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ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២២  
ទនិ្នន្យ័យកមកបង្ហា ញនន្េះ គបឺាន្ដកស្រងន់េញពរីបាយការណ៍េុងនស្កាយនន្អនងេតករិកមមកមពុជាឆ្ន ាំ២០២0 (CAS 2020) 

ខដលផលិតនោយវទិាស្ថា ន្ជាតរិតិត ិ(NIS) នន្ស្ករួងខផន្ការ រហការជាមយួស្ករួងករិកមមរកុាា ស្បមាញ់ ន្ងិនន្ស្ថទ (MAFF) ន្ងិ
ជាំន្យួបនេេកនទរនោយអងគការនរបៀង ន្ងិករិកមមនន្រហស្បជាជាត ិ (FAO) កនុងវសិ្ថលភាពនន្កេិេស្ពមនស្ពៀងរបរ់គនស្មាង 
50x2030 នដើមបបីទិបញ្េបក់ងវេះខាតទនិ្នន្យ័ករិកមម។ គនស្មាង 50x2030 គជឺាកេិេស្ពមនស្ពៀងនោយមាេ រ់ជាំន្យួេស្មរេះអនុ្វតតន្ន៍ោយនដ
គូពនិរររវាងធានាគារពភិពនោក (World Bank) អងគការ FAO ន្ងិមលូន្ធិអិន្តរជាតរិស្មាបអ់ភវិឌ្ឍន្ក៍រិកមម (IFAD) កនុងនគាល
បាំណងកស្ថងរមតាភាពរាិតថិ្នន កជ់ាត ិន្ងិបនងេើតស្បពន័្ធស្បមលូទនិ្នន្យ័ករិកមមមយួស្បកបនោយស្បរិទធភាព ន្ងិនរារភាពយូរអខងវង។   

 

 
 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ ស្ថរនា ស្ពេះមហាកសស្ត 

 
 

អង្កេតរសិរម្មរម្ពុជាឆ្ន ាំ២០២០ 
ែិតតបណ័ណ ពត័ម៌ាន្ 
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នៅខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ ស្ថា បន័្ពីរនន្រាជរោា ភិបាលកមពុជា NIS និ្ង MAFF 
បាន្រហការគាន នធវើអនងេតករិកមមឆ្ន ាំ២០២០ បនាា បពី់ បាន្នធវើអនងគត
េននាល េះជាំនរឿន្ករិកមម ឆ្ន ាំ២០១៩ (CIAS 2019) នលើកទី១ រេួមក ខដល     
អនងគតនន្េះទទួលបាន្មូលនិ្ធិពីគនស្មាង 50x2030។ ការអនងេតថ្នន កជ់ាតិ
នន្េះបាន្ស្បមូលពត័ម៌ាន្រតីពីការោាំដុេះដាំណាំ ការេិញ្េ ឹមបរុរតវ បរុ
បកស ី វារវីបបកមម និ្ងនន្ស្ថទ អរន្តិរុែនរបៀង ប េះពាល់ដល់វរ័ិយ
ករិកមមនោយ ស្ថរជាំងឺរាតតាតបញ្ញា កូវដី១៩ ។ល។ 

រូបភាព១ ៖ ទិដាភាពទូនៅនន្វធីិស្ថស្ររត 
 

 

 
ស្បភព៖ អនងេតករិកមមកមពុជាឆ្ន ាំ២០២០ 

 

 

វធីិស្ថស្ររតនស្ជើរនរ ើររាំណកគាំរូរបរ់ CAS2020 ស្តូវបាន្យកមក
ទាំងស្ររងពីរាំណកគាំរូនន្ CIAS 2019 ។ អាស្រ័យនោយមាន្ការផាុេះ
ន ើងនូ្វការរកីរាលោលនន្ជាំងឺកូវដី១៩ នៅទូទាំងស្បនទរកមពុជា និ្ង
បញ្ញា ថវកិាផងននាេះ រកមមភាពនស្ជើរនរ ើររាំណកគាំរូស្គួស្ថរថមីមនិ្ស្តូវ
បាន្នស្ជើរនរ ើរនទ ដូនេនេះរាំណកគាំរូ CIAS 2019 ស្តូវបាន្យកមកនស្បើ
ស្បារ់ន ើងវញិ។ រាំណកគាំរូ CIAS 2019 បាន្នស្បើវធីិស្ថស្ររតតាមស្ទឹរតី
រាិតិ នោយនស្ជើរនរ ើររាំណកគាំរូពីមណឌ លអនងេត (EA) ជាតាំណងនៅ  
ទូទាំងស្បនទរកមពុជា ពីស្កបែ័ណឌ បញ្ជ ី (Frame) នន្ជាំនរឿន្ករិកមម ឆ្ន ាំ
២០១៣។ ស្គសួ្ថរទាំងអរ់នៅកនុងមណឌ លអនងេតខដលបាន្នស្ជើរនរ ើររេួ
ស្តូវបាន្េុេះបញ្ជ ី នដើមបខីរវងរកស្គួស្ថរេូលរមួនធវើរកមមភាពករិកមម។ 
នោយនស្បើស្បារ់ពត័៌មាន្ជាមូលោា ន្ ស្គសួ្ថរកាន្់កាបក់រិកមម ស្តូវបាន្រក
ន ើញ នហើយបាន្នរៀបេាំ នស្ជើរនរ ើររាំណកគាំរូតាម រកមមភាពករិកមម
នី្មយួៗ នដើមបសី្បមូលពត័៌មាន្រាំខាន្់ៗបខន្ាមនទៀត។ ការកាន្ក់ាប់
ករិកមមគតិយុទធ ឬជារហស្គារករិកមមខាន តធាំ ខដលស្គប់ស្គងនោយ
ស្ករមហ ុន្ ស្ថជីវកមម ស្ថា បន័្រដា ដីរបបទន្នរដាកិេេក៏ស្តូវបាន្នធវើអនងេត
ផងខដរ នោយខផែកនលើបញ្ជ ីន ម្ េះខដលបាន្ផតល់នោយស្ករួងករិកមម 
រុកាា ស្បមាញ់ និ្ងនន្ស្ថទ និ្ងការយិាល័យរោា ភបិាលដនទនទៀត ខដលមាន្
ទាំនាកទ់ាំន្ងនលើការ ស្គប់ស្គងរហស្គារករិកមមខាន តធាំទាំងននាេះ ។ CAS 
2020 បាន្នស្បើស្បារ់មា រីុន្នថនបលត CAPI កនុងការស្បមូលទិន្នន្័យនោយ
ផ្ទា ល់ជាមយួអនកតបរមាា រន្៍ នដើមបកីត់ស្តា និ្ងស្គប់ស្គងទិន្នន្យ័។ 

