បច្ចេកច្េសកសិកម្មសម្ស្សប បានចងក្កង ពិ ច្ោធន៏ កកតក្ម្ូវ និ ង ផ្សពវផ្ាយ
កនុងច្េតតកំពង់ សឺន
ព ិងឧតតរមានជ័ យ

(បច្ចេកច្េសកសិកម្មកែលមានភាពធន់នឹង

អាកាសធាតុ និ ងច្ក្រោះម្ហនតរាយ ែូ ចជាជី កំបុ សត ការក្តងេឹកច្្លៀងច្ោយច្ក្បើ
ែំ បូល និងក្បព័នធែំណក់េឹក ជាច្ែើ ម្)។
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន័នរា
ា សាស្រ្ត

ដែលមានស្រស្ប់ ហៅក្នុង

ក្ុំ ពង់ ្ឺ ន បានជួ ្ជុ ល និ ងស្តរចនហ
ក្ក្ុព័ក្្ិក្រចនហក្បើក្បា្់ទឹក្

ើងវ ិញ។

បានបហងកើត្

ឃុុំាុំនួន២

ក្នុងហេត្ត

គម្រោង
ឹងសមត្ថ
គម្រោងពរង
ពរងឹង
សមត្ថភា
ភាព
ព
សរោប់
សរោប់កា
ការកាត្់
រកាត្់ប
បន្ថ
ន្ថយ
យហា
ហាន្ិ
ន្ិភ
ភ័យ
័យម្ររោះមហន្ត
ម្ររោះមហន្តរា
រាយ
យ

ហែើព័បីបហងកើនការចនក្រប់ ក្រងននក្បព័នា

ិិ យ
ក្
ក្ន ន ុ ង
ុ ងវវស័
ស័
យក្សិ
ក្សិក្
ក្មម
មម ម្ៅ
ម្ៅរបម្េសក្ម
របម្េសក្មព ព ុ ជា
ុ ជា

រាសាស្រ្ត (ឧទាេរចនណ៍ ការចនក្ត្ួត្ពិនិត្យ និ ង ការចនដែទាុំជាក្បចុំ)។

សកម្មភាពសិកាពីគំច្រាងោតរក្បឡាយច្ៅច្េតតកំពង់ សឺព

ទាំនារ់ទាំនង៖
ក្ខរ ិយាល័យអងគក្ខរនសបៀងនិងរសិរម្មននសហក្រជាជាតិ
ផ្ទះនលខ៥ ផ្លូវនលខ៣៧០សង្កាត់ រឹងនរងរង១ ខ័ណ្ឌចាំ ក្ខរម្ន ក្រុងភ្នាំនពញ។
ទូរស័ពនទ លខ +៨៥៥ (០) ២៣ ២១៦ ៥៦៦
អុីមម្ល៖ FAO-KH@fao.org
អនរស្សី នសង គឹ ម្ហ៊ាន (ទី ក្រឹ រារនចេរនទស និ ងអនរសក្ម្រសក្ម្លល)

ក្រសួងរសិរម្ម រុក្ខាក្រមាញ់ និង ននសាទ (រ.ស.រ)
ជាម្ួយក្ខរគាំក្ទរនចេរនទសពី

អងគក្ខរនសបៀងនិងរសិរម្មននសហក្រជាជាតិ

សាវដា

អនរពារ់ព័នន
ធ ិងអនរទទួលផ្លក្រនយាជន៏

នសដ្ឋរិចេររស់ក្រនទសរម្ពុជាពឹ ងមផ្ែរយា៉ា ងខ្លាំងនលើវ ិស័យរសិរម្ម
ននចាំ នួនក្រជាជនសរុររស់នៅ

និ ងន្វើក្ខរនៅជនរទ។

នហើយ៨០%

វ ិស័យរសិរម្មបានរួម្

ចាំ មណ្រក្រមហល១/៣ ននផ្លិតផ្លរនុងស្សុរសរុរររស់ ក្រនទសរម្ពុជា និងបាន
រួម្ចាំ មណ្រយា៉ា ងសាំខ្ន់ សក្មារ់ ក្ខរក្ខត់ រនថយភាពក្រី ក្រ និ ង រនងាើនសនដិសុខ
នសបៀងនិងអាហររូរតថម្។
ភ

