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ឤហារដែលបានបំភ្លៃពូ�។ការដាកស់្លៃ ក។លកខេន្ិក:ផ្តួចជផ្ើម។

• ែំរវូឲ្យមានការដាកស់្លៃ កឤហារជៅឬបានជ្វើេំរាបល់កជ់ៅឲ្យអតិថិ�នជបើេិនបានជ្វើមកពតីែំណាំឬេតវដែលបានផ្លៃ េ់ប្ូរេំភារ:េំគាល់ពូ�
ក្នុងរជបៀបណាមតួយ។

• ហាមឃាតក់ារដាកស់្លៃ កឬការផសាយលកនូ់វឤហារដបបជោះឬឤហារបានជ្វើថាជា“្ម្មជាតិ”។
• ឤហារដែលជលើកដលងគឺ:េរ តីរបូធាតនុបានបញ្ផា ក;់បានផលិតជដាយអជចតោជដាយមានេំភារ:ដែលបំភ្លៃពូ�;បានជ្វើមកពតីេតវជដាយបំបន៉

ចំណតី ឬបានចាកេំ់ភា:ដែលបំភ្លៃពូ�ប៉នុដន្មនិបានបំភ្លៃពូ�របេ់វាជេ;បានជ្វើជដាយមានឬមានចំនតួនតិចតតួចភនជ្គឿងផ្បំានបំភ្លៃពូ�;
បានចាកថ្់ាេំំរាបព់យាបាលលកខេណ:េនុខភាព;បានលកេំ់រាបជ់្បើ្បាេ់ភាលៃ មៗែូចជាជៅជភា�នតីយដាឋា ន;ឬជ្េ�ផា:្េវងឹ។

ជេចក្តីេជងខេបភនអ្កវភិាគនតីតិបញ្ញត្ិ្បមាណនូវឥេ្ិពលហិរញ្ញ វត្នុេូទាតរ់តួចរបេ់រែឋានិងរដាឋា ្បិាលមូលដាឋា ន៖
• ការចំណាយរបេ់រែឋាជកើនជ�ើងចាបត់ាងំពតីពតីរបតីរយពានែ់នុល្លៃ ររហូតែល់ជៅជាង$1ល្នជែើម្ តីដាកប់ញ្ញត្ិការដាកស់្លៃ កភនឤហារដែលបំភ្លៃពូ�។
• ឤចនឹងមានប៉នុដន្្បដហលមនិខ្លៃ ងំកាលៃ ជេការចំណាយរបេ់រែឋានិងរដាឋា ្បិាលមូលដាឋា នជដាយជ្ពាះកិច្ចការខ្ងចបាប់ដែលបណ្ាលមកពតីការ

្ប្ពឹត្ិជល្មើេដែលឤចមាននូវជេចក្តីែំរវូភនវធិានការជនះ។ការចំណាយទាងំជនះនឹងបានគាំ្ េជដាយភថលៃឈ្តួលការប្ឹងតនុល្ការដែលភាគតីជាប់
ពាកព់ន្័ជៅក្នុងករណតី ចបាបនិ់មតួយៗនឹងបានែំរវូឲ្យបង់្ បាក់ជៅជ្កាមចបាបជ់ា្រមាន។

ស្វតារ

ចំណតី អាហារដែលបានបំភ ល្ៃពូ�(GE)។វេិវកម្មពន្នុគឺជាែំជណើ រការដកដ្ប
ស្រធាតនុពន្នុរបេ់េរ តីរៈមាន�តីវតិជែើម្ តីបជងកើតឲ្យមានការផ្លៃ េ់ប្ូរមតួយចំនតួន

តាមការចងប់ានជៅជលើលកខេណៈោោរបេ់េរ តីរៈជោះ។ជាជរឿយៗែំជណើ រ
ការជនះ្តរូវបានជ្បើ្បាេ់ជែើម្ តីបជងកើតអំបូររនុកខេជាតិនិងេតវថ្មតីៗដែលជ្កាយមក

