
 

បច្ចេកច្េសកសិកម្មសម្ស្សប បានចងក្កង ពិច្ោធន៏ កកតក្ម្ូវ និង ផ្សពវផ្ាយ 
កនុងច្េតតកំពង់សពឺនិងឧតតរមានជ័យ (បច្ចេកច្េសកសិកម្មកែលមានភាពធន់នឹង 
អាកាសធាតុ និងច្ក្រោះម្ហនតរាយ ែូចជាជីកំប ុសត ការក្តងេឹកច្្លៀងច្ោយច្ក្បើ 
ែំបូល និងក្បព័នធែំណក់េឹក ជាច្ែើម្)។ 
ហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន័នារាសាស្រ្ត ដែលមានស្រស្ប់ហៅក្នុង ឃុុំាុំនួន២ ក្នុងហេត្ត 
ក្ុំពង់្នឺ បានជួ្ជុល និងស្ត រចនហ ើងវញិ។ 
 

ក្ក្ពុ័ក្្ិក្រចនហក្បើក្បា្់ទឹក្ បានបហងកើត្ ហែើព័បបីហងកើនការចនក្រប់ក្រងននក្បព័នា 
រាសាស្រ្ត (ឧទាេរចនណ៍ ការចនក្ត្តួ្ពិនិត្យ និង ការចនដែទាុំជាក្បចុំ)។ 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
សកម្មភាពសិកាពីគំច្រាងោត រក្បឡាយច្ៅច្េតតកំពង់សពឺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ក្រសួងរសិរម្ម រកុ្ខា ក្រមាញ់ និង ននសាទ (រ.ស.រ) 
 

ជាមួ្យក្ខរគាំក្ទរនចេរនទសពី 

 

អងគក្ខរនសបៀងនិងរសិរម្មននសហក្រជាជាតិ 

 

                                            

ទាំនារ់ទាំនង៖  
ក្ខរយិាល័យអងគក្ខរនសបៀងនិងរសិរម្មននសហក្រជាជាតិ 

ផ្ទះនលខ៥ ផ្លូវនលខ៣៧០សង្កា ត់រឹងនរងរង១ ខ័ណ្ឌ ចាំក្ខរម្ន ក្រងុភ្នាំនពញ។  

ទូរស័ពទនលខ +៨៥៥ (០) ២៣ ២១៦ ៥៦៦ 

អីុមម្ល៖  FAO-KH@fao.org 

អនរស្សី  នសង  គឹម្ហ៊ា ន (ទីក្រឹរារនចេរនទស និងអនរសក្ម្រសក្ម្លល)  
 

   

គម្រោងគម្រោងគម្រោងពរងឹងសមត្ថភាពពរងឹងសមត្ថភាពពរងឹងសមត្ថភាព   

សរោប់ការកាត្់បន្ថយហាសរោប់ការកាត្់បន្ថយហាសរោប់ការកាត្់បន្ថយហាន្ិភ័យម្ររោះមហន្តរាយន្ិភ័យម្ររោះមហន្តរាយន្ិភ័យម្ររោះមហន្តរាយ   

ក្ន ុងវស័ិយក្សិក្មមក្ន ុងវស័ិយក្សិក្មមក្ន ុងវស័ិយក្សិក្មម    ម្ៅម្ៅម្ៅរបម្េសក្មព ុជារបម្េសក្មព ុជារបម្េសក្មព ុជា      

   



