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បុពវកថា 
 

ខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនេសរីក្រាយនឹងបង្ហា ញជនូរបាយការណ៍ជាតិេត ីពី លទ្ធផលចុងសរកាយននជុំសរឿនក្េិក្មម 

សៅក្មពញជា ឆ្ន ុំ២០១៣ ដែលរមួមានទិ្នននយ័អុំពីចុំននួររោួរដែលបានចូលរួមក្នញងេក្មមភាពក្េិក្មម នងិទិ្ននន័យេុំខាន់ៗ 

មួយចុំននួសទ្ៀត។ កាលពីដខេីហា ឆ្ន ុំ២០១៤ ក្នលងសៅ លទ្ធផលបស ត្ ោះអាេននននចុំននួររោួរបានចូលរមួក្នញងេក្មម

ភាពក្េិក្មម នងិេូចនាក្រេុំខាន់ៗមួយចុំននួរតូវបានរបកាេផសពវផាយ សោយដផែក្សលើលទ្ធផលពីបញ្ជ ីេុំណួរេនូល 

ននជុំសរឿនក្េិក្មមសៅក្មពញជា ដែលផតល់សោយមន្តនតេីមាា េន។៍ លទ្ធផលចុងសរកាយសនោះ រដឺផែក្សលើការពនិតិយែ៏លែិតលែន ់

នូវពត័ម៌ាន និងទិ្នននយ័ ពីបញ្ជ ីេុំណួរបដនែមននជុំសរឿនក្េិក្មម ដែលសរបើេរមាប់េមាា េនល៍មែតិររប់ររោួរេុំ្ក្រុំរ ូ

ទុំងអេ់ ដែលបានស្វើក្េកិ្មមរបមាណ ៩៨.០០០ ររោួរ សៅសពលស្វើជុំសរឿន ។ 

លទ្ធផលេុំខាន់ៗ ននជុំសរឿនក្េិក្មមសៅក្មពញជា ដែលបង្ហា ញជនូក្នញងរបាយការណ៍សនោះ នឹងបសរមើែល់សេចក្ត ី

រតូវការរបេ់អនក្សរបើរបាេ់ទិ្នននយ័ក្នញងដផនក្េែ ិតកិ្េិក្មម។  រីលលទ្ធផលមមរបានបទ្សផសងៗ នឹងរតូវសបាោះពុមពផាយសៅ 

សពលខាងមុខ បនាា ប់ពីស្វើការវិភារលមែតិ។ ការរបកាេផសពវផាយលទ្ធផលចុងសរកាយរបេ់ជុំសរឿនក្េិក្មមសលើក្ទី្១ សៅ 

ក្មពញជា ឆ្ន ុំ២០១៣ រឺជាជុំហានែុំបូងែ៏េុំខាន់មួយននរបវតតោិន្តេតេែ តិិរបេ់ក្មពញជា។ 

ខ្ញុំេូមដលលងអុំណររុណយ៉ា ងរជាលសរៅជាទី្បុំផុត ចុំស ោះេសមតចអរគមហាសេនាបតីសតសជា ហ៊ុន សែន នាយក្ 
រែឋមន្តនតីននរពោះរាជា្ចរក្ក្មពញជា ដែលបានគុំរទ្ស្វើឲ្យក្ិចចែុំសណើរការជុំសរឿនទ្ទួ្លបានសជារជ័យ។ ខ្ញុំមានការេបាយ 

 រីក្រាយ សើើយសពញចិតតយ៉ា ងខាល ុំងក្នញងការបុំសពញតួនាទី្ជារបានរណៈក្មាម ្ិការជាតិជុំសរឿនក្េិក្មម។ 

ខ្ញុំេូមដលលងអុំណររុណែលល់ក្ឧតតមអភបិាលរាជាន ី សខតត រពមទុំងេមាជកិ្រណៈក្មាម ្ិការជាតិជុំសរឿនក្េិក្មម   

នងិរណៈក្មាម ្ិការជុំសរឿនក្េិក្មមរាជានី សខតត ដែលបានជយួេើការយ៉ា ងខាល ុំងកាល ។ ខ្ញុំក្៏េូមដលលងអុំណររុណចុំស ោះ 

អនក្យក្ពត័៌មាន វិទ្យញ ទូ្រទ្េសន៍ ដែលបានបុំសពញតនួាទី្ែ៏េុំខាន់ក្នញងការផសពវផាយការស្វើជុំសរឿនសនោះ។ 

មងនាមឲ្យរាជរោឋ ភបិាលក្មពញជា ខ្ញុំេូមដលលងអុំណររណុែលអ់ងគការសេបៀង នងិក្េិក្មមននេើរបជាជាតិ (FAO) 

ទី្ភាន ក្់ង្ហរសែើមបអីភិវឌ្ឍនអ៍នតរជាតិេ ុយដអត ទី្ភាន ក្់ង្ហរសែើមបីអភិវឌ្ឍនអ៍នតរជាតអិូន្តោត ល ី (Australian Aid) នងិទី្ភាន ក្ង់្ហរ 

សែើមបីអភិវឌ្ឍនអ៍នតរជាតិេើរែឋអាសមរិក្ (USAID) ចុំស ោះការជួយគុំរទ្ ទុំងលវិកា និងបសចចក្សទ្េែល ់ជុំសរឿនក្េិក្មមសៅ

ក្មពញជា ឆ្ន ុំ២០១៣។ ខ្ញុំេូមវាយតនមលខពេ់ែល់មន្តនតទីុំងអេ់ននវិទ្ាោែ នជាតិេែ ិតិ នងិមន្តនតនីនរក្េួងក្េិក្មម រុកាា របមាញ ់

នងិសនោទ្ ដែលបានចូលរមួក្នញងែុ្ំ ក្ក់ារនានាននជុំសរឿន ចុំស ោះការខតិខុំរបឹងដរបង ជយួគុំរទ្ និងស្វើការង្ហរលែេុំសៅ

ឲ្យែុំសណើរ ការជុំសរឿនសនោះេសរមចបានសោយសជារជយ័។ 

សជារជ័យមួយភារ្ុំដែលទ្ទួ្លបានក្នញងការស្វើជុំសរឿនក្េិក្មមសនោះ រអឺារេ័យសោយក្ិចចេើការបានលែព ី

របជាជនក្មពញជាសោយផ្ទា ល ់ និងមន្តនតដីែលបានខិតខុំស្វើការង្ហរយ៉ា ងេក្មម រួមមានមន្តនតីេមាា េន ៍ មន្តនតីរតួតពនិតិយ 

របានភមិូ មន្តនតជីុំសរឿនឃុុំ េង្ហា ត់ មន្តនតជីុំសរឿនរក្ញង រេញក្ ខ័ណឌ  រពមទុំងមន្តនតីរបចុំតុំបន ់ និងមន្តនតីជុំនយួការរបេ់ 

 វិទ្ាោែ នជាតិេែ តិិ រក្េួងដផនការ នងិរក្េួងក្េិក្មម រកុាា របមាញ់ នងិសនោទ្។   
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ែមាែភាពននគណៈកមាា ធិការជាតិជំទរឿនកែកិមា 
ទៅក្ពះរាជាណាចក្កកមពុជា ឆាន  ំ២០១៣ 

 
ឯកឧត្តម ឆាយ ថន ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្ត ីក្កសួងផែ្ការ ក្រធា្ 

ឯកឧត្តម ច័នទ តុងអុ៊ីវ រដ្ឋទេខាធិការ ក្កសួងកសិកមម រុកាា ក្រមាញ់ ្ិងទ្សាេ អ្ុក្រធា្ 

ឯកឧត្តម ែក់ ទែដ្ឋឋ  រដ្ឋទេខាធិការ ក្កសួងមហាផ្ែៃ អ្ុក្រធា្ 

ឯកឧត្តម ហង់ ជួនណារ ៉នុ រដ្ឋទេខាធិការ ក្កសួងទសដ្ឋកិច្ច ្ិងហិរញ្ញវត្ថ ុ អ្ុក្រធា្ 

ឯកឧត្តម អុិន សាទរឿង រដ្ឋទេខាធិការ ក្កសួងផែ្ការ អ្ុក្រធា្អច្ិផ្ន្រ្តយ ៍

ឯកឧត្តម ែម ែតុ្ថា  រដ្ឋទេខាធិការ េីសត ីការគណៈរដ្ឋមន្រ្ត ី សមាជិក 

ឯកឧត្តម រត័ន សារនិ រដ្ឋទេខាធិការ ក្កសួងទរៀរច្ំផដ្្ដ្ី ្គរូរ្ីយកមម ្ិងសំណង់ សមាជិក 

ឯកឧត្តម យនិ គឹមស៊ាន រដ្ឋទេខាធិការ ក្កសួងររិសាថ ្ សមាជិក 

ឯកឧត្តម ពិត ចំណាន រដ្ឋទេខាធិការ ក្កសួងអរ់រំ យវុជ្ ្ិងកីឡា សមាជិក 

ឯកឧត្តម ទវង សាខុន រដ្ឋទេខាធិការ ក្កសួងធ្ធា្េឹក ្ិងឧត្ុ្ិយម សមាជិក 

ឯកឧត្តម ថាច់ សផន រដ្ឋទេខាធិការ ក្កសួងព័ត្៌មា្ សមាជិក 

ឯកឧត្តម សាន វិសាល អ្ុរដ្ឋទេខាធិការ ក្កសួងអភិវឌ្ឍ្៍ជ្រេ សមាជិក 

ឯកឧត្តម ែន ែុ៊ីថន អគគនាយកវិេាសាថ ្ជាតិ្សថ ិតិ្ 

្ិងជាអ្ុរដ្ឋទេខាធិការ ក្កសួងផែ្ការ  ទេខាធិការ 
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ែមាែភាពននគណៈកមាការបទចេកទទែជទំរឿនកែកិមា 
ទៅក្ពះរាជាណាចក្កកមពុជា ឆាន  ំ២០១៣ 

 

ឯកឧត្តម អិុន សាទរឿង រដ្ឋទេខាធិការ ក្កសួងផែ្ការ ក្រធា្ 

(រហូត្ដ្េផ់្ងៃេី ២៣ ផែកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០១៣) 

ឯកឧត្តម រនិ វ៊ីរៈ រដ្ឋទេខាធិការ ក្កសួងផែ្ការ ក្រធា្ 

(ចារ់ពីផ្ងៃេី ២៤ ផែកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០១៣) 

ឯកឧត្តម ទុយ ចំទរ ើន អ្ុរដ្ឋទេខាធិការ ក្កសួងផែ្ការ  អ្ុក្រធា្ 

ឯកឧត្តម ទោ ដ្ឋរទិធ អ្ុរដ្ឋទេខាធិការ ក្កសួងផែ្ការ អ្ុក្រធា្ 

ឯកឧត្តម ែន ែុ៊ីថន អគគនាយក វិេាសាថ ្ជាតិ្សថ ិតិ្ 

្ិងជាអ្ុរដ្ឋទេខាធិការ ក្កសួងផែ្ការ  

អ្ុក្រធា្អចិ្ផ្ន្រ្តយ៍ 

(រហូត្ដ្េផ់្ងៃេី ០២ ផែទមសា ឆ្ន ំ២០១៣) 

ទោកជំទាវ ហង់ ល៊ីណា អគគនាយក វិេាសាថ ្ជាតិ្សថ ិតិ្ អ្ុក្រធា្អចិ្ផ្ន្រ្តយ៍ 

(ចារ់ពីផ្ងៃេី ០៣ ផែទមសា ឆ្ន ំ២០១៣) 

ទោក ហុង ណារតិ ក្រធា្នាយកដ្ឋឋ ្ផែ្ការ ្ិងសថ ិតិ្ 

ក្កសួងកសកិមម រកុាា ក្រមាញ់ ្ិងទ្សាេ អ្ុក្រធា្ 

ឯកឧត្តម ទែង ទែឿន អគគនាយករង វិេាសាថ ្ជាតិ្សថ ិតិ្ សមាជិក 

ឯកឧត្តម ទភឿក សារនិ នាយកែុេៃកាេ័យ ក្កសួងផែ្ការ សមាជិក 

ទោក ឃនិ ែវុលកខណ៍ អគគនាយករង វិេាសាថ ្ជាតិ្សថ ិតិ្ សមាជិក 

ទោក ឆាយ ែតា អគគនាយករង វិេាសាថ ្ជាតិ្សថ ិតិ្ សមាជិក 

ទោក មិច កនធុល ក្រធា្នាយកដ្ឋឋ ្សថ ិតិ្ទសដ្ឋកចិ្ច វិេាសាថ ្ជាតិ្សថ ិតិ្ សមាជិក 

ទោក គឹម ផល្លា  ក្រធា្នាយកដ្ឋឋ ្ទោេ្ទោបាយទសដ្ឋកិច្ច ្ិង 

ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ក្កសួងទសដ្ឋកិច្ច ្ិងហិរញ្ញវត្ថ ុ សមាជិក 

ទោក យ៉ សាទដ្ត ក្រធា្នាយកដ្ឋឋ ្ផែ្ការ ផ្្េីសត ីការគណៈរដ្ឋមន្រ្ត ី សមាជិក 

ទោក ឡងុ ែខុា ក្រធា្នាយកដ្ឋឋ ្កសិកមម ផ្្េីសត ីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី សមាជិក 

ទោក ភួង ទសាភា ក្រធា្នាយកដ្ឋឋ ្អភិវឌ្ឍ្៍ទសដ្ឋកិច្ច  

កិច្ចការវិ្ិទោគ ្ិងេំនាក់េំ្ងអ្តរជាតិ្  

ក្កសួងទរៀរចំ្ផដ្្ដី្ ្គរូរ្ីយកមម ្ិងសំណង់ សមាជិក 

ទោក ចាន់ ែវុណាា  អ្ុក្រធា្នាយកដ្ឋឋ ្រដ្ឋបាេេូទៅ ក្កសួងមហាផ្ែៃ សមាជិក 

ទោក ក្ែន់៊ ពិធូ អ្ុក្រធា្នាយកដ្ឋឋ ្ផែ្ការ ្ិងេំនាក់េំ្ង 

សាធារណៈ ក្កសួងអភិវឌ្ឍ្៍ជ្រេ សមាជិក 

ទោក ណុប ែធុារទិធ អ្ុក្រធា្នាយកដ្ឋឋ ្ផែ្ការ ្ិងកិច្ចការច្ារ់ 

ក្កសួងររិសាថ ្ សមាជិក 

ទោក អុ៊ង បូរាត អ្ុក្រធា្នាយកដ្ឋឋ ្ផែ្ការ 

ក្កសួងអរ់រំ យុវជ្ ្ិងកីឡា សមាជិក 



x 
 

ែមាែភាពននគណៈកមាការបទចេកទទែជទំរឿនកែកិមា 
ទៅក្ពះរាជាណាចក្កកមពុជា ឆាន  ំ២០១៣ (ត) 

 

ទោក ល៊ី ឆាយ អ្ុក្រធា្នាយកដ្ឋឋ ្ផែ្ការ ្ិងសហក្រតិ្រត្តិការ 

អ្តរជាតិ្ ក្កសួងធ្ធា្េឹក ្ិងឧតុ្្ិយម សមាជិក 

ទោកក្ស ី មាែ ែទុ្ធធ វ៊ី អ្ុក្រធា្នាយកដ្ឋឋ ្ផែ្ការ ្ិងសថ ិតិ្ 

ក្កសួងកសកិមម រកុាា ក្រមាញ់ ្ិងទ្សាេ សមាជិក 

ទោក គង់ ទែៀកល៊ី ក្រធា្ការិោេ័យ ផ្្ក្កសួងររិសាថ ្ សមាជិក 

ទោក ទពក្ជ ទោធ៊ី អ្ុក្រធា្នាយកដ្ឋឋ ្សថ ិតិ្ទសដ្ឋកិច្ច វិេាសាថ ្ជាតិ្សថ ិតិ្ ទេខាធិការ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

ែមាែភាពននគណៈកមាការទោែនាជំទរឿនកែកិមា 
ទៅក្ពះរាជាណាចក្កកមពុជា ឆាន  ំ២០១៣ 

 

ឯកឧត្តម អុិន សាទរឿង រដ្ឋទេខាធិការ ក្កសួងផែ្ការ ក្រធា្ 

ឯកឧត្តម ថាច់ សផន រដ្ឋទេខាធិការ ក្កសួងព័ត្៌មា្ អ្ុក្រធា្ 

ឯកឧត្តម កឹម គុណវឌ្ឍន ៍ ក្រត្ិភូរាជរដ្ឋឋ ភបិាេេេួេរ្ៃកុអគគនាយក 

េូរេសស្៍ជាត្ិកមពជុា ក្កសួងព័ត្៌មា្ អ្ុក្រធា្ 

ឯកឧត្តម តន់ យ៉ន ក្រត្ិភូរាជរដ្ឋឋ ភបិាេេេួេរ្ៃកុអគគនាយក 

 វិេុុជាតិ្កមពជុា ក្កសួងព័ត៌្មា្ អ្ុក្រធា្ 

ឯកឧត្តម ែន ែុ៊ីថន អគគនាយក វិេាសាថ ្ជាតិ្សថ ិតិ្ 

្ិងជាអ្ុរដ្ឋទេខាធិការ ក្កសួងផែ្ការ  អ្ុក្រធា្អច្ិផ្ន្រ្តយ ៍

ទោក ហុង ណារតិ ក្រធា្នាយកដ្ឋឋ ្ផែ្ការ ្ងិសថ ិត្ិ 

ក្កសួងកសិកមម រុកាា ក្រមាញ់ ្ងិទ្សាេ សមាជិក 

ទោកជំទាវ ហង់ ល៊ីណា អគគនាយករង វិេាសាថ ្ជាតិ្សថ ិតិ្ សមាជិក 

ទោក ភួង ទសាភា ក្រធា្នាយកដ្ឋឋ ្អភិវឌ្ឍ្៍ទសដ្ឋកិច្ច  

កិច្ចការវិ្ិទោគ ្ិងេំនាក់េំ្ងអ្តរជាតិ្  

ក្កសួងទរៀរច្ំផដ្្ដី្ ្គរូរ្យីកមម ្ិងសំណង់ សមាជិក 

ទោក អុិន ែបំលុ អ្ុក្រធា្នាយកដ្ឋឋ ្ផែ្ការ ក្កសួងអភិវឌ្ឍ្៍ជ្រេ សមាជកិ 

ទោក ល៊ី ឆាយ អ្ុក្រធា្នាយកដ្ឋឋ ្ផែ្ការ ្ិងសហក្រត្ិរត្តិការ 

អ្តរជាត្ិ ក្កសួងធ្ធា្េឹក ្ិងឧត្ុ្ិយម សមាជិក 

ឯកឧត្តម ទែង ទែឿន អគគនាយករង វិេាសាថ ្ជាតិ្សថ ិតិ្ ទេខាធិការ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



xii 
 

ែចូនាករែទងខប 

 

ក្គួសារកាន់កាប់កែកិមា 

ជុំសរឿនក្េិក្មមសៅ         ក្មពញជាឆ្ន ុំ២០១៣ បានសរបើរបាេ់ទ្រមងម់រាងេុំណួរចុំននួ ០៦ េរមាប់ស្វើ 

ជុំសរឿន និងស្វើអសងាតសៅសលើររួោរ។ ទ្រមង់េុំណួរចុំននួ ២ (ទ្រមង់ A និង B) រតូវបានសរបើរបាេ់ក្នញងែុ្ំ ក្ក់ាល 

សគល នងិជាមូលោឋ នររោិះននជុំសរឿន។ ទ្រមង់េុំណួរ ៤ សផសងសទ្ៀត  (ទ្រមង់ C D E នងិ F) រឺរតូវបានសរបើរបាេ់សៅ

ក្នញងែុំ្ក្ក់ាលបុំសពញបដនែមសើើយទ្និននយ័លមែតិរតូវបានរបមលូសោយដផែក្សលើររួោរេុំ្ក្រុំរូ។ ទ្រមង ់

េុំណួរមួយសទ្ៀត (ទ្រមង ់ G) រឺរតូវបានសមភូមិទ្ទួ្លបុំសពញសោយខលួនលង សែើមបីរបមូលព័តម៌ានេត ពី ី ោែ នភាព ែី 

សរគោះមើនតរាយ/បញ្ហា សផសងៗ អាចសក្ើតមានននេក្មមភាពសេែឋក្ិចចជាសែើម រួមជាមួយនឹងលទ្ធភាពននសើោឋ រចនា

េមព័នធក្រមិតថាន ក្ភ់ូមិ។ រួរក្ត់េមាគ លថ់ា      ោច់សោយដែក្េរមាប់ទរម  េុំណួរ                

របតិបតតកិារក្េោិឋ នក្នញងវិេ័យក្េិក្មម។ 

សៅក្នញងរបសទ្េរតូវបានដចក្ជាបីអងគភាពរែឋបាលដែលក្នញងសនាោះអងគភាពរែឋបាលដែលតចូជាងសររតូវ

បានក្ុំណត់ស ម្ ោះថា ភូមិ បនាា ប់មក្ ឃុុំ និងរេញក្។ របសទ្េក្មពញជាមានចុំននួ  ១៤.០៧៣ភូមិរតូវបាន ដបង 

ដចក្ជា ១.៦២១ ឃុុំ និងបានផតញុំសៅជា ១៩៤រេញក្/ខណឌ ។ រនលឹោះេុំខាន់ៗ (បា៉ា ន់ោម ន)មួយចុំនួនដែលបាន 

មក្ពីជុំសរឿនក្េិក្មមជាតិសៅរពោះរាជា្ចរក្ក្មពញជា ឆ្ន ុំ២០១៣មានបង្ហា ញែូចខាងសរកាមេរមាប់ ទ្ទូុំង 

របសទ្េ។ 

ដ្ំណាក់កាលទោល៖ ទហដ្ឋឋ រចនាែមព័នធទៅក្បទទែកមពុជា 

(របានភូមិេរុបចុំននួ ១២.៦០៤ នាក្់ រតូវបានស្វើការេមាា េន៍ ទូ្ទុំង ២៥ រាជានី  សខតត ននរពោះរាជា្ចរក្ក្មពញជា 

សលើក្ដលងដតតុំបន់ទី្របជុុំជនននរាជានភីនុំសពញមិនរតូវបានស្វើជុំសរឿន) 

ភាររយននភូមិ     ោុំែុ្ំ ុំដតមយួែងក្នញងមួយឆ្ន ុំ ៥0% 

ភាររយននភូមិ     រាយការណ៍  មានសរាងមា៉ា េីុនេរមាប់ក្និរេូវ    ការដក្នចន            ៨0% 

ភាររយននភូមិ     រាយការណ៍    សរបើរបាេ់ទូ្រេ័ពានែ ៧៧% 

ភាររយននភូមិ     រាយការណ៍  មានមណឌ លេុខភាព ឬរលនីកិ្េុខភាព ឬមនាីរសពទ្យ  ២៤% 

ភាររយននភូមិ     រាយការណ៍  ទទ      សរបើរបាេ់ទឹ្ក្មមរយៈទ   ទ      និងអណតូ ង  ៨0% 

ភាររយននភូមិ     រាយការណ៍  មានការសរបើរបាេ់ផលូវជាតិដែលសៅជិតបុំផតុ ៣៥% 

ចុំននួភាររយននភូមិ ដែល  រងការប៉ាោះ ល់សោយសរគោះទឹ្ក្ជុំននក់្នញងរយៈសពលរបាុំឆ្ន ុំមុនសពលស្វើជុំសរឿន ៣៩% 

ចុំននួភាររយននភូមិ ដែល  រង  ប៉ាោះ ល់សោយសរគោះរាុំងេងួ តនិងអេនដិេុខសេបៀងអាហារ 

សៅក្នញងរយៈសពលរបាុំឆ្ន ុំមុនសពលស្វើជុំសរឿន 
៣៨% 
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ដ្ំណាកក់ាលទោល៖ ការកាន់កាបក់ែកិមា និងការកាន់កាប់ដ្៊ី 

ចុំននួ             បញ្ជ ី (២៥           នងិខណឌ ចុំននួ ០៥ សៅរាជានភីនុំសពញ) ២,៦កន 

ចុំននួររោួរដែល  ការកានក់ាប់ក្េិក្មម (ចូលរួមសៅក្នញងោុំែុោះែុំ ុ្ំទ   នផាែី        0,0៣ ើិក្ម 

នងិ/ឬ         បេុេតវ    ទ្ុំ      ២ក្ាល នងិ /ឬ បេុេតវ    ទតូច      ៣ក្ាល នងិ /ឬ 

               ២៥   ) ។ 

២,១កន 

 

                                                                ៣ ៣   

 .  

                                   ១០១ ០     

 .  

ចុំននួររោួរដែលបានចុោះបញ្ជកីាន់កាប់ែីក្េិក្មមជាមួយការស្វើក្េិក្មមោច់សោយដែក្ ១,៩កន 

ចុំននួររោួរចូលរួមេក្មមភាពក្េិក្មម                   ែី                       ២៥៣.៤៣៧ 

ភាររយននររោួរ                           េរបុ     ចុោះបញ្ជ  ី ៨២,0% 

ភាររយននររោួរ                  ែី                             េរុប     ចុោះបញ្ជ  ី ១១,៩% 

ភាររយននររោួ      ចូលរួម    ការោុំែុោះែុ្ំ ុំសលើែីក្េិក្មម                     េរុប ៨៥,៣% 

ចុំននួក្ាលែី     ក្នញងររោួរកានក់ាប់ក្េិក្មមនរួមជាមួយែីក្េិក្មមជុុំវិញផាោះ ២,៥ 

ទ   នផាែី            ក្ាលែីក្នញងររោួរកានក់ាប់ែីក្េិក្មមរួមជាមួយែីជុុំវិញផាោះ 0,៦ើ.ត 

ម្យមនផាែីននររោួរកានក់ាប់ែីក្េិក្មមោច់សោយដែក្មិនរាប់បញ្ចូលែីក្េិក្មមជុុំវិញផាោះ ១,៦ើ.ត 

ម្យមនផាែីននររោួរកានក់ាប់ែីក្េិក្មមោច់សោយដែក្ រួមបញ្ចូលែីក្េិក្មមជុុំវិញផាោះ ១,៧ើ.ត 

ម្យមនផាែីននររោួរកានក់ាប់ែីក្េិក្មមទុំងអេ់ (រួមទុំងែីក្េិក្មមជុុំវិញផាោះ) ១,៥៥ើ.ត 

ភាររយនន     ររោួរកានក់ាប់ក្េិក្មមដែលមាននផាែីតិចជាង ១ើិក្ម                  

     ក្េិក្មម       ោច់សោយដែក្  
៤៧% 

ភាររយននររោួរកានក់ាប់ក្េិក្មមនផាែីតិចជាង ១ើិក្ម            ែី                

ក្េិក្មម       ោច់សោយដែក្ 
២៦,៦ % 

ភាររយននររោួរកានក់ាប់ក្េិក្មម     នផាែីទ្ុំើុំ២០ើិក្ម                           

     ក្េិក្មម       ោច់សោយដែក្។ 
0,២៤% 

ភាររយននររោួរកានក់ាប់ក្េិក្មម     នផាែីទ្ុំើុំ២០ើិក្ម                          

             ក្េិក្មម       ោច់សោយដែក្។ 
៦,១% 
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ដ្ំណាកក់ាលបំទពញបសនាម៖ ការដ្ឋដំ្ះុដ្ណំា ំ

(តុំ្ក្់កាលបុំសពញបដនែមននជុំសរឿនក្េិក្មម ររួោរកាន់កាប់េិក្មមដែលមានទ្ុំើុំេុំ្ក្រុំរូរបមាណ 98.000 ររួោរ ) 

ភាររយនននផាែី    ដែលបានោុំែុ្ំ ុំ្ញ្ញជាត ិនងិ្ញ្ញជាតិយក្រគប់                         

    កាន់កាប ់    ក្េិក្មម 
៧៤.២% 

ភាររយនផាែីេរុប     ោុំែុ្ំ ុំរេូវ                              កានក់ាប់     ក្េិក្មម  ៧០,៣% 

ភាររយនននផាែីេរុបោុំែុ្ំ ុំរេូវ្មមម          ែុំ ុ្ំ្ញ្ញជាតនិិង្ញ្ញជាតយិក្រគប់   ៨៣% 

                                                      ៩% 

                                                                 ៩ % 

ភាររយនននផាែីេរុប     ោុំែុ្ំ ុំយក្សរបង                                        ១.0% 

ភាររយនននផាែីេរុប     ោុំែុ្ំ ុំបដនល                                        ១,៣% 

ភាររយ  ក្ាលែីបានសរោចរេព         ក្ាលែីេរុបររួោរក្េិក្មមរួមបញ្ចូលែីក្េិក្មម ជុុំវិញផាោះ ៣២,២% 

ភាររយនននផាែីសរោចរេព                     ែីររោួរកានក់ាប់ក្េកិ្មម     ២២% 

ភាររយនផាែី      ោុំែុោះែុំ ុ្ំរេូវ  សរោចរេព          នផាែី  ោុំែុោះ    េរុប ២៧,៩% 

ភាររយននររោួរក្េិក្មមសរបើរបាេ់ជីរីមី ៧០% 

ភាររយននររោួរក្េិក្មមសរបើរបាេ់ជីេរីរាងគ ៥០% 

ភាររយននររោួរក្េិក្មមសរបើរបាេ់ថាន ុំេមាល ប់េតវលែិតនងិផសិត ៩% 

ភាររយ  ររោួរក្េិក្មមដែលបានរាយការណ៍   សរបើរបាេ់រគប់ពូជរេូវ    ខលួន ៧២% 

ភាររយ  ររោួរក្េិក្មមដែលបានរាយការណ៍   សរបើរបាេ់សេវាផសពធផាយសោយរាជរោឋ ភិបាល ៣០% 

ភាររយ  ររោួរក្េិក្មមដែលបានរាយការណ៍   ទ្ទួ្លព័តម៌ានក្េិក្មមមមវិទ្យញ ៥២% 

ភាររយ  ររោួរក្េិក្មមដែលបានរាយការណ៍   ទី្ផារសៅជតិេរមាប់   ផលតិផលក្េិក្មម ៧០% 

ដ្ំណាកក់ាលបំទពញបសនាម៖ ការចិញ្េមឹបែែុតវ និងបែបុកស ៊ី 

ចុំននួភាររយននររោួរក្េកិ្មម     រក្ាទ   នងិចិញ្ចមឹ   េតវ    /ឬ        ៧៥% 

ចុំននួភាររយននររោួរក្េកិ្មម     រក្ាទ   នងិចិញ្ចមឹ   េតវ    ទ   ៦៦% 

ចុំននួភាររយននររោួរក្េកិ្មម     រក្ាទ   នងិចិញ្ចមឹ   េតវ    ទតូច ២៨% 

ចុំននួភាររយននររោួរក្េកិ្មម     រក្ាទ   នងិចិញ្ចមឹ        ៨៥% 
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ចុំននួភាររយននររោួរក្េកិ្មម     រក្ាទ   នងិចិញ្ចមឹេតវរជកូ្         ររោួរ ចិញ្ច ឹម      

    ទតូច     
៩៨% 

ចុំននួភាររយននររោួរក្េកិ្មម     រក្ាទ   នងិចិញ្ចមឹ ២ សៅ ៩ក្ាល   េតវ    ទ  ននចុំននួ

ររោួរក្េកិ្មមចិញ្ច ឹមេតវេរបុ 
៨៦% 

ចុំននួភាររយននររោួរក្េិក្មម     រក្ាទ   នងិចិញ្ចមឹ       ពី ២៥ និង ៤៩៩ ននររោួរក្េកិ្មម

េរុបបចិញ្ច ឹមបេុបក្ស ី
៧០% 

ភាររយននេតវមានជ់ុំទ្ង់េរុប  (10 នលងឬសរចើនជាងសនោះ) ៥៧% 

ភាររយននេតវទជុំទ្ង់េរុប  (10 នលងឬសរចើនជាងសនោះ) ៨២% 

ភាររយននររោួរេិក្មមបានរាយការណ៍សែើមបីរក្ាទ  បេុេតវនិងបេុបក្សីសៅក្នញងផាោះ  ៩៦% 

ភាររយននេតវសគ មមរយៈការបសញ្ចញលក្់សៅរេ់សោយផ្ទា ល ់ ៧៨% 

ភាររយននេតវរក្បី មមរយៈការបសញ្ចញលក្់សៅរេ់សោយផ្ទា ល ់ ៥៥% 

ភាររយននេតវរជកូ្ មមរយៈការបសញ្ចញលក្់សៅរេ់សោយផ្ទា ល ់ ៩០% 

ភាររយននេតវមាន ់មមរយៈការបសញ្ចញលក្ទ់ុំងរេ់សោយផ្ទា លស់ៅទី្ផារ ៤៧% 

ដ្ំណាកក់ាលបំទពញបសនាម៖ ការទនសាទនងិវារ ៊ីវបបកមា 

ររោួរក្េកិ្មមបានចូលរួមក្នញងការសនោទ្ នងិវារីវបបក្មម  ៥២៥.៩៥២ 

ភាររយររោួរបានចូលរួមការសនោទ្េុទ្ធក្នញងចុំស្មររោួរេរុបបានចូលរមួក្នញងការសនោទ្ 

នងិវារីវបបក្មម 
១១% 

ភាររយររោួរក្េិក្មមបានចូលរួមសនោទ្ និងវារីវបបក្មម ក្នញងចុំស្មររោួរេរុបបានចូល

រួមក្នញងការសនោទ្ នងិវារីវបបក្មម 
១% 

ភាររយររោួរក្េិក្មមបានចូលរួមការសនោទ្ជាចមបងេរមាប់សរបើរបាេ់ក្នញងររួោរក្នញងចុំស្មររោួរ 

េរុបបានចូលរួមក្នញងការសនោទ្ និងវារីវបបក្មម 

៩០% 

ភាររយននររោួរវារីវបបក្មមចិញ្ច ឹមេតវ រុក្ាជាតិសៅក្នញងទឹ្ក្មមដបប្មមជាតិ ឬេិបបនិមមតិ 

ក្នញងចុំស្មររោួរេរុបបានចូលរួមវារីវបបក្មម 
៩០% 

ភាររយននររោួរក្េកិ្មមដែលបានរាយការណ៍ថាការសរបើរបាេ់ឧបក្រណ៏ េុ្ំ ញ់ មុងសលើក្ នងិមុងរញុ

េរមាប់ការសនោទ្ក្នញងចុំស្មររួោរេរុបបានចូលរួមសនោទ្ 
៦០% 

ដ្ំណាកក់ាលបំទពញបសនាម៖ ែកមាភាពទែដ្ឋកចិេបសនាមកនងុក្គួសារកែកិមា 

ភាររយននររោួរក្េិក្មមបានរាយការណ៍ថា  ចូលរួមក្នញងេក្មមភាពដែលទក្់ទ្ងនឹងនរពស ើ

ក្នញងចុំស្មការកានក់ាប់របេ់ររោួរក្េិក្មម 
៣៨% 
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ភាររយននររោួរក្េិក្មមបានរាយការណ៍ថា ចូលរួមក្នញងេក្មមភាពដែលទក្់ទ្ងនងឹនរពស ើសគលបុំណង 

រក្អុេនងិ /ឬរបមូលផលឫេសី ក្នញងចុំស្មររោួរក្េិក្មមទក្់ទ្ងនឹងនរពស ើេរុប 

 

៩៧% 

ភាររយននររោួរក្េិក្មមបានរាយការណ៍ថា ចូលេក្មមភាពសៅក្នញងអាជីវក្មមខាន តតចូការស្វើ ណិជជក្មម

ពីការកាន់កាប់របេ់ររោួរក្េិក្មមេរុប 
៥០% 

ដ្ំណាកក់ាលបំទពញបសនាម៖ ក្គួសារកែកិមានងិក្បជាជន  

ការបា៉ានរ់បមាណរបជាជន ៨,៥កន 

អរមសភទ្ (ចុំននួន្តេត  ីនន ១.០០០ បុរេ) ក្នញងចុំស្មរបជាជនននររោួរក្េិក្មមជាមួយនងឹការកានក់ាប់

ដផនក្ក្េិក្មម 
៩៩៧ 

ភាររយននបុរេជាសមររោួរ  ៧៨,២% 

អាយុម្យមននរបជាជន ២៨,៨ឆ្ន ុំ 

ភាររយននេមាជកិ្ររោួរសៅក្នញងបនាញក្ (អនក្ដែលមានតិចជាង ១៥ឆ្ន ុំនងិអនក្ដែលមានអាយ ុ៦០ឆ្ន ុំ

សែើងសៅ) ក្នញងចុំស្មរបជាជនេរុបននររោួរក្េកិ្មម 
១៩% 

ភាររយននេមាជកិ្ដែលបានសរៀបការក្នញងចុំស្មរបជាជនេរុបននររោួរក្េកិ្មម ៥២% 

ដ្ំណាកក់ាលបំទពញបសនាម៖ ែនរិែខុទែបៀងននក្គួសារកែកិមា 

ភាររយរិតជាម្យមននររោួរក្េិក្មមដែលបានបរិសភារអងារ របាុំពីរនលងក្នញងមួយេបាត ើ ៍ ៩៩,៩% 

ចុំននួនលងជាម្យមក្នញងមួយេបាត ើន៍នររោួរក្េិក្មមដែលបានបរិសភារបដនល  ៥ នលង 

ចុំននួនលងជាម្យមក្នញងមួយេបាត ើន៍នររោួរក្េិក្មមដែលបានបរិសភារោច់ នងិផលតិផលស្វើពោីច់ ៤ នលង 

ភាររយននររោួរក្េិក្មមដែលបានរាយការណ៍ថា ជួបរបទ្ោះនិងក្ងវោះសេបៀងអាហារក្នញងអុំែញងសពល ១២ដខ ១៦% 

ភាររយននររោួរក្េិក្មមដែលបានជួបរបទ្ោះនងិក្ងវោះសេបៀងអាហារសោយោរមូលសើតទិុ្ននផលែុំ ុ្ំទប ៨០% 

ភាររយននររោួរក្េកិ្មមរាយការណ៍ថា បានសោោះរោយបញ្ហា ក្ងវោះសេបៀងអាហារចមបងរឺ  ខចីរបាក្់ 

នងិខចីសេបៀងអាហារមុន សែើមបទី្ទួ្លបានអាហារ នឹងេងវិញសៅសពលរបមូលផល 
៨៩% 
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ោកយែរទែរកាត់ 

 

CSES អសងាតសេែឋក្ិចច-េងគមក្ិចចក្មពញជា  

DAHP           នាយកដ្ឋា នផលិតកម្ម និងបសុពាបាល 

FAO សេបៀងនងិក្េិក្មមអងគការេើរបជាជាតិ  

FAOSTAT េែ ិតិសេបៀងនិងក្េិក្មមអងគការេើរបជាជាតិ  

GDP ផលតិផលក្នញងរេញក្េរុប 

MAFF រក្េួងក្េិក្មម រុកាា របមាញ ់នងិសនោទ្ 

MOP រក្េួងដផនការ 

CAC ជុំសរឿនក្េិក្មមជាតិ សៅរពោះរាជា្ចរក្ក្មពញជា  

NIS  វិទ្យោែ នជាតិេែ តិ ិ

Sida ទី្ភាន ក្់ង្ហរេើរបតិបតតកិារអភវិឌ្ឍនអ៍នតរជាតិេ យុដអែ 

USAID ទី្ភាន ក្់ង្ហរេើរែឋអាសមរិក្េរមាប់ការអភិវឌ្ឍនអ៍នតរជាត ិ
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ជំពូកទី១ 
 ទំហ ំវិសាលភាព និងការជ្ជើសជរ ើសសណំាកគំរ ូ

 

ជំរ ឿនកសិកម្មជាតិរៅព្រះរាជាណាចព្កកម្ពុជា (ជ ក ក) បានរ្វើរ ើងរៅឆ្ន ំ ២០១៣ គរឺតោ តសំខានរ់ៅរ ើ

កា ព្រមូ្  និងចងព្កងសថតិិដ៏ទូ ំទូលាយសោ ីរ ី កា ដដំ ះដណំំា កា ចិញ្ច ឹម្រស សតវ រស រកស ី និងវា ីវរបកម្ម។ ទិនននយ័ 

ដដ បានព្រមូ្  នងិចងព្កងសថ ិតិរកីា ជំរ ឿនរនះព្តូវបានរព្រើព្បាស់កនុងកា រ ៀរចំ ដែនកា  នងិកសាងរោ នរោបាយ 

នងិកម្មវិ្ីសព្ារ់អភិវឌ្ឍ នងិកា រ ើកកម្ពស់វិស័យកសិកម្ម និងវា ីវរបកម្ម រៅកនងុរាជ ដា ភិបា កម្ពុជា។ ជំរ ឿនកសិកម្ម 

គឺជាជំរ ឿនរ ើកទី១បានរ្វើរៅព្រះរាជាណាចព្កកម្ពុជា។ 

 វិទស្ថសាថ នជាតិសថ តិិ (វ ជ ស) ននព្កសួងដែនកា  នងិព្កសួងកសិកម្ម   កាា ព្រាញ ់នងិរនសាទ (ក ស ក) គជឺា 

សាថ រ័ន រស់រាជ ដា ភបិា ដដ ានភា កិចចទទួ ខ សព្តូវកនុងកា រ្វើជំរ ឿនកសិកម្មជាតឆិ្ន ំ២០១៣។  វិទស្ថសាថ នជាតិសថ ិតិ 

(វ ជ ស) ព្តូវបានព្រគ ់សិទាិឱ្យរ្វើជំរ ឿន ចំដែកឯព្កសួងកសិកម្ម   កាា ព្រាញ ់នងិរនសាទគឺជាអនករព្រើព្បាស់ទិនននយ័

ចម្បងដដ ែ ិតបានរីកា រ្វើជំរ ឿនរនះ។ 

ជោលបណំង 
រោ រៅចម្បង ននកា រ្វើជំរ ឿនកសិកម្មជាតិរៅកម្ពុជាឆ្ន ំ២០១៣ គឺរដើម្បីែោ ន់ូវទិននន័យសោ ីរីសាថ នភារកសិកម្ម

ព្គរ់ព្ររភទរៅព្រះរាជាណាចព្កកម្ពុជា ដដ នងឹព្តូវបានរព្រើព្បាស់រដយអនករ ៀរចំដែនកា  នងិអនកររងកើតរោ 

នរោបាយ។ ជារិរសសទិនននយ័ជំរ ឿនរនះនងឹែោ ស់ា ៈព្ររោជន៍ជារព្ចើនរែសងរទៀត៖ 

១.កា ែោ ់រញ្ជរីម្សព្ារ់រព្ជើសរ ីសសំណាកគំ ូរ្វើអរងកតកសិកម្ម  

២.កា ែោ ់ទិនននយ័ ដាបា  ម្អតិតូចរំែ តរៅកនុងព្ររទសកម្ពុជា 

៣.កា ែដ ់ទនិននយ័សោ ីរី ចនាសម្ព័នធ ននកា កាន់ការន់ែៃដីកសិកម្មរចចុរបនន កា ដដំណំំា កា ចញិ្ច ឹម្រស 

សតវ និងរស រកសី និងវា ីវរបកម្មរៅកនុងព្ររទសកម្ពុជា។ 

ខែៈដដ សំែ ំទិនននយ័ដដ បាននកំែត់ រៅថ្នន កជ់ាតិ ថ្នន កត់ំរន់ និងថ្នន ករ់ខតោដដ ព្តូវបាន 

រង្ហា ញរៅកនុងតារាងសថតិិសរងារនន ឧរសម្ពន័ធរៅកនងុ បាយកា ែ៍រនះ សំែ ំទិននន័យរនះានទំហំ្ំ និង ម្អិត 

ដដ ានភារព្តឹម្ព្តូវរៅកនុងកព្ម្តិឃ ំសង្ហក តដ់ដ អាច កបានតាម្ យៈ  វិទស្ថសាថ នជាតិសថ តិិ។ កា ព្គរដែោ រ់ 

ររញរ ញននកា រ្វើជំរ ឿន និងតំណាក់កា ររំរញរដនថម្ដដ បានររងកើតតាម្កា រ្វើអរងកត រនះអាចព្តូវបាន 

រិនិតយជា ម្អតិននកព្ម្ងសែួំ ដដ អាច កបានរីរគហទំរ័  រស់  វិទស្ថសាថ នជាតសិថ ិត ិ។ ទិននន័យទងំរនះ 

ររងកើតនូវសកាោ ន រ  ននកា វិភាគដ៏ទ ូំទលូាយនឹងព្តវូបានរ្វើរអាយព្ររសើ រ ើងរៅររ រព្កាយ នន វិសា  

ភារ បាយកា ែ៍រនះ។ 
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វិធីសាស្រសត 
 វិ្ីសា្សោដ៏ទ ូំទលូាយសព្ារ់កា រ្វើជំរ ឿនកសិកម្មរៅព្រះរាជាណាចព្កកម្ពុជាព្តូវបានកំែត់អតោស

ញ្ញា ែ និងបានច ូរៅដ ់ព្កមុ្ព្គួសា ទងំឡាយរៅព្គរ់រខតោរាជធានីរៅព្រះរាជាណាចព្កកម្ពុជារ ើកដ ង 

តំរន់ព្រជ ំជនកនុងរាជធានីភនរំរញ។ ម្្នោីសាា សន៍ជំរ ឿនព្តូវបានរព្ជើសរ ីសព្គរ់រខតោ និងរែោុ ះរណាោ  ឱ្យ 

ទទួ បានកា យ ដ់ឹងដទ៏ ូំទលូាយសព្ារ់កា រ្វើជំរ ឿនរនះ។ ព្គួសា ចនំួន ២,៦ លាន ព្គួសា សថ តិរៅកនងុ 

តំរន់រោ រៅជំរ ឿន ព្គួសា កាន់ការ់កសិកម្មចំននួ ២,១លានព្គសួា ព្តូវបានកែំត់រោងរៅតាម្  កាខែឌ  

ដដ តព្ម្ូវឱ្យាននែៃដដីដំណំំាចំននួ ០,០៣ហិកតា ឬានចញិ្ច ឹម្រស សតវព្ររភទ្ំោ៉ងតិច ២កា  ឬរស  

សតវ ព្ររភទព្ររភទតចូចំននួ ៣កា  ឬោ៉ងរោចណាស់រស រកសីចំនួន ២៥កា ។ កនុងចំរណាម្ព្គួសា  

ចំនួន ២,១លានព្គួសា រនាះានកា ដីកសិកម្មចនំនួ ៥,៦៦លានកា ដ ី នននែៃដីស  រចំននួ ៣,៣លាន 

ហិកតា។ ព្គួសា កសិកម្មទងំរនះ បានែោ ់រត័ា៌នម្ ូដា នសោ ីរី ព្គសួា  កាែៈទរូៅននកា កានក់ារ់ដ ី

កសិកម្ម និងសកម្មភារកសិកម្ម រស់រួកោតែ់ោ ់សែំ ំទិននន័យររញរ ញ សព្ារស់ំែួ សំខាន់ៗដដ បាន 

រព្ជើសរ ីស។ រដើម្បីរព្ងកីសំែ ំទិននន័យ និងឱ្យព្គរដែោ រ់កាន់ដត ម្អតិ វិ្សីា្សោអរងកតសម្ាព្តរៅនងឹ 

ព្រជាជនព្តូវបានរព្រើព្បាសរ់ព្ជើសរ ីសរចញរីរញ្ជ ីរម្រដើម្បីព្រម្ ូទិននន័យដដ ទក់ទងនឹងសកម្មភារព្គសួា  

និង កាខែឌ រែសងៗ។ 

សំែ ំរ័ត៌ានព្តូវបានរព្ងកីរដនថម្រទៀតតាម្ យៈតារាងសំែួ សាា សរម្ភមូ្ ិ និងសំែួ តាម្ដន

សព្ារក់ា កានក់ារ់ដាីនឯកសា ព្សរចារ់ដដ បាន ករឃើញកនុងររ ជំរ ឿន។ រដយសា ជំរ ឿនព្តូវបានរ្វើ

តាម្ព្គួសា  កា កានក់ារដ់ីានឯកសា ព្សរចារា់នកព្ម្តិកំែត់រែំ ត ដដ បាន ករឃើញកនុងដំរែើ កា 

ជំរ ឿន។ រ័ត៌ានសោ ីរីកា កានក់ារ់ដី ដដ ានឯកសា ព្សរចារ់ម្ិនព្តូវបានរិចា ណាស ីជរព្ៅដចូ វិសា 

ភារ ដដ បានែោ ់ឱ្យសព្ារ់រសចកោីសននដិា នកនុងដំរែើ កា ព្រម្ ូរត័ា៌ន។ ជំរ ឿនរៅកនុងដំណាក់ដំរូងគជឺា 

ជំរ ឿនព្គសួា កាន់ការ់កសកិម្ម រហើយព្គួសា តំាងទ ីរំៅ រៅទពី្រជ ំជនកនុងរាជធានីភនំររញព្តូវបានដករចញរ ី