ន

ះរី យា៉ាងណារ៏ នដាយ

ផ្លិតភាពរសិរម្មនៅ

រម្ពុជា នៅមានរក្ម្ិ ត រនៅន ើយនរើ ន្ៀរ នឹ ងក្រនទសនផ្េងនទៀតរនុងតាំរន់
អាសុីអានគនយ៍ ជាពិ នសសអងារ។ ម្ុខសញ្ញានក្គះថ្ននរ់ ្ម្មជាតិ និ ង នក្គះម្ហនត

គាំនរាងននះនិងផ្តល់ក្រនយាជន៏នដាយផ្លទល់ដ្ល់ ៖
-រសិររចាំ នួន ៣០០ក្គលសារ នៅរនុងនខតតរាំពង់ សឺ ព និងឧតតរមានជ័ យ

-ក្រជាជននិងជាពិនសសក្រុម្រសិររនក្រើ ក្បាស់ទឹរចាំនួន ២២៩១ ក្គលសារ ពី ក្ខរ
សាតរក្រឡាយទឹររនុងនខតតរាំពង់ សឺ។
ព

-រុគគលិរចាំ នួន ២៥០នារ់ ម្រពី នាយរដាឋននផ្េងៗ ននក្រសួងរសិរម្ម រារ់
ថ្ននរ់ ជាតិ និ ងនខតតនគលនៅ ក្ពម្

ាំង

ាំងម្នទីរ្នធានទឹ រនខតត រាំ ពង់ សឺ។
ព

រាយ គឺ ជារត្តតមដ្លមតងមតរងារផ្លរ៉ា ះពាល់ដ្ល់ក្ខរផ្លិត។
នសទើរនរៀងរាល់ឆ្នាំទឹរជាំនន់ និ ង
រាាំងសងត
ត លឱ្យ មានក្ខរ
ួ រណា
ខូ ចខ្ត និ ងបាត់ រង់ ្ន
ង ់្ងរ។

រញ្ញ
ា ននះវាម្ិន ក្គន់ មតគាំរាម្
រាំ មហងដ្ល់សនដិសុខនសបៀង
និ ងក្ខត់រនថយរាំ រ ិតជី វភាព
រស់នៅរ៉ាុ នណាណះនទ រ៉ាុ មនតន្វើឱ្យ
សាថនភាពអាហររូរតថម្ភ ររស់
រសិររ ខ្នតតូចក្ខន់ មត្ងន់្រង
ន

ើង។ ផ្លរ៉ា ះពាល់ននក្ខរ

ផ្លលស់រូរត អាក្ខសធាតុ នឹងន្វើឱ្យក្រព័នធនសបៀងអាហរក្ខន់ មតត្តន តឹ ងរមនថម្នទៀត។

វរគបណុ ត ុះបណ្ត
ត លស្លាហរចនៀនដស្រ្ក្្ិក្រចន

លទធផ្លរ ាំពឹងទុរ
ររ ិរទក្ខរក្ខត់រនថយហនិភ្័យនក្គះម្ហនតរាយ បានរញ្ូេ លនៅរនុងមផ្នក្ខរ
សរម្មភាពអាទិ ភាពររស់ក្រសួងរសិរម្ម សក្មារ់ ក្ខរមក្រក្រលលអាក្ខសធាតុ
រនុងវ ិស័យរសិរម្ម នក្ពន ើ និងជលផ្ល ឆ្នាំ២០១៤-២០១៨។ មផ្នក្ខរ
សរម្មភាព សក្មារ់ ក្ខរក្ខត់ រនថយហនិ ភ្័យនក្គះម្ហនតរាយ រនុងវ ិស័យ
រសិរម្ម បានរនងាើតសក្មារ់ នខតតឧតតរមានជ័ យ។
វគគរណ្ុត ះរណា
ត ល បានន្វើនៅថ្ននរ់ ជាតិ ថ្ននរ់ នខតត និ ងសហគម្ន៍ នដ្ើម្បី

