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I-

ម
េសជណ�េី ផ�ច
្របេទសកម�ុជាគឺជា្របេទសែដលមានេខឿនេសដ�តិ

ពឹងែផ�កមួ យភាគធំេលវិស័កសិកម�

េនេឡ េហយមាន្របជាពលរដ�្៨០%រស់េនជនប ក�ុងេនាះភាគេ្រ្របកបរបកសិកម�

ស្រមាប់ចិ��ឹមជីវិ

ក�ុងលក�ខណ� ៃនដំេណ រករ វិវឌ្ឍន៍េសដ�កិសង�មែបបេនះ

កមុជាបាននិងកំពុងចត់ទ
�

កសិកម�គឺជាវិស័យមួយែដលមានអទិភាព

ៃនករអភិវឌ្ឍ្របេទសជ

រជរដភិបា

េនក�ុងរេបៀបវរ

ករ រីកេ្រមនៃនវ ិស័យកសិកម� គឺជាកត�គន�ឹះស្រមាប់ករកត់បន�យភ ែដលវ ិស័យ
េនះបានចូរួមចំ ែណកយា៉ងេ្រចនក�ុងេណនផលិ តផលសរុបក�ុង�ស�ក (GDP) និ ងេសរ� ភាមា៉្រ

េសដ�កិច�។ បច�ុប្បន�េន វ ិស័យកសិកម�បាន្រទ្រដល់ករអភិវឌជាត និ ងបាេធ�ឱ្យមានេស�រ

េដយសររ ីកចេ្រមននូវ្របព័ន�ធារស ករចប់យកនូវបេច�កវិជា�កសិ កខិ តខំ្របឹងែ្រ
នានា ពិេសកម�ភាព�វ្រជាវកសិកម�េដម្បីបនេទនឹងបែ្រប្រមលអកសធា ទន�ឹមេនា

រជរដ� ភិកម�ុជ ក៏ បានខិតខំេធ�កិច�ករយា៉ងេ្ សំេដព្រងឹងកិច�សហ្របតត�ិ ករជិតស�ទ�ជមួ យ
ៃដគូអភិ វឌ្ឍន េដម្បេកៀរគរធនធានពីខេ្រ ស្រមាជំរុញករេលកម�ស់ផលិតភាពកសិកម�
រជរដ�បាលកម�ុជាបានដក់េចញ និងអនុវត�ជាបន�បនា�ប់នូវយុ

និ ងែផនក

អភិវឌ្ឍន៍ជា េដយេផា�តេទេលករេលកស�ួយវិស័យកសិកម�និង ករកត់បន�យភាព្រ
ឱ្យបានក�ុងក្រមិតមួយសម

តមរយៈករបេង�នផលិតកសិកម�

ធានានសន�ិ សុខេស្ប�

បេង�តករង និងបេងន
� ចំណូល្រគ�សរកសិក ជាករកត់សមា�ល់នកន�ងមក វ ិស័យេនះអ
ធាបានន ូវអតិេរកៃនផលិតផលកសិកម� បេ្រមឱ្យករនាំេចញេ្រចនេទៀមួ យកខិ តខំ្របឹ
ែ្របយា៉ងខ�ំងក�ទំ ករអនុវត�ែផនកយុទ�ស�សអភិ វឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម២០០៩-២០១៣ ្រត�
បាវយតៃម�ថានេឆ�យតបនឹងទិ សេដេគនេយាបាយយុទ�ស�ស� ររជរដ�ភិកម�ុជា

ពិ េសសយុទស
�
�ស�ចត ុេកណដំណាក់ក២។

ែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ ឍន៍វិស័យកសិ២០១៤-២០១៨េនះ គឺជាឯកសែផនកេគា
នេយបា និ ងយុទ�ស�សមួយដ៏សំខន ់ស្រមរយៈេពលមធ្យ និងជាែផនទីបង ញផ�ូវ ែដលបន
បង�ញអំពទិ សេដអភិវឌ្ឍវ ិស័យកសិកម� ជាមួយនឹេគាលបំណង លទ�ផលរ ំពឹងទុក សូចនាក
និ ងចេង�សកម�ភា របស់្រកសួងកសិកម រុក�្របម និ ងេនស ស្រមាប់អនុវក�ុងរយៈេពល

៥ឆា�ពីឆា�២០១៤ដល់ឆា�២០១៨ និងបានឆ�ុះ�
�ំងពីេគាលនេយាបាយរបស់រជរដ ពិ េសស
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យុទ�ស�សចតុេកដំណាក់កល៣

និង�សបតែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ ឍន៍ ២០១៤-

២០១៨ សំេដរួមចំ ែណកដល់កររ ីកចេ្រមនេសដ�កិច� ករកត់បន�យភាព្រ តមរយកេធ�ឱ្
្របេសេឡង និងកបេង�នផលិតភា ពិពិធកម�កសិកម� និងពណិ�ូបនីយកម�កសិកម
ជ
។
ែផនករយុទ�ស�អភិ វឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម២០១៤-២០១៨

្រត�វបានេរៀបស្រមាប់អនុវ

សំេដេធ�ទំេនបកម�វ ិស័យកសិកម�កម�ុជ តអភិ្រកមក�ុងវិសលភាពនិងេល្ប� េដម្បជំ រុញករ រី
លូតលស់េសដ�កិច�កសិកម និ ងកនាេចញផលិតផលកសិកម� រួមនឹងករ្រគប់្រគងនិងអភិរក
ធានធម�ជាតិ្រេដយនិរន�រភា

II-

សចតផ
ទ បស្ចជចនិ
ររទ�
ក.

នតួ្�
 ្្ំចជចរួៗ

ណ�ួករសនរ
ភាតែផនករ
រ

វ ិស័យកសិកម�មានសសំខន ់បំផុ

ក�ុងករចូលរួមចំែណកជំរុ

សសតស�តភិវន្ភស
ត រ
័ ណសតណចម ២០០៩-២០១៣
ស នផរ៊េូ

ជាករពិតណាស

កំេណនេសដ�កិច�ជាត េ្រពះវិស័យេនះអចផនូវ្របភពេស្ប�ងអហរស្រមាប់ជីវភាពរបស់
មនុ ស្ស្រគប់រ

ជា្របភពផ�ត់ផ�ង់វត�ុធាតុេដមចម្បងស្រមាប់ករអភិវឌ្-ឧស្សោហក

និង

ជា្របភពចំណូលជាតិសំ ែដលទទួ លបានពីករេធ�ផលិតក និងករនាំេចញផលិតកសិកម�
ចូលេទក�ុងទីផ្សោររជាតិ

េនះគឺជាចំណុគន�ឹះចម្បបំផុត

ែដលអចប��ក់បានថាវិ

កសិកម�មានតួនាទីក�ុងក រជំរុញកររីកលូតលស់ែផ�កេសដ�
ករេលកស�ួយវិស័យកសិកម គឺជាមុំមួយដ៏សំខន់ស្រមាប់កំេណនេសដ�កិច� កេលក
កម�ស់ផលិតភាពនិងពិពិធកម�កសិកម

ករែកទ្រមង់ដីធ�ីនិងេសមា តមីន

ករែកទ្រមវ ិស័យ

ជលផល និងករែកទ្រមង់វិស័យៃ្រព គឺជាមុខ្រព�ញស�ូលេ ដម្បីចូលរួមជំរុញេសដ�ក និងកកត
បន�យភាព្រកី្រករបស់្របជាជនក
េដយមានករជួយឧបត�ម�គាំ្រទ្រគប់ែបបយា៉ងពីរ ្រកសួងកសិកម រុក�្របម
និ ងេនស ស�ប័នពក់ព័ អជ ា�ធរមូលដ និងៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ន គួបផ្សំនឹងករខិតខំឧស្
ព្យោ

និ ងករផ ា�ស់ប�ូរទមា�ប់របស់្របជាកស

បានជំរុញឱ្យដំេណរករផលិតកម�កសិ

ទទួ លបានេជាគជ និងជម�ះេដះ�សយបាននូវករលំបាក ែដលរួមមាន កត�អវិជ�មៃន
ធម�ជាត ពិ េសសេ្រគាះរំងសេដយសរឥទ�ិពលករដូវ្របា និងេ្រគាះទឹកជំនន់េដយទឹកេភ
ែដលែតងែតេកតមានជាេរៀងរល់ឆ
្រកសួងកសិកម រុក�្របម និងេនស បានជំរុញផលិតកម�កសិកម េល្រគប់មុខ្រព
ជាពិេស ករបង�បេង�នផលដំណាំជាយុទ�ស�ស� ដំណាំ�ស� េកស៊ ដំណាេស្ប� និ ង
ដំណាំកស-ឧស្សោហក ករចិ��មសត� និ ងេនស មិន្រតឹមែតអចេឆ�យតបេទនឹងត្រម�វ
េស្ប�ក�ុង�ស�កប៉ុ េណា�ះេ

ែថមទំងអចេនសល់េស្ប�ងស្រមាប់នាំេចញ

េនេព
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ែដលពិ ភពេលកកំពុងជួប្របទះវិបត�ិេស្ និងករធា�ក់រួញចុះៃនេសដ�កិនាេពលកន�ងម កម�ុជ
បានខិតខំបេង�នូវផលិតកម�ដំណាំេស្ប សំេដរួមចំែណកេដះ�សយប�� េដយសេយង

មានសក�នុអំេណាផលយា៉ងធំេធងរបស់វិស័យកសិកម�េន ជាពិេសសផលិតកម�ដំណាំ�ស
អចព្រងសក�នុពផលិតកម�និងករនាំេ
បេង�នេល្ប�ៃនកកត់បន�យភាព្រកី

េលកស�ួយជីវភាព្របជាពលរដ�តម

និង

េលសពីេនះេទៀតេនាះ េគាលនបយេនក�ុយុទ�ស�សចតុេកណដំណាក់ក៣
របស់រជរដ� ភិបាលកម�ុជា ក៏េនែតបន�ជំេលកកម�ស់ផលិតភា

ពិពិធភាវូបនីយកម

និង

ពណិជ�ូបកម�កសិកម ករេលកកម�ស់កចិ ��ឹមសត�និងវរីវប្បក ករែទ្រមង់ដីធ� និង្រគប់្រធន

ធានធម�ជាតិេដយចី ែដលជាមខ្រព�ញស�ូេដម្បចូលរួមជំរុញេសដ�កិច� និ ងកកត់បន�ភា
្រកី្រក
រយៈេពល៥ឆា�ំកន�ងេទេ

្របជាពលរដ�្រគប់តំបន់និងទី្របជ

បានខិតខ្របកបមុខរប

យា៉ងមមាញ ្របកបេដយលក�ណៈ្របកួត្រ ក�ុងបរ ិបទៃនពណិជ�ូបនីយកម�កសិកម ែដលេធ�
ឱ្យវិស័យកសិកម�កន់មាភាពសកម
េសដ�កិច�ជាត។

ទន�ឹមនឹងេនះ

និ ងមានសរសំខន់ក�ុងជីវភាព

ក៏ ដូចជាករគា

រជរដ�ភិបាលបាននិងកំពុងបេង�នេផា�តករយកចិត�

និង

វ ិនិ េយាកន ់ែតខ�ំងក�េលវិស័យកសិកម�េ
ករ រីកចេ្រនៃនវ ិស័យកសិកម� គឺជាកត�គន�ឹះស្រមាប់ករកត់បន�្រ ែដលបារួម
ចំែណកយា៉ងេ្រច

ក�ុងកំេណនផលិតផលសរុបក�ុង�ស�ក

(GDP)

និ ងេសរ� ភាពមា៉្រក�េសដ�កិ

ដំេណ រករអភិវឌ្ឍ្រគប់វិ ករ្រគប់្រគងែបង និ ងករេ្រប្របាស់ដីធ�ី្របកបេដ រួម
នឹងករខិតខំេដះ�សយនូវរល់ប��ែដលមានចំេ និ ងករទប់ស�ត់សកម�ភាពរភបំព
យកដីេដយខុសច្ប ្រត�វបានអនុវត�្របកបេដយ្របសិ ជាមួយគា�េ រជរដ�ភិបា
ខិ តខំព្រងឹងកិច�សហ្របតិបត�ិករជាមួយៃដគូអភិវនា
កសិកម�និងទឹក

ក�ុង្រកបណ� ៃនកអនុ វតយ
� ុទ�ស�ស

សំេដជំរុញេលកកម�ស់បេង�នផលិតភាពកសិក

ធានាឱ្នូវបរ ិមានិង

គុ ណភា ធានាសន�ិសុខេស្ និ ងទីផ្សោរក�ុងនេ្រក្របេ មិនែតប៉ុ េណា� វ ិស័យកសិកមបា
�
និ ងកំ ពុង�ស�បទញបាននូវទុនវិនិេ ទំងពីអ�កវិនិេយាគក�ុងនិងេ្រក្ កន ់ែេ្រចេឡង
ជាលំដប់ក�ុងករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�
បែន�មេលេនះ

េ្រកយរជរដភិ បាបាដក់េចញន ូវេគាលនេយាបាយស

ផលិតកម��ស�វនិងករនាំេចញអង"

បរ ិមាណអង�នាំេចបានេកេឡងជាលំដ

"ករជំរុ

េទកន់ទីផ

អន�រជាត និ ងអង�រពូជ�ស�វផា�រំដួ ្រត�វបានចត់ថាមានគុណភាពល�ជាងេគក�ុងពិភព
វ ិស័យកសិកម�បានចូលរួមចំែណក្របែ៣១,៦%
សរុបក�ុងឆា�២០១៣េនះ។

េដយែឡ

វ ិស័យេសវកម�្របល៣៨,៥%។

(ៃថ�បចុប្បន�
�

ៃនផលិតផលក�ុង�ស�ក

វ ិស័យឧស្សោហកម�បានរួមចំែណក្២៤,១%

និង

ករេកឬថយចុ ះនូវចំ ែណកៃនករចូលរួមរបស់វិស័យកសិកម
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គឺអ�ស័យេទនឹងកររីកលូត

ៃនែផ�កពី រសំខន ់េផ្សងេទៀតក�ុងវិស័យេសដ�កិច�វ ិស័យ

ឧស្សោហក សំណង់ និងវ ិស័យេសវកម) ែដលជាករកត់សមា�ល់នាេពលកន ករចូលរួ
ចំ ែណករបស់វ ិស័យកសិកម�បាថយចុ ះពី៣៣,៩%-៣១,៦% ក�ុងចេនា�ះឆា២០១០-២០១៣ េដ
សរែតវិស័យឧស្សោហ សំណង់ និ ងវ ិស័យេសវកម មានករេ កនេឡ បនា�ប់ពឥទ�ិពលៃនវ ិបត�ិ
េសដ�កិចព
� ិ ភពេលក
តៃម�បែន�មសរុបៃនផលិតផលកសិកម� (Gross Value Added-GVA) បានេកនេឡពី៥.៥៩៦
ពន ់លនេរៀលឆា�២០០៤ រហូតដល់៧.១៧៤ពន ់លេរៀលេនឆា២០០៧ (េកន្របែហលជ២៨%)
និ ងបាបន�េកនែថមេទៀតដល់៩.០៨៧ពន ់លេរៀលឆា�២០១៣េនះ (គិ តតៃថ�េសរ� ឆា�២០០០)។
ជារួមកំេណ (%) ៃនវ ិស័យកសិកម� មានករេ កនេឡងជាមធ្យម្របចំឆាពី ៣%
េទ៤% (ចេនា�ះឆា២០០៩-២០១៣)។ កំេណនមានករែ្រប្រប�លយា៉ងខ�ំងពីមួយឆា�ំេ េហយ
ករែ្រប្រប�ល មានពក់ព័ន�េទនឹងស�នភាពអកសធាតុៃនឆា ដូចេនះ វ ិស័យកសិកម�
�
ិកម�។ េនឆា�២០០៩
គឺពឹងែផ�កេ្រចនេនេឡេលកតធម�ជាត ែដលជះឥទ�ិពលដល់ផលិតកមកស
កំេណនក�ុងវ ិស័យេនះមា្រមា៥,៤% និ ងឆា�២០១០ កំេណនមា្របែហ៤% េដយែឡឆា�

២០១១ កំេណនបានធា�ក់ច្រមាជា៣,១% និ ងេនឆា២០១៣ កំេណនមាន្រប១,៧%
ែដលេនះគឺបណា�លមកពឥទ�ិពលៃនេ្រគធម�ជាត ពិ េសសេ្រគទឹកជំនន់។
គួ រកត់សមា�ល់ថា ែផផលិតកម�ដំណាមានករេកនេឡយា៉ងខ�ំ ែដលសមាសភរបស់
ែផ�កេនះមាចំនួន៥២,៩% េនឆា២០០៩ និ ងមាននិន ា�ករេកនេដល់៥៤,៨% េនឆា២០១២ និ ង
ឆា�២០១៣ សមាសភាគែផ�កេមាកែ្រប្របធា�ក់ចុបន�ិច គឺមា្រតឹមែ៥៤,២% េដស
ផលិតកម�ដំណាជួបប�
� េ្រគាះធម�ជាតិ  និងទីកសិផលមនកែ្រ្រប�លៃថ។
ៃនែផ�កផលិតកម�ដំណាំេន

បានេក្រមា២,៤៦%

សមាសភ

េបេ្រប�បេធៀបនឹងឆា២០០៩។

ចំេព

សមាសភាគែផ�កជលផលមានករែ្រប្២៥,២%េនឆា២០០៩ េកនរហូតដល់២៦,៤៥% នឆា�
២០១៣។

េដយែឡកសមាសភាគចូលរួមែផ�កអម�ៃ្រពេឈ

េបេធៀបនឹងឆា�២០០៩

ពី៦,៦%មក្រតឹមែ៥,៧%េនឆា២០១២

សមាសភាគែផផលិតកមសត
�
�មានករែ្រប្រប�លនិងថ

មានករថយចុះជាបន�បន

និង៥,៤៩%េនឆា២០១៣។

រ ីឯ

េបេធៀបរយៈេពល៥ឆាំកន�ងេទេ
�

(១៥,៥%នឆា�២០០៩ ថយមក្រតឹ១២,៨%ឆា�២០១០ មានករេ កនេឡ១៥%ឆា�២០១១ ថយចុ ះមក
្រតឹ១៤,១%ឆា�២០១២ និង១៣,៨៧%ក�ុងឆា�២០១៣)។
ជាករកត់ស ល់

អ�កវ ិនិ េយាគក�ុងនិងេ្រក្រ

បានេមលេឃញន ូវសក�នុៃន

វ ិស័យេនះ និ ងបានដក់ទុនវិេយាគជាេ្រចនក�ុងែផ�ក-ឧស្សោហកម� �សបេពលជ ាមួយរបាំ
ពណិជ�កម�្រត�វបានបន�យ។ ម៉្យោងវិញេទៀ េវទិ ករជរដ�ភិបាលនិងវឯកជន ក៍បាចូល
រួមចំ ែណកេដះ�សយនូវរល់ប��្រប សំេដស្រម�លដល់ករវិនិឯកជន។ យន�ក
ក
េ ដម្បីស្រមបស្រមជ
ៃន្រក�មករងរបេច�កេទសកសិកម�និង ្រតវបានអនុវត�យា៉ងសម� 
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មួ យៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ក�ុងកិច�ដំេណរកភិ វឌ្ឍវិស័យកសិកម�។ ជាទសេដៃនករអភិវឌ្ឍវិស័យកសិក
កព្រងីកៃផ�ដីថ�ីស្រមាប់ដំដុះដំណាំកសិកម�នឹង្រត�វបានគិតគូរពិចរណា េតុ ល្យភ
ៃនករអភិវឌ្ឍនិងករអភិ។
ខ.

សចតផ
ទ បិនតួិកររ ីណជេ្រមន៍នភតសរ
័ ណសតណចមតចែផ�ណ
ក�ុងករអនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍វិស័យកស ២០០៩-២០១៣ ្រកសួងកសិកម�

រុក�្របមាញ់ និងេនសខិ តខំ អនុ វតក
� ិ ច�ករជាេ្រ
ពិ េសស

កេធ�ពណិ�ូបនីយកម
ជ
កសិកម�

េដម្បីជំរុករអភិវឌ្ឍវិយទំមូល

និងផលិតកម�កសិកម�តមកិច�សន

្របេយាជន៍ដ្របជាកសិករ និងេដះ�សយប ទីផ្ស

េដម្បីធានា

េដយករព្ងសមត�ភាពផលិ

របស់សហគមន៍កសិកម�។ ទន�ឹមនឹងេនា ករនាំេចញផលិតផលកសិកម� ្រត�វបានេមលេឃ
មានករវិវត�ឈនេឡង អ�ស័មានករស្រម�លនីតិវិធីនា តមយៈករបេង�្រចកេចញ
ចូលែតមួ យ និ ងកអនុ វតប
� ទដ�នអនាម័យនិងភូតគាមអនមានលក�ណៈ្របេសរជាង។
ករេរៀបចំសហគមន៍កសិកម និងេសវផ្សព�ផកសិកម�៖
េគាលេរបស់្រកសួងកសិកម� រុក�មាញ់ និងេនស គឺជួ យដល់សហគមន៍កសិកម�បេងន
� និ ង
្របមូលផ�ុំករផល

ស្រមាប់ផ�ត់ផ�ង់ទីផ្សោរក�ុង្រទង់្ ែចករ ំែលកចំេណះដឹង

បទពិ េសធនក�ុង

ផលិតកម�កសិកម�្របកបេដយរន�រភា និ ងសហកជិ តស�ិទជាមួ
�
្រក�ពណិជ�ក តមរយករអនុវត
ផលិតកម�កសិកម�តមកិច�សន េដម្បីទទួលបនូវភាព្របក្របែជងេពញេលញក�ុបរ ិបទទីផ្សោរេស។
ក�ុងរយៈេពល៥ឆា�ំកន�ងមកេនះ ្រកសួកសិកម� រុក�្របមាញ់ និងេ បានយចិ តទ
� ុ កដក

ដល់កបេង�នវ ិនិេយា ក�ុងករេលកកមស់េសវផ្សព�ផ្សោយកស។ ភា�ក់ងរផ្សព�កសិកម�បា

ខិ តខំបណុ� ះបណា�លដលកសិករ និ ងសហគមន៍កសិកម� អំ ពីបេច�កេទស្រគប់្រដំណា ករែលម�ជី

ជាតដី

ករេ្រជស េរសមុខដំសម�សប

កគាំ្រទេលករងរ្រគសហគមន៍

ករព្រងីកទីផ្

ករទទួបានែផ�កហិរ� �វត�ុ ន ងករអភិវឌ្ឍក-ពណិជ�កម។ ជាករកត់សមា� េសចក�ី្រត�វកេសវកម
ផ្សព�ផ្របស់កសិករមានករេ កនេឡ ែដលទមទឱ្មានករព្របែន�មេទៀត នូវេហដ�រចនាសម�័
េសវគាំ្ដល់សហគមន៍មូលដ�ន។មកទល់បចុ�ប្បន�េន េនទូទំង្របេទសមានសហគមន៍កសិសរុប

ចំនួន៥៥៦សហគមន៍ មានសមាជិកសរុបចំន៦៤.៦៦២នាក (�ស�ីចំនួ ន៣៩.៨៥០នាក ឬេស�នឹង៦១,៦%)
េហយមានទុនសរុបចំនួ២៦.៩៧០លនេរៀល
េគាលនេយាបាយផ្សព�ផ្សោយកសិកម�េ ្រត�វបានេរៀបចំេឡេដយអនុេលមេទ

យុទ�ស�ស�ចតុេកណដំណាក់ក៣របស់រជរដ� ភិបាលកម�ុជា និងែផនករយុទ�សវឌ្ឍន៍ជា

� ិ េ្រគាះេយាយា៉ងទូលទូល ្របកបេយ
២០១៤-២០១៨ ្រពមទំងបានឆ�ុះប��ំងផង ពីកិចព
ករយកចិត�ទុកដក់ជាមួយ្រគគូពក់ព័ន�ទំងអស ្រកសួកសិកម� រុក�្របមាញ់ េនសទ ម
ឆន�ៈនិងករតំងចិត�យា៉ងមុតមំ ក�
ា
ដឹកនាករអនុវត�េគាលនេយាបា

និ ងសូមអំពវនា
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្រពមទេលកទឹកចិ តដល់
�
អ�កផ�ល់េសវផ្សព�ផ្សោយកសិកម�ទ ទំងេនក�ុងវិស័យសធ
និ ងេនក�ុវ ិស័យឯកជន ៃដគូអភិវឌ្ឍន កសិករនិងសហគមន៍កសិករ រួមគា�គាំ និងចូលរួមអនុវត�
េគាលនេយាផ្សព�ផ្សោយកសិឲ្យទទួលបានលទ�ផលជាែផ�ផា� និងមាន្របសិស់ សំេដ
រួមចំ ែណកេលកកម�ស់ករអភិវឌ្ឍវិស័យកសិក ស្រមាប់្រទ្រទេណនេសដ�កិ ច�ជាត កត់បន�
ភាព្រកី្រករ្របជាជនកម�ុជា និងរួមចំែណកសេ្រមចេគាលេដៃនកំែ េដម្បចីរភាៃនក
អភិវឌ្ឍ
េយាងអនុ្រកឹត្យស�ីពីករបេង�តសហគមន៍ឆា�២០០៧

ច្បោស�ីពីៃ្រពេឈឆា�២០០២

និ ងអនុ្រកឹតស�ីពីសហគមន៍ៃ្រពេឈឆា២០០៣ ្រកសួងកសិកម� រុក�្របមាញ់ និងេនសទ បាន
សហគមន៍េនសទចំនួ៥១៦ និងសហគមន៍ៃ្រពេឈចំនួ៤៥៧ េហយសហគមន៍ទំងេន្រត�វក
េសវកម�គាំ្រទទំងែផ�កបេច�កេទស និងែផ�ក្រគប់្រគងសហគមន៍បែន�មេទចុ ះប��ីនិងក
គាំ្ដល់សហគមន៍

គឺជាករងរចំ ែដលទមទរនូវជំនាញបេច�កេទសអភិវឌ្ឍន៍សហគ

ក៍ដូចជករបេង�ន្របចំណូល

និងករេ្រប្រធនធាន្របកបេដយនិរន�រភាព។ ទន�ឹមនឹង

្រកសួងកសិកម� រុក�្របមាញ់ និង ក៍បាេធ�កជំរុញករងអភិវឌ្ឍសហគមន៍ផលិតេកស
ផងែដរ។
សមត�ភាពអនាយនិងភូតគាមអនាម័និងករស្រមករនាំេ៖
េដម្បីទញយកអត�្របេយាជន៍ពីសក�នុពលៃនករនាំេចញផលិតផលកសិកម្រត�មា
្របព័ន្រត�តពិនិតអនាម័យនិងភូតគាមអនា ែដលមានករទទួលស�ល់ជាអន�រជាតមានយន
ករច្បោស់េដម្បីស្រមែបបបទពណិជ�កម�។ េបគាយន�ករស្រមស្រម�លទំងេនះេ េនា
វ ិនិ េយាគិននឹងមិនបេង�នករដទុនវ ិនិ េយាគក�ុងផលិតកមកសិកម� កែកៃចកស
�
ិផល ឡូជីសីក
� និង

កសិ-ពណិជ�កម�េឡយ

ករស្រម�លដល់ករនាំេចញផ�ូវករ ្រត�វបានវយតៃម�ថាមានករែកលម�គួរជ
យន�ករ្រចកេចញចូលែតមួយស្រមាប់ករនាំេ

្រតវបានអនុវត�យា៉ងមាន្របសិទ�ភាព

បន�យេពលេវលក�ុងករពិ និត្យពក្យេស�សុំនាំេចញ ពិេសវ ិ��បនប័ ្រតប��ក់អនាម័
និ ងភូតគាមអនាម

ករេធ�ធូបទកម� ករេធ�ចំណាត់ថផលិតផល

ករប�
�ក់ពីគុ ណភាព

បរ ិមាណ ទមន់ និ ងករេធ�្តិ េវទន៍គយ។
េទះជាយា៉ងេនះក�ីខិតបទដ�នគតិយុតែផ�កអនាម័យនិងភូតគាមអនា ត្រម�ឱ្មា
កេធ�បច�ុប្បន�ភ ឱ្�សបតមេគាលករណ៍របស់អង�ករពណិជ�កម�ពិភព េឆ�យតបនឹង

កត្រម�វេនះ ្រកសួងកសិកម រុក�្របមាញ់ និងេនសទ បាចំ េសចក�ី្រពច្បោស�ីពីកករព
ដំណាំ និងភូតគាមអនា និងនីតិ វ ិធីមួ យចំនួ នែដលពក់ព័ន�ដល់ករ្រត�តពិនិត្យភូតគាម។
បែន�មេលេនះ េសចក�ី្រពច្បោប់ស�ីពីសុខភាពសត�ផលិតកម�សត�កំ ពុង្រ�វបាន
ត
េរៀប។ ករ្រគ

្រគែផ�កចត�ឡីស័ក្រតបាយកចិ តទ
� ុកដក ែកលម�។

ទីផ្សោរសហភាពអឺរទមទរនបទដ�
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អនាម័

និងភូតគាមនាម័យខ�ស

ស្រមាប់ផលិតផលកសិកម� និងមិនេ្រប្របសរធា

សព ង�កយែៃច�ពន�ុ។ េដសហភាពអឺរ៉ុបបផ�ល់ភាពអន ុេ្រគាះ េលករនេចញ្រគបផលិត
ផលេលកែលងែតអវុ កម�ុជា្រតបង�សមត�ភាពក�ុងកអនុ វត�តមេគាលកទំងេនះ។
១.

ករេធ
� ឱ្យ្របេសរ េទ្បងផល និងពិពិធកម�កសិកម�
ក�ុងរយៈេពល៥ឆា�ំកន�ងមក ៃផ�ដីដំដុះស្រមាប់ព្រងីកផលិតកម�ដំណាំ ពិេសសេក

ដំណាំកស-ឧស្សោហកម ្រត�វបានព្រងីកេលៃផ�ដីែដលកន�ងមកមិនបានេ្រប្របាស់ និងៃផ�ដី
រ ិល។ ជាទិសេដក�ុងករអភិវឌ្ឍបន� ករេធ�្របពលវប្បកម�សំេដបេង�នណាំ គឺជាអភិ្រ
សម�សបស្រមាប់អភិវឌ្ ឍន៍វិស័យេ
ជាករកត់សមា�

ៃផ�ដីដំដុះមានករេកនេឡង បនា�ប់ពីមានករវិនិេយគេល
ា

ស�ស� េពលគឺបេង�ននូវលទ�ភាពេ�សច�សព ែដលអឱ្ករដំដុះេកនរហូត២េទ៣ដងក�ុង

មួ យឆា�ំ។ ករស�រេឡងវិញ និងករសងថ�ីៃន្រ
ក
រស� បានេធ�ឱ្ៃផ�ដីេ�សច�សពេក

បានចំនួ៣៨៧,៩ពន ់ហិកតចេនា�ឆា�២០០៩-២០១៣ ក�ុងេនាះៃផ�ដីេ�សច�សព�ស�វរដូវវ
មានចំនួ២៩៦ពន ហក
ិ ត និ ងៃផ�ដីេ�សច�សព�ស�វរដូវ្របាំងមានច៩១,៩ពន ់ហិកត។ ផល
កម�ដំណាំែដលេ្រប្របាស់្របព័ន�េ�សច�សពេនរទទួ លបានទិន�ផលខ�ស់ និងករផលិតភ
េ្រចនត្រមង់ទិសេទរកករេធ�ពណិជ�កម�។ គិតមកទ២០១៣

ៃផ�ដីេ�សច�សពមានចំនួ

១,៤៨លនហិកត េស�ន៣០%ៃនៃផ�ដីដំដុះទូទំង្របេទស ក�ុងេនាះៃផ�ដីេ�សច�សពរដូ
មានចំនួ១,០៥លនហិកត និងរដូវ្របាំងមាន០,៤៣លនហិកត
កំែណទ្រមង់ដីធ�ីរបស់រជរដ�ភិបាល បានេផា�តជាសំខន់រព្រងឹង្របព័ន�្រគប់្
ែបងែចកនិ ងេ្រប្របាស់ដី

ករធានាសុវត�ិភាពៃនកម�សដី

ករលុបបំបាត់ភាពអនាធិបេតយ្យ

ករកន់កប ់ដីេដយខុសច្បោប់ ករដក់េចញនូវវិធានករសម�សប េដម្បីទប់ស�ត់ក
េដយមិ នបានេ្រប្របាស់និងមិត។
ព្រងីកនិងរែបងែចកដីធ�ីកសិកម�

ករងរែកទ្រមង់ដីធ�ីក៍មសំខន ់ផងែដ

ក�ុងករ
សំេដេលកកម�ស់បេង�ន

ក�ុង្រកបណ�ដីសម្បទនសង�មកិ
ផលិតភាពនិងពិពិធភាវូបនីយកម� និងករកត់បន�យភាព្រកី្រកេន តម

របស់្របជ

កសិករ។ ករចុះ��ីដីធ�ី្រត�វបានវយតៃម�ថា មានវឌ្ឍឱ្កត់សមា�ល់ ជាពិេសសករអនុវ
េគាលនេយាបាយ សកម�ភាពថ�ីេលវិស័យដីធ� (ប័ ណ�កម�សិទិច
� ំនួន៣៨០ពន់ប័ណ�្រត�វបានផ�
និ ងបានចុះប��)។ េទះជាយា៉ងេនះក កិច�ករេនះទមឱ្មានករជំរ និ ងព្រងីកបែន�មេទៀត
សំេដជួយដលកសិករ េដម្បីទទួលបានកម�សិទ�ិដីធ�ី្រតឹម្រត�វនិង�សបច្បោប់។ ទន�ឹមនឹងេនះ
កសិកម� រុក�្របមាញ់ និងេនសទ បាននិងកំពុងេរៀបចំេសចក�ី្រពងច្បោប់ស�ីពីករ្រគប់
្របាស់ដីកសិក និងកំ ពុងែស�ងរកធនធានស្រមាប់ករេរកំណត់តំបន់ដំដុះ និងែផនទីេ្របស់
ដីកសិកម�។
ករចូលរួមរបស់ែផ�ឯកជនក�ុងវ ិស័យកសិកម�
គឺជាចលករសំខន់ស្រមាប់ករអភិវឌ្
កសិ-ឧស្សោហកម� ែដលទឱ្មានករដក់ទុនវិនិេយាគេ្រចនែថមេទៀត។ ដីសម្បទនេស
្រត�វបានផ�ល់ជូន្រក�មហឯកជន

េដម្បីដំដុះដំ កសិ-ឧស្សោហកម� ពិេសសេកស៊ូ ដូងេ្

សយចន�ី អំេព និងេឈដំ្រគប់្រប គិ ត្រតឹមឆា២០១៤េនះ កិច�សន្យោវិ និេយាគចំ១២១
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កំពុងេនមានសុពលភាពអនុវត�ក�ុងេខត�ចំ១៨

េលៃផ�ដីសរុបតមកិច�សន្យោចំនួ១,៣លន

ហិកត (ៃផ�ដី ែដលអចេធ�អជីវកម�បានមានច០,៨១លនហិក) និងៃផ�ដីដំដុះជាក់ែស�ងម
ចំនួន០,២៨លនហិកត

្រក�មហ៊ុនបានសងសង់ផ�ូវដឹកជ��ូនក�ុងតំបន់ដីសម្បទនេសដ�កិ

្របែវងជ១០ពន់គីឡូែម៉្រត និងេ្រប្របាស់កមា�ំងពលកម�សរុ៥៣.៦៧០នាក់។ ្របាក់ក
ធានាករអនុវត�កិច�សន្យោ៦,២២លនដុល�រអេមរិក ្រត�វបានតម�ល់េនធនាគារជាត
ក�ុងដំេណ រករៃនករអនុវត�កិច�សន្យោវិនិេយាគ ្រក�មហ៊ុនែដលមិនបានអនុវត�សក
ដុ ះតមែផនកេម និងមិនអនុ វត�តមខ�ឹមសរៃនកិច�សន ្រត�វ្របឈមនឹងករដកហូតដីសម
េសដ�កិចម
� កវ ិញ។ េដម្បីព្រងឹងករ្រគប់្រគងដីសម្បទនេឱ្មាន្របសិទ�ភ រជរដ�ភិ
កម�ុជបាេចញបទប�
�េលខ០១បប ចុ ះៃថ�ទី០៧ ែខឧសភា ឆា២០១២ េដយបប�្ឈប់ករផ�
ដីសម្បទនេសដ�កិច�ថ�ីេទៀត េលកែលង្រក�មហ៊ុនបានទទួលេគាលករណ៍វិនិេនករេច
បទប�
�េនះ។ េនែខសីហ ឆ២០១៤ រជរដ�ភិបាលកម�ុជា បានបេង�តគណៈកម�ករអន�រ

េដម្បី្រត�តពិ និត្យវស់ែវងយតៃម�សម្បទនដីេសដ�កិច�

នីតិ វ ិធីនិងេគាលករណ៍ែស្បកខ�

បានអនុវត� សំេដបេ���សនូវផលប៉ះពល់អវិជ�មានដល់សហគមន៍មូល និងតំបន់ៃ្ររក្ទុ ក។
មកទល់េពលេនះ

្រក�មហ៊ុនចំនួ៦៩្រត�វបានលុបេគាលករណ៍ និងកិចេលៃផ�ដី០,៥៨ល

ហិកត
១.១ ផលិតកម�ដំណាំ្ស
រ
ៃម�របមិិ្បមករ��ធាតរអយុរ្សភយចំនួន២,៧២លនហិកតនា២០០៩ និងបានេកនដល់
៣,០៥លនហិកតនា២០១៣

(េកនេលសឆា�២០០៩

មិភយេកនពី២,៦៧លយហិកតនាឆ២០០៩

្របម១២,២៦%)។

ៃម�របកចជរមន ិ

ដល់ិ្២,៩៧លយហិកតនាឆ២០១៣

យិត

ទិ យម
ា ិជមា្មជរត�ឆា�ទទួ ិភយ៣,១៦៣េត/ហិកត េកនេលសឆា២០០៩្របម១១,៥២%
(ទិ យាមិ�ស�វឆា�២០០៩

ទទួ ិបាន្រតឹម២,៨៣៦េត/ហិកត។

មិិ្បមកដំណាំ�ស�វែតងែ

ទទួ ិរតុរាុជិពាមកម្ិ ពិ ុាាុជិពទក បជំនន់ទេន�េមគង� ជំនន់ទឹកេភ��ង រំងស�ួត និសត�ល�ិត
បំផា�ញជាេដ
ែ្ុមពមយត តបសប នាឆា២០១៣កន�ងេទេនះ កម�ុកចទទួ ិភយររ ិិកមិធាតរ
្របមាណ៩,៣៨លយុតយ េកនេលសឆា�២០០៩ ្របមាណ២៣,៧៨% (ឆា�២០០៩ សេ្រម
បាន្រតឹម៧,៥៨លេតន) យិ តកចាិនុាិតជអត�រសរុបចំនួនជា៣,០៩លយុតយ ឬំិ ្
មធាតរុនាិនជរិកជា៤,៨២លយុតយ (េកនេលសឆា�២០០៩្របណជា៣៧,៦៨% ែដល
�ស�វេនសល់មានែត្របម៣,៥លនេត។

ជាករកត់សមា

និ នាករេកនេឡៃន

ផលិតកម� និងតៃម��ស�វក�ុងរយៈេពលកន�ងមកេនះ បាេធ�ឱ្កសិករទទួ លបាន្របាក់ចំណូលេ្រ

ជាងមុន និរួមចំ ែណកកតបន�យភាព្រកីផងែដរ។
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តះួទី១៖ េ្្ព្េេព្ណំេណមនផបតាណចមដំ ំ្សរភូ� ំ២០០៩-២០១៣
េ្រប�បេធៀ
បរ ិយា
ៃផ�ដីដំដុ (ហត)

២០១០

២០១១

២០១២

២០១៣

2,719,080

2,795,892

2,968,529

3,007,545

3,052,420

12.26%

2.836

2.97

3.173

3.117

3.163

11.52%

2,674,603

ៃផ�ដី្របមូលផ (ហត)
ទិនផ
� ល (េតន/ហ)
បរ ិមាណផ (េត)

កំេណន

២០០៩

2,777,323

2,766,617

2,980,297

2,968,967

7,585,870

8,249,452

8,779,365

9,290,940

9,389,961

3,507,185

3,932,425

4,344,263

4,735,964

4,828,832

2,244,598

អតិេរកអង�រ (លនេត)
គិតជា�ស�វសល (លនេត)

2,516,752

2,780,328

3,031,017

២០១៣/២០០៩

11.01%
23.78%

3,090,452

37.68%
37.68%

ែផ�កេលសមិទផល
�
ខងេលបានប��ចយានថា ផលិបមករ���ស�វមាននិន ា�េកនេឡង
ពីមួយឆា�េទមួ យឆា� ទំងៃផ�ដីដំដុះ ទិន� និងបរ ិមាណផ។ េបេ្រប�េធៀបលទ�ផលសេ្រម
បាជាមួយក ងានចនបរកំណត់បាុតែផនកយុទស
�
�សអិ រិវយ្ ជាត

បានបងថា ៃផ�ដដំដុ

ាុជមចភយុិេាែមយារប� ក្ន តមឆា�យបមួាៗ។ មបន ែា�តនឆា�២០០៩ ៃផ�ដីដំដុរ��ធាតរ

ាុជមចភយ១០៣%ៃយែមយារ យិតជរិក១១៥%ុនឆា�២០១៣។ ទិ ន�ផលធាតរមានិ នា�កេកន
ុឡេត

យិតាុជមចភយុិេាែមយារប� ក្ន

ាុជមចភយ១០២%ៃយែមយារ

បាុតែផនកយុទ�ស�សអិ រិវយ្ ជាត

យិ តុនឆា�២០១៣

(ឆា�២០០៩

ាុជមចភយុិេាែមយារជរិក១០៥%)។

ចំេពបិ រមាណផលក៏មាននិនាុបេ យុឡេតរន ចិា ុេិំណ ាុជមចភយ១០៤% ុិេាែមយារឆា�
២០០៩ យិ ត១១៨%ុិេាែផនកឆា�២០១៣។
តះួទី២៖ េ្្ព្េេព្លទ�ផលសេ្រមចបាននិងែផនករែផ�ណដំណា្សរភូ� ំ២០០៩-២០១៣
២០០៩

បរ ិយា
លទ�ផ
ស
ែផន
ៃផ�ដីដំដុះ�ស�
(ពន់ហត
ទិន�ផល
(េតន/ហត
បរ ិមាណផ
(ពន់េត

២០១០

%
ែផន

លទ�ផ
ស

២០១១

%

២០១២

%

ែផ

លទ�ផល
ស

២០១៣

%

ែផន

លទ�ផល
ស

%

ែផន

លទ�ផល
ស

2,630

2,719

103

2,650

2,796

106 2,650 2,968

112

2,650

3,007

113

2,650

3,052

115

2.77

2.836

102

2.80

2.97

106

3.173

112

2.87

3.117

109

3.00

3.163

105

7,280

7,586

104

7,420

8,249

111 7,500 8,779

117

7,600

9,291

122

7,950

9,390

118

ឯកសរេគាលនេយស�ីពី

2.83

“ករជំរុញផលិតកម�ដំណាំ�ស�វនិងកេចញអង�រ”

្រត�វប

្របកសដកអនុវត�កពី ៃថ�ទី១៧ ែខសីហ ឆា�២០១០ កន�ងេទេន េហយ្រគប់ភាគីែពក់ព័ន
ក�ុងកិ ច�ករេន ្រត�េរៀបចំែផនកសកម�ភាស្រមាអនុ វត�ជាកែស�ង្របកបេដ្របសិទ�ភ េដម្ប
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សេ្រមចបនូវទិសេដេធ�យា៉ណាឱ្យកម�មាអតិេរក�ស�វ្របមជា៤លនេត និ ងមាលទ�ភា
នាំេចអង�រជផ�ូវកជា១លេតនេនឆ២០១៥។
្រកសួងកសិកម រុក�្របម និងេនស បានេរៀបចំនូវែផនករសកម�ភាពលម�ិតរបស់ខ�ូនស
េឆ�យតបនិងសេ្រមចបាននូវចំណុចទិសេគាលនេយាែដលបានកំណត់េនះ
នេយាបាយស�ីពីករជំផលិតកមដំណាំ�ស�វនិងករ
�
េចញអង�រ

ឯកសរេគ

បានកំណត់ច្បោស់នូវចំណុចវ

ករេគាលនេយសំខន់ េទតដំណាកកនីមួ យៗគឺៈ (ទី ១) វ ិធានករេគាលនេយាប
ពក់ព័ន�នឹងផលិតកម (ទី ២) ពក់ព័ន�នឹក្របមូទិ ញនិងកែកៃច� (ទី៣) ពកព័ ននឹង្
�
របព័ន�ស្រម
ករនាំេ និ ង (ទី ៤) គឺវ ិធានកេគាលនេយាបាយពក់ព័ននឹងកែស�ងរកទីផ្សោ
្រកសួងកសិកម រុក�្របម និ ងេនស បាអនុ វតនូវបណា�សកម�ភ
�
ាពធំៗមួយចំន ដូចជា
(ទី-១) វ ិធានករពកន�នឹងផលតក
ិ ម��ស�វៈ
កព្រងីកៃផ�ដីដំដុះថ

មានករេ កនេឡងក�ុងក្រមិតមួយតិចតួច។ ករបេង�នផលិ

្រត�

បាេផា�តករយកចិត�ទុកដក់េលករបេង�នទិ តមវិធានករ្របពលវប្ប ករផ្សព�ផពូជ
ទំ១០្រត�វបានជំរុញឱ្យអនុវត� និងផលិ តយា៉ងខ�ំងក� ពិេសសពូជែដលទីផ្ស និងបន្សោករែ្រ
្រប�លអកស។ ករស្រម�លនីត ិវិធីៃនករន ាពូជ�ស�វ ជី ធាតុចូកសិកម�េផ្សងេទៀត ជាមួ
នឹងច្បោប់សពីថា�ំកសិកម�និងជីកសិកម្រត�វបានអនុវត�។ ្រកបាព្រងឹនិងព្រងីកសមត�ភវ ិទ្
ស�ន�សវ្រជាវនិ ងអភិវឌ្ឍន៍សិកម�
ក

ស�នីពិ េសធន មណ�លអភិ វឌ្ឍនកសិកម� ក៏ ដូចជាក

ពិ និត្យេឡងវិនូវ្រកបណ� ៃនេសវផ្សព�ផ្បេច�កេទសកសិកម�

កេរៀបចំគេ្រមាងែផនករេដ

ព្រងឹរចនាសម�័ន និ ងតួនាទីរបសអង�កកសិករ ពិ េសសករេលកកម�សសមត�ភារបស់កសិករ និង
សហគមន៍កសិកម� ក�ុងករខ�និ ងករេ្រប្រឥណទនពស�ប័ហិរ�� វតុឱ្យមាន្របសិព។
�

ក

េរៀបចំេធ�ចំណាត់ថា�ក់តំបន់េ្រប្របកំពុ ង្រត�វបានគិតគូរ និងស�ះែស�ងរកធនធានេដម្បីអន។

ច្បោប់ស�ីពី្រគប្រគងនិងេ្រប្របាស់ដីកសិកម� កំពុងដំេណរករេកសងយា៉ងសក។

(ទី-២) វ ិធានករពកន�នឹងក្របមូលទិញនិងករែកៃច��ស�
យន�ករេដម្ផ្សោរភាទំ នាក់ទំនងផលិតកម�និងពណិជ�កម រវងកសិករជាមួយអ�កែកៃច� ឬអ
្របមូលទិមិ នទន់មានដំេណរករេពញេលញេនេឡយ។ ជាេគាលេដរួមរបស់្រកសួងគឺ្រ ត�
ណឱ្ផលិតកម� និ ងករផ�ត់ផ�ង់មានលក�ណៈ្របមូលផ� ជាមួយនឹងករអវត�ផលិតកម�កសិកម�តមកិច�
សន្យោរវងសហគមន៍កសិកម�អ�កែកៃចឬ
� អ�ក្របមូលទិញ

ច្បោប់ស�ីសហគមន៍កសិកម�

និង

អនុ្រកឹត្យស�ី ផលិតកមកស
�
ិកមត
� កិ ច�សន្ ្រត�វបានអនុមនិងកំពុ ងអនុ វត�។ ជាមួយគា�េន ក
ផ�ល់េសវផ្សព�ផ្សោយកសិកម�ដល់សហគមន៍កសិកម�្នព្រងឹ។

ប៉ុ ែន� េទះជាយា៉ងេនះក�ី

អនុ វតច
� ្បោប់និងអនុ្រកឹត្ ទមទឱ្មានករព្រងឹងមែន�មេ ទំងសមត�ភាពបេច�កេទ និ ង
ធនធានថវិក េលសពីេនះេទៀត កង�ះធនធាស្រមាប់ករ្របមូលទិញ និងស�ុកទុក�ស�វរបស់ែ
ឯកជនគឺជាប
� �្របឈមែដល្រត�វេដះ
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(ទី-៣) វ ិធានរពក់ពន�នឹង្របពន�ស្រ�លករនា
ម
ំេចញអង
ករនាំេចញអង�រផ�ូវករបានេកនេឡ១២,៦១ពន ់េតេនឆា២០០៩ ដល់៣៧៨,៨៥ពន ់េត
េនឆា២០១៣។ េនឆា២០១៤ ករនាំេចញអង�រសេ្រម៣៨៧ពន់េត (េកន២,២% េធៀបនឹងឆា�ំ
២០១៣)។ ករសេ្រឱ្បានន ូវករនាំេចញអង�រជាផ�ូវករ ១លេតនេនឆ២០១៥ អចនឹង
សេ្រមចបាន ្របសិនេបសមត�ភាពែកៃច� លទ�ភាព្របមូលទិញ�ស�វស�ុកទុក និង្របព័ន�ឡូជីស�
បានបេង�ននិងែកលម�

ករបេង�នករនាំ

ទមទឱ្មានករវិ និេកន ់ែតេ្រចនេឡងេ

សមត�ភាពែកៃច�សបតមស�ង់ដរគុណភាពអន�រ
ភូតគាមអនាម័

និ ងករេធ�ឱ្្របេសរេឡែផ�កអនាម័

យន�ករ្រចកេចញចូលែតមួយស្រមាប់ករនាំេ

និង

្រត�វបានដំេណរករយ

សកម� និងមាន្របសិទ� ពិ េសសកត់បន�យេពលេវលពិនិឯកសរេស�សុំនាំេ ក៏ដូចជាក
េចញវ ិ��បនប័ ្រតប��ក់អនាម័យនិងភូតគាមអនាម័យ ធូបទកម� បរិមាណនិងគុណភាព និ
្របតិេវទន៍គ។

អង�រផា�រំដួល្រត�វបាន ចត់ទុកជាអង�រមានរសជាតិឆា� ញ់ជាងេគបំផុតេល

រយៈេពលបីឆា�ំជាប់ៗ

ពីឆា�២០១២រហូតដល់ឆា�២០១៤។

សហព័ន�អ�កនាំេចញអង�រ្រត�វបានបេង�

េឡងេនែខកក�ដ ឆ២០១២។ សហព័ នេនះគឺជាៃដគូសហករយា៉ងជិតស
�
� ជាមួយរជរដ�ភិក�ុង
ករជំរុញករនាំេចញអ និងេធករងរជ
�
ាមួយ្រក�មែផ�ក�ស�វអង�រ ៃនេវទិ កររជរដ�ភ-ែផ�ក

ឯកជន។
(ទី-៤) វ ិធានករែស�ងរកទីផ្
្រកសួងបានផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មានតៃ-អង�រក�ុង�ស�កនិ ងទីផ្សោរអនជាតិ តមវិទ្យុ ទូរស្

សរជាអក្សរ ្រពឹត� េគហទំ ព័រព័ ត៌មានទីផ្សោរកសិកម� េធ�អេង�តអំពីលំហូរពណិជ�កម� និង

�ស�វ-អង�រ និ ងវ ិភាគអំពស�នករទីផ្សោរតនិ ងអន�រជាត។ ពិ ពណ៌ អង�រជាលក�ណៈអន�រជាតិ្រត�វ
េរៀបចំជាបន�បនា�ប់ េដយមានកិច�សហករជាមួយ្រកសួង ស�ប័ន ករែចករំែលកព័ត៌មា
ទីផ្រក�ុងសហគមន៍កសិកម�្រត�វបានជំរុញ សំេដបេង�នអំណាចតៃថ�ជមួយអ�ក្រប
ា
។
ំ
១.២ិផបតាណចមដ
ំរ សចផះ ំនតួឧសំហណចម
មិិ្បមកដំណាំរួមផ្សំនិងឧស្សោហកម� ដ ុេ្ រ� ឡតមប
ាែកសបភា ាែកសបុាេត
ន

ិយារែជរជរមិចុ ពុឡេតុឈតមជរុទរ� �យបមួាៗ ុហេាប៏ កធា័ាុឈតមទ�ិពិៃយបតសៃថយិត
ទបមីរ� ៃម�របរ�រុពរ��រម
ួ ផ្សំនិងឧស្សោហកម�ទូទំង្របេទសស្រ២០១៣ សេ្រមចប្របម

ជា៩៤១ពន ់ហិកត េកេលសឆា�២០០៩ ្របម៤០%។ ករេកនេឡងភាគេ្រគឺេទេលដំណា
ដំឡូងមីនិងេពត
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តរទី៣៖ សូចនាករសេ្រមចបាមិិ្បមកដំណាំរមផ្សំនិងឧស្សោហកម ២
� ០០៩-២០១៣
ដំណាំរួមផ្សំនិងឧស្សោ

២០០៩

២០១០

២០១១

២០១២

២០១៣

(%)
២០១៣/២០០៩

េព

221,287

213,622

174,257

216,330

239,748

8

ដំឡូងេឈ
ដំឡូងជា

160,326

206,226

391,714

361,854

421,375

163

9,283

11,452

8,204

10,428

7,432

-20

បែន�

50,278

52,732

52,830

76,495

52,449

4

សែណ�កបា

49,599

69,206

68,111

66,850

54,312

10

សែណ�កដី

16,474

20,041

16,287

18,048

19,954

21

សែណ�កេសៀង

96,388

103,198

70,584

71,337

80,688

-16

ល�

43,206

48,299

42,599

36,722

34,136

-21

អំេព

13,533

17,207

22,614

48,586

23,810

76

347

594

342

286

243

-30

្រកេ
ថាំជក
�
សរុបរួម (ហ.ត)
សរុបបរ ិមាណផ (េតន

9,269

10,062

8,318

5,947

6,881

-26

669,990

752,639

855,860

912,883

941,028

40

5,425,310

5,728,175

6,138,532

10,859,806

10,536,742

94

ក�ុងរយៈេពល៥ឆា�ំកន�ងេទេនះ២០០៩-២០១៣) ដំណាំេឈហូបែផ� ដូចជា េចក ដូង េមៀ

ស� ទឹកេដះ ល�ុត ធូេរន ខ�ុរ េទៀប ្រក�ច សវមា៉វ ្រតែបក មា�ស់ និងដំណាំអចិៃ�ន�យ៍ (ស
ដូងេ្របង េ្រ ... ។ល។) មានិ នា�កររីកចេ្រមនលូតលស់គួរឱ្យកត់សមា�ល់ែដរ។ ជា ៃម�របរ�
រុ ពេឈហូបែផ�និងដំណា អចិ ៃ�ន�យ៍សេ្រមបានសរុបចំនួ១៨៣ពន ់ហិកតក�ុងឆ២០១៣ េកនេលស
ឆា�២០០៩្របម៥% (ឆា�២០០៩ សេ្រមបាចំនួន១៧៤ពន ់ហិកត
២.

