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សារៈសខំាន់ននដំណរំមួផ្សកំ្នងុវិសយ័ក្សិក្មម 
 

១. សសចក្តីសផ្តើម 
ស្រូវជាដំណំចំបងនិងចំបាច់រម្រាប់ចិញ្ច ឹមជីវតិនិងក៏ជាផលិតផលនំចចញធំបំផុតននវរ័ិយ

ករិកមម។ ច ោះជារួមកមពុជាានអតិចរកស្រូវកតី ក៍ចៅតតានការខ្វោះខាតចរបៀងអាហារតាមតំបន់ និង
តាមរដូវកាលចោយសារកតាត អាការធាតុ និងវរិមភាពរវាងម្របជាជនទីម្រកុង និងជនបទ។ ចដើមបីធាន
រុវតថិភាពការផគត់ផគង់ចរបៀង និងបចងកើនចំណូលរបរ់ខ្លួន ម្របជាជនចៅតំបន់ជនបទ ពឹងតផែកចៅចលើ 
ចំណូលបតនថមចោយការោំដំណំរួមផសំ។ 

ចោលបំណងននការស្សាវម្រជាវចនោះ គ ឺៈ ១. ចដើមបីរិកាអំពីទិដឋភាពចរដឋកិចច ននដំណំរួមផសំ
រំខាន់ៗ មួយចំនួនដូចជា ចោត ដំឡូងមី សាវ យចនទី រតណត កចរៀង រតណត កបាយ និងបតនល និង  
២. កំណត់ អតតរញ្ញណកតាត គនលឹោះមួយចំនួន តដលអាចចដើរតួកនុងការបចងកើនផលិតភាព ពម្រងីកផលិតកមម 
និងការចធវើ ា៉ា ចខ្ធីង ននផលិតផល ំងចនោះ កនុងចោលចៅកាត់បនធយភាពម្រកីម្រក។ 
២. សាា នភាពដំណរំមួផ្សមំួយចំនួន 
 ២.១. ចោត 
 ដំណំចោតម្រតូវបានចគោំចម្រចើនចៅចខ្តតកំពង់ចម កណត ល និងខ្លះៗចៅ ម្រកចចោះ និងនម្រពតវង 
(តារាង១)។ នផទដីតដលោំដុោះររុបកនុងឆ្ន ំ ១៩៩៣ ានចំនួន ៤៨ ០០០ ហិកតា។ នៅទស្សវត្សរឆ៍្ន ាំ ៦០ 
ផ្ទៃដីដាំនោត្មានចាំនួន ១១៧ ០០០ ហិកតា។ នៅឆ្ន ាំ១៩៣០ នផទដីោំចោតាន ២៣៥ ០០០ហិកតា
នដើម្បបំីចពញចរចកតីម្រតូវការរបស់្បារាំងស្ម្រមាប់ជាចាំណីស្ត្វ។ កនុងឆ្ន ាំ ១៩៦៧ កម្ពុជាបាននាំនចញ

នោត្ ៦៥ ០០០នតាន ឯកនុងឆ្ន ាំ ១៩៩០ នាំនចញតត្ ៥ ៥០០ នតានប ុន ណ្ ះ1។ នោត្មួ្យភាគធាំ ម្រតូ្វ
បានដាំតាម្ដងទននល ត្ាំបន់ខ្ពង់រប និងមួ្យចាំនួនតូ្ចកនុងផ្ទៃម្របនទស្ កនុងលកខណៈ ជាអាហារបនៃ ប់បនសាំ 
និងម្របភពចាំណូលបតនែម្។ 
 តាម្ទាំននៀម្ទាំលាប់មានពូជនោត្២ម្របនភទៈ នោត្ដាំនណើ ប (Zea sacharata) និងនោត្ម្រកហម្
(Zea indurata)។ រយៈនពលដាំដុះគឺរវាង ១០០-១១០ ផ្ងៃ។ ពូជទាំងពីរមានម្របភពពីម្របនទស្មិ្កសីុ្កូ។ 
ទិននទលម្ធយម្គឺម្របតហល ៤ត្/ហ និងអាចន ើងដល់កាំរតិ្ ៩ត្/ហ (តារង១)។ 

វទិាស្ថែ នស្រស្ថវម្រជាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិ្កម្មកមពុជា (CARDI) បានចាប់នទតើម្នធវើការងារតកលាំអពូជ
នោត្តាាំងពីឆ្ន ាំ ២០០៣។ ពូជចាំនួន ២៨ ម្រតូ្វបាននម្រជើស្នរ ើស្ស្ម្រមាប់សិ្កាបនត។  ចាប់ពីឆ្ន ាំ ២០០៤ 

                                                 
1 Cambodia Business & Investment Handbook 1996 
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 នៅផ្ប លិន និងក ត្ ល បានអនុវត្តពូជទាាំស្ថកលបងចាំនួន ១២។ លទធទលផ្នការពិនស្ថធន៍
នលើ ម្របនភទដីនទសងៗ កនុងនខ្ត្តកាំពង់ចាម្ និងបាត់្ដាំបង បងាា ញថាទិននទលម្ធយម្ផ្នការ ដាំនោត្បនៃ ប់ 
ពីនោត្ទទួលបានទប ១,៤៧ ត្/ហ នបើនធៀបនឹងទិននទលម្ធយម្ផ្នការដាំនោត្បនៃ ប់ ពីស្តណត កនស្ៀ
ងឺៈ  ២,១៥ ត្/ហ។ នម្រៅពីននះ ការនម្របើជីអាហសូត្កនុងកាំរតិ្ ៨០គម្រក/ហ នដើម្បីបនងកើនទិននទលជាការចាាំបា
ច់។ អនុស្ថស្ន៍លអបាំទុត្គឺថាកសិ្ករគួរដាំនោត្បនៃ ប់ពី ដាំ ា្ំអំបូររតណត ក ឬលៃរ មិ្នតម្ន 
តារាង១: ផ្ទៃដីដ ាំពោត(A) បរមិាណទលតិកម្ម(B) ទិន្នទលម្ធ្យម្ជាសោន(C)     តាម្ប

ណ្តា ពេត្ត ២០០០ –២០០៧ (ពាន់ហិកតា និង ពាន់តតាន) 
ឆ្ន ាំ ចខ្តត 

បាត់តំបង កំពង់ចម កំពង់រព  កំពង់ធំ កណត ល ម្រកចចោះ នម្រពតវង ចោធិសាត់ រតតនគីរ ី

២០០០ 

A 23 13 0.5 1.0 14 2 3 0.5 0.4 

B 100 12 0.6 0.6 13 2 3 0.6 0.7 

C 4.4 1.6 1.2 0.9 1.5 1.7 1.5 1.2 1.7 

២០០១ 

A 31 12 0.4 0.6 15 2 2 0.4 0.5 

B 133 3 0 0.6 7 1 2 0.1 0.0 

C 4.6 1.9 0 1.0 1.3 1.8 1.6 1.6 2.0 

២០០២ 

A 33 11 0.7 1.7 14 2 2 0.5 0.5 

B 93 9 1.2 2.1 15 3 3 1.3 0.3 

C 2.9 1.1 1.9 1.4 1.6 1.5 1.6 3.3 1.5 

២០០៣ 

A 44 8 0.9 1.0 14 1 2 0.5 0.6 

B 236 8 0.9 2.1 14 2 3 1.0 1.2 

C 5.5 1.4 1 2.4 1.6 1.8 1.9 2.1 2.3 

២០០៤ 
A 45 5 0.4 0.4 14 2 2 0.4 0.2 

B 155 7 0.5 0.8 20 3 6 0.7 0.6 

C 4.3 1.3 1.5 2.0 1.9 1.9 2.6 2.0 2.8 

២០០៥ 

A 39 7 0.9 0.5 13 2 1 0.4 0.5 

B 108 20 1.4 1.2 17 3 3 1.3 1.6 

C 4.7 2.9 1.7 2.2 1.9 1.9 2.6 3.2 3.5 

២០០៦ 

A 42 12 0.5 0.7 14 2 2 0.5 0.3 

B 190 30 1.1 1.6 15 3 3 1.1 1.0 

C 4.5 3.0 2.0 2.3 1.4 1.7 2.9 3.9 3.8 

២០០៧ 

A 65 13 1.1 1.1 16 2 3 0.5 0.6 

B 299 37 2.2 2.5 26 3 9 2.1 2.1 

C 4.6 2.8 2.0 2.2 1.6 1.7 2.8 3.7 3.5 

Source:  Adapted from Statistical Yearbook of Cambodia 2008 
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នោត្បនៃ ប់ពីនោត្នទ។  
២.២. ដាំ ូងមី្ 