្តរូវបានជ្បើ្បាេ់ជា្ប្ពចំណតី អាហារគឺេំជៅថាជាចំណតី អាហារដែលដក
បំភ្លៃពូ�(GE)។ឧទាហរណ៍វេិវកម្មពន្នុ្តរូវបានជ្បើ្បាេ់ញឹកញាបជ់ែើម្ តី

បជងកើនការេបេ់ល់របេ់រនុកខេជាតិជៅនឹងេតវល្ិតចភ្ងឬជែើម្ តីឲ្យរនុកខេជាតិ្ន់
្ទាជំៅនឹងការជ្បើ្បាេ់ថ្ាេំមាលៃ បេ់តវល្ិតជផ្ងៗ។ែំណាំមតួយចំនតួនក្នុងចំ

ជណាមែំណាំដកភច្ពន្នុេំខ្ន់ៗ បំផនុតមានពពតួកជពាតនិងេដណ្កជេៀង។
ជៅក្នុងឆ្្ំ2011ចំនតួន88ភាគរយភនជពាតទាងំអេ់និង94ភាគរយភន
េដណ្កជេៀងទាងំអេ់ដែលបានផលិតជៅក្នុងេហរែឋាអាជមរកិ្តរូវបានដាំ
ជចញពតី្គាបពូ់�ដែលដកភច្ពន្នុ។្បជ្េែំណាំដកភច្ពន្នុេំខ្ន់ៗ មតួយចំនតួន
ជេៀតមានែូចជាalfalfa,canola,កបបាេ,ល្នុង,េករភៃថាវនិងzucchini
។ជលើេពតីជនះជេៀតែំណាំបំភ្លៃពូ�្តរូវបានជ្បើជែើម្ តីជ្វើជាជ្គឿងផ្ចំំណតី អា
ហារ(ែូចជាេឹកជពាតដែលមានជាតិេករខ្ពេ់)ដែលជាជរឿយ្តរូវបានដាកប់
ញ្ចូ លជៅក្នុងចំណតី អាហារដកភច្(េំជៅជលើចំណតី អាហារដែលមនិដមន
ជាែំណាំកេិកម្មជៅ)។ជោងតាមការប៉ានស់្្ម នមតួយចំនតួនពតី40%ជៅ
70%ភនផលិតផលចំណតី អាហារដែលដាកល់កជ់ៅតាមហាងលកជ់្គឿងជេ
េក្នុងរែឋាកាលតីហវ័រញ៉ាមានផ្នុកជ្គឿងផ្ដំែលដកភចព្ន្នុខលៃះៗ។
បេបញ្ជា េហពន័្ចបាបេ់ហពន្័មនិត្មរូវជាកល់្កឲ់្យមានបេបញ្ជា 

ជលើចំណតី អាហារវេិវកម្មពន្នុជ�ើយ។ជទាះបតីជាោ៉ងណាកជ៏ដាយ្កេតួង
កេិកម្មេហរែឋាអាជមរកិតាមរយៈការវភិាគដែលជ្វើជ�ើងជដាយអ្កវភិាគដផ្ក

នតីតិបញ្ញត្ិជពលបច្ចនុប្ន្ជនះបានដាកក់ារហាមឃាតម់តួយចំនតួនជៅជលើការជ្បើ
្បាេ់ែំណាំដកភច្ពន្នុដែល្តរូវបានជគបង្្ញឲ្យែឹងថាបានបងកផលបះ៉ពាល់

ការជ្វើវភិាគជដាយអ្កវភិាគអង្គនិតិបញ្ញត្ិ

ែល់រនុកខេជាតិជផ្ងជេៀត។មនិដតប៉នុជណាណ ះរែឋាបាល្គប់្ គងចំណតី អាហារនិង
ឱេថេហរែឋាអាជមរកិេេតួលខនុេ្តរូវក្នុងការធាោថាចំណតី អាហារភាគជ្ចើន
បំផនុត(ជដាយមនិគិតថាជតើចំណតី អាហារទាងំជោះជាចំណតី អាហារដែល្តរូវ

