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ឯរសារគោលនគោបាយ 
ការរសាងផលតិរមមដឡំងូមីព្បរបគដ្ឋយនិរនតរភាព 
សព្មាបក់ារនាគំចញផលតិផលករនចន គៅកានទ់ីផារ 

--------------------- 

គសចរតីគផតើម 
 

រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា បានសម្រមចកំម្ ើ នម្សដឌកចិចដ៏រងឹមអំស់រយៈម្ពលជាម្រចើនឆ្ប កំនលងមកម្នេះ ដដល
បានរមួចំដ កម្្វើឱ្យកមពុជាទទួលបានកិត្ថិនាមជាម្សដឌកិចចខ្លល ថ្មើម្ៅអាសុើ1។ កំម្ ើ នម្ថ្រម្នេះ បានផថល់ជាលទនផលនូវ
ការកាត់្ បនទយភាពរកើរកគួរឱ្យកត់្សមគ ល់ ម្ ើយបានម្្វើឱ្យរបម្សើរម្ ើងនូវសុខុមលភាពរបស់របជាជនកមពុជាជា
ម្រចើនលាននាក់។ ម្ជាគជ័យននម្សដឌកិចចម្នេះ ម្កើត្ម្ចញពើសមត្ទភាពរបស់រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកបុងការរកាសនថិភាព សទិរភាព 
និងសម រ កមមសងគមដដលជាមូលដ្ឋឌ នរគឹេះននកំដ ទរមង់រដឌបាលទាន់ម្ពលម្វលា នងិការអនុវត្ថម្ោនម្ោបាយ 
របកបម្ដ្ឋយរបសិទនភាពកបុងការទាក់ទាញការវនិិម្ោគ ក៏ដូចជាការម្្វើសម រ កមមម្សដឌកិចចម្ដ្ឋយរលូនម្ៅកបុង
ម្សដឌកិចចពិភពម្លាក និងម្សរ ើភាវូបនើយកមមពា ិជជកមម។ ម្ោលនម្ោបាយទាងំម្នេះ បានជំរុញការអភិវឌ្ណវស័ិយ  
ម្ផេងៗម្ទៀត្ ដូចជា វស័ិយម្ទសចរ ៍ កាត់្ម្ដរសម្មលៀកបពំាក់ ស ំង់ និងការនាមំ្ចញអងករ។ 
 

ម្ដើមផើរកាកំម្ ើ នម្សដឌកិចច និងសម្រមចបាននូវម្ោលម្ៅអភិវឌ្ណន៍ស សេវត្េរព៍ិភពម្លាក រពមទាងំដរប
កាល យកមពុជា ពើរបម្ទសដដលមនការអភិវឌ្ណត្ិចត្ួច ម្ៅជារបម្ទសដដលមនចំ ូលម្យមករមិត្ទាប រាជរដ្ឋឌ ភិបាល
កមពុជា បានដ្ឋក់ម្ចញនូវការម្បថជាញ ចិត្ថោ៉ា ងមុត្មកំបុងការម្្វើពិពិ្កមមមូលដ្ឋឌ នម្សដឌកិចចរបស់ខលួន ពើវស័ិយនានាដដល
មនលកខ ៈជារបនព ើ ។ របការម្នេះ រត្ូវបានម្គម្មើលម្ឃើញថា ជារចកម្ចញម្ឆ្ព េះម្ៅកាន់ដខេសង្វវ ក់ត្នមលថ្មើៗ
ដដលមនលកខ ៈសកមម នងិមនសកាថ នុពលបចចុបផនប។ ការផ្លល ស់បថូរពើផលតិ្កមមកសិកមមលកខ ៈរគសួារ ម្ៅជា
ការអភិវឌ្ណដដលមនមូលដ្ឋឌ នកស-ិឧសា កមម គជឺាអាទភិាពមួយកបុងចំម្ោមអាទិភាពសំខ្លន់ៗដ៏នទម្ទៀត្របស់
រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា ម្ដើមផើបម្ងកើត្ការង្វរថ្មើ និងកាន់ដត្របម្សើរម្ ើង និងការអភិវឌ្ណជំនាញ។ ជាលទនផលកិចចរបឹងដរបង
ម្នេះ បានបម្ងកើនរបាក់ច ូំលរបស់របជាពលរដឌកមពុជា និងការត្ភាជ ប់ទនំាក់ទនំងអនថរវស័ិយ កបុងការពរងើកវសិាល
ភាពម្សដឌកិចចរបស់របម្ទស។ 
 

កបុងចំម្ោមអាទភិាពជាម្រចើន រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា បានទទួលសាគ ល់នូវសកាថ នុពលរបស់ដំ ូងមើ ជា
ដំោមំួយរបម្ភទសរមប់កសិករដដលមន្នធានត្ិចត្ចួ និង/ឬ កសិករខ្លប ត្តូ្ច ម្ដើមផើដកលមអជើវភាពរស់ម្ៅ
របស់ពួកម្គ និងជារបភពមយួននការអភិវឌ្ណឧសា កមម។ ការរពំឹងទុកដ៏រត្ចេះរត្ចង់ម្នេះ មនលកខ ៈរសបោប
ជាមួយពិភពម្លាកដដលឲ្យត្នមលម្ៅម្លើដំ ូងមើ ថាជាដោំសំត្វត្េរទ៍ើ២១ ឬជាម្សផៀងអាហារសត្វត្េរទ៍ើ ២១ ។ 
                                                           
1
 ADB (2016) Here Comes Cambodia: Asia’s New Tiger Economy, 10 May 2016, 

https://www.adb.org/news/features/here-comes-cambodia-asia-s-new-tiger-economy. 
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ជាម្រចើនទសវត្េរម៍កម្នេះ រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា បានរកាជំរុញការអភិវឌ្ណដំោដំ ូំងមើ និងបានទទួលសាគ ល់ថា៖ 
 

ការរ ើកលូត្លាស់ដ៏អសាច រយននផលតិ្កមមដ ូំងមើ៖ ការរ ើកចម្រមើនោ៉ា ងឆ្ប់រ ័សននត្ំបន់ដ្ឋដុំេះដ ូំងមើកបុង
ទសវត្េរចុ៍ងម្រកាយម្នេះ មនន័យថា វាជាដំោដំំ ូងមើ្ ំបំផុត្ទើពើរម្ៅកបុងរបម្ទស។ ដំ ូងមើ រត្ូវបានម្គបា៉ា ន់
របម ថា នងឹរមួចំដ ករវាង ៣% ម្ៅ ៤% ននផលតិ្ផលកបុងរសុកសរុប។ ជាម្រៀងរាល់ឆ្ប  ំថ្វកិាម្សធើរដត្ ៣០០ 
លានដុលាល រអាម្មរកិ រត្ូវបានម្គវនិិម្ោគ ម្ដើមផើដ្ឋដុំេះដ ូំងមើ ម្លើនផធដើដ្ឋដុំេះចនំួន 0,៥ លាន កិតា ខ ៈដដល
ការនាមំ្ចញភាគម្រចើនម្ៅកបុងទរមង់ជាផលិត្ផលមនិទាន់ដកនចប និងជាច ិំត្ដ ូំងមើម្រកៀម មនត្នមលរបដ ល 
៧២៨ លានដុលាល រ2។ វស័ិយម្នេះ បានរសូបយកការចូលរមួរបស់អបកជនបទម្រចើនជាង ៩០០០០ រគួសារ ម្ៅកបុង
ម្ខត្ថចំនួន ១៣ កបុងការដ្ឋដុំេះដំ ូងមើ និងបានបម្ងកើត្ការង្វរតាមរដូវកាលជាម្រចើនសរមប់កមល ងំពលកមមកបុងរសុក។ 
មនមជឈម ឍ លរបមូលទិញផលិត្ផលដ ូំងមើចំនួន ៥៥០ កដនលង ម្ៅកបុងម្ខត្ថ្ំ ៗ ចំនួនរបា។ំ ម្ខត្ថទាងំម្នេះ 
មនផលូវត្ភាជ ប់ម្ៅកាន់កំពង់ដផជិត្ៗម្ដ្ឋយផ្លធ ល់សរមប់ការនាមំ្ចញម្ៅកាន់របម្ទសជិត្ខ្លង។ មនម្រាងចរកដកនចប
ម្មៅមើចំនួន ៥ កបុងចំម្ោម ១០ ម្រាងចរក ដដលកំពុងរបត្ិបត្ថកិារ ខ ៈដដលមនម្រាងចរកដកនចបថ្មើមួយកពុំង
ដំម្ ើ រការម្រៀបចំ។ មនម្រាងចរកចរមញ់ម្អតា ុលម្ចញពើផលិត្ផលដំ ូងមើ ចំនួន ២ ម្ៅជិត្ទើរកងុភបំម្ពញ 
បានរបត្ិបត្ថកិារអស់រយៈម្ពលជាម្រចើនឆ្ប មំកម្ ើយ។ 

 

ការម្ងើបម្ ើងននផលតិ្កមមដ ូំងមើម្ៅកមពុជា៖ ការម្កើនម្ ើងត្រមូវការននច ិំត្ដ ូំងមើសងួត្ សរមប់ការ 
ផលិត្ម្អតា ុល នងិម្មៅមើម្ៅកបុងរបម្ទសចិន បានបម្ងកើត្របព័ននពា ិជជកមមដ៏រស់រម្វ ើកមួយម្លើវស័ិយម្នេះ រវាង
អាសុើបូពា៌ា  នងិអាសុើអាម្គបយ។៍ និោយម្ដ្ឋយសាមញ្ដ របព័ននម្នេះម្មើលម្ឃើញថារបម្ទសចិន ជារបម្ទសមហា
អំោចមួយ ម្ ើយរបម្ទសនថ្ ងដ៏ និងម្វៀត្ោម គឺជាអបកផគត់្ផគង់ដ៏សំខ្លន់កបុងត្ំបន់ ខ ៈកមពុជាគឺជាអបកផលិត្។ 
របម្ទសទាងំពើរម្នេះ មិនអាចពរងើកត្បំន់ដ្ឋដុំេះដ ូំងមើរបស់ខលួនបានម្ទ ម្ដ្ឋយសារដត្មនការរបកតួ្របដជងជាមួយ
ដំោមំ្ផេងៗ ម្ទៀត្ (ត្នមលបដនទម និងមនត្នមលខពស់) និងម្ោលនម្ោបាយរដ្ឋឌ ភិបាលរបស់ពួកម្គអនុញ្ញដ ត្ឱ្យដត្ដើ
ដដលមនជើជាត្តិ្ិច នងិដើដដលោម នរបព័ននម្រសាចរសពសរមប់ការដ្ឋដុំេះដំ ូងមើ។ ម្្វើជាអបកផគត់្ផគង់ដដលអាចម្ជឿ
ទុកចិត្ថបានដល់របម្ទសចិន និងពភិពម្លាក របម្ទសនថ្ ង់ដ៏ និងម្វៀត្ោម បម្ងកើត្បាននូវទើផារដ ូំងមើ 
សរមប់របម្ទសកមពុជា និងរបព័ននោរំទម្ដ្ឋយរបម្ោលជារបភពកស-ិឧសា កមម ដដលវត្ទុធាតុ្បម្រមើឲ្យវស័ិយ 
កសិកមមរត្ូវបានម្គលក់ ម្ ើយការអនុវត្ថដផបកកសិកមមរត្ូវបានម្គដចករដំលកម្រៅផលូវការដល់កសិករ។ ជាលទនផល 
ដំោដំំ ូងមើរត្ូវបានលូត្លាស់ភាគម្រចើនម្ៅតាមបម្ោថ យរពដំដន ម្ ើយជាបនថបនាធ ប់បានរ ើករាលដ្ឋលចូលម្ៅ
កបុងត្ំបន់ដដលមនដើទំម្នរ ដូចជា ដើដ្ឋសំាវ យចនធើ និងចមក រម្ៅស ូ និង/ឬ ដើដដលម្ទើបនងឹកាប់នរពម្ ើយថ្មើៗ ។ 

 

រចនាសមពន័នដខេសង្វវ ក់ត្នមលកបុងត្បំន់៖ ទើផារដំ ូងមើម្ៅអាសុើ បានបម្ងកើត្ដខេសង្វវ ក់ត្នមលកបុងត្បំន់ ដដល
របម្ទសកមពុជាបានដ្ឋដុំេះ របមូលផល និងពុេះម្រជៀក ហាលសំងួត្ ខ ៈដដលរបម្ទសជតិ្ខ្លងមនឥទនិពលម្លើទើផារ 
និងការរបកតួ្របដជងដផបកពា ិជជកមម អនុវត្ថត្ួនាទើននការដកនចប ការរកាទុក និងការនាមំ្ចញ។ ម្ទាេះបើជាទ ំំ
ផលិត្កមមរត្ូវបានម្គចាត់្ថាប ក់ម្ៅលំដ្ឋប់ទើបួនកបុងត្បំន់ នងិលំដ្ឋប់ទើរបាបំើម្ៅម្លើពិភពម្លាកក៏ម្ដ្ឋយ ក៏របម្ទស
                                                           
2 របាយការ ៏វភិាគសថើពើឧសា កមមដំ ូងមើ (២០១៧), ASCS-Radius for its client, Green Leader Co. Ltd. 
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កមពុជា មិនទាន់រត្ូវបានម្គសាគ ល់ចាស់ម្ៅកបុងទើផារសកលម្លាកម្នាេះម្ទ កមពុជារោន់ដត្បានបំម្ពញត្រមូវការទើផារ 
ម្ដ្ឋយម្សងៀមសាង ត់្កបុងនាមជាអបកផគត់្ផគង់ នងិជាអបកទទលួយកនូវត្នមលតូ្ចតាច។ 
 

