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អរម�ក
រជរដ� ភិបាលកម េ្រកមករដឹកនាំ្របកបេដគត
យ ិបណ�ិត និង មុឺង មា៉ត់បំផុតរប

អគ�មហេសនាបតីេត ហ៊ុន ែសន នាយករដ�ម�ន�ីៃន្រពះរជាណាច្រកបនខិតខំ្របឹងែ្រ

ំ
ាក់ក២»
និងបានដឹកនាំ្រប
យា៉ងខ�ំង េដម្បីជំរុកអនុវត�  «យុទ�ស�សចតុ េកដណ
ល
ជាតឱ្យឆ�ងផុតពីដំណាក់កលលំបាក ែដលមកពីផលប៉ះពល់ៃនវិប� ិ
ត ហិរ� �វ�ុអន�រជាត
ត

េពលកន�ងមក។ ក�ុងបរិបទេនះ រជរដ� ភិបាលកម�ុជាបានចត់ទុកវិស័យ ជាវិស័អទិភ
េន្រគប់កលៈេ

េដយបានកំណត់យា៉ងច្បោស់ថា ករេលកកម�ស់ផលិពិពិធកម�

កសិកម� ករែកទ្រមង់ដីធនិងេបាសសំអតម ករែកទ្រមង់វិស័យជលផល និងែកទ្រមងវ ិស័យ
ៃ្រពេឈ

គឺជាមុខ្រព�ញ�ដ៏
សំខន់េដម្បីចូលរួមជំរុញកំេណនេសដ� កច� និងករ
ិ
បន�យភា
ស

្រកី្រករបស់្របជាជនក។ ជាមួយេនះេយងក៏ទទួលស�ល់ែដរថា ្របព័ន�កសិកម�េនេ្រចន
កសិកម�ផ�ត់ផ�ង់កុង
� ្រក�ម្គ�
រ
ខ�ួនឯង និងពឹងែផ�កេទេលទឹកេភ��ង េដយែតងែតទទួលនូវផប៉ះ

ពល់ពីបាតុភូតអវិមា ៃនបែ្រមប្រម�លអកសធាតុេស�រែតរ ជាេហតុេធ�ឲផលិតកម�កសិកម�
មានករែ្រប្រប�លផង
េដម្បីសេ្រមចបាននូវចវ ិស័យៃនករអភិវឌ្ឍវិសកសិកម�

ក�ុងន័យេនះ

កម�ុជបានកំណត់យុទ�ស�ស�សំខន់ចំ៣គឺ៖
កសិកម�  និងពណិជ�ូបនីយកម�កសិកម

រជរដ� ភិ

ករបេង
� នផលិតភាព ករេធ�ពិភាវូបនយកម�

េដយជំរុញករអនុវត�វវ ិធានករចំបាច់មួយចំនួនរួ

ករកសនិងែកលម�េហដ�រចនាសម�័ែដលបេ្រមដល់ផលិតកម�កសិកម� ដូចជា ផ�ូវថ�ល់ ្របព័ធា
ស�ស� ថាមអគ�ិសនី  បេច�កវ ិទ្យោទូរគមនាគ មន៍និងព័ត៌មាន ករផ�លេច�កេទសកសិកម� 
ក្រគប្រគដីកសិកម�

ករផ�លឥណទនជនបទដល់កសិករ ករែស�ងរកទីផ្សោផលិតផល

កសិកម� កព្រងឹងសហគមន៍កសិកម�

កកសងនិព្រងឹសមត�ភាស�ប័

េដម្បីជំរុញក

អភិវឌ្ឍវិស័កសិកម�ជាេដ។
យា៉ងណាមុ េដ ម្បីអនុវត�និងសេ្រមចបាននូវទិសេដេគាល ែដលរជរដភិបា
បានកំណតេនះ  ្រកសួងកសិកម� រុក�មាញ់ និងេនសទ បានេរៀបចំនិងអនុវត�នូវែផនក
យុទ�ស�សអភិវឌ្ឍនវ ិស័យកសិកម�២០០៦-២០១០ និងជាបន�បានកសងនូវែផយុទ�ស�សអភិវឌ្ឍន
វ ិស័យកសិកម�២០០៩-២០១៣ ែដល្រត�បាចត់ទុកឯកសែផនករយុទ�ស�ដ៏ សំខនមួយ ក�ុងក

កំណត់និងត្រមងទិសេដស្រមាកអភិវឌ្វ ិស័យកសិកម�រយៈេពលមធ្យម

ឯកសរេន្រត�វប

កំណត់ និងពិនិត្េម លនូវែផ�កអទិភាពសំខៃនកិច�អភិវឌ្វ ិស័យកសិកម� ែដលនឹងបង�ច្បោ
លសនូវទិសេដ

េគាលបំណ

លទ�ផលសេ្រចបានក�ុងឆា

លទ�ផលចុងេ្រក

សំខន់ៗនិងសកម�ភានាែដលេ្រគាងអនុវក�ុងរយៈេពល៥ឆា�២០០៩-២០១៣។

1

សូចនាក

ជាករព ែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ្វ ិស័យកសិកម�២០០៩-២០១៣េនះ គឺ្រត�វបានេរៀប
េឡង�សបតមទិសេ

និងេគាលនេយារបស់រជរដ� ភិបាលកម

យុទ�ស�ស�ចតុេកណណាក់កល២
២០១៣

ដូចែដលមានែចងក�ុ

និងែផនកយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍជាតបច�ុប្បន�កម២០០៩-

ែដលនឹងអចចូរួមចំែណកេធ ឱ
� ្យេ្រចបា

នូវទិសេដេគាលនេយាអភិវឌ្ឍន

េសដ�កិច� េហយ�សបនឹង្រកបខ័ណ ៃនករអភិវឌជាតក�ុងអណត�ទី បួន របស់រជរដ� ភិបាលកម�

បែន�មេលេនះេទៀត  ែផនកយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិក២០០៩-២០១៣ ែដលបា

េរៀបចំមកេនះ ក៏ មានលក�ណសង�ត�ិ ភាផងែដរេទនឹឯកសេគាលនេយាស�ីពី  «ករជំរុ
ផលិតកម�្រសូវ និងក រនាំេចញអ» ែដល្រត�វបាន្របកសដក់ឱ្យកលពីវារប១៧ិ ងខបបហ
ឆា�២០១០ េដយ្របមរជរដភិបាកម�ុជា និឯកសរពក់ព័ន�េផ្សងេទៀត ពិេ «យុទ�ស�ស
កសិកម�និងទឹក» ។

ម្យោ៉ងេទេដយសរកម�ុជាមានសក�នុពលខ�ំរផលិត�ស�វ

រជរដ� ភិបាលកម

បានកំណតចក�ុវ ិស័យែវងឆា�យ ដូចមានែចងច្បោស់ក�ុងេគាលនេយាស�ីពី  «ករជំរុ
ផលិតកម�្រសូវ និងក រនាំេចញអ»

គឺសំេដែ្របកកម�ុជឱ្យេទជា្របេទសនាំេចញអង

ដ៏ សំខន់ក�ុងតំបន់េពលខងមុខ។ ក�ុងន័យេនះ  រជរដ� ភិបាលកមបានកំណត់យកឆា២០១៥

ជាឆា�ំេគាល

េដ េដសេ្រមេធ�យា៉ងឱ្អតិេរក�ស�វមានជ៤លនេត

េហយែដលអ

ែកៃច�ជាអង�នាេចញជផ�ូវករយា៉ងតជា១លនេតន និងេធ�យា៉ងណាឱ្យអង�រកម្រត�វបាន
ទទួលស�ល់ជាអនជាតិ

េដម្បីសេ្រមចបាននូវទិសេដេគាលនេយាបាយទំងអស់ខងេល កិច�ករជាេ
អនុវត� និង្រត�វសេ្រមចឱ្យបាននាេពលខ ្រគបអង�ភាជំនាពក់ព័ន�ក�ុអនុវ ិស័យនីមួយៗ
ែដលស�ិតេនេ្រករ្រគប់្រគងរ្រកសួងកសិកម រុក ្របមា និងេនស ្រត�ែតខិតខំអនុវត�
ឱ្យបសកម�និងខ�ំងក នូវបណា សកម�ភាពទំង

ដូចមានែចេនក�ុងែផនកយុទ�ស�ស

អភិវឌ្ឍនវ ិស័យកសិកម�២០០៩-២០១៣េនះ។
្រកសួងកសិកម រុក�្របម និងេនស េប�ជា�យា៉ងមុតមាំក�ុងករអនុវត�រយុទ�ស�ស
អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ េនក�ុងមេធ្យោបាយដ៏្របេសរប

េដម្បែ្របក�យែផនករសកមែដលមា

ែចងក�ុងែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិ ឱ្យេទជាករអនុវត�ជាកតមរយៈកខិតខំ

បេង� នធនធានក�ុង�ស� និងេកៀងគរធនធានពីបណ ៃដគូអភិវឌ្ឍននា ក៏ដូចជកេធសម
�
ហរណកម�ឲ្យតួអង�ពក់ព័ន�សំខន់ៗទំ

ចូលរួមអនុវត�ែផនកយុទ�ស�ស�េនះ ឱ្យសេ្រមនូវ

សមិទ�ផល្របកបេដគុណភា និងមា្របសិទ�ភខ�ស់ ។
ក�ុងនាម្រកសួងកសិក រុក�្របម និងេនស ខ�ុំសូមអំពវនាវដ្រគប់្រកស ស�ប័ន

អជា�ធរមានសកិច�ពក់ព័ន�្រគប់ជាន់ថា�ក់ ចូលរួមនិងសហក រអនុវត�សកម�ភាពករង
សហគមន៍អន�រជាត

បន�ផ�ល់ជំនួយទំបេច�កេទសនិងហិរ��វត�ុ
2

ចូលរួមចំែណកក�ុងដំេណរក

អនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិ២០០៩-២០១៣េនះ ឱ្យទទួលបានលទ�ែផ�ផា
ជវ ិជ�មា និង្របកបេដយភាពស័ក�ិសិ នាេពលខងម ពិេសសនិរន�រភាពៃនកសិកម�ខ�តតែដល
មាន្របជាជនដ៏េ្រចនេលសលុបរស់េនតំបន់ជនបទ និងករត្រមង់ទិសេពណិជ�ូបនីយកម�
កសិកម�។
ខ�ុំក៏ សូមែថ�ងអំណរគុណយា៉ងេស�ះស�័ ដល់ថា�ក់ដឹកនាំ្រកសួងកសិ រុក�្របម និង
េនស

និងម�ន�ីរជករ្រគប់ជាន់

អភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម២០០៩-២០១៣េនះ

ែដលបាចូលរួមក�ុងដំ េណរកសែផនកយុទ�ស�ស
និងេប�ជាចូលរួមយា៉សកម�េនក�ុដំេណរកអនុវត�

េដម្បីេ្រមបានេគាលេដកត់បន�យភាព និងអភិវឌ្ឍន៍្របេទសកម�នេពលអនាគត
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កតវែផសញពយាទសា
�
�ស�អ�ការស៍�ស័យកស�កម� (២០០៦-២០១០)
ា
rrr2sss

I-

ម
េសជណ�េី ផ�ច
្របេទសកម�ុជាគឺជា្របេទសែដលមានេខឿនេសដ�កិច�ជាតិពឹងែផ�កមួយភាគធំេលវិស័

និងមាន្របជាពលរដ�្ជា៨០ភាគរយរស់េនជន ែដលក�ុងេនាភាេ្រចនេលលុបរស់

េនទីជនប និង្របកបរបរកសិកម�ស្រមាប់ចិ��ឹមជីវ ក�ុងលក�ខណ�ៃនដំេណរកវ ិវឌ្ឍនេសដ�កិច�

សង�មែបបេនះ

រជរដ� ភិបាលកជាបានងកំពុងចត់ទុកវិស័យកសិកម

គឺជាវិស័ែដលមា

អទិភាពខ�ស់េនក�ុងរេបៀបវរៈៃនករអភិវឌ្ឍ

រជរដ� ភិបាលក ម�ុជាបានយកចកដកខ�ស់ដក

យុទ�ស�សជាគន�ឹ

េចញនូវករអនុវត�យាមុឺងមា ត់នូវ

េដ ម្បីេរៀបចំកងែផនករអភិវឌ្ឍ

េដយេផា�តេលករុញកអភិវឌ្

កសិកម�និងជនបទ រួមមាន ែផនករអភិវឌ្ឍន៍េសដ�កិនិងសងម
� េលកទី ១និងទី២ (១៩៩៦-២០០០
និង២០០១-២០០៥) យុទ�ស�សជាតិកត់បន�យភាព្រ២០០៣-២០០៥ េគាលេអភិវឌ្ឍនសហ
សវត្សរ៍កម�ុ

យុទ�ស�ស�ចតុេកណដំណាក់ក ១និងទី២

ែផនករយុទ�ស�អភិវឌ្ឍនជាត

២០០៦-២០១០ និងែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍ជាតិបច�ុប្ប២០០៩-២០១៣។
រហូតមកទល់េពលេនះ រជរដ� ភិបាលកមបានសេ្រមចវេគាលេដកត់បន�យភាព្

គួរជាទីេពញចិត

តមរយករជំរុញកំេណនេសដ�កិច� ពិេសសកជំរុញករអភិវឌ្ឍវិស័សិកម�

េដយែផ�កេលករបេង�នផលិតភាពកសិក ធានាបានសន�ិសុខេស្ប�ស្រមាប់្របជាពលរដ�
បេង� តករង បេង�ន្របាក់ចំណូលដល់្រគ និងករនាំេចញផលិតផលកសិក េទកន់ផ្ស
តំបន់ និងអន�រជាតិ
កររីកេ្រមនៃនវ ិស័យកសិកម�គឺជាកត�គន�ឹះស្រមាប់ករកត់បន�្រ

ែដលវ ិស័យ

េនះបានចូរួមចំែណកយា៉ងេ្រចនក�ុងកំេណនផលិតផលសរុបក�ុង�ស (GDP) និងេស�រភាមា៉្រ

េសដ�កិច�។ បច�ុប្បន�េន វ ិស័យកសិកម�បាន្រទ្រដល់ករអភិវឌជាត និងបាេធ�ឱ្យមានេស�រ
េដយសររីកចេ្រមននូវ្របព័ន�ធារស ករចប់យកនូវបេច�កវិកសិកម� កខិតខំ្របឹងែ្រ
នានា ពិេសកម�ភាព�សវ្រជាវកសិកម�េដម្បីេទនឹងបែ្រប្រមលអកសធា ទន�ឹមេនា
រជរដ� ភិកម�ុជក៏ បានខិតខំេ�កិច�ករយា៉ងេ្
ធ

សំេដព្រងឹងកិច�សហ្របតត�ិករជិតស�ទ�ជ

មួយៃដគូអភិវឌ្ឍន៍េដម្េកៀងគរថវ ិកនិងធនធានពីេ្រ

ស្រមាជំរុញករេលកម�ស់បេង� ន

ផលិតភាពកសិកម ធានាឱ្យបាននូវបេស្ប�ស្រមាសន�ិសុខេស្ប�ក�ុង្របេទ និងសំេដ
ធាកផ�ត់ផង់
� ផលិតផលកសិកម�េលទីផ្សោរក�និងេ្រក្របផងែដរ។
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ែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិ២០០៩-២០១៣េនះ គឺជាឯកសរេនេយបា
យុទ�ស�សមួយដ៏សំខន់ស្រម រយៈេពលមធ្យមនិងជាែផនទីប ញផ�ូវែដលបាបង�ញអំពទិសេដ
អភិវឌ្ឍនវ ិស័យកសិកម� ជាមួយនឹេគាលបំណងលទ�ផលរពឹងទុក សូចនាក និងចេង�សកម�ភា
របស់្រកសួងកសិកម រុក�្របម និងេនស ស្រមាប់អនុវក�ុងរយៈេពល៥ឆា�ពីឆា�២០០៩ដល់ឆា�

២០១៣ និងបានឆ�ុះប��ំពីឆន�ៈេគាលនេយាបាយរបស់រជរដ ពិេសសយុទ�ស�សចតុេក
ដំណាក់កល២ និង�សបតែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍បច�ុប្បកម�
ន ២០០៩-២០១៣ សំេដ
រួមចំែណកដល់កររីកចេ្រមនេសដ�កិច� ករកត់បន�យភាព្រ តមរយកេធឱ
� ្យ្របេសេឡង និង
កបេង� នផលិតភានិងពិពិធកម�កសិកម� ។

II-

សចតផ
ទ បស្ចជយនិនតួ្�
 ្្េចជចរួៗ ណ�ួករសនរ
ភាែផនករ
រ
ររ�
ក.

សសស�តភិវន្ភស
ត រ
័ ណសតណចម (២០០៦-២០១០)
ស នផរកេត

ជាករពិតណាស

វ ិស័យកសិកម�មានសសំខន់បំផុតក�ុងករចូលរួមចំែណក ជំញ

កំេណ នេសដ�កិច�ជាតិេ្រពះវិស័យេនះអចផ�ល់នូវ្របភពេស្ប�ងអហរស្រមាប់ជី
របស់មនុស្ស្រគប់រ ជា្របភពផ�ត់ផ�ង់វត�ុធាតុេដមចម្បងស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍែផ�កកស និង
ជា្របភពចំណូលជាតិសំ ែដលទទួលបានពីករេធ�ផលិតក និងករនាំេចញផលិតកសិកម�
ចូលេទក�ុងទីផ្សោរអន�ជ េនះគឺជាចំណុចគន�ឹះចម្បំផុត ែដលអចប��ក់បានថាវិកសិកម�
មានតួនាទីក�ុងករជំរុញកររីកលូតលស់ែផ�កេសដ�

ករេលកស�ួយវិស័យកសិកម គឺជាមុំមួយដ៏សំខន់ស្រមាប់កំេណនេសដ�កិច� កេលក

កម�ស់ផលិតភាពនិងពិពិធកម�កសិកម

ករែទ្រមង់ដីធ�ីនិងេបាសសំអត

ករែកទ្រមវ ិស័យ

ជលផល និងករែកទ្រមង់វិស័យៃ្រព គឺជាមុខ្រព�ញ�ូលេដម្បីចូលរួមជំរុញេសដ�ក
និងកកត
ស
បន�យភាព្រកី្រករបស់្របជាជនក

េដយមានករជួយឧបត�ម�គាំ្រទ្រគប់ែបបយា៉ងពីរ ្រកសួងកសិកម រុក�្របម
និងេនស ស�ប័នពក់ព័ អជា�ធរមូលដ និងៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ន គួបផ្សំនឹងករខិតខំឧស្
ព្យោយាមនិងករផា�ស់ប�ូរទមា�ប់របស់្របជ

បានជំរុញឱ្យដំេណរករផលិតកម�កសិ

ទទួលបានេជាគជ និងជំនះេដះ�សយបាននូវករលំបាក ែដលរួមមា កត�អវិជ�មៃន
ធម�ជាត

ពិេសសកង�ះខតទឹកេដយសរឥទ�ិពលកូនរដូវ្

និងេ្រគាះទឹកជំនន់េដ យទឹកេភ

ែដលែតងែតេកតមានជាេរៀងរល់ឆ
្រកសួងកសិកម

រុក�្របម

និងេនស

បានជំរុញផលិតកម�កសិកម�េល្រគប់មុខ្រ

ជាពិេស ករបង�បេង�នផលដំណាំជាយុទ�ស�ស� ដំណាំ�ស� េកស៊ ដំណាំរួមផ្ និងដំណា
កសិឧស្សោហក ករចិ��ឹមសត និងេនស មិន្រតឹមែតអចេឆ�យតបេទនឹងត្រម�វេស្ប�
ក�ុង�ស�កប៉ុេណា�ះេ ែថមទំងអចេនសល់េស្ប�ងស្រមាប់នាំេចញ េនេពលែដពិភព
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េលកកំពុងជួប្របទះវិបត�ិេស្ប� ងនិងករធា�ក់ រួញចុះៃនេសដ កម�ុជាបានខិតខំបេង�នូវផលិតកម�
ដំណាំេស្ប

សំេដរួមចំែណកេដះ�សយប��

ផលយា៉ងធំេធងរបស់វិស័យកសិកម�េន

េដយសរេយងមានសក �នុពលអ

ជាពិេសសផលិតកម�ដំណាំ�ស�វអចព្រងីកសក

ផលិតកម�និងជំរុញករនាំេ េលកស�ួយជី វភាព្របជាពលរដ�តម និងបេង� នេល្ប�នៃនក
កត់បន�យភាព្រកី
រយៈេពល៥ឆា�ំកន�ងេទេ

្របជាពលរដ�្រគប់តំបន់និងទី្របជ

បានខិតខ្របកបមុខរប

យា៉ងមមាញ ្របកបេដយលក�ណៈ្របកួត្រ ក�ុងបរិបទៃនពណិជ�ូបនីយកម�កសិកម ែដលេធ �
ឱ្យវិស័យកសិកម�កន់ែតភាពសកម

េសដ�កិច�ជាត

និងមានសសំខន់ក�ុងជីវភាពសង

ក៏ដូចជាករគា

ទន�ឹមនឹងរជរដ� ភិបាលបាននិងកំពុងបេង�នេផា�តករយកចិត�

និងវ ិនិេយា

កន់ែតខ�ំងក�េលវិស័យកសិកម�េ
កររីកចំេរនៃនវិស័យកសិកម គឺជាកត�គន�ឹះស្រមាប់ករកត់បន�យភ ែដលរួមបា
ចំែណកយា៉ងេ្រចនក�ុងកំេណនផលិតផលសរុបក�ុង�ស

(GDP)

និងេស�រភាពមា៉្េសដ�កិច�។

ដំេណរករអភិវឌ្ឍ្រគប់វិ ករ្រគប់្រគងែបង និងករេ្រប្របាស់ដីធ�ី្របកបេដ រួម

នឹងករខិតខំេដះ�សយនូវរល់ប��ែដលមានចំេ និងករទប់ស�ត់សកម�ភាពរំេលភ
យកដីេដយខុសច្ប ្រត�វបានអនុវត�្របកបេដយ្របសិ ជាមួយគា�េ រជរដ� ភលខិតខំ
ព្រងឹងកិច�សហ្របតិបត�ិ

ជាមួយៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ៃន្របេទសអ�កផ�ល់ជំ

អនុវត�យុទ�ស�ស�កសិកម�និងទឹ

ក�ុង្រកបខ័ណ�ៃនក

សំេដជំរុញេលកកម�ស់បេង�នផលិតភាពកសិក

ធានាឱ្

នូវបរិមាណនិងគុណភ ធានាសន�ិសុខេស្ និងទីផ្សោរក�ុងនេ្រក្របេ មិនែតប៉ុេណា�

វ ិស័យកសិកម�បាននិងកំពុង�ស�បទញបាននូវទុនវិនិ
កន់ែតេ្រចនេឡងជាលំដប់ក�ុងករអភិវឌ្ឍេសដ�កិ

ទំងពីអ�កវិនិេយាគក�ុងនិងេ្រក្

ករចូលរួមចំែណកជាភាគរយៃនែផ�កកសិកម�កផលិតផលសរុបក�ុង�ស�ក

(GDP)

ជារួ

មាននិនារថយចុះពី ៣៤,៤% នាឆា២០០១ មកេន្រតឹ ២៨,១% េនឆា២០០៦ និងបន�ក
ថយចុះ្របម

២៦,៧%

េនឆា២០០៧

និងបានេកនេឡងវិញចំនួ

២៨%

េនឆា២០០៩។

សភាពករណ៍េ បង�ញអំពីភាព្របកួត្របែជងរីកចនរួម ៃនវ ិស័យេសដ�កិច�ទំងប ីរបស់កម�ុ
េហយកុង
� េនា វ ិស័យកសិកម�េនែតបន�រីកចេ្រមនទំងបរិមាណនិងគុ នាឆា២០១០ កន�ង

េទេន ករចូលរួមចំែណករបស់កសិកម�ក�ុ GDP បានបន�េកនេឡងដល ២៩% ។ តៃម�បែន�ម
សរុបៃនផលិតផលកសិកម� (Gross Value Added-GVA) បានេកនេឡងព ៥.០៧៨ ពន់លនេរ
េនឆា១៩៩៩ រហូតដល់ ៧.៩៩៤ ពន់លនេរ េនឆា២០០៩ (េក ន្របែហលជ ៤០%) និង
បានបន�េកនែថមេទៀតដល

៨.៣១៣

ពន់លនេរៀលឆ២០១០េនះ

(តៃម�គិតតមៃថ�េស�រឆា

២០០០)។
ជារួមកំេណ (%) ៃនវ ិស័យកសិកម� មានករេកនេឡងជាមធ្យម្របចំឆា�ំក�
៥,៧%

(២០០៦-២០១០)

កំេណនមានករែ្រប្រប �លយា៉ងខ�ំងពីមួយឆា�ំេ
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៤,៥-

េហយករែ្

្រប�លេន មានពក់ព័ន�េទនឹងស�នសធាតុៃនឆា�ំនីមួយ ដូចេនះ វ ិស័យកសិកម�ពឹងែផ�ក
េ្រចនេនេឡយេលកត�ធម�

ែដលជះឥទ�ិពលដល់ផលិតកម�កសិកម�។

កសិកម�បានេកន្រប ៥,៥%

និងឆា�២០០៩

េនឆា២០០៦

មានកំេណន្របែ ៥,៤%។

វ ិស័យ

េដយែឡ

ឆា�២០១០េនះ កំេណនមាន្របែហល ៤% ។ គួរកត់សំគាល់ែដរថាេន២០០០ ២០០២ និង 
២០០៤

កំេណនែផ�កកសិកម�ជាចំនួនអវិជ�ម

េនះគឺអ�ស័យេដយជួប្របទះធ�ន់ធ�ពីកត

ធម�ជាត ែដលរួមមានទឹកជំនន រំងស�ួ និងករបំផា�ញដំណាំេដយសត�ច
គួរកត់សមា�ល់ថ ែផ�កដំណាំមានករេកនេឡងយា៉ង េដសមាសភាគរបែផ�កេនះ
មានចំនួ ៥០,៨% េនឆា២០០៦ និងមាននិនា�ករេកនេ ៥២,២% េនឆា២០០៧ និង េក នេឡង
រហូតដល់ ៥៣,៨% េនឆា២០១០។ សមាសភាគៃនែផ�កផលិតកម�ដំណាំ បានេក្របែហ
៣% េបេ្រប�បេធៀបនឹងឆា២០០៦។ ចំេពះសមាសភាគែផ�កជលផលមានករែ្រប ២៥,៩%
េនឆា២០០៦ រហូតដល់ ២៧,៣% នាឆា២០១០ េហយែផ�កេនះបានទទលរងនូវកតជះឥទ�ិពលទឹក
ទេន�េនឆា២០០៧ ែដលេធ�ឱ្យករចូលរួមថយ្រ២៤,៨% និងបានេកនេឡងវិញព២៥% េនឆា�
២០០៨ ដល់ ២៧,៣% នាឆា២០១០េនះ។ េដយែឡកសមាសភាគចូលែផ�កអជីវកម�ៃ្រពេ
មានករថយចុះជាបន�បនា�ប់េបេធៀបនិ២០០៦ ពី ៧,៥% មក្រតឹមែ ៦,១% េនឆា២០១០។ រីឯ
សមាសភាគែផ�កបសុសត�មានករែ្រប្រប�លនិ េប េធៀបរយៈេពលឆា�៥កន�ងេទេន (១៥,៨%
ឆា�២០០៦ ថយមក្រតឹ ១៥,៣% ឆា�២០០៩ និង ១២,៨% ឆា�២០១០)។

ខ.

សចតផ
ទ បិនតួិកររ ីណជេ្រមនសនភតសរ
័ ណសតណចមនចែផ�ណ
សមទ�ិផលែផ�កកសិកម�សេ្រមចបានក�ុងរយៈេ៥ឆា� (២០០៦-២០១០) កន�ងេទេន អ

វយតៃម�បា មានកររីកលូតលស់គួរជាទីេ ែដលករវិវឌ្ឍតមបណា�អនុវិស័យនី
មានបង�ញលំអិតដូចខងេ្
១.

