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បំ ៈងរន៉ះ ស្សបនឹងយុទធសាស្រសតចត្ុ រក្ខៈ

ិស័យ
រៅកាុងចត្ុ រក្ខៈទី ១ ខដ្ កំ ៈត្់អំពីក្ខ រ ើកសទយវ
ួ
កសិកលម កាុងរនា៉ះ ោននិោយពី ក្ខ រ ើកកលពស់ច នាចិ ញ្ចឹលសត្វ ឲ្យក្ខន់ ខត្ទូ ំទូោយខថលរទៀត្។
ជររលើស៖ តាលវ ិមីសាស្រសតRIA ោនជររលើ សចំ នួន២ រត្ូវបានយកលករមវើក្ខ សិកានិ ងវាយត្ម្លៃ
ដ្ំ ណ្តក់ក្ខ

រពញរ

ទី ៣

ញអំ ពីផ

បស់ោជ ោាភិ បា

ប៉ះពា

់រ

ើរសចកតីរពាងរបក្ខសខដ្

កាសាថនភ្នពរដ្ើ ល រោយបនតពរងឹ ងក្ខ អនុ វត្ត

បានរ ៀបចំរ

ិខិត្បទោានខដ្

ើង កាុងរនា៉ះ
ជររលើ សទី១«
ោនស្សាប់ » និងជររលើ សទី ២ «

រ ៀបចំ រសចកតីរពាងរបក្ខសសតីពីក្ខ បរងាើត្ និងក្ខ រគប់ រគងកសិោានចិ ញ្ចឹលសត្វ» រដ្ើលបធីររបៀបរមៀប ក
ឲ្យរ

ើញនូ វផ

ប៉ះពា

ក្ខ វ ិភ្នគផ

់។

ប៉ះពា

៖
់ តាលក្ខ វ ិភ្នគផ

ប៉ះពា

់ រគអាចសនាិោានបានថ្ន ជររលើ សទី២ ោន

បនទុកចំណ្តយខពស់ាំង ដ្ានិ ងមុ កិ ចច ខដ្ កាុ ងរនា៉ះ រៅឆ្ាំដ្ំ បូ ង មុ កិ ចច បានចំ ណ្ត យភ្នគររចើ នរ ើ
ក្ខ សាងសង់
បុ ខនត របើ ដ្ កបនទុ កចំ ណ្តយរ ើក្ខ សាងសង់ រៅឆ្ាំដ្ំបូងរចញ រនា៉ះកសិោានលួ យជា
លមយល

បានថយបនទុកចំ ណ្តយ
លករៅរត្ឹ លរបោៈ៤.៥០០ដ្ុ ោៃ
រសមើនឹងរបោៈ១៥,៤១%
បុ រណ្តណ៉ះ។ ទនទឹលជាលួ យគាារន៉ះខដ្ រគក៏សរងាត្រ ើញោនផ ចំ រៈញចលបធងៗដ្ ់សងគលោនដ្ូចជា
ក្ខ ក្ខ ពា ប ិសាថន និងក្ខ ទប់ សាាត្់បាននូ វក្ខ ីកោ
ជូ នរបជាព
រព

ដ្ាខខម

ក្ខ រមវើឲ្យកលពុជាអាចនាំរចញនូ វផ

ោ

ម្នជំ ងឺឆ្ៃងសត្វ ក្ខ បរងាើត្ក្ខ ងា កាុងស្សុក
ិត្ផ សត្វចូ រៅកាុងទី ផា អាសានបាន រៅ

កលពុជា បានបំ រពញតាលទិ សរៅសោហ ៈកលម អាសានឆ្ាំ២០១៥ ខដ្ ត្រលូវឲ្យរបរទសកាុង
ត្ំ បន់អាសាននី លួយៗ ោនចាប់ សីព
ត ី ក្ខ បរងាើត្ និងក្ខ រគប់ រគងកសិោានចិ ញ្ចឹលសត្វ និ ង ិខិត្បញ្ហ
ជ ក់
ក្ខ អនុវត្ត

រអ បរសើ ម្នកសិោានចិ ញ្ចឹលសត្វ ( Good Animal Husbandry Practice) រទើបអាចរមវើអាជីវ-

1

កលមនាំរចញសាច់ សត្វ

ឬសត្វរៅ

សាស្រសតច ត្ុ រក្ខៈដ្ំ ណ្ត ក់ ក្ខ

ក់រៅកាុងត្ំបន់អាសានបាន

ទី ៣ បស់ ោ ជ ោាភិ បា

ិ ័ យ កសិកលម។
ើ ក សទួយវ ស

អំ ពី ក្ខ រ

ក្ខ ពិររគា៉ះរោប

ដ្ា ច
ួ លក រកុលក្ខ ងា

បានកំ ៈត្់

់ជាលួ យសលត្ថកិចចសាធា ៈរ ត្ំ ណ្តង
បានរមវើរសចកតីសនាិោានរ

ើក្ខ

ពិ ររគា៉ះ

់ដ្ូចខាងររក្ខល៖
១- គាំរទរ

សត្វ។

ើក្ខ រ ៀបចំ រសចកតីរពាងរបក្ខសសតីពីក្ខ បរងាើត្ និងក្ខ រគប់ រគងកសិោានចិ ញ្ចឹល

២-រសាើរកសួងពិ ចា ណ្តនូ វក ៈីម្នក្ខ ចុ ៉ះបញ្ជីកសិោាន ពុំគួ ចុ ៉ះបញ្ជីរៅថ្នាក់ ជាត្ិ ាំងអស់

រនា៉ះរទ ីឯសុព

ក្ខត្់ បនថយ យររព

ភ្នព

ិខិត្អនុ ញ្ហាត្ោន យររព

រដ្ើលបធីងាយស្សួ

ខៈនាំដ្

៥ឆ្ាំកុងរសចកត
ា
ីរពាងរបក្ខសរៅរត្ង់ របក្ខ ៦ គួ

ោ
់ ច ស់កសិោាន។

៣-បរចចករទសម្នក្ខ ចិ ញ្ចឹលសត្វ បស់កសិក ឬអាជីវក ចិ ញ្ចឹលសត្វរៅោនករលិ ត្ គួ ោជ ោា

ភិ បា

បណ្ត
ត

( រកសួងកសិកលម ក្ខ
ុ ា របោញ់និងរនសាទ ) ជួ យខផាកបរចចករទស តាលយរក្ខ ផត
សតីពីបរចចករទសម្នក្ខ ចិ ញ្ចឹលសត្វ។

៤-ក្ខ រគប់ រគងោលកនិ ងក្ខកសំៈ

បងាជាផ

ប៉ះពា

របជាព

ដ្ា ខត្ោលកសត្វ និងក្ខកសំៈ

ក្ខកសំៈ
ខដ្

ល
ួ អនុវត្តយុទ-ធ

រៅកាុ ងចត្ុ រក្ខៈទី ១

៖
់ ររក្ខយពី បានជួ បពិររគា៉ះរោប

ម្នខផាកឯកជន និ ងជាលួយរបជាព
រោប

ខដ្

និងពិ រសសក្ខ ចូ

់ដ្

់នូវវគគបៈុត ៉ះ-

់សត្វលិនបានរត្ឹ លរត្ូវតាលបទោានបរចចករទស បាន

់ក្ខ ស់រៅ បស់របជាព

ដ្ា

ជាក់ ខសតងខត្ងខត្ោនបៈឹ ត ងចំ រពា៉ះកៃិនសអយពី
ុ

់និងទឹ កសអុយយពី ោលកោន់ ឬោលករជូក។ កសិោានខៃ៉ះ បានសថិត្រៅឆ្ៃយពី ភូលិោាន

បានរមវើឲ្យហូ ចូ
សនាិោាន៖

អមិបាយខាងរ

់លិនបានទុ កោក់ និ ងរគប់ រគងតាលបទោានបរចចករទស

ខស្ស ឬបឹ ងបួ មលមជាត្ិរៅជុំ វ ិញកសិោាន បងាជាផ

ខផអកតាលក្ខ ពិ ររគា៉ះរោប

់

ក្ខ សិកា

ប៉ះពា

និ ងក្ខ វ ិភ្នគអំពីផ

់ដ្

់ប ិសាថន ។

ប៉ះពា

់ដ្ូចបាន

ើ រគអាចសនាិោានបានថ្ន ជររលើ សទី ២ (រសចកតីរពាងរបក្ខសសតីពីក្ខ បរងាើត្ និងក្ខ

រគប់រគងកសិោានចិ ញ្ចឹលសត្វ) នឹ ងរមវើឲ្យកសិោានចិ ញ្ចឹលសត្វរៅកលពុជា ោនក្ខ រគប់រគងតាលបទោាន
បរចចករទសលួ យចាស់ោស់ រដ្ើលបធីធានានិ ងក្ខ ពា សុវត្ថិភ្នព និងសុខភ្នពសាធា ៈរ ពិ រសសក្ខ
ក្ខ ពា ប ិសាថននិ ងក្ខ ទប់សាាត្់ក្ខ ីកោ
ផ
ចូ

ិត្កលមសត្វ និ ងរសដ្ាកិចស
ច ងគល។ រ
ល
ួ កាុងកំ រៈើនរសដ្ាកិចជា
ច ត្ិ

ស្សុក រដ្ើលបធីជំ ញ
ុ ផ

ោ

ម្នជំ ងឺឆ្ៃងសត្វ

ើសពី រន៉ះ វាក៏នឹងផត

ខដ្

ជាកតាតប៉ះពា

់របរោជន៍ ដ្

តាល យរក្ខ បរងាើនសលត្ថភ្នពរបកួ ត្របខជង

់មៃន់មៃ ដ្

់

់សងគលជាត្ិ ោនជាអាទិ៍

ម្នក្ខ ចិ ញ្ចឹលសត្វកុង
ា

ិត្កលមសត្វសរោប់ បំរពញត្រលូវក្ខ ផគត្់ផង
គ ់កុងស្សុ
ា
កនិ ងឈានរៅដ្

់ក្ខ នាំរចញ

នារព

អនាគត្។ លយងវ ិញរទៀត្ បញ្ា ត្ិ ក
ត លមរន៉ះ ពិ ត្ជារមវើឲ្យវ ិស័យចិ ញ្ចឹលសត្វរៅកលពុជាអាចពរងីក

រកើ នរ

ើងខពស់ហួសពី ក្ខ ផគត្់ផគង់ រហើយស្សបនឹ ងប ិបទម្នរកបខ័ ៈឌម្នអងគក្ខ ពាៈិជជកលមពិភពរោក

ខៃួនពី ក្ខ ចិ ញ្ចឹលរទង់ រាយត្ូ ចៗខដ្ គាមនក្ខ រគប់ រគង
របលូ ផតំុរៅជាក្ខ ចិ ញ្ចឹលតាល កាៈរពាក់
កណ្ត
ត
ឧសាហកលម និងឧសាហកលម រដ្ើ លបធីជួយបំ រពញត្រលូវក្ខ សាច់សត្វកុងរបរទសខដ្
ា
កំ ពុង
(WTO)

អងគក្ខ សុខភ្នពសត្វពិភពរោក

(OIE)

និងក្ខ រមវើសោហ ៈកលមកលពុជាជាលួ យអាសាន

( ASEAN ) និងជាលួ យបណ្ត
ត របរទសកាុងត្ំ បន់ និ ងខផអកតាលទិដ្ាភ្នពជាក់ ខសតងខដ្
ភ្នពសត្វ និងផ

ិត្កលមសត្វ

រៅលិ នាន់រត្ូវបានអនុ ល័ត្ោក់ ឲ្យអនុ វត្តរៅរ

របក្ខសរន៉ះពិត្ជាោនសា សំខាន់ និ ងជាក្ខ

ចាប់ សីព
ត ី សុខ

ើយរនា៉ះ រសចកតីរពាង

ររទសរលួ យសលស្សបសរោប់ រកសួងរ ៀបចំដ្ំរៈើ ក្ខ

សររលចនិ ងោក់ឲ្យអនុ វត្ត។ ទនទឹលនឹ ងរន៉ះ រដ្ើលបធីឲ្យរសចកតីរពាងរបក្ខស រន៉ះក្ខន់ ខត្ោនខៃឹលសា រគប់

2

ជ្រូងររជាយ គួ រកសួងពិនិត្យ ពិ ចា ណ្ត និងខកសរលួ
ោនជាអាទិ៍ ក្ខ ចុ ៉ះបញ្ជីកសិោាន សុព

ភ្នព

ក្ខ អនុវត្ត តាលោន និងក្ខ វាយត្ម្លៃ៖

នូ វខៃឹលសា លួ យចំនួនម្នរសចកតីរពាងរបក្ខស

ិខិត្អនុ ញ្ហាត្
ររក្ខយរព

កាខៈឌត្រលូវ…។

របក្ខសសតីពីក្ខ បរងាើត្ និងក្ខ រគប់រគង

កសិោានចិ ញ្ចឹលសត្វរត្ូវបានរកសួងរបក្ខសោក់ ឲ្យអនុ វត្តជាផៃូវក្ខ រនា៉ះវ ិធានក្ខ ជំ ញ
ុ ក្ខ អនុ វត្តចាប់
រត្ូវអនុវត្តតាលដ្ំ ណ្តក់ ក្ខ

ក-ដ្ំ ណ្តក់ ក្ខ

សំខាន់ ដ្ូចត្រៅ៖

ផសពវផាយរបក្ខសរ សលត្ថកិចចនាយកោានផ

ិត្កលមនិងបសុពយបា

ម្ន

រកសួងកសិកលម ក្ខ
ុ ា របោញ់ និ ងរនសាទ នឹងបរងាើត្កលមវ ិមី ផសពវផាយខៃឹលសា របក្ខស។ នាយកោាន
ផ

ិត្កលមនិងបសុពយបា

ររក្ខលជាត្ិ

ផសពវផាយខដ្
រដ្ើលបធីរ

ជ្រូវចុ ៉ះសហក្ខ ជាលួយលនទី កសិកលមោជធានីរខត្តនិងអាជាាម ដ្ាបា

ផសពវផាយឲ្យបានទូ
បានរ ៀបចំ រ

ខ-ដ្ំ ណ្តក់ ក្ខ

ើង។

ំទូោយដ្

់អាកចិ ញ្ចឹលសត្វរៅកាុង យររព

០៣ខខ

កិ ចច

កាុងអំ ុងរព ម្នក្ខ របត្ិបត្តិបញ្ា ត្ិ តកលមរន៉ះ
អ រត្ូវឲ្យោនក្ខ ចុ ៉ះរមវើអមិ ក្ខ កិចចបួនដ្ងកាុងលួ យឆ្ាំ កាុង

រនា៉ះោនក្ខ ចុ ៉ះ ពិ និ ត្យតាលោនរោយលន្រនតី ោនសលត្ថ កិ ចច ថ្នាក់ ោជធានី រខត្ត ចំ នួ ន បី ដ្ង
អមិ ក្ខ កិ ចចរោយថ្នាក់ រកសួងរៅកាុងរបចាំឆ្ាំនីលួយៗរៅតាលកសិោានចិ ញ្ចឹលសត្វ។
រ

ោជ ោាភិ បា

សិកានិ ងវាយត្ម្លៃក្ខ អនុ វត្តចាប់ រ

បញ្ា ត្ិ ក
ត លមរន៉ះ

និ ងក្ខ រមវើ

នឹងរត្ូវរត្ួត្ពិនិត្យ

ុងរព ៥ឆ្ាំលតង តាល យរក្ខ បរងាើត្យនតក្ខ សិកានិ ងវាយត្ម្លៃក្ខ អនុ វត្តរោយរតតត្
ើព័ត្នោនរត្ ប់ ពីមុ កិ ចច ( ោចស់កសិោាន ) ក្ខ វ ិវត្តន៍ម្នរសដ្ាកិចច និ ងនរោបាយ បស់

ើងវ ិញកាុងអំ

ជាសំខាន់ រ

តាលកលមវ ិមី

តាលោនក្ខ អនុវត្តចាប់ រ

ើកកលពស់ត្ោៃភ្នព និ ងអភិ បា

គ-ដ្ំ ណ្តក់ ក្ខ

ថ្នាក់

។
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របាយការណ៍សតរ
ី ីការវាយតម្ម្ៃពរញពេញពេើពសចរតីព្ាងព្រកាស
សតរ
ី ីការរពងកើតនិងការព្ររ់ព្រងរសិដ្ឋានចិញ្ចម្
ឹ សតវ
១.ការរំណត់រញ្ហ
ា
១.១សុខភ្នព និងសុវត្ថិភ្នពសាធា ៈរ
ផ

សុវត្ថិភ្នពចំ ៈីអាហា ជាកតាតចលបធងដ្

ិត្ផ

ដ្ំបូង ហូត្ដ្

់ក្ខ ខកម្ចា។ កតាតរន៉ះ និោយរោយខ

រៅលិ នាន់ធានា នូ វសុវត្ថិភ្នពដ្
រៅរ

់សុខភ្នពលនុសស ខដ្

់ក្ខ ប ិរភ្នគរៅរ

ើទីផា លិ នោនរបភពរចញពីកសិោានចិ ញ្ចឹលសត្វ

ចាំបាច់រត្ូវោនក្ខ រត្ួត្ពិ និត្យពី

ករៅកលពុជា ផ ិត្ផ សាច់ សត្វ
ើយរទ រោយសា សាច់សត្វខដ្ កំ ពុងផគត្់ផគង់

បរចចករទសរគប់ រគាន់។កខនៃងចិ ញ្ចឹលសត្វភ្នគររចើនលិនោន

ខដ្

ោនវ ិធានបសុពយបា

ិខិត្អនុ ញ្ហាត្

និ ងបទោាន

និ ងគាមនបទោានបរចចក

រទសម្នក្ខ ចិ ញ្ចឹលរត្ឹលរត្ូវ។ លយងរទៀត្ សត្វោនជំងឺដ្ូចជា ជំ ងឺរប៉ះរគា-រកបី ជំ ងឺ ោករស្សាលសួត្
រគា-រកបី ជំ ងឺរប៉ះរជូក ជំ ងឺឈាលរមម ជំងឺឆ្ួត្
គ ជំ ងឺបូសខយ