ដំ ូងមើ គឺជាដំោពំា ិជជកមម ម្ ើយមិនដមនជាអាហារមនសទិរភាព សរមប់របជាជនកមពុជាម្នាេះម្ទ 
ផធុយម្ៅនឹងរបជាជនឥ ឍូ ម្នសុើ របជាជនឥោឍ  របជាជនអាហ្វ វកិ និងជនជាត្ិអាម្មរកិឡាទើនមួយចនំួន។ ដ ូំងមើ 
រត្ូវបានម្គដ្ឋដុំេះសរមប់ការនាមំ្ចញ ម្ ើយមនបរមិ ត្ចិត្ួចប៉ាុម្ោត េះ រត្ូវបានម្គម្របើរបាស់សរមប់ជាអាហារ 
និងចំ ើ ម្ៅកបុងរបម្ទស។ អស់រយៈម្ពលជាម្រចើនទសវត្េរម៍កម្ ើយ ដំ ូងមើ រត្ូវបានម្គនាមំ្ចញកបុងទរមង់ជាវត្ទុធាតុ្
ម្ដើម ដដលម្រកាយមករត្ូវបានម្គដកនចបម្ៅជាម្មៅ ក៏ដូចជាបនធេះហាលសងួត្ ដដលជាធាតុ្ផេនំនច ំើ សត្វម្ៅរបម្ទស
ម្វៀត្ោម និងផលិត្ម្ត្ម្អតា ុលម្ៅរបម្ទសនថ្ ង់ដ៏។ បដនទមម្ៅម្លើផលដ ូំងមើរបស់ខលួន របម្ទសជិត្ខ្លង
ទាងំពើរម្នេះបាននាមំ្ចញផលតិ្ផលដ ូំងមើទាងំម្នេះបនថម្ទៀត្ម្ៅកាន់របម្ទសចនិ។ ការនាមំ្ចញម្ដ្ឋយផ្លធ ល់ពើកមពុជា
ម្ៅចិនមនទំ តំ្ចិត្ួច ម្ ើយមនត្នមលរត្ឹមដត្ ១៥,៥ លានដុលាល រអាម្មរកិ ឬ ៨១,៤៩៧ ម្តានននចំ ិត្ដំ ូងមើ
ម្រកៀម និង ១០,៥ លានដុលាល រអាម្មរកិ ឬ ៣០,៩៣៧ ម្តានម្មៅមើ ម្ៅឆ្ប  ំ ២០១៦3។ រ ូត្មកទល់ម្ពលម្នេះ 
បរមិ ននការនាមំ្ចញមិនទាន់មនការម្កើនម្ ើងគួរឱ្យកត់្សមគ ល់ម្នាេះម្ទ។ 

ទសសនៈវិសយ័ទីផារ 

 
ដំ ូងមើ រត្ូវបានម្គដ្ឋដុំេះម្ៅកបុងរបម្ទសម្រចើនជាង ៩០ ម្ៅត្ំបន់អាហ្វ វកិ អាម្មរកិឡាទើន និងអាសុើ។ វា 

គឺជាដោំសំខំ្លន់បំផុត្បនាធ ប់ពើអងករ ម្ពាត្ នងិរសវូសា ើ នងិបានផថល់ជាច ំើ អាហារដល់មនុសេ ៧៧០ លាននាក់។ 
ផលិត្កមមដំ ូងមើពភិពម្លាកបានម្កើនម្ ើង ២,៥% រវាងឆ្ប  ំ២០០៩-២០១៦ ម្ ើយបានឈានដល់ ២៨០ លាន
ម្តាន កបុងឆ្ប ២ំ០១៦4។ 
 

កបុងរយៈម្ពល ២ ឆ្ប កំនលងមកម្នេះ ពា ិជជកមមដំ ូងមើសកលម្លាកមនភាពយតឺ្ោ៉ា វ ម្ដ្ឋយសារមនការ
ធាល ក់នថ្លកបុងដំោមំ្មៅដនទម្ទៀត្ ជាពិម្សស ម្ពាត្ និងរសូវសាលើ។ ការចោំយម្លើផលតិ្កមមដ ូំងមើ និងជម្រមើស
ជំនួសមនលកខ ៈតូ្ចចម្ងអៀត្ ដូម្ចបេះនាឲំ្យការរបកួត្របដជងម្លើផលិត្ផលដំ ូងមើបានថ្យចុេះ។ ឧសា កមមកបុង
របម្ទសជាម្រចើនបានម្ឆលើយត្បម្ដ្ឋយការផ្លល ស់បថូរម្ៅម្របើរបាស់សមា រៈវត្ទុធាតុ្ម្ដើមជំនសួដដលមនត្នមលម្ថាកជាង។  
  ការផ្លល ស់បថូរម្ោលនម្ោបាយកសិកមមរបស់របម្ទសចិន ក៏ផថល់ផលវបិាក្ងន់្ងរចំម្ពាេះត្នមលដំ ូងមើ។ ការដក
ម្ចញនូវការឧបត្ទមា្ នម្លើផលិត្កមមម្ពាត្ និងការបម្ញ្ចញសថុកម្ពាត្ម្ៅកបុងរបម្ទសចនិ កបុងរដូវកំពុងដ្ឋដុំេះឆ្ប  ំ
២០១៦/២០១៧ បោថ លឱ្យត្នមលម្ពាត្ធាល ក់ចុេះពើ ៣៦០ ម្ៅ ២០០ ដុលាល រកបុងមយួម្តាន។ របការម្នេះ បានជំរុញ
ឱ្យត្នមលដំ ូងមើម្ៅកបុងត្បំន់អាសា នធាល ក់ចុេះោ៉ា ងខ្លល ងំ (១៦០ ដុលាល រកបុងមយួម្តាន សរមប់ច ិំត្ដំ ូងមើសងួត្ 

                                                           
3 ដផនទើពា ិជចកមម ITC, ទនិបន័យដករសង់កបុងដខ មនិា ឆ្ប  ំ២០១៨ 
4 ទើផារម្មៅដំ ូងមើរបស ់IMARC (2017): និនាប ការសកល ដចករដំលក ទំ  ំកំម្ ើ ន ឱ្កាស និងការពាករ ៍ ២០១៧-២៣, www.imarcgroup.com 

 

http://www.imarcgroup.com/
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និង ៣២០ ដុលាល រកបុងមួយម្តានសរមប់ម្មៅដំ ូងមើ)។ ពើឆ្ប ២ំ០១៧ ដល់ឆ្ប ២ំ០១៨ ត្នមលដំ ូងមើបានម្កើនម្ ើង
ពើករមិត្ទាបបំផុត្របស់ខលួនម្ៅឆ្ប ២ំ០១៦/២០១៧ ដល់ករមិត្ខពស់ដដលមិនធាល ប់បានម្ឃើញពើមុនមក ចាប់តាងំពើ
វបិត្ឋិសត្វលអិត្សុើដោំកំបុងឆ្ប ២ំ០១០។ កងវេះខ្លត្ការផគត់្ផគង់ គជឺាកតាថ ចមផងជំរុញឱ្យត្នមលម្កើនម្ ើង ម្ដ្ឋយសារដត្
ការកាត់្បនទយត្ំបន់ដ្ឋដុំេះ ទកឹជំនន់ម្ៅរបម្ទសនថ្ នងិជងំឺម្ៅរបម្ទសម្វៀត្ោម និងកមពុជា5។ ត្នមលម្នេះ នឹងមន
និនាប ការធាល ក់ចុេះ ចាប់ពើម្ពលម្នេះរ ូត្ដល់រដូវរបមូលផលជាថ្មើម្ៅឆ្ប ២ំ០១៨/២០១៩។ 
 

ម្បើពិនិត្យម្មើលទើផារដំ ូងមើសកលម្លាក របម្ទសចិនម្ៅដត្ នងិបនថជាអបកទញិដ៏្ំជាងម្គបផុំត្នូវ
ផលិត្ផលដំ ូងមើ និងម្មៅមើពើត្ំបន់អាសុើអាម្គបយដ៍ដលមនចំនួន ៧៧ ភាគរយននទើផារពិភពម្លាកម្ៅឆ្ប ២ំ០១៦។ 
ម្បើម្ទាេះបើជារបម្ទសចិន បានឈានដល់សមត្ទភាពផលិត្កមមម្ពាត្បានរគប់រោន់ម្ដ្ឋយខលួនឯងក៏ម្ដ្ឋយ របម្ទសចិន 
ក៏ម្ៅរពំឹងថា នងឹពឹងដផអកម្ៅម្លើទើផាររោប់្ញ្ដជាត្ិសកលម្លាកបនថម្ទៀត្ ម្ដើមផើធានាដល់ការផគត់្ផគង់របស់ខលួន 
(ម្រពាេះថាផលតិ្កមមម្ពាត្ គមឺនភាពង្វយរងម្រោេះនឹងអាកាសធាតុ្) និងម្ដើមផើធានាថារបជាពលរដឌដ៏ម្រចើនរបស់
ខលួនមនអាហារបរមិ្ភាគរគប់រោន់។ គួរឲ្យកត់្សមគ ល់ផងដដរថា មនម្សចកថើរបកាសនាម្ពលថ្មើៗម្នេះសថើអំពើការផថល់
អា ត្ថិ E10 ម្ៅទូទាងំរបម្ទសចិន គឺជាសញ្ញដ មួយបង្វា ញថា សមា រវត្ទុធាតុ្ម្ដើម នងិសមត្ទភាពចមក រ គួរដត្រត្ូវ
បានបម្ងកើន ម្ដើមផើពរងឹងការអនុវត្ថម្ោលនម្ោបាយម្នេះ6។ 
 

ម្មៅដំ ូងមើ មន ៨ ភាគរយ ននផលិត្កមមម្មៅ្ញ្ដជាត្ិពភិពម្លាកសរុប។ ទើផារពិភពម្លាក បានឈាន
ដល់បរមិ  ៦ លានម្តានដដលបានចុេះបញ្ជ ើជាអរតាកំម្ ើ នរបចាឆំ្ប សំរុប (CAGR) ២,២% ពើឆ្ប ២ំ០០៩ ដល់
ឆ្ប ២ំ០១៦។ ត្រមូវការម្មៅដ ូំងមើសកលម្លាក រត្ូវបានម្គរពំឹងថានងឹម្កើនម្ ើងកបុងករមិត្ CAGR ១,៩% រវាងឆ្ប  ំ
២០១៧ នងិ ២០២២ ដដលនឹងឈានដល់ ៧,៤ លានម្តានម្ៅរត្ឹមឆ្ប ២ំ០២២7។ ផលិត្ផលដំ ូងមើ កំពុងរត្ូវ
បានម្គម្របើរបាស់កបុងការផលតិ្សារធាតុ្ដផអម/បដងអម ធាតុ្បដនទមម្្វើឲ្យខ្លប់ និងអាហារបដនទម រពមទាងំធាតុ្ផេសំកមម
ម្ៅកបុងអាហារជាម្រចើនមុខផងដដរ។ ម្មៅដំ ូងមើ ក៏មនការម្របើរបាស់ោ៉ា ងទូលទូំលាយម្ៅកបុងឧសា កមមម្ផេង
ម្ទៀត្ ដូចជា ការផលិត្ឱ្សថ្ រកដ្ឋស ផលិត្ផលវាយភ័ ឍ  អាហារនិងម្ភសជជៈដកនចប។ 
 

កាកស ំល់ម្មៅ ផថល់ឱ្កាសជាម្រចើន ម្ដើមផើបម្ងកើត្នូវអនុផល និងធាតុ្ផេមំ្ផេងៗម្ទៀត្។ ទាងំម្នេះ រមួបញ្ចូលនូវ
ម្រគឿងផេកំបុងច ំើ សត្វ (ជាទូម្ៅជាស ំល់ពើដំ ូងមើ) ជើ ឬជើវឥនននៈ រមួទាងំរោប់ ឬជើវឧសម័ន។ ខ ៈម្ពល
ដដលសមត្ទភាពផលតិ្ម្មៅមើ បានម្កើនម្ ើងម្ៅកមពុជា ទាងំបរមិ  និងត្នមលននស ំល់នឹងម្កើនម្ ើង ម្ ើយនឹង
មនឱ្កាសអភិវឌ្ណន៍អនុផលម្មៅមើ ទាងំសរមប់ទើផារកបុងរសុក នងិការនាមំ្ចញ។ 

                                                           
5 ទើផារដ ូំងមើ CIAT (២០១៨): ដខេសង្វវ ក់ត្នមល នងិជើវភាពរសម់្ៅម្ៅអាសុើ: ម្ៅម្ពលដដលភាពរបាកដរបជា គជឺាភាពចាសល់ាសដ់ត្មយួគត្ ់Cotonou, 
Benin ។ 
6 ការវភិាគ: "អា ត្ថិ Ethanol E១០ ម្ៅទូទាងំរបម្ទសចិនរបឈមនងឹឧបសគគ" ដដលបានទាញយកពើ https://www.patts.com/latest-
news/agriculture / signapore / analysis-chinas-nationwide-e10-ethanol -mandate-26808971 ។ 
7
 ទើផារម្មៅដំ ូងមើរបស ់IMARC (2017): និនាប ការសកល ដចករដំលក ទំ  ំកំម្ ើ ន ឱ្កាស និងការពាករ ៍ ២០១៧-២២, www.imarcgroup.com 
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ម្អតា ុល រត្ូវបានម្គម្មើលម្ឃើញថា ជាផលិត្ផលដ៏មនសកាថ នុពលសរមប់របម្ទសកមពុជា។ ម្ទាេះបើជា
ដូម្ចបេះកថើ ត្នមលម្របងម្កើនម្ ើងខពស់កបុងរយៈម្ពលប៉ាុនាម នឆ្ប ចុំងម្រកាយម្នេះ កំពុងម្្វើឱ្យអបកដកនចបម្អតា ុលម្ៅជុំវញិ
ពិភពម្លាកកំពុងជួបការលំបាកកបុងការដសវងរករបាក់ចំម្ ញ។ ម្អតា ុល ដកនចបពើដ ូំងមើរបស់របម្ទសកមពុជា 
កំពុងរបឈមនងឹការរបកតួ្របដជងម្ដ្ឋយផ្លធ ល់ជាមួយម្អតា ុល ដកនចបពើម្ពាត្ ឬអមំ្ៅពើស រដឌអាម្មរកិ ឬ
របម្ទសម្របសុើល របសិនម្បើម្្វើការនាមំ្ចញម្ៅកាន់ទើផារពភិពម្លាក ដូចជា ចនិ ឥោឍ  កូម្រ ៉ា ជប៉ាុន នងិបោថ របម្ទស
ស ភាពអឺរ ៉ាុប។ មនឱ្កាសសរមប់ការម្របើរបាស់ម្អតា ុលម្ៅកបុងរបម្ទសកមពុជាផងដដរ (ដូចជា ការបញ្ចូល  
ម្អតា ុលដដលបានដកនចបម្ ើយម្ៅកបុងរបម្ទសជាមួយម្របងសាងំដដលបាននាចូំល ម្ដើមផើបម្ងកើត្ជាត្ហិាគ សដដល
មនត្នមលម្ថាកជាង) និងផលតិ្ជាម្ភសជជៈ (ម្រគឿងរសវងឹ/អាកុល)។ 
 

