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សហព័ន្ធសសរូវអង្ករកម្ ពុជា



www.crf.org.khទំព័រទី ២

ចេញផ្សាយចោយ 

សហពន្ធ័សសរូវអង្ករកម្ពុជា  

អាសយោឋា ន៖ អគារពាណិជ្ជកម្មសូម៉ា  ជានទី់ ៧ 
អាគារចេខ ២C ផ្្ូវចេខ ១២០ សង្កា ត ់ផ្សារថ្មី II  
ខណ្ឌ ដូនចេញ រាជធានីភ្នំចេញ កម្ពុជា
ចេហទនំេរ័៖ www .crf.org.kh 
សារចអឡិេតតរូនិក៖ info@crf.org.kh
ទូរស័េ្ទ៖  +៨៥៥ (០) ២៣ ៥៥៩ ៨៩៩៩  
 +៨៥៥ (០) ៨៧ ៥៥៩ ៨៩៩

និេន្ធ និងេងតកងចោយ

តករុមការង្រចេខាធិការោឋា នសហេន្ធត័សរូវអងការកម្ពុជា

ឧបត្ថម្ភធំដោយ

សហការឧបត្ថម្ភដោយ

  

• សារសបធានសហព័ន្ធ      ០៣

• រចនាសម្័ន្ធ        ០៤

• សមាសភាពថ្នា ក់ដឹកនាសំហព័ន្ធ    ០៥

• អំពីដេខាធតិការោឋា ន      ០៦

- សមសភាេចេខាធិការោឋា ន     ០៦

- ការង្រសចតមេបានរបស់ចេខាធិការោឋា ន    ០៩

- ផផ្នការយពុទ្ធសាសស្ត និងសកម្មភាេ     ១១

• សមតិទ្ធផេការងាររបសគ់ណៈកមាមា ធតិការសបតតិបត្តិ  ១២

i. េណៈកម្ម ធិការតបតិបត្តិជនំរពុញនិងផ្្សេ្វផ្សាយទីផ្សារអន្តរជាតិ  ១២

ii. េណៈកម្ម ធិការតបតិបត្តិផកទតមងថ់ថ្ចដើម    ១៤

iii. េណៈកម្ម ធិការតបតិបត្តិផ្េិតភាេផ្េិតកម្មតសរូវ និងការផកថេ្  ១៨

iv. េណៈកម្ម ធិការតបតិតបត្តិឥណទានជាមយួធនាគារ   ២០

v. េណៈកម្ម ធិការតបតិបត្តិវនិយ័ និងតកមសីេធម ៌   ២២

•                                  សមតិទ្ធផេននកតិច្ចសហសបតតិបត្តិការ    ២៦

- កិេ្ច សហតបតិបត្តិការ  ជាមយួសាថា បន័ ថ្្កជ់ាតិ    ២៦

- កិេ្ច សហតបតិបត្តិការ  ជាមយួថដេូអភវិឌ្ឍន ៍    ២៨ 
- កិេ្ចសហការ និងការយកេិត្តទពុកោកេ់នំចពាះសមជិក   ២៩

• សពឹត្តិការណ៍ធំៗដដេសហព័ន្ធសសរូវអង្ករកម្ពុជាបានដរៀបចំ  ៣៣

• ការងារកំពពុងដតវតិវឌ្ឍ     ៣៦

- េចតមងកនំណតទី់តានំងភូមសិាសស្ត និងផណនានំបចេ្ចកវទិយាថ្មីៗ    ៣៦

- ការផបងផេកការតេបត់េងតាមតនំបនធ់នំៗទានំងតបានំ ( 5 Zones)  ៣៧

• អំពីសមាជតិក       ៤០

• ឧបសម្័ន្ធ       ៤២

• ស្ថតិតតិននរបាយការណ៍នាដំចញអង្ករកម្ពុជា   ៥៤

មាតតិកា

ទនំេរ័ទី



www.facebook.com/cambodiaricefederation

សាររបសឯ់កឧត្ម សពុខ ពពុទ្ធីវពុធ សបធានសហព័ន្ធសសរូវអង្ករកម្ពុជា

 ជាបឋម ខ្ពុ នំសូមផថ្ងអនំណរេពុណយ៉ា ងតជាេចតរៅេនំចពាះរាជរោឋា ភបិាេកម្ពុជា វស័ិយឯកជន អង្គការ ថដេូអភវិឌ្ឍន ៍និង ភាេី ពាកេ់ន័្ធ នានា ផដេបា
នសហការគានំតទដេ់សកម្មភាេរបស់សហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជា េិចសសេនំចពាះសមជិកសហេន័្ធផដេបានេូេរមួយ៉ា ងសកម្ម ក្ពុង ការចធ្វើ ឲ្យ សហេន័្ធ 
សចតមេ បាន នូវសមទិ្ធផ្េចផ្្សងៗ និងេតងរឹងបាននូវតួនាទីរបស់សហេន័្ធក្ពុងការេូេរមួ។
 បនា្ទ បេ់ីបដិសន្ធិ ចៅឆ្្នំ២០១៤ មក ក្ពុងកនំឡពុងរយៈចេេ២ ឆ្្នំថនអាណត្តិទី១ ចនះ សហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជាចយើង  រកសាបាននូវសាមេ្គីភាេរបស់ 
សមជិក ក្ពុងការចធ្វើជាតនំណាង    សនំចេងផតមយួេតថ់នវស័ិយឯកជនទាកទ់ងនរឹងវស័ិយតសរូវអងការ។  ចយើងបានចធ្វើការង្រជាចតេើន  ក្ពុងចនាះ រមួមន៖ ការចរៀបេនំ 
សាថា បន័  ការេតងរឹង សាមេ្គីភាេ របស់សមជិកចអាយជិះទូកផតមយួជាមយួគ្ាចហើយដនំចណាះតសាយដូេបញ្ហា តបឈមនានា និងេតងីកនិងេតងរឹងការសហតបតិ
បត្តិការជាមយួសាថា បន័រដឋា វស័ិយឯកជននិងថដេូអភវិឌ្ឍនន៍ានា។ 
 សនំរាប ់ការចរៀបេនំសាថា បន័ចយើងបានចរៀបេនំនូវចេខាធិការោឋា នមយួ ចដើម្ចីធ្វើការង្រសតមបសតមរួេ និងអនពុវត្តនូវផផ្នការនានា ផដេ ោក ់ចេញ ចោយ 
តករុមតបរឹកសាភបិាេ ឲ្យ បានតបសិទ្ធភាេខ្ស់ និងមនតម្ភាេ។
 ក្ពុងរយៈចេេ២ ឆ្្នំចនះ តករុមតបរឹកសាភបិាេសហេន័្ធបានផស្វងយេ់េីបញ្ហា តបឈមេនំបងៗ ក្ពុងវស័ិយតសរូវអងការ  ដូេជា ការជនំរពុញការ ចតបើតបាស់ 
តេបេូ់ជសពុទ្ធ ឃ្្នំង ម៉ា សពុីន    សម្ួត ទីផ្សារ ទពុនបង្វិេសតមបក់ារតបមូេទិញតសរូវ ចភ្ើងអេ្គិសនីថថ្ ការដរឹកជញ្ជូ ន តថម្តសរូវជាចដើម ។ េ ។ ចហើយ បាន ចេើក 
នូវ បញ្ហា  ទានំងចនាះ ជាមយួរាជរោឋា ភបិាេ ថដេូអភវិឌ្ឍននិ៍ង   វស័ិយឯកជន ចដើម្ផីស្វងរកនូវដនំចណាះតសាយ សតមបជ់នំរពុញវស័ិយតសរូវអងការ។    ចបើចទាះ ជា បញ្ហា  
តបឈម ទានំងអស់ ចនាះ មនបញ្ហា ខ្ះតតរូវការចោះតសាយក្ពុងរយៈចេេមធ្យមឬផវង ឬតតរូវការេិភាកសាបផនថាមចទៀតជាមយួភាេីពាកេ់ន័្ធកច៏ោយ សហេន័្ធ ចយើង 
បាន  ខិតខនំ ក្ពុងការចធ្វើការចោះតសាយបញ្ហា តបឈមរបស់វស័ិយតសរូវអងការ ចហើយបានទទួេនូវេទ្ធផ្េមយួេនំនួនជាវជិ្ជមន ដូេជា ការបន្ធូរបនថាយ តថម្ ចភ្ើង 
អេ្គិសនី មកតតរឹម១៦ចសនក្ពុងមយួេីឡូវ៉ា តច់ម៉ា ង    ការបញ្ចពុ ះតថម្ចេើកោកច់ៅកនំេងផ់ផ្និងកថតមកពុងទីនរ័   ការចេើកេន្ធចេើតថម្បផនថាម ជាចដើម ។េ។  
 ជាមយួគ្ាចនះ ចយើងកប៏ានសិកសាផ្ងផដរនូវេនំរចូផ្្សងៗថនការចធ្វើកសិកម្មតាមកិេ្ចសនយា ចហើយកនំេពុងចរៀបេនំនូវតបេន័្ធមយួក្ពុងការសតមបសតមរួេ ចដើម្ ី 
ឲ្យ ការអនពុវត្តការចធ្វើកិេ្ចសនយាកសិកម្មកានផ់តសន្ទពុះខ្ានំងជាងមពុន និងទទួេបានចជាេជយ័ សនំចៅេតងរឹងការទពុកេិត្តគ្ា និងជួយ�ចេើកនូវតថម្តសរូវនិង ទីផ្សារ 
សតមបក់សិករ កដូ៏េជាបងកានូវភាេង្យតសរួេក្ពុងការតបមូេទិញតសរូវរបស់ចរាងម៉ា សពុីន តាមតតមរូវការអងការចៅក្ពុងទីផ្សារ។ ក្ពុងការេតងីកទីផ្សារអងការ កម្ពុជា 
ចៅទីផ្សារអន្តរជាតិ សហេន័្ធបានចធ្វើការយ៉ា ងសកម្មជាមយួតកសួងពាណិជ្ជកម្ម តកសួងមន្ទីរសាថា បន័ពាកេ់ន័្ធ និងថដេូអភវិឌ្ឍន ៍ ដូេជាការផ្្គូផ្្គង ពាណិជ្ជកម្ម 
ចៅក្ពុងនិងចតរៅតបចទស ដូេជា សហេមនអឺ៍រ ៉ាពុប សហរដឋាអាចមរេិ េិន េពុយផវ ៉ាត ។េ។ សនំចៅេតងីកទីផ្សាររបស់កម្ពុជា ចអាយ បាន កាន ់ផត ធនំ បផនថាម ចទៀត។ 
ជាកផ់ស្តងចៅឆ្្នំ២០១៤ ការនានំចេញអងការមនេនំនួនតតរឹមផត ៣៨មពុនឺចតានប៉ាពុចណាណ ះ  េនំនួនចនះបានចកើនចឡើងដេ់ ៥៣មពុនឺចតានចៅឆ្្នំ ២០១៥។ 
ជាមយួនរឹងការទទួេចជាេជយ័៣ ឆ្្នំជាប់ៗ គ្ារបស់អងការកម្ពុជា ចយើងកប៏ានបចងកាើតនូវម៉ា កសញ្ញា រមួរបស់អងការតបណីតកម្ពុជា ចោយមនការសហការជាមយួ
ថដេូ អភវិឌ្ឍនន៍ានា សនំចៅការពារច ្្ម ះ និងេតងីកទីផ្សារអងការមនេពុណភាេតបណីតរបស់កម្ពុជា។ បេ្ចពុប្ន្ ចយើងកនំេពុងេពុះច ្្ម ះម៉ា កអងការរមួចនះចៅតកសួង 
ពាណិជ្ជកម្ម ចហើយសង្ រឹមថ្ ជាមយួម៉ា កសញ្ញា  រមួជាមយួបទោឋា នេតិយពុត្តិនានាចដើម្កីារពារម៉ា កសញ្ញា ចនះ ចយើងនរឹងមនមូេោឋា នមយួរ រឹងមនំ ក្ពុងការចធ្វើ 
ទីផ្សារ កដូ៏េជាចេើកស្ទួយអងការតបណីតរបស់កម្ពុជាចៅចេើឆ្កអន្តរជាតិកានផ់តមនតបសិទ្ធភាេ។   ជាមយួគ្ាចនះ សហេន័្ធកប៏ានចធ្វើការជាមយួថដេូអភវិឌ្ឍន៍
នានា ដូេជា IFC AFD USAID GIZ CAVACជាចដើម ។េ។ ក្ពុងការចធ្វើការជាមយួសហេមន ៍កសិកម្ម ចរាងម៉ា សពុីន និងអ្កនានំចេញ ចោយចតគាងនរឹងបចងកាើត 
េណៈកម្ម ធិការរមួមយួជាមយួថដេូអភវិឌ្ឍនន៍ានា ចដើម្ងី្យតសរួេក្ពុងការេតងរឹងតបសិទ្ធភាេថនេចតមង នីមយួៗ ចធ្វើយ៉ា ងណាឲ្យ េនំចគាេចៅផដេវស័ិយ 
តសរូវអងការតតរូវការចានំបាេ។់ ចយើងកប៏ានចធ្វើជាមយួរាជរោឋា ភបិាេ ចោយបានចធ្វើជនំនួបេិភាកសាជាមយួសាថា បន័រដឋាផដេពាកេ់ន័្ធនានា និងចផ្្តើមជាតបចានំជាមយួ
តកសួង ពាណិជ្ជកម្ម សនំចៅចោះតសាយបញ្ហា ផដេសមជិកចយើងបានចេើកចឡើង។
 តាមរយៈចវទិកាតសរូវអងការកម្ពុជាចេើកទី៥ ចយើងបានតបមូេមតិចយបេ់ជាចតេើន េីសមជិកនិងសាថា បន័ពាកេ់ន័្ធ ចយើងកប៏ានបញ្ចូ េនូវេត័ម៌នទានំង
ចនាះក្ពុងផផ្នការយពុទ្ធសាសស្តនិងសកម្មភាេរយៈចេេ៥ ឆ្្នំរបស់សហេន័្ធ ផដេចយើងសង្ រឹមថ្តាមរយៈផផ្នការចនះចយើងអាេចធ្វើទនំចនើបកម្មវស័ិយតសរូវអងការ 
កម្ពុជា ចអាយ្នយ៉ា ងមយួកនំរតិចទៀត និងេតងរឹងបានផខ្សេង្្វ កផ់្េិតកម្មតសរូវអងការឲ្យ កានផ់តរ រឹងមនំ។
 ចៅទីបញ្ចប ់ខ្ពុ នំសូមចគារេជូនេរ សមជិកសហេន័្ធ និងអ្កចធ្វើការពាកេ់ន័្ធទានំងអស់ក្ពុងវស័ិយតសរូវអងការ សូមទទួេបាននូវចជាេជយ័ចៅតេបភ់ារកិេ្ច
ផដេបានខិតខនំតបរឹងផតបង ចដើម្ជីនំរពុញ ឲ្យ  វស័ិយតសរូវអងការកម្ពុជាមននូវអនាេតដភ៏្សឺា្វ ង និង្នមពុខចេ៕

សូមអរេពុណ!

រាជធានីភ្នំចេញ ថថ្ទី៧  ផខមថិពុនា  ឆ្្នំ២០១៦
តបធានសហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជា

សពុខ  ពពុទ្ធីវពុធ

ទំព័រទី ៣
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រចនាសម្័ន្ធ សហព័ន្ធសសរូវអង្ករកម្ពុជា

រចនាសម្័ន្ធ ដេខាធតិការោឋា ន

សករុមសបឹកសាភតិបាេ
(១៧ របូ)

គណៈកមាមា ធតិការសបតតិបត្តិ
ឥណទានជាមួយធនាគារ

គណៈកមាមា ធតិការសបតតិបត្តិ
ផេតិតភាព                           

ផេតិតកមមាសសរូវ នតិងការដកនចនា

គណៈកមាមា ធតិការសបតតិបត្តិ
ជសមរុញផ្សព្វផសាយអន្រជាតតិ

គណៈកមាមា ធតិការសបតតិបត្តិ
ដកទសមង់ន្លៃដដើម

គណៈកមាមា ធតិការសបតតិបត្តិ
វតិន័យនតិងសកមសេីធម៌

គណៈកមាមា ការទទួេបន្ពុកដោះសសាយ បញ្ហា  សបឈមបន្ាន់ សសមាប់វតិសយ័សសរូវអង្ករកម្ពុជា

គណៈកមាមា ធតិការសបតតិ្បត្តិ

គណៈកមាមា ធតិការសបតតិបត្តិ

សននាតិបាតសបចាឆំ្នា ំសករុមសបឹកសាដោបេ់

អគ្គដេខាធតិការ

អគ្គដេខាធតិការរង              

ជំនួយការ     អគ្គដេខាធតិការោឋា ន

មនន្ីជំនាញ ដផនាក
ហតិរញ្ញវត្ថពុ

សបធានដផនាក 
អភតិវឌ្ឍន៍ពូជ នតិង 

ផេតិត ផេ សសរូវ

សបធានដផនាក  
ជំរ ពុញនតិង 

ផ្សព្វផសាយទីផសារ

សបធានដផនាក កតិន 
នតិងដកនចនា អង្ករ

សបធានដផនាក  ចបាប់ 
នតិង 

ដគាេនដោបាយ

សបធានដផនាក
ទំនាក់ទំនង

សបធានដផនាក
ហតិរញ្ញវត្ថពុ

មនន្ីដផនាក
ទំនាក់ទំនងធានាគារសសរូវ

មនន្ីដផនាក
រដឋាបាេ

មនន្ីដផនាក
គណដនយ្យ

មនន្ីដផនាក
ធនធាន
មនពុស្ស

រចនាសម្័ន្ធ

ទំព័រទី ៤
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សមាសភាពសករុមសបឹកសាភតិបាេ

ឯកឧត្ម សពុខ ពពុទ្ធីវពុធ

សបធាន

អនពុសបធាន អនពុសបធាន អនពុសបធាន

ឧកញ៉ា  គឹម សាវពុធ ឧកញ៉ា  ហ៊ពុន ឡាក់ ឧ. េមី ប៊ពុនដហង

សមាជតិក សមាជតិក សមាជតិក សមាជតិក សមាជតិក

ឧកញ៉ា  េមឹ ប៊ពុនដហង

អនពុសបធាន

ដោកជំទាវ ដកវ មា៉ា េី ឧកញ៉ា  ភួ ពពុយ ដោក ឈតិត ប៊ពុន្ន ឧកញ៉ា  សពុង  សារ ៉ាន ឧកញ៉ា  ចាន់ សពុឃាងំ

សមាជតិក សមាជតិក សមាជតិក សមាជតិក សមាជតិក សមាជតិក សមាជតិក សមាជតិក

ឧកញ៉ា  ដត តាងំប៉ា ដោក ហ៊ង វពុតា្ថ ដោក  សអំាត វាសនា ឧកញ៉ា  វង្ស ប៊ពុនដហង ដោក  ប៉ាូវ ណម ឧកញ៉ា  ឡាយ ស៊ា ដោក ដហង ដផង ដោក នង វាសនា

សមាជតិក សមាជតិក

 
 សហព័ន្ធសសរូវអង្ករកម្ពុជា (ស.អ.ក)  ជាសាថា បន័ ឯកជន ផដេ មន សនំចឡង ផត មយួ េត ់ថន ឧសសាហកម្មតសរូវ  អងការ 
កម្ពុជា ចោយ  បាន បចងកាើត  ចឡើង   តាមរយៈ  ការ  ចបាះ ចឆ្្ត ចៅ ថថ្   ទី១៩ ផខឧសភា ឆ្្នំ២០១៤ ចោយសមជិកសាថា បនិកេនំនួន ២១៣ 
របូ តនំណាង ឲ្យសហេន័្ធ  អ្ក នានំចេញអងការ  សហេមន ៍កសិករ  សមេម ម្ច ស់ ចរាង ម៉ា សពុីន កិន តសរូវ របស់ តករុម ហ៊ពុន នានំចេញអងការ 
តករុមហ៊ពុន ដរឹក ជញ្ជូ ន ។េ។ ក្ពុង រយៈចេេ េពុង ចតកាយ ចនះ កម៏នតករុមហ៊ពុនថ្មីៗេូេ សមជិក  ស.អ.ក បផនថាមចទៀត   ផដេេនំនួន 
សរពុប មក ដេ់ បេ្ចពុប្ន្មន៖ ២៤៨របូ ។

     តករុមតបរឹកសាភបិាេមន ១៧របូ តតរូវចបាះចឆ្្ត ចដើម្ចីធ្វើជាតនំណាង  ចហើយតតរូវ បាន រាជរោឋា ភ ិបាេ    កម្ពុជា   ចេញ     អនពុតករឹត្យ ចេខ   
២ ២ ៨ អនតក. បក េពុះថថ្ទី០ ៨  ផខសីហា ឆ្្នំ២ ០ ១ ៤  ទទួេសា្គ េ់សហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជាជា ថដ េូ ផត មយួ េត ់សតមប ់  ការ 
េិភាកសា ចគាេនចយបាយ និងជា អ្ក តនំណាង  វស័ិយ តសរូវអងការបស់កម្ពុជាចៅចេើឆ្កអន្តរជាតិ ចហើយ  ក ៏ជា សាថា  បន័    មយួផដេតតរូវ
អភវិឌ្ឍចរៀបេនំចវទិកាចដើម្ ីចេើក កម្ស់  វស័ិយ តសរូវអងការ កម្ពុជាទានំង  ក្ពុងតសរុក និង ឆ្ក អន្តរ ជាតិ ៕

ទំព័រទី ៥
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សមាសភាពដេខាធតិការោឋា ន

កំរ តិតវប្បធម៌៖ អនពុបណ្ឌិ តផផ្្កការទូត 
អនពុបណ្ឌិ ត ផផ្្កតេបត់េងពាណិជ្ជកម្ម 
បរញិ្ញា បតត ផផ្្កចសដឋាកិេ្ចតបចទសថថ និង 
វញិ្ញា បនបតត មសន្តីជានខ់្ស់ផផ្្ករដឋាបាេ។

ជំនាញ៖ តេបត់េងពាណិជ្ជកម្ម និង 
រដឋាបាេ ទូចៅ និងទនំនាកទ់នំនងការទូត 
និងរោឋា ភបិាេ។

តួនាទី៖ អេ្គចេខាធិការ និងជាមសន្តីជានខ់្ស់ផផ្្កេបាប ់
និងទនំនាកទ់នំនងរោឋា ភបិាេ ។
ការទទួេខពុសសតរូវ៖ ទទួេខពុសតតរូវចេើដនំចណើ រការក្ពុង 
ចេខាធិការោឋា ន សហេន័្ធ ជាចរៀងរាេ់ថថ្ចដើម្ចី្្ើយតបចៅនរឹង 
ផផ្នការ សហេន័្ធ សតមបសតមរួេដេ់សមជិកចេើការង្រ ផ្្ូវ េបាប ់ 
និង ទនំនាកទ់នំនងជាមយួរោឋា ភបិាេ សតមបសតមរួេដេ់ តករុមការង្រ 
ទី៩  និង េូេរមួជាមយួតករុមការង្រតតរួតេិនិត្យ និងវយតនំថេ 
ការអនពុវត្តន ៍ឯកសារ ចគាេនចយបាយ ស្តីេី ការជតមរុញផ្េិកម្មតសរូវ 
និង ការនានំចេញអងការ។េ។

ដោក មូេ សារ តិទ្ធី

កំរ តិតវប្បធម៌៖ បណ្ឌិ តផផ្្កចសដឋាកិេ្ច 
េីសាកេវទិយាេ័យអូសាកា តបចទស 
ជប៉ាពុន។
ជំនាញ៖  ចសដឋាកិេ្ច។

ដោក ហន៊ ធារ៉ា

តួនាទី៖ ជនំនួយការតបធាន និងជាមសន្តី ជនំនាញផផ្្កហិរញញា វតថាពុ

ការទទួេខពុសសតរូវ៖  ជនំនួយការរបស់តបធានសហេន័្ធ 
ការចតសាវតជាវសតមបសតមរួេការបណ្តពុ ះបណា្ត េទនំនាកទ់នំនង
ជាមយួថដេូអភវិឌ្ឍន ៍ និង  សតមបសតមរួេេណៈកម្ម ធិការ
ចោះតសាយហិរញញា វតថាពុនិងធនាគារ។

