជាកម្្ំ្ ចលករម្ួយយ ្្ សខំាន់ ផដល
នំឱ្យមនលទ្ធផលជាវិជជមនងៅកែុ្ស្គម្ជនបទ្កម្ពុជា។ កតាតង្នឹះបង្ហ្ញឱ្យង ើញថា កសកិរងយើ្បាននិ្កំពុ្
ផគ្បកា្្យខ្ួនងចញពី “កសិករទៅជាកសិ-ពាណិជ្ជករ” ងដើម្្បីទ្ទ្ួលបានតនម្្បផនថម្កែុ្ជីវភាពរស់ងៅរបស់ខ្ួន។  

ជាម្ួយគនង្នឹះ សាថ្ប័នជាងគ្ចើន ទំ្រដឋ វិស័យឯកជន នដរូអភិវឌ្ឍន ៍ និ្ អ្គការងគ្ៅរដ្ឋ្ភិបាលបាន និ្
កំពុ្ផតល់ងសវាកម្ម ងដើម្្បីបង្កើនចំងណ្ឹះដឹ្និ្ចំងណ្ឹះងធវើដល់កសិករងៅម្ូលដ្ឋ្ន ងហើយក៏មនកសិករជាងគ្ចើនបាន
ងគ្កបជញ្ជក់យកបទ្ពិងសាធន៍ និ្ងទ្ពងកាសល្យទំ្អស់ងនឹះយកងៅអនុវតតគ្បកបងដ្យភាពឧស្ាហ៍ពា្យម្ និ្
នចែគ្បឌិត ងដ្យទ្ទ្ួលបានលទ្ធផលជាផផ្ ក្យ្ ្្គ្តចឹះគ្តច្់ងៅកែុ្តបំន់ជាងគ្ចើនងៅតាម្អនុវិស័យនមី្ួយៗ។ 
វិស័យឯកជនបានតគ្ម្្់ទ្ិសការផលិតង ្្ឹះងៅរកទ្ីផ្ារនំងចញ តាម្រយៈការបង្កើនសម្តថភាពផកនចែ ធានបាន
ទំ្រុណ្ភាពនិ្បរិមណ្ ង្្ើយតបងៅនឹ្ តគ្ម្ូវការទ្ីផ្ារអនតរជាត ិ ពិងសសការនំងចញងចកអំបូ្ងលឿ្ 
សាវ្យផកវរងម្ៀត ងគ្ម្ច ដំ ូ្ ម្ី និ្ ផលិតផលកសិកម្មសខំាន់ៗដ៏នទ្ងទ្ៀត មនសនទឹុះងកើនង ើ្រួរឲ្យកត់សមគ្ល់។ 

ការដំ្ដុឹះងៅស ូងៅកម្ពជុាមនការងកើនង ើ្ជាលំដ្ប ់ អាគ្ស័យងដ្យសាថន្ភាពនងយបាយ សនតិសុខលអ
គ្បងសើរ សកាត្នុពលននដីសម្គ្សប និ្ងគលនងយបាយទ្ីផ្ារងសរី ងលើការលក់ដូរផលិតផលងៅស ូគ្រួសារកែុ្
គ្សុក។ ទ្នទឹម្នឹ្ងនឹះ ការចលូរួម្ពីផផែកឯកជនកែុ្ ការងធវើវិនិងយរងលើដីសម្្បទនងសដឋកិចច  និ្ងៅស គូ្រួសារ បាន
ងធវើឱ្យនផទដីដ្ំដុឹះងៅស ូងកើនង ើ្ ងទឹះជាសាថន្ភាពទ្ផី្ារនិ្តនម្្ងៅស ូ គ្ពម្ទំ្កមំ្្្ពលកម្មមនការគ្ប ម្ក ៏
ងដ្យ។ 

ផលិតកម្មសតវទំ្លកខណ្ៈគ្រួសារនិ្ពាណ្ិជជកម្មងៅកម្ពុជា ក៏មនការវិវឌ្ឍរួរឲ្យកត់សមគ្ល់ ទំ្បរិមណ្
សតវ និ្ផបបផផនផលិតកម្ម។ ការរីកចងគ្ម្ើនទំ្ អសង់នឹះ រ៉ឺជាលទ្ធផលននការគ្សាវគ្ជាវ និ្ការយល់ដឹ្អំពី
បងចចកងទ្សចិញ្ចឹម្សតវ ការងគ្ជើសងរីសនិ្ការបង្កត្់ពូជសតវ ការផលិតចណំ្ីសតវ និ្ ការផតល់ងសវាផលទំសុខភាពសតវ។ 
ជាម្ួយគនង្នឹះ ការអនុវតតចា្ប់សតីពីសុខភាពសតវនិ្ផលតិកម្មសតវ ផដលបានគ្បកាសដ្ក់ឱ្យអនុវតតកាលពីនលងទ្០ី១ 
ផខកុម្ភៈ  ន្ំ២០១៦ គ្តូវបាននិ្កំពុ្អនុវតតយ ្្មនគ្បសិទ្ធភាព។ ការអភិវឌ្ឍផផែកផលិតកម្មសតវ ពិងសសផលិត
កម្មងគពូជកូនកាតផ់ដលផតល់តនម្្ខពស់ និ្ងលើកកម្ពសសុ់ខភាពសតវងៅកម្ពុជាបាន និ្កំពុ្ជំរុញយ ្្ផុលផុស។ 

ជា្ងនឹះងៅងទ្ៀត ការទ្បស់ាក្ត់ចលនសតវខុសចា្ប់គ្តូវបានអនុវតតយ ្្យកចិតតទ្កុដ្ក់ ងហើយការទ្បស់ាក្តជ់ំ្៉ឺ
្្្សតវ ក៏គ្តូវបានពគ្្ឹ្ គ្បកបងដ្យគ្បសិទ្ធភាពខពស។់  

ការផកទ្គ្ម្្់សុីជងគ្ៅអនុវិស័យជលផលគ្តូវបនតបានអនុវតតយ ្្សកម្ម។ កំផណ្ទ្គ្ម្្់ងនឹះ បានងធវើឱ្យគ្បជា 
ជនទ្ូងៅ ជាពិងសសអែកគ្បកបរបរងនសាទ្ជាលកខណ្ៈគ្រសួារ អាចងធវើអាជីវកម្មបានទ្លំូទ្ូលាយជា្ម្នុ។ រហូតម្ក 
ដល់ងពលងនឹះ ងយើ្បានបង្កើតសហរម្ន៍ងនសាទ្ចំនួន៥១៦ ងដើម្្បីគ្រប់គ្រ្ធនធានជលផលឱ្យមននិរនតរភាព 
តាម្រយៈការអនុវតតទ្ិសងសា្ក្ “សហគមន៍ទនសាទ គ្មានបទទ ម្ើស” កែុ្ងគលបំណ្្ពគ្្ឹ្សហរម្ន៍ងនសាទ្ឱ្យ
បានរឹ្មំ មនសម្តថភាពគ្រប់គ្គន់កែុ្ការចូលរួម្គ្រប់គ្រ្ និ្ផលរក្ាការពារធនធានជលផលឱ្យបានរ្់វ្្ស។ ការ 
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ងធវើវារីវប្បកម្ម ពិងសសការចញិ្ចឹម្ប្ក្ គ្តីរ៉ស់  គ្តីង ត ្និ្ពពួកគ្តផីដលមនតនម្្ទ្ផីា្រខពស់ ទំ្ជាលកខណ្ៈគ្រសួារ 
និ្ពាណ្ិជជកម្មគ្តូវបានអនុវតតយ ្្សកម្ម ងហើយបានរួម្ចំផណ្កដល់ការបង្កើនគ្បាក់ចំណ្ូលកែុ្គ្រួសារ។  ជាលទ្ធផល
ជាក់ផសត្ផលិតកម្មវារីវប្បកម្ម បានងកើនង ើ្រហូតដលជ់ា្២២% ងបើងគ្បៀបងធៀបនឹ្  ន្ំម្ុន។   

ចំងពាឹះការផកទ្គ្ម្្់វិស័យនគ្ពង ើ គ្កសួ្បានង ដ្្តការយកចិតដទ្ុកដ្ក់ខពស់ងលើការបង្កើនសម្តថភាព 
បងចចកងទ្ស សំងៅជំរុញការង្រគ្រប់គ្រ្ឱ្យមនគ្បសិទ្ធភាពខពស់ និ្ពិងសសពគ្្ឹ្ការគ្តួតពិនិត្យតាម្ដ្នដ៏តឹ្រឹុ្ 
គ្ពម្ទំ្សងគ្ម្ចបាននូវលទ្ធផលម្ួយចំនួនផ្ផដរ។ ជាការកត់សមគ្ល់ ការចូលរួម្របស់រដឋបាលថាន្ក់ងគ្កាម្ជាត ិកែុ្
ការបង្ក្រទ្ប់សាក្ត់ និ្បង្កង្ក្បបទ្ងលមើសនន ង ើញថាទ្ទ្ួលបានគ្បសិទ្ធភាពជា្ម្ុន។ បផនថម្ងលើសពីងនឹះ គ្កសួ្
ក៏បានចូលរួម្អនុវតតយ ្្សកម្មជាម្ួយរណ្ៈកម្មការជាតិងដើម្្បីទ្ប់សាកត្់ និ្បង្កង្ក្បបទ្ងលមើសធនធានធម្មជាតិរបស់
រាជរដ្ឋភ្ិបាលកម្ពុជា សំងៅទ្ប់សាកត្់ និ្ បង្កង្កប្សកម្មភាពអនធបិងតយ្យកាប់ង ើ ការនំងចញង ើខុសច្ាប ់ និ្
បទ្ងលមើសននងៅទ្ូទំ្គ្បងទ្ស។  

ជាម្ួយគន្ងនឹះ ច្ាប់សតពីីនគ្ពង ើ និ្ចា្ប់សតីពជីលផល បាននិ្កពំុ្ងធវើវិងសាធនកម្ម ងដើម្្បីបង្កើនគ្បសិទ្ធ
ភាពកែុ្ការគ្រប់គ្រ្។ កែុ្ការអនុវតតកន្្ម្ក គ្កសួ្ បានវាយតនម្្ខពសច់ំងពាឹះការខិតខគំ្បឹ្ផគ្ប្បំងពញភារកចិច
គ្បកបងដ្យសាម្រតីយកចិតតទ្កុដ្ក់ម្ិនខ្្ាចងនឿយហត់ និ្ ការលឹះប្់ខពសរ់បស់ថានក្់ដកឹនំ និ្ ម្ង្កនតីរាជការគ្រប់ជាន់
ថាន្ក់ននរដឋបាលជលផល និ្រដឋបាលនគ្ពង ើ ផដលបានខតិខំតស ូបំងពញភារកចិចរបសខ់្ួនបានលអគ្បងសើរ ជាពិងសស
ការខិតខំគ្បឹ្ផគ្ប្កែុ្ឱកាសផដលរាជរដ្ឋ្ភិបាលកំពុ្ងធវើកំផណ្ទ្គ្ម្្់សីុជងគ្ៅកែុ្វិស័យទំ្ពីរងនឹះ ផដលងនឹះជា
សកខីភាពបង្ហញ្ឱ្យង ើញនូវការចូលរួម្ចំផណ្កកែុ្ បុពវងហតុននការងលើកកម្ពសផ់ផែកជលផល និ្ នគ្ពង ើងៅកម្ពជុា
ឲ្យមនការរីកចងគ្ម្ើនជាលំដ្ប់គ្បកបងដ្យងមទ្នភាព។ ទ្នទឹម្នឹ្ងនឹះ គ្កសួ្ក៏សូម្វាយតនម្ខ្ពសច់ំងពាឹះកចិច
សហការលអ និ្ការជួយឧបតថម្ភគំគ្ទ្គ្រប់ផបបយ ្្ពីគ្កសួ្សាថ្បន័ពាក់ពន័ធ នដរូអភិវឌ្ឍន៍ និ្អាជាញ្ធរផដនដីគ្រប់
លំដ្បថ់ាន្ក់ ផដលបានរួម្ចផំណ្កយ ្្ សកម្មកែុ្ការគ្រប់គ្រ្ និ្អភិវឌ្ឍន៍ធនធានជលផល និ្នគ្ពង ើគ្បកប
ងដ្យនិរនតរភាព ជាពិងសសការបង្កង្ក្បបទ្ងលមើសតាម្គ្រប់រូបភាពឱ្យទ្ទ្ួលបានលទ្ធផលលអគ្បងសើរ ងទឹះបីងៅមន
បញ្ហ្គ្ប ម្ខឹ្ះៗក៏ងដ្យ។  

 

II- សោលនសោបាយនិងយទុ្ធសាស្តេតេម្រមាប់អភិវឌ្ឍន៍វិេយ័ក្េកិ្មម  
១. ស្នការយទុ្ធសាស្តេតអភិវឌ្ឍនវ៍ិេយ័ក្េកិ្មម២០១៩-២០២៣ 
 

ផផនការយុទ្ធសាង្កសដអភិវឌ្ឍនវិ៍ស័យកសិកម្ម២០១៩-២០២៣ងនឹះ រ៉ឺជាឯកសារផផនការងគលនងយបាយ
និ្យុទ្ធសាង្កសដម្ួយដ៏សំខានស់គ្មប់រយៈងពលម្ធ្យម្ និ្ជាផផនទ្បីង្ហ្ញផ្ូវផដលបានកំណ្ត់ច្ាសអ់ំពីទ្ិសងៅ
អភិវឌ្ឍនវិ៍ស័យកសិកម្ម ជាម្ួយនឹ្ងគលបណំ្្ លទ្ធផលរំពឹ្ទ្ុក សូចនករ និ្ចងង្ក្ម្សកម្មភាពរបសគ់្កសួ្
កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ សគ្មប់អនុវតតកែុ្រយៈងពល៥ ន្ំពី ន្ំ២០១៩ ដល ់ន្ំ២០២៣ និ្បាន្្ុឹះបញ្្្ំ្
ពីងគលនងយបាយរបសរ់ាជរដ្ឋ្ភិបាល ពិងសសយុទ្ធសាង្កសតចតុងកាណ្ដំណក់កាលទ្ី៤ និ្ គ្សបតាម្ផផនការ
យុទ្ធសាង្កសដអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ២០១៩-២០២៣ សំងៅរួម្ចំផណ្កដល់ការរីកចងគ្ម្ើនផផែកងសដឋកិចច និ្ការកាត់បនថយ
ភាពគ្កីគ្ក។ ផផនការយុទ្ធសាង្កសដងនឹះ គ្តូវបានអនុម្័ត និ្បានគ្បកាសផ្សពវផា្យ និ្ដ្ក់ឲ្យងគ្បើគ្បាស់ជាផ្ូវការ 
កាលពីនលងទ្ី ២៥ ផខធែូ  ន្ំ២០១៩ នងពលកន្្ងៅងនឹះ ងដើម្្បីអនុវតតបនត និ្ចូលរួម្ចផំណ្កកែុ្ការអភិវឌ្ឍងសដឋកចិច 
តាម្រយៈការងធវើទ្ំងនើបកម្មវិស័យកសិកម្មកម្ពុជា សំងៅជំរុញការរីកលូតលាសង់សដឋកិចចកសិកម្មគ្បកបងដ្យភាព 
គ្បកួតគ្បផជ្ បរិយបនែ និ្ និរនតរភាព បង្កើនការនំងចញផលិតផលកសកិម្ម រួម្នឹ្ ការគ្រប់គ្រ្ និ្អភិវឌ្ឍន៍
ធនធាននគ្ពង ើ និ្ជលផលគ្បកបងដ្យនិរនដរភាព។ 
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ចកខុវិស័យសគ្មប់អភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្មរ៉ឺ៖ “កសិកមមកមពុជាជាកសិកមមទំទនើប មាន្កខណៈប្បកួតប្បជជ្ង 
បរិយាប័នន ធន់នឹងការជប្បប្បួ្ អាកាសធាតុ នងិនិរនតរភាព ជែ្នំែ្់ការទកើនទ ើងប្ាក់ចំណូ្ប្គសួារកសិករ 
វិបុ្ភាព នងិសុខុមា្ភាពរបស់ប្បជាព្រែឋកមពុជា”។ 

ងដើម្្បីចូលរួម្ចំផណ្កកែុ្ការសងគ្ម្ចបាននូវចកខុវិស័យងនឹះ ងគលបំណ្្ងគលនងយបាយរួម្ម្ួយនឹ្ គ្តូវ 
ដ្ក់ងចញងដើម្្បីអនុវតតរ៉ឺ៖ ជ្ំរុញកំទណើនកសកិមមប្បកបទោយការប្បកួតប្បជជ្ង ផ្ិតផ្មានគុណភាព សុវតថិភាព 
និងអាហារូបតថមភ ប្ពមទំងបទងកើនប្បសិទធភាពននការប្គប់ប្គងធនធានែី នប្ពទ ើ និងជ្្ផ្ប្បកបទោយចីរភាព។  

កែុ្រយៈងពល៥ ន្ំកន្្ងៅ តនម្្បផនថម្សរុបរបសវិ់ស័យកសិកម្ម (Gross Value Added-GVA) សងគ្ម្ច 
បានកែុ្រ្វ្់ពី៣ងៅ៥%កែុ្ម្ួយ ន្ំ ងហើយងៅ៥ ន្ំខា្ម្ុខងនឹះ ការព្ាករណ្៍ននកំងណ្ើនងនឹះ នឹ្គ្តូវសងគ្ម្ចឱ្យបាន
កែុ្រ្វ្៤់%កែុ្ ម្ួយ ន្ំៗ  ងពាលរ៉ឺនឹ្គ្តូវងកើនព២ី១ ៩១៣ប ៊ីលានងរៀលន ន្ំ២០១៨ ដល២់៥ ៧០០ប ៊ីលានងរៀល 
ងៅ ន្ំ២០២៣។ 

ងគលងៅងគលនងយបាយអាទ្ិភាពចំននួ០២គ្តូវបានកណំ្ត់រ៉ឺ៖ 
(ទី១) បទងកើនផ្ិតភាព ពិពិធកមមកសិកមម ការប្បកតួប្បជជ្ង និងពាណិជ្ជូបនីយកមមកសិកមម  
(ទី២) បទងកើនប្បសិទធភាពននការប្គប់ប្គង និងអភិវឌាឍន៍ធនធានែី នប្ពទ ើ និងជ្្ផ្ប្បកបទោយចីរភាព 
ងគលងៅងគលនងយបាយទ្ី១រ៉ឺ តគ្ម្្់ង ្្ឹះងៅងលើការជំរុញផលិតកម្មកសិកម្មតាម្លកខណ្ៈទ្ំងនើប និ្

យនតូបនីយកម្មជំនួសឲ្យការលយចុឹះននកម្្ំ្ពលកម្មកសិកម្ម មនលកខណ្ៈសន្សំសំនច ងធវើឲ្យនល្ងដើម្ផលិតទប ងធវើ
ពិពិធកម្មងៅរកម្ុខដណំផំដលមនសកាត្នុពលងសដឋកចិចខពស់ ផតល់គ្បាក់ចំងណ្ញងគ្ចើនសគ្មប់កសិករ សហរម្ន៍ 
កសិកម្ម សហរម្នន៍គ្ពង ើ សហរម្នង៍នសាទ្ ផដលនឹ្ នំដល់ការគ្បកួតគ្បផជ្ទ្ផី្ារខពស់ គ្ពម្ទំ្ដំងណ្ើរការ
កស-ិធុរកចិចមនលកខណ្ៈបរិយប័នែ គ្បសិទ្ធភាពងសដឋកិចច និ្និរនតរភាព។ 

ងគលងៅងគលនងយបាយទ្ី២រ៉ឺ តគ្ម្្់ង ្្ឹះងៅងលើការគ្រប់គ្រ្ និ្អភិវឌ្ឍន៍ធនធានដី នគ្ពង ើ និ្
ជលផលគ្បកបងដ្យចីរភាព។ កែុ្រយៈងពល៥ ន្ខំា្ម្ខុងនឹះ សម្តថភាពបងចចកងទ្សកែុ្ការគ្រប់គ្រ្នឹ្ គ្តូវបាន
បង្កើនង ើ្ជាចំបាច់ ងដើម្្បីធានតុល្យភាពរវា្ការអភិវឌ្ឍនិ្ការអភិរក្ស គ្សបតាម្ងគលការណ្៍ច្ាប់កណំ្ត់ជា 
ធរមន។  

ងដើម្្បីសងគ្ម្ចបាននូវងគលងៅងគលនងយបាយអាទ្ិភាពខា្ងលើ យុទ្ធសាង្កសតចនំួន៥នឹ្គ្តូវបានដ្ក់
ងចញឱ្យអនុវតតកែុ្រយៈងពល៥ ន្ំខា្ម្ខុងនឹះរ៉ឺ៖ 

 (១) បទងកើនផ្ិតភាព ពិពធិកមមែណំំកសិកមម និងពប្ងកីកសិ-ធុរកិចច  
(២) ទ ើ្កកមពស់សុខភាពសតវ នងិផ្ិតកមមសតវជា្កខណៈពាណិជ្ជកមម 
(៣) ពប្ងឹងការប្គប់ប្គងនងិអភិវឌាឍន៍ធនធានជ្្ផ្ប្បកបទោយនិរនតរភាព  
(៤) ពប្ងឹងការប្គប់ប្គងនិងអភិវឌាឍន៍ធនធាននប្ពទ ើនិងសតវនប្ពប្បកបទោយនិរនតរភាព  
(៥) បទងកើនប្បសទិធភាពននការពប្ងឹងការប្គប់ប្គងសាថាប័ន ទសវាគ្ំប្ទ នងិអភិវឌាឍនធ៍នធានមនុសាស  
យុទ្ធសាង្កសតទំ្៥ខា្ងលើងនឹះ នឹ្គ្តូវអនុវតតឱ្យមនគ្បសិទ្ធភាព ងដ្យមនកម្មវិធីទំ្៥របសគ់្កសួ្

កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ ជាតួអ្គសំខាន់សគ្មប់គ្បតិបតត ិនិ្ គ្រប់គ្រ្ងដ្យអ្គភាពលវិការបស់គ្កសួ្។ 

កម្មវិធីទំ្៥របស់គ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ រួម្មន៖ 
កមមវិធីទ១ី៖ បទងកើនផ្ិតភាព និងពិពិធកមមែណំំកសិកមម 
ងគលបំណ្្កម្មវិធី៖ “ជំរុញកំងណ្ើនផលិតកម្មគ្រប់ម្ុខដណំំកែុ្រ្វ្៥់% និ្បង្កើនការនំងចញផលិតផល 

ដំណំកសិកម្ម៧%កែុ្ម្ួយ ន្ំ ងដ្យពគ្្ីកទ្ំងនើបកម្មកសិកម្ម បង្កើនផលិតភាព ពពិិធកម្មដំណំផដលមន 
សកាតន្ុពល និ្ការគ្បកួតគ្បផជ្ទ្ីផ្ារខពស់”។  
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កែុ្រយៈងពល៥ ន្ំ (២០១៩-២០២៣) ខា្ម្ុខងនឹះ សូចនករចំនួន៣នឹ្គ្តូវសងគ្ម្ចឱ្យបានរ៉ឺ៖ (១) 
ផលិតផលកសិកម្មសរុបនឹ្ គ្តូវជំរុញឱ្យងកើនពី២៩លានងតានន ន្ំ២០១៩ ដល៣់៦លានងតានងៅ ន្ំ២០២៣ 
(២) បង្កើនអនុបាត (%) ននពិពិធកម្មដណំំឱ្យងកើនព៦ី៣% ន ន្២ំ០១៩ ដល៦់៧% ងៅ ន្ំ២០២៣ និ្ (៣) 
ផលិតផលដណំំកសិកម្មនំងចញនឹ្ងកើនពី៥,៨លានងតានន ន្ំ២០១៩ ដល់៧,៧លានងតានងៅ ន្ំ២០២៣។ 

កមមវិធីទ២ី៖ ជ្ំរុញផ្ិតកមមសតវ នងិសុខភាពសតវ 
ងគលបំណ្្ននកម្មវិធីងនឹះរ៉ឺជំរុញផលិតកម្មសតវកែុ្អគ្តាកំងណ្ើន៣%កែុ្ម្ួយ ន្ំ តាម្រយៈការគ្រប់គ្រ្ 

និ្ការអភិវឌ្ឍការចិញ្ចមឹ្សតវ កាត់បនថយហានីភ័យជំ្៉ឺ្្្សតវ និ្ពគ្្ឹ្ការគ្តួតពិនិត្យអនម្័យសតវ និ្ផលិតផល 
សតវ។ ងដើម្្បីសងគ្ម្ចបាននូវងគលបំណ្្ងនឹះ គ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ នឹ្ គ្តូវសគ្ម្ួចការអនវុតត 
តាម្ងគលងៅជាយុទ្ធសាង្កសតចំនួន៣ជាសំខាន ់(១) បង្កើនផលិតផលសាច់ឱ្យងកើនពី ២៤០ពាន់ងតាន ន ន្ំ២០១៩  
ដល់២៧០ពាន់ងតាន ងៅ ន្ំ២០២៣ និ្ (២) បង្កើនអគ្តា (%) ននការចិញ្ចមឹ្សតវជាលកខណ្ៈពាណ្ិជជកម្មឱ្យងកើនពី
២៣% ន ន្២ំ០១៩ ដល់៣០% ងៅ ន្ំ២០២៣ និ  ្(៣) កាត់បនថយអគ្តាជំ្៉្ឺ ្សតវឱ្យងៅងគ្កាម្៥%។  

កមមវិធីទី៣៖ ការប្គប់ប្គងធនធានជ្្ផ្ និងការអភិវឌាឍន៍វារីវបាបកមម 
ងគលបំណ្្ននកម្មវិធីងនឹះរ៉ឺ បង្កើនការគ្រប់គ្រ្ធនធានជលផលឱ្យមនគ្បសិទ្ធភាពនិ្និរនតរភាព ងដ្យ

ពគ្្ឹ្ការអនុវតតចា្ប់សតពីជីលផល រកា្ការចប់ផលងនសាទ្ពធីម្មជាតកិែុ្រ្វ្៦់០០ពាន់ងតានកែុ្ម្ួយ ន្ ំ បង្កើន
ផលវារីវប្បកម្មយ ្្ តិច២០%កែុ្ម្ួយ ន្ ំនិ្ ងធវើឱ្យសហរម្ន៍ងនសាទ្មនកគ្ម្ិតជីវភាពកាន់ផតគ្បងសើរង ើ្។  

គ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ នឹ្បនតពគ្្ឹ្ការគ្រប់គ្រ្ និ្អភិរក្សធនធានជលផលគ្បកបងដ្យ
ចីរភាព គ្ពម្ទំ្ ផកលម្អរណុ្ភាព និ្សុវតថិភាពសគ្មប់ការងគ្បើគ្បាស់ បង្កើនផលវារីវប្បកម្មពី២៩៨ពាន់ងតានន
 ន្ំ២០១៩ ឱ្យងកើនដល់គ្បមណ្ជា្៦១៩ពាន់ងតានងៅ ន្ំ២០២៣ ងដ្យបង្កើនការគំគ្ទ្ដល់កសិដ្ឋន្ចិញ្ចមឹ្គ្តី
ប្ក្ គ្កងពើ ជាងដើម្។ 

កមមវិធទី៤ី៖ ការប្គប់ប្គងនិងអភិវឌាឍន៍ធនធាននប្ពទ ើនិងសតវនប្ព 
 ងគលបំណ្្ននកម្មវិធីងនឹះរ៉ឺ បង្កើនការគ្រប់គ្រ្ធនធាននគ្ពង ើ និ្សតវនគ្ពឱ្យមននិរនតរភាព តាម្រយៈ 
ការពគ្្ឹ្ការអនុវតតច្ាប់សតីពីនគ្ពង ើ ជំរុញការដំ្ដុឹះនគ្ពង ើង ើ្វិញ ការគ្សាវគ្ជាវនិ្អភិវឌ្ឍន៍នគ្ពង ើ និ្សតវនគ្ព 
គ្ពម្ទំ្ពគ្្ឹ្សម្តថភាពសហរម្ន៍នគ្ពង ើឱ្យមនជីវភាពកាន់ផតគ្បងសើរង ើ្។ កែុ្រយៈងពល៥ ន្ំខា្ម្ុខ គ្កសួ្
កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ នឹ្គ្តូវសគ្ម្ួចការអនុវតតនូវសូចនករចំនួន២ជាសំខាន់រ៉ឺ (១) បរិមណ្ផលង ើដ្ំ
ងកើនពី២០០ពាន់ផម្៉ែគ្តរូបន ន្ំ២០១៩ ដល់២៧៥ពាន់ផម្៉ែគ្តរុបងៅ ន្ំ២០២៣ និ្ (២) អគ្តាចំណ្លូសហរម្ន៍
នគ្ពង ើគ្តូវបង្កើនឱ្យបានព ី១០% ងៅ ន្ំ២០១៩ ដល់ ១៨%ងៅ ន្២ំ០២៣។ 

កមមវិធីទ៥ី៖ បទងកើនប្បសិទធភាពទសវាគ្ំប្ទ នងិអភិវឌាឍនធ៍នធានមនុសាស 
ការបង្កើនគ្បសិទ្ធភាពននការគ្រប់គ្រ្សាថ្បន័ ការផតល់ងសវាគំគ្ទ្និ្ ការពគ្្ឹ្ សម្តថភាពផផែកអប់រំ និ្ បណ្្តឹះ

បណត្លសគ្មប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យកសកិម្មគ្បកបងដ្យនិរនតរភាព។ ងដើម្្បីសងគ្ម្ចបាននូវងគលបំណ្្ខា្ងលើងនឹះ 
គ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ នឹ្៖ (១) ពគ្្ឹ្សាថ្បន័តាម្រយៈការជំរុញការគ្រប់គ្រ្អ្គភាពជំនញ
ងគ្កាម្ឱវាទ្គ្កសួ្ឲ្យមនសម្តថភាពគ្រប់គ្គនក់ែុ្ការអនវុតតងគលនងយបាយ សគ្មប់អភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម
គ្បកបងដ្យចីរភាព (២) បង្កើនគ្បសិទ្ធភាពងសវាគំគ្ទ្ តាម្រយៈការបង្កើនសម្តថភាពកសា្ និ្អនុវតតផផនការយុទ្ធ
សាង្កសត ពគ្្ឹ្គ្បពន័ធព័ត៌មននិ្ទ្ីផា្រកសិកម្ម ការគ្រប់គ្រ្រងគ្ម្វិនិងយរសាធារណ្ៈនិ្ឯកជន ងធវើឱ្យគ្បងសើរ
ង ើ្នូវគ្បសិទ្ធភាព ភាពសក័តិសិទ្ធកែុ្ការអនុវតតលវិកាកម្មវិធី ការងធវើអធិការកិចច សវនកម្ម កិចចសហគ្បតបិតតិការអនតរ
ជាតិ និ្ ងសវាគំគ្ទ្ពាក់ព័នធងផ្ស្ងទ្ៀតគ្បកបងដ្យគ្បសិទ្ធភាព និ្(៣)ការអភិវឌ្ឍធនធានម្នុស្សកែុ្វិស័យកសិកម្ម 
ងដ្យបង្កើនចំងណ្ឹះដឹ្ផផែកបងចចកងទ្ស និ្ ជំនញកសិកម្មពាក់ពន័ធនន គ្សាវគ្ជាវបផនថម្នូវបងចចកវិទ្្ានិ្របក
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រំងហើញលមីៗ សំងៅពគ្្ឹ្និ្ ពគ្្ីកធនធានម្នុស្សកែុ្វិស័យកសិកម្ម ងដើម្្បីង្្ើយតបតាម្តគ្ម្ូវការទ្ីផ្ារការង្រ 
និ្ការអភិវឌ្ឍងសដឋកិចចស្គម្។  

២. យទុ្ធសាស្តេតចមបងៗេម្រមាបត់ម្រមង់ទ្េិអភវិឌ្ឍនក៍្េកិ្មម 
ទ្ី១- បនតងលើកកម្ពស់ការគ្សាវគ្ជាវងដើម្្បីអភិវឌ្ឍន៍បងចចកវិទ្្ា និ្ បងចចកងទ្សកសិកម្មទ្ំងនើបកែុ្ទ្ិសងៅបង្កើន

បរិមណ្ រណុ្ភាព អាហារូបតថម្ភ និ្ពិពិធកម្មផលតិផលកសិកម្មគ្បកបងដ្យនិរនតរភាព កែុ្បរិបទ្បផគ្ម្បគ្ម្ួល
អាកាសធាតុ និ្តគ្ម្ូវការទ្ផី្ារកែុ្គ្បងទ្ស តបំន់ និ្ អនតរជាត។ិ យកចតិតទ្ុកដ្ក់បនតពគ្្ឹ្ ការអប់រំ បណ្្តឹះ 
បណត្ល បងចចកងទ្សកសិកម្ម និ្អភិវឌ្ឍន៍ធនធានម្នស្ុសគ្រប់កគ្ម្ិតសញ្ញ្បគ្ត និ្ ជំនញវិជាជ្ជីវៈ និ្ជាពិងសស 
បង្កើនចំននួអែកគ្សាវគ្ជាវនិ្អែកវិទ្្ាសាង្កសតកសិកម្មឱ្យបានងគ្ចើន ងដ្យផតល់ការងលើកទ្ឹកចិតតដល់អែកគ្សាវគ្ជាវ និ្  
អែកវិទ្្ាសាង្កសតជាចំបាច់។ ទ្នទឹម្នឹ្ងនឹះ គ្តូវយកចិតតទ្ុកដ្ក់ជំរុញការងគ្បើគ្បាស់បងចចកវិទ្្ាកសកិម្មលមីៗ គ្បកប 
ងដ្យនវានុវតតន ៍និ្ មនលកខណ្ៈបងចចកវិទ្្ាឌជីីលល ការអនុវតតកសិកម្មលអ ការងរៀបចកំំណ្តត់ំបន់ដ្ដំុឹះ ការងរៀបចំ 
ផផនការដំ្ដុឹះងៅតាម្តគ្ម្ូវការទ្ីផ្ារ ការផកលម្អការគ្រប់គ្រ្ និ្ ងគ្បើគ្បាស់ធនធានដីគ្បកបងដ្យចីរភាព ការផក 
លម្អគ្បព័នធងគ្សាចគ្សព និ្ ការគ្រប់គ្រ្ទ្ឹកតាម្រយៈគ្បព័នធសន្សំសំនចទ្ឹក ការងគ្បើគ្បាស់យនតូបនីយកម្មកសិកម្ម 
និ្បងចចកវិទ្ា្ងគ្កាយគ្បម្ូលផល ការបង្កើនភាពធន់នឹ្ អាកាសធាតុ និ្ងគ្គឹះធម្មជាតិ ការងលើកកម្ពស់រណុ្ភាព 
ននការផតល់ងសវាផ្សពវផ្ាយកសិកម្មឱ្យបានងៅដលក់សកិរ និ្សហរម្នក៍សិកម្ម ពគ្្ឹ្ ការគ្រប់គ្រ្ និ គ្្តួតពនិិត្យ 
ពូជដំណំកសិកម្ម និ្ធាតចុូលកសិកម្ម ពគ្្ីកសម្តថភាពម្នទីរពិងសាធន៍ជាត ិ កសិដ្ឋន្ផលិតពូជ និ្សាថ្នយី 
ម្ជ្ឈម្ណ្ឌលគ្សាវគ្ជាវនិ្ផ្សពវផ្ាយកសិកម្មឱ្យបានលអគ្បងសើរ។ គ្តូវជំរុញការកសា្ច្ាប ់ លិខិតបទ្ដ្ឋ្នរតិយតុត
ងលើដំណំកសិកម្ម ការគ្រប់គ្រ្កសិដ្ឋ្ន ការពារដំណំ និ្ ភូតគម្អនម្័យ។ 

ទ្ី២- ពគ្្ឹ្សម្តថភាពសហរម្ន៍កសិកម្ម ផដលបានចុឹះបញ្ជីរួចងហើយឲ្យមនលកខណ្ៈជាពាណ្ិជជកម្ម ងដ្យ
ជំរុញឱ្យអនុវតតបងចចកវិទ្ា្សម្គ្សប ការផគតផ់គ្់សន្សសំំនចទ្ឹកងៅតាម្សហរម្នក៍សិកម្ម និ្អនុវតតផលតិកម្ម
កសិកម្មតាម្កិចចសនា្ គ្ពម្ទំ្ងលើកកម្ពស់ការចូលរួម្វិនិងយរពីវិស័យឯកជនកែុ្គ្រប់ផខ្សគ្ចវាកត់នម្្កសិកម្ម តាម្
អភិគ្កម្ “ភាពជានដរូរវា្រដឋ ឯកជន និ្សហរម្ន៍កសកិម្ម/ផលិតករ” ឲ្យមនលកខណ្ៈគ្បទកគ់្កឡាគនក្ែុ្ ការរក
ទ្ីផ្ារបផនថម្សគ្មប់ផលិតផលកសិកម្មជាអាទ្ិភាព។ ងលើសពីងនឹះងទ្ៀត គ្តូវពិនិត្យងម្ើលលទ្ធភាពងធវើយ ្្ណឱ្យ
សហរម្ន៍អាចទ្ទ្ួលបានផលគ្បងយជន៍ និ្មនចំណ្ូលសគ្មប់ដំងណ្ើរការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្ួនគ្បកបងដ្យភាព
ម្្ស់ការ។ ទ្នទឹម្នឹ្ងនឹះ ក៏គ្តូវបនតសហការជាម្ួយនដរូអភិវឌ្ឍន៍នន និ្ ផសវ្រកនដរូលមីៗ ងទ្ៀត ងដើម្្បីអនុវតត
រងគ្ម្ការបណ្្តឹះបណត្លសម្តថភាពដល់ម្ង្កនតីជំនញ និ្បង្កើនសកម្មភាពសិក្ាគ្សាវគ្ជាវ និ្អភិវឌ្ឍន៍សហរម្ន៍ 
គ្ពម្ទំ្ជំរុញ និ្រួម្គនង្ធវើការអប់រំ ផ្សពវផ្ាយ បណ្្តឹះបណតល្ បំពាកប់ំប៉ែនដល់សហរម្ន៍ម្ូលដ្ឋន្ឲ្យយល់ដឹ្ជា
សាធារណ្ៈអពំីការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្ម។  

ទ្ី៣- ពគ្្ឹ្ និ្ពគ្្ីកសហរម្ន៍ងៅស ូគ្រួសារ ងដើម្បី្បង្កើនកាលានុវតតភាពកែុ្ការការពារផលគ្បងយជន៍
របស់កសិករ ទំ្ការដំ្ដុឹះ ការគ្បម្ូលផល ការផកនចែ គ្ពម្ទំ្ពគ្្ឹ្អំណចននការចរចនល្ងៅងពលលក់ផលិតផល 
ទំ្ងនឹះ។ ជំរុញការវិនិងយរងលើការផកនចែផលិតផលងៅស ូ ងដើម្្បីបង្កើនតនម្្បផនថម្ បង្កើតការង្រ ចូលរួម្កាត់
បនថយភាពគ្កីគ្កងៅជនបទ្។ ជាម្ួយគន្ងនឹះ គ្តូវពិនតិ្យនិ្ងរៀបចំលិខិតបទ្ដ្ឋន្រតយុិតតពាក់ព័នធ ងដើម្្បីអភិវឌ្ឍន៍
ឧស្ាហកម្មងៅស ធូម្មជាតិគ្បកបងដ្យនិរនតរភាព។ 

ទ្ី៤- ជំរុញការងធវើពិពធិកម្មកសិកម្មងៅរកផលិតផលផដលមនតនម្្បផនថម្ខពស់   និ្មនសកាត្នុពលងលើដំណ ំ  
បសសុតវ វារីវប្បកម្ម  ផលិតផលង ើដ្ំ និ្ការវិនិងយរងលើការផកនចែកសិផលសំខាន់ៗ ងដ្យគ្តូវបនតងលើកកម្ពស់
រុណ្ភាព និ្សុវតថិភាពផលិតផលកសកិម្ម ការផកនចែងវចខចប់ និ្ពគ្្ឹ្សម្តថភាពពិងសាធន៍ សត្ ់ដ្ររុណ្ភាព
តាម្រយៈងគលការណ្៍ការអនុវតតកសកិម្មលអ (GAP) ការអនុវតតការចិញ្ចឹម្សតវលអ (GAHP) ការអនុវតតវារីវប្បកម្មលអ 
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(GAqP) ក៏ដូចជាពគ្្ឹ្វិធានការពារដំណំ សុខភាពសតវ និ្ រណុ្ភាពផលិតផលសតវ និ្ផល ផលិតផល 
ជលផល អនម្័យនិ្ភតូគម្អនម្័យ (SPS) តាម្រយៈការចរចជាម្ួយបណត្គ្បងទ្សផដលទ្ញិ ផលិតផល 
កសិកម្មពកីម្ពុជា ការងរៀបចំពធិីសារសតពីីការនំងចញផលិតផលកសកិម្មកម្ពុជាងៅកាន់ទ្ផី្ារអនតរជាត។ិ  

ទ្ី៥- ជំរុញការចិញ្ចឹម្សតវរបស់កសិករឲ្យងៅជាការចិញ្ចឹម្ជាលកខណ្ៈពាណ្ិជជកម្ម ជាពិងសសការចិញ្ចឹម្ងគ
ពូជកូនកាត់ផដលមនផលតិភាពខពស ់ ងដើម្្បីបង្កើនគ្បាកច់ំណ្ូល គ្ពម្ទំ្ ងលើកទ្ឹកចិតតដល់ការចិញ្ចឹម្សតវខាន្តតចូ 
ម្ធ្យម្ និ្ខាន្តធំផដលមនផលិតភាពខពស់ គ្បកបងដ្យរណុ្ភាព សុវតថិភាព និ្ គ្បសិទ្ធភាពងសដឋកិចចខពស់ ងដើម្្បី
ផគត់ផគ្ត់គ្ម្ូវការកែុ្គ្សុក និ្ បង្កើនសម្តថភាពគ្បកតួគ្បផជ្សគ្មប់ការនំងចញ។ គ្រប់គ្រ្ការងធវើអាជីវកម្មសតវរស់ 
ផលិតផលសតវ ចណំ្ីសតវ បសុឱសល និ្ធាតុចលូងផ្ស្ៗ ងដ្យម្ិនឲ្យមនការងធវើអាជីវកម្ម ត្ច្់ម្ខុផដល
ប៉ែឹះពាល់ដល់តនម្ ្ និ្ បញ្ហទ្្ីផ្ារ។ គ្តូវជំរុញការផកនចែផលិតផលសាច់ ងដ្យគ្តូវគ្រប់គ្រ្សតតឃតដ្ឋន្ កផន្្
ពិឃតសតវ និ្កផន្្ ផកនចែ ឲ្យអនុវតតតាម្បទ្ដ្ឋ្នបងចចកងទ្សបសុព្ាបាល និ្ មនការគ្តួតពិនិត្យអនម្័យសាច់ 
និ្ផលតិផលសតវ ធានបាននូវរុណ្ភាព អនម្័យ និ្ សុវតថិភាពសាច់សគ្មប់ធានតគ្ម្ូវការកែុ្គ្សុក និ្ ង ្្ឹះ
ងៅរកការនំងចញងៅបរងទ្ស។ ជាម្ួយគន្ងនឹះ គ្តូវពគ្្ឹ្ការគ្តួតពិនតិ្យអនម្័យសតវ និ្ ផលិតផលសតវ ងដើម្្បី
បង្ក្រការពារជំ្៉ឺ្្្សតវ ជំ្ ៉ឺស ណូ្ូស ផលិតផលសតវគ្បកបងដ្យសុវតថិភាព និ្គ្រប់គ្រ្ហានីភ័យជំ្៉ឺរាតត្ាត
ននជាយថាងហតុ។ ជាម្ួយងនឹះ គ្តូវពគ្្ឹ្ការអនុវតតច្ាប់សតីពីសុខភាពសតវ និ្ផលិតកម្មសតវឲ្យមនគ្បសទិ្ធភាព
ខពស ់និ្គ្តូវងរៀបចំកសា្លិខិតបទ្ដ្ឋ្នងគ្កាម្ច្ាប់ឲ្យមនលកខណ្ៈគ្រប់គ្ជុ្ងគ្ជាយ។ 

ទ្ី៦- បង្កើតសាថ្នីយចតាត្ ីស័កសគ្មប់ដំណ ំ សតវ និ្ ជលផល ងៅតាម្តំបន់សខំាន់ៗ ងដើម្្បីទ្ប់សាកត្់
ការ្្្រាលដ្លសមសធាតុចនគ្្ ជំ្៉ឺសតវ និ្ជំ្៉ឺស ូណ្សូ ជំ្៉ឺគ្តី គ្ពម្ទំ្ទ្ប់សាក្ត់ការនំចូល នំងចញ ្្្កាត់ 
នូវផលិតផលកសិកម្មខូចរណុ្ភាព ផដលនំឱ្យប៉ែឹះពាល់ដល់សុខភាពសាធារណ្ៈ និ្ខចូទ្ីផា្រកែុ្គ្សុក និ្ នំ
ងចញ។ ជំរុញឱ្យគ្កសួ្សាថប្័នពាក់ពន័ធ ពិងសសរដឋបាលងខតតងៅជាប់គ្ពំផដន គ្តូវសហការឲ្យមនលកខណ្ៈគ្បទក់
គ្កឡាគនក្ែុ្ការគ្រប់គ្រ្ឲ្យមនគ្បសិទ្ធភាព គ្ពម្ទំ្កាតប្់ឲ្យបាននូវព័ត៌មននិ្ទ្និែនយ័ននការនំចូល និ្នំងចញ
ផលិតផលកសកិម្មពបីណត្គ្បងទ្សជិតខា្ ងដើម្្បីធាននវូការគ្រប់គ្រ្ផលសតកុកែុ្គ្សុក និ្ ផលប៉ែឹះពាល់ទ្ីផា្រកែុ្
តំបន់កែុ្ សាម្រតទី្ទ្ួលខុសគ្តវូខពស។់ 

ទ្ី៧- ពគ្្ឹ្សម្តថភាពរបស់សហរម្ន៍ងនសាទ្ឱ្យក្្ាយជាសហរម្ន៍ងនសាទ្គម្នបទ្ងលមើសជលផល ទំ្
ទ្ឹកសាបនិ្សម្ុគ្ទ្។ ជាម្យួគន្ងនឹះ គ្តូវជំរុញការអភិវឌ្ឍវារីវប្បកម្មគ្រប់គ្បងភទ្ងៅតាម្សាថ្នភាពជាក់ផសត្ គ្ពម្
ទំ្គ្តូវបនតពគ្្ឹ្ ការគ្រប់គ្រ្ និ្ការពារកផន្្អភិរក្សជលផលឱ្យមនគ្បសិទ្ធភាពខពស់ ពិងសសគ្តូវផលរក្ាការពារ
នគ្ពលិចទ្កឹ និ្ នគ្ពងកា្កា្ឱ្យបានរ្់វ្្ស ផដលជាជគ្ម្កដ៏សំខាន់របស់ម្ចឆជាត។ិ ងលើសពីងនឹះងទ្ៀត បនតចូលរួម្
ងធវើវិងសាធនកម្មច្ាប់សីតពីជលផល និ្គ្តូវខិតខំងរៀបចំលិខិតបទ្ដ្ឋន្រតិយតុត ជំរុញការអនុវតតអនុសញ្ញ្អនតរជាតិ
ពាក់ព័នធ ងដើម្្បីគ្បយុទ្ធគ្ប ំ្ ការងនសាទ្ងលមើសច្ាប់ គម្នការអនុញ្ញត្ និ្ គមន្របាយការណ្៍ (IUU Fishing) 
ងដ្យគ្តូវបង្កើតយនតការថាន្ក់ជាតិឱ្យមនលកខណ្ៈគ្បទក់គ្កឡាគន ្ជាម្ួយអនតរសាថ្បន័គ្សបតាម្នីតិវិធីជាធរមន។  

ទ្ី៨- ងរៀបចំនិ្ អនុវតតផផនការយុទ្ធសាង្កសតអភិវឌ្ឍន៍នគ្ពផតល់ផល ងដើម្្បីង្្ើយតបងៅនឹ្បរិបទ្កំផណ្ទ្គ្ម្្់
បចចុប្បនែ សំងៅធានបានសថិរភាពរឹ្មំងលើការអភិវឌ្ឍអនុវិស័យនគ្ពង ើជាតិយូរអផ្វ្។ បផនថម្ងលើងនឹះ គ្តូវបនត
ពគ្្ឹ្ និ្ពគ្្ីកសហរម្នន៍គ្ពង ើ ងដ្យជួយគ្បជាសហរម្ន៍ជនបទ្ឱ្យបង្កើនចណំ្ូល ងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់
ងៅតាម្រយៈគ្បព័នធកសិ-រុកខកម្ម។ កែុ្ងគលងៅពគ្្ីករគ្ម្បនគ្ពង ើ គ្តូវបនតជំរុញការសាត្រដំ្ដុឹះនគ្ពង ើង ើ្ វិញ
ងៅងលើដនីគ្ពងរចរ ឹល ដីនគ្ពរ្ការងធវើអាជីវកម្ម ដីទ្ំងនររបស់រដឋ និ្ ដីនគ្ពផដលបានដកហូតពដីីសម្្បទនងសដឋកចិច 
ងដ្យសហការជាម្ួយវិស័យឯកជន នដរអូភិវឌ្ឍន៍ គ្ពម្ទំ្បង្កើនការបណ្្តឹះកូនង ើគ្រប់គ្បងភទ្ងៅតាម្សាថ្នយី 
សគ្មប់ផចកចយជូនគ្បជាពលរដឋដំ្ដុឹះ។ ជាម្ួយគនង្នឹះ គ្តូវងរៀបចំបង្កើតសួនភូតគម្សាង្កសត (Botanical Garden) 
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ងៅតាម្តំបន់ងអកូ ូសីុរុកខជាតិកម្ពជុា កែុ្ងគលបណំ្្អប់រំ បណ្្តឹះបណត្ល និ្ ផ្សពវផា្យនូវគ្បងភទ្រុកខជាតិ
មនងដ្យកគ្ម្ និ្ជតិផតុពូជ គ្ពម្ទំ្ដ្ក់តាំ្បង្ហ្ញនូវសំណកគ្បងភទ្រុកខជាតិសំខាន់ៗ គ្បងភទ្គ្រសួារ 
និ្អំបរូដនទ្ងទ្ៀត ងដ្យងគ្បើគ្បាស់គ្បភពលវិកាម្ូលនិធអិភិវឌ្ឍន៍នគ្ពង ើជាតិ  និ្ពីគ្បភពងផ្ស្ៗងទ្ៀត។ សហការ
ជាម្ួយរណ្ៈបញ្ជ្ការឯកភាពរាជធាន ី ងខតត ងដើម្្បីចូលរួម្ឱ្យបានលអកែុ្ ការគ្សាវគ្ជាវ ទ្បស់ាក្ត ់ និ្បង្កង្ក្បបទ្
ងលមើសនគ្ពង ើ និ្ការកាប់រានដីនគ្ពង ើឱ្យមនគ្បសិទ្ធភាព។ តំបន់សម្្បទនដីងសដឋកិចចផដលងៅងសសសល់ពីម្នុ
ម្កនឹ្គ្តូវសថិតងៅងគ្កាម្ការគ្តួតពិនិត្យដត៏ឹ្រឹុ្ ងដើម្្បីធានថា ដំងណ្ើរការសម្្បទនដងីសដឋកិចចទំ្ងនឹះគ្បគ្ពឹតតងៅ
គ្បកបងដ្យចីរភាព និ្គ្បសិទ្ធភាពខពស។់ គ្ពម្ជាម្ួយងនឹះ គ្តូវចូលរួម្ងធវើវិងសាធនកម្មច្ាប់សតីពនីគ្ពង ើ និ្ងរៀបចំ
កសា្លិខិតបទ្ដ្ឋន្ងគ្កាម្ច្ាប់ គ្ពម្ទំ្ពគ្្ឹ្ការអនុវតតច្ាប់ឲ្យមនគ្បសិទ្ធភាពខពស។់ 

ទ្ី៩- បនតចឹុះគ្សាវគ្ជាវរុករក និ្បង្កង្ក្បបទ្ងលមើសនគ្ពង ើ ជលផល ការកាបរ់ាន ដុត  ូស យដីនគ្ពង ើ 
និ្នគ្ពលិចទ្ឹកយកដីងធវើកម្មសិទ្ធិតាម្គ្រប់រូបភាព ងដ្យងគ្បើគ្បាស់កម្្ំ្ចគ្ម្ុឹះ អាជាញ្ធរផដនដី ក្កមំ្្្គ្បដ្ប់
អាវុធ អ្គភាពពាក់ព័នធ និ្តលុាការ គ្ពម្ទំ្បនដយកចិតដទ្ុកដ្ក់ជំរុញការងបាឹះបងង្គល្គ្ពំនគ្ពង ើ និ្នគ្ពលិចទ្កឹ
ឱ្យបាន ប់រហ័ស ងដើម្្បីទ្បស់ាក្ត ់ និ្ កាត់បនថយឱ្យបានជាអតិបរមនូវការរំងលាភបពំានងលើដីនគ្ពង ើ និ្នគ្ពលិច
ទ្ឹកជាងដើម្។ 

ទ្ី១០- ពគ្្ឹ្កចិចសហគ្បតបិតតកិារអនតរជាតិជាម្ួយគ្បងទ្សជិតខា្ និ្បណត្គ្បងទ្សនដរូអភិវឌ្ឍន៍នន
ទំ្កែុ្គ្កបខណ័្ឌងទ្វភារី ពហុភារី និ្ កិចចសហគ្បតិបតតិការថាន្ក់តំបនន់ិ្អនតរជាត ិ ងដើម្្បីផសវ្ រកជំនួយហិរញ្ញវតថុ 
និ្ជំនួយបងចចកងទ្សលមីៗ  សគ្មប់ការងធវើទ្ំងនើបភាវូបនយីកម្មកសិកម្ម  គ្ពម្ទំ្ខិតខំបង្កើនកិចចសហគ្បតិបតតកិារ 
និ្ងធវើការចរចងដើម្្បីផសវ្រកទ្ីផ្ារសគ្មបក់ារនំងចញផលិតផលកសិកម្មឱ្យបានទ្ូលំទ្ូលាយជាម្ួយគ្បងទ្សនន
កែុ្បរិបទ្ននសាកលភាវូបនីយកម្ម។ ងលើកទ្ឹកចិតតដល់អែកវិនិងយរទ្ុនពីខា្កែុ្និ្ងគ្ៅគ្បងទ្ស បង្កើនទ្ុនវិនិងយរ
កែុ្វិស័យកសិកម្មងលើគ្រប់ផខស្គ្ចវាក់តនម្្កសិកម្ម ពិងសសការផកនចែផលិតផលកសកិម្ម ងដើម្្បីផា្រភាជ្ប់កសិករ ឬ
សហរម្ន៍កសិកម្ម ងៅនឹ្ ទ្ីផ្ារតាម្អភិគ្កម្ភាពជានដរូរវា្រដឋ ឯកជន និ្សហរម្ន៍កសិកម្ម/ផលិតករ។ 
ទ្នទឹម្នឹ្ងនឹះ គ្តូវជំរុញដល់សាថ្ប័នពាក់ព័នធ នដរូអភិវឌ្ឍន៍ អ្គការជាតិអនតរជាតិទំ្អស់ ឱ្យបនតគំគ្ទ្ការងលើកកម្ពស់ 
និ្ជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មតាម្គ្រប់រូបភាព ជាពិងសសគ្តូវងរៀបចំងគលនងយបាយ និ្ផផនការយុទ្ធសាង្កសត
ពាក់ព័នធនឹ្ អនុវិស័យននវិស័យកសិកម្ម ងដើម្្បីអនុវតតគ្បកបងដ្យគ្បសិទ្ធភាពខពស។់  

៣. សវទ្កិាសាធារណៈេតរីកីារអភវិឌ្ឍវេិយ័ក្េកិ្មម 
៣.១ សវទ្ិកាសាធារណៈេតរីកី្េកិ្មម រកុាា ម្របមាញ ់សនសាទ្ នងិេមបទានដ្ីសេដ្ាក្ចិច 

កាលពនីលងទ្ី១៣ ផខម្ករា  ន្២ំ០២០ គ្កសួ្ កសិកម្ម រុកាខគ្្បមញ់ និ្ងនសាទ្ បានងរៀបចំ ដំងណ្ើរការងវទ្ិកា 
សតីពីកសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ ងនសាទ្ និ្សម្្បទនដីងសដឋកិចច ងដ្យបានគ្បគ្ពតឹតងៅកែុ្រយៈងពលងពញ១គ្ពឹក កែុ្
ងគលបំណ្្ងដើម្្បីពិភាក្ា និ្ ផសវ្ យល់អំពកីារអភិវឌ្ឍវិស័យកសកិម្ម និ្បញ្ហគ្្ប ម្ផដលជបួគ្បទ្ឹះកែុ្ផផែក
ផលិតកម្មដំណ ំងៅស  ូនីតកិម្ម ផផែកនគ្ពង ើ ផផែកជលផល ផផែកសុខភាពសតវ និ្ ផលិតកម្មសតវ និ្ផផែកសម្្បទន
ដីងសដឋកិចច ពិងសសបង្កើតឱកាសគ្បាគ្ស័យទក់ទ្្ងដ្យ ទ្្ល់ជាម្ួយអែកជំនញបងចចកងទ្ស ក៏ដចូជាសាថ្បន័ពាក់
ព័នធទំ្អស ់ សំងៅរកឱ្យង ើញអំពីបញ្ហ្គ្ប ម្ជាក់ផសត្ផដលបានជួបគ្បទ្ឹះ និ្ រិឹះរកវិធានការងដ្ឹះគ្សាយបញ្ហ្
ទំ្អសង់នឹះឱ្យបានលអគ្បងសើរ កែុ្ងគលងៅជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មឱ្យទ្ទ្លួបានងជារជ័យ ងដើម្្បីគំគ្ទ្
ដល់ងគលនងយបាយ និ្យុទ្ធសាង្កសតចតុងកាណ្ដំណក់កាលទ្ី៤ របសរ់ាជរដ្ឋ្ភិបាល នីតិកាលទ្ី៦ននរដឋសភា។ 

អ្គងវទ្ិកាងនឹះបានដំងណ្ើរការ និ្គ្បគ្ពឹតតងៅងដ្យមនការអងញ្ជើញចូលរួម្ពីបណត្គ្កសួ្ សាថ្ប័នពាក់ព័នធ
របសរ់ាជរដ្ឋភ្ិបាល គ្រប់អ្គភាពជំនញថាន្ក់កណត្ល និ្ ថាន្ក់រាជធានី ងខតត តំណ្រដឋបាលរាជធានី ងខតត នដរូ
អភិវឌ្ឍន៍ សហរម្នម៍្ូលដ្ឋន្ និ្ វិស័យឯកជន ផដលមនចំនួនសរុបជា្៥៣០នក។់ 
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  អ្គងវទ្ិកាបានសាតប្់អំពទី្ិសងៅងគលនងយបាយ និ្វឌ្ឍនភាពននវិស័យកសិកម្ម ពិងសសចកខវិុស័យរបស់
រាជរដ្ឋ្ភិបាលកែុ្ការងធវើទ្ំងនើបកម្មវិស័យកសិកម្ម ងដ្យគ្តូវឈានងៅរកដំណកក់ាលអនុវតតតាម្ផបបគ្បពលវប្បកម្ម 
ផផអកងលើបងចចកងទ្ស បងចចកវិទ្្ាលម ី ការគ្សាវគ្ជាវនិ្ការអភិវឌ្ឍ ការងធវើយនតូបនីយកម្ម និ្ ការបង្កើនសម្តថភាព
ងគ្សាចគ្សព ងដើម្្បីងលើកកម្ពស់ផលិតភាព ពិពិធភាវូបនយីកម្មដំណ ំ រួម្ទំ្ជំរុញការចិញ្ចឹម្សតវ និ្ វារីវប្បកម្ម ការ
គ្រប់គ្រ្ដីធ្ីគ្បកបងដ្យគ្បសិទ្ធភាព គ្ពម្ទំ្ការធានចីរភាពបរិសាថ្ន និ្ធនធានធម្មជាត ិង្្ើយតបងៅនឹ្ងគល
ងៅអភិវឌ្ឍន៍របសរ់ាជរដ្ឋភ្បិាលកម្ពុជាផដលបានកណំ្តយ់ ្្ចា្ស់ថា វិស័យឯកជនជាក្ាលម ្សីុនននកំងណ្ើន
ងសដឋកិចច និ្មនតួនទ្ីរន្ឹឹះកែុ្ការជំរុញងសដឋកិចចនិ្ អភវិឌ្ឍន៍ស្គម្។ 

ជាម្ួយគនង្នឹះ អ្គងវទ្ិកាកប៏ានផសវ្យល់បផនថម្អពំីដំងណ្ើរការអភិវឌ្ឍងសដឋកិចចកម្ពជុា ផដលមនលកខណ្ៈលអ
គ្បងសើរ ងដ្យសារងគលនងយបាយ “ ែឹះ- ែឹះ” របស់រាជរដ្ឋ្ភិបាល បានងធវើឱ្យគ្បងទ្សជាតិមនសថិរភាព
នងយបាយ និ្ផផ្្ក្ននសនតិភាពដ៏គ្តចឹះគ្តច្ ់ ផដលជាម្ូលដ្ឋ្នគ្រឹឹះសគ្មប់ងធវើឱ្យកម្ពុជាអាចឈានពីគ្បងទ្សមន
ចំណត់ថាន្ក់ជាគ្បងទ្សចំណ្លូទប ក្្ាយជាគ្បងទ្សមនចំណ្ូលម្ធ្យម្កគ្ម្ិតខពស់ងៅ ន្ំ២០៣០។ អ្គងវទ្ិកាបាន
សាត្ប់អពំីការផកទ្គ្ម្្់លមីៗ របស់គ្កសួ្ កែុ្ការបង្កើនផលតិភាពងលើម្ុខដណំំផដលមនចំងណ្ញខពស ់ និ្មនតគ្ម្វូ
ការទ្ីផ្ារ គ្ពម្ទំ្ ការជំរុញឱ្យមនការងធវើយនតូបនីយកម្មកសិកម្ម ជនំួសឱ្យការងគ្បើគ្បាស់ពលកម្មកសកិម្មផដលកពំុ្
ផតមននិនន្ការលយចុឹះពីម្ួយ ន្ំងៅម្ួយ ន្ំ។  

បនទ្ប់ពីបានផល្្ បញ្ជ្ក់ជនូអ្គងវទ្ិកាអំពសីាថ្នភាពងសដឋកិចចជាតិ ទ្ិសងៅងគលនងយបាយ និ្ វឌ្ឍនភាពនន 
វិស័យកសិកម្មរួចម្ក សមជិក សមជិកាននអ្គងវទ្ិកាបានងលើកង ើ្អំពីកតកី្វល ់ បញ្ហ្ផដលបានជួបគ្បទ្ឹះ និ្  
សំណ្ូម្ពរងដ្ឹះគ្សាយផដលពាក់ព័នធងៅនឹ្ចំណ្ចុរន្ឹឹះម្យួចំនួនដចូតងៅ៖  

១. ការងសែើសំុព្យួរលិខិតងលខ៨១១ សជណ្.ហធ ចុឹះនលងទ្១ី២ ផខម្ិលុន  ន្២ំ០១៩ របសទ់្ីសតកីាររណ្ៈ
រដឋម្ង្កនត ី សតីពីករណ្ីសំងណ្ើសំុងគលការណ្៍ងលើការងផទរធនធានចណំ្ូលម្ិនផម្នសារងពើពនធ ពីចណំ្ូលថាន្ក់ជាតងិៅ
ថាន្ក់ងគ្កាម្ជាត ិ ផដលពាកព់័នធនឹ្ការរណ្ននល ្ែួលដីសម្្បទនងសដឋកិចចង ើ្វិញ ងដ្យកំណ្ត់នល ្ែួលតាម្
ទ្ំហនំផទដីផដលរដឋបានផតល់ជនូ ងហើយវិស័យឯកជន (តណំ្សភាពាណ្ជិជកម្ម) បានងលើកង ើ្ថា រដឋបានដ្ក់
បនទុកធងន់ផលម្ងទ្ៀតដលវិ់ស័យឯកជន ផដលវិធីននការប្់នល្ ែួលងនឹះ ងៅម្ិនទនម់នភាពច្ាសល់ាស់ងៅង ើយ 
និ្បានងសែើឱ្យថា រួរផតមនការពិងគ្គឹះងយបលឱ់្យបានទ្ូលំទ្ូលាយជាម្ួយគ្កុម្ហ ុនវិនិងយរសម្្បទនដីងសដឋកចិច 
ម្ុននឹ្ងចញនូវលិខិតងនឹះ។ វិស័យឯកជនក៏បានងសែើឱ្យបង្កើតអា្សតុកទ្ឹកងៅតាម្តបំន់ជុំវិញបឹ្ទ្ងនស្ាប ផដលជា
ការផតលន់ូវអតថគ្បងយជន៍ដល់ផលិតកម្មដំណ ំការចិញ្ចមឹ្សតវ និ្ងធវើវារីវប្បកម្ម។  

២. ការងសែើសំុពិនិត្យង ើ្វិញអំពកីារងធវើសុខដុម្នីយកម្មននគ្កមុ្ការង្រកសិកម្មនិ្ទ្ឹក ផដលនងពលកន្្
ម្កងនឹះ នដរូអភិវឌ្ឍន៍ផត្ផតបានងលើកង ើ្អំពីការលំបាកពាក់ព័នធនឹ្ ការង្រទ្ឹកនិ្កសិកម្ម កែុ្ ការងរៀបចំផផនការ
អភិវឌ្ឍន៍ ឱ្យសីុសង្វ្ក់គនគ្្សបតាម្សកាត្នុពលទ្ឹកនិ្ កសិកម្ម។  

៣. អែកនំចូលសតវបានងលើកង ើ្ពីបញ្ហ្ននការរិតត្បិតនូវការកំណ្តក់ូតានំចូលសតវ ផដលជាងហតុងធវើឱ្យ
ប៉ែឹះពាល់ដល់នល្លក់សាច់កែុ្គ្សុក ងហើយបានសំណ្ូម្ពរងសែើសំុឱ្យមនការពិនិត្យង ើ្វិញនូវវិធានការងនឹះ។ ក៏ប៉ែុផនត 
សមរម្អែកចិញ្ចឹម្សតវកែុ្គ្សុកបានសផម្ត្នូវការងគ្តកអរ និ្ការគំគ្ទ្ងលើវិធានការកែុ្ ការកំណ្ត់កូតានំចូលសតវ
ពីគ្បងទ្សជិតខា្ ជាពិងសស គ្ជូក និ្មន់ ផដលវិធានការងនឹះបានផតល់ផលគ្បងយជន៍ និ្ងលើកទ្ឹកចតិតយ ្្ងគ្ចើន
ដល់អែកចិញ្ចឹម្សតវកែុ្ គ្សុក និ្ទ្ទ្ួលបានតនម្្ម្ួយសម្គ្សបសគ្មប់ទ្ីផ្ារ។  

៤. ការងសែើសំុជួយងដ្ឹះគ្សាយបញ្ហ្ដីធ្ីពាក់ព័នធរងគ្ម្ដីសម្្បទនងសដឋកិចចកែុ្ ងខតតងសៀម្រាប និ្ ងខតត
គ្ពឹះវិហាររបស់គ្កុម្ហ នុង្កហគីនរា ្ប់ប័រ ផដលបញ្ហ្ងនឹះបានងលើកង ើ្នងពលកន្្ម្ក ងហើយរហូតម្កដល់ងពល
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បចចុប្បនែងនឹះ ម្ិនទន់មនដំងណឹះគ្សាយសម្គ្សបណម្ួយសគ្មប់គ្កុម្ហ ុនងៅង ើយ ផដលជាងហតុងធវើឱ្យគ្កុម្ហ ុន 

មនការបាត់ប្់នូវងពលងវលា និ្ទ្នុវិនិងយរអស់ជាងគ្ចើនងលើបញ្ហ្ពាកព់័នធនឹ្ បញ្ហ្ទ្ំនស់ដធី្ីងនឹះ។  
៥. តំណ្សម្ពន័ធសហរម្ន៍កសិកម្មកម្ពុជា បានងសែើសំុបង្កើតគ្កុម្ការង្រម្ួយជាម្ួយសហព័នធគ្សូវអ្ករ

កម្ពុជា ងដើម្្បីពិនិត្យ និ្ងដ្ឹះគ្សាយបញ្ហ្រួម្គនជ្ាកញ្ចបង់លើបញ្ហ្ផលតិកម្មតាម្កិចចសន្ា ការគ្បម្ូលទ្ិញការផកនចែ 
និ្ការនំងចញផលិតផលកសិកម្ម កែុ្ ងគលងៅជួយងលើកកម្ពសជ់ីវភាពរស់ងៅ និ្ គ្បាក់ចំណ្ូលដល់គ្បជាកសិករ 
ជាសមជិកសហរម្ន។៍  

៦. តំណ្សហរម្ន៍កសកិម្មបានងសែើសំុផតល់ទ្ុនឱ្យបានកាន់ផតងគ្ចើនបផនថម្ងទ្ៀតដលស់ហរម្ន៍កសកិម្ម
កែុ្ងខតតគ្ពឹះវិហារ តាម្រយៈធនគរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្និ្ កសិកម្ម ងដើម្្បីឱ្យសហរម្នម៍នលទ្ធភាពគ្រប់គ្គនក់ែុ្ការ
ពគ្្ីកអាជីវកម្មរបស់សហរម្ន៍បនតងៅងទ្ៀត។ ជាម្ួយគន្ងនឹះ តំណ្សហរម្ន៍កសិកម្មក៏បានងសែើសំុជួយផ្សពវផ្ាយ 
អំពកីារអនុវតតកសកិម្មលអ (GAP) ដលគ់្បជាកសិករផដលបាន និ្ កំពុ្ គ្បកបរបរដំ្ដឹុះដំណ ំ ជាពិងសសសាវ្យផកវ
រងម្ៀត និ្ងម្ៀននប៉ែលិន ងដ្យសារគ្បងទ្សនំចូលបានទម្ទរឱ្យមនការបញ្ជក្ព់ីការអនុវតតកសិកម្មលអ និ្សំុ
សគ្ម្ួលផបបបទ្កដ៏ូចជាន ិីតិវិធីកែុ្ការចុឹះបញ្ជផីលិតផលកសិកម្ម “GAP” របសស់ហរម្ន៍ងៅងខតតបាត់ដំប្។ 

៧. ការងសែើសំុរបសត់ំណ្សហរម្ន៍ងនសាទ្ងៅងខតតសទឹ្ ផគ្ត្ សតីពីការចត់វិធានការងៅងលើបទ្ងលមើស
ងនសាទ្ផដលមនភាពសកម្មជាម្ុន និ្ងគ្បើគ្បាស់ឧបករណ្៍ និ្ម្ងធា្បាយទ្ំងនើបជា្ម្ង្កនតីជលផល។   

ជាការង្្ើយតបងៅនឹ្បញ្ហ្គ្ប ម្ និ្សំណ្ូម្ពរខា្ងលើ អ្គងវទ្ិកាបានងធវើការពន្យល់បកគ្សាយ និ្រក 
ដំងណឹះគ្សាយ ដូចខា្ងគ្កាម្៖ 

១. ចំងពាឹះការងសែើសំុព្យួរលិខិតងលខ៨១១ សជណ្.ហធ ចឹុះនលងទ្ី១២ ផខម្ិលុន  ន្ំ២០១៩ របស់ទ្ីសតីការ
រណ្ៈរដឋម្ង្កនតី អ្គងវទ្ិកាបានសងគ្ម្ចថាគ្តូវអនុវតតតាម្ការសងគ្ម្ចងនឹះ និ្គ្បរល់ភារកចិចជូន ឯកឧតតម្ គុយ មា ារិនឌ ី
រដឋងលខាធិការគ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ និ្ជាគ្បធានរណ្ៈកម្មការអនតរគ្កសួ្ចុឹះពនិិត្យ និ្គ្បម្លូ 
ចំណ្ូលនល្សម្្បទនដីងសដឋកិចចប្ច់ូលលវិការដឋ ងធវើការង្រជាម្ួយគ្កសួ្ងសដឋកិចច និ្ហិរញ្ញវតថុ ងដ្យមនការជួប 
គ្បជុំគន្ ងដើម្្បីពិនតិ្យអពំីនីតវិិធីអនុវតតជាកល់ាក់ គ្សបតាម្គ្កបខណ័្ឌរតិយតុតពាក់ពន័ធ រួចងធវើការងកាឹះគ្បជុំងដ្យ 
អងញ្ជើញគ្កុម្ហ ុន សម្្បទនដីងសដឋកិចចទំ្អសច់ូលរួម្ ងដើម្្បីពន្យល់បកគ្សាយ និ្ផណ្នឱំ្យបានច្ាស់លាស់ 
កែុ្ការអនុវតត។   

 ២. ការងសែើសំុពិនិត្យង ើ្វិញអំពីការងធវើសុខដុម្នីយកម្មននគ្កមុ្ការង្រកសិកម្មនិ្ទ្ឹក៖ អ្គងវទ្ិកាបាន
គ្បរលភ់ារកិចចងនឹះជនូឯកឧតតម្រដឋងលខាធិការជាសហគ្បធានគ្កុម្ការង្រកសិកម្មនិ្ ទ្ឹក បនតពនិិត្យសគ្ម្បសគ្ម្លួ
កិចចការង្រងនឹះ តាម្រយៈយនតការននកិចចគ្បជុំគ្កុម្ការង្របងចចកងទ្សចគ្ម្ុឹះកសិកម្មនិ្ទ្ឹក។ អ្គងវទ្ិកា ក៏បានងសែើឱ្យ
មនការផចករំផលកព័ត៌មនអពំីការបញ្ចបក់ារសាត្រ និ្ ការសា្ស្់គ្បពន័ធគ្បឡាយងគ្សាចគ្សពម្កគ្កសួ្កសកិម្ម 
រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ ងដើម្្បីគ្កសួ្មនជាវិធានការកែុ្ ការជំរុញការង្រផលិតកម្មដំណំ ការចិញ្ចមឹ្សតវ ការងធវើ
វារីវប្បកម្មជាងដើម្ងៅកផន្្ផដលមនគ្បភពទ្ឹកទំ្ ងនឹះ។ 

 ៣. ពាក់ព័នធនឹ្ ការកំណ្ត់កូតានំចូលសតវ ជាពិងសស គ្ជូក និ្មន់ ផដលបានងលើកង ើ្កែុ្អ្គងវទ្ិកាងនឹះ 
ងសែើឱ្យអរគនយកដ្ឋ្នសុខភាពសតវ និ្ ផលិតកម្មសតវ បនតងធវើការសគ្ម្បសគ្ម្ួល ពិនតិ្យ និ្ងដ្ឹះគ្សាយរាលក់្វល់
ផដលងលើកង ើ្ងនឹះ ងដ្យគ្តូវមនម្ូលដ្ឋន្ច្ាសល់ាស់កែុ្ការកំណ្ត់បរិមណ្សាច់គ្តូវនំចូល ពិនតិ្យគ្កុម្ហ ុន
ឬអែកផដលនំចូលគ្តូវមនលកខណ្ៈសម្្បតតិគ្រប់គ្គន់ ទំ្បទ្ដ្ឋ្នបងចចកងទ្ស និ្គ្កបខ័ណ្ឌរតិយុតតគ្តឹម្គ្តូវ។  

៤. ចំងពាឹះករណ្ីគ្កុម្ហ ុនង្កហគនីរា ្ប់ប័រ អ្គងវទ្ិកាបានសងគ្ម្ចគ្បរល់ភារកិចចជូន ឯកឧតតម្រដឋងលខាធិការ
គ្កសួ្ កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ និ្ជាគ្បធានងលខាធិការដ្ឋ្នបងចចកងទ្សសគ្មប់សម្្បទនដីងសដឋកិចច 
និ្ ឯកឧតតម្រដឋងលខាធិការគ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ ទ្ទ្ួលបនទុកការង្រនគ្ពង ើ បនតងដ្ឹះគ្សាយ
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បញ្ហ្ទ្ំនស់ដីធ្ពីាកព់័នធនឹ្ ដីសម្្បទនងសដឋកិចចរបស់គ្កមុ្ហ ុនងនឹះ ឱ្យបានចប់សពវគ្រប់កែុ្ ន្២ំ០២០។ ជាម្យួ
គន្ងនឹះ គ្តូវងកាឹះគ្បជុំជាម្យួអនតរគ្កសួ្ រដឋបាលងខតតពាក់ព័នធ និ្សម្្បទនិកននគ្កុម្ហ ុនសម្្បទនដីងសដឋកិចច
ទំ្អស ់ ងដ្យងធវើការងគ្ជើសងរីសគ្កុម្ហ ុនសម្្បទនដីងសដឋកិចចណផដលបានអនវុតតងដ្យងជារជ័យ ម្កងធវើ
បទ្បង្ហ្ញជនូ ងដើម្្បីជាការផចករំផលកបទ្ពិងសាធន៍ភាពងជារជ័យកែុ្ការងដ្ឹះគ្សាយទ្ំនស់ និ្គ្តូវពនិិត្យរាល់
លិខិតបទ្ដ្ឋន្រតិយុតតផដលពាក់ព័នធទ្ំនស់ដីធ្ ី គ្ពម្ទំ្ងធវើបចចុប្បនែភាពគ្កុម្ហ ុនសម្្បទនដីងសដឋកិចចទំ្ អស់ 
ជាពិងសសគ្កុម្ហ ុនសម្្បទនដីងសដឋកិចចណផដលម្ិនបានអនុវតតងៅតាម្លិខតិជូនដណំ្ឹ្របស់រាជរដ្ឋភ្ិបាល
កម្ពុជា ងដើម្្បីឈានដលក់ារងសែើលុបងចលកិចចសន្ាវិនិងយរ។  

៥. ពាក់ព័នធនឹ្ ការងសែើសំុផតល់ទ្នុឱ្យបានកាន់ផតងគ្ចើនបផនថម្ងទ្ៀតដលស់ហរម្ន៍កសិកម្ម អ្គងវទ្ិកាបាន
សងគ្ម្ចគ្បរល់ភារកចិចជូនធនគរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្និ្កសិកម្ម បនតជួយងដ្ឹះគ្សាយបញ្ហ្គ្បាក់កម្ចីដល់សហរម្ន៍
កសិកម្មងៅងខតតគ្ពឹះវិហារ និ្ជូនឯកឧតតម្រដឋងលខាធិការគ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ ទ្ទ្ួលបនទុកការង្រ 
កស-ិឧសា្ហកម្មជំរុញការអនុវតតផលិតកម្មកសិកម្មតាម្កចិចសន្ា។ 

៦. ចំងពាឹះករណ្ីងសែើសំុជួយផស្ពវផ្ាយអំពកីារអនុវតតកសកិម្មលអ (GAP) និ្សគ្ម្ួលផបបបទ្កដ៏ូចជាន ិីតិវិធី
កែុ្ការចុឹះបញ្ជផីលិតផលកសិកម្ម “GAP” អ្គងវទ្ិកាបានសងគ្ម្ចគ្បរល់ភារកិចចជូនអរគនយកដ្ឋ្នកសិកម្ម ពិនតិយ្
ងលើកិចចការងនឹះ និ្កណំ្តន់ូវវិធានននការចុឹះបញ្ជកីែុ្ កគ្ម្ិតណផដលគ្តូវចុឹះបញ្ជីងៅអរគនយកដ្ឋ្នកសិកម្ម និ្
កគ្ម្ិតណផដលចុឹះបញ្ជីងៅម្នទីរកសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ រាជធានី ងខតត ងដើម្បី្ជួយសគ្ម្ួលការង្រងនឹះដល់
កសិករ សហរម្ន៍កសិកម្ម និ្ អែកផលតិកែុ្គ្សុក។   

៧. គ្បរល់ភារកិចចជូនឯកឧតតម្រដឋងលខាធិការគ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខគ្្បមញ់ និ្ងនសាទ្ ទ្ទ្ួលបនទុកការង្រ
ជលផលសហការជាម្ួយឯកឧតតម្អភិបាលងខតត ពិនិត្យការង្រងនសាទ្ងនឹះជាបនទន្់ ងដើម្្បីង្្ើយតបសំងណ្ើរបស់
តំណ្សហរម្ន៍ងនសាទ្ងៅងខតតសទឹ្ផគ្ត្ និ្គ្តូវផតល់ម្ងធ្ាបាយដល់ម្ង្កនតីជលផលឱ្យបានគ្រប់គ្គន់ គ្ពម្ទំ្
បនតខិតខំពគ្្ឹ្សម្តថភាពសហរម្ន៍ងនសាទ្ឱ្យបានរឹ្មំ។    

 

៣.២ ក្ចិចម្របជុាំម្រក្ុមការងារស្នក្ក្េកិ្មម ក្េ-ិឧេាហក្មម (ម្រក្មុ“ក្”) ននសវទ្ិកា   
         រាជរដ្ឋា ភិបាល-ស្នក្ឯក្ជន 

កាលពីនលងទ្ី១១ ផខកុម្ភៈ  ន្២ំ០២០ គ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្បានងរៀបចំកិចចគ្បជុំគ្កុម្ការង្រ
ផផែកកសិកម្ម កសិ-ឧស្ាហកម្ម ងៅទ្ីសតីការគ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ កែុ្ងគលបំណ្្សំខាន់
ចំនួន០២ រ៉ឺ៖  

១. ពិនតិ្យ និ្វាយតនម្្ងលើវឌ្ឍនភាពននការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្ម និ្កសិ-ឧស្ាហកម្ម។  
២.ពិភាក្ា ្្្ស់បតូរងយបល់ ផសវ្រកចំណ្ុចខំ្្ា្ ចំណ្ុចងខ្ាយ បញ្ហ្គ្ប ម្ និ្រិឹះរករំនិតផតួចងផតើម្ យនតការ

ងដ្ឹះគ្សាយលមីៗ កែុ្សាម្រតីសាថ្បនងដើម្្បីបង្កើនផលិតភាព ជួយគ្ទ្គ្ទ្្់កំងណ្ើនងសដឋកិចចជាតិគ្បកបងដ្យសុខដុម្នីយ
កម្ម ងលើកសទួយវិស័យកសិកម្ម វិស័យកសិ-ឧស្ាហកម្ម និ្អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្គ្បកបងដ្យនិរនតរភាព។ 

កិចចគ្បជុំងនឹះបានដំងណ្ើរការ និ្គ្បគ្ពឹតតងៅងដ្យមនការអងញ្ជើញចូលរួម្ពីថាន្ក់ដឹកនំគ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខ្-
គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ អនុគ្បធាន សមជិក សមជិកាននគ្កុម្ការង្រផផែកកសិកម្ម កសិ-ឧស្ាហកម្ម របស់រាជរដ្ឋ្ភិ
បាល និ្ផផែកឯកជន តំណ្អ្គភាពងគ្កាម្ឱវាទ្គ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ គ្កុម្ហ ុនឯកជន និ្អែក
ពាក់ព័នធសរុបគ្បមណ្៨០នក់។ 
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បនទ្ប់ពីបានបញ្ជ្ក់អំពីវឌ្ឍនភាពននការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្ម កសិ-ឧស្ាហកម្មរួចម្ក អ្គគ្បជុំបានងលើក
ង ើ្អំពីកដីក្វល់ បញ្ហ្គ្ប ម្ផដលបានជួបគ្បទ្ឹះ និ្ សំណ្ូម្ពរជួយងដ្ឹះគ្សាយផដលពាក់ព័នធងៅនឹ្ ចណំ្ុចរន្ឹឹះ
ម្ួយចំនួនដូចមនខា្ងគ្កាម្៖ 

១) វិស័យឯកជនងសែើសំុព្យួរការយកនល ្ែួលដីសម្្បទនងសដឋកិចចជូនរដឋជាបងណត្ឹះអាសនែ ងដ្យរ្់ចំការ
ចុឹះបញ្ជីដីរដឋចប់សពវគ្រប់ជាម្នុសិន ងទ្ើបងធវើការប្់ពនធជូនរដឋងៅតាម្ទ្ំហំនផទដីជាក់ផសត្ ជាងគ្កាយ។  

២) វិស័យឯកជនងសែើឱ្យមនការជួយអនតរារម្ន៍ងដ្ឹះគ្សាយវិវាទ្ដធី្ី របសអ់ាជាញធ្រម្ូលដ្ឋ្នជូនគ្កមុ្
ហ នុវិនិងយរសម្្បទនដីងសដឋកិចច និ្សហរម្ន៍ឲ្យបានទន់ងពលងវលា ងដើម្្បីគ្កុម្ហ ុនមនលទ្ធភាពកែុ្ការអនុវតត
រងគ្ម្វិនិងយរ។ 

៣) វិស័យឯកជនងសែើឱ្យមនការអនតរារម្ន៍ ងដើម្្បីពងន្ឿនការង្រចុឹះបញ្ជីដីសម្្បទនងសដឋកិចច ផដលមន
ភាពសមុរសាម្ញងដ្យគ្តូវអសូបន្្យរយៈងពលយូរ។ 

៤) វិស័យឯកជនងសែើសំុការសគ្ម្បសគ្ម្ួលពីគ្កសួ្បរិសាថ្ន ងដើម្្បីបង្កើនចនំួនគ្កុម្ហ ុន និ្ទ្ីគ្បឹក្ាវាយ
តនម្្ផលប៉ែឹះពាល់បរិសាថ្ន និ្ ស្គម្ (EIA) ងដ្យបចចុប្បនែមនចំនួនតិច ងហើយគ្តូវចំណយងពលងវលាយូរ និ្លវិកា
ងគ្ចើនកែុ្ការទ្ទ្ួលបានការវាយតនម្្ផលប៉ែឹះពាល់បរិសាថ្ន និ្ស្គម្ងនឹះ។ 

៥) វិស័យឯកជនងសែើសំុព្យួរការប្់ពនធនំងចញងៅស ូ (៥០$/ងតាន) ជាបងណត្ឹះអាសនែរហូតតនម្្ងៅស ូ
ងកើនដល ់ ១ ៦០០ដលុា្្រអាងម្រិក/ម្ួយងតាន ងទ្ើបគ្កុម្ហ ុនមនលទ្ធភាពប្់ពនធជូនរដឋ ងគ្ពាឹះតនម្្ងៅស មូនការធ្្ាក់
ចុឹះខំ្្ា្ រិតគ្តមឹ្ ន្ំ២០១៩មនតនម្្គ្តឹម្ផត ១ ៣៣១ដលុា្្រអាងម្រិក/ម្ួយងតានប៉ែុងណ្្ឹះ រួម្ជាម្ួយការរត់ពនធងៅស ូ
ខុសច្ាបង់ដ្យគម្នការប្ព់នធ ផដលជាងហតុងធវើឱ្យគ្កមុ្ហ ុនវិនិងយរកែុ្ គ្សុកពុមំនលទ្ធភាពគ្បកតួគ្បផជ្នល ្និ្ ខវឹះ
ជ័រងៅស ូងដើម្្បីងធវើការផកនចែ។ 

 ៦) វិស័យឯកជនងសែើឲ្យម្នទីរកសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្រាជធានី-ងខតត មនសិទ្ធងិចញវិញ្ញ្បនបគ្ត       
អនម្័យ និ្ភតូគម្អនម្យ័ (SPS) ងដើម្្បីប្កលកខណ្ៈង្យគ្សួលដលគ់្កុម្ហ ុនកែុ្ការនំងចញ។ 

៧) វិស័យឯកជនងសែើសំុងលើកផល្ការប្់អាករងលើតនម្្បផនថម្សគ្មប់ការចិញ្ចឹម្សតវចំនួន១០% ងដ្យ
បានងលើកង ើ្ ថា ងៅបណត្គ្បងទ្សជិតខា្រ៉ឺម្និមនការយកពនធអាករងលើតនម្ប្ផនថម្សគ្មប់ការចិញ្ចមឹ្សតវងនឹះងទ្។ 

៨) ងសែើសំុបញ្ចុឹះតនម្្អរគិសនមី្កគ្តឹម្ផត៤៥០-៤៨០ងរៀល/រី ូវា ្ត់ងម ្្  ងដើម្្បីបង្កើនការផកនចែផលិតផល 
សាច់ និ្កាត់បនថយការនំចលូផលិតផលផកនចែពបីណត្គ្បងទ្សជិតខា្។ 
 ជាលទ្ធផល អ្គគ្បជុំបានសងគ្ម្ចឱ្យសាថ្ប័នជំនញពាក់ព័នធ រួម្គន្ងដ្ឹះគ្សាយបញ្ហ្គ្ប ម្ និ្សំណ្ូម្ពរ
របស់វិស័យឯកជន។ ទ្នទឹម្នឹ្ងនឹះ គ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ក៏បានជួយអនតរារម្ន៍ងលើសំណ្ូម្ពរម្ួយ
ចំនួនរួចងហើយនងពលកន្្ម្ក រួម្មន៖ (១) ការផកផគ្បតនម្្អាករនំងចញងលើម្ខុទ្នំញិងៅស ូ តាម្រយៈលិខតិងលខ
៦៩៩ កសក ចឹុះនលងទ្២ី១ ផខម្ករា  ន្២ំ០២០ (២) ការងលើកសំងណ្ើសុំអនតរារម្ន៍ និ្ ជួយសគ្ម្បសគ្ម្ួលងដ្ឹះ
គ្សាយបញ្ហ្គ្ប ម្ ផដលជាសំណ្ូម្ពររបស់ផផែកឯកជនកែុ្ផលិតកម្មកសិកម្ម កសិ-ឧស្ាហកម្ម និ្ការផកនចែ
ផលិតផលកសកិម្ម តាម្រយៈលិខិតងលខ១៩០/០១១ កសក.នផ ចុឹះនលងទ្ី០៩ ផខម្ករា  ន្២ំ០២០ (៣) បញ្ហ្ព្យួរ
ការប្់នល្ ែួលដីសម្្បទនងសដឋកិចច គ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ នឹ្ងធវើការង្រងនឹះជាម្ួយគ្កសួ្
ងសដឋកិចចនិ្ហិរញ្ញវតថុ ងដ្យមនការជួបគ្បជុំគន្ងដើម្្បីពិនិត្យអំពីនីតិវិធីអនុវតតជាក់លាក់ គ្សបតាម្គ្កបខ័ណ្ឌរតិយុតត
ពាក់ព័នធ រួចងធវើការងកាឹះគ្បជុំងដ្យអងញ្ជើញគ្កុម្ហ ុនសម្្បទនដីងសដឋកិចចទំ្អស់ចូលរួម្ ងដើម្្បីពន្យល់បកគ្សាយ និ្
ផណ្នំឱ្យបានច្ាស់លាស់ និ្សុំការសងគ្ម្ចដ៏ខព្់ខពស់ពរីាជរដ្ឋភ្ិបាលកម្ពុជាកែុ្ករណ្ីពុំអាចងដ្ឹះគ្សាយបាន។  
 គ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ បនតជួយអនតរារម្ន៍ងៅរដឋបាលថាន្ក់ងគ្កាម្ជាតិ ពិងសសរណ្ៈ-     

កមម្ធិការគ្រប់គ្រ្ដីរដឋថានក្់ងខតត ងដើម្្បីបនតជួយងដ្ឹះគ្សាយបញ្ហ្ចុឹះបញ្ជីដី និ្វិវាទ្ដីធ្ីជនូគ្កុម្ហ ុនវិនិងយរ
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សម្្បទនដីងសដឋកិចច។ ជាម្យួគន្ងនឹះ គ្កសួ្នឹ្ ងលើកសំងណ្ើរបស់វិស័យឯកជនជនូគ្កសួ្បរិសាថន្ ងដើម្្បីពិនតិ្យ 
និ្មនវិធានការបនតកែុ្ការជំរុញងលើការវាយតនម្្ផលប៉ែឹះពាល់បរិសាថ្ន និ្ស្គម្ (EIA)។ ចំងពាឹះការងសែើសំុកាត់
បនថយនល្អរគិសនី រាជរដ្ឋ្ភិបាលបានខិតខំគ្បឹ្ផគ្ប្កែុ្ការបញ្ចុឹះតនម្្នងពលកន្្ម្ក ងហើយលមីៗងនឹះរាជរដ្ឋភ្ិបាល 

បានសងគ្ម្ចបញ្ចុឹះតនម្្ថាម្ពលអរគិសនីចនំួនម្ួយងសនដលុា្្រ ឬងសមើនឹ្ ៤០ងរៀល/រ ូីវា ្ត់ងម ្្ រួចងហើយផដរ។ 
ងលើសពីងនឹះងទ្ៀត ការងចញវិញ្ញ្បនបគ្តអនម្័យ និ្ភតូគម្អនម្័យ (SPS) រ៉ឺអរគនយកដ្ឋ្នកសិកម្មនឹ្ បនត
ជួយសគ្ម្ួលដល់ផផែកឯកជន ងដើម្្បីពងន្ឿនការនំងចញផលិតផលកសិកម្ម។  
 ងដ្យផ កក៏ងៅមនបញ្ហ្ម្យួចំននួ ផដលអ្គគ្បជុំសូម្ងគរពងសែើសំុការងដ្ឹះគ្សាយពីគ្បម្ខុរាជរដ្ឋ្ភបិាល
កម្ពុជា។ ង្្ើយតបងៅនឹ្សណំ្ូម្ពរទំ្អស់ងនឹះ គ្កសួ្ បានងគរពងសែើសំុការសគ្ម្ចដ៏ខព្់ខពស់ពី េសមតចសតសជា
នាយក្រដ្ាមស្តនតី នូវសំងណ្ើសំុងលើកផល្ការប្់អាករងលើតនម្្បផនថម្សគ្មប់ការចិញ្ចឹម្សតវ (VAT ១០ភាររយ) 
ងដើម្្បីជួយដលក់ារចិញ្ចឹម្សតវងៅកម្ពុជា។ 

 
៣.៣ ការក្ាំណត់តាំបនដ់្ឋ ាំដ្ុះដ្ាំណាាំក្េកិ្មម  

គ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ បានចត់ទ្កុការកំណ្ត់តបំន់ដំ្ដឹុះកសិកម្មជាការង្រអាទ្ិភាពម្ួយ 
ងដ្យបានដ្ក់បញ្ចូលកែុ្ កម្មវិធីសកម្មភាពជាតិងដើម្្បីគ្បយុទ្ធគ្ប ំ្នឹ្ការធ្្ាកច់ុឹះរណុ្ភាពដី ន្២ំ០១៨-២០២៧  
ផដលគ្បម្ុខរាជរដ្ឋ្ភិបាលបានអនុម្ត័ងៅនលងទ្ី០២ ផខងម្សា  ន្ំ២០១៨។ ង្្ើយតបងៅនឹ្កម្មវិធីសកម្មភាពជាតិ
ងនឹះ គ្កសួ្ កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ ងនសាទ្ បានបង្កើតរណ្ៈកមម្ធិការកណំ្ត់តបំន់ដំ្ដុឹះកសកិម្មសគ្មប់អនុវតត
ការង្រងនឹះឱ្យបានងជារជ័យ។ កែុ្ ជហំានដបំូ្ននការអនុវតត រណ្ៈកមម្ធិការបានងរៀបចំឯកសារទ្ស្សនទនងដ្យ
បានកំណ្ត់យកវិធសីាង្កសតសិក្ា ការកណំ្ត់គ្បងភទ្ដំណ ំការគ្បម្ូល និ្ ការវិភារទ្ិនែន័យ (ងគ្បើកម្មវិធី ArcMap) 
និ្រងបៀបច្គ្ក្ឯកសារ។  

វឌាឍនភាពននការទរៀបចំកំណត់តំបន់ោំែុុះកសកិមម៖  

ការកំណ្ត់តបំន់ដ្ំដឹុះសម្គ្សបសគ្មប់ដំណ ំគ្តូវបានផចកងចញជា៥ចំណត់ថានក្់រ៉ឺ ១-សម្គ្សបខា្្ំ្  (លអ) 
២-សម្គ្សប (លអប្គួរ) ៣-សម្គ្សបលមម្ (ម្ធ្យម្) ៤-សម្គ្សបទប (តចិ) និ្ ៥-ម្ិនសម្គ្សប។ បា ្រា ្ផម្៉ែគ្ត
សំខាន់ផដលបានងគ្បើសគ្មប់ចំណត់ថាន្កន់ីម្ួយៗរួម្មន គ្បងភទ្ដី កគ្ម្ិតជគ្មល បរិមណ្ទ្ឹកងភ្ៀ្គ្បច ំន្ ំ
រយៈកម្ពស់ និ្តំបនរ់គ្ម្បដី ងហើយបា ្រា ្ផម្៉ែគ្តនីម្ួយៗ គ្តូវបានផតល់ពិនទុសគ្មប់គ្បងភទ្ដំណំងដ្យម្ង្កនតីជំនញ។ 
ជាលទ្ធផល គ្កសួ្បានផលិតផផនទ្ីដំ្ដឹុះតំបន់សម្គ្សបសគ្មប់ដំណកំសកិម្ម៩គ្បងភទ្ សរុបចំនួន ១២សន្ឹក 
រួម្មនដំណំគ្សូវ ដំ ូ្ម្ ី ងពាត សាវ្យ សាវ្យចនទី ទ្ុងរន អំងៅ ងគ្ម្ច និ្ ការុ៉ត។ ផផនទ្ីទំ្ងនឹះ ជាងសចកតគី្ពា្
ងលើកទ្ី១ ផដលគ្កមុ្ការង្រជំនញកំពុ្បនតពនិិត្យលកខណ្ៈបងចចកងទ្សបផនថម្ងដ្យបញ្ចូលនូវបា ្រា ្ផម្៉ែគ្តលម ី ងដើម្្បីងធវើ
ឱ្យកាន់ផតមនភាពលអគ្បងសើរ ម្ុននឹ្សងគ្ម្ចងបាឹះពមុ្ពផ្សពវផ្ាយឱ្យងគ្បើគ្បាស់ជាផ្ូវការ។  

ជផនការអនុវតតបនត ៖ 

គ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ បានងរៀបចំឯកសារទ្ស្សនទនសដពីីការកណំ្ត់តបំន់ដ្ំដឹុះកសិកម្ម
ងៅកម្ពុជា ងដើម្្បីផសវ្រកការគំគ្ទ្ផផែកលវិកា និ្ បងចចកងទ្សពីនដរូអភិវឌ្ឍន៍ពាក់ពន័ធ។ ជាម្ួយគន្ងនឹះផដរ គ្កសួ្
កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្បានដ្ក់ងចញនូវផផនការបនតរួម្មន៖ (១) ពនិតិ្យលកខណ្ៈបងចចកងទ្សងដ្យ
បញ្ចូលនូវបា ្រា ្ផម្៉ែគ្តលមីៗ ការបញ្ចូលគ្បងភទ្ដំណំលមីៗ ផដលកំពុ្មនសកាតន្ុពលផលតិនំងចញ (ងចក សផណ្ក្
ងសៀ្ជាងដើម្) ការផលិតផផនទ្ីបង្ហ្ញពីតំបន់ដំណ ំ ការចុឹះងផទៀ្្ទ្ត់លទ្ធផលងៅទ្ីវាលជាក់ផសត្ ការសរងសរ
ច្គ្ក្ឯកសារសតីពីការកណំ្ត់តបំន់ដំ្ដឹុះកសិកម្មងៅកម្ពុជា និ្ ការងរៀបចំផផនទ្ីសគ្មប់ងគ្បើជាម្ួយទ្ូរស័ពទនដ
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ទ្ំងនើប (២) ងរៀបចំកិចចគ្បជុរំណ្ៈកមមធ្ិការកំណ្ត់តំបនដំ់្ដុឹះកសិកម្មងៅកម្ពុជា ងដើម្បី្ពិនិត្យ និ្ ផតលង់យបលង់លើ
ងសចកតគី្ពា្ផផនទ្ីផដលផលតិបានសំងៅងធវើឱ្យកាន់ផតគ្បងសើរង ើ្ និ្(៣) ងរៀបចំកិចចគ្បជុំពិងគ្គឹះងយបលអ់នតរ
គ្កសួ្ និ្ អែកពាក់ព័នធងលើងសចកតីគ្ពា្ចុ្ងគ្កាយននផផនទ្ីកណំ្ត់តបំន់ដ្ំដឹុះកសិកម្មងៅកម្ពុជា។ 

 