 ដាំ ូងមី្ម្រតូ្វបានដាំភាគនម្រចើននៅនខ្ត្ត បាត់្ដាំបង ផ្ប លិន កាំពត្ កាំពង់ចាម្ កាំពង់ធាំ តាតកវ ឧត្តរ
មានជ័យ និងម្ណឌ លគីរ។ី កនុងឆ្ន ាំ ១៩៩៣ ដំឡូងមីបានផតល់ទិននទលម្ធយម្ម្របតហល ៥ត្/ហ ចលើផ្ទៃ
ដីស្រុបមានចាំនួន ១៦ ០០០ ហិកតា ចធៀបនឹង ២១០០ ហិកតា កនុងឆ្ន ាំ ១៩៦៧2។ នគដាំដាំ ូងមី្នលើទី
រាងខ្ពស់្តដលមិនលិចទឹក។ ការនកើនន ើងផ្នផ្ទៃដីដាំដុះដំឡូងមី អាចចោយសារានការធាល ក់ចុោះផ្ន
ទលិត្កម្មស្រសូ្វ ត្ម្រមូ្វការខ្ពស់្ពីម្របនទស្ជិត្ខាង និងការកាប់ឆ្ក រត្ាំបន់ងមីរម្រាប់ោំដុោះដំណំតដល  
តារាង២: ផ្ទៃដីដ ាំដ ុះ (A) ផ្ទៃដីប្បមូ្លទល (B) ន្ិងទលតិកម្ម(C) តាម្ប្បពេទដាំណ្តាំ  

២០០០-២០០៧ (ពាន់ហិកតា និង ពាន់តតាន) 
 

ឆ្ន ាំ ប្រតេទដាំណាំ 
តពាត ដាំឡូងមី រន្នែ សន្តែ កបាយ សន្តែ កតសៀង ល្ងរ 

២០០០
 

A 172 16 34 25 33 19 
B 57 15 32 23 33 18 
C 157 148 196 15 28 10 ២០០១

 

A 80 14 35 29 32 20 
B 67 14 35 27 29 17 
C 186 142 185 17 17 9 ២០០២

 

A 81 20 34 40 34 21 
B 72 19 33 35 29 18 
C 149 122 143 24 39 10 ២០០៣

 

A 93 26 36 45 53 34 
B 84 25 36 43 52 32 
C 315 331 140 32 63 22 

២០០៤
 

A 91 23 33 39 85 65 
B 73 23 32 37 84 57 
C 257 362 179 45 110 55 ២០០៥

 

A 91 30 36 61 119 79 
B 71 30 36 54 116 71 
C 248 536 172 45 179 90 ២០០៦

 

A 109 97 44 83 75 56 
B 105 96 44 76 64 47 
C 377 2,182 223 60 98 25 ២០០៧

 

A 142 108 42 65 77 48 
B 142 108 42 65 77 41 
C 523 2,215 226 55 118 32 

Source:  Adapted from Statistical Yearbook of Cambodia 2008 

                                                 
2Cambodia Business & Investment Handbook 1996  
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ម្រតូវការទីខ្ពស់្។ ចលើរពីចនោះនគក៍នម្របើដាំ ូងមី្ស្ម្រមាប់ចិញ្ច ឹម្ម្រជូកទងតដរ។  
តារង ២(ចៅទំព័រមុខ្) បងាា ញផ្ទៃដី និងទលិត្កម្មដាំ ូងមី្ពីឆ្ន ាំ ២០០០ដល់ ២០០៧។ 

ទលិត្កម្មកនុងឆ្ន ាំ ២០០៦ និង២០០៧ នកើនន ើង ៤ដង នបើនធៀបនឹងឆ្ន ាំ ២០០៥ នដយស្ថរតត្ត្ម្រមូ្វការ
នាំនចញខ្ពស់្។ននពលបចចុបបនន ម្រកុម្ហ ុន MH Bio Energy Co. ជាម្រកុមហ ុនតដលនម្របើម្របាស់្ដាំ ូងមី្កនុង
ស្រសុ្កចម្រចើនជាងចគ។  ម្រកុម្ហ ុនននះមានទីតាាំងនៅតម្រពកននន  តាម្បចណត យទលូវជាតិ្នលខ្៥។ នរងចម្រកផ្ន
ម្រកុម្ហ ុនននះ មានត្ម្រមូ្វការ ៥០,០០០ នតាន/ឆ្ន ាំ នលើដាំ ូងមី្ស្ៃួត្ ចៅចពលបចចុបបនន តតចៅ
ចពលអនគតស្កាត នុពលត្ម្រមូ្វការនៅចុងឆ្ន ាំ ២០១០អាចានម្របមាណ ១៥០,០០០នតាន/ឆ្ន ាំ ។  

ដាំ ូងមី្១នតាន ទលិត្បាននអតាណុល៤៤៥លីម្រត្។ នរងចម្រកចនោះទលិត្បាននអតាណុលម្របតហល 
២០០,០០០លីម្រត្ កនុង១ផ្ងៃ និងនម្របើកម្មករម្របតហល ២០០នក់។ ផ្ងល fob នអតាណុលគឺ ៥០០ ដុលាល រ ស្.រ
.អ. /១០០០លីម្រត្ និងនាំនចញជារួម្នៅអឺរុប។ 
 ម្រកុម្ហ ុន MH Bio Energy Co. មានដី ៨០០០ហិកតា ប ុតនតមិ្នទន់ដាំដាំ ូងមី្នៅន ើយ។ 
ដូចចនោះចហើយម្រកុម្ហ ុនបានទិញវត្ែុធាតុ្នដើម្ពីកសិ្ករកនុងនខ្ត្ត បាត់្ត្ាំបង បនៃ យមានជ័យ ផ្ប លិន និង
កាំពង់ចាម្។ តារង៣ ខាងនម្រកាម្បងាា ញ ទិននទលម្ធយម្កនុង១ហិកតា។ ជារួម្ នយើងស្ងកត្ន ើញថា ទិនន
ទលម្ធយម្ផ្នដាំ ា្ំនិមួ្យៗមានកាំរតិ្ទប។ 
 តួចលខ្កនុងតារាង២ និង៣ បានបង្ហា ញចំនួនដីោំដុោះដំណំរួមផសំានចំនួនតិចជាងតួចលខ្តដល
ានកនុងរបាយការណ៏បូកររុបការង្ហរករិកមម រុកាា ម្របាញ់ និងចនសាទម្របចំឆ្ន ំ២០០៩-២០១០។ ប៉ាុតនត
ច ោះជាយ៉ាងណក៏ចោយ តួចលខ្ពីម្របភព ំងពីរ បានបង្ហា ញថាកនុងរយឺៈចពល៣ឆ្ន ំចុងចម្រកាយចនោះ
ចំនួនដីោំដុោះបានចកើនចឡើងជាលំោប់។ 
តារាង៣:  ទិន្នទលម្ធ្យម្កន ង១ហកិតា ផ្ន្ដាំណ្តាំសាំខាន់្ៗ (២០០០ –២០០៧) 