តំរន់ជំរ ឿន។ 

រៅររ ដដ ព្កុម្ព្គួសា ព្តូវបានកំែតច់ាស់ ាន កាែៈសម្បតពិ្គរ់ព្ោនជ់ាព្គួសា កសិកម្ម កា 

កានក់ារ់ដីកសិកម្ម រស់រួកោត់ព្តូវបានប៉ាន់ព្រាែរដយកំែត់ដែអកតាម្ កាខែឌ ព្គួសា ានដីកសិកម្មដ

ច់រដយដ ករីដ ីំរៅដា ន ឬានដី រំៅដា ន និងសកម្មភារែ តិកម្មព្តវូបានប៉ាន់ព្រាែថ្នានកា 

កានក់ារ់ដីរែសងោន ។ ព្រជាជនរោ រៅរៅកនុងជរំ ឿនព្តូវបានកព្ម្តិកំែតថ់្នានកាន់ការ់ដីកសិកម្មដច់

រដយដ ក ចំដែកឯព្គួសា កសិកម្មដដ ានដតដី ំរៅដា នរ៉ រណាណ ះម្ិនព្តវូបានរាររ់ញ្ចូ កនុងរញ្ជ ីគំ ។ូ  

កា សរព្ម្ចចតិោរនះព្តូវបានរ្វើរ ើង រដើម្បីរ្វើឱ្យដំរែើកា រ្វើអរងកតានភារង្ហយព្សួ  និងរដើម្បីរតោ តរ ើកា 
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ព្រម្ ូរ័ត៌ានសោ ីរីព្កមុ្ព្គួសា ភាគរព្ចើនដដ តំណាងឱ្យទំហំែ តិកម្ម។ កនុងទំហែំ តិកម្មស  រ ១.៨៨លាន 

ព្កុម្ព្គួសា ាន ៥.៤លានកា ដ ីជាដីកម្មសិទាតៃ  ខ់លួន និង៣.៣ លានហិកតា។  

វិសាលភាពជំជរឿន  
ជំរ ឿនកសិកម្មជាតិរៅព្រះរាជាណាចព្កកម្ពុជា (ជ ក ក) ឆ្ន ំ២០១៣ រនះបានរព្រើព្បាស់នូវទព្ម្ង់សំែួ ព្បំាមួ្យ

សព្ារ់ជំរ ឿន និងអរងកតព្គសួា កសកិម្ម។ ទព្ម្ង់សំែួ រ ី (ទព្ម្ង់ A & B) ព្តូវបានរគរព្រើព្បាស់រៅកនុងដំណាកក់ា 

រោ  និងជាមូ្ ដា នកនុងកា រ្វើជំរ ឿនដដ ានកនងុរោ រំែងរដើម្បីព្គរដែោ រ់ព្គរ់ព្គួសា រៅជាយព្កងុននរាធានី

ភនំររញ។ ទព្ម្ង់សំែួ រួនរែសងរទៀត (ទព្ម្ង ់C, D, E នងិ F) ព្តូវបានរគរព្រើព្បាស់រៅកនងុដំណាកក់ា អរងកតរំររញ

រដនថម្ រហើយទិនននយ័ ម្អតិព្តូវបានព្រមូ្ រដយដែអករ ើព្គួសា គំ ូ។ ទព្ម្ង់សំែួ មួ្យរទៀត (ទព្ម្ង ់ G) ព្តូវរព្រើ

ព្បាស់សួ រៅកាន់រម្ភូមិ្រដើម្បីព្រមូ្ រ័តា៌នសោ រី ីកាែៈភូមិ្សា្សោ  ភារ បំាក ឬរព្ោះម្ហនោរាយ នងិភារដដ ែោ ់

ជាព្ររោជន៍ដ ់សកម្មភាររសដាកិចចជារដើម្។ ។  ហតូដ ់រហដា  ចនាសម្ពន័ធកព្ម្តិភូមិ្។ រដយដ ករីរនះរទៀត

ទព្ម្ង់សំែួ  G ព្តូវបានរគរព្រើព្បាស់រដើម្បីព្រមូ្ ទិនននយ័សព្ារ់ព្គសួា ដដ មិ្នដម្នជាព្គួសា កសិកម្ម។ កព្ម្ងសំែួ     

ទងំរនះ គអឺាច កបានរៅរ ើរគហទំរ័  រស់វិទស្ថសាថ នជាតសិថ ិតិ។ 

 វិសា ភារ ននទព្ម្ង់សំែួ នមួី្យៗរនះគាឺនដូចខាងរព្កាម្ៈ 

ទព្ម្ង ់A តារាងច ះរញ្ជពី្គសួា ៖ ព្រមូ្ រត័ា៌នភូមិ្សា្សោ  នងិរត័ា៌នទក់ទងនឹងព្គសួា រ្វើសកម្មភារកសិកម្ម 

នងិវា វីរបកម្ម។ ទព្ម្ង់សំែួ រនះ ព្តូវបានរគរព្រើព្បាស់រដើម្បីកំែត់អតោសញ្ញា ែព្គសួា កសិកម្មដដ ានកា កានក់ារ់

ដីកសិកម្មរព្រើព្បាស់កនងុរោ រំែងកសិកម្មព្តូវបានរារ់រញ្ចូ កនុងកា រ្វើជំរ ឿន ។ 

ទព្ម្ង ់B រត័ា៌នម្ ូដា នអរំកីសិដា ន៖ ព្រមូ្ រត័៌ានភូមិ្សា្សោ  រត័៌ានអនកែោ ់ចរម្លើយ នងិរត័ា៌ន រស់

ាច ស់កសិដា ន ភារព្សរចារ់ រស់ាច ស់កសិដា ន ចិ ក កាែៈមូ្ ដា ន រស់កសិដា នដូចជាទំហំ និងចំននួកា ដី

ដដ បានកាន់ការ ់ នងិទីតំាង ដីជាក់ដសោង កា រព្រើព្បាស់ដីចម្បង និងសាថ នភារដីននកា ដីរៅកនងុកសិដា ន ដីនព្រនងិ

ដីនព្ររ ើដនទរទៀត កា រព្រើព្បាស់កា រព្សាចព្សរ ដំណំាអចិន្នដយ៍ដដ បានដ ំ រោ រំែងចម្បងននែ តិកម្ម 

កា ចីញ្ច ឹម្រស សតវ នងិរស រកសីរៅកនងុកសិដា ន កា រ្វើវា វរបកម្ម និងរ័តា៌នព្គសួា រស់ាច ស់ដី។ 

ទព្ម្ង ់ C កា ដដំណំំា ៖ ព្រមូ្ រត័ា៌នសោ ីរីទីតាំង អនកទទួ ខ សព្តូវ នងិាច ស់កសិដា នព្រម្ទងំអនកតំណាង

ាច ស់កសិដា ន ដំណំា យៈររ ខលីដដ បានដ ំ នងិបានព្រមូ្ ែ  ួម្រញ្ចូ ទងំដីបានដ ំ  យៈររ ដ ំ កា ដដំំណំា

តាម្ កាែៈររចចករទស ដីដដ បានព្រមូ្ ែ  ដំណំាអចិន្នដយ៍ ួម្ទងំទំហនំែៃដីដំណំាដដ បានដជំាជ ួ នងិចំននួ

រដើម្ននដំណំាអចិន្នោដដ បានដរំាយប៉ាយ កា រព្សាចព្សរ និងរ័តា៌នរែសងរទៀតទក់ទងនឹងកា ដី សកម្មភារនន

កសិកម្មរៅជំវីញែៃះ កា អន វតោកសិកម្ម ឧរក ែ៍ រ ិកាា  នងិរព្គឿងា៉ស នីដដ បានររព្រើព្បាស់កនងុកា កានក់ារ ់

កសិកម្ម រសវាកម្មកសិកម្ម ភារជាកម្មសិទាិ រស់កសិដា ន នងិរត័៌ានរែសងរទៀតដដ ពាក់រន័ធ។ 

ទព្ម្ង ់ D កា ចញិ្ចមឹ្រស សតវនងិរស រកស៖ី ព្រមូ្ រត័៌ានសោរីីទីតាំង អនកទទួ ខ សព្តូវ ាច ស់កសិដា ន និង

តំណាងាច ស់កសិដា ន រស សតវ និងរស រកសីដដ បានចិញ្ច ឹម្គិតព្តឹម្នងៃជំរ ឿន ចំននួរស សតវ រស រកសដីដ ានកនុង

 យៈររ ១២ដខកនលងម្ក ឧរក ែ៍រព្រើព្បាស់ រព្គឿងយនោ អោ  នងិភារដដ អាច កបានរសវាកម្មកសិកម្ម។ 
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ទព្ម្ង ់E - សកម្មភារវា វីរបកម្ម៖ ព្រមូ្ រត័៌ានអរំីទីតាំង អនកទទួ ខ សព្តូវ និងាច ស់វា ីវរបកម្មនងិតំណាង

ាច ស់វា ីរបកម្ម សកម្មភារវា វីរបកម្ម ម្អតិ  ួម្រញ្ចូ ទងំព្ររភទននកា ចញិ្ច ឹម្ ទីតាំង តរំន់ដីជាក់ដសោងដដ រ្វើកសកិម្ម 

សាា  ៈរ ិកាា ែ ិតកម្ម ព្ររភទទឹកដដ បានរព្រើព្បាស់ ព្ររភទវា ីវរបកម្មចម្បង ឧរក ែ៍នងិរព្គឿងយនោដដ បាន

រព្រើព្បាស់ ព្កុម្ព្គសួា ដដ បានចូ  ួម្ កលំាងំរ កម្មដដ បានជ ួ នងិរត័៌ានរែសងរទៀតៗដដ ទកទ់ង។ 

ទព្ម្ង ់ F - រត័ា៌នទកទ់ងសោ រីពី្គសួា កសិកម្ម៖ ព្រមូ្ រ័តា៌នសោ ីររីីទីតាំង អនកទទួ ខ សព្តូវ និងអនកកាន់

ការ់ដីកសិកម្ម ព្គួសា កសិកម្ម ចំននួព្គសួា  រ ម្ ះ សាច់ញាតិរម្ព្គសួា  រភទ អាយ  សាថ នភារអាពាហ៍រពិាហ៍ 

កព្ម្ិតសិកាដដ បានរញ្ចរ់ររញរ ញខពស់រំែ ត កព្មិ្តថ្នន ក់សិកានាររ រចចុរបនន ភារ បំាកទងំែលូវកាយ នងិែលូវចិតោ 

សកម្មភាររសដាកិចចចម្បងនងិរនាៃ រ់រនស ំនិងសាថ នភារកា ង្ហ នងិភា កិចចដដ បានរ្វើរៅកនងុកសិដា នកនងុ យៈររ  ១២ 

ដខកនលងម្ក កា រ្វើដំណំារែសងៗរទៀត សនោិស ខរសបៀង  សកម្មភាររសដាកិចចដនទរទៀត ដូចជាកា រនសាទព្តនីងិែ តិ

ែ ជ ជាតិរៅតាម្ែលូវទឹក រៅកនងុសម្ ព្ទឬរៅឆ្ៃ យរីសម្ ព្ទ សកម្មភារដដ ទក់ទងនងឹនព្ររ ើជារដើម្។ 

ទព្ម្ង ់ G-កព្ម្ងសំែួ ភមូ្៖ិ ព្រមូ្ រ័តា៌នសោ រីីព្ររភទដី  កាែៈចម្បងននតំរនភ់មិូ្សា្សោ  ព្ររភទរព្ោះ 

ភ័យ ឬរព្ោះម្ហនោរាយកនងុ យៈររ  ៥ ឆ្ន ំកនលងម្ក សកម្មភាររសដាកិចចដដ ាន កលំាងំរ កម្មតល ស់រោូ តាម្ ដូវ

កា   យៈររ ដដំំណំា ឧរក ែ៍សាា  ៈ នងិម្រ្ស្ថបាយកសិកម្មដកនចន រព្គឿងយនោ នងិរ ិកាា  ម្រ្ស្ថបាយដឹកជញ្ជូន 

សាលារ ៀនដដ ាន ម្រ្ស្ថបាយដដ អាចទំនាក់ទំនងបាន កា ដងទសំ ខភារ កា រព្រើព្បាស់ទឹក សាថ នភារែលូវងន  ់

នងិទីែា  វតោានរ គគ កិ រស់អងគកា  ព្រម្ទងំវតោានអងគកា ជាត ិអនោ ជាតិ វរប្ម៌្ នងិជំរនឿសាសនា។ 

ព្គសួា ទងំអស់រៅកនុងព្ររទសកម្ពុជាព្តូវបានសាា សរៅកនងុដំណាកក់ា ដំរូងរដយរព្រើព្បាស់កព្ម្ងសំែួ  A 

រដើម្បីកំែត់កា ច ូ ួម្ រស់រួកោត់រៅកនងុកា កានក់ារដី់ដដ រ្វើកសិកម្ម។ កនុងក ែីព្គួសា ណាមួ្យព្តូវបាន ករឃើញ

បានចូ  ួម្រៅកនងុសកម្មភាររ្វើកសិកម្ម នងិាន កាែៈសម្បតោិព្គរ់ព្ោន់រោងតាម្នយិម្ន័យ ននកា កានក់ារ ់

កសិកម្ម។ ព្គសួា កសកិម្មរនាះព្តូវបានរគសំភាសន៍រដនថម្រដយរព្រើព្បាស់កព្ម្ងសំែួ  B។ ទិនននយ័ ម្អតិអរំកីា រ្វើ

កសិកម្មព្តូវបានព្រមូ្ រដយរព្រើព្បាស់កព្ម្ងសំែួ  F នងិ C និង / ឬ D នងិ / ឬកព្ម្ងសំែួ  E រៅកនុងដំណាកក់ា 

អរងកតរំររញរដនថម្ ព្គសួា គ ំូព្តូវបានរព្ជើសរ ីសរដយរព្រើព្បាស់ វិ្ីសា្សោ រព្ជើសរ ីសគំ នូចដនយព្រូបារ ៊ី ីរត។ 

ទីតងំភូមសិាស្រសត្ គបដណត ប ់
ព្គសួា ទងំអស់រៅកនុងព្ររទសកម្ពុជាទងំមូ្ ដ ងដតខែឌ មួ្យចំននួ៤រៅកនងុរាជធានភីនំររញ ដដ រគសាគ  ថ់្ន

សថ ិតរៅជាយព្កងុដដ ព្តូវបានរារ់រញ្ចូ កនងុកា រ្វើជំរ ឿនជាតិកសិកម្មរៅកម្ពុជាឆ្ន ំ២០១៣  ួម្ជាមួ្យព្គះឹសាថ នកសិកម្ម 

ខាន ត្ដំដ ព្រតិរតោិរដយព្កមុ្ហ  ន សហក ែ៍ សាថ រ័នសាធា ែៈ នងិដែនកឯកជនដដ ឱ្យរ ម្ ះថ្ន "ដីកសិកម្ម

គតិយ តោ” រៅកនងុវិស័យមិ្នដម្នព្គសួា ។ 

 កា កានក់ារក់សិកម្មជាកម្មសិទធិ ដដ បានព្គរ់ព្គង នងិដំរែើ កា រដយព្គួសា រៅទីព្រជ ំជន ឬអងគភារ 

មិ្នបានជួរព្រទះ រៅកនងុតំរនដ់ដ ព្គរដែោ រ់រដយកា រ្វើជំរ ឿន ដូរចនះវាព្តូវបាន កាទ ករៅររ រព្កាយននកា  

រ្វើអរងកត ។ ព្គឹះសាថ នកសិកម្មខាន តតូចដដ បានចូ  ួម្កនងុកសិដា នកសកិម្ម ដដ មិ្នដម្នជាព្គួសា ្ម្មតា មិ្នព្តូវបាន 

ព្គរដែោ រ់រៅកនុងកា អរងកតរនះរទ រព្ពាះថ្នព្គសួា ដដ បានរារ់រញ្ចូ រៅកនុងកា អរងកតរនះម្និព្តូវបានរគចាតទ់ ក 
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ថ្ន កាែៈរសដាកិចចរទ។  ភមិូ្ទងំអស់ដដ ានកា កានក់ារក់សិកម្មចំននួ (៥ ឬតិចជាង) រនាះព្តូវបានរគដករចញរ ី

រញ្ជ ីសំណាកគំ ូសព្ារ់ដំណាក់កា រំររញរដនថម្។ 

អជងេត និងកាលបរជិឆេទជោង 
ជំរ ឿនកសិកម្មរៅកម្ពុជាឆ្ន ំ២០១៣រនះ ព្តូវបានអន វតោជារ ីដំណាក់កា : ដំណាកក់ា សនូ ទីមួ្យាននយ័ថ្ន

សព្ារ់កា ច ះរញ្ជនីនព្គសួា ទងំអស់រៅកនងុភូមិ្ទងំអស់រៅកនងុព្ររទសកម្ពុជា ដដ ព្តូវបានអន វតោកនងុ យៈររ  

៤៥នងៃ រនីងៃទី១៧ ដខរម្សាឆ្ន ំ២០១៣ ដ ន់ងៃទី៣១ ដខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ នងិដរររទរដនថម្ព្តូវបានរគយករីដខវិចឆិកា 

នងៃទី០១ ដ ់ ២២ ឆ្ន ំ២០១៣ ានជាងតិចតួចននកា រ្វើអរងកតរៅកនុងដំណាកក់ា រដនថម្រនះ គឺរដយសា ដតរញ្ញា

រភលៀងធាល កន់ិងកា រ្វើដំរែើ  បំាក សព្ារ់ព្កុម្អនកអរងកត ជារិរសសរៅតាម្តំរនជ់ួ ភនំ។  

ម្ ន យៈររ ១២ដខរៅនងៃទី០១ ដខរម្សា ឆ្ន ំ២០១៣ (ាននយ័ថ្នរនីងៃទី០១ ដខរម្សាឆ្ន ំ២០១២ ដ ន់ងៃទី 

៣១ ដខមី្នា ឆ្ន ំ២០១៣) ជាទូរៅព្តូវបានរព្រើព្បាស់ជារសចកដីរោងសព្ារ់ យៈររ ដដ ភាគរព្ចើនននទព្ម្ង់ F, C, D 

នងិ E កនុងជំរ ឿនជាតកិសិកម្មរៅកម្ពុជាឆ្ន ំ ២០១៣។ រទះជាោ៉ងណាក៏រដយ រសចកោីរោងតាម្ យៈររ សព្ារ់ 

ធាត មួ្យចំននួរនះ គខឺ សោន រីម្ួយរៅមួ្យដដ បានរញ្ញជ ក់ខាងរ ើ ដូចដដ បានរង្ហា ញរកីា ដរងដចកទិននន័យដនទ 

រទៀត និងកនុងកព្ម្ងសំែួ សំែួ នីមួ្យៗ។ 

ការជ្ជើសជរ ើសសណំាកគំរ ូ
រៅកនងុដំណាក់កា សនូ  កា ច ះរញ្ជ ី នងិកា ព្រមូ្ រត័៌ានមូ្ ដា នអរំីសកម្មភារកសិកម្ម នងិវា ីវរបកម្ម 

ព្តូវបានអន វតោព្គរ់ព្គសួា ននភូមិ្ទងំអស់រៅកនុងព្ររទស។រៅកនងុដំណាក់កា រដនថម្ននជាកា សៃង់ម្តិរនះព្តូវបានរ្វើរ ើ

ងទងំរី  រៅដែនកព្គួសា  នងិមិ្នដម្នព្គសួា ។ អងគភារសថ ិតទិងំរនះព្តូវបានចាត់ចំណាតថ់្នន ក់ជា ព្គសួា រ្វើកសិកម្ម

រៅកនងុដែនកព្គសួា  និងអងគភារកសិកម្មខាន ត្ំដដ បានព្រតិរតោិកា  រដយសាជីវកម្ម សហក ែ៍ រាជ ដា ភបិា  នងិ

ដែនកឯកជនរៅកនុងដែនកមិ្នដម្នព្គសួា ។  

រញ្ជភីូមិ្ដដ បានចងព្កងសព្ារ់ជំរ ឿនព្រជាជនឆ្ន ំ២០០៨ ព្តូវបានរគរព្រើព្បាស់ជាឯកសា មូ្ ដា នសព្ារ់ 

កា ង្ហ  ច ះរញ្ជនីនជំរ ឿនកសិកម្មរៅកម្ពុជាឆ្ន ំ២០១៣រៅកនងុដំណាកក់ា សនូ ។ រនាៃ រ់ម្ករៅកនងុរញ្ជនីនព្គសួា  

កសិកម្មបានរ ៀរចំរចញរីទិនននយ័ដដ ព្រមូ្ បានរៅកនងុទព្ម្ង់ B រៅកនងុដំណាកក់ា សនូ ព្តូវបានរព្រើព្បាស់

ជារញ្ជ ីសំណាកគំ ូរៅកនងុដំណាកក់ា រំររញរដនថម្ ។ ព្គសួា កសិកម្ម “ខាន ត្ំ” បានព្តូវកំែតអ់តោសញ្ញា ែរៅកនុង 

ដំណាក់កា រនះរីកនងុរញ្ជ ី។ រដនថម្រីរនះរទៀត រញ្ជកីានក់ារ់កសិកម្ម “រិរសស” នងិកា កានក់ារ់កសកិម្ម “គតិយ តោ”ិ 

ព្តូវបានរ ៀរចំរៅកព្ម្តិ ដាបា  នងិរញ្ជ ីរនះព្តូវបានរារ់រញ្ចូ កនងុកា កាន់ការក់សិកម្ម “ខាន ត្”ំបានកែំត ់

អតោសញ្ញា ែរៅកនុងកា អរងកតរនះ។ 

និតិវធិីអជងេត 
ទិននន័យទងំអស់រៅកនងុជំរ ឿនជាតិកសិកម្មរៅកម្ពុជាឆ្ន ំ២០១៣ ព្តូវបានព្រមូ្ តាម្ វិ្សីា្សោ   រឃើញ រារ់  

(de facto) រដយម្្នោីសាា សន ៍ នងិម្្នោីព្តួតរនិតិយដដ បានរែោុ ះរណាោ  រហើយរ្វើកា សាា សន៍ រដយតៃ  ់រៅ 

រ ើសាជកិព្គសួា កសិដា នដដ ព្តូវសាា សន ៍។ 
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អនកតរសាា សនគ៏ជឺាសាជិកព្គសួា ររញវយ័ (អាយ  18 ឆ្ន ំរ ើងរៅ) ននព្គសួា នងិយ ់ដឹងននសកម្មភារ

កា កានក់ារ់កសិកម្ម។ អនកតរសាា សន៏ដដ ាន កាែៈព្គរ់ព្ោន់រំែ តគាឺច ស់កសិដា ន។ រទះរីោ៉ងណាក៏រដយ 

កា អវតោាន រស់ោត ់ រោីព្ររនធ កនូព្រុស ឬកនូព្សីដដ ានអាយ រ ី ១៨ឆ្ន ំរ ើងរៅដដ អាចែោ ់ចរម្លើយបាន។ 

ោម នសាជិកព្គសួា ណាដដ ានអាយ រព្កាម្ ១៨ ឆ្ន ំច ះ ឬក៏ អនកជតិខាង ឬក៏ព្គសួា ដនទរទៀតដដ បានសាា ស៏ 

ឬសួ នំាសព្ារ់រ័តា៌នននព្គសួា ដដ បានអរងកតរនាះរទ។ 

ទិននន័យរៅកនុងជំរ ឿន និងអរងកតព្តូវបានព្រមូ្  រដយរព្រើព្បាស់កព្ម្ងសំែួ ដដ ានជា ចនាសម្ពន័ធសោងដ់  

ដដ បានដែនំារដយរសៀរៅ ដែនំាម្្នោីសាា សន៍ ដដ បានែោ ន់ូវទសសនៈទន ម្អតិ នយិម្នយ័ នងិនតីិវិ្ី

ដដ ព្តូវបានអន វតោសព្ារ់កា ព្រមូ្ ព្ររភទទិននន័យនីមួ្យៗ។ រសចកោីព្ពាងកព្ម្ងសែួំ  នងិរសៀវរៅដែនំាព្តូវបាន 

រ ៀរចំរ ើងរដយដែអករ ើអន សាសន៍ដដ ទទួ បានរីសិកាា សាលាសោ ីរអីនករព្រើព្បាស់-អនកែ ិតទិនននយ័។ កព្ម្ងសែួំ  

ជំរ ឿននិងរសៀវរៅដែនំាព្តូវបានដក ម្អរ ើងវិញ និងបានរញ្ចរ់រដយដែអករ ើ ទធែ ននកា រ្វើជំរ ឿន សាក បង 

ជាមួ្យនងិរទរិរសា្ ដដ ទទួ បានកនងុអំ ុងររ អន វតោ។ រសៀរៅ ដែនំាម្្នោីសាា សន៍ គឺព្តូវបានរដនថម្រដយ 

កា ព្តតួរនិតិយជាសំែ ំអំរភីារស ីោន ននទិនននយ័ ដដ បានអន វតោរៅតាម្មូ្ ដា ន កនងុដំណាក់កា កា រញ្ចូ ទិនននយ័ 

នងិកា ដកនចនទិនននយ័ឲ្យបានព្តឹម្ព្តូវរៅកនងុដំណាក់កា រនោរនាៃ រ់រទៀត ។ 

ផផនការផសពវផាយ 
ម្ នររ កា ច ះព្រមូ្ ទិនននយ័បានចារ់រែោើម្ កា រោសនាែសរវែាយជំរ ឿនព្តូវបានរ្វើរ ើងរដើម្បីទទួ បានកា 

ោំព្ទ នងិកិចចសហកា រីព្គរ់ព្កុម្ព្គសួា ទងំអស់រៅទូទងំព្ររទសដដ បានចូ  ួម្រៅកនុងសកម្មភារកសិកម្ម នងិមិ្ន

បានចូ  ួម្កា ង្ហ កសិកម្ម។ ព្រធានភូមិ្ព្តូវបានចូ  ួម្រដើម្បីែោ រ់ត័ា៌នដ ់ព្រជារ  ដារៅកនងុភូមិ្។ យ ទធនាកា 

រោសនាររងកើនកា យ ់ដឹងព្តូវបានរ្វើតាម្ យៈព្ររន័ធែសរវែាយនានាដូចជាទូ ទសសនន៍ងិវិទយុ នងិកា រព្រើព្បាស់រដ 

នងិរ័ែណព្រកាស តៃ ងំ ូរភារ កា របាះរ ម្ពរៅរ ើងង់ អាវយឺត និងមួ្កព្តូវបានរព្រើព្បាស់កនុងកា រ្វើជំរ ឿននងិកា អរងកត។ 

 ិខិតរ័ែណ និងអតថរទនិរនាខលីៗ ព្តូវបានរ ៀរចំរដយានរសចកោីរនយ ់ដូចជា៖ “រតើជំរ ឿនកសិកម្មរៅកម្ពុជា គឺជាអវី?” 

“រតើសាថ រ័នណាមួ្យដដ ទទួ ខ សព្តូវរ្វើជំរ ឿនកសិកម្មរៅកនងុព្ររទសកម្ពុជា ?” រតើជំរ ឿនកសិកម្មរៅកនងុព្ររទស 

កម្ពុជាានសា ៈសំខាន់ដូចរម្ោចដដ  ? “ឯកសា ជំរ ឿនកសិកម្មទងំរនះគអឺាច កបានរៅ រ ើរគហទំរ័  រស់

 វិទស្ថសាថ នជាតិសថ តិ ិននព្កសួងដែនកា  ។ 

ការជរៀបឆំជ្ជើសជរ ើសសណំាកគំរ ូនិងការឆ ុះ្បមូលទិនននយ័ 
ជាទូរៅកា រព្ជើសរ ីសសំណាកចាត់ចំណាតថ់្នន ក់ជារី ដំណាក់កា  ដដ ព្តូវបានសព្ារ់កា រ្វើអរងកត ។ 

ដំណាក់កា ទីមួ្យ (FSU) កា រព្ជើសរ ីសភូមិ្រៅកនុងឃ ំ ។ ដំណាក់កា ទីរី  (SSU) គឺរព្ជើសរ ីសព្គសួា ដដ កានក់ារ ់

កសិកម្មខាន តតូចរៅកនុងភូមិ្រព្ជើសរ ីសសំណាកគំ ។ូ កនងុដំណាក់កា ទីមួ្យ គរឺព្ជើសរ ីសឃ ំនីមួ្យៗតាម្ព្ររន័ធសា 

ាព្តព្របូារ ៊ី ីរៅនងឹទំហំ - ទំហំចំននួព្គួសា កានក់ារ់កសិកម្ម ។ ដំណាក់កា ទីរ ី គឺរព្ជើសរ ីសរដយនចដនយរី 

ចំែ ច ចារ់រែោើម្ដដ ាន កាែៈជាម្ព្ររន័ធ ។ កា រព្ជើសរ ីសសំណាកគំ ូដំណាកក់ា ទីមួ្យ គឺព្តូវបានអន វតោរៅ 

កព្ម្ិតឃ ំ រដយរព្ជើសរ ីសអព្តាសំណាកគំ ូ ចំននួ ៥០ភាគ យ តាម្វិ្ីសា្សោសថ ិតិរៅកនងុកព្មិ្តរនះ។ ព្គសួា ដដ  
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កាន់ការក់សិកម្មខាន តតូចគឹព្តវូបានរព្ជើសរ ីសអព្តាសំណាកគំ ូ ៥ ភាគ យ រ ៀងរា ព់្គរ់ ២០ ព្គសួា ដដ កានក់ារ់ 

កសិកម្មខាន តតូច ព្គសួា  ដដ ានដីកសិកម្មខាន តតូចមួ្យននកា រព្ជើសរ ីសជាព្គសួា គំ ូ (សូម្រម្ើ រសចកដី ម្អិតននកា 

 ចនាគំ នូងិនីតិវិ្កីា ប៉ានស់ាម នកនុងឧរសម្ព័នធទី១) ។ ទិនននយ័ទងំមូ្ រៅកនុងដំណាកក់ា សនូ ននជំរ ឿនកសិកម្មកម្ពុជា

ឆ្ន ំ២០១៣ ព្តូវបានរគព្រមូ្ បានរ ី២,៦ លានព្គួសា  រ ើភូមិ្ចំននួ ១៤.០៧៣ ឃ  ំ១.៦២១ ព្សុក ១៩៤  នងិរខតោ២៤ 

រដយម្្នោីសាា សន៍ដដ ទទួ បានកា រែោុ ះរណាោ   រដយបានរព្ជើសរ ីសរចញរសិីសស នងិនិសសតិរញ្ចរ់កា សិកា 

នងិភាន ក់ង្ហ ស ខភារសតវភូមិ្រ ើមូ្ ដា នននកា រ្វើរតសោជព្មុ្ះ។ រនោរនាៃ រ់រទៀត  ទិនននយ័រនះព្តូវបានអន ញ្ញា តឲ្យរំដរក 

សព្ារ់រខតោតបងូឃមុ ំដដ ជារខតោររងកើតងមីានរ ខរ ៀងទី ២៥ ។ 

កា ច ះព្រតិរតដិកា តាម្មូ្ ដា ន  ួម្ានទងំកា រែោុ ះរណាោ  ម្្នោីសាា សន៍ នងិម្្នោីព្តតួរនិិតយ កា ព្រមូ្  

ទិននន័យនងិព្តួតរនិិតយ ។ រ គគ ិកថ្នន កក់ណាោ   នងិ ថ្នន ក់មូ្ ដា នដដ ម្ករ ី  វិទស្ថសាថ នជាតិសថ តិិ នងិព្កសួងកសិកម្ម 

  កាា ព្រាញ់ នងិរនសាទ នងិជ ួអនករ្វើកា ព្រមូ្ ទិនននយ័ចំននួ ៤.០០០នាក់ ដដ បានរែោុ ះរណាោ  ម្ នរកួរគ 

រ្វើកា ព្រមូ្ ទិនននយ័និងកា ព្តួតរនិិតយ។ ចារត់ាំងកា រ្វើជំរ ឿនកសិកម្មជាតិកម្ពុជា ព្តូវបានររងកើតជារី ដំណាកក់ា  

រដយរ្វើកា រែោុ ះរណាោ  សព្ារ់ដំណាក់កា នមួី្យៗ។ ានរី កព្ម្ិតដដ ងមនីនកា រែោុ ះរណាោ  ទងំរី ដំណាក ់

កា រឋម្ និងដំណាកក់ា រំររញរដនថម្ដដ ព្តូវបានរ្វើរ ើងរដយដ ករោីន ។ ទងំរី កព្ម្តិននកា រែោុ ះរណាោ   

សព្ារ់ដំណាកក់ា នីមួ្យៗគឺ (ក)រែោុ ះរណាោ  ព្គូររង្ហគ  ដដ ានម្្នោីម្ករី វិទស្ថសាថ នជាតិសថ តិិ នងិព្កសួងកសិកម្ម 

  កាា ព្រាញ់ នងិរនសាទរៅថ្នន កក់ណាោ  ជាព្រធាន នងិតំណាងរខតោ (ខ) រែោុ ះរណាោ ម្្នោីសាា ស៍ នងិ ព្កុម្ម្្នោ ី

ព្តួតរនិតិយ ។ ម្្នោីមូ្ ដា នទងំអស់រនាះ ួម្រញ្ចូ ទងំម្្នោពី្តតួរនិតិយរៅព្គរ់កព្មិ្តដដ ព្តូវបានរែោុ ះរណាោ   

រដនថម្ោ៉ង អរ ើមូ្ ដា នព្គះឹ នយិម្ន័យ និងនតីិវិ្សីព្ារ់កា ព្រមូ្ ទិនននយ័។ 

ខែៈដដ ទិនននយ័រៅកនងុដំណាក់សំខានន់នជំរ ឿនកសិកម្មជាតិកម្ពុជាឆ្ន ំ២០១៣ ព្តូវបានព្រមូ្ រ ើព្គសួា  

ចំននួ ២,៦ លានព្គសួា  កនងុដំណាកក់ា រដនថម្ -តព្ម្ូវកា ពាក់រន័ធជនំាញរដនថម្ នងិ កា រែោុ ះរណាោ  -រ គគ កិ 

ពាករ់ន័ធរព្ជើសរ ីសរី និសសតិ នងិនិសសតិរញ្ចរ់កា សកិា នងិយ វជនដដ ានកា អរ់ ំកនងុព្សុកននអនករ្វើកា ខាង 

រស សតវព្សុក។ រនះជាកព្ម្ងសំែួ ភូមិ្ (ទព្ម្ង-G) ព្តូវបានរគព្គរ់ព្គង រដើម្បឱី្យព្រធានភូមិ្រៅកនុងភូមិ្ទងំអស់

កនុងកំ ុងររ រ្វើជំរ ឿនរនះ។ 

ភារព្តឹម្ព្តូវនន ទធែ ច ងរព្កាយននជំរ ឿនកសិកម្មជាតកិម្ពុជា អាព្ស័យរ ើគ ែភារ អននកា ព្រមូ្ ទិនននយ័ 

រីព្គសួា ដដ ព្តូវបានរ ៀរចំជារញ្ជ ី។ ររើរទះរីជាោ៉ងណាកា រែោុ ះរណាោ  ព្តូវបានរ្វើបានោ៉ង អ នងិដំរែើ កា 

ទិននន័យព្តូវបានររងកើតរដយានព្រសិទធិភារ ព្រសិនររើកា ព្គរ់ព្គងគ ែភារដដ ព្តូវបានអន វតោកនុងអំ ុងររ ព្រមូ្ 

ទិននន័យបានព្គរ់ព្ោន ់ រហើយទិនននយ័ច ងរព្កាយនឹងានភារមិ្ន អ។ កា ព្តតួរនិតិយ នងិ រណាោ ញទំនាក់ទំនងរៅកនងុ 

ជំរ ឿនកសិកម្មជាតិកម្ពុជាានរព្ចើនកព្មិ្តដូចបានរ ៀររារ់ ម្អតិរៅកនុង រសៀវរៅអនកព្គរ់ព្គង ។ ឋានាន ព្កម្ ននកា  

ព្តួតរនិតិយ នងិ ទំនាកទំ់នង ួម្ជាមួ្យនងឹរោ កា ែ៍ដែនំាទូ ំទូលាយម្យួដច់រដយដ ករនះព្តូវបានរ ៀរចំ 

សព្ារ់ព្រធានសាខារខតោជំរ ឿន (PCSs) នងិអនកព្គរ់ព្គងព្កុម្ (TSs) ដែនកសំខាន់ៗននសកម្មភាររែសងោន  នងិនីតិវិ្ ី
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ននកា ព្តួតរនិតិយគ ែភារ រដយរនិិតយតាម្ដនឱ្យបានព្តឹម្ព្តូវរីកា  ីកចរព្ម្ើនននកា ច ះរញ្ជ ី និងកា រ ៀរចំននជំរ ឿន 

កសិកម្មជាតកិម្ពជា និងសព្ារ់កា  ករឃើញដំរូងននរញ្ញា នមួី្យៗននកា ព្រមូ្ ទិនននយ័។ 

ការផកច្ឆនទិននន័យ 

រៅររ ដដ ទិនននយ័ទងំមូ្ សព្ារ់ភូមិ្មួ្យដដ ព្តូវបានព្រមូ្ រដយម្្នោីសាា សន៍ រួករគបានដកជ់នូ

កព្ម្ងសំែួ ដដ បានរំររញតារាងសំែួ រនាះរៅព្កុម្ម្្នោពី្តតួរនិតិយតាម្ ដំរ់ អន វតោកា ព្តួតរនិិតយ ម្អតិ 

នងិបានរែញើរៅកានស់ាន កក់ា កណាោ  រខតោរៅរ ៀងរា ់ច ងសបាោ ហ៍ ។ ម្្នោដីដ ពាករ់ន័ធរៅសាន កក់ា កណាោ  រខតោបាន 

ព្តួតរនិតិយតារាងរញ្ជ ីសំែួ ដដ រំររញរហើយម្ោងរទៀតនងិច ហរព្កាយរញ្ជូនទព្ម្ងទ៉ងំអស់រៅសាន ក់កា  កណាោ  ថ្នន ក ់

ជាតិសព្ារ់កា រញ្ចូ ទិនននយ័និងកា រញ្ញជ ក់ឲ្យព្តឹម្ព្តូវ។ 

រៅសាន កក់ា កណាោ  ជំរ ឿនរញ្ជ ីសំែួ ដដ បានរំររញដដ បានទទួ រ ើកដំរូងរៅកនងុអងគភារព្គរ់ព្គងឯ

កសា ដដ ជាកដនលងដដ ានកា ព្តួតរនិិតយជាអរប ាមួ្យដដ ព្តូវបានរ្វើរ ើងរៅកនងុ កាែៈននកា ព្គរដែោ រ់ឱ្យ

ររញរ ញននកព្ម្ងសំែួ ម្ នររ រញ្ជូនរៅកដនលងរញ្ជូ ទិននន័យ និងដកនចនររែសងៗ។ 

កា ដកនចនទិនននយ័និងកា គែនារនះព្តូវបានរ្វើរដយរព្រើព្បាស់កម្មវិ្ីដកនចនទិនននយ័  CSPro 5.0។ ភារព្តឹម្ 

ព្តូវននទិននន័យរនះបានចារ់រែោើម្រីដំណាកក់ា រ ៀរចំឯកសា  តាម្ យៈកា រញ្ចូ ទិនននយ័ និងកា នចនទិនននយ័ជារនោ 

រនាៃ រ់រៅកនុងនយ័ថ្ន កម្មវិ្រីញ្ចូ ទិនននយ័ព្តូវបានព្តតួរនិិតយភារស ីសង្ហវ កោ់ន ដដ ានរៅកនងុទិនននយ័។ កា ព្តួត 

រនិិតយគបឺានអន វតោតាម្កា រិនតិយ អំិតរដយនដ រនះអម្រដយកា ព្តតួរនិតិយរដនថម្រទៀត រដយកនូរសៀវរៅននកា  

 វិភាគ កា រនិិតយរដយរង្ហា ញតាម្ យៈកា ព្បារ់រដយតៃ   ់នងិច ងរព្កាយយកា ដកតព្មូ្វរដយក រំយូទ័ ។ 
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ជំពូកទី ២                                                            
ភូមិសាស្រ្តនិងហេដ្ឋា រចនា្មព័នធហៅប្បហទ្កមពុជា 

 

          ប្រទេសកម្ពុជាមានប្របំ្រេល់ភាគខាងលិចជារ់ប្រទេសថៃ ខាងទ ើងជារ់ប្រទេសឡាវ នងិភាគខាងទកើត 

ជារ់ប្រទេសទវៀតណាម្ ទ ើយបានចចកសណាា នដីជារួនធំៗ  គឺជាតំរន់វាលេំនារ តំរន់រឹងេទនេសារ តំរន់ទនេរសមុ្ប្េ 

ជារ់ឈូងសមុ្ប្េថៃ និងតំរនភ់្េនំងិខ្ពងរ់ារខ្ពស់ៗ។ ទៅកេងុតំរនទ់ងំទនេះ មានេីតំងភ្ូមិ្សាស្ដសរ  នងិសណាា នដីទប្ចើន

ប្រទភ្េទសេងៗគ្នេ ចដលជាកតា សំខាន់កេងុការកំណតប់្រទភ្េដណំំាសម្ប្សរចដលអាចដដុំេះទៅកេុងភ្ូមិ្ថនប្រទេសកម្ពុជា។ 

ការទរជាងកប្ម្ិតទខ្តានងិប្កងុទៅកេុងប្រទេស ប្តូវបានចចកជារីអងគភាររដាបាល កេងុទនាេះ អងគភាររដាបាលចដលតចូ

ជាងទគប្តូវបានកំណត់ទ ម្ េះថា ភ្ូមិ្ រនាា រ់ម្ក ឃុ ំនងិប្សុក។ 

       ប្រទេសកម្ពុជាមានចំននួ ១៤.០៧៣ ភ្ូមិ្ ប្តូវបានចរងចចកជា ១.៦៣៣ ឃុំ នងិបានសាុំទៅជា ១៩៤ ប្សុក/ខ្ណឌ ។ 

ទម្ភ្ូមិ្សរុរចំននួ ១២,៦០៤នាក ់ ប្តូវបានសមាា សន៍ទៅេូទងំប្រទេសសប្មារ់ ំទរឿនកសិកម្មទៅកម្ពុជា ចដលបាន 

ប្គរដណា រ់ប្គរ់ ២៥ រា ធានីទខ្តា រ ុចនាប្តូវបានដកទចញនូវ តំរន់េីប្រ ុ ំនមួ្យចនំនួថនរា ធានភី្េំទរញ ទដយចសែក 

តម្ស  នដី និងទ រដា រចនាសម្ពន័ភ្មិូ្។ 

្ណ្ឋា នដ ី
តំរន់រឹងេទនេសារមានទខ្តាចំននួប្បំារីរួម្មានទខ្តា រនាា យមាន យ័ បាត់ដំរង ថរ លនិ ទសៀម្រារ ឧតារមាន ័យ 

កំរង់ធំ កំរងឆ់្េ ំង និងទោធិសាត។់ ទដយចែកទខ្តាថរ លនិ នងិតាឧតារមាន ័យ ជាេីតំងភ្ូមិ្សាស្ដសា ចដលមានកនូភ្េ ំ

នងិខ្ពងរ់ារ ចដលគ្នម នភ្ូមិ្ណាមួ្យសថ ិតទៅជារ់នងឹតំរន់រឹងទនាេះទេ។ ទទេះយ ងណា ក៏ទដយតម្ទ តសុលប្រវតាសិាស្ដសា   

នងិរដាបាលទខ្តាទងំរីរទៅចតប្តូវបានចាត់េុកថាជាទខ្តាចដលសថតិទៅ ុំវិញតំរន់រឹងេទនេសារ ចដលរីម្នុទខ្តាទងំរីរ 

ខាងទលើជាចសេកម្ួយថនទខ្តាបាត់ដំរងនិងទសៀម្រារ។ ប្រមាណ៣០ភាគរយ ថនភ្ូមិ្ទៅកេុងទខ្តាទសៀម្រារ បាត់ដំរង 

ទោធិ៍សាត់ នងិករំងឆ់្េ ំងសថ តិទៅ ុំវិញរឹងេទនេសារ។ 

តំរនវ់ាលេំនារមានទខ្តាចំននួប្បំារីររួម្មានទខ្តា កំរងច់ាម្ កណាា ល រា ធានភី្េំទរញ ថប្រចវង សាា យទរៀង 

តចកវ នងិតបងូឃមុ ។ំ 

ទខ្តាចំននួប្បំាមួ្យទេៀត ចដលមានេីតំងសថ ិតទៅកេុងតំរន់ខ្ពង់រារនងិ ួរភ្េំដូចជាទខ្តា ករំង់សព ឺ ប្រេះវិហារ រតនគិរី 

ម្ណឌ លគិរី ប្កទចេះ នងិសា ងឹចប្តង។ ប្រមាណ ៩០ភាគរយ ថនភ្ូមិ្ទៅកេងុទខ្តាប្រេះវិហារ ថរ លនិ នងិម្ណឌ លគិរី ទ ើយរវាង 

៦០ភាគរយ នងិ ៨០ភាគរយ ថនភ្មិូ្ទៅកេងុទខ្តាឧតារមាន ័យ និងសា ងឹចប្តង ជាទខ្តាចដលសថ ិតទៅកេុងតំរន់ខ្ពងរ់ារ 

នងិ ួរភ្េ។ំ 

តំរនទ់នេរមានទខ្តាចំននួរួនរួម្មានទខ្តា កំរត ទកាេះកុង ប្រេះសី នុ នងិចករ។ កេងុចំទណាម្ ទខ្តាទងំរួនទនេះ 

ទខ្តាចករមានភាគរយខ្ពស់ជាងទគ គឺ ៤៤ភាគរយថនភ្មិូ្មានេីតំងសថ ិតទៅតម្រទណាា យទនេរសមុ្ប្េ រនាា រ់ម្កមាន

ប្រមាណជាង ៣៩ភាគរយថនភ្ូមិ្ទៅកេុងទខ្តាទកាេះកុង នងិមាន ២១ភាគរយទៅកេុងទខ្តាប្រេះស ីន ុ សថ ិតទៅតំរន់ទនេរ។ 

ទខ្តាករំតជាទខ្តាចដលមានភាគរយទរជាងទគថនភ្ូមិ្សថ ិតទៅតម្ទនេរសមុ្ប្េ។ 
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ប្បហភទដ ី

ទសា ើរចត ៥០ភាគរយ ថនភ្ូមិ្ទៅកេុងប្រទេសកម្ពុជាសថ ិតទៅកេុងតំរនច់ដលមានប្រទភ្េដីខ្ាច់ម្ ត់ នងិប្រមាណ ១០ 

ភាគរយមានេីតំងសថ ិតទៅកេុងតំរនមួ់្យចដលមានប្រទភ្េដីខ្ាច់ទប្គើម្។ ប្រទភ្េដីលាយខ្ាច់ចដលមានទប្ចើនគ ួ ឱ្យ 

កត់សមាគ ល់ជាងទគ គទឺៅរណាា ទខ្តាមួ្យចនំនួដូចជាទខ្តា សាា យទរៀង ទកាេះកងុ ទសៀម្រារ កំរត ថប្រចវង ឧតារមាន ័យ 

កំរងឆ់្េ ំង ប្កទចេះ ប្រេះសី ន ុ និងទោធសិាត។់ ទដយសារចតទខ្តាចករជាទខ្តាចដលទៅជារ់ទនេរសមុ្ប្េ ចដលមានទងំ 

ប្រទភ្េដីខ្ាច់ម្ ត ់ រួម្ជាមួ្យនងិដីខ្ាច់ទប្គើម្ ប្តូវបានរកទឃើញប្រមាណ ៧០ភាគរយថនភ្ូមិ្ សថ តិទៅកេុងទខ្តាទនេះ។ ដូច

គ្នេ ទនេះចដរ ប្រទភ្េដីខាងទលើចដលមានទប្ចើនជាង ៥០ភាគរយថនភ្ូមិ្ ប្តូវបានរកទឃើញទៅកេុងទខ្តាកណាា ល នងិភាគខាង 

ទ ើងថនទខ្តាកំរង់សព ឺ សា ឹងចប្តង និងទខ្តាប្រេះវិហារ។ ដីឥដាចដលសម្បូរជាតិចរ៉ែ គជឺាភ្សាុតងមួ្យចដលរញ្ជា កថ់ា ទប្ចើនជាង 

៥០ភាគរយថនភ្ូមិ្ទៅកេុងទខ្តា បាត់ដំរង  រនាា យមាន ័យ ប្កទចេះ ចករ ប្រេះសី ន ុ នងិថរ លនិ។ ទៅកេុងទខ្តារតនគ ិរី

ប្រទភ្េដីឥដាប្តូវបានរកទឃើញតិចជាង ១៥ភាគរយថនភ្ូមិ្ទងំអស់។ ដីលារ់ ដីលាយខ្ាច់ ដីឥដា ជាភ្សាុតងរញ្ជា កថ់ា