ំ
ផបតាណចមដ
ំេកស៊ ៊

២.១

ករវិឌ្ផបតាណចមេកស៊ ៊
ដំណាំេកសជា្របេភទដំណាំ-ឧស្សោហកម�រយៈេពលែ ែដលមានតួនាយា៉សំខននិង

ផ�ល់ផល្របយាជន៍ដេសដ�កិចជាត
�
សង�ម និងបានចូលរួមចំែណកយា៉ងសក េនក�ុករករពរស�ធម�ជាត្របកេដយចីរភ េដយបេង�តជាគ្រមបៃបតង រក្សោលំនឹងធម�ជាតិ នកហូរ
េ្រចះ។
េនឆា�២០១៣ ៃផ�ដីរ� �េកស៊ូសរុបមានចំន៣២៨.៧៧១ហិកត ក�ុងេនា ៃផ�ដីចមា�រេកស

កសិ-ឧស្ហកម� (អតីតចមា�រេកស៊ូរ) មាចំនួន៥៥.៩០៨ហិកត ៃផ�ដីចមា�រេកស៊ូសម្េសដ�
កិ ចមា
�
ចំនួន១៣៥.៤៤៦ហិកត និងៃផ�ដីចមា�េកស៊្រគ�សមានចំនួ១៣៧.៤១៧ហិកត។
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្រកហកទី១៖ បង�វឌ្ឍនភ៍នកស�តភិវដំ ំេកស៊ូឆា២០០៩-២០១៣

សន�ុះៃនកអិរិវេកស៊ូេនកម�ុជាមានករេកនេឡងជ អ�ស័យេដកត�ៃថ និងក

គួបផ្សស�នភនេយាបាយសន�ិសុខល�្របេ សក�នុពលៃនដីសម�ស និ ងេគានេយាបេសរ ី
ភាវូបនីយកម� េលកលក់ដូរផលិតផលេកស៊ូ្រគ�សរក�ុង�ស�ក ជាពិេសសមានរួមពីែផ�កឯកជន
ែដលបានេធ�វិនិេយាគេសម្បទដីេសដ�កិច�

និងែផ�កេកស៊ូ្រគ�

េដយបានេធ�ឱ្យៃផរ��

េកស៊េកនេឡងគួ រជាទីេមាទន
ៃផ�ដី រ��េកស៊មាននិន ា�ករេក១៣០ពន ់ហិកតនា២០០៩

រហូតដល់៣២៨,៧៧ពន

ហិកតនាឆ២០១៣ គឺបានេកនេឡង្រប១៥៣% ក�ុងរយៈេពល៥ឆា�កន�ងេទេនះ។ េកស្រគ�ស

មាសន�ុះេកនេឡងខំងគួរឱ្យកត់សមា�ល់ គឺ
�
បានេក៦៣ពន ់ហិកតនា២០០៩ ដល់មត១៣៧

ពន ់ហិកតនា២០១៣

(េកន្របម១១៧%ក�ុងរយៈេពល៥ឆា�ំ)។

ៃម�ដី េកស៊ររាន្រក�មហ៊ុ

វ ិនិ េយាឯកជនេលរប សម្បទនេសដ�កិ បាេកនពីជា២៣ពន ់ហិកតនា២០០៩ ដល់ជា១៣៥
ពន ់ហិកតនា២០១៣

ែដលសន�ុះៃនកេកនមានក្រមិតគួរឱ្យកត់សមក�ុងរយៈេពល៥ឆា�ំេនះ។

ចំេពៃផ�ដីចមា�រេកស៊ូក-ឧស្សោហក

(អតីតចមា�េកស៊ូរដ)

ករេកនេឡងៃផ�ដីដំដុថ�ីមិនមា

ករែ្រប្រប�លខគួ រឱ្យកតសមា�ល់េ គឺេធ�ករដដុះែតេលៃផ�ដីេកស៊ចស កប និងដំេឡងវិញែតប៉ ុេណា
េពលគមាករេកនេឡង្របមា២៨% េបេ្រប�េធៀបឆា�២០០៩ (ឆា�២០០៩ ិយចំនួន៤៣,៧
ពន ់ហិកតយិតុបេយដល់ជា៥៥,៩ពន ហិកតឆា២០១៣)។
ជារួមលទ�ផលសេ្រមចែមាបមិិ្បមករ��ុេាន

េធៀបយកងានចនបរប�ក្ន បុតែផនក
ា

ាុទស
� ា�អិ រិវយ្ជាតិបានប��ក់ថាអយុ រ្�រ��ុេានាុជមចភយជំរនែមយារឆា�២០០៩ គឺ
ាុជមចភយ១២៨ពន ់ហិកតអយុរ្�ភយ១០០%ៃយែមយារ)

ឆា�២០១០ាុជមចភយ២៧%ុិេា

ែមយារ ឆា�២០១១ាុជមចភយេលស៣៥% ឆា�២០១២ាុជមចភយេលស៦២% យិតឆា�២០១៣ាុជមច
ភយេលស៧៥%។
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តះួទី៤៖ េ្្ព្េេព្លទ�ផលសេ្រមចបាននិងែផនករែផ�ណផលិតកម�េកស៊ូ� ំ២០០៩-២០១៣
២០០៩

បរ ិយា
លទ�ផ
ស
ែផន
ៃផ�ដីេកស៊ារុរ
(ពន់ហត
ៃផ�ដីុចេរ័រ
(េយនហត)

២០១០

%

២០១១

ទ�ផល %
ល
ស
ែផន

128.4

129.9 101

143.4

181.4

127

38.5

34.1

49.5

38.4

78

89

២០១២

ទ�ផល %
ល
ស
ែផន
ក

158.4 213.1
63

45.1

ែផន

២០១៣

ទ�ផល %
ល
ស

ែផន

ទ�ផល %
ល
ស

135

173.4

280.4

162 188.4

328.8

175

72

78

55.4

71

78.5

81

97.5

២.២. សចតផ
ទ លេកស៊
•

ៃផ�ដីេចៀរជ័រេកស៊េនឆា�២០១៣ សេ្រចបានចំនួ៧៨.៤៩៣ហិកត ក�ុងេនា ៃផ�ដីេចៀរ

ជ័ រេកស៊្រគ�សចំនួន៥២.៥១៦ ហិកត
•

ផលិតផលេកស៊េនឆា�២០១៣ សេ្រមចបានចំន៨៥.២៤៤េត ក�ុងេនា ផលិតផល
េកស៊្រគ�សចំនួន៥៤.៩៨៤េត

•

ផលិតផលេកស៊បានេកនេឡង្របែ១២៨% េបេ្រប�បេធៀបរយៈេព៥ឆា�ំ (េក
ពី ៣៧.៣៨០េតន នាឆ២០០៩ ដល់៨៥.២៨៨េតន នាឆ២០១៣)

•

ករនាំេចញេកេនឆា២
� ០១៣ សេ្រមចបានចំន៨៦.០៥២េត ក�ុងេនា ផលិតផល
េកស៊ូ្រគ�ចំនួន៥៤.៩៨៤េតន។ ក�ុងរយៈេព៥ឆា�ំកន�ងេទេនះ ករនាេកស៊
មានសន�ុះរីកចេ្រមនគជាទីេមាទ េពលគឺបានេក្របមាណ១៣៥%។

៣.

ផបតាណចមសាធិនតួិ្សររ្ចប
ជារួមផលិតកម�សត�ជាលក�ណៈ្រគ និងជាលក�ណៈពណិជ�ម�េនក
ក
ម ជាពិេសសេ

្រកប ្រជ� និងបក្សីមានករវិវឌ្ឍគួរឲ្យកត់សមា�ល់ទំងច ទំងែបបែផនផលិតកម ែដលផលិត
កម�េនះអចធានាករផ�ត់ផ�ង់េសចក�ី្រត�វករក�ុង�ស�កនាេព

េហយមាសត�និងផលិតផល

មាេដមកំេណតពីសត�មួយចំនួន ្រត�វបាននាំេចញេទបរ
ពិ និត្យជារួមផលិតកម�សត�េគាក�ុងរយៈ៥ឆា� ពីឆា�២០០៩ដល់ឆា�២០១៣េនះ មានករែ
្រប�លថយចុះ្រប៤,២%

េដយបានថយចុះ៣,៦លនក្បោលន២០០៩

មក្រតឹ៣,៤ល

ក្បោលនា២០១៣។ រ ីឯ្រកប ីក៏មានករែ្រប្រប�លថយចុ១៦,៤% គឺថយចុ ះពី ចំនួន៧៤០ពន
ក្បនឆា�២០០៩ មក្រតឹ៦១៩ពន ់ក្នឆា�២០១៣។ ករថយចុះចំេពះផលិតកម�ចិ��ឹមសត�
្រកប ីេន គឺជាករថយចុះ ្រកប ីអូសទ មូលេហតុបណា�លមកពីកសិករកន់ែតេ្រចនេឡ េបា
បង់ករភ�ួររស់េដ ្រកប មកេ្រប្របេសវេ្រគ�ងយន (៧០% ៃនៃផ�ដីដដុ ះដំណា �ស�វ្រត�បា
អនុ វត�េដយេ្រគ�ងយ) កង�ះកមា �ងពលកម�េនជនប (ចំណាក�ស�) មានករលំក�ុងកែស�ងរក
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តំបន់មានទឹ និងចំណី្រគប់្រគ ស្រមាប់ករចិ��ឹមសត ្រកបី ទន�ឹមនឹងករថយចុេគាអូទ
េនះ កសិករភយងកមកចិ��ឹមេគាេមនិងេគាយក និងជាមួយគ េនា ប៏ិយារចបេផ�មករ វនិ
េយាឯកជនចិ ��ឹមេគាសច់វផងែដរ។
ករចិ��ឹម្រជ�កមានករែ្រប្រប�លេកនេឡងក�ុងអំ៥ឆា�ំកន�ុឈេនះ េពលគឺផលិតកម
្រជ�កបានេកន្រ១៥%

េដយបានេកនេឡង ២,១លនក្បោលន២០០៩

ដល់ចំនួនជា

២,៤លនក្បោលន២០១៣ េដយសរមានករវិគ បេង�តកសិដ�នចិ��ឹមសត�ខ�តមធ និង
ខ�តធំ

ចំែណកមិិ្បមកចំណីសត�

មានករវិនិេយាគបេង�តេរងច្រកចំ

ស្រមាផ�ត់ផ�ង់

ក�ុង�ស�ក។ េដយែឡ ្របជាកសិករមានករចូលរួមយា៉ ក�ុងករផលិតដំណាំចំណីស និង
មាករយល់ដឹងខ�ស់េលករេ្រប្របាស់ចំ

និងចំ ណីផ្សំេ�សចយា៉ងផុលផុ

េទះជាយា

េនះក�ី ចំណី និងថា�ំសត�េនមានតៃម�ខ�ស់េន។
្រកហ�ទី២៖ បង�ញអំពីករវិវឌ្ឍសត�េនកម�ុជា២០០៩-២០១៣

ករចិ��ឹមសត�ស (មាន ទ) មានករេកនេឡងយា៉ងខ�ំងរហូ៣៥,២៨% ក�ុងេនាះក

ចិ ��ឹមជាលក�ណៈ្រគ�សរអំឡុង៥ឆា� (ឆា�២០០៩ដល់២០១៣) បានេកនពីជ២០,១៩លនក្
ឆា�២០០៩ ដល់ជិត២៧,៣២លនក្ នាឆា២០១៣។ ជាមួិាេនា េនឆា២០១៣ ផលិតកម�
សត�ស�បមានករេកនេឡង្១៨,២៦% េបេ្រប�បេធៀបនឹងឆា២០១២។ េនះប�
�ក់ឲ្យេឃញ
មានកេណនករ វិនិេយាគក�ុងករចិ��ឹមស�។
្រកហ�ទី៣៖ បង�ញអំពីករវិវផបតាណចមសាធ

ខ ្ពីឆា�២០០៩-២០១៣
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្របជាកសិករមានករយល់ដឹងបេណ�របេច�កេទសចិ ��ឹមសត� តមេគាលកជីវសុវតិភា
�
និងករយល់ដឹអ�ពបវ ិធានករទប់ស�ត់ជំងឺឆ�ករបង ករពរវត�ិភាពមនុស្សសត� ក៏្របាអនុ វត�
យិតទទួលបានលទ�ផលល�្របេស េដយអ្រតឈឺស�ប់សត ជំតណ ផា�សយបក្រត�បាទប់ស�ត។
ករ្រត�តពិនិត្យអនាម័ ផលិតផលសត� ្រត�វបានយកចិត�ទុកដ េដអនុវតចប់េផ�មពីកសិ
�
ដ
កែន�ងពិឃាដល់ទីផ្ស ជាពិេសសករ្តពិនិត្យអនាម ក�ុងករនាំេ នាំចូ នាំឆ�ងកត់ស
និ ងផលិតផលមានេដមកំេណតពីសត។

ទន�ឹមនឹងេនាះ កម�ុជា្រត�វបន�េធ�ករងរជ េដម្បីេឆ�យតេទនឹងករេជា�ចិត�ជាអន�រជ
ក�ុងករេរៀបចំលិខិតបទដ�នគតិយុ និងករអនុវត�បទដ�នអនាម័យស្រមាប់ផលិតផលសត�្រងឹ

ករអនុវត�វិធានករអនាម័យនិងភូតគាមអនា េដម្បីករពរនិង្របយុទ�្របឆាំងជំងឺឆ�

សុខភាពសធា តមរយៈករករពរជំងឺឆ�ងពីសត�េទមនុស្ស និងពីមនុស និងបេង�ត
សត�ឃាតដ�នទំេន េដម្បីករពរសុខភាពសធារណៈ និងជួយស្រម�លព
ចំេពះករែម�ពូជ គឺកំពុ ងែតឈនេឆា�ះេទមុខជាបេណ�រផ េ្រពះ្របជាកសិ
េ្រច កន់ែតមានករយល់ដឹងពីករេ្រ ជសេរសព ជាកត�សំខន់ែដលផ�ល់ទិន�ផលខ ក
លូតលស់ឆាប់រហ ធន់នឹងជំងឺ ុហេានឹងផ�ល់្របាក់ចំណូល្រគ�សរខ
ជាមួយេន ករផ្សព�ផ្សោយបេច�កេទសក�ុងជួរក ្រតវបានអនុវត�យា៉ងសក និងមា
្របសិទភា

ែដលជាលទ�ផលចំនួនសត�ស�បមានករេកន

និងធានាបាននូវករផ�ត់ផ�ង

ស៊ុត េនក�ុង្របេ េហយកសិដ�នផលិតកម�មានលក�ណៈព ណិជ� កំពុងរ ីកចេ្រមជបេណ � រៗ
េហយែដរ។
េដយមានករអភិវឌ្ឍវិស័យចិ��ឹ ករ្រគប់្រគងកណល់ពីសត� ក៏្រត�វបានយកចិ
ទុ កដក់ខ�ស តមរយៈករអប់ ែណនា ផ្សព�ផ្សោយករអនុវត�ល�្រុិេករចិ��ឹមសត កស
សង់ឡជីវឧស�័នេនកសិដ�នចិ��ឹមស និងេនតម្រគ�សរកសិ ករចិ��ឹម កសសង់ឡជីវ
ឧស�័នថា�ក់ជា បាយិងកំ ពុងអនុ វត�យា៉ងសកម�ផុសផុ ែដលមកទល់េពលេនះ ឡជីវឧស�័នសរុប
ចំនួន២០.៣៣៨ឡ ្រត�វបានសងសង់េឡ
៤.

ផលិតណចម និងកំែណទ្រមងែផ�កជលផល
្រតីមានតួនាទីយា៉ងសបាុតារផ�ល់ជាេស្ប អហរូបត�ម� និងផ�ល់នូវ្របាក់ចដល់

្របជាកម�ុជារលននា។ ្រតីចូលរួមចំែណក្រប៨០ភាគរយៃន្រប�អុីន ែដលបាមកពី

សចសត�ស្រមាប់្របជាជនកម�ុជាិយ្របជាជន្រ៤,៥លននាក់ និ ងកំពុ ងចូលរួម
េដយផា�ុនក�ុងវ ិស័យជលផលុយព។ ែផ�កេទេលស�ិតិជលផល ផល្រតីសរភយេកនេឡងពប មួា
ឆា�ុឈមួ ាឆា�

ជាពិេសសពីែផ�វរីវបកម�

និ ងផលចប់ពីវលែ�ស ករែកទ្រមសុីជេ្រវ ិស័យ
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ជលផលជ្តរភយអយុ រ្�យតតាបម�

យិ តិយជរាិទ�ទព�

កុា�េកំ ែណទ្រមងុយព

ភយន�ឲ្ិយ

ករិរិវ យិ តអភិ វឌ្បាុតែផ�កជលផល យិ ត្រត�បាវា្ៃមងភយេបាះជហ៊នេមុ ខយា៉ងខ�ំង

ក�ុងអំ ឡុងេពល៥ឆា�ំកន�មក ពីឆា�២០០៩ដល់ឆា�២០១៣ ្រកសួងកសិកម� រុក�្របមាញ់

េនសទ បានបំេពញភារកិច�យា៉ងសកម� េដយបានសេ្រមចលទ�ផល្រគប់ែផ�កេនះ ក�ុងេនា

មានករេរៀបលិខិតបទដ�នេ្រកមច ករព្រងឹងសហគមន៍េន ករ្រគ្រគនិ ងបេងត
� កែន�ង

អភិ រក្សជលផល កប�ង�បបទេល�សេនស ករអភិវឌ្ឍវរីវប្ ករបេង�ត�សះជ្រមក្រតីសិក្
�សវ្រជាវនិងករផ្ស ។ល។ ជ្តរភយអនុវត� យិតធាដល់ក្រគប់្រែផ�កជលផល្របកេដ
្របសិទ�ភា ជាមួយគ េនះ បិ ច�សហករជាមៃដគូអភិ វឌ្ឍន៍ន ជ្តរភយរុត�េយ ពិុាាក�ុងក
េរៀបចំផ្ព�ផ្សោយច្

ព្រងឹសមត�ភាម�ន�ី

ព្រងឹសហគមន៍េនស

ផ្សព�ផ្បេច�កេទស

វរីវប្បក និ ងករអភិរកធនធាជលផល ែដលមបត�ុមំ័ ារែយ�មុទេ្ ដល់ក្រគប់្រែផ�ក
ជលផល។
កំែណទ្រមង់សុីជេ្ែផ�កជលផលដំណាក់កទី ២របស់រជរដ� ភិ

ែដលបាសេ្រម

លុបឡូត៍េនសទំងអស

ទុ កស្រមាប់្របជាពេធ�េនសទជាលក�ណៈ្រគ

ផលេនសត្រគ�ស។

លទ�ផលសំខន ់ៗែដលសេ្រមចអំ ឡុងេពល៥ឆា�

និងេធជាកែន�
�

អភិ រក្សជលផល កំពុ ងបានផ�ល់ផលជាវិជ�មាន្របពលរដ�ទូទំង្របេ យិតិយកេកនេទ្ប
២០១៣) រួមមាន
•

អជីវកម�េនសទទឹក៖

(ឆា�២០០៩ដល់ឆា�

អជីវកម�ទឹកសបសេ្រមចបានេ២០១៣

សរុបចំនួន

៥២៨.០០០េតន េកនេលសឆា�ំម្របម៣,៧៣% និងមានកំេណន្រប៣៥%
ក�ុងអំ ឡងេពល៥ឆ
ា � (ឆា�២០០៩-២០១៣) េពលគឺេកនបាន៣៩០.០០០េតន នាឆ
ុ

២០០៩ ដល់៥២៨.០០០េតនាឆា២០១៣។
•

អជីវកម�េនសសមុ្រ៖

អជីវកម�សមុ្រទសេ្បាេនឆា�២០១៣

សរុបចំនួន

១១០.០០០េត េកនេលសឆា�ំមុ្របម៤៦,៦៧% និងមានកំេណន្រប៤៧%
ក�ុងអំ ឡងេពល៥ឆ
ា � (ឆា�២០០៩-២០១៣) េពលគឺេកនបាន៧៥.០០០េតន នាឆ
ុ

២០០៩ ដល់១១០.០០០េតននាឆ២០១៣។
•

ករអភិវឌ្ឍវរីវប្៖

ករចិ��ឹ្រត បង

្រគប់្របេឆា�២០១៣ សេ្រមចបានចំនួ

៩០.០០០េតន េកនេលសឆា�ំម្របម២២% និងមាកំេណន្របម៨០% ក�ុង

អំ ឡុងេពល៥ឆា� (ឆា�២០០៩-២០១៣) េពលគឺេកនបាន៥០.០០០េតន នាឆ២០០៩

ដល់៩០.០០០េតន នាឆ២០១៣។ េនក�ុងឆា២០១៣ កចិ ��ឹម្រកេពសេ្រមបា
ចំនួន៣២០ពន ក្បោល និងភា�សកូន្រតពូជអនុវត�បានចំនួ១៥០លនក្ប
ទន�ឹមនឹងេនា កែន�ងភា�ស់កូន្រតីេន ទូទំង្ចំនួន៣០៥កែន�ង ្រត�វបានបេង�
ែដលក�ុងេនាចំនួន២៩២កែន�ង

ជារបស្របពលរដ�តរយៈករផ�លបេច�កេទសពី
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ម�ន�ីរដ�បាលជលផល និងបបេង�ត�សះជ្រមក្រសហគមន៍បាចំនួ ន៧៧៥កែន�ង។
បែន�មេលសកម�ភាពេនះ ផល្រ តីតែ�ស្រត�វបានវយតៃ

បាេកនេឡង

្របមពី ៤េទ៦ដង េនះប�
�ក់បានថ ្របជាកសិករនិង្របជាេនសទទួ ល
យកនូវបេច�កេទសវរីវប្បកម� ែដល្រកសួងបានអនផ្សព�ផ្សោយកន�។
•

ករអភិវឌសហគមន៍៖

ករព្រងឹងសមន៍េនសទ ក៏្រត�វបានយកចិត�ទុកដក់ខ

េពគឺមកទល់នឹងឆា�២០១៣េនះ សហគមន៍េនសទចំនួ៥១៦ ្រត�វបបេង�តេឡង
ក�ុងេនា សហគមន៍េនសទឹកសបចំនួ៤៧៧ និងសហគមន៍េនសសមុ ្រចំនួន

៣៩។ ក�ុងចំេណាមសហគមនទំេនះ មានសហគមនេនសទចំនួ៣៦០ ្រត�វបចុ ះ

ប��ីទទួ លស�ល់ជាផវកពី ្រកសួ និ ងបាបេង�តធនាគារក�មមានច៣២កែន�ង
ផងែដរ។
•

ករអភរក្សជលផ៖

ករអភិរក្សជលផល្រត�វបានេរនិងអនុវតយ
� ា៉ងេពទំ ហឹង ទំ

េនទឹកសបនិងសមុ្ រួមមាន កអភិរក្សថា�ថ�

េស�សម ដៃ្រពលិចទឹ ៃ្រ

េកងក និងអន�ង់្រតីេមពូ។ េលសពីេនះេទៀត កេរៀបចែលងកូន្រត កូនបង�ង និ ង
្រតីេមពូជ្រត�វបាន្របារព�េធ�ជាេរៀងរ
•

កប�ង�បបទេល�សជលផល

កប�ង�បបទេល�ក�ុងអំ ឡុងេពល៥ឆា�ំកន�ងេទេ

្រត�បាអនុ វត�យា៉ងសកម� េដម្បីទប់ស�ត់អំេល�ស

និងករពធនធានជលផ

្របកបេដយចីរ ជាក់ែស�ងបទេល�សេនសចំនួន៣.៨២៦ករណី ្រត�បាប�ង�
ក�ុងឆា�២០១៣ (ទឹកស៣.៧២៤ករណី និ ងសមុ្រ១០២ករណី )។
្រកហ�ិក៤៖ អជីវកម�េនសទទឹកសប សមុ្រទ និងកអភិវឌ្ឍវរីវប២០០៩-២០១៣

បែន�មេលេនះ ស�ង់ដរគុណភាពផលិតផលជល (្របហុក ្រតីេងៀត បងបង�ករហ័ស) ្រត�
បាេរៀបចំនិ ងអនុ វត�

សំេដបេង�នតៃម�បែន�មផលិតផលជលផល

និ ងសុវតិ ភាពចំណីអ
�
។
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សមាគមអ�ែកៃច�ផលិតផល្រតីចំនួ១៦

ក៏ ្រត�វបានេរៀបចំបេង�តេឡង។ ករវិនិេយាែផ�កេនះ

ទមទរឲ្យមានចិតទ
� ុ កដក់បែន�មេទៀតជាចំប
លទ�ផលទទួ លបានក�ុែផ�កជលផលកន�ងមក

គឺអ�ស័យេដយករបេ ង�នកសហករវ

្រកសួជាមួយៃដគូអភិវឌន៍ ករទំនាក់ទំនងល�ជាមួយអថា�ក់េ្រកម ស�ប័នពក់ព័ និ ង
អង�ករនានា េដម្បីដល់ករ្រគប់្រគងនិងអភិវឌ្ឍន៍ជលផល។ សហគមន៍េនសែដលបា
បេង�តេឡងទទួ លបាននូវផល្របេយា

និ ងបានជួយដលករេលកកម�សជីវភាពរស់េ

កន ់ែ

្របេសរេឡជលំដប់នាេពលកន�ងម
៥.

ករអនុវតណែំ ណ្ចួមែផ�ក៍្រេំម
រជរដ� ភិបាលកមបានេផា�តយកចិត�ទុកដក

េលកម�វ ិធីកំែណទ្រមងែផ�កៃ្រពេឈ

េដយខិតខបេង�នសមត�ភាពបេច�កេទស សំេដជំរុញករងរ្រគប់្រគងឱ្យមាន្របសិ និង
ពិ េសសយកចិត�ទុកដក់ជាសន់ េលក្រត�តពិនិតតដដ៏តឹងរុ ឹង េលករេធ�អជីវកម�ៃ្រព
សំេដរកករព និងធានានិរន�រភាពៃ្រ ។ ច្បោប់ស�ីពីៃ្រពេឈ គឺជា្រតីវិ ស័យនិងក៏ជាឧ
ដ៏ សំខន ់ស្រម ាប់ករ្រគប់្រគងវិស័យៃ្រពេ
កម�វ ិធីៃ្រេឈជាត្រត�វបានេរៀបចំេឡង នបានទទួលករអនុម័តេដជរដ�ភិបាលកម�ុ
កលពីែខតុល ឆ២០១០ កន�ងេទេនះ។ កម�វិធីៃ្េឈជាតិ កំពុ ង្រត�វបអនុ វត�យា៉ងេពទំ ហឹង
េដម្បឈេទសេ្របា តមេគាលេដអភិន៍សហសវត្សរ៍កម�ុ ែដលបាកំណត់ថ្រត�វែ
រក្គ្រមបៃ្រពេ ឈឱ្៦០ភាគរៃនៃផ�ដីសរុបេនឆា២០១៥។

កម�វ ិធីៃ្រពេឈជាេនះ

បា

េផា�តជាពិេេលករព្រងឹងករអនុវត�ចស�ីពីៃ្រពេឈ បេង�នអភិ បាកិ ចល�
� កជំរុញេល្ប�ៃន
កកំណត់ែដនៃ្រពេឈ ករេលកកម�ស់្របសិភាពករ្រគប់ និងករអភិរក្សៃ្រពេឈនិងសត�
ករជំរុករអភិវឌ្ឍសហគមន៍ៃ្រពេ

ករបេង�នករដំនិងស�រៃ្រពេងវ ិញ

កកស

សមត�ភាស�ប័ ករអភិវឌ្ឍធនធានមន ករសិក�ស្រជ និងផ្សព�ផ្អំ ពីៃ្រពេឈ និ ង
ករែស�ងរ្របភពហិរ��វត�េផ្សងៗេទៀត
ទិ សេដៃនកិច�អភ វឌ្ឍេនក�ុងកំែណទ្រែផ�កៃ្រពេឈ

គឺេដម្បី្រគប់្រគងនិងេ ្រប្រ

ធានៃ្រពេ ឈតមរេបៀបមួយែដលមានច សំេដទញយកេយាជន៍ឱ្យបានេ ្រចនប ពីក
រួមចំ ែណករបស់វ ិស័យេនះ េនក�ុងករកត់បន�យភាព្ និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�សង�មកិច� េន
ក�ុងដំេណ រករៃនក្រគប់្រគង ករករព ករ្រត�តពិនិ និងករលុបំបាត់ភអនធិ បេតយ្

ក�ុងករេ្រ្របាធនធានដ៏មានតៃម�េ ្រកសងកសិកម� រុក�្របមាញ់ និងេ បានអនុវតវ ិធា

កជេ្រច េហយសេ្រមបានេជាគជ័យគួរឱ្យកត់សម នូវសមិទផលធំ
�
ៗមួ យចំនួន ក�ុងរយៈ

េពល៥ឆា�ំ(២០០៩ ដល់ ២០១៣) ដូចជា
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ករេធ�អជីវកម�ៃ្រពគុបរបស់្រក�មហ៊ុនៃ្រពសម្បទនែដលបានផ�ល់ឱ

្រត�វបផា�

សកម�ភព។ សកម�ភាពដំដុះេ ដមេឈនិងៃ្រពេឈេឡងវ ិញ មានសន�ុះេកនេឡងគួរឱសមា�ល់
េហយក�ុងអនុ ្រកឹត្យរបស់រជរដ�ភិបាលកម�ុជា ក៏បានែចងអំពីវិធានេ្របរបស់រដ� ស្រមា

ករដេឈ េដម្បីបង�លក�ណៈសម�សប និជំរុញេលកទឹកចិ ត�ដល់្របពលរដ�សហគមន៍ និ ងែផ�ក
ឯកជនឱ្យចូលរួមក�ុងសកម�ភាពេនះ
ជាក់ែស�ង ក�ុងរយៈេពល៥ឆា�ំ ពីឆា២០០៩ដល់២០១៣

សកមភា
�
ដេឈជាចមាេដ

រដ�បាលៃ្រពេ ្រក�ហ៊ុនវ ិនិ េយាគឯកជ និ ង្រគ�សឯកជនខ�តូចអនុ វតបា
�
៨៧.០២៨ហិកត
ក�ុងេនាះដំេដយរដ�បាលៃ្រពេឈ៣.៣៨៨ហិកត ្រក�មហ៊ុនៃដគូសហកជាមយរដ�បាលៃ្េឈ

ចំនួន៨៤៥ហិកត ដជាលក�ណៈ្រគ�បាចំនួន៤.០៨២ហិកត រុកទ
� ិវចំនួ ន៣៥៩ហិកត និ ង

្រក�មហ៊ុនឯកជនចំនួ៧៨.៣៥៤ហិកត។ ទន�ឹមនឹងេនះ ករងរបណ�កូនេឈេនតបណា ថា�
បណ�ុ ះកូនេឈេន្រគកែន�ងក�ុង្របេទ សេ្រមចនចំនួ នជា៨លនេដជេរៀងរល់ឆា ស្រមា

ែចកជូនដល់្របពលរដ�ដំតមភូមិដ�ន ដតទី សធារណ
ឆា

តរទី-៥៖ លទ�ផលករ ដំេឈរយៈេ៥ឆា�២០០៩-២០១៣

ី ំដុះ (ហត)     
ៃផ�ដដ
រដ�បាលៃ្រព
្រក�មហុ
៊ នៃដគ
្រគ�ស
រុក�ទវ
ិ

្រក�មហុ
៊ នឯកជ
សរ ុបរ ួម

២០០៩

២០១០

២០១១

២០១២

សរប
ុ

២០១៣

1.000

1.020

530

488

350

3.388

0

974

315

2.793

0

4.082

17.924

26.775

3.590

13.400

16.665

78.354

0

69

18.993

0

66

28.835

សហគមន៍ៃ្រពេឈ្រត�វបានជំរុញឱ្យបេេឡង

0

68

4.503

0

84

16.765

845
72

17.932

845
358

87.028

ត្របកសស�ីពីេគាលករនាអំពី

សហគមន៍ៃ្រពេឈែដលបាអនុ ម័តេនេដឆា�២០០៦។ ជាលទ�ផល សហគមន៍ៃ្រពេឈេនទូទំ
្របេទបានេកនព៤០២សហគមន៍នឆា�២០០៩ ដល់៤៥៧សហគមន៍នាឆា២០១៣ ែដលបា្រប់
្រគេលៃផ�ដីៃ្រពេឈ្រប៤០០ពន ហិកត។
រដ�បាៃ្រពេឈ បានព្រងីកករអនុវត�កម�វិធីសហគមន៍ៃ្រពេ

េដយសហកយា៉

ជិ តស�ិទ�ជាមួៃដគូអភិ វឌ្ឍន៍ និងអជា�ធរមូលដ�នពក់ព័ន�េនក�ុងទូទ

និងបាេរៀបចំ

ែផនករអភិវឌន៍និងគេ្រមាងសំេនា េដម្បែស�ងរកនិ ងទទួ លបានូវករគាំែផ�កហិរ�� វតុ� និង

បេច�កេទសស្រមាដំេណ រក្រគប់្រគង នអភិ វឌ្ឍន សហគមន៍ៃ្រេឈ ឱ្យកន់ែតល�្របេសរេឡ
ពិ េសសតមរយយន�ក្រក�មករបេច�កេទសៃ្រពេឈនិងបរ ិស�។
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្រកហ�ទី៥៖ បង�ញអំពីសហគមន៍ៃ្រពេឈពីឆ២០០៩-២០១៣

រដ�បាៃ្រពេឈែដលបានទទួលភារកិច

េលករងរេរៀបចំចត់លក់កបូនក�ុ្របេទ

កម�ុជ បាេធ�ករតមដននិងស�សវ្រជាវសុីជេ្រមនិងទន់ អំ ពីសភាករណ អន�រ
ជាតិស�ីពីប
� �ៃ្រពេ ឈេលពិភពេ

ដូចជាកលនុវតៃនទីផ្សឥណទកេបានៃ្រព

ែដលសហគមន៍ពិភពេលកទំងមូលកំពុងយកចិទុកដក ជាមួប�
� ែ្រប្រប�លអក និង
ករេកនកំេដៃនភពែផនេនះ។ ជាទស្សនៈររបស់្រកសងគឺ ្រត�ករពរៃ្រពេឈរបស់េ េដ
ឈប់េធ�អជីវកម�កប់េ ឈនាំ មកជាករលខ្យលបរ ិសុទ� (ឥណទនកេ) វ ិញ ែដលេកត
េឡងពីៃ្រពេឈរបស់េយ េហយេ្រប្របាស់ចំទំងេន មកជួ យែថរក្សោៃ្រព និងជួ យកត
បន�យភាព្រកី្រករ្របជាសហគមន៍មូលដ�ន កន�ងមក ករដំដៃ្រពេឈ្រតបានជំរុ និ ង
បេង�នសកម�ភាខ�ំងក
េរចរ ិល

ជាពិេសករដំដេដមេឈេនតំបនែដលមិ នសូវសម្បូរណ ៃ្រព តំបនភ�ំ

និ ងតំបន់ទីជ្រមាលែដលមានកេ្រចះខ�

រដ�បាៃ្រពេឈបាខិ តខំ និងសហក

ជាមួយៃដគូអភិវឌ្ឍ អង�កជាតនិងអន�រជាតនា េដបាេរៀបចំ គេ្រងបេង�តឥណទកបូ
េលសហគមន៍ៃ្រពេឈមួ យចំនួន។
ជាករកត់សមាក�ុងរយៈេពល៥ឆា�ំកន�ងេទ សកម�ភាពនាទក់ទេទនឹយន�ក

អភិវឌ្ន៍ស� និងយន�ករកត់បន�យបេ��ញឧស�័នផ�ះក��ក់ពីកបាត់បង និងេរចរ ិលៃ្រពេឈ
្រត�វបគា្រនិ ងជំរុញយា៉ងខងក។

បែន�មេលេនះេទៀត

កិ ចស
� ហករជាមសមត�កិចម
� ូលដ�

្រត�វបានបេង�ន ក�ុងករេរៀេបាះបេង្រពំ្របទល់ែដនៃ្រពប្ទុ កអចិៃ�ន�យ៍ េដសេ្រមបា
េនឆា�២០១៣ចំនួន៨១៧បេង�ល េលដី្របែ៩៧គីឡូែម៉្រ។

េលសពីេនះេទៀតេនាះ េដយមករចូលរួពីស�ប័ពកព័ ន� អជ ា�ធរមូលដ និ ងកង

កមា �ង្របដប់អ រដ�បាលៃ្រពេ បានេធ�កទប់ស�ត និ ងប�ង�បបទេល�សៃ្រពេឈនិងសត�ៃ
េហយចត់ថា�ក់េទ្របេភបទេល�សបាជាេ្រចនករណេរៀងរល់ឆា។ កទប់ស�ត់និប�ង�
បទេល�សៃ្រពេឈ សត�ៃ្រព និងករកប់រនដីៃ្រពេវបានអនុវត�ដូចេភ��ងរលឹ សំេដកត
បន�យបទេល�ស។ ជាមួយគា�េនះែដកចុ ះរុះេរ ដុតបំផា� និ ងកប�្ឈប់សកម�ភេរមា៉សុីអ
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េឈេល�សច្បោ និងរ ឹបអូសមេធ្យោបាយស បេ្រមឱ្យសកម�ភាពេល�សច្បោប់ជាេ្រច ្រត�បា
អនុវត�េដទទួ លបានេជាគជក�ុងរយៈេពល៥ឆា�កន�ងេទេនះ។
៦.

េស្ណចមគ ំ្ផបតាណចមកសិកម�
ជាមួយនឹងសមិទ�ផលទំងឡាយែដលសេ្រមចបានជា ដូចបានបរិយាយខងេល ក

មាែផ�កេសវកមនិ ងកគាំ្េផ្សងៗេទៀត ែដលទទួលបានលទ�ផល្របេស ត្រតីវិស័ែដល
ិនិ យាគសធារណៈ
េដយ្របមុខដ៏េឆ�មរជរដ� ភលកមុជា។ កវ
�

បង�យា៉្របតក្

វ ិនិ យាគែផ�ឯកជន ក៏ដូ ចជាករយកចិត�ទុកដពី ៃដគូអភិ វឌ្ឍននានា រួមទអង�ករជា អន�រជាតិ
កំពុងែតត្រមង់ទិយា៉ងរស់រេវក េទរកជួ យ្រទ្រទដល់េគាលនេយារបស់រជរដ� ភិ។
ករេរៀបចឯកសរេគាលនេយា ែផនករយុទស�ស

ស្រមាអភិវឌ្ឍន កសិកម�

ក៏ដូ ចជក

េរៀបចំលិខិតបទដ�េ្រកមច្បោប់ និងករេរៀបចំច្បោប់េផ្សងេទៀត កំពុ ងែតដំេណ រកយា៉
សកម�។
រជរដ� ភិបាលកម�ុជាបានដក់េចញទិសេដជា

ៃនកំែណទ្រមង់្របព័ន�ថវេន

កមុជឆ
�
ា �២០១៣-២០២០ ែដលជាទិសេដៃនកស់ប�ូរ្របព័ន�្រគប់្រគងថវិកជាជ ពីកេផា�

េលធាតុចូលនិងមជករេទរក្របព័ន�ថវិក គឺករេផា�តេលលទ�ផលឬសមិទ�ម�និងវ
ក
ជ្ករ ែផ�ក
តមទិសេដៃនកម�វិធីកំែណទ្រមង់ ្រកសួងកសិកម រុក�្របម និ ងេនស គឺជា្រកសមួ យ
ក�ុងចំេណាម្រកស១០

ែដល្រត�វនដក់ឲ្យអនុវត�ថវិកកម�វិធីេពញ

េដយមកវ ិភា

ថវ ិក និ ងករេ្រគាងេធ�្របតិភូកមសិទ�ិ
�
ក�ុងករអនុវត�ចំណាយថវិកដល់បណា�អថវ ិក

មួ យចំនួ ន

ែដលនឹងេ្រគាងបេង�តេឡឆា�២០១៥។

ែផនករយុទ�ស�ស�ថវ៣ឆា�រ ំកិ ល

របស់

្រកសួងកសិកម រុក�្របម និ ងេនស ្រត�វបានេរៀប�សបតមខ�ឹមសរៃនសរចរ របស់
រជរដ�ភិបាលកម�

េដម្បីបេង�ន្របសិទ�ភាពៃនករអនុវត�ករែក

ករ្រគប់្ហិរ�� វតុ�

សធារ និ ងករេរៀបចំែផនករ ថវ ្រកសួងកសិកម រុក�្របម និងេនស បានែស្រម�នូវ

សមាសភាព្រក�មករនួ ន២គឺ៖ (១)្រក�មករងរេរៀបចំថ និង (២)្រក�មករែកទ្រមងក្រគប
្រគងហិរ� �វត�ុសធារណៈ្របចំ្
ចំេពះករងរសហ្របតិ បត�ិករអន

កិ ច�សហ្របតិបត�ិករេភាគនិងពហុភាគ

កង

ែផ�កអស ករអនុវត�គេ្រមាងកិច�សហ្ របតិ បត�ិ បាន្រប្រពេទេដទទួ លបាលទ�ផល
ជាែផ�ផ ជាពិេសសករេរៀបចំកិច�្របជុំេល៣៥ ៃនរដ�ម�ន�ីកសិកម�និ ងៃ្រពេឈអស និ ងបាចុ ះ
កិ ច�្រពមេ្រព�ងអនុវត�គេ្រមាងកម� ជាមួយអង�ករអន�រជ និងៃដគូអភិ វឌ្ន៍នា ក�ុង្រកខណ�

េទ�ភាគ ពហុភាគ និងអស និ ងអនុ ស្រណៈៃនករេគយល់គា កិច�្រពមេ្រព�ងស�ីពីករ
លក់ផា�ស់ប�ូរទំនិ

និ ងេសវពណិជ�ក

េនតបន់្រពំែដនរវងកម�ុជានិងេវៀ

កេធ�ជ

មា�ស់ផ�ក�ុងកេរៀបចំកិច�្របជុំអស ដូចជ៖ កិច�្របជុំេលកទ១០ ៃន្រក�កងរបមា អស
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ស�ីពីផលិតផលសកវប្បកនិងកិច�្របជុំពព័ន� កិច�្របជុំេលកទ១៦ ៃន្រក�កងរជំនាញ កិ ច�
្របជុេលកទី២១ ៃន្រក�មករងរដំណាំ និ ងកិច�្របជុំេលកទ១៧ ៃនឧត�មម�ន�ីៃ្រពេឈអស
និ ងកិច�្របជុំពក់ព័

រួមទំងេរៀបចទស្សនកិច�ផ ា�ស់ប�បទពិេសធន៍ ស្រមាប់ថា�ក ់ដឹ

និ ងម�ន�ី

សហគមន៍កសិកមអស
�
ផងែដរ។
ករ្រគប់្រគងនិងករអភិវឌ្ឍន៏ធនធា

បានេដរតួនាទីយា៉ងសំខន់ក�ុងករប

្របសិទភាពករងរ្របកបេដយ និងជាេគាលេដច ក�ុងករេលកស�ួយសមត�ភធនធា

មនុ ស្ �សបតមជំនាញបេច�កេទសនិងវិទ្យោ េដម្បីរួមចំែណកេលស�យកអភិ
វឌ្្របេស
ួ

ែដលជា្រជ�ងមួយៃនយុទ�ស�ស�ចតុេកណរបស់រ ជរដ

ក�ុងរយៈេពល៥ឆា�ំកន�ងេទេន

្រកសួងកសិកម រុក�្របម និ ងេនស បានខិតខំយកចិត�ទុកដក់ក�ុងករព្រងឹងករ្រ និ ង
អភិ វឌ្ឍន៍ធនធានមនុ ជពិ េសស ករងរ្រគប់្រគងម�ន�ី ករងរេរៀបចំម�ន�ីកន់តំែណង
ករងរេរៀបចំរចនាសម� ករងរេរៀបចំេបៀវរ ៍ ្របាក់ធានារ៉ប់រ ករងរេរៀបដំេឡងថា�ក
ករងរេរៀបចំដក់ម�ន�ី្រគប់អយុឱ្យចូលន និងករងរអភិវឌ្ឍន៍ធនធានម ឱ្យ�សបេត
េគាលករណ៍ច្ និងលិខិតបទដ�ននា

បច�ុប្បន�ដំេណរករផលិតកម�កសិក បានិ ងកំពុងវ ិវឌ្តមរបត់ៃនទីផ្សោរ េ ដូចេនះ រចន

សម័ ន
� ត
� ួ នាទ និ ងភារកិច�ៃនអង�ភាពនីមួ ចំបាច់្រត�ែកលម� ឱ្យសម�សបតមសភាពក

ជាក់ែស�ង វ ិស័យកសិកម�អចអភិវឌេទប គឺត្រម�ឱ្យមរចនាសម�័ន�្រគប់្រ គងរឹ និ ងធនធា
មនុ ស្សមានសមត�ភាពសម

េនតបណា អង�ភាេ្រកមឱវទ្រកសួងកស

រុក�្របម

និ ងេនស ែដលកិច�ករទំងអស់េ ្រត�វបានអនុវ្របកបេដយ្របសិទ�ភាពនាេពលក។
សកលវិទ្យោល័យភូមិន�កសិ សេ្រមចបាន នូវលទ�ផលករងរសំខន់ៗជ ជាពិេស
ករងរអប់រំបណ�បណា�លធនធានមនុ ករងរវ្រជាវវិទ្យោ ករងរផ្សព� និងកង
សហ្របតិបត�ិករជាតិនិងអន�រជាតិេលែផ�កអប់រំកស។ ជក់ែស�ងេនឆា២០១៣កន�ងមកេនះ មា
និ ស្សិតសរុបចំនួ៥.៩៧៣នាក

ក�ុងេនាះនា១.៤០៣នាក

(េស�នឹង២៣%ៃននិ ស្សិតសរុ)

កំពុង

សិក្ថា�ក់បរិ��រ បរ ិ�� បរ ិ��ជន់ខ�ស់ និងបណ�ិ ត េនក�ុងសកលវិទ្យោល័យភូមិន�កស េល
មុ ខជំនា១០ ែដលពក់ព័ន�នឹវ ិទ្យោស�ស�កសិ វ ិទ្យោស�ស� េវជ�ស�ស�សត វ ិទ្យោស
ៃ្រេឈ វ ិា�បមកកសិកម� វ ិទ្ស�ស�ជលផ កសិឧស្សោហក េសដ�កិ ចកស
�
ិកមន
� ិ ងអភិ វឌ្ឍន៍ជនប
េរៀបចំ ែដនដីនិងរដ�បាលដីធ� និងវ ិទ្យោស�ស�េក បាុតរាយុពិ៥ឆា�បយតុឈុយព សកវ ិទ្ល័យ

ភូមិន�កសិកម�បណុ� ះបណា�យិ ាផិ្ុរាុមំ័ ាភយច�យួយ១.៦៣៩នបន (នរប ៣៧៦នបនយ។ ស
ជាតិកសិកម�ចំនួ២េទៀតគឺ

សលជាតិកសិែជពបុិេរមាននិស្សិតសរុបចំន១.៥៦២នបន

(នរប

៥០២នបន យ យិតសលជាតិកសិប�ពតនតមមាននិស្សិតសរុបចំន១.៥៥៩នបន (នរប៦០៨នបនយ ក៏ មា
ករបណ�ុបណា�លជំនាញែផកសិកម�េនះ និងបានវយតៃម�ថាមានករវិវឌ្ឍេពញចិត។
�
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គ.
១.

ករ្រា៍ចខិនតួិសន�រ
ត �ន

ភាពខ �ំប�
� ្របឈម និងឧ្សគ�
១.១

•

ភាពខ �ំង និងកលនភា
សក�នុពលែផ�កផលិតកម�កសិកម� ពិេសធនធានដនិ ងទឹកេនមានលទ�អ
បេង�នបា្រគប់្រគ ែដលជាមូលដ�ន្រគឹះ សំេដល់ករ ីកលូតលសែផ�ក

ផលិតកម�កសិកម�។

ត្រម�វករេ្រប្ផលិតផលកសិកម�

ក�ុងរយៈេពល៥ឆា�

ខងមុខ សង្ឃឹមថានឹងេនែតេកនេឡង ស្បំេពញេសចក�ី្រ�វក
ត
ក�ុង�ស�ក និ ង

ករនាំេច េសវកម�របស់ែផ�កឯកជនក�ុងវិស័យកសិកម� ពិេសស យន�ូបនីយកម
ធាតុចូលកសិកម� កំពុងមានកររីកចេ ្រម
•

្របជាកសិករបានខិតខំប�ូរទមា�ប «ករេធ�កសិកម�េដម្បីចិ��ឹមឆា» េទជ «ករេធ�
កសិកម�ស្រមាប់លក់ដ»

ែដលេនះពិ តជារបត់ថ�ីមួយជួយជំរុញករអភិវឌ្ឍក�ុងវិ

កសិកម�កម�ុជា។ ករេកនេឡងផលិតភាពដំណា ករេ្រប្របាស់ធាកសិកម�
និ ងេ្រគ�ងយន�កសិកម� ជាទឡ�ីករណ៍ប��ក់យា៉ងជាក់ល

•

េគាលនេយាបាយនិងយុទ�ស�ស�របស់រ ជរដ�ភិប បានត្រមង់ទិសដក
ឱ្យអនុវត�ច្បោស់ក�ុងករអភិវឌ្ឍកសិកម� និងអ�កពក់ព័ន�ទំមាកេប�ជា
ចិ ត�

និងទទួ លស�ល់ន ូសសំខន ់ៃវ ិស័យកសិកម�េនះ

ទំងែផ�ឯកជន

ៃដគូ

អភិវឌ្ឍន អង�កេ្រករដ�ភ និង្របជាកសិក
•

រជរដ� ភិបាលកម�ុជាបានយកចិត�ទុកដក់ខ�ស់ ដល់ករ អភិវឌ្ឍវិស តមរយៈ
ករបេង�នករវិ និេយាគេលករស�រ និងកសងេហដ�រចនាសម�័ បេ្រមឱ្យែផ�
កសិកម� ពិ េសស្របព័ន�ធារស�ស� ផ�ូវជនបទ ្រកបេង�នសមត�ភា ក
ផ�ល់េសវបេច�កេទស ករេ្រប្របាស់ធាតុចូលកសិកម�សម�សប ករ្រគប់្
កសិកម� ឥណទនជនបទ កភិ វឌ្ឍសហគមន៍កសិករ និទីផ្សកសិកម�។

•

សហគមន៍កសិកម� ្រត�វបានបេង�តេឡង ែដលជាមូលដ�ន្រគឹះក�ុងករ្របមូ
ផលិត បេង�នអំណាចក�ុងករចរចៃថ� និងងយ�ស�លក�ុងករទទួលបាននូវេស
ផ្សោយបេច�កេទសកសិកម� ក៏ដូចជាឥ ស្រមាប់ព្រងីកអជីវកម�សហគ

•

មានរអភិ វឌ្ឍែផ�កកស-ពណិជ�កម� េដម្បីេឆ�យតបេទនឹងត្រម�វករទីផ្ទ
យកឱកសៃកផ�ត់ផង់ផល
�
ិតផលកសិកម�។ ត្រម�វករេ្រប្របាស់ផកសិកម�
មាននិន ា�ករេកនេឡងេនេលពិភពេលក ែដកលនុវត�ទីផ្សោរម
ស្រមាប់កម� ក�ុងករបេង�នផលិតកមនិងករ្របែទីផ្សោរ

•

ករេកនេឡងន ូវករេ្រប្របាស់េ្រគ�ងយន�កសិកម� នឹងអចេធ�ឲ្យកសិករ អសត�
បេង�នករត្រម ទិ សេទរកករចិ��ឹមែបបព ណិជ�

េនេពលែដលត្រម�វករេ
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្របាស់សច់កន់ែតេកន។ រចនាសម�័ន�ែដលមាន�សប់រប “ភា�ក់ងរសភា
សត�ភូមិ”

ជាយន�កររឹងមាំ

ស្រមាប់ផ�ល់េសវសុខភា

ដល់កសិករេន

មូលដ�ន
•

សក�នុពលែផ�កវរីវប្បកម�េនមានទំហំធំេធងក�ុងទូទំង្របេទស ក�ុងខ
ចប់ពីធម�ជាតិ មិនអចបេង�ន សហគមន៍េនសទែដលបានបេង�ត នឹងជួ យ
បានេ្រចនក�ុងករអភិរក្សធនធាន

១.២

ប�
� ្របឈម និងឧ្សគ�
ប�
� ្របឈមចំេពះមុខេនកករអភិវឌវ ិស័យេនះរួមមា៖

−

ករបេង�នផលិតភនិ ងពិពិធកម�កសិកម�

ពិេសសេនក�ុផលិតកម�ដំណាំ�ស� និង

ដំណាំេផ្សងៗេទ េនជួបប
� �្របឈមមួយចំនួនេនេឡយ េទសកម�ភាដ៏ េ្រច
សន�ឹកសនា�ប់្រត�វបានអនុវត� ែដលទំងេនះទមទកបេង�នបែន�មេទៀត នូវ
ធនធា ទំងែផ�កបេច�កេទសនិងថវិ ្រពមទំងករចូលពី ្រគប់ស�បពក់ព័ន� េដម្
ជំរុញនិងបេង�នលទ�ភាពទទួលប នូវេសវផ្សព�ផេច�កេទសកសិកម� ឥណទ
បេ្រមផលិតកម�កសិកម� និ ងធាតុចូលកសិកម�។ ករេដះទឹកេ�ស�សពក�ុង
ករបង�បេង�ផល គឺជាប
� �ែដល្រត�វបយកចិ តទ
� ុកដក ែដលទមទរឱ្យម
បេង�នកវ ិនិេយាបែន�ម េដម្បបេងនករេ�សច�
�
ឲ្យបានសម�សបតមត្រម
−

ពូជ�ស�វ១០មុ ខែដល្រត�វបានេ្រជសេរសស្រមាប់ជំរុញនិងបេង�នផ

េនមិ

ទន ់ផ្សព�ផ្សោយចូលេ្រជដល់�សទប់កសិក ពិ េសសេទៀតេនា បរ ិមា
ពូជទំ១០មុ ខេនះ មិ នមាន្រគប់្រគាន់ស្រមាបេ្រប្របេនេឡ។ ដូេច�ះ ក
េរៀបចំបេង�តសហគមន៍កសិករផលិតពូជ នឹង្រត�បេង�នករយកចិត�ទុកដក់បែន�មេទៀ
ទន�ឹមនឹងេនះ ក៍្រត�វយកចិត�ទុកដក់អំពីករផលិតពូជេផ្សងៗេទៀត ែសក�នពលស្រមាប់ត្រម�វករទីផ្សរ
−

ករធានាឱ្យមាននូវអត�្របេយាជន៍កន់ែត្របេសរជាងមុន តមរយៈករ
ទីផ្សលក់ផលិតផល គឺជាប
� �ែដល្រត�វបន�អនុវត�បែន�មេទៀត េ្រពះថាកសិក
ករលំបាកក�ុងករែស�ងរកទីផ្សោរលក់កសិ ផល និងលំបាកក�កួ ត្របែជងទីផ្សោរក
បរ ិបទៃនេសដ�កិច�ទីផ្សោរេស។

េសវផ�ល់ព័ត៌មានទីផ្សោរកសិកម� នឹង្រត�វព្រងឹ

ស្រមាប់ជួយដល់កសិ
−

ករយល់ដឹងរបស់កសិកក�ុងកេ្រប្របាស់សមា�រកសិ ឱ្យបាន្រតឹម្រតបេច�កេទស
និ ងករ្រគប់្រគងជីជា ក៏ េនែតជាប��្របឈមេនេឡយសកម�ភានា

ពក់ព័ន�នឹងប
� �េនះ នឹង្រត�វយកចិទុកដក់អនុវត�បន�ឱ្យខ�ំងក�។ន�ឹមនឹងេនា
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លិខិតបទដ�នគតិយុត និ ងសមត�ភាបេច�កេទស ក�ុងករអនុវត�េលក្រគប់្ងធនធានដ

និ ងជីជាតិដីកសិកម�េនខ�ះ ែដលទមទរឱ្យមាន ច្បោបករ្រគប់្ និ ងេ្រប្របា
ដីកសិកម�ស្រមាប់អនុវនាេពលខងម
−

ករែលម�ករ្រគប់្រគងេ្រកយេពល្រហក់េនមានក្រមិតេន កជំរុញ
ែផ�កកសិឧស្សោហក រួមទំងករែកៃច�េ្រកយេពល្រល ករែកមគ
� ុណភា
�សបតស�ង់ដរកសិផល គឺ្រត�វបានវយតៃម�ថាេនមាន សមត�ភាពបេច�កេទ
ែផ�កអនាម័យនិងភូតគាមអនាម័យ នឹង្រត�វបេង�ននិងពបែន�មេទៀត

−

ករបេង�តហគមន៍កសិកម�ក�ុងេគាលបំណងេដម្បីបេង�នអំណាចត

កទទួ ល

បានូវេសវបេច�កេទសនិងឥណទន និងេ្រប្របាសអស់លទ�ភាពនូធនធា
គឺ្រត�បានអនុវត� ប៉ុែន�ក៏អចទទួលស�ល់ថាេនមិនទន់្រគប់្រគាន់ ែដល្រត
ឱ្បាន្របេសរជាងេន

សហគមន៍កសិករដំេកសេនមិនទ្រត�វបព្រងីេន

េឡយ ែដលទមទរឲ្យមានករយទុកដកខ�ស់េលកិ ច�ករេន
−

ករេលកទឹកចិតឱ្យមករចូលរួមរបស់ែផ�កឯកជ

ក�ុងករអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម

គឺជាកត�ចំប ាច់ បេង�នករ វិនិេយក�ុងវ ិស័យេនះ។ កន�ងមក មាន្រក�មហ៊

វ ិនិ េយាគជាេ្រចនណា�ក់ទុនវិនិេយាគ េលផលិតម
ក � ដំណាំ-ឧស្សោហកម

តមរូបភាពសម្បទនដីេសដ�កិច� េហយមានករណីមួយចំនួនែដលជាប��
ដល់ករអនុវត� និងទមទរេដះ�សយ។ ប៉ុែន�ក៏មានករ ណីែដលវិនិេយាគិ
បានអនុវត�កិច�សន្យោ េដយទុកដីឱ្យេនទំេនរមិនបានដំដុះ និង្ដក
ហូតមកវ ិញ។ សកម�ភាព្រត�តពិនិត្យក រអនុវត�កិច�សន្យោ នឹង្រត�វបេងខ�ំក
នាេពលខងម
−

េដយែទក

ករ្របឈមែដលជាត្រម�វករក�ុងករជួយ្រទ្រទង់ដល់

ឱ្

សេ្រចេជាគជ័ គឺកបេង�ត្រកបខណ�ច្បបែន�ម រួមទំសមត�ភាអនុ វត�ច្បោ
េន្រគបក្រមិ ករអភវឌ្ធនធានមនុស ករបណ�ុះបណា�លវិជា�ជ ករបេង�តនិ
អភិវឌ្ឍនសមត�ភាពអង�ភាពជំនាញកសិកម�ថា�ក់មូ ែដលមានសមត�ភាពបេ្
េសវកមបេច�កេទសដល់កសិករផា�ល និងករជរុញកម�វ ិធីផ្សព�ផ្សោយេនមូលដ�ន
មមយ�ប�នំបាិបមក ុយសទ យិតៃជពុ្េ យកតមមមរឲ្ជ្តររុត�េយរែយ�មុទេ្ ាជិរន
រុជមេ ារុនងាបនមនិរដយ
−

ផលិតកម�សត�េនកម�ុជាបែ្រមប្រមកំេណនយឺត េដយមានករលកន�ងមក
និ ងក្របឈមដូជា ជំងឺឆ�ងរតត្ និ ងកង�ះមេធ្យោបាយ្រគប់ េលកករព
និ ងកមា ត់

ករ្របកួត្របែជងៃនទីផ្សោរស

េដយសរៃថ�េ មផលិតកម�ខ�ស់

ពិ េសសៃថច
� ំណីសត� និ ងថា�ំព្យោបាជាេដ
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−

ៃ្រពលិចទឹ ្រត�បា្របឈមនឹកកប់បំផា ែដល្រត�វែតមានវិធានបន�េទៀតេដ
មុឺងមា៉ត ។

ធនធាមនុ ស្សនិថវ ិកក�ុងករចត់វិធប�ង បបទេល�សេនសទ កព

កែន�ងអភិរក្ ទំងទឹកសបនិងសមុ េននករខ�ះខ។ ករេបបេង�្រពំ្របទ
ៃ្រលិចទឹក និងករលបបំបាត បទេល�សជលផល េនមក្រមិេនេឡយ។ សមត�ភា
របស់គណៈកម�ករសហគមន៍េនស ក៏ េនមក្រមតែដរ េដសហគមន៍ភាគេ្រចនពមា
ករជួយឧបត�មគាំ្្រគប្រគាន់ ករកំណត្រព្របទលែដនេនស និងករេបបេង�
្រពែតងជួ ប្របទកលំបា។ ករ្រព�យបារម�មួយេទៀត គឺករសងសង់ទំនប់វរីអេន
ដងទេន�េមគង�ខងេល ែដលអចប៉ះពល់ធនធានជលផ
−

េនក�ុែផ�កៃ្រពេឈ ករេធ�ឱ្យសេ្រមចបាននូវករព្រងីកគ្រម៦០% េនឆា�
២០១៥ គឺជាភារកិច�មួយដ៏ធំេ និ ង្រត�វមានករយត�ទុកដក់ខ�ស។ កធា�កចុ ះ
នូវៃផ�ដី្រគបដណ�ប់េដយៃ្រពេឈក�ុងដំណាក់កលចុងេ្រ

គឺបណា�លមកព

កំេណនៃនករេ្រប្របាស់ដីកសិកម� �នឹងកំេណន្របជាពលរ យិ តាររ បបិន្
លានែមាបុារដបិចកបាិបមក។ កិច�សហកនិ ងករចូលរួរបស់អជ ា�មូលដ�ន និ
ស�ប័នក់ព័ នេ� នមានក្រមិពិ េសសក�ុងកទប់ស�ត់ករកប់រនទ�នដី

ៃ្រពេឈ និងកកំណត់្រពំ្របទែដនៃ្រពេឈ ែដលែតងជួប្របទកលំបា និ ង
មាវ ិវទ ្រពមទំកលួចវបំផា�ញបេង្រពែដលបាេបាះរួ។ ្រជាជ
មូលដ�នែដលរស់េនក�និ ងែក្បតំបន់ៃ្រពេឈ

េនែពឹងអ�ស័យខ�ំងេលៃ្រពេ

េហយក្រគប់្រគងចំណា�ស�ក េនមភាធូររលុង ែដលជាសម ា�ធធ�ន់ធចំេព
ធនធាៃ្រពេឈ។
២.

