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សេចក្តីថ្លែងការណ៌រមួ 
” ស្រ្ត ីនិងការចូលរមួកាត់បនថយការប្បើ្ា្ថ់្ន ាំក្កិមមដែលប្រោះថ្ន ក់ខ្ល ាំង 

ក្្កដលង្ាំរាប់ធានា្នតិ្ខុ និង ្វុតថិភាពប្បៀង “ 
សេត្តបន្ទា យមានជយ័ ថ្លៃទី ២៧ ថ្េធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៣ 
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 សយើងេ្ញ ាំទាំងអេ់គ្នន ជាេិេស និេសតិ្ ប្បជាក្េិក្រ និងអនក្ចូលរមួប្បមាណជា ៥0០ ន្ទក្ថ់្ែលបានចូលរមួ
ក្នញងទិវាគ្នា នការសប្បើប្បាេ់ថ្ន ាំក្េិក្មាន្ទឱកាេសនេះ េូមអាំពាវន្ទវ និងសគ្នរពស្្ើជូននូវសេចក្តីថ្លែងការណ៌រមួមយួេតីអាំពី
ការប្ពួយបារមភពីបញ្ហា ការសប្បើប្បាេ់ថ្ន ាំក្េិក្មា ជាពិសេេថ្ន ាំក្េិក្មាថ្ែលសប្គ្នេះថ្ន ក្ខ់្ែ ាំងថ្ប្ក្ថ្លងថ្ែលជេះឥទធិពលជា
វជិជមានសៅសលើេញេភាពមនញេស េត្វ បរសិ្ថា ន សេែឋកិ្ចច និងេនតិេញេសេបៀងជូនរាជរដ្ឋឋ ភបិាលក្មពញជា និងថ្ែ
គូអភវិឌ្ឍននូ៌វបញ្ហា មយួចាំនួនថ្ែលបានជួបប្បទេះមានែូចជា៖ ការន្ទាំចូល ការសធ្វើអាជីវក្មាថ្ន ាំក្េិក្មាហាមឃាត្ ់
និងមនិប្េបចាប ់ ការយល់ែឹងអាំពីបសចចក្សទេសប្បើប្បាេ់ថ្ន ាំក្េិក្មារបេ់ក្េិក្រ និងអាជីវក្រពញាំទនប់ានប្តឹ្មប្តូ្វតាម
សគ្នលការណ៌េញវត្ាិភាពសៅស ើយ។ ការ្សពវ្ ាយតាមប្បពន័ធស្ថរពត័្ម៌ានអាំពីថ្ន ាំក្េិក្មាថ្ែលហាមឃាត្ ់ និងហួេ 
កាលក្ាំណត្ស់ប្បើប្បាេ់មនិទនប់ានទូលាំទូលាយសៅស ើយ។ មយ៉ាងវញិសទៀត្ក្េិក្រក្មពញជាបាននឹងក្ាំពញងធ្លែ ក្េ់ែួនក្នញង
អន្ទា ក្ស់ប្បើប្បាេ់ស្ថរធ្លត្ញគីមកីានថ់្ត្សក្ើនស ើងពីមយួឆ្ន ាំ សៅមយួឆ្ន ាំ ថ្ែលសធ្វើឲ្យគ្នត្ច់ាំណាយេពេ់ក្នញង្លិត្ក្មា
ក្េិក្មា។ ការសប្បើប្បាេ់ថ្ន ាំក្េិក្មា និងជីគីម ី មនិប្តឹ្មប្តូ្វតាមបសចចក្សទេ និងសប្ចើនសលើេលបប់ានេាំលាបរ់ង្គា ល
េត្វមានប្បសោជន ៌ ជីវៈចប្មរេះ និងសធ្វើសអាយសក្ើនស ើងនូវក្តាត ចថ្ប្ងន្ទន្ទែូចជា៖ សមា ចថ្ប្ង ែងកូវ និងពពួក្្សតិ្ 
ជាសែើម។ល។ 