រូបភាព២៖  ការនស្បើស្បារ់នថនបលតកនុងការស្បមលូទិន្នន្យ័ CAS2020 

រូបភាពពី FAO  

 

ការនធវើរមាា រន្រ៍ហស្គារករិកមមខាន តធាំចាប់នផដើមពីនថៃទី១២ ខែ ធនូ ឆ្ន ាំ
២០២០ ដល់នថៃទី០៤ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០២១ នហើយការនធវើរមាា រន្៍ស្គួស្ថរ
ករិកមមចាប់នផដើមពីនថៃទី ២៨ ខែ ធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ ដល់នថៃទី១០ ខែមករា ឆ្ន ាំ
២០២១។ ររុបមស្រន្តីទាំងអរ់ខដលបាន្េូលរមួមាន្េាំនួ្ន្ ៤៦០ នាក់ (រមួ
មាន្មស្រន្តីរមាា រន្េ៍ាំនួ្ន្ ៣៦៨ នាក់ មស្រន្តីស្តតួពិនិ្តយនៅមូលោា ន្េាំនួ្ន្ 
៤៦ នាក់ និ្ងមស្រន្តីស្តួតពិនិ្តយគុណភាពទិន្នន្័យេាំនួ្ន្ ៤៦ នាក)់  ស្គួស្ថរ
កាន្ក់ាប់ករិកមមររុបេាំនួ្ន្ ១៥.៩៨២ ស្គសួ្ថរបាន្បញ្េប់រមាា រន្៍ និ្ង
រហស្គារករិកមមខាន តធាំេាំនួ្ន្ ១៩៧ រហស្គារ បាន្រមាា រន្ផ៍ងខដរ
នៅទូទាំង ២៥ រាជធានី្នែតតនន្ស្បនទរកមពុជា។ 

 

ការនរៀបេាំអនងេត

• វធិីស្ថស្ររតស្តូវបាន្ខករស្មួលតាមគនស្មាង 50x2030

• ការនរៀបេាំកស្មងរាំណួរ ន្ិងការរមាា រស្ថកលបង
• ការនស្ជើរនរ ើររាំណកគាំរូ ការបញ្េូ លកនុងស្បពន័្ធ
• ការនស្ជើរនរ ើរមស្រន្តីរមាា រន្េុ៍េះមូលោា ន្ (មស្រន្តីរោា ភបិាល)

ការស្បមូលទិន្នន្យ័

• ចាបន់ផតើមអនងេតពខីែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០  ដល់ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០២១
• នស្បើស្បារ់នថនបលត (CAPI) នដើមបកីតស់្តាទិន្នន្យ័៖
• បាន្រមាា រន្េ៍បេ់ាំន្ួន្ 14,722 ស្គួស្ថរករិកមម
• បាន្រមាា រន្េ៍បេ់ាំន្ួន្ 197 រហស្គារករិកមមខាន តធាំ

ការស្គបស់្គងទិន្នន្យ័

• ចាបព់ខីែកុមាៈ ដល់ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២១
• ការរមាែ តទិន្នន្យ័ ន្ិងការរន្មតទ់ិន្នន្យ័
• ការគណនានមគុណ ន្ិងការវភិាគទិន្នន្យ័ 
• ការនរៀបេាំតារាង ន្ិងបញ្េូ លទិន្នន្យ័កនុងតារាងរាិតិ