ករ្រា៍ចខិនតួិសន�រ
ត �ន
ែមែបុិេិទ�មិទទួ ិភយបាុតរយៈេពល៥ឆា� (២០០៩-២០១៣) បយតមបុយព ុាេតកច

វា្ៃមជរួមបាន េបេទបីជាបានជួប្របទះនូវេ្រគាះធ រួមមាេ្រគាះរំងសេដយស
កូនរដូវ្របាំងេនព
ក់កណា�លរដូវវស្សោ េ្រគាះជំននចុ ងរដូវវស្សោ ែតេ្រកខិ តខំ្របឹ
ែ្របងរបស់្រកសកសិកម� រុក ្របមា និ ងេនស តមកែណនាំនិងត្រមង់ទ ក៏ដូ ចជវ ិធាក
េឆ�យតបយា៉មាន្របសិទ�របស់រជរដ�ភិបាលកម េដមានករចូលរដ៏សកមព
� ី្រគប្រកសួ

ស�ប័ អជ ា�ថា�ក់េ្រកម កងកមា �ំ្របដប់អ និង្របជាកសិទូទំ្របេទ ្រពមទក
រួមចំែណកពី ៃដគូអភិ វឌ្ឍន៍ផងេន បាេធ�ឱ្យផលិកមកស
�
ិកម� មានករ ីកចេ្រមគួ រឱ្កត់សមា�ល
និ ងជទីេមាទនៈ
ផលិតកម��ស�វរយៈេពល៥ឆា�ំ (២០០៩-២០១៣) េនះ បានទទួលលទ�ផលគួរជាទីេពញចិ។
កម�ុជាទទួលបានបរិមាណផល�ស� វចំ៩,៣៨លនេត និងអសល់េស្ប�(ជាអង�រ) សរុបចំនួ
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៣,០៩លនេត (ឬ៤,៨២លនេតន�ស�វ) េន២០១៣ ែដលេនះជេជាជ័ យមួ យគួ រជទីេមាទនបំផុត
ស្រមាប់កម�ុជា។ ែផ�កេលសមិទ�ផលខងេលេនះ េយវតៃមជារួ
�
បាន ផលិតកម�កសិកម�
កមុជាេយង ពិេសសផលិតកម��ស�ពី
�
មួយឆា�ំេទមួយឆា�ំ មានករឈនេឡជាលំដប់ េដ
កត២យា៉ងគ៖ (១) ករព្រងីកដីដំដ តមរយៈវិធានបេង�នរដូវ និ ង (២) កត�េកនេឡងៃទិ ន�ផល

(ពី២,៨៣េតន/ហ.ឆា�២០០៩ដល់៣,១៦េតនហ.តឆា�២០១៣)

ែដលជាសមិទ�ផៃនកសិក្

�សវ្រជាវ ផ្សព�ផ្សោយពូជថ�ី បេច�កេទសដំកែថទសម�សប។
ចំេពដំណាំរួមផ្និងឧស្សោហកម� ដំណាំេឈហូបែផ�និងដំណាំអចិៃ�ន�យ៍ កំពុងរ ីក
ចេ្រមជបន�បនា�ប់ជាលក�ណៈ្រគនិងជាលក�ណៈវិនិេយាគខ�តតូច មធ្យម និងធំ ជាក់ែស�ង
ដដុ ះេកស៊ូមានសន�ុះេកនេឡង ពិេសសករអភិេកស៊ូ្រគ� មានករវិវឌ្ឍតមសមួ យគួ រឱ្
ចបអរម�ណ៍។
េដយែឡ ផលិតកម�សត�េនកម�ុ ជាពិេស េគ ្រកប ្រជ�កនិ ងបក្ស មាកវ ិវត�គួរកត់
សមា�ល់ េដយេធ�ករេ្រប�បេធៀបផលិតកម�សត�ពី២០០៩ ដល់ឆា�២០១៣ េឃញថាផលិតកម
េគាថយចុះ្រប៤,១៦% ្រកបីថយចុ៥,៧៦%។ ករថយចុះេនះគឺបណា�លមកពលកមច
� ំណា
�ស�ក

ករេ្រប្របាស់េ្រគ�ងយន�ក�ុងផលិតកម�ក

ជំនួ សឲ្យករេ្រប្របាស់អូ សទញេ

្រកប (េនឆា២០១៣ ករភ�ួររស់េដយេគា្រកបីមា០,៩៦លនហ េស�នឹង៣០% ខណៈែដល
ករភ�ួររស់េដយ្រត

េគាយន�មានចំន២,៣១លនហ

េស�នឹង៧០%)។

ករចិ��ឹមបក្ពី

ឆា�២០០៩ ដល់ឆា�២០១៣ មានករេ កនេឡងយា៉ងខ�ំងរហូ៣៥% គឺពី២០,១៩លនក្ ដល់
២៧,៣២លនក្ប

តមរយករវយតៃមជរួម

កបេង�នករង�សវ្រជាវផ្សព�ផ្សោយព

កបង រជំងឺឆ�ងសត� និ ងកព្រងីកចំេណះដឹងែផ�បេច�កេទសៃនកចិ ��ឹមសត� ដល់្របជាកសិមា
ភាទូលជាងមុន និងមាន្របសិទ ក�ុងរយៈេពល៥ឆា�ំកន�ងេទេ។

ករ្រគប់្រគងធនធានធម�ជាតិ ៃ្ និ ងជលផល បាននិកំពុងសិតេ
� នែតប�
� ្រឈម

រវអភិ រក្និ ងអភិ វឌ្ េហយែដល្រត�វែតខិតខំរកឱ្យេឃនូវដំេណាះ�សយសម�សបមួ យ ្របកេដ
្របសិទ�ភ និ ងចូលរួមេដយសុឆន�ជាមួយនឹងករបន�ព្រងឹ អនុវតច
� ្បោប់ នបទដ�េផ្សងៗ
េលសពីេនះេទៀត ែផ�កេសវកមនិងករគាំ្រទងៗ ក៏ បានសេ្រមចនូវលទ�ផលកតមែផ�
នីមួ យៗបានល�្របេសរ �សបតមេគាលករណ៍ និងទិសេដរបស់រជរដ�ភិបយា៉ងណាក�
ផ�ូវេនែវងឆ ា�យេទេដម្បីសេ្រមចបានេគ និងមហិច�តធំេធែដលេយងចង់បាន ស្រម ាប់ករអភ
វ ិស័យកសិកម�កមុជ
� ្របកបេដលក�ណៈវ ិទ្យោស�ស�ទំប និងមា្របសិទ�ភខ�ស់។

--------------------
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ែផនករររទ

ែផ�ណីិ២

សស�ស�តភិវន្ភស
ត រ
័ ណសតណចម ២០១៤-២០១៨
-------------------

I-

ែផនករររទ

ក.

េសចក�ីេផ�ម

សស�ស�តភិវន្ភស
ត រ
័ ណសតណចម ២០១៤-២០១៨

ាុទ�សាសច្ុ ុាករ�បន ាិទប ៣របស់រររដិ ភិបមលុម

ុជាមាររក បន�្របកបេដ

គតិបណ�ិ តររានាុមសចអំ�មហុានរ្បុ្េជ ហ៊រនិ ែសន នាបររដមមយសបៃយជពពរមចជបបមលម
ុ
ភយប� កត់ារុិេបកម�ានរ ិា័ាបាិបមក ាជិរន�រំ
ុ ប�ុកេយុារដបិចក យិតពុយបយារា្ន រយ�ា

ទពជបប ្រ។ ច្ុ ុាកាុទ�សាសម�តរួ យា្ររន ជំ រុញប� ុកេយុារដបិចជាត
ក
ំណ ៖ ១-ារុិេកា�ួា
រិា័ាបាិបមក ២-ារអិ រិវវ ិស័យុហរដរចនាមល័យ�ររ
ន រយស ៣-ារអិ រឌ្វ ិស័យឯកជននិងារករ និ ង
៤-ារបសតាម្�ទពយិ តអិ រិវយ្ាយចយមយុ ាផ�
ករបន�អនុវត�យុទ�ស�ស�ចតុេកណដំណាក់៣ គឺជាជំហ ននាំេឆា�ះេទមុខរបស់កម េដម្ប
ឈនេឡងេទកន់ដំណាក់កៃនករអភិវឌ េពលគឺករឆ�ងកត់ពីឋនៈៃន្របេទសមានចំណ
្របេទសមានចំណូលមធ្យមក្រម េហយបែន�មេលេនះ បន�េរៀបចំកសងមូលដ�ន្រគឹះស្រមាប់ក
បាននូវចក�ុវិស័យរយៈេពលែវងរបស់ខ�ួ ពិ េសសគឺ មហិច�តក�ុងករែ្របក�យខ�ួនេទសមានចំណូ
មធ្យមក្រមិតខ�ស់េន២០៣០ និ ងជា្របេទសមានចំណូលខ�ស់េន២០៥០។

េនក�ុងយុទ�ស�ស�ចតុេកណដំណាក់ ៣ រជរដ�ភិបាលកម�ុជាបាន នូវ «េគាេដ

ជាយុទ�ស�៤» និ ង «វ ិស័យអទិភ៤» េដម្បីឆ�ុះប� �ំពីកេប�ជាចិ ត� ក�ុងករអនុវតយុទ�ស�ស�
ចតុ េកណ េគាលេដជាយុទ�ស៤ របស់រជរដ�ភិ ្រត�វបាន កំណដូចខេ្រក៖

(ទី១) ធានាឲ្យបាកំេណនេសដ�កិច� ក�ងអ្រតមធ្យម្របចំឆា៧%
្របកេដ
ុ

ចីរភា បរ ិយាប័ន សមធម៌ និង ធន់នឹងវ ិបត�ិ តមរយៈករេធ�ពិ ពិធម�
ក មូលដ�េសដ�កិចឲ
� ្បន
ទូល និ ងមានសមត�ភាព្របកួត្របែជងជ ក�ុងបរ ិករណ៍អតិផរណាមានក្រមអ្រគប

្រគងប អ្រតប�ូរ្របាក់មានស និងទុនប្រម�ងមានកំេណនជា្រ
(ទី២)

បេង�តករងរឲ្យបានកន់ែតេ្រចនេឡងជូនដល

ពិេសសស្រមាប់�សទ

យុវជន តមរយៈករបន�ខិតខំែកល និងបេង�នភាព្របកួត្របែជងរបស់កម ក�ុងករទក់ និង
ជំរុញេលកទឹកចិត�ដល់សកម�ភាពវិនិេយ ទំងវិនិេយាគក�ុង្រប ទំងវិនិេយមកពី េ្រ្របេទស
(ទី៣)

សេ្រមចឲ្យបាននូវេគាលេដៃនករកត់បន�យភាព្រកី្រ១%ក�ងមួ
ុ យឆា�

ក៏ ដូចជាេគាលេដេផ្សងៗ ែដល្រត�វបាន ណត់ក�ុង «េគាលេដអភិវឌ្ ឍន៍សហស្សវត្សរ៍»

ទន�ឹមនឹងករេផា�តអទិភាពកន់ែតខ�ំងេឡងេលករអភិវឌ្ឍធ ករ្រគប់្រគងបរិ និង
ករេ្រប្របាស់ធនធានធម�ជាតិ្របកបេដ
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(ទី៤) បន�ព្រងឹងសមត�ភាពនិងអភិបាលកិច�ៃនស�ប័ ទំងថា�ក់ជ ទំងថា�ក់េមជាត
េដម្បីធានាឲ្យបាននូវ្រប និ ងភាពស័ក�ិសិទ�ិៃនេសវសធ សំេដបេ្រម្របឲ្កន
ែត្របេសរេឡង
ក�ុងបរ ិបទៃនារុិេបា�ួារិា័ាបាិបមក រជរដ�ភិបាលបានេផា�តេលជយុទ�ស�ស៤

ជាសំខរួមិយ៖ (១) ារុិេបបម�ានមិិ្ទព ពិពិាទរនរយបាបមក និងពណិជ�ូនីយកម�បាិបមក (២)

ករេលកកម�ស់ករចិ��ឹមសត�និងវរីវប្ប (៣) កំែណទ្រមង់ដីធ� ករេបសមា�តមី និងសំណល់
ជាតិផ�ុះពីស�ង (៤) ករ្រគប់្រគងធធម�ជាត្របកេដចីរភា។
ុិិយុយភាអភិវឌ្ឍន បាិបមកររានរររដិភិែដលបានកំណត់េន ំណ ជាកត្រង់
ទិ សច្បោស់លស់ ក�ុុិេបបម�ានរ ិា័ាបាិបមក ្ាាុឈមែមាបន�មុខមួ ា ែរិកចមសិន
ចិបររែយ�មរិនប�ុកេយុារដបិចក យិ តកចចន ិរួមរ ិទំមយយត តា�ខយន រិនារា្នរយ�ាទព
ជបប ជប� ុនបាុតទិ ាុិុយព រររដិ ភិបមលុមយក តរុត�េយារុជរេជភានាយចយបាុតធាសប រួមម
មួ ាាយចយថរ ិាយិ តជំនួយរុចកបុទាពប ៃរំនអិរិវយ្ នន
ុរាុរពធសាមបរករន យនររ�
� រុចកបុទាបាិបមក
ចរសាស យិ តអំ�ិាយប

ជពមម�តកមយទបមីរ

ាជិរន អយុ រ្សជរពិររបមកបាិបមក

ុហរដរចនាមល័យ
� យរទរនចម
យិ តារែបៃចាបាិមិ

មនរថាិន

មពិ ុាាារែបៃចា

ាជិរន ារន�ុចំ ុរេ មបចនភយយនរយិ រយសរទពៃយប� ុកេយុារដបិចក រុត�េ្ារករយិតរុត�េយជភបន
ច� កនិុនយរទ ជពមម�តចនាយសិាុខុាិតាជិរន ជរមយទន ុឈ ុហេាុា�េ្ជរុាេរុឡេត
យន រកហរនរ្�មត យិតរុត�េយារន�ុចំមិិ្មិបាិបមក�
ជាមួយគ េនះែដរ

រជរដ� ភិបាលក៏បានេផា�តករយកចិត�

េលវ ិស័យអទិភ៤ែដល

ក�ុងេនាះចំណុចអទិភា៣ មានពក់ព័ន�នឹងករអភិវឌ្ឍវិស័យកសិ «ករអភិវឌ្ឍ នបេង�នតៃម�

បែន�មៃនវ ិស័យកសក
ិ ម�» តមរយ (១) ករបេង�នតៃម�បែន�មៃនករផល និ ងកនាេចញអង�រ ជាពិេស
ករេផ តេលអង�រ្រកអូ អង�រសរ ីរង និងកសិផលមានតៃម�ខ�សេផ្សេទៀត ដូចជាេកស ស�យចន� េព
សែណ�ក ល� េ្រម សូ្រ ែផ�េឈ កេហ បែន�បង�រនិងផា�ជាេ (២) កជំរុញកចិ ��ឹមសត�និង
វរីវប្បក ែដលទីផ្សោរ្រត� ដូចជាស ្រត ផលិតផលទឹកេដះេគាជាេ (៣) កជំរុញករេល
ទឹកចិ តដល់ក
�
រ វិនិេយាគក�ុងវិស័យក-ឧស្សោហក និ ង (៤) ករបេង�នផលិតភ ទំេនបកម�កសិកម�
និ ងករេលកកម�ស់ពណិជ�ូបនីយម
ក
ែមយារាុទ�សាសអិរិវយ្រ ិា័ាបាិបមក២០១៤-២០១៨ ជ្តរភយុរេរច�ុទេតុរាឆុពរ�
ក ត
�

យិតុឆេា្រយន រទិ ាុិាុទស
� ាសររានរររដិ ភិបមលុម

ពិ ុាាាុទស
� �ស�ច្ុុាករ�បន

ាិទប៣ ៃយរររដិភិបមលុម�

ែមយារាុទ�សាសអិ រិវយ្រ ិា័ាបាិបម២
� ០១៤-២០១៨ ប៏ ភយុរេរច� ុា�េ្ិយាត�្ិទពជាមួយ

� �ស�អិរិវយ្ម្ិ២០១៤-២០១៨» ា�ុិចន ិរួម� រំ
ុ ប� ុកេយុារដកិច�ម្ិ យិតពុយបយារ
«ែមយារាុទស
ា្ន រយ�ាទពជបប ជប តមរាយារុិេបបម�ាន យិ ត� រំ
ុ ារអិ រិវវ ិស័យបាិបមក�
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ខ.

ជណភត
័ (Vision)
រ សរ

វ ិស័យកសិកម�េនែតមានតួនាទីសំខន់ក�ុងករ្រទ្រទង់កំេណនេ ធានាសមធ ធា
សន�ិសុខេស្ប� និ ងជំ រុញករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�ជនប ចក�ុវ ិស័យរបស់រជរដភិ បាគឺករេធ�ទំេនប
កម�វ ិស័យកសិកម�កម�ុជាតមអភិ្ និងក�ុងវ ិសលភាពនិងេល្ប�ន េដម្បីែ្របកវ ិស័យេនះពីដំណាក
កលៃនករអភិវឌ្ឍតមែបបវិបុ (េបកទូ ល) េពលគឺពឹងែផ�កសំខនេលធនធាមាន�ស

(ធនធានដីនិងធនធានធម�ជាតិេផ្សង) និងពឹងែផ�កេលកេ្រប្ស់ធាតុចូកសិកម�តមែប្របៃពណ
ឈនេទរកដំណាក់ក ែដលេផា�តេលផលិតកមតែបប្របពវប្បកម (សុីជេ្រ) េពលគឺពឹ
ែផ�កជាសំខន់េលករេ ្រប្របាស់បេ បេច�កវ ិទ្យោថ ក�សវ្រ និ ងករអភិវឌ្ឍយន�ូប នីយក
្រពមទំងករបេ ង�នសមត�ភាពេ�ស េដម្បេលកកម�ស់ផលិតភា ពិពិធភាវូបនីយកម�មុខដំណ

និ ងផលិតផលកសិកម�េផ្សងេទៀ រួមទំកចិ ��ឹមសត�និងវរីវប្បកម� េដយគិតគូរផងែដរអំពីភ
ចំបាច់ក�ុងករ្រគប់្រគង្របកេដ្របសិទ�ភ និ ងករធានាចី បរ ិស�ននិងធននធម�ជាតិ
ទន�ឹមេនះ ករបនជំរុញកេធ�ពណិ�ូបនីយកម
ជ
និ ងករអភិវឌ្ឍវិស័យក-ឧស្សោហក នឹងជួ យបេងន
�
តៃម�បែន�មៃនផលិតផលកសិកម� ក៏ដូ ចជាជួយបេង�នចំណូលជូនកសិករ

ចក�ុវ ិស័យរយៈេពលែវងរបស់្រកសួងកសិកម រុក�្របម និ ងេនស គឺេដម្ប៖ «រួមចំែណកក�ង
ុ

ករកត់បន�យភាព្រកី្រក ធាភាពមានេសង្រគប់្រគ

និង្របកបេដយសុវត�ិស្រមា

្របជាពលរ្រគប់រូ តមរយៈករេធ�ទំេនបម�វិស័យកសិ
ក
ម�កម�ុជា តមអភ
ក
និងក�ុងវ ិសលភ និង
េល្ប�នថ�ី សំេជំរុញករ រីកលូតលស់េសដ�កិច�កសិកមនិងករនាំេចញផលិតកសិកម� រួមនឹងក្រគប
្រគ និងអភិរក្ធនធានធម�ជាតិ្រេដយនិរន�រភ»។

គ.

េ្សកណចម (Mission)
េបសកកម�របស់្រកសួកសិកម� រុក�្របម និ ងេនស គឺេដម្បី «ចូលរួមចំែណកជំរុញ

កំេណនេសដ�កិច�កម�ជា តមរយៈ ករផ�ល់េសវកគុ
ណភាខ�ស់ ែដលនាំដល់ករផ�ត់ផ�េស្ប�
ុ
្របកបេដយសុវតភាព បេង�នផលតភាពកសិកមនិងតៃម�បែន�ម

េដយែផ�កេទេលមូលដនិរន�រភា

និង្របសិទ�ភាពតៃម�េពះវិស័យ ែដលពឹងែផ�កេលផលិតផលកសិកម� េនស និងរុក�្របម» ។

ឃ.

តសេដេគាលនេយា (Policy Goal)

១. តសេដេគាលនេយាបាយ (Overall Policy Goal)
«ជំរុញកំេណនក�ងវ
ុ ិស័យកសិកម�ឲ្យបក�ុងរង�ង់៥%ក�ងមួ
ុ យឆា�

តមរយករេលកម�ស់ផលិតភា

ពិពិធភាវូបនីយកម និងពណិ�ូបនីយកម�កសិកម
ជ
និងកេលកកម�ស់កចិ��ឹមសត�និងវរីវប្បក េដយយ
ចិតទ
� ុកដក់ខ�ស់េលករក និង្រគប់្រគងធនធានៃ្រពេឈនិង្របកេដចីរភា»
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ុរេ មបាេ្រចភយយន រទាផនរិា័ា និ ងទិ សេដេគាលនេយាបាុយព ាបមកទពិ�ជទមុជចេយ
នឹងជ្តរភយមសិន រួមមមួ ាយន រច្ុចនិា�ខយន ៗ ា�ុិ� រំ
ុ រិនារិន្លានុារដបិចក រនចមារមសិន
យន រុាវបមកិយំុ កទពខលាន ុហេាចនភយារម�្នម�តនុាិតកហរជរបរុរាាុរ្�ិទព មពិ ុាា
រុត�េយមិិ្មិបាិបមក យិត្ៃមរែយ�មុរាែមែបុិេយិរយសរទព យិតជរាិទទ
� ពុារដបិចកៃយារច�ាុិេ
រិា័ាបាិបមក។ ក�ុងលក�ខណ�ធម�ត និងមិនមានេ្ធម�ជាតិេកេឡង កំេណនៃនែផ�កកសិកម�នឹង

្រត�វរក្សោក�ុងរង ពី៣េទ៥%ក�ុងមួ យឆា�ំៗ។

ដីកសិកម�ជាធនធានធម�ជាតិសំ ែដលទមទរេ្រប្របាស់ឲ្យបាន ធានារ

បានូវគុ ណភាពពីធម�ជាតិ និងែកលម�គុណ

េដម្បីេគាលេដក រអភិវឌ្ឍផលិតក្របកេដ

និ រន�រភាព ក�ុងន័ យេនះ កជំរុញករ�សវ្ និងេរៀបចំ ចំណាត់ថា�ក់ េទត្របេភដំណាមា

សក�នុពលអំេណាយផលដល់ផលិតកម�កសិក

គឺជាករចំបាង្រត�វយកចិត�ទុកដអនុ វត�ឲ្

មាន្របសិទ�ភាព ពិជំរុញករកសងច្ ស�ីពីករ្រគប់្រគងនិងេ ្របដីកសិកម� េដម្បីម
នីតិវ ិធី្រគប់្រគងករពរដីែដលមានស្រប់ផលិតកម� និងមានវិធានបេច�កេទសែថរ និ ង
ែកលម�េឡងវ ិញ។
ករែ្រប្រប�លអក បាននិងកំពុេធ�ឱ្យប៉ះពល់ខ�ំងដល់វិស័យកសិ និ ងផលិតកម�
េស្ប�ងអហ ែផនករយុទ�ស� និងែផនករសកម�ភ េដម្បីេឆ�យតបនឹងផលប៉ះពល់ៃន
ែ្រប្របអកសធាតុ២០១៤-២០១៨ ្រត�បានេរៀបចំនិបានដក់ឲ្យអនុ។ ែផនកយុទ�ស�សេនះ
មានចក�ុវិស័

េធ�ឱ្យវិស័យកសិកម�កម�ជ

េនែតបន�ែកលម�ជីវភាពរស់ ធានាសន�ិស

និង

សុវតិ ភាពេស្ប
�
កំេណនេសដ�កិច�ជាតិនិងនិរន�រភាពបរិស តមរយៈកអនុ វតកស
�
ិកមៃ� វឆា�ជ
មួ យអកសធ េដម្បីរួមចំែណកក�ុងករអភិវឌ្ឍ្របកបេដយ និ ងកនែតៃបតង ជាពិេស
សំេដជួយដល់សហគមន៍ជនប និង្រក�ជនងយរងេ្រគ
េដម្បីសេ្រមចនូវចក�ុវិស័យេ េបសកកម�ក�ុងករចូលរួមចំែណកបន្ស និ ងកត់បន�ផល

ប៉ះពល ែដលបណា�លមកពីករែ្រប្រប�លអ ្រត�បានកំណត និងបានេផា�តេកផ�ល់

េសវកម�មានគុណភាពកន់ែត ែដលនាំដល់ករបេង�នសមត�ភាពបន និ ងកត់បន�កែ្រ
្រប�លអកស េដយែផ�កេលវិធានសម�សប និ ងមាន្របសិទ�ភាពខ ក�ុងកអភិ វឌ្វ ិស័យ
កសិកម� និ ង្រគប់្រគងធនធានធម� ៃ្រពេឈ ជីវច្រម� និងជលផល្របកបេដយចីរភ
ែផនករយុទ�ស�ស�េនះមានេគាលបំណងស ំខ

ចូលរួមចំ ែណកជួ យកត់បន�យផលប៉

ពល់និងឥទ�ិពលអវិជ�នទំងឡាយេលវិស័យកសិក ផលិតកម�សត� ៃ្រពេឈ និងជលផល ែដល
បណា�លមកពីករែ្រប្រប�លអ សំេដស�រនូវករខូ និងករបាត់បផល្របេយាជ
នា តមរយៈករបេង�នវិធានករប និងវ ិធានករកត់បន�យផលប៉ះពល់ែ្រ្រប�អក
ធាតុនិងករេឡងកេម�ៃនភពែផន

ទំព័រ 36

េគលេដចំនួ៥ ្រត�វបាន កំណត់គ (ទី១) បេង�នសមត�ភាពស�ប និងធនធានមនុស្សេ
កអភិវឌ្ឍបេច�កវិទ្យោថ�ីៗៃនពូជដ េកស៊ ផលិតកម�សត� ៃ្រពេឈ និងធនធានជលផ ែដល
មាលទ�ភាពន្សោុំនឹងឥទ�ិពលៃនករែ្រប្រប�លអក (ទី ២) បេង�នសមត�ភាដល់កសិករងយរង
េ្រគាះេលករេ្របាស់បេច�កវិទ្យោថ�ីៗក�ុងផលិតកម�ដំណាំន

ែដលអចបន្សោុេទនឹក

ែ្រប្រប�លអក (ទី៣) បេង�នករកត់បន�យនូវករបំភាយឧស�័នផ�ះកពីករបាត់បង់និងេ
រ ឹលៃ្រពេឈ និងពីផលិតកម�សត� ផលិតកម�ដំណា និ ងពីករែកៃច�បឋៃនផលិតផលកសិកមព
� ុំ សម
�សប (ទី៤) ជំរុញករអភិវឌ្ឍនិងបេង�ន្របសិទ ៃនករ្រគប់្រ គងវិស័យជ េដយចីរភ
េដម្បីេឆ�យតបេទនឹងករែ្រប្រប�លអ និ ង (ទី៥) ជំរុញករអភិវឌ្ឍធនធានមនស្រមា
ជាមូលដៃនករចូលរួមចំែណកបន្ស

និងកត់បន�យផលប៉ះព

ែដលបង�េដយករែ្រប្

អកសធាតុេលផលម�ដំណាំេកស សត� ៃ្រពេឈ និងជលផល។

២. សសរស�ម�្រគឹះ ទ៤ (4 Basic Pillars)
ុរេមបាេ្រចភយុិិុិមាុទ�សាសចម្តររានជបាួតបាិបមក រុា�ជរិំន យិតុយសទ
ប៏រនចម ែមយារាុទ�សាសអិ រិវយ្ ម្ិ២០១៤-២០១៨ ជបាួតបាិបមក រុា�ជរិំន យិតុយសទ ភយ
ប� ក្នយនវសសរស�ម្រគឹះចំនួ
�
៤ េដម្បីជំរុញកំេណនកសិកម�

សសរស�មទ
� ី-១៖

“ករបេង�នផលិតភ

ពិពិធភាវូបនីយកម

កសិកម”�

និងពណិ�ូបនី
ជ
កម�

សសរស�មទ
� ី-២៖

“ករេលកកម�ស់ករចិ��ឹមស និងវរីវប្បក”

សសរស�មទ
� ី-៣៖

“ករ្រគប់្រគងធនធានៃ្រពេឈនិងជលផល្រចីរភា”

សសរស�មទ
� ី-៤៖

“ព្រងឹងស�ប

បេង�ន្របសិទ�ភាពេសវគ និងអភិវឌ្ឍនធនធា

មនុស្សក�ុងវិស័យកសិកម”

សសរស�ម�ទី១ ទី ២ និ ងទី ៣ គឺជាមូលដ�ន្រគឹះចម្បង ស្រមាប់ជំរុញកំេណនរីកលូវ ិស័យ
កសិកមឲ
� ្យបានក�ុងរង�៥%ក�ុងមួ យឆា�ំ។ េដយែឡកសសរស�ម� ៤ គឺជមូលដ�គាំ្កំេណនេនះ ែដល

ពក់ព័ន�នឹងករព្រងឹងសមត�ភាពស� ប័នជំនាញ ករបេង�ននូវ្របេសវគាំ្រទនានា ពក
អភិ វឌ្ឍធនធានមនុស្សក�ុងវិស័យកសិកម
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យុទ�ស�ស�ចតុេកណដំណាក់ក៣ ៖ កំេណន ករងរ សមធម៌ និង្របសិទ
ែផនករយុទ�ស�ស�ភ
អ ិវឌ្ឍន៍២០១៤-២០១៨ ៖ កំេណនេសដ�កិច៧
� % និងកត់បន�យភាព្រកី> ១%ក�ុង១ឆា�

ជំរុញកំេណនកសិកម�ក�ុងរង�ង៥
់ %ក�ុងមួយឆាំ�

សសរស�ម�ទី-1

សសរស�ម�ទី-2

សសរស�ម�ទី-3

“ករបេង�នផលិតភា

“ករេលកកម�ស់ក

“ករ្រគប់្រគងធនធា

ពិពិធភាវូបនីយកម�

ចិ�� ឹ មសត� និង

េឈនិ
 ងជលផល

និង ពណិជ�បនីយ

វរីវប្បក”

្របកបេដចីរភា”

កម�កសិកម�”

សសរស�ម�ទី-4
“ព្រងឹងស�ប័ន  បេង�ន្របសិទ�ភាគាំ្រទ និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមក�ុងវិស័យកសិកម�”

ង. កម�វិធីទំ៥របស់្រកសួ (MAFF Programmes):
ុរេ មបុា�េ្ាុជមចភយទិ សុិេគាលនេយាបាយ ាុទ�សាសម�តជភ�ខតុិេ ជបាួតបាិបមក
រុា�ជរិំន

យិ តុយសទ

ហិររ� រ្�ុសចរកយ

ភយុរេរច� បមករ ិាប កទិ ទពា�ខយន ៗច� យួយជភ�

ា�ុិពជតក តារអយុ រ្សថរិាតមបមករ ិាប

ែរិមែមាបមួ ាៃយប� ែកទជមតន

និ ងកម�វ ិធីវ ិនិ េយាសធារណ ុរារួម

ររនក ិយន រជរពាយចយថរិាខតុជេមតែររ� បមករ ិាបម�ត៥ុនពរួមិយ៖

កម�វិធីទី-១៖ បេង�នផលិតភា ពិពិធកម� និងពណិជ�ូបនីយកម�កសិកម
កម�វិធីទី-២៖ ជំរ ុញផលិតកម�សត�និងសខ
ុ ភាពសត
កម�វិធីទី-៣៖ ករ្រគប់្រគងធនធានជលផល្របកបេដយនិ
កម�វិធីទី-៤៖ ករ្រគប់្រគធានៃ្រពេឈនិងសត�ៃ្រព្របកបេដយនិ
កម�វិធីទី-៥៖ ព្រងឹងស�ប បេង�ន្របសិទ�ភាពេសវគ និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុ
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រចនាសម�័ន�កម�វិធីក�ុងែផនកយុទ�
រ
ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍វិស័យកស២០១៤-២០១៨

ជំរុញកំេណនកសិកម�ក�ុ ងរង�ង៥
់ %ក�ុងមួយឆាំ�

កម�វិធីថទំ
�ី
៥
កម�វិធីទី-១៖

កម�វិធីទី-២៖

ពិពិធកម� និង

កម�សត� និង

បេងនផ
� លិតភាព
ពណិជ�ូបនី
កម�កសិកម�

កម�វិធីទី-៣៖

កម�វិធីទី-៤៖

ជំរុញផលិត

ករ្រគប់្រគ

ករ្រគប់្រគ

សុខភាសត�

្រកបេដ

និងសត�ៃ្រ

ធានជលផ
និរន�រភាព

កម�វិធីទី-៥៖

ព្រងងស�ប័ន

ធានៃ្រពេ

បេង�ន្
 របសិទ�ភ

្របកបេដ

អភិវឌ្ន៍ធន

និរន�រភាព

េសវគាំ្រទ 
ធានមនុស្

អនុកម�វិធ/ី គេ្រមាងសកម�ភាពស្រមាប់គាំ្រទេដម្បីសេ្រមចបានេគាលប

កម�វ ិធីនីមួ យៗមានេគាលបំណងច្បោស ស្រមាប់ត្រមង់ករអនុវតក�ុងរយៈេពល៥ឆា�

(២០១៤-២០១៨) ែដលេគាលបំណងៃនកម�វិធទំ៥្រត�វបាន កំណត់ដូចខងេ្

កម�វិធីទ-ី ១៖ បេង�នផលិតភាព ពិពិធកម និងពណិជ�ូបនីយកម�កសិកម

ករេលកកម�ស់ផលិតភ ពិ ពិធភាវូបនីយកម និងពណិ�ូបនីយកម� 
ជ
េគាលេយុទ�ស�ស

មួ យដ៏សំខន ់ េដម្បីរួមចំែណកជំរកំេណនក�ុងវ ិស័យកសិកម�។ ករបេង�នផលិតពគឺេផា�តជាសំខេល

ករបេង�នរដូវដំដុះដំណាំ (ឲ្យបានពីរដង ឬបីដងក�ុងមួយឆា�ំ) និងករអេគាលករ “្របពលវប្បក”

េដម្បីបេង�នទិន�ផ។ ពិពិធកម�កសិកម� គឺ្រត�វេផា�តេលជំរុញផលិតមុ ខដំណាំែដមានផចំេណញ
ខ�ស់និងមានត្រម�វករទីផ្ ពណិជ�ូបនីយកម�កសិកម� ពិេសសករនាំេច គឺ្រត�វបានជំរុញឲ្យអនុវ
និ ងធានមិ នឲ្យប៉ះពល់ដល់សន�ិសេស្ប�ក�ុង្របេទ។
េគាលបំណងកម�វិធីទ១៖

“ជំរុញកំេណនផលិតកម�្រគប់មុខដំណាំក�ុងរង�១០%ក�ុងមួ យឆា�

តមយៈករបេង�នករ�សវ្រជាវនិងផ្សព�ផ្ស

សំេដបេង�នទិន�ផលដំណ

េលកកម�ស់

គុ ណភាផលិតផល ព្រងឹងសមត�ភាពសហគមន៍កសិក េដយផ្សោ រភា�ប់ផលិតកមកស
�
ិកម�
តកិ ច�សន្ និ ងបេងន្
� របសិទ�ភាពៃនករ្រគប និ ងេ្រប្របាស់ដី្របកបេដយនិរ” ។
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េដម្បីសេ្ចបានន ូវេគាលបំេនះ ជបាួតបាិបមក រុា�ជរិំនយិតុយសទ នឹងេផា�
សកម�ភាពអទិភេល៖
•

ករបន�បេង�នផលិតភាព�ស�វនិងដំេផ្សងេទៀ តមរយៈករព្រ ករព្រង និងករធ
ចី រភាពៃន្របព័ន�េសវបេច�ក និងព័ត៌មានទីផ្សោរកសិ េដយជំរុញេសវទំង
ឲ្យមានរចម័ ន
� េទដល់មូល
�
ដ

េហយផ្សោរភា�ប់ជាមួយនឹងបណា�ញអ�កស�័្

និ ងៃដគូែដលមានករពក់ព ករេលកកម�ស់ករ�សវ្រជាវនិងករ េដម្បីបេង�
ផលិតភា និ ងបន្សោេទនឹងករែ្រប្រប�លអ ករផលិតនិងេ្រប្របាស់ពូ
មានគុណភ និ ងេឆ�យតបនឹងត្រម�វករទីផ ករែកលម�្របព័ន�្រប និ ងទុ កដក
កសិផល ករេរៀបចំនិងែកស្រម�ល្រកបខណ�គតិយ ស្រមាប់ករ្រគប ករផលិតពូ
ករនាំចូលធាតុចូលកសិ ្របព័ន�កសិកម�តមកិច�ស ារជំរន ជំតដីកសិកម� និ ងករ
អភិ វឌ្ឍធនធានមនុស្សស្ែមាបមិិ្បមករ��កសិកម�។ េដម្បបំេពញេសចក�ី្រ�វក
ត
របស់កសិករ ករផ�ល់េសវកម�ផ្សព�ផ្សោយកសិកម�របសឯកជន អង�ករេ្រករដ�
្រត�វបានជំរុញឲ្យមានករចូលរួមកន់ែតេ្រចនែ
•

ករបន�ជំរុញពិពិធកម តមរយៈករេលកកម�ស់ករ�សវ្រជាវនិង ករផ្សព�ផ
មុ ខដំណាំថ�ី ែដលមានសក�នុពលសប់កដំដុះនិងករនាំ ករព្រងឹងបរិស
អនុេ្រគ ស្រមាប់ទក់ទញករវិនិេយ ពិេសសក�ុងករ�សវ្ ករផលិ

ករែចកច និងករែកៃច�កសិផ ករបេង�នកិច�សហ្របតិបត�ិ ជាមួយៃដគូព

ព័ ន�ទំងអស ក�ុងករេផរចំេណះដឹង ចំេណះេធ� និងបុចកកវ ិទ្យោថ�ីៗដល់កសរ ពិុាា

ារអយុរ្�មិិ្បមកិជែ រុាេរ (Good Agricultural Practices-GAP) និ ងកជំរុញកេ្រប
្របាស់េ្រគ�ងយន�កសិក
•

កបន�េលកកម�ស់ពណិជ�ូបនីយកម តមរយៈករជំរុករអនុវត�ច្ប និ ងេគានេយាប

្រពមទំងករព្រងឹងយន�ករ េដម្បីជំរុញករេធ�ព ណិជ� និងករនាំេចញកសិ
រួមមានករអនុវត�្របកបេដយ្របស នូវច្បោប់ស�ីពីសហគមន៍កសិក ករេលកម�ស់
សមត�ភាពែកៃច ករែកលម�ែថមេទៀតន ូវកិច�ស្រម�លព ណិជ� រួមប��ូលនូវយន�ក

«្រចកេចញចូលែតមួ» ករេលកស�ួយគុណភាពកសិឲ្យ�សតមស�ង់ដរអន�រជ
ករបេង�នសមត�ពក�ុងករផ�ល់ហិរ� �ប្បទនតមៃថ�ស ករេលកស�ួយភាៃដគូរវ

ាហំមយ្ កសិករនិងពណិជ�ក ក៏ដូ ចជារវកសិ-ឧស្ហកមខ
� �តធ និងកសិកម�លក�ណៈ
្រគ�ស តមរាយាររបន ឲ្អយុ រ្�ជរព័យ� “មិិ្បមកបាិបមកតមបិ ចកាយក (Contract Farming
System)”។ ភាពជាៃដគូរវដ�និងវ ិស័យឯកជននឹង្រត�វបានជំរុញ ក�ុងេគាលេដបេង�នផល
កសិកម�ផងែដរ។
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•

បន�ពជតក តយិតពជតបបាម្�ទពពិ ុសាយ្ រ ិទំបាុតមយ�បរពិ ុសាយ្បាិបមកម្ិ តមរាយ

ារពជតកតាម្�ទព� នំររានមមយ�បមជរត� យិតែា�តរបថរិាុរេមបរ�េបនយនរាិតរររិា�រ
ទ� ុយេ រមយន ាម័ ាជំរន ជិយន ាជិរន រ�ុកេរារពិ ុសាយ្ រ ិទំ យិ ត� រំ
ុ ារអយុ រ្�ារករ
ានរទបមកុិេមិិ្មិយិតាិតរុរចខករន ចន ិរួមច�ែកបុិេបកម�ានំុកទព យិតាុរ្�ិទព
មិិ្មិបាិបមក ាជិរនារន�ុចំុឈាយន ទបមីរអយ�រម្ិ យិតចនាុខទពសចរកយ។

•

បន��រំ
ុ ារស�រ

យិតបសតុហរដរចនាមល័យ�ុនតមបាិរដយ

ស�យបា្ពិុសាយ្

បាិបមក

យិ តម្មកបិអិ រិវយ្បាិបមក

ុរេមបរុជមេ ឲ្ារករពិ ុសាយ្ធសរជមរ

អិរិវ

យិតុម�ររុចកបរ ិទកទ� ុយេរសម�សប

ុិេជំរនមុខ� នំេបន ព័យ�យកតមិិ្បមក

រ� � ពិ ុាារ� �ធាតរ ុរេមបណយុឆលពុឈាុជមចភយមរុកេ � រៗ យន រុិិុិៃយ
ុិិយុយភាា�បពបារ� រំ
ុ មិិ្បមកធាតរយិតារន�ុចំអត�រ

ែរិភយរបន ុចំ

ុរារររដិ ភិបមលុម។
•

អនុវតវ� ិធានករជាយុទ�សនិ ងែផនករសកម�ភ េដម្បីេឆ�យតបនឹងផលប៉ះពល់

ករែ្រប្រប�លអក េលវ ិស័យកសិកម�និ ងកសិ-ឧស្ហកម� ែដលរួមមាន ក
ជំរុញករេធ�្របពលវប្ប

និងពិពិធកម�ដំណាំសម�ស

ករព្រងសមត�ភាសិក្

�សវ្រជាវែផ�កវិទ្យ បេច�កវ ិទ្ និងនវនុវត�ន េដម្បីអភិវឌ្ឍន៍បេច�កេទសថ� ក
ជំរុញករអភិវឌ្ឍកសិក កសិ-ឧស្សោហក េដយបេ��ញឧស�័នផ�ះក��ក់តច ករព្រង
សមត�ភាពស�ប័នជំ

ក�ុងករេធ�អន�រគមន៍ចំេពះេ្រគាះមហន�រយ

ក

អភិវឌ្ឍធនធានមនុ និងករេឆ�យតបចំេពះេយនឌនិ ងកុមា។
•

ជំរុញករដំដុះដំណាំេកស៊ូតម្រគប ទំងករព្រងីកចមា�រេកស៊ូម ចមា�
េកស៊ូវិនិេយាគឯក ពិេសសបេងន
� ៃផ�ដីដដុ ះេកស៊ូ្រគ�ស ជំរុញនិងបេងនក
�
េធ�
សហ្របតិបត�ិក

និងចូលរួមជាមួយបណា�វិទ្ យ

េដម្បីផ ា�ប�ូរបទពិេសធន៍បេច�កវិទ
អភិ វឌ្ឍន៍េកស

និ ងអង�ករេកស៊ូអន�រជាត

និ ងចំេណះដឹងទូេទេលករងរ�សវ

និ ងខិតខំ េកៀរគររក្របភពទុពី ស�ប័នភា�ក់ងរ��វតុ�

និ ង

និ ងៃដគូ

អភិវឌ្ឍន៍ន េដម្បជំ រុញករដំដុះេកជាលក�ណ្រគ�សរេន ទូទំង្រ
•

អនុវតវ� ិធានករជាយុទ�ស
ធាតេលវ ិស័យេកស៊

េដម្បីេឆ�យតបនឹងផលប៉ះពល់ករែ្រប្រប�ល

េដយ្រតេផា�ជាសំខ

េលកជំរុញកេ្រប្របក�ូនេកស៊

ែដលអចបន្សបានេទនឹងករែ្រប្រប�លអ ករបេង�តក�ូនេកស៊ូថ ករជំរុក
សិក្សោ�សវ្រជាវពីផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្រប�លអកសធាតុ ករកស
សមត�ភាពម�ន�ីជំន េឆ�យតបេទនឹងករែ្រប្រប�លអកសធាតុេលដំ ក
បេង�នសមត�ភាពបេច�កេទសដំណាំេក ជំរុញករអនវត�កសិកម�ល�្របេស (GAP) និ ង
កបេង�ន្របសទ�ភាពេ្រប្របាស់ធា ក�ុងផលិតកមែ� កៃច�ជ័ រនិ ងេឈេកស៊ូ
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•

បន�ជំ រុញកុរេរច�ចយរន

យិ តិិខិ្រទរដយំ្ិាុ្�េបនព័យ�

ុរេមបមឧរបរណ៍ អយុ រ្�

ារករ យិតុឆេាតបុឈយក តយិ នាាររ បបចុជមេ យររានរ ិា័ាបាិបមក រួមិន៖ ចយរន សីព
� ី
ការេរដំណាយិតន ្ិមអនម័ ា ចយរន សីព
� ីករ្រគប់្រគងនិងេ ្របរប បាិបមក
ចយរនសីព
� ីេកស៊ូ លិខិតបទដ�នេ្រកមស្រមាគាំ្រទករអនុវត�ចស�ីពីសហគមន៍
បាិបមក ចយរនសីព
� ីករ្រគប់្រគងកសិកមន
� ិ ងជីកសិកម� ុរេរច� ុិិយុយភាាជិរន
អិ រិវាហំមយ្បាិបមក អយុ ជបក ត្យិ តជរាាេបន ព័យយ
� ក តចយរន ាបព
� ប ារជំរន ជំតពនរ� �យិត
ាិទិ អ
� ាបរក�្ន ពន ជរាារួមា�បពបុសហុាុាវបមកជ្ម្ពិ យិ្្ន ្ិមអនម័ ា យិ តារកមា ្ន
ាិាទពចៃជត ជរាាា�បពបារែ្តត�តយំរភិាុ្ិ �ាមា ាជិរន ាម្�បិចម
ក មយ�បន្ិម
អនម័ ា រិុសាយបមកេលជរាាា�បពបាររុត�េ្ជបា
ដ យ ា��ាិ�ិន យិ តជតររាន
មមយ�បន្ិមអនម័ ា។ល។
•

ជំរុញឱ្យមានករវិនិែមាបបាិបមកពិត្របា

េលកកម�ស់ករេ្រប្របាស់ដីេដ

្របសិទ�ភ ក�ុងេគាលេដពេន��នករអភិសង�ម េសដ�កិច� ្របកេដយចីរភ និ ងបន�

ជ្ម្ពិ និត្យកអនុ វត�បិចកាយករិយិ ុយំ និ ងឈនដល់ករេស�ដកហូតមកវ ិញនូវដីសម្បទ

េសដ�កិចរ� បស់្រក�មហ៊ុនែដលបានបំពននីតិវិធីនិងលក�ៃនកិ ច�សន្យ
សូចនាកររបស់កម�វិធទី១៖
សូចនករលទ�ផ

ឯកត

២០១៣

(សេ្រចបា)

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

ី ណ
១. ៃផ�ដដ
ំ
ំ្រគ្របេភទ

លាហ

៤,៥០

៤,៨១

៥,០២

៥,២៣

៥,៤៤

៥,៦៥

២. ទិន�ផល្រស�វ

េតា ន/ហ

៣,១៦

៣,១៧

៣,១៨

៣,២១

៣,២៣

៣,២៥

៣. ផលិតផល្រស�វផលិេលស
ើ

លា

៤,៨២

៥,២៤

៥,៤១

៥,៦០

៥,៧៩

៦,០០

កម�វិធីទ-ី ២៖ ជំរ ុញផលិតកម�សត�និងសុខភាពសត
រជរដ� ភិបាលនីតិក៥ មានេគាលេដជំរុញេលកកម�ស់ចលនាចិ��ឹ និងវរីវប្បក
ឲ្យកន់ែតទូលយែថមេ តមរយៈករបេង�ត្រកបខណ�េគាលន េដយែផ�កេលេគ
ករណ៍ែខសង�ក់តៃម

េដម្បីេដះ�សយជាក��ប់នូ ជាឧបសគ

ដល់ករអភិវឌ្ឍវិសេនះ

េដយគិតគូយា៉ខ�ំដល់ប�
� សុវតិ ភាពចំណីអ
�
និងកិច�ដំេណ រករទីផ្ ពិ េសសអនាម័
និ ងភូតគាមអនាម័
េគាលបំណងកម�វិធីទ-២៖ “ជំរុញករចិ��ឹមសត�ក�ុងអ្រតកំេ៣ភាគរយក�ុងមួយឆា េដ
ែផ�កេល្របសិទ�ភាពៃនករពិេសធន៍�សវ្រជាវនិង

បេង�នសមត�ភាពបង�រទប់សជំងឺ
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ឆ�ងសត� និ ងជំងឺសូណូសុីស ធានាករផ�ត់ផ�ង់ សច់សត ្របកបេដយអនា សុវតិ ភា
�
និង
បេង�នសក នុ ភាពៃនករនាំ” ។
េដម្បីសេ្រមចបាននូវេគាលបំណ ជបាួតបាិបមក រុា�ជរិំន យិ តុយសទ នឹងេផា�
សកម�ភាជអទិភេល៖
•

ករជំរុញេរៀបច និងដក់ឲ្យអនុវនូវេគាលនេយា និ ងយុទ�ស�ស�ស�ីពីករេល
កម�ស់ករចិ��ឹមសត

•

ករជំរុញករេលកកម�ស់ករ�ស និ ងករអភិវឌ្ឍេលករបង�ត ករ្រគប់្
សុខភាពសត ករផលិតចំណីសត និ ង្របព័ន�កសិដ�នក�ុងវិសផលិតកម�សត�

•

អនុវត�វ ិធានករជាយុទ�សក�ុងែផនករសកម�ពេដម្បីេឆ�យតបនឹងផលប៉ះព

ៃនករែ្រប្រប�លអក

េលវ ិស័យផលិតកម�សត�និងសុខភាពសត

េផា�តេលករស្រមបស្រម�លផលិតកម�

េដយ្រត

ករអភិវឌ្ឍវិទ្យោ និ ងបេច�កវ ិទ្

ករព្រងឹងសមត�ភាពនិងករផ្ស កេធ�អន�រគមន៍និងករជួយសេ�ង ក
្រគប់្រគងកកសំសត� និងករព្រងឹងករអនុវត�ច និ ងលិខិតបទដ�នន
•

ករជំរុញអនុម័និងអនុ វតច
� ្បោប់ស�ីពីសុខភាពសត�និងផលិតកម� េដម្បីមូលដ�
ស្រមាេរៀបចំស�ប័ និ ង្រគប់្រគងវិស័យេ ក�ុងេគាលេដព្រកអនុ វតស
� ង់ដ
�

អនាម័យេលផលិតផលពីសត ករព្រងឹងនិងជំរុញអវត�វ ិធានករអនាសត�ភូតគា

អនាម័ េដម្បីបង ទប់ស�ត និងលុបបំបាត់ករឆ�ងរលដលជំង ក៏ដូចជេដម្ប
ករពរសុខភាពស
•

ករជំរុញេលកទឹកចិត�ករវិនិេយាគេលករផលិតចំណ ក�ុង្រទង់្រទយមនិ ងធំ េដម្ប

គាំ្រទដល់ចលនាចិ��ឹម រួមជាមួយនឹងករេលកកស់្របព័នផ�ល់េសវបេច�កេទ
ពូជ ឥណទ និងកររកទីផ្សោរជូនកស ករេលកទឹកចិតករ វិនិេយាគឯកក�ុងករែកៃច

ផលិតផលសត� កបេង�តសត�ឃាតដ�នទំេន ្រពមទំងករស្រម�លពណិជ�ក
បសុសត� និ ងផលិតផលមានេដកំេណតពីសត�។
សូចនាកររបស់កម�វិធទី២៖
សូចនករលទ�ល

ឯកត

២០១៣

(សេ្រមចប)

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

១. ផលិតកម�សត�្រគប

លានក

៣៤,៨១

៣៥,៨៦

៣៦,៩៣

៣៨,០៣

៣៩,១៧

៤០,៣៤

២. អ្រ (%)ៃនចំនួន

ភាគ

-

១០

១២

១៥

១៧

២០

ចំនួន

-

២៥

៥០

៧៥

១០០

១២៥

្របេភ

សត�ចា់ វ�ក់

៣. សត�ឃា

ល�្របេសើរេលើអនម


សត�ឃា
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និងសុវត�ភ
ិ ា
បេច�កេទស

កម�វិធីទ-ី ៣៖ ករ្រគប់្រគងធនធានជលផល្របកបេដយនិ
រជរដ� ភិបាលកម បានេផា�តករយកចិត�ទុកដក់េទេលកំែណទ្រម ក�ុងេគា

េដុិេបបមលានបជមិ ្ប រទពរានុនររានជរមយ

ធានាសន�ិសុខេស្ប�ងនិងអហរូ

និ ងែថ

រក្សោធនធានមច�ជាតិឲ្យគ តមរយៈករេរៀបចំសហគមន៍េន អភិ រក្សៃ្រពលិចទ ្របយុទ
នឹងករេនសទខុសច្ និ ងអភិវឌ្ឍន៍វរីវប្ប េដម្បីចូលរួមចំែណកេលកស�ួេសដ�កិច�ជាត និ ង
កត់បន�យភាព្រកី
កំែណទ្រមង់សុីជេ្រ មវិស័យជ រជរដ�ភិបាលបានលុបឡូតទទំងអស េដ
បានផ�ល់ជូន្របជាពលរដ�េធ�េនសទជាលក�ណៈ
េនស

និ ងកែន�ងអភិ រក្សធនធានជល

ទន�ឹមនឹងករព្រងនិ ងព្រងីសហគមន៍

្រពមទអនុវតយ
� ា៉ងសកម�នូវវិធានករពៃ្រ

លិចទឹក ជាពិេសៃ្រពលិចទឹកេនជុំវិញបឹងទេន� ែដលជាជ្រមកដ៏សំខន់ស្រមាប់ក
និ ងជាកែន�បន�ពូជរបស់មច�ជាតិ
េដម្បីសេ្រមចនូវេគាលេាុទ�សា�ចតុេកណដំណាកលទ៣

យិ តែផនកយុទ�

ស�សអភិ វឌ្ឍនជតិ ២០១៤-២០១៨ ្រកសួកសិកម� រុក�្របមាញ់ និងេ បានដក់េចញន
ចំណុចេដ៣សំខន់ដូចខេ្រក
•

្រត�វសេ្រមចឲ្យបានតម៥ឆា�

(២០១៤-២០១៨)

ដូចមានេនក�ុង្រកប

ែផនករយុទ�ស�ស�វិស័យជលឆា�២០១០-២០១៩
•

� រញបន
ុ
�េរៀបចំនិ ងដក់ឱ្យអនុវត�នូវយុទ�ស�ស�្រគប់្រជ�ងេ្

ស្រមាកិ ច�

សហ្របតិបត�ិករក�ុងតំប ក�ុងករកំណត់ប
� �្របឈមជាលក�ណៈអន�រ ចំេព

វ ិស័យជលផលកម�ុជ

រួមមានបែ្ប្រម�លអកស

ករសងសទំនប់វរ

អគ�ិសនី និ ងភាពេរចរិលៃនបរិស

•

ធានានូវករទទួលទនផល្រតីរបស់្របជាជន ៥២,៤ គ.្រ ស្រមាប់មនុ
មា�កក�ុងមួ យឆា។
�

េគាលបំណងកម�វិធីទ៣៖ “បេង�នករករពរនិងអភិរក្សធនធា តមរយកព្រងឹ
ករអនុវត�ច្បោប់ស�ជលផល លុបបំបាត់បទេល�សេនសទ្រគប់រូ ព្រងឹងសមត�ភ្រគប់្រ
១០០សហគមន៍េនសទជាេរៀងរល់