ឆ្ន ាំ ប្រតេទដាំណាំ 
តពាត ដាំឡូងមី រន្នែ សន្តែ កបាយ សន្តែ កតសៀង ល្ងរ 

2000 2.75 9.67 6.13 0.65 0.85 0.55 
2001 2.78 10.14 5.29 0.63 0.59 0.53 

2002 2.07 6.42 4.33 0.68 1.34 0.55 
2003 3.75 13.24 3.89 0.74 1.22 0.69 
2004 3.50 15.74 5.59 1.22 1.31 0.96 
2005 3.50 17.87 4.78 0.83 1.54 1.27 
2006 3.59 22.73 5.07 0.79 1.53 0.53 
2007 3.68 20.50 5.38 0.85 1.53 0.78 

Source: Adapted from Statistical Yearbook of Cambodia 2008 
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គំចរាងស្សាវម្រជាវអំពីដំឡូងមី កនុងម្របចទរកមពុជា បានចប់ចផតើមជាផលូវការកនុងតខ្ចមសា ឆ្ន ំ២០០៥ 
ចម្រកាមការោំម្រទហិរញ្ញវតថុ ពីរំណក់អងគការ Centro International de Agricultura Tropical (CIAT)
ចោយចម្របើពូជដំណំមួយចំនួនតូចមកពីម្របចទរនៃ។ ការោំសាកលបងចៅចខ្តតកំពង់ចម និងកំពង់រព  
ទទួលបានទិននផល ៣៨-៤៣ ចតាន/ហិកតា។  ចបើរិនជាការោំានចចនល ោះរងរាងធំ ១មx១ម ចនោះ 
ទិននផលនឹងខ្ពរ់ជាងការោំតដលានចចនល ោះរង ០.៨៦ម x ០.៨៦ម។ កនុងការសាកលបងចនោះ ការោំមួយ 
គុមពកនុងមួយពំនូក ឳ្យច រោក់ោន ពីគុមពមួយចៅគុមពមួយនឹងផតល់ទិននផលខ្ពរ់បំផុត។ រចបៀបោំតាម
ទំលាប់ពីរគុមពកនុងមួយពំនូកឳ្យច រកនុងទឹរចៅផទុយោន នឹងផតល់ទិននផល ប។ 

តាមព័តានបានពីការរាា រន៍ចៅចខ្តតកំពង់ចម ចំការអណតូ ង ការោំដំឡូងមីកនុងចំការចៅរ ូ 
ទទួលបានទិននផល ១០ ចតាន/ហិកតា ប៉ាុតនតការោំចលើដីៃមីទទួលបានទិននផល ៣០ ចតាន/ហិកតា។  ប៉ាុតនត
ទិននផលខ្ពរ់ចលើដីៃមចីនោះ រការបានមិនចលើរពីរឆ្ន ំចទ ដូចចនោះករិករម្រតូវតតអនុវតតការោំដុោះផ្លល រ់ជាមួយ
ដំណំចផសងៗ ចដើមបីរកាដីឲ្យចៅានជីរជាតិលែ។ កនុងការអនុវតតជាក់តរតង ករិករគួរផ្លល រ់ចវនដំណំ 
បនទ ប់ពីពីរឆ្ន ំ ដូចជាដំឡូងមីចៅជា លងរ ឬរតណត កចរៀង ឬរតណត កបាយ ឬចោត។ ចមើមដំឡូងមី
តដលដកបានអាចលក់ស្ររ់ ឬរងួត ឬតកនចនឳ្យចៅជាចមៅ។ នៃលតកនចនពីចមើមចរើម ឳ្យចៅជាកំណត់
រងួតម្របតហល២៥ដុលាល រ/ចតាន។   ម រចមើមដំឡូងមីចរើម ៣គ.ម្រក ចដើមបីផលិតដំឡូងមីរងួត ១គ.ម្រក។ 
ដំឡូងមីតិចតួចណរ់ តដលបានតកនចនកនុងស្រុកឳ្យចៅជាចមៅ រម្រាប់ជាអាហារ ឬការចម្របើម្របារ់។ 
ផលិតផលមួយភាគធំជាដំឡូងមីរងួតម្រតូវបានលក់ឳ្យ នៃ ឬចវៀតណម។ នចពលបចចុបបនន ម្រកុមហ ុន
ឯកជនមួយកំពុងសាងរង់ចរាងចម្រកតកនចនដំឡូងមីរងួត ឳ្យចៅជាចមៅ។ ម្រកុមហ ុនចនោះជាការចូលហ ុនោន
រវាងអនកវនិិចយគកមពុជា និងចិន តដលនឹងចម្របើកមមករម្របតហល ពី ៧០ ចៅ១០០នក់។ 