សាវដា  

នសដ្ឋរិចេររស់ក្រនទសរម្ពុជាពឹងមផ្ែរយា៉ាងខ្ល ាំងនលើវស័ិយរសិរម្ម នហើយ៨០% 

ននចាំនួនក្រជាជនសររុរស់នៅ និងន្វើក្ខរនៅជនរទ។ វស័ិយរសិរម្មបានរមួ្ 

ចាំមណ្រក្រមហល១/៣ ននផ្លិតផ្លរនុងស្សុរសររុររស់ ក្រនទសរម្ពុជា និងបាន   

រមួ្ចាំមណ្រយា៉ាងសាំខ្ន់សក្មារ់ក្ខរក្ខត់រនថយភាពក្រីក្រ និង រនងាើនសនដិសុខ 

នសបៀងនិងអាហរររូតថម្ភ។ ន ះរីយា៉ាងណារ៏នដាយ ផ្លិតភាពរសិរម្មនៅ 

រម្ពុជា នៅមានរក្មិ្ត រនៅន ើយនរើន្ៀរ នឹងក្រនទសនផ្េងនទៀតរនុងតាំរន់ 

អាសីុអានគនយ៍ ជាពិនសសអងារ។ មុ្ខសញ្ញា នក្គះថ្នន រ់្ម្មជាតិ និង នក្គះម្ហនត 
រាយ គឺជារត្តត មដ្លមតងមតរងារផ្លរ៉ាះពាល់ដ្ល់ក្ខរផ្លិត។ 
 

នសទើរនរៀងរាល់ឆ្ន ាំទឹរជាំនន់ និង 

រាាំងសងតួ រណាត លឱ្យ មានក្ខរ 
ខូចខ្ត និងបាត់រង់្ងន់្ងរ។ 

រញ្ញា ននះវាមិ្ន ក្គន់មតគាំរាម្ 

រាំមហងដ្ល់សនដិសុខនសបៀង 

និងក្ខត់រនថយរាំរតិជីវភាព
រស់នៅរ៉ាុនណាណ ះនទ រ៉ាុមនតន្វើឱ្យ 
សាថ នភាពអាហរររូតថម្ភ ររស់ 

រសិររ ខ្ន តតូចក្ខន់មត្ងន់្ងរ 
ន ើង។ ផ្លរ៉ាះពាល់ននក្ខរ 

 

ផ្លល ស់រតូរ អាក្ខសធាតុ នឹងន្វើឱ្យក្រព័នធនសបៀងអាហរក្ខន់មតត្តន តឹងរមនថម្នទៀត។ 

     

ក្ខរនរៀរចាំមផ្នក្ខរសក្មារ់ក្ខរក្ខត់រនថយហនិភ័្យនក្គះម្ហនតរាយ (នវវង) 
 
 

 

 

អនរពារ់ព័នធនិងអនរទទួលផ្លក្រនយាជន៏ 
 

គាំនរាងននះនិងផ្តល់ក្រនយាជន៏នដាយផ្លទ ល់ដ្ល់ ៖ 
-រសិររចាំនួន ៣០០ក្គលសារ នៅរនុងនខតតរាំពង់សពឺ និងឧតតរមានជ័យ 

-ក្រជាជននិងជាពិនសសក្រុម្រសិររនក្រើក្បាស់ទឹរចាំនួន ២២៩១ ក្គលសារ ពីក្ខរ 
សាត រក្រឡាយទឹររនុងនខតតរាំពង់សពឺ។ 

-រុគគលិរចាំនួន ២៥០នារ់ ម្រពីនាយរដាឋ ននផ្េងៗ ននក្រសួងរសិរម្ម រារ់ ាំង 

ថ្នន រ់ជាតិ និងនខតតនគលនៅ ក្ពម្ ាំងម្នទីរ្នធានទឹរនខតត រាំពង់សពឺ។ 
 

 

 

វរគបណតុ ុះបណ្តត លស្លាហរចនៀនដស្រ្ក្្ិក្រចន 
 

លទធផ្លរ ាំពឹងទុរ 
 

រររិទក្ខរក្ខត់រនថយហនិភ័្យនក្គះម្ហនតរាយ បានរញ្េូ លនៅរនុងមផ្នក្ខរ 
សរម្មភាពអាទិភាពររស់ក្រសួងរសិរម្ម សក្មារ់ក្ខរមក្រក្រលលអាក្ខសធាតុ 

រនុងវស័ិយរសិរម្ម នក្ពន ើ និងជលផ្ល ឆ្ន ាំ២០១៤-២០១៨។  មផ្នក្ខរ 
សរម្មភាព សក្មារ់ក្ខរក្ខត់រនថយហនិភ័្យនក្គះម្ហនតរាយ រនុងវស័ិយ 

រសិរម្ម បានរនងាើតសក្មារ់នខតតឧតតរមានជ័យ។ 

វគគរណ្តុ ះរណាត ល បានន្វើនៅថ្នន រ់ជាតិ ថ្នន រ់នខតត និងសហគម្ន៍ នដ្ើម្ប ី
ធានាថ្ន អនរសរនសរនគលននយាបាយ ភាន រ់ង្ករររស់រដាឋ ភិ្បាល និងក្រជា 

