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ប្រូ�តេូ �អីីន
ភាពជាដៃ�គូូ
វឌ្ឍឍនភាព

ហេ�តុុអ្វីី�ប្រូ�តេូ �អ៊ីី�ន

ប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�នដើ�ើរតួួ យ៉ាាងសំំខាន់់ក្នុុ�ងអាហាររូ ូបត្ថថ ម្ភភរបស់់មនុុស្សសហើ�ើយតម្រូ�ូវ
ការប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�ននៅ�តែ�បន្តត កើ�ើនឡើ�ើងខណៈៈដែ�លចំំនួួនប្រ�ជាជនកើ�ើនឡើ�ើង
និិងប្រា�ក់់ចំំណូូលកើ�ើនឡើ�ើង។ ការកើ�ើនឡើ�ើងយ៉ាាងខ្លាំំង
� នៃ�តម្រូ�ូវការប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�នបង្ហាាញនូូ វឱកាស
សម្រា�ប់់ប្រ�ទេ�សកំំពុុងអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ដើ�ើម្បីី�ផ្តតល់់នូូវអាហារដែ�លមានជីីវជាតិិនិិងមានតំំលៃ�
ិ
សមរម្យយដែ�លមានសារៈៈសំំខាន់់ក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�ឱ្យយប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងនូូ វជីីវិតនិិ
ងសេ�ដ្ឋឋ កិិច្ចច។
គំំនិិតផ្តួួចផ្តើ�ើ�ម
�
ជាសកលសម្រា�ប់់អត្ថថប្រ�យោ�ជន៏៏សណ្តែ�ែកសៀ�ៀងនៅ�ក្នុុ�ងសុុខភាព
មនុុស្សស (WISHH) ភ្ជាាប់់ពាណិិជ្ជជកម្មមនិិងការអភិិវឌ្ឍឍនៅ�ក្នុុ�ងទីីផ្សាារកំំពុុងអភិិវឌ្ឍឍន៍៍
និិងកំំពុុង រីីកចម្រើ��ើនដើ�ើម្បីី�ចែ�កចាយប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�នសណ្តែ�ែកដែ�លមានគុុណភាពខ្ពព ស់់សម្រា�ប់់
អាហារមនុុស្សសនិិងចំំណីីសត្វវ ។ ឧស្សាាហកម្មម សណ្តែ�ែកសៀ�ៀងរបស់់សហរដ្ឋឋ អាមេ�រិ ិកផ្តត ល់់នូូវការ
ផ្គគ ត់់ផ្គគង់់ថេ�រ ហើ�ើយក្រុ� ុមហ៊ុុ�ន WISHH ផ្តត ល់់ជូូននូូ វដំំណោះ�ះស្រា�យតាមតម្រូ�ូវការនៃ�ការប្រ�កួួ ត
ប្រ�ជែ�ងទីីផ្សាារខុុសប្លែ�ែកពីីគ្នាា ដើ�ើម្បីី�ធានាថាអាជីីវកម្មម អាចបន្តត ដំំណើ�ើរការនិិង រីីកចម្រើ��ើន
នៅ�ពេ�លដែ�លសក្ដាានុុពលផ្លាាស់់ប្តូូ រដើ�ើ
� ម្បីី�ឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹងតម្រូ�ូវការ។

