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CDRI គឺជាវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាឯករាជ្យឈានមុខគ្  

សម្ប់ការស្វជ្វពីគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍

សង្ខេបសមេប់
គោលនយោបាយ

ការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្ម និង 
បម្បម្ួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា១

លោក រស់ បានសុខ២ លោក ណាំង ភិរុណ២ និង លោក ឈឹម ឈុន៣

១	 អត្ថបទសម្រាប់គោលនយោបាយសង្ខ្រាបន្រាះ	ដកស្រាង់ច្រាញពីឯកសារពិភាក្រាសាល្រាខ	៦៥	 របស់វិទ្រាយាសា្ថាន	CDRI	 	(២០១១)	ស្ដីពី	ការអភិវឌ្រាឍវិស័យ	កសិកម្ម	និងបម្រា	
បម្រាួល		អាកាសធាតុ		(ករណី	សិក្រាសាក្នុងប្រាទ្រាសកម្ពុជា)	របស់លោក	រស់		បានសុខ	លោក	ណាំង	ភិរុណ	និង		លោក	ឈឹម	ឈុន។			ឯកសារពិភាក្រាសាន្រាះឆ្លុះ	បញ្ចាំង	ពី	(១)	
របៀប	អនុវត្តកសិកម្ម	និងបច្ច្រាកវិទ្រាយាកសិកម្ម	ក្នុងការកំណត់សកា្តានុពលផលិតកម្មថ្នាក់ជាតិ	ដើម្រាបី	ធានាសន្តិសុខស្រាបៀង	និងការកាត់បន្ថយភាពក្រាីក្រា	និង	(២)	យុទ្ធសាស្រា្ត	 
បន្រាសាំក្នុងការឆ្លើយតប	នឹងផលប៉ះពាល់ន្រាបម្រាបម្រាួលអាកាសធាតុ	និងការប្រាើប្រាស់ដី	ក្នុងបរិបទន្រាកិច្ចប្រាឹងប្រាងថ្នាក់ជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្រាឍវិស័យកសិកម្ម។

២		 អ្នកស្រាវជ្រាវក្នុងកម្មវិធីធនធានធម្មជាតិ	និងបរិសា្ថាន	ន្រាវិទ្រាយាសា្ថាន	CDRI
៣	 អ្នកស្រាវជ្រាវក្នុងកម្មវិធីអភិវឌ្រាឍន៍ជនបទ	កសិកម្ម	និងភាពក្រាីក្រា	ន្រាវិទ្រាយាសា្ថាន	CDRI	