មានភ្ូមិ្ទប្ចើនជាង ៥០ភាគរយ ទៅកេុងទខ្តា សា ឹងចប្តង ប្រេះសី ន ុនិងកណាា ល ក៏ដូចជាទខ្តាទសេងៗទេៀតចដរ។ 

តំបន់ដដលងាយរង្ម្ពព ធទាប 

ប្រទេសកម្ពុជាគជឺាប្រទេសចដលងាយនងឹមានទភ្េៀងធាេ ក់ទប្ចើន ទប្គ្នេះេឹក នំនក់េុងរដូវវសា នងិទប្គ្នេះរាងំសងួ ត 

ទៅរដូវប្បំាង ចដលមានប្រមាណ ៣៩ភាគរយថនភ្មិូ្ទៅកេងុប្រទេសកម្ពុជា ធាេ រ់បាន ួរប្រេេះទប្គ្នេះេឹក នំន ់ ទ ើយ

ប្រមាណ ៣៨ភាគរយ ួរប្រេេះទប្គ្នេះរាងំសងួ ត នងិអសនរសុិខ្ទសបៀង ចដលអាចនងឹប្រឈម្មុ្ខ្កងាេះទសបៀងអាហារ ទៅ 

កេុងប្បំាឆ្េ ំមុ្នទរលទធាើ ំទរឿន។ 

ទៅេូទងំប្រទេសប្រមាណ ២៦ភាគរយថនភ្ូមិ្ធាេ រ់បានេេួលរងខ្យលរ់យុេះេី ាងុ កេុងរយៈទរលប្បំាឆ្េ ំកនេងម្កទនេះ 

ខ្ណៈទរលទនាេះតំរន់ទនេរថនទខ្តាចកររងាា ញតួទលខ្ខ្ពស់ជាងទគ មានប្រមាណ ៨០ភាគរយថនចំននួភ្ូមិ្ បាន ួរប្រេេះ

សាថ នភារចររទនេះ។ ទ ើយេឹក នំនធ់ងនធ់ងរបានរ េះោល់ដល ់ ៧៥ភាគរយថនភ្ូមិ្ ទៅកេងុទខ្តាេិសខាងទ ើងភាគខាងលិច 

ថនទខ្តារនាា យមាន ័យ និងេេួលរងទប្គ្នេះេឹក នំន់ទនេះរ ូតម្កដល់រចចរបនេ ជាទរៀងរាល់ឆ្េ ំទៅចសេកមួ្យភាគថនទខ្តា

ចដលសថតិទៅជារ់ប្រំប្រេលប់្រទេសថៃ។ មានចំននួខ្ពស់ប្រច លគ្នេ ថនភ្ូមិ្ ទៅកេងុទខ្តាករំងធ់ំ គឺ ៧៤ភាគរយ បាន

េេួលរងទប្គ្នេះេឹក នំន ់ ទ ើយកេងុភ្ូមិ្ទៅកេុងទខ្តាប្កទចេះ ទខ្តាសា ឹងចប្តង នងិទខ្តាថប្រចវង មានប្រមាណ ៥០ភាគរយថន

ភ្ូមិ្ ចដលបាន ួរប្រេេះទប្គ្នេះេឹក នំន់ទៅកេងុរយៈទរលប្បំាឆ្េ ំមុ្នទធាើ ំទរឿន។ ទយងតម្េិនេនយ័បានរងាា ញថា ភ្ូមិ្

ទៅកេងុទខ្តាសា ឹងចប្តងប្រមាណ ២៥ភាគរយ នងិទខ្តាប្កទចេះ ២១ភាគរយ ចដលបានប្រឈម្ទៅនងឹទប្គ្នេះបាក់ដី។ 

ទប្គ្នេះរាងំសងួ តនងិអសនាសុិខ្ទសបៀងចដល េះឥេធិរលដលភ់្មិូ្ជាទប្ចើនកេងុកំែុងទរលប្បំាឆ្េ ំដូចគ្នេ ទនេះចដរ ជា

រិទសសភ្ូមិ្ ចដលេេួលរងទប្គ្នេះរួម្មានទខ្តា បាត់ដំរង ៨៨ភាគរយ ថរ លនិ ៦២ភាគរយ ឧតារមាន ័យ ៦០ភាគរយ 

សាា យទរៀង ៥៩ភាគរយ ថប្រចវង ៥៨ភាគរយ ប្កទចេះ ៥៧ភាគរយ នងិទោធសិាត់ ៥៦ភាគរយ។ 

្កមមភាពហ្ដាកិចច 
ប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួ្យទៅចតចាត់េុកកសិកម្មជាវិស័យអាេិភារ។ ការ រីកចទប្ម្ើនថនទសដាកិចចប្តូវបាន

រឹងចសែកទលើការដដុំេះដំណំា ការចិញ្ច ឹម្សតា មានទ់ សតាសមុ្ប្េ នងិការទនសាេតម្ដងេទនេ  លសល និងការប្រមូ្ល
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សលតិសលថប្រទឈើ។ ទៅតំរន់ដីភ្េំខ្ពស់និងខ្ពងរ់ារថនទខ្តាម្ណឌ លគីរី សា ងឹចប្តង ប្រេះវិហារ ៥០ ភាគរយថនចំននួភ្ូមិ្

ទធាើការប្រមូ្លសលធម្មជាតរិថីប្រទឈើកេងុប្សុក ។ ប្រមាណជា ៦៦ ភាគរយថនភ្ូមិ្ទៅកេុងទខ្តាចករ ទខ្តាទកាេះកងុ នងិទខ្តា

ប្រេះសី នចូុលរួម្សកម្មភារទនសាេសមុ្ប្េ នងិប្រមាណ ៤០ ភាគរយថនភ្ូមិ្ ទៅទខ្តាប្កទចេះ ទខ្តាទសៀម្រារ 

ទខ្តាទកាេះកងុ និងទខ្តាកំរងធ់ំ បានរួម្ចំចណកទៅកេុងការទធាើវារីវរបកម្មចដលជាេប្ម្ង់ៃមីមួ្យថនសកម្មភារទសដាកិចចទៅ

កេុងតំរន់ទងំទនាេះ។ ប្រជា នសកម្មទសដាកិចចទៅកេុងភ្ូមិ្ កប៏ានទធាើការទៅកេងុវិស័យឧសា កម្មដថេទេៀត នងិ

ការងារកេងុតំរន ់  ទដើម្បីរកបានប្បាកចំ់ណូលរចនថម្ទេៀតទៅទរលចដលចំាបាច់ ជារិទសសទៅកេុងតំរន ់ុំវិញរា ធានី

ភ្េំទរញ ចដលមានអេកភ្ូមិ្ចំននួ ៤០ ភាគរយ មានចំណូលរីការងារទប្ចើនជាងមួ្យ  និងទខ្តាចករចដលមានភ្ូមិ្ទប្ចើនជាង 

៦០ ភាគរយក៏មានចំណូលរចនថម្រកីារទនេៀតទធាើការងារទៅទរលទវលាចំាបាច់ណាមួ្យចដរ។ 

ប្បព័នធដំណ្ឋ ំ
ប្រមាណ ៥០ភាគរយថនភ្មិូ្ទងំអស់ទៅេូទងំប្រទេសកម្ពុជា ការដដំំណំាបានចតមួ្យដងកេងុមួ្យឆ្េ ំ ទ ើយជា

តួទលខ្បានទកើនទែើងរ តូដល់ ៨០ភាគរយភ្ូមិ្ទៅកេងុតំរន់ ទខ្តាឧតារមាន យ័ តបងូឃមុ ំ នងិរា ធានភី្េំទរញ។ តម្រណាា

ទខ្តាចដលជាកចនេងអាចដដំំណំាបានរីរដងកេុងមួ្យឆ្េ ំរួម្មានទខ្តា ថរ លនិ ចករ តចកវ កំរង់ចាម្ កំរត ថប្រចវង 

កណាា ល ទោធសិាត់ បាត់ដំរង នងិករំងធ់ំ ចដលបានប្រមាណ ៩០ភាគរយថនភ្ូមិ្ជាទរៀងរាលឆ់្េ ំ។ 

ហកេប្តសាស្រ្តដកច្ចៃ និងហេដ្ឋា រចនា្មព័នធជនបទ 

លេធភាររកបានថនឧរករណ៍កសិកម្មការចកថចេនងិកចនេងជាចសេកសំខាន់មួ្យ ថនវដាសលតិកម្មសប្មារ់ប្គសួារ

ទៅ នរេជារិទសស នប្កបី្ករងឹចសែកទលើវិស័យកសិកម្ម លសល និងសលតិសលថប្រទឈើ។ ទ ើយកសិករនងិអេកប្ចូត

ឬអេកទបាកចរន។ល។ ជាេូទៅកសិករទងំទនាេះ ភាគទប្ចើនរំសតុបានទប្រើប្បាស់ឧរករណ៍ សប្មារ់ប្គួសារទៅ នរេ 

នាទរលរចចុរបនេទរាងមា សីុនកនិប្សូវ គឺជាទប្គឿងប្រដរ់ប្រដរ ួយសប្ម្លួដលក់ារទប្រើប្បាស់សំខាន់រំសុតកេងុប្គសួារ

ររស់រួកទគសងចដរ។  ទៅចទនាេ េះរវាង ៦០ និង ៨០ ភាគរយថនភ្ូមិ្បានរាយការណ៍ថា មា សីុនទបាកប្សូវ មា សីុនប្ចតូប្សូវ 

នងិទរាងមា សីុនកនិប្សូវ ចដលជាធាតសំុខាន់រំសតុ ទៅកេុងការចកថចេថនសលតិសលកសិកម្ម។ ទទេះយ ងណាក៏ទដយ 

ប្តូវបានទគរកទឃើញថា មានមា សីុនកនិប្សូវទប្ចើនជាងមា សីុនទបាក និងមា សីុនប្ចូត ចដលអាចទប្រើបានប្រមាណ ៨០ 

ភាគរយថនភ្ូមិ្។ 

េំ ំថនប្ររន័ធធារាសាស្ដសាបានសាល់េឹកកេុងការទធាើកសិកម្ម ទ ើយទសេងទេៀតទប្សាចប្សរទដយទភ្េៀងសប្មារ់ ំរញុ 

សលតិកម្មដំណំាកសិកម្ម ឬវាលទមម មានទៅប្តឹម្ចត ២០ភាគរយថនភ្ូមិ្ទៅេូទងំប្រទេស នងិភ្ូមិ្មួ្យចំននួ ទៅកេងុតំរន់

ដច់ប្សយលថនទខ្តា ថរ លនិ ប្រេះវិហារ រតនគិរី នងិសា ឹងចប្តង មិ្នមានប្ររន័ធទប្សាចប្សរទនាេះទែើយ។ ទៅថាេ កមូ់្លដា ន

ភាគទប្ចើន ប្ររន័ធធារាសាស្ដសរជាដំទណើរការបានផ្លេ ស់រាូររីប្រភ្រមួ្យសប្មារ់ការដដំំណំាកសិកម្មសងចដរ។ ប្រភ្រេឹកទងំ

ទនាេះ ធម្មតជាប្រភ្រចចកចាយេឹកកេងុការសគតស់គង់ ីវភាររស់ទៅ និងទ ដា រចនាសម្ពន័ធដូចជា ប្រឡាយរូម្េឹក ប្ររន័ធេឹក

ឬប្ររន័ធរងារូេឹកទធាើមូ្លដា នយីកម្មបាន។ ការរួម្រញ្ចូលេឹកទដយទធាើ តថកម្មដំណំា ចដលទប្រើធងុ កំរ ុងេឹក ឬឧរករណ៍

ទសេងទេៀត។ 

ទ ដា រចនាសម្ព័នធទៅតំរន ់នរេដូចជា ប្ររ័នធប្រឡាយេឹក ការដឹក ញ្ាូន ការអរ់រ ំការេំនាក់េំនង និងប្គឹេះសាថ ន

សុខាភ្បិាល គឺជាតប្ម្ូវការទដយផ្លា លន់ងិទដយប្រទយល ទដយស គម្នក៍សិកម្ម ទដើម្បអីនុវតាសកម្មភារររស់រួក
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ទគ។ ជាេូទៅម្ ូតូ គឺជាម្ទធោបាយថនការដឹក ញ្ាូនទៅតម្តំរន ់នរេ។ ម្ តូូសទនាា ងប្តូវបានសាគ លថ់ាជា "តកុតុក" 

ទ ើយម្ ូតូសទណារ ងទឈើប្តូវបានសាគ លទ់ៅកេុងប្សុកជា “ រមម្ ក” ចតងចតមានវតាមានទៅកេងុប្រមាណ ២៥ភាគរយថនភ្ូមិ្

នានា ទ ើយក៏ជាម្ទធោបាយដ៏សំខានថ់នការដឹក ញ្ាូនសលតិសលកសិកម្មរកីសិដា នទឆ្ព េះទៅកានេី់សារ អេកប្រីប្បាស់ នងិ

ទៅកចនេងទសេង។ ម្ ូតូសទនាា ងប្តូវបានរកទឃើញជាេូទៅទប្ចើនរំសតុ ទៅកេុងតំរន ់ុំវិញរា ធានភី្េំទរញ ៧៩ភាគរយថនភ្មិូ្ 

ទខ្តាចករមានប្រមាណ ៦១ភាគរយ  និងទខ្តាកណាា ល ៥៨ភាគរយ។  រមម្ កមានវតាមានយ ងេូលំេូលាយទៅកេុងភ្ូមិ្ទៅ

ទខ្តា ចករមាន ៧៨ភាគរយ កំរតមាន ៤៦ភាគរយ រា ធានភី្េំទរញមាន ៤៦ភាគរយ កណាា លមាន ៤៣ភាគរយ នងិ 

ប្រេះស ីនមុាន ៤៣ភាគរយ។ ជាេូទៅទខ្តាចដលសថតិទៅតម្ទនេរសមុ្ប្េនងិតម្ដងេ    មានេូកគជឺាម្ទធោបាយថនការ

ដឹក ញ្ាូនភ្ូមិ្ទៅភ្ូមិ្មួ្យទេៀត ប្រមាណ ៨០ភាគរយ ទៅកេុងទខ្តាទខ្តាទកាេះកុង ចដលទប្រើប្បាស់េូកម្ទធោបាយដឹក ញ្ាូន

ទ ើយទខ្តាមួ្យចនំនួដូចជា ប្កទចេះមាន ៥៩ភាគរយ ប្រេះសី នុមាន ៥៩ភាគរយ សា ឹងចប្តងមាន ៥៨ភាគរយ និងចករ

មានចត ៥០ភាគរយរ ុទណាណ េះ។ ទ ើយទប្ៅរីម្ទធោបាយដឹក ញ្ាូនខាងទលើការរួម្មានរៃយនា (ជាកម្មសិេធិឬ លួ)។ 

ការទំនាកទ់ំនង 
េូរស័រាថដប្តូវបានទគទប្រើប្បាស់ប្រមាណ ៧៧ភាគរយថនភ្មិូ្ទៅេូទងំប្រទេស។ យ ងទហាចណាស់មានចំននួអេក

ទប្រើប្បាស់េូរស័រាថដប្តូវបានរកទឃើញទៅកេងុទខ្តាបាត់ដំរង មានចំននួប្រមាណ ៣៨ភាគរយថនភ្ូមិ្រកីារទប្រើប្បាស់េូរស័រា

ថដ។ រណាា ញេូរស័រាអចល័តប្តូវបានទគទប្រើជាម្ទធោបាយថនការេំនាក់េំនង ប្រមាណជាង ១៣ភាគរយថនភ្ូមិ្ទៅេូទងំ

ប្រទេស។ របាយករណ៍បានរងាា ញថា ភ្ូមិ្នានាកេងុទខ្តាកំរង់ចាម្នងិទខ្តាតបូងឃមុ ំ អប្តថនការទប្រើប្បាស់រណាា ញេូរស័រា

អចល័តខ្ពស់រំសតុ ខ្ណៈទរលចដលទខ្តាប្កទចេះមានការទប្រើប្បាស់តិចតួច ទសម ើនឹង ២ភាគរយថនេូរស័រាកេុងភ្ូមិ្ ជា

លកខណៈប្រថរណ។ី ចំទោេះរណាា ញនងិការទប្រើប្បាស់អុនីធឺណិតទៅកេងុភ្ូមិ្មានចំននួ ៥ ភាគរយរ ុទណាណ េះទៅេូទងំ

ប្រទេស ទ ើយការទប្រើប្បាស់ប្ររន័ធអុនីធឺចណតទៅចទនាេ េះរ ី ១១ ភាគរយ ទៅ ១៩ ភាគរយថនភ្ូមិ្ទៅកេុងដូចជាទខ្តា 

កណាា ល ម្ណឌ លគិរី ថរ លនិ នងិចករ។ ទ ើយប្រមាណចត ២ ភាគរយថនភ្ូមិ្ទៅេូទងំប្រទេសកម្ពុជា ចដលបានទប្រើ

ទសវាកម្មថប្រសណីយជ៍ាម្ទធោបាយថនការេំនាក់េំនង។ 

្ខុភាពនងិអប់របំរកិាា រ 
ភ្ូមិ្មួ្យចំននួចដលមានម្ណឌ លសុខ្ភារបានរងាា ញថា កងាេះខាតសមាា រៈររិកាខ រទរេយទៅេូទងំប្រទេស និងជា

ចំណចុចារអ់ារម្មណ៍កេងុតំរនមួ់្យចំននួររស់រួកទគ។ ទយងទលើចំននួសរុរថនភ្ូមិ្ចដលបានទនេើយតរ ការរាយការណ៍ថា       

១៣ភាគរយ ជាម្ណឌ លសុខ្ភារ ៨ ភាគរយ ជាគេនីីកសុខ្ភារ នងិប្រមាណ ៣ ភាគរយជាម្នាីរទរេយ។ កេុងភ្ូមិ្នានាថន

ទខ្តាដូចជា ចករ ម្ណឌ លគិរី នងិទៅកេុងតំរន ់ុំវិញរា ធានភី្េំទរញមានចំននួសមាមាប្តខ្ពស់រំសុត ចដលរងាា ញរីវតាមាន

ររស់ម្ណឌ លសុខ្ភារទនេះ។ ប្គឹេះសាថ នអរ់រំសុខ្ភារប្តវូបានទគទឃើញមានវតាមានប្រមាណ ៦៧ ភាគរយថនភ្មិូ្េូទងំ

ប្រទេស។ 
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 ប្កា ាកិ២.១ ភ្មូ្ចិដលរាយការណ៍ថាមានប្រទភ្េថនសាលាទរៀន នងិសាថ រន័អររ់ទំសេងទេៀត 

            
    ប្រភ្រ៖ វិេោសាថ នជាតិសថ ិតិ  ំទរឿនកសិកម្មទៅកម្ពុជាឆ្េ ំ២០១៣ 

 

មានប្រទភ្េសាលាទរៀនខ្ុសៗគ្នេ ៗចំននួ 9.338                      9.506 ទៅេូទងំប្រទេស ។ កេងុចំទណាម្ 

សាលាទរៀនទងំ 9.338 ររស់រា រដា ភ្បិាលទៅេូទងំប្រទេសទនាេះ 6.583 ជាសាលាទរៀនរឋម្សិកា (សថ ិតទៅកេងុ 

70% ថនភ្ូមិ្ទងំអស់) 1.601 ជាសាលាទរៀនកប្ម្ិតកណាា ល (សថ ិតទៅកេុង 17%ថនភ្ូមិ្ទងំអស់) 445 ជាសាលាទរៀន 

ថាេ កក់ប្ម្ិតខ្ពស់ (សថ តិទៅកេងុ 5% ថនភ្ូមិ្ទងំអស់) ទ ើយ 118                     ឬ            

           1% ថនភ្ូមិ្ទងំអស់ ។                                        626 សងចដរ ចដលសថ ិត 

ទៅកេងុេូទងំប្រទេស ។ 

ទៅតម្រណាា ទខ្តា ទខ្តាបាតដំ់រងមានចំននួសាលារឋម្សិកាទប្ចើនជាងទគរំសតុគឺ 785 សាលាទរៀន រនាា រ់ម្ក 

ទខ្តាថប្រចវងមានចំននួ 560 សាលាទរៀន ទខ្តាកំរងធ់ំ 501 សាលាទរៀន ។ រីឯទខ្តាទសេងៗទេៀត មានសាលាកប្មិ្តរឋម្ 

សិកាចំននួ ចទនាេ េះរី 100 សាលាទរៀនទៅតិចជាង 500 សាលាទរៀន។ រណាា ទខ្តាចដលមានប្រជា នតិចដូចជា 

ទខ្តាទកាេះកងុ ប្រេះសី នុ ម្ណឌ លគី រី ថរ លនិ និងចករ មានសាលារឋម្សិកាតិចជាង 100 សាលា ។ មានសាលា 

កប្ម្ិតថាេ កក់ណាា លទប្ចើនជាង 100 សាលាទរៀនសថ តិទៅតម្រណាា ទខ្តាដូចជា បាត់ដំរង កំរង់ចាម្ ករំងធ់ ំ ករំត 

កណាា ល ចប្រចវង នងិ ទសៀម្រារ ទ ើយមានសាលាទរៀនថាេ ក់វិេោល័យ ចំននួតិចតចួសថ ិតទៅតម្រណាា ទខ្តាចដលមាន 

ប្រជា នទប្ចើនដូចជា ទខ្តាករំងច់ាម្ កណាា ល នងិទសៀម្រារ ។ សាលាទរៀនថាេ ក់វិេោលយ័ នងិសាកលវិេោលយ័ 

ប្រម្ទងំកប្ម្ិតខ្ពស់ជាង នងិម្ ឈម្ណឌ លអរ់រំដថេទេៀត ភាគទប្ចើនសថ តិទៅកេងុតំរន់េីប្រ ុំ ន ដូចជារា ធានភី្េំទរញ 

នងិទខ្តាទសៀម្រារ។   

ប្បភពទឹក 
េឹកចដលប្រជា នអាចេេលួទនបាន ម្ករបី្រភ្រេឹកធម្មជាតិនងិអេកសលតិេកឹររិសុេធ និងចកថចេេឹក

សាែ ត។ ប្រភ្រេឹកធម្មជាតិរមួ្មាន: រំរង់រងារូេឹកសាែ ត រំរង់ឬអណាូ ងេឹក អណាូ ងេឹកការោរ អណាូ ងេឹកម្ិនមាន
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ការការោរ េឹកបានទដយផ្លា ល់រី េទនេ ប្សេះ ចប្រក សា ឹង និងេឹកទភ្េៀងចដលប្រម្លូសាុទំៅកេុងអាងសាុកេឹក។ តម្

របាយការណ៍រងាា ញថាចរ តសិរភាគរយថនភ្ូម្ិបានទប្រើប្បាសប់្ររ័នធេឹកតម្រំរង ់ និងអណាូ ងេឹក ខ្ណៈចដល 

៥៥ភាគរយថនភ្ូម្បិានទប្រើប្បាស់ប្ររន័ធេឹកេទនេ ប្សេះ ចប្រក សា ឹង។ ទ ើយ ៨០ ភាគរយថនភ្ូម្ិបានទប្រើប្បាសេ់ឹក

ទភ្េៀងសងចដរ។ េឹកររិសុេធប្តូវបានេញិយកទៅទប្រើប្បាស់មានចំននួ ៤៧ភាគរយថនភ្ូម្ទិងំអស់េទូងំប្រទេស។ 

ការចូលហៅកានផ់លូវជាតិ 
ចំនួនភ្មូ្ិទៅ ិតសេូវជាតិរសំតុប្រមាណជា ៣៥ភាគរយថនភ្ូម្ទិងំអស់ទៅកេងុប្រទេសកម្ពុជា ចដលបាន

រាយការណ៍ ទ ើយចំននួភ្មូ្ិចដលមានចមាង យរីសេូវជាតិរនួគីែូចម្ ប្តប្រមាណ ៥៣ ភាគរយ។ កេុងទនាេះ ទខ្តា

ចំនួនប្បំាដូចជាទខ្តា ថរ លនិ ចករ ប្រេះសី ន ុកណាា ល នងិរា ធានីភ្េំទរញ ចដលមានទប្ចើនជាង ៥០ ភាគរយ

ទៅកេុងភ្ូម្ិររស់រួកទគចដលអាចទធាើដទំណើរទៅកានស់េូវជាតិ។ ម្ោ ងទេៀតចនំួនភ្ូម្ិចដលមានចមាង យ ១០គែីូ

ចម្ ប្ត ឬទប្ចើនជាងចដលទៅ ិតសេូវជាតរិំសតុមានប្រមាណ ៣០ ភាគរយ។ េីសារចដលអាចរកបានមានចំនួន 

១៣ភាគរយ ថនភ្ូម្ិេទូងំប្រទេសកម្ពុជា។  

ប្កា ាកិ២.២ ភាគរយចដលរាយការណ៍ចមាង យរភី្មូ្ ិទៅស្វវជាតទិៅ តិរសំតុ 

       
       ប្រភ្រ៖ វិេោសាថ នជាតិសថ ិតិ  ំទរឿនកសិកម្មទៅកម្ពុជាឆ្េ ំ២០១៣ 

 

អងគការ្េគមន ៍
អងគការសមាគម្និងស ករណ៍ចដលតំណាងឱ្យសលប្រទយ ន៍កេុងតំរន់ទៅកេងុភ្ូម្ដិូចជាកសិករ អេក

ទនសាេរងាា ត់រូ សតាចញិ្ចមឹ្ និងអេកចញិ្ច ឹម្ទសេងទេៀត អងគការជាស្ដសាជីាទប្ចើនទៅកម្ពុជា ប្តូវបានអេកទៅកេុងភ្ូម្ិ

ភាគទប្ចើចដលមាន ៣៤ ភាគរយ ទៅកេុងភ្ូម្បិានរាយការណ៍រីវតាមានររស់អងគការទនាេះ។ ទខ្តាបាត់ដំរងមាន

ចំនួនទប្ចើនជាងទគរំសតុថនភ្ូម្ិ ៩៩ ភាគរយ ចដលបានរាយការណ៍រីវតាមានថនអងគការស្ដសា ី ទៅខ្ណៈទរលចដល

ទខ្តាចករមានចតចនំួន ១១ភាគរយថនភ្ូម្រិាយការណ៍រអីងគការដចូគ្នេ ។ ទៅកេុងទខ្តាចករសមាគម្ន៍ ចដលតណំាង 

ឱ្យអេកទនសាេរចចុរបនេមានចំនួន ៣៣ភាគរយទៅកេងុភ្ូម្ិ។ ស ករណ៍សេូវការប្តូវបានរាយការណ៍មានចំនួន

  ៣ភាគរយរ ុទណាណ េះថនភ្មូ្ិទៅេទូងំប្រទេស។ 
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ជំពូកទី៣  
ការកាន់កាប់កសកិម្ម និងការកាន់កាប់ដី 

  

ជំរ ឿនកសិកម្មរៅប្ររេសកម្ពុជាបានឱ្យ   ន័យននកា កានក់ារ់កសិកម្មថា គឺជាអង្គភាពរសដ្ឋកិច្ចសថ ិតរប្កាម្កា 

ប្គរ់ប្គង្មួ្យដដ្លយ៉ា ង្រោច្ណាស់មានមួ្យកនងុ្ចំ្រណាម្ចា ិកលកខណ:ដូ្ច្ខាង្រប្កាម្៖ មានេំហនំទៃដី្យ៉ា ង្តិច្ ៣០០ 

ដម្៉ាប្តការ ៉េ (ឬ ០,០៣ ហកិតា) ដដ្លបានរប្រើប្បាស់នទៃដី្ទងំ្ប្សុង្ ឬក៍មួ្យដទនកណាមួ្យសប្មារ់ទលតិកម្មកសិកម្ម នងិ្/ឬ 

យ៉ា ង្តិច្មានរសុសតវប្ររេេធំចំ្ននួ២ និង្/ឬយ៉ា ង្តិច្មានរសុសតវប្ររេេតូច្ចំ្ននួ៣ នងិ្/ឬយ៉ា ង្តិច្មានរសុរកសី

ចំ្ននួ ២៥។ កា កានក់ារក់សិកម្មទងំ្រនេះ អាច្មានដតកា ដដំំ្ណំា ឬអាច្មានដតកា ចិ្ញ្ច ឹម្រសុសតវ ឬអាច្មានដតកា 

ចិ្ញ្ច ឹម្រសុរកសី។ រលើសពីរនេះរៅរេៀតកអ៍ាច្មានកា កានក់ារ់ ួម្រញ្ចូលគ្នន ទងំ្កា ដដំំ្ណំា នងិ្រសុសតវប្ររេេធ ំឬរសុ

សតវប្ររេេតូច្ ឬរសុរកសី។ កា កាន់ការ់កសិកម្មរៅកនុង្ប្ររេសកម្ពុជាប្តូវបានដច្ករច្ញជាពី ប្ររេេធំៗ គឺកា កាន់ការ់

កសិកម្មប្គួសា  នងិ្កា កានក់ារកសិកម្មគតយិុតត។ិ សហប្គ្នសកសិកម្មគតិយតុតិ គឺជាសហប្គ្នសកសិកម្ម ដដ្លបាន

ប្គរ់ប្គង្រដយ ដ្ឋ ឬឯកជន មានដូ្ច្ជា សហក ណ៏ នដ្គសូហក ណ៏ សាថ រ័នឯកជន សាថ រ័ន ដ្ឋជារដ្ើម្។ 

 

គ្រួសារកានក់ាបក់សកិម្ម 
           លំរៅដឋ ន រស់ប្គួសា ដដ្លកាន់ការ់កសិកម្មប្តូវបានរគដឹ្ង្ថា មាននទៃដី្រៅជុំវិញរ ិរវណលំរៅដឋ នជាច្ម្បង្។

សកម្មភាពននកា កានក់ារ់ រស់ប្គួសា កសិកម្មរៅកម្ពុជារនេះ ប្តូវបានដច្ករច្ញជារីប្ររេេ៖ ក). សកម្មភាពកសិកម្មរៅ

កនុង្រ ិរវណជុំវិញលំរៅដឋ នដតរ៉ាុរណាណ េះ ខ). សកម្មភាពកសិកម្មរៅរលើដី្ដដ្លបានដច្កដច់្រដយដំក ពីរ ិរវណជុំវិញលំ

រៅដឋ ន គ). សកម្មភាពកសិកម្មរៅកនុង្រ ិរវណជុំវិញលំរៅដឋ ន ួម្ជាមួ្យនងឹ្កា រធវើកសិកម្មរៅរលើដី្ដច់្រដយដំក។ 

ប្គសួា ដដ្លកានក់ារ់កសិកម្មប្តូវបានរាយកា ថាមានប្រដហល ១,៨៨លានប្គួសា  ដដ្លមានដី្កសិកម្មដច់្

រដយដំកពីរ ិរវណជុំវិញលំរៅដឋ ន រស់ពកួគ្នត់ កនងុ្រ េះនទៃដី្ស ុរចំ្ននួ ៣,០៧លានហកិតា ប្តូវបានរប្រើប្បាស់សប្មារ់

ដដំំ្ណំា។ ៩០,៥ភាគ យ នន ១,៨៨លានប្គសួា កានក់ារ់កសិកម្ម រសម ើនងឹ្ ១,៦៨លានកា កានក់ារប់ានរធវើសកម្មភាព

កសិកម្មរៅរលើដី្ជុំវិញរ ិរវណលំរៅដឋ ន រស់ពកួគ្នតទ់ង្ដដ្  កនងុ្េំហនំទៃដី្ស ុរ ០,២លានហិកតា ដូ្រច្នេះកា រកើនរ ើំង្

េំហំនទៃដី្ស ុរ រស់ប្គួសា កាន់ការ់កសិកម្ម ចំ្រ េះអនកកានក់ារ់កសិកម្មមានដី្កសិកម្មដច់្រដយដំកទងំ្រ េះ មាននទៃដី្

 ហូតដ្ល់ ៣,២៧លានហិកតា។ 

រលើសពីរនេះប្គសួា កានក់ារ់កសិកម្មចំ្ននួ២៥៣.៤៣៧ប្គសួា  បានរធវើសកម្មភាពកសិកម្មរៅដតរលើដី្រ ិរវណ

ជុំវិញលំរៅដឋ នដតរ៉ាុរណាណ េះ នទៃដី្ដដ្លបានរប្រើប្បាស់កសិកម្មទងំ្រនេះស ុរមាន ៣៧.៤៣៧ហិកតា។ មាននយ័ថាប្គសួា 

កាន់ការ់កសិកម្មទងំ្រនេះគ្នម ន ដី្កសិកម្មដច់្រដយដំករេ។ 

ដូ្រច្នេះចំ្ននួប្គសួា កានក់ារ់កសិកម្ម (មាននងិ្គ្នម នដី្កសិកម្មដច់្រដយដំក) រៅេូទងំ្ប្ររេស ួម្មានចំ្ននួ 

២.១២៩.១៤៩ប្គសួា  ដដ្លមានេំហនំទៃដី្ស ុរចំ្ននួ ៣.៣០៤.៧៣៨ ហិកតា។ 
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តារាង្២.១ ច្នំនួ នងិ្ភាគ យននប្គសួា កានក់ារក់សិកម្ម 

រាយរ ម្ េះេនិននយ័ ច្នំនួ នទៃដ្គីតិជាហកិតា 

ប្គសួា កានក់ារ់កសកិម្មស ុរ 2,129,149 3,304,738 

កា កានក់ារ់ដដ្លបានដច្កដី្កសិកម្ម នងិ្ដី្រ ិរវណជុំវិញលំរៅដឋ ន 1,875,712 3,267,302 

កា កានក់ារ់ដដ្លបានរធវើកសិកម្មរៅដតរ ិរវណជុំវិញលំរៅដឋ នរ៉ាុរណាណ េះ 253,437 37,437 

ប្រេព៖ វិេាសាថ នជាតិសថ ិតិ ជំរ ឿនកសិកម្មរៅកម្ពុជាឆ្ន ំ២០១៣                                                             

 

ទំហនំន ការកាន់កាប់កសកិម្ម 
ចំ្ននួ ១.៨៨លាន ននកា កានក់ារប់្គសួា  បានរាយកា ណ៍ថាមានដី្កសិកម្មរដយដំកពគី្នន  និង្មានប្រដហល 

៤៧ភាគ យ ដដ្លមានេំហនំទៃដី្តិច្ជាង្ ១ហកិតា ។ ៤៥ភាគ យមានេំហនំទៃដី្ច្រ ល េះព ី ១ហិកតា រៅ ៣,៩៩ហិកតា។ 

ដូ្រច្នេះ ៩០ភាគ យននកា កានក់ារ់ប្គសួា កសិកម្មរៅកម្ពុជា មានកា ដច្កដី្កសិកម្មរដយដំក រហើយបានរធវើសកម្មភាព

កសិកម្ម រស់ពកួរគមាននទៃដី្តិច្ជាង្ ៤ហិកតា។ មានចំ្ននួភាគ យតិច្តួច្ណាស់ (១,២១ភាគ យ) ននកា កានក់ារ់

ប្គសួា កសិកម្មដដ្លបានរាយកា ណ៍ថាមានេំហនំទៃដី្ ១០ហកិតា នងិ្រប្ច្ើនជាង្។ 

 

ប្កាហវកិ៣.១ ភាគ យននកា កានក់ារក់សិកម្មដច្កដ្កីសិកម្មរដយដំក ដច្កតាម្េហំនំនកា កានក់ារ ់

 
                            ប្រេព៖ វិេាសាថ នជាតិសថ ិតិ ជំរ ឿនកសិកម្មរៅកម្ពុជាឆ្ន ំ២០១៣ 

 

មានចំ្ននួរប្ច្ើនជាង្រគននប្គសួា កសិកម្មដដ្លមានដី្កសិកម្មដច់្រដយដំកបានរគរាយកា ណ៍រៅតំរន់វាលេំ

 រ មាន ហូតដ្ល់រៅ ៤៦ភាគ យននប្គសួា កាន់ការ់កសិកម្មស ុររៅេូទងំ្ប្ររេសកនុង្រ េះមានដូ្ច្ជា៖ រខតតនប្ពដវង្ 

(១១ ភាគ យ ឬ ២០០ ០០០ កា កានក់ារ់កសកិម្ម) រខតតតាដកវ  (១៧០ ០០០ កា កានក់ារ់កសកិម្ម) នងិ្រខតតកពំង្ច់ាម្  

(១៣០ ០០០ កា កាន់ការក់សិកម្ម) បាន ំមុ្ខខពស់ជាង្រគ រៅរខតតចំ្ននួរីកនងុ្តំរនវ់ាលេំ រមានចំ្ននួប្គសួា បាន

កា ដរង្ដច្កដី្កសិកម្មដច់្រដយដំក។ 



17 
 

ប្កាហវកិ៣.២ នទៃដ្មី្ធយម្កនងុ្ម្យួកា កានក់ារក់សិកម្មដច្កតាម្រខតត 

 
         ប្រេព៖ វិេាសាថ នជាតិសថ ិតិ ជំរ ឿនកសិកម្មរៅកម្ពុជាឆ្ន ំ២០១៣ 

 

រៅប្គរ់តំរន់េូទងំ្ប្ររេស តំរនវ់ាលេំ របានរង្ហា ញថា  មានចំ្ននួរប្ច្ើនជាង្រគននប្គសួា   ដដ្លមានដី្ 

កសិកម្មដច់្រដយដំក។ យ៉ា ង្រនេះក៍រដយ សប្មារ់នទៃដី្កសិកម្មស ុរដដ្លបានរធវើ រដយប្គួសាកសិកម្មវិញរៅតរំន ់

េរនលសារមានេំហំរប្ច្ើនរលើសពីតំរន់វាលេំ រ។ តំរន់រឹង្េរនលសារមានចំ្ននួតិច្ជាង្ននប្គសួា  ដដ្លមានដី្កសិកម្ម 

ដច់្រដយដំកក៍ពតិដម្ន រ៉ាដុនតប្គសួា ទងំ្រ េះ បានរប្រើប្បាស់នទៃដី្សប្មារ់សកម្មភាពកសិកម្ម មានេំហំធំជាង្ប្គសួា 

រៅកនងុ្តំរនវ់ាលេំ រ។ រខតតនរ៉ាលនិ គឺជារខតតដដ្លតូច្ជាង្រគរៅកនងុ្តំរន់េរនលសារ គិតជាម្ធយម្នទៃដី្ននកា កានក់ារ់ 

កសិកម្ម (៤,៤១ហិកតា) គមឺានចំ្ននួខពស់ជាង្ ឆ្ា យពីម្ធយម្ភាគថាន ក់ជាតិ គឺ ១,៦៤ហកិតា កនងុ្កា កាន់ការក់សិកម្ម។ 

េំហំម្ធយម្ននកា ដច្កដី្កសិកម្មរដយដំក ដដ្លបានរប្រើប្បាស់សប្មារ់ កា កាន់ការមួ់្យប្គសួា កសិកម្មបាន

រាយកា ណ៍មាន ១,៦៤ហិកតា។ ម្ធយម្នទៃដី្ននដី្កសិកម្មដច្ករដយដំក ដដ្លបានរប្រើប្បាស់រដយកា កានក់ារ់ប្គសួា  

រៅតំរន់រឹង្េរនលសារ នងិ្តរំន់ខពង្់រារនងិ្ជួ េនមំានម្ធយម្ភាគខពស់ជាង្ថាន ក់ជាតិ។ មាន១៦រខតតដដ្លបានរាយកា ណ៍

ពមី្ធយម្ភាគកា កានក់ារ់ប្គសួា កសិកម្មលដច្កដី្កសិកម្មរដយដំក មានេំហធំំជាង្ម្ធយម្ថាន ក់ជាតនិន១,៦៤ហកិតា។ 

ប្គសួា កានក់ារ់កសកិម្មមានេំហំធំជាង្ម្ធយម្ភាគរៅថាន ក់ជាតិ ១,៦៤ហកិតា។ ម្ធយម្ភាគេំហនំនប្គសួា កាន់ការ់

កសិកម្មទងំ្១៦រខតតរនេះ មានតាម្លដំរ់ពី ៥,០១ហកិតារៅរខតតឧតតមានជ័យ នងិ្ចំ្ននួ ៣,០១ហកិតា រៅរខតត

រ ៃ យមានជ័យ ១,៧៥ហកិតារៅរខតតកពំង្ធ់ំ និង្រខតតតបងូ្ឃមុ ។ំ រៅតំរនេ់ននំិង្ខពង្រ់ាររសៃ ើប្គរ់រខតតទងំ្អស់ រលើកដលង្

ដតរខតតកំពង្់សព ឺរច្ញ ដដ្លបានរាយកា ណ៍ មានម្ធយម្ភាគនទៃដី្រប្ច្ើនជាង្២ហកិតាសប្មារ់ប្គួសា  ដដ្លបានដរង្ដច្កដី្

កសិកម្មរដយដំក។ រខតតដដ្លមានេំហំម្ធយម្នទៃដី្ននកា កាន់ការ់កសិកម្ម រស់ពកួរគទរជាង្ម្ធយម្នទៃដី្ថាន ក់ជាតិរ េះ 

គឺមានរខតតកពំង្់សព  ឺ(០,៩៦ ហកិតា) ដករ (០,៩១ ហិកតា) តាដកវ (០,៩១ហិកតា) និង្កណាត ល (០,៨៣ហិកតា)។ 

ប្គសួា កសកិម្មដដ្លកានក់ារ់ដី្េំហំធំ (មានេំហនំទៃដី្ចារ់ព ី ៥០ហិកតារ ើំង្រៅ) មាននទៃដី្ជាម្ធយម្ (១៩០,៤៧ 

ហកិតា) មាននយ័ថាប្គសួា កសិកម្មទងំ្រ េះ ជាប្គសួា កសិកម្មកានក់ារ់នទៃដី្ធំរំទតុ។ 



18 
 

ការបបងបែកគ្រួសារកាន់កាបក់សកិម្មតាម្កាលដ ី
កា កានក់ារ់កសិកម្មរៅកនុង្ប្ររេសកម្ពុជាជាេូរៅ ប្តូវបានររង្កើតរ ើំង្ជារប្ច្ើនចំ្ដណកនននទៃដី្រៅថា កាលដី្  

ប្តូវបានកំណតន់ិយម្នយ័ថា គឺជាចំ្ដណកដី្ទងំ្ឡាយណា ដដ្លសថតិរៅរប្កាម្កា កានក់ារ់មួ្យប្ររេេរ លគ ឺសិេធិកនុង្

កា រប្រើប្បាស់ដី្ សប្មារ់រគ្នលរំណង្កសិកម្មដដ្លហ ុ៊ុំព័េធទងំ្ប្សុង្រដយដី្អនករទសង្រេៀត ឬេឹក ឬទលូវ ឬនប្ពរ ើ ឬ

លកខណៈពិរសសរទសង្រេៀត មិ្នបានររង្កើតជាដទនកមួ្យននកា កានក់ារ់រ េះរេ អាច្ជាវាល ឬដី្មួ្យ ឬរប្ច្ើន ដដ្លរៅ

ជារ់ៗគ្នន ។ 

ប្កាហវកិ៣.៣ ភាគ យននកា កានក់ារក់សិកម្មដច្កដ្កីសិកម្មរដយដំកតាម្ច្នំនួកាលដ្ ី(ម្និរាររ់ញ្ចូលជុំវញិទៃេះ) 

 
                            ប្រេព៖ វិេាសាថ នជាតិសថ តិិ ជំរ ឿនកសិកម្មរៅកម្ពុជាឆ្ន ំ២០១៣ 

ចំ្ននួ៩០ភាគ យននប្គួសា កាន់ការ់កសិកម្មរៅប្ររេសកម្ពុជា បានរាយកា ណ៍ថា រធវើកសិកម្មរៅកនុង្កាលដី្ 

ច្រ ល េះពមួី្យកាលដី្ រៅរីកាលដី្ រៅរពលដដ្ល ១,៨៨ លានប្គសួា បានដច្កដី្កសិកម្មរដយដំកពគី្នន  មាន ហូត 

ដ្ល់រៅ ៣.៧៣១.៥៥១កាលដី្។ ចំ្ននួកាលដី្ស ុររ ើំង្ដ្ល់រៅ ៥,៤លានកាលដី្ រៅរពលដដ្លដី្ជុំវិញទៃេះប្តវូ 

បានរារ់រញ្ចូលជាមួ្យនឹង្ដី្ដដ្លបានដច្ករដយដំកពគី្នន ។ ៣០ភាគ យននកាលដី្ទងំ្អស់ គឺជាកា រធវើកសិកម្មរៅ 

ជុំវិញទៃេះ រស់ប្គួសា កានក់ារក់សិកម្ម។ ជាេូរៅកាលដី្រ ិរវណជុំវិញទៃេះមានេំហំតចូ្ជាង្ រធវើឱ្យេំហំម្ធយម្កនងុ្មួ្យ 

កាលដី្រៅថាន ក់ជាតថិយចុ្េះព ី ០,៨២ហិកតា រៅ ០,៦០ហិកតា រពលកាលដី្ជុំវិញទៃេះប្តូវបានរារ់រញ្ចូលកាលដី្ធំៗ  

ប្តូវបានដច្ករដយដំករៅជាដី្កសិកម្ម។ 

កា រប្រើប្បាស់កាលដី្ជាច្ម្បង្គ ឺសប្មារ់កា ដដុំ្េះដ្ំណំាររណាត េះអាសនន (វដ្តននដំ្ណំាតចិ្ជាង្១ឆ្ន ំ) ឬដដំំ្ណំា

អចិ្ន្នតយ៍ (វដ្តននដំ្ណំារប្ច្ើនជាង្១ឆ្ន ំ) និង្សប្មារ់រគ្នលរំណង្រទសង្រេៀត។ កាលដី្រប្រើប្បាស់សប្មារ់កា ដដុំ្េះ

ដំ្ណំា ដូ្វ យៈរពលខលបីានរង្ហា ញថា មានភាគ យតិច្ជាង្ពីកាលដី្ដដ្លបានដដំំ្ណំាអចិ្ន្នតយ៍។ កាលដី្ដដ្លបានរប្រើ

ប្បាស់សប្មារ់កា ដដំំ្ណំារៅកនុង្សកម្មភាពកសិកម្មគមឺាន ៣,៧ លាន កាលដី្ (៦៨ភាគ យននកាលដី្ស ុរទងំ្អស់)។ 

រដនថម្រលើរនេះ មានកា ដដំំ្ណំារៅរ ិរវណជុំវិញទៃេះ រហើយក៏មានទង្ដដ្ នូវកា រធវើ មួ្គ្នន ជាមួ្យនឹង្សកម្មភាពកសិកម្មរទសង្

រេៀតដូ្ច្ជាកា ច្ិញ្ច ឹម្រសុសតវ នងិ្/ឬរសុរកស។ី 
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ប្កាហវកិ៣.៤ ភាគ យននកាលដ្ ី( មួ្រញ្ចូលដ្ជីុំវញិទៃេះ) តាម្កា រប្រើប្បាស់ដ្ជីាច្ម្បង្ 

 
         ប្រេព៖ វិេាសាថ នជាតិសថ ិតិ ជំរ ឿនកសិកម្មរៅកម្ពុជាឆ្ន ំ២០១៣ 

 

កាលដបីគ្បើគ្ាសជ់ាែម្បង 
កា រប្រើប្បាស់កាលដី្ជាច្ម្បង្បានរង្ហា ញថា ប្បំាពី កនុង្ចំ្រណាម្ដ្រ់ បានរប្រើប្បាស់កាលដី្សប្មារ់កា ដដំំ្ណំា 

 ដូ្វ យៈរពលខលី នងិ្/ឬដំ្ណំាអចិ្ន្នតយ។៏ មួ្យភាគរីននកាលដី្រាយកា ណ៍ថា បានរប្រើប្បាស់កាលដី្ច្ម្បង្ននលរំៅដឋ ន 

 រស់ប្គសួា កសិកម្ម រ៉ាុដនតចំ្ដណកដី្រៅជុំវិញលរំៅដឋ នទងំ្រនេះ កប៏ានរប្រើប្បាស់ទង្ដដ្ សប្មារ់ដដំំ្ណំា នងិ្/ឬចិ្ញ្ចមឹ្ 

រសុសតវ នងិ្/ឬរសុរកស។ី 

មានចំ្ននួភាគ យតចិ្តចួ្ននកាលដី្ដដ្លបានរាយកា ណ៍ថា េុករចាលឱ្យរៅេំរន កនងុ្ យរពលប្បំាឆ្ន ំកនលង្ម្ក។ 

ម្ា៉ាង្វិញរេៀតកម៏ានភាគ យតិច្តចួ្ននកាលដី្ដដ្លបានរប្រើប្បាស់សប្មារ់កសិកម្មរទសង្រេៀតដូ្ច្ជាវាលរមម សាធា ណៈ

