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ដាំណាាំសាា យខរវរគម្ៀត 

ដាំណាំដ ើហូរផ្ផែស្វា យផ្ែវរដមៀត គឺជាដាំណាំែសិ-ឧសាហែមមផ្ដលមានសក្តា នុពលស្មារ់រដ្មើ

ដល់ទីផារែនុង្សុែ និងក្តរនាំដេញដៅក្តន់ទីផារអនារជាតិ ជាពិដសសដៅក្តន់្រដទសេិន និងស្វធារណៈ

រដឋែូដរ៉េ ដោយនាំដេញជាលែខណៈផ្ផែស្វា យ្សស់ និងដ្ែៀម។ 

ស្វា យផ្ែវរដមៀត្តូវបានោាំដុុះដៅតាំរន់ផ្ដលមានអាក្តសធាតុ្តូពិេ និងតាំរន់ដដៅ មធ្យម។ 

១. នទៃដីដ្ឋាំដ ះ និងបរិោណទលដាំណាាំសាា យ 

តាមរបាយក្តរណ៍ររស់្ែសួងែសិែមម រុក្តខ ្រមា៉ាញ់ និងដនស្វទ ដៅទូទាំង្រដទសដាំណាំស្វា យោាំដុុះ

បាន ៖  

ល.រ លែខណៈោាំដុុះ ផ្ផៃដោីាំដុុះសររុ 

(ហែិតា) 

ផ្ផៃដោីាំដុុះទទលួ

ផលសររុ(ហែិតា) 

ទនិនផលជាមធ្យម 

(ដតាន/ហែិតា) 

ររមិាណផលសររុ 

(ដតាន) 

១ លែខណៈ្គសួ្វរ 134,529 96,990 15.31 1,485,332 

២ លែខណៈ្ែុមហ នុ 3,421 210 50,67 10,657 

I សររុ ឆ្ន ាំ ២០២០ 137,950 97,200 15,40 1,495,989 

II សររុ ឆ្ន ាំ ២០២១ 152,073 108,044 20.34 2,197,266 
 

ទលិតរម្មដាំណាាំសាា យ ឆ្ន ាំ២០២១ 

ល.រ រាជធានី-ដេតា 
ផ្ផៃដីោាំដុុះ 

(ហែិតា) 

ផ្ផៃដី្រមូលផល

(ហិែតា) 

ទិននផល 

(ដតាន/ហែិតា) 

ររិមាណផល

(ដតាន) 

1 រនៃ យមានជ័យ 1,794 1,325 15.082 19,983 

2 បាត់ដាំរង 17,184 10,793 25.369 273,807 

3 ែាំពង់ចាម 3,940 3,646 18.662 68,042 

4 ែាំពង់ឆ្ន ាំង 10,320 8,072 24.513 197,868 

5 ែាំពង់សព  ឺ 34,733 30,610 26.494 810,990 

6 ែាំពង់ធ្ាំ 8,771 4,074 24.799 101,031 

7 ែាំពត 8,633 7,541 9.000 67,869 

8 ែណា ល 8,285 6,430 8.000 51,440 

9 ដក្តុះែុង 208 208 4.000 832 

10 ្ែដេុះ 813 653 12.202 7,968 
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11 មណឌ លគីរ ី 951 845 13.184 11,141 

12 ភ្នាំដពញ - -  - 

13 ្ពុះវិហារ 1,402 963 15.000 14,445 

14 ផ្្ពផ្វង 1,468 1,260 23.749 29,926 

15 ដោធ្ិ៍ស្វត ់ 2,712 2,010 20.500 41,205 

16 រតនគីរ ី 4,584 4,584 5.668 25,980 

17 ដសៀមរារ 2,580 2,580 7.000 18,060 

18 ្ពុះសហីន ុ 10,589 1,218 12.200 14,859 

19 សៃ ឹងផ្្តង 3,701 3,701 8.000 29,608 

20 ស្វា យដរៀង 998 674 36.620 24,682 

21 តាផ្ែវ 5,269 2,600 30.000 78,000 

22 ឧតារមានជយ័ 13,515 5,717 27.701 158,368 

23 ផ្ែរ 1,036 1,030 18.997 19,567 

24 ផ្រ៉ាលិន 5,862 5,510 16.879 93,005 

25 តបូងឃមុ ាំ 2,725 2,000 19.295 38,590 

សរុរ   152,073 108,044 20.337 2,197,266 

្រភ្ព ៖ ្ែសួងែសិែមម រុក្តខ ្រមា៉ាញ់ និងដនស្វទ 

២. ការនាាំគចញខទែសាា យព្សស់ 

តាមរបាយក្តរណ៍ររស់្ែសួងែសិែមមរុក្តខ ្រមា៉ាញ់ និងដនស្វទែនុងឆ្ន ាំ២០២០ែនែងដៅ ក្តរនាំដេញ