កំរ តិតវប្បធម៌៖ អនពុបណ្ឌិ តផផ្្ក តេប-់
តេងពាណិជ្ជកម្ម េីតបចទសអូសសា្ត េី។

ជំនាញ៖ តេបត់េងេនំចរាង ពាណិជ្ជកម្ម 
ទីផ្សារ ការនានំចេញ និង ការ ចធ្វើ ពាណិជ្ជកម្ម
ចស្ៀង។

ដោក ដៅ ប៊ពុនរ តិទ្ធ

តួនាទី៖ តបធានផផ្្កជតមរុញនិងផ្្សេ្វផ្សាយទីផ្សារ 

ការទទួេខពុសសតរូវ៖  សតមបសតមរួេ និង ដរឹកនានំចរៀបេនំ  
េិេណ៌័ ក្ពុងនិង ចតរៅ តបចទស េងតកងទិន្នយ័ េត័ម៌ន ទាកទ់ង 
នរឹង តថម្ទីផ្សារ ចរៀបេនំយពុទ្ធសាសស្ត ចដើម្ ីផ្្សេ្វផ្សាយ អងការកម្ពុជា 
និង  សតមបសតមរួេេណៈកម្ម ធិការតបតិបត្តិ ជតមរុញ ផ្្សេ្វ
ផ្សាយ ទីផ្សារអន្តរជាតិ។

 

 
 ការបចងកាើតចេខាធិការោឋា នឲ្យចេញជារបូរាងេិតតបាកដ ជាចរឿងេនំបាកមយួក្ពុងេនំចណាមចរឿងរា៉ា វេនំបាកៗជាចតេើនក្ពុងអាណត្តិទីមយួ 
ចតពាះ អ្វីៗតតរូវចាបច់ផ្្តើមថ្មីទានំងអស់។ ្្ងកាតក់ារេនំបាកជាចតេើន បេ្ចពុប្ន្ចេខាធិការោឋា នបានចេេរបូរាងចឡើង ចហើយកនំេពុងបនំចេញការង្រ                            
យ៉ា ង សកម្មចដើម្ក្ីាយជាមណ្ឌ េេត័ម៌នមយួដច៏ានំបាេប់នំផ្ពុតសតមបស់មជិក ទានំងអស់ទានំងក្ពុងទីតករុងនិងចៅតាមបណា្ត ចខត្តនានាទនំនាក ់ 
ទនំនងសាកសួរេត័ម៌ន និង ចស្ើសពុនំជួយ�អន្តរេមនច៍េើបញ្ហា ផដេចកើតមនេនំចពាះតបតិបត្តិការក្ពុងអាជីវកម្មរបស់ខ្ួន។
 ថ្វីចបើមសន្តីចេខាធិការោឋា ននាចេេបេ្ចពុប្ន្មនគ្ាតិេមនិទានអ់ាេ ច្្ើយតបចៅចេើបញ្ហា ទានំងមូេផដេចកើតមនក្ពុងវស័ិយតសរូវអងការ
ចដើម្ផី្្តេ់ដនំចណាះតសាយភ្ាមៗ ដេ់សមជិករបស់សហេន័្ធ ផដេជួបតបទះបញ្ហា ក្ពុងការង្ររបស់ខ្ួន  ផតតបាកដណាស់េួកចេទានំង
អស់សពុទ្ធផតមន ជនំនាញ និងសមតថាភាេសតមបត់បសិទ្ធភាេការង្រនិងចេើកស្ទួយសហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជាចៅក្ពុងថថ្អនាេត។ 
បពុេ្គេិកចេខាធិការោឋា នធានា អនពុវត្តការង្រតបកបចោយតម្ភាេ សពុេ្ចរតិភាេ  ភាេចសា្ម ះតតង ់ ផដេជាតេរឹះដរ៏ រឹងមនំសតមបច់េើកស្ទួយវស័ិ
យតសរូវអងការកម្ពុជា ចឆ្្ះចៅរក សាមេ្គីភាេេិតតបាកដ ភាេចជាេជយ័ និង សពុខដពុមរមនាចៅថថ្អនាេត តសបនរឹងបាវេនាថ្មី ផដេថ្ 
«រមួគានា ជាកមាលៃ ងំ = Stronger Together»៕ 

 អំពីដេខាធតិការោឋា ន

ទំព័រទី ៦



www.facebook.com/cambodiaricefederation

ដោក ភពុន ដខមរ

កំរ តិតវប្បធម៌៖ បរញិ្ញា បតត ផផ្្ក  តេប ់
តេង ពាណិជ្ជកម្ម   េី  សាកេ វទិយាេ័យ 
ជាតិតេបត់េង។

ជំនាញ៖  តេបត់េងពាណិជ្ជកម្ម

តួនាទី៖ មសន្តីផផ្្កតេបត់េងធនធានមនពុស្ស និង ជនំនួយការ 
អេ្គចេខាធិការ

ការទទួេខពុសសតរូវ៖ សតមបសតមរួេផផ្្កបពុេ្គេិកទូចៅ 
ចតជើសចរ ើសបពុេ្គេិកបផនថាម ទនំនាកទ់នំនង ជាមយួ សាថា បន័រដឋា និង
សតមបសតមរួេ តករុមការង្រទី ៩។ 

ដោក អ៊ពុច ចាន់្ពុេ

កំរ តិតវប្បធម៌៖ អនពុបណ្ឌិ ត តេបត់េង 
ការអភវិឌ្ឍ េីសាកេវទិយាេ័យនរ័តពុន 
តបចទសកម្ពុជា និងបរញិ្ញា បតតវទិយាសាសស្ត 
ចក្សតតសាសស្ត េីសាលាជាតិកសិកម្ម។ 

ជំនាញ៖ ចក្សតតសាសស្ត

តួនាទី៖ តបធានផផ្្កតេបត់េងតនំបន់

ការទទួេខពុសសតរូវ៖ ចរៀបេនំផផ្នការ និងដរឹកនានំការអនពុវត្ត
សកម្មភាេចៅតាមតនំបនន់ីមយួៗ សហការជាមយួអេ្គនាយក
ោឋា នកសិកម្ម មន្ទីរកសិកម្មចខត្ត និង សាថា បន័ នានាចដើម្គីានំតទ 
និងេតងរឹងសមតថាភាេសហេមនក៍សិកម្ម និង ផស្វងរកកិេ្ច
សហការេ្អេីថដេូអភវិឌ្ឍន ៍ និងសាថា បន័នានាក្ពុងវស័ិយតសរូវ
អងការ។

ដោក ផង់ ផោលៃ

កំរ តិតវប្បធម៌៖                                  អនពុបណ្ឌិ តផផ្្កតេប-់
តេងពាណិជ្ជកម្ម

ជំនាញ៖ តេបព់ាណិជ្ជកម្ម តេបត់េង 
ហិរញ្ញា វតថាពុ និង តេបត់េង កសិពាណិជ្ជកម្ម។

តួនាទី៖ តបធានផផ្្កអភវិឌ្ឍនេូ៍ជ និងផ្េិតផ្េតសរូវ

ការទទួេខពុសសតរូវ៖ ចរៀបេនំផផ្នការសកម្មភាេផផ្្កេូជ 
និងផ្េិតកម្មតសរូវ សតមបសតមរួេជាមយួ ភាេីពាកេ់ន័្ធ ចដើម្ ី
សហការ ក្ពុងការអនពុវតិ្តនផ៍ផ្នការសកម្មភាេ គានំតទ កសិករ
 មូេោឋា នចដើម្ ីអភវិឌ្ឍ ការ តបតិបត្តិ របស់េួកចេឲ្យ មនេក្ខណៈ  
ស្តងោ់ ពាណិជ្ជកម្ម និង  សតមបសតមរួេេណៈកម្ម ធិការ
តបតិបត្តិ ផ្េិតភាេ ផ្េិតកម្ម តសរូវ និងការផកថេ្។

ដោក មពុយ ថ្ន់

កំរ តិតវប្បធម៌៖ អនពុបណ្ឌិ តផផ្ក្   
ការតេបត់េង េនំរពុះ  សនំរាប ់ការអភវិឌ្ឍន ៍
កសិកម្ម  និង ជនបទ ថន សាកេ 
វទិយាេ័យ ភូមនិ្ទកសិកម្ម

ជំនាញ៖ តេបត់េង េនំរពុះ សនំរាប ់
ការអភវិឌ្ឍន ៍កសិកម្ម 

តួនាទី៖ ចេខាធិការថន តករុមការង្រ  េិចសស របស់ សហេន័្ធ 
តសរូវ អងការ កម្ពុជា តបចានំចខត្ត កនំេងឆ្់្នំង
ការទទួេខពុសសតរូវ៖ ចរៀវបេនំកម្មវធិីនិងទិសចៅ ការង្រ 
តបចានំផខ របស់ ចេខាអិការោឋា ន ជូនថ្្កដ់រឹកនានំ   សិកសា និង 
តបមូេ ទិន្នយ័ អនំេីសកា្ត នពុេេភាេថន ផ្េិតកម្ម  តាមោន 
សាថា នភាេ ថន ការចធ្វើ េរាេរ  និង េត័ម៌នទីផ្សារ តសរូវ អងការ ក្ពុង 
ចខត្ត និងសហការ ជាមយួ មន្ទីរជនំនាញ អាជ្ាធរមូេោឋា ន។

ទំព័រទី ៧

ដោក មពុយ ថ្ន់



www.crf.org.kh

កំរ តិតវប្បធម៌៖ បរញិ្ញា បតតផផ្្ក វទិយា 
សាសស្ត ចៅសាកេវទិយាេ័យភូមភិនំ្ចេញ

ជំនាញ៖  េណិតវទិយា

កញ្្ញ  ដសង ថ្វី

តួនាទី៖ មសន្តីផផ្្ករដឋាបាេ និង កិេ្ចការទូចៅ

ការទទួេខពុសសតរូវ៖ សតមបសតមរួេ ការង្រ រដឋាបាេ ចៅ 
ក្ពុងការយិេ័យ ចរៀបេនំកម្មវធិីចផ្្សងៗ ដូេជា៖ កិេ្ចតបជពុនំ សិកា្ខ  
សាលា និងវេ្គបណ្តពុ ះ បណា្ត េ ទនំនាកទ់នំនង ជាមយួ សមជិក  
និង សាថា បន័ ពាកេ់ន័្ធ និងកិេ្ចការចផ្្សងៗចទៀត ផដេ មន ភាេ 
ចានំបាេ ់ និងអាទិភាេ។

កំរ តិតវប្បធម៌៖ ថ្្កប់រញិ្ញា បតត 
ផផ្្កេណចនយ្យ ចៅវទិយាសាថា ន វ៉ា នោ់ 
េណចនយ្យ។

ជំនាញ៖  េណចនយ្យ

កញ្្ញ  ដធឿន សពុវឌ្ឍនា

តួនាទី៖ មសន្តីផផ្្កេណចនយ្យ

ការទទួេខពុសសតរូវ៖ តេបត់េងការ កត ់តតា េនំណូេ 
េនំណាយ ទូចៅ តបតិបត្តិការហិរញញា វតថាពុ និងកិេ្ចការចផ្្សងៗចទៀត 
ផដេថ្្កច់េើតតមរូវ។

កំរ តិតវប្បធម៌៖ បរញិ្ញា បតតផផ្្ក នីតិ-
សាសស្ត េីសាកេវទិយាេ័យ ភូមនិ្ទនី
តិសាសស្ត និងវទិយាសាសស្តចសដឋាកិេ្ច និង
វញិ្ញា បនបតតមូេោឋា ន ផផ្្កតេបត់េង 
េត័ម៌នវទិយា េីវទិយាសាថា ន សពុីតិក។
ជំនាញ៖ នីតិទូចៅ និង តេបត់េង  
េត័ម៌ន វទិយាដោកសស ីវណ្ណ  ដសាភ័ណ្ឌ

តួនាទី៖ មសន្តីផផ្្កទនំនាកទ់នំនង

ការទទួេខពុសសតរូវ៖ សតមបសតមរួេផផ្្កទនំនាកទ់នំនង 
ក្ពុង និងចតរៅសាថា បន័ តេបត់េងតបេន័្ធទនំនាកទ់នំនងបណា្ត ញ 
សង្គម រមួទានំង ចេហទនំេរ័ តបមូេេងតកង  ផ្េិត និង ផ្្សេ្វផ្សាយ
  េត័ម៌ន របស់ សហេន័្ធ តាម  Online និង ចបាះេពុម្ ផ្សាយថតរបូ
ថតវចីដអូឯកសារ ឌីសាញ និង កិេ្ចការចផ្្សងៗចទៀត ផដេ មន 
ភាេ ចានំបាេ ់ និងអាទិភាេ។

ដោក សាន  ទតិត្យ

តួនាទី៖ មសន្តីផផ្្កតសាវតជាវ និងចរៀបេនំផផ្នទី

ការទទួេខពុសសតរូវ៖ សតមបសតមរួេ  តបេន័្ធេត័ម៌ន 
ភូមសិាសស្ត បណ្តពុ ះបណា្ត េជនំនាញភូមសិាសស្ត  តសាវតជាវ 
និងកិេ្ចការចផ្្សងៗចទៀត ផដេថ្្កច់េើតតមរូវ។

កំរ តិតវប្បធម៌៖ បរញិ្ញា បតតផផ្្ក 
វទិយាសាសស្ត េី សាកេវទិយាេ័យ 
ភូមនិ្ទកសិកម្ម។

ជំនាញ៖  ចរៀបេនំផដនដី និងរដឋាបាេដីធ្ី

ទំព័រទី ៨



www.facebook.com/cambodiaricefederation

 ការងារសដសមចបានរបសដ់េខាធតិការោឋា ន

សដងខេបខលៃឹមសារ ការងារសដសមចបានរបសដ់េខាធតិការោឋា ន

១. ការទទួេខពុសសតរូវដេើដំដណើ ការសបចានំ្ងៃរបសដ់េខាធតិការោឋា ន៖

ចដើម្ចីធ្វើឲ្យ សហេន័្ធក្ាយជាសាថា បន័ផដេមនតបសិទ្ធភាេ ផដេអាេច្្ើយតបរាេ់សនំចណើ របស់សមជិក និងការផេកចាយេត័ម៌នផដេមន
តាមរយៈតេបម់ចធយាបាយទានំងអស់ ចដើម្ជីួយ�សតមបសតមរួេផ្្តេ់នូវេត័ម៌នចផ្្សងៗ និងការតបមូេនូវបញ្ហា ចផ្្សងៗេីសមជិក និងអ្កពាកេ់ន័្ធ
ក្ពុងវស័ិយតសរូវអងការកម្ពុជា ចដើម្ោីកជូ់នតករុមតបរឹកសាភបិាេ ចដើម្េីិនិត្យ និងេិភាកសារកដនំចណាះតសាយសមតសបសតមបស់មជិក  ចេខាធិការ 
ោឋា ន ផតង បនំចេញ ការង្រ តបចានំ ថថ្ ចោយ យកេិត្តទពុកោក ់តាមរយៈ សកម្មភាេ ដូេខាងចតកាម៖
• ការចធ្វើបេ្ចពុប្ន្ភាេបញ្ជ ីច ្្ម ះសមជិកសហេន័្ធទានំងអស់
• ការជួយ�អន្តរាេមនច៍ៅតកសួង-សាថា បន័ពាកេ់ន័្ធ
• ផស្វងរកនិងផ្្តេ់នូវឯកសារផ្្ូវេបាប ់ដូេជា តបកាស បទបញញាត្តិចផ្្សងៗរបស់តកសួង-សាថា បន័ពាកេ់ន័្ធ ជូន ដេ់ សមជិក សហេន័្ធ តាម 

តតមរូវការ និងទានច់េេចវលា
•   ជួយ�សតមបសតមរួេេិចតគាះចយបេ់ និងទនំនាកទ់នំនងចផ្្សងៗចទៀតសតមបស់មជិកចយើងចៅចេេតតរូវការ ទនំនាកទ់នំនង 

ជាមយួសាថា បន័ចផ្្សងៗ
• ការង្រចផ្្សងៗចទៀត ផដេថ្្កដ់រឹកនានំ និងសមជិកទានំងអស់មន កង្វេ់  និង ផស្វងរកដនំចណាះតសាយ 

២. ការដធ្វើបច្ចពុប្បននាភាពរបសស់មាជតិក ការសតិកសាន្លៃដដើម នតិងការគូសដផនទីពីទីតាងំដរងមា៉ា សពុនី នតិង សហគមន៍ 
កសតិកមមាផេតិតពូជ៖

• ចធ្វើបេ្ចពុប្ន្ភាេេីសមជិករបស់សហេន័្ធ៖ កនំលានំងផ្េិត បរមិណផ្េិត េទ្ធភាេឃ្្នំងផដេអាេស្តពុកបាន របស់សមជិកចរាងម៉ា សពុីន 
និងតករុមហ៊ពុននានំចេញ តបេន័្ធទនំនាកទ់នំនង ចដើម្ងី្យតសរួេក្ពុងការផ្្តេ់េត័ម៌នេីសកម្មភាេចផ្្សងៗ ដូេជា អចញ្ជ ើញ េូេ រមួតេប ់
សកម្មភាេ ទានំងអស់របស់សហេន័្ធ ដូេជា តបជពុនំ សិកា្ខ សាលា ចវទិកាតសរូវអងការ េិធីបពុណ្យអងការ និងមហាសន្ិបាត ជាចដើម 

• សិកសាេីបរមិណតតមរូវការឥណទានរបស់សមជិក 
• សិកសាេីបរមិណការចតបើតបាស់អេ្គិសនី របស់សមជិក 
• សិកសាេីថថ្ចដើមថនការផ្េិតក្ពុងផខ្សសង្្វ កផ់្េិតកម្មទានំងមូេ
• ការេូសផផ្នទីេីទីតានំងចរាងម៉ា សពុីននិងសហេមនក៍សិកម្មផ្េិតេូជ ផដេចយើងសចតមេបានជិត ១០០% ចដើម្ងី្យតសរួេក្ពុងការទនំនាក់

ទនំនង ផស្វងរកទីតានំងបានឆ្បរ់ហ័សសតមបស់ហេន័្ធ អ្កទិញ ថដេូអភវិឌ្ឍនានា ផដេចេេងប់ាន
•  ទទួេនូវចភ្ៀវជាតិ និងអន្តរជាតិ េិចសសថដេូអភវិឌ្ឍន ៍ មកជួបេិភាកសា និងតសងយ់កទិន្នយ័េីវស័ិយតសរូវអងការកម្ពុជាតាមរយៈសហេន័្ធ

៣. ការងារសសមបសសមរួេគណៈកមាមា ធតិការសបតតិបត្តិទាងំ៥ ដដើម្បដីេើកយកនូវដផនការមកអនពុវត្៖ 

•  មសន្តីជានខ់្ស់េនំនួន៥ របូថនចេខាធិការោឋា នបានចធ្វើការង្រសតមបមតសរួេដេ់សតមបេ់ណៈកម្ម ធិការនីមយួៗ ដូេជាជួយ�សតមរួេក្ពុង
ការចរៀបេនំឯកសារ កនំណតច់េេចវលា ទីកផន្ង អចញ្ជ ើញសមជិក សតមបសតមរួេកិេ្ចតបជពុនំ និងចធ្វើរបាយការណ៍ ឬកនំណតច់ហតពុចដើម្ោីក់
ជូនថ្្កដ់រឹកនានំ។

• ចធ្វើរបាយការណ៍រាេ់កិេ្ចតបជពុនំោកជូ់នតបធានេណៈកម្ម ធិការនិងសមជិកេិនិត្យនិងសចតមេេពុះហតថាចេខា
• បញ្ជូ នរបាយការណ៍ចៅជនំនួយការតបធាន ឬ អេ្គចេខាធិការចដើម្រីាយការណ៍ជូនតបធានសហេន័្ធចដើម្តីជាបជាេត័ម៌ននិងការវវិត្តថនកិេ្ច 

តបជពុនំ នីមយួៗ។

៤. ដរៀបចំដសចក្ីសរាងដផនការយពុទ្ធសានស ្នតិងដផនការសកមមាភាពរបសស់ហព័ន្ធ នតិង ដរៀបចំ ដផនការ ្ វតិកា 
សបចាឆំ្នា  ំ២០១៦៖ 

• ចយងតាមការេង្អពុេបង្ហា ញេីថ្្កដ់រឹកនានំថនតករុមតបរឹកសាភបិាេសហេន័្ធ ចេខាធិការោឋា ន បាន តបមូេេងតកងនូវបញ្ហា ទានំងឡាយផដេថ្្
កដ់រឹកនានំតករុមតបរឹកសាភបិាេ កដូ៏េជាសមជិក និងអ្កពាកេ់ន័្ធបានចេើកចឡើង ចោយបានយកចៅេិភាកសារមួគ្ា ចោយ ក្ពុង ចនាះ មន ថដ 
េូអភវិឌ្ឍន ៍និងតកសួងសាថា បន័ពាកេ់ន័្ធ  

ទំព័រទី ៩
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• តាមរយៈការេពុះជួបសនំចណះសនំណាេផ្្ទ េ់ជាមយួសមជិក កិេ្ចតបជពុនំតបចានំឆ្្នំ និងសិកា្ខ សាលា ជាចដើម 
• ការផ្្តេ់ជាេនំនិតរបស់េណៈកម្ម ធិការនីមយួៗ ផដេបានចេើកចឡើងក្ពុងកិេ្ចតបជពុនំេណៈកម្ម ធិការទានំង៥ 
• េទ្ធផ្េថនការសិកសាេីទីផ្សារ និងតួចេខការនានំចេញកន្ងមករបស់កម្ពុជា
• េទ្ធផ្េថនកិេ្ចេិភាកសាចឡើងវញិក្ពុងចវទិកាតសរូវអងការកម្ពុជា និងេិធីបពុណ្យអងការកម្ពុជា 
• ការផ្្តេ់អនពុសាសនផ៍ណនានំដខ៏្ងខ់្ងេ់ីសនំណាក ់សចម្តេអេ្គមហាចសនាបតីចតចជា ហ៊ពុនដសន នាយករដឋាមសន្តីថនតេះរាជាណាេតកកម្ពុជា

ក្ពុងេិធីចបើកចវទិកាតសរូវអងការកម្ពុជាចេើកទី៥ កាេេីថថ្ទី២៥ ផខមករា ឆ្្នំ២០១៦ ចៅសណាឋា គារសពុខាភ្នំចេញ។

ដេខាធតិការសហព័ន្ធ បានដធ្វើការងារជាមួយអនាកសបឹកសាដោបេ ់បានដធ្វើការចងសកងដចញនូវដសចក្ីសរាងចំនួន៖ 
១. ចសេក្តីតពាងផផ្នការយពុទ្ធសាសស្តនិងផផ្នការសកម្មភាេរយៈចេេ ៥ឆ្្នំ របស់សហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជា។ 
(សូមចមើេឧបសម្ន័្ធចៅខាងចតកាយ)
២. ចោយផផ្្អកចេើការេនំណាយជាកផ់ស្តង ផផ្នការថវកិាឆ្្នំ២០១៥ និងផផ្នការយពុទ្ធសាសស្តនិងផផ្នការសកម្មភាេចនះ ចេខាធិការោឋា នបាន 
ចរៀបេនំ នូវេចតមងផផ្នកាថវកិាសតមបឆ្់្នំ២០១៦។ ផផ្នការទានំងេីរ បានោក់្ ្ងកិេ្ចតបជពុនំតករុមតបរឹកសាភបិាេចដើម្េីិនិត្យនិងសចតមេ បនា្ទ បម់ក 
នរឹង តតរូវោក់្ ្ងមហាសន្ិបាតរបស់សហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជា។