រប្មារ់ចិ្ញ្ច ឹម្រសុសតវនិង្រសុរកសី។ល។ 

នទៃដី្ម្ធយម្កនុង្មួ្យកាលដី្បានដដំំ្ណំា ដូ្វ យៈរពលខលី (០,៧៩ហិកតា) ទរជាង្ម្ធយម្កនុង្មួ្យកាលដី្បាន

ដដំំ្ណំាអចិ្ន្នតយ ៍ (១,២៧ហិកតា) និង្កាលដី្ដដ្លបានដ ួំម្រញ្ចូលគ្នន ដំ្ណំា ដូ្វ យៈរពលខលី និង្ដំ្ណំាអចិ្ន្នតយ៍

(១,៣៤ហិកតា)។ ជាមួ្យរ េះ មានរារ់លានកាលដី្ននកាលដី្ដដំំ្ណំាដំ្ណំា ដូ្វ យៈរពលខលី ររើរប្រៀររធៀររៅនងឹ្

កាលដី្ដដំំ្ណំាអចិ្ន្នតយ៏ មានម្ធយម្ភាគកនុង្មួ្យកាលដី្ននដំ្ណំាដំ្ណំា ដូ្វ យៈរពលខលី តូច្ជាង្ម្ធយម្ភាគននកាលដី្

ដដំំ្ណំាអចិ្ន្នតយ៏។៍ 
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ប្កាហវកិ៣.៥ េហំកំាលដ្គីតិជាហកិតាសប្មារក់ាលដ្ដីដ្លរប្រើប្បាស់កនងុ្កា ការនើការដ់ដ្លដច្កដ្កីសិកម្មរដយដំក 

 
               ប្រេព៖ វិេាសាថ នជាតសិថ ិតិ ជំរ ឿនកសិកម្មរៅកម្ពុជាឆ្ន ំ២០១៣ 

កម្មសទិធិដនីនកាលដ ី
ប្គសួា កសកិម្មចំ្ននួ ៩៨ភាគ យបានរាយកា ណ៍ថា ជាមាច ស់កម្មសិេធិរលើកាលដី្ រស់ពកួរគ ដដ្លមានចំ្ននួ

នទៃដី្ស ុរចំ្ននួ  ៣,១៧លានហិកតា។ មាច ស់កាលដី្ននប្គួសា ទងំ្រ េះ មានម្ធយម្ភាគតចូ្ជាង្េំហំកាលដី្ ដដ្លបាន

ជលួរដយរង្់ប្បាក់ នងិ្/ឬជាទលដំ្ណំា នងិ្/ឬមិ្នរង្ប់្បាក់ ឬក៏សថ ិតរៅរប្កាម្ប្ររេេននកា កាន់ការ់រទសង្រេៀត។ 

ម្ធយម្ភាគនទៃដី្កនងុ្មួ្យកម្មសិេធិកាលដី្មានប្រមាណ ០,៥៩ហិកតា។ ម្ធយម្ភាគនទៃដី្ធំជាង្រគកនុង្១កាលដី្ បាន

រាយកា ណ៍គជឺាកាលដី្ដដ្លបានជលួ រដយរង្់ប្បាក់ នងិ្/ឬជាទលដំ្ណំា ១,៥៦ហកិតា។ កាលដី្ជលួរដយមិ្នរង្់

ប្បាកម់ានម្ធយម្ភាគកនុង្១កាលដី្គឺ០,៧៣ហកិតា នងិ្រៅកាលដី្ដដ្លសថ ិតរៅរប្កាម្ប្ររេេននកា កានក់ារ់រទសង្រេៀត

មានម្ធយម្ភាគ០,៧៩ហកិតា។ 

រៅតំរន់រឹង្េរនលសារ នងិ្តំរនខ់ពង្រ់ារនិង្ជួ េនំ មានចំ្ននួមាច ស់កម្មសិេធិកាលដី្រប្ច្ើនជាង្ម្ធយម្ភាគមាច ស់

កម្មសិេធិកាលដី្រៅថាន ក់ជាត។ិ ប្បំារីរខតតដដ្លសថ ិតរៅកនុង្ព ីតំរន់បានរាយកា ណ៍ថា មាននទៃដី្ជាម្ធយម្កនងុ្មួ្យកាលដី្

ជាកម្មសិេធិរប្ច្ើនជាង្ ១ហិកតារ េះគឺរខតត នរ៉ាលនិ (២,៤៦ហិកតា) ឧតតមានជយ័  (១,៨២ហិកតា)  តនគិ ី (១,៦៦ 

ហិកតា) ម្ណឌ លគី ី (១,៤៣ហិកតា) បាត់ដំ្រង្  (១,៣ហកិតា) សៃ ងឹ្ដប្តង្ (១,២៩ហកិតា) ប្ពេះវិោ   (១,១៤ហិកតា) 

នងិ្រ ៃ យមានជយ័មាន ១,១៣ហកិតា។ 

កាលដី្កម្មសិេធិដដ្លមាននទៃដី្ជាម្ធយម្តិច្ជាង្០,៥ហកិតា បានរង្ហា ញថា ភាគរប្ច្ើនសថ តិរៅតំរន់វាលេំ រ  

ដដ្លមានដូ្ច្ជារខតត កំពង្ច់ាម្ សាវ យរ ៀង្ នប្ពដវង្ េនំរពញ និង្តាដកវ។ រខតតមួ្យចំ្ននួរេៀតដូ្ច្ជារខតត កំពង្ស់ព ឺ 

កំពង្ឆ់្ន ំង្ កពំត និង្ដករ កប៏ានរាយកា ណ៍មានម្ធយម្ភាគកាលដី្កម្មសិេធិតិច្ជាង្ ០,៥ហិកតា។ 
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ប្កាហវកិ ៣.៦ េហំកំាលដ្ជីាម្ធយម្ដច្កតាម្រខតត 

 
                                 ប្រេព៖ វិេាសាថ នជាតិសថ ិតិ ជំរ ឿនកសិកម្មរៅកម្ពុជាឆ្ន ំ២០១៣ 

ដបីរបិវណបៅជ វំិញលបំៅដ្ឋា នបដលានបគ្បើគ្ាសប់្វើសកម្មភាពកសកិម្មបៅកន ងការកាន់កាប់កសកិម្ម 
 

មានចំ្ននួន ១,៦៨លានប្គសួា  ដដ្លបានដច្កដី្កសិកម្មរដយដំកពីគ្នន  បានរប្រើប្បាស់រ ិរវណរៅជុំវិញលំ

រៅដឋ ន រស់ពកួរគសប្មារ់ដដំំ្ណំា នងិ្/ឬចិ្ញ្ច ឹម្រសុសតវ នងិ្/ឬចិ្ញ្ច ឹម្រសុរកស។ី កា រធវើកសិកម្មរៅជុំវិញលំរៅដឋ ន

ទងំ្រនេះ មាននទៃដី្ចំ្ស ុរននួ ២១៥.៣២៩ហិកតា ជាមួ្យនងឹ្ម្ធយម្នទៃដី្ ០,១៣ហកិតាកនុង្មួ្យកា កាន់ការក់សិកម្មជុំ

 វិញទៃេះ។ ប្គសួា ដដ្ល ស់រៅតំរន់រេន  មានចំ្ននួរប្ច្ើនជាង្រគ ដដ្លបានរប្រើប្បាស់រ ិរវណលំរៅដឋ នរធវើសកម្មភាព

កសិកម្ម រ ៃ រ់ម្កគឺរៅតំរនវ់ាលេំ រ។ 

ចំ្នួនប្គួសា ដដ្លបានរធវើកសិកម្មរៅជុំ វិញលំរៅដឋ ន រៅតំរន់វាលេំ រមានចំ្នួនរប្ច្ើនជាង្រៅតំរន់រឹង្

េរនលសារ រ៉ាុដនតកា រប្រើប្បាស់នទៃដី្ជាក់ដសតង្ននកា រធវើកសិកម្មជុំវិញលំរៅដឋ នរៅតំរន់រឹង្េរនលសារ គមឺានេំហធំំជាង្តំរន់

វាលេំ រ។ រហើយតរំន់វាលេំ ររនេះទង្ដដ្  បានរាយកា ណ៍ថា មានម្ធយម្ភាគនទៃដី្ននកា រធវើកសិកម្មជុំវិញលំរៅដឋ ន 

ទរជាង្រគរៅេូទងំ្ប្ររេស។ 

នទៃដី្ជាកដ់សតង្ស ុរននកា រធវើកសិកម្មជុំវិញលំរៅដឋ ន កា កាន់ការ់ប្គសួា កសិកម្ម ដដ្លបានដច្កដី្កសិកម្ម

រដយដំកមាន៩១ភាគ យ រាយកា ណ៍ថា បានដដំំ្ណំា នងិ្/ឬចិ្ញ្ច ឹម្រសុសតវនងិ្រសុរកស។ី កនុង្ចំ្រណាម្តំរន់ទងំ្អស់ 
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តំរនរ់េន មាន សមាមាប្តធជំាង្រគនវូនទៃដី្បា៉ា នស់ាម នននកា រធវើកសិកម្មជុំវិញលរំៅដឋ ន សូម្បីដតសមាមាប្តថាន ក់ជាតិ។ 

រៅតំរនវ់ាលេំ រ   រៅលដំរ់េីពី  រ ៃ រ់ពីតំរន់រេន ដដ្លរលើសពីសមាមាប្តថាន កជ់ាតិ សប្មារ់នទៃដី្បា៉ា នស់ាម ននន

កា រធវើសកម្មភាពកសិកម្មរៅជុំវិញលំរៅដឋ ន។ 

ប្កាហវកិ៣.៧ នទៃដ្ជីាម្ធយម្ននដ្ជីុំវញិទៃេះ (ហត) នងិ្កា បា៉ា នស់ាម ននទៃដ្ជីាម្ធយម្ 

ដដ្លបានរប្រើប្បាស់សប្មារទ់លតិកម្មកសិកម្ម  

 
            ប្រេព៖ វិេាសាថ នជាតិសថ ិតិ ជំរ ឿនកសិកម្មរៅកម្ពុជាឆ្ន ំ២០១៣ 

ដជី វំញិបរបិវណលបំៅដ្ឋា នបដលានបគ្បើគ្ាសស់គ្ាបផ់លតិកម្មកសកិម្មកសកិម្មបដ្ឋយ 
ម្ិនានបែកដកីសកិម្មបដ្ឋយបឡក 
 

មានចំ្ននួ២៥៣.៤៣៧ ននកា កានក់ារ់ប្គសួា កសិកម្មបានរធវើសកម្មភាពកសិកម្ម ដតរៅកនងុ្រ ិរវណជុំវិញ

លំរៅដឋ នរ៉ាុរណាណ េះ រៅរលើនទៃដី្ស ុរ ៤១.៨៧១ហកិតា។ កនងុ្នទៃដី្ទងំ្រ េះ មាន៨៩ភាគ យ (៣៧.៤៣៧ហិកតា) ដដ្ល

បានរប្រើប្បាស់សប្មារ់ដដំំ្ណំា នងិ្/ឬ ចិ្ញ្ច ឹម្រសុសតវនិង្រសុរកសី ខណដដ្លដី្រៅសល់ បានរប្រើប្បាស់សប្មារ់

សកម្មភាពរទសង្រេៀត ដូ្ច្ជាឃ្ល ងំ្ កាេុកសមាា  /រប្គឿង្មា៉ា សីុនកសិកម្ម  ជប្ង្ុកទៃុកទលដំ្ណំា និង្/ឬ  កាេុករសុសតវ

ប្ររេេតូច្និង្រសុរកសី រៅខាង្រប្កាម្ទៃេះ។ 
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ប្កាហវកិ៣.៨ សមាមាប្តននកា រធវើសកម្មភាពកសកិម្មជំុវញិទៃេះតាម្ប្ររេេននកា កានក់ារដ់្ ី

 

       ប្រេព៖ វិេាសាថ នជាតិសថ ិតិ ជំរ ឿនកសិកម្មរៅកម្ពុជាឆ្ន ំ២០១៣ 

កា ជលួរ ិរវណជុំវិញទៃេះ ដដ្លបានរប្រើប្បាស់សប្មារ់សកម្មភាពកសិកម្មមាននទៃដី្ដ៏្ធំជាង្ ររើរប្រៀររធៀររៅ

នងឹ្ចំ្ដណកដី្រៅរ ិរវណរៅជុំវិញទៃេះដដ្លជាកម្មសិេធិផ្ទៃ ល ់ រនេះរង្ហា ញថា នទៃដី្ជុំវិញទៃេះដដ្លបានជលួរធវើសកម្មភាព

កសិកម្មជាអតិរ ិមា។ ភាគ យននកា ជលួរ ិរវណរៅជុំវិញទៃេះបានរប្រើប្បាស់សប្មារ់សកម្មភាពកសិកម្មកម៏ានខពស់ជាង្ 

ភាគ យម្ធយម្បានរប្រើប្បាស់រដយរ ិរវណរៅជុំវិញទៃេះដដ្លជាកម្មសិេធផិ្ទៃ ល។់ 

កាកានក់ាប់កសកិម្មរតិយ តត 

 កា កានក់ារ់កសកិម្មគតយិតុត ប្តូវបានប្គរ់ប្គង្ នងិ្បានដំ្រណើ កា  រដយសហប្គ្នសឯកជន ឬសហប្គ្នស ដ្ឋ 

រដយ ួម្រញ្ចូលទងំ្សាជីវកម្ម នដ្គសូហក ណ៍ សាថ រ័នឯកជន  ដឋ េបិាល សាថ រ័ន កព់ន័ធជារដ្ើម្។ កនុង្អំំុង្រពល

ជំរ ឿនរនេះ មាន ១០១កា កានក់ារ់គតយិតុត ិ ដដ្លចូ្ល ួម្រៅកនុង្សកម្មភាពកសិកម្ម   ួម្មាន កា ដដុំ្េះដំ្ណំា កា ចិ្ញ្ច ឹម្

រសុសតវ រសុរកសីនងិ្ វា ីវរបកម្ម។ ចំ្ននួននកា កានក់ារក់សិកម្មគតយិុតត ដដ្លបានរាយកា ណ៍គមឺានកា  កព់ន័ធ 

តិច្តួច្ក៍ដូ្ច្ជាកា ប្គរដ្ណត រ់ននកា កា ន់ការគ់តយិតុតិកនងុ្អំំុង្រពលរធវើជំរ ឿនរដយសា ររញ្ចករេសពីកា ប្រមូ្ល 

េិននន័យតាម្មូ្លដឋ ន។ ប្កសួង្កសិកម្ម ុកាខ ប្រមា៉ាញ់ នងិ្រនសាេបានទតល់រញ្ជនីនកា កានក់ារ់គតយិតុតិដដ្លបានចុ្េះរញ្ជ ី

នងិ្ពត័ម៌ានលម្អិត។ ម្្នតីសមាា សន៍ជំរ ឿនបានរធវើកា េំ ក់េំនង្រៅមាច ស់កានក់ារ់គតយិុតត ិដដ្លមានរៅកនងុ្រញ្ជ ីទងំ្អស់ 

 ួម្រញ្ចូលទងំ្កា ពនិតិយរៅកដនលង្រៅតាម្រណាត  រខតត នងិ្អាស័យដឋ នរៅរាជធានេីនំរពញ។ កនងុ្ក ណីខលេះរធវើកា ទក ់

េង្រៅនឹង្អនកកានក់ារ់ដដ្លបានចុ្េះរញ្ជ ី គមិឺ្នេេួលបានរជាគជ័យរ ើំយ និង្ក ណីរទសង្រេៀតអនកកានក់ារ់មិ្នប្តូវបាន 

 ករឃើញ រដ្ើម្បអីនុវតតន៍សកម្មភាពកសិកម្មសៃ ីពកីា កាន់ការ។់ 
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អនកកាន់ការក់សិកម្មគតយិតុតដដ្លបានកំ់ណត់អតតសញ្ញា ណប្តូវបានចាត់ជាច់ំ្ណាតថាន ក់ប្កមុ្ហ ុនឯកជនមានកំណត់ប្សរ

ច្ារ់ (ទងំ្ឯកជននងិ្សាធា ណៈ)។ រៅសលក់ានក់ារគ់តយិតុត វិស័យកសិកម្មនិង្វា ីវរបកម្មរទសង្រេៀតបានចុ្េះរញ្ជជីា

ប្កុម្ហ នុឯកកម្មសិេធិ (មានមាច ស់ដតម្ួយគត់) សហកម្មសិេធិ នងិ្ជាសាខា រស់ប្កុម្ហ នុរ រេសមួ្យ។ ប្ររេេរទសង្រេៀត

ននកា កានក់ារគ់តយិុតត ិ ដដ្លអាច្ ួម្មានអង្គកា  ជាកម្មសិេធិ រស់ ដ្ឋ ឬប្កុម្ហ នុរុប្តសម្ព័នធ រស់ខលួនជារដ្ើម្នទៃដី្ស ុរ 

ដដ្លប្រតិរតតិកា  រដយ ១០១កានក់ារ់គតយិុតត ិ  ួម្មាន ៨០៦.៦២៨ហកិតា ឬ ម្ធយម្ភាគកនុង្មួ្យកា កានក់ារ់

គតិយតុតិរសម ើនងឹ្ ៧.៩៨៦ ហកិតា។ េិនននយ័បានរង្ហា ញថាប្គ្ននដ់តចំ្ននួកា កាន់ការ់គតយិុតតរ៉ាុរណាណ េះគឺ មានចំ្ននួរសម ើនងឹ្  

៤៧ភាគ យននចំ្ននួស ុរ ៨០៦.៦២៨ហកិតា។  

ប្កាហវកិ៣.៩ ភាគ យននកា កានក់ារក់សិកម្មគតយិតុត ដច្កតាម្េហំដំទៃដ្ ី

 
                     ប្រេព៖ វិេាសាថ នជាតិសថ ិតិ ជំរ ឿនកសិកម្មរៅកម្ពុជាឆ្ន ំ២០១៣ 

 រសៃ ើ ដត ១០១  ននកានក់ារ់គតយិតុតប្តូវបានដំ្រណើ កា កនងុ្ យៈរពលតិច្ជាង្ ១០ឆ្ន ំ។ ប្រមាណ៤៦ភាគ យ 

បានប្រតរិតដកិា មានចំ្ននួតិច្ជាង្ ៥ឆ្ន ំនងិ្ ៤៧ភាគ យរេៀតបានប្រតរិតដិកា ពី ៥ រៅ ៩ ឆ្ន ំ។ មួ្យភាគតូច្បានប្រតរិតដិ

កា កនុង្ យៈរពល ១០ឆ្ន ំ ឬរប្ច្ើនជាង្។ ចំ្ននួស ុរននកាលដី្បានរាយកា ណ៍គឺមានចំ្ននួ ២០២កាលដី្ ននកា កានក់ារ់

គតិយតុត។ិ 
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ប្កាហវកិ៣.១០ ច្នំនួឆ្ន ំម្ធយម្ននប្រតរិតតកិា ណ៏ននកា កានក់ារក់សិកម្មគតយិតុត ដច្កតាម្ប្ររេេននសកម្មភាពកសិកម្ម 

 
                                ប្រេព៖ វិេាសាថ នជាតិសថ ិតិ ជំរ ឿនកសិកម្មរៅកម្ពុជាឆ្ន ំ២០១៣ 
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ជំពូកទី៤                                                                                                                                  
ការដដំ ុះដំណ ំ

 ប្រទេសកម្ពុជាមានប្រួសារជាចម្បងប្រករករររទ្វើកសិកម្មរឺ ការដាំដ ុះ និងការទប្រើប្ាស់េឹក ការប្រមូ្លផល

ដាំណាំរយៈទេលខ្លី នងឹដាំណាំអចិន្ដ្នៃយទ៍ផេងៗទេៀត។ ដាំណាំរយៈទេលខ្លី រឺជាប្រទេេដាំណាំដដលមានការ ដាំដ ុះតចិជាង

មួ្យឆ្ន ាំ រន្ទា រ់េកីារប្រមូ្លផលទ ើយ រឺមានការដាំដ ុះទ ើង ិ ញដដូចជា ការសារ ទប្រុះ និងការដាំជា ិដតន្ដនផលិតកម្មដាំណាំ

។ ដាំណាំរន្ទា រ់រនេ ាំានរង្ហា ដទៅកនុងការទ្វើជាំទរឿនទនុះ រង្ហា ដសាា នភាេ រកកចទប្ម្ើនទៅតាម្ រដូិកាលកនុងអាំ ុងរយៈទេល

ឆ្ន ាំ២០១៣ ទ ើយមានការរក់េន័ធនងឹចាំណត់ថ្នន កដ់ាំណាំដ៏សាំខាន់ជាចម្បងទាំង១៤ រួម្មាន ប្ររ់្ញ្ញជាតិ និង្ញ្ញជាតិ

រដនល ប្សូិ ដាំណាំប្ារ់ ដូងទប្រង ដាំណាំយកទម្ើ់ម្មានទប្ចើនប្រទេេ ដាំណាំ ទប្រឿងទេស រ កខជាតិប្កអូរនិងឱសថ ដាំណាំ

ឧសា កម្ម នងិដាំណាំរដនល។  

ដាំណាំអចិន្ដ្នតយរ៍ឺជាប្រទេេដាំណាំមានការដាំដ ុះទលើសេមួី្យឆ្ន ាំន្ដនិដតលូតលាស់ររស់ដាំណាំនិងលេធផល ប្តូិាន 

ទោងតាម្ផលិតភាេកសិកម្ម ដដលមានរយៈទេលកនុងការកាន់ការ់ដី។  រកប្ប្រទេេទាំង១១ជាចម្បង ប្តូិានទប្រើកនុងការ

កាំណតអ់តតសញ្ញញ ណដ៏សាំខានន់្ដនដាំណាំអចិន្ដ្នៃយខ៍្ សៗាន រួម្មាន ការដាំដ ុះដាំណាំ ូរដផល ដាំណាំ យកប្ារ់អាចររញទភារ 

ាន ដាំណាំយកទប្រង ដាំណាំទៅស ូ ដាំណាំជាទប្រឿងទេស និងដាំណាំជាទប្រឿងប្កអូម្ និង ប្រទេេដាំណាំដដលមិ្នដម្នជា

អាហារទផេងទេៀត។ 

ប្រទេេដាំណាំទាំងេីរខាងទលើ ជាប្រទេេដាំណាំកនុងលកខខ្ណឌ ន្ដនតាំរន់ ានរង្ហា ដនូិេាំ ាំន្ដផាដីអន ិតតការដាំដាំណាំ

ន្ដផាដីមូ្លផល និងន្ដផាដីទប្សាចប្សេន្ដនតាំរន់ទន្ទុះ។ ន្ដផាដីានដាំដ ុះទោងទៅទលើដីដដលានទប្រើប្ាស់សប្មារ់ ប្រតិរតតកិារ 

កសិកម្ម ានរណន្ទជាចាំនួនការដាំដាំណាំដូចាន  ឬក៍ដាំណាំទផេងៗាន ទប្ចើនដងប្តូិានដាំដ ុះអាំ ុងទេលកាលររញទចេេទោង។ 
ដំណធំញ្ញជាតនិិងធញ្ញជាតិយកគ្រាប ់

ប្រទេេទាំងេីរទនុះជាដាំាំណាំដ៏សាំខាន ់ មានការដាំដ ុះទប្ចើនជាងទរទន្ទុះដាំាំដាំណាំប្សូិនិងទរត។ ទដយដផែកទលើ

ការទប្រើប្ាស់ដីន្ដផាដីអន ិតតសរ រចាំននួ ២,៤៥លាន កិតា ន្ដនដាំណាំ្ញ្ញជាតិនងិ្ញ្ញជាតយិកប្ររ់ ដដល ានដាំកនុងអាំ ុង

ទេលឆ្ន ាំ ២០១៣ រួម្មានប្រមាណ ៨៦ភាររយ ន្ដនន្ដផាដីសរ រានទប្រើសប្មារ់ការដាំដ ុះដាំណាំរដូិ រយៈទេលខ្លី។ ជាេិទសស

ដាំណាំប្សូិសរ រចាំនួន ៨២ភាររយន្ដនន្ដផាដីសរ រដាំដ ុះដាំណាំរដូិរយៈទេលខ្លីទៅកនុងប្រទេសកម្ពុជា។ 

ប្កា វកិ៤.១ ន្ដផាដដីាំណាំ្ញ្ញជាតនិងិ្ញ្ញជាតយិកប្ារ ់
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 មានប្សូិរីប្រទេេដដលានដាំដ ុះរ ឺប្សូិ្ម្មតា ប្សូិប្កអមូ្ និងប្សូិដាំទណើម្ (អងករសែ ិត)។ ដាំណាំទរតប្តូិាន 

ដរងដចកជាេីរប្កុម្ ទរតខ្ចី នងិទរតស/ប្ក ម្/សាវ យ។ កនុងចាំទណម្ប្សូិទាំងរីប្រទេេប្សូិ្ម្មតាមានចាំននួទប្ចើនជាង 

ទរ រាឺនដាំទៅទលើន្ដផាដីចាំននួ ២លាន ិកតាសប្មារ់កាលដីចាំននួ ៣លានកាលដី។ 

 

តារាង៤.១ ចាំននួកាលដនីងិន្ដផាដដីាំដ ុះដាំណាំេជូជាចម្បងន្ដន្ញ្ញជាតនិងិ្ញ្ញជាតយិកប្ារ ់

ដាំណាំចម្បងន្ដន្ញ្ញជាតនិងិ្ញ្ញជាតយិកប្ារ ់ ចាំននួកាលដ ី ន្ដផាដដីាំដ ុះ ម្្យម្ន្ដផាដ/ីកាលដ ី

ប្សូិ្ម្មតា  2,816,780 2,029,418.20 0.72 

ប្សូិប្កអូរ  301,168 280,359.11 0.93 

ទរត   85,114 125,179.69 1.47 

ប្សូិដាំទណើម្  49,355 18, 028.16 0.37 

       ប្រេេ៖ ិញេាសាា នជាតិសា ិត ិជាំទរឿនកសិកម្មទៅកម្ពុជាឆ្ន ាំ២០១៣ 
 

រន្ទា រ់េបី្សូិ្ម្មតា រមឺានដាំណាំសាំខាន់ៗ ទផេងទេៀតដូចជាប្សូិប្កអូរានដាំដ ុះទៅទលើន្ដផាដីសរ រប្រមាណជាង

២៨០.០០០ កិតា នងិន្ដផាដីដាំដ ុះទរតប្រមាណជាង ១២៥.០០០ ិកតា កនុងរយៈទេលទោង។  

តាម្រណត ទខ្តតចាំននួ ១០ ានរាយការណ៏ថ្ន មានការដាំដ ុះដាំណាំប្សូិ្ម្មតាទៅទលើន្ដផាដី ១០០.០០០ ិកតា ឬ

ទប្ចើនជាងរមឺាន៖ ទខ្តតាតដ់ាំរង ន្ដប្េដិង ទសៀម្រារ រន្ទា យមានជ័យ តាដកិ កាំេង់្ ាំ សាវ យទរៀង កាំេង់សព  ឺ កាំេត នងិ

ទខ្តតកាំេងច់ាម្។ ទដយដ កទខ្តតចាំននួ៤ មានន្ដផាដីសរ រតិចជាង ១០.០០០ កិតា ដដលានដាំដាំណាំប្សូិ្ម្មតាមាន 

ដូចជា៖ ទខ្តតប្េុះសី ន  ទកាុះក ង ដករ និងទខ្តតន្ដរ៉ៃលនិ។ 

ការកានក់ារ់កសកិម្មប្ររ់តាម្រណត ទខ្តតទៅេូទាំងប្រទេសកា៍នរាយការណ៍អាំេីការដាំប្សូិប្កអូរផងដដរ។ កនុង 

ទន្ទុះទខ្តៃចាំននួប្ាាំរួនានដាំដ ុះប្សូិប្កអូរដដលមានន្ដផាដីសរ រជាង ១០.០០០ កិតា មានដូចជា៖ ទខ្តតរន្ទា យមាន

ជ័យ ាត់ដាំរង កាំេង់្ ាំ ទរ្ិ៍សាត ់ ទសៀម្រារ ប្េុះ ញិហារ ន្ដប្េដិង កាំេងស់ព ឺ នងិទខ្តតតាដកិ។  រកប្ទខ្តតចាំននួ៦ទផេងទេៀត 

ានដាំដ ុះប្សូិប្កអូរដដលមានន្ដផាដីសរ រតិចជាង ១.០០០ កិតាដូចជា៖ ទខ្តតប្េុះសី ន  កាំេត រតនរិរក ទកាុះក ង 

សាវ យទរៀង នងិទខ្តតដករ។ ចាំទរុះប្រសួារកានក់ារ់កសកិម្ម ទៅកនុងទខ្តតម្ណឌ លរិរក មិ្នានរាយការណ៍េកីារដាំដ ុះប្សូិ

ប្កអូរទ ើយ។ 

េូជប្សូិប្កអូរការដាំដ ុះនូិមានកប្ម្ិត មិ្នទន់ានេូលាំេូលាយទៅទ ើយ តិចជាេូជប្សូិ្ម្មតា។ មានដត១៣ទខ្តត

ដដលមានន្ដផាដីដាំដ ុះប្សូិប្កអរូទប្ចើនជាង ១០០ កិតា ទ ើយទខ្តតទាំង៧ទខ្តតទន្ទុះ ន្ដផាដីដាំដ ុះេូជប្សូិប្កអូរប្រមាណ

ជាង ១.០០០ កិតា។ ចាំដណកប្ទខ្តតមានន្ដផាដីដាំដ ុះប្សូិប្កអូរទប្ចើនរួម្មាន៖ ទខ្តតតាដកិ សាវ យទរៀង និងទខ្តតន្ដប្េដិង 

(ទៅកនុងតាំរនវ់ាលេាំន្ទរ)កាំេង់សព  ឺ ប្េុះ ញិហារ និងរតនរិរក (ទៅកនុងខ្ពង់រារនងិេនាំ) និងកាំេង់្ាំ (តាំរនរឹ់ងេទនលសារ)។ 

 រកប្ទខ្តតប្កទចុះ ប្េុះសី ន  ទកាុះក ង ដករ និងទខ្តតម្ណឌ លរិរក ដដលមានន្ដផា ដីដាំដ ុះប្សូិប្កអមូ្មានចាំននួតិចជាង 

១០០ កិតា កនុងទន្ទុះទខ្តតកណត ល នងិន្ដរ៉ៃលនិ កមិ៏្នមានការដាំដដរ។ 

ន្ដផាដីដាំដ ុះទរតទាំង ២៥ រាជធានីទខ្តត កនងុទន្ទុះ ទខ្តតាត់ដាំរងមានន្ដផាដីដាំទរតសរ រចាំននួ ៦០.០០០ កិតា 

ទ ើយជាទខ្តតដដលមានេាំ ាំន្ដផាដីដាំទរតទប្ចើនជាងទរទៅកនុងតាំរន។់តាម្រណត ទខ្តតទផេងៗ ទេៀតមានន្ដផាដីដាំដ ុះដាំណាំ
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ទរតេាំ ា្ំ ាំដដលរួម្មានទខ្តត ន្ដរ៉ៃលនិ (២១.០០០ កិតា) នងិកណត ល (១៤.០០០  កិតា)។ ទដយដ កទខ្តត ដករនងិ

ឧតតរមានជយ័មាន ន្ដផាដីដាំដ ុះដាំណាំទរតមានតិចជាង ១០០ កិតា។ 
 

ប្កា វកិ៤.២ ន្ដផាដដីាំដ ុះដាំណាំទរត (ស/ទលឿង/សាវ យ) ទប្ចើនទាំង១០ទខ្តត 

  
                                ប្រេេ៖ ិញេាសាា នជាតិសា តិ ិជាំទរឿនកសិកម្មទៅកម្ពុជា (ដាំណក់កាលរាំទេដរដនាម្ឆ្ន ាំ២០១៤) 

ប្កា វកិ៤.៣ ចាំននួកាលដនីងិន្ដផាដដីាំដ ុះដាំណាំេជូជាចម្បងន្ដន្ញ្ញជាតនិងិ្ញ្ញជាតយិកប្ារ ់

 
                  ប្រេេ៖ ិញេាសាា នជាតសិា ិតិ ជាំទរឿនកសិកម្មទៅកម្ពុជា (ដាំណក់កាលរាំទេដរដនាម្ឆ្ន ាំ២០១៤) 

ការគ្របមលូផល 
ការប្រមូ្លផល រជឺាការប្ចូតកាតផ់លដាំណាំតាម្តាំរន់ប្រមូ្លេ កដក់ទាំងប្សុង ទដយមិ្នរារ់រញ្ចូលនូិ ការ

ខ្ចូខាត ឬការប្រមូ្លផលមិ្នាន ទដយជួរទប្ាុះ្ម្មជាត ិដដលទកើតទ ើងទៅទប្កាយទេលដាំដ ុះឆ្ន ាំ ២០១៣។  

ទៅេូទាំងប្រទេសកម្ពុជាប្រមាណ ៩៥ភាររយ ន្ដនន្ដផាដីសរ រ ជាមួ្យនងឹប្សូិ្ម្មតានិងប្សូិប្កអូរអាចប្រមូ្ល

ផល។ ប្រទេេប្សូិ្ម្មតាានប្រមូ្លផលទប្ចើនចាំននួ ១,៨លាន ិកតា នងិជាសមាមាប្តខ្ពស់រាំផ តន្ដនដាំណាំប្សូិ្ម្មតា 

កនុងទេលប្រមូ្លផល រឺទៅកនុងតាំរនទ់ននរសម្ ប្េ (៩៦ភាររយន្ដនចាំននួសរ រដដលានប្រមូ្ល ផលដាំណាំ)។ ទៅ

តាំរនខ់្ពងរ់ារនិងជួរេនាំ ការប្រមូ្លផលន្ដនប្រទេេប្សូិ្ម្មតាប្រមូ្លផលានប្រមាណ ៩៤ភារ រយន្ដនន្ដផាដីដាំដ ុះកនុងតាំរន។់ 

ទៅកនងុតាំរនរឹ់ងេទនលសារ៩០ភាររយ (ន្ដផាដីប្រមាណ ៨១២.០០០ ិកតា) ន្ដនដាំណាំប្សូិ ្ម្មតាប្តូិានប្រមូ្លផល នងិ

ទៅកនុងតាំរនវ់ាលេាំន្ទរន្ដផាដីប្រមូ្លផលមានប្រមាណដត ៨៨ភាររយ (ន្ដផាដីប្រមាណចាំននួ ៦៦៤.០០០ន្ដនន្ដផាដីសរ រ)។ 
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ន្ដផាដីចាំននួ២៥៥.០០០ ិកតា ន្ដនប្សូិប្កអូរប្តូិានប្រមូ្លផល កនុងទេលដដលប្សូិប្កអូរប្រមូ្លផលានតិច

រាំផ ត ន្ដន្ញ្ញជាតនិងិ្ញ្ញជាតមិានចាំននួ១៦.៤២០ កិតា។ ន្ដផាដីសរ រចាំននួ១០៦.០០០ កិតា ន្ដនន្ដផាដី សរ រទរត (ស/

ទលឿង/សាវ យ) ប្តូិានប្រមូ្លផលប្រមាណ៨៥ភាររយន្ដនដាំណាំដាំដ ុះ។ ន្ដផាដីភារទប្ចើនដាំណាំ ទរតានប្រមូ្លផលទៅ

តាំរនរឹ់ងេទនលសារ។ 

ចាំននួប្ាាំទខ្តត ភារទប្ចើនានប្រមូ្លផលទេដទលដប្រទេេប្សូិ្ម្មតា ដូចជា៖ ទខ្តតាតដ់ាំរង ដដលមានន្ដផាដី

ចាំននួ ១៧០.០០០ កិតា ទខ្តតន្ដប្េដិងន្ដផាដីចាំននួ ១៦២.០០០ ិកតា ទខ្តតទសៀម្រារន្ដផាដីចាំននួ ១៣៧.០០០ កិតា ទខ្តត

តាដកិន្ដផាដីចាំននួ ១២៧.០០០ ិកតា នងិទខ្តតកាំេង់្ ាំន្ដផាដីសរ រចាំននួ ១២០.០០០ ិកតា។ សមាមាប្តដ៍្ាំរាំផ តន្ដនន្ដផាដី 

ដដលនានប្រមូ្លផលទ្ៀរទៅនឹង ន្ដផាដីសប្មារ់ប្សូិប្កអរូ រមឺានទៅកនងុទខ្តតរន្ទា យមានជយ័ ន្ដផាដីចាំននួ ៤១.០០០ 

 ិកតា ទខ្តតទរ្ិ៍សាតន់្ដផាដីចាំននួ ៣២.០០០ កិតា ទខ្តតាតដ់ាំរងន្ដផាដីចាំននួ ២៥.០០០ ិកតា ទខ្តតទសៀម្រារន្ដផាដីចាំននួ 

២៤.០០០ និងទខ្តត ប្េុះ ញិហារចាំននួ (១៩.០០០ ិកតា)។ 

ន្ដផាដីដាំដ ុះទរតប្តូិានប្រមូ្លផលទាំងប្សុង ទៅតាម្រណត ទខ្តតមួ្យចាំននួដូចជាទខ្តត ាត់ដាំរងន្ដផាដី ចាំននួ

៥៣.០០០ កិតា នងិទខ្តតន្ដរ៉ៃលនិន្ដផាដីចាំននួ១៧.០០០ កិតា។ 

 

ប្កា វកិ៤.៤ ន្ដផាដបី្រម្លូផលដាំណាំជាចម្បង្ញ្ញជាតនិងិ្ញ្ញជាតបិ្ារ ់

 

                                ប្រេេ៖ ិញេាសាា នជាតិសា ិត ិជាំទរឿនកសិកម្មទៅកម្ពុជា (ដាំណក់កាលរាំទេដរដនាម្ឆ្ន ាំ២០១៤) 

 

ន្ដផាដីដាំដ ុះដាំណាំ្ញ្ញជាតរិង្ហា ដខាងទប្កាម្ទនុះ ដដលមានន្ដផាដីដាំដ ុះ្ាំជាងន្ដផាដីប្រមូ្លផល។ ោ៉ៃ ងទហាច

ណស់ន្ដផាដី៩០ភាររយ ន្ដនដាំណាំ្ញ្ញជាតដិាំប្តូិានប្រមូ្លផលកនុងអាំ ុងទេលទ្វើជាំទរឿន។ រួរកតស់មាា លថ់្ន ន្ដផាដីដាំណាំ

្ញ្ញជាតអិាចប្រមូ្លផលានទប្កាយទេលដាំដ ុះជាទប្ចើនដខ្។ 

 

             ន្ដផាដីប្រមូ្លផលោ៉ៃ ងទហាចណស់ ៨០ភាររយ ន្ដនដាំណាំដាំដ ុះប្សូិ នងិន្ដផាដីចាំននួ ៧៧ភាររយន្ដនន្ដផាដីដាំដ ុះ

ទរត (ស/ទលឿង/សាវ យ) ប្តូិានទរប្រមូ្លផលានទាំងប្សុងកនុងអាំ ុងទេលទ្វើជាំទរឿន។ 
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 ប្កា វកិ៤.៥ ភាររយន្ដនការប្រម្លូផលដាំណាំតាម្ប្រទេេដាំណាំ 

 
                            ប្រេេ៖ ិញេាសាា នជាតិសា ិត ិជាំទរឿនកសិកម្មទៅកម្ពុជា (ដាំណក់កាលរាំទេដរដនាម្ឆ្ន ាំ២០១៤) 
 

ន្ដផាដីដាំដ ុះមួ្យភារតូចន្ដនដាំណាំប្សូិនងិទរត ានប្រមូ្លផលទលើសេីរយៈទេលជាំទរឿនចាំដណកដផនកទផេងទេៀត ន្ដន

ដាំណាំទនុះ ដដលមិ្នានប្រមូ្លផលទដយមានការខ្ូចខាត។ 

ប្កា វកិ៤.៦ ន្ដផាដបី្រម្លូផល (ទាំងប្សុង ទដយដផនក ឬេេលួានប្រម្លូផល) សប្មារដ់ាំណាំជាចម្បង្ញ្ញជាត ិនងិ្ញ្ញ

ជាតបិ្ារត់ាម្តាំរន ់

 
 

                         ប្រេេ៖ ិញេាសាា នជាតិសា តិ ិជាំទរឿនកសិកម្មទៅកម្ពុជា (ដាំណក់កាលរាំទេដរដនាម្ឆ្ន ាំ២០១៤)         Source: NI 

ទៅតាំរនរឹ់ងេទនលសារការកានក់ារក់សិកម្ម ន្ដផាដីដាំដ ុះមានចាំននួខ្ពស់រាំផ ត ជាមួ្យនឹងការប្រមូ្លផលប្សូិ

ប្កអូរ មានចាំននួសរ រប្រមាណជាង ៨៥៨.០០០ ិកតា។ ទៅកនុងតាំរនទ់នុះ ដដលមានេិននន័យខ្ពស់រាំផ តានប្រមូ្លផល

ប្សូិប្កអូរ និងន្ដផាដីដាំទរតមានចាំននួ ១៨៧រន ់កិតា នងិន្ដផាដីដាំដ ុះដាំណាំទផេងៗប្រមាណ ៨៦.០០០ កិតា។ 

ជាមួ្យទន្ទុះ ទៅកនុងតាំរនវ់ាលេាំន្ទរ ន្ដផាដីប្រមូ្លផលប្សូិ្ម្មតាមានចាំននួ ៦៨៦.០០០ កិតាតាម្េិនននយ័ជាំទរឿន។ 

ន្ដផាដីប្រមាណ ៤ភាររយ (១០៨.០០០) ន្ដនន្ដផាដីសរ រដាំប្សូិប្រទេេ្ម្មតាកនុងទន្ទុះ ន្ដផាដីប្រមូ្លផលអាចទលើសេី

ការទ្វើជាំទរឿនកសិកម្ម។ ន្ដផាដីចាំននួ ១៦ម្ នឺកាលដី  (0,៥ភាររយ) ានេេួលរងនូិការរាំផ្លល ដទដយេឹកទេលៀងធាល កខ់ាល ាំងនិង

េឹកជាំនន ់នងិជួរទប្ាុះ្ម្មជាតទិផេងៗទេៀត។ 
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ន្ដផាដីដាំដ ុះប្សូិប្កអូរប្រមាណ ៥.០០០កាលដី (២ភាររយ) ន្ដនកាលដីសរ រ អាចប្រមូ្លផលានទោងតាម្

េិននន័យទ្វើជាំទរឿន និងន្ដផាដីចាំននួ ៣.០០០កាលដីទផេងទេៀត ដដល (១ភាររយ) មិ្នានប្រមូ្លផល ទដយសារជួររញ្ញា

ទផេងៗទកើតមានទដយសារទប្ាុះ្ម្មជាត។ិ 

ន្ដផាដីប្រមាណ ១៤ភាររយ ន្ដនកាលដីសរ រ ដដលានដាំដ ុះទរត (ស/ទលឿង/សាវ យ) ជាន្ដផាដីប្រមូ្លផលដាំណាំ 

ទរតដូចេិនននយ័ទេលទប្កាយជាំទរឿនកសិកម្ម។ ន្ដផាដីប្រមាណ២ភាររយ (២.០០០)ន្ដនន្ដផាដីសរ រ ដីទផេងទេៀតនិងកាលដី

សរ រដាំដ ុះទរត មិ្នអាចប្រមូ្លផលទរតានទដយជួរទប្ាុះ្ម្មជាតដូិចជា េឹកជាំនន ់នងិមានទេលៀងធាល កខ់ាល ាំង។ល។ 
 

ការស្គ្រោចគ្ររព 
ទដយសារដតិតតមានន្ដនប្រេន័ធធារាសា្សត  តាំរនវ់ាលេាំន្ទរមានន្ដផាដីចាំននួទប្ចើនរាំផ តន្ដនកាលដីន្ដផាដីទប្សាចប្សេ 

(៤១២.០០០ កិតា) ានដាំប្ារ់្ញ្ញជាតិ/្ញ្ញជាត។ិ ទៅតាំរនទ់ប្សាចប្សេន្ដនកាលដីជាមួ្យនងឹដីដាំប្ារ់្ញ្ញជាត/ិ

្ញ្ញជាតិ ន្ដផាដីចាំននួ២២ភាររយន្ដនន្ដផាដីសរ រន្ដនកាលដីទាំងអស់ សា ិតទៅទប្កាម្ការដាំណាំរដូិរយៈទណលខ្ល។ី ប្រសួារកាន់

ការ់កសិកម្ម កនងុតាំរនរឹ់ងេទនលសារ មានដតរកក់ណត លចាំននួសា ិតទៅកនុងប្រេន័ធធារាសា្សៃ  ទរើទប្រៀរទ្ៀរទៅនងឹតាំរន់

វាលេាំន្ទរ ទៅតាំរនម់ានន្ដផាដីេាំ ាំ្ាំានដាំដ ុះដាំណាំដាំណាំ រដូិរយៈទេលខ្ល ី តិចជាងវាលេាំន្ទរ។ ដូទចនុះ តាំរនរឹ់ងេទនល

សារ ការដាំដ ុះនិងប្រមូ្លផល ជាតាំរនដ់ដលមានេាំ ាំ្ាំជាងប្រសួារទៅកនុងតាំរនទ់ផេងទេៀត រួម្ទាំងវាលេាំន្ទរ។ តាំរន់

ខ្ពង់រារនិងជួរេនាំ និងតាំរនទ់ននរសម្ ប្េទៅតាំរនម់ានន្ដផាដីតូចរាំផ ត ដដលានដាំដ ុះដាំណាំរដូិរយៈទេលខ្លី។ 

 

ប្កា វកិ៤.៧ ន្ដផាដទីប្សាចប្សេសប្មារ់្ ញ្ញជាតនិងិ្ញ្ញជាតបិ្រទរើតាម្តាំរន ់

 

                      ប្រេេ៖ ិញេាសាា នជាតិសា ិត ិជាំទរឿនកសិកម្មទៅកម្ពុជា (ដាំណក់កាលរាំទេដរដនាម្ ឆ្ន ាំ២០១៤)
 

ដំណយំកស្មើម 
 ដាំណាំយកទម្ើម្មានន្ដផាដីដាំដ ុះសរ រចាំននួ ២៩៩.០០០ កិតា  នងិានរួម្រញ្ចូល ដាំ ូងមី្ ដាំ ូងជាវ  ប្តាិនងិទម្ើម្

ប្កទៅឈកូ ចូលរួម្ចាំដណក្ាំរាំផ តន្ដនដាំណាំទន្ទុះ មានន្ដផាដីសរ រប្រមាណជតិ ២៩៤.០០០ កិតាន្ដនន្ដផាដីសរ រ។ ទទុះជា

ោ៉ៃ ងណកត ីការប្រមូ្លផលដាំ ូងមី្ រឺន្ដផាដីទរជាងចាំននួ ២១១.០០០ កិតា។ 

ទខ្តតចាំននួេីរ ានអន ិតតទ្វើកសិកម្មដាំ ូងមី្ដូចជាទខ្តតាតដ់ាំរងចាំននួ ៥៥.០០០ កិតា និងទខ្តតតបូងឃមុ ាំចាំននួ

៥០.០០០ ិកតា។ ន្ដផាដីដាំណាំដាំដ ុះដាំ ូងមី្មានចទន្ទល ុះចារ់េ ី ១០.០០០ កិតា ដល ់ ៣០.០០០ ិកតា ដូច ជាទខ្តត 

ប្កទចុះ រន្ទា យមានជ័យ រតនរិរក កាំេង់្ាំ ន្ដរ៉ៃលនិ កាំេងច់ាម្ ឧតតរមានជយ័ ប្េុះសី ន  នងិទខ្តតសា ឹងដប្តង។ តាំរនដ់ាំដ ុះ
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ជាមួ្យនងឹដាំ ូងមី្្ាំជាងទររាំផ ត (និងជាអនកផលតិ្ាំជាងទររាំផ ត) រឺជាតាំរនរឹ់ងេទនលសារ។ ទទុះោ៉ៃ ងណការប្រមូ្ល

ផលដាំ ូងមី្ទនុះ រឺមានប្រមាណ ៦៥ភាររយ ន្ដនន្ដផាដីសរ រានដាំដាំណាំទៅតាំរនរឹ់ងេទនលសារ ទរើទ្ៀរទៅនឹង ៨៣ 

ភាររយ ន្ដនដាំណាំដាំ ូងមី្ ានប្រមូ្លផលទៅកនងុតាំរនវ់ាលេាំន្ទរ នងិមានប្រមាណ ៧៤ភាររយ ានប្រមូ្លផលទៅ

កនុងតាំរនខ់្ពង់រារ នងិជួរេនាំ។ 

 

ប្កា វកិ៤.៨ ទខ្តតចាំននួ១០ ដដលមានន្ដផាដដីាំដ ុះដាំ ូងម្ ី( កិតា)ខ្ពស់ជាងទរ 

 