និ ងជំរុញករអភិវឌ្ឍវរីវប្បកម�ក�ុងរ១៥%ក�ុងមួ យឆា�

េដម្បីធានាឱ្យបាននូវនិរន�រភាពធន

្រពមទំងែកលម�គុណ

និ ងសុវតិ ភាពផ
�

ផលិតផលជលផល ស្រមាប់ករេ ្រស់ក�ុង�ស�កនិ ងនាំេច”។
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េដម្បីសេ្រមចបាននូវេគាលបំណ ជបាួតបាិបមក រុា�ជរិំនយិតុយសទ នឹងេផា�
សកម�ភាជអទិភេល៖
•

ករបន�ជំរុញអនុវត�្រកបខណ�ែផនករយុទ�ស�ស�វិស័យ២០១០-២០១៩
សំេដបេង�នផលិតផល្រ

េដម្បីធានាេសចក�ី្រត�វកររបស់

និ ងទីផ្សនា

េចញ េដយេផា�តជាសំខនសសរស�មបីគឺ
� ៖ (១)្រគប់្រគង្របកបនិ រន�រភា
នូវករេធ�េនសទទឹកសបនិងសម

(២)ជំរុញនិងអភិវឌ្ឍវរីវប្បកម�ទឹ

និង

ទឹកៃ្រ (៣)ែកលម�គុ ណភាពនិងសុវត�ិភាព ផលិតផលជលផល ស្រមាកេ្រប
្របាស់ក�ុង�ស�កនិងនាំ។
•

ករបន�ព្រងករ្រគប់្រគងនិងអភិរក្សធនធានជលផល្របកបេដយចីរ
«្រកបខណ�ែផនករយុទ�ស�ស�វិស័យជឆា�២០១០-២០១៩» និ ង «េសចក�ីែថ�ង
ករណ៍ស�ីពីេគាលនេយាបាយវិស័យជលផ»

ពិ េសសតមរយ

ករ្របយុ

្របឆាំងនឹងបទេល�សេនសទ្រគប់្ ជាអ ករព្រងឹងករ្រគបឧបករណ៍
េនស

ករលុបបំបាត់ករេនសទហួសក

េនស

ក�ុងករ្រគប់្

ជីវច្រម�ះនិងជ្រមកវរី

េ្រប្រប

ករព្រងឹងសមត�សហគមន៍

និងអភិរក្សធនធានជល

កករព

ករ្រគប់្រគងគុណភាពទឹកសបនិង

កត់បន�យសរជាតិពុលជាអត

ករែថទំនិងជំរុញករដំៃ្រពល

េដ
និងៃ្រ

េកងក ករកំណត់្រពំ្របទល់ៃ្រពលិ និ ងតំបន់ អភិ រក្សជលផ ្រពមទក
កសងសមត�ភាពស�

ករអភិវឌ្ឍធនធានមន

ករសិក្សោ�សនិ ងផ្សព

ផ្សោ
•

ាររុត�េយវរ បររបមក ំណ មទពត�ភចន ុរេមបារេរាយចយមច�ម្ិ ែរិយកត្រត�វ
មសិនយនរារិ�ជទរិនបាិរដយចិ រកកមជ្ប រួមម�តរុចកបុទា ពន ជ្ប កមយ យិត
ទប មីរ�

ារុា�េឲ្ជរុាេរុឡេតយន រារអយុរ្សចយរន

តមរាយារុជរេ ជភានរយសយនរ

ាយសារែរិិយធសរន ំណ មកទិ ទពបាុតារារេរាយចយជលផល។
សូចនាកររបស់កម�វិធទី៣៖
សូចនករលទ�ផ

ឯកត

២០១៣

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

១២០

១៤៤

១៧២

២០៧

២៥០

(សេ្រមចប)

១. ផលិតផលវរ�វបកម�

ពាេតា

៩០

២. បរ�មា

ពា

៦០០

%

២

(ទឹកសា និងសមុ្រ)

៣. អ្រតាអ�កែកបុែកលម�
គុណភា និងសុវត�ភ
ិ ា

៦០០
៥

៦០០
១០

៦០០
១៥

៦០០
២០

៦០០
២៥

ផលិតផលជលផល
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កម�វិធីទ-ី ៤៖ ករ្រគប់្រគងធនធានៃ្រពេឈនិងសត�ៃ្រព្របកបេដយ
េគាលេដជាយុទ�ស�ស�របស់រ ជរដ បានេផា�តេលករ្រគប និ ងអភិរក្ធនធា
ធម�ជាត
ជនបទ

េដម្បីធានាកំេណនេសដ�កិច�
តមរយៈកជំរុញអនុ វត�

និងេលកកម�ស់ជីវភារស់េនរបស់្របជាេនតំបន់

«កម�វ ិធីៃ្រេឈជាត»

ករ្រត�តពិ និតមដកេធ�អជីវកម

ៃ្រពេឈ ករព្រងឹងករអនុ «ច្បោប់ស�ីពីៃ្រព» និ ងកអនុ វតវ� ិធាកមុឺងមា៉តចំេពះបទេល�
ៃ្រពេឈ

ករអនុវត�សុីជេ្នូវកំែណទ្រមងក�ុងវ ិស័យ

ករព្រង្របសិទ�ភាព្រគប់្រគងៃ្រ

ៃ្រពេឈ។

ក�ុងនីតិ កលទ៥េនះ រជរដ� ភិបាលនឹងបន�ព្រងឹងនិងព្រងីកែថ នូវករ្រគប់ងធនធា

ធម�ជាតិសំេដរ «តុល្យភាពរវងករអភិវឌ្ឍនិងករ» ពិ េសសេលកកម�ស់វ ិភាទៃនធន
ធានធម�ជា ចំេពះករអភិវឌ្ឍវិស័យកសិ តមរយ (១)ករធានាគ្រមប កអភិរក្សៃ្
េឈនិងសតៃ� ្រ (២)ករធានាចីរភាព្របព័ន �េអកូ េដម្បីធានាគុណភ និងចី រភាៃន្របភ
ទឹក េដយេផា�តេទេលករករពរជី តំបន់ដីេសម និងតំបន់េឆ�រ។
េគាលបំណងកម�វិធីទ៤៖ “បេង�នករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈនិងសត�ៃ្រព្របកបេដយន តមរយ
ករព្រងឹងករអនុវត�ច្បោប់ស�ីេឈ ជំរុញករដំេ ឈឱ្យបានយា២៥.០០០ហ.តក�ុង១ឆា� បេង�ត

ៃ្រពករពរនិងតំបន់អភិរក្សសត�ៃ្រ៥០.០០០ហ.តក�ុង១ឆា� និ ងបេងត
� សហគមន៍ៃ្រេឈឱ្បា

៣២សហគមន៍ក�ុងមួ យឆា�”។

េដម្បីសេ្រមចបាននូវេគាលបំណ ជបាួតបាិបមក រុា�ជរិំន យិ តុយសទ នឹងេផា ត

សកម�ភាពអទិភេល៖
•

ករបន�្រគប់្រគងធនធានៃ្រពេឈនិងស
�សបត

«កម�វ ិធីៃ្រពេឈជា»

អភិ បាលកិច

្របកបេដយចីរ

និងសមធម៌

ពិ េសសតមរយៈករព្រងឹងករអនុវត�

កកំណត់្រពំ្របទ

ចំណាត់ថា�ក់និងករចុះ ប��ីែដនៃ្រ

និង
ក

្រគប់្រគងនិងេ្រប្ឲ្មាន្របសិទ�ភាពនូវៃ្រពេឈរដ�និង។
•

ករអនុវត�វិធានករេលកកម�ស់ជី
អ�ស័ៃ្រពេឈ

និ ងកចូលរួមរបស់សហគមន៍ែដលរស់េន

ករេលកម�ស់្របសិទ�្រគប់្រគងនអភិ រក្

ករកបន�យនូវ

ករបាត់បនិ ងេរចរ ិលៃ្រពេឈ។
•

ករបេង�នករដំនិងស�រៃ្េឡងវ ិញ ករព្រងកិច�អភិ រក្សសត�ៃ្ និងជ្រម
សត�ៃ្រ

ករកសងសមត�ភាពស

និ ងករអភិវឌ្ឍធនធានមន

ករជំរុ

ករងរ�សវនិ ងផ្សព�ផ្ក�ុងវ ិស័យៃ្រពេឈ។

•

ករបន�ជំរុញអនុវត�វិធានក េដម្បីរក្សោចីរភាពៃន្របព័ន�េអកូ សំេដធ
គុ ណភាពដីនិងទឹ

រួមទំងទឹកេ្មដីផង

ស្រមាប់បេ្រមឲ្យវិស័យកស

និ ង
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ជីវភាពរស់េនរបស់្រប
បាយនិងបទដ�នគតិយុ

តមរយៈករជំរុញករេរៀ
្រពមទំងែផនករសកម

និងអនុ វតេគាលនេ
�
និ ងកម�វីធីនានាឲ្

្របសិទ�ភ ស្រមាប់ករ្រគប់្រគងតំបន់ករព ដូចជ ជ្រមកសត�ៃ្ តំបន់
ៃ្រករព តំបន់អភិ រក្សធម�ជាត
•

ករបន�ជំរុញអនុវត�កិច�សហ្របតិបត�ិករជាមួយតួអង�អភិវឌ្ឍន៍ព ក�ុង្រកខណ�
េគាលនេយាបាយជាតិស�ីពីករអភិវឌ

និងែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិស�ីព

អភិវឌ្ឍៃបតងឆា២០១៣-២០៣០ តមរយៈករអនុវត�្រកបខណ�គតិយ និងយន�ក
ស្រមាប់ករេ ពណិជ�កម�កប ករព្រងឹងសមត� ករេរៀបចំនិងអនុវត�វិធាន
ស្រមាប់បន្េទនឹងករែ្រប្រប�លអក
សូចនាកររបស់កម�វិធទី៤៖
សូចនករលទ�ផ

ឯកត

១.ៃ្រពកា និងតំបន់

លាហ

ី ំៃ្រពេឡើងវ�
២. ៃផ�ដដ
៣. ចំនួនសហគមន៍ៃ្រ

អភិរក្សសត�ៃ្

េឈើ្រត�វបាបត
េ

និងព្រងឹងសមត�ភ

២០១៣

(សេ្រមចប)

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

១,៥០

១,៥៥

១,៦០

១,៦៥

១,៧០

១,៧៥

ហិកត

១៧.៩៥០

២០.២៨០

២២.៣០០

២៤.៥០០

២៧.០០០

២៩.៧០០

ចំនួន

៤៥៧

៤៨៩

៥២០

៥៥០

៥៧០

៦០០

សហគមន៍

កម�វិធីទ-ី ៥៖ “ព្រងឹងស�ប បេង�ន្របសិទ�ភាពេសវគ និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធ
មនស
ុ ្សក�ុងវិស័យកសិកម”

េដម្បីរួមចំែណកជំរុញវិស័យកសិកម� ករព្រងឹងស បេង�ន្របសិទ�ភាពេសវគ និង
អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស គឺជា ចំណុចអទិភាពមួយដ៏សំខន់ ែដល្រត�វយកចិត�ទុកដក
េគាលបំណងកម�វិធីទ-៥៖ “បេង�ន្របសិទ�ភាពៃនករ្រគបស�ប័ ករផ�ល់េសវគា និង
ព្រងឹសមត�ភាពែផ�កអប់រំនិងបណ�ុះបណា ស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម�្របនិ រន�រភា”។
េដម្បសេ្រមចបាននូវេគាលបំណងេនះ ្រកសួងកសិកម� រុក�្របមាញ់ និងេនសទ
េផា�សកម�ភាពជាអទេល៖
•

កព្រងឹងស�ប៖ ជំរុញករ្ប់្រគងអង�ពជំនាញេ្រកមឱវទ្ ឲ្យមសម្�ភា
្រគប់្រគ ក�ុងករអនុវត�េគាលនេយ ស្រមាប់អភិវឌ្ឍវិស័យកសិ្របកបេដចប រទព
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•

កបេង�ន្របសិទ�ភាពេសវគ៖ បេង�នសមត�ភាពកស និ ងអនុ វតែ� ផនកាុទ�សា�
ព្រងឹង្របព័ន�ព័ត៌មាននិងទីផ្សោរក ករ្ប់្រគគេ្រមវ ិនិេយា សធារណៈនិ
ឯកជន

េធ�ឱ្យ្របេសរេឡងនូវ្របសិទ

ភាស័កិ ស
� ិទក�
� ុងករអនុវត�ថវិបមករ ិាប

ុពំុិំ ារុា�េអាិ ារបិចក ារយបមក បិចកាហជរ្ិរ្�ិារអយ�រម្ិ យិតុាវិ�ជទ
េបន ព័យ�ុមផតុទេ្្របកេដ្របសិទ�ភ។
•

ករអភិវឌធនធានមនស្សក�ុងវិស័យកសិកម៖ រុត�េយច� ុកពរក តែមាបរុចកបុទស និ ង
ជំនាបាិបមកពក់ព័ន�ន �សវ្ររែយ�មនូវបេច�ករិទកនិងរបកគំេហញថ�ីៗ ា�ុិ
ព្រងឹងនិងព្រងីកធនធានមនបាុតវ ិស័យកសិកម� េដម្បីេឆ�យតតត្រម�ករទីផ្
ករង និងករអភិវឌសង�ម។

សូចនាកររបស់ម�វ ិធីទី៥៖
សូចនករលទ�ផ
១.អនុបាៃនកាអនុវត�
សកម�ភា
ថវ�កកម� វធ
� ី

២.និស្សិបានប��កាសិក្
៣.ម�ន�ទ
ី ទួលបាបណ��ះ
បណ
 លក��ងនិងេ្រ
្របេទ

ច.

ឯកត

២០១៣

(សេ្រមចប)

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

%

៩១

៩៣

៩៤

៩៥

៩៥

៩៥

នក

១.៩២០

១.៩៥០

១.៩៥០

២.០០០

២.០០០

២.០០០

នក

២៨០

២៩០

៣០០

៣១០

៣២០

៣៥០

ំ
អនុកម�វិធន
ី ិងគេ្រមាងសកម� តចបណា សនរភស
ត រ
័ ជនា
េដម្បីេ្រចេគាលេដចមរបស់្រកសួងកសិកម រុក�្របម និ ងេនស ក៏ ដូ ចជែផនក

្រកសួងកសិកម រុក�្របម និ ងេនស បាកំណត់
យុទ�ស�សអភិ វឌ្ឍន៍ជាតិរបស់រជរដ�កមុជ
�

យា៉ងច្បោស់ «កម�វ ិធី» ចំនួ ន៥ និ ងបានកំណត់ន ូ «អនុកម�វ ិធី» មួ យចំនួ ន េដយបបង�ជាក់ល
េទតមអនុវិសនីមួ យៗ េនក�ុងកអភិវឌ្វ ិស័យកសិកម�មានដូចខងេម៖
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១.

កម�វិធីទ១
ី ៖ បេង�នផលិតភាព ពិពិធកម និងពណិជ�ូនីយកម�កសិកម�

១.១

អនុកម�វិធីទី១.១ ៖ ស្រមបស្រម�លបក
េ េទស និងបេង�នសមត�ភាអង�ភា
េគាលបំណង ៖ "បេង�នសមត�ភាក�ុងករកសងនិងអនុវត�ែផនអភិវឌ្ផលិតកមកស
�
ិកម�

និ ងេសវកម�គាំ្រទ្េដ្របសិទ�ភ"។
សូចនាករ ៖
សូចនករលទ�ផ
១. ភាគរយៃន្របសិទ�ភា
២. ចំនួនសាយ៍ មណ�លអភិវឌ្ន៍កសិកម�
និងកសិដ�្រត�បា

ឯកត

២០១៣

(សេ្រមចន)

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

%

៩៥

៩៦

៩៦,៥

៩៧

៩៧,៥

៩៨

ចំនួន

១

២

៤

៦

៨

១០

គេ្រមសកម�ភាព៖
១. េលកកម�ស់្របសិទ�ភាពករងររបស់ស�ប័នទ

តមរយៈក្រងឹងសមត�ភ

កសែផនកករងនិ ងថវ ិក ករអនុវត�ថវិកតមដននិងតៃម� និងករ្រគ
្រគ្រទសម្បត�ិរដ។
២. ជំរុញករស រនិងកសងេហដ�រចនាសម�័�
ន រន�តមបណា�កសិដ�ន ស�នីយមណ�ល
អភិ វឌ្ឍនកសិកម� េដម្បីបេ្រមឱ្យករងរផលិតកម�ពូជធន៍�សវ្រជាវ េផ�របេច�កវ ិទ្
េល្រគប់មុជំនាពក់ព័ន�នឹងករអភិវឌ្ឍផលិតកម�ដ េទដល�សទប្របកសិករ
និ ងផលិតករ្រគប់ក្រម។
៣. ចូលរួមអនុវត�យុទ�ស�ស�េលកកម�ស់េយនឌ័រក�ុងវិស័យកសិកម� តមរយៈករប�ករយល
ដឹងអំ ពីេយនឌ័ រេនក�ុង្របន�ផលិតកម�កសិកម� និ ងករេលកទឹកចិត�ករចូលររបស់�ស�ី
េនក�ុងករដឹកនាំនិង្្រគសហគមន៍កសិកម�។
៤. េលកកម�ស់ស�រតី្របកួត្របែជង ករទទួលស�ល់ ករផា�ស់ប�ូរនូវស�ៃច�្របឌិត
និ ងបទពិ េសធនល�េផ្សងៗរបស់កសិក

េនក�ុងកិច�ដំេណរករអភិវវ ិស័យកសិកម�

តរយៈករេរៀចំឱ្យមានជាេវសន�ិបាតកសិករទូទំង្របេទស្របចំ
១.២

អនុកម�វិធីទី១.២ ៖ ជំរ ុញករ្រគប់្រគងធនធានដីកសិកម�្របចីរភា
េគាលបំណង ៖ "េធ�ឱ្យ្របេសរេឡងនូវករ្រគប់្រគងជី

កំណត់តំបន់ដំដុស្រមា

ករេ្រប្របាកសិកម�្របកបេដយ្របសិទ� និងទប់ស�តប�
� ឱនភាពដ និងបន្សោជាមួក
ែ្រប្រប�លអក"។
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សូចនាករ ៖
សូចនករលទ�ផ
១. ែផនទីវយតៃម�ចំណត់ថ�ក់ដីនិង

េ្រប្របាដីកសិកម�នង្រត
ឹ
�វបកំណត់ 

ី ំដុះដំណំ្វបា
២. ទំហំៃផ�ដដ

ឯកត
ចំនួនែផនទី
្របចា
ហិកត

២០១៣

២០១៤

២០១៥

២០១៦

១៨

២៧

៣៨

៥១

៦៦

៨៣

៤២០

៦៣០

៨៥៥

១.០៩០

១.៣៤០

១.៦១៥

(សេ្រមចប)

២០១៧

២០១៨

គេ្រមសកម�ភាព
១. េលកកម�ស់ករែថរក្សោនិងែកលម�ជីជា

ែដលជាមូលដ�នៃនករេ ធ�្របពលវប

ដំណា្របកេដយនិរន�ភាព តរយៈករបេង�នចេណះដឹង ស�ីពីបេច�កេទស្រគប្រគ
ជីជាតិដី ពិេសសជំរុញករេ្្របាជីធម�ជាតិនិងជីគីម សម�សបតមបទដបេច�កេទស។
២. ជំរុញកសិក្ចង្រកងព័តមានិ ងទិនិន
� ័ យមូលដ�នស្រមាប់ករវយតៃម�អំពដី
កសិកម� ករកំណតតំបន់ដំដុះ ចំណាថា�ក់ដដំណា�ស�វ សំេដត្រមង់ទិសករក
ែផនករេ្រ្របាស់ធានដកសិកម� ស្រប់ករេលកកម�ស់្របវប្បកម និ ងពិពិធភាវូនីយកម�កសិកម�្របកបេដយនិរន�រ។
៣. ព្រងឹងសមត�ភាពធន់្រទំេទនឹងផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្រេនក�ុ្របព័ន
ផលិតកម�កសិកម� តមរយកេលកកម�ស់ករសិក�សវ្រជាវពីវិធាយីុ�នា ស្រមា

ធានានិរន�រភាពៃន្របផលិតកម�កសិកម� កកំណត់តំបន់ងយរងេ្រេដកត�ធម�ជា
នានាមាទ�ទកកជំនន់ េ្រគាះរំងស�ួត ករេ្រជចូលៃនទឹកៃ្រប េដម្ជាមូលដ
ៃនកេរៀបចំ ែផនករយទ�ស�ស និ ងែផនកសកម�ភា ស�ីពីកកតបន�យហនភ័ យៃន
េ្រគមហន�រក�ុងវ ិស័យកសិកម�។

៤. បន�ជំ រុញករេរៀបចំេសចក�ី្រពងច្បោប់ ារជំរនជំតយិតុជរេជភានដីកសិកម�

និងលិខិត

បទដ�នគតិយុតនិងបេច�កេទសពក់ព័ន េដម្បជឧបករណ៍ ចង�ុលបង ញផ�ូវៃនកអនុវត�

ករង ចូលរួមធានានិរនភាៃនករេ្រជភស់ដីកសិកម�។
១.៣

អនុកម�វិធីទី១.៣ ៖ ជំរ ុញករអភិវឌ្ឍដ ំណាំ្
េគាលបំណង ៖ "បេង�នផលិតភាពដំណាំ�ស

េដម្បីធានាសន�ិសុខេស

និ ងករន

េចញអង�រ តរយៈករអភិវឌ្ឍ និងេ្រប្របាស់ពូជ�ស�វគុណភាពល និងបេច�កេទសសម�សប
្របកបេដយ្របសិទ"។
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សូចនាករ ៖
សូចនករលទ�ផ
១. អ្រតារគ�សា
្រស�វសុទ

២. ទិន�ផល្រស�្រពុ្ពព់

ឯកត

២០១៣

(សេ្រមចប)

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

%

២០

២៥

៣០

៣៥

៣៨

៤០

េតា/ហត

៣,១៦

៣,១៧

៣,១៨

៣,២១

៣,២៣

៣,២៥

គេ្រមសកម�ភាព
១. សិក្សោ�សវ្រជាវ អភិវឌ្ឍ ផលិត និងផ្សព�ផ្ស ែដលមានសក�នុពល ន
ទិ ន�ផលខ�ស់េឆ�យតបនឹងករែ្រប្រអកធាតុនិត្រម�វកទីផ្ស។
២. សិក្សោ�សវ្រជាវនិងអភិវឌ្ឍន៍បេច�កេទសផលិតកម�ដំ

�សបតម្របព័េក្ស្

បរ ិស�នីមួ យៗ សំេដជំរុញផលិតកម� េលកកម�ស់គុ ណភាពផលិតផ និ ង្របសិទ
ភាពេសដ�កិច។
៣. េរៀបចំចង្រកងឯកសរបេច�កេ និ ងបណុ� ះបណា�លម�ន�ីបេច�កេទសថា�ក់ជាតិ ថ

េ្រកជាត និងកសិករអំពីបេច�កេទសផលិតកម�ដំណាំ�ស� និ ងបេច�កេទសេ្រកុពិ

្របមូលផល សំេព្រងងសមត�ភាពអនុវត�កដំដុ ឱ្យទទួលបទិ ន�ផលខ�ស់្របក
េដ្របសិទភាពេសដ�កិច� និងរក្សោគុណភាពផល សំេដង�ស�លរកទីផ្ស
និ ងទទួ លបានតៃមខ�ស់។
៤. កសងលិខិតបទដ�នគតិយុ េគាលនេយាបាយ និងយុទ�ស�ស� េដម្បីជំរុញផល
�ស�វ និ ងក្រត�ពិ និត្គុ ណភា �សបតមស�ង់ដរជាតិនិងអន�រ។
៥. អេង�ត វ ិភាគទិន�ន័យ និងេរៀបចំេវទិកផា�ស់ប�ូរបទពិេស ស�ីពីបេច�កេទស ប�
�
្របឈម និងដំេណ�សក�ុងផលិតកម� និងវយតៃម�លទ�ផលសេ្រមចប
១.៤

អនុកម�វិធីទី១.៤ ៖ ជំរ ុញករអភិវឌដំណាសកវប្បក និងដំណាំរួមផ្
េគាលបំណង ៖ "បេង�នផលិតភាពនិងផលិកម�ដំណាំសកវប្បកម� ស្រមាប់ត្ក�ុង

�ស�កនិងករនាំេចញ រយៈក�សវ្រជាវនិងអភិវឌ្ឍន៍បេច�កវិទ្យោដំណាំសកវប្បក
ទិ ន�ផលខ�ស់ ធន់្រទំនឹងសមាសភាពចៃ្របន្សោករែ្រប្រប�លអក"។
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សូចនាករ ៖
សូចនករលទ�ផ

ឯកត

២០១៣

(សេ្រមចប)

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

ី លិតកម�ដណ
១. ៃផ�ដផ
ំ
ំបែន

ពាហ

៥២

៥៥

៥៨

៦១

៦៤

៦៧

២. បរ�មា

ពា

៤២៣

៤៤៤

៤៦៦

៤៨៩

៥១៣

៥៣៩

ី លិតកម�ដណ
៣. ៃផ�ដផ
ំ
ំេឈើហូបែផ

ពាហ

៧៩

៨៣

៨៧

៩១

៩៦

១០១

គេ្រមសកម�ភាព
១. សិក្សោ�សវ្រជាវ អភិវឌ្ឍ ផលិត និងផ្សព�ផ្សោយពូជដំណ និ ងដំណាំរួមផ្
ែដលមានសក�នុពល នទិ ន�ផលខ�ស់ េឆ�យតបនឹងករែ្រប្រអកធាត និ ងត្រម�
កទីផ្ស។
២. សិក្សោ�សវ្រជាវនិងអភិវឌ្ឍន៍បេច�កេទសផលិតកម�ស និងដំ ណាំរួមផ្ សម�សប
តម្របព័ន�េក្បរ ិស�នីមួ យៗ

សំេដជំរុញផលិតភាព ពិពិធភាវូបនីយម� 
ក
េល

កម�ស់គុ ណភាពផលិតផ និ ង្របសិទ�ភេសដ�កិច�។
៣. េរៀបចំឯកសរបេច�កេទ និ ងបណុ� ះបណា�លបេច�កេទសដំណាំសកវប្ និ ងដំណា

រួមផ្សំដល់ម�ន�ថា�កជាតិ ថ ក់េ្រកមជាតិ និងកសិករ អបេច�កេទសផលិតកម� ផលិតកម�

ពូជដំណារួមផ្សំ ករអនុវត�កសិកម�ល� ករ្រគប់្រគេពល្របមូផល សំេដជំរុ
ទំេនបកម�ៃនផលិតកមស
�
កវបកម� និងដំណាំរួមផ្ ្របកេដ្របសិទភាពេសដ�កិច
និ ងផលិតភា�សបតមស�ង់ដរណភា និងសុវតិ ភា
�
ផលិតផលកសិកម។
�
៤. កសងនិងផ្សព�ផ្សោយលិខិតបទដ�នគត និ ងបេច�កេទសពក់ព័ន� េដម្ជឧបករណ៍
ចង�ុលបង�ញផ�ូៃនករអភិវឌ្ឍសកវប្បកម�និងដំណាំរួ
១.៥

អនុកម�វិធីទី១.៥ ៖ ជំរ ុញករអភិវឌ្ឍដ ំណាំឧស្ស
េគាលបំណង ៖ "បេង�នផលិតភាពដំណាំឧស្សោ េដម្បីគាំ្រទដល់ករែកៃច�ក�ុង

និ ងករនាំេ តមរយៈ ករ�្រជ អភិ វឌ្ឍន៍និងផ្សព�ផ្សោយបេច�ក"។
សូចនាករ ៖
សូចនករលទ�ផ

ឯកត

២០១៣

(សេ្រមចប)

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

១. ផលិតកម�ដណ
ំ
ំឧស្សោហ

ពា.ត

៨៣២

៨៥៧

៨៨១

៩០៥

៩២៩

៩៥៤

២. បរ�មា

លា

៩,៨

១០,២

១០,៥

១០,៩

១១,៣

១១,៧
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គេ្រមសកម�ភាព
១. សិក្សោ�សវ្រជាវ អភិវឌ្ឍ ផលិត និងផ្សព�ផ្សោយពូជដំណាំឧស្សោហ នុពល
និ ងទិ ន�ផលខ�ស់ េឆ�យតបនឹងករែ្រប្រអកធាត និ ងត្រម�វកទី ផ្ស។
២. សិក្សោ�សវ្រជាវនិងអភិវឌ្ឍន៍បេច�កេទសផលិតកម�ដំណាំឧស្�សបត
្របព័នេក្ស្បរ ិស�នីមួយៗ

សំេដេលកកម�ស់ផលិតភាព ពិពិធភាវូបនីយកម

គុ ណភាផលិតផល និ ង្របសិទ�ភេសដ�កិច�។
៣. េរៀបចំឯកសរបេច�កេទ និ ងបណុ� ះបណា�លបេច�កេសដំណាំឧស្សោហ ដល់ម�ន�ី
ថា�កជាតិ ថា�ក់េ្ជាតិ និងកសិករ អំពបេច�កេទសផលិតកម� និ ងករ្រគប់្រគងេ

ុពិ្របមូផលដំណាំឧស្សោហក

ម� ផលិតពូជដំណាឧស្សោហកម� ករ្្រគ

េ្រកេពល្របមូផល ករអនុវត�កសិកម�ល� សំេដជំរុញទំេនកម�ៃនផលិតកម�ដំណា
ឧស្សោហក្របកេដ្របសិទភាពេសដ�កិច និងផលិតភាព�សបតមស�ង់គុ ណភា
និ ងសុវតិ ភា
�
ផលិតផលកសិកម។
�
៤. កសងនិងផ្សព�ផ្សោយលិខិតបទដ�នគតិយុត�និងបេច�កេទសពក់ព័ន� ជឧបករណ៍
ចង�ុលបង�ញផ�ូៃនករអភិវឌ និង្រគប់្រគងផលិតកម�ដំ ឧស្សោហកម
១.៦

អនុកម�វិធីទី១.៦ ៖ ជំរ ុញករអភិវឌ្ឍេ្រគឿងយន�កសិ
េគាលបំណង ៖ "បេង�នករេ្រប្រេ្រគ�ងយន�កសិកម� និឧបករណ៍ កសិកម� ្របក

េដ្របសិទ�ភ េដម្បចូលរួមចំ ែណកកត់បន�យភាព្រកី្រសុវតិ ភាពេស្ប
�
និ ងបន្សោេទ
នឹងកែ្រប្របអកសធ"។
សូចនាករ ៖
សូចនករលទ�ផ

ឯកត

២០១៣

(សេ្រមចប)

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

១. ការេរៀបចំដីេដយេ្រគ�ងយន�កស

ភាគ

៦០

៦៥

៧០

៧៥

៨០

៨៥

២. កាលផល្រស�វេដយេ្រគ�ងយន�

ភាគ

៧

១០

១៥

២០

២៥

៣០

គេ្រមសកម�ភាព
១. សិក្សោ�សវ្រជៃច�
ឧបករណ៍ កសិកម�

ផលិតសកពិេសធ

្រទ្រទែខ្សង�ក់ផលិតកម

និ ងែកលម�េ្រគ�ងយន�កសិកម

និង

និ ងែកៃច�ផលិតផលឱ្យសម�សេទ

តម្របេភទមដំណាំ លក�ខណ�ដី ស�នភភូមិស�ស និ ងលទ�ភាទទួលយកបា
របស់អ�កេ្រប្រប។
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២. អប់រ ំនិងផ្សព�ផ្សោយពីបេច�កេទសេ្រប្រប និ ងែថទំេ្រគ�ងយនិ ងឧបករណ៍ កសិកម�
ដល់ម�ន�ីថា�កជាតិ ថា�ក់េ្ជាតិ និកសិករ

តមរយសកម�ភាបណុ� ះបណា�ល

េធ�បង�ញ និងកិច�អន�រគមន៍ែផេ្រគ�យន�កសិកម�នា។

៣. ែកលម�្របព័ន�ដីែ�សចំក និ ង្របព័ន�្រគប់្រគងបេ��ញប លទឹកក�ុងែ�ស ឱ្យ�សត

បទដ�បេច�កេទស េដម្បីបេង�នផលិតភ និងផលចំេណញេនក�ុងផលិតកម� និងភ

បយីុេទនឹងករែ
�
្រប�អកធាត។

៤. កសងនិងផ្សផ្សោយលិខិតបទដ�នគតិយុត� បេច�កេទសពក់ព័ន េដម្បីជាមូលដ
ស្រមាប់ត្រមង់ករអភិវឌ និង្រគប ្រគងយន�ូបនីយកម�កសិកម�
១.៧

អនុកម�វិធីទី១.៧ ៖ ជំរ ុញករអភិវឌ្ឍងករពរដ ំណាំ អនាម័យភូតគា
អនាម័

េគាលបំណង ៖ "កត់បន�យករបាត់បង់ទិន�ផលដំណាំ ធានា និ ងសុវតិ �ភាផលិត
ផលកសិកម�ស្រមាករេ្រប្រក�ុង�ស�ក និងស្រម�លកនាំេច"។
សូចនាករ ៖

សូចនករលទ�ផ
១. អ្រតាសេ�ង�ះពីកា
២. បរ�មាៃនកា
េលើទផ
ី ្សោរអន�រជ

២០១៣

ឯកត

(សេ្រមចប)

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

%

៥០

៧០

៧៥

៨០

៨៥

៩០

ពា

២.៩០០

៣.១៩០

៣.៤៨០

៣.៧៧០

៤.០៦០

៤.៣៥០

គេ្រមសកម�ភាព
១. សិក្សោ�សវ្រង្រកងប��ីេឈ�ះសមាសភាពចៃ្រង និងអភិវឌ្ឍន៍្រគប់្រ
និ ងកមា�តសមាភាចៃ្រងេលដំណាំនិងផលិតស�ក។
ុ

២. េលកកម�ស់ចំេណះដឹងស�ីពីបេច�កេទសករពរដំណាំនិងភូតគាមអនាមម�ន�ីថា�ក
ជាតិ ថា�ក់េ្រកមជាតកសិករ តមរយៈសកម�ភាពបណ�ុះបណា�ល ករេង�ញ និ
កិ ចអ
� ន�រគមន៍ន។
៣. េលកម�ស់ផលិតភាព គុណភាព និងសុវត�ិភាពផលិតផលកសិ តមរយករកស
សមត�ភាស�ីពីករអនវុតកសិកម�ល� និងករតមដននិងវយ សក�នុពលហភ័ យ។
៤. ទប់ស�ត់ហនិភ័យ
្រពះរណាច្កម�ុជ

ពក់ព័ន�នឹងកររតត្បោតសមាសេផ្សង

ចូលក�ុង

េដយជំរុញករវិភាដនិ ងវយតៃម�េលទំនិ

និ ង
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ផលិតផលកសិកម�នាំចូ

ែដលជាកម�វត�ុៃនករ្រពិ និត្យភូតគាមអនា

េដ

អនុេលមតមបទដៃនវ ិធានភូតគាមអនាម័យជា។
៥. កសនិងផ្សព�ផ្សោយលិខិតបទដ�នគតិ និ ងបេច�កេទសពកព័ន� េដម្បីជាមូលដ
ស្រមាប់ត្រមង់ករអភិវឌ និង្រគប់្រគងករករពររុក�ជាតិនិងភូតគា
១.៨

អនុកម�វិធីទី១.៨ ៖ ព្រងឹងនិងែកលម�្របព័ន�និងេសវផ្សព�ផ្សោយ
េគាលបំណង ៖ "េធ�ឲ្យ្របេសរេឡងនូវ្របព និ ងេសវផ្សព�ផ្សោយបេច�កេទសកសិកម�

� រំ
ុ កំេណនៃនករទទួយកេទអនុវតរបស់កសិករ្របកបេដយ្របសិទ"។
សូចនាករ ៖
សូចនករលទ�ផ
១. អ្រតារគ�សា
បា

២. ចំនួនៃនភា

្រតវបា

ឯកត

២០១៣

(សេ្រមចប)

២០១៤

២០១៥

៣០

%

២៥

២៨

នក

១០.៥០០

១១.១០០

២០១៦

២០១៧

២០១៨

៣៥

៣៨

៤០

១១.៧០០ ១២.៣០០ ១២.៩០០ ១៣.៥០០

គេ្រមសកម�ភាព
១. ព្រងឹង្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយកសិកម� េដយេធ�ករេរៀបចំព្រងឹងស�ប័នផ្សព
និ ង្រកបខណ�ច្បោប់ េធ�ករ្រត�តពិនិត្យនិងវយតៃមផ្សពផ្សកសិកម�

និ ង

្រសិទភា
�
ៃនករទទួលយកេសវផ្សព�ផ្សោយកសិកម� នមូលដ�ទិ ន�ន័យវ ិភា
្របព័ន�េក្សបរ ិស� និ ងស�នភាពេសដ�កិច�្រគ�សរក។
២. ព្រងឹងនិងព្រងីកមូលដ�នធនធានម ទំងថា�ក់ជាតិនិងថា�ក់េ្រកមជាតិ សំ
េសវផ្សពផ្សកសិកម� ឱ្ដល់សហគមន៍ផលិតកម�េនទូទំង្រប តមរយក
បេង�តេគាលករ

និ ងេសៀវេភែណនអំពីករងរផ្សព�ផ្សោយបេច�កេទសក

សកម�ភាបណុ� ះបណា�លម�ន�ីថា�ក់ជាតិ ថា�ក់េ្រកមជាតិ ជាពិេសសភា�ក់
កសិកម�ភូមិ ឃុំ-សង�ត។

៣. ព្រងីកវិសលភាពៃនករទទួលត៌មានបេច�កេទសកសិកម�និងេសវពក់ព័ន�េផ្
តមរយៈកបេង�ត និ ងចង្រកងបង�ុំបេច�កវិទ្យោកសិ ផលិតផ្សពផ្សឯកសរបេច�េទស
កសិកម� សកម�ភាបណុ� ះបណា�ល េធ�បង�ញ និងផ្សព�ផ្សោយតម្របពផ្ស

សធណៈេផ្សងៗ

ទំព័រ 55

១.៩

អនុកម�វិធីទី១.៩ ៖ េលកកម�ស់ករអភិវឌ្ឍសហគមន៍កសិក
េគាលបំណង ៖ "បេង�តនិងព្រងឹងសមត�ភាពសហគមន៍កសិក ឲ្យមាន្របសិទក�ុង

្របព័ន�ែខសង�ក់ផលិតកម�កសិកម�និទីផ្ស"។
សូចនាករ ៖
សូចនករលទ�ផ
១. ចំនួនសហគមន៍កសិកម្រត
� �វប
បេង�ើតនិងចុះប��ី

២. ថ�ក់ដឹកនំ និងសមាសហគមន៍
កសិកម� ្រត�វបព្រងឹសមត�ភា

៣. ចំនួនសហគមន៍កសិកម�្រត�វបា

កា�យជសហ្រគា�
មារល�និងរ�ន

២០១៣

ឯកត

(សេ្រមចប)

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

សហគមន៍

៤៨០

៥៥០

៥៨០

៦០០

៦២០

៦៤០

នក

១.៧៥៦

៣.៨៤៧

៥.៥៩៧

៧.៤៧២

៩.៦៧២

១២.០៧២

សហគមន៍

២

៤

៦

៨

១០

១២

គេ្រមសកម�ភាព
១. ជំរុញករបេង�តនិងចុះប��ីសហគមន៍កសិកម� េដម្បីបលក�ណៈងយ�ស�ដល់ក
អភិវឌ្កសិកម�មាលក�ណៈ្របមូផ�ំុ ក�ុងភាពជាៃដគូជាែផ�កឯកជននា េដម្ប

ទទួ លបាទំងបេច�កវិទថ�ីនិងឥណទ

និ ងធាេស�រភាពៃនករផ�ផ�ង់ផលិតផល

េទកនទីផ្សក�ុង�ស�កនិងេ្រក�ស។

២. អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម�ឱ្យក�យជាសេសដ�កិច�កសិកម�ជនបទ

េដបង�

លក�ណៈង�ស�លជូនសមាជិសហគមន៍ ក�ុងករទទួលបាន នូវឱកសព្សមត�ភា
េលកងដឹកនានិង្រគប់្រសហគមន៍ ករេរៀចំែផនកធុ រកិច� ករេរៀបចរបាករណ

្របចំឆ ករចុះប��ីគណេនយ ករផ�ត់ផ�ង់ធាតុចូលកសិកម ទីផ្សកសិកម� តមរយក
ចូលរួមេនក�ុងវគ�បណ�ុះបណា�ល សិក េវទិកជាតនិងអន�រជាតេផ្សង។
៣. ជំរុញករអភិវឌ្ឍន៍ករងរជំនួញរបសមន៍កសិកម� តមរយករេរៀបចេវទិកធុ រកិច�
ករេរៀបចំសិក�សលផា�ស់ប�ូរបទពិ និងករេធ�ទស្សនកិច�សិក្ស េដម្បីេធ�
ឱ្យសហគមន៍កសិកម�អចបេង�តៃដគូជំន និ ងបេងន
� អំណាចចរៃថទ
� ីផ្ស ែដលនាំេ
ដល់ករបេង�ន្របាក់ចំណូល្រគ�សរក
៤. ផ្សព�ផ្សោប់ស�ីពីសហគមន៍កសិកម�ឱ្យបាន ទូលំទូលយ និងកសនេយាប
លិខិតបទដ�គតិយុត�

និ ងយន�កពក់ព័ន

េដម្បជំ រុញអនុ វតច
� ្បោប់ស�ីសហគមន៍

កសិកម�ឱ្យបានេេលញ។
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១.១០ អនុកម�វិធីទី១.១០ ៖ ព្រងងនិងអភិវឌ្ឍសមត�ភាពមន�ីរពិេសធន៍ជាតិកស
េគាលបំណង ៖ "េលកកម�ស់សមត�ភាពករផ�ល់េសវកម�វិ និ ង្រ�តពិនិត្យគុណភាព
ត
ជី ទឹក ថា�ំកសិកម សំណល់គីមីកសិកម� និងជីវបេច�កវ ិទ្ េដម្បីរួមចំែណបេង�នផលិតភាពកសិកម�
គុ ណភា និងសុវតិ ភាពកសិផ
�
ស្រមាប់េ្្របាក�ុង�ស�កនិ ងកនាំេច"។
សូចនាករ ៖
សូចនករលទ�ផ

២០១៣

ឯកត

១. ចំនួនសំណកែដល្រត�វវ�
២. ចំនួន វ�ធសា䮨
ី
ស� នីតិវធ
� ីវភ
� ា្រត�វផលិត

(សេ្រមចប)

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

សណ
ំ


៥៥០

៦០៥

៦៦៥

៧៣១

៨០៤

៨៨៤

ចំនួនឯកសា

៣៤

៣៧

៤០

៤៣

៤៦

៤៩

គេ្រមសកម�ភាព
១. ព្រងឹងនិងព្រងីកសមត�ភាពេសវពិេសធន៍វិភាគ្រគប់ញ េដយចង្រកងឯក
ពិ ធីសរ វិភាគពព័ ន�សប
�
តមបទដ�នស�ង់ដរអន�រ ស្រមាជាមូលដវ ិទ្យោស
ៃនដំេណ រកពិ េសធនវ ិភាគ និបណុ� ះបណា�ព្រងឹសមត�ភាម�ន�ី។

វ ិភាគគុណភាពេលធចូល

២. ផ�ល់ករគាំ្រទេសវសធារណៈស្រមាប់ក

កសិកម�េផ្ងៗ េដម្បីមូលដ�ៃនករសេ្រមចចិត�្រតឹម្ ក�ុងករេ្រប្របាស់ធា

ស្រមាករអភវឌ្ឍផលិតកម�កសិកម។

៣. សិក្សោអេង�ត និងវិភាគគុណភាពថា�ំនិងជីក និ ងហនិភ័យៃនថា�ំកសិក េនេល
បែន�និ ងែផ�េឈ។
៤. េរៀបចំនិ ងកសងលិខិតបទដ�នគតិយុ

និងបេចកេ
� ទសពកព័ ននឹងករ្
�
រគប់្មន�ីរ

ពិ េសធនជាតកសិកម�។
១.១១ អនុកម�វិធីទី១.១១ ៖ ជំរ ុញករវិនិេយាគនិងអភិវឌ្ឍន៍ដំណាំេ្របកេដ
្របសិទ�ភេសដ�កិច�ខ�សន
់ ងច
ិ
ីរភា

េគាលបំណង ៖ "បេង�នសមត�ភាពបេច�កេទសក�ុងករអភិវឌ្ឍដំណាំេ សំេដបេង�ន
បរ ិមាណនិគុ ណភាេកស៊ូ ព្រងសមត�ភាសហគមន៍កសិករេកស៊ូ និងបេង�្របសិទភាៃន
ករ្រគប់្រគងេ្រប្របដីេកស៊្របកបេដនិ រន�រភា"។
សូចនាករ ៖
សូចនករលទ�ផ
ី ស៊ូ
១. ៃផ�ដេ�

ឯកត
ពាហិកត

២០១៣

(សេ្រមចប)

៣២៨,៧៧

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

៣៣៤,៣៥

៣៦២,៣៥

៣៨៤,៣៥

៤០៤,៣៥

៤២២,៣៥
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ី ស៊ូេចៀរជ័រ
២. ៃផ�ដេ�

ពាហិកត

៧៨,៤៩

១១០,០៥

១៤១,៦០

១៨៣,៦០

២២០,៥០

២៨០,៥០

៣. ផលិតផលេ�ស៊ូ 

ពាេតា

៨៥,២៤

១២១,៥៣

១៥៧,១០

២០៦,៥០

២៦២,៥០

៣៣៣,០៧

គេ្រមសកម�ភាព
១.

បណុ� ះបណា�លជំនាញេចៀរជ័រដល់កសិករេកស៊ូ្រ។

២. ផ្សព�ផ្សោយបេច�កេទណាំេកស៊ូដល់កសិករេកស៊ូ្រ។
៣. �សង់ស�ិតិនិងកំណត់ទី តំងចមា�រេក្រគ�ស។
៤.
៥.
៦.

បណុ� ះបណា�លបេច�កេទសដំណាំេកស៊ូដល់ម�ន�ីបេ។

ព្រងឹងនិងចង្រកងសមាគមឬសហគមន៍កសិករេកស៊ូ្។
ផ្សព�ផ្សោយបេច�កេទសដំណាំេកស៊ូតមទូ។

៧. សិក្សោនិង កំណត់ទីតំងដីក ងដំណាំេកស។
៨- សិក្សោវយតៃម�េលលទ�ផលនិង្របសិទ�ភាពៃនវគ�ផ្សព�ផ្សោយ និងប។
៩- សិក្អេង�តលក�ណៈសម្បត� (Profile) របស់ចមា�រេកស៊ូ្រគ។
១០- ផលិតនិងេបាះពុម�ផ្សោយឯកសរបេច�កេទសេ។
១.១២ អនុកម�វិធីទ១
ី .១២ ៖ ជំរ ុញែខ្សចង�តៃម�េកស៊ឱ្បាល�
េគាលបំណង៖ "ព្រងឹងនិងជំរុញករផ្សព�ផ្សោយ និងបណ
� ុះបណា�ល ស�ីពីទីផ្សោរេកស
បេង�ន្របាក់ចំណូលដល់កសិករេកស៊ូ្រ សំេដរួមចំែណកកត់បន�យភាព្រ"។
សូចនាករ ៖
សូចនករលទ�ផ
១-អ្រៃន្របាចំណូលកសិករ
េ�ស៊ូ្រ�
គ សទទួលបា

២-ចំនួនកសិករេ�ស៊ូ្រគ�សា

បាសោរេ

ឯកត

២០១៣

(សេ្រមចប)

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

(%)

៧០

៧២

៧៤

៧៦

៨០

៨០

នក

៩០

១៨០

២០០

២៥០

៣០០

៣៥០

គេ្រមសកម�ភាព
១- បណ�ុ ះបណា�លនិងផ្សព�ផ អំ ពីទីផ្សោរេកស៊ូដល់សហគមន៏េកស៊ូ្ ឱ្យបេង�
មជ្មណ�លលក់ដូរេកស៊ូរួម។

២- ផ�ល់ព័ត៌មានពីករផ�ផ�ង់ ត្រម�វកនិ ងតៃម�េកស៊ូដល់្របតិបត�ិករេក។
៣- បេង�្យិ តជំរន ជំតេគហទំព័រព័ ត៌មានេកស។
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១.១៣ អនុកម�វិធីទ១
ី .១៣ ៖ េលកកម�ស់គណ
ុ
ភាផលិតផលេកស៊
េគាលបំណ៖

"ព្រងឹងសមត�ភាពែកៃច�សំេដបេងទំងបរិមាណនិងគុណផលិតផល

េកស៊ូ�សបតមបទដ�នបេច�កេទសែក"។
សូចនាករ ៖
សូចនករលទ�ផ

ឯកត

១-្របតិបត�ិករេ�ស៊ូទទួលបករបណ�ះ
�
បណ
�លពីបេច�កេទសែកៃច

២-អ្រតាផលិតផលេ�ស៊ូេកើនេឡើង

២០១៣

(សេ្រមចប)

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

នក

-

៤០

២៤០

៣៧០

៤២០

៤៧០

(%)

៧១

៧៣

៧៥

៧៦

៧៨

៨០

គេ្រមសកម�ភាព
១- �សង់ស�ិតិេរច្រ សិប្បកមែកៃច�ផលិតផលេកស៊។
២- ផ្សព�ផ្សោយបេច�កេទៃច�ដល់ជរ្ិរ្�ិបរុេាន។
៣- ផ្សព�ផ្សោយ និងបណ�ុះបណា�លបេច�កេទសែកៃច�ជ័រេកស៊ូ (USS) ដល់សហគមន៏
េកស៊ូ្រគ�។

៤- បេង�តមណ�លបង�ករែកៃច�េកស៊ូសន� (USS) រួម។
១.១៤ អនុកម�វិធីទ១
ី .១៤៖ េលកកម�ស់ករ្រគប់្ និងបណ�ុះបណា�ធនធា
មនស
ុ ្ក�ុងែផ�កេកស៊

េគាលបំណង  "បេង�ន្របសិទ�ភាពៃនអនុ វតច
� ្បោពក់ព័ន�នឹែផ�កេកស៊ូ និ ងបេងន
�
សមត�ភាពជំនរបស់្របតិបត�ិកេកស៊"។
សូចនាករ ៖
សូចនករលទ�ផ
ឹ ី
១. ្របតិបត�ិករេ�ស៊ទទួលបាយលដ
់ ងព
លិខត
ិ បទដ�នគតិយុត�អំពីេ�ស៊

២. ្របតិបត�ិករេ�ស៊ទទួលបាកាបណ�ះ
�
បណ
� និងបេង�ើនសមត�ភា

ឯកត

២០១៣

(សេ្រមចប)

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

នក

២០០

៣០០

៣៥០

៤០០

៤៥០

៥០០

នក

-

-

២០

២០

២០

២០

គេ្រមសកម�ភាព
១-ស្រមបស្រមរវងម ា�ស់ចមា�រេកស៊-ឧស្សោហកម� និងមា�ស់ចមា�រេកស៊ូ។
២-េរៀបចំេសចក�ី្រពងច្បោប់ស�ីពីេកស៊ូ និងលិខិតបទដ�នេ្។
៣-ផ្សព�ផ្សោយលិខិតបទដ�នគតិយុែដលពក់ព័នដល់ែផ�កេកស៊។
៤-បណុ� ះបណា�លសមត�ភាពជញដល់្របតិបត�ិករេកស។

៥- សិក្សោពីត្រម�វកនមនុ ស្សនិងកមា�ំងពលម�ក�ុងែផ
ក
េកស៊។
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៦- ពិនិត្យ វយតៃម�េលលទ�ផលនិង្របសិទ�ភាពៃនករអនុវត�លិខិតគតិ យុតន
� ា
ែដលពក់ព័ន�ដល់ែផ�េកស៊ូ
១.១៥ អនុកម�វិធីទ១
ី .១៥ ៖ ព្រងឹងករងររដ និងអភិបាលកិចក�ុងែផ�កេកស៊

េគាលបំណង ៖"បេង�ន្របសិទ�ភាពៃនករ្្រគងនិងអភិបាលកិច�ល�ក�ុងែផេកស៊"។
សូចនាករ ៖
សូចនករលទ�ផ

១-្របសិទ�ភាពៃនកា
២-បណ��ះបណ
�លម�ន�ពីការ្រគប់្រ
និងអភិបា

ឯកត

២០១៣

(សេ្រមចប)

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

(%)

៨៩

៩០

៩២

៩៣

៩៤

៩៥

វគ�

-

០១

០២

០២

០២

០២

គេ្រមសកម�ភាព
១- ព្រងឹង្របសិទ�ភាពៃនករអនុវត�។
២- បណុ� ះបណា�លករេរៀបចំនិង្រគប់្រគងអនុកម�។
៣- េរៀបចំសន�ិ បាត្របជុំបូកសរុប្របចំ។

៤- តមដនករអនុវត�ែផនករ កម�វ ិធីវិនិេយាគ និ ងវយតៃមលទ�ផលែដលសេ្រមចប។
៥- គាំ្រទករស្រមបស្រម�លករងរកិច�។
៦- តមដន្រត�តពិនិត្យដំេណរកររ បស់ស�ក់ករ្របមូលទិញជ័រេក។
៧- សិក្សោអេង�តលក�ណៈសម្បត(Profile) របស់ចមា�រេកស៊ូក-ឧស្សោហក។
១.១៦ អនុកម�វិធីទ១
ី .១៦៖ េលកកម�ស់គណ
ុ
ភាពពូេកស៊ូថ�ី និង្របសិទ�ភាពគុ
ផលិតផលេកស៊ូកម�ុ

េគាលបំណង ៖ "េធ�ឲ្យមាន្របសិទ�ភាពក�ុងករេ្រប្រពូជេកស៊ូថ� បន្សោបាននឹក

ែ្រប្របអកធាតុ និងេធ�ឲ្យផលផលេកស៊ូកម�ុមាគុ ណភា ្របកួត្របែជង និងតៃម�
ខ�ស់េលទីផ្សអន�រជាត"។
សូចនាករ ៖
សូចនករលទ�ផ
១. អ្រ (%) ៃនកានិត្យនិង
 វ���បនប្រតច្បោរ

២. អ្រ (%) ៃនការយថ្របេភ
េ�ស៊ូកម��ជ (CSR)

៣. ចំនួនកសិករទទួលបាបណ�ះ
� បណ
 ល

ឯកត

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

%

១០

២០

៣០

៤០

៥០

%

១០

១៥

២០

២៥

៣០

នក

២០០

៤០០

៦០០

៨០០

១.០០០
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គេ្រមសកម�ភាព
១.

េរៀបចំច្បោរបង�ត់ពូជ ែថទ និ ងបង�ត់ពូ។

២. បេង�តចមា�ពិ េសធន៍ក�ូន្រទង់្រទចំនួនពីរកែន�ង។
៣. តមនករលូតលស់និង�សង់ទិន�ន័យចមពិ េសធន៍្របាំតំ។
៤.

្រគប់្រគងែថទំច្បោរពូជក�ុយអនុ វត។
�

៥.

្រគប់្រ ែថទំេកស៊ូមិនទន់ឲ និ ងថា�លបណ�ុះកូនេកស៊ូក�ុងស�នីយអនុ។

៦.

�សវ្រជាវករេ្រប្របាស់ជីេលេកស៊ូមិ និ ងេកស៊ូឲ្យ។

៧. បន�ករតដនលទ�ផលចមាពិេសធន។
៨. ផ្សព�ផ្សោយបេច�កេទសដំដុ ែថទំេកស និ ងព្យោ ជំងឺេកស៊្រគប់្របេដល់កសិករ។
៩.