៥. សសមបសសមរួេសករុមកាងារទី៩ ននដវទតិការជរោឋា ភតិបាេនតិងវតិសយ័ឯកជន ដផនាកសសរូវអង្ករ 

ចោយសារតករុមការង្រទី៩  ថនចវទិការាជរោឋា ភបិាេនិងវស័ិយឯកជន េឺជាតករុមការង្រមយួសនំខាន ់ ផដេចធ្វើការទាកទ់ងនរឹងចគាេនចយបាយ
វស័ិយតសរូវអងការ និងចដើម្ងី្យតសរួេក្ពុងការចេើកចឡើងក្ពុងសនំចេងផតមយួនូវបញ្ហា តបឈមនានាទាកទិ់នវស័ិយតសរូវអងការចៅកានរ់ាជរោឋា ភបិាេ
កាេេីថថ្ទី១ ០  ផខវេិ្ិកា ឆ្្នំ២ ០ ១ ៥  តករុមតបរឹកសាភបិាេថនសហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជា បានតបជពុនំេិភាកសា និងសចតមេជាឯកេ្ន្ទចតជើសចរ ើស 
ឯកឧត្តម សពុខ េពុទ្ធីវ ពុធ តបធានសហេន័្ធ ចដើម្ចីស្ើសពុនំចៅកានរ់ាជរោឋា ភបិាេ ផតងតានំងចធ្វើជាតបធានតករុមកាង្រទី៩  ថនចវទិការាជរោឋា ភបិាេនិង
វស័ិយឯកជន ផផ្្កតសរូវអងការ (GSF-WG9) ចោយរោឋា ភបិាេបានចសេក្តីសចតមេក្ពុងចេេថ្មីៗចនះ។ តាមរយៈតករុមការង្រចនះ ចយើងនរឹងអាេ
ចធ្វើការង្របានជាចតេើន ចោយបញ្ជូ េនូវផផ្នការរបស់សហេន័្ធ និងចធ្វើការសតមបសតមរួេជាមយួនរឹងតកសួង សាថា បន័ពាកេ់ន័្ធនិងថដេូ
អភវិឌ្ឍនានា ផដេចយើងបាននិងកនំេពុងចធ្វើជាមយួគ្ា ចដើម្ ី្ នដេ់ការសចតមេបាននូវផផ្នការសតមបវ់ស័ិយតសរូវអងការកម្ពុជាទានំងមូេនា
ចេេខាងមពុខ។
េនំណពុ េសនំខាន់ៗ  ផដេតករុមការង្រទី៩ និងសហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជា បានចេើកចឡើងក្ពុងជនំនួបេិភាកសា និងកនំេពុងចធ្វើការជាមយួរោឋា ភបិាេ 
រមួមន៖
ការនាចំូេអង្ករពីសបដទសជតិតខាង ដោយ សហព័ន្ធ បាន ដសនាើ ដេើជំហរដូចខាងដសកាម៖
• ការនានំេូេអងការេីតបចទសចវៀតណាម តតរូវមនម៉ា ក និង តបភេេបាស់លាស់
• ការេតងរឹងអភបិាេកិេ្ចមសន្តីចៅតេកតេនំផដនទានំងអស់ 
• ការនានំេូេតតរូវេតងរឹងការបងេ់ន្ធតេបេ់នំនួន និងេួរផកសតមរួេតនំចឡើង 

អតតាេន្ធនានំេូេ
ហតិរញ្ញប្បទាន ឃាលៃ ងំស្ពុក មា៉ា សពុនីសមងៃួត នតិងការបញ្ជា សំ្ពុក
• តកសួងចសដឋាកិេ្ចនិងហិរញញា វតថាពុ បានអនពុញ្ញា តឲ្យសហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជា 

េូេរមួតករុមការង្របចេ្ចកចទស ចដើម្ចីធ្វើការសិកសា និងវយតនំថេចេើសនំ

ចណើ េចតមងចៅក្ពុងតកបខណ័្ឌ ថនេចតមងជពុនំវញិ ចតកាមហិរញញាប្ទានស
ហតបតិបត្តិការេីសាធារណរដឋាតបជាមនិតេិន។

តនមលៃអគ្គតិសនី ដោយមានជំនួបជាមួយសកសងួដរ ៉ានតិងថ្មពេ របូភាពពពលបបជំុពៅ CDC

ទំព័រទី ១០



www.facebook.com/cambodiaricefederation

នតិងអជាញា ធរអគ្គតិសនី៖
• តថម្អេ្គិសនី នរឹងេពុះចៅឆ្្នំ២០១៦
• ការចតបើតបាស់អេ្គិសនីចេេយបត់នំថេទាបជាងចេេថថ្ ចោយសហេន័្ធ នរឹងបន្តជតមរុញឲ្យចេញជាេទ្ធផ្េ។
• ការតេីអនពុសាថា នីយមនតនំថេទាបជាងការភា្ជ បច់សវករ ប៉ាពុផន្តម្ច ស់ចរាងម៉ា សពុីនតតរូវេនំណាយចសវ និងសនំភារៈតបណា្ត ញចោយខ្ួនឯង។
ការបង់ពន្ធ
• ទទួេបានការចេើកផេងអាករចេើតនំថេបផនថាម
• បន្តចធ្វើការង្រចេើេន្ធចផ្្សងចទៀត
តំនេការដឹកជញជាូន ដហោឋា រចនាសម្័ន្ធផលៃូវដគាក ផលៃូវដដក នតិងផលៃូវទឹក  
សបភពទឹក នតិងសបព័ន្ធធារនស។្ 

៦. ការងារដឹកនា ំនតិងពសងឹងដេើដេខាធតិការោខេ ន ស អ ក ៖

៦.១. បដង្កើនសបសតិទ្ធភាព នតិងដធ្វើដអាយមានភាពសបដសើរដ�ើង៖ 
• បចងកាើតឲ្យ មនភាេេបាស់លាស់ចៅចេើផបបបទនីតិវធិី ជាេិចសសតួនាទី និងភារកិេ្ចទទួេខពុសតតរូវ ចេេចវលាចម៉ា ងចធ្វើការ 

ការតាមោនវត្តមន ចោយចតបើម៉ា សពុីនចសកានតមមថដ និងតកមសីេធម ៌របស់មសន្តីក្ពុងចេខាធិការោឋា ន។ 
• មនកិេ្ចតបជពុនំចទៀងទាតត់បចានំសបា្ត ហ៍ ចដើម្រីាយការណ៍េីការវវិត្តការង្រ និងេិភាកសាចោះតសាយបញ្ហា ណាផដេមនិអាេចោះតសាយបាន 

ចដើម្ ីចេើកសនំចណើ ជូនថ្្កដ់រឹកនានំេិនិត្យនិងសចតមេ ចោយចគារេចៅតាមេក្ខន្តិកៈនិងបទបញញាត្តិថផ្្ទក្ពុងរបស់សហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជា។

៦.២. បានដរៀបចំនូវដគាេនដោបាយ នតិងសបព័ន្ធហតិរញ្ញវត្ថពុ ដដេមានសង្់ោរអន្រជាតតិ៖
• ចេខាធិការោឋា នបានចធ្វើការជាមយួសាថា បន័ឯករាជមយួចដើម្ចីរៀបេនំតនំចឡើងនូវចគាេនចយបាយនិងតបេន័្ធហិរញញា វតថាពុ 

ផដេមនស្តងោ់រតតរឹមតតរូវ ចហើយអាេបង្ហា ញនូវតម្ភាេសតមបក់ារចតបើតបាស់ហិរញញា វតថាពុ ចោយមនការបិទបញ្ជ ីចរៀងរាេ់ថថ្ទី៣០ 
ថនផខនីមយួៗ ចោយបានទទួេការឯកភាេេីតករុមតបរឹកសាភបិាេផ្ងផដរ។

• សហេន័្ធ បានជួេតករុមហ៊ពុនសវនកម្មឯករាជ្យមយួ ចដើម្ចីធ្វើការតតរួតេិនិត្យ វយតនំថេ និងផ្្តេ់នូវមតិផកេម្អតបសិនចបើមនករណីណាមយួ
ខពុសតបតកតី េនំចពាះការេនំណាយចផ្្សងៗក្ពុងដនំចណើ រសហេន័្ធ ផដេនរឹងបង្ហា ញជូនសមជិកក្ពុងមហាសន្ិបាត។

៦.៣. បានដរៀបចំនូវដគាេនដោបាយ នតិងសបព័ន្ធសគប់សគងធនធានមនពុស្ស៖
• ចដើម្ជីួយ�សតមរួេដេ់ដនំចណើ ការការង្រចៅក្ពុងចេខាធិកាោឋា នឲ្យមនភាេរេូន មនតម្ភាេ និងមនតបសិទ្ធភាេខ្ស់ សហេន័្ធ បាន 

េិនិត្យចឡើងវញិ និងចរៀបេនំចេើចគាេនចយបាយធនធានមនពុស្សក្ពុងការដរឹកនានំនិងតេបត់េង។ 
• ចោយបានចរៀបេនំផបងផេកការង្រ និងភារកិេ្ច ចៅតាមជនំនាញចរៀងៗខ្ួន។ ក្ពុងចនាះ ការចេើកទរឹកេិត្តេនំចពាះបពុេ្គេិកទូចៅ និងបពុេ្គេិកច្្ើម 

េឺជាកកា្ត សនំខានផ់្ងផដរចដើម្បីន្តជតមរុញ និងផ្្តេ់កនំលានំងេិត្តេនំចពាះអ្កខិតខនំចធ្វើការង្ររហូតដេ់សចតមេបានតាមផផ្នការ៕

ដផនការយពុទ្ធសានស ្នតិងសកមមាភាព

 ចេខាធិការោឋា នទទួេបន្ទពុកការង្រស្ូេជាចតេើន   សតមបធ់ានានូវតបតិបត្តិការការង្រ  តសបតាមផផ្នការសកម្មភាេ 
(សូមអានឧបសម្ន័្ធចៅទនំេរ័ ៤២ ដេ់ ៥៣) ផដេបានអនពុមត័នាចេេកន្ងមក ចោយមហាសន្ិបាតរបស់សហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជា និង កិេ្ច 
តបជពុនំរបស់តករុមតបរឹកសាភបិាេ។  ចេើសេីចនះ បពុេ្គេិកចេខាធិការោឋា នតេបរ់បូសពុទ្ធផតបនំចេញការង្រយ៉ា ងសកម្ម មនិតតរឹមផតការង្រផដេ 
បានផបងផេកចៅតាមមពុខសញ្ញា ចនាះចទ ផតផថមទានំងមនភាេបតផ់បនតាមតតមរូវការ និង សាថា នភាេការង្ររបស់សហេន័្ធ ផដេចទើបចាបច់ផ្្តើម

ការង្រក្ពុងរយៈចេេេីរឆ្្នំចនះ៕
 

ទំព័រទី ១១



www.crf.org.kh

សមតិទ្ធផេការងារ

ននគណៈគមាមា ធតិការ

ជំរ ពុញនតិងផ្សព្វផសាយ

ទីផសារអន្ដរជាតតិ 

(Global Market 

Promotion ExCo)

 េណៈកម្ម ធិការជនំរពុញ និងផ្្សេ្វផ្សាយទីផ្សារអន្តរជាតិ តតរូវបចងកាើតមពុនចេបង្អស់ចតកាមរបូភាេជា
តករុមការង្រេិចសសទទួេបន្ទពុកការង្រចរៀបេនំ ស្ាកសញ្ញា អងការកម្ពុជាតានំងេីថថ្ទី  ២ ២   ផខ  ធ្ូ 
ឆ្្នំ២០១៤។ ចតកាយមក តករុមការង្រចនះ តតរូវបានតបកាសផតងតានំងជាផ្្ូវការ ជាេណៈកម្ម ធិការ ជនំរពុញ
ផ្្សេ្វផ្សាយទីផ្សារអន្តរជាតិ តាមរយៈេិខិតរបស់សហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជាចេខ ២ ៥ / ១ ៥  ស. អ. ក 
េពុះថថ្ទី១៨ ផខមនីា ឆ្្នំ២០១៥។

ចតកាយេីការបចងកាើតជាផ្្ូវការ  េណៈកម្ម ធិការចនះ 
បានជួបតបជពុនំជាចតេើនចេើកចដើម្ ីេិភាកសា វយតថម្ 
និង កនំណតទ់ិសចៅផដេខ្ួនតតរូវចធ្វើ ក្ពុង នយ័ 
ចេើកស្ទួយម៉ា កសញ្ញា អងការកម្ពុជា ចដើម្បីចងកាើន ទនំនពុក 
េិត្តកានផ់តខ្ានំងក្ាបផនថាមចទៀត។ 

តួនាទីេម្ង របស់េណៈកម្ម ធិការចនះ េឺ ការ ចរៀបេនំ 
ស្ាកសញ្ញា រមួ សតមប ់អងការ តកអូប តបណិត  របស់ 
កម្ពុជា សតមប ់ច្្ើយ តបចៅនរឹងភាេចានំបាេក់្ពុងការ
កនំណតអ់ត្ត សញ្ញា ណ និង ការ ធានា េពុណ ភាេ ខ្ស់ 
របស់អងការ តបណិត កម្ពុជា ចៅ កាន ់ទីផ្សារេិភេចលាក 
ជា េិចសស ចដើម្ ីង្យ តសរួេ ផ្្សេ្វផ្សាយ និង 
ឆ្បទ់ទួេបានភាេទពុកេិត្ត និង ចេញ និយម េី សនំណាក ់អ្ក បរភិាេ។ ចតរៅេីតួនាទីចនះ េណៈកម្ម -
ធិការ ជនំរពុញផ្្សេ្វផ្សាយទីផ្សារអន្តរជាតិ កច៏ដើរតួយ៉ា ងសនំខានក់្ពុង ការអនពុវត្តនផ៍ផ្នការ យពុទ្ធសាសស្ត  របស់
សហេន័្ធ  ទាកទិ់ននរឹងបញ្ហា ទីផ្សារដូេជា  ការបចងកាើន ទនំនាកទ់នំនង ជាមយួ សាថា បន័ ថន បណាដា  តបចទសនានំ
េូេអងការ ការផ្្ស់បដាូរ បទេិចសាធនជ៍ាមយួសាថា បន័ថនតបចទស នានំចេញអងការ និងការ ផ្្សេ្វផ្សាយ េីអងការ
ផខ្មរតាមរយៈការេូេរមួ និងចរៀបេនំសន្ិសីទ និង េិេណ៌័ពាណិជ្ជកម្មនានា ទានំង ក្ពុងតបចទស និងចតរៅ
តបចទស។

 បេ្ចពុប្ន្     េណៈកម្ម ធិការមនសមសភាេេនំនួន    ១១     របូផដេអចញ្ជ ើញមកេីតករុមហ៊ពុននា
នារបស់ សមជិក សហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជា ចោយបានស្ម័តេេិត្តេះបងច់េេចវលា េនំចណះដរឹង និង បទ       
េិចសាធន ៍
ក្ពុងបពុេ្វចហតពុរមួរបស់វស័ិយអងការកម្ពុជា។

ក្ពុងរយៈចេេេីរឆ្្នំកន្ងមកចនះ េណៈកម្ម ធិការជនំរពុញ និងផ្្សេ្វផ្សាយទីផ្សារអន្តរជាតិសចតមេបាន 
សមទិ្ធផ្េការង្រតូេធនំជាចតេើនដូេជា៖
 
• ចតេៀងតកមសីេធម ៌និងវនិយ័របស់សហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជា
• ផកសតមរួេ និងចស្ើកិេ្ចតេមចតេៀងពាណិជ្ជកម្មបនំចេញបផនថាមសតមបក់ារផ្្គតផ់្្គងអ់ងការចៅតបចទស

េិន និងតបចទសឥណ្ឌូ ចនសពុី ចៅតកសួងពាណិជ្ជកម្ម
• សហការដរឹកនានំសមជិក េូេរមួពាណិជ្ជកម្មចៅទីតករុងកា្វ ងេូវ តបចទសេិន េូេរមួសន្ិសីទតសរូវ

អងការេិភេចលាកចេើកទី៧ចៅតបចទសម៉ា ចឡសពុី និងេិេរ័ណេនំណីអាហារអនដារជាតិចៅតបចទសថថ
• សហការដរឹកនានំ សមជិកចធ្វើទស្សនកិេ្ច និងចបសសកម្មទីផ្សារចៅតបចទសេិន និងេតងរឹងទនំនាក ់

ទនំនង ជាមយួសមេមអ្កជនំនួញអងការចៅទីតករុងហពុងកពុង
• ចតជាមផតជងចរៀបេនំចវទិកាតសរូវអងការចេើកទី៥ និងបពុណ្យតសរូវអងការចេើកទី៣ ទទួេបានចជាេជយ័ 

ចតកាម អធិបតីភាេដខ៏្ងខ់្ស់បនំផ្ពុតរបស់ សចមដាេអេ្គមហាចសនាបតីចតចជា ហ៊ពុន ដសន នាយករដឋា
មសន្តីថនតេះរាជាណាេតកកម្ពុជា

• ផ្ដាួេចផ្ដាើមឲ្យមន ការតបកួតតសរូវអងការេ្អបនំផ្ពុតថ្្កជ់ាតិ ចេើកដនំបូង
• ចរៀបេនំ និងបចងកាើតម៉ា កអងការជាតិ ចហើយេងតកងឯកសារេពុះជាម៉ា កបញ្្ជ កអ់នំេីេរកិេក្ខណៈទនំនិញ

និងចសវ(Certification Mark)ដនំបូងក្ពុងតេះរាជាណាេតកកម្ពុជា
• េងតកងឯកសារ ចតគាងេពុះបញ្ជ ីម៉ា កអងការចៅតាមតបចទសទីផ្សារចគាេចៅសនំខាន់
• ចរៀបេនំផផ្នការយពុទ្ធសាសស្ត ទីផ្សារ និងបសញ្្ជ បម៉ា កអងការចៅកានទី់ផ្សារចគាេចៅដូេជាតបចទស 

សមាសភាពគណកមាមា ធតិការទាងំ 

១១ របូ៖

១.  ជនំទាវ ដ្ សពុខា  សហតបធាន
២. ចលាក នង វាសនា សហតបធាន
៣. ចលាក ចាន់ ដពសជ សមជិក
៤. ចលាក ជា សពុខចាន់ សមជិក
៥. ចលាក ឈនី ឆ្រ ៉ាពុម  សមជិក
៦. ចលាក អពុឹង ដេងស៊ា សមជិក
៧. ចលាក ដអឌី  សមជិក
៨. ចលាក ដសង ធីដស សមជិក
៩. ចលាក សពុខ ដដវីដ សមជិក
១០. ចលាក កាន់ គន្ធី សមជិក
១១. ចលាក ឡាយ ដអនឌី សមជិក

អ្កសតមបសតមរួេ
ចលាក ដៅ បពុណ្ណ រ តិទ្ធ

ជំទាវ ថេរ សខុា ទទួលលិខិតថ្លែងអំណរគុណ

 សមតិទ្ធផេការងាររបសគ់ណៈកមាមា ធតិការសបតតិបត្តិ

ទំព័រទី ១២



www.facebook.com/cambodiaricefederation

  បរមិណថនការនានំចេញអងការរបស់កម្ពុជា កនំេពុងមនកនំចណើ នេួរឲ្យកតស់នំគាេ់ចទាះបីកម្ពុជាេពុនំ
អាេសចតមេចគាេចៅ១លានឆ្្នំ២០១៥កច៏ោយ។ ជាមយួគ្ាចនះផដរ ចយើងសចងកាតច�ើញថ្ អងការកម្ពុជា
មនិទានទ់ទួេបានភាេចជឿជាក ់និងទទួេសា្គ េ់ឲ្យបានទូេនំទូលាយ ជាេិចសស េីសនំណាកអ់្កបរភិាេ 
ផ្្ទ េ់ ចៅទីផ្សារអន្តរជាតិប៉ាពុនា្ម នចនាះចទ ផដេវផ្្ទពុយេីភាេេ្េីបាញរបស់អងការកម្ពុជាតាមរយៈការ ឈះ្ 
ជាអងការេ្អបនំផ្ពុតរបស់េិភេចលាក (World’s Best Rice Award) បីឆ្្នំជាប់ៗ គ្ា ២០១២ ២០១៣  និង 
២០១៤។ ម៉ាយាងវញិចទៀត តនំថេេកជ់ាកផ់សដាងរបស់អងការ ចៅេពុនំទានម់នេនំនរឹង និង េ្អសាក សមនរឹងេពុណ
ភាេេិតរបស់អងការកម្ពុជាចៅចឡើយចទ។

អាតស័យចហតពុចនះ សហេន័្ធ តសរូវអងការ 
កម្ពុជា តាមរយៈេណៈកម្ម ធិការជនំរពុញ និង ផ្្សេ្វផ្សាយ ទីផ្សារ អនដារជាតិ (GMP 
ExCo) របស់ខ្ួន ចោយមនការសហការ និងចតជាមផតជងេីតកសួងសាថា បន័ពាក់
េន័្ធ ជាេិចសសតកសួងពាណិជ្ជកម្ម IFC និងេនំចរាងSNEC/AFD បានចាប ់ចផ្ដាើម 
ចរៀបេនំ បចងកាើតម៉ា ក អងការជាតិមយួសតមបអ់ងការតកអូបតបណិតរបស់កម្ពុជាតានំងេី 
េពុងឆ្្នំ២០១៤។

ការបចងកាើតម៉ា កអងការសតមបអ់ងការតកអូបតបណិតចនះ បានេប ់សេ្វ តេប ់ចហើយ 
ចៅឆ្្នំ២ ០ ១ ៦ ចនះ ចោយបេ្ចពុប្ន្បាន្នដេ់ដនំណាកក់ាេេពុះបញ្ជ ីកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ជាតិជា ម៉ា កបញ្្ជ កអ់នំេីេរកិេក្ខណៈទនំនិញនិងចសវ 
(Certification Mark) តេមទានំងអាេឲ្យសមជិកោកព់ាក្យស៊ពុ ំ និងចតបើតបាស់បានសតមបរ់ដូវកាេតេរូតកាតថ់្មីចនះចហើយ។

ជាមយួគ្ាចនះផដរ ផផ្នការយពុទ្ធសាសស្តក្ពុងការចធ្វើទីផ្សារ និងចធ្វើឲ្យម៉ា កអងការចនះមនការទទួេសា្គ េ់និងេ្េីបាញ កត៏តរូវបានចរៀបេនំរេួរាេ់តសប
ចេេជាមយួគ្ាផដរ ចោយតាមរយៈផផ្នការចនះ ទីផ្សារបីសនំខាន់ៗ តតរូវបានចតជើសចរ ើសេឺតបចទសបារា នំង តបចទសេិន និងសហរដឋាអាចមរេិ។

ចដើម្ ី្ នចៅដេ់ការកនំណតច់ ្្ម ះ និងនិមតិិ្តសញ្ញា  កដូ៏េជាវធិានថនការតេបត់េង និងចតបើតបាស់ម៉ា កអងការចនះ េណៈកម្ម ធិការជនំរពុញ និង
ផ្្សេ្វផ្សាយទីផ្សារអនដារជាតិ កដូ៏េជាសហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជាបានចធ្វើការេិភាកសាយ៉ា ងេ្អិតេ្អនជ់ាមយួសមជិក និងភាេីពាកេ់ន័្ធសនំខាន់ៗ  តេម
ទានំងចធ្វើការសាកេ្ងជាមយួអតិថិជនចៅតបចទសបារា នំង េិន និងសហរដឋាអាចមរេិ។ ជាេទ្ធផ្េច ្្ម ះ ANGKOR MALIS (អង្គរម្ះិ) និង
ពាក្យចស្ាក “100% Cambodian Jasmine Rice” តេមទានំងរបូ េិតជា្្ពុះបញ្្ច នំងេីអត្តសញ្ញា ណរបស់កម្ពុជា ភាេខ្ានំងរបស់អងការកម្ពុជា និង
តតមរូវតាមការចាបអ់ារម្មណ៍េងប់ានេីសនំណាកទី់ផ្សារអនដារជាតិ។

េួរបញ្្ជ កផ់្ងផដរថ្ ម៉ា កអងការចនះ នរឹងក្ាយជានិមតិ្តរបូថនេពុណភាេសតមបអ់ងការតបណិតរបស់កម្ពុជាចោយមនិតតរឹមផតចផ្ដា តចេើរសជាតិ និង
េពុណភាេប៉ាពុចណាណ ះចទ េឺយកេិត្តទពុកោកទ់ានំងេីសពុវតថាិភាេេនំណីអាហារ និងការទទួេេនំចពាះបរសិាថា ន តេមទានំងសម្គមផ្ងផដរ។ អ្ក ចតបើតបាស់ 
តតមរូវឲ្យមនការបញ្្ជ កស់្តងោ់H A C C P  បនំចេញតាមេក្ខខណ្ឌ ដថទចទៀត និង្្ងកាតត់តរួតេិនិត្យេពុណភាេរាេ់ចេេផ្េិត និងអ្កចេញ
ចោយតករុមហ៊ពុនជនំនាញ និងឯករាជ្យ។