ផ្ផែស្វា យ្សស់ដៅក្តន់ទីផារដ្ដ្រដទសមានេាំនួន ៩៥៧,៦៨០ដតាន ែនុងដនុះេាំនួន ១០៧,៦៨០ដតាន បាន

នាំដេញដោយមានវិញ្ញា រនរ្តភ្តូគាមអនម័យ និងេាំនួន៨៥០,០០០ដតានដទៀត្តូវបាននាំដេញដោយគាម ន

 វិញ្ញា រនរ្តភ្តូគាមអនម័យ។ ដៅែនុងឆ្ន ាំ ២០២១ វិញក្តរនាំដេញផ្ផែស្វា យ្សស់បាន្រមាណជាង ២៤មុឺន

ដតានដៅក្តន់ទីផារសាំខាន់ៗដូេជា ដវៀតណម ផ្ៃ េិន ែូដរ៉េខាងតបូង ជាដដើម។ 

៣.ការដ្ឋាំដ ះ និងរដូវកាល 

៣-១)-រីរខនែងដ្ឋាំដ ះ  

 -ស្វា យផ្ែវរដមៀតជា្រដភ្ទដាំណាំងាយោាំសុ្វាំនឹងតាំរន់ដីសងួ ត ដីដេាុះជីវជាតិជាដដើម ដគអាេោាំបាន

ដៅដលើដីដ្េើន្រដភ្ទរ៉ាុផ្នាសម្សររាំផុតគឺដលើដជិីត្រភ្ពទឹែ ដីមិនដែ់ទឹែ និងដីទលួជ្មាល។ ែសិែរ

និយមោាំដុុះដដើមរ័រដៅដដើមរដូវវសាចារ់ពីផ្េឧសភា ដល់ផ្េ មិៃុន។  
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៣-២)-ការគរៀបចាំដី និងរគតៅ   

-្តូវព្ងារដីឱ្យរារដសម ើ (ជីែ្រព័នធរដំោុះទឹែ) ដរើតាំរន់ដីទាំនរ្តូវដលើែរង ឬពូនគល់ឱ្យេពស់។ 

-ចារ់ដផាើមក្តរ់រដតា ោាំដៅដដើមរដូវដភ្ែៀងែនុងែាំឡុងផ្េឧសភា-មិៃុន។ 

-រដតា មានទាំហាំ១ផ្ម៉ា្តរួន្ជុងនិងជដ្ៅែនែុះផ្ម៉ា្ត។ដៅបាតរដតា នីមួយៗ្តូវោែស់ែ ឹែដ ើ្ សស់ 

ដូេជាទន្ទ្នៃ នផ្េ្តជាន់ឱ្យផ្ណនែ្មាស់៣តឹែ លាមែដគាសងួ ត២តឹែ ដ១ីតឹែដៅខាងដលើរងអស់ ។ ដ្ក្តយពី

ោែជី់ដហើយទុែដចាលរយៈដពល១អាទិតយដដើមបីឱ្យសែ ឹែទន្ទ្នៃ នផ្េ្តរលួយ រនៃ រ់មែ្ជុាំដ្ជាយដីែនុងរដតា ឱ្យ

សពាដទើរោែែ់ូនស្វា យោាំ ។  

៣-៣)-ការដ្ឋាំ ៖  

-ែូនស្វា យផ្ដលរណាុ ុះទុែមានអាយុពី ៦ផ្េ ដៅ៧ផ្េ  

-យែែូនស្វា យដៅែរ់ោាំែនុងរដតា ផ្ដលបានដ្តៀមទុែ  

-ក្តរោាំដដើមស្វា យអាេោាំបានពីេដនែ ុះគុមពនីមួយៗ ពី ៥ម x ៥ម ឬរហូតដល់ ៨ម ឬ ៨ម  

  

-ដ្ក្តយពីោាំដហើយ ដ្ស្វេទឹែឱ្យដជាែ រនៃ រ់មែយែែដមៃេែមៃីសែ ឹែដ ើសងួ ត្គរគលស់្វា យ ដដើមបីែុាំ 

 ឱ្យហួតសាំដណើម ។ 

-សមាអ តដមម ដៅជុាំវិញគល់ឱ្យបានដទៀងទត់ 

-ដោតដ ើជនែង់េងដអអ រនិងែូនដដើម និងក្តរោរែាំដៅផ្ៃងខាែ ាំង 

-ដរៀរេាំ្រព័នធទឹែដ្ស្វេ្សពដាំណាំឱ្យបាន្គរ់្គាន់ 

៣-៤)-ការខែទាំ ៖  

-ដ្ក្តយពីោាំដហើយ្តូវចារ់ដផាើមដ្ស្វេទែឹមួយដងែនុងមួយផ្ៃង រហូតដល់ស្វា យលាស់្តួយៃមី ដទើរ