បកសីជារដ្ើល រត្ូវបានរគដ្ឹកជញ្ូជ ន និងរមវើពាៈិជជកលមរៅរ
សាហាវ
ដ្

ើទីផា ។ ជំ ងឺាំងរន៉ះ ោន

និ ងឆ្ៃងោត្ត្ាត្ឆ្ប់ ហ័សបំ ផុត្គាមនរពំខដ្នកំ ៈត្់ជាក់ោក់ និងរមវើឲ្យោនផ

កាៈរក្ខច

វ ិបាក

ខាៃំង

់សុខភ្នពសាធា ៈរនិ ងរសដ្ាកិចចសងគល។ ជាក់ខសតង រោងតាល បាយក្ខ ៈ៍ បស់ អ ងគ ក្ខ សុ ខ

ភ្នពពិ ភ ពរោកឆ្ាំ ២០១៣

ជំ ងឺតតសាយបកសី បានបណ្ត
ត

៣៧នាក់ រោយខ

ករបរទសកលពុជាោនរបជាព
១.២.ក្ខ ក្ខ ពា ប ិសាថន

រចា

់ ជំ ងឺសាទឹក ជំ ងឺចុងអងា និងជំងឺតតសាយ

ឲ្យលនុ សសសាៃប់បាត្់បង់ជីវ ិត្អស់ចំនួន

ដ្ាសាៃប់ ចំនួន២៩នាក់ ។

អាកចិ ញ្ចឹលសត្វរៅរបរទសកលពុជាោនទោៃប់ ចិញ្ចឹលសត្វ រោយគាមនក្ខ រគប់ រគងដ្ូចជា ខ

ពាសវា

ពាសក្ខ

ីឯក្ខ ចិ ញ្ចឹលសត្វខៃ៉ះរទៀត្ោនរទង់ រាយជាកសិោានខដ្ ខត្ទី តាំងរៅលិ ន

ាន់សល-ស្សប គាមនបទោានបរចចករទស គាមនក្ខ រត្ួត្ពិ និត្យពី សលត្ថកិចចផ
បណ្ត
ត

ឲ្យប៉ះពា

យ
ុ
និ ងសត្វ

ង

់ប ិសាថនដ្ូ ចជាកៃិនសអយពី
ក្ខកសំៈ
ុ

ិត្កលមនិងបសុពយបា

់ម្នក្ខ ចិ ញ្ចឹលសត្វ និ ងបានបងា ឲ្យោនសត្វ

រមវើឲ្យប៉ះពា

ិត្
អ រផសងៗរទៀត្ ក្ខ បងាូ ទឹកកខវក់ សរលៃងសត្វខស្សក ក្ខ ចលៃងរលរោគតាលខយ ់។ ។
់ដ្ ់អក
ា ស់រៅជិ ត្ខាង
(ក្ខ ចុ ៉ះសោាសន៍ តទ ់ជាលួ យសលត្ថកិចផ
ច
ិត្កលមនិងបសុ-

សលត្ថកិចល
ច ូ

ោាន និ ងលន្រនតីជំនាញបសុពយបា

សំៈូលព ដ្

់អាជាាម ោនសលត្ថកិចឲ្
ច យោនវ ិធានក្ខ រោ៉ះស្សាយចំ រពា៉ះកសិោានចិ ញ្ចឹលសត្វ

ពយបា

និ ងរបជាព

ដ្ាពាក់ -ព័ ន)ធ ។ ទនទឹលនឹ ងរន៉ះខដ្

រខត្ត ត្នគិ ីបានឲ្យដ្ឹងថ្ន

ោនរបជាព

ដ្ាខដ្

តាល យរម្នក្ខ ជួបពិ ររគា៉ះរោប

រៅរខត្តកំពង់សឺ ព កំពង់ ឆ្ាំងម្រពខវង កំ ពង់ចាល និ ង
បានចូ

ល
ួ កាុងរវទិ ក្ខសាធា ៈរជាររចើ ន

ប ិសាថនលិ នសលស្សប (ដ្ូចជាោនកៃិនសអយ
ោន យ
ុ ររចើ ន ក្ខកសំៈ
ុ
កសិក ជារដ្ើ ល) ។

១.៣.ក្ខ របកួត្របខជង
ក្ខ ចិ ញ្ចឹលសត្វជា

កាៈររគួសា

់ជាលួ យ

និងក្ខ ចិ ញ្ចឹល

់ បងាូ ចូ

បាន

ោន

របឡាយទឹកឬខស្ស

សរោប់ រមវើអាជីវកលមរៅកាុងរព៉ះោជាណ្ត-

ចរកកលពុជា រត្ូវបាន ដ្ារ ើកទឹកចិត្ត លិនោនក្ខ ហាលរបាលឬ ឹត្បនតឹងរទ ខត្ក្ខ ចិ ញ្ចឹលសត្វហាក់រៅោន
ករលិត្រៅរ ើយ។ ប ិោៈផគត្់ផង
គ ់ សាច់ សត្វ បស់កលពុជា សរោប់ត្រលូវក្ខ ហូបចុករៅកាុងរបរទសរៅ
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លិ នាន់រគប់ រគាន់ រៅរ

ើយ ខដ្

ចាំបាច់ ត្រលូវឲ្យោនក្ខ នាំចូ

របរទស។ ដ្ូ រចា៉ះ សលត្ថភ្នពរបកួត្របខជងរ
រដ្ើលម្នក្ខ ចញ្ចឹលោនករលិត្ខពស់
ឧាហ ៈ៍រជូកសាច់ នាំចូ

សាច់សត្វ សត្វ ស់ និងសុត្ពី ររៅ

ើក្ខ ចិ ញ្ចឹលសត្វរៅកលពុជារៅទន់ រខាយ រោយសា ម្ថៃ

លិនអាចរបកួត្ជាលួ យសាច់ សត្វខដ្

នាំចូ

ពី ររៅរបរទសបាន

ពី របរទសជិ ត្ខាងកលពុជា ោនត្ម្លៃរថ្នកជាងរជូកសាច់ ខដ្

បានចិ ញ្ចឹល

រៅកាុងស្សុក។ ក ៈីម្ថៃរដ្ើ លម្នក្ខ ចញ្ចឹលោនករលិត្ខពស់ ខដ្ បណ្ត
ត
លកពីកតាតពូ ជ ចំ ៈី និងកតាត
បរចចករទសម្នក្ខ ចិ ញ្ចឹលរនា៉ះ លយងរទៀត្ ំហូ ម្នក្ខ នាំចូ សាច់ សត្វ សត្វ ស់ និងសុត្ពីររៅ
របរទសបានកំពុងរមវើឲ្យោនផ
សលត្ថកិចផ
ច

់អវ ិជជោនដ្

ប៉ះពា

ិត្កលមនិងបសុពយបា

់ក្ខ ចិ ញ្ចឹលសត្វកុងស្សុ
ា
ក (កិចចសោាសន៍ជាលួ យ

និ ងអាកចិ ញ្ចឹលសត្វម្នរខត្តកំពង់ សឺ ព ម្រពខវង កំពង់ឆ្ាំង កំ ពង់ ចាល

និ ងរខត្ត ត្នគិ ី ) ។

កងវ៉ះខាត្បទោានគត្តិយុត្ពា
ត ក់ ព័នធនឹងក្ខ ចិ ញ្ចឹលសត្វ

ចិ ញ្ចឹលសត្វផងខដ្

ក៏ ជាឧបសគគដ្

់ក្ខ វ ិនិ រោគរ

រហើយអាចរមវើឲ្យរបរទសកលពុជាបាត្់ បង់ សលត្ថភ្នពរបកួត្របខជងជាអនត ជាត្ិរ

ើក្ខ

ើក្ខ

នាំរចញសាច់សត្វ ឬសត្វ។ តាលទិ សរៅសោហ ៈកលមអាសានឆ្ាំ២០១៥ របរទសអាសាននី លួយៗ
ត្រលូវឲ្យោនចាប់សីព
ត ី ក្ខ បរងាើត្

និ ងក្ខ រគប់រគងកសិោានចិ ញ្ចឹលសត្វនិង

ិខិត្បញ្ហ
ជ ក់ក្ខ អនុ វត្ត

របរសើ ម្នកសិោានចិ ញ្ចឹលសត្វ ( Good Animal Husbandry Practice ) រទើបអាចរមវើអាជី វកលមនាំរចញ

អ

សាច់ សត្វ ឬសត្វរៅ
នាយកោានផ

ក់ រៅកាុងត្ំបន់ អាសានបាន (កិចស
ច ោាសន៍ ជាលួ យនឹងលន្រនតីោនសលត្ថកិចច ម្ន

ិត្កលមនិងបសុពយបា

)។

១.៤.ក្ខ រគប់រគងព័ត្នោន និងទិនន
ា ័យម្នក្ខ ចិញ្ចល
ឹ សត្វ

នាយកោានក៏ ដ្ូចជារកសួងកសិកលម ក្ខ
ុ ា របោញ់និងរនសាទ

រគងព័ ត្ន-ោន

ពិ រសសក្ខ របលូ

និងទិនន
ា ័យម្នក្ខ ចិ ញ្ចឹលសត្វ
ទិនន
ា ័ យសរោប់ កសាងរគា

កំពុងជួបក្ខ

ំបាករ

ើក្ខ រគប់

រោយក្ខតប់ លិនបានពី សិត្
ថ ិសត្វនិងសាថនភ្នពជំ ងឺសត្វ

នរោបាយ

យុទធសាស្រសត និ ងខផនក្ខ បស់រកសួង

កាុងវ ិស័យសត្វ។ ទនទឹលនឹ ងរន៉ះ ព័ត្នោនពាក់ព័នន
ធ ឹ ងជំងឺឆ្ង
ៃ សត្វ ក៏ ោនក្ខ របឈលកាុងរគប់ រគង រោយ
សា ក្ខ ចិ ញ្ចឹលពុំ ោន កាៈររបលូ ផតំុ រោយពុំោនចាប់ទោៃប់ រត្ឹ លរត្ូវ ។
១.៥.កងវ៉ះ

ចូ

ផ

ខ
ិ ិត្បទោានគត្ិយត្
ុ ស
ត រោប់រគប់រគងក្ខ ចិញ្ចល
ឹ សត្វ

ិ ត្ កលម សត្វ និ ង សុ ខ ភ្នពសត្វ

ិ ័ យលួ យោងសំ ខាន់ ម្នវ ស
ិ ័ យ កសិ ក លម កុា ងក្ខ
ជាអនុ វ ស

ួល ចំ ខៈករៅកាុងកំ រៈើនរសដ្ាកិចចជាត្ិ។

អនុ វ ិស័យរន៉ះ បានរដ្ើ ត្ួ នាទី កុងក្ខ
ា
ផគត្់ផង
គ ់ រសចកតី

រត្ូវក្ខ សាច់សត្វ និងសត្វកុងស្សុ
ា
ក និ ងកាុងត្ំបន់ រោយបានចូ
រកី រក និងរមវើឲ្យជី វភ្នព បស់របជាព
រក បស់ោជ ោាភិ បា

ដ្ាោនភ្នពមូ ធា ស្សបតាលរគា

។ ោងណ្តលិ ញ

ោន ភ្នពខវ៉ះចរនាៃ៉ះរៅរ

១.៥.១.អនុ រកឹត្យរ

ើយ៖

បសុរពទយរ

ើោ

នរោបាយក្ខត្់ បនថយភ្នពរកី

ិខិត្បត្ោានគត្ិ យុត្ត សរោប់ រគប់ រគងអនុវ ិស័យរន៉ះ រៅ

ខ១៦អនរក.បក សតីពីក្ខ រត្ួត្ពិ និត្យអនាល័ យសត្វ និ ងផ

កំ រៈើត្ពីសត្វរ សាម ត្ីអនុ រកឹ ត្យរន៉ះ រតតត្និងរគប់ ដ្ៈតប់ រៅរ
សាាត្់ក្ខ ីកោ

ល
ួ ោងសកលមកុងក្ខ
ា
ក្ខត្់បនថយភ្នព

ិត្ផ

ោនរដ្ើ ល

ើខត្អនាល័យសត្វ រោយរមវើក្ខ ទប់

ឆ្ៃងជំ ងឺសត្វ ក្ខ ពា សុខភ្នពសត្វនិងក្ខ ពា សុខភ្នពសាធា ៈរ រោយអនុ វត្តវ ិធាន
់ក្ខ នាំចូ

រន៉ះ លិ នបានរគប់រគងរៅរ

នាំរចញ ឆ្ៃងក្ខត្់ និងដ្ឹកជញ្ូជ នកាុងរបរទស។ បុ ខនតអនុរកឹត្យរ

ើក្ខ ងា ផ

ិត្កលមសត្វរនា៉ះរទ ។

5

ខ១៦

១.៥.២.អនុ រកឹ ត្យរ

សត្វ សាច់ និងផ
កលមពិឃាត្សត្វ
កខនៃង
ផ

ិត្ផ

សត្វរ អនុរកឹត្យរន៉ះ កំ ៈត្់ អំពីក្ខ រគប់ រគងសត្តឃាត្ោាន សកលមភ្នពអាជី វ

ក្ខ រត្ួត្ពិ និត្យអនាល័ យសត្វ

ក់កុងរគា
ា

បំ ៈងទប់ សាាត្់ក្ខ ីកោ

និងក្ខ ពា សុខភ្នពសាធា ៈរ។

រោយរតតត្រៅរ
ភូ លិ។

ិត្ផ

ខ១០៨ អនរក.បក សតីពីក្ខ រគប់ រគងសត្តឃាត្ោាន ក្ខ រត្ួត្ពិនិត្យអនាល័ យ
សាច់

ោ

ីឯផ

និងផ

ជំ ងឺសត្វ

ិត្ផ

សត្វរៅតាលសត្តឃាត្ោាននិ ង

ក្ខ ពា សុខភ្នពសត្វ

ធានាគុ ៈភ្នព

ិត្កលមសត្វវ ិញ អនុ រកឹ ត្យរន៉ះ ក៏ លិនរគប់រគងខដ្

ើខត្ក្ខ រគប់-រគងខផាកអនាល័ យបុ រណ្តណ៉ះ។

១.៥.៣.អនុ រកឹ ត្យរ

ខ២៦ អនរក.បក សតីពីក្ខ បរងាើត្និ ងក្ខ រគប់រគងភ្នាក់ងា សុខភ្នពសត្វ

១.៥.៤.រសចកតីរពាងចាប់សីព
ត ី សុខភ្នពសត្វនិងផ

និ ងរនសាទ

ិត្កលមសត្វរ រកសួងកសិកលម

បញ្ូជ នដ្ ់ទីសីក្ខ
ត គៈរ ដ្ាលន្រនតីរដ្ើលបធីសុំក្ខ សររលចពី របលុខោជ ោាភិ បា
រសចកតីរពាងចាប់ រន៉ះ រៅលិ នាន់ រត្ូវបានអនុ ល័ត្ោក់ ឲ្យអនុ វត្តរៅរ ើយ។
ររៅពីអនុរកឹត្យាំងបី ខាងរ

ចំ នួន០៨ បានរ ៀបចំរ
សត្វ និងផ

ិត្ផ

បចចុបបធនា

រកសួងបានរចញរបក្ខសចំនួន១៩ កាុងរនា៉ះោនរបក្ខស
ើ ខផអកតាលសាម ត្ីអនុ រកឹត្យរ ខ១៦ អនរក.បក សតីពីក្ខ រត្ួត្ពិនិត្យអនាល័ យ
ង

សតីពីក្ខ រគប់ រគងសត្តឃាត្ោាន ក្ខ រត្ួត្ពិ និត្យអនាល័ យសត្វ សាច់ និ ងផ

ិត្ផ

ខ១០៨ អនរក.បក

សត្វចំនួន០២ សថិត្

ខ២៦ អនរក.បក សតីពីក្ខ បរងាើត្និងក្ខ រគប់រគងភ្នាក់ ងា សុខភ្នពសត្វ ភូលិ

និ ងរបក្ខសចំ នួន០២គឺរបក្ខសរ
គៈរកោមមិ ក្ខ ចុ ៉ះបញ្ជិក្ខ
របក្ខស ល
ួ រ

។

ើ

ោនរដ្ើ លកំ រៈើត្ពីសត្វ ចំ នួន០៧សថិត្ររក្ខលសាម ត្ី អនុ រកឹត្យរ

ររក្ខលសាម ត្ីអនុ រកឹត្យរ

ក្ខ
ុ ា របោញ់

ខ៣៦៨របក.កសកចុ ៉ះម្ថៃទី១៦ ខខសីហា ឆ្ាំ២០០១សតីពីក្ខ បរងាើត្

និ ងក្ខ ផត

់

ិខិត្អនុញ្ហាត្រសវាកលមផ

ិត្កលម

និ ងបសុពយបា

និ ង

ខ១០១៣ សហវ.របក ចុ ៉ះម្ថៃទី២៨ ខខមាូ ឆ្ាំ២០១២ សតីពីក្ខ ផត ់រសវាសាធា ៈរ បស់
រកួងកសិកលម
ក្ខ
ុ ា របោញ់ និ ងរនសាទ។ថវីរបើអនុវ ិស័យរន៉ះ ោន ិខិត្បទោានជាអនុ រកឹ ត្យ និ ង
របក្ខសជាររចើនសរោប់រគប់រគងក៏ រោយ
អនាល័ យសត្វរៅរព

ខត្

ិខិត្បទោានាំងរនា៉ះ

ដ្ឹកជញ្ូជ នបុ រណ្តណ៉ះ ីឯខផាកផ

ចាប់ ណ្តលួ យចាស់ោស់រៅរ

ច
ួ រហើយ ខត្លកដ្

រា៉ះបី ោងណ្ត ក៏

វ ិស័យចិ ញ្ចឹលសត្វរៅរ

ើខផាក

ិត្កលម ឬក្ខ ចិ ញ្ចឹលសត្វ រៅលិ នាន់ោនអត្ថបទ

ើយរទ។ ទនទឹលនឹងរន៉ះ រកសួងកសិកលម ក្ខ
ុ ា របោញ់និងរនសាទបាន

បរងាើត្បានរសចកតីរពាងចាប់ សីព
ត ីសុខភ្នពសត្វនិង ផ
រៅោជ ោាភិ បា

រគប់រគងបានខត្រៅរ

ិត្កលមសត្វ រហើយបានបញ្ូជ នរសចកតីរពាងរន៉ះ

់បចចុបបធនា ចាប់រន៉ះក៏ រៅលិ នាន់រត្ូវបានអនុ ល័ត្រៅរ

ិខិត្បទោានាំងរនា៉ះ

ើយខដ្ ។

រៅលិ នាន់រឆ្ៃើយត្បនឹ ងត្រលូវក្ខ ម្នសាថនក្ខ អភិ វឌ្ឍន៍

ើយរទ។ រដ្ើ លបធី ត្់ឲ្យាន់ សភ្នពក្ខ ៈ៍កាុងត្ំ បន់ ពិ រសសរគា រៅពាៈិជជកលម
ម្នត្ំ បន់ អាសាន បានកំ ពុងត្រលូវឲ្យកលពុជាពរងឹ ង សលត្ថភ្នពកាុងរកបខ័ ៈឌចាប់ រទើ បអាចោនសលត្ថ
ភ្នពរបកួ ត្របខជងរសដ្ាកិចចាំងកាុងត្ំបន់ និ ងាំងរៅករលិ ត្អនត ជាត្ិ បាន។
ពាក់កណ្ត
ត

ល
ួ រសចកតីលក ក្ខ ចិ ញ្ចឹលសត្វភ្នគររចើនោនរទង់ រាយជា
ឧសាហកលមនិងឧសាហកលមោនចំនួនត្ិ ចត្ួ ច ខដ្

កាៈររគួសា

ីឯក្ខ ចិ ញ្ចឹលខបប

សត្វសរោប់ បំរពញត្រលូវក្ខ ហូបចុករៅកាុងរបរទសបានរៅរ

កលពុជារៅលិនាន់ អាចផគត្់ផង
គ ់សាច់
ើយ។ ដ្ូ ចរន៉ះ កលពុជាចាំបាច់រត្ូវនាំ

ោនករលិត្ខពស់ លិនអាចរបកួត្របខជងជាលួ យសត្វ ខដ្

ពី ររៅរបរទសបាន។ ក ៈីម្ថៃរដ្ើ លម្ន

ចូ

សាច់សត្វ សត្វ ស់ និ ងសុត្ពីររៅរបរទស រដ្ើ លបធីបំរពញត្រលូវក្ខ កាុងស្សុក។ ទនទឹលនឹ ងរន៉ះខដ្
សលត្ថភ្នពរបកួត្របខជងរ ើក្ខ ចិ ញ្ចឹលសត្វរៅកលពុជារៅទន់រខាយ
រោយសា ម្ថៃរដ្ើលម្នក្ខ ចញ្ចឹល
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នាំចូ