រសិររ ទទួលបាន ចាំនណ្ះដឹ្ងរនុងក្ខរដារ់រញ្េូ ល រររិទក្ខរក្ខត់រនថយ 

ហនិភ័្យ នក្គះម្ហនតរាយនៅរនុងវស័ិយរសិរម្ម។ 
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សាវដា  

នសដ្ឋរិចេររស់ក្រនទសរម្ពុជាពឹងមផ្ែរយា៉ាងខ្ល ាំងនលើវស័ិយរសិរម្ម នហើយ៨០% 

ននចាំនួនក្រជាជនសររុរស់នៅ និងន្វើក្ខរនៅជនរទ។ វស័ិយរសិរម្មបានរមួ្ 

ចាំមណ្រក្រមហល១/៣ ននផ្លិតផ្លរនុងស្សុរសររុររស់ ក្រនទសរម្ពុជា និងបាន   

រមួ្ចាំមណ្រយា៉ាងសាំខ្ន់សក្មារ់ក្ខរក្ខត់រនថយភាពក្រីក្រ និង រនងាើនសនដិសុខ 

នសបៀងនិងអាហរររូតថម្ភ។ ន ះរីយា៉ាងណារ៏នដាយ ផ្លិតភាពរសិរម្មនៅ 

រម្ពុជា នៅមានរក្មិ្ត រនៅន ើយនរើន្ៀរ នឹងក្រនទសនផ្េងនទៀតរនុងតាំរន់ 

អាសីុអានគនយ៍ ជាពិនសសអងារ។ មុ្ខសញ្ញា នក្គះថ្នន រ់្ម្មជាតិ និង នក្គះម្ហនត 
រាយ គឺជារត្តត មដ្លមតងមតរងារផ្លរ៉ាះពាល់ដ្ល់ក្ខរផ្លិត។ 
 

នសទើរនរៀងរាល់ឆ្ន ាំទឹរជាំនន់ និង 

រាាំងសងតួ រណាត លឱ្យ មានក្ខរ 
ខូចខ្ត និងបាត់រង់្ងន់្ងរ។ 

រញ្ញា ននះវាមិ្ន ក្គន់មតគាំរាម្ 

រាំមហងដ្ល់សនដិសុខនសបៀង 

និងក្ខត់រនថយរាំរតិជីវភាព
រស់នៅរ៉ាុនណាណ ះនទ រ៉ាុមនតន្វើឱ្យ 
សាថ នភាពអាហរររូតថម្ភ ររស់ 

រសិររ ខ្ន តតូចក្ខន់មត្ងន់្ងរ 
ន ើង។ ផ្លរ៉ាះពាល់ននក្ខរ 

 

ផ្លល ស់រតូរ អាក្ខសធាតុ នឹងន្វើឱ្យក្រព័នធនសបៀងអាហរក្ខន់មតត្តន តឹងរមនថម្នទៀត។ 

     

ក្ខរនរៀរចាំមផ្នក្ខរសក្មារ់ក្ខរក្ខត់រនថយហនិភ័្យនក្គះម្ហនតរាយ (នវវង) 
 
 

 

 

អនរពារ់ព័នធនិងអនរទទួលផ្លក្រនយាជន៏ 
 

គាំនរាងននះនិងផ្តល់ក្រនយាជន៏នដាយផ្លទ ល់ដ្ល់ ៖ 
-រសិររចាំនួន ៣០០ក្គលសារ នៅរនុងនខតតរាំពង់សពឺ និងឧតតរមានជ័យ 

-ក្រជាជននិងជាពិនសសក្រុម្រសិររនក្រើក្បាស់ទឹរចាំនួន ២២៩១ ក្គលសារ ពីក្ខរ 
សាត រក្រឡាយទឹររនុងនខតតរាំពង់សពឺ។ 

-រុគគលិរចាំនួន ២៥០នារ់ ម្រពីនាយរដាឋ ននផ្េងៗ ននក្រសួងរសិរម្ម រារ់ ាំង 

ថ្នន រ់ជាតិ និងនខតតនគលនៅ ក្ពម្ ាំងម្នទីរ្នធានទឹរនខតត រាំពង់សពឺ។ 
 

 