រនថយក្តរដ្ស្វេទឹែមែដៅ្តឹមមួយអាទិតយមាង ។  
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-ដៅដពលស្វា យអាយុបាន១-២ឆ្ន ាំ ្តូវជីែេងអូរជារងាង់ដៅជុាំ វិញដដើមេមាង យពីដដើម្រផ្ហលមួយផ្ម៉្ា ត

ដៅមួយផ្ម៉ា្តែនែុះ។ជដ្ៅេងអូរ២តឹែរួេោែស់ែ ឹែដ ើ្ សស់និងលាមែដគាែនុងេងអូររេួលុរដី និងដ្ស្វេទឹែ ។ 

ដ្ដពកី្តរោែជី់ដ្ស្វេទឹែ ្តូវជ្មុះដមម ដៅផ្ែបរគល់និងដៅេដនែ ុះរង ។  

-ក្តររផ្នថមជី្តូវដធ្ាើដឡើងដរៀងរាល់ឆ្ន ាំ ដហើយជីែេងអូរដៅជុាំវិញដដើម និងោែជី់ដៅែនុងេងអូរដនុះ ។ 

៣-៥)-ការគព្បើព្បាស់ជី  

-ោែ់ជីលាមែសតា្ ទរ់បាត េាំនួន ១៥ ដៅ ២០គីឡូ្ក្តម  និងោែ់រផ្នថមដមតាំផ្ររជីវស្វន្ទ្សារ៉ាតូា 

សយូម ០,៥គ្ែ និងដរាយែាំដបារពី ០,៣ ដៅ ០,៥គ្ែ/រដតា ។ 

៣-៦)-ការគព្សាចរឹរ និងផ្អា ប់គល់  

-ដដើមស្វា យ្តូវក្តរទឹែែនុងររិមាណសមលមម។ ដគអាេដ្ស្វេទឹែយ៉ា ងតិេមយួដង/សបាា ហ៍ដៅដពល

ែូនស្វា យអាយុតិេជាង ២ឆ្ន ាំ ជាពិដសសដៅរដូវ្បាាំងដោយមិនចាាំបាេ់ដ្ស្វេទឺែដជាគជាាំដនុះដទ។ 

  ៣-៧)-ការតារ់ខតងខម្រ  

-ដ្ក្តយដពលោាំរយៈដពលចារ់ពី ១ដល់ ៣ឆ្ន ាំ្តូវដធ្ាើក្តរតាែ់ផ្តងផ្មែជា្រចាាំ 

-ក្តត់ផ្មែផ្ដលមិនលអដេញ (ផ្មែដុុះដទរខាែ ាំង ផ្មែលូតលាស់មិនលអ ផ្មែគងដលើគាន ..) 

-ដ្ក្តយដពលក្តត់ផ្មែដេញដហើយ្តូវយែែាំដបារលារស្វន មក្តត់ដដើមបីក្តរោរដមដរាគឆ្ែង 

-ដ្ក្តយដពលតាែ់ផ្តងផ្មែដហើយ្តូវដធ្ាើដមម ឱ្យបានស្វអ តលអនិងគរបីោែ់ជីភាែ មៗ (ជី 15-15-15 ែនុង 

 ែ្មិត 2-3គីឡូ្ក្តម/ដដើម) និងយែរុក្តខ ជាតិអអ រ់គល់ស្វា យ។ 

 

៤)-ការព្បមូ្លទល តនម្ែ និងរីទារលរ់ទលិតទលខទែសាា យ 

 ៤-១)-ការព្បមូ្លទល 

-ស្វា យអាេចារ់ដផាើមឱ្យផលដលើែដាំរូង ពីអាយុ៣ ដៅ៤ឆ្ន ាំដឡើងដៅរនៃ រ់ពីោាំ និងអាេរនាផាល់ផល

បានរហូតដល់ ២០ ដៅ ២៥ឆ្ន ាំ 

-ស្វា យជាទូដៅអាេ្រមូលផលតាមពូជស្វា យែនុងេដនែ ុះពី ១១០ ដៅ ១២០ផ្ៃង គិតពីដពលដេញអា ។ 

-ទិននផលចារ់ដផាើមដាំរូងពី ២០ ដៅ ៣០គ្ែ/ដដើម (ដដើមស្វា យអាយុ ៤ឆ្ន ាំដឡើងដៅ)ដោយស្វរដគ្តូវ

ក្តត់ជ្មុុះែាិរដចាលេែុះដដើមបីែុាំឱ្យបាែ់ផ្មែ។ 

-ឆ្ន ាំរនារនៃ រ់បានដែើនចារ់ពី ៥០ គ្ែ/ដដើម ដល់១២០ គ្ែ/ដដើម ែរណីមានក្តរផ្ៃទាំដិតដល់លអ។ 
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៤-២)-រីទារលរ់ទលិតទល និងតនម្ែ 