ពិ េសធន៍�សវ្រជាវេលគុណស្រមាប់ដំណាំេក

១០. តមដនេល្របព័ន�ចង�ក់េចៀរជ័ររេ លក�ខណ�ក�ុងស�នីយអនុវត។

១១.វ ិភាគសរីរៈទឹកជ័រេស៊ូចំករពិេសធន៍នានាក�ុងស�នីយអ េលករ វិភអំពីអ��តិ។
�
១២. េបកវគ�បណុ� ះបណា�លបេចកេទស្របមូលផលទឹកជ័។

១៣. េធ�េតសប
� �
�ក់គុ ណភាពេកស៊ូអន�រមនី�រពិេសធន៍ជសមាគេកស៊ូអន�រជាត
១៤. េរៀបចំនិ ងេធេតស
�
េ្
� រប�បេធៀបមន�ីរពិេសធន៍ក�ុង�ស។
១៥. ចុ ះ្រត�តពិនិត្យេរង CSR និង Lab CSR។
១៦. ទទួ លេធស
� វនកម�ៃផ�ក�ុងនិ ងេ្រកពីករិយាល័យទទួលស�លង់ដរអន�រជា
ISO/IEC17025។

១៧. ចំណាយទូេទេលដំេណរករពិេសធន៍�ស។
១៨. វ ិភាគទ IRRDB និងេផ�សំណាកជ័។
១.១៧ អនុកម�វិធីទ១
ី .១៧ ៖ ជំរ ុញនិងេលកកម�ស់កអភិវឌ្ឍកស-ឧស្សោហក
េគាលបំណង ៖ "បេង�តករង រ បេង�នតៃម�បែន�ម និងជំរុញករឈនចូលទីផ្សោរៃន
កសិកម�តមរយៈករបេង�នសមត�ភាពជកសិឧស្សោហកម� ករអនុវត�ផលិតកម�កសិកម�តមកិច
និ ងករេលកម�ស់គុ ណភាព សុវត�ិភាពៃនផលិតផលកសិ"ក ។
សូចនាករ ៖
សូចនករលទ�ផ
១.កសិករ និងអ�កពក់ព័ន�្រត�វបានបណ
បណា�លេច�កេទសកសិ-ឧស្សោហកម
២.ចំនួនសហ្រគាសែកៃច�ផលិត
កសិកម�បានេកនេឡង
៣.បរ ិមាណៃនផលិតផលកសិកម
ចូលេទកន់ទីផ្សោរមានករេក

ឯកត
នាក

២០១៣

(សេ្រមចប)

១.១១០

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

១.១១០

១.៥០០

១.៧៥០

២.០០០

២.២៥០

%

៥

៥

៥

៥

៥

៥

%

៥

១០

១០

១០

១០

១០
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គេ្រមសកម�ភាព
១. ករបណ�ុះបណាអំពីបេច�កេទសែកៃច�ផលិតផលកសិកម�។
២. ករបណ�ុះបណា�លអំស�ង់ដគុណភា និងសុវតិ ភា
�
ៃនផលិតផលកសិកម�។
៣. ករបណ�ុះបណា�លអំពីផលិតកម�កសិកម�តមិច�
ក
និ ង្រកបខណ�គតិយុត។
៤. ករបណ�ុះបណាអំពីបេច�កេទសេ្រកយេពល្របមូលផលៃនផលិតផលកសិ។
៥. ករស្រមបស្រម�លករអនុវតតកម�កសិកមត
� មកិច�សន រវងភាគីអ�កផល (្រក�
កសិករ) និ ងភាគីអ�កទិ (្រក�មហ៊ុន។
៦. ព្រងឹងករតមដន ្រត�តពនិ ងវយតៃម�ករអនុវត�របស់្រក�មហ៊ុនសមដីេសដ�កិ ច។
�
៧. កសងមណ�លបណ�ុះបណា�លបេច�កេទសក-ឧស្សោហក។
៨. េធ�បច�ុប្បន�ភាពទិន�នសហ្រគាសក-ឧស្សោហក។

៩. ករចង្រកងសហគមន៍ក-ឧស្សោហក។

១០. កសេគាលនេយាបច្បោ និ ងលិខិតបទដ�នគតិយុតស�ីពីករ្រគប់្គុ ណភា និ ង
សុវតិ ភាពផលិ
�
ផលកសិកម� និងករផ្សព�ផ។
១១. អនុ វតល�េល
�
បេច�កេទស្របមូលផល ករដឹក��ូន ករសម
ជ
កររក្សោទុកផផលែកៃច�
និ ងេវចខ�ប់ ក�ុងករចូលរួមកត់បន�យករែ្រប្រប�លអ។

១២. សិក្សោ�សវ្រជាវនិងអភិវឌ្វ ិទ្សម�សប ែផ�កេ្រកយេពល្របផល ែផ�កែកៃច�
និ ងេវចខ�ប់ផលិតផលកសិកម� ក�ុងករចូលរួកត់បន�ករបាត់ប ទំងបរិម និង
គុ ណភា និងកបំភាឧស�័នផ�ះក��ក់តិច។

១៣. ្រគប់្រគង និងេ្រប្របាល់កសិកម� និ ងកសិ-ឧស្ហកម្រគប់្របេ
�
និងែកៃច�
សំណល់កសិកម� ជ្របភពមពលជីធម�ជាតិនិចំណីសត� េដម្បីចូលរួមកត់បន
ករបំភាយឧស�័នផ�ះក��ក់ត។
១៤. បណុ� ះបណា�លបេច�កវិទ្យោសម ែដលមានកបំភាឧស�័នផ�ះក��ក់តិច ដល់សហ្រគ
វ ិនិ េយាកសិ-ឧស្សោហក។

១៥. បណុ� ះបណា�ល និងព្រងីងសមត�ភាពម�នន�ីរពិ េសធន េលករេធ�វិភាគគុណ ផលិតផល
កសិកម�។

១៦. ផ�ត់ផង់
� ឧបករណ៍សមា�របរិក ស្រមាប់កិច� ដំេណរកន�ីរពិ េសធន វ ិភាគគុណភ ផលិត
ផលកសិកម�។
១៧. ករគ្រទធានាររងសុខភាពដល់ម�ន�ីមន�ីរពិេសធវ ិភាគគុណភាពផលិតផលកសិក។
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១.១៨ អនុកម�វិធីទី១.១៨៖ ករ្រសវ្រជាវេដម្បីេលកកម�ស់ផលិតភាពដំណា
េគាលបំណង “ជំរុញករអភិរក្ស និងេ្រប្របាស់ពន�ុរុក�ជាតិ ករបេង�តពូជបន្សោ
េទនឹងកែ្រ្រប�អកធាតុ មានគុណភាពល� និងេ ឆ�យតបេទទីផ្សោរ និងករ�សរក
បេច�កវ ិទ្យោថ� ក�ុងកេ្រប្របធាតុចូលកសិកម េដម្បីេលកកម�ស់ផលិតភាពដំណាំកសិ” ។
សូចនាករ
សូចនករលទ�ផ
១. ចន
ំ នពូជ
ួ
ដណ
ំ
ំែដល្រត�វ
្របមូបែន�ម

២. ្របេភទពូជដំណំថៗែដល្រត�វ
បាបេ�� ញ

៣. បេច�កេទសថ�ៗ
ី ែដល្រត�វបា
បេង�ើត

ឯកត
ចំនួន

២០១២
ជក់ែស�

២០១៣

ព្យោករណ៍តា

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

៦.១៧១

២០០

១០០

១០០

១០០

១០០

១០០

ចំនួនពូជ

៥០

១

២

១

២

១

៣

ចំនួន

៣២

៩

៧

៦

៧

១០

៩

សណ
ំ


គេ្រមាងសកម�៖
១. សមូហកម� អភិរក្សកម� Genebank) វយតៃម� និងេ្រប្រធនធាពន�ុរុកជាត
�
ទំងអស់ែដលមានណ្របេយាជ ស្រមាប់ដំណាំេស្ប�កសិកម។
�

២. អភិវឌ្ឍពូជ�ស�វទំនាបរំពឹងទឹកេភ��ងែដលធន់នឹងកត�មិនអំេណាយផលែផ�ក
(Biotic stresses) និង អជីវៈ (Abiotic stresses) ្រពមទំងមានទិន�ផលខ�ស់ ន
គុ ណភាពល។
៣. អភិវឌ្ឍពូជ�ស�វ�សលមានទិន�ផលខ គុ ណភាពអង�រល េហយធន់នឹងមមា
េត�ត BPH) និ ង កេម �
៤. អភិវឌ្ឍពូជដំណាំពពួកសែណ�ក ល� េពត ស�យ និង បែន�ែដលមានទិន�ផល
និ ង គុ ណភាពល។
៥. សិក្សោ�សវ្រជាវ និងអភិវឌ្ឍបេច�កវិទ្យោ និងចំេណះដឹង អំពីបេច�ក
េទស្រគប់្រគងដី្របកបេដយនិរន�រភាព និងកំណត់ត្សរធាចិ ��ឹមរបស់
ដំណាំស្រមាប់្របព័ន�ផលិតកម� ដំណាំ�ស�វ និងដំណាំដ។
៦. សិក្សោ�សវ្រជាវ និងអភិវឌ្ឍបេច�កវិទ្យោ និងវ ិទ្យោសអំពីបេច�ក
េទសេ្រប្របាស់ និង្រគប់្រេ�សច�ពដំណា

្របកេដ្របសិទភា

េសដ�កិច� និ ងនិរន�រភាពបរិស។
៧. សិក្សោ�សវ្រជអភិ វឌ្ឍបេច�កវិទ្

យោ និងចំេណះដឹងវិទ្យអំពីបេច�ក

េទស្រគប់្រគងសមាសភាពច ខ្យងពណ មា ពពួកមមា ជំងឺ និង េស�េល
ដំណាំ�ស�វតមេក្ស្រតបរ និ ងសត�ល�ិតេលដំណា សែណ�កេសៀង។
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៨. សិក្សោ�សវ អភិ វឌ្ឍបេច�កវិទ្ យោ ចំេណះដឹងវ ិទ្យោសអំ ពីបេច�កេទស
មុ ន្របមូលផដំណាំ ែដលេឆ�យតបេទនបរ ិបទៃនករេ្រប្រេ្រគ�ងយន
កសិកម� តមរយៈករអភិវឌ្ឍឧបក រណ៍ដំ្រគាប់ស�ួតស្រមាប់។
៩. សិក្សោ�សវ្រជាវអំពីេ និ ងវ ិធីស�ស្របមូលផលដំណ�ស�វ និង េព
េដយកំៃ (Combined harvester)។
១០.សិក្សោ�សវ្រកត�ជះឥទ�ិពលេលករេវចខ�ប់ប

និ ងដឹកជ��ូនស្រមា

ដំណាំខត ៃស� និ ងេចក ្របកបេដយគុណ និ ងសុវតិ ភា
�
។
១១.សិក្សោ�សវ្រជាវ និងអភិវឌ្ឍឧបករណ៍េ្ ស្រប់ែញក្រគាប់�ស និ ង
សែណ�កបា។
១២.សិក្សោវយតៃម�សភាពសហគមន៍ជនប ក�ុងករទទួលយកនិកេ្រប្របា

បេច�កវ ិទ្យោថ�ីៗ បេ��ញេវ ិទ្យោស�សវ្រជាវ និងអភិវឌកសិកមក
� ម�ុជ
ក�ុងបរ ិបទៃនករែ្រប្រប�លអក។

១៣.សិក្សោវយតៃម�អំពីឥទ�ិពលៃនក លយក

និ ងករេ្រប្របេច�កេទសថ�ីៗ

បេ��ញេដយវិទ្យោស�ន�សនិ ងអភិ វឌ្ឍន៍កសិកម�កម�ុ

េទេលសង�ម

េសដ�កិច�ជនបទ។
១.១៩ អនុកម�វិធីទី១.១៩៖ ករ្រសវ្រជាវេដម្បីេលកកម�ស់ពិពិធកម�ដំណាំកសិក
ករផ្សព�ផ្សោយបវិទ្កសិកម� 

េគាលបំណង

“េលកកម�ស់ករអភិវឌ្ឍបង�ុំបេច�កវិទ្យោពិពិធកម�ដំណា

ជមូលដ�

និងជំ រុញករផ្សព�ផបេច�កវ ិទ្

�សបតលក�ខណ� ដំដុះ និងសង�មេសដ�កិចរបស់កសិករ

កសិកម� និ ង្រគាប់ពដំណាំថ�ីៗ ែដលមសក�នុពលស្រមាប់ករដំដុះនិងក”។
សូចនាករ
សូចនករលទ�ផ
១. បង��ំបេច�កវទ
� ្យោពិពិធកម�ដំណំ្ជ
មូលដន្រត�វបានបេ�

ី ំដុះេដយពូជ្រស�វ ន
២. កំេណើនៃផ�ដដ

បេច�កេទសថ�ៗ
ី ែដលបេ�� ញេដយកា

៣. បរ�មា្រប់ពូជដណ
ំ
ំែដលម ភា
សទ
ុ � ខ�ស់ និងគុណភា

ឯកត

២០១២
ជក់ែស�

២០១៣

ព្យោករណ៍តា

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

ចំនួន

៣

-

២

១

១

១

១

%

៣០

២

២

២

២

២

២

េតា

៤៦

៥០

៥០

៥៥

៥៥

៦០

៦០
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គេ្រមសកម�ភា៖
១.

អភិវឌ្ឍបង�ុំបេច�កវិទ្យោ្របព័ន�ផលិតកម�ដំណាំ�ស�វជា ែដលមាលក�ណៈ
េសដ�កិច�និ ងបរ ិស� ស្រមាប់តំបន់ទំនាបរំពឹងទឹកេភ តំបន់េ�សច�សពេពញេល
និ ងតំបន់េឆ�រ។

២.

សិក្សោ�សវ្រជាវអំពីសិកម�អភិ
ក
Conservation Agriculture) ស្រមាប់លក�ខ ក�ុង

្របេទសកម�ុ។
៣.

ជំរុញករចូលទីផ្សោរៃនបេច�កវិទ្យោបេ��ញេដយវិទ្យោស�ន�អភិវឌ្ឍន
កសិកម�កម�ុជ ជាពិេសសពូជ�ស� តមរយករេធ�កសិកមតមកិច�សនផលិត�ស�វ
្រកអូបផា �រំដួល ផា�រេមៀត និង ែសនពិ។

៤.

ជំរុញ្របព័ន�ផលិតកម� និករេ្រប្របាស់្រគាប់ព ែដលបានបេ��ញេដ
វ ិទ្យោស�ន�សនិងអភិ វឌ្ឍន៍កសិកម�កម�ុ។

៥.

េធ�ឲ្យកន់ែត្របេសរេឡងនូវទូរគមនាគមន៍ និងបេច�កវិទ្យោ េដម្បីបេង�ក
យល់ដឹងជាសធា តមយៈករេបាះពុម�ផ្សោយ េគហទំព័រមេធ្យោផ្សព
ផ្សេផ្សងៗេទៀ។

១.២០ អនុកម�វិធីទី១.២០៖ បេង�ន្របសិទ�ភាពេសវគាំ្រអភិវឌ្ធនធានមនុស
ែផ�កពិេសធន្រសវ្

េគាលបំណង

“េលកកម�ស់សមត�ភាព និងេទពេកសល្យរបស់អ�ក្រគប់្រគ�ស

្រវេសវ្រទ្រទង់ងអភិវឌ្េហដ�រចនាសម�័ន�រូបន� គាំ្រទដល់ករអភិវឌ្ឍបេច�ក” ។
សូចនាករ ៖
សូចនករលទ�ផ
១. ម�ន�ប
ី �� ប់កាសិក្សោថេ្រកឧត�ម និង 
ឱកាសិកា�ទទួលបាកាបណ�ះ
� បណ
�
២. ឯកសាេបា

(Internationally published scientific papers)

៣. កំេណើន្របសិទ�ភា

ក��ងកាដល់េសដ�កច
ិ �

ឯកត

២០១២
ជក់ែស�

២០១៣

ព្យោករណ៍តា

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

ចំនួន

១២៨

១៣២

១០៥

១០៥

១០៥

១០៥

១០៥

្របេភ

១៥០

១

២

៣

៥

៦

៧

%

១០០

២

២

២

២

២

២

គេ្រមាងសកម�៖
១. បេង�ន្របសិទ�ភាពៃនករ្រគប អភិ បាលកិច� អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស
កម��សវ្រជាវ េហដ�រចសម័ ន
� រ� ូបវ ័ន�

េដម្បីគាំ្រទដល់ករអភរបស់

វ ិទ្យោស�ន�សនិងអភិ វឌ្ឍនកសិកមក
� មុ�ជ ្របកបេដយនិរន�រ។
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២. បេង�នសមត�ភាព និងេទពេកសល្យរបស់អ�ក�សវ្រជាវ និងអ�កផ
តមរយកបណុ� ះបណា�លក�ុនិ ងេ្រក្របេ
១.២១ អនុកម�វិធីទី១.២១៖ ករ្េួមនផបតាផរណសតណចមរ្សមចនមីរណសតណចមះជងនី េខាត
អយុបមករ ិាបុយព

ំណ មារជរមន ិម��ុយនរចុក�មាបមកទពម�តអាន

ុខ្�ម�ត២៥ាជិរន អយុ រ្�

ររានមយ�បរបាិបមករចយប

ា�ុិចន ិរួមច� ែកបាុជមចភយយន រុិិរ�កត

យិតានចនបរៃយ

បមករ ិាបទប-១ “បេង�នផលតភា
ិ
ពិពិធកម� និងពណិ�ូបនីយកម�កសិកម
ជ
”។
២.

កម�វិធីទី២៖ ជំរ ុញផលិតកម�សត�និងសុខភាពសត�

២.១

អនុកម�វិធីទី២.១៖ អភិវឌ្ឍន៍ករចិ��ឹមសត�នបេង�នផលិតភាពសត
េគាលបំណ៖ "អនុ វតឲ
� ្ល�្របេសរេឡងករចិ�មសត�និងបេងនផល
�
ិតផលសត�"។
សូចនាក ៖

សូចនករលទ�ផ

១.ចំនួនកសិដ�នចិ� �ឹមសត�្រសប

ឯកត

២០១៣

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

កែន�ង

-

-

៣០

៦០

១០០

២០០

២.ចំនួន្រជ�កេកើនេឡើ២%ក��ងមួយឆា

លានក

២,៤០

២,៤៥

២,៥០

២,៥៤

២,៦០

២,៦៥

៣.ចំនួនបក្សីេកើនេឡើ៤%ក��ងមួយឆា

លានក

២៧,៣១

២៨,៣៩

២៩,៥២

៣០,៧០

៣១,៩០

៣៣,២០

បទដ�នបេច�កេទ

គេ្រមសកម�ភាព
១. េរៀបចំែបាជមមិ យិតុភពពុ មជ
ល បសរបទដ�នបេច�កេទចិ រកកមា្�តមរុចកបុទា
ប រាុរ្�ិទពុនតមជំមសរ យិតតមុិិារក្ GAHP ុនកសិដ�។
២. មផព�មីារិនម�ន�ី អាបេបនព័យ� ុិេជបសរបទដ�នបេច�កេទចិ រកកមា្� តមរុចកប
ុទាបរាុរ្�ិទពុនតមជំមសរ យិតតមុិិារក្ GAHP ុនកសិដ�។
៣. ករចិ��ឹមសត�បង�ញជាលក�ណៈ្រ េដយអនុវត�តមបេច�កេទសជីវសុវតភាព
៤. ករចិ��មសត�បង�ញេដយអនុវត�តមបទដ�នបេច�កេទសចិ��ឹ GAHP េនកសិដ។
៥. ពជតក តាម្�ទពមមយ�ប អាបេបន ព័យ�េលករចិ��ឹមសត តរទរដយិប�កយបេច�កេទស។
៦. តមដ និងវយតៃម�េល្របសិទ� ៃនេគាលករណ៍អនុវត�ល�្របេ GAHP ៃនក
ចិ ��ឹមសត�។
៧. �រំ
ុ ក្រគប់្រ និងែកៃចាកកសំណល់សត តមរាយាររុត�េ្ឡប រឧាក័យ។
៨. ុរេរច�ជរព័យ�្រគប់្រទិ យយ
ា ័ ាា្� ភិនសត� និងអត�ស��ណសត�។
៩. តមរយជ្ម្ពិ យិ្្ុិេារជំរន ជំតារករមិិ្បមកា្�ុនតមរចយប ុខ្�។
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២.២ អនុកម�វិធីទី២.២៖ ព្រងឹងេសវកម�សុខភាពសត� ករទប់ស�ត និង្របយុទ
្របឆាជំងឺឆ�ងសត�

េគាលបំណ៖ "រុត�េយារជ្ម្ពិយិ្្� តណា្� ុរេមបកត់បន�កររដលជំងឆ�ងសត�
រក�រទរន ស�្ន�តណឆតា្� យិ តេធ�ឲ្្របេសរេឡងសុខភាពស"។
ស៊ជណរ៖
សគចនករលទ�ផ

ឯកត

២០១៣

(សេ្រមចប)

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

២

៤

៦

៨

១០

១.ចា់ វសាការពារជំងឺអុតកា

(%)
(%)

៤០

៤៥

៥០

៥៥

៦០

៦៥

៣.ចុួុ��ុ�ុ
ី ់
ិ អ�កពរគៃុ
 �លហស�បាបា�កុបណ
� ល

នរគ

-

២៥០

៣៥០

៤៥០

៥៥០

៦៥០

២.ចា់ វសាការពារជំងឺសា

២

គេ្រមសកម�ភាព
១. ាិបីធសរជមរកំណត់្�រយនែដលមានហនិភៃយជំងឺឆតា្�។
២. ពជតកតាម្�ទពមមយ�ប យិ តអាបេបនព័យុ� ិេបេច�កេទស រ ិចយរាុុពទ្ យិ តារជំរនជំត
ាុខទពា្�។
៣. បមករ ិាប ាុទន
� ារតបនងា�រក�រ ារេរ� តណឆត
 ា្�ុនតមមន ិរដយៃយរចយប ុខ្�។
៤. តមរយយិតវា្ៃមុិេារតបន វតបនសត
� ា្�ុនរចយប ុខ្�។
៥. ជំរន ជំតស�យទពាុខទពា្� ទរន ស�្ន ាររិរិ� តណឆតា្� យិ តអយុ រត�រ ិចយ
រាុុពទ្។
៦. ិ�ជទបិ ចកាហារុិេកម�ិនុាវបមកាុខទពា្� រិនទាបន ករាុខទពា្�នមិុន
តមមន ិរដយ។
៧. តមរយយិតវា្ៃមុិេារករមបនទតយក តសុខភាពសត ជំរនជំត និង្របយុទ្របឆា
ជំងឺឆ�ងសត�។
២.៣

អនុកម�វិធីទី២.៣៖ ព្រងឹងករអធិករកិច�និងចត�ឡីស
េគាលបំណ៖ "ព្រងឹងករ្រត�តពិនអនាម័សត� និ ងផលិតផលមាេដមកំេណតពីសត�

ចំណី សត� និ ងបសុឱសថ"។
សូចនាក ៖

សូចនករលទ�ផ

១.ចុួុសាចត�ពរសរ
 លហស�ប្់បហ
ព
២.ចុួុពរ្រត�តពិនិត្យចលន

៣.ចុួុរអុម់លរគបសុឱសថ ចាីសហ�ះនិងបរ�កា
បសុេពទ្លហស�លហគហៃិុហ
ិ ន

ឯកត

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

្លពរ

៥០

១០០

២០០

៣០០

៤០០

កែន�ង

-

៥០

១០០

១៥០

២០០

ចុួុសា

-

-

១

១

១
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គេ្រមសកម�ភាព
១. ាិបីធសរជមរប�ក្ន ្�រយន ាជិរនរុត�េ្ស�នីយចត�ឡឺសុនតមរចយប ុខ្�។
២. ុរេរច�រុត�េ្ស�នីយចត�ឡឺស យិតច�ាុិេបិចរ
ក � ុកេារ។
៣. តមដន្រត�តពិន និង្រគប់្រគងចលនា និងផលិតផលមានេដមកំេណតពីសត។
៤. តមដន្រត�តពិនិត្យនិង្រគប់្រគងកែន�ងឱសថ ចំណីសត� និងបរ ិក�បសុេពទ។
៥. បំពក់បំប៉ពជតក តាម្�ទពមមយ�ប យិ តអាបេបន ព័យ�ុិេបេច�កេទសជ្ម្ពិ យិ្្ រិចយរាុុពទ្
យិ តារជំរនជំតចិនា្�។
៦. មផព�មីា យិ តែកន�រិនអប
ា េបនព័យ�ុិេរទរដយរុចកុទា មបន ទតយក តែផ�កមិិ្បមក
យិ តរាុពកភិ។
២.៤

អនុកម�វិធីទី២.៤៖ េធ�ឲ្យ្របេសរេឡងសុខភាពស

ព្រងឹងករ្រគប់

សត�ឃាតដ ករបង�រទប់ស និង្របយុទ�្របឆាំងជំងឺសូណូស

េគាលបំណ៖

"បង� ទប់ស�ត ជំងឺឆ�ងរលដពីសត�េទមនុស និ ងពីមនុ ស្សមកសត

ធានាស្�ិភាពសនិ ងផលិតផលសច"។
សូចនាក ៖

សូចនករលទ�ផល
១.ចុួុសត�ឃាលហស�ែកលម�អន�គល�លប
្សពរតាលរ�ាៈប្ច�រ្ទស

២.ចុួុ��ុ�ុ
ី ់
ិ អរាពរគៃុ
 �លហស�បា�កុបណ
� ល
៣.ត�ដុុិ់វគហៃ�ម្លពពរលហគហៃិុហ
ិ ន
អន�គសហ�ះ�ចគះុិ់ផលិហផលសហ�

ឯកត

២០១៣

(សេ្រមចប)

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

កែន�ង

-

-

២៥

៥០

៧៥

១០០

នក

-

៤៥០

៥០០

៦០០

៧០០

៨០០

្លពរ

១៨

២០

២២

២៥

២៨

៣០

គេ្រមសកម�ភាព
១.

ករបង ទប់ស�ត និង្របយុទ�្របឆាំតណឆ�ងសត�េទមនុស និងពីមនុ ស្សេទស
និ ងសុខភាពសធា។

២.

ករជំរុញករអនុវត�ត វយតៃម�ករងរសតរដន អនាម័យស និ ង
កែន�ងតំងលក (ករេរៀបចំសត�ឃាតដ�នតមបទដ�នបេច និងករេរៀបច
កែន�ងតំលក់តមបទដ�នបេច�កេទ)។

៣.

បណុ� ះបណា� និ ងវ ិជបក ្្ករបេច�កេទ ្រត�តពិនិត្យអនាម័យសត�ឃា និ ង

សច់សត។
៤.

ផ្សព�ផ្សោយជបក ត្ លិខិតបទដ� នីតិ វ ិធីទក់ទងករ្រគប់្ត�ឃាតដ និង
ករ្រត�តពិនិត្យអនាម័ សត� និងផលិតផលសត�។
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២.៥

អនុកម�វិធីទី២.៥៖ ករអេង�តឃា�ំេមល្រសវ្រជាវជំងឺសត�និងេធ�េរគវិនិ
េគាលបំណ៖ "កំណត់រក្របភពជំងឺសត រយករ

និងេធករេឆ�យត
�
រន�យនជំងឺសត�

ទនេពលេវល"។
សូចនាក ៖
សូចនករលទផល

ឯកត

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

១.ចុួុម�ន�ុ
ី ់
ិ អ�កពាព័ន�ទទួលបាបា�កុបណ
� ល

នក

២០០

២៥០

៣០០

៣៥០

៤០០

្លពរ

១៥

២០

២៥

៣០

៣៥

៩.២២២

៩.៦៨៣

១០.១៦៧

១០.៦៧៥

១១.២០៨

២.តា ឃា�ំេម និងល��ល��ជំងឺសត�៖ AI,
FMD,ះCSF,ះPRRS,ះុិ់ះHS

៣.ចំនួនវត ��វភ
� ា និងកាេធ�ើេរ វ�នច
ិ ័យ 
�

ចំនួន

វត��វភ
� ា

គេ្រមសកម�ភាព
១. អុត�្តមរយ ឃ�ុមេិ យិ តធសរជមរ�តណា្�។
២. បំប៉ននិងពជតកតាម្�ទពមមយ�ប យិ តអាបេបនព័យុ� ិេកតមរយ ឃ�ុមេ ិ យិ តធសរជមរ
� តណា្�។
៣. បណុ� ះបណា�លនិពជតក តាម្�ទពមមយ�បមយ�បរពិ ុសាយ្ុិេារុា�េុរំរ ិយិច័ា
� � តណា្�។

៤. ធសរជមរ�តណា្� បរកបាតផ័ាុពិម�ុព យិតុជាាុពិម�ុព�តណឆត
 ា្�។

៥. ផ�ល់ឧរបរក្ ាិតរររ ិា�រាជិរនបិចករ�ុកេរារមយ�បរពិុសាយ្ ុរំរ ិយិ ច័ា
� � តណា្�។

៦. ារជំរន ជំត ុជ្ិមុរេរច�រក�រទរនស�្ន មរន�យន �តណល�សារបផប។
៧. ិ�ជទរិនារចនររនរតាុខទពមមយ�បមយ�បរពិ ុសាយ្ យិតបរាុរ្�ិទពមយ�បរពិ ុសាយ្។
៨. ាិបីធសរជមរុិេ�តណឆត
 ា្�ុនបមលុម។

៩. ិ�ជទាយ�ារៃយជរព័យរ
� ាារក្ពប ស�យទព�តណា្�។
១០. តមរយ យិ តវា្ៃមុិេារអយុរ្�ករអេង�តឃា�ំេមល �សវ្រងឺសត� និងេធេ� រ
វ ិនិច័ យ
� �តណសត។
�
២.៦

អនុកម�វិធីទី២.៦៖ ករ្រសវ្រជាវផលិតក េសេនទិចសត� ចំណីសត� និង
ករបង�ពូជសត�

េគាលបំណ៖ "េធ�ឱ្យ្របេសរេឡងនូវពូជស និងគុណភាចំណីសត�

ារែបលមា
� រ

រក�្នពនា្� បាុតុិិរ� កតរុត�េយមិិ្បមកា្�"។
សូចនាក ៖
សូចនករលទ�ផ
១.ចុួុកូនពូជ្រជ�កផលិ

ឯកត

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

រនល

៥០០

៧៥០

៨៣០

៩១០

១.០០០

ទំព័រ 69

២.ចុួុទឹរេមជី វត
� ប់ប (Semen) លហស�ផលិហះ
៣.ចំនួនវត� វ� ភ
� ាុិ់ វ�ភាចំណីសត�

ក្រមត

២០០

២០០

២២០

២៤០

២៦០

ចំនួនវត� វ� ភ
� ា

-

-

៥០

៥៥

៦០

គេ្រមសកម�ភាព
១. ុរេរច� ែបាជមមិ ុភពពុ មជ
ត បសររទរដយំ្ិ ាុ្�ិ�ជទរុចកបុទា យិ តមផព�មីា
ារធសរជមរ។
២. ពិុសាយ្ យិតធសរជមររ្�ុច្ុ ុរេ ម ច� កបា្� យិតាិាច្ុមផ� យិ តសរច្ុរែយ�ម
ុមផតៗុទេ្។

៣. ារធសរជមរពន ា្� ុាុយទិ ច យិតាររក�្នពន។
៤. ពិ ុសាយ្ យិតធសរជមរពនជតបុនស�យប ាចិ រកកមជតបពន រក�ំបមលុម-ចិ យ។
៥. ពិ ុសាយ្ យិតធសរជមរពនុិុនស�យប ាចិ រកកមុិពន ា�តុរត។

៦. ពិ ុសាយ្ យិតធសរជមរពនរបផបាជិរន ារមផព�មីារិនបាិបរ។
៧. តមរយ យិតវា្ៃមុិេារអយុ រ្�កផលិតកម�សត� ចំណីសត� និងករបង�តពូជសត�។
២.៧

អនុកម�វិធីទី២.៧៖ ព្រងឹងសមត�ភាពអង� ករអនុវត�ច្ប និងករអភិវឌ
ធនធានមនុសែផ�កផលិតកម�សត�
េគាលបំណ៖ "រុត�េយករ្រគ ជំតអង�ភា តមរាយពជតក តាម្�ទពមមយ�ប ករេរៀចំនិង

កអនុវតច
� ្បោប់ និងលិខិតបទដ្ិ យុត"� ។
សូចនារ ៖
សូចនករលទ�ផ

ឯកត

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

១.ចុួុ��ុ�ុ
ី ់
ិ អារពរគៃុ
 �លហស�បា�កុបណ
� លះ

នរគ

-

១២០

១២០

១២០

១៤០

២.ចុួុអារពរគៃុ
 �ទទួលពរផ្ៃ�ផ្គ្លពកា

នក

៥០

១២០

១២០

១២០

១៤០

៣.ត�ដុលហគហៃិុហ
ិ នះុិ់្ដុល�គ��វទះ

េលើក

-

១៥

២០

៣០

៤០

អនុវត�ច្បោ ុិ់លិខត
ិ បដ�គហិយុត�

គេ្រមសកម�ភាព

១. ុរេរច� ែបាជមមិ ុភពពុ មត យិតមផព�មីាច្បោប់ និងលិ ខិតបទដ្ិ យុតរ� រានរ ិា័ា
ាុខទពា្� យិតមិិ្បមកា្�។
២. ពជតកតារអយុរ្�ច្បោប់ និងលិ ខិតបទដ្ិ យុតរ� រានរិា័ាាុខទពា្� យិតមិិ្បមកា្�។
៣. ពជតកតាយ�ារៃយារតមរយជ្ម្ពិយិ្្ យិតុរពធសារិវទមបនទតយកតរិា័ាាុខទពា្� យិត
មិិ្បមកា្�។
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៤. ពជតក តាម្�ទពមមយ�ប យិ តអាបេបនព័យុ� ិេារករជំរន ជំតររដភិ ារអយុរ្�ច្បោប់ ន
លិខិតបទដ�ន្ិ យុតរ� រានរ ិា័ាាុខទពា្� យិតមិិ្បមកា្�។
៥. ិ�ជទារាជមរាជមមិារករបិចការររដភិ។
៦. ជំរុញករតម និងវយតៃម�េលករអនុវត�ច្ និងលិខិតបទដ�នគតិយុតរបស់ែផ�ក
សុខភាពសត�និងផលិតកម�សត។
២.៨

អនុកម�វិធីទី២.៨៖ ព្រងឹងករអនុវត�េគាលនេ កម�វិធី/ែផនក

យុទ�ស�ស�និងថវិ និងបេង�ន្របសិទភាពេសវគាផបតាណចមសាធ

េគាលបំណ៖ "ពជតកតាម្�ទពុិេារបសត យិតារអយុ រ្�េគាលនេយា យុទស
� �ស
ថរិា ែផនករអភិវឌ្ឍរិា័ាាុខទពា្� យិតមិិ្បមកា្� យិតស្រមស្រម�ារករ ុរេមបបេងន
�
្របសិទ�ភេសវគាំ យិតតមដនវយត"។
សូចនាក ៖

សូចនករលទផល

ឯកត

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

១.ចុួុ��ុ�ះី ុិ់អារពរគៃុ
 �លហស�បា�កុបណ
� លះ

នរគ

-

១២០

១៥០

១៥០

១៥០

២.ចុួុពរត�ដុ លហគហៃិុហ
ិ នុិ់វគហៃ�ម

្លពរ

-

៣០

៣៥

៣៥

៤០

៣.ចុួុអារពរគៃុ
 �ទទួលពរផ្ៃ�ផ្គ

នរគ

-

២០០

២៥០

៣០០

៣៥០

គេ្រមសកម�ភាព
១.

េរៀបចំ្របជុ និងសិក�សល ពក់យក ងករងរផលិតក និងបសុព្យោជាមួ
ម�ន�ីថា�ក់កណា រជធា េខត� និងអ�កពក់ព័ន។

២.

្របជុំេទ�ភាគីករងរផលិ និងបសុព្យោ។

៣.

អេង�តតមដ និងវយតៃម�េលករអនុវត�កម�វិធីេគាលនេ ែផនកយុទ�ស�ស
អភិវឌ្ន៍វ ិស័យសុខភាពសត និងផលិតកម�សត� គេ្រមាងៃដគូអភិវឌ្ គេ្រមថវ ិក
តមកម�វិធ និងករអនុវត�ឯកសរបទដ�នគតិយុត� ពក់ព័ន�។

៤.

អយុរ្�ារករាុខទពា្�មអយ�រម្ិ រួមទំករបង់វិភាគទនអង�ករអន� OIE។

៥.

គាំ្រទកិច� ដំេណរករ្របតិ បត�ិអ ផ�ត់ ផ�ង់មា៉សុី ឧបករណ៍សមា�របរិក រ ផ�ត់ផ�ង់
េបៀវត្សម�ន�ីរជ និងជួលបុគ�លិក។

២.៩

អនុកម�វិធីទី២.៩៖ ជំរ ុញកផ្សព�ផ្សោយបកេទសចិ��ឹមសត� និងសុខភាពសត
េគាលបំណ៖ "បេង�នារមផព�មីាពប បេច�កេទសចិ ��ឹមសត� ជំងឺសត� និ ងព័ ត៌មាស�ីពី

ករងាុខទពា្� និ ងមិិ្បមកា្� ុរេ មបរម�
ជ រារាិនរកតរិនបាិបរយិតអាបចិ រកកមា្�"។
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សូចនាក ៖
សូចនករលទ�ផ
១. ចុួុ��ុ�ុ
ី ់
ិ អារពរគៃុ
 �លហស�បា�កុបណ
� ល
២.ចុួុស(ដ�ុ៍លហស�បាប្់បហ
ព
៣.កសិករទទួលបា�

ឯកត

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

នក

១០០

២០០

៤០០

៦០០

៨០០

ស(ដ�ុ៍

-

១

៣

៣

២

១.២០០

១.២០០

១.២០០

១.២០០

នរគ

៥០០

គេ្រមសកម�ភាព
១. ុរេរច�ចតជបត ែបាជមមិ យិ តុភពពុមតជបសរមផព�មីាុិេបេច�កេទសចិ ��ឹមសត� ជំងឺ
សត� និ ងព័ ត៌មានស�ីពីករាុខទពាត�និងមិិ្បមកា្�។
២. ុឃានមផព�មីាា�បពបបេច�កេទសចិ ��ឹមសត� ជំងឺសត� និងព័ត៌មាមបន ទតយក ត
មិិ្បមកា្�។
៣. ពជតក តាម្�ទពមមយ�ប យិតអាបេបន ព័យ�ុិេបេច�កេទសចិ ��ឹមសត� ជំងឺសត� និ ងព័ ត៌មា
មបន ទតយក តករងាុខទពា្� និងមិិ្បមកា្�។
៤. ិ�ជទារម�្នមត
� ន ុភពពុមជ
ត បសរបេច�កេទសចិ ��ឹមសត� ជំងឺសត� និ ងព័ ត៌មាមបន ទត
យក ងករងាុខទពា្� និ ងមិិ្បមកា្�។
៥. ិ�ជទារម�្នមត
� ន មុាកភាុា�េរ�ុកេរ ិត ាុបយ យិ តឧរបរក្ាិតរររ ិា�រមផព�មីា
ាជិរន ារាបព័្ាិយ អរនរ � យិតារជភធា័ាមបន ទត (IEC)។
៦. ុរេរច�ចតជបតាហំមយ្អាបចិ រកកមា្� យិតទាបន ករាុខទពា្�នមិុនតមមនិរដយ។
៧. ុរេរច� ាុទ�នារុឃានមផព�មីាុនតមរចយប ុខ្�។
៨. ុរេរច�បសតម្មកបិរកុ� ពរ
� ិ យិតមផព�មីាករងាុខទពសត� និ ងមិិ្បមកា្�។
២.១០ អនុកម�វិធីទី ២.១០៖ ជំរ របផលិតកម�សត�និងសុខភាពសតរ្សមចនមីរកសិកម�
ះជងនី េខាត

អយុបមករ ិាបុយព

ំណ មារជរមន ិម��ុយនរចុក�មាបមកទពម�តអាន

ុខ្�ម�ត២៥ាជិរន អយុ រ្�

ររានមយ�បរបាិបមករចយប

ា�ុិចន ិរួមច� ែកបាុជមចភយយន រុិិរ�កត

យិតានចនបរៃយ

បមករ ិាបទប-២ “ជំរុញផលិតកម�សត�និងសខ
ុ ភាពសត” ។
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៣.

កម�វិធីទ-ី ៣៖ ករ្រគប់្រគងនជលផល្របកបេដយនិរន�រ
៣.១ អនកម�វិធ
ុ
ីទី៣.១៖ ព្រងឹក្រគប្រគនិងអភិវឌ្ឍនសហគមន៍េនស
េគាលបំណ៖

"ព្រងឹងករចូលរួមនិងបេង�នសមត�ភាពរបស់សហគមន៍េ

ក�ុងក

្រគប់្រគង អភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធា្របកេដនិ រន�រភា"។
សូចនាករ
សូចនករលទផល

១.ចំនួនសហគមន៍េនសាបាចុះប��ី

២.សហគមន៍េនសាចដុបន� រី ច
ួ ះ្រត�បុ
ព្រងឹ្របកបេដយ្របសិទ

៣.សហដ�ុ៍្រត�បុព្រងរ�ដខរបរ និង
ប្់បុ
ព លបរគចាគល

ឯកត
ចុួុ

សហគមន៍
្ុ�ទ
ចុួុ

សហគមន៍
្ុ�ទ

ចុួុ

សហគមន៍
្ុ�ទ

២០១៣

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

៣៧៧

៤២៧

៤៧៧

៥១៦

៥១៦

១០០

១០០

១០០

១០០

១០០

១០០

១០

២០

៣០

៤០

៥០

៦០

(សេ្រមចបា

៣៦០

(បូកេយ៣៦០)

គេ្រមសកម�ភាព
១.

ករកំណត់្រពំ្របទល់ ករេរៀបចំែផនទី និងឯកសរព ស្រមាប់ករចុះ បសហគមន៍
េនស។

២.

ករេរៀបចំកិច�្រពមេ្រព�ងសហគមន៍េ។

៣.

េរៀបចំ ែផនករ្រគប់្ (រួមទំងែផនករវិ និេ) និងអនុ វត�ែផនករ េដម្បីជាសហគ
េនសគំរូិកយរទុិកេាិមិ (រួមម�តិុររ�ភ្ន ពិបមកបុិរ ុិេបា�ាា�
ប
ួ

យិ តទរនទិនយកតរែជមរជមមិច្ុ កាាយ។
៤.

ករេរៀបចំករេបាះេឆា�តេ្រ ជសេរសគណៈកម�ករេនសែដលផុ តអណត�។

៥.

ែកស្រម�ល្រកណ� ច្បោស�ីពីករ្រគប់្យិតអិរិវន៍សហគមន៍េនស។

៦.

បេង�តនិ ងែកលម�កែន�ងអភិ រក្សសហគមន៍េនស។

៧.

� រំ
ុ យិតព្រងឹងជីវភាពរស់េនរបស់សហគមន៍េ។

៨.

បេង�ត និងព្រងឹង្រក�មលសហគមន៍េនស។

៩.

េរៀបចំសិក�សលស�ីពីកររីកចេ្រមនៃនករអនុវត�ករសហគមន៍េនស។

១០.

ព្រងឹងសមត�ភនិ ងផ្សព�ផ្សោយអំពីច និ ងអនុ ្រកឹត្យស�ីពីករ្រគបសហគមន៍េនស។

១១.

ស្រមបស្រម�ល ន�រញក
ុ
របេង�តេអកូេទសចរណ៍េនតមសហគមន៍េ។

១២.

ស្រមបស្រម�ល ន�រញករផ
ុ
ា�ស់ប�ូរបទពិេសធ

ា�បពីក្រគប់្រាហំមយ្
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េនសទ និងផ�ល់ករបណ�ុះបណ។
១៣.

ចុ ពតមរយយិតវា្ៃមពបជរាិទ�ទពៃយារជំរន ជំតាហំមន៍េនស។

១៤.

អនុវត�សកម�ភាពស្រមកត់បន�យភាពងយរងេ េដយករែ្រប្អក
ធាតុដលសហគមន៍េនសទ

៣.២ អនុកម�វិធទ
ី ី ៣.២៖ ករ្រគប់្រគងេនស
េគាលបំណង ៖

"ព្រងឹង្របសិទ�ភាពៃនករ្រគប់្រគងនិងែនេនស

និ ងកេធ�

អជីវកម�េនស េដម្បីធានានិរន�រភាពធនធា"។
សូចនាករ
សូចនករលទ�ផ
១. ៃលៃលិចទឹរុិ់ៃលៃ្ព់ព់លហស�
បុពរពរុិ់លដបគលដ់លបរប
្ដគ្របសិទ�ភ

២. អដុ្ុ�ទលហស�បុអរល��លបរប
្ដគលបសិទ�ភៃះ

៣. អ�កេនសាត�បទប��តិ�

ៃនកា�ើឣជីវេនសានិងពរ

្លបពលបសគំបររា៍្ុ�ទលបរប
្ដគលបសិទ�ភៃ

ឯកត

២០១៣

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

ហិកត

២០០

៤៥០

៣.៥០០

៧.៥០០

១២.០០០

១៥.០០០

ដីពអស �៉លហះ

-

-

៥

១០

១៥

២០

២.៧៥០

៥.៧៥០

១០.៧៥០

១៥.៧៥០

២០.៧៥០

២៥.៧៥០

ចំនួន

អ�កេនសា

គេ្រមសកម�ភាព៖
១.

ករចុះកំណត់្រពំ្របទល់នាទីៃ្រពកនិ ងៃ្រពេកង។

២.

ករេរៀបចំែផនទីៃ្រពលិចទនិងៃ្រពេកង។

៣.

ករេបាះបេង�ល្រពំ្របទល់នាទីៃ្រនិងៃ្រពេកង។

៤.

សិក្សោនិងែកលម�ែដនេនសទេឡង រួមទំងេលកកម�ស់ភាពបន្ៃនករែ្រប្រ
អកសធ។

៥.
៦.
៧.

សិក្និ ងវតៃម�តំបន់ែដលអនុ ��តឲ្េធ�ករអភិវឌ្ឍ ន៍នានាក�ុងែដន។
ផ្សព�ផ្សោករេ្រប្របាស់ឧបករណ៍េនសទសំខន ់នាទីៃ្រពលិច។

េរៀបចំ ែផនករសកម�ភាពជាតិស�ីពីករលុបបំបាត់បទេល� ករេនសគា�
របាយករ និងគា�នករអនុ�។

៨.

តមដននិង្រត�តពិនិរចុ ះប��ីនាវេន។

៩.

េធ�ជំេរឿនទូកេនស ផ្សព�ផ្សោយ្របកសស�ីពីបទប��បេច ៃនក្រគប់្រ
ទូកេនស និ ង្របសស�ីពីករដក់ឲ្យេ្រប្របាេសៀវេភនាវេ។
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១០.

តមដននិងវយតៃម�សភាព ករណ៍អជីវក និ ងស�នភាពែដនេន។

១១.

េរៀបចំែផនករសកមភាស្រមាប់្រគប់និ ងែកលម�ែដនេនស និងកេធ�អជីវកម
េនសទ

១២.

េលកកម�ស់ភាពធន់្រទំនឹងករែ្រប្រ ៃនធនធានជលផលធម�ជា។

១៣.

េលកកម�ស់ករេឆ�យតបេទនឹងករែ្រប្រប�លអកសក�ុងវិ។

១៤.

បេង�ត្របព័ន�សរេ ពភណ�័ឧស�័នផ�ះក�� និ ងគណេនយ្យភាពកងវ ិស័យជលផល។

៣.៣ អនុកម�វិធីទី ៣.៣៖ ជំរ ុញកអភិវឌ្ឍវរីវប្ប
េគាលបំណង ៖ "ផ�ត់ផង់ករេ្រប្របាស់សច់្រតី និងបេង�ន្របាក់ចំណូលក�
�
ុង្រគ�
េលកកម�ស់ក្រមិជីវភា្របពលរដ�និ ងសនិ ស
� ុខេស្ប�"។
សូចនាករ៖
សូចនករលទ�ផ

ឯកត

១.ះអលតរសិររចិន��
ឹ លហី្រពុ្ពព់

២០១៣

(សេ្រមចបា

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

%

៥

១០

១៥

២០

២៥

៣០

២.ះរគុលហីៃក
គ មុដដាភៃះ្រពុ្ពព់

លុរនល

១៥០

១៧០

២០០

២២០

២៤០

២៦០

៣. ្រសះជ្រមក្រតីសហគេកើនេឡើង

ចំនួន

៧៧៩

៨៩៦

៩៦២

១.០២៨

១.០៩៤

១.១៦០

គេ្រមសកម�ភាព៖
១.

ផ្សព�ផ្សោយនិងតមដនបេសចិ ��ឹម្រត រួមទំងករយល់ដពីករបន្សករែ្
្រប�លអកស។

២.

មផព�មីារុចកបុទាចិ��ឹម្រតីក�ុងែ�សជាលក�ណៈ្រគ។

៣.

អយុរ្�ករផ្សព�ផ្សោយបេច�កេទសករអនុវត�វរីវប ។

៤.

ផ្សព�ផ្សោយនិងតមដនបេច�កេទសផលិតចំ។

៥.

ព្រងឹងសមត�ភាពប ញកសិករផលិតកូន្រតីពូ។

៦.

ជំេរឿនស�ត
ិ ិ កសិករចិ ��ឹម្រត េដម្បីេរៀបចំែផនករសកម�ភាពអភិវឌ្ឍន៍វរីវ។

៧.

េរៀបចំបេង�តសហគមន៍�សះជ្រមក្រ។

៨.

ព្រងឹងសមត�ភាពសហគមន៍�សះជ្រមក។

៩.

ផ្សព�ផ្សោយពីេបច�កេទសចិ��ឹម្រតសិស្សនិង្រគ�បេ្រង�នេនត។

១០.

បេង�តសរេពភ័ណ�ធនធានវរីវប្បកម។

១១.

បេង�តបណា�ញផ ា�ស់ប�ូរពត៌មានទីផ្សោរតមរយៈទ/internet។

១២.

ចុ ះប��ីកសិករចិ ��ឹម្រតី
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១៣.

បេង�តបណា�ញកសិករវរីវប្បកម�ស្រមាប់ករេលកប��វរី

១៤.

ផលិតកម�ចំណី វរីវប្បក (Artemia Cyst) េនេខត�កំពតនិែកប។

១៥.

ករព្រងឹងសមត�ភាពេលបេច�កេទសវរីវប។

១៦.

ផលិតសមា�រផ្សព�ផ្សោយវរីវ។

១៧.

បេង�តបណា�ញអប់រំវរីវប្បកម�កម�

១៨.

ជំរុញករបេង�ត្របព័ផលិតកម�វរីវប្បក និងករអនុវត�ែដលមានករបន្សោុំ
ករែ្រប្រប�លអកសធាតុប។

៣.៤ អនុកម�វិធីទី ៣.៤៖ ករអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស និងករពរធន
េគាលបំណ៖

"បេង�នសមត�ភាព្រគប់្រគងនិងព្រងឹងករអនុវត�ច្បប�ង�និង

ទប់ស�ត់បទេល�ស េដម្បីែថរក្សោ្របភពធធាជលផល្រកបេដនិ រន�រភា"។
សូចនាករ
សូចនករលទ�ផ
1. អ្រតា�ើសេនសា
2. អ្រតាស�ព
ី ជ
ី លផល
និងលិខត
ិ បទដ�នគតិយុតពា

៣. អ្រតាលផល្រត�វបា
្របសិទ�ភា

ឯកត

២០១៣

(សេ្រមចន)

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

%

៥៦

៤០

៣០

២៥

២០

១០

%

១០

៨

១0

១៥

២០

២៥

%

-

-

៥

១០

១៥

២០

គេ្រមសកម�ភាព
១.

ករផ្សព�ផ្សោយច្បោប់ស�ីយិតិិខិ្រទរដយំ្ិ ាុ្�

និ ងតមដនិងវ

តៃម�ពីករយល់ដឹ និងអនុ វត�ច្បោប់េដយអ�កពក់។
២.

ករជ្ម្ពិយិ្្និ ងប�ង�បបទេល�សជលផ។

៣.

វយតៃម�ពី្របសិភាពៃនករ្រត�តពិន និ ងលុបបំបាត់បទេល�សជលផ។

៤.

េរៀបចំនិ ងអនុ វត�ែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សវិស័យជល
២០១៥-២០២០ និ ងវយតៃម�ពីសមត�ភាពម�ន និ ងករអនុវត�ករ។

៥.

េរៀបចំនិ ងអនុ វត�ែផនករយុទ�ស�ស�ប���បេយនឌ និ ងលប់បំបាត់ទ្រមធ�ន់ធរ� ៃន
ពលកម�កុ មារក�ុវ ិស័យជលផលឆា�២០១៥-២០២០។

៦.

េរៀបចំនិ ងអនុ វត�ែផនករយុទ�ស�ស�េឆ�យតបេទនឹងបែ្រមបអកសធក�ុង
វ ិស័យជលផលឆា�២០១៥-២០២០។

៧.

ករដក់បព�លនិងករអនុវត�ករេ្រប្រន�ព័ត៌មានបេច�កវិទ និងក
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ទំ នាក់ទំនងទំេនប ចូលរួមេទក�ុងករ្រគប អភិរក្ និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានជលផ
៣.៥ អនុកម�វិធីទី ៣.៥៖ ករសិក្សោ្រសវ្រជាវ និងអភិវឌទឹកស
េគាលបំណង ៖ "េលកកម�ស់ករ�សវ្រជាវែបបវិទ្ េដម្បីជំរុញករ្រគប់្រគង
អភិវឌ្ន៍ធនធាជលផលទក បសរ្របកេដនិ រន�រភា"។
សូចនាករ
សូចនករលទ�ផ
១. ចំនួនឯកសាបុ

ចង្រកងនិងេបាពុម�ជេរៀងរ

២. អ�កពា
េអកូឡ�ស-ុី ជីវសាស�្របកប
�
្របសិទ�ភ

៣. ទិន�ន័យនងព័ត
ិ
ម
៌ ាលផលទឹក
្រត�វបា

ឯកត

២០១៣

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

១២

១២

១៣

១៥

១៧

១៩

៥00

៥00

៥00

៥00

៥00

៥00

១០០

១១០

១២០

១៣០

១៤០

១៥០

(សេ្រមចបា

ចំនួន

ឯកសា

នក

ចំនួន

ទិន�ន័យ

គេ្រមសកម�ភាព
១.

វ ិភាគែខ្សសង�ក់ផលិតកម�្រតីល�ិតទរួមម�តមិរត ពេិនៃយារែជរជរមិ
កាាច្ុ។

២.

សិក្សោ�សវ្រជាវ្របេភទ។

៣

សិក្សោ�សវផលិតកម�ជលផលដ។

៤.

សិក្សោ�សវ្រជាវផលិតកម�ជលផលលក�ណៈ។

៥.

សិក្សោវយតៃម�ផលិតកម�ជលផលទឹ និង្រគ�សរ្របកបមុខរបរេនសទ។

៦.

សិក្�សវ្រជាវពូជ្រតីទ។

៧.

សិក្សោ្របេភទឧបករណ៍េនសទទ។

៨.

ករផ�ល់ចំេណះដឹងេលកអយុរ្�យនរជរព័ យជ� ្ម្ពិយិ្្យិ តវា្ៃមុឈុិេុអបនឡនាុប

ប រសា�ទកបសរុរេមបុា�េឲ្ជរុាេរុឡេតយនរារជំរន ជំតាយចយាមកម្ិ ។
៩.

សិក្�សវ្រអំពីឥទ�ិពលៃនករសងសង់ទំនប់វរីអគ�ិសនីេនតទេន�េមគង�
េទេលវ ិស័យជលផល។

១០.

សិក្�សវ្រករ្រគប់្ជលផលេនសទទឹកសបកម�រួមទំងផលប៉ះពល់
ករែ្្រប�លអកស។
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១១.

សិក្សោេលតំបន់ករពរេនសទ

និ ងបេងតបណា�ញតំប
�
ន ់ករពរេទឹក

ស។
១២.

ព្រងឹងសមត�ភាពនិងករ្រគប់្រគងបណា�ល។

៣.៦ អនុកម�វិធីទី ៣.៦៖ ករសិក្សោ្រសវ្រជាវនិងអភិវឌសមុ្រ
េគាលបំណង ៖ "រួមច� ែកបុា�េឲ្ជរុាេរុឡេតារជំរន ជំត យិ តអភិវឌ្ធនធាជលផល
សមុ ្រទ្របេដនិ រន�រភា"។
សូចនាករ
សូចនករលទ�ផ
១. ្របសិទ�ភាពៃនការស�ព
ី ធ
ី នធា
ជលផលសមុ្រទេកើេឡើង

២. ្របសិទ�ភាពៃនកានិងអនុវត�ែផនកា�សា

កា

ជលផលសមុ្រទេកើនេឡើ

៣. កាសាដល់ម�ន�ជ
ី លផល
និងអ�កពា

ឯកត

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

២

១០

៣០

៤០

៥០

%

-

១0

២0

៣0

៤0

នក

៥០

៥០០

១.០០០

២.០០០

៣.០០០

ចំនួន

ឯកសា

គេ្រមសកម�ភាព
១.

ាិបីតមរយស�យទពុយសទាមុ ជទ។

២.

ពិ យិ្្ុឡេតរ ិំ យិតប� ក្ន អ្�ា��កជរទុទវរ បា្�ាមុជទ។

៣.

សិក្សោលក�ណៈជីវស�ស�កូនវរីសត�ស។

៤.

វា្ៃមមិរត ពេិនានិរា�ម។

៥.

សិក្ �សវ្រ តមដនស�នភាពផលិតកម�ជលផលស និ ងេសដ�កិ ចសង
�
�ម។

៦.

សិក្សោលក�ណៈជីវសកូនវរីសត�សមុ្។

៧.

�សវ្រជាវបេច�កេទសនិណត់្របេភ និ ង្របសិទ�ភាពៃនឧបករេនស
សមុ ្រ។

៨.

�សវ្រជាវពប៉ះពល់េលធនធានជលផលសមុ ែដលបង�េដសកម�ភាេផ្សង។

៩.

សិក្សោពីទំនាក់ទំនងនិងផលប៉ះពល់រវងក និងសកម�ភាវរីវប្បក។

១០.

�សវ្វនិងផ្សព�ផ្សោយបេច�កេទសវរីវប្បកម�។

១១.

សិក្សោនិងេលកកម�ស់ផលិតក និ ងករផ្សព�ផ្សោយ្របេភទពសមុ ្រជិ តផុតពូជ។

១២.

សិក្សោ�សវ្រជាវេកក
ល
ម�ស់សមត�ភាពមន�ីរពិេសធន៍េល ជំងឺ្រត និងពូជ្រតី
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១៣.

េលកកម�ស់សមត�ភាពម�ន�ីជលផ និងភាគីពក់ព័េលវ ិធីស�ស��សវ្រជាវដ
និ ងវយតៃម ករ្រគប់្ និ ងបេច�កេទសវរីវប្បក កផ្សពផ្ស និងបេច�កេទស
ពក់ព័ន�េផ្សងេទេលធនធានជលផលសមុ្រ

១៤.

បេង�តែផនករយុទ�ស� និងែផនករសកម�ភស្រមាប់វិទ្ យ�សវ្រ និ ង
អភិវឌ្ឍន៍ជលផលសមុ្។

១៥.

កសងេហដ�រចនាសម� និ ងដំេណ រករ វិទ្យោ�សវ្រ និងអភិ វឌ្ឍនជលផល
សមុ ្រទ

១៦.

បេង�ត្របព័ន�្រគប់្រគងទិន� ព៌ត័ មានវិទ្យោស បេច�កេទស និ ងកផ្សព�ផ្ស

១៧.

សិក្សោពីែខ្សសង�ក់តៃម�ផលិតកម�ជលផលសមុ្រទនិងតៃម�ទ

១៨.

សិក្សោពីផលប៉ះពៃនករែ្រប្រប�លអក ្របព័ន�េអកូឡូសុីជីវស�ស�សមុ្

៣.៧ អនុកម�វិធីទី ៣.៧៖ សិក្្រសវ្បេច�កេទសវរីវប្បកម
េគាលបំណង ៖ "សិក្សោ�សវ្រជាវបេច�កេទសចិ��ឹម និងផលិតពូជវរិជាតិផ�ត់ផ�ង់
និ ងអភិវឌ្ឍន៍បេច�កេទវរីវប្បក"។
សូចនាករ
សូចនករលទ�ផល
១. ្របេភទពូជ្រតីថ�ីៗនិងបង�ង្របា
្រសា េដើម្បីផលិតពូជម
គុណភា

២. េមពូជវរ�ជតិមា
បា

៣. កូន្រតីនិងបង�ងពូជែដលមា
គុណភាលហស�បុផលិត 

ឯកត
ចំនួន

២០១៣

(សេ្រមចបា

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

២

២

៨

៨

៨

៨

គ.្រ

៤៨០

១.០០០

៣.៥០០

៣.៥០០

៣.៥០០

៣.៥០០

លានក

-

១០

២០

៣០

៤០

៥០

្របេទ

គេ្រមសកម�ភាព៖
១.