ម្ដើមផើឱ្យមននិរនថរភាព ដំ ូងមើ គួរដត្រត្ូវបានផ្លល ស់បថូរឲ្យម្ៅជាផលតិ្ផលចុងម្រកាយដដលទើផារមនលកខ ៈ
ចរមុេះ និងត្នមលអារស័យម្លើដខេសង្វវ ក់ត្នមលនើមួយៗ។ ការម្ផ្លថ ត្ម្លើទើផារកបុងរសុក គឺជាជម្រមើសមួយដដលរត្ូវដសវងរក  
ម្រពាេះត្នមលននផលិត្ផល អាចមនការរបកតួ្របដជងជាមួយនឹងផលតិ្ផលបរម្ទសដដលមនត្នមលនថ្ល កបុងការនាចូំល
មករបម្ទសកមពុជា។ ឧទា រ ៍ ម្ៅកបុងរបម្ទសនើម្ េរ ើោ៉ា  ម្មៅដំ ូងមើ រត្ូវបានម្គក ំត់្អា ត្ថ ិ ឲ្យលាយ
បញ្ចូ លជាមួយរសូវសា ើ ោ៉ា ងម្ហាចោស់ ១០ ភាគរយ ម្ដើមផើកាត់្បនទយការនាចូំលរសូវសា ើដដលមនត្នមលនថ្ល
រាប់លានដុលាល រដដលរបម្ទសរត្ូវចំោយ8។ ច ិំត្ដំ ូងមើម្រកៀម និងសលកឹដំ ូងមើ កបុងអរតា ១ភាគ៤ រត្ូវបានម្គ
រកម្ឃើញដដលបានជនំួសម្ពាត្ម្ៅកបុងច ំើ មន់ទា នងិបានកាត់្បនទយការចោំយម្លើចំ ើ អាហារ ម្ដ្ឋយោម នការ
បងកម្រោេះថាប ក់ដល់ការម្ ើងទមងន់ ឬផលិត្កមមស ុត្9 ម្នាេះម្ ើយ។ ម្ៅកបុងរបម្ទសឥ ឍូ ម្ សុើ ការរសាវរជាវបាន
បង្វា ញថា មើកញ្ច ប់ដកនចបពើម្មៅដំ ូងមើ មន ៨០ ភាគរយ ដូចោប ជាមួយនឹងមើកញ្ច ប់ម្្វើពើម្មៅរសូវសាលើ10។ ម្ៅ
របម្ទសម៉ាូសំប ិក ដំ ូងមើ រត្ូវបានម្គម្របើរបាស់ ម្ដើមផើផលិត្រសាម្បៀរជំនសួឲ្យការនាចូំលរសូវ11។ រកុម  ុន         
អាម្មរកិមួយ បានផលិត្សារធាតុ្ដផអមពើដំ ូងមើជំនសួឱ្យសករអំម្ៅ។ វាមនសុខភាពលអជាង ម្ដ្ឋយសារដត្ដំ ូងមើ 
ោម នសារធាតុ្ fructose និង gluten ម្ ើយមនករមិត្កា ូរ ើទាបជាង12។ 
 

ដំ ូងមើ មនលកខ ៈពិម្សស ម្ដ្ឋយសារ វាោម នធាតុ្ gluten ោម នធាតុ្ GMO និងមនរបូម្ត្អុើនទាប។ 
របការម្នេះ បម្ងកើត្បាននូវទើផារពិម្សស សរមប់ផលិត្ផលមនមូលដ្ឋឌ នម្លើដំ ូងមើ ដូម្ចបេះ នាឲំ្យោម នការរបកតួ្
របដជងជាមយួដោំជំំនសួ ដូចជា ម្ពាត្ រសូវសាលើ អងករ និងដំ ូងបារាងំម្ ើយ។ មនអបកទិញមនឆនធៈកបុងការ
បង់នថ្លសមរមយសរមប់ផលិត្ផលមនមូលដ្ឋឌ នម្លើដ ូំងមើដដលមនលកខ ៈសរ ើរាងគ (ទាងំម្មៅ និងផលតិ្ផលពើ

                                                           
8 ម្លាក Elijah Ige Ohimain (២០១៤) ការរពំឹងទុក និងបញ្ញា របឈមននការដ្ឋក់បញ្ចូ លដ ូំងម្ៅកបុងម្ោលនម្ោបាយនំបុ័ងរសូវម្ៅកបុងរបម្ទសនើម្ េរ ើ
ោ៉ា  អងគភាពរសាវរជាវម្ោលនម្ោបាយឧសា កមម និងអាហារ នាយកដ្ឋឌ នវទិាសាហ្វសថជើវសាហ្វសថ មហាវទិាលយ័វទិាសាហ្វសថននសាកលវទិាលយ័ Niger 
Delta។ 
9
 http://www.cassavabiz.org/postharvest/lvstock_1.htm 

10 Akhmad Zainal Abidin (ឆ្ប  ំ២០១៣) ការអភិវឌ្ណមើកញ្ចប់ម្ដ្ឋយម្របើម្មៅដំ ូងមើ វទិាសាទ នបម្ចចក Bandung ។ 
11

 Agence France-Presse (២០១៧) 'ម្លើសពើរសូវអងករ: ការផលិត្រសាម្បៀរពើផលិត្ផលដំ ូងបងកការភាញ ក់ម្ផអើលម្ៅម្លើទើផារ' ។ 
12 Madhava, ដំ ូងមើសរ ើរាងគ ទាញយកពើ www.madhavasweenteners.com ។ 
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ដំ ូងមើ)។  ម្ទាេះជាោ៉ា ងោកថើ ការរបកួត្របដជងដ៏ខ្លល ងំកាល សរមប់ទើផារ និងការបម្ងកើត្របព័ននអនុម្លាមផលិត្ផល 
ដំ ូងមើសរ ើរាងគ គជឺាដំម្ ើ រការដដលមនត្នមលខពស់ នងិម្របើរបាស់ម្ពលម្វលាយូរ សរមប់ស គមន៍ ឬស រោស
ខ្លប ត្តូ្ច និង ម្យម។ សរមប់ម្មៅដំ ូងមើដត្មួយមុខ មនត្រមូវការម្កើនម្ ើង ១០០ ដង កបុងរយៈម្ពល ១០ ឆ្ប ំ
កនលងមកម្នេះ គពឺើ ៦០ ម្តាន ម្ៅឆ្ប ២ំ០០៧ ដល់ ៦០០០០ ម្តាន ម្ៅឆ្ប ២ំ០១៧13។ 
 

ការរ ើកចម្រមើនននពា ិជជកមមដ ូំងមើ មនភាពអំម្ោយផល ម្រពាេះដំ ូងមើ ម្ៅដត្មនការរបកួត្របដជង
ជាមួយម្ពាត្ នងិដោំជំំនសួម្ផេងៗម្ទៀត្ដដលជារបភពននម្មៅ្ញ្ដជាត្។ិ ម្ៅកបុងរបម្ទសចនិ និងត្បំន់អាសុើ 
មនកងវេះជាត្កិាបូអុើរដ្ឋត្ ដដលរត្ូវបានលុបបំបាត់្ម្ដ្ឋយមុខង្វរដ៏របនពននដខេសង្វវ ក់ផគត់្ផគង់ដំ ូងមើកបុងត្ំបន់។ 
ការដកម្ចញនូវត្នមលននការឧបត្ទមា្ន បានកាត់្បនទយត្នមលម្ពាត្ម្ៅរបម្ទសចិន នងិបានបនាធ បត្នមលដំ ូងមើដដល
បាននាចូំលម្ៅរបម្ទសម្នេះ កបុងរយៈម្ពលប៉ាុនាម នឆ្ប កំនលងមក ប៉ាុដនថម្គរពំឹងថា ផលប៉ាេះពាល់ម្នេះ នងឹថ្យចុេះនាម្ពល
អនាគត្។ ម្ៅកបុងស ភាពអឺរ ៉ាុប ម្មៅដំ ូង បានទទលួផលរបម្ោជន៍ពើការោរំទដផបកសាទ ប័នគួរឲ្យកត់្សមគ ល់ 
ម្ ើយរបការម្នេះ គឺមនមូលដ្ឋឌ នពើអត្ិថ្ិជនដដលមនភកថើភាព កបុងចំម្ោមអបកផលតិ្ម្រមច នងិមាូបអាហារ ដូម្ចបេះ 
ពួកម្គ ទទលួបាននូវការការពារោ៉ា ងខពស់។ ដូម្ចបេះ អនាគត្ននដំ ូងមើ រត្ូវពឹងដផអកម្លើសមត្ទភាពរបស់ខលួនកបុងការ
រកាការរបកួត្របដជងជាមួយផលិត្ផលម្ពាត្ និងដំោមំ្មៅជំនួសដនទម្ទៀត្ ដដលកំពុងដ្ឋដុំេះម្ៅតាមត្ំបន់ម្ផេងៗ
ោប កបុងពភិពម្លាក អារស័យម្លើគុ ភាពម្មៅ ត្នមល លកខ ៈពិម្សស និងការផគត់្ផគង់ដដលអាចម្ជឿទុកចិត្ថបាន។ 

ចរខវុិសយ័ និងទិសគៅយទុធសាស្រសត 
 

ម្ដ្ឋយទទលួសាគ ល់បញ្ញា របឈមននដខេសង្វវ ក់ត្នមលដំ ូងមើបចចុបផនប និងឱ្កាសទើផារដដលកំពុងម្ងើបម្ ើង         
រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា រត្ូវដត្ម្្វើអនថរាគមន៍ តាមរយៈការបម្ងកើត្ចកខុវស័ិយ នងិវធិានការម្ោលនម្ោបាយជាក់ដសថង 
ម្ៅកបុងសកមមភាពម្ដើមផើដឹកនាអំភិវឌ្ណន៍វស័ិយម្នេះ ម្ៅកបុងរកបខ័ ឍ ផលិត្កមមដឹកនាមំ្ដ្ឋយទើផាររបកបម្ដ្ឋយនិរនថរភាព។ 
 

រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា មនម្ោលប ំងដ្ឋក់ទើតាងំកមពុជាជាមជឈម ឍ លននឧសា កមមដកនចបដំ ូងមើ និង
ជាអបកផគត់្ផគង់ផលិត្ផលដំ ូងមើដដលអាចម្ជឿទុកចិត្ថបានសរមប់ទើផារសកលម្លាក។ 
 

ចាប់ពើឆ្ប ២ំ០១៩ ដល់ឆ្ប ២ំ០២៣ រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា បានក ំត់្ម្ោលម្ៅនាមំ្ចញម្មៅដំ ូងមើ ចំននួ 
០,៥លានម្តាន (ម្មៅដកនចប និងមិនទាន់ដកនចប) ម្ៅកាន់ទើផារចរមុេះ នងិចំននួ ១០០០ លានម្តានននផលិត្ផល
ដំ ូងមើដដលមនបុពវលាភខពស់ (ម្មៅ និងផលិត្ផលដំ ូងមើសរ ើរាងគ) សរមប់ទើផារពិម្សស។ រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា 
ក៏បានម្លើកកមពស់ការម្របើរបាស់អនុផល និងស ំល់ដំ ូងមើ សរមប់ច ំើ សត្វ និងជើ ជាធាតុ្ចូលដដលមនត្នមល
ម្ថាកសរមប់កសកិរកមពុជា។ 
 

ម្ដើមផើសម្រមចបាននូវម្ោលម្ៅម្នេះ រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា បានកំ ត់្ទិសម្ៅយុទនសាហ្វសថសខំ្លន់ៗចំនួនបើគឺ៖ 

                                                           
13 មជឈម ឍ លសរមបប់ម្ចចកវទិារគប់រគងទើ ៧ ននម្មៅដំ ូងមើម្ៅពិភពអាសុើ នថ្ងទើ ២៣-២៥ ដខ មករា ឆ្ប  ំ២០១៨ ម្សៀមរាប។ 



9 
 

- ផ្លល ស់បថូរពើផលិត្កមមដ ូំងមើតាមលកខ ៈរគួសារ ម្ៅជាផលិត្កមមដបបពា ិជជកមម ដដលកសិករនឹង
ទទួលបានផលចំម្ ញម្រចើនជាង កបុងការបម្ងកើនបម្ងកើត្របាក់ច ូំល កបុងបរបិទត្នមល ការម្របើរបាស់
ដើរបកបម្ដ្ឋយនិរនថរភាពនិងកសិកមមនវឆ្ល ត្្ន់នឹងអាកាសធាតុ្។ 

- ោរំទដល់អបកសកមមដកនចបផលតិ្ផលដ ូំងមើ និងទាក់ទាញការវនិិម្ោគ ម្ដើមផើបម្ងកើត្ផលតិ្ផលដផអកម្លើ
ដំ ូងមើដដលមនត្នមលបដនទមម្ដើមផើផគត់្ផគង់ដល់ទើផារចរមុេះ។ 

- បម្ងកើនការរបកួត្របដជងដផបកពា ិជជកមម តាមរយៈការផ្លល ស់បថូរពើការទទួលបាននូវលទនភាពទើផារ ម្ៅរក
វត្ថមនទើផារ ការម្្វើឲ្យរបម្សើរម្ ើងនូវការសរមបសរមលួពា ិជជកមម និងការកាត់្បនទយចំោយពាក់
ព័នននឹងពា ិជជកមម។ 
 

រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា បានអនុម័ត្យកនូវអភិរកមចនំួនបើ ដដលរគប់បោថ ញននដខេសង្វវ ក់ត្នមលដំ ូងមើ 
រត្វូបាន បម្ងកើត្ម្ ើងកបុងម្ពលដត្មួយ ម្ៅកបុងម្វទិកាននវស័ិយដត្មួយ៖ 

- ផលតិ្កមមដផអកម្លើទើផារ៖ ទើផារនានា រត្ូវបានកំ ត់្ជាមុន ម្ ើយបនាធ ប់មកដខេសង្វវ ក់ផគត់្ផគង់ រត្ូវ
បានម្រៀបចឲំ្យរសបោប ។ ត្ួអងគសំខ្លន់ៗ ដូចជា កសិករ និងអបកដកនចប រត្ូវបានសរមបសរមួលឲ្យម្្វើការរមួ
ោប  តាមរយៈការម្្វើកសិដ្ឋឌ នតាមកិចចសនា តាមម្រោងការ ៍ដដលមនកំម្ ើ នផលតិ្ផល និងតាមយនថ
ការដដលមនដខេសង្វវ ក់ផគត់្ផគង់អាចអនុវត្ថន៍ម្ៅបាន។ យុទនសាហ្វសថអភិវឌ្ណន៍ន៍ដខេសង្វវ ក់ត្នមល រត្ូវបាន
បម្ងកើត្ម្ ើង ម្ ើយដផនការវនិិម្ោគ រត្ូវបានត្ដរមត្រមង់ោប រវាងត្ួអងគសំខ្លន់ៗកបុងដខេសង្វវ ក់ត្នមល កបុង
ត្ំបន់របស់ពួកម្គ ម្ដើមផើបម្ងកើនរបសទិនភាពដខេសង្វវ ក់ផលិត្កមម។ ម្ោលម្ៅនានា រត្ូវបានក ំត់្ 
ឧទា រ ៍របត្ទិិនដោំ ំការបម្ងកើនទិនបផល ការកាត់្បនទយការចំោយ និងការធានាគុ ភាព។ ការ 
វនិិម្ោគសាធារ ៈ (រដ្ឋឌ ភបិាល និងនដគូអភិវឌ្ណន៍) ម្ផ្លថ ត្ម្លើការអភិវឌ្ណដដលវស័ិយឯកជនបានម្្វើការ 
វនិិម្ោគ ម្ ើយកសិករដ្ឋដុំេះដំ ូងមើ។ 