ជុាំវិញរញ្ញា ដនុះ្ែុមែសិែរ្រែររររោាំស្វា យផ្ែវរដមៀតមួយេាំនួនបានគូសរញ្ញា ែ់ថ្ រញ្ញា ទីផារ

ដៅផ្តជាឧរសគគស្មារ់ពួែគាត់ពិដសសអាំឡុងវិរតាិែូវដី១៩ផ្តមៅង ដហើយរហតូមែដល់ដពលដនុះរញ្ញា ទីផារ

ដៅផ្តរនាដែើតមានស្មារ់អនែោាំស្វា យ។  

្ែុមែសិែរោាំស្វា យផ្ែវរដមៀតមួយេាំនួនបានគូសរញ្ញា ែ់ថ្ ដបិតរេចុរនន្ែុមែសិែរបានេង្ែងជា

រណៅុ ាំសហគមន៍ និងផ្ែស្មួលរដេចែដទសោាំដុុះែ៏ពិតផ្មន ផ្តមិនទន់អាេដោុះ្ស្វយរញ្ញា ទីផារបានដៅ

ដឡើយដ្ោុះ្ែុមែសិែរដៅផ្តពឹងផ្ផអែដលើ មួ ញែណៅ ល ពិដសសមិនទន់មានទាំនែ់ទាំនងជាមយួ្ែុមហ ុននាំ

ដេញស្វា យដៅទីផារអនារជាតិផ្ដលដធ្ាើឱ្យ្ែុមែសិែរមិនទន់យល់េាស់ពីលែខេណឌ ត្មូវស្មារ់នាំដេញ 

ផ្ផាស្វា យផ្ដលអាេនាំដេញដៅទីផារអនារជាតិបាន (ដូេជាមិន្តូវមានសាំណល់ថ្ន ាំែសិែមម និងសមាសភាព

េផ្្ង ផ្ដលដៅែនុងផ្ផែស្វា យដនុះ ពិដសសចារ់ពីក្តរោាំដុុះរហូតដល់ក្តរដធ្ាើ្ រ្ពឹតាែមមស្វា យ ។ល។)។ 

តផ្មែលែ់ផ្ផែស្វា យដេញពីេាំក្តរមួយរយៈេុងដ្ក្តយដនុះបានធាែ ែ់ផ្ៃែដល់ ១៥០៛ ដៅ ១៨០៛/គ្ែ។ 

្រដភ្ទផ្ផែ

ស្វា យ 

តផ្មែផ្ផែស្វា យ (ដរៀល / គីឡូ្ក្តម)  

ឆ្ន ាំ ២០១៩ ឆ្ន ាំ ២០២០ ឆ្ន ាំ ២០២១ ដដើមឆ្ន ាំ២០២២ 

ស្វា យដេៀវ 800-1,200 600-800 600-800 400-500 រញ្ញា ឱ្យផ្ផែ  ្រមូលផល 

ដៅែនុងផ្េ តុលា វិេឆិក្ត ធ្នូ ស្វា យេចរ ់ 1,500-1,700 1,000-1,200 1,000-1,200 700-800 

ស្វា យដេៀវ 200-300 200-300 200-300 150-180 
ផ្ផែតាមរដូវ ្រមូលផលដៅ

ផ្េដមស្វ 

 

៥.រិននទល៖ ទិននផលមានក្តរដែើនដឡើងជាដរៀងរាល់ឆ្ន ាំ ែនុង១ដដើមគឺអាេទទួលផលដៅឆ្ន ាំដាំរូងបានេដនែ ុះពី

២០ ដៅ៣០គីឡូ្ក្តម និងអាេដែើនដឡើងដល់រារ់រយគីឡូ្ក្តមអា្ស័យដលើអាយុក្តលផ្នដដើម។ 

៦.ចាំណូល ចាំណាយ ដ្ឋាំនិងខែទាំគដើម្សាា យខរវរគម្ៀតចាំនួន ២០៥គដើម្/ហិចតា 

 
(គមាែ តពីគុមពមួយដៅគុមពមួយ ៧ផ្ម៉ា្ត)           

  

ររិយយ ឯែតា ររិមាណ 
ផ្ៃែឯែតា 

(ដរៀល) 

េាំណយសរុរ 

(ដរៀល) 

េាំនួន

រលំស់ 

េាំណយរូែ

និងរំលស់/ឆ្ន ាំ

ជាដរៀល 

 I -ចាំណាយគលើការចាបគ់ទៅើម្     12,955,600  6,043,600 

  រ-ចាំណាយខព្បព្បួល    4,515,600  4,515,600 
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1 ក្តរសាំអាតដី ha            1  130,000 130,000 1 130,000 