ការនធវើរបាយការណ៍        
ន្ិងពនិស្គាេះនយាបល់

• របាយការណ៍បឋម ខែមករា ឆ្ន ាំ២០២២ 
• ការស្បជុាំពភិាកាលទធផល នៅថ្នន កជ់ាត ិន្ិងនែតត
• ការស្បជុាំពភិាកាលទធផល នៅគណៈកមាម ធិការបនេេកនទរ
• ការពនិ្ិតយខករស្មួល ន្ិងបកខស្បរបាយការណ៍េុងនស្កាយ

ការផសពវផាយទិន្នន្យ័

• ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២២
• ផលិតតារាងរាិតនិដើមបផីសពវផាយតាម CAMSTAT

• ផលិតទិន្នន្យ័លមែតិនដើមបផីសពវផាយតាម NADA

• រិកាា ស្ថោផសពវផាយរបាយការណ៍េុងនស្កាយ

១. ទិដាភាពទូនៅនន្វធិីស្ថស្ររតអនងេត 
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ែិតតបណ័ណ ពត័ម៌ាន្រាិតិនន្ការអនងេតករិកមមកមពុជា ឆ្ន ាំ២០២០ នន្េះ គឺ
រស្មាបខ់តការកាន្ក់ាបក់រិកមមស្គសួ្ថរប នុណណ េះ។ 

 

 

នយាងតាមមូលោា ន្ទិន្នន្័យ ជាំនរឿន្ទូនៅស្បជាជន្នៅស្ពេះរាជាណេស្ក     
កមពុជាឆ្ន ាំ២០១៩ បាន្បា ន្់ស្បមាណថ្នមាន្េាំន្ួន្ស្គសួ្ថរររបុេាំន្ួន្ 
៣.៥៥៣.០២១ ស្គួស្ថរ នៅទូទាំងស្បនទរកមពុជា។  របាយការណ៍អនងេត
ករិកមមកមពុជា ឆ្ន ាំ២០២០ បាន្បង្ហា ញថ្នមាន្ស្គួស្ថរករិកមមររបុេាំន្នួ្ 
២.០៣៣.០០០ ស្គួស្ថរស្បខហលជា ៥៧ ភាគរយបាន្េូលរមួកនុងផលិតកមម
ករិកមម។ 

ស្គួស្ថរកាន្់កាប់ករិកមមទាំងននាេះ ស្តូវបាន្ខេកជាបនួ្តាំបន្់ភូមសិ្ថស្ររតរមួ
មាន្៖ តាំបន្់វាលទាំនាបមាន្ស្គួស្ថរកាន្់កាប់ករិកមមនស្េើន្ជាងនគមាន្ដល់
នៅ (៤៣%) បនាា ប់មកគឺតាំបន្ប់ឹងទនន្លស្ថបមាន្ (៣៥%) តាំបន្់ភនាំ ន្ិង
ែពង់រាបមាន្ (១៥%) ន្ិងេុងនស្កាយតាំបន្់នននររមុស្ទមាន្ខត (៧%) ។ 

           រូបភាព៣ ៖ ស្គសួ្ថរករិកមមខេកតាមតាមតាំបន្ ់

 

 

 

រូបភាព៤ ៖ េាំន្នួ្ និ្ងភាគរយនន្ស្គសួ្ថរករិកមមខេកតាមតាំបន្ ់គិតជាពាន្ ់និ្ង 
ភាគរយ                                                                                                          

         

 
            ស្បភព៖ អនងេតករិកមមកមពុជាឆ្ន ាំ២០២០ 

 

ស្គួស្ថរកាន្់កាប់ករិកមមនៅកនុងស្បនទរកមពុជា បាន្រាយការណ៍ថ្ន៖ មាន្
រហូតដល់ ៦១% នធវើករិកមមកនុងនគាលបាំណងេមបងរស្មាប់ទុកនស្បើស្បារ់
កនុងស្គួស្ថរ នហើយមាន្ខត ៣៩% ប ុនណណ េះនធវើករិកមមកនុងនគាលបាំណងេមបង
រស្មាប់លក់។ បាំខណងខេកតាមតាំបន្់មាន្ ៨៥% នន្ស្គួស្ថរករិកមមនៅតាំបន្់
នននររមុស្ទ បាន្នធវើករិកមមកនុងនគាលបាំណងេមបង រស្មាប់ទុកនស្បើស្បារ់កនុង
ស្គួស្ថរ ៦៤% នន្ស្គួស្ថរករិកមម នៅតាំបន្់ភនាំ ន្ិងែពង់រាប ៦២% នន្ស្គួស្ថរ
ករិកមម នៅតាំបន្់វាលទាំនាប ន្ិងេុងនស្កាយ ៥៤% នន្ស្គួស្ថរករិកមមនៅ
តាំបន្់បឹងទនន្លស្ថប បាន្នធវើករិកមមកនុងនគាលបាំណងេមបងរស្មាប់ទុកនស្បើ
ស្បារ់កនុងស្គួស្ថរ។ 
រូបភាព៥ ៖ ភាគរយនន្ស្គសួ្ថរករិកមមបាន្នធវើករិកមមនៅកនុងនគាលបាំណង           
រស្មាបទុ់កនស្បើស្បារ់កនុងស្គសួ្ថរ និ្ងរស្មាបល់ក ់

 

ស្បភព៖ អនងេតករិកមមកមពុជាឆ្ន ាំ២០២០ 

 