បានដកភចព្ន្នុឬោ៉ងណាជោះជេ)និងស្រធាតនុ�ំនតួយរេជាតិចំណតី អាហារ
មានេនុវត្ិភាពនិង្តរូវបានបិេស្លៃ កោ៉ង្តឹម្តរូវ។
បេបញ្ជា របេ់រែឋាជោងតាមចបាបរ់ែឋាដែលមាន្ស្ប់េតីភ្ាកង់្រក្នុងរែឋា

កាលតីហវ័រញ៉ាមនិ្តរូវបានត្មរូវជាកល់្កឲ់្យបញ្ញត្ិអំពតីចំណតី អាហារដកភច្ពន្នុ
ជ�ើយ។ជទាះជាោ៉ងណាកជ៏ដាយ្កេតួងេនុខ្្បិាលស្ធារណៈ(DPH)
េេតួលខនុេ្តរូវក្នុងការបញ្ញត្ិអំពតីេនុវត្ិភាពនិងការបិេស្លៃ កជលើចំណតី អាហារ
ភាគជ្ចើនបំផនុត។

ជេចក្តីជេ្ើចបាប់
វធិានការជនះជ្វើការដកដ្បជាជ្ចើនជៅជលើចបាបរ់បេ់រែឋាជែើម្ តីត្មរូវជាក់

ល្កឲ់្យមានបេបញ្ជា េ្មាបច់ំណតី អាហារដកភច្ពន្នុ។
កានដ់តជាកល់្កជ់ាងជនះជេៀតវធិានការជនះ(1)ត្មរូវថាចំណតី អាហារ

បំភ្លៃពូ�ភាគជ្ចើនបំផនុតដែលលក់្តរូវបិេស្លៃ កឲ្យបាន្តឹម្តរូវ(2)ត្មរូវឲ្យ
ោយកដាឋា នេនុខ្្បិាលស្ធារណៈបញ្ញតិ្អំពតីការបិេស្លៃ កជលើចំណតី អាហារ
្បជ្េជនះនិង(3)អននុញ្្ញ តឲ្យបនុគ្គលទាងំឡាយជ្វើការប្ឹង្ករុមហ៊នុន
ផលិតចំណតី អាហារដែលរជំល្្ជលើខដចងេ្តីពតីការបេិស្លៃ កជៅក្នុងវធិាន
ការជនះ។
ការបិេស្លៃ កចំណតី អាហារ។វធិានការជនះត្មរូវថាចំណតី អាហារដកភច្ពន្នុ

ដែលដាកល់កជ់ៅកដនលៃងលករ់ាយក្នុងរែឋា្តរូវបិេស្លៃ កឲ្យបានចបាេ់ល្េ់ថា
បានដកភចព្ន្នុ។កានដ់តជាកល់្កជ់េៀតវធិានការជនះត្មរូវថាចំណតី អាហារ
ជៅទាងំឡាយ(ែូចជាដផលៃជឈើនិងបដនលៃជផ្ងៗ)ដែល្តរូវបានផលិតទាងំ
្េរុងឬជាដផក្តាមរយៈការដកភច្ពន្នុ្តរូវេរជេរបញ្ជា កជ់ៅជលើកញ្ចបដ់ផ្ក
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37
ខ្ងមនុខឬជលើស្លៃ ក។្បេិនជបើេំនិញជោះមនិ្តរូវបានជវចខ្ចបដ់ាចជ់ដាយ
ដ�កពតីគ្ាឬមនិមានបិេស្លៃ កជេ្តរូវេរជេរពាក្យទាងំជនះជៅជលើជ្្ើរឬន្ុងដែលដាកប់ង្្ញេំនិញជោះេ្មាបល់ក។់វធិានការជនះកត៏្មរូវផងដែរ
ថាចំណតី អាហារដកភច្ទាងំឡាយដែល្តរូវបានផលិតទាងំ្េរុងឬជាដផ្ក
តាមរយៈដកភច្ពន្នុ្តរូវបិេស្លៃ កជដាយេរជេរពាក្យថា“មតួយដផ្ក្តរូវបាន
ផលិតជដាយជ្វើការដកភចព្ន្នុ”ឬ“អាចមតួយដផ្កផលិតជដាយជ្វើវេិវកម្មពន្នុ”។
កដនលៃងលករ់ាយ(ែូចជាហាងលកជ់្គឿងជេេ)នឹងេេតួលខនុេ្តរូវជាចម្