៣.៤ វិធានការចាំបាចន់ានាេម្រមាប់ម្រទ្ម្រទ្ងវ់េិយ័ម្រេូវ-អងករក្មពជុា 

 ៣.៤.១ ពាក់ពន័ធនឹងការទធវើធបូទកមម (Fumigation)  
 បចចុប្បនែការផតល់ងសវាធបូទ្កម្ម (Fumigation) ងៅគ្បងទ្សកម្ពុជាមនចំនួន០៣គ្កុម្ហ ុន ងហើយតនម្្
ងសវាក៏ទបជា្គ្បងទ្សជិតខា្ងៅកែុ្តំបន់។ ជាក់ផសត្ ការចំណយងលើងសវាធូបទ្កម្មកែុ្មួ្យកុ្ងតន័រផដល
មនទ្ំហំ២០Feet ងៅគ្បងទ្សកម្ពុជាមនតនម្២្៣ដលុា្្រអាងម្រិក គ្បងទ្សនលមនតនម្្២៥ដុលា្្រអាងម្រិក គ្បងទ្ស 
ងវៀតណម្មនតនម្្៤០ដលុា្រ្អាងម្រិក និ្គ្បងទ្សម ង្ សីុមនតនម្្៤៥ដលុា្្រអាងម្រិក។ គ្កសួ្កសិកម្ម 
រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ ងបើកចំហរឱ្យគ្កុម្ហ នុដនទ្ងទ្ៀតងធវើអាជីវកម្មងលើងសវាកម្មងនឹះ។ គ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ 
និ្ងនសាទ្ ក៏បានងធវើការផស្ពវផ្ាយង ើ្ វិញជាសាធារណ្ៈតាម្រយៈសិកាខស្ាលាននលងទ្២ី៥ ផខម្ករា  ន្២ំ០១៩ងនឹះ
ផ្ផដរ។ ងដើម្្បីឱ្យសាធារណ្ជន និ្ បណត្គ្កមុ្ហ ុននំងចញអ្ករទំ្អស់បានគ្ជាបកាន់ផតចា្ស់ គ្កសួ្កសិកម្ម 
រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ បានងចញងសចកតីជនូដណំ្ឹ្ង ើ្វិញអំពកីារងបើកចំហរកែុ្ ការផតល់ងសវាធូបទ្កម្ម ងជៀស
វា្មនការយល់គ្ច ំអំពីការងធវើអាជីវកម្ម្ត្ច់ម្ខុងលើងសវាងនឹះ ងហើយក៏អាចផតលឱ់កាសឱ្យគ្កុម្ហ នុផដលមនបណំ្្
ច្់ងធវើអាជីកម្មងលើងសវាងនឹះផ្ផដរ។ 
 ៣.៤.២ ពាកព់័នធនងឹកនប្មទសវាប្តួតពិនតិាយភូតគ្មអនម័យ  
 អនុងលាម្តាម្ងគលការណ្៍អនតរជាតិ អនសុញ្ញក្ារពាររុកខជាតិអនតរជាត ិ និ្ អនុគ្កឹត្យងលខ១៥ អនគ្ក.បក 
ចុឹះនលងទ្១ី៣ ផខម្ីន  ន្២ំ០០៣ សតីពីការគ្តតួពនិិត្យភតូគម្អនម្័យ គ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ 
មនភារកិចចទ្ទ្ួលខុសគ្តូវងលើការអនុវតតការង្រគ្តតួពនិិត្យភតូគម្អនម្័យ ងដើម្្បីទ្ប់សាក្តក់ាររីករាលដ្ល្្្ នូវ
សមសភាពចនគ្្ភតូគម្អនម្័យ និ្ សមសភាពចនគ្្ប្កងគ្គឹះថានក្ព់ីតបំន់ម្យួងៅតំបនម់្ួយងទ្ៀតកែុ្ គ្ពឹះរាជា-
ណចគ្កកម្ពុជា។ កន្្ ម្ក គ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ម្និទន់បានកណំ្ត់ឱ្យយកកនគ្ម្ងសវាគ្តតួពិនតិយ្
ភូតគម្អនម្យ័ងៅង ើយ ងដ្យសារពុំទន់មនគ្បកាសរួម្សតីការកណំ្ត់ងសវាសាធារណ្ៈសគ្មប់ការង្រងនឹះ។ ដូងចែឹះ
ការចុឹះគ្តតួពនិិត្យទ្នំិញងដ្យម្ង្កនតីភតូគម្អនម្័យ ងធវើង ើ្ងដ្យពុបំានតគ្ម្ូវឱ្យផផែកឯកជនប្់កនគ្ម្ងសវាង ើយ 
ក៏ប៉ែុផនតផផែកឯកជនគ្តូវទ្ទ្ួលរា ប្់រ្ការចំណយងលើការងធវើដំងណ្ើរ ហូបចុក និ្ សាន្ក់ងៅរបស់ម្ង្កនតីផដលគ្តូវចុឹះងធវើការ
គ្តួតពិនតិ្យភតូគម្អនម្័យ។ គ្បតបិតតិការងនឹះកន្្ ម្កបានដំងណ្ើរការង ើ  ្ ងដ្យមនភានក្ង់្ររត់ការឯកជនផដល
គ្កុម្ហ ុនម្្ស់ទ្ំនិញម្ួយចនំនួបានជួលឱ្យងធវើការជនំួស ផដលការណ្៍ងនឹះងធវើឱ្យម្្ស់ទ្នំិញគ្តូវចណំយខពសង់លើកនគ្ម្
ងជើ្សារជាយថាងហត។ុ  
 ពាក់ព័នធនឹ្ចំណ្ចុងនឹះ គ្កសួ្បានដ្ក់ងចញនូវវិធានការបនទ្ន់ វិធានការរយៈងពលម្ធ្យម្និ្ ផវ  ្ងដើម្្បីង្្ើយតប
ងៅនឹ្សំណ្ូម្ពរងនឹះដចូខា្ងគ្កាម្៖ 

- គ្កសួ្នឹ ង្ចញងសចកតីជូនដណំ្ឹ្ដល់បណតគ្្កមុ្ហ ុនផដលមនងគលបំណ្ ង្សែើសំុការគ្តួតពិនិត្យភូតគម្
អនម្័យឱ្យម្កងធវើការទ្ំនក់ទ្នំ្ងដ្យ ទ្្ល់ ងជៀសវា្គ្តវូចំណយងលើការងគ្បើគ្បាស់ភាន្ក់ង្រឯកជន 

- គ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្នឹ្ ជំរុញការអនុវតតគ្បកាសរួម្សតីពីការផតលង់សវាសាធារណ្ៈងលើ
ការគ្តួតពិនិត្យភូតគម្អនម្យ័ ការវិភារពូជដណំំ និ្ ម្នទីរពិងសាធន។៍ល។ 
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- អរគនយកដ្ឋ្នកសិកម្មននគ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្នឹ្បង្កើតគ្ចកងចញចូលផតមួ្យ 
ងដើម្្បីប្កលកខណ្ៈង្យគ្សួលដល់បណត្គ្កុម្ហ នុឱ្យងធវើការទ្ំនក់ទ្ំន្ងដ្យ ទ្ល់្ និ្ងជៀសវា្ការ
ចំណយងគ្ៅផ្ូវការ 

- ងដើម្្បីរំកិលងសវាឱ្យងៅជិតអតិលិជន កាតប់នថយការចណំយ និ្ ចំងណ្ញងពលងវលា អរគនយកដ្ឋន្
កសិកម្មនឹ្ បញ្ជូនម្ង្កនតីគ្តួតពនិិត្យភូតគម្អនម្័យ ងហើយងរៀបចំបំពាក់ឧបករណ្៍សមភ្រៈដ្ក់ឱ្យដំងណ្ើរការ
សាខាការិយល័យភតូគម្អនម្័យគ្បចំតំបន់ទំ្ ០៥កផន្ ង្ៅទ្ូទំ គ្្បងទ្ស។ 

- អរគនយកដ្ឋ្នកសិកម្មនឹ្ងធវើការបណ្្តឹះបណត្លដលម់្ង្កនតីងៅតាម្ម្នទីរកសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្
ងនសាទ្ងខតតម្ួយចំននួ ងដើម្្បីចូលរួម្ងធវើការង្រជាម្ួយម្ង្កនតីភូតគម្អនម្័យថានក្់ជាតិងៅតាម្សាខា
ការិយលយ័ភូតគម្អនម្យ័គ្បចំតំបន ់ 

- គ្តូវបង្កើតគ្បព័នធវញិ្ញប្នកម្មភូតគម្អនម្័យសវ័យគ្បវតតកិម្ម (e-Phyto certification system) ងដ្យត
ភាជ្ប់ជាម្ួយគ្បព័នធបញ្ជរផតម្យួជាតិ ផដលងពលងនឹះបានងរៀបចំម្ួយជំហានងហើយ ងគ្កាម្គ្កបខណ័្ឌ
រងគ្ម្បញ្ជរផតម្ួយជាតិដណំកក់ាលទ្ី២ ការង្រចំងពាឹះម្ុខគ្តូវបនតអភិវឌ្ឍជាគ្បពន័ធវិញ្ញ្បនកម្មភតូ
គម្អនម្យ័សវយ័គ្បវតតិកម្មងពញងលញ ងដើម្្បីឈានងៅងចញផតល់វិញ្ញ្បនបគ្តភូតគម្អនម្័យជា
លកខណ្ៈងអ ិកគ្តនូិក ការង្រងនឹះទម្ទរឱ្យមនការវិនិងយរលវិកាងដើម្្បីងរៀបចំកសា្កម្មវិធ ី បំពាក់
សមភ្រៈ ម្ងធ្ាបាយងធវើដំងណ្ើរ និ្អភិវឌ្ឍន៍ធនធានម្នុសស្ 

- ជំរុញការងរៀបចំ និ្អនមុ្័តចា្ប់សតីពីការការពាររុកខជាតិនិ្ ភូតគម្អនម្័យឱ្យបាន ប់។  
 ៣.៤.៣ ពាកព់័នធនងឹការទប្បើប្ាស់ប្គ្ប់ពូជ្ប្សូវ  
 គ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ ងនសាទ្ផត្ផតងធវើការគ្សាវគ្ជាវ និ្ អភិវឌ្ឍនព៍ូជគ្សូវផដលផតល់ទ្និែផលខពស់ 
ធន់នឹ្សមសភាពចនគ្្ ង្្ើយតបនឹ្ការផគ្បគ្បួលអាកាសធាតុ និ្ សម្គ្សបតាម្តគ្ម្ូវការទ្ីផ្ារងដើម្្បីផ្សពវផា្យ
ដល់អែកផលិត និ្កសិករសគ្មប់ងធវើការដំ្ដុឹះ។ ជាម្ួយគន្ងនឹះផដរ គ្កសួ្ក៏បានងរៀបចំងគលនងយបាយនិ្យុទ្ធសាង្កសត
ពូជដំណំ គ្កុម្គ្បឹកា្និ្រណ្ៈកម្មការបងញ្ចញពូជដំណំ និ្បង្កើតភាន្ក់ង្រអធិការកិចចគ្តួតពិនិត្យរុណ្ភាពពូជ
ដំណំផ្ផដរ។ គ្កសួ្ផត្ផតជំរុញឱ្យគ្បជាកសិករងធវើការដំ្ដឹុះពូជគ្សូវផដលមនតនម្្ខពស់ងលើទី្ផា្រ ពិងសសពូជ
គ្សូវគ្កអូប ប៉ែុផនតម្ិនអាចងធវើការដំ្ដុឹះផតគ្សូវគ្កអូបផតម្ួយគ្បងភទ្បានងនឹះងទ្ រ៉ឺអាគ្ស័យងៅតាម្គ្បព័នធងក្សគ្តបរិសាថ្ន
ដំណំគ្សូវ និ្ តគ្ម្ូវការទ្ផី្ារ។ ម្្ា ្្ ងទ្ៀត គ្កសួ្បាននិ្កំពុ្ជំរុញផលតិកម្មគ្គប់ពជូមនរណុ្ភាពលអ
តាម្រយៈរងគ្ម្ជាម្ួយនដរអូភិវឌ្ឍន៍ និ្សហរម្ន៍អភិវឌ្ឍន៍កសកិម្មសគ្មប់បងគ្ម្ើកែុ្ផលិតកម្មដំណំគ្សូវ។ 
ងទឹះបីជាយ ្្ណក៏ងដ្យ ការផលិតគ្គបព់ូជគ្សូវមនរុណ្ភាពលអ ងៅម្ិនទនប់ំងពញតគ្ម្ូវការបានគ្រប់គ្គន ់
ងដ្យសារខវឹះការចូលរួម្វិនិងយរពីវិស័យឯកជន ផផែកម ្សីុន និ្ឧបករណ្៍ផកនចែគ្គប់ពូជដំណំ ងហើយយនតការ
ននការពិនិត្យបញ្ជក្់រណុ្ភាពក៏ម្ិនទន់ដំងណ្ើរការបានលអងៅង ើយ។ ជាវិធានការគ្តូវអនុវតតបនតរួម្មន៖ 

- បនតជំរុញឱ្យគ្បជាកសិករងធវើការងគ្បើគ្បាស់ពូជគ្សូវគ្កអូបគ្សបតាម្គ្បព័នធងក្សគ្តបរិសាថន្ដំណំគ្សូវ 
និ្ង្្ើយតបងៅនឹ្ តគ្ម្ូវការទ្ីផ្ារ 

- ជំរុញការង្រផលិតកម្មគ្គប់ពជូគ្សូវមនរណុ្ភាពលអ ងដ្យមនការចូលរួម្ពីវិស័យឯកជន សហរម្ន៍
កសិកម្ម និ្នដរូអភិវឌ្ឍន៍នន 

- ពគ្្ឹ្ការគ្តួតពិនិត្យរុណ្ភាពនិ្ផតល់វិញ្ញ្បនបគ្តបញ្ជក្រ់ុណ្ភាព តាម្រយៈការបង្កើតនយកដ្ឋ្ន
ពូជដំណ ំ 

- បនតងលើកទ្ឹកចិតតដល់វិស័យឯកជនចូលរួម្វិនិងយរងលើផលិតកម្ម និ្ការផកនចែគ្គបព់ូជគ្សូវគ្សបតាម្ 
សដ្់ដ្ តាម្រយៈការងលើកទ្កឹចិតតអនុងគ្គឹះពនធពរីាជរដ្ឋ្ភបិាល។  
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- បនតជំរុញការង្រពិងសាធគ្សាវគ្ជាវបន្សុទ្ធ និ្អភិវឌឍ្ន៍ពូជគ្សូវផដលមនសកាត្នុពលទ្ីផា្រ ធន់នឹ្    
បផគ្ម្បគ្ម្ួលអាកាសធាត ុ

- បង្កើតម្ជ្ឈម្ណ្ឌលសគ្ម្ិតសគ្មំ្និ្ផកនចែគ្គប់ពូជគ្សូវផដលបំពាក់ងដ្យឧបករណ្៍ទ្ងំនើប  
- អភិវឌ្ឍងហដ្ឋ្រចនសម្ព័នធរូបវនតងៅតាម្កសិដ្ឋ្ននិ្ សាថន្យីកសិកម្ម  
- បនតងរៀបចំបទ្ដ្ឋ្នរតិយុតតពាក់ព័នធនឹ្ ការគ្រប់គ្រ្ពជូដណំ ំនិ្ អនុវតតឱ្យមនគ្បសិទ្ធភាព។ 

 
III- លទ្ធ្លជារមួ 

ងៅកែុ្  ន្ំ២០១៩ងនឹះ ទ្ឹកងភ្ៀ្ បានចប់ងផតើម្ធ្្ាក់យ៉ឺតជា រ្ដូវវស្ា ន្មំ្ុន និ្មនកូនរដូវគ្បំា ង្កើតង ើ ង្ៅតាម្
បណត្ងខតតម្ួយចំនួន ពិងសសមនងគ្គឹះរាំ្សងួតកែុ្ អំ ុ្ ផខសីហានិ្ ងដើម្ផខកញ្ញ ្ និ្ជាចុ្ងគ្កាយរ៉ឺងគ្គឹះទ្ឹកជនំន់
បានងកើតមនកែុ្ អំ ុ្ ផខតលុា ផដលបានប្កការលំបាកដល់ដំងណ្ើរការប្កបង្កើនផលដំណ ំ និ្ បណត្លឱ្យខូចខាត
ដំណំគ្សូវគ្បមណ្ជា្៦៧ពាន់ហិកតា។ ងទឹះបីជបួគ្បទ្ឹះបញ្ហ្គ្ប ម្យ ្្ងនឹះក៏ងដ្យ គ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ 
និ ង្នសាទ្ បានងគ្បើគ្បាស់គ្រប់ម្ងធ្ាបាយ និ្ បានផតល់សមភ្រកសិកម្មងដើម្្បីជួយអនដរារម្ន៍មនដចូជា៖ ពូជគ្សូវ 
ពូជបផន្ ពូជសតវ បសុឱសល និ្ម្ងធ្ាបាយអនតរារម្នង៍ផ្ស្ ងៗទ្ៀតផដលចំបាច ់ និ្ បានជំរុញការគ្បម្ូលផលគ្សូវ
រដូវវស្ាឲ្យបានលអ ងដ្យយកចិតតទ្កុដ្ក់ផណ្នំដល់គ្បជាកសិករ អនុវតតនូវវិធានការទ្ប់សាកត្់ងលើការបាត់ប្់ងគ្កាយ
ងពលគ្បម្ូលផល ទំ្បរិមណ្និ្រុណ្ភាពគ្សូវ។ គ្កសួ្ក៏បានអនុវតតការង្រវាយតនម្ទ្្ិនែផល និ្បរិមណ្ផលគ្សូវ
បានច្ាស់លាស់ និ្តាម្ដ្នជាប់ជាគ្បចំនូវដំងណ្ើរការប្កបង្កើនផលគ្សូវរដូវគ្បំា  ្ គ្ពម្ទំ្ជំរុញការដំ្ដុឹះងៅតបំន់
ផដលមនគ្បភពទ្កឹងគ្សាចគ្សពគ្រប់គ្គន់ ងដ្យសហការជាម្ួយម្នទីរធនធានទ្ឹកនិ្ឧតនុិយម្ និ្អាជាញធ្រថានក្់ងគ្កាម្
ជាតិកែុ្ ការសគ្ម្បសគ្ម្ួលផប ផ្ចកការងគ្បើគ្បាស់ទ្ឹកងគ្សាចគ្សព និ្អនតរារម្នប៍ូម្បាចតាម្សាថ្នភាពជាក់ផសត្។  

បផនថម្ងលើសពីងនឹះ គ្កសួ្បានងចញងសចកតីផណ្នំននងដើម្្បីចត់វិធានការសម្គ្សប តាម្សាម្រតីននសារាចរ 
ផណ្នំងលខ០២ សរណ្ន ចឹុះនលងទ្ី១៧ ផខម្ករា  ន្ំ២០១៩ របស់រាជរដ្ឋ្ភិបាល។ គ្កសួ្ក៏បានផ្សពវផ្ាយបងចចកងទ្ស
ដល់កសិករកែុ្ការងគ្បើគ្បាស់ធាតុចូលកសិកម្មសម្គ្សប ជំរុញការងគ្បើគ្បាស់ពូជលអមនទ្ិនែផលខពស់ និ្ ការងគ្បើគ្បាស់
ឧបករណ្៍ងគ្ពាឹះ ងដើម្្បីកាតប់នថយបរិមណ្គ្គប់ពជូ និ ន្ល្ងដើម្ផលិតកម្ម។ បញ្ហ្ផលិតភាពទបននផលិតកម្មកសិកម្ម 
ពិងសសផលិតកម្មដំណំគ្សូវ ជាក្វល់ម្ួយផដលគ្តូវគ្បឹ្ ផគ្ប ង្ដ្ឹះគ្សាយ ងដ្យគ្កសួ្បាននិ្ កំពុ្ ជំរុញការប្ក
បង្កើនផលគ្សូវតាម្រងបៀបទ្ំងនើប ផបបសីុជងគ្ៅជាលកខណ្ៈគ្បពលវប្បកម្ម និ ង្គ្បើបងចចកវិទ្្ាលមីៗ  គ្សបតាម្ចរនត
សកលភាវូបនីយកម្ម។  

ជាម្ួយគន្ងនឹះ គ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខគ្្បមញ់ និ ង្នសាទ្ បានខិតខំពគ្្ឹ្ កិចចសហគ្បតិបតដកិារជាម្ួយនដរូអភិវឌ្ឍន ៍
កែុ គ្្កបខណ័្ឌននការអនុវតតផផនការយុទ្ធសាង្កសតអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម សំងៅជំរុញងលើកកម្ពសផ់លិតភាពកសិកម្ម ទំ្
បរិមណ្និ្រុណ្ភាព ងដ្យធានបានសនដិសុខងស្បៀ្  និ្បង្កើនការនំងចញកសិផល ក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រ្ធនធាន
នគ្ពង ើ និ្ជលផលគ្បកបងដ្យចីរភាព។ ម្ិនផតប៉ែុងណ្្ឹះ វិស័យកសិកម្មបាន និ្កពំុ គ្្សូបទញនូវទ្ុនវិនិងយរពីអែក
វិនិងយរទំ្កែុ្  និ្ ងគ្ៅគ្បងទ្សកាន់ផតងគ្ចើនង ើ្ជាលំដ្ប់កែុ្ការអភិវឌ្ឍងសដឋកចិចជាតិ ងទឹះបជីួបគ្បទ្ឹះនូវកតាត្
អវិជជមនខ្ឹះៗក៏ងដ្យ។ 

 
១. ការចូលរមួចំណែករបសវិ់សយ័ក្េកិ្មមកនងុសសដ្ាកិចចជាតិ 

វិស័យកសិកម្មបានចូលរួម្ចំផណ្កគ្បមណ្២០,៨% (រតិតាម្នល្បចែបុ្បនែ) ននផលិតផលកែុ គ្្សុកសរុបកែុ្  ន្ំ
២០១៩។ ងដ្យផ ក វិស័យឧស្ាហកម្មបានរួម្ចំផណ្កគ្បមណ្៣៣,៨% និ្ វិស័យងសវាកម្មគ្បមណ្៣៩,១%។ 
ការងកើនឬលយចុឹះនូវចំផណ្កននការចូលរួម្របស់វិស័យកសិកម្ម រ៉ឺអាគ្ស័យងៅនឹ្ការរីកលូតលាស់ននផផែកពីរសំខាន់ងផ្ស្
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ងទ្ៀតកែុ វិ្ស័យងសដឋកិចច (វិស័យឧស្ាហកម្ម សំណ្្ ់និ វិ្ស័យងសវាកម្ម) ផដលជាការកត់សមគ្ល់នងពលកន្្ម្ក ការ
ចូលរួម្ចំផណ្ករបស់វិស័យកសិកម្មមនការផគ្បគ្បួលពី២៦,៦% ដល់២០,៨% កែុ្ចងន្្ឹះ ន្ំ២០១៥-២០១៩ ងដ្យសារ
ផតវិស័យឧស្ាហកម្ម សំណ្្ ់និ ង្សវាកម្មងផ្ស្ ងទ្ៀតមនការងកើនង ើ្។ 

ប្កាហវិកទី១៖ បង្ហាញពីការចូ្ រួមចំជណករបស់វិស័យកសិកមមកនុងទសែឋកិចចជាត ិ

 
ប្បភព៖ គ្កសួ្ផផនការ ន្ំ២០១៩ (ការវាយតនម្ជំ្ហានដំបូ្) 

ងទឹះជាយ ្្ងនឹះកត ី ងបើពិនតិ្យងៅងលើតនម្្បផនថម្សរុប (រិតតាម្តនម្្បចចបុ្បនែ) ននវិស័យកសិកម្ម (Agricultural 

Gross Value Added-GVA) រ៉ឺមនការងកើនង ើ្ជាងរៀ្ រាល់ ន្ំ។ តនម្្បផនថម្សរុបននវិស័យកសិកម្មបានងកើនព ី១៥ ៩៣៨ 
ពាន់លានងរៀលងៅ ន្ំ២០១០ ដល់ ១៩ ៥១៦ពាន់លានងរៀលងៅ ន្ំ២០១៥ និ្បានបនតងកើនដល់ ២២ ៧៨៦ពាន់លាន 
ងរៀលងៅ ន្២ំ០១៩។ 

ប្កាហវិកទី២៖ បង្ហាញពីការទកើនទ ើងតនមៃបជនថមសរុបននវិស័យកសិកមម 

 

គ្បភព៖ គ្កសួ្ផផនការ ន្ំ២០១៩ (ការវាយតនម្្ជំហានដំបូ្) 

២.  េមាេភាគ្ននអនវុិេយ័ក្នងុវេិយ័ក្េកិ្មម 
ងៅ ន្ំ២០១៩ងនឹះ ការចូលរួម្ចំផណ្កននអនុវិស័យកែុ្ផលិតផលកែុ្គ្សុកសរុបរបស់វិស័យកសិកម្ម រួម្មន៖ 

ផផែកដំណ ំ៥៧,៦៧% ផផែកផលិតកម្មសតវ១១,១១% ផផែកជលផល២៤,៣០% និ្ផផែកនគ្ពង ើ៦,៩១%។ ជាការ
កត់សមគ្ល់ ផផែកដំណ ំនិ្ ជលផល រ៉ឺជាកម្្ំ្ចលករនំម្ុខកែុ្វិស័យកសកិម្ម (ការចូលរួម្ចំផណ្កងគ្ចើនជា្ងរ 
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កែុ្វិស័យទំ្ម្លូ)។ ផលិតកម្មសតវក៏ជាម្ុខគ្ពួញសំខាន់ម្ួយងទ្ៀតកែុ្ការផគត់ផគ្ ់តគ្ម្ូវការសាច់កែុ្គ្សុក និ្បងគ្ម្ើ 
ឱ្យការនំងចញ ផដលផផែកទំ្ងនឹះគ្តូវជំរុញអភិវឌ្ឍន៍ឱ្យបានខំ្្ា្ក្្ាផ្ផដរ។ 

ប្កាហវិកទី៣៖ បង្ហាញពីការចូ្ រួមននអនុវិស័យកសិកមម (%) 

 
ម 

គ្បភព៖ គ្កសួ្ផផនការ ន្ំ២០១៩ (ការវាយតនម្្ជំហានដំបូ្) 

៣. សាា នភារក្មាល ាំងរលក្មមក្នងុវេិយ័ក្េកិ្មម 
អគ្តាកមំ្្្ពលកម្មកសិកម្មងធៀបនឹ្ពលកម្មសរុបបានបនតធា្្ក់ចុឹះពី ៤៨,៧%ន ន្ំ២០១៣ ម្កគ្តមឹ្ ៣៧%

 ន្ំ២០១៧។ យនតូបនីយកម្មកសិកម្ម បានចូលម្កជនំួសការបាត់ប្់កមំ្្្ពលកម្ម ងដ្យកែុ្ ន្ំ២០១៩ ងនឹះ ការ
ងរៀបចំដងីដ្យងគ្បើគ្បាស់ងគ្រឿ្យនតកសិកម្មមនចនំួនគ្បមណ្ជា្៩៨% ( ន្ំ២០១៦មនផត៩១% និ្  ន្២ំ០១៧
មនគ្បមណ្៩៣,៦%) និ្ការគ្បម្ូលផលងដ្យងគ្រឿ្យនតមនគ្បផហលជា្៧០%។ 

តារាងទ១ី៖ ទប្បៀបទធៀបកម្ាាំងព្កមមតាមវិស័យទសែឋកចិច 

កម្ល ាំងពលកម្ម 
អង្ងេតង្េដ្ឋកិច្ចេងគម្កិច្ចឆ្ន ាំ២០១៣ អង្ងេតង្េដ្ឋកិច្ចេងគម្កិច្ចឆ្ន ាំ២០១៧ 

េរបុ បរុេ ស្រេត  ី េរបុ បរុេ ស្រេត  ី

ច្ាំននួពលកម្មេរុប 

(ពាន់នាក់) 
៧ ៩៥១ ៤ ០៦៨ ៣ ៨៨២ ១០ ៤១៦ ៥ ០៥៦ ៥ ៣៦០ 

កេិកម្ម (%) ៤៨,៧ ៤៧,៤ ៥០,០ ៣៧,០ ៣៥,១ ៣៩,០ 
ឧេាហកម្ម (%) ១៩,៩ ២០,៥ ១៩,២ ២៦,២ ២៧,៣ ២៥,១ 
ង្េវាកម្ម (%) ៣១,៥ ៣២,១ ៣០,៨ ៣៦,៨ ៣៧,៦ ៣៥,៩ 
ង្សេង  ៗ - - - - ០,១ - 

េរបុ  ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ 

ប្បភព៖ គ្កសួ្ផផនការ (អង ក្តងសដឋកិចចស្គម្កិចច)  

 

IV- លទ្ធ្លតាមអនុវិេយ័ 
១. បសងកើន្លតិភារ និងរិរិធក្មមដ្ាំណាាំក្េកិ្មម  
ក. ផលតិកម្មដណំសំ្រវូ 

កែុ្  ន្២ំ០១៩ងនឹះ នផទដីដ្ដំុឹះគ្សូវសរុបទ្ូទំ្គ្បងទ្សសងគ្ម្ចបានចំនួន ៣,៣២៨លានហិកតា ងសមើនឹ្
១១៥% ននផផនការ កែុ្ងនឹះគ្សូវរដូវវស្ាមនចំនួន ២,៧៣១លានហិកតា និ្ គ្សូវរដូវគ្បំា្មនចំនួន ០,៥៩៧ 
លានហិកតា ផដលនផទដីដំ្ដុឹះសរុបងនឹះ លយចឹុះគ្បមណ្០,២១% ងធៀបនឹ្ នផទដីដំ្ដុឹះងៅ ន្ំ២០១៨។ នផទដីគ្បម្ូលផល 
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សរុបមនចំនួន ៣,២៦៣លានហិកតា កែុ្ ងនឹះគ្សូវរដូវវស្ាមនចំនួន ២,៦៧១លានហិកតា គ្សូវរដូវគ្បំា្មន 
ចំនួន ០,៥៩២លានហិកតា។ បរិមណ្ផលគ្សូវសរុបទ្ទ្ួលបានចំននួ ១០,៨៨៥លានងតាន រ៉ឺគ្បហាក់គ្បផហល 
នឹ្ ន្ំ២០១៨ កែុ្ងនឹះបរិមណ្ផលគ្សូវរដូវវស្ា ទ្ទ្ួលបានគ្បមណ្ ៨,២៦៩លានងតាន និ្បរិមណ្ផលគ្សូវ
រដូវគ្បំា្ ទ្ទ្ួលបានគ្បមណ្ ២,៦១៦លានងតាន ងដ្យមនអតិងរកគ្សូវជា្ ៥,៧៦លានងតាន រតិជាអ្ករងសមើនឹ្ 
៣,៦៩លានងតាន។ ទ្ិនែផលគ្សូវជាម្ធ្យម្គ្បច ំន្ទំ្ទ្ួលបាន ៣,៣៣៥ងតាន/ហិកតា ផដលលយចឹុះជា្ ន្មំ្ុនចនំនួ 
០,៥៤% ងសមើនឹ្១៨រី ូគ្កាម្/ហិកតា កែុ្ងនឹះទ្ិនែផលគ្សូវវស្ាទ្ទ្ួលបាន ៣,០៩៥ ងតាន/ហិកតា និ្ទ្ិនែផល 
គ្សូវគ្បំា្ទ្ទ្ួលបាន ៤,៤១៨ងតាន/ហិកតា។ 

តាម្រយៈលទ្ធផលសងគ្ម្ចបានខា ង្លើងនឹះបង្ហ្ញថា សាថ្នភាពផលិតកម្មដំណំគ្សូវងៅ ន្ំ២០១៩-២០២០ងនឹះ 
ងៅផតលអគ្បងសើរ ធានបានសនតិងស្បៀ្ និ្អតិងរកគ្សូវសគ្មប់ការផកនចែនំងចញ ងបើងទឹះជាបានទ្ទ្ួលរ្ឥទ្ធិពល 
ននការផគ្បគ្បួលអាកាសធាតុដូចជា ងគ្គឹះរាំ្សងួតងៅងដើម្រដូវនិ្ចុ្រដូវវស្ា ក្វឹះខាតទឹ្កងៅរដូវគ្បំា្ និ្ 
ងគ្គឹះទ្ឹកជំនន់ផដលងធវើឱ្យនផទដីដំ្ដុឹះ ទ្និែផលម្ធ្យម្គ្បចំ ន្ំ និ្បរិមណ្ផលគ្សូវសរុប មនការលយចឹុះងធៀប 
នឹ្ ន្ំ២០១៨-២០១៩។   

ការរក្ាបាននូវសាថ្នភាពលអគ្បងសើរខា្ងលើ រ៉ឺងដ្យសារការផដល់ងសវាបណ្្តឹះបណតល្និ្ងផទរបងចចកងទ្ស 
ទ្ំងនើប ការងគ្បើគ្បាស់ធាតុចូលកសិកម្មកាន់ផតលអគ្បងសើរ និ្កំងណ្ើនយនតូបនីយកម្មកសិកម្ម (នផទដីភជួររាសដំ់្ដឹុះ                      
ដំណំគ្សូវងដ្យងគ្រឿ្យនតកសិកម្មបានងកើនង ើ្ ចំននួ ២% ការងគ្បើគ្បាស់គ្តាក់ទ្័រងកើនង ើ្ ៤% និ្ ងគយនត 
ងកើនង ើ្៦% ងធៀបនឹ្ ន្២ំ០១៨) និ្ អនតរារម្ន៍ទន់ងពលងវលារបស់រាជរដ្ឋ្ភបិាល តាម្រយៈគ្បព័នធងស្បៀ្ 
បគ្ម្ុ្កម្ពុជា។ អនុវតតផលិតកម្មគ្គប់ពូជគ្សូវមនរណុ្ភាពលអសរុបបានចំននួ ៥ ៦២២,៩០ងតាន កែុ្ ងនឹះគ្គប់ 
ពូជចុឹះបញ្ជបីានចនំួន ១២៥,២០ងតាន និ្គ្គបព់ូជវិញ្ញប្នបគ្តបានចនំួន ៥ ៤៩៧,៧០ងតាន។ 
 ងលើសពីងនឹះ គ្បព័នធងស្បៀ្បគ្ម្ុ្កម្ពុជាបានបងញ្ចញគ្គប់ពូជគ្សូវសរុបចំនួន១ ១៥២ងតាន ងដើម្្បីសាត្រការ
ខូចខាតដណំំគ្សូវចំនួន ១១ ៩៨៨ហិកតា ងៅកែុ្ងខតតចំនួន៩ ផដលរ្ងគ្គឹះងដ្យងគ្គឹះរាំ្សងតួ និ្ទ្កឹជំនន ់
ងដ្យមនអែកទ្ទ្ួលផលសរុបចំនួន ១៥ ៦៤១គ្រសួារ។ 
 ប្កាហវិក៖ បង្ហាញពកីំទណើនបរិមាណផ  ្និងទិននផ ន្នផ្ិតកមមែណំបំ្សូវឆ្ាំ២០១៥-២០១៩ 

 

ខ. ផលតិកម្មដណំសំាវបប្កម្មឆ្្២ំ០១៩-២០២០ 
ងៅ ន្២ំ០១៩ នផទដីផលិតកម្មដណំំសាកវប្បកម្មសងគ្ម្ចបានចំនួន ៩៤ ៥៤១ហិកតា ងលើស ន្មំ្ុនចំនួន ៩ 

១៩៦ហិកតា ងសមើនឹ្១១% កែុ ង្នឹះនផទដីដ្ំដុឹះរដូវវស្ាមនចំនួន ៥៦ ៩១៥ហិកតា និ្ នផទដីដ្ំដុឹះរដូវគ្បំា្មនចំននួ 
៣៧ ៦២៦ហិកតា។ បរិមណ្ផលសរុបទ្ទ្ួលបានចំនួន ៨៧៩ ៦៩៦ងតាន ងលើស ន្ំម្ុនចំនួន ៨២ ១៣៧ងតាន 
ផដលកែុ ង្នឹះបរិមណ្ផលដណំំសាកវប្បកម្មរដូវវស្ាមនចំនួន ៥១២ ៧០១ងតាន និ្បរិមណ្ផលដំណសំាកវប្បកម្ម
រដូវគ្បំា្មនចំនួន ៣៦៧ ១២០ងតាន។ ផលិតកម្មដំណសំំខាន់ រួៗម្មន ដណំំបផន្អនុវតតងលើនផទដីចំនួន ៥៧ ២៦២ 
ហិកតា ទ្ទ្ួលបានបរិមណ្ផលចំនួន ៦៨២ ០១២ងតាន ដំណំសាវ្យអនុវតតងលើនផទដីចនំួន ១២៤ ៣១៩ហិកតា ទ្ទ្លួ 
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បានបរិមណ្ផលចំនួន ១ ៤៤៨ ៦៧៧ងតាន ដំណំងម្ៀននប៉ែលិនអនុវតតងលើនផទដីចំនួន ១៤ ៤២២ហិកតា ទ្ទ្ួលបាន 
បរិមណ្ផលចំនួន ១៤៤ ៧៦២ងតាន ដណំំងចកអនុវតតងលើនផទដីចំនួន ៣៥ ១១១ហិកតា ទ្ទ្ួលបានបរិមណ្ផលចនំួន 
៦១៥ ៤៧៨ងតាន ដណំំគ្សកានរអនុវតតងលើនផទដីចំនួន ៧៩៩ហិកតា ទ្ទ្ួលបានបរិមណ្ផលចំនួន ១០ ៥៧៤ងតាន។ 

នងពលបចចុប្បនែងនឹះ ផលិតកម្មដំណំបផន ្ និ ង្ ើហបូផផ្បាននិ្ កំពុ្មនការ្ ្ស់្បតូររួរឱ្យកត់សមគ្ល់ 
តាម្រយៈការបញ្ចូលបងចចកងទ្សទ្ំងនើបងៅកែុ្គ្បពន័ធផលិតកម្មដូចជា ការងគ្បើគ្បាស់គ្បព័នធងគ្សាចគ្សពគ្បពន័ធដណំ្ក់ 
គ្បព័នធបាចសាច និ្ផទឹះសំណញ់ ងដើម្្បីបង្កើនផលិតកម្មម្ួយផដលកាន់ផតមនភាពគ្បកួតគ្បផជ្ទំ្រុណ្ភាព និ្  
សុវតថិភាព។ ជាក់ផសត្ កែុ្  ន្២ំ០១៩ គ្រសួារកសិករសរុបចំនួន ២ ០០០គ្រួសារ បានបំពាក់នូវគ្បព័នធងគ្សាចគ្សពដំណ្ក់ 
ទ្ឹក ផទឹះសំណញ់ចំនួន ៦៥កផន្  ្ គ្តូវបានសា្ស្ង់ៅម្ជ្ឍម្ណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ពិពធិកម្មកសិកម្មកប់គ្សូវ និ្កែុ្ ងខតត 
ងគលងៅទំ គ្្បំាបី  និ្បានងគ្ជើសងរីសផកលម្អតូបលក់បផន្សុវតថិភាពចំននួ ១៦កផន្្។ ងលើសពីងនឹះងទ្ៀត បានងគ្ជើស 
ងរីសគ្កុម្កសិករផលិតបផន្សុវតថិភាពចំនួន ៦៤គ្កមុ្ ងដើម្្បីចឹុះកិចចសន្ាផគត់ផគ្់បផន្សុវតថិភាពជាម្ួយគ្កុម្ហ ុន។ 

ប្កាហវិក៖ បង្ហាញពកីំទណើនផ្ិតកមមែណំំសាកវបាបកមមឆ្ា២ំ០១៥-២០១៩ 

 

 

 

 

 

 

 

គ. ផលតិកម្មដណំឧំរា្ហកម្មឆ្្២ំ០១៩-២០២០ 
 នផទដីផលិតកម្មដំណឧំស្ាហកម្មសងគ្ម្ចបានចនំួន ៩៦៤ ៦៤៧ហិកតា កែុ្ ងនឹះ នផទដីដ្ំដឹុះដំណំ 

ឧស្ាហកម្មរដូវវស្ាមនចំនួន ៨៨៥ ៣៧៣ហិកតា និ្ដំណឧំស្ាហកម្មរដូវគ្បំា្មនចំនួន ៧៩ ២៧៤ហិកតា។ 
បរិមណ្ផលដណំំឧស្ាហកម្មសរុបទ្ទ្ួលបានចំននួ ១៥ ១៣៩ ៦៧២ងតាន លយជា្ ន្មំ្ុនចនំួន ៧០៨ ១៣១ 
ងតាន ផដលបរិមណ្ផលរដូវវស្ាមនចំនួន ១៤ ២៧៧ ៩២១ងតាន និ្បរិមណ្ផលរដូវគ្បំា្មនចំនួន ៨៦១ 
៧៥១ងតាន។ ជាការកតស់មគ្ល់កែុ្ងនឹះ នផទដីដ្ំដឹុះដណំំដំ ូ្ម្សីងគ្ម្ចបានចំននួ ៦៥៦ ៨៦៨ហិកតា ងដ្យ 
ទ្ទ្ួលបានបរិមណ្ផលចនំួន ១៣ ៥១២ ៧៥៥ងតាន ដណំំសាវ្យចនទបីានចំននួ ២២៨ ៣០៨ហិកតា ងដ្យទ្ទ្លួ
បានបរិមណ្ផលចំនួន ២០៨ ៧៦៩ងតាន និ្ដំណំងពាតគ្កហម្បានចនំួន ២០០ ០៣៦ហិកតា ងដ្យទ្ទ្ួលបាន 
បរិមណ្ផលចនំួន ៨៩៥ ៤៣៦ងតាន សគ្មប់តគ្ម្ូវការកែុ្ គ្សុក និ្ ការនំងចញ។ 

ប្កាហវិក៖ បង្ហាញពសីាថានភាពផ្ិតកមមែំណឧំសាាហកមមឆ្ា២ំ០១៥-២០១៩ 
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ឃ. ការលលើកកម្ពរគ់ណុភាព រវុតថភិាព នងិការនលំេញផលតិផលដណំកំរកិម្ម 
ការយកចិតតទ្ុកដ្ក់ងលើបញ្ហសុ្វតថិភាពងស្បៀ្ និ្សខុភាពជូនគ្បជាពលរដឋ បានចប់ងផតើម្ជាម្ួយនឹ្ ការ 

បង្កើតឱ្យមនកម្មវិធីវិធានការចគ្ម្ុឹះគ្រប់គ្រ្ដំណ ំ (National IPM Programme) ងៅកែុ្ ន្ំ១៩៩៣។ ការអនុវតត 
IPM ផដលមនងគលបំណ្្ជួយកាត់បនថយការងគ្បើគ្បាស់ថាន្កំសិកម្មងៅកែុ្គ្បព័នធផលិតកម្ម បានជួយផលរក្ាលំ 
នឹ្គ្បព័នធងក្សគ្តបរិសាថ្ន និ្ ងលើកកម្ពស់សុវតថិភាពងស្បៀ្។ កែុ្ងពលបចចុប្បនែងនឹះ កិចចខិតខំគ្បឹ្ផគ្ប្បផនថម្ងដើម្្បី 
ងលើកកម្ពស់សុវតថិភាពងស្បៀ្កំពុ្គ្តូវបានជំរុញតាម្រយៈការអនុវតតគ្បព័នធផលតិកម្មធានសុវតថិភាពងស្បៀ្ មនដចូ 
ជា៖ ការអនុវតតកសកិម្មលអសគ្មប់បផន្និ្ផផ្ង ើ និ្ ការអនុវតតកសិកម្មសរីរា្គ។ រិតគ្តឹម្ដណំច់ ន្២ំ០១៩ 
កសដិ្ឋ្នដំ្ដុឹះបផន្ចំននួ៥១កសិដ្ឋ្ន គ្តូវបានចុឹះបញ្ជជីាកសិដ្ឋ្នអនុវតតកសិកម្មលអ (CamGAP)។  

ការវិនិងយរកន្្ម្កងនឹះ បានងធវើឱ្យមនការ្្្ស់បតូរជាវិជជមនរួរកត់សមគ្ល់កែុ្ វិស័យកសិកម្ម ផដលបាន 
ផគ្បកា្្យកម្ពុជាពីគ្បងទ្សផដលជួបគ្បទ្ឹះបញ្ហឱ្នភាពងស្បៀ្ ម្កជាគ្បងទ្សផដលសងគ្ម្ចបានសនតិសុខងស្បៀ្ងៅ
កែុ្ ន្១ំ៩៩៥ ងហើយបចចុប្បនងនឹះជាគ្បងទ្សផដលមនអតិងរកផលិតផលកសិកម្មរាប់លានងតានកែុ្ម្ួយ ន្ំៗសគ្មប់ 
បងគ្ម្ើឱ្យឧស្ាហកម្មផកនចែកែុ្ គ្សុក និ្សគ្មប់ការនំងចញ។ ជាក់ផសត្កែុ្ ន្ំ២០១៩កន្្ ម្កងនឹះ កម្ពជុាសងគ្ម្ច
បានការនំងចញផលិតផលកសិកម្មសរុបគ្បមណ្ជា្ ៦,៩លានងតាន មនតនម្្គ្បមណ្ជា្ ១ ៩៥០លានដលុា្រ្
អាងម្រិក។ ងដ្យផ ក ការនំងចញផលិតផលដណំំកសិកម្មផ្ូវការ ន្២ំ០១៩ (កត់គ្តាងដ្យគ្បព័នធភតូគម្អនម្យ័
ជាតិ) សងគ្ម្ចបានចនំួន ៤ ៨៧៦ ៩៥៣ងតាន ងកើនង ើ្គ្បមណ្ ១៣,២០% ងធៀបនឹ្ការនំងចញសងគ្ម្ចបានកែុ្ ន្ំ
២០១៨។ 

ការនំអ្ករងចញកែុ្ ន្ំ២០១៩ សងគ្ម្ចបានចំនួន ៦២០ ១០៦ងតាន ងៅកាន់ទ្ិសងៅ៥៩គ្បងទ្ស កែុ្ងនឹះ 
ការនំងចញងៅគ្បងទ្សចិនបានងគ្ចើនជា្ងររ៉ឺ ២៤៨ ១០៥ងតាន ងសមើនឹ្៤០,៧៣% ងៅសហរម្ន៍អ៉ឺរុ៉ប (២៥
គ្បងទ្ស) បានចំនួន ២០២ ៩៩០ងតាន ងសមើនឹ្៣២% ងៅគ្បងទ្សកែុ្តំបន់អាសា ្ន (៦គ្បងទ្ស) បានចំនួន ៨៣ 
១៦៤ងតាន ងសមើនឹ្១៣,៤១% និ្ ងៅ២៧គ្បងទ្សងផ្ស្ៗងទ្ៀតបានចំននួ ៨៥ ៨៤៧ងតាន ងសមើនឹ្១៣,៨៤% 
ននការនំងចញអ្ករសរុប។ ងទឹះបីបរិមណ្នំងចញអ្ករកែុ្ ន្២ំ០១៩ មនការលយចុឹះបនតចិ (-០,៩%) ក៏ងដ្យក៏
បរិមណ្នំងចញអ្ករគ្កអូបគ្រប់គ្បងភទ្មនការងកើនង ើ្រួរឱ្យកត់សមគ្ល់ ផដលទ្ំហំននការនំងចញមនចំនួន 
៥៣១ ៦៤៨ងតាន ងសមើនឹ្៨៥,៧៤% រ៉ឺងកើនងលើស ន្ំម្ុនចំនួន ៣៨ ០៥១ងតាន ងហើយអ្ករសចគ្ម្ុឹះមនចំនួនផត ៨១ 
២៩១ងតាន ងសមើនឹ្១៣,១១% និ្អ្ករចំហយុចំនួនផត ៧ ១៦៧ងតាន ងសមើនឹ្១,១៦% ននការនំងចញអ្ករសរុប។ 
កំងណ្ើនននបរិមណ្នំងចញអ្ករគ្កអូប បានបង្ហញ្អំពកីារទ្ទ្ួលសាគ្លន់ូវរណុ្ភាពលអ ពិងសសរបសអ់្ករគ្កអបូ
កម្ពុជាងដ្យទ្ីផ្ារអនតរជាត ិ និ្ម្ា្ ្្ងទ្ៀតបានបញ្ជ្ក់អំពីការរីកចងគ្ម្ើនងៅកែុ្ឧស្ាហកម្មគ្សូវ អ្ករកម្ពុជា ផដល
បាននិ្កំពុ្ ពិពិធកម្មង ត្្តងលើម្ុខទ្ំនិញមនឧតតម្ភាពងគ្បៀបងធៀប ផដលជាបចច័យម្ួយជួយឱ្យកម្ពុជាអាចបង្កើតបាន
នូវឧតតម្ភាពគ្បកួតគ្បផជ្ពិតគ្បាកដរបស់ខ្ួន ងៅកែុ្ឧស្ាហកម្មផកនចែនំងចញអ្ករងៅកែុ្ទ្ីផ្ារអនតរជាតិនងពល
ខា្ម្ុខ។ ងលើសពីងនឹះ ការនំងចញគ្សូវងគ្ៅផ្ូវការមនចំនួន ២ ១៥៥ ១០២ងតាន ងៅកែុ្ ន្២ំ០១៩ងនឹះ។ 

ការនំងចញផលិតផលសំខាន់ៗងគ្ៅពីអ្កររួម្មន៖ ចំណ្តិដំ ូ្ម្ីងគ្កៀម្បានចំនួន ១ ៦២៦ ១៦៥ងតាន 
ដំ ូ្ម្ីគ្សស់បានចំនួន ១ ៦០៨ ៤៥០ងតាន ងម្្្ ្ដំ ូ្ម្ីបានចំនួន ៥៦ ៨៧៤ងតាន គ្គប់សាវ្យចនទីបានចំនួន 
២០២ ៣១៨ងតាន ផផ្ងចកគ្សស់បានចំនួន១៥៧ ៨១២ងតាន គ្គប់ងពាតបានចំននួ១១៩ ៩៩៣ងតាន សផណ្្កបាយ 
បានចំនួន ៩ ៣៧០ងតាន សផណ្្កងសៀ្បានចំនួន ៥៧ ២៥០ងតាន ងម្ទសគ្សស់បានចំនួន ៥៥ ៥១៣ងតាន   
ងគ្ម្ចបានចំននួ ៣ ៦៩៣ងតាន និ្ផផ្សាវ្យគ្សស់បានចំនួន ៥៨ ១៦២ងតាន និ្ដំណប់សាវ្យបាន ចំនួន ២ ៧១២ 
ងតាន។ 

ងគ្ៅពីងនឹះ ងយើ្បានចរចងបើកទ្ីផា្រ និ្ ពគ្្ីកទ្ំហំននការនំងចញផលិតផលដំណំសំខាន់ៗបផនថម្ងទ្ៀត 
រួម្មន៖ (១)ទ្ផី្ារគ្បងទ្សចិន៖ បានចឹុះបញ្ជីបផនថម្ម សីុ្នកិនគ្សូវចំនួន១៨ងទ្ៀត ងដើម្្បីពគ្្ីកសម្តថភាពនំងចញ
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អ្ករបផនថម្ងៅកានគ់្បងទ្សចនិ បានចឹុះបញ្ជីសហគ្គសផលិត ផកនចែ និ្ងវចខចបផ់លតិផលផផ្ងចកគ្សស់ចំននួ ៩
សហគ្គស កំពុ្ ដំងណ្ើរការចរចពិធីសារសតីពីលកខខណ្ឌតគ្ម្ូវភូតគម្អនម្័យសគ្មប់ការនំងចញផផ្សាវ្យគ្សស់ 
និ្ផផ្ងម្ៀននប៉ែលិន ងៅកានទ់្ីផ្ារគ្បងទ្សចិន និ្(២) ទ្ីផ្ារគ្បងទ្សកូងរ៉៖ បានបញ្ចប់ពិធសីារសតីពីលកខខណ្ឌ
តគ្ម្ូវភូតគម្អនម្័យ និ្ ចុឹះបញ្ជសីហគ្គសនំងចញផផ្សាវ្យគ្សស់ងៅកានស់ាធារណ្រដឋកូងរ៉ ការនំងចញផផ្ 
សាវ្យគ្សស់ងលើកទ្ីម្ួយងៅកាន់ទ្ីផា្រគ្បងទ្សកូងរ៉បានគ្បគ្ពឹតតងៅកាលពីនលងទ្១ី៥ ផខម្ករា  ន្២ំ០២០កន្្ ម្កងនឹះ។ 
(៣)ទ្ីផ្ារគ្បងទ្សនល៖ បានចប់ងផតើម្នីតវិិធចីរចងបើកទ្ីផា្រសគ្មប់ផផ្ងម្ៀននប៉ែលិន។ 

 ប្កាហវិក៖ បង្ហាញពសីាថានភាពននការនំទចញកសិផ្សរុប នងិការនំទចញអងករផៃូវការឆ្ាំ២០១៥-២០១៩ 

 
ការវិភាររុណ្ភាព ជីវសុវតថភិាព និ្ គ្បសិទ្ធភាពធាតុចលូកសិកម្មដចូជា ពូជដណំំ ជីកសិកម្ម ថាន្កំសកិម្ម 

សំណកដី និ្ កាកសណំ្ល់ថាន្ំកសិកម្ម សរុបបានចំននួសំណក ៣ ៧២៨សំណក ងដ្យទ្ទ្ួលបានចណំ្ូល 
ចំនួន ៩០១ ៥៤២ ០០០ ងរៀល រ៉ឺងកើនង ើ្៦,៧១% ងធៀបនឹ្ចណំ្ូល ន្ំ២០១៨។ 

ង. ការេងស្កង នងិេុុះបញ្ជរីហគម្នក៍រកិម្ម 
កែុ្ ន្ំ២០១៩ សហរម្ន៍កសិកម្មចំននួ៧៤សហរម្ន៍គ្តូវបានបង្កើត ងហើយងៅទ្ូទំ្ គ្បងទ្សមនសហរម្ន៍

កសិកម្មសរុបចនំួន ១ ១៩០សហរម្ន៍ ផដលមនម្្ស់ភារហ ុនសរុបចំននួ ១៤០ ០៥១នក ់ កែុ្ងនឹះមន 
សមជិកនរីចំនួន ៨៧ ៨៩២នក់ ងហើយមនគ្បាក់ភារហ ុនសរុបចំនួនជា្ ៤០ ៧៧៣លានងរៀល ងសមើនឹ្ជា្ 
១០លានដុលា្អ្ាងម្រិក និ្ ងដើម្ទ្នុសរុបចំននួជា្ ៩១ ០៨៤លានងរៀល ងសមើនឹ្ជា្ ២២,៧លានដុលា្អ្ាងម្រិក។ 
កែុ្ចំងណម្សហរម្ន៍កសិកម្មទំ្ ១ ១៩០ មនសហរម្ន៍កសិកម្មចំនួន ១៦៥សហរម្ន៍បានងធវើអាជីវកម្មចុឹះកិចច
សន្ាជាម្ួយគ្កុម្ហ ុនឯកជន កែុ្ងនឹះរួម្មន ការផលិតគ្សូវគ្កអូប (៩៣សហរម្ន៍) គ្សូវសរីរា្គ (៤៣សហរម្ន៍) 
បផន្សុវតថិភាព (១៦សហរម្ន៍) ដំ ូ្ម្ី (៩សហរម្ន៍) ងគ្ម្ច (២សហរម្ន៍) សករងតាន្ត (១សហរម្ន៍) និ្សផណ្ក្
ងខៀវ (១សហរម្ន៍)។  

ងគ្ៅពីងនឹះ ងយើ្បានច្គ្ក្សហរម្ន៍កសិកម្មងៅជាសហភាពសហរម្នក៍សិកម្ម ផដលបចចុប្បនែ 
ទ្ូទំ្គ្បងទ្សមនសហភាពសហរម្ន៍កសកិម្មសរុបចនំនួ១០ ផដលមនសមជិកជាសហរម្ន៍កសិកម្មចំននួ 
១៦៨ និ្មនងដើម្ទ្ុនសរុបចំនួនជា្ ១ ៦៤១លានងរៀល។ ជាពិងសសជា្ងនឹះងទ្ៀត ងយើ្បានបង្កើតសម្ព័នធ 
សហរម្ន៍កសិកម្មកម្ពុជាផដលជារចនសម្ពន័ធចត់តាំ្ កពំលូរបស់សហរម្នក៍សិកម្ម និ្ សហភាពសហរម្ន៍កសិកម្ម
ងៅកម្ពុជា។  
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ប្កាហវិក៖ បង្ហាញពកីំទណើនចនំួនសហគមន៍កសិកមមឆ្ាំ២០០៣-២០១៩ 

 
 
េ. ការស្គបស់្គង នងិលស្បើស្ារធ់នធានដកីរកិម្ម 

 ការទប់សាកាត់ការធ្ាាកច់ុុះគណុភាពែី៖ បានងធវើការវាយតនម្្ការហូរងគ្ចឹះដី និ្ការបាត់ប្ស់ារធាតុចិញ្ចឹម្ 
ងៅងលើចមក្រដំណំរបស់កសិករចំនួន២០កផន្្  សថិតងៅ ំុរសមីសង្ហ្រ គ្សុករតនៈម្ណ្ឌល ងខតតបាតដ់ំប្ ងដ្យ 
ងគ្បៀបងធៀបកគ្ម្ិតននការហូរងគ្ចឹះដីងលើដំណំងពាតផដលដំ្ដុឹះតាម្ទ្ម្្ប់របស់កសិករ (ភជួរដីចំននួ២-៣ដ  ្គម្នដណំំ
រគ្ម្បដី) និ្តាម្បងចចកងទ្សកសិកម្មអភិរក្ស (ភជួរដីចំនួន១ដ្ មនដំណំរគ្ម្បដីផដលគ្តូវបានកិនគ្របដី) កែុ្កគ្ម្ិត
ជគ្មល៣-៥%។ លទ្ធផលបឋម្បានបង្ហញ្ថា ការដំ្ដុឹះតាម្ទ្ម្ប្់របស់កសិករ ប្កឱ្យមនការហូរងគ្ចឹះដីខំ្្ា្ 
ជា្ការដំ្ដុឹះតាម្ងគលការណ្៍កសិកម្មអភិរក្ស ងហើយកគ្ម្ិតននការហូរងគ្ចឹះដីអាគ្ស័យនឹ្កគ្ម្ិតជគ្មល។ កែុ្កគ្ម្តិ
ជគ្មល៥% ការហូរងគ្ចឹះដីមនគ្បមណ្ជា ៤២ត/ហត ចំងពាឹះការដំ្តាម្ទ្ម្ប្់កសិករ រីឯការដំ្តាម្ងគល
ការណ្៍កសិកម្មអភិរកស្មនចំនួនផត៣ត/ហតប៉ែុងណ្្ឹះ។ ចំងពាឹះកគ្ម្ិតននការហូរងគ្ចឹះដីងៅជគ្មល៣% ងៅមន
កគ្ម្ិតទបខំ្្ា្ម្ិនរួរឱ្យកតស់មគ្ល់ងទ្ (៤-១០ត/ហត) (គ្កាហវិក/Figure 1.2)។ ការដំ្ដំណំតាម្ងគលការណ្៍
កសិកម្មអភិរក្សដូចផច្កែុ្ពងិសាធន៍ងនឹះបានជួយកាត់បនថយការហូរងគ្ចឹះដយី ្្ងគ្ចើន ងទឹះកែុ្ កគ្ម្តិជគ្មលណក៏
ងដ្យ។ ងយ្តាម្លទ្ធផលននការគ្សាវគ្ជាវរយៈងពល៩ ន្ំកែុ្គ្សុករតន ៈម្ណ្ឌលបានបង្ហញ្ថា ងគលការណ្៍
កសិកម្មអភិរក្សជួយផកលម្អសុខភាពដីនិ្ រណុ្ភាពដ ី ងដ្យបានបង្កើនបរិមណ្សារធាតុសរីរា្គកាបូនកែុ្ ដីបាន
៣៣% និ្បរិមណ្អាសូត(N)កែុ្ដីបាន៥៥% ចំផណ្ឯកគ្ម្ិតគ្ជាបទ្កឹចូលកែុ្ ដបីានងកើនង ើ្គ្បផហល២ដ្។ 
ដូងចែឹះការដំ្ដុឹះដំណតំាម្ងគលការណ្៍កសិកម្មអភិរក្សមនផលគ្បងយជន៍លអខំ្្ា្ជា្ការដំ្តាម្ទ្ម្្បក់សកិរ។ 
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 បជប្មបប្មួ្ការទប្បើប្ាស់ែីកសិកមម៖ បានងធវើការវាយតនម្្អំពីការផគ្បគ្បួលការងគ្បើគ្បាស់ដីកសិកម្មងៅកែុ្  
ងខតតកំព្់ចម្កែុ្រយៈងពល១៥ ន្ ំ (២០០២-២០១៧)។ ងគ្កាយពីការផប្ផចកជាពីរងខតតងនឹះ មនគ្កឡានផទ 
សរុបចនំួន ៤៥៤ ៩០២ហកិតា។ ការសិក្ាងនឹះបានរកង ើញថា កែុ្កំ ុ្  ន្២ំ០០២-២០១៧ ការងគ្បើគ្បាស់ដី 
កសិកម្មងៅកែុ្ងខតតកំព្់ចម្មនការ្្្ស់បតូររួរឱ្យកតស់មគ្ល់រ៉ឺងកើនង ើ្១៩% ចផំណ្កឯគ្កឡានផទរគ្ម្បនគ្ពង ើ 
មនការលយចុឹះ៨% វាលង្ម្បានលយចុឹះ៣% និ្រងម្្តនគ្ពបានលយចុឹះ១១%។ កំងណ្ើននផទដីងគ្បើគ្បាស់កែុ្
វិស័យកសិកម្មភារងគ្ចើនរ៉ឺដដំី្ដំណដំំ ូ្ម្ី សាវ្យចនទី និ្គ្សូវ (តារា្១)។ 

 តារា្១: បផគ្ម្បគ្ម្ួលការងគ្បើគ្បាស់ដីកសិកម្ មងៅកែុ្ងខតតកំព្់ចម្ (២០០២–២០១៧)។  

សមគ្ល់៖ LUC – Land Use Change (បផគ្ម្បគ្ម្ួលការងគ្បើគ្បាស់ដី), Ha – hectare។ 

 

 ការអទងកតនិងចាត់ថ្្ាក់ែីកសកិមម៖ បានចឹុះអង្កតលកខណ្ៈរូបរបសដ់ី និ្ចត់ថានក្់គ្កុម្ដីបានចំនួន១៥ងលើក 
សរុបមន១៥៨ចំណ្ុច ងៅភូម្ិចំនួន១៣៩  ំុ/សង្ក្ត់ចំននួ៧១ និ្គ្កុ្/គ្សុកចំនួន៨ កែុ្ងខតតកំព្់ធំ និ្បានងធវើ 
ផផនទ្ីចំណត់ថានក្់ដី(១៖៥០០ ០០០)សគ្មប់ងខតតកំព្់ធំរួចរាល់ជាសាថ្ពរ។ ដីកែុ្ ងខតតកំព្ធ់ំគ្បមណ្ជា៧០% 
ជាដីខ្ាច់ឬល្ាយខ្ាច់ផដលសថតិកែុ្គ្កុម្ដីគ្បទ្ឹះឡា្និ្នគ្ពផខមរ ងហើយជាគ្បងភទ្ដីផដលមនសកាត្នុពលជីជាតិ 
ទប (Acrisols)។ 
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ឆ. ការពលិសាធន ៍នងិអភវិឌឍ្នប៍លេេកវទិ្ា្ករកិម្ម 
- បានដ្ដំុឹះបន្សុទ្ធគ្បងភទ្ពូជគ្សូវគ្បនពណ្ីចំននួ០៣ពជូ រ៉ឺពូជគ្សូវងកន ពូជគ្សូវម ្ការី និ្ពូជគ្សូវ
គ្កសាំ្ងទ្ៀប សគ្មប់ផលិតជាគ្គប់ពូជគ្រឹឹះ ងដើម្្បីផ្សពវផា្យកែុ្ ន្២ំ០២០។   

- សហការជាម្ួយវិទ្្ាសាថ្នគ្សាវគ្ជាវនិ្អភិវឌ្ឍន៍កសកិម្មកម្ពុជា ងគ្កាម្ការគំគ្ទ្លវិកាពីកម្មវិធ ី CAVAC 
បងញ្ចញគ្បងភទ្ពូជគ្សូវលមីម្ួយងឈាម្ឹះ “ជសនប្កអូប០១ ” ផដលជាគ្បងភទ្ពូជគ្សូវគ្កអូប អ្ករបាយ ងញ់្ និ្ 
កំពុ្ងពញនិយម្ងៅងលើទ្ីផា្រកែុ្គ្សុកក៏ដចូជាអនតរជាតសិគ្មប់កសិករងគ្បើគ្បាស់។  

- បានបង្ក្ត់និ្បងញ្ចញគ្បងភទ្ពូជងពាតអ ៊ីគ្ប ៊ីតសគ្មប់ផលិតចំណ្ីសតវ CHM01 (Cambodia Hybrid Maize 

01) ចំននួ១ពូជ សគ្មប់កសិករងគ្បើគ្បាស់ ផដលងនឹះជាពូជងពាតអ ៊ីគ្ប ៊ីតងលើកទ្ី១ សគ្មប់គ្បងទ្សកម្ពុជា។ 

- បាននិ្កំពុ្គ្បម្ូលគ្បងភទ្ពូជដំណំសាកវប្បកម្មផដលមនវតតមនងៅកម្ពុជាចំនួន ៦៨គ្បងភទ្ សគ្មប ់
ដំ្ដុឹះវាយតនម្ច្រិតលកខណ្ៈនិ្អភិរក្ស កែុ្ងនឹះរួម្មនដំណំបផន្ចនំួន ២៣គ្បងភទ្ ដំណំងគ្រឿ្ងទ្ស 
ចំននួ ៧គ្បងភទ្ ដំណំង ើហូបផផ្ចំនួន ១៥គ្បងភទ្ និ្ រុកខជាតិលម្អចំននួ ២៣គ្បងភទ្។  

- បានគ្បម្ូលពូជដំណំឧសា្ហកម្ម១៣៥ពជូ កែុ្ងនឹះមនពូជដ ូំ្ម្ី ២៦គ្បងភទ្ ពូជម្ន ២៧គ្បងភទ្ 
និ្ពជូដ្កូវន  ្៤គ្បងភទ្ (Golden Silk ពជូភែំគ្សុក A&B និ  ្CK174)  ពជូកប្ាស ៥៦គ្បងភទ្ ពជូសផណ្្ក 
បាយ១០គ្បងភទ្ ងពាតគ្កហម្ ៥គ្បងភទ្ ងពាតស១គ្បងភទ្ សាវ្យចនទ ី៥គ្បងភទ្ សផណ្្កងសៀ្ ៤គ្បងភទ្ 
និ្ងគ្ម្ច១គ្បងភទ្។ 

- បានងធវើសម្ូហកម្មពូជងដ្យបានផលរក្ា ផលតិ និ្វាយតនម្្ធនធានងសងនទ្ិចដំណសំរុបចំនួន ៣៣៥ ពូជ 
មនដូចជា៖ ដំណំធញ្ញជាត ិដំណំរគ្ម្បដី ដំណំចណំ្សីតវសគ្មប់បំងពញងសចកតីគ្តូវការកែុ្ការគ្សាវគ្ជាវ 
និ្ការផ្សពវផា្យដល់កសិករងគ្បើគ្បាស់កែុ្ការបង្កើនជីជាត ិនិ្ ងធវើពិពធិកម្មដំណកំែុ្គ្បព័នធដំ្ំ្ដឹុះកសិកម្ម។ 

- បានងធវើពិងសាធន៍គ្សាវគ្ជាវ និ្វាយតនម្្ងលើវិធានការការពារដំណ ំ និ្ភតូគម្អនម្័យដូចជាការ
ពិងសាធនជ៍ីវសុវតថិភាពថាន្ំកសិកម្ម។  

- បានចុឹះសិកា្និ្អង្កតតាម្ដ្ន គ្ពម្ទំ្គ្បម្ូលសំណកននសមសភាពចនគ្្ងលើដំណ ំ និ្ឃ្្ំ្សតកុ 
កសផិល ងដើម្្បីងធវើបចចុប្បនែភាពបញ្ជីសមសធាតុចនគ្្ងលើដំណំដូចជា ងគ្ម្ច ងម្ៀននប៉ែលិន ងចក សាវ្យចនទ ី
សាវ្យ គ្សកានរ។ល។ បានកំណ្ត់អតតសញ្ញណ្្កម្មសមសភាពចនគ្្សំខាន់ៗដចូជា ពពួកដ្កូវហវូ្
គ្បងភទ្លម ី(Fall Army Worm-FAW) ជំ្៉ឺគ្សងពានស្ឹកងលើដំណំងចក (Fusarium Wilt) និ្សមធាតុចនគ្្ 

ងលើដំណំងគ្ម្ចមនសតវលអិតចំនួន៥គ្បងភទ្ និ្ជំ្៉ឺ៥គ្បងភទ្ ពួកដ្កូវសីុរូ្ងដើម្ និ្ម្ូសផតងលើ ដំណំ
សាវ្យចនទី ជំ្៉ឺងគ្ចឹះសឹ្កងលើដំណំសផណ្្កបាយ ពពួករុយងចឹះសាវ្យងលើដំណំសាវ្យ និ្ខមូតងលើអ្ករ 
១០គ្បងភទ្។ 

ជ. ការងារបណ្ដុះបណដល្បលេេកលទ្រករកិម្មកនងុអនវុរិយ័ដណំ ំ
បានបណ្្តឹះបណត្លម្ង្កនតីបងចចកងទ្សកសិកម្ម ម្ង្កនតីផស្ពវផា្យកសិកម្ម និ្ភាន្ក់ង្រផ្សពវផា្យកសិកម្ម 

ម្្ស់កសិដ្ឋ្ន និ្ កសិកររ ំរូ និ្សហរម្ន៍កសិកម្មសរុបចំនួន ២១ ៦២៧នក់ កែុ្ ងនឹះង្កសតចីំនួន ៦ ៦៤៩នក ់
អំពបីងចចកងទ្សកសិកម្មលមីៗទ្ងំនើប ការគ្រប់គ្រ្កសដិ្ឋន្ ការគ្តួតពិនិត្យរណុ្ភាពនិ្ ផលិតពជូដំណ ំ ប្គបំងចចក
ងទ្សដំណំគ្សូវ ដំណសំាកវប្បកម្ម ដណំំឧស្ាហកម្ម វិធានការចគ្ម្ុឹះគ្រប់គ្រ្និ្ផលរក្ាជីជាតដិ ី កសិកម្មអភិរក្ស 
វិធានការចគ្ម្ុឹះគ្រប់គ្រ្ដំណំ កសិកម្មនវ ្្តនឹ្អាកាសធាតុ ការអនុវតតកសិកម្មលអ កសិកម្មសរីរា្គ សុវតថិភាព និ្ 
ជីវសុវតថិភាពងគ្បើគ្បាស់ថាន្ំកសិកម្ម វិធានការការពារដំណ ំ អនម្័យនិ្ ភូតគម្អនម្័យ ផលិតភាពនិ្គ្បសទិ្ធភាព 
កែុ្ការងគ្បើគ្បាស់ងគ្រឿ្យនតកសិកម្ម គ្បព័នធបងចចកវិទ្ា្ងគ្សាចគ្សពទ្ំងនើប ការគ្រប់គ្រ្និ្ងធវើអាជវីកម្មកែុ្ 
សហរម្ន៍កសកិម្ម និ្ការគ្រប់គ្រ្សថិតដិំណ។ំ 
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ច្គ្ក្ ងបាឹះពុម្ភ និ្ផចកចយសនទ្នុគ្កម្សមសភាពចនគ្្ងលើដំណំសំខាន់ៗចនំួន ៧ ០០០ច្ាប់ 
ងសៀវងៅកត់គ្តាសតីពីការអនុវតតកសិកម្មលអចំនួន១ ០០០ច្ាប់ គ្ពឹតតិបគ្តឯកសារបងចចកងទ្សសតីពីការគ្រប់គ្រ្ជំ្៉ឺ
ម្៉ែូសាអ ុ ិចងលើដំណំដំ ូ្ ម្ី (Cassava Mosaic Disease) ចនំនួ ១២ ០០០ច្ាប់ និ្ វីងដអ ី្ូបបងចចកងទ្សគ្រប់គ្រ្ដ្កូវ
ហវូ្លម ី (FAW) ចំននួ ២ ០០០ច្ាប ់ បងចចកងទ្សគ្រប់គ្រ្ជំ្៉ឺគ្សងពានសឹ្កងចកចំននួ ២ ០០០ច្ាប់ បងចចកងទ្ស 
គ្រប់គ្រ្សុវតថិភាពចណំ្ីអាហារចំនួន ១០ ០០០ច្ាប ់ឯកសារបណ្្តឹះបណតល្សតពីកីសិកម្មលអចនំួន ២ ០០០ចា្ប ់
ឯកសារបងចចកងទ្សសតីពីសតវលអិត និ្ជំ ៉្ឺងលើដំណំ៣០ម្ុខចំនួន ២០ ០០០ច្ាប់ ងរៀបចំរូបសញ្ញ្ជាតិ និ្សទីរ័រ 
សតីពីការអនុវតតកសកិម្មលអ និ្ ឯកសារវីងដអូ ្ីបងគលការណ្៍ផណ្នំសតពីីការនំងចញផផ្សាវ្យ និ្ផផក្ងចកគ្សស់ 
និ្ឯកសារផបបបទ្ននការផតល់វិញ្ញ្បនបគ្តភូតគម្អនម្័យចំនួន ១ ០០០ចា្ប់ ។ 

ឈ.ការពស្ងងឹរម្តថភាពអងគភាពនងិលរវាគសំ្ទ្ 
គ្កបខ ័ណ្ឌយុទ្ធសាង្កសត និ្បទ្ដ្ឋ្នរតិយុតតនន គ្តូវបានងរៀបចំ និ្ដ្ក់ឱ្យងគ្បើគ្បាស់សគ្មប់បងគ្ម្ើឱ្យអនុ 

វិស័យដំណំកសិកម្មផដលរួម្មន អនុគ្កឹត្យសដីពីការបង្កើត និ្គ្បគ្ពឹតតងៅរបស់នយកដ្ឋ្នពូជដំណ ំ ចំណ្ុឹះឱ្យ 
អរគនយកដ្ឋ្នកសិកម្ម គ្បកាសសដីពីការបង្កើតគ្កុម្គ្បឹកា្ពូជដណំំ គ្បកាសសដពីីការបង្កើតរណ្ៈកមម្ធិការបងញ្ចញ 
គ្បងភទ្ពូជដណំ ំ ផផនការយុទ្ធសាង្កសតពូជដំណំ គ្បកាសអនតរគ្កសួ្សតីពីការផកសគ្ម្ួលកគ្ម្្ងសវាសាធារណ្ៈ 
របស់គ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ និ្ផផនការយុទ្ធសាង្កសតអភិវឌ្ឍន៍អនវិុស័យដំណំកសិកម្ម ន្ំ២០១៩-
២០២៣។ ងដ្យផ ក គ្កបខ ័ណ្ឌយុទ្ធសាង្កសត និ្បទ្ដ្ឋន្រតិយុតតផដលកំពុ្ដំងណ្ើរការងរៀបចំរួម្មន ងសចកតីគ្ពា្ 
ច្ាបស់តីពកីារការពាររុកខជាតិ និ្ភូតគម្អនម័្យ ងសចកតីគ្ពា្អនុគ្កឹត្យសតីពីឯកសណឋ្ន និ្សញ្ញ្សមគ្ល់ 
របស់ភាន្ក់ង្រអធិការកិចចពូជដំណំ ងសចកតីគ្ពា្គ្បកាសសតីពីវិធានកសិកម្មសរីរា្គ និ្រូបសញ្ញ្ជាតិសគ្មប់
អនុវតតកែុ្ផខស្គ្ចវាក់ផលិតកម្មងស្បៀ្  និ ង្សចកតីគ្ពា្ផផនការយុទ្ធសាង្កសតអភិវឌ្ឍនដ៍ណំំសាកវប្បកម្ម។  

ញ. ការងារស្សាវស្ាវ នងិអភវិឌឍ្នប៍លេេកវទិ្ា្ករកិម្ម 
គ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខគ្្បមញ់ និ្ងនសាទ្ ងដ្យមនវិទ្្ាសាថន្គ្សាវគ្ជាវ និ្អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា 

(CARDI) ជាអ្គភាពជំនញបានគ្បម្ូល និ្អភិរក្សគ្បងភទ្ពូជដំណំកសកិម្ម បង្កើតគ្បងភទ្ពជូដំណកំសិកម្មលមីៗ 
ផលរក្ានូវរុណ្ភាពគ្គប់ពូជននគ្បងភទ្ពូជដណំផំដលបានបងញ្ចញ រួម្ទំ្ផ្សពវផ្ាយនូវពូជទំ្ងនឹះ និ្ វិធីសាង្កសត
សគ្ម្ិតសគ្មំ្គ្គប់ពូជគ្សូវផបបកសកិរ បងចចកវិទ្្ាដ្ំដឹុះ គ្រប់គ្រ្សារធាតចុិញ្ចឹម្ដណំំនិ្ជីជាតិដី ការពារ និ្
កម្្ត់កតាតច្នគ្្ម្នុងពលនិ្ងគ្កាយងពលគ្បម្ូលផល បណ្្តឹះបណត្លធនធានម្នុសស្ រួម្ទំ្ច្គ្ក្ ងបាឹះពមុ្ព និ្
ផ្សពវផ្ាយអតថបទ្វិទ្្ាសាង្កសត ងសៀវងៅ គ្ពម្ទំ្ឯកសារបងចចកងទ្ស ជនូដលអ់ែកពាក់ពន័ធ និ្កសកិរទ្ទំូ្
គ្បងទ្ស។ ជាក់ផសត្ការង្រជាងគ្ចើនគ្តូវបានអនុវតត ងហើយខា្ងគ្កាម្ងនឹះរ៉ឺជាសម្ិទ្ធផលសំខាន់ៗ៖ 

១- ការអភិរកាសប្បទភទពូជ្ែណំំកសិកមម៖ បានគ្បម្ូលគ្បងភទ្ពូជដំណំលមីៗ ងទ្ៀតចំននួ២៩៩សំណកម្ករក្ាទ្ុក 
គ្ពម្ទំ្បានដំ្វាយតនម្្និ្កំណ្ត់លកខណ្ៈពូជបផន០្៤ម្ុខ បានសរុបចំននួ ១៧៨សំណក។ ជារួម្រតិគ្តឹម្ដំ
ណច់ ន្២ំ០១៩ងនឹះ ពូជដណំចំំននួ៣៨ម្ខុ ផដលសរុបទំ្អស់មនចំនួន ៩ ១១១បញ្ជតិ/សំណក បានអភិរក្ស
ងៅកែុ្ធនគរពនធរុបស ់CARDI។ 

២- បទចចញប្បទភទពូជ្ប្សូវ ជសនប្កអូប០១៖ បានបងញ្ចញគ្បងភទ្ពូជគ្សូវចំនួន០១ពូជ ផដលជាឯកតត:
ជងគ្ម្ើសងចញពីគ្កុម្គ្បងភទ្ពជូផសនគ្កអូប ងហើយផដលគ្តូវបានរណ្:កម្មការបងញ្ចញគ្បងភទ្ពូជដំណំដ្ក់ងឈាមឹ្ះថា 
ផសនគ្កអូប០១។ ផសនគ្កអូប០១ ជាគ្បងភទ្ពជូគ្សូវគ្សាលម្ិនគ្បកាន់រដូវ មនអាយុកាលជាម្ធ្យម្១០៥នលង 
(ងគ្ពាឹះ) និ្១១៥នលង (សទូ្ ) គ្គប់អ្ករសថ្្ា មនបងណត្យ៧,១៥ម្ម្ បនទរ្១,៩៥ម្ម្ អាម្ី ូស១៦% ផតល់
ទ្ិនែផលម្ធ្យម្ ៣,៩ត/ហត និ្អាចដល់ ៥,៨ត/ហត ងហើយមនក្ិនគ្កអបូគ្សាល។ គ្បងភទ្ពជូគ្សូវងនឹះ ម្និមន
លកខណ្:ធន់គ្ទំងៅនឹ្ជំ្៉ឺ និ្ សតវលអិតចនគ្្ង ើយ។ 

៣- ការងារបសិដ្ឋកម្មពូជស្សូវ៖ បានងគ្ជើសងរីសឯកត្តៈននពជូស្រូវដំណ ើបណ ម្ៅចំនួន១០សគ្មប់ងធវើការងគ្ជើសងរីស
បនត បានងគ្ជើសងរីសកូនបង្កត្់ជំនន់ទ្២ី ផដលបានម្កពីការបង្ក្តរ់វា្គ្បងភទ្ពូជ ក្្រំដួលជាម្ួយរាំ្ជយ័ និ្ ខា
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១១ ចនំួនគ្បមណ្១៥០ និ្ បានដំ្តាម្ដ្នគ្សឡាយគ្សូវងដើម្្បីអភិវឌ្ឍន៍រកពូជផដលធន់នឹ្ការគ្ជុឹះគ្គប ់ធន់នឹ្
ទ្ឹកជំនន់ និ្ពជូផដលមនសកាតន្ុពលផលខពស ់និ្ រណុ្ភាពលអជា្ម្ួយពាន់គ្សឡាយ។ 

៤- ប្បទភទពូជ្ប្សូវធន់ប្ទំទៅនឹងជ្ំងឺខ្្ារអំទាុះទត្ាាត៖ បានងធវើការវិភារតាម្ជវីបងចចកវិទ្ា្ (DNA) ងលើគ្បងភទ្
ពូជគ្សូវ ផដលបានបងញ្ចញងដ្យ CARDI ចំនួន៣១ និ្ង ើញថាមនគ្បងភទ្ពជូគ្សូវចំនួន២១ធន់គ្ទំលអងៅនឹ្
ជំ្៉ឺ និ្១០ងទ្ៀតធន់គ្ទំម្ធ្យម្។ 

៥- បទងកើតជផនទីប្កុមែីោំែុុះប្សូវចំនួន០២ប្សុក៖ បានងធវើការសិក្ាវាយតនម្្ងធវើចណំត់ថាន្ក់ដីដំ្ដឹុះគ្សូវ និ្
ផលតិផផនទ្ីគ្កមុ្ដីរបស់គ្សុកបារាយណ្៍ និ្គ្សុកតាំ្ ងគរងខតតកំព្់ធ។ំ ឯកសារពត័៌មនលម្អិត និ្ផផនទ្ីទំ្ពីរ 
នឹ្គ្តូវងបាឹះពុម្ពផា្យកែុ្ របាយការណ្៍គ្សាវគ្ជាវគ្បចំ ន្២ំ០១៩។ ទ្នទមឹ្នឹ្ងនឹះ បានចុឹះសិកា្និ្វាយតនម្្ចនំួន
៦៦គ្បូហវីលដីងៅងខតតចំននួប ី និ្បានបញ្ចូលពត័៌មនគ្បហូវីលដីចំនួន៦៦កផន្្ងនឹះ ងៅកែុ្គ្បព័នធទ្ិនែន័យគ្រឹឹះននដ ី
ងហើយផដលជាសរុបមនចំននួ ២ ០៤៤ទ្ីតាំ្ ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

៦- ការផ្្ាស់បតូរទម្ាាប់របស់កសិករកនងុផ្ិតកមមប្សូវ៖ លទ្ធផលននការអង្កតជាម្ួយកសិករកែុ ង្ខតតចំននួ៦-១១ 
(២៥០គ្រួសារ/ងខតត) រយ:ងពលជាងគ្ចើន ន្បំានបង្ហ្ញថា តនម្្ពលកម្មគ្បចំនលងជាម្ធ្យម្បានងកើនពី៣ ៥០០ងរៀល កែុ្
 ន្ំ២០០៣ ងៅ ៧ ៨០០ងរៀលកែុ្ ន្ំ២០០៨ និ្ ១៧ ២០០ងរៀលកែុ្ ន្២ំ០១៥ រួចបនតងកើនង ើ្ជាលំដ្ប់រហូត
ដល់ ២២ ២០០ងរៀលកែុ្ ន្២ំ០១៨ ទ្នទឹម្នឹ្ អគ្តាបតូរគ្បាកម់នការផគ្បគ្បួលបនតចិបនតួចកែុ្ ១ដុលា្្អាងម្រិករ៉ឺព ី៣ ៩០០
ងរៀលកែុ្ ន្២ំ០០៣ ងៅ ៤ ០៥០ងរៀលកែុ្ ន្ំ២០១៨។ ជាម្ួយគន្ងនឹះ ការភជូររាសប់ាន្្្ស់បតរូងៅងគ្បើងគ្រឿ្យនត 
ផដលមន៥៣%កែុ្  ន្២ំ០០៣ ងៅ ៨៨%កែុ្  ន្២ំ០១៥ និ្ បនតងកើនដល់៩៩%កែុ្  ន្ំ២០១៨។ ការគ្ចតូកាត់ងដ្យ
ងគ្បើម ្សីុនកុំនបបានងកើនង ើ្យ ្្ខំ្្ា្កែុ្ គ្បមណ្១០ ន្ំចុ្ងគ្កាយងនឹះ ផដលកែុ្ ន្ំ២០០៣ ម្ិនមនការងគ្បើគ្បាស់
ងៅងគ្បើគ្បាស់៦០%កែុ្ ន្២ំ០១៥ និ្ងកើនដល៨់៩%កែុ្ ន្ំ២០១៨។ 

ប្កាហវិក១៤. បជប្មបប្មួ្តនមៃព្កមម ការទប្បើប្ាស់ទប្គឿងយនតភជរួរាស់ែ ីនងិប្ចូតកាតប់្សូវ 
 

 
វិធីសាង្កសតដំ្ដុឹះមនការផគ្បគ្បួលពីសទូ្ម្កងគ្ពាឹះយ ្្ខំ្្ា្កែុ្រយ:ងពល១០ ន្ំចុ្ងគ្កាយងនឹះ ពិងសសសគ្មប់ 

ផគ្សវស្ាផដលងកើនពីងគ្ពាឹះ២៥%កែុ្ ន្២ំ០០៩ ងៅដល់៨៨%កែុ្ ន្២ំ០១៨។ គ្សូវងដើម្រដូវវស្ាមនការងកើនពី
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៨១%កែុ្ ន្ំ២០១០ ងៅដល់៩៨%កែុ្ ន្ំ២០១៨ ងហើយគ្សូវគ្បំា្បានងកើនពី៩៣%កែុ្ ន្ំ២០០៩ ដល់ងៅ១០០%
កែុ្ ន្ំ២០១៨។ 

 
ប្កាហវិក១៥. និន្ាការោំែុុះប្សូវទោយពទប្ង្ុះសប្មាប់ប្សូវវសាា ប្ាំង ទែើមរែូវវសាា នងិមធាយមរយៈទព្១០ឆ្ា ំ

 

 
 

៧- ប្បសិទធភាពននការទប្បើប្ាស់កំទារទ ើ្ែំណំនសពទខៀវ និងនសពទតឿទៅប្កុមែីជប្សប្បទុះឡាងបនទាប់ពីប្បមូ្
ផ ប្្សូវវសាា៖ ការម្ិនងគ្បើគ្បាស់កំងបារកសិកម្ម (CaCO3) ជាទ្ូងៅបផន្ទ្ទ្ួលបានទ្ិនែផលម្ធ្យម្ទប ងដ្យដំណនំសព
ងខៀវទ្ទ្ួលបាន ២៣,៧ត/ហ.ត និ្ ដំណនំសពងតឿទ្ទ្ួលបាន ២៥,៧ត/ហ.ត។ ចំផណ្កការងគ្បើគ្បាស់កគ្ម្ិតជីតាម្ទ្ម្្ប់
កសិករ (N=204, P2O5=108, K2O=81) ងដ្យម្ិនដ្ក់កំងបារកសិកម្ម ទ្ទ្ួលបានទ្ិនែផលទបជា ង្រ រ៉ឺនសពងខៀវបាន២២,៥ត/
ហ.ត និ្នសពងតឿបាន ១៨,៥ត/ហ.ត (តារា្១ខ)។  ការងគ្បើគ្បាស់ជីតាម្កគ្ម្តិផណ្នំ (N=200, P2O5=93, K2O=240) 
ងដ្យម្និដ្ក់កំងបារកសិកម្ម ងធវើឲ្យទ្ិនែផលនសពងខៀវងកើនដល់ ២៤,៦ត/ហត និ្នសពងតឿដល់ ២៥,៧ត/ហ.ត (៦ខ)។ 

ការបផនថម្កំងបារកសិកម្មកែុ្ កគ្ម្ិត២ត/ហត ងធវើឲ្យទ្និែផលនសពងខៀវងកើនដល់២៧,៩ត/ហត និ្ នសពងតឿ៣១,៦ត/ហត។ 
តារាង១. ទិននផ្ពិទសាធនក៍ំទារ (៦ក) នងិពិទសាធនជ៍្ីបូកកំទារ (៦ខ) ទ ើ្ែណំំនសពទខៀវទៅទខតតកំពត នងិនសព
ទតឿទៅទខតតទសៀមរាប ឆ្ាំ២០១៨-២០១៩ 

ក) បរិមា កំណោរ
 (CaCO3) (ត្/ហត្) ស្រៃ ណ ៀវ  ស្រៃ ណត្ឿ ស្រៃ ណ ៀវ  ស្រៃ ណត្ឿ

0.0 23.7 25.7 កស្រិត្ជី ករិករ + គ្មៅន កំណោរ  22.5 18.5

0.5 28.4 29.6 កស្រិត្ជី ករិករ +  កំណោរ២ត្/ហត្ 24.6 25.7

1.0 29.9 36.0 កស្រិត្ជី ណ នំ  + គ្មៅន កំណោរ 24.8 21.5

2.0 27.4 41.1 កស្រិត្ជី ណ នំ + កំណោរ២ត្/ហត្ 27.9 31.6

ទិនន ផលរធៅយរ  (ត្/ហត្) ទិនន ផលរធៅយរ  (ត្/ហត្)
 ) ការណស្បើស្ោរ់ជី និងកំណោរ (CaCO3)

 

៨- ការទប្បើប្ាស់ជ្ី NPK ធាយូងអង្កាម និងទព ទ្វលាទប្សាចប្សពទឹកទ ើ្ទិននផ ទ្ពាតអ ៊ីប្ប ៊ីែ៖  លទ្ធផលពិងសាធន៍
ចំនួន៣កផន្្  ជារួម្បានបង្ហ្ញថា ក). កសិករងគ្បើគ្បាស់ជីកែុ្កគ្ម្តិ N=180, P2O5=109, K2O=54 រគ្ក/ហ.ត ខពស់
ជា្កគ្ម្ិតផណ្នំរបសវិ់ទ្ា្សាថ្នកាឌីផដលមនគ្តឹម្ផត N=135, P2O5=90, K2O=45 ប៉ែុងណ្្ឹះ ខ). ការងគ្បើគ្បាស់ជីងគ្ចើន
តាម្ទ្ម្ប្់កសកិរ ម្ិនបានជួយឲ្យងកើនទ្ិនែផលងពាតង ើយងៅងពលងគ្សាចទ្ឹក៩នលងម្ត្  ផតផទុយងៅវិញផលងពាត
បានទបជា្ការងគ្បើគ្បាស់ជីតាម្កគ្ម្ិតផណ្នំងៅងពលងគ្សាចទ្កឹ៧នលងម្ត្  រ).ការងគ្សាចគ្សពរយៈងពល៧នលងម្ត្  
ងធវើឲ្យងពាតផតលផ់លងគ្ចើនជា្ការពនា្រងពលងគ្សាចគ្សព២នលងងៅងពលងគ្បើគ្បាស់ផតជីរមី្សុីទ្ធ និ្ រ). ការបផនថម្ធ្យូ្
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អង្ក្ម្៥ត/ហតងៅងលើកគ្ម្ិតជីទំ្ ពីរ បានជួយបង្កើននូវទ្ិនែផលងពាតព២ី,៤ ងៅ៥,៦% ងៅងពលងគ្សាចគ្សពងរៀ្ 
រាល៧់នលងម្ត្ ប៉ែុផនតគ្បសទិ្ធភាពងនឹះបានងកើនរហូតដល់១៤,៨ ងៅ២៧,៥% ងៅងពលងគ្សាចគ្សព៩នលងម្ត្។ 

គ្កាហវកិ១៦. ទ្ិនែផលងពាតអ ៊ីគ្ប ៊ីតទ្ទ្ួលបានពីការងគ្បើគ្បាស់ជីរីម្ ី (NKP) តាម្កសិករ (FFP) និ្តាម្កគ្ម្ិត
ផណ្នំរបស់វិទ្្ាសាថន្កាឌ ី (CRF) និ្ជីរមី្ី+ធ្យូ្អង្ក្ម្ (៥ត/ហត) (NPK+BC) ងគ្កាម្របបទ្ឹកងគ្សាចគ្សព៧នលងម្ត  ្ (7d) 
និ្៩នលងម្ត  ្(9d) 

 

៩- ពិពិធកមមែណំំមានប្សូវវសាាជាមូ្ោឋានទ ើ្ប្កុមែីប្បទុះឡាង៖ តាម្លទ្ធផលសិក្ាបង្ហ្ញបញ្ជ្ក់ថា ក). កែុ្
រដូវវស្ាកសិករដំ្ដុឹះគ្បងភទ្ពូជគ្សូវ ក្្រំដលួទ្ទ្ួលបានគ្បាក់ចំងណ្ញដុល៩៥៥ដុលា្រ្/ហត ខ)កែុ្ករណ្ីមនទ្ឹក
ងគ្សាចគ្សពបផនថម្ កសិករអាចងធវើគ្សូវងដើម្រដូវវស្ាបផនថម្ពីងលើគ្សូវវស្ា ងដ្យងគ្បើគ្បាស់គ្បងភទ្ពូជផសនគ្កអបូ 
និ្អាចទ្ទ្ួលបានគ្បាក់ចំងណ្ញសរុបទំ្ពីរដូវបាន ១ ៨៥៨ដលុា្្រ/ហ.ត រ). កែុ្ករណ្មីនទ្ឹកងគ្សាចគ្សពបផនថម្តចិ
តួចកសិករអាចដ្ដំំណំន្ថាវ ឪ ឹក និ្ សផណ្្កបាយ ផដលមនអាយុកាលខ្ ី និ្គ្តូវការទ្ឹកតិច កែុ្ រដូវគ្បំា្
បនទប្់ពីគ្បម្ូលផលគ្សូវវស្ាងហើយភ្្ាម្។ កែុ្ ដំណំទំ្បីម្ុខងនឹះ ដំណនំ្ថាវអាចឲ្យកសិករទ្ទ្ួលគ្បាក់ចំងណ្ញ
ដុលសរុបជាម្ួយគ្សូវវស្ា ឬជាម្ួយគ្សូវងដើម្រដូវវស្ាបានងគ្ចើនជា្ងរ រ៉ឺអាចបានព៥ី ៣៥១ ដល់៥ ៤០២ដុលា្្រ/
ហ.ត និ្ ). កែុ្ ករណ្ីមនទ្ឹកងគ្សាចគ្សពគ្រប់គ្គន់ ការដំ្ន្ថាវកែុ្រដូវគ្បំា្ ដំ្គ្សូវផសនគ្កអូបកែុ្ ងដើម្រដូវ
វស្ា និ្ដ្ំគ្សូវ ក្្រំដួលកែុ្រដូវវស្ា អាចឲ្យកសិករទ្ទ្លួបានគ្បាកច់ំណ្ូលសរុបគ្បចំ ន្ចំំនួនជតិ៨ ៥០០ដុលា្រ្ 
និ្ទ្ទ្ួលគ្បាកច់ំងណ្ញដុលរហូតដល់ ៦ ៣០៦ដុលា្្រ/ហត/ ន្ំ។  

តារាង២. ទិននផ្ ចណំយ ចំណូ្ និងចំទណញែុ្របស់នៃថ្វ ឪ ឹក សជណែកាយ និងប្សូវកនុងរែូវទផាសងៗ 
និងពិពធិកមមែំណំទ ើ្នផៃែីមយួហិកតាកនុងមួយឆ្ានំនប្កមុែីប្បទុះឡាង  

ទិន្នផល ចំណាយ ចំណូល

 (គក្រ/ហត)  (ដុល្លារ/ហត)  (ដុល្លារ/ហត) មួយរដូវ ក្រំង+ដដើមរដូវវស្ាា ក្រំង+ វស្ាា  ដដើមរដូវវស្ាា+វស្ាា  ក្រំង+ដដើមរដូវវស្ាា+វស្ាា

ឆៃថាវ 39,375 1,459 5,906 4,447 5,351 5,402 6,306

ក្រំង ឪឡឹរ 15,620 1,285 1,562 277 1,181 1,232 2,136

ស្ណ្ណែររយ 700 720 1,050 330 1,234 1,285 2,189

ដដើមរដូវវស្ាា ក្សូ្វណ្ស្ន្ក្រអូប 5,218 401 1,305 904 1,858

វស្ាា ផ្ការំដួល 4,249 320 1,275 955

រដូវ ក្បដេទដំណំា
ចំដណញដុល  (ដុល្លារ/ហត)

 

១០- ការអភិវឌាឍនធ៍នធានមនុសាស និងផាសពវផាាយ៖ បានងធវើទ្ិវាផគ្សចំនួន១៣ងលើកមនកសិករចូលរួម្៦០៤
នក់ (នរី ៦២%) បណ្្តឹះបណតល្កសិករចំនួន៤៥ងលើកមនកសិករចូលរួម្១ ៨០០នក់ (នរី៥២%) និ្វរគបណ្្តឹះ
បណត្លជំនញងៅ CARDI ចំនួន៥ងលើក មនសិកាខ្កាម្ចូលរួម្១៥១នក់ (នរី២១%)។ ងបាឹះពុម្ពឯកសារចនំនួ 
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៣០ ៣៤០ច្ាបន់ិ្ផប្ផចកឯកសារសរុបចំនួន ១៩ ៨៩៣ច្ាប។់ ចំនួនអែកងគ្បើគ្បាស់ព័តម៌នបងចចកវិទ្្ារបស់ 

CARDI តាម្រយៈណេហទំព័រ http://www.cardi.org.kh មនចំនួនសរុប ១ ០៥៧ ៣៨៣នក់ រតិជាម្ធ្យម្ចំននួ      
២ ៩០៥នក់/នលង ងលើស ន្ំ២០១៨ ចំនួន៨៧៤នក/់នលង (៤៣%)។ ជាម្ួយងនឹះ បានផតល់ជូនម្នទីរកសិកម្ម រុកាខ្
គ្បមញ់ និ្ ងនសាទ្ងខតតតាផកវនូវគ្គប់ពូជគ្រឹឹះ ក្រំ្ដួល និ្ដំងណ្ើបនស្បម្្គលចំននួ៤ងតាន ថាវ្យគ្ពឹះម្ហាក្សគ្ត
ផចកជូនគ្បជាជននពិធីគ្ចត់គ្ពឹះន្័គល បានផចកគ្គប់ពូជគ្រឹឹះចំនួន៤៧៥រគ្កននពូជគ្សូវ ក្្មលតជីូនដលអ់រគ
នយកដ្ឋ្នកសិកម្ម និ្គ្របម់្នទីរកសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ ងនសាទ្ ផតលជ់ូនអតិលជិនចំនួន២,៦ងតាន និ្បានផចក
គ្គប់ពូជគ្សូវជូនកសិករចនំនួ៣៤០គ្រួសារងៅងខតតត្បូ្  មុំ ឧតតរមនជ័យ តាផកវ និ្នគ្ពផវ្សរុប ១,៧ងតាន 
សគ្មបផ់លិតកែុ្រដូវវស្ា និ្រដូវទ្ឹកគ្សក ន្ងំនឹះទ្ុកជាគ្គប់ពូជសគ្មប់ងគ្បើគ្បាស់ ន្ំបនទ្ប់ ងដ្យកែុ្ រដូវវស្ា
ងនឹះកសិករចំននួ២១០គ្រសួារងៅងខតតត្បូ្ មុ ំ និ្ឧតតរមនជ័យផលតិបានគ្គប់ពូជសរុបចំននួ៣៣ងតាន។ CARDI 
បានផលិតគ្គប់ពជូគ្សូវសរុបចំនួន៦៤ងតាន និ្ បានលក់ជូនអតិលិជនចំននួ៨,៥ងតាន។ 

ដ. ការងារស្គបស់្គងរម្ភរ្ករកិម្ម  
៥.១ ការងារស្គបស់្គងរម្ភរ្ករកិម្ម៖  ន្២ំ០១៩ងនឹះ គ្កសួ្បានផដលវិ់ញ្ញប្នបគ្តបញ្ជក្់បញ្ជកិាលែំំាកសិកម្ម 

និ្ជកីសកិម្មសរុបចនំួន២៣៥គ្កុម្ហ នុ កែុ្ ងនឹះការចុឹះបញ្ជកិាថាន្កំសិកម្មបានចំននួ ៩៥គ្កុម្ហ នុ ររុបចំនួន ១ 
៥១៥ម្ខុ ការចឹុះបញ្ជិកាជកីសិកម្មបានចនំួន ១៤០គ្កុម្ហ ុន ររុបចនំួន ១ ១៩៦ម្ខុ។ ទ្នទឹម្នឹ្ងនឹះ ការផតល់លិខតិ 
អនុញ្ញត្រំុនំចូលលែំំាកសកិម្ម និ្ជកីសិកម្មចំនួន ២២៦គ្កុម្ហ ុន កែុ្ ងនឹះគ្កុម្ហ នុនំចូលថាន្ំកសិកម្មមនចនំនួ 
៦១គ្កមុ្ហ នុ គ្កុម្ហ នុនំចលូជីកសិកម្មចំននួ ១០៧គ្កមុ្ហ ុន គ្កុម្ហ ុននំចូលថាន្ំកសិកម្ម និ្ជីកសិកម្មមនចនំនួ    
៥៨គ្កមុ្ហ ុន។ 

តារាង្ទធផ្សតពីីការផត្់្ ិខិតអនញុ្ញាតស ុំនំចូ្ថនំំាកសិកមម និងជ្ីកសិកមម៖ 
ការនាាំចូលតាមសែ ថ្ន ាំក្េកិ្មម ជីក្េកិ្មម 