2 ភ្ាួរដីេាំក្តរ ha            1  120,000 120,000 1 120,000 

3 ដបាុះរដងាគ លត្មង់ជួរស្វា យ ha            1  80,000 80,000 1 80,000 

4  នួលជីែរដតា (1mx1mx0.5m) រដតា        205  8,000 1,640,000 1 1,640,000 

5  នួលោាំែូនស្វា យ ដដើម       205  500 102,500 1 102,500 

6 ពូជ (ផ្ៃែែូនស្វា យ) ដដើម       205  5,000 1,025,000 1 1,025,000 

7 ផ្ៃែដឹែជញ្ាូនពជូែនូស្វា យ ដដើម       205  320 65,600 1 65,600 

8 ជីធ្មមជាតិ១០គ្ែ/រដតា  x២០៥ គ្ែ    1,050  500 525,000 1 525,000 

9 ែាំដបារស ០.៥គ្ែ/រដតា  គ្ែ       103  2,700 278,100 1 278,100 

10  នួលោែជ់ ី គុមព       205  500 102,500 1 102,500 

11 
ថ្ន ាំសមាែ រ់សតាែដណា ៀរដោយដ្រើ  

១គ្ែ/រដតា  
គ្ែ       205  2,000 410,000 1 410,000 

12 ដ ើជនៃល ់នងិរបាាំងក្តរោរ ដដើម       205  180 36,900 1 36,900 

  
ែ-ចាំណាយម្ិនខព្បព្បលួ 

    
 8,440,000  1,528,000 

8 ្រព័នធទុដយទែឹ សាំណុាំ 1 
1,600,00

0 
1,600,000 5 320,000 

9 ជីែ្សុះ/អាងសាុែទឹែ អាង 1 
2,800,00

0 
2,800,000 10 280,000 

10 មា៉ា សីុនរូមទឹែ ដ្គឿង 1 
3,280,00

0 
3,280,000 5 656,000 

11 ធ្ុងបាញ់ថ្ន ាំ ដ្គឿង 1 400,000 400,000 2 200,000 

12 មា៉ា សីុនក្តត់ដមម  ដ្គឿង 1 360,000 360,000 5 72,000 

II -ចាំណាយគលើការខែទាំឆ្ន ាំរី ១     5,329,000  5,329,000 

1 បាញ់ថ្ន ាំសមាែ រ់សតាលអិត ៣ផ្េមាង   4 100,000 400,000  400,000 

2 ោែ់ជលីាមែសតា២ដង/ឆ្ន ាំ  ក្តរ៉េុង 410 3,000 1,230,000  1,230,000 

3 ពលែមមផ្ៃទាំ ោែ់ជ ីផ្តងផ្មែ នែ់ដង 205 5,000 1,025,000  1,025,000 

4 ពលែមមក្តត់ដមម  នែ់ដង 12 40,000 480,000  480,000 
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5 ដ្រងក្តត់ដមម  ៥លី្ ត/ផ្ៃង លី្ត 60 4,100 246,000  246,000 

6 ដ្រងមា៉ាស ូតរមូទែឹដ្ស្វេ លី្ត 120 3,500 420,000  420,000 

7 េាំណយក្តត់រំលស់្រចាាំឆ្ន ាំ     1,528,000  1,528,000 

III សរ បចាំណាយរនុងឆ្ន ាំរី១ (I+II) 
  

  18,284,600  11,372,600 

IV -ចាំណាយគលើការខែទាំឆ្ន ាំរី ២     5,329,000  5,329,000 

V -ចាំណាយគលើការខែទាំឆ្ន ាំរី ៣     5,329,000  5,329,000 

VI 
-ចាំណាយដាំណាាំសាា យសរ ប៣ឆ្ន ាំ

ដាំបូង (III+IV+V) 
    28,942,600  22,030,600 

VII 
-ចាំណាយខែទាំដាំណាាំសាា យឆ្ន ាំរី៤ 

និងទលចាំណូលគលើរដាំបូង     

 5,329,000  5,329,000 

1 េាំណយ្រចាាំឆ្ន ាំ 
    

 5,329,000  5,329,000 

2 េាំណយដលើែមមែរ្រមូលផល 
    

    

3 េាំណយដឹែជញ្ាូន 
    

    

VIII 

៨)-ទលចាំណូលរីការលរ់ខទែសាា យ

គលើរដាំបូង     

 4,428,000  4,428,000 

  

ទិននផល្រចាាំឆ្ន ាំ 30kg x 205ដ 

=6,150 kg ក្តត់ដេញ 10 % ដៅ

សល់ 5,535 kg   

     5,535  800 4,428,000  4,428,000 

 
 