ករេធ
� ឱ្យ្របេសរ េទ្បងផល និងពិពិធកម�កសិកម�

ំ
១.១ិផបតាណចមដ
ំ្សមភិ

មិ�បបាយកឹរឹ�បតវអបកវបសភបនាឆា២០០៦ មានចំនួបជកន ២,៥៤ លនហិកត នបា
េកនដល់  ២,៧៩ិ លបិ�បត នាឆា២០១០ (េប បេិបែ�ឹ២០០៦ ្របមាណ ១០%)។ ីមាកបអប
្នាស ិមិភបេកនពី  ២,៥១ លនហិកត ឆ២០០៦ ដល់ ជា ២,៧៨ លបិ�បត នាឆា២០១០
ប� �រ� បម
� ិាធ្ា្នជឹែ�ឹ២០១០ ររល ិភបគិតទំ្របាំងនិងវបឹបលបិ២,៩៧ិេតបនិ�បត េក ន
េលសឆា�២០០៦ ្របម១៩% (ទិន�ផល�ស�វឆា�២០០៦ ទទួលបាន្រតឹមែ ២,៤៨ េតនហិកត។ិ
ីមាកបដំណាំ�ស�វែតងែររលិជ�េរបេ្េរធាយមប�ដរយៈេពល៥ែ�ឹបបខ�េទេបរិ
ឹ បបុរបេខ��ិរជរឹ�បាបិប�
�បត�បី្�នឹ ផខុ។ិ
ល
ងបេទរមយង �របសប

ក�ុងឆា�២០១០កន�ងេទេនះ

្� េបបេ្េរ

បាលកមអបររល ិភបនជ �ិមិ

�បតវជា ៨,២៥ លបេតប េកនេលសឆា�២០០៦ ចំនួន៣២% (ឆា�២០០៦ សេ្រមចបានែត្រត
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៦,២៦ លនេតន ប� �អបបិុេប្��មអ�េជបជកនបឹបលបជា ២,៥ិ លបេតបិ

ក� បម�បតវេន

បិុ្និម ៣,៩ លបេតប (េកនេលសឆា�២០០៦ ្របមាណជ៧៥,៥% ែដល�បតវេនបិុ
នាឆា២០០៦ មានែ្និម ២,២៤ លបេតប) ។
គួរកត់សមា�ល់ថា រជ ភិបាលកម�ុជាបានកំណត់យក២០១៥ជាឆា�ំេ

េដ ម្បជំរុញ

ករផលិត�ស�េលសឲ្យបានេ្រច៤លនេតន និងគជបរិមាណអង�រស្រមាប់នាជ
ផ�ូវក្រត�វសេ្រឱ្បានយា៉ងត១លនេតន (ចំណុច៧ៃនឯកសេគាលនេយាបាយ) ត
កកំណត់សូចនាករអតិេរ�ស�វស្រមាប់ឆ២០១០ ្រត�វសេ្រមចឲ្យ ៣,៣២ លនេតន�ស�វ ប៉ុែ
អតិេរក�ស�វសេ្រមចបានដល ៣,៩ លនេត នាឆា២០១០ គឺេលសែផនករកំណត់។ េបរម
េមកទ បាល បកល ជមរបេិរបកនឹ មកបប្ិនុ បាលកម។ិ

តារេ្រ�ាេធៀាកំេណ�សដំណ្ំ ស�ក្រចាំឆា�ំ ២០០៦/២០១០
េ ប�បេធៀប

២០០៦

២០០៧

២០០៨

២០០៩

២០១០

2,541,433

  2,585,905

  2,615,741

  2,719,080

    2,795,892

10.01

2,516,415

  2,566,952

  2,613,363

  2,674,603

    2,777,323

10.37

ិកម�នក (ត/ហត)

2.489

2.621

2.746

2.836

        2.97

19.33

បរ�នក
(ត)
ក

6,264,123

  6,727,127

  7,175,473

  7,585,870

    8,249,452

31.69

េរ្ប�សរករ ៈ(េសងរ)

1,433,880

  1,649,640

  2,025,033

  2,244,598

2,516,752

75.52

េរ្ប�សរករ ៈ( រូ ា)

2,240,438

  2,577,562

  3,164,114

  3,507,185

3,932,425

75.52

ាព�យាយ
ៃន�ដដ
ល ំដះ (ហត)
ៃន�ដល បិូ កនក (ហត)

្ំេ�ម

២០០៦¼២០១០

ងម�បេិបា� របមិង�េិេបរិេប�អប�បបីាខភប្ិមជលា្ប ាលបែ�ឹេទាល បែ�ឹិ ទឹ�ីមាកប
អបក វបសីមាកប្នាស ិមិប� �នជ�ិមិិ

ិបរជវ�វវឌឈបេឡ�មិឹរនុ ិ

េហយសា� របមិ

ររល ិភបទឹ�េបរិ កអ�បទបេរបិបរជេឹ្រយា៉ងខ�ំង ្បរជរដ� ភិបាលកមិ ្រកសួលតនទ ប
ពបុ ្ទបបិ ីកកសអ� វវឌបគ ដដិ អង�កជាតនិងអន�រជាតិជាៃដគ អមាធជាស ិរដបិ និងករចូលរួមយា

សកម�ពីកសិករ  ម្� េបប រជរបុ េបុឱ្អបក វបរបសវេេិបេយភបបរប្បរជឹ ជុ
ក មិ�បបាយ�បតវិ
ប� �រជដឹេបុអ�េជ ជនបុរជរដ� ភិបាលកមដេ្ិវយបបបខ�ាប ែដលជយន�កមួយដ៏ ស័ក�ិសិទ�
េធធឱ្មិ�បបាយកឹរឹ�បតវិបកឹ េជរជជបបិសបលបុនងបតាេរនប
្� េបបិ

រជនេ�េបមិ�បមិ�បតវកស បមកិ

រជេមាជនេបិបេរបបា�បនកិុបប�បជ

តាជបករជនេ�េបមិ�បិ្ិ

រជកស ជ្ស ្ប្ស�បតវធាបុមក្ស �បតវបរ
រ ិប� ��លិិ

តជបករជបក រង�បមាល បបប�បជ

ជាពិេសតមរយ

ភា�ក់ងរផ្សព�កសិកម�ភូមិ ករព្រងេធែ� �សបង�ញតម្រប្ព របពលវប្បកដំណាំ�ស�ត
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េគាលករណ៍ធម�ជ រជេន បលលេជនបង�បបប�បជិ ករេ្របេច�កេទសដំណាំ្រគប ដី េដម្បីបេង
ជីជាតិដីនិងទិន�ផល បិកាបគបប�បាយែដលមាជា ២០០ សហគមន៍្រត�វបានបេង�និងព្រងឹរជ
នេ�េបរជ�លវ្មវប� �អ�វវឌ្ស �បតវងកិ�បនប �ិបវកកប ិ អរបបក ិ រជបឹ បុ ្នេរ្ស 
បឹងបុ ិ �បនតាប្ាតវរជរប មីជប�ុ ភប

កបល�បឹ េរក �កិុបប�បជ

ប�ក�រជេ្រប្រប

ឧនបជគមេធ្យោផលិតកម� និងធាតុចូកសិកម�េផ្សងៗេទៀត ជាពិេសសករេ្របាស់ពូជ�ស
សំខន់ៗទំ ១០ ពូជ ែដលបានទទួលនូវករវយតៃម �ជាវិជ�សំណាកសេម�ចេតេជនាយ
រដ�ម�ន�ីរួចេហយ 

្រពមទករទទួលយកពីវិស័ឯកជនផងែដរ។ិ។ិ

ពិេសធនជាវិជ�មប �ឹ ជុ
ក ឱ្មិ�បបាយ�បតវជនបុេប�

ងកិទឹ�អបុេបរជាប

ិបរជជបបិសបលបុតារជជឹ្ �រក បមបុ

មា� បងបិ ជាពិេសស ករបំផចលនកសិករឲ្យេចេធកសិកម�
�
ច្រម�ះ និងែ្ក�យទឹកដី ែដលម
្របភពទឹកេ�ស�សព្រគប់្រគឲ្យេជាតបន់ែដលមាពណ៌ ៃបតងជអប� ីមបរបគ។
ំ
១.២ិផបតាណចមដ
ំរ សចផះ ំនតួកសផហណចម
កឹ រឹជា
ល មេឹនិងឧស្សោហកម កស បមិ េពបិ កឹ ឡស�ាប ិ បងសបភបិ បងសបេបន�ិ មជលា

ីមាកបរឹកករិបរជង្ន្នរិបក រេឡ�េទតា្នេរកឹ រឹបបាលបិ អ�បទបេទតាឥរប�្ិីបបតសីវខ
ប� �រប មីជ។ិ

ីមាកបរឹកករកឹ រឹជា
ល មេឹនិងឧស្សោហកម�ទឹ�្នេរបប្ិនុ ែ�ឹ២០១០ិ

បេ្ាបភប

្នងិិម�ិ ៧៥២ ពនិ�បតិ េប បេិបែ�ឹ២០០៦ ្របមា ៤៨%ិ ប� �នជ�ិមិបជកន
្នជឹែ�ឹេប បេឡ�្ប ិ ៣,២ លបេតបិ ែ�ឹ២០០៦ កិុជាង ៦,១ លបេតបិ ែ�ឹ២០១០ិ េប ប្និិ
៨៩%។

តារាងបងា�ញព�ការរបស់ផល�តកម�ដណ
ំ
ាំ រួមផ្សំន�ងឧស�ហកម២០០៦-២០១០

ដំណ រួមផ្ សំនិងឧស្សោហ
េពា

2006

2007

2008

2009

2010

(%)
2006/2010

108,836

142,391

163,106

221,287

213,622

96

ដំទ្ប�ងេឈ

97,918

108,122

179,945

160,326

206,226

111

ដំទ្ប�ងជ

10,402

8,620

8,246

9,283

11,452

10

បែន�

43,327

42,360

47,781

50,278

52,732

22

សែណ� កបា

85,140

65,261

45,605

49,599

69,206

-19

12,990

21,466

18,183

16,474

20,041

54

សែណ� កេសៀង

75,053

76,981

74,413

96,388

103,198

38

ល�

56,263

47,810

35,874

43,206

48,299

-14

អំេ�

8,358

10,458

13,297

13,533

17,207

106

្រកេ

449

461

397

347

594

32

ថ �ំជក

8,768

7,277

9,447

9,269

10,062

15

507,504

531,207

596,294

669,990

752,639

48

3,249,320

3,538,526

5,190,070

5,425,310

6,138,532

89

សែណ� កដី

សរុបរួម (ហ.ត)
សរុបបរ�មា ណផល (េត
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ក�ុងរយៈេពល៥ឆា�កន�ងេទេនះ (២០០៦-២០១០) ដំណាំេឈហូបែផ� ដូចជា េច ក ដូង េមៀ

ស�យ ទឹកេដះ ល�ុត ធូេរន ខ�ុរ េទៀប ្រក�ច សវមា៉វ ្រតែបក មា�ស់ និងដំណាំអចិៃ�ន�យ៍ (
ដូងេ្របង កេហ� េ្រមច) មាននិនា�កររីកលូតលស់គួរឱ្យកត់សមា�ល់ ៃផ�ដីដំដុដំណា
េឈ ហូបែផ�និងដំណាំអចិៃ�ន�យ៍ សេ្រមចសរុបចំនួនជាង ១៩០ ពន់ហិកត ក�ុងឆ២០១០ េកន

េលសឆា�២០០៦ ្របមា៣២ % (ឆា�២០០៦ សេ្រមចបាន្រតឹម១៤៥ ពន់ហិកត)

ដូចេនះ ៃផ�ដីដំដុះដំណាំ�ស�វ ដំណាំរួមផ្សដំណាំឧស្សោហ ដំណាេឈ ហូបែផ� និង
ដំណាំអចិៃ�ន�យេនទូទ្របេសសេ្រមចបា៣,៧៣ លនហិក េនឆា�២០១០ (ៃផ�ដីដំដុដំណា
�ស�វចំនួន  ២,៧៩ លនហិក ៃផ�ដីដំដុះដំណាំរួមផ្សំដំណាំឧស្សោហកម�ចំន ០,៧៥ ល
ហិកត និងៃផ�ដីដំដដំណាេឈ ហូបែផ�និងអចិៃ�ន�យ៍ចំនួន ០,១៩ លនហិកត
២.

២.១

ំ
ផបតាណចមដ
ំេុស៊ ក

ករវិឌ្ផបតាណចមេុស៊ ក
េកស៊ូជាដំណាំ-ឧស្សោហកម�រយៈេពលែ

្រទ្រទង់ដល់សង�មេសដ�កិច�ជាតិ ចូលរួមករពរ ប

ែដលបានបំេពញតួនាទីយា៉ងសំខ ន់
េដយបេង�តគ្រមបៃបត

រក្សោលំន

ធម�ជាត និងករពរហូរេ្រច ។
េនឆា២០១០ ៃផ�ដីដំដុះេកស៊ូេនកម�ុជាបានេកនដល ់ ១៨១.៤៣០ ហិកត គឺេកនេឡង

៣៩,៦% េប េ្រប�បេធៀបេទនឆា�២០០៩ (ៃផ�ដីដំេកស៊ូឆ២០០៩ មានចំនួ ១២៩.៩២០ ហិកត)

ក�ុងេនា ៃផ�ដីចំករេកស៊ូកសិឧស្សោហកម�មាន�ស ប ៤៧.០៩២ ហិកត ៃផ�ដីវ ិនិេយាគថ�ីស�ិ

េ្រកសម្បទនេសដ�កិច�មានចំនួ ៥២.៥២៨ ហិកត និងៃផ�ដីេកស៊្រគ�សមាចំនួន ៨១.៨១៣
ហិកត។
្រកហ�ិ ករវិឌ្េនក�ុងក រដំដុះេក ២០០៦-២០១០
ករដំដុះេកស៊ូពី ២០០៦-២០១០
(ៃផ�ដីដំដុគិតជាពហិកត
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សន�ុះៃនករដំដុះេកស៊ូេនកមានករេកនេឡងជាលំ

អ�ស័យេដយតៃម�

េកស៊ូបេឡងខ�ស់ គួបផ្សំស�នភាពនេយាបាយសន�ិសុខល�្ សក�នុពលៃនដីសម�ស និង 
េគានេយាបាយេសរីភាវូបនីយកម� េលករលក់ដូរផលិតផលេកស៊ូ្រគ�សរក�ុង� ស�កមា
កចូលរួមពីែផ�កឯកជន ែដលបានេធ�វិនិេយាគេលសម្បទនដីេសដ� េដយបានេធ�ឲ្យៃផ�ដីដ
េកស៊េក នេឡងគួរជាទីេមាទន
ៃផ�ដីដំដុះេកស៊ូបានេកន ៧០ពន់ហិកត នា២០០៦ រហូតដល់១៨១ពន់ហកតនាឆ
២០១០ គឺបានេកនេឡង្រប១៥៨% ក�ុងរយៈេពល៥ឆា�ំកន�ងេទេនះ ។ ករដដំណាេកស៊
្រគ�សរមានសន�ុះេកនេឡងងគួរឱ្យកត់សមា�ល់គឺបានេក២៥ពន់ហិកតឆ២០០៦ ដល់៨១ពន
ហិកតឆា២០១០

(េកន្របែហ២២៤%

ក�ុងរយៈេពល៥ឆា�ំ)។ ៃផ�ដីដំដុះេកស៊ូ្រក�មហ៊ន

វ ិនិេយាគឯកជនេលដីសម្បទនេសដ�កិច�បានេកន២ពន់ហិកត ឆ២០០៧ រហូតដល់ជិត  ៥៣
ពន់ហិកត ឆ២០១០ ែដលសន�ុះៃនករេកនមានក្រមិតខ�ស់គួរឱ្យចប់អ

ក�ុងរយៈេពល៥ឆា�

េនះ។ ចំេពះចមា�រេកស៊ូកសិឧស្សោហកម�មាន�សប់ (អតីត្េកស៊រដ�ទំ៧ ែដល្រត�វន
េធ អ
� វ ិនិេយាគ ពុំមាកេក នេឡងៃផ�ដីដំដុថ�ីគួរឲ្យកត់សមា�ល់ គឺ្រក�មហ៊ុបាេធ�ករដំដែត
េលៃផ�ដី េកស៊ូច កប និងដំេឡងវិែតប៉ុេណា�ះ េពគឺេកនេឡង្របែហ ៤% េប េ្រប�បេធៀ
នឹងឆា�ំ២០១០ (៤៥ ពន់ហិកតឆ២០០៦ ដល់ ៤៧ ពន់ហិកត ឆ២០១០)។
២.២ ករងរអជីវកម�េក

•

ៃផ�ដីេចៀរជ័រេកស៊

(ឆា�២០១០) សេ្រមចបានចំនួ ៣៨.៤០៦ ហិកត ក�ុងេនា

ៃផ�ដីេចៀរជ័រេកស៊ូ្រគ�ចំនួន ១៧.៤៣៥ ហិកត។

•

ផលិតផលេកស៊ូស�ួត (ឆា�២០១០) សេ្រមចបានចំន ៤២.២៥០េត ក�ុងេនា
ផលិតផលេកស៊ូ្រគ�សរចំ ១៩.២០០េតន ។ ផលិតផលេកស៊ូស�ួតបានេេឡង 
្របែហល ១៦% េបេ្រប�បេធៀបរយៈេព៥ឆា�ំ (េកនព៣៦.៤០០េតន នាឆ២០០៦
ដល់ ៤២.២៤៧េតន នាឆ២០១០) ។

•

ករនាំេចញេកស៊ូស�(ឆា�២០១០) សេ្រមចប ៤២.០០០េត ក�ុងេនា ផលិតផល
េកស៊ូ្រគ�សរចំ ១៩.០០០េតន ។ ក�ុងរយៈេព៥ឆា�ំកន�ងេទេន ករនាំេ
េកស៊ូស�ួតមានសន�ុះកចំេរ នគួរជាទីេពញចិត� េពលគឺបានេកន ៣១ពន់េត ន
ឆា�២០០៦ ដល់ ៤២ពន់េតននា២០១០ (េក ន្របមាណជ៣៥%)។

៣.

ផបតាណចមសាធិនតួិ្សររ្យប
ជារួមផលិតកម�សត�េនកម�ុជា ជាព េគ ្រកប និងបក្សមានករវិវឌ្ឍែ្របគួរឱ្យកត

សិ�ិុទំចំនួនសត�

ទំងែបបែផនលិតកម�

និងនាំេចញេបរេទសបានមួយចំនួន

ែដលអចធានាករផ�ត់ផ�ង់េស្រត�វកក�ុង�ស�ក
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ក�ុងរយៈេពល៥ែ�ឹិ ពីឆា�២០០៦ដល់ឆា�២០១០េនះ

រជប� រិាបបធេេបានេកនពី ៣,៣៤

លនក្បោល (២០០៦) ដល់បឹ បលបិ៣,៤៨ លបប៉ិិ(ឆា�២០១០) េពលគឺបេក ន្របមា៤%។
ករចិ��ឹ្បនប ិបករថយចុះ្របម ៣% ក�ុងរយៈេពល៥ឆា�ំេនះ គឺបានថយ ៧២៤ ពន់ក្ប
(ឆា�២០០៦) មក្រតឹម៧០២ិពបុ ប៉ិ (ឆា�២០១០) ។ ករថយចុះេន បណា�លមកពី្របជមិនសូវ
ចូលចិត�បរិេភាសច់្រក

េដយពួកគាត់ចូលចិសចេគាេ្រចនជាង មានទីផ្សោរស្រកប

ធា�ក់ចុះ នងម្យោ៉ងេទ្របជាកសិករមាលំបា

ក�ុងករែស�ងរកតំបន់ែដលមទឹកនិងចំណី

្រគប់្រគស្រមាប់ករចិ��ឹម្រកបី ជាពិេសសេនក�ុងអំឡុរដូវ្របាំង ក�ុងខណៈែដលសត�្រ

មាត្រម�វរទឹកេ្រចន។ េទះបីជាយា៉េដយ ករអភិវឌៃនករចិ��ឹម្រកគឺ្រត�វែតជំរុែថម
េទៀតេដម្បីបំេពនឹងកធា�ក់ចុះ។
ករចិ��ឹម្រជ�កមាននិនា�កធា�ក់ចុះជាេរៀងរល់ឆា�ំ ក�ុ៥ឆា�ំកន�ងេទេនះ ។ ផល
កម�្រជ�កបានថយចុះព ២,៧លនក្បោល ន២០០៦ ដល់ចំនួនជាង ២ លក្បោលនា២០១០
(ថយចុះ្របមាណជ ២៥% ពីឆា�២០០៦ ដល់ឆា�២០១០)។ កថយចុះេនះគឺបណា�លមកពី្រ
កសិករបានចំណាយថវិកខ�ស់េលករផលិត ពកទិញចំណី ស្រមាប់ករចិ��ឹម្រជ�ក ែដលេធ
ៃថ�េដ មៃនករចិ��ឹម្រជរបស់្របជាកសិមានតៃម�ខ�ស់ េបេ្របេធៀបនឹង្របេទសជិតខង នម្យោ
េទៀត  េដយសរទទួលរងពីកររតតជំងឺឆ�ង ដូចជាជងឺ្រជ�្រតេចៀកេខៀវ និងករលួចនាំ
ពី្របេទសជិតខជាេដ ។
រីឯករចិ��ឹមសត�ស�បពីឆ២០០៦ដល់២០១០ មាកេក នេឡងយា៉ងខ�រហូតដល់ ៣៧%
គឺពី ១៥ លនក្ ដល់ ២០,៦ លនក្បោល ជាមួយេន២០១០ សត�ស�មាករេកេឡង
ចំនួន  ៣% េបេ្រប�េធៀបនឹងឆា�២០០៩ េនះប�
� ក់ឱ្យេឃញ ្របកសិករយល់ដឹងជបេណ� រៗនូវ
បេច�កេទសចិ��ឹមសត�ស�ប និងករយល់ដអំពីវ ិធាករទបស�តជំងឺឆ�ង  តមរយកេ្រប្រប
ភា�ក់ងសុខភាសត�ភូមិ ែដលមានចំនួនសរុ ១២.៤៧៤នាក ក�ុងទូទំង្របេ ងកិបឹ បលបេបរិប
រជវបបក រនបរ�បិាស ិេិបក េរបិបរជផខបុនសជិឹ
រ េនរដបប� �ាក ខជនជេមេ�។
្រកហ� ៖ បង�ញអំពីករវឌ្សត�េនកម�ុជាពីឆ ២០០៦-២០១០

14

េទះជាយា៉ងណាក�ី ករផ្ក�ុងជួរកសិករ

្រត�វបានអវត�យា៉ងទូលទូលយ ែដ

ជាលទ�ផចំនួនេគានិងសត�ស�បមាេក នេឡង និងធានាបាននូផ�ត់ផ�ង់សច ស៊ុត េនក�ុ
្របេទស។ ចំេពះែកលម�ពូជសត�  តមរយៈករបង�ត់តមែបបសិប្បត ក៏ កំពុងែតឈនេឆា
េទមុខបេណ� រៗផងែដរ  េដយសរ្កសិករភាគេ្រចន កនមានករយល់ដពីកេ្រជ
េរ សពូជសត� ែដលជាកត�សំខន់ក�ុផ�ល់ទិន�ផលខ�ស់ ចំេណះដឹងេលករេ្រ្របាចំណីសត� 
ែដលទំងអសេនះ បានជួយបេង�ន្របាក់ចំណូល្រគ�សរកសមួយក្រមតែថមេទៀត។
ម្យោ៉ងវេទៀត

ករសសង់ឡជីវឧស�័នថា�ក់ជាតិ ក៏កំពុងែតអវត�យា៉ងផុសផុល ែដ

មកទល់េពលេនះេយងកសបាចំនួន ១០.១៤៦ ឡ ក�ុងេនាះឆា២០១០ ផលិតបាន៣.៧៤៤ ឡ។
៤.

អរីភណចម និងកំែណទ្រមង់ជលផ
្រតីមានតួនាទីសំខន់ផ�ល់ជាអរូបត�ម�

និងផ�ល់នូវ្របាក់ចំណូលដ្របជា

កម�ុជារប់លនន ្រតីចូលរួមចំែណក្របមា៨០ភាគរយៃន្រប�េតអុ ែដលបានមកពីស
សត�ស្រមាប់្របជាជនក េហយ្របជាជន្របម ៤,៥ លននា បាននិងកពុងចូលរួម
េដយផា�ល់េនក�ុងវិស័យជល ែផ�កេទេលស�ិតិផលផល ផល្រតីសរុបេកនេឡ ជពិេសស
ពីែផ�កវរីវប្បកម�និងផលចប់ពីវល

ច្បោប់ស�ីពីជល

្រត�វបាន្រឱ្យេ្របពីែខ

ឧសភ ឆា�២០០៦ ។ ចប់តំងពីមានកំែណទ្រមង់វិស័យជល ករអភិវឌវ ិស័យជលផល្រត�
បានេបាះហនយា៉ងខ េដបាយកចិត�ទុកដក់េទេលជន្រកី
ប�ក�អំឡុងេពល៥ែ�ឹកន�ងេទ ពីឆា�២០០៦ដល់ឆា�២០១០េបរិ ្រកសួងកសិកម� រុក�្របម

និងេនសទ ភបនឹ េ្ុិជប� បិយង�បបាយិ េដភបបេ្ាបិរបមិ្កនុងម�បេិវ �បទបិមិិ
ប�ក�េដរិបរជជំរុញករអនុវត�ច្បស�ីពីជលផល ករកសិ�ខ�បនររដបេ្រាប៉នុ ិ រជ្្��

បិកាបគ េបលរិ រជនេ�េប�បរ្ាប្បប ិ រជអ� វវឌ�ជបវន្បាយិ រជប�បី�លវ្មវិ រជអ� ជបេិ
រជនមងេននរេល�សេបលរិប� �រជមេ្ធមីបមេក ា។ិ
មាល បនឹងរជជបបចេ្រមេបរងកជ ប�ក�រលឱរប្ភជព�រ��ាបចមប� ិ ១ិបបេរិបេាសបអក�ាហ

េបដនបបេបេមដបបជកដាមបសបិ ងប�ងបភបមសិុអបកលបបគ ក៏ីវខ្ខ ពបុ្ទបប
ប  �រជ្កនុ ្ក�ិ ប� �
អ� វវឌបគ វ �បទបជលផល 

ងកិទបុ រ�កិុរជនមងេននរេិយបិ

រជេ្ន្ភបុឧនបជគេបលរ

ីប្ាក �ិ ឧនបជគយបុ ្បបិ រជនេ�េបបងបខ�អ� ជបេធបបិមិិ រជេជននបឹប��្កនុ្ក�្្� �
បិកាបគ េបលរិ ឹ ជុ
ក រជអ� វវឌ�ជបវន្បាយិ រជងវជបីរជពជី្្ិ�បរ បិ ប� �ី្្េរ�រ�
មេក ាិ ។ិ។ េហយសមិទ�ផលសំខន់ៗែដសេ្រមចបានរយៈេ៥ឆា�ំ (២០០៦ ដល់  ២០១០)
រួមមាន

-អជីវកម�េនសទទឹកស

អជីវកម�ទឹកសបអនុវត�បានេន២០១០

សរុបចំនួន

៤០៥.០០០ េត េក នេលសឆា�ាក ប្និិ៣,៨៥% និងមារជវបបក រ្និិ៤% រយៈេពល ៥
ឆា�

(ឆា�២០០៦ ដល់ឆា�២០១០) ប៉ុែន�អជីវកម�េនសទទឹកសប មានករថយចុះបន�្ប ឆា�
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២០០៧ ប� �ែ�២
ឹ ០០៩ េពលគឺបានថយចុះ ៣៩៥.០០០ េត មក្រតឹ ៣៩០.០០០ េត ឆា�
២០០៩ (ថយចុះ្របម ១,២៧%)។
-អជីវកម�េនសទសមុ្ ករេធ�អជីវកម�េនសទសមុ្រទអនុវ ៨៥.០០០េត ក�ុងឆា�

២០១០ និងមានកំេណន្របែ ៤០% រយៈេពល៥ឆា� រយៈេពល៥ឆា� (២០០៦-២០១០) េពលគ
បានេកនព ៦០,៥ ពន់េតន នា២០០៦ ដល់ ៨៥ ពន់េតន នា២០១០។
-ករអភិវឌ្ឍវរីវប្ប

ករចិ��ម្រតី បង� ្រគប់្របេភទ ២០១០ អនុវត�បានចំនួន

៦០.០០០ េតន េកនេលសឆា�ំមុ ១៧ ភាគរយ និងមានករេកនេឡង្រ ៤៣ ភាគរយ រយ
េពល ៥ ឆា�ំ (២០០៦-២០១០)។ េនឆា២០១០ េនះែដរករចិ��ឹម្រកេពអនុវត�ប ២៨៣ ពន ក្បោ
ករភា�ស់ក្រតពូជអនុវត�បាន១១០,៤៤ លនកល។
ទន�ឹមនឹងេនាះ េយងបានបេង�តកែន�ងភា�ស់្រតីេនទូទំង្របេទសប ២៧៣

កែន�ង 

ែដលក�ុងេនាះមា ២៦០ កែន�ង ជារបស់្របជតមរយៈកផ�ល់បេច�កេទសពីរដ�បាជលផល 
និងបានបេង�តសហគមន�សះជ្រមក្រតីបានចំន ៦៥៥ កែន�ង  ។ បែន�មេលេនះេទៀតេនាះ កែន�
ែដលបាេរៀបចំេហយ បាេធ�ឱ្ផល្រតីតវលែ�សេកនពី៤-៦ ដង ជាមធ្យម េនះប�
�ក់បា
ថ ្របជាកសិនិង្របជាេន បានទទួលយកនូវបេច�កេទសវរីវប្ប ែដល្រកសួងបានអនុវ
កន�ងមក។
-ករអភិវឌ្ឍសហគមន៍េនស

ករងរព្រងឹងសហគ មន៍េនសទ ក៏្រត�វបានយកចិត�ទុកដក់ខ�សគិតមកទល់ឆា�ំ
២០១០េនះ សហគមន៍េនសទចំនួន ៤៦៩ សហគមន៍  ្រត�វបានបេង�តេឡង ក�ុងេនាះ សហគ

េនសចំនួន  ២៣៦ ្រត�វបានចុះប��ីទទស�ល់ជាផ�ូវករពី្រកសួង និងធន ាគារក� ២៨
កែន�ង ក៏ ្រត�វបានបេង�តេឡងផងែដរ
-ករអភិរក្សជលផ

េដយែឡក ករអភិរក្សជលផល្បានេរៀបច ទំេនទឹកសនិងសមុ្រទ រួមមាន 
អភិរក្សផា�ថ�

េស�សម និងេបាះបេងករពៃ្រពលិចទឹនិងៃ្រេកងកង ។ េលសពីេេទៀត

េនាះ ករេរៀបចំែលងកូន្រតី កូនង និង្រតីេមពូជ្រត�វបានព�េធ ជាេរៀងរល់ឆា�
�
-ករប�ង�បបទេល�សជលផ

ក�ុងអំ ឡុងេពល៥ឆា�ំកន�ងេទេនះរងរប�ង�បបទេល�សេនសទ ្រត�វបានអយា៉

សកម�  េដម្បីទប់ស�អំ េព េល�ស និងករពរធានជលផល្របកបេដយចីរភាព ជាកបទ
េល�សេនសទចំនួន ៨.០៧៩ ករណី  ្រត�វបានប�ង�បក�ុង២០១០ (ទឹកសប ៥.៤៥៧ករណី និង

សមុ្រទ២.៦២២ ករណី )។

-ចំណូលចំណាយជលផល

ចំណូលពីវ ិស័យជលផលអនុវត�បានពីជា ៧.៤៤៤ លនេរៀល នាឆ២០០៦ រហូតដល់ជាង
៨.២៤៧ លនេរៀល ក�ុឆា�២០១០ (េក នេឡង្របមា១០,៧%) ។
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លទ�ផលែដលទទួលបានក�ុងវិស័យជលផលកម�ុជាកន�ង គឺអ�ស័យេដយ្រកសួយក
ចិត�ទុកដក់ខ�ស

ដល់ករអភិវឌធនធានមនុស

េដយបានខិតខំបណ�ុះបណ

េលមុខជំនា

បេច�កេទសដល់ម�ន�ីជលផល រួមទំងអ�កេនស សហគមន៍េនស និងកសិករចិ��ឹម្រតីផ និង
ជំរុញករងរសហ្របតិបត�ិករជាមួយអង�ករជាតិនិង

េដម្បអភិវឌ្ឍន៍វិស័យវរីវប្ប

និង

ករ្រគប់្រគងធនធាន្របកបេដយនិរន�រ។
ករែលង្របេភទពូជ្រតីក�ុង�ស�កចូលតំបនកធម�ជាត េដ ម្បីបេង�នផល�ុកម
ស
�ជា
ច
បេ្រមដល់

េសចក�ី្រត�វកររបស់្របជាក

និងជំរុញករទញយកផលពីធនធាន

តមរយៈករព្រតំបន់

អភិវឌ្ឍន៍វរីវប្ប ជាពិេសសករចិ��ឹម្រតីក�ុងែ�ស្រត�វបានអនុវត�យា៉ ម្យោ៉ងវិញេទ ក
ជំរុញបេង� នទំនាក់ទំនងល�ជាមួយអ ធរែដនដី ស�ប័នពក់ព័និងអង�ករន េដ ម្បគាំ្ដល់ក
េរៀបចំករ្រគប់្និងករអភិវឌសហគមន៍េនស
ែថមេទៀតដល់ករេលកស�ួយវិស័យជលផលេន

និងសហគមន៍�សះជ្រមក្រ

បានជួយជំរុ

និងបានជួយដល់ករអភិវជីវភាពរស់េនរប

្របជាពលរដ�េនក�ុងតំបន់ជ ឱ្យមានភាពវិឈនេឡងជាលំដប់នាេពលកន�ង ករខិតខ
អនុវត�អនុសសន៍របសសេម�ចនាយករដ�ម�ន�

«េធ�ឱ្យទីណាមាន ទីេនាះមាន្រតីេឡង» បានេធ�

ឱ្វ ិស័យជលផលមានកររីេ្រមនគួរជាទីេមាទន
៥.