ការអនងេតនន្េះបាន្បា ន្់ស្បមាណថ្ន មាន្ស្គួស្ថរកាន្់កាប់ករិកមមស្បមាណ 
១.៩២០.០០០ ស្គួស្ថរនរមើន្ឹង ៩៤% បាន្នធវើរកមមភាពោាំដាំណាំ កនុង
េាំនណមស្គួស្ថរកាន្់កាប់ករិកមម ររបុេាំន្នួ្ ២.០៣៨.០០០ ស្គួស្ថរ។ 
នហើយស្បនភទដាំណាំជានស្េើន្ស្តូវបាន្នគរាយការណ៍ កនុងអាំ ុងនពលស្បមូល
ទិន្នន្័យ ប ុខន្តការអនងេតរបរ់នយើងគឺនផ្ទត តនៅនលើដាំណាំេាំន្ួន្ខត ៣០ មុែ
ដាំណាំខតប ុនណណ េះ ខដលនស្ជើរនរ ើរថ្នជាដាំណាំរាំខាន្់នោយស្ករួងករិកមម 
រុកាា ស្បមាញ់ ន្ិងនន្ស្ថទ នដើមបរួីរព័ត៌មាន្លមែតិដូេជា នផាដីោាំដុេះ ការ
ស្បមូលផល ការនស្បើស្បារ់ (ជី ថ្នន ាំរាំោប់រតវលែិត ស្បព័ន្ធនស្ស្ថេស្រព) ន្ិង
បរមិាណផលបាន្ទទួល។ 

ការអនងេតនន្េះបាន្ចាត់េាំណត់ថ្នន ក់ដាំណាំេមបង េាំន្ួន្០៤ មុែដាំណាំខដល
ស្គួស្ថរករិកមមបាន្ោាំដុេះនស្េើន្ជាងនគ នៅកនុងតាំបន្់ធាំទាំង ០៤ នន្ស្បនទរ
កមពុជា ។  ស្រូវធមមតាស្តូវបាន្រកន ើញថ្ន ជាស្បនភទដាំណាំខដលបាន្ោាំ
នស្េើន្ជាងនគបាំផុតនៅទូទាំងស្បនទរ នហើយបាន្នស្បើស្បារ់នផាដីោាំដុេះដាំណាំ
ស្រូវធមមតានន្េះមាន្ ររបុេាំន្ួន្ ១,៩៨ ោន្ហិកតា ន្ិងនផាដីបាន្ស្បមូល
ផលររបុេាំន្ួន្ ១.៨៩ ោន្ហិកតា ។ ទិន្នផលជាមធយមស្តូវបាន្រកន ើញថ្ន
មាន្េាំន្ួន្ ២.៥៣២គី ូស្កាម កនុងមួយហិកតាែណៈខដលបរមិាណផលស្រូវ
ធមមតា ររុបមាន្េាំន្ួន្ស្បមាណ ៤,៦៨ ោន្នតាន្។   

ការអនងេតនន្េះក៏បាន្បង្ហា ញផងខដរថ្ន ស្បនទរកមពុជាបាន្ោាំដុេះដាំណាំ
ហូបខផលជានស្េើន្ស្បនភទរមួមាន្ ស្ថវ យ នេក ែនុរ នមៀន្ ទឹកនោេះនគា 
ស្តខបក នទៀប លាុង ស្ពីង ស្រកានាគ មាន រ់ ន្ិងទុនរន្។ ដាំណាំស្ថវ យជា

871, 43%

723, 35%

141, 7%

304, 15%

Plain Zone Tonle Sap Lake Zone Coastal Zone Plateau Zone

61%

39%

Mainly for home consumption
Mainly for sale

២. ស្គសួ្ថរកាន្ក់ាបក់រិកមម 

 

៣. ផលិតកមមដាំណាំ 
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ដាំណាំនពញន្ិយមជាងនគលាំោប់ទីពីរ នៅតាំបន្់វាលទាំនាប តាំបន្់នននរ        
រមុស្ទ ន្ិងតាំបន្់បងឹទនន្លស្ថប ខដលករិករបាន្ោាំដុេះ នហើយខដលបាន្
រាយការណ៍ថ្ន នៅទូទាំងស្បនទរនផាដីោាំដុេះដាំណាំស្ថវ យមាន្ស្បមាណ 
១៣៨.០០០ ហិកតា ន្ិងនផាដីស្បមូលផលបាន្ស្បមាណ ៧៦.០០០        
ហិកតា ជាមយួបរមិាណផលររបុស្បមាណ៥៤៤.០០០ នតាន្។ េាំខណក
នៅតាំបន្់នននររមុស្ទ ដាំណាំដូងជាដាំណាំនពញន្ិយមទីពីរ ន្ងិដាំណាំស្ថវ យ
រាិតកនុងលាំោប់នលែបី ។ 
រូបភាព៦៖  ដាំណាំេមបងបនួ្ស្បនភទខដលបាន្ោាំនស្េើន្ជាងនគនៅកនុងតាំបន្នី់្មយួៗ 

(េាំន្នួ្ស្គសួ្ថរករិកមមខដលបាន្រាយការណ៍ HH: ស្គសួ្ថរ) 

 