២.៣. សាវ យចនទី 

 សាវ យចនទីគ ជារុកាជាតិតដលធន់នឹងលកាណឌ អាការធាតុនិងគុណភាពដីចផសងៗ។ ជាទូចៅចគ
ចម្រចើនោំវាចៅចលើដីតដលមិនរូវានជីរជាតិ និងកនុងលកាណឌ អាការធាតុរងួត។ សាវ យចនទី ម្រតូវបាន
នំមក(ោំ) ចោយជនជាតិព័រទួហាគ លតំាងពីយូរលង់ណរ់មកចហើយ។ ចៅម្របចទរកមពុជា ដំណំចនោះ
ម្រតូវបានោំចៅចលើនផទដីជិត ១០០០ហិកតា ជាពិចររចៅចខ្តតកំពត ចកាោះកុង សាវ យចរៀងនិង
កំពង់ចម។ ចំតណកឯចៅចខ្តតមណឌ លគីរ ី កំពង់ធំ កំពង់រព  និងកំពង់ឆ្ន ំងវញិកមមវធីិអភិវឌ្ឍដំណំ
សាវ យចនទីកំពុងដំចណើ រការ។ ចៅចខ្តតមណឌ លគីរដំីណំចនោះម្រតូវបានចគោំចៅចលើនផទដីជាង ៦០០ហិកតា
រួចមកចហើយចៅឆ្ន ំ១៩៩០។   
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 ចគចម្របើម្របារ់ម្រោប់សាវ យចនទីយ៉ាងទូលំទូលាយ និងទំនិញចនោះមិន ន់បំចពញតម្រមូវការទីផារ
អនតរជាតិបានម្រគប់ម្រោន់ចៅចឡើយ។ ប៉ាុតនតមកដល់ចពលចនោះ ចគមិន ន់ឳ្យតនមលខ្ពរ់ដល់ម្រោប់សាវ យចនទី
កមពុជា ពីចម្រោោះវាមិន ន់ច ល្ើយតបនឹងរតង់ោរគុណភាព ននទីផារអនតរជាតិ។  
 ផលិតកមមកនុងស្រុកម្រតូវបានវាយតនមលថាានចំនួន ៣៧០ចតាន កនុងឆ្ន ំ ១៩៦៧3។ ម្របចទរកមពុជា
ចយើងានលកាណឌ យ៉ាងម្របចរើររម្រាប់ផលិតកមម ម្រោប់សាវ យចនទី ប៉ាុតនតសាវ យចនទីជាចម្រចើនម្របចភទតដល
ោំចៅស្រុកចយើង ម រការតកលំអរចដើមបីបំចពញតម្រមូវការទីផារអនតរជាតិ។ 
 ម្រគួសារតូចៗតដលោំដុោះសាវ យចនទី បានយល់ដឹងអំពីបចចចកចទរននការោំដំណំចនោះ និងកំពុង
បចងកើនការោំដុោះ។ នផទដីានជាចម្រចើនចដើមបីពម្រងីកម្រកឡានផទរម្រាប់ការោំដុោះ ដូចចនោះ អវីតដលជាតម្រមូវការ
ជាបនទ ន់ គ ការផតល់នូវការតកលំអររាា រឺៈករិកមម ចរវាពិចម្រោោះចយបល់ និងការបចងកើតឳ្យាន
ឧបករណ៏តកនចនខ្ពរ់។  
 ានទិននន័យតិចតួចតដលអាចម្របមូលបានពីម្រគប់ម្របភព។ កិចចរាា រន៏តដលបានពីម្របតិបតតិករ
ននចំការសាវ យចនទីចៅរគន់ចខ្តតកំពង់ចមបានបំភល ពត័ានខ្លោះៗតដលបង្ហា ញថាចប់ពី ឆ្ន ំ១៩៩៣ាន
នផទដីចំការសាវ យចនទីម្របាណ២០០០ហិកតា ប៉ាុតនតមិន ន់បានចម្របើម្របារ់ជីរចទ ចទើបតតចប់ពីឆ្ន ំ២០០៤ 
ានការចម្របើម្របារ់ជីរកនុងកំរតិ១គីឡូម្រកាម/១ចដើម/១ដង ចហើយកនុង១ឆ្ន ំោក់ជីរ២ដង។ បចចុបបននចនោះចដើម
សាវ យចនទីតដលចៅចលើដីជាង១០០០ហិកតាម្រតូវបានចគកាត់ចចល ពិចម្រោោះវាមិនផដល់ផលលែ។ ចៅចលើដី
ចនោះម្រតូវបានចគជំនួរចោយម្រោប់ពូជៃមីតដលចម្រជើរចចញពីពូជតដលានចស្រចចហើយចៅកនុងចំការ
ចនោះ។ ដំណំៃមីផតល់ផល៣ឆ្ន ំចម្រកាយ កនុងកំរតិជិត៧០០គីឡូម្រកាម/ហិកតា ជាតផលស្ររ់។ ម្រគួសារ
ឯកជនតដលានទំហំដីពី១ ចៅ ៣ហិកតា បានទទួលផលតត ជិត២០០គីឡូម្រកាម/ហិកតាប៉ាុចណណ ោះ។ 
  រដូវចបោះតផលចប់ចផតើមពីតខ្កុមាឺៈនិង ចប់ចៅតខ្ ឧរភា។ តខ្មិនគ ជាតខ្មាញឹកជាងចគតដលាន
កមមករចធវើការ១នៃងៗម្របាណ១០០០នក់។ អនកម្របមូលម្រោប់សាវ យចនទីទទួលបាន១៥០ចរៀលកនុងមួយ 
គីឡូម្រកាម។ ជាទូចៅផលិតផលតដលទទួលបាន ម្រតូវលក់ឳ្យចៅោណិជជករចវៀតណមតាមតំនលតដល
អនកទិញកំណត់។ ចោយសារការរមងួតនិងរកាទុកបានលែ ទិននផលតដលផលិតចៅកនុងចំការានតំនល
ខ្ពរ់ជាងរបរ់អនកភូមិ។  
 ម្រោប់សាវ យចនទីម្រតូវនំយកចៅចវៀតណមចដើមបីតកនចនបនតឺៈ បំតបកម្រោប់និងរាែ ត ចហើយយក
ម្រោប់ចចញ។ កនុង១គីឡូម្រកាមម្រោប់សាវ យចនទីរងួតអាចផតល់ទិននផលរចម្រមចតត៣០០ម្រកាមប៉ាុចណណ ោះ។ 
កាលពី៣ឆ្ន ំមុនម្រកុមហ ុនបានសាកលបងលក់ម្រោប់សាវ យចនទីពី៦០០ចតានចៅ៧០០ចតានឳ្យម្រកុមហ ុន

                                                 
3 Cambodia Business & Investment Handbook 1996 
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ឥណឌ  ល្ងកាត់តផម្រកុងម្រពោះរីហនុ ក៏ប៉ាុតនតតបបបទននការនំចចញបានជួបការលំបាកយ៉ាងខាល ំងតដលជា
ចហតុចធវើឲ្យម្រកុមហ ុនឥណឌ ផ្លែ កទិញផលិតផលចនោះតចៅចទៀត។  
 ដូចោន នឹងករណីដំឡូងមីតដរ អនកោំសាវ យចនទីទទួលជំនួយបចចចកចទរនិងហិរោញ វតថុ តិចតួច
ណរ់ ឬមិនបានទទួល ល់តតចសាោះពីម្រករួងករិកមម រុកាា ម្របាញ់ និងចនសាទ ឬពីភាន ក់ង្ហរណ
មួយ។ 

២.៤ រតណត កចរៀង 
រតណត កចរៀងម្រតូវបានចគោំជាពិចររចៅចខ្តតកំពង់ចមចៅចលើនផទដីម្របាណ ១៦,០០០ ហិកតា ចៅ
ឆ្ន ំ១៩៩៣ ក៏ប៉ាុតនតកាលពីឆ្ន ំ១៩៦៧ ានតត ៨១០០ហិកតាប៉ាុចណណ ោះ។ ចៅឆ្ន ំ១៩៩០កមពុជាបាននំចចញ
រតណត កចរៀងជាផលូវការ ១៤,០០០ចតាន។ ផលិតផលជាមធយម កនុងចចនល ោះពី ០,៩ ចតានចៅ ១,៥ចតាន/
ហិកតា4។ ជាក់តរតងរតណត កចរៀងម្រតូវបានចគោំតតឯង ចៅចលើខ្ពង់រាប ននចខ្តតកំពង់ចម។ តួចលខ្
ៃមីៗភាគចម្រចើនានចៅតារាង២ និង៣ចៅទំព័រខាងមុខ្។ ការនំចចញរតណត កចរៀងកនុង១ឆ្ន ំៗាន
ម្របាណ ៦០,០០០ចតាន។ ការពិចសាធន៏កំណត់ម្របចភទពូជម្រតូវការឲ្យានការចម្រជើរចរ ើរម្រោប់
រតណត កចរៀងចផសងៗ តដលម្រតូវនឹងម្របព័នធបរសិាថ នចៅម្របចទរកមពុជាបានចប់ចផតើមចៅចដើមឆ្ន ំ២០០១។ 
ានពូជចំនួន១១ម្របចភទចផសងៗ តដលម្រតូវបានវាយតំនលកាលពីឆ្ន ំ ២០០៣ ចៅចខ្តតកំពង់ចម និង
តាតកវ។ គំចរាងចនោះចៅកំពុងបនតរិកាចៅចឡើយ។ 

២.៥ រតណត កបាយ 
រតណត កបាយម្រតូវបានចគោំចៅចលើទំហំដីតូចៗចរទើរតតម្រគប់កតនលងនននផទម្របចទរ ជាពិចររចៅ