ក្ខ ចញ្ចឹលោនត្ម្លៃខពស់ ខដ្
លយងរទៀត្

ំហូ ម្នក្ខ នាំចូ

់អវ ិជជោនដ្

ពា

បណ្ត
ត

លកពី កតាតពូជ

ចំ ៈី

និងកតាតបរចចករទសម្នក្ខ ចិ ញ្ចឹលរនា៉ះ

សាច់ សត្វ សត្វ ស់ និ ងសុត្ពីររៅរបរទស ក៏បានរមវើឲ្យោនផ

់ក្ខ ចិ ញ្ចឹលសត្វកុងស្សុ
ា
កផងខដ្ ។

ររៅពី កតាតផ

ប៉ះ-

ិត្កលមសត្វនិងកតាតសលត្ថភ្នពម្ន

ក្ខ ចិ ញ្ចឹល រៅោនករលិ ត្ កលពុ ជាក៏ រៅោនបញ្ហ
ា របឈលរ ើ ក្ខ រគប់ រគងម្នក្ខ ក
ី ោ ោ ម្នជំ ងឺ
ឆ្ៃ ងផ ប៉ះពា ់ប ិសាថន និ ងក្ខ រគប់ រគងព័ ត្នោន និ ងទិ នន
ា ័ យម្នក្ខ ចិ ញ្ចឹលសត្វ ររពា៉ះរបរទសកលពុជា
លិនាន់ោន

ិខិត្បទោានគត្ិ យុត្តពាក់ព័នន
ធ ឹងក្ខ រគប់ រគងក្ខ ចិ ញ្ចឹលសត្វរៅរ

ើយរទ។

២.ពោេរំណង កាតរវរិចច និងវិសាេភារ
២.១. គោលបំណង

រដ្ើលបធីបរងាើនផ

ិត្ភ្នពសត្វ ទប់សាាត្់ ក្ខ ីកោ

ោ ជំ ងឺសត្វ ក្ខ ពា សុខភ្នពសត្វ សុខោ

ភ្នព

សត្វ សុខភ្នពសាធា ៈរ និ ងប ិសាថន ។ រគា បំ ៈងរន៉ះ ស្សបនឹងយុទធសាស្រសតចត្ុ រក្ខៈដ្ំ ណ្តក់ក្ខ

ិស័យកសិកលម កាុងរនា៉ះ
បស់ោជ ោាភិ បា រៅកាុងចត្ុ រក្ខៈទី ១ ខដ្ កំ ៈត្់អំពីក្ខ រ ើកសទយវ
ួ
ោននិ ោយពី ក្ខ រ ើកកលពស់ច នាចិ ញ្ចឹលសត្វ ឲ្យក្ខន់ ខត្ទូ ំទូោយខថលរទៀត្តាល យរ ៖
ទី ៣

ក-ក្ខ ជំ ញ
ុ រ ៀបចំ និ ងោក់ ឲ្យអនុ វត្តនូវរគា

ក្ខ ចិ ញ្ចឹលសត្វ។

ខ-ក្ខ ជំ ញ
ុ ក្ខ រ

នរោបាយ និ ងយុទសា
ធ
ស្រសតសីព
ត ីក្ខ រ

ើកកលពស់ក្ខ ស្សាវរជាវ និ ងក្ខ អភិ វឌ្ឍរ

ើក្ខ បងាាត្់ពូជ ក្ខ រគប់ រគងសុខភ្នព

ិត្ចំ ៈីសត្វ និងរបព័ នក
ធ សិោានកាុងវ ិស័យបសុសត្វ។

សត្វ ក្ខ ផ

គ-ក្ខ ជំ ញ
ុ អនុល័ត្ចាប់ សីព
ត ី សុខភ្នពសត្វ

និងផ

ើកកលពស់

ិត្កលមសត្វ

រដ្ើ លបធីជាលូ

ោានសរោប់ រ ៀបចំ

សាថប័ ន និ ងរគប់រគងវ ិស័យរន៉ះ កាុងរគា រៅពរងឹងក្ខ អនុវត្តសង
ត ់ ោអនាល័ យរ ើផ ិត្ផ ពី សត្វ ក្ខ
ពរងឹងនិងជំ ញ
ុ អនុ វត្តវ ិធានក្ខ អនាល័ យសត្វ ភូ ត្គាលអនាល័ យ រដ្ើលបធីបងាា ទប់សាាត្់ និ ង ប
ុ បំ បាត្់ ក្ខ
ោ

ោ

គាំរទដ្

ជំងឺសត្វ ក៏ដ្ូចជារដ្ើ លបធីក្ខ ពា សុខភ្នពសាធា ៈរ។
-ក្ខ ជំ ញ
ុ រ

ច
់

ើកទឹកចិ ត្ក្ខ
ត
វ ិនិ រោគរ

នាចិ ញ្ចឹលសត្វ ល
ួ ជាលួ យនឹ ងក្ខ រ

ក្ខ កទីផា ជូ នកសិក ក្ខ រ
សត្តឃាត្ោានទំ រនើ ប
កំ រៈើត្ពី សត្វ។

ើក្ខ ផ

ើកកលពស់របព័នធផត

់រសវាបរចចករទស ពូ ជ ឥៈាន និ ង

ើកទឹកចិត្តក្ខ វ ិនិ រោគឯកជនកាុងក្ខ ខកម្ចាផ

រពលាំងក្ខ សរលបសរលួ

ពាៈិជជកលមរ

២.២. កាតព្វកច្
ិ
ិ ច នង
ិ វសាលភាព្

របក្ខសរន៉ះ

ិត្ចំ ៈីសត្វកុងរទង់
ា
រាយលមយលនិងមំ រដ្ើលបធី

ខចងពី ក្ខ រគប់រគងកសិោានចិ ញ្ចឹលសត្វ

ិត្ផ បសុសត្វ និងក្ខ បរងាើត្

ើបសុសត្វ

និ ងផ

រដ្ើលបធីទប់សាាត្់ ក្ខ ីកោ

សត្វ ក្ខ ពា សុខភ្នពសត្វ សុខភ្នពសាធា ៈរ និ ងក្ខ ក្ខ ពា ប ិសាថន។ នី ត្ិបុគគ
ខដ្

ោនបំ ៈងរបកបអាជី វកលមចិញ្ចឹលសត្វោនក្ខត្ពវកិចច ដ្ូ ចខាងររក្ខល៖





រសាើសុំ

ិត្ផ

ោ

ោនរដ្ើល

ជំងឺឆ្ង
ៃ

ឬប
ូ វ ័នតបុគគ

ិខិត្អនុ ញ្ហាត្បរងាើត្កសិោាន និងសុំចុ៉ះបញ្ជីកសិោាន

ក្ខ សាងសង់ រត្ូវរគា ពតាលបទោានបរចចករទស
ធានាក្ខ អនុវត្តវ ិធានបសុពយបា

របក្ខសរន៉ះោនវ ិសា
ត្ូ ច។

និ ងបទោានបរចចករទសរគប់ រគាន់ សរោប់ក្ខ ចិ ញ្ចឹលសត្វ។

ភ្នពអនុ វត្តចំរពា៉ះកសិោានចិញ្ចឹលសត្វ
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ខាាត្មំ

ខាាត្លមយល

និ ងខាាត្

៣.ជពព្ម្ើស

តាលវ ិមីសាស្រសតRIA ោនជររលើ សចំ នួន២ រត្ូវបានយកលករមវើក្ខ សិកានិ ងវាយត្ម្លៃរពញរ

អំ ពីផ

ប៉ះពា

ប៉ះពា

់រ

់។

ើរសចកតីរពាងរបក្ខសខដ្

បានរ ៀបចំ រ

កាសាថនភ្នពរដ្ើល

៣.១.ជពព្ម្ើសទី១៖

ើង រដ្ើ លបធីររបៀបរមៀប កឲ្យរ

រោយបនតពរងឹងក្ខ អនុវត្ត

ញ

ើញអំពីផ

ិខិត្បទោានខដ្

ោន

ស្សាប់។ តាល បាយក្ខ ៈ៍បូកស ប
ុ ក្ខ ងា វ ិស័យកសិកលមឆ្ាំ២០១៤ សថិត្ិកសិោានចិ ញ្ចឹលសត្វោនចំនួន
របោៈ១.៣១២ កខនៃង កាុងរនា៉ះកសិោានចិ ញ្ចឹលសត្វខដ្ ោនចាប់ អនុ ញ្ហាត្ោនចំ នួន៩៩កខនៃង
ឯកសិោានចិ ញ្ចឹលសត្វរបោៈ១.២១៣កខនៃងរទៀត្ លិ នោនចាប់អនុ ញ្ហាត្រទ។ ចំរពា៉ះកសិោានខដ្
ោនចាប់អនុ ញ្ហាត្ពី អាជាាម ោនសលត្ថកិចច
រទ

រោយសា លិនាន់ោន

រៅលិនាន់អនុវត្តបានរត្ឹ លរត្ូវតាលបទោានបរចចករទស

ិខិត្បទោានគត្ិ យុត្តណ្តលួ យខចងអំ ពី

កាខៈឌត្រលូវម្នបទោានបរចចក

រទសកាុងក្ខ ចិ ញ្ចឹលសត្វរៅរ ើយ។ លយងរទៀត្ ក្ខ ចិ ញ្ចឹលសត្វបចចុបបធនា ក៏លិនាន់រត្ូវបានរ ើកលពស់
ក្ខ រគប់ រគងឲ្យបានរត្ឹ លរត្ូវតាលចាប់ទោៃប់រៅរ ើយ គឺ រា៉ះអាករបកប ប ចិញ្ចឹលសត្វចង់ សុំ ឬលិនសុំ
ចាប់ ក៏អាចចិ ញ្ចឹលសត្វបាន។ អាករបកប ប ចិ ញ្ចឹលសត្វោនចាប់ ោនភ្នពងាយស្សួ
ចិ ញ្ចឹលគាមនចាប់
រៅ

រត្ង់ ក្ខ សុំវ ិញ្ហាបនប័ រត្រត្ួត្ពិ និត្យអនាលួ យសត្វ

ក់ រៅទី ផា បុ រណ្តណ៉ះ។ សកលមភ្នពចិ ញ្ចឹលសត្វបចចុបបធនា ខដ្

ស្សាប់ បានបណ្ត
ត

ឲ្យោនផ

- ប ិសាថន និ ងក្ខ ីកោ
-ផ

ប៉ះពា

ោ

ិត្កលមសត្វលិនរត្ូវបានរ

់អវ ិជជោនដ្ូ ចជា៖

រៅរព

អនុ វត្តតាល

ខដ្

បនតិចជាងអាក

រត្ូវដ្ឹ កជញ្ូជ នសត្វ

ិខិត្បទោានខដ្

ោន

ម្នជំងឺឆ្ៃងពី សត្វរៅសត្វនិងពី សត្វរៅលនុ សស ងហានិ ភ័យខពស់
ើកកលពស់

ខដ្

ប រទស រដ្ើ លបធីបំរពញត្រលូក្ខ កាុងស្សុក
- សលត្ថភ្នពរបកួត្របខជងោនករលិ ត្ាប ខដ្
អាសាន

រមវើឲ្យកលពុជារបឈលនឹ ងក្ខ នាំចូ

សាច់ សត្វពី

អាចជាឧបសគគកុងដ្ំ
ា
រៈើ ក្ខ សោហ ៈកលម

- សថិត្ិ និងប ិោៈសត្វ ក្ខតប់ លិនបាន

- ក្ខ បង់ចំៈូ

ពី ក្ខ ចិញ្ចឹលសត្វ រៅកាុងថវ ិក្ខជាត្ិលិនចាស់ោស់ ។

៣.២.ជពព្ម្ើសទី២៖

សត្វ។

របក្ខសរន៉ះ

រ ៀបចំរសចកតីរពាងរបក្ខសសតីពីក្ខ បរងាើត្និ ងក្ខ រគប់រគងកសិោានចិ ញ្ចឹល

ោនរគា

បំៈងបរងាើនផ

ិត្ភ្នពសត្វ

ក្ខ ពា សុខភ្នពសត្វ សុខភ្នពសាធា ៈរ និ ងប ិសាថន។
កលម និងបសុពយបា
លិ នាន់ រត្ូវបានរ

រៅលិ នាន់អាចរោ៉ះស្សាយផ

ើកកលពស់ខដ្

ប ិសាថន និងក្ខ ីកោ

ោ

់អវ ិជជោនោនជាអាទិ៍ ផ

ិត្

ិត្កលមសត្វ

អាចជាឧបសគគកុងដ្ំ
ា
រៈើ ក្ខ សោហ ៈកលមអាសាន

រគប់រគងបាន ។ ដ្ូចរន៉ះ ក្ខ រ ៀបចំបញ្ា ត្ិក
ត លមរន៉ះរ
ើកកលពស់ក្ខ ចិ ញ្ចឹលតាលខបបពាក់ កណ្ត
ត

បរចចករទសម្នក្ខ ចិ ញ្ចឹលរត្ឹ លរត្ូវ
ោ

ិខិត្បទោានោនស្សាប់ កុងវ
ា ិស័យផ

កាុងស្សុក
ម្នជំងឺឆ្ៃងពី សត្វរៅសត្វ និ ងពី សត្វរៅលនុ សសោនហានិ ភ័យខពស់ សលត្ថ-

និ ងប ិោៈសត្វរៅក្ខតប់លិនបាន ក្ខ បង់ ចំៈូ

និ ងក្ខ ីកោ

ុបបំ បាត្់ ជំងឺឆ្ៃងសត្វ

រមវើឲ្យកលពុជាលិនអាចផគត្់ផង
គ ់បំរពញត្រលូវក្ខ សាច់ សត្វ

ភ្នពរបកួត្របខជងោនករលិ ត្ាប ខដ្

និ ងរ

ប៉ះពា

ទប់ សាាត្់ និង

សថិត្ិ

ពីក្ខ ចិ ញ្ចឹលសត្វរៅកាុងថវ ិក្ខជាត្ិ ក៏រៅលិនាន់ អាច
ើង វានឹ ងផត

ឧសាហកលម

រពលាំងអាចរោ៉ះស្សាយោ

ម្នជំងឺឆ្ៃងសត្វរគប់របរភទនារព
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អនាគត្។

់របរោជន៍ជាររចើនកាុងក្ខ ជួ យជរលុញ
និងឧសាហកលមខដ្

់ផ

ប៉ះ-ពា

ោនបទោាន-

់អវ ិជជោនម្ន

ប ិសាថន

ី

៤.ការវិភារផេរះាេ់
៤.១.ជពព្ម្ើសទី១៖ ររាសាានភារពែើម្ ពដ្ឋយរព្ងឹងការអនុវតតេខ
ិ ិតរទដ្ឋានដែេ
មានព្សារ់
៤.១.១.បនទុកច្ំណាយគលើធុរកច្
ិ ច

រា៉ះបី លិនាន់ ោន

ិខិត្បទោានណ្តលួ យចាស់ោស់ត្រលូវឲ្យ ប
ូ វ ័នត ឬនីត្ិបុគគ

បំ ៈងរបកបលុ ខ ប ចិ ញ្ចឹល សត្វ ប ចចុ បបធនា សុំចាប់ អនុ ញ្ហា ត្ក៏ រោយ
៩៩ ូប បានរបើ ក កសិោានចិ ញ្ចឹលសត្វខដ្
រន៉ះ

ក្ខ
ើ សុំ

ោនចាប់អនុ ញ្ហាត្រចញរោយអាជាាម ោនសលត្ថកិចច ររៅពី

ររៅពីចំណ្តយ ដ្ាបា

តាលបទោានបរចចករទស)
១៨.២០០ដ្ុ ោៃ ខដ្

និងចំណ្តយរ

ើបនទុកបុ គគ

ិក

ើក្ខ សាងសង់លិនរ ៀប យ(លិ ន

ជាលមយលកាុង១កសិោានអស់របោៈ

ជាចំណ្តយលួ យាប។ ជា ល
ួ ជររលើ សទី ១រន៉ះ មុ កិចចោនបនទុកចំណ្តយ លិនគួ

់រនា៉ះរទ។

រដ្ើលបធីជំ ញ
ុ ផ

ិត្កលមសត្វ និ ងទប់សាាត្់ ក្ខ ីោ

និ ងរនសាទ (នាយកោានផ
ខដ្

កសិោានាំងពី របរភទរន៉ះ ោនសុព

មុ កិចក
ច ៏ រត្ូវចំណ្តយរ

៤.១.២.បនទុកច្ំណាយគលើរដ្ឋាភបា
ិ ល

យុត្ត

បាន

់រៅ៥ឆ្ាំ របើ គិត្ជាលមយលកសិោានលួយ ចំ ណ្តយរត្ឹលខត្៣០ដ្ុ ោៃ កាុងលួ យឆ្ាំ វាគឺ ជា

ចំ ណ្តយដ្៏ត្ិចត្ួ ច។

ឲ្យកត្់ សោគ

ោនចាប់

ិខិត្អនុ ញ្ហាត្កាុងរនា៉ះ កសិោានខាាត្មំ « របរភទ ក »លួ យ រត្ូវចំ ណ្តយ២០០ដ្ុ ោៃ

និ ងខាាត្លមយល« របរភទ ខ» ចំ ណ្តយអស់១០០ដ្ុោៃ ខដ្
ភ្នព ហូត្ដ្

ោន

ខត្បចចុ បបធនា ោនអាជី វ ក ចំ នួ ន

ោនកសិោានចំនួន១.២១៣លិនាន់ោនចាប់ អនុ ញ្ហាត្រទ។កសិោានខដ្

ចំ ណ្តយរ

ខដ្

ោនស្សាប់

ិត្កលម និ ងបសុពយបា

ោ

ម្នឆ្ៃងសត្វ រកសួងកសិកលម ក្ខ
ុ ា របោញ់

) បានខិត្ខំពរងឹ ងក្ខ អនុវត្ត

តាល យរសកលមភ្នពផសពវផាយ

ិខិត្បទោានគត្ិ

និងក្ខ ចុ ៉ះតាលោនក្ខ អនុវត្តចាប់រៅតាល

ោជធានី រខត្តរបចាំឆ្ាំ។ សកលមភ្នពផសពវផាយ និ ងក្ខ ចុ ៉ះតាលោនក្ខ អនុវត្តចាប់ រៅតាលោជធានី
រខត្តរន៉ះ

ោាភិ បា

បានចំ ណ្តយថវ ិក្ខអស់ចំនួនរបោៈ៥៣.៦១៩ដ្ុ ោៃ

ខដ្

កាុងលួ យរខត្ត

ឬ

ោជធានី ោនបនទុកចំ ណ្តយរត្ឹ លខត្របោៈ២.១៤៥ដ្ុ ោៃ បុរណ្តណ៉ះ ជាចំណ្តយលួ យដ្៏ ត្ិចត្ួចលិ នគួ
ឲ្យកត្់
រ