រ រណណចមិនតួិណំែណ្ចួមស្រេេម
រជរដ� ភិបាលកមបានេផា�តយកចិត�ទុកដក

េលកម�វ ិធីកំែណទ្រមងវ ិស័យៃ្រពេឈ

េដយខិតខបេង� នសមត�ភាពបេច�កេទស សំេដជំរុញករងរ្រគប់្រគងឱ្យមាន្របសិ និង 
ពិេសសយកចិត�ទុកដក់ជាសំខន់ក្រត�តពិនិតតដដ៏ តឹងរុឹង 

េលករេ�អជីវកម�ៃ្រព
ធ

សំេដរកករពរនិងធានានិរន�រភាពៃ។ ច្បោប់ស�ីពីៃ្រពេឈជា្រតីវិស័យនិងក៏ជាឧបករ
ដ៏ សំខន់ស្រមាប់ករ្រគប់្រគងវិស័យៃ្រពេ
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កម�វ ិធីៃ្រេឈ ជាត្រត�វបានេរៀបចំេឡង នបានទទួលករអនុម័តេដយរជរដ�ភិបាល
កលពីែខតុល ឆ២០១០ កន�ងេទេនះ។កម�វ ិធីៃ្រេឈ ជាត កំពុង្រត�វបអនុវត�យា៉ងេពញទំហុឹ
េដម្បឈេទសេ្របនតមេគាលេដអភិន៍សហសវត្សរ៍កម�ុ

ែដលបាកំណត់ថ្រត�វែ

រក្គ្រមបៃ្រពេឈឱ្៦០ភាគរៃនៃផ�ដីសរុបេនឆា២០១៥ ។ កម�វ ិធីៃ្រពេឈជាតិេ បា
េផា�តជាពិេេលករព្រងឹងករអនុវត�ច្បោប់ៃ្រពេឈនិកិច� កជំរុញេល្ប�ៃនកកំណត់
ែដនៃ្រពេឈ ករេលកកម�ស់្របសិភាពករ្រគប់ និងករអភិរក្សៃ្រពេឈនិងសត� ករជំរុ
ករអភិវឌ្ឍសហគមន៍ៃ្រពេ

ករបេង�នករដំនិងស�រៃ្រពេងវ ិញ 

ករកសសមត�ភា

ស�ប័ ករអភិវឌ្ឍធនធានមន ករសិក�ស្រជាវនិងផ្សព�អំពីៃ្រពេឈ និងករែស�ងរ
្របភពហិរ��វ�េផ្សងៗេទៀត
ត

ទិសេដៃកិច�អភិវឌ្ឍេនក�ុងកំែណទ្រមង់វិស័យៃ្រព គឺេដម្បី្រគប់្រគងនិងេ ្រប្រ

ធានៃ្រពេឈតមរេបៀបមួយែដលមានច សំេដទញយក្របេយាជន៍ឱ្យបានេ្រច ពីក
រួមចំែណករបស់វ ិស័យេនះ េនក�ុងករកត់បន�យភាព្ និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�សង�មកិច� េន
ក�ុងដំ េណរករៃនក្រប់្រគង កររករព ករ្រត�តពិនិ និងករលុបំបាត់ភអនធិ បេតយ្
ក�ុងករេ្រ្របាធនធានដ៏មានតៃម�េ ្រកសួងកសិកម� រុក�្របមាញ់ និង បានអនុវតវ ិធា

កជេ្រច េហយសេ្រមបានេជាគជ័យគួរឱ្យកត់សម នូវសមិទ�ផលធំៗមួយចំនួនក�ុងរយៈេពល

៥ឆា� (២០០៦ ដល់ ២០១០) ដូចជា

• ករេធ�អជីវកម�ៃ្រពគុបរបស់្រក�មហ៊ុនៃ្រពសម្បទនែដលបានផ�ល់ឱ ្រត�វបហ
ឃត់។ សកម�ភាពដំដុះេដមេឈនិងៃ្រពេឈេឡងវ ិញ មានសន�ុះេកនេឡងគួរឱសមា�ល

េហយកុង
� អនុ្រកឹត្យរបស់រជរដ�ភិបាលកម�ុជា ក៏បានែចងអំពីវិធានេ្ៃ្ររបស់រដ�

ស្រមាករដំេេដម្បីបង�លក�ណៈសម�សប និជំរុញេលកទឹកចិត�ដល់្របពលរដ�

សហគមន៍និងែផ�កឯកជនឱ្យចូលរួមក�ុងសកម�ភាពេនះ។ ជាក់ែ
ចមា�េដរដ�បាលៃ្េឈ

្រក�មហ៊ុវ ិនិេយាគឯកជ

សកម�ភាដំេឈ

និង្រគ�សឯកជនខ�តូចនឆា�

២០១០ សេ្រមចនចំនួន ២៨.៨៣៥ ហិកត ។ ទន�ឹមនឹងេនះ ករងរបណ�កូនេឈ េនត
បណា ថា�លបណ�ុះកូេឈ េន្រគកែន�ងក�ុង្របេទ សេ្រមចនចំនួនជា៩លេដមជ

េរៀងរល់ឆា ស្រមាែចកជូនដល់្របពលរដ�ដំតមភូមិដ�ន ដតទីសធារណៈ
• សហគមន៍ៃ្រពេឈ្រត�វបានជំរុញឱ្យបតេឡង

ត្របកសស�ីពីេគាលករនាំអំព

សហគមន៍ៃ្រពេឈែដលបាអនុម័តេនេដឆា�២០០៦។ ជាលទ�ផលសហគមន៍ៃ្រពេឈេន
ទូទំង្របេបានេកនពី ២៦៤ សហគមន៍ នឆា�២០០៦ ដល់  ៥១០ សហគមន៍ នាឆា
២០១០ ែដលបា្រគដណ�ប់េលៃផ�ដីៃ្រពេឈ្របម៤៧៦.៨៨៤ ហិកត។
• រដ�បាៃ្រពេឈែដលបនទទួលភារកិច�
កម�ុជ

េលករងរេរៀបចំចត់លក់កបូនក�ុ្របេទ

បាេធ ករតមដននិងសិក្សោ�សវ្រជ
�
ាវសុីជេ្រមនិ
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អំពីសភា

ករណ៍អន�រជាតិស�ីពីប��ៃ្រពេឈេលពិភព ដូចជាកលនុវតៃនទីផ្សឥណទ
កេបានៃ្រព

ែដលសហគមន៍ពិភពេលកទំងមូលកំពុងយកចិទុកដកជាមួប�
�

ែ្រប្រប�លអក និងករេកនកំេដៃនភពែផនេនះ។ ជាទស្សនៈរួមេយង្រត�ករព
ៃ្រពេឈរបស់េយ

េដយឈប់េធ�អជីវកម�កប់េឈនា
វ ិញ

(ឥណទនកេ)
ទំងេន

ែដលេក តេឡងពីៃ្រពេឈរបស់េយ

មកជួយែថរក្សោៃេឈ

មូលដ�ន

កន�ងមក 

មកជាករលខ្យលបរិសុទ�
េហយេ្រប្របាស់ចំ

និងជួយកត់បន�យភាព្រកី្រក្របជាសហគមន៍

ករដំដុះៃ្រពេឈ្បានជំរុ

និងបេង� នសកម�ភាខ�ំងក

ជាពិេសករដំដេដមេឈ េនតំបនែដលមិនសូវសម្បូរណ ៃ្រព តំបនភំ េ� រចរិល និងតំបន់ទី
ជ្រមាលែដលមានកេ្រចះខ ។ បែន�មេលេនះេទៀតេនាះ រដ�បាលៃ្រពេឈខិតខំ

និងសហករជាមួយៃដគូអភិវឌ្ អង�កជាតិនានា បាេរៀបចំគេ្រងបេង� តឥណទ
កបូេលសហគមន៍ៃ្រពេឈ មួយចំនួន ។
• ក�ុងរយៈេពល៥ឆា�ំកន�ងេទ សកម�ភាពនានាែដលទក់ទយន�ករអភិវឌ្ឍស និង
យន�ករកត់បន�យបេ��ញឧស�័នផ�ះក��ក់ពីកបាតបង់ និងេរចរិលៃ្រពេឈ ្រត�វបគា

្រទនិងជំរុយា៉ងខ�ំង ។
• េរៀបចំែផនករ្រគប់្រគងៃ្រព េផ�មពីក្រមិតែផ�ករដ�បាលៃ្រព េដម្បីជាមូលដសំរប
ករេរៀបចំែផនករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈជាតិទូទ។ េលសពី េនះេទៀតេនាះ េដយម
ករចូលរួពីស�ប័ពកព័ន�  អជា�មូលដ� និងកងកមា�ង្របដប់អ រដ�បាលៃ្រពេ
បានេធ�កទប់ស�ត

និងប�ង�បបទេល�សៃ្រពេឈនិងសត�ៃ

េហយចត់ថា�ក់េទ

្របេភបទេល�សបាជាេ្រចនករណេរៀងរល់ឆា។ ករចប់ឃេឈ ហ៊ុបមូល និងេឈ
្រជ�ង េឈ អ

និងសត�ៃ្រ

បានអនុវត�ដូចេភ��ងរលឹម សំេដកត់បករបទេល�ស

ជាមួយគា�េនះែដ កចុះរុះេរ ដុតបំផា�ញនិកប�្ឈប់សកម�ភេរងមា៉សុីនអរេល�ស
ច្បោ

និងរឹបអូសមេធ្យោបាយសបំេរ ឱ្យសកម�ភាពេល�សច្បោប់ជាេ្រច

្រត�វប

អនុវត�េដយទទួលបានេជាគក�ុងរយៈេពល៥ឆា�ំេន។

• រដ�បាៃ្រពេឈ បព្រងីកកអនុវត�កម�វ ិធីសហគមន៍ៃ្រពេឈជា េដយសហករជា
ៃដគូអភិវឌ្ឍន និងអជា�ធរមូលដ�នពក់ព័ន�េនក�ុងទូទំ។ េធ�ករអភិវឌ្ឍែផន

និងគេ្រងសំេណ ជាពិេសសគេ្ងករ�សវ្រជាវៃ្រពេសត�ៃ្រ េដយេធ�ទំនាកទំនង
ស្រមបស្រល

េដម្បីែស�ងរកនិងទទួលបាននូវករគាំ្រទែផ�កហិរ�និងបេច�កេទស

ស្រប់ដំេណរករ្រគប់្ និងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យៃ្រពេឈឱ្យកន់ែតល�្របេស ជពិេសស
តមរយៈ្រក�មករងរបេច�កេទសកំែណទ្រមង់ៃ្
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៦.

េស្ណចមគ ំ្ផបតាណចមិ
ជាមួយនឹងសមិទ�ផលទំងឡាយែដលសេ្រមចបានជាវិជ�មានដូចបានបរិ

មាែផ�កេសវកមនិងកគាំ្េផ្សងៗេទៀត ែដលទទួលបានលទ�ផល្របេស
ែដលបង�យា៉្របតក្

យាយខ

ត្រតីវិស័

េដយ្របមុខដ៏េឆ�មរជរដ� ភិកម�ុជា។ កវ ិនិយាគសធារ

ករវិនិយាគែផឯកជន ក៏ ដូចជាករយកចិត�ទុកដពីៃដគូអភិវឌ្ឍននានា រួមទអង�ករជា អន�រជាតិ

 កំពុងែត្រមង់ទិយា៉ងរស់រេវក េទរកជួយ្រទ្រទដល់េគាលនេយារបស់

រជរដ� ភិបាល ជាពករជំរុផលិតកម��ស�វនិងករនាំេអង�រ ករធានាសន�ិេស្ប�
ស្រមា្របជាពលរដ� ករកត់បន�យភាព្រកី្រក ជអភិវឌ្វ ិស័យកសិកម�េដបន្សោេទ
នឹងបែ្រប្រម�លអកសក�ុងបរិបទៃនសកលភាវូបនីយកម� ករេរៀបច ែផនករយុទ ស�ស

ស្រមាអភិវឌ្ឍន៍ ក៏ដូចជាករេរៀបចំលិខិតបទដ�នេ្រកមច្បោប់ និងករេរៀបចំច្េផ្សង
េទៀតកំពុងែតដំេណរកយា៉ងសកម�។
ចំេពះករសហ្របតិបត�ិកអន�រជាតិ  ករបណ�បណា�ធនធាមនុស្ទងកុងនិង
�
េ្រ

្របេទស កិច�សហ្របតិបត�ិករ ពហុភាគី ករែផ�កអស៊ន អនុវត�គេ្រមកិច�សហ្របតិបត�
ករនានា បាន្រប្រពឹត�េទេដលទ�ផលជាែផ�ផ ជពិេសសករេរៀបចកិច�្របជុថា�ករដ�ម�ន�ី
កសិកម�និងៃ្រពេឈអសេលកទី  ៣២ និងអស៊នបូ៣ អនុស្សោរៃនករេយាគយល់គា�ស�

សហ្របតិបត�ករអនាមនិងភូតគាអនាម័យ េលែផ�ក្រតពិនិត្អនាម័សត� និងភូតគា
អនាម័យ ពិធីសរស�ីពីករនាំអង�រកេទកន់្របេទសចិន ពិធីសស�ីពីករនាំផលិត
ដំឡូងមីកម�ុជាេទកន់្របេទសចិន អគ�រដ�បល្រត�ពិនិត្គុណភាព អធិករច� និងចតឡី
ស័កៃនសធារដ�្របជាមានិតនាេពកន�ងមកេនះ ។

្រកសួកសិកម� រុក�្របមាញ់ េនសទ បានេរៀបចំសន�តកសិករទូទំង្របេទសចំន ២
េលករួចមកេហយ កុង
� េគាលបំណេដ ម្បគាសកកយនូវមូលដៃនចំេណះដឹងរបស់្របជាកសិ

េនជនបទ លត្រតដងឱ្យេពិតពីគំនិតៃច�្របឌិត រកឱ្យេឃនូវកសិករេឆ�មទូ ទំង្របេទ
េដម្បីជាគំ និងេធ�កផ្សព�ផ្សោយជាបន�ដល់កដ៏ ៃទេទៀតក�ុងទូ ទំង្របេទស េពលគឺចង់ប
ឱ្េឃញពីភាពមា�ស់ករក�ុងករែ្ចំេណះដឹងរបស់ខ�ួន 

េដម្បីជា្របេយាជន៍េទដលរ

ដ៏ ៃទេទៀត ក៏ដូចជាករេដរទន�ឹមេទនឹងករែ្រប្រប�លៃនបេច�កវិជបរិបទៃនសកភាវូបនីយកម
េដយត្រមង់ចក�ុវិស េទរកករ្របកួត្របែជងទំងបរិមាណនិ េឆា�ះេទរកករេធ�-

ពណិជ�កម�ដ៏សុីជេ្រម។ េដចំេពះកសិករេឆ� ែដលជាបចំណាត់ថា�ក់េ១ ទទួលបា
នូវរង�ននិងថវ ិក ែដលជាអំេណាយដ៏ខ�ង់ខ�ស់របស់សេម�ចអគ�មហេសនាបតីេតេជា នាយករដ
ៃន្រពរជាណាច្រកកម�ុជា និងេលផងែដរ។
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គ.
១.

ករ្រាសច�ិនតួិសន�
ត �ន

ភាពខា�ំប�
� ្រ�ឈម ន�ង�ាសគ�

១.១

•

ភាពខា� ន�ងកាលានុត�
វ
សក�នុពលែផ�កផលិតកម�កសិកម�

ធនធានដនិងទឹកេនមានលទ�ភាបេង� ន

បា្រគប់្រគ សំេដធដល់កររីកលូតលែផ�កផលិតកម�កសិកម� មាកមា�ំ
ពលកម�េ្រចនេនតមទីជ និងមានតៃមេថាសមរម្យ
•

្របជាកសិករបានខិតខំប�ូរទមា� «ករេធ�កសិកមេដ ម្បីចិ��ឹមឆា�» េទជ «ករេធ�
កសិកម�ស្រមាប់លក់ រ»

ែដលេនះពិតជារបត់ថ�មួយជួយជំរុញករអភិវឌ្ឍក�ុងវិស

កសិកម�កម�ុជា ករេកនេឡងៃនករេ្រប្របាស់ធាតុចូលកសិកម� េ្រគ�ងយន�
ជាទឡ�ីកណ៍ ប�
�ក់យា៉ជាក់ល។
•

ធនធានមនុសរបស់រដ�ែដលបេ្រមឱករងផលិតកម�កសិកម� រុក�្របមាញ់ 
េនស មាលក�ណៈល�្របេសរ និងមានវឌ្ឍនភាពគួរឱ្យកត់សមា�ល់ ែដ
អចជួបេង� នសមត�ភាពផ�លេសវកម�នានារបស់

ឱ្យកន់ែតមាន្របសិ

ខ�ស់។
•

េគាលនេយាបាយយុទ�ស�សរបស់រជរដ� ភិបាលកម

ដក់ឱ្យអនុវត�ច្បោសក�ុងករអភិវឌ្ឍកសិក
េប�ជា�ចិត

បាត្រមង់ទិសេ

និងអ�កពក់ព័ន�ទំស់មានក

និងទទួលស�ល់នូសរសំខន់ៃវ ិស័យកសិកម�េនះ

ទំងែផ�ឯកជន

ៃដគូអភិវឌ្ឍន អង�កេ្រករដ�ភ និង្របកសិករ។
•

ររដ�ភិបកម�ុជាបយកចិត�ទុកដក់ខ�ស

ដល់កអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម

តមរយៈករបេង�នករវិនិេយាគេលករស�រ និងកសនាសម�័ន�រូបវនបេ្រម
ឱ្យែផ�កសិកម� ពិេសស្របព័ន�ធារស�ស� ផ�ូវជនបទ ្រពបេង�នសមត�ភា

ករផ�ល់េសវបេច�កេទស ករេ្រប្របាស ់ធាតុចូលកសិកម�សម�សប ករ្រគប់
ឥណទនជនបទ ករអភិវឌ្ឍសហគ មន៍កសិករ និងទីផ្សោរកសិ
•

មានករអភិវែផ�កកសិពណិជ�ម� េដ ម្បីេឆ�យតបេទនឹងត្រម�វករទ និងទ
យកឱកសៃនផ�ត់ផ�ង់ផលិតផលកសិកម�

ត្រម�វករេ្រប្របាស់ផលិតផលក

មាននិនា�ករេកនេឡងេនេលពិភព

ែដលេនះជាកលនុវត�ភាពទីផ្

ស្រមាប់កម�ុជាក�ុងករបេង�នផលិតកម� និងករ្របែជងទ

១.២

ប�
� ្រ�ឈម ន�ងឧាសគ�

ប�
� ្របឈមចំេពះមុខេនកករអភិវឌវ ិស័យេនះរួមមាន
•

ករបេង�នផលិតភនិងពិពិធកម�កសិកម� ពិេសសេនក�ុផលិតកម�ដំណាំ�ស� និង
ដំណាំេផ្សងៗេទេនជួបប��្របឈមមួយចំនួនេនេឡយ េទសកម�ភាព
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ដ៏ េ្រចនសន�ឹកសន ប់្រត�វបានអនុវ

ែដលទំងេនះទរឱ្យមានករបេនបែន�ម

េទៀតនូវធនធានទំងែផ�កបេច�កេទសនិងថវិ ក ្រពមទំងករចូលរួមពី្ពក់ព័ន�
េដម្បជំរុញនិងបេង� នលទ�ភាពទទួលប

នូវេសវផ្សព�ផេច�កេទសកសិកម� 

ឥណទបំេរ ផលិតកម�កសិកម� និងធាតុចូលកសិកម ។ ករេដះ�ទឹកេ�ស
�សពក�ុងកសិកម� គឺ ជប�
�ែដល្រតវបន�េដះ�សយ ែដលទមទរឱ្

បេង�នកវ ិនិេយាេដម្បបេង� នករេ�សច�នាេពលខងមុ
•

ករធានាឱ្យមាននូវអត�្របេយាជន៍កន់ែត្របេសរជាងមុន
កររកទីផ្លក់ផលិតផល

តមរយ

គឺជប�
�ែដល្រត�វបន�អនុវត�បែន�មេទៀត េ្រព

កសិករេនមានករលំបាកក�ុងករកទីផ្សោរលក់កសិផល និងលំបកក�ុងក
ា
កួត្របែជទីផ្សក�ុងបរិបទៃនេសដ�កិច�ទីផ្សោរេស។

•

ករយល់ដឹងរបសកសិករក�ុងកេ្រប្របាសមា�កសិកម�
បេច�កេទស

និងករ្រគប់្រគងជីជា

សកម�ភាពនានាពក់ព័ន�នឹងប�

ឱ្យបាន្រតឹម្រត

ក៏ េនែតជាប��្របឈមេនេឡយ
នឹង្រត�វយកចិត�ទុកដក់អនុវត�បឱ្យប

ខ�ំងក�។ន�ឹមេនា ឧបករណ៍ច្បោ និងសមត�ភាបេច�កេទសក�ុងករអនុវត េលក

្រគប់្រគងធនធា

និងជីជាតិដីកសិកម�េនខ�ះ

ែដលទមទរឱ្យមានច្បោប់

ករ្រគប់្រគង និងេ្រប្របាស់ដីនាេពលខងមុខ
•

ករែកលំអករប់្រគងេ្រកយេពល្របមហក់េនមានក្េនេឡយ
ជំរុញកសិឧស្សោហក

រួមទំងករែកៃច�េ្រកយេពល្រប

ក

ករែកលអ

គុណភាពៃនស�ង់រកសិផល គឺ្រត�វបានវយតៃម�ថាេនមត។
•

ករបេង�តសមាគមកសិក�ុងេគាលបំណេដម្បីបេង�នអំណាចតៃ

កទទួលបា

នូវេសវបេច�កេទសនិងឥណទន ងកេ្រប្របាសអស់លទ�ភាពនូធនធា គឺ្រត�
បានអនុវត� ប៉ុែន�ក៏អចទទួលស�ល់ថាេនម្រគប់្រគាន់ ែដល្រត�វបន�ពឱ្
បាន្របេសរជាងេន
•

ករេលកទឹកចិតឱ្យមករចូលរួមរបស់ែផ�កឯកជ

ក�ុងករអភិវឌវ ិស័យកសិកម� 

គឺជាកត�ចំប សំេដបេង� នករវិនិេយក�ុងវ ិស័យេនះ ។ កន�ងមក  មាន្រក�មហ៊

វ ិនិេយាគជាេ្រចនបានបណា�ក់ទុនវិនិេយាគ េលផលិតកម�ដំណាំកសិឧ
តមរូបភាពសម្បទនដីេសដ�ក

េហយមានករណីមួយចំនួនែដលជាប��រំង

ដល់ករអនុវត� និងមទរេដះយ  ។ ប៉ុែន�ក៏ មានករណីែដលវិនិេគិនខ�ះមិន
បានអនុវត�កិច�សន្យោ េដកដីឱ្យេនទំេនរមិនបានដំដុះ និង្របឈមដក
ហូតមកវ ិញ។ សកម�ភាព្រត�តពិនិត្យករអនុវត�កិច� នឹង្រត�វបេង�នឱ្យខ�ំក
នាេពលខងមុខ
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•

េដយែទ្បកករ្របឈមែដលជាត្រម�វករក�ុងករជួយ្រទ្រទង់ដល់សេ្រច
េជាគជ័ គឺកបេង�ត្រកបខណ�ច្បោបែន�ម រួមទំងសមត�ភាពអនុវត�ច្បោ្រគប
ក្រមត ករអភិវឌធនធានមនុស ករបណ�ុះបណា�លវិជា�ជ ករបេង�តនិអភិវឌ្ឍន
សមត�ភាពអង�ភាពជំនាញកសិកម�ថា�ក់មូ ែដលមានសមត�ភាពបេ្េសវកម
បេច�កេទសដល់កសិករផា�ល និងករជរុញកម�វ ិធីផ្សព�ផ្សោយេនមូលដ�ន

•

ផលិតកម�សត�េនកម�ុជាបែ្រមប្រមកំេណនយឺត េដយមានករលំបាកកន
និងក្របឈមដូជាជំងឺឆ�ងរតត្ និងកង�ះមេធ្យោបាយ្រគប់ េលកករព
និងកមា ត់

ករ្របកួត្របែជងៃនទីផ្សោរស

េដយសរៃថ�េដផលិតកម�ខ�ស់ 

ពិេសសៃថ�ចំណីសត� កររំេលភេលបទដ�នច និងបេច�កេទសេផ្សងៗរបសអ�ក
ជំនួញសត� និងអ�កចិ��ឹមជាេដម។
•

ៃ្រពលិចទឹ

ករទ�នា�នដីក�ុងនាទីៃ្រពលិចទឹកនិងែដន

្រត�វ្របឈមមុខន

ករកប់បំផា�ញក�ុងរូបភាពជួ ែដល្រត�វែតមានវិធានករជាបនា�ន។ ធនធា

ថវ ិកក�ុងករចត់វិធ

ករពរកែន�ងអភិរក្សបឹងទេន�ស

េផ្សោតេនតំបន់ទេន�េមគង�

ករអភិរក្សសមុ

អន�ង់្រត

អន�ង់

ករេបាះបេង�ល្រពំ្ៃ្រ

លិចទឹកនិងករងរបបំបាត់បទេល�សជលលេនមានក្តេនេឡយ
សមត�ភារបស់គណៈកម�ករសហគមន៍េនសក៏ េនមា្រមតែដរ េដសហគមន៍
ភាគេ្រចនពមានករជួយឧបត�ម�គា្រប់្រគា។

បទេល�សេនសេដយេ្រ

ឧបករណ៍ឆក់ ៃស្បមុ កកប់បំផា�ញៃ្រពលិចទឹកក�ុងែដនេនសទេនែតេ។

ករកំណត្រព្របទលែដនេនស និងករេបាះបេង្រពែតងជួប្របទះករលំ។
•

េនក�ុងវិស័ៃ្រពេឈ មេធ្យោបាយស្រមាប់ដំករងេនតំបន់ដច�សយា
េនមានក្ត

ែដលអចប៉ះពល់ដល្របសិទ�ភករង

ជន្រប្រពឹត�បទេល�

ែតងែតផា�ស់ប�ូរវិធីស�ស�ក�ុងករ្របមូលផលេឈ ដឹកជ��ូន និងកបៃ្រពេឈ
យកេធ�ជាកម�សិទ�ិេ្រកមរូបភាពេ។

កិច�សហកនិងករចូលរួរបស់អជា�

មូលដ�ន និងស�ប័នពក់ព័ន�េនមានក្ពិេសសក�ុងក្រត�តពិនិត ប�ង�បទ

េល�សៃ្រពេឈ និងករកំណត់្រពំ្របទល់ែដនដីៃ្រពេឈ ែ្របទកលំបា
យឺតយា៉និងមានវិវទជាមួយជនេល�ស ្រងមានករលួចវយបំផា�ញប្រព
ែដលបាេបាះរួ។ ្រជាជនមូលដ�នែដលរស់េនក�ុងនិងែក្បរតំបន់ៃ្ េនែ
ពឹងអ�ស័យខងេលៃ្រពេឈ េហក្រគប់្រគងជនចំណាក�
រលុងែដលជាសមា�ធធ�ន់ធចំេពះធនធៃ្រពេឈ 
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េនមកធូរ

២.

ញពវាយតៃមខ ស�រ សស�ដា
� �ស
ងម�បេិិរបមិររល ិភបប�ក�រយៈេពល៥ែ�ឹិ (២០០៦-២០១០) បបខ�ាបេបរិ េប�អប

�បបីាខជរួមបាន េប េទះប ីជាបា នជួប្របទះនូវេ្រជាត

រួមមាកង�ះខទឹកេដយស

កូនរដូវ្របាំងេនពក់កណា�លរដូវវស្សោ េ្រគាះជំននចុងរដូវវស្សោ ្ទំស�ិតេនេ្រក
កប៉ះទង�ិចេដយកលយុគ�វិបត�េសដ�កិច�ពិភពេល

ែតេ្រកមខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់្រក

កសិកម� រុក ្របមា និងេនស តមកែណនាំនិងត្រមង់ទ ក៏ដូចជវ ិធានករេឆ�យយា៉
មាន្របសិទ�របស់រជរដ� ភិបាលកម

េដមានករចូលរដ៏ សកម�ពី ្រគប្រកសួងស�ប

អជា�ធរមូលដ កងកមា�ំ្របដប់អ និង្របជាកសិទូទំ្របេទ ្រពមទកររួមចំែណពី

ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ផងេន

បាេធ�ឱ្ផលិតកម�កសិកម�មានករីកចេ្រមនគួរឱ្យកត់សមា�ល់ ជទី

េមាទនៈ
ផលិតកម��ស�វរយៈេពល៥ឆា�ំ (២០០៦-២០១០) េនះ បានទទួលលទ�ផលគួរជាទីេពញចិត
ែដលជលទ�ផលគឺ កម�ុជាទទួលបានបរិមាណផល�ស�វចំ៨,២៥លនេត និងអសល់េស្ប�
(ជាអង�រ) សរុបចំនួ២,៥លនេតន ៣,៩លនេត�ស�វ) េនឆា២០១០ ែដលេនះជេជាគជ័
មួយគួរជាទេមាទនៈបំផុតស្រមាប់កម�ុជា។ ែផ�កេលសមិទ�ផលខងេលេនះ េយងអចវយត

បានផលិតកម�កសិកម�កម�ុជាេយង ពិេសសផលិតកម��ស�ពីមួយឆា�ំេទមួយឆា�ំ មានករ

ឈនេឡជាលំដប់ េដយស ២យា៉ងគឺ (១) ករព្រងីកដីដំ ែដលរួមទំងករេធ�បេង�នរដូ
ែតពិេសសេនាះគឺ (២) កត�េកនេឡងៃនទិន�ផល (២,៩៧េតន/ហ.ត) ែដលជាសមិទ�ៃនក
សិក្សោ�សវ្រជាវ ផ្សព�ផ្សោយ ពូជថ�ី បេច�កេទសដំដុះ ន
ដំណាំរួមផ្និងឧស្សោហកម� ដំណាំេឈហូបែផ�និងដំណាំអចិៃ�ន�យ៍ កំពុងរីកចេ្រម
ជបន�បនា�ប់ជាលក�ណៈ្រគនិងជាលក�ណៈវិនិេយាគខ�តតូច មធ្យម និ ងធំ ជាក់ែស�ងដដុះ
េកស៊ូមានសន�ុះេកនេឡង ពិេសសករអភិេកស៊ូ្រគ�មានករវិវតមសន�ុមួយគួរឱ្ចប
អរម�ណ៍។
ផលិតកម�សត�  ្រកប ី ្រជ�ក មានករថយចុះបន�ិច ប៉ុែន� ករចិ��ឹមសត�េត�ស�ប ប
េកនេឡងគួរឱ្យកត់សមា�ល់ េដយសរករបេរងរផ្សព�ផ្ស ោយពូជ ក រជំងឺឆ�ងសត� និងក
ព្រងីកចំេណះដងែផ�កបេច�កេទសៃនករចិ��ឹមសតដល់្របជាកសិករបានទូល
ករ្រគប់្រគងធនធានធម�ជាតិ ៃ្រពេឈ និ ងជលផល កំពុងស�ិតេនែតជា្របធា
ស�ិតស�ញរវអភិរក្និងអភិវឌ្ឍ េហយែដល្រត�វែតខិតខំរកឱ្យេឃញផ�ូវសម�សបមួយ ្េដ
ភាព្រម�ះស្រម�ល និងចូរួមេដ
ល
យសុឆជាមួយនឹងករបន�ព្រងឹងករអនុវត�ច្បោបទដ�
េផ្សងៗ
បែន�មជាងេនះេទេទៀត ែផ�កេសវនិងករគាំ្រទេផ្សងៗ ក៏បានសេ្រមចនូវលទ�
តមែផ�កនីមួយៗបល�្របេសរ �សបតមេគាលករណ៍ និងទិសេដរបស់រជរដ�ភិបា
24

យា៉ងណាក�ី ផ�ូវេនែវងឆា�យេដ ម្បីសេ្រមចបានេគាលេដ និងមហិច�តែដលេយងចង់បាន
ស្រមាប់ករអភិវ ឌ្ឍវិស័យកសិកម�កម�ុ មានលក�ណៈវិទ្យោស�ស�ទំេនប ន្របសិទ�ភ
ខ�ស់។  

--------------------
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ែផ�កទ� ២
ែផសញពយាទសា
�
�ស�អ�ការស៍�ស័យកស�កម� (២០០៩-២០១៣)
------------------I-

ែផនករររទ

ក.

ភនរ

សស�ស�តភិវន្ភស
ត រ
័ ណសតណចម (២០០៩-២០១៣)

បករបលសបសបបកេរកឹរបុ រិរប ២ីបរជរដ� ភិបាលកមិ

េ្រារជកបដឹក៏ែខបីវ

ជនបុបេាសបអក�ាហេបដនបប េបមិ ហ៊រនិ ែសន ដបបជកដាមបសបីប្្ររមរប្បបាលកម ភប

បឹ ត់រជេិបកម�បុវ �បទបបប�បាយិ ប្ិនុឹជុ
ក បឹ េបេបកដប�បិិ ប��្េបខបបរជរបុ នបតបិ្
្បប ្បិ េរបេផសបបឹងបុេទេិរជេិបបម�បុមិ�បិ្ិ ប��្�្�ធិវសនបប បបាយបប�បាយ បឹ ង
រ្ា�ុកបធបិខ បឹ ងរ្ា�ុ ិមិិប��បឹ ងរ្ា�ុ ី្្េេ ។
បបក េរបករបលសបសទឹ�នល បប្រនុ ជំរុុបឹ េបេបកដប�បជាត
ិ
ក៖ ១-រជេិកបាបវ�បទ
ប
ល

បប� បាយិ ២-រជអ� វវឌងម�បឯបបប� �រជងជិ ៣-រជនបសលសជប� �បល�េិរដ ជបដបាលទបបជ សនវបសិ
៤-រជបល�បាបតិ្ប��អ� វវឌបគធបបាបក បេ។
�បទបបប�បាយជា
រជេិបបាបវ
ល ិបកិ (រប១)-រជេិបបម�បុមិ�បិ្ិ ប��្�្�ធបាយបប�បាយិ
ល

(រប២)-បឹងរ្ា�ុកបធបប
ខ ��រជេភបបឹអបាបបិ (រប៣)-បឹងរ្ា�ុិមិិ ប��ិ (រប៤)-បឹងរ្ា�ុ
ី្្េេ។

េេិបេយភបបប�បាយជនបុរជរដ� ភិិ កបឹេិេិបបម�បុវ �បទបបប�បាយិ ឱ្រខប
េទមងម�បដឹាកខាល បិ ងកិអបមសិុបិបជនងបតាកិុបឹេបេបកដប�បិិ ប��អបបស ិជលាវ �ិកទប
យង �បឹងបុ កិុរជរបុនបតបិ្្បប ្ប។ិ េនប�ក�រ� បេិេបរិ រជរដ�ភិបាលកមប �នេ�េបរជ
េ្ន្ភបុធបបប�ក��បកប

ប្ិនុ អបក វបស្ិកវន្បាយិ

ជលាមាល បធបបវវ �រប� �ជំនួយនេបិបេរប
ប� �្ន្ិវន្បាយបប�បាយិ

្ប ីកកសអ�វវឌបគ ដដ

េរបេររ�លបមបរិនុបសវន�


នេបិបេរបបប�បាយិ េិរដជបដបាលទប
ប បនរកសបមិ មខសវវ�ិុិ រលសបសិ ប� �អក��បបប ិ ្្ាទឹ�

ឥទបរបមីជិ ប��រជងបីប�បប�មិិ ម្� េបបរជងបីប�ប្ិនុ រជដឹេបុិ េក ា្បដភបបស វ
ប� ជបសជិ្ីបបឹ េបេបកដប�បិិ

នេ�េបរជងជប��នេ�េប្ភបុបឹសិេនបនរិ

្្ាទឹ�ដ

បបស�បកខេប្��ប្ិនុ ្នមបរស េទិ េិបេធធឱ្្នេបជេឡ�បស វអហជសនបតាតិ ប� �នេ�េបរជដឹេបុ
មិ�បមិបប�បាយ។ិ
ងមបរជបករល
ប
សបសអ� វវឌបគ វ �បទបបប�បាយ២០០៩-២០១៣ិ
ន�
ិ ឹ�

្បតវភបេជននបឹេរ្ងេរបយខករ

ប� �េយខបបនបស វរ� បេិបកទ�លសបសជនបុរជរដ� ភិបាលកម

េរកឹរបុរិរប ២ីបរជរដ� ភិបាលកម។
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្�េបបបករបល�ស�បបក

ងមបរជបករបលសបសអ� វវឌបគ វ �បទបបប�បាយ២០០៩-២០១៣ិ ប៏ ភបេជននបឹ េធធឱ្ិបប��ប�ិ្
ជ��ងមបរជបករបល�ស�អ� វវឌបគ មប�នបិកន្ប�បាយ២០០៩-២០១៣ិ

េបកដកិច�មប�

ប� �្េបខបបរជរបុ នបតបិ្្បប ្បិ

បឹេិបស ិជលាឹ ជុ
ក បឹ េប

តាជបករជេិបបម�បុប��ឹ ជុ
ក រជអ�វវឌ

វ ិស័យបប�បាយ។ិ

ខ.