ចខ្តតកំពង់ចម កំពង់ឆ្ន ំង តាតកវ និងកណត ល។ ការោំដុោះដំណំចនោះចធវើចឡើងចៅកនុងម្របព័នធបរសិាថ ន
ករិកមមបីម្របចភទឺៈ ចពលទឹកស្រក តាមច ន្រទចនល និងចលើដីព័ណចមម  និងព័ណម្រកហម។ នផទដីររុបតដល
បានោំរតណត កបាយចៅឆ្ន ំ១៩៩៣ ាន២៤,០០០ហិកតា ចបើចធៀបនឹងឆ្ន ំ១៩៦៧តដលានតត
៥,០០០ហិកតា។ ផលិតផលមធយមាន៥០០គីឡូម្រកាម/ហិកតា។ ចៅឆ្ន ំ១៩៦៧កមពុជាបាននំចចញ
ផលិតផលចនោះចលើរពី៦,០០០ចតាន5 ។តួចលខ្ៃមីៗភាគចម្រចើនានចៅតារាង២ និង៣ចៅទំព័រខាងមុខ្។ 
ការពិចសាធន៏កំណត់ម្របចភទពូជម្រតូវការឲ្យានការចម្រជើរចរ ើរពូជម្រោប់រតណត កបាយចផសងៗតដលម្រតូវ
នឹងម្របព័នធបរសិាថ នកមពុជា បានចប់ចផតើមចៅឆ្ន ំ២០០៣។ ានម្របចភទចំនួន១១ចផសងៗម្រតូវបានចគចធវើ
ចតរតចៅចខ្តតកំពង់ចម និងតាតកវ។ គំចរាងចនោះចៅកំពុងដំចណើ រការ។ 
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២.៦ លងរ 
លងរម្រតូវបានចគោំជាពិចររចៅចខ្តតកំពង់ចម កណត ល តាតកវ និងនម្រពតវង។ ចគោំវាចៅចលើដី

មុនទឹកជំនន់ និងចពលទឹកស្រក។ កាលឆ្ន ំ១៩៦៧ ចៅចលើដីខ្ពង់រាបចំការចលើ តដលជាកតនលងោំលងរពី
មុន បចចុបបននម្រតូវបានចគផ្លល រ់ោំរតណត កបាយវញិ។ ចៅឆ្ន ំ១៩៩៣ នផទដីររុបោំលងរាន១៣,០០០
ហិកតា ចហើយការនំចចញលងរាន៦,៦០០ចតាន និងផលិតផលមធយមជិត៤០០គីឡូម្រកាម/ហិកតា6។  
CARDI បានចប់ចផតើមចធវើការពិចសាធន៏ចដើមបីតកលំអរម្រោប់ពូជលងរចៅឆ្ន ំ២០០៥។ ានម្រោប់ពូជ៦
ម្របចភទចផសងៗោន ម្រតូវបានសាកលបងោំជាមុនចៅចខ្តតកំពង់ចម និងបាត់ដំបង។ តួចលខ្ៃមីៗភាគចម្រចើន
ានចៅតារាង២ និង៣ចៅទំព័រខាងមុខ្។ 

២.៧ តផលច ើ និងបតនល 
២.៧.១   ដំណំច ើហូបតផល 

ច ើហូបតផលម្រតូវបានចគោំចៅម្រគប់ទីកតនលងនននផទម្របចទរ ជាពិចររចៅជំុវញិផទោះ។ ដំណំចនោះ
ានចម្រចើនម្របចភទណរ់ចហើយចរទើរតតម្រគប់ដំណំម្រតូពិចចគច ើញានដុោះចៅម្របចទរកមពុជា។ ចៅមិន  
ោរាង៤:  ផ្លតិ្ផ្លដំណសំ ើហូបផ្ផ្ែសៅក្មពុជា(១៩៦៧) 

ម្របចភទ នផទដីោំដំណំ ( ហ.) ផលិតផល(ចតាន) 
ចចក 20,800 133,000 

ាន រ់ 2,200 153,000 

សាវ យ 7,100 48,400 

ម្រកូចចោធិរតវ 2,800 23,300 

ម្រកូចផលុង 500 8,400 

ម្រកូចឆ្ម រ 400 5,200 

ម្រកូច វិច 300 1,800 

សាវ យចនទី 1,200 400 

ាន 800 1,200 

សាវាវ 300 400 

ធូចរន 300 700 

ររុប 36,300 236,500 

      Source:  L. Tichit, L’Agriculture Au Cambodge, 1981 
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 ន់ានតួចលខ្ផលូវការអំពីទំហំនផទដីោំដុោះបចចុបបនន និងផលិតផលរម្រាប់ដំណំចនោះចទ។ តួចលខ្បា៉ាន់
សាម នឆ្ន ំ១៩៦០ បានបង្ហា ញថាាននផទដីររុបចំនួន ៣៦,០០០ហិកតា តដលកនុងចនោះានដំណំចចក 

៥៧% សាវ យ ១៩% ម្រកូច ១១% ាន រ់ ៦% សាវ យចនទី ៣% និងដំណំចផសងចទៀត (សាវាវ ធូចរន) តិច
ជាង៤%។ ចៅឆ្ន ំ ១៩៦៧ ចខ្តតបាត់ដំបងាន៣៨%នននផទដីររបុ ម្រគបដណត ប់ចោយដំណំច ើហូបតផល 
តដលកនុងចនោះបានផតល់ផលជាអំបូរម្រកូច ៦០%  សាវ យ ៥០% និងចចក ៤០%(តារាង៤)។  

ចខ្តតកំពង់ចមោំដំណំចចក និងាន រ់ចម្រចើនចលើរលុបជាងចគរម្រាប់បំចរ ើទីផារកនុងស្រុក។ 
ចខ្តតកំពត ជាចខ្តតផលិតធូចរន និងសាវាវតដលានគុណភាពលែចលើរចគ។ 

  ផលលំបាកចំបងកនុងផលិតកមមតផលច ើគ  ក់ទងនឹងចដើមកូនដំណំានគុណភាព ប ការម្រគប់
ម្រគងជំង  ឬរតវលែិតមិនបានលែ កិចចការចស្សាចស្រប់ក៏មិនម្រគប់ម្រោន់ និងមិន ន់ានបចចចកចទរម្រគប់
ម្រោន់កនុងការផាំ និងកាត់តមកធាង។ ទំហំទីផារកនុងស្រុកានកំណត់តូចតាច ឯម្របចទរជិតខាងបាន
ចរៀបចំចហោឋ រចនច រមព័នចដើមបីនំចចញផលិតផលចនោះបានលែរួចចស្រចចៅចហើយ។ ចៅឆ្ន ំ២០០៣ ាន
ការចធវើចតរតចផសងៗចដើមបីតកលំអរគុណភាពសាវ យ ចចក និងឥឡឹកតដរ។ 

២.៧.២ បន្លែ 
បតនលម្រតូវបានោំដុោះចៅម្រគប់ទីកតនលងនននផទម្របចទរ។ ានការោំចលើទំហំនផទដីតូចៗទុករម្រាប់