ធានាថ្ន អនរសរនសរនគលននយាបាយ ភានរ់ ង្ករររស់រដាឋភ្ិ បាល និ ងក្រជា
រសិររ ទទួ លបាន ចាំ នណ្ះដ្ឹ ងរនុងក្ខរដារ់រញ្ូេ ល ររ ិរទក្ខរក្ខត់រនថយ
ក្ខរនរៀរចាំមផ្នក្ខរសក្មារ់ ក្ខរក្ខត់រនថយហនិភ្័យនក្គះម្ហនតរាយ (នវវង)

ហនិ ភ្័យ នក្គះម្ហនតរាយនៅរនុងវ ិស័យរសិរម្ម។
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សាវដា

អនរពារ់ព័នន
ធ ិងអនរទទួលផ្លក្រនយាជន៏

នសដ្ឋរិចេររស់ក្រនទសរម្ពុជាពឹ ងមផ្ែរយា៉ា ងខ្លាំងនលើវ ិស័យរសិរម្ម
ននចាំ នួនក្រជាជនសរុររស់នៅ

និ ងន្វើក្ខរនៅជនរទ។

នហើយ៨០%

វ ិស័យរសិរម្មបានរួម្

ចាំ មណ្រក្រមហល១/៣ ននផ្លិតផ្លរនុងស្សុរសរុរររស់ ក្រនទសរម្ពុជា និងបាន
រួម្ចាំ មណ្រយា៉ា ងសាំខ្ន់ សក្មារ់ ក្ខរក្ខត់ រនថយភាពក្រី ក្រ និ ង រនងាើនសនដិសុខ
នសបៀងនិងអាហររូរតថម្។
ភ

ន

ះរី យា៉ាងណារ៏ នដាយ

ផ្លិតភាពរសិរម្មនៅ

រម្ពុជា នៅមានរក្ម្ិ ត រនៅន ើយនរើ ន្ៀរ នឹ ងក្រនទសនផ្េងនទៀតរនុងតាំរន់
អាសុីអានគនយ៍ ជាពិ នសសអងារ។ ម្ុខសញ្ញានក្គះថ្ននរ់ ្ម្មជាតិ និ ង នក្គះម្ហនត

គាំនរាងននះនិងផ្តល់ក្រនយាជន៏នដាយផ្លទល់ដ្ល់ ៖
-រសិររចាំ នួន ៣០០ក្គលសារ នៅរនុងនខតតរាំពង់ សឺ ព និងឧតតរមានជ័ យ

-ក្រជាជននិងជាពិនសសក្រុម្រសិររនក្រើ ក្បាស់ទឹរចាំនួន ២២៩១ ក្គលសារ ពី ក្ខរ
សាតរក្រឡាយទឹររនុងនខតតរាំពង់ សឺ។
ព

-រុគគលិរចាំ នួន ២៥០នារ់ ម្រពី នាយរដាឋននផ្េងៗ ននក្រសួងរសិរម្ម រារ់
ថ្ននរ់ ជាតិ និ ងនខតតនគលនៅ ក្ពម្

ាំង

ាំងម្នទីរ្នធានទឹ រនខតត រាំ ពង់ សឺ។
ព

រាយ គឺ ជារត្តតមដ្លមតងមតរងារផ្លរ៉ា ះពាល់ដ្ល់ក្ខរផ្លិត។
នសទើរនរៀងរាល់ឆ្នាំទឹរជាំនន់ និ ង
រាាំងសងត
ត លឱ្យ មានក្ខរ
ួ រណា
ខូ ចខ្ត និ ងបាត់ រង់ ្ន
ង ់្ងរ។

រញ្ញ
ា ននះវាម្ិន ក្គន់ មតគាំរាម្
រាំ មហងដ្ល់សនដិសុខនសបៀង
និ ងក្ខត់រនថយរាំ រ ិតជី វភាព
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