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សេចក្តីថ្លែងការណ៍រមួ 
ពីទិវាគ្មា នការស្រើ្ាេថ់្ន ាំក្េកិ្មា  

ក្រោមទិសក្លោ ក 
រមួគ្នា កាតប់ន្ថយផលប ៉ះពាលថ់្ា ាំកសកិមមដ ើមបធីានាបាន្ន្ូវសខុុមាលភាព 

ន្ិងសវុតថភិាពដសបៀង 

ក្េត្តរកក្ េះ ថ្ងៃទី១១ ខេធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៤ 

 
 ក្ ើងេ្ញ ាំទាំងអស់គ្នន ជាត្ាំណាងររជាកសិករ អងគោរសងគមសញីវលិ ថ្ៃគូអភវិឌ្ឍ លា នរន័រាជរដ្ឋា
ភបិាល សិសស និសសតិ្សរញរជាង៥0០ នាកខ់ៃលបាន ូលរមួកនញងទិវាគ្នា នោរក្ររើរបាស់ថ្ន ាំកសិកមាររចាំឆ្ន ាំ
២០១៤ក្ៅក្េត្តរកក្ េះ សូមអាំពាវនាវយ៉ា ងទទូ ៃល់រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពញជា ថ្ៃគូអភវិឌ្ឍ និងលា រន័ពាកព់ន័ធ
សូមជួ  ក្ដ្ឋេះរល ោររពួ បារមភ និងសាំណូមពរររស់ក្ ើងេ្ញ ាំទាំងអស់គ្នន ក្លើរញ្ហា ោរក្ររើរបាស់ថ្ន ាំ
កសិកមាខៃលមានក្រគ្នេះថ្ន កខ់្ោ ាំងថ្រកខលងៃូ ខ្ងក្រោម៖  
១. រាជរដ្ឋា ភិាលក្មពជុា និងស្ថា រ័នពាក្់ពន័ធ 

- រកសួងកសិកមា រញោា ររមាញ់ និងក្នលទ គួរក្តត ត្ោរ ក ិត្តទញកដ្ឋករ់ខនាមក្ទៀត្ក្លើោររគរ់
រគងថ្ន ាំកសិកមា និងសមាភ រៈកសិកមាក្ៃើមបធីានាបាននូវសញវត្ាិភាពអាំពោីរក្ររើរបាស់ថ្ន ាំកសិកមា។ 

- រកសួងកសិកមា រញោា ររមាញ់ និងក្នលទ គួររនតគ្នាំរទងវោិៃល់មនទីរកសិកមារគរក់្េត្ត/រកងុ 
ក្ៃើមបពីរងងឹ និងពរងីកោរអនញវត្តររពនធរ័រពលវរបកមាៃាំណាាំរសូវ (រវស) វធិានោរ រមុេះរគររ់គង
ៃាំណាាំ(អា  ភ ី អមឹ) ោរអនញវត្តកសិកមាលអ(ជី ក្អ ភ)ី ពិពិធ្កមាកសិកមាក្ៃើមបរីក្ងកើនផលិត្ផល 
និងផលិត្ភាពកសិកមាៃល់កសិករ។ 

- នា កដ្ឋា នផសពវផា ថ្នអគគនា កដ្ឋា នកសិកមា គួររនតជាំរញញោរផសពវផា ពីថ្ន ាំកសិកមាខៃល
ហាមឃាត្ ់ និងមានក្រគ្នេះថ្ន កខ់្ោ ាំងថ្រកខលង រទដ្ឋា នរក្ េកក្ទសកសិកមាររពន័ធផសពវផា នានា 
ឬ ញេះក្ដ្ឋ តទ ល់ៃល់មូលដ្ឋា ន។  

- នា កដ្ឋា ននីត្ិកមាកសិកមា គួររនតពរងឹងោរអនញវត្ត ារស់តីពោីររគររ់គងថ្ន ាំកសិកមា នងិជគីមី ី
ក្អា មានររសិទធភាពេពស់ និងចត្វ់ធិានោរ ាំក្ពាេះោរនាាំ ូលថ្ន ាំកសិកមាេញស ារ។់  
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- រនតពរងឹងោរផសពវផា តាមរ ៈវទិយញជាត្ិ ទូរទសសនជ៌ាត្ិ តទ ាំងររូភាពធ្ាំៗ ពីក្រគ្នេះថ្ន ករ់ណាត ល
មកពថី្ន ាំកសិកមា និងជីគមី ី នងិហាមឃាត្ោ់រផសពវផា ពាណិជជកមាថ្ន ាំកសិកមាក្លើរគររ់រពនធ័
ផសពវផា ។ 

- រកសួងកសិកមា រញោា ររមាញ់ និងក្នលទ គួរជាំរញញនិងក្លើកទកឹ ិត្តៃល់លា រនព័ាកព់នធន័ានា 
គួរក្ធ្វើោរសិការលវរជាវរកជាំក្រ ើសមានររសិទធិភាពនានា  ក្ៃើមបជីាំនួសោរក្ររើរបាស់ថ្ន ាំកសិកមា 
និងជីគីម។ី 