េក្ខណៈទនំនិញនិងចសវ “ANGKOR MALIS” រមួជាមយួការជនំរពុញផ្្សេ្វផ្សាយនាឆ្្នំខាងមពុខចនះ ចយើងសង្ រឹមថ្អងការតកអូបតបណិតកម្ពុជានរឹង
ទទួេបានការទទួេសា្គ េ់ ចេញនិយម និងចជឿជាកយ់៉ា ងទូេនំទូលាយ តេមទានំងទទួេបានតនំថេខ្ស់េីទីផ្សារអនដារជាតិ។ ចេើស េី ចនះ ចៅ 
ចទៀត វ នរឹងជួយ�ឲ្យអងការកម្ពុជាទានំងមូេមនភាេេ្េីបាញ បចងកាើនបរមិណនានំចេញ និង្នចៅចេើកស្ទួយជីវភាេកសិករ ផខ្មរ៕

ការដរៀបចំមា៉ា កអង្កររមួ នតិងការជំរ ពុញផ្សព្វផសាយមា៉ា កអង្ករកម្ពុជា

ទំព័រទី ១៣



www.crf.org.kh

សមតិទ្ធផេការងារ

របសគ់ណៈកមាមា ធតិការ

សបតតិបត្តិដកទសមង់

ន្លៃដដើម 

(Cost Competitiveness 

ExCo)

េណៈកម្ម ធិការ  តបតិបត្តិថថ្ចដើមជាេណៈកម្ម ធិការមយួ 
ផដេ សកម្មបនំផ្ពុតក្ពុង   អាណត្តិដនំបូងថនការរបួ រមួ គ្ា របស់ 
តបតិបត្តិករ ផផ្្កឯកជនក្ពុងវស័ិយតសរូវអងការ ចោយចផ្្ត ត ចេើ 
ការ  សនំខានប់នំផ្ពុតេឺការសិកសាតថម្ថថ្ចដើមផ្េិតឲ្យកានផ់ត
មនតបសិទ្ធភាេ  និង   ការ សតមបសតមរួេជាមយួសាថា បន័ 
ពាកេ់ន័្ធនានា ចដើម្ ីទទួេបានតថម្ផ្េិតកានផ់តេិចសស 
កានផ់តទាប និង កាន ់ផតបានផ្េតបចយជនដ៍េ់តបតិបត្តិ
ករក្ពុងជនំនួញតសរូវអងការ។  

ក្ពុងអាណត្តិរបស់ខ្ួនរយៈេីរឆ្្នំកន្ងមកចនះ េណៈកម្ម ធិ
ការ ចនះ     បានបនំចេញការង្រយ៉ា ងសកម្មចោយជួបតបជពុនំថផ្្ទ
ក្ពុងផ្ងនិងជួបតបជពុនំជាមយួសាថា បន័ខាងចតរៅផ្ង ចដើម្ផីស្វង
រកដនំចណាះតសាយសមតសប ចផ្្សងៗ សតមបជ់ាតបចយជនដ៍េ់ សមជិករបស់សហេន័្ធតសរូវអងការដ៏
ចក្មងខ្ចីចនះ។ 

ទានំងតបធានសហេន័្ធឯកឧត្តម សពុខ ពពុទ្ធីវពុធ តបធានេណៈកម្ម ធិការសតមបសតមរួេថថ្ចដើមឧកញ៉ា
គឹម សាវពុធ អ្កសតមបសតមរួេេណៈកម្ម ធិការ និង សមជិកទានំងអស់ របស់ ចេខាធិការោឋា នហាក ់
បាន ចផ្្ត តការយកេ់ិត្តទពុកោកខ់្ស់ក្ពុងការចធ្វើការង្រចនះឲ្យបានចដើរចៅមពុខ ជាបន្តបនា្ទ ប។់

េណៈកម្ម ធិការមយួចនះបាន  និងកនំេពុងនានំមកនូវសមទិ្ធផ្េផតបតបរួេយ៉ា ងចតេើនក្ពុងអាជីវកម្មរបស់ 
សមជិក ផដេជាតករុមហ៊ពុននានំចេញ ចរាងម៉ា សពុីនកិនតសរូវ និង សហេមនក៍សិកម្មផ្ងផដរចៅកម្ពុជា។

ក្ពុងចេេកន្ងមកចនះ េណៈកម្ម ធិការផតងផតបចងកាើតឲ្យមនជនំនួបជាចតេើន ចេើក ក្ពុង េនំចណាម អ្ក 
ពាកេ់ន័្ធជាចតេើន ក្ពុងចនាះ មនទានំងជនំនួបថផ្្ទក្ពុងផ្ង និង ជនំនួបជាមយួភាេីពាកេ់ន័្ធខាងចតរៅផ្ង។

ជនំនួបថផ្្ទក្ពុងចផ្្ត តសនំខានជ់នំនួបជាមយួម្ច ស់ចរាងម៉ា សពុីនកិនតសរូវ អ្កនានំអងការចេញ ក្ពុងបនំណងចឈ្វង 
យេ់េីកតា្ត សនំខាន់ៗ ក្ពុងការកិន ការផកថេ្ និង ការដរឹកជញ្ជូ នទនំនិញ រឯីជនំនួបខាងចតរៅ េឺជនំនួបជាមយួ 
សមេមដរឹកជញ្ជូ ននានា ចហើយជាេិចសសបនំផ្ពុតេឺជនំនួបជាមយួសាថា បន័របស់រាជរាជរោឋា ភបិាេ ដូេ
ជាតកសួងពាណិជ្ជកម្ម តកសួងសាធារណៈការនិងដរឹកជញ្ជូ ន តនំណាងកនំេងផ់ផ្ភ្នំចេញ និង ចខត្ត
តេះសីហនពុ អេ្គនាយកេន្ធោ អេ្គនាយកេយនិងរោឋា ករ និង ជនំនួបជាមយួអេ្គិសនីកម្ពុជា (EDC) 
ជាចដើម។ 
 

ការងារដេើវតិសយ័ដឹកជញជាូនរបសស់ហព័ន្ធសសរូវអង្ករកម្ពុជា៖ 

សហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជាបានចាតវ់ស័ិយដរឹកជញ្ជូ នជាផផ្្កមយួដស៏នំខានប់នំផ្ពុតក្ពុងការភា្ជ បផ់្េិតកម្ម 
ក្ពុង តសរុកចៅកានទី់ផ្សារេិភេចលាក។ ក្ពុងចេេកន្ង ចេដរឹងតេបគ្់ាថ្ ការ ដរឹក ជញ្ជូ ន កម្ពុជា មន តថម្ 
ខ្ស់ និង សនំណូមេរយ៉ា ងទទូេដេ់មនការបញ្ចពុ ះតថម្ចសវដរឹកជញ្ជូ នចនះ។ 

ក្ពុងជនំនួបជាមយួ ឯកឧត្តម សតា ំ អពុីវតឹក ផដេកាេចនាះ ជារដឋាមសន្តី តកសួង សាធារណៈការ និង 
ដរឹកជញ្ជូ ន និង តករុមហ៊ពុនដរឹកជញ្ជូ ន និង កនំេងផ់ផ្ស្វយត័ទានំងេីរ សមជិក ទទួេ បាន នូវ ការ ចោះតសាយ 
បឋម េី សនំណាក ់ថ្្ក ់ដរឹក នានំ តកសួង  និង សាថា បន័ ពាកេ់ន្ធ។

តាមរយៈកិេ្ចជនំនួបេិភាកសាគ្ា  ឯកឧត្តម េ ូ គឹមឈន់ តបធានអេ្គនាយកកនំេងផ់ផ្ស្វយត័តករុង 
តេះសីហនពុ បានឯកភាេបញ្ចពុ ះតថម្ចសវកម្មចេើការចេើកោក ់(LOLO) តសរូវអងការកម្ពុជាសតមបន់ានំ 
ចេញអងការឲ្យចៅតតរឹម ២៤ដពុល្ារសតមបក់ពុងទីនរ័៤០ហ្វីត ចទាះបីជាកពុងផតនរ័ទានំងចនាះេូេមកតាម 
តេកណាកច៏ោយ ចោយេិតចាបេ់ីថថ្ទី ០១ ផខកកកាោ ឆ្្នំ ២០១៥តចៅ។ 

សមាសភាពគណកមាមា ធតិការទាងំ 

១១ របូ៖

១.  ឧកញ៉ា  គឹម សាវពុធ តបធាន
២. ចលាក នង វាសនា អនពុតបធាន
៣. ចលាក យន់ សពុវណ្ណ  សមជិក
៤. ចលាក វង្ស ប៊ពុនដហង សមជិក
៥. ចលាក ងួន េ ី សមជិក
៦. ចលាក ដសង ធីដស សមជិក
៧. ចលាក ដៅ បពុណ្ណ រ តិទ្ធ សមជិក
៨. ចលាក អូន សម្បត្តិ សមជិក
៩. ចលាក យ៉ាង សពុណីារ៉ា  សមជិក
១០. ចលាក ដ�ក អំរ តិន សមជិក
១១. ចលាក ដពសជ ោរ ៉ាពុង សមជិក

អ្កសតមបសតមរួេ
ចលាក ហពុមី ខដទៀត

លោកឧកញ៉ា គឹម សាវុធ ទទួលពានកិត្យិស

ទំព័រទី ១៤



www.facebook.com/cambodiaricefederation

សូមបញ្្ជ កថ់្ ការបញ្ចពុ ះតថម្ចនះ េឺខាងកនំេងផ់ផ្តករុងតេះសីហនពុផ្្តេ់ជូន
ផតសមជិករបស់សហេន័្ធតសរូវអងការប៉ាពុចណាណ ះ។ 

ចតកាយមកចទៀត ចៅក្ពុងអនំឡពុងចេេថនកិេ្ចតបជពុនំ ឧកញ៉ា  គឹម សាវពុធ 
បាន ចេើកចឡើងនូវបញ្ហា តតង់ៗ ផដេសហេន័្ធេងប់ាន េឺចស្ើសពុនំបញ្ចពុ ះថថ្ការ 
ចេើកោកអ់ងការ (LOLO) និង ការបញ្ចពុ ះថថ្ចេើចសវកម្មមយួេនំនួនចទៀត និង 
ការសតមរួេោកម់៉ា សពុីន Scanner ចៅេពុងទីថនផ្្ូវរថចភ្ើងចដើម្ ីសតមរួេ 
ដេ់ការតតរួតេិនិត្យទនំនិញចោយមនិចានំបាេដ់រឹកចៅទីតានំងចផ្្សង។ 

វតិសយ័ថ្មពេ

ច្្ើយតបេនំចពាះសមជិករបស់ សហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជា ផដេផតងផតចេើកចឡើងេីកង្វេ់ជពុនំវញិតថម្ អេ្គិសនី ផដេ ចៅផតខ្ស់បងកាឲ្យថថ្ ចដើម 
ថនការផ្េិត និងផកថេ្អងការចៅ 
ខ្ស់ផដរចនាះ សហេន័្ធតសរូវអងការ 
កម្ពុជា បាន ដរឹកនានំ  តករុមការង្រ ចធ្វើ 
ជនំនួប ផ្្ទ េ់ជាមយួ ថ្្ក ់ដរឹកនានំ 
តកសួងផរ ៉ានិងថ្មេេ និងអេ្គិសនី 
កម្ពុជា ក្ពុងចនាះមនជនំនួបជាមយួ 
ឯកឧត្តម  ស៊ពុយ ដសម រដឋាមសន្តី 
តកសួង  ផរ ៉ា   និងថ្មេេ  និង 
ឯកឧត្តម ដកវ រតនៈ តបតិភូ-
រាជរោឋា ភបិាេទទួេបន្ទពុកជាអេ្គនា
យកអេ្គិសនី កម្ពុជា ចដើម្សីពុនំបញ្ចពុ ះថថ្អេ្គិសនីសតមបច់រាងម៉ា សពុីនកិនតសរូវ។ 

េទ្ធផ្េជាវជិ្ជមនចតកាយជនំនួបេឺថ្្កដ់រឹកនានំអេ្គិសនីកម្ពុជា បានសចតមេឲ្យម្ច ស់ចរាងម៉ា សពុីនកិនតសរូវទានំងឡាយណាផដេមនមូេោឋា ន ឬ 
ទីតានំង ចរាងម៉ា សពុីនចៅផក្រអនពុសាថា នីយអ៍េ្គិសនីកម្ពុជា អាេ ត បណា្ត ញចេញេីអនពុសាថា នីយអ៍េ្គិសនីផ្្ទ េ់យកចៅចតបើតបាស់ចដើម្ទីទួេបាន 
អតតាតថម្េិចសស ចោយមនិចានំបាេត់បណា្ត ញចេញេីចសវករអេ្គិសនីផដេទទួេបានសិទ្ធផេកចាយអេ្គិសនីចនាះចទ។ 

ចេើសេីចនះចៅចទៀត អេ្គិសនីកម្ពុជា កស៏ចតមេផ្្តេ់តថម្េិចសសដេ់ម្ច ស់ចរាងម៉ា សពុីន ផដេចតបើតបាស់ថ្មេេអេ្គិសនីចៅចេេយបស់តមប់
តបតិបត្តិការការង្រ។ ចទាះបីមនការផ្្តេ់ជូនយ៉ា ងចនះកច៏ោយ ការអនពុវត្តហាកច់ៅមនិទានច់ៅមពុខរេួ ចោយសារតថម្េេកម្មចៅចេេយបក់ ៏
ខ្ស់ ជាងតថម្េេកម្មចៅចេេថថ្ ម៉ាយាង ចទៀត ការ ផកថេ្ ចៅ ចេេ យប ់តបឈម សត្វ េ្អិត ចតេើន។

បញ្ហា បង់ពន្ធោរ

បញ្ហា បងេ់ន្ធេឺជាក្តីបារម្ភមយួរបស់ចរាងម៉ា សពុីនកិនតសរូវចៅកម្ពុជា។ ក្តីបារម្ភមនិផមនចកើតចេញេីការបងេ់ន្ធចនាះចទ ផតវជាការផ្្ស់ប្តូរទម្ប ់                        
ថនការ បងប់េន្ធ។ ការដូររចបៀប បងេ់ន្ធេីការង្រផដេខ្ួនធ្ាបអ់នពុវត្តជាយូរ
មកចហើយ តាមរបបច ៉៉ា ការ ចៅជាការបងេ់ន្ធតាមរបបេិត ឬ របប ស្វ័យ 
តបកាសវញិ  េឺ ជា ចរឿង កង្វេ់ ខ្ស់ សតមប ់តបតិ បត្តិ ការ ក្ពុង វស័ិយ តសរូវ អងការ។ 
តាមរយៈជនំនួបចេើកដនំបូងចនាះ ឯកឧត្តម គង់ វតិបពុេ តបតិ ភូ រាជរោឋា -
ភបិាេ  ទទួេបន្ទពុកជាអេ្គនាយកេន្ធោរ បានចស្ើ ឲ្យ សហេន័្ធ តសរូវ អងការ
កម្ពុជា សហការ ជាមយួមសន្តីថនអេ្គនាយកោឋា នេន្ធោរ ចដើម្ផីណនានំេី
រចបៀបថនការបងេ់ន្ធឲ្យបានេបាស់លាស់ ចោយមនិ តតរូវ បងកា ការ េនំបាក 
ណា មយួ ចតពាះផតមនិយេ់េីរចបៀបថនការបងេ់ន្ធចនាះចទ។

ចតកាយជនំនួបជាចតេើនចេើក ថ្្កដ់រឹកនានំអេ្គនាយកោឋា នេន្ធោរ បាន ចធ្វើ បទ
បង្ហា ញខ្ីមយួស្តីេី េីវធិានតបមូេេន្ធចេើវស័ិយតសរូវអងការ និង អតថាតបចយជន ៍
ផដេចរាងម៉ា សពុីនកិនតសរូវ និងអ្កនានំចេញនរឹងទទួេបាន 

របូភាពពពលបបជំុពៅកំពុងផែបករុងបពរះសីហនុ

របូភាពពពលបបជំុពៅអគ្គនាយកពន្ធដារ
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ចេេេពុះបញ្ជ ីបងេ់ន្ធតាមរបបេិត។ បផនថាមេីចនះ ឯកឧត្តម គង់ វតិបពុេ 
បានចស្ើនិងចេើកទរឹកេិត្តដេ់សមជិក សហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជាទានំងអស់
េពុះបញ្ជ ីបងេ់ន្ធតាមរបបេិតវញិ ចតពាះការេពុះបញ្ជ ីបងេ់ន្ធតាមរបប េិត នរឹង 
ទទួេបាននូវអតថាតបចយជនន៍ិងការចេើកផេងេន្ធជាចតេើន។

ឯកឧត្តម គង់ វតិបពុេ កប៏ានសនយាថ្ នរឹង ផ្្តេ់ ជូន ការ សតមប សតមរួេ 
មយួ ជាេិចសស សតមបក់ារេពុះបញ្ជ ីជាបរបេិត ជូនដេ់សមជិករបស់    
សហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជា។ 

VAT ១០% សតរូវេពុបដចាេ 

ក្ពុងជនំនួបតបជពុនំជាចេើកទី៣  របស់សហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជា ជាមយួអេ្គនាយកោឋា នេន្ធោរ ថនតកសួងចសដឋាកិេ្ចនិងហិរញញា វតថាពុ ផដេ ដរឹកនានំ 
ចោយឯកឧត្តម វា៉ា ន់ ពពុទ្ធតិពេ អេ្គនាយករង ថន អេ្គនាយោឋា ន េន្ធោរ និង ចលាកឧកញ៉ា  គឹម សាវពុធ អនពុតបធានសហេន័្ធ តសរូវ អងការ 
កម្ពុជា និងជាតបធានេណៈកម្ម ធិការតបកួតតបផជងថថ្ចដើម និងសមជិក តេមទានំងចេខាធិការ ោឋា នរបស់សហេន័្ធ ថ្្កដ់រឹកនានំ សហេន័្ធ បាន 
ចស្ើ ចេើក ផេង ការ ជាប ់េន្ធ  អាករ  ១០% េី  ចេើ វស័ិយ តសរូវអងការ ។ 

តាមរយៈជនំនួបចនាះ ថ្្កដ់រឹកនានំអេ្គនាយកោឋា នេន្ធោរ បានសចតមេ ចេើកផេងអាករបផនថាម (VAT១0% សតមបថ់ថ្អងការ។ តាមការអះអាង 
ទនំហនំថន VAT១០% ផដេតបមូេបានេីការផ្េិតអងការ េឺចស្ទើរចស្មើ១% ចធៀបនរឹងអាករចផ្្សងៗចទៀត។  

ការដសនាើសពុទំតិននាន័យនាចំូេ នតិងនាដំចញសសរូវអង្ករ 

ចៅតេរឹកថថ្ទី២០ ផខសីហា ឆ្្នំ២០១៥ តករុមការង្រសហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជា ផដេដរឹកនានំចោយតបធានសហេន័្ធ ឯកឧត្តម សពុខ ពពុទ្ធីវពុធ 
បានជួបតបជពុនំេិចសសមយួ ជាមយួថ្្កដ់រឹកនានំអេ្គនាយកោឋា នេយនិងរោឋា ករកម្ពុជា។ 

ចៅក្ពុងអនំឡពុងចេេថនកិេ្ចតបជពុនំ តបធានសហេន័្ធតសរូវកម្ពុជា បានចេើកចឡើងសនំចណើ េនំនួន៣េនំណពុ េ រមួមន៖
• ទី១៖ ចស្ើសពុនំឲ្យមនការចេើកផេងតថម្ Scan កពុងទីនរ័ ចៅេពុងទីថនផ្្ូវរថចភ្ើង សតមប ់ទនំនិញអងការ ចដើម្កីាតប់នថាយនូវចេេចវលា 

និងចសាហ៊ពុយ 
• ទី២៖ សពុនំឲ្យជួយ�រ រឹតបន្តរឹងការយកេន្ធឲ្យបានតតរឹមតតរូវេនំចពាះទនំនិញអងការផដេនានំេូេេីតបចទសជិតខាង និង 
• ទី៣៖ ចស្ើសពុនំទិន្នយ័ថនេនំហូរចេញតសរូវ និង ការនានំេូេអងការេីតបចទសជិតខាងឲ្យបានចទៀងទាត។់ 

ចោយទទួេការផណនានំេីឯកឧត្តមរដឋាមសន្តីតកសួងចសដឋាកិេ្ចនិងហិរញញា វតថាពុ ឯកឧត្តម គពុណ ញមឹ អេ្គនាយកោឋា នេយ និង រោឋា ករ បានសនយា
ចាតផ់េងផណនានំចៅដេ់មសន្តីចៅតាមតេបម់តត់េកទានំងអស់ ជាេិចសសេឺតេកបនា្ទ យេតកី និង តេកអន្តរជាតិភ្នំដិន ផដេជាតេកចេញតសរូវ
និងនានំេូេអងការដស៏នំខានច់នាះផ្្តេ់នូវការសហការតបមូេទិន្នយ័ថនេនំហូរតសរូវអងការចនះ៕

របូភាពបបជំុនៅអគ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធដ្រ

របូភាពអនុស្សាវរយីក៍្រោយ្បជុំចប ់កៅ អគ្គនាយកពន្ធដារ 
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សមតិទ្ធផេការងារ

របសគ់ណៈកមាមា ធតិការ

សបតតិបត្តិផេតិតភាព

ផេតិតកមមាសសរូវ

 នតិងការដកនចនា

(Farming & Milling 

Productivity ExCo)

សមាសភាពគណកមាមា ធតិការទាងំ 

១៣              របូ៖

១.  ឧកញ៉ា  វង្ស ប៊ពុនដហង តបធាន
២. ចលាក ស ំអាតវាសនា អនពុតបធាន
៣. ចលាក ឈពុន ធំ អនពុតបធាន
៤. ចលាក ឈតិត ប៊ពុន្ន អនពុតបធាន
៥. ចលាក រនឹ សហី សមជិក
៦. ចលាក វតិញ ជាង សមជិក
៧. ចលាក តាងំ ឈពុនងី សមជិក
៨. ចលាក ដកវ សពុខា សមជិក
៩. ចលាក យមឹ បយ សមជិក
១០. ចលាក សាក់ ដជឿន សមជិក
១១. ចលាក ដស ឡាដ�ន សមជិក
១២. ចលាក ដៅ ណម សមជិក
១៣. ចលាក ស៊ ូសាវ៉ាន សមជិក

អ្កសតមបសតមរួេ
ចលាក ផង់ ផោលៃ

 ផ្េិតកម្មនិងការផកថេ្ជាតេរឹះក្ពុងជនំនួញតសរូវអងការ ចដើម្ធីានាថ្ ពាណិជ្ជកម្មតសរូវអងការ បាន 
ច្្ើយ  តប នរឹងតតមរូវការទីផ្សារអន្តរជាតិ ផដេកម្ពុជាកនំេពុងចផ្្ត តការយកេិត្តទពុកោកយ់៉ា ងខ្ានំង ក្ពុងការចធ្វើ 
ពាណិជ្ជកម្ម ផ្េិតផ្េរបស់ខ្ួន។

ចតកាយសហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជាសចតមេបចងកាើតេណៈកម្ម ធិការផ្េិតភាេផ្េិតកម្ម និង ការផកថេ្ 
េណៈកម្ម ធិការមយួចនះ បានជួបតបជពុនំយ៉ា ងចហាេណាស់៦ចេើកក្ពុងអាណត្តិទីមយួចនះ។ 

ឯកឧត្តម សពុខ ពពុទ្ធីវពុធ តបធានសហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជា និង តបធានេណៈកម្ម ធិការ ដរឹកនានំចោយ 
ឧកញ៉ា  វង្ស ប៊ពុនដហង និង អនពុតបធាន ៣ របូ រមួមន ចលាក សអំាត វាសនា ចលាក ឈពុន 
ធំ និង ចលាក ឈតិត ប៊ពុន្ន តេមទានំងសមជិកេនំនួន១ ១ របូចផ្្សង ផតងផតេូេរមួកិេ្ចតបជពុនំ ចដើម្ ី
ផស្វង យេ់េីេន្រឹះនានាសតមបអ់ភវិឌ្ឍនផ៍្េិតកម្ម និង ការផកថេ្ បានជួបតបជពុនំចេើកទី១ ចៅថថ្ទី ១៧ 
ផខ មនីា ឆ្្នំ ២០១៥។