សយើងេ្ញ ាំេូមអាំពាវន្ទវែល់ប្គបភ់ាគីពាក្ព់ន័ធទាំងអេ់ឲ្យបនតការគ្នាំប្ទ និងចូលរមួប្តួ្ត្ពិនិត្យការន្ទាំចូលរមួ
េមាភ រៈក្េិក្មាថ្ែលរមួមានប្គ្នបពូ់ជ ជីគីម ី និងថ្ន ាំក្េិក្មា ប្ពមទាំងកាត្ប់នាយការសប្បើប្បាេ់ស្ថរធ្លត្ញគីម ី សែើមប ី
ឈានសៅរក្ាបាននូវេញវត្ាិេញេ និងេញវត្ាិភាពសេបៀង។ សយើងេ្ញ ាំេូមេាំណូមពរ និងជូនអនញស្ថេនស៌ៅភាគីពាក្ព់ន័ធ
មានែូចជាៈ 
 ១. រាជរដ្ឋឋ ភបិាល និងស្ថា បន័ពាក្ព់នធ ័

- រាជរដ្ឋឋ ភបិាលក្មពញជា ជាពិសេេប្ក្េួងក្េិក្មា រញកាា ប្បមាញ់ និងសនស្ថទ គួរសតត ត្ការយក្ចិត្តទញក្ដ្ឋក្់
បថ្នាមសទៀត្សលើការប្គបប់្គងេមាភ រេះក្េិក្មា និងធ្លន្ទបាននូវេញវត្ាិភាពអាំពីការសប្បើប្បាេ់ថ្ន ាំក្េិក្មា។ 

- ប្ក្េួងក្េិក្មា រញកាា ប្បមាញ់ និងសនស្ថទ គួរបនតជាំរញញឲ្យមនាីរក្េិក្មាតាមប្គបស់េត្ត ប្ក្រង រាជធ្លនី ពប្ងឹង 
និងពប្ងីក្ការអនញវត្តប្បពនធប័្បពលវបបក្មាែាំណាាំប្េូវ (បវេ) វធិ្លនការចប្មរេះប្គបប់្គងែាំណាាំ (អាយ ភ ីអឹម) 
ការអនញវត្តក្េិក្មាលអ (ជី សអ ភ)ី ពិពិធ្ក្មាក្េិក្មាសែើមបបីសងកើន្លិត្្ល និង្លិត្ភាពក្េិក្មា។ 
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- អគាន្ទយក្ដ្ឋឋ នក្េិក្មា ជាពិសេេន្ទយក្ដ្ឋឋ ន្សពវ្ាយ គួរបនតជាំរញញការ្សពវ្ ាយពីថ្ន ាំក្េិក្មា
ថ្ែលហាមឃាត្និ់ងថ្ន ាំក្េិក្មាថ្ែលសប្គ្នេះថ្ន ក្ខ់្ែ ាំងថ្ប្ក្ថ្លងតាមប្គបប់្បពន័ធ្សពវ្ាយ។  

- ន្ទយក្ដ្ឋឋ ននីតិ្ក្មាក្េិក្មា គួរបនតជាំរញញការអនញវត្តចាបេ់តីពីការប្គបប់្គងថ្ន ាំក្េិក្មា និងជីក្េិក្មា 
ក្ែូ៏ចជាចាបេ់តីពី ប្គ្នបពូ់ជែាំណាាំ សអាយមានប្បេិទធភាពេពេ់។  

- អគាន្ទយក្ដ្ឋឋ នក្េិក្មា គួរពប្ងីក្ការបណតញ េះបណាត លឲ្យបានកានថ់្ត្ទូលាំទូលាយអាំពីេញវត្ាិភាព និងហា 
និភយ័ន្ទន្ទថ្ែលអាចសក្ើត្ស ើងពីការសប្បើប្បាេ់ថ្ន ាំក្េិក្មា និងជីគីម។ី 

- បនតពប្ងឹងការ្សពវ្ ាយតាមរយៈវទិយញជាតិ្ និងទូរទេសនជ៌ាតិ្ តា ាំងរបូភាពធ្ាំៗ ពីសប្គ្នេះថ្ន ក្ប់ណាត លមក្
ពីថ្ន ាំក្េិក្មា និងជីគីម ីនិងហាមឃាត្ក់ារ្សពវ្ ាយពាណិជជក្មាថ្ន ាំក្េិក្មា សលើប្គបប់្បពនធ័្ សពវ្ាយ។ 