ឆ្នាំ ២០១២ េលខ ០១

ស្ចក្តីផ្តើម
ស្ដ្ឋកិច្ចប្ទ្សកម្ពុជា ពឹងផ្អ្កមួយភាគធំ ទៅលើវិស័យ 

កសិកម្ម (Wokker et al. 2011: 1-3)។  ប្ជាជនជាង ៨០% 
ពឹងអាស្័យទៅលើផ្ទ្ដីដ្លខ្លួនមាន ដូចជាធ្វើស្ ចិញ្ចឹម 
សត្វ និងដាំដំណាំផ្ស្ងៗ (ដំឡូងឈើ ពោត សណ្ត្កសៀង 
សណ្ត្កដី អំពៅ និងដំណាំកៅស៊ូ) ដ្លជាប្ភពដ៏សំខាន់ 
សម្ប់ការរកប្ក់ ចំណូលនិងចិញ្ចឹមជីវិត។ ដោយកសិករត្ូវ 
ពឹងផ្អ្កជាសំខាន់ទៅលើទឹកភ្លៀងក្នុងការដាំដុះ ដូច្ន្ះ ការធ្វើ 
ស្វស្សា សំខាន់ខា្លាំងណាស់ សម្ប់ជីវភាពរស់នៅតាមជនបទ។  
ផលដំណាំនានាទទួលរងផល ប៉ះ ពាល់ពី អាកាសធាតុ  ជារៀងរាល់ 
ឆ្នាំ  ដូចជា របាយទឹកភ្លៀងមិនទៀងទាត់ រដូវប្ំងកាន់ ត្វ្ង 
ការឡើងកម្តៅ និងគ្ះធម្មជាតិ (ទឹកជំនន់ គ្ះរាំងស្ងួត និង 
ខ្យល់ព្យុះ ) ហើយ ឧបសគ្គពាក់ព័ន្ធនឹងបម្បម្ួលអាកាសធាតុ  
ទាំងន្ះ បានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ផលិតកម្ម កសិកម្ម វិនិយោគ និង 
ហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗ ក្នុងអំឡុង ១៥ឆ្នាំ កន្លងទៅ ន្ះ ។ កង្វះ 
ខាតទឹក និងការប្ងច្កទឹកមិនគ្ប់គ្ន់ពីប្ព័ន្ធ ធារាសស្្ត 
បានបង្កជម្លាះពិបាក ដោះ ស្យ ជាច្ើន ក្នុងចំណោម  កសិករ 
(Nang et al. 2011: 37-39)។ ទោះជាយ៉ាងន្ះក្តី កិច្ចប្ឹងប្ង 
ក្លម្អហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តធារាសស្្ត នឹង ជួយ លើកស្ទួយ 
ផលិតកម្មកសិកម្ម ជាពិស្សដំណាំស្ូវ។

ធនធានមច្ឆជាតិ គឺជាស្បៀងសំខាន់ទី២ បនា្ទាប់ពីដំណាំស្ូវ។ 
ដោយសរ កំណើនចំនួន អ្នក ន្សទ ការក្ប្តំបន់ដីសើមទៅ
ជាដីដាំដំណាំ ការរ្ចរិលជម្កមច្ឆជាតិបង្កមក ពី ការក្ប្  ការ
ប្ើប្ស់ដីតំបន់ទីជម្លព្ឈើ ទៅជាតំបន់ដាំដំណាំកសិ-
ឧស្សាហកម្ម ការសង សង់ ទំនប់វារីអគ្គិសនី រួមទាំងកតា្តៅប្ប្ួល 
អាកាសធាតុ ពិស្ស របបទឹកភ្លៀង មិន ប្ក្តីនិងការប្ប្ួល 

របបជលសស្្ត ទាំងអស់ន្ះ បានប៉ះពាល់ដល់ផលស្តុកត្ី  
ហើយនឹងបន្តបង្កការលំបាកដល់ការគ្ប់គ្ង ធនធាន ជលផល 
ឲ្យ មាននិរន្តរភាព។

ព្ឈើគឺជាប្ភពដ៏សំខាន់ន្ប្ក់ចំណូល និងការទ្ទ្ង់ 
ជីវភាព ជាពិស្សសម្ប់ ជនជាតិ ដើម និងប្ជាជនរស់នៅ  
តាម តំបន់ព្នានា ហើយវាចាំបាច់ បំផុតសម្ប់ ការការពារ 
  បរិស្ថាននិងជីវចម្ុះ និងការរក្សា ស្វាកម្មប្ព័ន្ធអ្កូឡូសុី។ 
ទោះយ៉ាងន្ះក្តី ការ ពង្ីកផ្ទ្ដី ដាំដុះ បានបង្ួមផ្ទ្ដីព្បន្តិច 
ម្តងៗ និងធ្វើឲ្យ រ្ចរិល ដល់ធនធានព្ឈើ។