              ប្រេេ៖ ិញេាសាា នជាតសិា ិត ិជាំទរឿនកសិកម្មទៅកម្ពុជា (ដាំណក់កាលរាំទេដរដនាម្ ឆ្ន ាំ២០១៤) 

 

ន្ដផាដីប្រម្ូលផលដាំណាំយកទម្ើម្សរ រប្រមាណ ២១៥.០០០ ិកតា កនុងទន្ទុះ ទសម ើនឹង ៩៨ភាររយ ជាន្ដផាដីដាំដ ុះដាំណាំដាំ ូងម្ី។
 

ប្កា វកិ៤.៩ ភាររយន្ដនកាលដដីដលានដាំដ ុះដាំ ូងម្ាីនប្រម្លូផល 

 
                                 ប្រេេ៖ ិញេាសាា នជាតិសា ិត ិជាំទរឿនកសិកម្មទៅកម្ពុជា (ដាំណក់កាលរាំទេដរដនាម្ ឆ្ន ាំ២០១៤) 

កនុងចាំទណម្កាលដីចាំននួ ០៧កាលដី ន្ដផាដីដាំដ ុះដាំ ូងមី្ន្ដនកាលដីសរ រ ១០កាលដីប្តូិានប្រមូ្លផល

សរ រចាំននួ ១៨៩.០០០ កិតា។ ទៅដផនកទផេងទេៀតប្រមាណ ១១ភាររយ ន្ដនន្ដផាដីសរ រ អាចប្រមូ្លផល ដាំ ូងមី្សរ រ 

ចាំននួ ២២.០០០ ិកតា។ ជាមួ្យាន ទន្ទុះន្ដផាដីដាំ ូងមី្ានការប្រមូ្លផលទសម ើនងឹ ១៩ភាររយ ន្ដនកាលដីដាំដ ុះសរ រដាំណាំ 
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ទនុះ។ ដូចទនុះ ន្ដផាដីដាំដ ុះដាំ ូងមី្ចាំននួ ១.៧០០ ិកតា (ទសម ើនងឹ១ភាររយ) ជាន្ដផាដីខូ្ចខាត ទដយសារសតវលែតិ ទប្ាុះរាាំងសងួ ត 

នងិេឹកជាំនន។់ 

ប្កា វកិ៤.១០ ន្ដផាដដីាំដ ុះ ( ត) ានប្រម្លូផល នងិានទប្សាចប្សេដាំ ូងម្តីាម្តាំរន ់

 
                        ប្រេេ៖ ិញេាសាា នជាតិសា តិ ិជាំទរឿនកសិកម្មទៅកម្ពុជា (ដាំណក់កាលរាំទេដរដនាម្ឆ្ន ាំ២០១៤) 

ចាំននួកាលដីដាំដ ុះដាំណាំយកទម្ើម្រដនាម្ទេៀត េេួលាននូិ ការទប្សាចប្សេនងិការដាំដ ុះទន្ទុះ មានចាំននួ 

១៥៣.០០០ ជាមួ្យន្ដផាដីកនុងតាំរន់ទប្សាចប្សេចាំននួ ១៦.២៥១ ិកតា។ ដាំណាំដាំ ូងមី្រឺ ជាប្រទេេដាំណាំ មួ្យដដល

េេួលានការទប្សាចប្សេប្ររ់ប្ាន់ទលើផាដីសរ រចាំននួ ១៥.៤៨៧ ិកតា (៩៥ភាររយ) ន្ដនន្ដផាដីសរ រ។ 

ន្ដផាដីដដលានដាំដ ុះដាំ ូងមី្មានសកាត ន េលខ្ពស់រាំផ តជាមួ្យការប្រមូ្លផល រឺទៅតាំរន់រឹងេទនលសារ។  ទរើ

ទប្រៀរទ្ៀររមាល តរវាងន្ដផាដីដាំដ ុះ និងន្ដផាដីប្រមូ្លផលទៅកនងុតាំរនទ់នុះរឺ មានន្ដផាដីដដលមានេាំ ាំ្ាំជាងទរទ្ៀរនងឹតាំរន់

ទផេងទេៀត។ ន្ដផាដីប្រមូ្លផលដាំ ូងមី្ទៅតាំរនរឹ់ងេទនលសារសរ រចាំននួ ៦៥ភាររយ ន្ដនន្ដផាដីដាំដាំ ូងមី្ ទរើទ្ៀរទៅ នងឹ

តាំរនវ់ាលេាំន្ទរទសម ើនងឹ ៨៣ភាររយ នងិខ្ពង់រារនិងជួរេនាំទសម ើនងឹ ៧៤ភាររយ។  

តាំរនវ់ាលេាំន្ទរជាតាំរន់ដដលមានការទប្សាចប្សេខ្ពស់រាំផ តប្រមាណ ៥៩ភាររយ ន្ដនន្ដផាដីដាំ ូងមី្ សរ រាន

ទប្សាចប្សេ។ េនាឹម្នឹងទន្ទុះ ដាំណាំដាំ ូងមី្ សា ិតទៅតាំរនខ់្ពង់រារនងិជួរេនាំ ន្ដផាដីដាំដ ុះ នងិការទប្សាចប្សេ ក ៏ជាតាំរន់

មានការដាំដ ុះនងិការប្រមូ្លផលលែប្រទសើរដដរ ប្រហាកប់្រដ លទៅតាំរន់រឹងេទនលសារ។  
 

រ  កខជាតិពពួករណ្តែ ក (គ្រាប់ធញ្ញជាតិ) 

 រ កខជាតិេេួកសដណត ក (ប្ារ់្ញ្ញជាតិ) រឺប្រទេេដាំណាំប្ារ់្ញ្ញជាតិដ៏ចម្បង ដដលសម្បូរទៅទដយជាតិ

ប្រូទតអ នី។ ្ញ្ញជាតិេេួកសដណត កទាំងទនុះ ប្តូិានកាំណត់ជាប្រេេមានជាតបិ្រូទតអ នីដ៏សាំខានរ់រស់ ប្រជាជន។ ន្ដផាដី

ដាំដ ុះជារួម្មានចាំននួប្រមាណ ២២.000 ិកតា ន្ដនរ កខជាតិេេកួសដណត ក។ ន្ដផាដីដាំដ ុះសរ រ ចាំននួ ២១.០០០ កិតា ជា

មួ្យទន្ទុះ ន្ដផាដីប្រមូ្លផលចាំននួប្រមាណ ១៨.០០០ ិកតា ជាមួ្យការទប្សាចប្សេ ប្រមាណ ៩២ភាររយ ន្ដនន្ដផាដីដាំដ ុះ

សរ រកនុងទន្ទុះន្ដផាដីខ្ចូខាតចាំននួ ៤.០០០ ិកតា។ 
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ប្កា វកិ៤.១១ ទខ្តតដដលមានន្ដផាដដីាំដ ុះសដណត កាយទប្ចើនជាងទរ តាម្ន្ដផាដាីនដាំដ ុះ (រតិជា កិតា) 

 
                           ប្រេេ៖ ិញេាសាា នជាតិសា តិ ិជាំទរឿនកសកិម្មទៅកម្ពុជា (ដាំណក់កាលរាំទេដរដនាម្ឆ្ន ាំ២០១៤) 

 សដណត កាយដដលានដាំដ ុះជាចម្បងន្ដនប្រសួារកាទនើការក់សិកម្មទៅកនងុទខ្តតាត់ដាំរង កណត ល កាំេត 

កាំេង់សព  ឺកាំេងឆ់្ន ាំង ន្ដប្េដិង នងិទសៀម្រារ។ 

ដំណធំញ្ញជាតសិ្គ្របង 

ដាំណាំ្ញ្ញជាតទិប្រងដូចជា លង សដណត កដី លាងុទប្រង ផ្លក ឈកូរត ័ នងិករាស ប្តូិានដាំទលើន្ដផាដីចាំននួ

៣៤.០០០ កិតា ន្ដនន្ដផាដីសរ រ។ ចាំទរុះសដណត កទសៀងន្ដផាដីសរ រចាំននួ ៥៨ភាររយ ន្ដនន្ដផាដីសរ រ (២០.០០០  ិកតា 

ប្តូិានដរងដចកកនងុចាំទណម្ ១០.០០០កាលដី)។ ន្ដផាដីចាំននួ ៣១.០០០ កិតា ន្ដនដាំណាំ្ញ្ញជាតយិកទប្រងន្ដផាដី

ប្រមូ្ល ផលប្រមាណ ៤.០០០ ិកតា។ រួម្មានទខ្តតាត់ដាំរង រតនរិ រក និងទខ្តតប្េុះ ិ ញហារន្ដផាដីដាំដ ុះសដណត កទសៀង ោ៉ៃ ង

ទហាចណស់មានចាំននួ ៣.០០០ ិកតា ប្រហាកប់្រដ លាន កនងុការដាំដ ុះសដណៃ កទសៀងទៅេូទាំងប្រទេស។ 

កនុងចាំទណម្ដាំណាំ្ញ្ញជាតិយកទប្រងទនុះ ន្ដផាដីដាំដ ុះសដណត កទសៀងសរ រ ចាំនួន២០.០០០ ិកតា សប្មារ់ថ្នន ក់ជាតិ។ 

ប្កា វកិ៤.១២ ការដាំដ ុះសដណត កទសៀងទៅរទីខ្តត (រតិជា កិតា) 

 
                               ប្រេេ៖ ិញេាសាា នជាតិសា តិ ិជាំទរឿនកសិកម្មទៅកម្ពុជា (ដាំណក់កាលរាំទេដរដនាម្ឆ្ន ាំ២០១៤) 
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 ទខ្តតចាំននួរីដដលានដាំសដណត កទសៀងទប្ចើនជាងទររឺទខ្តតាត់ដាំរង (៩.០០០  ត) រតនរិរក (៥.០០០  ត) 

នងិទខ្តតប្េុះ ញិហារ (៣.០០០  ត) ។ 

ស្គ្ររឿងស្ទរ ស្គ្ររឿងគ្រកអបូ និងរ  កខជាតឱិរថ 

ទប្រឿងទេស ទប្រឿងប្កអូរ នងិរ កខជាតិឱសថ ានចាតថ់្នន កជ់ាដាំណាំរដូិរយៈទេលខ្លី មានន្ដផាដីដាំដ ុះដាំណាំសរ រ

ចាំននួ ១៨.០០០ កិតា ន្ដផាដីដាំដ ុះទប្រឿងប្កអូរ (ម្ែម្) សរ រចាំននួ ១០.០០០ កិតា ន្ដផាដីដាំដ ុះដាំណាំសល ឹកន្ដប្រចាំននួ 

៤.០០០ កិតា។ ជាមួ្យទន្ទុះទខ្តតន្ដប្េដិងមានន្ដផាដី្ាំន្ដនន្ដផាដីចាំននួ ៥.០០០ កិតា កនុងទន្ទុះ ទខ្តតរន្ទា យមានជយ័មាន

ន្ដផាដីសរ រចាំននួ ៣.០០០ កិតា។ ចាំទរុះទខ្តតាតដ់ាំរងនងិទខ្តតប្ាាំរួនទផេងទេៀត មានន្ដផាដីចាំននួន្ដនការដាំដាំណាំសល ឹកន្ដប្រ

មានភាេប្រហាក់ប្រដ លោ៉ៃ ងទហាចណស់ ១០០ កិតា។ ការប្រមូ្លផលន្ដនទប្រឿងទេស ទប្រឿងប្កអូរ និងរ កខជាតិ

ឱសថមានន្ដផាដីចាំននួ ១០.០០០ កិតា នងឹន្ដផាដីមានប្រេន័ធទប្សាចប្សេចាំននួ ៨.០០០ កិតាសប្មារ់ការដាំដ ុះ។ 

ន្ដផាដីដាំដ ុះ   ានរាយការណ៍               ៤.                                 ទខ្តត

រន្ទា យមានជ័យ។                                         សល ឹកន្ដប្រ       ។ 

ប្កា វកិ៤.១៣ ន្ដផាដដីាំដ ុះម្ែម្មានទប្ចើនទៅរទីខ្តត (រតិជា កិតា) 

 
 

                                     ប្រេេ៖ ិញេាសាា នជាតិសា ិត ិជាំទរឿនកសិកម្មទៅកម្ពុជា (ដាំណក់កាលរាំទេដរដនាម្ឆ្ន ាំ២០១៤) 

ប្កា វកិ៤.១៣ក ន្ដផាដដីាំដ ុះសលកឹន្ដប្រមានទប្ចើនទៅរទីខ្តត (រតិជា កិតា) 

 
                                  ប្រេេ៖ ិញេាសាា នជាតិសា ិត ិជាំទរឿនកសិកម្មទៅកម្ពុជា (ដាំណក់កាលរាំទេដរដនាម្ឆ្ន ាំ២០១៤) 
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ន្ដផាដីប្រមូ្លផលន្ដនដាំណាំទប្រឿងទេស ទប្រឿងប្កអូម្ និងរ កខជាតិឱសថ ានប្រមូ្លផលប្រមាណ ១០.០០០ កិតា 

ទ ើយ ៥៣ភាររយ ន្ដនន្ដផាដីប្រមូ្លផលដាំណាំម្ែម្ និងប្រមាណ ២៣ភាររយ ន្ដនន្ដផាដីប្រមូ្លផលដាំណាំ សល ឹកន្ដប្រ។ 

ន្ដផាដីសរ រន្ដនកាលដីដាំដ ុះដាំណាំទប្រឿងទេស ទប្រឿងប្កអរូ នងិរ កខជាតឱិសថន្ដផាដីអាចេេួលានការ ទប្សាច

ប្សេចាំននួ៨.០០០ កិតា។ ចាំទរុះកាលដីដាំដ ុះដាំណាំម្ែម្ន្ដផាដីទប្សាចប្សេានចាំននួ ៥.០០០ កិតា ន្ដផាដីដាំណាំ

សល ឹកន្ដប្រចាំននួ ៩២៦ កិតា េេួលានការទប្សាចប្សេ។ 

 

ដំណឧំរាហកមម 

 ដាំណាំអាំទៅនងិថ្នន ាំជក ់ ជាដាំណាំអន ិតតានរាយការណ៍ ទដយប្រួសារកានក់ារក់សិកម្មមានន្ដផាដីប្រមាណ ជាង 

៧.០០០ ិកតា កនុងទន្ទុះន្ដផាដីដាំអាំទៅប្រមាណជាង៥០ភាររយ ន្ដនន្ដផាដីសរ រ (៣.១០៣ ិកតា ានដាំ ទៅទលើកាល

ដីប្រមាណ ៧.០០០កាលដី)។ ទដយដ កន្ដផាដីថ្នន ាំជកម់ានចាំននួ ៣.០០០ កិតា ន្ដផាដី ប្រមាណ ៤.០០០ កិតា ន្ដនន្ដផាដី

ដាំដ ុះដាំណាំឧសា កម្ម ានទប្សាចប្សេ នងិររញមាណន្ដនដីដដលានប្រមូ្លផល។ អាំទៅជាដាំណាំឧសា កម្មជាចម្បង

ទៅកនុងទខ្តតកណត ល (៨៥៤ កិតា នងិថ្នន ាំជកម់ានទៅកនុង ទខ្តតកាំេងច់ាម្ តបូងឃមុ ាំ នងិទខ្តតប្កទចុះ)។ 

ន្ដផាដីប្រមូ្លផលដាំណាំឧសា កម្មកាំេ ងដាំដ ុះ/ប្រមូ្លផលន្ដផាដីប្រមាណ ៤.០០០ កិតា ដាំណាំអាំទៅប្រមាណ

ទសម ើនងឹ ៦០ភាររយ ដដលានផលតិជាសក រ នងិន្ដផាដីប្រមាណ ៣៦ភាររយ ដដលានផលតិថ្នន ាំជក។់ កាលដីចាំននួ ៤រន់

 កិតា ដដលកាំេ ងដាំដ ុះដាំណាំឧសា កម្ម កនងុទន្ទុះន្ដផាដីចាំននួ ១.៥៥៤ កិតា ន្ដនន្ដផាដីដដលេេួលានការទប្សាចប្សេ 

ទលើដាំណាំអាំទៅ នងិន្ដផាដីចាំននួ ១.៨៣៥ កិតា ន្ដនដាំណាំថ្នន ាំជក។់ 

ប្កា វកិ៤.១៤ ន្ដផាដដីាំដ ុះ ន្ដផាដបី្រម្លូផល នងិន្ដផាដទីប្សាចប្សេដាំណាំអាំទៅនងិថ្នន ាំជក ់
 

 
                             ប្រេេ៖ ិញេាសាា នជាតិសា តិ ិជាំទរឿនកសិកម្មទៅកម្ពុជា (ដាំណក់កាលរាំទេដរដនាម្ឆ្ន ាំ២០១៤) 

ដំណបំណ្នែ 
  ដាំណាំរដនលជាដាំណាំដដលានដាំដ ុះទៅេូទាំងប្រទេសរួម្មានទាំងសល កឹ ទដើម្ ដផល រដនលយកទម្ើម្ នងិអម្បូរ រដនល

ន្ដរតង ដដលមានន្ដផាដីដាំដ ុះសរ រចាំននួ ៣៥.០០០ ិកតា ដាំណាំរដនលយកសល ឹកនងិទដើម្ប្រមាណជតិ ៦.០០០ កិតា។ 
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ដាំណាំប្តសកម់ានន្ដផាដីដាំដ ុះ្ាំជាងទរមានប្រមាណ ៧.០០០ ិកតា (៣០ភាររយន្ដនដាំណាំ ដាំដ ុះទៅកនុងទខ្តតសាវ យទរៀង) 

 រកប្ដាំាំណាំឪ ឹកដាំទៅទលើន្ដផាដី ៦.០០០ ិកតា ទម្ាស និងទពព  ទាំងេីរប្រទេេទនុះ ន្ដផាដីចាំននួ ៥.០០០ កិតា។ ជា

មួ្យទន្ទុះ ឪ ឹកានដាំដ ុះទៅទលើន្ដផាដីចាំននួ ៨០០ ិកតា ទៅកនងុទខ្តតកាំេង់្ ាំ ន្ដផាដីចាំននួ ៧២២ ិកតា ទៅកនងុទខ្តតកាំេង់

សព ឺ និងន្ដផាដីចាំននួ ៦៧២ កិតា ទៅទខ្តតាត់ដាំរង។ រដនលប្តកនួជា ប្រទេេរដនលកនុងេឹកប្តូិានទរសាា ល់ដាំណាំកនុងប្សុក 

មានន្ដផាដីដាំដ ុះចាំននួ ២.៣០៧ ិកតា នងិន្ដផាដីចាំននួ ៥០ភាររយ ន្ដនដាំណាំទនុះដដលមានការដាំដ ុះសា ិតទៅតាំរន ់

វាលេាំន្ទរជាេិទសសទខ្តតសាវ យទរៀង។ 

ប្កា វកិ៤.១៥ ដាំណាំរដនល នងិរដនលដផលទៅកម្ពុជា (រតិជា កិតា) 

 
 

              ប្រេេ៖ ិញេាសាា នជាតសិា ិត ិជាំទរឿនកសិកម្មទៅកម្ពុជា (ដាំណក់កាលរាំទេដរដនាម្ឆ្ន ាំ២០១៤) 
  

 

ការដដំំណមំានលកខតៈបស្ចេកស្ទរ និងដំណអំចិន្រ្នែយ ៍
ការដាំដ ុះដាំណាំអចិន្ដ្នតយ៍ (ជាដាំណាំដាំទលើសេមួី្យឆ្ន ាំន្ដនិដតការ រកកលតូលាស់) ដដលានរួម្រញ្ចូលរ កខជាតិ

ទដើម្ទឈើ និងទដើម្ទឈើលម្ែរ ដាំមានលកខណៈរទចចកទេស នងិជាលកខណៈប្រេ័នធដូចជា ដាំណាំ ឬរ កខជាត ិ ទដើម្ទឈើ ឬ 

រ កខជាតដិដលដាំមានភាេមិ្នទេៀងទតមួ់្យ ដតការដាំដ ុះរាយក៏ចាតេ់ កជាចមាក រដដរ។ រួរកតស់មាា ល់ ដាំណាំដដលានចាត់

ចាំណតថ់្នន កទ់ាំង១១ ានទប្រើកនុងការកាំណតដ់ាំណាំអចិន្ដ្នៃយទ៍ផេងាន ទៅកនុងប្រទេសកម្ពុជា។ ទទុះរីោ៉ៃ ងទនុះកត ីដាំណាំអចិ

ន្ដ្នៃយម៍ានប្រទេេខ្លុះទេៀត មិ្នមានប្ររ់ប្ានទ់ៅកនងុប្រទេសទ ើយ។ ដូទចនុះដាំណាំអចិន្ដ្នៃយស៍ាំខានរ់មឺានេិនននយ័ដាំដ ុះ 

ដាំណាំប្រទេេទនុះ កនងុការទ្វើជាំទរឿនកសិកម្ម។ 

ពពួកណ្ផែស្ ើ 
ដផលប្កូចប្តូិានរកទឃើដសម្បូរចាំការទៅកនុងប្រទេសកម្ពុជាទរលរឺ េេកួប្កូចថលុង ប្កូចឆ្ម រ នងិប្កូចទសើច ប្េម្

ទាំងដផលទឈើទផេងទេៀតន្ដនអម្បរូប្កូចឆ្ម រទនុះ។  ជារួម្តាំរនដ់ដលមានការដាំដ ុះទនុះ ប្តូិានរាយការណ៍ ន្ដផាដីដាំដផលប្កូច

ចាំននួ ២.៦០០ កិតា ទសម ើនងឹ០,៧ភាររយន្ដនន្ដផាដីសរ រររស់កាលដីទដើម្បីដាំណាំអចិន្ដ្នៃយ។៍ កនុងទនុះ ប្កុម្ដផលប្កូច នងិដផល

ទឈើ ដដលានដាំភារទប្ចើនជាេូទៅ ប្កូចដាំកនុងចមាក រ នងិទៅតាំរនរឹ់ងេទនលសារ ជារួម្តាំរន់ទនុះ មិ្នសូិសម្បូរនងិផល

ដផលប្កូចទៅមានតិចដូចជាៈ ន្ដផាដីប្កូចទរ្ិ៍សាត់ចាំននួ១.១២៨ កិតា ន្ដផាដីប្កូចថលុងចាំននួ ៥៩២ កិតា ន្ដផាដីប្កូចឆ្ម រចាំននួ

១៨៥ កិតា (មានទខ្តតចាំននួ ៦ទេៀតានរាយការណ៍មានការទកើនន្ដផាដីប្កូចឆ្ម រចាំននួ ១០០ កិតា ចាំទរុះទខ្តតាត់ដាំរង

 ិ ញដប្រមាណ ៥១ភាររយ ន្ដនន្ដផាដីសរ រានដាំដផលប្កចូជាចមាក រដាំណាំ្ នតូចទៅកម្ពុជា។ ជារួម្ទខ្តតាតដ់ាំរងប្តូិ
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ានេេួលសាា លទ់លើប្រទេេដាំណាំប្កូច ជាេិទសសដាំណាំប្កូចទរ្ិ៍សាត់ ានដាំជាចមាក រន្ដផាដីសរ រចាំននួ ៧៥៥ កិតា 

នងិន្ដផាដីដាំប្កូចថលុងចាំននួ ៥៥៩ កិតា។ 

ដផលប្កូចមានចាំននួ ៣៦េជូ ន្ដនដផលប្កូចសប្មារ់ការដាំដ ុះដដលមានន្ដផាដីសរ រចាំននួ ៨៣.០០០ កិតាទៅកនុង

ប្រទេសកម្ពុជា។ ន្ដផាដីដាំដ ុះទដើម្សាវ យសរ រចាំននួ ៤២.០០០ កិតា នងិន្ដផាដីទចកជារ កខជាតិមានចាំណតថ់្នន កខ់្ពស់ លាំដរ់

េី២រន្ទា រ់េីប្កូចមានន្ដផាដី ចាំននួ ២៤.០០០ កិតា។ ទខ្តតកាំេតមានន្ដផាដីដាំដ ុះសាវ យចាំននួ ៦.៣០០ កិតា ទ ើយរន្ទា រ់

ម្កទខ្តតកណត លមានន្ដផាដីចាំននួ ៥.២៩៩ កិតា ទខ្តតកាំេង់សព នឺ្ដផាដីចាំននួ ៤.២០០ កិតា នងិទខ្តតកាំេង់ចាម្ន្ដផាដីសរ រ

ចាំននួ ៥.០០០ កិតា។ 

ប្កា វកិ៤.១៦ ន្ដផាដដីាំដ ុះដាំណាំេេកួដផលប្កចូ (រតិជា ិកតា) 

 
                    ប្រេេ៖ ិញេាសាា នជាតិសា ិត ិជាំទរឿនកសិកម្មទៅកម្ពុជា (ដាំណក់កាលរាំទេដរដនាម្ឆ្ន ាំ២០១៤) 

កនុងចាំទណម្ទដើម្ប្កូចទរ្ិ៍សាត់ ន្ដនន្ដផាដីដាំដ ុះទប្ចើនទៅកនងុតាំរន់ទនុះ មានន្ដផាដីចាំននួ ១.៣២៥ កិតា។ ជាមួ្យ

ទន្ទុះ ទដើម្ប្កូចថលុង/ប្កូចឆ្ម រ ានដាំដ ុះទលើន្ដផាដីចាំននួ ៦៨៧ ិកតា នងិន្ដផាដីប្កូចទផេងទេៀតចាំននួ ៤៧៣ កិតា។ ទៅតាំរន់

រឹងេទនល សារ ទខ្តតមួ្យចាំននួមានការដាំដ ុះប្កូចទាំងរីប្រទេេន្ដផលប្កូចដូចជា ប្កចូទរ្ិ៍សាត់ (៨៥ភាររយ ឬ ចាំននួ ១.១២៨

 ិកតា) ប្កូចថលុង/ដផលប្កូចថលុង (៨៦ភាររយ ឬ ចាំននួ៥៩៣ កិតា) នងិប្កូចឆ្ម រ (៣៩ភាររយ ឬ ចាំននួ ១៨៥ កិតា)។  

 កនងុរាយការណ៍ន្ដនការដាំដ ុះកនុង០៦ ន្ដនទខ្តតចាំននួ២៥ មានការ រកកចទប្ម្ើនដាំណាំដផលប្កូច មានទប្ចើនប្រមាណជាង

១០០ ិកតា។ កនុងទន្ទុះទខ្តតាត់ដាំរងមានការទកើនទ ើងដាំណាំអចិន្ដ្នៃយប៍្រមាណ ៥១ភាររយន្ដនន្ដផាដីដាំដ ុះប្កូចសរ រទៅ

េូទាំងប្រទេស។ ជាេិទសសទៅកនងុតាំរន់ទនុះ មានផលតិដាំណាំដាំដ ុះ ដផលប្កូចន្ដផាដីចាំននួ ៧៥៥ កិតា និងប្កូច/ដផលប្កូចថលុង

ន្ដផាដីដាំចាំននួ ៥៥៩ កិតា។ 
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 ប្កា វកិ៤.១៧ ការដាំដ ុះទាំង៦ទខ្តតប្ចនីជាងទរេេកួដាំណាំប្កចូ (រតិជា កិតា) 

 
                         ប្រេេ៖ ិញេាសាា នជាតិសា តិ ិជាំទរឿនកសិកម្មទៅកម្ពុជា (ដាំណក់កាលរាំទេដរដនាម្ឆ្ន ាំ២០១៤) 

 

មានចាំននួ ៣៦េជូ ន្ដនដផលប្កចូដដលានដាំដ ុះមានលកខណៈរទចចកទេស ទលើន្ដផាដីសរ រចាំននួ ៨៣.០០០ កិតា

ទៅេូទាំងប្រទេស មានន្ដផាដីប្រមាណ ២៤ភាររយ ន្ដនន្ដផាដីសរ រររស់កាលដីដដលានទប្រើប្ាស់ការដាំដ ុះដាំណាំ 

អចិន្ដ្នៃយ៍។ កនុង ចាំទណម្ ដាំណាំដផលទឈើដាំដ ុះទាំងទនដូចជា ទចក សាវ យ ខ្នុរ ទម្ៀន ទេៀរ លមុត លាងុ និង្ូទរ៉េន ការដាំដ ុះ 

មានកាលដីជាង ១.០០០ កិតា ន្ដនកាលដី។ ទដើម្សាវ យមានន្ដផាដីដាំដ ុះទប្ចើន សរ រចាំននួ ៤២.០០០ កិតា។ ទដើម្ទចក 

មានចាំណតេី់េីរកនុងទន្ទុះន្ដផាដីដាំដ ុះសរ រចាំននួ ២៤.០០០ ិកតា។ 
 

 

ប្កា វកិ៤.១៨ ន្ដផាដដី ុះមានលកខណៈរទចចកទេសសប្មារដ់ាំណាំទឈើ រូដផល (រតិជា កិតា) 

 
                      ប្រេេ៖ ិញេាសាា នជាតិសា ិត ិជាំទរឿនកសិកម្មទៅកម្ពុជា (ដាំណក់កាលរាំទេដរដនាម្ឆ្ន ាំ២០១៤)) 

 

ទខ្តតកាំេតន្ដផាដីសរ រចាំននួ ៦.៣០០ កិតា ន្ដនដីសរ រកនងុការអន ិ តតដាំដ ុះដាំណាំសាវ យ ជារន្ទា រ់ទខ្តតកណត លនងិ

ទខ្តតកាំេង់សព  ឺមានន្ដផាដីដាំដ ុះប្រហាក់ប្រដ លាន ចាំននួ ៥.២០០ កិតា នងិន្ដផាដីចាំននួ ៤.២០០ កិតាានដាំណាំទដើម្សាវ យ។ 
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ប្កា វកិ៤.១៩ ន្ដផាដដីាំដ ុះដាំណាំទដើម្សាវ យមានលកខណៈរទចចកទេសតាម្រណត ទខ្តត (រិតជា ិកតា) 

 

                      ប្រេេ៖ ិញេាសាា នជាតិសា ិត ិជាំទរឿនកសិកម្មទៅកម្ពុជា (ដាំណក់កាលរាំទេដរដនាម្ឆ្ន ាំ២០១៤) 
 

កនុងចាំទណម្៧ទខ្តតន្ដនទខ្តតទាំង២៥ រាយការណ៍មានការ រកកចទប្ម្ើនដាំណាំទចក ោ៉ៃ ងទហាចណស់ន្ដផាដីដាំដ ុះ

ចាំននួ ១.០០០ ិកតា។ កនងុចាំទណម្៤ទខ្តតន្ដនទខ្តតទាំងទនុះ មានដាំទៅកនុងតាំរនវ់ាលេាំន្ទរ។ ដូចជាទខ្តតកាំេងច់ាម្ 

ជាមួ្យរណត ទខ្តតទផេងទេៀត ទៅកនងុតាំរនន់្ដនការដាំដ ុះមានន្ដផាដីចាំននួ ៥.០០០ ិកតា ជាដាំណាំទដើម្ទចក។ 

ប្កា វកិ៤.២០ ន្ដផាដដីាំដ ុះដាំណាំទចកមានលកខណៈរទចចកទេសតាម្រណត ទខ្តតទប្ចើនជាងទរ (រិតជា ិកតា) 
  

 

  ប្រេេ៖ ិញេាសាា នជាតិសា ិត ិជាំទរឿនកសិកម្មទៅកម្ពុជា (ដាំណក់កាលរាំទេដរដនាម្ឆ្ន ាំ២០១៤) 

 

ដណំោំា យចនទ ី
សាវ យចនាីជាប្រទេេដាំណាំអាចររញទភារប្ារ ់ ានដដលមានន្ដផាដីប្រមាណ១៧ភាររយ (៦០.០០០ ិកតា) ន្ដន 

កាលដីដាំដ ុះដាំណាំអចិន្ដ្នៃយ ៍ ជាមួ្យនងឹការដាំដ ុះទប្ចើនជាងទរដូចជា ទខ្តតរតនរិ រកមានន្ដផាដីសរ រចាំននួ ១៨.០០០ 

 ិកតា ទខ្តតកាំេង់្ ាំមានន្ដផាដីសរ រចាំននួ ១៤.០០០ ិកតា ទខ្តតកាំេងច់ាម្ន្ដផាដីសរ រចាំននួ ១០.០០០ កិតា នងិទខ្តតប្កទចុះន្ដផា

ដីសរ រចាំននួ ៨.០០០ កិតា។ ទដយដ កចាំទរុះទខ្តត តបងូឃមុ ាំ សា ឹងដប្តង នងិទកាុះក ង កម៏ានការដាំដ ុះដាំណាំ សាវ យចនា ី

ជាដាំណាំដដលមានសារៈសាំខាន់ទនុះដដរ។ 
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 ប្កា វកិ៤.២១ កនងុចាំទណម្៧ន្ដនរណត ទខ្តតដាំសាវ យចនារីឆ្ន ាំ២០១៣ 

 
                         ប្រេេ៖ ិញេាសាា នជាតិសា តិ ិជាំទរឿនកសិកម្មទៅកម្ពុជាឆ្ន ាំ២០១៣ 

 

ដណំយំកស្គ្របង 
ដាំណាំយកទប្រងមានន្ដផាដីសរ រចាំននួ ១៤.៤៩១ កិតា ទសម ើនងឹ៤ភាររយន្ដនដីសរ រដដលទប្រើសប្មារ់ដាំណាំអចិន្ដ្នៃយ ៍

នងិមានជាចម្បងដូចជា ទដើម្ដូង ទដើម្ទតាន ត នងិទដើម្ដូងទប្រង។ េនននិយ័ជាំទរឿនានសមាា លថ់្ន រវាងទដើម្ដូង នងិទដើម្ដូង

ទប្រងក៏ដូចជាេេួកទដើម្ទតាន ត កនុងទាលរាំណងទប្រើប្ាស់ជារួម្សប្មារ់ការទ្វើសក រ នងិការដកន្ដចនជាទប្រងឆ្។ល។ ទខ្តត

សាវ យទរៀងមានន្ដផាដីទសម ើនឹង ៤៤ភាររយន្ដនដីសរ រ ដដលទប្រើប្ាស់សប្មារ់ដាំណាំយកទប្រងកនុងចមាក រទៅកនុងប្រទេស ន្ដផាដី

ដាំដ ុះទដើម្ដូងសរ រចាំននួ ២.៤០០ កិតា ន្ដផាដីទដើម្ទតាន តសរ រចាំននួ ២.២០០ ិកតា នងិន្ដផាដីដូងទប្រងមានន្ដផាដីចាំននួ

១.៨០០ ិកតា។ 

ប្កា វកិ៤.២២ ន្ដផាដដីាំដ ុះដាំណាំយកទប្រង (រិតជា កិតា) 

 
                   ប្រេេ៖ ិញេាសាា នជាតិសា ិត ិជាំទរឿនកសិកម្មទៅកម្ពុជា (ដាំណក់កាលរាំទេដរដនាម្ឆ្ន ាំ២០១៤) 
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ដណំសំ្គ្ររឿងស្ទរនិងដណំគំ្រកអបូ 
ចាំទរុះដាំណាំអចិន្ដ្នតយ៍ ការដាំដ ុះដាំណាំទប្ម្ចទមម មានប្រមាណ ៩០ភាររយន្ដនន្ដផាដីចាំននួ ៦.៣០០ កិតា ដាំណាំ 

ទប្រឿងទេសនិងដាំណាំប្កអូរទៅេូទាំងប្រទេសដូចជាទខ្តត តបូងឃមុ ាំ ប្កទចុះ នងិទកាុះក ង កនុងចាំទណម្ទខ្តតទាំងរីទនុះ ាន 

ដាំដ ុះដាំណាំទប្ម្ចទមម ទប្ចើនជាងទរ កនុងទន្ទុះ ទខ្តតតបូងឃមុ ាំមានន្ដផាដីដាំដ ុះទប្ម្ចទមម ចាំននួ ៥.២២៤ ិកតា ទសម ើនឹង៩០ភាររយ 

ន្ដនន្ដផាដីសរ រដាំណាំទប្ម្ច។ 

 ប្កា វកិ៤.២៣ ន្ដផាដដីាំដ ុះទប្ម្ចទមម ទប្ចើនជាងទរទៅរទីខ្តត 

 
                                ប្រេេ៖ ិញេាសាា នជាតិសា ិត ិជាំទរឿនកសិកម្មទៅកម្ពុជា (ដាំណក់កាលរាំទេដរដនាម្ឆ្ន ាំ២០១៤) 

ដណំសំ្ៅរ  ូ
ដាំណាំទៅស មូានចាំននួទសា ើដត ២៤ភាររយន្ដនន្ដផាដីសរ រដដលានដាំដាំណាំអចិន្ដ្នតយ៍ទៅកនងុប្រទេសកម្ពុជា។ 

ទដយសារដាំណាំទៅស ូជាប្រទេេដាំណាំមានតន្ដម្លជាងដាំណាំទផេងៗទេៀត ទៅស ូប្តូិានដាំដ ុះជាចម្បងកនុងការដាំដ ុះ 

ប្រទេេដាំណាំឧសា កម្ម ថវីទរើប្រួសារកានក់ារ់កសកិម្មកា៍នចូលរួម្ដាំដ ុះដាំណាំទៅស ផូងដដរ។ 

ទខ្តតសាំខាន់ៗដដលផលតិទៅស ូរឺ ទខ្តតតបងូឃមុ ាំ (៤៦.០០០  ិកតា) ទខ្តតកាំេងច់ាម្ (១៣.០០០  កិតា) ទខ្តត

ប្កទចុះ (១១.០០០ ិកតា ) នងិទខ្តតរតនរិ រក (៥.៤០០  កិតា)។ 

 

ប្កា វកិ៤.២៤ ទខ្តតដដលមានន្ដផាដដីាំដ ុះដាំណាំទៅស ទូប្ចើនជាងទរ 

 
                 ប្រេេ៖ ិញេាសាា នជាតិសា ិត ិជាំទរឿនកសិកម្មទៅកម្ពុជា  (ដាំណក់កាលរាំទេដរដនាម្ឆ្ន ាំ២០១៤) 
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ដណំមំនិណ្មនជាអាហារ 
ឫសេីរឺជាដាំណាំមិ្នដម្នជាអាហារមានន្ដផាដីសរ រចាំននួ ៣.១០០ កិតា ប្រទេេដាំណាំទនុះ ានទប្រើប្ាស់ជាទប្ចើន

កនុងទាលរាំណងសប្មារ់ការសាងសងផ់ាុះ ការចម្ែនិអាហារ នងិទ្វើជាទប្រឿងសង្ហា រឹម្ ។ល។ ទខ្តតដដលមានន្ដផាដីដាំណាំ ឬសេី

ដូចជា ទខ្តតសាវ យទរៀងមានន្ដផាដីកនុងការដាំដ ុះប្រមាណ ៥៧ភាររយ នងិទខ្តតតបងូឃមុ ាំ (១៧ ភាររយ)។  

 

ដំណរំាយប៉ា យ ដំណអំចិន្រ្នែយ ៍
 ជារួម្ដាំណាំទនុះ ចាត់ជាប្រទេេដាំណាំអចិន្ដ្នៃយដ៍ាំដ ុះកនុងចមាក រតូចៗ ទៅរាយា៉ៃយជាមួ្យការដាំដ ុះទៅេូទាំង

ប្រទេសផងដដរ។ ប្រទេេដាំណាំទាំងទនុះ រួម្រញ្ចូលទាំងដាំណាំលម្ែនិងទដើម្ទឈើ ដដលមានដាំដកបង/ជ ាំ ញិដផាុះ ឬទៅទលើដី

កសិកម្មទដយដ កេាីន  ទ ើយានផតលប់្រទោជនដ៍លទ់សដឋកិចចប្រសួារកសិកម្មដដលប្កីប្ក ជាេិទសសអាចទប្រើប្ាស់ជា

អាហារផ្លា លខ់្លួន នឹងការរទងកើតចាំណូលររស់ប្រសួារកសកិរ។ ទទុះរីជាតាំរនដី់ មានការដាំដ ុះដាំណាំរាយាន មិ្នអាចរារ់

ានប្តឹម្ប្តូិក៏ទដយ កអ៏ាចកាំណតា់ននូិការេាករណ៍ ន្ដនដីអាចដាំទដើម្ទឈើមានចាំននួ ៣០០.០០០ទដើម្ទឈើ  រកប្ដី

ដាំដាំណាំប្កូចរាយា៉ៃយចាំននួ ១៣៣.០០០ទដើម្ ចាំដណកដីដាំប្កូចឆ្ម រនងិ ដាំណាំប្កូចថលុងនមានចាំននួ ១១០.០០០ទដើម្ 

ប្កូចទសើចមានចាំននួ ១៤.០០០ទដើម្ និងដាំណាំទផេងៗទេៀតមានចាំននួ ៦.០០០ទដើម្។ ទរើរិតជាម្្យម្ន្ដនចាំននួទដើម្ប្កចូរ ឺ

មាន២០ទដើម្កនុងកាលដី និងមានការដាំដ ុះទប្ចើនទៅទខ្តតឧតតរមានជយ័ ដដលមានដាំទដើម្ប្កូចចាំននួ៦២ទដើម្កនុងកាលដី។ 

ចាំទរុះទខ្តតទផេងទេៀត រតិជាម្្យម្ន្ដនការដាំដ ុះកនងុទខ្តតទកាុះក ងចាំននួ៤២ទដើម្កនងុកាលដី ទខ្តតទរ្ិ៍សាត់ចាំននួ៣៥

ទដើម្កនុងកាលដី ទខ្តតាត់ដាំរងមានចាំននួ២៨ទដើម្កនងុកាលដី នងិទខ្តតន្ដរ៉ៃលនិមានចាំននួ២១ទដើម្កនងុកាលដី។ ន្ដផាដី 

ដាំដ ុះដាំណាំអចិដ្នតយ៍ទឈើ រូដផលដដលមានទៅប្រទេសកម្ពុជា ដូចជាដាំណាំទចកានដាំរាយា៉ៃយមានប្រមាណ១០លាន 

ទដើម្ ទដើម្សាវ យចាំននួ៨លានទដើម្ ដាំណាំមាន ស់មានចាំននួ៥លានទដើម្ ដាំណាំទេៀរមានចាំននួ២លានទដើម្ និងទដើម្ខ្នុរមាន 

ចាំននួ២លានទដើម្។ 

ប្រទេេដាំណាំអាចររញទភារប្ារ់ាន រួម្មានប្រមាណ ៣លានទដើម្ ន្ដនដាំណាំសាវ យចនា ី ប្កទៅឈកូមានចាំននួ

២លានទដើម្ និងមានទដើម្សាល ចាំននួ ២៨២ទដើម្។ ដាំណាំយកទប្រងដាំដ ុះានចាំននួ៤៥លានទដើម្ ជាេទិសសទៅកនុងទខ្តត

កាំេតនិងកាំេង់្ាំ កនងុទន្ទុះ ទដើម្ទតាន តមានចាំននួ ៨០០.០០០ទដើម្ទតាន ត និងដូងទប្រងមានចាំននួ ៥០០.០០០ទដើម្។ ដាំាំណាំ

ទប្រឿងទេសនិងដាំណាំប្កអូរមានដាំរាយា៉ៃយដូចជា ទដើម្អាំេលិចាំននួ ៩៧.០០០ទដើម្ ទប្ម្ចទមម មានចាំននួ ៦១.០០០រ ម្ព 

នងិទដើម្ទឈើ ូរដផលមានចាំននួ ១៥.០០០ទដើម្។ ទដើម្ទៅស ដូាំរាយា៉ៃយមានចាំននួសរ រ ១,៩លានទដើម្ ដដលសា ិតទៅកនុង

ទខ្តតមួ្យចាំននួដូចជាទខ្តត តបងូឃមុ ាំ កាំេង់្ ាំ កាំេត ប្កទចុះ ម្ណឌ លរិរក ប្េុះសី ន  និងសា ឹងដប្តង។ 

ប្កា វកិ៤.២៥  ចាំននួដាំណាំទឈើ រូដផល រាយា៉ៃយទៅកនងុប្រទេសកម្ពុជា 

 
                             ប្រេេ៖ ិញេាសាា នជាតិសា តិ ិជាំទរឿនកសិកម្មទៅកម្ពុជា (ដាំណក់កាលរាំទេដរដនាម្ឆ្ន ាំ២០១៤) 
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ដាំណាំទដើម្ប្កូចានដាំដ ុះមានភាេរាយា៉ៃយ ទរើរិតជាម្្យម្ដដលានកតប់្តាកនុងការទ្វើជាំទរឿនកសិកម្មន្ដន

ប្រទេសកម្ពុជារឺចាំននួ ២០ទដើម្ កនុងកាលដី។ រណត ទខ្តតចាំននួប្ាាំដដលមានការដាំដ ុះទដើម្ប្កូចរិតម្្យម្ថ្នន ក់ជាត ិរួរកត់

សមាា លថ់្ន ចាំននួម្្យម្ខ្ពស់រាំផ តន្ដនទដើម្ទឈើានដាំដ ុះកនុងកាលដីមានដូចជាទខ្តត ឧតតរមានជយ័ចាំននួ ៦២ទដើម្ រន្ទា រ់

ម្កទខ្តតទកាុះក ង (៤២ទដើម្កនងុកាលដី) ទខ្តតទរ្ិ៍សាត់ (៣៥ទដើម្កនងុកាលដី) ទខ្តតាត់ដាំរង(២៨ទដើម្កនងុកាលដី) 

នងិទខ្តតន្ដរ៉ៃលនិ( ២១ទដើម្ កនងុកាលដី)។ កត់សមាា ល់ដដរថ្ន ចាំននួប្រសួារកានក់ារដី់កសិកម្មទៅតាំរន់ដីដាំណាំរាយា៉ៃយ 

រិតជាម្្យម្ខ្ពស់ជាង ចាំននួន្ដនការដាំរាយា៉ៃយដាំណាំទដើម្ប្កូចដដលអាចទ្វើាន។  

មានចាំននួ ៣៨ប្រទេេទផេងាន  ដដលាដាំដ ុះជាកល់ាក់ទលើដាំាំនទឈើ ូរដផល ប្តូិានកត់ប្តាទៅកនងុការទ្វើជាំទរឿន

កសិកម្មទនុះ។ កនុងចាំទណម្ទាំង ១០លានទដើម្ទចក ប្តូិានដាំណាំទដើម្ទចកទៅប្ររ់ទខ្តតេូទាំងប្រទេស រ៉ៃ ដនតការដាំដ ុះ 

មានការទកើនទ ើងទៅកនុងតាំរនក់នូេនាំ/េនាំ ទៅកនងុរ ម្ពទដយមានេ ី ៣-៥ទដើម្កនុងរ ម្ព។ ប្រសិនទរើទដើម្ទចកដាំដ ុះានចាំននួ 

១០លានទដើម្កនងុតាំរនេ់នាំ អាចទសម ើនងឹេ ី២-៣លានរ ម្ពទចក។ 

ទដើម្សាវ យានដាំរាយា៉ៃយទៅកនងុប្រទេស ចាំននួសរ រប្រមាណជតិ ៨លានទដើម្ ទដយរតិជាម្្យម្មាន      

១៦ទដើម្ កនុងមួ្យកាលដី។ ដាំណាំអចិន្ដ្នៃយម៍ានទៅរាយា៉ៃយទផេងៗទេៀត មានរារ់លានទដើម្ដូចជា ដាំណាំមាន ស់ចាំននួ       

៥លានរ ម្ព ទដើម្ទេៀរមានចាំននួ ២លានទដើម្ និងទដើម្ខ្នុរចាំននួ ២លានទដើម្។ 

  ដាំណាំមាន ស់ានចាំណាំត់ថ្នន កជ់ាដាំណាំអចិន្ដ្នតយ៍ទៅកនងុប្រទេសកម្ពុជា ទទុះរីទៅកនុងប្រទេសអាស ីទផេងទេៀត ក ៏

ានចាត់េ កដាំណាំទនុះជាប្រទេេដាំណាំអចិន្ដ្នៃយ។៍ ដាំណាំមាន ស់ទកើនទ ើងទៅកនងុតាំរន់ខ្ពងរ់ារ "េនាំ" កដូ៏ចជាដាំណាំទចកដដរ។ 

ដូទចនុះតាំរន់ខ្ពង់រារ/េនាំរិតជាម្្យម្ន្ដនទដើម្មាន ស់មានចាំនួនេី ៥ទដើម្មាន ស់ ទ ើយមាន ៤លានទដើម្មាន ស់ ដដលមានរាយា៉ៃយ

ាន  ដតទៅតាំរនេ់នាំមានចាំននួ ១លានទដើម្។ 

ដាំណាំសាវ យចនាជីាដាំណាំអាចយកប្ារ់ម្កររញទភារាន នងិមានសារៈសាំខាន់រាំផ តទៅកនងុប្រទេស ទោងតាម្

រាយការណ៍ការដាំដ ុះទៅរាយា៉ៃយមានប្រមាណ ៣លានទដើម្។ ទ ើយដាំទៅរាយា៉ៃនូិដាំណាំប្រទេេទនុះ ដដលអាច