 

- ផលតិ្កមមដបបពា ិជជកមម៖ ដំ ូងមើ គឺជារបម្ភទដំោដំដលការដរបរបលួ ម្ ើយកសកិរ អាចផ្លល ស់បថូរ
ម្ៅដ្ឋដុំេះដំោមំ្ផេងៗម្ទៀត្ ម្ៅម្ពលដដលទសេនវស័ិយរករបាក់ចំម្ ញ មនិមនភាពទាក់ទាញម្ ើយ 
ោម នការសនាពើទើផារ។ ការម្លើកកមពស់ផលចំម្ ញរបស់កសកិរ ជាពិម្សសសរមប់អបកដដលរស់ម្ៅ
កបុងត្ំបន់ផលតិ្កមមដំ ូងមើសមរសប គឺជាអាទិភាពមយួ ម្ដើមផើរទរទង់ជើវភាពរស់ម្ៅរបស់ពួកម្គ និងោំ
រទដល់ដផនការអាជើវកមមរយៈម្ពលដវងននឧសា កមមដកនចប។ 

  

ការម្្វើពា ិជជកមមដំ ូងមើ រត្ូវដត្អមម្ដ្ឋយការរសាវរជាវ និងការអភិវឌ្ណ រពមទាងំការអភិវឌ្ណរបព័នន
ផលិត្កមមកបុងរសុក។ បញ្ញា ផលិត្កមមដដលនាឱំ្យមនការបាត់្បង់ខ្លងម្សដឌកិចចរត្ូវដត្ម្ដ្ឋេះរសាយ ដូចជា 
ជំងឺ សត្វលអិត្ សត្វចនរង ការអនុវត្ថកសិកមមដដលមនិមននរិនថរភាព ការ ូរម្រចាេះដើ ការម្របើរបាស់សមា រ
ដ្ឋដុំេះោម នសុខភាព និងផលប៉ាេះពាល់ននការដរបរបលួអាកាសធាតុ្។ ម្ៅម្ពលត្នមលពលកមម ម្ៅដត្ម្កើន
ម្ ើងម្ ើយត្បំន់ជនបទភាគម្រចើន របឈមនងឹបញ្ញា កងវេះខ្លត្កមល ងំពលកមម យនថកមមកសិកមម គួរដត្រត្ូវ
បានម្លើកកមពស់ ម្ដើមផើជំនសួការង្វរដដលពឹងដផអកម្លើកមល ងំពលកមម។ ទើផារផថល់នូវធាតុ្ចូលកសិកមម 



10 
 

គួរដត្រត្ូវបានម្្វើឱ្យរបម្សើរម្ ើង តាមរយៈការបម្ងកើនការយល់ដឹង និងការកំ ត់្ការទទួលខុសរត្ូវ
សរមប់អបកផគត់្ផគង់ធាតុ្ចូលកសិកមមម្ដើមផើដសវងរករបភព នងិផគត់្ផគង់ផលតិ្ផលដដលមនគុ ភាព និង
ដ នាដំល់អត្ិថ្ិជនរបស់ពួកម្គកបុងការម្របើរបាស់ផលិត្ផលឲ្យបានរត្ឹមរត្ូវ ម្ដើមផើសុវត្ទិភាព និងរបសិទនភាព។ 
ម្រោងការ ៍ រិញ្ដវត្ទុ គួរដត្រត្ូវបាននចបរបឌ្ិត្បម្ងកើត្ថ្មើ ម្ឆ្ព េះម្ៅរកការោរំទជើវភាពរស់ម្ៅរបស់កសិករ
ខ្លប ត្តូ្ចតាមរយៈការត្ដរមត្រមង់ពួកម្គជាមួយនឹងរបត្ិទិនននការផលតិ្ដំ ូងមើ ការការពារពួកម្គម្ដើមផើ
ម្ជៀសវាងពើសាទ នភាពោ៉ា ប់យនឺកបុងការលក់ផលិត្ផល នងិការម្លើកកមពស់ការម្របើរបាស់របាក់កមចើរបកប 
ម្ដ្ឋយផលតិ្ភាព។ 
 

- ការអភវិឌ្ណឧសា កមម៖ ការដកលមអអបកដកនចបដដលមនរសាប់ និងការទាក់ទាញការវនិិម្ោគម្ៅកបុងទំ ំ
ម្សដឌកិចចមួយដដលរត្ឹមរត្ូវ គឺជាច ុំចចាប់ម្ផថើមននការផ្លល ស់បថូរវស័ិយម្នេះ និងជំរុញដខេសង្វវ ក់ត្នមល
ដំ ូងមើ។ ឧសា កមមដកនចបដំ ូងមើ គួរដត្មនសមត្ទភាពដូចោប  ឬរបហាក់របដ លោប  ដូចអបកដកនចប
បរម្ទសដដរ កបុងការបម្ងកើត្ផលិត្ផលឲ្យមនត្នមលរបកួត្របដជង មនការទាក់ទាញរគប់ត្នមលទាងំអស់កបុង
ដខេសង្វវ ក់ផលិត្កមមដ ូំងមើ និងការម្របើរបាស់បម្ចចកវទិាម្ដើមផើរគប់រគងការបពុំល។ 

 

ឧសា កមមដកនចបដ ូំងមើ គួរដត្ផាភាជ ប់ជាមួយវស័ិយដដលពាក់ព័ននដនទម្ទៀត្ ម្ដើមផើម្្វើឱ្យមនការរ ើក
ចម្រមើនននម្សដឌកិចចមនរាងជារងវង់ដដលផថល់អត្ទរបម្ោជន៍ឲ្យោប ម្ៅវញិម្ៅមក ដល់វស័ិយឯកជន នងិ
ស គមន៍មូលដ្ឋឌ ន។ កាកស ំល់ដំ ូងមើ អាចលាយជាមួយ្ញ្ដជាត្មិ្ផេងម្ទៀត្ ដូចជា ម្ពាត្ អងករ 
ជាម្ដើម - ជាពិម្សសសរមប់ថាមពល (កា ូរ ើ) ដូចជា - អាហារសដ ថ កម្សៀង ចំ ើ រត្ើ សរមប់របូម្ត្អុើន 
ដូចជា - ម្រគឿងផេមំ្ផេងៗម្ទៀត្ ម្ដើមផើផលិត្ច ំើ សត្វ សរមប់សត្វចិញ្ច ឹមកបុងរសុក ដដលជាឱ្កាសបដនទម 
សរមប់ជនំួសឲ្យការនាចូំល។ ម្ោងតាមសទិត្ពិើមជឈម ឍ លពា ិជជកមមអនថរជាត្ិ (ITC) កមពុជាបាននាំ
ចូលច ំើ សត្វដដលមនត្នមលរបម  ៦៣ លានដុលាល រ កបុងឆ្ប ២ំ០១៦ ជាចមផងមកពើរបម្ទសនថ្ ង់ដ៏ 
និងម្វៀត្ោម។  

 

សំ ល់ដំ ូងមើ ក៏អាចរត្ូវបានម្របើរបាស់បំដលងឲ្យម្ៅជាជើ ម្ដើមផើផគត់្ផគង់ទើផារផថល់ធាតុ្ចូលកសកិមម 
ឬលក់ម្ដ្ឋយផ្លធ ល់ម្ៅឲ្យកសកិរកបុងត្នមលទាបជាងជើដដលបាននាចូំល។ ស ំល់រាវពើដ ូំងមើ អាចរត្ូវ
បានបំដលងម្ៅជាជើវសរ ើរាងគ ម្ដើមផើអាចម្រសាចរសពកសិដ្ឋឌ នម្ៅដកផរៗ ម្ ើយជើវឧសម័ន ក៏អាចរត្ូវបានបំ
ដលងពើម្មៅដ ូំងមើសងួត្ ម្ដើមផើបម្ងកើត្អគគសិនើសរមប់បម្រមើឲ្យម្រាងចរក។ ម្ៅរបម្ទសនថ្ ង់ដ៏ ទកឹដដល
មិនបានម្របើរបាស់ ម្ ើយអគគសិនើដដលម្ៅសល់ពើម្រាងចរកផលិត្ម្មៅមើ ឬម្អតា ុល រត្ូវបានផថល់ឲ្យ ឬ
លក់ម្ៅឱ្យស គមន៍កបុងត្នមលម្ថាក ដដលជាការម្លើកទឹកចតិ្ថកបុងការផគត់្ផគង់ដំ ូងមើរបស់ពួកម្គ។ ម៉ាាង
ម្ទៀត្ ដំ ូងមើ មនផធុកសារធាតុ្សានើដអុើរដូដសន (HCN) ខពស់ ដូម្ចបេះ ការបំពុលពើសារធាតុ្ម្នេះ គួរដត្
រត្ូវបានរគប់រគង និងរត្ួត្ពនិតិ្យឲ្យបានរត្មឹរត្ូវម្ៅរគប់ដោំក់កាលននការដកនចបទាងំអស់ ម្ដើមផើការពារ            
បរសិាទ នកសិកមម ជើវចរមុេះ នងិសុខុមលភាពស គមន៍។ ផលចំម្ ញដផបកម្សដឌកិចចពើការដកនចបដំ ូងមើ 
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មិនគួរជាការផ្លល ស់បថូរសរមប់សរ ើរាងគមនជើវតិ្ ឬការសរមបសរមលួោមួយ សរមប់មនុសេជំនាន់
ម្រកាយ ម្នាេះម្ ើយ។ 

យទុធសាស្រសតគដើមបសីគព្មចបានគោលគៅននគោលនគោបាយទងំគនះ 

 
ម្ដ្ឋយសារ ការអភិវឌ្ណដំ ូងមើ រត្ូវបានផារភាជ ប់ម្ៅនឹងវស័ិយកសិកមមទាងំមូល និងម្វទិកាពា ិជជកមម  

រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា រត្ូវដត្ត្ដរមត្រមង់ការអភិវឌ្ណវស័ិយម្នេះ ជាមួយនឹងយុទនសាហ្វសថជាត្ិ និងម្ោលនម្ោបាយ
ពាក់ព័នននានា ម្ដើមផើបំម្ពញ និងជនំួសឲ្យោប ម្ៅវញិម្ៅមក សរមប់របសទិនភាពននកិចចខិត្ខំរបងឹដរបងអភិវឌ្ណន៍។ 
ដផបកអនថរវស័ិយ ដូចជា ការដកឹជញ្ជូ ន ភសថុភា  រិញ្ដវត្ទុ នថ្លអគគិសនើ ការសរមលួពា ិជជកមម មម្្ាបាយោរំទដផបក
ពា ិជជកមម និងកមល ងំពលកមមជំនាញរត្ូវបានម្ដ្ឋេះរសាយម្ៅកបុងរកបខ័ ឍ អភិវឌ្ណន៍ចរមេុះរមួមួយ។ ម្ោលនម្ោបាយ 
សថើពើ ដំ ូងមើ គជឺាករ ើ គំរូដដលរសបោប  និងមនសុខដុមរម ើ យកមមជាមួយម្ោលនម្ោបាយ នងិយុទនសាហ្វសថ
ដនទម្ទៀត្ ដូចជា យុទនសាហ្វសថចតុ្ម្កា ថ្មើ ដផនការយុទនសាហ្វសថអភិវឌ្ណន៍ជាត្ិ ម្ោលនម្ោបាយអភិវឌ្ណន៍ឧសា កមម
យុទនសាហ្វសថសម រ កមមពា ិជជកមមកមពុជា ដផនការម្មសថើពើភសថុភា យុទនសាហ្វសថសថើពើកសិកមម នងិទឹក នងិ 
ម្ោលនម្ោបាយនាមំ្ចញអងករ។  
 

រ ូត្មកដល់ម្ពលម្នេះ វស័ិយម្នេះរត្ូវបានដបកបាក់ ម្ ើយរត្ូវបានកាត់្ផ្លថ ច់កបុងចំម្ោមអបកម្ដើរត្ួសំខ្លន់ៗ។  
មិនមនយនឋការ ឬរចនាសមព័ននកបុងវស័ិយម្នេះ ដដលរត្ូវបានបម្ងកើត្ម្ ើង ម្ដើមផើផេពវផាយព័ត្៌ាមន នងិពិភាកាបញ្ញា
សរមប់ការោរំទឲ្យបានទាន់ម្ពលម្វលា និងអនថរាគមន៍ដផអកម្លើលទនផលម្នាេះម្ ើយ។ ម្ដើមផើម្ឆលើយត្បម្ៅនងឹត្រមូវ
ការបនាធ ន់ រាជរដ្ឋឌ ភបិាលកមពុជាបានដ្ឋក់បញ្ចូ ល នងិផថល់អាទិភាពម្លើវស័ិយដ ូំងមើ ជារម្បៀបវារៈសំខ្លន់ននម្វទិកា 
រវាងរដ្ឋឌ ភិបាល នងិវស័ិយឯកជន (G-PSF) និងជាម្វទិកាដដលមនការពាក់ព័ននករមតិ្ខពស់។ រាជរដ្ឋឌ ភបិាលកមពុជា 
រត្ូវបម្ងកើត្ និងម្រៀបចំមូលដ្ឋឌ នរគឹេះកបុងវស័ិយម្នេះ ម្ដើមផើរមួបញ្ចូ លត្ួអងគសំខ្លន់ៗននដខេសង្វវ ក់ត្នមលម្ៅកបុងរចនាសមព័នន
អភិបាលកិចច និងជួយបំម្ពញមុខង្វររបស់ពួកម្គ កបុងការដឹកនា ំជួយសរមបសរមួល និងតាមដ្ឋន វឌ្ណនភាព ការអនុវត្ថ 
និងសមទិនផលននការអភិវឌ្ណ។ 

 

រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា បនថអនុវត្ថកំដ ទរមង់ដដលទាក់ទងនឹងពា ិជជកមមម្ដើមផើលុបបំបាត់្ការចោំយ
មិនចាបំាច់រកាអត្ទរបម្ោជន៍សំខ្លន់ៗ នងិបម្ងកើត្នូវត្នមលបដនទម ម្ដើមផើបម្ងកើនការរបកតួ្របដជងកបុងវស័ិយម្នេះ ដដល
នឹងនាឱំ្យមនការផ្លល ស់បថូរពើលទនភាពទទួលបានទើផារម្ឆ្ព េះម្ៅរកវត្ថមនរបស់ទើផារវញិ។ ទនធឹមនឹងម្នេះ រាជរដ្ឋឌ ភិបាល     
កមពុជាអនុម័ត្ និងអនុវត្ថវធិានការម្ោលនម្ោបាយ ម្ដើមផើបម្ងកើនផលចំម្ ញរបស់ត្ួអងគសខំ្លន់ៗននដខេសង្វវ ក់
ត្នមល ជាពិម្សស កសកិរ នងិអបកដកនចប តាមរយៈការជំរញុផលិត្ភាពបុគគល នងិការត្ភាជ ប់ជាមយួវស័ិយពាក់ព័នន 
ទាងំខ្លងមុខ និងខ្លងម្រកាយ ម្ដើមផើបម្ងកើនរបសិទនភាពននដខេសង្វវ ក់ត្នមលដ ូំងមើ។ ដូម្ចបេះ ត្នមលននផលិត្ផលដំ ូងមើ 
នឹងមនត្នមលរសបោប ជាមយួត្នមលអនឋរជាត្ិ ខ ៈដដលត្រមវូការដផបកគុ ភាព នឹងរត្ូវបានបំម្ពញតាមត្នមលដដលត្ួ
អងគសំខ្លន់ៗននដខេសង្វវ ក់ត្នមល អាចរកបានរបាក់ចំម្ ញ។ 
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ម្ដើមផើជំរុញការអភិវឌ្ណវស័ិយម្នេះកបុងម្លផឿនមយួដដលចង់បាន រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា បានស ការជាមួយ
នដគូអភិវឌ្ណន៍ នឹងម្រៀបចំអនុវត្ថគម្រមងនានាដដលបំម្ពញចម្នាល េះរបម្ហាងកបុងវស័ិយឯកជន និងការវនិិម្ោគរបស់ 
កសិករ។ កិចចស របត្ិបត្ថិការម្នេះ គួរដត្រត្ូវបានម្្វើម្ដ្ឋយម្របើរបាស់គំរូននភាពជានដគូរវាងអបកផលិត្សាធារ ៈ និង
ឯកជន ដូម្ចបេះ្នធានរត្ូវបានម្របើរបាស់ជាយុទនសាហ្វសថ នងិមុខង្វរ រត្ូវបានអនុវត្ថរសបោប  ម្ដើមផើសម្រមចបាននូវ
ម្ោលម្ៅរមួ នងិម្ោលម្ៅបុគគល។ 

វិធានការគោលនគោបាយ 

 
ម្ដ្ឋយសារត្នមលដំ ូងមើ មនការដរបរបួល ដខេសង្វវ ក់ត្នមល រត្ូវដត្បានបម្ងកើត្ម្ ើងតាមរយៈការកសាងផល

ចំម្ ញម្ៅម្លើត្នមលទាបបផុំត្ដដលបានកត់្រតាជាម្រចើនឆ្ប កំនលងមក។ ផលចំម្ ញ នងឹរត្ូវបានសម្រមចតាមរយៈ
ការម្លើកកមពស់ផលិត្ភាពរបស់ត្ួអងគមប ក់ៗ ការម្លើកកមពស់ការផារភាជ ប់ោប រវាងដខេបម្ោថ យ នងិដខេទទងឹ ម្ដើមផើ
ម្ដ្ឋេះរសាយបញ្ញា ោម នរបសិទនភាពននដខេសង្វវ ក់ត្នមល និងការកសាងរបព័ននមយួរបកបម្ដ្ឋយរបសទិនភាពកបុងការម្្វើ
សមកាលកមមវស័ិយម្នេះជាមយួអនថរវស័ិយម្ដើមផើបម្ងកើនផលរបម្ោជន៍ម្ៅវញិម្ៅមក។ 
 

ផលិត្ភាពននផលិត្កមមដ ូំងមើម្ៅកមពុជា រត្វូបានបម្ងកើនតាមរយៈការដកលមអទិនបផល និងការកាត់្បនទយ
ត្នមលម្ដ្ឋយោម នហានិភ័យដល់របព័ននម្អកូ ូសុើកសិកមម៖ 

- រកសួងកសិកមម រុកាខ របមញ់ និងម្នសាទ បានម្្វើការសិកាម្លើត្ំបន់ដ្ឋដុំេះដំ ូងមើជាម្ទៀងទាត់្ ម្ដើមផើកត់្
រតាទំ ផំលិត្កមម ក ំត់្ត្បំន់ តាមដ្ឋនជើវជាត្ិរបស់ដើ និងតាមដ្ឋនត្នមលផលតិ្កមម។ ដផអកម្លើការ
សិកាអម្ងកត្ទាងំម្នេះ ដខេរកវាត់្ផលិត្កមមដ ូំងមើ គួរដត្រត្ូវបានបម្ងកើត្ម្ ើង ម្ដើមផើម្លើកទឹកចិត្ថដល់
កសិករម្របើរបាស់ដើសមរសបសរមប់ការដ្ឋដុំេះដ ូំងមើឱ្យមនលកខ ៈរស់រម្វ ើក នងិម្ដើមផើទទលួបាន 
អត្ទរបម្ោជន៍ម្រចើនទាងំខ្លងបរសិាទ ន និងម្សដឌកចិចសងគម។ ដខេរកវាត់្ផលិត្កមមដំ ូងមើ រត្ូវបានម្គចាត់្
ទុកថា ជាឧបករ ៍ក ំត់្ត្បំន់មួយ ម្ដើមផើម្លើកកមពស់ នងិរគប់រគងការដ្ឋដុំេះរបកបម្ដ្ឋយនិរនថរភាពនូវ
ភាពចរមេុះននដោំដំំ ូងមើឲ្យបានរត្ឹមរត្ូវ ដូម្ចបេះ ដំោមំ្នេះនឹងលូត្លាស់បានសមរសប ម្ដើមផើផគត់្ផគង់
ដល់អបកដកនចបរសបតាមលកខ ៈជាក់លាក់របស់ផលិត្ផល។ 

- រកសួងកសិកមម រុកាខ របមញ់ និងម្នសាទ តាមរយៈមនធើរកសិកមមម្ខត្ថ បានតាមដ្ឋនរកម្មើលចរាចរនន 
សមា រដ្ឋដុំេះដំ ូងមើដដលនាចូំលពើបរម្ទស។ មនធើរកសិកមមម្ខត្ថ បានពិនិត្យម្លើគុ ភាព និងវាយត្នមល
ដផបកសុខភាព នងិអនាម័យម្ដើមផើការពារ នងិទប់សាក ត់្ការរ ើករាលដ្ឋលននជំងឺម្ៅកបុងរបម្ទស និងម្ដើមផើ
កាត់្បនទយការបាត់្បង់ដផបកម្សដឌកិចចដដលអាចម្កើត្មនសរមប់វស័ិយម្នេះ។ ការគំរាមកំដ ងដដលបាន
រកម្ឃើញរត្ូវបានម្ដ្ឋេះរសាយតាមរយៈវធិានការអនាម័យ និងវធិានការដ នាោំ៉ា ងត្ឹងរងឹ និងតាមរយៈ
យនថការរត្ួត្ពិនិត្យដដលមនរសាប់។ 

- រកសួងកសិកមម រុកាខ របមញ់ និងម្នសាទ រត្ូវដត្ចរចាជាមយួរដ្ឋឌ ភិបាលនានាកបុងត្ំបន់ ម្ដើមផើនាចូំលពូជ
ដំ ូងមើដដលផថល់ទិនបផលខពស់្ន់នងឹជំងឺ ្ន់នឹងអាកាសធាតុ្រាងំសងួត្ ម្ដើមផើម្្វើម្ត្សថម្ៅកមពុជា ម្ ើយ
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បនាធ ប់មកដចកចាយដល់កសកិរ របសិនម្បើពូជទាងំម្នាេះសមរសបនងឹលកខខ ឍ អាកាសធាតុ្ និងដើរបស់
របម្ទសកមពុជា។ 

- រកសួងកសិកមម រុកាខ របមញ់ និងម្នសាទ ជំរុញឱ្យមនថាប លប ថុ េះដំ ូងមើដបបពា ិជជកមម នងិ
មជឈម ឍ លព ុបម្ចចកម្ទសកាន់កាប់ម្ដ្ឋយឯកជន ម្ដើមផើផលិត្ នងិដចកចាយសមា រដ្ឋដុំេះដដលមន
សុខភាពលអ ជាមួយនឹងពូជរត្មឹរត្ូវដដលរសបតាមលកខ ៈដើរបស់កសិករ។ 

- រកសួងកសិកមម រុកាខ របមញ់ និងម្នសាទ រត្ូវពនិិត្យតាមដ្ឋន នងិវាយត្នមលម្លើគុ ភាពធាតុ្ចូល
កសិកមម (ដូចជា ជើ ។ល។) ដដលកំពុងអនុវត្ថចំម្ពាេះដោំដំំ ូងមើ ម្ដើមផើធានារបសិទនភាពម្លើការដកលមអ
ទិនបផល និងភាពសុើោប ជាមួយនឹងលកខខ ឍ ដើ ដូម្ចបេះ វានឹងមនត្នមលដល់ការវនិិម្ោគរបស់កសកិរ។ 

- រកសួងកសិកមម រុកាខ របមញ់ និងម្នសាទ រត្ូវពិនិត្យតាមដ្ឋន និងម្្វើអ្ិការកចិចម្លើសត្វលអិត្ចនរង ជងំឺ
ម្មម  និងកតាថ អវជិជមនដនទម្ទៀត្ ដដលប៉ាេះពាល់ដល់ផលិត្កមមដំ ូងមើ។ ការគំរាមកំដ ង និងហានិភ័យ
ដដលបានក ំត់្គួរដត្រត្ូវបានរគប់រគង និងកាត់្បនទយតាមរយៈវធិានការសកមមនាមុំខ ម្ដើមផើម្ចៀសវាង
ការខ្លត្បាត់្បង់ដផបកម្សដឌកិចច។ ការទំនាក់ទំនង នងិការផេពវផាយដល់មូលដ្ឋឌ ន តាមរបព័ននផេពវផាយ 
រត្ូវបានបម្ងកើត្ម្ ើង ម្ដើមផើផេពវផាយព័ត្៌ាមនដល់កសិករ អបកដកនចប និងអបកពាក់ព័ននទាងំអស់។ 

- រកសួង កសិកមម រុកាខ របមញ់ និងម្នសាទ រត្ូវផថល់ម្សវាផេពវផាយ អំពើផលិត្កមមដំ ូងមើនវឆ្ល ត្ ការបនាំុ 
ម្ៅនឹងការដរបរបលួអាកាសធាតុ្ និងការអនុវត្ថកសិកមមលអៗ  រត្ូវបានបហ្វញ្ញជ បដល់កសិករ។ បម្ចចកវទិា
និងបម្ចចកម្ទសថ្មើដដលមនរបសិទនភាពខពស់ និងសមរសបសរមប់កសិករម្ដើមផើបម្ងកើនផលិត្ភាពរបស់
ពួកម្គរត្ូវបានដសវងរកការសាកលផង និងផេពវផាយ។ 

- រកសួងកសិកមម រុកាខ របមញ់ និងម្នសាទ រត្ូវដត្ដកលមអម្សវាកមមកសកិមមឯកជន តាមរយៈការម្រៀបចំឱ្យ
មនម្រគឿងចរក ឬឧបករ ៍កសិកមមម្ដ្ឋយផ្លធ ល់ជារកុម (ផលូវការ ឬមិនផលូវការ) ម្ដើមផើបម្ងកើនផលតិ្ភាព
របស់ពួកម្គ និងម្លើកកមពស់គុ ភាពម្សវាកមម។ រកសួងកសកិមម រុកាខ របមញ់ និងម្នសាទ រត្ូវប ថុ េះបោថ ល
ជំនាញបម្ចចកម្ទសទាក់ទងនងឹកសិដ្ឋឌ ន និងជំនាញដផបកទន់ ដូម្ចបេះ ការង្វររបស់ពួកម្គនឹងអនុម្លាមម្ៅ
តាមការអនុវត្ថកសកិមមរបកបម្ដ្ឋយនិរនថភាព ដដលនងឹនាមំកនូវទិនបផលម្កើនម្ ើងម្ៅកបុងត្នមលមួយដដល
អាចរគប់រគងបាន។ 

- រកសួងកសិកមម រុកាខ របមញ់ និងម្នសាទ រត្ូវម្រៀបចកំសកិរដ្ឋដំំ ូងមើ ជារកមុអបកផលិត្ ជាចម្ង្វក ម ជា
ករមង ឬជាស ករ ៍ ម្ ើយម្្វើសម រ កមមរកុមកសិករផលូវការ និងមិនផលូវការទាងំម្នេះ ម្ៅកបុងរចនា
សមព័ននសមូ ភាព រសបម្ៅតាមត្ំបន់ភូមសិាហ្វសថ បរបិទម្សដឌកិចច-សងគម និងឆនធៈរបស់ពួកម្គ ដដលជា
ចំ ុចមួយននការភាជ ប់បោថ ញម្សវាកមមម្ផេងៗ និងការផេពវផាយព័ត្៌ាមនអំពើទើផារ ក៏ដូចជាការត្
ភាជ ប់ជាមួយនឹងអបកដកនចបឯកជន។ 

- ជាម្រៀងរាល់ឆ្ប  ំ ម្ដើមរដូវកាលផលិត្កមម រកសួងកសិកមម រកុាខ របមញ់ នងិម្នសាទ គួរដត្ម្រៀបចំទិវាដំ ូង
មើម្ដើមផើក ំត់្ និងផថល់រង្វវ ន់ដល់កសិករម្ជើងឯក ដដលបង្វា ញពើភាពជាស រគិន និងម្ដើរត្ួជាគំរូ ម្ដើមផើ
ជំរុញអបកដនទ នងិផេពវផាយការអនុវត្ថកសិកមមទំម្នើប បម្ចចកម្ទស និងបម្ចចកវទិាថ្មើៗដល់កសកិរ។ 
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ការអភិវឌ្ណវស័ិយឯកជនឈានមុខម្គ តាមរយៈការជយួកសិករឱ្យសម្រមចបាននូវករមិត្ម្សដឌកិចច និងការ
កាត់្បនទយចោំយអាជើវកមម ម្ដើមផើឱ្យពកួម្គអាចរបកតួ្របដជងម្រជៀត្ចូលទើផារ៖ 