យើ�ើងជានរណា

ិ WISHH ដែ�លជាកម្មម វិធីីមួួ
ិ
កម្មម វិធីី
យរបស់់សមាគមស
ណ្តែ�ែកសៀ�ៀងអាមេ�រិ ិក ត្រូ�វូ បានបង្កើ�ើ �តឡើ�ើងដោ�យអ្ននក
ដាំំសណ្តែ�ែកសៀ�ៀងអាមេ�រិ ិក ដើ�ើម្បីី�ដោះ�ះស្រា�យតម្រូ�ូវការ
ប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�ន ដែ�លកំំពុុងកើ�ើនឡើ�ើងនៅ�លើ�ើពិិភពលោ�ក។
កសិិករដាំំសណ្តែ�ែកមានមោ�ទនភាពក្នុុ�ងការ
គាំំទ្រ�ដៃ�គូូ យុុទ្ធធ សាស្ត្រ�រ របស់់ WISHH
ិ យ
ដែ�លចែ�ករំំ លែ�កស្មាា រតីីសហគ្រា�សនិិងចក្ខុុ� វិស័័
របស់់សហគ្រា�សដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឱ្យយមានប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�នកាន់់តែ�ច្រើ��ើន
នៅ�ក្នុុ�ងសេ�ដ្ឋឋ កិិច្ចចកំំពុុងអភិិវឌ្ឍឍន៍៍និិងកំំពុុង រីីកចម្រើ��ើន។
តាមរយៈៈការធ្វើ�ើ�ការជាមួួ យសហគ្រិ�ិន រដ្ឋាា ភិិបាល
និិងអង្គគ ការក្រៅ��រដ្ឋាា ភិិបាល WISHH បង្កើ�ើ �តអាជីីវកម្មម
ប្រ�កបដោ�យនិិរន្តត រភាពនិិងប្រ�ព័័ន្ធធទីីផ្សាារដែ�លមាន
សមត្ថថ ភាពបំំពេ�ញតួួ នាទីីដ៏៏សំំខាន់់របស់់ប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�នក្នុុ�ង
អាហារូ ូបត្ថថ ម្ភភរបស់់មនុុស្សស។

ការកសាងភាពជាដៃ�គូូ យុុទ្ធធសាស្ត្រ�រ
ការអភិិវឌ្ឍឍទីីផ្សាាររយ:
ពេ�លវែែង

WISHH បង្កើ�ើ �តភាពជាដៃ�គូូ យុុទ្ធធ សាស្រ្ត�តជាមួួ យអាជីីវកម្មម រដ្ឋាា ភិិបាលនិិងអង្គគ ការមិិនមែ�នរដ្ឋាា ភិិបាលក្នុុ�ងតំំបន់់
សេ�ដ្ឋឋ កិិច្ចចដែ�លកំំពុុងអភិិវឌ្ឍឍ និិង រីីកចម្រើ��ើន ដែ�លទទួួ លស្គាាល់់តួួនាទីីដ៏៏សំំខាន់់របស់់ប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�ននៅ�ក្នុុ�ងអាហារូ ូបត្ថថ ម្ភភរបស់់
មនុុស្សស។ WISHH ផ្សាាភ្ជាាប់់សហគ្រិ�ិននិិងអ្ននកដឹឹកនាំំទូូទាំ ំងវិ ិស័័យជាច្រើ��ើនជាមួួ យអ្ននកដាំំសណ្តែ�ែកសហរដ្ឋឋ អាមេ�រិ ិក
ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�តប្រ�ព័័ន្ធធទីីផ្សាារ ដែ�លមានភាពធន់់នៅ�អាហ្វ្រិ�ិ�កអាស៊ីី� និិងអាមេ�រិ ិកកណ្តាា ល។ ប្រ�ព័័ន្ធធដែ�លបានសាងសង់់នៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់
ទាំ ំងនេះ�ះអនុុញ្ញាាតឱ្យយមានលទ្ធធ ភាពទទួួ លបាននូូ វប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�នដែ�លមានគុុណភាពខ្ពព ស់់និិងមានតម្លៃ�ៃសមរម្យយ។
WISHH ធ្វើ�ើ�ការដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�តប្រ�ព័័ន្ធធទីីផ្សាារប្រ�កបដោ�យលទ្ធធ ភាពទទួួ លជោ�គជ័័យ ដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្យយសហគ្រិ�ិនប្រ�ទេ�សកំំពុុងអភិិវឌ្ឍឍ
និិង រីីកចម្រើ��ើន មិិនត្រឹ�ឹមតែ�ទ្រ�ទ្រ�ង់់អាជីីវកម្មម របស់់ពួួកគេ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�
ះ �ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែថែ�មទាំ ំងពង្រឹ�ឹងសន្តិិ�សុុខស្បៀ�ៀ�ងក្នុុ�ងតំំបន់់
ផងដែ�រ។ WISHH រួ ួមបញ្ចូូល
� ដំំណោះ�ះស្រា�យតាមតម្រូ�ូវការ ដែ�លត្រូ�វូ បានរចនាឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញតាមតម្រូ�ូវការ
ពិិសេ�សរបស់់ដៃ�គូូ ក្នុុ�ងស្រុ� ុក។ មិិនថានៅ�ក្នុុ�ងចំំណីីបសុុសត្វវ សត្វវស្លាាបនិិងចំំណីីត្រី�ីឬអាហាររបស់់មនុុស្សសទេ� WISHH
នាំំមកនូូវជំំនាញប្រ�ព័័ន្ធធទីីផ្សាារមកចចរា ហើ�ើយភ្ជាាប់់ដៃ�គូូ ទៅ�នឹឹងធនធាននៅ�ជុំំ�វិ ិញពិិភពលោ�ក។ WISHH ជំំរុុញដៃ�គូូ ឱ្យយ
គិិតពិិចារណាជាមុុនតាមរយៈៈការបង្កើ�ើ �តប្រ�ព័័ន្ធធដែ�លអាចបំំពេ�ញតម្រូ�ូវការជាក់់លាក់រាប់់
់
ចាប់់ពីីហេ�ដ្ឋាា រចនាសម្ព័័�ន្ធធ
និិងអាហារូ ូបត្ថថ ម្ភភ ទៅ�ចំំណង់់ចំំណូូលចិិត្តតវប្បបធម៌៌និិងប្រ�ជាសាស្ត្រ�រ ក្នុុ�ងតំំបន់់។