េណៈកម្ម ធិការផ្េិតភាេផ្េិតកម្ម និងការផកថេ្ ផដេមនសមជិកេនំនួន ១ ៣ នាក ់ ផដេភាេ 
ចតេើន មកេីតនំណាងចរាងម៉ា សពុីនកិនតសរូវ តករុមហ៊ពុនផ្េិតេូជតសរូវ សហេមនក៏សិករ អ្កនានំចេញ។ 

ថ្្កដ់រឹកនានំេណៈកម្មការចនះ បានចធ្វើការចោយស្ម័តេ េិត្ត េនំណាយចេេចវលាផ្្ទ េ់ខ្ួន តេមទានំងចធ្វើ 
ដនំចណើ រ ផ្្ូវឆ្្យមកេីតាមបណា្ត ចខត្តនានា ចដើម្បីនំចរ ើការង្រក្ពុងេណៈកម្ម ធិការ ផដេសហេន័្ធ បាន
ផ្្តេ់ចសេក្តីទពុកេិត្ត។

េណកម្ម ធិការចនះមនភារៈកិេ្ចអនពុវត្តការង្រ ចោយស្ម័តេេិត្តចេើកិេ្ចការចៅក្ពុងតកបខណ័្ឌ ផដេមន 
ផេងចៅក្ពុងផផ្នការ សកម្មភាេ ផដេបានអនពុមត័ ចោយតករុមតបរឹកសាភបិាេសហេន័្ធ។

តួនាទី និងភារកិេ្ចរបស់េណកម្ម ធិការ៖ 

ការបចងកាើតេណៈកម្ម ធិការមយួចនះ មនិផមនជាចរឿងថេដន្យចនាះចទ ផតជាការសម្រឹងចមើេអនាេតដផ៏វង
ឆ្្យក្ពុងការអភវិឌ្ឍវស័ិយតសរូវអងការ តបកបចោយវជិា្ជ ជីវៈ  និង ភាេចជឿទពុកេិត្តបាន េី សមជិក របស់ 
សហេន័្ធ េីកសិករចៅទូទានំងតបចទស និង ជាេិចសសេឺថដេូរអភវិឌ្ឍន ៍ តេម ទានំង សាថា បន័ ពាក ់េន័្ធ 
នានា។ េនំចពាះមពុខេណៈកម្ម ធិការចនះ មនភារកិេ្ចមយួេនំនួនដូេជា៖ 
• ជួសមពុខឲ្យសហេន័្ធ តករុមតបរឹកសាភបិាេ សហេន័្ធ ចធ្វើការចរៀបេនំយពុទ្ធសាសស្ត និងអនពុវត្ត កនំណតច់េើ 

តបចភទេូជតសរូវ  ផដេច្្ើយតបតាមតតមរូវការទីផ្សារ និងយីចហាអងការកម្ពុជា សនំរាបជ់នំរពុញផ្្សេ្វផ្សាយ 
ដេ់តបជាកសិករ និងការោនំដពុះ។ 

• កនំណតនូ់វយពុទ្ធសាសស្ត ទិសចៅការង្រេូជតសរូវ ថ្្នំសនំលាបស់ត្វេ្អិត ជី និង ការង្រ ចក្សតត 
សាសស្ត។ 

•  ជួសមពុខឲ្យសហេន័្ធ តករុមតបរឹកសាភបិាេសហេន័្ធ ក្ពុងការេចារជាមយួតកសួង សាថា បន័ជាតិ 
អន្តរជាតិ ទីភ្ាកង់្រអភវិឌ្ឍនន៍ានា ក្ពុងការផស្វងរកនូវកិេ្ចតបតិបត្តិការចកៀងេររកនូវជនំនួយសនំរាប ់
ជួយ�ដេ់ ការចធ្វើសកម្មភាេការជនំរពុញ ការផ្្សេ្វផ្សាយ ការង្រកិេ្ចសនយាកសិកម្ម (Con t rac t 
Farming) ការង្រអបរ់ នំ ការេងតកងសហេមនក៍សិករ និងកម្មវធិីនានា ផដេជួយ�ដេ់និរន្តរភាេ
ចេើការអនពុវត្តការោនំដពុះ បចេ្ចកចទសោនំដពុះរបស់តបជាជន ចដើម្ចី្្ើយតបចៅនរឹងតតមរូវការទីផ្សារ 
អន្តរជាតិ និងសន្តិសពុខចស្ៀង ក្ពុងតបចទស។ 

•   េណៈកម្ម ធិការ  តតរូវចធ្វើរបាយការណ៍ចទៀតទាតជូ់នដេ់តករុមតបរឹកសាភបិាេសហេន័្ធតសរូវអងការ 
កម្ពុជា។ េនំចពាះករណី ការង្រណាផដេមនិមនផេងក្ពុងតកបខណ័្ឌ ផផ្នការសកម្មភាេ 
េណៈកម្ម ធិការ តតរូវចស្ើរសពុនំដេ់តករុមតបរឹកសាភបិាេតាមរយៈេណៈកម្ម ធិការផ្េិតភាេផ្េិតកម្ម 
និង ការផកថេ្  ឲ្យអនពុញ្ញា តសចតមេជាមពុនសិន។ 

•   ក្ពុងការណីចានំបាេ ់ េណៈកម្ម ធិការអាេចស្ើសពុនំបផនថាមសមជិក និងទីតបរឹកសាសនំរាបេ់ណៈ 
កម្ម ធិការ ចៅតករុមតបរឹកសាភបិាេសហេន័្ធ។

 ចតរៅេីចនះ េណៈកម្ម ធិការបានចរៀបេនំជនំនួបេិភាកសាការង្រជាមយួតកសួង និង ថដ េូ 

លោកឧកញ៉ា វង្ស ប៊ុនហេង លេលចុះលៅទស្សកចិ្ច

ទំព័រទី ១៨



www.facebook.com/cambodiaricefederation

ឯកជនចដើម្ ី ជផជករកការសហការការង្រអភវិឌ្ឍវស័ិយតសរូវអងការរមួគ្ា។ ជនំនួបចនាះមនដូេជា៖ ជនំនួបេិភាកសាការង្រជាមយួ ឯកឧត្តម 
អ៊ពុក រ៉ា ប៊ពុន អតីតរដឋាមសន្តីតកសួងកសិកម្មរពុកា្ខ តបមញ់ និងចនសាទ និងមសន្តីជាន ់ខ្ស់ ផផ្្កជនំនាញចផ្្សងៗចទៀតរបស់តកសួង។ ចគាេបនំណង
ថនជនំនួបចនះេឺ ចស្ើរសពុនំកិេ្ចសហការការង្រវងសហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជា និង តកសួងកសិកម្ម រពុកា្ខ តបមញ់ និងចន សាទចៅចេើការង្រ
បចេ្ចកចទសោនំដពុះតសរូវ និងេតងីកផ្េិកម្មេូជតសរូវ និងផេករ នំផេកេតម៌នជា ចដើម ។េ។ ចតកាយេីជនំនួបចនាះ សហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជា ជនំនួប
ជាមយួអេ្គនាយក ថនអេ្គនាយក ោឋា នកសិកម្ម ចដើម្េីិភាកសាចៅចេើេនំណពុ េ ៣ មនដូេជា៖ 
 ទី១ កនំណតេូ់ជតសរូវជាអាទិភាេ
 ទី២ ការចាបច់ផ្្តើមកិេ្ចសហការរវងសាថា បន័ទានំងេីរ និង 
 ទី៣ ការេពុះជួបជាមយួតករុមហ៊ពុនផ្េិតតសរូវផដេជាសមជិកចផ្្សងៗចទៀត។

សកមមាភាពការងារកនលៃងមក៖
ចាប ់តានំង េី បាន បចងកាើត មក េណកម្ម ធិការចនះបានជួបតបជពុនំចេើកទី១ ចៅថថ្ទី ១៧ ផខ មនីា ឆ្្នំ ២០១៥ ចោយកនំណតនូ់វតបធានបទសនំខាន ់
ដូេខាងចតកាម៖
• ការសា្វ េមន ៍េនំចពាះការបចងកាើតថ្មីថនេណៈកម្ម ធិការ និងការផណនានំខ្ួនរបស់ សមជិក
• ចធ្វើការេិនិត្យចេើ ផផ្នការយពុទ្ធសាសស្តរបស់សហេន័្ធពាកេ់ន័្ធតសរូវអងការរយៈចេេផវងផដេពាកេ់ន័្ធចៅចេើ ផ្េិតកម្មតសរូវ និងេូជ ចដើម្ ី

បនំផបក ផផ្នការសនំខាន់ៗ ជាអាទិភាេសតមបោ់កច់េញនូវផផ្នការតបតិបត្តិរបស់េណៈកម្ម ធិការ។ 

េទ្ធផេសដសមចបាន៖
ចតកាយេីបានជួបតបជពុនំជាបន្តបនា្ទ ប ់េណៈកម្ម ធិការបានចធ្វើការសចតមេនូវេទ្ធផ្េមយួេនំនួន ចដើម្េីតងរឹងកិេ្ចការរបស់ខ្ួន។ 
• េណៈកម្ម ធិការបានេីភាកសារសចតមេចេើការកនំណតយ់កតបចភទេូជជាអាទិភាេេនំនួន សតមបផ់្្សេ្វផ្សាយ និង េតងីកការោនំដពុះ ចដើម្ ី

ច្្ើយ តបនរឹងតតមរូវការទីផ្សារអន្តរជាតិដូេជា៖ 
 ១- តសរូវតបណិតមនតបចភទេូជតសរូវ៖ រ នំដូេ ផ្កា មិ្ះ សូម៉ា េីវសសា រ នំចដង និង រចមៀត
 ២- តសរូវវសសា មនតបចភទេូជ៖ នាងមពុញិ នាងខពុន នាងស រា នំងជយ័ 
 ៣- តសរូវចឡើងទរឹក មនតបចភទេូជ៖ វសរ និង វតគាបផ់វង (សតមបត់តមរូវការក្ពុងតសរុក)
 ៤- តសរូវមនិតបកានរ់ដូវ មនតបចភទេូជ៖ ផសនតកអូប ផសនេិចោរ ជេសា អពុីផអ៦៊៦ អពុីផអ ៊៨៥ និង នាងតកអូប
 ក្ពុងេនំចណាមេូជតសរូវទានំង អស់ខាងចេើ េូជតសរូវផសនតកអូបជាេូជមយួផដេ មនការគានំតទេីទីផ្សារ និង សមជិកចយើងេងប់ាន។ 
ចោយ បេ្ចពុប្ន្ ចនះចយើង កនំេពុងចធ្វើការជនំរពុញជាមយួភាេីផដេពាកេ់ន័្ធ ចដើម្តីសាវតជាវរកតបវត្តិសាវតាេិតតបាកដរបស់េូជតសរូវទានំងចនាះ ចដើម្ ី
្ន  ចៅ រក ការបន្សពុទ្ធ និងេពុះច ្្ម ះផ្្ូវការ សតមបេ់នំរឲូ្យមនការផ្េិតផេកចាយសតមបច់គាេបនំណងពាណិជ្ជកម្ម។ កិេ្ចការចនះសង្ រឹមថ្ 
នរឹង បាន បញ្ចប ់ ក្ពុងឆ្្នំ ២០១៦ ចនះ។ 
•   សាកេ្ងតភា្ជ បទី់ផ្សារតសរូវរបស់កសិករបានមយួេនំនួនចៅតាម ចរាងម៉ា សពុីន ក្ពុងចនាះមន ការភា្ជ បទី់ផ្សារតសរូវ ផសន តកអូប បាន 

េនំនួន តបផហេ ៣០០ចតាន សហេមនអ៏ភវិឌ្ឍកសិកម្មចខត្ត កនំេងធ់នំ ចៅចរាងម៉ា សពុីនហាកផ់ស និងភា្ជ បទី់ផ្សារតសរូវរ នំដួេេីសហេមនក៏សិករ 
ចតបើតបាស់ ទរឹកស្ទរឹងជីនិតចខត្តកនំេងធ់នំ ចៅចរាងម៉ា សពុីនតករុមហ៊ពុនអប្សរា ក្ពុងបរមិណជាង ៥០០ចតាន។ 

• បានសចតមេសហការជាមយួេចតមង SCCRP ចដើម្ចីធ្វើការចៅចេើេីរេនំណពុ េរមួមន៖
 ១-/ កិេ្ចគានំតទសតមបសតមរួេកិេ្ចសនយាកសិកម្មរវងចរាងម៉ា សពុីន និង កសិករ

 ២ - /  បចងកាើតតបេន័្ធេកត់សរូវរមួគ្ា ចដើម្តីភា្ជ បទី់ផ្សាតសរូវដេ់កសិករចៅចរាងម៉ា សពុីនផ្្ទ េ់ចដើម្បីចងកាើនតបសិទ្ធភាេទីផ្សារតបមូេទិញ 
តសរូវក្ពុងតសរុក
• ចៅថថ្ទី ៤ ផខ ចមសា ឆ្្នំ ២០១៦ បានសហការជា ម ួយតករុមការង្រេចតមង  SCCRP ចរៀបេនំសិកា្ខ សាលាផ្្គូរផ្្គងថដេូរកិេ្ច សនយា កសិកម្ម 

ចដើម្ផី្េិតតសរូវ។
• កនំេពុងបន្តចធ្វើការជនំរពុញចអាយមនការសហការគ្ារវងសាថា បន័ ពាកេ់ន័្ធចដើម្បីចងកាើតការង្ររមួគ្ាក្ពុងការបចងកាើតសកម្មភាេរមួមយួចដើម្ ីអភវិឌ្ឍ 

ផ្េិតកម្មតសរូវ និងេូជ៕

របូភាពមយួចំនួនពពលកិច្ចបបជំុរបស់គណៈកម្មា ការ FMP ExCo ពនះ

ទំព័រទី ១៩
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សមតិទ្ធផេការងារ

របសគ់ណៈកមាមា ធតិការ

សបតតិសបត្តិឥណទាន

ជាមួយធនាគារ

(Banking and Finance 

Solutions ExCo)

សមាសភាពគណកមាមា ធតិការទាងំ 

០៩ របូ៖

១. ឯកឧត្តម សពុខ ពពុទ្ធីវពុធ តបធាន
២.ឧកញ៉ា  ហ៊ពុន ឡាក់ អនពុតបធាន
៣. ឧកញ៉ា  ភូ ពពុយ សមជិក
៤. ឧកញ៉ា  សចាយ សពុន សមជិក
៥. ចលាក េមឹ ោ៉ា ដរ ៉ាត សមជិក
៦.ចលាក ឌតិត សពុចេ សមជិក
៧. តនំណាង ធនាគារកាណាឌីោ៉ា
៨. តនំណាង ធនាគារដអសពុេីោី
៩.តនំណាង ធនាគារអភតិវឌ្ឍន៍ជនបទ

អ្កសតមបសតមរួេ
ចលាក ហន៊ ធារ៉ា

II- ដគាេបំណង 

េណៈកម្ម ធិការចនះ តតរូវបានបចងកាើតចឡើងចដើម្ជីួសមពុខឲ្យ សហេន័្ធ តករុមតបរឹកសាភបិាេ ក្ពុងការ 
េរចារ ជាមយួតកសួងពាកេ់ន័្ធ សាថា បន័ហិរញញា វតថាពុ ក្ពុងការផស្វងរកយន្តការចោះតសាយចេើមចធយាបាយ
ផ្្តេ់ឥណទានផដេមនអតតា ការតបាកស់មរម្យ និងេក្ខណៈសម្ទានសតមបវ់ស័ិយតសរូវអងការ។ 
េណៈកម្ម ធិការចនះកម៏នតួនាទីសិកសាតបភេឥណទានផដេមនអតតា ការតបាកទ់ាប និងចរៀបេនំ 
យពុទ្ធសាសស្ត និងេនំរឥូណទានដេ៏្អតបចសើរមយួក្ពុងការផ្្តេ់ឥណទានដេ់កសិករ ម៉ា សពុីនកិនតសរូវនិង
អ្កនានំចេញអងការកម្ពុជា។

II-បញ្ហា សបឈម សកមមាភាពនតិងេទ្ធផេ

១- អតតាការតបាកក់ម្ចចីៅធនាគារពាណិជ្ជ េឺចៅខ្ស់ផដេមនិទានច់្្ើយ តប េ្អ តេបត់គាន ់សតមប ់
ការ ចធ្វើ ពាណិជ្ជកម្ម ទនំនិញជួញដូរចៅក្ពុងតបចទសកម្ពុជា ខណៈផដេតបាកេ់នំចណញចៅសដាួេចសដាើង 
ចហើយ េនំណាយតបតិបត្តិការចៅខ្ស់។

១ . ១ -  ចធ្វើការជាមយួតកសួងចសដឋាកិេ្ចនិងហិរញញា វតថាពុ ធនាគារអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ និង ថដ េូ អភវិឌ្ឍន ៍
ផដេពាកេ់ន័្ធ ចដើម្ចីធ្វើហិរញញាប្ទានបផនថាម ក្ពុងការផ្្តេ់នូវឥណទានផដេមនអតតាការតបាក ់
អនពុចតគាះ សតមបវ់ស័ិយតសរូវអងការ។ េណៈកម្ម ធិការបានបានជួបេរចារជាមយួតកសួងចសដឋាកិេ្ច 
និងហិរញញា វតថាពុ និងធនាគារអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ ចដើម្ចីស្ើសពុនំឲ្យតកសួងហិរញញាប្ទានបផនថាមតាមរយៈ 
ធនាគារ អភវិឌ្ឍនជ៍នបទជួយ�ដេ់វស័ិយតសរូវអងការ។

េទ្ធផ្េ៖ តកសួងចសដឋាកិេ្ចនិងហិរញញា វតថាពុ  បានទម្កថ់វកិាបផនថាមេនំនួនតបមណេី ២ ០   ចៅ  
៣០លាន ដពុល្ារ តាមរយៈធនាគារអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ ផដេចធ្វើឲ្យ ធនាគារចនះ មន ថវកិា តបមណ
ជាង ៥០លានដពុល្ា ក្ពុងការផ្្តេ់កម្ចផីដេមនអតតាការតបាកេ់ិចសស សតមប ់វស័ិយ តសរូវអងការ។ 
េណៈកម្ម ធិការ  នរឹងបន្តការេរចារជាមយួសាថា បន័ពាកេ់ន័្ធក្ពុងការផ្្តេ់ហិរញញាប្ទាន បផនថាម ក្ពុង
វស័ិយចនះ។

១.២-  ផស្វងរកនូវតបភេទពុនផដេមនអតតា ការ តបាកទ់ាបតាមរយៈកនំេីេីភាេីអ្កផ្្តេ់ជនំនួយ ឬ 
តាម ធនាគារ ពាណិជ្ជចៅចតរៅតបចទស និងចតបើតបាស់កនំេីចនាះ សតមបផ់្្តេ់ឥណទានក្ពុងអតតាការ 
តបាកទ់ាប ដេ់វស័ិយអងការ ចតកាម៧ភាេរយ។

តាមរយៈចវទិការាជរោឋា ភបិាេនិងវស័ិយឯកជន េរចារជាមយួរាជរោឋា ភបិាេក្ពុងការជួយ�េរចារ 
ជាមយួភាេីផ្្តេ់ជនំនួយ ក្ពុងការផ្្តេ់ឥណទានផដេមនការតបាកអ់នពុចតគាះ សតមប ់វស័ិយតសរូវ
អងការ។

១-៣- េណៈកម្ម ធិការ បាននិងកនំេពុងសិកសាជាមយួអ្កជនំនាញក្ពុងការបចងកាើតជាសម្ន័្ធថដេូវនិិចយេ 

របូភាពកិច្ចបបជំុរបស់គណៈកម្មា ធិការនេះ

ទំព័រទី ២០
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(Rice Investment Consortium) ផដេចនះនរឹងជនំរពុញនូវការទពុកេិត្តេីសាថា បន័ហិរញញា វតថាពុ និងអ្កទិញ  សតមរួេដេ់ទពុនបង្វិេ និងធានាបាននូវ
និរន្តភាេក្ពុងការតបមូេតសរូវស្តពុកទពុក និងការផ្្គតផ់្្គង។់ (េចតមងចនះកនំេពុងសិកសាចៅចឡើយ)

២. ជសមរុញឲ្យទទួបាននូវបញ្្ច សំ្ពុកតាមរយៈការោក់បញ្្ច សំសរូវ

២ . ១ -  កង្វះនូវតទេ្យបញ្្ច នំ  សតមបទ់ទួេឥណទានក្ពុងការតបមូេទិញក្ពុងចេេតបមូេផ្េផដេចធ្វើឲ្យ ចយើងគា្ម នតសរូវតេបត់គានស់តមប ់
ស្តពុកទពុក និងកិនសតមបន់ានំចេញ ចៅចេេមនតតមរូវការេីចតរៅតបចទស

២.១.១- េរចារជាមយួធនាគារពាណិជ្ជក្ពុងតសរុក ចដើម្ផី្្តេ់នូវតបាកក់ម្ច ីេិចសសេក្ខណៈជាតករុម ចៅដេ់សមជិក ស.អ.ក ក្ពុងអតតាតថម្ 
តបកួតតបផជងសមរម្យ។  កនំេីេក្ខណៈជាតករុម មនអនពុវត្តេនំចពាះកនំេីចៅតាមមតីករូហិរញញា វតថាពុ ផតតាមធនាគារពាណិជ្ជក្ពុងតសរុក មនិទាន ់អនពុវត្ត 
ចៅចឡើយ។ េនំណពុ េចនះ មនិទានប់ានទទួេការច្្ើយតបជាវជិ្ជមនេីធនាគារពាណិជ្ជចៅចឡើយ។ េណៈកម្ម ធិការនរឹងបន្តេរចារជាមយួ 
ធនាគារ ពាណិជ្ជក្ពុងការរកេនំរ ូណាមយួ ចដើម្ឲី្យ សមជិកសហេន័្ធអាេទទួេឥណទានក្ពុងេក្ខណៈជាតករុម។

២ . ១ . ២ -  ជនំរពុញការការទទួេឥណទានតាមរយៈបញ្្ច នំស្តពុកផដេធនាគារពាណិជ្ជខ្ះបានអនពុវត្តជាមយួចរាងម៉ា សពុីនមយួេនំនួនរេួមកចហើយ   
និងបន្តការបញ្ចពុ ះបញ្ចូ េ ជាមយួធនាគារពាណិជ្ជកម្ម  ធនាគារជាតិថនកម្ពុជា  តកសួងចសដឋាកិេ្ចនិងហិរញញា វតថាពុ  និងតកសួងពាណិជ្ជកម្ម 
ចដើម្ជីនំរពុញឱ្យមនការអនពុវត្ត េបាបត់បតិបត្តិការផដេមនកិេ្ចធានា  េបាបភ់តិសនយា  ចដើម្ចីអាយធនាគារអាេទទួេយកចគាេការណ៍យក 
ស្តពុកមកបញ្្ច នំ និងអនពុវត្តឲ្យ បានទូេនំទូលាយ។

តបធានសហេន័្ធបានេូេរមួជាមយួតកសួងពាណិជ្ជកម្ម និង តកសួងចសដឋាកិេ្ចនិងហិរញញា វតថាពុ បានចៅទស្សនកិេ្ចចៅតបចទសេិន ចដើម្សិីកសាអនំេី
ការសងឃ្់្នំងតាមរយៈកនំេីរបស់េិន។ ចយើងបាននិងកនំេពុងសិកសាផ្ងផដរអនំេីេទ្ធភាេេងតកងសមជិកសហេន័្ធ ក្ពុងការអនពុវត្តការបញ្្ច នំស្តពុក 
តសរូវ ចដើម្ទីទួេបាន ឥណទាន ចោយចតបើតបាស់ឃ្្នំងរបស់សមជិក និងធនាគារឯកជនផដេទទួេអនពុវត្តនូវការបញ្្ច នំស្តពុកចនះ។

២.២- ឥណទានសតមបក់សិករ ក្ពុងការចធ្វើផ្េិតកម្មតសរូវ ក្ពុងអតតា ការតបាកស់មរម្យ សតមបទិ់ញនូវ ធាតពុេូេចផ្្សងៗក្ពុងផ្េិតកម្ម ដូេជា 
ជី ថ្្នំ េូជ និងបចេ្ចកចទសកសិកម្ម ។េ។