បំចពញតំរូវការតាមផទោះនិមួយៗ ចំតណកការោំតាមច ន្រទចនលតកបរទីម្រកុង និងទីផារ កនុងចោលបំណងបំចរ ើ
មូលោឋ នទីផារតាមតំបន់។ បតនលម្រតូវបានចគបរចិភាគយ៉ាងចម្រចើនចៅម្របចទរកមពុជា ចហើយក៏ជាមូលោឋ ន
ទីផារកនុងស្រុកយ៉ាងរងឹាំ។ នផទដីោំដុោះ និងផលិតកមម ានការតម្របម្របួលពីមួយឆ្ន ំចៅមួយឆ្ន ំ មូលចហតុ
ចោយសារជំង  ចម្រោោះមហនតរាយធមមជាតិ និងការតម្របម្របួលតនមលទីផារ។ 
 ចគបា៉ា ន់សាម នថាតម្រមូវការបតនលររុបកនុងមួយឆ្ន ំៗាន ១លានចតានរម្រាប់បំចពញចរចកតីម្រតូវការ
កនុងស្រុក កនុងចនោះម្របមូលបានពីនម្រព ២៥% ម្របមូលបានពីការោំចលើនផទដី ២៥% និង៥០%ចទៀតបានពី
ការនំចូលពីម្របចទរជិតខាង ដូចជាចវៀតណម និងនៃ។ ចយើងមិន ន់ានតួចលខ្ៃមីចៅចឡើយ ប៉ាុតនត
ចៅឆ្ន ំ១៩៦៧ នផទដីោំដុោះបតនលាន៤៣,០០០ហិកតា (៧៣%នននផទដីចម្របើម្របារ់កនុងរដូវម្របំាង)។ ចខ្តត
តដលានផលិតកមមបតនលចម្រចើនជាងចគ (ចបើគិតជា%នននផទដីោំដុោះបតនលររុប) ានចខ្តតឺៈ កណត ល(៣៩%) 
កំពង់ឆ្ន ំង (១៧%)  កំពង់រព  (១០%) នម្រពតវង (៨%) កំពង់ចម (៦%) កំពង់ធំ (៥%)7។ ការស្សាវម្រជាវ
មួយចំនួនកនុងការតកលំអរគុណភាពដំណំបានចប់ចផតើមចឡើងចៅឆ្ន ំ២០០៣ ចំចោោះចប៉ាងចបា៉ាោះ និងចមទោះ។ 
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៣. បញ្ហា ប្ប ម និងឧបសគ្គ 
ដូចោន នឹងការអភិវឌ្ឍដំណំស្រូវ ការអភិវឌ្ឍដំណំករិកមមរមួផស ំជួបការលំបាកមួយចំនួន

ដូចខាងចម្រកាមឺៈ 
១. ការផតល់មូលនិធិ រម្រាប់ការស្សាវម្រជាវករិកមម ការបណតុ ោះបណត ល និងការពម្រងីករមតថភាព 

ចៅមិន ន់រមស្រប។ មូលនិធិស្សាវម្រជាវភាគចម្រចើនផគត់ផគង់ចោយអនកផតល់ជំនួយអនតរជាតិ។ មយ៉ាង
ចទៀត ការស្សាវម្រជាវ និងការផសពវផាយតដលានសារម្របចយជន៍រម្រាប់ការអនុវតតន៍ (adaptive 
research) តដលបាន ចធវើរួចចហើយ ចៅានលកាណឺៈមិន ន់រីុជំចៅចៅចឡើយ។ 

២. ជំនួយហិរញ្ញវតថុ និងបចចចកចទរ ចំចោោះអនកោំដុោះដំណំទីផារ ដូចជាចោត ដំឡូងមី 
រតណត កបាយ រតណត កចរៀង លងរ ចៅានកំរតិចៅចឡើយ។ ករិករមួយចំនួនធំ ពឹងតផែកចលើ ហិរញ្ញវតថុ 
និងបចចចកចទរអនុវតតផ្លទ ល់ខ្លួន។ មួយដងមួយកាល ពួកចគទទួលបានការតណនំ បចចចកចទរពី អនក
ទិញដំណំមកពីម្របចទរនៃ និងចវៀតណមខ្លោះៗ។  ំងករិករ និង ំងម្រកុមហ ុនករិកមម មិនាន
ធនធានម្រគប់ម្រោន់ ចដើមបីទិញធាតុចូលតដលចំបាច់រម្រាប់ផលិតកមមបចចចកចទរទំចនើប។ 

៣. ទិននផល បននផលិតកមមឺៈ ឧ ហរណ៍ដូចជា ដំឡូងមី អាចផលិតបានរហូតដល់ ៤០ចតានកនុង
១ហិកតា ប៉ាុតនតទិននផលមធយមជាក់តរតងានកំរតិម្របតហលតត ២០ចតាន កនុង១ហិកតាប៉ាុចណណ ោះ។ ការ 
ធានគុណភាពននធាតុចូលានកំរតិ និងការមិនានការធានគុណភាពននធាតុចចញចៅទីបំផុតបាន
ចធវើឲ្យតនមលផលិតផលធាល ក់ចុោះជាលំោប់។ 

៤.  ក់ទងនឹងការចធវើធុរកិចចឺៈ ធនោពិភពចលាកបានចត់ថាន ក់ម្របចទរកមពុជាជាប់ចលខ្ទី១៤៥ 
តដលជាម្របចទរានបរយិការធុរកិចចលំបាក កនុងចំចណមម្របចទរ១៨៣តដលបានចធវើអចងកត។ 
ម្របចទរជិតខាងដូចជា នៃ និងចវៀតណម បានជាប់ចលខ្ ទី១២ និងទី៩៣ ចរៀងោន ។ ជាមួយចនោះផង
តដរ កមពុជារថិតចៅលំោប់ចលខ្ទី៩៥ រម្រាប់ការចប់ចផតើមចធវើវនិិចយគ ពីចម្រោោះ ម ររយឺៈចពល 
៨៥នៃងរត់ការ និងអរ់នៃលខ្ពរ់។ 

៥. ករិឧរាហកមម រម្រាប់តកន ន្ផលិតផលករិកមម ចៅមិន ន់អភិវឌ្ឍចោយសារ ការខ្វោះខាត
ចហោឋ រចនរមព័នធ និងនៃលអគគិរនីខ្ពរ់។ កនុងឆ្ន ំ ២០០៩ ម្រករួងឧរាហកមម តរ ៉ា និងថាមពល (MIME) 
បានរាយការណ៍ថា ានម្របជាជនតត២០% ប៉ាុចណណ ោះានលទធភាពបានចម្របើអគគិរនី។ យ៉ាងណមិញ 
រាជរោឋ ភិបាលបានផតល់អាទិភាពចំចោោះអគគិរនី និងចបតជាញ ផតល់លទធភាពចម្របើម្របារ់អគគិរនីរហូតដល់
៧០%ននម្របជាជន កនុងឆ្ន ំ ២០២០ខាងមុខ្ តាមរយឺៈ គំចរាងអភិវឌ្ឍវារអីគគិរនីតាមបចណត យទចនលចមកុង 
និងនដរបរ់វា។ 

៦. ការនំចចញផលិតផលករិកមម ពីកមពុជាចៅានកំរតិ ចោយសាររបំាងមួយចំនួនដូចជាឺៈ 
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      ក. "អវីៗម្រគប់យ៉ាងចលើកតលងរាា រឺៈរឹក - EBA" : លកាខ្ណឌ អនុចម្រោោះចនោះតដលបាន
ចប់ចផតើមកនុងឆ្ន ំ ២០០១ អនុញ្ញញ តឳ្យ ទំនិញកមពុជាចរទើរតត១០០% នំចចញចៅ រហគមអ រ ៉ាុបបាន។ 
តតលកាខ្ណឌ អនុចម្រោោះ ម រឲ្យបំចពញលកាខ្ណឌ ពីរម្របចភទ គ  ភាពពិតម្របាកដននម្របភពចដើមកំចណើ ត
របរ់ផលិតផល (rule of origin- RoR) និងវធិានការអនម័យ និងរុកាអនម័យ (Sanitary and Phyto-
sanitary (SPS) measures) ។ 