មករា ៣.០១១,០០០ ងតាន ២២០.១៩៤,៩៦០ ងតាន 
កុមភៈ ៨.០៧៩,២០០ ងតាន ១៦២.៩៥៣,០២១ ងតាន 
មីនា ៥.២៥០,០០០ ងតាន ៦៤.៣២៦,៥០០០ ងតាន 
មមសា ៤.៤៥១,៤០០ ងតាន ៧៨.៩២៨,០០០ ងតាន 
ឧសភា ៦.៥៧៩,០០០ ងតាន ៧៣.៤៦៥,០០០ ងតាន 
មថិុនា ៩.៧១៦,២២០ ងតាន ៨៣.៨៩០,០០០ ងតាន 
កកកដា ១២.៥៤៨,០២០ ងតាន ៦៩.៥២៥,៥០១ ងតាន 
សីហា ៦.៥៨៧,០០០ ងតាន ១០៧.៨០២,២៥០ ងតាន 
កញ្ញា ៩.៦២៥,០០៩ ងតាន ៦០.០៥៣,០៣២២ ងតាន 
តុលា ៥.២៩៥,០៣៥ ងតាន ៤៥.១២២,០០០ ងតាន 
វិច្ឆិកា ៥.៩៥២,០០០ ងតាន ១៣៣.៩៧០,០០០ ងតាន 
ធ្នូ ៤.០០៤,០០០ ងតាន ៤៩.៣៨៥,០០០ ងតាន 

សរុបប្បចាំឆ្ាាំ២០១៩ ៨១.០៩៧,៨៨៤០ ងតាន ១.១៤៩.៦១៥,២៦៤២ ងតាន 
 

 ចំងពាឹះការផតល់លិខិតអនុញ្ញត្រំុនំណចញមនចំននួ០២ស្ករុហ ុន កែុ្ងនឹះគ្កុម្ហ នុនំងចញថាន្ំកសិកម្ម 
ចំនួន០១គ្កមុ្ហ ុន ងសមើនឹ្ ៥០០ងតាន និ្គ្កមុ្ហ ុននំងចញជីកសិកម្មចំនួន០១គ្កុម្ហ នុ ងសមើនឹ្៦០០ងតាន។ 

http://www.cardi.org.kh/
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តារាងទប្បៀបទធៀបការអនុញ្ញាតនំចូ្ថ្្ាំកសិកមម និងជ្កីសិកមមចាប់ពីឆ្ា២ំ០១៦ ែ្២់០១៩៖ 

 

 ៥.២ ការងារផស្ពវផា្យ នងិលលើកកម្ពរក់ារយលដ់ងឹ៖ 
- ោនណរៀបចំកិចចស្បជុំរដីពសី្ថៅនភាពជាក់ណរដងការណធវើពា ជិជករមថ្ៅកំរិករម និងជីករកិរមកនុងស្ពះរាជា-

ណាចស្កករៃុជា ណដលោនស្បស្ពឹត្តណៅកាលពីស្ងៃទី១៨ ណ រនី ឆ្ៅំ២០១៩ ណៅរណាឋៅគ្ររុខាល័យអងគរ 
ណ ត្តណរៀររាប ណស្ការអធបិត្ភីាព ឯកឧត្តម្  សវង សាខុន  រដឋរន្រនតីស្ករងួករិករម រុកាខៅស្បមាញ់ និង 
ណនស្ទ មានអនកចូលរួរររុបចំននួ១៥៤នក់។ 

- ោនណរៀបចំរិកាខៅស្លារតពីនីីត្ិវិធីរតីពីការស្េប់ស្េងថ្ៅកំរិករម និងជកីរិករមណដលោនស្បស្ពឹត្តណៅពី 
ស្ងៃទី១២-១៣ ណ កញ្ញៅ ឆ្ៅ២ំ០១៩ ណៅរណាឋៅគ្ររទងឹរណងែរ ណ ត្តោត្ដ់ំបង ណស្ការអធិបត្ីភាព 
ឯកឧត្តរ ឡោ រសម ីអនុរដឋណលខាធិការស្ករួងករិករម រុកាខៅស្បមាញ់ នងិណនស្ទ ងដ្យមានការចូលរួរពី 
ពា ិជជករថ្ៅំករកិរម និងជកីរិករមចនំួន១២០នក។់ 

- ោនណរៀបចំរិកាខៅស្លាផៅសពវផៅាយណលើកករៃរ់ការយល់ដងឹបទដ្ឋៅនេត្ិយុត្ត នីត្ិវិធ ី និងវិធានបណចចក 
ណទរកនុងការស្េប់ស្េងថ្ៅំករិករម និងជកីរិករមណៅណ ត្តកពំត្ តាណកវ កពំង់រៃ ឺ រត្នេ ិរី រទឹងណស្ត្ង  
បនទៅយមានជ័យ ស្កណចះ ឧត្តរមានជ័យ ណរៀររាប កំពង់ធ ំកំពង់ចារ ណ ត្តស្ស្ពណវង  សាវយ្ងរៀ្  ត្បូ្ មុ ំ
ម្ណ្ឌលរិរី ងពាធិ៍សាត់ នងិបាត់ដំប្ ណដលមានអនកចូលរួរររុបចំនួន៨៤៦នក។់ 

- បានសហការជាម្ួយរងគ្ម្ CAVAC ណរៀបចំរិកាខៅស្លាផៅសពវផៅាយ លរឹស្របទដ្ឋៅនេត្ិយុត្តពាក់ព័នធ 
រតីពីណគ្លការ ៍ណ នរំស្មាប់ស្លៅករញ្ញៅពត័្៌មាន នងិេំរូស្លៅករញ្ញៅព័ត្៌មានស្នថ្ៅំករិករម ណស្ការ 
អធិបត្ីភាពឯកឧត្តរថ្ៅក់ដឹកនំស្ករួងទទួលបនទុក ថ្ៅក់ដឹកនំនយកដ្ឋៅននីត្ិករមករកិរម និងថ្ៅក់ 
ដឹកនំស្នរនទីរករិករម រុកាខៅស្បមាញ់ នងិណនស្ទណ ត្តបាត់ដំប្ ងពាធិ៍សាត ់ កំព្់ធ ំ បនទ្យមនជ័យ 
ឧតតរមនជ័យ កំព្់ ន្ំ្  ត្បូ្ មុំ នគ្ពផវ្ សាវ្យងរៀ្ ម្ណ្ឌលរិរី និ្ តាផកវ សរុបអែកចូលរួម្មនចនំួន 
១ ១៨៦នក។់ 

- បានងបើកវរគអប់រំសម្តថភាពវិជាជ្ជីវៈដល់អាជីវករលក់ដុំ លក់រាយថាន្ំកសិកម្ម និ្ជីកសិកម្ម បានចំនួន 
០៨ងខតត រ៉ឺងខតតងសៀម្រាប បនទ្យមនជ័យ នគ្ពផវ្ កំព្់ធំ បាត់ដំប្ គ្ពឹះសីហនុ កំពត និ្តាផកវ 
ងដ្យមនអែកចូលរួម្សរុប២៩៦នក់។ 

 

 ៥.៣ ការងារស្តតួពនិតិយ្ នងិអនវុតតេា្បរ់តពីកីារស្គបស់្គងថ្្កំរកិម្ម នងិជកីរកិម្ម៖  
 គ្កសួ្បានងធវើសងំណ្ើសុចំតប់ញ្ជូនម្ង្កនតីជំនញចុឹះគ្តួតពិនតិ្យការនំចូលថាន្ំកសិកម្ម និ្ជីកសិកម្ម និ្ផដល ់
សុពលភាពផគតផ់គ្់ផចកចយរបស់គ្កុម្ហ ុនពាណ្ជិជកម្មថាន្កំសិកម្ម និ្ជកីសិកម្ម ជូនគ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ 
និ្ងនសាទ្ “នយកដ្ឋ្ននីតកិម្មកសិកម្ម” បានចំននួ១០១គ្កុម្ហ ុន ងសមើនឹ្  ១២១ងលើក កែុ្ ងនឹះ គ្កុម្ហ នុនចំូល 
ថាន្ំកសិកម្មសរុបចនំួន២៩ងលើក គ្កុម្ហ ុននំចូលជកីសិកម្មសរុបចំននួ៦០ងលើក និ្គ្កុម្ហ ុននំចូលថាន្កំសិកម្ម។ 
ចំងពាឹះជីកសិកម្ម សរុបចនំួន៣២ងលើក ផដលមនបរិមណ្សរុប (១) ថាន្កំសិកម្មសរុបចំនួន១ ០៣៤ម្ុខ ងសមើនឹ្ 
២១ ៩៣៣,៨៦ ងតាន និ្ (២) ជីកសកិម្មសរុបចនំួន៥៤៦ម្ុខ ងសមើនឹ្ ២៣០ ០៤៩,៦១ ងតាន។ 

ទ មាុះ 
សមាភារកសិកមម 

ឆ្ាំ២០១៦ ឆ្ាំ២០១៧ 
 

ឆ្ាំ២០១៨ 
 

ឆ្ាំ២០១៩ 

ថ្្ាំកសកិមម ៤១ ៦៤៩,២ ងតាន  
និ  ្១០៩ រី ូគ្កាម្ 

៥៣ ៤៨៥, ២៤២ ងតាន ៦១ ៥៣៧,៧២៩ ងតាន ៨១ ០៩៧,៨៨៤០ ងតាន 

ជី្កសិកមម ៩៩០ ៩១៩,៣៩៧ ងតាន   ៨៤២ ៧០៦, ៦២ ងតាន ១ ០៨៤ ២៣៩,៧១៦ងតាន ១ ១៤៩ ៦១៥,២៦៤២ ងតាន 
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 ៥.៤ ការចុុះអធកិាររចិចស្តតួពនិតិយ្បទ្លលមើរថា្ារំស្រិមម ន្ងិជរីស្រិមម៖  
 ន្ំ២០១៩ គ្កសួ្បានចត់គ្កុម្ការង្រអធិការកិចចថាន្ំកសិកម្ម និ្ជកីសិកម្មឱ្យចុឹះងៅងធវើអធិការកិចចគ្តួត 

ពិនិត្យបទ្ងលមើសថាន្កំសិកម្ម និ្ជកីសិកម្មងៅងខតតងគលងៅសរុបចំនួន១៥ងខតត ងសមើនឹ្១៨ងលើក រួម្មនងខតត
ងសៀម្រាប ងខតតកំព្់ធ ំងខតតកំព្់ ន្ំ្ ងខតតកណតល្ ងខតតនប៉ែលិន ងខតតបនទ្យមនជយ័ ងខតតត្បូ្ មុំ ងខតតងពាធិ៍សាត ់
ងខតតបាត់ដំប្ ងខតតឧតតរមនជ័យ ងខតតគ្ពឹះវិហារ ងខតតកំពត ងខតតតាផកវ ងខតតគ្កងចឹះ និ្ងខតតនគ្ពផវ្ ផដលបាន 
គ្តួតពិនិត្យងលើងដប៉ែូសរុបចនំនួ ១៣២ងដប៉ែូ និ្០១គ្រឹឹះសាថ្នរបស់គ្កុម្ហ នុ និ្បានសងគ្ម្ចពិន័យអនតរកាលសរុប 
ចំននួ១៣ករណ្ ី  ងសមើនឹ្  ៣៦ ០០០ ០០០ងរៀល ប្់ចលូលវិការដឋ។ ជាម្យួគន្ងនឹះ គ្កសួ្បានងធវើការសងគ្ម្ចពនិយ័
អនតរការណ្៍ជាគ្បាក់ចំងពាឹះគ្កមុ្ហ ុនពាណ្ិជជកម្មថាន្កំសិកម្ម និ្ជកីសិកម្ម ផដលខកខានពុបំានគ្បកាសគ្បតិងវទ្ន៍សដីពីការ
នំចូលថាន្កំសិកម្ម និ្ ជីកសិកម្ម ជនូគ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ បានចំននួ០៨គ្កុម្ហ នុ ងសមើនឹ្០៨ករណ្ ី
ផដលមនទ្កឹគ្បាក់សរុបចំនួន ១១ ២០០ ០០០ងរៀល។ 
 ៥.៥ ការងារអភវិឌឍ្នប៍ទ្ដ្ឋន្គតយិតុត៖ 
 បទដ្ឋៅនេត្ិយុត្តផដលបានសងគ្ម្ចជាធរមន៖ (១) ស្បការអនតរស្ករួងរតីពីការណករស្រួលកស្រងណរវា 
ស្ធារ ៈរបរ់ស្ករួងករិករម រុកាខៅស្បមាញ់ និងណនស្ទ (២) ស្បការអនតរស្ករួងរតីពីការណករស្រួលអស្តា 
រង្វៅន់ណលើកទឹកចិត្តណលើការស្េប់ស្េង និងការស្បរូលចំ ូលពីកស្ស្រណរវាស្ធារ ៈ និងការពិន័យជាស្ោក់ណដ្យ 
ស្ករួងករិករម រុកាខៅស្បមាញ់ និងណនស្ទ (៣) ស្បការណល ៣១៣ ស្បក.ករក ចុះស្ងៃទី១៧ ណ កកែដ្ ឆ្ៅំ២០១៩ 
រតីពីបញ្ជីថ្ៅំករិករមណៅកនុងស្ពះរាជាណាចស្កករៃុជា។ ទ្នទឹម្នឹ្ងនឹះ បទ្ដ្ឋ្នរតិយុតតផដលបានពុំទនច់ូលជាធរមន 
រួម្មន (១)ងសចកដីគ្ពា្គ្បកាសអនដរគ្កសួ្ សដពី ី“ងគលការណ្៍ផណ្នំសដពីីវិធានសុវតថិភាពកែុ្ការងគ្បើគ្បាស់ (២) 
ថាន្ំកសិកម្មការងបាឹះងចលសំណ្លព់ីការងគ្បើគ្បាស់ថាន្កំសិកម្ម និ្សបំកងវចខចប់ថាន្ំកសិកម្ម”។ 

ឌ. ការងារករ-ិឧរា្ហកម្ម 
ងគ្កាម្ការដឹកនរំបស់គ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ នយកដ្ឋ្នកសិ-ឧស្ាហកម្ម បានដំងណ្ើរ 

ការការង្ររបសខ់្ួន ងដ្យសហការជាម្ួយសាថ្ប័នងគ្កាម្ឱវាទ្គ្កសួ្  និ្ងគ្ៅគ្កសួ្  គ្ពម្ទំ្ ងធវើសហគ្បតបិតតកិារ 
យ ្្ជតិសែទិ្ធជាម្ួយនដរូអភវិឌ្ឍន៍ននផដលមនសកម្មភាព និ្ ទ្ទ្ួលបានលទ្ធផលដូចខា្ងគ្កាម្៖  
១. ការង្រទរៀបចំ្ិខិតបទោឋានចាាប ់នងិគតិយុតត  
គ្កសួ្បាននិ្កំពុ្ងរៀបចំផផនការយុទ្ធសាង្កសតអភិវឌ្ឍនក៍ស-ិឧសា្ហកម្ម  ន្២ំ០១៩-២០៣០ និ្ ងសចកតី

គ្ពា្ច្ាបស់តពីផីលតិកម្មកសិកម្មតាម្កចិចសន្ា (Contract Farming) ងសចកតីគ្ពា្គ្បកាសសតីពីនីតិវិធីននការងសែើសំុ
និ្ងចញវិញ្ញ្បនបគ្តបញ្ជ្ករ់ុណ្ភាព និ្ សុវតថិភាពផលិតផលកសិកម្ម និ្ចណំ្អីាហារ ងសចកតគី្ពា្គ្បកាស
សតីពីសា្្កសញ្ញ្បញ្ជ្ក ់ រណុ្ភាព សុវតថិភាពផលិតផលកសិកម្ម និ្ចណំ្ីអាហារកម្ពុជា ងសចកតីគ្ពា្គ្បកាសសតីពី 
ងគលការណ្៍អនុវតតអនម្័យលអកែុ្វិស័យកសិកម្ម និ្ងសចកតីគ្ពា្សារាចរ/គ្បកាសនីតិវិធីននការចុឹះបញ្ជអីែកគ្បម្លូ
ទ្ិញផលិតផលកសិកម្មនិ្ចណំ្ីអាហារ។  
២. ការង្រប្សាវប្ជាវ បណែតុះបណតា្  និងផាសពវផាាយ 

- បានជំរុញការងលើកកម្ពស់យល់ដឹ្ ពីរណុ្ភាពសុវតតិភាពចំណ្ីអាហារននផលិតផលកសិកម្ម វិធីសាង្កសត
និ្បងចចកវិទ្ា្លមីននការគ្រប់គ្រ្នបត្សគ្មបអ់ភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម ការគ្រប់គ្រ្និ្ បងចចកវិទ្្ាផកនចែ
ផលិតផលកសិកម្ម និ្សុវតតិភាពចណំ្ីអាហារ ឧស្ាហកម្មអាហារនិ្ អាហារង ើ្ ងម្ (CNRIFFI) 
សុវតថភិាពចំណ្ីអាហារ និ្ បងចចកងទ្សផខ្សគ្ចវាកផ់លិតកម្មផលតិផលកសិកម្មទ្ំងនើប ការគ្តួតពិនិត្យ និ្
គ្រប់គ្រ្កាកសំណ្ល់ថាន្ំពុលកសិកម្ម ងៅកែុ្ ផលិតផលកសិកម្ម ការការពារការពុលងម្តាណ្ុល និ្



33 
 

សារធាតុរីម្ីងផស្្ៗងទ្ៀតងៅកែុ្ផលិតផលគ្សាស តាម្រយៈសិកាខស្ាលា វរគបណ្្តឹះបណត្ល និ្ ទ្ស្សកចិច
សិក្ាចនំួន១២ងលើក ផដលមនអែកចូលរួម្សរុបចំននួ ៥៣០នក ់ 

- បានគ្តួតពិនិត្យង ើ្វិញនូវវឌ្ឍនភាព បញ្ហ្គ្ប ម្ និ្ទ្ិសងៅបនតននការអនុវតតផលិតកម្មកសិកម្មតាម្
កិចចសន្ា ងដ្យមនការចលូរួម្ពីគ្កសួ្សាថប្័នពាកព់ន័ធ វិស័យឯកជន អ្គការជាត ិអនតរជាត ិនិ្ អែក
ពាក់ព័នធចនំួន ១៨៧នក ់

- បានងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹ្ពផីលិតកម្មកសិកម្មតាម្កចិចសន្ាតាម្រយៈការបណ្្តឹះបណត្លងលើការ
អនុវតតកចិចសន្ាពផីលិតកម្មដំណំដំ ូ្ម្ីរវា្កសកិរជាម្ួយគ្កុម្ហ ុនង្កហគីនលីឌ៉ឺ (Green Leaders) 

ពីការផគត់ផគ្់សករងតាន្តរវា្គ្កមុ្ហ នុសុកីងនត ័រ អហវ ងអសា  ្ និ្សហរម្នក៍សិកម្ម ូកសាម្រគមីន
ជ័យងៅងខតតកំព្់ធ ំ និ្ សហរម្នក៍សិកម្មងតានត្កពំ្់សព៉ឺងៅងខតតកពំ្់សព៉ឺ គ្ពម្ទំ្ បានសហការជាម្ួយ
សហរម្នស៍ាវ្យចនទ ីVINACA គ្បងទ្សងវៀតណម្ ងដើម្្បីងរៀបចំផផនការសកម្មភាព និ្ កណំ្តទ់្ីតំា្ផដល
គ្តូវទ្ទ្ួលពូជសាវ្យចនទ ី ២០ ០០០កូន។ ជាម្យួគន្ងនឹះផដរ គ្កសួ្កប៏ានងរៀបចំងសចកតីគ្ពា្គ្បកាស
អំពីនតីិវិធីងសែើសំុ និ្ងចញវិញ្ញ្បនបគ្តបញ្ជ្ក់រណុ្ភាពសុវតថិភាពផលិតផលកសិកម្ម និ្ចំណ្ីអាហារ 

- បានចុឹះងធវើការអប់រំផស្ពវផា្យសតីពកីារការពារពុលងម្តាណ្ុល និ្សារធាតរុីម្ីងផ្ស្ងទ្ៀត កែុ្ផលតិ
ផលគ្សាស ចុឹះគ្បម្ូលនិ្ច្គ្ក្ទ្ិនែន័យសហគ្គសផកនចែផលិតផលកសិកម្ម ការអនុវតតផលតិកម្ម 
កសិកម្មតាម្កិចចសនា្របសក់សិករ សហរម្ន ៍កសកិម្ម  និ្ ការដំ្ដំណំដំ ូ្ម្ ីឯកសារបងចចកងទ្ស
ងគ្កាយគ្បម្ូលផល ងគលការណ្៍អនម្័យលអកែុ្ វិស័យកសិកម្ម 

- បានចុឹះផស្ពវផា្យ និ្ងរៀបចំងវទ្ិកាភាជ្ប់ទ្ំនក់ទ្នំ្រវា្កសិករនឹ្ទ្ផី្ារចំននួ២៧ងលើក ផដលមន
អែកចូលរួម្សរុប ១ ៧២០នក់។ 

៣. ការង្រមនៃរីពិទសាធន ៍
កែុ្  ន្ំ២០១៩ងនឹះ គ្កសួ្ បានវិភាររកកាកសំណ្ល់ថាន្ពំុលកសិកម្មគ្បងភទ្ Tricyclazole ងៅកែុ្អ្ករចំនួន

១១សំណក វិភាររកវតតមនសមសភាព Organophosphate ដូចជា Acephate, Diazinon, Dimethoate, and 

Malathion ងៅកែុ្បផនន្សពងកាតប្ ក្្ខាត់ណ ងប៉ែ្ងបា ្ឹះ សាឡាត និ្គ្តសកច់ំនួន១០សំណក វិភាររកវតតមន
ងម្ងរារប្កជ ំ្៉ឺកែុ្ ចំណ្ីអាហារដូចជាៈ បាក់ងតរីសរុប (Total Plate Count) បាក់ងតរីអ ៊ីកូឡាយ (E-Coli) បាក់ងតរី
សាល់ម្៉ែូងណ្ឡា (Samonella spp)  បាក់ងតរីប្កជំ្៉ឺកែុ្ ងពាឹះងវៀន (Enterobacteriaceae) ងៅកែុ្ សាច ់ ស ុត 
ផលិតផលផកនចែ និ្ បផន្ សរុបចំនួន៥០សំណក។ ជាម្យួគន្ងនឹះ ក៏បានវិភាររកគ្បូងតអ ៊ីនងៅកែុ្អ្ករ អាហារ អ្្ប់
ដូចជាៈ ផអកគ្តី គ្បហុក កាពិ និ្ទ្ឹកគ្តីសរុបចំនួន ៣៧សំណក វិភាររកវតតមនបូរា ្ក ់ងដ្យងគ្បើងតសត ីត (Test Kit) 
ងៅកែុ្សាច់បា ្ងត គ្បហិតសាច់ងគ ម្រីី  ូ រុយទវ សរនសធំ និ្អាហារងផ្ស្ងទ្ៀតចំនួន១៨សំណក និ្ វិភារ
រកងម្តាណ្ុល (Methanol) កែុ្គ្សាស និ្គ្សាសគ្តំាថាន្ចំំនួន១០សំណក។  
៤. ការង្រអនុវតតផ្ិតកមមកសិកមមតាមកចិចសនាា 

- បានងរៀបចំបង្កើតអនរុណ្ៈកមម្ធិការសគ្ម្បសគ្ម្ួលកិចចសន្ាផលិតកម្មកសកិម្មងៅថាន្ក់រាជធាន ី
ងខតតបានចំននួ ២៤រាជធាន/ីងខតត 

- បានផកសគ្ម្ួលងសចកតីសងគ្ម្ចងលខ៤៨៩ សសរ.កសក ចឹុះនលងទ្១ី៣ ផខវិចឆិកា  ន្ំ២០១៩ សតីព ី
សមសភាពងលខាធិការដ្ឋ្នននរណ្ៈកមមធ្ិការសគ្ម្បសគ្ម្ួលកិចចសន្ាផលិតកម្មកសិកម្ម 

- បាននិ្កពំុ្សហការជាម្យួនដរូអភិវឌ្ឍន ៍ និ្គ្កមុ្ហ នុម្ួយចំននួ កែុ្ងគលបណំ្្ជួយជំរុញងលើក 
ទ្ឹកចិតតគ្បជាកសិករ អែកវិនិងយរ និ្អែកពាកព់ន័ធឲ្យយល់ដឹ្ពីផលគ្បងយជន៍ននការអនុវតតកិចចសនា្ 
ផលិតកម្មកសិកម្ម 
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-  ន្ំ២០១៩ មនសហរម្នក៍សិកម្មចនំួន១០៤សហរម្ន៍ គ្កមុ្កសិករ សមរម្ន ៍ និ្ កសកិរងផ្ស្
ងទ្ៀតបានចឹុះកិចចសនា្ជាម្យួគ្កុម្ហ នុឯកជនធំៗ ចនំួន ៤៩៨កចិចសនា្ ផដលមនងៅកែុ្ងខតតចំននួ១៤ 
រ៉ឺងខតតកំព្់សព៉ឺ គ្ពឹះវិហារ នគ្ពផវ្ បាត់ដំប្ កណតល្ កពំ្់ធ ំ ងសៀម្រាប តាផកវ រតនៈរិរី 
បនទ្យមនជ័យ ត្បូ្ មុំ គ្កងចឹះ ឧតតរមនជ័យ និ្ នប៉ែលិន 

- គ្បងភទ្ផលិតផលសំខាន់ៗផដលបានចុឹះកិចចសនា្មនដចូជា គ្សូវមន១៤៤កចិចសន្ាកែុ្បរិមណ្ 
ចំនួន ១២០ ៩៦៤,៥៨ងតាន ងពាតមន០៤កចិចសន្ាកែុ្បរិមណ្ ៨៨៩,៨៤ងតាន បផន្ផផ្ង ើគ្សស់ 
មន០៨កិចចសន្ាកែុ្ បរិមណ្ ១៦៩,៨២ងតាន សផណ្្កបាយមន០១កិចចសន្ាកែុ្បរិមណ្ ៧,៥ 
ងតាន ការចិញ្ចឹម្មនស់ាច់មន១៥៤កិចចសនា្កែុ្ បរិមណ្ ៤ ៦៦៤,២៦៦ងតាន ការចិញ្ចមឹ្គ្ជូកសាច ់
មន១៤៣កិចចសន្ាកែុ្ បរិមណ្ ៣០ ៥០៣,២០ងតាន បផន្មនចនំួន២៣កិចចសនា្ កែុ្បរិមណ្ ២ 
៤៣០ងតាន សផណ្្កងខៀវមន០១កិចចសន្ាកែុ្ បរិមណ្១០ងតាន ដំ ូ្ម្ីមន១៨កិចចសនា្កែុ្ 
បរិមណ្ ១០ ១៣៩ ងតាន និ្សករងតាន្តមន០២កិចចសនា្កែុ្ បរិមណ្ ១០៦ងតាន។ 
 

 

 

 

 

 

ឋ. ការបលងកើនផលតិភាពដណំលំៅរ  ូ
ងៅស ូធម្មជាតគិ្តូវបានដំ្ជាងលើកដំបូ្ងៅកម្ពុជាន ន្១ំ៩១០ ងៅគ្សុកនគ្ពនប។់ រហូតដល់ ន្ំ១៩២១ 

ងទ្ើបមនការដំ្ជាលកខណ្ៈឧស្ាហកម្មគ្ទ្្់គ្ទយធំងដ្យគ្កុម្ហ ុនវិនិងយរធំៗរបស់បារាំ្ ងៅកែុ្ ងខតតកពំ្ច់ម្ 
និ្គ្កងចឹះ។ ម្កដល់ ន្១ំ៩៦៩ ដំណំងៅស ងូៅកម្ពុជាគ្តូវបានពគ្្ីកនផទដីជា្ ៦៤ ០០០ហិកតា កែុ្ ងនឹះនផទដីងចៀរ 
មនជា្ ៣៩ ០០០ហិកតា ងដ្យទ្ទ្ួលបានផលិតផលងៅស ូបានជា្ ៥០ ០០០ងតាន សគ្មប់ការងគ្បើគ្បាស់ងៅ 
កែុ្ គ្សុក និ្ការនំងចញងៅបរងទ្ស។ 

ងៅស ូធម្មជាត ិ រ៉ឺជាដណំយុំទ្ធសាង្កសតម្ួយគ្បងភទ្ផដលផតលគ់្បងយជន៍ជាងគ្ចើនដល់អែកដំ្ ដល់ងសដឋកិចច 
ជាតិដល់ស្គម្ទំ្ម្ូលនិ្បរិសាថ្ន ជាពិងសសបានចូលរួម្ងលើកកម្ពសគ់្បាក់ចំណ្ូលងសដឋកិចចជាតិ និ្ងសដឋកចិច 
គ្រួសារកសិករ ចូលរួម្កាត់បនថយភាពគ្កីគ្ក តាម្រយៈការបង្កើតការង្រ និ្ម្ខុរបរមនសថិរភាពជូនគ្បជាពលរដឋងៅ 
តាម្តំបនជ់នបទ្ និ្កាត់បនថយការងធវើចំណកគ្សុក ផតល់ង ើសគ្មប់ងគ្បើគ្បាស់ផលិតងគ្រឿ្សង្ហ្រឹម្ ជាង ើឥនធនៈ 
ចូលរួម្ចំផណ្កជួយកាត់បនថយការកាប់បំ្្ញ្នគ្ពង ើធម្មជាតិ ការពារការហូរងគ្ចឹះដី និ្ជារគ្ម្បនបត្ ងដើម្បី្ 
ចូលរួម្កែុ្ ការផលរក្ាលំនឹ្ បរិសាថ្ន ងដ្យកាត់បនថយឧសម័នផទឹះកញ្ចក ់ និ្ កាត់បនថយបផគ្ម្បគ្ម្ួលអាកាសធាតុ  
ផដលជាបញ្ហ្ពិភពងលាកដ៏ចម្្ប្ម្ួយកែុ្ងពលបចចុប្បនែនិ្ងពលអនរត។ 
១. នផៃែីទៅស  ូ

ងៅ ន្២ំ០១៩ងនឹះ នផទដីងៅស ូកម្ពុជាសរុបមនចនំួន ៤០៥ ៦៧១ហិកតា ងបើងធៀបងៅនឹ្ ន្ំ២០១៨ ផដល
មនចំនួន ៤៣៦ ៦៨២ហិកតា លយចឹុះចំននួ ៣១ ០១១ហិកតា ងសមើនឹ្៧%។ ការលយនផទដីងនឹះ ភារងគ្ចើនងកើតមន
ងៅងលើគ្កុម្ហ នុសម្្បទនដីងសដឋកិចច ងដ្យគ្កុម្ហ នុម្យួចំនួន្្្ស់បតូរម្ខុដំណ ំ ងគ្ពាឹះដីម្ិនសម្គ្សបនឹ្ដណំំ
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ងៅស ូ និ្គ្កុម្ហ នុម្ួយចនំនួងទ្ៀតគ្រប់គ្រ្ផលទំងៅស មូ្ិនបានលអ និ្ងភ្ើ្ ង្ឹះងៅរដូវគ្បំា្។ នផទដីងៅស ទំូ្ងនឹះ
គ្តូវបានផប្ផចកជា០២ផផែករ៉ឺ៖ គ្កុម្ហ ុនងៅស ូកសិឧស្ាហកម្ម (អតតីចមករ្ងៅស ូរដឋ នផទដីវិទ្ា្សាថន្គ្សាវគ្ជាវ
ងៅស កូម្ពជុា និ្ នផទដីគ្កុម្ហ នុសម្្បទនដីងសដឋកចិច) សរុបមនចំននួ ២៤៤ ៥៦៨ហិកតា ងសមើនឹ្៦០% និ្ ងៅស ូ
គ្រួសារមនចំននួ ១៦១ ១០៣ហិកតា ងសមើនឹ្៤០% នននផទដីងៅស ូសរុប។ 
តារាងទ៦ី៖ ផ្តិកមមទៅស ២ូ០១៥-២០១៩ 

 

 

ល.រ ផ្ិតកមមទៅស ូ ប្បទភទចមាការទៅស  ូ ឯកតា ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ 
២០១៩/២០១៨ 

(Δ%) 

1 នផៃែោីំទៅស សូរុប 

កសិឧស្ាហកម្ម ពាន់ហ.ត 239,1 278,2 280,2 275,6 244,6 -11,2 

ងៅស ូគ្រួសារ ពាន់ហ.ត 149,9 154,5 156,1 161,1 161,1 0,0 

សរុប ពានហ់.ត 389,0 432,7 436,3 436,7 405,7 -7,1 

2 នផៃែីទចៀរជ្័រ 

កសិឧស្ាហកម្ម ពាន់ហ.ត 34,7 40,7 69,7 82,1 117,2 42,8 

ងៅស ូគ្រួសារ ពានហ់.ត 76,5 86,3 100,5 119,8 133,3 11,3 

សរុប ពាន់ហ.ត 111,2 127,0 170,2 201,9 250,5 24,1 

3 ផ្ិតផ្ទៅស  ូ

កសិឧស្ាហកម្ម ពាន់ងតាន 39,3 43,5 83,6 90,6 135,0 49,0 

ងៅស ូគ្រួសារ ពាន់ងតាន 87,6 101,6 109,7 129,5 152,6 17,8 

សរុប ពាន់ទតាន 126,9 145,2 193,3 220,1 287,6 30,7 
        

 
 
២. ការង្រផ្ិតកមមទៅស  ូ
 ន្២ំ០១៩ងនឹះ នផទដីងៅស ងូចៀរអនុវតតបានចំននួ ២៥០ ៤៧៧ហិកតា ងធៀបនឹ្ នផទដងីៅស ងូចៀរ ន្២ំ០១៨ 

ផដលមន ២០១ ៩៤៧ហិកតា ងកើនង ើ្ចនំួន ៤៨ ៥៣០ហិកតា ឬងសមើនឹ្២៤,១%។ ផលិតផលងៅស សូងគ្ម្ច
បានចំននួ ២៨៧ ៨៣៦ ងតាន ងធៀបនឹ្ ន្២ំ០១៨ ផដលមនចំនួន ២២០ ១០០ងតាន រ៉ឺងកើនង ើ្ចនំួន៦៧ ៥៣៨
ងតាន ងសមើនឹ្៣០,៦៩%។ ទ្និែផលម្ធ្យម្មនចំនួន ១ ១៤៨រ.គ្ក./ហ.ត ងបើងធៀបនឹ្ ន្២ំ០១៨ ផដលមនចនំួន១ 
០៩០ រ.គ្ក/ហ.ត រ៉ឺងកើនង ើ្ចំនួន ៥៨រ.គ្ក ./ហ.ត. ងសមើនឹ្៥,៣២%។  

 

ប្កាហវិក២០៖ នផៃែីទៅស ូទចៀរជ្័រ ជថទ ំនិងសរុប ឆ្ា២ំ០១៥-២០១៩ 
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៣. ការង្រធុរកិចចទៅស  ូ
ការនំងចញងៅស ូ ន្ំ២០១៩ សងគ្ម្ចបានចំនួន ២៨២ ០៧១ងតាន ងសើមនឹ្ទ្ឹកគ្បាក់ ៣៧៦ ៩៤២ ១៥១ ដុលា្្រ 

អាងម្រិក ងបើងធៀបនឹ្  ន្ំ២០១៨ ផដលការនំងចញមនចំននួ ២១៧ ៥០០ងតាន រិតជាទ្កឹគ្បាក់សរុប ២៨៦ ៦០៨ ១១៧
ដុលា្្រអាងម្រិក រ៉ឺបរិមណ្នំងចញងកើនង ើ្ចនំួន ៦៤ ៥៧១ងតាន ងសមើនឹ្២៩,៦៩% និ្ គ្បាក់ចណំ្ូលងកើនគ្បមណ្
៩០ ៣៣៤ ០៣៤ដុលា្្រអាងម្រិក ងសមើនឹ្៣១,៥២%។ តនម្្ងៅស ូនំងចញជាម្ធ្យម្នល១្ ៣៣៦,៣៤ដុលា្្រអាងម្រិក/
ងតាន ងបើងធៀបនឹ្ ន្ំ២០១៨ តនម្្ម្ធ្យម្ងសមើនឹ្១ ៣១៧,៧៤ដលុា្្រអាងម្រិក/ងតាន ង ើញថា មនការងកើនង ើ្
ចំនួន១៨,៦ដុលា្្រអាងម្រិក/ងតាន ងសមើនឹ្១,៤១%។ 

ប្កាហវិក២១៖ ផ្តិកមមនិងការនំទៅស ទូចញឆ្ាំ២០១៥-២០១៩ 
 

 
 

ងៅកែុ្ ន្២ំ០១៩ងនឹះ ងរា្ចគ្ក សិប្បកម្មផកនចែ ផលិតផលងៅស ូមនសរុបចនំួន១៥៥កផន្  ្ងៅកែុ្ងខតតចនំួន
១១ (កពំ្ច់ម្ ត្បូ្ មុ ំកពំ្ធ់ ំម្ណ្ឌលរិរី គ្កងចឹះ សទឹ្ផគ្ត  ្រតនរិរី ឧតតរមនជ័យ គ្ពឹះវិហារ គ្ពឹះសីហន ុនិ្ នប៉ែលនិ) 
រ៉ឺងកើនង ើ្ចំននួ៨កផន្្  ងសមើនឹ្៥,៤៤% ងបើងគ្បៀបងធៀបងៅនឹ្  ន្ំ២០១៨ ផដលមនផត១៤៧កផន្្ ។ កែុ្ចំងណម្
ងរា្ចគ្ក សិប្បកម្មចំននួ១៥៥កផន្  ្មនងរា្ចគ្កផកនចែងៅស ូបញ្ជ្ក់តាម្បងចចកងទ្ស (Technically Specified Rubber: 

TSR) ចំននួ៤៦កផន្្  ងរា្ចគ្កផកនចែទ្ឹកជ័រខាបច់ំននួ១កផន្  ្ សិប្បកម្មផកនចែងៅស សូន្ឹក (Rubber Sheet: RS) ៖ 
សិប្បកម្មផកនចែងៅស សូន្កឹគ្កឡាសម្ងួតមនផផស្  ្ (Ribbed smoked sheet: RSS) និ្ សិប្បកម្មផកនចែងៅស សូន្កឹ
សម្ងួតងដ្យខ្យល់ងៅដ្គម្នផផស្្ (Air-dried sheet: ADS) មនចនំួន៩៧កផន្  ្និ្ ងរា្ចគ្កផកនចែង ើងៅស  ូ(Rubber 

Wood Factory: RWF) ចនំួន១១កផន្្។ 
 

ប្កាហវិក២២៖ ចនំួនទរាងចប្ក សិបាបកមមជកនចនជ្័រ និងទ ើទៅស ូឆ្ាំ២០១៥-២០១៩ 
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  ៤. ការង្រជផនការ ហិរចញវតថុ 
ចំណ្ូល ន្ំ២០១៩ អនុវតតបានចំនួន១ ២៧២ ៣០៦ ៥៧៦ងរៀល (៣១២ ១០៥ដុលា្្រអាងម្រិក) កែុ្ងនឹះ 

ការជួលដីគ្កុម្ហ ុនទំ្០៧មនចំនួន ១ ១៤៧ ៧១៤ ៩១១ងរៀល (២៨៣ ៥៣៩ដលុា្្រអាងម្រិក) គ្បាក់ពិន័យមន
ចំនួន ២២ ១០៤ ៣៤៣ងរៀល (៥ ៤១១ដុលា្្រអាងម្រិក) និ្ ការជួលអចលវតថុ (អសង្ហ្រឹម្) គ្កុម្ហ ុននីហរ័ណ្អាហរ័ណ្
ងៅស ូចំនួន ៩៤ ០០៥ ២៥៦ងរៀល (២៣ ១៥៤ដលុា្្រអាងម្រិក)។ ងបើងធៀបនឹ ង្គលងៅចនំួន១ ៤៨៣ ៥០០ ០០០ងរៀល 
(៣៦១ ៨២៩ដុលា្្រអាងម្រិក) មនការលយចឹុះចំនួន ២១១ ១៩៣ ៤២៤ងរៀល(៥១ ៥១០ដលុា្្រអាងម្រិក) ងសមើនឹ្
១៤,២៤%។ ការលយចុឹះងនឹះងដ្យសារ ន្ងំនឹះចមក្រងៅស ូឡាបានងសៀកពុំទន់ប្់គ្បាក់ ែួល ន្ំ២០១៩ មនចំនួន
១៧៥ ៨០០ ០០០ងរៀល។ 

៥. ការង្រផាសពវផាាយ និងបណែតុះបណតា្ជផនកទៅស  ូ
កែុ្រងគ្ម្លវិកាកម្មវិធីងៅកែុ្  ន្២ំ០១៩ងនឹះ បានចុឹះងបើកវរគផ្សពវផា្យ បណ្្តឹះបណត្លបងចចកងទ្សដណំំ

ងៅស ដូូចជា៖ 
 (១). ការបណ្្តឹះបណត្លជំនញងចៀរជ័រដល់កសិករងៅស ូគ្រួសារ ចុឹះងបើកវរគបណ្្តឹះបណតល្ការងបើកម្ុខងចៀរ
ដំបូ្ និ្បងចចកងទ្សងចៀរជ័រងៅស ដូល់កសិករងៅស ូគ្រួសារងៅងខតដងគលងៅចំននួ០៧ងខតត ងដ្យមនកសិករ
ចូលរួម្សរុប៣៧៦នក ់ (គ្សី៩៩នក់)។ វរគបណ្្តឹះបណត្លងនឹះ កសិករបានទ្ទ្លួចំងណ្ឹះដឹ្ ទំ្ងម្ងរៀនគ្ទ្ឹសតី 
និ្ការអនុវតតងចៀរជ័រងលើងដើម្ងៅស ជូាក់ផសត្ងៅនឹ្កផន្្  សំងៅឲ្យការយកផលរបសព់ួកគត់មនរយៈងពលយូរ
អផ្វ្ ទ្ទ្ួលបានទ្ិនែផលខពស់ និ្គ្តមឹ្គ្តូវតាម្បទ្ដ្ឋន្បងចចកងទ្សងចៀរជ័រងៅស ូ។ 

(២). ការង្រផ្សពវផ្ាយបងចចកងទ្សដំណំងៅស ូដល់កសិករងៅស ូគ្រួសារ ចឹុះងបើកវរគផ្សពវផា្យ បងចចក
ងទ្សដំណងំៅស ដូល់កសិករងៅស គូ្រួសារងៅងខតដងគលងៅទ្ំ្១០ ងដ្យមនកសិករចូលរួម្សរុប៤៨៩នក ់
(គ្សី១០០នក់)។ កសិករផដលបានចូលរួម្ទ្ទ្ួលបានឯកសារងម្ងរៀន និ្ សាតប្់ការងធវើបទ្បង្ហ្ញរបសវ់ារមិន និ្
ង្្ើយបំភ្៉ឺរាល់ចម្ងល់ និ្សំនរួននតាម្ងម្ងរៀននីម្ួយៗ ងដើម្្បីឲ្យកសិករអែកដំ្ងៅស  ូនិ្មនបណំ្្ដំ្ងៅស ទូ្ទ្លួ
បានចំងណ្ឹះដឹ្ងនឹះយកងៅអនុវតតងលើការងគ្ជើសងរីសពូជ ការង្រដំ្ដុឹះនិ្ ផលទំ ការព្ាបាលជំ្៉ឺ និ្ការងបើកម្ខុ
ងចៀរដំបូ្ ឱ្យបានគ្តឹម្គ្តវូតាម្លកខណ្ៈបងចចកងទ្ស សំងៅឱ្យទ្ទ្ួលបានលទ្ធផលលអ។ 

 (៣). ការង្រពគ្្ឹ្ និ្ច្គ្ក្សហរម្ន៍កសិករងៅស ូគ្រួសារ ច្គ្ក្បង្កើតសហរម្ន៍កសិកម្មងៅស ូ
គ្រួសារងៅងខតតងគលងៅបានចំនួន០២សហរម្ន ៍ រួម្មនងខតតងសៀម្រាប និ្ ឧតតរមនជយ័។ ការបង្កើតសហរម្ន៍ងនឹះ 
ងដើម្្បីងលើកកម្ពស់អំណចចរចទ្ីផ្ាររបសគ់្បជាកសិករ កាត់បនថយនល្ងដើម្ផលិតកម្មកសិកម្មរបស់គ្បជាកសកិរជា
សមជកិសហរម្ន ៍ ផលិតកសិផលឬផតល់ងសវាកម្មណផដលកសិករមន្ក់ៗ ម្និអាចងធវើបាន ទ្ទ្លួបានព័តម៌នទ្ីផា្រ 
និ្ពគ្្ីកឱកាសទ្ីផា្រកសផិលរបស់កសិករ ងលើកកម្ពស់រុណ្ភាពកសផិលឬផលិតផលរបស់កសិករ និ្ បង្កើន
គ្បាក់ចំណ្ូលគ្រួសាររបស់កសិករជាសមជិកសហរម្ន៍។ ជាម្ួយងនឹះ ការចុឹះពគ្្ឹ្សហរម្ន៍កសិកម្មងៅស ូគ្រួសារ
បានចំនួន៦សហរម្ន៍ ងៅងខតតងគលងៅចំនួន០៦។  

(៤). ការង្រផ្សពវផ្ាយបងចចកងទ្សផកនចែដល់គ្បតបិតដកិរងៅស ូ បានចុឹះងបើកវរគផ្សពវផ្ាយ និ្បណ្្តឹះបណតល្
បងចចកងទ្សផកនចែដលគ់្បតិបតតិករងៅស ូចំនួន១២ងលើក ងៅងខតតងគលងៅចនំួន ផដលមនគ្បតិបតតកិរងៅស ចូូលរួម្
សរុបចំនួន៧០០នក។់ 

(៥). ការង្របណ្្តឹះបណត្លបងចចកងទ្សដំណំងៅស ូដលម់្ង្កនតីបងង្គ្ល បានចុឹះងបើកវរគសិកាខស្ាលាសតពីីការ
ងផទរបងចចកវិទ្្ាដំណងំៅស ូដល់ម្ង្កនតីបងង្គល្ចំនួន០១វរគ ផដលមនរយៈងពល០៣នលង ងៅងខតតគ្ពឹះវិហារ មនម្ង្កនតី
ម្កពីការិយល័យងៅស តូាម្បណតង្ខតតចនំួន២៣ងខតត សរុបចំនួន៤១នក់ (គ្សី១១នក់)។ វរគបណ្្តឹះបណត្លងនឹះ 
សំងៅបង្កើនសម្តថភាពយល់ដឹ្ដលម់្ង្កនតកីសិកម្មងខតត ឲ្យក្្ាយជាម្ង្កនដីបងង្គល្ងលើជំនញងៅស ូ និ្ក្្ាយជាអែក
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ផ្សពវផ្ាយបនតដល់អែកដំ្ងៅស ូ ពិងសសកសិករងៅស ូគ្រួសារ  ងដើម្្បីជំរុញអភិវឌ្ឍន៍ដណំំងៅស គូ្បកបងដ្យគ្បសិទ្ធភាព
ងសដឋកិចចខពស់និ្ ចីរភាព។ 

(៦). ការង្របណ្្តឹះបណតល្ពគ្្ឹ្សម្តថភាពម្ង្កនតីរាជការ និ្និងយជិតចមក្រងៅស កូសឧិស្ាហកម្ម បាន
ងបើកវរគបណ្្តឹះបណត្ល សតពីីសាថ្នភាពឧស្ាហកម្មងៅស ូធម្មជាតិពភិពងលាកដល់ម្ង្កនតីរាជការចំនួន០២ងលើក ងៅ
ងខតតកំពត និ្ ងខតតកពំ្់ធ ំងដ្យមនអែកចូលរួម្សរុប៨៨នក។់ ជាម្ួយងនឹះ បានងបើកវរគបណ្្តឹះបណតល្សតីព ី
“ការងរៀបចំលវិកាកម្មវិធ”ី ចនំនួ០១វរគ ផដលគ្បគ្ពឹតតងៅងៅងខតតកំព្ធ់ំ ងដ្យមនការចូលរួម្ពីម្ង្កនតីអរគនយកដ្ឋ្ន
ងៅស  ូ និ្ម្ង្កនតកីារិយល័យងៅស តូាម្ងខតតសរុបចំននួ៤១នក់។ ការងបើកវរគបណ្្តឹះបណតល្សម្តថភាពជំនញដល់
ម្ង្កនតីរាជការងលើគ្បធានបទ្ ព័ត៌មនវិទ្្ាសគ្មប់ការគ្របគ់្រ្ចំនួន០១ងលើក ងដ្យមនអែកចូលរួម្សរុប៤៥នក។់ 
វរគបណ្្តឹះបណតល្ និ្ផ្សពវផា្យព ី “ទ្ីផា្រងៅស ូដល់សហរម្ន៍ងៅស ូគ្រសួារ” បានចំនួន៧ងលើកងៅងខតដងគលងៅ 
ចំនួន៧ ផដលមនសិកាខ្កាម្ចូលរួម្សរុបចំននួ៣៦៣នក់។ ងបើកវរគបណ្្តឹះបណត្លធនធានម្នុស្ស និ្ងផទរនូវ
បងចចកវិទ្ា្តាម្រយ:ការសគ្ម្បសគ្ម្ួលទ្ស្សនកិចចសិក្ា ដឹកនំសរងសរសារណបញ្ចប់ការសិក្ារបស់និស្សតិចនំួន
០៨នក់ និ្ បានបញ្ចូនម្ង្កនតចីំនួន៦នក់ ងៅបងគ្្ៀននស្ិសិតងៅសាកលវិទ្្ាល័យភមូ្ិនទកសិកម្ម និ្វិទ្ា្សាថន្ជាតិ
កសិកម្មកពំ្់ចម្។ 

(៧). ការផស្ពវផា្យលិខតិបទ្ដ្ឋ្នរតិយតុតនិ្តនម្្ងៅស ូ បានចឹុះងបើកវរគផ្សពវផ្ាយលិខិតបទ្ដ្ឋ្នរតិយុតត 
ពាក់ព័នធនឹ្ផផែកងៅស  ូងៅគ្សុកងគលងៅចំនួន០៩កែុ្០៩ងខតត ងដ្យមនគ្បតិបតតិករងៅស ចូូលរួម្សរុប៤៥០នក់។
ជាម្ួយងនឹះ បានផ្ាយតនម្្ងៅស ូគ្បចំសបាត្ហ៍តាម្ប៉ែុសតិ៍វិទ្្យុម្ណ្ឌលព័ត៌មនង្កសតីកម្ពុជា (FM103.5) នឹ្បនត្ទ្ល់ងៅ
តាម្បណត្ងខតតចនំួន៤ ងៅងខតតបាត់ដបំ  ្FM106.3 ងខតតកំព្់ចម្ FM99.3 ងខតតកំព្់ធ ំFM104 និ្ងខតតងសៀម្រាប 
(FM107) បានចំននួ៤៨ដ្ (៤ដ្/ផខ) ងដើម្្បីឱ្យកសិករងៅស ូគ្រួសារ និ្គ្បតបិតតកិរងៅស ូកាត្ប់បានតនម្្ងៅស ូងលើ
ទ្ីផ្ារតាម្តំបន់កែុ្ គ្បងទ្ស និ្ ងគ្ៅគ្បងទ្ស។ ងបាឹះពុម្ពគ្ពឹតតិបគ្តងៅស ូធម្មជាតគិ្បចំផខបានចំនួន ២ ១៦០ច្ាប់ សគ្មប់ 
ផចកជូនកសកិរងៅស ូគ្រួសារ និ្អែកពាកព់័នធកែុ្ ងគលបណំ្្ផ្សពវផ្ាយចំងណ្ឹះដឹ្បផនថម្អំពីអនុវិស័យងៅស ។ូ 

(៨). ការចូលរួម្វរគបណ្្តឹះបណត្លងផ្ស្ៗដចូជា បានបញ្ចូនម្ង្កនតជីំនញចំននួ២៧នក់ងៅចូលរួម្វរគ 
បណ្្តឹះបណត្លកែុ្ គ្សុកសដីពកីារគ្រប់គ្រ្ហិរញ្ញវតថុ ម្ុខង្រសាធារណ្ៈ ជំងរឿនកសិកម្ម ងយនឌ័រ។ល។ បញ្ចូនម្ង្កនតី
ចំនួន០១នក់ងៅបនតការសិកា្ និ្ វរគបណ្្តឹះបណតល្បងចចកងទ្សងៅងគ្ៅគ្បងទ្សបានចំនួន៥នក់ និ្ចូលរួម្
គ្ពឹតតការណ្៍សំខាន់ៗថានក្់អនតរជាតិ ផដលទក់ទ្្នឹ្ឧសា្ហកម្មងៅស ូធម្មជាតិ។ 

៦. ការង្រពិទសាធប្សាវប្ជាវទៅស  ូ 
កែុ្  ន្២ំ០១៩ងនឹះ វសកក បានអនុវតតនិ្ បនតការង្រគ្សាវគ្ជាវ និ្តាម្ដ្នទ្ិនែនយ័ចមករ្ពិងសាធន៍ទំ្ងៅ 

កែុ្ សាថន្ីយងៅតាម្បណត្គ្កមុ្ហ នុចមក្រងៅស ូសរុបមន៦២ពិងសាធន។៍ ការង្រគ្សាវគ្ជាវ និ្ពិងសាធន៍បាន 
ចូលរួម្ជំរុញការអភិវឌ្ឍងលើគ្រប់ផផែកដណំំងៅស  ូទំ្ផផែកបងចចកងទ្ស សុវុឌ្ឍិកម្មក្នូងៅស  ូរុណ្ភាពជ័រងៅស ូ និ្  
តនម្្ផលតិកម្ម។  កែុ្ការបង្កើនផលិតភាពងៅស  ូ  វសកក  បានយកចិតតទ្កុដ្កដ់លក់ារគ្សាវគ្ជាវបង្ក្តព់ូជងៅស ូ 
សំងៅបង្កើតនូវក្ូនងៅស ូកម្ពុជា ផដលមនសកាត្នុពលបន្ាុ្ំនឹ្បផគ្ម្បគ្ម្ួលអាកាសធាតុ មនទ្ិនែផលខពស់ និ្លូត 
លាស់លអសម្គ្សបនឹ្ លកខខណ្ឌបរិសាថន្ននគ្បងទ្សកម្ពុជា ការគ្សាវគ្ជាវសរីរវិទ្្ា និ្អាជីវកម្ម និ្ការគ្សាវគ្ជាវ 
អំពីការដំ្ដុឹះនិ្ ការពារ។ ទ្នទឹម្គន្នឹ្ការគ្សាវគ្ជាវ វសកក បានរួម្ចំផណ្កយ ្្ ធំងធ្ងៅកែុ្ការបណ្្តឹះបណតល្ 
ធនធានម្នុស្ស ងដ្យការងផទរបងចចកវិទ្្ាដលគ់្បតិបតតកិរងៅស  ូ ជាម្ួយគនង្នឹះ បានបណ្្តឹះបណត្លនូវធនធាន
ម្នុស្សតាម្រយៈការបង្ហ្ត់បងគ្្ៀននិស្សតិងៅតាម្គ្រឹឹះសាថន្សិក្ា និ្ សគ្ម្បសគ្ម្ួលឱ្យនិស្សតិងធវើទ្ស្សនកិចចសិកា្ 
ចមក្រពិងសាធន ៍ និ្ការដកឹនំសារណបញ្ចប់ការសិកា្ថាន្ក់បរិញ្ញ្បគ្តរបសន់ិស្សិតម្កពីគ្រឹឹះសាថ្នបណ្្តឹះបណតល្
ម្ួយចំនួនងដើម្្បីបនតងវនកែុ្ការអភិវឌ្ឍដំណងំៅស ូនអនរត។ 
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វសកក បាននិ្កំពុ្អនុវតតងលើការគ្សាវគ្ជាវផផែកងក្សគ្តសាង្កសត រួម្មន៖ (១) គ្សាវគ្ជាវបង្ក្ត់ពូជ តាម្ដ្ន 
និ្វិភារទ្ិនែន័យ បញ្ជូលទ្ិនែន័យគ្រប់ ូតិ៍ពិងសាធនក៍្ូនទំ្ងៅខា្កែុ្និ្ ខា្ងគ្ៅសាថ្នីយគ្របច់ំនួន៦២ និ្ ការ
ផលទំថានល្បណ្្តឹះកូនងៅស ូងលើនផទដី០,៣៥ហិកតា (២) អនុវតតការង្របំងៅកូនងៅស បូានចំនួន៦៨ក្ូន និ្ថានល្
បណ្្តឹះកនូងៅស លូមងីលើនផទដ០ី,៣៥ហិកតា (កាប់ច្អូរនិ្ គ្ចកដីចូលកែុ្ល្់ថានល្បណ្្តឹះកូនងៅស ូបានចនំួន៣៥០០០
ល្់ និ្ដ្ក់គ្គប់បណ្្តឹះកែុ្ល្់សគ្មប់ថានល្បណ្្តឹះកូនងៅស ចូំនួន៣៥០០០ល្់) និ្ផលដំណំគ្របដីចំនួន៣គ្បងភទ្ 
ងៅប្ុក៤២BNW រួម្មន Stylosanthes guiannsis, Mucuna aterrinum និ្ការដ្ក់ជីបំប៉ែនកូនងៅស ូចំនួន២ ងលើកងលើ
នផទដីចំនួន៦៨,៥ហិកតា គ្ពម្ទំ្បានបាញ់ថាន្ពំ្ាបាលជំ្៉ឺ ក្ក្ុលាប ងៅតាម្គ្បងរៀបផម្កងៅស ចូប់ ពីអាយុ៣ ន្ំ
ងៅ១០ ន្ ំបាន២ដ្ងលើនផទដចីំនួន២១២ហិកតា (៣) ការគ្សាវគ្ជាវអពំីការដំ្ដឹុះ និ្ ជំ្៉ឺ (ផលទំដំណំចងន្្ឹះរ្ងៅស ូ
ងៅប្កុ៥២CS ចនំួន៥គ្បងភទ្រ៉ឺ ងចក ខែុរ សាវ្យ មន្ស់ សាវ្យចនទី និ្ កូនងៅស ចូមករ្ពិងសាធចំននួ៩០,២៥ហិកតា) 
ងដ្យតាម្ដ្ននិ្គ្បម្ូលទ្និែន័យននឥទ្ធពិលននដំណំរគ្ម្ប ដណំំចងន្្ឹះរ្ ជី ដ្់សុីងតដ្ំ បា ្រា ្ផម្៉ែគ្តងក្សគ្ត
បរិសាថ្ន ងៅងលើការលូតលាស់ និ្ទ្និែផលងដើម្ងៅស ូ  (៤) តាម្ដ្ន គ្ស្់ បញ្ចលូ និ្វិភារទ្និែន័យសរីរវិទ្្ា
ទ្ឹកជ័រ ចំននួ៨៤៨សំណក និ្ (៥) ពិងសាធន៍តាម្ដ្នទ្ិនែន័យក្ូនងៅស ូលម ី ចនំួន១៧ក្នូ៖ ៥ក្នូពីចមករ្ងៅស ូ 
SOCFIN-KCDនិ្១២ក្ូនពី RRI-CATAS (គ្បងទ្សចិន)។ 

វសកក បាននិ្កំពុ្ អនុវតតផផែកម្នទីរពិងសាធន៍យថាគ្បងភទ្រួម្មន៖ (១).ងធវើងតសតវិភារសំណកយថាគ្បងភទ្
ចំនួន៣៦៨ភារសំណកងដើម្បី្សគ្មប់ងធវើការវាយតនម្្សម្តថភាព និ្ រណុ្ភាពងៅស ូបញ្ជ្ក់តាម្បងចចកងទ្ស )២( .
ការងរៀបចំងធវើងតសត និ្ របាយការណ្៍វិភារលទ្ធផលននការងធវើងតសតងគ្បៀបងធៀបម្នទីរពិងសាធន៍កែុ្ គ្សុក ងដើម្្បីវាយតនម្្
សម្តថភាពម្នទីរពិងសាធនម៍្ូលដ្ឋ្ន សគ្មបធ់ានការទ្ទ្លួសាគ្ល់ជាផ្ូវការ (៣). ងធវើងតសត Round Robin ចនំួន២
ងលើកជាម្ួយគ្បងទ្សម ្ង សីុ (៤). ចុឹះបញ្ជកិាងរា្ចគ្កផកនចែងៅស TូSR និ្ម្នទរីពិងសាធន៍ម្ូលដ្ឋន្បាន៥គ្កុម្ហ ុន 
កែុ្ងគលបំណ្្ផដលក់ារអនញុ្ញ្តសិទ្ធិងគ្បើគ្បាស់សា្ក្សញ្ញ្យថាគ្បងភទ្ងៅស កូម្ពជុា និ្ការទ្ទ្ួលសាគ្ល់ផ្ូវការជា
ម្នទីរពិងសាធន៍ម្ូលដ្ឋ្នពីវិទ្ា្សាថ្នគ្សាវគ្ជាវងៅស ូកម្ពុជា រួម្មន៖ (១) គ្កមុ្ហ ុនសីុ .អ.សីុ.ងខ .២ អភិវឌ្ឍន៍ងៅស ូ 
ខូ.,អិលធីឌី (២) គ្កុម្ហ ុនហ ្ អាន ម ្្  យ ្្ ងខ អភិវឌ្ឍន៍ងៅស  ូខូ., អិលធឌីី  (៣) គ្កុម្ហ នុដុ្ ភូគ្កងចឹះ 
អភិវឌ្ឍនង៍ៅស  ូខូ ., អិលធីឌ ី (៤) គ្កុម្ហ នុងភឿក វា ្ កពំ្់ធំ អភិវឌ្ឍន៍ងៅស ូ ខ.ូ, អិលធី (៥) គ្កមុ្ហ ុនសុកហវនី។ 

៧. ការទរៀបចំ្ិខិតបទោឋានគតិយុតត 
កែុ្  ន្២ំ០១៩ បានពិនិត្យផកសគ្ម្ួលង ើ្វិញងសចកតីគ្ពា្ច្ាប់សតពីីងៅស  ូ បានងចញសារាចរផណ្ន ំ សដីពី

ការផដលវិ់ញ្ញ្បនបគ្តបញ្ជក្រ់ុណ្ភាព ងរៀបចំងសចកតីគ្ពា្សារាចរសដីពីវិធានការទ្បស់ាក្ត់ការនំងចញជ័រងៅស  ូ និ្
ង ើងៅស មូ្ិនទន់ផកនចែងៅបរងទ្ស។ ងដ្ឹះគ្សាយបញ្ហ្ការលួចជ័រងៅស ងូៅបណត្គ្កុម្ហ នុចមក្រងៅស សូម្ប្ទន
ដីងសដឋកិចចបានម្ួយចនំួន ងហើយបានចូលរួម្ការង្រចុឹះបញ្ជីដីធ្ីមនលកខណ្ៈជាគ្បព័នធរបស់គ្កុម្ហ ុនចមក្រងៅស ូ
ងម្ម្ត់ ខូអិលធឌីី និ្ចូលរួម្ងដ្ឹះគ្សាយការរំងលាភកាន់កាប់ដីចមក្រងៅស ូរដឋឡាបានងសៀកងខតតរតនរិរី ជាម្ួយ
អាជាញធ្រងខតតនិ្សាថ្ប័នពាក់ពន័ធ។ 

៨.  ការង្រសហប្បតិបតតិការអនតរជាតជិផនកទៅស  ូ
៨.១. សមាគមបណតាប្បទទសផ្ិតទៅស ូធមមជាត ិ(ANRPC)  
គ្ពឹះរាជាណចគ្កកម្ពុជា ផដលមនគ្កសួ្ កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ ងនសាទ្ បានចលូជាសមជិកងពញសិទ្ធិ 

កែុ្សមរម្ ANRPC ននលងទ្ី០៩ ផខកញ្ញ ្ ន្២ំ០០៩ ងហើយកម្ពុជាកជ៏ាគ្បធានសមរម្ ANRPC សគ្មប់ ន្២ំ០១៥-
២០១៦ងនឹះផ្ផដរ។  ន្២ំ០១៩ងនឹះ កម្ពជុាបានងធវើជាម្្ស់ផទឹះងបើកកចិចគ្បជុំដបំូ្របស់គ្កុម្ការង្រនិរនតរភាពងៅស ូ
ធម្មជាតិននសមរម្ន៍បណត្គ្បងទ្សផលិតងៅស ូធម្មជាត ិ ងៅសណឋគ្រអ្គរបា ្រាឌីងខតតងសៀម្រាបរយៈងពល៣នលង  
គ្បគ្ពឹតដងៅគ្បកបងដ្យភាពរលូនលអនិ្ ងជារជ័យ។ 
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ងគ្ៅពីងនឹះងៅកែុ្ ន្ំ២០១៩ បានចូលរួម្ (១). វរគបណ្្តឹះបណត្លសដពីី “ការគ្សាវគ្ជាវនិ្ការវិភារទ្ីផ្ារ
ងៅស ធូម្មជាតិ” ងៅទ្ីគ្កុ្រឡូាឡាពំួរ គ្បងទ្សម ្ង សីុ (២). កិចចគ្បជុំងលើកទ្ី៦របស់គ្កុម្ជំនញ ANRPC ផផែក
សថិរភាវូនីយកម្មតនម្្ងៅស ូពិភពងលាកងៅគ្បងទ្សនល (៣). សិកាខស្ាលាសដពីី “ការផគត់ផគ្់ តគ្ម្ូវការ និ្ការងធវើម្៉ែផូឌល
ឧស្ាហកម្មងៅស ធូម្មជាត”ិ ងៅគ្បងទ្សម្យី ន្ម  ្ (៤) សិកាខ្សាលាសដពីីងៅរកគ្បសិទ្ធភាពផខស្គ្ចវាក់ននការផគតផ់គ្”់ 
ងៅគ្បងទ្សនល  (៥). សនែសីិទ្ កចិចគ្បជុ ំ និ្ សនែបិាតរបស់ ANRPC ងៅទ្ីគ្កុ្ ហ្ាកាតាគ្បងទ្សឥណ្ឌូងនសីុ (៦). 
ចូលរួម្កិចចគ្បជុំសដីព ី “ការ្្្ស់បដូរយនតការងដើម្្បីងដ្ឹះគ្សាយបញ្ហ្នល្ងៅស ូរយៈងពលខ្”ី ងៅគ្បងទ្សនល និ្(៧). 
កិចចគ្បជុំរណ្ៈកមមធ្ិការបងចចកងទ្សផផែកការពាររុកខជាតិងៅរូឡាឡាំពួរ គ្បងទ្សម ្ង សីុ។ 

៨.២. ប្កុមប្បកឹាាប្សាវប្ជាវនងិអភិវឌាឍន៍ទៅស ូអនតរជាត ិ 
 ន្ំ២០១៩ងនឹះ (១). ចលូរួម្សនែិសីទ្និ្កិចចគ្បជុគំ្បចំ ន្ំននគ្កុម្គ្បកឹ្ាគ្សាវគ្ជាវនិ្ អភវិឌ្ឍន៍ងៅស អូនតរជាត ិ

(IRRDB International Rubber Conference and IRRDB Annual Meeting) ងៅគ្បងទ្សម្យី ្ន់ម ្ចនំួន០១ងលើក 
(២) ចលូរួម្សិកាខស្ាលាងៅគ្បងទ្សម ង្ សីុចំននួ០១ងលើក (៣) ចលូរូម្សិកាខស្ាលាងៅគ្បងទ្សចនិ និ្ (៤) 
ចូលរួម្សិកាខស្ាលាងៅគ្បងទ្សនលចំននួ០១ងលើក។  

៨.៣. ទីភា្ាក់ង្រារាំងសប្មាប់ការអភិវឌាឍ  (AFD: Agence Française de Développement) 
កែុ្  ន្២ំ០១៩ងនឹះ គ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ (អរគនយកដ្ឋន្ងៅស )ូ បានងផញើលិខិតងៅ

ទ្ីភានក់ង្របារាំ្សគ្មប់ការអភិវឌ្ឍ AFD ងដើម្្បីសំុការគំគ្ទ្ងលើរងគ្ម្អភិវឌ្ឍន៍សហរម្ន៍កសិកម្មងៅស ូគ្រួសារ 
ងដ្យង ត្្តងលើសមសភារចំនួនប ីរួម្មន៖  

- ការ ។គ្រសួារកម្មងៅស ូរម្ន៍កសិ្និ្បង្កើតសហគ្្ឹព  
- រ។គ្រសួាសហរម្ន៍ងៅស ូដល់បងចចកងទ្សផកនចែក្ាល់គ្បឹ្ផតនិតសិប្បកម្មផកនចែង្កើបការ  
- ការងលើកកម្ពស់រុណ្ភាពផលិតផលងៅស ូរបស់កសិករងដើម្្បីលក់ដលទ់្ផី្ារអនតរជាត។ិ 
៨.៤. មជ្ាឈមណឌ្សហប្បតបិតតិការអនតរជាតិប្សាវប្ជាវកសិកមមសប្មាប់ការអភិវឌាឍ 
ងៅកែុ្ ន្២ំ០១៩ ជំនញការ CIRAD  បានបំងពញងបសកកម្មចំននួ២ដ្ងៅកម្ពជុា ងដើម្្បីពិភាកា្ និ្ ងរៀបចំ

ការង្រគ្សាវគ្ជាវ។ អរគនយកដ្ឋ្នងៅស ូ និ្ម្ជ្ឈម្ណ្ឌលសហគ្បតិបតតិការគ្សាវគ្ជាវអនតរជាតិ ងដើម្្បីអភិវឌ្ឍន៍
កសិកម្ម (CIRAD) គ្បងទ្សបារាំ្ បានចុឹះហតថងលខាងលើអនុស្សរណ្ៈងយរយល់គន្ទ្ូងៅ (GMOU) កាលពីនលងពី
នលងទ្ី១៤ ផខម្ិលុន  ន្ំ២០១៩ កែុ្ ងគលបណំ្្ងដើម្្បីបង្កើនកិចចសហគ្បតិបតតកិាររយៈងពលផវ្ រវា្ភារីទំ្ពីរកែុ្  
ការគ្សាវគ្ជាវ និ្អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មងៅកម្ពុជា ងដ្យង ត្្តងលើ(១) ងសដឋកិចចស្គម្ (២) ការអនុវតតកសិកម្មលអ (៣)
បងចចកវិទ្្ារណុ្ភាពងៅស  ូ (៤) ការគ្បគ្បាស់និ្វាយតនម្្រុណ្ភាពដីនិ្ជី (៥) ការងធវើផផនទ្ីនិ្កណំ្តត់ំបន ់
ដំ្ដុឹះ (៦) ជីវ-បងចចកវិទ្្ា (Bio-Technology) (៧) បរិសាថ្ននិ្ ការផគ្បគ្បួលអាកាសធាតុ (៨) ការកសា្ធន
ធានម្នុស្ស (៩)  ទ្ស្សនៈកចិចសិក្ា និ្(១០) ការ្្្ស់បដូរកម្មវិធីសិក្ាសគ្មបម់្ង្កនតជីំនញននអ្គភាពទំ្ពីរ។ 

៨.៥. កិចចសហប្បតិបតតិការជាមួយ CATAS 
កែុ្ ន្២ំ០១៩ CATAS បានគំគ្ទ្សកម្មភាព ដូចជា៖ (១) ទ្ស្សនកិចចម្ង្កនតីងៅគ្បងទ្សចិនចំននួ៤ងលើក (២) 

បានបណ្្តឹះបណតល្រយៈងពលខ្ីដល់ម្ង្កនតីចនំួន៥រូបងៅគ្បងទ្សចិន និ្ (៣) បនតការពិងសាធន៍រួម្គនង្ៅកម្ពុជាងលើ 
ការង្រគ្សាវគ្ជាវអំពីការពា្បាលជំ្៉ឺសងតួ ទ្្ំ្ ងចៀរ ការបងំៅម្ីនី (Mini Budding)  កូនងៅស ូបំងៅកែុ្ បំព្់ (Root 

trainer) និ្ ការង្រច្ារបង្ក្តព់ូជ។ ភារ ីCATAS ក៏បានជួយបានជួយងរៀបចំម្នទីរពិងសាធនរ៍ីម្ីកសកិម្ម ដ ី និ្ ស្កឹ 
ដលវិ់ទ្្ាសាថន្គ្សាវគ្ជាវងៅស ូកម្ពុជា។ 
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៨.៦. កិចចសហប្បតិបតតិការជាមួយប្កសួងកសិកមមននសាធារណរែឋប្បជាមានិតចនិ  
កែុ្គ្កបខណ័្ឌកចិចសហគ្បតិបតតិការជាម្ួយនឹ្សាធារណ្រដឋគ្បជាមនិតចនិងៅ ន្ំ២០១៩ងនឹះ គ្កសួ្កសិកម្ម 

រុកាខគ្្បមញ់ និ្ ងនសាទ្ (អរគនយកដ្ឋន្ងៅស )ូ បានបញ្ចូនម្ង្កនតីជនំញងៅចលូរួម្វរគសិកាខ្ចំននួ៣រ៉ឺ )១(  សិកាខ្
សាលាសដីព ី “Modern practical Agriculture Technology and poverty Reduction Experience” (២) សិកាខ្
សាលាសដពីី  “Agriculture and Animal Husbandry Technology for Cambodia ” និ្  (៣) សិកាខស្ាលាសដពីី “ 
Information Technology Applications in Agriculture for Developing Countries”។ 

៨.៧. ជផនការអភិវឌាឍន៍ឧសាាហកមមទៅស ទូៅកនុងតបំន់ប្តីទកាណអភិវឌាឍន ៍កមពុជា ឡាវ ទវៀតណម  
- បានចូលរួម្កិចចគ្បជុំរណ្ៈកមម្ធិការសគ្ម្បសគ្ម្ួលចគ្ម្ុឹះ សគ្មប់តំបន់គ្តីងកាណ្អភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា-ឡាវ-

ងវៀតណម្ ងលើកទ្ី១២ (12th CLV DTA JCC) ផដលគ្បគ្ពឹតតងៅងៅសាលាងខតតគ្កងចឹះ  
- បានឯកភាពងលើរបាយការណ្៍ចុ្ងគ្កាយននរងគ្ម្ផផនការអភិវឌ្ឍន៍ឧស្ាហកម្មងៅស ងូៅតំបន់គ្តីងកាណ្

អភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា-ឡាវ-ងវៀតណម្ ផដលភារីងវៀតណម្បានផកសគ្ម្ួល និ្ បានងធវើរបាយការណ្៍អំពីការឯកភាពគន្
រវា្កម្ពុជា-ងវៀតណម្ ជនូថាន្ក់ដឹកនំគ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ 

- ងគ្ៅពីកិចចសហគ្បតិបតតិការកែុ្គ្កបខ័ណ្ឌននគ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ (អរគនយកដ្ឋ្នងៅស  ូ
និ្វិទ្្ាសាថ្នគ្សាវគ្ជាវងៅស ូកម្ពុជា) សមរម្អភិវឌ្ឍន៍ងៅស ូកម្ពុជាក៏បានចូលជាសមជិកងពញសិទ្ធិននសមរម្ន៍
ងៅស ូអនតរជាត ិ(International Rubber Association: IRA) និ្គ្កុម្គ្បកឹ្ាធុរកចិចងៅស អូាសា ្ន (Asian Rubber 

Buiness Council: ARBC) ផ្ផដរ។ 
 

២. ការសលើក្ក្មពេេ់ែុភារេតវ និង្លតិក្មមេតវ  
ផលិតកម្មសតវមនសកាត្នពុលកែុ្ការរួម្ចំផណ្កបង្កើតការង្រ សនតិសខុងស្បៀ  ្ អាហារូបតថម្ភ កំងណ្ើនងសដឋកិចច 

និ្ចូលរួម្ចំផណ្កកាតប់នថយភាពគ្កីគ្ក។ អនុវិស័យងនឹះជាផផែកម្ួយសំខាន់សគ្មប់គ្ទ្គ្ទ្្់ដលវិ់ស័យកសិកម្ម និ្
ងសដឋកិចចជាត។ិ កែុ្ យុទ្ធសាង្កសតចតុងកាណ្ដំណក់កាលទ្ី៤ បានដ្កប់ញ្ចលូវិស័យកសិកម្មកែុ្ ចតុងកាណ្ទ្ី៤ 
ម្ុំទ្ី១ ចណំ្ុចអាទ្ិភាពទ្៧ី ផច្ពីការជំរុញការចិញ្ចឹម្សតវ និ្វារីវប្បកម្ម ងដើម្្បីងលើកកម្ពសក់ារចិញ្ចឹម្សតវឱ្យកាន់ផត
ទ្ូលំទ្លូាយផលម្ងទ្ៀត តាម្រយៈការបង្កើតគ្កបខណ័្ឌងគលនងយបាយផផអកងលើផខ្សគ្ចវ ំាក់តនម្្ និ្ងដ្ឹះគ្សាយជា
កញ្ចប់នូវបញ្ហ្ជាឧបសរគដល់ការអភិវឌ្ឍអនុវិស័យងនឹះ ជាម្ួយនឹ្ ការរិតរូរដល់បញ្ហ្សុវតថិភាពចណំ្ីអាហារ និ្
កិចចដំងណ្ើរការគ្បកួតគ្បផជ្ទ្ីផ្ារ ពិងសសការបនថយនល្ងដើម្ផលិត និ្ អនម្័យសាច។់ 

កែុ្ ន្ំ២០១៩ ផលិតកម្មសតវមនការងកើនង ើ្ ជាពិងសសការចិញ្ចឹម្សតវសគ្មបឧ់ស្សហកម្ម។ ជាក់ផសត្
សតវចឹញ្ចមឹ្សរុបបានងកើនដល់៤៥,៨៥លានកា្ល  រ៉ឺងកើនងលើស ន្ំ២០១៨ ចំនួន៣,៣% ផដលងធវើឱ្យកម្ពជុាមន
សម្តថភាពផលិតសាច់សគ្មប់បងគ្ម្ើតគ្ម្ូវការកែុ្គ្សុកបានគ្បមណ្២៣៩ពាន់ងតាន ឬងសមើនឹ្៨២% ននតគ្ម្ូវការ
សាច់សរុបគ្បមណ្២៩០ពាន់ងតានកែុ្ម្ួយ ន្។ំ  

ទ្នទឹម្នឹ្ ងនឹះ ងដ្យមនការងគ្តៀម្លកខណ្ៈបានលអ និ្យកចិតតទ្កុដ្ក់ខពស់ងលើការង្រអង្កតតាម្ដ្ន គ្សាវ
គ្ជាវគ្បភពចម្្្ជំ្ ៉ឺ និ្មនគ្បព័នធរាយការណ្៍សាថន្ភាពសុខភាពសតវជាគ្បច ំ ករណ្ីផទុឹះជំ្៉ឺ្្្ គ្តូវបានរកង ើញ 
និ្រាយការណ្៍បាន ប់រហ័ស និ្បានចត់វិធានការង្្ើយតបទន់ងពលងវលា។ 

២.១. លទ្ធផលននការជរំញុផលតិកម្មរតវ 
២.១.១ ការចិចចមឹសតវជា្កខណៈប្គសួារ 
ការចិញ្ចឹម្សតវជាលកខណ្ៈគ្រសួារសរុបកែុ្ ន្ំ២០១៩ងនឹះ មនចនំួន ៣២,០៤លានកា្ល កែុ្ ងនឹះមនងគ

ចំននួ ២,៧៧លានក្ាល គ្កបីចំននួ៤៤៧ពាន់ក្ាល គ្ជូកចំននួ១,០៣លានកា្ល បក្សីចនំួន២៧,៧៦លានក្ាល 
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ងសឹះចំនួន៤ពាន់កា្ល ងចៀម្ចំនួន៦៤៨ក្ាល ពផពចនំនួ២៨ពាន់ក្ាល និ្ដំរចីនំនួ១៨ក្ាល។ ងបើងគ្បៀបងធៀប 
 ន្ំ២០១៨ សថិតិសតវសរុបលយចុឹះ៦,៧% កែុ្ងនឹះងគ គ្កបីលយ៥,៩% គ្ជកូលយ៤៦,៧% និ្បក្សីលយ៤,១%។ 

តារាង៨៖ សថិតិផ្ិតកមមសតវ ្កខណៈប្គួសារពីឆ្ាំ២០១៥-២០១៩ 
 

្.រ ប្បទភទសតវ 
សថិតិសតវ ៥ឆ្ាំចុងទប្កាយ (២០១៥-២០១៩) ទប្បៀបទធៀប 

២០១៩/២០១៨ ឆ្ាំ២០១៥ ឆ្ាំ២០១៦ ឆ្ាំ២០១៧ ឆ្ាំ២០១៨ ឆ្ាំ២០១៩ 

១ ងគ ២ ៩០៣ ៤២០ ២ ៨៩៧ ១២៦ ២ ៩៥១ ៣៥៩ ២ ៩១៧ ៣០២ ២ ៧៦៩ ៨៨៥ -៥,០% 

២ គ្កបី ៥០៦ ១៦៥ ៥២៣ ៣២០ ៥០៨ ៤៥៨ ៥០០ ៧៧៨ ៤៤៧ ១៦៧ -១០,៧% 

៣ ងគ-គ្កបី ៣ ៤០៩ ៥៨៥ ៣ ៤២០ ៤៤៦ ៣ ៤៥៩ ៨១៧ ៣ ៤១៨ ០៨០ ៣ ២១៧ ០៥២ -៥,៩% 

៤ កម្្ំ្អូសទញ ១ ១៣២ ០៩៧ ១ ០៥១ ៦២៥ ៩៣៥ ២៣៩ ៨៣៦ ៣០១ ៧១៧ ៩០២ -១៤,១% 

៥ គ្ជូក ២ ៣៥៧ ៨៣៩ ២ ៣៧១ ២៨៣ ២ ៣៣១ ៥១២ ១ ៩៣៤ ៩១៧ ១ ០៣០ ៤៩៤ -៤៦,៧% 

៦ បក្សី ២៦ ៦៨៨ ៦៧៥ ២៨ ៤០២ ៤៨៦ ២៨ ៦៥២ ៤០៩ ២៨ ៩៥៦ ៣៤២ ២៧ ៧៦៣ ៤៧៩ -៤,១% 

៧ ងសឹះ ៧ ៦៣៧ ៥ ៦១០ ៥ ០៥៥ ៤ ២០៧ ៣ ៧៧១ -១០,៤% 

៨ ងចៀម្ ៣៧៨ ៤០០ ៤៦១ ៤៥៩ ៦៤៨ +៤១,២% 

៩ ពផព ២៣ ៣២១ ២២ ៧១៩ ២៨ ៥៤២ ២៥ ៧៤៧ ២៧ ៧៤០ +៧,៧% 

១០ ដំរី ៦៤ ៦៣ ៦៣ ៥៨ ១៨ -៧១,៤% 

សរុប ៣២ ៤៨៧ ៤៩៩ ៣៤ ២២៣ ០០៧ ៣៤ ៤៧៧ ៨៥៩ ៣៤ ៣៣៩ ៨១០ ៣២ ០៤៣ ៥៣៥ -៦,៧% 
 
 

ប្កាហវិកទី២៣៖ ផ្ិតកមមសតវជា្កខណៈប្គសួារឆ្ាំ២០១៥ -២០១៩ 
 

 
២.១.២. ការចិចចមឹសតវជា្កខណៈពាណិជ្ជកមម 
  សតវចិញ្ចឹម្ជាលកខណ្ៈពាណ្ិជជកម្មកែុ្ ន្ំ២០១៩ សរុបមនចំនួន១៣,៨១លានក្ាល កែុ្ងនឹះងគ គ្កបីមន

ចំនួន១០ពាន់ក្ាល  គ្ជកូមនចំនួន១,១៥លានក្ាល  បក្សីមនចនំួន១២,៦៣លានក្ាល  ងសឹះចនំួន៣០ក្ាល 
និ្សាវច្ំននួ១៤ពាន់កា្ល។ ងបើងគ្បៀបងធៀប ន្ំ២០១៨ ការចិញ្ចមឹ្សតវលកខណ្ៈពាណ្ជិជកម្មមនការងកើន៣៧,៦% កែុ  ្
ងនឹះគ្ជូកងកើន៤២,១% និ្បក្សីងកើន៣៧,១%។ ងដ្យផ កងគ គ្កបីលយចុឹះ១១,៨% និ្ ងសឹះលយ ចឹុះ៦៦,៣%។ 
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តារាង៩៖ សថិតិផ្ិតកមមសតវ្កខណៈពាណិជ្ជកមមពីឆ្ាំ២០១៥ ែ្់ឆ្ាំ២០១៩ 

្.រ ប្បទភទសតវ 
សថិតិសតវ ៥ឆ្ាំចុងទប្កាយ (២០១៥-២០១៩) ទប្បៀបទធៀប 

២០១៩/២០១៨  ន្ំ២០១៥  ន្ំ២០១៦  ន្ំ២០១៧  ន្ំ២០១៨  ន្ំ២០១៩ 

១ ងគ ១៣ ២៨៩ ២៣ ១៨៨ ២០ ៣៦៣ ១១ ២៣២ ៩ ៨៧៧ -១២,១% 

២ គ្កបី ៦៣ ១៩៤ ១៩៨ ២១៧ ២១៨ +០,៥% 

៣ ងគ-គ្កបី ១៣ ៣៥២ ២៣ ៣៨២ ២០ ៥៦១ ១១ ៤៤៩ ១០ ០៩៥ -១១,៨% 

៤ គ្ជូក ៤១៦ ៥២៥ ៥៩៩ ៣៤១ ៧៤២ ៧៧១ ៨១២ ៩៣៨ ១ ១៥៥ ៤៣១ +៤២,១% 

៥ បក្សី ៧ ៨៣០ ៣៩៨ ៧ ៣៣១ ២៧៥ ៧ ៥៩២ ៥៣០ ៩ ២១០ ៤០៩ ១២ ៦៣១ ៩៧៤ +៣៧,១% 

៦ ងសឹះ ៥២ ៦៤ ៨២ ៨៩ ៣០ -៦៦,៣% 

៧ ងចៀម្ ៣១ ៦៧ ០ ០ ០ ០ 

៨ ពផព ៥ ៥៤៧ ៦ ២៥៨ ៣៦៥ ៧០០ ០ ០ 

៩ សាវ្ - - - - ១៤ ០៧៩ +១០០% 

១០ ទ្ន្ាយ - - - - - ០ 

សរុប ៨ ២៦៥ ៩០៥ ៧ ៩៦០ ៣៨៧ ៨ ៣៥៦ ៣០៩ ១០ ០៣៥ ៥៨៥ ១៣ ៨១១ ៦០៨ +៣៧,៦% 
 

ប្កាហវិកទី២៤៖ សថតិិផ្ិតកមមសតវជា្កខណៈពាណជិ្ជកមមពីឆ្ា២ំ០១៥ -២០១៩ 
 

 
 

២.១.៣. សថតិិសតវសរុបទូទងំប្បទទស (្កខណៈប្គួសារ និងពាណជិ្ជកមម) 
ជារួម្ផលិតកម្មសតវគ្រប់គ្បងភទ្កែុ្ រយៈងពល០៥ ន្ំចុ្ងគ្កាយងនឹះ មនអគ្តាកំងណ្ើនរួរឱ្យកត់សមគ្ល់រ៉ឺមន

ចំនួន៤០,៧៥លានក្ាលងៅ ន្ំ២០១៥ ងកើនដល់៤៥,៨៥លានក្ាលងៅ ន្ំ២០១៩ កែុ្ងនឹះមនងគចំនួន
២,៧៨លានក្ាល គ្កបីចំននួ៤៤៧ពាន់ក្ាល គ្ជូកចំននួ២,១៨លានក្ាល បក្សចីនំួន៤០,៣៩លានក្ាល ងសឹះ
ចំនួន៣ ៨០១ក្ាល ងចៀម្ចនំួន៦៤៨ក្ាល ពផពចំនួន២៨ពាន់កា្ល ដំរីចំនួន១៨កា្ល សាវ្ចំននួ១៤ពានក់្ាល 
និ្ទ្នា្យចំននួ១៨៥ក្ាល។ ងបើងគ្បៀបងធៀបងៅនឹ្ ន្២ំ០១៨ មនអគ្តាកំងណ្ើន៣,៣% កែុ្ងនឹះបក្សីងកើន 
៥,៨% ងចៀម្ងកើន៤១,២% និ្ពផពងកើន៤,៩% ងដ្យផ កងគ គ្កបីលយចុឹះ៥,៩% និ្គ្ជូកលយចឹុះ២០,៤%។ 
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តារាង១០៖ សថតិិផ្ិតកមមសតវសរុបចិចចមឹជា្កខណៈប្គួសារ និងពាណិជ្ជកមមពីឆ្ា២ំ០១៥-២០១៩ 

្.រ ប្បទភទសតវ 
សថិតិសតវ ៥ឆ្ាំចុងទប្កាយ (២០១៥-២០១៩) ទប្បៀបទធៀបឆ្ា ំ

២០១៩/២០១៨  ន្ំ២០១៥  ន្ំ២០១៦  ន្ំ២០១៧  ន្ំ២០១៨  ន្ំ២០១៩ 

១ ងគ ២ ៩១៦ ៧០៩ ២ ៩២០ ៣១៤ ២ ៩៧១ ៧២២ ២ ៩២៨ ៥៣៤ ២ ៧៧៩ ៧៦២ -៥,១% 

២ គ្កបី ៥០៦ ២២៨ ៥២៣ ៥១៤ ៥០៨ ៦៥៦ ៥០០ ៩៩៥ ៤៤៧ ៣៨៥ -១០,៧% 

៣ ងគ គ្កបី ៣ ៤២២ ៩៣៧ ៣ ៤៤៣ ៨២៨ ៣ ៤៨០ ៣៧៨ ៣ ៤២៩ ៥២៩ ៣ ២២៧ ១៤៧ -៥,៩% 

៤ កម្្ំ្អូសទញ ១ ១៣២ ០៩៧ ១ ០៥១ ៦២៥ ៩៣៥ ២៣៩ ៨៣៦ ៣០១ ៧១៧ ៩០២ -១៤,២% 

៥ គ្ជូក ២ ៧៧៤ ៣៦៤ ២ ៩៧០ ៦២៤ ៣ ០៧៤ ២៨៣ ២ ៧៤៧ ៨៥៥ ២ ១៨៥ ៩២៤ -២០,៤% 

៦ បក្សី ៣៤ ៥១៩ ០៧៣ ៣៥ ៧៣៣ ៧៦១ ៣៦ ២៤៤ ៩៣៩ ៣៨ ១៦៦ ៧៥១ ៤០ ៣៩៥ ៤៥៣ +៥,៨% 

៧ ងសឹះ ៧ ៦៨៩ ៥ ៦៧៤ ៥ ១៣៧ ៤ ២៩៦ ៣ ៨០១ -១១,៥% 

៨ ងចៀម្ ៤០៩ ៤៦៧ ៤៦១ ៤៥៩ ៦៤៨ +៤១,២% 

៩ ពផព ២៨ ៨៦៨ ២៨ ៩៧៧ ២៨ ៩០៧ ២៦ ៤៤៧ ២៧ ៧៤០ +៤,៩% 

១០ ដំរី ៦៤ ៦៣ ៦៣ ៥៨ ១៨ -៦៩,០% 

១១ សាវ្ - - - - ១៤ ២២៨ +១០០,០% 

១២ ទ្ន្ាយ - - - - ១៨៥ +១០០,០% 

សរុប ៤០ ៧៥៣ ៤០៤ ៤២ ១៨៣ ៣៩៤ ៤២ ៨៣៤ ១៦៨ ៤៤ ៣៧៥ ៣៩៥ ៤៥ ៨៥៥ ១៤៣ +៣,៣% 
 

ប្កាហវិកទី២៥៖ សថតិិផ្តិកមមសតវសរុប (្កខណៈប្គសួារនិងពាណិជ្ជកមម) ពីឆ្ា២ំ០១៥-២០១៩ 
 

 
២.១.៤. ការទប្បៀបទធៀបជបបជផនផ្តិកមមតាមប្បទភទសតវ 
ការជំរុញផលិតកម្មសតវ និ្បង្កើនផលិតភាពសតវជាងគលងៅអាទ្ិភាពសគ្មប់ការងធវើពាណ្ិជជកម្មសតវ។ កែុ្ 

រយៈងពល៥ ន្ំចុ្ងគ្កាយងនឹះ ផលិតកម្មសតវលកខណ្ៈពាណ្ិជជកម្មម្ ំានអគ្តាងកើនង ើ្រួរឱ្យកត់សមគ្ល់ រ៉ឺងកើនពី    
៨,២៦លានក្ាលងៅ ន្២ំ០១៥ ង ើ្ដល់១៣,៨១លានក្ាលងៅកែុ្ ន្២ំ០១៩។  ន្២ំ០១៩ងនឹះ ផលិតកម្មសតវ
លកខណ្ៈពាណ្ិជជកម្មមនកំងណ្ើន៣៧,៦% កែុ្ងនឹះផលិតកម្មគ្ជូកលកខណ្ៈពាណ្ជិជកម្មមនកំងណ្ើន៤២,១% និ្
ផលិតកម្មបក្សីមនកំងណ្ើន៣៧,១%។ អគ្តាននកំងណ្ើនផលិតសតវលកខណ្ៈពាណ្ិជជកម្មងនឹះ បាន្្ុឹះបញ្្្ំ្ឱ្យង ើញ 
ថា មនការ្្្ស់បតូរផបបផផនផលិតកម្មសតវជាវិជជមន ងដើម្្បីឈានងៅផកលម្អផលិតភាពសតវ និ្គ្បសិទ្ធភាពងសដឋកិចច
កាន់ផតគ្បងសើរង ើ្។ 
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ទប្បៀបទធៀបជបបជផនផ្ិតកមមសតវ៖ អគ្តាននការចិញ្ចមឹ្សតវជាលកខណ្ៈពាណ្ជិជកម្ម បានងកើនពី២៣% 
ងៅ ន្ំ២០១៨ ដល់៣០% កែុ្ ន្ំ២០១៩។ ងដ្យផ កអគ្តាននការចិញ្ចឹម្សតវជាលកខណ្ៈគ្រសួារ បានលយចឹុះពី
៧៧% ងៅ ន្ំ២០១៨ ម្ក៧០% កែុ្  ន្២ំ០១៩។ 

តារាងទ១ី១៖ សថតិិសតវតាមជបបជផនផ្តិកមមពីឆ្ាំ២០១៥-២០១៩ 

ជបបជផន 
ផ្ិតកមមសតវ 

សថិតិផ្តិកមមសតវសរបុ ៥ឆ្ាចំុងទប្កាយ (២០១៥-២០១៩) ទប្បៀបទធៀបឆ្ា ំ
២០១៩/២០១៨ ឆ្ាំ២០១៥ ឆ្ាំ២០១៦ ឆ្ាំ២០១៧ ឆ្ាំ២០១៨ ឆ្ាំ២០១៩ 

្កខណៈប្គសួារ ៣២ ៤៨៧ ៤៩៩ ៣៤ ២២៣ ០០៧ ៣៤ ៤៧៧ ៨៥៩ ៣៤ ៣៣៩ ៨១០ ៣២ ០៤៣ ៥៣៥ -៦,៧% 

្កខណៈពាណិជ្ជកមម ៨ ២៦៥ ៩០៥ ៧ ៩៦០ ៣៨៧ ៨ ៣៥៦ ៣០៩ ១០ ០៣៥ ៥៨៥ ១៣ ៨១១ ៦០៨ +៣៧,៦% 

សរុប ៤០ ៧៥៣ ៤០៤ ៤២ ១៨៣ ៣៩៤ ៤២ ៨៣៤ ១៦៨ ៤៤ ៣៧៥ ៣៩៥ ៤៥ ៨៥៥ ១៤៣ +៣,៣% 
 

ប្កាហវិកទី២៦៖ ទប្បៀបទធៀបអប្តាតាមជបបជផនផ្តិកមមសតវពីឆ្ាំ២០១៥-២០១៩ 

 
តារាង១២៖ អប្តាសថិតិផ្តិកមមសតវសរុប ៥ឆ្ាំចងុទប្កាយពីឆ្ាំ២០១៥-២០១៩ 

 

ជបបជផន 
ផ្ិតកមមសតវ 

អប្តាសថិតផិ្ិតកមមសតវសរុប ៥ឆ្ាំចុងទប្កាយ (២០១៥-២០១៩) ទប្បៀបទធៀបឆ្ា ំ
២០១៩/២០១៨ ឆ្ាំ២០១៥ ឆ្ាំ២០១៦ ឆ្ាំ២០១៧ ឆ្ាំ២០១៨ ឆ្ាំ២០១៩ 

្កខណៈប្គួសារ ៨០% ៨១% ៨០% ៧៧% ៧០% -៧% 

្កខណៈពាណិជ្ជកមម ២០% ១៩% ២០% ២៣% ៣០% +៧% 

ប្កាហវិកទី២៧៖ ទប្បៀបទធៀបអប្តាននផ្ិតកមមសតវពីឆ្ា២ំ០១៥-២០១៩ 

 
 

ទប្បៀបទធៀបជបបជផនផ្ិតកមមប្ជ្ូក៖ អគ្តាននការចិញ្ចមឹ្គ្ជូកជាលកខណ្ៈពាណ្ជិជកម្មបានងកើនពី៣០% 
ងៅ ន្២ំ០១៨ ដល៥់៣% កែុ្  ន្ំ២០១៩។ ងដ្យផ កអគ្តាននការចិញ្ចឹម្គ្ជូកជាលកខណ្ៈគ្រសួារ បានលយចុឹះ 
ពី៧០% ងៅ ន្២ំ០១៨ ម្ក៤៧% កែុ្  ន្ំ២០១៩។ 
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តារាង១៣៖ សថិតិផ្តិកមមប្ជ្ូក ៥ឆ្ាំចុងទប្កាយពីឆ្ា២ំ០១៥-២០១៩ 
ជបបជផន 

ផ្ិតកមមប្ជ្ូក 
សថិតិផ្តិកមមប្ជ្ូក ៥ឆ្ាចំុងទប្កាយ (២០១៥-២០១៩) ទប្បៀបទធៀបឆ្ា ំ

២០១៩/២០១៨ ឆ្ាំ២០១៥ ឆ្ាំ២០១៦ ឆ្ាំ២០១៧ ឆ្ាំ២០១៨ ឆ្ាំ២០១៩ 

្កខណៈប្គសួារ ២ ៣៥៧ ៨៣៩ ២ ៣៧១ ២៨៣ ២ ៣៣១ ៥១២ ១ ៩៣៤ ៩១៧ ១ ០៣០ ៤៩៤ -៤៦,៧% 

្កខណៈពាណិជ្ជកមម ៤១៦ ៥២៥ ៥៩៩ ៣៤១ ៧៤២ ៧៧១ ៨១២ ៩៣៨ ១ ១៥៥ ៤៣១ +៤២,១% 

សរុប ២ ៧៧៤ ៣៦៤ ២ ៩៧០ ៦២៤ ៣ ០៧៤ ២៨៣ ២ ៧៤៧ ៨៥៥ ២ ១៨៥ ៩២៤ -២០,៤% 
 

 
ប្កាហវិកទី២៨៖ ទប្បៀបទធៀបអប្តាននផ្ិតកមមប្ជ្កូពីឆ្ា២ំ០១៥-២០១៩ 

 

 
 

ទប្បៀបទធៀបជបបជផនផ្ិតកមមបកាស៖ី អគ្តាននការចិញ្ចឹម្បក្សីជាលកខណ្ៈពាណ្ជិជកម្ម បានងកើនពី២៤% 
ងៅ ន្ំ២០១៨ ដល់៣១% កែុ្ ន្ំ២០១៩។ ងដ្យផ កអគ្តាននការចិញ្ចមឹ្បក្សីជាលកខណ្ៈគ្រសួារ បានលយចឹុះព ី
៧៦% ងៅ ន្ំ២០១៨ ម្ក៦៩% កែុ្ ន្២ំ០១៩។ 

 

តារាង១៤៖ សថតិិផ្តិកមមបកាសីតាមជបបជផនផ្ិតកមមពឆ្ីាំ២០១៥-២០១៩ 

ជបបជផន 
ផ្ិតកមមបកាស ី

សថិតិផ្តិកមមបកាស ី៥ឆ្ាចំុងទប្កាយ (២០១៥-២០១៩) ទប្បៀបទធៀបឆ្ា ំ
២០១៩/២០១៨ ឆ្ាំ២០១៥ ឆ្ាំ២០១៦ ឆ្ាំ២០១៧ ឆ្ាំ២០១៨ ឆ្ាំ២០១៩ 

្កខណៈប្គសួារ ២៦ ៦៨៨ ៦៧៥ ២៨ ៤០២ ៤៨៦ ២៨ ៦៥២ ៤០៩ ២៨ ៩៥៦ ៣៤២ ២៧ ៧៦៣ ៤៧៩ -៤,១% 

្កខណៈពាណិជ្ជកមម ៧ ៨៣០ ៣៩៨ ៧ ៣៣១ ២៧៥ ៧ ៥៩២ ៥៣០ ៩ ២១០ ៤០៩ ១២ ៦៣១ ៩៧៤ +៣៧,១% 

សរុប ៣៤ ៥១៩ ០៧៣ ៣៥ ៧៣៣ ៧៦១ ៣៦ ២៤៤ ៩៣៩ ៣៨ ១៦៦ ៧៥១ ៤០ ៣៩៥ ៤៥៣ +៥,៨% 
 

ប្កាហវិកទី២៩៖ ទប្បៀបទធៀបជបបជផនផ្តិកមមបកាសីពីឆ្ា២ំ០១៥-២០១៩ 
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តារាង១៥៖ អប្តាសថតិិផ្ិតកមមបកាសីតាមជបបជផនផ្តិកមមពីឆ្ា២ំ០១៥-២០១៩ 
ជបបជផន 