អត្ថបទន្ះ ផ្តៅតលើស្ថានភាពវិស័យកសិកម្មក្នុងបរិបទន្ 
បម្បម្ួល អាកាសធាតុ ដើម្បីកំណត់ពីសកា្តៅនុពលន្ផលិតកម្ម 
ថ្នាក់ជាតិ សំដៅជួយធានាសន្តិសុខ ស្បៀង  និង កាត់បន្ថយ 
ភាព ក្ីក្។ រដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឆ្លើយតប   ដោយរៀបចំនូវ 
ផ្នការ សកម្មភាព  ន្ កម្មវិធីបន្សាំនឹងបម្បម្ួលអាកាសធាតុ  
ថ្នាក់ជាតិ ដើម្បីដោះស្យតម្ូវការ បនា្ទាន់ និង កង្វល់ នៅថ្នាក់ 
មូលដា្ឋាន  ព្មទាំងផ្តល់ជាគោលការណ៍សម្ប់ការអនុវត្តគំនិត 
 ផ្តួច ផ្តើម  បន្សាំនានា សំដៅពង្ឹងភាពមាំមួនន្វិស័យកសិកម្មនិង 
 ជួយសម្លផលប៉ះពាល់ អំពី បម្បម្ួលអាកាសធាតុ។ ក្នុង  
ព្លជាមួយគ្នា ផ្នការន្ះក៏នឹងជួយឲ្យកិច្ចប្ឹង ប្ង អភិវឌ្ឍន ៍
ផ្តល់ផលប្យោជន៍បានច្ើនជាអតិបរមា ឈានទៅ សម្ចបាន   
កំណើន ស្ដ្ឋកិច្ច  និងការកាត់បន្ថយភាពក្ីក្ក្នុងរយៈព្លវ្ង។ 

គោលបំណង និងវិធីសាស្្ត
ការសិក្សាន្ះ មានគោលដៅប្មូលផ្តុំព័ត៌មាន ដើម្បីឆ្លុះ 

បញ្ចាំងពីទំហំកិច្ចប្ឹងប្ង អភិវឌ្ឍន៍ កសិកម្មកម្ពុជា ក្នុងបរិបទន្ 
បម្បម្ួលអាកាសធាតុ និងធ្វើការស្វ្ងយល់ សុីជម្ ក្នុង 
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បំណងលើកកម្ពស់សន្តិសុខស្បៀង និងកាត់បន្ថយភាពក្ីក្ 
ហើយលទ្ធផល ទទួលបាន អាចដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងយុទ្ធសស្្ត 
បន្សាំ ក្នុងគោលនយោបាយ អភិវឌ្ឍន៍ វិស័យកសិកម្ម។

ការរចនារៀបចំការស្វជ្វរួមមាន (១) ពិនិត្យឯកសរ 
ដ្លមានស្ប់ និងកំណត់ពីកង្វះ ខាតចំណ្ះដឹងផ្ស្ងៗ ហើយ 
យកលទ្ធផលមកប្ើ សម្ប់ជួយណ្នាំដល់ការចុះសិក្សា   
ដល់កន្ល្ង (២) ចុះប្មូលព័ត៌មានដល់កន្ល្ង តាមរយៈ ការ 
ជជ្ក ពិភាក្សា ជាក្ុម និង ការពិនិត្យសង្ក្តរបស់អ្នកស្វជ្វ
(៣) ធ្វើសិកា្ខាសលាពិគ្ះ យោបល់ចំនួនពីរលើកនៅកម្ិត 
បច្ច្កទ្ស និងនៅកម្ិត គោលនយោបាយ ជាមួយ អ្នកពាក់ព័ន្ធ 
នានា ដើម្បី ទទួលបានមតិយោបល់សំខាន់ៗអំពីដំណើរការ 
អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម ការទប់ទល់នឹង បញ្ហា ផ្ស្ងៗដ្លអាចចោទ 
ឡើងដោយសរការប្ើប្ស់ដី  និងការប្ប្ួល អាកាសធាតុ។