សោគ

់។

រៅកាុងជររលើ សទី ១រន៉ះ

ពាក់ ព័នន
ធ ឹ ងបនទុកចំណ្តយាំងមុ កិ ចន
ច ិ ង ោាភិ បា

ើញថ្ន លិ នោនបនទុកចំណ្តយគួ ឲ្យកត្់ សោគ

ចំ ណ្តយាបក៏ពិត្ខលន ខត្រគពិនិត្យរ
ត្រៅ៖

- ប ិសាថន និ ងក្ខ ីកោ
-ផ

ោ

ិ ត្ កលម សត្វលិ ន រត្ូ វបានរ

់រនា៉ះរទ។ ថវីរបើ ាំងមុ កិចន
ច ិ ង ោាភិ បា

ើញនូវបញ្ហ
ា របឈល និ ងផ

ប៉ះពា

់អវ ិជជោនដ្

រត្ូវបាន ក
ោនបនទុក

់សងគលដ្ូ ច

ម្នជំងឺឆ្ៃងពី សត្វរៅសត្វនិងពី សត្វរៅលនុ សស ងហានិ ភ័យខពស់
ើ ក កលព ស់ ខដ្

ប រទស រដ្ើ លបធីបំរពញត្រលូក្ខ កាុងស្សុក
- សលត្ថភ្នពរបកួត្របខជងោនករលិ ត្ាប ខដ្
អាសាន
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រមវើ ឲ្យកលពុ ជារបឈលនឹ ង ក្ខ នាំ ចូ

សាច់ សត្វ ពី

អាចជាឧបសគគកុងដ្ំ
ា
រៈើ ក្ខ សោហ ៈកលម

- ក្ខ ចូ
-

ល
ួ កាុងក្ខ បរងាើត្ក្ខ ងា ជូនរបជាព

ោនករលិត្

ិខិត្បទោានគត្ិ យុត្ពា
ត ក់ ព័នន
ធ ឹ ងវ ិស័យផ

ដ្ារៅកាុងវ ិស័យផ

ិត្កលម និងបសុពយបា

ិត្កលមនិងបសុពយបា

ត្រលូវក្ខ ម្នសាថនក្ខ អភិ វឌ្ឍន៍វ ិស័យចិ ញ្ចឹលសត្វរៅរ

រៅ

រៅលិ នាន់ រឆ្ៃើយត្បនឹ ង

ើយរទ។ ជាក់ ខសតង កាុងវ ិស័យរន៉ះ ខវ៉ះ
ិខិត្បទោានគត្តិយុត្ពា
ត ក់ព័នន
ធ ឹ ងក្ខ ចិ ញ្ចឹលសត្វ វាជាឧបសគគដ្ ់ក្ខ វ ិនិ រោគរ ើក្ខ ចិ ញ្ចឹល

សត្វផងខដ្

រហើយអាចរមវើឲ្យរបរទសកលពុជាបាត្់បង់សលត្ថភ្នពរបកួត្របខជងជាអនត ជាត្ិរ

ើក្ខ

ត្រលូវឲ្យោនចាប់ សីព
ត ី ក្ខ បរងាើត្និងក្ខ រគប់ រគងកសិោានចិ ញ្ចឹលសត្វនិង

ិខិត្

នាំរចញសាច់ សត្វ ឬសត្វ។ តាលទិ សរៅសោហ ៈកលមអាសានឆ្ាំ២០១៥ របរទសអាសាន
នី លួយៗ

បញ្ហ
ជ ក់ក្ខ អនុ វត្ត

រអ បរសើ ម្នកសិោានចិ ញ្ចឹលសត្វ(Good Animal Husbandry Practice) រទើប

អាចរមវើអាជី វកលមនាំរចញសាច់ សត្វ ឬសត្វរៅ

ក់ រៅកាុងត្ំ បន់ អាសានបាន។ ដ្ូ ចរន៉ះ រដ្ើលបធី ត្់

ឲ្យាន់សភ្នពក្ខ ៈ៍កាុងត្ំ បន់ ពិ រសសរគា រៅពាៈិជជកលមម្នត្ំ បន់ អាសាន បានកំ ពុងត្រលូវ
ឲ្យកលពុជាពរងឹងសលត្ថភ្នពកាុងរកបខ័ៈឌចាប់ រទើ បអាចោនសលត្ថភ្នពរបកួត្របខជងរសដ្ាកិចច
ាំងកាុងត្ំ បន់ និ ងាំងរៅករលិ ត្អនត ជាត្ិ បាន

- ក្ខ បំ រពញត្ួ នាទី បស់សលត្ថកិចផ
ច
-

ោចស់កសិោាន

ិត្កលម និងបសុពយបា

ំ បាកដ្

រៅរ

់ ក្ខ សុំ ក្ខ រត្ួត្ពិ និត្យអនាល័ យសត្វ កាុងរព
ើ ទីផា កាុងរបរទសនិ ងរៅររៅរបរទស

រៅតាលកសិោានខវ៉ះកិ ចចសហក្ខ ពី

អាកវ ិនិរោគខដ្

ោ

ម្នជំ ងឺឆ្ៃងសត្វ

ោនចាប់ អនុ ញ្ហាត្រ
ខដ្

រទសម្នក្ខ ចិ ញ្ចឹលរត្ឹលរត្ូវ

ើក្ខ ចិ ញ្ចឹលសត្វ

មុ កិ ចចរត្ូ វដ្ឹ កជញ្ូជ នសត្វ រៅ
នឹ ង ងនូ វផ

ប៉ះពា

ក់

់ពីក្ខ ីកោ

ផទុ៉ះរចញពី កសិោានភ្នគររចើ នលិ នោនចាប់និងគាមនបទោានបរចចក

- សថិត្ិ និងប ិោៈសត្វ ក្ខតប់ លិនបាន
- ក្ខ បង់ចំៈូ

ពី ក្ខ ចិញ្ចឹលសត្វ រៅកាុងថវ ិក្ខជាត្ិលិនចាស់ោស់ ។

៤.២.ជពព្ម្ើសទី២៖ ពរៀរចំពសចរតីព្ាងព្រកាសសតរ
ី ីការរពងកើតនិងការព្ររ់ព្រងរសិដ្ឋានចិញ្ចម្
ឹ

សតវៈ

របក្ខសរន៉ះ

រ ៀបចំ រ

ើងរោយរកុលក្ខ ងា បស់នាយកោានផ

ិត្កលមនិងបសុពយបា

រដ្ើលបធីោក់ សុំក្ខ ពិនិត្យនិងសររលចពីរកសួងកសិកលម ក្ខ
ុ ា របោញ់ និងរនសាទ។ រសចកតីរពាងរបក្ខស
សតីពីក្ខ បរងាើត្ និ ងក្ខ រគប់រគងកសិោានចិ ញ្ចឹលោនចំ នួន១៥របក្ខ រោយត្រលូវឲ្យ ប
ូ វ ័នត ឬនី ត្ិបុគគ
ខដ្

ោនបំ ៈងរបកបលុខ ប បរងាើត្កសិោានចិ ញ្ចឹលសត្វ

រត្ូវសុំ

ិខិត្អនុញ្ហាត្។

កសិោានចិ ញ្ចឹល

សត្វ រត្ូវបានខបងខចកជាបី របរភទ គឺ ខាាត្មំ លមយល និងខាាត្ត្ូ ច រហើយោចស់កសិោានរត្ូវបំ រពញតាល
កាខ័ៈឌត្រលូវដ្ូ ចោនខចងរៅកាុងរបក្ខ ៣, ៦, ៧, និ ងរបក្ខ ១១ម្នរបក្ខសរន៉ះ ដ្ូ ចខាងររក្ខល៖
-ោនទី តាំងរៅកខនៃងសលស្សបខដ្

រៅឆ្ៃយពីទីរបជុំ ជន របភពទឹកខដ្

របាស់ជារបរកត្ី និងរត្ូវសាងសង់ តាលបទោានបរចចករទស

-ោន បងព័ទធជុំវ ិញ និងោនរោងោល

-សាងសង់ អាងសរោប់រមវើជីវសុវត្ថិភ្នពសោៃប់ រលរោគរៅរចករចញ-ចូ
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លនុសសនិ ងសត្វររបើ

-ោនចំ ៈត្ោនជំនិ៉ះរគប់ របរភទ
-រត្ូវោនចោៃយសលស្សបតាលបទោានបរចចករទសពីរោងចិ ញ្ចឹលលួ យរៅរោងចិញ្ចឹលលួ យ
-ោនរបព័ នជ
ធ ី វសុវត្ថិភ្នព កខនៃងឆ្ៃងក្ខត្់ ំងាប់ រលរោគ ោនបនទប់តៃស់បូត សរលៃៀកបំ ពាក់លុននឹង
រចញពី កសិោានចិ ញ្ចឹលសត្វ ោនបនទប់ោងសោអត្ម្ដ្រជើ ងលុ ននិងររក្ខយរចញ-ចូ

កសិោាន

ចិ ញ្ចឹលសត្វ
-ោនកខនៃងសរោប់ សកចំ
ុត ៈីសត្វ

-ោនបនទប់សរោប់ ទុកោក់ សោា ប ិក្ខារពទយ និងបសុឱ្សថស្សបតាលបទោានបរចចករទស
-សាងសង់ រោងសរោប់ចិញ្ចឹលសត្វតាលបទោានបរចចករទស
-ោនក្ខ ិោ

័យសរោប់លន្រនតីបសុរពទយោនសលត្ថកិចច

-ោនក្ខ ិោ

័យរមវើក្ខ ងា សរោប់កសិោានចិ ញ្ចឹលសត្វ និងបនទប់កលមក រៅោច់ រោយខ

កពី

ប ិរវៈចិ ញ្ចឹលសត្វ
-ោនអគា រផទ សត្វរចញ-ចូ
-រោងសរោប់ ពិនិត្យពយបា

ោច់ រោយខ

កពី គាា

និ ងអនុវត្តវ ិធានបសុពយបា

-ោនរបព័ នរធ គប់ រគងក្ខកសំៈ

់តាល យរក្ខ សាងសង់ អាងរបរពឹ ត្ិក
ត លមឬ

ជី វឧសម័ន

-ោនបនទប់ទឹកនិ ងបងគន់អនាល័ យ សរោប់បុ ស នា ី
-ោនបនទប់សរោប់ ទុកោក់ សោា ឧបក ៈ៍ររបើ របាស់កុងកសិ
ា
ោានចិ ញ្ចឹលសត្វ
-ោន

សរោប់ ដ្ុត្កំ រទចសាកសពសត្វនិងក្ខកសំៈ

់ខដ្

ោនរលរោគ

-ោនរបភពទឹ កសាអត្សរោប់ ររបើ របាស់រគប់រគាន់
-រត្ូវោនអាកបរចចករទសថ្នាក់ ប ិញ្ហាបរត្ផ
សត្វ

ឬប ិញ្ហាបរត្រវជជសាស្រសតសត្វរ

ឬប ញ្ហាបរត្វ ិទយសាស្រសត

ិត្កលមនិងបសុពយបា

ើងរៅ

ឬសញ្ហាបរត្សលលូ

រដ្ើលបធីទទួ

ខុ សរត្ូវ

ក្ខ ងា បរចចករទសកាុងកសិោានចិ ញ្ចឹលសត្វ

-រត្ូវោនរបព័ នអ
ធ ត្តសញ្ហាៈសត្វរៅកាុងកសិោាន
-រត្ូវផត

់ បាយក្ខ ៈ៍រទៀងាត្់ជូនអងគភ្នពផ

ិត្កលមនិងបសុពយបា

សិោាន ដ្ំ រៈើ ក្ខ កសិោាន និ ងសាថនភ្នពជំ ងឺរ ៀងោ
ផ

ិត្កលមនិងបសុពយបា

ោានផ

់០៣ខខលតង តាល យរអាកបរចចករទស

របចាំក្ខ រៅកសិោានចិញ្ចឹលសត្វ ខដ្

ិត្កលមនិងបសុពយបា

នូ វសថិត្ិសត្វរៅកាុងក

ទទួ

សាគ

់រោយនាយក

។

ជររលើ សទី២ សតីពីក្ខ រ ៀបចំ របក្ខសសតីពីក្ខ បរងាើត្និងក្ខ រគប់រគងកសិោានចិញ្ចឹល រត្ូវបាន

សិកានិ ងវ ិភ្នគតាល
និ ង ោាភិ បា

កាៈរវ ិទយសាស្រសតពីផ

ប៉ះពា

៖
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់រ

ើបនទុកចំ ណ្តយ

និ ងផ

ចំរៈញម្នមុ កិចច

៤.២.១.បនទុកច្ំណាយគលើធុរកច្
ិ ច

រដ្ើលបធីអនុវត្តតាលបញ្ា ត្ិក
ត លមថី ខម ដ្
៦, ៧, និ ងរបក្ខ ១១ខាងរ

ត្រលូវឲ្យមុ កិ ចប
ច ំ រពញក្ខត្ពវកិចដ្
ច ូចោនខចងរៅកាុងរបក្ខ ៣,

ើ រនា៉ះមុ កិ ចច ោនបនទុកចំ ណ្តយស ប
ុ ចំ នួន៣៨.៩៦១.៨៩១ដ្ុ ោៃ រសមើនឹង

៩៧.៥៥%ម្នចំ ណ្តយស ប
ុ ាំងមុ កិ ចន
ច ិ ង ោាភិ បា
ចំ ណ្តយជាលមយលអស់២៩.៦៩៧ដ្ុ ោៃ ។
របោៈ ១១.៦៩៧ដ្ុ ោៃ

តាលក្ខ គៈនា

កសិោានចិ ញ្ចឹលសត្វរន៉ះ។

សាកសព អគា រផទ សត្វរចញ-ចូ
និ ងក្ខ រ ៀបចំ បាយក្ខ ៈ៍
ោាន និ ងសាថនភ្នពជំងឺរ ៀងោ

ើងខដ្

ោច់ រោយខ

កពី គាា ចំ ណ្តយ ដ្ាបា

រ

ជី វឧសម័ន

ករលទច

ើអាកបរចចករទស កលមក

ជូ នអងគភ្នពោនសលត្ថកិចន
ច ូ វសថិត្ិសត្វរៅកាុងកសិោាន

ដ្ំ រៈើ ក្ខ កសិ

់០៣ខខលតងជារដ្ើ ល។ របើពិនិត្យពីបនទុកចំណ្តយរន៉ះ ហាក់បីដ្ូចជាខពស់
ោនក្ខ រគប់រគងតាលបទោានបរចចករទសលួ យចាស់ោស់

ធានានិ ងក្ខ ពា បាននូ វសុវត្ថិភ្នពនិងសុខភ្នពសាធា ៈរ
ជាកតាតប៉ះពា

និ ងក្ខ រគប់ រគង

រមៀបនឹ ងសាថនភ្នពរដ្ើលរបោៈ៣៩,៣៩%រនា៉ះ

ើក្ខ សាងសង់ ដ្ូចជាអាងរបរពឹត្ិ ក
ត លម ឬ

ខត្វានឹ ងរមវើឲ្យកសិោានរៅកលពុជា
់មៃន់មៃ ដ្

់ផ

ពិ រសសក្ខ ក្ខ ពា ក្ខ ីកោ

ោ

ម្នជំងឺ

ិត្កលមសត្វ និ ងរសដ្ាកិចចសងគល។

៤.២.២.បនទុកច្ំណាយគលើរដ្ឋាភបា
ិ ល

រៅកាុងដ្ំ រៈើ ក្ខ រ ៀបចំរបក្ខសសតីពីក្ខ បរងាើត្

(រកសួងកសិកលម

មុ កិ ចចបាន ងនូ វបនទុកចំណ្តយបខនថល

លិ នាន់បរងាើត្របក្ខសសតីពីក្ខ បរងាើត្

ចំ ណ្តយរកើ នរ

រោយសា មុ កិ ចរច ត្ូវចំណ្តយបខនថលរ

ឆ្ៃងសត្វ ខដ្

រត្ូវ

រសមើនឹង៣៩,៣៩% សរោប់ដ្ំរៈើ ក្ខ របើកកសិោានចិ ញ្ចឹលសត្វលួយកខនៃង

របើ ររបៀបរមៀបនឹ ងសាថនភ្នពរដ្ើ លគឺ លុនរព

បនតិច

កាុងរនា៉ះកសិោានចិ ញ្ចឹលសត្វលួយកខនៃង

និងក្ខ រគប់រគងកសិោានចិញ្ចឹលសត្វ

ដ្ា

ក្ខ
ុ ា របោញ់ និ ងរនសាទ) បាន ងនូ វបនទុកចំណ្តយោនជាអាទិ៍ ក្ខ រ ៀបចំរសចកតី

រពាង ក្ខ ពិ ររគា៉ះរោប

់ ក្ខ ងា ផសពវផាយ ក្ខ រចញ

សុំបរងាើត្និ ងចុ ៉ះបញ្ជីកសិោានចិ ញ្ចឹលសត្វ)

ិខិត្អនុញ្ហាត្ និងក្ខ ផ

ក្ខ ចុ ៉ះរត្ួត្ពិ និត្យនិងរមវើវ ិធានបសុរពទយ

ិត្ឯកសា ( ពាកយ

ក្ខ ងា រគប់ រគង

ទិ នន
ា ័ យនិ ងក្ខ ចុ ៉ះតាលោនក្ខ អនុ វត្តតាលកសិោាន រោយោនបនទុកចំ ណ្តយស ប
ុ ៩៧៩.០៩៧ដ្ុ ោៃ
រសមើនឹង២,៤៥%ម្នចំណ្តយស ប
ុ ាំងមុ កិចន
ច ិង ោាភិ បា

។ របើ រមៀបនឹងមុ កិចច

ោាភិ បា

ោន

បនទុកចំ ណ្តយាប។
៤.២.៣.អំព្ផ
ី លច្ំគណញ

ក្ខ បរងាើត្បញ្ាត្ិ ក
ត លមថី ម

សតីពីក្ខ បរងាើត្និ ងក្ខ រគប់រគងកសិោានចិ ញ្ចឹលសត្វរន៉ះរ

បរងាើន និ ងបខនថលបនទុកចំណ្តយរបោៈ៣៩,៣៩% ដ្

សត្វលួយកខនៃង របើ ររបៀបរមៀបនឹ ងសាថនភ្នពរដ្ើ ល លុ ន រព

ើង

បាន

់មុ កិ ចស
ច រោប់ ដ្ំរៈើ ក្ខ របើ កកសិោានចិ ញ្ចឹល
លិ នាន់ ប រងាើត្របក្ខសសតីពីក្ខ បរងាើត្ និ ង

ក្ខ រគប់ រគងកសិ ោានចិ ញ្ចឹល សត្វ រន៉ះ ឯ
ី ដ្ា ក៏ ោនបនទុ កចំ ណ្ត យរសមើនឹ ង ៩៧៩.០៩៧ដ្ុ ោៃ កាុ ងរនា៉ះ
១ខខ ដ្ារត្ូ វចំ ណ្ត យអស់ របោៈ៨១.៥៩១ដ្ុ ោៃ ។ តាលក្ខ វ ិភ្នគ ាំង ដ្ានឹងមុ កិចច រ
បនទុកចំណ្តយខពស់ បុ ខនតរបក្ខសរន៉ះ នឹ ងនាំលកនូ វផ
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ចំ រៈញដ្