ផ្ិតកមមបកាសី 
អប្តាសថិតផិ្តិកមមប្ជ្កូ ៥ឆ្ាចំុងទប្កាយ (២០១៥-២០១៩) ទប្បៀបទធៀបឆ្ា ំ

២០១៩/២០១៨ ឆ្ាំ២០១៥ ឆ្ាំ២០១៦ ឆ្ាំ២០១៧ ឆ្ាំ២០១៨ ឆ្ាំ២០១៩ 

្កខណៈប្គួសារ ៧៧% ៧៩% ៧៩% ៧៦% ៦៩% -៧% 

្កខណៈពាណិជ្ជកមម ២៣% ២១% ២១% ២៤% ៣១% +៧% 
 

ប្កាហវិកទី៣០៖ ទប្បៀបទធៀបអប្តាននជបបជផនផ្ិកមមបកាសីពីឆ្ាំ២០១៥-២០១៩ 
 

 
 

២.១.៥. តប្មូវការសតវ និងសាច ់
ផផអកតាម្របាយការណ្៍របស់អ្គការងស្បៀ្ និ្កសិកម្មននអ្គការសហគ្បជាជាតិ ការបរិងភារសាចស់តវងៅកម្ ព ុជា 

កែុ្ម្នុស្សមន្ក់កែុ្ម្ួយ ន្ំហូបសាច់ជាម្ធ្យម្គ្បមណ្១៧,៦០រី ូគ្កាម្ កែុ្ងនឹះមនសាច់ងគ គ្កបី៥រី ូគ្កាម្ 
សាច់គ្ជូក៩,២៩រី ូគ្កាម្ សាច់បក្សី៣,៣រី ូគ្កាម្ និ្សាច់សតវងផ្ស្ៗងទ្ៀត០,០១រី ូគ្កាម្។ 

កែុ្រយៈងពល៥ ន្ំចុ្ ងគ្កាយងនឹះ តគ្ម្ូវការសាចស់តវសគ្មប់ការបរិងភារមនការងកើនង ើ្រួរឱ្យកតស់មគ្ល់រ៉ឺ
ងកើនព២ី៧២ពាន់ងតានងៅ ន្២ំ០១៥ ង ើ្ដល់២៩០ពាន់ងតានងៅកែុ្  ន្២ំ០១៩ ងហើយលទ្ធភាពផគត់ផគ្ក់ែុ្គ្សុកក៏
កាន់ផតមនការងកើនង ើ្ ផ្ផដរ រ៉ឺងកើនព២ី០៩ពាន់ងតានងៅ ន្ំ២០១៥ ង ើ្ ដល់២៣៩ពាន់ងតានងៅកែុ្ ន្២ំ០១៩។ 
ងៅកែុ្  ន្២ំ០១៩ងនឹះ តគ្ម្ូវការសាច់សរុបមន២៩០ពានង់តាន កែុ្ ងនឹះ សាច់ងគ គ្កប៨ី២ពាន់ងតាន សាច់គ្ជូក១៥៣
ពាន់ងតាន សាចប់ក្ស៥ី៤ពានង់តាន និ្សាច់ងផ្ស្ងទ្ៀត១៦៥ងតាន ផលិតកម្មសតវកែុ្គ្សុកមនលទ្ធភាពអាចផគត់ផគ្ ់
សាចប់ានគ្បមណ្២៣៩ពានង់តាន ឬងសមើនឹ្៨២% កែុ្ ងនឹះសាច ់ ងគ គ្កប៨ី៩ពាន់ងតាន (៨១២ពាន់កា្ល) សាច់
គ្ជូក១០៣ពាន់ងតាន (២,០៥លានកា្ល) និ្សាច់បក្ស៤ី៧ពាន់ងតាន (៣៩,១២លានកា្ល)។ បរិមណ្ផដលខវឹះ
ខាតគ្តូវបាននំចលូងដើម្្បីបំងពញតគ្ម្ូវការបផនថម្ ជាក់ផសដ្ងៅកែុ្ ន្២ំ០១៩ កម្ពជុាបាននំចូលសាច់ និ្ផលិតផល
សតវម្ួយចំននួមនគ្ជូកសាច់រស់ចំននួ៥៧៤ពាន់កា្ល ពផពរស់ចំននួ៥ ៨៣៩កា្ល និ្មន់រស់ចំននួ៦,៩១លាន
ក្ាល និ្សាច់ចគ្ម្ឹុះចនំួន២ ៩២៩ងតាន (សាច់គ្ជូក មន ់ទ គ្កចួ សាច់ងគគ្កប ីគ្បហិត គ្ហូម ្...)។ 

តារាង១៦៖ តប្មូវការទប្បើប្ាស់ ការផគត់ផគង់ និងការបំទពញបជនថមឆ្ា២ំ០១៩ 

ប្បទភទសតវ 
តប្មូវការទប្បើប្ាស់ ្ទធភាពផគត់ផគង់កនុងប្សុក កងវុះខ្ត (ជផនការ) 
ងតាន ពាន់ក្ាល ងតាន ពាន់ក្ាល ងតាន ពាន់ក្ាល 

ងគ គ្កបី ៨២ ៤៥០ ៧៥០ ៨៩ ៣៩៥ ៨១២ ៦ ៩២៥ ៦៣ 
គ្ជូក ១៥៣ ១៩២ ៣ ០៦៤ ១០២ ៧៨៦ ២ ០៥៦ -៥០ ៤០៦ -១ ០០៨ 
បក្សី ៥៤ ៤១៧ ៤៥ ៣៤៨ ៤៦ ៩៥៤ ៣៩ ១២៩ -៧ ៤៦៣ -៦ ២១៩ 
ងផ្ស្ៗ ១៦៥ ១៤ - - -១៦៥ -១៤ 
សរុប ២៩០ ២២៤  ២៣៩ ១១៥ - -៥១ ១០៩  
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ប្កាហវិក៣១៖ តប្មូវការសាចស់រុប ្ទធភាពផគត់ផគង់ នងិកងវុះខ្ត 

 
 

ប្កាហវិក៣២៖ តប្មូវការសាចស់រុប តាមប្បទភទសាច់សតវ 

 
 

ប្កាហវកិ៣៣៖ ្ទធភាពផគត់ផគង់សាច់សរុបតាមប្បទភទសាច់សតវ 

 
 

ប្កាហវិក៣៤៖ កងវុះខ្តសាចស់រុបតាមប្បទភទសាច់សតវ 
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២.១.៦. ការនំទចញសតវ នងិផ្ិតផ្សតវ 
កម្ពជុាមនលទ្ធភាពងធវើការនំងចញងគ គ្កបី គ្ជូក មន ់សាវក្ាតម្្ សាច់ ផលិតផលសតវ ចំណ្ីសតវ និ្ទ្ឹកងដ្ឹះ

ងគម្ួយចំនួនងៅបរងទ្សផ្ផដរ។ ជារួម្កែុ្រយៈងពល៥ ន្ំកន្្ម្កងនឹះ កម្ពុជាបាននំងចញងគគ្កបីចនំួន៨៨ពាន់
ក្ាល គ្ជូកពូជ (ងម្ បា កូន) ចំនួន៥៨ពាន់ក្ាល កូនមន់ពូជចំនួន៥៦ពាន់ក្ាល សាវ្កាត្ម្ចំននួ៨៩ពាន់ក្ាល ចំ
ណ្ីផ្កចំននួ៧ពាន់ងតាន ផស្បកងគគ្កបីគ្បឡាក់អបំិលចំននួ៨ពាន់ងតាន និ្ទ្កឹងដ្ឹះងគចំនួន១២ពានង់តាន។ កែុ្  ន្ំ
២០១៩ បាននំងចញងគ គ្កបីចនំួន៥៦ពាន់កា្ល ងម្គ្ជូកពូជចំនួន២០០កា្ល សាវ្កាត្ម្ចនំួន១៦ពាន់ក្ាល 
ចំណ្ីផ្កចនំួន១ ០១១ងតាន ផស្បកងគគ្កបីគ្បឡាក់អំបិលចំនួន១ ៤៤០ងតាន ទ្ឹកងដ្ឹះងគគ្សស់ចំនួន៣ ៩៨៤ងតាន 
និ្ងរាម្ទចនំួន៨ងតាន។ 

តារាងទ១ី៧៖ សថិតិនំទចញសតវ សាច់ ផ្ិតផ្សតវ នងិចំណីសតវពីឆ្ា២ំ០១៥-២០១៩ 

ប្បទភទសតវ 
នងិផ្ិតផ្សតវ 

ឯកតា ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ សរុប 

ងគ គ្កបី ក្ាល ៧ ៣៣៥ ៦ ២៣៥ ១១ ២៤០ ៦ ៧៨៦ ៥៦ ២១៨ ៤៣.៧៥៧ 
គ្ជូកពូជ (ងម្ បា) ក្ាល ២ ០២១ ១ ២៥០ ១ ១៤០ ៥០៥ ២០០ ៦.៩៣៣ 
គ្ជូកពូជ (កូន) ក្ាល ១៣ ៣០៥ ៣៤ ២០០  ៥ ០០០  ១០២.៩០៥ 
សាវ្កាត្ម្ ក្ាល ៤ ១៨០ ៥១ ៥៣០ ៦ ៩៣៤ ១០ ៤៧២ ១៦ ១៩៦ ៧៧.៦៤៦ 
កូនមន់ ក្ាល  ៥៦ ០០០    ៥៦.០០០ 
សាច់ងគ ងតាន  ៦៨ ៧ ១២  ៨៧ 
ទ្ឹកងដ្ឹះងគ ងតាន   ៤៥១ ៧ ៥៥៨ ៣ ៩៨៤ ៨.០០៩ 
ចំណ្ីផ្ក ងតាន ១ ៦៥២ ១ ៣៧០ ១ ៣៦៥ ១ ៤៩៤ ១ ០១១ ៧.០៦៣ 
ងរាម្សតវ ងតាន ៦៣ ៥០ ២៨ ២៤ ៨ ២២៨ 

ផស្បកងគ គ្កបី  គ្ជូក ងតាន ២ ២៥៤ ១ ៤៨៣ ១ ៩៧២ ១ ២៧៥ ១ ៤៤០ ១៨.៦០៤ 
 

២.១.៧. កមមវិធីជក្មអពូជ្ 
អរគនយកដ្ឋ្នសុខភាពសតវ និ្ផលិតកម្មសតវ បានងបើកវរគបណ្្តឹះបណត្លបងចចកងទ្សបង្ក្ត់សិប្បនិម្ិមត 

ងគ និ្គ្ជកូ គ្ពម្ទំ្ផ្សពវផា្យបងចចកងទ្ស និ្ ផលគ្បងយជន៍ននការបង្កត្់សិប្បនិម្មតិងគ និ្ គ្ជូកដល់ម្ង្កនតជីំនញ 
ផលិតកម្មនិ្បសុពា្បាលទំ្២៥រាជធាន ី ងខតត។ តាម្រយៈការអនុវតតកម្មវិធីជំរុញកំងណ្ើនវិស័យកសិកម្មគ្បកបងដ្យ
ចីរភាព និ្បរិយបនែអនុវិស័យផលិតកម្មសតវ បានបង្កើតម្ជ្ឈម្ណ្ឌល និ្កផន្្បង្ក្ត់សិប្បនិម្មិតងគបានចំនួន
១១កផន្្  ងៅកែុ្ងខតតបនទយ្មនជ័យ បាត់ដបំ  ្ កពំ្់ចម្ កពំ្់ ន្ំ្  កំព្់សព៉ឺ នគ្ពផវ  ្ ងពាធិ៍សាត ់ សទឹ្ ផគ្ត  ្
សាវ្យងរៀ  ្តាផកវ និ្ ងខតតឧតតរមនជ័យ គ្ពម្ទំ្ម្ជ្ឈម្ណ្ឌល និ្កផន្្បង្កត្់សិប្បនិម្មតិគ្ជូក១២កផន្្ងៅកែុ្ងខតត
ចំនួន១១ រ៉ឺងខតតបនទ្យមនជ័យ បាត់ដំប្ កំព្់ ន្ំ្  កំព្ស់ព៉ឺ កពំត នគ្ពផវ្ សទឹ្ផគ្ត្ សាវ្យងរៀ្ តាផកវ 
ឧតតរមនជ័យ ត្បូ្ មុ ំនិ្សាកលវិទ្្ាលយ័ភូម្និទកសិកម្ម។ 

ងៅ ន្ំ២០១៩ ការបង្ក្ត់សិបប្និម្មតិងគបានចំនួន៨៣៣ក្ាល ងដ្យងម្ងកើតកូនបានចំនួន៣៣៨ក្ាល (ញី
១៧៦ក្ាល) ងសមើនឹ្៤០% ងម្ផដលបានបង្ក្ត់សិប្បនិម្មិតម្ិនទន់ងកើតកូនចនំួន៤៩៥ក្ាលងសមើនឹ្៦០%។ ការ
បង្ក្ត់ងដ្យសិប្បនិម្មិតងគមនការចូលរួម្ចំផណ្កពីវិស័យឯកជនផ្ផដរ ប៉ែផុនតតួងលខននការងកើតកូនងគម្ិនងសមើងៅ
នឹ្តួងលខបង្កត្់ពីងគ្ពាឹះងគងផើម្មនរយៈងពល០៩ផខនិ្១០នលង ដូងចែឹះងម្ងគម្ួយចំននួគ្តូវងកើតកូនងៅ ន្បំនទ្ប់ និ្
បង្ក្ត់សិប្បនិម្ិមតគ្ជូកបានចនំួន១០ ០៣៦ក្ាល បង្កើតកូនគ្ជូកបានចំនួន១២៣ ៣៤៧ក្ាល (កែុ្ងនឹះញីចនំួន 
៦៤ ៣០០ ក្ាល)។ ជាការកត់សមគ្ល់ពិនិត្យង ើញថា ពូជគ្ជូកគ្តូវបានផកលម្អយ ្្ ប់រហ័យងៅទ្ូទំ្គ្បងទ្ស។ 
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២.១.៨. អពំីចណំីសតវ 
ការង្រចម្្ប្រ៉ឺការងរៀបចំកម្មវិធីផកលម្អចំណ្ីសតវ ផ្សពវផ្ាយពូជង្ម្ផដលសំបូរងៅងដ្យសារធាតុចិញ្ចឹម្ 

និ្ផតល់ទ្និែផលខពស់។ បចចបុ្បនែបានពគ្្ីកកម្មវិធីដណំចំំណ្ីសតវងៅទ្ូទំ្២៥រាជធានី ងខតត សរុបមនកផន្្ងធវើ 
បង្ហញ្ចំនួន១ ០៣២កផន្្ ងលើនផទដីចំនួន៣៨៤,៣៨ហិកតា។ 

បចចុប្បនែមនគ្កុម្ហ នុ ផដលបានវិនិងយរសា្ស្់ងរា្ចគ្កផលិតចណំ្ីសតវ ងៅកែុ្ គ្បងទ្សកម្ពជុាមនចំននួ
១៦គ្កុម្ហ នុ កែុ្ ងនឹះមនគ្កមុ្ហ ុនសីុភ ី ងអង្កហគមី ្សទរ័ ង្កហគនីហវីត ងបតាងង្កហាគ្ ញ៉ែវូហូប សីុងជ ងជជីដ្្ហវីដ អ ៊ីសតហូប 
សាណង្កហគ ូ អិម្ភិក.ងអសុីអមិ្សុ ី សីុងខវា ្យអ ៊ី អិលវីងអស ងវីលដ៍ងវត ភីដិបផបលយូអ ដ៉ឺផហវរ ងអផអនធ ី ហវីដ និ្
គ្កុម្ហ ុនងដហ៉ឺស ធអីិម្ងអច និ្មនងរា្ចគ្កផលិតចំណ្សីតវសរុបចំនួន១៨កផន្្ ផដលមនសម្តថភាពអាចផលិត
ចំណ្ីសតវបានគ្បមណ្ជា្២លានងតាន/ ន្ំ។ ងៅកែុ្ ន្ំ២០១៩ គ្កុម្ហ ុនផដលបានន ិ្កំពុ្ដំងណ្ើរការផលិតចំណ្ី
សតវយ ្្សកម្មមនចំនួន១៥គ្កុម្ហ ុន មនងរា្ចគ្កផលិតចំណ្ីសតវចនំួន១៧កផន្្  ផលិតចំណ្ីសតវបានគ្បមណ្
ជា្១,១៧លានងតាន ងសែើនឹ្ ៥៦% ននសម្តថភាពផលិតរបសង់រា្ចគ្ក។ 

ម្្ា ្្ ងទ្ៀត ងគ្ៅពីចំណ្ីសតវផដលផលិតបានងៅកែុ្គ្សុក ក៏មនគ្កុម្ហ នុម្ួយចំនួនងទ្ៀត បាននំចូលបផនថម្
នូវចំណ្ីសតវ វតថុធាតុងដើម្ និ្ សារធាតុបផនថម្ ងដើម្្បីបំងពញងសចកដីគ្តូវការងគ្បើគ្បាស់ និ្ផលិតចំណ្ីសតវកែុ្គ្សុក។
ជាក់ផសដ្ងៅកែុ្ ន្ំ២០១៩ កម្ពជុាបាននំចូលនូវចំណ្ីសតវចំនួន២៣៥ពាន់ងតាន វតថធុាតុងដើម្ចំនួន១៦៨ពាន់ងតាន 
និ្សារធាតុបផនថម្ចំនួន១១ពាន់ងតាន បសុឱសល៣ ៦២៨ងតាន វា ្ក់សាំ្៨ ២២២ងតាន សមភ្របសុងពទ្្យនិ្ឧបករ
ណ្៍ចិញ្ចឹម្សតវ ១២ ៨៩៣ងតាន។  
២.១.៩. ការប្គប់ប្គងកាកសណំ្់សតវ 

ការសា្ស្់ ជីវឧសម័នគ្តូវបានជំរុញ និ្ងលើកទ្ឹកចិតតឱ្យសា្ស្់យ ្្ទ្ូលំទ្លូាយ ងដើម្្បីគ្រប់គ្រ្កាក 
សំណ្ល់សតវ ងដ្យបានទញយកនូវថាម្ពលកងកើតង ើ្វិញ និ្ផតលន់ូវជីធម្មជាត។ិ កម្មវិធី ជីវឧសមន័ជាតិបាន
អនុវតតតាំ្ ពី ន្ំ២០០៦ រហូតម្កដល់បចចុប្បនែងនឹះ សា្ស្់ ជីវឧសម័នគ្រួសារបានចំនួន២៧ ៩៨២  កែុ្ងខតត
ចំនួន១៣ រ៉ឺងខតតបាត់ដំប្ កំព្់ចម្ កំព្់ ន្ំ្ កំព្ស់ព៉ឺ កំព្់ធំ កំពត កណត្ល នគ្ពផវ្ ងពាធិ៍សាត់ ងសៀម្រាប 
សាវ្យងរៀ្ តាផកវ និ្ងខតតត្បូ្ មុ។ំ ងដ្យផ កកែុ្ ន្ំ២០១៩ កម្មវិធី ជីវឧសម័នជាតិសា្ស្់ ជីវឧសម័នគ្រួសារ
បានចំនួន៧៤៩ ។ 

ម្្ា ្្ងទ្ៀត រងគ្ម្សា្ស្់ ជីវឧសម័នកម្ពុជាចិនចំនួន១៥០០  ងគ្កាម្ហិរញ្ញប្បទនឥតសំណ្្ពីរដ្ឋ្ភិ
បាលននសាធារណ្រដឋគ្បជាមនិតចនិ ក៏បានចប់ដងំណ្ើរការអនុវតតងៅចុ្  ន្ំ២០១៩ ងនឹះផដរ ងដ្យបានងធវើការ
បណ្្តឹះបណត្លបងចចកងទ្សសា្ស្ ់ដល់ម្ង្កនតីជនំញ និ្គ្កមុ្ជា្សា្ស្់ ចបង់ផដើម្ពីនលងទ្០ី៩ ផខធែូ  ន្២ំ០១៩ 
ដល់នលងទ្ី១០ ផខម្ករា  ន្ំ២០២០ ងៅកែុ្ងខតតងគលងៅទំ្០៧ មនងខតតកំព្់ចម្ កំព្់ ន្ំ្  នគ្ពផវ្ ងពាធិ៍សាត ់
សាវ្យងរៀ្ គ្ពឹះវិហារ និ្ងខតតត្បូ្ មុ។ំ ងៅកែុ្វរគបណ្្តឹះបណត្លនីម្ួយៗ បានអនុវតតជាក់ផសដ្ ពីការសា្ស្់ ជីវ-
ឧសម័នចំននួ០៥  ផដលសរុបងខតតងគលងៅទំ្០៧ ការអនុវតតសា្ស្់ សងគ្ម្ចបាន៣៥ ។ 

ប្កាហវកិទី៣៥៖ សថតិិសាងសង់ ជ្ីវឧសម័នប្គសួារតាមបណតាទខតតពីឆ្ា២ំ០០៦-២០១៩ 
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ប្កាហវិកទី៣៦៖ សថតិិសាងសង់ ជ្ីវឧសម័នប្គសួារឆ្ាំ២០០៦-២០១៨ 

 
 
២.២. ការលលើកកម្ពររ់ខុភាពរតវ នងិរខុភាពសាធារណៈ 

សកម្មភាពសំខាន់ៗកែុ្ផផែកងនឹះ រ៉ឺការពគ្្ឹ្សុខភាពសតវ អនម្័យសតវ សាច ់ និ្ផលិតផលសតវ ផដល
ង ត្្តសំខាន់ងលើការគ្តតួពិនិត្យអនម្័យ រុណ្ភាព សុវតថិភាព ពគ្្ឹ្ការផតល់ងសវាបសុព្ាបាល កាត់បនថយការ្្្
រាលដ្លជំ្៉ឺសតវ និ្ការផគត់ផគ្់សាច់គ្បកបងដ្យអនម្័យ រុណ្ភាព និ្សុវតថិភាពងៅងលើទ្ីផ្ារ ងដើម្្បីការពារ
សុខភាពសតវ សុខភាពសាធារណ្ៈ និ្បរិសាថ្ន។ 
២.២.១. ការទ ើ្កកមពស់សុខភាពសតវ 

ងៅ ន្ំ២០១៩ងនឹះ គ្កសួ្បានពគ្្ឹ្សកម្មភាពចុឹះគ្តួតពិនិត្យសុខភាពសតវ និ្ផលិតកម្មសតវ ងដើម្្បីទ្ប់សាកត្់ 
បទ្ងលមើសចរាចរណ្៍សតវ និ្ការងធវើអាជីវកម្មសតវ បានសហការជាម្ួយការិយល័យផលិតកម្ម និ្បសុព្ាបាល
រាជធានី ងខតត និ្សម្តថកិចចពាក់ព័នធបានបនតអនុវតតងសចកតីផណ្នំអំពីលកខខណ្ឌតគ្ម្ូវសគ្មប់ការនំចូល នំងចញ និ្
នំ្្្កាត់សតវ និ្ផលិតផលសតវ។ ជាលទ្ធផលកែុ្រយៈងពលម្ួយ ន្ំងនឹះ ងៅទ្ូទំ្គ្បងទ្សបានងធវើការគ្តួតពិនិត្យ
ចរាចរណ្៍សតវ និ្ផលិតផលសតវ និ្បានបង្កង្ក្បបទ្ងលមើសចរាចរណ្៍សតវ និ្ផលិតផលសតវសរុប១០៩ករណ្ី កែុ្
ងនឹះ បានចុឹះគ្តួតពិនិត្យចរាចរណ្៍សតវ និ្ផលិតផលសតវមនលិខិតអនុញ្ញ្តគ្តឹម្គ្តូវចនំួន៣៤៨ករណ្ី និ្បង្កង្ក្ប
បទ្ងលមើសបានចំនួន៦២ករណ្ី (ដឹកជញ្ជូនមន់រស់២៧ករណ្ី គ្ជូករស់២៥ករណ្ី ទរស់០២ករណ្ី គ្បហិត និ្
ផលិតផលផកន្ែ០២ករណ្ី ចុឹះផ្កង្រ បង្កង្ក្បបទ្ងលមើសកែុ្ សតតឃតដ្ឋន្ ទ្ីតាំ្គ្បម្ូលផតុំ និ្ផចកចយសតវ
គ្ជូកបាន០៦ករណ្ី) និ្ការិយល័យផលិតកម្ម និ្បសុព្ាបាលរាជធានី ងខតតបង្កង្ក្បបទ្ងលមើសបានចំនួន៤៧ករណ្ ី
(ដឹកជញ្ជូនមន់រស់០៧ករណ្ី គ្ជូករស់៣០ករណ្ី ងគរស់០១ករណ្ី និ្ផលិតផលផកនចែពីសតវ០៩ករណ្ី)។ 
ជាម្ួយគន្ងនឹះផដរ ងធវើការអង្កតតាម្ដ្ន បង្ករ្ទ្ប់សាក្ត់ និ្ គ្បយុទ្ធគ្ប ំ្ជំ្៉ឺ្្្សតវ គ្ពម្ទំ្បានងរៀបចំគ្បព័នធព័ត៌
មន និ្រាយការណ្៍ជំ្៉ឺ្្្សតវទំ្ថាន្ក់ជាតិ និ្អនតរជាតិ ចត់វិធានការណ្៍ជីវសុវតថិភាព និ្កម្មវិធីង្្ើយតបបនទ្ន់
ករណ្ីផទុឹះជំ្៉ឺ្្្ សតវ។ លទ្ធផលសំខាន់ៗសងគ្ម្ចបានកែុ្ ន្២ំ០១៩ រួម្មន៖ 

- ចក់វា ្ក់សាំ្ការពារជំ្៉ឺ្្្សំខាន់ៗផដលងកើតមនងលើងគ គ្កបី ពផព ងចៀម្ ដូចជាជំ្៉ឺអុតកាត្ម្ បូស
ខ្យល់ ឈាម្ង ម្្ និ្សារទ្ឹកសរុបចំនួន ១ ៤៣១ ១២៧ក្ាល ចក់វា ្ក់សាំ្ការពារជំ្៉ឺ្្្ ងលើគ្ជូក 
ចំនួន ១ ៤៦៩ ៣៩៧ ក្ាល ចក់វាកស់ាំ្ការពារជំ្៉ឺបក្សីបានចំនួន ១៣ ២៨១ ២៤៧ក្ាល និ្ចក់ 
វា ្កស់ាំ្ការពារជំ្៉ឺផ្ក និ្ មច្ំនួន ១៨ ០៩៣ក្ាល។ 

- ចត់វិធានការជីវសុវតថិភាព ផ្សពវផ្ាយ និ្អនុវតត ទ្្ល់ងៅសតតឃតដ្ឋ្ន ទ្ីផ្ារសតវ កសិដ្ឋ្នចិញ្ចឹម្សតវ 
កផន្្ចិញ្ចមឹ្សតវ ម្ងធ្ាបាយដឹកជញ្ជនូសតវ និ្ផលិតផលសតវ និ្កផន្្ផទុឹះជំ្៉ឺសតវសរុបចំនួន២៩២ 
៥៤៦ងលើក។ 
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- កែុ្ ន្ំ២០១៩ ភាន្ក់ង្រសុខភាពសតវភូម្ិទ្ូទំ្គ្បងទ្សមនចំនួន ១១ ៧៤៧នក់ បានបណ្្តឹះបណត្ល 
លមចីំនួន៥៩៧នក់។ 

២.២.២. ការពប្ងងឹសុខភាពសាធារណៈបសពុាាា្  
សុខភាពសាធារណ្ៈបសុព្ាបាលជាផផែកម្ួយមនភារៈកិចចវាយតនម្្ ផតល់ការអនុញ្ញ្តបង្កើតសតតឃតដ្ឋ្ន 

និ្កផន្្ផកនចែសាច់ និ្ផលិតផលសតវ ងដើម្្បីធានសុខភាពសាធារណ្ៈ តាម្រយៈការពគ្្ឹ្ការគ្តួតពិនិត្យអនម្័យ
សតតឃតដ្ឋន្ អនម្័យសតវ សាច ់និ្ផលិតផលសតវ ងដ្យបង្កើនសម្តថភាពម្ង្កនតី និ្ផ្សពវផ្ាយដល់អាជីវករពាក់
ព័នធងលើការអនុវតតវិធានអនម្័យសតវ សាច់ និ្ផលិតផលសតវ។ អរគនយកដ្ឋន្សុខភាពសតវ និ្ផលិតកម្មសតវ 
បានសហការជាម្ួយការិយល័យផលិតកម្ម និ្បសុព្ាបាលរាជធានី ងខតត ចុឹះផ្សពវផា្យច្ាប់សតីពីសុខភាពសតវ និ្
ផលិតកម្មសតវ អនុគ្កឹត្យងលខ១០៨ អនគ្ក.បក ចុឹះនលងទ្២ី៤ ផខសីហា  ន្ំ២០០៧ សតីពីការគ្រប់គ្រ្សតតឃតដ្ឋ្ន 
ការគ្តួតពិនិត្យអនម្័យសតវ សាច់ និ្ផលិតផលសតវ និ្បទ្ដ្ឋ្នរតិយុតតពាក់ព័នធនន។ 

គ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ បានយកចិតតទ្ុកដ្ក់ខពស់ ងរៀបចំច្គ្ក្ឯកសារបងចចកងទ្សនន 
និ្ផតលក់ារបណ្្តឹះបណត្លបងចចកងទ្សពាក់ព័នធនឹ្ការងធវើអាជីវកម្មសតវ ផលិតផលសតវ ការពិឃតសតវតាម្បទ្ដ្ឋ្ន
បងចចកងទ្សដល់អែកពាក់ព័នធ គ្ពម្ទំ្បានបំពាក់បំប៉ែនបង្កើនសម្តថភាពដល់ម្ង្កនតីគ្បចំការងៅតាម្សតតឃតដ្ឋន្ និ្
អែកពាក់ព័នធងលើជំនញគ្តួតពនិិត្យសុខភាពសតវ អនម្័យសាច់ និ្ផលិតផលសតវចំនួន២៨០នក់ បានបណ្្តឹះ
បណត្លបងចចកងទ្សសតពីីការពិឃតសតវគ្ជូក ងគ គ្កប ី គ្បកបងដ្យម្នុស្សធម្៌ចំនួន១៤វរគ ផដលមនអែកចូលរួម្
សរុបចំននួ ៥០៧នក់ (ង្កសតីចំនួន៨១នក់)។  

រិតម្កដល់ដំណច់ ន្ំ២០១៩ងនឹះ សតតឃតដ្ឋ្នងៅទ្ូទំ្គ្បងទ្សមនចំនួន២២៥កផន្្ កែុ្ ងនឹះមនសតត
ឃតដ្ឋ្នអនុងលាម្តាម្អនុគ្កឹត្យ១០៨ មនចនំួន១១៦កផន្្ សតតឃតដ្ឋ្នអនុគ្កតឹ្យ១០៨ និ្វិនិងយរចំនួន៥១
កផន្្ និ្សតតឃតដ្ឋ្នវិនិងយរចំនួន៥៨កផន្្ កែុ្ងនឹះសតតឃតដ្ឋន្ពិឃតងគទ្ំងនើបលំដ្ប់អនតរជាតិងៅងខតត
តាផកវចំននួ០១កផន្  ្និ្ សតតឃតដ្ឋន្ពឃិតបក្សីទ្ំងនើបងៅងខតតកណត្លចនំួន០១កផន្្។ ងបើងទឹះបសីតតឃតដ្ឋន្ 
ងកើនជាលំដ្ប់ ប៉ែុផនតចំនួនងនឹះម្ិនទន់គ្រប់គ្គន់ទំ្បរិមណ្ និ្ម្ិនអនុងលាម្តាម្ចា្ប់ និ្លិខិតបទ្ដ្ឋន្រតិយតុត
ពាក់ព័នធងលើការបង្កើត និ្គ្រប់គ្រ្សតតឃតដ្ឋន្ ការគ្តួតពិនិត្យអនម្័យសាច់ និ្ផលិតផលសតវងៅង ើយ។ ងទឹះ
បីយ ្្ណក៏ងដ្យ អរគនយកដ្ឋន្សុខភាពសតវ និ្ផលិតកម្មសតវ នឹ្ខិតខំផណ្នំបទ្ដ្ឋ្នបងចចកងទ្សអនម្័យ
សតតឃតដ្ឋ្ន អនម្័យសតវ សាច់ និ្ផលិតផលសតវបផនថម្ងទ្ៀត។ 
២.៣. ការផស្ពវផា្យបលេេកលទ្រផលតិកម្មនងិបរពុា្ាល នងិនតីកិម្ម 
២.៣.១. ការង្រផាសពវផាាយបទចចកទទស 

គ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខគ្្បមញ់ និ្ងនសាទ្ បានងរៀបចំកម្មវិធីផ្សពវផ្ាយ សមភ្សន៍ ងវទ្ិកាសាធារណ្ៈ សគ្មប់
អែកពាក់ព័នធងលើគ្បធានបទ្សំខាន់ៗ និ្បានផ្សពវផ្ាយឯកសារបទ្សមភ្សន៍ វីងដអូអប់រំបងចចកងទ្សផលិតកម្ម និ្
បសុព្ាបាល ច្ាប់ បទ្ដ្ឋន្រតិយុតត ព័ត៌មន ងសចកតីផណ្នំ សារាចរ គ្បកាស និ្ ឯកសារពាក់ព័នធននតាម្វិទ្្យុ 
ទ្ូរទ្ស្សន៍ ងរហទ្ំព័រ ងហវសប ុក និ្ផចកជូនការិយល័យផលិតកម្ម និ្បសុព្ាបាលរាជធានី ងខតតទំ្ ២៥ និ្
សាធារណ្ៈជននូវឯកសារបង្ហ្ញពីការចិញ្ចឹម្សតវ និ្ការដំ្ដំណំចណំ្ីសតវ និ្ជំ្៉ឺ្្្សតវ។ ងលើសពីងនឹះងទ្ៀត
ម្ង្កនតីជំនញបានងរៀបគ្បជុំ សិកាខ្សាលា វរគបណ្្តឹះបណត្លបងចចកងទ្សចិញ្ចមឹ្សតវ ដំ្ដណំំចំណ្ីសតវ និ្ជំ្៉ឺ្្្សតវ 
ពិងសសជំ្៉ឺងប៉ែសតគ្ជូកអាង្កហវិកដល់កសិករចិញ្ចមឹ្សតវ និ្អែកពាក់ព័នធសរុបចំនួន២ ៧៦១នក់ (ង្កសតចីំនួន១ ២១៤
នក់) ចុឹះគ្បម្ូលទ្ិនែន័យសតីពីការចិញ្ចឹម្សតវរបស់កសិករ និ្ភាន្ក់ង្រសុខភាពសតវភូម្ិ ងដើម្្បីងរៀបចំសហរម្ន៍ចិញ្ចឹម្
សតវកែុ្ងខតតចំនួន១១ មនគ្រួសារសរុប៣៩១គ្រួសារ និ្បណ្្តឹះបណត្លសហរម្ន៍ចិញ្ចឹម្សតវសរុបចំនួន៩១នក ់
(ង្កសត៥ី៨នក់)  ផ្សពវផ្ាយច្ាប់សតីពីសុខភាពសតវ និ្ផលិតកម្មសតវ និ្បទ្ដ្ឋន្រតិយុតតដល់អែកពាក់ពន័ធកែុ្ ងខតត
ចំនួន១២ ផដលមនអែកចូលរួម្សរុបចំនួន៦៧១នក់ កែុ្ងនឹះគ្សីចំនួន១៧០នក់។ 
២.៣.២. ការង្រនីតិកមម  

គ្កសួ្កសិកម្ម  រុកាខ្គ្បមញ់  និ្ងនសាទ្  ងដ្យមនអរគនយកដ្ឋ្នសុខភាពសតវ  និ្ផលិតកម្មសតវបានន ិ  ្
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កំពុ្ងរៀបចំលខិតិបទ្ដ្ឋ្នរតយុិតតងគ្កាម្ច្ាប់សំខាន់ៗ ចំននួ១៥ កែុ្ ងនឹះ មនលិខិតបទ្ដ្ឋន្ងគ្កាម្ច្ាប់ម្ួយចំនួន
គ្តូវបានងរៀបចំរួចរាល់ និ្ម្ួយចំនួនងទ្ៀតកំពុ្សថតិកែុ្ដងំណ្ើរការងរៀបចំ និ្បនតពិភាក្ា។ 

ក. ្ិខិតបទោឋានគតិយុតតជែ្ានទរៀបចំរួចរា្ ់
១. ងគលការណ្៍ផណ្នំងលខ០៥៨០ សផស ចុឹះនលងទ្១ី៣ ផខកុម្ភៈ  ន្ំ២០១៩ សដពីីការដ្ក់ឱ្យងគ្បើគ្បាស់ 

និ្អនុវតតងសៀវងៅកំណ្ត់គ្តាសគ្មប់គ្រប់គ្បតិបតតិការផដលពាក់ព័នធនឹ្បសុឱសល និ្ចំណ្ីសតវ។ 
២. គ្បកាសអនតរគ្កសួ្ងលខ១៨២០ កយ.កសក/១៩ ចុឹះនលងទ្១ី១ ផខកញ្ញ្  ន្២ំ០១៩ សតីពីការផតល់នីត ិ 

សម្្បទជានររបាលយុតតិធម្ជ៌ូនម្ង្កនតអីធិការកិចចសុខភាពសតវនិ្ផលតិកម្មសតវ។ 
៣. គ្បកាសងលខ៤១៤ គ្បក.កសក ចឹុះនលងទ្០ី១ ផខតលុា  ន្២ំ០១៩ សតីពនីីតិវិធីននការងចញលិខិត

អនុញ្ញត្ និ្បទ្ដ្ឋ្នបងចចកងទ្សននការនំចូល ការនំងចញ ការនំ្្្កាត ់ការផលិតលាយផ្ស ំការងវច
ខចបជ់ាលម ីការងធវើសនែធិិ ការផគតផ់គ្់ផចកចយ ការលកដ់ុំលករ់ាយ និ្ ការដឹកជញ្ជនូបសុឱសល។ 

ខ.្ិខតិបទោឋានគតិយតុតជែ្កំពុងពនិិតាយ បនតការទរៀបចំ និងពិភាកាា 
១. អនុគ្កឹត្យសតីពីឯកសណឋ្ន សញ្ញ្សមគ្ល់ និ្សញ្ញ្សកតិរបស់ម្ង្កនតីអធិការកិចចសុខភាពសតវនិ្ផលិត 

ផលសតវ។ 
២. អនុគ្កឹត្យសដពីីការគ្រប់គ្រ្សតតឃតដ្ឋ្ន ការងធវើអាជីវកម្មពិឃតសតវ និ្ទ្ីកផន្្ផកនចែបឋម្ផលិតសតវ។ 
៣. គ្បកាសសដីពីនីតិវិធីននការផដល់លិខិតអនុញ្ញ្ត និ្កំណ្ត់ការគ្រប់គ្រ្ចំណ្ីវតថុធាតុងដើម្ ឬសារធាតុបផនថម្

ផដលងធវើពាណ្ិជជកម្ម ការផលតិ និ្ ងធវើការលាយផ្ស។ំ  
៤. ងធវើការផកលម្អគ្បកាសអនតរគ្កសួ្សដីពីងសវាសាធារណ្ៈរវា្គ្កសួ្ងសដឋកិចច និ្ ហិរញ្ញវតថុ និ្គ្កសួ្  

កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្។  
៥. គ្បកាសសតពីីនីតិវិធីនិ្ សិទ្ធិពនិ័យអនតរការណ្៍ងលើបទ្ងលមើសសុខភាពសតវ និ្ផលិតកម្មសតវ។  
៦. គ្បកាសសតីពីនីតវិិធីចឹុះបញ្ជ ីនិ្ ការគ្រប់គ្រ្សហរម្ន៍សខុភាពសតវនិ្ ផលិតកម្មសតវ។  
៧. គ្បកាសសតពីីនីតិវិធីកែុ្ការគ្តួតពិនិត្យនូវបសុឱសល ចំណ្ីសតវ និ្វតថុធាតុងដើម្ សារធាតុសកម្ម ឬសារធាតុ

បផនថម្ផដលនំងចញ នំចូល ផលិតលាយផ្សំ និ្ងវចខចប់ជាលមី។  
៨. គ្បកាសអនតរគ្កសួ្សតីពីរំរូសំណ្ុំលិខិតងដ្ឹះគ្សាយបទ្ងលមើសសុខភាពសតវនិ្ ផលិតកម្មសតវរវា្គ្កសួ្

កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ និ្គ្កសួ្យុតតិធម្៌។  
៩. ផកសគ្ម្ួលគ្បកាសសីតពីនីតិវិធីននការងគ្ជើសងរីស ការបណ្្តឹះបណតល្ ការគ្រប់គ្រ្ឱ្យមននិរនតរភាព និ្

ភារកិចចភាន្កង់្រសុខភាពសតវភូម្ិ។  
១០.គ្បកាសសតពីីនតីិវិធីននការងចញលិខិតអនញុ្ញ្ត វិញ្ញ្បនបគ្តបសពុា្បាល និ្បទ្ដ្ឋន្បងចចកងទ្ស

បសុព្ាបាល សគ្មប់ចរាចរណ្៍សតវនិ្ ផលិតផលសតវ។ 
២.៣.៣. ការង្រចុុះបចជិកាចណំីសតវ និងបសុឱសថ 

គ្កុម្ហ ុនចំណី្សតវចំនួន២៩គ្កុម្ហ ុន បានចឹុះបញ្ជិកាសរុប៦៨២មុ្ខ កែុ្ងនឹះ ចំណ្ីសតវចំនួន៤៥៣មុ្ខ 
សារធាតុបផនថម្ចំនួន២០៦ម្ុខ និ្វតថុធាតុងដើម្ចំនួន២៣ម្ុខ។ គ្កុម្ហ នុបសុឱសលចំនួន១៥គ្កុម្ហ ុន បានចុឹះបញ្ជិកា
សរុប៦៨៥ម្ខុ កែុ្ងនឹះបសុឱសលចំននួ៥២៦ម្ខុ និ្វា ្កស់ាំ្ចនំួន១៥៩ម្ខុ។ 
២.៣.៤. ការង្រអធិការកចិច 

គ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ ផដលមនអរគនយកដ្ឋ្នសុខភាពសតវ និ្ ផលតិកម្មសតវ បាន
ចត់ម្ង្កនតីចុឹះងធវើអធិការកិចចគ្បកាសគ្បតិងវទ្ន៍ចំណ្ីសតវ និ្ បសុឱសលងៅតាម្ងដប៉ែូលក់ចំណ្ីសតវ និ្បសុឱសលកែុ្
បណតរ្ាជធានី ងខតតចំនួន៥៥ងដប៉ែូ។ ជាលទ្ធផលម្ង្កនតីជំនញបានរកង ើញនូវចំណ្ុចខវឹះខាតម្ួយចំនួន ម្ិនទន់បាន 
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អនុវតតតាម្បមណ្ីយឱ្យបានគ្តឹម្គ្តូវដូចជា៖ 
១).គ្កុម្ហ ុនភារងគ្ចើនម្ិនទន់បានងរៀបចំឯកសារគ្បកាសគ្បតិងវទ្ន៍បានសម្គ្សបសគ្មប់ម្ង្កនតីចឹុះងធវើអធិការកិចចនូវ
ចំណ្ីសតវ និ្បសុឱសល ២).គ្កមុ្ហ ុនម្ួយចនំួនបានងគ្បើគ្បាស់សំបកងវចខចប់ពុំគ្តមឹ្គ្តូវតាម្ការផណ្នំ ឬតាម្គ្បងភទ្
ចំណ្ីសតវ (ផក្្បន្សំា្្កសញ្ញ្ព័ត៌មន) និ្ ៣).ការលក់ចំណ្ីសតវ និ្ បសុឱសលម្ិនបានបកផគ្បជាភាសាផខមរ
ងៅងលើសំបកងវចខចប់ចំណ្ ី និ្បសុឱសល។ ម្ង្កនតីអធកិារកិចចសខុភាពសតវ និ្ ផលិតកម្មសតវបានផណ្នដំល់
គ្កុម្ហ ុន ផដលងៅខវឹះចងន្្ឹះខា្ងលើ គ្តូវអនុវតតតាម្បទ្ដ្ឋ្នរតិយុតតផដលបានចូលជាធរមន។ 

២.៤. ការងារស្សាវស្ាវ នងិអភវិឌឍ្នរ៍ខុភាពរតវ នងិផលតិកម្មរតវ 
២.៤.១.ការង្រប្សាវប្ជាវសុខភាពសតវ 

បចចបុ្បនែវិទ្្ាសាថ្នជាតិគ្សាវគ្ជាវសុខភាពសតវ និ្ ផលិតកម្មសតវ មនសម្តថភាពងធវើងរារវិនិចឆ័យរកងម្ងរារ 
ប្កជំ្៉ឺ្្្សតវសខំាន់ៗ ពនិិត្យងកាសិកា/ជាលិកា វឹះពិនិត្យសតវ ពិនិត្យគ្គប់ឈាម្ វិភារចំណ្ីសតវ ភាពសាុ្ំបសុ
ឱសលគ្ប ំ្នឹ្ងម្ងរារ កាកសំណ្ល់បសឱុសល ផលិតងម្ជីវិត ងធវើការប្កក ពិនិត្យរុណ្ភាព និ្បណ្្តឹះបណត្ល
ម្ង្កនតីជំនញងលើការង្រគ្សាវគ្ជាវ។ 

ក.ទធវើទរាគវិនចិឆយ័ជ្ំងឺសតវ 
ងគ គ្កបី គ្ជកូ បក្ស ី ផ្ក  ម ្សាវ ្ ងចៀម្ ពផពមនដូចជា ជំ្៉ឺ ត្្សាយបក្ស ី ញូវកាស ងប៉ែសតទ អាសនែងរារ 

ងប៉ែសតគ្ជូក គ្ជូកគ្តងចៀកងខៀវ សាល់ម្៉ែូផណ្ល ូសីុស អ៉ឺកលីូ កូលីហវម្ ងប៉ែសតគ្ជូកអាគ្ហ វ ិក ក្ូង្កសតឌីីយ៉ែមូ្ សារទឹ្ក អុតកាត្ម្ 
បូសខ្យល់ ឈាម្ង ម្្ រលូតកូន ផ្ក្កួត  ិបតូសពីរូ៉សីុស សីុផហ្សលឡា ប ៊ីវីរុស ងអសអរវី ធីអិលវី កំាហវ ូីបាក់ផទ្រ 
រលាកទ្្សួត។ ងគ្ៅពីងនឹះមនជំ្ ៉ឺបណត្លម្កពីចណំ្អីាហារ (សាច់ និ្ផលិតផលសាច់សតវ ចណំ្ីសតវ ទ្កឹងដ្ឹះ
ងគ ផស្បកងគ) និ្ជំ្ ៉ឺប្កងដ្យបា ្រា ្សីុតងៅងលើសតវ។  ន្២ំ០១៩ វិទ្្ាសាថ្នបានយកវតថុវិភារម្កងធវើងរារវិនិចឆយ័ជំ្៉ឺ
សរុបចំនួន ២៧ ៧៧១វតថុវិភារ កែុ្ងនឹះរកង ើញ វតតមនជំ្៉ឺងប៉ែសតគ្ជូកអាង្កហវិកកែុ្ងខតតចំនួន០៥រ៉ឺ ងខតតរតនៈរិរី 
ត្បូ្ មុំ សាវ្យងរៀ្ តាផកវ និ្ងខតតកណត្ល។ បផនថម្ពីងនឹះ វិទ្ា្សាថ្នបានអង ក្តតាម្ដ្ននូវវតតមនជំ្៉ឺ ត្្សាយ
បក្សីងៅទ្ីផា្របក្សីរស់កែុ្រាធានី ងខតតចំនួន១០ (ភែំងពញ កំពត កណត្ល កំព្់ចម្ កំព្់ធំ ម្ណ្ឌលរីរី នគ្ពផវ្ 
ងសៀម្រាប សាវ្យងរៀ្ និ្ងខតតតាផកវ) រកង ើញវតតមនវីរុស ត្្សាយបក្ស ីH5N6 H7N4 និ្ H9N2 និ្ជំ ៉្ឺផ្ក្គួត
ចំនួន០២ករណ្ី ងៅងខតតបនទ្យមនជ័យ និ្ងខតតសាវ្យងរៀ្។  

ខ. វិភាគចំណីសតវ  
វិភាររណុ្ភាពចណំ្ីសតវបាន២៤៨គ្បងភទ្ ងដ្យពិនតិ្យងៅងលើបា ្រា ្ផម្៉ែតសំខាន់ៗម្ួយចំនួនដូចជា គ្បូងតអ ៊ីន 

ខ្្ាញ់ ផូសវរ សារធាតុសនសរ សំងណ្ើម្ ងផឹះ ជាតិងម្្្ និ្វតថុធាតុងដើម្ផ្សំចំណ្ីសតវ ងដើម្្បីធានថាចំណ្ីសតវផដលដ្ក់
លក់ងៅងលើទ្ផី្ារពិតជាមនរុណ្ភាពលអគ្តឹម្គ្តូវគ្បាកដផម្ន និ្បានចុឹះងៅសិក្ាពីសកាត្នុពលដំណំចំណ្ីសតវងៅ
តាម្បណត្លងខតតម្ួយចំននួ។ 

គ. ភាពសា ាបំសុឱសថប្បឆងំនឹងទមទរាគ 
ភាពសាុ្ំនឹ្ឱសលគ្ប ំ្នឹ្ងម្ងរារកំពុ្ងចទ្ជាបញ្ហ្ដល់សុខភាពម្នុស្ស សតវ និ្បរិសាថ្នងៅកែុ្គ្បងទ្ស

ជាងគ្ចើនងៅងលើពិភពងលាក។ ការងគ្បើគ្បាស់អ្់ទ្ីប ៊ីយ៉ែូទ្ិកងៅកែុ្ការចិញ្ចមឹ្សតវងៅកម្ពុជា អាចនំងៅរកភាពសាុ្ំនឹ្
ឱសល ងដ្យសារម្ិនមនការគ្រប់គ្រ្ច្ាស់លាស់។ ង្្ើយតបងៅនឹ្បញ្ហ្ងនឹះ អរគនយកដ្ឋ្នសុខភាពសតវ និ្
ផលិតកម្មសតវបាន ន ិ្កំពុ្ងរៀបចំច្គ្ក្លិខិតបទ្ដ្ឋ្នរតិយុតត ទក់ទ្្នឹ្ការគ្រប់គ្រ្ការងគ្បើគ្បាស់បសុឱសល 
កែុ្ផលិតកម្មសតវ ក៏ដូចជាងគលការណ្៍ផណ្នំផផែកបងចចកងទ្ស ងដើម្្បីបងញ្ចៀសហានីភ័យផដលអាចងកើតមនតាម្រយៈ
ការងគ្បើគ្បាស់ឱសលកែុ្ ផលិតកម្មសតវ។ វិទ្្ាសាថន្ក៏បានងធវើការសិក្ាគ្សាវគ្ជាវអពំីសាថ្នភាពននភាពសាុ្ំនឹ្បសុឱសល
ងៅកម្ពុជា ងដ្យវិភារងលើវតថុវិភារសាច់គ្ជូក និ្សាច់មនច់ំនួន៤៩៦វតថុវិភារម្កពីទី្ផា្រកែុ្រាជធានី ងខតតទំ្២៥ 
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ផដលលទ្ធផលបង្ហ្ញថា សាច់ទំ្ងនឹះមនការគ្បឡាក់គ្ប ូសបាក់ងតរីសាល់ម្៉ែូផណ្លឡា (សាច់គ្ជូក៣១% និ្
សាច់មន់៤៥%) និ្ សាត្ហវ ូីកុករុស (សាច់គ្ជកូ៣១% និ្សាច់មន៤់២%)។  

ឃ. វិភាគកាកសំណ្់បសុឱសថ 
សម្តថភាពម្ង្កនតមី្នទីពិងសាធន៍វិភាររណុ្ភាពបសុឱសល និ្ កាកសំណ្ល់បសុឱសល បានពគ្្ឹ្តាម្រយៈការ

ចូលរួម្សាកល្ប្ ម ្សីុន UPLC-MS MS ងលើការវិភារបសុឱសល សំណ្ល់បសុឱសល ងៅកែុ្ និ្ ងគ្ៅគ្បងទ្ស។ ម្នទីរ
ពិងសាធន៍បានទ្ទ្ួលឧបករណ្៍ Cham II ជាគ្បងភទ្ងតសតផដលផតល់លទ្ធផល ប់រហ័សសគ្មប់ងគ្បើគ្បាស់ ងដើម្្បី
ពិនិត្យរកកាកសំណ្ល់បសុឱសលងៅកែុ្ សាច ់ និ្ ផលិតផលមនងដើម្កំងណ្ើតពសីតវផ្ផដរ។ ដូងចែឹះវិទ្ា្សាថ្នអាច
វិភាររកកាកសំណ្ល់បសុឱសលបានម្ួយចំនួន ប៉ែុផនតម្ិនទន់រលូនងៅង ើយ ងដ្យសារខវឹះខាតសារធាតុរីម្ី និ្
សមភរ្ឧបករណ្៍ម្យួចំននួងទ្ៀត។ វិទ្្ាសាថន្បានវិភាររកសំណ្ល់អ្់ទ្បី ៊ីយ៉ែូទ្កិគ្កុម្ងតគ្តាសីុរ្ីន និ្ស លុហាវ ្ងៅកែុ្
សាច់គ្ជកូចនំួន០៤វតថុវិភារយកម្កពផី្ារងលើ និ្ផ្ារវាលងរញ ងខតតគ្ពឹះសីហនុ ផដលលទ្ធផលននការិវភារបង្ហញ្ថា 
ម្ិនមនវតតមនកាកសំណ្ល់អ្់ទ្បី ៊ីយ៉ែូទ្កិ។ វិទ្្ាសាថ្នក៏បានសហការជាម្ួយអែកជំនញជនជាតិរុស្សី ងដើម្្បីងធវើការ
ពិងសាធន៍សាកល្ប្បសុឱសលជំរុញការលូតលាស់ផដលម្ិនផម្នជាអ័រម្៉ែូនងលើសតវគ្ជូក ងគ និ្មន់ងៅរាជធានី
ភែំងពញ កំព្់ចម្ និ្តាផកវ។ ងគ្ៅពីងនឹះ វិទ្្ាសាថន្បានបង្កើនសម្តថភាពដល់ម្ង្កនតីជំនញតាម្រយៈការបណ្្តឹះ
បណត្លសតពីីវិធីសាង្កសតគ្សាវគ្ជាវចំននួ៣១៦រូប និ្អង្កត តាម្ដ្ន គ្សាវគ្ជាវជំ្៉ឺចនំួន៣៣៦រូប ងធវើងរារវិនចិឆ័យ
ចំនួន១៨រូប និ្វិភារងអពីងដម្ីសាង្កសតកែុ្ការបង្ករ្និ្ ទ្បស់ាក្ត់ជំ្ ៉ឺចំននួ៦៥រូប។ 

ង.ការង្រប្សាវប្ជាវផ្ិតកមមសតវ  
គ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ មនសាថ្នីយពិងសាធន៍គ្សាវគ្ជាវសុខភាពសតវ និ្ផលិតកម្ម

សតវចំនួន២កផន្្សគ្មប់ងធវើការពិងសាធន៍គ្សាវគ្ជាវពូជសតវរ៉ឺ សាថ្នីយចិញ្ចឹម្ងគពូជភែំតាងៅ ្ មនងគសរុបចំនួន
១១៦កា្ល បចចុប្បនែងគសល់ចំនួន១០៤កា្ល និ្ សាថន្ីយចិញ្ចឹម្គ្ជូកពូជបង្ហ្ញកម្ពុជា ចនិមនគ្ជូកសរុបចំននួ
៦៥៨កា្ល បចចុប្បនែគ្ជូកងៅសល់ចំនួន១៣៨ក្ាល។ 

វិទ្្ាសាថ្នជាតិគ្សាវគ្ជាវសុខភាពសតវ និ្ ផលិតកម្មសតវ បានសិកា្គ្សាវគ្ជាវពូជសតវលអៗ ផដលមន
គ្សាប់កែុ្ គ្សុក ងដើម្្បីផលិតងម្ជីវិត ងធវើការប្កក ពិនិត្យរុណ្ភាព បង្ក្ត់សិប្បនិម្មិត ងដើម្្បីកាតប់នថយការនំចូល
ងម្ជិវិតប្កកពីបរងទ្ស។ ងៅ ន្២ំ០១៩ងនឹះ វិទ្ា្សាថន្បានផលិតទ្កឹងម្ជីវិតងគប្កកចំននួ១ ៥១០កគ្ម្តិ និ្ បាន
ងធវើការផចកងៅតាម្បណត្ងខតតននចំននួ៦០០កគ្ម្ិត កែុ្ងនឹះងខតត នគ្ពផវ្២០០កគ្ម្តិ ងពាធិ៍សាត់៨០កគ្ម្ិត តាផកវ
១៨០កគ្ម្ិត និ្ងខតតសាវ្យងរៀ្១៤០កគ្ម្ិត។ ងៅ ន្ំ២០១៩ងនឹះ បង្កត្់សិប្បនិម្មិតងគពិងសាធន៍បាន៤៧ក្ាល 
និ្បង្កើតកូនងគបាន៣៨ក្ាល។  
២.៥. ការងារពស្ងងឹរម្តថភាពអងគភាព លរវាគសំ្ទ្ នងិការអភវិឌឍ្នធ៍នធានម្នរុស្កនងុផលតិកម្មរតវ 
២.៥.១. ការពប្ងឹងការប្គប់ប្គងអងគភាព 

គ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ បានងរៀបចំរចនសម្ព័នធគ្រប់គ្រ្ការផត្តំា  ្ ងផទរ និ គ្្បរល់ភារកិចច
ថាន្ក់ដឹកនំជាម្ួយនឹ្ការងរៀបចំ និ្ការគ្បគ្ពឹតតងៅរបស់អរគនយកដ្ឋ្ន នយកដ្ឋន្ វិទ្្ាសាថន្ ការិយល័យ ម្នទីរ
ពិងសាធន៍ និ្សាថន្ីយចិញ្ចឹម្ពូជសតវគ្សបតាម្តាម្អនុគ្កឹត្យងលខ២២៤ អនគ្ក.បក ចុឹះនលងទ្ី២៨ ផខតលុា  ន្ំ២០១៦ 
សតីពីការដំង ើ្នយកដ្ឋ្នផលិតកម្ម និ្បសុព្ាបាលងៅជាអរគនយកដ្ឋ្នសុខភាពសតវ និ្ផលិតកម្មសតវ និ្
គ្បកាសងលខ៣៨១ គ្បក.កសក.ប ចុឹះនលងទ្០ី៧ ផខកកកដ្  ន្២ំ០១៧ សតពីីការងរៀបចំ និ្ការគ្បគ្ពឹតតងៅរបស់ការិយល័យ 
និ្អ្គភាពចំណ្ុឹះនយកដ្ឋ្ន និ្វិទ្្ាសាថ្នននអរគនយកដ្ឋ្នសុខភាពសតវ និ្ផលិតកម្មសតវ គ្សបតាម្ការផត្តំា្
របស់រាជរដ្ឋភ្ិបាលកម្ពុជា និ្គ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្។ ជារួម្ម្ង្កនតបីងគ្ម្ើការង្រសុខភាពសតវ និ្
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ផលិតកម្មសតវមនចនំួនសរុប៨៨៤រូប គ្សី១៩៧រូប កែុ្ ងនឹះម្ង្កនតីបងគ្ម្ើការង្រងៅថាន្ក់កណតល្ (អរគនយកដ្ឋ្ន) 
មនចំននួ២៨៨រូប ង្កសត៨ី៨រូប និ្ម្ង្កនតីបងគ្ម្ើការង្រងៅទ្ូទំ្២៥ រាជធាន ីងខតត មនសរុបចំនួន៥៩៦រូបគ្សី១០៩រូប។ 

២.៥.២ ការអភិវឌាឍន៍ធនធានមនុសាស 
ង្្ើយតបងៅនឹ្ការកណំ្ត់អាទ្ិភាពននកម្មវិធអីភិវឌ្ឍន៍ធនធានម្នុស្សរបស់រាជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជា អរគនយកដ្ឋ្ន

សុខភាពសតវ និ្ ផលិតកម្មសតវ បានយកចិតតទ្កុដ្ក់ដល់ការបង្កើនសម្តថភាពម្ង្កនតជីាបនតបនទ្ប ់ទំ្សម្តថភាពងរៀបច ំ
និ្អនុវតតផផនការ និ្សម្តថភាពបងចចកងទ្សសគ្មប់ផតល់ងសវាសុខភាពសតវ និ្ផលិតកម្មសតវឱ្យកាន់ផតគ្បងសើរ
ផលម្ងទ្ៀត ងដ្យបានងកៀរររជំនួយ និ្ការគំគ្ទ្ននពីរាជរដ្ឋ្ភិបាល និ្នដរូអភិវឌ្ឍន៍សគ្មប់បង្កើនសម្តថភាពម្ង្កនត ី
និ្អែកពាក់ព័នធ ង ត្្តងលើអាទ្ិភាពននការសិក្ាពីតគ្ម្ូវការបណ្្តឹះបណត្លទំ្ចំងណ្ឹះដឹ្ សម្តថភាពគ្រប់គ្រ្ 
និ្សម្តថភាពបងចចកងទ្ស ផដលរួម្មនជាអាទ្ិ៍ការបណ្្តឹះបណតល្ការបង្កញ្ជ្បងយនឌ័រនិ្កុមរ ងឃសនអប់រំពីការ
ងគ្បើគ្បាស់អ្់ទ្ីប ៊ីយូទ្ិចងដ្យការទ្ទ្ួលខុសគ្តូវងៅកែុ្វិស័យកសិកម្ម ការង្ររដឋបាលនិ្បុរគលកិ ពគ្្ឹ្ការងរៀបចំ
និ្គ្រប់គ្រ្រងគ្ម្ ការគ្រប់គ្រ្និ្ភាពជាអែកដឹកនំ  ជំនញរណ្ងនយ្យ ការងរៀបចំផផនការតាម្ទ្គ្ម្្់P3 P4 

ការតាម្ដ្នគ្តួតពិនិត្យ វាយតនម្្ និ្នីតិវិធីទ្ូទត់លវិកា និ្ងរៀបចំរបាយការណ្៍តាម្ទ្គ្ម្្់ M1 និ្ M2 គ្បកប
ងដ្យរណុ្ភាព ងដ្យបានបណ្្តឹះបណត្ល និ្សិកាខស្ាលា០៦ងលើក  ផដលមនអែកចូលរួម្ចំនួន៤៨០នក់។ 

២.៥.៣ ការង្រទរៀបចំជផនការ 
  ន្ំ២០១៩ ងនឹះ អរគនយកដ្ឋន្សខុភាពសតវ និ្ ផលតិកម្មសតវ បានចូលរួម្ងរៀបចំងគលនងយបាយផផន
ការយុទ្ធសាង្កសតនន ផផនការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានម្នុស្សកែុ្វិស័យកសិកម្ម កសា្ផផនការងម្សគ្មបអ់ភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិ
កម្ម ន្ំ២០៣០ សគ្មប់ងគ្តៀម្ងរៀបចំយុទ្ធសាង្កសត ផផនការសកម្មភាព និ្ទ្ិសងៅការង្រសគ្មប់អនុវតតបនត ងដ្យ
ងធវើបចចបុ្បនែភាពងលើផផនការ និ្ងលើកទ្ិសងៅសំខាន់ៗងលើឯកសារម្ួយចនំួន រួម្មន (១) ផផនការយុទ្ធសាង្កសត 
អភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម២០១៩-២០២៣ (២)ផផនការយុទ្ធសាង្កសតលវិកា ន្២ំ០២០-២០២២ (៣)ផផនការលវិកា 
កម្មវិធីរបស់រាជរដ្ឋ្ភិបាលគ្បចំ ន្ំ២០២០។ 

២.៥.៤ ការពប្ងឹងការផត្់ទសវាកមមសខុភាពសតវ និងផ្ិតកមមសតវ 
ងសវាសំខាន់ៗផដលអរគនយកដ្ឋ្នសុខភាពសតវ និ្ផលិតកម្មសតវ បានន ិ្កំពុ្អនុវតតរួម្មនការគ្តួតពិនិត្យ 

និ្ការផតល់វិញ្ញ្បនបគ្តបញ្ជ្ក់អនម្័យសតវ និ្ផលិតផលសតវ ការងចញលិខិតអនុញ្ញ្តតងធវើអាជីវកម្មសតវ និ្ផលិត
ផលសតវ ការវិភាររុណ្ភាពចំណ្ីសតវ វតថុធាតុងដើម្ និ្សារធាតុបផនថម្ បសុឱសល វតថុធាតុជីវៈបសុព្ាបាល សារធាតុ
សកម្ម សមសធាតុគ្រប់គ្បងភទ្ ការផតលលិ់ខតិអនញុ្ញ្តងធវើចរាចរណ្៍សតវ និ្ផលតិផលសតវ ការអនញុ្ញ្តនំងចញ 
នំចូល នំ្្្កាត់សតវរស់ និ្ផលិតផលសតវ ការងចញលិខិតអនុញ្ញ្តសគ្មប់បង្កើតសតតឃតដ្ឋ្ន លិខិតអនញុ្ញ្ត
បង្កើតកសដិ្ឋន្ចិញ្ចឹម្សតវ និ្បង្ក្តព់ូជសតវ ការចុឹះបញ្ជីចំណ្ីសតវ វតថុធាតុងដើម្ និ្សារធាតុបផនថម្ និ្បង្កង្កប្
ងលមើសចលនសតវ និ្ ផលិតផលសតវ។ ជាផផែកម្ួយសថតិងៅកែុ្កម្មវិធីទ្២ី ជំរុញផលិតកម្មសតវ និ្ សុខភាពសតវ 
មនអនុកម្មវិធីចំននួ៥ កែុ្ ន្២ំ០១៩ អនុវតតបានចំននួ៩៨,៤%។ 

កែុ្ការបង្កើនរណុ្ភាព និ្ គ្បសិទ្ធភាពននការផតល់ងសវាសាធារណ្ៈ អរគនយកដ្ឋ្នសខុភាពសតវ និ្
ផលិតកម្មសតវ និ្ការិយល័យផលិតកម្ម និ្បសុព្ាបាលរាជធានី ងខតតទំ្២៥ ងៅ ន្ំ២០១៩ បានគ្បម្ូលចំណ្លូ
សរុបចំនួន ១១ ៩១៩ ៧៤៩ ៥០៨ងរៀល ងធៀបនឹ្ ន្២ំ០១៥ មនកំងណ្ើន៧១,៣៦% និ្ងធៀបនឹ្ ន្២ំ០១៨ មន
កំងណ្ើន២៣,៣៤% ផដលកែុ្ងនឹះថាន្ក់កណត្លងកើនង ើ្២៣,៩៨% និ្រាជធានី ងខតតងកើនង ើ្២២,១៦%  
(កែុ្កំងណ្ើន២២,១៦%ងនឹះ ម្ិនមនតួងលខចណំ្ូល ន្២ំ០១៩ ការិយល័យផលិតកម្ម និ្បសុពា្បាលងខតតគ្កងចឹះងទ្ 
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ងគ្ពាឹះគ្ចកងចញចូលផតម្ួយរបស់រដឋបាលងខតតពុំបានផញកចំណ្ូលផដលពាក់ព័នធងសវាសុខភាពសតវ និ្ផលិតកម្មសតវ
ង ើយ)។ 

២.៥.៥. ការង្រសហប្បតិបតតិការជផនកសុខភាពសតវនិងផ្ិតកមមសតវ 
គ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ បានសហការយ ្្ជតិសែទិ្ធជាម្ួយនដរូអភវិឌ្ឍន៍នន អ្គការជាតិ 

និ្អ្គការអនតរជាតិងលើផផែកសុខភាពសតវនិ្ផលិតកម្មសតវ ផដលរួម្មន៖ OIE, FAO, ASEAN, EU, CHINA, 

ACIAR, IAEA, JICA, KOICA, AVSF, PIN, VSO, 2KR, UNIDO, DTRA។ 
កម្មវិធី និ្រងគ្ម្គំគ្ទ្ការអភិវឌ្ឍន៍សុខភាពសតវ និ្ផលិតកម្មសតវ រួម្មន៖ រងគ្ម្លវិកាតាម្កម្មវិធី

របស់រដ្ឋភ្ិបាល កម្មវិធីជំរុញកំងណ្ើនវិស័យកសិកម្មគ្បកបងដ្យចីរភាព និ្បរិយប័នែៈ អនុវិស័យជលផល និ្អនុ
វិស័យផលិតកម្មសតវ រងគ្ម្ផកលម្អគ្បព័នធគ្រប់គ្រ្អនម្័យ និ្ភូតគម្អនម្័យងៅម្ហាអនុតំបន់ងម្រ្គ រងគ្ម្
ជីវៈសុវតថិភាពម្ូលដ្ឋ្នសគ្មប់គ្រប់គ្រ្ហានីភ័យជំ្៉ឺសតវងៅកម្ពុជា រងគ្ម្គំគ្ទ្ការចិញ្ចឹម្សតវងដ្យនិរនតរភាព កម្ម
វិធី ជីវឧសមន័រដ្ឋ្ភិបាលចិន និ្កម្មវិធី ជីវឧសម័នថាន្ក់ជាតិ (NBP)។ 

 

៣. លទ្ធ្លននការម្រគ្ប់ម្រគ្ងធនធានជល្ល និងការអភិវឌ្ឍនវ៍ារវីបបក្មម  
ងៅកែុ្ ន្២ំ០១៩ងនឹះ គ្កសួ្ កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ ផដលមនរដឋបាលជលផលជាងសនធិការ 

បានបំងពញភារកិចចយ ្្សកម្ម ងដ្យសងគ្ម្ចបានលទ្ធផលគ្រប់ផផែកងលើវិស័យជលផល កែុ្ ងនឹះមនការងរៀបច ំ
លិខិតបទ្ដ្ឋ្នងគ្កាម្ច្ាប់ ការពគ្្ឹ្សហរម្ន៍ងនសាទ្ ការគ្រប់គ្រ្កផន្្អភិរក្សជលផល ការបង្កង្ក្បបទ្ងលមើស 
ងនសាទ្ ការអភិវឌ្ឍវារីវប្បកម្ម ការសិក្ាគ្សាវគ្ជាវ និ្ការផ្សពវផ្ាយជាងដើម្។ល។ ងដ្យផ ក ច្ាប់ គ្ពឹះរាជគ្កឹត្យ 
អនុគ្កឹត្យ គ្បកាស និ្ លិខតិបទ្ដ្ឋ្នបងចចកងទ្សម្ួយចំនួនងទ្ៀតបានកពំុ្ពនិិត្យ ងធវើវិងសាធនកម្មផកសគ្ម្ួល និ្អនមុ្័ត 
ងដើម្្បីដ្ក់ឱ្យអនុវតតធានដល់ការគ្រប់គ្រ្វិស័យជលផលគ្បកបងដ្យគ្បសិទ្ធភាព។ ជាម្ួយគនង្នឹះផដរ គ្កសួ្ បាន
សហការជាម្ួយនដរូអភិវឌ្ឍន៍ននកែុ្ការងរៀបចំផ្សពវផា្យច្ាប ់ ពគ្្ឹ្ សម្តថភាពម្ង្កនតី ពគ្្ឹ្ សហរម្ន៍ងនសាទ្ 
ផ្សពវផ្ាយបងចចកងទ្សវារីវប្បកម្ម និ្ការអភិរក្សធនធានជលផល ផដលទកទ់្្ដល់ការគ្រប់គ្រ្វិស័យជលផល។  

 

 ៣.១. ការអភវិឌឍ្នរ៍ហគម្នល៍នសាទ្ 
ងៅកែុ្ ន្២ំ០១៩ងនឹះ សហរម្ន៍ងនសាទ្ទ្ូទំ្គ្បងទ្សមនចនំួនសរុប៥១៦សហរម្ន៍ កែុ្ ងនឹះសហរម្ន៍ 

ងនសាទ្ទ្ឹកសាបចំនួន៤៧៥ និ្សហរម្ន៍ងនសាទ្សម្ុគ្ទ្ចំនួន៤១ ផដលមនសមជិកសរុបចំនួន៣៣២ ១៦៨នក់ 
(ង្កសតីគ្បមណ្៣៥%) គ្តូវជា១៤៧ ៥១៨គ្រសួារ។ កែុ្ចំងណម្សហរម្ន៍ខា្ងលើងនឹះ មនសហរម្ន៍ងនសាទ្
ចំនួន៤២៤ គ្តូវបានចឹុះបញ្ជទី្ទ្ួលសាគ្ល់ជាផ្ូវការងៅគ្កសួ្ កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្។ 
 ៣.២. ការអភរិកស្ធនធានជលផល 

ងគ្កាយការផកទ្គ្ម្្់សុជីងគ្ៅផផែកជលផល ងដ្យរំសាយ ូត៍ងនសាទ្ទំ្អស់ងៅទ្ូទំ្ គ្បងទ្ស មនកផន្  ្
អភិរកស្ជលផលលមីចនំួន៥០កផន្  ្ ផដលម្កដល់ងពលងនឹះមនចំននួសរុបទ្ូទំ្ គ្បងទ្សចនំួន៦៧៧កផន្្  (សហរម្ន៍
៥២៦កផន្្ )។ ម្កដល់ ន្២ំ០១៩ងនឹះ បានងបាឹះបងង្គ្លកណំ្ត់គ្ពំគ្បទ្ល់កផន្្អភរិក្សជលផល៨ផម្៉ែគ្តចនំួន២០៣
បងង្គល្ និ្ កពំស់១២ផម្៉ែគ្តចំនួន៨៧បងង្គ្ល សា្ស្ស់ាន្ក់ការល្ាតខាន្តតូចចំននួ២៩ខែ្  សានក្់ការល្ាតខានត្ធំ
ចំនួន៤ខែ  ្និ្ សានក្់ការងបតុ្ ៩ខែ្  គ្ពម្ទំ្បានដ្កក់មំ្្្យម្ល្ាតជាគ្បចំ។ សកម្មភាពអភិរកស្ជលផលងផ្ស្ៗ
ងទ្ៀតរួម្មន៖ បានអភិរកស្ ក្ល្ម ង្ម្សម្ុគ្ទ្ចំននួ៧ ០០០ហ.ត ងៅតាម្តបំន់ង្ែរ ដំ្នគ្ពលិចទ្ឹកនិ្នគ្ពងកា្កា្បាន
ចំនួន៨០ហិកតា ងរៀបចំអន្្ ់គ្តីងម្ពជូងៅតបំន់ងម្រ្គងលើកែុ្ងខតតគ្កងចឹះនិ្ សទឹ្ផគ្ត្ ផល្កនូគ្តីនិ្ កនូប្ក្ ចំននួ
៤,៦លានក្ាលងៅកែុ្ បឹ្ ធម្មជាតិនិ្ គ្តីងម្ពូជជាងគ្ចើនងតាន ការអភិរក្សធនធានជលផលកពំុ្រ្ងគ្គឹះថាន្ក ់ ដចូជា 
អងណ្្ើកសរនស អងណ្្ើកសម្គុ្ទ្ កនធ្យក្ាលកផ្កប គ្កងពើគ្តី ងផា្តទ្កឹសាប ងផា្តទ្ឹកនគ្ប និ្ ងសឹះសម្ុគ្ទ្។ល។ 
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ផដលងធវើឱ្យចនំួនងកើនង ើ្ចងន្្ឹះព៥ី-១០% ទ្ម្្ក់គ្បអប់ងបតុ្ ចំននួ១៥៥គ្បអបស់គ្មប់ជាជគ្ម្កសិប្បនិម្មតិ ន ិ្រារាំ្
ការងនសាទ្ងដ្យអនួអូស និ្ចុឹះបញ្ជីកសិដ្ឋន្ចិញ្ចមឹ្គ្កងពើចំនួន៤០០កសិដ្ឋន្។ 

 ៣.៣. ការបង្រងាកប្បទ្លលមើរជលផល 
ម្ង្កនតីរដឋបាលជលផលគ្រប់លដំ្ប់ថាន្ក ់បានសហការជាម្យួអាជាញ្ធរផដនដី និ្ សម្តថកចិចពាក់ពន័ធខតិខំបំងពញ

ការង្រយ ្្សកម្ម ងទឹះបីខវឹះកមំ្្្ ម្ងធ្ាបាយងធវើដំងណ្ើរ និ្លវិកាក៏ងដ្យ ពិងសសបានយកចិតតទ្ុកដ្ក់ការពារ
កផន្្អភិរក្សជលផលម្និឱ្យមនការលួចចលូងធវើងនសាទ្អណធបិងតយ្យង ើយ។ លទ្ធផលជាក់ផសត  ្បង្កង្កប្បទ្ងលមើស
ជលផលសរុបចំនួន៣ ១០១ករណ្ ី (សម្ុគ្ទ្២២៨ករណ្ី) ងគ្បៀបងធៀប ន្ំម្ុនលយចុឹះចំនួន១០៣ករណ្ី កែុ្ងនឹះ
បានបំ្្ញ្ងចលវតថុតា្ចំនួន ២ ៨១៧ករណ្ី ពនិ័យអនតរការណ្៍ចំនួន ១៣១ករណ្ី បញ្ជូនងៅតុលាការចំនួន ១៥៣
ករណ្ី ជាប់ពនធនគរចនំួន ១០២នក ់ គ្បាកព់និ័យនិ្លក់វតថុតា្ចនំនួ ២៤៣ ៦៨៧ ០០០ ងរៀល។ ចំងពាឹះវតថុ
តា្រឹបអូស និ្បំ្្្ញងចលរួម្មន៖ របំា ន្ស្បម្ុ្ និ្ សាច់អួនគ្បផវ្ ១ ១៤៩ ២០២ផម្៉ែគ្ត បងង្គ្ល/ចគ្ម្ឹ្ចំនួន៥៧៥ 
៧៣១ងដើម្ លូនស្បម្ុ្ និ្សាច់អួនចំនួន ២៩ ៩៨១មត់ ឧបករណ្៍្ក់គ្តីចំនួន៤០២ងគ្រឿ  ្ សគ្មស់ចនំួន៦៣ 
១៨៣ផម្៉ែគ្តគ្កឡា លបផកនចែចំនួន ១០ ៩៤៤ងគ្រឿ្ និ្ផល្គ្តីចគ្ម្ុឹះចូលកែុ្ធម្មជាតិចំនួន ៤៧ ២៨៦រី ូគ្កាម្។ 

បានគ្បជុំផ្សពវផ្ាយច្ាប់ លិខិតបទ្ដ្ឋន្រតិយុតត និ្អនុសាសន៍ថានក្់ដឹកនំងៅតាម្ម្ូលដ្ឋ្នចំនួន២០០វរគ 
អែកពាកព់័នធចូលរួម្ចំនួន ៤ ១៨៦នក់ កែុ្ងនឹះង្កសតីចំនួន ៩៣៨នក់។ 
 ៣.៤. ផលលនសាទ្ នងិវារវីបប្កម្ម 

ផលងនសាទ្ និ្វារីវប្បកម្មសរុបមនចនំួន៩០៨ ៥០៨ងតាន លយចឹុះជា្ ន្ំម្នុចំននួ១ ៦៤៥ងតាន ឬលយ
០,១៨% កែុ ង្នឹះមន៖ 

- ផលងនសាទ្ទ្ឹកសាបៈ   ៤៧៨ ៨៥០ងតាន លយចឹុះ៥៦ ១៥៥ងតាន ងសមើនឹ្ -១០,៥០% 
- ផលងនសាទ្សម្ុគ្ទ្ៈ  ១២២ ២៥០ងតាន ងកើនង ើ្១ ១៥០ងតាន ងសមើនឹ្០,៩៥% 
- ផលវារីវប្បកម្មៈ  ៣០៧ ៤០៨ងតាន ងកើនង ើ្៥៣ ៣៦០ងតាន ងសមើនឹ្២១,០០% 
ងដ្យផ ក ការចិញ្ចឹម្គ្កងពើ ន្ំ២០១៩ អនុវតតបាន៤១២ ៨១១កា្ល ងកើនងលើស ន្ំម្នុ២ ៨១១កា្ល និ្    

ផលិតកូនគ្តីពូជបាន២២២ ០០០ ០០០ក្ាល ងកើនងលើស ន្ំម្ុន១២ ០០០ ០០០កា្ល។ 
 

ប្កាហវិក៣២៖ ផ្ទនសាទទកឹសាប ផ្ទនសាទសមុប្ទ និងវារីវបាបកមមរយៈទព្៥ឆ្ា២ំ០១៥-២០១៩ 

 

 ៣.៥. ការបលងកើតស្រុះជស្ម្កស្តរីហគម្ន ៍
 ម្កដល់ ន្២ំ០១៩ងនឹះ ខណ្ឌរដឋបាលជលផលងខតតបានបង្កើតគ្សឹះជគ្ម្កគ្តីសហរម្ន៍បានចំនួន៨៩៥កផន្្ 
កែុ្ងនឹះងខតតកំព្់សព៉ឺមនចំននួងគ្ចើនជា្ងររហូតដល់១៧៣កផន្្។  
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 ៣.៦. ការអភវិឌឍ្នប៍លេេកវទិ្ា្កកនេន នងិគណុភាព 
 ការង្របងចចកវិទ្្ាផកនចែ និ្ រុណ្ភាពមនសកាត្នុពលម្យួយ ្្សំខាន ់ សគ្មប់អនវិុស័យជលផលកែុ្ការ
ចូលរួម្ចំផណ្កផគត់ផគ្ស់និតសុខងស្បៀ្ អាហារូបតថម្ភ ជីវភាពរស់ងៅរបស់គ្បជាជន និ្ការអភិវឌ ្ឍន៍ងសដឋកិចចជាតិ។ 

កែុ្  ន្ំ២០១៩ងនឹះ រដឋបាលជលផលបានងរៀបចំបទ្ដ្ឋន្រតិយុតត និ្ ងគលការណ្៍ផណ្នបំងចចកងទ្សម្ួយ
ចំនួនរួម្មន៖ បានងរៀបចំងសចកតីគ្ពា្សតីពីផផនការសកម្មភាពយុទ្ធសាង្កសតននផខ្សគ្ចវាក់តនម្្ជលផល សគ្មប់អនុវតត
 ន្ំ២០២០-២០៣០ បានងរៀបចំងគលការណ្៍សតីពីអនុវតតអនម្័យលអ (GHP) ការផលិតលអ (GMP) និ្ងគលការណ្៍
ហាសិប (HACCP) និ្បានងបាឹះពុម្ពចនំួន១ ០០០ចា្ប់ បានងរៀបចំងសចកតីគ្ពា្គ្បកាសសដីពីនីតិវិធី និ្ផបបបទ្ងសែើ
សំុវិញ្ញ្បនបគ្តសុខភាពសគ្មប់ការនំងចញ និ្នំចូលផល ផលិតផលជលផល បានងរៀបចំងសចកតគី្ពា្គ្បកាស
ដ្ក់ឱ្យងគ្បើគ្បាស់កម្មវិធីតាម្ដ្នងលើសំណ្ល់បសុឱសល និ្សារធាតុរីម្កីែុ្ ផលិតផលវារីវប្បកម្ម បានងរៀបចំងសចកតី 
គ្ពា្គ្បកាសសដីពីការចុឹះបញ្ជងីលើផល ផលតិផលជលផលសគ្មប់ការនំងចញ បានងរៀបចំងសចកតីគ្ពា្គ្បកាសសដីពី
ការផដលវិ់ញ្ញ្បនបគ្តបញ្ជក្ក់ារអនុវតតអនម្័យលអ និ្ការអនុវតតផលិតកម្មលអសគ្មប់ផល ផលិតផលជលផល។ 
ទ្នទឹម្នឹ្ងនឹះ រដឋបាលជលផលបានន ិ្កំពុ្យកចិតតទ្ុកដ្ក់ពគ្្ឹ្ការគ្តួតពិនិត្យរុណ្ភាព សុវតថិភាពងលើផល ផលិត 
ផលជលផលនំងចញ នំចលូ គ្ពម្ទំ្ បានអនុវតតនូវកម្មវិធីតាម្ដ្នងលើសំណ្ល់ននបសឱុសល និ្ សារធាតរុីម្កីែុ្
ផលតិផលវារីវប្បកម្ម ងដើម្្បីជរុំញការនំងចញងៅកាន់ទ្ីផ្ារអនតរជាតិ។  
 ៣.៧. ការរកិា្ស្សាវស្ាវជលផល 

ការសិក្ាគ្សាវគ្ជាវងលើគ្បភពធនធានជលផលទំ្ទ្ឹកសាប និ្ សម្ុគ្ទ្បានដំងណ្ើរការលអ ងដ្យបាន
សហគ្បតិបតតកិារយ ្្ ជិតសែទិ្ធជាម្ួយនដរូអភិវឌ្ឍន៍ននដូចជា EU, UNIDO, MRC, FAO, WWF, IUCN World 

Fish Center ជាងដើម្។ល។ ងដ្យមនវិទ្្ាសាថ្នគ្សាវគ្ជាវ និ្អភិវឌ្ឍន ៍ងនសាទ្ទ្កឹសាប និ្ សម្ុគ្ទ្ជាអ្គភាព
អនុវតត ទ្្ល់ ពិងសសងលើសកម្មភាពម្ួយចំនួនដូចជា៖ ការសិក្ាគ្សាវគ្ជាវជីវសាង្កសតវារីសតវ សិក្ាតាម្ដ្នផល
ងនសាទ្តាម្ដ្យគ្តី សិក្ាតាម្ដ្នគ្បងភទ្កនូគ្តី សិកា្ DNA គ្បងភទ្គ្តតីទ្ឹកសាប សិកា្គ្សាវគ្ជាវការងធវើ
ចរាចរណ្ ៍ ន ិ្ការព្កនូរបស់គ្តីងៅតំនបន់ងម្រ្គងលើ និ្សិក្ាតាម្ដ្នសុខភាពងអកូ ូសីុងៅកម្ពុជា (Ecological 

Health Monitoring in Cambodia)។ លទ្ធផលគ្សាវគ្ជាវគ្តូវបានងបាឹះពុម្ពងសៀវងៅផ្សពវផ្ាយជាងគ្ចើនពាន់ក្ាល។ 
 ៣.៨. ការងារហរិញ្ញវតថ ុ

គ្បាក់ចំណ្លូពីងសវាននផផែកជលផលមនចំននួ ២ ២៨៧ ៥០០ ១៦៨ងរៀល កែុ្ងនឹះ មនគ្បាក់ចណំ្ូលពី
នល្ ែួលដ្យគ្តីចំននួ ១ ០១៧ ៦១៦ ៥០០ងរៀល នល ្ែួលផដនងនសាទ្សម្ុគ្ទ្ចនំនួ ៦០៣ ២២២ ៥០០ងរៀល 
ចំណ្ូលកិចចសន្ាងៅ ្ការចិញ្ចមឹ្គ្កងពើរដឋចំននួ ១ ០០០ ០០០ងរៀល ងសវាសាធារណ្ៈចនំួន ២២០ ៤៨០ ០០០ងរៀល 
ការជួលគ្ទ្ព្យសម្្បតតិអចល័តចំនួន ១៥៣ ៧៨៣ ៧៩៨ងរៀល  ផលពីការ្កពនិ័យចនំួន ១៣០ ៣០៧ ០០០ងរៀល 
ផលហិរញ្ញវតថ ុ(សំផណ្ស ចណំយ) ចនំួន ៥៦ ៧១០ ៤០០ងរៀល។ 

៤. លទ្ធ្លននការម្រគ្ប់ម្រគ្ង និងអភិវឌ្ឍនធ៍នធាននម្ររសឈើនិងេតវនម្ររ 
គ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ បានយកចិតដទ្ុកដ្ក់ខពស់ ងលើកម្មវិធកីំផណ្ទ្គ្ម្្់វិស័យនគ្ពង ើ ងដ្យ

ខិតខំបង្កើនសម្តថភាពបងចចកងទ្ស សំងៅជំរុញការង្រគ្រប់គ្រ្ឱ្យមនគ្បសិទ្ធភាពខពស់ និ្ពិងសសយកចិតតទ្ុកដ្ក់ជា
សំខាន់ងលើការគ្តួតពិនិត្យតាម្ដ្នដត៏ឹ រឹុ្  ្ គ្ពម្ទំ្សងគ្ម្ចបាននូវលទ្ធផលធំៗ ជាងគ្ចើន ដចូជាបានងចញគ្បកាសងលខ៦០៩ 
គ្បក.កសក ចឹុះនលងទ្២ី៧ ផខកញ្ញ ្  ន្២ំ០១៦ សតីពកីារបតូរងឈាម្ឹះពមី្នទីរកសិកម្មរាជធានីងខតត ងៅជាម្នទីរកសិកម្ម រុកាខ្
គ្បមញ់ និ្ ងនសាទ្រាជធានងីខតត និ្ បានដ្កប់ញ្ចលូខណ្ឌរដឋបាលនគ្ពង ើ និ្ ខណ្ឌរដឋបាលជលផល ឱ្យសថតិងៅ
ងគ្កាម្ម្នទីរកសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្រាជធានីងខតត។ ជាម្ួយគនង្នឹះ បានងចញគ្បកាសងលខ៦៥២ គ្បក.កសក ចុឹះ
នលងទ្ី២៧ ផខតុលា  ន្ំ២០១៦ សតីពីការងផទរធនធាន និ គ្្កបខ័ណ្ឌម្ង្កនតីរាជការសីុវិលននខណ្ឌ ផផែក សង្ក្ត់ រដឋបាលនគ្ពង ើ 
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និ្រដឋបាលជលផល ឱ្យសថតិងគ្កាម្ការគ្រប់គ្រ្របស់ម្នទីរកសិកម្ម រុកាខគ្្បមញ់ និ្ ងនសាទ្រាជធានីងខតត។ អនុគ្កតឹយ្
ងលខ៣៣ អនគ្ក.បក ចឹុះនលងទ្០ី៣ ផខម្ីន  ន្ំ២០១៧ សតីពកីារផកសគ្ម្ួលមគ្តា១ននអនុគ្កឹត្យងលខ៣៤ អនគ្ក.បក ចឹុះ
នលងទ្ី០៤ ផខម្ីន  ន្២ំ០១៦ សតីពីការផកសគ្ម្ួលតួនទ្ី និ្ ភារកិចចរបស់គ្កសួ្បរិសាថ្ន គ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ 
និ្ងនសាទ្ ពាកព់័នធនឹ្ សម្តថកិចច និ្ ការគ្រប់គ្រ្តបំន់វិនិងយរអភិវឌ្ឍនស៍ម្្បទនដីងសដឋកិចច និ្ ការគ្រប់គ្រ្តបំន់
ការពារ និ្ អភិរក្សនគ្ពង ើ និ្ ជលផល គ្តូវបានអនុវតតយ ្្ ខាជប្់ខជនួ និ្ វាយតនម្្ថាមនគ្បសិទ្ធភាពខពស។់  

ការគ្រប់គ្រ្នគ្ពង ើ រតិម្កដល់ ន្ំ២០១៩ ងនឹះ ទទួលោនលទធផលដចូខា្ងគ្កាម្៖ 
៤.១ ការស្គបស់្គង នងិអភវិឌឍ្នន៍ស្ពលឈើ  
ក- សហគមន៍នប្ពទ ើ 
រិតគ្តមឹ្ ន្២ំ០១៩ បានបង្កើតសហរម្ន៍នគ្ពង ើសរុបចនំនួ៦៣៦សហរម្ន ៍ គ្របដណ្ប្់ងលើនផទដី៥១៦ ៨១៧

ហ.ត កែុ្ ងនឹះ គ្កសួ្ បានងចញគ្បកាសចំននួ៤៩៤សហរម្ន៍ ងលើនផទដ៤ី៤៣ ៣២៩ហ.ត និ្បានចុឹះកិចចគ្ពម្
ងគ្ពៀ្នគ្ពសហរម្ន៍ចំនួន៤៩៤សហរម្ន៍ ងលើនផទដី៣៦៩ ៧១០ហ.ត និ្បានអនុម្័តផផនការគ្រប់គ្រ្នគ្ពសហរម្ន៍
ចំនួន ៩៤សហរម្ន៍ គ្របដណ្្ប់ងលើនផទដីទ្ំហ៦ំ៣ ២៥៤ហ.ត។ ការបង្កើតសហរម្នន៍គ្ពង ើមនសនទុឹះងកើនង ើ្ 
រួរឲ្យកត់សមគ្ល់។ 
 
 
 
 
 

ប្កាហវិកទី៣៣៖ ចំននួសហគមន៍នប្ពទ ើពីឆ្ា២ំ០១៥-២០១៩ 

 

 

ខ- គប្មបនប្ពទ ើ 
ការវាយតនម្្រគ្ម្បនគ្ពង ើ ន្ំ២០១០-២០១៤ តាម្ទិ្នែន័យរគ្ម្បនគ្ពង ើងៅ ន្ំ២០១០ មននផទដីសរុប

ទ្ំហ១ំ០ ៣៦៣ ៧៨៩ហ.ត ងសមើនឹ្៥៧,០៧% និ្នផទដីពុមំនរគ្ម្បនគ្ពង ើមនទ្ំហំសរុប ៧ ៧៩៦ ៨៨៥ ងសមើនឹ្
៤២ ,៩៣% នននផទដីសរុប។ ងៅ ន្២ំ០១៤ ង ើញថា នផទដីរគ្ម្បនគ្ពង ើមនទ្ំហ៨ំ ៩៨៥ ១៦៣ហ.ត ងសមើនឹ្ ៤៩,៤៨% 
និ្ដីម្ិនផម្នរគ្ម្បនគ្ពង ើមនទ្ំហំសរុប៩ ១៧៥ ៥១០ហិកតា ងសមើនឹ្៥០ ,៥២% នននផទដីសរុប។ បចចុប្បនែបាននិ្
កំពុ្ងធវើការបកគ្សាយរគ្ម្បនគ្ពង ើ ន្ំ២០១៨ កែុ្ងនឹះបានបញ្ចប់ការទញយករូបភាព ក្យ្រណ្ប (Landsat 8) 

និ្បញ្ចប់ការបកគ្សាយចណំត់ថាន្ក់គ្បងភទ្នគ្ពង ើនមី្ួយៗ។ 

គ- ការប្គប់ប្គងផ្ អនផុ្នប្ពទ ើ 
- បានផតល់បណ័្ណសមគ្ល់សិទ្ធិងគ្បើគ្បាស់រណរយនតចំនួន ៧១ងគ្រឿ្ និ្ យនយនតចនំួន ១០៧ងគ្រឿ្ ជូន

គ្កុម្ហ នុចំននួ ០៦ និ្ អែកងសែើសំុចំនួន ០៣ នក ់
- បានផតល់លិខិតងបើកផ្ូវដឹកជញ្ជូនផល អនុផលនគ្ពង ើជូនគ្កុម្ហ ុនចំនួន១៣ និ្អែកងសែើសំុចំនួន ០៥ ផដល

មនង ើហ បុម្លូចំននួ ៣៣ ១០៣ផម្៉ែគ្តគ្តីរណុ្ ង ើអារចំនួន៤ ១៨៤ផម្៉ែគ្តគ្តីរណុ្ ង ើគ្បណ្ីតចំននួ ១០៨ផម្៉ែគ្ត
គ្តីរុណ្ និ្  ៧៤៣រី គូ្កាម្ ង ើគ្ជុ្ចនំួន ២ ៧៩០ផម្៉ែគ្តគ្តីរុណ្ កូនង ើចំនួន ២០០ ០១៨ងដើម្ អុសចគ្ម្ុឹះ
ចំននួ ៥៣ ១៨១ផសទរ ជន្្់ងគ្ម្ចចំនួន ២៣៩ងដើម្ សសរចំនួន ៥៦ងដើម្ ធ្យូ្ចនំួន ១៨ ២១៧រី ូគ្កាម្ គ្គប់ផស្្
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ចំនួន ៥៣៧រី ូគ្កាម្ រលធ់ែ្់និ្រល់ងប្ចនំួន ៥៩០រី ូគ្កាម្ ពកងប្ចនំួន ៣៩៤រី ូគ្កាម្ និ្ជរ័ទ្កឹចំននួ 
៤៨២ងតាន  

- បានផតលលិ់ខិតងបើកផ្ូវដឹកជញ្ជូនផល អនុផលនគ្ពង ើសាជាលម ី ជនូគ្កុម្ហ ុន  ុន ហុ្ គ្កុម្ហ នុគ្ទ្ីភាព 
និ្អែកងសែើសំុមនងលាក អ ៊ឹ្  ូ្ ងលាក ងយ៉ែ្  ន ងលាក ដន សុរិន។ 
ឃ- ការង្រោំទ ើ 

- បានផលទចំមករ្ង ើចស់ ចមក្រពូជង ើ និ្  ូតិ៍បង្ហ្ញកស-ិរុកខកម្មចំននួ ៩៨០ហិកតា ងៅកែុ្សាថន្ីយ 
ផ្សពវផ្ាយនិ្សាត្រនគ្ពង ើចំនួន ០៤ ទ្ីតាំ្  សថិតកែុ្ងខតតកំព្់ធំ ងសៀម្រាប គ្ពឹះសីហនុ និ្ងខតតសាវ្យងរៀ្ 

- បានផលទំចមក្ររុកខទ្ិវាសរុបចំនួន ៦០ហិកតា សថិតងៅកែុ្ងខតតកំពត កណត្ល  តាផកវ  កំព្់ធំ និ្ងខតតគ្កងចឹះ 
បានងរៀបចំពិធីរុកខទ្ិវាថានក្់ជាត ិ ០៩ កកកដ្  ន្ំ២០១៩ ផដលគ្បារពធង ើ ង្គ្កាម្គ្ពឹះរាជាធិបតីភាពដ៏ខព្ ខ់ពសប់ំផតុ របស់
ម្ររះក្រណុាម្ររះបាទ្េសមតចម្ររះបរមនាថ នសរាតតម េហីមុនី គ្ពឹះម្ហាកស្គ្តននគ្ពឹះរាជាណចគ្កកម្ពុជា សថិត
ងៅភូម្ិផគ្សផគ្ត្  ំុក្ាលដំរី គ្សុកសំបូរ ងខតតគ្កងចឹះ ងលើនផទដីទ្ំហំ ១០ហិកតា ងដ្យបានដ្កំូនកងកាឹះ ររីរ ធែ្ ់ 
អង្ក្ញ់ និ្ គ្កញូ្ចំននួ១០ ៦៩៥ងដើម្ គ្ពម្ទំ្បានងបាឹះបងង្គ្លលម និ្ ពទ័្ធរប្លួសគ្បផវ្១ ៥០០ផម្៉ែគ្ត 

- បានបង្កើត ូតិ៍បង្ហ្ញកសិ-រុកខកម្មកែុ្សហរម្ន៍ចំបក់ងហាឹះ សថិតងៅគ្សុករងវៀ្ងខតតគ្ពឹះវិហារ និ្បានដំ្រួច 
ងលើនផទដីទ្ំហំ ១២ហិកតា គ្រប់ចំនួនតាម្ផផនការគ្បចំ ន្ំ២០១៩ មនដំណកំសិកម្ម (កនូសាវ្យចនទីចំននួ ២ ៥០០ងដើម្ 
ងចកចំនួន ១ ៣៥០ងដើម្ និ្ កូនង ើគ្បងភទ្គ្រញូ្  ងប្ និ្ធែ្ច់ំនួន ២ ៧០០ងដើម្)។ 
ង- ការង្រឧសាាហកមម ពាណិជ្ជកមមនប្ពទ ើ និងសហប្បតិបតតិការអនតរជាត ិ

- បានពិនិត្យបង្កើតងរា្ម ្សីុនអារផកនចែង ើចនំួន ១០គ្កមុ្ហ ុន ងសែើនឹ្  ១០កផន្្  ងហើយបានពិនិត្យពន្ារ
សុពលភាពងរា្ម ្សីុនអារ-ផកនចែង ើមនចនំួន ១៩គ្កុម្ហ ុន ងសមើនឹ្ ២២កផន្្  និ្ បានចុឹះសិក្ាអគ្តាផកនចែកនូ
ង ើអ្កតផ់ចិតទ្ំហំ ១៥-៣០ស.ម្ ចំនួន ០៥គ្កុម្ហ នុ ងសមើនឹ្ ០៦កផន្្ 

- បាននំងចញផលតិផលរានងទ្វតា ងគ្រឿ្សង្ហ្រិម្ ងជើ្សា ុ្ និ្ង ើអារផកនចែ (ងទល-បនទរ្អតិបរម 
២៥ស.ម្) ងៅងគ្ៅគ្បងទ្ស (ជប៉ែុន អាងម្រិក ចិន ងវៀតណម្ និ្នល) មនបរិមណ្ចំនួន ២ ១៧៨ ម្៣ និ្ជ័រទ្ឹក
ចំនួន ២៩១ងតាន ងដ្យគ្កុម្ហ នុចំនួន០៧  