២ . ២ . ១ -  ជតមរុញការបចងកាើតនូវមតីករូហិរញញា វតថាពុសតមបក់សិករតាមរយៈសហេមនក៍សិកម្ម ក្ពុងអតតាការតបាក ់ និងេក្ខខណ័្ឌ អនពុចតគាះជាង
មតីករូហិរញញា វតថាពុទូចៅ ចោយចផ្្ត តកនំេីឥណទាន ផ្សារភា្ជ បនិ់ងអ្កផ្្គតផ់្្គងធ់ាតពុេូេទានំងចនាះ ដូេជាកនំេីសតមបទិ់ញជី ថ្្នំ េូជតសរូវ ។េ៕

របូភាពកិច្ចបបជំុនៅសាលបបជុំធនាគារអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ

ទំព័រទី ២១
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នតិងសកមសេីធម៌
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and Ethics ExCo)

សមាសភាពគណកមាមា ធតិការទាងំ 

១៥ របូ៖

១.  ចលាក នង វាសនា  តបធាន
២. ចលាក កាន់ គន្ធី អនពុតបធាន
៣. ចលាក ចាន់ សពុឃាងំ សមជិក
៤. ចលាក ដហង ដផង សមជិក
៥. ចលាក ហ៊ង គីមសរួ សមជិក
៦. ចលាក រ តិន សហី សមជិក
៧. ចលាក ឡាយ ឈពុនហូ សមជិក
៨. ចលាក ចាន់ វពុទ្ធី សមជិក
៩. ចលាក ដស ឡាដ�ន សមជិក
១០. ចលាក រស ់សពុផារ តិទ្ធ សមជិក
១១. ចលាក ឈពុន ធំ សមជិក
១២. ចលាក ដអេ រ ៉ាសាត សមជិក
១៣. ចលាក េតិម ពីស៊ាន សមជិក
១៤. ចលាក យន់ ហពុង សមជិក
១៥. ចលាក វង្ស ឈតិវ សមជិក

អ្កសតមបសតមរួេ
ចលាក ោ៉ា ន ដពសជ

 មានវតិន័យគឺមានដសចក្ីន្លៃ្នាូរ!  ចនះជា 
សពុភាសិត  ផខ្មរ ចហើយ ចនះកជ៏ាតបចយេផដេមនអតថានយ័ 
តបកប ចោយភាេសតយានពុមត័មយួសតមបត់េបវ់ស័ិយ តេប ់
សាថា បន័ តេប ់អង្គភាេ និង តេបត់ករុមតេរួសារ ចទាះធនំឬតូេ។

 វនិយ័និងតកមសីេធមរ៌បស់សហេន័្ធតសរូវអងការេឺជាផផ្្ក 
មយួ ដស៏នំខានក់្ពុងការចេើកស្ទួយការតបតិបត្តិរបស់សមជិក
សហេន័្ធតបកបចោយសពុេរតិភាេ ចសេក្តីថថ្ថ្ូរ  ការចគារេ 
និង ការ ទទួេសា្គ េ់តបកបចោយភាេទូេនំទូលាយចៅ 
កតមតិជាតិនិងកតមតិអន្តរជាតិ។  ការ តបតិបត្តិតាមតកម 
សីេធម ៌ជា មចធយាបាយផតមយួេតក់្ពុងការនានំនូវកិតយានពុភាេ
ជូនអងការកម្ពុជា ផដេតបមពុខរាជរោឋា ភបិាេ ឬថ្ តបតិបត្តិករ
ទានំងអស់ក្ពុងវស័ិយតសរូវអងការ ទទួេ សា្គ េ់ ថ្ជា«មសស»កម្ពុជា។ 

េណៈកម្ម ធិការចនះអាេចាតថ់្ជាកូនចៅក្ពុងេនំចណាមេណៈកម្ម ធិការទានំង៥  ចតពាះសហេន័្ធ តសរូវ 
អងការកម្ពុជាបានសចតមេបចងកាើតចឡើងចៅថថ្ទី ថថ្ទី ០១  ផខកញ្ញា ឆ្្នំ ២០១៥។ េណៈកម្ម ធិការ ចនះ 
មនសមជិក េនំនួន ១ ៥ របូ ចោយមនចគាេបនំណងេបាស់លាស់េឺចដើម្ទីប ់សាកា ត ់ការនានំ អងការេី 
តបចទស  ជិតខាងផដេមនិតតរឹមតតរូវតាមេបាប ់ និងការពារដេ់ចរាងម៉ា សពុីនកិនតសរូវ ក្ពុងតសរុក ផដេ កនំេពុង 
តបឈមនិងការបិទទា្វ រ ផដេបណា្ត េមកេីការនានំេូេអងការេីតបភេចផ្្សងរេួនានំ ចេញតាមតេកកម្ពុជា។ 

ចតកាយអងការកម្ពុជាទទួេបានការបញ្្ជ ទិញកានផ់តចតេើនេីទីផ្សារបរចទស ជាេិចសសបនំផ្ពុតេឺ បនា្ទ បេ់ី 
អងការកម្ពុជាបានឈះ្ពានរង្្វ នជ់ាអងការឆ្្ញ់បនំផ្ពុតក្ពុងេិភេចលាកបីឆ្្នំជាប់ៗ គ្ា ចពាេេឺចៅឆ្្នំ២០១២ 
២០១៣ និង ឆ្្នំ២០១៤  តករុមហ៊ពុននានំអងការចេញជាចតេើនបានបចងកាើតចឡើងជាបន្តបនា្ទ ប ់ ចដើម្េូីេរមួ 
េនំផណក ក្ពុងេេនាទីផ្សារអងការចៅកម្ពុជា។ 

ជាមយួបញ្ហា តបឈមផដេចេផតងឮនិងជួបតបទះក្ពុងវស័ិយតសរូវអងការ សហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជា ផដេជា
សាថា បន័ផតមយួេតត់នំណាងឲ្យវស័ិយឯកជនក្ពុងវស័ិយតសរូវអងការ  បាន សចតមេេិត្តបចងកាើតនូវេណៈ 
កម្ម ធិការ ថ្មី មយួផដេមនច ្្ម ះថ្ េណៈកម្ម ធិការវនិយ័និងតកមសីេធម។៌ េណៈកម្ម ធិការចនះេឺ
ជាការច្្ើយតបចៅនរឹងភាេចានំបាេ ់ របស់សហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជា ក្ពុងការចេើកកម្ស់ការអនពុវត្តន ៍
តបកបចោយតម្ភាេ និង ភាេសពុីសង្្វ កគ្់ាក្ពុងេនំចណាមតករុមហ៊ពុននានំចេញទានំងអស់ ចោយចជៀសឲ្យ
បាននូវការនានំអងការេីបរចទសេូេមកកានក់ម្ពុជា រេួ នានំចេញបន្តចោយសនំអាងថ្ចនាះជាអងការកម្ពុជា។ 

េណៈកម្ម ធិការវនិយ័និងតកមសីេធមច៌នះ មនិផមនអាេចធ្វើការង្រខ្ួនតបកបចោយភាេរេូនបាន
ចនាះចទ ខណៈផដេបញ្ហា បានចាកឫ់សចាកេ់េ់ជាយូរមកចហើយ។ បញ្ហា ទានំងចនាះេឺតករុមហ៊ពុនខ្ះ 
ផដេ មនេនំណងទាកទ់ងយ៉ា ងជិតស្ិទ្ធជាមយួតករុមហ៊ពុនក្ពុងតសរុកក្ពុងការនានំអងការេូេមកកម្ពុជា ចហើយ 
ទិញតសរូវតតឡបច់េញចៅវញិ េឺចជៀសមនិផ្ពុតេីការនានំអងការេូេរមួរេួនានំចេញចនាះចទ។ 

ចោយសារតបចទសកម្ពុជាជាតបចទសតកីតកមយួ ការទទួេ បាន ការ អនពុញ្ញា តេីសហភាេអឺរ ៉ាពុបក្ពុងការ 
នានំអងការចេញចៅចោយរេួេន្ធ  េឺជាផផ្្កមយួដ ៏សនំខាន ់ក្ពុងការរមួេនំផណកបចងកាើតការង្រចធ្វើក្ពុងតសរុក 
បចងកាើនជីវភាេរបស់តបជាកសិករ និង បចងកាើនតបាកេ់នំណូេរបស់តបជាកសិករផខ្មរ។ ផតចបើការនានំអងការេូេ
េីតបចទសជិតខាង េឺេបាស់ណាស់ថ្ កម្ពុជាចៅផតតបឈមការង្រេនំបាកៗជាចតេើនតចៅចទៀត។ 

េណៈកម្ម ធិការវនិយ័និងតកមសីេធមច៌នះ អាេ ចាត ់ទពុកថ្ជាផផ្្កដស៏នំខានម់យួក្ពុងការធានានូវភាេ
សា្អ តស្អនំេនំចពាះសមជិក ផដេបានេពុះហតថាចេខាទទួេសា្គ េ់នូវេក្ខន្តិកៈទានំងឡាយណាផដេបាន 
ោកច់េញ ចដើម្ធីានានូវភាេសា្អ តស្អនំរបស់អងការកម្ពុជា ក្ពុងទីផ្សារជាតិនិងអន្តរជាតិ។ ជាការេិតណាស់ 
វនិយ័ផតងនានំមកនូវចសេក្តីថថ្ថ្ូរ ។ ដូេចនះ ការចគារេ វនិយ័និងតកមសីេធមេ៌ឺជាដនំចណើ រការដស៏នំខាន ់
ក្ពុង ការចេើកស្ទួយអងការកម្ពុជាចៅទីផ្សារអន្តរជាតិ បនា្ទ បេ់ីការ តករុមហ៊ពុនឯកជនទានំងអស់បានឯកភាេ

លោក នង វាសនា ប្រធានគណៈកម្មា ធិការ

ទំព័រទី ២២



www.facebook.com/cambodiaricefederation

គ្ាជាធ្ពុងមយួក្ពុងការបចងកាើតចឡើងនូវសហេន័្ធតសរូវអងការជាផ្្ូវការ។ 

សហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជា បានផេងយ៉ា ងេបាស់ថ្ េណៈកម្ម ធិការមន ភារៈកិេ្ច អនពុវត្តការង្រចោយស្ម័តេេិត្ត ចេើ កិេ្ចការ ចៅ ក្ពុង តកបខណ័្ឌ  
ផដេ មន ផេងចៅក្ពុងផផ្នការសកម្មភាេ ផដេបានអនពុមត័ចោយតករុមតបរឹកសាភបិាេ សហេន័្ធ។ ភារកិេ្ច របស់េណៈកម្ម ធិការចនះមនដូេខាង
ចតកាម៖
• ជួសមពុខចអាយសហេន័្ធ តករុមតបរឹកសាភបិាេសហេន័្ធ ចធ្វើការចរៀបេនំ ផផ្នការ 

យពុទ្ធសាសស្តនិងផផ្នការសកម្មភាេ  និងអនពុវត្តវធិានការជតមរុញ ការ ទប ់
សាកា ត ់ការនានំអងការេីតបចទសជិតខាង  ផដេ បាន នានំេូេ មនិ តសប េបាប ់
ក្ពុងការ ផ្្គត ់ផ្្គងក់ារចតបើតបាស់ក្ពុងតសរុក និងផកថេ្ចដើម្នីានំ ចេញ ចៅ កាន ់
ទីផ្សារ អន្តរជាតិ។ 

•   ទទួេបន្ទពុកការង្រវនិយ័  និងអធិការកិេ្ចថនតកមសីេធម ៌ ចោយជនំរពុញ 
ចអាយតេបស់មជិកទានំងអស់អនពុវត្ត និងចគារេ តាម តកបខណ្ឌ តកម 
សីេធមនិ៌ងចគាេការណ៍ថនការង្រ រមួមន សពុេរតិភាេ តម្ភាេ 
ការអនពុវត្តន ៍ជាកផ់សដាង ភាេចជឿន ចេឿន សាមេ្គីភាេ និង រកសា ឲ្យ បាននូវ 
តកម សីេធមខ៌្ស់បនំផ្ពុតក្ពុងសកម្មភាេជនំនួញជាមយួភាេីពាកេ់ន័្ធ ទានំងអស់។

•  កនំណតេ់ីផផ្នការ និងនីតិវធិីក្ពុងការោកេ់ិនយ័េនំចពាះសមជិកណាផដេមនិបានអនពុវត្តតាមតកមសីេធម ៌បទបញ្្ជ ថផ្្ទក្ពុង និងេក្ខន្តិកៈ 
របស់សហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជា។ 

•  ជួសមពុខចអាយសហេន័្ធ តករុមតបរឹកសាភបិាេសហេន័្ធ ក្ពុងការេរចារជាមយួតកសួងពាកេ់ន័្ធ សាថា បន័ជាតិ ភ្ាកង់្រពាកេ់ន័្ធនានា ក្ពុងការ 
ផស្វងរក នូវវធិានការទបស់ាកា តន់ិងការោកេ់ិនយ័ដេ់អ្កផដេនានំអងការេីតបចទសជិតមនិតតរឹមតតរូវតាមេបាប ់ និងការចធ្វើសកម្មភាេជនំរពុញការ 
ផ្្សេ្វផ្សាយ  ការង្រអបរ់ នំេន្យេ់ដេ់អ្កពាកេ់ន័្ធអនំេីផ្េប៉ាះពាេ់ក្ពុងការនានំអងការេីតបចទសជិតខាងទានំងការចតបើតបាស់ក្ពុងតសរុក និងផកផ្្
ចដើម្នីានំចេញបន្តចៅកានទ់ីផ្សារអន្តរជាតិ ចតកាមរបូភាេម៉ា កអងការកម្ពុជា។ 

•  េណៈកម្ម ធិការ តតរូវចធ្វើរបាយការណ៍ចទៀង ទាតជូ់នដេ់តករុមតបរឹកសាភបិាេសហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជា។ េនំចពាះករណីការង្រណាផដេមនិ 
មន ផេងក្ពុងតកបខណ័្ឌ ផផ្នការសកម្មភាេ េណៈកម្ម ធិការតតរូវចស្ើសពុនំដេ់តករុមតបរឹកសាភបិាេឲ្យអនពុញ្ញា តសចតមេជាមពុនសិន។ 

• ក្ពុងករណី ចានំបាេ ់េណៈកម្ម ធិការអាេចស្ើសពុនំបផនថាមសមជិក និងទីតបរឹកសាសនំរាបេ់ណៈកម្ម ធិការ ចៅតករុមតបរឹកសាភបិាេសហេន័្ធ។ 

ចបើចទាះបីេណៈកម្ម ធិការចនះចទើបចកើតចឡើងចតកាយចេ កេ៏ិតផមន 
ផតថ្្កដ់រឹកនានំនិងសមជិករបស់េណៈកម្ម ធិការ មយួចនះ បាន 
ខិតខនំ តបរឹងផតបង ជួបតបជពុនំគ្ាេនំនួនេីរចេើករេួមក ចហើយ ចដើម្សីា្ទ ប 
ស្ទង ់កម្នំងការង្រផដេខ្ួនតតរូវទទួេរាបរ់ង។

កិេ្ចតបជពុនំទានំងេីរចេើកចនាះមន ការយកេិត្តទពុកោកេូ់េរមួេី 
សនំណាក ់តបធានសហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជា ថ្្កដ់រឹកនានំ និង 
សមជិករបស់េណៈ កម្ម ធិការតបតិបត្តិផ្្ទ េ់ ចោយសចតមេ 
បាននូវេទ្ធផ្េខ្ះេួរឲ្យកតស់នំគាេ់។ 

តកមសីេធមផ៌ដេបានតាកផ់តងចឡើងក្ពុងចេេកន្ងមក េឺជា 
ចគាេ ចៅរមួសតមបក់ារតបតិបត្តិរមួក្ពុងេនំចណាមសមជិករបស់សហេន័្ធ ជា េិចសស េឺតករុមហ៊ពុននានំអងការចេញផតម្តង៕

របូភាពពពលបបជំុរបស់គណៈកម្មា ធិការពេះ

របូភាពកិច្ចបបជំុល�ើកទី២របស់គណៈកម្មា ធិការCOCEលេះ

របូភាពកិច្ចបបជំុល�ើកទី២របស់គណៈកម្មា ធិការCOCEលេះ
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 ខាងដសកាមដនះគឺជាខលៃឹមសាររបសស់កមសេីធម៌ទាងំសសរុង៖
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សករុមហ៊ពុនដដេបានចពុះហត្ថដេខាដេើសកមសេីធម៌

េ/រ ដ ម្ា ះសករុមហ៊ពុន 
០១ Soma Group ( President )
០២ Nikoline Investment
០៣ Battambang Rice Investment
០៤ Carma Rice Limited
០៥ Ean Heang Import Export 
០៦ City Rice Import Export Co., ltd 
០៧ H.S Rice Co. , Ltd 
០៨ Kampong Thom Rice  Mill Limited 
០៩ Sok Keo Import Export   Co., Ltd 
១០ Bayong Cereal Co., Ltd 
១១ T .O.T ( trust our Trade   Co., Ltd 
១២ Hung Hiep  Cambodia Co., Ltd 
១៣ Thmor Korl Rice Import Export Co., Ltd 
១៤ Indochina Rice Mill Limited 
១៥ W.K.R Trading 
១៦ Vong Bun Heng Import Export Co., Ltd 
១៧ Uni-Natural Co., Ltd 
១៨ Amru Rice Cambodia Co., Ltd 
១៩ Amru and hanwa international Co., Ltd 
២០ Mekong Oryza Traing 
២១ CK rice Trading Co., Ltd 
២២ Signature of Asia Co., Ltd 
២៣ Cambodia Lisshine International Co., Ltd 
២៤ Golden Daun Keo rice Mill Co., Ltd 
២៥ Jasmine Factory Co., Ltd 
២៦ Cavifood Cambodia Co., Ltd 
២៧ Golden Rice Cambodia Co., Ltd 
២៨ Mekong  Agro (kh) Industrial Limited 
២៩ SScorp Cambodia Co., Ltd 

៣០ Men Sarun Import Export Co., Ltd 
៣១ Crystal Rice Kampuchea Co., Ltd 
៣២ Lim Heng Leap Trading Co., ltd 
៣៣ Palm Rice Co., Ltd 
៣៤ Baitan Kampuchea Co., Ltd 
៣៥ Lork Eak Heng Sek Meas Rice Co., Ltd 
៣៦ Tech Soon Agro-Industry Co., Ltd 
៣៧ Kong Hour Rice Mill Limited 
៣៨ Camshin Xin Xi Group 

េ/រ ដរងមា៉ា សពុនីកតិនសសរូវ
៣៩ ចរាងម៉ា សពុីនកិនតសរូវឈតិ ប៊ពុន ថន
៤០ ចរាងម៉ា សពុីនកិនតសរូវឈពុន ធនំ
៤១ ចរាងម៉ា សពុីនកិនតសរូវ នងត់សពុីម
៤២ ចរាងម៉ា សពុីនកិនតសរូវ  យិនម៉ា ន់
៤៣ ចរាងម៉ា សពុីនកិនតសរូវ ភាេ ឈួយ
៤៤ ចរាងម៉ា សពុីនកិនតសរូវ សពុីវ ឡាយ 
៤៥ ចរាងម៉ា សពុីនកិនតសរូវ   ចរៅ ផង៉ាត
៤៦ ចរាងម៉ា សពុីនកិនតសរូវ ចានំង ផម៉ាង 
៤៧ ចរាងម៉ា សពុីនកិនតសរូវ ភូកពុក េី
៤៨ ចរាងម៉ា សពុីនកិនតសរូវ ហ៊ួយ មន
៤៩ ចរាងម៉ា សពុីនកិនតសរូវ ថនជា
៥០ សហេមនអ៏ភវិឌ្ឍកសិកម្ម និេម តេះសិហនពុ
៥១ ចរាងម៉ា សពុីនកិនតសរូវ ជិនមី
៥២ ចរាងម៉ា សពុីនកិនតសរូវ  ជា  ហ៊ាប
៥៣ សម្ន័សមេមសហតគាសធពុនតូេនឺងមធ្យមកម្ពុជា
៥៤ ចរាងម៉ា សពុីនកិនតសរូវ  ង៉ាូវហ៊ួង
៥៥ ចរាងម៉ា សពុីនកិនតសរូវ  េី ស៊ាង ្ន
៥៦ ចរាងម៉ា សពុីនកិនតសរូវ ហួង ចឡង 
 

 ( រហូតមកដេ់ចេេចនះតករុមហ៊ពុនអ្កនានំចេញ និង ចរាង 
ម៉ា សពុីនកិនតសរូវ េនំនួន ៥៦ ចហើយផដេបានេពុះហតថាចេខា ចេើ 
តកមសីេធមរ៌បស់ ស.អ.ក )

ទំព័រទី ២៥



www.crf.org.kh

 

កតិច្ចសហសបតតិបត្តិការជាមួយសា្ថ ប័នថ្នា ក់ជាតតិ 

 សហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជាជាសាថា បន័ឯកជន និង ជាថដេូផតមយួេត ់ សតមបក់ារេិភាកសាចគាេ 
នចយបាយតសរូវអងការជាមយួរាជរោឋា ភបិាេ។ ចោយសារតបកានយ់កនូវតួនាទីស្ូេេឺ ការផ្្តេ់ នូវ អងការ ផដេ 
មនតថម្តបកួតតបផជង និងេពុណភាេខ្ស់បនំផ្ពុតដេ់េិភេចលាក តេមទានំងការ សនយា នរឹងេះបងជ់ានិេ្ច 
ចដើម្ ីចធ្វើឲ្យតបចសើរចឡើងនូវផ្េិតភាេថនបចេ្ចកចទសកសិកម្ម ការកិនផកថេ្អងការ សហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជា 
ក្ពុង អាណត្តិទី១    ចនះ បាន ចធ្វើសកម្មភាេយ៉ា ងចតេើនក្ពុងការបចងកាើនទនំនាកទ់នំនងនិងកិេ្ចសហតបតិបត្តិការ 
ចផ្្សងៗ ជាមយួតកសួងនិងសាថា បន័រដឋាជា ចតេើនផដេពាកេ់ន័្ធ។ 

ក្ពុងអាណត្តិទីមយួចនះ សហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជា បចងកាើតចឡើងជារបូរាងចឡើង និង បាន បចងកាើតចេខាធិការោឋា ន
 ឲ្យដនំចណើ រការចដើម្បីនំចេញតួនាទីជាភ្ាកង់្រភា្ជ បទ់នំនាកទ់នំនងជាមយួ តកសួង និង សាថា បន័ជាតិសនំខាន់ៗ  
ក្ពុងបនំណងផស្វង រកដនំចណាះតសាយជូនដេ់វស័ិយតសរូវអងការផដេបចតមើ ឲ្យ តតមរូវការចានំបាេរ់បស់កសិករផខ្មរ
យ៉ា ងចតេើនចេើសេប ់និង ជាផផ្្កមយួដម៏នសកា្ត នពុេេក្ពុងការរកសាកនំចណើ ន និង សន្តិសពុខ ចស្ៀង តបកប 
ចោយេិរភាេ។ 

តកសួងផដេសហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជា បានចធ្វើជនំនួបជាបន្តបនា្ទ បក់្ពុងចេេកន្ងមក ចាបច់ផ្្តើម េីចដើម អាណត្តិ 
រហូតដេ់េពុងអាណត្តិទី១ចនះរមួមន៖ 