  
    

សាំគាល៖់ ែរណីក្តរែាំណតែ់ាំដណើនទិននផលសុទធ្ រចាាំឆ្ន ាំដៃរ និងតផ្មែលែ់ផ្ផែស្វា យ ដៃរ ៨០០ដរៀល/គ្ែ នងិពុាំទន ់

គិតរញ្ចូលនវូក្តរេាំណយ្រមូលផលផ្ផែស្វា យ រួមជាមួយក្តរដឹែជញ្ាូនផលស្វា យដៅក្តន់ទីផារ។ 

តារាងចាំណូល ចាំណាយព្បចាាំឆ្ន ាំគលើការដ្ឋាំសាា យខរវរគម្ៀតចាំនួន ២០៥ គដើម្/ហិរតា 

  ររយិយ ឯែតា ចារដ់ផាើម ឆ្ន ាំទ១ី ឆ្ន ាំទ២ី ឆ្ន ាំទ៣ី ឆ្ន ាំទ៤ី ឆ្ន ាំទ៥ី ឆ្ន ាំទ៦ី 

1 ទិននផល/ដដើម គ្ែ    30 50 70 90 

2 ទិននផលសរុរ គ្ែ - - - 6,150 10,250 14,350 18,450 

3 ក្តត់េេូខាត10% គ្ែ - - - 5,535 9,225 12,915 16,605 
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4 េាំណូលពីក្តរលែ ់ លាន៛ - - - 4.43 7.38 10.33 13.28 

5 េាំណយសរុរ លាន៛ 12.96 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 

6 េាំណញ ខាតសរុរ លាន៛ (12.96) (5.33) (5.33) (0.90) 2.05 5.00 7.95 

 

ែរណីែសិែរមានគាំនិតែនុងក្តរដធ្ាើពិពិធ្ែមមែសិែមម ផ្ដលមានលែខណៈ្គរ់្ជុងដ្ជាយដៅតាមស្វថ ន

ភាពទីផារ និងស្វថ នភាពត្មូវក្តរដដើមបីែស្វងនូវេងាា ែ់តផ្មែផ្ដលមានលែខណៈ្រែួត្រផ្ជង សហ្គនិ

ែសិែរអាេោាំដាំណាំរួមផស ាំមួយេាំនួនដៅតាមេដនែ ុះដដើមស្វា យ ផ្ដលអាេទទួលបាននូវផលិតផលែសិែមម

ផ្ដលមានគុណភាពជារ់ជា្រចាាំដហើយែនុងដពលជាមួយគាន  អាេរដងាើនសមតថភាព្សូរយែនូវ្បាែ់េាំណូល

រផ្នថម និងសដ្មេសៅង់ោរគុណភាពផ្ដលទីផារ្តូវក្តរ។ 

៩.បញ្ហា ព្បឈម្ 

• តផ្មែផ្ផែស្វា យែមពុជាដយើងរេចុរបននដនុះមានក្តរេុុះដថ្ែខាែ ាំង ដោយស្វរមានក្តរ្រែួត្រផ្ជងជាមួយ 

្រដទសដផ្ទដេូជា ដវៀតណម ផ្ៃ មីយ៉ា ន់មា៉ា  ឥណឌ  ផ្ដលដធ្ាើឲ្យផ្ផែស្វា យររស់ែមពុជាធាែ ែ់ផ្ៃែ និងមានភាព

ពិបាែែនុងក្តរនាំផ្ផែស្វា យ្សស់ដៅ្រដទសេិនផងផ្ដរ។្រ មនឹងក្តរ្រែួត្រផ្ជងទីផារជាមួយ្រដទស

ជិតខាងផ្ដលនាំេលូដៅទីផារ្រដទសេិនដេូគាន ។ ទនៃឹមដនុះ្រដទសេិនែ៏ែាំពុងសថ ិតដៅរដវូក្តល្រមលូ

ផលផ្ផែស្វា យដូេគាន  ជាដហតុដធ្ាើឲ្យមានក្តរ្រែួត្រផ្ជងតផ្មែទីផារ។ 

• ែសិែរមួយេាំនួនគាត់ដធ្ាើក្តរោាំដុុះដៅតាមក្តរយល់ដឃើញឬោាំតាមយថ្ែមម ដោយមិនបានយែេិតា

ទុែោែ់អនុវតាតាមរដេចែដទសឱ្យបាន្តឹម្តូវ។ 

• ក្តរេាំណយវិនិដយគដលើក្តរោាំដុុះ ផ្ៃទាំដាំណាំស្វា យមានតផ្មែេពស់ និងពិបាែផ្ៃទាំ 

• េាំដោុះក្តរេរចាភ្ូតគាមអនម័យគឺមានក្តរតឹងផ្តង ដហើយែ៏មិនផ្មនរាល់ែសិផលទាំងអស់្តូវផ្ត