ើញថ្ន ោន

់សងគលររចើន ោនជាអាទិ៍៖

-រ

ើកកលពស់ផ

ិត្កលមសត្វ

-ក្ខ ក្ខ ពា ប សា
ិ ថន

និ ង ទប់ សាាត្់ បាននូ វ ក្ខ ក
ី ោ

ោ

ម្នជំ ងឺ ឆ្ៃ ងពី សត្វ រៅសត្វ

និ ង ពី

សត្វ រៅលនុ សស
-រមវើឱ្យសាច់ សត្វោនសុវត្ថភ្នព និ ងបរងាើនទំ នុកចិ ត្ដ្
ត

់អាកររបើរបាស់

-បរងាើនសលត្ថភ្នពរបកួ ត្របខជង ម្នក្ខ ចិ ញ្ចឹលសត្វកុងស្សុ
ា
ក រដ្ើ លបធីជំ ញ
ុ ផ
ត្រលូវក្ខ ផគត្់ផង
គ ់ទីផា កាុងស្សុក និ ង ឈានរៅដ្

-រមវើឱ្យោនរបសិទធភ្នព ដ្

់ក្ខ នាំរចញរៅរព

អនាគត្

់ក្ខ រគប់រគងសថិត្ិម្នក្ខ ចិ ញ្ចឹលសត្វ និងប ិោៈសត្វ

-បរងាើ ត្ ក្ខ ងា កាុ ងស្សុ កជូ ន របជាព

ដ្ា ខខម

ខដ្

កំ ពុ ង របឈលនឹ ង ច

ចំ ណ្ត កស្សុក រៅ កក្ខ ងា រមវើរៅររៅរបរទស និងចូ
ឆ្ាំ

ិត្កលមសរោប់បំរពញ

នា

ំ ហូម្នព

ក

ល
ួ កាុងក្ខ កាកំ រៈើនរសដ្ាកិចរច បចាំ

ិ ិ រោគកាុងវ ស
ិ ័ យចិ ញ្ចឹលសត្វ តាល យរក្ខ ោនរកបខ័ ៈឌចាប់ លួ យ
់ អា ក វ ន

-បរងាើនទំ នុកចិ ត្តដ្

ចាស់ ោស់ សរោប់ ធានា និ ងសរលួ
- ក្ខ ងា រគប់រគងចំ ៈូ

ដ្

់ក្ខ របកបអាជី វកលម បស់មុ កិ ចច

កាុងវ ិស័យចិ ញ្ចឹលសត្វ ោនភ្នពងាយស្សួ

- រមវើឲ្យកលពុជា អាចនាំរចញនូ វផ

ិត្ផ

សត្វ ចូ

និងចាស់ោស់

រៅកាុងទីផា អាសានបាន រៅរព កលពុជា
បានបំ រពញតាលទិ សរៅសោហ ៈកលមអាសានឆ្ាំ២០១៥
ខដ្ ត្រលូវឲ្យរបរទសកាុងត្ំ បន់អា
សាននី លួយៗ ោនចាប់សីព
ត ី ក្ខ បរងាើត្និ ងក្ខ រគប់រគងកសិោានចិ ញ្ចឹលសត្វ និ ង
ក្ខ អនុវត្ត

ិខិត្បញ្ហ
ជ ក់

រអ បរសើ ម្នកសិោានចិ ញ្ចឹលសត្វ(Good Animal Husbandry Practice) រទើ បអាចរមវើ

អាជី វកលមនាំរចញសាច់ សត្វ ឬសត្វរៅ

ក់ រៅកាុងត្ំបន់ អាសានបាន។ ដ្ូ ចរន៉ះ រដ្ើ លបធី ត្់ ឲ្យាន់

សភ្នពក្ខ ៈ៍កាុងត្ំបន់ ពិ រសសសោហ ៈកលមរសដ្ាកិចចអាសាន បានកំពុងត្រលូវឲ្យកលពុជា
ពរងឹ ងសលត្ថភ្នពកាុងរកបខ័ ៈឌចាប់
រទើបអាចោនសលត្ថភ្នពរបកួ ត្របខជងរសដ្ាកិចា
ច ំងកាុង
ត្ំ បន់ និ ងាំងរៅករលិ ត្អនត ជាត្ិ បាន។
តាលក្ខ វ ិភ្នគផ

ប៉ះពា

់

រគអាចសនាិោានបានថ្ន

ោនបនទុកចំណ្តយខពស់
ចំ រពា៉ះ ដ្ានិងមុ កិ ចច ខដ្ កាុងរនា៉ះ រៅឆ្ាំដ្ំបូង មុ កិ ចចបានចំណ្តយភ្នគររចើ នរ ើក្ខ សាងសង់ បុ ខនត
របើដ្កបនទុកចំ ណ្តយរ ើក្ខ សាងសង់ រៅឆ្ាំដ្ំបូងរចញ
រនា៉ះកសិោានលួយជាលមយលបានថយបនទុក
ចំ ណ្តយ លករៅរត្ឹលរបោៈ៤.៥០០ដ្ុ ោៃ
រន៉ះខដ្ រគក៏ សរងាត្ោនផ
បាននូ វក្ខ ីកោ

អាចនាំរចញនូ វផ

ោ

ជររលើ សទី ២

រសមើនឹងរបោៈ១៥,៤១%បុ រណ្តណ៉ះ។ ទនទឹលជាលួ យគាា

ចំ រៈញចលបធងៗដ្

់សងគលោនដ្ូចជា ក្ខ ក្ខ ពា ប ិសាថន និងទប់ សាាត្់

ម្នជំ ងឺឆ្ៃងសត្វ ក្ខ បរងាើត្ក្ខ ងា កាុងស្សុកជូ នរបជាព
ដ្ាខខម
រមវើឲ្យកលពុជា
ិត្ផ សត្វ ចូ រៅកាុងទីផា អាសានបាន រៅរព កលពុជា បានបំ រពញតាលទិ ស

រៅសោហ ៈកលមអាសានឆ្ាំ២០១៥ ខដ្

ត្រលូវឲ្យរបរទសកាុងត្ំ បន់អាសាននី លួយៗ ោនចាប់ សីព
ត ី

ក្ខ បរងាើត្និងក្ខ រគប់រគងកសិោានចិ ញ្ចឹលសត្វ

និ ង

ិខិត្បញ្ហ
ជ ក់ក្ខ អនុវត្ត

រអ បរសើ ម្នកសិោាន

ចិ ញ្ចឹលសត្វ(Good Animal Husbandry Practice) រទើ បអាចរមវើអាជី វកលមនាំរចញសាច់ សត្វ ឬសត្វរៅ
ក់ រៅកាុងត្ំ បន់អាសានបាន ពិរសសក្ខ ចូ

ល
ួ អនុ វត្តយុទសា
ធ ស្រសតចត្ុរក្ខៈដ្ំ ណ្តក់ក្ខ

13

ទី ៣ បស់

ោជ ោាភិ បា ខដ្
និ ោយពី ក្ខ រ

ិស័យកសិកលម កាុងរនា៉ះ ោន
រៅកាុងចត្ុ រក្ខៈទី ១ បានកំ ៈត្់ អំពីក្ខ រ ើកសទយវ
ួ
ើកកលពស់ច នាចិ ញ្ចឹលសត្វ ឲ្យក្ខន់ ខត្ទូ ំទូោយ។

៥. ការរិពព្ោះពោរេ់
រដ្ើលបធីោនលូ

ោានរគប់ រគាន់ កុង
ា ក្ខ វាយត្ម្លៃអំពីផ

បរងាើត្និ ងក្ខ រគប់ រគងកសិោានចិ ញ្ចឹលសត្វរន៉ះ រកុលRIA
ជាលួ យអាកពាក់ ព័នរធ ោយទទួ បានលត្ិ រោប

ប៉ះពា

់រ

ើរសចកតីរពាងរបក្ខសសតីពីក្ខ

បស់រកសួង បានរមវើក្ខ ពិររគា៉ះរោប

់

់ដ្ូចត្រៅ៖

៥.១. រិពព្ោះពោរេ់ជាម្ួយដផនរសាធារណៈ

៥.១.១-ក្កុមORIAក្បចំECOSSOC ននទស្
ត រគណៈរដ្ាមន្នតៈី
ី ីកា

កសិកលម ក្ខ
ុ ា របោញ់ និងរនសាទ បានរ ៀបចំ រ
ចាប់សីព
ត ី សុខភ្នពសត្វនិងផ

ិត្កលមសត្វ

រកសួងកសិកលមចាំបាច់រត្ូវោន

រសចកតីរពាងរបក្ខស ខដ្

រកសួង

ើងលករន៉ះ ពិត្ជាោនសា សំខាន់ កុងអនត
ា
ក្ខ

រៅលិនាន់ បានអនុល័ត្ោក់ ឲ្យអនុវត្ត។

ខដ្

កាុងន័ យរន៉ះ

ិខិត្បទោានគត្ិ យុត្តណ្តលួ យសរោប់ រគប់ រគងក្ខ ចិ ញ្ចឹលសត្វ។ ក្ខ

ចិ ញ្ចឹលសត្វរៅកលពុជា រៅោនករលិត្ទន់ រខាយ លិនាន់ អាចផគត្់ផគង់ ត្រលូវក្ខ សាច់ សត្វកុងរបរទស
ា
បានរៅរ
រ

ើយ ជារហត្ុ រមវើឲ្យោនក្ខ នាំចូ

ើក្ខ នាំចូ

រោយលិនជំ ញ
ុ ក្ខ រ

រឆ្ៃើ យត្បបានសលស្សបកាុងក្ខ ចូ

របរទសកលពុជា ពិ ត្ជាោនសក្ខតនុ ព
រ

ើកកលពស់ផ

ចំ រពា៉ះរសចកតីរពាងរបក្ខសខដ្

ភ្នពសត្វ សុខ-ោ

វាជាកតាតលិ នាន់

កាៈររគួសា

ីឯតាល

កាៈរពាក់ កណ្ត
ត

ឧសាហកលម

ើយ។

រកសួងររគាងនឹងបរងាើត្រន៉ះ ោនរគា

ិត្ភ្នពសត្វ ក្ខ ទប់ សាាត្់ ក្ខ ីកោ

បំៈងរោ៉ះស្សាយបញ្ហ
ា

ជំ ងឺឆ្ង
ៃ សត្វ ក្ខ ក្ខ ពា សុខ

ភ្នពសត្វ សុខភ្នពសាធា ៈរ និ ងក្ខ ក្ខ ពា ប ិសាថន ដ្ូចោនខចងរៅកាុងរបក្ខ

១ម្នរសចកតីរពាង។ សាម ត្ី ម្នរបក្ខសាំងលូ

លិនោនរបក្ខ ណ្តលួ យ និ ោយពីក្ខ បរងាើន

ភ្នពសត្វរនា៉ះរទ

ើក្ខ រគប់រគងក្ខ ីកោ

ខត្ខៃឹលសា រតតត្ខត្រៅរ

រហត្ុ រន៉ះ គួ ោនរបក្ខ ណ្តលួ យខចងអំ ពីក្ខ ជំ ញ
ុ ផ
ដ្

់អក
ា ចិ ញ្ចឹលសត្វផង

រកសួងពិ ចា ណ្ត រ

រដ្ើ លបធីឲ្យរបក្ខសរន៉ះ

ើបនទុកចំ ណ្តយ ខដ្

ោ

ោនខៃឹលសា រគប់រជុងររជាយ។

អាចរមវើឲ្យប៉ះពា

់ដ្

ក្ខ ចិ ញ្ចឹលសត្វបចចុបបធនា រយើងរៅលិនាន់

សត្វកុងរព
ា
លូ

ផ

ិត្

ម្នជំងឺឆ្ង
ៃ សត្វបុ រណ្តណ៉ះ។

ិត្កលមសត្វ រោយោនក្ខ រ

ើកទឹ កចិ ត្ព
ត ី ដ្ារៅ

ទនទឹលនឹងរន៉ះ ក៏ រសាើ

់ក្ខ របកប ប ចិញ្ចឹលសត្វ បស់មុ កិច។
ច

៥.១.២-ការយាល័
យផលិតកមមនននាយកដ្ឋានផលិតកមម នង
ិ
ិ បស្ុ ព្ាបាល

រទ។ អាជី វក ខដ្

ររពា៉ះ

ខពស់កុងក្ខ
ា
ចិញ្ចឹលសត្វ។ បចចុបបធនា វ ិស័យចញ្ចឹលសត្វ រគសរងាត្

ើញោនចំនួនត្ិចត្ួចរៅរ

ចលបធងៗោនជាអាទិ៍ ក្ខ បរងាើនផ

ិត្កលមកុងស្សុ
ា
កឲ្យបានខាៃំងក្ខៃ

ិ ័ យ ចិ ញ្ចឹល សត្វ
ួល រៅកាុ ងកំ រៈើនរសដ្ា កិ ចចរបចាំ ឆ្ាំ ពី វ ស

ើញោនក្ខ ចិ ញ្ចឹលររចើនខត្តាលខបប

និ ងឧសាហកលមរ

ប ិោៈសាច់ សត្វដ្៏ររចើនពី ររៅរបរទស។ ក្ខ ពឹងខផអក

ិខិត្បទោានគត្ិ យុត្ត សរោប់ រគប់រគងរៅរ

ើយ

បានសុំចាប់ចិញ្ចឹលសត្វសពវម្ថៃ គឺរោយសា ពួកគាត្់រត្ូវក្ខ សុំវ ិញ្ហាបនបរត្អនាល័យ

ដ្ឹ កជញ្ូជ នសត្វបុរណ្តណ៉ះ

ីឯក្ខ របលូ

កម្រលម្នក្ខ ចិ ញ្ចឹលសត្វរទៀត្រសាមក៏ លិនាន់ោន

ោានកំ ៈត្់ចាស់ោស់ខដ្ ។ តាលរបក្ខស ល
ួ សតីពីក្ខ ផត

ក្ខ
ុ ា របោញ់ និ ងរនសាទ កសិោានចិ ញ្ចឹលសត្វខដ្

់រសវាសាធា ៈរ បស់រកសួងកសិកលម

ោនចាប់អនុ ញ្ហាត្ រត្ូវបានរគខបងខចកជាកសិោាន
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ចិ ញ្ចឹលសត្វខាាត្មំរបរភទ «ក» និ ងកសិោានចិ ញ្ចឹលសត្វខាាត្លមយលរបរភទ «ខ» រដ្ើលបធីសរលួ
របលូ

ពី រសវាសាធា ៈរ

ខដ្

់ក្ខ

កាុងរនា៉ះក្ខ សុំ ិខិត្អនុញ្ហាត្របើ កកសិោានចិ ញ្ចឹលសត្វ
របរភទ«ក» លួ យកខនៃងរត្ូវបង់៨០០.០០០រ ៀ
និងកសិោានចិ ញ្ចឹលសត្វរបរភទ «ខ» ម្ថៃ៤០០.០០០
រៀ

ចំ ៈូ

ដ្

។ រា៉ះបី ថ្ន ោនកសិោាន ខបងខចកជារបរភទ«ក» និងរបរភទ «ខ» ដ្ូចកំ ៈត្់រៅកាុងរបក្ខស

ល
ួ ក៏ ពិត្ខលន ខត្វារៅលិនាន់ ោនបញ្ា ត្ិក
ត លមណ្តលួយរចញរោយ ដ្ា កំ ៈត្់ពី

បរងាើត្កសិោានចិ ញ្ចឹលសត្វឲ្យបានចាស់ោស់រៅរ
ក្ខ រគប់ រគងម្នក្ខ ីកោ

ោ

ម្នជំ ងឺឆ្ៃង ផ

ប៉ះពា

ើយ ខដ្

ជារបក្ខ ដ្៏

កាខៈឌ និងក្ខ សុំ

ំបាកសរោប់ សលត្ថកិចក
ច ុង
ា

់ប ិសាថន និ ងបរចចករទសម្នក្ខ ចិ ញ្ចឹលជារដ្ើ ល។

លយងរទៀត្ ក្ខ លិនោនបញ្ា ត្ិ ក
ត លមសរោប់រគប់ រគងក្ខ ចិ ញ្ចឹល សត្វ ខបបរន៉ះ នឹ ងរមវើឲ្យកលពុជា លិ នអាច
នាំរចញនូវផ

ិត្ផ

សត្វចូ

រៅកាុងទី ផា អាសានបាន ររពា៉ះតាលទិ សរៅសោហ ៈកលមអាសាន
ឆ្ាំ២០១៥ បានត្រលូវឲ្យរបរទសកាុងត្ំ បន់អាសាននី លួយៗ ោនចាប់ សតីពីក្ខ បរងាើត្និ ងក្ខ រគប់ រគង
កសិោានចិ ញ្ចឹលសត្វ និ ង

ិខិត្បញ្ហ
ជ ក់ក្ខ អនុ វត្ត

រអ បរសើ ម្នកសិោាន ចិ ញ្ចឹលសត្វ (Good Animal

Husbandry Practice) រនា៉ះរទើ បរបរទសជាសោជិកនី លួយៗ អាចរមវើអាជី វកលមនាំរចញសាច់សត្វ ឬ
សត្វរៅ

ក់ រៅកាុងត្ំបន់អាសានបាន។

ជាលួ យគាារន៉ះ

រៅកាុងសោហ ៈកលមរសដ្ាកិចអា
ច សាន
ខដ្ ឈានចូ លកដ្ ់រៅរត្ឹ លម្ថៃទី៣១ ខខមាូ ឆ្ាំ២០១៥រន៉ះ របរទសកលពុជា ចាំបាច់រត្ូវរបក្ខស
ឲ្យររបើ
និ ង ោក់ ឲ្យអនុ វ ត្ត នូ វ ិ ខិ ត្ បទោានគត្ិ យុត្ត ពាក់ ព័ នធ នឹ ង ជី វ សុ វ ត្ថិ ភ្នពនិ ង ក្ខ ចិ ញ្ចឹល សត្វ អ
(Good Farming Practices- GFP) ររពា៉ះវាជាឧបក ៈ៍ដ្៏ សំខាន់ សរោប់ក្ខ ទប់ សាាត្់និងក្ខ រត្ួត្ពិ និត្យជំ ងឺសត្វរៅកាុងរបព័នធផ

ិត្កលមសត្វ។

ដ្ូ រចា៉ះ ក្ខ រ ៀបចំ របក្ខសសតីពីក្ខ បរងាើត្និ ងក្ខ រគប់រគងកសិោានចិ ញ្ចឹលសត្វរន៉ះរ

អភិវឌ្ឍរកបខ័ ៈឌគត្ិ យុត្ត
សរោប់នីត្ិក្ខ

រដ្ើលបធីគាំរទយុទធសាស្រសតចត្ុរក្ខៈដ្ំ ណ្តក់ក្ខ

ទី ៥ម្ន ដ្ាសភ្ន

ខដ្

ោនខចងោងចាស់រៅកាុងលុំទី២

ចិ ញ្ចឹលសត្វ និងវា ីវបបធកលមម្នចត្ុ រក្ខៈទី១ សតីពីក្ខ រ

ទី៣

ើង វាជាក្ខ

បស់ោជ ោាភិ បា

សតីពីក្ខ រ

ើកកលពស់ក្ខ

ិស័យកសិកលម និងកាុងប ិបទខដ្
ើកសទយវ
ួ

រព៉ះ

ោជាណ្តចរកកលពុជារត្ូវបំ រពញកាុងរកបខ័ ៈឌម្នអងគក្ខ ពាៈិជជកលមពិភពរោក (WTO) អងគក្ខ សុ ខ
ភ្នពសត្វពិភពរោក (OIE) ក្ខ រមវើសោហ ៈកលមកលពុជា ជាលួ យអាសាន(ASEAN) និ ងជាលួ យបណ្ត
ត
របរទសកាុងត្ំ បន់ ផងខដ្ ។ ដ្ូចរន៉ះ គួ រកសួងជួយជំ ញ
ុ ក្ខ កសាងរបក្ខសសតីពីក្ខ បរងាើត្និ ង ក្ខ
រគប់ រគងកសិោានចិ ញ្ចឹលសត្វឲ្យបានរ ឿន រៅរព ខដ្ ចាប់ សីព
ត ី សុខភ្នពសត្វ និ ងផ ិត្កលមសត្វ
រៅលិនាន់ រត្ូវបានអនុល័ត្ោក់ឲ្យអនុវត្ត។
៥.១.៣-អគគរ