 

វរគបណតុ ុះបណ្តត លស្លាហរចនៀនដស្រ្ក្្ិក្រចន 
 

លទធផ្លរ ាំពឹងទុរ 
 

រររិទក្ខរក្ខត់រនថយហនិភ័្យនក្គះម្ហនតរាយ បានរញ្េូ លនៅរនុងមផ្នក្ខរ 
សរម្មភាពអាទិភាពររស់ក្រសួងរសិរម្ម សក្មារ់ក្ខរមក្រក្រលលអាក្ខសធាតុ 

រនុងវស័ិយរសិរម្ម នក្ពន ើ និងជលផ្ល ឆ្ន ាំ២០១៤-២០១៨។  មផ្នក្ខរ 
សរម្មភាព សក្មារ់ក្ខរក្ខត់រនថយហនិភ័្យនក្គះម្ហនតរាយ រនុងវស័ិយ 

រសិរម្ម បានរនងាើតសក្មារ់នខតតឧតតរមានជ័យ។ 

វគគរណ្តុ ះរណាត ល បានន្វើនៅថ្នន រ់ជាតិ ថ្នន រ់នខតត និងសហគម្ន៍ នដ្ើម្ប ី
ធានាថ្ន អនរសរនសរនគលននយាបាយ ភាន រ់ង្ករររស់រដាឋ ភិ្បាល និងក្រជា 

រសិររ ទទួលបាន ចាំនណ្ះដឹ្ងរនុងក្ខរដារ់រញ្េូ ល រររិទក្ខរក្ខត់រនថយ 

ហនិភ័្យ នក្គះម្ហនតរាយនៅរនុងវស័ិយរសិរម្ម។ 
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បច្ចេកច្េសកសិកម្មសម្ស្សប បានចងក្កង ពិច្ោធន៏ កកតក្ម្ូវ និង ផ្សពវផ្ាយ 
កនុងច្េតតកំពង់សពឺនិងឧតតរមានជ័យ (បច្ចេកច្េសកសិកម្មកែលមានភាពធន់នឹង 
អាកាសធាតុ និងច្ក្រោះម្ហនតរាយ ែូចជាជីកំប ុសត ការក្តងេឹកច្្លៀងច្ោយច្ក្បើ 
ែំបូល និងក្បព័នធែំណក់េឹក ជាច្ែើម្)។ 
ហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន័នារាសាស្រ្ត ដែលមានស្រស្ប់ហៅក្នុង ឃុុំាុំនួន២ ក្នុងហេត្ត 
ក្ុំពង់្នឺ បានជួ្ជុល និងស្ត រចនហ ើងវញិ។ 
 

ក្ក្ពុ័ក្្ិក្រចនហក្បើក្បា្់ទឹក្ បានបហងកើត្ ហែើព័បបីហងកើនការចនក្រប់ក្រងននក្បព័នា 
រាសាស្រ្ត (ឧទាេរចនណ៍ ការចនក្ត្តួ្ពិនិត្យ និង ការចនដែទាុំជាក្បចុំ)។ 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
សកម្មភាពសិកាពីគំច្រាងោត រក្បឡាយច្ៅច្េតតកំពង់សពឺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ក្រសួងរសិរម្ម រកុ្ខា ក្រមាញ់ និង ននសាទ (រ.ស.រ) 
 

ជាមួ្យក្ខរគាំក្ទរនចេរនទសពី 

 

អងគក្ខរនសបៀងនិងរសិរម្មននសហក្រជាជាតិ 

 

                                            

ទាំនារ់ទាំនង៖  
ក្ខរយិាល័យអងគក្ខរនសបៀងនិងរសិរម្មននសហក្រជាជាតិ 

ផ្ទះនលខ៥ ផ្លូវនលខ៣៧០សង្កា ត់រឹងនរងរង១ ខ័ណ្ឌ ចាំក្ខរម្ន ក្រងុភ្នាំនពញ។  

ទូរស័ពទនលខ +៨៥៥ (០) ២៣ ២១៦ ៥៦៦ 

អីុមម្ល៖  FAO-KH@fao.org 

អនរស្សី  នសង  គឹម្ហ៊ា ន (ទីក្រឹរារនចេរនទស និងអនរសក្ម្រសក្ម្លល)  
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