ដំំណោះ�ះស្រា�យសណ្តែ�ែកសៀ�ៀងតាមតម្រូ�ូវការ
ប្រ�សិិទ្ធធភាពនៃ�ការពង្រី�ីកទំំហំពា
ំ ណិិជ្ជជកម្មមសកលមានច្រើ��ើនណាស់់
ប៉ុុ�ន្តែ�ែ តើ�ើមានអ្វីី �កើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ពេ�លអតិិថិិជន
មិិនត្រូ�វូ ការកប៉ាាល់់ដែ�លពេ�ញដោ�យទំំនិិញនោះ�ះ? ឬហេ�ដ្ឋាា រចនាស
ម្ព័័�ន្ធធមិិនមានដើ�ើម្បីី�ទទួួលបានផលិិតផលទៅ�ទីីតាំំងត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវនោះ�ះ?
WISHH ធ្វើ�ើ�ការជាមួួ យដៃ�គូូ ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�តវិ ិធីីសាស្រ្ត�តដែ�លមានទំំហំំ
សមស្រ�ប សម្រា�ប់់អ្ននកដែ�លចង់់បានប្រ�ភពសណ្តែ�ែកសៀ�ៀងរបស់់
សហរដ្ឋឋ អាមេ�រិ ិក។ ការចាប់់ផ្តើ�ើ�មតិិចតួួចដោ�យមានត្រឹ�ឹមសណ្តែ�ែកសៀ�ៀ
ងប៉ុុ�ន្មាា នកុុងតឺឺន័័រឬត្រឹ�ឹម តែ�សណ្តែ�ែកសៀ�ៀងប៉ុុ�ន្មាា នការុុង
ក៏៏អាចឲ្យយដៃ�គូូ ដូូ ចជាអ្ននកនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាទិិញ
សណ្តែ�ែកនៅ�អាមេ�រិ ិកបានផងដែ�រ ហើ�ើយស្នើ�ើ�សុំំ�ការដឹឹកជញ្ជូូន
�
តាមការបញ្ជាាក់់ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញតាមតម្រូ�ូវការរបស់់ពួួកគេ�។

ការច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិតតាមរយៈៈជំំនាញឧស្សាាហកម្មម
យុុទ្ធធសា្សសរ្តតភាពជាដៃ�គូូ