សិក្សោ�សវ្រជាវបំប៉ន្របេភទេមពូជ្រតីេឆា�ក។

២.

សិក្សោ�សវ្រជាវបំប៉ន្របេភទេមពូជនិងផលិតកូន្ និង្រតីតុកែ។

៣.

�សវ្រជាវកររីកលូតលស់ឧបករណរបស់ភាគីពក់ព័។

៤.

ផលិតកូន្រតីនិងបង�ងពូ ែដលធន់្រទំេទនឹងករែ្រប្រប�លអ

៥.

ករ�សវ្រជាវចំណី្រតីេដម្បីផលិ និងកូន្រតីពូជមានគុណ។

៦.

េផ�របេច�កេទសថ�ីៗ និងែចកចយកូន្រតីព បង�ង និង្រតីេមពូជដល់កសិករចិ��ម
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និ ងកសិករផលិតពូជ។
៧.

ែលងកូន្រតីពូ បង�ង និង្រតីេមពូជចូលេទក�ុងបឹងធម�ជ ឬតម�សះសហគមន៍

៨.

បេង�នសតភាព
�
ម�ន�ីរបស់វិទ្យោស�នជាតិ� និងអភិ វឌ្ឍន៍វរីវប្ប តមរយ
ករបណ�ុះបណា�លក�ុងនិងេ្រក្រ

៣.៨ អនុកម�វិធីទី ៣.៨៖ កេធ�ឲ្យ្របេសរេឡងែផ�កែកៃជលផល 
េគលបំណង  ៖ "បេង�នគុណភាព និងសុវត�ិភាព ៃនផលផលិតផលជលផល េដម្បព
សុខភាពសធារណៈ និងជំរុញករន"។
សូចនាករ៖
សូចនករលទ�ផ
១. អ�កែកៃច�និងអ�កពា

អនម័យល និងកាល�្រ
េដយ្របសិទ�

២. អ�កពាត៌មាៃន

បេច�កវទ
� ្យោែកៃច�ជលេពញេលញ

៣. កែន�ងែកៃច�្រត�វបា�ីប�

គុណភានិត្យេលើកា
អនម័យល�និងផលិតល

ឯកត

២០១៣

(សេ្រមចបា

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

នក់

២១០

២៥០

២៥០

២៥០

២៥០

២៥០

នក

៣០០

៣០០

៣០០

៣០០

៣០០

៣០០

១៥

១៥

១៥

១៥

១៥

១៥

ចុួុកែន�ង
អរៃចា

គេ្រងសកម�ភាព
១.

េរៀបចំែផនករយុទ�ស�ស�ស្រមាប់ករ្រ និ ងអភិវឌ្ឍន៍ករែកៃច�ផលិតផល
ជលផល។

២.

ព្រងឹងសមត�ភាពរបស់អង�ភាពមានសមត�កិច�េលករផ�លេសវកម
សធារណៈពក់ព័ន�សុវត� គុណភាពផ ផលិតផលជលផល។

៣.

សសង់មន�ីរពិ េសធន៍និងបំពក់សមបរ ិក រស្រមាប់វិភាគសុវត�ិភា
ផលិតផល។

៤.

េរៀបចំបទដ�នគតិយុត�និងព្រងឹងករអនុវត�ក�ុងករ្រគ និង្រត�តពិនិត្យសុវត�ិ
គុ ណភាពេលផ ផលិតផលជលផល។

៥.

បណ�ុ ះបណា�លស�ីពីករអនុវត�អនាម័ និងអនុ វតផល
�
ិតល�ក�ុងែខ្សង�កផលិតកម�

រួមទំងករបែ្រមប្រម�អក។
៦.

ផ្សព�ផ្សោយអំពីសុវត� គុ ណភា អនាម័ បេច�កេទសែកៃច� ករដឹកជ��ូ
ករេលកដ េវចខ�ប់និ ងករែថរក្ស ផលិតផលជលផល។
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៧.

ចុ ះប��ីកែន�ងែកៃច�ផលផលិតផលជលផល ែដលបានអនុវត�អនាម័យ និងផលិតល�។

៨.

្រត�តពិនិត្យនិងអធិករកិច�សុវត� គុ ណភាពេលផ ផលិតផលជលផលនាំេចញនាំច។

៩.

ព្រងីកទីផ្សោរស្រមាប់ផលផលិតផលជលផលេដម្បីេលកស�ួយក។

១០.

ផ្សព�ផ្សោយនិងអនុវត�ស�រជាតិស�ីពីផលិតផល្របហ ្រតីេងៀ បង�ក�េសនិ ង
ស�ង់ដរសំខន់ ែដលចំបាច់េដយអ�កែក។

១១.

េលកកម�ស់ែខ្សសង�ក់ផលិតកម�ែកែ គុណភា សុវតិ ភា
�
ៃនផលផលិតផល ជល
ផលែដលេឆ�យតបេទនឹងករែ្រប្រប�លអ។

៣.៩ អនុកម�វិធីទី ៣.៩៖ ករពរ នអភិរក្ធនធាជលផល
េគាលបំណ៖

"រក្សោបានធនធាន

តមរយៈករករពរនិ ងអភ

េដម្បីរួ

ចំ ែណកធានាបាេ្រប្របធនធានជលផ្របកេដនិ រន�រភា"។
សូចនាករ
សូចនករលទ�ផ
១. បរ�មា

្របេភទកំពុងរងេ្រគានីមយ
ួ ៗ

្រត�វបាើងេ�ក��ងបឹងធម�

២. កែន�ងការពាិងអភិរក្សធនធ

្រត�វបារគង្របកបេដយ្

៣. បរ�មា

េនសាិចទឹក
េកា

ឯកត

២០១៣

(សេ្រមចបា

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

%

៣

៥

៨

១០

១៥

២០

ចុួុ

៣១

៤០

៥០

៦៥

៧០

៧៥

%

៣

៥

៨

១០

១៣

១៥

គេ្រមសកម�ភាព
១.

ដំៃ្រពលិចទឹកនិងៃ្រពេកាជិរនរុត�េយធនធានជលផ។

២.

ផ្សព�ផ្សោយពសំខន់ៃនទីជ្រមកជល និ ង្របេភទធនធជលផលែដលកំពុង
រងេ្រគាះថា។

៣.

បេង�តនិងែកលម�កែន�ងអភិ រក្សជលផលសមុ្តំបន់េឆ�រ។

៤.

បេង�តនិងែកលម�កែន�ងអភិ រក្សជលផលក�ុងតំបន់ទឹកស។

៥.

ករពរនិងអភិរក្សសត�េផ្សោតទេន� និ ង្របេភធនធានជលផែដលកំពុង
រងេ្រគាះថា។

៦.

សិក្សោ�សវ្រជាវ្រវច្រម�ះមានេនក�ុងតំអភិរក្សជលផលសម្រ និ ងតំបន់
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ែដលបានដំៃ្រពលិចទឹកនិងៃ្រពេកងកងេឡ
៧.

ព្រងងករអភិរក្ស្រកេពៃ្រពនិងករេលស់កសិដ�ចិ ��ឹម្រកេពយកែស្បែដល
មានគុណភាពស្រមាប់ទីផ្សោរអ។

៨.

េលកកម�ស់ករអភិវឌ្ឍនិងករ្រគប់្រគងកបូនពីវិស។

៣.១០ អនុកម�វិធទ
ី ី ៣.១០៖ កអនុវត�្ណ្ខណ�ែផនកយុទ�ស�សស្រ្មវិស័យ
ជលផល

េគាលបំណង ៖ "េដម្បី្រគប់្រគង អភិរក្ស និ ងអភិវឌ្ឍន៍វិស័ តមរយៈករជំរ
កអនុវតែ� មយារយុទ�ស�ស�ឲ្យមាន្របសិ"។
សូចនាករ
សូចនករលទ�ផ

ឯកត

២០១៣

(សេ្រមចបា

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

១. អ្រតាភា
ែផនកា�សា ស្រមា

 វ�ស័យជលផល្រត�វបា

%

៨០

៩០

៩០

៩០

៩០

៩០

%

៥

១០

២០

៣០

៤០

៥០

េដេជគជ័

២. អ្រតា
អនុវត�្រត�វបា
វយតៃម

គេ្រមសកម�ភាព
១.

េរៀបចំរភាារក្រិវនទពយិតាុជមចភយរាយុពិ០៣ឆា�ៃយារអយុរ្�
្រកខណ� ែផនករយុទ�ស�ស�ស្រមាប់វិស័យឆា�២០១១-២០១៣។

២.
៣.

េរៀបចំេធ�បច�ុប្បន�ភាព្រណ� ែផនករយុទ�ស�ស�ស្រមាប់វិស័យ។
ករេរៀបចំែផនករសកម�ភាពវិស័យជលផល្របច។

៤.

្របមូលស�ិតិនិងព័ត៌មានជល តមរយៈករកសងសភាពម�ន� និ ងអនុវតផា
� ល់។

៥.

តមដននិងវយតៃម�ករអនុវត�ែផនករសកម�ភាព្។

៦.

េរៀបចំឯកសរគតិយុតពក់ព័ន�នឹងករនាំេចញនិងន ាំច ផលិតផលជលផល។

៧.

្រក�មករងរបេច�កេទសជលផលដំេណរករ និងស្រមបស្រម�លករងររ
ជលផល ៃដគូអភិវឌ្ឍន និងអង�ករេ្រករដ�មានភាពល�្របរ និង្របកបេដ
្របសិទ�ភា
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៨.

េរៀបចំនិ ងដំេណ រករអនុវត�ែផនកយុទ�ស�ស ស្រមាប់ករជំរុញទីៃនផល និ ង
ផលិតផលជលផល។

៩.

េរៀបចំនិងអនុវតែ� ផនក យុទ�ស�ស�ស្រមាប់ជំរុញចលនា១ ផលិតផលជលផល១
ឫ េសវកម�មួយក�ុងវិស័យជលផ។

៣.១១ អនុកម�វិធទ
ី ី ៣.១១៖ អភិបាលកច� និង្របតិបត�ិករទូេទរបស់រដ�បាល
េគាលបំណង ៖ "ុរេមបរត�ទពកាធាមិបាុតារុជរេ ជភានថរ ិា យិតុា�េ្ាយន ែ្ជរុាេរ

ុឡេតុឈុិេមុខច�ាយប មួាៗ មពិុាាុិេារម�្នមត
� ន ែរិជ្តរារត�ភចន ជរបរុរាជរាិទ�
ទព"។
សូចនាករ
សូចនករលទ�ផ
អ្រតា
្របសិទ�ភ

ឯកត

២០១៣

(សេ្រមចប)

%

៩៥

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

៩៨

៩៨

៩៨

៩៨

៩៩

គេ្រមសកម�ភាព
១.

ម�្នម�តនុជរតយ�យយ យិ តុជរតរ�អិ ិ ាិតរម�្នម�តនែមាបររដភិ ារច�ាា�ុិេបរ� េបន។

២.

ម�្នម�តនារច�ាុាិតកហរ យិ តមិិ្មិបាិបមក (ច�កបជ្ប យ។

៣.

ស្រមបស្រមារច� ាាិតរ្ន ចតច ាក�រកម យិ តាិតរររិា�រ ារទន ម្ន ច�ា
ងមពិ យិ តទក ប ារច� ាារែថម� យិតួ ាុ ិ។

៤.

ស្រមបស្រម�លផ�ុសហុាាិបីពិ ុសាយ្ ុសហុាៃយារុជរេជភានុាវ យិត
ុសហុាៃយារុជរេ ជភានាិទិ ។
�

៥.
៦.

ច� ាទ� នបនទ�យតសចរកយ មផព�មីា យិតុសហុាមរសរព័្ាិយ។ ជបសរ
ច� ាទន ម្នុសហុាបាុតជរុទា។

ុសហុាទន រំមនំមយ្ ទន រា័ពុ� ្ឡិច ទន រសរៃជរាកបា្។
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៤.កម�វិធីទ-ី ៤៖ ករ្រគប់្រគងធនធានៃ្រពេឈនិងសត�ៃ្រព្របកបេដយ
៤.១ អនុកម�វិធីទ៤
ី .១៖ ករ្រគប់្រគងនិងអភិវឌ្ឍនេឈ និងសហគមន៍ៃ្រពេឈ
េគាលបំណ៖

"េរៀបចំ្រគប់្រ

្របទល់ែដនៃ្រពប្រទុកអចិៃ�ន�យ៍

និ ងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានៃ្រពេឈ តមរកំណត់្រព

បេង�តនូវសុវតិ ភាពកម�សិទ�ិេដយចុះប��ីជាដីរដ� ប
�
េង�នចំ

សហគមន៍ៃ្រពេឈ និងេលកកម�ស់ជីវភរស់េនរបស់សហគមន៍មូលដ�"។
សូចនាករ 
សូចនករៃនលទ�ផ
១.្របែវង្រពំ្របទល់ែដនៃ្រពប្រម�ងទុកអចិៃ
្រត�វបា(គ.ម)

២.ចំនួនសហគមន៍ៃ្រពេឈើ្រត�វបា
និងព្រងឹ

ឯកត

២០១៣

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

គ.ម

៩៧

៣៥០

៤៥៥

៥៩២

៧៦៩

១.០០០

ចំនួន

៥៤

៣២

៣២

៣២

៣២

៣២

គេ្រមសកម�ភា៖
១. កំណត់្រពំ្ទល់ៃ្រពប្រម�ងទុកអចិៃ�ន�យ៍ េរៀបចំៃ្រពប្រម�ងទុកអចិៃ�ែដលបានចត់ថា�ក់េ
ស្រមាប់ចុះប��ីដីរ ចត់ថា�ៃ្រពេឈតមមុខ។
២. បណុ� ះបណា�លករអនែផនទី និងេ ្រប្របាស់ GPS ដល់ម�ន�ីរដ�បាលៃ្រពេ មូលដ�។

៣. បណុ� ះបណា�លអំពីបេច�កេទសេធ�សរេពភ័ ៃ្រពេឈស្រមាប់វយតៃម�បរិមាណកប
គាំ្រទដល់កម�វិធីែរ៉ដបូកកម�។

៤. ផ្សព�ផ្សោយេគាលករណ៍ែណនាំស�ីពីករេបាះ្របទល់ែដនៃ្រពប្រម�ងទុកអៃ�ន
ផ្សព�ផ្ស�ីពីសរសំខន់ៃនករ្រគប់្រគងទ។
៥. េធ�និយ័តកម�និងេរៀបចំបេង�តសហគមន៍ៃ្រពេឈ

ចុ ះកិច�្រមេ្រព�ងៃ្រពសហគម

េរៀបចំ

ែផនករ្រគប់្រគងៃ្រពសហ និងសុំករអនុម័ េដម្បេលកកម�ស់ជីវភាពរស់េនរបសមាជិ
សហគមន៍ៃ្រពេឈ។
៦. េលកកម�ស់ករយល់ដឹងេលករព្រងឹងអនុវត�ច្បោប់ និងអភិបាលកិច�ៃ្រ

ព្រងឹ

សមត�ភាពសហគមន៍ៃ្រពេឈក�ុងករ្រគប់្រគងៃ្រព។
៧. បណុ� ះបណា លស�ីពីបេច�កេទសសរេពភ័ណ�បា៉ន់ស�នធនធានៃ្រពេឈ វធនធា
ៃ្រពេឈនិងស�នភាពៃ្រពេដម្បីកំណត់ជាតំបន។

៨. កំណត់តំបន់សក នុ ពល្របភពធនធានេ ឈស្រមាប់ដកហូតមកេ្រប្របាស់ក។
៩. បណុ� ះបណា�លស�ីពីករបំេទិ ន�ន័យក�ុងទ្រមង់តមដន្រត�តត្យ វយតៃ និងរបាយករ
ស�ីពីករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈ្របកបេដយន (MAR-SFM)។
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១០.ព្រងឹងសមត�ភាពែផរដ�បាលៃ្រពេ ឈក�ុងករេរៀបចំែផនករ្រគប់្រគង ស្រមស្រម�លេរៀបច
ែផនករសកម�ភាព្រគប់្រគងៃ្រពេឈចុះស្រមស្រម�វតៃម�ករងរនិងេរៀបចំែផន
្រគប់្រគងៃ្រព (MAR) ក្រមិតែផ�ករដ�បាលៃ្រពេឈទំ។
១១. េរៀបចំបេច�កេទស និ ងចុះផ្សព�ផ្សោយស�ីពីករករពរទប់ស�ត់េភ� េរៀបចំេបាពុ ម�
ស�កសមា�ល់ និងលិ ខិតអនុ��តចរចរក�ុងវិស័យៃ្រ។
៤.២ អនុកម�វិធីទី៤.២៖ ករអភិវឌ្មា�េឈដំ និង រុក�វប្បក

េគាលបំណង ៖ "បេង�នកដំេឈនិងស�រៃ្រពេឈេឡងវិញេលដីៃ្រពេរចរឹល េដចូលរួម

ចំ ែណកបេ្រមផល្របេយាេសដ�កិច� សង�ម និងបរ ិស�"។
សូចនាករ៖
សូចនករលទ�ផ

ឯកត

២០១៣

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

ហ.ត

១៧.៩៥០

២០.២៨០

២២.៣០០

២៤.៥០០

២៧.០០០

២៩.៧០០

ពា

៨.១០០

១០.០០០

១០.០០០

១០.០០០

១០.០០០

១០.០០០

ី ភិវឌ្ឍចំកា
១. ៃផ�ដអ
(រដ�ុ់
ិ ៃដគូឯកជន)

២. កូនេឈើ្រត�វបបណ��ះ

គេ្រមសកម�ភា៖
១. ដំេឈជាចំករថ�ី និងករែថទំចំករេឈច១ដល់ឆា�ំទ៥។
២. បណុ� ះកូនេឈស្រមាប់ែចកចយដល់្របជាពលរដ�ដំអ។

៣. ុរេរច� ្របារព�ពិធីបុណ្យរុក�ទូទំង្របេ។

៤. េរៀបចំនិងែកលម�េហដ�រចនាសម�័ន�ថបណុ� ះកូនេឈ។

៥. ុរេរច�អយុ រ្�ករអភិវឌ្ឍធនធានេសេន។

៦. អយុ រ្�្របព័ន�កស-រុក�កម� និងែថទំឡូត៍បង�ញច
៧. េរៀបចំសរេពភ័ណ�ចមា�រៃ្រពដំ និងេរៀបចំែផនទីចមា�រ។
៤.៣ អនុកម�វិធីទ៤
ី .៣៖ ករអភរក្សត�ៃ្រព និជីវច្រម�

េគាលបំណង  "បេង�នករអភិរក្សសត�ៃ្រព ករ្រគប់្រគងតំបន់ៃ្រពករពរក

ផ�ល់េសវសធា តមរយករេរៀបចំេទសចរណ ធម�ជាត"។
សូចនាករ 
សូចនករលទ�ផ
១.ៃផ�ដៃី ្រពកាតំបន់អភិរក្សត�ៃ្រ្រត�វប
ព្រងឹងកា្រគនិងព្រងីកបែន�ម

ឯកត

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

ហិកត

៥០.០០០

៥០.០០០

៥០.០០០

៥០.០០០

៥០.០០០

តំបន់

១

១

១

១

១

(ឆា២០១២ សេ្រមចប១,៥លាហិកត)

២.តំបន់េទសចរណ៍ធម�ជតិ្រត�វកំណត់ 
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គេ្រមសកម�ភា៖
១. ព្រងឹងករ្រគប់្រគងតំបន់ៃ្រ និងតំបន់ អភិរក្សសត�ៃ្។
២. េរៀបចំបេង�តតំបន់ ៃ្រពករពរនិងតំបន់អភិរក្សសត�ៃ្រព (តំបន់ៃ្រពករពរនិងតំបន់អ
ៃ្របានព្រងីកបែន៥០.០០០ហិកត/ឆា�ំ។
៣. សិក្សោ�សវ និងកំណត់តំបន់ៃ្រពេឈែដលមានសក�នុពលស្រមាប់េទ ធម�ជាត។
៤. �សវ្រជាវតមដនស�នភាពសត�ៃ្។
៥. ផ្សព�ផ្សោយអំពីករទប់ស�ត់ករជួញដូរ។
៦. ចុ ះសិក្សោនិងចុះប��ចិ ��ឹមសត�ៃ្រ។
៧. ចុ ះ្រត�តពិនិត្យកសិដ�នចិ��ឹមសត� និ ងសួនសត�។
៨. ែថរក្សោៃ្រពក�ុងតំបន់អភិ រក្ជីវច្រម�ះនិសត�ៃ្រព

៩. េរៀបចំវគ�បណុ� ះបណា�លនិងផ្សព�ផ្សោយស�ីពីជីវច។

១០. េរៀបចំនិ ងចូលរួមកិច�្របជុំេផ្សងៗ (ក�និ ងេ្រក្របេ េដម្បីព្រងឹងករអភិរក្សសត
និ ងជីវច្រម�។
៤.៤ អនុកម�វិធីទ៤
ី .៤៖

ករសេ�ង�ះ ស�រលទ�ភាពជីវស�ស� បង�ត់ពូជ ែលង
សត�ៃ្រពចូក�ុងែដនៃ្រពធម�ជា

េគាលបំណង  "ទប់ស�ត់ករផុតពូនធានសត�ៃ្រព ៃ្រពេឈ និង ជីវច្រម�ះ ត
ករសេ�ង�ះ បង�ត់ពូជ អប់រព�ផ្សោយ នេសវកមេទសចរណ៍ េដម្បធាបានិ រន�រភាពរវត្រម�
ករេសដ�កិច� សង� និ ង បរ ិស�"។
សូចនាករ 
សូចនករលទ�ផ

ឯកត

២០១៣

(សេ្រមចប)

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

១. ចំនួនសត�ៃ្រព្រត�វបានិងែថរក្

ក្ប

១.០០០

១.០០០

១.០០០

១.០០០

១.០០០

១.០០០

២. អ្រសត�ៃ្រពសេ�ង�ះ្រត�េដះែលង

%

៥០

៣០

៣០

៣០

៣០

៣០

គេ្រមសកម�ភា៖
១. អភិ វឌ្ឍន៍របងសុវត�ិភាពឧទ្យោនសួ និងមជ្ឈមណ�លសេ�ងសត�ៃ្រភ�ំតេម។
២. ផ�ត់ផ�ង់ទឹក និ ងដឹកជ��ូន។
៣. ារម�្នមត
� នច�កបា្�។
៤. សេ�ង�ះនិងព្យោបាលសត។
៥. សងសង់្រទ�ងសត�សឲ្សម�សបតមលក�ណៈជីវស�។
៦. ិ�ជទជរ្ិ រ្�ារ ផ�ត់ផង់សមា�រែផ�ក
�
រដ�បាល ផ�ត់ផ� ង់ថាមារួ ាុ ិ យិ តែថម�។
៧. ស�រជីវស�ស�សត�ៃ្រពេដែលង។
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៨. អប់រ ំផ្សព�ផ្សោយបរិស�នៃ្ និងសត�ៃ្រ។
៩. ារារេរុេតៃជព។
៤.៥ អនុកម�វិធីទ៤
ី .៥៖

ករ្គ្ម្គួិនតួអភិវឌ្ន៍ឧសំហណចម៍្រេំមិពណតជជណចម

នតួិសហ្្ាត្ាតតករសនតររាត

េគាលបំណង៖ "េដម្ប្រគប់្រគង និងអភិវឌ្ ឍន៍ឧស្សោហកម�ៃ្រពេឈ ពណិជ�ភពេឈ
ក�ុងនិ ងេ្រ�ស�ក សំេដបេង�នគុណភផលិតផល េឆ�យតបតលក�ខណ� ៃនត្រម�វករបស់ទីផ្ស

និ ងកិចស
� ហ្របតិបត�ិកជាត អន�រជាតិ ្រពមទំងបេង�នចំេណះដឹងស�កអនុ វតគេ្រម
�
េរ ៉ដបូក"។
សូចនាករ
សូចនករលទ�ផ

ឯកត

១.កា្ឍបេច�កវ�ទ្យោែកៃ
អនុផលៃ្រពេឈើ និពា

�ក

២.្របជុំផ្សព�ផ្សោយ បបណ
�

យន�កាេរ�តបូកនិងបេង�ើនកិច�សហ
្របតិបត�ិកអន�រជតិ

ពា

ែម៉្រតូ
គ
ដង/ឆា

២០១៣

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

១៦,៥

១៨

២០

២២

២៤

២៦,៥

-

-

២៧

២៧

២៧

២៧

(សេ្រមចប)

គេ្រមសកម�ភា៖
១. េរៀបចំ ែផនករសកម�ភាព ែផនករថវ ែផនកយុទ�ស�ស� ស្រម្រគប់្រគងអភិ វឌ្
ឧស្សោហកម�ៃ្រពេឈ ពណិជ�កម� និងសហបត�ិកអន�រជាត។
២. បេង�ត្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យ និងេ ធ�បច�ុប្បន�ភាពឧស្សោហកម ។
៣. សិក្សោ�សវ្រជាវពីបេច�កេទសែក អនុផលៃ្រពេឈ និងេធ�បច�ុប្បន�។
៤. បេង�ត្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យ និងេ ធ�បច�ុប្បន�ភាពពណិជ� ។
៥. សិក្សោ�សវ្រជាវកំណត់ និងេសៀវេភប��ីេឈ�ះព ណិជ�កម�ផល អនៃ្រេឈេ្រប្រប
ក�ុង�ស�ក នាំេចញ នាំចូល នឆ�ងកត។

៦. សិក្និងុា�េបចុប្បនភាពតៃម�េឈេលទីផ្សោរក�ុង�និ
�
ងអន�រជាត។

៧. ផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មានទីផ្សោរដល់សហគមន៍មូលដ�ន ែផ�កឯកជន និងផលិតករែដល។
៨. ស្រមបស្រម�លនិងបេង�នកិច�សហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិ ជាមួយៃដគូនិងអស៊ន 
ពណ ជ�កម�ពិភពេលក តមដនករអនុវត�្រពមេ្រព�ងអនុស្ស អនុស��ជាតែដល
ពក់ព័នវ ិស័យៃ្រពេឈ។
៩. េរៀបចំសិក�សលបណ�ុះបថា�ក់ជាតិនថា�ក់េខត� ស�ីពីករែ្រប្រប�លអកសធ
យន�ករេរ៉។
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១០. េរៀបចំមិិ្សមា�រផ្សផ្សោយ (ផា�ំងរូបភាព និងេសៀវនា ដល់សធារណទូេទ
ស�ីពីេរ ៉ដបូក និ ងករែ្រប្រអកសធា។
១១. សិ ក�សលពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយអ�កពក់ព័ន�នានា ក� ុងករេរៀបចំយុទ�
ថា�ក់ជាតិ និងេគាលនេយាបាយព។
១២. ចុ ះស្រមបស្រម�ល តមដន និងវ ករអនុវត�គេ្រមាងេរ៉ដបូកថា�ក់េ្រកមជ ា
អង�កៃដគូ។
៤.៦ អនុកម�វិធីទ៤
ី .៦៖ ករងរ្រស និងព្រងឹងសមត�ភាពក�ុងវិសៃ្រពេឈ
េគាលបំណង៖
−

ព្រងឹងសមត�ភាពសិក្សោ�សវ្រជាវក�ុងករ្រគប់្រគង ស�រ និងអ

−

បេង�នសមត�ភាព និងបណ�ុះបណា�លធនធានមនុស្សក�ុងវិស័យៃ្

−

ផ្ព�ផ្សោយ និងេលកកម�ស់ករយល់ដឹងជាស អំពី្របេយាជៃនធនធាេឈ។

សូចនាករ៖
សូចនករលទ�ផ
១. ចំនួនមនុស្ស្រត�វបណ��ះបណ
�ល
២. កាផ្សអំពីលខ
ិ ត
ិ បទដ�

ច្បោប់និង្របេយជៃនធនធា
ៃ្រពេឈដលអ
់ �កពា

៣. គេ្រមាអំពីៃ្រពេឈើ និជីវ
ច្រម�្រត�បាេរៀបចំ និងអនុវត�

ឯកត

២០១៣

(សេ្រមចប)

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

នក/ឆា

១២០

២០០

២២០

២៤០

២៦០

២៨០

វគ�

-

១

១០

១៥

២០

២៥

គេ្រម

-

១

២

៤

៦

៨

គេ្រមសកម�ភា៖
១. េរៀបចំផ្សព�ផយនិ ងបណុ� ះបណា�លស្រមាប់ក្រគប់្រ និងអភិ រក្សៃ្រពេ ។
២. ករដំជួសនិងែថទំចមា�រកូនេឈ�ស។

៣.បេង�តឡតិពិ
េសធន៍�សវ្រជាវ្របេភទរុក�ជាតិែដលធន់្រទំនឹងកអកសធ
ូ

និ ងសកល្បងដំប��ូលនូវ្របេភក�ុង�ស�កែដលមាលក�ណៈបន្សោេទនឹងករែ្

្រប�អកសធ។

៤. េរៀបចំវគ�បណុ� ះបណា�លបេច�កេទសជំនាញដល់ម�ន�ីរដ�បាលៃ្រពេឈ្រប។

៥. បេង�តស�នយ�សវ្រ និ ងស�រៃ្រពេ ឈេឡងវ េនតមបណា�ខណ�រដ�បា េឈ។
៦.េរៀបចំគេ្រម និងកម�វ ិធីសិក្សោ�សវ្រជាវបេច�េទ
ក ពិ េសសពក់ព័ន�េទនឹងែ្រ
្រប�លអកសធាតុវ ិស័យៃ្រពេឈ។

៧.្របមូលនិងអភិរក ្រគាប់ពូជេ ពិ េសស្រគាប់ពូជេឈែដលជិតផុតព។
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៤.៧-អនុកម�វិធីទី៤.៧៖ ព្រងឹងករអនុវត�ច្បោប់ េដម្បីចូលរួមចំរក្ករព
េគាលបំណង៖
−

ៃ្រពេឈ្របកបេដយនិរន�រ

បេង�នករយល់ដឹងអំពីច្បោប់ស�ីពីៃ្រពេឈ លិខិតបគតិ យុត�ពក់ព័ន�ដល្របជារដ�
និ ងអ�កពក់ព័ន�

−

បង�រ ទប់ស�ត់ នប�ង�បបទេល�សៃ្រពេ ឈ សត�ៃ និ ងកកបរដីៃ្រពេឈ
េដម្បចូលរួមចំែណកែថរក្សោពធនធាៃ្រពេឈ្របកេដនិ រន�រភា

−

្រគប់្រគងទិន�នសំណុំេរឿងបទេល�សៃ្រពេឈ សត�ៃ្រព និងករកប់រនដីៃ
ឲ្យបាន្រតឹម្រត�វនិងមាន្រប។

សូចនាករ៖
សូចនករលទ�ផ

១. បេង�ើនកាប់្របយុទ
្របឆា

២. ពិនត្យ និ
ិ
េផ��ងផ�តវត�ត
� ាបទេល�ស
ើ ៃ្រពេឈែដល
បាក��ងសំណុំេរឿងបទេល�ស
ើ ៃ្រពេឈើ

ឯកត

ចំនួនេលើក
ចុះប�ង�

ចំនួនករណី

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

-

១៧៥

២០០

២២៥

២៥០

២០០

១៥០

១៥០

១០០

១០០

គេ្រមសកម�ភា៖
១. េរៀបចំ ចង្រកង េបាះពុម�ែផនករសកម�ភាព និងគេ្រមាងថវិក។
២. េរៀបចំ្របជុំេនថា�ក់ជាតិ និងេនេខត�។
៣. ផ្សព�ផ្សោយ និងបណ�ុះបណា�លច្បោប់បទដ�គតិ យុត� និងែបបបទបេច�កេទសពកព័ នៃ� ្រពេឈ។
៤. ចុ ះព្រងឹងករអនុវត�ច្បោប់េន ត ន។
៥. ផលិតែផនទី និងេរៀបចំស�កស��សមា�ល់ និងេបាះេនេលទីតំងដីៃ ែដលបាដកហូត។
៦. េរៀបចំចង្រកង និងេបាះពុម�របាយករណ៍ និងឯក។
៧. ចុ ះតមដ្រត�តពិនិត្យេផ��ងផា�ត់េលករងរពក់ព័ន�ករកប់រ ។
៨. �សង់ព័ ត៌មានៃ្រពេឈពីសរព័ត៌មាន និង�សវ្រងផា�ត់ព័ត៌មាន និងចត់វិធត
នីតិវ ិធីៃនច្បោ។
៩. បេង�ត្រព័ នទ
� ូ រស័ព�មិនបង់្របាក់ និង្របព័ន�េ ផ�សរេដម្បីទទួលព័ត៌មានបទេល�ស ពី
សធារណ។
១០. ចុ ះពិ និត្យនិងេផ��ងផា�ត់សំណ ុំេរឿងបទេល�សៃ្រពេឈ សត�ៃ្រព ដីៃ្រពេឈវត�ុតៃនបទ
េល�សៃ្រេឈ។

១១. េរៀបចំ្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យបទេល�សៃ្រពេឈ សត�ៃ្រព និងករកប់រន។
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១២. តមដននជំរុញសំណុំេរឿងបទេល�សៃ្រពេឈេនតុល ្រពមទំងចូលរួមបំភ�ឺ នសវនាក
េនតុល។
១៣. ្របមូលចង្រកងនិងេបាះពុម� លិខិតបទដ�នគតិយុត�ពក់ព័ន�វិស័យៃ។
១៤. ទប់ស�តនិ ងប�ង�បបទេល�សៃ្រពេឈសត�ៃ្រពនិងកប់រនដីៃ្រពេឈ
រដ�បាលៃ្េឈមូលដ�។
១៥. ចុ ះតមដន្រត�តពិនិត្យ និងត្រមង់ទិសដល់ខណ�រដ�បាលៃ្រពេឈ។
៤.៨ អនុកម�វិធីទ៤
ី .៨៖

បេង�ន្របសិទភាពករអនុវត�ែផនករ និងករ្រគ
ថវិករដ�ចប៍្រេំម

េគាលបំណ៖ "ព្រងឹងគណេនយ្យ តមា�ភាពៃនករ្រគប់្រគ និ ងករអនុវតែផនក
យុទ�ស�ស�អភិវឌន៍វ ិស័យៃ្រពេឈនិងសត�ៃ្"។
សូចនាករ៖
សូចនករលទ�ផ
១. ចំនួនសកម�ភានុកម� វធ
� ្រត
ី �វប
ជំរុញឲ្យអនុវត�

២. ្របសិទ�ភាពៃនកា

ឯកត

២០១៣

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

ភាគ

៥០

៦០

៦៥

៧០

៧៥

៨០

ភាគ

៩០

៩៤

៩៥

៩៦

៩៧

៩៨

គេ្រមសកម�ភា៖
១. ចុ ះយុទ�នាករផ្សព�ផ្សោយដល់សហគមន៍មូលដ�នស�ីពីសរៃ្រពេឈ និេគាលនេយា
វ ិស័យៃ្រពេឈ ចុ ះផ្សព�ផ្សោយដល់សហគមន៏ៃ្រពេឈសំខន ៃនកប��
�បេយនឌ័រ
ក�ុងវ ិស័យៃ្រពេឈ។

២. ុរេរច� ្រគប់្រគង នទុ កដក់ឯកសរបណា�ល័យរដ�បាលៃ្

េទក�ុ្របព័ន�្រគប់្រ

ទិ ន�ន័យ េធ�ករផ្សព�ផ្សោរបេច�កេទស�សវ្រជាវមួយចំនួន និច�្របជុក�ុងវ ិស័យៃ្រ

េឈតម្របព័ន�ព័ត៌ េរៀបចំរចនសម័ន
� � និ ងេធប
� ច�ុប្បន�ភាពទិន�ន័យ េគហព័ររដ�បាលៃ្រពេ

www.forestry.gov.kh និ ងេសវេ្រប្រប Internet រដ�បាលៃ្រពេ េរៀបចំនិងេបាះពុម
ផ្សោយឯកសរវិស័យៃ្រ និងចង្រកងេសៀវេភស�ិ ត ិវិស័យៃ្រព។
៣. េរៀបចំបូកសរុបករអនុវត�ែផនក

េរៀបចំែផនករសកម�ភាព ែផនករថវ ែផនកយុទ�

ស�សស្រមាប់្រគប់្រងអនុ វត្� របចំឆ ចុ ះស្រមបស្រម�ល កំណត់អទិភាព េរៀបចំកម�វ
អនុកម�វ ិធី

គេ្រមអភិវឌ្ន៍វ ិស័យៃ្រពេឈ

េដសហកជាមួយបណា�អង�ពក់ព័ន

េ្រកឱវរដ�បាលៃ្រពេ ។
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៤. ចុ ះតមដន្រត�តពិនិត្វយតៃម�ករអនុវត�កម�វិ អនុកម�វ ិធី ែដលបានអនុវត ្រមូល និង
បូកសរុបរបាយករណ៍្រត�តពិននិងវយតៃម� ករអនុវគេ្រមាងកម�វិ អនុកម�វ ិធីពក់ព័ន
វ ិស័យៃ្រពេឈ។
៥. ្រត�តពនិ ត្និងវយតៃម� និេធ�បចុប្បន�ភទិ
�
ន�ន័យ M&E ក�ុងេគហទំ ព័រ ្របមូលពត៌មា
េរៀបចំទិន�ន័យបច�ុប្បន�ភ ស្រមាប់បេង�ះកេគហទំ ព័រអស៊www.arkn-fpd.org។

៦. សិក្សោពី្របសភាពៃនករអនុវត�ថវិកកម�វ អនុកម�វ ិធីអភិ វឌ្ន៍វ ិស័យៃ្រេឈ តមបណ
អង�ភាេ្រកមឱរដ�បាៃ្រេឈ ប��ូលទិ ន�ន័យកម�វ ិធី អនុកម�វ ិធី គេ្រមអភិ វឌ្ន៍ពក
ព័ នវ� ិស័យៃ្រពេឈ េទក�ុង្របព័ន�ទិន�ន័យៃនកម�វិធី្រគប់្រគង និង្រត�តពិនិត្យ និ ងេធ�
តមរបារណ៍វឌ្ឍនភ។
៥.

កម�វិធីទ-ី ៥៖ “ព្រងឹងស�ប បេង�ន្របសិទ�ភាពេសវគាំ្រទ និងអភិវឌ្ឍ
មនស
ុ ្ក�ុងវិស័យកសិកម�”

៥.១ អនុកម�វិធីទ៥
ី .១៖

េលកកម�ស់ករកសងនិងករអនុវត�ែផនក
នេយាប និងវិនិេយាគកសិកម

េគាលបំណ ៖

"បេង�នសមត�ភាពកសងនិងអនុវត�ែផនករេគាលនេ

ែផនករថវិ ព្រងឹង្របព័ន�ព័ត៌មានស�ិតិនិងទីផ្សោរកសិកម� និងករ្រគប់្រ គងគេ្រ
សធារ និងឯកជន្របកបេដយ្របសិទ"។
សូចនាក ៖

សូចនករលទ�ផល

ឯកត

១. អនុបាវត�

ស�ង់ទិន�ផល្រស�វ

៣. ចំនួន SMS ្រត�វបា្របា
ស្រប់ព័ត៌មាទីផ្សកសិកម�

(សេ្រមចប)

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

ភាគ

៩២

៩៣

៩៤

៩៥

៩៥

៩៥

ពុគសណ
ំ


៧

១២,៥០

៣០

៣៥

៤៥

៦០

ពុគ SMS/ឆា

១៨,៥០

២១

២២

២៣

២៤

២៥

សកម�ភាកម� វធ
� ី

២. ចំនួនសំណកៃនកា

២០១៣

គេ្រមសកម�ភាព
១.

វគ�បណុ� ះបណា�លស�ីអំពីករែណនិ ងេ្រប្របាស់្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័

វ ិនិ េយាសធារណ(PIP)។
២.

បំពក់បំប៉នេដម្បីបេង�សមត�ភាព្រគប់្រគង្របព័ន�្រគប់្រគងទិPIP និ ងកររក
និ ងែថទ្របព័ន�PIP។
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៣.

ចុ ះព្រងឹងសមត�ភាពេលករ្រគប់្រគងទិន�ន័យដីសម្បទនេសដ�កិ េខត�
េគាលេដ ន្រក�មហ៊ុនវិនិេយាគ (ថា�ក់េខ១៨េខត�)។

៤.

ុរេរច� វគបណ
�
ុ� ះបណា�លស�ីពីករបេង�នសមត�ភាពេលករេ្រប្របាស់GPS GIS
េលដីសម្បទនដ�កិ ច� (ថា�ក់េខត ១៨េខត�)។

៥.

ចុ ះ្រត�តពិនិត្យតមដនករអនុវត�របស់មន�ីរសិកម�ក�ុងេខត�េគាលេដស
ក
ំ
តមដ្រត�តពិនិត្យវយតៃមអនុវតរ� បស់្រក�មហ៊ុនវិនិេយាគដីសម្។

៦.

េរៀបចំកសងែផនទី(Mapping) និ ងេរៀបចំ្រពឹត�ិប្រតដីសម្បទនេសដ�។

៧.

េរៀបចំកសងែផនករេមរយៈេពលែវងស្រមាប់ករអភ ិវឌ្ឍវិស័យកសិកម�២០ឆា�។

៨.

េរៀបចំកសងែផនករយុទ�ស�ស�អភិន៍វ ិស័យកសិកម� ២០១៤-២០១៨។

៩.

េបកវគ�បណុ� ះបណា�លស�ីពីករេរៀបចំែផនករថវិក្របច PB និ ងែផនកយុទ�ស�ស

ថវ ិកថា�ក់កណា។
១០.

េបកវគ�បណុ� ះបណា លស�ីពីករេរៀបចំែផនករ ថវិក្របច (PB) និងែផនកយុទ�ស�ស

ថវ ិក (BSP) ថា�ក់េខត។
១១.

ចុ ះ្រត�តពិនិត្យ និងេផ��ងផា�ត់សនិ �ធិ�ស�វពូជត មបណា�មន�ីរកសិកម។

១២.

ចុ ះតមដននិងវយតៃម�ករអនុវត�គេ្រមាងនិងថវិកតមកម�វិធ។

១៣.

េរៀបចំសិក�លវយតៃម�ករអនុវត�ថវិកតមកម�វិធី្រ។

១៤.

េបកវគ�បំពក់បំប៉ន់ស�ីពី្របព័ន�តមដននិងវយតៃម�ថវិ

កតម ។

១៥.

េរៀបចំសិក�សលបូកសរុបលទ�ផលៃនក រអនុវត�ថវិកតមកម�វិធី្។

១៦.

េបាះពុម�របាយករណ៍លទ�ផលៃនករអនុវត�ថវិកតមក។

១៧.

េរៀបចំសិក�សលវយតៃម�សភាពករណ៍បង�បេង�នផល។

១៨.

ចុ ះេធ �អេង�តសង់
� ទិ ន�ផល�ស�វ។

១៩.

ចុ ះេធ �អេង�តសង់
� ទិ ន�ផលដំណាំអចិៃ�ន�យ។

២០.

ចុ ះេធ �អេង�តៃថ�េដមផលិតកម�ដំណាំកសិកម។

២១.

េបកវគ�បណុ� ះបណា�លអំពីវិធីស�ស�អេង�ត/ស�ិតិកសិ។
ក

២២.

ចង្រងនិងេបាះពុម�្រពឹត�ិប្រតស�ិតិកសិកម�្របច។

២៣.

ចុ ះ្រមូលទិ ន�ន័យតៃម�កសិផលេនទូទ២៥េខត� រជធា។

២៤.

ចង្រកងនិងេបាះពុម�្រពឹត�ិប្រតព័ត៌មានតៃម�ទីផ្សោ។

២៥.

ផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មានតៃម�ទីផ្សោរកសិកម�SMS & Website។

២៦.

ចុ ះពិនិត្យតមដពីករ្របមូលព័ត៌មានតៃម�ទីផ្សោរក។

២៧.

សិក�សលបំពក់បំប៉នអំពីករេ្រប្របាស់ព័ត៌មានតៃម�ទីផ្សោរកសិកSMS

២៨.

ចុ ះសិក្សោពីចរចរ�ស�វក�ុង�ស�កនិងករនាំេចញេទ្របេ។

២៩.

សិក�សលបំពក់បំប៉នម�ន�ី្របមូលព័ត៌មានទីផ្ស។

៣០.

សិក�សលបំពក់បំប៉នអំពីសលេរៀនទីផ្សោFMS)។
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៣១.

ចុ ះសិក្សោពីផលិតកម� ទីផ្សោរដំឡ យិតបាិមិុមផតុទេ្។

៣២.

ចុ ះសិក្សោពីស�នភាពផត
� ់ផ�ង់ និងត្រម�វករបែន�េនទីផ្។

៣៣.

ក
េបកវគ�បំពក់បំប៉នអំពីករវយតៃម�េហតុប៉ះពល់បរិស�នក�ុងវិស័យ។

៣៤.

ចុ ះពិនិត្យនិងវយតៃម�ៃផ�ដី្រត�វរក្សោទុកេនក�ុងដីសម្បទន។

៥-២ អនុកម�វិធីទី២៖ បេង�ន្របសិទ�ភក្រគប់្រនិងកអនុវត�ថវិក
េគាលបំណ៖ “េធ�ឱ្យ្របេសរេឡងន្របសិទ�ភ ភាពស័ក�ិសិទក�ុងកេរៀបចំថវ ិក និ ងករ

អនុវតថ
� វ ិក” ។

សូចនាក៖
សូចនករលទ�ផ
១-អុដបហ (%) ៃនអ�កេ្របើ្របា
គណេនយ្ ហិរ��វត ��ក��ងកុំព្យ�រទ័

២-អនុបា

២០១៣

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

ភាគ

២០

៣០

៤០

៥០

៦០

៧០

ភាគ

៩៣

៩៤

៩៥

៩៦

៩៧

៩៨

ឯកត

(សេ្រមចប)

គេ្រមសកម�ភាព
១.

រកុ� ពរ
� ិអ� ពបារុរេរច�ថរ ិា ារអយុ រ្�ថរ ិា យប ្ិរ ិាប ិទ�បមក យិ តារជំរន ជំត
ជទព្ាម្�ិររដ។

២.

រកុ� ពរ
� ិាម្�ទពមមយ�បនាបរដយំកុយា្ ហិររ� រ្�ុ។
ចុ ព្រត�តពិនិត្យ និងព្រងឹងសមពម�ន�ីមន�ីរកសិកម�រជធាេខត� េលនីតិ វ ិធីលទ�កម�

៣.

និ ងនីតិវ ិធីអនុ វត�ថវ ិក។
៤.

កសសមត�ភាពដល់ម�ន�ីជំនាញេនថា�ក់េខត� ស�ីពីករ េធ�វិភាគបា៉ន់ស្រមា
គាំ្កេរៀបចំថវ ិករបស់មន�ីរកសិកមរចយប េខត�។

៥.
៦.
៧.

កសងសមត�ភាពម�ន�ីមន�ីរកសិរ
ក ចយប េខត�េលែផ�កគណេនយ្យ និងករេរៀប
របាយករ ហិរ�� វតុ� េដម្បីដក់ជ្រកសួបានេទៀងទទន ់េពលេវ។

បំពក់កម�វិធី្រគប់្រគងគណេនយ្យហិរ��វត�ុតម្របព័ន�ព័ត៌មានវិទ្មន�ីរ
កសិកម�រចយប េខត�។

េរៀបចំនិងបណុ� ះបណា�ល្របព័ន�្រគប់្រគងរដ�បាលហិរ�ទន ់េហតុករណ៍តម
បេច�កវ ិទ្ព័ ត៌មានវិទ្យោស្រមាប់ថា� និងថា�ក់េខត។

៨.

្រត�តពិនិតនិងព្រងឹងករ្រគប់្រគងចំណូលែដល្របមូលេដរចយបេខត�
(មន�ីរកសិកម�រចយប េខត�)។

៩.

ជ្ម្ពិយិ្្យិត� រំ
ុ ារអយុ រ្�ថរ ិាតមអត�ទពុជាមវទជបាួត។

១០.

ុរេរច�យិតរបន្រ�ុកេរជរព័យ�ព័្ាិយរ ិទកជំរន ជំតហិររ� រ្�ុ។
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១១.

ចុ ះ្របមូច� កនិៃថាមមយរប ុារដបិច។
ក

១២.

ជ្ម្ពិយិ្្យិតម�នរម�តររជបសរុពេ័កបជទព្ាម្�ិររដតមអត�ទពុជាមវទ
ជបាួត យិតរចយប េខត�។

១៣.

ចុ ពពិយិ្្វា្ៃម យិ តជមពជទព្ាម្�ិររដ។

១៤.

ចុ ពពិយិ្្ម�នរម�ត យិ តុបេរំរច� កនិតមអត�ទពុជាមវទជបាួង។

១៥.
១៦.
១៧.
១៨.
១៩.
២០.

ពិ យិ្្ុម�ិតល�្ន បិចកររជិាំកុយា្ ហិររ�រ្�ុតមអត�ទពុជាមវទជបាួត។
ចុ ពរិទររជបំកុយា្ ហិររ� រ្�ុជរត�ឆា�តមអត�ទពុជាមវទជបាួត។

ាហារចុ ពពិ យិ្្ យិ តវា្ៃមមមួ ាំកយបមការជបាួត ំកយបមការអយ�រជបាួត យិ ត
ំកយបមការុមផតៗុទេ្ ុឈតម្ួ នទប ទរបិចកររាននាបរដយំកុយា្ ហិររ�រ្�ុ។

ធសរជមរ

ចតជបត

យិតុភពពុមលិិខិ្រទរដយ

ា�បពបារជំរន ជំតំកុយា្

ហិ រ រ� រ ្�ុ យិ ត ច� ារុ ព�ុហ្ុ ររដភិុមផតៗ។

ធសរជមរ ចតជបត យិ តរបជរពច� កនិថកបៗពប រ
� អត�ទពុជាមវទជបាួត។

ាហារយិ តាជមរាជមមិារអយុរ្�ំុជិតហិររ� រមយពប ៃរំន អិ រិវន៍មមួ ា
អត�ទពុជាមវទជបាួត។

២១.

ពជតក តារករជំរន ជំត យិតអយុ រ្�ំុជិតហិររ� រមយមមួ ាៃរំន អិ រិវន៍។

៥.៣ អនុកម�វិធីទ៥
ី .៣៖  ព្រងឹងករ្រគប់្រគងស�ប័ននិងអភិវឌ្ឍន៍ធនធ
េគាលបំណ ៖

"េលកកម�ស់ករងរ្រគប់្រគងស�នប័ន និងករអភិវមនុ ស្

្របកបេដយវិន ្របសិទ�ភាព ភាក�សិទិ � តមា�ភាព និងគណេនយ្"។
សូចនាក ៖
សូចនករលទ�ផ
១-ចំនួនសិកាអំពីកាសមត�ភា
២-ចំនួនកានិត្ និងវយតៃមអំពីកា្រគប្រគ
ម�ន�រជកា
ី
ទិន�ន័យម�ន�ក
ី សិកម�

ឯកត

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

វគ�

-

៤

៤

៤

៤

េលើក

២៥

៣៥

៤០

៤៥

៥០

នក

៤៥៣

៥២៥

៥៤៥

៧១៥

៧៣៥

ស្រមាកសាHRMIS

៣-ចំនួនម�ន�រជកា
ី
បណ��ះបណ
�
ក��ងនិងេ្រ�្របេ

គេ្រមសកម�ភាព
១.

េរៀបចំសិក�សលពី ករ្រត�តពិ និត្យមុខងរ និងដំេណរករ្រប្រពឹតអង�ភា។

២.

េរៀបចំសិក�សលពិេ្រគាះេយាបល់ស�ីពីករកសងែផនករយុទ�ស
ធនធាមនុ ស្។
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៣.

ចុ ះ្របមូលទិន�ន័យម�ន�ីកសិកម�ស្រមាប់េរៀបចំ្របព័ន�្រគប់្រគងធនធត
ព័ ត៌មានវិទ។

៤.

កសង្របព័ន�្រគប់្រគងធនធានមនុស្សតម្របព័ន�ព័ត។

៥.

បណុ� ះបណា�លម�ន�ីស�ីពីករេ្រប្របាស់កម�វិធី្រគប់្រគងធនធានមនុស្

ព័ ត៌មានវិទ (HRMIS)។
៦.

ចុ ះតមដន ្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម�អំពីករ្រគប់្រគងម�ន�ីរជ។

៧.

បណុ� ះបណា�ម�ន�ីសីព
� ីារព្រងឹនិងកសងសមត�ភាពម�ន�ីរ។

៨.

េរៀបចំប��ូនម�ន�ីរជរេទចូលរួមវគ�បណ�ុះបណា�លក�និ ងេ្រក្រប។

៩.

េរៀបចំកសងេគាលនេយាបាយនិងែផនករយុទ�ស�ស�អភធនធានមនុស។

៥.៤ អនុកម�វិធីទ៥
ី .៤៖  បេង�ន្របសិទ�ភាពងរសវនកមៃផ�ក�ុង
េគាបំណង ៖ "ជំរុញសវនដ�នឱ្យបំេពញករទទួលខុស្រត�វរបស់ខ�ួន្របសិទ�ភ
ករងរ តមករព្រងឹង្របព័ន�្រត�តពិនិត្យៃផ"។
សូចនាក ៖
ឯកត

សូចនករលទ�ផ
អនុបា

អនុវត�អនុសាម�របស់សវនដ�

ភាគ

២០១៣

(សេ្រមចប)

៦០

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

៦៥

៦៧

៧០

៧៣

៧៥

គេ្រមសកម�ភាព
១. ចុ ះេធ�សវនកម�ៃផ�ក�ុងដល់អង�ភាពេ្រកមឱវទ្ ុរេ មបរុត�េយ្របសិទ�ភាពក។
២. ចុ ះតមដករអនុវតអនុ សសន៏របស់សវដ ន។

៣.េរៀបចំសិក�សលស�ីពីករផ្សព�ផ្ តួ នាទីភារកិច�សវនកម�ៃក�ុង។
៤. េបកវគ�បណុ� ះបណា�បេច�កេទសសវនករៃផ�ក�ុង។

៥.៥ អនុកម�វិធីទ៥
ី .៥៖ េលកកម�សស
់ មត�ភាព និង្របសិទ�ភាងសហ្របតិបត�ិក
អន�រជាត

េគាលបំណ ៖ "េលកកម�ស់សមត�ភាព និង្របសិទ�ភាពក ស្រមបស្រមេរៀបចំ
កិ ច�្របជុំ ្រតពិនិត្យ្រគប់្រគង តនិ ងវយតៃមកិ ចស
� ហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិ ស្រមអភិ វឌ្
វ ិស័យកសិកម�េដយចីរភា"។
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សូចនាក ៖
ឯកត

សូចនករលទ�ផ
១. ចំនួនកច
ិ �្របជុំក��ងនិងេ្រ�្របេ
២. ចំនួនវគ�បណ��ះបណ
�ពា
ទិន�ន័យ 

៣.ចំនួនចុះតា
គេ្រមា

ងឥនិង NGO

២០១៣

(សេ្រមចប)

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

េលើក

៤០

៧០

៧០

៧០

៧០

៧០

វគ�

៤

៥

៧

៨

៩

៩

េលើក

១០

២៥

៣០

៣៥

៣៥

៣៥

គេ្រមសកម�ភាព
១.

ចូលរួមកិច�្របជុំក�ុង្រកបខណ�អស៊ន អស៊នបូណ� FAO និ ង UNCCD
្រមទំង្រមកងបេច�កេទសេទ�ភាគនិ ងពហុភាគ ។

២.

េធ�ជាម ា�ផ�ះេរៀបចំកិច�្របជុំក�ុង្រកណ�អស៊ន អស៊នបូក និងេរៀបចំកិច�្រ
ពិ និត្យករេធ�ព ណិជ�កម�កសិ ្រពមទំងកិច�្របជុំជា NGOs និង្របេទៃដគូ
អភិវឌ្ឍន៍

៣.

េរៀបចំសិក�សល និងវគបណ�ុះបណា�លស
�
ករេ្រត�មលក�ណៈចូលរួមក�សហគមន៍

ិវិធីព ណិជ�កម� ស�ង់ដរបេចស
េសដ�កិចអស៊ន នីត
�

ទំ នាកទំនងអន�រជាត

ករតមដននិងវយគេ្រមាង។
៤.

ចុ ះតមដន និងវយតៃម�ករអនុវត�គេ្រមាងេ្រកមឥណ (ខ�ឹមសរមានក�
អនុ ស្រណៈ) ពិធី ស កំណត់េហតុ និងកិច្រពមេ្រព�ងអនុវត�គេ្
�
រមាង NGOs។

៥.

េរៀបចំបេង�ត្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យគេ្រមមឥណទនជំនួយ និងកិច្រព
េ្រព�អនុវតគេ្រមាងរបស
�
NGOs។

៦.

េរៀបចំទិវWorld Food Day និង World Day។

៧.

បកែ្របនិងេបាះពុម�ឯកសរទក់ទងនឹងកិ WTO និ ងកិច�សហ្របតិបត�ិក
េទ�ភាគី ពហុភាគី ជាភា ។

៥.៦ អនុកម�វិធីទ៥
ី .៦៖
េគាលបំណ ៖
ជីកសិកម�

ករ្រងឹង្របសិទ�ភាពៃនករអនច្បោប់ពក់ព័ន
្រគប់្រគងថកសិកម� និងជីកសិកម�

"ធានាបាននូវករ្រគប់្រគង្របកបេដយ្របសិទ�ភាពនូនិ ង

និ ងកេលកកម�ស់់សមត�ភាពយល់ដងជាសធា

្របកេដសុវតិ ភា
�
"។

ក�ុងករ្រគប់្រគងករេធ�អជ
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សូចនាក ៖
សូចនករលទ�ផ

ឯកត

១. ចំនួនម�ន�ី ឣជ�ធរែដនដី និងឣជី
សមាបណ
� �

២. ចន
ំ នេ
ួ ដប៉ូេធ�ើឣជីកម�សមា

ក��ងេខត�េគាលេ�ចំន១៥ ្រត�វប

២០១៣

(សេ្រមចប)

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

នក

៥០០

៦៥០

៧៥០

៨៥០

៩៥០

១០០០

េដប៉ូ

៣៧៥

៤៥០

៦០០

៧១៥

៨០០

៨៧៥

្រត�តពិនិតនិងែណន

គេ្រមសកម�ភាព
១.