ស្បភព៖ អនងេតករិកមមកមពុជាឆ្ន ាំ២០២០ 

ដាំណាំនេកជាដាំណាំជាប់េាំណត់ថ្នន ក់ជា ដាំណាំមាន្ស្បជាស្បិយភាពនលែបី
កនុងេាំនណមដាំណាំទាំងអរ់កនុងស្បនទរកមពុជា វាស្តូវបាន្ករិករភាគនស្េើន្
ោាំកនុងតាំបន្់វាលទាំនាប តាំបន្ប់ឹងទនន្លស្ថប ន្ិងតាំបន្់ភនាំ ន្ិងែពង់រាប ។ តាម
ការបា ន្់ស្បមាណន ើញថ្នដាំណាំនេកបាន្ោាំនលើនផាដីស្បមាណ ២៦.០០០ 
ហិកតា នហើយបាន្ស្បមូលផលនលើនផាដី ១៦.០០០ ហិកតា នោយទទួល
បរមិាណផលស្បខហល៩០.០០០ នតាន្។ 

 

ការេិញ្េ ឹមបរុរតវ បរុបកសជីារកមមភាពករិកមមដ៏រាំខាន្់នៅកនុងស្បនទរ
កមពុជា វាជួយ ស្ទស្ទង់ជីវភាពររ់នៅរបរ់ស្បជាជន្ ន្ិងផតល់េាំណូលដល់ 
ស្គួស្ថរកាន្់កាប់ករិកមមស្បមាណ ១.៦៧០.០០០  ស្គួស្ថររមីន្ឹង ៨២ ភាគ
រយ នៅកនុងស្បនទរ ។ េាំន្ួន្ស្គួស្ថរករិកមមខដលមាន្េិញ្េ ឹមរតវ បរុបកសី
នស្េើន្ជាងនគគឺនៅតាំបន្់នននររមុស្ទ (៩២ ភាគរយ) នហើយទបជាងនគគឺនៅ
តាំបន្់តាំបន្វ់ាលទាំនាប (៨០ ភាគរយ) ។ តាមការបា ន្់ស្បមាណទូទាំង

ស្បនទរមាន្ស្គូស្ថរេិញ្េ ឹមរុបកសេីាំន្ួន្ ១.៥៣៤.០០០ ស្គួស្ថរ ន្ិង
ស្គួស្ថរេិញ្េ ឹមបរុរតវេាំន្ួន្ ៧៥២.០០០ ស្គួស្ថរ ។ 

រូបភាព៧៖ េាំន្នួ្ស្គសួ្ថរករិកមមខដលបាន្រាយការណ៍មាន្រកមមភាពេិញ្េ ឹម
បរុរតវ បរុបកសខីេកតាមតាំបន្ ់(គិតជាពាន្)់ 

 

ស្បភព៖ អនងេតករិកមមកមពុជាឆ្ន ាំ២០២០ 

នទេះបីជាតាំបន្់វាលទាំនាបមាន្អស្តាភាគរយ នន្ស្គួស្ថរេិញ្េ ឹម បរុបកសទីប
ជាងនគក៏នោយ ក៏តាំបន្់នន្េះមាន្េាំន្ួន្ស្គួស្ថរេិញ្េ ឹមបរុរតវនស្េើន្ជាងនគ 
(មាន្រហូតដល់ ៣២៨.០០០ ស្គួស្ថរ) ។ តាំបន្់បនាា បម់កនទៀតគតឺាំបន្់
បឹងទនន្លស្ថប (មាន្រហូតដល់ ២៣៥.០០០ ស្គួស្ថរ) តាំបន្់ភនាំ ន្ិងែពងរ់ាប 
(មាន្រហូតដល់ ១២៧.០០០ ស្គួស្ថរ) ន្ិងតាំបន្់នននររមុស្ទ (មាន្រហូត
ដល់ ៦២.០០០ស្គួស្ថរ)  ។  

រូបភាព៧ ៖  រូបភាពនន្រកមមភាពនធវើការរមាា រស្គសួ្ថរករិកមម 

 

ជាថមីមតងនទៀតតាំបន្់វាលទាំនាប ក៏មាន្េាំន្ួន្ស្គសួ្ថរេិញ្េ ឹមបរុបកសនីស្េើន្ជាង
នគ (៦៣០.០០០ ស្គួស្ថរ) បនាា ប់មកគឺតាំបន្់បងឹទនន្លស្ថប (៥៤៩.០០០ 
ស្គួស្ថរ) តាំបន្់ភនាំ ន្ងិែពង់រាប (២២៧.០០០ ស្គួស្ថរ) ន្ិងតាំបន្់នននររមុស្ទ 
(១២៨.០០០ ស្គួស្ថរ) ។ 

តួនលែថ្នន ក់ជាតិបង្ហា ញ ពីេាំន្ួន្គិតជាមធយមបរុរតវេិញ្េ ឹមកនុង១ស្គួស្ថរ
មាន្ ៤,៤ េាំខណករុបកសមីាន្ ៤១,៤ ។ 
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តាំបន្វ់ាលទាំនាប៖ 
821,000 ស្គសួ្ថរ  
1. ស្រូវធមមតា 

2. ស្ថវ យ 
3. នេក 

4. ដូង  

 