- បាននំចូលផលិតផលគ្បងភទ្ង ើ MDF, Wood Panel, CHANFUTA, (ពីគ្បងទ្សចិន កុ្ងហាគ ្កាងម្រូន 
និ្អ ូហគ្ ់ដ្) និ្ ង ើផកនចែមនបរិមណ្ចំននួ ១ ៦៨១ម្៣  ងដ្យគ្កុម្ហ នុចំនួន ០៤ 

- បានផតល់ទ្ិដ្ឋក្ារអាជាញ្ប័ណ្ណនំងចញជូនគ្កុម្ហ ុនចំនួន១៣ មនបរិមណ្ផលិតផលង ើផកនចែ (ងទលបនទ្រ
អតិប្បរម២៥ស.ម្ គ្បងភទ្ងលខ១ កាត្រការូ៉គ្កាល ងគ្រឿ្សង្ហ្រឹម្ និ្ងជើ្សា ុ្) ចំនួន ២ ៨៣០ម្៣  ង ើអាកាស្ា
កាត់ជាក្់ៗ ចនំួន ១ ៦៣២ផសទរ និ្អនផុលនគ្ពង ើ (ជ័រទ្ឹក សង្ហ្រិម្ឬស្សីផកនចែ និ្ង ើចនទន ៍ គ្កសាន្ផកនចែ) ចំនួន 
២៦៨ងតាន  

- បានផតលទ់្ិដ្ឋ្ការអាជាញប្័ណ្ណនំចូលជនូគ្កុម្ហ នុចនំួន០៤ មនបរិមណ្ផលិតផលង ើផកនចែ (Wood Panel, 

CHANFUTA, MDF, DOUSSIE និ្ MUSSIVI) ចនំួន ១ ៧៥២ ម្៣  
- បានសគ្ម្បសគ្ម្ួលទ្ំនកទ់្នំ្ការង្រ និ្ចូលរួម្កិចចគ្បជុំងគ្ៅគ្បងទ្សចនំួន២៧ងលើក សិកាខ្សាលាងគ្ៅ 

គ្បងទ្សចនំួន២៦ងលើក សនែសិិទ្ងគ្ៅគ្បងទ្សចំនួន០៧ងលើក និ្ ទ្ស្សនកិចចសិកា្ងគ្ៅគ្បងទ្សចំនួន០៥ងលើក 
- រងគ្ម្សហគ្បតិបតតិការកែុ្រដែបាលនគ្ពង ើសរុបមនចនំួន ១០រងគ្ម្។ 

  ៤.២ ពស្ងងឹការស្គបស់្គងរកិា្ ស្សាវស្ាវ នងិអភវិឌឍ្នស្ពលឈើ នងិរតវនស្ព  
 ក-ការពប្ងឹងការប្សាវប្ជាវ ជថរកាា និងអភិវឌាឍសតវនប្ព នងិជ្ីវចប្មុុះ 
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- បានចុឹះអនតរារម្ន៍ទ្ប់សាកត្់ និ្ បង្កង្ក្បការជួញដូរសតវនគ្ពចនំួន១០ងលើក ងៅងខតតម្ណ្ឌលរិរី សទឹ ផ្គ្ត  ្កំព្ធ់ ំ
គ្ពឹះវិហារ ងកាឹះកុ្ និ្រតនរិរី ងដ្យបានរឹបអូសសាចស់តវគ្ជូកនគ្ពចំនួន៩៦រី ូគ្កាម្ សាច់ សតវ ្ូសចំនួន២៩ 
រី ូគ្កាម្ រណយនតចំនួន០២ងគ្រឿ្ ងដ្ឹះអនទ្ក់ចំនួន៣០ផខ្ស បានង ើញគ្ជូកនគ្ព០១ក្ាល ង្ប់ងដ្យជាប់អនទ្ក់ 
សតវគ្តកួតរស់ចំនួន១៥កា្ល សតវអនស្្រស ់ចំនួន០២ក្ាល អងណ្្ើករស់ចំននួ០៨ក្ាល 

- បានសហការជាម្ួយរដឋបាលនគ្ពង ើមូ្លដ្ឋ្ន ងដ្យចុឹះផស្ពវផា្យសតីពីការទ្ប់សាក្ត់ការជួញដូរសតវនគ្ព 
និ្សារសំខាន់សតវនគ្ពចំនួន០៤ងលើក ងៅងខតតម្ណ្ឌលរិរី កំព្់ធំ ងពាធិ៍សាត់ និ្ងខតដគ្កងចឹះ ងដ្យមនអែកចូលរួម្
សរុបចំននួ៤៥០នក់ (ង្កសដីចំនួន២៧៧នក់) និ្បានផចកជូន ទ្្ំ្ រូបភាពអប់រំ៤៥០សន្ឹក និ្អាវយ៉ឺតចំនួន៤៥០អាវ 

- កសដិ្ឋ្នចំននួ០៦កផន្្  បានផលរក្ា និ្ បង្ក្តព់ូជសាវក្ាត្ម្សរុបចំននួ៥៣ ២១៣កា្ល កែុ្ងនឹះ កូនងកើត
កែុ្ ផខចំននួ១៥ ៦៩៧ក្ាល 

- ដឹកជញ្ជូនកែុ្ គ្សុកចំននួ៣ ៧៧៨ក្ាល និ្ ដកឹជញ្ជនូង ្្ឹះងៅងគ្ៅគ្បងទ្សមនចំននួ ១៥ ៤២៩ក្ាល  
- បានផតល់លិខិតអនញុ្ញត្ផលរកា្សតវគ្តងចៀកកំាជាលកខណ្ៈគ្រួសារចំននួ៤១ចា្ប់ កែុ្ ងនឹះ ៣០ចា្ប់សគ្មប់ 

ផលរក្ាសតវគ្តងចៀកកំា និ្ ១១ច្ាប់ងទ្ៀតសគ្មប់ផលរក្ាសតវនគ្ពគ្បងភទ្ងផ្ស្ងទ្ៀតមនទ្ីតាំ្សថិតងៅរាជធានី
ភែំងពញ ងខតតកំព្់ចម្ នគ្ពផវ្ កំព្់ ន្ំ្  កពំ្់សព៉ឺ ងពាធិ៍សាត់ ងកាឹះកុ្ តាផកវ ងសៀម្រាប បនទ្យមនជ័យ រតនរិរី 
និ្ម្ណ្ឌលរិរី 

- បានងចញលិខិតអនុញ្ញត្ដឹកជញ្ជនូសតវនគ្ពជូនគ្កមុ្ហ ុន្ត់ភែំងពញឯ.កចនំួន០២ចា្ប់ មនសតវដំរីគ្សុក
ញីចំនួន០២កា្ល ដឹកងចញពីគ្សុកផកវសីម ងខតតម្ណ្ឌលរីរី ង ្្ឹះងៅកាន់សួនសតវភែំងពញ សាហាវ្រ ីរាជធានភីែំងពញ 
និ្ ០១ច្ាបង់ទ្ៀតមនសតវកផវ្ចំនួន០២កា្ល ដឹកងចញពីងខតតងកាឹះកុ្  ង ្្ឹះងៅកាន់សួនសតវភែំងពញសាហាវ្រី 
រាជធានីភែំងពញ 

- បានចឹុះគ្តួតពិនិត្យកសិដ្ឋ្នគ្សាវគ្ជាវ ចិញ្ចឹម្ និ្បង្ក្ត់ពូជសតវសាវ្កាត្ម្ និ្ជំរុញការចឹុះបញ្ជីផលរកា្ 
សតវនគ្ពជាលកខណ្ៈគ្រួសារចំនួន ២៩ងលើក គ្តូវជា ២៦២ទ្ីតំា្ កែុ្ងខតតកពំ្់ ន្ំ្ ងពាធិ៍សាត ់កពំត គ្ពឹះសីហនុ 
ងកាឹះកុ្ កពំ្់ចម្ ត្បូ្ មុ ំ សទឹ្ផគ្ត្ ងសៀម្រាប គ្ពឹះវិហារ កំព្ធ់ំ រតនរិរី បាត់ដបំ្ ផកប គ្កងចឹះ សាវ្យងរៀ្ 
នគ្ពផវ្ បនទ្យមនជ័យ ឧតតរមនជ័យ និ្ងខតដតាផកវ។ 
 ខ-ការសិកាាប្សាវប្ជាវ និងសាដានប្ពទ ើទ ើងវិញ  

- បានងរៀបចំវរគបណ្្តឹះបណត្លសរុបចំនួន១៨ងលើកសដពីីការបង្កញ្ជ្បងយនឌ័រកែុ្ សកម្មភាពរងគ្ម្ ការសរ 
ងសរផផនការគ្រប់គ្រ្នគ្ពសហរម្ន៍ និ្ការវិភារទ្ិនែន័យសារងពើភ័ណ្ឌនគ្ពង ើ បងចចកងទ្សងធវើឲ្យរហាល និ្ការងធវើ
អនម្័យនគ្ព ការង្រគ្រប់គ្រ្សាត្រនគ្ពង ើង ើ្វិញ ការអនុវតតកស-ិរុកខកម្មទ្ប់សាក្ត់ការហូរងគ្ចឹះដី កសិកម្មចគ្ម្ឹុះ
ការគ្រប់គ្រ្សារធាតុចិញ្ចមឹ្ ការផគ្បគ្បួលអាកាសធាត ុ ការផលិតផផនទ្ ី ការផ្សពវផ្ាយពីផផនការ ងអកកូសិកម្ម 
ការគ្រប់គ្រ្ដីគ្បកបងដ្យនិរនតរភាព ការងគ្បើគ្បាស់ឧបករណ្ ៍GPS ផស្ពវផា្យច្ាប់សតពីីនគ្ពង ើ និ្ សិទ្ធ ិរបស់សមជិក 
សហរម្ន៍នគ្ពង ើ ការកតគ់្តាទ្ិនែន័យទ្ីវាលតាម្កម្មវិធល្ីាតសាមត្ (SMART) ការងគ្បើគ្បាស់គ្បព័នធព័តម៌ន
ភូម្ិសាង្កសតនិ្ ការរងគ្បើគ្បាស់គ្ដូន ការអភិរក្សសតវនគ្ព និ្កម្មវិធីសាត្រសតវងទចម្កុដងៅឧទ្ា្នអ្គរ ផដលមនអែកចូលរួម្ 
សរុបចំនួន ៧២៨នក់ កែុ្ ងនឹះមនង្កសដីចំនួន ២៩៧នក ់

- បានងរៀបចំសិកាខស្ាលា្្ុឹះបញ្្្ំ្ការអនុវតតរងគ្ម្ពី ន្ំ២០១១-២០១៩ និ្ងរៀបចំផផនការសកម្មភាពលវិកា 
 ន្ំ២០២០ ងៅងខតតងកាឹះកុ  ្និ្ងខតតម្ណ្ឌលរិរី ងដ្យមនអែកចូលរួម្សរុបចំននួ១៣២នក ់(មនង្កសតី១៨នក់)។ 

៤.៣ ការស្គបស់្គងឧទ្ា្នរនួរតវ នងិរលង្រងា្ុ្ះកែរកា្រតវនស្ព  
- បានកពំុ្ផលរកា្សតវនគ្ពចំននួ ១ ៤៨៦កា្ល (បក្សីចនំនួ ៥៣គ្បងភទ្ លនិកសតវចនំនួ ៤១គ្បងភទ្ និ្ លមនូ

ចំនួន ១៣គ្បងភទ្) និ្ សងង្កង្គ្ឹះសតវនគ្ពលមីចំននួ ១ ១០៥ក្ាល និ្ព្ាបាលចនំួន ២៧០កា្ល  
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- បានសាត្រលទ្ធភាពជីវសាង្កសតសតវនគ្ព និ្ ងដ្ឹះផល្សតវនគ្ពគ្រប់គ្បងភទ្ងៅនគ្ពធម្មជាតចិំនួន ១ ២៧៥កា្ល 
- រងគ្ម្អភិរកស្គ្កងពើកម្ពុជាកែុ្ កិចចសហការជាម្ួយអ្គការ FFI បានល្ាតងៅតបំន់ផដនជគ្ម្កគ្កងពើសំខាន់ៗ

ចំនួន០៥ រ៉ឺ អាផរ៉  ្ យរាប តំបនស់ាត្រគ្កងពើសទឹ្ ដ្ច ់សទឹ្ងខៀវ (ងខតតងកាឹះកុ្) និ្ អូរងសាម្ (ងខតតងពាធិ៍សាត់) 
- ងដ្ឹះផល្គ្កងពើភែំពូជសុទ្ធ២០ក្ាល ងៅកែុ្ផដនជគ្ម្កធម្មជាតិងៅសទឹ្ ងខៀវងខតតងកាឹះកុ្ និ្តារដ្នស្បចំា

ឆ្ៅំវត្តមានស្កណពើភ្នំតារវិធីស្ន្ររតពំនុះកាត់្ទទឹងណដនជស្រកណៅតំ្បន់ឆយរាប អូរណស្រ រទឹងដ្ច់ ដំណាក់ភ្លង រទឹងអាណរង 
រទឹងណ ៀវ ោនរកណ ើញលារកស្កណពើភ្នំចំនួន៩៣ដំុ ដ្នណជើងចំននួ៤២កណនលង និងណ ើញស្កណពើផ្ទៅល់ចំនួន ១២កៅាល និ្
បានតារដ្នស្កណពើភ្នំណដលោនណដ្ះណលងកែុ្ឆ្ៅំ២០១៨ តាររយៈ Radio tracking ងដ្យបានរកណ ើញស្កណពើភ្នំណលង
ចំនួន០៧ កៅាល និ្សាន្ម្ដ្ន០១ កផន្្ 

- បានជសួជុលផ្ូវងដ្យគ្កាលគ្កួសគ្កហម្បាន ១៥ ១០៦ ផម្៉ែគ្តកាងរ៉ ជួសជលុផ្ូវងភ្ើ្ គ្បផវ  ្២១ ០០០ ផម្៉ែគ្ត 
និ្កាប់ ក្រអនម្័យនគ្ពបានទ្ំហំ ៥២ ហិកតា ងៅកែុ្ តបំន់សនួសតវ។ 

៤.៤ ពស្ងងឹការអនវុតដេា្បរ់ដពីនីស្ពលឈើ  
- បានផ្សពវផា្យច្ាប់សតីពីនគ្ពង ើ និ្លខិតិបទ្ដ្ឋន្រតយុិតតពាក់ព័នធនឹ្នគ្ពង ើចនំនួ៣៨ងលើក ងៅងខតត

កំព្ស់ព៉ឺ ងកាឹះកុ្ បនទ្យមនជ័យ ឧតតរមនជ័យ គ្កងចឹះ ម្ណ្ឌលរិរី កំពត តាផកវ សទឹ្ផគ្ត្ រតនរិរី កពំ្់ ន្ំ្  
ងពាធិ៍សាត់ ងសៀម្រាប គ្ពឹះវិហារ និ្កំព្ធ់ំ សមជិកចលូរួម្សរុបចំនួន១ ៤៦៣នក់ (ង្កសដ៥ី៦៦នក់) និ្ ផចក
ឯកសារចនំួន៨៣០ច្ាប ់

- សំណ្ុំងរឿ្បទ្ងលមើសនគ្ពង ើ សតវនគ្ព និ្កាបរ់ានដីនគ្ពទ្ទ្ួលបានពីរដឋបាលនគ្ពង ើម្ូលដ្ឋ្ន និ្ គ្កុម្
អនតរារម្ន៍បង្កង្ក្បបទ្ងលមើសសតវនគ្ពចល័តននរដឋបាលនគ្ពង ើសរុបចំនួន១ ២០១ករណ្ី កែុ្ងនឹះសំណ្ុំងរឿ្បទ្ងលមើស
នគ្ពង ើគ្តវូពិន័យអនតរការណ្៍ចំននួ៥៩៨ករណ្ ី និ្ សំណ្ុំងរឿ្បទ្ងលមើសនគ្ពង ើផដលគ្តូវបញ្ជូនងៅតុលាការចំនួន
៦០៣ករណ្ ី

- បានងធវើបចចុប្បនែភាពសណំ្ុំងរឿ្បទ្ងលមើសនគ្ពង ើ និ្សតវនគ្ព តាម្រយៈសាលគ្កម្ និ្ដីកាសងគ្ម្ចរបស់
សាលាដំបូ្ងខតដគ្ពឹះវិហារចនំួន៤៣ករណ្ី និ្ប្ព់ិន័យងដ្យតុលាការសរុបចំនួន១៥ករណ្ី និ្បានផណ្ន្ំផកលម្អ 
សំណ្ុំងរឿ្បទ្ងលមើសនគ្ពង ើដល់រដឋបាលនគ្ពង ើម្ូលដ្ឋន្ចំនួន០៧ករណ្។ី 

ប្កហវិកទី៣៤៖ ការទបស់ាកាត ់និងការបង្រង្កាបបទទ ម្ើសនប្ពទ ើពីឆ្ា២ំ០១៥-២០១៩ 

 
 

ប្កាហវកិ៣៥៖ បទទ ម្ើសនប្ពទ ើពិន័យអនតរការណ ៍និងទៅតុលាការពីឆ្ា២ំ០១៥-២០១៩ 
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៥. លទ្ធ្លននការរម្រងឹងសេវាោាំម្រទ្ និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនេុស 
 

៥. ១.  ការល ើកកម្ពសក់ារកសាង និងការអនុវត្តលោ នលោបាយ និងការ វននិលោគឯកជនកសិកម្ម 

កែុ្អាណ្តតិទ្ី៦ងនឹះ រាជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជាបានដ្ក់ងចញនូវយុទ្ធសាង្កសតចតុងកាណ្ដំណក់កាលទ្ី៤ ងហើយងៅ
ផតចត់ទ្ុកវស័ិយកសិកម្មជាវិស័យអាទ្ិភាព ងដើម្្បីចូលរួម្ជំរុញកំងណ្ើនងសដឋកចិច និ្ការកាត់បនថយភាពគ្កីគ្ករបស់ 
គ្បជាជនកម្ពុជា។ កែុ្ ងគលងៅជំរុញការងធវើទ្ំងនើបកម្មកែុ្ វិស័យកសិកម្ម ងដើម្្បីង្្ើយតបងៅនឹ្ការវិវឌ្ឍន៍ផផែក
ងសដឋកិចចរបស់គ្បងទ្ស ជាពិងសសការផគ្បគ្បួលពីគ្បងទ្សផដលមនការអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច ម្កជាគ្បងទ្សផដលមន
ចំណ្ូលម្ធ្យម្កគ្ម្ិតទប   គ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ ងនសាទ្ បាននិ្កំពុ្ ជំរុញការង្រងរៀបចំគ្កបខ័ណ្ឌ
ផផនការយុទ្ធសាង្កសតម្ួយចនំនួដូចខា្ងគ្កាម្៖ 

ក. លទ្ធផលននការលរៀបេកំផនការ លគលនលោាយ នងិការស្គបស់្គងការងារវនិលិោគ 
ក.១ លទ្ធផលននការលរៀបេកំផនការ លគលនលោាយ  

- គ្កសួ្បានបង្កើតគ្កមុ្ការង្របងចចកងទ្សកសា្ផផនការយុទ្ធសាង្កសតអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្មរយៈងពល
ម្ធ្យម្ និ្ផវ្ តាម្រយៈងសចកតី សងគ្ម្ច ងលខ ៣៥២ សសរ.កសក ចុឹះនលងទ្ី១៩ ផខសហីា  ន្២ំ០១៩ 

- បានដ្ក់្្្កិចចគ្បជុំគ្កមុ្ការង្របងចចកងទ្សចគ្ម្ុឹះសតពីកីសិកម្មនិ្ទ្ឹក (TWGAW) អំពងីសចកតីគ្ពា្ 
បឋម្ផផនការងម្វិស័យកសិកម្ម ន្ំ២០៣០  

- បានងរៀបចំកិចចគ្បជុំកែុ្ កគ្ម្ិតបងចចកងទ្សជាបនតបនទ្ប ់ ងដើម្្បីពិនិត្យពិភាកា្ និ្គ្បម្លូធាត ុ តាម្រយៈ 
ការពិនិត្យង ើ្ វិញនូវរាល់ឯកសារងគលនងយបាយជាត ិ និ្ងគលនងយបាយវិស័យពាក់ព័នធ ផផនការ 
យុទ្ធសាង្កសត ផផនការអភិវឌឍ្ន៍  និ្ឯកសារសំខាន់ៗពាក់ព័នធម្ួយចំនួនងទ្ៀត ងដើម្្បីជាងគលរំនិត 
សគ្មប់ដ្ក់បញ្ជូលងៅកែុ្ឯកសារងគលងនឹះ 

- បានពិនិត្យនិ្ ងធវើការវិភារងលើចណំ្ុចខំ្្ា្ ចំណ្ចុងខ្ាយ បញ្ហ្គ្ប ម្ និ្ កាលានុវតតភាពរបស ់
វិស័យទំ្ម្ូល និ្ពិនិត្យពភិាក្ាសីុជងគ្ៅងលើការកំណ្ត់ចកខុវិស័យ (Vision) ងគលបំណ្្អភិវឌ្ឍន ៍
(Development Goal) ងគលងៅយុទ្ធសាង្កសត (Strategic Objectives) គ្កបខ័ណ្ឌយុទ្ធសាង្កសត 
(Strategy Frameworks) ផផនការសកម្មភាពអនុវិស័យ (Sub sector plans, Activities: Crops, 
Livestock, Fisheries and Forestry) ធនធានហិរញ្ញវតថុ (Financial Resources) ការសគ្ម្ប 
សគ្ម្ួលអនុវតត ការតាម្ដ្ន និ្វាយតនម្ ្(Implementation Coordination and M&E)។   
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- បានងរៀបចំសិកាខ្សាលាពិងគ្គឹះងយបល់ចនំួន០៣ងលើក ជាម្ួយអ្គភាពជំនញថានក្ក់ណត្ល និ្ម្នទីរ 
កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ រាជធានីងខតត និ្ជាម្យួនដរូអភិវឌ្ឍន ៍អ្គការស្កញម្សីុវិល និ្ 
វិស័យឯកជន សំងៅគ្បម្ូលធាតុចូលបផនថម្ងទ្ៀត ជាពិងសស ធាតុចូលផដលមនលកខណ្ៈជាអនតរវិស័យ 
ផដលពាក់ព័នធនឹ្ វិស័យកសកិម្ម។   

- បានងរៀបចំពិធីគ្បកាសផ្សពវផា្យ និ្ដ្ក់ឲ្យងគ្បើគ្បាស់ផផនការយុទ្ធសាង្កសដអភិវឌឍ្ន៍ជាត២ិ០១៩-
២០២៣ ជាផ្ូវការកាលពីនលងទ្ី២៥ ផខធែ ូ  ន្ំ២០១៩ កែុ្ងគលបំណ្្បង្កើនការយល់ដឹ្ឲ្យកាន់ផត 
សីុជងគ្ៅ និ្ជំរុញឲ្យការអនវុតតផផនការយុទ្ធសាង្កសតងនឹះ  សងគ្ម្ចបានតាម្ងគលងៅផដលបានកណំ្ត់ 
ងដើម្្បីចូលរួម្ការអភិវឌ្ឍន៍ស្គម្ និ្ងសដឋកិចចកម្ពុជា កដ៍ូចជាការជំរុញវិស័យកសិកម្មឱ្យមនលកខណ្ៈ 
ទ្ំងនើប និ្អភិវឌ្ឍន៍។  

- គ្កសួ្ បានងរៀបចំនិ្អនុម្័តងលើផផនការយុទ្ធសាង្កសតលវិកា ន្ំ២០២០-២០២២ ផដលមនមនទ្ឹកគ្បាក់
សរុបចំនួន១ ៣៤៧ ០៥៧ លានងរៀល កែុ្ងនឹះលវិការបស់រាជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជាចំនួន ១ ២៥៦ ៦៣៤ 
លានងរៀល និ្លវិការបស់នដរូអភិវឌ្ឍន៍ចនំួន ៩០ ៤២៣ លានងរៀល 

- គ្កសួ្បានងរៀបចំផផនការសកម្មភាព និ្ លវិកាកែុ្ គ្កបខណ័្ឌលវិកាកម្មវិធី ន្២ំ០២០ មនទ្ឹកគ្បាក់សរុប
ចំនួន២៩៩ ០៧៦ លានងរៀល កែុ្ងនឹះលវិកាសគ្មប់អ្គភាពលវិកាថាន្ក់កណត្លមនចំនួន ១៨៥ ០៧៤ 
លានងរៀល និ្លវិកាអ្គភាពលវិកាថានក្់រាជធានីងខតតចនំនួ ១១៤ ០០២លានងរៀល សគ្មប់អនុវតត 
កម្មវិធីអាទ្ិភាពចំនួន០៥ រ៉ឺកម្មវិធីទ្១ីសតីពីការបង្កើនផលតិភាព ពិពធិកម្មដំណំកសិកម្ម និ្កសិ-
ធុរកិចច កម្មវិធីទ្២ីសតីពីការងលើកកម្ពស់សុខភាពសតវ និ្ ផលិតកម្មសតវ កម្មវិធទី្ី៣សតពីីការគ្រប់គ្រ្ 
ធនធានជលផល និ្ការអភិវឌ្ឍន៍វារីវប្បកម្ម កម្មវិធីទ្៤ីសតីពី ការគ្រប់គ្រ្ និ្ ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធាន 
នគ្ពង ើ និ្សតវនគ្ព និ្កម្មវិធីទ្ី៥សតពីីការបង្កើនគ្បសទិ្ធភាពងសវាគំគ្ទ្ និ្ អភិវឌ្ឍនធ៍នធានម្នុស្ស  

- បានងរៀបចំរបាយការណ្៍និ្វាយតនម្្ងលើការអនុវតតលវិកាកម្មវិធី ន្ំ២០១៩ ងដ្យទ្ទ្ួលបានលទ្ធផល 
ជារួម្ រ៉ឺការអនុវតតសកម្មភាពសងគ្ម្ចបាន៩៣,៧៣% និ្ ការចំណយលវិកាអស់៩៧,០២% ។  

- បានងរៀបចំសិកាខ្សាលាផ្សពវផ្ាយ និ្ផណ្នំងលើការង្រងរៀបចំរងគ្ម្សគ្មប់អនុវតតកម្មវិធីវិនិងយរ 
សាធារណ្ៈ០៣ ន្ំរំកិល ២០២១-២០២២។ 

- បានងរៀបចំរបាយការណ្៍សម្ិទ្ធផលការង្រកែុ្វិស័យកសកិម្ម កែុ្ ចូលរួម្អនុវតតនូវងគលនងយបាយ 
ជាតិសតពីីការអភិវឌ្ឍន៍ឧសា្ហកម្មកម្ពុជា ន្ំ២០១៥-២០២៥ (២) ងគលនងយបាយជាតិ សតពីីម្ុខរបរ 
និ្ការង្រ ន្ំ២០១៥-២០២៥ (៣) ងគលនងយបាយជាតិគ្បជាជន ន្ំ២០១៦-២០៣០ (៤) ងគល   
នងយបាយជាតិសតីពីការជំរុញចលនភូម្ិម្ួយផលិតផលម្ួយ២០១៦-២០២៦ ងគលងៅអភិវឌ្ឍន៍ 
គ្បកបចីរភាព២០១៦-២០៣០។  

ក.៣ លទ្ធផលននការស្គបស់្គងការងារវនិលិោគ 
កែុ្ ន្២ំ០១៩ងនឹះ រងគ្ម្វិនិងយរសរុបចនំួន ២២៩រងគ្ម្ ផដលមនគ្បភពម្កពីកែុ្គ្សុក និ្ម្កព ី

បរងទ្ស កែុ្ងនឹះរួម្មន៖ 
្.រ ទ មាុះប្បទទស ចំននួគទប្មាង 
០១ កម្ពុជា ១១១រងគ្ម្ 
០២ ងវៀតណម្ ៥១រងគ្ម្ 
០៣ ចិន ២៩រងគ្ម្ 
០៤ កូងរ៉ ៨រងគ្ម្ 
០៥ ម ្ង សីុ ៧រងគ្ម្ 
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០៦ ឥណឌ ្ ៥រងគ្ម្ 
០៧ សិ្ហបូរី ៤រងគ្ម្ 
០៨ នល ៤រងគ្ម្ 
០៩ អាងម្រិក ៣រងគ្ម្ 
១០ អ ៊ីគ្សាផអល ២រងគ្ម្ 
១១ អូង្កសាត្ល ី ២រងគ្ម្ 
១២ អ្់ងរ្ស ២រងគ្ម្ 
១៣ ន័រងវស ១រងគ្ម្ 
សរុប ១៣ប្បទទស ២២៩គទប្មាង 

 
គទប្មាងវិនិទយាគសមាបទនែីទសែឋកិចចតាមបណតាទខតតចំនួន១៩ទខតតទគ្ ទ្ៅ 

.្រ ទ មាុះទខតត ចំនួនគទប្មាង ទំហំនផៃែី (ហិកតា) 
០១ រតនរីរី ២៧ ១២៤ ៦៧០ 
០២ ម្ណ្ឌលរិរី ២៥ ១៥៤ ៧៦៥ 
០៣ សទឹ្ ផគ្ត  ្ ៩ ៦៥ ១៣៤ 
០៤ គ្កងចឹះ ៤៩ ២៣០ ២៧៣ 
០៥ កំព្់ធ ំ ២៥ ៩២ ៥៦៨ 
០៦ កំព្់ចម្ ១ ២ ៤០០ 
០៧ ត្បូ្ មុ ំ ៩ ៩ ២៥៥ 
០៨ គ្ពឹះវិហារ ៣១ ២០២ ៧១៣ 
០៩ ឧតតរមនជ័យ ៩ ៤៣ ៣៧០ 
១០ ងសៀម្រាប ៣ ១៣ ២៣៩ 
១១ បនទ្យមនជ័យ ២ ៥ ៣៩០ 
១២ បាត់ដបំ  ្ ២ ៦ ២៤៥ 
១៣ ងពាធិ៍សាត ់ ៣ ៣១ ០៣៤ 
១៤ កំព្ស់ព៉ឺ ១៨ ៩៦ ៨០៦ 
១៥ ងកាឹះកុ  ្ ៧ ៤៩ ០២៣ 
១៦ គ្ពឹះសីហនុ ៤ ១៦ ២៣២ 
១៧ កំពត ៤ ១៨ ៣០២ 
១៨ សាវ្យងរៀ្  ១ ៨១៩ 

 
្ទធផ្ននការអនុវតតគទប្មាងវិនិទយាគសមាបទនែីទសែឋកិចច៖  
-  ូស យបានចំនួន ៥០៧ ៥១០ ហិកតា  ដំ្ដុឹះបានចនំនួ ៤០២ ៧៦០ហិកតា  (ងគ្បៀបងធៀប ន្ំ២០១៨ 

មនការលយចុឹះនផទដី ូស យចំនួន ២៥ ០២០ហិកតា និ ន្ផទដីដ្ំដុឹះចំនួន ១៨ ៥៥២ហិកតា  
- សា្ស្់គ្បព័នធផ្ូវបានចំនួន ១៦ ៨៦៧រី ូផម្៉ែគ្ត ងកើនង ើ្  ១៨២រី ូផម្៉ែគ្ត  
- ងគ្បើគ្បាស់កំលាំ្ពលកម្មសរុបចំនួន ៤៤ ៩១២នក់ កែុ្ងនឹះ បុរគលិកផខមរចំនួន ៥ ៧៤១ នក ់

កម្មករផខមរចំននួ ១៥ ១៥៣នក់ កម្មករអផណ្ត្ចំននួ ២១ ៧៣៥នក ់ និ្បុរគលិកបរងទ្សចំនួន ២ 
២៨៣នក។់ 
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- បានចុឹះបញ្ជដីីឯកជនរបស់រដឋកែុ្ងគលងៅសម្្បទនដីងសដឋកិចច បានចំនួន១២៩រងគ្ម្ និ្ម្និទន ់
ចុឹះបញ្ជីដចីំនួន ១០០រងគ្ម្ ងកើនបាន១០រងគ្ម្ងធៀប ន្ំ២០១៨ 

- ងសែើសំុបំងពញនីតិវិធីងធវើអនបុងយរដពីីដីឯកជនសាធារណ្ៈរបស់រដឋ ម្កជាឯកជនរបស់រដឋបាន ចំនួន 
១៤៦រងគ្ម្ ងកើនបាន ០៦រងគ្ម្ងធៀប ន្ំ២០១៨ 

- អនុវតតតាម្ខ្មឹ្សារបទ្បញ្ជ្ងលខ០១ ចុឹះនលងទ្០ី៧ ផខឧសភា  ន្២ំ០១២ របស់ រាជរដ្ឋ្ភិបាល 
និ្ខ្ឹម្សារងសចកតីជនូដណំ្ឹ្ របស់ទ្សីតីការរណ្ៈរដឋម្ង្កនតតីាម្របាយការណ្៍របស់រណ្ៈកម្មការអនតរ 
គ្កសួ្ ងដើម្្បីគ្តួតពិនតិ្យ វាសផ់វ្ និ្វាយតនម្្សម្្បទនដងីសដឋកិចចដឹកនំងដ្យ ឯកឧតតម្ ប ៊ិន ឈនិ 
ឧបនយករដឋម្ង្កនត ី រដឋម្ង្កនតទី្ីសតីការរណ្ៈរដឋម្ង្កនត ី គ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្បាន 
ចុឹះហតថងលខាងលើកិចចសនា្ និ្កិចចសន្ាផកតគ្ម្ូវកចិចសន្ាបាន សរុបចនំួន ៦៤រងគ្ម  ្ងលើនផទដីសរុប 
ចំនួន ៣១១ ៤២៣ហិកតា កែុ្ ងនឹះ ចឹុះកចិចសនា្ជាម្ួយ គ្កុម្ហ ុនបានចំនួន ០៣រងគ្ម្ ងលើនផទដី ៧ 
៥៤៨ហិកតា និ្  ចុឹះកចិចសន្ាផកសគ្ម្ួលកិចចសន្ា ងដើម្បានចនំនួ ៦១រងគ្ម្ ងលើនផទដីចំនួន ៣០៣ 
៨៧៥ហិកតា 

- បានសហការចុឹះគ្បម្ូលចំណ្ូលពីការផតល់សម្្បទនដីងសដឋកិចច៖ ងដ្យចំណ្ូលបានម្កពីការគ្បម្ូលនល្ 
សម្្បទនដី ងសដឋកិចចសរុបចំនួន២ ៤១១ ៣៩២ ដលុា្្រសហរដឋអាងម្រិក ចណំ្លូបានម្កពីការប្ ់
សួយសារ និ្  បុពវលាភផល អនផុល នគ្ពង ើ ៣ ០៤១ ៨៦៣ ដុលា្្រអាងម្រិក និ្៤ ៦២៦ ៤៩៣ 
៨១៧ ងរៀល។ 

ក.៤. ការពស្ងងឹស្បពន័ធពត័ម៌្នរថតិកិរកិម្ម និងស្បពន័ធទ្ផីា្រករផិល 
 គ្កសួ្បានពគ្្ឹ្គ្បព័នធពត័ម៌នសថតិិកសិកម្ម និ្គ្បពន័ធទ្ីផ្ារកសិផលដូចខា្ងគ្កាម្៖  

- បានងរៀបចំសិកាខ្សាលាសតពីកីារគ្បម្ូល និ្ងគ្បើគ្បាស់ទ្ិនែន័យសថិតិកសិកម្មរបស់ម្ង្កនតថីាន្ក់ងខតតគ្សុក  
- បានចុឹះងធវើអង្កតសទ្់ទ្និែផលគ្សូវ និ្ងធវើការអង្កតនល្ងដើម្ផលិតផលដណំំគ្សូវ 
- បានចូលរួម្និ្សហការជាម្យួគ្កសួ្ផផនការ ងលើការង្រងរៀបចំងធវើអង្កតចងន្្ឹះជំងរឿនកសិកម្មកម្ពុជា 

 ន្២ំ០១៩ 
- បានចុឹះពិនិត្យតាម្ដ្នងល្បឿនការង្រប្កបង្កើនផល និ្សាថ្នភាពងគ្គឹះធម្មជាត ិ ការតាម្ដ្ន

ការង្រគ្តួតពិនិត្យវាយតនម្្ងលើការងធវើអង្កតសទ្់ទ្ិនែផលគ្សូវរដូវវស្ា សគ្មប់ងធវើតុល្យភាពងស្បៀ្ 
គ្បចំ ន្ ំ

- ចុឹះគ្បម្ូលព័ត៌មនតនម្ទ្្ីផ្ារកសិផលលក់ដុំ និ្តនម្្លក់រាយងៅតាម្បណត្ទ្ីផ្ារសំខាន់ៗ ទ្ីតាំ្  
គ្បម្ូលទ្ិញ និ្កផន្្លក់ដុផំលិតផលកែុ្បណតរ្ាជធានងីខតដចំនួន២៥ 

- ផតលន់ិ្ផចកចយគ្ពឹតដិបគ្តគ្បចំផខជូនគ្កសួ្ សាថប្័ន អ្គភាពជំនញ ម្នទីរកសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្
ងនសាទ្ រាជធាន ីងខតដ គ្កសួ្សាថ្បន័ពាក់ពន័ធ អ្គការកម្មវិធីងស្បៀ្អាហារពិភពងលាក (WFP) អ្គការ
ងស្បៀ្និ្កសិកម្មននសហគ្បជាជាតិ (FAO) គ្រសឹាថ្នអបរំ់កសិកម្មនន 

- ផ្សពវផ្ាយតនម្្ទ្ីផា្រកសិកម្មតាម្គ្ពឹតតិបគ្តព័ត៌មនទ្ីផ្ារកសិកម្ម តាម្គ្បពន័ធ SMS និ្ងរហទ្ពំ័រ 
www.agriculturalmarketinformation.org.kh 

- ចុឹះគ្ស្់ទ្ិនែន័យតនម្្ទ្ផី្ារកសិផល ចឹុះអង្កតសកិ្ាទ្តំីា្គ្បម្ូលទ្ិនែន័យ និ្ ទ្ផី្ារផលិតផល 
កសិកម្ម ទ្ូទំ្គ្បងទ្ស គ្ពម្ទំ្ចុឹះសិកា្ចរាចរគ្សូវកែុ្គ្សុក និ្ការនំងចញងៅគ្បងទ្សជិតខា្តាម្ 
បណតង្ខតត 

- បានកសា្សម្តថភាពម្ង្កនតី និ្អែកពាក់ព័នធ តាម្រយៈសិកាខ្សាលា វរគបណ្្តឹះបណត្លផដលមនអែក
ចូលរួម្សរុបចំនួន៨៧០នក ់ កែុ្ងនឹះង្កសតី២១៨នក់ សតពីីការផ្ារភាជ្ប់កសិករងៅទ្ីផា្រ គ្បព័នធSMS 
ការងគ្បើគ្បាស់ងសវាព័តម៌នទ្ីផ្ារកសិកម្មតាម្ងរហទ្ំព័រ និ្សារជាអក្សរ(SMS)លម។ី   
 

http://www.agriculturalmarketinformation.org.kh/
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៥.២. ការងារគ្គប់គ្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

គ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ បានបនតងរៀបចំផផនការលវិកា ងដ្យ រងលើងគលបំណ្្ 
ងគលនងយបាយរួម្ម្ួយរ៉ឺ “ជ្ំរុញកំទណើនកសិកមមនិងបទងកើនការនំទចញផ្ិតផ្កសិកមមប្បកបទោយគុណភាព 
និងសុវតថិភាព តាមរយ:ការទ ើ្កកមពស់ផ្តិភាពកសកិមមបទងកើនតនមៃបជនថមនងិពប្ងកីការប្បកួតប្បជជ្ងទផីាារប្ពម 
ទំងរកាាានតុ ា្យភាពននការទប្បើប្ាស់ែីកសិកមម នងិធានការប្គប់ប្គងធនធាននប្ពទ ើនិងជ្្ផ្ប្បកបទោយ 
និរនតរភាព”។ 

ងដើម្្បីឈានងៅសងគ្ម្ចងគលបំណ្្ងនឹះ គ្កសួ្បានដ្ក់ងចញនូវយុទ្ធសាង្កសតសគ្មប់អនុវតតជាកម្មវិធ ី
អនុកម្មវិធ ី និ្ ចងង្ក្ម្សកម្មភាពងៅតាម្ផផែកជំនញននអ្គភាពលវិកាទំ្៤៥ អ្គភាព កែុ្ ងនឹះថាន្កក់ណត្លមន 
ចំនួន២០អ្គភាពលវិកានិ្ ម្នទីរកសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ ចនំួន២៥ រាជធានីងខតត។ 

 ន្ំ២០១៩ គ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ ង្នសាទ្ បានទ្ទ្ួលកញ្ចប់លវិកាសគ្មប់ចណំយកែុ្ការអនុវតត 
ចងង្ក្ម្សកម្មភាពននអនុកម្មវិធី កម្មវិធ ី សរុបចនំួន ២៨០ ៩២៤ លានទរៀ្។ លវិកាងនឹះគ្តូវបានផប្ផចកសគ្មប ់
រដឋបាលកណត្លចំននួ១៧១ ៣២៥លានទរៀ្ និ្ម្នទីររាជធានីងខតតចនំួន ១០៩ ៥៩៩លានទរៀ្។ ទ្នទឹម្នឹ្ងនឹះ 
គ្កសួ្ គ្តូវគ្បម្ូលចំណ្ូលម្និផម្នសារងពើពនធប្ច់ូលលវិការដឋងៅតាម្ច្ាប់ហិរញ្ញវតថ ុន្ំ២០១៩ ផដលមនទ្ឹកគ្បាក់ 
សរុបចំនួន ៤១ ៤៨៧លានទរៀ្ កែុ្ងនឹះរដឋបាលកណតល្ចំនួន ៣៩ ២៨៦,៨លានទរៀ្ និ្ម្នទីរកសិកម្ម 
រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ រាជធានីងខតតចំននួ២ ២០០,២លានទរៀ្។  

ចំងពាឹះលទ្ធផលននការអនុវតតលវិកាកែុ្ ន្ំ២០១៩ គ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខគ្្បមញ់ និ្ងនសាទ្ សងគ្ម្ចបាន 
លទ្ធផលដូចខា្ងគ្កាម្: 

១-ជផនកចំណូ្: 
 គ្កសួ្សងគ្ម្ចអនុវតតគ្បម្លូចណំ្ូលសរុបបានចំននួ ៥៨ ២១៥,៥ លានទរៀ្  រ៉ឺងសមើនឹ្១៤០,៣%ងធៀបនឹ្ចា្ប ់

ហិរញ្ញវតថុ ន្ំ២០១៩ កែុ្ងនឹះរដឋបាលកណត្លអនុវតតបានចំនួន ៥៤ ១៨០ លានទរៀ្ រ៉ឺងសមើនឹ្១៣៧,៩% 
ងធៀបនឹ្ ច្ាបហិ់រញ្ញវតថុ ន្ំ២០១៩។ ការងកើនង ើ្នូវគ្បាក់ចំណ្ូលរ៉ឺងដ្យសារ (១)ចំណ្ូលពីនល ្ែួលសម្្បទន 
ដីងសដឋកិចច ផដលគ្កមុ្ហ នុម្យួចំនួនបានប្់ស្បំណ្ុល ន្ំចស់ (២)ផលពីការគ្របគ់្រ្រដឋបាល ការងចញលិខិត 
អនុញ្ញត្ពាក់ពន័ធការង្រជលផល និ្ ការង្រសុខភាពសតវនិ្ផលិតកម្មសតវ (៣)ចំណ្ូលពីការគ្តួតពនិិត្យ 
អនម្័យសាច់ និ្  ផលដណំំងផ្ស្ៗ និ្(៤) ការងកើនង ើ្ចណំ្ូលពីការ្កពនិ័យអនតរការណ្៏ បទ្ងលមើស 
នគ្ពង ើ  ពិន័យតាម្សាលគ្កម្តលុាការ ការលក់ន  ុ្វតថុតា្និ្ការ្កពិន័យផផែកសុខភាពសតវ និ្ ផលិតកម្ម 
សតវ។ ងដ្យផ កម្នទីរកសិកម្ម រុកាឋគ្្បមញ់ និ្ងនសាទ្រាជធានីងខតត អនុវតតគ្បម្ូលចំណ្ូលបានចំននួ ៤ 
០៣៥,៥លានទរៀ្   រ៉ឺងសមើនឹ្  ១៨៣,៤%   ងធៀបនឹ្ច្ាប់ហិរញ្ញវតថុ ន្ំ២០១៩ ។ ការងកើនង ើ្នូវទ្ឹកគ្បាកច់ំណ្ូល 
រ៉ឺងដ្យសារ (១)ចណំ្ូលពផីលងនសាទ្ ផដលផផនការននចំណ្ូលងនឹះគ្តូវបានងគ្គ្ងៅរដឋបាលកណត្ល ប៉ែុផនតម្នទរី 
បានកត់គ្តាជាចណំ្ូលរបស់ ម្នទីរគ្សបតាម្លិខិតងលខ៤៨២៦សហវ.អទ្ចចឹុះនលងទ្០ី៧ ផខម្ិលុន  ន្ំ២០១៩របស់ 
គ្កសួ្ងសដឋកិចចនិ្ ហិរញ្ញវតថុ (២) ការ្កពនិ័យពីបទ្ងលមើសផផែកសុខភាពសតវនិ្ផលិតកម្មសតវ។ 

២-ផ្នែកចណំាយ 
កែុ្ ន្ំ២០១៩ គ្កសួ្កសកិម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ អនុវតតចណំយលវិកាសរុបបានចំននួ ២៧២ 

៨៦៩,៨លានទរៀ្ រ៉ឺងសមើនឹ្៩៧,១% ងធៀបនឹ្ចា្ប់ហិរញ្ញវតថុកែុ្ងនឹះ(១)រដឋបាលកណត្លអនុវតតបានចំននួ 
១៦៨ ២០៨,៣លានទរៀ្ រ៉ឺងសមើនឹ្ ៩៨,១%ងធៀបនឹ្ច្ាប់ហិរញ្ញវតថុ។ ចំណយចរនតសងគ្ម្ចបានចំនួន ១៦២ 
៣១០,៤ លានទរៀ្ ងសមើនឹ្ ១០៤,៥% ងធៀបនឹ្ច្ាបហិ់រញ្ញវតថុ។ ការអនុវតតចំណយចរនតខពស់ជា្ចា្ប់ហិរញ្ញវតថ ុ
ងនឹះ រ៉ឺងដ្យការបផនថម្ឥណ្ទនលវិកាសគ្មប់អនុវតតរងគ្ម្អនតរារម្នទ៍្បស់ាក្ត់ និ្ កម្្ត់ជំ្ ៉ឺម្សូាអ ុកីងលើដំណ ំ
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ដំ ូ្ម្នីិ្ ចំណយអនតរារម្ន៍ទ្បស់ាក្ត់ការរាលដ្លជំ្ ៉ឺងប៉ែសគ្ជូកអាង្កហវិក និ្ ការបផនថម្ឥណ្ទនលវិកាជពំូក៦៤
សគ្មបទ់្ូទត់បញ្ចប់គ្បាក់រង្វ្ន់ ន្ំ២០១៨។ ចំងពាឹះការចំណយម្ូលធនអនុវតតបានចំនួន ៥ ៨៩៧,៩លានទរៀ្ 
ងសមើនឹ្៣៦,៩%ងធៀបនឹ្ច្ាប់ហិរញ្ញវតថុ។ សគ្មប់ម្នទីរកសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ អនុវតតបានចំនួន១០៤ 
៦៦១,៥ លានទរៀ្ រ៉ឺងសមើនឹ្៩៥,៥%ងធៀបនឹ្ចា្ប់ហិរញ្ញវតថុ។  

 
 

៥.៣. ការគ្គប់គ្គងធនធានមនុសសក្នុងវិស័យក្សិក្ម្ម 

៥.៣.១. ការប្គប់ប្គងធនធានមនុសាស 
កែុ្  ន្២ំ០១៩ងនឹះ គ្កសួ្ កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ ងនសាទ្ មនម្ង្កនតរីាជការសរុបចំនួន៥ ៩៣៩នក ់នរី                    

១ ៤៥៣នក់ ងសមើនឹ្ ២៤,៤៦% កែុ្ងនឹះអ្គភាពថាន្កក់ណត្លមនចនំួន២ ៩១៥នក់ នរី៨៣៣នក ់ ងសមើនឹ្
២៨,៥៧% ថាន្ក់រាជធាន ី ងខតតមនចនំួន៣ ០២៤នក់ នរី៦២០នក់ ងសមើនឹ្ ២០,៥០%។ ទ្នទឹម្នឹ្ ងនឹះ គ្កសួ្
បានដ្ក់ម្ង្កនតឱី្យចូលនិវតតន៍ចនំួន១១៣នក ់ នរី១៧នក់ និ្ ចូលនិវតតន៍ម្ុនអាយុចំនួន១១នក់ នរី០១នក ់
ដ្ក់ម្ង្កនតីសថិតកែុ្ ភាពទ្ំងនរគម្នងបៀវត្សចំនួន៥៩នក់ នរី១៩នក ់ និ្ បានលុបងឈាម្ឹះម្ង្កនតីងចញពីគ្កបខណ័្ឌចនំួន 
៤៦នក ់ នរី១១នក ់ (ងបាឹះប្់ការង្រ លា ប់ពីការង្រ និ្ម្រណ្ៈភាព)។ គ្កសួ្បានងធវើការគ្ប ្គ្បផជ្
ងគ្ជើសងរីស ម្ង្កនតីគ្កបខ័ណ្ឌលមីចំននួ១២០នក ់ (គ្កបខណ័្ឌ”ក”ចំននួ១១៧នក់ នរីចំនួន៣៨នក់ និ្ ”ខ”ចំននួ
០៣នក់  និ្ បានផត្តាំ្  និ្ងផទរសគ្ម្ួលភារកិចចម្ង្កនតីរាជការបានចំនួន៤២៣នក់ នរីចំនួន១១៧នក់។ 

ផផអកតាម្គ្កាហវិកននសាថន្ភាពគ្កបខណ័្ឌម្ង្កនតីរាជការកែុ្រយៈងពល០៥ ន្ ំ (២០១៥-២០១៩) ង ើញថាចំនួន 
គ្កបខណ័្ឌបានលយចឹុះជាបនតបនទ្ប់ទ្នទមឹ្នឹ្ គ្កបខណ័្ឌលមទី្ទ្លួបាន ម្និមនតុល្យភាពនឹ្ គ្កបខណ័្ឌផដលបានបាតប់្។់ 
ករណ្ីងនឹះជាបញ្ហ្គ្ប ម្សគ្មប់ការចូលរួម្អនុវតតងគលនងយបាយរបស់រាជរដ្ឋភ្ិបាល ជាពិងសស កម្មវិធីកំផណ្ 
ទ្គ្ម្្់រដឋបាលថាន្ក់ងគ្កាម្ជាតិ និ្ការងធវើឱ្យសងគ្ម្ចងជារជ័យនូវផផនការយុទ្ធសាង្កសតរបស់គ្កសួ្ ។ 

៥.៣.២. ការអភិវឌាឍធនធានមនុសាស  
 ងៅកែុ្នីតិកាលកន្្ម្កងៅកែុ្យុទ្ធសាង្កសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ រាជរដ្ឋ្ភិបាលបានកំណ្ត់អាទ្ិភាពចម្្ប្ចំនួន៤ 
រ៉ឺ៖ ផ្ូវ ទ្កឹ ងភ្ើ  ្ និ្ ម្នុសស្ ។ ប៉ែុផនតងៅកែុ្ បរិបទ្ងសដឋកិចចពុទ្ធ ិ និ្ បងចចកវិទ្ា្ទ្ំងនើបគ្បកបងដ្យឧតតម្ភាព និ្ការ 
គ្បកួតគ្បផជ្ផដលមនសនទុឹះយ ្្ខំ្្ា្ក្្ា រាជរដ្ឋ្ភិបាលនីតិកាលទ្ី៦ ននរដឋសភាពបានផតល់ការយកចិតត ទ្ុកដ្ក់កាន់ 
ផតខំ្្ា្ងលើការអភិវឌ្ឍធនធានម្នុស្សមនន័យថា ផគ្បក្្ាយអាទ្ិភាពចម្្ប្ចំនួន៤រ៉ឺ៖ ម្នុស្ស ផ្ូវ ងភ្ើ្ និ្ទ្ឹក។ 
 ងដើម្្បីង្្ើយតបងៅនឹ្ការកំណ្ត់អាទ្ិភាព “ម្ូលធនម្នុស្ស”របស់រាជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជា គ្កសួ្កសិកម្ម 
រុកាខ្គ្បមញ់ និ ង្នសាទ្ បានខិតខំគ្បឹ្ ផគ្ប  ្ និ្ យកចិតតទ្កុដ្ក់កែុ្ ការពគ្្ឹ្សម្តថភាពម្ង្កនតរីាជការគ្បកបងដ្យ
រុណ្វុឌ្ឍិខពសត់ាម្រយៈការបណ្្តឹះបណត្លរយៈងពលខ្ីនិ្ម្ធ្យម្ និ្រយៈងពលផវ្ទំ្ កែុ្ និ្ងគ្ៅគ្បងទ្ស។  
 ជាក់ផសត្កែុ្ ន្ំ២០១៩កន្្ម្កងនឹះ គ្កសួ្បានបណ្្តឹះបណតល្ម្ង្កនតីរាជការបានចំនួន២ ២៦៨នក់ នរីចំនួន
៤៩៧នក់។ វរគបណ្្តឹះបណតល្កែុ្គ្បងទ្សរយៈងពលខ្ីនិ្ម្ធ្យម្សរុបមនចំនួន១ ៣៥២នក់ នរី៣០៥នក់  និ្វរគ
បណ្្តឹះបណត្លងគ្ៅគ្បងទ្សសរុបមនចំនួន៩១៦នក់ នរីចំនួន១៩២នក ់កែុ្ងនឹះ៖ វរគបណ្្តឹះបណត្លរយៈងពលខ្ី 
និ្ម្ធ្យម្មនចំនួន៨៩២នក់ នរីចំនួន១៨៣នក់ និ្ វរគបណ្្តឹះបណតល្រយៈងពលផវ្មនចំននួ ២៤នក ់នរីចំននួ 
០៩នក ់ (ថាន្កប់រិញ្ញប្គ្តចនំួន០២នក ់ ថានក្់បរិញ្ញ្បគ្តជាន់ខពសច់ំននួ១៤នក់ នរី០៥នក់ និ្ថានក្់បណ្ឌិតមន 
ចំនួន០៨នក់ នរី០៤នក)់។ 
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   ៥.៣.៣. ការង្របណែតុះបណតា្និសិតាស 

គ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ មនគ្រឹឹះសាថ្នសិក្ាបងចចកងទ្សកសិកម្មចំនួនបរី៉ឺ សាកល-
វិទ្្ាល័យភូម្ិនទកសិកម្ម (ស.វ.ភ.ក) វិទ្្ាសាថ្នជាតិកសិកម្មផគ្ពកងលៀប (វ.ជ.ក.ព.ល) និ្វិទ្្ាសាថ្នជាតិកសិកម្ម
កំព្់ចម្(វ.ជ.ក.ក.ច)។ 

តារា្សថិតមិ្ង្កនត ី គ្រូបងគ្្ៀន នស្ិសិត របស់គ្រឹឹះសាថ្នសិក្ាបងចចកងទ្សកសិកម្មទំ្ប ី ន្២ំ០១៨-២០១៩ មន 
ដូចខា្ងគ្កាម្៖ 

ល.រ គ្រឹឹះសាថ្នសិក្ា 
បណ្ឌិត អនុបណ្ឌតិ បរិញ្ញ្បគ្ត បរិញ្ញ្បគ្តរ្ បឋម្ គម្នជំនញ សរុបរួម្ 

សរុប គ្ស ី សរុប គ្ស ី សរុប គ្ស ី សរុប គ្ស ី សរុប គ្ស ី សរុប គ្ស ី សរុប គ្ស ី
១ សាកវិទ្្ាល័យភូម្និទ 

កសិកម្ម 
 

ក ចំនួនម្ង្កនត ី ៣០ ៥ ១០៤ ៣៣ ២៧ ១០ - - ៦ ៥ - - ១៦៧ ៥៣ 
ខ ចំនួននសិ្សិត ៣៣ ៣ ៣៤ ១៥ ២៩៤៩ ១១៦៩ ១៣៥ ៤២ - - - - ៣១៥១ ១២២៩ 

 អាហារូបករណ្ ៍ - - - - ៨២៥ ៣៩១ ៤ ១ - - - - ៨២៩ ៣៩២ 

 សិក្ាប្់នល ្ ៣៣ ៣ ៣៤ ១៥ ២១២៤ ៧៧៨ ១៣១ ៤១ - - - - ២៣២២ ៨៣៧ 

២ វិទ្្ាសាថ្នជាតិកសិកម្ម 
ផគ្ពកងលៀប 

 

ក ចំនួនម្ង្កនត ី ៦ 0 ៤៣ ១២ ៦៨ ២៣ ៣ 0 - - ៣ ២ ១២៣ ៣៧ 
ខ ចំនួននសិ្សិត - - - - ៦៦៦ ២៨៧ ១៩៧ ៦៣ ១៣០ ៦៩ - - ៩៩៣ ៤១៩ 
 អាហារូបករណ្ ៍ - - - - ៤៦១ ២២១ ៦៩ ៣១ ១៣០ ៦៩ - - ៦៦០ ៣២១ 

 សិក្ាប្់នល ្ - - - - ២០៥ ៦៦ ១២៨ ៣២ - - - - ៣៣៣ ៩៨ 
៣ វិទ្្ាសាថ្នជាតិកសិកម្ម 

កំព្់ចម្ 
 

ក ចំនួនម្ង្កនត ី - - ៣៥ ៦ ២១ ១០ ១ ០ - - - - ៥៧ ១៦ 
ខ ចំនួននសិ្សិត - - - - ៤៣៥ ១៨៣ ៩៨ ៣០ - - - - ៥៣៣ ២១៣ 

 អាហារូបករណ្ ៍ - - - - ២៤៩ ១២២ ៨២ ២៨ - - - - ៣៣១ ១៥០ 
 សិក្ាប្់នល ្ - - - - ១៨៦ ៦១ ១៦ ២ - - - - ២០២ ៦៣ 

កែុ្រយៈងពល០៥ ន្ំងនឹះ សាកលវិទ្្ាល័យភូម្ិនទកសិកម្មបានទ្ទ្ួលនិស្សិតឱ្យចូលងរៀន និ្បញ្ចប់ការសិក្ា 
ងដ្យងជារជ័យ មនដូចងគ្កាម្៖ 
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តារា្ទ្១ី៖ សថិតិនិស្សតិបញ្ចប់ការសិក្ាងៅសាកលវិទ្ា្ល័យភូម្ិនទកសកិម្ម 
               និស្សិត 
 ន្ំសិក្ា 

បរិញ្ញ្រ្ បរិញ្ញ្ បរិញ្ញ្ជាន់ខពស់ បណ្ឌិត សរុប 
សរុប គ្សី សរុប គ្សី សរុប គ្សី សរុប គ្សី សរុប គ្សី 

២០១៤-២០១៥ ៥២ ១៣ ១ ២៣៤ ៣០៩ ១៩ ៥ 0 0 ១ ៣០៥ ៣២៧ 
២០១៥-២០១៦ ៩៣ ២០ ១ ០២៤ ៣០២ ៣៧ ៩ ១ ១ ១ ១៥៥ ៣៣២ 
២០១៦-២០១៧ ៥១ ១០ ៥៨៦ ១៨៧ ១៣ ៣ 0 0 ៦៥០ ២០០ 
២០១៧-២០១៨ ៥ ៣ ៤៦០ ១៤២ ០ 0 0 0 ៤៦៥ ១៤៥ 
២០១៨-២០១៩ ៤៩ ១២ ៥៨៩ ២២៩ ២២ ៤ 0 0 ៦៦០ ២៤៥ 

សរុប ២៥០ ៥៨ ៣ ៨៩៣ ១១៦៩ ៩១ ២១ ១ ១ ៤ ២៣៥ ១ ២៤៩ 

តារា្ទ្ី២៖ សថតិិនិស្សតិចូលងរៀនសរុបរបសស់ាកលវិទ្្ាល័យភូម្ិនទកសកិម្ម  
              និស្សិត 
 ន្ំសិក្ា 

បរិញ្ញ្បគ្តរ្ បរិញ្ញ្បគ្ត អនបុណ្ឌិត បណ្ឌិត សរុបរួម្ 
សរុប គ្សី សរុប គ្សី សរុប គ្សី សរុប គ្សី សរុប គ្សី 

២០១៤-២០១៥ ៨៦ ១៩ ៧៨៩ ២៦០ ៣៥ ១១ ១១ ០ ៩២១ ២៩០ 
២០១៥-២០១៦ ៩៣ ២០ ៩៤៥ ៣៦៤ ៤០ ១៣ ០ ០ ១ ០៧៨ ៣៩៧ 
២០១៦-២០១៧ ៦១ ១៧ ៩២០ ៣៣៩ ៦០ ២៤ ០ ០ ១ ០៤១ ៣៨០ 
២០១៧-២០១៨ ៧២ ១៩ ៧៦៨ ៣០៣ ០ ០ ០ ០ ៨៤០ ៣២២ 
២០១៨-២០១៩ ៧៩ ២៧ ៨៨៨ ៣៩៦ ១៧ ៦ ០ ០ ៩៨៤ ៤២៩ 

សរុប ៣៩១ ១០២ ៤ ៣១០ ១ ៦៦២ ១៥២ ៥៤ ១១ ០ ២ ៧៤៥ ១ ៨១៨ 

តារា្ចំនួននិស្សិតចូលងរៀនរបស់វិទ្្ាសាថ្នជាតិកសិកម្មផគ្ពកងលៀប  

 ន្ំសិក្ា 
បរិញ្ញ្បគ្តរ្ បរិញ្ញ្បគ្ត សរុបរួម្ 

សរុប គ្សី សរុប គ្សី សរុប គ្សី 
២០១៤-២០១៥ ១៤០ ៣១ ១៦១ ៤១ ៣០១ ៧២ 
២០១៥-២០១៦ ១៧០ ៥០ ២៥៨ ៨៥ ៤២៨ ១៣៥ 
២០១៦-២០១៧ ១១៩ ៤៩ ១០៤ ៤០ ២២៣ ៨៩ 
២០១៧-២០១៨ ១១៩ ៣៤ ១៨០ ៧៩ ២៩៩ ១១៣ 
២០១៨-២០១៩ ៥៣ ២៣ ២៣៦ ១១៦ ២៨៩ ១៣៩ 
សរុប៥ ន្ំ ៦០១ ១៨៧ ៩៣៩ ៣៦១ ១៥៤០ ៥៤៨ 

តារា្ចំននួនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្ារបស់វិទ្្ាសាថ្នជាតិកសិកម្មផគ្ពកងលៀប  

 ន្ំសិក្ា 
បរិញ្ញ្បគ្តរ្ បរិញ្ញ្បគ្ត សរុបរួម្ 

សរុប គ្សី សរុប គ្សី សរុប គ្សី 
២០១៤-២០១៥ ៣៩៦ ១៥ ៣៧៨ ១១១ ៧៧៤ ១២៦ 
២០១៥-២០១៦ ១០៤ ២៤ ២៨៨ ១០៨ ៣៩២ ១៣២ 
២០១៦-២០១៧ ១៣៧ ៥២ ២០៧ ៧៣ ៣៤៤ ១២៥ 
២០១៧-២០១៨ ១១០ ៤៣ ១៦៥ ៤៧ ២៧៥ ៩០ 



72 
 

២០១៨-២០១៩ ១៤៩ ៤០ ១៩៧ ៧២ ៣៤៦ ១១២ 
សរុប៥ ន្ំ ៨៩៦ ១៧៤ ១២៣៥ ៤១១ ២១៣១ ៥៨៥ 

តារា្សង្ខបសម្ិទ្ធផលរបស់វិទ្្ាសាថ្នជាតិកសិកម្មកំព្ច់ម្ 

 ន្ំសិក្ា 
បរិញ្ញ្បគ្តរ្ បរិញ្ញ្បគ្ត សរុបរួម្ 

សរុប គ្សី សរុប គ្សី សរុប គ្សី 
២០១៤-២០១៥ ៨៩ ៤៦ ១៤៦ ៤៣ ១៣៣ ៦៤ 
២០១៥-២០១៦ ១១៦ ៣២ ១០៥ ៦១ ១៦៨ ៨២ 
២០១៦-២០១៧ ៦៥ ១៦ ១២២ ៧០ ២០១ ១០២ 
២០១៧-២០១៨ ៦២ ២៦ ១៩៦ ១១៥ ២៥៨ ១៤១ 
២០១៨-២០១៩ ៥៨ ១៨ ១៩៣ ១០៨ ២២០ ១២១ 

សរុប៥ ន្ំ ៣៩០ ១៣៨ ៧៦២ ៣៩៧ ៩៨០ ៥១០ 
 

តារា្ចនំួននិស្សតិបញ្ចប់ការសិក្ារបស់វិទ្ា្សាថន្ជាតកិសិកម្មកពំ្់ចម្  

 ន្សិំក្ា 
បរិញ្ញ្បគ្តរ្ បរិញ្ញ្បគ្ត សរុបរួម្ 

សរុប គ្សី សរុប គ្សី សរុប គ្សី 
២០១៤-២០១៥ ២២១ ៧០ ២៤៤ ១២៣ ៤៦៥ ១៩៣ 
២០១៥-២០១៦ ៨២ ៤៦ ១៩៥ ៩៩ ២៧៧ ១៥៤ 
២០១៦-២០១៧ ១១៤ ៤៨ ១៨៩ ៧៣ ៣០៣ ១២១ 
២០១៧-២០១៨ ៥៣ ១៥ ១៤១ ៥៤ ១៩៤ ៦៩ 
២០១៨-២០១៩ ៤៤ ១៧ ៩៥ ៣១ ១៣៩ ៤៨ 

សរុប៥ ន្ំ ៥១៤ ១៩៦ ៨៦៤ ៣៨០ ១៣៧៤ ៥៨៥ 

គ្រឹឹះសាថ្នសិក្ាបងចចកងទ្សកសិកម្មទំ្បី បានកំពុ្ងរៀបចំផផនការយុទ្ធសាង្កសតអភិវឌ្ឍន៍ តាម្រយៈការងធវើ
បចចុប្បនែភាពកម្មវិធីសិក្ា ងដើម្្បីពគ្្ឹ្រុណ្ភាពបណ្្តឹះបណត្ល គ្សាវគ្ជាវ និ្ងសវាកម្ម សគ្មប់សហរម្ន៍ កែុ្
បរិបទ្សមហរណ្កម្មងសដឋកចិចអាសា ្ន និ្សកលភាវូបនីយកម្ម។ 

ងៅ ន្ំ២០១៩ គ្រឹឹះសាថ្នសិកា្បងចចកងទ្សកសិកម្មទំ្បី បានងធវើកិចចសហគ្បតិបតតិការអនតរជាតិ ទំ្ងទ្វរភារី 
និ្ពហុភារី កាន់ផតលអគ្បងសើរ ជាម្ួយនដរូអភិវឌ្ឍន៍នន។ ជាក់ផសត្ សាកលវិទ្្ាល័យភូម្ិនទកសិកម្ម មនកចិច 
សហគ្បតិបតតិការ ជាម្ួយសហភាពអ៉ឺរុ៉ប (EU) អ្គការសុខភាពសតវពិភពងលាក (OIE)  ជំនយួការរបស់ទ្ីភាន្កង់្រ
អាងម្រិក (USAID) ម្ជ្ឈម្ណ្ឌលឧតតម្ភាពគ្បពលវប្បកម្មកសិកម្មគ្បកបងដ្យនិរនតភាព និ្អាហារូបតថម្ភ (CESAIN)  
អ្គការ SIIL សគ្មបក់ម្មវិធមី្នទីរពិងសាធន៍នវានុវតតគ្បកបងដ្យចីរភាព ម្ជ្ឈម្ណ្ឌលអូង្កសាត្លី សគ្មប់ការគ្សាវគ្ជាវ
កសិកម្មអនតរជាតិ (ACIAR)  ទ្ីភាន្ក់ង្រសហគ្បតិបតតិការអនតរជាតិជប៉ែុន (JICA)  ទ្ីភានក្ង់្រសហគ្បតិបតតិការអនតរជាតិ 
កូងរ៉ (KOICA) គ្កុម្គ្បឹក្ាននគ្បងទ្សស ុយផអ ត (Sweden Council) និ្ម្ូលនិធិអនតរជាតិសគ្មប់ការអភិវឌ្ឍកសិកម្ម 
(IFAD)។ ចំងពាឹះវិទ្្ាសាថន្ជាតិកសិកម្មផគ្ពកងលៀប បាននឹ្កំពុ្ បនតអនុវតតកម្មវិធីផដលបានចឹុះអនុស្សរណ្ៈ និ្កចិច 
គ្ពម្ងគ្ពៀ្ជាម្ួយសាថ្បន័ជាតនិិ្អនតរជាតិ និ្ងគ្តៀម្បនត ន្ំ២០២០។ ចំងពាឹះវិទ្ា្សាថន្ជាតិកសិកម្មកំព្ច់ម្ ងៅ ន្ំ 
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២០១៩ បានងធវើកិចចសហគ្បតបិតតិការជាម្ួយអ្គការ KOICA និ្សាកលវិទ្្ាល័យជាតិ Kangwon របស់សាធារណ្រដឋ 
កូងរ៉ ងដើម្្បីបង្កើនរុណ្ភាព និ្នវានុវតតន៍របស់វិទ្្ាសាថន្ជាតិកសិកម្មកំព្់ចម្ ផដលមនជំនញការចូលរួម្ចំនួន 
១៥រូប និ្បណ្្តឹះបណតល្ដល់ម្ង្កនតីចំននួ២៥រូប គ្ពម្ទំ្បនតអនុវតតកម្មវិធីកសា្ធនធានម្នុស្ស ផផែកម្នទីរពិងសាធន ៍
របស់វិទ្្ាសាថន្ជាតិកសិកម្មកពំ្់ចម្បផនថម្ងទ្ៀត។ ជា្ងនឹះងៅងទ្ៀត សាកលវិទ្្ាល័យ Shinju និ្ គ្កុម្ហ នុ 
Shikibo Co. Ltd. ននគ្បងទ្សជប៉ែុន បានបង្កើតបនទប់ពិងសាធន៍ដ្កូវន ន្គ្ព ងៅវិទ្្ាសាថ្នជាតិកសិកម្មកំព្់ចម្ ងដ្យ
មននស្ិសតិចូលរួម្សិក្ា និ គ្្សាវគ្ជាវ ចំនួន១១នក់។ 

ងគ្ៅពីការង្រសហគ្បតិបតតិការខា្ងលើ គ្រឹឹះសាថ្នសិក្ាបងចចកងទ្សកសិកម្មទំ្ បី បានទ្ទ្ួលនូវកម្មវិធី
្្្ស់បតូរនិស្សិត និ្ម្ង្កនតីរាជការ ងៅគ្បងទ្សងអស្ា ្ញ នល ្់ដ៏ ជប៉ែុន ចិន និ្គ្បងទ្សអ ៊ីង្កសាត្ផអល សរុបចំនួន២៣៥ 
នក់ (និស្សិតចំនួន២៣២នក់ និ្ម្ង្កនតីរាជការចំនួន០៣នក់) ងដើម្្បីផសវ្យល់ និ្ដកគ្ស្់បទ្ពិងសាធន៍ងលើវិស័យ 
កសិកម្ម។ 
៥.៤. ការងារសវនកម្មផ្ទៃកនងុ 

កែុ្ ន្ំ២០១៩ នយកដ្ឋ្នសវនកម្មនផទកែុ្បានខិតខំអនុវតតភារកិចចរបស់ខ្ួនមនការរីកចងគ្ម្ើនងគ្ចើនទំ្
ការគ្រប់គ្រ្លិខិតសាន្ម្ គ្ទ្ព្យសម្្បតតិរដឋ ធនធានម្នស្ុស អ្គភាពលវិកា ការកសា្រចនសម្ពន័ធ និ្ការងធវើ
សវនកម្មនផទកែុ្តាម្នីតិវិធីសដ្ ់ដ្ ទ្ទ្ួលបានលទ្ធផលដូចខា្ងគ្កាម្៖ 

- ទ្ទ្ួលលិខិតចូលចំននួ៧០០លិខិត បញ្ជូនលិខិតងចញចនំួន៤៥៥លិខិត និ្សរុបរបាយការណ្៍សដីពី
សកម្មភាពនិ្ លទ្ធផលការង្រគ្បចំផខនីម្ួយៗ គ្តីមស ្មស នពវមស និ្ គ្បច ំន្ជំូនគ្កសួ្ គ្ពម្
ទំ្ចរាចរឯកសារ ននកែុ្នយកដ្ឋ្នបានទន់ងពលងវលា។ 

- ងរៀបចំតារា្ងគ្បៀបងធៀបគ្ទ្ព្យសម្្បតតិរដឋងកើនង ើ្ លយចុឹះ ន្ំ២០១៨ ងធវើការផប្ផចកសមភ្រ
ការិយល័យ សង្ហ្រិម្ សមភរ្បរិកាខ្បងចចកងទ្ស ផលទំ ជួសជុល និ្ ផគតផ់គ្់ សគ្មបប់ងគ្ម្ើការង្រ។ 

- ងរៀបចំផផនការសវនកម្មនផទកែុ្ ន្ំ២០២០ ផផនការលវិកា ន្ំ២០២០  និ្ផផនការលទ្ធកម្មសាធារណ្ៈ 
 ន្២ំ០២០។ 

- ចុឹះងធវើសវនកម្មចំនួន៤៧សវនដ្ឋ្ន ងសមើនឹ្ ៩៥,៩១% ននផផនការ៤៩សវនដ្ឋន្  
- បានផដលអ់នសុាសន៍សគ្មបស់វនដ្ឋ្នផកលម្អចំនួន៣១៥អនុសាសន៍  
- ការអនុវតតអនុសាសន៍គ្គម្ុនរបស់សវនដ្ឋ្នសងគ្ម្ចបានចំនួន៥០,៦៦% ននផផនការចំនួន៥០%។  

៥.៥. ការងារអធកិារកិច្ច 

- ចុឹះងធវើអធិការកចិចងលើការង្រដឹកនំ និ្ គ្រប់គ្រ្តាម្បណត្អ្គភាពងគ្កាម្ឱវាទ្គ្កសួ្ចំននួ២៤  
អ្គភាព (តាម្ផផនការចំនួន១៤អ្គភាព និ្តាម្ការផណ្នំ ទ្ល់្ពីគ្កសួ្មនចំនួន១០ អ្គភាព)។ 

- ទ្ទ្ួលពាក្យបណ្្ឹ្បានចំនួន០៣ករណ្ី កែុ្ងនឹះបណ្្ឹ្ អនម្ិកចំនួន០២ករណ្ ី និ្អងញ្ជើញអែក 
ពាក់ព័នធម្កងធវើការបំភ្៉ឺទំ្០៣ករណ្ី។ 

- បានងធវើរបាយការណ្៍លម្អិតរាយការណ្៍ អំពចីំណ្ចុលអ ចណំ្ុចខវឹះខាតផដលគ្តូវផកលម្អ និ្មនវិធានការ 
ចំងពាឹះអ្គភាពផដលបានងធវើអធិការកិចចរួចជាបនតបនទ្ប ់ គ្ពម្ទំ្ងចញលិខិតផកលម្អសរុបចំននួ២១ 
លិខិត។  

- បានអងញ្ជើញអែកពាកព់័នធម្កងធវើការបំភ្៉ឺងលើពាក្យបណ្្ឹ្  និ្ ងធវើរបាយការណ្៍ ជនូគ្កសួ្ ពីចណំ្ុចវិជជមន 
និ្ចណំ្ុចអវិជជមន និ្ពីវិធានការគ្តូវផកលម្អសរុបចំននួ០៣លិខតិ និ្ឱ្យម្្ស់ពាក្យបណ្្ឹ្ផដល 
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បានបតឹ្ ពបីទ្ងលមើសគ្ពហមទ្ណ្ឌ បផ្វរពាក្យបណ្្ឹ្ងៅបតឹ្សាថប្័នផដលមន សម្តថកិចចងផ្ស្ចំនួន០១ 
លិខិត។ 

- បានងបើកវរគបណ្្តឹះបណត្លចនំួន០១វរគ សតីពីវិធសីាង្កសតតាម្ដ្នការ អនុវតតច្ាប់ និ្លិខិតបទ្ដ្ឋ្ន 
រតិយុតត ងដ្យមនសិកាខ្កាម្ចូលរួម្សរុប១២៧រូប (ង្កសតី២០រូប) ម្កពអីគគធ្ិការដ្ឋន្ អរគនយកដ្ឋ្ន 
សុខភាពសតវ និ្ ផលិតកម្មសតវ នយកដ្ឋ្ននីតិកម្មកសិកម្ម នយកដ្ឋន្សវនកម្មនផទកែុ្ និ្ 
ម្នទីរកសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ ងនសាទ្រាជធាន ីងខតតទំ្២៥ និ្ បានចូលរួម្វរគបណ្្តឹះបណត្ល ងផ្ស្ៗ 
ងទ្ៀតចំននួ ០៣ងលើក។ 

៥.៦.  ការងារសហគ្បត្ិបត្តកិារអនតរជាត្ ិ

 ងៅកែុ្ ន្ំ២០១៩ លិខិត និ្ឯកសារពាក់ព័នធ គ្តូវបានសគ្ម្បសគ្ម្ួលងរៀបចំជូនថាន្ក់ដឹកនំគ្កសួ្ 
គ្ពម្ទំ្ម្ង្កនតីននអ្គភាពជំនញងគ្កាម្ឱវាទ្គ្កសួ្ ងដើម្្បីចូលរួម្សិកាខ្សាលា ទ្ស្សនកិចច ទ្ិវា កិចចគ្បជុ ំសិនែសីទ្ និ្  
វរគបណ្្តឹះបណត្លរយៈងពលខ្ីងៅងគ្ៅគ្បងទ្សសរុបចំនួន៤៣១រូប ងហើយការទ្ទ្ួលជួបងភញៀអនតរជាតិរបស់ថាន្ក់ដឹកនំ 
គ្កសួ្ និ្ ការទ្ទ្ួលងរៀបចកំិចចគ្បជុ ំទ្ិវា គ្ពម្ទំ្វរគបណ្្តឹះបណត្លរយៈងពលខ្មី្យួចំនួនងៅកែុ្គ្បងទ្សកគ៏្តូវបាន 
សគ្ម្បសគ្ម្ួលងរៀបចំផ្ផដរ ដូចមនងរៀបរាប់លម្អិតកែុ្តារា្ទ្១ី, ២, ៣, ៤ ខា្ងគ្កាម្ ៖ 

តារា្ទ្១ី ៖ ចំននួននការទ្ទ្លួជួបងភញៀវអនតរជាតិរបស់ថានក្់ដឹកនំគ្កសួ្ 

ល.រ ទ្ទ្ួលជួបពិភាក្ាការង្រជាម្ួយ ចំនួនននការទ្ទ្ួលជួប ងសចកដីងផ្ស្ៗ 
១ សាថ្ប័នរដឋ (គ្កសួ្ ទ្ីភាន្ក់ង្រ 

។ល។) ៧ ការទ្ទ្ួលជួបងភញៀវអនតរជាតិកែុ្ន័យ 
ងកៀរររជំនួយបងចចកងទ្សនិ្លវិកា 
គ្ពម្ទំ្ការគំគ្ទ្និ្កិចចសហការគន្ងៅវិញងៅម្ក 
សំងៅអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យកសិកម្មនិ្កសិពាណិ្ជជកម្ម 

២ សាថ្នទ្ូត ៧ 
៣ អ្គការអនតរជាតិ ៨ 
៤ វិស័យឯកជន ៥ 
៥ ងផ្ស្ងទ្ៀត ៦ 
 សរុប ៣៣ 

តារា្ទ្ី២ ៖ ចនំួនននការចលូរួម្កិចចគ្បជុ ំទ្ិវា ទ្ស្សនកិចច សនែិសីទ្ងៅងគ្ៅគ្បងទ្សរបសថ់ាន្ក់ដឹកនំគ្កសួ្និ្ម្ង្កនត ី

ល.រ ការចូលរួម្កែុ្គ្ពឹតតិការណ៍្ ចំនួនគ្ពឹតតិការណ៍្ ចំនួនសមជិក 
គ្បតិភ ូ ងសចកដីងផ្ស្ៗ 

I. ងគ្កាម្គ្កបខ័ណ្ឌងទ្វភារី និ្ពហុភារី ១.ចរចងកៀរររជំនួយបងចចកងទ្ស 
លវិកា ពគ្្ឹ្កិចចសហការ ដកគ្ស្់ 
ផចករំផលកបទ្ពិងសាធន៍ គ្ពម្ទំ្ 
បងចចកងទ្ស។ 
 
២.ពិនិត្យនិ្អនុម្័តលិខិតបទ្ដ្ឋ្ន 
តបំន់ MOU និ្ឯកសារបងចចកងទ្ស 
ងគលការណ៍្ផណ្នំ សត្់ដ្រ និ្ 
បទ្ដ្ឋ្នបងចចកងទ្ស ។ល។ 

១ កិចចគ្បជុំ ៤១ ១៣១ 
២ ទ្ិវា ៧ ១២ 
៣ ទ្ស្សនកិចច ៧ ១៨ 
៤ សនែិសីទ្ ៥ ១១ 
II. ងគ្កាម្គ្កបខ័ណ្ឌអាសា ្ន 
១ កិចចគ្បជុំ ៤២ ១២៦ 
២ ទ្ស្សកិចច ១ ២ 
 សរុបរួម្ ១០៣ ៣០០ 
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តារា្ទ្ី៣ ៖ ចំននួម្ង្កនតីនិ្ ចនំួនននការចូលរួម្សិកាខ្សាលា និ្វរគបណ្្តឹះបណត្លងៅងគ្ៅគ្បងទ្សរបស់ម្ង្កនតី 

ល.រ ការចូលរួម្កែុ្គ្ពឹតតិការណ៍្ ចំនួនគ្ពឹតតិការណ៍្ ចំនួនម្ង្កនតី ងសចកដីងផ្ស្ៗ 
I. ងគ្កាម្គ្កបខ័ណ្ឌងទ្វភារី និ្ពហុភារី ១.ពិភាក្ា ្្្ស់បដូរបទ្ពិងសាធន៍ 

បងចចកងទ្ស និ្នវានុវតតន៍កសិកម្ម 
 
២.ពិភាក្ានិ្ឯកភាពរួម្គន្ងលើ 
សដ្់ដ្រ និ្បទ្ដ្ឋ្នបងចចកងទ្ស 
និ្្្្ស់បដូរ និ្ទ្ទ្ួលនូវបងចចកវិទ្្ា 
កសិកម្មលមីងៅតំបន់អាសា ្ន។ 

១ សិកាខ្សាលា ៣៧ ៨៥ 
២ វរគបណ្្តឹះបណត្ល ៩ ២៦ 
II. ងគ្កាម្គ្កបខ័ណ្ឌអាសា ្ន 
១ សិកាខ្សាលា ៥ ១០ 
២ វរគបណ្្តឹះបណត្ល ៤ ១០ 
 សរុបរួម្ ៥៥ ១៣១ 

 
តារា្ទ្៤ី ៖ ចំននួននការសគ្ម្បសគ្ម្ួលងរៀបចំកិចចគ្បជុ ំទ្វិា និ្ វរគបណ្្តឹះបណត្លរយៈងពលខ្ីងៅកែុ្គ្បងទ្ស 

ល.រ ការងរៀបចំគ្ពឹតតិការណ៍្ ចំនួនគ្ពឹតតិការណ៍្ ចំនួនអែកចូលរួម្ ងសចកដីងផ្ស្ៗ 
១ កិចចគ្បជុំ ៤ ២៥៦ ងស្បៀ្អាហារពិភពងលាក 

UNCCD និ្ការសគ្ម្ប 
សគ្ម្ួលកសិពាណិ្ជជកម្ម 
ងគ្កាម្ WTO។ 

២ ទ្ិវា ២ ១១៥០ 
៣ វរគបណ្្តឹះបណត្លរយៈងពលខ្ី/សិកាខ្សាលា ៤ ១៦៤ 
 សរុប ១០ ១.៥៧០ 

  ក. ការចឹុះអនុស្ារណ្ៈននការងយរយល់គន្ និ្ កិចចគ្ពម្ងគ្ពៀ្ ៖ 
  សថិតងៅងគ្កាម្គ្កបខណ័្ឌងទ្វភារី ឬពហុភារ ីដំងណ្ើរការ និ្ នីតិវិធីគ្តូវបានពិនតិ្យ និ្សគ្ម្បសគ្ម្ួលងរៀបចជំូន 
ថាន្កដកឹនំគ្កសួ្ និ្ថានក្់ដកឹនំអ្គភាពងគ្កាម្ឱវាទ្គ្កសួ្ ងដើម្្បីចុឹះហតថងលខាងលើអនស្ុសរណ្ៈននការងយរយល់គន ្
ចំនួន០៦ ងសចកដីគ្បកាសរួម្ចំនួន០១ និ្កំណ្ត់ងហតុចនំួន០១ ចំផណ្កងៅងគ្កាម្គ្កបខ័ណ្ឌអាសា ្ន ថាន្កដ់ឹកនំបាន 
ចុឹះហតថងលខាងលើអនុស្សរណ្ៈននការងយរយល់គន្ចំនួន០១ និ្លិខិតតុបករណ្៍បនតសុពលភាពអនុស្សរណ្ៈនន 
ការងយរយល់គន្ចំនួន០១។ 
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ល.រ អនុស្សរណ្ៈ/កិចចគ្ពម្ងគ្ពៀ្ រវា្ 
កាលបរិងចឆទ្ចុឹះ 
ហតថងលខា 

សុពលភាព 

I ងគ្កាម្គ្កបខ័ណ្ឌងទ្វភារី ឬពហុភារី    

 ១. អនុស្សរណ្ៈននការងយរយល់គន្សដីពី    

១ ការ្្្ស់បដូរព័ត៌មនកែុ្វិស័យកសិកម្ម ក.ស.ក និ្ កូងរ៉ ០៤/០៤/២០១៩ ២  ន្ំ 

២ កិចចសហគ្បតបិតតិការអនតរជាតិងលើវិស័យកសិកម្ម ក.ស.ក និ្ កូងរ៉ ០៣/០៤/២០១៩ ២  ន្ំ 

៣ អាទ្ិភាពជាយុទ្ធសាង្កសតសគ្មប់ភាពជានដរូ 
គ្សាវគ្ជាវកសិកម្ម ក.ស.ក និ្ ACIAR ០៥/១១/២០១៩ ១០  ន្ំ 

៤ ការជគ្ម្ុញការគ្សាវគ្ជាវនិ្ការអនុវតតងគ្រឿ្ យនត
កសិកម្មនិ្បងចចកវិទ្្ាកសិកម្មនវ ្្ត ក.ស.ក និ្ ចិន ១៩/១១/២០១៩ ម្ិនបាន 

បញ្ជ្ក់ 

៥ កិចចសហគ្បតិបតតិការងលើវិស័យជលផល 
និ្វារីវប្បកម្ម ជ.ផ/ក.ស.ក និ្ FAF/រុស្សុី ១១/០៧/២០១៩ ម្ិនបាន 

បញ្ជ្ក់ 

៦ កិចចសហគ្បតិបតតិការងលើវិស័យកសិកម្ម ក.ស.ក និ្ MAFRA/កូងរ៉ ២៥/១១/២០១៩ ៥  ន្ំ 

 ២. ងសចកដីគ្បកាស    

១ ងសចកដីគ្បកាសរួម្ ក.ស.ក, ចិន និ្ UNIDO ១៧/០៦/២០១៩ ម្ិនបាន 
បញ្ជ្ក់ 

 ៣. កំណ្ត់ងហតុ    

១ 
ងធវើអធិការកិចចងៅម្ូលដ្ឋ្នសគ្មប់សិក្ាអំពី 
លទ្ធភាពជាក់ផសដ្ននការជួយកម្ពុជាកែុ្ការ 
កសា្ផផនការអភិវឌ្ឍន៍ទ្ំងនើបកម្មកសិកម្ម 

ក.ស.ក និ្ ចិន ១១/០៤/២០១៩ ម្ិនបាន 
បញ្ជ្ក់ 

II ងគ្កាម្គ្កបខ័ណ្ឌអាសា ្ន    

 ១. អនុស្សរណ្ៈននការងយរយល់គន្សដីពី    

១ កិចចសហគ្បតិបតតិការអាសា ្នងលើងគ្គ្ការណ៍្ 
ងលើកកម្ពស់ផលិតផលកសិកម្មនិ្នគ្ពង ើ អាសា ្ន ១៥/១០/២០១៩ ៥  ន្ំ 

 ២. លិខិតតុបករណ៍្    

១ 
លិខិតតុបករណ៍្បនតសុពលភាពអនុស្សរណ្ៈនន 
ការងយរយល់គន្រវា្អាសា ្ននិ្ចិនសតីពីកិចច 
សហគ្បតិបតតិការអនម្័យនិ្ភូតគម្អនម្័យ 

អាសា ្ន និ្ ចិន ១៥/១០/២០១៩ ៥  ន្ំ 

  ខ. ការអនុម្័តឯកសារបងចចកងទ្ស និ្ ងគលការណ្៍ផណ្នំងគ្កាម្គ្កបខ័ណ្ឌអាសា ្ន ៖ 
  ងៅកែុ្កិចចគ្បជុំរដឋម្ង្កនតីកសិកម្មនិ្នគ្ពង ើអាសា ្នងលើកទ្ី៤១ គ្ពម្ទំ្កិចចគ្បជុំអម្ម្ួយចំនួនងទ្ៀតផដលបាន 
គ្បគ្ពឹតតងៅងៅគ្បងទ្សគ្ប ុយងណ្ដ្រូ៉សា ឹម្ ថាន្កដ់ឹកនំគ្កសួ្បានពិនតិ្យនិ្ អនុម្ត័ងលើឯកសារបងចចកងទ្ស គ្ពម្ទំ្ 
ងគលការណ្៍ផណ្នំរបស់គ្កុម្ការង្រតាម្វិស័យរបស់អាសា ្នសរុបចនំួន២៨ ដូចខា្ងគ្កាម្ ៖ 
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្.រ ឯកសារានអនុម័ត អងគភាពទទួ្បនៃុក 
អនុវតត 

១ សំងណ្ើលទ្ធផលននការងរៀបចំឯកសារពាក់ព័នធនឹ្វិស័យងស្បៀ្ កសិកម្ម 
និ្នគ្ពង ើសគ្មប់ ន្ំ២០២០ 

អ្គភាពពាក់ព័នធងគ្កាម្ 
ឱវាទ្គ្កសួ្ 

២ ងគលការណ៍្ផណ្នំរបស់អាសា ្នសគ្មប់យករំរូ (សំណក) ម្ុខទ្ំនិញ 
ជាគ្គប់ធញ្ញជាតិផដលមនបរិមណ្ងគ្ចើន  អរគនយកដ្ឋ្នកសិកម្ម 

៣ បញ្ជីកគ្ម្ិតអតិបរិមននកាកសំណ្ល់ថាន្ំកសិកម្មចំនួន០៦ម្ុខ របស់អាសា ្ន 
ផដលបានងធវើសុខដម្រម្ណី្កម្ម អរគនយកដ្ឋ្នកសិកម្ម 

៤ លទ្ធផលននការពិនិត្យផកសគ្ម្ួលបញ្ជីកគ្ម្ិតកាកសំណ្ល់ថាន្ំកសិកម្មចំនួន 
៤៩ម្ុខ របស់អាសា ្ន  អរគនយកដ្ឋ្នកសិកម្ម 

៥ នីតិវិធីសគ្មប់ពិនិត្យផកសគ្ម្ួលសត្់ដ្រននការអនុវតតកសិកម្មលអរបស់អាសា ្ន អរគនយកដ្ឋ្នកសិកម្ម 

៦ ងសៀវងៅផណ្នំអំពីការគ្តួតពិនិត្យជាផ្ូវការននការអនុវតតកសិកម្មលអរបស់ 
អាសា ្ន - គ្បព័នធននការធានរុណ្ភាពសគ្មប់ផផ្ង ើនិ្បផន្របស់អាសា ្ន អរគនយកដ្ឋ្នកសិកម្ម 

៧ ងសៀវងៅផណ្នំអំពីការបញ្ជ្ក់វិញ្ញ្បនបគ្តននការអនុវតតកសិកម្មលអរបស់ 
អាសា ្ន - គ្បព័នធននការធានរុណ្ភាពសគ្មប់ផផ្ង ើនិ្បផន្របស់អាសា ្ន អរគនយកដ្ឋ្នកសិកម្ម 

៨ នីតិវិធីសគ្មប់ពិនិត្យផកសគ្ម្ួលសត្់ដ្រកសិកម្មសរីរា្គរបស់អាសា ្ននិ្ 
ការងធវើវិងសាធនកម្មឧបសម្ព័នធភាជ្ប់ជាម្ួយ អរគនយកដ្ឋ្នកសិកម្ម 

៩ ងសៀវងៅផណ្នំរបស់អាសា ្នអំពីការបណ្្តឹះបណត្លផដលទក់ទ្្នឹ្ការ 
អនុវតតសត្់ដ្រកសិកម្មសរីរា្គរបស់អាសា ្ន អរគនយកដ្ឋ្នកសិកម្ម 

១០ ងសៀវងៅផណ្នំផដលបានផកសគ្ម្ួលសគ្មប់ងគ្បើគ្បាស់ជាវិធីកែុ្ការវាយ 
តនម្្ឲ្យមនភាពគ្សបគន្ននសត្់ដ្រកសិកម្មសរីរា្គរបស់អាសា ្ន អរគនយកដ្ឋ្នកសិកម្ម 

១១ សត្់ដ្ររបសអ់ាសា ្នសគ្មប់ ក. Calamansi/Musk ខ. គ្កូច ម្ រ. ស្ឹកគ្តាវ 
 . ធា្គ្តាវ និ្ ្. ងប៉ែ្ងបាឹះ អរគនយកដ្ឋ្នកសិកម្ម 

១២ ងសៀវងៅផណ្នំអំពីជីវសុវតថិភាពរបស់អាសា ្នសគ្មប់ការចិញ្ចឹម្គ្ជូកជា 
លកខណ្ៈពាណិ្ជជកម្ម 

អរគនយកដ្ឋ្ន 
សុខភាពសតវនិ្ផលិតកម្មសតវ 

១៣ សត្់ដ្ររបស់អាសា ្នសគ្មប់ការអនុវតតការផលិតលអ (GMP) 
សគ្មប់ផលិតផលបសុសតវ  

អរគនយកដ្ឋ្ន 
សុខភាពសតវនិ្ផលិតកម្មសតវ 

១៤ យុទ្ធសាង្កសតននតំបន់អាសា ្នសតីពីការគ្តួតពិនិត្យនិ្បង្ក្រជំ្៉ឺ្ត្សាយគ្ជូក 
សគ្មប់ ន្ំ២០១៩-២០២៥ 

អរគនយកដ្ឋ្ន 
សុខភាពសតវនិ្ផលិតកម្មសតវ 

១៥ ងគលការណ៍្ផណ្នំរបស់អាសា ្នសតីពីវា ្ក់សំា្ការពារ អរគនយកដ្ឋ្ន 
សុខភាពសតវនិ្ផលិតកម្មសតវ 

១៦ ការអនុវតតការចិញ្ចឹម្សតវលអសគ្មប់សតវងចៀម្និ្ពផព អរគនយកដ្ឋ្ន 
សុខភាពសតវនិ្ផលិតកម្មសតវ 

១៧ ការអនុវតតការចិញ្ចឹម្សតវលអសគ្មប់ងគយកទ្ឹកងដ្ឹះ អរគនយកដ្ឋ្ន 
សុខភាពសតវនិ្ ផលិតកម្មសតវ 

១៨ ការអនុវតតការចិញ្ចឹម្សតវលអសគ្មប់ងគយកសាច់ រួម្ទំ្គ្កបីយកសាច់ អរគនយកដ្ឋ្ន 
សុខភាពសតវនិ្ផលិតកម្មសតវ 

១៩ ការអនុវតតការចិញ្ចឹម្សតវលអសគ្មប់សតវទ អរគនយកដ្ឋ្ន 
សុខភាពសតវនិ្ផលិតកម្មសតវ 

២០ ងគលការណ៍្ផណ្នំថាន្ក់តំបន់សតីពីការគ្រប់គ្រ្ផខ្សគ្ចវាក់គ្តជាក់សគ្មប់ 
អាហារសម្ុគ្ទ្ រដឋបាលជលផល 

២១ ងគលការណ៍្ផណ្នំបងចចកងទ្សថាន្ក់តំបន់សតីពីគ្បព័នធផដល់ព័ត៌មន 
ទន់ងហតុការណ៍្អំពីការសងង្កង្គ្ឹះបនទ្ន់នូវសុខភាពវារិសតវ រដឋបាលជលផល 
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២២ ឯកសារទ្ស្សនៈទនសគ្មប់ការបង្កើតបណត្ញរបស់អាសា ្ន ងដើម្្បីគ្បយុទ្ធ 
គ្ប ំ្នឹ្ការងនសាទ្ខុសច្ាប់ គម្នរបាយការណ៍្ និ្គម្នការអនុញ្ញ្ត រដឋបាលជលផល 

២៣ វិធីសាង្កសតវាយតនម្្ការចូលរួម្របស់សហរម្ន៍នគ្ពង ើកគ្ម្ិតតំបន់ រដឋបាលនគ្ពង ើ 

២៤ ងសៀវងៅផណ្នំថាន្ក់តំបន់សតីពីកសិរុកខកម្មសគ្មប់ភាពធន់ននដីងៅនឹ្ការ 
ផគ្បគ្បួលអាកាសធាតុ រដឋបាលនគ្ពង ើ 

២៥ ងគលការណ៍្ផណ្នំរបស់អាសា ្នសតីពីការតាម្ដ្ននិ្ការទ្ប់សាក្ត់ការ 
ជួញដូរសតវនគ្ព រដឋបាលនគ្ពង ើ 

២៦ គ្កម្គ្បតិបតតិសម័គ្រចិតតរបស់អាសា ្នសតីពីការនំចូលសគ្មប់គ្កុម្ហ ុន 
អាជីវកម្មនគ្ពង ើ រដឋបាលនគ្ពង ើ 

២៧ ងគលការណ៍្ផណ្នំទ្ូងៅរបស់អាសា ្នសតីពីម្ហូបអាហារហាឡាល់ អរគនយកដ្ឋ្ន 
សុខភាពសតវនិ្ផលិតកម្មសតវ 

២៨ ងសៀវងៅផណ្នំអំពីជីវសុវតថិភាពសគ្មប់ការចិញ្ចឹម្សតវទ្ំពារងអៀ្ជា 
លកខណ្ៈពាណិ្ជជកម្ម 

អរគនយកដ្ឋ្ន 
សុខភាពសតវនិ្ផលិតកម្មសតវ 

 រ. កិចចគ្ពម្ងគ្ពៀ្ជាម្ួយអ្គការម្ិនផម្នរដ្ឋ្ភិបាលកែុ្គ្សុក និ្ អនតរជាត ិ ៖ 
 ងៅកែុ្ ន្ំ២០១៩ ងនឹះ មនអ្គការម្ិនផម្នរដ្ឋ្ភិបាលអនតរជាតិចំនួន១១ បានចុឹះកិចចគ្ពម្ងគ្ពៀ្អនុវតតរងគ្ម្ 
ជាម្ួយគ្កសួ្ ផដលមនរងគ្ម្សរុបចំនួន១៣ រិតជាលវិកាសរុបចំនួន ២៩.៧៨៤.០៨២,០០ ដលុា្្រអាងម្រិក និ្  
៥.០០០.០០០ អ៉ឺរូ៉។ ងឈាមឹ្ះអ្គការ និ្ រងគ្ម្ រួម្ទំ្លវិកា ដូចមនងរៀបរាប់លម្អិតកែុ្ តារា្ខា្ងគ្កាម្ ៖ 

្.រ ទ មាុះអងគការ ទ មាុះគទប្មាង រយៈទព្គទប្មាង ថវិកាគទប្មាង 

១ JVC 
ងលើកកម្ពស់សនតិសុខងស្បៀ្របស់សហរម្ម្ន៍ជនបទ្
តាម្រយៈវិធីសាង្កសតងធវើកសិកម្មងអកូ ូសីុនិ្គ្រប់គ្រ្ 
ធនធានធម្មជាតិចគ្ម្ុឹះ 

២០១៩-២០២១ ៥៣២.៤០០ $ 

២ KINAL 
FOUNDATION 

ងរៀបចំកម្មវិធីគ្បកួតគ្បផជ្បង្កើតសាន្នដគ្សាវគ្ជាវផផែក 
កសិកម្ម (ពានរង្វ្ន់ងតាន្តមស) ២០១៩-២០២០ គម្នបញ្ជ្ក់ 