ករេធ�អធិករកិច�េលេដប៉ូថា�ំកសិកម�និងជីកសិកម� និងេធ�សិក�សលផ
បទដ�គតិ យុតពក់ព័ន
�
នឹងច្បោស�ីពីករ្រគប់្រគងថា�ំកសិកម�និងជីកសេនក�ុ
េខត�េគាលេដចំន១៥េខត�។

២.

សិក�សលព្រងឹងសមត�ភាពយល់ដឹងអំពីលិខិតបទដ�នគពក់ព័ន�នឹងច្ប
ស�ីពីករ្រគប់្ថា�ំកសិកមនិ ងជីកសិកម� ដល់ម�ន�ីអង�ភាពនីតិកម�កសិកម។

៣.

សិក�សលផផ្សោយច្បោប់ស�ីពីករ្រគប់្រគងថា�ំកសិកម�និងជីកសិកម� 
បទដ�នេ្រច្បោប់េដល់ពណិជ�ករថា�ំកសិម� ឬជីកសិ
ក
។
ក

៤.

ចក់ផ្សោយឈុតខ�ីស�ីពីករអនុវត�េទសចំេពះពណិកសិកមន
� ិ ងជីកសិកម�
ណែដលមិនេគារច្បោប់ស�ីពីថា�ំកសិកម�និងជីកសិ។

៥.

េធ�ករ វិភាគគុណភាពេលសំណាកជីកសិកម�ែដលបានដ

៥.៧ អនុកម�វិធីទ៥
ី .៧៖ ព្រងឹងរងររដ�ប ករប�
��បេយនឌ័ និងករស�តភិវណរររ
េគាលបំណ

៖

"ព្រងឹងសមត�ភាពម�ន�ីរជករក�ុងករងរកិច�ក

េដម្បីអនុវត

ករងឲ្មា្របសិទ�ភនិ ងទន់េពលេវ ជំរុញករប�
��បេយនឌ័ យិ តារអិរិវបុ ិរ្នចក�ុង

វ ិស័យកសិកម� "។

សូចនាក ៖
សូចនករលទ�ផ
១. ចំនួនម�ន�រជកា
ី
កា

បណ
�លក��ងការងរកិច�កា�ប

២. ចំនួនម�ន�រជកា
ី
ទទួលបា
បណ��ះបណ
�ល ស�ីពកា��េយនឌរ័
ក��ងផលិតកមក
� សិកម�តា

ឯកត

២០១៣

(សេ្រមចប)

នក

-

នក

៣០០

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

-

៣០

៤០

៦០

៨០

៣០០

៣០០

៣០០

៣០០

៣០០
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គេ្រមសកម�ភា ៖
១. ស្រមបស្រម�លសកម�ភាពរដ�បាលរបស់្រកសួងេនថា និ ងអង�ភាពមូលដ
ចំណុះ្រកសួង និងរវង្រកសួង និងស�ប័ដ�ភិប ្រគប់្រគងនិងចរឯកស
រដ�បាលេផ្សងៗរបស់្រក ធាសុវតិ ភាព
�
រដ�បាល ករពរសន�ិសុខ ្រគករង
សង�ម និងករងពិ ធីកររបស់្រកស។
២. េរៀបចំនិ ង្រគប់្រករចំណាស្រមាប់ក្រគប់្រគង េ្រប្អគារ យានយន
សមា�រនិងបរិក របស់អង�ភាអមទីសីករ្រកស
�
។
៣. សរុបនិងេធរ� បាយករណរង និងសកម�ភាពេផ្សងៗរបស់្រង េរៀបចំករងតម�ល់
ឯកសររបស់្រកស។
៤. ុរេរច� ារករព្រងឹងសមត�ភាពករងរេយនឌ័រ ករអប់រំនិងផ្សព�ផ្សប��
�ប
េយនឌ័រក�ុងវ ិស័យកសិកម�។

៥. អប់រ ំនិងផ្សព�ផ្ារករអិរិវយិតារិ�េរបុិរ្ន ចក�ុងវ ិស័យកសិកម។
�
៥.៨ អនុកម�វិធីទ៥
ី .៨៖ បេង�ន្របសិទ�ភាពកអធិករកិចណ�ួភត
សរ
័ ណសតណចម
រ
េគាលបំណ

៖

"ព្រងឹងនិងេធ�ឲ្យ្របេសរេឡងក�ុងករអនុវត�ច្បោប់ និងលិខិ

គតិ យុត�នានា េដម្បីឈនេទកត់បន�យភាពអសកម� និងបាតុភាពេផ្សង
េ្រមឱវទ្រកស"។
សូចនាក ៖
សូចនករលទ�ផ
១. ចំនួនអង�ភា
២. ចំនួនម�ន�្រត�តពិនិត្យ្រត�
ី
បណ��ះបណ
�ល
៣. តាែដលបាេធ�ើ
កានិត្យ

ឯកត

២០១៣

(សេ្រមចប)

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

អង�ភា

២៤

២៦

២៨

៣០

៣២

៣៤

នក

-

៣០

៣២

៣៤

៣៦

៤០

អង�ភា

៥

១៣

១៤

១៥

១៦

១៧

គេ្រមសកម�ភា ៖
១. ចុ ះេធ អ
� ធិ ករកិច�តមបណា�អង�ភាពែដល្រត�វេធ�អធិករកិច� និងចុះពក្យបណ�
ក�ុង្រកខណ� កសិកម�។

២. ចុ ះតមដនករដឹកនាំ្រគប់្រគង ករអនុវត�ច្បោប់ និងលិខិតស់អង�ភា
េ្រកឱវ្រកសួ។
៣. េរៀបចំបណុ� ះបណា�លម�ន�អធិ ករកិច�ជា្រ។
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៤. កសងលិខិតែណនាំ ែកលម� េលកសរេសរ និងចុះព្រងឹងករងរដល់ែដល្រត�
បាេធ�អធិ ករកិច�រួ។
៥. ករផ�ត់ផ�ង់េសវរដ�បាល ែថទំេហដ�រចនាសម�័ន� សមា�រ មេធ្យោបាយ និ
ស្រមាប់េធអធិ ករកិច� �សវ្រជាវ ែណនាំ និងែ
៥.៩ អនុកម�វិធីទ៥
ី .៩៖ ករ្រគប់្រគងឯកសរនិង្របព័ន�ព័ត៌មាន

េគាលបំណ ៖ "ព្រងឹងករកស
ងបណា�ញព័ត៌មានវិទ្យោ បណ�ុះបណា�លម�ដឹងពី

វ ិស័យអុិ នធឺេណត និង្របព័ន�្រគប់្រគងបណា េដម្បីឈនេទករផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មា
្រគប់្រគងឯកកសិកម�តម្របព័ន�េអឡិច្រត�"។
សូចនាក ៖
សូចនករលទ�ផ
១. ្របព័ន�បណ�Network ក��ងទីសកា
ី�
រ្រក
២. េគហទំព័រស្រមា
មន�រី កសិកម�េខត�

ឯកត

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

្របព័ន

-

៣

៣

៣

៣

េគហទំព័រ

-

៦

៨

៨

៨

គេ្រមសកម�ភា ៖
១. កសងបណា�ញអុធឺេណត និ ងអុិ ន្រតេណត នកទេនក�ុងទីស�ីក្រកសួ។
២. បេង�តេគហទំព័រស្រមាប់អង�ភាពេ្រកមឱវទ្រកសួងកសិកម� និងថ។
៣. ចង្រកង និងែទំឯកសរក�ុងបណា�។
៤. ព្រងឹងសមតភាពម�ន�ីថ ក់ជាតិ និងម�ន�ីថា�ក់េខត�ពី្របព័ន�ព័ត៌មានវិទ្េគហទំព័រ។
៥.១០ អនុកម�វិធីទី៥.១០៖ ព្រងឹគុណភាអប់រ ំ និងបណ�ុះបណា�ធនធានមនុស្សេ
បេច�កេទសកសិកម�េនសលវិទ្យោលភូមិន�កសិកម�

េគាលបំណ ៖ "ព្រងឹគុ ណភាបណុ� ះបណា�កអនុវតជាក់ែស�
�
និងក�ស្រជ

បេច�កេទសវ ិទ្យោស្រគប់ក្រមិត នបន�កសេហដ រចនសម័ �នស
� ិក្"។
សូចនាក ៖
សូចនក
១. បណ��ះបណ
�និស្សិ្រគបក្រមិ
២. បេង�ើនចំនួនគេ្រមានិង
អភិវឌ្ន៍ វទ
� ្យោសា

៣. ចំនួនេហដ�រចនសម�័ន�សិ្រត�វបកសា

ឯកត

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

នក

៨០០

៨៥០

៩០០

៩៥០

១.០០០

គេ្រម

១០

១០

១០

១០

១០

ចំនួន

១

១

១

១

១
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គេ្រមសកម�ភាព
១.

បណុ� ះបណា�លនិស្សុិេជំ នាញកសិកម ឲ្មានសមត�ភាពខ�ស់ស្រកអភិ វឌ្

វ ិស័យកសិកម�

ុរេរច� សកម�ភាពផ ា�ស់ប�ូរនិស្សិតងនិងេ្រក្រប

បេង�តកម�វ ិធី

សិក្សោថា�ក់បរ ជាន ខ�ស់េពញេមា៉ និ ងបេងតក
�
ម�វ ិធីសិក្សោថា�ក់បណ។
២.

�សវ្រជាវនិងផ្សពយនររបកគំេហញថ�ី េដម្បីបេង�នផលិតភាពកសិម� និង
ក
េក
កម�ស់ជីវភាជនបទ អរនរ �បេច�កវ ិទ្យោសម�សបដល់អ�កអនុវផា�ល។

៣.

អេង�តពី ស�នភាពករងររបស់និស្សិតេ្ រកយប��ប។

៤.

េរៀបចំសិក�សលវិទ្យ បំពក់បំប៉នម�ន�ី ស�ស�ចរ្យ ្រគ�។

៥.

អភិវឌ្ឍន៍ែផនករធនធានមន េធ�បចុប្បន�ភាពក
�
ម�វិធីសិ បេង�តកម�វ ិធីបណុ� ះ
បណា�ែវងនិងខ�ី

បេង�តជំ នាញឯកេទសថ�ីៗឲ្យ�សមទីផ្ស

យិតបេង�នក

អនុវត�ផា�ល់របស់និស្សេនតម្រគឹះស�។
៦.

ុរេរច� ែកលមែនិងអភិ វឌ្ឍន៍េសវកម�គាំ្រទ បំពក់សមា�រស្រមាក�សវ្រ
និ ងអនុវតផា�ល
�
។

៧.

ុរេរច�បេងតប
�
រ ិយាកសល�ស្រមាប់ករសិក្សោេរៀនសូ្រតរបស់នរយៈក
ផ�ល់នូវេសវកម�គាំ្រទ និងេហដ�រចនាសម�័ (បំពក់កុំព្យូទ័រ និងអុីនធីែ
រុត�េយបែន�មនូវចំនួនេសៀវេភស្រមាប់�សវ្រជាវេន

ព្រងឹសកម�ភា

កីឡ ែកលម�និងបំពក់សមាមន�ីរពិ េសធន ព្រងឹងេសវគាំពរស ែកលម�
េសវអហរ សងសងអេន�វសិកដន សងសង់អគារថា�ក់េរៀនប ព្រងឹ
្របព័ន�សុវត�ិភាពអគ�ីភ ... )។
៨.

បេង�ត្របព័ន�តម និងវយតៃម�ស្រមាប់កករដ�បានិងវ ិទ្យោស។

៩.

បេង�តនិ ងដំេណ រករន ូវសមាអតីតនិ ស្សិ។

១០.

ព្រងឹងករផ្សព�ផ្សោយន ិងទក់ទ។

១១.

បេង�តេវទិ កផ្សផ្សោយវិទ្យោស�ស�ដល់អ�កេ្រប្របាស់និ។

៥.១១ អនុកម�វិធីទី៥.១១៖ េលកកម�ស់គុណភាពអប់រ និងបណ�ុះបណា�បេច�កេទស
កសិកម�េនសលជាតិកសិកម�ែ្រពក
េគាលបំណ ៖ "ព្រងឹងនិងព្រងីកធនធានមនុស្សេលវិស័យកសិកម� វិទ្យោស�ស�ស
ជំនាញពក់ព័ន�នានា េដេឆ�យតបតមត្រម�វករទីផ្សោរករងអភិ វឌ្សង�ម �សវ្រ
នូវបេច�កេទសនិ ងរបកគំេហញថ�ីៗ បេ្រមករអប់រំេនេយបា និ ងករអភិវឌកសិកម"� ។
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សូចនាក ៖
សូចនក

ឯកត

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

១. ចំនួននស
ិ ្សិតណ��ះបណ
�ក��ងឆា�ំមួយៗ

នក

១.២០០

១.២០០

១.២០០

១.២០០

១.២០០

២. ចំនួនម�ន�រជកា
ី
បណ
� � ក��ងឆា�ំមួយៗ

នក

២៥

៣០

៣០

៣០

៣០

គេ្រម

៣

៣

៤

៤

៤

៣. ដ្លម់សិរ្ល��ល��

គេ្រមសកម�ភាព
១.

អនុវតក
� ម�វ ិធីរក�្នរុជតិយយិ ាផិ្ ុជេ ាុរ េាាិាផចន ិុរេយតមឆា�យបមួាៗ ដឹកនា
យិ ាផិ្ សិក្�សវ្រជ ុរេរច� ារមផព�មីាុរេ មបមបន មំាិាផចន ិុរេយ ុរេរច�
រ� ុកេរារជ្ម្ពិ យិ្្វា្ៃមយិាផិ្ររករន ារាិបី។

២.

ែកលម�កម�វ ិធីសិក្ ុរេរច� ករងរអនុវត�ជាក់ែស�ងក�ុងកម�វិធីស េរៀបចំយន�ក
វតៃម�កសិក្សោឱ្យបជបក ត្។

៣.

ុរេរច� ាិា�សលរ ិទកសា� យិតុរេរច�រត�ប្រ
� ំផ្សព�ផ្។

៤.

អភិវឌ្ឍសមត�ភាពបុគ�លិកសិនិ ងស�ស�ច

រ� េបន សមា�រឧេទ�សបេ្រង�ន

ផ�ល់្រគប់វត�ុធាេដម សរធាេផ្សងស្រមាករងអនុ វត។
�
៥.
៦.

ុរេរច� ករងរសហ្របតិបត�ិករ ន ិងចូលរួមករងរ ុិេបំុជិតុរេ មបព្រងី
ករងសិក្សោ�សវ ុរេរច� រំ�បណុ� ះបណា�ុរេ មបពជតក តាម្�ទពយិ ាផិ្។
អរនរ � យិតជទជទតន ាបមកទពបប ំ។

៧.

ចុ ពអុត�្ទបមីរារករយិាផិ្។

៨.

ុរេរច� ជរព័យទ
� ំ នាក់ទំនងៃផ�ក�ុងឱ្យបានរឹ

៩.
១០.

េរៀបចំលិខិតបទដ នៃផ�ក�ុង។

ែបិមែជរព័យ�ព័ត៌ ិយរិទកបាុតសលម្ិ

ុរេរច� ែមយារាជិរន ុជរេជភានបុតសលម្ិ
ា
។

សតាតន យិតួ ាុ ិេហដ�រចនាសម�័បាុតសលម្ិ ពិុាាារែបិមែជរពយ�័
ទក ប ុេត។

១១.

សតាតនេហដ�រចនាសម�័ុនស�យប ា្ររានសលម្ិ ។

៥.១២ អនុកម�វិធីទ៥
ី .១២៖ ព្រងឹងគុណភាព្រន�អប់រ ំនិងបណ�ុះបណា�លធនធានមនុ
វិស័យកសិកម�របស់សលកសិកម�កំពង់

េគាលបំណ ៖ "បេង�ន្របសិទ�ភាព្រគប់្រគងដ និ ងសមត�ភាពអប់រំបណ�ុះបណ ល
ធនធាមនុ ស្យក�ុងវិស័យកសិកម េដម្បីេឆ�យតបបានត្រមវករបណ�ុះបណា �សបតមទីផ្
ពលកម�កសិកម�"។
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សូចនាក ៖
សូចនរលទ�ផល

ឯកត

២០១៣

(សេ្រមចប)

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

១. និស្សិតបាប��ប់កាបណ
� �

នក

៣២០

៣២០

៣៥០

៣៥០

៤០០

៤០០

២ .ម�ន�ន
ី ងសា
ិ
� សា�ក់អ

នក

៥

៥

៥

៥

៥

៥

៣. ម�ន�ន
ី ងសា
ិ
� សា

នក

៩

២

២

២

៣

៣

៤. កសិករែដលបាា

នក

៣៥០

៣៥០

៥០០

៥០០

៥០០

៥០០

� ះប

គេ្រមសកម�ភាព
១.

ករបង�ត់បេ្រង�នសិស្សតមកម�វិធ ដឹកនាំសិស្សចុះទសកិ ច�សិក្ េរៀបចំ
គេ្រមសិក្ពិ េសធន៍�សវ្រជាវនិងអន បណុ� ះប
� លនិ ងបំពក់បំប៉អំ ពីក
េ្រប្របព័ត៌មាវ ិទ្ អនុ វត�ករអប់រំកយនិងក។

២.

បណ�ុ ះបណា�លស�ស�ចរប់កសងសមត�ភាពជំនាញឯកេទសវិជា�

បណ�ុ ះបណា� សមត�ភាពស�ស�ច និងេទពេកសល្យបេ្រ បេង�នសមត�ភា
៣.

ម�ន�ី ្រគ�បេ្រង�ន េលនិ ងកុំព្យូទ័។

េរៀបចំសិក�សលស�ីពីករែកម�វ ិធីសិក្ ុរេរច� តក់ែតងឯកសរបេច�កេ
កសិកម�ាជិប់ែចកចនិ ងផ្សព�ផ្។

៤.

បេង�តគណៈកម�ករព្រងឹងគុណភាពស�ស

េដម្បីេធ�ករពិនិត្យនិងវយ

សមត�ភាជំនានិ ងបេ្រង�។
៥.

ចត់ែចងករងរ្របជុំ្រក �ម្របឹ។

៦.

ចង្រកងនិងេបាះពុម�្រពឹត�ិប្រតមានុចកកេទសកសិកម� េរៀបចំ ែកលមែ្របព័នព័ ត៌មា
វ ិទ្ ផ្សព�ផ្សោយព័តសកម�ភាសតមរយៈWebsite។

៧.

ុរេរច�អយុរ្�កិច�ករករពរសុវត�ិភាពេពលបំេពញករងរក�ុងមន�ីរព។

៨.

បណុ� ះបណា�លបេច�កេទសកសិកម�ដល់កសិក។

៩.

ុរេរច� េវទិ កសធារណៈសំរប់និ បេង�តឲ្យមានទិវបង�ញេទពេរបស់
និ សិ្សក�ុងសលជាតិកសិកម�កំពង

ដល់សធារណៈ

ពិ េសសនិេយាជិ

ែដលេ្រប្រប និងអ�កបេច�កេទសកសិកម�។

១០.

េរៀបចំករ្របប��ប់ករសិក្សោថា�ក់ប រិ��ប័ េរៀបចំករពរសរប��ប់ក
សិក្ថា�ក់បរិ��ប័្។
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១១.

បំពក់ទព�ិតរ និ ងឧបករណ៍សិក្ ព្រងឹង្របព័ន�សុវត�ិ បំពកឧបករណ៍ សិតរ
ពិ េសធន៍ សរធាតុគីមីនិងវត�ុវិភាគេ

បំពក់កុំព្យូរស្រមាបេ្រង�មុ ខវ ិជា

ព័ ត៌មានវិទ។
១២.

ែកិមែអគារទចត់កររដ� ទីចត់កនិ ងអគារសិក្សោរបស់ស�នីយ៍ េរបង
ព័ ទជ
� ុំវ ិញស�នីយ៍ពិេសធចំនួ នៃផ�ដី១០ហិកត

ិមែអគារសិ

អគារកុំព្យូ

េរៀបចំបណា�ល័សិក្ឲ្យមានលក�ណៈសម� េរៀបចំ អេន�វសិកដ�នស្រក
ស�ក់េនរបស់និសិ្សតេនស។
១៣.

េរៀបចំផ�ល់មេធ្បាយដឹកជ��ូននិងទំនាក់ទំនងសប់ដំេណ រករស�នី។

៥.១៣ អនុកម�វិធីទី ៥.១៣៖ ករគ ំ្រ្សមចនមីរណសតណចមះជងនីិេខាតិស្រ្មណចមភតេ
ី ៥
ី
អយុបមករ ិាបុយព

ំណ មារជរមន ិម��ុយនរចុក�មាបមកទពម�តអាន

ុខ្�ម�ត២៥ាជិរន អយុ រ្�
បមករ ិាបទប-៥

កសិកម�” ។

ឆ.

ររានមយ�បរបាិបមករចយប

ា�ុិចន ិរួមច� ែកបាុជមចភយយន រុិិរ�កត

យិតានចនបរៃយ

“ព្រងឹងស�ប បេង�ន្របសិទ�ភាពេសវគ និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុ ក�ុងវ ិស័យ

្រកបណ�យុទ�ស�ស�ស្រមាប់អភតសរ
័

(១)ិ្ណ្ខណ�ររទ

សសតពក់ព័ន�នឹងកែ្្្្របអកសងារណួភត
�រ
សរ
័ ណសតណចម

ករែ្រប្រប�លអក

ជាប
� �ចម្បងយែដលបានជះឥទ�ិពលយា៉ងខ�ំងេលភពែផ

និ ងបានទញនូវករចប់អរម�ណ៍ជាសកលពីស
យន�ករករងរដ៏មាន្របស
សកម�ភាពទំងឡ

និ ងអន�រជាតិជាេ្រក�ុងកេរៀបចំនូវ

េដម្បីន្សោេទនឹងករវិវត�ៃនធម�ជ

និងកត់បន�យន ូវបណ

ែដលបានបង�នូវឥទ�ិពលអវិជមានេលបរិស

សំេដរក្បានូវ

និ រន�រភាពៃនករអភិវឌ យន�ករករងរ្រត�វបានដក់េ តំបន់ អនុតំបន់ និ ងថា�ក់ជា
េដម្បីែស�ងរកនូវដំេណាះ�សយរួម ក�ុងករែថរក្សោនូវលំនឹងបរិស�នធម ែដលរងនូវឥទ�ិពល
ពីសកម�ភាពអភិវឌ្ឍន៍

នាបានបង�

ិទ្យ�ស�ជាេ្រចតមរយៈកសិក្របស់អង�ក
ដូចែដលភស�តវ
ុ

ប�
� ែដល្របឈមក�ុងករអភិវឌ្ឍវិស័យកសិ

កសិ-ឧស្សោហក

េកស៊

ករចិ��ឹមសត ៃ្រពេឈ និ ងជលផល គឺជាបាតុភូតធម�ជាតិែដលរួមមានករែ្រប្រប�លស
សំេណ ម រដូវក និង របបទឹកេភ��ង េ្រគាះទឹកជំន េ្រគាះរស�ត
ួ រ��ួ យែផនដី ខ្យល់ព្យុះជាេដ
ជាមួគាេនះែដរ

សកម�ភាពមួយចំនួនដូចជាករកប់បំផា�ញៃ្រពេឈខ

ករេធ�កសិកម�

ពេនចរ ករភ�ួររស់េលដីជ្ ្របព័ន�កសិកម�មិនសម�ស ករេ្រប្របាសេ�ស�សពមិ នបា
្រតឹម្រត ករ្រគប់្រគងកកសំណល់សត�មិន កេ្រប្របាស់ថា�ំនកសិកមែ� ដលមិ នអនុ េល
េទតមបទដ�នបេច�កេទស ក៏ បានរួមចំែណកេធ�ឲ្យមានករែ្រប្រប�លផងែដរ។
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ជាករេឆ�យតបនឹងប��ដូចបានេរៀបរប់ខ

សន�ិ សីទសហ្របជាជស�ីពីកអភិ វឌ្

បរ ិស� (UNCED) នាឆា១៩៩២ បានឯកភាក់េចញនូវ្រកបណ�សន�ិស��សហ្របជាជៃន
ករែ្រប្រអកសធ

(UNFCCC)

េដម្បីរក្សោេស�រភាពៃនឧស�័នផ�ះក

បរ ិមាណកំណត់មួយែដលមិនបង�េ្រគាះថា
្របសិទ�ភាពេន២០០៥

ក�ុងបរ ិយាកនូវ

ក�ុងេគាលបំណងជំរុញករអនុវត�ឲ្យកន់

ពិ ធី សរក្យូតូ្រត�វបានដក់ចូល

េដយេផាជាសំខេលក

កត់បន�យករេ កនេឡងកំេដៃនភពែផ េពលគឺ្រត�វកត់បន�យឧស�័នផ�ះក� ៥,២% ៃនក្រមិ
បំភាយេនឆ១៩៩១

េដយមិនគិតពីករបំភាយពីវិស័យអក

និ ងនាវចរណ៍េឡ

ទន�ឹមនឹងេនះែដរ ក�ុង្រកបណ� ៃនសហគមន៍អស ទស្សនៈវិស័យេឆា�ះេទកន២០២០ គឺក

ែ្របក យអស៊នទំងមូលជាតំបន និងៃបតង (a clean and green ASEAN) ែដលតមរយៈេន

្រកបខ័ណ�ពហុវិស័យស�ីពីករែ្រប្រប�លអ (ASEAN Multi-Sectoral Framework on Climate
Change) ្រត�វបានអនុម័តេន២០០៩ េដម្បីស្រមបស្រម�លដល់ករេរៀបចំនូវយុទ�ស�ស � និង
ករបនយផលប៉ះពល

និ ងសហករអនុវតវ ិធានករច្រ

ក�ុងករកត់បន�យនិងបន្សោុំេទ

ែ្រប្រប�លអកស ជាមួយគា�េនះែ កម�វ ិធីបរ ិស�នស�ូ (Core Environmental Program)

ៃនមហអនុតំបន ់េមគង (GMS) បានេធ�ករវយតៃម�ពីភាពងរងេ្រគាះថា�ក់ពីករែ្រ
អកធាតុក�ុងមហអនុតំបន់េ និងបានដក់េចញនូវសម�ភាពក
ក
មួ យចំនួនក�ុងកបន្សោ

េទនឹងករែ្រប្រប�លអ និងកត់បន�យន ូវឥទ�ិពលេទេលបរិស�នធម�ជ
ក�ុងដំណាក់កលែដល្របេទសកម

បាននិងកំពុង្របឈមនឹងឥទ�ិពលៃនករែ្រប

អកសធ រជរដ� ភិបាលកម�ុនិងកំពុងយកចិត�ទុកដក់យា៉ងខ ក�ុងករេដះ� និង

ទប់ស�ត់ន ូវប
� �អវិជ�មានទំង

េហយក�ុងនាមជាភាគីៃនអនុស��្ណ� សហ្របជាជ

ស�ីពីករែ្រប្រប�លអក និ ងពិធី សរក្យូ កម�ុជាក៏បានខិតខំអនុវអនុស��និ ងពិធី សរេន

ផងែដរ។ ែផនករសកម�ភាពសប់ករបន្សោុំេទនឹងករែ្រប្រប�លអ ែដលេផា�ត
សំខន ់េលវិស័យកសិកម ធនធានទឹ តំបន់េឆ�រ និ ងសុខភាពមនុស្ស្រត�វបានអនុម័ត២០០៦។
ថ�ីៗេនះែដរ

េដម្បីមានយន�ករអនុឲ្យបានេពញេ

េដយនិរន�រភ

និងមានលក�ណៈ្រគប់្រជ�ងេ្របក

រជរដ�ភិបាលកម�ុេរៀបចំបេង�តគណៈកមា�ធិករជ្រគប់្រករែ្រប្រ

អកសធ តមអនុ្រកឹត្យ៩៩ អន្រ.បក ចុ ះៃថ�ទី១៨ ែខសីហ ឆា�២០១០ េដម្បេរៀបចំស្រម
ស្រម� និងពិនិត្យេលករអនុវត�េគាលនេ យុទ�ស�ស ែផនក កម�វ ិធីនា សំេដេឆ�យ
តបេទនឹងប
� �ែ្រប្រប�លអក រួមចំែណកករពរ បរិស ធនធានធម�ជា និងសុខុមា
ភាព្របជាពលរ
េដយែឡ ក�ុងករបន�អភិវឌ្ឍវិស័យកសិក កសិ-ឧស្សោហក េកស៊ ករចិ��ឹមសត

ៃ្រពេឈ និងជលផល ្រកសួងកសិកម រុក�្របម និងេនស បានកំណត់ន ូវេគាលនេយ
ត្រមង់ទិសេឆា�ះេទរកករកត់បន�យផលប៉ះពល់េល ន យិតបាបេង�ត្រក�មករបេច�កេទស
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មួ យេដម្បេរៀបចំកសងេគាលនេយ និងែផនករយុទ�ស�ស�េឆ�យតបនឹងផលប៉ះពពីបែ្រ
ប្រម�លអកស

ក�ុងេគាលបំណងជាសំខន់គឺសំេដេធ�ករសិក្ស

និ ងេរៀបចំេគា

នេយាប យុទ�ស�ស ែផនករសកម�ភ កម�វ ិធីនិ ងគេ្រមាង ស�ីពីកែ្រប្របអកធាត
េដយរួមប��ូលទំងែផនករកត់បន�យករបេ��ញឧស�័នផ�ះក��ក់ក�ុងវិស័យក ៃ្រពេឈ និង
ជលផល។ េគាលនេយា និ ងែផនករយុទ�ស� េឆ�យតបនឹងផលប៉ះពល់ៃកែ្រប្រប
អកសធាតុ នឹងចូលរួមជាវិភាគទនដ៏សំខន ក�ុងដំេណ រករកត់បនករបេ��ញឧស�័ន
ផ�ះក��ក់ និ ងជំរុញករអនុវត�ែផនករសកម�ភា សំេដបន្សោុំេទនឹងករែ្រប្ធាតុ
ចក�ុវ ិស័យររានជបាួតេបន ព័យ�យកតករែ្រប្រប�លធាតំណ ៖
«វ ិស័យកសក
ិ ម�កមុជ
�

កំេណនេសដ�កិចម
� ្ិ
អកសធ

បន�ែកលម�ជីវភាពរស់េ

យិតយិរយ�រទពររ ិស�យ

ចនសន�ិសខ
ុ យិតាុរ្�ិទពេស្ប�

តមរយៈករអនុវត�េគាលនេយាបាយជាមួ

ុរេមបរម
ួ ច�ែកបបាុតករអភិវឌ្ឍ្របកបេដយច

និងកន់ែតៃបត

មពិុាា

សំេដជួយដល់សហគមន៍ជនប យិត្រក�មជនងយរងេ្»។
ែផនករយុទ�ស�ស�េ

មានេគាលេដសំខ

«ចូលរួមចំ ែណកជួយកត បន�យផល

ប៉ះពល់ និងឥទ�ិពលអវ ិជ�មានទំងឡាយេលវិស័យកសិ ផលិតកម�សត� ៃ្រពេឈ និ ងជលផល
ែដលបណា�លមកពីករែ្រប្រប�លអ
្របេយាជន៍

សំេដស�រនូវករខូ

តមរយៈករបេង�នវិធានករប

និងករបាត់បផល

និ ងវ ិធានករកត់បន�យផលប៉ះពល់

ែ្រប្រប�លអក និងករេឡងក េដៃនភពែផនដ»។
េគាលបំណច�យួយ៥ជ្តរភយប� ក្នំណ៖
ទី១.

បេង�នសមត�ភាពស�ប និ ងធនធានមនុស្សេលករករអភិវឌ្ឍបេច�កវិទៃនពូជ

ដំណា េកស៊ ផលិតកម�សត� ៃ្រពេឈ និងធនធានជលផ ែដលមានលទ�ភាពបន្សោុំេទ
រំងស�ួ ទឹកជំនន់ ករេកនកំេ ករ្រជាបចូលៃនទឹក និងកបំផា�ញពីជំងឺនិងសត�ល�ិតចៃ្
ែដលបណា�លមកអំពីឥទ�ិពលៃនករែ្រប្រប�លអក
ទី២.

បេង�នសមត�ភាពដល់កសិករងយរងេ្

េលករេ្រប្របាស់បេច�កវិទ្

ក�ុង

ផលិតកម�ដំណាំនិងសត ែដលអចបន្សោុំបានេទនឹងករែ្រប្រប េដយជំរុញឲ្យ

ខ�ំងក�នូវេសវកមព�ផ្សោយ្របកបេដយ្របស និងករេផ�របេច�កវិទ្យោទ ែដលបា
អភិវឌ្ឍន៍េទក�ុងលក�ខណ�ផលិតកម�ជាក់ែ េដម្បីធានាសុវត�ិភាពេ និ ងបេងន្
� របសិទ�ភ
អន�រគមន៍ជួយសេ�ង និងស�រករខូចខតែដលបណា�លមកពីករែ្រប្រប�ល
ទី៣.

កត់បន�យនូវករបយឧស�័នផ�ះក��ក់ពីករបាត់ប និងេរចរ ឹលៃ្រពេឈ ពីផលិត

កម�សត� ផលិតកម�ដំណា និ ងករែកៃច�បឋមៃនផលិតផលកសិកម�ពុំសម�ស េដយជំរុេលកទឹក
ចិ តឲ
� ្យមានករអភិ ករ្រគប់្ និងករអភិវឌ្ឍធនធនៃ្រពេឈ្របកបេដយ ជាពិេស
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សហគមន៍ៃ្រពេឈ ្រពមទំងជំរុញ្របសិទ ៃនករេ្រប្របាស់ថាមពលកេកតេឡ (ជីវមា៉ស
និ ងជីវឧស�័ន) និ ងករេ្រប្របាស់បេច�កវិទ្យោកសិកម�
ទី៤.

ជំរុញករអភិវឌ

និងបេងន្
� របសិទ�ភាពៃនករ្រគប់្រគងវិស័

តបេទនឹងករែ្រប្រប�លអ

េដយេផា�តករយកចិត�ទុកដក់

េដម្បីេឆ�

េលករែកលម្របព័ន

េអកូឡូសុីទឹក ទប់ស�ត់ករបំផា�ញៃ្រពលិចទឹកនិងៃ្រព បេង�នករ�សវ្ និ ងអភិ វឌ្ឍន
វរីវប្បកម�្រគប់្រ

្រពមទំងព្រងឹងសមត�ភាព្រគប់្រគងសហគម

ឱ្យកន់ែត

្របសិទ�ភា
ទី៥.

ជំរុញករអភិវឌ្ឍធនធានមន ស្រមាប់ជាមូលដ�នគន�ឹះៃន ករចូលរួមចំែណក

និ ងកត់បន�យផលប៉ះព

ែដលបង�េដយករែ្រប្រប�លអកសធាតុេលផលិត

េកស៊

សត� ៃ្រពេឈ និ ងជលផល តមរយៈករអប់រំបណ�ុះបណ ករផ ា�ស់ប�ូរនិងែចករំែលកព័ត៌
និ ងករផ្សព�ផ្សោយចំេណ និងចំេណះេធ�ែដលពក់ព័ន�នឹងករែ្រប្រប�លអ និងកេកន
េឡងកំេដៃនភពែនដី។
វ ិធានករេគាលនេែរិជ្តរអយុរ្�ំណ៖
(ក).

វ ិធានករេគាលនេយាបាយេលវិស័យក និងកស-ិ ឧស្សោហក៖

កសិកម� ជាវិសយ័ែដលងយរងេ្រគាះនឹងករែ្រប្រប� េហយវក៏អចជាអ�ក
ឲ្យមានករែ្រប្រប�លអក

េដយសរវមានទំនាក់ទំនងយា៉ងជិ

នឹងកតអក

ធតុ ។ េដម្បីសេ្រមចបាននូវករអភិវឌ្ឍផលិតកម�កសិកម�្របកបេដយនិរន�រភាព សង�ម និង
បរ ិស�នក�ុងបរិបទៃនករែ្រប្រប�លអ និ ងយន�ករអភិវឌ្ឍន៍ស វ ិស័យកសិកម� និ ងកសិឧស្សោហក្រ�វអនុវត
ត
យុទ�ស�ស�បន្សោុំជាមួយនឹងករកត់បន�យករបំភាយឧស� ក់ដូចខ
េ្រក
ទី១.

បេង�នផលិតភាពកសិកម�េដម្បីធានាសន�ិសុខេ េលកកម�ស់អហរូបត� និង
បេង�ន្របាក់ចំណ
ក្រមិ១០%ក�ុង១ឆា�

េដយជំរុញឱ្យបាននូវកំេណនផលិតកម�ដំណាំ្រគប់ក�ុង
តមរយៈករជំរុញករេ ធ�្របពលវប

និងពិ ពិធកមដំណា
�

សម�សបតម្របព័េក្ស្រតបរិស និ ងព្រងឹងសមត�ភាពបន្ េដម្បីបេង�នករ
និ ងកសិពណិ�កម�ក�ុងវិស័យកសិកម
ជ
ជីវភាពរស់េនរបស់កសិ

និ ងកសិ-ឧស្សោហក

និងសហគមន៍ជនបទ

ែ្រប្រប�លអកស
ទី២.

សំេដេលកកម�ស

ក�ុងដំេណ រករបន្សោុំជាម

ព្រងឹងសមត�ភាពសិក្សោ�សវ្រជាទ្យោស បេច�កវ ិទ្ និ ងរបកគំេហញ េដម្ប
អភិវឌ្ឍន៍បេច�កេទសថ�ី និងករ្រគប់្រគងព័ត និ ងចំេណះដឹងអំ ពីកែ្រប្រប
អកសធ

ស្រមាប់ព្រងឹងសមត�ភាពប

និងកត់បន�យកបំភាឧស�័នផះ
�

ក��ក់ក�ុងវ ិស័យកសិកម� និ ងកសិ-ឧស្សោហកម�ស្រមាប់្រគប់្របព្រតបរិស�
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ទី៣.

ជំរុញករអភិវឌ្ឍេដយបេ��ញឧស�័នផ�ះក��ក់តិចក�ុងវិស័យកសិ

តមរយៈក

្រគប់្រគងធនធានធម�ជាតិស្រមាប់ និ ងេស្ប�ងអហរ្របកបេដយនិរ
និ ងករអនុវត�កសិកម�មានភាពឈ�សៃវជាមួយអ
ច្រម�

កសិរក
ុ ក
� ម�

សំណល់កសិកម�

កសិកម�តមែបបអភិរក

ដូចជា្របព័ន�កសិក

្រពមទំងករ្រគបនិងេ្រប្រប

និងកសិ-ឧស្សោហកម�្រគប់្រ

ស្រមាប់ែកលម�ជីជាតដី

សំេដរួមចំែណកដល់ករកសងសង�មែដលបេ��ញកបូ និ ងមានភាពធន់្
នឹងអកសធា
ទី៤.

ព្រងឹងសមត�ភាពស�ប័នជំនាញក�ុងករស្រម ករេធ�អន�រគមនេ្រគមហន�
រយេដយធម�ជ ករអភិវឌ្ឍធនធានមន ករកសងេគាលនេ និង
្រកបខ័ណ�ច្ប

និងករប�
��បករសិក្សោអប់រំេលចំេណ

អកសធាតុស្រមាប់្រគប់ក្រ
ផ្សព�ផ្សោយចំេណះដឹងបេច�កវ

អំពីកែ្រប្រប

្រពមទំងេលកកម�ស់ករបំពក់ប

ដល់អ�កពក់ព័ន�្រគប់មជ្ឈ

និង

រួមមានទអ�ក

នេយាប និ ងកសិករផងែដរ។
ទី៥.

ព្រងឹងសមត�ភាពសហ្រ គាសវិនិេយាគក

និងកសិ-ឧស្សោហក

ឲ្យមាន

ទទួ លខុ ស្រត�វខ�ស ចំេពះកររួមចំែណករបស់ខ� ឲ្យមានករែ្រប្រប�លអ
េដម្បីកត់បន�យភាពងយរង

និ ងបេងនស
�
មត�ភពេឆ�យតបនឹងករែ្រប្រ

អកសធ សំេដសេ្រមចបាននូវផល្របេយាជន៍េសដ�កិ ្រពមទនិ រន�រភា
សង�ម និងបរ ិស�ន
(ខ).

វ ិធានករេគាលនេយាបាយេលវិស័យ៖
េដម្បីសេ្រមចបានតមេគាលបំណងជាយុទ�ស�ស�េឆ�យតបេទនឹងផល

ករែ្រប្រប�លអកសធាតុេលវិស័

វ ិធាករេគាលនេយាបាយមួយចំនួន្រ

កំណត់ដូចខងេ្រក
ទី១.

ជំរុញករេ្រប្របាស់ក�ូនេកស៊ូែដលអចបន្សោុំបានេទនឹងករែ្
េពលគឺសំេដដល់ករដ់ប��ូលឲ្យេ្រប្របាស់នូវក�ូនេក
ក
ស៊ូ និ ងក�ូន
េកស៊ូថ�ីនាំចូលពីបណា�្របេទសផលិតេក

ជាពិេសសពីបណា�្រសក�ុង

តំបន់ ែដលអចធន់្រយកងភាពរំងស� ឬសីតុ ណ�ភាខ�ស់ស្រមាប់ដំដុះេនត
ណាែដលងយរងេ្រ
ទី២.

ជំរុញករបេង�តក�ូនេកស៊ូថ

ែដលអចបន្សោុំបានេទនឹងករែអកសធ

េនក�ុលក�ខណ�េក្ស្រតបរិស�នៃន្របេទសក

ស្រមាប់ដំដុះជំនួសឲ្យក�ូនេ

ែដលនាំចូលពីេ្រក្រប
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ទី៣.

ជំរុញករសិក្សោ�សវ្រជាវពីផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្រប�លអកសធាត
េទតមតំបន់ដំ និងលទ�ភាពទទួលបានឥណទនក (Carbon

Credit) ពី

ដំណាំេកស ែដលេផា�តករយកចិត�ទុកដក់�ស តមដននក្រមិលូតលស
ទិ ន�ផលជ័រ និ ងេឈេកស៊ូ និងកររតត្ប� តណេផ្សង េទតម្របេភទក និ ងេទ
តមតំបន ់ដំដេផ្សងៗគ

េដម្បីកំណត់បាននូវក�ូនេកស៊ូសម

តំបន់ដំដុ

សម�សប ឬ តំបន់ងយរងេ្រ និងឈនេទរកកំណត់បានូវតំបន់ដំដុះម
ពូជនិ ងតមតំបន ់

េលកកម�ស់ករយល់ដឹ

និងសហករសិក្សោ�សវមួ យ

ស�ប័នន អំពីលទ�ភាពក�ុងករទទួលបាននូវឥណទន (Carbon Credit)
ពីដំណាំេកស៊
ទី៤.

កសងសមត�ភាពម�ន�ីជំ េឆ�យតបេទនឹងករែ្រប្រប�លអ េលដំណា
េកស៊ េដម្បីេឆ�យតបបានទន់េពលេវលេទនឹងករែ្រប្រប តមរយ
ករបណ�ុះបណា�លរយៈេពលែ

និ ងមធ្យមអំពីករតមដនេ រ៉ែម៉្អក

ធាត ករបេង�តគំរម៉ូែដលអកសធ (Climate modeling) និ ងគំរូែបបែផនដំដុ
(Crop Pattern) េទតមតំបន់នីមួយ
ទី៥.

បេង�នសមត�ភាពបេច�កេទសដំណាំេក ជំរុញករអនុវត�កសិកម�ល (GAP) ក�ុង

សកម�ភាពករងរេក និ ងបេងនករយល
�
ដឹងពីផលប៉ះពល វ ិធានករបន្ ឬ
កត់បន�យេលករែ្រប្រប�លអ តមរយៈករបេង�នសមត�ភាពអ�កដំេ
ឲ្យអនុវតបាន្រតឹម្រត�វតមបេច�

និ ងករអនុវត�កសិកម�ល

ចប់តំងពី

េរៀបចំដី ករេ្រជស េរសព ករដំដុះទន់េពល ករដំដំណាំគ្រ ករេ្រ
្របាស់ និ ងថាកស
�
ិកម�បាជ្ក ម្រត�វ
ទី៦.

ជំរុញ្របសិទ�ភាពក�ុងករេ ្រប្របាស់

ក�ុងផលិតកម�ែកៃច�ជ័រ

និងេឈេកស៊

តមរយ (១). ករសន្សំឬករេ្រប្របាស់្្របសិទ�ភ នូវធាតុចូក�ុង

ដំេណ រករែកៃច ដូចជាឥន�ន ទឹក អសុី និងធាតុគីម (២). កេ្រប្របថាមព
កេកតេឡងវ ិញ (Renewable Energy) ស្រមាប់ករែកៃច� និងេឈេកស៊ ដូចជាជី
ថាមព (Bio Energy) ចំ ហទកក ឬឧស�័នបានពីកកសំណរៃនកបង�កជ័ រ
េកស៊ និង (៣). ករ្រគប់្រគងសំណល់រវពីេរងច្រកបាន្រ
(គ).

វ ិធានករេគាលនេយាបាយេលវិស័យផលិតក និង សុខភពសត�៖
េដម្បីេឆ�យតបេទនឹងេគាលបំណងយុទ�ស

សុខភាពសត�ខងេ
បន�យឧស�័នផ�ះក��ក់
ខងេ្រក

ែដលពក់ព័ន�ផលិតកម�សត

វ ិធានករេគាលនេយាបាយមួ យ

និង

េដម្បីរួមចំែណកក�ុងកកត

និងបយីុ�េទនឹងករែ្រប្រប�លអ

្រត�វបាន កំណដូច
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ទី១.

ករស្រមបស្រម�លតកម�សត�៖ ករអនុវត�ករចិ��ឹមសត�្រត�វេ ធ�ផា�ស់ប�ូេដម្ប
បន្សោុំេទនឹងករែ្រប្រប�លអកស ករេធ�ពិពិធកម
ខ�ំងក

និងសមាហរណកម�នូវករ្រគប់្រគងវ

ករព្រងឲ្យប

និងផលិតកម�សត�និងដំណា

ករអភិរក្សធម�ជ និង្របព័ន�បរិស (រុក�ជាត ឬ សត�និងបរ ិស�) និ ងកប��ូល
នូវ្របព័ន�ផលិតកម�សត�លយគា�និង្របព័ន�កសិកម�ច្
ទី២.

ករអភិវឌ្ឍវិទ្យោ និងបេច�កវ ិទ្៖
ករបង�ត់ពូជស៖

ពូជសត�ក�ុង�ស�កជាេ្រច បានបន្សោុំេទនឹងលក រស់េន

ែដលពិ បា ដូេច�ះបេច�កវ ិទ្យោបង�តជសត�អចជួយបេង�េល្ប�នៃនករបន្របស់

សត�េទនឹងករែ្រប្រប�លអ ែដលករបន្សោុំេនះមិន្រតឹមែតអឲ្យសត
អចធន ់នឹងកំេដប៉ុេណា�

ប៉ុ ែន�ែថមទំងជួយឲ្យសត�សមត�ភាអចរស់រ

លូតលស និ ងបនព
� ូជក�ុងលក�ខណ� ែដលមានចំណីពុំសូវមានគុណភា សត�ល�ិត
និ ង� តណ ។

ករែកលមចំណីសត�៖ ករប��ូលនូវ្របេភទចំណីសត�ថ� ែដលធន់នឹងភាពរំងស�
និ ងទឹកជំនន់ និងករែកៃច�កកសំណល់កសិកម�ជាចំណី អចជួយេធ�ឲ្របេសរ
េឡងនូវបរ ិមា និ ងគុណភាពចំណីសត�ស្រមាប់ផ�ល់ឲ្យ
ករេធ�ឲ្យ្របេសរេឡងសុខភា៖
អភិវឌ្ឍវិធីសស�ថ�
�

សុខភាពសត�្រត�នករព

ស្រមាប់េធ�េរ គវិនិច

�តណសត�

តមរយៈក

និងកផលិតថា�ំវ៉ក់ស

ករពរជំងឺស និងករព្រងឹងករ្រត�តពិនិត្យចលនាសត�និងផលិត
ទី៣.

ករព្រងឹងសមត� និ ងករផ្សព�ផ្ ករេធ�ឱ្យ្របេសរេឡងនូវសមតរបស់
ស�ប័ ធនធនមនុ ស្ និ ងអ�កចិ ��ឹមសត�្រត�វកចំបាច់ណ េដម្បីែស�យល់
និ ងទប់ទល់ជាមួយករែ្រប្រប�លអ
ែ្រប្រប�លអកសធាតុេលពិភ

ែដលជួ យបេងនករយល់ដឹងេលក
�

បែន�មពីេនះ

ករបណ�ុះបណាេល

បេច�កវ ិទ្ និ ងករអនុវត�ករចិ��ឹមសត� ករបង�ត់ពូជស ករដំណាំចំណ សត�
និ ងវលេស

និ ងករពរជំងឺសនឹងចូលរួមចំ ែណក

ចំណូលដល់កសិករ។
ទី៤.

ករេឆ�យតបនឹងទីផ្សោរស

ក�ុងករអនុវតពិ ពិធកម�្របា

ករជតបបទីផ្សោរសត�និងផលិតផលស

ែដល្រប

កសិករ្រកី្រកអចេ្រជ�តច តមរយៈករបេង�តសហគមន៍ចិ��ឹមស និ ងក
ទី៥.

ជំរុញពណ ជ�កម�ក�ុងតំបន់ និ ងែផនករឥណទ

ករអន�រគមន៍និងករជួយសេ�ង ករបេង�ត្របព័ន�ព័ត៌មានឲ្យដឹ េលបសុសត�

និ ងករផ�ល់េលករែថរក្សោបសុ

និ ងអន�រគមន៍សេ�ង�ះបនាដល់សត�
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េនេពលមានេ្រគាះមហន�រយធ

នឹងជួ យេធ ឲ
� ្យសុខភាពសត�កន្របេស

េឡង និ ងកត់បន�យហនិភ័យដល់សត
ទី៦.

ករេធ�ឲ្យ្របេសរេឡងនូវករ្រគប់្រគងេលករផ�ល់ច ករផ�ល់ចំណ ែដលមា
គុ ណភាពល�ដល់សត�ទំពរេអៀងនឹងជួយបេង� “្របសិទ�ភាពករផា�ស់ប�ូរ ” របស់

សត� ែដលនាំដល់ករកត់បន�យឧស�័នេ ែដល្រត�វបានបេង�តក�ុងផលិតៃក ន

មួ យឯកតស ឬទឹកេដះេគ
ទី៧.

ករ្រគប់្រគងវ ៖ កររួមចំែណកករបំភាយឧស�័នផ�ះក�សំខន ់ពផលិតកម�
សត� បណា�លមកពីដំណាំចំណីសត�ឬផលិតកម�ដំណាំចំណី និ ងកេ្រប្រប
ដី។ ករ្រគប់្រគងវលេស�្រត តមរយៈករផា�ស់ប�ូរេវនគា�នេស ស្រមា
សត�

ជាមេធ្យោបាយដ៏មាន្របសិទ�ភ

ក�ុងករទប់ស�ត់បំភាឧស�័នផ�ះ

ក��ក់ពីផលិតកម�ដំណាំចំណីសត� ករប��ូលន ូវ្របេភទពូជេ

និ ងពពួកដំណាំបែន

េទក�ុងវលេស�អចជួយព្រងឹងករស� និ ងអសូតេនក�ុងដ
ទី៨.

ករកត់បន�យករេ្រប្របាស់ចំណីអហរមាន៖
្របាស់ក�ុងបរិមាណខ

ករកត់បន�យេ្រប

នូវចំណីអហរែដលមាន្រប ភពព

នឹងជួយែកលម�

សុខភាពមនុស និងជួយបនយករខូចខចពីករអនុវត�ផលិតកម
�
� ដល់បរ ិស�
(តមរយៈករេ្រប្រប ទឹក និ ងធនធានធម�ជាតិេលសល ែដលនាំដលារបេង�ន
ក្រមិតៃនករបំភាយឧសផ�ះក��ក់ )។
ទី៩.

ករ្រគប់្រគងកកសំណល់

ករ្រគប់្រគងកកសំណល

្រត�វេធ�ឲ្របេស

េឡងតមរយៈយន�ករេផ្ ដូចជាករេ្រប្របាសស្រមាប់ស� និ ង្របក
សំណល់សត�

(លមកនិងទឹកេនាមស

និងកកសំណល់សត�ពីសត�ឃាតដ)។

ករស�ុ និ ង្រគប់្រគងឲ្យបាន្រតវ គឺមិន្រតឹមែតជួយទប់ស�ត់បំភាឧស�័នផ�ះ
ក��ក់

ែតែថមទំងបេង�តឱក

ស្រមាប់េ្រប្របាសកេកតេឡងវ ិញេទៀត

ផង។
ទី១០. ករព្រងឹង្ខណ� ច្បោ និងករអនុវត�ច្បោ ករអភិវឌ្ឍ្ខណ� ច្បោ ុិិ
នេយាប និងយុទស
�
�ស�ស្រម ាប់ករេ្រប្ និងករ្រគប់ងកសំណល់
សត� អចជួយរួមចំែណកកត់បន�យករបំភាយឧស�័នផ�ះក ពីកកសំណល់សត
រួមជាមួយករព្រងឹងករអនុវត�ច្បោប់្របកបេដយ្របសិ
(ឃ).

វ ិធានករេគាលនេយាបាយេលវិស័យៃ៖
យុទ�ស�ស�សំខន់ៗក�ុងវិស័យៃ្រព

េដម្បីចូលរួមចំែណកកត់បន

និងបន្សោ

េទនឹងករែ្រប្រប�លអក េដយបន�អនុវតកម�វ ិធីៃ្រពេឈជា រួមមា៖ ករែិមែ
និ ងបេងន្
� របសិទ�ភាពក�ុងករ្រគប់្រគងៃ

ករដំដុះស�រៃ្រពេឈេឡ

ករបេង�
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សមត�ភាពនងករ�សវ្រជាវេដម្បីផ�ល់មានវិទ្យោស

ក�ុងករេធ�េសចក�ីសេ្រ

េគាលនេយាបាយក�រអភិវឌ្ឍវិស័យៃ្រពេឈឲ្យមាននិរន និ ង្របសិទ�ភាពខ�ស
ទី១.

ករបេង�ន្របសិទ�ភាពក�ុងករ្រគប់្រគង ៖ មានកិច�ករសំខន់ៗមួយចំនួន

នឹងជួ យរួមចំែណកបេង�ន្របសិទ�ភ ក�ុងករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈ្របនិ រន�រភា
រួមមានជាអ ករពិនិត្យនិងកំណត់េឡងវិញនូវ្ ្របទល់ែដៃ្រពេឈ ករចុះប��

និ ងករេរៀបចំែផនករ្រគប់្រគងអភិវ និ ងអភិ រក្សឲ្យ�តមមុខង និ ងស�នភ
ៃ្រតមតំបន់នីមួយៗ ក�ុងន័ យេនះ តំបន់មានសក�នុពលមួយចំន រួមទំតំបន់

សហគមន៍ៃ្រពេឈនឹង្រត�វបានេរៀបចំអនុវគេ្រម REDD+ ែដលជាកិច�កបែន�ម
េទេលតំន់មួ យចំនួនែដលរដ�បាលៃ្រពេ ឈន និ ងកំពុងអនុវតគេ្រម
�
REDD+
(Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation)។ ចំណូលពី
ករលក់កប

គឺជាកមា�ចលករដ៏ សំខន់មួ

ក�ុងកជំរុញឲ្យភាគីពក់ពនា

ក�ុងវ ិស័យៃ្រពេឈ ពិ េសស្របជាសហគម និងអជ ា�មូ លដ�នចូលរួកនែតខ�ំ
ទី២.

ក�ែថមេទៀ ក�ុងករ្រគប់្រគងធនធានៃ្រពេឈេដយនិរន�រភា

ករអភិរក្សនិងក រស�រៃ្៖ ករងរអទិភាពមួយចំនួនេទៀតក�ុងករអ និ ង
្រគប់្រគងៃ្រព ក�ុងបរ ិបទៃនករករែ្រប្រប�លអកស រួមមា៖ ករជំរុ
ឲ្យមានែផនករេ្របាស់ដីក�ុងតំបន់ដីសម្បទនេសដ�

ឲ្យបសម�សបត

លក�ណៈបេច�កេទស ករបេង�នករយល់ដឹងអំពីេភ�ងេឆះៃ និងករករ កគា
្រទដល់សហគមន៍ជនជាតិេដមភាគ និងសហគមន៍មូលដ� ្រពមទំងក និង
អភិរក្សជីវៈច្រម� ករស ករដំដុះេ ដមេ និងៃ្រពេឈេឡងវិ ជពិ េសស
េផា�តេទេលក រស�រគ្រមបៃ្រពេឈតំបន់ៃ្រ

ក៏ ជាករងរចំបាច់ផងែដ

ករេឆ�យតបនឹងឥទ�ិពលៃនករែ្រប្រប�លអ តមរយករេលកទឹចិ តដល់
�
ករដំចមា�រេឈឯ

សហគមន៍

្របេភទេឈច្រម�ះឬេ ឈឧស្សោ

និងជាលក�ណៈចមា�រៃ្រពេឈៃ

េដយដ

ក�ុងេគាលបំណងស្រមបេងនជីវភា
�

និង

បេង�នេសវកម�បរិស� ទន�ឹមគា�េនាះែ ្រត�យកចិត�ទុកដក់េផា�តេករេរៀបច
េគាលនេយា បទប្ប� �ត� ច្បោ និងឯកសបេច�កេទសេផ្សង ស្រមាប់គា
ករងរដំ និ ងស�រៃ្រពេ ឈ្របកប្របសិទ�ភាពជាចំ
ទី៣.

