
វិទយ ថ ន្រ វ្រជវនិងអភិវឌ ន៍កសិកមមកមពុជ

  ខួបទី ១៥ ឆន ៖ំ ១៦ សី  ១៩៩៩ - ១៦ សី  ២០១៤

សមិទធផលសំខន់ៗ្របច ំ៥ ឆន ៖ំ ២០០៩-២០១៤



អនុ្រកឹតេលខ ៧៤ អន្រក.បក ចុះៃថងទី១៦ ែខសី  ឆន ១ំ៩៩៩
ជ្រគឹះ ថ ន ធរណរដ្ឋបល

  ១. ពយបលបេចចកេទស៖ 
  ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ

  ២. ពយបលហិរញញវតថុ៖ 

     ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនងិហិរញញវតថុ
  ៣. ដឹកនេំ យ៖ 

     ្រកុម្របឹក ភបិល



១. ដឹកននំិងសេ្រមច ល់សកមមភព្រ វ្រជវនិងពិេ ធន៍ សំេ ជ្រមុញករអភិវឌ ន៍កសិកមម។

២. េធ្វើករសិក និងផ ព្វផ យអំពីវិទយ ្រស្តបេចចកេទសនិងេសដ្ឋកិចចកសិកមម។

៣. ផ្តល់េស ្រទ្រទងដ់ល់ករក ងនិងករអនុវត្តគេ្រមងករអភិវឌ ន៍កសិកមមេផ ងៗ មករ
សិក េលើលកខណវិនិចឆ័យ ករ ម ននិងករ យតៃម្លែផនកបេចចកេទសនិងេសដ្ឋកិចចសម្រសប
េទនឹងត្រមូវកររបស់ ថ ប័នឬបុគគលពក់ព័នធ ជពិេសសកសិករ។

៤. អភិវឌ ធនធនមនុស  ស្រមប់វិស័យកសិកមម មរយៈករេរៀបចំសិកខ  ទស នកិចច
សិក  កមមសិក និងអងគ្របជុំេផ ងៗេទៀត។ល។

៥. េធ្វើទំនក់ទំនងជមួយប ្ត ថ ប័ន្រ វ្រជវេលើសកលេ ក េរៀបចំនិងចូលរួមកិចច្របជុំ
ជមួយអងគករអន្តរជតិនន េដើមបបីេងកើនកិចចសហ្របតិបត្តិករ្រ វ្រជវនិងផ្ល ស់ប្តូរបទ 
ពិេ ធ និងព័ត៌មនបេចចកវិទយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច មត្រមូវករនិងករចបំច់។

ទទួលពីរដ្ឋនវូអំ ចនងិកតព្វកចិចទងំ យ េដើមបបីំេពញនូវភរកិចចដចូតេទ៖



េបសកកមម៖ បេងកើនផលិតភពកសិកមម េធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងពិពិធកមមដំ ំ
និងធនបននូវ និរន្តរភព បរ ិ ថ ន ្រពម ទងំ  េសថរភព ជីវភពជនបទ ម  
រយៈភពជៃដគូកនុងករ្រ វ្រជវនិងករ េ្របើ ្រ ស់ បេចចកេទសកសិកមម។

ចកខុវិស័យ៖ ករ្រ វ្រជវស្រមប់ករអភិវឌ ន៍កសិកមម
្របកបេ យនិរន្តរភពកនុង្របេទសកមពុជ។

ទិសេ យុទ្ឋ ្រស្ត៖ បេងកើតនិងជំរុញករេ្របើ្រ ស់ឲយបនទូលំទូ យ  នូវ
បេចចកេទស ល្អៗេដើមប ីគ្រទ  ដល់  កំេណើ ន   វិស័យ កសិកមម។
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សមិទធផល៖ ១. ករ្របមូលនិងអភិរក ដំ ំ