ងចំជពាះការអននុវត្តាមវធិានការជនះតាមរយៈជ្វើការធាោថាផលិតផល
ចំណតី អាហាររបេ់ពតួកជគ្តរូវបានបិេស្លៃ កោ៉ង្តឹម្តរូវ។ផលិតផលទាងំ
ឡាយដែល្តរូវបានបិេស្លៃ កថាដកដ្បជេជនេិក្តរូវដតអននុជល្មតាមវធិាន
ការជនះ។េ្មាបផ់លិតផលនតីមតួយៗដែលមនិ្តរូវបានបិេស្លៃ កថាដកភច្ពន្នុ
ជាេូជៅកដនលៃងលករ់ាយ្តរូវដតអាចកត់្ តាបានពតីមូលជហតនុដែលផលិតផល
ជោះ្តរូវបានជលើកដលងពតីការបិេស្លៃ ក។មានមជ្យាយបាយេំខ្នច់ំនតួន
ពតីរដែលកដនលៃងលករ់ាយអាចជ្វើលិខិតស្្មបញ្ជា កថ់ាផលិតផលមតួយ្តរូវ
បានជលើកដលង៖(1)តាមរយៈការេេតួលយកឯកស្របញ្ជា កអ់ះអាងពតីអ្ក
ផ្គតផ់្គងផ់លិតផលជោះ(ែូចជាអ្កលកែ់នុំជាជែើម)ដែលបង្្ញថាផលិត
ផលជោះមនិ្តរូវបានដកភច្ពន្នុជដាយជចតោឬជដាយែឹងចបាេ់(2)តាម
រយៈការេេតួលបានជេចក្តីបញ្ជា កឯ់ករា�្យដែលថាផលិតផលជោះគា្ម នផ្នុក
ជ្គឿងផ្ដំែលដកភច្ពន្នុជេ។អង្គភាពែភេជេៀតេូទាងំបណ្ាញផ្គតផ់្គងច់ំណតី
អាហារ(ែូចជាកេិករនិង្ករុមហ៊នុនផលិតចំណតី អាហារ)ក៏្ តរូវេេតួលខនុេ
្តរូវផងដែរចំជពាះការរកសាេនុកកំណត់្ តាទាងំជនះ។វធិានការជនះកផ៏្តជ់ចញ
ផងដែរនូវផលិតផលចំណតី អាហារជាកល់្កម់តួយចំនតួនពតីល័កខេខណ័្ឌ ត្មរូវឲ្យ
បិេស្លៃ កែូចជលើកជ�ើងខ្ងជលើ។ឧទាហរណ៍ជ្េ�ជាៈមានជាតិអាល់កនុល
ចំណតី អាហារេរ តីរាង្គនិងចំណតី អាហារជៅក្នុងជភា�នតីដាឋា ននិងចំណតី អាហារ
ដែលចម្និេ្មាបេ់េតួលទានភាលៃ មៗនឹងមនិត្មរូវឲ្យជ្វើការបិេស្លៃ កជេ។
ផលិតផលជ្វើពតីស្ចេ់តវ-ែូចជាស្ចជ់គាឬស្ចម់ាន់-ដែលមនិ្តរូវ
បានផលិតជដាយផ្្ល់តាមរយៈការដកភចព្ន្នុក៏្ តរូវបានជលើកដលងផងដែរ
ជដាយមនិគិតថាជតើេតវជោះ្តរូវបានចិញ្ច ឹមជដាយឲ្យេនុតីែំណាំដកភច្ពន្នុឬ