ររញទភារប្ររ់ាន រួម្រញ្ចូលទាំងប្កទៅឈកូមានប្រមាណ ២លានរ ម្ព និងដាំណាំទដើម្ម្លូ (២៨២រន់ទដើម្)។ 

ប្កា វកិ៤.២៦ ប្រទេេដាំណាំទដើម្ទឈើអាច រូប្ារ/់ទដើម្ កនងុប្រទេសកម្ពុជា 

 
                                 ប្រេេ៖ ិញេាសាា នជាតិសា ិត ិជាំទរឿនកសិកម្មទៅកម្ពុជា (ដាំណក់កាលរាំទេដរដនាម្ឆ្ន ាំ២០១៤) 
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ដាំណាំយកទប្រងានដាំរាយា៉ៃយមានទប្ចើនចាំននួ ៤,៥លានទដើម្ ឬទដើម្ទឈើទៅរាយា៉ៃយមានប្រមាណ ១៤ទដើម្

កនុងមួ្យកាលដី ឬចាំននួ ៨០០រនទ់ដើម្ ឬចាំននួ (១០ទដើម្កនុងកាលដី) និងដូងទប្រងប្រមាណ ៥០០រន់ទដើម្ ឬចាំននួ

(៣៣២ទដើម្កនុងកាល)។ ដាំណាំដូងានដាំរាយា៉ៃយទោងតាម្រាយការណ៍ ទខ្តតកាំេតការដាំដ ុះទប្ចើនជាងទរមានចាំននួ

(៩៤០.០០០ទដើម្ )រន្ទា រ់ម្កទខ្តតកាំេង់្ ាំមានប្រមាណជាង (៥០០រន់ទដើម្)។ 
 

ប្កា វកិ៤.២៧ ការដាំដ ុះដាំណាំដងូតាម្រណត ទខ្តត 

 
           ប្រេេ៖ ិញេាសាា នជាតិសា តិ ិជាំទរឿនកសិកម្មទៅកម្ពុជា (ដាំណក់កាលរាំទេដរដនាម្ឆ្ន ាំ២០១៤) 

 

 ប្រសួារកានក់ារ់ដីកសិកម្ម ានដាំដ ុះដាំណាំអាំេលិចាំននួប្រមាណ ៩៧រនទ់ដើម្ ការដាំដ ុះដាំណាំទប្ម្ចទមម ចាំននួ

៦១រនទ់ដើម្ ប្កសាាំងានចាំននួ ១៥រនទ់ដើម្ ដាំរាយា៉ៃយទោងតាម្រាយការណ៍ នងិដាំណាំទប្រឿងទេសនងិទប្រឿងប្កអរូ។ 

ទខ្តតតាដកិមាន២០ភាររយន្ដនទដើម្អាំេលិដដលានដាំរាយា៉ៃយសរ រ ខ្ណៈទខ្តតតបងូឃមុ ាំមានចាំននួទប្ចើនជាង ៣០ភាររយ 

ន្ដនដាំណាំទប្ម្ចទមម ដដលានដាំរាយា៉ៃយ។  

 ទដើម្ទៅស ដូាំរាយា៉ៃយសរ រជាេូទៅចាំននួ ១,៩លាន ឬរតិជាម្្យម្ន្ដនការដាំដ ុះទៅស ចូាំននួ ៤៥ទដើម្កនុងកាល

ដីដាំណាំទៅស ូ។ ជាមួ្យទន្ទុះ ដាំណាំទៅស ជូាទប្ចើនមានដាំរាយា៉ៃយ ទោងតាម្រាយការណ៍ទៅតាម្រណត ទខ្តតមួ្យចាំននួ 

ដូចជាទខ្តត តបូងឃមុ ាំ កាំេង់្ាំ កាំេត ប្កទចុះ ម្ណឌ លរិរក ប្េុះសី ន  នងិសា ឹងដប្តង។  

 

រមាា រៈករកិមមនិងស្រវាកមម 
ឧបករត៍នងិស្គ្ររឿងមា៉ា រ នី 
 ប្រទេសកម្ពុជាប្រសួារកសិកម្ម ទដយប្រករការង្ហរកសិកម្មទៅតាម្ដររប្រន្ដេណទីៅទ ើយ ជាមួ្យនងឹការទប្រើ

ប្ាស់សមាា រៈររញកាខ កសិកម្មជាចម្បងដូចជា ចរការ ់កទណៃ ៀិ នងាល័ រន្ទស់ នងិរទេុះដរររូរាណជាទដើម្។ ទលើសេទីនុះ

ទេៀត ឧរករណ៍្ ន្ងនន់ិងសម័្យេាំទនើរ ប្រសួារកសកិម្មានទប្រើប្ាស់ជាទប្ចើនរួម្មាន ចាំននួប្រួសារទប្រើប្ាស់មា៉ៃស ីន

ប្ចូតប្សូិចាំននួ ៤៤០.០០០ប្រសួារ ប្រួសារទប្រើប្ាស់មា៉ៃស នីទាកប្សូិចាំននួ ៥៥០.០០០ប្រួសារ ប្រសួារទប្រើប្ាស់មា៉ៃស នី

រូម្េឹកចាំននួ ៤២០.០០០ប្រួសារ ប្រសួារទប្រើប្ាស់ទាយនតចាំននួ ៦៥០.០០០ប្រសួារ ប្រសួារទប្រើប្ាស់ប្តាត់េ័រចាំននួ

១១៦.០០០ប្រួសារ ប្រសួារទប្រើប្ាស់មា៉ៃស នីកនិប្សូិចាំននួ ២៧០.០០០ប្រសួារ (ប្តូិានទប្រើរន្ទា រ់េកីារប្រមូ្លផល) នងិ
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រថយនត/ម្៉ៃតូ/ូកង់ជាម្ទ្ាោយសប្មារ់ការដឹកជញ្ជូនចាំននួ ៧០០.០០០ប្រសួារ។ កនុងចាំទណម្អនកដដលទប្រើប្ាស់ទប្រឿង

មា៉ៃស នីនងិឧរករណ៍ ប្រសួារកសិកម្មជាមាច ស់រថយនតម្៉ៃូតនូងិកង់ ឬក៏មិ្នដម្នជាររស់ផ្លា ល់ខ្លួនក៏ទដយ ក៏មួ្យចាំននួ្ាំន្ដន

ឧរករណ៍កសិកម្មនងិទប្រឿងមា៉ៃស នី ទដយានជលួេី ញិស័យប្កជនទដើម្បទី្វើកសកិម្មកនងុប្រសួារ ទ ើយភារទប្ចើនមា៉ៃស ីន

រូម្េឹកប្ររ់ប្រងទដយផ្លា លរ់រស់កសិករ។ ចាំទរុះប្តាក់េ័រ មា៉ៃស នីប្ចូតកាត់ មា៉ៃស នីទាកប្សូិ នងិទាយនត ានជលួភារ

ទប្ចើនេបី្កជន នងិមួ្យចាំននួតចូន្ដនឧរករណ៍និងទប្រឿងមា៉ៃស នី អាចទប្រើប្ាស់ានទដយសារការខ្ចីេីរដឋ េាិល។ 

 

ប្កា វកិ៤.២៨ ចាំននួប្រសួារទប្រើប្ាស់ឧរករណ៍/មាច ស់ទប្រឿងមា៉ៃស នី/ការខ្ច/ីជលួ 

 
 

                              ប្រេេ៖ ិញេាសាា នជាតិសា តិ ិជាំទរឿនកសិកម្មទៅកម្ពុជា (ដាំណក់កាលរាំទេដរដនាម្ឆ្ន ាំ២០១៤) 

ប្កា វកិ៤.២៩ ភាររយន្ដនការទប្រើប្ាស់មា៉ៃស នីនងិឧរករណ៍ផ្លា លខ់្លួន កាតជលួេបី្កជន នងិការខ្ចេីរីដឋ ាល 

 

                            ប្រេេ៖ ិញេាសាា នជាតិសា តិ ិជាំទរឿនកសិកម្មទៅកម្ពុជា (ដាំណក់កាលរាំទេដរដនាម្ឆ្ន ាំ២០១៤) 

 

ប្រសួារកានក់ារ់សិកម្មទនុះ ជាមួ្យនងឹននិ្ទន ការទប្រើប្ាស់ឧរករណ៍សមាា រកសិកម្មរ រាណកនុងការដាំដ ុះ នងិការ

ប្រមូ្លផលដាំណាំ មានដាំទណើរការសម្ប្សរជាមួ្យការការទប្រើឧរករណ៍ដររទនុះ។ ចរការទ់ប្រើប្ាស់ប្រមាណជាង

១,៥លានប្រួសារ កទណៃ ៀិទប្រើប្ាស់ចាំននួ ១,៣លានប្រួសារ នងាល័ទប្រើប្ាស់ចាំននួ ០,៧លានប្រសួារ រន្ទស់ទប្រើប្ាស់



47 
 

ចាំននួ ០,៧លានប្រសួារ មា៉ៃស នីេជួរាស់ទប្រើប្ាស់ចាំននួ ០,៥លានប្រសួារ រន្ទស់ន្ដដទប្រើប្ាស់ចាំននួ ០,២លាន នងិរទេុះទា

ទប្រើប្ាស់ចាំននួ ០,៣លានប្រសួារ ទដើម្បីទប្រើប្ាស់កនុងសកម្មភាេកសិកម្ម។ 

 

ការស្គ្របើគ្របរជ់នីិងោរធាត រីម ី
ការទប្រើទាំងជីរីមី្និងជីសរករាងាមានកប្ម្ិតខ្ពស់ទៅប្រទេសកម្ពុជា មានប្រមាណ ៧០ភាររយន្ដនប្រសួារកសិកម្ម 

ទោងរាយការណ៍ ការទប្រើប្ាស់ជរីីមី្ទនុះ (ទសទណេិច) នងិមានប្រមាណជាង ៥០ភាររយចូលចិតតទប្រើប្ាស់ជីសរករាងា 

ដដលានម្កេលីាម្កសតវនងិកាកសាំណលរ់ កខជាត។ិ  ប្រមាណជាង ៣០ភាររយន្ដនប្រសួារសរ រ ដដលានទប្រើសារធាត 

រីមី្រដនាម្ រួម្ទាំងថ្នន ាំសមាល រ់សតវលែិតនងិថ្នន ាំសមាល រ់ទមម ។ ប្រមាណជាង ៩ភាររយន្ដនប្រសួារកសិកម្ម ានទប្រើថ្នន ាំសមាល រ់ 

សតវលែិតឬសមាល រ់ទមម  រួម្ទាំងការទប្រើប្ាស់ថ្នន ាំរាំាតជ់ាំងផឺេិតផងដដរ។ ការទប្រើជរីីមី្កប្មិ្តទររាំផ តទៅកនុងតាំរនខ់្ពង់រារ

នងិជួរេនាំ ទរើទ្ៀរទៅនងឹតាំរនទ់ផេងទេៀត។ ទរើរិតជាភាររយកប្ម្ិតខ្ពស់រាំផ តន្ដនប្រសួារទប្រើប្ាស់ជីសរករាងាទប្ចើន ទៅតាំរន់

ទននរសម្ ប្េ មានប្រមាណ ៦១ភាររយ នងិមានភាររយទរជាងទររាំផ តទៅកនុងតាំរនរឹ់ងេទនលប្រមាណជិត ៤៤ភាររយ។ 

ភាររយខ្ពស់រាំផ តទៅតាំរនវ់ាលេាំន្ទរ ដដលមានប្រសួារទប្រើប្ាស់ប្ររ់ប្រទេេជរីីមី្ ថ្នន ាំសមាល រ់ទមម  ថ្នន ាំសមាល រ់សតវលែតិ 

នងិសមាល រ់ផេិត។ ទៅតាម្ រណត ទខ្តតន្ដនតាំរនទ់ននរសម្ ប្េ មានភាររយទររាំផ តន្ដនប្រួសាដដលានរទប្រើសារធាត រីមី្ទលើ

ដាំណាំ។ ទខ្តតន្ដប្េដិងមានរាយការណ៍េីចាំននួប្រសួារានទប្រើប្ាស់ជទីាំងេីរនងិសរករាងាទលើដាំណាំខ្ពស់រាំផ តន្ដន។ ទខ្តត 

តាដកិជារ់ចាំណតថ់្នន កេី់េីរ នងិេីរីទខ្តតកាំេងច់ាម្ ជាទខ្តតដដលានទប្រើប្ាស់ជីរីមី្ខ្ពស់រាំផ ត រន្ទា រ់ម្កទខ្តតកាំេង់សព នឺងិ

កាំេត។  រកប្ទខ្តតសា ឹងដប្តងចាំននួប្រសួារ ានទប្រើជមីានកប្ម្តិទរប្រមាណតិចជាង ១.០០០ ន្ដនការទប្រើប្ាស់ជបី្រទេេ 

ទផេងៗសប្មារ់ដាំណាំ។ 

 

ប្កា វកិ៤.៣០ ចាំននួប្រសួារកសិកម្មទប្រើប្ាស់ជរីមី្ ីជសីរករាងា នងិថ្នន ាំកសិកម្មទផេងៗទលើដាំណាំតាម្តាំរន ់

 
   ប្រេេ៖ ិញេាសាា នជាតិសា តិ ិជាំទរឿនកសិកម្មទៅកម្ពុជា (ដាំណក់កាលរាំទេដរដនាម្ឆ្ន ាំ២០១៤) 
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ប្កា វកិ៤.៣១ ចាំននួន្ដនប្រសួារទប្រើប្ាស់ជរីមី្ ីជសីរករាងា នងិថ្នន ាំកសិកម្មទផេងៗ 

 
   ប្រេេ៖ ិញេាសាា នជាតិសា តិ ិជាំទរឿនកសិកម្មទៅកម្ពុជា (ដាំណក់កាលរាំទេដរដនាម្ឆ្ន ាំ២០១៤) 

 

ប្កា វកិ៤.៣២ ភាររយន្ដនទប្រើប្ាស់ជរីមី្ ីជសីរករាងា នងិថ្នន ាំកសិកម្មទផេងៗ ន្ដនប្រសួារតាម្រណត ទខ្តត 

 
     ប្រេេ៖ ិញេាសាា នជាតិសា ិត ិជាំទរឿនកសិកម្មទៅកម្ពុជា (ដាំណក់កាលរាំទេដរដនាម្ឆ្ន ាំ២០១៤) 
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ជាេូទៅទោងរាយការនន៍្ដនប្រួសារកសិកម្ម ដដលទេដនយិម្ទប្រើប្ាស់ជរីីមី្នងិជសីរករាងាទនុះ រួម្មាន ទខ្តត

ន្ដប្េដិងមានចាំននួខ្ពស់ជាងទររាំផ ត ឬភាររយន្ដនប្រសួារដាំដាំណាំានទប្រើប្ាស់ជទីាំងេីរប្រទេេទលើដាំណាំទដើម្បីឱយដាំណាំ

មានការរកកលូតលាស់។ រន្ទា រ់ម្កទខ្តតតាដកិមានចាំណត់ថ្នន ក់េីេីរន្ដនប្រួសារដាំដាំណាំ ដដលានទប្រើប្ាស់ជទីាំងេីរ

ប្រទេេទនុះ។ ជាមួ្យទន្ទុះទខ្តតកាំេង់សពមឺានចាំណតថ់្នន កេី់រី ដដលភាររយន្ដនប្រសួារទប្រើប្ាស់សរករាងាទប្រើនជាងជីរមីី្ 

មានកប្ម្ិតខ្ពស់សម្លមម្ និងទខ្តតសា ឹងដប្តងទោងរាយការណ៍ ចាំននួប្រួសារដដលានទប្រើប្ាស់ជីទលើដាំណាំមានកប្ម្តិ

ទររាំផ ត។  

 

គ្រាប់ពជូគ្ររវូ 
ទៅប្ររ់តាំរន់េូទាំងប្រទេស ប្រួសារកសិកម្មានទប្ជើសទរកសទប្រើប្ាស់ទាំងេីររេឺូជស េធកនងុប្សុកមានេិននផលខ្ពស់ 

នងិេជូប្សូិរ ណភាេលែ។ ទៅកប្ម្ិតថ្នន ក់ជាតិ ១.៥លានប្រួសារ ានទប្រើេូជប្សូិកនងុប្សុកចាំននួ ៤៥៤.០០០ប្រសួារ ជា 

មួ្យនឹងការទប្រើប្ាស់េជូប្រទេេផតល់េិននផលខ្ពស់ន្ដនប្ារ់ប្សូិលែតាម្តាំរន។់ ជាេូទៅារទប្ចើនន្ដនប្រសួារប្រកររររដាំ 

ដ ុះដាំណាំប្សូិន្ដនប្រសួារកសិកម្ម ានទប្រើេជូប្សូិកនុងប្សុកដដលផតល់េិននផលខ្ពស់ ដូចដដលានទ្វើអទងកតទៅតាម្តាំរន់

េូទាំងប្រទេស។ ចាំននួជាទប្ចើនន្ដនប្រសួារកសិកម្មទោងតាម្រារកាណ៍ ប្រសួារានទប្រើប្ារ់េូជប្សូិររស់ខ្លួនមាន 

ប្រមាណជាង ១,៥លានប្រសួារ ដដលានរកាេ កដកទ់ដយខ្លួនប្ង មានទប្ចើនជាងប្រួសារដដលានេិដប្ារ់េូជប្សូិ

េីេីផារឬេអីនកផលតិទផេងទេៀតប្រមាណ ០,៥លានប្រួសារ។ 

ប្កា វកិ៤.៣៣ ចាំននួប្រសួារទប្រើប្ាស់េជូប្សូិកនងុប្សុកមានេនិនផលខ្ពស់ 

 
                 ប្រេេ៖ ិញេាសាា នជាតិសា ិត ិជាំទរឿនកសិកម្មទៅកម្ពុជា (ដាំណក់កាលរាំទេដរដនាម្ឆ្ន ាំ២០១៤) 

ភារទប្ចើនន្ដនប្រសួារកសិកម្ម ជាមួ្យការដាំដ ុះដាំណាំផលតិកម្មកសិកម្មនងិការទប្រើប្ាស់ប្ារ់េូជប្សូិររស់ខ្លួន

ផ្លា ល។់ ទោងរាយការណ៍អប្តាខ្ពស់រាំផ តន្ដនប្រជាកសិករមានប្រមាណជា៧០ភាររយន្ដនប្រសួារកសិកម្ម ានរទប្រើប្ារ់
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េូជប្សូិទដយខ្លួនប្ង ទៅប្រទេសកម្ពុជា ជាមួ្យនឹងអាប្តាមានទប្ចើនដូចជា ទៅតាំរន់ទននរសម្ ប្េ តាំរន់ខ្ពង់រារនងិជួរេនាំ 

មានប្រមាណេ៨ី០ភាររយដល៨់៥ភាររយ។ 

  

ប្កា វកិ៤.៣៤ ចាំននួប្រសួារកសិកម្មមាន្នធានេជូប្សូិេបី្រេេទផេងៗ 

 

ប្រេេ៖ ិញេាសាា នជាតិសា ិត ិជាំទរឿនកសិកម្មទៅកម្ពុជា (ដាំណក់កាលរាំទេដរដនាម្ឆ្ន ាំ២០១៤) 

ប្កា វកិ៤.៣៥ ភាររយន្ដនប្រសួារកសិកម្មទប្រើប្ាស់្នធានេជូប្សូិតាម្តាំរន ់

 
   ប្រេេ៖ ិញេាសាា នជាតិសា ិត ិជាំទរឿនកសិកម្មទៅកម្ពុជា (ដាំណក់កាលរាំទេដរដនាម្ឆ្ន ាំ២០១៤) 
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ស្រវាផសពាផាយករកិមម 
ររួកត់សមាា ល់រួម្មានរួនប្កុម្ដូចជា រដឋ េាិល ប្កុម្   នប្កជន អងាការទប្ៅរដឋ េាិល នងិសមារម្នក៍នុង

ប្សុកានផតល់ទសវាផេេវផាយរទចចកទេសកសិកម្ម ដល់ប្រសួារកសកិម្មកនងុការទលើកកម្ពស់ផលតិភាេ ការរទងកើនសនៃសិ ខ្

ទសបៀង ការដកលម្ែជីិភាេរស់ទៅតាម្ជនរេ នងិការទលើកកម្ពស់ ញិស័យកសិកម្មជាម្ទ្ាាយន្ដនកាំទណើនទសដឋកិចច។ 

ជាមួ្យទន្ទុះ ប្រសួារកសិកម្មអាចទប្រើប្ាស់ទសវាកម្មដផនកទនុះរដនាម្ ទដយមានការាាំប្េេីរដឋ េិាល។ 

ប្កា វកិ៤.៣៦ ចាំននួប្រសួារកសិកម្មេេលួានទសវាផេេធផាយកសិកម្មតាម្តាំរន ់

 

 
ប្រេេ៖ ិញេាសាា នជាតិសា ិត ិជាំទរឿនកសិកម្មទៅកម្ពុជា (ដាំណក់កាលរាំទេដរដនាម្ឆ្ន ាំ២០១៤) 

ប្កា វកិ៤.៣៧ ភាររយន្ដនប្រសួារកសិកម្មេេលួានប្រេេទសវាផេេធផាយខ្ សាន តាម្តាំរន ់

 

     ប្រេេ៖ ិញេាសាា នជាតិសា ិត ិជាំទរឿនកសិកម្មទៅកម្ពុជា (ដាំណក់កាលរាំទេដរដនាម្ឆ្ន ាំ២០១៤) 
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 ទៅកប្ម្តិថ្នន ក់ជាតមិានចាំននួប្រមាណ៣០ភាររយន្ដនប្រសួារ ដដលានការទប្រើទសវាផតលរ់ដនាម្ទដយរដឋ េាិល។ 

ទ ើយមានប្រមាណ១៣ភាររយន្ដនប្រសួារកសិកម្ម ជាមួ្យការទប្រើប្ាស់ររស់ប្កុម្   នប្កជន ដដលជាប្រេេន្ដនការផតល់

ទសវាដផនកទនុះរដនាម្ ជាមួ្យាន ទន្ទុះដដរ ក៏មានមួ្យភារតូចដដលានចូលដាំទណើរការទសវាដផនករដនាម្េីអងាការទប្ៅ

រដឋ េិាល (NGOs)។ 

ប្កា វកិ៤.៣៨ ភាររយន្ដនប្រសួារកសិកម្មេេលួានប្រេេទសវាផេេធផាយរដនាម្េបី្រេេទផេងាន តាម្តាំរន ់

 
     ប្រេេ៖ ិញេាសាា នជាតិសា ិត ិជាំទរឿនកសិកម្មទៅកម្ពុជា (ដាំណក់កាលរាំទេដរដនាម្ឆ្ន ាំ២០១៤) 

ការស្គ្របើគ្របរឥ់តទាន 
ប្រមាណតិចជាង៥០ភាររយន្ដនប្រសួារកសកិម្ម ដដលានទប្រើប្ាក់កម្ចនីងិឥណទនេបី្រេេទផេងៗដដលភារ 

ទប្ចើនទដយសារដតទសវាដររទនុះ ប្តូិានទរមិ្នអាចទប្រើទៅកនុងតាំរន់ររស់ខ្លួន ឬទរើសិនជាមានប្រសួារកនុង ិ ញស័យកសិកម្ម 

មិ្នអាចរកានររស់េកួទរ។ ្ន្ទារជាប្រេេ្នធាន អាចផតលប់្ាក់កម្ចី នងិការផតល់ទសវាឥណទន។ 

 ជាមួ្យនងឹប្រួសារកសិកម្ម រាយការណ៍ានរញ្ញជ កថ់្ន ប្រេេទផេងាន ន្ដនការផតល់ឥណទន/ប្ាកក់ម្ចី ដដលាន 

ទប្រើប្ាស់ទដើម្បីេិដិតាធុាត ទដើម្សប្មារ់ការដាំដ ុះដាំណាំ។ មានប្រមាណ ៣១ភាររយ ន្ដនប្រសួារកសិកម្ម ដដលានេេួល

នូិ ្នធានឥណទនេសីាា រ័នមី្ប្កូ ិរញ្ញិ តាុ ទដើម្បទីប្ កិប្ាស់កនុងផលតិកម្មកសិកម្ម។ ចាំននួប្រមាណ ២១ភាររយ ន្ដនប្រសួារ

ដដលេឹងដផែកទលើមិ្តតេកតនិងិសាច់ញាតិររស់ខ្លួនកនងុការខ្ចលី យ ជាមួ្យាន ទន្ទុះដដរមានមួ្យកនុងចាំទណម្ប្ាាំន្ដនប្រួសារ

ដដលានចូលដាំទណើរការប្ាក់កម្ចីេី្ ន្ទារ។ 
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ប្កា វកិ៤.៣៩ ប្រសួារកសិកម្មជាម្យួប្រេេទប្រើប្ាស់ប្រេេន្ដនឥណទន 

 
                        ប្រេេ៖ ិញេាសាា នជាតិសា តិ ិជាំទរឿនកសិកម្មទៅកម្ពុជា (ដាំណក់កាលរាំទេដរដនាម្ឆ្ន ាំ២០១៤) 

សមាមាប្តន្ដនប្រួសារកសិកម្មដដលេេួលានប្ាកក់ម្ច/ីឥណទន សា តិទៅកនងុតាំរន់វាលេាំន្ទរនងិតាំរន់រឹងេទនល

សាររឺខ្ពស់ជាង ទរើទ្ៀរទៅនងឹតាំរន់ទផេងទេៀត។ ប្រេេសាំខានន់្ដនមី្ប្ក-ូ ិរញ្ញិ តារុ ឺ ឥណទន/ប្ាកក់ម្ចី មានសប្មារ់

ប្រសួារទៅកនងុទាំងេីរតាំរន់។ ប្រេេរន្ទា រ់ន្ដនឥណទន/ប្ាកក់ម្ចី ជាប្រសួារទៅកនងុតាំរនទ់ាំងអស់ ដដលានទប្រើប្ាស់

កម្ចីេីមិ្តតេកត/ិសាច់ញាតនិងិ្ន្ទារ។ ទទុះជាោ៉ៃ ងណកតី ដដលជាជទប្ម្ើសសប្មារ់ប្រសួារទៅតាំរនរឹ់ងេទនលសារ េេួល

ានឥណទន/ប្ាក់កម្ច ីការរកស ចីងការប្ាក។់  

ព័ត៌មានករកិមម 
ប្រេន័ធផេេវផាយ (េូរេសេន ៍ នងិកាដសត) ជាប្រេេសាំខាន់ដ៏រាំផ តន្ដនេត័ម៌ានកសិកម្ម។ ទសវាផេេធផាយដផនក

រដនាម្ ដដលានផតលទ់ដយរដឋ េាិលដូចជា ការដចករដំលកកនងុចាំទណម្កសិករទដយខ្លួនប្ង ដដលជាប្រេេេត័៌មានដ៏

សាំខានមួ់្យទផេងទេៀត។ ប្រសួារចាំននួប្រមាណ ១.១លានប្រសួារ ដដលេេួលានេត័៌មានកសិកម្មតាម្រយៈ ិ ញេយុ នងិ

ប្រមាណ ១លានតាម្រយៈេូរេសេន៍។ 

ប្កា វកិ៤.៤០ ចាំននួប្រសួារកសិកម្មទប្រើប្ាស់ប្រេេេត័ម៌ានកសិកម្មតាម្តាំរន ់

 

 
                    ប្រេេ៖ ិញេាសាា នជាតិសា ិត ិជាំទរឿនកសិកម្មទៅកម្ពុជាឆ្ន ាំ២០១៣ 



54 
 

ដំស្តើ រការទីផារ   
ប្រមាណ ៧០ភាររយ ន្ដនប្រួសារកសិកម្មទៅកម្ពុជា ានដឹងេីេីតាាំងន្ដនេីផារទៅជតិរាំផ តររស់ខ្លួន សប្មារ់

ផលតិផលកសិកម្ម ទ ើយមានប្រមាណ ២២ភាររយ ន្ដនប្រសួារកសិកម្មទាំងទន្ទុះមិ្នានទប្រើប្ាស់េីផារ ទដើម្បីលក់

ផលតិផលផ្លា លរ់រស់កសិករ។  រកប្េីផារទៅជតិរាំផ តកនុងតាំរន់រឹងេទនលសារ នងិតាំរន់ខ្ពងរ់ារ សប្មារ់ផលតិផលកសិកម្ម

ទន្ទុះខ្ពស់ជាងទៅតាំរន់ទននរសម្ ប្េ។ ដតទរើរិតេីចមាង យេីផារ រឺជារញ្ញា ្ាំរាំផ ត សប្មារ់ប្រួសារកសិករទៅតាំរន់រឹងេទនល

សារ ខ្ពងរ់ារ នងិជួរេនាំមានភាររយន្ដនប្រសួារកសិករខ្ពស់រាំផ តដដលានទ្វើដាំទណើរចារេ់ ី១ទមា៉ៃ ង ឬ ២ទមា៉ៃ ងទដើម្បីទៅដល ់

េីផារទៅជិតរាំផ ត។ ចាំដណកមួ្យភារតូចន្ដនប្រសួារកសិករទៅកនងុតាំរនទ់ាំងេីរទនុះដដរ កា៏នទ្វើដាំទណើរប្រមាណជាង 

េីរទមា៉ៃ ងទដើម្បទៅដល់េីផារដដរ។ 
 

ប្កា វកិ៤.៤១ ភាររយន្ដនប្រសួារកសិកម្មទ្វើដាំទណើរទៅេផីារដដលជតិតាម្តាំរន ់

   

               ប្រេេ៖ ិញេាសាា នជាតសិា ិតិ ជាំទរឿនកសិកម្មទៅកម្ពុជា (ដាំណក់កាលរាំទេដរដនាម្ឆ្ន ាំ២០១៤)) 

 

មានប្រមាណ៥៦ភាររយន្ដនប្រួសារកសិកម្ម ដដលេេួលានចាំទណុះដឹងេ ីិ ញស័យកសិកម្មទៅទលើេីផារទៅជិត

រាំផ តតាម្ដដលអាចទ្វើដាំទណើរទៅេីផារកនុងអាំ ុងទេលតិចជាង៣០ន្ទេី។ កនុងចាំទណម្តាំរនន់្ទន្ទមានទប្ចើន ឬតិច

ប្រមាណជាង ៥០ ដល់ ៦០ភាររយ ន្ដនប្រសួារានទ្វើដាំទណើរកនុងតាំរនទ់ៅេីផារ ដដលទៅជិតរាំផ តកនុងរយៈទេលតិចជាង

៣០ន្ទេី។ ប្រមាណ ១ ទៅ ៣ន្ដនប្រសួារកសិកម្ម សា ិតកនុងតាំរនា់នទៅេីផារទៅជិតរាំផ ត ទៅកនុងរយៈទេលតិចជាងមួ្យ

ទមា៉ៃ ង។ ប្រមាណចទន្ទល ុះេី ១៣ភាររយ ដល់ ១៥ភាររយ ការទ្វើដាំទណើរេផីាុះទៅកាន់េីផារដកបរផាុះទន្ទុះ មានរយៈទេលេី

១ទមា៉ៃ ង ទៅ ២ទមា៉ៃ ង សា តិកនងុតាំរន់រឹងេទនលសារនងិតាំរនខ់្ពង់រារន្ដនតាំរន់ទាំងេីរទនុះ ដដលមានផលតិកម្មកសិកម្មសា តិទៅ

ឆ្ង យេេីីផារ។ កនុងតាំរនទ់ាំងេីទនុះ មានប្រមាណេី ៣ភាររយ ដល់ ៧ភាររយន្ដនប្រសួារកសិកម្ម ានទ្វើដាំទណើរេផីាុះទៅ

កានេី់ផារដដលទៅជិតរាំផ តកនុងរយៈទេលជាង ២ទមា៉ៃ ង។ 

កនុងចាំទណម្ប្ាាំរួនកនុងដរ់ប្រសួារន្ដនការទ្វើកសិកម្ម ដដលប្រមូ្លផលដាំណាំកសិកម្មររស់ខ្លួនទៅកានេី់ផារទៅ

ជិតរាំផ ត ទដយទប្រើប្ាស់ដូចជា រថយនត/កង់/ម្៉ៃតូូ/ម្៉ៃូតូកង់រីជាទដើម្។ ជាមួ្យទន្ទុះមានប្រមាណទប្ចើនឬតិច ៦ភាររយ ន្ដន
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ប្រសួារកសិកម្ម ានទប្រើម្ទ្ាាយទផេងទេៀត រទេុះទា រទេុះប្ករី កបនូ/េូក។ល។ ប្រមាណ ៤ភាររយ ន្ដនប្រសួារាន

ទដើរេផីាុះទៅកានេី់ផារទៅជិតរាំផ ត ទដើម្បលីកផ់លតិផលកសិកម្មររស់ខ្លួន។  

 
ការងាររហរមន ៍

ភារតិចន្ដនប្រួសារកសិកម្មដដលជាសមាជកិកសិកម្មកនងុសមារម្នក៍សិកម្មទោងតាម្រាយការណ៍។ ដតប្រមាណ 

៦ភាររយ ន្ដនប្រសួារកសិកម្មជាសមាជិកររស់សមារម្នក៍សិកសិកម្ម ទ ើយ ៤ភាររយ ជាសមាជិកន្ដនស ករណ៍កសិកម្ម

នងិមានដត ២ភាររយ ានចូលរួម្ជាមួ្យស រម្នទ៍ប្រើប្ាស់េឹកនិងកសិកម្ម។ សមាជិកន្ដនប្កុម្មានខ្ពស់រាំផ តទៅកនងុ 

តាំរនរឹ់ងេទនលសារ ដដលមាន ៨ភាររយន្ដនប្រសួារទៅកនុងតាំរនជ់ាសមាជិកន្ដនស រម្ន៍ទផេងៗទេៀត។ 
 

ប្កា វកិ៤.៤២ ភាររយន្ដនប្រសួារកសិកម្មចលូរមួ្ជាសមាជកិការង្ហរកសិកម្មតាម្តាំរន ់

  
 

 ប្រេេ៖ ិញេាសាា នជាតិសា តិ ិជាំទរឿនកសិកម្មទៅកម្ពុជា (ដាំណក់កាលរាំទេដរដនាម្ឆ្ន ាំ២០១៤) 
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ជំពូកទី ៥                                                                                                
ការចិញ្ចមឹបសសុត្វ និងបសបុកស ី

 

ការចិញ្ចមឹបសសុត្វ នងិបសបុកស ី
 

ការចិញ្ច ឹមបសុសត្វនិងបសុបក្សី គឺជាសក្មមភាពក្សិក្មមសំខាន់ទីពីរធ្វើធ ើងធោយគ្គសួារក្សិក្រ បន្ទា ប់ពកីារងារ

ោដុំុះដំណំ។ ដូធចនុះការងារចិញ្ច ឹមសត្វធនុះ ធដើរត្នួ្ទទីយ៉ា ងសំខានក់្នុងការផ្គត្ផ់្គងជ់ីវភាពរស់ធៅនងិផ្តលន់វូគ្ាក្ចំ់ណូល

ដល់គ្គសួារក្សិក្រធៅតាមជនបទ គ្បមាណ ៧៥ភាគរយ (១,៦លាន) ននគ្គួសារកានក់ាប់ការងារក្សិក្មមក្នងុគ្បធទស

ក្មពុជា ានចិញ្ច ឹមបសុសត្វ នងិឬបសុបក្សីធៅក្នងុធពលននការធ្វើជំធរឿនក្សិក្មមធនុះ។ ចំននួគ្គសួារចិញ្ច ឹមបសុសត្វ នងិ

បសុបក្សីធគ្ចើនបំផ្ុត្គឺធៅត្ំបន់ខ្ពង់រាបនងិជរួភ្នំ (មានគ្បមាណ ៨៦ភាគរយ ននចំននួគ្គសួារសរុប) បន្ទា ប់ពីធនុះគឺត្ំបន់ធននរ 

(៨៥ភាគរយ) ត្ំបន់បឹងទធនេសាប (៧៨ភាគរយ)ន ិងត្ំបនវ់ាលទំន្ទប (៧៥ភាគរយ)។ ធៅថ្នន ក្់ធខ្ត្តគ្ត្ូវានរាយការណ  

ចំននួគ្គសួារដដលចិញ្ច ឹមបសុសត្វនងិបសុបក្សីធគ្ចើនជាធគគ ឺ ធខ្ត្តនគ្ពដវងមានចំននួ ១៧៨.០០០គ្គសួារ ធសម ើនងឹ ១១ភាគរយ 

ននចំននួគ្គសួារសរុបក្នងុត្ំបន់វាលទំន្ទប។ ធោយដ ក្ បណត ធខ្ត្តដនទធទៀត្មានយ៉ា ងត្ិច ១០០.០០០គ្គួសារ តាម

រាយការណ មានធៅធខ្ត្តតាដក្វ (១៦២.០០០គ្គួសារ) ធខ្ត្តក្ំពង់សព ឺ (១៣៤.០០០គ្គួសារ) ធខ្ត្តសាវ យធរៀង (១០៦.០០០

គ្គសួារ) ធខ្ត្តក្ំពង់្ ំ (១០៤.០០០គ្គួសារ) នងិធខ្ត្តក្ពំត្ (១០៣.០០០គ្គសួារ)។ 

 

គ្កាហ្វកិ្ ៥.១៖ ចនំនួគ្គសួារក្សិក្មមចញិ្ចមឹបសុសត្វនងិបសុបក្សកី្នងុធពលជធំរឿន តាមធខ្ត្តឆ្ន ំ២០១៣ 

 
 គ្បភ្ព៖ វិទាសាា នជាត្ិសា ិត្ិ ជំធរឿនក្សិក្មមធៅក្មពុជាឆ្ន ំ២០១៣ 

 

ដប៉ាត្សិបគ្ាំភាគរយននគ្គសួារក្សិក្មមទូទងំគ្បធទសានចិញ្ចមឹបសុបក្សី ៦៦ភាគរយចិញ្ច ឹមបសុសត្វ្ំ នងិ២៣

ភាគរយចិញ្ច ឹមបសុសត្វត្ូច។ 
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គ្កាហ្វកិ្ ៥.២៖ ភាគរយគ្គសួារចញិ្ចមឹសត្វ្  ំ                    

 

 
 

គ្កាហ្វកិ្ ៥.៣៖ គ្គសួារចញិ្ចមឹសត្វ្ កំ្នងុធពលជធំរឿន 

 
                           គ្បភ្ព៖ វិទាសាា នជាត្ិសា តិ្ិ ជំធរឿនក្សិក្មមធៅក្មពុជាឆ្ន ំ២០១៣ 

លទធផ្លជំធរឿនានបងាា ញថ្ន គ្គួសារក្សិក្មមចូលចិត្តចិញ្ច ឹមបសុសត្វ្ំជាងចិញ្ច ឹមបសុសត្វត្ូច និងគ្គសួារជាធគ្ចើន

ធទៀត្ចូលចិត្តចិញ្ច ឹមទងំបសុសត្វនិងបសុបក្សី។ ក្នងុក្រណីគ្គសួារចិញ្ច ឹមបសុសត្វ្ មំាន ៨៦ភាគរយ ានចិញ្ច ឹមសត្វ្ ំ

រវាងពី ២ ធៅ ៩ក្ាល មានដូចជា ធោ និងគ្ក្បី មានគ្គួសារដត្ ៣ភាគរយ ានចិញ្ច ឹមសត្វ្ំ ៣ ឬធគ្ចើនជាងធនុះ។ ធៅត្ំបន់

វាលទំន្ទបមានចំននួ្ំបំផ្ុត្ននគ្គួសារ (ជាង ២០០.០០០គ្គួសារ) ចិញ្ច ឹមសត្វត្ូច មានដូចជា គ្ជូក្ ពដព។ល។ ក្នុងចំធណម

គ្គសួារទងំធន្ទុះ មានមួយចំននួានចិញ្ច ឹមសត្វត្ូចពី ៣ ធៅ ២៩ក្ាល និងមួយចំននួត្ូចចិញ្ច ឹមសត្វពី ១ធៅ ២ក្ាល។ 
គ្បមាណជតិ្ ៧០ភាគរយ ននគ្គួសារចិញ្ច ឹមបសុបក្ស ីានចិញ្ច ឹមមាន់ ទ ចាប់ព ី២៥ ធៅ ៤៩៩ក្ាល។ល។ នងិ 

៣០ភាគរយ ចិញ្ច ឹមសត្វបក្សី ចាប់ពី ១ ធៅ ២៤ក្ាល។ មានដត្ ០,៥ភាគរយននគ្គសួារានចិញ្ច ឹមសត្វសាេ ប ៥០០ក្ាល 

ឬធគ្ចើនជាង។ 
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គ្កាហ្វកិ្ ៥.៤៖ គ្គសួារចញិ្ចមឹសត្វត្ចូក្នងុធពលជធំរឿន 

 
                      គ្បភ្ព៖ វិទាសាា នជាត្ិសា ិត្ិ ជំធរឿនក្សិក្មមធៅក្មពុជាឆ្ន ំ២០១៣ 

 

គ្កាហ្វកិ្ ៥.៥៖ ភាគរយគ្គសួារចញិ្ចមឹសត្វត្ចូ                  

 
                                          គ្បភ្ព៖ វិទាសាា នជាត្ិសា ិត្ិ ជំធរឿនក្សិក្មមធៅក្មពុជាឆ្ន ំ២០១៣ 

ការចិញ្ចមឹគោ ក្កប ីនិងក្ជូក 
ចំធ ុះបសុសត្វ្ ំភាគធគ្ចើនគ្ត្វូានគ្គសួារក្សិក្រចិញ្ច ឹមដូចជា ធោនងិគ្ក្បី។ តាមរយៈននការចិញ្ច ឹមធោ ធ ើញ

ថ្ន គ្គសួារក្សកិ្រចិញ្ច ឹម ៦ដង ធគ្ចើនជាងការចញិ្ច ឹមគ្ក្បី នងិធោ ១០ភាគរយ ជាធោធមម ល។ តាមការា៉ា នស់ាម ន មាន

សត្វធោគ្បមាណ ៣,២ លាន ទូទងំគ្បធទស គិត្ជាម្យមមានចំននួធោក្ាលក្នងុមួយគ្គួសារ។ ធៅត្ំបនវ់ាលទំន្ទបមាន

ចំននួធសម ើនងឹ ៤១ភាគរយ ននចំននួធោសរុបទូទងំគ្បធទស (១,៣លានក្ាល) បន្ទា ប់ពីធនុះ ធៅត្ំបន់បឹងទធនេសាប មាន
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ធោចនំនួ ៩០០.០០០ (២៩ភាគរយ) ត្ំបន់ខ្ពង់រាបនងិជួរភ្ន ំមានធោចនំនួ ៧០០.០០០ក្ាល និងត្ំបន់ធននរ មានគ្បមាណ 

៣០០.០០០ក្ាល។ ធខ្ត្តក្ពំង់សព ឺ ជាធខ្ត្តដដលមានចំននួធោធគ្ចើនជាងធគ (៣៦៤.០០០ក្ាល) បន្ទា ប់គធឺខ្ត្តតាដក្វ 

(៣៣៦.០០០ក្ាល) នងិធខ្ត្តនគ្ពដវង (៣១១.០០០)។ គ្បមាណ ៨០ភាគរយននសត្វធោ ដដលានចិញ្ច ឹមក្នងុគ្បធទស

ក្មពុជា គ្ត្ូវានរាយការណ ថ្នជាពជូក្នងុគ្សុក្ នងិមាន ១១ភាគរយ គ្ត្ូវានរាយការណ មក្ថ្នជាពជូក្នូកាត្់ឬនំ្ទចូល។  
 

គ្កាហ្វកិ្ ៥.៦៖ ចនំនួធោដដលមានក្នងុធពលជធំរឿន ២០១៣                     

 
 

គ្កាហ្វកិ្ ៥.៧៖ ចនំនួគ្ក្បដីដលមានក្នងុធពលជធំរឿន ២០១៣ 

 
                                                               គ្បភ្ព៖ វិទាសាា នជាត្ិសា ិត្ិ ជំធរឿនក្សិក្មមធៅក្មពុជាឆ្ន ំ២០១៣ 

គ្ក្បីមានចំននួសរុបគ្បមាណ ៥១៩.០០០ក្ាល គ្ត្ូវានរាយការណ  ក្នងុធន្ទុះ ៤១ភាគរយ ធៅត្ំបនវ់ាលទំន្ទប 

បន្ទា ប់មក្ធទៀត្ ៣៥ភាគរយ ធៅត្ំបន់បឹងទធនេសាប និង ១៨ភាគរយ ធៅត្ំបន់ខ្ពងរ់ាបនងិជួរភ្នំ។ ធៅថ្នន ក្់ធខ្ត្ត ដដល

មានចំននួគ្ក្បីធគ្ចើនជាងធគគឺ ធខ្ត្តសាវ យធរៀង (១០៥.០០០ក្ាល) បន្ទា ប់ពីធនុះគឺធខ្ត្តធ ្ិ៍សាត្់ (៦១.០០០ក្ាល) នងិ

ធខ្ត្តក្ពំង់្ ំ (៥២.០០០ក្ាល)។  
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គ្កាហ្វកិ្ ៥.៨៖ ចនំនួនងិភាគរយគ្ក្បដីដលមានក្នុងធពលជធំរឿន ២០១៣                  

 
                              គ្បភ្ព៖  វិទាសាា នជាត្ិសា ិត្ិ ជំធរឿនក្សិក្មមធៅក្មពុជាឆ្ន ំ២០១៣ 

 

ធោនិងគ្ក្បី ដដលានចិញ្ច ឹមគឺសគ្មាប់ធោលបំណងសំខាន ់៣ ធៅក្មពុជាគ៖ឺ (ក្)- ចិញ្ចមឹធដើមបីលក្ ់១,៣លាន

ក្ាល ឬធសម ើនឹង៤០ភាគរយ) (ខ្)- ចិញ្ច ឹមសគ្មាប់ជាក្មាេ ងំអូសទញ (៣៧ភាគរយ) (គ)- ចិញ្ច ឹមសគ្មាប់បងាា ត្់ពជូនងិ

ចុងធគ្កាយលក្់ (១៧ភាគរយ)។ តាមរាយការណ  គ្ក្បី មានការលាំក្ក្នងុការបងាា ត្់ពជូ ធបើធគ្បៀបធ្ៀបធៅនងឹធោ 

ពួក្ោត្់ធគ្ចើនដត្រក្ាទុក្សគ្មាប់ធគ្បើគ្ាស់ជាក្មាេ ងំអូសទញ។  
សត្វគ្ជកូ្ដដលានចិញ្ច ឹម សរបុមានចំននួ ២,២ លានក្ាល ធសម ើនងឹ ៩៨ភាគរយ ននចនំនួសរុបបសុសត្វ ដដល

ានចិញ្ច ឹមក្នងុគ្បធទស។ តាមរាយការណ  ក្សិក្រធៅត្បំន់វាលទំន្ទប ភាគធគ្ចើនចិញ្ច ឹមគ្ជូក្ (៤៩ភាគរយ)។ គ្ជូក្

គ្បមាណ ៧៤ភាគរយ គជឺាពជូគ្ជកូ្ក្នងុគ្សុក្ និងគ្បមាណ ១៩ភាគរយ គឺសំោល់ធ ើញថ្ន ជាពជូបងាា ត្ឬ់ពូជនំ្ទចូល។ 

ធខ្ត្តតាដក្វ គឺជាធខ្ត្តដដលមានការចញិ្ច ឹមគ្ជកូ្ធគ្ចើនជាងធគជាលក្ខណៈគ្គសួារ សរុបចំននួ២២៨.០០០ក្ាល។ 
គ្ជូក្ ភាគធគ្ចើនធគចិញ្ច ឹមសគ្មាប់លក្់រស់ នងិមួយចនំនួត្ចូគឺរក្ាទុក្សគ្មាប់ទុក្បងាា ត្ព់ូជ ឬលក្់ឱ្យទីសត្វឃាត្

សគ្មាប់កាបស់ាច់។   

គ្កាហ្វកិ្ ៥.៩៖ ចនំនួគ្ជកូ្ដដលមានតាមរាជធាន ី-ធខ្ត្ត ក្នងុធពលជធំរឿនឆ្ន ំ ២០១៣      

     
   គ្បភ្ព៖ វិទាសាា នជាត្ិសា ិត្ិ ជំធរឿនក្សិក្មមធៅក្មពុជាឆ្ន ំ២០១៣ 
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មាន់នងិទា 
មានន់ិងទ ជាគ្បភ្ពគ្បូធត្អុីនដ៏សំខាន់សគ្មាប់គ្គសួារក្សិក្មម ភាគធគ្ចើនបសុបក្សីគ្ត្ូវានធគចិញ្ច ឹមមាន ់គ្បមាណ 

ជា ៤៥លានក្ាល នងិទចំននួ ១១លានក្ាល ធៅក្ំ ុងធពលននការធ្វើសមាា សន ។ ធខ្ត្តតាដក្វ ជាធខ្ត្តនំ្ទមុនជាងធគ ក្នុង 