ជណភត
័ របស្់ ណសសួណសតណចមិរ រក្្របមិនតួិេន
រ សរ
ចក�ុវ ិស័យរយៈេពលែវងរបស់្រកសួងកសិកម

«ភាពមានេស្ប�ង្រគប់

រុក�្របម

 (Vision)
និងេនស

គឺេដ ម្បីធាន

និង្របកបេដយសុវត�ិស្រមា្របជាពលរ្រគប់រូ

រួមចំែណក

ក�ុងករកត់បន�យភាព្រកី្រក េដយជំរុញកររីកលូតលស់េសដ�កិច�កសិកមក្រគប្រគ
និងអភិរក្ធនធានធម�ជាតិ្រេដយនិរន�រភ» ។

គ.

េ្សសណចមរ្សម្ណសសួណសតណចមិរ រក្្របមិនតួិេន

 (Mission)

េបសកកម�របស់្រកសួងកសិកម រុក�្របម និងេនស គឺេដម្បី «ចូលរួមចំែណកជំរុញ

កំេណនេសដ�កិច�កម�ុជា តមរយៈ ករផ�ល់េសវកគុណភាខ�ស់  ែដលនាំដល់ករផ�ត់ផ�
េស្ប�ង្របកបេដយសុវភា

បេង�នផលិតភាពកសិកមនិងតៃម�បែន�ម  េដយែផ�កេទេលមូលដ

និរន�រភានិង្របសិទ�ភាពតៃម�ចំេពះវិស័យ ែដលពឹងែផ�កផលិតកម�កសិកម�  េនស

និងរុក

្របមា» ។

ឃ.

តសេដេគាលនេយា (Policy Goal)

១. ទនឧេ�េគា នេយបា (Overall Policy Goal)
«េលកកម�ស់ផលិតភា

ពិពិធភវូបនីយកម�

ភាព្រកី្រកនិងជំរុញកំេណនេសដ�ក

និងពណិជ�កម�កសិកម

េដម្បីកត់បន

េដយយកចិត�ទុកដក់ខ�ស់េលករករពរ ប

និងក

្រគប់្រគងធនធានធម�ជាតិ្របកបេដ » ។
េក ា្បបេ្របភបបស វរបេបវ�បទប
មេ្ប បនឹង្បតវភបមសិុិ

និងទិសេដេគាលនេយាបាេបរិ

ជលាមាល បបស វបក បសិបឹងបុ ិ

បបាយិ្េឹ្រ

បឹេិឹ ជុ
ក កិុរជិសបលបុេបកដប�បិិ

កស បមរជមសិុបសវេប�បាយិបកក ិ្ខលបុិ េិបដភបរជម�បុម��ុេប្��អហជ្នបនេរប
បកវបត�ិ្ិ ម្� េបបនេ�េបមិ�បមិបប�បាយប��បីាខនងបតាិ េរបងម�បេិប�ជបសជិ្ិ ប� �្នប�រប
ិ្េបកដប�បិីបរជបឹ របេិវ �បទបបប�បាយិ ។ិក�ុងលក�ខណ� ធម�ត និងមិនមានេ្រគាះធម�ជាត

េឡង កំ េណនៃនែផ�កកសិកម�នឹង្រត�វរក្សោក�ុងរង�៤% ក�ុងមួយឆា�ំៗ។
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២. ទនឧេ�េគា នេយបា ត
យ (Specific Policy Goals)

េក ា្បបេ្របភបេេិេិមបករបលសបសបម្�ជនបុ្បបល�បប�បាយិ ជករវ្និុុិ ប� �េបលរ

ប៏ កសបមិ ងមបរជបករបលសបសអ� វវឌបគ មប� នបិកន្ប�បាយ២០០៩-២០១៣ិ ្បបល�បប�បាយិ ជករវ្និុុិ

ប� �េបលរិ

ភបនបសបឹបុ បសវរ� បេិេេិបេយភបមបករបលសបស

តាវ�បទបនិងអបក វ �បទប

ងកិិប�លនុ កសបង�េ្រាិ៖

ទិសេដេគាលនេយាបា១៖

«ធាសន�ិសុខេស្បង បេង�នផលិតភា និងពិពិធកម�
កសិកម�»

ទិសេដេគាលនេយាបា២៖

«ព្រងីកលទ�ភាពឈនទីផ្ស ស្រមាផលិតផល
កសិកម�»

ទិសេដេគាលនេយាបា៣៖

«្រកបខ័ណ�ៃនករអភិវឌ្ឍស�បន័ និងប��ត�ិ»

ទិសេដេគាលនេយាបា៤៖

«កំែណទ្រមង់ជលផ»

ទិសេដេគាលនេយាបា៥៖

«កំែណទ្រង់ៃ្រពេឈ»

េគា ប
ល ំណងេគាេ (Policy Objectives)
ទី-១៖ បេង�នផលិតភានិងពិពិធកម�កសិកម� 

េដយធានាឱ្យបាននូវកំេណនផល្រគប

មុខដំណាំ ១០% ផលិតកម�សត�  ៣% ក�ុងមួយឆា�ំ េលមូលដៃនករបេង�នក�ស
្រជនិងផ្សព�ផ្សោយកសិកម�ទូលយជនិងករទប់ស�ជំងឺឆ�ងសត�កន់ែមា
្របសិទ�ភាព។
ទី-២៖ ធានារក្សោឱ្យបាននូវៃផ�ដីឡូតិ៍េន ៥៦,៤% ស្រមាប់សហគមន៍េនស
បេង�នករករពរធនធានជលផល ករទប់ស�ត់បទេល�សេនសទ ពិេស
ជុំវ ិញបឹងទេន�សប និងករជំរុញវរីវប្បកម�ក�ុងកំ ១៥% ក�ុងមួយឆា�ំ រួមនឹងក
ព្រងឹងសមត�ភាពសហគមន៍េនឱ្យកន់ែត្របេសរេ ។

ទី-៣៖ រក្សោបាននូវៃផ�ដី្រគបដណ�ប់េដយៃ្ ៦០% េនឆា២០១៥

េដយ្រត�វបេង�

ករករពរធនធានៃ្រពេឈ ពិេសសករទប់ស�ត់ប�ង�បបទេល� សត�ៃ្រព
កព្រងងករអនុវត�ច្បោប់ស�ីពីៃ្រ ជំរុញករដំេឈេឡងវិញឱ្ខ�ងក

និង 

បេង�នសមត�ភាសហគមន៍ៃ្រពេឈ េលមូលដ�ននិរន�រភាព និង្របសិៃនក
្រគប់្រគ
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៣. កម�វធ
� ី ទ ា៥ របស់្រកសួ (MAFF Programmes):
េកា្បេធធឱ្បេ្ាបភបទិសេិេគាលនេយាបាយ បករបលសបសទឹ�្ភឹង�េិិ ្បបល�
បប�បាយិ ជករវ្និុុិ ប��េបលរិ ភបេជននបឹ បាយវ �ធប អរ� ិ្បឹងបុបឹ បលប្ភឹិ ងកិមងម�បាល ប
ីបបឹ ងរ្ា�ុិ�ជរ� វបតកលជកិ បឹេិ្្��រជអបក វបសវវ �រតាបាយវ �ធប ិ និងកម�វ ិធី វ ិនិេយា

សធារណេរបជលានរសិ ិបស វ្ន្ធបបវវ �រង�េ្េម�ងកជ។ិបាយវ �ធបទឹ�៥េដរជលាិបិ៖ិិ

កម�វិធីទ-ី ១៖

បេង�នផលិតភា និងពិពិធកម�កសិកម�

Programme-1:

Enhancement of Agricultural Productivity and Diversification;

កម�វិធីទ-ី ២៖ 

ជំរ ុញករចូលទីផ្សោរៃនផលិតផលកសិ

Programme-2:

Increase Market Access for Agricultural Products;

កម�វិធីទ-ី ៣៖ 

ព្រងឹងស�ប័ន ្រកបខច្បោប់ និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានម

Programme-3:

Strengthening Institutional & Legislative Framework and HRD;

កម�វិធីទ-ី ៤៖ 

Programme-4:

ង.

ករ្រគប់្រគងធនធានជលផល្របកបេដយនិ   

Sustainable Fisheries Resource Management

កម�វិធីទ-ី ៥៖

ករ្រគប់្រគងនៃ្រពេឈ និងសត�ៃ្រព្របកបេដយនិរន�   

Programme-5:

Sustainable Forestry and Wildlife Resource Management

អភិ្រកមេដម្បីសេ្តសេដេគាលនេយា (Approaches)
ប�ក�េេិេិប្ិនុឹជុ
ក រជេិបបាលបុមិ�បិ្ិប��្�្�ធបាយបប�បាយិ កំែណទ្រមងដីធ�ី 

កំែណទ្រមង់ជផល និងៃ្រពេឈ ្បបល�បប�បាយិ ជករវ្និុុិ ប��េបលរិ ភបខ�បខឹប��យកប�បស
រក បរបុ មបឹងបុបសវចំណុចជបករស�ស
ប
ាល បបឹ បលនកស បង�េ្រម៖
•

មសិុអរ� ិ្ខលបុេទេិរជនេ�េបមិ�បិ្បប�បាយិ ប��រជេធធ្�្�ធិវសនបប បបាយិប�ក�

វ �បទបបប�បាយិ ្្ាទឹ�រជឹ ជុ
ក បប�ឧបីិបាយឱ្ភបងខឹ�រខិ េរប្បតវបបប�បសរកប
របុេិរជនេ�េបបាបតិ្មិ�បេិីមាកបងកិិប�លនុ ិ តាជបករជនង�ធជរ� បេិិ
្ប រជអ� វវឌតាងននិ “វ �នកិបាយ” េទរបុ រជអ�វវឌតាងននិ “្ន្ិវន្បាយ” ប�ក�

េេិេិនេ�េបមិ�បបាយិ

នេ�េបរជងជិ

នេ�េប្ភបុ បឹសិេនបនរិ

ដបស វ

បបស�បកខេប្��ិប��នេ�េបរជដឹេបុបប�មិិម្� េបបបប�មិបេ្ាបិ។
•

្្� �ប� �្្�បបិ “េរវន្សភរន្សោ្រ្ិក
” េរបឹ ជុ
ក រជមសិុេប�េបរិ ឱ្េទកិុ
ក

្�បុាសិរដបិ ្�េបបរជ្្� �េប�្�បុ �បកបិ ឃកឹិ ប� �្បតវប្ា�ុ រ�បេ្បេជ ប្បកា
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េេិេិងកិ្បតវររល ិមិិ ម្� េបបរជបបប� បរ
ស ក បរបុកិុ្បកាបប�បជិ ងកិម
បិ� បបិកាបគអ� វវឌបគបប�បាយិ

បិបជគបប�បាយិ ប��មីជិិនុ មាល បប �

នរ
ស ុអ�បបយទ្កប� បស្�បុឃកឹ-សា�ិ (េផសបេិរជ្្� �បាបតិ្ិ�បុ ងជបកខិ្បបធ
ស ា�ឱ្រខបមអ�បមេ្ធមីបបប�បាយសា�)ិ ្្ាទឹ�ដេបតជិ្ីប្ន្ទបបេប�នេបិប
េរបបប�បាយងកិភបប��បឹ្ក�អបក វបសិ ។ យកប� បសរកបរបុេិអបសរកាបគ បឹេិល ប
កិុរជនេ�េបមិ�បបាយបប�បាយ តារយៈរជសិក្សោពិេស�លវ្មវកសិកម� សំេដ
ជំរុញរជអ�វវឌមិ�បបាយបប�បាយិ។
•

បន�្្� �ប��្្�បបបាបតិ្្� េលធបគ វ �ិកប�ក�ាបាបជ្� េលធបគបប�បាយមប� តាជបក

រជ្្� �បាបតិ្ឹ ដុជនបុាមបរបម្នជឹិ
នជ �រវជរឹ េប នទបុ បាទ ប្កនុ្េបុ ិ

ប� �ងបធ�ជបវវ �រេក ា្បនឹពបុបសវបិតជ

ប្ិនុកឹេជរជ្�េលធបគ វ �ិក

អបកវបររជងជធសនរបាយេិមិ�បមិប��បិតជេវបខិនុិ

ប��ឹ ជុ
ក រជ

បស ិជលាបឹ ងបេិបកម�បុ

កក ិ្ិ ប��បកវបត�ិ្មិ�បមិបប�បាយិ ប្ិនុរជដឹេបុេទរបុរបមីជអបរជមប�ិ
ប� �ដបកខិ្លជក។
•

ឹ ជុ
ក រជលរជិ ប��បល�េិរដជបដបាលទបបេនតាបប�រដបិ លតបប ប្
គ � េលធបគបប�បាយិ
ប� �ម្ាយិអ� វវឌបគបប�បាយិ េកា្បបេ្ា្រជងជ្� េលធបគ �លវ្មវអ� វវឌិ ប��
េមាជនេបិបវ �រ្រឹ េបនសម�សបេិ្កនុាកខឹ ដុពបុ ្ទបបប�មិ�បបាយកឹរឹិ ្� េបប
កឹ រឹ�បតវិ េក ា្បឈបេែលរេទបេ្ាបភបមនេ រ ជ
ភបបរប្បរជឹ ជុ
ក មិ�បបាយ�បតវប��រជដឹេបុអ�េជ

បស វេេិេិីបេេិបេយ

ងកិរបុ េបុេរបរជរដ�-

ភិបាលកម។
•

ឹ ជុ
ក ប��នេ�េបនជ �យរបអបក េ្េរឱ្របុ ងប្នេបជេឡ�ងវាេរនបិ ប្ិនុ ទបុទុ
វ �ប�េយករក បឯកជនទឹ�ប�ក�ប��េ្េ្នេរបិ ឱ្បសិជលាប�ក�មិ�បបាយបប�បាយិ ្� េបប

មិ�បបាយកឹរឹបប�ឧបីិបាយិ

ប��លធកាបគ បឹេពររជបស ិជលាជនបុអ��រជេ្េជរដ-

� ភិិ េក ម្បនេ�េបប��ដឱ្ភបបស វរជេមាជបឹេរក �ិ ប��នេបិបវ �រ្វយបកិុបប�បជិ
ប�ក�រជរឹកករប� �ប� រិាបបធ។
•

មីជិិនុបប�បជេទប�បងធបុ មប
� ុ ម�
� ុបប�មិរប មីជប�ក��បកបិ

េរបបបប�បសរកបរបុ

្រ្ិក
តិ្ច�
េិរជអបក វបស្ន្ទបបិ “នកត្ិក
ក
ក
ក រម្យោ” ប��ជំរុញរជឈបបស ិរប មីជ
្� ្េលបិ តាជបករជខ�បខឹ ្ន�ង្ន�េិបបាលបុកកិ្បប�មិិ ឱ្�បនតា

បស�ុរជអបសជមប� ិ បបប� បសរកបរបុកិុរជអបកវបសិប
� ក��មិ�បបាយបប�បាយិ ប� �រជមសិុ
េប�្ទ បពិបរប មីជបប�បាយ។ិ

•

ឹ ជុ
ក នងបតារជអ�វវឌេិវ �បទបប� រិាបបធ្កនុ្នេរ

េរបប�េបុេិរជងបិឹអ្ស

បឹ បបបធ ប��
� ននេបិបវ �មិរឹេបន ប�ក�រជប� រិាបបធកិុ�បទនុបប�បជិ ប� �ឡប វ
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ឧបយទបប�ក�េេិេិនេ�េបមិ�បិ្បបធទឹ�នជ �ិប� �កក ិ្។ ្្��្្�បបរជ

ងជ្បរប្�ប�ប្ ប��រនុលេបុ រជជ បបរិរិជំងឺយខ�្ប បបធេទាបក បេ ប� �្បាបក បេេទ
សត�

្ប បឹនបុ ាលបេទបឹនបុាលបេរនប តាជបកកនេ�េបបាយវ �ធប បករបដរជជបុ ្�ឹរជ

ពជបបធ ប វបកវបត�ិ្ ្្� �បាបតិ្នងបតាកិុិ�បុ ងជបកខិ្បបធសា� ប� �រជ
្� ប�ប្បិដបបធឱ្ភប្ប ា្បតវ។

ឹ ជុ
ក រជងជបកខិ្លជក

េរបេផសបម

បឹងបុ េិរជ្កនុ ្ក�បបសឃបរដប រជ្� ប�ប្អដាទ បបបធ លបុ ប� �មិ�បមិលបុ
េនតាបបសឃបរដបប��រប មីជ

ប�ក�រ� បេិរបុនបតបិកននឹ ភបុ ឹ�យខ�

តាជបក

លបុ ប� �មិ�បមិលបុ េកា្បដបកវបត�ិ្បឹបអហជកិុ្នម្ិជកដ។
•

ជំរុញករដំដុះដំណាំេកតម្រគប់រូបភាព ទំងករចមា�េកស៊ូមាន�ស ចមា�
េកស៊ូវិនិេយាគឯកជន និងពិេសសបេងនៃផ�ដីដំដុះេកស៊ូ្រគ�ស េជននបឹប៉នុេេបស
ពបុ ្បដទប�រជរឹកករ រជ្នាស ិមិ រជងបីប� រជក បរសិ ប ប� �រជដឹេបុ ម

្� េបបរជេធធបិ្នប�នបស�រជ

ប� �បស ិជលាមាល បនរ
ស វ �រ្លតប

អបសជមប� ដដ េកា្បផខបុនសជនរ្�
ស
េលធបគនេបិបវ �រ្
�លវ្មវប��អ� វវឌបគ េេបស

ប� �អ��រជេេបស

ប��បឹ េរក�រស េទេិរជងជ

េរបឹ ជុ
ក រជេបុវ ���នបន្បន�
ិ បុ កកិ្េេបស

កិុនរ
ស េរ�ប្បមិ�បជ ទេេបស

ប� �ខ�បខឹ េកៀ�កជជប្ន្រកប្បលតនទ បិ�បុ ងជ

ិ�ជរ� វបតកប� �ីកកស អ� វវឌបគដដ េកា្បឹជុ
ក រជរឹកករេេបសមិបវក្ករលជេនរស ទឹ�
្នេរប។
•

េជននបឹប៉នុ ប� �ិ�ខ�បនររដបកប� បកបរពបុ្ទបប េក ា្បមឧនបជ៏អបក វបររជងជ ប��
េយខបតបេទប�ប� ដ�រជជ បបបេ្ាបជនបុវ �បទបបប�បាយ

ជលាិប៖ ប៉នុ ស�ីពីករជពជ

ដំណាប� �សបេាអដាទបិ ប៉នុ ស�ីពីករ្រគប់្រគងនិងេ ្របកបបប�បាយិ ប៉នុស�ីពី
សហគមន៍បប�បាយ ប៉នុស�ីពីករ្រគប់្ថា�ំកសិកមនិងជីកសិកម� ប៉នុស�ីពី េកស៊ូ
ប៉នុស�ីពីសុខភាពសត�និងផលិតកម�សត�។ល។
អ�វវឌបិកាបគបប�បាយ

េជននបឹ េេិបេយភបមប� ប្ិនុ

េគាលនេយាបាយនិងយុទ�ស �ស�វិស័យផលិតកមបសុ

ព្យោប អបក ្បត្បរប្បរជ្កនុ ្ក�េរ�ម�មិ�បិ ងបីប�ិ តេម� �ិ ប��េរ�ម�ល បក ិ
េ្កប�បបរបប�បាយប��ឧនបជ៏បប�បាយិ អបក ្បត្ប� �្នរបពបុ្ទបបប�ប៉នុបប្
រ ប រជ
្កនុ្ក�្ស កឹ រឹប��ប�រ� អ
ប ប
� នងេបុ្សិ ្នរបជលាបរប្បេលិកបេប�បាយ្បរប្�ប�ប្
ស បេាអដាទ បិ ប��រជបមា បុបិបិ្បី្� ្នរបបរប្បរជងប�តឹ�បកជភិ
បកប� រធាព ប្ិនុ បាបតប�បា
ិ មបរបសបេាអដាទ ប វ �េលធបបាយេល្នរបបរប្បរជនេ�េប
ឯបបរ
ដ បិប��បិ�ិុ ប� �្តជនបុាមបរបសបេាអដាទ ប ជាេដ។ល។
•

ឹ ជុ
ក រជអ�វវឌធបបាបក បេ េរបេជននបឹ នកស រនរ
ស ិេិាកខឹ ដុនេបិបេរប

ជលផល េរបជលាទឹ�អ�បេបលរិ បិកាបគ េបលទប� �បប�បជប� រិា្បបម� ប��នបស
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រជងជបិ្នប� នបស�រជមាល បអ��រជមប�ប��អបសជមប� ិ

េក ា្បប�បិអ� វវឌវ �បទប�ជ ប

វន្បាយិប��រជ្កនុ ្ក�ធបបជលផល។
•

នេ�េបងិ�្នេរ្ស្បបបក��បក
�
បបស ិបឹនបុរបធាយមប� ឱ្ភប្កនុ �បកបិ

េក ា្បនេ�េប

ផលបសបាបច
មប� ិ នេ្ា េបបបសប្បតវរជជនបុ្នមបប�បជិ ប��ឹ ជុ
ក រជទុបបមិ្ប
ក

ធបបរ ប
ង�ប។
•

តាជបករជ្្�ប បបឹនបុអ� វវឌបគ�ជ បវន្បាយិ ម្� េបបរជប�រិា្បបបក�
�

ឹ ជុ
ក នេ�េបរឹ ដបុរឹប�ិ�មាល បអមាធជងកបកប ិ លតនទ បពបុ្ទបប
ប � �អ��រជដដិ េក ា្ប
េឹ្រកិុរជេជននបឹ ្កនុ្ក�ប� �អ� វវឌបគ បិកាបគ េបលរិ ប� �បិកាបគ�បរ្ាប
្បប ិ ប� �េធធរជអ� ជបេេមីបរេបខេាក��េនេខបស្បេបរប��បា�ង្ប�ិ េរបប�បី�លវ
្មវមេ្ធមីប អ� វវឌបគបវិពជបុេនជនបុ្នម្ិជកដេនប�ក�បឹ នបុ ។

•

ខ� បខឹ នបសអបកវបសអបកលបបគ ជនបុបេាសបដបបជកដាមបសបិ «េធធឱ្របរិបរបិ របេដរិប
្បបេឡ�វ �ុ» ប� �នេ�េប្ន្ទ ប្ប បរប្�ប�ប្កក ិ្ិប� �បកវបត�ិ្មិ�បមិិមិិម
្� េបប នេ�េបបបាយិ្្បរប្� ប�ប្ិ ប��នមងេននរេិយបិមិតានរ
ស េខបសឱ្
របុងបរបុ ងខឹ�រខ។

•

ព្រងឹងករអនុវត�ច្បោប់និងអភិច�  េដយេធ�ករផ្សព�ផ្សោយច្បោប់ បទប��ត�ិ
លិខិតបទដ�ពក់ព័ន�និងវិស័យៃ្រពេ ពិេសសច្បោប់ស�ីពីៃ្រពេឈ ្រពមទវ ិធា
ករេសុអេង�ត�ស្រជាវ ចុះល្បោតទ ប់ស�ប�ង�បទេល�សឱ្យបានទេពលេវល
ទន�ឹមនឹងករព្រងវ ិន័យករងចំេពះ�ន�ីមានសមត�កិច� េដម្បីបង�
េ ្របសិទ�ភេសវ
កម�សធារណៈ នអភិបាលកិច�ល�ៃនវិស័យៃ្រពេ។

•

េជននបឹធបបាបក បេប��ិ�ខ�បនររដបេ្រាប៉នុិ េក ា្បអបក វបសជបដបាលបទជប កដភិី្្
េេ តាអបក្បប្កំណត់ ប� �នបសបិរជមាល បលតនទ បពបុ្បបទិ ប� �អមាធជងកបកបចុះ
េភរនេង�ិិ េដម្បបឹបុ ្្ឹ ្នរិុងកបី្្េេ ច្បោស់ល ប� �អបកវបសនបសបាយវ �ធបសហ
កាបគ ី្្េេ មប� ិ។

•

ឹ ជុ
ក ករឹី្្េេ ប្ិនុ នេ្ាកិុ្ិក្នេយបគ ីបេបកដប�បិប��ាិ
នជ �លតបិ

ប� �េប�

ប� �នកស របសបេេ ងបបជបសប្នម្ិជកដរឹឱ្ភប១០លបេកាជាេរៀ

រល់ឆា ប��េជននបឹនក្ជកបវរ��រឹេក ាេេ ។ិ បិរជមាល បីកកសអ�វវឌបគេជននបឹនេ�េប
្ន្បបទកេបប្ឥទបរនស បី្្េេ ិ (Forestិ Carbonិ Accountingិ System)ិ ្្ា
ទឹ�្្��បាបតិ្ាមបសបជកដភិី្្េេ េិន�
 វយបីបឥទបរនស បី្្េេ ។
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ច.

កម�វិធីលមត
�ិ នចភតសរ
័ និងសនរភស
ត រ
័
េដម្បីសំេរចេគាលេដចំបងរបស់្រកសួងកស រុក�្របម និងេនស ក៏ ដូចជែផនក

យុទ�ស�សអភិវឌ្ឍន៍ជាតិរបស់រជរដ�
កំណត់យា៉ងច្បោស ់កម�វ ិធីចំនួន៥

្រកសួងកសិកម

រុក�្របម

និងេនស

និងបង�ជាក់លក់េទតមអនុវនីមួយៗ

បា

េនក�ុងក

អភិវឌ្វ ិស័យកសិកម�មានដូចខងេ្ ៖
ទិសេ�េ�លនេ��យទី១- “��សន�ស
ិ ុខេស��ង បេង�ើនផលិត�ព និង ពិពិធកម�
កម�វិធីទ-ី ១៖

កសិកម�”

បេង�នផលិតភាព និពិពិធកម�កសិកម�

១.១.

ប��
�បករេ្រប្របាស់ពូជដំណាំភាពនិងផលិតភាពខ�

១.២.

ជំរុញផលិតកម�សត� ករ្រត�តពិត្យអម័យសត� និង្របយុទ�្របឆនឹងជំងឺឆ�ងសត�

១.៣.

ជំរុញករ�សវ្រជាវ េលវផលិតកម�និងបសុព្យោ

១.៤.

ករ្រគប់្រគងែកលំអជីជានិងករសិកចំណាត់ថា�ក់ ស្រមាកំណត់តំបន់ដំដុះ
និងែផនករេ្រប្របាស់ដ

១.៥.

ព្រងឹងករយល់ដឹងអំពីករករពរដំណាំ និងករប នផលដំណា
�
េដយ្របព័
្រគប់្រដំណាំចំរុ

១.៦. 

ព្រងងករអភិវឌនិងករេ្រប្របាស់េ្រគ�ងយន�កសិកឧបករណ៏កសិកម�

១.៧.

ជំរុញករេធ�្របពលវប្បកម� និងពិពិធកកសិកម�

១.៨.

េធ�ឱ្្របេសេឡងបេច�កេទសេ្រកយេពល្របមូ

១.៩.

ព្រងឹងេសកម�អន�រគមនក�ុងផលិតកម�កសិកម�

១.១០.

ព្រងឹនិងព្រងីកេហដ�រចនាសម�័នរន�បេ្រមឱករ�សវ្

អភិវឌ្ន៍

និងេផ�រ

បេច�កវ ិទ្
១.១១.

ព្រងឹនិងជំរុញករ�សវ្រជាវកស េដយេផា�តេលផលិតកម�ពដំណាំកសិកម

១.១២. ែកលំអនូវរចនាសម�័ន�តួនាទីភារក និងព្រងឹង្របសិភាព្របន�ផ្សពផ្សោយកសិក
១.១៣. បេង� នសមត�ភាពម�ន�ភា�ក់ងរផ្សព�ផ្សោយកនិងអ�កពក់ព័ន�នានា តក
អប់រំ កបណ�ុះបណា�លពីវិធស�ស�ផ្សព�ផ
១.១៤.

បេង� នករផ្សផ្សពីបេច�កេទសថ�ីៗទក់ទងនឹងវ ិស័យផលិតកម� និងបសុព្យោ
េដម្បីបេង�នសមភា
ត
យល់ដឹងេនតមមូលដ

១.១៥.

ព្រងឹងសមតភាពម�ន�និង្របសិទភាពៃនករអនុវ

េលេសវផលិតកមនិងបសុព្

បាសត�
១.១៦.

សិក្សោ�សវនិងផ្សព�ផ្សោយពីបេច �កវិទ្យោេល្របមូលផ ករែកៃច� និ
ទីផ្សផលិតផលកសិកម�
33

១.១៧. សិក្�សវ្រជាវនិងផ្សពអំពីសហ្រគាសកសិកម� និងកឧស្សោហកម�
កម�ុជ
១.១៨.

ព្រងឹនិងបេង�នសមត�ភាពដល់ម�ន�ី�សវវ និងម�ន�ីបេច�កេទសពក់ព័ននា
តមរយ ផ�ល់វគ�បណ�ុះបណា� សិក�សល និងទស្សនកិច�

១.១៩.

អភិវឌ្ឍន៍និងព្រងឹងករ្រគប់្រគង្របពន�័កសិកម� និអនុវត�បេច�កវ ិទ្យោស្រ
ករចូលរួមកសងែផនករអភិវឌ្ឍន៍មូ

១.២០. ព្រងឹនិងព្រងី្របសិទ�ភាពករផ្សព�ផ្សោយព័ត៌បេច�កវ ិទ្យោកសិក តមរយ
្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយព័សធារ
១.២១. ជំរុញករផ្សព�ផ្សោយបេច�កេទសកសិកម�ដល់ម�ន�ីបេច� អ�កផ្សព�ផ្ កសិករ 
និងអ�កពក់ព័ននា តមរយៈកេបាះពុម�ផ្
១.២២. បេង� នផលិតកម�េស្ប�និង្របាក់ចំណ្រគ�សរកសិ

តមរយៈករអនុវបេច�ក

េទសផ្សព�ផ្សោយកសិកម�េន
១.២៣. ព្រងឹងករ�សវនិងអភិវឌ្ឍន៍ពូជដំណាំ បេច�កេទសផលិតកដំណាំ និក
ករពរដំ
១.២៤. ព្រងឹងករវ្រជាវបក
េ េទសេ្រគ�ងយន�សិកម�និងឧបករណ៍ កសិកម�
១.២៥. ជំរុញករផ្សព�ផ្េច�កេទសកសិកម�ដល់ម�ន�ីបេច�កេទស ភា�ក់ងរផ្សព�ផ្សោ
អ�កពក់ព័ន�នានា តមរយៈព័ត៌មា
១.២៦. ជំរុញករ្រត�តពិនិត្យនិងករ្រគប់្រគងបមាណីសមា
១.២៧. ជំរុញករដំដុះស៊ូ្រគ�ស (ជួយបេង�នជីវភាពរស់េនរបស់កសិករតូច សំេដ
កត់បន�យភាព្រករបស់ពួកគាត

និងបេង�នករងរេនជ

េជៀសវករេធ�

ចំណាក�ស�)
១.២៨. ករសិក្សោអំពីលទ�ភាពេ្រប្របាស់េដយ�សបច្ បោប់នូវសក�

ែដលកប

នឹងដំណាំេកស (ស្រម�លដល់ករេ្រប្របាស់សកដីេនក�ុងតំបន់ៃ្រពេរចរ ដី
សម្បទនេសដ� កច�ឬសង�មក
ិ
ិ ដល់កសិករឬសមាគមន)
១.២៩. ធានាគុណភាពៃនករដំដុះ

(េលកកម�ស់គុណភាពចមា�រេកស៊ូ្រគប់ឱ្

ទទួលបាននូវទិន�ផលខ�ស សំេដបេង�ន្របាក់ចំណូលដល់អ� ដល់េសដ�កិច�ជាត
និងករពរបរិស�នធម� )
ទិសេ�េ�លនេ��យទី២-“ព�ងីកលទ��ពៃន�រចូលទីផ�រស��ប់ផលិតផលកសិកម�”

កម�វិធីទ-ី ២៖ ជំរ ុញករចូទីផ្សៃនផលិតផលកសិកម�
២.១.