ខ្លឹមសារសំខាន់ៗ
ផលិតផលកសិកម្ម ពិស្សស្ូវ និងដំណាំចម្បងៗ ដូចជា 

ពោត ដំឡូងឈើ សណ្ត្កសៀង ជាដើម បាននឹង កំពុង កើនឡើង 
ជារៀងរាល់ឆ្នាំ (រូបភាព ១)។ កំណើន ផលិតកម្មកសិកម្មសំខាន់ 
ខា្លាំងណាស់ ដើម្បីសម្ចបានសន្តិសុខស្បៀង និងការកាត់បន្ថយ 
ភាពក្ីក្ ។

កំណើនផលិតកម្មស្ូវ បានរួមវិភាគទានយ៉ាងសំខាន់ដល់ 
ការលើកកម្ពស់ សន្តិសុខស្បៀង និងការកាត់បន្ថយភាពក្ីក្។ 
ភាពក្ីក្នៅ ក្នុង ប្ទ្សកម្ពុជា  បានថយចុះពី ៣៤,៨% នៅ 
ឆ្នាំ២០០៤ មកត្ឹម ៣០,១%  នៅឆ្នាំ២០០៧ ហើយកាលពីឆ្នាំ 
១៩៩៧  ភាពក្ីក្មានដល់ ៣៦% (World Bank 2009: 27)។

កំណើនផលិតផលស្ូវ បានមកជា សំខាន់ពីការពង្ីកផ្ទ្ដី 
ស្ូវវស្សា ជា ជាង ការធ្វើប្ពលវប្បកម្ម (MAFF 2011) រីឯស្ូវ 
ប្ំង រួម វិភាគទាន បានត្ឹម ១៤%  ន្ ផលិតផលស្ូវសរុប។ 
ភ្លៀងធា្លាក់ មិន ទៀងទាត់ នឹង ប៉ះពាល់ដោយចៀស មិនរួច ទៅលើ 
ផលិត កម្ម ស្ូវវស្សា និង ដំណាំឯទៀតៗ ។ ដូច្ន្ះ ទឹកបានពី 
ប្ព័ន្ធធារាសស្្ត មានសរៈសំខាន់ ណាស់សម្ប់ដំណាំ ស្ូវ។

រូបភាព ១៖ ផលិតផលប្ចាំឆ្នាំន្ដំណាំចម្បងៗ ពីឆ្នាំ១៩៨០-២០១០
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ផលនេសាទ ត្ីសមុទ្ និងត្ីទឹក សបចាប់បាន កើនឡើង 
ប្ចាំឆ្នាំ ពិស្ស ក្នុងអំឡុង ១០ឆ្នាំកន្លងទៅ  (រូបភាព ២)។ នា 
បច្ចុប្បន្ន  ការន្សទ សមុទ្មាន ច្ើនលើសពីលទ្ធភាព ស្តុកត្ី 
ដ្ល មានស្ប់ ក្នុងការពង កូន តាមធម្មជាតិ បំព្ញចំនួនមកវិញ 
ហើយកូតតា ចាប់ត្ី ក៏គួរសិក្សាវាយ តម្ល្ឡើងវិញដ្រ ដើម្បី  
គ្ប់គ្ង ធនធាន ជលផល ឲ្យ មាននិរន្តរភាព។ ការរ្ចរិល តំបន់ 
ដី សើម ព្លិចទឹក និង ជម្ក សមុទ្ ដូចជា ព្កោងកាង ស្មៅ 
សមុទ្ និង ផ្កាថ្ម គឺជាក្តីកង្វល់មួយ យ៉ាងធំសម្ប់ ការគ្ប់គ្ង 
ធនធាន ជលផល។