៣ HEKS 
CAMBODDIA ងលើកកម្ពស់វិស័យងគ្ម្ចងៅកម្ពុជា ២០១៩-២០២២ ៧៦២.១២១ $ 

៤ CWS ងលើកកម្ពស់ជីវភាពគ្បជាជនកម្ពុជាងៅជនបទ្ ២០១៩- ២០២១ ៤៣៧.៦២១ $ 

៥ ADRA ងលើកកម្ពស់ផខ្សគ្ចវាក់ផលិតកម្មទ្ីផ្ារតាម្រយៈ 
និរនតរភាពផលិតកម្ម ២០១៩- ២០២៣ ២.០៩៥.២៩១ $ 

៦ IIRR 
ការព្ាករណ៍្អាកាសធាតុតាម្រដូវកាលនិ្ការធាន   
រា ្ប់រ្ ហានិភ័យពីការផគ្បគ្បួលអាកាសធាតុកែុ្វិស័យ 
កសិកម្ម 

២០១៩-២០២២ ៤៣២.០៤១ $ 

៧ WILDLIFE 
ALLIANCE កម្មវិធីសងង្កង្គ្ឹះនិ្ផលរក្ាការពារសតវនគ្ព ២០១៩-២០២១ ២.៦៤៣.៧៣៤ $ 

៨ FREE THE 
BEAR កម្មវិធីជួយសងង្កង្គ្ឹះនិ្អភិរក្សខា្្ មុំកម្ពុជា ២០១៩-២០២២ ១.២៣៦.០០០ $ 

៩ VSO បង្កើនលទ្ធភាពទ្ទ្ួលបានទ្ីផ្ារសគ្មប់ជនគ្កីគ្ក ២០១៩-២០២០ ១៣១.៩៩២ $ 

១០ DANA ASIA ម្ជ្ឈម្ណ្ឌលផខមរ-ជប៉ែុនបណ្្តឹះបណត្លចិញ្ចឹម្មន់ ២០១៩-២០២២ ៩៩៥.៤២០ $ 

១១ FAO 
កសា្ភាពធន់ននវិស័យកសិកម្មងៅនឹ្អាកាសធាតុ 
និ្ម្ហនតរាយងដើម្្បីសងគ្ម្ចងគលងៅអភិវឌ្ឍន៍គ្បកប ២០១៩-២០២០ ៥០០.០០០ $ 
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ងដ្យចីរភាពងៅអាសុី 

១២ FAO 
អភិវឌ្ឍសម្តថភាពងៅកែុ្គ្បព័នធនវានុវតតន៍កសិកម្ម ៖ 
ការពគ្្ីកគ្កបខ័ណ្ឌកសិកម្មតំបន់គ្តូពិច ២០១៩-២០២៣ ៥.០០០.០០០ € 

១៣ FAO 

ការបំងពញបផនថម្ការគំគ្ទ្ដល់កម្មវិធីងៅកម្ពុជា   
សគ្មប់ភាពរីកចងគ្ម្ើនលូតលាស់គ្បកបងដ្យ  
បរិយប័នែនិ្ចីរភាពកែុ្វិស័យជលផល៖ សគ្មប់ 
សមសភារងនសាទ្ 

២០១៩-២០២៤ ២០.០១៧.៤៦២ $  

 
 

៥.៦.៣.  កចិចសហប្បតិបតតកិារជាមួយនែគូអភិវឌាឍន៍នន 
ក. កមមវិធីផាសពវផាាយបទចចកទទសកសិកមមថមធីន់នងឹការប្ស្បស្បួលអាកាសធាត្  (ASPIRE) 

 ASPIRE រ៉ឺជាកម្មវិធីរបស់រាជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជាផដលមនរយៈងពល៧ ន្ំ ចប់ងផតើម្ព ីន្២ំ០១៥ និ្បញ្ចប ់
ងៅនលងទ្៣ី១ ផខកញ្ញ្  ន្ំ២០២២។  ងគលងៅជារួម្ននកម្មវិធAីSPIRE រ៉ឺកាត់បនថយភាពគ្កីគ្កនិ្បង្កើនភាពធន ់
របសគ់្រួសារកសិករខាន្តតចូ និ្ គ្រួសារកសកិរង្យរ្ងគ្គឹះចំនួន១៤៤ ០០០គ្រសួារ តាម្រយៈ ការបង្កើនតនម្្ 
ផលិតកម្មកសិកម្ម និ្ តនម្្គ្ទ្ព្យសម្្បតតិគ្រសួារកសកិរងគលងៅកែុ្រ្វ្់២០% និ្  ២៥% តងរៀ្គន។្ រិតគ្តមឹ្ 
 ន្ំ២០១៩ កម្មវិធ ី ASPIRE បាននិ្កំពុ្អនុវតតងៅងខតតងគលងៅចំនួន២០ ងហើយ ន្ំ២០២០ នឹ្បញ្ចូលងខតតលមី 
ចំនួន៤ងទ្ៀត រ៉ឺងខតតងកាឹះកុ្  គ្ពឹះសីហនុ ផកប និ្ងខតតឧតតរមនជ័យ។ 

កែុ្  ន្ំ២០១៩ងនឹះ កម្មវិធីសងគ្ម្ចបានលទ្ធផលការង្រ ដចូខា្ងគ្កាម្៖ 
ក.១ ការទរៀបចំនិងអនុវតតទគ្្នទយាាយគំ្ប្ទវិស័យកសិកមម 

 ឯកសារងគលនងយបាយគំគ្ទ្ដល់ការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្មគ្តូវបានងរៀបចំដ្ក់ឱ្យងគ្បើគ្បាស់ និ្ខ្ឹះកពំុ្ 
ដំងណ្ើរការងរៀបចំ ផដលរួម្មន៖ (១)ការវិនិងយរងលើវិស័យកសិកម្មនិ្ការវិនិងយរងលើការង្រផ្សពវផ្ាយកសិកម្ម 
ងៅគ្បងទ្សកម្ពុជា (២)ផផនការយុទ្ធសាង្កសតអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម ន្ំ២០១៩-២០២៣ និ្(៣) ងគលនងយបាយ 
អភិវឌ្ឍន៍ កស-ិឧស្ាហកម្ម ងហើយកំពុ្ងរៀបចំ (១)ផផនការងម្អភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម ន្ំ២០៣០ (២)ផផនការអភិ
វឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម២៥រាជធានី-ងខតត (៣)ការពិនិត្យង ើ្វិញងគលនងយបាយផ្សពវផ្ាយកសិកម្ម និ្(៤) 
ការផកលម្អគ្បព័នធតាម្ដ្ននិ្ វាយតនម្្ការងគ្បើគ្បាស់លវិកាកម្មវិធី។ 

ក.២ ការអភិវឌាឍសមតថភាពសប្មាប់ទសវាកមមផាសពវផាាយកសិកមម 
 ការអភិវឌ្ឍសម្តថភាពកែុ្ការផតលង់សវាផ្សពវផ្ាយកសិកម្មគ្តូវបានងរៀបចំងដ្យសាកលវិទ្្ាល័យភូម្ិនទកសិកម្ម 

វិទ្្ាសាថ្នជាតិកសិកម្មផគ្ពកងលៀប និ្ នយកដ្ឋ្នផ្សពវផា្យកសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ ងនសាទ្ កែុ្ ងគលបណំ្្ 
ងលើកកម្ពសរ់ណុ្ភាពននការផ្សពវផ្ាយ ការគ្រប់គ្រ្ចំងណ្ឹះដឹ្  និ្ការពគ្្ឹ្សម្តថភាពធនធានម្នុស្សសគ្មប់ 
ការផ្សពវផ្ាយនិ្ ងដើម្្បីគំគ្ទ្ដលម់្នទីរកសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ និ្ អែកផតល់ងសវាផ្សពវផ្ាយងផ្ស្ងទ្ៀត 
ងដើម្្បីងធវើឲ្យគ្បាកដថា ការផ្សពវផ្ាយនិ្ងសវាគ្បឹកា្បងចចកងទ្សគ្តូវបានផកលម្អ ងហើយកសិករ និ្ អែកផលតិ 
កសិផលទំ្ឡាយ អាចទ្ទ្ួលនិ្ងគ្បើគ្បាស់ងសវាផ្សពវផ្ាយគ្បកបងដ្យរណុ្ភាពខពស់ មនភាពនចែគ្បឌិតលមីធន ់
នឹ្ការផគ្បគ្បួលអាកាសធាតុនិ្ការអនុតតន៍កសិកម្មលអ។ សម្ិទ្ធិផលសងគ្ម្ចបានរួម្មន ងគលការណ្៍ផណ្នំសតីព ី
កិចចដំងណ្ើរការងសវាផតល់ពត័ម៌នបងចចកងទ្សកសិកម្មដល់កសិករនិ្អតិលិជន ការបញ្ចលូឯកសារកសិកម្មសរុបចនំនួ 
៤៨០ឯកសារកែុ្ ងរហទ្ំព័រផស្ពវផ្ាយកសិកម្ម www.khmeragri.info ងហើយទ្ទ្ួលបានការចូលងម្ើលចំនួន១៦៩ 
០៧៨នក់ និ្មនអតិលជិនទញយកឯកសារចំននួ៥៣ ៤១៧នក ់ ការងគ្ជើសងរីសអែកផតល់ងសវាកម្មផផែកផ្សពវ 
ផ្ាយបានចនំួន២០៧អ្គភាព ការងគ្ជើសងរីសម្ង្កនតីបងចចកងទ្សងធវើជាម្ង្កនតីបងង្គ្លសគ្មប់ម្ជ្ឈម្ណ្ឌលទ្ទ្ួលនិ្  
ង្្ើយតបសំណ្ួរបងចចកងទ្ស ការដ្ក់ឲ្យដំងណ្ើរការម្ណ្ឌលបណ្្តំព័ត៌មនកសិកម្ម ការបណ្្តឹះបណត្លភាន្កង់្រ 
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ផ្សពវផ្ាយកសិកម្មចំនួន៤២៤នក់ ការងធវើបចចុប្បនែភាពងលើងគលការណ្៍ផណ្នំកែុ្ ការអនុវតតកិចចសន្ាខា្ងគ្ៅ 
ងគលការណ៍្ផណ្នំសតីពីការពិនិត្យរុណ្ផលកែុ្ការផស្ពវផ្ាយវិធីសាង្កសតចំងណ្ឹះដឹ្ទក់ទ្្នឹ្ការផគ្បគ្បួល    
អាកាសធាតុ ការបណ្្តឹះបណត្លគ្រូបងង្គ្លបានចំននួ៨៤នក់ ការគំគ្ទ្បងចចកងទ្សងលើគ្បសិទ្ធភាពននការអនុវតត 
ងគលការណ្៍ផណ្នំសតពីីការភាជ្ប់ផលិតផលកសិកម្មងៅទ្ផី្ារ ការគំគ្ទ្បងចចកងទ្សសតីពីគ្បព័នធកសិកម្មចគ្ម្ឹុះតាម្ 
តំបន់ងក្សគ្ត-បរិសាថន្ ការងរៀនសូគ្តពីកសិករងៅកសិករ ការបង្កើតកម្មវិធីសិកា្សគ្មប់ថាន្ក់អនបុណ្ឌតិផផែក 
ផ្សពវផ្ាយកសិកម្ម ការបង្កើតកម្មវិធីសិកា្កគ្ម្ិតអនុបណ្ឌិត និ្ ការសិក្ាតាម្ងអ ិកគ្តូនិកងៅតាម្សាកល 
វិទ្្ាល័យភូម្ិនទកសិកម្ម និ្ វិទ្្ាសាថន្ជាតិកសកិម្មផគ្ពកងលៀប។ 
  ក.៣ ការផត្ទ់សវាផាសពវផាាយជែ្មានភាព អ្ប្បទសើរ  

វិធីសាង្កសតផ្សពវផា្យកសកិម្មចំនួន៥គ្តូវបានអនុវតតផដល (១)កិចចសន្ាជួលអែកខា្ងគ្ៅកែុ្ការផតល់ងសវា 
ផ្សពវផ្ាយ (២)តាម្រយៈសហរម្ន៍កសិកម្ម ឬអ្គការកសិករ (៣)តាម្រយៈពកីសិករងៅកសិករ (៤)ភាពជានដរូ 
រវា្សាថ្បន័រដឋ និ្វិស័យឯកជន និ្(៥)ម្នទីរកសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនស ំាទ្ងខតតជាអែកអនុវតតសកម្មភាព្ទ្ល់។  
   រតិគ្តឹម្ ន្២ំ០១៩ គ្រួសារកសិករចំនួន ១០៣ ១៩៧គ្រួសារ កែុ្ ចំងណម្ ១៤៤ ០០០ គ្រសួារ បានទ្ទ្ួល 
ផលពីការអនុវតតកម្មវិធ ីបានច្គ្ក្បណ្្តំអាជីវកម្មបានចនំួន ១ ២៥១  បណ្្តំ ផដលគ្បកបអាជីវកម្មផលិតកម្មដណំ ំ
សតវ នគ្ពង ើ និ្ជលផល ការបង្កើតបណតញ្ទ្ីផា្រងៅតាម្ផ្ារទ្ំងនើបៗ ដូចជា ផ្ារអ ៊ីអនម្៉ែល ផខមរសរីរា្គ 
កសិដ្ឋ្នរីករាយ សួនធម្មជាតិ ជាងដើម្។ល។ ការបង្កើតភាពជានដរូ ជាម្ួយគ្កុម្ហ ុនឯកជន ឬអែកផគត់ផគ្់ធាតុចលូ 
កសិកម្ម ការគំគ្ទ្ដល់សហរម្ន៍កសិកម្ម ឬអ្គការកសិករបានជា  ្១៥០សហរម្ន ៍និ្ ការសា្ស្ផ់ទឹះសំណញ់បាន 
ចំនួន១២៣កផន្្  ផដលងសមើនឹ្ នផទដីសរុបគ្បមណ្ជាជា្៤៤ ០០០ផម្៉ែគ្តកាងរ៉។  

ក.៤  ទហោឋារចនសមព័នធជែ្ជ្ួយែ្់ការទធវើកសិកមមធន់នងឹអាកាសធាត ុ 
ងលខាធិការដ្ឋ្នរ.ជ.អ.ប (NCDD-S) អនុវតតរងគ្ម្ងហដ្ឋ្រចនសម្ពន័ធផដលមនភាពធន់នឹ្ អាកាសធាត ុ

បានចំនួន ១១៥រងគ្ម្ ងៅកែុ្ ុំចំននួ ២២០ ំុ គ្បជុំងធវើ VRA ងដើម្្បីងរៀបចំផផនទ្ីង្យរ្ងគ្គឹះពីការផគ្បគ្បួល
អាកាសធាតុ និ្បានបញ្ចូលវិធានការផដលធន់នឹ្ការផគ្បគ្បួលអាកាសធាតុងៅកែុ្ផផនការអភិវឌ្ឍ ំុរយៈងពល 
៥ ន្ ំ និ្ កម្មវិធីវិនិងយរ៣ ន្ំរំកិលរបស់ ំុសង្ក្ត់បានចំនួន ៦៤ ំុ  ងរៀបចំសិកាខ្សាលាសតពីីការបន្ាុ្នំឹ្ការ
ផគ្បគ្បួលអាកាសធាតុងដើម្្បីពិនិត្យនិ្ងធវើបចចុប្បនែភាពយុទ្ធសាង្កសតបន្ាុ្នំឹ្ការផគ្បគ្បួលអាកាសធាតុរបស់គ្សុកបាន 
ចំនួន៣២គ្សុក។ 

 

ខ. កសាងសមតថភាពបនាសំុំាតាមរយៈការពប្ងកីបទចចកវិទាាថ្មព្កទកើតទ ើងវិញកនុង វិស័យកសិកមម (S-RET) 
S-RET រ៉ឺជារងគ្ម្របស់រាជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជា ផដលអនវុតតងដ្យគ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខគ្្បមញ់ និ្ ងនសាទ្ 

ងគ្កាម្គ្កបខ ័ណ្ឌហិរញ្ញប្បទនឥតសណំ្្របស់ម្ូលនិធិអនតរជាតិសគ្មប់អភិវឌ្ឍន៍កសកិម្ម (IFAD) ផដលទ្ទ្ួលបាន 
ការគំគ្ទ្លវិកាពីម្ូលនិធិបរិសាថ្នពភិពងលាក (GEF)។ ងគលងៅរបស់រងគ្ម្ រ៉ឺងធវើឱ្យកាន់ផតគ្បងសើរជីវភាពរស់ងៅ 
របស់កសិករគ្កីគ្កតាម្ជនបទ្ននងខតតងគលងៅចំនួន៥ រ៉ឺងខតតកំពត កណត្ល នគ្ពផវ្ សាវ្យងរៀ្ និ្ងខតតតាផកវ 
តាម្រយៈការពគ្្ីកឱ្យកាន់ផតទ្ូលាយនូវការទ្ទ្ួលយក និ្ងគ្បើគ្បាស់បងចចកវិទ្្ាថាម្ពលកងកើតង ើ្ វិញ (RET) 

កែុ្គំគ្ទ្ការផលិត ការផកនចែ និ្ការងធវើអាជីវកម្មកសកិម្មរបស់កសិករ។ 
ទ្ទ្ទឹម្នឹ្ងនឹះ រងគ្ម្ក៏បានពគ្្ីកងៅងខតតទំ្អស់ផដលគំគ្ទ្ងដ្យកម្មវិធីផ្សពវផ្ាយបងចចកងទ្សកសិកម្មលម ី

ផដលធន់ងៅនឹ្ការផគ្បគ្បួលអាកាសធាត ុ (ASPIRE) ផដលកម្មវិធីងនឹះកំពុ្ អនុវតតសកម្មភាពងៅងខតតងគលងៅ 
ចំនួន ២៤ កែុ្ ទ្ូទំ្ គ្បងទ្សកម្ពុជា។ រងគ្ម្ S-RET មនរយៈងពល ៤  ន្ ំចប់ងផតើម្ពីផខតលុា  ន្ំ២០១៦ ដល់ 
ផខធែូ  ន្ំ២០២០ ងដ្យមនលវិកាសរុបចំនួន ៤,៦ លានដុលា្្រអាងម្រិក។ 
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រហូតម្កដល់ងពលងនឹះ រងគ្ម្បានងគ្ជើសងរីសអ្គភាព និ្គ្កុម្ហ ុនឯកជនចំននួ ១១ ឱ្យងធវើការសាកល្ប្ 
និ្បង្ហញ្អពំីគ្បសិទ្ធភាពននការងគ្បើគ្បាស់ RET កែុ្ផលិតកម្មកសិកម្ម និ្ ការផកនចែកសិផល រួម្មន៖ (១) 
ម្៉ែូទ្័របូម្ទ្កឹ ងគ្បើថាម្ពលគ្ពឹះអាទ្ិត្យចំនួន ២១១ ងគ្រឿ្ កែុ្ងខតតតាផកវ កំពត និ្ ងខតត ៩ ងទ្ៀត ផដលគំគ្ទ្ងដ្យ 
កម្មវិធី ASPIRE (២) ទ្ូភាញស់្ស ុតមន ់ ងគ្បើថាម្ពលគ្ពឹះអាទ្ិត្យចំននួ ១៣៩ ងគ្រឿ្ កែុ្ងខតតតាផកវ សាវ្យងរៀ្ 
និ្ងខតតនគ្ពផវ្ (៣) ធ្យូ្អនម្័យ សគ្មប់ដុតកងៅត្កូនមន់ចំនួន ១៧៤ កញ្ចប់ កែុ្ ងខតតតាផកវ កណត្ល នគ្ពនវ្ 
និ្ងខតតកពំ្់ ន្ំ្ (៤) ឧបករណ្៍ហាលសម្ងតួ ងគ្បើថាម្ពលគ្ពឹះអាទ្ិត្យចនំួន ៥៧ ងគ្រឿ្ កែុ្ ងខតតកណត្ល នគ្ពនវ្ 
និ្ងខតតកពំ្់ ន្ំ្ (៥) គ្បពន័ធកងៅត្ទ្ឹកសគ្មប់គ្តំា និ្លា្សមអ្តបផន ្និ្ ផផ្ង ើ ងគ្បើថាម្ពលគ្ពឹះអាទ្តិ្យ ចំននួ 
១៥ ងគ្រឿ្ កែុ្ងខតតកណតល្ សាវ្យងរៀ្ បាត់ដំប្ និ្រាជធានីភែំងពញ (៦) ការដំ្បផន្ងលើទ្ឹក ងគ្បើថាម្ពល 
គ្ពឹះអាទ្ិត្យចំននួ ៧ បណ្្តំ ផដលមនចំនួន ២១ ថាន្ល សគ្មប់សហរម្នក៍ែុ្ងខតតកំពត និ្ងខតតនគ្ពផវ្ (៧) 
ទ្ូភាញ្ស់ និ្ចិញ្ចឹម្ចគ្្តឹ ងគ្បើថាម្ពលគ្ពឹះអាទ្តិ្យចំននួ ១២ ងគ្រឿ្ កែុ្ងខតតសាវ្យងរៀ្ (៨) គ្បព័នធសឡូាផគួបជាម្យួ 
ជីវឧសមន័ សគ្មបដ់ំងណ្ើរការសតតឃតដ្ឋន្ចំននួ ៩ ទ្តំីា្ កែុ្ ងខតតបាតដ់ំប្ កពំត កណត្ល កំព្់ ន្ំ្  និ្ 
ងខតតតាផកវ (៩) ម ្សីុនផកនចែចំណ្ីសតវ ងគ្បើថាម្ពលគ្ពឹះអាទ្ិត្យចនំួន ១២ ងគ្រឿ្ និ្ធុ្ គ្តជាក់ងគ្បើថាម្ពល 
គ្ពឹះអាទ្ិត្យ សគ្មប់រកា្ទ្ុកវា ្ក់សាំ្ ចំននួ ៣ ងគ្រឿ្ កែុ្ ងខតតតាផកវ និ្ងខតតកំព្់ ន្ំ្  ។ 

ម្្ា ្្វិញងទ្ៀត រងគ្ម្ក៏បានងគ្ជើសងរីសគ្កុម្ហ ុនចំនួន ៦ ងដើម្្បីពគ្្កីឲ្យសាយភាយតាម្រយៈការបង្កើត 
បណត្ញផគត់ផគ្់ RET កែុ្ងខតតងគលងៅ។ រងគ្ម្ក៏បានងគ្ជើសងរីសយកកម្មវិធី ជីវឧសម័នជាតិ ងដើម្្បីតងម្្ើ្ 
 ជីវឧសមន័គ្បងភទ្នវានុវតតនច៍ំនួន ៣ ០០០ កផន្្ និ្សា្ស្់ងរា្ជីកបំ៉ែុសត សគ្មប់ដ្ក់ជី និ្ កាកសណំ្ល់ 
ងផ្ស្ៗ ចំនួន ៣០០ កផន្្ ងដើម្្បីងគ្បើគ្បាស់កែុ្គ្បព័នធកសិកម្ម។ 

កសិករទ្ទ្ួលផលមនចំននួ ២ ៩៣៧ គ្រសួារ បានបង្ហ្ញនូវការចប់អារម្មណ្៍ខពស់ និ្ងពញចតិតកែុ្ 
ការចូលរួម្ និ្វិនិងយរងលើការងគ្បើគ្បាស់បងចចកវិទ្្ាទំ្ងនឹះ។ រងគ្ម្ S-RET នឹ្ងគ្ជើសងរីសគ្កុម្ហ ុនផដលបាន 
និ្កំពុ្ សាកល្ប្បងចចកវិទ្ា្ចំនួន១ បផនថម្ងទ្ៀត ងដើម្បី្ងធវើឲ្យសាយភាយ RET ងៅទ្ូទំ្គ្បងទ្ស។ ទ្នទឹម្ងនឹះ 
រងគ្ម្កំពុ្ងរៀបចំងគលនងយបាយងលើកកម្ពស់ការងគ្បើគ្បាស់បងចចកវិទ្្ាថាម្ពលកងកើតង ើ្វិញកែុ្វិស័យ 
កសិកម្មងៅកម្ពុជា  ន្ំ២០២០-២០៣០។ 

គ. គទប្មាងកាត់បនថយភាពប្កីប្ក និងអភិវឌាឍនក៍សិកមមខ្្ាតតចូទៅតំបន់ទទនៃសាប ជ្ហំាន២  
រងគ្ម្កាតប់នថយភាពគ្កីគ្ក និ្អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មខាន្តតូចងៅតំបនទ់្ងន្សាប ជហំានទ្២ី បានចុឹះ 

ហតថងលខា ងលើកិចចគ្ពម្ងគ្ពៀ្ផតលហិ់រញ្ញប្បទនរវា្រាជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជា និ្ ធនគរអភិវឌ្ឍនអ៍ាសីុននលងទ្ី០៩ 
ផខម្ករា ន្ំ២០១៨ មនលវិកាសរុប ៦៦ លាន ដលុា្្រអាងម្រិក ផដលកែុ្ ងនឹះធនគរអភិវឌ្ឍន៍អាសីុបានផតល់ 
ហិញ្ញប្បទន ៥0 លានដុលា្ ្ រអាងម្រិក ម្ូលនិធអិនតរជាតសិគ្មប់អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម (IFAD) បានផតល់ហិរញ្ញប្បទន 
១០លានដុលា្្រអាងម្រិក និ្លវិកាបដិភាររបស់រាជរដ្ឋ្ភបិាលកម្ពុជា ០៦ លានដលុា្្រអាងម្រិក ។ រងគ្ម្មន 
រយៈងពលអនុវតត០៥ ន្ំ ចបង់ផតើម្អនុវតត ពីនលងទ្០ី១ ផខម្នី  ន្ំ២០១៨ ងហើយនឹ្គ្តវូបញ្ចប់ងៅនលងទ្ី៣១ ផខម្ីន 
 ន្ំ២០២៣ ។ រងគ្ម្អនុវតតកែុ្ងខតតងគលងៅ០៧ រ៉ឺងខតតបាត់ដបំ្ បនទ្យមនជយ័ ងសៀម្រាប កំព្ធ់ ំកំព្ច់ម្ 
ត្បូ្ មុំ និ្ងខតតនគ្ពផវ្ ផដលអនុវតតកែុ្ គ្សុក ងគលងៅ ៣៧  ំុងគលងៅសរុប ២៧០  ំុ សង្កត្ ់ ។ រចន
សម្ព័នធរបស់រងគ្ម្មនពីរផផែក៖(១) ភាន្ក់ង្រគ្បតបិតត ិ រងគ្ម្ ផដលមនអ្គភាពសគ្ម្បសគ្ម្ួលការអភិវឌ្ឍរបស់
គ្កសួ្កសកិម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ និ្ (២)ងលខាធិការដ្ឋ្នរណ្ៈកមម្ធកិារជាតិសគ្មប់ការអនុវតតតាម្ផបប 
គ្បជាធិបងតយ្យងៅថាន្ក់ងគ្កាម្ជាតិរបស់គ្កសួ្ម្ហានផទ។ លទ្ធផលរំពឹ្ទ្ុក(១)មនការផកលម្អងហដ្ឋ្រចនសម្ព័នធ 
ជនបទ្គំគ្ទ្ផលិតភាពកសកិម្ម និ្ផកលម្អជីវភាព ងដ្យបង្កើនសម្តថភាពគ្រប់គ្រ្ហានិភ័យងគ្គឹះម្ហនតរាយ 
ផដលកែុ្ងនឹះមនសកម្មភាពសា្ស្ផ់្ូវ គ្បពន័ធធារាសាង្កសត សមភ្របរិកាខរ្ងផ្ស្ៗផដលជាតគ្ម្ូវការរបស់គ្កុម្ផកលម្អ 
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ទ្ីផ្ា  គំគ្ទ្គ្កុម្ផកលម្អជីវភាពចស់ ១២០៥ គ្កមុ្ តាម្រយៈសមរម្ និ្ បង្កើតគ្កមុ្ផកលម្អជីវភាពលម ី៧៥៩គ្កមុ្ 
និ្ច្គ្ក្បង្កើតគ្កមុ្ងសវាកម្មយ ្្ តិច២០០គ្កុម្។  ងគ្ជើសងរីសអែកផតល់ព័ត៌មនចល័ត ុំ សង្ក្ត ់ ២៧០នក ់
និ្ជួយគ្កុម្គ្បកឹ្ា ុ ំ សង្ក្ត់ កែុ្ការកណំ្ត់ និ្ ងធវើផផនការង្្ើយតបងៅនឹ្ការកាត់បនថយហានិភ័យងគ្គឹះ 
ម្ហនតរាយងៅកគ្ម្ិត ុសំង្កត្់។ (២)ផកលម្អបរិយកាសសគ្មប់ការបង្កើនផលិតភាពកសកិកម្ម ពិពិធកម្ម កសិកម្ម 
និ្ភាពធន់នឹ្អាកាសធាតសុគ្ម្បសគ្ម្ួលអនុវតតងដ្យគ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខគ្្បមញ់ និ្ ងនសាទ្ ផដលមន 
សកម្មភាពគំគ្ទ្គ្ចវាក់ផលិតកម្មតនម្ ្ និ្ ទ្ំនកទ់្ំន្ទ្ីផា្រ  ការបង្កើនលទ្ធភាពទ្ទ្លួបានព័ត៌មនកសិកម្ម និ្ 
ទ្ិនែនយ័ទ្ផី្ារ (ព័ត៌មនទ្ីផា្រជនបទ្ និ្ផខ្សគ្ចវាក់ផលតិកម្ម ដំណំបផន ្ គ្សូវ ការចឹញ្ចឹម្មន់ និ្ចិញ្ចមឹ្គ្តី និ្  
(៣)ការពគ្្ឹ្ការគ្រប់គ្រ្រងគ្ម្ អនុវតតរួម្គនង្ដ្យងលខាធិការដ្ឋ្នរណ្ៈកមម្ធកិារជាតិសគ្មប់ការអនុវតតតាម្ 
ផបបគ្បជាធិបងតយ្យងៅថាន្ក់ងគ្កាម្ជាតនិិ្គ្កសួ្កសកិម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្។  

កែុ្ ន្២ំ០១៩ រងគ្ម្បានចំណយលវិកា ៥០៤.៤០៩,00 ដុលា្្រអាងម្រិក ផដលកែុ្ងនឹះជាលវិកាកម្ច ី
ហិរញ្ញប្បទនរបស់ធនគរអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ ៤១៧.៩៥៨,២១ ដុលា្្រអាងម្រិក និ្ លវិកាបដិភាររបស់រាជរដ្ឋ្ភិបាល 
កម្ពុជា ៨៦.៤៥១,00 ដលុា្្រអាងម្រិក។ ចំងពាឹះការចំណយលវិការបស់ងលខាធិការដ្ឋ្នរណ្ៈកមម្ធិការជាត ិសគ្មប ់
ការអនុវតតតាម្ផបបគ្បជាធបិងតយ្យងៅថាន្ក់ងគ្កាម្ជាតិមនសរុប ៣.៣០៦.០៦០,00 ដុលា្រអាងម្រិក កែុ្ងនឹះជា 
លវិកាកម្ចហិីរញ្ញប្បទន និ្ហិរញ្ញប្បទនឥតសំណ្្របស់ធនគរអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ មនចំនួន ៣.១៧៦.៧៥៥,២០ 
ដុលា្្រអាងម្រិក  និ្លវិកាបដិភាររបស់រាជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជាចំនួន ១២៩៣០៥,០០ ដលុា្្រអាងម្រិក ។ សរុបលវិកា 
ចំណយរួម្របស់រងគ្ម្កាត់បនថយភាពគ្កីគ្ក និ្អភិវឌឍ្ន៍កសកិម្មខានត្តូចងៅតំបន់ ទ្ងន្សាបជំហាន២ មនចនំនួ 
៣.៨១០.៤៦៩,៩១ ដលុា្្រអាងម្រិក (៣០,២៥%)។  ចងំពាឹះផផែកខា្កសិកម្ម ការអនុវតតរងគ្ម្ជាលកខណ្ៈរូបវ័នត 
កែុ្ ន្២ំ០១៩ សងគ្ម្ចបាន៥0%ងដ្យងគ្បើគ្បាស់ងពលងវលាអស់ ១00% និ្ ការអនវុតតរងគ្ម្ជាលកខណ្ៈរូបវ័នត 
របសរ់ងគ្ម្ម្កដល់ងពលបចចុប្បនែសងគ្ម្ចបាន ២៦% (លទ្ធផល២ងសមើនឹ្ ២១%និ្ លទ្ធផល៣ងសមើនឹ្៣0%)។ 
ការចំណយរបស់គទប្មាងកាត់បនថយភាពប្កីប្ក នងិអភិវឌាឍន៍កសកិមមខ្្ាតតូចទៅតបំន់ទទនៃសាបជ្ហំាន២ ចាបព់ី 
គទប្មាងចាបទ់ផតើមមកែ្់បចចបុាបននមាន ៥៩៩៤៨៤៩,២០ ែុលា្ារអាទមរិក (៩,២២%)។ ផផែកកសិកម្មកសិករផដល 
ទ្ទ្ួលផលគ្បងយជន៍ងដ្យ ទ្្ល់ពីរងគ្ម្មនចំននួ ៣៤១៦ គ្រសួារ និ្ងដ្យម្និ ទ្្ល់ពីរងគ្ម្កាត់បនថយភាព
គ្កីគ្ក និ្ អភិវឌ្ឍនក៍សកិម្មខាន្តតូចងៅតំបន់ទ្ងនស្ាប ជំហាន២ មន ៤១.៩៦៧ គ្រួសារ។ រណ្ៈកមម្ធិការជាត ិ
សគ្មប់ការអនុវតតតាម្ផបបគ្បជាធិបងតយ្យងៅថានក្់ងគ្កាម្ជាតិ កសកិរផដលទ្ទ្លួផលគ្បងយជន៍ងដ្យ ទ្ល់្ពី 
រងគ្ម្មន ៣៧.៣០០គ្រសួារ (គ្កុម្ផកលម្អជីវភាព) និ្ម្និ្ទ្ល់ (រងគ្ម្ងហដ្ឋ្រចនសម្ព័នធនិ្ងគ្សាចគ្សព) 
ពីរងគ្ម្តំា្ពីចប់ងផតើម្ម្កដល់បចចុប្បនែងនឹះមនចនំួន៣៧.៤៨៧៤ គ្រួសារ។ ការអនុវតតរងគ្ម្ជាលកខណ្ៈរូបវ័នត 
កែុ្  ន្២ំ០១៩ សងគ្ម្ចបាន៧០% និ្ ការអនុវតតរងគ្ម្ជា លកខណ្ៈរូបវ័នតរបសរ់ងគ្ម្ម្កដល់ងពលបចចុប្បនែបាន 
ចំនួន ២៤ %។ កែុ្ ន្២ំ០១៩ មនបញ្ហ្គ្ប ម្ម្ួយចនំនួ មនដូចជា ការងធវើបង្ហញ្ម្ួយចំនួនគ្តូវបានពន្ារងពល 
ងដ្យសារផតបញ្ហ្អាកាសធាតុ និ្ការងគ្ជើសងរីសកសិករម្ិនទន់ងពលងវលា។ នីតិវិធីននការងគ្ជើសងរីសងសវាករទ្ី៨ 
មនភាពសមុរសាម្ញ។ ចំងពាឹះកិចចការសិក្ា និ្ ការងរៀបចំរបាយការណ្៍សុវតថិភាព (Safeguards) សគ្មប់រងគ្ម្
ងហដ្ឋ្រចនសម្ព័នធមនងគ្ចើនរហូតដល២់៧០ ំុ-សង្ក្ត់ ផដលនំឲ្យមនការយ៉ឺតយ ្វដល់ការងដញនល្។ ម្្ា ្្ ងទ្ៀត 
គ្រួសារគ្ក១ គ្ក២ មនចណំកគ្សុកងគ្ចើនផដលនំឲ្យរាំ្សទឹះដលដ់ំងណ្ើរការបង្កើតគ្កុម្ផកលម្អជីវភាព។ កែុ្  ន្ំ 
២០២០ រងគ្ម្កាត់បនថយភាពគ្កីគ្ក និ្អភិវឌ្ឍនក៍សកិម្មខានត្តូចងៅតំបន់ទ្ងន្សាបជំហាន២ នឹ្បនតអនុវតត 
ផផនការសកម្មភាព និ្លវិកា គ្សបតាម្ការអនុម្័ត របស់គ្កសួ្ងសដឋកិចច និ្ ហិរញ្ញវតថុ និ្ធនគរអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ។ 
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ឃ. កម្មវិធីប្្សែប្ចវាក់តនមៃកសកិម្មកម្ពុជា (Cambodia Agricultural Value Chain Program II) 

កម្មវិធីផខ្សគ្ចវាកត់នម្្កសិកម្មកម្ពុជាជហំា ្នគំគ្ទ្លវិកាងដ្យរដ្ឋ្ភិបាលអូង្កសាត្ល ី ងៅកែុ្ ន្២ំ០១៩ងនឹះ 
កម្មវិធី CAVAC បានកណំ្ត់ងគលងៅង ើ្វិញ ងដ្យង ត្្តជាក់លាក់ងៅងលើ ការងលើកកម្ពស់ការសងគ្ម្ចបាននវូ 
ការងធវើពាណ្ិជជកម្ម និ្ ភាពធន់នឹ្ ការផគ្បគ្បួលអាកាសធាតុងលើវិស័យកសិកម្ម ផដលជាដំងណឹះគ្សាយនូវ
ភាពគ្ប ម្កែុ្ដណំកក់ាល្្្ស់បតូរវិស័យកសិកម្ម ងៅកែុ្កសិកម្មទ្ំងនើបកែុ្បរិបទ្ងសដឋកិចចសម្្បូរផបប។ កែុ្ ន្ំ
២០១៩ងនឹះ កម្មវិធ ីCAVAC ទ្ទ្ួលបានលទ្ធផលជារួម្មន៖ 

ផ្ចំទណញននការទប្សាចប្សពកសិកមមៈ បានបញ្ចបក់ារសា្ស្ ់ និ្ ងសវាងគ្សាចគ្សពកសកិម្ម ១០
គ្បព័នធ ផដលបានងគ្សាចគ្សពងលើនផទដីដ្ំ្ដុឹះសរុប ១៩ ៨៤៧ហិកតា និ្ទ្ទ្ួលបានបរិមណ្ផល ១០៧ ១៣៤ 
ងតានគ្សូវ (រិតជាតនម្្គ្បមណ្១៩ ៤៩៨ ៣៨៨ ដលុា្្រអាងម្រិក) ងដ្យមនទ្ិនែផលម្ធ្យម្ ៥,៥ងតាន/ហិកតា 
(កែុ្ងនឹះគ្សូវងដើម្រដូវ ៥,៣ងតាន/ហិកតា និ្គ្សូវគ្បំា្ ៥,៨ ងតាន/ហិកតា)។ 

ងគ្ៅពីងនឹះ កម្មវិធី CAVAC បានជំរុញការចូលរួម្ពីរងគ្ម្ និ្កម្មវិធីននកែុ្វិស័យកសិកម្មងដ្យបាន
បញ្ចបក់ារងរៀបចំប្្់ផកលម្អគ្បព័នធងគ្សាចគ្សពផគ្ពកងពាធ ិ ផដលមនទ្ឹកគ្បាក២់៤,៥លានដលុា្្រអាងម្រិក (ម្ួយផផែក
ននរងគ្ម្ផកលម្អគ្បព័នធងគ្សាចគ្សពកសកិម្មផដលផតល់លវិកាពីធនគរអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ-ADB)។ ការសា្ស្ច់ប ់
ងផតើម្ងៅកែុ្ផខម្ីន  ន្២ំ០២០ ងហើយបនទ្បម់្កនឹ្ ងរៀបចំងសវាងគ្បើគ្បាស់ និ្ផលទំគ្បព័នធងគ្សាចគ្សព។ 

ការជ្ំរុញភាពប្បកួតប្បជជ្ងវិស័យកសិកមមៈ បនតការគំគ្ទ្កែុ្ឧសា្ហកម្មពូជគ្សូវ ងដ្យបានដ្កឱ់្យងគ្បើ 
គ្បាស់ពជូគ្សូវគ្បណ្ីតនិ្ពជូមនរណុ្ភាពខពស់។ ជាលទ្ធផលបានគំគ្ទ្អរគនយកដ្ឋន្កសិកម្ម កែុ្ការសគ្ម្ិត
សគ្មំ្ និ្ការដ្ក់ងគ្បើគ្បាស់ពូជ្ជសនប្កអូប១ ផដលបានបងញ្ចញជាផ្ូវការងដ្យរណ្ៈកមមធ្ិការបងញ្ចញពជូ 
ងៅកែុ្ផខធែូ  ន្២ំ០១៩  ពជូគ្សូវគ្កអូបផដលធន់នឹ្ ការផគ្បគ្បួលអាកាសធាតុពូជ្កម្រតី និ្ជំរុញការងគ្បើគ្បាស់
ពូជខា១៥ កែុ្ផលតិកម្មជាម្យួងរា្ម ្សីុនកិនគ្សូវ និ្សហរម្ន៍កសិកម្ម។ 

បានគំគ្ទ្អនុវតតជាផលិតកម្មគ្សូវការកិចចសន្ា ងដ្យកសិករ និ្សហរម្នក៍សិកម្មជាម្ួយគ្កុម្ហ នុ 
អំម ្រូរា ្យ គ្បមណ្ ៣ ២៤៦ ងតាន (រិតជាទ្កឹគ្បាក់ចំននួ ៩៧៣ ៨០០ ដលុា្្រអាងម្រិក។ 

បានដ្ក់បញ្ចូលនវានុវតតនល៍មីៗ ដូចជា ម ្សីុនដ្គំ្គប់គ្សូវ (Eli Seeders) ១៤ងគ្រឿ្ និ្ឧបករណ្៍ដំ្ 
(Thai Kids) ១៥៥ ងគ្រឿ្ គ្ពម្ទំ្ឧបករណ្៍ លន់ ងហ្ ដំ្គ្គប់គ្សូវចំនួន៤ងគ្រឿ្ តាម្រយៈការងធវើបង្ហ្ញ និ្ 
ទ្ិវាផគ្ស និ្ ការងធវើពិព័រណ្ឧ៍បករណ្ ៍ និ្ងសវាកសកិម្ម។ តាម្រយៈសកម្មភាពងនឹះ គ្បជាកសកិរ និ្ សហរម្ន ៍
កសិកម្មបានទ្ិញម ្សីុន និ្ឧបកណ្៍ដ្ំគ្គប់ទំ្ងនឹះ ងគ្បើគ្បាស់កែុ្ផលិតកម្មគ្សូវ។ 

បានងធវើបង្ហ្ញងគ្បើគ្បាស់ឧបករណ្៍ងកៀរពគ្ង្បដីងដ្យបងចចកវិទ្្ាឡាផស ជាម្ួយគ្កុម្ហ ុន ងហើយកែុ្  ន្ ំ
២០១៩ងនឹះ គ្កុម្ហ នុបានលក់ឧបករណ្៍ងកៀរពគ្ង្បដីងដ្យបងចចកវិទ្្ាឡាផស ចនំួន១១ងគ្រឿ  ្ងគ្បើគ្បាស់កែុ្ផលិតកម្ម 
និ្បានពគ្ង្បដី ១៦ ៥០៥ហិកតា។ តាម្ការវាយតនម្រ្៉ឺបានបង្កើនទ្និែផលគ្បមណ្០.៥ ងតានកែុ្១ហិកតា និ្ 
ងកើនផលគ្សូវ ៧០៥ ងតានងលើសពីដីភជួរធម្មតាផដលរិតជាតនម្្ទ្ឹកគ្បាក ់១២៨ ៣១០ ដលុា្្រអាងម្រិក។ 

ការពប្ងឹងបរយិាកាសប្បកតួប្បជជ្ងៈ បានគំគ្ទ្អរគនយកដ្ឋន្កសិកម្ម កែុ្ការអនុវតតងគលនងយបាយ
ពូជដំណំជាតិកែុ្ការបង្កើតគ្កុម្គ្បឹក្ាពូជដណំំ គ្បកាសរណ្ៈកមមធ្ិការបងញ្ចញពជូ និ្អនុគ្កឹត្យបង្កើតនយក
ដ្ឋ្នពូជដណំំ គ្ពម្ទំ្បង្កើតគ្បព័នធបញ្ជ្ករ់ុណ្ភាពពូជ និ្បានងគ្បើគ្បាស់សាកល្ប្។  

បានគំគ្ទ្អរគនយកដ្ឋន្កសិកម្ម បង្កើតសនទ្នុគ្កម្សតពីីសមសភាពចនគ្្ងៅកម្ពុជា និ្ បានងបាឹះពមុ្ភ
ផចកចយចំនួន៧ ០០០ ច្ាប់ សគ្មប់ងគ្បើគ្បាស់កែុ្ការងធវើបចចុប្បនែភាពបញ្ជសីមសភាព និ្វិធានការការពារដំណំ 
អនម្័យនិ្ភូតគម្អនម្័យ។ បានសហការជាម្ួយអរគនយកដ្ឋ្នកសិកម្ម និ្សហពន័ធគ្សូវអ្ករកម្ពុជា ផ្សពវផ្ាយ 
ពីនីតិវិធអីនុវតតអនម្័យ និ្ភូតគម្អនម្័យនំងចញអ្ករងៅគ្បងទ្សចិន និ្ សហការជាម្ួយម្ជ្ឈម្ណ្ឌលអនតរជាតិ 
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គ្សាវគ្ជាវកសិកម្មតំបន់គ្តូពកិ ពិងសាធន៍វាយតនម្ព្ូជដំ ូ្ម្ធីន់នឹ្ ជំ្ ៉ឺម្៉ែសូាអ ៊ិចវីរុស។  សហការជាម្ួយនយកដ្ឋន្ 
នីតិកម្មកសិកម្ម ងរៀបចំសកិាខ្សាលាផ្សពវផា្យ១១ងលើក សតពីីគ្បកាសសា្ក្សញ្ញថ្ាន្ំពុលកសកិម្ម ងៅកែុ្ ងខតត 
បាត់ដំប្ បនទ្យមនជ័យ ឧតតរមនជ័យ ងពាធិ៏សាត ់ កំព្ធ់ំ កពំ្់ ន្ំ្ ត្បូ្ មុំ នគ្ពផវ្ តាផកវ និ្ងខតត 
ម្ណ្ឌលរិរី។ 

បានសហការជាម្ួយគ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ ងនសាទ្ និ្គ្កសួ្ធនធានទ្ឹក និ្ឧតុនិយម្ បានងធវើ 
បចចុប្បនែភាពផផនការសកម្មភាពសតីពីការបង្កញ្ជ្បងយនឌ័រ ២០១៩-២០២៣ ងដ្យបង្កើតការទ្ំនក់ទ្នំ្ការដឹកនំ 
របស់ង្កសតីកែុ្រចនសម្ព័នធសាថប្័ន ជាពិងសសការដឹកនំកែុ្សហរម្ន៍កសិកម្ម។ 

ង. គទប្មាងជ្ំរុញផ្ិតកមមទសាបៀង (Rice SDP) 

កម្មវិធីជំរុញផលិតកម្មគ្សូវ និ្ ការនំងចញអ្ករ (Rice-SDP) គ្តូវបានអនុម្ត័ងដ្យធនគរអភិវឌ្ឍន៍អាសីុងៅ 
នលងទ្ី២៦ ផខសីហា  ន្ំ២០១៣ និ្ដ្កឱ់្យដំងណ្ើរការងៅនលងទ្ី១៣ ផខវិចឆិកា  ន្២ំ០១៣ ផដលមនលវិកាសរុបចំននួ 
៨៧,៤៤ លានដលុា្្រអាងម្រិក។ កម្មវិធទី្ទ្ួលបានកម្ច២ីគ្បភព [កម្ចពីីម្ូលនធិិអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ (ADF) ចំននួ ៥៥លាន 
ដុលា្្រអាងម្រិក និ្កម្ចីពីម្ូលនិធិសគ្មប់យុទ្ធសាង្កសតអាកាសធាតុ (SCF) ចំនួន ៥លានដុលា្្រអាងម្រិក ជំនួយ 
ឥតសំណ្្២គ្បភព [ជនំួយពីកម្មវិធីសនតិសខុងស្បៀ្និ្កសិកម្មសកល (GAFSP) ចនំួន១៤,៦លានដលុា្្រអាងម្រិក 
និ្ជំនួយព ី SCF ចំនួន៤,៥ លានដលុា្្រអាងម្រិក] និ្បដិភាររបស់រាជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជាចំនួន ៨,៣៣លានដលុា្្រ 
អាងម្រិក។ កែុ្ចំននួលវិកាសរុបខា្ងលើងនឹះមន២៤លានដុលា្្រអាងម្រិកសគ្មប់ងរៀបចំងគលនងយបាយ និ្ឯកសារ 
បទ្ដ្ឋ្នរតិយុតតពាក់ព័នធងគ្កាម្ច្ាប់ និ្ ៦៣,៤៤លានដលុា្្រអាងម្រិកសគ្មប់ដំងណ្ើរការអនុវតតសកម្មភាពកម្មវិធីងៅ 
ងខតតងគលងៅ ទំ្បី (ងខតតបាត់ដំប្ នគ្ពផវ្ និ្ងខតតកពំ្់ធំ)។ ជាក់ផសត្ លវិកាផដលគ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ 
និ្ងនសាទ្ ទ្ទ្ួលបានសគ្មប់ការអនុវតតកម្មវិធីខា្ងលើមនចំនួនសរុប ១២,៦៧៥ លានដុលា្្រអាងម្រិក។ កាល 
បរិងចឆទ្បញ្ចប់កម្ចីសគ្មប់ការង្រងរៀបចំងគលនងយបាយនិ្បទ្ដ្ឋន្រតិយតុតពាក់ពន័ធងគ្កាម្ច្ាប ់ (Program Loan 

Closing Date) រ៉ឺងៅនលងទ្ី៣០ ផខម្លិុន  ន្២ំ០១៧ ប៉ែុផនតបានពនា្រងពលចំនួន០៣ងលើក ផដលកែុ្ងនឹះងលើកទ្១ី 
រហូតងៅ ដល ់ នលងទ្ី៣០ ផខម្ិលុន  ន្ំ២០១៨ ងលើកទ្២ីរហូតងៅដលន់លងទ្ី៣០ ផខកញ្ញ ្ ន្ំ២០១៩ និ្ ងលើកទ្៣ី 
រហូតងៅដលន់លងទ្ី៣០ ម្លិនុ  ន្ំ២០២១។ ងដ្យផ ក កាលបរិងចឆទ្ននការបញ្ចប់ការអនុវតតសកម្មភាពរងគ្ម្ 
(Project Loan Closing Date) រ៉ឺងៅនលងទ្ី៣១ ផខម្ិន  ន្២ំ០២០ ប៉ែផុនតបានពនា្រងពលចំនួន០១ងលើករហូតដល់នលង 
ទ្ី៣០ ផខកញ្ញ ្ ន្ំ២០២១។ 

កម្មវិធី Rice-SDP អនុវតតងដ្យគ្កសួ្ចំនួន០៤ (គ្កសួ្ងសដឋកិចច និ្ហិរញ្ញវតថុ ផដលជាភាន្ក់ង្រគ្បតិបតត ិ(EA)  
និ្គ្កសួ្ កសកិម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ គ្កសួ្ធនធានទ្ឹក និ្ ឧតនុិយម្ និ្គ្កសួ្ផដនដី នរររូបនយីកម្ម 
និ្សំណ្្់ ផដលជាភានក្់ង្រអនុវតតន៍ (IAs) ងៅថាន្ក់ជាតិ និ្ងខតតងគលងៅចំនួន០៣ (ងខតតកំព្់ធំ បាត់ដំប្ និ្ 
ងខតតនគ្ពផវ្ផដលជាភានក្់ង្រអនុវតតន៍ (IAs) ងៅថាន្ក់ងគ្កាម្ជាត។ិ  
 កែុ្ ន្២ំ០១៩ងនឹះ រងគ្ម្សងគ្ម្ចបានលទ្ធផល ដូចខា្ងគ្កាម្៖ 

- កម្មវិធីបានបំងពញលកខខណ្ឌននការកសា្ច្ាប់និ្បទ្ដ្ឋន្រតិយុតតងគ្កាម្ច្ាប់ងដើម្្បីសគ្ម្បសគ្ម្ួលដល់
ការងធវើពាណ្ិជជកម្មគ្សូវ-អ្ករផដលធន់នឹ្ អាកាសធាត ុចំននួ១២ឯកសារ។  

- បានងរៀបចំវរគបណ្្តឹះបណត្លសរុបចំននួ ០៧ វរគ ងដ្យមនអែកចូលរួម្សរុបចំននួ ២២៨ នក ់(ង្កសតីចំននួ 
៤៩ នក់) និ្បានងរៀបចំសកិាខ្សាលាសរុបចំននួ០៦ ងដ្យមនអែកចូលរួម្សរុបចនំួន ៣៥៤ នក ់(ង្កសតី 
ចំនួន ៤៨នក់) 

- បានបញ្ចប់ទំ្ គ្សុ្នូវការង្រវិភារគ្បពន័ធងក្សគ្តបរិសាថន្ ំុ (៩០ ំុ) ងហើយបានបញ្ជនូទ្ិនែន័យងនឹះងៅ 
គ្កសួ្ងរៀបចំផដនដី នររូបនីយកម្ម និ្ សំណ្្ ់ ងដើម្បី្ងធវើសមហរណ្កម្មងៅកែុ្ ផផនការងគ្បើគ្បាស់ដ ី
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ថាន្ក់ ុ ំ (CLUP)។ ទក់ទ្្នឹ្ ការង្រផលិតផផនទ្ ី រងគ្ម្បានបញ្ចប់ងសចកតីគ្ពា្ងលើកទ្២ីននផផនទ្ ី
គ្បព័នធងក្សគ្តបរិសាថ្នដំណំគ្សូវ និ្ ចណំត់ថានក្់គ្បងភទ្ដីននងខតតងគលងៅទំ្ប ី និ្ កំពុ្ បនតងរៀបច ំ
បញ្ចប់ងសចកតីគ្ពា្ងលើកទ្២ីននផផនទ្ីចណំត់ថានក្់គ្បងភទ្ដផី្ផដរ។ 

- បានបញ្ចប់ងសចកតីគ្ពា្ឯកសារងដញនល្ (SPS’s NCB  និ្  ICB) និ្បានដ្ក់ជនូ ADB ងៅនលងទ្ី២៥ ផខធែ ូ
 ន្ំ២០១៩ ពាក់ព័នធនឹ្ការង្រអភិវឌ្ឍងហដ្ឋ្រចនសម្ព័នធផខ្សគ្ចវាក់ផលិតកម្មគ្សូវ-អ ក្រផដលធន់នឹ្ 
អាកាសធាត ុ និ្ បានបញ្ចបរ់បាយការណ្៍បញ្ជ្កអ់ំពីសុវតថិភាពស្គម្ (DDR) និ្របាយការណ្៍គ្តួត 
ពិនិត្យបរិសាថ្នបឋម្ (IEE) និ្ ងគ្គ្ដ្ក់របាយការណ្៍ទំ្ងនឹះជនូ ADB ងៅងដើម្គ្តីមសទ្ី១  ន្២ំ០២០ 
ងដើម្្បីពិនិត្យ និ្សងគ្ម្ច។ 

- ការបង្កើនងសវាកម្មគំគ្ទ្ផខ្សគ្ចវាក់ផលិតកម្មគ្សូវ-អ្ករងដើម្បី្ងលើកកម្ពស់រណុ្ភាពអ្ករកម្ពុជា រងគ្ម  ្
បានងរៀបចំវរគបណ្្តឹះបណតល្សរុបចំនួន ៧០វរគ ងដ្យមនអែកចូលរួម្សរុបចំននួ៥ ៧០៣នក់ (ង្កសតី 
ចំនួន២ ៨៣៩នក់) និ្វរគបណ្្តឹះបណតល្សតីពសីាលាងរៀនផគ្សកសិករចនំួន១៦៥សាលា (សគ្មប ់
ផលិតកម្មគ្គបព់ូជគ្សូវ) និ្៦០សាលា (សគ្មបផ់លិតកម្មដំណំគ្សូវនិរនតរភាព) ផដលមន 
សិកាខ្កាម្សរុបចំនួន ៥ ៦២៥ នក ់(ង្កសតីចំនួន ២ ៥០០នក់)។ 

- បានផលិតគ្គប់ពជូគ្សូវគ្កអបូបានចនំួន ២ ៣៦៥ ងតាន (ងសមើនឹ  ្៩៩% ងបើងធៀបនឹ្ទិ្សងៅកំណ្ត់ ២ 
៤០០ងតាន)។  

- បានងរៀបចំឯកសារងគលការណ្៍ផណ្នំបងចចកងទ្សចំនួន០៨ ងដ្យការងរៀបចំ និ្ការងបាឹះពុម្ពឯកសារ 
ទំ្អស់ងនឹះនឹ្គ្តូវបញ្ចប់ងៅងដើម្ផខម្ីន  ន្២ំ០២០។ 

- បានងរៀបចំសា្្កសញ្ញ្ងដើម្្បីបិតងលើបាវអ្ករបញ្ជក្់រណុ្ភាពគ្គប់ពូជគ្សូវផដលបានគ្តួតពិនតិ្យងដ្យ    
ម្ង្កនតីអធិការកិចច។ បានចឹុះទ្វីាលពិនិត្យងម្ើលការង្រសាលាងរៀនផគ្សកសិករ (FFSs) និ្ផលិតកម្មគ្គប ់
ពូជគ្សូវរបស់សហរម្ន៍កសកិម្ម និ្សាថ្នីយកសកិម្ម ងៅងខតតងគលងៅទំ្បី។  

- ការសាកល្ប្ ការធានរា ្បរ់្ដំណំផផអកងលើសនទស្សនអ៍ាកាសធាតុ បានគ្បរល់ជនូអ្គភាពគ្រប់គ្រ  ្
និ្សគ្ម្បសគ្ម្ួលការអនុវតតកម្មវិធ ី (PMO, MEF) ជាអែកអនុវតត ងហើយអ្គភាព MAFF-NIO ជាអែកផតល់ 
ការគំគ្ទ្ផផែកបងចចកងទ្សកសិកម្មវិញ។ 

- ការអនុវតត និ្ការគ្រប់គ្រ្កម្មវិធីគ្បកបងដ្យគ្បសិទ្ធភាព រងគ្ម្បានងរៀបចំវរគបណ្្តឹះបណត្ល 
ពាក់ព័នធនឹ្ការង្រគ្តួតពិនិតយ្និ្វាយតនម្្រងគ្ម្ និ្ការង្រងយនឌ័រ និ្បផគ្ម្បគ្ម្ួលអាកាសធាត ុ
សរុបចំននួ ៣៥ វរគ ងដ្យមនអែកចូលរួម្សរុបចំននួ ១ ៣៨៦នក់ (ង្កសត ី៧៥៧នក់)។ 

- បានងរៀបចំកិចចគ្បជុំនផទកែុ្ អ្គភាព និ្កចិចគ្បជុំជាម្យួអ្គភាពពាកព់័នធងផ្ស្ៗងដើម្្បីសគ្ម្បសគ្ម្ួល 
ការង្រជាបនតបនទ្ប់ជាម្ួយម្ង្កនតីបងង្គ្លកសិកម្មកែុ្ ងខតតងគលងៅ និ្បានចុឹះបំងពញងបសកកម្មតាម្ 
ងខតតងគលងៅទំ្បី ងដើម្បី្ពិនិត្យតាម្ដ្នសាថ្នភាពជាក់ផសត្ ពិភាកា្ការង្រ និ្ផតលជ់ំនួយ
បងចចកងទ្សបផនថម្ជូនអ្គភាពអនុវតតនក៍ម្មវិធីថាន្ក់ងខតត ងដើម្្បីយកងៅអនុវតតសកម្មភាពបនតងៅកែុ្ 
ងខតតរបស់ខ្ួន។  

ច.គទប្មាងពិពិធកមមកសិកមមកមពុជា (WB) 
គ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ ងដ្យមនកចិចសហការជាម្ួយគ្កសួ្ងសដឋកិចច និ្ហិរញ្ញវតថ ុ

គ្កសួ្អភវិឌ្ឍន៍ជនបទ្ គ្កសួ្ធនធានទ្ឹក និ្ឧតនុិយម្ និ្ ងដ្យមនការគំគ្ទ្ពីជំនញការរបស់ធនគរ 
ពិភពងលាក បានងរៀបចំរងគ្ម្ម្ួយងឈាម្ឹះថា គទប្មាងពពិិធកមមកសិកមមកមពុជា។ កចិចគ្ពម្ងគ្ពៀ្ឥណ្ទនសម្្បទន 
សគ្មបរ់ងគ្ម្ពិពិធកម្មវិស័កសិកម្មកម្ពុជាបានចឹុះហតថងលខារវា្គ្ពឹះរាជាណចគ្កកម្ពុជា និ្ធនគរពភិពងលាក 
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ននលងទ្ី០៣ ផខងម្សា  ន្ំ២០១៩ ងហើយកិចចគ្ពម្ងគ្ពៀ្ឥណ្ទនសម្្បទនងនឹះមនសុពលភាពងៅនលងទ្០ី៥                    
ផខម្ិលនុ  ន្២ំ០១៩។  លវិកាសរុបសគ្មប់រងគ្ម្មនចំនួន ១០១,៦៧ លានដលុា្រ្អាងម្រិក មនរយៈងពលអនុវតត 
ពី ន្ំ២០១៩ ដល់ ន្ំ២០២៤ ផដលកែុ្លវិកាសម្្បទនឥណ្ទន ចនំួន ៩១.៦៧លានដលុា្្រអាងម្រិកពីធនគរ 
ពិភពងលាក និ្លវិកាបដភិារ មនចំនួន១០លានដុលា្្រអាងម្រិកពីរាជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពជុា។  

ងខតតងគលងៅរងគ្ម្ រួម្មន៖ កំព្់ ន្ំ្  បាតដ់ំប្ ងសៀម្រាប គ្ពឹះវិហារ សទឹ្ផគ្ត្ រតនរិរី ម្ណ្ឌលរិរី 
គ្កងចឹះ ត្បូ្ មុ ំ កពំ្់ចម្ កណត្ល កំព្់សព៉ឺ និ្ រាជធានីភែំងពញ។ ងគលបណំ្្របស់រងគ្ម្រ៉ឺ ជួយសគ្ម្ប 
សគ្ម្ួលដល់ការអភិវឌ្ឍផខ្សគ្ចវ ំាក់ ពិពិធកម្មកសកិម្មកែុ្  ងខតតងគលងៅរបសរ់ងគ្ម្ និ្ផតល់ការគំគ្ទ្កែុ្ករណ្ី 
មនវិបតតិ ឬសងង្កង្គ្ឹះបនទន្។់ 

 រងគ្ម្ពិពធិកម្មកសិកម្មម្ពជុា មនសមសភារបួនរ៉ឺ៖ (ក) ការជំរុញពិពិធកម្មកសិកម្ម (ខ) គំគ្ទ្ងលើ 
ងហដ្ឋ្រចនសម្ព័នធសាធារណ្ៈ (គ្បព័នធងគ្សាចគ្សព និ្ផ្ូវជនបទ្) (រ) ងលើកកម្ពស់គ្បព័នធពត័៌មនកសកិម្ម និ្  
គ្រប់គ្រ្ការគ្តួតពិនតិ្យរុណ្ភាព ( ) ការសគ្ម្បសគ្ម្ួលការគ្រប់គ្រ្រងគ្ម្ និ្ ការតាម្ដ្ន និ្ វាយតនម្ ្
រងគ្ម្ (្) ការង្្ើយតបងៅងពលមនវិបតតិ។  

កែុ្ ន្ំ២០១៩ រងគ្ម្សងគ្ម្ចបានលទ្ធផល ដូចខា្ងគ្កាម្៖ 
- អ្គភាពសគ្ម្បសគ្ម្ួលរងគ្ម្បានបង្កើត ងហើយនយករងគ្ម្ និ្គ្បធានគ្រប់គ្រ្រងគ្ម្ក ៏ដូច 

ជាម្ង្កនតីរងគ្ម្ថានក្់ជាត ិនិ្ថាន្ក់ងខតត គ្តូវបានចត់តំា្។  
- បានងរៀបចំងសចកតីពណ្៌នតនួទ្ីនិ្ភារកិចចរបសម់្ង្កនតីរងគ្ម្ថាន្ក់ជាត ិនិ្ថានក្់ងខតត  
- បានងរៀបចំសិកាខ្សាលាចប់ងផតើម្អនុវតតរងគ្ម្ងដើម្្បីផ្សពវផ្ាយពីងគលបណំ្្ និ្ងគលងៅរងគ្ម្ 

និ្នីតវិិធីសគ្មប់ការអនុវតតរងគ្ម្ផដលមនអែកចូលរួម្គ្បមណ្២០០នក់។ 
-  បានបង្កើតរណ្ៈកមមធ្ិការការតគ្ម្្់ទ្ិសរងគ្ម  ្(Project Steering Committee “PSC”) ។    
- ងគលការណ្៍អនុវតតរងគ្ម្ (Project Operations Manual “POM”) ទ្ទ្ួលបានការឯកភាពព ី

ធនគរពិភពងលាក។ 
- គ្កសួ្ងសដឋកិចច និ្ហិរញ្ញវតថបុានងរៀបចំរំរូហតថងលខាសគ្មប់ដកគ្បាក់ងផញើជូនធនគរពិភពងលាក  
- អ្គភាពសគ្ម្បសគ្ម្ួលរងគ្ម្ (Project Coordination Office) បានងបើករណ្នចីរនតចំនួនពីរ ងដើម្្បី 

ទ្ទ្ួលលវិកាពីធនគរពិភពងលាក និ្លវិកាបដិភាររបស់រាជរដ្ឋ្ភិបាល ងហើយទ្ទ្ួលបានលវិកាបុងរ 
គ្បទនចំនួន ៣ ០០០ ០០០ ដុលា្្រអាងម្រិក (បីលានដលុា្្អាងម្រិក) ពធីនគរពិភពងលាក។  

- បានសគ្ម្បសគ្ម្ួលនិ្ចូលរួម្ជាម្ួយងបសកកម្មគំគ្ទ្ការអនុវតតរងគ្ម្ ងដ្យបានជួបគ្បជុំជាម្ួយ 
ភារីពាក់ព័នធងៅថាន្ក់ជាតិ និ្ ថាន្ក់ងគ្កាម្ជាតិ និ្ជបួគ្បាគ្ស័យ ទ្្ល់ជួយកសិករងខតតងគលងៅ រួម្មន 
ងខតតម្ណ្ឌលរិរី និ្ងខតតរតនរិរី។ អនសុាសន៍របសគ់្កុម្ងបសកកម្មបាន និ្កពំុ្ អនុវតតនងពល 
បចចបុ្បនែ។ 

- បានងរៀបចំងសចកតីគ្ពា្ផផនការសកម្មភាព និ្លវិកាគ្បចំ ន្ំ២០១៩-២០២០ (AWPB 2019-2020) 
ងដ្យបានងផញើជូនគ្កសួ្ងសដឋកិចច និ្ ហិរញ្ញវតថុ ពិនិត្យនិ្ អនុម្ត័តាំ្ពីងដើម្ផខធែ ូ ន្២ំ០១៩ និ្ចម្្្ 
ជូនធនគរពិភពងលាកគ្ជាប។ 

- បានបង្កើតរណ្ៈកម្មការពិនតិ្យ និ្ អនមុ្័តឯកសារលទ្ធកម្ម និ្រណ្ៈកម្មការពិនតិយ្ និ្វាយតនម្ ្
ឯកសារលទ្ធកម្ម និ្បានងគ្ជើសងរីសទ្ីគ្បឹក្ាលទ្ធកម្មជាតិ០១រូប ងដើម្្បីជួយការង្រលទ្ធកម្មរបស់ 
អ្គភាពសគ្ម្បសគ្ម្ួលរងគ្ម្។ 
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ៃ. គទប្មាងជបកជចកែីសងគមកិចច ទែើមាបីការអភិវឌាឍទសែឋកចិច  (LASET-II) 

គ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ ងដ្យមនកិចចសហការជាម្ួយគ្កសួ្ងរៀបចំផដនដ ី
នររូបនយីកម្ម និ្សណំ្្ ់ និ្ធនគរពិភពងលាក បានអនុវតតសកម្មភាពរបស់ខ្នួ និ្ ទ្ទ្ួលបានលទ្ធផល 
ដូចខា្ងគ្កាម្៖  

- បណ្្តឹះបណត្លបងចចកងទ្សកសិកម្ម (បងចចកងទ្សចិញ្ចឹម្សតវ បងចចកងទ្សដំ្បផន្ ការបង្កើនរណុ្ភាពដ ី
កសិកម្មនវ ្្ត ទ្ផី្ារកសិកម្ម ។ល។ និ្ ។ល។)ដល់សម្្បទនិក ងៅកែុ្ទ្ីតាំ្ដីសម្្បទនស្គម្កចិច 
ទំ្ ១៥ទ្ីតាំ្ ននងខតតគ្កងចឹះ កំព្់ ន្ំ្  កំព្ធ់ំ កំព្់សព៉ឺ និ្ងខតតត្បូ្ មុ ំ សរុបចំននួ ១១៣វរគ ផដល 
មនអែកចូលរួម្សរុបចំនួន ៤,៣៩៧នក់ (គ្សីចំនួន ២៧,១១ នក់) និ្ងរៀបចទំ្ីកផន្្ងធវើបង្ហ្ញ 
បងចចកងទ្សចិញ្ចឹម្មន់ចំននួ ៩០បង្ហ្ញ  ទ្ីកផន្្ បង្ហ្ញបងចចកងទ្សដំ្បផន្ចនំួន ៨០ បង្ហ្ញ ទ្ីកផន្្  
បង្ហ្ញគ្បព័នធកសិកម្មចគ្ម្ឹុះចនំួន ២ បង្ហ្ញ ទ្ីកផន្្ បង្ហ្ញបងចចកងទ្សចិញ្ចឹម្គ្តចីនំួន១០ បង្ហ្ញ 
សរុប ១៨២ បង្ហ្ញ  ផដលមនសិកាខ្កាម្ចំននួ ៨៤% បានបង្ហ្ញការងពញចិតតងលើវរគបណ្្តឹះបណត្ល 
និ្ ងសវាកម្មកសិកម្មងផ្ស្ៗ (ការងធវើបង្ហ្ញ) របសរ់ងគ្ម្ និ្មនគ្រសួារសម្្បទនិកគ្បមណ្ 
៧៥%បានចប់យកបងចចកងទ្សផដលទ្ទ្ួលបានពីវរគបណ្្តឹះបណត្ល និ្ទ្ិវាបង្ហ្ញងៅអនុវតត។ 

- ងរៀបចំគ្កុម្ទ្ុនប្វិល( Revolving Fund Groups) ងៅកែុ្ទ្ីតាំ្ដីសម្្បទនស្គម្កិចចននងខតតងគល 
ងៅទំ្គ្បំាបានចំនួន ៧៥ គ្កុម្ មនសមជិកសរុបចំននួ ១៣៣៤នក់ (គ្សីចំនួន ៨៥៧ នក់)។ 
គ្កុម្ទំ្ងនឹះមនបទ្បញ្ជ្នផទកែុ្ លកខនតិក: គ្កមុ្ និ្ ចប់ងផតើម្សន្ស។ំ 

- គំគ្ទ្ដល់សហរម្នក៍សិកម្មចំនួន០៦ ងៅកែុ្ទ្ីតាំ្ ដសីម្្បទនស្គម្កចិចរងគ្ម្ផដលមនសមជិក 
ចំនួន ៤៦៦ នក់ (គ្សី៣១៤ នក់) ភារហ ុនចនំួន ៤៤២៩ ហ នុ និ្ មនទ្នុសរុប ចំនួន១៨៥ ៨៦៦ 
៧០០ ងរៀល (៤៧,៤៨០ ដលុា្្រ)។ 

- គំគ្ទ្ដល់គ្កុម្សន្សំចនំួន៧ ងៅកែុ្ទ្ីតាំ្ដីសម្្បទនស្គម្កិចចរងគ្ម្ ផដលមនសមជិកសរុប 
ចំនួន២៧៥នក់(គ្សី១៨៣នក់)មនទ្ុនសរុបចនំួន១៩២,៦៨៩,៣០០ងរៀល (៤៨,១៧២ ដលុា្្រ) 

- ជារួម្រងគ្ម្សងគ្ម្ចលទ្ធផលបានចំនួន៥១% ននផផនការសរុបគ្បចំ ន្ំ។ ចណំយលវិកាបានចំនួន 
៨៨ ២៥៧.៥៤  ដលុា្្រ ងសមើនឹ្ ៣២% ននលវិការ ន្ំ២០១៩ ចំននួ ២៧៥ , ៨៤០.៩៥ ដលុា្្រ។ 

៥.៧. ការងារម្រគ្ប់ម្រគ្ងឯក្សារ និងម្របរ័នធរ័តម៌ានក្េកិ្មម 
ក. ការប្គប់ប្គងឯកសារ 
ងៅកែុ្ ន្ំ២០១៩ងនឹះ បណ្ល័្យកសិកម្មបានទ្ទ្ួលងបាឹះពុម្ពនិ្ទ្ិញងសៀវងៅបានសរុបចំនួន១,៩០៦ 

ក្ាល/ចា្ប់ កែុ្ងនឹះ ៖ 
- បានទ្ទ្ួលងសៀវងៅ ឯកសារបងចចកងទ្សកសិកម្ម ទ្ស្សនវដតី ផដលទ្ទ្ួល បានពនីយកដ្ឋន្កិចចការ 

រដឋបាល នយកដ្ឋ្នផ្សពវផា្យកសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ និ្ ផផែកងផ្ស្ៗសរុបចំនួន ១,៦៥៨ 
ក្ាល/ច្ាប ់

- បានងបាឹះពុម្ព និ្ទ្ិញបផនថម្ សគ្មប់ដ្ក់តម្កល់ សរុបចំននួ២៤៨កា្ល/ច្ាប ់
- ការផ្សពវផ្ាយអពំីបណ្្ល័យកសិកម្មងអ ិចគ្តនូិកផដលមនអែកចូលទ្ស្សនចំននួ៣៨,៩៨៤ដ្/  

នក់ អែកបានបង្កើតរណ្នីងគ្បើគ្បាស់សរុបចំនួន២,៥៤៣ នក់  
- ការផសកនឯកសារ ងដើម្្បីបញ្ចលូកែុ្គ្បព័នធបណ្្ល័យងអ ិចគ្តូនិកបានចំនួន០២ក្ាល 
- បញ្ចលូងសៀវងៅ ឯកសារបងចចកងទ្សកសិកម្ម និ្អតថបទ្ងផ្ស្ៗសរុបចនំួន៤៩២កា្ល/ចា្ប់ និ្ 

ឯកសារវីងដអូសរុបចនំួន៧០វីងដអូ 
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- ជំរុញការផ្សពវផ្ាយឯកសារបងចចកងទ្សកសកិម្ម ងសចកតជីូនដណំ្ឹ្ សារាចរផណ្ន ំ ងសចកតីសងគ្ម្ច 
គ្បកាស និ្លិខិតបទ្ដ្ឋន្រតិយតុត ងដើម្្បីជំរុញឲ្យបានទ្ូលំទ្លូាយងលើបណតញ្ផ្សពវផ្ាយស្គម្ 
(ងហវសប ុក) និ្ងរហទ្ពំ័ររបស់គ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្។ 

ខ. ការប្គប់ប្គងប្បព័នធព័ត៌មានកសិកមម 
- បញ្ចលូសកម្មភាពរបសឯ់កឧតតម្រដឋម្ង្កនតី និ្ថាន្កដ់ឹកនំគ្កសួ្ ចូលរួម្ជួបងភញៀវ គ្បជុំ និ្ ចូលរួម្ 

កម្មវិធីងផ្ស្ៗ ងលើងរហទ្ពំ័ររបស់គ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ មនចនំួន២៥២ ពត័៌មន 
-  តំផហទំងលើងរហទ្ំព័រ (Web) និ្ Mobile App របស់គ្កសួ្ និ្ អ្គភាពងគ្កាម្ឱវាទ្ គ្កសួ្ 

កសិកម្ម រុកាខគ្្បមញ់ និ្ងនសាទ្ សរុបចំននួ១៧ (១៦ងរហទ្ំព័រ និ្១កម្មវិធី) 
- ការរចន និ្បង្កើតទ្គ្ម្្់ងរហទ្ំព័រ និ្ កម្មវិធសីាម្តហវនូលមីៗបផនថម្ងទ្ៀតងលើ Mobile App (iOS & 

Android Platform) 
- បានបង្កើតម្ខុង្រលមីៗ ងដើម្បី្ង្យគ្សួលកែុ្ការគ្រប់គ្រ្ និ្ផចករំផលកពត័៌មនងលើងរហទ្ំព័រ និ្ 

កម្មវិធីសាមត្ហវូន 
- បានបញ្ចូលព័ត៌មន និ្ងរៀបចំឲ្យទញយកកម្មវិធីងគ្បើគ្បាស់ងៅងលើ App Store និ្  Play Store  
- ការងធវើបចចុប្បនែភាពងរហទ្ពំ័រ និ្ចុឹះបណ្្តឹះបណត្ល តាម្ដ្នការងគ្បើគ្បាស់ និ្បង្ហ្ញម្ុខង្រ 

ងគ្បើគ្បាស់លមីៗងលើងរហទ្ំព័ររបស់ម្នទីរកសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ ងនសាទ្រាជធានី-ងខតតចំនួន១៣ ដូចជា៖ 
ងខតតនប៉ែលិន ឧតតរមនជ័យ កំព្់ ន្ំ្  បាត់ដបំ្ គ្ពឹះវិហារ ងពាធិ៍សាត់ បនទយ្មនជ័យ កពំ្់ចម្ 
ត្បូ្ មុ ំនគ្ពផវ្ សាវ្យងរៀ្ កពំត និ្ងខតតផកប 

- បនតងរៀបចំកសា្ងរហទ្ំព័រពត័៌មនភូម្សិាង្កសតកសិកម្ម ងដ្យបានងរៀបចំកាត់ផផនទ្ីចនំួន១៣ងខតត ដូច 
ជា៖ ងខតតសាវ្យងរៀ្ នគ្ពផវ្ ងពាធិ៍សាត ់ផកប គ្ពឹះសីហន ុត្បូ្ មុំ គ្កងចឹះ សទឹ្ ផគ្ត្ នប៉ែលិន ម្ណ្ឌលរិរី 
កំព្់សព៉ឺ ងកាឹះកុ្ និ្ ងខតតបនទយ្មនជ័យ និ្ងរៀបចំបង្កើតទ្ំព័រគ្រប់គ្រ្ទ្ិនែន័យងគ្គឹះម្ហនតរាយ 

- ចុឹះងធវើការបណ្្តឹះបណត្លការងគ្បើគ្បាស់គ្បព័នធព័ត៌មនភមូ្សិាង្កសតកសិកម្ម គ្បពន័ធទ្ូរស័ពទនដ ្្តនវកែុ្ចុឹះ 
ការគ្បម្ូលទ្ិនែន័យ និ្គ្បម្លូច្គ្ក្ទ្និែន័យងគ្គឹះម្ហនតរាយ ដល់ម្នទរីកសកិម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ 
ងនសាទ្ ចនំួន១២ ដូចជា៖ ងខតតសាវ្យងរៀ្ ត្បូ្ មុំ គ្កងចឹះ សទឹ្ផគ្ត្ ម្ណ្ឌលរិរី កណត្ល កំព្់សព៉ឺ 
ផកប គ្ពឹះសីហនុ ងកាឹះកុ្ នប៉ែលិន និ្ ងខតតបនទ្យមនជយ័ 

- បនតការងធវើបចចុប្បនែភាពងលើងរហទ្ំពរ័បណ្្ល័យកសកិម្ម និ្ជំរញុការផ្សពវផា្យ និ្បណ្្តឹះបណត្ល 
ការងគ្បើគ្បាស់អំពីងរហទ្ំព័របណ្ល័្យកសិកម្ម និ្ពនិិត្យអំពីការងរៀបចំបណ្្ល័យ របស់ម្នទីរកសិកម្ម 
រុកាខគ្្បមញ់ និ្ងនសាទ្រាជធានី-ងខតតចំនួន១៣ ដូចជា៖ ងខតតនប៉ែលិន ផកប នគ្ពផវ្ កំព្់សព៉ឺ គ្ពឹះសីហន ុ
ងកាឹះកុ្ តាផកវ កំព្់ធំ ឧតតរមនជ័យ កំព្់ ន្ំ្  ងសៀម្រាប កពំ្់ចម្ និ្ត្បូ្ មុំ។ 

- ងធវើបចចុប្បនែភាពបផនថម្ងៅងលើងរហទ្ំព័រននអ្គភាពធំៗទំ្៥ (រដឋបាលជលផល រដឋបាលនគ្ពង ើ 
អរគនយកដ្ឋន្កសិកម្ម អរគនយកដ្ឋ្នងៅស ូ និ្ អរគនយកដ្ឋ្នសុខភាពសតវ និ្ផលិតកម្មសតវ) 

- សមអ្ត Catch ងៅងលើ Cloud server ននងរហទ្ំព័រទំ្៤១ (គ្កសួ្ អរគនយកដ្ឋ្ន នយកដ្ឋ្ន 
និ្ម្នទីរ) 

- តាម្ដ្នទ្ិនែន័យផដល ផទុកងៅងលើ Cloud server ននងរហទ្ំព័រទំ្៤១ (គ្កសួ្ អរគនយកដ្ឋ្ន 
នយកដ្ឋ្ន និ្ម្នទីរ)។ 
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៥.៨.  ការសលើក្ក្មពេក់ារងារ្សរវ្ាយ ក្េកិ្មម រកុាា ម្របមាញ ់នងិសនសាទ្ 
គ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ មនម្ង្កនតីផផែកការង្រ ផ្សពវផា្យកសិកម្ម រុកាខគ្្បមញ់ និ្ ងនសាទ្ 

សរុបចំនួន៦៤នក់ ង្កសតីចនំួន២៥នក ់ម្ង្កនតផី្សពវផា្យកសិកម្មរាជធានី ងខតតមនចនំនួ១២០នក ់ ង្កសតីចំននួ៤៦នក់ 
ម្ង្កនតីកសិកម្មគ្សុកសរុបចំនួន ៦១១នក ់ ង្កសតីចំននួ១៣៦នក់ ភានក្់ង្រផ្សពវផា្យកសិកម្ម ុំសរុបមនចនំួន ៨៣២ 
នក់ កែុ្ ងនឹះមនង្កសតីចំននួ ៣៦១នក់ និ្ ភានក្់ង្រផ្សពវផ្ាយកសិកម្មភូម្ិសរុបមនចំនួន៧ ៥៦១នក ់ កែុ្ងនឹះ 
ង្កសតីចំនួន៧១៧នក។់ កសិកររំរូសរុបចំននួ១ ០៨៣នក់ កែុ្ងនឹះង្កសតីចំនួន២៩១នក់ កសិករង្ែើម្សរុប ចនំនួ 
៥៦៣នក់ កែុ្ ងនឹះង្កសតីចំននួ ២០២នក ់កសកិរគ្រូសរុបចំនួន៤០៥នក ់កែុ្ ងនឹះង្កសតីចំនួន១៦៤នក។់ 

 ន្២ំ០១៩ងនឹះ ការង្រផ្សពវផ្ាយបងចចកងទ្សកសិកម្ម បានអនុវតតតាម្រយៈ(១) ការបណ្្តឹះបណត្ល 
ការសិក្ា និ្វិភារការអនុវតតជាក់ផសត្ងៅទ្ីវាល សាលាងរៀនផគ្សកសិករ ការងធវើផគ្សបង្ហ្ញ ទ្ិវាផគ្ស និ្ទ្ស្សនកិចច 
សិក្ា (២) ផ្សពវផ្ាយតាម្គ្បព័នធសាធារណ្ៈ បណតញ្ទ្នំក់ទ្នំ្ស្គម្ ងរហទ្ពំ័រផ្សពវផ្ាយកសិកម្ម ម្ជ្ឈម្ណ្ឌល 
បណ្្តំពត័៌មនផ្សពវផ្ាយកសកិម្ម ងសវាផតល់ពត័៌មនបងចចកងទ្សកសិកម្មដលក់សិករ និ្អតលិិជន ពិព័រណ្ក៍សិកម្ម 
និ្ងវទ្ិកាសាធារណ្ៈ និ្ (៣) ការងបាឹះពុម្ព និ្ផចកចយឯកសារបងចចកងទ្សកសិកម្ម។ 

- បានបណ្្តឹះបណត្ល ម្ង្កនតីកសកិម្ម ឱ្យក្្ាយជាទ្ីគ្បឹកា្ផស្ពវផ្ាយកសកិម្មបានចំនួន ៤២៤នក់ ង្កសត ី
ចំនួន៩២នក់ (កែុ្  ន្ំ២០១៩ បណ្្តឹះបណត្លបាន៥៤នក់ ង្កសតី ១០នក់) គ្ពម្ទំ្ បានងធវើការវិភារ 
គ្បព័នធងក្សគ្ត-បរិសាថ្ន ំុសរុបចំនួន ៧៦៣ ំុ ទ្ូទំ្គ្បងទ្ស។  

- បានបណ្្តឹះបណត្ល សតីពី គ្បសិទ្ធភាពងសវាផ្សពវផ្ាយកសិកម្ម  ដល់ម្ង្កនតីកសិកម្មងខតតងសៀម្រាប 
ងពាធិ៍សាត់ គ្កងចឹះ និ្ងខតតកំពតផដលមនម្ង្កនតីចូលរួម្សរុបចំនួន ១០០នក់ ង្កសតី ៤៥នក់ គ្ពម្ទំ្បាន 
ចុឹះគ្បម្ូលទ្ិនែន័យពីកសិករចំនួន ២ ០០០នក់ ង្កសតីចំនួន  ១ ២១៣ នក់ 

- បានបណ្្តឹះបណត្ល សតីពី ការអង្កតននការទ្ទ្ួលយក និ្សាយភាពបងចចកងទ្សវិទ្្ាកសិកម្ម ដល់ម្ង្កនតី 
កសិកម្មងខតតងសៀម្រាប ងពាធិ៍សាត់ គ្កងចឹះ និ្ងខតតកំពត ចំនួន ១០០នក់ ង្កសតី ៣៧នក់ និ្ចុឹះគ្បម្ូល 
ទ្ិនែន័យពីកសិករចំនួន ២ ១៦០នក់ ង្កសតីចំនួន ១ ៣៥៨នក់ 

- បានបណ្្តឹះបណត្លម្ង្កនតីផ្សពវផ្ាយកសិកម្ម និ្ម្ង្កនតីពាក់ព័នធងលើការងគ្បើគ្បាស់គ្បព័នធងសវាព័ត៌មនវិទ្្ា 
កសិកម្ម (ICT) ដល់ម្ង្កនតីកសិកម្ម ចំនួន ០៧ងខតត ផដលមនអែកចូលរួម្សរុប១៤០នក់ ង្កសតចីំននួ៥៧នក់ 
និ្បានសិក្ាពីតគ្ម្ូវការកសិករផដលមន កសិករចូលរួម្ ៥២៥នក់ ង្កសតីចំនួន ៤១២នក់ 

- បានងរៀបចំសិកាខ្សាលា សតីពី ការងរៀបចំងគលការណ្៍ផណ្នំសគ្មប់អែកឯកងទ្សផ្សពវផ្ាយកសិកម្ម 
ចំនួន ១០ងលើក ផដលមនម្ង្កនតីចូលរួម្ចំនួន ៥២០នក់ ង្កសតចីំនួន ៧៨នក់ 

- បានងរៀបចំសិកាខ្សាលា សតីពីការងរៀបចំងគលការណ្៍ផណ្នំសគ្មប់កសិករផ្សពវផ្ាយកសិកម្មចំនួន ០៨ 
ងលើក ផដលមនម្ង្កនតីចូលរួម្ចំនួន ៣៣០នក់ ង្កសតីចំនួន ៤៩នក់ 

- បានងធវើការវិភារគ្បព័នធងក្សគ្ត -នួននសរុបចំបរិសាថ្ ០៧ ំុ កែុ្ងនឹះបានបណ្្តឹះបណត្ល ពីការងរៀបចំផផន 
ការគ្បម្ូលទ្ិនែន័យទ្ី២ ដល់ម្ង្កនតីពាក់ព័នធសគ្មប់សកិ្ា និ្វិភារគ្បព័នធកសិកម្មបានចំនួន ០៧វរគ 
ផដលមនម្ង្កនតីចូលរួម្ គ្ពម្ទំ្មនការចូលរួម្ពីគ្កុម្គ្បឹក្ា ំុ ភូម្ិចនំួន ១៤០នក់ ង្កសតចីំនួន ២៥នក ់ 
កសិករចូលរួម្ ១៧៥នក់ ង្កសតីចំនួន ២៦នក់ 

- បានបញ្ជូនថាន្ក់ដឹកនំ និ្ម្ង្កនតីងៅចូលរួម្វរគបណ្្តឹះបណត្លងៅងគ្ៅគ្បងទ្សចំនួន ១៥នក់ និ្ចូលរួម្ 
សិកាខ្សាលាចំនួន ០៦នក់ រួម្មនគ្បងទ្សចិន ងវៀតណម្ ជប៉ែុន កូងរ៉ ហវីលីពីន គ្ពុយងណ្ ឥណ្ឌូងនសីុ 
ម ្ង សីុ 



90 
 

- ទ្ស្សនវដតី គ្ពឹតតបិគ្ត និ្កូនងសៀវងៅបងចចកងទ្សកសិកម្មចំនួន ៤៧ ៨០០ច្ាប់គ្តូវបានងបាឹះពុម្ព 
និ្ផចកចយ។ ផលិតបទ្យកការណ្៍ និ្អតថបទ្បងចចកងទ្សកសិកម្មសរុបចំនួន ១៣៦គ្បធានបទ្ 
និ្បានចក់ផ្ាយ តាម្គ្បព័នធព័ត៌មនសាធារណ្ៈទ្ូរទ្ស្សន៍ និ្វិទ្្យុ ចំនួន ៤៨០ងលើក គ្ពម្ទំ្បាន 
ផលិតព័ត៌មនទក់ទ្្នឹ្ការង្រកសិកម្មបានចំនួន ២៧០ព័ត៌មន និ្ចក់ផ្ាយបានចំនួន ៥៤០ងលើក 
គ្ពម្ទំ្ពិព័រណ្៍សមភ្រ និ្ផលិតផលកសិកម្មចំនួន ០៤ងលើក 

- បានផ្សពវផ្ាយវីងដអូពាក់ព័នធកសិកម្មរួម្មនបទ្យកការណ្៍កសិកម្មចំនួន ១០២វីងដអូ បងចចកងទ្ស 
កសិកម្ម ចំនួន៤៣វីងដអូ ឯកសារអតថបទ្បងចចកងទ្សកសិកម្មបានចំនួន ៦៤ឯកសារកែុ្ទ្ំព័រងហវកប ុក 
របស់នយកដ្ឋ្នផ្សពវផ្ាយកសិកម្ម រុកាខគ្្បមញ់ និ្ងនសាទ្។ បានដ្ក់បញ្ចូលឯកសារកសិកម្មកែុ្ 
ងរហទ្ំព័រផ្សពវផ្ាយកសិកម្ម (khmeragri.info) សរុបចំនួន ៤៨៨ឯកសារ ដំងណ្ើរការការង្រផតល់ងសវា 
ព័ត៌មនបងចចកងទ្សកសិកម្មដល់កសិករ និ្អតិលិជន សមជិកសរុប ២១នក់ ម្កពីអ្គភាពងគ្កាម្ឱវាទ្ 
គ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ ចំនួន៨ អ្គភាព។ 

- សកម្មភាពវរគបណ្្តឹះបណត្លបងចចកងទ្សកសិកម្មងៅតាម្បណត្រាជធានី ងខតតទំ្២៥ ចំននួ២ ៧៨០ 
វរគ មននកច់ូលរួម្ចំននួ៥២ ៥៧៤នក់ កែុ្ ងនឹះង្កសតីមនចំនួន២៨ ៩៣០នក។់ 

 
៥.៩. ការងារសយនឌ្័រ នងិក្មុារ 

 អ្គភាពគំគ្ទ្រងគ្ម្ងយនឌរ័ និ្កុមរគ្បចំគ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ គ្តូវបានបង្កើតង ើ្
ងដើម្្បីជាយនតការសគ្ម្បសគ្ម្ួលការអនុវតតរងគ្ម្ពាក់ព័នធនឹ្ការបង្កញ្ជ្បងយនឌ័រ និ្ការពារ និ្អភិវឌ្ឍន៍កុមរកែុ្
វិស័យកសិកម្ម។ កែុ្ ន្២ំ០១៩ងនឹះ អ្គភាពបានខិតខំបំងពញការង្រតាម្តួនទ្ី និ្ភារកិចចរបស់ខ្ួន ងដើម្្បីសងគ្ម្ច 
បាននូវទ្ិសងៅផដលបានកំណ្ត់គ្សបតាម្ងគលនងយបាយ និ្គ្កបខ័ណ្ឌយុទ្ធសាង្កសតបង្កញ្ជ្បងយនឌ័រ ការអភិវឌ្ឍ 
និ្ការពារកុមរកែុ្វិស័យកសិកម្ម ន្ំ២០១៦-២០២០ ណដ្យមានកិចចរហបការយ ៅងជិត្រនិទធ ជារួយស្ថៅប័នពាក់ព័នធ 
ស្ដេូអភិ្វឌៅឍន៍ និងអងគភាពជំនញណស្ការឱវាទស្ករួង និងសងគ្ម្ចបាននូវលទ្ធផលរួរឱ្យកត់សមគ្ល់ ដូចខា្ងគ្កាម្៖ 

-   បានសហការងរៀបចំទ្ស្សនកិចចសិក្ាសតពីី ”ភាពជាអែកដឹកនំសហរម្ន៍កសិកម្ម” ងៅកាន់គ្បងទ្សនល 
សគ្មប់ថាន្ក់ដកឹនំ និ្សមជិកគ្កមុ្ការង្រ      ងយនឌ័រ និ្ កុមររបស់គ្កសួ  ្ចំននួ១០នក ់(គ្សី៨នក់) 
និ្គ្បធានសហរម្ន៍កសកិម្មរំរូ ផដលមនង្កសតីជាថាន្ក់ដកឹនំ ឬតំណ្ចំននួ ២១នក់ (ង្កសតី ១៦នក់) 
ងៅនលងទ្ី៣-៦ ផខម្ិលុន  ន្ំ២០១៩ 

- បានសហការងរៀបចំសិកាខ្សាលា្្ុឹះបញ្្្ំ្ សតីព ី លទ្ធផលសងគ្ម្ចបានងលើការង្របង្កញ្ជ្បងយនឌ័រកែុ្       
វិស័យកសកិម្ម  ន្ំ២០១៦-២០១៩ និ្ងលើកទ្ិសងៅអនុវតតបនត ងដ្យមនអែកចូលរួម្ចំនួន ៥០នក ់
(គ្សី៣៩នក់) ផដលជាសមជិកអ្គភាពគំគ្ទ្រងគ្ម្ងយនឌ័រ និ្កុមរ ជនបងង្គ្លងយនឌ័រតាម្ 
អ្គភាពអនុវិស័យ និ្ជនបងង្គល្ងយនឌ័រននម្នទីរកសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ ងៅងខតតកំពត 
ននលងទ្ី ២៤-២៥ ផខម្លិុន  ន្ំ២០១៩។ 

- បានសហការងរៀបចំវរគបណ្្តឹះបណត្លគ្រូបងង្គ្លថាន្ក់ជាតសិតីពី “កសិកម្មងដើម្្បីអាហារបូតថម្ភ” ដល់ថាន្ក ់
ដឹកនំអ្គភាពគំគ្ទ្រងគ្ម្ងយនឌ័រ និ្កុមរ សមជិក សមជិកា និ្ជនបងង្គ្លកុមរងៅថាន្ក់កណត្ល 
និ្ថាន្ក់ងខតតននងខតតបាត់ដបំ្ ងពាធិ៍សាត ់និ្ងខតតងសៀម្រាប ននលងទ្ី៣០-៣១ផខតលុា  ន្ំ២០១៩ សរុប 
២៣រូប (គ្សី១៧រូប) ងៅងខតតងពាធិ៍សាត ់
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- បានសហការងរៀបចំវរគបណ្្តឹះបណតល្ម្ង្កនតីកសកិម្មគ្សុក និ្អាជាញ្ធរគ្សុក សតពីីកសិកម្មងដើម្្បីអាហារបូ-   
តថម្ភ ងៅងខតតងសៀម្រាប ងខតតបាត់ដំប្ និ្ងខតតងពាធិ៍សាត់ ងៅផខធែូ  ន្២ំ០១៩ ងដ្យមនសិកាខ្កាម្ 
សរុប ៦៩នក ់(គ្សី៤០នក)់ 

- បានសហការងរៀបចំទ្ស្សនកចិចសកិ្ាសតីពីលទ្ធផលសងគ្ម្ចបានរបស់រងគ្ម្នូរីស (NOURISH) ងលើ 
ការបង្កញ្ជ្បងយនឌ័រ និ្ ការងលើកកម្ពស់អាហារូបតថម្ភកុមរកែុ្វិស័យកសិកម្ម” ងៅនលងទ្ី១១ ផខម្លិនុ 
 ន្ំ២០១៩ ងដ្យមនអែកចលូរួម្១៤ រូប (គ្សី៦រូប) 

- បានសហការច្គ្ក្ ពិនិត្យ និ្ផកសគ្ម្ួលឯកសារបណ្្តឹះបណត្លសគ្មប់គ្រូបងង្គ្លសតីពីកសិកម្មងដើម្្បី
អាហារូបតថម្ភ ផដលនឹ្គ្តូវងបាឹះពុម្ភ និ្ផចកផ្ាយដល់ជនបងង្គ្លងយនឌ័រ និ្កុមរនងពលខា្ម្ុខ 

- បានងរៀបចំកិចចគ្បជុំពិងគ្គឹះងយបល់ងលើកទ្ី៣សតីពី “កិចចសហគ្បតិបតតិការជាម្ួយនដរូអភិវឌ្ឍន៍ងលើការង្រ 
ងយនឌ័រនិ្កុមរកែុ្វិស័យកសិកម្ម” Donor coordination meeting” នលងទ្ី២៥ ផខកុម្ភៈ  ន្២ំ០១៨ 
ងដ្យមនការអែកចូលរួម្ចំននួ១៩នក ់(គ្សី១៤នក់) អងញ្ជើញម្កពអី្គការនដរអូភិវឌ្ឍន៍ រួម្មនតណំ  ្
កម្មវិធី CAVAC អ្គការ Save the Children អ្គការ WE EFFECT អ្គការ SNV គ្ពម្ទំ្តំណ្
អរគនយកដ្ឋ្នកសិកម្ម  តំណ្អរគនយកដ្ឋ្នសុខភាពសតវ និ្ផលិតកម្មសតវ តំណ្រដឋបាល
ជលផល និ្សមជកិ សមជិកាននអ្គភាពគំគ្ទ្រងគ្ម្ងយនឌ័រ និ្កុមរ 

- បានចុឹះតាម្ដ្ន និ្ វាយតនម្្កសិករផដលទ្ទ្ួលបានការបណ្្តឹះបណត្លសតីព ី ងយនឌរ័ និ្ការការពារ 
កុមរកែុ្វិស័យកសិកម្ម និ្ ផតលធ់ាតុចូលកសិកម្មសគ្មប់អនុវតតសួនបផន្ងៅតាម្គ្រសួារ ងៅកែុ្ គ្សុក 
រលាងបអៀរ ងខតតកំព្់ ន្ំ្ ចំននួ១០០គ្រសួារ 

- បានងរៀបចំសិកាខ្សាលាផ្សពវផ្ាយងគលនងយបាយ និ្គ្កបខណ្័ឌយុទ្ធសាង្កសតសតពីីការការពារ និ្អភិ-   
វឌ្ឍន៍កុមរ កែុ្ វិស័យកសិកម្ម  ន្២ំ០១៦-២០២០ ននលងទ្ី២៧ ផខតុលា  ន្២ំ០១៩ ងៅគ្សុកងជើ្នគ្ព 
ងខតតកំព្់ចម្ (សិកាខ្កាម្ ៥០នក់ ង្កសត៩ី០%) 

- បានងរៀបចំវរគបណ្្តឹះបណត្លមតាបិតា ឬអាណព្ាបាលកុមរម្ងតតយ្យសហរម្ន៍សតពីីអាហារូបតថម្ភ 
និ្ពលកម្មកុមរកែុ្វិស័យកសិកម្ម ងៅ ំុគ្សម្៉ែ គ្សុកងជើ្ នគ្ព ងៅនលងទ្ី ២៤-២៦ ផខតុលា  ន្២ំ០១៩ 
និ្ ុំងកាឹះសំងរា្ គ្សុកកំព្់ងសៀម្ ងខតតកំព្់ចម្ ងៅនលងទ្ី១០-១១ ផខធែ ូ  ន្ំ២០១៩ (អែកចូលរួម្ 

សរុប ២៥០នក់ ង្កសតី៩០%)  
- បានងរៀបចំសិកាខ្សាលាបូកសរុបលទ្ធផលការង្រកុមរ និ្ងលើកទ្ិសងៅអនុវតតបនត ងៅងខតតកំព្់ចម្ 
ននលងទ្ី១២-១៣ ផខធែូ  ន្ំ២០១៩ ងដ្យមនការចូលរួម្ពីអ្គភាពអនុវិស័យ និ្ម្នទីរកសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ 
និ្ ងនសាទ្ងខតត ផដលមនសមសភាពសរុប ៤៥នក ់ង្កសត២ី៨នក ់