- រកសួងពា ិជជកមម តាមរយៈវទិាសាទ នប ថុ េះបោថ ល នងិរសាវរជាវពា ិជជកមម គួរដត្វភិាគ និងម្្វើ
បចចុបផនបភាពដខេសង្វវ ក់ត្នមលដ ូំងមើជាម្ទៀងទាត់្ ម្ដ្ឋយពិនតិ្យម្មើលននិាប ការទើផារ ការរបកួត្របដជងកបុង
ត្ំបន់ នងិរចនាសមព័ននត្នមលម្ៅកមពុជា។ ការសិកាទាងំម្នេះ ផថល់នូវធាតុ្ចូលដផអកម្លើភសថុតាង សរមប់កិចច
ពិភាកាម្ោលនម្ោបាយ ដូម្ចបេះវធិានការម្ោលនម្ោបាយអាចរត្ូវដកដរប ឬបដនទមម្ដ្ឋយរកសួង ឬសាទ ប័ន
ពាក់ព័នន ម្ដើមផើជំរុញការអភិវឌ្ណវស័ិយម្នេះម្ដ្ឋយរលូន។ 

- រកុមរបឹកាសរមប់ការអភិវឌ្ណកមពុជា ម្ដ្ឋយមនការោរំទពើរកុមការង្វរដំ ូងមើ គួរបម្ងកើត្យុទនសាហ្វសថ 
វនិិម្ោគដំ ូងមើ និងម្្វើសកមមភាពម្ដើមផើទាក់ទាញអបកវនិិម្ោគ ដូម្ចបេះសមត្ទភាពដកនចបដំ ូងមើ នឹងរត្ូវ
បានបម្ងកើនតាមការចាបំាច់ម្ដើមផើសម្រមចម្ោលម្ៅនាមំ្ចញ។ ព័ត្៌ាមនតាមវស័ិយសំខ្លន់ៗ និងម្ោលការ ៍ 
ដ នាអំពំើការវនិិម្ោគដំ ូងមើរត្ូវបានបម្ងកើត្ម្ ើង នងិមនលទនភាពចូលម្របើរបាស់ តាមរយៈរបព័នន
ផេពវផាយដដលមនលកខ ៈង្វយរសួល និងមនរបសទិនភាព។ 

- រកសួងម្សដឌកិចច នងិ រិញ្ដវត្ទុ រត្ូវផថល់ការម្លើកទឹកចតិ្ថដល់អបកដកនចប និងអបកនាមំ្ចញផលតិ្ផលដ ូំងមើ
ផលូវការ និងអបកម្្វើអាជើវកមមដនទម្ទៀត្ដដលផថល់ផលរបម្ោជន៍ម្ដ្ឋយផ្លធ ល់ដល់កសកិរ តាមរយៈការម្លើក
ដលង ឬកាត់្បនទយពនន ដូចជា ពននម្លើរបាក់ច ូំល និងពននម្លើត្នមលបដនទមជាម្ដើម។ 

- រកសួងម្សដឌកិចច និង រិញ្ដវត្ទុ រត្ូវកាត់្បនទយ ឬម្លើកដលងពននម្លើផលិត្ផលដដលបានមកពើដំ ូងមើ 
ម្ដើមផើម្លើកទកឹចិត្ថដល់ការដកនចបដំ ូងមើឱ្យម្ៅជាផលិត្ផលចុងម្រកាយសរមប់ទើផារកបុងរសុក និងនាមំ្ចញ។ 

- រកសួងដរ ៉ា និងថាមពល ជាពិម្សសអងគភាពអគគិសនើកមពុជា រត្ូវដត្ផថល់អាទិភាព និងពម្នលឿនការកាត់្បនទយ
នថ្លអគគិសនើ និងធានាការផគត់្ផគង់ដដលអាចទុកចិត្ថបានសរមប់ម្រាងចរកដកនចបដំ ូងមើ។ ម្ដ្ឋយសារកាក
សំ ល់រាវពើដំ ូងមើអាចបម្ងកើត្ជើវឧសម័ន និងអាចបំដលងម្ៅជាអគគសិនើ រកសួងដរ ៉ា នងិថាមពល រត្ូវ
ម្លើកទឹកចិត្ថឱ្យអបកដកនចបដំ ូងមើ ម្្វើការវនិិម្ោគម្លើមម្្ាបាយផលិត្ជើវឧសម័ន តាមរយៈការោរំទនើត្ិវ ិ្ ើ 
រសបចាប់ ការផថល់ការអនុញ្ញដ ត្ និងអនុម្លាមម្ៅតាមត្រមូវការនានា រពមទាងំការទិញថាមពលអគគិសនើ
ដដលម្ៅសល់កបុងត្នមលសមរសប ឬការអនុញ្ញដ ត្ឱ្យមនការលក់របស់ខលួនម្ដ្ឋយផ្លធ ល់ម្ៅកាន់រគួសារដដល 
ម្ៅជិត្ខ្លងតាមអរតាដូចោប នងឹអបកផគត់្ផគង់ឯកជនកបុងរសុក និង/ឬការលក់របស់រដឌ។ 

- រកសួងបរសិាទ ន រត្ូវជួយដល់ម្រាងចរកដកនចបដ ូំងមើ ម្ដើមផើម្របើរបាស់បម្ចចកវទិារគប់រគងការបំពុលពើការ
ដកនចប នងិបម្ងកើត្ត្នមលពើកាកសំ ល់ ម្ដើមផើធានាផលប៉ាេះពាល់ជាអបផបរមម្ៅម្លើស គមន៍ ម្អកូ ូសុើ 
និងជើវចរមេុះ។ រកសួងបរសិាទ ន រត្ូវដត្ក ំត់្នើត្ិវ ិ្ ើចាស់លាស់ នងិម្ោលការ ៍ដ នាសំរមប់ការ
ម្រជើសម្រ ើសទើតាងំដកនចបរសបតាមយុទនសាហ្វសថវនិិម្ោគដំ ូងមើននរកុមរបកឹាអភិវឌ្ណន៍កមពុជា ម្ដើមផើធានាថា 
ទើតាងំទាងំម្នាេះមនិសទតិ្ម្ៅកបុងត្ំបន់មនមនុសេរស់ម្ៅ ឬដដនជរមកសត្វនរពដដលង្វយប៉ាេះពាល់ នងិ/ឬ
ត្ំបន់ការពារ្មមជាត្ិដនទម្ទៀត្ ម្ ើយោ៉ា ងម្ហាចោស់ម្រាងចរកដកនចបទាងំម្នាេះរត្ូវមនចមង យ ៤០ គ.ម 
ពើត្ំបន់ទាងំម្នាេះ។ 
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- រកសួងពា ិជជកមម រត្ូវម្រៀបចវំស័ិយឯកជន រមួទាងំអបកនាមំ្ចញ និងអបកដកនចបដដលពាក់ព័នន កបុងអាជើវកមម
ដំ ូងមើ តាមរយៈការបម្ងកើត្សមគមអាជើវកមមថាប ក់ជាត្ិ។ ចាប់សថើពើត្ួនាទើ មុខង្វរ និងអាជាញ ្ររបស់
សមគម្ុរកិចច ជាទូម្ៅ រត្ូវបានបម្ងកើត្ម្ ើងម្ដើមផើម្លើកកមពស់ត្នួាទើសកមមរបស់វស័ិយឯកជនម្ៅកបុង
ការអភិវឌ្ណម្សដឌកិចចសងគមកមពុជា។ 

- ជាម្រៀងរាល់ ២ ឆ្ប មំថង រកសួងពា ិជជកមម រត្ូវម្រៀបចំម្វទិកា/សនបិសើទសថើពើដំ ូងមើ ម្ដើមផើម្លើកកមពស់
ផលិត្ផលដ ូំងមើរបស់កមពុជា និងផារភាជ ប់វស័ិយឯកជនម្ៅនឹងបោថ ញពា ិជជកមមអនថរជាត្ិ។ 

- រកសួងពា ិជជកមម រត្ូវបម្ងកើត្ម្វទិកាតាមអុើ្ ិឺត្ពើ្ុរកចិចម្ៅ្ុរកិចច ម្ដើមផើភាជ ប់វស័ិយឯកជនកមពុជា
ជាមួយអបកទិញបរម្ទស និងជាដផបកវស័ិយម្ដើមផើដចករដំលកព័ត្៌ាមនអំពើដំ ូងមើ។ កិចចការម្នេះ អាចរបគល់ 
ឱ្យសមគមអាជើវកមមដំ ូងមើម្ដើមផើរគប់រគង នងិដំម្ ើ រការ។ 

- រកសួងពា ិជជកមម គួរដត្ចរចាជាមួយរដ្ឋឌ ភិបាលននរបម្ទសនាមំ្ចញម្ោលម្ៅនានា ម្លើការម្លើកដលង
ពននឬការកាត់្បនទយ និងការសរមួលពា ិជជកមម ម្ដើមផើធានាដំម្ ើ រការនាមំ្ចញម្ដ្ឋយរលូនពើរបម្ទសកមពុជា។ 
រកសួងពា ិជជកមម គួរដត្ជយួសរមបសរមួលកិចចរពមម្រពៀងពា ិជជកមមផងដដររបសិនម្បើមនការម្រៀបចំ
រវាងរដ្ឋឌ ភិបាល និងរដ្ឋឌ ភិបាលរត្ូវបានម្គត្រមូវ ឬម្គចង់បាន។ 

- រកសួងម្សដឌកិចច និង រិញ្ដវត្ទុ គួរដត្ចរចាជាមួយរដ្ឋឌ ភបិាលននរបម្ទសនាមំ្ចញម្ោលម្ៅ ម្ដើមផើលុប
បំបាត់្ឧបសគគ SPS ម្ ើយរបសិនម្បើចាបំាច់រត្ូវមនពិ្ ើសារ SPS ដដលរត្វូបានចុេះ ត្ទម្លខ្ល និង
របមូលការោរំទម្ដើមផើកសាងសមត្ទភាពអំពើអនុម្លាមភាព SPS សរមប់អបកនាមំ្ចញកមពុជា នងិអបកពាក់ព័នន។ 
ម្សវា SPS សាធារ ៈនងិឯកជន គួរដត្រត្ូវបានបម្ងកើនម្ ើង និងពរងើករបសិនម្បើមនត្រមូវការ។ 

- វទិាសាទ នសថង់ដ្ឋរកមពុជាននរកសួងឧសា កមម និងសិបផកមម គួរបម្ងកើត្ នងិម្្វើបចចុបផនបភាពសថង់ដ្ឋរ
ផលិត្ផលតាមត្រមូវការ ម្ដើមផើម្លើកកមពស់ផលតិ្ផលដកនចបពើដំ ូងមើកមពុជា និងោរំទដល់អបកដកនចប
ដំ ូងមើម្ដើមផើទទលួបានវញិ្ញដ បនបរត្ SPS និង/ឬវញិ្ញដ បនបរត្បញ្ញជ ក់គុ ភាព ដដលត្រមូវម្ដ្ឋយទើផារ/
អបកទិញ។ 

ម្ ដ្ឋឌ រចនាសមព័នន រត្វូបានបម្ងកើត្ម្ ើង ម្ដើមផើម្្វើឱ្យរបព័ននដខេសង្វវ ក់ត្នមលដ ូំងមើ បមំ្ពញមុខង្វរ រសប
តាមរកបខ័ ឍ ផលិត្កមមដផអកម្លើទើផារ និងផារភាជ ប់ជាមយួវស័ិយពាក់ព័ននដដលមនត្នមលបដនទមម្ទៀត្ រត្វូបានបម្ងកើត្
ម្ ើង និងដចកចាយម្ៅកបុងម្សដឌកិចចជនបទ៖ 

- រដឌបាលថាប ក់ម្រកាមជាត្ិ ដដលមនផលិត្កមមដំ ូងមើម្ៅតាមត្ំបន់រដឌបាលរបស់ខលួន រត្ូវរមួបញ្ចូ លដំ ូងមើ
កបុងដផនការយុទនសាហ្វសថអភិវឌ្ណន៍ និងដផនការវនិិម្ោគរបស់ខលួន នងិរត្ូវស ការជាមយួស គមន៍មូលដ្ឋឌ ន 
ម្ដើមផើផគូផគងមូលនិ្ិកបុងការកសាង នងិដកលមអផលូវថ្បល់សរមប់ផថល់លទនភាពចូលម្ៅដល់កសដិ្ឋឌ នម្ពញ
មួយឆ្ប ។ំ 

- រកសួងម្សដឌកិចច និង រិញ្ដវត្ទុ រត្ូវស ការជាមួយវស័ិយឯកជន ម្ដើមផើកសាងម្ ដ្ឋឌ រចនាសមព័ននសំខ្លន់ៗ
កបុងការកាត់្បនទយ និង/ឬ រកាកុំឲ្យមនការបាត់្បង់ដផបកម្សដឌកិចចកបុងអំ ុងម្ពលរបមូលផល នងិ
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ម្រកាយម្ពលរបមូលផលម្ពាលគឺ រត្ូវមនឃ្ល ងំសថុកខ្លប ត្តូ្ច ឃ្ល ងំសថុកសមូ ភាព ្នាោរដំ ូងមើ ឬ
មជឈម ឍ លព ុប ំងម្ៅទើតាងំផលតិ្កមម និងដកនចបជាយុទនសាហ្វសថ។ 

- រកសួងម្សដឌកិចច និង រិញ្ដវត្ទុ រត្ូវអភិវឌ្ណន៍ម្ ដ្ឋឌ រចនាសមព័ននខ្លប ត្តូ្ច ម្ដើមផើជយួដល់កសកិរកបុងការ 
បនាំុម្ៅនឹងការដរបរបលួអាកាសធាតុ្ម្ៅត្ំបន់ដដលរងផលប៉ាេះពាល់ នងិង្វយរងម្រោេះ និងកសាងភាព្ន
របស់ពួកម្គ។ ទាងំម្នេះ រមួមនអាងសថុកទឹក របព័ននធារាសាហ្វសថខ្លប ត្តូ្ច របព័ននបងាូរទឹកជាម្ដើម។ 

- ្នាោរជាត្ិននកមពុជា រត្ូវពនិិត្យម្ ើងវញិម្លើម្រោងការ ៍ រិញ្ដវត្ទុបចចុបផនប (កមចើ) ដដលរគឹេះសាទ ន 
មើរកូ រិញ្ដវត្ទុ ឬ្នាោរពា ិជជ កពុំងផថល់កមចើដល់កសកិរ នងិវស័ិយឯកជន។ របការម្នេះ គឺម្ដើមផើ
កំ ត់្ពើកងវេះខ្លត្ នងិម្ដើមផើនចបបម្ងកើត្គម្រមងថ្មើៗ ដដលត្ដរមត្រមង់រសបោប ម្ៅនឹងជើវភាពរបស់កសិករ
ដ្ឋដុំេះដំ ូងមើខ ៈម្ពលរសបោប  ដដលត្រមូវឲ្យមនការម្លើកកមពស់ការម្របើរបាស់របាក់កមចើរបកបម្ដ្ឋយ 
របសិទនភាព។ 