ធនធានពេឈើ សំខាន់ជាខា្លាំងសម្ប់ជីវភាពរស់នៅ និង 
បរិស្ថាន។ គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ សហស្សវត្សកម្ពុជា បានសង្កត់ 
ធ្ងន់លើគោលនយោបាយ ព្ឈើថ្នាក់ជាតិ ដ្លត្ូវរក្សា ព្ 
ឈើ ឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់ ៦០% ន្ផ្ទ្ដីទាំងមូល នៅ ឆ្នាំ 
២០១៥។ តាមរបាយការណ៍រដ្ឋបាលព្ឈើឆ្នាំ២០១០ គម្ប 
ព្ឈើនៅឆ្នាំ២០១០ មានប្មាណ ត្ ៥៦,៩៤%   ប៉ុណោ្ណោះ។ 
ដូច្ន្ះ គោលនយោបាយព្ឈើថ្នាក់ជាតិ ជាកមា្លាំង ជំរុញ មួយដ៏ 
សំខាន់ ដើម្បីស្តៅរវិស័យព្ឈើឡើងវិញ។

ឧបសគ្គន្បម្បម្ួលអាកាសធាតុចំពោះវិស័យ 
កសិកម្ម

គណៈកមា្មៅធិការទន្ល្ម្គង្គ បានបង្ហាញថ សីតុណ្ហាភាព មធ្យម 
នៅកម្ពុជា កើនឡើង ០,៨អង្សាស្ គិតពី ឆ្នាំ ១៩៦០ ដល់ ២០០៥  
(MRC 2010)។ គ្គន់គូរថ សីតុណ្ហាភាព មធ្យម ត្ូវកើនបន្ថ្ម 
ពី ០,៣ ទៅ ០,៦អង្សាស្ ដល់ឆ្នាំ២០២៥ និងកើនពី ១,៤ ទៅ 
៤,៣អង្សាស្ ដល់ឆ្នាំ២០៩០។ កម្តៅរំពឹងថ នឹងកើនខា្លាំង 
ចាប់ពីខ្ធ្នូ ដល់ខ្មិថុនា។

ប្ទ្សកម្ពុជា ជារឿយៗ ត្ូវរងគ្ះដោយការរាំងស្ងួត 
ទឹកជំនន់ និងខ្យល់ព្យុះ។ ជាឧទាហរណ៍ ការខូចខាតបង្កដោយ 
ព្យុះក្តសណាក្នុងឆ្នាំ២០០៩ មានប្មាណ ១៣២លានដុលា្លារ   
អាម្រិក។ គ្ះទឹកជំនន់ បានបង្កការខូចខាតមានតម្ល្ពី ១០០  
ទៅ ១៧០លានដុលា្លារអាម្រិក ក្នុងឆ្នាំនីមួយៗ (RGC 2009)។ 
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៤	 ភាពក្រាីក្រាត្រាូវបានកំណត់ជា	 ភាគរយន្រាចំនួនប្រាជាជនដ្រាលចំណាយតិចជាង	 ១,២៥ដុល្លារក្នុងមួយនាក់	 ក្នុងមួយថ្ង្រា	 ដោយគណនាតាមតម្ល្រាអន្តរជាតិក្នុងឆ្នាំ២០០៥		
(សូចនាករន្រាការអភិវឌ្រាឍពិភពលោក	 -	 (http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators,	 ច្រាញផ្រាសាយចុងក្រាយក្នុងខ្រាមីនា	២០១១	
និងដកស្រាង់យកនៅថ្ង្រាទី២៧		តុល	២០១១)។

គ្ះ ធម្មជាតិបានកើតមានឡើងកាន់ត្ញឹកញាប់ ក្នុង  អំឡុងពីរ-
បីទស្សវត្សរ៍កន្លងមកន្ះ។ គ្ះទឹកជំនន់ធំៗ កើតមាន ឡើង 
ក្នុងឆ្នាំ ១៩៨៤ ១៩៩៦ និង ២០០០ ដោយ បង្ក ការខូចខាត 
ដំណាំស្ូវអស់ពី ៤០មុឺន ទៅ ៤៥មុឺនហិកតា។ ទន្ទឹមគ្នាន្ះ 
គ្ះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរ បានកើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៤ ១៩៩៧ 
១៩៩៨ និង ២០០៤ ដោយបានបំផ្លាញដំណាំ ស្ូវ អស់ពី ២៥មុឺន 
ទៅ ៤០មុឺនហិកតា  (MAFF 2010b)។