ការចាប់់ផ្តើ�ើ�មផ្លូូ វ� ថ្មីី�អាចមានភាពរស់់រវើ�ើក ប៉ុុ�ន្តែ�ែស្មុុ�គស្មាា ញ។ WISHH បង្កើ�ើ �តឱកាសសម្រា�ប់់ដៃ�គូូ យុុទ្ធធ សាស្ត្រ�រដើ�ើម្បីី�ភ្ជាាប់់
ទំំនាក់់ទំំនងជាមួួ យឧស្សាាហកម្មម នៅ�ជុំំ�វិ ិញខ្លួួ �ន។ WISHH មិិនត្រឹ�ឹមតែ�ផ្តត ល់់នូូវឱកាសចូូ លជាបណ្តាា ញប៉ុុ�ណ្ណោះ�
ះ �ទេ� វាថែ�មទាំ ំងផ្តត ល់់
ការផ្ទេ�េ រចំំណេះ�ះដឹឹងសំំខាន់់ៗ ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�តអាជីីវកម្មម ឱ្យយទទួួ លបានជោ�គជ័័យ។ WISHH ធ្វើ�ើ�ការជាមួួ យអតិិថិិជននៅ�លើ�ើយុុទ្ធធ
សាស្រ្ត�តឆ្ពោះ�ះ�ទៅ�រកទីីផ្សាារ ដោ�យការជួួ យ វិ ិភាគគម្លាាតនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធ ហើ�ើយបន្ទាាប់់មកផ្តត ល់់ការតភ្ជាាប់់ដើ�ើម្បីី�ជួួយបំំពេ�ញចន្លោះ�ះ�
ប្រ�ហោ�ងទាំ ំងនោះ�ះ។
គុុណប្រ�យោ�ជន៍៍របស់់ WISHH គឺឺបានមកពីីលទ្ធធ ភាពទទួួ លបានជោ�គជ័័យរបស់់សណ្តែ�ែកសៀ�ៀងរបស់់សហរដ្ឋឋ អាមេ�រិ ិក
ដែ�លរួ ួមមានចំំណេះ�ះដឹឹងស៊ីី�ជម្រៅ��នៃ�ផលិិតកម្មម សត្វវស្លាាប ត្រី�ីនិិងបសុុសត្វវ - ពីីអាហារូ ូបត្ថថ ម្ភភសត្វវនិិងការកិិនចំំណីីដ
ល់់ការកែ�ច្នៃ�ៃសាច់់និិងការធ្វើ�ើ�ទីីផ្សាារ។ ការផ្តោ�ោតរបស់់ WISHH ក៏៏ពង្រី�ីកដល់់ផលិិតកម្មមចំំណីីអាហារពីីរុុក្ខខ ជាតិិជាគោ�ល
ដោ�យមានបណ្តាា ញអ្ននកជំំនាញគ្រ�បដណ្តតប់់លើ�ើជំំនួួយបច្ចេ�េកទេ�សក្នុុ�ងការកែ�ច្នៃ�ៃនិិងចម្រា�ញ់់ពីី ការអភិិវឌ្ឍឍរូ ូបមន្តត អាហារបំំប៉៉ន
ប្រ�ព័័ន្ធធសេ�វាកម្មម អាហារនិិងអ្វីី �ៗជាច្រើ��ើនទៀ�ៀត។