- រកសួងសាធារ ការ និងដឹកជញ្ជូ ន រត្ូវចរចាជាមួយរដ្ឋឌ ភបិាលននរបម្ទសជតិ្ខ្លង ម្ដើមផើកំ ត់្នើត្ិវ ិ្ ើ
ចាស់លាស់ សរមប់ការដកឹជញ្ជូ នទំនិញម្ដ្ឋយរលូន និងអាចពាករ ៍បានពើផលតិ្ផលកមពុជាជា
ពិម្សសសរមប់ផលិត្ផលដ ូំងមើតាមរយៈកំពង់ដផរបស់ពួកម្គ។ 

- រកសួងសាធារ ការ និងដកឹជញ្ជូ ន រត្ូវពម្នលឿនការបញ្ច ប់ការសាងសង់ផលូវដដក នងិការត្ភាជ ប់ម្ៅត្បំន់
ដកនចបដំ ូងមើសំខ្លន់ៗ ដូម្ចបេះផលិត្ផលដំ ូងមើអាចរត្ូវបានដឹកជញ្ជូ នម្ដ្ឋយមម្្ាបាយម្នេះ។ រកសួង
សាធារ ការ នងិដឹកជញ្ជូ ន រត្ូវក ំត់្ត្នមលខពស់បំផុត្កបុងអរតាមួយដដលរមួចំដ កោ៉ា ងសំខ្លន់ដល់
ការកាត់្បនទយចោំយដឹកជញ្ជូ នផលតិ្ផលដំ ូងមើ ដដលអាចទទលួយកបានពើរកមុ  ុនដឹកជញ្ជូ នផលូវ
ដដក។ 

- រកសួងសាធារ ការ និងដកឹជញ្ជូ ន រត្ូវដត្យកចតិ្ថទុកដ្ឋក់ជាពិម្សសចំម្ពាេះផលិត្ផលដំ ូងមើ ដូច
ជាអងករដដរ ម្ៅម្ពលដដលផលិត្ផលទាងំម្នេះមកដល់កំពង់ដផ ដូចជា ការកាត់្បនទយនថ្លបង់ម្សវាពាក់ព័នន
រគប់របម្ភទ ការទូទាត់្ភាល មៗ ការសថុកទនំិញ នងិម្សវាម្លើកដ្ឋក់។ល។ 

- រកសួងមហានផធ ជាពិម្សសម្ៅរដឌបាលថាប ក់ម្រកាមជាត្ិ គួរដត្បម្ងកើត្រកុមការង្វរម្ៅកបុងត្ំបន់រដឌបាល
របស់ខលួន ម្ដើមផើពិនិត្យតាមដ្ឋន នងិម្ដ្ឋេះរសាយភាពមិនរបរកត្ើ និងប ថឹ ងត្វា៉ា  ឧទា រ ៍ ការរបរពឹត្ថ
ម្ដ្ឋយអយុត្ថិ្ ម៌ា ការអនុវត្ថអសើល្ម៌ា ការលចួបនល ំការបងកការលំបាក ការយកកនរមម្រៅផលូវការ។ល។ 

- រកសួងបរសិាទ ន និងរដឌបាលថាប ក់ម្រកាមជាត្ ិ គួរដត្តាមដ្ឋនោ៉ា ងដិត្ដល់នូវការបំម្ពញការង្វរនន
មជឈម ឍ លដកនចប នងិម្រាងចរកទាងំអស់ម្លើការរគប់រគងបរសិាទ ន នងិការកាត់្បនទយហានភ័ិយ។ 

- រកសួងកសិកមម រុកាខ របមញ់ និងម្នសាទ រត្ូវបម្ងកើនផលតិ្ភាពរបស់ពលករម្ៅជនបទ តាមរយៈការ
ប ឋុ េះបោឋ លម្ៅកបុង និងម្រៅកសិដ្ឋឌ ន ម្ដើមផើដកលមអការបំម្ពញការង្វររបស់ពួកម្គ គុ ភាពម្សវា 
និងការម្របើរបាស់បម្ចចកម្ទសកសិកមមរបកបម្ដ្ឋយរបសទិនភាព។ 

រយៈម្ពលដវង: ការរបកតួ្របដជងកបុងវស័ិយម្នេះ រត្វូបានដកឹនាមំ្ដ្ឋយភាពជានដគូរវាងផលតិ្ករសាធារ ៈ 
នងិឯកជនរបកបម្ដ្ឋយរបសទិនភាព ម្ដើមផើផ្លល ស់បថូរវស័ិយម្នេះម្ៅជាឧសា កមមដកនចបសុើជម្រៅ៖ 
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- រកសួងពា ិជជកមម ម្ដ្ឋយស ការជាមួយវស័ិយឯកជន គួរដត្បម្ងកើត្អងគភាពម្សុើបអម្ងកត្ទើផារ ម្ដើមផើ
តាមដ្ឋនទើផារ នងិផថល់នូវធាតុ្ចូលដផបកយុទនសាហ្វសថដល់គ ៈកមម ្កិារដឹកនា ំ រកសងួពាក់ព័នន នងិ 
ត្ួអងគកបុងដខេសង្វវ ក់ត្នមល ម្ដើមផើបម្ងកើត្ដផនទើបង្វា ញពើការអភវិឌ្ណវស័ិយម្នេះរយៈម្ពលដវង។ 

- រកសួងកសិកមម រុកាខ របមញ់ និងម្នសាទ គួរស ការជាមយួនដគូអភិវឌ្ណន៍ នងិបោឋ របម្ទសកបុងត្ំបន់
ម្ដើមផើបម្ងកើត្មជឈម ឍ លរសាវរជាវ និងអភិវឌ្ណន៍កបុងម្ោលប ំងដកលមអ និងធានាឱ្យបាននូវផលតិ្កមម
ដំ ូងមើរបកបម្ដ្ឋយនិរនថរភាព ជាពិម្សសម្ដើមផើបង្វក ត់្ពូជដំ ូងមើថ្មើៗ ដដលរសបតាមបរបិទម្អកូ ូសុើ
កសិកមមម្ៅកមពុជា នងិម្ឆលើយត្បម្ៅនងឹទើផារម្ោលម្ៅ រពមទាងំអភិវឌ្ណន៍នូវការនចបរបឌ្ិត្បម្ងកើត្ថ្មើ 
ម្ដើមផើកាត់្បនទយចោំយផលតិ្កមមដ ូំងមើ និងបម្ងកើនផលតិ្ភាពកសិកមម។ 

- រកសួងឧសា កមម នងិសិបផកមម នងិរកសងួពា ិជជកមម ម្ដ្ឋយស ការជាមួយវស័ិយឯកជន គួរដត្
បម្ងកើត្មជឈម ឍ លអភិវឌ្ណន៍ផលិត្ផល នងិការនចបរបឌ្ិត្បម្ងកើត្ថ្មើ ម្ដើមផើរសាវរជាវ និងអភិវឌ្ណន៍
ផលិត្ផលថ្មើ ដដលផថល់ឲ្យដំ ូងមើនូវអត្ទរបម្ោជន៍របកតួ្របដជង និងមនទើផារ រមួទាងំការម្ផធរ
ចំម្ េះដឹងម្ៅឲ្យវស័ិយឯកជនយកម្ៅអនុវត្ថ។ 

- រកសួងសាធារ ការ និងដឹកជញ្ជូ ន រត្ូវសាងសង់ផលូវយុទនសាហ្វសថ ម្ដើមផើកាត់្បនទយចមង យពើទើតាងំដកនចប
ម្ៅកំពង់ដផរបស់របម្ទស ដដលជាមម្្ាបាយមួយម្ដើមផើកាត់្បនទយចំោយម្លើការដកឹជញ្ជូ ន។ 

- រកសួងឧសា កមម និងសបិផកមម / រកុមរបកឹាម្សដឌកិចចជាត្ិជាន់ខពស់ រត្ូវដត្ដឹកនាមំ្្វើការវាយត្នមលផល
ប៉ាេះពាល់ម្លើច ូំលម្សដឌកិចចពើការលាយម្អតា ុលដដលបម្ងកើត្ម្ចញពើដំ ូងមើ ជាមយួម្របងសាងំ។ 
របការម្នេះ អាចនឹងកាត់្បនទយការនាចូំលម្របងសាងំ កបុងទំ មំួយដដលជំនួសម្ដ្ឋយម្អតា ុលបាន
មកពើការដកនចបកបុងរសុក។ ការម្រៀនសូរត្ពើបទពិម្សា្ន៍ជាសកល ម្ដើមផើទទលួបានការោរំទពើអបកម្របើ
របាស់ ម្របងឧសម័ន គួរដត្មនត្នមលម្ថាកជាងម្របងសាងំ ម្ ើយដំម្ ើ រការោ៉ា ងលអម្ៅកបុងម៉ា សុើន ម្ ើយ
បចចុបផនប មនោនយនថមួយចំនួនកពុំងម្របើរបាស់ម្របងឧសម័នម្នេះ។ ម្ោលនម្ោបាយម្អតា ុលដដល
មនមូលដ្ឋឌ នដផអកម្លើដំ ូងមើនឹងរត្ូវបានបម្ងកើត្ម្ ើង របសិនម្បើរបកគំម្ ើញមនលកខ ៈសំខ្លន់រគប់
រោន់ដផបកម្សដឌកិចច ដដលអាចសម្រមចបានម្ដ្ឋយវស័ិយឯកជន ម្ ើយផលតិ្ផលឥនននៈថ្មើនងឹរត្ូវបាន
ទទួលយក នងិោរំទម្ដ្ឋយភាប ក់ង្វរទើផារ នងិអបកម្របើរបាស់។ 

- រកសួងពា ិជជកមម / រកុមរបកឹាម្សដឌកចិចជាត្ិជាន់ខពស់ រត្ូវសិកាពើផលចំម្ ញខ្លងម្សដឌកិចចននការ
បម្ងកើត្ត្បំន់ដកនចបដំ ូងមើពិម្សស។ ម្ោលគំនិត្ម្នេះ គឺម្ដើមផើបម្ងកើត្ត្បំន់ដដលព័ទនជុំវញិម្ដ្ឋយចមក រ/ដខេ
រកវា៉ា ត់្ដំ ូងមើ សរមប់ការដកនចបដំ ូងមើម្ៅកបុងលំដ្ឋប់ននផលិត្ផលដំ ូងមើម្ៅមួយកដនលង។ ដំម្ ើ រការ
ម្នេះ គឺសាមញ្ដម្ដ្ឋយទទួលបានម្មើមដ ូំងរសស់ពើកសិករ ម្ដើមផើដំម្ ើ រការឲ្យម្ៅជាម្មៅម្ដើម បនាធ ប់
មកម្ៅជាម្មៅដកនចប និងទើបំផុត្ម្ៅជាផលិត្ផលចុងម្រកាយ។ ការបម្ងកើត្ត្ំបន់ដកនចបម្នេះ គួរដត្បម្ងកើននូវ
ត្នមលម្សដឌកិចចោ៉ា ងម្រចើនសរមប់ម្សដឌកិចចជនបទ និងការរគប់រគងការបំពុលម្ៅកដនលងដត្មួយ។ ការ
ចំោយម្នេះនងឹមនរបសិទនភាព ម្រពាេះថាថាមពលដដលបានមកពើកាកស ំល់ដ ូំងមើ អាចរត្ូវបាន
ម្របើរបាស់សរមប់ឧសា កមមដកនចបទាងំអស់។ ដខេសង្វវ ក់ផលិត្កមម គឺខលើ ម្ ើយរបការម្នេះអាចជួយ
សនេសំំនចនថ្លម្ដើម និងចោំយម្លើការផ្លល ស់បថូរសមា រដដលរត្ូវដំម្ ើ រការម្ៅកដនលងម្ផេងៗោប ។ 
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- រកសួងកសិកមម រុកាខ របមញ់ និងម្នសាទ រត្ូវពិចារោបម្ងកើត្វស័ិយមួយដដលម្ផ្លថ ត្ម្លើសាច់សត្វ និង
ផលិត្ផលសាច់ដកនចបសរមប់ការនាមំ្ចញ។ ដខេសង្វវ ក់ត្នមលកសិកមមទាងំមូលម្ៅកបុងរបម្ទសកមពុជា គួរ
ដត្រត្ូវបានរមួបញ្ចូ លោប  ម្ដ្ឋយចាប់ម្ផថើមពើការផលិត្ម្រគឿងផេសំំខ្លន់ៗននច ំើ សត្វ (ដ ូំងមើ ម្ពាត្ 
រសូវ ឬសូមផើដត្សដ ថ កម្សៀង) បនាធ ប់មក ការផលិត្ច ំើ សត្វ ការអភិវឌ្ណកសិដ្ឋឌ នចិញ្ច ឹមសត្វ ម្ ើយ
ចុងម្រកាយ គឺការនាមំ្ចញសាច់សត្វ ឬនាមំ្ចញផលិត្ផលសាច់ ដដលរត្ូវបានដំម្ ើ រការកបុងរបម្ទសកមពុជា។ 

ហានិភ័យ និងការកាត់បនថយ 

 
រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា ពាករ ៍ពើហានិភ័យដដលអាចប៉ាេះពាល់ដល់ការអនុវត្ថរបកបម្ដ្ឋយរបសិទនភាពនន

វធិានការម្ោលនម្ោបាយ នងិសមិទនផលពើម្ោលម្ៅរបស់ខលួនដូចជា៖ 

ដំ ូងមើ រត្ូវបានម្គបិទផ្លល កម្ដ្ឋយអបិយជំម្នឿថា ជាដោំនំនការ ូរម្រចាេះដើ។ ដូចជាដោំមំ្មៅដនទម្ទៀត្
ដដរ ដំ ូងមើ រសូបយកសារធាតុ្ចិញ្ច ឹមកបុងចនំួនដ៏ម្រចើនម្ដើមផើបម្ងកើត្ទនិបផលខពស់ ដូម្ចបេះ ការ ូរម្រចាេះដើអាចបោថ  
មកពើការដ្ឋដំំោដំត្មួយរបម្ភទ និងការអនុវត្ថកសកិមមមនិរត្ឹមរត្ូវកបុងរយៈម្ពលជាម្រចើនឆ្ប ។ំ ដូម្ចបេះ សុខភាពដើ
និងជើវជាត្ ិគួរដត្រត្ូវបានរកាតាមរយៈការម្របើរបាស់ដើរបកបម្ដ្ឋយនិរនឋរភាព នងិការអនុវត្ថកសកិមមឆ្ល ត្នវ។ របព័នន
ម្សវាកមមផេពវផាយ គួរដត្រត្វូបានបម្ងកើត្ម្ ើង នងិដកលមអម្ដើមផើឈានម្ៅដល់ការប ថុ េះបោថ ល នងិោរំទដល់
កសិករផលិត្ដំ ូងមើ ឲ្យម្ចេះម្របើរបាស់ដើរបស់ពកួម្គរបកបម្ដ្ឋយរបសទិនភាព និងនិរនថភាព។ 