២. វិេយ័ឯក្ជន 
- ក្លើកទឹក តិ្ត និង ូលរមួអនញវត្តោរអភវិឌ្ឍថ្រត្ង តាមរ ោរធានាសញវត្ាិភាពររលិា នលអកនញង

ទីកខនោងោរសាំអាត្ោកសាំណល់ពញលមញននឹងរក្ េ្ញមកក្រៅ។ល។ 
- រកុមហ ញននាាំ ូលសមាភ រកសិកមា ៃូ ជា រគ្នរពូ់ជ ថ្ន ាំកសិកមា និងជីគីម ីគរួក្គ្នរពតាម ារ ់កនញង

ោររកខររជាភាលខេារ នងិធានាបាននូវគញណភាពេពស់  
- សូមរ្ឈរោ់រនាាំ ូលឬផលិត្ថ្ន ាំពញលកសិកមាខៃលមានក្រគ្នេះថ្ន កថ់្រកខលង។  
- សូមរនតោរគ្នាំរទកនញងោរររមូលទិញ និងរក្ងកើនត្ាំថ្លផលិត្ផលសររីាងគខៃលកសិករបានផលិត្

កនញងទីផារ។ 
- ធានាគ្នរឯកជន និងរគឹេះលា នមរីកូហិរ ញ្ វត្ាញនានា គួរពរងីក និងផតល់ជាឥណទនវស័ិ កសិកមា

ៃល់កសិករកនញងកាំរតិ្អរតាោររបាកទ់រ។  
- រនតពរងីក និងរក្ងកើនកិ េសហោរ ជាម ួរគរភ់ាគីពាកព់ន័ធកនញងោរអនញវត្ត ារស់តីពីសហគមន៍

កសិកមាឲ្យមានររសិទធភាពេពស់។ 
 
៣. អ្នក្ររសិោគ និងអ្នក្ស្រើ្ាេ ់

- រនត នងិរក្ងកើនោរគ្នាំរទផលិត្ផលកសិកមាធ្មាជាត្ិ រ ឺកសិកមាសររីាងគ។ 
- ខសវង ល់អាំពរីញ្ហា នានា ខៃលរណាត លមកពឥីទធិពលថ្នថ្ន ាំកសិកមា នងិជីគីម ី ខៃលអា 

រ៉ាេះពាល់ៃល់សញេភាពមនញសស សត្វ ររលិា ន និងក្សបៀងអាហារ។ 
- រនតោរ ូលរមួនូវរគរស់កមាភាពខៃលទកទ់ងនឹងោរទរល់ក ត្ ់និងោត្រ់នា ថ្ន ាំកសិកមា និងជី

គីមកីនញងសហគមន ៍ និងត្ាំរនខ់ៃលរស់ក្ៅក្ៃើមប ូីលរមួកនញងោរធានាបាននូវសញវត្ាិភាព នងិនិរនតរ
ភាពកសិកមា។ 
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៤. អ្ងគការមិនថ្មនរដ្ឋា ភិាលជា ិ និងអ្នតរជា  ិ
- រនតោរ ូលរមួផតល់ជាមត្ិក្យរល់ នងិតាមដ្ឋនក្លើក្ស កតីរពាង ារព់ាកព់ន័ធនានា កៃូ៏ ជា

ោរអនញវត្តនក៍្លើោររគររ់គង នងិក្ររើរបាស់ថ្ន ាំកសិកមា ជគីីមកីសិកមា និងរគ្នរពូ់ជៃាំណាាំឲ្យបាន
សកមាក្ៃើមបធីានានូវនិរនតរភាពររលិា ន និងកសិកមាក្ៅកមពញជា។ 

- រនត ូលរមួអនញវត្តសកមាភាពោត្រ់នា ោរក្ររើរបាស់ថ្ន ាំកសិកមា  និងជីគីម ីជាពិក្សសទរល់ត ត្់
ោរនាាំ ូលពូជៃាំណាាំខកថ្ នខហសន(GMO) និងរក្ងកើនោរ ល់ៃឹងពីក្រគ្នេះថ្ន កថ់្នោរក្ររើរបាស់
លរធាត្ញគីម។ី 

- រនត ូលរមួោរតាមដ្ឋនោរលកៃូ់រ ោរខ កច  ោរក្ឃាសនាពាណិជជកមា ថ្ន ាំកសិកមាក្តតាម
កបនួ ារអ់នតរជាត្។ិ 

- ជាំរញញ នងិក្លើកទឹក ិត្តសហគមនក៍សិករ ឲ្យរនត និងពរងកីោរអនញវត្តកសិកមាសររីាងគក្ដ្ឋ 
ក្ររើរបាស់នូវធ្នធានខៃលមានកនញងត្ាំរន។់ 

- ជាំរញញោរអនញវត្តររពនធរ័រពលវរបកមាៃាំណាាំរសូវ (រវស) វធិានោរ រមុេះរគររ់គងៃាំណាាំ (អា  ភ ី
អឹម) ោរអនញវត្តកសិកមាលអ (ជី ក្អ ភ)ី នងិពិពិធ្កមាកសិកមា កសិកមា ាំរញេះ។ 