- ងរៀបចំកិចចគ្បជុំនផទកែុ្គ្តតួពិនតិ្យង ើ្វិញ ងលើងគលនងយបាយ និ្គ្កបខ័ណ្ឌយុទ្ធសាង្កសតបង្កញ្ជ្ប       
ងយនឌ័រ ការអភិវឌ្ឍ និ្ការពារកុមរកែុ្វិស័យកសិកម្ម(២០១៦-២០២០) ផដលនឹ្គ្តូវបញ្ចប់និ្គ្តូវ 
ងធវើការផកសគ្ម្ួលងរៀបចំសគ្មប់រយៈងពល ៥ ន្ំបនត។ 

៥.១០. ការងារក្ាំសណទ្ម្រមង់វមិជឈការ និងវិេហមជឈការ 
កែុ្ ន្២ំ០១៩ងនឹះ គ្កសួ្ បានពគ្្ឹ្កចិចដំងណ្ើរការកម្មវិធីកំផណ្ទ្គ្ម្្់វិម្ជ្ឈការ និ្ វិសហម្ជ្ឈការ និ្  

បានទ្ទ្ួលលទ្ធផលដូចខា ង្គ្កាម្៖ 
- បានបង្កើតរណ្ៈកម្មការយនតការដឹកនំអនុវតត ននកិចចដំងណ្ើរការកំផណ្ទ្គ្ម្្់  
- បានបង្កើតគ្កុម្ការង្រគ្បចកំារ ងដើម្្បីសគ្ម្បសគ្ម្ួលគ្បចំនលងងលើកិចចដំងណ្ើរការកំផណ្ទ្គ្ម្្ ់

- បានបង្កើតគ្កុម្ជំនួយការងលខាធិការដ្ឋ្នកែុ្កចិចជួយសគ្ម្បសគ្ម្ួលងលើកិចចការគ្បចំនលង 
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- បានបង្កើតគ្កុម្ការង្រសគ្ម្បសគ្ម្ួលងៅតាម្បណត្ម្នទីររាជធានី ងខតត ងដើម្្បីទ្ំនកទ់្ំន្ និ្សគ្ម្ប 
សគ្ម្ួលពាក់ព័នធងលើកិចចដំងណ្ើរការ ននការង្រកំផណ្ទ្គ្ម្្់វិម្ជ្ឈការ និ្ វិសហម្ជ្ឈការ  

- បានងរៀបចំលិខិតបទ្ដ្ឋន្រតយុិតតសតពីីការងធវើវិសហម្ជ្ឈការងផទរតាម្ផបបគ្បតិភូកម្មនូវងសវាម្ុខង្រ                   
រដឋបាល ងៅអ្គភាពគ្ចកងចញចូលផតម្ួយរាជធាន ីងខតត និ្ងៅការិយល័យគ្ចកងចញចូលផតម្ួយ គ្កុ្ 
គ្សុក ខណ្ឌងៅថាន្ក់ងគ្កាម្ជាត(ិផដលមនផច្កែុ្ជំហានទ្ី១ និ្ទ្២ី) 

- បានងរៀបចំសគ្ម្បសគ្ម្ួល និ្ងធវើបចចបុ្បនែភាពងលើម្ុខង្រងសវារដឋបាល (វិស័យកសិកម្ម) ផដលងធវើ 
វិសហម្ជ្ឈការតាម្ផបបគ្បតភិូកម្ម ងៅការិយល័យគ្ចកងចញចូលផតម្ួយ (គ្កុ្ គ្សុក ខណ្ឌ) ងដ្យ 
ផផអកតាម្ឧបសម្ព ័នធ២  ននអនគុ្កឹត្យងលខ១៨ អនគ្ក.បក  ចុឹះនលងទ្០ី៨ ផខកមុ្ភៈ ន្ំ២០១៧ 

- បានងរៀបចំសគ្ម្បសគ្ម្ួលផបបបទ្ ទ្គ្ម្្់ពាក្យងសែើសំុ នតីិវិធី លកខខណ្ឌភាជប្់ននឱ្យមនភាពសាម្ញ្ញ 
សគ្មប់អនុវតតកែុ្ការផតល់ងសវារដឋបាលងៅថាន្ក់ងគ្កាម្ជាត ិ 

- បានងរៀបចំជាបញ្ជីម្ុខង្របឋម្ងលើវិស័យកសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ ផដលគ្តូវងធវើវិម្ជ្ឈការ 
ងផទរតាម្ផបបគ្បរល់ងៅឱ្យរដឋបាលគ្កុ្-គ្សុក-ខណ្ឌ 

- បានងរៀបចំលិខិតបទ្ដ្ឋន្រតយុិតតពាក់ព័នធសតពីីការងធវើវិម្ជ្ឈការងផទរតាម្ផបបគ្បរលន់ូវធនធានរួម្មន 

(ម្នុស្ស លវិកា គ្ទ្ព្យសម្្បតត)ិ ភាជ្ប់ងដ្យម្ុខង្រងៅឱ្យរដឋបាលគ្កុ្ គ្សុក ខណ្ឌ 
- បានងរៀបចំងធវើវិម្ជ្ឈការងផទរម្ុខង្រតាម្ផបបគ្បរល់ភាពជាម្្ស់ងៅឱ្យរដឋបាលគ្កុ្ គ្សុក ខណ្ឌ ដូចមន 
ផច្កែុ្ឧបសម្ព័នធ១ ននអនុគ្កឹត្យងលខ១៨២ ១៨៣ និ្១៨៤ អនគ្ក.បក ចឹុះនលងទ្០ី២ ផខធែ ូ ន្ំ២០១៩ 

- បាននិ្កពំុ្បនតជំរុញឱ្យអ្គភាពពាក់ព័នធគ្តតូពិនតិ្យ និ្ងរៀបចំលិខិតបទ្ដ្ឋន្រតិយតុត ឬងសចកតីផណ្ន ំ
បងចចកងទ្សសគ្មប់អនុវតតនូវម្ុខង្រងផទរតាម្ផបបគ្បតិភកូម្មងៅរាជធាន ី ងខតត និ្ងផទរតាម្ផបបគ្បរល ់
ងៅឱ្យរដឋបាលគ្កុ្ គ្សុក ខណ្ឌ (ផដលមនផច្កែុ្ជំហានទ្ី៣)។ 

 

V- បញ្ហា ម្របឈម 
  ផលិតភាពកសិកម្មងៅមនកគ្ម្ិតទប ការគ្បកួតគ្បផជ្ទ្ីផ្ារននផលិតផលកសិកម្មងៅពុំទន់ងដ្ឹះគ្សាយ
បានគ្បងសើរងៅង ើយ។ ចំណកគ្សុកននកមំ្្្ពលកម្មកសិកម្មម្កកាន់ទ្ីគ្កុ្ និ្ទ្ីគ្បជុំជនមននិនន្ការងកើនង ើ្
ឥត ប់ រ ផដលងធវើឱ្យប៉ែឹះពាល់ដល់ដំងណ្ើរការផលិតកម្មកសិកម្ម។ ការងផទរបងចចកងទ្សកសិកម្មទ្ំងនើប និ្សម្គ្សប
ដល់កសិករងៅពុំទន់បានគ្រប់គ្គន់គ្សបតាម្ងសចកតីគ្តូវការជាក់ផសត្ងៅង ើយ។ ម្៉ែ្ា្វិញងទ្ៀត កតាត្ផគ្បគ្បួល
អាកាសធាតុ ជាពិងសសងគ្គឹះរាំ្សងួតបានវាយលុកម្កងលើផលិតកម្មដំណំកសិកម្ម សតវ និ្ជលផល។ ការរីកលូត
លាស់ននវិស័យអចលនគ្ទ្ព្យ និ្នររូបនីយកម្ម បានងធវើឱ្យដីកសិកម្មម្ួយចំនួនផគ្បក្្ាយងៅជាទ្ីតាំ្សំណ្្់ផទឹះ
សផម្្ប្ ងរា្ចគ្ក សហគ្គស ងហើយកសិករម្្ស់ដីម្ួយចំនួនបានបតូរម្ុខរបរពីកសិកម្ម ងៅម្ុខរបរងផ្ស្ងទ្ៀតតាម្
ជងគ្ម្ើសផដលងពញចិតត។ ងដ្យផ ក សម្តថភាពរបស់សហរម្ន៍កសិកម្មផដលបានបង្កើត កែុ្ងគលបំណ្្ងដើម្្បី
បង្កើនអំណចតនល្ ការទ្ទ្ួលបាននូវងសវាបងចចកងទ្សនិ្ឥណ្ទន រ៉ឺគ្តូវបានវាយតនម្្ថាងៅមនកគ្ម្ិត។ 
  ការផគត់ផគ្់ទ្ឹកកសិកម្មងៅពុទំន់គ្រប់គ្គន់តាម្តគ្ម្ូវការងគ្បើគ្បាស់របស់កសិករងៅង ើយ ងហើយងហដ្ឋ្រចន
សម្ព័នធគំគ្ទ្កសិកម្មដនទ្ងទ្ៀត ដូចជាផ្ូវកសិដ្ឋ្នងដើម្្បីសគ្ម្ួលការដឹកជញ្ជូនផលិតផលរបស់កសិករ គ្បព័នធសតុកទ្ុក 
ឃ្្ំ្សម្ងួត ឃ្្ំ្គ្តជាក់ ងៅម្ិនទន់បង្កើតបានគ្រប់គ្គន់សគ្មប់ការងធវើកសិ-ពាណ្ិជជកម្ម។ ផលិតកម្មសតវមន
បផគ្ម្បគ្ម្ួលកំងណ្ើនយ៉ឺត ងដ្យមនការលំបាកកន្្ម្ក និ្ការគ្ប ម្ដូចជា ជំ្៉ឺ្្្រាតត្ាត និ្ក្វឹះម្ងធ្ាបាយ
គ្រប់គ្គន់ងលើការការពារនិ្កម្្ត់ ការគ្បកួតគ្បផជ្ននទ្ីផ្ារសាច់សតវ ងដ្យសារនល្ងដើម្ផលិតកម្មខពស ់ ពិងសសនល្
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ចំណ្ីសតវ និ្ថាន្ំព្ាបាលសតវជាងដើម្។ ងលើសពីងនឹះងទ្ៀត ការកាប់បំ្្្ញនគ្ពង ើ និ្ការងនសាទ្ខុសច្ាប់ងៅផត
មនសកម្មភាព ងទឹះបីមនការបង្កង្កប្យ ្្ណក៏ងដ្យ។ 
  ជាក់ផសត្ កែុ្  ន្ំ២០១៩ងនឹះ វិស័យឯកជនបានងលើកង ើ្ពីបញ្ហ្គ្ប ម្ម្ួយចនំួនផដលគ្តូវជួយងដ្ឹះ
គ្សាយ។ ផផែកឯកជនបានងលើកង ើ្ពីបញ្ហ្សំណ្ល់ថាន្ំកសិកម្ម Tricyclazole ងៅកែុ្ផលិតផលអ្ករ ងទឹះបីគ្តូវបាន
ហាម្រួចងហើយក៏ងដ្យ។ គ្កសួ្ជំរុញអនុវតតងសចកតីជូនដំណ្ឹ្ងលខ២៦៤៥កសក ចុឹះនលងទ្ី២៧ ផខម្ីន  ន្២ំ០១៧ 
សតីពីបញ្្ឈប់ការនំចូល ផគត់ផគ្់ផចកចយ និ្ងគ្បើគ្បាស់ថាន្ំកសិកម្ម Tricyclazole និ្ជំរុញការបណ្្តឹះបណត្ល 
ផ្សពវផ្ាយដល់អែកពាក់ព័នធឱ្យយល់ដឹ្កាន់ទ្ូលំទ្ូលាយបផនថម្ងទ្ៀត។ បញ្ហ្គ្ប ម្ម្យួងទ្ៀតរ៉ឺការប្់នល្អាករងលើ
តនម្្បផនថម្១០% (VAT=10%) សគ្មប់វិស័យចិញ្ចឹម្សតវ ផដលងសែើផផែកឯកជនសំុងលើកផល្អាករងលើតនម្្បផនថម្ងនឹះ 
សគ្មប់វិស័យចិញ្ចឹម្សតវទំ្អស់ ងដើម្្បីឲ្យអែកវិនិងយរអាចគ្បកួតគ្បផជ្ជាម្ួយគ្បងទ្សជិតខា្បាន។ គ្បាក់កម្ចី 
គំគ្ទ្ដល់វិស័យចិញ្ចឹម្សតវពីធនគរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្ងលើវិស័យចិញ្ចឹម្សតវ រួរទ្ទ្ួលបានការគំគ្ទ្ងដ្យគ្បាក់កម្ចីងនឹះ 
មនអគ្តាការគ្បាក់ទប។  វិស័យឯកជនផផែកងៅស ងូសែើសំុជួយអនតរារម្ន៍សគ្ម្ួលអគ្តាពនធនំងចញងៅស ូ និ្ ងសែើ 
ជួយអនតរារម្ន៍ងៅអាជាញ្ធរផដលមនសម្តថកិចចងៅទ្ល់ផដនជួយទ្ប់សាក្ត់ការនំជ័រកកងចញ។ ផផែកឯកជនបានងសែើឱ្យ 
បនតជួយអនតរារម្ន៍ងៅរដឋបាលថាន្ក់ងគ្កាម្ជាតិ ពិងសសរណ្ៈកមម្ធិការគ្រប់គ្រ្ដីរដឋថាន្ក់ងខតត ងដើម្្បីបនតជួយងដ្ឹះ 
គ្សាយបញ្ហ្ចុឹះបញ្ជីដី និ្វិវាទ្ដីធ្ីជូនគ្កុម្ហ ុនវិនិងយរសម្្បទនដីងសដឋកិចច និ្បានងសែើឱ្យងលើកសំងណ្ើរបស់ផផែក 
ឯកជនជូនគ្កសួ្បរិសាថ្ន ងដើម្្បីពិនិត្យនិ្មនវិធានការបនតកែុ្ការជំរុញងលើការវាយតនម្្ផលប៉ែឹះពាល់បរិសាថ្ន 
និ្ស្គម្ឱ្យបាន ប់។ 
 

VI-  ទ្ិេសៅអនុវតត 
សគ្មប់ ន្២ំ០២០-២០២១ងនឹះ គ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខគ្្បមញ់ និ្ងនសាទ្ បានដ្ក់ងចញនូវទ្ិសងៅ និ្ផផន

ការអនុវតតគ្បកបងដ្យម្ុខគ្សួច ដចូខា្ងគ្កាម្៖ 
១.  ស្នការ្លតិក្មមដ្ាំណាាំម្រេវូ ដ្ាំណាាំរមួ្ស ាំ និងដ្ាំណាាំឧេាហក្មម 
ក. សូចនករទសិទៅ 

- ជំរុញការដំ្ដុឹះដំណំគ្សូវទ្ូទំ្គ្បងទ្សកែុ្រ្វ្់៣,០៤លានហ.ត កែុ្ងនឹះ គ្សូវវស្ា ២,៥៨លានហ.ត 
និ្គ្បំា្០,៤៦លានហ.ត ជាម្ួយទ្ិនែផលសរុប៣,៤០០ត/ហ.ត និ្ទ្ទ្ួលបានបរិមណ្ផលគ្សូវ១០,៣ 
លានងតាន។ 

- ជំរុញការងធវើផលិតកម្មដំណំរួម្ផ្សំនិ្ឧស្ាហកម្ម (ដំ ូ្ង ើ ងពាត ដំ ូ្ ជាវ្ បផន្ សផណ្្កបាយ 
សផណ្្កដី សផណ្្កងសៀ្ អំងៅ លង) ឱ្យបានងកើននផទដីដ្ំដុឹះចំនួន២% និ្បរិមណ្ផលគ្បមណ្៤% ។ 

ខ. វិធានការអនុវតតទែើមាបីសទប្មចានទិសទៅកណំត ់
- ជំរុញការអភិវឌ្ឍដំណំគ្សូវ ងដ្យងលើកកម្ពស់ផលិតភាព ងដើម្្បីង្្ើយតបងៅនឹ្តគ្ម្ូវការទ្ីផ្ារ និ្ការនំ 
ងចញតាម្រយៈសិក្ាគ្សាវគ្ជាវនិ្បន្សុទ្ធពូជគ្សូវ ការពគ្្ឹ្ការគ្តួតពិនិត្យនិ្បញ្ជ្ក់រណុ្ភាពគ្គប់ពូជ 
គ្សូវ ការផលិតនិ្ផចកចយគ្គប់ពូជគ្សូវមនរុណ្ភាពលអ ការអនុវតតប្គុំបងចចកងទ្សទ្ំងនើប  បងចចកងទ្ស 
កែុ្និ្ងគ្កាយ ងពលគ្បម្ូលផល និ្ការបញ្ជ្ក់រុណ្ភាព និ្សុវតថិភាពគ្សូវអ្ករ។ ជំរុញការងធវើ 
ពពិិធកម្មគ្សូវគ្កអូប និ្គ្សូវផដលមនអាយុកាលខ្ី ធន់នឹ្ការផគ្បគ្បួលអាកាសធាតុ គ្ពម្ទំ្ងលើក 
កម្ពសក់ារអនុវតតផលិតកម្មដំណគំ្សូវតាម្សដ្់ដ្រ ការអនុវតតកសិកម្មលអ ផលិតកម្មគ្សូវនិរនតរភាព និ្គ្សូវ 
សរីរា្គ។ 



94 
 

- ជំរុញការអភិវឌ្ឍដំណំសាកវប្បកម្មងដ្យងលើកម្ពស់ផលិតភាព រុណ្ភាព សុវតថិភាព ងដើម្្បីផគត់ផគ្ ់ទ្ីផ្ារ 
កែុ្ គ្សុក កាត់បនថយការនំចូល និ្ជំរុញការនំងចញ តាម្រយៈការងលើកម្ពស់ផលិតដំណំសាកវប្បកម្ម 
និ្ពិពិធកម្មគ្បងភទ្ដំណំផដលមនតនម្្បផនថម្ខពស់ ការអនុវតតប្គុំបងចចកងទ្សទ្ំងនើប (គ្បព័នធផទឹះសំណញ់ 
និ្ងគ្សាចគ្សពទ្ំងនើប) ការគ្បម្ូល បន្សុទ្ធ និ្ពគ្្ីកពូជដំណំផដលមនសកាត្នុពលទ្ីផ្ារ ជាពិងសស 
ពគ្្ីកពូជរុកខជាតិលម្អ និ្ងគ្រឿ្ងទ្សសំខាន់ៗ ការងលើកកម្ពស់ការអនុវតតកសិកម្មលអ និ្សត្់ដ្រ
កសិកម្មសរីរា្គងលើដំណំបផន្ និ្ង ើហូបផផ្ ការគ្បម្ូលនិ្ពគ្្ឹ្ការគ្តួតពិនិត្យរុណ្ភាពនិ្សុវតថិភាព 
ផលិតផលដំណំសាកវប្បកម្ម។ ម្្ា ្្ងទ្ៀតគ្តូវបង្កើតយុទ្ធសាង្កសតអភិវឌ្ឍន៍ដំណំសាកវប្បកម្ម និ្ងរៀបចំ 
យុទ្ធសាង្កសតតាម្ដំណសំំខាន់ៗដូចជាសាវ្យ ងចក និ្ដំណំបផន្ និ្បទ្ដ្ឋ្នរតតិយុតត និ្ងគលការណ្៍ 
ផណ្នំសតពីីសត្់ដ្រកសិកម្មសរីរា្គ និ្សត្់ដ្រដំណំសំខាន់ៗ។ 

- ជរុំញការអភិវឌ្ឍដំណំឧស្ាហកម្ម ងដ្យងលើកម្ពស់ផលិតភាពនិ្រុណ្ភាពដំណំឧស្ាហកម្មសំខាន់ៗ 
ង្្ើយតបនឹ្តគ្ម្ូវការទ្ីផ្ារ ងហើយគំគ្ទ្ការផកនចែកែុ្គ្សុកនិ្ការនំងចញ  តាម្រយៈការងលើកកម្ពស់ 
ផលិតភាព និ្ពិពិធកម្ម គ្បងភទ្ដំណំផដលមនតនម្្បផនថម្ខពស់ ការអនុវតតប្គុំបងចចកងទ្សទ្ំងនើប 
ការគ្បម្ូល បន្សុទ្ធ និ្ពគ្្ីកពូជដំណំផដលមនសកាត្នុពលទ្ីផ្ារ ជាពិងសសពគ្្ីកពូជរុកខជាតិ ងគ្រឿ្ 
ងទ្សសំខាន់ៗ និ្ងកាស័យវប្បកម្ម ពគ្្ឹ្ការគ្តួតពិនិត្យរុណ្ភាព និ្សុវតថិភាពផលិតផលដំណំ 
ឧស្ាហកម្ម គ្ពម្ទំ្ជំរុញងរៀបចំយុទ្ធសាង្កសតតាម្ម្ុខដំណសំំខាន់ៗដូចជា ដំណំដំ ូ្ម្ី សាវ្យចនទ ី
ងពាត ជាងដើម្។ 

- ជំរុញការផតល់ងសវាបងចចកងទ្សកសិកម្មលមីនិ្បងចចកវិទ្្ានវ ្្តនឹ្អាកាសធាតុដល់កសិករ និ្ សហរម្ន៍ 
កសិកម្ម ងដើម្្បីទ្ទ្ួលបានទ្ិនែផលខពស់ និ្ចំណយតិច តាម្រយៈការងគ្ជើសងរីសនិ្ការងគ្បើគ្បាស់ពូជធន់ 
និ្មនរុណ្ភាពលអ បងចចកងទ្សដំ្ដុឹះមនផលិតភាពខពស់ ការងគ្បើគ្បាស់ដីនិ្ទ្ឹកគ្បកបងដ្យ 
គ្បសិទ្ធភាព ការកម្្ត់សមសភាពចនគ្្គ្បកបងដ្យភាតរបរិសាថ្ន ការងគ្បើគ្បាស់ងគ្រឿ្យនតកសិកម្មនិ្ 
បងចចកងទ្សងគ្កាយងពលគ្បម្ូលផលសម្គ្សប ងដើម្្បីងលើកកម្ពស់ផលិតភាព រុណ្ភាព និ្សុវតថិភាព 
ង្្ើយតបងៅតាម្តគ្ម្ូវការសត្់ដ្រនិ្ការគ្បកួតផជ្ទ្ីផ្ារ។ 

- បនតពគ្្ឹ្វិធានការពារដំណំ អនម្័យ និ្ភូតគម្អនម្័យ ងដ្យជំរុញការអនុវតតវិធានការពារដំណំ ្
ពគ្្ឹ្និ្ពគ្្ីកសម្តថកិចចភូតគម្អនម្័យ កែុ្ការគ្តួតពិនិត្យផលិតផលកសិកម្មនំងចញ-នំចូល 
ងដើម្្បីចូលរួម្សគ្ម្ួលពាណិ្ជជកម្ម និ្កាត់បនថយហានីភ័យពាក់ព័នធនឹ្ការរាតតា្ត សមសភាពចនគ្្ 
ភូតគម្អនម្័យហាម្ឃត់ ទ្ប់សាក្ត់ការធ្្ាក់ចឹុះរុណ្ភាព និ្សុវតថិភាព ផលិតផលកសិកម្ម ផដល
នំឱ្យប៉ែឹះពាល់ដល់សុខភាពគ្បជាជននិ្ខូចទី្ផា្រកែុ្គ្សុកនិ្ទ្ីផា្រសគ្មប់នំងចញរបស់កម្ពុជា។ 
ពគ្្ឹ្និ្ពគ្្ីកសម្តថភាពម្នទីរពិងសាធន៍ជាតិ កែុ្ការពិនិត្យ វិភារ និ្វាយតនម្្រុណ្ភាព ធាតុចូល 
កសិកម្ម (ពូជ ជី ថាន្ំកសិកម្ម) រុណ្ភាពដី និ្កគ្ម្ិតសំណ្ល់ ធាតុពុលកែុ្ផលិតផលកសិកម្ម ដី 
និ្ទ្ឹក។ 

- ពគ្្ឹ្រចនសម្ព័នធនិ្ធុរកិចចរបស់សហរម្ន៍កសិកម្ម ឱ្យក្្ាយជាសហគ្គសកសិកម្មទ្ំងនើបតាម្រយៈ 
ការបង្កើតយនតការគ្រប់គ្រ្សហរម្ន៍កសិកម្ម ផដលរួម្មនសម្ព័នធសហរម្ន៍កសិកម្ម សហភាព
សហរម្ន៍កសិកម្ម និ្ សហរម្ន៍កសិកម្ម និ្ការបនតងធវើទ្ំនក់ទំ្ន្ជាម្ួយធនគរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្ 
និ្គ្រឹឹះសាថ្នហិរញ្ញវតថុននកែុ្ការផតល់ឥណ្ទនដល់សហរម្ន៍កសិកម្ម និ្សហគ្គសកសិកម្មធន់ 
តូចនិ្ម្ធ្យម្ ងដើម្្បីគ្បម្ូលទ្ិញកសិផល ការផកនចែ និ្ការកសា្ងហដ្ឋ្រចនសម្ព័នធរូបវ័នតចំបាច់ 
ដូចជា ឃ្្ំ្សតកុកសិផល  សម្ងួត ឃ្្ំ្គ្តជាក់ជាងដើម្ ងដើម្្បីផ្ារភាជប្់កសកិរខាន្តតូចងៅនឹ្ទ្ីផ្ារ។  
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- ងលើកកម្ពស់ផលិតភាពនិ្គ្បសិទ្ធភាពននងគ្បើគ្បាស់ងគ្រឿ្យនតកសិកម្ម គ្ពម្ទំ្ផលិតភាពនិ្គ្បសិទ្ធ
ភាពការងគ្បើគ្បាស់ទ្ឹកកសិកម្មអនុវតតបងចចកវិទ្្ាទ្ំងនើប (ងគ្សាចគ្សពងដ្យបង្ហៀរបញ្ចូលផគ្ស ទ្ុងយ 
បំព្់ប្កប់ដី ឧបករណ៍្ងគ្សាចគ្សពដំណ្ក់ទ្ឹក សាចទ្ឹកជាងដើម្)។ 

- បនតគ្សាវគ្ជាវ និ្អភិវឌ្ឍបងចចកវិទ្្ាគ្រប់គ្រ្ និ្ងគ្បើគ្បាស់ធនធានដកីសិកម្មគ្បកបងដ្យនិរនតរភាព 
ផផែកងសដឋកិចច ស្គម្ និ្បរិសាថ្ន ងដ្យង ត្្តអាទ្ិភាពងលើបងចចកវិទ្្ាផកលម្អជីជាតិដ ី និ្ទ្កឹ កសកិម្ម 
នវ ្្តនឹ្អាកាសធាតុ យុទ្ធសាង្កសតគ្រប់គ្រ្ធនធានដកីសិកម្មផដលមនភាពទ្នភ់ន្់ជាម្ួយការងគ្ជើស 
ងរីសម្ុខដំណំផដលមនសកាតន្ុពលសម្គ្សបនឹ្ ដី ការអភិវឌ្ឍបងចចកវិទ្្ាកសិកម្មអភិរក្ស និ្ ការពគ្្ឹ្ 
សម្តថភាពងគ្បើគ្បាស់ព័ត៌មនគ្បព័នធ្កយ្រណ្បនិ្បងចចកវិទ្្ាឌីជលីល។ 

- ពគ្្ឹ្សម្តថភាពអ្គភាព និ្ ការអនុគ្កបខ ័ណ្ឌរតិយុតត ងដើម្្បីងលើកកម្ពស់ផលតិភាព គ្បសិទ្ធភាពការង្រ 
និ្ងសវាគំគ្ទ្ តាម្រយៈការបនតការងរៀបចំគ្កបខ ័ណ្ឌងគលនងយបាយ បទ្ដ្ឋ្នរតយុិតត ការកសា្
សម្តថភាព ងហដ្ឋ្រចនសម្ពន័ធរូបវ័នត និ្ ធនធានម្នុស្សកែុ្ អនុវិស័យដំណ។ំ 

២.  ស្នការ្លតិក្មមដ្ាំណាាំសៅេ  ូ
ក. សូចនករទសិទៅ 

កែុ្ ន្២ំ០២០ទ្ិសងៅសំខាន់ៗ  ផដលបានងគ្គ្និ្ គ្តូវសងគ្ម្ច រួម្មន៖ 
- ជំរុញបង្កើននផទដីងចៀរ ឱ្យបាន៣០៦ពាន់ហិកតា 
- ជំរុញផលិតកម្មងៅស ូឱ្យដល់៣៥៣ពាន់ងតាន  
- ជំរុញការនំងចញងៅស ូឱ្យបានគ្បមណ្៣៤៣ពាន់ងតាន 
- ងរៀបចំបញ្ចប់ផផនការយុទ្ធសាង្កសតអភិវឌ្ឍន៍ងៅស ូធម្មជាតិង ្្ឹះងៅ ន្ំ២០៣០ 
- អនុវតតចងង្ក្ម្សកម្មភាពលវិកាកម្មវិធី ន្ំ២០២០ ឱ្យសងគ្ម្ចបាននូវចំណុ្ចងៅផដលបានកំណ្ត់ 
- ងរៀបចំរងគ្ម្លវិកាកម្មវិធី ន្ំ២០២១។ 

 

ខ. វិធានការអនុវតតទែើមាបីសទប្មចទិសទៅកណំត ់
- បនតចុឹះផ្សពវផា្យនិ្បណ្្តឹះបណត្លបងចចកវិទ្្ាដំណំងៅស ូដល់កសិករងៅស ូគ្រួសារ 
- ជំរុញការច្គ្ក្និ្ពគ្្ឹ្សហរម្ន៍កសិករងៅស ូគ្រួសារ 
- បនតយកចតិតទ្ុកដ្ក់ងលើការសិក្ាគ្សាវគ្ជាវវិទ្្ាសាង្កសតសតពីីការដំ្ដុឹះ ផលទកំូនងៅស ូ ការងគ្បើគ្បាស់ថាន្ំ 
សម្្ប់ង្ម្ ការគ្រប់គ្រ្សមសភាពចនគ្្ ការយកផល និ្ការផកនចែ 

- បនតផសវ្រកទ្ីតំា្អនសុាថ្នីយនិ្ចមក្របង្ហញ្បផនថម្ និ្ បង្កើនសម្តថភាពគ្សាវគ្ជាវ ផស្ពវផ្ាយ និ្បង្ហ្ញ 
- ជំរុញការពគ្្ីកនផទដីដំណងំៅស ូរបស់គ្កុម្ហ ុនឯកជននិ្ ងៅស ូគ្រួសារ ពិងសសចូលរួម្ពិនិត្យ តាម្ដ្ន 
ការអនុវតតផផនការកម្មវិធីវិនិងយរងៅស ូងលើដីសម្្បទនងសដឋកិចច ស្គម្កិចច និ្វាយតនម្្លទ្ធផលផដល 
សងគ្ម្ចបាន។ 

- អនុវតតនិ្ពិនិត្យតាម្ដ្នការអនុវតតចងង្ក្ម្សកម្មភាពលវិកាកម្មវិធី ន្២ំ០២០ ងដើម្្បីពគ្្ឹ្គ្បសិទ្ធភាពនន 
ការអនុវតតលវិកាកម្មវិធ ី

- ពគ្្ីកនដរូសហគ្បតបិតតិការកែុ្ការផសវ្រកលវិកានិ្បងចចកងទ្សងដើម្្បីគំគ្ទ្អភិវឌ្ឍន៍ងៅស ូគ្រួសារនិ្ 
បនតចូលរួម្សហការជាម្ួយគ្រឹឹះសាថន្សិក្ាននកែុ្ការបណ្្តឹះបណត្លធនធានម្នុសស្ងលើអនុវិស័យ 
ងៅស  ូ

- បនតយកចតិតទ្ុកដ្ក់ងលើការសិក្ាគ្សាវគ្ជាវនិ្កសា្លិខិតរតិយុតតពាក់ពន័ធនន  
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- ជំរុញការងរៀបចំផផនការយុទ្ធសាង្កសតលវិកា និ្ផផនការសកម្មភាពននលវិកាកម្មវិធី ន្២ំ០២១ ការពិនតិ្យ 
ង ើ្វិញនូវអនុកម្មវិធី ចងង្កម្្សកម្មភាព សូចនករ ចណំ្ុចងៅសូចនករ និ្ លវិកាចំណយ ងដើម្្បីឱ្យ 
គ្តូវនឹ្សាថ្នភាពនិ្លទ្ធភាពជាក់ផសដ្  

- អនុវតតនិ្ការតាម្ដ្នផផនការយុទ្ធសាង្កសតអភិវឌ្ឍងៅស ធូម្មជាតងិ ្្ឹះងៅ ន្ំ២០៣០ 
- អនុវតតផបបបទ្វិញ្ញ្បនបគ្តបញ្ជ្ក់រណុ្ភាពងៅស  ូ (CSR) សគ្មប់ការនំងចញងៅស  ូ អនុវតតផបបបទ្ 
វិញ្ញ្បនបគ្តបញ្ជក្់រណុ្ភាពច្ារពូជ ជំរុញការអនុវតតកម្មវិធី្ ្្ស់បតូរក្នូពហុភារកីែុ្រ្វ្់គ្បងទ្សជា 
សមជិកនន IRRDB 

- បង្កើនកិចចសហការជាម្ួយអាជាញ្ធរម្ូលដ្ឋ្ន (ងខតត គ្សុក និ្សម្តថកិចចងៅតាម្គ្ចកគ្ពំផដន) ងដើម្្បី 
ជួយទ្ប់សាក្ត់សកម្មភាពការងបើកសាន្ក់ការគ្បម្ូលទ្ិញងៅស ូគ្រួសារផដលគម្នលិខិតអនុញ្ញ្ត និ្ការ 
នំងចញងៅស ូនិ្ង ើងៅស ូម្ិនទន់ផកនចែងៅបរងទ្សងដ្យខុសច្ាប់ 

- ទ្ំនក់ទ្ំន្ជាមួ្យនដរូអភិវឌ្ឍន៍ ទ្ីភាន្ក់ង្រ និ្អ្គការងៅស ូអនតរជាតិនន ងលើកិចចសហគ្បតិបតតិការ
កែុ្គ្កបខណ្ឌការង្រគ្សាវគ្ជាវ និ្អភិវឌ្ឍបងចចកវិជាជ្វិទ្ា្សាង្កសត ព័ត៌មនអំពីការផគត់ផគ្់ និ្តគ្មូ្វការ 
ងគ្បើគ្បាស់ងៅស ូ និ្អំពីនិនន្ការននតនម្្ងៅស ូងលើទី្ផា្រកែុ្និ្ងគ្ៅគ្បងទ្ស 

- បនតចូលរួម្សនែិសីទ្ កិចចគ្បជុំ និ្ សនែិបាតគ្បចំ ន្ំរបស់សមរម្បណត្គ្បងទ្សផលិតងៅស ូធម្មជាតិ 
គ្កុម្គ្បឹក្ាគ្សាវគ្ជាវនិ្អភិវឌ្ឍន៍ងៅស ូអនតរជាតិ និ្អ្គការងៅស ូអនតរជាតិនន។ 

 
 

៣.  ស្នការសលើក្ក្មពេេ់ែុភារេតវ និង្លតិក្មមេតវ 
ក. សូចនករទសិទៅ 

- បង្កើនផលិតផលសាច់ងកើន៣%កែុ្ម្ួយ ន្ំ រ៉ឺពី២៤០ពាន់ងតានងៅ ន្ំ២០១៩ ដល់២៧០ងតានងៅ ន្ំ២០២៣ 
- បង្កើនអគ្តាននការចិញ្ចឹម្ជាលកខណ្ៈពាណ្ិជជកម្មឱ្យងកើន រ៉ឺពី២៣% ងៅ ន្ំ២០១៩ ដល់៣០% ងៅ ន្ំ 
២០២៣។  

- កាត់បនថយអគ្តាជំ្ ៉ឺ្្្សតវឱ្យងៅងគ្កាម្៥%។ 
ខ. វិធានការអនុវតតទែើមាបីសទប្មចទិសទៅកណំត ់

- បនតផតល់ងសវាបសពុ្ាបាល និ្បង្កើនសម្តថភាព    បងចចកងទ្សដលក់សិករចិញ្ចមឹ្សតវ តាម្រយៈកម្មវិធី 
ចក់វា ្កស់ាំ្ការពារ ពិនិតយ្ព្ាបាលជំ្៉ឺសតវ អនុវតតវិធានជីវសុវតថិភាព បណ្្តឹះបណតល្បងចចកងទ្ស 
និ្អនុវតតការចិញ្ចមឹ្សតវលអ ជាពិងសសជំរុញ្្្ស់បតូរឥរិយបទ្ពីការចិញ្ចមឹ្តាម្ផបបគ្បនពណ្ីងៅជាការ
ចិញ្ចមឹ្ផបបទ្ំងនើបសគ្មប់ងធវើពាណ្ិជជកម្ម ងដើម្្បីង្្ើយតបនឹ្តគ្ម្ូវការទ្ីផ្ារនងពលបចចុប្បនែ តាម្រយៈ 
ការផកលម្អពូជ ចណំ្ីមនរណុ្ភាពលអ និ្ កាត់បនថយជំ្ ៉ឺ្្្រាលដ្លសតវ។ ជាម្យួគន្ងនឹះផដរ ផតល ់
ការគំគ្ទ្ងធវើឱ្យគ្បងសើរនូវបរិយកាសវិនិងយរងលើការចញិ្ចឹម្សតវ និ្ផលតិចំណ្ីសតវ ងដើម្្បីងធវើឱ្យនល្ងដើម្ 
ផលិតកម្មសតវទបងដ្យការផកនចែវតថុធាតុងដើម្កែុ្គ្សុកផដលមនគ្សាប។់ 

- បនតពគ្្ឹ្ការគ្រប់គ្រ្សតតឃតដ្ឋ្ន ការគ្តួតពនិិត្យអនម្័យសតវ សាច ់ និ្ផលតិផលសតវ ពគ្្ឹ្ 
ការអនុវតតច្ាប ់ពគ្្ឹ្ សម្តថភាពម្ង្កនត ីនិ្បណ្្តឹះបណត្លពិឃតសតវដល់អាជីវករ។ 

- បនតជំរុញការងរៀបចំលិខិតបទ្ដ្ឋ្នរតិយុតត ងគលការណ្៍ផណ្នំនន ពគ្្ឹ្សម្តថភាពម្ង្កនតីនិ្ផ្សពវផ្ាយ 
ដល់អែកពាក់ព័នធ បង្កើនការគ្តួតពិនិត្យនិ្ងធវើអធិការកិចចអនម្័យសតវ សាច់ ផលិតផលសតវ បសឱុសល 
ចំណ្ីសតវ និ្ ចរាចរនំងចញ នំចូល នំ្្្កាត់សតវនិ្ផលិតផលសតវ  ងដើម្្បីបង្ករ្ ទ្បស់ាក្ត់ការ្ ្្
រាលដ្លជំ្៉ឺសតវ ការពារសុខភាពសតវ សុខភាពសាធារណ្ៈ សុខុមលភាពសតវ និ្បរិសាថ្ន។ 

- ការបង្កើនសម្តថភាពម្ង្កនតីគ្រប់កគ្ម្ិត ងដើម្្បីងផទរចំងណ្ឹះដឹ្ ងលើជំនញសុខភាពសតវ និ្ផលិតកម្មសតវ 
ដូចជា ការចិញ្ចឹម្ ការបង្កត្់ពូជសតវ សុវតថិភាពចណំ្អីាហារ បសឱុសល ជីវសុវតថិភាព ការបង្ក្រជំ្៉ឺ 
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ផខ្សគ្ចវា ្ក់ផលិតកម្មសតវ ការងធវើពាណ្ិជផកម្មសតវដល់វិស័យឯកជន អ្គការនដរូអភិវឌ្ឍន៍ សហរម្ន ៍
សមរម្ កសកិរចិញ្ចមឹ្សតវ ងដើម្្បីបង្កើនផលតិភាពសតវ។ ងលើសពីងនឹះងទ្ៀត ភាន្កង់្រសុខភាពសតវ 
គ្តូវបានបណ្្តឹះបណត្លពជីនំញបងចចកងទ្សសុខភាពសតវ និ្ផលតិកម្មសតវ ងដើម្្បីសគ្ម្បសគ្ម្ួលជួយ 
ពិនតិ្យព្ាបាលសតវ និ្ផតលព់័ត៌មនពសីាថ្នភាពជំ្៉ឺសតវដលម់្ង្កនតីជំនញបានទន់ងពល។ 

- ជំរុញងលើកទ្ឹកចិតតសហរម្នច៍ិញ្ចឹម្សតវ កសិករចិញ្ចឹម្សតវតាម្កិចចសន្ា ងដើម្្បីងលើកកម្ពស់ផលិតកម្ម 
សតវ ធានបាននូវបរិមណ្ផគត់ផគ្ ់ ការពារផលគ្បងយជន៍នូវផលិតផលផដលផលិតបានកែុ្ការកាត ់
បនថយការនំចូលសតវពបីរងទ្ស និ្ឈានងៅរកការនំងចញ។ 

- បនតពគ្្ឹ្ ការសិកា្គ្សាវគ្ជាវ ការអង្កតតាម្ដ្នជំ្៉្ឺ ្្សតវ សំងៅរកឱ្យង ើញគ្បភពជំ្៉ឺ និ្ ង្្ើយតប 
ទន់ងពលងវលា គ្ពម្ទំ្ពគ្្ឹ្ការគ្សាវគ្ជាវចំណ្ីសតវ បសុឱសល ពូជសតវផដលមនលកខណ្ៈបន្ាុ្នំឹ្  
ការផគ្បគ្បួលអាកាសធាតុ ធន់នឹ្ជំ្ ៉ឺ លូតលាស់ងលឿន និ្គ្សបនឹ្តគ្ម្ូវការទ្ីផ្ារ និ្ការបង្ក្ត់ពជូ 
ស ិប្បនិម្មិត រួម្ជាម្ួយនឹ្ ការបង្កើនសម្តថភាពម្នទីរពិងសាធន៍ សម្តថភាពគ្សាវគ្ជាវ និ្បង្កើនធនធាន 
(ម្នុស្ស សមភ្រ និ្លវិកា) សគ្មប់ការគ្សាវគ្ជាវ និ្ការផ្សពវផ្ាយឱ្យបានទ្ូលំទ្លូាយ។ 

- បនតកិចចពិភាក្ាពិងគ្គឹះងយបល់ ផចករំផលកពត័៌មនជាម្ួយ វិស័យឯកជន អ្គការស្គម្សុីវិល 
សហរម្ន៍ សមរម្ និ្កសិករចិញ្ចឹម្សតវពាកព់័នធនឹ្ ការង្រសុខភាពសតវ និ្ផលិតកម្មសតវ ងដើម្្បី 
ងដ្ឹះគ្សាយបញ្ហ្គ្ប ម្ងកើតមនង ើ្ងលើការចិញ្ចឹម្សតវ តនម្្ទ្ីផា្រ សាថ្នភាពជំ្៉្ឺ ្្សតវ និ្ ការ 
ចរាចរសតវនិ្ ផលិតផលសតវ។ 

- បនតជំរុញងលើកទ្ឹកចិតត គំគ្ទ្ និ្ជួយសគ្ម្បសគ្ម្ួលជាម្ួយគ្កសួ្ពាក់ពន័ធ គ្បងទ្សបញ្ជ្ទ្ិញ ងដើម្្បី 
អនតរារម្ន៍បានចូលទ្ីផា្រកែុ្ ការគ្បកួតគ្បផជ្ផលតិផលរបស់ខ្នួ។ 

- បនតងរៀបចំផកសគ្ម្ួលលិខិតបទ្ដ្ឋន្រតិយុតត នីតិវិធីកែុ្ការផតល់ងសវា និ្បងចចកងទ្សបាន ប់រហ័សដល់ 
អែកវិនិងយរ។  

- បនតកិចចកិចចពិភាក្ាពិងគ្គឹះងយបល់ ផចករំផលកព័ត៌មន ងដើម្្បីពគ្្ឹ្កិចចសហគ្បតិបតដិការទំ្កគ្ម្ិតថាន្ក់
ជាតិ និ្អនដរជាតិ នដរូអភិវឌ្ឍន៍ ផផែកឯកជន អ្គការជាតិ អ្គការអនដរជាតិននពាក់ព័នធអនុវិស័យ សុខ
ភាពសតវ និ្ផលិតកម្មសតវ។  

 

៤.  ស្នការស្នក្ជល្ល 
ក. សូចនករទសិទៅ 

- ងនសាទ្ទ្កឹសាបៈ 
▪ ងនសាទ្ដ្យគ្តីដ្យប្ក្និ្ សិប្បកម្ម ១២ ០០០ងតាន 
▪ ងនសាទ្គ្រសួារកែុ្ផដនងនសាទ្  ៣៤៥ ០០០ងតាន 
▪ ងនសាទ្គ្រសួារកែុ្វាលផគ្ស           ១៤៥ ០០០ងតាន 

- អាជីវកម្មងនសាទ្សម្ុគ្ទ្            ១១០ ០០០ងតាន 
- វារីវប្បកម្មៈ 

▪ ការចិញ្ចមឹ្គ្តី-បង្គ ្            ៣៦០ ០០០ងតាន 
▪ ការចិញ្ចឹម្គ្កងពើ       ៣០០ ០០០ក្ាល 
▪ ការផលិតកូនគ្តីពជូ    ២៤០ ០០០ ០០០កូន  

- ការផកនចែផលងនសាទ្ៈ 
▪ ការផកនចែផលងនសាទ្ទ្កឹសាប  ៨២ ០០០ងតាន 
▪ ការផកនចែផលងនសាទ្សម្ុគ្ទ្   ៩ ០០០ងតាន 
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▪ ការផលិតទ្ឹកគ្ត ី       ៦០ ០០០ ០០០លីគ្ត  
- ការនំងចញផលងនសាទ្    ២០ ០០០ងតាន 
- ចំណ្ូលលវិកា     ៣៤៤ ០០០ ០០០ងរៀល 

ខ. វិធានការអនុវតតទែើមាបីសទប្មចទិសទៅកណំត ់
-  បនតការផ្សពវផ្ាយច្ាប់សតីពី “ជលផល លិខិតបទ្ដ្ឋ្នរតិយុតតពាក់ព័នធ និ្អនុសាសន៧៍ចំណ្ុច” របស់ 
សងម្តចអរគម្ហាងសនបតីងតងជា ហ ុន សេន នយករដឋម្ង្កនតីននគ្ពឹះរាជាណចគ្កកម្ពជុា។ 

- បនតពគ្្ឹ្កិចចសហការជាម្ួយរដឋបាលថាន្ក់ងគ្កាម្ជាតិ ជាពិងសស រណ្ៈបញ្ជ្ការឯកភាពរដឋបាល
រាជធានី ងខតត កែុ្ការទ្ប់សាក្ត់ និ្ បង្កង្ក្បបទ្ងលមើសជលផលឱ្យបានលអគ្បងសើរ។ 

- បនតជំរុញដល់សង្ក្ត់ ផផែក ខណ្ឌរដឋបាលជលផលអធិការដ្ឋន្រដឋបាលជលផល និ្រដឋបាលជលផល 
ថាន្ក់កណត្ល ពគ្្ឹ្ការអនុវតតច្ាប់សតីពីជលផលឱ្យបានតឹ្រឹ្បំផុត។ 

- បនតពគ្្ឹ្សហរម្ន៍ងនសាទ្ឱ្យទ្ទ្ួលខុសគ្តូវងលើភាពជាម្្ស់ ននការគ្រប់គ្រ្ធនធានជលផលកែុ្
កផន្្ងនសាទ្សហរម្ន៍ ងដើម្្បីសំងៅធានសហរម្ន៍ងនសាទ្គម្នបទ្ងលមើសជលផល។ 

- បនតពគ្្ឹ្ការង្របង្កង្ក្បបទ្ងលមើសជលផល ជាពិងសស ឧបករណ្៍្ក់ ឧបករណ្៍នស្បម្ុ្ និ្ឧបករណ្៍
ងភ្ើ្ពណ្៌ជាងដើម្។ 

- បនតផល្កូនគ្តីពូជកែុ្តំបន់ទ្ឹកធម្មជាតិ ងដើម្្បីបង្កើនផលសតុកកែុ្ធម្មជាតិ សគ្មប់បងគ្ម្ើងសចកតីគ្តូវការ
របស់គ្បជាកសិករ។ 

- បនតពគ្្ីកការអភិវឌ្ឍវិស័យវារីវប្បកម្ម និ្ការគ្រប់គ្រ្ធនធានជលផលងៅតាម្ម្ូលដ្ឋ្ន។ 
- បង្កើនការយល់ដឹ្ និ្សម្តថភាពរបស់អែកផកនចែឱ្យកាន់ផតលអគ្បងសើរង ើ្ ងលើការអនុវតតការងធវើ

អនម្័យលអ និ្ការអនុវតតការផលិតលអ កែុ្ផខ្សគ្ចវា ្ក់ផលិតកម្មផកនចែជលផល។ 
- បង្កើនការគ្តួតពិនិត្យនិ្វិភាររុណ្ភាព សុវតថិភាពងលើផល ផលិតផលជលផលតាម្បណត្ទ្ីកផន្្ផកនចែ 

នននិ្ការនំចូល។ 
- បង្កើនសម្តថភាពផតល់ងសវាសាធារណ្ៈឱ្យកាន់ផតលអគ្បងសើរង ើ្ ងដើម្្បីជួយសគ្ម្ួលសកម្មភាពនំងចញ 

ផល ផលិតផលជលផល។ 
- បនតការង្រសិក្ាគ្សាវគ្ជាវបងចចកងទ្សវិទ្្ាសាង្កសតទំ្ទ្ឹកសាប និ្សម្ុគ្ទ្។ 
- បនតការង្រសហគ្បតិបតតិការជាម្ួយអ្គការជាតិ និ្អនតរជាតិ ងដើម្្បីជំរុញការង្រអភិវឌ្ឍន៍វារីវប្បកម្ម និ្ 

ការគ្រប់គ្រ្ធនធានជលផល។ 

៥.   ស្នការស្នក្នម្ររសឈើ 
ក. សូចនករទសិទៅ 

- បរិមណ្ផលង ើដ្ំងកើនដល់២២៥ពាន់ផម្៉ែគ្តរូប 
- អគ្តាចំណ្ូលសហរម្ន៍នគ្ពង ើគ្តូវបានងកើនង ើ្១២% 
- អគ្តាបទ្ងលមើសនគ្ពង ើគ្តូវបានកាត់បនថយ១០% 
- ទ្ំហំនផទដីដ្ំង ើ រដឋ និ្ឯកជន ងកើនដល់១០ពាន់ហ.ត  
- សហរម្ន៍នគ្ពង ើចំននួ ១៦ គ្តូវបានបង្កើនគ្បាក់ចំណ្ូល។ 

ខ. វិធានការអនុវតតទែើមាបីសទប្មចទិសទៅកណំត ់
- បនតជំរុញការអនុវតតផផនការសកម្មភាព និ្លវិកាកម្មវិធីទ្ី៤ និ្ពគ្្ឹ្ការគ្បម្ូលចំណ្ូលលវិកាជាតិ 
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- បនតពគ្្ឹ្កិចចសហគ្បតបិតដកិារជាម្ួយនដរូអភិវឌ្ឍន ៍ និ្ ទ្ំនក់ទ្នំ្ងទ្វភារ ី និ្ ពហុភារីសគ្មប់ការ  
បណ្្តឹះបណត្លសម្តថភាពដល់ម្ង្កនតីរដឋបាលនគ្ពង ើ និ្ ភារីពាក់ពន័ធកែុ្ការផចករំផលកព័ត៌មន និ្  
បង្កើនសកម្មភាពសិក្ាគ្សាវគ្ជាវ និ្អភិវឌ្ឍនគ្ពង ើ-សតវនគ្ព 

- បនដបង្កើនកិចចសហគ្បតបិតដកិារលអជាម្ួយភារីពាក់ព័នធនន ជាពិងសសគ្បព័នធផ្សពវផ្ាយព័ត៌មន 
គ្ពឹះរាជអាជាញ ្ តលុាការ រណ្ៈបញ្ជ្ការឯកភាពរាជធានី-ងខតត និ្ ចូលរួម្កែុ្ យុទ្ធនការទ្ប់សាក្ត ់ និ្ 
បង្កង្ក្បបទ្ងលមើសនគ្ពង ើជាម្ួយរណ្ៈកម្មការជាតិងដើម្្បីទ្ប់សាក្ត ់និ្បង្កង្ក្បបទ្ងលមើសធនធានធម្មជាតិ 

- បនតជរុំញការងដ្ឹះគ្សាយទ្ំនស់ដីធ្ីកែុ្ផដននគ្ពបគ្ម្ុ្ទ្កុអចិនង្កនតយ៍ និ្សម្្បទនដីងសដឋកិចចផដលសថិត 
ងៅងគ្កាម្ការគ្រប់គ្រ្របស់គ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ ងនសាទ្ 

- ងធវើកំផណ្ទ្គ្ម្្់ងលើការង្រផ្សពវផ្ាយឲ្យមនភាពទ្ូលំទ្លូាយ ងដ្យងរៀបចំជាវីងដអូរខ្ីៗបង្ហ្ញតាម្ 
គ្បព័នធផ្សពវផ្ាយ និ្ បណតញ្ស្គម្ គ្ពម្ទំ្យកចិតតទ្ុកដ្ក់ងលើការបង្កើតកម្មវិធ ី App សគ្មប ់
បង្ហ្ញ និ្ ផតល់ពត័៌មនពាកព់័នធនឹ្វិស័យនគ្ពង ើជនូសាធារណ្ជនបានគ្ជាប 

- បនតផសវ្រកទ្ីតំា្ដីនគ្ពទ្ំងនររបសរ់ដឋងដើម្្បីបង្កើតជាសាថន្យីផ្សពវផ្ាយនិ្សាត្រនគ្ពង ើ ចឹុះបញ្ជីដ ី
សាថ្នីយផ្សពវផ្ាយ និ្សាត្រនគ្ពង ើ និ្ជំរុញការដំ្ដុឹះសាត្រនគ្ពង ើង ើ្វិញ ងដ្យសហការជាម្ួយ 
វិស័យឯកជន នដរូអភិវឌ្ឍន ៍ គ្ពម្ទំ្បង្កើនការបណ្្តឹះកនូង ើគ្រប់គ្បងភទ្ងៅតាម្សាថ្នីយផ្សពវផ្ាយ 
និ្សាត្រនគ្ពង ើសគ្មប់ផចកចយជូនគ្បជាពលរដឋ និ្ងរៀបចំពិធីរុកខទ្ិវាថាន្ក់ជាតិ ន្ំ២០២០។ 

- បនតពគ្្ឹ  ្ និ្ ពគ្្ីកសហរម្ន៍នគ្ពង ើ គ្ពម្ទំ្ជួយគ្បជាសហរម្ន៍ជនបទ្ឱ្យបង្កើនចណំ្ូលងលើកកម្ពស ់
ជីវភាពរស់ងៅតាម្រយៈគ្បពន័ធកសិ-រុកខកម្ម ជំរុញការបកគ្សាយ និ្ផលិតផផនទ្រីគ្ម្បនគ្ពង ើ  ន្ំ២០២០ 

- ងធវើបចចុប្បនែភាពបញ្ជីងឈាម្ឹះ និ្សិក្ាគ្សាវគ្ជាវសាថ្នភាពសតវនគ្ព និ្ ហានិភ័យននជំ្៉ឺ្្្ពីសតវនគ្ព 
ម្កម្នុស្ស គ្ពម្ទំ្បនតចុឹះផស្ពវផ្ាយនិ្ ជំរុញការចុឹះបញ្ជផីលរក្ាសតវគ្តងចៀកកំាជាលកខណ្ៈគ្រសួារ។ 

- ពគ្្ឹ្ការអនុវតតច្ាប់ ការគ្តួតពិនិត្យ ងរា្សនែិធិ ការផតល់នូវ PC ជាពិងសសការងគ្បើគ្បាស់គ្តាផដលផផែក 
រដឋបាលនគ្ពង ើទ្ទ្ួលបាន គ្តូវអនុវតតឲ្យគ្សបតាម្ខ្ឹម្សារននលិខិតបទ្ដ្ឋ្នរតិយុតតជាម្ូលដ្ឋ្ន ។ 

VII- សេចក្តីេននិដ្ឋា ន 

ផផអកងលើសម្ិទ្ធផលផដលទ្ទ្លួបានកែុ្ រយៈងពលម្ួយ ន្ ំ ននការអនុវតតយុទ្ធសាង្កសតចតុងកាណ្ដណំក់កាល
ទ្ី៤ របស់រាជរដ្ឋភ្ិបាលនីតកិាលទ្ី៦ននរដឋសភា គ្កសួ្អាចវាយតនម្្ជារួម្ថា ងបើងទឹះបីជាបានជបួគ្បទ្ឹះនូវងគ្គឹះ
ធម្មជាតខិឹ្ះៗក៏ងដ្យ ផតងគ្កាម្ការខិតខំគ្បឹ្ផគ្ប្របស់គ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខគ្្បមញ់ និ្ ងនសាទ្ តាម្ការផណ្នំនិ្
តគ្ម្្់ទ្ិស កដ៏ូចជាវិធានការង្្ើយតបយ ្្មនគ្បសទិ្ធភាពរបសរ់ាជរដ្ឋភ្ិបាលកម្ពុជា ងដ្យមនការចូលរួម្ដ៏
សកម្មពគី្រប់គ្កសួ្ សាថប្័ន រដឋបាលថាន្ក់ងគ្កាម្ជាតិ ក្កមំ្្្គ្បដ្ប់អាវុធ គ្ពម្ទំ្ ការរួម្ចំផណ្កពីនដរអូភិវឌ្ឍន៍
រួបផ្សំនឹ្ ការខិតខឧំស្ាហ៍ព្ាយម្ និ្ ការ្្្ស់បដរូទ្ម្្ប់របស់គ្បជាកសិករផ្ បានជំរុញឱ្យដំងណ្ើរការផលិតកម្ម
កសិកម្មទ្ទ្ួលបានងជារជ័យ និ្ជម្ែឹះងដ្ឹះគ្សាយបាននូវការលំបាកងផ្ស្ៗដូចបានងរៀបរាប់ខា្ងលើ បានងធវើឱ្យ
ផលិតកម្មកសិកម្មមនការរីកចងគ្ម្ើនរួរឱ្យកត់សមគ្ល់កែុ្ រយៈងពលកន្្ម្ក។  

ការជំរុញកំងណ្ើនវិស័យកសកិម្មងៅផតជាងគលងៅចម្្ប្ ងដើម្្បីធានសនតិសុខងស្បៀ្ អាហារូបតថម្ភ និ្ការ
នំងចញ។ ងគលងៅងនឹះ អាចសងគ្ម្ចបានងដ្យសារងគលនងយបាយវិតាថ្រកម្មរបស់រាជរដ្ឋភ្ិបាល កែុ្ ការវិងយរ
បផនថម្ងលើការកសា្ងហដ្ឋ្រចនសម្ព័នធគំគ្ទ្វិស័យកសិកម្ម ការគ្សាវគ្ជាវ ការងគ្បើគ្បាស់ពូជលមីៗ  ការផ្សពវផ្ាយ
បងចចកងទ្សងដើម្្បីងដើរតាម្ឲ្យទន់កែុ្បរិបទ្ននសាកលភាវូបនីយកម្ម រួម្ទំ្ការចូលរួម្កាន់ផតសកម្មជា្ម្ុនពី
សំណកន់ដរូអភិវឌ្ឍន៍ និ្ វិស័យឯកជន កែុ្ការវិនិងយរងលើវិស័យកសិកម្ម ពតិផម្នផតងយើ្ងៅជួបគ្បទ្ឹះបញ្ហ្
ខ្ឹះៗននការផគ្បគ្បួលអាកាសធាតុក៏ងដ្យ។ ម្្ា ្្វិញងទ្ៀត ផលិតកម្មដណំកំស-ិឧស្ាហកម្មគ្តូវបានវាយតនម្ថ្ា
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នឹ្បនតកំងណ្ើនខពស់ ងដ្យផផអកងលើការងកើនង ើ្ននតគ្ម្ូវការទ្ីផ្ារអនតរជាតិ គ្ពម្ទំ្ការងកើនង ើ្ ននការវិនិងយរ
ងលើផផែកកសិ-ឧសា្ហកម្មងនឹះជាបងណ្្ើរៗជាងដើម្។ ជាម្យួគន្ងនឹះ អនុវិស័យកសិកម្មងផ្ស្ងទ្ៀត ពិងសសវារីវប្បកម្ម 
និ្ការចិញ្ចឹម្សតវគ្តូវបានវាយតនម្្ថាបានបនតកំងណ្ើនលអគ្បងសើររួរជាទ្ីងពញចិតត។ កែុ្បរិការណ្៍ងនឹះ គ្កសួ្នឹ្
បនតង ត្្តការផតលអ់ាទ្ិភាពខពស់ចំងពាឹះការងរៀបចំកសា្ផផនការងម្អភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសកិម្ម និ្ការអនុវតតផផនការ
រយៈងពលម្ធ្យម្និ្ផវ្ ផដលមនលកខណ្ៈគ្រប់គ្ជុ្ងគ្ជាយងដើម្្បីអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម ផដលងទ្ៀម្ទរឲ្យមនការ
ចូលរួម្យ ្្សកម្មពីគ្រប់តួអ្គពាក់ព័នធទំ្អស ់ទំ្វិស័យសាធារណ្ៈ វិស័យឯកជន និ្នដរូអភិវឌ្ឍន៍ ងដ្យគ្តូវ 
ងធវើ សមហរណ្កម្មឲ្យងកៀកងៅនឹ្ផលិតករ សហរម្នក៍សិកម្មងៅម្ូលដ្ឋន្ កែុ្ ការងដ្ឹះគ្សាយបញ្ហ្គ្ប ម្ទំ្
ឡាយផដលបាននិ្ កំពុ្ ជួបគ្បទ្ឹះ។ ងដ្យផ ក គ្បជាកសិករទ្ទ្ួលបាននូវការយកចិតតទ្ុកដ្ក់ខពស់ពសំីណក ់
រាជរដ្ឋ្ភិបាល តាម្រយៈការវិនិងយរងលើរងគ្ម្ងហដ្ឋ្រចនសម្ព័នធងសដឋកចិចជនបទ្ និ្ការងលើកកម្ពសផ់លតិភាព
កសិកម្ម ក៏ដចូជាតាម្រយៈអនតរារម្ន៍ ទ្្ល់របស់រដឋងៅងពលកសិផល ជាពិងសសគ្សូវ-អ្ករ គ្ប ម្នឹ្ ការធ្្ាក់ចុឹះ
នល្ងៅងលើទ្ីផ្ារអនតរជាតិ ឬគ្ទ្គ្ទ្្់នល្កុឱំ្យធ្្ាកច់ុឹះហួសពីនល្ទ្ីផ្ារខំ្្ា្ងពកងដ្យម្ិនសម្ងហតុផលជាងដើម្។  

គ្កសួ្កត់សមគ្ល់ង ើញថា មនគ្កសួ្សាថ្ប័នពាក់ព័នធ វិស័យឯកជន និ្នដរូអភិវឌ្ឍន៍ គ្ពម្ទំ្ស្គម្
សីុវិលបាននិ្កំពុ្ផតល់ងសវាកម្មងដើម្្បីបង្កើនចំងណ្ឹះដឹ្ និ្ ចំងណ្ឹះងធវើដល់កសិករងៅម្ូលដ្ឋ្ន ងហើយក៏មនកសិករ
ជាងគ្ចើនបានងគ្កបជញ្ជក់យកបទ្ពិងសាធន៍ និ្ងទ្ពងកាសល្យទំ្អស់ងនឹះយកងៅអនុវតតគ្បកបងដ្យភាពឧស្ាហ៍
ព្ាយម្និ្នចែគ្បឌិត ងដ្យទ្ទ្ួលបានលទ្ធផលជាផផ្ ក្្យ ្្គ្តចឹះគ្តច្់ងៅកែុ្តបំន់ជាងគ្ចើន ងៅតាម្អនុវិស័យ
នីម្ួយៗ។  

គ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ បាននិ្ កពំុ្ ជំរុញការអនុវតតចា្ប់សតីពនីគ្ពង ើ និ្ច្ាប់សតីពី
ជលផល ងដ្យបានសហការយ ្្ជិតសែទិ្ធជាម្យួគ្កសួ្មនសម្តថកិចចពាក់ព័នធ និ្ អាជាញ្ធរថាន្ក់ងគ្កាម្ជាតិ និ្ កំពុ្
ចូលរួម្ងរៀបចំងធវើវិងសាធនកម្មច្ាប់ទំ្ពីរងនឹះជាម្ួយគ្កសួ្ម្ហានផទ ងហើយរហូតម្កដល់បចចុប្បនែងនឹះ កពំុ្ដំងណ្ើរ
ការងៅម្ុខគ្បកបងដ្យការទ្ទ្ួលខុសគ្តូវខពស។់ កែុ្ ការទ្ប់សាក្តន់ិ្បង្កង្ក្បបទ្ងលមើសនគ្ពង ើ សតវនគ្ព និ្ជលផល
ឱ្យមនគ្បសិទ្ធភាពខពស់ គ្កសួ្បានពគ្្ឹ្កិចចសហការជាម្ួយរណ្ៈកម្មការឯកភាពរាជធានីងខតតលអគ្បងសើរ។ ងលើសពី
ងនឹះងទ្ៀត ការបនតចូលរួម្សហការជាម្ួយរណ្ៈកម្មការជាតិផដលបានបង្កើតង ើ្ក៏ជាការង្រសំខាន់ម្ួយងទ្ៀត ងដើម្្បី
រួម្គន្ទ្ប់សាក្ត់ និ្បង្កង្ក្បបទ្ងលមើសនគ្ពង ើ និ្បទ្ងលមើសងនសាទ្ឱ្យបានងជារជ័យ។ ចំងពាឹះការង្រផកទ្គ្ម្្់
ផផែកគ្រប់គ្រ្ដីសម្្បទនងសដឋកិចច គ្កសួ្កសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្ងនសាទ្ បានងធវើការផណ្នំអនុវតតនូវចំណ្ុចរន្ឹឹះ 
ម្ួយចំនួន ងដើម្្បីបនតនិរនតរភាពងលើការគ្រប់គ្រ្ និ្អភិវឌ្ឍដីសម្្បទនងសដឋកិចចឲ្យទ្ទ្ួលបានគ្បសិទ្ធភាព។  

ងដ្យផ ក កិចចសហគ្បតិបតតិការជាម្ួយនដរូអភិវឌ្ឍន៍នន រួម្ទំ្វិស័យឯកជនផ្ផដរ កំពុ្គ្តូវបានពគ្្ឹ្
និ្យកចិតតទ្ុកដ្ក់ខពស ់រួម្ទំ្ការអភិវឌ្ឍធនធានម្នុស្ស ការសាត្រងហដ្ឋ្រចនសម្ពន័ធគំគ្ទ្ចំបាច់នន ផដលជាកតាត ្
រន្ឹឹះសំខាន់ម្និអាចងម្ើលរំល្បានង ើយ។ រីឯដំងណ្ើរការគ្បគ្ពឹតតងៅននការផកទ្គ្ម្្់រដឋបាលសាធារណ្ៈ ហិរញ្ញវតថុ
សាធារណ្ៈ និ្វិម្ជ្ឈការនិ្វិសហម្ជ្ឈការ គ្ពម្ទំ្ការបង្កញ្ជ្បងយនឌ័រនិ្កុមរ ក៏ដូចជាការងលើកកម្ពសក់ារពគ្្ឹ្
រចនសម្ព័នធចត់តាំ្ ក្ាលម សីុ្នដឹកនរំបសគ់្កសួ្ ទំ្ ថាន្ក់កណត្ល រួម្ទំ្ម្នទរីកសិកម្ម រុកាខ្គ្បមញ់ និ្  
ងនសាទ្រាជធានី ងខតតទំ្ អស់ ក៏គ្តូវបានពគ្្ឹ្កែុ្ សាម្រតីយកចិតតទ្ុកដ្ក់ខពស ់ និ្គ្បគ្ពឹតតងៅគ្បកបងដ្យតម្្ភាព 
រណ្ងនយ្យភាព គ្បសិទ្ធភាព និ្ភាពស័កតិសិទ្ធ។ិ  

ងលើសពីងនឹះងៅងទ្ៀត ងសវាគំគ្ទ្ងផ្ស្ៗក៏បានសងគ្ម្ចលទ្ធផលការង្រតាម្ផផែកនីម្ួយៗលអគ្បងសើរ គ្សបតាម្
ងគលការណ្៍ និ្ទ្ិសងៅរបស់រាជរដ្ឋ្ភិបាល ពិតផម្នផតងៅជួបគ្បទ្ឹះបញ្ហ្គ្ប ម្ខ្ឹះៗក៏ងដ្យ។ ទ្នទឹម្នឹ្ងនឹះ 
អ្គភាពជំនញនីម្ួយៗផដលជាងសនធិការរបស់គ្កសួ្ នឹ្បនតអនុវតតតាម្ទ្ិសងៅងគលនងយបាយ និ្ផផនការ
យុទ្ធសាង្កសតផដលបានដ្ក់ចុឹះសគ្មប់ ន្២ំ០២០-២០២១ ងដ្យសាម្រតីទ្ទ្ួលខុសគ្តូវខពស់។  
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ងដើម្្បីចូលរួម្ឲ្យសងគ្ម្ចបានងគលងៅយុទ្ធសាង្កសតរបស់រាជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជា ងលើការងលើកសទួយវិស័យ
កសកិម្ម កែុ្ការបង្កើតការង្រ ការធានសនតិសខុងស្បៀ្ ការកាត់បនថយភាពគ្កីគ្ក និ្ការអភិវឌ្ឍជនបទ្ គ្កសួ្ នឹ្
បនតជំរុញការងធវើទ្ំងនើបកម្មកសិកម្ម ងដើម្្បីង្្ើយតបងៅនឹ្ បដិវតតនឧ៍ស្ាហកម្ម ការបង្កើនឧតតម្ភាពគ្បកតួគ្បផជ្ឲ្យ
មនគ្បសិទ្ធភាពខពស ់ សំងៅចូលរួម្ងលើកកម្ពស់កំងណ្ើនងសដឋកិចចជាត ិ តាម្ងគលងៅអភិវឌ្ឍន៍គ្បកបងដ្យចីរភាពក៏
ដូចជាកែុ្ បរិបទ្ននសាកលភាវូបនីយកម្ម ងគ្កាម្ការដឹកនំតគ្ម្្់ទ្ិសគ្បកបងដ្យរតិបណ្ឌតិដ៏គ្តឹម្គ្តូវ និ្ម្ុ៉្ឺ ម ្ត់
បំផុតរបស ់ េសមតចអគ្គមហាសេនាបតីសតសជា ហ ុន សេន នាយក្រដ្ាមស្តនតីននម្ររះរាជាណាចម្រក្
ក្មពុជា។ 
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ហ.ត % ហ.ត % សរុប បង ក្ើនរដូវ សរុប បង ក្ើនរដូវ
01 បន្ទាយមានជយ័ 251,300 249,449      -      249,449       100.00  77            89,437     -            124,739       -            27,376      -         7,897        249,449         99.26         

02 បាត់ដំបង 320,000 366,395      647             0.18     365,748       99.82    69            224,389   67,534       92,486        -            43,945      348        5,189        366,357         114.49       

03 កំពង់ចាម 86,540 93,792        5,643          6.02    88,149        93.98    533          40,250     9,388         29,771        -            22,721      -         1,050        93,792           108.38       

04 កំពង់ឆ្ាំង 121,800 127,655      66               0.05    127,589       99.95    1,570       11,448     -            72,421        -            43,562      -         224           127,655         104.81       

05 កំពង់ស្ពឺ 113,600 114,996      9,929          8.63    105,067       91.37    5,204       6,623       582           62,374        -            45,945      54          -            114,996         101.23       

06 កំពង់ធំ 213,300 225,278      5,149          2.29    220,129       97.71    1,076       49,325     23,294       103,264       -            65,306      585        6,410        224,890         105.43       

07 កំពត 132,000 152,066      2,917          1.92    149,149       98.08    3,748       23,365     6,444         71,803        3,541        45,031      -         -            140,199         106.21       

08 កណ្ដាល 34,000 40,136        705             1.76    39,431        98.24    68            14,044     300           10,785        -            7,790        -         -            32,619           95.94         

09 ក ោះកុង 10,420 9,242          1,314          14.22  7,928          85.78    586          2,002       -            6,723          -            517           593        -            9,835             94.39         

10 ក្កក ោះ 33,000      33,585        1,084          3.23    32,501        96.77    1,130       15,299     936           17,490        -            622           160        -            33,571           101.73       

11 មណ្ឌលគិរី 23,000      22,530        -      22,530        100.00  1,772       6,701       -            12,595        -            1,922        1,640     -            22,858           99.38         

12 ភ្នំកពញ 9,042        7,888          177             2.24    7,711          97.76    78            3,727       -            3,411          -            746           -         -            7,884             87.19         

13 ក្ពោះវិហារ 89,370      90,007        274             0.30    89,733        99.70    2,381       19,336     -            46,028        -            24,744      3,205     -            93,313           104.41       

14 ព្ក្ពវវង 250,000    268,032      -      268,032       100.00  -           102,842   29,274       124,153       -            43,549      -         -            270,544         108.22       

15 កោធិសាត់ 115,000    128,193      335             0.26    127,858       99.74    164          68,303     207           35,328        -            19,227      794        3,161        126,813         110.27       

16 រតនគិរី 24,855      16,315        122             0.75    16,193        99.25    1,374       2,221       -            11,942        -            2,152        10,412   -            26,727           107.53       

17 កស្ៀមរាប 186,565    186,720      2,095          1.12    184,625       98.88    1,010       38,940     -            98,830        -            39,800      1,925     7,030        186,525         99.98         

18 ក្ពោះសី្ហនុ 14,000      10,638        -      10,638        100.00  15            200          -            8,476          -            1,962        -         -            10,638           75.99         

19 ស្ទឹងវក្តង 27,800      24,982        1,872          7.49    23,110        92.51    2,559       10,481     -            13,308        -            1,183        2,452     -            27,424           98.65         

20 សាវាយករៀង 167,500    169,820      -      169,820       100.00  -           53,107     12,608       110,665       -            6,048        -         -            169,820         101.39       

21 តាវកវ 180,000    287,502      450             0.16    287,052       99.84    30            93,482     61,655       109,227       -            6,664        -         -            209,373         116.32       

22 ឧតដរមានជ័យ 95,000      100,498      -      100,498       100.00  9              2,450       -            87,277        -            4,392        1,665     -            95,784           100.83       

23 វកប 3,520        3,632          -      3,632          100.00  72            1,019       562           1,677          -            936           -         -            3,632             103.18       

24 ព្ប៉ៃលិន 6,100        8,100          -      8,100          100.00  -           300          -            6,300          -            1,500        -         -            8,100             132.79       

25 តាបូងឃ្មំ 78,440      78,540        -      78,540        100.00  190          11,390     700           34,600        -            32,550      -         -            78,540           100.13       

2,586,152   2,815,991   32,779        1.16     2,783,212    98.84    23,715     890,681   213,484     1,295,673    490,190    23,833   30,961      2,731,338      105.61

2,513,895   3,006,539   107,114       3.56     2,899,425    96.44    36,973     866,259   275,575     1,277,503    538,527    25,520   31,637      2,739,446      108.97

72,257 -190,548 -74,335 -2.40 -116,213 2.40 -13,258 24,422 -62,091 18,170 -48,337 -1,687 -676 -8,108 -0.30

ធ្ងន់ ចំការ ង ើ្ទឹក

ស្ថតិិផ្ទៃដីភ្ជួររាស្ ់និងផ្ទៃដីដ ាំដ ុះដាំណាំស្សូ្វរដូវវស្ាឆ្ន ាំ ២០១៩

ល.រ រាជធានី-ងេតដ
ផែនការ
(ហត)

ផ្ែៃដីសាប
(ហត)

ផ្ែៃដីង្រោះសៃូ្ និ្បុកដំ (ហត) សរុបសៃូ្និ្
ង្រោះបុកដំ 

(ហត)

ភាគរយ 
(%)សរុប

ផ្ែៃដីភ្ជួររាស់ (ហ.ត)
ងោ-្កបី កណ្ដាល

ស្រុប
តួកលខឆ្ាំមុន
កបៀបកធៀប

្សូវ្សាលង្គឿ្យនត

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១



រំា្សងួត សតវលអិត ទឹកជំនន់ សរុប រំា្សងួត សតវលអិត ទឹកជំនន់ សរុប 
01 បន្ទាយមានជយ័ 249,449               67,681       -                 25,635       93,316       21,508       -                 5,505         27,013       2,398            24,615          

02 បាត់ដំបង 366,357               104,718     -                 2,296         107,014     28,960       -                 2,296         31,256       23,532          7,724            

03 កំពង់ចាម 93,792                 -                 -                 5,209         5,209         -                 -                 1,054         1,054         1,054            -                   

04 កំពង់ឆ្ាំង 127,655               266            266            -                 -                   

05 កំពង់ស្ពឺ 114,996               3,985         3,985         3,167         3,167         3,167            

06 កំពង់ធំ 224,890               15,957       -                 6,703         22,660       1,155         -                 2,958         4,113         950               3,163            

07 កំពត 140,199               -                 -                 -                   

08 កណ្ដាល 32,619                 2,246         -                 1,200         3,446         768            -                 -                 768            768               

09 ក ោះកុង 9,835                   10              -                 10              -                 -                 -                   -                   

10 ក្កក ោះ 33,571                 5,947         5,947         4,456         4,456         3,019            1,437            

11 មណ្ឌលគិរី 22,858                 223            223            -                 -                   

12 ភ្នកំពញ 7,884                   525            525            -                 -                   

13 ក្ពោះវិហារ 93,313                 4,610         -                 4,717         9,327         423            -                 2,227         2,650         423               2,227            

14 ព្ក្ពវវង 270,544               16,211       -                 11,277       27,488       375            -                 1,356         1,731         1,731            -                   

15 កោធិសាត់ 126,813               62,381       62,381       8,527         -                 8,527         312               8,215            

16 រតនគិរី 26,727                 2,639         2,639         550            550            550               

17 កស្ៀមរាប 186,525               36,410       30              3,980         40,420       4,657         -                 547            5,204         1,300            3,904            

18 ក្ពោះសី្ហនុ 10,638                 6                1,886         1,892         6                34              40              40                 

19 ស្ទឹងវក្តង 27,424                 5,808         5,808         2,617         2,617         2,617            

20 សាវាយករៀង 169,820               2,888         510            3,398         823            32              855            612               243               

21 តាវកវ 209,373               185            185            -                 -                   

22 ឧតដរមានជ័យ 95,784                 -                 -                 -                   

23 វកប 3,632                   7                7                -                 -                   

24 ព្ប៉ៃលិន 8,100                   -                 -                 -                   

25 តាបូងឃ្មំ 78,540                 6,894         -                 2,596         9,490         1,111         -                 1,922         3,033         2,011            1,022            

2,731,338            325,180     46              80,410       405,636     71,474       6                25,554       97,034       37,342          59,692          

2,739,446            222,487     538            110,001     333,026     58,490       1                65,959       124,450     39,318          85,132          

-8,108 102,693 -492 -29,591 72,610 12,984 5 -40,405 -27,416 -1,976 -25,440

ផ្ទៃដីប ុះពាល ់និងខូចខាតលលើដាំណាំស្សូ្វរដូវវស្ាឆ្ន ាំ២០១៩

បញ្ចប់ផ្ែៃដី
អនុវតដបាន

ប ោះរល់និ្េូចខាតងដយ្បការងែាេ្ៗ េូចខាត
ទំ្្សុ្ (ហ

.ត)
ប ោះរល់  (ហ.ត) េូចខាត  (ហ.ត)

ផ្ែៃដីសាដារ
ង ើ្វិញ
(ហ.ត)

ស្រុប
តួកលខឆ្ាំមុន
កក្បៀបកធៀប

ល.រ   រាជធានី-ងេតដ

ឧបសម្ព័ន្ធទី ២



ផ្ែៃ.ដំដុោះ ផ្ែៃ.្ប.ែល ទិននែល បរិ.ែល ផ្ែៃ.ដំដុោះ ផ្ែៃ.្ប.ែល ទិននែល បរិ.ែល ផ្ែៃ.ដំដុោះ ផ្ែៃ.្ប.ែល ទិននែល បរិ.ែល
(ហត) (ហត) (ត/ហត) (កតាន) (ហត) (ហត) (ត/ហត) (កតាន) (ហត) (ហត) (ត/ហត) (កតាន)

01 បន្ទាយមានជយ័ 89,437            77,789            4.278       332,780          124,739          113,636          2.480       281,817          27,376            26,232            2.156       56,556            

02 បាត់ដំបង 224,389          217,007          3.658       793,812          92,486            92,144            2.571       236,902          43,945            43,945            2.767       121,596          

03 កំពង់ចាម 40,250            40,250            3.441       138,500          29,771            29,771            3.415       101,668          22,721            22,721            3.412       77,524            

04 កំពង់ឆ្ាងំ 11,448            11,448            3.440       39,381            72,421            72,421            3.487       252,532          43,562            43,562            3.540       154,209          

05 កំពង់ស្ពឺ 6,623              6,623              3.330       22,055            62,374            60,806            3.030       184,242          45,945            44,346            3.000       133,038          

06 កំពង់ធំ 49,325            48,749            2.968       144,687          103,264          102,175          2.536       259,116          65,306            64,109            2.722       174,505          

07 កំពត 23,365            23,365            3.328       77,759            71,803            71,803            3.225       231,565          45,031            45,031            3.144       141,577          

08 កណ្ដាល 14,044            14,044            4.036       56,682            10,785            10,332            2.757       28,485            7,790              7,475              2.509       18,755            

09 ក ោះកុង 2,002              2,002              2.580       5,165              6,723              6,723              2.720       18,287            517                 517                 2.880       1,489              

10 ក្កក ោះ 15,299            14,232            2.875       40,917            17,490            17,120            2.704       46,292            622                 622                 2.339       1,455              

11 មណ្ឌលគិរី 6,701              6,701              3.305       22,147            12,595            12,595            3.025       38,100            1,922              1,922              2.664       5,120              

12 ភ្នំកពញ 3,727              3,727              2.630       9,802              3,411              3,411              2.740       9,346              746                 746                 2.861       2,134              

13 ក្ពោះវិហារ 19,336            19,336            2.950       57,041            46,028            45,137            2.880       129,995          24,744            23,408            2.989       69,967            

14 ព្ក្ពវវង 102,842          102,842          3.975       408,797          124,153          124,153          2.783       345,518          43,549            43,549            2.871       125,029          

15 កោធិសាត់ 68,303            60,093            4.148       249,266          35,328            35,328            3.148       111,213          19,227            19,227            3.158       60,719            

16 រតនគិរី 2,221              2,221              2.522       5,601              11,942            11,392            2.668       30,394            2,152              2,152              2.651       5,705              

17 កស្ៀមរាប 38,940            36,278            2.526       91,638            98,830            97,980            2.609       255,630          39,800            39,408            2.681       105,653          

18 ក្ពោះសី្ហនុ 200                 200                 2.960       592                 8,476              8,436              3.060       25,814            1,962              1,962              4.000       7,848              

19 ស្ទឹងវក្តង 10,481            9,087              2.500       22,718            13,308            12,085            2.450       29,608            1,183              1,183              3.000       3,549              

20 សាវាយករៀង 53,107            53,107            3.620       192,247          110,665          110,422          2.466       272,301          6,048              6,048              2.570       15,543            

21 តាវកវ 93,482            93,482            3.543       331,209          109,227          109,227          3.272       357,400          6,664              6,664              3.431       22,864            

22 ឧតដរមានជ័យ 2,450              2,450              1.730       4,239              87,277            87,277            2.743       239,383          4,392              4,392              3.450       15,152            

23 វកប 1,019              1,019              3.471       3,537              1,677              1,677              3.346       5,611              936                 936                 3.361       3,146              

24 ព្ប៉ៃលិន 300                 300                 2.880       864                 6,300              6,300              3.200       20,160            1,500              1,500              3.250       4,875              

25 តាបូងឃ្មំ 11,390            11,052            3.545       39,179            34,600            34,495            3.448       118,938          32,550            31,971            3.320       106,144          

890,681          857,404          3.605       3,090,615       1,295,673       1,276,846       2.843       3,630,317       490,190          483,628          2.965       1,434,152       

866,259          842,720          3.640       3,067,382       1,277,503       1,235,191       2.848       3,517,707       538,527          522,628          2.891       1,510,924       

24,422            14,684            -0.035 23,233            18,170 41,655            -0.005 112,610          -48,337 -39,000 0.074       -76,772

តួកលខឆ្ាមុំន
កបៀបកធៀប

ស្រុប

្សូវ្សាល ្សូវកណ្ដាល
ល.រ   រាជធានី-ងេតដ

បរមិាណទល និងទិននទលដាំណាំស្សូ្វរដូវវស្ាតាមស្បលភ្ទឆ្ន ាំ ២០១៩

្សូវធ្ងន់

ឧបសម្ព័ន្ធទី ៣ក



01 បន្ទាយមានជយ័
02 បាត់ដំបង
03 កំពង់ចាម
04 កំពង់ឆ្ាងំ
05 កំពង់ស្ពឺ
06 កំពង់ធំ
07 កំពត
08 កណ្ដាល
09 ក ោះកុង
10 ក្កក ោះ
11 មណ្ឌលគិរី
12 ភ្នំកពញ
13 ក្ពោះវិហារ
14 ព្ក្ពវវង
15 កោធិសាត់
16 រតនគិរី
17 កស្ៀមរាប
18 ក្ពោះសី្ហនុ
19 ស្ទឹងវក្តង
20 សាវាយករៀង
21 តាវកវ
22 ឧតដរមានជ័យ
23 វកប
24 ព្ប៉ៃលិន
25 តាបូងឃ្មំ

តួកលខឆ្ាមុំន
កបៀបកធៀប

ស្រុប

ល.រ   រាជធានី-ងេតដ

បរមិាណទល និងទិននទលដាំណាំស្សូ្វរដូវវស្ាតាមស្បលភ្ទឆ្ន ាំ ២០១៩                     បរមិាណទល និងទិននទលដាំណាំស្សូ្វរដូវវស្ាតាមស្បលភ្ទឆ្ន ាំ ២០១៩

ផ្ែៃ.ដំដុោះ ផ្ែៃ.្ប.ែល ទិននែល បរិ.ែល ផ្ែៃ.ដំដុោះ ផ្ែៃ.្ប.ែល ទិននែល បរិ.ែល ផ្ែៃ.ដំដុោះ ផ្ែៃ.្ប.ែល ទិននែល បរិ.ែល
(ហត) (ហត) (ត/ហត) (កតាន) (ហត) (ហត) (ត/ហត) (កតាន) (ហត) (ហត) (ត/ហត) (កតាន)

-               -           -               7,897       7,177           2.094       15,032         249,449            224,834            3.052       686,185            

348              348              1.836       639              5,189       5,189           2.431       12,614         366,357            358,633            3.250       1,165,563         

-               -           -               1,050       1,050           2.820       2,961           93,792              93,792              3.419       320,653            

-               -           -               224          224              2.402       538              127,655            127,655            3.499       446,660            

54                54                1.852       100              -          -           -               114,996            111,829            3.035       339,435            

585              585              1.754       1,026           6,410       6,109           1.636       9,995           224,890            221,727            2.658       589,329            

-               -           -               -          -           -               140,199            140,199            3.216       450,901            

-               -               -           -               -          -           -               32,619              31,851              3.263       103,922            

593              593              2.730       1,619           -          -           -               9,835                9,835                2.701       26,560              

160              160              2.163       346              -          -           -               33,571              32,134              2.770       89,010              

1,640           1,640           0.995       1,632           -          -           -               22,858              22,858              2.931       66,999              

-               -           -               -          -           -               7,884                7,884                2.699       21,282              

3,205           3,205           2.771       8,881           -          -           -               93,313              91,086              2.919       265,884            

-               -           -               -          -           -               270,544            270,544            3.250       879,344            

794              794              1.741       1,382           3,161       3,156           1.726       5,447           126,813            118,598            3.609       428,027            

10,412         10,412         1.825       19,002         -          -           -               26,727              26,177              2.319       60,702              

1,925           1,925           2.432       4,682           7,030       7,030           2.706       19,023         186,525            182,621            2.610       476,626            

-               -           -               -          -           -               10,638              10,598              3.232       34,254              

2,452           2,452           2.500       6,130           -          -           -               27,424              24,807              2.499       62,005              

-               -           -               -          -           -               169,820            169,577            2.831       480,091            

-               -           -               -          -           -               209,373            209,373            3.398       711,473            

1,665           1,665           2.010       3,347           -          -           -               95,784              95,784              2.737       262,121            

-               -           -               -          -           -               3,632                3,632                3.385       12,294              

-               -           -               -          -           -               8,100                8,100                3.197       25,899              

-               -           -               -          -           -               78,540              77,518              3.409       264,261            

23,833         23,833         2.047       48,786         30,961     29,935         2.192       65,610         2,731,338         2,671,646         3.095       8,269,480         

25,520         24,696         2.082       51,409         31,637     29,079         2.251       65,471         2,739,446         2,654,314         3.094       8,212,893         

-1,687 -863 -0.035 -2,623 -676 856 -0.060 139 -8,108 17,332              0.001       56,587              

្សូវចំការ ្សូវង ើ្ទឹក សរុប
ឧបសម្ព័ន្ធទី ៣ខ



ហ.ត % ហ.ត %
01 បន្ទាយមានជយ័ 22,000          55,067           -            55,067       100.00    -           -                55,067          55,067         250.30       

02 បាត់ដំបង 18,675          17,244           -            17,244       100.00    -           -                17,244          17,244         92.34         

03 កំពង់ចាម 42,000          42,697           3,768           8.82          38,929       91.18      25             244               42,462          42,706         101.68       

04 កំពង់ឆ្ាំង 32,000          41,712           -            41,712       100.00    -           -                41,712          41,712         130.35       

05 កំពង់ស្ពឺ 750               450                21                4.67          429            95.33      1               7                   443               450              60.00         

06 កំពង់ធំ 40,000          65,455           -            65,455       100.00    -           -                65,455          65,455         163.64       

07 កំពត 8,220            8,515             -            8,515         100.00    -           -                8,515            8,515           103.59       

08 កណ្ដាល 57,600          57,600           22                0.04          57,578       99.96      -           -                57,600          57,600         100.00       

09 ក ោះកុង -               -                 -               -             

10 ក្កក ោះ 14,000          14,155           430              3.04          13,725       96.96      30             50                 14,093          14,143         101.02       

11 មណ្ឌលគិរី 100               137                -            137            107.00    130               130              130.00       

12 ភ្នកំពញ 945               450                5                  1.11          445            98.89      3               20                 430               450              47.62         

13 ក្ពោះវិហារ 130               12                  -            12              100.00    12                 12                9.23           

14 ព្ក្ពវវង 75,000          111,040         -            111,040     100.00    111,040        111,040       148.05       

15 កោធិសាត់ 9,500            28,356           -            28,356       100.00    26,912          26,912         283.28       

16 រតនគិរី -               -                 -               -             

17 កស្ៀមរាប 26,455          22,585           -            22,585       100.00    -           -                22,585          22,585         85.37         

18 ក្ពោះសី្ហនុ -               -                 -               -             

19 ស្ទឹងវក្តង -               -                 -               -             

20 សាវាយករៀង 20,500          20,102           -            20,102       100.00    20,102          20,102         98.06         

21 តាវកវ 80,000          104,845         -            104,845     100.00    101,511        101,511       126.89       

22 ឧតដរមានជ័យ 139               155                -            155            100.00    139               139              100.00       

23 វកប 20                 20                  -            20              100.00    20                 20                100.00       

24 ព្ប៉ៃលិន 665               795                -            795            100.00    795               795              119.55       

25 តាបូងឃ្មំ 10,900          10,920           -            10,920       100.00    15             135               10,785          10,920         100.18       

459,599        602,312         4,246           0.70          598,066     99.30      74             456               597,052        597,508         130.01       

447,500        632,056         7,033           1.11          625,023     98.89      172           6,978            589,505        596,483         133.29       

12,099          -29,744 -2,787 -0.41 -26,957 0.41        -98 -6,522 7,547 1,025 -3.29

សរុប
តួងលេឆ្ាំមុន
ងបៀបងធ្ៀប

ពង្រោះសរុប (ហ.ត)
ល.រ ង ្ាោះ្សុក

ផែនការ
(ហ.ត)

ផ្ែៃដីភ្ជួររាស់

ផ្ទៃដីភ្ជួររាស្ ់និងដ ាំដ ុះដាំណាំស្សូ្វរដូវស្រ ាំងឆ្ន ាំ២០១៩-២០២០

ផ្ែៃដីសាប 
(ហ.ត)

ផ្ែៃដីសៃូ្ និ្ង្រោះ (ហត)
ភាគរយងោ-្កបី ង្គឿ្យនត សនៃូ្ សរុប

ឧបសម្ព័ន្ធទី ៤



       

01 បន្ទាយមានជយ័ 249,449           224,834          3.052      686,185           55,067          55,067           4.405      242,570         304,516          279,901             3.318       928,755            

02 បាត់ដំបង 366,357           358,633          3.250      1,165,563        17,244          17,244           4.130      71,218           383,601          375,877             3.290       1,236,781         

03 កំពង់ចាម 93,792             93,792            3.419      320,653           42,706          42,325           4.150      175,654         136,498          136,117             3.646       496,307            

04 កំពង់ឆ្ាំង 127,655           127,655          3.499      446,660           41,712          41,652           4.650      193,682         169,367          169,307             3.782       640,342            

05 កំពង់ស្ពឺ 114,996           111,829          3.035      339,435           450               450                3.351      1,508              115,446          112,279             3.037       340,943            

06 កំពង់ធំ 224,890           221,727          2.658      589,329           65,455          65,235           4.296      280,255         290,345          286,962             3.030       869,584            

07 កំពត 140,199           140,199          3.216      450,901           8,515            8,515             4.100      34,912           148,714          148,714             3.267       485,813            

08 កណ្ដាល 32,619             31,851            3.263      103,922           57,600          57,600           4.421      254,650         90,219            89,451               4.009       358,572            

09 ក ោះកុង 9,835               9,835              2.701      26,560             -               - -                 9,835              9,835                 2.701       26,560              

10 ក្កក ោះ 33,571             32,134            2.770      89,010             14,143          14,143           4.393      62,130           47,714            46,277               3.266       151,140            

11 មណ្ឌលគិរី 22,858             22,858            2.931      66,999             130               130                4.246      552                 22,988            22,988               2.939       67,551              

12 ភ្នំកពញ 7,884               7,884              2.699      21,282             450               450                3.400      1,530              8,334              8,334                 2.737       22,812              

13 ក្ពោះវិហារ 93,313             91,086            2.919      265,884           12                 12                  3.000      36                   93,325            91,098               2.919       265,920            

14 ព្ក្ពវវង 270,544           270,544          3.250      879,344           111,040        111,040         4.400      488,576         381,584          381,584             3.585       1,367,920         

15 កោធិសាត់ 126,813           118,598          3.609      428,027           26,912          22,376           4.446      99,484           153,725          140,974             3.742       527,511            

16 រតនគិរី 26,727             26,177            2.319      60,702             -               - -                 26,727            26,177               2.319       60,702              

17 កស្ៀមរាប 186,525           182,621          2.610      476,626           22,585          22,585           3.530      79,725           209,110          205,206             2.711       556,351            

18 ក្ពោះសី្ហនុ 10,638             10,598            3.232      34,254             -               - -                 10,638            10,598               3.232       34,254              

19 ស្ទឹងវក្តង 27,424             24,807            2.499      62,005             -               - -                 27,424            24,807               2.499       62,005              

20 សាវាយករៀង 169,820           169,577          2.831      480,091           20,102          20,102           4.300      86,439           189,922          189,679             2.987       566,530            

21 តាវកវ 209,373           209,373          3.398      711,473           101,511        101,511         4.898      497,201         310,884          310,884             3.888       1,208,674         

22 ឧតដរមានជ័យ 95,784             95,784            2.737      262,121           139               139                3.504      487                 95,923            95,923               2.738       262,608            

23 វកប 3,632               3,632              3.385      12,294             20                 20                  3.650      73                   3,652              3,652                 3.386       12,367              

24 ព្ប៉ៃលិន 8,100               8,100              3.197      25,899             795               795                3.301      2,624              8,895              8,895                 3.207       28,523              

25 តាបូងឃ្មំ 78,540             77,518            3.409      264,261           10,920          10,737           4.000      42,948           89,460            88,255               3.481       307,209            

2,731,338        2,671,646       3.095      8,269,480        597,508        592,128         4.418      2,616,253      3,328,846       3,263,774          3.335       10,885,733       

2,739,446        2,654,314       3.094      8,212,893        596,483        593,747         4.512      2,678,842      3,335,929       3,248,061          3.353       10,891,735       

-8,108 17,332            0.001      56,587             1,025 -1,619 -0.093 -62,589 -7,083 15,713 -0.018 -6,002

បរមិាណទលតិកមមដាំណាំស្សូ្វស្បចាំឆ្ន ាំ២០១៩-២០២០

ល.រ រាជធានី-ងេតដ

រដូវវសាាឆ្ាំ២០១៩ រដូវ្បំា្ឆ្ា២ំ០១៩-២០២០ សរុប្បចំឆ្ាំ២០១៩-២០២០

ព្ទទដីអនុវតត 
(ហ.ត)

ព្ទទដីក្បមូលទល
 (ហ.ត)

ទិននទល
(ត /ហ.ត)

ព្ទទដីក្បមូលទល
(ហ.ត)

ទិននទល
(ត /ហ.ត)

បរិមាណ្ទល
(កតាន)

បរិមាណ្ទល 
(កតាន)

ព្ទទដីអនុវតត 
(ហ.ត)

ង្បៀបងធ្ៀប

បរិមាណ្ទល
(កតាន)

ព្ទទដីអនុវតត 
(ហ.ត)

ព្ទទដីក្បមូលទល
 (ហ.ត)

ទិននទល
(ត /ហ.ត)

សរុប
តួងលេឆ្ាំមុន

ឧបសម្ព័ន្ធទី  ៥



ចំនួន្បជាជន បរិមាណែល
ទុកពូជ និ្បាត់ប្់ងពល
្បមូលែល១៣%

្សូវចំណីងៅសល់
(កាត់ងចញ១៣%)

គិតជាអ ក្រ ៦៤%
ត្មូវការងសាបៀ្
ជាអ ក្រ

តុលាយភាពងសាបៀ្ 
(អ ក្រ)

តុលាយភាពងសាបៀ្ 
(្សូវ)

(នាក់) ងោន ងោន ងោន ងោន ងោន ងោន ងោន

01 បន្ទាយមានជ័យ 825,444               928,755            120,738                       808,017                     517,131            118,038              399,093 623,583

02 បាត់ដំបង 1,258,111            1,236,781         160,782                       1,075,999                  688,639            179,910              508,729 794,889

03 កំពង់ចាម 1,169,042            496,307            64,520                         431,787                     276,344            167,173              109,171 170,580

04 កំពង់ឆ្ាំង 576,573               640,342            83,244                         557,098                     356,543            82,450                274,093 428,270

05 កំពង់ស្ពឺ 852,606               340,943            44,323                         296,620                     189,837            121,923              67,914 106,116

06 កំពង់ធំ 778,854               869,584            113,046                       756,538                     484,184            111,376              372,808 582,513

07 កំពត 687,272               485,813            63,156                         422,657                     270,500            98,280                172,220 269,094

08 កណ្ដាល 1,240,242            358,572            46,614                         311,958                     199,653            177,355              22,298 34,841

09 ក ោះកុង 137,401               26,560              3,453                           23,107                       14,788              19,648                -4,860 -7,594

10 ក្កក ោះ 391,249               151,140            19,648                         131,492                     84,155              55,949                28,206 44,072

11 មណ្ឌលគិរី 81,749                 67,551              8,782                           58,769                       37,612              11,690                25,922 40,503

12 ភ្នំកពញ 1,886,575            22,812              2,966                           19,846                       12,701              269,780              -257,079 -401,686

13 ក្ពោះវិហារ 277,093               265,920            34,570                         231,350                     148,064            39,624                108,440 169,438

14 ព្ក្ពវវង 1,295,396            1,367,920         177,830                       1,190,090                  761,658            185,242              576,416 900,650

15 កោធិសាត់ 507,834               527,511            68,576                         458,935                     293,718            72,620                221,098 345,466

16 រតនគិរី 208,323               60,702              7,891                           52,811                       33,799              29,790                4,009 6,264

17 កស្ៀមរាប 1,044,620            556,351            72,326                         484,025                     309,776            149,381              160,395 250,617

18 ក្ពោះសី្ហនុ 286,371               34,254              4,453                           29,801                       19,073              40,951                -21,878 -34,184

19 ស្ទឹងវក្តង 142,367               62,005              8,061                           53,944                       34,524              20,358                14,166 22,134

20 សាវាយករៀង 643,752               566,530            73,649                         492,881                     315,444            92,057                223,387 349,042