     ខ្. រហរដឋអាចមរកិ  ចៅតតជាទីផារនំចចញធំបំផុតរបរ់កមពុជា។ កមមវធីិរបរ់ រ.រ.អ. កនុង
ឆ្ន ំ១៩៧៦ បានផតល់លកាខ្ណឌ អនុចម្រោោះពនធគយរម្រាប់ទំនិញ៣៤០០មុខ្ ពីម្របចទរកំពុងអភិវឌ្ឍន៍
ចំនួន ១៣៦។  ជាបតនថម មុខ្ទំនិញចំនួន១៤០០ចទៀត ម្រតូវបានអនុញ្ញញ តរម្រាប់ការអនុចម្រោោះពនធគយ 
កនុងឆ្ន ំ១៩៩៦។ តតគួរឳ្យចសាកសាត យណរ់ ចៅឆ្ន ំ ២០០៦ានការវាយតនមលថា ានតត ០.២៥% នន
ការនំចចញរបរ់កមពុជាប៉ាុចណណ ោះ  ម្រតូវបានផតល់ការអនុញ្ញញ តិរម្រាប់ម្របព័នធអនុចម្រោោះពនធទូចៅចនោះ 
(General System of Preferences -GSP)ចម្រកាយពីបានទទួលសាគ ល់ថាានលកាខ្ណឌ ម្រតឹមម្រតូវតាម
ផលូវចាប់។ 

    គ. ម្របចទរជប៉ាុនផតល់ ម្របព័នធអនុចម្រោោះពនធទូចៅ ឳ្យម្របចទរកំពុងអភិវឌ្ឍចំនួន១៤២ និង១៥ 
តំបន់។ ខុ្រពី រ.រ.អ. និងរហគមអ រុប ជប៉ាុនមិនអនុញ្ញញ ត ASEAN cumulations ដល់កមពុជាចទ
ខ្ណឺៈចពលអនុវតត វធិានននម្របភពចដើមកំចណើ ត (rule of origin) ប៉ាុតនតជប៉ាុនផតល់ផលម្របយជន៍ ំងអរ់
ចនោះឳ្យម្របចទរឥណតូ ចណរីុ ា៉ាចឡរីុ ហវុីលីពីន នៃ និងចវៀតណម។ ទំនិញ ំងអរ់តដលបានផលិត
មួយចំតណកកតី ឬ ំងស្រុងកតី ចចញពីវតថុធាតុចដើមតដលបាននំចូលពីម្របចទរចផសងៗ ឬពីមិនដឹងម្របភព 
ម្រតូវបានចត់ទុកថា ជាទំនិញនំចចញពីម្របចទរ-ទទួលផល ម្របរិនចបើវតថុធាតុចដើម ឬចំតណកវតថុធាតុ
ចដើម បាន ល្ងកាត់ការតកនចនកនុងម្របចទរចនោះ។ 

   តផនកករិកមម និងចនសាទ ម្របព័នធអនុចម្រោោះពនធទូចៅ (GSP) ជាចោលការណ៍ មិនម្រតូវបានផតល់ចទ 
ពីរំណក់ម្របចទរជប៉ាុន ចដើមបីការោរអនកផលិតកនុងស្រុក។ 

    . អាសា នឺៈ កមពុជាជារាជិកននកិចចម្រពមម្រោងោណិជជកមមតំបន់ចៅថា តំបន់ោណិជជកមម 
ចររអីាសា ន (ASEAN Free Trade Area)។ ម្របចទរអាសា នបានចធវើរាហរណកមមទីផាររបរ់ចគ
យ៉ាងស្រស្សាក់ស្រស្សំា រម្រាប់ោណិជជកមមទំនិញ និងចរវា តាមរយឺៈកមមវធីិ អម្រតាអនុចម្រោោះ 
ម្របរិទធភាពពនធគយរួម (CEPT) ចុោះហតថចលខាកនុងឆ្ន ំ ១៩៩២។ អម្រតាមធយមរម្រាប់ អាសា ន-៦ ចម្រកាម
កិចចម្រពមចម្រពៀង CEPT រពវនៃងចុោះមកម្រតឹម ១.៥១% ពី ១២.៧៦%។ ផលិតផលមួយចត់ទុកថា ទទួល
បានរមប ន CEPT  ចពលតដលផលិតផលចនោះ បានទទួល អម្រតាពនធគយអនុចម្រោោះ ប ពីម្របចទរ 
អាសា នមួយចទៀត។ តាមរយឺៈកិចចម្រពមចម្រពៀងចនោះ កមពុជាអាចទទួលបានឧតតមភាពចម្រចើន កនុងការនំចចញ 
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ផលិតផលករិកមម ប៉ាុតនតកមពុជាចៅតតរងការលំបាក ជាមួយនឹង វធិានការអនម័យ និងរុកាអនម័យ 
(SPS measures)។ 

   ង. កមពុជាបានទទួលការអនុចម្រោោះពនធ (preferential access) ចៅកាន់ទីផារចិន ចោយសារ 
កមមវធីិ “Early-Harvest” អាសា ន-ចិន។ ប៉ាុតនតរបំាងននការនំចូល (access barriers) តដលានគ រថិត
កនុងវធិានការអនម័យ និងរុកាអនម័យ (SPS measures) ។ 
៤. កាលានុវត្តភាព  

ចយើងអាចទទួលជ័យជំនោះបានចលើបញ្ញា ម្រប ម និងឩបរគគតដលបានកត់រំោល់ខាងចលើ 
តាមរយឺៈចំណត់ការរមស្របពីរំណក់តួអងគ ំងអរ់ឺៈ រោឋ ភិបាល ករិករ(អនកោំដុោះ និងអនកតកនចន) 
ម្រគឹោះសាថ នហិរញ្ញវតថុ អងគការមិនតមនរោឋ ភិបាល និងអងគការអនតរជាតិ។ 
ចំណត់ការ ំងចនោះានដូចជាឺៈ 

១. បចងកើនការឩបតថមាមូលនិធិម្រគប់ម្រោន់ចំចោោះម្រករួងករិកមម រុកាម្របាញ់ និងចនសាទ ចដើមប ី 
ោរាង៥: ការវាយត្នមែទីផ្ារបចចុបបនន និងសកាត នុពលរបសវ់ាសប្ាប់ដំណទីំផ្ារ 

ផលិតផល ការវាយតនមល ទីផារបចចុបបន្ន ទីផារគួរឳ្យចប់ 
អារមមណ៍បំផុត 

ម្របចទរចផសងចទៀត 

ដំឡូងមី ខ្ពរ់ ឥណតូ ចណរុី 
ា៉ា ចលរុី 

ចវៀតណម  នៃ 

ចិន 
ហាវ ំងឡង់ 

អាហ្រហវីកខាងតបូង 
អង់កូឡា 
ហាគ មប ី 

ម្រោប់សាវ យចនទី មធយម រ.រ.អ. 
កាណោ 
ចវៀតណម 

អូស្រ្សាត លី 
បារាងំ តបលហសុីក 

នៃ 

កូចរ ៉ាខាងតបូង 
រឹងាបូរ ី
ឥណឌ  

ឥណតូ ចណរុ ី
រតណត កចរៀង មធយម នៃ រឹងាបូរ ី

ចវៀតណម 
ចិន  ជប៉ាុន  នតវា៉ាន់ 
ទួរគី  អាល ម៉ាង់ 

 