ការគួបផ្សំផលប៉ះពាល់ន្គ្ះរាំងស្ងួត និងទឹកជំនន់ បានធ្វើ 
ឲ្យជីវភាពជនក្ីក្កាន់ត្ លំបាកខា្លាំង ហើយប្ជាជននៅជនបទ 
ជួបការលំបាកខា្លាំងជាងគ្ ក្នុងការ លើក ស្ទួយ ជីវភាពរស់នៅ។  
អត្ប្ជាជនរស់ នៅ ក្មបនា្ទាត់ក្ីក្៤ បានថយចុះពី ៣៦% 
ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៧ ដល់ ៣៤,៨%ក្នុងឆ្នាំ២០០៤ និង ៣០,១% 
ក្នុងឆ្នាំ២០០៧  (RGC 2002; World Bank 2009: 27) ហើយ 
និនា្នាការន្ះ ឆ្លុះបញ្ចាំងមួយចំណ្កពី ទំនាក់ទំនងរវាង គ្ះ 
រាំងស្ងួត ទឹកជំនន់ និងភាពក្ីក្ ហើយមួយចំណ្កទៀតពី កិច្ច 
ប្ឹងប្ងជំរុញ ការអភិវឌ្ឍ កសិកម្ម ពិស្សដំណាំស្ូវ។

ផលប៉ះពាល់ពីបម្បម្ួលអាកាសធាតុ បម្បម្ួលការប្ើ 
ប្ស់ដី គួបផ្សំនឹងកិច្ចប្ឹងប្ង អភិវឌ្ឍន៍ (ដូចជា ការ កសង 
ទំនប់ វារីអគ្គិសនី និង កសិ-ឧស្សាហកម្ម) អាច បង្កការ ប្ប្ួល 
ដល់កម្ិតកម្ពស់ទឹក លំហូរ ជលសស្្ត និងគុណភាព ទឹក។

លទ្ធផលស្វជ្វសំខាន់ៗ
• ផលិតផលស្ូវ បានកើនឡើង ដោយមួយភាគធំបានពីការ 

ពង្ីកផ្ទ្ដីស្ូវវស្សា។ នាបច្ចុប្បន្ន ការធ្វើស្ប្ំងចូលរួម 
ចំណ្កបានត្ឹម ១៤% ន្ផលិតកម្មស្ូវសរុប។ កង្វះខាត 
ផ្ន្ក បច្ច្កវិទ្យាកសិកម្ម  ការប្ើប្ស់ទុន (ដូចជា ពូជ 
ស្ូវ ការប្ើជី និង ថ្នាំសមា្លាប់សត្វល្អិត) និងការទទួល បាន 
ទឹកស្ចស្ពមិនគ្ប់គ្ន់ គឺជាឧបសគ្គ ចម្បងដល់ ការក្ 
លម្អផលិតកម្ម។

•  ទិន្នផលដំណាំចម្បងៗ ដូចជា ដំឡូងឈើ ពោត អំពៅ 
សណ្ត្កសៀង ក៏បានកើន ឡើងដ្រ។ ថ្ល្ដំឡូងឈើមាន  
សញ្ញាងើបឡើងវិញនៅពាក់កណា្តាលឆ្នាំ២០១១ ដ្ល នាំឲ្យ 
មានការពង្ីកផ្ទ្ដីដាំដុះ ពីព្ះផលិតកម្មវាអាស្័យទៅលើ 
តម្ូវការទីផ្សារ និង ថ្ល្លក់ផលិតផលដ្លត្ងឡើងចុះ 
ឥតឈប់។