ចំធណមធខ្ត្តដ៏នទធទៀត្ មានមាន់ចំននួ ៥លានក្ាល គ្ត្ូវានចិញ្ច ឹមជាលក្ខណៈគ្គួសារ។ ធខ្ត្តនគ្ពដវង ធបើតាមរាយការណ  

ចិញ្ច ឹមទ (១,៩លានក្ាល) បន្ទា ប់មក្គឺធខ្ត្តតាដក្វ និងក្ពំងច់ាម ដដលធខ្ត្តនីមួយៗ មានទចំននួ ១,៨ លានក្ាល។  
 

មាន់ធពញវយ័ (១០នងៃ ឬធគ្ចើនជាងធនុះ) មានគ្បមាណ ៥៧ភាគរយ ននចំននួមានទ់ងំអស់ ដដលានក្ត្គ់្តាក្នងុ 

ធពលធ្វើជំធរឿន។ ទធពលវយ័មាន ៨២ភាគរយ ននចំននួទសរុប។  

គ្កាហ្វកិ្ ៥.១០ក្៖ ចនំនួបសុបក្សចីញិ្ចមឹធោយគ្គសួារក្សិក្មមតាមគ្បធភ្ទនងិអាយ ុ

 
គ្បភ្ព៖ វិទាសាា នជាត្ិសា ិត្ិ ជំធរឿនក្សិក្មមធៅក្មពុជាឆ្ន ំ២០១៣ 

 

គ្កាហ្វកិ្ ៥.១០ខ្៖ ចនំនួបសុបក្សធីផ្សងៗធទៀត្ធគ្ៅពមីាន-់ទតាមគ្បធភ្ទនងិអាយ ុ

 
គ្បភ្ព៖ វិទាសាា នជាត្ិសា ិត្ិ ជំធរឿនក្សិក្មមធៅក្មពុជាឆ្ន ំ២០១៣ 

សត្វបក្សនីងិបសុបក្សីធផ្សងធទៀត្ ដដលានរាយការណ តាមរយៈគ្គសួារ គរួឺមបញ្ចូលទងំសត្វគ្ត្ធចៀក្កំាចំននួ 

៧០.០០០ក្ាល (មានធគ្ចើនធលើសលប់ធៅធខ្ត្តគ្ពុះសីហ្ន ុ នងិធខ្ត្តក្ពំត្) សត្វគ្គួចមានចំននួ ៤៦.០០០ក្ាល (មាន 
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ធគ្ចើនធលើសលប់ធៅធខ្ត្តាត្ដំ់បង នងិរាជធានភី្នំធពញ) មានា់រាងំមានចំននួ ១២.០០០ក្ាល និងគ្បធភ្ទសត្វសាេ ប 

ធផ្សងៗធទៀត្មានចំននួ ១៨.០០០ក្ាល។  

 

ភាគធគ្ចើនននគ្គសួារក្សិក្មម (៩០ភាគរយ) ានរក្ាបសុសត្វនិងបសុបក្សីធៅនឹងផ្ាុះរបស់ពួក្ធគ ធោយាន

ដបងដចក្ក្ដនេងចិញ្ច ឹមធៅដក្បរផ្ាុះ ឬខាងធគ្កាមផ្ាុះ។ មានដត្ ១៤ភាគរយ គ្គួសារដដលានដបងដចក្ដី ឬដីដដលមានធមម

សគ្មាប់ចិញ្ច ឹមបសុសត្វនងិបសុបក្សី។ មានចំននួគ្គសួារត្ិចត្ចួដដលានដបងដចងដីោដំំណំ សគ្មាប់ចិញ្ច ឹមបសុសត្វ

នងិបសុបក្សីរបស់ធគ។ 

 

គ្កាហ្វកិ្ ៥.១១៖ បណត ធខ្ត្តចញិ្ចមឹមានព់១ីលានក្ាល ឆ្ន ំ២០១៣        

                          

 
    គ្បភ្ព៖ វិទាសាា នជាត្ិសា ិត្ិ ជំធរឿនក្សិក្មមធៅក្មពុជាឆ្ន ំ២០១៣ 

 

គ្កាហ្វកិ្ ៥.១២៖ បណត ធខ្ត្តចញិ្ចមឹទព១ីលានក្ាល ឆ្ន ំ២០១៣ 

 

 
     គ្បភ្ព៖ វិទាសាា នជាត្ិសា ិត្ិ ជំធរឿនក្សិក្មមធៅក្មពុជាឆ្ន ំ២០១៣ 
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បសសុត្វនិងបសបុកសដីែលបានបគញ្ចញ  
 

សត្វដដលបធញ្ចញលក្ ់ ឬបធញ្ចញក្នងុសភាពធផ្សងដូចជា ក្ដនេងសមាេ ប់សត្វធៅទីសត្តឃាត្ អនក្កាបស់ាច់លក្ ់

ឬធរាងចគ្ក្ធវចខ្ចប់សាច់ ឬសត្វឱ្យជាអំធណយ សគ្មាប់ធចញនងេធសវា ឬធហ្ត្ុធផ្សងៗ រួមបញ្ចូលទងំសត្វជាអំធណយ

ក្នុងពិ្ីបុណយ និងក្នុងសមាគមន ធផ្សងៗធទៀត្។ សត្វធោដដលានបធញ្ចញក្នងុរយៈធពល ១២ដខ្ក្នេងមក្ មុនធពលធ្វើ

ជំធរឿនសរុបមានចំននួ ៤០៦.០០០ក្ាល ធសម ើនឹង ៧៨ភាគរយ ននចំននួសត្វធោដដលលក្់រស់។ ត្ំបន់វាលទំន្ទបមាន

គ្បមាណ ៤៨ភាគរយ ននចំននួសត្វធោដដលានបធញ្ចញ ២៧ភាគរយ ត្ំបន់បឹងទធនេសាប និង ១៩ភាគរយ ត្ំបន់ខ្ពងរ់ាប

នងិជួរភ្ន។ំ ធគ្ៅពីធនុះ សត្វធោលក្់រស់ ធោងាប់ចំននួ ៦ភាគរយ ធោាត្់ចំននួ ៤ភាគរយ (រួមបញ្ចូលទងំធចារលចួ) 

៥ភាគរយ កាបស់ាច់សគ្មាប់ហ្ូបក្នុងគ្គសួារ និងលក្ ់ ៣ភាគរយ ឱ្យជាអំធណយ ឬពិ្ ីមងគលការ។ល។ នងិ ៤ភាគរយ 

បធញ្ចញក្នងុធោលបំណងធផ្សងៗ ដូចជាក្នុងការទូទត្់បំណលុ។ល។ 

 

                 គ្កាហ្វកិ្ ៥.១៣៖ ចនំនួនងិភាគរយធោានបធញ្ចញ ឆ្ន ំ២០១៣ 

                                   
             គ្បភ្ព៖ វិទាសាា នជាត្សិា ិត្ិ ជំធរឿនក្សិក្មមធៅក្មពុជាឆ្ន ំ២០១៣ 

ធខ្ត្តក្ពំង់សពាឺនរាយការណ ពចំីននួ្ំបំផ្ុត្ ននសត្វធោដដលានលក្់រស់ (៤៤.០០០ក្ាល) បន្ទា ប់គឺធខ្ត្តតាដក្វ 

(៤០.០០០ក្ាល) ធខ្ត្តនគ្ពដវង (២៩.០០០ក្ាល) ធខ្ត្តធសៀមរាប (២៥.០០០លាល) ធខ្ត្តក្ំពង់ចាម (២២.០០០

ក្ាល) ធខ្ត្តក្ណត ល (២២.០០០ក្ាល) និងធខ្ត្តក្ំពត្ (២១.០០០ក្ាល)។ 

ចំននួគ្ក្បីសរុបគ្បមាណជា ៦៧.០០០ក្ាល គ្ត្ូវានបធញ្ចញក្នុងរយៈធពលដូចោន   ក្នងុធន្ទុះ ៥៥ភាគរយ គ្ត្ូវ

ានលក្់រស់ និងគ្បមាណ ៣៥ភាគរយ សងនងេបំណលុធគ នងិធោុះដូរសគ្មាប់មាបូអាហារ។ល។ ធខ្ត្តសាវ យធរៀង ជាធខ្ត្ត

ដដលលក្់គ្ក្បីរស់មានចំននួ្បំំផ្តុ្ (៦.០០០ក្ាល) បន្ទា ប់គឺធខ្ត្តក្ពំងឆ់្ន ំង (គ្បមាណជា ៦.០០០ក្ាល) ធខ្ត្តនគ្ពដវង 

(៥.០០០ក្ាល) ធខ្ត្តធ ្ិ៍សាត្ ់(៤.០០០ក្ាល) និងធខ្ត្តត្បងូ មុ  ំ(៤.០០០ក្ាល)។ 
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គ្កាហ្វកិ្ ៥.១៤៖ ចនំនួនងិភាគរយគ្ក្បាីនបធញ្ចញ ឆ្ន ២ំ០១៣ 

 
                            គ្បភ្ព៖ វិទាសាា នជាត្ិសា តិ្ិ ជំធរឿនក្សិក្មមធៅក្មពុជាឆ្ន ំ២០១៣ 

គ្បមាណជា ១,៣លាន គ្ជូក្ គ្ត្ូវានបធញ្ចញក្នុងរយៈធពល ១២ដខ្ មុនធពលការធ្វើជំធរឿន ក្នងុធន្ទុះ ៩០ភាគរយ 

លក្់រស់។ គ្បមាណជា ៧ភាគរយ ងាប់ នងិសល់ពីធនុះកាប់សាច់សគ្មាប់បរិធភាគ លក្ស់ាច់ ផ្តល់ជាអំធណយ ឬាត្់បង់

ធោយធចារលួច។ ភាគធគ្ចើនគ្ជូក្ (៤២ភាគរយននចំននួសរុប) គ្ត្ូវានរាយការណ  មានធៅត្ំបនវ់ាលទំន្ទប នងិធខ្ត្ត

ក្ំពងស់ព ឺគឺជាធខ្ត្តមួយមនមុខ្ធគសគ្មាប់ការលក្់គ្ជូក្រស់ (២១៤.០០០ក្ាល)។ ធខ្ត្តតាដក្វ នងិធសៀមរាប ាន

រាយការណ ផ្ងដដរពីការលក្គ់្ជូក្រស់ធលើសពី ១០០.០០០ក្ាល ននធខ្ត្តនីមួយៗ។ 
គ្កាហ្វកិ្ ៥.១៥៖ ចនំនួគ្ជកូ្ានបធញ្ចញឆ្ន ំ ២០១៣ 

 
គ្បភ្ព៖ វិទាសាា នជាត្ិសា ិត្ិ ជំធរឿនក្សិក្មមធៅក្មពុជាឆ្ន ំ២០១៣ 
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គ្កាហ្វកិ្ ៥.១៦៖ ចនំនួនងិភាគរយគ្ជកូ្ានបធញ្ចញឆ្ន ំ ២០១៣ 

 
                      គ្បភ្ព៖ វិទាសាា នជាត្ិសា តិ្ិ ជំធរឿនក្សិក្មមធៅក្មពុជាឆ្ន ំ២០១៣ 

 

គ្បមាណជា ២៥លាន មាន ់ គ្ត្ូវបធញ្ចញក្នងុរយៈធពល ១២ដខ្ដូចោន មុនធពលជំធរឿន ក្នុងធន្ទុះ មានគ់្បមាណ 

៤៧ភាគរយ លក្់រស់ធៅទីផ្ារ នងិធៅក្ដនេងធផ្សងៗដនទធទៀត្។ គ្បមាណជា ២២ភាគរយ គ្ត្ូវានសមាេ ប់សគ្មាប់

បរិធភាគ ឬលក្់សាច់ ធគ្ៅពីធនុះគ្បមាណ ២២ភាគរយ ងាប់ធោយជងំ ឺនិង ៤ភាគរយ គ្ត្ូវានាត្់បង់។ ធខ្ត្តក្ណត ល 

គ្ត្ូវានរាយការណ មានចំននួមានល់ក្់រស់ធគ្ចើនជាង (២,២លានក្ាល) ធខ្ត្តក្ំពង់សព ឺ (១,២លានក្ាល) និងធខ្ត្តតាដក្វ 

(១,១លានក្ាល)។ 

 

គ្គសួារក្សកិ្មមធៅធខ្ត្តក្ពំត្ ានរាយការណ ថ្ន ភាគធគ្ចើនានសមាេ ប់សត្វមាន់ចំននួ៦០០.០០០ក្ាល សគ្មាប់

បរិធភាគ ឬលក្ស់ាច់។ ធខ្ត្តតាដក្វ នងិធខ្ត្តធសៀមរាប មានមាន់ចំននួ ៥០០.០០០ក្ាល ននធខ្ត្តនីមួយៗ។ 

  

គ្បមាណជា ៣,៣លានក្ាលទ គ្ត្ូវបធញ្ចញក្នងុរយៈធពល ១២ដខ្មុនធពលធ្វើជំធរឿន ក្នងុធន្ទុះគ្បមាណជា 

៥០ភាគរយ (គ្បហាក្់គ្បដហ្ល ១,៧លានក្ាល) លក្រ់ស់ ១២ភាគរយ គ្ត្ូវានកាបស់ាច់សគ្មាប់ធគ្បើគ្ាស់ក្នងុគ្គសួារ 

ឬលក្ស់ាច់ នងិ ១៨ភាគរយ ងាប់ធោយសារជងំនឺេង។ល។ ធខ្ត្តនគ្ពដវង ជាធខ្ត្តដដលមានចំននួទលក្់រស់ធគ្ចើនជាងធគ 

(គ្បមាណជា ៥៤០.០០០ក្ាល) នងិមានចំននួទនេងជងំ ឺ ធគ្ចើនជាងធគ (១២២.០០០ក្ាល)។ ធខ្ត្តសាវ យធរៀង តាម

រាយការណ  មានចំននួទដដលានសមាេ ប់យក្សាច់សគ្មាប់មាបូអាហារធគ្ចើនជាងធគ ឬលក្ស់ាច់ (៦៣.០០០ក្ាល)។ 
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គ្កាហ្វកិ្ ៥.១៧៖ ចនំនួនងិភាគរយមានា់នបធញ្ចញឆ្ន ំ ២០១៣ 

 
                               គ្បភ្ព៖ វិទាសាា នជាត្ិសា តិ្ិ ជំធរឿនក្សិក្មមធៅក្មពុជាឆ្ន ំ២០១៣ 

 

គ្កាហ្វកិ្ ៥.១៨៖ ចនំនួនងិភាគរយទានបធញ្ចញឆ្ន ំ ២០១៣ 

 
                            គ្បភ្ព៖ វិទាសាា នជាត្ិសា ិត្ិ ជំធរឿនក្សិក្មមធៅក្មពុជាឆ្ន ំ២០១៣ 
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សត្វបកសមីានជងំ ឺ
ធខ្ត្តនគ្ពដវង មានចំននួមាន់ធគ្ចើនជាងធគដដលងាប់ធោយសារជងំ ឺ (គ្បមាណជា ៥៧៧.០០០ក្ាល)។ ធខ្ត្ត

ក្ំពង់សព ឺ និងធខ្ត្តធសៀមរាបានរាយការណ ថ្ន មានមានធ់គ្ចើនជាង ៥០០.០០០ក្ាល ានងាប់ធោយសារជងំ។ឺ គ្កាហ្វចិទី 

៥.១៩ បងាា ញថ្ន បណត ធខ្ត្តដដលមានចំននួមាន់ងាប់ធគ្ចើនធោយសារជងំ ឺនងិសមាេ ប់យក្សាច់មានដូចខាងធគ្កាម៖ 

 

គ្កាហ្វកិ្ ៥.១៩៖ ចនំនួមានា់នសាេ បធ់ោយសារជងំ ឺនងិសមាេ បយ់ក្សាចត់ាមធខ្ត្តឆ្ន ំ ២០១៣ 

           

គ្បភ្ព៖ វិទាសាា នជាត្ិសា ិត្ិ ជំធរឿនក្សិក្មមធៅក្មពុជាឆ្ន ំ២០១៣ 

 

      គ្កាហ្វកិ្ ៥.២០៖ ចនំនួនងិភាគរយននគ្គសួារទទលួានធសវាក្មមផ្សពវផ្ាយធពទយសត្វ 

 
                       គ្បភ្ព៖ វិទាសាា នជាត្ិសា តិ្ិ ជំធរឿនក្សិក្មមធៅក្មពុជាឆ្ន ំ២០១៣ 
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ឧបករណ៍នងិសមាា រៈបរកិាា  
គ្បមាណជា ១១.០០០គ្គសួារក្សិក្មម តាមរាយការណ  ក្ពំុងធគ្បើគ្ាស់ឧបក្រណ ភាា ស់ ឧបក្រណ ក្ំធៅ នងិមា៉ា សីុន

ធភ្េើង ក្នុងការចញិ្ច ឹមបសុសត្វនងិបសុបក្សី ក្នុងធន្ទុះគ្បមាណ ៩០ភាគរយ ធគ្បើគ្ាស់មា៉ា សីុនធភ្េើងផ្ទា ល ់ខ្េួន នងិ ៩២ភាគរយ 

ឧបក្រណ ភាា ស់ផ្ទា លខ់្េួន។ គ្បមាណជា ៤០ភាគរយ ននគ្គសួារក្សកិ្មម ទទួលានធសវាក្មម ផ្សពវផ្ាយបសុធពទយ ក្នុងការ

ចិញ្ច ឹមបសុសត្វនងិបសុបក្សី ៦០ភាគរយ ានទទួលការចាក្់វា៉ាក្ស់ាងំឥត្គិត្នងេ នងិបដនាមពីធនុះ ២៥ភាគរយ ានគ្គប់

គ្គងធោយផ្ទា លក់្នងុការធគ្បើគ្ាស់ថ្នន  ំ វីតាមីន ធលើសត្វរបស់ពកួ្ធគ។ល។ មានដត្ ៤ភាគរយ ននគ្គសួារចិញ្ច ឹមបសុសត្វ

បសុបក្សីានរាយការណ ថ្ន ជាសមាជិក្ភាពធៅក្នុងការចិញ្ច ឹមសត្វ ក្នុងគ្ក្ុមសហ្គមន ឬសមាគម។ គ្គសួារភាគធគ្ចើន

មិនចាត្់ទុក្ថ្ន ជាការបធងាើនការចិញ្ច ឹមសត្វជាសមាជកិ្ននគ្ក្មុ ធោយសារដត្ខ្វុះការយល់ដឹងពីគ្បធយជន របស់ពកួ្ធគ។  
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ជំពូកទី ៦                                                                                
ការនេសាទេិងវារវីប្បកម្ម 

 

ការនេសាទេងិវារីវប្បកម្មជាជន្ម្ើសមួ្យឬសកម្មភាពនសដ្ឋកចិ្ចប្ន្េែម្នទៀត ស្ាប់្ការជយួឱ្យ្រសួារកាេ់កាប្់

កសិកម្មនៅ្ប្នទសកម្ពុជា។ ្រួសារភារន្ច្ើេន្ដ្លបាេចូ្លរួម្នៅកនងុការនេសាទទាំងន ោះ សែ តិនៅតាំប្េ់ន្កបរកន្េែង

នេសាទជាពិនសសនៅតាំប្េ់បឹ្ងទនេែសាប្េិងតាំប្េ់នននរសមុ្្ទ េិងតាម្ការរាយការណ៍ប្ង្ហា ញថា ៩០ភាររយ នេ្រសួារ

កាេ់កាប្ក់សិកម្មទាំងអស់បាេចូ្លរួម្កនងុការនេសាទ្តីស្ាប់្នោលប្ាំណងន្ប្ើ្បាស់ផ្ទា ល់ខ្ែួេ។ 

 

ការនេសាទត្រ ី
         នោលប្ាំណងនេជាំនរឿេបាេកាំណតថ់ាការនេសាទ រឺជាការចាប់្្តេីងិ្ប្នេទសតវនសេងៗនទៀតដូ្ច្ជា វារជីាត ិ

(ខ្យង នលៀស ្រុាំ ) សតវាេសាំប្ករងឹ (កាា ម្ ប្ង្ហា  ប្ងកង) េងិសតវសមុ្្ទន្ដ្លាេប្ ែ  នៅកនងុទឹក សា ងឹ ទនេែ នននរ

សមុ្្ទ េងិ្ប្េពទឹកនសេងនទៀត នោយោម េការន្ប្ើទូកេិងឧប្ករណ៍ដ៏្នទនទៀត។ 

ច្ាំេេួសរុប្នេ្រសួារន្ដ្លបាេចូ្លរួម្កនុងសកម្មភាពនេសាទ េិងវារីវប្បកម្ម្តូវបាេរាយកាណ៏កនងុតាំណាកក់ាល

នោលនេការន្វើជាំនរឿេាេច្ាំេេួ ៥៣១.000្រសួារ។ ច្ាំេេួនេោះ្តូវបាេរាយការណ៍ថាសកម្មភាពនេសាទ េិងវារីវប្បកម្ម

ន្វើន ើងកនុងរយៈនពល ១២ន្ខ្កេែងម្កនៅកនុងតាំណាកក់ាលនោលនេជាំនរឿេកនងុន្ខ្នម្សា ឆ្ន ាំ២០១៣។ នទោះជាយ៉ា ងណា

ក៏នោយ ្រសួារន្ដ្លបាេចូ្លរួម្កនុងសកម្មភាពនេសាទេងិវារីវប្បកម្ម ន្ដ្លបាេរាយការណ៏នៅតាំណាក់កាលប្ាំនពញ

ប្ន្េែម្នៅន្ខ្ម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៤ តួនលខ្ាេន្ច្ើេជាងរឺ ៦៨0.000្រសួារ។ កាលពី ពរី-បី្ន្ខ្ នៅចុ្ងឆ្ន ាំ២០១៣ ប្ណាា

នខ្តាជាន្ច្ើេបាេទឹកជេល់ិច្ េិងសកម្មភាពកសិកម្មមិ្េអាច្ន្វើបាេនៅតាម្តាំប្េ់មួ្យច្ាំេេួ។ នេោះាេេយ័ថា្រសួារ

កសិកម្មជាន្ច្ើេបាេង្ហកនៅរកការនេសាទ្ត ីន្ដ្លជា្ប្េពច្ម្បងស្ាប់្អាហារេិងប្នងកើេ្បាក់ច្ាំណូល។  

តារាង ៦.១ តនួលខ្េងិភាររយនេ្រសួារបាេច្លូរមួ្នៅកនងុការនេសាទេងិវារវីប្បកម្ម ឆ្ន ាំ២០១២-២០១៣ 

 

កម្មភាពនេសាទ/វារវីប្បកម្ម 
្រួសារសរុប្ ច្ូលរមួ្កនុងនេសាទ ច្ូលរមួ្កនុងវារវីប្បកម្ម 

ច្ាំេេួ ភាររយ ច្ាំេេួ ភាររយ ច្ាំេេួ ភាររយ 

សរុប្ 525 952  100.0  462 457  87.9  80 632  15.3  

សកម្មភាពវារវីប្បកម្មន្តឯង   1.0   -   -  5 282  6.6  

ការោាំដ្ុោះដ្ាំណាាំរមួ្ជាម្យួេឹងវារវីប្បកម្ម / 

ច្ិញ្ច ឹម្ប្សុសតវ / សតវប្កេី  
63 495  12.1   -   -  63495  78.7  

ការនេសាទ្តី េិងវារវីប្បកម្ម  2 893  0.6   2 893  0.6  2 893  3.6  

ការរួម្ប្ញ្ចូលោន  ការនេសាទ្តី វារីវប្បកម្ម 

 ការោាំដ្ុោះដ្ាំណាាំ/ច្ញិ្ច ឹម្ប្សុសតវ/សតវប្កេី  
8 962  1.7  8 962  1.9  8 962  1.1  

ការនេសាទ្តី រមួ្ជាម្ួយេឹងោាំដ្ុោះដ្ាំណាាំ / 

 ច្ិញ្ច ឹម្ប្សុសតវ / សតវប្កេី  
399 639  76.0  399 639  86.4  0   0  

ាេន្តការនេសាទ្តីប្៉ានុណាណ ោះ 50 963  9.7  50 963  11.0  0  0 

្ប្េព៖ វិទាសាែ េជាតិសែ ិតិ ជាំនរឿេកសិកម្មនៅកម្ពុជាឆ្ន ាំ២០១៣  (តារាងសាំណួរនោល)  សាា ល់៖ ទិេនេយ័នេោះដ្ក្សង់នច្ញពីក្ម្ងសាំណួរទ្ម្ង់

Aនេជាំនរឿេន្ដ្លបាេច្ុោះប្ញ្ជ ី្រប់្្រួសារនៅតាំណាក់កាលនោល កនងុន្ខ្មិ្  ឆ្ន ាំ២០១៣ នោយន្ប្ើឆ្ន ាំនយង កនងុរយៈនពល១២ន្ខ្កេែងម្ក។ 
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ច្ាំេេួសរុប្្រួសារបាេចូ្លរួម្នៅកនងុការនេសាទភារន្ច្ើេ រឺការនេសាទរួម្សេ ាំជាមួ្យេងឹការោាំដុ្ោះដ្ាំណាាំ ឬការ

ចិ្ញ្ច ឹម្ប្សុសតវ េិងប្សុប្កេ ី ្ពម្ទាំងសកម្មភាពការង្ហរវារីវប្បកម្មនសេងនទៀតាេន្ត ១១ភាររយនេ្រួសារ ន្ដ្លចាប់្

យកនលើការនេសាទ្តីស្ាប់្លក់ជាសកម្មភាពនសដ្ឋកិច្ចច្ម្បងរប្ស់ពួកនរ។ 

្រសួារជាន្ច្ើេបាេចូ្លរួម្កនងុការនេសាទ េិងសកម្មភាពកសិកម្មដ្នទនទៀត ន្ច្ើេជាងច្ាំេេួចូ្លរួម្កនុង

សកម្មភាពនេសាទេិងវារីវប្បកម្មនសេងនទៀត។ នោយន្សែកនលើច្ាំេេួ្រសួារ នៅតាំប្េ់វាលទាំ ប្េងិតាំប្េ់បឹ្ងទនេែសាប្ 

ាេ្រួសារជាន្ច្ើេចូ្លរមួ្កនងុការនេសាទ ន្ច្ើេជាងការនេសាទនៅតាំប្េ់នននរសមុ្្ទ នោយសារន្តច្ាំេេួ្រសួារសែ ិតនៅ

តាំប្េន់ននរតិច្ជាង នប្ើន្ៀប្នៅេងឹតាំប្េ់នសេងនទៀត។ នខ្តាន្ពន្វងបាេរាយការណ៍ថាាេច្ាំេួេន្ច្ើេ នេ្រសួារន្ដ្លបាេ

ចូ្លរួម្កនុងសកម្មភាពនេសាទ (១៣ភាររយ នសម ើេងឹ ៨២.000្រួសារ) េងឹនខ្តានសេងនទៀតាេ្ប្ាណជាង ៥0.000 

្រសួារកសិកម្មបាេចូ្លរួម្កនងុការនេសាទរួម្ប្ញ្ចូលាេ: នខ្តានសៀម្រាប្ តាន្កវ សាវ យនរៀង េងិកាំពត។ 

្កាហ្វកិ ៦.១ ច្ាំេេួ្រសួារកាេក់ាប្ក់សិកម្ម រមួ្ជាម្យួការនេសាទ តាម្នខ្តា្ កងុ ឆ្ន ាំ២០១៣ 

្ប្េព៖ វិទាសាែ េជាតិសែ ិតិ ជាំនរឿេកសិកម្មនៅកម្ពុជាឆ្ន ាំ២០១៣  

្កាហ្វកិ ៦.២ ភាររយ្រសួារកសិកម្មរមួ្ជាម្យួការនេសាទ េងិនោលប្ាំណងច្ម្បងនេការនេសាទ ឆ្ន ាំ២០១៣ 

 
                      ្ប្េព៖ វិទាសាែ េជាតិសែ តិិ ជាំនរឿេកសិកម្មនៅកម្ពុជាឆ្ន ាំ២០១៣  
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ាេជាង៩០ភាររយនេ្រសួារកសិកម្មនៅកនងុ្ប្នទសកម្ពុជា បាេចូ្លរមួ្នៅកនុងការនេសាទសាំខាេ ់ នដ្ើម្បី

ប្ាំនពញត្មូ្វការ្រសួារ។ ការនេសាទ្តីជាច្ម្បងស្ាប់្ការន្ប្ើ្បាស់កនុង្រសួារ្តូវបាេនររាយការណ៍ថា នៅកនុងនខ្តា

នសា ើរន្តទាំងអស់នលើកន្លងន្តនៅតាម្ប្ណាា នខ្តានននរសមុ្្ទរួម្ាេនខ្តានកាោះកុង នខ្តា្ ពោះសីហ្េ ុេងិនខ្តាន្កប្។ 
 

្កាហ្វកិ ៦.៣ ភាររយ្រសួារកសិកម្មរមួ្ជាម្យួការនេសាទ េងិការន្ប្ើឧប្ករណ៍នេសាទតាម្្ប្នេទ ឆ្ន ាំ២០១៣ 

 

 

 ២០១៣  វិទាសាែ េជាតិសែ ិត ិ

 
 

 

 
 

    ្ប្េព៖ វិទាសាែ េជាតិសែ តិិ ជាំនរឿេកសិកម្មនៅកម្ពុជាឆ្ន ាំ២០១៣ 

សាំណាញរ់ឺជាប្នច្ចកនទសាម្ញ្តូវបាេន្ប្ើភារន្ច្ើេនោយ្រសួារកសិកម្មរួម្ជាមួ្យការនេសាទាេ្ប្ាណ 

៦០ភាររយ នេ្រសួារន្ដ្លន្ប្ើ្បាស់មុ្ងនលើេងិមុ្ងរញុ េងិ៥៥ភាររយនោយការន្ប្ើសាំណាញ់។ នសយេឺនេសាទតូច្ៗ

្តូវបាេនរឱ្យន្ប្ើាេ ៤៤ភាររយនេ្រសួារកសិកម្ម បាេកាំណតក់ារនេសាទ្តនីៅកនងុតាំប្េ ់ ជាកន្េែងន្ដ្លពួកនរអាច្

ចាប្់បាេយ៉ា ងង្ហយ្សលួ។ ឧប្ករណ៍នេសាទសិប្បកម្ម ដូ្ច្ជាលាំន្ពង្តូវបាេន្ប្ើាេ ៣៥ភាររយ នេ្រសួារកសកិម្ម

អេួេិងសេាួច្្តូវបាេន្ប្ើសងន្ដ្រ។ ការន្ប្ើ្បាស់ទូកនេសាទ្តូវបាេរាយការណ៍ថាាេ្តឹម្ន្ត ១៣ភាររយ នេ្រសួារ

ទក់ទងការនេសាទ។ ការប្ង្ហា ញថាកនងុរងវង់ ៨៧ភាររយ នេ្រសួារមិ្េបាេរាយការណ៍េូវអវីនសេងនទៀត នៅកនុងការន្ប្ើ

្បាស់ទូកម្យួ។ ទូកាេបី្្ប្នេទន្ដ្លបាេន្ប្ើរឺ  ទូក្ប្នពណីនោយោម េា៉ា សីុេ ទូកាេា៉ា សីុេ េងិកាណូត ដូ្ច្ជា

កបេូតាម្ច្ាំណូលចិ្តា ស្ាប់្ការន្ប្ើ្បាស់ទូកជា្ប្នពណ ី  ្តូវបាេនរប្ង្ហា ញនៅកនុងនខ្តានសា ើរន្តទាំងអស់ នលើកន្លង

ស្ាប់្អនកតាំប្េ់នននរសមុ្្ទ។ 
 

្កាហ្វកិ ៦ .៤ ភាររយ្រសួារកសិកម្មរមួ្ជាម្យួសកម្មភាពការនេសាទាេនោលប្ាំណងច្ម្បង តាម្នខ្តា្ កងុឆ្ន ាំ២០១៣ 

 
           ្ប្េព៖ វិទាសាែ េជាតិសែ តិិ ជាំនរឿេកសិកម្មនៅកម្ពុជាឆ្ន ាំ២០១៣ 
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វារវីប្បកម្ម 
វា រីវប្បកម្ម្តូវបាេប្ញ្ជូលកនងុការន្វើកសិកម្ម សែ តិន្កាម្ការ្តួតពេិតិយនេវប្បកម្ម ាេសលតិសលកនុងទឹកដូ្ច្ជា 

្តី សតវាេសាំប្ករឹង  សារា៉ាយ្ម្មជាតិ េងិ្េធាេជលសលនសេងនទៀតនៅកនងុ បឹ្ង សា ងឹ ទនេែ សមុ្្ទេងិវាលេកល់ាប់្ 

ឬសាកសពដ្នទនទៀតនេទឹករួម្ាេការចិ្ញ្ច ឹម្កនុង្សោះ ស៊ង េងិរុកខជាតិសមុ្្ទ សារា៉ាយ។ ្ប្ាណជា ២៦.000 ្រសួារ

ន្ដ្លាេកសិកម្មរួម្ជាមួ្យការអេុវតាេ៍វារីវប្បកម្ម ាេ្តមឹ្ន្ត ១,២ភាររយ នេ្រសួារការកាេក់ាប់្កសិកម្មនៅកម្ពុជា។ 

្ប្ាណ៩០ភាររយនេ្រសួារការកាេក់ាប្់កសកិម្មទាំងន ោះ បាេោក់ប្ញ្ចូលការភាា ស់កេូ្តពីជូនៅកនងុវារវីប្ប

កម្ម ឬការចិ្ញ្ច ឹម្សតវរុកខជាតិកនងុទឹក  តាម្ន្ប្ប្្ម្មជាតិ ដូ្ច្ជាចិ្ញ្ច ឹម្តាម្្សោះ្ម្មជាតិ ឬតាម្សិប្បេិម្មិត ាេន្ត៣ភាររយ 

ចិ្ញ្ច ឹម្កនងុស៊ង (តាម្ន្ប្ប្្ម្មជាតិសុទធ នៅតាម្ក្ម្តិទឹកចុ្ោះន ើង នេទនេែ  បឹ្ង សា ឹង េងិ សមុ្្ទ) េងិ៣ភាររយ បាេ

ចូ្លរួម្កនុងចិ្ញ្ច ឹម្កនងុន្ប្រ (ចិ្ញ្ច ឹម្កនងុ្ទុង្សនដ្ៀងោន នៅេងឹការោក់សាំណាញព់េ័ធជុាំវិញភាជ ប់្នៅេងិប្នង្ហា លន ើបួ្េ្ជុង

ផ្ទា ន ើងនលើោក់ប្ន្ណា តកនុងទឹក )។ 

្កាហ្វកិ ៦.៥  ភាររយតាំប្េវ់ារវីប្បកម្ម តាម្្ប្នេទវារវីប្បកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៣ 

 

                           ្ប្េព៖  វិទាសាែ េជាតិសែ ិតិ ជាំនរឿេកសិកម្មនៅកម្ពុជាឆ្ន ាំ២០១៣ 

 

នសាដី្សរុប្វារីវប្បកម្ម្ តវូបាេនរបា៉ា េ់្ ប្ាណថាាេច្ាំេេួ ៣០៤ហ្កិតា ជាមួ្យេងឹការចិ្ញ្ច ឹម្កនងុ្សោះ ន្ដ្ល

បាេរួម្ច្ាំន្ណក្ាំាេ ៧៣ភាររយ ការច្ញិ្ច ឹម្្តកីនងុស៊ង ១៦ភាររយ េងិការចិ្ញ្ច ឹម្កនុងន្្ស ១០ភាររយ ន្ដ្ល្តូវបាេ 

អេុវតាតាម្វាលន្្សេងឹភាា ស់កេូ្តី កនុងនោលប្ាំណង នដ្ើម្បីទទួលបាេការ្ប្មូ្លសល្តីនៅកនងុន្្សប្ន្េែម្ 

នៅនលើការ្ប្មូ្លសល្សូវ។ នខ្តាន្ពន្វងបាេរាយការណ៍ថា តាំប្េន់្ដ្ល្ាំជាងនរកនងុការច្ិញ្ច ឹម្្តីកនងុ្សោះ ាេនៅនខ្តា 

សាវ យនរៀងេិងកាំពត។ ច្ាំេេួ៩៤ភាររយ នេការចិ្ញ្ច ឹម្្តកីនុង្សោះពាក់ពេ័ធេងិទឹកសាប្ទាំង្សុង ជាពិនសសការចិ្ញ្ច ឹម្ 

កនុងន្ប្រ។ ាេ៦៤ភាររយកន្េែងភាា ស់កេូ្តេីិងប្ង្ហក ត់ពជូ្តូវបាេអេុវតាកនុងទឹកសាប្េងិនៅកនងុទឹកភាែ វ (ន្ប្ប្េាចិ្) 

នដ្ើម្បីផ្ទែ ស់ប្ាូរពកីារចិ្ញ្ច ឹម្្តនីៅចិ្ញ្ច ឹម្្កនពើ។ 
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តារាង ៦.២ ច្ាំេេួេងិភាររយ្រសួារាេសកម្មភាពវារវីប្បកម្មតាម្ ប្នេទនេសកម្មភាពវារវីប្បកម្ម េងិ្ ប្នេទនេការន្ប្ើទកឹឆ្ន ាំ២០១៣ 
 

្ប្នេទនេវារវីប្បកម្ម 
ច្ាំេេួសរបុ្នេ្រសួារជាម្យួ

សកម្មភាពវារវីប្បកម្ម 

ភាររយនេ្រសួារជាម្យួសកម្មភាពវារវីប្បកម្ម តាម្្ប្នេទនេទកឹ 

ទកឹសម្ុ្ ទ ទកឹភាែ វ ទកឹសាប្ 

 ច្ិញ្ច ឹម្កនុង្សោះ  24,555 1.89 3.69 94.43 

 ច្ិញ្ច ឹម្កនុងស៊ង 839 61.03 
 

38.97 

 ច្ិញ្ច ឹម្កនុងន្ប្រ 768 0.13 
 

99.87 

 ច្ិញ្ច ឹម្កនុងន្្ស 155 
  

100.00 

 អាងភាា ស់/ន្ែប្ាំប្៉ាេ  56 
 

35.71 64.29 

 វារវីប្បកម្មនសេងៗ 103 34.95 
 

65.05 

្ប្េព៖ វិទាសាែ េជាតិសែ ិតិ ជាំនរឿេកសិកម្មនៅកម្ពុជាឆ្ន ាំ២០១៣ 

ការច្ិញ្ច ឹម្្តភីារន្ច្ើេរឺ ្តូវបាេចិ្ញ្ច ឹម្នៅកនងុដី្លាំនៅោឋ េតាម្ន្ប្ប្ទ្ម្ង់កសិោឋ េវារីវប្បកម្ម ាេទាំហ្ាំ

កសិោឋ េជាម្្យម្រឺ ១០០ន្ម្៉ា្តកានរ៉ា ខ្ណៈន្ដ្លនៅតាំប្េ់ខ្ែោះ្ាំ រតិជាម្្យម្កនុងមួ្យកសិោឋ េផ្ទែ ស់ប្ាូរនៅចិ្ញ្ច ឹម្ប្ង្ហា

េងិប្ងកងាេទាំហ្ាំ ៥០៥ន្ម្៉ាតកានរ៉ា ជាម្្យម្ទាំហ្ាំ ២៦៥ន្ម្៉ាតកានរ៉ា បាេន្្ប្កាែ យ្ប្លួនៅចិ្ញ្ច ឹម្កាា ម្េងិ ការច្ញិ្ច ឹម្្កនពើ

ាេទាំហ្ាំ ២៩២ន្ម្៉ាតកានរ៉ា។ នខ្តាន្ពន្វងបាេ ាំមុ្ខ្នរនៅកនងុលកខខ្ណឌ នេការចិ្ញ្ច ឹម្ប្ង្ហា េងិប្ងកង េងិនខ្តាតាន្កវបាេ ាំ

មុ្ខ្នរនៅកនុងលកខខ្ណឌ នេចិ្ញ្ច ឹម្កាា ម្។ 

ជាទូនៅភារន្ច្ើេ នេការន្ប្ើឧប្ករណ៍នេសាទ េិងអនកទាំងន ោះ បាេរាយការណ៍ថា ការចូ្លរួម្ជាមួ្យវារីវប្បកម្ម 

រឺាេទូក ៤៨ភាររយ ន្ពាោះវាាេសារៈសាំខាេ់ ស្ាប់្ការច្ិញ្ច ឹម្េងិការ្ប្មូ្លសលនេ្ប្នេទសតវកនុងទឹក ការដឹ្ក

ជញ្ជូេតាម្សែូវទឹកនដ្ើម្បីសាុកទុកនៅកាេ់ទីសារ ដូ្ច្ជា ការោកា់៉ា សីុេប្ញ្ចូលខ្យល ់ មុ្ងការពារេងិការន្កនច្នម្ាបូ្អាហារ។ 

ាេ១៧ភាររយ្រួសារបាេចូ្លរួម្នៅកនងុវារីវប្បកម្ម បាេរាយការណ៍ថាការន្ប្ើ្បាស់អោរេិងសាំណង់ពិនសសស្ាប់្

សកម្មភាពវារីវប្បកម្ម។ 

សាជកិ្រួសារច្ាំេេួ ៨៦.000 ក ់  មួ្យច្ាំេេួន្ដ្លបាេរាយការណ៍ថា បាេកាំពុងចូ្លរួម្នៅកនងុសកម្មភាព

្រសួារវារីវប្បកម្មនៅកនងុ្រសួារកាេក់ាប្់កសកិម្មាេច្ាំេេួ ៣១ភាររយ ន្ដ្លន្វើការនពញនា៉ា ងជាមួ្យេឹងវារីវប្បកម្ម 

េងិ៨០ភាររយ នេច្ាំេេួអនកាេអាយុ១៨ឆ្ន ាំេងិម្េុសេចាស់។ នទោះជាយ៉ា ងណា ១៩ភាររយាេអាយុតិច្ជាង១៨ឆ្ន ាំ 

រួម្ប្ញ្ចូលទាំង ៩ភាររយ ន្ដ្លនៅន្កាម្អាយ ុ១៥ឆ្ន ាំ។ ស្តសា ីាេច្ាំេេួន្ច្ើេជាងបុ្រសបាេប្ន្ម្ើការង្ហរនៅកនុងសកម្មភាព

វារីវប្បកម្ម្រសួារាេបុ្រសច្ាំេេួ ៩៤ ក់ ្សីាច្ាំេេួ១០០ ក់ ន្ដ្លបាេចូ្លរួម្នៅកនងុការង្ហរនេោះ។ នរៀងរាល់សាជកិ

កនុង្រសួារាេ ៤ ក់ ន្ដ្លកាំពងុន្វើការង្ហរកនងុវារីវប្បកម្មាេ១ ក់ជាកម្មករ េងិច្ាំេេួសរុប្នេកម្មករ ២១.៨៦១ ក់ 

ន្ដ្លបាេជលួតាម្ការរាយការណ៍ថា ៨៤ភាររយ បាេន្វើការ ២១នា៉ា ង ឬតិច្ជាងនេោះកនុងមួ្យសបាា ហ្៍ េងិ ៦៤ភាររយ 

ជាបុ្រស។ 

្ប្ាណ៣២ភាររយនេ្រសួារកាេក់ាប្់កសកិម្ម បាេរួម្ជាមួ្យដ្ាំនណើរការកនងុសកម្មភាពវារីវប្បកម្ម នហ្ើយមួ្យ

ច្ាំេេួបាេចូ្លរួម្តាម្ទ្ម្ងន់េកម្មវិ្ីការពារពីសងាម្ ទទួលបាេការប្ណាុ ោះប្ណាា លនោយឥតរតិនែែាេ ៨១ភាររយ 
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សាល់្ ប្ឹកាទក់ទងេឹងវារីវប្បកម្មាេ៧៣ភាររយ សាលក់េូ្តីពជូ េិង្បាកក់ម្ចី១៨ភាររយ ជានដ្ើម្។ កនុងរងវង់៥ភាររយ 

នេ្រសួារបាេចូ្លរួម្នៅកនងុវារីវប្បកម្មាេសាជកិចូ្លរួម្នៅកនងុសហ្រម្េន៍េសាទេងិអងាការវារីវប្បកម្ម។ 

តារាង ៦.៣ ច្ាំេេួសាជកិ្រសួារនៅកនងុ្រសួារាេសកម្មភាពវារវីប្បកម្ម តាម្ នេទ អាយ ុេងិ  នស្តហ្វកងន់េការច្លូរមួ្ឆ្ន ាំ២០១៣ 

្ប្េព៖ វិទាសាែ េជាតិសែ ិតិ ជាំនរឿេកសិកម្មនៅកម្ពុជាឆ្ន ាំ២០១៣ 

តារាង៦.៤ ច្ាំេេួកម្មករ នួល កនងុសកម្មភាព្រសួារវារវីប្បកម្មនៅកម្ពុជាតាម្នា៉ាងន្វើការេងិនស្តហ្វកងន់េការច្លូរមួ្ឆ្ន ាំ ២០១៣ 

្ប្េព៖ វិទាសាែ េជាតិសែ ិតិ ជាំនរឿេកសិកម្មនៅកម្ពុជាឆ្ន ាំ២០១៣ 

នស្តហ្វកងន់េការច្លូរមួ្ 
                       សាជិកទាំងអស់ 

សរបុ្ 5-14  ឆ្ន ាំ  15-17 ឆ្ន ាំ  18 ឆ្ន ាំន ើង  

កម្ពុជា         

  សាជិក្រួសារទាំងអស់ន វ្ើការង្ហរវារីវកម្មផ្ទា លខ់្ែួេ  86,410  7,571   8,443   70,396  

    នពញនា៉ា ង  26,851  1,136  1,875  23,840  

    ន្ៅនា៉ា ង 30,685   3,258  2,890   24,537  

    ម្ាងាក ល 28,875  3,177  3,678  22,019  

  ប្ុរសជាសាជិក្រួសារន វ្ើការង្ហរវារីវកម្មផ្ទា លខ់្ែួេ 41,973  3,048  3,957  34,968  

    នពញនា៉ា ង 16,664   855  1,122  14,687  

    ន្ៅនា៉ា ង 8,745   501  693   7,551  

    ម្ាងាក ល 16,564  1,692  2,142  12,730  

  ស្តសា ីជាសាជិក្រួសារន វ្ើការង្ហរវារីវកម្មផ្ទា ល់ខ្ែួេ 44,438  4,523  4,487   35,428  

    នពញនា៉ា ង  10,187  281   754  9,153  

    ន្ៅនា៉ា ង 21,940  2,757    2,197  16,986  

    ម្ាងាក ល 12,311  1,485   1,536   9,289  

នស្តហ្វកងក់ារច្លូរមួ្  

   នួលកម្មករទាំងអស ់

សរបុ្   21 នា៉ាងឬតចិ្ជាង   22-49 នា៉ា ង   50 នា៉ាង េងិន្ច្ើេជាង 

កម្មករទាំងអស់ 21,861  18,314  2,834  713  

         នពញនា៉ា ង 11,668  9,588  1,695   385  

         ន្ៅនា៉ា ង 6,247  5,323  619  305  

         ម្ាងាក ល 3,946  3,403  520  23  

កម្មករបុ្រស 13,860  12,109  1,492   259  

         នពញនា៉ា ង  7,485  6,347    962  176  

         ន្ៅនា៉ា ង 3,630  3,339  231  60  

         ម្ាងាក ល 2,745  2,424  299  22  

កម្មករស្តសា ី 8,001  6,205  1,342  454  

         នពញនា៉ា ង 4,183  3,242  733  209  

         ន្ៅនា៉ា ង 2,617  1,984  388  245  

         ម្ាងាក ល 1,201    979  221  1  
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ជំពូកទី ៧                        
សកម្មភាពនសដ្ឋកិច្ចប្ន្េែម្នៅកនងុការកាេ់កាប្់ត្គួសារកសកិម្ម 

 

 ្រសួារកសិកម្មកនងុ្ប្នទសកម្ពុជា ន្តងាេសកម្មភាពនសដ្ឋកិច្ចរប្ស់ខ្ែួេប្ន្េែម្ នៅកនងុការកាេ់កាប្់រប្ស់ពួក

នរាេដូ្ច្ជា សកម្មភាព  ន្ដ្លទក់ទងេងឹន្ពន ើ សិប្បកម្ម ជាំេញួខាន តតូច្ េងិន្វើការនៅកនុង វិស័យកសិកម្ម នៅ

ខាងន្ៅនេការកាេ់កាប្រ់ប្ស់ពួកនរ េិងការង្ហរនៅកនងុ ឮ វិស័យនសវាកម្ម។ 

្កាហ្វកិ ៧.១ ភាររយនេការកាេក់ាប្ក់សិកម្មច្លូរមួ្កនងុសកម្មភាព  ន្ដ្លទកទ់ងេងឹន្ពន ើ តាម្តាំប្េ ់