របោញ់ និងរនសាទរ

ខាមិក្ខ ង ទទួ

បនទុកក្ខ ងា ផ

ត្
ិ កលមនិងបសុពយបា

រសចកតីរពាងរបក្ខសរន៉ះ គួ អងគភ្នពនាយកោានផ

ជររៅជាលួ យ នឹ ង

ិ ខិ ត្ បទោានគត្ិ យុត្ត ម្នបណ្ត
ត

ចិ ញ្ចឹលសត្វលួយរត្ូវោន

ិត្កលម និ ងបសុពយបា

របរទស

ក្ខ ចិ ញ្ចឹល សត្វ ពិ រសសចាប់ ឬអនុ សញ្ហាអនត ជាត្ិខដ្
កាខៈឌរត្ូវបំ រពញអវីខៃ៉ះ។

ខដ្

ក៏ រៅលិ នាន់ រឆ្ៃើយត្បរៅនឹ ងរគា

សិកាឲ្យបានសុី

រគធាៃប់ អ នុ វ ត្ត រ

ើ ក្ខ រគប់ រគង

ពាក់ ព័នន
ធ ឹងវ ិស័យចិញ្ចឹលសត្វ ថ្នរត្ើកសិោាន

របើពិនិត្យលួ យរត្ួសរ

រន៉ះ ហាក់ ក្ខ ឲ្យនិ យលន័ យពាកយ « កសិោាន »រៅលិ នាន់ចាស់
របក្ខស

ម្នរកសួងកសិកលម ក្ខ
ុ ា

ើខឹ ល
ៃ សា ម្នរសចកតីរពាង

ីឯខៃឹលសា ល
ួ ម្នរសចកតីរពាង

បំៈងដ្ូចោនខចងកាុងរបក្ខ ១ម្នរសចកតីរពាងរៅ
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រ

ើយ ។ ក្ខ រ ៀបចំ របក្ខសរន៉ះរ

ើងជាក្ខ

អ រៅរព

ខដ្

ចាប់សីព
ត ីផ

ិត្កលមសត្វ និងសុខភ្នព

សត្វ រៅលិនាន់ បានអនុល័ត្ ខត្គួ ពិនិត្យខៃឹលសា និ ងអត្ថន័យ ម្នរបក្ខសរន៉ះ ឲ្យបានរគប់រជុងររជាយ
រដ្ើលបធីងាយស្សួ

យករៅអនុវត្ត។

៥.១.៤-សលត្ថកិចម្ច នលនទី កសិកលម ម្នរខត្តកំពង់សឺ ព កំពង់ឆ្ាង
ំ ម្រពខវង កំពង់ចាល និងរខត្ត ត្នគិ ីរ

បច្ចុបបនន ក្ខ ចិ ញ្ចឹល សត្វ ោ នរទង់ រាយជា

អនុ ញ្ហាត្ពីសលត្ថកិចជ
ច ំ នាញរទ

កា ៈររគួ សា ោនចំ នួ ន ររចើ ន រោយពុំ ោនចាប់

ីឯក្ខ ចិ ញ្ចឹលកាុង ប
ូ ភ្នពជាកសិោានោនចាប់អនុ ញ្ហាត្ពីសលត្ថកិចច

ជំ នាញោនប ិោៈត្ិ ចត្ួចរៅកាុងរខត្តនីលួយៗ

ខដ្

បុ រណ្តណ៉ះកាុងលួ យរខត្ត ។ អាកចិ ញ្ចឹលសត្វបានរសាើសុំ

ជាលមយលអាចោនចំ នួនពី ២រៅ៣កសិោាន

ិខិត្អនុញ្ហាត្ាំងអស់ ពុំ ោន

យុត្តណ្តលួ យត្រលូវពួកគាត្់សុំបរងាើត្កសិោានចិ ញ្ចឹលសត្វរទ។

ខត្ក្ខ ក្ខ ោក់ពាកយសុំបរងាើត្កសិោាន

ចិ ញ្ចឹលសត្វរន៉ះ វាជាក្ខ ឮត្ៗគាាតាល យរក្ខ ខៈនាំ បស់លនទី កសិកលម (ក្ខ ិោ
បសុពយបា

) ខដ្

រៅោនកៃិន និងសខរលកសត្វ ខដ្

អាចប៉ះពា

់ដ្

ិត្កលម និ ង

ោ
អ ងណ្តក៏ រោយ វាខត្ងខត្

់ក្ខ ស់រៅ បស់របជាព

ត្ិ ច ឬររចើ នបុ រណ្តណ៉ះ។ កនៃងលក ក ៈីកៃិន និងសខរលកសត្វខដ្

ោ

័ យផ

ខត្ងខត្ចុ ៉ះផសពវផាយអំពីបរចចករទសម្នក្ខ ចិ ញ្ចឹលសត្វ ក្ខ រគប់រគងប ិសាថននិ ងជី វ-

សុវត្ថិភ្នព។ជាមលមតាក្ខ ចិញ្ចឹលសត្វរា៉ះបីោនក្ខ រគប់ រគងប ិសាថនបាន

របជាព

ិខិត្បទោានគត្ិ

ដ្ាលិនខាន រគាន់ខត្

រចញពីកសិោានចិ ញ្ចឹលសត្វ ធាៃប់ោន

ដ្ាបឹង
ត ឲ្យអាជាាម ោនសលត្ថកិចច ចាត្់ វ ិធានក្ខ រោ៉ះស្សាយ។ កាុងក្ខ ចិ ញ្ចឹលរន៉ះខដ្

ម្នជំងឺភ្នគររចើនរកើត្រចញពី ក្ខ ចិ ញ្ចឹលសត្វជា

កាៈររគួសា

ក្ខ ីក

ខត្វាករលោនផទុ៉ះរចញពី កសិោាន

ខដ្

ោនចាប់រត្ឹលរត្ូវ ររពា៉ះកសិោានោនចាប់រត្ឹលរត្ូវបានអនុ វត្តនូវជី វសុវត្ថិភ្នពនិ ងវ ិធានបសុពយ-

បា

ជារបចាំ។
ពាក់ ព័នធនឹងរសចកតីរពាងរបក្ខសរន៉ះ លនទី កសិកលម សូលគាំរទចំ រពា៉ះក្ខ រ ៀបចំរបក្ខសសតីពីក្ខ
ោនវ ិសា

បរងាើត្ និ ងក្ខ រគប់ រគងកសិោានចិ ញ្ចឹលសត្វ ខដ្
ត្ូ ច ខត្គួ រកសួងពិ និត្យ

ទធភ្នពរ

ថ្នាក់ ជាត្ិាំងអស់រនា៉ះរទ

ើក្ខ ខកសរលួ

ិខិត្អនុញ្ហាត្

របក្ខ ១១ គួ ខត្ក្ខត្់ បនថយលករៅរត្ឹ ល១ឆ្ាំ

រដ្ើ លបធីងាយស្សួ

ខៈនាំដ្

សុំៈូលព រកសួងចំ រពា៉ះក្ខ ចុ ៉ះបញ្ជីកសិោាន

សូលកុំឲ្យោនក្ខ សមគសា
មញ
ុ

ើកទឹកចិ ត្ដ្
ត

់សហគលន៍អភិ វឌ្ឍន៍ កសិកលម។

ខត្រដ្ើលបធីឲ្យរសចកដីរពាងរបក្ខសខដ្
ន័ យរគប់រជុងររជាយសរោប់ ងាយស្សួ
លអិត្ជាលួ យអងគភ្នព

ខដ្

ោនខចងរៅរត្ង់

់ោចស់កសិោានរ ៀងោ

យករៅអនុ វត្ត

គួ ខត្ោនក្ខ ពិ ររគា៉ះរោប

និងអត្ថ-

់បខនថលឲ្យបាន

ររពា៉ះខៃឹលសា ល
ួ ម្នរសចកតីរពាង

បំ ៈងដ្ូចោនខចងកាុងរបក្ខ ១ម្នរសចកតីរពាងរៅរ
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់ឆ្ាំ

ជាពិ រសសរត្ូវោនក្ខ

រកសួងររគាងនឹ ងោក់ រចញរន៉ះ ោនខៃឹលសា

និ ងសលត្ថកិចចពាក់ព័នធររក្ខលឱ្វាទរកសួង

របក្ខសរៅលិ នាន់ រឆ្ៃើយត្បរៅនឹងរគា

់ក្ខ ចិ ញ្ចឹលសត្វខាាត្

ោនជាអាទិ៍ ក្ខ ចុ ៉ះបញ្ជីកសិោាន ពុំគួ ចុ ៉ះបញ្ជីរៅ

ភ្នព៥ឆ្ាំម្ន

រ

ពាក់ ព័នធនឹងសុព

ភ្នពរគបដ្ៈតប់ ដ្

ើយ។

៥.២. រិពព្ោះពោរេ់ជាម្ួយដផនរឯរជនៈ

៥.២.១. កសិោានចិញ្ចល
ឹ ោន់សាច់ ក្ខ មំ រខត្តកំពង់សឺ ព

កសិោានរន៉ះ បានរបើកដ្ំ រៈើ ក្ខ អាជីវកលមអស់ យររព

៤ឆ្ាំលករហើយ រៅរ

ូត្ិ៍

ើទីតាំងដ្ី

លួ យកខនៃងទំ ហំ ៣៥ខលរត្ គុ ៈនឹង១២០ខលរត្ ។ កសិោានរន៉ះ ោនក្ខ អនុញ្ហាត្ពី អាជាាម លូ

ោាន

និ ងលនទី កសិកលមរខត្តកំពង់សឺ ព រហើយោនក្ខ ចុ ៉ះតាលោនសាថនភ្នពជំ ងឺពីសលត្ថកិចល
ច នទី កសិកលមរខត្តជា
របចាំ។ កាុងឆ្ាដ្
ំ ំ បូ ង

ោចស់ ក សិ ោានបានចំ ណ្ត យរ

នឹ ង ៦០ខល រត្) រសមើនឹ ង១៨.០០០ដ្ុ ោៃ

ើ ក្ខ សាងសង់ រោងចំ នួន ២ទំ ហំ( ៩ខល រត្គុ ៈ

និងក្ខ ចំណ្តយកាុងក្ខ ចិ ញ្ចឹលខថាំកុង
ា យររព

ចំ នួន២៦.០៨០ដ្ុ ោៃ សរោប់ក្ខ ទិ ញកូនោន់ចំនួន៧.០០០កា
ចំ នួន០៤នាក់ ថ្នាំបំបាត្់កិន
ៃ និងក្ខ សុំ
ទទួ

៦០ម្ថៃអស់

ក្ខ ទិ ញចំ ៈី របាក់ឈួា

កលមក

ិខិត្អនុ ញ្ហាត្។ ទនទឹលនឹ ងក្ខ ចំ ណ្តយរន៉ះ ោចស់កសិោានបាន

ជារបាក់ចំរៈញសល លយររក្ខយពីក្ខត្់ កងជាលួ យនឹងក្ខ ចំ ណ្តយ។
រៅកាុងដ្ំ រៈើ ក្ខ ចិ ញ្ចឹល ោចស់កសិោានអាច ករបាក់ ចំរៈញបានសល លយ បុ ខនតក្ខ ចិ ញ្ចឹលក៏

ោនក្ខ បតឹងពី អក
ា ជិត្ខាង រ

ើក ៈីកៃិនសអយម្នោលកសត្វ
រៅសលត្ថកិចរច ៅកាុងរវទិ ក្ខសាធា ៈរ។
ុ

៥.២.២. កស្ិដ្ឋានច្ញ្
ំ ង់ឆ្នង
ំ
ិ ច ឹមក្រូក គបតាក្កូ (Betagro ) គៅគេតតកព្
កសិោានរន៉ះ បានរបើកដ្ំរៈើ ក្ខ អាជី វកលមអស់ យររព

ជិត្៥ឆ្ាំលករហើយ រៅរ

ើទីតាំងដ្ី

លួ យកខនៃងទំ ហំ ២០ហិកតា ។ កសិោានរជូករន៉ះ ោនក្ខ អនុ ញ្ហាត្ពី រកសួងកសិកលម ក្ខ
ុ ា របោញ់ និង
រនសាទ និ ងោនទី តាំងសថិត្រៅស្សុកកំ ពង់ រត្ឡាច រខត្តកំពង់ ឆ្ាំង។ បចចុបបធនា រកុលហុន បានចំណ្តយ
ទុ នរបោៈជិត្២០ ោនដ្ុ ោៃ សរោប់ចិញ្ចឹលរជូកយកសាច់ និងរជូករលសរោប់
លួ យខខ

អាចផ

ចំ ណ្តយរ

ិត្កូ នរជូកសរោប់

ក់ ខចកចាយបាន៣.០០០កា

ើក្ខ សាងសង់រជូកសាច់១២

រោងរជូករលសរោប់ ផ

។

ជាក់ ខសដង

ខដ្

កាុងោាក់ ទទួ

ោាក់ ទទួ

បានរបាក់ ឈួា

ចាប់ ពី១៨០ដ្ុោៃ រ

ើង និងោនកលមក ចំ នួន៤៦នាក់ ខដ្

់ម្នក្ខ ចិ ញ្ចឹលសត្វ រត្ូវបានរកុលហុន បងាូ ចូ

កាុង

ិក និង

កាុងអាង

ជាក្ខ រគប់ រគងតាលបទោានបរចចករទសម្នក្ខ ចិ ញ្ចឹលសត្វោងរត្ឹលរត្ូវ។

ក្ខ បរងាើ ត្ របក្ខសសតីពី ក្ខ បរងាើ ត្និ ង ក្ខ រគប់ រគងកសិ ោានចិ ញ្ចឹល សត្វ រន៉ះរ

លិ ន ោនរោប

ិកចំ នួន១៦នាក់

របោៈ១៣៥ដ្ុ ោៃ កាុងរនា៉ះ អាហា និងក្ខ សាាក់ រៅ បស់បុគគ

កលមក ជាបនទុក បស់រកុលហុន។ ក្ខកសំៈ
សតកទុ
កោលក ខដ្
ុ

រោងរជូកបា

ិក កលមក ចំនួន២ខាង

័យរមវើក្ខ ចំ នួន០១ខាង។ រកុលហុន បានររបើ របាស់បុគគ

បានរបាក់ ឈួា

កាុង

រកុលហុនបាន

ិត្កូនរជូកចំ នួន០៦

ចំ នួន០១ ឃាៃំងសរោប់ ោក់ ចំៈីសត្វ និ ងបសុឱ្សថ អគា សាាក់រៅ បស់បុគគ
និ ងអគា សរោប់ជាក្ខ ិោ

ក់កូន ខដ្

អ
់ ីជ
វ ំ ាស់រទ វាជាក្ខ

។
អ
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ើង

រកុ ល ហុ ន

៥.២.៣. អគគនាយកននក្កុមហុន ហ័ង អាញ អណូ ត ងមាស្ គៅគេតតរតនគរិ ី
កសិោានរន៉ះ
៩.៤៧០ ហិកតា ខដ្
ចិ ញ្ចឹលរគារ

បរងាើត្រ

ើងកាុងពាក់កណ្ត
ដ

ឆ្ាំ២០១៤

រ

ើទីតាំងដ្ី សលបធានរសដ្ាកិចចចំនួន

រកុលហុនរន៉ះ បានោំដ្ូងររបង ច
ួ ចំ នួន ៦.៦០០ ហិកតា។ រកុលហុន បានវ ិនិ រោគ

ើម្ផទដ្ីចំនួន៥០ ហិកតា កាុងដ្ីសលបធានរសដ្ាកិចច ខដ្

ោជ ោាភិ បា

របគ

់ឲ្យ រោយ

ោនអាជាាប័ ៈណចិញ្ចឹលរគារត្ឹ លរត្ូវពី រកសួងកសិកលម ក្ខ
ុ ា របោញ់ និងរនសាទ។ ក្ខ ចិ ញ្ចឹល រគារន៉ះ រកុល
ហុនោនគររោងោក់ ទុនរបោៈ២៥០ោនដ្ុ ោៃ
សត្វរគា ឲ្យបាន៥០.០០០កា

ើក្ខ វ ិនិរោគរហោា ចនាសលព័ននិងផ

រ

។ បចចុបបធនា រកុលហុន ោនទុនរបោៈ ២៥ ោនដ្ុោៃ សរោប់ចិញ្ចឹល

រគាជាក់ ខសដងចំនួន២.០០០កា

រោយកាុងរនា៉ះបានចំ ណ្តយរ

ើ ក្ខ សាងសង់ ររក្ខ

រពាត្ សរោប់ ជាចំ ៈីសត្វ និងបំ ពាក់ ោសុីនកិនចំ ៈីសត្វ។ ចំ រពា៉ះទី ផា
បានចុ ៉ះកិ ចចសនយជាលួ យរបរទសរវៀត្ណ្តល កាុងក្ខ នាំរចញសត្វរគា ខដ្

ោំរមមនិ ង

ក់ រគារចញរកុលហុន

បាន ចិ ញ្ចឹលកាុងកសិោាន

រន៉ះរៅរបរទសរវៀត្ណ្តល។ រកុលហុន បានររបើ របាស់អាកបរចចករទសចំ នួន ០៦នាក់ ខដ្
រទសោាក់ ទទួ
ទទួ

បានរបាក់ឈួា

បានរបាក់ ឈួា

ិត្កលម

ចំ នួន៦៥០ដ្ុ ោៃ

និ ងោនកលមក ចំ នួន១៦៤នាក់

ចំនួន២០០ដ្ុ ោៃ ។ ក្ខកសំៈ

ខដ្

អាកបរចចក

កលមក ោាក់

់ម្នក្ខ ចិ ញ្ចឹលសត្វ រកុលហុន ររបើ របាស់ជាជី

មលមជាត្ិ សរោប់ ដ្ំណ្តំដ្ូងររបង និងចំ ក្ខ រមមចំៈីសត្វ ចំ ខៈកឯក្ខក ខផៃដ្ូងររបង រត្ូវបានខកម្ចាជា
ចំ ៈីសរោប់ ឲ្យរគាសុីវ ិញ។
ក្ខ រ ៀបចំឲ្យោនចាប់ សរោប់ រគប់ រគងកសិោានចិ ញ្ចឹលសត្វ វាជាក្ខ យកចិ ត្ទ
ត ុ កោក់ និ ង
រចត្នា
ោន

អ បស់ោជ ោាភិបា

់ក្ខ វ ិនិរោគឲ្យោនចាប់ រត្ឹលរត្ូវ

រដ្ើ លបធីគាំរទដ្

និងរមវើឲ្យអាក កសុី

ទធភ្នពរបកបអាជីវកលមរោយរសមើភ្នពគាាចំ រពា៉ះលុ ខចាប់។ ដ្ូចរន៉ះ ក្ខ បរងាើត្របក្ខសសតីពីក្ខ