•  ផលត្ីចាប់បានប្ចាំឆ្នាំ ទាំងទឹកប្ និងទឹកសប បានកើន 
ឡើង។ ការប្ប្ួល របបទឹកភ្លៀង និងលំហូរជលសស្្ត 
គួបផ្សំនឹងការប្ឹងប្ងន្សទ ទំនងជានឹងធ្វើឲ្យ រ្ចរិលផល 
ស្តុកធនធានជលផល។ ស្ថានភាពន្ះតម្ូវឲ្យមានការគិតគូរ
ជាបនា្ទាន់  ដើម្បីធានានិរន្តរភាពន្ធនធានជលផល។

•  ធនធានព្ឈើ នៅត្មានសរៈសំខាន់ចំពោះបរិស្ថាន 
និង ជីវភាពរស់នៅក្នុង មូលដា្ឋាន ជាពិស្សប្ជា ជនរស់ នៅ 

ជាប់ នឹងតំបន់ព្ឈើ ទោះបីជាវាល្ងផ្តល់ផល ប្យោជន៍ 
បានច្ើនដូចពីមុនទៀតក្តី។ ការពង្ីកដីកសិកម្មបានធ្វើឲ្យ 
ថយចុះ ទំហំដី ព្ឈើ រួមទាំងដីព្ឈើក្នុងតំបន់ការពារ 
ធម្មជាតិផង។

•  ផលិតកម្មកសិកម្ម ងយប៉ះពាល់ខា្លាំងណាស់ដោយសរ 
កំណើនគ្ះធម្មជាតិ ដូចជា ការរាំងស្ងួត ទឹកជំនន់ និង 
ខ្យល់ព្យុះ ដ្លអាចបង្កការខូចខាតច្ើនៗដល់ផលដំណាំ 
ពិស្សដំណាំស្ូវ និងហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។ គ្ះធម្មជាតិ 
ទាំងនោះច្ើនត្ប៉ះពាល់ ខា្លាំងបំផុតទៅលើប្ជាជនក្ីក្នៅ 
ជនបទ ដ្លត្ងមានលក្ខណៈងយរងគ្ះ ជាងគ្ដ្រ។ 
ទឹកបានពីប្ព័ន្ធធារាសស្្ត សំខាន់ខា្លាំងណាស់ សម្ប់លើក 
ស្ទួយ ផលិតកម្ម  និងជម្នះឧបសគ្គចម្បងៗបង្កឡើងដោយរបប
ទឹកភ្លៀងមិនទៀងទាត់។

សរុបមក រាល់កិច្ចអភិវឌ្ឍន៍សំដៅបង្កើនផលិតកម្ម កសិកម្ម 
វាមាន សរៈ សំខាន់ ជាសរវ័ន្ត សម្ប់កាត់បន្ថយភាពក្ីក្ និង 
លើក កម្ពស់សន្តិសុខស្បៀង។ ប៉ុន្ត្ កិច្ចប្ឹងប្ង ទាំងន្ះ គួរ 
 អនុវត្តយ៉ាងណាឲ្យមានការការពារបរិស្ថានគ្ប់គ្ន់ផង។ ម្យា៉ាង  
ទៀត គួរ ចាត់វិធានការ សមស្បនានា ដើម្បី ធានាឲ្យមានការ 
គ្ប់គ្ងធនធានធម្មជាតិប្កប ដោយ និរន្តរភាព ។ ការឡើងចុះថ្ល្ 
នៅទីផ្សារ បានបង្ខំកសិករឲ្យផ្លាស់ប្តូរការដាំដុះរបស់ ខ្លួន។ ការបន្ត 
អភិវឌ្ឍហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធារាសស្្តរូបវ័ន្តថ្មទៀត  នឹង បង្កើត 
ឱកាស បាន ច្ើនឡើង សម្ប់កសិកម្មប្ពលវប្បកម្ម ជាពិស្ស 
ការដាំដុះពីរ ឬ បី ដងក្នុងមួយ ឆ្នាំ។