ឆន  ំ២០០៩ ឆន  ំ ២០១៣ េកើនេឡើង

ពូជ្រសូវ ២.៧១៦ ពូជ្រសូវ ៥.២៩១ ២.៥៧៥

ពូជដំ  ំ១៥ ្របេភទ ៥៨០ ពូជដំ  ំ២៩ ្របេភទ ៨៨០ ៣០០

សរុប ៣.២៩៦ សរុប ៦.១៧១ ២.៨៧៥



សមិទធផល៖ ២. ករបេញចញពូជដំ ំ

១. ពូជ្រសូវ ផក ច័នទែសនសរៈ ២០០៩ ២. ពូជ្រសូវ ដំេណើ បៃសបមងគលៈ ២០១៣



សមិទធផល៖ ៣. ករទទួល គ ល់ពូជ្រសូវេ យ ជរ ្ឋ ភិបល

្រសូវ្រ លៈ
១. ជល រ
២. អុីែអ៊រ ៦៦
៣. ែសនពិេ រ

្រសូវធងន់្របកន់រដូវៈ
១. ងំជ័យ
២. ខ ៤
៣. ខ៦

្រសូវក ្ត ល្របកន់រដូវៈ
១. ផក រដំួល   ២. ផក រេំដង
៣. ផក រេមៀត     ៤. ផក ច័នទែសនសរ



សមិទធផល៖ ៤. គុណភពរបស់ពូជ្រសូវផក រដំួលេនេលើពិភពេ ក



សមិទធផល៖ ៥. 
លទធផលវិភគ 
DNA និង 

រូបតថមភ 
របស់ពូជ្រសូវ



សមិទធផល៖ ៦. ម៉ូែដលកំណត់នូវេពលេវ ចប់េផ្តើ មនិងចប់ ្រពមទងំរយៈេពល ដំុះដំ ្រសូវ



សមិទធផល៖ ៧. េពលេវ សម្រសបស្រមប់ ដំុះដំ ្រសូវ ែដលេឆ្លើយតបេទ
នឹងករែ្រប្របួល កសធតុ
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    ការេ្របើ្របាស់ជីលាមកេគា (៥ត/ហត  CM) រួមផ្សំជាមួយជី NPK តាមក្រមិតែណនាំ (CM+NPK) 

    េលើ្រកុម ដី ្របទះឡាង ជាេរៀងរាល់ឆាំ បានជួយឲ្យផលិតកម្មដំណាំ្រសូវវស មានេស្ថរភាពល្អ្របេសើរជាង

    ការេ្របើ្របាស់ជី NPK ឬ ជី លាមកេគាែតមួយមុខ។ ផ្ទុយេទៅវិញ ការដាំដុះដំណាំ្រសូវេដាយពុំេ្របើ្របាស់ជី 

    បានបងាញ ពីនិនាការធាក់ចុះៃនផលិតកម្មតាមេពលេវលាជាក់លាក់។

សមិទ្ធផល៖ ៨.ការបេង្កើនផលិតភាពដំណាំ-វិធានការ្រគប់្រគងជីជាតិដី



សមិទ្ធផល៖ ៩.ការបេង្កើនផលិតភាពដំណាំ-បង្គុំបេច្ចកេទស



    បរិមាណផល្រសូវឆាំទី១ (PY1) និងទី២ (PY2) ទុន ចំណាយ (Input) ្របាក់ចំណូល (Income) និង    

    ្របាក់ចំេណញដុល (GM) របស់្របព័ន្ធ ដាំដុះ  ១)្រសូវ្របាំង+េដីមរដូវវស  (DS+EWS) ២) ្រសូវ្របាំង+     

    ្រសូវវស  (DS+WS) ៣)្រសូវេដីមរដូវវស +្រសូវវស (EWS+WS) និង៤)្រសូវ ្របាំង +្រសូវ េដីមរដូវ 

    វស +្រសូវវស  (DS+EWS+WS)

សមិទ្ធផល៖ ១០.  ការបេង្កើនរដូវដាដុះក្នុង្របព័ន្ធេ្រសាច្រសពេពញេលញ



    ការពន្លិចទឹកដំណាំ្រសូវេនៅដំណាក់កាលសំណាបេទៅែបកគុម្ពឲ្យលិចពាក់កណា្ដលស្លឹកក្នុងរយៈេពលពី៦  

       េទៅ ១០ ៃថ្ង ជាវិធានការដ៏ល្អមួយក្នុងការកាត់បន្ថយកូនញាស់របស់មមាចេតាត និងអ្រតារស់របស់វា។ ក្នុង  

    ករណីេនះ អ្រតាកូន ញាស់  បានថយ មក៥៨% (៦ៃថ្ង) េទៅ៣៤% (១០ៃថ្ង) េហើយភាគរយកូនញាស់

    ែដលេនៅរស់ បនាប់ពីបង្ខះទឹកបាន៦ៃថ្ង មានពី ៥០% (៦ៃថ្ង) េទៅ៣២% (១០ៃថ្ង) ។

សមិទ្ធផល៖ ១១.ការបេង្កើនផលិតភាពដណា-វិធានការកាត់បន្ថយមមាចេតាត



សមិទ្ធផល៖ ១២.បង្គុបំេច្ចកេទសដាដះុសែណ្ណកបាយបនាប់ព្រចតូកាត់្រសូវវស

សមិទ្ធផល៖ ១៣.