បរងាើត្ និ ងក្ខ រគប់ រគងកសិោានចិ ញ្ចឹលសត្វរន៉ះរ

ើង រកុលហុនលិ នោនរោប

់អី ជ
វ ំ ាស់រទ វាជាក្ខ

។
អ
៥.២.៤. គោក អុវី គស្ៀងគេង មាចស្់កស្ិដ្ឋានច្ញ្
ំ ង់ចម
ិ ច ឹ មមាន់ថ្គម ោលគៅគេតតកព្
កសិោានរន៉ះ បានបរងាើត្រ
គុ ៈនឹង៧៥ខលរត្ ខដ្

ោន

ំរៅោានរបជាព

រោយោនក្ខ អនុ ញ្ហាត្ពីអាជាាម លូ
សាថនភ្នពជំងឺពីរកុលហុនផត
បានចំណ្តយរ
របាក់ឈួា

ើង០៥ឆ្ាំលករហើយ រ

ើទីតាំងដ្ី

ូត្៍លួយកខនៃងោនទំ ហំ៦០ខលរត្

ដ្ា ស់រៅជុំវ ិញចំ ងាយរបោៈ១០០ខលរត្ពីកសិោាន

ោាន និ ងលនទី កសិកលមរខត្តកំពង់ ចាល រហើយោនក្ខ ចុ ៉ះតាលោន

់ពូជ (CP) និ ងលនទី កសិកលមរខត្តជារបចាំ។ កាុងឆ្ាំដ្ំបូង ោចស់កសិោាន

ើក្ខ សាងសង់ រោងចំ នួន១

ក្ខ ោក់ ោន់ រលពូ ជចំនួន៦.០០០កា

កលមក ចំ នួន០៤នាក់ ថ្នាំបំពាត្់កិ ន
ៃ និ ងក្ខ សុំ
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ិខិត្អនុ ញ្ហាត្ ខដ្

ក្ខ ទិ ញចំៈី

ោនចំណ្តយាំងអស់

ចំ នួន១៩៩.២៨០ដ្ុ ោៃ ។ ទនទឹលនឹ ងក្ខ ចំ ណ្តយរន៉ះ ោចស់កសិោានបានទទួ
តាល យរ

ក់ សុត្កាុង១ខខបាន១២.០០០ដ្ុ ោៃ

ជាកតាតប៉ះពា

់ដ្

់អាជី វកលមរបចាំម្ថៃ

រគប់ រគងោលកសត្វ គឺទុកោក់កុង
ា

ើក ៈីកៃិន បស់ោលកសត្វ រៅសលត្ថកិចច

ខត្ររក្ខយពីសលត្ថកិចម្ច នលនទី ប ិសាថនចុ ៉ះលកពិនិត្យរ

ជី វឧស័ន
ម ខត្បចចុបបធនា

បានរគទិ ញយករៅោក់ដ្ំណ្តំជារ ៀងោ

់ម្ថៃ

ក្ខ ចំ ណ្តយរ
៥ឆ្ាំ

ើ

ើញថ្ន

ើយ ចំ រពា៉ះក្ខ

ជី វឧសម័នបានខូ ច ឯោលកោន់ក៏រត្ូវ

រោយលិ នោនោលកោន់ស

រទ។

់រៅកាុងកសិោានរទៀត្

ិខិត្អនុញ្ហាត្សរោប់ ខាាត្លមយល « ខ » ោនត្ម្លៃ៤០០.០០០រ ៀ

គឺ សល លយ

ខត្អាចោនបញ្ហ
ា របឈលអំពីក្ខ កទី តាំងចិ ញ្ចឹលថមីឲ្យឆ្ៃយពី ទីរបជុំ ជន

ស្សប។ ក្ខ រ ៀបចំ ឲ្យោនចាប់ សរោប់ រគប់ រគងកសិោានចិ ញ្ចឹលសត្វរន៉ះ ជាក្ខ
ោន

ក់

កាុងឆ្ាំដ្ំបូង គាត្់ទទួ

លិ នោនបញ្ហ
ា កៃិនសអយមៃ
ន់មៃរទ រគាន់ ខត្ខៈនាំឲ្យបាញ់ថ្នាំបំបាត្់កិ ន
ៃ បខនថល ។ រដ្ើ លរ
ុ

កាុង យររព

ប់លកវ ិញ

ចំនួន១៦៧.០៨៥ដ្ុ ោៃ ។ រៅកាុងដ្ំ រៈើ ក្ខ ចិ ញ្ចឹល ោចស់កសិោានអាច ករបាក់ ចំរៈញ

បានសល លយ បុ ខនតក្ខ ចិ ញ្ចឹលក៏ ោនក្ខ បតឹងពីអាកជិ ត្ខាង រ
ខដ្

រត្

ក់ ោលកោន់ កុា ង១ខខបាន៤៨០ដ្ុ ោៃ និ ង

រលោន់ ជ រលុ៉ះររក្ខយពី ក្ខ ចិ ញ្ចឹល បាន៥៤សបាតហ៍បាន ១៧.៣២៥ដ្ុោៃ ខដ្
បានចំ ៈូ

ចំ ៈូ

និ ងសល

ខអ ដ្ រដ្ើលបធីឲ្យអាក កសុី

ទធភ្នពរបកបអាជី វកលមរោយរសមើភ្នពគាាចំ រពា៉ះលុ ខចាប់។
៥.២.៥. កស្ិដ្ឋានច្ញ្
័ វ គៅគេតតកព្
ំ ង់ចម
ិ ច ឹ មក្រូកសាច្់ រ ័តន ស្ុ ភព្

១៥គី

កសិោានចិ ញ្ចឹលរជូករន៉ះ សថិត្រៅកាុងភូ លិស្សក
ូខលរត្ពី រកុងកំ ពង់ចាលនិ ងបានបរងាើត្រ

៦០លគុ ៈនឹង១០០ខលរត្ រៅោច់ ឆ្ៃយពី

ុំស្សក ស្សុកកំពង់រសៀល ោនចំ ងាយរបោៈ

ើងកាុងឆ្ាំ២០១៤

ំរៅោានរបជាព

រ

ើទីតាំងដ្ី

ូត្ិ៍លួយកខនៃងោនទំ ហំ

ដ្ា។ កសិោានចិញ្ចឹលរជូកសាច់ ័ត្ា សុភ័ពវ

បានចុ ៉ះកិ ចស
ច នយជាលួ យរកុលហុន CP ចិ ញ្ចឹលរជូកសាច់ របវាស់ ( សុីឈួា

ចិញ្ចឹលឲ្យរកុលហុន ) រោយ

ោចស់កសិោានរគាន់ខត្ោនដ្ី (ទី តាំង) បរងាើត្រហោា ចនាសលព័នធដ្ូចជារោង និ ងរទុង និ ងកោៃំងព
សរោប់ខថាំសត្វ និងសុំ

កលម

ិខិត្អនុ ញ្ហាត្របើ កកសិោាន ចំ ខៈកឯពូជរជូក បសុឱ្សថនិ ងក្ខ ចាក់ វាក់

សាំង ចំៈី និងបរចចករទស វាជាបនទុកចំ ណ្តយ បស់រកុលហុនCP ។ ចំ រពា៉ះក្ខ រគប់ រគងោលករជូក
និ ងក្ខកសំៈ
ោលក ឬ

ជី វឧសម័នរៅរ

រន៉ះ បានបណ្ត
ត
រជូកខដ្

់ម្នក្ខ ចិញ្ចឹលវ ិញ

ហូ ចូ

រត្ូវបានរគបងាូ ោក់ ចូ

វា

ទំ នាប

ើយរទ។ ក្ខ បងាូ ោលករជូក និងក្ខកសំៈ

ឲ្យោនរបជាព

ដ្ាលួយរគួសា
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់ម្នក្ខ ចិ ញ្ចឹលចូ

បានបតឹងអំពីក្ខកសំៈ

ខស្ស បស់កសិក រៅខផាកខាងររក្ខល

លិ នោនបញ្ហ
ា មៃន់មរៃ ទ ។

រោយលិ នាន់ ោនអាងសតក
ុ
វា

ទំ នាប

់ និ ងទឹ កសអយពី
ោលក
ុ

ខត្ររក្ខយពី សលត្ថកិចច
ច ុ ៉ះលកពិ និត្យរ

ើញថ្ន

កសិោានបានបរងាើត្រ

ើង

ោនក្ខ អនុ ញ្ហាត្រត្ឹលរត្ូវពី អាជាាម លូ

កំពង់ ចាល រហើយោនក្ខ ចុ ៉ះតាលោនសាថនភ្នពជំ ងឺពីរកុលហុនផត
លនទី កសិកលមចុ៉ះពិ និត្យរ ៀងោ
អស់៩០.០០០ដ្ុ ោៃ
អនុ ញ្ហាត្ោនសុព

ភ្នព៥ឆ្ាំអស់១០០ដ្ុ ោៃ ខដ្
បានចំៈូ

តាល យរកិចចសនយខដ្

ខថាំបាន

រអ ោយលិ នោនរជូកងាប់ រនា៉ះោចស់កសិោានទទួ

កាុងលួ យគី

ូរក្ខល។ របាក់ រ

ខដ្

កាុងលួយគី

ូរក្ខល ម្នទលៃន់រជូករព

ចិ ញ្ចឹលលមយល ខដ្

បានរបាក់ រ

ិខិត្

ចាប់

ចាប់

ក់ របើ ក្ខ

ើកទឹ កចិ ត្តបខនថល៥០០រ ៀ

បានតាលសោោរត្ម្នអរតាសត្វ

ោចស់កសិោានទទួ

ូរក្ខលកាុង ងវង់អរតាសត្វងាប់៥% ។ រជូកលួយកា

៥.៨៣០ដ្ុ ោៃ កាុង យររព

និងក្ខ សុំ

បានរពលររពៀងជាលួយរកុលហុន CP

ើកទឹកចិត្តរន៉ះ ោចស់កសិោាន ទទួ

រគអាចចិ ញ្ចឹលរជូកបានបីដ្ង កាុង យររព

៦ខខ

ោនចំណ្តយាំងអស់ ចំ នួន៩១.៩០០ដ្ុ ោៃ ។

បានរសវាឬម្ថៃចិញ្ចឹល ១៥០រ ៀ

ងាប់ កុងលួ
ា
យវដ្តម្នក្ខ ចិ ញ្ចឹល។ ម្ថៃឈួា

ើក្ខ សាងសង់ រោង២ខាង

អស់១.៨០០ដ្ុ ោៃ កាុង យររព

រោយទទួ

លួ យគី

់ពូជ CP កាុងលួ យសបាតហ៍លតង រហើយ

់លួយខខលតង។ ោចស់កសិោាន បានចំ ណ្តយរ

កលមក ចំ នួន០២នាក់

ោចស់កសិោានទទួ

ោាននិងលនទី កសិកលមរខត្ត

បាន គឺ ៥៥០រ ៀ

ក់ ោនទលៃន់៨០គី

កាុង

ូរក្ខល កាុងរនា៉ះ

ពី ឆ្ាំ ។ ជាលមយល ោចស់កសិោាន កបានចំ ៈូ

០៦ខខម្នក្ខ ចាប់

ក់ លតងៗ។

ោចស់កសិោាន បានគាំរទចំ រពា៉ះក្ខ រ ៀបចំឲ្យោនចាប់ សរោប់ រគប់រគងកសិោានចិ ញ្ចឹលសត្វ

រន៉ះ

រដ្ើលបធីឲ្យអាក កសុី

សំៈូលព ដ្
តាល យរក្ខ ផត

ោន

់ោជ ោាភិ បា

ទធភ្នពរបកបអាជីវកលមរោយរសមើភ្នពគាាចំ រពា៉ះលុ ខចាប់

(រកសួងកសិកលម

់នូវវគគបៈុត ៉ះបណ្ត
ត

រហើយបាន

ក្ខ
ុ ា របោញ់និងរនសាទ ) សូលជួ យខផាកបរចចករទស

សតីពីបរចចករទសម្នក្ខ ចិ ញ្ចឹលសត្វ។

៥.៣. ក្បជាព្លរដ្ាដដ្លមានលំគៅដ្ឋាន ឬដ្ដី ក្ស្ គៅរុវំ ញកស្
ិ
ិដ្ឋានច្ញ្
ិ ច ឹ មស្តវ

តាលក្ខ ជួបពិ ភ្នកា

និងពិររគា៉ះរោប

់ជាលួ យរបជាព

ដ្ាចំនួន០៧រគួសា

ខដ្

ោន

ំរៅសាថនរៅចោៃយពី៥០ រៅ១៥០ខលរត្ពីកសិោានចិ ញ្ចឹលរជូក និងោន់ បានឲ្យដ្ឹងថ្ន ពួ កគាត្់ោន
ក្ខ សបាយ ីកោយ និងសូលគាំរទចំ រពា៉ះរគា
រគប់ រគងក្ខ ចិ ញ្ចឹលសត្វរន៉ះរ

បំៈង បស់ ដ្ាខដ្

ររគាងរ ៀបចំអត្ថបទចាប់ សរោប់

ើង រដ្ើ លបធីក្ខ ពា ប ិសាថន ស់រៅ បស់របជាព

សត្វរមវើអាជី វកលម ដ្ូចជាក្ខ ចិ ញ្ចឹលរជូក ោន់ ា វាខត្ងខត្បានរមវើឲ្យ ំខានដ្
រហើយពួ ករគ ក៏ បានសំៈូលព ដ្
ចិ ញ្ចឹលសត្វរជូក ោន់ ា ខដ្
ចូ

ដ្ា។ បចចុបបធនា ក្ខ ចិ ញ្ចឹល

់ក្ខ ស់រៅខាៃំងណ្តស់

់អាជាាម ោនសលត្ថកិចឲ្
ច យោនវ ិធានក្ខ រោ៉ះស្សាយចំ រពា៉ះកសិោាន

ោនប ិសាថនលិ ន

របឡាយទឹ ក ផៃូវរដ្ើ ឬខស្ស ពិ រសសសំរ

អ ដ្ូ ចជាោនកៃិនសអយ
ុ ររចើ ន ក្ខកសំៈ
ុ ោន យ

ងសត្វខស្សកាំងយប់ និ ងម្ថៃ ខដ្

រៅរបចាំម្ថៃ។
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បានប៉ះពា

់ បងាូ

់ក្ខ ស់

ររក្ខយពី បានជួ បពិ ររគា៉ះរោប
ជាលួ យរបជាព
១-

់ជាលួ យសលត្ថកិចសា
ច ធា ៈរ

ដ្ា ច
ួ លក រកុលក្ខ ងា បានរមវើរសចកតីសនាិោានរ
រសចកតីរពាងរបក្ខសសតីពីក្ខ បរងាើត្

សា រសំខាន់កុងក្ខ
ា
បំ រពញតាល

ទី ៣

និងជាពិរសស

បស់ោជ ោាភិ បា

ខដ្

រៅកាុង

ើកកលពស់

ំទូោយផងរនា៉ះ ។

ោន

ិខិត្អនុញ្ហាត្ ោនចំ នួន

០៣កសិោានបុ រណ្តណ៉ះ។
៣-ខផាកសាធា ៈរពាក់ ព័នធ បានគាំរទរ

កសិោានចិ ញ្ចឹលសត្វ ខដ្

ោនវ ិសា

ើក្ខ រ ៀបចំ របក្ខសសតីពីក្ខ បរងាើត្

ភ្នពរគបដ្ៈតប់ ដ្

ីឯសុព

ភ្នព

លករៅរត្ឹ ល១ឆ្ាំ
របក្ខសខដ្

ិខិត្អនុញ្ហាត្ោន យររព
រដ្ើ លបធីងាយស្សួ

និ ងក្ខ រគប់ រគង

់ក្ខ ចិ ញ្ចឹលសត្វខាាត្ត្ូ ច ខត្សំៈូលព ដ្

រកសួងរលតាតពិ ចា ណ្ត នូ វក ៈីម្នក្ខ ចុ ៉ះបញ្ជីកកសិោាន

ស្សួ

ពិត្ជាោន

ិស័យកសិកលម កាុងរនា៉ះោននិ ោយពី ក្ខ រ
ើកសទយវ
ួ

២-រៅកាងរខត្ត ោជធានីនីលួយៗ កសិោានចិ ញ្ចឹលសត្វខដ្
របខហ

់ដ្ូចខាងររក្ខល៖

កាខៈឌម្នសោហ ៈកលមអាសានកាុងឆ្ាំ២០១៥

ចត្ុរក្ខៈទី ១ បានកំៈត្់អំពីក្ខ រ
នាចិ ញ្ចឹលសត្វឲ្យក្ខន់ ខត្ទូ

ើក្ខ ពិ ររគា៉ះរោប

និ ងក្ខ រគប់រគងកសិោានចិ ញ្ចឹលសត្វ

រដ្ើលបធីអនុ វត្តឲ្យសររលចនូវយុទធសាស្រសតចត្ុរក្ខៈដ្ំ ណ្តក់ក្ខ

ច

ត្ំ ណ្តងម្នខផាកឯកជន និង

់

ពុំ គួ ចុ ៉ះបញ្ជីរៅថ្នាក់ ជាត្ិ ាំងអស់រនា៉ះរទ

៥ឆ្ាំកុងរសចកត
ា
ី រពាងរបក្ខសរៅរត្ង់ របក្ខ ៦ សុក្ខ
ំ ត្់បនថយ

ខៈនាំដ្

់ោចស់កសិោានលួ យឆ្ាំលតង។

ខត្រដ្ើលបធីឲ្យរសចកដីរពាង

រកសួងររគាងនឹ ងោក់ រចញរន៉ះ ោនខៃឹលសា និងអត្ថន័យរគប់ រជុងររជាយ សរោប់ងាយ

យករៅអនុ វត្ត គួ ខត្ោនក្ខ ពិ ររគា៉ះប

់បខនថលឲ្យបាន

លអិត្ជាលួ យអងគភ្នព និ ងសលត្ថកិចពា
ច ក់

ព័ នរធ រក្ខលឱ្វាទរកសួង ររពា៉ះខៃឹ ល សា ួល ម្នរសចកតី រពាងរបក្ខសរៅលិ ន ាន់ រឆ្ៃើ យ ត្បរៅនឹ ងរគា
បំ ៈងដ្ូ ច ោនខចងកាុ ងរបក្ខ ១
រោប

ម្នរសចកតីរពាងរៅរ

ើយ។

ីឯខផាកឯកជនខដ្

់ ក៏ បានសំខដ្ងក្ខ គាំរទក្ខ បរងាើត្ឲ្យោនចាប់កុងវ
ា ិស័យចិ ញ្ចឹលសត្វ

បានជួ បពិ ររគា៉ះ

រដ្ើ លបធីឲ្យអាក កសុីោន

ទធភ្នពរបកបអាជី វកលមចិញ្ចឹលសត្វរោយរសមើភ្នពគាាចំ រពា៉ះលុខចាប់។ បុ ខនត រសាើរកសួងពិ និត្យបញ្ហ
ា
របឈលម្នក្ខ ត្រលូវឲ្យតៃស់បូត ទី តាំងចិ ញ្ចឹលរៅឲ្យឆ្ៃយពី ទីរបជុំ ជន ររក្ខយពី របក្ខសរន៉ះរចញោក់ឲ្យ
អនុវត្តខដ្