 
     ្ប្េព៖ វទិាសាែ េជាតិសែ ិតិ ជាំនរឿេកសិកម្មនៅកម្ពុជាឆ្ន ាំ២០១៣ 
 

កនុងច្ាំនណាម្សរុប្ ២,១លាេនេការកាេក់ាប្់្ រសួារកសិកម្មនៅកនងុ្ប្នទសកម្ពុជា ាេ៣៨ភាររយ បាេចូ្លរួម្

ន្វើសកម្មភាពទក់ទងេងឹន្ពន ើ ាេដូ្ច្ជា ការរកអុស រកឫសេី ន្វើ្យូង េងិកាប្់ន ើកនុងន្ព (ន ើ្ កអូប្េិង នសេង

នទៀត)។ សាា្តនេ្រួសារាេសកម្មភាពទក់ទងេងឹន្ពន ើនេោះរឺ ន្ច្ើេជាងនរនៅកនុង តាំប្េ់បឹ្ងទនេែសាប្ (៤៥

ភាររយ) ប្ ា ប់្កម្នៅតាំប្េ់នននរ (៤៣ភាររយ) េងិតាំប្េខ់្ពងរ់ាប្េងិជរួេនាំ (៤២ភាររយ) ាេេយ័ថាជតិពាកក់ណាា លនេ

្រសួារកសិកម្មនៅកនងុតាំប្េទ់ាំងនេោះ បាេពឹងន្សែកនលើន្ពន ើន្ដ្លសែតិនៅន្កបរៗន ោះ នដ្ើម្បជីាសកម្មភាពនសដ្ឋកិច្ចប្ន្េែម្។ 

 ច្ាំេេួ្រសួារកសកិម្មសរុប្ន្ដ្លបាេចូ្លរួម្កនងុសកម្មភាព ន្ដ្លទក់ទងេងឹន្ពន ើាេ ៩៧ភាររយ រឺរកអសុ 

េងិ/ឬរកឫសេ ីេិង្ប្ន្ហ្លជា ៣០ភាររយ បាេរកនប្ោះជាន្សែន ើន្ព េិងអវីន្ដ្លអាច្ហ្ូប្បាេនសេងនទៀត នដ្ើម្បីប្ាំនពញ

ប្ន្េែម្អាហារប្ស់ពកួោត ់។ 

 នខ្តាន្ពន្វងបាេ ាំមុ្ខ្នរ កនងុប្ណាា នខ្តានសេងនទៀតន្ដ្លបាេរាយការណ៏ថា ច្ាំេេួ្រសួារន្ដ្លបាេរកអុសដុ្ត 

េងិការ្ប្មូ្លសលឫសេី  (១០៦.០០០ ) ្ពម្ទាំងរកនប្ោះជាន្សែន ើន្ព េងិអវីន្ដ្លអាច្ហ្ូប្បាេនសេងនទៀត (៤៧.០០០)

សងន្ដ្រ។ សកម្មភាពន្ដ្លទកទ់ងេឹងការរកអុស េិងការ្ប្មូ្លសលឫសេី កប៏ាេរាយការណ៍សងន្ដ្ររឺន្ច្ើេជាង ៥០.០០០ 

្រសួារនៅកនងុប្ណាា រនខ្តាដូ្ច្ខាងន្កាម្ ៖ កាំពងច់ាម្ កាំពង់្ាំ នសៀម្រាប្ កាំពង់សព ឺ តបងូឃមុ ាំ កាំពត េងិតាន្កវ។ នខ្តាតាន្កវ 

ក៏បាេរាយការថាាេ្រួសារច្ាំេេួ ៣២.០០០ បាេរកនប្ោះជាន្សែន ើ ន្ព េងិអវីន្ដ្លអាច្ហ្ូប្បាេនសេងនទៀត  នៅកនុង 

ន្ពសងន្ដ្រ។ 
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្កាហ្វកិ ៧.២ ភាររយនេ្រសួារច្លូរមួ្កនងុសកម្មភាព  ន្ដ្លទកទ់ងេងឹន្ពន ើ តាម្្ប្នេទនេសកម្មភាព ន្ច្កតាម្តាំប្េ ់

 

 
  ្ប្េព៖ វទិាសាែ េជាតិសែ ិតិ ជាំនរឿេកសិកម្មនៅកម្ពុជាឆ្ន ាំ២០១៣ 

 

្កាហ្វកិ ៧.៣ ច្ាំេេួនេ្រសួារកសិកម្កម្មច្លូរមួ្កនងុសកម្មភាពសិប្បកម្ម ន្ច្កតាម្តាំប្េ ់

 

 
                 ្ប្េព៖ វទិាសាែ េជាតិសែ ិតិ ជាំនរឿេកសិកម្មនៅកម្ពុជាឆ្ន ាំ២០១៣ 

 ាេ្ប្ន្ហ្ល ៤ភាររយនេ្រសួារកសកិម្មទាំងអស់ន្ដ្លបាេចូ្លរួម្នៅកនងុវិស័យសិប្បកម្ម ដូ្ច្ជា តាញកស្តេាក 

េងិ កនេាល លែី  (៦០ភាររយ) េងិការសលតិអាំនបាោះ េងិរប្ស់រប្រសនម្ែៀកប្ាំពាក ់ (៤០ភាររយ)។ ាេច្ាំេេួន្ច្ើេប្ាំសតុ 

នេ្រសួារន្ដ្លចូ្លរួម្នៅកនងុ ការតាញ កស្តេាក េិងកនេាល ្តូវបាេនររាយការណ៍ នៅកនងុនខ្តាតាន្កវ កាំពងច់ាម្េងិ 

នខ្តានសៀម្រាប្។ 

 



77 

 

អាជីវកម្មខ្នន ររចូ្ 
 ្រសួារកសកិម្មកចូ៏្លរួម្សងន្ដ្រនៅកនងុអាជីវកម្ម ខាន តតចូ្ នដ្ើម្បីប្នងកើត្បាក់ច្ាំណូលប្ន្េែម្នទៀត  រួម្ប្ញ្ចូលទាំង 

ការសលិតឥដ្ឋ េិងនកបឿង កាតន់ដ្រ ការន្វើពាណិជជកម្មខាន តតចូ្ េងិការលក ់(កាត ទូរស័ពា ឧប្ករណ៍ន្ប្ើ្បាស់កនុង្រសួារ 

អាហារជានដ្ើម្) េិងមី្្កហូ្ិរញ្ញវតែកុនុង្សុកខាន តតចូ្សាល់្បាកក់ម្ច។ី អាជីវកម្មន្ដ្លនពញេយិម្ប្ាំសុតន ោះរឺ ពាណជិជកម្ម 

ខាន តតូច្ាេ (្ប្ាណជតិ ៥០ភាររយនេ្រួសារ) ប្ ា ប់្ម្កអាជីវកម្មម្ាបូ្អាហារ  (ការច្ម្ែិេអាហារ ការលកអ់ាហារទុក

បាេយូ) នោយាេ្ប្ាណជាង ៣០ភាររយនេ្រសួារ។  

្កាហ្វកិ ៧.៤  នខ្តាច្ាំេេួប្េួន្ដ្ល ាំម្ខុ្នរនេច្ាំេេួនេ្រសួារកសិកម្កម្មច្លូរមួ្កនងុសកម្មភាពអាជវីកម្ម 

 
             ្ប្េព៖ វទិាសាែ េជាតិសែ ិតិ ជាំនរឿេកសិកម្មនៅកម្ពុជាឆ្ន ាំ២០១៣ 

សកម្មភាពនសដ្ឋកិច្ចនសេងនទៀរ  នេសមាជិកត្គសួារកសកិម្ម 
 ្ប្ាណ ៧០ភាររយនេសាជិក្រសួារកសិកម្មទាំងអស់ ន្ដ្លាេអាយចុាប្ព់ ី ៥ឆ្ន ាំន ើងនៅ បាេចូ្លរួម្កនុង

សកម្មភាពនៅកនុងការកាេក់ាប្រ់ប្ស់ពួកនរ ន្ដ្លជាសកម្មភាពនសដ្ឋកិច្ចច្ម្បងរប្ស់ពួកនរ នោយាេបុ្រសនលើសពសី្តសា ី

នៅច្ាំេួេ ៣ភាររយ។ ជាសាជិកមួ្យប្ន្េែម្នទៀត ១,២លាេ កក់នុងសាជិក្រួសារ ាេអាយុ ៥ឆ្ន ាំេងិន្ច្ើេជាង ្តវូ

បាេចូ្លរួម្នៅកនុងសកម្មភាពនសដ្ឋកិច្ចច្ម្បង នៅខាងន្ៅការកាេក់ាប់្រប្ស់ពួកនរាេ ១០ភាររយ នៅកនុង វិស័យនសវាកម្ម

ដូ្ច្ជា កម្មករកនុង្សុកប្ន្ម្ើឱ្យ្រួសារនសេងនទៀត អនករត់តុ បុ្រាលិកប្ន្ម្ើតាម្សណាឋ ោរ េិងនភាជេយីោឋ េ ៧ភាររយ ន្វើ

ការនៅកនុង ឧសាហ្កម្មនសេងនទៀតដូ្ច្ជា ការសលិត ការន្វើពាណិជជកម្ម ជានដ្ើម្ េិង ៥ភាររយចូ្លរួម្កនុងសកម្មភាពកសិកម្ម 

(នេសាទ្តី ន្ពន ើសិប្បកម្ម) នៅកនុង្រួសារនសេងនទៀត។ នៅរាជធាេេីនាំនពញបាេរាយការណ៏ថា ាេច្ាំេេួន្ច្ើេជាងនរ

ប្ាំសុត (២៤ភាររយ) នេសាជិក្រួសារកសិកម្មបាេកាំពុងន្វើការនៅកនុង វិស័យនសវាកម្ម។ 

 បុ្រសន្ច្ើេ (០,៤ភាររយ) ជាងស្តសា ី ន្ដ្លបាេន្វើការង្ហរនៅកនុងមុ្ខ្តាំន្ណង វិស័យនសវាកម្មឧសាហ្កម្ម។ ម្ា៉ាង 

 វិញនទៀត ស្តសា ីាេច្ាំេេួន្ច្ើេ (៦ភាររយ) ជាងបុ្រស ន្ដ្ល្តូវបាេចូ្លរួម្នៅកនុងសលតិរប្ស់រប្រន្ប្ើ្បាស់  េងិពាណជិជ

កម្មឧសាហ្កម្ម។ 



78 

 

ជំពូកទី ៨                                                                                                   
ត្គួសារកសកិម្ម េិងត្ប្ជាជេ 

 

ត្គួសារ 
 តាម្ការបា៉ា េស់ាម េ្រសួារនៅ្ប្នទសកម្ពុជាកនុងឆ្ន ាំ២០១៣ រឺាេច្ាំេេួសរុប្្ប្ាណ ៣,៣ លាេ្រសួារ នោយ

នយងនៅនលើការន្វើអនងកតច្ន ែ ោះជាំនរឿេ្ប្ជាជេរប្ស់ វិទាសាែ េជាតិសែ ិតឆិ្ន ាំ២០១៣។ ជាំនរឿេកសិកម្មបាេចាប់្នសាើម្ដ្ាំនណើរ

ការជាក់ន្សាងនៅនលើច្ាំេេួ្រសួារតិច្ជាង រាឺេច្ាំេេួន្ត ២,៦ លាេ្រសួារប្៉ាុនណាណ ោះ នោយ្តូវបាេដ្កនច្ញខ្ណឌ មួ្យច្ាំេេួ

ន្ដ្លជាទី្ប្ជុាំជេនៅរាជធាេេីនាំនពញ េងិទាំងតាំប្េ់ោច់្្សយលមួ្យច្ាំេេួនទៀតន្ដ្លម្ស្តេាីសាា សេ៏មិ្េអាច្ចូ្លដ្ល់។ 

្រួសារន្ដ្លបាេរាយការណ៍ រឺាេច្ាំេួេ្ប្ជាជេ ៨,៥លាេ ក់ (្ប្ាណ ៦៣ភាររយ) នេច្ាំេេួ្ប្ជាជេសរបុ្កនុង

្ប្នទសនៅឆ្ន ាំ២០១៣ ។ 

 ្ប្ាណ៧៧ភាររយនេ្រសួារសរុប្ ្តូវបាេរាប់្ប្ញ្ជូលកនុងការន្វើជាំនរឿេកសិកម្ម បាេរាយការណ៍ថា ការចូ្លរួម្

កនុងការដ្ាំណាាំ ឬការចិ្ញ្ច ឹម្ប្សុសតវេងិប្សុប្កេី នៅកនងុការកាេ់កាប់្កសិកម្មរប្ស់ពួកនរ។ នយងតាម្ការន្វើជាំនរឿេ

កសិកម្មនេោះ តាំប្េ់រាលទាំ ប្ាេច្ាំេេួ ៤៥ភាររយនេច្ាំេេួ្ប្ជាជេ ន្ដ្លរស់នៅរួម្ជាមួ្យេឹងការកាេ់កាប់្កសិកម្ម 

នៅតាំប្េ់បឹ្ងទនេែសាប្ាេច្ាំេេួ ៣៣ ភាររយ  នៅតាំប្េ់នននរសមុ្្ទាេ ៨ភាររយ េិងតាំប្េ់ខ្ពង់រាប្េិងជួរេនាំ ាេច្ាំេេួ 

១៤ភាររយ។ 

 

្កាហ្វកិ ៨.១ ច្ាំេេួេងិភាររយនេ្រសួារន្ដ្លកាេក់ាប្់កសិកម្មន្ច្កតាម្តាំប្េ ់

 

                                     ្ប្េព៖  វិទាសាែ េជាតិសែ ិតិ ជាំនរឿេកសិកម្មនៅកម្ពុជា (តាំណាក់កាលប្ាំនពញប្ន្េែម្)ឆ្ន ាំ ២០១៤ 

 នខ្តាន្ពន្វងជានខ្តាមួ្យន្ដ្លបាេរាយការណ៏ថា ាេច្ាំេេួការកាេក់ាប្់កសកិម្មន្ច្ើេជាងនរ នោយន្ កនខ្តា

ន្កប្ាេច្ាំេេួការកាេ់កាប្ក់សិកម្មតិច្ជាងនរ។ ជាមួ្យន ោះនខ្តា ន្ពន្វង តាន្កវ កណាា ល កាំពង់សព ឺ នសៀម្រាប្ បាត់ដ្ាំប្ង 

កាំពង់ចាម្ េិងកាំពង់្ ាំ ជានខ្តា ាំមុ្ខ្នរទាំង្បាាំបី្នេោះ ន្ដ្លាេ្ប្ជាជេន្ច្ើេ នសម ើេឹង ៥០០.០០០ ក់ ឬន្ច្ើេជាងជា

្រសួារកសកិម្ម។ ច្ាំេេួ្ប្ហាក់្ប្ន្ហ្លោន នេច្ាំេេួបុ្រសាេ (៥០,១ភាររយ) េងិស្តសា ី (៤៩,៩ភាររយ) ន្ដ្លជាច្ាំេួេ

ម្េុសេនៅកនងុ្រសួារកសិកម្ម សូម្បីន្តនម្្រសួារជាបុ្រស (ច្ាំេេួ៥២ភាររយ) ន្ច្ើេជាងនម្្រួសារជាស្តសា ី (៤៨ភាររយ)។ 

្រសួារន្ដ្លស្តសា ីជានម្្រសួារាេសាជកិជាស្តសា ីន្ច្ើេជាង (៥៩ភាររយ ) សាជិកបុ្រស (៤១ភាររយ) ។ 



79 

 

 

្កាហ្វកិ ៨.២ នខ្តា ាំម្ខុ្នរន្ដ្លាេច្ាំេេួ្ប្ជាជេន្ច្ើេកនងុ្រសួារកាេក់ាប្ក់សិកម្ម 

 

                         ្ប្េព៖  វិទាសាែ េជាតិសែ ិតិ ជាំនរឿេកសិកម្មនៅកម្ពុជា (តាំណាក់កាលប្ាំនពញប្ន្េែម្) ឆ្ន ាំ២០១៤ 

 

ត្ប្ជាជេតាម្ត្កុម្អាយ ុ 
 បុ្រស េិងស្តសា នី្ដ្លាេអាយនុៅច្ន ែ ោះពី ១០ឆ្ន ាំ នៅ ១៩ឆ្ន ាំ រជឺា្កុម្អាយុន្ដ្លាេច្ាំេេួន្ច្ើេជាងប្ាំសុត 

(្ប្ាណ ២៣ភាររយ ) នេច្ាំេេួ្ប្ជាជេទាំងអស់ន្ដ្លរស់នៅនោយការកាេក់ាប់្កសិកម្ម ប្ ា ប់្ម្កនទៀត្កុម្អាយពុ ី

២០ ឆ្ន ាំ នៅ ២៩ ឆ្ន ាំ (្ប្ាណ ២០ភាររយ )។ ច្ាំេេួបុ្រសន្ច្ើេជាងស្តសា ី ២ភាររយ នៅច្ន ែ ោះអាយពុី ១០ នៅ ១៩ ឆ្ន ាំ 

ប្៉ាុន្េាាេច្ាំេេួ្ប្ហាក់្ប្ន្ហ្លោន នៅ្កុម្អាយុពី ២០ នៅ ២៩ឆ្ន ាំ។ ច្ាំេេួសាជកិនេ្រសួារកសិកម្ម ន្ដ្លាេអាយុ

តិច្ជាង ១០ឆ្ន ាំ ាេ្ប្ន្ហ្ល ១៥ភាររយ  នេច្ាំេេួ្ប្ជាជេសរុប្កនុងការកាេក់ាប្់កសកិម្ម។ ច្ាំេេួភាររយ នេបុ្រស េងិ

ស្តសា ីកនុង្រសួារកាេ់កាប់្សកិកម្ម បាេែយចុ្ោះកនុង្កុម្អាយុព ីច្ន ែ ោះ ៣០ នៅ ៣៩ឆ្ន ាំ នហ្ើយច្ាំេេួបុ្រស នៅេងឹស្តសា ី កែ៏យ

ចុ្ោះសងន្ដ្រកនុង្កុម្អាយុនេោះ េងិប្េាែយចុ្ោះជាប្េាប្ ា ប់្កនងុ្កុម្អាយុចាស់ជាង។  

្កាហ្វកិ ៨.៣ ច្ាំេេួ្ប្ជាជេតាម្នេទ េងិអាយកុនងុ្រសួារកសិកម្ម 

 
                              ្ប្េព៖  វិទាសាែ េជាតិសែ តិិ ជាំនរឿេកសិកម្មនៅកម្ពុជា  (តាំណាក់កាលប្ាំនពញប្ន្េែម្) ឆ្ន ាំ២០១៤ 
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 សាជកិ្រួសារកាេក់ាប់្កសិកម្មាេអាយុជាម្្យម្ ២៨,៨ឆ្ន ាំ ការកាំណត់្តាសាជិក្រួសារកាេ់កាប់្កសិកម្ម

ាេអាយុម្្យម្ខ្ពស់ជាងនរ រឺកនុងនខ្តាកាំពង់ចាម្ ៣១,៦ឆ្ន ាំ នហ្ើយអាយុជាម្្យម្ន្ដ្លទប្ជាងនរប្ាំសុត ២២,៩ឆ្ន ាំ នៅ

កនុងនខ្តាម្ណឌ លរីរី។ 

 

អត្តាអនកន្ដ្លនៅកនងុប្េទុកត្គួសារ 
 ច្ាំេេួ ៧០ភាររយនេសាជកិ្រសួារកសិកម្មទាំងនម្្រួសារបុ្រស ទាំងនម្្រសួារជាស្តសា  ី បាេចូ្លរួម្ន្វើការង្ហរ

កនុងសកម្មភាពនសដ្ឋកិច្ច។ ភាររយនេអនកន្ដ្លនៅកនងុប្េាុក្រសួារកសិកម្មរាឺេអាយតុិច្ជាង ១៥ឆ្ន ាំ េិងអនកន្ដ្លាេ

អាយុ ៦៥ឆ្ន ាំន ើងនៅ ្តូវបាេរណ នសម ើេងឹ ១៩ភាររយ ាេេយ័ថាអ្តាអនករស់នៅកនុងប្េាុក្រសួារទាំងអស់រឺ ០,៣ 

េងិន្ដ្លាេច្ាំេេួសាជកិកនងុ្រសួារកសិកម្ម ន្ដ្លបាេន្វើសកម្មភាពនសដ្ឋកិច្ច ាេន្ច្ើេជាង៤ដ្ងនេអនកន្ដ្លរស់

នៅកនងុប្េាុករប្ស់្រសួារ។ 

 

តារាង ៨.១ អ្តាអនកន្ដ្លនៅកនងុប្េាុក្រសួារកាេក់ាប្ក់សិកម្មតាម្តាំប្េឆ់្ន ាំ២០១៣ 

ច្ាំេេួ្កមុ្ អាយ ុ/ តាំប្េ ់ សរបុ្ច្ាំេេួ្រសួារ 

ច្ាំេេួ អ្តាពងឹន្សែកនលើនម្្រសួា អា្តាម្េសុេចាស់នៅកនងុប្េាុក ** 

កម្ពុជា 8,563,207 0.48 0.11 

តាំប្េរ់ាលទាំ ប្ 3,876,473 0.45 0.12 

តាំប្េប់្ងឹទនេែសាប្ 2,842,351 0.49 0.10 

តាំប្េន់ននរ 638,304 0.49 0.11 

តាំប្េខ់្ពងរាប្ េងិេនាំ 1,206,079 0.54 0.09 

*អា្តាអនកនៅកនងុប្េាុករជឺា អា្តានេច្ាំេួេម្េសុេ ន្ដ្លាេអាយតុចិ្ជាង ១៥ឆ្ន ាំ េិងអាយនុ្ច្ើេជាង ៥៩ឆ្ន ាំ ន្ៀប្នៅេងឹច្ាំេេួម្េសុេអាយពុ១ី៥ នៅ ៥៩ឆ្ន ាំ។ 

 **អា្តាម្េសុេចាសន់ៅកនងុប្េាុកគឺជា អា្តានេច្ាំេេួម្េសុេ ន្ដ្លាេអាយុន្ច្ើេជាង ៥៩ឆ្ន ាំ ន្ៀប្នៅេឹងច្ាំេេួម្េសុេអាយុព១ី៥ នៅ ៥៩ឆ្ន ាំ។ 
្ប្េព៖  វិទាសាែ េជាតិសែ ិតិ ជាំនរឿេកសិកម្មនៅកម្ពុជា  (តាំណាក់កាលប្ាំនពញប្ន្េែម្)ឆ្ន ាំ២០១៤ 

 

 

ទំនាកទ់ំេងជាម្យួេងឹនម្ត្គួសារ 

 ាេ្តឹម្ន្ត៤ភាររយប្៉ាុនណាណ ោះនេច្ាំេេួបុ្រសសរុប្ ន្ដ្លបាេរាយការណ៏ថា ជា្ប្ពេធជានម្្រួសារ នប្ើន្ប្ៀប្

ន្ៀប្នៅេឹងច្ាំេេួ ៣៥ភាររយ នេច្ាំេេួ្ប្ជាជេជាស្តសា ី បាេរាយការណ៍ថា ប្ាីជានម្្រសួារនេការកាេក់ាប្់កសកិម្ម។ 

 
ការអប្់រ ំ 
 ាេ្តឹម្ន្ត ៩,៤ ភាររយនេ្ប្ជាជេសរុប្ន្ដ្លាេអាយុ ៥ឆ្ន ាំន ើងនៅកនុង្រសួារកសិកម្ម ន្ដ្លបាេសិកា

ច្ប់្្តឹម្ថាន ក់ទី ៥ េងិាេន្ត ៤ភាររយប្៉ាុនណាណ ោះ ន្ដ្លបាេរាយការណ៏ថាបាេប្ញ្ចប់្សិកា្តឹម្ថាន ក់ទី ១២ (រាប់្ប្ញ្ចូល

ទាំងអនកមិ្េបាេទទួលវិញ្ញញ ប្េប័្្តម្្យម្សិកាទុតិយេមិូ្ក្ម្ិតខ្ពស់)។ ច្ាំេេួ្តឹម្ន្ត ០,៦ភាររយប្៉ាុនណាណ ោះ ន្ដ្លបាេ

រាយការណ៏ថា បាេទទួលវិញ្ញញ ប្េប័្្តម្្យម្សិកាទុតិយេមិូ្ក្ម្តិទប្ នហ្ើយ ១.១ភាររយ បាេរាយការណ៏ថា បាេ

ទទួលវិញ្ញញ ប័្្តម្្យម្សិកាទុតិយេូមិ្ក្ម្ិតខ្ពស់។ 



81 

 

  ្សនដ្ៀងោន នេោះន្ដ្រ ច្ាំេេួតនួលខ្ន្ដ្លបាេរាយការណ៏ថា ទទួលបាេការអប់្រំទទួល្តឹម្ក្ម្តិប្រិញ្ញញ ប្្ត។ 

ច្ាំេេួ ១០ភាររយនេប្ុរសអាយ៥ុឆ្ន ាំន ើងនៅ កនុង្រសួារកសិកម្មបាេរាយការណ៏ថា បាេប្ញ្ចប់្ការសកិា្តឹម្ថាន ក់ទី៧ 

ដូ្ច្ោន នេោះន្ដ្រ ១០ភាររយនេស្តសាាីេច្ាំេេួដូ្ច្ោន នេោះន្ដ្រ បាេប្ញ្ចប់្ការសកិា្តឹម្ន្តថាន កទី់ ២ប្៉ាុនណាណ ោះ។ 

 ជាទូនៅសាជិកមួ្យច្ាំេេួតចូ្នេ្រសួារកសិកម្ម ន្ដ្លបាេប្ញ្ចប់្ការអប់្រំខ្ពស់ េិងការច្លូរួម្ជាស្តសា ីាេ

ច្ាំេេួតិច្ជាងបុ្រស។ ឧទហ្រណ៏ ៣ភាររយនេស្តសាបីាេប្ញ្ញច ប់្នៅក្ម្ឹតសកិាថាន ក់ទី១២ ន្ប្ៀប្ន្ៀប្នៅេងឹបុ្រសាេ 

៥ភាររយ េងិ ០,៦ ភាររយនេស្តសាបីាេសិកាដ្ល់ថាន ក់ម្ហាវិទាល័យ ឬសកលវិទាលយ័ នប្ើន្ៀប្នៅេងឹបុ្រសាេ ០,៩ 

ភាររយ នហ្ើយេងឹ ០,៤ ភាររយនេស្តសាបីាេសិកា្តឹម្ឋម្េមិូ្ នប្ើន្ៀប្នៅេងឹបុ្រស ០,៨ភាររយ។  

 

សាែ េភាពត្គសួារ  
 ច្ាំេេួ ៥២ភាររយនេសាជកិ្រសួារកាេ់កាប្ក់សិកម្ម ន្ដ្លបាេនរៀប្ការ ៦ភាររយ ជាស្តសា ីនម្ា៉ាយ ២ភាររយ

បាេន្លងលោះ ឬរស់នៅនសេងោន  េងិ ៤០ភាររយ រស់នៅនោយមិ្េបាេនរៀប្ការ េងិមិ្េបាេរស់នៅជាមួ្យោន ។  

 នម្្រួសារជាស្តសា ីជាន្ច្ើេនទៀតន្ដ្លរស់នៅនោយមិ្េបាេនរៀប្ការ ឬរស់នៅជាមួ្យនដ្រូរាេច្ាំេេួ ៤២ភាររយ 

ន្ប្ៀប្ន្ៀប្នៅេងឹ នម្្រសួារន្ដ្លមិ្េបាេនរៀប្ការ ឬមិ្េបាេរស់នៅជាមួ្យនដ្រូរាេ ៣៩ភាររយ។ នម្្រសួារជាស្តសា ី

ជាន្ច្ើេបាេន្លងលោះ (១៧ភាររយ ន្ប្ៀប្ន្ៀប្នៅេងឹបុ្រសជានម្្រួសារាេ ៣ភាររយ) េិងាេស្តសា ីជានម្្រសួារ

ជាន្ច្ើេនទៀត្តូវបាេន្លងលោះ ឬន្ប្កបាកោ់ន  ( ៣ភាររយន្ប្ៀប្ន្ៀប្នៅេងឹបុ្រសជានម្្រួសារាេ ២ភាររយ)។   
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ជំពូកទី ៩                                                                      
សេតិសខុនសបៀងនេត្គសួារកសកិម្ម 

 

្ប្ាណជតិ ២លាេ្រសួារ នសម ើេងឹ ៩៣ភាររយ នេច្ាំេេួ្រួសារសរុប្កាេ់កាប្ក់សិកម្ម ន្ដ្លបាេននែើយសាំណួរ

ទក់ទងនៅេឹងសេាិសុខ្នសបៀងរប្ស់ពួកនរ។ អាហារច្ម្បងន្ដ្លនរប្រិនភារ្ប្ចាាំនែាន ោះរ៖ឺ (ក) អងករេិង្ោប់្្ញ្ញញ ជាតិ

នសេងនទៀត  (ខ្) ប្ន្េែ (រ)សាច់្ េិងសលតិសលពសីាច់្ (ឃ) ្តី េងិ្តីសមុ្្ទនសេងនទៀត (ង) ន្សែន ើ (ច្)ដ្ាំណាាំយក

នម្ើម្ (ន) សន្ណា កេងិពពួកសន្ណា ក ន្ដ្លអាច្ប្រិនភារបាេ (ជ) ដ្ាំណាាំ្ប្នេទយក្ោប់្។ 

       ្ប្ាណជាង ៩៦ ភាររយនេច្ាំេេួ្រសួារន្ដ្លបាេប្រិនភារអងករ (អាហារច្ម្បងរប្ស់្ប្នទសកម្ពុជា) ៧ នែាកនុង

មួ្យសបាា ហ្ ៍ ប្រិនភារប្ន្េែជាម្្យម្ ៥នែាកនងុមួ្យសបាា ហ្ ៍ ប្រិនភារសាច់្ េងិសលតិសលពសីាច់្ជាម្្យម្ ៤នែាកនងុមួ្យ

សបាា ហ្។៍ ម្្យម្នេការប្រិនភារ្តី េងិអាហារសមុ្្ទនសេងនទៀត កា៏េ៤នែាន្ដ្រកនុងមួ្យសបាា ហ្៍ រឺនសម ើេឹង ៨៤ ភាររយ

នេ្រសួារកសិកម្មន្ដ្លបាេននែើយតប្។ ្រសួារកសកិម្ម្ប្ាណជតិ ៧០ភាររយបាេប្រនិភារន្សែន ើ២នែាកនុងមួ្យសបាា ហ្ ៍

នហ្ើយ្រសួារន្ដ្លបាេប្រិនភារ ២ដ្ងន្ដ្រកនងុមួ្យសបាា ហ្ ៍ ន្ដ្លជា្ប្នេទដ្ាំណាាំយកនម្ើម្ ៣៤ភាររយនេ្រសួារ បាេ

ប្រិនភារសន្ណា ក េងិពពកួសន្ណា កនសេងនទៀត េិង ១៨ភាររយបាេប្រិនភារដ្ាំណាាំ្ប្នេទយក្ោប់្។  

នយងនលើទសេេ: វិស័យ្រសួារកសិកម្ម ច្ាំេេួនែាជាម្្យម្ន្ដ្លបាេប្រិនភារេូវ្ប្នេទអាហារេីមួ្យៗ នយងនលើ

ភាររយជាក់ន្សាងនេ្រួសារកសិកម្មទាំងអស់ជាតួនលខ្ម្្យម្នេច្ាំេេួន្ដ្លបាេប្រិនភារអាហារេីមួ្យៗ។ នហ្តុដូ្ច្នេោះ

ច្ាំេេួ្រសួារកសកិម្មទាំងអស់ន្ដ្លបាេប្រិនភារអងករ េិង្ោប្់្ញ្ញញ ជាតិជាម្្យម្ាេ ៦,៩នែាកនុងមួ្យសបាា ហ្ ៍ ប្រិនភារ

ប្ន្េែ ៤,៨ដ្ងកនុងមួ្យសបាា ហ្ ៍ ប្រិនភារ្ត ី ៣,៥កនងុមួ្យសបាា ហ្ ៍ ប្រិនភារសាច់្េងិសលិតសលពសីាច់្សតវ ៣,៧ នែាកនងុ

មួ្យសបាា ហ្ ៍ ន្សែន ើ ១,៧នែាកនុងមួ្យសបាា ហ្៍ ដ្ាំណាាំជានម្ើម្ ១នែាកនងុមួ្យសបាា ហ្ ៍សន្ណា កេិងពពកួសន្ណា កនសេងនទៀត
ន្ដ្លបាេប្រិនភារន្ត ០,៧ នែា ដ្ាំណាាំយក្ោប្់ន្ដ្លបាេប្រនិភារ ០,៤ នែាកនងុមួ្យសបាា ហ្ក៍នុងអាំ ុងនពលន្វើអនងាត។ 

្កាហ្វកិ៩.១ ច្ាំេេួនែាជាម្្យម្កនងុ ១សបាា ហ្ត៍ាម្្ប្នេទនេអាហារេមី្យួៗ ន្ដ្លបាេន្ប្ើ្ បាសជ់ាម្្យម្ស្ាប្ប់្រនិភាររប្ស់្ រសួារកាេក់ាប្ក់សកិម្ម 

 

                ្ប្េព៖  វិទាសាែ េជាតិសែ ិតិ ជាំនរឿេកសិកម្មនៅកម្ពុជា(តាំណាក់កាលប្ាំនពញប្ន្េែម្)ឆ្ន ាំ ២០១៤ 
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តារាង ៩.២ សាា្ត្រសួារាយការណថ៍ាបាេប្រនិភារ្ប្នេទអាហារ នេច្ាំេេួនែាជាម្្យម្ កនងុរយៈនពល៧នែាកេែងម្កអាំ ងុនពលន វ្ើជាំនរឿេ 

្ប្នេទអាហារសាំខាេ់ៗ  

 

ច្ាំេេួភាររយនេ្រួ

សារកនងុ្ប្ទសកម្ពុជា 

ច្ាំេេួនែាជាម្្យម្ន្ដ្លបាេប្រនិភារកនងុរយៈនពល ៧ នែាកេែងម្ក 

្ប្នទសកម្ពុជា តាំប្េវ់ាលទាំ ប្ 
តាំប្េប់្ងឹទនេែ

សាប្ 

តាំប្េន់ននរ 

សម្ុ្ ទ 

តាំប្េខ់្ពងរ់ាប្  

េងិជរួេនាំ 

អងករ េិង្ោប់្្ញុ្ញញ ជាត ិ 99.9 7 7 7 7 7 

ប្ន្េែ  (សែ ឹក, ន្សែ េិងប្ន្េែនសេងៗនទៀត) 96.4 5 5 5 5 5 

្តី េិងអាហារសមុ្្ទ 96.0 4 4 5 5 4 

សាច្ ់េិងសលតិសលពសីាច្ ់(ស៊ុត ។ល។) 83.7 4 4 4 4 3 

ន្សែន ើ 69.3 2 3 2 3 2 

ដ្ាំណាាំជានម្ើម្ 46.0 2 2 2 3 2 

សន្ណា ក េិងពពួកសន្ណា កនសេងនទៀត 34.3 2 2 2 3 2 

ដ្ាំណាាំ្ប្នេទ្ោប់្ន្ដ្លអាច្ហ្ូប្បាេ 18.2 2 2 2 2 2 

្ប្េព៖  វិទាសាែ េជាតិសែ ិតិ នេជាំនរឿេកសិកម្មកម្ពុជាឆ្ន ាំ ២០១៣ 

 ច្ាំេេួ្រសួារកនងុតាំប្េ់បឹ្ងទនេែសាប្ េងិតាំប្េ់នននរសមុ្្ទន្ដ្លបាេប្រិនភារ្ត ី េិងអាហារសមុ្្ទ ១នែាប្ន្េែម្

នទៀត (៥នែាកនុងមួ្យសបាា ហ្)៍ ជាម្្យម្នប្ើន្ប្ៀប្ន្ៀប្្រួសារកនុងតាំប្េ់នសេង។ ច្ាំេេួ្រសួារកនងុតាំប្េ់ខ្ពងរ់ាប្េិងជួរេនាំ

ន្ដ្លបាេប្រិនភារសាច់្េងិសលតិសលពី សាច់្ាេច្ាំេេួតចិ្ជាងច្ាំេេួម្្យម្ (៣នែាកនងុមួ្យសបាា ហ្៍) នប្ើន្ប្ៀន្ៀប្នៅេឹង

្រសួារកនងុតាំប្េ់នសេង។ ្រសួារកនងុតាំប្េន់ននរសមុ្្ទបាេប្រិនភារន្សែន ើប្ន្េែម្នទៀតកនងុមួ្យសបាា ហ្៍ (៣នែា) នប្ើន្ប្ៀប្

ន្ៀប្េងឹ្រសួារកនុងតាំប្េ់នសេង។ 

្ប្នេទអាហារន្ដ្លបាេប្រិនភារកនងុរយៈនពល ១២ន្ខ្កនងុអាំ ុងនពលសាា សេ៏ ន្ដ្លទទួលបាេម្កាេពីរ

្ប្នេទរឺ: (ក) សលតិនោយខ្ែួេឯង (ពីកសិកម្ម ការនេសាទ េងិន្ពន ើ ) នហ្ើយេងឹ (ខ្) អាហារទិញពសីារ ឬអាហារ

នសេងៗនទៀត។ 
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្កាហ្វកិ៩.២ ច្ាំេេួភាររយនេ្រសួារន្ដ្លរាយកាយណ៏ពកីារប្រនិភារេវូ្ប្នេទអាហាសាំខាេ់ៗ កនុងរយៈនពល៧នែា តាម្្ប្េពនេអាហារ 

  

្ប្េព៖  វិទាសាែ េជាតិសែ ិតិ ជាំនរឿេកសិកម្មនៅកម្ពុជា(តាំណាក់កាលប្ាំនពញប្ន្េែម្)ឆ្ន ាំ ២០១៤ 

 

 ្រសួារន្ដ្លបាេប្រិនភារ្ប្នេទអាហារទាំង ៨្ប្នេទរួម្ាេ ៨៣ភាររយនេ្រួសារកសិកម្ម ន្ដ្លបាេ       

រាយកាណ៏ថា បាេប្រិនភារបាយេិង្ោប់្្ញ្ញញ ជាតិនសេងៗនទៀត ពីការ្ប្មូ្លសល កនងុន ោះាេរយៈនពល ៧នែាកនងុនពល

ន្វើជាំនរឿេ។ ១៦ភាររយ បាេរាយការណ៏ថា បាេទិញអងករេងិ្ោប្់្ញ្ញញ ជាតិពសីារ េងិពអីនកលក។់ នហ្តុនេោះនហ្ើយ

ភារន្ច្ើេនេការប្រិនភារ្រប់្្ោេន់េ្រសួារកសកិម្ម បាេម្កពីការទិញអងករេងិ្ោប្់្ញ្ញញ ជាតិនសេងនទៀត នហ្ើយពកួ

នរកប៏ាេទិញេូវ្ប្នេទអាហារសាំខាេ់ៗ ន្ដ្លពួកនរមិ្េបាេសលតិ ឬមិ្េអាច្សលតិនៅតាម្ប្រិាណន្ដ្ល្តូវការ។ 

ទក់ទងេងិ្ប្នេទអាហារនេ្រួសារមួ្យច្ាំេេួបាេម្កពអីាំនណាយ ពីកាខ្ចី ឬការដឹ្កជញ្ជូេជាមួ្យ្រសួារនសេងនទៀត ឬបាេ

ម្កពីការឧប្តែម្ានសេងៗ។ ្រសួារទាំងន ោះ ក៏បាេលក់្ សូវអងករ េងិ្ោប់្្ញុ្ញញ ជាតិ នដ្ើម្បីទិញអាហារម្កន្វើជាម្ាបូ្នសេងៗ 

នហ្ើយក៏បាេលក់ដ្រូដូ្ច្ជាសាំនលៀកប្ាំពាក់ េងិទីជាំរកនសេងនទៀត។  

 ភាររយច្ាំេេួន្ច្ើេនេ្រសួារកសិកម្ម ន្ដ្លបាេទិញសាច់្េងិសលតិសលពសីាច់្ ក៏ដូ្ច្ជា្តី អាហារសមុ្្ទនៅ

កនុងសារេងិកន្េែងលក់នសេនទៀត។ ្ប្ជាជេន្ដ្លរស់នៅកនុងតាំប្េ់បឹ្ងទនេែសាប្ េឹងតាំប្េ់នននរសមុ្្ទាេឱ្កាសន្ច្ើេកនងុ

ការប្រិនភារនសបៀងអាហាររប្ស់ពួកនរន្ដ្លបាេសលតិ នោយផ្ទា ល់ដូ្ច្ជា ្ត ី េងិអាហារសមុ្្ទន្ច្ើេជាង្រួសារកនុង

តាំប្េន់សេងនទៀត។ 
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សេតសិខុនសបៀង 
 “សេាិសុខ្នសបៀងជាតាំរូវការច្ាំបាច្់ស្ាប់្្ប្ជាជេទាំងអស់ នសបៀងអាហារទាំងន ោះបាេម្កពី្ម្មជាត ិ នហ្ើយ

មួ្យច្ាំេេួនទៀតបាេហ្រូចូ្លនៅកនងុវិស័យនសដ្ឋកិច្ច នដ្ើម្បសីាតស់ាងេ់វូតាំរូវការនសបៀងអាហារឱ្យបាេ្ោប្់្ោេ់ េងិស្ាប់្

្ទ្ទង់សកម្មភាព្ប្ចាាំនែា េងិច្ាំនពាោះសុខ្ភាពជីវិត”។  (េិយម្េយ័នេោះ ្តូវបាេោក់ប្ញ្ចូលនៅឆ្ន ាំ១៩៩៦ 

នោយកិច្ច្ ប្ជុាំកាំពលូរប្ស់អងាការនសបៀងអាហារពេិពនលាក)។  

 ្ប្ាណ ១៦ភាររយ ឬនសម ើេងឹ ៣៣១,០០០នេ្រសួារ ន្ដ្លបាេរាយការណ៏ថា បាេទទួលរងេូវការកងវោះខាត

នសបៀងកនុងអាំ ុងរយៈនពល ១២ន្ខ្ នៅនពលន្វើសាា សេជ៍ាំនរឿេប្ាំនពញប្ន្េែម្។ ច្ាំេេួ ៨០នេតួនលខ្កនងុការកងវោះខាត

នសបៀងរយៈនពល ១ ន្ខ្ ច្ាំេេួ ៣៨ភាររយសែតិកមងុអសេាសុិខ្នសបៀងរយៈនពលពី ២ នៅ ៣ ន្ខ្េងិច្ាំេេួ ២៤ភាររយ 

ាេអសេាិសុខ្នសបៀងរយៈនពលន្ច្ើេជាង ៣ន្ខ្។  

្កាហ្វកិ ៩.៣ ច្ាំេេួភាររយនេ្រសួារកសកិម្មន្ដ្លទទលួរងេវូការកងវោះនសបៀងស្ាប្អ់ាំ ងុនពលេមី្យួៗន្ដ្លបាេរាយការណ ៏

 
              ្ប្េព៖  វិទាសាែ េជាតសិែ ិតិ ជាំនរឿេកសិកម្មនៅកម្ពុជា (តាំណាក់កាលប្ាំនពញប្ន្េែម្)ឆ្ន ាំ ២០១៤ 

 ្រសួារកនងុតាំប្េ់នននរសមុ្្ទ េងិតាំប្េ់ខ្ពង់រាប្េងិជួរេនាំ ាេច្ាំេេួតួនលខ្ន្ច្ើេពីការកងវោះខាតនសបៀងនៅរយៈនពល 

២ នៅ ៣ន្ខ្។ ្រសួារន្ដ្លខ្វោះខាតនសបៀងរយៈនពលន្ច្ើេជាង ៣ ន្ខ្នៅ តាំប្េ់ខ្ពងរ់ាប្េងិជួរេនាំ កា៏េតួនលខ្ន្ច្ើេន្ដ្រ 

(២៨ភាររយនេ្រសួារទាំអស់ន្ដ្លខ្វោះខាតនសបៀង)។ នោយនយងនៅតាម្្រសួារកនុងតាំប្េរ់ាលទាំ ប្ (២៥ភាររយ 

នេ្រសួារន្ដ្លរងេូវការខ្វោះខាតនសបៀង)។ នខ្តារតេរិរ ី េិងនខ្តាកណាា លន្ដ្លាេតួនលខ្្រួសារន្ច្ើេជាងនរប្ាំសតុ 

(្ប្ាណជាង ៤០ភាររយ ) ន្ដ្លរងេូវការខ្វោះខាតនសបៀងន្ច្ើេជាងរយៈនពល ៣ន្ខ្។  
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នេរុសលម្យួច្ំេេួនេអសេតិសខុនសបៀង 
 ច្ាំេេួ ៨០ភាររយនេ្រសួារកសិកម្ម ន្ដ្លបាេរងេូវកងវោះខាតនសបៀង ប្ណាា លម្កពតីនម្ែសលិតសលទប្ 

ច្ាំនពាោះការខ្វោះខាតនសបៀងអាហាររប្ស់ពកួនរ។ នសា ើរន្ត ៣៩ភាររយ បាេប្ណាា លម្កពកីារប្ាំសែិច្ប្ាំផ្ទែ ញេូវដ្ាំណាាំរប្ស់ពកួ

នោយសារាេនេែៀងធាែ កខ់ាែ ាំង ន្ោោះរាាំសាួ ត សតវលែតិ េងិប្ញ្ញា ប្ន្្ម្ប្្ម្លួអាកាសធាតុ កនុងអាំ ុងរយៈនពល ១២ន្ខ្ នៅ

នពលន្វើជាំនរឿេ។ ្ប្ាណ ២៣ភាររយ ប្ណាា លម្កពតីនម្ែនសបៀងអាហារ ាេតនម្ែនែែខ្ពស់នៅនលើទីសារលក់នច្ញ។

មូ្លនហ្តុនសេងនទៀតពកីាររងេវូកងវោះនសបៀងរួម្ប្ញ្ចូលទាំងជាំង ឺ ការតនម្ែើងនែានោយអនកលក ់ នេការកាេក់ាប្់កសកិម្ម

ប្ណាា លឱ្យសលិតសលាេកាំណត់ នហ្ើយភាពបាត់ប្ង់ការង្ហរក៏ប្ណាា លឱ្យែវិកាាេកាំណត់កនងុការទិញនសបៀងអាហារ។  

 

្កាហ្វកិ ៩.៥ ច្ាំេេួភាររយនេ្រសួារន្ដ្លរាយកាណព៏កីងវោះខាតនសបៀងអាហារកនុងអាំ ងុនពលន វ្ើជាំនរឿេ 

្ប្េព៖  វិទាសាែ េជាតិសែ ិតិ ជាំនរឿេកសិកម្មនៅកម្ពុជា(តាំណាក់កាលប្ាំនពញប្ន្េែម្)ឆ្ន ាំ ២០១៤ 

 

 ្រសួារកសកិម្មន្ដ្លបាេរាយការណ៏េូវកងវោះខាតនសបៀងាេច្ាំេេួ ៨៩ ភាររយ ( ២៩៥,០០០ ) រនប្ៀប្ 

នោោះ្សាយេវូប្ញ្ញា ទាំនេោះនោយរួម្ប្ញ្ចូលប្ញ្ញា ដ្ាំបូ្ង (រាយការណ៏ច្ាំេេួ ៥០ បាេន្ប្ើ្បាស់កាំលាាំងពលកម្ម នដ្ើម្ប ី

្ប្មូ្លសលនៅនពលន្កាយ។ ប្ញ្ញា ទី ២ រ ឺ ប្ញ្ជូេសាជកិ្រួសារនៅន្សវងរកការង្ហរ ឬការកាេក់ាប់្កសិកម្មន្ដ្ល 

ជា្ប្េពនេច្ាំណូលខាងន្ៅ ។ ការលក់ដូ្រ ឬការមិ្េន្ម្េជាម្ាបូ្អាហារ ចិ្ញ្ច ឹម្សតវ េងិប្សុប្កេី សិប្បកម្ម ជានដ្ើម្ 

រឺជាម្ន្ាបាយមួ្យនទៀត ន្ដ្លបាេននែើយតប្នៅ្រសួារកសិកម្មកងវោះនសបៀង។ ស្ាប់្្រួសារ្កី្កន្ដ្លោម េម្ន្ាបាយ 

ន្ប្ប្នេោះជាំេយួនោយតាំរូវការ្តូវបាេន្សវងរកពសីាច់្ញាតិរស់នៅកនងុមូ្លោឋ េ ឬន្ដ្លរស់នៅប្រនទស េិងការទទួលយក 

ជាំេួយពី្រោឹះសាែ េនសេងនទៀត្ប្សិេនប្ើាេ។   
 