ែកលំអគុណភា និងចំណាត់ថា�ផលិតផលកសិកម�
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២.២. 

ព្រងឹងសមត�ភាព នេសវកម្រត�តពិនិត្យគុណភាព និងសុវត�ផលិតផលកសិកម�

២.៣.

បេង� នករយលដឹងអំពីត្រម�វករ និងលកណ� ទីផ្សោរក�ុង�ស�ក នក�ុងរបបពណិជ�កម

ពិភពេលកដល់អ�កពក់ព័
២.៤. 

ជំរុញនិងកឈនចូលដល់្របព័ទីផ្សោរកសិកម� នអភិវឌ្ឍន៍ទីផ្

២.៥. 

េលកកម�ស់សុវត�ិភាពៃនផលិតផលកសិកម� និងត្រម�វស�ង់ដរទីផ្រ

២.៦.

ជំរុញករនាំញសត� និងផលិតផលមានេដមកំេណតពីសត�េទទីផក�ុងតំបន់

២.៧.

បេង� នករយល់ដឹងអំពីបេច�កវិទ្យោេ្រកយេពល្រ

ករែកៃច ករែកលំ

្របព័នទីផ្សោរ នករែកលំអគុណភាព និងសុវត�ិៃនផលិតផលកសិកម�  
២.៨.

ជំរុញែខ្សចង�ក់តៃម�េកស៊ូឱ្យ

(េធឱ
� ្យផលិតផលជ័រេកស៊ូកម�ុនតៃម�ខ�ស់

េនេលទីផ្សោរអន�រ េធឱ
� ្យ្របតិបត�ិករេកស៊ូទទួលបានចំណូលជាអត)
ទិសេ�េ�លនេ��យទី៣-“�កបខ័ណៃ� ន�រអភិវឌ����ប័ន និងប��ត�ិច�ប់”

កម�វិធីទ-ី ៣៖ ព្រងងស�ប័ន ្រកបខ័ណ�ច្បោប់អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុ
៣.១.

កសង្រកបខ័ណ�ច្បោប់ និងលិខិត នគតិយុត និងកំែណទ្រមង់រចនាសម�័ថា�ក
េ្រកមជ

៣.២. 

បេង� តនិងព្រងីេហដ�រចនាសមនរូបវ ័ន� និងលិខិតបទដ�នច្បពក់ពន�័ន ក�ុង

កអភិវឌ្សហគមន៍កសិកម�
៣.៣.

េលកកម�ស់ករអភិវឌនិងព្រងឹង្រកបខ័ណ�ច្ ពក់ព័ន�នឹផលិតកម�សត� និងធាត
ចូលកសិកម�

៣.៤.

ជំរុញករអនុវតច្ប់ និងលិខិតបទដ�នេ្រកមចឱ្មា្របសិទ�ភ

៣.៥.

ព្រងឹងសមត�ភាពជំនាញ និងេទពេកសល្យដល់ម�ន�ីកសិកម�ពក់ព័ន�្រគ ប់

៣.៦.

េលកកម�ស់កយល់ដឹងអំពីេយនឌ័រក�ុងវ ិស័យកសិកម�

៣.៧.

ករកសងច្បោប់្រគប់្រគងគុណសុវត�ិភាពផលិតផកសិកម�និងអនុ្រកឹត
ពក់ព័ន�ន ពិេសសជំរុញករអនុវត�អនុ្រកឹត្យស�ីពីផលិតកម�កសិកម�តមកិច

៣.៨.

ព្រងឹសមត�ភាពជំនាញរបមន�ីរកសិកម�រជធា េខត� ស�ីពីករងអភិវឌ្ឍន៏កស
ឧស្សោហក

៣.៩.

េលកកម�ស់អភិវឌ្ឍន និងព្រងឹង្រកបខ័ណ�ច្ ពក់ព័ន�នឹងករប់្រគងថា�ំ និង
កសិកម�

៣.១០. ជំរុញចមា�រេកស៊ូកសិឧស្សោ េដ ម្បីេ�ជា
ធ
�ូលៃនករអភិវឌ្ឍចមា�រេកស៊
ស
(ជួយឱ្យកសិករមា�ស់េកស៊ូ្រគ�សរបានទទួលនូវផល្របេយាជន៏ពី្រក�មហ
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ស៊ូកសិឧស្សោហកម�េនេលដីសម្បទនេសដ�កិច�េដយរក្សោនូវផល្របេ
េទមករវគូភាគីទំងព)
៣.១១. ព្រងឹងនិងែកលម�តួនាទីដឹកនាំរបស់អគ�នាយកដ�ន
ស្រម�លមួ

ឲ្យេទជាអង�ភាព

(ជាអង�ភាពដឹកនាំដ៏មានថាមភាពេដម្បីេឆ�យតបចំេពះរ

និងករេពញចិត�្រគប់តួអង�ៃនែផ�កេក)

ទិសេដេគាលនេយាប៤-“កំែណទ្រមង់ជលផ”
កម�វិធីទ-ី ៤៖ ករ្ប់្រគងធនធានជលផល្របកបេដយនិរន
៤.១

ករ្រគប់្និងអភិវឌ្ឍន៍សហគមនេនស

៤.២

ែកទ្រមងែដនេនស (កេបាះបេង�ល្រពំែដនេនសទ រក្សោៃផ�ឡូតិ៍ែ

េចញជូនសហគមន៍េ្រប្របាស់ និងករករពរៃ្រពល
៤.៣

ជំរុញករអភិវឌវរីវប្បកម� 

៤.៤

ផ្សពផ្សោយប់ស�ីពីជលផល និងករប�ង�បបទេល�ជលផល

៤.៥

ករងរ�សវ្រជាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ជលផ

៤.៦

បេង� នករយល់ដឹងករែកៃច�ផលផលិតផលជលផល និងបេច�កវិេ្រកយេ
្របមូលផ

៤.៧

អភិរក្និងសិក្សោ�សវ្រជាវេដម្បីផលស�ុកជលផល

៤.៨

ករេរៀបចំែផនករខណ�រដ�បាលជលផល ករ្រគ្រគងស�ិតិជលផ

៤.៩

កេរៀបចំែផនកអភិវឌ្ធនធានមនុសក�ុងវ ិស័យជលផល

ទិសេដេគាលនេយាប៥-“កំែណទ្រមងៃ្រពេឈ”

កម�វិធីទ-ី ៥៖ ករ្រគប់្រគងធនធានៃ្រពេឈ និងសត�ៃ្រព ្របកបេដយ
៥.១.

ករកំណត់្រពំ្របទល់ៃ្រ ករចត់ថា�ក់ និងករចុះក
៥.១.១ ករកំត់្រពំ្ទល់ែដនៃ្រនិងកចុះប��ិក
៥.១.២ កចតថា�ក់ៃ្រពេតមមុខង

៥.២.

អភិរក្ និងអភិវឌ្ឍធនធៃ្រពេឈ និងជីវៈច្រម�
៥.២.១. ែផនកសកម�ភា្រគប់្រៃ្រពេឈជា
៥.២.២. កអភិវឌ្ និងអនុវត�បេច�កេទស្រគប់្រគងៃ្រពផ�ល់
៥.២.៣.ព្រងឹងករត ្រត�តពិនិត វយតៃម និងរបាយករណ៍ស�ីពីករ្រគប
ៃ្រពេឈ្របកបេដយនិរន�
36

៥.២.៤. ករអភិរក និងអភិវឌ្ធនធានេសេទិច និង្របភពូជ
៥.២.៥. ករដដុះេដ មេឈ និងករអភិវឌ្ឍចំករៃ្
៥.២.៦. កអភិវឌ្ឍផលិតផលៃ្រពេ និងព្រងីទីផ្រ
៥.២.៧. ករអភិវឌ្ឍបេច�កេទសែកៃច�េ និងករែកៃច�ផ អនុផលៃ្រពេឈ
៥.២.៨. ករអភិវឌ្ឍ្របពវ ិ��បនប្រតៃ្រពេ
៥.៣.

ព្រងឹករអនុវតច្បោប់ស�ីពីៃ្រព និងអភិបាលកិច
៥.៣.១. ករែកទ្រមងច្បោប់នរដ�បា
៥.៣.២.ព្រងឹករនុវត�ច្បោប់ និងករតនិងរករណ៍ពីឧ្រកិដ�កម�ៃ្រព

៥.៤.

សហគមន៍ៃ្រពេឈជា
៥.៤.១. កកំណត់តំបន់សក�នុព និងករបេង�សហគមន៍ៃ្រពេឈ
៥.៤.២. ករអភិវឌ្ហគមន៍ៃ្រពេឈ និងករបេង�នជីវភ
៥.៤.៣. ករផ�ល់េសគាំ្រទដល់ករអភិវឌសហគមន៍ៃ្រពេឈ

៥.៥.

កសងសមត�ភាព នករ�សវ្
៥.៥.១. អភិវឌ្ស�ប័ននិធនធានមនុស
៥.៥.២. កអប់រំនិងផ្សព�ផ្សធារ
៥.៥.៣. កអភិវឌ្សមត�ភាសិក្�សវ្រ

៥.៦.

ហិរ��ប្បទេដចីរភាស្រមាប់វិសៃ្រពេឈ
៥.៦.១. ហិរ�� ប្បទផ�ល់េដយររដ�ភិប
៥.៦.២. ចំណូលពីវ ិស័យៃ្រពេឈជា
៥.៦.៣. ចំណូលពីវ ិស័យឯកជន និងសហគមន៍ៃ្រពេឈ
៥.៦.៤. ្របភពហិរ��ប្បទនៃនេសវកម�បរិស�នៃ្រពេឈ និងឥណបូន
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ឆ.

សណចមផរអតផររ្សម្ណសសួិ(២០០៩-២០១៣)
េដម្បីេ្រចទិសេដេគាលនេយាបាយ៥ ក�ុងែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ្វ ិស័យកសិកម� 

កម�វ ិធី អនុកម�វ ិធី (ឬចេង�មសកម�ភ) និងសកម�ភាពលម�ត្រត�បាកំណត់ដូចខេ្រកម

ទិសេ�េ�លនេ��យទី១- “��សន�ស
ិ ុខេស��ង បេង�ើនផលិត�ព និង ពិពិធកម�
កម�វិធីទ-ី ១៖
១.១.

កសិកម�”

បេង�នផលិតភាព និពិពិធកម�កសិកម�

ប��
� បករេ្រប្របាស់ពូជដំណាំមានគុណភាព និងផលិ

សកម��ព៖

១.

ផលិតកម�ពូជ�ស�វសុទ�ល�ស្រមាប់ករបេង�នផលិតផល�

២. 

ផលិតកម�ពូជដំណាំសកវប្បនិងដំណារួមផ្ស

៣.

ផលិតកម�ពូជដំណាំឧស្សោហ

៤.

ករជំរុញករេធ�្របពលវប្ និងពិពិធកម�ដំណាំជាលក�ណៈ្រគ េនតមតំប
ែដលមាន្របភពទ

៥.

ករផ្សព�ផ្ស ោយពូជដំណាំឧស ដំណាំសកវប្បកម� និងដំណាំរួ តមរយ
ចមា របង�ញក�ុងតំបន់ែដលមានលក�ណៈេក្ស្រតបរិសសគា

៦.

ករអប់រំផព�ផ្សោយអំពី្របព័ន�កសិក្រម�ះតមរយៈពិពិធកម�កសិកម�ដំណ

៧.

ករបណ�ុះបណា�លអំពីករដំដុះដំណាំសកវប្បកម� និងដំណ

៨.

បណ�ុះបណា�ល្រគ�បេង�លតម អំពីបង�ុំបេច�កេទសបេង�នផលិតភាពដំណាំ�ស

៩.

បណ�ុះបណា�លកសិករតមេខត�សពីបង�ុំបេច�កេទសបេង� នផលិតភាពដំណាំ�ស

១០.

េធ�ែ�សបង�ញអំពីបង�ុំបេច�កេទសបេង�នផលិតភាពដំណាំ�ស�វតមតំបន់េ�ស

១១. 

េបាះពុម�ឯកសរបេច�កេទសស�ីពីផលិតកម�្រគាប់ពូជល� និងព្រងីកកផ្សព�ផ្

១២. 

បណ�ុះបណា�លសហគមន៍កសិកស�ីពីផលិតកម�្រគាប់ពូជសុល�

១៣.

ចុះពិនិត្យនិងផ�ល់ជំនួយបេច�កេទសក�ុងករផលិតពូជសុទ�ល�េនតមសហគមន៍
្រក�មហ៊ុនេដម្បីែចកចយេធ�ផលិត

១៤.

ចុះសិក្និងវយៃម�បែន�មអំពីពូជ�ស�វែដលេឆ� យតបនឹងទីផ្ស

១៥.

េរៀបចំសិក�សលផ្សព�ផ្សោយបេច�កេទស្របចំឆា�ំេដម្បីែចករំែលកបទ

១៦.

េរៀបចំទស្សកិច�សិក្សោក�ុង្របេទសដល់កសិករេដម្ បីផា�ស់ប�ូរបទពិេស

១៧.

េរៀបចំែកស្រម� និងេបាះពុម�ឯកសរស�ីពីបង�ុំបេច�កេទសបេង�នផលិតភាពដំណាំ
របស់ CARDI ឱ្�សបតមសមត�ភាពរបស់្រគ�បេ

១៨.

ផលិត្រគាប់ពូជសុទ�អនុ��តេនតមស�នីយ៍េលកដំបូងេល៥០ហិកត
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១៩.

ផលិត្រគាប់ពូជសុទ�ល�េនតមស និងសហគមន៍កសិករេលៃផ�ដី ៤៥០ហិកត

២០.

េរៀបចំេគាលករ យន�ករ និងឯកសរវយតៃម� និង ប��ក ់គុណភាព ្រគ
�ស�វ

២១.

ផ�ល់ឥណទន�ស�វពូជមានគុណភាពខ�ស់្របច ស្រមាប់េ្រប្រម�កស�ក
ខូចខេដេ្រគាះធជាត ទឹកជំនន់ និងេ្រគាះរំងសតមបណា�រជ េខត�

២២.

ផ�ល់�ស�វពូជេ្រត�មអន�រគមន៍សេ�ង�ះ បនា�ន់្រប

ស្រមាប់ករស�រករ

េដយេ្រធម�ជាត ទឹកជំនន់ និងេ្រគាះរំងស�ួតតមបណា� េខត�
២៣.

សងសង់ឃា�ំងស្រមាប់ស�ុក�ស �វពូជតមស�ង់ដកេទស្រតឹម្រត េនតមប
មន�ីរកសិកម� រជធា េខត�  ទំ១៧ េដម្បីរក្សោគុណភាពដំណុះ�ស�វពូជធា
បរិមាណ�ស�វពូ

២៤.

េរៀបចំធ�ីជំេរឿនកសិកម�ជាតិ  េដយរួមសហករជាមួយ្រកសួង អង�ករ FAO
និងៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ៃទេទៀត 

២៥. 

េរៀបចំកសងែនទីដំដុះដំណាំទូទំង្រប េដ្រត�វេ�សមា�ស
ធ
្របមូ ែកៃច�
និងវ ិភាទិន�ន័យែដល្របមូលប ចង្រកជរបាយករនិងផ្សព�ផ្ស

១.២.

ជំរ ុញផលិតកម�សត� ករ្រត�តពិនិត្យអនសត� និង្របយុទ�្របឆនឹងជំងឺ
ឆ�ងសត�

សកម��ព៖

១.

្រគប់្រគងករចិ��ឹមសត�  និងករចិ��ឹមសត�បង�ញ្រគទ

�សបតមលក�ណ

បេច�កេទស េដយេធ�ករែកលំអពូជសត� ជីវសុវត�ិភាព និងចំណី
២. 

វ ិធានករចក់ថា�ំករពរជំងឺឆ�ងសព្យោជំងឺសត� (េគ ្រកប ី និង្រជ�

៣. 

ព្រងឹងវិធានករ និង្របភាពៃនករអនុវេលករ្ត�តពិនិត្យចលនាសត
រ
�ទប់
ស�ត់ជំងឆ�ងសត�សំខនៗ និងករម�ងរតត្បោតពីសត�េទម

៤.

ព្រងឹងករ្រគប់្រគងេសវបសុព្យោបាលេន េដយជំរុញករេលកទឹកចិ
ដល់ភា�ក់ងរសុខភាពសត�ភ
េសវបសុេពទ

៥. 

ទំងបេច�កេទនិងសមា�ក�ុងករចូលរួមបំេរករ

បេង� នវ ិធានកនិង្របសិទភាពៃនករអនុវ

េលករ្ត�តពិ
រ
ត្យអនាម័យសត�ស

និងផលិតផលសត� និងទប់ស�ត់ជំងីឆ�ងសត�េនតមទីសត�ឃា
៦.

ព្រងឹងករអភិវស�នីយ៍ពិេសធន៍ពូជ និងពូជ្រជ�កេនស�នីយទំ

៧.

តមដនឃា�ំេមលជំងឺេនតមកសិដ�នចិ�និងេនេលទីផ្សោ
រជធា េខត�

៨.

េធ�ជំ េរឿនសត� និងករេធ�ស�ិតិសត�េនរជធ េខត�ទូទំង្របេ
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េនតបណា

១.៣.

ជំរ ុញករ្វ្រជាវេលវិសផលិតកម� និងបសុព្យោ

សកម��ព៖

១.

សិក្សោ�សវ និងកំណត់តំបន់ជំងឺឆ�ងសត�េនទូទំង្របេ

២.

សិក្សោ�សវ្រជាវ  និងវិភាគពីជំងឺឆ�ងសត� កររតត្បោតជំងឺឆ� វ ិធានក
ទប់ស�ត និងលុបបំបាត់ជំងឺឆ�ងសត

៣.

ករសិក្សោ�សនិងវ ិភាគពីគុណភអនាម័យ សុវត�ិភាពស

និងផលិតផល

សច់េតសត�ឃាតដ�ន និងទីផ
៤.

ករ�សវ្រជាវេលធនធានពូជសត� និងេសសត�េនកម�ុ

៥.

សិក្សោពីចំណីសត្រប់ជំរុញផលិតកម�សត�េនកម�ុជាឱ្យមានសន�ុះក្របេស

៦.
១.៤.

សិក្សោ�សវ្រស�ិតិសត� ទិន�ផលសត� ករផ�ត់ផង់ និងត
�
្រមវករសត�ក�ុង�ស�

ករ្រគប់្រគងែកលំអជីជាតិដី និងករសិក្សោចំណាត់ថា�ក់ដីសំរប់ក ំណត់ត

និងែផនករេ្រ្របាស់

សកម��ព៖

១.

ករអប់រំផ្សព�ផ្សោយអំពីកករផលិ និងករេ្រ្របាស់ជីកំប៉ុស

២.

ករអប់រំផ្ផ្សោយអំពី្របស
ស
ិទ�ភាពជីធមលយជីគីម

៣.

និរន�ភាពៃនករ្រគប់្រគងជីជាតដំណាំក�ុង្រកបណ� ្របព័ន�កសិកម�ខ�តត

៤.

ករសិក្សោេលករេ្រប្របាស់ដ

៥.

ករកំត់តំបន់ដំដុះតមេគាលក រណ៍ភូមផលិតផលមួយ

៦.

ចត់ថា�និងវយតៃម�ភាពសម�សបៃនដីស្រមាប់ដំណាំកសិកម�
-សិក្សោ�សវ្រជាវម ក�ុងករ្របមូលផ�ុំទិន�ន័យែដលមានកន� ពក់ពន�័នឹ
ករវយតៃម�្រទដីស្រមាប់ដំណាំកសិ

្រពមទំងេផ��ងផា�ត់តមរយៈចុះអ

ផា�ល់ដល់ទីវលជាក់ែេដម្បេរៀបចំគូរ្រពំ្ទល់ដី
-ចុះសិក្សោអេង�តនិងវយតៃម�ពីលក�ណៈរបស និងសក�នុពលរបស់ដ េដម្បកំណត់
ចំណាត់ដី និបេង�តែផនទីដី បឋម

ឈនេទកសងែផេ្រប្របាសកសិកម�

្របកបេដយ្របសភាព និនិរន�រភាពេនតំបន់េគា១៣េខត�
៧.

ព្រងឹងសមត�ភាពនិងប���បករេ្រប្រ និងសមា�កសិកម�ស្រមាប់ដំណាំ�

៨. 

ចត់ថា�និងវយៃម�ភាពសម�សបៃនដ

៩.

កំណត់តំបន់េ្រប្របាស់ដីកសិេនេខត�កំពង់ធំ េសៀមរ កំពង់ឆា�ំង េពសត
បាត់ដំបង កំពង់ស�ឺ តែ កណា�ល ៃ្រពែវង ស�យេរៀង កំពង បនា�យមានជ័
និងឧត�រមានជ័
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១០.

េរៀបចំេធ�ចំណាត់ថា�ក់តំប េ្រប្របាស់ដីកសិកម�របស់្រក�មហ៊ុនវិនិេយា ចំនួន
៩៥ ្រក�មហ៊ុន ក�ុងេខត�ចំនួ១៧

១១.

វយតៃម�និនា�ករជីជាតិដីរយៈេពលែវងស្រមាប់ផលិតកម�ដំណាំ�ស�វជីខនិជ 
ឬជីសរីរងក�ុងលក�ខណ�ដីខ្សោច់ៃនតំបន់ទំ

១២. 

ករ្រគប់្រគងែថនិងករអភិវឌមន�ីរពិេសធនដី រុក�ជាត និងទឹក

១៣. 

ករសិក្សោពីត្រម និងគុណភាពទឹកស្រមាប់ផលិតកម�ដំណាំេស

១៤.

បេង� នផលិតភាពដីតំបន់ទំនាបស្រមាប់ផលិតកម�ដំណា ្របកបេដនិរន�រភា
េសដ�កិច� និងបរិស�

១៥.

បេង� នផលិតភាពដីតំបន់ខ�ង់របស្រមាប់ផលិតកម�ដំណា និងបែន�្របបេដ
និរន�រភាេសដ�កិច�និងបរិស�

១.៥.

ព្រងឹករយល់ដឹងអំពីករករព រដំណាករបេង�នទិន�ផលដំណាំេ្របព័ន
្រគប់្រដំណាំ្រម�

សកម��ព៖

១.

ករអប់រំផ្សព�ផ្សោយវ ិធានកមា ត់សត�ល�ិតចៃ្រងេលដំណាំបែ

២.

កអប់រំផ្សព�ផ្សោយអំពីករអនល�កុងករងរកសិក
�

េដម្បីគុណភាពផលិតផ

និងសុវត�ិភាពចំណីអ
៣.

ករអប់រំផព�ផ្សោយអំពីសុវត�ិភាពៃនករ្របាស់ថា�ំកសិ

៤.

ករអប់រំផ្ផ្សោយអំពីករេ
ស
្រប្របាមា ត់សត�ល�ិតផ្សំព រុក�ជាតិេលដំណ

៥.

ករអប់រំផ្ផ្សោយអំពីវិធាន
ស
មា ត់ខ្យងមបំផាញដំណាំ�ស�

៦.

កអប់រំផ្សព�ផ្សោយអំពីវិធាមា ត់មមាចេត�តេលដំណាំ�

៧. 

េរៀបចំចង្រក

និងេបាះពុម�ផ្សព�ផ្សោយអត�បប
ទ េច�

ស�ីពីសមាសភាពចៃ្

(សត�ល�ិតចៃ្រង ជំង និងេស�ចៃ្រង) េលដំណាំ�ស�វ និងថា�ំកសិកម� និងករេ្រ
៨.

សិក្សោពី្របេភទសត�តចៃ្រងេលដំណាំ�ស�វេនក�ុង្របេទសក េរៀបចំប��ីេឈ�
សត�ល�ិតចៃ្រ

េដ ម្បីេឆ�យតបករត្រម�វរបស់ភាគីពក

េរៀបចំចង្រកងនិផ្សព

ផ្សអត�បទបេច�កេទសស�ីពីសមាសភាពចៃ ភូតគាមអនាម័យេលដំណាំ�
៩. 

ព្រងឹងសមត�ភាពេដយបំពក់បេច�កេទស

េដម្បីជំរុញរអនុវត�ករងធូបទ

កម�  (Fumigation) េលផលិតផលស�ុក និងសមា�េវចខ�ប់ពីេឈ �សបតស�ង់ដរ
អន�រជាត
១០.

កំណត់តំបន់គា�នសមាសភាពចៃ្រងេលដំណា េដ ម្បីស្រមបស្រម�លករ
ពណិជ�កម�អង�រេទកន់ទីផ្សោរអន
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១១.

េរៀបចំតំបន់គា�នសមាសភាពចៃ្រប់ផលិតកម�ដំណាំ�ស� េដ ម្បីនាំេចញេទ
ត្រម�វកររបស់្របេទសនា

េដយែផ�កេលស�ង់ដរអន�រជាតិស�ីពីវិធានភ

អនាម័
១២.

សិក្សោអំពីសត�ល� និងពិេសធន៍តមដនរក ែដលធន់េទនឹងករបំផា�ញរ
សត�ល�ិត (មមាចេត) េនក�ុងលក�ខណ�ែ�សទំនាបពឹងែផ�កទឹកេភ��

១៣.

សមូហកម�សត�ល�ិត និងជំងឺេលដំណាំបែន និង ធ��ជាត

១៤.

សិក្សោ�សវ្រជាវពីវិធីស�ស និងវប្បកម�ដំណាំផ្

១៥.

សិក្សោ�សវ្រជាវអំពីថា�ំកសិកម� ស្រមាប់ដំណាំ� និងបែន�មួយចំនួន

១៦.

ពិេសធន៍តមេលថា�ំកសិកម�អសរីរ

ែដលមានបទដ�ន្ម្រត�វ និងម

្របសិទភាពក�ុផលិតកម�ដំណាំ�ស� និងបែន�មួយចំនួន
១.៦.

ព្រងងករអភិវឌ្ឍ និងករេ្រប្របាស់េ្រគឿងយន�កសិកម� និងឧបករណ

សកម��ព៖

១.

េរៀបចំប��ីេឈ�ះេ្រគ�ងយន�កសិកេដម្បីស្រមបស្រម�លករន

២.

ករផលិតនិងសកពិេសធន៍ឧបករ និងេ្រគ�ងយន ស្រប់េរៀបចំដីដំដុះ ្របម
ផល ែកៃច�ផលិតផល

៣.

ករបណ�ុះបណា�លបេច�កេទសេ្រគ�ងយន�កសិ

៤.

ករេធ�បង�ញអំពី្របសភាពឧបករណ៍ និេ្រគ�ងយន�កសិកម ែដលបានផលិ

៥.

ករអនុវត�បង�ញេធ�ែ�ស្របពលវប្ េដយប��ូលបេច�កវិទ្យោេ្រគ�កសិកម�
ខ�តតូ

១.៧.

ជំរ ុញករេធ�្របពលវប្បកម� និងពិពិធកម�កសិ

សកម��ព៖

១.

ករបណ�ុះបណ លពីករេធ�្របពលវប្បកម�ដ�ស�វ និងករេធ�បង

២. 

ករបណ�ុះបណា�លពី្របពលវប្បកម�ដំណាំេផ្សងៗ (ដំណាំរួមផ េឈ ហូបែផ� 
រុក�ជាតលំអ ដំណាឧស្សោហកម

៣.

ករេធ�បង�ញ្របពន�័កសិដំណាំ�ស�

៤.

ករព្រងីកករអនុ្របព័ន�កសិកម�្រម�ខ�តតូេដម្បីែកលំអស�នសន�ិសុខ

៥.
៦.

េស្ប� និងអហរូបត�ម�ក�ុង្រគ�សរ្

ករជំរុញករេធ�្របពលវប្បកម� ពិពិធកម�កសិកម�តម្របព័ន�ធារ

ករបណ�ុបណា�លបេច�កេទសដំណាំ�ស�វដកសិករ
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៧.

េធ�ករអេង�តេស�កិច�្
ដ
គ�សរមុននិងេ្រកយេធ
រ
�វិ

្របព័ន�ធារសេដម្ប

េ្រប�បេធៀបកររីេ្រមនរបស់កសិករក�ុងតំបន់កសង្របពន�័ធារ
១.៨.

េធ�ឱ្្របេសេឡងបេច�កេទសេ្រកយេពល្របមូ

សកម��ព៖

១.

ករបណ�ុះណា�លបេច�កេទសេ្រកយេពល្រប្រប់្រប់្របេភទដំណ

២.

ករេរៀបចំបុណ្យដ េដម្បីេលកកម�ស់និងែថរក្សោទំេនៀមទមា�ប់្របៃពណី
និងប��
�បបេច�កេទសេ្រកយេពល្របមូលផលដល់កស

១.៩.

ព្រងឹងេសវកអន�រគមន

សកម��ព៖

១.

ករអន�រគមន៍ពូជដំ

២.

ករអន�រគមន៍ជីគីមីនិងថា�ំកសិ

៣. 

ករអន�រគមន៍េច�សព

៤. 

ករអន�រគមន៍ភ�ួររ

៥. 

ករអន�រគមន៍្របមូលផល�

៦. 

ករអន�រគមន៍អនុរភា្របព័ន�ធារស�ស�ខ

៧.

បេង� តគ�ីនីកដំណាំចល័ែដលអចឱ្យកសិករបេង�នសមត�ភាពេ ្រប្រប

៨.

បេង� តគ�ីនីកចល័តសត�ធំ

៩.

បេង� តគ�ីនិកចល័តស្រមាប់សត�ត

១.១០.

ព្រងឹនិងព្រងីកេហដ�រចនាសម�័នរន� បេ្រមឱករ្រសវ អភិវឌ្ន៍ និង
េផ�របេច�កវិទ្

សកម��ព៖

១.

កសងនិងស�រេឡងវិញបណា�កសិដ�នស�នីយ៏�

និងមណ�លអភិវឌ្ន៍

កសិកម�
២.

ស�រនិងកសងេហដ�រចនាសម�័នរូបវន�ផ្សព�ផ្សោយ មណ�លបណ�ុះបណា ល
និងអភិវឌ្ន៍កសិកម� ករិយាល័យកសិកម��ស�ក និងមណ�លផ្សព�ផ្សោយកសិក

៣.

ជួសជុលេហដ�រចនាសម�័ន�រូបវ ស�នីយ៍កសិដ និងមណ�លអភិវឌ្ឍន៍កសិកម

៤.

បំពក់ឧបករណ និងបរិក�ចំបាច់ស្រមាប់គាំ្រទក

និងេផ�របេច�កវ ិជា

ផលិតកម�ដំណាំ�ស�វេនមស�នីយ កសិដ�ន និងមណ�អភិវឌ្ឍន៍កសិកម
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៥.

ជួសជុលនិងសងសង់មជ្ឈមណ�្រប់បណ�ុះបណា�លម�ន�ីជំន

អ�កផ្សព

ផ្សោយ និងកសិករេនស�នីយ៍ កសិដ�ន ន ិងមណ�លអភិវឌ្ឍន៍
៦.

ផលិត្រគាប់ពូជសុទ�អនុ��តេនស�នីយ៍កស និងមណ�លអភិវឌ្ឍន៍កសិកម

៧.

េធ�ពិ េសធន៍�សវ្រជាវេច�កេទសបេង�នផលិតភាពដំណាំ�ស�វេន

កសិដ�ន

និងមណ�លអភិវឌ្ឍន៍កសិកម
៨.

បណ�ុះបណា�លកសិកអំពីេច�កេទសបេង�នផលិតភាពដំណាំ�ស

៩.

ករេធ�ែ�សបង�ញអំពីបេច�កេទសបេង�នផលិតភាពដំណាំ�ស�វតមស

១០.

ករបណ�ុះបណា�លកសិករអំពីផលិតកម�ពូជសុល�េនតមសហគមអភិវឌ្ឍន
កសិកម�

១១.