តាំបន្បឹ់ងទនន្លស្ថប៖ 
481,000 ស្គសួ្ថរ 
1. ស្រូវធមមតា 

2. ស្ថវ យ 

3. នេក 

4. ដូង 

តាំបន្ន់ននររមសុ្ទ៖ 
130,000 ស្គសួ្ថរ  
1. ស្រូវធមមតា  

2. ដូង 

3. ស្ថវ យ 
4. នេក 

តាំបន្ភ់នាំ និ្ងែពងរ់ាប៖  
289,000 ស្គសួ្ថរ 
1. ស្រូវធមមតា  

2. ស្ថវ យ 
3. នេក 
4. ស្ថវ យេន្ាី 
 

1,920,000 ស្គសួ្ថរកាន្ក់ាបក់រិកមមបាន្នធវើរកមមភាពោាំដាំណាំ
នៅទូទាំងស្បនទរកមពុជា 

 

៤. រកមមភាពេិញ្េ ឹមបរុរតវ បរុបកស  ី 
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ការនធវើវារវីបបកមម ជារកមមភាពបាំនពញេាំណូលបខន្ាមកនុងស្គសួ្ថរករិកមមនៅ
ស្បនទរកមពុជា តាមការបា ន្់ស្បមាណ ៦ ភាគរយ នន្ស្គួស្ថរករិកមមបាន្នធវើ
រកមមភាពវារវីបបកមម នរមើន្ឹងេាំន្ួន្ (១២៥.០០០ ស្គួស្ថរ) ។ ែណៈការ
នន្ស្ថទមាន្ស្បមាណ ២៧ភាគរយ (៥៥៤.០០០ ស្គួស្ថរ) ។ កនុងេាំនណម
ស្គួស្ថរទាំងពីរខាងនលើនន្េះមាន្ស្បមាណ ៤២.០០០ ស្គួស្ថរ (២ភាគរយនន្
ស្គួស្ថរករិកមមររបុ) បាន្នធវើរកមមភាពទាំងវារវីបបកមម ន្ិងនន្ស្ថទ។ 

តាំបន្់ខដលមាន្េាំន្ួន្ស្គសួ្ថរនស្េើន្ បាំផុតស្បកបរបរវារវីបបកមមគឺជាតាំបន្់វាល
ទាំនាប (៨២,០០០ ស្គសួ្ថរនរមើន្ឹង៩ភាគរយ នន្ស្គួស្ថរករិកមមររបុ) ។  
េាំខណកតាំបន្ប់ឹងទនន្លស្ថបមាន្េាំន្ួន្ស្គសួ្ថរនន្ស្ថទនស្េើន្ជាងនគបាំផុត 
(២៥១,០០០ស្គួស្ថរនរមើន្ឹង ៣៥ ភាគរយនន្ស្គួស្ថរករិកមមររបុ) 

រូបភាព៩៖ េាំន្នួ្ស្គសួ្ថរករិកមមបាន្រាយការណ៍ថ្នមាន្រកមមភាព វារវីបបកមម និ្ង 
ឬនន្ស្ថទ ខេកតាមរកមមភាព និ្ងតាំបន្ ់

 

ស្បភព៖ អនងេតករិកមមកមពុជាឆ្ន ាំ២០២០ 

ស្គួស្ថរករិកមមមាន្រកមមភាពនន្ស្ថទមាន្ ៩៨% បាន្រាយការថ្ននន្ស្ថទ
ស្តី ២៤% ថ្នបាន្នន្ស្ថទ កាត ម ន្ិង១៣% នន្ស្ថទ ែយង ។ បរមិាណផល
ររបុពីនន្ស្ថទបាន្ស្បមាណ ៨៦,៤ ោន្គី ូស្កាម។ ស្បនភទស្តីេិញ្េ ឹម
ភាគនស្េើន្កនុងវារវីបបកមមនៅនថៃនធវើអនងេតករិកមមកមពុជា ននាេះមាន្រន្និធិដូេ
តនៅ ស្តីស្បា (ស្បមាណ១០៦,៩ោន្កាល) ស្តីអខណត ង (ស្បមាណ៤៥,៤
ោន្កាល) ស្តីនឆ្ត រ (ស្បមាណ២៤,៨ោន្កាល) ។ 

 

វរ័ិយករិកមមកមពុជា នៅខតមាន្ស្ថរៈរាំខាន្់ នដើមបធីានាដល់ជីវភាពររ់
នៅរបរ់ស្បជាជន្។ របាយការណ៍បាន្បា ន្់ស្បមាណថ្នមាន្៣១% បាន្
រាយការណ៍ថ្នស្បខហលពាក់កណត ល (៤០% នៅ ៥៩%) នន្េាំណូលររបុ
របរ់ពួកនគស្តូវបាន្រកមមភាពករិកមម ១៦% បាន្រាយការណ៍ថ្នភាគ
នស្េើន្ ឬនរាើរខតទាំងអរ់ (៦០% នៅ ៩៩ ភាគរយ) នន្ស្បាក់េាំណូលស្គួស្ថរ
ររបុរបរ់ពួកនគទទួលបាន្ពីេាំណូលករិកមម ន្ិង៤% បាន្រាយការណ៍ថ្ន
ទាំងអរ់ (១០០%) ។ េាំខណក ៤៩ ភាគរយ នទៀតននលើយថ្នេាំណូលពីវរ័ិយ
ករិកមមបាន្បន្តិេបន្ាួេមនិ្គួរឲ្យកត់រមាគ ល់។ 