ោ៉ងណាជោះជេ។
ជ្រៅពតីជនះវធិានការជនះហាមឃាតក់ារជ្បើ្បាេ់ពាក្យថា“តាម្ម្មជាតិ”

“ផលិតជ�ើងតាម្ម្មជាតិ”“ដាតំាម្ម្មជាតិ”និង“មានលកខេណៈ្ម្មជាតិ
ទាងំអេ់”ជៅក្នុងស្លៃ កនិងការផ្ពវផសាយពាណិ�ជាកម្មអំពតីចំណតី អាហារបំភ្លៃ

ពូ�។ទាកេ់ងនឹងមជ្យាបាយដែលវធិានការជនះ្តរូវបានេរជេរជ�ើង
គឺមានលេ្ភាពមតួយដែលថាការហាមឃាតទ់ាងំជនះនឹង្តរូវបក្ស្យ
ជដាយតនុល្ការជែើម្ តីយកជៅអននុវត្ជៅជលើចំណតី អាហារដកភចម្តួយចំនតួន
ជដាយមនិគិតថាជតើវា្តរូវបានដកភចព្ន្នុឬអតជ់ោះជេ។
បេបញ្ជា របេ់រែឋា។ល័កខេខណ័្ឌ ត្មរូវឲ្យបិេស្លៃ កេ្មាបច់ំណតី អាហារវេិវ

កម្មពន្នុេិ្តជ្កាមវធិានការជនះនឹង្តរូវដចងជដាយ្កេតួងេនុខ្្បិាលស្ធា
រណៈដែលជាដផ្កមតួយភនេំនតួលខនុេ្តរូវរបេ់ខលៃតួន្ស្បក់្នុងការបញ្ញត្ិអំពតី

េនុវត្ិភាពនិងការបិេស្លៃ កចំណតី អាហារោោ។វធិានការជនះអននុញ្្ញ តឲ្យ


្កេតួងអននុមត័បេបញ្ជា ទាងំឡាយដែលខលៃតួនកំណត់ដែលមានភាពចាបំាច់
េ្មាបអ់ននុវត្វធិានការជនះ។ឧទាហរណ៍្កេតួងេនុខ្្បិាលស្ធារណៈ
នឹងចាបំាច់្ តរូវបជងកើតបេបញ្ជា ជផ្ងៗដែលបរោិយអំពតីនតីតិវ ិ្ តីគំរេូ្មាប់



កំណតថ់ាជតើចំណតី អាហារទាងំឡាយមានផ្នុកជ្គឿងផ្ដំែលដកភច្ពន្នុដែរឬោ៉ងណា។
បណឹ្ងទាមទារឲ្យអននុវត្វធិានការជនះ។ការរជំល្្បំពានទាងំឡាយជៅ

ជលើវធិានការជនះអាចនឹង្តរូវកាតជ់ទាេជដាយភាគតីរែឋាភាគតីក្នុងមូលដាឋា នឬ
ភាគតីឯក�ន។វធិានការជនះអននុញ្្ញ តឲ្យតនុល្ការផ្ល់ឲ្យភាគតីទាងំជនះនូវរាល់
ការចំណាយេម្េបទាងំអេ់ដែលបានចំណាយក្នុងការជេ៊ើបអជងកតនិង
ការជដាះ្ស្យបណឹ្ង។បដន្មពតីជលើជនះវធិានការជនះបញ្ជា កថ់ាអ្កជ្បើ
្បាេ់ទាងំឡាយអាចប្ឹង្បឆ្ងំនឹងការរជំល្្បំពានជៅជលើល័កខេខណ័្ឌ ត្មរូវ
របេ់វធិានការជនះជៅជ្កាមចបាបជ់ដាះ្ស្យករណតី អ្កជ្បើ្បាេ់របេ់រែឋា
ដែលផ្ល់េិេ្ិឲ្យអ្កជ្បើ្បាេ់ជ្វើការប្ឹងជដាយមនិចាបំាចប់ង្្ញពតីការខូច
ខ្តជាកល់្កណ់ាមតួយដែលបានជកើតជ�ើងជដាយស្រដតការរជំល្្ដែល
បានជចាេ្បកានជ់ោះជេ។
ឥេ្ិពលស្រជពើពន្
ការបជងកើនការចំណាយជលើការ្គប់្ គងរបេ់រែឋាវធិានការជនះនឹងជ្វើឲ្យ