េរៀបចំទស្សនកិច�សិក្សោេ្រក្្រប់ម�ន�ីបេច�កេទស និងកសិករេដម្បីផា�
ប�ូរបទពិេសន៍ និងទទួលបានចំេណះដឹងចំេណះេធ�ថ�

១២.

ផលិតឧបករណ៍កសិកម� និងេ្រគ�ងយន�កសិកមសកពិេសធ ស្រមាកេរៀបចំដី
ដំដុ

១៣.

ករេធ�បង�ញ និ្របសិទ�ភាពឧបករណ៍ និងេ្រគ�ងយន�កសិកម�ែដលបាន
េដម្បីផ�ល់ក�ុងករេ្រប្របាស់ឧបករណ៍ និងេ្រគ�ងយន� សំេដបេង�នផលិតភ
្របពលវប្បកម�ដំណាំ�

១៤.

េបកវគ�បណ�ុះបណា�បេច�កវ ិទ្យោេ្រកយេពល្របមូលផ

១៥.

េបកវគ�បណ�ុះបណា�លបេច�កេទស�ីពីករ
ស
ទំជួសជុលេ្រគ�ងយន�កសិកម� ន
ឧបករណ៍កសិកម�

១៦.

េ្រត�មថា�ំកសិកម�និងឧបករណ្រប់អន�រគមន៍បនា�

កមា ត់សមាសភាពចៃ

េនេពលមានករផ�ុះេឡងករបំេលដំណាំ�ស�
១៧.

សិក្សោនិងេរៀបចំែផនកម�ិត េដម្បីព្រងឹងនិងព្រងីកកសិ ស�នីយ៍ និមណ�ល
អភិវឌ្ឍនស្រប់ផលិតកម�ពូជ�ស�វ

១៨.

ជួសជុលេហដ�រចនាសម�័ន�រូបវន�ជាជំហនដ

េនកសិដ�នផលិតពូជ�ស�វទសំ

េរ េដ ម្បីគាំ្រទដល់ករផលិ
១៩.

េរៀបចំែកលំអឯកសរ និងែផនករពិេសធន៍�សវ្រជាវតម្របេ្របពន�េក្ស្
បរិស�នេផ្ស

២០.

កំណត់តំបន់ផលិតកម��ស�វែដលមា្របភពទឹក និង្របពន�័ធារ

២១.

េ្រត�មថា�ំកសិកម�និងឧបករណ៏ស្រមាប់អន�រគមន៍

ក�ុងករកំចត់សមា

ចៃ្រងេនេពលមានករផ�ុះេឡងករ េដម្បីធាគា�នករបាត់ទិន�ផល េប
េទះប ីមានករបំផា�ញក
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១.១១.

ព្រងឹនិងជំរ ុញករ្រសវ្រជាវក េដយេផតេលផលិតកម�ពូជដំណាំកសិកម

សកម��ព៖

១.

បសិដ�កម�ពូជ ទិន�ផល និងគុណភាពដំណាំធ��ជ ។ សិក្សោ�សវ្រជាវរកពូ
ែដលធន់្រទំនឹងទឹកជំនន់និងទឹកៃ

២.

បសិដ�កម�ពូជ ទិន�ផល និងគុណភា ដំណាំផ�ល ែផ�ផ�ល់េមម និងដំណាំវយនភ
និងជាលិកវប្បកម�ដ

៣.

បសិដ�កម�ទិន�ផល និងគុណភា ដំណាំបែន និងរុក�ជាតិលម

៤. 

សមូហកម� និងអភិរក្សពន�ុៃនរុក�ជាតិស្រមាប់េស្ប�ងនិងក

៥. 

អភិវឌ្ឍន៍ឧបករណ៍ែញក្រគាប់អនិង្រគាប់�ស

៦. 

អភិវឌ្ឍន៍ឧបកណ៍សម�ួត្រគាប់�សេដយច�ងដុតអង�

៧.

សិក្សោពី្របសភាពៃនឡសម�ួ និងករបាត់បង់បរិមាណនិងគុណភាព្រគា េន
ក�ុងសហគមន៍កសិករ ែដលេធ�ផលិតកម��ស�វបេង�នរដូ វ

៨.

វ ិធី ស�ស�េរៀបចំដី្របកបេនិរន�រភា ស្រមាប់ផលិតកម�ដំណាំ�ស�វ្របេដ

៩.

សិក្សោវយតៃម�ពីឧបក

និងមា៉សុីនកសិកម�កំពុងេ្រប្រ

និងេធ�ករអភិវឌ

ឧបករណ៍ និងមា៉សុនសម�សបស្រមាប់េសដ�កិ និងលក�ខណ�ក�ុង្របេទសកម�ុ

១០. 

អភិវឌ្ន៍បរិក�រទុកដក់ ឬស្រមាបខ�ប់ែផ�េឈ និងបែន�

១១. 

ជំរុញ្របព័ន�កសិកម�គរូ

សំេដបេង�បានូវ្របព័ន�កសិកម�គំរូមួ

ក�ុងករជួយកសិករផលិតបានអហរ្រគប

ែដលសម�សប

ស្រមាប់ត្រម�វកចុក្របច

្រគ�ស និងសល់អចលក់េទទីផ េដ ម្បីជា្របភព្របាក់ចំណូល្រគ�សបនា�ប
ពីដំណាំ�ស� តមរយៈករលក់ផលិតផលក�ុងកសិដ

១២. 

អភិវឌ្ឍន៍បង�ុំបេច�កវិទស្រមាប់្របព័ន�ដំដុះដំណាំក

១៣.

កំណត់្របេភពូជ�ស�វសំខន់ៗមួយចំនួ

ែដលសម�សបស្រមា្របព័ន�េក្ស

បរិស�នដំណាំ�ស មានសក�នុពលទិន�ផលខ�ស់ និងមានគុណភាព�ត្រម�
ករទីផ្សោរនិងអន�រជាត
១៤.

សិក�សលពិេ្រគាះេយាបល់េល្របេភទពូជ�ស�វម ជាមួយវិស័យឯកជ និង
អ�កពក់ព័ន

១៥.

ចង្រកងនិងេបាះពុម�េសៀវេភស�ីអំពីលក�ណៈពូជ�

ែដលបាកំណត់រួមទំវ ិធី

ស�ស�ស្រមិតស្រមាំងពូជ�ស�វតមែបបកសិករ ករកំណត់
្របាស់ជី និងលក�ខណ�េក្ស្រតបរិស�នដំណ

និងក្រមិេ្រប

និងែចកចយជូនអង�ភាពជំ

របស់្រកសួង មន�ីរកសិកម�រជធានី េ ករិយាល័យកសិកម��ស�ក ្រក�ម្របឹក្
្រក�មហ៊ុនឯកជ និងអង�ករេ្រករដ�ភិបាលពក
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១៦.

ចង្រក

និងេបាះពុម�ផ្សព�ផ្សោយេសៀវេភបង�ុំបេច

បេង�នផលិតភាដំណា

�ស�វ (Technology Package for Increased Rice Productivity = TPIRP) ស្រមា
្របេភឬ្រក�មៃនពូជ�ស� ែដលបានកំណតឱ្េ្រប្ស់ និងែចកជូនអង�ភាជំនា
របស់្រសួង មន�ីរកសិកម�រជធា េខត� ករិយាល័យកសិកម��ស�ក ្រក�ម្របឹក
្រក�មហ៊ុនឯកជន និអង�ករេ្រករដ�ភិបាលព
១៧.

េបកវគ�បណ�ុះបណា�ល្រគ�ជំនាMaster trainers) ចំនួន០២វគ� (១) លក�ណៈ
សំខន់ៗរបស់ពូជ�ស�វទ១០

វ ិធីស�ស�ស្រមិតស្រមាំងពូជតមែប

(២)

កសិករ  (៣) ករកំណត់្រក�មដីនិងក្រមិតេ្រប្រប (៤) លក�ខណ� េក្ស្រតបរិស
ដំណាំ�ស� និង (៥) បង�ុំបេច�កេទសបេង� នផលិតភាពដំណាំ�ស
១៨.

េដ ម្បឲ្យម�ន�ទំ

េនាះក�យជា្រគ�ជំនាញស្មាប់បណ�ុះបណា
រ
� ល្រគ�បេង

ផលិត្រគាប់ពូជសុទ�្ររបស់ពូជ�ស�វែដលបានកំណត់ចំនួ៥ហិកត

តមរយ

គេ្រមពីៃដគូអភិវឌ្ឍន និង  ២ ហិកត តមរយ ថវ ិករដ� ភិបាលស្រមាប់
ជូនកសិករ និងផ�ត់ផង់ជូន
�
អតិថិជនេ្រប្រប
១៩.

ផលិត្រគាប់ពូជសុទ�ទទួលស

របស់ពូជ�ស�វែដលបានកំណត់េលៃផ�ដីចំនួ0៥

ហិកត ស្រមាប់ែចកចយនិងផ�ត់ផ�ង់ជូនថិជនេ្រប្រប
២០.

បំពក់ឧបករណ៍កសិកម�តមរយៈគេ្ពីៃដគូអភិវឌ្ឍន៍នា នូវ្រតក់ទ័រចំន០១
េ្រគ� និង  minicombined harvester ចំនួន០១េ្រគ�ង និងគេ្រមាងេ�ស
និងបេង� នផលិតភាពកសិកម�េខត�ភាគខងេកតនូវ្រតក់ទ័រ០៣េ្រគ� និងេ្រគ�
បរិក រភ�ួររស់ចំនួ០៣ស្រមា រួមទំងមា៉សុីនេបាក�ស�វចំ០១េ្រគ�ង និមា៉សុី
បូមទឹកេដរេដយចរន�អគ�ីសនី េរងនិងបណា�ញែខ្សេភ�ង ្រត�វបាេន�សះទឹក
ចំនួន០៤េនក�ុងវិទ្យោកឌ

២១.

បំពក់ឧបករណ៍មន�ីរពិេសធន៍្រគាប

និងបណ�ុះបណា�ម�ន�ីឱ្េចះេ្រប្រប

ឧបករណ៍ ទំងេន
២២.

ថង់បា�ស�ីក Volcanic cube (cocune ) ស្រប់ចំណុះ៣េតនចំនួ ១០ ស្រប់
ចំណុះ៥េតន ចំនួ៣ និងស្រប់ចំណុះ១០េតន ចំនួ២ ស្រមាទុក្រគាប់ពូជ�ស

២៣.

កំណត់រក្របព័ន�ដំណាំេដយយកដំណាំ�ស�វជាម

តមរយគេ្រមាងបេង�

ផលិតភាពកសិកម�េខត�ភាគខងេកតេនក�ុង្របព័ច�សពចំនួន១៥ក�ុងរយៈ

េពល៣ឆា�
២៤.

ប��
�បករប��ូល�ស�វពូជទ១០

តមរយៈករដឹកនាំកសិករផ

និងស្រមិ

ស្រមាំង្រគាប់ពូជ តមរយៈគេ្រមាងបេង�នផលិកសិកម�េខត�ភាខេក ត
េនក�ុង្របព័ន�េ�សច�សពចំ១៥ ក�ុងរយៈេពល៣ឆា�
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២៥.

បង�ញនូវបង�ុំបេច�កវិទបេង�ននូ វផលិតភាពដំណាំ�ស�វតមរយៈគេ្រមាងប
ផលិតភាពកសិកម�េខត�ភាគខងេ េនក�ុង្របព័ន�េ�សច�សពចំ១៥ ក�ុងរយៈ
េពល៣ឆា�

២៦.

សង់្របឡាយេបតុងរំេដ ះទឹក ស�រ្របឡាយក�ុងបរិេវណវ និងជីក្របឡ
នាំទឹកពី្របឡាយទឹកខងលិចមក្របឡាយក�ុងវកឌ

២៧.

ករងរ្រគប់្រគងស�នីយ

២៨.

ករង្រគប់្រគងេហដ�រចនាសម�័ន�ន�

២៩.

ករងរ្រគប់្រគងស�នីយ៍�សវ្រជាវនិងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម

១.១២.

ែកលំអនូវរចនាសម�័ន
កសិកម�

តួនាទីភារកិ

និងព្រងឹង្របសិទ�ភាព្របពន�័ផ្ស

សកម��ព៖

១.

បណ�ុះបណា�លម�ន�ីផ្សព�ផ្សោយកសិកម�េខត�និង

អំ ពីជំនាញនិវ ិធីស�សផ្សព

ផ្សកសិកម�
២. 

បណ�ុះបណា�លភា�ក់ងរផ្សព�ផ្សោយកសិកម�ឃុំ និងវ ិធីស�ស�ផ្សព�ផ

៣.

េរៀបចំទស្សនកិច�សិក្សោស្រមាប់ម�ន�ី ភា�ក់ងរផ្សព�ផ្សោ

៤.

េរៀបចំសន�ិបាតកសិករទូទំង្រប

៥.

សិក្សោវយតៃម�ស�នភាពបច�ុប្បន�េល្របព័ន�ផ្សព�ផ

៦.

សិក�សលពិេ្រគាះេយាបល់ស�ីពីស�នភាពបច�ុប្បន�ៃន្របព័ន�ផ្ស

៧.

ករសិកវយតៃម�្របព័ន�េក្ស្រតបរឃុំ

៨.

ករ្រគប់្រគងទិន�ន័យ្្របព័ន�ព័តមាន្របព័ន�កសិក

៩.

ករសិក្សោវយតៃម�្របព័ន�កសិកកម� និងេសដ�កិច�កសិកម�

១០.

េធ�បង�ញ្របព័ន�ផលិតកម�កសិកម�គំ

១១.

ព្រងឹករចនាសម�័ន�ផ្សព�ផ្សោយកសិកម�ដល់ថា

និង

កសងមណ�លផ្សព�ផ

កសិកម�ឃុំ
១.១៣.

បេង�នសមត�ភាពម�ន�ីភា�ក់ងព�ផ្សោយកសិកម� និងអ�កពក់ព័ន� នានា 
កអប់រ ំ កបណ�ុះបណា�លពីវិធីស�ស�ផ្សព�

សកម��ព៖

១.

ករបណ�ុះបណា�លស�ីពីវិធីស�ស�ផ្សព�ផ្សោយ

២.

ដំេណរករសិក សល្របចំឆា�ំេដម្ប្របពន�័អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមន
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៣.

ករេរៀបចំបេង�តកម�វ ិធីសិក្

ស្រប់វគ�បណ�ុះបណា�ល្រក�ម�ស�ីស�ីបេង�នមុខរបរ

ខ�តូច និងករអនុវត�ជាក់ែស
៤.

ដំេណរករសិក�សលេដម្បីេរៀបចំ និងចូលរួមចំែណកបេង�តេគា
ពក់ព័ន

៥.

បណ�ុះបណា�លភា�ក់ងរផ្សព�ផ្ស

៦.

ព្រងឹងសហគមន៍កសិកម�េលករងរ្រគប ករ្ប់្រគងប��ីគណេនយ និងក
េធ�ជំនួញ

៧.

កសងឡសម�ួត និងឃា�ំងស�ុកកសិដល់សហគមន៍ចំនួន២០

១.១៤.

បេង�នករផ្សផ្សពីបេច�កេទសថ�ីៗ ទក់ទនឹងវិស័យផលិតកម� និង
បសុព្យោ េដម្បីបេង�នសមត�ភាពយល់ដឹងេនតមមូ

សកម��ព៖

១.

ករេឃាសនាផ្សព�ផ្សោយពីកល�្របេសរៃនវិធានករករពរ និងទប់ស�
ឆ�ងសត�

២.

េឃាសនាផ្សព�ផ្សោយពីវិធានប េដម្បីេលកម�ស់គុណភាពអនាម និងសុវត�ិ
ភាពសច់ នផលិតផលសច់េនតមសត�ឃាតដ�ន និង

៣.

ករេឃាសនាផ្សព�ផ្សោយពីភាពៃនករអនុវត�ល�្របេសរេលករចិ��ឹ

៤.

ករផ្សព�ផ្សោយស�កយល់ដឹងនិងករអនុវត�ច្បោប់សុខភា និងផលិតកម�សត� 
និងឯកសរេ្រកមចឱ្មានភាពល�្របេសរ និងទូលំទ

១.១៥.

ព្រងឹងសមត�ភាពម�ន�ី ន្របសិទ�ភាពៃនករអនុ េលេសវផលិតកម� និបស ុ
ព្បាសត�

សកម��ព៖

១.

ករបណ�ុះបណា�លថ

និងករបពក់បំប៉នបេច�កេទសបែន�

េលកម�វ ិធីបណ�ុះ

បណា�បេច�កេទសថ�ីដលភា ក់ងរសុខភាពសត�ភូ
២.

ករបណ�ុះបណា�លករងរមន� ីរពិេសធន៍ដល់ម�ន�ីេនថា

និងរជធាន

េខត� �ស�ក
៣.

ករបណ�ុះបណា�លករតមដនឃា�ំេមលជ
បល�ស�ក េខត�
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ដល់ម�ន�ីផលិតកម�និងបសុព្-

៤.

ករបណ�ុះបណា�លជំងឺឆ�ងសត�សំខន់ៗ (េប៉ស�្រជ�ក ្រតេចៀ អុតក�ម សរទឹ
បូសខ្យល់ ឈមេខ� ញូវកសន�េរគបក្សី ផា�សយបក្សី និងផា�ស
និងរេបៀបេធ�េរគវិនិច�័យជំងឺដល់ម�ន�ីផលិតកម និងបសុព្យោរជធានី េខ

៥.

ករបណ�ុះបណា�លពីរេបៀបយកវតវ ិភាគ (េប៉ស�្រជ�ក ្រតេចៀកេ អុតក�ម សរទឹ
បូសខ្យល់ ឈមេខ� ញូវកសន�េរគបក្សី ផា�សយ) និងករេធ�េរ
វ ិនិច�័យជំងឺដល់ម�ន�ីផលិតកម� និងបសុព្យោរជធានី េខ �ស�ក

៦.

ករបណ�ុះបណា�លពីករអេង�ត�សវ្រជាវកែន�ងផ�ុះជ ដល់ម�ន�ីផលិតកម� និង
បសុព្យោរជធានី េខត� �ស

១.១៦.

សិក្សោ្រសវ្រជាវនិងផ ពីបេច�កវិទ្យោេ្រកយេពល្រប ករែកៃច�
និងទីផ្សោរផលិតផលកសិក

សកម��ព៖

១.

សិក្សោស�នភាពេ្រកយេពល្រប ៃនផលិតផលកសិកម�េនកម�ុ និងក
ែកលំអេដម្បីភាពរីេ្រមន

២.

សិក្សោស នភាពែកៃច�កសិផលកម�ុជា នករែកលំអេដម្បីភាពរេ្រមន

៣.

សិក្សោស�នភាពផ្សផលិតផលកសិកម�េនកម�ុជា និងករែកលំអេដម្រីកចេ្រមន

១.១៧.

សិក្សោ្រសវ្រជាវនិងផ អំពីសហ្រគាសកសិកម� និងកឧស្សោហក េន
កម�ុជ

សកម��ព៖

១.

ករ្រគប់្រគងសហ្សិកម� និងកសិឧស្សោហកម�េនកម

១.១៨.

ព្រងឹងនិងបេង�នសមត�ភ ដល់ម�ន�ី្រសវ្រជាវ និងម�ន�ីបេច�កេទសពក
នាតមរយ ផ�ល់វគ�បណ�ុះបណា� សក
ិ  �សល និងទស្សនកិច�

សកម��ព៖

១.

េបកវគ�បណ�ុះបណា�

សិក�ស

និងេរៀបចំសន�ិបាតបេច�កេទក�ុង្រេទស

ចំនួន១០ និងេបកវគ�បណ�ុះបណា�លបេច�កេទសកសិកម�ចំនួ៧វគ� ដល់ម�ន�ីបេច�ក
េទស ភា�ក់ងរផ្សព�ផ្សោយ និងអ�កពក់ព័ន
២. 

េបកសិក�សលស្រមាប់ម�ន�ី� ម�ន�ីបេច�កេទស និងជំនួយករ�សវ្ក�ុង

េគាលបំណងបង�ញនូវចំេណះដឹងនិងបេច�កេទសថៗ
ពិេសធន៍និងេយាប

្រពមទំងផា�ស់ប�ូ

េដ ម្បីជួយជំរុញកអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម�កម�ុ

្របេសរេឡងជាលំដ
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ឱ្យកន់

៣. 

េរៀបចំសន�ិបាតបេច�កេទសកសិកម
អ�កផ្សព�ផ្

៤.

្របមូលផ�ុំរល់ម�ន�ី�សវ

និងអ�កពក់ពន�័ទំងអ

ម�ន�ីបេច�កេទស

េដម្បីបង�ញនូទ�ផលៃនក�ស្រជ

ក�ុងរយៈេពល១ឆា�ំកន�ងម និងេលកទិសេដស្រមាប់ករអនេនឆា�ំខង

ដឹកនាំនិស្សិតសរេសរស��ប់ករសិក្សោថា�ក់បរិ្រ

និងបរិ��ប័្រជាន

ខ�ស់ជំនាញកសិកម
៥. 

េបកវគ�បណ�ុះបណា�លសិក� និងេរៀបចំទស្សនកិច�សិក្សោេ្រកស េដ ម្ប
ទទួលបាននូវចំេណះដឹ និងបេច�កេទស ្រពមទំងបទពិេសធន៏ល�ៗពី្របន

៦. 

ក�ុងតំបន់និងេ្រកតំប

េរៀបចំនិងស្រមបស្រម�លសិក�ស្របេទ

ស្រមាថា�ក់ដឹកន

ម�ន�ី�ស

្រជាវនិងម�ន�ីបេច�កេទស បានចូលរួមែចករំែលកនូវបទពិេស ក៏ ដូចជាចំេណះដឹ
និងបេច�កវ ិទ្យោថ�

្រពមទំងបទពិេសធន៍ល�ៗពី្របេ

តមរយៈសិក�សលេ្រក
៧. 

ក�ុងនិងេ្រកតំប

ទស្សនកិច�សិក្សោេ្រកស្រមាថា�ក់ដឹកន ម�ន�ី�សវ្រ បានេទទស្សនក
សិក្ែស�ងយល់  េដម្បីទទួលបានពិេសធន៍នូវបេច�កេទសទំេន ពីបណា�្របេ
េជឿនេលឿន

១.១៩.

អភិវឌ្ឍននិងព្រងឹងករ្រគប់្រគងន�កសិកម� និងបទដ�នអនុវត�បេច�កវិទ
ស្រមាករចូលរួមកសងែផនករអភិវឌ្ឍន៍មូ

សកម��ព៖

១.

ករបណ�ុះបណា�លេលករវិភាគ្របព័ន�េក្ស្រ

ដល់ម�ន�ីផ្សព�ផ្សោយកសិ

េនថា�ក់រជធានីេខត�  និងភា�ក់ងរព�ផ្សោយភូ
២.
៣.

ករបណ�ុះបណ លដល់ម�ន�ីផ្សព�ផ្សោយកសិេនថា�ក់េខ ្រក�ង �ស�ក និភា�កងរ
ផ្សព�ផ្សោយភ នូវបេច�កវ ិទ្យោកសិកម�ែដលជាត្រម�វកររបស់ក�ុងតំបន់

ករបណ�ុះបណា�លដល់ម�ន�ីផ្សព�ផ្សោយកសិកម�េនថ និង  េខត� ពីករង្រគប
្រគងទិន�ន័្របព័ន�េក្សបរិស�

៤.

សិក�សលញពីសរៈសំខន់ៃនករេ្របទិន�ន័យ្របព័ន�េក្ស្រតបរិ
ស្រមាកេរៀបចំែផនកររបស់មន�ីរកសិកម�រជធ េខត�

៥

សិក្សយតៃម�ពីែខ្សសង�ផលិតកម�កសិកម� និងទីផ្សោរកសិផលេនមូល

៦

បណ�ុះបណា�លពបេច�កេទសករទុកដក់េ្េពល្របមូលផលេលដំណាំ�ស

៧.

សិក្សោវយតៃម�ពីទីផ្សោរនិងករែកៃច�និងទំនាក់ទំនងេលអ�ែកៃច�កសិផល 
និងមា�ស់េរមា៉សុីនកិន�ស�

៨.

បណ�ុះបណា�លពីបេចកេទសករស្រមិតស្រពូជ�ស�វ
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៩.

បណ�ុះបណា�លពីករវិភាគេសដ�កិច�កសិ

១.២០.

ព្រងឹងនិងព្រងីក្របសិទ�ភាពករផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មាន និងបេច�កវ

តមរយ ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មាន

សកម��ព៖

១.

ករបណ�ុះបណ ល និង អនុវត�ជាក់ែស�ងស្រមម�ន�ីថា�ក់ជា

២.

ករផលិតឯកសរផ្សព�តមវ ិទ្យុ ទូរទស្សន៍ និងករេបាះផ្ស

៣.

ព្រងក្របសិទ�ភាពករផ្សព�ផ្សោយបេច�កវិទ្

១.២១.

ជំរ ុញករផ្សព�ផ្សោយបេច�កេទសកស ដល់ម�ន�ីបេច�កេទស អ�កផ្សព�ផ្
កសិករ និងអ�កពក់ព័ន�ន តមរយៈករេបាះពុម�

សកម��ព៖

១.

េបាះពុម�របាយករណ៍្របចំឆា�ំ១.០០០ ច្បោ (ស្រមាប់ែចកជូនកពក់ព័ន
ទំងអស់

២. 

េបាះពុម�អត�បទព ត៌មានចំនួ ២.០០០ ច្បោ (ស្រមាប់ែចកជូនអ�កពក់ពទំងអស់

៣. 

េបាះពុម�្រពឹត�ិប័្រតកសិករចំ ២.០០០ ច្បោ (ស្រមាប់ែចកជូនអ�កពក់ព័ន�ទំង

៤.

េបាះពុម�ខិតប័ណ�ព័ត៌មានបេច�កេកសិកម�ចំនួន  ៥.០០០ ច្បោ (ស្រប់ែចកជូន
អ�កពក់ព័នទំងអស់

៥.

េបាះពុម�ទស្សនាវដ�ីកសិកម�ចំន១.០០០ ច្បោ

៦. 

ផលិតែខ្សវីេដអូ Video Spot) និងសុីឌីបេច�កេទសកសិកម�

៧. 

េបាះពុម�ែផនទីដីស្រមាប់ដំណាំ និងដំណាំកសិកម�ដៃទេទៀតចំនួន១.០០០ ច្បោ

១.២២. បេង�នផលិតកម�េស្ប�ង និង្របាកណូល្រគ�សរកសិ តមរយ ករអនុវតបេច�ក
េទសផ្សព�ផ្សោយកសិកម�េន

សកម��ព៖

១. 

ករេរៀបចំច្ប និងេគាលនេយាបាយយុទ�ស�ស�ជាតិស�ីពីសហករណ៍ក

២.

ករបណ�ុះបណា�លស�ីពី្រវប្បកម� និងពហុវប្បកម�ដំ ជាពិេសដំណាំ�ស�
ចំនួន ២០វគ�

៣.

ករបណ�ុះបណាស�ីពីបេច�កេទសដំណាំបែន

៤.

បណ�ុះបណា�លស�ីពីបេច�កេទសចិ��ឹមសត�ចំនួន២០ វគ�

៥.

បណ�ុះបណា�លស�ីពីបេច�កេទសវរីវប្បកម�ចំន២០ វគ�

៦.

បណ�ុះបណា�ស�ីពី្រក�មសន្សំឥណទន និងបេង�ត្រក�មកសិករច ២០ វគ�

៧.

បណ�ុះបណា�លស�ីពីករេធ�ែផនករ និងករ្រងអជីវកម�ខ�តតូចចំនួ២០ វគ�
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៨.

បណ�ុះបណា�លស�ពីករេរៀបចំែផនករក�ុងកដំដុ

៩.

សលេរៀ្រម�ែ�សកសិករពីផលិតកម�េស្ប� និងចំណូល្រគ�ស

១០.

វគ�បណ�ុះបណា�លកសិកអំ ពី្រព័ន�កសិកម�ច្រម�្របពលវប្បក

និងពហុវប្បកម

េដយកដំណាំ�ស�វជាមូលដ
១១.

វគ�បណ�ុះបណា�លកសិករពីផលិតកម�បែន� និងសួនដំណាំ្រគ

១២.

វគ�បណ�ុះបណា�លកសិករពីករចិ��ឹមជាលក�ណៈ្រ

១៣

វគ�បណ�ុះបណា�លកសិករពីករចិ��ឹម្ (វរីវប្បកម ជាលក�ណៈ្រគ�

១៤.

វគ�បណ�ុះបណា�លកសិករពីករសន្សំ្របាក់ និងបេង�ត្រក

១.២៣.

ព្រងឹងក្រសវ្រជាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ពូជដំណាំ បេច�កេទសផលិតកម�ដំក
ករពរដ ំ

សកម��ព៖

១.

ករសិក្សោបឋមអំពីតំបន់ដំដុះដំណាំឧស

២.

ករពេសធន៍�សវ្រជាវេ្រជសេរសពូបេច�កេទសដំដុះដំណឧស្សោហកម� ន
សកវបកម� និងដំណាំរួមផ្សំសម�នឹងេក្ស្រតបរិស�្របេទសកម�ុ

៣.

ករ្រគប់្រគង និងអភិរក្ស្របភពេសេនទិចដំណាំ (ដំណឧស្សោហកម� ន
ដំណាសកវប្បកម� និងដំណាំរួមផ

៤.

ករអេង�តនិងវិធានកមា ត់រុយេចះែផ�េលដំណាំស�យេនក

៥.

ករអេង�និងវ ិធានកមា ត់ខ�ុងដូងេនកម�ុ

៦.

ករអេង�តសមាសភាពចៃ្រងេណាំសំខន់ៗ (�ស�វ ដំឡូង ស�យច័ន�ី សែណ�
េសៀង េពត និង បែន� ែផ�េឈ និងដូងេ្រប

៧.

េរៀបចំចង្រកងឯកស

និងផ្សព�ផ្សោយស�ីពីនីតិវិធីៃនករនាំេចញ

ៃនក្រតតពិនិត្យភូតគាមអនា
៨.

ជាកម�វត�

សិក្សោពី្របេភទសត�ល�ិតចៃ្រងេលអង�រេនក�ុង្របេទេរៀបចំប��ីេឈ�ះសត
ល�ិតចៃ្រ េដ ម្បីេឆ�យតបករត្រម�វរបស់ភាគីពក េរៀបចំចង្រកង និងផ្សផ្ស
អត�បទបេច�កេទសស�ីពីសត�ល�ិតចៃ្រងេលអង�

១.២៤.

ព្រងឹងករ្រសវ្រជាវបេច�កេទសេ្រគឿងយន�កសិកម� និងឧបករណ

សកម��ព៖

១.

ពិេសធន៍និងែក្រមលមា៉សុីន្រជបំផុសដីនិងសំអតេស� និងឧបករណ៍ព
្របេភ ឧបករណ៍ដំេពត សែណ�ក និងអង�ប់វភា�ប់េក��រ ភា�ប់េដយេគ
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២.

ពិេសធននិងែកស្រមលឧបករណ៍ បី្របេភទ ឧបករណ៍េលករនិងភ�ឺែ�ស

ដេពត

សែណ�ក ភា�បេដេគាយន�និ្រតក់ ទ
១.២៥.

ជំរ ុញករផ្សព�ផ្សោយបេច�កេទសកស ដល់ម�ន�ីបេច�កេទស ភា�ក់ងរផ្សព�ផ
និង អ�កពក់ព័ន�នានា ត ព័ត៌មានវិទ

សកម��ព៖

១. 

អភិវឌ្ឍននិងែកលម�េគហទំព័ររបស់វ ិទ្យោសកឌជាេរៀងរល់ឆ

២. 

ផលិតជាសុីឌីបេច�កេទសកសិកម�ចំនួ ១.០០០ ច្បោ

១.២៦.

ជំរ ុញករ្រត�តពិនិត្យនិងករ្រគប់្រគងបមាណីសមា

សកម��ព៖

១.
២.

ចុះព្រងឹងករ្រត�តពិនិរេធ �អជីវកម�តមេដប៉ូលក់សមកសិកម�និងែណនា
ដល់បណា�អជីវ ែដលេធ�អជីវកម�សមាកសិកម�ក�ុងេខត�េគាលេ

េរៀបចំសិក�សលផ្សព�ផ្សោយឱ្យយល់ដឹខិតបទដ�នពក់ព័ន�បមាណីស
កសិកម� ដល់ម�ន�ីពក់ព័ន និងអជីវរកសិករក�ុងេខត�េគាលេ

៣.

