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GLOBALG.A.P. េបើកទទួល�ក្យចូលរមួ្របកួត្របែជង�នរ�� ន់ G.A.P. 
Awards 2022 
 
ដំេ�ះ្រ�យែដល�នន�នុវត� ្របកបេ�យឥទ� ិពលវ �ជ��ន 

Cologne ្របេទស�ល� ឺម៉ង់៖ េ�ស�� ហ៍េនះ GLOBALG.A.P. �ន្រប�ស� 
�រ�ក់�ក្យចូលរមួ្របកួត្របែជង�នរ�� ន់ G.A.P. Awards 2022 
�ប់េផ�ើមេបើកទទួល�ក្យេហើយឥឡ� វេនះ។ 

�នរ�� ន់ G.A.P. Awards ផ�ល់ឱ�សឲ្យកសិករមកពីជុំវ �ញពិភពេ�កប�� ញសមិទ�ផលរបស់ខ� �ន និង
ទទួល�ន�រទទួល�� ល់ក� �ងវ �ស័យចំេ�ះកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ពួកេគក� �ង�រ
េ្របើ្រ�ស់�រអនុវត�កសិកម�ល� ។ េ�្រកមែស�ងរកេបក�ជនែដល�នអភិវឌ្ឍដេំ�ះ្រ�យែដលពិេសស 
និង�នន�នុវត� ែដល�នឥទ�ិពលវ �ជ��នមិន្រតឹមែតេលើកសិ�� ន និង្រ�ក់ចំណូលរបស់ខ� �នបុ៉េ�� ះេទ 
ែតែថម�ងំ�នឥទ�ិពលវ �ជ��នេលើកម�ករបរ ��� ន និងសហគមន៍របស់ខ� �នផងែដរ។ ពួកេគក៏ែស�ងរក
ផលិតករែដល�អ�ក្រត�ស្រ�យ�រ�� ស់ប� �រ និង�មនុស្សដំបូងែដលអនុវត�េ�លនេ��យែដល�ក់ព័ន�
េ�ក� �ង្របេទសរបស់ខ� �ន។  
 

"េយើងដឹង���ន�រលំ�កបុ៉�� េដើម្បីឲ្យកសិករេ�ទូ�ងំពិភពេ�កផ�ល់ឲ្យេយើងនូវ
ចំណី��រែដល�នគុណ�ពខ�ស់្រគប់េពលេវ� ថ��ត្បិត�នវ �បត� ិជំងឺ COVID-19 ក៏ដូច�របំេពញតួ�ទី
ស្រ�ប់្រក �ម្រគ��ររបស់ខ� �ន និងេ�ែតវ �និេ�គេលើ�រអភិវឌ្ឍបែន�ម និងេពលអ�គត។ 
េយើងសូមសែម�ង�រេ�រពចំេ�ះបុគ�ល�ងំអស់ែដលខិតខំេធ� ��រេ�យឥតេនឿយហត់ស្រ�ប់េយើង។ 
េយើងចង់ទទួលដំណឹងពីកសិករឲ្យ�នេ្រចើនបំផុត�មែដល�ចេធ� ��ន។ 
សូម�ក់�ក្យចូលរមួ្របកួត្របែជង�នរ�� ន់ G.A.P. Awards របស់េយើង និង
ប�� ញដល់េយើងពីរេបៀបែដលអ�កកំពុងេ�ះ្រ�យប�� ្របឈមបច� �ប្បន�  និង�េពលអ�គត។" ែថ�ងេ�យ 
Kristian Moeller �យក្របតិបត� ិ GLOBALG.A.P. 
 

�នែតផលិតករ និង្រក �មផលិតករែដល �នទទួល�រប�� ក់ស� ង់�រ��កសិកម�ច្រម �ះ (Integrated Farm 
Assurance, IFA) េ�យ GLOBALG.A.P. បុ៉េ�� ះ (�ប់ប�� �ល�ងំកម� វ �ធីេផ្សងៗែដល�ន�រចូលរមួពី
ផលិតផលែដល�ន�រប�� ក់មួយ ឬេ្រចើន) េទើប�ច�ក់�ក្យ�ន។ េបក�ជន�ងំអស់
្រត�វែត�ក់ទ្រមង់ែបបបទ�ក្យសំុ ឡ� េ�� �ជីវកម� ស្រមង់ PDF របូ�ព និងព័ត៌�នទំ�ក់ទំនង្រតឹមៃថ�ទី 
30 ែខេម���  ំ2022។ េ�្រកមនឹងេធ� ��រេ្រជើសេរ �សរបស់ខ� �ន្រតឹមចុងែខមិថុ���  ំ2022។ 
េ�យ�រជំងឺ�តត�តសកល COVID-19 រយៈេពល�ក់�ក្យ្រត�វ�នពន�រេដើម្បី្រគបដណ� ប់រយៈេពល 2 �� ំ
ែដល�ច�នេ�ដល់ជនួំបកំពូល GLOBALG.A.P. SUMMIT េលើកេ្រ�យ។ 
 