- ប្ក្េួងក្េិក្មា រញកាា ប្បមាញ់ និងសនស្ថទ គួរជាំរញញនិងសលើក្ទឹក្ចិត្តែល់ស្ថា បនព័ាក្ព់នធន័្ទន្ទ គួរសធ្វើការ 
េិក្ាប្ស្ថវប្ជាវរក្ជាំសរ ើេមានប្បេិទធិភាពន្ទន្ទ  សែើមបជីាំនួេការសប្បើប្បាេ់ថ្ន ាំក្េិក្មា និងជីគីម។ី 

- ប្ក្េួងក្េិក្មា រញកាា ប្បមាញ់ និងសនស្ថទ គួរជាំរញញ និងសលើក្ទឹក្ចិត្តឲ្យប្គបភ់ាគីពាក្ព់ន័ធបានចូលរមួបថ្នាម
សទៀត្ក្នញងការពិនិត្យ និង្តល់មតិ្សោបល់សលើសេចក្តីប្ពាងចាបេ់តីពីការប្គបប់្គងនិងសប្បើប្បាេ់ែីក្េិក្មា។ 

 ២. វេ័ិយឯក្ជន 
- សលើក្ទឹក្ចិត្ត និងចូលរមួអនញវត្តការអភវិឌ្ឍនថ៌្បត្ង តាមរយការធ្លន្ទេញវត្ាិភាពបរសិ្ថា នលអក្នញងទីក្ថ្នែងការ 

េាំអាត្កាក្េាំណល់ពញលមញននឹងបស ច្ញមក្សប្ៅ។ល។ 
- ប្ក្រមហ ញនន្ទាំចូលេមាភ រក្េិក្មា ែូចជា ប្គ្នបពូ់ជ ថ្ន ាំក្េិក្មា និងជីគីម ី គួរសគ្នរពតាមចាប ់ ក្នញងការបក្ 

ថ្ប្បជាភាស្ថថ្េារ និងធ្លន្ទបាននូវគញណភាពេពេ់ ជាពិសេេ េូមឈបន់្ទាំចូលឬ្លិត្
ថ្ន ាំពញលថ្ែលមានសប្គ្នេះថ្ន ក្ខ់្ែ ាំង។  

- ប្ក្រមហ ញនឯក្ជន េូមបនតការគ្នាំប្ទក្នញងការប្បមូលទិញ និងរក្ាត្ាំថ្ល្លិត្្លេររីាងាថ្ែលក្េិក្របាន 
្លិត្ក្នញងទី្ារសេរ។ី 

- ធ្លន្ទគ្នរឯក្ជន និងប្គឹេះស្ថា នមបី្កូ្ហិរ ញ្ វត្ាញន្ទន្ទ គួរពប្ងីក្ និង្តល់ជាឥណទនវេ័ិយក្េិក្មាែល់
ក្េិក្រក្នញងក្ាំរតិ្អប្តាការប្បាក្ក់ានថ់្ត្ទប។  

- បនតពប្ងីក្ និងបសងកើនកិ្ចចេហការ ជាមយួប្គបភ់ាគីពាក្ព់ន័ធក្នញងការអនញវត្តចាបេ់តីពីេហគមនក៍្េិក្មា 
ឲ្យមានប្បេិទធភាពេពេ់។ 

 ៣. អនក្បរសិភាគ និងអនក្សប្បើប្បាេ់ 
- បនត និងបសងកើនការគ្នាំប្ទ្លិត្្លក្េិក្មាធ្មាជាតិ្ រ ឺក្េិក្មាេររីាងា។ 
- ថ្េវងយល់អាំពីបញ្ហា ន្ទន្ទ ថ្ែលបណាត លមក្ពីឥទធិពលថ្នថ្ន ាំក្េិក្មា និងជីគីម ី ថ្ែលអាចប៉ាេះពាល់ែល់