ចក់ផ្សោយឈុតអប់រំស�ីពីសុវត�ិភាពៃនករទិញនិងេ្រប្របាស់ថា�ំកសិកម�ត

៤-

ករេលកកមស់ែផ�កមន�ីរពិេសធន ស្រមាប់ដំេណរករវិភាគ បមាណីសមា�រ

១.២៧.

ជំរ ុញ ករដំដ េកស៊ ្រគ�ស(ជួយបេង�នជីវភា រស់េនរបស់កសិករតូចតចជ

កត់បន�យភាព្រកី និងបេង�នករងរ ជនបទេជៀសវងករេធ�ចំណាក្)

សកម��ព៖

១.

បណ�ុះបណា�ម�ន�ីបេង�ស្រមាប់បេង�នផលិតភាពដំណាំេ

២.

បណ�ុះបណា� និងផ្សព�ផ្ បេច�កេទសដំណាំេកស៊ូដល់អ�កដំេក

៣.

�សង់ស�ិតិៃផ�ដីដំណាំេកស្រគ�ស

៤.

ចូលរួមក�ុងេវទិកេកសទំងក�ុងនិងេ្រក្រ េដ ម្បីទក់ទញរកៃសហ្របតិបត�ិក
និងគាំ្រទផ�ល់ថវ

១.២៨.

ករសិក្សោអំពីលទ េ្រប្របាស់េដយ្រសបច្បោប់នូវសក�នុព ែដលកប

នឹងដំណាំេកស(ស្រម�លដល់ករេ្របសស
់ ក�នុពលដីេនក�ុងតំបន់ៃ្រចរ ិល
ដីសម្បទនេសដ�កិ ឬសង�មកិច�ដល់កសិករឬសមាគមន)

សកម��ព៖

១.

�សង់ស�ិតិចមា�េកស៊ូ្រគ� ស�ិតក�ុងដីសម្បទនេសដ� កិ សង�មកិច� និងតំបន់ៃ្រេឈ

េរចរិល
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២.

ចុះស្របស្រម�លក�ុងករេរៀបចំេធប័ណ�កម�សិទ�ិដីចមា�រេកស

៣.

ចុះពិនិត្យដីកបនឹងដំណាំេក និងេរៀបចំេធ�ែផនទីដំដុេកស៊

១.២៩.

ធានាគុណភាពៃនករដំដុះ (េលកកម�ស់គុណភាពចមា�រេកស៊ូ្រគប់ែផ

ទទួលបាននូវទិន�ផលខ�ស់សំេដបេង�ន្របាក់ចំណូលដល់អ ដល់េសដ�កិច�ជាត
និងករពរ បរិស�នធម�)

សកម��ព៖

១.

ចុះផ្សព�ផ្សោយបេច�កេទសេកស៊ូថា� ក់ជាតិដល់អ�កដំទំង្របេទទួលបា
នូវចំេណះដឹងពីករដដំណា េកស៊ និងក�ូនេកស៊ូមានទិនផលខ�ស់

២.

្រត�តពិនិតផ�ល់វ ិ��បនប្រ និងបណ�ុះបណា�អ�កេធ ច្ប
�
ពូជ

៣.

ចុះ្រត�តពិនិត និងបណ�ុះបណា�លអ�កេធ�ថា�លក

៤.

ចូលរួមវគ�បណ�ុះបណា�លេ្រក្រ ទទួលបានរបកគំេហញេដម្បីេ�ច្
ធ
បង�ត់ពូ
ែដលមានទិន�ផលខ�ស និងបន្សោបាននឹងករែ្រប្រប �លបរ

ទិសេដេគាលនេយាប២-“ព្រងីលទ�ភាពៃនករចូលទីផ្សោរស្រមាប់ផលិតផល”

កម�វិធីទ-ី ២៖ ជំរ ុញករចូទីផ្សៃនផលិតផលកសិកម�
២.១.

ែកលំអគុណភា និងចំណាត់ថា�ផលិតផលកសិកម�

សកម��ព៖

១.

ករផ្សព�ផ្សោយបេច�កវ ិទ្យោមុនេ្រកយ្រប

(េដយេផា�តេលដំណាំជ

ស��នាំេចញ
២.

ករអភិវឌនិងផ្សពផ្សោយបេច�កេទសចំណាត់ថា�កផល

(ជាពិេសសដំណាំម

ស��នាំេចញ
៣.

ករអភិវឌ្ឍស�ង់ដរជាតិស្រមាប់ផលិតផលកសិកម� (

ដំណាំមុខស�

នាំេចញ
៤.

ករជំរុញករេធ�កសិកម�សរីរង� (ជាពិេសស�ស�វ)

និងចលនាភូមិមួយផលិ

ផលមួយ
២.២.

ព្រងឹងសមត�ភាព និងេសវកម�្រត�តពិនិត្យគុណភសុវត�ិភា
ផលិតផលកសិកម�

សកម��ព៖

១.

ព្រងឹងសមត�ភាពនិង្របសិទម�ន�ីបេច�កេទសមន�ីរពិេសធនជាតិកសិកម
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២.

ព្រងឹងមត�ភាវ ិភាគេនក�ុងមន�ីរពិេសជាតិកសិកម

េដយបំពក់នូវសរ

គីមី សមា�បរិក រ និងឧបករណ៍ វ ិភាគទំេនបទន់សម
៣.

េរៀបចំលិខិតបទដ�នបេច�កេទសស�ីគំរូស�ង់រមន�ីរពិេសធន

៤.

ករកសងនិងព្រងឹងស�ក់ករ្រត�តពិនិត្យភូតគាមអនាម័យតម្រចក្
ស្រម�លដល់ករេចញវិ បនប័្រតអនាម័យនិងភូតគាមអន

៥.

ករគាំ្រទករអភិវឌ្ឍវិស័យនាំេចញកសិផលតមរយៈយន�ករលុបបំបាត់របា
េលករនាំេ-នាំចូលកសិផ និងព្រងឹងេលែផ�កយន�ករ្រត�តពិនិត្យអ និង
ភូតគាមអនាម

៦.

ករជំរុញករអេង�ត�សវ

និងអភិវឌ្ឍន៍េហដ�រចនាសម�័ន�្រត�កម�ផលិតផល

កសិកម�េដ ម្បស្រមបស្រម�លតមតវករទីផ្
៧.

ព្រងឹងករបណ�ុះបណា�លេលវិស័យគាមអនាម និងអនាម័យសត

៨.

បណ�ុះបណា�លថា�ក់ឧត�មនេ្រកយឧម

៩.

ព្រងឹងេហដ�រចនាសម�ន�័ស្រមាប់ករ�សរ្រជាវន

១០.

ព្រងីកេហដ�រចនាសម�បណ�ុះបណា�

១១.

សិក្សោ�សវ្រជាវទំនាក់ទំនងសំណ

និងជីវៈៃនផលិតផលសត�

និង្របេភ

ផលិតកម�
២.៣.

បេង�នករយល់ដឹអំពីត្រម�វករ និងក�ខ័ណ�ទីផ្សោរក�ុង្រស�ក ក�ុង
របបពណិជ�កមពិភពេលកដល់អ�កពក់ព័

សកម��ព៖

១.

ករណ�ុះបណា�លដំេណរករសិក�សល នព�ផ្សោយអំពីត្រម�វករ
ល័ក�ខ័ ណ�ទីផ្ស

២.

ករអេង�ត�សវ្និងផ្សព�ផ្សោត៌មានទីផ្

ៃនផលិតផលដំណាសកវប្បកម

និងដំណារួមផ្ស
៣.

ផ�ល់វគ�បណ�ុះបណា�លអំពីទស្សនទនទីផ្សោរ�ស�វេប និងលិខិតបទដ�ន ស�ីពី
ផលិតកម�កសិកម�តមកិច�សន

៤.

បណ�ុះបណា លនិងព្រងឹងសមត�ភាព្រគប់្រគងទីផ្សោរ�ស�វេបកចំហរ ព្រងឹ
េហដ�រចនាសម�័ន�រូបវន�សហគមន៍កសិកម�សម�័ន�សហគមន៍គំរូចំនួន ៥

៥.

បេង� តនិងដំ េណរករទីផ្សោរ�ស�វេបកចដល់សហគមន៍កសិកម�គំរូ ៥ កែន�ង

៦.

េធ�សិក�សលដល់ម�ន�ីទីផ្សោរេន្រគប់រស�ីពីវ ីធីស�ស�ៃនករ្រប
ទិន�ន័យព័ត៌មានតៃម

៧.

ចុះេទ្រត�តពិនិត្យនិងតមដនក លទិន�ន័យព័ត៌មានតៃម
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៨.
៩.
១០.

្របមូលព័ត៌មានតៃម�ទីផ្សោរអង�រក�ុង�ស�ក និងចរចរ�ស�អង�រក�ុង្របេទ
្របមូលព័ត៌មានតៃម�ទីផ្សោរអង�រក�ុងតំបន់និងអន�រជាត

ផ្សពផ្សោយព័ត៌មានតៃម��ស�វអង�រក�ុង�ស�កក�ុងតំ

និងទីផ្សោរអន�រជ

តមវិទ្យ

ទូរទស្សន៍ សរជាអក្សរ ្រពឹ្រ និងេគហទំព័រ

១១.

ភា ប់េគហទំព័រព័ត៌មានទីផ្សោរកសិជាមួយនឹងេគហទំព័រទីផ្សោរអង�រអន�រ

២.៤.

ជំរ ុញ និងករឈនចូលដល់្របព័ន�ទីផ្សោរកសនិងអភិវឌ្ឍន៍ទីផ្

សកម��ព៖

១.

ជំរុញករចូលទីផ្សោរៃនបេច �កវិទ្យោក

តមរយករេធ�ផលិតកម�កសិកម�ត

កិច�សន្ ផលិត�ស�វ្រកអូបផា�រំដួល និងែសនពិេ
២. 

ជំរុញករចូលទីផ្សោរៃនបេច �កវិទ្យោក

តមរយៈករេធផលិតកម�កសិកម�ត

កិច�សន្យោ ផលិត�ស�វរំយ
៣.

ជំរុញករចូលទីផ្សោរៃនបេច �កវិទ្យោក

តមរយៈករេធផលិតកម�កសិកម�ត

កិច�សន្ េលផលិតកម�ដំណាំកសិកមដៃទេទៀត ែដលបេ�� ញេដវ ិទ្យោសកឌ
២.៥.

េលកកម�ស់ស ុវត�ិភាពៃនផលិតផលកសិកម� និងត្រម�វករស�

រទីផ្រ

សកម��ព៖

១.

សិក្សោនវយតៃម�អំពីកររីយភាយ និងករទទួលយករបស់កសិ

ចំេព

បេច�កវ ិទ្យោថ�ីៗសមបែដលបានេធ�អនុសសន៍ឱ្យេ្រប្របាស់ ស្រមាប់បេង�
ផលិតកម�ដំណាំ�ស�
២. 

ករសិក្សោវយតៃម�អំពីត្រ និងករផ�ត់ផ�ង់ទីផ្សោរស្រមាប់ផលិតកម�ដំណា

៣. 

ករសិក្សោនិងវិភាគពីថវិកស្រមកម�ដំណាំ�ស�វរបស់កសិក

២.៦.

ជំរ ុញករនាំេចញសត� និងផលិតផលមានេដមកំេណតពីសត�េទទីផ្សោរក�ុ

សកម��ព៖

១.

បេង� ត្រក�មអ�កចិ��ឹមសត ឬសមាគមន៍ចិ��ឹមសត ស្រប់និរន�រភាពផ�ត់ផ�ង់េទទីផ

២.

ព្រងឹងករសហ្រសចិ��ឹមសត�ខ តតូចនិងមធ្យ

ក�ុងករជ រុញករែកលំអ

បេច�កវ ិជា�ទេនបកុងស
�
ង�ក់ផលិតកម េដម្បបេង� នគុណភាពនិងសុវ� តភាសត� និង
ផលិតផលសត� ឱ្យេឆ�យតបតត្រម�វកទីផ្ស និងផ�ល់តៃម�បែន�ម

៣.

ព្រងឹង្របព័ន�ព័ត៌មានទីផ្សោរពីមូលដ�នរហូតដល់ថា�ក់ជាតិនិងថ

៤.

បេង� តកិច�សហ្របតិបត�ិករឬព
េ
ហុភាគ េលករនាំេ ករទំនាក់ទំនងទីផ្សោរ
បណា�តភា�ប់ទីផ្ពីមូលដ�នេទថា�ក់ជាតិនិងត
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៥.

បេង� នករសិក្សោ�សវ្រ ពីករផ�ត់ផ�ង និង តំរូវករទីផ្សោរ

២.៧.

បេង�នករយល់ដឹងអំពីបេច�កវិទ្យោេ្រកយេពល្រ ករែកៃច� ករែកល
្របព័ន�ទីផ្ និង ករែកលំអគុណភាព និងសុវត�ិភាពៃនផលិតផលកសិកម

សកម��ព៖

១.

ផ�ល់វគ�បណ�ុះបណា�លអំពបេច�កេទសស�ុក្រគាប់ធ��ជាតិជាលក�ណៈ្

២.

ផ�ល់វគ�បណ�ុះបណា�លអំពករែកៃច� និងផ្សំចំណីស

៣.

ផ�ល់វគ�បណ�ុះបណា�លអំពបេច�កេទសទុកដក់ែផ�េឈ�សស់ ដូចជា ស េប៉ងេបា៉ះ
និងករែកៃច

៤.

ករេលកកំពស់ស�ង់ដគុណភាព និងសុវត�ិភាពៃនផលិតផលកស

៥.

ផ�ល់កយល់ដឹងពីករអនុវត�ផលិតកម�កសិកមតកិច�សន្

៦.

ករជំរុញទីផ្សោរកសិផលកជា និងបេង�ត្របព័ន�ព័ត៌មានពណិជ�កម

២.៨.

ជំរ ុញែខ្សចង� តៃម�េកស៊ូឱ្យបា(េធ�ឱ្យផលិតផលជ័រេកស៊ូកម�ុជាមាន

ខ�សេ់ នេលទីផ្សោរអន�រជាតិេធ�ឱ្យ្របតិបត�ិករេកស៊ូទទួលបានចំណូល)

សកម��ព៖

១.
២.

សិក្សោលំអិតអំពីទីផ្សោរេគាលេដសំខន់ៗរបស់ផលិតផលេក
បេង� តមជ្ឈមណ�លទីផ្សោរផលិតផលេក

៣.

ជំរុញករផ្សព�ផ្សោយពណិជ�កម�ផលិស៊ូ

៤.

ផ�ល់ព័ត៌មានពីករផ�ផ�ង់ ត្រម�វក និងតៃម�េកស៊ូ្របចំ

៥.

ចុះព្រងឹងសគមអ�កដំេកស៊ូ្រគ

៦.

ចុះពិនិត្យនិងផ�ល់លិខិតអនុ��សងសង់េរច្រែកៃច�ផលិតផលេកស៊

៧.

ចុះពិនិត្យនិផ្សព�ផ្សោយបេច�កេទសែកៃច�មា�សេរងច្រកទទួលចំេណះដឹង
ករែកៃច�ផលិតផលេកស

៨.

ចុះពិនិត្យនិផ្សព�ផ្សោយដល់មា�សច្រកនិងអ�កនាំេចញឱ្យដឹងពីផល្របេយាជ
ៃនវ ិ��បនប្រប�
�ក់គុណភាពជ័រេកស

ទិសេដេគាលនេយាប៣-“្រកបខ័ណ ៃនករអភិវឌ្ឍស� និងប�� ត�ិច្បោ”

កម�វិធីទ-ី ៣៖ ព្រងឹងស�ប័ន ្ខ័ណ�ច្បោប់ និង អភិវឌ្ឍន៍ធនធានម
៣.១.

កសង្រកបខ័ណ�ច្បោប់ និងលិខិតបទដ�នត�ិ និងកំែណទ្រមង់រចនាសម�័ថា�ក
េ្រកមជ
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សកម��ព៖

១.

ករេរៀបចំចប់ភូតគាមអនាម័យ និងអនុ្រកេនេ្រកមច និង្របកសេផ្

២.

កេរៀបចំលក�ន�ិកៈគំរូស្រមាប់សហសហគមន៍កសិកម�

៣.

ករអភិវឌ្ឍន៍េហដ�រចនាសម័ន� សហគមន៍កសិកម� និងមជ្ឈមណ�លបណ�ុ

៤.

ករេរៀបចំច្បោប់និងលិខិតបទដ� នគតិយុត�ិស ករ្រគប់្

និងេ្រប្របធនធា

ដីកសិកម�
៥.

ករែកស្រម�លរចនាសម�័ន�ថា�ក់ឱ្�សបតមណត�ិរបស់អគ�នាយដ�
កសិកម�

៦.

េរៀបចំសរចរែណនាំឱ្យេ្រប្របាស់ពូជ�ស�វែដលបានកំណត់រួចនិ

៧.

េរៀបចំកសងច្បស�ីពី «ករ្រគប់្រគងនិងេ្រប្របាស់ដី»

៨.

េរៀបចំកសងច្បស�ីពី «សហគមន៍កសិកម�»

៩.

េរៀបចំេគាលនេយាបាយជ្រប់អភិវឌ្ឍន៍សគមន៍កសិកម�

១០.

ស្រមបស្រម�លនផ�ល់ករគាំ្េច�កេទសដល់សហគមន៍ផលិត�ស�វ
ៃដគូជាមួយេរង មា៉សុីនកិន�ស�វ និង្រក�មហ៊ុននាំេចញ�ស�

១១.

ក�ុងភាជ

ករេរៀបចំរចនាសម�័ន�តួនាទីភារកិច�មណ�លកសិកម�ឃុំស
ចុះសិក្សោនិង្របមូលព ័ត៌មានស្រមាប់េរៀបចំរចនរបស់មណ�លកសិកម�
ចំណុះករិយាល័យកសិកម�្រក �ង ក ខណ� និងតួនាទីភារកិច�របស់មណកសិកម�
ឃុំ សង�ត

១២.

េរៀបចំេសចក�ី្រងតួនាទីភារកិច�របស់មណ�លកសិកឃុំ សង�ត

១៣.

េរៀបចំសិក�សលពិេ្រគាះេយាបល់េនតំបន់េគា០៤

១៤.

េរៀបចំសិក�សលថា�ក់្រកសួងេដម្បីពិនិត្យន

េលេសចក�ី្រពងរចនាសម�័

និងតួនាទភារកិច�របស់មណ�លកសិកម�ឃុ សង�ត
១៥.

ករព្រងយម�ន�ីរជករឲ្យដល់មូលដ�នមណ�លកស សង�ត
• េរៀបចំសិក�សលថា�ក់កណា�លនិងរជធ

េដម្បីពិេ្រគាះេយាប

វ ិធីស�ស និងត្រមវករម�ន�ីរជ
• េរៀបចំសរចរែណនាំដល់មន�ីរកសិកម�រ េខត� េដ ម្បីជ រុញម�ន�ីរជក
ែដលមាន�សប់ក�ុងមន�ីរកសិក

ឱ្បំេពញករងរដល់មណ�លកសិកម�ឃ

សង�ត

• េរៀបចំែផនករេ្រជសេរសម�ន�ី្រកបខណ�
១៦.

ករព្រងឹងសមត�ភាពស

និងម�ន�ីមូលដ�

ខ័ ណ�ថ�ី
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េរៀបចំែផនករេ្រជសេរសម�ន�ី្

• េរៀបចំវគ�បណ�ុះបណា�លេលកររដ�បា្រគប់្រ

ករេរៀបចំែផនក

ករងគណេនយ្ចំនួន ២៤ វគ�
• ព្រងយម�ន�ីរជករដល់មណ�លកសិកម សង�ត
• សងសង់មណ�លកសិកម�េនតម សង�ត
៣.២.

បេង�ត និងព្រងីកេហដ�រចនាសម�័នរូបវ័ន� និងលិខិតបទដ�នច្បោប់ពក
ក�ុងកអភិវឌ្សហគមន៍កសិកម�

សកម��ព៖

១.

ករវៃម�បា៉ន់្របមាណ្រមវករបណ�ុះបណា

និងកររីកេ្រមនរបស់សហ

គមន៍កសិកម�
២.

ករបេង�នចំេណះដឹងនិងសមត�ភាពអ�កដឹកនសហគមន៍និងសមាជិ

េលករង

្រគប់្ររដ�បា គណេនយ្ ផ�ត់ផង់ និងែផ
�
កទីផ្ស
�
៣.

បេង� នចំ េណះដឹងពក់ព័ន�អំពេគាលករច្បោសហគមន៍

សហករណ៍ កសិកម�

ដល់ភា�ក់ងរផ្សពយកសិកម� ែដលស្រមបស្រមដល់ករងសហគមន៍កសិកម�
៤.

កសងទីស�ករសហគមន៍កសិកម�

៥. 

ចង្រកង្រក�មកសិឱ្េទជាសហគមន៍កសិក

៦.

េធ�សិក�សលផ្សព�ផ្សោយេគជំរុញផលិតកម��ស�វ និងកនាំេច
អង�រ និងជំរុញករអនុវតអនុ្រកត្ «ផលិតកម�កសិកម�តមកិច�សន» របស់ររដ ភិ
បាលដល់សហគមន៍កសិកម

៧.

េរៀបចំបណា�ញធុរកិចសហគមន៍កសិកម�េនថា�ក់ជ និងតមេខត�េគាល

៨. 

សិក�សលពេធ�ជំនួញ�ស�វអង�រដល់សហគមន៍កសិកម�

៩.

ព្រងឹងសមត�ភាពសហគមន៍កសិកម�េ៖
• ករងរដឹកនាំនិងរដ
• ករ្រគ្រគងប��ីគណេនយ្យសហគម
• ែផនករមុខជំនួ

១០. 

ព្រងឹងេហដ�រចនាសម�័ន�សហគ េដ ម្បីគាំ្រទដល់សហគមន៍កសិ

១១.

ករបេង�តកសិធុរកិច�គំរូក�ុងសហគមន៍កសិកម

១២.

សន�ិបាតសហគមន៍កសិកម�ទូទំង្រប

៣.៣.

េលកកម�ស់ករអភិវឌ្ឍ និងព្រងឹង្រកបខ័ណ� ពក់ព័ន�នឹងផលិតម�សត� និង 
ធាតចូលកសិកម�

59

សកម��ព៖

១.

េរៀបចំសរេសរេសចក�ី្រពងច្បប់ស�ីពីសុខភ
ោ
និងផលិតកម�សត�

២.

កិច�ពិភាក្សោនិងឆ�ងេលក�ី្រពងច្បប់ស�ីពីសុខភ
ោ
និងផលិតកម�សត�

៣.

ព្រងឹងករផ្សព�ផ្សោយនិងករអនុវត�េ ស�ីពីសុខភាពសត�និងផលិតកម�សត� នង
ឯកសរពក់ព័េ្រកមច្ែដលបានចូជាធមា

៤.

េរៀបចំេសចក�ី្រពងច្បោប់ស�ីពីករ្រជីកសិកម� និងថា�ំកសិកម�

៥.

េរៀបចំេសចក�ី្រពង្រស�ីពីនីតិវ ិធី និងករត្រម�វបមា ស្រមាកិច�ប��ិក
ថា�ំកសិកម� និងសមា�រកសិក

៦.

េរៀបចំេសចក�ី្រពងច្ស�ីពីគុណភាពនិសុវត�ិភាពកសិផ

៧.

បណ�ុះបណា�ល្រគ�បេង�ល និងព្រងឹងសមត�ភាពម�ន� េលករ្រគប់្គុណ
ភាព សុវត�ិភាព�ស�វ អង�រ េដយែេលវ ិធានGMP និង HACCP ។

៣.៤.

ជំរ ុញករអនុវត�ច្បោប់ និងលិខិតបទដ�នេ្រកឱ្មាន្របសិទ�

សកម��ព៖

១.

បន�េរៀបចំលិខិតបទដ�នច្បោប់នានាស្រមាប់អនុវត�ច្បោ

២.

េរៀបចំេសចក�ី្រពងនិងដក់ឆ�ងករពិភាក្សោត

នូវច្បោប់ស�ីពី

ករពររុក�ជាតិ និងភូតគាមអ
៣.

េរៀបចំ្របកសចំន៤ែដលស�ិតេ្រកមអនុ្រកឹត្១៥ អន្រ ចុះៃថ�ទី១៣ ែខមីនា
ឆា�២០០៣ រួមមាន
-្របកស�ីពីេសហ៊ុយេសវកម�្រត�តពិនិត្យភូតគាម និងកមា ត់សមាសភ
ចៃ្រ
-្របកសស�ីពីប��ីរយមុខទំនិញជាកម�វត�ុៃនករ្រត�តពិនិត្យភូត
-្របកសស�ីពីករែតងតំងនគរបាលយុត
-វ ិេសធនកម�្របកសពីករបេង�តឯកសណា�ន ស�មា ល់ និង្ររបស់ម�ន�ី
ភូតគាមអនាម

៤.

ព្រងឹងសមត�ភាពមន�ីរពិេសធន៏េរគវិនិច�័យរុក និងមន�ីរពិេសធន៏វិភាគសំណ
ថា�ំកសិកម�ក�ុងផលិតផលកសិកម� េដយបំពក់ឧបករណ៏និងសមា�របេច�
បែន�មទំងេនថា�ក់ក និងស�ក់ករ្រត� តពិនិត្យភូតគាម

៥.

េរៀបចំអនុ្រកឹត្យនិង្របកសស�ិតេនេប់ស�ីពីករ្រគប់្រគងពូជដំណាំ និងស
អ�កបង�ត់ពូជដំណ

៦.

េរៀបចំសិក�សលផ្សព�ផ្សនិងអត�បទេ្រកមច្
និងសិទ�ិអ�កបង�ត់ពូជដំណ
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ករ្រគប់្រគងពូជដំ

៣.៥.

ព្រងឹងសមត�ភាពជំនាញ និង េទពេកសល្យដល់ម�ន�ីកសិកម�ពក
្រគប់ជាន់ថា

សកម��ព៖

១.

បណ�ុះបណា�ស�ីពីករ�សវ្រជាវ និងអភិវឌ្ឍន៍បេច�កវិទ្យោដ ែដលមានក
ចូលរួម

២.

ករបណ�ុះបណ លបេច�កេទសដំណាំ�ស�វដល់ម�ន�កសិកម�ថា�កេខត� �ស�ក

៣.

ករបណ�ុបណា�លបេច�កេទសផលិតកម�ដំណដល់ម�ន�ីកសិកម�ពក់ព័ន

៤.

ករបណ�ុះបណា�លពីវិស�ស�ពិេសធ ន៍បងេលែ�សកសិករ

ដល់ម�ន�ីកសិកម�

េខត� �ស�ក
៥.

ករកសនិងព្រងឹងសមត�ភាពជំ

ដល់ម�ន�ីកសិកម�ពក់ព័ន�្រគប់ជាន់ថ

ពី

ចំេណះដឹងមូលដ�ន ក�ុងករវៃម�្រគប់្រ និងេ្រប្របាស់ធនធកសិកម�
៦.

ករវៃម�អំពីត្រម�វករ នកសងែផនករអវឌ្ឍធនធានមនុ របស់អគ�នាយ
ដ�នកសិកម

៧.

ករតម្របមូលទិន�ន័ដំដុះ និងស�ង់ទិន�ផលដំណាំទូទំង្រ

៨.

ករអភិវឌ្ឍ្របព្រគប់្រគងទិន�ន័យស�ិតិ នព័ត៌មានទីផ្

៩.

ករបណ�ុះបណា�លជំនាញ និងេទពេក ករ្រគប់្រគងករេធ�ែ និង្រគប
្រគព័ត៌មាស�ិតិដល់ម�ន�ីកសិកម�ពក់ព័ន

១០.

ករកសងែផនករយុទ�ស�ស�រយៈេព មធ្យ និងខ�ី ស្រប់អគ�នាយកដ
កសិកម�

១១.

ករដំេណរករសន�ិបាតសរុបវយៃម�សមិទ�ផល និងកំណត់ទិសេដ

១២.

េរៀបចំែកលម�នីតិ វ ិធីជួយស្រមបស្រម ករេធ�អជីវក ករចុះប� �ក និងករន
ចូលសមា�រកសិកម

៣.៦.

បន�េលកកម�ស់ករយល់ដឹងអំពីេយនឌ័រក�ុងវិស័យកសិកម

សកម��ព៖

១.

ករេរៀបចសិក�សលបណ�ុះបប�
� េយនឌ័រេនក�ុងវិស័យកសិកម

៣.៧.

ករកសងច្បោប់្រគប់្រគងគុណភាព និងសុវត�ិភាពផលិតផលកសិកម� និង

ពក់ព័ន�ន

សកម��ព៖

១.

ករកសងប់្រគប់្រគងគុណភាព និងសុវត�ិភាពផលិតផលកសិកម�ក
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២.

ជំរុញកអនុវត�អនុ្រកឹត្យស�ីពីផលិតកម�កសិកតកិច�សន្

៣.៨.

ព្រងឹសមត�ភាពជំនាញរបសមន�ីរកសិកម�រជធា េខត� សព
ី � ី ករងអភិវឌ្ឍន
កសិឧស្សោហក

សកម��ព៖

១.

បេង� នកយល់ដឹងអំពីករងរេដមអភិវឌ្ឍនកសិឧស្សោហក

៣.៩.

េលកកម�ស់អភិវឌ្ឍន និងព្រងឹង្រកបខ័ ច្បោ

សកម��ព៖

១.

កម�វ ិធីផ្សព�ផ្សោយច្បោប់ស�ីពីករ្រគប់្រគងថា� ំកសិកម�និ

២.

េរៀបចំេសចក�ី្រពង្របកសច០២ គឺ ៖ េសចក�ី្រពង្រ ស�ីពីនីតិវ ិធី និងក
ត្រម�វបមាណ ស្រមាបរចុះប��ីថា�ំកសិកម�និ េសចក�ី្រពង្របកសស�ីពីនីតិ
និង ករត្រម�វបមាណីយស្រមាប់ករចុះប��ីជី

៣.

េរៀបចំសិក�សលព្រងឹងសមត�ភាពម�ន�ីនាយកដ�ននីតិកម ថា�ក់ដឹកនាំមន�
កសិកម� និងម�ន�ីករិយាល័យនីតិកម�កសិក រជធានីេខត�កង្រកបខ័ណ ករងរ្រ

្រគងសមា�រកសិក
៣.១០.

ជំរ ុញចមា�រេកស៊ូកសិឧស្សោ េដម្បីេធ�ជាស�ូលៃនករអភិវឌ្ឍចមា�រេកស៊
(ជួយឱ្យកសិករមា�ស់េកស៊ូ្រគ�សរបានទទួលនូវផល្របេយាជន៏ពី្រក�

េកស៊ូកសិឧស្សោហកម�េនេលដីសម្បទនេស េដយរក្សោនូវផល្របេ
េទវិញេទរវងគូភាគីទំង)

សកម��ព៖

១.

ចុះពិនិត្យនិពន្យល់មា�ស់ចមា�រេកស៊ូកសិឧស្សោជួយគាំ្រទដមា�សចមា�
េកស៊ូ្រគ�

២.

ចូលរួមេដ�សយប��្របឈមក�ុងផ�ល់ដីសម្បទសង�មកិច�ស្រមាប់ដំណាំេក

ដល់កសិករ
៣.

ចូលរួមេធ�ជាអ�កស្រមបស្ររវងម ស់ចមា�រេកស៊ូកសិឧស្សោ

និងមា�ស

ចមា�រេកស៊ូ្រគ
៣.១១.

ព្រងឹងនិងែកលម តួនាទីដឹកនាំរបស់អគ�នាយកដ�នេកស៊ូឲ្យេទជាអ
ស្រម�លមួ (ជាអង�ភាពដឹកនា មានថាមភាពេដម្បីេឆ�យតបចំេព ត្រម�
ក និងករេពញចិត�្រគប់តួអង�ៃនែផ�កេក)

សកម��ព៖

១.

េរៀបចំេសចក�ី្រពងច្បោប់ស�ីពីេ
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២.

ជំរុញឲ្យមានករអនុវត�្របកបេដទ�ភាពនូវ្រកបណ�ច្បោ

៣.

ករគា្រគេ្រមអភិវឌ្ឍនេកស៊្រគ�ស េដ ម្បទក់ទញរកៃដគូសហ្របតិបករក�ុ
ករគាំ្រទថនិងបេច�កេទស

៤.

ចត់តំងម�ន�ីជំនាញេមាត្រកនាំេចញេដម្បីតមដននិងពិនិត្យសកម�ភ
ៃនករនេចញនាំចូផលិតផលេកស៊ រុក�សមា� ឧបករណ៍ េ្រគ�ងច្ស្រមាបេ្រម
វ ិស័យេកស៊

៥.