េរចាទីផារដនុះដទ។  

• ផលិតផលនាំដេញផ្េែដេញជាពីរ គឺផលិតផលមិនជារ់ែ្មិតែាំណត់ និងជារ់ែ្មិតែាំណត់។ 

-េាំដោុះផលិផលមិនជារ់ែ្មិតែាំណត់ មានន័យថ្ទាំនិញដនុះមិនមានហានិភ្័យទែ់ទងនឹងអនម័យ 

និងភ្ូតគាមអនម័យេពស់ ដូដេនុះ្រដទសផ្ដលនាំេូលដគមិនត្មូវឲ្យមានក្តរេរចាវាយតផ្មែហានិភ្័យភ្ូតគាម

អនម័យ រ៉ាុផ្នាមុននឹងនាំដេញែសិផលទាំងដនុះ ្រដទសផ្ដលនាំដេញដនុះ្តូវផ្តដធ្ាើក្តរវាយតផ្មែ្តួតពិនិតយ 

និងដេញលិេិតរញ្ញា ែ់និងធានដៅេាំដោុះមុេ្រដទសនាំេូលដនុះថ្ែសិផលទាំងដនុះគឺមានសុវតថិភាព និង

មិននាំេូលនូវសមាសធាតុេផ្្ងផ្ដលជាភ្ូតគាមអនម័យដៅដល់្រដទសទាំងដនុះ។ 
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-េាំផ្ណែ្រដភ្ទផលិផលទី២ជា្រដភ្ទទាំនិញជារ់ែ្មិតែាំណត់ គឺជា្រដភ្ទទាំនិញ ឬែសិផលផ្ដល

មានហានិភ្័យេពស់ ដូដេនុះ្រដទសផ្ដលនាំេូលផ្តងផ្តតឹងរឹងដលើក្តរោែ់ែ្មិតលែខេណឌ  និងក្តរេរចាភ្ូត

គាមអនម័យទាំនិញែសិផល។ 

• ែសិែរអុះអាងថ្ ពួែគាត់ដៅផ្ត្រ មនឹងក្តរលាំបាែ និងមិនទន់បានយល់ដឹងេាស់ដៅដឡើយអាំពី 

សៅង់ោរផ្នក្តរោាំដុុះស្វា យដដើមបីនាំដេញ្តង់ដៅក្តន់ទីផារដ្ដ្រដទសដូដេនុះដហើយពួែគាត់ដៅផ្តរនៅពឹង

ផ្ផអែដលើ មួ ញែណៅ ល គឺដោយស្វរផ្តពួែគាត់ដៅមិនទន់បានេង្ែងជាសហគមន៍ និងមិនមានទាំនែ់ទាំនង

ជិតសន ិទធជាមយួនឹង្ែុមហ ុននាំដេញស្វា យ ដដូេនុះដហើយដទើរពួែគាត់មិនអាេោាំដុុះស្វា យបាន្តឹម្តូវដៅតាម

សៅង់ោរនាំដេញ។ 

១០.ដាំគណាះព្សាយ 

 វិធានក្តរមួយេាំនួនែនុងក្តរជួយដោុះ្ស្វយក្តរធាែ ែ់ផ្ៃែផ្ផែស្វា យ មានដូេជា៖  

• ែសិែរ្តូវោាំដុុះនិងផលិតផ្ផែស្វា យឱ្យមានគុណភាព និងសាង់ោរ្សរតាមភ្ូតគាមអនម័យ។ រផ្នថម

ដនុះ្តូវមានផ្ៃែដដើមទរ និងក្តរដឹែជញ្ចូនែ៏្តូវមានលែខណៈ្រែតួ្រផ្ជងដទើរែមពុជាអាេនាំេលូែសិផល

ដៅទីផារអនារជាតិបានដ្េើន។ 

• ្ែុមហ ុនឯែជនផ្ដលមានរាំណងនាំស្វា យដេញ្តូវជួយស្វងសង់រផ្នថមែផ្នែងសមាែ រ់ដមដរាគឲ្យបាន

ដ្េើន និងឲ្យមានក្តរវិនិដយគក្តរស្វង់សង់ែផ្នែងពិដស្វធ្ន៍ផងផ្ដរ។  

•  វិស័យឯែជន្តូវជួយរដងាើនដរាងេ្ែផ្ែផ្េនដធ្ាើដាំណរ់ស្វា យ និងទឹែសុីរ៉េូស្វា យឲ្យបានដ្េើនផ្ដលដនុះ