រូបភាព១០៖ ភាគរយនន្ស្គសួ្ថរករិកមមបាន្រាយការណ៍មាន្េាំណូលពីករិកមម    
នោយនស្បៀបនធៀបនៅ នឹ្ងឆ្ន ាំមនុ្ខេកតាមតាំបន្ ់

 

ស្បភព៖ អនងេតករិកមមកមពុជាឆ្ន ាំ២០២០ 

ស្គួស្ថរស្បខហលមយួភាគប ី (៣៤%) បាន្រាយការថ្នស្បាក់េាំណូលកនុង
ស្គួស្ថរខដលបាន្មកពីវរ័ិយករិកមមនៅកមពុជាបាន្ ធាល ក់េាំណូលទប
ជាងឆ្ន ាំមុន្ នហើយ ៥៦ % មាន្េាំណូលស្បហាក់ស្បខហលនៅឆ្ន ាំមុន្ ន្ិង
មាន្ស្បមាណ ១១ ភាគរយមាន្េាំណូលនស្េើន្ជាងឆ្ន ាំមុន្។ 

 

តាមការបា ន្់ស្បមាណថ្នមាន្ស្គួស្ថរករិកមមស្បមាណ ៤០% បាន្រង
នស្គាេះមហន្តរាយធៃន្់ធៃរកនុងអាំ ុងរយៈនពល ១២ ខែកន្លងមកនោយស្ថរ
ែយល់ពយុេះ ទឹកជាំន្ន្់ បាក់ដី នស្គាេះរាាំងរៃួត ន្ិងមហន្តរាយនផសងៗនទៀតរាប់
បញ្ជូលទាំង មហន្តរាយនោយរតវលែិតបាំផ្ទល ញដាំណាំ ជាំងដឺាំណាំ ជាំងឺរតវ។ 
តាមការបា ន្់ស្បមាណកស្មតិថ្នន ក់ជាតិមាន្ ស្គួស្ថរករិកមមស្បមាណ 
២៤៩,០០០ ស្គួស្ថរ (១២%) បាន្ រងផលប េះពាល់នោយនស្គាេះមហន្ត
រាយទាំងននាេះ កនុងេាំនណមននាេះខដរក៏មាន្ស្គួស្ថរមយួេាំន្ួន្រងផលប េះ
ពាល់ នោយស្ថរបញ្ញា ការរកីរាលោលនន្ជាំងឺ Codvid-19 ផងខដរ។ 
នោយស្ថរខតនពលនវោខដលកាំណត់យកកនុងឆ្ន ាំនយាង ស្បមូលទិន្នន្័យពី
នថៃទ០ី១ ខែកកតោ ឆ្ន ាំ២០១៩ ដល់នថៃទី៣០ ខែ មថុិនា ឆ្ន ាំ២០២០ វាជា
នពលនវោខដល Codvid-19 បាន្ន្ឹងកាំពុងរកីរាលោលកនុងស្បនទរ       
កមពុជា នហើយវាស្តូវបាន្នគរ ាំពឹងថ្ន ន្ឹងមាន្ផលប េះពាល់កាន្់ខតនស្េើន្ជាង
នន្េះនទៀតកនុងលទធផលអនងេតករិកមមកមពុជា ឆ្ន ាំ២០២១ ខាងមុែនន្េះ។  
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6 

 

 
រូបភាព១១៖  រូបភាពនន្រកមមភាពេុេះស្បមលូទិន្នន្យ័ នោយអនុ្វតតវធិាន្រុវតាភាព    គ
មាល តរុវតាិភាព និ្ងការពាកម់ា រ់ 

 
 

 

របាយការណ៍ននលើយតប ន្ឹងខផន្ការអភវិឌ្ឍន្៍ស្បកបនោយេិរភាពមនិ្មាន្
នៅកនុងនន្េះនៅន ើយនទ នទេះជាយា ងនន្េះកតី រូេនាករមួយេាំន្ួន្ស្តួវបាន្
ស្បមូលកនុងអនងេតនន្េះផងខដរ។ 

    រូបភាព១២៖ រូបភាពរូេនាករទី២ នន្ខផន្ការអភវិឌ្ឍន្ស៍្បកបនោយេិរភាព 

 