េញេភាពមនញេស េត្វ បរសិ្ថា ន និងសេបៀងអាហារ។ 
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- បនតការចូលរមួនូវប្គបេ់ក្មាភាពថ្ែលទក្ទ់ងនឹងការទបស់្ថក ត្ ់ និងកាត្ប់នាយថ្ន ាំក្េិក្មា និងជីគីមី
ក្នញងេហគមន ៍និងត្ាំបនថ់្ែលរេ់សៅសែើមបចូីលរមួក្នញងការធ្លន្ទបាននូវេញវត្ាិភាព និងនិរនតរភាពក្េិក្មា។ 

- គួរចូលរមួបសងកើត្ និងចងប្ក្ងេមាគមអនក្សប្បើប្បាេ់សែើមបសីអាយពួក្គ្នត្ទ់ទួលបាននូវការការពារពីចាប់
អាំពីេិទធិក្នញងការេាំសរចសប្បើប្បាេ់្លិត្្លថ្ែលមាន រថឺ្ែលគ្នា នស្ថរធ្លត្ញគីម ី ជាពិសេេធ្លន្ទបាននូវ 
សេារភាពត្ាំថ្ល និងមានេញវត្ាិភាព ។ 

 ៤. អងាការមនិថ្មនរដ្ឋឋ ភបិាលជាតិ្ និងអនតរជាតិ្ 
- បនតការចូលរមួ្តល់ជាមតិ្សោបល់ និងតាមដ្ឋនសលើសេចក្តីប្ពាងចាបន់្ទន្ទ ក្ែូ៏ចជាការអនញវត្តនស៌លើការ

ប្គបប់្គង និងសប្បើប្បាេ់ថ្ន ាំក្េិក្មា ជីគីមកី្េិក្មា និងប្គ្នបពូ់ជែាំណាាំឲ្យបានេក្មាសែើមបធី្លន្ទនូវនិរនត
រភាពបរសិ្ថា ន និងក្េិក្មាសៅក្មពញជា។ 

- បនតចូលរមួអនញវត្តេក្មាភាពកាត្ប់នាយការសប្បើប្បាេ់ថ្ន ាំក្េិក្មា  និងជីគីម ី ជាពិសេេទបស់្ថត ត្ក់ារន្ទាំ
ចូលពូជែាំណាាំថ្ក្ថ្ចនថ្ហសន (GMO) និងបសងកើនការយល់ែឹងពីសប្គ្នេះថ្ន ក្ថ់្នការសប្បើប្បាេ់ស្ថរធ្លត្ញគីម។ី 

- បនតចូលរមួការតាមដ្ឋនការលក្ែូ់រ ការថ្ចក្ចាយ ការសឃាេន្ទពាណិជជក្មា ថ្ន ាំក្េិក្មាសៅតាម
ក្បនួចាបអ់នតរជាតិ្។ 

- ជាំរញញ និងសលើក្ទឹក្ចិត្តេហគមនក៌្េិក្រ ឲ្យបនត និងពប្ងីក្ការអនញវត្តក្េិក្មាេររីាងាសដ្ឋយសប្បើប្បាេ់នូវ 
ធ្នធ្លនថ្ែលមានក្នញងត្ាំបន។់ 

- ជាំរញញការអនញវត្តប្បពនធប័្បពលវបបក្មាែាំណាាំប្េូវ (បវេ) វធិ្លនការចប្មរេះប្គបប់្គងែាំណាាំ (អាយ ភ ីអឹម) ការ 
អនញវត្តក្េិក្មាលអ (ជី សអ ភ)ី និងពិពិធ្ក្មាក្េិក្មា ក្េិក្មាចាំរញេះ។ 

- បសងកើនការគ្នាំប្ទែល់េហគមនក៌្េិក្រ សែើមបចីងប្ក្ងជាបណាត ញក្េិក្រក្នញងការសប្ជើេសរ ើេពូជ ្លិត្ពូជ 
និងការទិញរមួ លក្រ់មួ។ 

- បណតញ េះបណាត លធ្នធ្លនមនញេស េប្មបេប្មួលការ្តល់ពត័្ម៌ានអាំពីទី្ារ និងពត័្ម៌ានន្ទន្ទែល់េហ 
គមនក៌្េិក្រ និងជួយ ថ្េវងរក្ទី្ារេាំរាប់្ លិត្្លេររីាងា។ 