21 តាវកវ 1,029,453            1,208,674         157,128                       1,051,546                  672,989            147,212              525,777 821,527

22 ឧតដរមានជ័យ 267,977               262,608            34,139                         228,469                     146,220            38,321                107,899 168,592

23 វកប 43,155                 12,367              1,608                           10,759                       6,886                6,171                  715 1,117

24 ព្ប៉ៃលិន 76,147                 28,523              3,708                           24,815                       15,882              10,889                4,993 7,802

25 តាបូងឃ្មំ 901,463               307,209            39,937                         267,272                     171,054            128,909              42,145 65,852

16,609,069          10,885,733       1,415,148                    9,470,586                  6,061,174         2,375,097           3,686,077         5,759,495       

16,069,921          10,891,735       1,415,926                    9,475,809                  6,064,518         2,297,999           3,766,519         5,885,186       

539,148               -6,002 -778 -5,223 -3,344 77,098                -80,442 -125,691

ល.រ រាជធានី-ងេតដ

សរុប

កំណត់សម្ភា ល់់ ៖ ជំរ ឿនប្រជាជនឆ្ន ំ២០១៩ និងកា រ្វើចំរោលឆ្ន ំ២០២០  រស់ប្កសួងផែនកា 

ត លយភាពលស្បៀងតាមបណា រាជធានី-លខតាឆ្ន ាំ ២០១៩

តួងលេឆ្ាំមុន
ងបៀបងធ្ៀប

ឧបសម្ព័ន្ធទី ៦



កំរិតកំណត់ ឯកោដា រដូវវសាា រដូវ្បំា្ សរុប
វទន រដំដុោះ ហ.ត 2,586,152                     459,599                        3,045,751                     

ព្ទទទដីអនុវតដ ហ.ត 2,731,338                     597,508                        3,328,846                     

ព្ទទដីខូ ខាត ហ.ត 59,692                          -                                59,692                          

ព្ទទដីក្បមូលទល ហ.ត 2,671,646                     592,128                        3,263,774                     

ទិននទលមធាយម ត/ហ.ត 3.095                            4.418                            3.335                            

បរិមាណ្ទល កតាន 8,269,480                     2,616,253                     10,885,733                   

កំណត់សមាគាល់
-  ត់ក ញ ១៣ភាគរយ កលើបរិមាណ្ស្រុបសំ្រាប់ទុកពូជ  ំណី្ស្តវ និងបាត់បង់កពលក្បមូលទល 1,415,148                     កតាន
- ក្សូ្វ ំណី្កៅស្ល់ កក្ យពី ត់ក ញ (១៣%) 9,470,586                     កតាន
- ស្រុបកស្ាបៀងវដលមាន គិតជាអងករ 6,061,174                     កតាន
- តក្មូវ រកស្ាបៀងមួយឆ្ាំ 2,375,097                     កតាន
- បរិមាណ្អងករកលើស្    3,686,077                     កតាន
- គិតជាក្សូ្វកលើស្ 5,759,495                     កតាន

ទលតិទលស្សូ្វឆ្ន ាំ ២០១៩-២០២០ និងត លយភាពលស្បៀងឆ្ន ាំ ២០២០
ឧបសម្ព័ន្ធទី ៧



ឆ្ាំ-កំរិតកំណត់ ឯកោ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

មធ្យមភាគ 

១០ឆ្ន ាំ

ព្ទទដីដំដុោះក្បចំាឆ្ាំ ហត 2,795,892         2,968,529     3,007,545     3,052,420     3,055,507     3,051,412     3,118,160     3,206,523     3,335,929     3,328,846     3,092,076         

 - វស្ាា ហត 2,391,016         2,496,569    2,512,038    2,567,723    2,564,572    2,561,957    2,599,586    2,657,768    2,739,446    2,731,338    2,582,201         

 - ក្បំាង ហត 404,876            471,960       495,507       484,697       490,935       489,455       518,574       548,755       596,483       597,508       509,875            

ព្ទទដីក្បមូលទលក្បចំាឆ្ាំ ហត 2,777,323         2,766,617     2,980,297     2,968,967     3,028,836     3,025,630     3,099,769     3,189,485     3,248,061     3,263,774     3,034,876         

 - វស្ាា ហត 2,372,519         2,294,784    2,484,832    2,485,521    2,537,976    2,536,175    2,581,255    2,641,637    2,654,314    2,671,646    2,526,066         

 - ក្បំាង ហត 404,804            471,833       495,465       483,446       490,860       489,455       518,514       547,848       593,747       592,128       508,810            

ទិននទលក្បចំាឆ្ាំ ត/ហត 2.970                3.173            3.117            3.163            3.079            3.085            3.211            3.298            3.353            3.335            3.18                  

 - វស្ាា ត/ហត 2.760                2.920           2.872           2.925           2.815           2.827           2.959           3.047           3.094           3.095           2.93                  

 - ក្បំាង ត/ហត 4.201                4.406           4.349           4.383           4.443           4.422           4.465           4.508           4.512           4.418           4.41                  

បរិមាណ្ទលក្បចំាឆ្ាំ ងោន 8,249,452         8,779,365     9,290,940     9,389,961     9,324,416     9,335,284     9,952,270     10,518,339   10,891,735   10,885,733   9,661,750         

 - វស្ាា កតាន 6,548,709         6,700,439    7,136,139    7,271,251    7,143,521    7,170,684    7,636,906    8,048,797    8,212,893    8,269,480    7,413,882         

 - ក្បំាង កតាន 1,700,743         2,078,926    2,154,801    2,118,710    2,180,896    2,164,600    2,315,364    2,469,542    2,678,842    2,616,253    2,247,868         

ក្តូវ រកស្ាបៀងកនមង១ឆ្ាំ ងោន 2,076,542         2,108,022     2,142,178     2,137,878     2,178,050     2,222,078     2,266,335     2,298,001     2,329,364     2,375,097     2,213,355         

កស្ាបៀងស្ល់ ឬខវោះ (អងករ) ងោន 2,516,752         2,780,328     3,031,017     3,090,452     3,013,783     2,975,809     3,275,089     3,558,612     3,735,153     3,686,077     3,166,307         

កស្ាបៀងស្ល់ ឬខវោះ (ក្សូ្វ) ងោន 3,932,425        4,344,263    4,735,964    4,828,832    4,709,036    4,649,702    5,117,327    5,560,331    5,836,177    5,759,495    4,947,355         

ទលតិកមមដាំណាំស្សូ្វរយៈលពល ១០ ឆ្ន ាំ ២០១០-២០១៩ ឧបសម្ព័ន្ធទី ៨



ក្សូ្វ.ក្សាល ក្សូ្វ.បកងកើនរដូវ ក្សូ្វ.កណ្ដាល ក្សូ្វ.ធងន់ ក្សូ្វ. ំ រ ក្សូ្វ.ក ើងទឹក សរុប

01 បន្ទាយមានជ័យ 8,400             77,850            127,650        30,500           -             6,900            251,300           22,000             273,300               

02 បាត់ដំបង 109,200         60,000            100,700        49,000           300             4,000            323,200           18,800             342,000               

03 កំពង់ចាម 12,294           5,126              32,220          35,850           1,050            86,540             42,000             128,540               

04 កំពង់ឆ្ាំង 9,400             800                 73,070          38,730           -             -                122,000           37,000             159,000               

05 កំពង់ស្ពឺ 4,535             615                 70,830          37,570           50               -                113,600           450                  114,050               

06 កំពង់ធំ 24,561           10,408            94,655          73,572           765             9,339            213,300           40,000             253,300               

07 កំពត 16,500           -                 90,620          24,880           -             -                132,000           8,220               140,220               

08 កណ្ដាល 14,762           1,108              10,620          3,610             -             -                30,100             55,400             85,500                 

09 ក ោះកុង 1,999             6,725            519                597             9,840               9,840                   

10 ក្កក ោះ 16,420           1,100              12,000          2,230             150             -                31,900             14,000             45,900                 

11 មណ្ឌលគិរី 5,800             11,300          4,400             1,500          23,000             100                  23,100                 

12 ភ្នំកពញ 2,721             -                 3,411            746                -             -                6,878               460                  7,338                   

13 ក្ពោះវិហារ 5,832             -                 57,499          24,304           3,565          -                91,200             120                  91,320                 

14 ព្ក្ពវវង 40,370           21,730            144,880        42,870           -             150               250,000           75,000             325,000               

15 កោធិសាត់ 39,475           500                 28,900          22,800           1,000          10,325          103,000           9,500               112,500               

16 រតនគិរី 2,570             -                 11,230          2,865             8,190          -                24,855             24,855                 

17 កស្ៀមរាប 39,740           98,715          39,120           1,860          7,130            186,565           26,455             213,020               

18 ក្ពោះសី្ហនុ -                 -                 11,832          1,168             -             -                13,000             13,000                 

19 ស្ទឹងវក្តង 14,000           -                 10,000          1,000             2,800          -                27,800             27,800                 

20 សាវាយករៀង 57,200           10,800            93,600          5,900             167,500           20,500             188,000               

21 តាវកវ 48,000           40,100            85,700          6,200             180,000           80,000             260,000               

22 ឧតដរមានជ័យ 2,450             -                 87,277          4,392             1,665          -                95,784             139                  95,923                 

23 វកប 470                520                 1,630            900                -             -                3,520               20                    3,540                   

24 ព្ប៉ៃលិន 600                -                 5,000            500                -             -                6,100               665                  6,765                   

25 តាបូងឃ្មំ 12,077           6,482              27,539          31,278           -             -                77,376             12,240             89,616                 

489,376         237,139          1,297,603     484,904         22,442        38,894          2,570,358        463,069           3,033,427            សរុប

តារាងផទនការបងកបលងកើនទលស្សូ្វឆ្ន ាំ ២០២០-២០២១

ល.រ រាជធានី កខតត
ក្សូ្វរដូវវស្ាា ២០២០ (ហ.ត) ក្សូ្វរដូវក្បំាង 

២០២០-២០២១
 (ហ.ត)

ស្រុបក្បចំាឆ្ាំ 
(ហ.ត)

ឧបសម្ព័ន្ធទី ៩



              (KitRtwméf¶TI 05  Ex mIna  qñaM 2009 )                                                                      

អនុវតដ ក្បមូលទល បរិមាណ្ទល អនុវតដ ក្បមូលទល បរិមាណ្ទល អនុវតដ ក្បមូលទល បរិមាណ្ទល អនុវតដ ក្បមូលទល បរិមាទល អនុវតដ ក្បមូលទល បរិមាទល
(ហ.ត) (ហ.ត) (ត) (ហ.ត) (ហ.ត) (ត) (ហ.ត) (ហ.ត) (ត) (ហ.ត) (ហ.ត) (ត) (ហ.ត) (ហ.ត) (ត)

01 បន្ទាយមានជ័យ 584               584              1,192            37                 37                329           1,492          1,492          27,791      

02 បាត់ដំបង 743               743              2,614            183               183              1,571        1,038          1,034          25,317      215              215           719           -          -            -              

03 កំពង់ចាម 3,625            3,625           15,334          133               133              1,646        8,645          8,645          108,529    

04 កំពង់ឆ្ាំង 767               767              920               773               773              4,252        4,887          4,887          61,088      361           361             7,942            

05 កំពង់ស្ពឺ 159               159              781               60                 60                420           964             964             5,784        -             -          -          164           164             3,116            

06 កំពង់ធំ 205               205              669               281             281             949           677           677             9,436            

07 កំពត 426               426              1,064            255               255              788           748             748             6,321        -             -          -          -          -            -              

08 កណ្ដាល 1,860            1,860           9,136            4,389          4,389          35,981      -             -          -          -          -            -              

09 ក ោះកុង 98                 98                196               30                 30                90             100             100             400           15             15               150               

10 ក្កក ោះ 551               551              1,733            1,032            1,032           8,443        473             473             4,186        

11 មណ្ឌលគិរី 62                 62                393               498             498             1,281        

12 ភ្នំកពញ 46                 46                276               13                 13                130           178             178             1,238        45             45               900               

13 ក្ពោះវិហារ 2,685            2,685           8,055            258               258              2,580        806             806             3,224        55             55               245               

14 ព្ក្ពវវង 6                   6                  12                 657             657             9,855        

15 កោធិសាត់ 656               656              2,394            61                 61                336           435             435             4,350        168           168             1,008            

16 រតនគិរី 48                 48                277               9                   9                  32             34               34               188           

17 កស្ៀមរាប 1,915            1,915           6,300            305               305              1,705        1,475          1,475          13,275      255           255             2,295            

18 ក្ពោះសី្ហនុ 7                   7                  14                 50               50               905           

19 ស្ទឹងវក្តង 897               897              2,088            109               109              1,853        1,060          1,060          742           

20 សាវាយករៀង -              -            103               103              1,009        2,984          2,984          31,332      

21 តាវកវ 105               105              305               97                 97                873           2,048          2,048          40,960      250           250             2,500            

22 ឧតដរមានជ័យ 110               110              545               20                 20                100           122             122             479           

23 វកប 172               172              522               206               206              741           518             518             1,973        

24 ព្ប៉ៃលិន 12                 12                70                 20               20               200           

25 តាបូងឃ្មំ 580               580              2,607            20                 20                300           785             785             13,795      -             -          -          -          -            -              

16,319            16,319          57,497            3,704              3,704            27,198        34,687          34,683          400,144      215                215             719             1,990          1,990            27,411            

12,309            12,130          42,169            2,855              2,855            20,140        33,759          32,969          352,813      275                275             2,359          1,236          1,236            20,292            

4,010 4,189 15,328            849 849 7,058 928               1,714            47,331        -60 -60 -1,640 754 754 7,119

ល.រ រាជធានី-កខតដ
ងរតស ដំ ូ្ជាវ បផនែ្គប់មុេ

តួងលេឆ្ាំមុន
ង្បៀបងធ្ៀប

សរុប

ឪ ឹក ងមៃស 

ស្ថតិិផ្ទៃដីស្បមូលទល និង បរមិាណទល ដាំណាំរមួទស ាំ និងដាំណាំឧស្ាហកមមរដូវវស្ាឆ្ន ាំ ២០១៩
ឧបសម្ព័ន្ធទី ១០ក



              (KitRtwméf¶TI 05  Ex mIna  qñaM 2009 )                                                                      

01 បន្ទាយមានជ័យ
02 បាត់ដំបង
03 កំពង់ចាម
04 កំពង់ឆ្ាំង
05 កំពង់ស្ពឺ
06 កំពង់ធំ
07 កំពត
08 កណ្ដាល
09 ក ោះកុង
10 ក្កក ោះ
11 មណ្ឌលគិរី
12 ភ្នំកពញ
13 ក្ពោះវិហារ
14 ព្ក្ពវវង
15 កោធិសាត់
16 រតនគិរី
17 កស្ៀមរាប
18 ក្ពោះសី្ហនុ
19 ស្ទឹងវក្តង
20 សាវាយករៀង
21 តាវកវ
22 ឧតដរមានជ័យ
23 វកប
24 ព្ប៉ៃលិន
25 តាបូងឃ្មំ

ល.រ រាជធានី-កខតដ

តួងលេឆ្ាំមុន
ង្បៀបងធ្ៀប

សរុប

ស្ថតិិផ្ទៃដីស្បមូលទល និង បរមិាណទល ដាំណាំរមួទស ាំ និងដាំណាំឧស្ាហកមមរដូវវស្ាឆ្ន ាំ ២០១៩

អនុវតដ ក្បមូលទល បរិមាណ្ទល អនុវតដ ក្បមូលទល បរិមាណ្ទល អនុវតដ ក្បមូលទល បរិមាណ្ទល អនុវតដ ក្បមូលទល បរិមាណ្ទល អនុវតដ ក្បមូលទល បរិមាណ្ទល
(ហ.ត) (ហ.ត) (ត) (ហ.ត) (ហ.ត) (ត) (ហ.ត) (ហ.ត) (ត) (ហ.ត) (ហ.ត) (ត) (ហ.ត) (ហ.ត) (ត)
11,859     11,859     58,074     91,802     91,802     2,097,676  60            60            62            18            18            34            10            10            11            

114,724   106,506   504,945   112,543   108,551   2,620,638  2,598       2,594       2,044       217          217          383          2,033       2,033       4,296       

5,570       5,570       30,730     23,136     23,136     435,420     557          557          550          1,465       1,465       3,153       28            28            36            

376          376          2,370         671          671          805          278          278          361          

104          104          1,976         354          354          460          151          151          257          -         -         -         

51,186     51,186     1,133,514  736          736          1,104       395          395          593          

150          150          458          187          187          4,045         297          297          864          143          143          267          -         -         -         

8,597       8,597       42,985     -         -         -         -         -         -         -         

55            55            550            6              6              18            16            16            60            

2,179       2,179       7,387       72,901     72,901     1,459,259  2,245       2,245       1,574       850          850          678          2,043       2,043       3,042       

-         13,064     13,064     214,511     5,817       5,817       6,631       1,385       1,385       2,145       501          501          741          

-         2              2              22              15            15            18            

1,343       1,343       4,028       23,790     23,790     261,690     7,588       7,588       9,106       784          784          1,548       13,530     13,530     22,094     

3,369       3,369       23,613     1,035       1,035       18,630       57            57            86            33            33            50            -         -         -         

10,224     10,224     37,318     15,448     15,448     308,960     599          599          779          755          755          672          294          294          441          

17,568     17,380     245,997     311          311          239          254          254          495          4,682       4,328       6,808       

23,000     23,000     368,000     3,620       3,620       3,982       15            15            23            -         -         -         

-         -         -         

11,362     11,362     227,035     663          663          530          1,112       1,112       1,668       1,120       1,120       1,344       

5,728       5,638       113,758     -         -         

528          528          7,920         121          121          157          150          150          300          

61,026     61,026     1,518,754  70            70            73            52            52            182          1,400       1,400       2,588       

175          175          569          9              9              116            -         -         44            44            66            -         -         -         

14,077     7,716       46,296     42,110     42,110     842,200     20            20            40            12            12            42            

3,935       3,935       19,706     56,150     56,083     1,033,385  155          155          186          195          195          285          -         -         -         

176,202    161,623    776,108    623,110    618,773    12,916,426  26,560      26,556      29,310      7,929        7,929        12,669      26,036      25,682      41,995      

191,159    184,339    1,114,952 611,320    609,595    13,052,147  28,872      28,526      32,154      10,654      10,654      15,603      46,026      45,729      91,729      

-14,957 -22,716 -338,844 11,790 9,178 -135,721 -2,312 -1,970 -2,844 -2,725 -2,725 -2,934 -19,990 -20,047 -49,734

ស្ថតិិផ្ទៃដីស្បមូលទល និង បរមិាណទល ដាំណាំរមួទស ាំ និងដាំណាំឧស្ាហកមមរដូវវស្ាឆ្ន ាំ ២០១៩

ងរត្កហម សផណែកដី សផណែកងសៀ្ ដំ ូ្មី សផណែកបាយ 

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១០ខ



              (KitRtwméf¶TI 05  Ex mIna  qñaM 2009 )                                                                      

01 បន្ទាយមានជ័យ
02 បាត់ដំបង
03 កំពង់ចាម
04 កំពង់ឆ្ាំង
05 កំពង់ស្ពឺ
06 កំពង់ធំ
07 កំពត
08 កណ្ដាល
09 ក ោះកុង
10 ក្កក ោះ
11 មណ្ឌលគិរី
12 ភ្នំកពញ
13 ក្ពោះវិហារ
14 ព្ក្ពវវង
15 កោធិសាត់
16 រតនគិរី
17 កស្ៀមរាប
18 ក្ពោះសី្ហនុ
19 ស្ទឹងវក្តង
20 សាវាយករៀង
21 តាវកវ
22 ឧតដរមានជ័យ
23 វកប
24 ព្ប៉ៃលិន
25 តាបូងឃ្មំ

ល.រ រាជធានី-កខតដ

តួងលេឆ្ាំមុន
ង្បៀបងធ្ៀប

សរុប

ស្ថតិិផ្ទៃដីស្បមូលទល និង បរមិាណទល ដាំណាំរមួទស ាំ និងដាំណាំឧស្ាហកមមរដូវវស្ាឆ្ន ាំ ២០១៩

អនុវតដ ក្បមូលទល បរិមាណ្ទល អនុវតដ ក្បមូលទល បរិមាណ្ទល អនុវតដ ក្បមូលទល បរិមាណ្ទល អនុវតដ ក្បមូលទល បរិមាណ្ទល អនុវតដ ក្បមូលទល បរិមាណ្ទល
(ហ.ត) (ហ.ត) (ត) (ហ.ត) (ហ.ត) (ត) (ហ.ត) (ហ.ត) (ត) (ហ.ត) (ហ.ត) (ត) (ហ.ត) (ហ.ត) (ត)

25            25            23            237          237          7,195              17            17            29              

1,666       1,663       1,070       248          248          13,782            -         -         -           -         -         -           -         -         -          

6,982       6,982       5,168       283          283          5,619              

310          310          124          411          411          6,371              78            78            62              10            10            11              

27            27            14            256          256          7,168              -         -         -           -         -         -           -         -         -          

22            22            9 21            21            315                 

-         -         -         409          409          7,900              -         -         -           -         -         -           -         -         -          

-         -         -         674          674          16,850            -         -         -           -         -         -           -         -         -          

128          128          5,120              

1,740       1,740       1,131       118          118          3,548              

733          733          17,737            

1              1              1              11            11            330                 37          37          37           

237          237          426          607          607          12,140            3              3              6                

240          240          360          534          534          10,680            -         -         -           -         -         -           40          40          60           

200          200          190          228          228          3,648              

11            11            8              23            23            467                 8              8              5                

55            55            48            380          380          6,460              

4              4              40                   

355          355          172          367          367          5,940              1              1              1                

6,268       6,268       313,400          

-         -         -         468          468          34,164            

46            46            30            -         

-         -         -         151          151          2,696              

13            13            13            23            23            230                 

385          385          232          515          515          10,340            -         -         -           -         -         -           -         -         -          

12,315      12,312      9,009        13,097       13,097       492,140            95              95              91                22              22              23                77              77              97               

13,467      13,167      10,438      15,221       15,133       554,262            106            106            109              28              28              36                850            850            879             

-1,152 -855 -1,428 -2,124 -2,036 -62,123 -11 -11 -18 -6 -6 -13 -773 -773 -782

ស្ថតិិផ្ទៃដីស្បមូលទល និង បរមិាណទល ដាំណាំរមួទស ាំ និងដាំណាំឧស្ាហកមមរដូវវស្ាឆ្ន ាំ ២០១៩

ឈូក ្កងៅ ថ្ាំជក់ លង អំងៅ 

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១០គ
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អនុវតដ ក្បមូលទល បរិមាណ្ទល អនុវតដ ក្បមូលទល បរិមាណ្ទល អនុវតដ ក្បមូលទល បរិមាណ្ទល អនុវតដ ក្បមូលទល បរិមាទល អនុវតដ ក្បមូលទល បរិមាទល
(ហ.ត) (ហ.ត) (ត) (ហ.ត) (ហ.ត) (ត) (ហ.ត) (ហ.ត) (ត) (ហ.ត) (ហ.ត) (ត) (ហ.ត) (ហ.ត) (ត)

01 បន្ទាយមានជ័យ 289             289             1,262          2                 2                 15               1,741          1,741          31,547        

02 បាត់ដំបង 366             366             1,362          7                 7                 59               594             594             9,363          26               26               87               218             218             4,469          

03 កំពង់ចាម 989             989             3,335          258             258             1,762          4,148          4,148          53,148        

04 កំពង់ឆ្ាំង 828             828             1,482          150             150             823             3,519          3,519          52,785        364             364             6,925          

05 កំពង់ស្ពឺ 2                 2                 10               8                 8                 64               186             186             1,116          -                  -                  -                  21               21               399             

06 កំពង់ធំ 3                 3                 9                 -                  -                  -                  71               71               233             187             187             2,616          

07 កំពត 133             133             315             68               68               223             302             302             2,307          13               13               25               37               37               321             

08 កណ្ដាល 639             639             5,290          21               21               234             4,227          4,227          34,192        178             178             815             

09 ក ោះកុង 19               19               76               5                 5                 20               65               65               325             19               19               190             

10 ក្កក ោះ 4,262          4,262          11,836        2,125          2,125          16,239        656             656             5,486          

11 មណ្ឌលគិរី -                  -                  -                  

12 ភ្នំកពញ 8                 8                 56               2                 2                 20               130             130             797             6                 6                 6                 

13 ក្ពោះវិហារ -                  -                  -                  

14 ព្ក្ពវវង 767             767             11,505        25               25               125             233             233             3,495          

15 កោធិសាត់ 246             246             898             50               50               275             365             365             3,650          114             114             684             

16 រតនគិរី -                  -                  -                  

17 កស្ៀមរាប 1,005          1,005          3,314          50               50               280             1,440          1,440          12,960        230             230             2,070          

18 ក្ពោះសី្ហនុ 30               30               60               15               15               75               312             312             5,647          

19 ស្ទឹងវក្តង 161             161             402             63               63               1,071          240             240             168             

20 សាវាយករៀង 45               45               427             1,031          1,031          10,619        

21 តាវកវ 151             151             378             285             285             2,565          1,828          1,828          32,904        192             192             1,920          

22 ឧតដរមានជ័យ 11               11               61               51               51               1,179          46               46               1,768          

23 វកប 127             127             402             249             249             1,133          217             217             903             

24 ព្ប៉ៃលិន -                  -                  -                  

25 តាបូងឃ្មំ 360             360             1,633          110             110             1,870          685             685             11,033        -                  -                  -                  

9,629          9,629          32,181        3,513          3,513          27,155        22,575        22,575        281,868      242             242             1,052          1,667          1,667          24,863        

7,627           7,627           29,688         2,021           2,021       14,918         23,259         23,259         286,700       173              173              612              1,831           1,831           27,869         

2,002 2,002 2,493 1,492 1,492 12,237 -684 -684 -4,832 69                69                440              -164 -164 -3,006

ល.រ រាជធានី-កខតដ
ងរតស ដំ ូ្ជាវ បផនែ្គប់មុេ

ង្បៀបងធ្ៀប

ឪ ឹក

សរុប
តួងលេឆ្ាំមុន

ងមៃស

ស្ថតិិផ្ទៃដីស្បមូលទល និង បរមិាណទល ដាំណាំរមួទស ាំ និងដាំណាំឧស្ាហកមមរដូវស្រ ាំងឆ្ន ាំ ២០១៩-២០២០
ឧបសម្ព័ន្ធទី ១១ក



              (KitRtwméf¶TI 05  Ex mIna  qñaM 2009 )                                                                      

01 បន្ទាយមានជ័យ
02 បាត់ដំបង
03 កំពង់ចាម
04 កំពង់ឆ្ាំង
05 កំពង់ស្ពឺ
06 កំពង់ធំ
07 កំពត
08 កណ្ដាល
09 ក ោះកុង
10 ក្កក ោះ
11 មណ្ឌលគិរី
12 ភ្នំកពញ
13 ក្ពោះវិហារ
14 ព្ក្ពវវង
15 កោធិសាត់
16 រតនគិរី
17 កស្ៀមរាប
18 ក្ពោះសី្ហនុ
19 ស្ទឹងវក្តង
20 សាវាយករៀង
21 តាវកវ
22 ឧតដរមានជ័យ
23 វកប
24 ព្ប៉ៃលិន
25 តាបូងឃ្មំ

ល.រ រាជធានី-កខតដ

ង្បៀបងធ្ៀប

សរុប
តួងលេឆ្ាំមុន

ស្ថតិិផ្ទៃដីស្បមូលទល និង បរមិាណទល ដាំណាំរមួទស ាំ និងដាំណាំឧស្ាហកមមរដូវស្រ ាំងឆ្ន ាំ ២០១៩-២០២០

អនុវតដ ក្បមូលទល បរិមាណ្ទល អនុវតដ ក្បមូលទល បរិមាណ្ទល អនុវតដ ក្បមូលទល បរិមាណ្ទល អនុវតដ ក្បមូលទល បរិមាណ្ទល អនុវតដ ក្បមូលទល បរិមាណ្ទល
(ហ.ត) (ហ.ត) (ត) (ហ.ត) (ហ.ត) (ត) (ហ.ត) (ហ.ត) (ត) (ហ.ត) (ហ.ត) (ត) (ហ.ត) (ហ.ត) (ត)

13,485    13,485     270,671      47            47            45             

-             -               -               -             -               -                 443          443          285           17            17            18             -             -               -               

1,174      1,174       4,398        38           38            684             167          167          229           397          397          620           

40           40            320             2,237       2,237       2,684        10            10            15             

-             -               -               -             -               -                 2              2              3               10            10            17             -             -               -               

4              4              6               

-             -               -               46           46            388             90            90            194           70            70            160           -             -               -               

6,229      6,229       31,456      -             -               -                 1,724       1,724       2,070        4              4              8               23           23            51             

10           10            90               2              2              12             

6,166      6,166       22,593      2,027      2,027       15,499        45            45            30             221          221          177           

-             -               -                 -               -               -               

3,401      3,401       23,807      393          393          590           223          223          335           -             -               -               

4,832      4,832       96,640        166          166          216           145          145          129           18           18            27             

11,160    11,160     178,560      2,385       2,385       2,619        -               -               -               -             -               -               

69            69            55             71            71            107           -             -               -               

724         724          12,308        

1,281      1,281       19,215        68            68            82             54            54            81             -             -               -               

9             9              30             12            12            21             -             -               -               

6,855      6,855       37,044      115         115          1,955          185          185          207           100          100          132           -             -               -               

23,834    23,834     119,328    33,758    33,758     596,330      8,021       8,021       9,308        1,340       1,340       1,836        41           41            78             

23,882    23,882      116,942    40,915    40,915      697,929      8,991        8,991        10,721      1,430 1,430 1,963 25           25            38             

-48 -48 2,386 -7,157 -7,157 -101,599 -970 -970 -1,413 -90 -90 -127 16 16 41

ស្ថតិិផ្ទៃដីស្បមូលទល និង បរមិាណទល ដាំណាំរមួទស ាំ និងដាំណាំឧស្ាហកមមរដូវស្រ ាំងឆ្ន ាំ ២០១៩-២០២០

ងរត្កហម សផណែកដី សផណែកងសៀ្ ដំ ូ្មី សផណែកបាយ 

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១១ខ



              (KitRtwméf¶TI 05  Ex mIna  qñaM 2009 )                                                                      

01 បន្ទាយមានជ័យ
02 បាត់ដំបង
03 កំពង់ចាម
04 កំពង់ឆ្ាំង
05 កំពង់ស្ពឺ
06 កំពង់ធំ
07 កំពត
08 កណ្ដាល
09 ក ោះកុង
10 ក្កក ោះ
11 មណ្ឌលគិរី
12 ភ្នំកពញ
13 ក្ពោះវិហារ
14 ព្ក្ពវវង
15 កោធិសាត់
16 រតនគិរី
17 កស្ៀមរាប
18 ក្ពោះសី្ហនុ
19 ស្ទឹងវក្តង
20 សាវាយករៀង
21 តាវកវ
22 ឧតដរមានជ័យ
23 វកប
24 ព្ប៉ៃលិន
25 តាបូងឃ្មំ

ល.រ រាជធានី-កខតដ

ង្បៀបងធ្ៀប

សរុប
តួងលេឆ្ាំមុន

ស្ថតិិផ្ទៃដីស្បមូលទល និង បរមិាណទល ដាំណាំរមួទស ាំ និងដាំណាំឧស្ាហកមមរដូវស្រ ាំងឆ្ន ាំ ២០១៩-២០២០

អនុវតដ ក្បមូលទល បរិមាណ្ទល អនុវតដ ក្បមូលទល បរិមាណ្ទល អនុវតដ ក្បមូលទល បរិមាណ្ទល អនុវតដ ក្បមូលទល បរិមាណ្ទល អនុវតដ ក្បមូលទល បរិមាទល
(ហ.ត) (ហ.ត) (ត) (ហ.ត) (ហ.ត) (ត) (ហ.ត) (ហ.ត) (ត) (ហ.ត) (ហ.ត) (ត) (ហ.ត) (ហ.ត) (ត)

127          127          3,355       

29            29            19            28            28            1,089       -               -               -               -               -               -               -           -           

7              7              6              295          295          6,525       2,672       2,372       3,667       

895          895          360          64            64            2,920       60            60            48            41            41            49            636          636          1,047       

-               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -           

33            33            341          -           

-               -               -               77            77            1,934       -               -               -               -               -               -               -           

5              5              4              65            65            1,950       -               -               -               -               -               -               1,268       1,268       1,268       

19            19            760          -           

1,642       1,642       49,296     1,228       1,228       798          -           

-               -           

4              4              120          5              5              15            

-               -           

53            53            80            732          732          29,280     -               -               -               -               -               -               130          70            105          

88            88            84            76            76            1,216       

-               

-               -               -               110          110          1,870       -               -               -               

25            25            250          

-               -               -               92            92            1,656       

268          268          10,720     

-               -               -               218          218          11,990     

2              2              39            

-               -               -               7              7              113          

-               

-               -               -               35            35            750          -               -               -               1,215       1,215       2,175       

1,077       1,077       553          3,919       3,919       126,173   60            60            48            5,156       4,856       6,689       2,039       1,979       2,435       

1,098        1,098        518           4,882       4,882       137,645   70            70            56            5,715       5,715       7,418       1,831       1,831       2,264       

-21 -21 35 -963 -963 -11,472 -10 -10 -8 -559 -859 -729 208 148 171

ស្ថតិិផ្ទៃដីស្បមូលទល និង បរមិាណទល ដាំណាំរមួទស ាំ និងដាំណាំឧស្ាហកមមរដូវស្រ ាំងឆ្ន ាំ ២០១៩-២០២០

ឈូក្កងៅ ថ្ាំជក់ លង អំងៅ 

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១១គ



              (KitRtwméf¶TI 05  Ex mIna  qñaM 2009 )                                                                      

អនុវតដ ក្បមូលទល បរិមាណ្ទល អនុវតដ ក្បមូលទល បរិមាណ្ទល អនុវតដ ក្បមូលទល បរិមាណ្ទល អនុវតដ ក្បមូលទល បរិមាណ្ទល អនុវតដ ក្បមូលទល បរិមាណ្ទល
(ហ.ត) (ហ.ត) (ត) (ហ.ត) (ហ.ត) (ត) (ហ.ត) (ហ.ត) (ត) (ហ.ត) (ហ.ត) (ត) (ហ.ត) (ហ.ត) (ត)

01 បន្ទាយមានជ័យ 873              873              2,454           39                39                344              3,233           3,233           59,338         -                  -                  -                  -                  -                  -                  

02 បាត់ដំបង 1,109           1,109           3,976           190              190              1,630           1,632           1,628           34,681         241              241              806              218              218              4,469           

03 កំពង់ចាម 4,614           4,614           18,669         391              391              3,408           12,793         12,793         161,678       -                  -                  -                  -                  -                  -                  

04 កំពង់ឆ្ាំង 1,595           1,595           2,402           923              923              5,075           8,406           8,406           113,873       -                  -                  -                  725              725              14,867         

05 កំពង់ស្ពឺ 161              161              791              68                68                484              1,150           1,150           6,900           -                  -                  -                  185              185              3,515           

06 កំពង់ធំ 208              208              678              -                  -                  -                  352              352              1,182           -                  -                  -                  864              864              12,052         

07 កំពត 559              559              1,379           323              323              1,011           1,050           1,050           8,628           13                13                25                37                37                321              

08 កណ្ដាល 2,499           2,499           14,426         21                21                234              8,616           8,616           70,173         178              178              815              -                  -                  -                  

09 ក ោះកុង 117              117              272              35                35                110              165              165              725              -                  -                  -                  34                34                340              

10 ក្កក ោះ 4,813           4,813           13,569         3,157           3,157           24,682         1,129           1,129           9,672           -                  -                  -                  -                  -                  -                  

11 មណ្ឌលគិរី 62                62                393              -                  -                  -                  498              498              1,281           -                  -                  -                  -                  -                  -                  

12 ភ្នំកពញ 54                54                332              15                15                150              308              308              2,035           -                  -                  -                  51                51                906              

13 ក្ពោះវិហារ 2,685           2,685           8,055           258              258              2,580           806              806              3,224           -                  -                  -                  55                55                245              

14 ព្ក្ពវវង 6                  6                  12                -                  -                  -                  1,424           1,424           21,360         25                25                125              233              233              3,495           

15 កោធិសាត់ 902              902              3,292           111              111              611              800              800              8,000           -                  -                  -                  282              282              1,692           

16 រតនគិរី 48                48                277              9                  9                  32                34                34                188              -                  -                  -                  -                  -                  -                  

17 កស្ៀមរាប 2,920           2,920           9,615           355              355              1,985           2,915           2,915           26,235         -                  -                  -                  485              485              4,365           

18 ក្ពោះសី្ហនុ 37                37                74                15                15                75                362              362              6,552           -                  -                  -                  -                  -                  -                  

19 ស្ទឹងវក្តង 1,058           1,058           2,490           172              172              2,924           1,300           1,300           910              -                  -                  -                  -                  -                  -                  

20 សាវាយករៀង -                  -                  -                  148              148              1,436           4,015           4,015           41,951         -                  -                  -                  -                  -                  -                  

21 តាវកវ 256              256              683              382              382              3,438           3,876           3,876           73,864         -                  -                  -                  442              442              4,420           

22 ឧតដរមានជ័យ 121              121              606              20                20                100              173              173              1,658           -                  -                  -                  46                46                1,768           

23 វកប 299              299              924              455              455              1,874           735              735              2,876           -                  -                  -                  -                  -                  -                  

24 ព្ប៉ៃលិន 12                12                70                -                  -                  -                  20                20                200              -                  -                  -                  -                  -                  -                  

25 តាបូងឃ្មំ 940              940              4,240           130              130              2,170           1,470           1,470           24,828         -                  -                  -                  -                  -                  -                  

25,948         25,948         89,678         7,217           7,217           54,354         57,262         57,258         682,012       457              457              1,771           3,657 3,657 52,455

19,936         19,757         71,857         4,876           4,876           35,058         57,018         56,228         639,513       448              448              2,971           3,067 3,067 48,161

6,012 6,191 17,821 2,341 2,341 19,296 244 1,031 42,499 9 9 -1,200 590 590 4,294

ល.រ រាជធានី-ងេតដ
ងរតស 

ង្បៀបងធ្ៀប

ដំ ូ្ជាវ បផនែ្គប់មុេ ងមៃស ឪ ឹក

សរុប
តួងលេឆ្ាំមុន

ស្ថតិិផ្ទៃដីស្បមូលទល និង បរមិាណទល ដាំណាំរមួទស ាំ និងដាំណាំឧស្ាហកមមស្បចាំឆ្ន ាំ ២០១៩-២០២០
ឧបសម្ព័ន្ធទី ១២ក



              (KitRtwméf¶TI 05  Ex mIna  qñaM 2009 )                                                                      

01 បន្ទាយមានជ័យ
02 បាត់ដំបង
03 កំពង់ចាម
04 កំពង់ឆ្ាំង
05 កំពង់ស្ពឺ
06 កំពង់ធំ
07 កំពត
08 កណ្ដាល
09 ក ោះកុង
10 ក្កក ោះ
11 មណ្ឌលគិរី
12 ភ្នំកពញ
13 ក្ពោះវិហារ
14 ព្ក្ពវវង
15 កោធិសាត់
16 រតនគិរី
17 កស្ៀមរាប
18 ក្ពោះសី្ហនុ
19 ស្ទឹងវក្តង
20 សាវាយករៀង
21 តាវកវ
22 ឧតដរមានជ័យ
23 វកប
24 ព្ប៉ៃលិន
25 តាបូងឃ្មំ

ល.រ រាជធានី-ងេតដ

ង្បៀបងធ្ៀប

សរុប
តួងលេឆ្ាំមុន

ស្ថតិិផ្ទៃដីស្បមូលទល និង បរមិាណទល ដាំណាំរមួទស ាំ និងដាំណាំឧស្ាហកមមស្បចាំឆ្ន ាំ ២០១៩-២០២០

អនុវតដ ក្បមូលទល បរិមាណ្ទល អនុវតដ ក្បមូលទល បរិមាណ្ទល អនុវតដ ក្បមូលទល បរិមាណ្ទល អនុវតដ ក្បមូលទល បរិមាណ្ទល អនុវតដ ក្បមូលទល បរិមាណ្ទល
(ហ.ត) (ហ.ត) (ត) (ហ.ត) (ហ.ត) (ត) (ហ.ត) (ហ.ត) (ត) (ហ.ត) (ហ.ត) (ត) (ហ.ត) (ហ.ត) (ត)
11,859    11,859      58,074        105,287    105,287    2,368,347      107        107         107           18            18            34            10          10            11            

114,724  106,506    504,945      112,543    108,551    2,620,638      3,041     3,037      2,329        234           234           401           2,033     2,033        4,296        

6,744      6,744        35,127        23,174      23,174      436,104        724        724         779           1,862        1,862        3,773        28          28            36            

-              -               -                  416           416           2,690            2,908     2,908      3,490        288           288           376           -             -               -               

-              -               -                  104           104           1,976            356        356         462           161           161           274           -             -               -               

-              -               -                  51,186      51,186      1,133,514      736        736         1,104        4              4              6              395        395           593           

150         150           458             233           233           4,433            387        387         1,058        213           213           427           -             -               -               

14,826    14,826      74,441        -               -               -                    1,724     1,724      2,070        4              4              8              23          23            51            

-              -               -                  65            65            640               6            6             18            18            18            72            -             -               -               

8,345      8,345        29,980        74,928      74,928      1,474,758      2,290     2,290      1,603        1,071        1,071        855           2,043     2,043        3,042        

-              -               -                  13,064      13,064      214,511        5,817     5,817      6,631        1,385        1,385        2,145        501        501           741           

-              -               -                  2              2              22                 15          15           18            -               -               -               -             -               -               

1,343      1,343        4,028          23,790      23,790      261,690        7,588     7,588      9,106        784           784           1,548        13,530   13,530      22,094      

6,770      6,770        47,420        1,035        1,035        18,630          450        450         676           256           256           384           -             -               -               

10,224    10,224      37,318        20,280      20,280      405,600        765        765         995           900           900           801           312        312           468           

-              -               -                  17,568      17,380      245,997        311        311         239           254           254           495           4,682     4,328        6,808        

-              -               -                  34,160      34,160      546,560        6,005     6,005      6,601        15            15            23            -             -               -               

-              -               -                  -               -               -                    -             -             -               -               -               -               -             -               -               

-              -               -                  11,362      11,362      227,035        732        732         586           1,183        1,183        1,775        1,120     1,120        1,344        

-              -               -                  6,452        6,362        126,066        -             -             -               -               -               -               -             -               -               

-              -               -                  1,809        1,809        27,135          189        189         239           204           204           381           -             -               -               

-              -               -                  61,026      61,026      1,518,754      70          70           73            52            52            182           1,400     1,400        2,588        

184         184           599             9              9              116               -             -             -               56            56            87            -             -               -               

14,077    7,716        46,296        42,110      42,110      842,200        20          20           40            12            12            42            -             -               -               

10,790    10,790      56,750        56,265      56,198      1,035,340      340        340         393           295           295           417           -             -               -               

200,036  185,457    895,436      656,868    652,531    13,512,755    34,581   34,577    38,617      9,269 9,269 14,505 26,077 25,723 42,073

215,041  208,221    1,231,894   652,235    650,510    13,750,076    37,863   37,517    42,875      12,084 12,084 17,566 46,051 45,754 91,766

-15,005 -22,764 -336,458 4,633 2,021 -237,320 -3,282 -2,940 -4,257 -2,815 -2,815 -3,061 -19,974 -20,031 -49,694

ស្ថតិិផ្ទៃដីស្បមូលទល និង បរមិាណទល ដាំណាំរមួទស ាំ និងដាំណាំឧស្ាហកមមស្បចាំឆ្ន ាំ ២០១៩-២០២០

សផណែកបាយ ងរត្កហម ដំ ូ្មី សផណែកដី សផណែកងសៀ្ 
ឧបសម្ព័ន្ធទី ១២ខ



              (KitRtwméf¶TI 05  Ex mIna  qñaM 2009 )                                                                      

01 បន្ទាយមានជ័យ
02 បាត់ដំបង
03 កំពង់ចាម
04 កំពង់ឆ្ាំង
05 កំពង់ស្ពឺ
06 កំពង់ធំ
07 កំពត
08 កណ្ដាល
09 ក ោះកុង
10 ក្កក ោះ
11 មណ្ឌលគិរី
12 ភ្នំកពញ
13 ក្ពោះវិហារ
14 ព្ក្ពវវង
15 កោធិសាត់
16 រតនគិរី
17 កស្ៀមរាប
18 ក្ពោះសី្ហនុ
19 ស្ទឹងវក្តង
20 សាវាយករៀង
21 តាវកវ
22 ឧតដរមានជ័យ
23 វកប
24 ព្ប៉ៃលិន
25 តាបូងឃ្មំ

ល.រ រាជធានី-ងេតដ

ង្បៀបងធ្ៀប

សរុប
តួងលេឆ្ាំមុន

ស្ថតិិផ្ទៃដីស្បមូលទល និង បរមិាណទល ដាំណាំរមួទស ាំ និងដាំណាំឧស្ាហកមមស្បចាំឆ្ន ាំ ២០១៩-២០២០

អនុវតដ ក្បមូលទល បរិមាណ្ទល អនុវតដ ក្បមូលទល បរិមាណ្ទល អនុវតដ ក្បមូលទល បរិមាណ្ទល អនុវតដ ក្បមូលទល បរិមាណ្ទល អនុវតដ ក្បមូលទល បរិមាណ្ទល
(ហ.ត) (ហ.ត) (ត) (ហ.ត) (ហ.ត) (ត) (ហ.ត) (ហ.ត) (ត) (ហ.ត) (ហ.ត) (ត) (ហ.ត) (ហ.ត) (ត)

25            25            23            364           364           10,550      17            17            29            -               -               -               -               -               -               

1,695        1,692        1,089        276           276           14,871      -               -               -               -               -               -               -               -               -               

6,989        6,989        5,174        578           578           12,144      -               -               -               2,672        2,372        3,667        -               -               -               

1,205        1,205        484           475           475           9,291        138           138           110           51            51            60            636           636           1,047        

27            27            14            256           256           7,168        -               -               -               -               -               -               -               -               -               

22            22            9              54            54            656           -               -               -               -               -               -               -               -               -               

-               -               -               486           486           9,834        -               -               -               -               -               -               -               -               -               

5              5              4              739           739           18,800      -               -               -               -               -               -               1,268        1,268        1,268        

-               -               -               147           147           5,880        -               -               -               -               -               -               -               -               -               

1,740        1,740        1,131        1,760        1,760        52,845      -               -               -               1,228        1,228        798           -               -               -               

-               -               -               733           733           17,737      -               -               -               -               -               -               -               -               -               

1              1              1              15            15            450           -               -               -               -               -               -               42            42            52            

237           237           426           607           607           12,140      -               -               -               3              3              6              -               -               -               

293           293           440           1,266        1,266        39,960      -               -               -               -               -               -               170           110           165           

288           288           274           304           304           4,864        -               -               -               -               -               -               -               -               -               

11            11            8              23            23            467           -               -               -               8              8              5              -               -               -               

55            55            48            490           490           8,330        -               -               -               -               -               -               -               -               -               

-               -               -               29            29            290           -               -               -               -               -               -               -               -               -               

355           355           172           459           459           7,596        -               -               -               1              1              1              -               -               -               

-               -               -               6,536        6,536        324,120    -               -               -               -               -               -               -               -               -               

-               -               -               686           686           46,154      -               -               -               -               -               -               -               -               -               

46            46            30            2              2              39            -               -               -               -               -               -               -               -               -               

-               -               -               158           158           2,809        -               -               -               -               -               -               -               -               -               

13            13            13            23            23            230           -               -               -               -               -               -               -               -               -               

385           385           232           550           550           11,090      -               -               -               1,215        1,215        2,175        -               -               -               

13,392 13,389 9,571 17,016 17,016 618,313 155 155 139 5,178 4,878 6,712 2,116 2,056 2,532

14,565 14,265 10,956 20,103 20,015 691,907 176 176 165 5,743 5,743 7,454 2,681 2,681 3,143

-1,173 -876 -1,385 -3,087 -2,999 -73,594 -21 -21 -26 -565 -865 -742 -565 -625 -611

ស្ថតិិផ្ទៃដីស្បមូលទល និង បរមិាណទល ដាំណាំរមួទស ាំ និងដាំណាំឧស្ាហកមមស្បចាំឆ្ន ាំ ២០១៩-២០២០

ថ្ាំជក់ លង អំងៅ ្កងៅ ឈូក
ឧបសម្ព័ន្ធទី ១២គ



សរុប វស្ាា ក្បំាង សរុប វស្ាា ក្បំាង សរុប្បចំឆ្ាំ វស្ាា ក្បំាង សរុប្បចំឆ្ាំ វស្ាា ក្បំាង
កោតស្ 25,948              16,319       9,629         25,948         16,319       9,629         3.46                3.52           3.34           89,678               57,497            32,181          

ដ ូងជាវា 7,217                3,704         3,513         7,217           3,704         3,513         7.53                7.34           7.73           54,354               27,198            27,155          

បវនែ 57,262              34,687       22,575       57,258         34,683       22,575       11.91              11.54         12.49         682,012             400,144          281,868        

កមទស្ 457                   215            242            457              215            242            3.88                3.34           4.35           1,771                 719                 1,052            

ឪ ឹក 3,657                1,990         1,667         3,657           1,990         1,667         14.29              13.77         14.91         52,274               27,411            24,863          

សរុប I 94,541             56,915       37,626       94,537        56,911       37,626       880,089            512,701         367,120       

កោតក្កហម 200,036            176,202     23,834       185,457       161,623     23,834       4.83                4.80           5.01           895,436             776,108          119,328        

ដំ ូងមី 656,868            623,110     33,758       652,531       618,773     33,758       20.71              20.87         17.66         13,512,755        12,916,426     596,330        

ស្វណ្ែកបាយ 34,581              26,560       8,021         34,577         26,556       8,021         1.12                1.10           1.16           38,617               29,310            9,308            

ស្វណ្ែកដី 9,269                7,929         1,340         9,269           7,929         1,340         1.56                1.60           1.37           14,505               12,669            1,836            

ស្វណ្ែកកស្ៀង 26,077              26,036       41              25,723         25,682       41              1.64                1.64           1.90           42,073               41,995            78                 

លង 13,392              12,315       1,077         13,389         12,312       1,077         0.71                0.73           0.51           9,562                 9,009              553               

អំកៅ 17,016              13,097       3,919         17,016         13,097       3,919         36.34              37.58         32.20         618,313             492,140          126,173        

ក្កកៅ 155                   95              60              155              95              60              0.90                0.96           0.80           139                    91                   48                 

ថ្ាំជក់ 5,178                22              5,156         4,878           22              4,856         1.38                1.05           1.38           6,712                 23                   6,689            

ឈូក 2,116                77              2,039         2,056           77              1,979         1.23                1.26           1.23           2,532                 97                   2,435            

សរុប II 964,647           885,373     79,245       945,051      866,166     78,885       15,139,672       14,277,921    861,571       

សរុបរួម 1,059,188        942,288     116,871     1,039,588   923,077     116,511      16,019,761       14,790,622    1,228,691    

តួងលេឆ្ាំមុន 1,091,887         968,137     123,750     1,081,342    957,592     123,750      16,645,360        15,310,081     1,335,279     

ង្បៀបងធ្ៀប -32,699 -25,849 -6,879 -41,754 -34,515 -7,239 -                  -             -             -625,599 -519,459 -106,588

ស្រ  បផ្ទៃដីដ ាំដ ុះ នងិបរមិាណដាំណាំរមួទស ាំនងិឧស្ាហកមមឆ្ន ាំ ២០១៩-២០២០

រាយមុេដំណំ្

ផ្ែៃដីដំដុោះ 
(ហត)

ផ្ែៃដី្បមូលែល 
(ហត)

ទិននែល 
(កតាន,ហ.ត)

បរិមាណែល 
(កតាន)

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១៣



ផែៃដីដំដុោះបាន
(ហត)

ផែៃដីដំដុោះ
បានទទួល
ែល

(ហត)

ទិននែល
(ត/ហត)

បរិមាណែល
(ងោន)

ផែៃដីដំដុោះបាន
(ហត)

ផែៃដីដំដុោះ
បានទទួល
ែល

(ហត)

ទិននែល
(ត/ហត)

បរិមាណែល
(ងោន)

ផែៃដីដំដុោះបាន
(ហត)

ផែៃដីដំដុោះ
បានទទួល
ែល

(ហត)

ទិននែល
(ត/ហត)

បរិមាណែល
(ងោន)

១ ក ក 36,934        31,789        18.19      578,321        5,876          1,193          29.13      34,748          42,810        32,982        18.6        613,070        

២ សាវាយ នទី 220,779      142,590      1.41        201,456        7,529          3,250          2.25        7,313            228,308      145,840      1.4          208,769        

៣ ដូង 17,099        15,026        24.51      368,282        407             -             - -                17,506        15,026        24.5        368,282        

៤ ដូងកក្បង 756             639             5.15        3,289            24,149        6,273          20.19      126,652        24,905        6,912          18.8        129,941        

៥ កមៀន 2,250          1,399          6.81        9,521            95               17               17.00      289               2,345          1,416          6.9          9,810            

៦ តាវង៉ៃន 6,613          5,753          14.22      81,791          712             588             13.13      7,725            7,325          6,341          14.1        89,516          

៧ សាវាយ 112,660      91,188        15.77      1,438,020     11,659        210             50.67      10,657          124,319      91,398        15.9        1,448,677     

៨ វទែទឹកកដោះ 1,012          826             10.47      8,639            155             37               18.50      683               1,167          862             10.8        9,322            

៩ ល្មត 2,396          2,227          11.31      25,183          - 2,396          2,227          11.3        25,183          

១០ កល្ើ 34               15               8.93        134               -             -             - -                34               15               8.9          134               

១១ មងាឃមត 271             189             16.62      3,141            -             -             - -                271             189             16.6        3,141            

១២ ធូករន 4,737          3,170          11.54      36,584          551             98               16.94      1,661            5,288          3,268          11.7        38,244          

១៣ ខនមរ 5,036          4,249          15.01      63,775          180             30               20.00      600               5,216          4,279          15.0        64,375          

១៤ កទៀប 2,336          2,169          7.24        15,707          - 2,336          2,169          7.2          15,707          

១៥ កទៀបបារំាង 125             121             7.65        926               - 125             121             7.6          926               

១៦ ក្កូ 7,425          6,970          16.08      112,115        76               -             - -                7,501          6,970          16.1        112,115        

១៧ ក្កូ ថ្ែមង 1,945          1,808          9.27        16,770          637             100             11.00      1,100            2,582          1,908          9.4          17,870          

១៨ ក្កូ កវិ 48               49               9.72        477               116             15               15.00      225               164             64               11.0        702               

១៩ ក្កូ ឆមារ 874             591             5.87        3,469            - 874             591             5.9          3,469            

២០ លហមង 530             513             18.04      9,256            - 530             513             18.0        9,256            

២១  កហវ 1,350          785             2.52        1,980            135             -             - -                1,485          785             2.5          1,980            

២២ សាវមា ាវ 1,727          1,216          7.32        8,892            94               -             - -                1,821          1,216          7.3          8,892            

ស្ថតិិដាំណាំឧស្ាហកមម និងអចិផ្្នៃយ ៍ឆ្ន ាំ២០១៩

ល.រ មុេដំណំ្

ដំជាលកខណៈ្គួសារ ដំជាលកខណៈ្កុមហ ុន សរុប

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១៤ក



ផែៃដីដំដុោះបាន
(ហត)

ផែៃដីដំដុោះ
បានទទួល
ែល

(ហត)

ទិននែល
(ត/ហត)

បរិមាណែល
(ងោន)

ផែៃដីដំដុោះបាន
(ហត)

ផែៃដីដំដុោះ
បានទទួល
ែល

(ហត)

ទិននែល
(ត/ហត)

បរិមាណែល
(ងោន)

ផែៃដីដំដុោះបាន
(ហត)

ផែៃដីដំដុោះ
បានទទួល
ែល

(ហត)

ទិននែល
(ត/ហត)

បរិមាណែល
(ងោន)

ល.រ មុេដំណំ្

ដំជាលកខណៈ្គួសារ ដំជាលកខណៈ្កុមហ ុន សរុប

២៣ ក្តវបក 1,316          1,178          9.06        10,666          199             25               23.57      577               1,515          1,202          9.4          11,243          

២៤ ពុក្ា 249             214             10.75      2,300            - 249             214             10.7        2,300            

២៥ ម្ាាស់្ 2,244          1,965          40.26      79,110          -             -             - -                2,244          1,965          40.3        79,110          

២៦ កក្ម  7,734          6,411          3.32        21,281          112             -             - -                7,846          6,411          3.3          21,281          

២៧ ក្ស្ ន្គ 773             713             15.07      10,748          417             392             20.00      7,840            1,190          1,105          16.8        18,588          

២៨ ទំោំងបាយជូរ 15               15               3.60        54                 -             -             - -                15               15               3.6          54                 

២៩ កស្ដ 17               17               15.53      264               - 17               17               15.5        264               

៣០ ខវិត 103             103             24.63      2,537            - 103             103             24.6        2,537            

៣១ ដីទែី 100             76               2.50        190               - 100             76               2.5          190               

៣២ កភ្ញៀវ 8                 8                 3.00        24                 - 8                 8                 3.0          24                 

៣៣ កំពីងរាជាយ 170             164             9.62        1,577            - 170             164             9.6          1,577            

៣៤ គូកលន 21               11               23.54      259               - 21               11               23.5        259               

៣៥ ជមពូ 12               10               1.60        16                 - 12               10               1.6          16                 

៣៦ ប័រ 330             277             12.03      3,333            - 330             277             12.0        3,333            

៣៧  ំបា ាដក់ 230             186             18.62      3,463            - 230             186             18.6        3,463            

៣៨ ស្វណ្ែកផ្កាយ 42               24               1.20        29                 -             -             - -                42               24               1.2          29                 

៣៩ ឫស្ាសីវទែម 107             77               2.25        173               - 107             77               2.2          173               

440,408      324,729      3,123,752     53,099        12,228        200,069        493,507      336,957      3,323,821     ស្រ  បរមួ I



សរុប

សរុប ញី
កម្ាាំ្អួ
សទញ

សរុប ញី
កម្ាាំ្អូស
ទញ

ងោ  ្កបី សរុប ញី កម្ាាំ្អួសទញ

01 បន្ទាយមានជ័យ 114,673      70,908        234             10,926     5,957       175           125,599        409              20                7               -                 -            

02 បាត់ដំបង 181,810      114,890      2,342          2,381       1,276       140           184,191        2,482           147              84             108                -            

03 កំពង់ចាម 200,420      108,552      52,456        21,226     11,695     11,984      221,646        64,440         1,746           766           823                -            

04 កំពង់ឆ្ាំង 165,114      89,204        9,093          23,653     13,606     1,558        188,767        10,651         -              -            -                 -            

05 កំពង់ស្ពឺ 254,942      145,901      31,221        967          453          481           255,909        31,702         45                18             -                 -            

06 កំពង់ធំ 137,269      71,367        38,102        38,690     20,100     22,271      175,959        60,373         91                39             246                -            

07 កំពត 171,041      90,043        106,152      9,025       4,793       5,675        180,066        111,827       165              78             304                -            

08 កណ្ដាល 48,246        32,926        7,285          2,192       1,422       978           50,438          8,263           261              144           250                -            

09 ក ោះកុង 8,651          4,957          708             10,223     5,819       1,166        18,874          1,874           -              -            -                 -            

10 ក្កក ោះ 68,579        42,643        15,259        21,891     12,761     12,463      90,470          27,722         96                46             56                  -            

11 មណ្ឌលគិរី 22,702        13,648        3,505          16,348     11,275     6,185        39,050          9,690           11                5               4                    -            

12 ភ្នកំពញ 7,861          2,774          1,190          55            8              44             7,916            1,234           -              -            23                  -            

13 ក្ពោះវិហារ 83,909        42,316        15,788        8,749       4,808       4,342        92,658          20,130         22                9               -                 -            

14 ព្ក្ពវវង 332,152      255,622      254             19,009     14,717     117           351,161        371              258              134           168                -            

15 កោធិសាត់ 76,219        41,285        15,608        50,294     27,137     11,786      126,513        27,394         19                12             14                  -            

16 រតនគិរី 34,962        22,546        66               11,197     6,631       621           46,159          687              4                  3               2                    4               

17 កស្ៀមរាប 212,429      103,634      53,544        29,760     15,710     12,760      242,189        66,304         104              18             63                  14             

18 ក្ពោះសី្ហនុ 7,679          4,345          822             5,011       3,229       1,786        12,690          2,608           -              -            -                 -            

19 ស្ទឹងវក្តង 28,170        16,324        2,423          35,337     19,818     3,912        63,507          6,335           -              -            15                  -            

20 សាវាយករៀង 132,846      71,113        68,898        95,952     55,167     53,371      228,798        122,269       10                3               5                    -            

21 តាវកវ 319,184      198,011      55,141        3,833       2,578       734           323,017        55,875         192              112           155                -            

22 ឧតដរមានជ័យ 42,213        23,541        21,436        4,751       2,031       2,011        46,964          23,447         -              -            -                 -            

23 វកប 19,207        9,571          5,602          998          572          210           20,205          5,812           15                5               17                  -            

24 ព្ប៉ៃលិន 11,653        5,769          -              13            7              -            11,666          -              3                  -            -                 -            

25 តាបូងឃ្មំ 87,954        47,587        44,182        24,686     13,681     11,821      112,640        56,003         562              295           189                -            

2,769,885   1,629,477   551,311      447,167   255,251   166,591    3,217,052     717,902       3,771           1,778        2,442             18             

2,917,302   1,666,554   625,884      500,778   280,704   210,416    3,418,080     836,300       4,207           2,130        2,442             58             

-147,417 -37,077 -74,573 -53,612 -25,454 -43,825 -201,028 -118,398 -436 -352 0 -40

ដំរី

ស្ថតិិចាំនួនស្តវចត បាទចិញ្ច មឹជាលកខណៈស្រួសារ តាមរាជធានី-លខតៃ ឆ្ន ាំ២០១៩

តួងលេឆ្ាំមុន
ង្បៀបងធ្ៀប

សរុប

ល.រ រាជធានី ងេតត
ងោ (កាាល) ្កបី  (កាាល) សរុប 

កម្ាាំ្អូស
ទញ

ងសោះ (កាាល)

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១៥



ឃ្មំ
សរុប ងម សរុប ងម សរុប ញី សរុប ញី សរុប ញី សំបុក មាន់ ទ សរុប កាងាន ្រប ្កូច ហគីងណ ទួរគី អូរ្ទីស សរុបបកាេី

01 បន្ទាយមានជ័យ 34,773        4,078       -   -   -      -      1,561    1,027    27    17    -   1,017,462     482,446      1,499,908     3,724    6,086    2,776      -        -      -      1,512,494     

02 បាត់ដំបង 33,863        3,416       13    4      62       25       2,621    1,936    18    12    32    1,066,237     379,974      1,446,211     3,662    2,370    2,750      -        -      4         1,454,997     

03 កំពង់ចាម 47,408        2,202       -   -   -      -      4,242    2,962    -   -   -   872,887        712,463      1,585,350     550       5,450    305         -        -      -      1,591,655     

04 កំពង់ឆ្ាំង 129,513      9,016       -   -   80       55       1,035    793       6      4      -   2,381,433     265,288      2,646,721     1,126    -        -          -        -      -      2,647,847     

05 កំពង់ស្ពឺ 24,551        3,290       -   -   -      -      625       358       -   -   -   914,826        103,625      1,018,451     932       3,476    -          -        -      -      1,022,859     

06 កំពង់ធំ 52,398        4,779       -   -   -      -      26         16         -   -   -   722,100        251,236      973,336        1,039    250       -          -        -      -      974,625        

07 កំពត 56,613        4,728       47    28    -      -      944       597       106  53    -   1,182,096     796,338      1,978,434     6,219    4,467    300         -        -      -      1,989,420     

08 កណ្ដាល 9,101          1,191       -   -   172     103     5,559    3,404    -   -   -   903,985        250,001      1,153,986     539       6,675    900         -        -      -      1,162,100     

09 ក ោះកុង 7,039          344          -   -   -      -      262       191       -   -   -   112,251        23,411        135,662        469       724       -          171       -      -      137,026        

10 ក្កក ោះ 34,043        3,019       -   -   -      -      703       464       -   -   -   495,760        38,098        533,858        1,170    1,034    -          -        -      -      536,062        

11 មណ្ឌលគិរី 11,079        1,392       -   -   12       9         160       106       -   -   -   38,063          823             38,886          70         38         -          -        -      15       39,009          

12 ភ្នំកពញ 3,632          254          -   -   -      -      144       60         -   -   -   165,268        10,929        176,197        3,620    6,409    -          -        -      -      186,226        

13 ក្ពោះវិហារ 143,484      38,028    -   -   16       1         1,340    704       -   -   -   543,637        36,624        580,261        444       475       -          -        -      -      581,180        

14 ព្ក្ពវវង 28,287        2,481       85    65    -      -      2,504    1,578    -   -   -   1,835,761     1,868,678   3,704,439     3,624    8,183    839         447       391     -      3,717,923     

15 កោធិសាត់ 20,559        1,262       -   -   -      -      143       95         -   -   -   1,103,300     314,800      1,418,100     1,180    1,420    -          -        -      -      1,420,700     

16 រតនគិរី 15,121        3,471       -   -   -      -      80         58         -   -   -   165,031        18,046        183,077        151       422       -          -        -      -      183,650        

17 កស្ៀមរាប 61,414        6,054       -   -   17       12       521       431       -   -   -   1,381,761     667,194      2,048,955     1,084    135       150         -        -      -      2,050,324     

18 ក្ពោះសី្ហនុ 2,539          93            -   -   -      -      56         40         -   -   -   114,175        49,167        163,342        402       170       -          -        -      -      163,914        

19 ស្ទឹងវក្តង 30,530        584          -   -   -      -      465       210       -   -   10    123,626        19,734        143,360        80         -        -          -        -      -      143,440        

20 សាវាយករៀង 84,232        5,812       -   -   -      -      100       73         -   -   20    1,522,522     214,985      1,737,507     2,160    2,742    1,655      -        -      -      1,744,064     

21 តាវកវ 133,900      13,595    -   -   19       7         1,365    1,021    -   -   -   1,662,490     1,262,324   2,924,814     -        -        -          -        -      -      2,924,814     

22 ឧតដរមានជ័យ 30,073        1,344       -   -   12       6         156       142       -   -   -   301,819        26,902        328,721        -        -        -          -        -      -      328,721        

23 វកប 5,009          261          -   -   -      -      266       154       -   -   -   91,040          13,981        105,021        -        -        -          -        -      -      105,021        

24 ព្ប៉ៃលិន 5,890          110          4      3      -      -      502       278       28    16    85    257,292        11,936        269,228        525       510       810         -        -      -      271,073        

25 តាបូងឃ្មំ 25,443        3,271       -   -   258     188     2,360    1,531    -   -   1      802,157        68,354        870,511        1,239    2,515    89           -        -      -      874,354        

1,030,494   114,075  149  100  648     406     27,740  18,229  185  102  148  19,776,979   7,887,357   27,664,336   34,009  53,551  10,574    618       391     19       27,763,498   

1,934,917   185,901  459     286     25,747  16,755  22,279,131   6,568,771   28,847,902   33,452  51,267  23,721    -       -      -      28,956,342   

-904,424 -71,826 149 100 189 120     1,993 1,474 185 102 148 -2,502,152 1,318,586 -1,183,566 557 2,284    -13,147 618 391 19 -1,192,844

សតវបកាេី
ល.រ រាជធានី ងេតត

្ជូក

ស្ថតិិចាំនួនស្តវចត បាទតូច និងស្តវបកសចីិញ្ច មឹជាលកខណៈស្រួសារ តាមរាជធានី-លខតៃ ឆ្ន ាំ២០១៩

ទនាាយ

សរុប
តួងលេឆ្ាំមុន
ង្បៀបងធ្ៀប

ងចៀម ពផពសាវា

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១៦



កសិ្ដឋាន កាាល កសិ្ដឋាន កាាល កសិ្ដឋាន កាាល កសិ្ដឋាន កាាល កសិ្ដឋាន កាាល កសិ្ដឋាន កាាល កសិ្ដឋាន កាាល កសិ្ដឋាន សំ្បុក កសិ្ដឋាន ស្ តុ សា ់ កសិ្ដឋាន ស្ តុ សា ់ កសិ្ដឋាន កាាល
01 បន្ទាយមានជ័យ 4          680       -      -  -       -  11        27,198        -       -  -       -      -      -        -      -      12        23,000        128,250         47        431,000      20,000     -       -        

02 បាត់ដំបង 13        2,667    -      -  -       -  9          16,744        -       -  -       -      -      -        -      -      10        92,000        402,375         1          14,000        -          1          60,000  

03 កំពង់ចាម 1          286       -      -  -       -  15        41,610        -       -  -       -      -      -        2         235     18        6,000          677,750         -       -              -          -       -        

04 កំពង់ឆ្ាំង -      -        -      -  -       -  26        93,872        -       -  -       -      -      -        -      -      15        -              372,000         5          44,000        5,000       -       -        

05 កំពង់ស្ពឺ 2          1,160    -      -  -       -  270      349,589      -       -  -       -      -      -        -      -      222      183,300      3,078,900      -       -              -          -       -        

06 កំពង់ធំ -      -        -      -  -       -  14        32,517        -       -  -       -      -      -        -      -      28        10,000        442,950         8          27,000        20,000     -       -        

07 កំពត -      -        -      -  -       -  13        64,954        -       -  -       -      -      -        -      -      4          6,000          522,750         -       -              -          1          16,000  

08 កណ្ដាល 1          200       -      -  -       -  22        23,875        -       -  -       -      -      -        -      -      193      140,500      1,727,400      -       -              -          -       -        

09 ក ោះកុង -      -        -      -  -       -  8          6,886          -       -  -       -      -      -        -      -      -       -              -                 1          5,600          -          -       -        

10 ក្កក ោះ 2          330       -      -  -       -  4          9,467          -       -  -       -      -      -        -      -      1          -              14,250           -       -              -          -       -        

11 មណ្ឌលគិរី -      -        -      -  -       -  -       -              -       -  -       -      -      -        -      -      -       -              -                 -       -              -          -       -        

12 ភ្នំកពញ -      -        -      -  -       -  5          473             -       -  -       -      -      -        -      -      15        75,300        55,500           3          5,000          450          -       -        

13 ក្ពោះវិហារ 1          100       -      -  -       -  5          14,400        -       -  -       -      -      -        -      -      2          -              121,000         -       -              -          -       -        

14 ព្ក្ពវវង -      -        -      -  -       -  1          1,875          -       -  -       -      -      -        -      -      4          17,387        12,000           -       -              -          -       -        

15 កោធិសាត់ -      -        -      -  -       -  5          13,500        -       -  -       -      1         14,079  -      -      12        -              202,500         5          52,000        -          -       -        

16 រតនគិរី 6          1,637    -      -  -       -  1          4,050          -       -  -       -      -      -        1         300     6          -              105,000         -       -              -          -       -        

17 កស្ៀមរាប -      -        -      -  -       -  43        112,900      -       -  -       -      -      -        -      -      64        88,000        1,693,500      -       -              -          -       -        

18 ក្ពោះសី្ហនុ -      -        -      -  -       -  13        47,740        -       -  -       -      -      -        -      -      4          5,600          4,650             23        34,220        -          -       -        

19 ស្ទឹងវក្តង -      -        -      -  1          30    1          1,725          -       -  -       -      -      -        -      -      4          -              30,000           1          4,000          -          -       -        

20 សាវាយករៀង 3          630       2          218 -       -  3          29,489        -       -  -       -      -      -        -      -      1          -              9,900             -       -              -          -       -        

21 តាវកវ 1          1,995    -      -  -       -  40        164,910      -       -  -       -      -      -        -      -      42        64,500        496,592         1          7,600          -          -       -        

22 ឧតដរមានជ័យ -      -        -      -  -       -  -       -              -       -  -       -      -      -        -      -      -       -              -                 -       -              -          -       -        

23 វកប -      -        -      -  -       -  1          3,960          -       -  -       -      -      -        -      -      -       -              -                 -       -              -          -       -        

24 ព្ប៉ៃលិន -      -        -      -  -       -  1          23,200        -       -  -       -      -      -        -      -      3          20,000        114,000         -       -              -          -       -        

25 តាបូងឃ្មំ 1          192       -      -  -       -  19        70,500        -       -  -       -      -      -        -      -      65        -              923,250         2          20,000        -          -       -        

35        9,877    2          218 1          30    530      1,155,431   -       -  -       -      1         14,079  3         535     725      731,587      11,134,517    97        644,420      45,450     2          76,000  

54        11,232  217 2          89    670      812,938      -       -  1          700     -      -        -      -      614      906,700      5,165,246      1,030   2,662,363   403,100   2          73,000  

-19 -1,355 1     -1 -59 -140 342,493      0 0 -1 -700 1 14,079 3 535 111 -175,113 5,969,271 -933 -2,017,943 -357,650 0 3,000

ស្ថតិកិស្ដិា នចញិ្ច មឹស្តវ លកខណៈពាណិជជកមម ឆ្ន ាំ២០១៩

ល,រ រាជធានី-កខតដ
មាន់ ា ក្កួ ក ៀម ពវពកស្ោះ សាវា ឃ្មំកោ ក្កបី

តួងលេឆ្ាំមុន
ង្បៀបងធ្ៀប

ក្ជូក

សរុប

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១៧



ក្គួសារ ក.ដឋាន សរុប ក្គួសារ ក.ដឋាន សរុប ក្គួសារ ក.ដឋាន ស្រុប ក្គួសារ ក.ដឋាន ស្រុប ក្គួសារ ក.ដឋាន ស្រុប ក្គួសារ ក.ដឋាន ស្រុប
01 បន្ទាយមានជ័យ 114,673      680     115,353      10,926     -   10,926     20       -   20       -    -   -   1,561    -   1,561    34,773        27,198        61,971        

02 បាត់ដំបង 181,810      2,667  184,477      2,381       -   2,381       147     -   147     62     -   62    2,621    -   2,621    33,863        16,744        50,607        

03 កំពង់ចាម 200,420      286     200,706      21,226     -   21,226     1,746  -   1,746  -    -   -   4,242    -   4,242    47,408        41,610        89,018        

04 កំពង់ឆ្ាងំ 165,114      -      165,114      23,653     -   23,653     -      -   -      80     -   80    1,035    -   1,035    129,513      93,872        223,385      

05 កំពង់ស្ពឺ 254,942      1,160  256,102      967          -   967          45       -   45       -    -   -   625       -   625       24,551        349,589      374,139      

06 កំពង់ធំ 137,269      -      137,269      38,690     -   38,690     91       -   91       -    -   -   26         -   26         52,398        32,517        84,915        

07 កំពត 171,041      -      171,041      9,025       -   9,025       165     -   165     -    -   -   944       -   944       56,613        64,954        121,567      

08 កណ្ដាល 48,246        200     48,446        2,192       -   2,192       261     -   261     172   -   172  5,559    -   5,559    9,101          23,875        32,976        

09 ក ោះកុង 8,651          -      8,651          10,223     -   10,223     -      -   -      -    -   -   262       -   262       7,039          6,886          13,925        

10 ក្កក ោះ 68,579        330     68,909        21,891     -   21,891     96       -   96       -    -   -   703       -   703       34,043        9,467          43,510        

11 មណ្ឌលគិរី 22,702        -      22,702        16,348     -   16,348     11       -   11       12     -   12    160       -   160       11,079        -             11,079        

12 ភ្នំកពញ 7,861          -      7,861          55            -   55            -      -   -      -    -   -   144       -   144       3,632          473             4,105          

13 ក្ពោះវិហារ 83,909        100     84,009        8,749       -   8,749       22       -   22       16     -   16    1,340    -   1,340    143,484      14,400        157,884      

14 ព្ក្ពវវង 332,152      -      332,152      19,009     -   19,009     258     -   258     -    -   -   2,504    -   2,504    28,287        1,875          30,162        

15 កោធិសាត់ 76,219        -      76,219        50,294     -   50,294     19       -   19       -    -   -   143       -   143       20,559        13,500        34,059        

16 រតនគិរី 34,962        1,637  36,599        11,197     -   11,197     4         -   4         -    -   -   80         -   80         15,121        4,050          19,171        

17 កស្ៀមរាប 212,429      -      212,429      29,760     -   29,760     104     -   104     17     -   17    521       -   521       61,414        112,900      174,314      

18 ក្ពោះសី្ហនុ 7,679          -      7,679          5,011       -   5,011       -      -   -      -    -   -   56         -   56         2,539          47,740        50,279        

19 ស្ទឹងវក្តង 28,170        -      28,170        35,337     -   35,337     -      30     30       -    -   -   465       -   465       30,530        1,725          32,255        

20 សាវាយករៀង 132,846      630     133,476      95,952     218   96,170     10       -   10       -    -   -   100       -   100       84,232        29,489        113,720      

21 តាវកវ 319,184      1,995  321,179      3,833       -   3,833       192     -   192     19     -   19    1,365    -   1,365    133,900      164,910      298,810      

22 ឧតដរមានជ័យ 42,213        -      42,213        4,751       -   4,751       -      -   -      12     -   12    156       -   156       30,073        -             30,073        

23 វកប 19,207        -      19,207        998          -   998          15       -   15       -    -   -   266       -   266       5,009          3,960          8,969          

24 ព្ប៉ៃលិន 11,653        -      11,653        13            -   13            3         -   3         -    -   -   502       -   502       5,890          23,200        29,090        

25 តាបូងឃ្មំ 87,954        192     88,146        24,686     -   24,686     562     -   562     258   -   258  2,360    -   2,360    25,443        70,500        95,943        

2,769,885   9,877  2,779,762   447,167   218   447,385   3,771  30     3,801  648   -   648  27,740  -   27,740  1,030,494   1,155,431   2,185,924   

ងសោះ (កាាល) ្ជូក (កាាល)ងចៀម (កាាល)

ស្ថតិិកស្ដិា នចិញ្ច មឹស្តវលកខណៈស្រួសារ និងពាណិជជកមម ឆ្ន ាំ២០១៩

ល,រ រាជធានី-កខតដ
ពផព (កាាល)

សរុប

ងោ (កាាល) ្កបី (កាាល)
ឧបសម្ព័ន្ធទី ១៨



ក្គួសារ ក.ដឋាន សរុប ក្គួសារ ក.ដឋាន សរុប ក្គួសារ ក.ដឋាន សរុប ក្គួសារ ក.ដឋាន សរុប

01 បន្ទាយមានជ័យ -          -          -          27            -          27            1,512,494     602,250        2,114,744     -     2,304,602     -          -          -          

02 បាត់ដំបង 13            -          13            18            -          18            1,454,997     568,375        2,023,372     -     2,263,698     32            -          32            

03 កំពង់ចាម -          -          -          -          -          -          1,591,655     683,750        2,275,405     -     2,592,343     -          235          235          

04 កំពង់ឆ្ាងំ -          -          -          6              -          6              2,647,847     421,000        3,068,847     -     3,482,120     -          -          -          

05 កំពង់ស្ពឺ -          -          -          -          -          -          1,022,859     3,262,200     4,285,059     -     4,916,937     -          -          -          

06 កំពង់ធំ -          -          -          -          -          -          974,625        499,950        1,474,575     -     1,735,566     -          -          -          

07 កំពត 47            -          47            106          -          106          1,989,420     544,750        2,534,170     -     2,837,065     -          -          -          

08 កណ្ដាល -          -          -          -          -          -          1,162,100     1,867,900     3,030,000     -     3,119,606     -          -          -          

09 ក ោះកុង -          -          -          -          -          -          137,026        5,600            142,626        -     175,687        -          -          -          

10 ក្កក ោះ -          -          -          -          -          -          536,062        14,250          550,312        -     685,421        -          -          -          

11 មណ្ឌលគិរី -          -          -          -          -          -          39,009          -                39,009          -     89,321          -          -          -          

12 ភ្នំកពញ -          -          -          -          -          -          186,226        136,250        322,476        -     334,641        -          -          -          

13 ក្ពោះវិហារ -          -          -          -          -          -          581,180        121,000        702,180        -     954,200        -          -          -          

14 ព្ក្ពវវង 85            -          85            -          -          -          3,717,923     29,387          3,747,310     -     4,131,480     -          -          -          

15 កោធិសាត់ -          14,079     14,079     -          -          -          1,420,700     254,500        1,675,200     -     1,850,013     -          -          -          

16 រតនគិរី -          -          -          -          -          -          183,650        105,000        288,650        4        355,705        -          300          300          

17 កស្ៀមរាប -          -          -          -          -          -          2,050,324     1,781,500     3,831,824     14      4,248,983     -          -          -          

18 ក្ពោះសី្ហនុ -          -          -          -          -          -          163,914        44,470          208,384        -     271,409        -          -          -          

19 ស្ទឹងវក្តង -          -          -          -          -          -          143,440        34,000          177,440        -     273,697        10            -          10            

20 សាវាយករៀង -          -          -          -          -          -          1,744,064     9,900            1,753,964     -     2,097,440     20            -          20            

21 តាវកវ -          -          -          -          -          -          2,924,814     568,692        3,493,506     -     4,118,904     -          -          -          

22 ឧតដរមានជ័យ -          -          -          -          -          -          328,721        -                328,721        -     405,926        -          -          -          

23 វកប -          -          -          -          -          -          105,021        -                105,021        -     134,476        -          -          -          

24 ព្ប៉ៃលិន 4              -          4              28            -          28            271,073        134,000        405,073        -     446,366        85            -          85            

25 តាបូងឃ្មំ -          -          -          -          -          -          874,354        943,250        1,817,604     -     2,029,559     1              -          1              

149          14,079     14,228     185          -          185          27,763,498   12,631,974   40,395,472   18      45,855,162   148          535          683          

សរុបរួម
ឃ្មុំ (សុំបុក)

សរុប

ស្ថតិិកស្ដិា នចិញ្ច មឹស្តវលកខណៈស្រួសារ និងពាណិជជកមម ឆ្ន ាំ២០១៩

ល,រ រាជធានី-កខតដ
ស្វា (កបាល) ទន្បាយ (កបាល) សត្វស្វាប (កបាល)

ដុំរី

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១៩



មករា កុមភៈ មីនា ងមសា ឧសភា មិថុនា កកកដ សីហា កញ្ញា តុលា វិចឆិកា ធ្នូ
I. ស្បលភ្ទស្តវរស្់

1.1 កោរស់្ គ.ក្រ 10,700    11,500    12,000    11,400    10,000    11,300    11,300    13,000    11,000    12,700    12,900    12,200    
1.2 ក្កបីរស់្ គ.ក្រ 10,600    -         10,800    11,500    11,000    11,000    12,000    12,000    12,000    12,200    12,600    12,900    
1.3 ក្ជូកសា ់រស់្ (នំ្ ូលពីបរកទស្ កលខ១) គ.ក្រ 8,100      -         9,800      12,100    10,000    10,100    9,200      5,500      5,500      8,500      8,500      9,900      
1.4 ក្ជូកសា ់រស់្ (នំ្ ូលពីបរកទស្ កលខ២) គ.ក្រ 6,500      -         6,000      9,600      9,200      9,150      8,500      8,500      8,500      8,300      8,400      9,500      
1.5 ក្ជូកសា ់រស់្ (កសិ្ដឋានក្កុមហ នុ) គ.ក្រ 9,000      10,500    11,000    9,500      10,100    9,650      10,200    9,500      9,900      9,700      9,100      9,800      
1.6 ក្ជូកសា ់រស់្ (កសិ្ដឋានកសិ្ករ) គ.ក្រ 8,600      10,000    10,800    9,000      9,800      9,380      10,000    6,000      6,000      8,000      8,100      9,400      
1.7 ក្ជូកសា ់រស់្ (កសិ្ករ ិញ្ចឹម កលខ១) គ.ក្រ 8,200      9,500      9,700      8,700      9,500      9,200      9,600      6,000      7,200      7,100      7,700      9,400      
1.8 ក្ជូកសា ់រស់្ (កសិ្ករ ិញ្ចឹម កលខ២) គ.ក្រ 7,700      9,000      9,400      8,500      9,100      8,700      10,100    10,300    9,100      9,400      8,500      8,300      
1.9 មាន់សា ់រស់្ (ពណ៌្ស្ Avian) គ.ក្រ 6,900      5,200      7,100      6,600      7,700      6,700      7,800      8,000      7,400      6,900      6,400      7,200      

1.10 មាន់សា ់រស់្ (បីសាស្ន៍) គ.ក្រ 9,700      8,000      9,700      9,100      10,000    9,800      9,500      13,000    11,300    10,500    10,500    9,700      
1.11 មាន់វក្ស្រស់្ គ.ក្រ 15,800    17,000    16,200    17,400    17,500    16,100    17,300    18,000    19,000    17,200    16,500    18,300    
1.12 ាសា ់រស់្ គ.ក្រ 10,500    10,000    10,000    9,800      9,000      10,200    10,300    11,000    12,000    10,200    9,500      11,200    
1.13 ា បា ារស់្ គ.ក្រ 12,900    13,000    12,700    14,000    13,500    12,800    13,000    16,000    15,500    13,200    11,500    13,000    
1.14 ក្កួ រស់្ គ.ក្រ 12,000    -         12,300    12,600    13,000    12,100    12,200    12,500    12,500    12,200    12,200    11,300    

II. ស្បលភ្ទសាច់ នងិទលតិទលស្តវ
2.1 សា ់កោ (កលខ១/សា ់ ំ ក) គ.ក្រ 32,500    35,000   33,500    34,100    33,500    33,300    34,300    40,000    39,000    36,000    33,000   36,300    
2.2 សា ់កោ (កលខ២/សា ់ក ល្ា) គ.ក្រ 29,300    30,000   30,400    31,000    31,500    30,100    32,000   30,000   33,000   32,000   28,800    32,600    
2.3 សា ់កោ (កលខ៣) គ.ក្រ 25,900    20,000   26,700    26,500    28,000    27,300    31,300    29,000    29,500    29,500    23,000   29,300    
2.4 សា ់ក្កបី (កលខ១/សា ់ ំ ក) គ.ក្រ 32,000   -         31,500    32,400    31,000    31,300    29,500    31,000    31,000    32,300    32,300    3,500      
2.5 សា ់ក្កបី (កលខ២/សា ់ក ល្ា) គ.ក្រ 29,000    -         28,400    29,400    30,000   28,300    27,500    30,000   30,000   31,000    28,700    32,600    
2.6 សា ់ក្កបី (កលខ៣) គ.ក្រ 24,600    -         24,300    20,500   26,000    22,700    26,000    26,000    26,000    26,000    27,600    29,800    
2.7 សា ់ក្ជូក (សា ់សុ្ទធ) គ.ក្រ 15,000    18,000    16,500    17,000    18,000    15,600    18,300    16,000    18,000    17,500    16,500    16,300    
2.8 សា ់ក្ជូក (សា ់ជាប់ខាលាញ់) គ.ក្រ 13,300    15,000    14,800    15,100    16,000    13,800    16,300    17,000    17,500    16,500    13,400    14,100    
2.9 សា ់ក្ជូក (សា ់បីជាន់) គ.ក្រ 12,800    12,000    13,600    14,000    16,000    13,000    15,300    16,000    16,000    15,300    14,200    13,800    
2.10 សា ់មាន់ (ពូជ Broiler) គ.ក្រ 10,000    8,000      9,000      10,200    10,000    11,000    9,000      9,000      10,500    10,200    11,600    11,600    
2.11 សា ់មាន់ (ពូជបីសាស្ន៍) គ.ក្រ 14,500    12,000    14,500    14,200    15,500    14,000    13,300    17,000    17,000    15,200    15,100    15,200    
2.12 សា ់មាន់ (មាន់វក្ស្) គ.ក្រ 22,600    25,000   24,000    22,700    23,500    22,000   21,300    25,000   27,500    24,700    22,100    24,700    
2.13 សា ់ា (ា ប, សំ្កៅ) គ.ក្រ 12,800    12,500    13,200    14,000    12,500    12,900    14,100    14,000    16,500    14,100    12,300    14,600    
2.14 សា ់ា (ា បា ា) គ.ក្រ 16,700    15,000    16,900    18,400    16,000    16,100    16,600    21,000    20,500   17,700    16,500    17,300    
2.15 សា ់ក្កួ  (ក្កួ  ិញ្ចឹម) គ.ក្រ 18,000    10,000    14,600    14,600    12,000    16,000    15,000    12,000    12,000    15,000    11,500    12,300    
2.16 ស្ តុមាន់ (កសិ្ដឋាន) ក្ាប់ 610         400         450         440         450         440         460         500         500         480         450         470         
2.17 ស្ តុមាន់ (មាន់វក្ស្) ក្ាប់ 930         500         980         960         1,000      990         930         1,000      1,000      950         960         950         
2.18 ស្ តុា (សាប/ធម្តា) ក្ាប់ 520         500         520         480         500         500         460         400         500         500         490         510         
2.19 ស្ តុា (ព្ក្ប) ក្ាប់ 710         600         690         700         850         680         900         1,000      850         770         740         720         

ល.រ ្បងភ្ទទំនិញ ឯកោ
តផ្មែោមផេ(៛)

ពត័ម៌ានតផ្មៃស្តវ សាច ់នងិទលតិទលស្តវ  ឆ្ន ាំ២០១៩
ឧបសម្ព័ន្ធទី ២០



ទិននែល

ងចៀរជ័រ ផថទំ សរុប ្កុមហ ុន ្គួសារ សរុប បរិមាណ(ងោន) ចំណូល(ដុល្ាារ) $/T kg/ha/ឆ្ាំ
I -ចមាការងៅស ូកសិឧសាាហកម្(អវិនិងោគ)
1 ក្កុមហ ុន សុ្ភ្កតិនី  អ ៊ីនកវស្កមនក្គុប (ជុប-ទំរីង) 11,971   3,262     15,233   15,955    -         15,955   16,148              21,815,171      1,351 1,333      

2 ក្កុមហ ុន អាន  មា ាឌី ក្គុប (ោមជំាង-រមាស្វហក) 1,918     1,119     3,037     1,284      -         1,284     1,152                1,420,436        1,233 669         

3 ក្កុមហ ុន វក្កក (កខមបូឌា) ខូ អិលធីឌី (វក្កក) 4,639     159        4,798     6,140      -         6,140     6,522                8,593,950        1,318 1,324      

4 ក្កុមហ ុន អាន មា ាឌី ក្គុប ( មាការអណ្ែូង) 3,312     1,570     4,882     1,824      -         1,824     1,577                1,940,234        1,230 551         

5 ក្កុមហ ុន  មាការកៅស្ ូកមមត់ 6,103     1,912     8,015     4,501      -         4,501     4,450                6,151,519        1,382 738         

6 ក្កុមហ ុន  មង កក្ស្ង អ ៊ីនកធើកណ្សិ្នណ្ល់ (បឹងកកត) 3,908     278        4,186     3,889      -         3,889     3,992                5,322,465        1,333 995         

7 ក្កុមហ ុន  មាការកៅស្ ូតាបា ាវ 1,161     1,234     2,395     1,659      -         1,659     1,701                2,241,720        1,318 1,428      

8 ក្កុមហ ុន ស្វីហវរីស្ស្ស៍្ លីមីតធីត (ស្នួល) 3,859     548        4,406     4,514      -         4,514     4,301                5,620,740        1,307 1,170      

9 ក្កុមហ ុន ស្វីហវរា ាប់កប ៊ីរ លីមីតធីត (រតនគិរី) 306        2,418     2,724     345         -         345        233                   249,994           1,073   1,126      

10 វិទាាសាថានក្សាវក្ជាវកៅស្ ូកមពមជា 670        132        801        427         -         427        295                   377,250           1,279 638         

37,847   12,632   50,480   40,538    -         40,538   40,371              53,733,479      1,331   1,071      

II -ចមាការងៅស ូសមាបទនងសដឋកិចច -         

11   ំនួន  ១២៨ ក្កុមហ ុន 79,361   114,727 194,088 94,500    -         94,500   91,500              122,192,373    1,335   1,191      

79,361   114,727 194,088 94,500    -         94,500   91,500              122,192,373    1,335   1,191      

III -ចមាការងៅស ូ្គួសារ - ឯកជន -         

12   ំនួន ២០ កខតត 133,269 27,834   161,103 -          152,600 152,600 150,200            201,016,298    1,338   1,145      

133,269 27,834   161,103 -          152,600 152,600 150,200            201,016,298    1,338   1,145      

250,477 155,193 405,671 135,038  152,600 287,638 282,071            376,942,150    1,336   1,148      

្បភ្៖ អគគន្យកដឋានកៅស្ ូ
សរុប I+II+III

សាថ នភាពការងារយកទល ផកផ្ចន និងនីហរណ័កមមលៅស្  ូស្បច ាំឆ្ន ាំ២០១៩

្បងភ្ទចមាការងៅស ូ
ផ្ែៃដីដំដុោះងៅស ូ(ហិកោ) នីហរ័ណកម្ងៅស ូសងួត

សរុប I

សរុប II

សរុប III

ែលិតែលងៅស ូសងួត(ងោន)

ឧបសម្ព័ន្ធទី ២១



ស្ថតិិផ្ទៃដីលៅស្ សូ្រ  ប ឆ្ន ាំ២០១០-២០១៩ (ហកិតា)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

១-  មាការកៅស្ ូកសិ្-ឧស្ាាហកម្ 99,620     117,174   172,658   191,354   217,463   239,102   278,280   280,228   275,581   244,568   

   ក. អតីត មាការរដឋ 47,092     50,715     54,209     55,908     55,786     54,850     54,522     52,696     51,014     50,480     

   ខ.  មាការកៅស្ ូស្មាបានដីកស្ដឋកិ ច 52,528     66,459     118,449   135,446   161,677   184,252   223,758   227,532   224,567   194,088   

២-  មាការកៅស្ ូក្គួសារ 81,813     95,930     107,696   137,417   140,346   149,854   154,454   156,112   161,103   161,103   

សរុប 181,433   213,104   280,354   328,771   357,809   388,955   432,734   436,340   436,684   405,671   

53,610     31,671     67,250     48,417     29,038     31,146 43,779 3,606 344 -31,013

41.9% 17.5% 31.6% 17.3% 8.8% 8.7% 11.3% 0.8% 0.1% -7.1%

្បភ្ពៈ អគគន្យកដឋានកៅស្ ូ

្បងភ្ទចមាការងៅស ូ

ងកើន-ថយ

ឆ្ន ាំ

ឧបសម្ព័ន្ធទី ២២



ស្រុបព្ទទដី វថ្ាំ ព្ទទដីក ៀរ  ទលិតទល ទិននទល នំ្ាក ញ

  (ហិកតា)   (ហិកតា) (ហិកតា) (កតាន) (គ.ក្ក/ហ.ត/ឆ្ាំ) (កតាន)
2000                  53,722                  42,698                  42,007                       984                  40,066 

2001                  51,458                  37,680                  38,562                    1,023                  35,672 

2002                  55,582                  36,773                  32,384                       881                  36,774 

2003                  53,527                  33,696                  32,382                       961                  32,764 

2004                  54,209                  31,590                  33,770                    1,069                  33,558 

2005                  60,406                  30,402                  29,464                       969                  29,950 

2006                  69,994                  32,390                  32,077                       990                  31,184 

2007                  82,059                  30,491                  32,975                    1,081                  33,121 

2008                107,901                  34,313                  37,050                    1,080                  36,000 

2009                127,723                  34,135                  37,380                    1,095                  36,500 

2010                181,433                  38,406                  42,250                    1,100                  42,000 

2011                213,104                  45,163                  51,339                    1,137                  44,969 

2012                280,355                  55,361                  64,525                    1,166                  59,917 

2013                328,771                  78,493                  85,244                    1,086                  86,052 

2014                357,809                  90,545                  97,054                    1,072                100,151 

2015                388,955                277,723                111,232                126,861                    1,141                128,047 

2016                432,734                305,739                126,995                145,200                    1,143                145,100 

2017                436,340                266,110                170,230                193,285                    1,135                188,832 

2018                436,682                234,733                201,949                220,100                    1,090                217,500 

2019                405,671                155,193                250,477                287,638                    1,148                282,071 

ឆ្ាំ

ស្ថតិិ ផ្ទៃដី  ទលតិទល ទិននទល និងការនាំលចញលៅស្  ូឆ្ន ាំ២០០៧-២០១៩
ឧបសម្ព័ន្ធទី ២៣



អនុវតដរដូវងនសាទ ផែនការរដូវងនសាទ អនុវតដរដូវងនសាទ
ឆ្ាំ២០១៨ ឆ្ាំ២០១៩ ឆ្ាំ២០១៩ ភាគរយ កកើន-ថ្យ

ក ខ គ 1 2 3 3/2 3-1
១ ងនសាទទឹកសាប កតាន 535,005                  502,000                      478,850                    95.39                    -56,155

កនសាទដយក្តី(ឆ្ាំ២០១៩) កតាន 16,975                    12,000                        14,320                      119.33                  -2,655

កនសាទក្គួសារកនមងវដនកនសាទ(ឆ្ាំ២០១៩) កតាន 360,730                  345,000                      326,500                    94.64                    -34,230

កនសាទក្គួសារកនមងវាលវក្ស្(ឆ្ាំ២០១៩) កតាន 157,300                  145,000                      138,030                    95.19                    -19,270

២ ងនសាទសមុ្ទ(ឆ្ាំ២០១៩ ) កតាន 121,100                  110,000                      122,250                    111.14                  1,150                        

៣ វារីវបាបកម្ កតាន 254,048                  300,000                      307,408                    102.47                  53,360                      

 ិញ្ចឹមក្តី-បង្គា កតាន 254,048                  300,000                      307,408                    102.47                  53,360                      

 ិញ្ចឹមក្កកពើ កាាល 410,000                  300,000                      412,811                    137.60                  2,811                        

ភាញាស់្កូនក្តីពូជ កូន 210,000,000            220,000,000               222,000,000             100.91                  12,000,000               

៤ ផកផ្ចនែល ែលិតែលជលែល កតាន 83,735                    91,000                        79,180                      87.01                    -4,555

ទឹកសាប(ឆ្ាំ២០១៨) កតាន 73,000                    82,000                        72,075                      87.90                    -925

ស្មុក្ទ(ឆ្ាំ២០១៨) កតាន 10,735                    9,000                          7,105                        78.94                    -3,630

 រទលិតទឹកក្តី លីក្ត 58,000,000             60,000,000                 45,000,000               75.00                    -13,000,000

៥ ការនំាងចញែល ែលិតែលជលែល កតាន 14,500                    20,000                        14,100                      70.50                    -400

ទលក្ស្ស់្ កតាន 9,500                      15,000                        9,190                        61.27                    -310

ទលវកព្ ន កតាន 5,000                      5,000                          4,910                        98.20                    -90

៦ ការររការររបង្ករកាបបទងល្ើសជលែល ករណី្ 3,204                      3,101                        -103

បទកល្ើស្ទឹកសាប ករណី្ 2,970                      2,873                        -97

បទកល្ើស្ស្មុក្ទ ករណី្ 234                         228                           -6

៧ ការររផកលំអរផដនងនសាទ
វលងកូនក្តី  និងកូនបងកង កូន 4,500,000               4,600,000                 100,000

ដំព្ក្ពលិ ទឹក និងព្ក្ពក ង ង ហិកតា 80                           80                             0

ដក់បកង្គាលសីុ្ម៉ៃង់កវនែងអភិ្រកាសជលទលទឹកសាប លូ 34                           23                             -11

ស្ថតិិជលទលស្បចាំឆ្ន ាំ២០១៩

ល.រ បរិោយ ឯកតា
ង្បៀបងធ្ៀប

ឧបសម្ព័ន្ធទី ២៤



អនុវតដរដូវងនសាទ ផែនការរដូវងនសាទ អនុវតដរដូវងនសាទ
ឆ្ាំ២០១៨ ឆ្ាំ២០១៩ ឆ្ាំ២០១៩ ភាគរយ កកើន-ថ្យ

ក ខ គ 1 2 3 3/2 3-1

ស្ថតិិជលទលស្បចាំឆ្ន ាំ២០១៩

ល.រ បរិោយ ឯកតា
ង្បៀបងធ្ៀប

ឧបសម្ព័ន្ធទី ២៤

៨ ការ្បមូលថវិកា ករៀល 1,904,763,808         3,043,545,400            667,681,198             21.94                    -1,237,082,610

ព្ថ្ែឈនួលដយក្តី ករៀល 1,127,121,500         2,006,000,000            156,000,000             

ព្ថ្ែឈនួលវដនកនសាទស្មុក្ទ ករៀល 198,679,500            644,000,000               -                            

ទលពី រផ្កពិន័យ ករៀល 230,033,500            100,000,000               130,307,000               

 រជួលក្ទពាយស្មាបតតិអ ល័ត ករៀល 149,590,713            135,545,400               153,783,798               

កស្វាសាធារណ្ៈ ករៀល 190,320,000            158,000,000               170,880,000             

ទលហិរញ្ញវតថម(សំ្វណ្ស្សំ្ណ្យ) ករៀល 8,018,595                56,710,400                

 ំណូ្លកិ ចស្នាាក  ា រ ិញ្ចឹមក្កកពើរដឋ ករៀល 1,000,000                 
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