ជកើនជ�ើងនូវការចំណាយរបេ់រែឋាេំរាប់្កេតួងេនុខ្្បិាលស្ធារណៈ
េ្មាបប់ជងកើតបេបញ្ញត្ិអំពតីការបិេស្លៃ កជលើចំណតី ដកភចឆៃពន្នុែូចជាការពិនិត្យ
ជមើលឯកស្រនិងជ្វើអ្ិការកិច្ចតាមជពលកំណតជ់ែើម្ តីកំណតថ់ាជតើចំណតី

អាហារទាងំឡាយពិតជាកំពនុង្តរូវបានលកជ់ដាយមានបិេស្លៃ កោ៉ង្តឹម្តរូវ
ឬោ៉ងណា។វាអា្េ័យជលើវ ិ្ តីនិងវសិ្លភាពដែល្កេតួងជ្�ើេជរ ើេ

អននុវត្បេបញ្ជា ទាងំជនះ(ែូចជាជតើ្តរូវជ្�ើេជរ ើេជ្វើការ្តរួតពិនិត្យហាងលក់
ជ្គឿងជេេញឹកញាបដ់បបណា)ការចំណាយទាងំជនះអាចមានចាបព់តីពតីរ
បតីដេនែនុល្លៃ ររហូតែល់ជាង$1 លានដលុា្លារជារ�ៀងរាល់ឆ្លាំ។ 

កំលា�ើនលា្រកបលាោយសក្លានុពលលានករចំណាយទាក់ទងនឹង្រណ្ឹងវិ
វាទ។ ែូចបានជលើកជ�ើងខ្ងជលើវធិានការជនះផ្ល់េិេ្ិឲ្យបនុគ្គលទាងំឡាយ
ប្ឹង្បឆ្ងំនឹងការរជំល្្បំពានជលើល័កខេខណ័្ឌ ត្មរូវេ្តីពតីការបិេស្លៃ ក។

ជដាយស្រ្បការជនះនឹងជ្វើឲ្យជកើនជ�ើងនូវចំនតួនេំណនុំ ជរឿងដែលដាកជ់ៅ
តនុល្ការរែឋាជោះរែឋានិងជខ្ន ត្ីទាងំឡាយនឹង្តរូវចំណាយបដន្មេ្មាប់
ែំជណើ រការនិង�ំននុំ�្មះេំណនុំ ជរឿងបដន្មជេៀត។វសិ្លភាពភនការចំណាយ
ទាងំជនះនឹងពឹងដផ្កជៅជលើចំនតួនេំណនុំ ជរឿងដែលបានបញជាូ នមកចំនតួនេំណនុំ 
ជរឿងដែល�ំននុំ�្មះជដាយរែឋានិងរដាឋា ្បិាលមូលដាឋា ននិងលកខេណដែលេំណនុំ 
ជរឿងទាងំជោះ្តរូវបានេជ្មចជដាយតនុល្ការ។ការចំណាយដែលជកើនជ�ើង
ខលៃះៗរបេ់តនុល្ការនឹង្តរូវឧបត្ម្ភជដាយ្បាកភ់ថលៃដាកព់ាក្យបណឹ្ងជៅតនុល្
ការដែលភាគតីពាកព់ន័្្តរូវបានត្មរូវឲ្យបងអ់ននុជល្មតាមចបាបដ់ែលមាន
្ស្ប។់ជៅក្នុងបរបិេភនការចំណាយេរនុបរបេ់តនុល្ការការចំណាយទាងំ
ជនះមនិេំនងជាមានចំនតួនជ្ចើនជោះជេជៅក្នុងែំជណើ រដវងឆ្ងា យជៅមនុខ។ 