• សកសងួរាណតិ ជជាកមមា៖ 
ជាតកសួងផដេបានជួយ�តជរុមផតជងខ្ានំងក្ា  
បនំផ្ពុត  ដេ់ដនំចណើ រការសហេន័្ធតសរូវអងការ 
កម្ពុជា តានំង េី ចាប ់បដិសន្ធិតចរៀងមក។ 
តបធានបទដស៏នំខានម់យួ  ផដេ តកសួង 
ពាណិជ្ជកម្ម  ផដេ កាេចនាះ    ដរឹកនានំចោយ 
ឯកឧត្តម ចទសរដឋាមសន្តី  ស៊ពុន ចាន់្ពុេ-
េឺផតងផតបាន ចស្ើឲ្យអ្កពាកេ់ន័្ធក្ពុងវស័ិយ 
តសរូវ អងការ  សិកសាេម្អតិចៅតថម្ ផ្េិត អងការ 
ចៅក្ពុងតបចទស កម្ពុជា   ចាប ់តានំង េីតបមូេ 
ផ្េ រហូត ដេ់ ការ នានំចេញ។ 
ច្្ើយតបបញ្ហា ចនះ សហេន័្ធ តសរូវ អងការ ផតង
ផតយក េិត្តទពុកោកជ់ានិេ្ចក្ពុងការ តបមូេ 
ទិន្នយ័ េី តបភេ ចរាងម៉ា សពុីន កិនតសរូវ អ្ក នានំ 
ចេញអងការ។ ចយើងទទួេសា្គ េ់ថ្ កិេ្ចការ 
ទានំងចនះ េឺ   ជាចរឿង មយួ ផដេ េិបាក នរឹងចធ្វើ 
និង   ទទួេ បាន នូវតថម្ជាកល់ាក ់  និង 
ផ្្ូវការខ្ានំង ណាស់ ចោយ សារ ការ េនំណាយ 
របស់ ចរាងម៉ា សពុីន កិនតសរូវ និង អ្ក នានំ ចេញ 
អងការេឺខពុសៗគ្ា ចៅ តាម ការេចារ នានំ ចេញ 
ចរៀងៗខ្ួន។ ចទាះជាផបបណាកច៏ោយេណៈ
កម្ម ធិការតបតិបត្តិ ថថ្ចដើម ផតងផតខិតខនំរកវធិី ចដើម្ ីទទួេបាននូវេត័ម៌នពាកេ់ន័្ធតថម្តសរូវអងការចនះ។ 
តកសួង ពាណិជ្ជកម្ម និង សហេន័្ធ តសរូវ អងការ កម្ពុជា បាន េពុះហតថាចេខាចេើអនពុសសារណៈចយេយេ់គ្ា
មយួចដើម្មីនឱកាស ទទួេបានការផ្្តេ់ហិរញញាប្ទាន តទតទងដ់េ់វស័ិយតសរូវអងការចៅកម្ពុជា។  
ជាមយួគ្ាចនះផដរ ឯកឧត្តម ចទសរដឋាមសន្តី ស៊ពុន ចាន់្ពុេ បានមនតបសាសន ៍សនំណូមដេ់សមជិក
របស់សហេន័្ធតសរូវអងការ ទានំងអស់តតរូវបន្ត សហការ គ្ាឲ្យបានេ្អ និង ជិតស្ិទ្ធក្ពុងការបនំចេញការង្រចេើ
កកម្ស់េពុណភាេអងការ និមតិ្ត សញ្ញា  កម្ពុជា និងកិេ្ចការជាចតេើនចទៀត។

 សមតិទ្ធផេននកតិច្ចសហសបតតិបត្តិការ

ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្ត្តរី ស៊នុ ចាន់ថុល ្ិតង ឯកឧត្តម សខុ ពុទ្ធីវុធ

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្តរី ស៊នុ ចាន់ថុល ថ្លែងបិេកម្មវធិរីទវេកិាសសរូវអង្ករ
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• សកសងួដរ ៉ានតិងថ្មពេ៖  តកសួងចនះជាផផ្្កមយួ  ដស៏នំខានក់្ពុងការជួយ� 
សតមរួេការចតបើតបាស់ ថ្មេេ អេ្គិសនីឲ្យមនតថម្ទាបក្ពុងសង្្វ កផ់្េិតកម្ម
កិននិងផកថេ្អងការ ចដើម្ធីានានូវភាេតបកួតតបផជងចេើតថម្ថថ្ចដើម ផដេ ជា 
បន្តបនា្ទ ប ់   ថ្្ក ់ដរឹកនានំតកសួងចនះបានបន្តសនយាជួយ�ចេើវស័ិយតសរូវអងការ 
កម្ពុជា។ ចេើសេីចនះចទៀត វស័ិយថ្មេេេឺជាតបធានបទេនំបាេម់យួផដេ 
តតរូវ បន្តេិភាកសារកេន្រឹះចោះតសាយបន្តចទៀត ចដើម្ចី្្ើយតបេិតតបាកដដេ់ 
តតមរូវការរបស់សមជិករបស់សហេន័្ធ។ តថម្អេ្គិសនីខ្ស់ បងកាឲ្យថថ្ចដើម 
ផ្េិតនិងផកថេ្អងការខ្ស់ និង តបឈមការតបកួតតបផជងខ្ស់។

 
•  សកសងួដសដឋាកតិច្ចនតិងហតិរញ្ញវត្ថពុ៖  ចាបត់ានំងេីការបចងកាើត សហេន័្ធ តសរូវ 

អងការមក  អ្វីផដេ វស័ិយ ឯកជនេង ់បានបនំផ្ពុតេឺ ការទទួេ បានហិរញញាប្ទាន 
សតមបប់ចងកាើនតបតិបត្តិការក្ពុងសង្្វ កផ់្េិតកម្មរបស់ខ្ួន ជាេិចសស ចរាង 
ម៉ា សពុីន េងប់ានហិរញញាប្ទានផដេមនអតតាការតបាកទ់ាប រមួ េនំផណក ដេ់ 
ភាេតបកួតតបផជង។ ចទាះបីជាេទ្ធផ្េមនិទានទ់ទួេបានជាដពុនំកនំភនួ ចធ្វើឲ្យ  
វស័ិយ ឯកជនក្ពុងវស័ិយតសរូវអងការ  តាមរយៈសហេន័្ធ តសរូវអងការ  មនិ ទាន ់
សបបាយ េិត្ត ផតថ្្កដ់រឹកនានំតកសួងចសដឋាកិេ្ចនិងហិរញញា វតថាពុ ផតងផត បងកា េក្ខណៈ 
ង្យតសរួេ និង ចបើកទូលាយសតមបក់ារេិភាកសាចទ្វភាេីចេើបញ្ហា តបឈម 
នានា ចេើេទ្ធភាេទទួេបានការគានំតទផផ្្កហិរញញា វតថាពុក្ពុង កញ្ចបណ់ាមយួ។  

• សកសងួសាធារណការនតិងដឹកជញជាូន៖ 
ការដរឹកជញ្ជូ នជាកាតាេីករមយួដស៏នំខានក់្ពុងការរពុញតចាន ឱកាសតបកួតតបផជងបានកានផ់តតបចសើរចឡើងសតមបវ់ស័ិយជនំនួញអងការចៅ 
កាន ់ទីផ្សារអន្តរជាតិ។ ថ្្កដ់រឹកនានំតកសួងសាធារណការ និងដរឹកជញ្ជូ ន ផតងបងកាេក្ខណៈង្យតសរួេដេ់ថ្្កដ់រឹកនានំសហេន័្ធតសរូវអងការ 
កម្ពុជាចដើម្ជីួបេិភាកសាជាមយួផផ្្កផដេពាកេ់ន័្ធរបស់តកសួង មនដូេជា កនំេងផ់ផ្ភ្នំចេញ និង កនំេងផ់ផ្ចខត្តតេះសីហនពុ ផដេជាតេកដ៏
សនំខានក់្ពុងការនានំចេញអងការចៅកានទី់ផ្សារអន្តរជាតិ។ ចេើសេីចនះចៅចទៀត ក្ពុងជនំនួបជាបន្តបនា្ទ ប ់ ថ្្កដ់រឹកនានំសហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជា 
ផតងផតចស្ើចឡើងនូវបញ្ហា តបឈមខ្ះពាកេ់ន័្ធវស័ិយដរឹកជញ្ជូ ន។ ចបើចទាះបីតថម្ថនការដរឹកជញ្ជូ នមនិទានេ់ពុះទាប តាមអ្វី ផដេ ផផ្្ក ឯកជន 
េងប់ាន ផតមនផផ្្កខ្ះកអ៏្កនានំចេញអងការកម្ពុជាផដេជាសមជិករបស់សហេន័្ធទទួេបានតបចយជនេ៍ឺការ បញ្ចពុ ះ តថម្ ចេើ ការ ដរឹក ទនំនិញ 
អងការ។ សហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជា ចជឿជាកថ់្ ចៅមនកិេ្ចការជាចតេើនចទៀត តតរូវចធ្វើ ចដើម្ចីោះតសាយឲ្យបានសមតសបនិងបចងកាើនការ តបកួត  
តបផជងជាមយួបណា្ត តបចទសជិតខាង។ 

• សកសងួកសតិកមមា រ ពុកាខេ សបមាញន់តិងដនសាទ៖  តកសួងចនះជាតកសួងេនំបង 
ផដេសហេន័្ធតតរូវចធ្វើការង្រជាមយួ តានំងេីចាបច់ផ្្តើម ចតពាះមូេោឋា នថនការផ្េិត 
តសរូវេឺចផ្្តើមចេញេីតកសួង ផដេចធ្វើការង្រផ្្ទ េ់ជាមយួកសិករអាជ្ាធរមូេោឋា ន 
ផ្្ទ េ់។ ចដើម្ចី្្ើយតបតតមរូវការទីផ្សារអន្តរជាតិ ក្ពុងជនំហានដនំបូងៗ សហេន័្ធតសរូវ 
អងការកម្ពុជា បានបចងកាើន ការេិភាកសា ជាមយួ ថ្្ក ់ដរឹកនានំតកសួងកសិកម្មរពុកា្ខ តបមញ់ 
និងចនសាទ ចដើម្ផីស្វងយេ់េី ផ្េិតកម្មតសរូវ ការចតបើតបាស់េូជ ចតពាះ ចេេ ខ្ះ 
ការផ្េិតតសរូវ ចៅកម្ពុជាមនិទានច់្្ើយតបតតមរូវការទីផ្សារអន្តរជាតិជាកផ់ស្តងចនាះ
ចទ។ 

• សកសងួឧសសាហកមមានតិងសតិប្បកមមា៖ តកសួងឧសសាហកម្មនិងសិប្កម្ម 
កន៏រឹងចដើរតួនាទីសនំខាន ់  ក្ពុងការកនំណតេ់ពុណភាេថ្្កជ់ាតិ  សតមបអ់ងការ 
កម្ពុជា។ ចដើម្ចី្្ើយតបចរឿងេពុណភាេ សហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជាធ្ាបប់ានចធ្វើ 
សនំចណើ រសពុនំ ជួប េិភាកសាការង្រជាមយួថ្្កដ់រឹកនានំរបស់តកសួង ឧសសាហកម្ម  
និង សិប្កម្ម។ 

•   ចតរៅេីចធ្វើសវនាការជាមយួថ្្កដ់រឹកនានំតកសួងសនំខាន់ៗ   ថ្្កដ់រឹកនានំ របស់ 
សហេន័្ធ តសរូវអងការកម្ពុជា បាន ជួបេិភាកសាការង្រជាមយួសាថា បន័ជនំនាញរបស់ 
តកសួងមយួេនំនួន ចដើម្បីចងកាើនការសហការឲ្យកានផ់តសពុីជចត៉បផនថាមចទៀត៕

របូភាពជំនួបបបជំុនៅទសី្ីការប្រសួងររ ែនិងថាមពល

របូភាពជំនួបបបជំុនៅទសី្ីការគណៈរដ្ឋមនន្ី

របូភាពជំនួបបបជំុនៅទសី្ីការប្រសួង្រសិ្រម្ម

របូភាពជំនួបបបជំុនៅទសី្ីការប្រសួងឧសសាហ្រម្មនិងសិប្ប្រម្ម

ទំព័រទី ២៧
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កតិច្ច សហសបតតិបត្តិការ  ជាមួយនដគូអភតិវឌ្ឍន៍

 វស័ិយតសរូវអងការជាវស័ិយមយួផដេមនការពាកេ់ន័្ធនរឹងតួអង្គជាចតេើនក្ពុងសង្្វ កផ់្េិតកម្ម ផដេរមួមនកសិករ អ្កតបមូេទិញតសរូវ 
ចរាងម៉ា សពុីន អ្កនានំចេញ តករុមហ៊ពុនដរឹកជញ្ជូ ន សាថា បន័ហិរញញា វតថាពុ ជាចដើម។េ។ ចដើម្ចីេើកស្ទួយវស័ិយចនះចអាយបានរកីេចតមើន ការេតងរឹង  
សង្្វ ក ់ផ្េិតកម្មតសរូវអងការចអាយបានរ រឹងមនំ ជាការចានំបាេ ់ ផដេចនះ កច៏ផ្្តើមចេញផ្ងផដរេីការេតងរឹងកិេ្ចសហតបតិបត្តិការជាមយួ សាថា បន័រដឋា 
និងថដេូអភវិឌ្ឍនន៍ានាផ្ងផដរ។  ក្ពុងនាមជាតនំណាងសនំចេងផតមយួេតថ់នវស័ិយតសរូវអងការផផ្្កឯកជន សហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជា បាន ចធ្វើការជា
ចតេើនចដើម្េីតងរឹងសហតបតិបត្តិការចនះ តាមរយៈការជួបេិភាកសាផ្្ទ េ់របស់តករុមតបរឹកសាភបិាេរបស់សហេន័្ធ ឬតាមរយៈេណៈ កម្ម ធិការ 
តបតិបត្តិ ជាមយួថ្្កដ់រឹកនានំថនសាថា បន័នីមយួៗ កដូ៏េជាមសន្តីផផ្្កបចេ្ចកចទសផ្ងផដរ។

ក្ពុងរយៈចេេ២ឆ្្នំថនអាណត្តិទី១ចនះ ចយើងបានជួបេិភាកសាជាមយួសាថា បន័ជាចតេើនទានំងរដឋា វស័ិយឯកជន និងថដេូអភវិឌ្ឍនស៍នំចៅផស្វងរកកិេ្ច
សហការគ្ាក្ពុងការចោះតសាយបញ្ហា តបឈមក្ពុងវស័ិយតសរូវអងការ និងចេើកស្ទួយវស័ិយចនះចអាយកានផ់តរកីេចតមើន។ 

សតមបក់ារ េិភាកសាជាមយួសាថា បន័រដឋា ចយើងបានចធ្វើការយ៉ា ងជិតស្ិទ្ធជាមយួតកសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្ពុងការចរៀបេនំសាថា បន័ចេខាធិការោឋា នរបស់ 
សហេន័្ធ ការផស្វងរកទីផ្សារ និងចេើកស្ទួយចករ ្តិ៍ច ្្ម ះអងការកម្ពុជាចៅចេើឆ្កអន្តរជាតិ។ ចយើងបានេូេរមួជាមយួតកសួងក្ពុងការផ្្គូផ្្គង 
ពាណិជ្ជកម្ម ការេូេរមួេិេរ័ណ៍ពាណិជ្ជកម្មក្ពុងនិងចតរៅតបចទស(ដូេជាចៅសហរដឋាអាចមរេិ បារា នំង អាឡឺម៉ាង ់អពុីតាេី េិន េពុយផវ ៉ាត ថថ ជាចដើម) 
និងការ បចងកាើត នូវម៉ា កសញ្ញា រមួរបស់អងការកម្ពុជាជាចដើម។េ។ ការចេើកស្ទួយម៉ា កសញ្ញា អងការកម្ពុជាចនះ ចយើង ក ៏បាន ចធ្វើការ សហការ ផ្ងផដរ 
ជាមយួ  តកសួង  ចទសេរណ៍ និងថដេូអភវិឌ្ឍនផ៍្ងផដរ ដូេជាជាមយួ សារជីវកម្មហិរញញា វតថាពុអន្តរជាតិ( I F C )  ទីភ្ាកង់្រអភវិឌ្ឍនប៍ារា នំង( A F D ) 
អង្គការ កម្មសិទ្ធ បញ្ញា េិភេចលាក(WIPO)    ក្ពុងការបចងកាើតនូវពាណិជ្ជសញ្ញា     ការសិកសាចេើទីផ្សារទាកទិ់ននរឹងការោកច់ ្្ម ះ  ការចរៀបេនំ 
យពុទ្ធសាសស្ត និងបទោឋា ន ចផ្្សង ៗ ក្ពុងការតេបត់េងម៉ា កសញ្ញា បនា្ទ បេ់ីេពុះបញ្ជ ីរេួ។  

តាមរយៈការឈះ្នូវជយ័លាភជីាអងការផដេេ្អជាងចេបនំផ្ពុតរបស់អងការកម្ពុជាេនំនួន៣ឆ្្នំជាប់ៗ គ្ា (២០១២-២០១៣-២០១៤) និង សកម្មភាេ 
េិេរ័ណ៍ចផ្្សងៗរបស់ចយើង អងការកម្ពុជាតតរូវបានចេសា្គ េ់កានផ់តចតេើនចឡើងៗចៅចេើឆ្កអន្តរជាតិ។  ចៅឆ្្នំ២០១៣   ការ នានំចេញ របស់ ចយើង 
សចតមេ បានតបមណ៣៧មពុនឺចតាន ចហើយចៅឆ្្នំ២០១៥ ការនានំចេញបានចកើនចឡើងចៅដេ់ ៥៣មពុនឺចតាន។ ជាមយួគ្ាចនះ សតមបក់ារផកថេ្ 
ចយើងកប៏ានេតងីកផ្ងផដរនូវសមតថាភាេកិននិងប៉ាូលារបស់ចរាងម៉ា សពុីនចយើងកានផ់តខ្ានំង  ( សមតថាភាេកិនសរពុប ជាង៧ ០ ០  ចតាន តសរូវ ក្ពុង មយួ 
ចម៉ា ង និងប៉ាូលា ជាង៥០០ចតានក្ពុងមយួចម៉ា ង)។  សមទិ្ធផ្េចនះ អាេសចតមេចៅបានចោយមនការសហការយ៉ា ងជិតស្ិទ្ធជាមយួ សាថា បន ័រដឋា 
វស័ិយ ឯកជន និងថដេូអភវិឌ្ឍនន៍ានាផ្ងផដរ។

ជាមយួនរឹងការផស្វងរកទីផ្សារ និងការេតងីកសមតថាភាេផកថេ្ ចយើងកប៏ានេតងរឹងផ្ងផដរនូវការតបកួតតបផជងថថ្ចដើមរបស់អងការកម្ពុជា តាមរយៈ 
ការ ចធ្វើការជាមយួតកសួងមន្ទីរនិងសាថា បន័ពាកេ់ន័្ធ  ដូេជា  តកសួងកសិកម្ម  រពុកា្ខ តបមញ់និងចនសាទ  តកសួងចសដឋាកិេ្ចនិងហិរញញា វតថាពុ តកសួង 
ឧសសាហកម្ម និងសិប្កម្ម   តកសួងផរ ៉ានិងថ្មេេ  តកសួងសាធារណៈការនិងដរឹកជញ្ជូ ន    កនំេងផ់ផ្តករុងតេះសីហនពុ កនំេងផ់ផ្ភ្នំចេញ  អាជ្ាធរ 
អេ្គិសនីកម្ពុជា   អេ្គនាយកោឋា នេន្ធោរ  អេ្គនាយកោឋា នេយនិងរោឋា ករ   អេ្គនាយកោឋា នកសិកម្ម  វទិយាសាថា នតសាវតជាវនិងអភវិឌ្ឍនក៍សិកម្ម 
កម្ពុជា ជាចដើម។ ជាេទ្ធផ្េ ចយើងបានទទួេការបញ្ចពុ ះថថ្ចេើកោក ់ ការបញ្ចពុ ះថថ្កពុងធឺណឺរ ការបញ្ចពុ ះថថ្ចភ្ើងអេ្គិសនី ការចេើក េន្ធ ចេើ តថម្ 
បផនថាម។េ។  តាមរយៈតករុមការង្រទី៩ទាកទ់ងនរឹងវស័ិយតសរូវអងការ ចយើងនរឹងបន្តការចស្ើសពុនំការគានំតទេីរាជរោឋា ភបិាេ បផនថាមចទៀតក្ពុងការជនំរពុញ 
វស័ិយ តសរូវអងការរបស់ចយើងចអាយកានផ់តមនភាេតបកួតតបផជង និង្នមពុខ។

ជាមយួថដេូអភវិឌ្ឍន ៍ សហេន័្ធកានផ់តមនេតងរឹងតួនាទីរបស់ខ្ួនក្ពុងការចធ្វើជាថដេូដម៏នសកា្ត នពុេេ។ ចយើងបានជួបេិភាកសាជាមយួថដេូ 
អភវិឌ្ឍន ៍ទានំងអស់ផដេចធ្វើការទាកទ់ងនរឹងវស័ិយតសរូវអងការ ចហើយផស្វងយេ់េីេចតមងនីមយួៗ និងកប៏ានចស្ើសពុនំថដេូអភវិឌ្ឍនទ៍ានំងអស់ចនាះ 
ក្ពុង ការបចងកាើតនូវេណៈកម្ម ធិការផ្្តេ់ចយបេ់មយួ ចដើម្ងី្យតសរួេទទួេបាននូវមតិចយបេ់ និងកិេ្ចសហតបតិបត្តិការចផ្្សងៗ េីរាេ់ 
េចតមង នានា ផដេបាននិងកនំេពុងអនពុវត្ត មកដេ់សហេន័្ធ ចដើម្បីចងកាើនតបសិទ្ធផ្េថនេចតមងទានំងចនាះ ចៅដេ់សមជិក និង វស័ិយ តសរូវអងការ
ទានំងមូេ៕

ទំព័រទី ២៨



www.facebook.com/cambodiaricefederation

កតិច្ចសហការ នតិងការយកចតិត្ទពុកោក់ចំដរាះសមាជតិក

សមជិកទានំងអស់ថនសហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជា សពុទ្ធផតមនតួនាទីសនំខានម់និអាេខ្វះបានក្ពុងសង្្វ កផ់្េិតកម្ម រាបច់ាបេ់ីការផ្េិតេឺការោនំដពុះ 
ការផកថេ្ រហូតដេ់ការនានំចេញចៅកានទី់ផ្សារអន្តរជាតិ។ ការផ្្តួេចផ្្តើមេនំនិតេងតកងសហេន័្ធចនះចឡើង េឺចកើតចឡើងចោយសារសារៈសនំខានថ់ន 
សមជិកនីមយួៗចៅមូេោឋា ន។ 

ចតកាយការបដិសន្ធិសហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជា កាេេីផខឧសភាឆ្្នំ២០១៤ ចោយចកើតចេញេីការចបាះចឆ្្តយ៉ា ងចសរ ីសម្ត ់និង ផ្្តេ់ េទ្ធផ្េ 
េួរជាទីទពុកេិត្ត ថ្្កដ់រឹកនានំសហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជា បានចាបច់ផ្្តើមេូេខ្ួនមកបចតមើវស័ិយកសិកម្ម ចផ្្ត តចេើតសរូវអងការ ផដេកន្ងមក គា្ម ន
តនំណាងផ្្ូវការណាមយួ បនំចេញការង្រចោយភាេឯករាជ្យសតមប ់ចធ្វើការង្រផ្្ទ េ់ េតមរុះ និង ចកា្ត បចេើវស័ិយទានំងមូេចនាះចទ។ 
 
កិេ្ចសហតបតិបត្តិការជាមយួសមជិក េឺជាករណីកិេ្ចចានំបាេ ់និង ជាកិេ្ចការស្ូេមយួចដើម្ធីានានូវការរបួរមួគ្ាកានផ់តេ្អតបចសើរនិងស្អិតរមតួ 
តេមទានំងការចយេយេ់គ្ាកានផ់តចតេើនក្ពុងេនំចណាមថ្្កដ់រឹកនានំ និង សមជិកថ្្កម់ូេោឋា ន ចដើម្ផីស្វងរកដនំចណាះតសាយដេ់សាថា បន័ឯកជន
ដធ៏នំមយួចនះ។ 

ក្ពុងេនំចណាមសមជិកសាថា បនិករបស់សហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជាទានំង ២១៣របូ ផដេមនតនំណាងមកេី  សហេមនក៍សិករ សមេមចរាងម៉ា សពុីន
 កិនតសរូវនានា តករុមហ៊ពុននានំចេញអងការ តករុមហ៊ពុនដរឹកជញ្ជូ ន វស័ិយហិរញញា វតថាពុ ថ្្កដ់រឹកនានំ សហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជាបានយកេិត្តទពុកោកយ់៉ា ងខ្ានំង
េនំចពាះសមជិកតេបរ់បូ។ ក្ពុងអាណត្តិទី១ ចនះ សមជិករបស់សហេន័្ធបានចកើនចឡើងជា៣ ០ តករុមហ៊ពុន សហេមនក៍សិកម្ម ផដេចធ្វើ ឲ្យេនំនួន
សមជិករបស់សហេន័្ធចកើនដេ់ ២៤៨នាក់។ 

