
 

                                                                                                                                       

កគា្ រផលតិកម�្គគាប់ពគជបែន� េន បស�្ េស្វសដាណាគជបែក្ល�កេ 

សវត 

ស័ិយកសិកម�េនកមម�ុតាម មួចំក ២៧ ភាតយ ក��ង 

ផលិតផលសត�បក��ង�ស�ក ខំៈេពលចដលដមណម�សសចដលុ

អតស្របាប់ប �ួកុ្បាម ាឺុដមណមចដលរលមតនមដ�ដ

េ្ ចួលុងេាគ កមេ ចំ លេសដ�កិួ�នមំឲត្មសមតកសិផលេផផងេផ្ត

េកចលេឡចងដ់ួុដមណមបចល�ុេដចមគ រលមតបាលា្បរំថ 

្បេផសកមម�ុ្តសមតផផតាផផងាបចល�តប់ត ដលា ៤៩០០០០ េវល 

ក��ងមាយឆ� ម េដចម ប្បមេពញត្មសមតប់ប �ួកក��ង្បេផសបា�េណណ ដ 

បួ��ប្ល�េលដត្មសមត៧០ភាតយ កមព�ងបមេពញវមតយៈមត 

នមួ់លគ េលដាឺុមតប់តេួញ ល់ធលធលតបិ់យតត�េេេ្រ្បេផស 

ផង លិងុមតបតាបងាបមស តក មួំ់លស្របាកសិកតចខ�តផងគ 

េដចម ប្ផផលាលផទភពំឲរលមតបេងចលផលិតកម�ដមណម េនក��ង

្បេផសាមប ាួ្តសរល្វបាព់រចដលរល 

ា�ំភពគ បួ��ប្ល�េលដ ្វបាព់របចល�ចដល 

េ្បចេនក��ង្បេផសកមម�ុ៩០ភាតយ ្តស 

បលនមួ់លពប្បេផសេផផងគ ុធម�វ្វបា 

ព់រ្តសបលេាយកមកបង តា េដចម ប្ផលិត 

បលុ្បេរផដមណមចដល អួបលនមេេលនង 

្បេរផដបលិងអមសធត� េនក��ងតមបលាមាយ 

េដចម ប្ំឲរលផលិតភព ខមសាបមផ�តក��ងបតបិផ 

ុកា់កាណមាយគ េនេពល្វបាព់រ្តស 

បលនមួ់លមក ុេតរយយ្វបាព់រ ទមងេនដ 

មិលសម�សបេេលនងបតសិត លេនក��ង ្បេផស 

េឡចយគ េលដនមំឲផលិតភព លិង ា�ំភព

រលមតរយ �ួដ លិង បេងចលមត មួណយេន 

ម�លេពលនមដ�ដគ មតពនងចផផកខ� មងេពកេលចមត 

នមួ់ល ក៏េធ�ចំឲមតចួកាយ ្វបាព់របចល� 

តបសា្បេផសកមម�ុងយផផាលតងសរម ធផបផនត 

េនេពលចដលតតម� លិងមតផផតាផផងា មិលេផ្ងទតា លិងមិលអួ 

េររផ�កួិតផបលគ 

េដចម ប្យលាដនងល់សមផ ល�ពលតលផលិតកម�ដមណមបចល� មត 

ផផាលបល្វបាព់រ្បកបេនយា�ំភព អួេររផ�កួិតផបល 

លិងអួ ស្មបវមលកកខ ណំ ក��ង្បេផសកមម�ុ ាឺុ្បមត 

ាមប ាួដ់េួ�ដ មតររិវឌសមតតភព�ស្ុដមណមបចល�ក��ង�ស�ក 

ាឺុអផិភពមាយគ សត លបយយ�ស្ុចដលដមេ ចំ តមតបលលផ 

រលសមផ ល�ពលបេងចលផលិតកម�បចល�ក��ង�ស�ក លិងរាយេលចក 

កមមសាសលផិស�ខេស្បង លិងអតប់តតម�េនវមរលបផគ មតចក 

លមរតផលិតកម�ដមណមបចល�វ លនងផផលាល់ផលុរិជរលដលាអ 

តប់តតម�ផង លិង មួំ់លផង បចល�រលលកកំដពិេសសេនយសត

វរលរបុតិេ្ ចួល លិង រលតតម�េលចផបផនតខមសាុងរងតគ 



 

                                                                                                                                       