ចោត  ប នៃ នតវា៉ាន់ ចអរា៉ាញ អីុតាលី 
ហុលលង់  បារាងំ 
ឥណតូ ចណរុី 

ចវចណរ ុយចអឡា 
អូម្រទីរ 

 

 
Source:  Adapted from Cambodia ‘s Updated Trade Integration Strategy: DTIS 2007  
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ជំរុញ និងបចងកើនដល់ការស្សាវម្រជាវដំណំរំខាន់ៗ ំងអរ់ចនោះ រួចចហើយផសពវផាយតចកជូនជា 
ព័តានដល់ម្របជាករិកររម្រាប់ការអនុវតតឳ្យានម្របរិទធិភាព។ 

២. ជួយដល់ករិករោំដំណំកនុងការបចងកើតរហគមន៏ចដើមបីពម្រងឹងផលិតកមម និងតំនលចភាគផល
របរ់ខ្លួន។ 

៣. ជំរុញលទធភាពកំចី (loan access) ដល់កមមរិទធករខាន តមធយម និងធំ ចោយផតល់ឥណ ន
រមស្រប ចដើមបីអភិវឌ្ឍបរកិាា របចចចកចទរតកនចន និងលកាខ្ណឌ រតុកទុក និងបចងកើនការម្របមូល ចភាគ
ផលដំណំដំបូងឳ្យ ន់ចពលចវលា ដូចជាចោត ដំឡូងមី ម្រោប់សាវ យចនទី បង្ហក រការចគចពនធខុ្រចាប់ 
ចៅម្របចទរជិតខាង។ 

៤. បចងកើនទីផារនំចចញ (តារាង៥ចៅទំព័រមុខ្) 
៥. កាត់បនថយឲ្យដល់កំរតិអបបបរាិ នូវការង្ហរម្រកោរ់សាន មរម្រាប់ការនំចចញផលិតផល។ 

អវីតដលរំខាន់បំផុត សាថ ប័នតដលចចញឯកសារ អនម័យ និងរុកាអនម័យ (SPS documents) ម្រតូវតត
កំណត់តួនទីឲ្យបានលែ និងានការទទួលសាគ ល់ពីអនតរជាតិ។ 
៥. ការគំ្រាមក្ផំ្ហង 

ការគំរាមកំតហងចំបងនចពលបចចុបបនន កនុងការរចម្រមចចជាគជ័យចដើមបីការអភិវឌ្ឍ ដំណំ
ករិកមមរួមផសំានដូចខាងចម្រកាមឺៈ 
 ក.  ្នទឺៈរបរ់រាជរោឋ ភិបាលកមពុជា កនុងការោក់មុខ្ទំនិញ ំងចនោះជាអាទិភាពចំបងមួយកនុង
ចំចណមអាទិភាពចផសងៗ។ 
 ខ្. ការខ្វោះខាតការោំម្រទពីម្រករួង ករិកមម រុកាា ម្របាញ់ និងចនសាទ កនុងការជួយដល់ករិករ 
កនុងការបចងកើតរហគមន៏ ចដើមបីផតល់ចំចណោះដឹងបចចចកចទរ រម្រាប់ការោំដុោះដំណំ ការតកនចន ការចធវើ
ា៉ា ចខ្ធីង និងការបចងកើតលទធភាពកំចី (locating the access to loan)។ 
 គ. ការបចងកើតសាថ ប័នគួរជាទីទុកចិតត រម្រាប់ចចញវញិ្ញញ បនបត្រ អនម័យ និងរុកាអនម័យ (SPS) 
តដលអនតរជាតិអាចទទួលសាគ ល់។ 
៦. អនុសាសសនស៍ខំាន់ៗ 
 អនុសារន៍ខាងចម្រកាមម្រតូវបានចធវើចឡើង ចដើមបីអភិវឌ្ឍដំណំទីផារកនុងន័យកតាត កំចណើ នមួយ 
រម្រាប់កាត់បនថយភាពម្រកីម្រកកនុងម្រពោះរាជាណចម្រកកមពុជាឺៈ 
 ១. បចងកើតឲ្យបានឆ្ប់រហ័រនូវសាថ ប័នចោយតឡកមួយ រម្រាប់តាក់តតងឯកសារនំចចញ 
និងចបាោះផាយរតង់ោរ និងចចញវញិ្ញញ បនបម្រត អនម័យ និងរុកាអនម័យ “ONE STOP SERVICE.” 
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 ២. បំោក់បំប៉ានអនកវទិយសាស្រ្រតតដលាន ឲ្យកាល យជាអនកឯកចទរដំណំ ដូចជា អនកឯកចទរ 
ដំឡូងមី ម្រោប់សាវ យចនទី ចោតជាចដើម។ 
 ៣. បចងកើនចលបឿនការស្សាវម្រជាវ ចោយចធវើយ៉ាងណឲ្យលទធផលតដលទទួលបានអាចជួយរួម
ចំតណកដល់ករិករ កនុងការបចងកើនផលិតភាព ផលិតកមម ការតកនចនផលិតផល និងការចធវើា៉ា ចខ្ធីង។ 
 ៤. ម្រករួង ករិកមម រុកាា ម្របាញ់ និងចនសាទម្រតូវជួយឧបតថមា ករិករកនុងការោំដុោះដំណំទីផារ 
កនុងការបចងកើតរហគមន៏ តដលស្រចដៀងោន នឹងរហគមន៏ស្រូវ។ 
 ៥. ម្រតូវជួយឧបតថមា ករិករដំណំទីផារខាន តមធយម និងធំ តាមរយឺៈការជួយរកអងគការ ឬ
ម្រគឹោះសាថ នហិរញ្ញវតថុផតល់ម្របាក់កំចី រម្រាប់ការចធវើវនិិចយគ និងពម្រងីកចរាងចម្រកតកនចន កនុងចោលចៅបចងកើន
តនមលបតនថមចំចោោះដំណំករិកមម ក៍ដូចជាបចងកើននិចយជន៏។ 
៧. សសចក្តសីននិឋា ន 

 ្នទឺៈរបរ់ករិករកនុងការោំដុោះានជានិចច ច ោះជាាន ឬោម នជំនួយពីរោឋ ភិបាល ឬនដគូរ
អភិវឌ្ឍ ក៏ចោយ។ ពួកោត់នឹងបនតផលិតដំណំរបរ់ពួកោត់ ដូចចនោះចហើយវាជាការចំបាច់ណរ់
ចំចោោះ រាជរោឋ ភិបាល អងគការចម្រៅរោឋ ភិបាល នដគូរចទវរភាគី និងនដគូរអនតរជាតិ កនុងការចូលម្របលូក
ចដើមបីជួយ បំចពញ្នទឺៈរបរ់ករិករ កនុងការផលិត ការតកនចន និងការបញ្ជូ នចៅឲ្យទីផារ នូវផលិតផល
របរ់ពួកោត់ ឲ្យបានកាន់តតានម្របរិទធភាព ចោយផតល់ជំនួយបចចចកចទរ និងហិរញ្ញវតថុ។ 

នៃងទី០៧ តខ្ឧរភា ឆ្ន ំ២០១០ 

 
 

ឯកឧតតមបណឌិ ត សុនិ សម៉េង ប្សរ៊ុន 

ម្របធានអនុម្រកមុការង្ហរករិកមម  ECOSOCC 

ទីរតីការគណឺៈរដឋមហ្រនតី 
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Ann Mardi, Owner of Chamcar Undong, Rubber Plantation & Cassava buyer, Kompong Cham 
 

Mr. Hay, Foreman of Cashew nut plantation at Skun, Kompong Cham 

 
 

 
 
 
 
 
 

  