GLOBALG.A.P. នឹង្រប�សជ័យ�ភី 4 �ក់ និងសមិទ�ផលរបស់ពួកេគេ�ចុងែខកក���� ំ 2022។ 
ជ័យ�ភី�� ក់ៗនឹងទទួល�ន�រអេ�� ើញេ��ន់កម� វ �ធី្របគល់�នរ�� ន់ពិេសសែដល្រប្រពឹត� ិ
េ�ក� �ងអំឡ� ងជំនួបកំពូល GLOBALG.A.P. SUMMIT 2022។ ជ័យ�ភី�នរ�� ន់ G.A.P. Awards 2022 
ក៏នឹងទទួល�នវ ��� បនប្រត ្រ� និង�នមួយផងែដរ។ GLOBALG.A.P. នឹងទទួលខុស្រត�វ
ចំេ�ះ�រចំ�យេលើ�រេធ� �ដំេណើរ និង�រ�� ក់េ�ស្រ�ប់ជ័យ�ភី�� ក់ៗ (1 �ក់ក� �ងមួយ្រក �មហុ៊ន)។ 
 
 
 
 

េសចក� ី្រប�សព័ត៌�ន 

МР ˝Ŕň ОМОМ 
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ឧបត�ម�េ�យ CropLife �នរ�� ន់�� ំ 2022 ្រគបដណ� ប់េលើ្រក �មចំនួនបួនសំ�ន់ៗ៖  
 

• �ស� ីក� �ងកសិកម� 
• ផលប៉ះ�ល់កសិកម�៖ �រ�ម�ន និង�រ�យតៃម� - ទឹក ជីវច្រម �ះ ។ល។  
• កសិករ�� តតូច/�រក�ងសមត��ព – localg.a.p./�រអនុវត��រ��កសិកម�ចម្បង (Primary 

Farm Assurance, PFA)  
• ន�នុវត�េដើម្បីនិរន� រ�ព  

ែផ�កេលើប�� ្ីរត�តពិនិត្យលក�ណៈវ �និច� ័យៃន�រ�យតៃម� ្រក �មេ�្រកមនឹងេធ� ��រ�យតៃម��រ្រប្រពឹត�េ� និង
សមិទ�ផលរបស់ផលិតករែដលេលចេ��  �មួយនឹងដេំណើរ�រែដល�នប�� ក់េ�ក� �ងែផ�ក�ងំេនះ។ 
ែផ�កអនុ្រក �មរមួ�ន៖  
 

• សមត��ព�ម�ន - ព័ត៌�នវ �ទ�/�រេ្របើ្រ�ស់ត�� �ព 
• �រជំរុញេលើ�ព�ៃដគូ/កិច�សហ្របតិបត� ិ�រ (��រណៈ ឯកជន ។ល។) 
• �រអនុវត�/បេច�កវ �ទ�ែដល�នន�នុវត� 
• ែផ�កេសដ�កិច�/គុណតៃម�បែន�ម 
• េរឿង�� វែដល�ន�ពរ�េជើបរ�ជួល និង�ន�នុ�ព 
• �រអនុវត�ែដលល� ចំេ�ះបរ ���ស/�រ�ត់បន�យ�របំ�យឧស� ័ន CO2 

េ�្រកមក៏នឹងទទួល�� ល់ជំងឺ�តត�តសកល COVID-19 េ�យេធ� ��រ�យតៃម�៖  
• ផលប៉ះ�ល់ៃនជំងឺ COVID-19 និងរេបៀបែដលផលិតករ�ន្របឈម�មួយជងឺំ�តត�តសកល 

 

 
 
 
 
 
 
  

 

អំព ីGLOBALG.A.P. 
 
GLOBALG.A.P. គឺ�កម� វ �ធីប�� ក់វ ��� បនប្រតសកល�មមុខេគ ែដល�នេបសកកម��ំកសិករ និង
អ�កលក់�យឲ្យមកជួប�� េដើម្បីផលិត និងលក់ចំណី��រែដល�នសុវត� ិ�ព េដើម្ប�ីរ�រធន�នដ៏ក្រម 
និងក�ងអ�គតែដល�ននិរន� រ�ព។ 
 
www.globalgap.org 

ទំ�ក់ទំនង៖ 

GLOBALG.A.P. c/o FoodPLUS GmbH, Leonie Fischer fischer@globalgap.org. 

https://www.globalgap.org/de/
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