- ប្ស្ថវប្ជាវ និង្សពវ្ាយបសចចក្សទេេមប្េបែល់ក្េិក្រសែើមបបីសងកើន្លិត្ភាពក្េិក្មាេររីាងាសែើមប ី
រមួចាំថ្ណក្ែល់ការកាត្ប់នាយការបាំភាយឧេា័ន្ាេះក្ ច្ ក្ស់ៅក្នញងបរោិកាេ។ 

- ពប្ងីក្ និងបសងកើនការ្សពវ្ ាយតាមរយេះស្ថរពត័្ម៌ានន្ទន្ទ អាំពីការអនញវត្តក្េិក្មាេររីាងាែល់ក្េិក្រ 
េហគមនក៌្េិក្រ និងស្ថធ្លរណៈជនឲ្យយល់ែឹងបថ្នាមសទៀត្ពីសប្គ្នេះថ្ន ក្ ់ និងជាំសរ ើេន្ទន្ទសែើមបរីចួ ញ្ត្
ពីការជាបអ់ន្ទា ក្ស់ប្បើប្បាេ់ស្ថរធ្លត្ញគីម។ី 

 
 



សេចក្តីថ្លែងការណ៏រមួ 

4 | P a g e  
 

 ៥. ប្គឹេះស្ថា នបណតញ េះបណាត ល និងអនក្ប្ស្ថវប្ជាវ 
- ស្ថក្លវទិយល័យក្េិក្មាចាំការែូង និងស្ថក្លវទិយល័យន្ទន្ទ បនត និងបសងកើនការេិក្ាប្ស្ថវប្ជាវពី

ឥទធិពលថ្ន ាំក្េិក្មាសៅសលើេញេភាព បរសិ្ថា ន និងសេែឋកិ្ចច និងជាំសរ ើេន្ទន្ទ។ 
- េិក្ាបថ្នាមសទៀត្ ពីការអនញវត្តនូវបសចចក្ទេការពារែាំណាាំសដ្ឋយមនិសប្បើប្បាេ់ថ្ន ាំក្េិក្មា និងជីគីម ី

សែើមបរីមួចាំថ្ណក្ក្នញងការកាត្ប់នាយការថ្ប្បប្បួលអាកាេធ្លត្ញ។ 
- េិក្ាប្ស្ថវប្ជាវទក្ទ់ងសៅនឹងការសប្បើប្បាេ់ភាន ក្ង់្គរជីវស្ថស្រេតក្នញងការប្គបប់្គងែាំណាាំ និងវធីិ្ស្ថស្រេត

ថ្ែលអាចជាំនួេការសប្បើប្បាេ់ថ្ន ាំក្េិក្មា និងជីគីម។ី 
 ៦. ប្បជាក្េិក្រ 

- ចូលរមួកាត្ប់នាយ និងឈានសៅលញបបាំបាត្ក់ារសប្បើប្បាេ់ស្ថរធ្លត្ញគីមេីាំសោគ (ថ្ន ាំក្េិក្មា និងជីគីម)ី។ 
- បសងកើនការអនញវត្តក្េិក្មាេររីាងា (សប្បើប្បាេ់ស្ថរធ្លត្ញថ្ែលមានប្ស្ថបស់ៅក្នញងេហគមន ៌ និងភូម)ិ 

សែើមបរីក្ាបាននូវេញវត្ាិភាព និងនិរនតភាពបរសិ្ថា ន។ 
- រមួគ្នន បសងកើត្គាំនិត្ថ្ចនប្បឌិ្ត្លាីៗ ថ្ែលេមប្េបេាំរាបេ់ហគមន ៌ និងភូមកិ្នញងការពប្ងីក្ការង្គរ ក្េិក្មា 

និងរក្ាបាននូវេញវត្ាិភាពសេបៀង។ 
- រមួគ្នន លញបបាំបាត្ក់ារសប្បើប្បាេ់ថ្ន ាំក្េិក្មាថ្ែលហាមឃាត្ ់និងថ្ន ាំក្េិក្មាថ្ែលសប្គ្នេះថ្ន ក្ខ់្ែ ាំងថ្ប្ក្ថ្លង។ 
- បសងកើនទាំន្ទក្ទ់ាំនង និងចងប្ក្ងេហគមនក៌្េិក្រ និងបណាា ញក្េិក្រសែើមបកីារពារ្លប្បសោជនរ៌មួ 