បេង� តករិយាល័យដំណាំេកសតមបណា�េខត�េដម្បីសិក្សោអំពីពលដីែដល
កបនឹងដំណាេកស៊ តមដន្រត� តពិន េរៀបចំចុះប��ិក ្របមូទិន�ន័យ ចង្រក
ស�ិតិេកស៊ និងេផ�របេច�កវ ិទ្ ្រពមទំងផ�ព័ត៌មាេកស៊ ឱ្យដល់អ�កពព័ន�នឹង
វ ិស័យេកស៊

៦.

ព្រងឹងករបណ�ុះបណា�លេលវិស័យគាមអនាម និងអនាម័យសត

៧.

បណ�ុះបណា�លថា�ក់ឧត និងេ្រកយឧម

៨.

ព្រងឹងេហដ�រចនាន�័ស្រមាប់ករ�សរ្រជាវនិងផ

៩.

ព្រងីកេហដ�រចនាសម�បណ�ុះបណា�

ទិសេដេគាលនេយាប៤-“កំែណទ្រមង់ជលផ”
កម�វិធីទ-ី ៤៖ ករ្រគប់្រគងធនធានជលផល្របកបេដយនិ
៤.១

ករ្រគប់្រគងនិងអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍

សកម��ព៖

១.

ករចុប��ីនិង្របតិបត�ករ្កបេដ្របសិទ�ភាពរបស់សហគមន៍េន

២.

ព្រងឹងសមត�ភាពសហគមន៍េនសទេដ្រគប្រគងធនធានធម�ជឱ្មា្រសិទ�ភា

៤.២

ែកទ្រង់ែដនេនស

សកម��ព៖

១. 

ករេបាះបេង�ល្រពំ្របទល់ឡូត៍េនសទនិងសហគម

២. 

ករកត់បន�យឡូត៍េន

៣. 

ករេរៀបចំែផនទីកំណត់្រពំទល់និងកករពរៃ្រពលិចទ

៤.៣

ជំរ ុញករអភិវឌ្ឍវរីវប្បកម� 

សកម��ព៖

១.

បេង� នទិនផលវរីវប្បក
�
(១៥%ក�ុងមួយឆា�ំៗ
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២. 

ករេ្រជសេរសតំបន់ និងបណ�ុះបណាបេច�កេទសដល់កសិករ

៣.

ករផលិតកូន្រតីព១០០លនក្បោលក�ុងមួយឆ

៤.

ករេរៀបចំបេង�តសហគមន៍�សះជ្រមក្

៤.៤

ផ្សពផ្សោយច្បោប់ ស ជលផល និងករប�ង�បបទេល�ជលផល

សកម��ព៖

១.

ផ្សព�ផ្សោយច្បោប់ស�ីព

២.

ករប�ង�បបទេល�សជល

៤.៥

ករងរ្រសវ្រជាវ  និងអភិវឌ្ឍន៍ជល

សកម��ព៖

១.

ករសិក្សោ្របព័នននិងវយតៃម�េទេលេអកូឡូសុីជីវស េដម្បេធឱ
� ្្របេស
េឡងនូវករ្រគប់្រគងធនធានធម

២.

ករសិក្សោផលប៉ះពល់ពីករសងសង់ទំបន់វរីអគ�ីសនីេនតំបន់ទេន�

៣.

ករសិក្សោេល្របព័នទិន�ន័យតមដនផលេនស
�

និងវយតៃម�េល្របព័

េអកូឡូសុីនិងជីវស�ស�សមុ្

៤.

ករសិក្សោផលប៉ះពល់េល្របព័ន�េអកូឡូសជីវស�ស�សមុ្

៤.៦

បេង�នករយល់ដឹងករែកៃច�ផលផលិតផលជលផល និងបេច�កវិេ្រកយេ
្របមូលផ

សកម��ព៖

១.

ករបណ�ុបណា�លពីអនាម័យបេច�កេទសែកៃនិងែថរក្សោផលផលិតផលជល

២. 

ជួយអន�រគមន៍េដម្បីបេង�នគុណភាផលិតផលជលផល

៣.

ករ្រត�តពិនិត្យគុណភាពផលផលជលផល

៤.៧

អភិរក្ស និងសិក្សោ្រសវ្រជាវេដម្ផលស�ុកជលផល

សកម��ព៖

១. 

ករករពរនិងអភិរក្ស អន�ង់្រតីេនតំបន់ទេន�េមគង�េល

២. 

ករ្រគប់្រគងតំបន់ទីជ្រមកជលផលសំ

៣. 

ករកត់បន�យ្របេភទវកំពុងរងេ្រគាះថា

៤.

ករេធ�ឱ្្របេសរេឡងករ្រគប់្រគងកអភិរក្បឹងទេន�ស
្រពំ្របទល់ច្បោស ករករពរ និងករអផ្សព�ផ្
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តមរយៈករេរៀប

៤.៨

ករេរៀបចំែផនករខណ�រដ�បាលជលផល ករ្រគប់្រគងស�ិតិជ

សកម��ព៖

១. 

ករេរៀចំនិងអនុវត�ែផនករខណ�រដ�បជលផល

២. 

ព្រងឹងរ្របមូលស�ិតិ ករតមដននតៃម�ជលផល

៤.៩

កអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សក�ុងវិជលផល

សកម��ព៖

១.

ករព្រងឹងសមត�ភាពធនធានមេទតមែផនករ/កម�វិធីអភិវឌ្ឍន៍ធនធានម
ក�ុងវ ិស័យជលផល 

ទិសេដេគាលនេយាប៥-“កំែណទ្រមងៃ្រពេឈ”

កម�វិធីទ-ី ៥៖ ករ្រគប់្រគងធនធានៃ្រពេឈ និង សត�ៃ្រព ្របកបេដយ
៥.១.

៥.១.១

ករកំណត្រព្របទល់ៃ្រពេឈជាតិ

កថា�ក់ និងករចុះប�ក

ករកំណត់្រពំ្របែដនៃ្រព និងចុះប� ក
�

សកម��ព៖

១.

បង�ភាពងយ�ស�លដល់ដំេណរករកំណត់្របទល់ែដនៃ្រពអចិៃ�ន�
ែផនទីេ្រប្របាស់ដី

២.

េធ�ករសំរបសំរួលជាមួយអជា�ធរពក

៣.

ករកណត់្រពំ្ទល់េដយមានករចូលរួ្រគប់កំរិ

៤.

ចុះប��ី្រពំ្របទល់ែដនៃ

៥.១.២

ករចត់ថា�ក់ៃ្រពេឈតម

សកម��ព៖

១.

េរៀបចំ្រងករេធ�ចំណាត់ថា�ក់ៃ្រពអចិៃ�ន�យ៍េនេល

២.

្របមូលទិន�ន័យពីតំបន់ៃ្រពអចិៃ�ន�យ៍និមួនិងេធ�ករចត់ថា

៣.

េធ ករកំណត់
�
្រពំ្រប និងចុះប��ីតំបន់ៃ្រពអចិៃ�ន�យ

៤.

េធ�ករតមដននិងៃម�

៥.២.

អភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍធនធានៃ្រ និងជីវៈច្រម�

៥.២.១. ែផនករសកម�ភាព្រគប់្រគងៃ្រពេ
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ជាមួយនឹ

សកម��ព៖

១.

តួនាទីនិងករបេង�តន្រក�មករងរែផនករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈជាតណ� ៃ្រេឈ ជាត

២.

តមដនិងវតៃម�ដំេណរកវ ិវត�ៃនែផនករ្រគប់្រគងកម�វិធីៃ្រពេឈ

៥.២.២. ករអភិវឌ និងអនុវត�បេច�កេទស្រគប់្រគងៃ្រពផ�ល
សកម��ព៖

១.

អភិវឌ្ឍន៍ករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈ្របេដយនិរន�រភាពជំរុញករយកចិត�ទុកដ
ធម�ជាត

២.

អភិវឌ្ឍទ្រមង់េផ្សង ស្រប់ករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈ្របកបេដយនិ

៣.

ករេធ�អត�ស��ណនិងករ្រគប់្រគងៃ្េដញៃថ�្របចំឆ

៤.

ករេធ�អត���ណនិងករ្រគប់្រគងតំបន់សំករងរយុវនិតិសម

៥.២.៣. ព្រងឹងករត ្រត�តពិនិត វយតៃម និងរបាយករណ៍ស�ីពីករ្រគប
ៃ្រពេ្ឈ របកបេដយនិរន�រ

សកម��ព៖

១.

ករេធ�អត�ស��

និងឱ្យនិយមន័យស្ប់ចំណុចអទិភាពេលករអភិរក្ស

ជាតិក�ុងតំបន់អភិរក និងៃ្រពករ
៥.២.៤. ករអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍធនធានេសេ និង្របភពពូ
សកម��ព៖

១.

ជំរុញនិងអភិរក្សែហ្សនរបស់្របេភទ

៥.២.៥. ករដំដុះេដេឈ និងករអភិវឌ្ឍច រៃ្រពដ
សកម��ព៖

១.

បេង� តករដំេដមេឈក�ុងេគាលបំណងេ្រច េនេលតំបន់សម�សបេដយសហ
ជាមួយសហគមន៍ក�ុង�ស�

អង�ករជាតិនិងអន�រជ

និង្រក�មអ�កចប់អរម

េផ្សងេទៀ
៥.២.៦. ករអភិវឌ្ឍផលិតផលៃ្រព និងព្រងីកទីផ្
សកម��ព៖

១.

េធ�ករអភវឌ្ឍនូវ្របព័ន�េដម្បីធានានូវយន�ករែ
ស្រប់ករអភិវឌ្ឍផលិតផលៃ្រពេឈក�ុង� និងទីផ្ស
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និងជំរុញែផ�កបរិស�

២.

ជំរុញេលកទឹកចិត�ករ�សវ្និងអភិវឌ្ឍន

៣.

ព្រងឹង្រកបណ�ៃនករនាគុណភស�ីពីករែកៃច�ផលិតផៃ្រពេឈនិងទីផ្

៥.២.៧. ករអភិវឌ្ឍបេកេទសែកៃច�េឈ និងករែកៃច�ផ-អនុផលៃ្រពេ ឈ
សកម��ព៖

១.

េធ�ករវិភាគករផ�ត់ផ�ង់ែដលមានសក�នុពលៃនករែកៃច�េឈ�

េ្រកម

្រគប់្រៃ្រពេឈ្របកបេដយនិរន�រ
២.

ែខ្សចង ក់ៃនវ ិ��បនប្រត្រប់ែថរក្្រគប់្រគងេ

៣.

ជំរុញករ�សវ្រជាវនិងអភិវឌ្ឍ

៥.២.៨. ករអភិវឌ្ឍ្របព័ន�
វិ��បនប្រតៃ្
សកម��ព៖

១.

បេង� តមជ្មណ�លវ ិ��បនប្រតៃ្រពេក�ុងរដ�បាលៃ្រពេ

២.

បេង� ត្រក�មករថា�ក់ជាតិស�ិតេនេមជ្ឈមណ�លវិ��បនប្រតៃ្រព

៥.៣.

ព្រងឹងច្បោប់ស�ីពីៃ្រ និងអភិបាលកិច

៥.៣.១. ករែកទ្រមង់ច្ និងរដ�បល

សកម��ព៖

១.

េរៀបចំ្រក�មករងរេបទប្�� ត�ិ

២.

បេង� ត្រក�មករង្រប់ករេសុបអេង�តតមដននិងអធិករ

៣.

គណៈកមា�ធិករពិនិនិងវតៃម�ករងរ និងវិន័យេនថា�ក់កណាមូលដ�

៤.

េធឱ
� ្យ្របេរេឡងនូ វរចនាសម�័ន�ស�ប័នរបរដ�បាលៃ្រពេ

៥.

បេង� ននូ វសមត�ភាពម�ន�ីរបស់រដ�បាលៃ្រពេឈ េលករ្រគប់្រគងជេមា�ះទ
ធនធានធម�ជា

៦.

េធឱ
� ្យ្របេសរេឡងទំនាក់ទំនងក�ុងរដ�បាលៃ្

៧.

អភិបាលកិច�្រគប់្រគងធនធានៃ្រពេឈ

៥.៣.២. ករព្រងឹងករអនុវត�ច និងករតមដននិងរយករណ៍ពីឧ្រកិដ�កម�
សកម��ព៖

១.

បេង� តមេធ្យោបាយនិងសសម�សប

២.

បេង�តយន�ករតមដននិងរយកកបេដយ្របសិភាពចំេពះឧ្រកិដ�ៃ្រពេឈ
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៣.

េរៀបចំព័ត៌មានឧ្រកិដ�កៃ្រពេឈេដម្បីរយក រណ៍ជូនរៃ្រពេឈ

៤.

េធឱ
� ្យ្របេសរេឡងនូវករសហករតម្

៥.

សហករ្របកបេដយ្របភាជាមួយភា�ក់អនុវត�ច្បោប់េផ្សងេ

៦.

ករអនុវត�ឱ្យមាន្របភាពេលករ្របឆាំងនឹងករចប់យកករទ�ខុសច្បោ

៥.៤.

សហគមន៍ៃ្រពេឈជា

៥.៤.១.

ករកំណត់តំបន់សក�នុ និងករបេង�តសហគមន៍ៃ្រពេ

សកម��ព៖

១.

េធ�អត�ស��ណសហគមន៍ៃ្រពេឈែដមានសក�នុពល និ្រមលដល់ករបេង�

២.

ករកំណត់្រពំ្របទល់េធ�ែផនទី េេង�លសុីម៉ង់ និងផា�កស�្រប់សមា ល់
សហគមន៍ៃ្រពេឈ

៣.

ករេរៀបចកិច�្រពមេ្រព�ងសហគមន៍ៃ្រព

៤.

ករេរៀបចំែផនករ្រគប់្រគងសហគមន៍ៃ្

៥.៤.២. ករអភិវឌ្ឍសហគម និងករបេង�នជីវភ
សកម��ព៖

១.

ឱកសទីផ្ស្រប់អនុផលៃ្រពេឈ (ព័ត៌មានស�ីពីទីផ្សោរផល និងអនុផលៃ្រ
េឈ ្រត�វផ�ល់ឱ្យសមាជិកសហគ មន៍ៃ្រពេឈជាេទ

២.

ក�សវ្រជាវអអនុផល

ៃ្រពេឈ្រត�វបានអនុ និងចង្រកងឯកសរលទ�ផលក�សហគមន៍)

ផ�ល់នូវបេច�កេទសដំដុ (សហគមន៍ៃ្រពេឈអចមានសមត�ភាពបេង�បណ�ុះ

កូនេឈ និងអចផលិតកូនេឈ

សហគមន៍ៃ្រពេឈមានចំេណះដអំពីករ្របម

ផលេឈ និងអនុផលៃ្រពេឈ្របកបេដយនិរន�)
៥.៤.៣. ករផ�ល់េសវកម�ដល់ករអភិវឌ្ឍសហគមន៍ៃ្
សកម��ព៖

១.

ករកសងសមត�ស្រប់សមាជិកសហគមន៍ៃ្រពេ

ទទួលបាេសវកម

ផ្សព�ផ្សោយអំពីច បេច�កេទសែកៃច� ករបេង�តនិង្រគប់ងសហគមន៍ៃ្រពេឈ
២.

ព្រងឹងសមត�ភនិងេធ�ឱ្យថ�ីនូវទិន�ន័យសហគមន៍ៃ្រពេ

៣.

េធ�ករេផ��ងផា�និងេរៀបចំ្រកបខណ�ច្បោ េដម្បីគាំ្រទដល់ករអនុវត�តសហគមន៍
ៃ្រពេឈ

៤.

តមដនិងវយៃម�ករអនុវត�សហគមន៍ៃ្រពេ
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៥.៥.

៥.៥.១.

ករអភិវឌ្ឍសមត� និង ករ្រសវ

ករអភិវឌ្ឍស� និងធនធានមនុស

សកម��ព៖

១.

េធ�ឱ្យ្របេសរេឡងនូវរចនាសម�័ន�ររដ�បាលៃ្រពេ

២.

េធ ករេ្រជសេរស
�
ងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សរបស់រដៃ្រពេឈ

៣.

អភិវឌ្ឍករបណ�ុះប លធនធានមនុស្សេដម្បីេឆ�យតបន្រម�ករ្រប់កម�វ ិធី
ៃ្រពេឈជា

៤.

េធ�ករចុះប��ចំណត់ថា�ក់ និងកំណត់្រពំ្របទ្រប់ៃ្រពេឈជា

៥.

្រគប់្រគង និងអភិរក្សធនធានៃ្

៦.

ករអនុវតច្បោប់ៃ្រពនិងអភិបាលកិច

៧.

បណា ញ្រគប់្រគងសហគមន៍ៃ្រពេឈ

៥.៥.២. ករអប់រ និងផ្សព�ផ្សោយស
សកម��ព៖

១.

ជំរុញករផា�ស់ប�ូររបស់មនុស្សជំនាន់ ស�ីពីករ្រគប់្រគងៃ្រ

២.

យុទ�នាករផ្សព�ផ្សោយចំេណះដឹងេដម្បីគាំ្រទករអនុវត�កម�វិធី

៣.

បេង� តនូ វមជ្ឈមណ�លផ្សព�ផ្សោយព័

៤.

យុទ�ស�ស�ទំនាក់ទំរដ�បាលៃ្រពេកណា�លនិងមូលដ

៥.

ករគាំជាពិេសស្រប់សកម�ភាព្រគប់្ៃ្រពេឈ

៦.

ែស�ងរកកអនុវត�្រគប់្រគងល�េដម្បីព្រងីកនូវបទពិេស

៥.៥.៣. ករអភិវឌ្ឍសមត�ភាពសិក្សោ្
សកម��ព៖

១.

គណៈកមា�ធិករដឹកនាំ�សវ្រជាវៃ្រ

២.

វ ិទ្យោស�នអភិវឌ្ឍន៍ករ�សវ្រជ

៣.

េធឱ
� ្យ្របេសរេឡងនូវបណា�ញ�សវ្រជាវ

៤.

�សវ្រជាវេដម្បីករអនុវត�កម�វិធីៃ្រពេឈជ

៥.៦.

ហិរ�� ប្បទនេដយចីរភាពស្រមាប់វិស័យ

៥.៦.១.

ហិរ�� ប្បទនផ�ល់េដយ
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សកម��ព៖

១.

គាំ្រទកម �វិធីក�ុងកម �វិធីៃ្រពេឈសំេដបេង�ថវ ិករបស់រដ�្រប៣ល

ដុលរអេមរិ/ឆា�

៥.៦.២. ចំណូលពីវិស័យៃ្រពេឈជា
សកម��ព៖

១.

ព្រងឹងបេង�និង្របមូលចំណូលពីវិស័យៃ្រពេតមរយៈកបេង� តនិងអនុវត�
អនុ្រកឹត្យស�ីករ្រគប់្រគងចំណូលនុវត�កម�វ ិធីៃ្រពេឈជា

៥.៦.៣. ចំណូលពីវិស័យឯកជន និងសហគមន៍ៃ្រពេ ឈ
សកម��ព៖

ជ.

១.

ករេលកទឹកចិត�វិស័យឯកជន្រប់កម�វ ិធី វ ិនិេយា

២.

តំបន់េគាលេដៃន្របភពហិប្បទនៃនករបេង�ត

ែផនករថភតកស្រ្មដេំ ណមរករអនុវត�
េដម្បីសេ្រទិសេដេគាលនេយាអភិវឌ្ឍនវ ិស័យកសិកម� ្រកសួងកសិកម រុក ្របមា

និងេនស

បានកំណត់អទិភាពនូវកម�វ/គេ្រមាង

សំេដេធវ� ិភាជនថវ ិកឱ្បាសម�សប

េដម្បគាំ្រទកម �វិ/គេ្រងទងេនា ស្រប់អនុវត�អំឡុងឆា�២០០៩-២០១៣ និងបែន�មេលេនះេទៀត 
្រកសួងមានជំេនឿេជឿជាក រជរដ�ភបាកម�ុជានឹងបេង�នបែន�មនូវធនធថវ ិកក�ុង�ស�ក  ជាមួ

នឹងជំនួយបេច�កេទសនិងហិរ�� វត�ុពីសហគមន៍អន�រជាត

ៃដគូអភិវឌ្ឍនពីខងេ្

អង�កេ្រ

រដ�ភិប សង�មសុីវ ីល ែផ�កឯកជន និងពិេសសេទៀតេនាះ គកចួលរួមពីអជា�មូលដ� និង
សហគមន៍កសិករ សំេដរួមគា�ជំរុញករអភិវ ិស័យកសិកម� ។
្របភពហិរ��វ�ុសំខន់ៗស
ត
ប់ករេលកស�ួយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិក

នឹងបានមកពថវ ិក

ជាតិនិងជំនួយបរេទស េនក�ុងែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ វ ិស័យកសិកម�២០០៩-២០១៣ ្រកសួ
កសិកម� រុក ្របមា និងេនស បានេលកេឡងនូវកម�វិធ/គេ្រមាងអទិភាពសំខតកម�វ ិធី
តមវិស័យនិងអនុវិស័ េដយមានវិភាក�� ប់ថវ ិកសម�ស េដម្បីគាំ្រទដលអនុវត�កម�វ ិធី/
គេ្រមាងសប់ឆា�២០០៩-២០១៣ េដយមានថវិកស

១៨១.៥៥៩.៧៨០ ដុលរអេមរិក ក�ុ

េនាថវ ិកចំនួ ១០៦.៣៩៣.៩៤០ ដុលរអេមរិ េ្រគស្រប់ករែកលំអសន� ិសុេស្ប� ក
បេង� នផលិតភាពនិងពិពិធកម�កសិកម

២៨.៥២១.១៨០

ដុលរអេមរិ

េ្រគស្រប់ែកលំអ

លទ�ភាទីផ្សោរផលិតកសិកម� ២១.៦២៣.៤៦០ ដុលរអេមរិ ស្រប់ករែកលំអ្រកបខ័ណ
ស�ប័ននិងច្ប ៤.៦៥០០.០០០ ដុលរអេមរិក ស្រប់កំែណទ្រមងជលផល និង ២០.៣៧១.២០០
ដុល�អេមរិ ស្រប់កំែណទ្រមង់ៃ្រពេ និងករ្រគប់្នូវតំបន់ករព្របកេដនិរន�រភាព
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ឈ.

កររតនា
ត ឱតមដ នតួ្រាៃម�
ទក់ទងនឹងបទពិេសធ

ជាពិេសសរស្រមចបាននិងករៃម�េលករអនុវតែផនក

យុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍ជ២០០៦-២០១០ កន�ងមក  បានបង�ញឱ្យេឃ ករពិនិតតមដ និង
វយតៃម�គឺជាធាតុដ៏សំ េដម្បីធានាដល់ករអនុវត�គសកម�ភា និងសូចនាកនាស្រប់
េផ��ងផា�តជាមួនឹងលទ�ផលសេ្រមចបាន ែដលកំណត់យា៉ងសម�សបេនក�ុងករេធ�ែផ
និងករេរៀបចំគេ្រសកម�ភាពនីមួយ។ ដូចេនះ ករពិនិត្យតនិងវយតៃម គឺជាឧបករណ

ដ៏ ស័ក�ិសិទ�ិ  សំរប់េផ��ងផា�ត់រល់សូចនាករល (Outcomes & Outputs) េនពក់ក ល 
អណត�ិ និងេពញអណត�ិៃនករអនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស� អភិវឌ ជាត និងមានករឆ�ប�
�ំងេដ ម្ប
គាំ្រទដល់េគាលនេយាបាយត

ក៏ ដូចជាេគាលនេយាបាយថា�ក

្រកសួងែផនកបា

ែណនាំឱ្យប��ូលកូេឡានសន�ស្សន៍ល (Outcomes & Output) ស្រប់េធ�ករពិនិតតមដ
និងវយតៃម�េនពក់កណា�លអ

និងេពញអណត�ិៃនែផនករយុទ�ស�អភិវឌ្ឍនជាតបច�ុប្បន

កម�ឆា�២០០៩-២០១៣។
េទះប ីយា៉ងណាក៏ ែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិ២០០៩-២០១៣
្រត�វបានបង

និងប�
�ក់នូវសូចនាករជាេ្រ

នឹង

សំរប់េធ�ករេផ��ងផា�ត់លទ�ផលៃនករអនុ

(លំអិតក�ុងឧបសម�័ន�១៖ តរ�បសបដបជបឹងបុ ប�ក�ងមបរជបករបលសបសអ�វវឌបគ វ �បទបបប�បាយ

២០០៩-២០១៣) ។

េដម្បីធានាដល់ករត�យា៉ងេពញេលញនូវកពិនិត្តដនិងវយតៃម

នាយកដ

ែផនក និងស�ិតិ ៃន្រកសួងកសិកម រុក�្របម និងេនស មានតួនាទីយា៉ងសំក�ុងកអនុវត�
សកម�ភាតមដននិងវយតេនះ។

របាយករលទ�ផលករងស្រប់គេ្រមាងទំងេនា

្រត�វេរៀបចំេឡងក�ុងអំឡុងេពលអនុវត

និងករវយតៃម�េ្រកយេពលអនុ

នរ
រ ដបបរដបិ

អ��ិ្ឹ ដុដដងកិពបុ ្បបទបក�រជអបក
�
វបរងមបរជយុទ�ស�សេបរិ ្បតវរបរជគស ប្បបល�ិ

(ដបបរដបងមបរជប��បត�ប�)ិ ្ប ិរបមិបេ្ាបភបឱ្ភបេរន�ទបុ ិ តាជបករជមរិុជភប

រជគ្នជឹ្រតីម យិបិ ៩ងខិ ប��ិ ្នជឹែ�ឹ។ ជភបរជគអបក វបរប��បា�របមិបេ្ាបភប
ប�ក�រជអបក វបរេបរិ ប�្បតវេជននបឹ េរបដបបរដបងមបរជប��បត�ប�ិ េិប្បតវរបរជគស ប្បបល�ិ
្� ប�ប្ប� �បេ្ាប ។ ងម�បេិជភបរជគង�េិេបរិ្បបល�បប�បាយិ ជករវ្និុុប��េបលរិប �

្បតវេធធរជនសបបជកនិ

ជលបរបរជគស បេទ្រកសួងែផនក

េក ា្បិបមាសិរដបរបរជគសប

រជរដ� ភិបាលកម។

ញ.

េសចក�ីសន�
ត �ន
ជាករពិណាស ែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម�២០០៩-២០១៣ ែដលបា

េរៀបចំេនះនឹង្រត�វបានកំណត្រតីវិស័យក�ុងេបកកម�រយៈេពល៥ឆា�
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ែដលសកម�ភាពករ

និងអនុវ ិស័យទំងអស

ជាេ្រចនឹងមានកពក់ព័នេនក�ងករអនុវតដល់ែផ�កនានាក�្រគប់វិស័

េនេ្រកម្រកសួងកស រុក�្របម និងេនស នឹងទមទរឱ្យមានករចសហកអនុវត�
ពី្រគបស�ប័នពក់ព័រួមទំងែផកឯកជនផងែដរ។ ករចូលរួរបស់ែផ�កឯកជន ជាពិេសសេនក�
ផលិតកម�កសិកម�និងកសិពណិជ�កម�

ក�ុងវ ិស័យកសិកម� ។

គឺមានសរៈសំខស់ក�ុងកររួមចំែណកជំរុញកំេណ

រជរដ� ភិកម�ុជនឹងបន�ផ�ល់ករគាំបែន�មេទៀត  ដល់ករអភិវឌវ ិស័យកសិកម� េដ ម្ប

េធជា
�
មា�ងជំរុញកំេណនេសដ�កិច�ជាត និងករកត់បន�យភាព្ររបស់្របជាជនកម� ជាមួនឹង
កបេង� នថវ ិកវ ិនិេយាសធារ

្រពមទំងបេង�កេកៀងគរ ក៏ ដូចជាកេ្រប្របាស់ធ

ជំនួយពីបរេទសឱ្យបេ្រចជាងមុ

តមរយៈករអភិវវ ិស័យ

សំេដជំរុញកំេណនេសដ�កិច�

កសិកម�េនះ។
ឯកសរេនះក៏ បានប��ក់ផងែដរនូវចំណុែដលជឧបសគ�ចម្ងៗ

និងបានេលកេឡនូវ

បណា សកម�ភាទំឡាេដ ម្បីជំនះនូឧបសគ�ទំងេន ្រពមទំងបានបង�ញលំអិតលទ�ផល
រំពឹងទុក ជាពិេសសសូចនាករនិងលទ� ែដល្រត�សេ្រមចឱ្យបានក�ុងំឡុងេពលអនុែផនក
ក
យុទ�ស�សេនះ 

និងមេធ្យោេផ��ងផា�តេនក�ុ្របតិបត�ិករពក់ក

និងេពញអណត� ៃន

គេ្រមាងែផន្រត�វអនុវត� េដយបានបងែដរនូវថវ ិក្រប់ដំេណរក្របតិបត�ិក

និង

កវ ិភាករងែដល្រត�វេ្រចឱ្យបានេជាគ ។
ែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិ២០០៩-២០១៣ ពិតជមានសសំខនយា៉ខ�ំ
ក�ុងកបង�ញឱ្យេឃញអំទិសេដនិងសកម�ភាែដល្រត�អនុវត� េដ ម្បីសេ្រមចនូវលទ�ផល�សប
តកចង�ុលែណនាំៃែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ជាតិបច�ុប្បន�ក២០០៩-២០១៣

និងផ�ល់

តមា�ភ និងភាពគួរឱ្យទុកចិត�បានសំៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ បណា�្របេទសផ�ល់ជំនួយរួមចំែណកផ�ល់
ធនធាទំងបេច�កេទសនិងថវិ
កសិកម�។

ស្រប់កអភិវឌ្វ ិស័យ

េដ ម្បីអនុវតក�ុងសកម�ភាពអទិ

ស លបុបក�រជឹ
�
ជុ
ក រជអបក វបសែផនក
្បបល�បប�បាយ ជករវ្និុុ ប� �េបលរ ភបេនសមាប� បខ
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ឧបសម�ន
័ � ១ : តរងសូ ចនាករសំ ខន់ៗក�ុងែផនករយុទស
� �ស�អភវិ ឌ្ឍន៍វស័
ិ យកសិកម� (2009-2013)

tarag ³ sUcnakrsMxan;² rbs;v is½yksikmµ rukçaRbmaj; nigensaT
sUcnakrsMxan;²

Ékta

épÞdIdaMduHdMNaM ¬dMNaMrYmpSM nigdMNaM]sSahkmµ¦ Ban;h>t
épÞdIdaMduHdMNaMRsÚv
lanh>t
TinñplRsÚv kñúgmYyhikta
etan
plitkmµdMNaMRsÚv
lanetan
épÞdIeRsacRsB
Ban;ht
kat;bnßyGaRtastVsøab;
PaKry
karciBa©wmstVeKa-RkbI
lank,al
épÞdIdaMduHdMNaMekAsU‘
Ban;h>t
TinñplC½r¼hikta
etan
plitkmµC½rs¶Üt
Ban;etan
T,Út_ensaT
Km2
T,Út_ensaT Edl)anpþl;CUnshKmn_ensaT
°
plitkmµensaT ¬Twksab smuRT nigvarIvb,kmµ¦ Ban;etan
épÞdIRKbdNþb;edayéRBeQI
°énépÞdI
kardaMduHeQIeT,Igvij
Ban;h>t
RKÜsareRbIR)as;Gus-FüÚg sRmab;dut
°RKÜsarsrub
Km
kare)aHbegÁalRBMéRBeQI
shKmn_
shKmn_éRBeQI

2008
Cak;Esþg
596
2/61
2/74
7/17
1>120
6/0
4/20
111/4
0/95
26/6
415
56/4
471
59/00
10/81
73
321
124

្រភព៖ ែផនករយុ�
ទ សស
� �អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ បច�ុប្បន២០០៩-២០១៣

2009 2010 2011
)a:n;sµan BüakrN_ BüakrN_
645 774 930
2/63 2/65 2/65
2/77 2/80 2/83
7/28 7/42 7/50
1>145 1>170 1>195
5/5 5/0 4/5
4/29 4/32 4/38
128/4 143/4 158/4
1/10 1/10 1/15
38/5 49/5 63/3
415 415 415
56/4 56/4 56/4
515 617 668
57/59 57/99 58/39
18/92 73 73
67 61 59
228 413 500
210 300 350

2012
BüakrN_
1>000
2/65
2/87
7/60
1>220
4/0
4/44
173/4
1/20
78/0
415
56/4
726
58/79
73
56
500
400

2013
BüakrN_
1>000
2/65
3/00
7/95
1>245
3/5
4/50
188/4
1/30
97/5
415
56/4
788
59/19
73
54
500
450