សត លបយយ�ស្ុបចល�ក្លេមដ ្តសបលបេងចតេឡចង 

េនក��ងឆ� ម ១៩៨៥ េនយនយកន� លេកផតស្សផ ក��ងេវល 

បមំងចតមាយាតា ាឺេដចម ប្ផលិត្វបាព់រ លិងេធ�ចមត �ស្ុរមពប 

ផលិតកម�បចល�គ បា�ចលផសត លបយយេលដខ�ដខតេនយព�មរលសមតភព

្ាបា្វលា ក��ងមតេ្បច្បសាឧបកត យំ មល�បតពិេសធលយេឡចយ លិង 

ខ�ដខតមត្តតតពិលិតឲា�ំភព្វបាព់រំឲបល្ាបា្វលាគ 

រ�កពកាព័លទលិងរ�កផផាលផល 

ាបាវមងពបចខ ត�់ ឆ� ម ២០១៤ មក រងផមត FAO កមព�ងរល�តផ 

ាេ្រងមាយេនយសបមតហាងរិតស�ិផុមាយលនងរាផនយក- 

ន� លកសិកម� តល្កសាងកសិកម� ត�មក ្បរញា លិងេលសផគ 

ាេ្រងចដលរលេេ� ដថ “មតវម្ផផលិតកម�្វបាព់របចល� េន

សត លបយយ�ស្ុបចល�ក្លេមដ” ្តសបលរល�តផុមាយលនងមត

ផផលារមិពបកម�ធិបសប្បតិបតផិមតបេួ�កេផស (TCP) តបសា 

រងផមត FAO ក��ងផនក្បកាសត�ប ២០៩០០០ ដ� �់ តគ 

រ�កផផាលផលផ� លាតបសាាេ្រងេលដ ាឺប�ាផលិកតលសត លបយយ 

�ស្ុដមណមបចល�ក្លេមដ តាមទមងម�លផបមកពបនយកន� ល

សកប្កម� លិងដមណមតាមផផមតល រាផនយកន� លកសិកម�គ 

បួ��ប្ល�េលដប�ាផលិក មួលាល ១៥ នកា ចដលរលបផពិេសធលយ 

មតងតចផ�កេកផ្តស្សផកមព�ងេធ�ចមតងត េនសត លបយយ�ស្ុ 

េលដ បា�ចលផមតងតតបសាសត លបយយេលដត្មសំឲពាកេា្តសរលរមនញ 

ឯកេផសបចលតមេផ្តខងមតផលិត្វបាព់រ លិងមតបង តាព់រគ 

រ�កផផាលផល្បេហលតាមរលកសិកតចដលកមព�ងនមដ�ដបចល�គ 

មតេធ�ចេអយសត លបយយ�ស្ុដមណមបចល� មលាចតរល្បសិផទ 

ភព លនងអួផលិត្វបាព់របចល�មលាចតរលា�ំភពខមសា ចដល 

អួបលនមលនងលកកខ ណំ ស្របាមតនមដ�ដេនក��ង្បេផសកមម�ុ វ 

លនងនមំឲផលិតភព លិងា�ំភព តលមតនមដ�ដតបសាកសិកតរល 

មតេកចលេឡចងផងចដតគ 

ធត�េួញលិងលផទផលតយៈេពលមធឲមតបសាាេ្រង  

ាេ្រងសប្បតិបតផិមតបេួ�កេផសេលដ លនងបលផេ្បច្បសា

បផពិេសធលយតបសាាេ្រង “ផលិតកម�្វបាព់របចល� ស្របា

រមលាយេស្បងបន� លា េនកមម�ុ” ចដលវម្ផេនយធនវតររិវឌលយ

អស�បគ ាេ្រងេលដបលផផលាល់ឧបកត យំ ស្របា�ស្ុ ដមណម

បចល�ចដលដលាសត លបយយេលដ បា�ចលផប�ាផលិកតបសាសត លបយយ្តសមត មត 

ប ផំ� ដបណផ លសមតតភពបចលតមេផ្ត េដចម ប្ំឲសត លបយយេលដអួ

េលេេសេ្មួសមផ ល�ពលេពញេលញតបសាខ�ាលគ 

FAO លនងរល�តផល់កម�ធិបប ផំ� ដបណផ លេអយបលប�តាួតា 

េដចម ប្បេងចល្បសិផទភពតលមតរាយរលផរាមលយេលដ ក៏ដ់ួុកសង 

សមតតភពតបសារ�ក�ស្ុ ចដលកមព�ងេធ�ចមតងតសត លបយយ 

�ស្ុេលដគ កម�ធិបសិកនមាយលនង្តសេត្ប មួេឡចងតាមុមាយ 

លនងឯកសតប ផំ� ដបណផ លបេួ�កេផស ដ់ួុ េស្េភ មកផ�េផស 

លិងេស្េភចំនមុេដចម លិងរលាផប ផំ� ដបណផ ល លិងដមេ ចំ ត

ផសផលកិួ�សិកន េេមលាមរ្ម ណំ ល�ស្ុបចល�ថ� កាតមបលាគ 

រ�ករមនញរលផតុតិខងផលិត្វបាព់រ លិងបង តាព់រ ចដល

េ្រចសេត ចសេនយរងផមត FAO លនងផផលាមតប ផំ� ដបណផ លេលដេន

លនងកចល�ងគ 

FAO លនងផផតាផផងាបតមិក តកសិកម� បចលតម 

បា�ចលផស�ផទចតាមប ាួេដចម ប្ធនហាងណ 

ំឲថ� លប ផំ� ដ្វបាព់រ លិងកចល�ងតកន 

ផ�ក្វបាព់រផផាលបលមតបមពកាបតមិក ត 

េពញេលញេដចម ប្អួ សេ្មួេវល 

បមំងបលគ េនេពលបប� បាតលមត 

រលផរាមលយទមងេលដ ថ� លប ផំ� ដ្វបា 

ព់រ បចល�ាមតច់ដលរលលកកំៈសផងាន 

មួលាល ៣ ស្របាសត លបយយេលដ លនងាបា 

េផផចមដមេ ចំ តមតគ 
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