លទ្ធផលរកឃើញសម្ប់ការរៀបចំ 
គោលនយោបាយ 
• ការអភិវឌ្ឍហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធារាសស្្តរូបវ័ន្ត ជា តម្ូវការ 

បនា្ទាន់ណាស់ ដើម្បីធ្វើ ប្ពលវប្បកម្មផលិតកម្មកសិកម្ម និង 
ជួយសម្លឥទ្ធិពលន្ ភាពមិនប្ក្តីន្ បម្ បម្ួល 
អាកាស ធាតុ ជាអាទិ៍ របបទឹកភ្លៀងមិនទៀងទាត់ ដើម្បីធានា 
សន្តិសុខស្បៀងថ្នាក់ជាតិ។

• ការគ្ប់គ្ងនិងការអភិរក្សដីធ្លីសមស្ប គួរត្លើក មក 
ពិចារណាលម្អិត ដើម្បីធានា ថ កិច្ចប្ឹង ប្ងអភិវឌ្ឍន៍មិនត្ឹម 
ត្បានគិតគូរអំពីបញ្ហាបរិស្ថានប៉ុណោ្ណោះទ្ ប៉ុន្ត្ថ្ម ទាំងបាន 
ការពារប្ព័ន្ធអ្កូឡូសុី ព្ឈើ ដ្លជួយ ទ្ទ្ង់ដល់ប្ព័ន្ធ 
កសិកម្មទាំង មូល ផង។

•  ស្ថាប័នរដ្ឋ និងអាជា្ញាធរមូលដា្ឋាននានា គួរត្ិះរិះបង្កើត ជា 
យន្តការផ្ស្ងៗ សម្ប់ត្ួត ពិនិត្យជាប្ចាំ និងវាយតម្ល្ការ 
អភិវឌ្ឍដំណាំកសិ-ឧស្សាហកម្ម ដើម្បីជួយឲ្យមានការ បន្សាំជា 
អតិបរមា ជាមួយនឹងបម្បម្ួលអាកាសធាតុ។

•  កសិករ គួរទទួលបានចំណ្ះដឹងបច្ច្កទ្ស ស្វាកម្ម ផ្សព្វ 
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វិទ្យាសា្ថានបណ្ដុះបណ្ដាល និង ស្វជ្វដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

 អគរល្ខ ៥៦ ផ្លូវ ៣១៥ ទួលគោក
  ប្អប់សំបុត្ល្ខ ៦២២ ភ្នំព្ញ្ កម្ពុជា  
 (៨៥៥-២៣) ៨៨១-៣៨៤, ៨៨១-៧០១, ៨៨១-៩១៦, ៨៨៣-៦០៣ 
 (៨៥៥-២៣) ៨៨០-៧៣៤
អីុម្ល៖ cdri@cdri.org.kh
គ្ហទំព័រ៖ http://www.cdri.org.kh

ផ្សាយ  កសិកម្ម ដូចជា ការបណ្តុះបណា្តាលពីប្ព័ន្ធ ស្ូវ 
ប្ពលវប្បកម្ម ការប្ើប្ស់ជី និង ការគ្ប់គ្ងកតា្តៅចង្ 
តាមវិធីសស្្តចម្ុះ ជាដើម ដើម្បីបង្កើន ផលិតកម្ម កសិកម្ម។

•  គួរចាត់វិធានការសមស្បផ្ស្ងៗ  ដើម្បីធានាការអនុវត្តគំនិត 
ផ្តួចផ្តើមនានា ប្កប ដោយ ប្សិទ្ឋភាពខ្ពស់  អាចឆ្លើយតបបាន 
តាមគោលបំណងន្ គោលនយោបាយជាតិ ជាពិស្ស 
គោល នយោបាយគ្ប់គ្ងព្ឈើ និងយុទ្ធសស្្ត បន្សាំ 
រយៈព្លវ្ង សម្ប់ ការអភិវឌ្ឍកសិកម្ម។
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