របម្ទសកមពុជា និងត្ំបន់ដនទម្ទៀត្ម្ៅអាសុើ មនិអាចរ ើករាយជាមួយនងឹបរសិាទ នោម នជំង ឺ និងោម នសត្វលអតិ្
ម្នាេះម្ទៀត្ម្ទ។ កបុងរយៈម្ពលប៉ាុនាម នឆ្ប ចុំងម្រកាយម្នេះ មនសត្វលអិត្ និងជំងឺមយួចនំួនបានម្កើត្ម្ ើង ដូចជា 
mosaic disease, witches broom,  ពពកួបាក់ម្ត្រ ើ  សត្វលអិត្ចនរង ពើងពាងនបត្ង និងរបម្ភទជងំឺ និងសត្វ
លអិត្ចនរងម្ផេងៗម្ទៀត្ ដដលរត្ូវបានម្គរកម្ឃើញម្ៅតាមត្បំន់មួយចំនួនកបុងរបម្ទស។ ការគំរាមកំដ ងដដលកពុំង
ម្កើត្មនម្ ើង រត្ូវដត្រគប់រគងឲ្យបានម៉ាត់្ចត់្ និងកាត់្បនទយោ៉ា ងសកមមម្ដើមផើម្ជៀសវាងការខ្លត្បង់ដផបកម្សដឌកចិច
នាម្ពលបចចុបផនប និងអនាគត្ ជាពិម្សសការរ ើករាលដ្ឋលរទង់រទាយ្ំដដលមិនអាចរគប់រគងបាន និងមិនអាច
បញ្ឈប់បានម្ៅដំោក់កាលម្រកាយៗម្ទៀត្។ របម្ទសកមពុជា គួរដត្ស ការជាមួយបោថ របម្ទសកបុងត្ំបន់ នងិ
វទិាសាទ នរសាវរជាវសកលម្លាកម្ដើមផើកាត់្បនទយហានិភ័យទាងំម្នេះ។ 
 

ត្នមលដំ ូងមើ មនការដរបរបលួខពស់ម្ៅម្លើទើផារអនឋរជាត្ ិ នងិមនិអាចពាករ ៍បានម្ទម្ៅរបម្ទសកមពុជា។ 
ត្នមលម្នេះបានទទួលរងឥទនិពលម្ដ្ឋយផ្លធ ល់ពើត្រមូវការ នងិការផគត់្ផគង់ ការជនំួសម្ដ្ឋយដំោកំាបូអុើរដ្ឋត្ និង 
ម្ោលនម្ោបាយរបស់របម្ទសនាចូំល។ ផលតិ្កមមដំ ូងមើ ម្ៅកមពុជាមនិអាចរគប់រគងបានម្ទ នងិមនការដរប
របួលម្លើត្នមលម្ដ្ឋយសារកសកិរផ្លល ស់បថូរម្ៅដ្ឋដំំោរំបថុ្យរបថានមនត្នមលខពស់ជាង។ ដូម្ចបេះដំ ូងមើ គួរដត្រត្ូវ
បានម្លើកកមពស់ជាដោំយុំទនសាហ្វសថដដលផលចំម្ ញម្ៅឯកសិដ្ឋឌ នគួរដត្រត្ូវបានដកលមអ និងទើផារគួរដត្រត្វូបាន 
ធានាតាមរយៈការម្្វើកសិកមមតាមកិចចសនា។  
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ការម្លើកកមពស់ការនាមំ្ចញផលិត្ផលដំ ូងមើម្ដ្ឋយផ្លធ ល់ពើរបម្ទសកមពុជា របឈមនងឹការរបកួត្របដជង
ោ៉ា ងខ្លល ងំពើរបម្ទសជិត្ខ្លងដដលបានរគបដ ថ ប់ផលតិ្កមមដំ ូងមើកបុងរសុក និងទើផារពិភពម្លាកអស់រយៈម្ពល
ជាយូរមកម្ ើយ។ ម្ដ្ឋយពា ិជជកមមមនការរបកតួ្របដជងខពស់ របម្ទសខលេះអាចម្កងរបវញ័្ច ម្លើត្នមល ឬក ំត់្ត្នមល
ដដលម្្វើឱ្យការនាមំ្ចញពើផលូវពា ិជជកមមរបស់របម្ទសមិនអាចទទួលយកបាន។ ការម្លើកកមពស់ការរបកួត្របដជងដផបក    
ពា ិជជកមម ទាមទារឱ្យមនភាពជានដគូរបកបម្ដ្ឋយរបសិទនភាពរវាងអបកផលិត្សាធារ ៈនងិឯកជន ដដលជា
្នធានអាចរកបាន ដដលគួររត្ូវបានម្របើរបាស់របកបម្ដ្ឋយរបសិទនភាព និងមនការោរំទម្ដ្ឋយផ្លធ ល់ពើរដ្ឋឌ ភិបាល។ 

មា៉ាងវញិម្ទៀត្ ផលតិ្ផលពើរបម្ទសកមពុជាគួរដត្មនត្នមល និងគុ ភាពដូចោប ខ ៈលកខខ ឍ ពា ិជជកមម 
គួរមនការទាក់ទាញ។ លកខខ ឍ ទាងំម្នេះ របឈមនឹងវស័ិយឯកជនកមពុជាម្ដ្ឋយសាររកុម  ុនភាគម្រចើន គជឺា    
អាជើវកមមមនលកខ ៈមិនម្រៀបរយរគប់រគងម្ដ្ឋយរគសួារខ្លប ត្តូ្ច និងមិនមនវជិាជ ជើវៈដដលមិនមនរបសិទនភាព ខវេះ
ខ្លត្ម្ដើមទុន ោម នការធានាម្លើគុ ភាពផលិត្ផល និងម្របើរបាស់បម្ចចកវទិា និងឧបករ ៍ សួសម័យ។ ម្រៅពើ
បម្ងកើនការរបកួត្របដជងដផបកពា ិជជកមម ការជំរុញស រោសខ្លប ត្តូ្ច និងម្យម ឱ្យឈានដល់សថង់ដ្ឋរអាជើវកមម
អនថរជាត្ ិ នងិការទាក់ទាញការវនិិម្ោគរទង់រទាយ្ំ ជាមួយនឹងការយល់ដងឹអំពើអាជើវកមម និងការម្រត្ៀមខលួន គឺជា
អាទិភាពអភិវឌ្ណន៍បនាធ ន់។ 

ការគរៀបចំអភិបាលរិចចវិសយ័ដំឡងូមី 
 

ម្ដ្ឋយសារដខេសង្វវ ក់ត្នមលដ ូំងមើកមពុជា មនិមនរម្បៀបម្រៀបរយ ម្ ើយការអភិវឌ្ណរបស់វស័ិយម្នេះ មន
អនថរទំនាក់ទំនងជាមួយវស័ិយជាម្រចើនម្ទៀត្ រចនាសមព័ននអភិបាលកិចចវស័ិយដំ ូងមើ គួរដត្រត្ូវបានបម្ងកើត្ម្ ើង
ជាមួយនឹងសមត្ទភាពម្ដើមផើម្្វើរបត្បិត្ថកិារសរមបសរមលួ និងរគប់រគងអនថរកមមដដលមនលកខ ៈចរមុេះនិងសមុគសាម ញ 
រវាងអបកពាក់ព័នននានា កបុងម្ោលប ំងអនុវត្ថម្ោលនម្ោបាយដំ ូងមើឲ្យមនរបសទិនភាព។ អងគភាព/សាទ ប័ន/          
ទើភាប ក់ង្វរដដលមនរសាប់ រត្ូវបានចាត់្តាងំឱ្យទទួលខុសរត្ូវចំម្ពាេះភារកិចចដដលពាក់ព័ននម្ៅកបុងអា ត្ថិរបស់ពួក
ម្គ ម្ ើយ្នធានមនុសេគួរដត្រត្ូវបានដត្ងតាងំតាមការសមរសប និងជាមូលដ្ឋឌ នចាបំាច់ម្ដើមផើបំម្ពញការង្វរ។ 

ម្ដើមផើអនុវត្ថម្ោលនម្ោបាយម្នេះរបកបម្ដ្ឋយម្ជាគជ័យ រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា កំ ត់្ភារកិចច ដូចខ្លង
ម្រកាម៖ 
 

- គ ៈកមម ្កិារសថើពើម្ោលនម្ោបាយម្សដឌកិចច នងិ រិញ្ដវត្ទុននរកសងួម្សដឌកិចច នងិ រិញ្ដវត្ទុ រត្ូវ
ទទួលខុសរត្ូវម្លើការពិនតិ្យតាមដ្ឋន វាយត្នមល និងសរមបសរមលួនូវករមិត្ម្ោលនម្ោបាយ ម្ដើមផើ
ធានាឱ្យមនភាពសុើសង្វវ ក់ោប  និងត្ដរមត្រមង់ម្ោលនម្ោបាយម្នេះឲ្យរសបោប ជាមួយម្ោលនម្ោបាយ 
និងយុទនសាហ្វសថពាក់ព័ននដនទម្ទៀត្។ 

- រកុមការង្វរដំ ូងមើ ដដលបានបម្ងកើត្ម្ ើងម្ដ្ឋយរកសួងពា ិជជកមម តាមរយៈរបកាសចុេះនថ្ងទើ ១៦ ដខ     
វចិឆិកា ឆ្ប  ំ ២០១៧ រត្ូវដរបកាល យម្ៅជារកុមការង្វរផលូវការរបស់ម្វទិការវាងរដ្ឋឌ ភិបាលនងិវស័ិយឯកជន 



20 
 

(G-PSF) ម្ៅថារកុមការង្វរទើ ១១។ រកុមការង្វរម្នេះ មនគ ៈកមម ្ិការសថើពើម្ោលនម្ោបាយ 
និងការរគប់រគងដ ូំងមើ និងម្លខ្ល្ិការដ្ឋឌ ន។ 

- រកសួងម្សដឌកិចច នងិ រិញ្ដវត្ទុ នងិ្នាោរជាត្ិននកមពុជា រត្ូវទទលួខុសរត្ូវកបុងការម្ដ្ឋេះរសាយបញ្ញា
ទាក់ទងនឹងការផថល់ រិញ្ដបផទានរសបតាមសាម រត្ើននឯកសារម្ោលនម្ោបាយម្នេះ។ 

- រកសួង/សាទ ប័នពាក់ព័នន រត្ូវអនុវត្ថមុខង្វររបស់ខលួន រសបតាមការទទួលខុសរត្ូវដដលរត្ូវបានក ំត់្ 
ដូចមនដចងម្ៅកបុងវធិានការម្ោលនម្ោបាយ និងការម្រៀបចំសាទ ប័នខ្លងម្លើ។ ពួកម្គរត្ូវរាយការ ៍ពើ
វឌ្ណនភាព និងម្រៀបចំសំម្ ើ រដកដរប ឬវធិានការបដនទមម្ៅឱ្យនាយករដឌមហ្វនថើ ម្ដើមផើម្្វើការសម្រមចចិត្ថ និង
ការដ នាតំាមត្រមូវការចាបំាច់។ 

គសចរតីសននិដ្ឋា ន 

 
ម្ោលនម្ោបាយម្នេះ មនម្ោលប ំងបំដលងដំ ូងមើ ឲ្យម្ៅជាដោំដំដលទទលួបានផលចំម្ ញ

សរមប់កសិករខ្លប ត្តូ្ច និងជារបភពននការអភិវឌ្ណឧសា កមមម្ៅរបម្ទសកមពុជា។ ម្ដើមផើចាប់ម្ផថើមដំម្ ើ រការផ្លល ស់
បថូរម្នេះ ការម្្វើពា ិជជកមមផលិត្កមមដំ ូង នងិការអភិវឌ្ណកស-ិអាជើវកមមគួរដត្រត្ូវបានម្្វើម្ ើងកបុងម្ពលដត្មយួ 
ម្ដើមផើម្លើកកមពស់ការរបកួត្របដជងម្លើផលិត្ផលដំ ូងមើដដលបានដ្ឋ ំ នងិដកនចបកបុងរបម្ទសកមពុជា ទល់នងឹដំោំ
ជំនួស / ផលិត្ផលដោំពំើត្ំបន់ម្ផេងៗម្ទៀត្ននពិភពម្លាក។ ភាពរបកួត្របដជងម្នេះ បម្ងកើត្ម្ ើងម្ៅកបុងផល
ចំម្ ញននអបកម្ដើរត្ួសំខ្លន់ៗននដខេសង្វវ ក់ផលតិ្កមមកបុងបរបិទននការដរបរបលួត្នមល។ 

រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា ម្មើលម្ឃើញពើលទនភាពននការអភិវឌ្ណវស័ិយដំ ូងមើ ម្រពាេះវាជាដោំដំដលកំពុងដ្ឋដុំេះ
ម្ដ្ឋយកសកិរខ្លប ត្តូ្ចជាម្រចើនរចួមកម្ ើយ។ អត្ទរបម្ោជន៍ននការរបកួត្របដជង ម្ៅដត្មនម្ៅឯកសិដ្ឋឌ ន នងិអាច
បនថម្កើត្ម្ ើងម្ៅម្ពលមុខម្ទៀត្។ ដូម្ចបេះ ការម្លើកកមពស់អបកដកនចបដដលមនរសាប់ នងិការទាក់ទាញការវនិិម្ោគ 
ម្ដើមផើសាងសង់ម្រាងចរកទំម្នើបទាន់សម័យ ការម្ដ្ឋេះរសាយបញ្ញា ផលតិ្កមមដំ ូងមើ និងដកលមអបរោិកាសអាជើវកមម
ដដលមនលកខ ៈអំម្ោយផលអាចជួយម្លើកកមពស់ការរបកួត្របដជងវស័ិយម្នេះទាងំមូល។ 

ការអនុវត្ថរបកបម្ដ្ឋយរបសិទនភាពននវធិានការម្ោលនម្ោបាយខ្លងម្លើម្នេះ នងឹនាមំ្ៅដល់ការសម្រមច
ម្ោលម្ៅ។ ជាលទនផល របការម្នេះនងឹនាមំកនូវកំម្ ើ នម្សដឌកិចចោ៉ា ងម្រចើនដល់របម្ទសកមពុជា រសបតាមគនលង
អនថរកាលរបស់របម្ទសពើការអភិវឌ្ណត្ិចត្ួច ម្ឆ្ព េះម្ៅរកការអភិវឌ្ណរបម្ទសដដលមនរបាក់ចំ ូលមួយមករមិត្ទាប។ 
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