ករ�សវ្រជាវនិងករផយ៖ ករសិក្សោ�សវ្រជាវអំពីក និ ងយុទស
�
�ស
ែដលពក់ព័ន�នឹងសកម�ភ ក�ុងករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈជាកត�ច ក�ុងក

រួមចំ ែណកក�ុងករបន្ស

និងជម�ះក�ុងករេដះ�សយ

ែដលេកតេឡងពី ក

ែ្រប្រប�លអក េដម្បីធានាដល់សន�ិសុខេស ករបេង�ជីវភាពរស និ ងក
ែកិមែែផ�កបរ ិស�

ែដលករងរេនះអចជួយបេ ង�ត្របព័ន�ៃនករ្រ

និង
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អភិរក្សធនធានធម�ជាតិផងែ
ក�ុងករ្រគប់្រគងៃ្រ

បេង�នសមត�ភាពស�ប

និងជំ នាបេច�កេទស

ជាកត�សំខ ន់ណាស់ក�ុងករចចំ ែណកករ្រគប់្

ៃ្រពេឈ សំេដកត់បន�យករ្រប�លអកសធ ករងរេនះអចេ ធ�េ តមរយ
ករផ�ល់វគ�បណ�ុះបណា ករេធ�ទស្កិច�សិក្ ករចូលរួម្របជ សិក�សលក
និ ងេ្រក្រប និ ងបន�ប់ពិ េសធន៍ស្រមាប់បេ្រមឲ្យករអ ករផ្សព�ផ និ ង
ករប�
��បករយល់ដឹងជាស

អំពីកែ្រប្របអកធាតុឲ្យដល់្រគប់មជ្

ជាពិេស អជ ា�ធរែដន និ ងសហគមន៍មូលដ�ជកតគន�ឹះផងែដរ។
ទី ៤

ករព្រងឹងករអនុវត�ច៖

សមត�ភាពក�ុងករ្រគប់

និងករពរៃ្រព របស់ស�ប័

ជំនាញេនមានក្ េដយសមិនមានម�ន�ី្រគប់្រគាន់េដម្បីបំេព និងកង�ះខ
មេធ្បាយសមា និងបរ ិក�រក�ុងករ្រគប់ និ ងករពរៃ្រពេ េដម្បីចូលរួមក
បន�យករបាត់បង់ៃ្រព ែដលបង�ឲ្យមករែ្រប្រអកធាតុេន ចំបាច់្រ
ព្រងឹងសមត�ភាពក�ុងករអនុវត�ច តមរយៈករព្រសមត�ភាពជំន និងបំពក
មេធ្យោបាយ្រគប់្រគាន់ដលរដ�បាលៃ្រពេ ឈ
ទី ៥

ករបន្សុឈនឹងករែ្រប្រប�លអក៖
ករងរបន្សោុំក៏សំខន

ក�ុងបរ ិបទៃនករែ្រប្រអកធាត

ដូចករកត់បន�យករែ្រប្រប�លអកស

យុទ�ស�ស�សំខន េដម្បីបន្សោុំេទនឹងករែ្រប្រប�លអក៖ ករផ្សព�ផ
និងករបេង�នករយល់ដឹងអំពីករែ្រប្អកសធដល់សហគមន៍

ែដលរស់េនែក្ប

និ ងក�ុងតំបន់ៃ្រពេឈ ករកំណត់ន ូវតំបន់ៃ្ និ ងសហគមន៍ៃ្រពេឈ ែដលងយរងេ្រ

េដយករែ្រប្រប�លអ កេរៀបចំែផនកកត់បន�យភាពងយរងេ និង
ករ�សវ្រជ និ ងដំដុះន ូវ្របេ េឈែដលស៊ូ្រទបានល ជាមួយករែ្រប្
អកសធា
(ង).

វ ិធានករេគាលនេយាបាយេលវិស័៖
ជលផលនិ ងវរីវប្បក ជាែផ�កមួយៃនវិស័យកសិកម�ែដលងយរងឥទ�ិេដយក

ែ្រប្រប�លអក
ទឹកជំនន់

េ្រពះវមានទំនាក់ទំនងជិតស�ិទ�េទនឹងរបបទឹ

និ ងសីតុណ�ភាពទឹក

ភាពរំងស�

េដម្បបន្សោនិ ងកត់បន�យករែ្រប្រប�លអ

និង

ធានានូវករអភិវឌ្ឍធនធា និងវរីវប្បកម�េដយនិរន� វ ិស័យជលផលកំណត់
វ ិធានករេគាលនេ យុទ�ស�សុឆេយតបេទនឹងករែ្រប្រប�ល �សបេទត
េគាលនេយាបាយយុ�ស�១០ឆាំ� របស់វិស័យជលផ៖
ទី ១.

បេង�នផលិតភា និងផលិតផលជលផល េដម្បីធានាសន�ិសុខេស េលក
កម�ស់អហររូបត� និ ងបេងន្រ
�
បាក់ចំណ តមរយៈករព្រងឹងករ្រគ
ជំរុញករអភិវឌ និ ងអភិ រក្សធនធានជលផ ជំរុញករេធ�វរីវប្បក្រគប
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្របេភទឲ្យមានកំេ១៥%ជាេរៀងរល់ឆា ជំរុញករបេង� និ ង្រគប់្រ
�សះជ្រមក្រតីសហគមឲ្យប៧៥%

ៃនចំនួ នឃុំសរុបទូទំ្របេទេន

ដំណាច់ឆា២០១៩។
ទី ២.

េលកកម�ស់គុ ណភា សុវតិ ភាពផលផលិតផ
�
និងករែកៃច�ផ ផលិត
ផលជលផល េដយកំណត់យា៉ងេហច៨០ភាគរ ៃនអ�កែកៃច�នឹង
្រត�វបានអនុវ�សបតមបទប្ប��ត�ិៃនករធានារ៉ប់រ
និ ងសង់ដរេន្
�
មដំណាច់ឆា២០១៩

រួមទំងករជំរុញសកម�ភាពភូមិ

ផលិតផលជលផលមួ យ

េដម្បីេលកកម�ស់ជមិតជីវភាពរស់េនរប្រប

េនសទេនតមជ

ក�ុងករបន្សោុំនិងចូលរួមបន�យេទនឹកែ្រ

្រប�លអកសធ
ទី ៣.

សុវតិ ភា
�

ព្រងឹងស្�ភាពសិក្សោ�ស អភិ វឌ្ឍន និ ងផ្សព�ផ្សោយបេច�សថ�ីៗ
ក�ុងករភ ា� បង�ត់ពូ ករចិ��ឹ ចំណី និងវ ិធីស�សែកៃច�ផល ផលិតផល

ជលផលថ�ីៗ

ែដលមានលក�ណៈបន្សោុំេទនឹងករែ្រប្រប�លៃ

និ ងមានករីកចេ្រមនលូតលស់ឆាប

�សបេទតមត្រម�វករេសដ�

ទីផ្សោ
ទី ៤.

ព្រងឹងនិងព្រងីកសមត�ភាពអង�ភាព

និ ងអ�កពក់ព័ន�ក�ុងករស្

ស្រម�លេធ�អន�រគម ្រពមទំងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានម តមរយៈករបណ�
ក�ុងវ ិស័យជលផល

បណា�លអំពីផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្រប�លអ
និ ងវ ិធានករបន្ស
ទី ៥.

ព្រងឹងករ្រគប់

និងែថរក្សោដំៃ្រពលិចទឹកនិងៃ្រព

ុឡេតរ ិំេន្�រយន ៃជពុរចរ ិិជរបរុរាជរាិទ�ទព�
រ� ចន ឆា២
� ០១៩

យិ តរ�

ក�ុងេនាុនជ្ក ម

ៃផ�ដីៃ្រពលិចទឹកេនតំបន់ទឹកសបចំ៣៥%

និងេន

តំបន់េឆ�រសមុ ្រទចំនួ៧៥% ្រត�វបានករពរយ តមរយៈកកំណត់និ ង
េបាះបេង្រពំ្របទ
្រត�វបានលមែ�

និ ង៨០%ៃនកែន�ងអភិរក្

េនតំបន់បឹងទេន�ស

ករពរនិងផ្សព�ផ្សោយឲ្យមានក រយល់ដឹ

រួមជាមួយករជំរុញឲ្យមានករបេង�តកែន�ងអភរិក្សធន េន្រគ
សហគមន៍េនសទទំងអ េដម្បីធានាឲ្យបាននូវនិរន�រភាព្របព័ន�េអ

ធនធានជលផ និងបេង�យយន រផលផលិតផលជលផល េដម្បីចូលរួមបន្ស
និ ងកត់បន�យករែ្រប្របសធាតុ
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ទី ៦.

ជំរុញករេរៀបចំេគាលនេយ

និ ងលិខិតបទដ�នគតិយ្�នា

និង

ផ្ព�ផ្សោយចំេណះដឹងបេច�កេទសវិទ្យោស�ស�ដល់អ�កពក់ព័នអ�ក
េនស ឬអ�កចិ ��ឹម្រត អ�កែកៃច� និងអ�កុរេរច�ុិិនេយាបាយជាេ ។
ទី ៧.

� រំ
ុ ារារេរររ ិស�យយិតជរព័យ�ុអបន ឡនាុប

តមរាយារទប់ស�តក

បេ��ញេចលកកសំណល់ពីនាវ ករកប់បំផ ករដុ ករ
យកដី ករេ្រប្របាស់ៃ្រពល និងៃ្រពេកង ករបំពុលបរិសរបស់
ទឹកនា េដម្បីរួមចំែណកទប់ស�ករបេ��ឧស�័នផ�ះក��ក់ េដសកម�
ភាពជលផលេដយផា�
ទី ៨.

យកចិត�ទុកដក់េលកិច�រែយនឌ័ រក�ុងករបន្សោុំេទនឹងករែ្អក

ធាតុក�ុងវិស័យជលផល

(២) ្ណ្ខណ�ររទ

សសតស្រ្មករេលកកម�ស់សមភាពេយនឌ័រក�ុងវិស័យកសិក

្របេទសកម�ុជាបានបង�ញនូវករេបជ
េគាលេដអភិវឌ្ឍជាអទិភាពរប

ក�ុងករធានាបាននូវសមភាពេតមរយ

ករផល់សច�ប័នេលអនុស��អង�ករសហ្របជាជាតិ

ករលុបបំបាត់រល់ទ្រមង់ៃនករេរសេអង្របឆាំងនឹ
នា

ករបេង�តែផនករជាតិេដម្បី

ករចុះហត�េលខេេសចក�ី្របក

ករបេង�តគណៈកម ា�ធិករេលកកម�ស់�ស�ីេន្រគប់

ករផ�ល់កូតដល់�ស�ីក�ុងករចូលរួមេនងរដ�បាលេផ្សងៗ។

រជរដ�ភិបាលកមក៏ ភយទទួ ល

ស�ល់ផងែដរ ករចូលរួមរបស់�សី�េន្រគប់វិ និ ង្រគប់ជមិត ជាពិេសេនក�ុដំេណ រកេធ�
ករសេ្រមចចិ

គឺជាកត�ដ៏សំខន់មួយែដលមិនអចខ

េដម្បីឈនេទសេ្រមចទិ

យុទ�ស�ស�របស់រជរដ�ភិ
េទបីជាច្បោប់បានែចងថា�ស�ីនិងបុរសមានសិទ�ិេស�គ
ករងរេស�គា�ចំេពះ�ស�

ក៏ សងម
� មិនបាផ�ល់តៃម�

បចុប្បន��ស�ីមានតិចតួចណាស់េនក�ុងមុខតំែណងេសចក�
�
ីសេ្រម

េន្រគប់លំដប់ថា�ក់ក�ុងជួររជរដ
ែដលជាឆ�ឹងខ�ងេសដ�កិច�របស់្របេ

និងមុ ខងរសធារ

េដយែឡកក�ុងវិស័កសិកម�

លទ�ភាពរបស់�ស�ីក�ុងករេ្រប្របាសធម�ជាតសព�ៃថ�

េនែតមានជមិតទ េនះេដយសរែតពួកគាត់មានចំេណះដ ជាក់ែស� ក�ុងចំេណា�ស�ី

កសិករទំងអស់មាន�ស�ីពក់កណា�លជាអន ឬមានជមិតវប្បមាេ្រកមបឋមសិក ម្យោ
វ ិញេទៀត

ផ�ត់គំនិតសងម
� េនែតយល់ថាករងរកសិកម�គឺជាករ

េហយ�ស�ី្រគាន់ែតជ

ករងរេនះម�ងមា�លប៉ុេណ កត�ទំងេនះឲ្�ស�ីមានឱកសតិចត ក�ុងករចូលរួមក�ុសកម�ភា
នានារបស់សហគម ករបណ�ុះបណា និងឱកសេផ្សងេទ ែដលជួ យព្រងឹចំេណះដឹង និង

ជំនាញបែនមក�ុងករេ្រប្រ និ ង្រគប់្រគងធន ក៏ដូ ចជាឱកក�ុងកទទួ លបាននូវេសវក
សំខន ់ ដូចជាេសវផ្សព�ផ្សោយក េសវឥណទ ពាត័មានទីផរ និ ងក�សវ្រជា
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ែដលជាធនធានដ៏សំខជិប់កសិករជា�ស�ីេ ក�ុងករែកលមផលិតកម�កសិកម� និ ងករេល
កម�ស់គុ ណភាពៃនកររស់េនរបស់�ស

េឆ�យតបេទនឹងប
� �ខងេលេ េនឆា២០០៦ ្រកសួងកសិកម រុក�្របម និ ងេនស
បានបេង�តនិងអនុវត�េគាលនេយ

និងែផនករយុទ�ស�ស�ប���បេយនឌ័រក�ុងវិស័យកសិក

និ ងចូលរួមយា៉ងសកម�េនក�ុងយន�ករថា�ក

និងថា�ក់េ្រកមជាតិ

្រកម្របឹក្សោកម�ុជ

េដម្បី�ស� និង្រក�មករងរបេច�កេទសប���បេយនឌ័រ តមវ សំេដេលកកម�ស់សមភាពេយនឌ
េលកស�យសិ
ទិអ
� ំណា ក៍ដូចជាស�ន�ស�ីេន្រគ បជមិត។
ួ
េដម្បីបន�រួមចំែណកអនុវត�េគាលនេយ

យុទ�ស�ស�ចតុេកណរបស់រជរដ�កមុជ
�

្រកសួងកសិកម រុក�្របម និ ងេនស នឹងេ្រគាងេធ�បច�ុប្បន�ភាពេគាល និ ងែផនក
យុទ�ស�ស�ប�
��បេយនឌ័រក�ុងវិស័យកសិកម

បន�ព្រងឹងករយល់ដឹងេយនឌ័រក�ុងចំេណាម�ន�ីរជក

េន្រគ បជមិត ព្រងឹងបណា�ញ�ស�ីក�ុងវិស័យកសិក បេង�នឥទ�ិពល និងចំនួន�ស�ីេទក�ងតួ នាទី

ថា�ក់ដឹកនាំ្រគប់លំដ ប់ បេង�នលទ�ភាពដល់�ស�ីក�ុងករទទួល និង្រគប់្រគងធន និងេសវកម
កសិកម� ្រពមទំងបេង�ជរាិទ�ទពេសដ�កិច�ដល់�ស�ីជនបទ។
ទស្សនវិស័ររានជបាួតបាិបមក រុា�ជរិំន យិ តុយសទំណ េលកកម�ស់សមភាពេយនឌ័
េសចក�ីៃថ�ថ�ូរ

និងផល្របេយាជន៍របស់�ស�ីក�ុងវិស័យកសិក

�សបតមស�រតីៃនអនុស អង�ក

សហ្របជាជ ស�ីពីករលុបបំបាត់រល់ទ្រមង់ៃនករេរសេអង្របឆាំងនឹ និ ងរដ�ធម�នុ ��ៃន
្រពះរជាណាច្រកក
េគាលេដយុទ�សំណ
យា៉សកម�របស់�ស�ីនិងបុរស

ព្រងឹងសមភាពេយនឌ័រក�ុងវិស័យកសិក
ករផ�ល់ឱកសក�ុងកររួមចំ

តមរយកសហក

និងទទួ លបាអត�្របេយាជ

េស�ភាគាពីសកម�ភាពេនក�ុងអនុវិស័យទំងអស់ៃនវិស័យកសិក
េដម្បីសេ្រមចបាននូវេគាលេដជាយុទ�ស� ក៏ដូ ចជាធានាឲ្យបាននូវ្ភាៃន
ករេលកកម�ស់សមភាពេយនឌក�ុងវ ិស័យកសិកម� ្រកសួងកសិកម រុក�្របម និងេនសបា
កំណត់ទិ សេដ៥ចំកុចដូចខងេ្រក

១. បច�ុប្បន�ភាពេគាលនេ និ ងែផនករយុទ�ស�ប��
�បេយនឌ័ រក�ុងវ ិស័យកសិកម។
�

២. បេង�នករយល់ដឹងពីេយនឌ័រដល់ម�ន�ីរជៃន្រកសួងកសិកម រុក�្របម និងេនសទ្រគប់ជមិត។

៣. ព្រងឹងបណា�ញ�ស�ីក�ុងវិស័យកសិ។
ក
៤. បេង�នឥទ�ិពល លទ�ភា និងចំនួន�សីែ� ដលមានលក�ណសម្បតេទក�ុតួ នាទជអ�ក
ដឹកនាំ្រគប់លំដប់ថា�ក់ៃន្រកសួងក រុក�្របម និ ងេនស។
៥. បេង�នលទ�ភាពក�ុងករទទួល និ ង្រគប់្រធនធា និងេសវកម�កសិកម និងព្រងឹ
ជរាិទ�ទពេសដ�កិច�ដល់�ស�ីជនបទ េដម្បីរួមចំែណកេលកស�ួជីវភាព្រគ� និ ង
អភិវឌ្េសដ�កិច�ជាតិ
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សកម�ភាពចម្បងមួយចំនួន ដូចខងេ នឹង្រត�វយកមកអនុវត�ក�ុងរយៈេព៥ឆា� ៃនែផនក
យុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍវិស័យកសិក២០១៤-២០១៨ េដម្បីឈនេទសេ្រនូវទិ សេដែដលបា
កំណត់ខងេល
សកម�ភាអតផរ៖

១. បច�ុប្បន�ភាពេគាលនេយាបាយនិងែផនករយុទ�ស�ស�ប���ក�ុងវ ិស័យកសិកម�៖
១.១.

ុរេរច� ជបសមារករាជិរន ុាកេរចុរយា
�
ទព ុិិយុយភា យិតែផនកាុទ�សា�

រម�
ជ រុាយិ័របាុតរ ិា័ាបាិបមក។

វា្ៃមាបមកទពារករ យិតរ ិទំុិេរ�
� ជរ្មបាុតារអយុរ្�បយតមប។

១.២.
១.៣.

ុរេរច� ុាចប�បជេតុិិយុយភា
រ ិា័ាបាិបមក។

១.៤.

យិតែផនកាុទ�សា�រម�
ជ រុាយិ័ របាុត

ុរេរច� ាិា�សលពិ ុជិពុយរិនុិេុាចប�បជេតុិិយុយភាយិ តែមយារ
ាុទ�សា�រចកុរយាបមក។

១.៥.

ុភពពុមត យិតមផព�មីាុិិយុយភា យិតែមយារាុទស
� ា�ឆា�២០១៤-២០១៨
ដល់មមយ�បថា�ក់ជា និងេ្រកមជា

២. បេង�នករយល់ដឹងពីេយនឌ័រដល់ម�ន�ីរជ ៃយ្រកសួងកសិកម រុក�្របម និងេនសទ
្រគប់្រមត៖
២.១

េបកវគ�បណុ� ះបណា�លជនបេង�លេយនឌ័រេនអង�ភាពេ្រកមឱវទ្រមន�ីរ

កសិកម�រជធានី េខ។
២.២

គាំ្រទបេង�លក�ុងករេ បកវគ�ផ្សព�ផ្សោយចំេណះដឹងេយនឌ័រ និសអនុស��
ស�ីពីករលុបំបាតរលទ្រមង់ៃនកេរ សេអង្របឆាំងនឹងនារី (សុី-ដ) ដល់ម�ន�ីៃន
្រកសួងកសិកម រុក�្របមាញ់ និងេ។

៣. ព្រងឹងបណា�ញ�ស�ីក�ុងវិស័យកសិ៖ក
៣.១ បេង�ត្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�។
៣.២ ្របមូលនិងវិភាគទិន�ន។
៣.៣ េបកវគ�បណុ� ះបណា�លពីករេ្រប្របាស់និង្រគប់្រគង។

៣.៤ េរៀបចំ ែផនករ្រត�តពិ និត្តមដន និងវយត។

៣.៥ ចុ ះពិ និ ត្ តមដនិ ង វយតៃម� េលេសវក ម� និងករអនុវត�សកម េយនឌ័ រ ក�ុ ង
វ ិស័យកសិកម។
�
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៣.៦
៣.៧
៣.៨

េរៀបចំសិ ក�សលព្រងឹងសមត�ភាពជនបេង�ល ក�ុ ងករពិនិត្យ តម

ិ ័ យកសិ ក ម� ។
និ ង វយតៃម�ករប� បេយនឌ័ រ ក�ុ ងវ ស

េរៀបចំកិ ច�្របជុ្របចំ្រតរបស់្រក�មករងរេយន។

េរៀបចំសិ ក�សល្របចំឆា�ំស�ីពីក រវយតៃម� និងែចពិ េសធនល�េល
ករងរេយនឌ។

៣.៩

េរៀបចំ ទ ស្សកិ ច�សិ ក្ ក�ុ ងនិ ងេ្រក្រប

េដម្ប ីដ �សង់បទពិ េសធនេល

ករងរេយនឌ។

៣.១០ ប��ូលសកម�ភាព និងរបាយករណ៍កេយនឌ័ រតមវិស័យ េទក�េគហទំ ព័រ
របស់្រកសួងកសិកម� រុក�្របមាញ់ និងេ

៤. បេង�នឥទ�ិពល លទ�ភា និងចំនួន�សីែ� ដលមានលក�ណសម្បត េទក�ុតួនាទជអ�កដឹកនា
្រគប់លំដប់ថា�ក់ៃន្រកសួងកស រុក�្របម និងេនស៖
៤.១

ស្រមបស្រមេដម្បីបេង�នករ លរួមរបស់�ស�ីក�ុងកបណុ� ះបណា�ែផ�ក

បេច�កេទស។
៤.២

ស្រមបស្រម�លឲ្យម�ន�ីជា�ស�ីបានបន�ករសិក្សោេដយ។

៤.៣

ស្រមបស្រម�ល េដម្បីបេង�នករចូលរួមរបស់�ស�ីក�ុងករបណ
� ុះបណា�លែផ�ក្រ
និ ងភាពជអ�
ា ក ដឹក។

៤.៤

ស្រមបស្រម�លឱកសេស� រវងបុសនិង�សីក�
� ុងករដំេឡឋនៈតអង�ភាេ្រក

ឱវទ្រកស។
៤.៥

េរៀបចំកិ ចព
� ិ េ្រគាះេយាបល់ជាមួយម�ន�ីជា�ស�ី េដម្បីឆ �ុះប��ំងពីកង�ល់ និ
ររដល់ករអនុវត�ករងរ្របកបេដយ្ភា។

៥. បេង�និទ�ទពក�ុងករទទួភយ និង្រគប់្រគងធន និងេសវកម�កសិកម និងព្រងឹ

ជរាិទភាពេស
�
�កិច
ដ ដល់�ស�ីជនបទ េដម្បីរួមចំែណកេលកស�ួយជីវភាព្រគ�សរ និងអភ
េសដ�កិចជាត
�
៖
៥.១

សិក្សោពីឧបស ករ្រប និ ង្ជមតវករបស់�ស�ី ក�ុងករចូលរួអភិវឌ្ឍេសដ�កិច
្រគ�សរនិងសហគម។

៥.២

ផ្សព�ផ្សោយឲ្យបានទូលំទូ្រគ�សរ្រកី្រក/រែដលមាន�ស�ីជាេម្រគ�
ស�ីពីកម�វ ិធីនានា ែដលពក់ពន�័នឹងសន�ិសុខេស។

៥.៣

េរៀបចំវគ�បណុ� ះបណា�លជំនា(ករចិ��ឹមមា ករចិ��ឹម្រ ករដរ��បាិបមក

កជំរន ជំតយិតេ្រប្របាាយចយៃ្រពេឈ យិ តិមិជរបរុរាយិរយ�រទព … )
ដល់�ស�ីេដយមាន្របធានបទសតមជមតវករនិងករអនុវត�ផា�។
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៥.៤

េលកទឹកចិ ត� និងផ�ល់ឱកសដល់កសិករជា�ស ឲ្ចូលរួមក�ុង្រក�ម និសហគមន៍នា។

៥.៥

ស្រមបស្រម�លលទ�ភាពដល់�ស�ី ក�ុងករទទួលបានេស។

៥.៦

ផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មានទ និ ងស�ប័នពក់ព័នានាដល់�សជាកសិក។

៥.៧

ជំរុញនិងេលកទឹកចិ ត�ស
� ីែ� ដលមានកូនអយុេ្៦ឆា�ឲ្េ្រប្របេសវែថទកុ មា
តូចតមសហគមន៍មូលដ�ន េដមឲ្�ស�ីអចចូលរួមក�ុងវគ�បណ�ុះបណា

និង

សកម�ភាេផ្សង។
៥.៨

េរៀបចំទស្សនកិច�សិក្សោេដម្បីេលកកម�ស់ករយ និ ងទក់ទញចំណអម�ណ៍
របស់កសិករជា�ស�ក�ុងករចូលរួមវគ�បណ�ុះបណា�ល និងសកម�ភាព

េដម្បីធានានូវ្របសិទ�ភាពៃនករេលកម�ស់សមភា

ក�ុងវ ិស័យកសិកម�

្រកសួ

កសិកម� រុក�្របមាញ់ និងេ បាបេង�តនិងែតងតំងសមាសភាព្រក�មករងរ និ ង
កុ មារ្របចំ្រកសួងច១៧រូប ក�ុងេនាះមានរដ�េលខធ១រូបជា្រប អនុ រដ�េលខធិក១រូបជ

អនុ្របធាន និងថា�ក ់ដឹៃនអង�ភាពក់ព័ន�េ្រកមឱវទ្រកសួងមួយចំនួនជា ្រក�កង
េនះ

មានតួនាយា៉សំខន ់ក�ុងករេរៀបចំេនេយាប

និងែផនករយុទ�ស�េលកកម�ស់

សមភាពេយនឌ័រក�ុវ ិស័យកសិកម� ស្រមស្រម�លកអនុវត� និងករតមដន ្ពិនិត្យ និវ
តៃម�កម�វ ិធីេយនឌ័ រ

េដយសហករយា៉ងជិតស�ិទ�ជាមួយជនបេង�លេយនឌ័រអង�ភា

ពកព័ន�េ្រកមឱវទ្រកសួងមន�ីរកសិកមរ
� ជធានី េខ។
(៣) ្ណ្ខណ�ររទ

សសតស្រ្មណតជេគ ាំពនតួស�តភិវកុមាក�ុងវិស័យកសិកម�

្របេទសកម�ុជាបានផ�ល់សច�ប័នេលអនុស��អង�ករសហ្របជាជ ាតិស�ីពីស

េនៃថ

ទី១៥ ែខតុល ឆា�១៩៩២។ ក�ុងនាជា្របេទសហត�េលខីអនុស��េនះរជរដ�ភិបាលកម�ុយិងកំពុង
យកចិត�ទុកដក់ខ�ស់ចំេពះផល្របេយាជន៍ដ៏ឧតឧត�មរបស់កុ មា

ដូចមានែចងក�ុរដ�ធម�នុ ��ៃន

្រពះរជាណាច្រកកម�៤៨ “រដ�ធានារក្សោករពរសិទ�ិរប ែដលមាែចងក�ុងអនុស��

ស�ីពីសិទិក
� ុ មា ជាពិេសសសិទ�ិមានជីវិតរស់ សិទិទ
� ទួ លករអប់រំេរៀនសូ្

សិទិ �ទទួ លករគាំ

ក�ុងស�នករណ៍មានស ម

កមគុណេលកុមា

និ ងករករពរ្របឆាំងនឹងអជីវកម�េសដ

រដ�គាំពរ្របឆាំងនឹងករងរទំងឡាយែ្ខូចដល់ករអប់រ និ ងករេរៀនសូ្រតរបស់កុ
ឬែដលនា្អន�រយដល់សុខុមាលភាពរបស់ក”។
ថ�ីត្បិតែតមានកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងជាេ្ រចនពីរជរដ�ភិបាលនវ ិល ក�ុងករអនុវត�សិទ�

កុ មា ក៏ កុមារមួយចំនួនេនែតទទួលរងនូវករំេលភ និងេកង្របវ័��្រគប់រូប ជាក់ែស�ងេ
សេង�តេឃញថាមានកុមារ្១,៥លននាក់កំពុងេធ�ពលក

ក�ុងេនា៧៥%កំពុងេធព
� លកម�

ក�ុងវ ិស័យកសិកម�។ កុ មារទំងេនាះបាននិងកំពុង្របឈមនឹងប��ជាេ្ជ កង�ះអរនបតម
� �
មានជំងឺេសែស្ ផ�ូវដេង�ម សួត។ល។ ជាពិេស កុ មារ្រប៤៣០.០០០នាក បាេបាបង់
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ករសិក និ ង្របម៤០០.០០០នាក់ពុំមឱកសទទួលបានករសិ ប�
� ទំងេនបណា�
មកពីកង�ះយនក
�
និ ងេសវគាំពរកុមារ្របកបេដយភា
បជមិ ត

ករយល់ដឹងរបស់មាតបិតនិងអ

សមត�ភាម�ន�ីពក ព័នេ� នមា

(ជាពិេសសេនតំបន់ជនបទដច

�សយា) េលកិ ច�គាំពរនិងអភិវឌ្ឍកុមារបជមិតទ ឧិកសទទួលបព័ត៌មា និងចំេណះ
ដឹងជុំវ ិញប�
� កុ មារពុំទន់បានទូលំទ ។ល។
េឆ�យតបេទនឹងប
� �ខងេ

រជរដ�ភិបាលបានេរេគាលនេយា

និងែផនក

សកម�ភាពជា ក៏ ដូចជាយន�រនានាគាំពរកុមារេបជមិតដូចជ ្រក�ម្របឹក្សោជាតិេដម្ប
កុ មា គណៈកមា�ធិករជាតិគាំពរនិងអភិវឌ្ឍក គណៈកមា�ធិករស្រមបស្បេច�កេទស
កុ មារតូចតមវិស គណៈកមា�ធិករពិេ្រគាះេយាបល់កិច�ករ�កុ មារ។ល
េដម្បីរួមចំែណកអនុវត�េគាលនេយាបាយជាតិគាំពរនិងអភិវឌ្

ឈនេទសេ្

បានន ូវករកសងធនធានមនុស្ស្របកបេដយករទទួ និងមានករចូលរួមយា៉ងសកម�ក
ករកត់បន�យភាព្រកី្រកក�ុង្របេទ ្រកសួងកសិកម រុក�្របម និងេនសទ ជ្តរេរៀបចំ
បេង�ត្របខណ� ច្បោ និងយន�ករគាំ្រទនិងអនុ កសងសមត�ភាពម�ន�ីព ព័ន� េលកកម�ស់ក
យល់ដឹងពីកិច�គាំព និ ងអភិវឌ្ឍកុម ដល់មាតបិតនិងអណ បេង�តនិងព្រងឹយន�ក
តមដននិងវយត ្រពមទំងេកៀរគរធនធានស្រមាប់គាំ្រទករេលកកម�ស់ និងអភិវឌ្
កុ មារក�ុងវិស័យកសិកម�្របកបេដយ្របសិទ
េគាលេដយុទ�សំណ េលកកម�ស់កិច�គាំព និ ងអភិវឌ្ឍកុមារក�ុងវិស័យកសិក ជាពិេស
កុ មារងយរងេ្រគាះៃន្រគ�សរកសិក �សបតមរដ�ធម�នុ��ៃន្រពះរជាណាច្រក
េដម្បីសេ្រមចបាននូវេគាលេដជាយុទ�ស� ក៏ដូ ចជាន្បាននូវ្របសិភាពៃ
កិ ច�គាំព និ ងអភិវឌ្ឍកុមារក�ុងវិស័យកសិក ្រកសួងកសិកម រុក�្របម និងេនសទបានកំណ
ទិ សេដ៥ចំណុចដូចខងេ្រ ៖
ទប ១.

បេង�ត្រកខណ� ច្បោ និងយន�ករគាំ និ ងអនុវតករគាំពរនិងអភិវឌ្ឍ
�
ក�ុង
វ ិស័យកសិកម�។

ទប ២.

កសងសមត�ពម�ន�ីពក ព័ន�ពីកិច�គាំព និ ងអភិវឌ្ឍកុមារក�ុងវិស័យកសិ។
ក

ទប ៣.

េលកកម�ស់ករយល់ដឹងពីកិច�គាំ និងអភិ វឌ្ឍកុមារដល់មា ត អព្យោ
និ ងអ�កែថរក្សោកុ។

ទប ៤.

បេង�តនិងព្រងឹងយន�ករត និ ងវយតៃម�ែដលមានករចូលរួមពីពកព័ ន�
្រគបបជមិត។

ទប ៥.

េកៀរគរធនធានពី្រគប់មជ្ឈដ�នស្រមាប់គាំ្រទដល់សកម�ភាពគាំពកុ មា
ក�ុងវ ិស័យកសិកម�។
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សកម�ភាអតផរ៖
សកម�ភាពចម្បងមួយចំន

នឹង្រត�វយកមកអនុវត�ក�ុងរយៈេព៥ឆា�ៃនែផនករយុទ�ស�

អភិ វឌ្ឍវិស័យកសិកម២០១៤-២០១៨ េដម្បីឈនេទសេ្រមចបាននូវែដលបានកំណត់ខងេល
ចុក�មាបមកទពមកទិទពជ្តរភយប� ក្ន រនចខតុជាម៖
១.

បេង�ត្រកខណ� ច្បោ និងយនករគាំ
�
និងអនុវតករគាំ
�
និងអភិវឌ្កុមាក�ងវ
ុ ិស័យកសិកម�
១.១

បេង�តគកយកមា�ធិករស្រមបស្រម�លបេច�កេទសកុមារតូចៃន្រកសួង
រុក�្របម និ ងេនស។

១.២

េរៀបចំេគាលនេយាបាយគ និងអភិ វឌ្ឍកុមារក�ុងវិស័យកសិ។
ក

១.៣

េរៀបចំេសចក�ីែណនាំស្រមាប់អនុវត�កម�វិធីគ និងអភិ វឌ្ឍកុមក�ុងវ ិស័យ

កសិកម�។
១.៤
២.

េរៀបចំេសចក�ី្របកសស�ីពីទ្រមង់ធ�នរៃនពលកម�កុមារក�ុងវិស័យកសិកម។

កសងសមត�ភាពម�ន�ីពក់ពន�កិច�គាំព និងអភិវឌ្ឍកុមារក�ុងវិស័យកសិក
២.១

េរៀបចំសិក�សលផ្សព�ផ្សោយេគាលនេ និងអភិ វឌ្ឍកុមារក�ុងវិស
កសិកម�ដល់ថា�ក់ដឹកន និងម�ន�ី្រកសួងកសិកម រុក�្របម និ ងេនស ថា�កជាត
និ ងថា�ក់េ្រកម។

២.២

េបកវគ�បណុ� ះបណា�ល្រគ�បេងល់សហគមន៍កសិករ

ភា�ក់ងរសុខភាពសត�ភ

ភា�ក់ងរផ្សព�ផ្សោយកសិក សហគមន៍ចិ ��ឹមសត� សហគមន៍េនស សហគមន៍

ៃ្រពេឈ។ល
២.៣
៣.

េរៀបចំទស្សនៈកិច�សិក ផា�ស់ប�ូរបទពិេសធន៍ពីករគាំពរនិងអភិវឌ្

េលកកម�ស់ករយល់ដឹងពីកិច�គាំ និងអភិវឌ្ឍកុម ក�ងផលិ
តកម�កសក
ិ ម�ដល់មា បិត
ុ
អណាព្ និងអ�កែថរក្សោកុ
៣.១

េរៀបចំសមា�រផ្សព�ផ្សោយទ�ិកុមា និងសរបេច�កេទសកសិកមពកព័ នេល
�
អហរូបត�
អនាម័ សុខភា និងសុវតិ ភាពកុម
�
ដល់សហគមន៍មូ លដ�។

៣.២

េរៀបចំវគ�ផ្សព�ផ្សោយបន�ដល់សហគមន ៍មូលដ�នពីកិចរ និងអភិ វឌ្កុ មាក�ុងវ ិស័យ
កសិកម�។

៤.

បេង�ត និងព្រងឹងយន�ករត និងវយតៃមែដលមានករចូលរួមពីអ�កពព័ន្រគប
�
បជមិត
៤.១

េរៀបចំែផនករពិនិត្យតមដននិងវ។

៤.២

ចុ ះពិនិត្យតមដនករអនុវត�សកម�ភា និងអភិ វឌ្ឍកុមារក�ុងវិស័យកសិ។
ក

៤.៣

េរៀបចំឲ្មានជនបេង�លស្រមាប់ករងរកុមារេនេ្រកឱវ្រកសួ
កសិកម� រុា�ជរិំន យិ តុយសទ។
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៤.៤

េរៀបចំកិ ច�្របជុំ្របចំ្រតីមាសរបស់គណៈកមា�ធិករស្បេច�កេទសកុ មា
តូចៃន្រកសួងកសិកម រុក�្របម និ ងេនស និ ងជនបេង ល។

៤.៥

េរៀបចំកិ ច�្របជុវយតៃម�្របចំ េលករអនុវត�ែផនករគា និងអភិ វឌ្ឍកុមារក�
វ ិស័យកសិកម�។

៥.

េកៀរគរធនធានពី្រគប់មជ្ឈ ស្រមាប់គាំ្រទដល់សកម�ភា និងអភិវឌ្ឍកុមារក�ុងវិស កសិកម�
៥.១

េរៀបចំសិក�សលពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយថា�ក់ដឹ

និងមន�ីរកសិកម�េខត�

េដម្បកំណត់ប�
� និងដំេណាះ�សយជួយគា និងអភិ វឌ្ឍកុមារក�ុងវិស័យកសិក
៥.២

េរៀបចំកិ ច�្របជុំជាមួយៃដគូអភិវ

េដម្បីចលនាករគាំ្រទេលសកម�ភ

និង

អភិវឌ្ឍកុមារក�វ ិស័យកសិកម។
�
៥.៣

ប��ូលសកម�ភាពគាំ និងអភិវឌ្ឍកុមារក�ុងវិស័យកសិក េទក�ុែផនកសកម�ភា
ជាតិនេដម្បីកុម។

៥.៤

បម�
ជ រសកម�ភាពគាំ និ ងអភិវឌ្ឍកុមារេទក�ុងអនុកម�វិធ ៃន្រកសួងកសិកម
រុក�្របម និ ងេនស។

៥.៥

ប��ូលសកម�ភា និងរបាយករណ៍ពព័ន�ករងរគាំពអភិវឌ្កុ មា តវ ិស័យ
េទក�ុងេគហទំព័ររបស់្រកសួងកសិក រុក ្របមា និ ងេនស។

យន�ករតមដ ្រត�តពិនិត និងវយតៃម៖ េដម្បីធានានូវ្របសិទ�ភាពៃនកិច និង
អភិវឌ្ឍកុមារក�ុងវិស័យកសិក ្រកសួងកសិកម រុក�្របម និ ងេនសបានបេង�គណៈកមា ធិក
ស្រមបស្រម�លបេច�កេទសកុមារ ែដលមានអនុរដ�េលខធិ១រូបជា្ធា និ ងងាក់ដឹកនាៃន
អង�ភាពពក់ព័ន�េ្រកមឱវទ្រកសួងមួយចំនួនជ គណៈកមា�ធិករេ មានតួនាទីយ
សំខន ក�ុងករស្រមបស្រម�លករអន ពិនិត្យតម និ ងវយតៃម�ករអនុវ និ ងលទ�ផលគុជិង។
គណៈកមា�ធិករេនះនឹងសហករយា៉ងជិតស

ជាមួយ្រក�មករងរេយនបស់្រកសួកសិកម�

រុក�្របមាញ់ និងេ និ ងជនបេង�លេនតមអង�ភា ព័ន�េ្រកមឱវទ្រ ក�ុងករអនុវត
គេ្រមខងេល ជាមួយន�ករតមសហគមន៍មូលដ�នែដលមាន ដូចជាសហគមន៍កសិក
ភា�ក់ងរសុខសត�ភូមិ ភា�ក់ងរផ្សព�ផ្សោយកសិក សហគមន៍ចិ ��ឹមសត� សហគមន៍េនស
សហគមន៍ៃ្រពេឈ។ល កិ ច�្របជុំ្របចំ្រតីមាសនិង្រ ែដលមានករចូលរួមពី្រគប់អ�កពក់
ក៏ នឹង្រត�េរៀបចំេឡង ក�ុងេគាលបំណងវយតៃម�ពីកររីកចេ្រមនរុជិង ប�
� ្របឈ ដំេណាះ�ស
និ ងកំណត់នូវយុទ�ស�ស�សម�សបន ស្រមាែកលមែករអនុវតំុជិតនឆា�ំបន�បនា�ប
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ជ.

ែផនករថភតកស្រ្មដេំ ណមរករអនុវត�
េដម្បីសេ្រមចទិសេដេគាលនេយាបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័ ្រកសួងកសិកម រុក ្របមា

និ ងេនស

សំេដេធ�វិភាជថវ ិកឱ្បាសម�សប

បានកំណត់អទិភាពនូវកម�វ/គេ្រមាង

េដម្បគាំ្រទកម�វិ /គេ្រមាងងេនា ស្រមាប់អនុវត� អំឡុងឆ២០១៤-២០១៨ និ ងបែន�មេលេនះេទៀត
្រកសួងមានជំេនឿេជឿជាក់ថា រ ជរដ�ភិបាលកម�ុជានឹងបេង�នបែន�ថវ ិកក�ុង�ស�ក ជាមួ
នឹងជំនួ យបេច�កេទសនិងហិរ�� វតុពីសហគមន៍អន�រជាត
�

ៃដគូអភិវឌ្ឍនពី ខងេ្

អង�កេ្រ

រដ�ភិប សង�មសុីវីល ែផ�កឯកជន និ ងពិ េសសេទៀតេនាះ គកចួ លរួមពីអជ ា�មូលដ� និ ង
សហគមន៍កសិករ សំេដរួមគ ជំរុញករអភិវឌវ ិស័យកសិកម�។
្របភពហិរ� �វត�ុសំខន់ៗស្រមាប់ករេលកស�ួយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យ នឹងបានមកពថវ ិកជាត
និ ងជំនួ យពីៃដគូនា។ េនក�ុងែផនករយុទ�ស�ស�អឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម២០១៤-២០១៨ ្រកសួ
កសិកម� រុក ្របមា និងេនស បានេលកេឡងនូវកម�វិធ/គេ្រមាងអទិភាពសំ េទត
កម�វ ិធីតមវិស័យនិងអនុវិស័ េដយមានវិភាជន៍ក��ប់ថវិកស េដម្បីគាំ្រទដលអនុ វត�
កម�វ ិធី/គេ្រមសកម�ភាស្រមាឆា�២០១៤-២០១៨

េដយមត្រម�វកថវ ិកសរុចំនួន្របម

ជា៣៤៧,៥៦លនដុល�រអេម (ថវ ិកចរននិ ងមូលធន)។
ករចំណាយថវិកចរន�មានចំនួន

២៨៩.៦៣៣.៥៧០

ដុ ល�អេមរិក ក�ុេនា

ថវ ិកចំនួ ៧៧.៤៣០.៧៦០ ដុ ល�រអេមរ េ្រគាងស្រមាបេង�នផលិតភា ពិ ពិធកម� និង
ពណិជ�ូបនីយកម�កសិម� ថវ ិកចំនួ ៤៦.៧០១.១៣០ ដុ ល�រអេមរ េ្រគស្រមាកជំរុញ

ផលិតកម�សត�និងសុខភាពសត ថវ ិកចំនួន ៧២.៥៥១.១៣០ ដុ ល�រអេមរ េ្រគស្រមាក
្រគប់្រគងធនធានជលផល្របកបេដយនិរន�រ ភាព ថវិ ៤៩.៧១៤.២៤០ ដុ ល�រអេមរ ស្រមា

ក្រគប្រគងធនធានៃ្រព និ ងសត�ៃ្រព្របកបេដយនិរន� និ ងថវ ិកចំនួន ៤៣.២៣៦.៣១០
ដុ ល�អេមរិ េ្រគាងស្រកព្រងឹងស�ប បេង�ន្របសិទ�ភាពេសវគ និងអភិ វឌ្ឍនធនធា
មនុ ស្ក�ុងវ ិស័យកសិកម�។

ឈ.

កររតនា
ត ឱតមដ នតួ្រាៃម�
ករពិនិតតមដនិងវយតៃម គឺជត្រម�ករចច់ េដម្បីធានាដលអនុវត�គេ្រមសកម�ភព

និងសូចនាកនា ស្រប់េផ��ងផា�ត ជាមួនឹងលទ�ផលសេ្រមចបាន ែដលកំណត់យា៉ងសម�ស
េនក�ុងករេធ�ែផន និងករេរៀបចំគេ្រសកម�ភាពនីមួយ។ ដូចេនះ ករពិនិតតមដនិង
វយតៃម

គឺជាឧបករណ ដ៏ ស័កិ ស
� ិទិ � ស្រមាេផ��ងផា�ត់រល់សូចនាករលទ

(Outcomes

&

Outputs)

េនពក់ក លអណត�ិ និ ងេពញអណត�ិ ៃនករអនុវតែផនករយុទ�ស�អភិ វឌ្ឍន៍ជា

២០១៤-២០១៨ និ ងេដម្បីជាមូលដ�នស្រមាប់វ ករអនុវតេគាលនេយាបាយតម ក៏ ដូចជ
េគាលនេយាថា�ក់ជាត
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េទះប ីយា៉ងណាក៏ ែផនករយុទស�ស�អភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិ២
ក ០១៤-២០១៨ នឹង្រត�
បានបង

និ ងប�
�ក់នូវសូចនាករជាេ្រ

ស្រមាេធ�ករេផ��ងផា�ត់លទ�ផលៃនករអនុវ

(លមិ តក�
�
� ៖ តរតានចនបរា�ខយនៗ បាុតែមយារាុទ�សាសអិរិវយ្ រ ិា័ាបាិបមក
ុងឧបសម�័ន១

២០១៤-២០១៨) ។

េដម្បីធានាដល់ក រត�យា៉ងេពញេល នូវកពិ និត្តដនិ ងវយតៃម នាយកដ
ែផនករនិងស�ិត ៃន្រកសួងកសិកម រុក�្របម និងេនស មានតួនាទីយា៉ងសំ ក�ុងកអនុវត�

សកម�ភាតមដននិងវយតេនះ។

របាយករណ៍លទ�ផលកស្រប់គេ្រមាងទំងេនា

្រត�វេរៀបចំេឡងក�ុងអំឡុងេពលអនុវត

និ ងករវយតៃម�េ្រកយេពលអនុ

រ
� នាបរដយ

អត�ទព� នំននែរិេបន ព័យប
� ុតារអយុ
ា
រ្�ែមយារយុទ�ស�សុយព ជ្តររាារក្ន យជបាួត
(នាបរដយែមយារយិតា�ិ្ិយ

ពប ិទ�មិាុជមចភយឱ្ភយុទេតម្ន

តមរាយារម�ិនរភា

� ិាុជមចភយ
ារក្ជរត�្រតីម ឆិា ៩ែខ យិ ត ជរត�ឆា�។ រភាារក្អយុ រ្� យិ តាមិ ទម
បាុតារអយុ រ្�ុយព យក តជ្តរុរេរច�បូកសរុបុរានាបរដយែមយារយិតា�ិ្ិ ុហេាជ្តររាារក្
ន យជបាួតពិយិ្្យិ តាុជមច។ ែមែបុិេរភាារក្ខតុិេុយព ជបាួតបាិបមក រុា�ជរិំន យិត
ុយសទ

យកតជ្តរុា�េាររនបារុរ

រួចរាារក្នយុឈ្រកសួងែផនក និង្រកសួងេស�កិច
ដ
និ ង

ហិរ�� វតុ� ុរេមបមមន ិរដយរាារក្នយរររដិភិបមលុម�

្របព័ន�តមដននិងវយតៃម�ស្រមាប់កែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិ

្រកស ួងេសដ�កិច
និងហិរ�� វត�ុ

របាយករណ៍ហិរ��វត

នាយកដ�នគណេន ហរិ �� វត�ុ

្រកស ួងែផនក

រដ�ម�ន�ី
របាយករណ៍ត
និងវយតៃម

ែផនករយុទ�ស�ស�ថវ

នាយកដ�នែផនករនិងស�

កិ.ែផនក
រ

របាយករណ៍ហិរ��វត

កិ.តម
រ
និងវយតៃម

ទ្រមង P3 & P4
ទ្រមង M1 & M2

អង�ភាព/នាយដ�នាញេ្រកម
ព/នាយដ�នាញេ្រកម

នាយកដ�ន/ករិ. ែផ ហិរ�� វត�ុ/
តមដននិងវយត
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ញ.

េសចក�ីសន�រ
ត �ន

ជាករពិណាស ែផនករយុទ��ស�អភិ វឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម�ឆា២០១៤-២០១៨ ែដលបា

េរៀបចំេនះនឹង្រត�វបានកំណត់ជា្រតីវ ក�ុងេបសកកម�រយៈេពល៥ឆា� ែដលសកម�ភាពករជ
េ្រចនឹងមានកពក់ព័នេនក�ងករអនុវត ដល់ែផ�កនានាក�្រគប់វិស័ និ ងអនុ វ ិស័យទំងអស់េ

េ្រកម្រកសួងកសិ

រុក�្របម

និ ងេនស

នឹងទមទរឱ្យមាន ករចសហកអនុ វតព
� ី

្រគបស�ប័នពក់ព័ រួមទំៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ទំងអ ្រពមទែផ�កឯកជនផងែដរ។ ករចូលរួរបស់
ែផ�កឯកជន

ជាពិេសសេនក�ផលិតកម�កសិកមន
� ិ ងកសិពណិ�កម�
ជ

គឺមានសសំខន ់ស់

ក�ុងករួមចំែណកជំរុញកំេណនក�ុងវ ិស័យកសិកម។
�
រជរដ�ភិកម�ុជនឹងបន�ផ�ល់ករគាំបែន�មេទៀត ដល់ករអភិវឌវ ិស័យកសិកម� េដម្ប
េធ�ជាមា �ងជំ រុញកំេណនេសដ�កិចជាត
�
និ ងករកត់បន�យភាព្ររបស់្របជាជនកម� ជាមួនឹង

កបេង�នថវ ិកវ ិនិ េយាសធារ ្រពមទំងបេង�កេកៀរគរ ក៏ដូ ចជាកេ្រប្ស់ធនធាជំនួ យ
ពីបរេទសឱ្យបេ្រចជាងមុ សំេដជំរុញកំេណនេសដ�កិច� តមរយៈករអភិវវ ិស័យកសិកម�េនះ។
ឯកសរេនក៏ បានប��ក់ផងែដ នូវចំណុចែដលជឧបសគ�ចម្ងៗ និងបានេលកេឡនូវ
បណា សកម�ភាទំឡា េដម្បីមាពនូវឧបសគ�ទំងេន ្រពមទំងបានបង�ញតអំ ពីលទ�ផល
រ ំពឹងទុក ជាពិេសសសូចនា និ ងលទ�ផលែដល្រត�សេ្រមចឱ្យ ក�ុងកំឡុងេពលអនុ វតែ� ផនក
យុទ�ស�សេនះ និងមេធ្យោេផ��ងផា�តេនក�ុ្របតិបត�ិករពក់ក និ ងេពញអណត�ៃន
គេ្រមាងែផនសកម�ភា្រត�វអនុវត� េដយបានបងែដរ នូវថវ ិក្រប់ដំេណ រក្របតិបត�
ក និងកវ ិភាករងែដល្រត�វេ្រចឱ្យបានេជាគជ
ែផនករយុទស�ស�អភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិក២០១៤-២០១៨

ពិ តជមានសសំខន យា៉ខ�ំ

ក�ុងកបង�ញឱ្យេឃញអំទិ សេដនិ ងសកម�ភាែដល្រត�អនុ វត� េដម្បីសេ្រមចនូវលទ�ផល�សប
តកចង�ុលែណនាំេ្រកម្ណ�
«ែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ ជាត ២០១៤-២០១៨» និ ង

ផ�ល់តមា�ភ និ ងភាពគួរឱ្យទុកចិត�បានស្ៃដគូអភិ វឌ្ឍន៍ ក៍ដូចជបណា�្របេទសអផ�ល់ជំនួយ
េដម្បីចូរួមចំែណកផ�ល់ធនធាទំងបេច�កេទសនិងថវិ
ស្រប់កអភិ វឌ្វ ិស័យកសិកម�។

ក�ុងកអនុ វត�បណា សកម�ភាពអទិ

បតសអរិជិយយិ តឧរាំ�ននែរិយក តកចរ�តា�ព បាុតារបេង�នផលិតភា ពិ ពិធកម�កសិកម�
និ ងពណិ�ូបនីយកម�កសិកម�
ជ
ពិេសសមិិ្បមករ��ធាតរ និ ងដំណាំរដូវមានសក�នេសដ�កិច�

ខ�ស់ ំណ អចបតសុជិពាមកម្ិ ែរិយក តកចុបេ ្ិយ រនចម ុជិពទកប � យយន ទពរ�តា�្
ួ បតស

រ� មិច
 រ� លំពប ា្�ិិ្
ែ ចៃជត ។ល។ ែដលេយងមិ នអចដឹងមុ។ រតុ ែយសុមពមយត តបសប ឧបសគ�

ម�តុយពយកតកចា្ន រយ�ាភយ តមរាយារត�តចិ្សយិតារខិ្ខ�ម�ះ ុរេ មបទទួ ិភយលទ�ផល
ល�្របេសបាុតារអិ រិវរ ិា័ាកសិកម�ុយព� ជបាួតបាិបម� រុា�ជរិំន យិ តុយសទ ភយុរសមា
ចិ ្ខ
ស លានបុតារ�
ា
រំ
ុ ារអយុ រ្ស ែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ ឍន៍វិស័យកសិ២០១៤-២០១៨េនះ ឱ្

ទទួ លបានលទ�ផលែផ�ផ ្របកបេដយេជាគជ័យតមកររំព។
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ឧបសម�័ន� ១: តរតានចនបរា�ខយនៗ បាតែមយារាុ
ទស
� ាសអភិវឌ្ឍនជាតិ២០១៤-២០១៨
ុ
ពក់ព័ន�នឹងកអិរិវយ្រ ិា័ាកសិកម�

សូចនាករសំខន

ឯកត

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

ទន
ិ �ផល្រស�

េតន/ហ.ត

៣,១៥

៣,១៨

៣,២១

៣,២៣

៣,២៥

ៃផ�ដដ
ី ំដុះដំណាំ្រ

លនហ.ត

៣,១០

៣,១៥

៣,២០

៣,២៨

៣,៣៤

បរមាណផល្រស
ិ

លនេត

៩,៧៦

១០,០១

១០,២៨

១០,៥៦

១០,៨៥

លនេត

៥,២៤

៥,៤១

៥,៦០

៥,៧៩

៦,00

ហ.ត.

៤.៨១៤.៥៣៤

៥.០២៤.៥៣៤

៥.២៣៤.៥៣៤

៥.៤៤៤.៥៣៤

៥.៦៥៤.៥៣២

ចំនួន

៤៧៥

៥៧៥

៦៧៥

៧៧៥

៨៧៥

លនក្

៣៥,៨៦

៣៦,៩៣

៣៨,0៣

៣៩,១៧

៤០,៣៤

%

១០

១២

១៥

១៧

២០

ចំនួនកែន�ង

២៥

៥០

៧៥

១០០

១២៥

ហ.ត.

៣០៦.៥០០

៣៣៤.៥០០

៣៦២.៥០០

៣៨៤.៥០០

៤០៤.៥០០

គ.្រ/ហ.ត

១.២៥៧

១.២៨២

១.៣១១

១.៣៧៣

១.៣៦៨

េត

១៣៧.៥២០

១៨១.៥៦០

២៤០.៨០០

៣០០.៨០០

៣៤០.៩៣០

េត

៩៧.៨០០

១១២.៥០០

១២៩.៤០០

១៤៨.៨០០

១៧១.១៧០

៧៥២

៧៩០

៨២៩

៨៧០

៩១០

សហគមន៍

៥១៦

៥១៦

៥១៦

៥១៦

៥១៦

ហ.ត

៥០.០០០

៥០.០០០

៥០.០០០

៥០.០០០

៥០.០០០

ចំនួន

៣២

៣២

៣២

៣២

៣២

ផលិតផល្រស�វផលិតេលី
ៃផ�ដីស្រមាប់ដំណាំ្

្របេភទ(រួមទំ ង ដំណ
អចិៃ�ន�យន
៍ ិងចមា�រ

សហគមន៍កសិកម�

ផលិតកម�សត�្រគប់្របេ
ក�ុងកំេណីន៣%

សត�ែដលទទួលបានវ ៉
សំ

ចំនួនសត�ឃាតដ�នែ
អនុវត�អនាម័យ�ត
ល
បទដ�នបេច កេទស
ៃផ�ដីេកស៊សកដប
ទន
ិ �ផលជ័រ

បរមាណផលជ័រេកស៊ូ
ិ
ស�
ផលិតកម�វរីវប្បក
(េកីន១៥%)

បរមាណផលិកម�
េនសទ
ិ
(ទឹកសប សមុ្រទ និងវរីវប្ប

ចំនួនសហគមន៍េនស
្រត�វព្រងសមត�ភា
ៃផ�ដីអភិរក្ស.�ៃ្រពនិងៃ្

ករព

ចំនួនសហគមន៍ៃ្រពេឈ
្រត�វបានបេង�

ពន់េត

្របភ៖ ឯកសា�អភិវឌ្ឍនជត ២០១៤-២០១៨