ជាត្មូវក្តរេពស់ ដហើយទីផារមិនទន់មានក្តរ្រែួត្រផ្ជងនិងមិនមាន្រដទសណផគត់ផគង់ដ្េើន។ 

• ក្តរផាភាា រ់ទាំនែ់ទាំនងរវាងរណាុ ាំែសិែរោាំស្វា យ និង្ែុមហ ុននាំដេញ នឹងអាេរដងាើនឱ្ក្តសដល់

ែសិែរទទលួបាននូវក្តររណៅុ ុះរណៅ លរដេចែដទសស្មារ់ផលិតែមមស្វា យនាំដេញ និងធានបាននូវសថ ិរភាព

ទីផារផងផ្ដរ។ 

• ្រជាែសិែរោាំស្វា យគួរេង្ែងជាសហគមន៍ ឬជារណៅុ ាំដោយសហក្តរជាមួយ្ែុមហ ុននាំដេញឲ្យ

បានលអដទើរអាេដធ្ាើក្តរោាំដុុះស្វា យអាេនាំដេញបានេណៈដពលរេចុរបននែមពុជាមានទីផារនាំដេញស្វា យ្សស់

ដោយ្តង់ដៅក្តន់្រដទសែូដរ៉េខាងតបូង និង្រដទសេិន ជាមួយនឹងតផ្មែទីផារេពស់ផងផ្ដរ។ 

• ោែ់ោែយដសន ើសុាំេុុះរញ្ា ីេាំក្តរស្វា យផ្ែវរដមៀត និងរញ្ញា ែ់ទីតាាំងដវេេចរ់ស្មារ់ក្តរនាំដេញដៅ

្រដទសេិន ដៅ្ែសួងែសិែមម រុក្តខ ្រមា៉ាញ់ និងដនស្វទ ។ 
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១១. សននិដ្ឋា នសរ បគលើវិស័យដាំណាាំហូបខទែ ៖ 

ដោយដាំណាំដដើមដ ើហរូផ្ផែែនុង្សុែផ្ដលមានសក្តា នុពលដលើទីផារ រាជរោឋ ភ្ិបាលបាននិងែាំពុង

ដ្តៀមដរៀរេាំោែ់ដេញនូវដគាលនដយបាយមួយេាំនួនដូេជា ៖ 

• ដរៀរេាំផ្ផនក្តរ និងទិសដៅព្ងីែក្តរោាំដាំណាំដ ើហូរផ្ផែ ផ្ដលមានសក្តា នុពលស្មារ់ទីផារែនុង 

និងដ្ដ្រដទស។ 

• រដងាើតស្វថ នីយរងាា ត់ និងផលិតពូជដាំណាំហូរផ្ផែផ្ដលដពញនិយមស្មារ់ផគត់ផគង់ដល់ែសិែរដដើមបី

ងាយ្សួលោែ់លែ់ដៅដលើផារែនុង និងដ្ដ្រដទស។ 

• អភ្ិវឌ្ឍន៍ដហោឋ រេនសមព័នធចាាំបាេ់ដដើមបីជួយស្មួលដល់ផ្េស្េវាែ់ផលិតែមមដាំណាំហូរផ្ផែ 

• រណាុ ុះរណា លរដេចែដទសោាំដុុះទាំដនើរ រមួទាំងរដេចែដទសមុននិងដ្ក្តយ្រមលូផលដល់អនែោាំដុុះ

ឱ្យ្សរតាមសាង់ោរសុវតថិភាព ដឆ្ែើយតរនឹងលែខេណឌ ត្មូវស្មារ់ក្តរនាំដេញ។ 

• េង្ែងសហគមន៍ផលិតដាំណាំហូរផ្ផែដដើមបីជាំរុញផលិតែមម្សរតាមសៅង់ោរនិងត្មូវក្តរទីផារ។ 

• ដលើែទឹែេិតាដល់វិស័យឯែជនែនុងក្តររដងាើតក្តរវិនិដយគ ដដើមបីជាំរុញផ្េស្េវាែផ់លិតែមម និងក្តរផគត់

ផគង់ទីផារែនុង្សុែ និងជាំរុញក្តរនាំដេញដៅដ្ដ្រដទស ជាពិដសសក្តរដ្រើ្បាស់ទុនឥណទនពី

ធ្នគារអភ្ិវឌ្ឍន៍ជនរទ និងែសិែមមផ្ដលជាធ្នគាររដឋរដ្មើដគាលនដយបាយររស់រាជរោឋ ភ្ិបាល

ែមពុជាែនុងវិស័យែសិែមម។ 

• គួរដរៀរេាំរដងាើតសហព័នធែសិឧសាហែមមែមពុជាដដើមបគីាាំ្ទ ដលើែទឹែេិតា និងជាំរុញក្តរអភ្ិវឌ្ឍវិស័យ 

ែសិែមម  ែសិឧសាហែមម  និងែសិធ្ុរែិេចដៅែនុង្ពុះរាជាណេ្ែែមពុជា។ 
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