- រក្ងកើនោរគ្នាំរទៃល់សហគមនក៌សិករ ក្ៃើមប ីងរកងជារណាត ញកសិករកនញងោរក្រជើសក្រ ើសពូជ 
ផលិត្ពូជ នងិោរទិញរមួ លករ់មួ។ 

- រណតញ េះរណាត លធ្នធានមនញសស សរមរសរមួលោរផតល់ពត័្ម៌ានអាំពីទីផារ និងពត័្ម៌ាននានា
ៃល់សហគមនក៌សិករ នងិជួ  ខសវងរកទីផារសាំរារផ់លិត្ផលសររីាងគ។ 

- រលវរជាវ និងផសពវផា រក្ េកក្ទសសមរសរៃល់កសិករក្ៃើមបរីក្ងកើនផលិត្ភាពកសិកមា
សររីាងគក្ៃើមបរីមួ ាំខណកៃល់ោរោត្រ់នា ោររាំភា ឧសា័នផទេះក េ្ កក់្តកនញងររយិោស។ 

- ពរងីក នងិរក្ងកើនោរផសពវផា តាមរ េះលរពត័្ម៌ាននានា អាំពីោរអនញវត្តកសិកមាសររីាងគ
ៃល់កសិករ សហគមនក៌សិករ នងិលធារណៈជនឲ្យ ល់ៃឹងរខនាមក្ទៀត្ពកី្រគ្នេះថ្ន ក ់ និង
ជាំក្រ ើសនានាក្ៃើមបរី ួផញត្ពីោរជារអ់នាទ កក់្ររើរបាស់លរធាត្ញគីម។ី 

៥. ្គរឹះស្ថា នរណតុ ឹះរណ្តត ល នងិអ្នក្្ស្ថវ្ជាវ 
- លកលវទិាល័ នានា រនត និងរក្ងកើនោរសិការលវរជាវពឥីទធិពលថ្ន ាំកសិកមាក្តក្លើសញេភាព 

ររលិា ន និងក្សៃាកិ េ នងិជាំក្រ ើសនានា។ 
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- សិការខនាមក្ទៀត្ ពោីរអនញវត្តនូវរក្ េកទសោរពារៃាំណាាំក្ដ្ឋ មនិក្ររើរបាស់ថ្ន ាំកសិកមា និង
ជីគីម ីក្ៃើមបរីមួ ាំខណកកនញងោរោត្រ់នា ោរខររររលួអាោសធាត្ញ។ 

- សិការលវរជាវទកទ់ងក្តនឹងោរក្ររើរបាស់ភាន កង់ារជីវលស្រសតកនញងោររគររ់គងៃាំណាាំ និងវធិ្ី
លស្រសតខៃលអា ជាំនួសោរក្ររើរបាស់ថ្ន ាំកសិកមា នងិជីគីម។ី 

៦. ្រជាក្េកិ្រ 
-  ូលរមួោត្រ់នា  នងិឈានក្តលញររាំបាត្ោ់រក្ររើរបាស់លរធាត្ញគីមសីាំក្យគ (ថ្ន ាំកសិកមា 

និងជីគីម)ី។ 
- រក្ងកើនោរអនញវត្តកសិកមាសររីាងគ (ក្ររើរបាស់លរធាត្ញខៃលមានរលរក់្ៅកនញងសហគមន ៌នងិភូម)ិ 

ក្ៃើមបរីកាបាននូវសញវត្ាិភាព និងនិរនតភាពររលិា ន។ 
- រមួគ្នន រក្ងកើត្គាំនិត្ថ្ នររឌ្ិត្ងាីៗ ខៃលសមរសរសាំរារស់ហគមន ៌ និងភមូកិនញងោរពរងីកោរងារ 

កសិកមា នងិរកាបាននូវសញវត្ាិភាពក្សបៀង។ 
- រមួគ្នន លញររាំបាត្ោ់រក្ររើរបាស់ថ្ន ាំកសិកមាខៃលហាមឃាត្ ់ និងថ្ន ាំកសិកមាខៃលក្រគ្នេះថ្ន កខ់្ោ ាំង

ថ្រកខលង។ 
- រក្ងកើនទាំនាកទ់ាំនង នងិ ងរកងសហគមនក៌សិករ និងរណាា ញកសិករក្ៃើមបោីរពារផល

ររក្យជនរ៌មួ និងមានោរខ ករ ាំខលកពត័្ម៌ានទកទ់ងនឹងទីផារ នងិោររកក្ ើញងាីៗ។ 
- អនញវត្តវធិានោរ រមុេះរគររ់គងៃាំណាាំ (អា  ភ ីអឹម) ៃូ ជា ោរក្ធ្វើររពនធក័សិកមា រមុេះ រសូវ រត្ី 

រខនោ ោរ ិ េ្ ឹមសត្វ  ិ េ្ ឹមកខងករ និងោរក្ធ្វើកសិកមាសររីាងគៃូ ជា ោរផលិត្ រសូវសររីាងគ ោរដ្ឋាំ
រខនោសររីាងគគរួខត្រត្ូវបានក្គក្លើកទឹក តិ្ត។ 
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