បណ្តាា ញទំំនាក់់ទំំនងមានសារៈ�សំំខាន់់
ដៃ�គូូ យុុទ្ធធ សាស្ត្រ�រនិិងការប្តេ�េជ្ញាាចិិត្តតដែ�លអាចទុុកចិិត្តតបានមាន
សារៈៈសំំខាន់់សម្រា�ប់់កិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ��ងរយៈៈពេ�លវែែងរបស់់
WISHH ។ នៅ�ហ្គាាណា WISHH បានធ្វើ�ើកា
� រជាមួួ យដៃ�គូូ ម្នាាក់់អស់រ់ យៈៈ
ពេ�លជាច្រើ��ើនឆ្នាំំ�ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើន
� សមត្ថថ ភាពកែ�ច្នៃ�ៃសណ្តែ�ែកសៀ�ៀងរបស់់ពួួកគេ�
សម្រា�ប់់ផលិិតផលធញ្ញញ ជាតិិដែ�លមានជាតិិប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�ននិិងចំំណីីបក្សីី�។
WISHH បានផ្តត ល់់តម្លៃ�ៃបន្ថែ�ែមដល់់ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នតាមរយៈៈការផ្ទេ�េ រចំំណេះ�ះ
ដឹឹងនិិងជំំនួួយបច្ចេ�េកទេ�សក្នុុ�ងការចម្រា�ញ់់និិងកែ�ច្នៃ�ៃចំំណីីអាហារ។

ការកែ�លម្អអ សន្តិិ�សុុខស្បៀ�ៀ�ងនិិងអាហារូ ូបត្ថថ ម្ភភ
សន្តិិ�សុុខស្បៀ�ៀ�ងសកល

ចក្ខុុ� វិ ិស័័យរបស់់ WISHH គឺឺការបង្កើ�ើ �តឱកាសថ្មីី�ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឱ្យយប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�នកាន់់តែ�មានច្រើ��ើនសម្រា�ប់់ប្រ�ជាជន
ដែ�លកំំពុុងកើ�ើនឡើ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សដែ�លសេ�ដ្ឋឋ កិិច្ចចកំំពុុង រីីកចម្រើ��ើន។ ការចាប់់ដៃ�គូូ ជាមួួ យអ្ននកដែ�លចែ�ករំំ លែ�ក
ទស្សសនៈៈនោះ�ះធ្វើ�ើ�ឱ្យយវាក្លាា យជាការពិិត។
រួ ួមគ្នាាជាមួួ យដៃ�គូូ យុុទ្ធធ សាស្ត្រ�រ WISHH បង្កើ�ើ �តអាជីីវកម្មម ប្រ�កបដោ�យចីីរភាពនិិងប្រ�ព័័ន្ធធទីីផ្សាារដែ�លមានសមត្ថថ ភាព
ឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹងកំំណើ�ើនតម្រូ�ូវការប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�ន។ ប្រ�ព័័ន្ធធទាំ ំងនេះ�ះផ្តត ល់់លទ្ធធ ភាពទទួួ លបានអាហារមនុុស្សសនិិងចំំណីីសត្វវ
ដែ�លមានតម្លៃ�ៃសមរម្យយនិិងសម្បូូ� រសារធាតុុចិិញ្ចឹឹ�ម។ សណ្តែ�ែកសៀ�ៀងរបស់់សហរដ្ឋឋ អាមេ�រិ ិកគឺឺជាអ្ននកផ្គគ ត់់ផ្គគង់់ប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�ន
ប្រ�កបដោ�យគុុណភាព និិងមានតម្លៃ�ៃសមរម្យយ ដែ�លអាចជឿ�ឿទុុកចិិត្តតបាននៅ�តាមទីីផ្សាារផ្សេ�េងៗ ហើ�ើយ WISHH
ធ្វើ�ើ�ការជាមួួ យដៃ�គូូ ដើ�ើម្បីី�ច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិតនិិងផ្តត ល់់នូូវសន្តិិ�សុុខស្បៀ�ៀ�ង។
ការផ្គគ ត់់ផ្គគង់់ដែ�លអាចទុុកចិិត្តតបាននៃ�ប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�នសណ្តែ�ែកសៀ�ៀងរបស់់សហរដ្ឋឋ អាមេ�រិ ិករួ ួមជាមួួ យជំំនួួយបច្ចេ�េកទេ�ស
ចំំណេះ�ះដឹឹងឧស្សាាហកម្មម និិងទំំនាក់់ទំំនង ដែ�លបានផ្តត ល់់តាមរយៈៈបណ្តាា ញ WISHH ជួួ យជំំរុុញកំំណើ�ើនសេ�ដ្ឋឋ កិិច្ចច
និិងធ្វើ�ើ�ឱ្យយប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងនូូ វសន្តិិ�សុុខស្បៀ�ៀ�ងនៅ�ក្នុុ�ងទីីផ្សាារដែ�លកំំពុុង រីីកចម្រើ��ើនដែ�ល WISHH ធ្វើ�ើ�ការ។