កនុងខផន្ការអភវិឌ្ឍន្៍ស្បកបនោយេិរភាព រូេេនាករ 2.3.1 វារ់ខវង          
កាំោាំងពលកមមកនុងវរ័ិយករិកមម ស្បកបនោយផលិតភាព បរមិាណ
ផលិតកមមករិកមមកនុងកាំោាំងពលកមមមាន ក់។ ជាលទធផលកនុងរបាយការ
អនងេតករិកមមកមពុជា ឆ្ន ាំ២០២០ នន្េះបាន្បង្ហា ញទិន្នន្័យថ្ន 11.82 PPP 
ដុោល រអានមរកិ កនុងមយួនថៃកនុងមាន ក់ែណៈខដលតនមលផលិតកមមករិកមម កនុង   
កាំោាំងពលកមមមាន ក់ជាអន្តរជាតិឆ្ន ាំ២០២១ មាន្ 9.72 PPP ។ PPP 
អនុ្ញ្ញា តឱ្យនស្បៀបនធៀប      ផលិតភាពនរដាកិេេ ន្ិងរតង់ោរ នន្ការររ់នៅ
រវាងស្បនទរនផសងគាន ។ បាន្នធវើការនស្បៀបនធៀបរបូិយប័ណណ របរ់ ស្បនទរ
នផសងគាន  តាមរយៈវធិីស្ថស្ររត "កញ្េប់ទាំន្ិញ" ។ ទិន្នន្័យ CAS 2020 បង្ហា ញ
រូេនាករនន្េះនរមើន្ឹង 11.85 PPP កនុងមយួនថៃកនុងឆ្ន ាំ២០២០ ដុោល រ ។     
ជាអន្តរជាតិនៅកនុងឆ្ន ាំ២០១១ បាន្បង្ហា ញគឺ 9.72 ស្បាក់ដុោល រអានមរកិ។ 

ទិន្នន្័យអាំពីអរន្តិរុែនរបៀងស្តូវបាន្ ស្បមូលកនុងអនងេតករិកមមកមពុជា ឆ្ន ាំ
២០២០ ទិន្នន្័យបាន្បង្ហា ញថ្នមាន្ស្បមាណ ២៤.៧% នន្ស្គួស្ថរករិកមម
មាន្បទពិនស្ថធន្ ៍ កនុងអរន្តិរុែនរបៀងនហើយកនុងននាេះមាន្ ៣.៦% មាន្
លកាណៈធៃន្ធ់ៃរ ។ កនុងេាំនណមស្គួស្ថរករិកមមមាន្បទពិនស្ថធន្៍ កនុង
អរន្តិរុែនរបៀងទាំងននាេះ នគរនងេតន ើញថ្ន មាន្ស្គួស្ថរករិកមមខដល
មាន្ស្ររតីជានមស្គួស្ថរ   មាន្តួនលែែពរ់២៨.៧%េាំខណកនមស្គួស្ថរជាបុររ
មាន្ ២៣.១% ។ 

 

 

 

វទិាស្ថា ន្ជាតិរាិតិ នន្ស្ករួងខផន្ការ រហការជាមយួស្ករួងករិកមម 
រកុាស្បមាញ ន្ិងនន្ស្ថទ បាន្រហការគាន នធវើអនងេត ន្ិងនេញរបាយការណ៍
េុងនស្កាយរបរ់អនងេតករិកមមកមពុជា ឆ្ន ាំ២០២០ នាខែ កញ្ញា  ឆ្ន ាំ
២០២២។ របាយការណ៍េុងនស្កាយជា Digital មាន្នៅកនុង QR Code 
នន្េះ។ 

 

 

 

 

អនងេតករិកមមកមពុជាឆ្ន ាំ២០២០ 

អងគការនរបៀងនិ្ងករិកមមនន្
រហស្បជាជាតិ (FAO) 

https://www.fao.org/ca
mbodia/en/ 
 

តាំណងអងគការ FAO នៅកមពុជា ផាេះនលែ៥ 
ផលូ វនលែ៣៧០ រង្ហេ ត់ បឹងនកងកង១ ែណឌ      
េាំការមន្ រាជធានី្ភនាំនពញ ស្បនទរកមពុជា 
 

វទិាស្ថា ន្ជាតិរាិតិ (NIS)     

នន្ស្ករួងខផន្ការ (MoP) 

https://www.nis.gov.kh/ 
 

វទិាស្ថា ន្ជាតិរាិតិ (NIS)                                 
នន្ស្ករួងខផន្ការ (MoP) 
រាជរោា ភបិាលកមពុជា 

អគារ C, E និ្ង F  #386 ស្ពេះមនីុ្វងស Blvd 
រង្ហេ តបឹ់ងនកងកង១ ែណឌ េាំការមន្              
រាធានី្ភនាំនពញ ស្បនទរកមពុជា 

ស្ករួងករិកមម រុកាា ស្បមាញ់ 
និ្ងនន្ស្ថទ (MAFF) 

https://web.maff.gov.kh/ 

 
ស្ករួងករិកមម រុកាា ស្បមាញ់ និ្ងនន្ស្ថ (MAFF) 
255, 200 វថីិស្ពេះន្រតតម រាជធានី្ភនាំនពញ Blvd 
(41) 
 

 

៨. លទធផលននលើយតបន្ឹងខផន្ការអភវិឌ្ឍន្ស៍្បកបនោយេរិភាពភាព

េិរភាព SDG 

 

៩. ស្បភព 

 

១០. ទាំនាកទ់ាំន្ង 

 

គាាំស្ទហិរញ្ា វតាុនោយ៖ 

គាាំស្ទបនេេកនទរនោយ៖ 

https://www.fao.org/cambodia/en/
https://www.fao.org/cambodia/en/
https://www.nis.gov.kh/
https://web.maff.gov.kh/