ឧបករណ៍េលើករងសែណ្ណក



សមិទ្ធផល៖ ១៣.បំពាកឧ់បករណ៍្រគប់្រគាន់ដល់មន្ទរីពេិសាធន៍ជវីបេច្ចកវិទ  និង
គុណភាពអង្ករ (RGC, CSE/2009/05)



៧. កនុងរយៈេពល១០ ែខ បនទ ប់ពីទុក ក់ចំហរ សំេណើ ម្រគប់ពូជ្រសូវធ្ល ក់ចុះ០,១២% ជេរៀង ល់ែខ។

៨. កនុងរយៈេពល១០ ែខ បនទ ប់ពីទុក ក់បិទជិត សំេណើ ម្រគប់ពូជ្រសូវធ្ល ក់ចុះ០,១០% ជេរៀង ល់ែខ។

៩. កនុងរយៈេពល១០ ែខ បនទ ប់ពីទុក ក់ចំហរ ទមងន់្រគប់ពូជ្រសូវធ្ល ក់ចុះ០,៤២% ជេរៀង ល់ែខ។

១០. កនុងរយៈេពល១០ ែខ បនទ ប់ពីទុក ក់បិទជិត 

ទមងន់្រគប់ពូជ្រសូវធ្ល ក់ចុះ០,២៣%ជេរៀង ល់ែខ។

១១. ្រគប់ពូជ្រសូវទុក ក់ចំហរ 

       មិន្រតូវឲយេលើសពីរយៈេពល៨ ែខ េឡើយ។

១២. ្រគប់ពូជ្រសូវទុក ក់បិទជិត មិន្រតូវឲយេលើស

      ពីរយៈេពល១០ ែខ េឡើយ។

សមិទ្ធផល៖ ១៤.េគាលការណ៍ែណនាអំពីការទុកដាក់និងការបាត់បង ់ែដល្រកសួង
ទទួលេហើយដាក់ឲ្យ្រគប់មន្ទរីេ្របើ្របាស់
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សមិទ្ធផល៖ ១៥.ការទទួលយកពជូ្រសូវបេញ្ចញេដាយវិទ សាន



សមិទ្ធផល៖ ១៦.ការទទួលយកពជូ្រសូវផា្ករំដួលដាដុះេនៅែ្រសកណា្ដល និងរាងំជយ័
ដាដុះេនៅែ្រសេ្រកាមក្នុងឆា ២០១១ (%)



សមិទ្ធផល៖ ១៧.ការេ្របើ្របាស់ជីស្រមាប់ដំណា្រសូវក្នុងេខត្ត០៧ ក្នុងឆាំ ២០១១  (%)



សមិទ្ធផល៖ ១៨.្របេភទនងិបរិមាណ្រគាប់ពូជ្រសូវផលិតបាន  (េតាន)



សមិទ្ធផល៖ ១៩.ឯកសារសំខាន់ៗែដលបានេបាះពុម្ពនងិែចកចាយ

សមិទ្ធផល៖ ២០.អត្ថបទវិទ សា្រស្តចំនួនយាងតចិ ៩ 



សមិទ្ធផល៖ ២០. MAFF-RDA: ការបេង្កើត KOPIA-
Cambodia េនៅវិទ សានៈ ១២ េមសា ២០១០



ក. កិច្ច្របជុំេ្រកៅ្របេទស=១៨៨េលើក (២៨៨រូប) ខ.ទទួលជួបេភ្ញៀវេនៅវិទ សាន=៣១២េលើក (១១៤៧រូប)

សមិទ្ធផល៖ ២០.  ផ្សព្វផ យ បណ្ណុះបណា្ដល និងសហ្របតិបត្តិការ

គ. បានេធ្វើទិវាែ្រសបងាញនិងបណ្ណុះបណា្ដល កសិករចំនួន៩៧ ដង មានកសិករ ចូល រួម  សរុប ចំនួន៥០៧៦នាក់

ឃ.វាគ្មិនក្នុងកិច្ច្របជុំ វិទ្យុ និងទូរទស្សន៍=៥២េលើក និងផ្ដល់បទយកការដល់ 

   CHANNEL NewsAsia  និង NHK េនៅវិទ សាន

ច. បណ្ណុះបណា្ដល និងសិកា្ខសាលាេ្រកៅ្របេទស=១៨៨ (២៨៨ រូប)

ង. www.cardi.org.kh ២០១០=៣០៤នាក់/ៃថ្ង ២០១១=២៥០នាក់/ៃថ្ង
   ២០១២=៣០៤នាក់/ៃថ្ង  ២០១៣=៨៩៦នាក់/ៃថ្ង ២០១៤=១០៧៥នាក់/ៃថ្ង

ឆ. សារណានិស្សិត=១០៣រូប
ជ. សហ្របតិបត្តិការៈ AusAID, ACIAR, UQ, NSWDI, UD, CSIRO, 
KOPIA Center, RDA, IRRI, JIRCAS, YAAS, Tokyo University, 
CASS, YASS, CIAT, AVRDC, IAS, ect.

ច. បណ្ណុះបណា្ដល និងសិកា្ខសាលាក្នុង្របេទស=៥០ (១៨៥៨រូប)