និងមានការថ្ចក្រ ាំថ្លក្ពត័្ម៌ានទក្ទ់ងនឹងទី្ារ និងការរក្ស ើញលាីៗ។ 
- អនញវត្តវធិ្លនការចប្មរេះប្គបប់្គងែាំណាាំ (អាយ ភ ី អឹម) ែូចជា ការសធ្វើប្បពនធក័្េិក្មាចប្មរេះ ប្េូវ ប្តី្ បថ្នែ 

ការចិ ច្ ឹមេត្វ ចិ ច្ ឹមក្ថ្ងកប និងការសធ្វើក្េិក្មាេររីាងាែូចជា ការ្លិត្ ប្េូវេររីាងា ការដ្ឋាំបថ្នែេររីាងា 
គួរថ្ត្ប្តូ្វបានសគសលើក្ទឹក្ចិត្ត។ 

 
 និោយរមួ ប្ពេះរាជាណាចប្ក្ក្មពញជាពិត្ជាប្តូ្វការអភវិឌ្ឍនស៌ែើមបកីាររកី្ចាំសរ ើនែូចបណាត ប្បសទេន្ទន្ទសលើេក្ល
សលាក្។ ប៉ាញថ្នតទនាឹមនឹងសមើលស ើញនូវ្លប្បសោជនថ៌្នការអភវិឌ្ឍនស៌នេះ សយើងក្គួ៏រថ្ត្គិត្គូរឲ្យបានលអិត្លអន់្ ងថ្ែរសៅ
សលើការអភរិក្ស និងឥទធិពលជាអវជិជមាន ថ្ែលបណាត លមក្ពីថ្ន ាំក្េិក្មា និងជីគីម ី ថ្ែលជាឬេគល់ថ្នការកាត្់
បនាយភាពប្កី្ប្ក្។ រាជរដ្ឋឋ ភបិាល ជាពិសេេប្ក្រមហ ញនឯក្ជនទាំងឡាយគួរថ្ត្យក្ចិត្តទញក្ដ្ឋក្ ់និងគិត្គូរឲ្យបានសប្ចើន
សៅសលើត្ញលយភាពថ្ន្លចាំសណញ និងការេូចខ្ត្បាត្ប់ងនូ់វត្ញលយភាពបរសិ្ថា ន េញេភាព និងជីវភាពរបេ់ប្បជា
ក្េិក្រ និងប្បជាជនក្មពញជា។ សយើងេ្ញ ាំទាំងអេ់គ្នន េូមអាំពាវន្ទវែល់រាជរដ្ឋឋ ភបិាលក្មពញជា ប្ក្េួង មនាីរ ប្គឹេះស្ថា នបណតញ េះ
បណាត ល អងាការមនិថ្មនរដ្ឋឋ ភបិាលន្ទន្ទ និងភាគីពាក្ព់នធទ័ាំងអេ់គ្នន យក្ចិត្តទញក្ដ្ឋក្ត់ាមដ្ឋន និងប្តួ្ត្ពិនិត្យរាល់
េក្មាភាពទាំងឡាយរបេ់ប្ក្រមហ ញនឯក្ជនន្ទន្ទ ថ្ែលន្ទាំចូល និងថ្ចក្ចាយថ្ន ាំក្េិក្មា ប្គ្នបពូ់ជែាំណាាំ និងជីគីម ី
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សែើមបធី្លន្ទបាននូវេញវត្ាិភាព និងេនតិេញេសេបៀង ក្ែូ៏ចជាធ្លន្ទបាននូវអត្ាប្បសោជនជូ៌នប្បជាពលរែឋ និងេងាមជាតិ្
ទាំងមូលក្នញងការរមួចាំថ្ណក្ក្ស្ថងប្បសទេជាតិ្ឲ្យបានរកី្ចាំសរ ើនប្បក្បសដ្ឋយនិរនតរភាព។ 
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