តម្លៃ�ៃ សមរម្យយ អាចទិិញបាន អាចរកបាន
វិ ិធីីសាស្រ្ត�តរបស់់ WISHH ក្នុុ�ងការបង្កើ�ើ �តប្រ�ព័័ន្ធធទីីផ្សាារ
បានបង្ហាាញនូូ វជ័័យជំំនះះគួួ រឱ្យយកត់់សម្គាាល់់សម្រា�ប់់
ដៃ�គូូ យុុទ្ធធ សាស្ត្រ�រ ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល 20 ឆ្នាំំ�ចុុងក្រោ��យនេះ�ះ។
នៅ�អាមេ�រិ ិកកណ្តាា ល WISHH បានភ្ជាាប់់ទំំនាក់់ទំំនង
ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នឯកជននិិងកម្មម វិ ិធីីអាហារថ្ងៃ�ៃត្រ�ង់់នៅ�សាលាជាតិិ
ដោ�យជោ�គជ័័យដើ�ើម្បីី�ផ្តតល់់អាហារសម្បូូ� រជាតិិចិិញ្ចឹឹ�ម
និិងមានតម្លៃ�ៃសមរម្យយ។ ភាពជាដៃ�គូូ នេះ�ះបានបង្ហាាញពីី
លទ្ធធ ភាពទទួួ លបានជោ�គជ័័យរបស់់ប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�នសណ្តែ�ែក
សៀ�ៀងនៅ�ក្នុុ�ងកម្មម វិ ិធីីរបស់់ពួួកគេ�និិងបានបង្ហាាញពីីវិ ិធីី
ប្រើ��ើប្រា�ស់់សណ្តែ�ែកសៀ�ៀងដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�នចំំណង់់ចំំណូូលចិិត្តត
ចំំណីីអាហារ ដែ�លសម្បូូ� រសារធាតុុចិិញ្ចឹឹ�មក្នុុ�ងតំំបន់់។

កន្លែ�ែងដែ�លយើ�ើងធ្វើ�ើ�ការ

WISHH នាំំមកនូូវអំំណាចនៃ�ភាពជាដៃ�គូូ យុុទ្ធធ សាស្រ្ត�ត
និិង វិ ិធីីសាស្រ្ត�តប្រ�ព័័ន្ធធទីីផ្សាារតែ�មួួ យគត់់របស់់យើ�ើងទៅ�កាន់់
សេ�ដ្ឋឋ កិិច្ចច ដែ�លកំំពុុងអភិិវឌ្ឍឍនិិង រីីកចម្រើ��ើននៅ�ទ្វីី�បអាហ្វ្រិ�ិ�ក
អាស៊ីី�និិងអាមេ�រិ ិកកណ្តាា ល។ អ្ននកដឹឹកនាំំអាជីីវកម្មម ក្នុុ�ងស្រុ� ុក
អង្គគ ការក្រៅ��រដ្ឋាា ភិិបាលនិិងអង្គគ ការ មិិនមែ�នរដ្ឋាា
ភិិបាលក៏៏ដូូចជាស្ថាាប័័នសិិក្សាានានា ចូូ លរួ ួមជាមួួ យយើ�ើង
ក្នុុ�ងការបង្កើ�ើ �តឱ្យយមានចីីរភាពនៃ�អាហារមនុុស្សស
និិងវារីីវប្បបកម្មម ចំំណីីសត្វវស្លាាបនិិងបសុុសត្វវ ដែ�លសម្បូូ� រ
ដោ�យសារធាតុុចិិញ្ចឹឹ�មនិិងមានតម្លៃ�ៃសមរម្យយ។
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