អាចជាក្ខ រមវើឲ្យោនក្ខ ចំណ្តយបខនថលររចើនសរោប់អាក កសុី។

៤-បចចុបបធនា

ក្ខ ចិ ញ្ចឹលសត្វោនរទង់រាយជា

ចាប់អនុ ញ្ហាត្ពីសលត្ថកិចជ
ច ំ នាញ

កាៈររគួសា ោនចំនួនររចើន

រហើយពុំ ោន

ីឯក្ខ ចិ ញ្ចឹលកាុង ប
ូ ភ្នពជាកសិោានោនចាប់អនុ ញ្ហាត្ពីសលត្ថកិចច

ជំ នាញោនប ិោៈត្ិ ចត្ួចរៅកាុងរខត្តនីលួយៗ

ខដ្

បុ រណ្តណ៉ះកាុងលួ យរខត្ត ។

បរងាើត្និ ងក្ខ រគប់ រគងកសិោានចិ ញ្ចឹលសត្វឲ្យបានរ

សត្វ និងសុខភ្នពសត្វរៅលិ នាន់ រត្ូវបានអនុល័ត្។

21

ជាលមយលអាចោនចំនួនពី ២រៅ៣កសិោាន
ឿន

រៅរព

ខដ្

ចាប់ សីព
ត ីផ

ិត្កលម

៥-បរចចករទសម្នក្ខ ចិ ញ្ចឹលសត្វ បស់កសិក
គាត្់ បានសំៈូលព ដ្

់ោជ ោាភិ បា

បរចចករទស តាលយរក្ខ ផត

(រកសួងកសិកលម

់នូវវគគបៈុត ៉ះបណ្ត
ត

៦-ក្ខ រគប់ រគងោលកនិ ងក្ខកសំៈ
បងាជាផ

ប៉ះពា

ក្ខកសំៈ
របជាព
ខដ្

់ដ្

ឬអាជី វក ចិ ញ្ចឹលសត្វរៅោនករលិ ត្ រោយពួ ក
ក្ខ
ុ ា របោញ់និងរនសាទ)

សូលជួ យខផាក

សតីពីបរចចករទសម្នក្ខ ចិ ញ្ចឹលសត្វ។
់សត្វលិនបានរត្ឹ លរត្ូវតាលបទោានបរចចករទស

់ក្ខ ស់រៅ បស់របជាព

ដ្ា

បាន

ជាក់ ខសតងខត្ងខត្ោនបៈឹ ត ងចំ រពា៉ះកៃិនសអយពី
ុ

់និងទឹ កសអយពី
ោលកោន់ ឬោលករជូក។ កសិោានខៃ៉ះ បានសថិត្រៅឆ្ៃយពី ភូលិោាន
ុ

ដ្ា ខត្ោលកសត្វ និងក្ខកសំៈ

បានរមវើឲ្យហូ ចូ

់លិនបានទុ កោក់ និ ងរគប់ រគងតាលបទោានបរចចករទស

ខស្ស ឬបឹ ងបួ មលមជាត្ិរៅជុំ វ ិញកសិោាន បងាជាផ

ប៉ះពា

់ដ្

់ប ិសាថន ។

៦-សននិដ្ឋាន
ខផអកតាលក្ខ ពិ ររគា៉ះរោប
រ

ើ រគអាចសនាិោានបានថ្ន

់ ក្ខ សិកា និងក្ខ វ ិភ្នគអំពីផ

ប៉ះពា

់ដ្ូចបានអមិបាយខាង

ជររលើ សទី ២ (រសចកតីរពាងរបក្ខសសតីពីក្ខ បរងាើត្ និ ងក្ខ រគប់កសិោាន

ចិ ញ្ចឹលសត្វ) ោនបនទុកចំណ្តយខពស់ាំង ដ្ានិងមុ កិចចរបើ រមៀបនឹងសាថនភ្នពរដ្ើល ខត្បញ្ាត្ិក
ត លមរន៉ះនឹងរមវើ
ឲ្យកសិោានចិ ញ្ចឹលសត្វរៅកលពុជា

ោនក្ខ រគប់ រគងតាលបទោានបរចចករទសលួយចាស់ោស់

ធានា

និ ងក្ខ ពា បាននូ វសុវត្ថិភ្នព និងសុខភ្នពសាធា ៈរ ពិ រសសក្ខ ក្ខ ពា ប ិសាថននិងក្ខ ទប់ សាាត្់ ក្ខ
ីកោ

ោ

ម្នជំ ងឺឆ្ៃងសត្វ ខដ្

ពី រន៉ះ វាក៏នឹងផត

ជាកតាតប៉ះពា

់របរោជន៍ដ្

់មៃន់មៃ ដ្

់ផ

់សងគលជាត្ិោនជាអាទិ៍ ចូ

ិត្កលមសត្វ និ ងរសដ្ាកិចស
ច ងគល។ រ

ល
ួ កាុងកំ រៈើនរសដ្ាកិចជា
ច ត្ិ តាល យរ

ក្ខ បរងាើនសលត្ថភ្នពរបកួត្របខជង ម្នក្ខ ចិ ញ្ចឹលសត្វកុងស្សុ
ា
ក រដ្ើ លបធីជំ ញ
ុ ផ
ត្រលូវក្ខ ផគត្់ផគង់ទីផា កាុងស្សុក

់ក្ខ នាំរចញរៅរព

ិត្កលមសត្វសរោប់បំរពញ
លយងវ ិញរទៀត្

អនាគត្។

ពិ ត្ជារមវើឲ្យវ ិស័យចិ ញ្ចឹលសត្វរៅកលពុជាអាចពរងីកខៃួនពី ក្ខ ចិ ញ្ចឹលរទង់ រាយត្ូ ចៗ

បញ្ា ត្ិក
ត លមរន៉ះ
ខដ្

និ ងឈានរៅដ្

ើស

គាមនក្ខ រគប់ រគងរបលូ

ផតំុរៅជាក្ខ ចិ ញ្ចឹលតាល

កាៈរពាក់ កណ្ត
ត

កលម រដ្ើ លបធីជួយបំ រពញត្រលូវក្ខ សាច់ សត្វកុងរបរទសខដ្
ា

កំពុងរកើ នរ

ឧសាហកលម និ ងឧសាហ-

ើងខពស់ហួសពី ក្ខ ផគត្់ផង
គ ់ និ ង

រពលាំងជួ យ៖

១-រមវើឱ្យសាច់ សត្វោនសុវត្ថភ្នព និងបរងាើនទំនុកចិត្តដ្
២-រមវើឱ្យោនរបសិទធភ្នព ដ្
ស្សួ

់អាកររបើ របាស់។

់ក្ខ រគប់រគងសថិត្ិម្នក្ខ ចិ ញ្ចឹលសត្វ និងប ិោៈសត្វ រដ្ើលបធីងាយ

រមវើក្ខ ពយក ៈ៍ពីត្រលូវក្ខ និងក្ខ ផគត្់ផគង់សាច់ សត្វកុងស្សុ
ា
ក។

៣-បរងាើត្ក្ខ ងា កាុងស្សុកជូ នរបជាព

ដ្ាខខម

ខដ្

ចំ ណ្តកស្សុក រៅ កក្ខ ងា រមវើរៅររៅរបរទស និងចូ
ឆ្ាំ។

៤-បរងាើនទំនុកចិ ត្ដ្
ត

កំ ពុងរបឈលនឹ ងច

នា

ំហូម្នព

ក

ល
ួ កាុងក្ខ កាកំ រៈើនរសដ្ាកិចរច បចាំ

់អាកវ ិនិ រោគកាុងវ ិស័យចិ ញ្ចឹលសត្វ តាល យរក្ខ ោនរកបខ័ ៈឌចាប់លួយ

ចាស់ោស់ សរោប់ ធានា និ ងសរលួ

ដ្

់ក្ខ របកបអាជី វកលម បស់មុ កិ ចច។
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កាុងវ ិស័យចិ ញ្ចឹលសត្វ ោនភ្នពងាយស្សួ

៥- រគប់រគងចំៈូ

៦- រមវើឲ្យកលពុជា អាចនាំរចញនូ វផ

រៅកាុងទីផា អាសានបាន រៅរព កលពុជា
បានបំ រពញតាលទិ សរៅសោហ ៈកលមអាសានឆ្ាំ២០១៥ ខដ្ ត្រលូវឲ្យរបរទសកាុងត្ំ បន់អា
សាននីលួយៗ ោនចាប់សីព
ត ីក្ខ បរងាើត្និ ងក្ខ រគប់រគងកសិោានចិ ញ្ចឹលសត្វនិង ិខិត្បញ្ហ
ជ ក់
ក្ខ អនុវត្ត

ិត្ផ

សត្វ ចូ

ចាស់ោស់ និ ងោនត្ោៃភ្នព។

រអ បរសើ ម្នក្ខ ចិ ញ្ចឹលសត្វ(Good Animal Husbandry Practice) រទើបអាចរមវើអាជី វ-

កលមនាំរចញសាច់ សត្វ

ឬសត្វរៅ

ក់ រៅកាុងត្ំបន់អាសានបាន។

ដ្ូចរន៉ះ

រដ្ើ លបធី ត្់ ឲ្យាន់

សភ្នពក្ខ ៈ៍កាុងត្ំបន់ ពិ រសសសោហ ៈកលមរសដ្ាកិចចអាសាន បានកំពុងត្រលូវឲ្យកលពុជា
ពរងឹ ងសលត្ថភ្នពកាុងរកបខ័ ៈឌចាប់
រទើបអាចោនសលត្ថភ្នពរបកួ ត្របខជងរសដ្ាកិចា
ច ំងកាុង
ត្ំ បន់ និ ងាំងរៅករលិ ត្អនត ជាត្ិ បាន។

ដ្ូ រចា៉ះ ក្ខ រ ៀបចំ របក្ខសសតីពីក្ខ បរងាើត្និ ងក្ខ រគប់រគងកសិោានចិ ញ្ចឹលសត្វរន៉ះរ

អភិវឌ្ឍរកបខ័ ៈឌគត្ិ យុត្ត
សរោប់នីត្ិក្ខ

រដ្ើលបធីគាំរទយុទធសាស្រសតចត្ុរក្ខៈដ្ំ ណ្តក់ក្ខ

ទី៥ម្ន ដ្ាសភ្ន

ខដ្

ោនខចងោងចាស់រៅកាុងលុំទី២

ចិ ញ្ចឹលសត្វ និងវា ីវបបធកលមម្នចត្ុ រក្ខៈទី១ សតីពីក្ខ រ

ទី៣

ើង វាជាក្ខ

បស់ោជ ោាភិ បា

សតីពីក្ខ រ

ើកកលពស់ក្ខ

ិស័យកសិកលម និ ងកាុងប ិបទខដ្
ើកសទយវ
ួ

រព៉ះ-

ោជាណ្តចរកកលពុជា រត្ូវបំ រពញកាុងរកបខ័ ៈឌម្នអងគក្ខ ពាៈិជជកលមពិភពរោក(WTO) អងគក្ខ សុខ
ភ្នពសត្វពិភពរោក (OIE) ក្ខ រមវើសោហ ៈកលមកលពុជា ជាលួ យអាសាន(ASEAN) និងជាលួ យ បណ្ត
ត
របរទសកាុងត្ំ បន់ ផងខដ្ ។
រោងប ិបទម្នរកបខ័ៈឌម្នអងគក្ខ ពាៈិជជកលមពិភពរោក(WTO) អងគក្ខ សុខភ្នពសត្វពិភព
រោក (OIE) និងក្ខ រមវើសោហ ៈកលមកលពុជាជាលួ យអាសាន(ASEAN) និងជាលួ យបណ្ត
ត របរទសកាុង
ត្ំ បន់ និ ងខផអកតាលទិដ្ាភ្នពជាក់ ខសតងខដ្
បានអនុ ល័ត្ោក់ឲ្យអនុ វត្តរៅរ

ចាប់ សីព
ត ី សុខភ្នពសត្វ និងផ

ិត្កលមសត្វ រៅលិ នាន់ រត្ូវ

ើយរនា៉ះ របក្ខសសតីពីក្ខ បរងាើត្ និ ងក្ខ រគប់ រគងកសិោានចិ ញ្ចឹលសត្វ

ពិ ត្ជាោនសា រសំខាន់ និងជាក្ខ

ររទសរលួ យសលស្សប

សរោប់ រកសួងរ ៀបចំដ្ំរៈើ ក្ខ សររលច

ោក់ឲ្យអនុ វត្ត។ បុ ខនត រដ្ើ លបធីឲ្យរសចកតីរពាងរបក្ខសសតីពីក្ខ បរងាើត្ និ ងក្ខ រគប់ រគងកសិោានចិ ញ្ចឹលសត្វ
រន៉ះ ក្ខន់ខត្ោនខៃឹលសា រគប់រជុងររជាយ និ ងឲ្យស្សបតាលសំៈូលព បស់មុ កិ ចច និ ងក្ខត្់បនថយបាន
នូ វបនទុកចំណ្តយលិ នចាំបាច់លួយចំ នួន
ចំ នួនដ្ូចត្រៅ៖

ក-គួ អងគភ្នពនាយកោានផ

ិត្កលម និងបសុពយបា

បទោានគត្ិយុត្ម្ត នបណ្ត
ត របរទស ខដ្
អនុ សញ្ហាអនត ជាត្ិខដ្

គួ រកសួងពិ និត្យពិ ចា ណ្ត

រគធាៃប់អនុវត្តរ

ពាក់ ព័នធនឹងវ ិស័យចិ ញ្ចឹលសត្វ

និ ងខកសរលួ

នូ វខៃឹលសា លួ យ

សិកាឲ្យបានសុីជររៅជាលួ យនឹង

ិខិត្

ើក្ខ រគប់ រគងក្ខ ចិ ញ្ចឹលសត្វ ពិ រសសចាប់ ឬ

រហើយរត្ើកសិោានចិ ញ្ចឹលសត្វលួយរត្ូវោន

កាខៈឌរត្ូវបំរពញអវីខៃ៉ះ។ ចំ រពា៉ះក្ខ ខបងខចករបរភទកសិោានហាក់ោននិ យលន័ យ លិ នាន់ចាស់

ីឯខៃឹលសា ល
ួ ម្នរសចកតីរពាងរបក្ខស ក៏រៅលិនាន់រឆ្ៃើយត្បរៅនឹ ងរគា

១ម្នរសចកតីរពាងរៅ រ

ើយ ។

បំៈងដ្ូចោនខចងកាុងរបក្ខ

ខ- ក្ខ បរងាើត្ និងក្ខ ចុ ៉ះបញ្ជីកសិោាន គួ របត្ិ ភូកលមសលត្ថកិចឲ្
ច យលនទី កសិកលមោជធានី រខត្តជា

អាកសររលចចំ រពា៉ះកសិោានខាាត្លមយលនិងខាាត្ត្ូច ីឯខាាត្ឧសាហកលមជាសិទិស
ធ ររលច បស់ថ្នាក់ ជាត្ិ ។
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ពាក់ ព័នន
ធ ឹ ងសុព

ភ្នព៥ឆ្ាំម្ន

ររពា៉ះវាោន យររព
គ-ចំ រពា៉ះ

ខវងរពក អាចបងាក្ខ
កាខ័ៈឌត្រលូវខដ្

បស់កសិោាននី លួយៗ
បំ រពញ

ិខិត្អនុ ញ្ហាត្ខដ្

ោនខចងរៅរត្ង់របក្ខ ១១

ំបាកដ្

គួ ខត្ក្ខត្់ បនថយ

់ក្ខ រគប់ រគង។

ោនខចងកាុងរបក្ខ ៣, ៦, ៧, ១១ គួ រ ៀបចំ ត្រលូវរៅតាលខាាត្

លិ នគួ កំ ៈត្់

កាខ័ៈឌ ល
ួ ខត្លួ យ

សរោប់ត្រលូវឲ្យកសិោានាំងបី របរភទ

កាខ័ៈឌដ្ូ ចៗគាារនា៉ះរទ។

៧- ការអនុវតត តាម្ដ្ឋន និងការវាយតម្ម្ៃ
ររក្ខយរព

របក្ខសសតីពី ក្ខ បរងាើ ត្ និ ង ក្ខ រគប់ រគងកសិ ោានចិ ញ្ចឹល សត្វ រត្ូ វ បានរកសួ ង

របក្ខសោក់ ឲ្យអនុវត្តជាផៃូវក្ខ រនា៉ះវ ិធានក្ខ ជំ ញ
ុ ក្ខ អនុវត្តចាប់រត្ូវអនុ វត្តតាលដ្ំ ណ្តក់ ក្ខ

សំខាន់

ដ្ូ ចត្រៅ៖

រ-ែំណារ់កាេផសរវផាយព្រកាសៈ

រកសួងកសិកលម

សលត្ថកិចចនាយកោានផ

ិត្កលមនិងបសុពយបា

ម្ន

ក្ខ
ុ ា របោញ់ និ ងរនសាទ នឹងបរងាើត្កលមវ ិមី ផសពវផាយខៃឹលសា របក្ខសសតីពីក្ខ បរងាើត្

និ ងក្ខ រគប់ រគងកសិោានចិ ញ្ចឹលសត្វ។

នាយកោានផ

លនទី កសិកលមោជធានី រខត្តនិងអាជាាម ដ្ាបា
ចិ ញ្ចឹលសត្វរៅកាុង យររព

ិត្កលមនិងបសុពយបា

ចុ ៉ះសហក្ខ ជាលួ យ

ថ្នាក់ររក្ខលជាត្ិ ផសពវផាយឲ្យបានទូ

០៣ខខ តាលកលមវ ិមីផសពវផាយខដ្

បានរ ៀបចំ រ

ំទូោយដ្

់អក
ា

ើង។

ខ-ែំណារ់កាេតាម្ដ្ឋនការអនុវតតចារ់ៈ ក្នុងអំ ឡងពេលនៃការប្រតិ
រតតិរញ្ញ តក្
ត ម្មពៃេះ ព ើម្បី
ុ

ពលើក្ក្ម្ពស់តម្លាភាេ ៃិងអភិ បាលក្ិ ច្ចលអ ប្តូវឲ្យម្លៃការច្ុ េះព្វើអ្ិ ការក្ិច្រ
ច ួ ៃ ងក្នុងម្ួ យឆ្នំ ក្នុងព
ម្លៃការច្ុ េះេិៃិតយតាម្ដាៃពដាយម្ន្រៃតីម្លៃសាម្តថក្ិច្ថ្ន
ច ន ក្់ រាជធាៃីពេតតច្ំៃួៃរី ង

េះ

ៃិ ងការព្វើអ្ិ ការ

ក្ិ ច្ពច ដាយថ្ននក្់ ប្ក្សួងពៅក្នុងប្រចំឆ្នំៃីម្ួយៗពៅតាម្ក្សិដាាៃច្ិ ញ្ចឹម្សតវ។
រ-ែំណារ់កាេសិរានិងវាយតម្ម្ៃការអនុវតតចារ់ៈ រញ្ញតិ ក្
ត ម្មពៃេះ ៃឹងប្តូវប្តួតេិៃិតយពឡើង

វ ិញក្នុងអំ

ងពេ
ុ

៥ឆ្នំ

តាម្រយៈការរពងកើតយៃតការសិកានិ ងវាយត្ម្លៃការអៃុ វតតពដាយពតតតជា

សំខាៃ់ ពលើេ័ត៌ម្លៃប្តឡរ់េី្ុរក្ិច្ច ( ម្លចស់ក្សិដាាៃ ) ក្ខ វ ិវត្តន៍ម្នរសដ្ាកិចច និ ងនរោបាយ បស់ោជ
ោាភិ បា

។
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