ថ្្កដ់រឹកនានំសហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជា   ដរឹកនានំចោយ 
ឯកឧត្តម សពុខ ពពុទ្ធីវពុធ បាន យកេិត្តទពុកោកយ់៉ា ងខ្ានំង
ក្ពុងបតងរួបបតងរួមអ្កតបកបរបរ ក្ពុងវស័ិយតសរូវអងការចដើម្ ី
កសាងសាថា បន័ឯកជនមយួចនះ     ឲ្យមនភាេរ រឹងមនំ 
សាមេ្គីភាេថផ្្ទក្ពុង និង ចធ្វើការង្រតបកបចោយតបសិទ្ធភាេ 
្នចឆ្្ះចៅរកការតបកួតតបផជងជាេក្ខណៈអន្តរជាតិ 
តបកបចោយថ្មភាេ និង ច្្ើយតបចៅចេើតតមរូវការរបស់
សមជិករបស់សហេន័្ធផដេផតងផត ខិតខនំ តបរឹងផតបងក្ពុង 
ការ ចធ្វើការង្រនូវមូេោឋា ន   កដូ៏េជាអន្តរជាតិ  ចដើម្ ី
ចេើកកម្ស់កិត្តិយសសូតវ អងការ ផដេ ចកើតចេញេីចញើស
្មរបស់តបជាកសិកផខ្មរ ចហើយ តតរូវ បាន ចេ តបសិទ្ធ 
នាមថ្ជា «មាសស» នាចេេបេ្ចពុប្ន្។ 

ក្ពុងអាណត្តិទីមយួចនះ ថ្វីចបើសហេន័្ធមនិ ទាន ់ចធ្វើការង្របានតបកបចោយតបសិទ្ធភាេច្្ើយតបចៅនរឹងតតមរូវការរបស់សមជិកជាេិចសស 
តបជាកសិករចៅតាមសហេមន ៍ផតេិតណាស់ សហេន័្ធបានបនំចេញកិេ្ចការជាចតេើនតាមរយៈចេខាធិការោឋា នរបស់ខ្ួន ផដេបានបចងកាើនចឡើង
ចោយការសចតមេរបស់តករុមតបរឹកសាភបិាេរបស់សហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជា ចហើយ ជា បន្តបនា្ទ ប ់កិេ្ចការជាចតេើនេឺទទួេបានការគានំតទេីសាថា បន័ 
ពាកេ់ន័្ធ។ (សូមចមើេសមទិ្ធផ្េនានាតាមផផ្្ករបស់េណៈកម្ម ធិការតបតិបត្តិទានំង៥)

ចាបត់ានំងេីទទួេបានការទពុកេិត្តេីសមជិក តាមរយៈការចបាះចឆ្្តចៅថថ្ទី១៩ផខឧសភា ឆ្្នំ២០១៤ តបធាននិងអនពុតបធាននិងសមជិកតករុម
តបរឹកសាភបិាេេនំនួន១៧របូ បានចមើេច�ើញនូវតថម្ថនការរបួរមួគ្ា និងចធ្វើការង្រជាមយួគ្ាចដើម្ឲី្យមនភាេតបចសើរចឡើង ផស្វងរកដនំចណាះ តសាយ
 ឲ្យសមជិករបស់ខ្ួនចដើម្កីាតប់នថាយថថ្ចដើម បចងកាើនភាេតបកួតតបផជង។

ជានិេ្ចជាកាេ ថ្្កដ់រឹកនានំសហេន័្ធ ផតងផតចាតទ់ពុកចរាងម៉ា សពុីនកិនតសរូវ និង សហេមនក៍សិកម្មេឺជាតួអង្គដស៏នំខានប់នំផ្ពុតក្ពុងការផ្េិតតសរូវ 
ផកថេ្តសរូវសតមបន់ានំចេញ។ ចតកាយេីជាបឆ្់្នំមនិដេ់ប៉ាពុនា្ម នផខផ្ង ឯកឧត្តម សពុខ ពពុទ្ធីវពុធ បានដរឹកនានំអនពុតបធាន រមួមនចលាក ឧកញ៉ា  
គឹម សាវពុធ ចលាកឧកញ៉ា  ហ៊ពុន ឡាក់ និង សមជិកតករុមតបរឹកសាភបិាេមយួេនំនួនចទៀត បានេពុះេិនិត្យ និង កា្ត ប ់េត័ម៌ន ទូចៅ េី សមជិក 
តាម បណា្ត ចខត្ត។

កាេេីថថ្ទី៧ ផខកកកាោឆ្្នំ២០១៤ ចតកាយការជាបច់ឆ្្តនិងការផតងតានំងជាផ្្ូវការ ឯកឧត្តម សពុខ េពុទ្ធីវ ពុធ បានដរឹកនានំសហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជា 

របូភាពបបធានសហពន័្ធពពលចុះពៅសំពេះសំណាលជាមយួសមាជិក

ទំព័រទី ២៩
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បានដរឹកនានំថ្្កក់ណា្ត េេពុះចៅកានច់ខត្តេនំនួន ៤ េឺ ចខត្តបាតដ់នំបង ចខត្តចពាធិ៍សាត ់ ចខត្តបនា្ទ យមនជយ័ និង ចខត្តចសៀមរាប ក្ពុងបនំណង 
សនំខានផ់ស្វងយេ់េីបញ្ហា តបឈមនានា ផដេេួកគាតក់នំេពុងជួបតបទះ។ ចេដរឹងថ្ ចខត្តទានំងបនួចនាះជាជតងរុកតសរូវដស៏នំខានភ់ាេពាយេ័្យថន 
តបចទសកម្ពុជា។ ជាមយួគ្ាចនះផដរ ចរាងម៉ា សពុីនកិនតសរូវ និង តករុមហ៊ពុនផកថេ្អងការកម៏នមូេោឋា នចៅទីទានំងខាងចេើផដរ។ 

តគានផ់តក្ពុងចខត្តបាតដ់នំបងមយួ សមជិករបស់សហេន័្ធមនរហូតដេ់៥ ៦  ផដេក្ពុងចនាះ ភាេចតេើនជាចរាងម៉ា សពុីនកិនតសរូវ  ចហើយ មយួ 
េនំនួនតូេចទៀត ជាតករុមហ៊ពុននានំចេញនិងសហេមនក៍សិកម្ម។ ចខត្តផដេសហេន័្ធតសរូវអងការមនសមជិកចតេើនសថាិតចៅភាេពាយេ្យ តបចទស 
េឺចខត្តបនា្ទ យមនជយ័ ផដេមនសមជិកសាថា បនិកសរពុបេនំនួន២៦ ចោយភាេចតេើនចេើសេបជ់ាចរាងម៉ា សពុីនកិនតសរូវ។ 

ចតរៅេីចៅជួបក្ពុងចខត្ត ខាងចេើថ្្ក ់ដរឹកនានំសហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជាបានេពុះ 
ចៅកានច់ខត្តចផ្្សងៗចទៀត ដូេជា ចខត្តកនំេងធ់នំ កនំេងច់ាម ត្ងូ�្មពុ នំ ថតេផវង 
សា្វ យចរៀង តាផកវ កនំេត កនំេងស់្ឺ ជាចដើម ក្ពុងបនំណង េតងរឹង សាមេ្គីភាេ និង 
ចេើកទរឹកេិត្តដេ់សមជិកឲ្យបន្តសកម្មភាេរបស់ខ្ួន ចដើម្ចីេើកកម្ស់ ការ  
ផកថេ្ អងការនានំចេញចៅកានទី់ផ្សារបរចទស។ 

ចតរៅេីការេពុះជួបជាមយួម្ច ស់ចរាងម៉ា សពុីនកិនតសរូវ ឯកឧត្តម សពុខ ពពុទ្ធីវពុធ 
និង ថ្្កដ់រឹកនានំសហេន័្ធតសរូវអងការ ចផ្្សងចទៀតកច៏ផ្្ត តការ យកេិត្ត ទពុកោក ់េនំចពាះ 
ការេពុះ ជួប សហេមន ៍កសិកម្ម នានា ចដើម្ចីឈ្វងយេ់េីវធិី អនពុវត្ត ក្ពុង ចេេ
កន្ងមក ផដេ សហេមនក៍សិកម្មបានអនពុវត្តជាមយួថដេូរ អភវិឌ្ឍនន៍ានា។ 

កាេេីថថ្ទី២៦ផខមនីាឆ្្នំ២០១៦ ឯកឧត្តម សពុខ ពពុទ្ធីវពុធ បានេពុះចៅេិនិត្យផ្្ទ េ់ការេងតកងសហេមនក៍សិកម្មចៅ�ពុនំដូនចេង តសរុកអង្គរជពុនំ
ចខត្តចសៀមរាប ជាមយួការេូេរមួរបស់តបជាកសិករតបមណ១០០នាក។់

ក្ពុងឱកាសចនាះ ចលាក បណ្ឌិ ត កង ច័ន្តាររត័នា តបធានតករុមការង្រេិចសសរបស់សហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជា ផដេបានចរៀបេនំចៅេិធីជួបជពុនំ 
គ្ាជាចេើកទីមយួចនះបានអះអាងថ្ ការជួបជពុនំសហេមនក៍សិករចនាះ 
ក្ពុងបនំណងសនំខានច់េើកទរឹកេិត្តកសិករក្ពុងការោនំដពុះ និងបចងកាើនការទពុក 
េិត្ត ចេើការង្ររបស់សហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជាចៅថថ្អនាេត។

ចលាក បណ្ឌិ ត ចេើកចឡើងថ្ ក្ពុងេនំចណាមកសិករជិត១០០នាកច់នាះ 
មនសមសភាេមកេី ៧ សហេមនក៍សិកម្មចផ្្សងៗគ្ាថន�ពុនំជិតខាង
គ្ា ចដើម្ផីេករ នំផេកនូវរាេ់បទេិចសាធនច៍ជាេជយ័ក្ពុងការោនំដពុះ និង 
ការ ដរឹកនានំសហេមនក៍សិកម្មតបកបចោយសាមេ្គីភាេ។

ចតកាយមក ថ្្កដ់រឹកនានំសហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជា ដរឹកនានំចោយឯកឧត្តម 
សពុខ ពពុទ្ធីវពុធ បាន ដរឹកនានំតករុមការង្រេពុះចៅេិនិត្យផ្្ទ េ់ការតបមូេ ផ្េរបស់ សហេមនក៍សិករចតបើតបាស់ទរឹកតបេន័្ធធារាសាសស្តស្ទរឹងជីនិត 
ចៅតសរុកសន្ទពុក ចខត្តកនំេងធ់នំ។

របូភាពអនុស្សាវរយីជ៍ាមយួស្មាជិកទាងំបនួខេត្ត

លោក សេន រទិ្ធ ម្ចា ស់លោងម្៉ា សី៊នលសងរទិ្ធ (សម្ជិក ស.អ.ក)
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  អ្កតសី រ ៉ាពុម សាដរឿន តបធានសហេមនក៍សិករចតបើតបាស់ទរឹកតបេន័្ធធារា   
 សាសស្តស្ទរឹងជីនិត ចៅតសរុកសន្ទពុក ចខត្តកនំេងធ់នំ បានចរៀបរាបថ់្ សហេមន ៍ 
 កសិករ ផដេមនសមជិកជិត៣០០០ តេរួសារ និង មនថផ្្ទដីជាង ២៨០០ ហិកតា  
 ធ្ាប ់បាន ចរាង ម៉ា សពុីននិងតករុមហ៊ពុនធនំៗចៅសហការចោយបចងកាើតកិេ្ចសនយាកសិកម្ម។  
 ជាទូចៅ ការអនពុវត្ត ន ៍តាម កិេ្ចសនយាកសិកម្ម េឺមនភាេង្យតសរួេដេ់កសិករ
 ផ្េិត និង ង្យរកទីផ្សារជាង។ 

 អ្កតសី និយយថ្ តាមរយៈកិេ្ចសនយាកសិកម្មចនាះកសិករបានេកផ់្េិតផ្េ
 របស់ខ្ួនក្ពុងតថម្  ថថ្  ជាងតថម្ផដេឈ្មួញកណា្ត េេពុះចៅទិញនិងបនា្ទ បតថម្
 របស់កសិផ្េកសិករ។ 

រហូតមកដេ់ចេេចនះ សហេមនក៍សិកម្មផដេជាសមជិករបស់
សហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជាមនេនំនួនតិេតួេចៅចឡើយ ចបើចតបៀបចធៀបេនំនួន   
សមជិក  ផដេបានេពុះបញ្ជ ីចៅតកសួងកសិកម្មរពុកា្ខ តបមញ់ និង
ចនសាទ ផដេ មន តបមណ៧០០សហេមនក៍សិកម្ម។ 

សហេមនក៍សិករេឺ ជាកម្នំងេេករដស៏នំខានប់នំផ្ពុតក្ពុងការធានានូវ 
ទិន្ផ្េ តសរូវសតមប ់ ការផកថេ្របស់ចរាងម៉ា សពុីនចៅទូទានំងតបចទស 
ដូេចនះ សហេមនក៍សិកម្មកានផ់តមនបចេ្ចកចទសខ្ស់ទិន្ផ្េតសរូវ
ផដេផ្េិតបានកខ៏្ស់ ធានាបាន នូវនិរន្តរភាេថនការផកថេ្ចៅតាម 
ចរាងម៉ា សពុីន និង ទីផ្សារសកេ ចលាក។ 

េនំចពាះសមជិកផដេមនិបានេពុះចៅជួបផ្្ទ េ់ចៅចរាងម៉ា សពុីន ឬតាមសហេមន ៍ ចេខា ធិការោឋា ន កផ៏តងចរៀបេនំឲ្យមនជនំនួបចៅតាមចខត្តនានា 
ចដើម្ ីកា្ត ប ់េី សភាេ បងកា បចងកាើនផ្េ កដូ៏េជា ដរឹងេីតតមរូវការចានំបាេ ់របស់សមជិក និង តបជា សហេមនក៍សិករ។  

ជាកផ់ស្តងណាស់ កាេេីថថ្ទី៤ផខឧសភាឆ្្នំ២០១៦ សហេមនក៍សិកម្មចៅតាមបណា្ត ចខត្តមយួេនំនួន តតរូវបានសហេន័្ធតសរូវអងការអចញ្ជ ើញេូេ
រមួក្ពុងសិកា្ខ សាលាមយួ ស្តីេី ការអនពុវត្ត «កិេ្ចសនយាផ្េិតកម្មកសិកម្ម» ផដេ មនច ្្ម ះជាភាសាអងច់េ្សថ្ «Contract Farming» 

ផដេមនម្ច ស់ចរាងម៉ា សពុីនកិនតសរូវ និងអង្គការអភវិឌ្ឍនផ៍ដេមនេចតមងពាកេ់ន័្ធវស័ិយកសិកម្មេូេរមួេិភាកសាគ្ាផស្វងរកេន្រឹះអភវិឌ្ឍន។៍ 
សហេមនក៍សិកម្មផដេមកេីបណា្ត ចខត្តនានា បានចមើេច�ើញនូវផ្េតបចយជនខ៍្ះេីការអនពុវត្តកិេ្ចសនយាកសិកម្មក្ពុងចេេកន្ងមក។ 
ផ្េតបចយជនផ៍ដេសនំខានន់ិងធនំបនំផ្ពុត េឺការធានាបាននូវតថម្តសរូវខ្ស់ និង មនទីផ្សារតសាបផ់តម្តង។ 

អ្នកស រ្ី រ ៉មុ សាររឿន ស្រធាន្ហគមន៍្ ្ទឹងជរីនិត

របូភាពអនុស្សាវរយីប៍ន្ទា បពី់បញ្ចបសិ់្ក្ខា សាលា កិច្ចស្នយាផលិតកម្មកសិ្កម្ម

ទំព័រទី ៣១



ចធ្វើដនំចណើ រមកេី �ពុនំេថន្តសរុក អង្គរបពុរ ីចខត្តតាផកវ ចលាក កពុយ សាម៉ាន តបធាន 
សហេមនក៍សិកម្មតសម៉ាពុកសពុខផសនជយ័ បានចរៀបរាបថ់្ សហេមន ៍កសិកម្ម
របស់ចលាកផដេបានតបមូេផ្្តពុ នំកសិករជិត១០០ តេរួសារចោយបចងកាើតចឡើងកាេ 
េីឆ្្នំ២០១២ ធ្ាប ់បាន សហការណ៍ជាមយួចរាងម៉ា សពុីនកិនតសរូវមយួេនំនួនទទួេ
បានចជាេជយ័ក្ពុងមយួឆ្្នំឬេីរឆ្្នំដនំបូង ផតចតកាយមកកិេ្ចសនយាចនះមនិ ទទួេ 
បាន ការ ចាប ់អារម្មណ៍ ចទៀតចឡើយ ចេេផដេតថម្តសរូវធ្ាក ់េពុះ។ សហេមន ៍
កសិកម្ម ផដេមនថផ្្ទដីជាង ២២០ ហិកតាចនះ   េងច់�ើញ ការសហការ ចនះ បន្ត 
ចៅចទៀត េី តករុមហ៊ពុននិងចរាងម៉ា សពុីនកិនតសរូវ  ចដើម្ ីធានា នូវតថម្និងទីផ្សារ 
សតមបផ់្េិតផ្េតសរូវ តេមទានំងជាផផ្្កមយួដស៏នំខានថ់នការចេើកទរឹកេិត្ត 
កសិករឲ្យបន្តចធ្វើផតសេនំការ។ 

 ចលាក កពុយ សាម៉ាន និយយថ្៖ « ចយើងខ្ពុ នំខិតខនំសាកា តម់កេូេរមួក្ពុងសិកា្ខ សាលាចនះ ចគាេបនំណងរបស់ខ្ពុ នំ េឺ េងទ់នំនាកទ់នំនងតករុមហ៊ពុន 
និង ចរាងម៉ា សពុីននានំអងការចេញ ចដើម្រីកដនំចណាះតសាយមយួទនំនាកទ់នំនង ចោយចស្ើឲ្យតករុមហ៊ពុនេពុះជួបជាមយួសហេមន ៍ ក្ពុងបនំណងចរៀបេនំកិេ្ច
សនយាចនាះចឡើងវញិ»។

ចៅតេរឹកថថ្ទី ១១ ផខវេិ្ិកា ឆ្្នំ ២០១៥ តបធាន សហេន្ធ ័តសរូវ អងការ 
កម្ពុជា ឯកឧត្តម សពុខ ពពុទ្ធីវពុធ បាន ដរឹកនានំ ដនំចណើ រ ទស្សនកិេ្ច
សិកសាចៅមជ្ឈមណ្ឌ េផ្េិតេូជតសរូវរបស់តករុមហ៊ពុន អិេប៊អីិន 
(LBN Group)  ចៅតសរុកចសា្ទ ង ចខត្តកនំេងធ់នំ ចោយ បានការ 
ទទួេសា្វ េមនយ៍៉ា ងកកច់រៅដា េីសនំណាក ់  ចលាកឧញ៉ា  េមី 
ប៊ពុណា ផដេជាតបធាន LBN group។

សូមបញ្្ជ ក ់ ថ្មជ្ឈមណ្ឌ េចនះកនំេពុងដនំចណើ រការផ្េិតេូជតសរូវ 
ចដើម្ ីច្្ើយតបចៅនរឹង តតមរូវការទីផ្សារអងការកម្ពុជា ជាេិចសស ច្្ើយ
តបចៅនរឹងចគាេនចយបាយនានំចេញរបស់រាជរោឋា ភបិាេ។

ចៅថថ្ទី២ ៦  ផខមនីា ឆ្្នំ២ ០ ១ ៦  ចនះ សហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជា ដរឹកនានំចោយ ឯកឧត្តម សពុខ ពពុទ្ធីវពុធ និង សមជិក តករុម តបរឹកសាភបិាេ 
តេមទានំងចេខាធិការោឋា ន បាន េពុះ ទស្សនកិេ្ច និងសនំចណះសនំណាេ ចៅមូេោឋា នោនំដពុះតសរូវផបបផផ្នធម្មជាតិរបស់តករុមហ៊ពុន ចអង ឌីប៉ាូ 
អភវិឌ្ឍន ៍  ជា សមជិកថ្មីរបស់សហេន័្ធ តសរូវអងការកម្ពុជា  ផដេមនថផ្្ទដីោនំដពុះជាង ១,៦៩០ហិកតា ចៅ�ពុនំកនំេងអ់ពុស តសរុកេញឮ ចខត្ត
កណា្ត េ។ 
ឯកឧត្តមតបធានសហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជា មនការ ចកាតសរចសើរេនំចពាះេនំនិតផ្្តួេចផ្្តើមអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយកសិកកម្ម ជាេិចសស ដនំណានំតសរូវតកអូបចៅ
ក្ពុងរដូវតបានំង ចោយមនតបេន័្ធតេបត់េងទរឹកេបាស់លាស់ ចដើម្ ីទទួេបានទិន្ផ្េខ្ស់បផនថាមចទៀត។ 
ក្ពុងឱកាសចនាះ តនំណាងតករុមហ៊ពុន ចអង ឌីប៉ាូ អភវិឌ្ឍន ៍បាន បញ្្ច ក ់ថ្ ចទាះបីចទើបផតជាសមជិកថ្មីរបស់សហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជា ប៉ាពុផន្ត តករុមហ៊ពុន 
នរឹងសហការគានំតទយ៉ា ងជិតស្ិទ្ធ ចដើម្ខីិតខនំចេើកស្ទួយវស័ិយតសរូវអងការ និងចេើកស្ទួយចសដឋាកិេ្ចកម្ពុជា។ ចលាកបានបផនថាមចទៀតថ្ ចនះ ជា 
េចតមង ទី១ ចោយតករុមហ៊ពុននរឹងមនេចតមងទី២ចទៀត ផដេមនថផ្្ទដីជាង ១០,០០០ហិេតា៕

លោក កយុ សាម៉ន ប្រធាន សហគមន ៍កសិកម្ម បសម៉ុកសុខសសនជយ័

របូភាពដំណ�ើ រទស្សនកិច្ចសិកសាមជ្ឈម�្ឌ លផលិតពូជសសរូវរបស់សករុមហុ៊នLBNGroup

របូភាពដំណ�ើ រទស្សនកិច្ចមូលដ្ឋា នដ្ដុំះសសរូវបបបបែនធម្មជាតិរបស់សករុមហុ៊នណេងឌីប៉ូេភវិឌ្ឍន៍បដលជាសមាជិកថ្មីរបស់សហពន័្ធ



www.facebook.com/cambodiaricefederation

សពឹត្តិការណ៍ធំៗដដេសហព័ន្ធសសរូវអង្ករកម្ពុជាបានដរៀបចំ 

ចតកាយេីការរបួរមួគ្ាបចងកាើតសហេន័្ធតសរូវអងការជាផ្្ូវការ ចោយមនសមសភាេមកេីតេបភ់ាេី សហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជា បានចរៀបេនំ តេរឹត្តិការណ៍ 
ធនំៗជាចតេើន ចដើម្ចីេើកកម្ស់វស័ិយតសរូវអងការចៅកម្ពុជា ឲ្យមនការទទួេសា្គ េ់ទូេនំទូលាយ ទានំងតថម្និងេពុណភាេ។ 

កាេេីឆ្្នំ២០១៤ សហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជា បានេូេរមួចរៀបេនំនិងបចងកាើតេិធីបពុណ្យអងការចេើកទី២បនា្ទ បេ់ីការតបារេ្ធចេើកទី១ តបកប ចោយ ភាេ 
ចជាេជយ័ ចៅចខត្តចសៀមរាប ចោយមនការឧបតថាម្ភេីសាជីវកម្មហិរញញា វតថាពុអន្តរជាតិ (IFC) ផដេសថាិតចតកាមេចតមងជួយ�វស័ិយតសរូវអងការ។ 
តាមរយៈតេរឹត្តិការណ៍ចនាះ កម្ពុជាអ្កជនំនាញក្ពុងវស័ិយតសរូវអងការ កក៏ានផ់តមនជនំនាញក្ពុងការចតជើសចរ ើសអងការតបកបចោយេពុណភាេ សតមប ់
ការ តបកួតតបផជងេពុណភាេអងការចេើឆ្កអន្តរជាតិ។ 

សពឹត្តិការណ៍អន្រជាតតិដៅកម្ពុជា

 ក្ពុងឆ្្នំជាមយួគ្ាថនការរបួរមួគ្ាក្ពុងេនំចណាមអ្កពាកេ់ន័្ធក្ពុងវស័ិយ តសរូវអងការទានំងអស់ សហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជា បាន សហការជាមយួ
សាថា បន័ពាកព់ាកេ់ន័្ធជាចតេើនចទៀតចៅចតរៅ តបចទស ជាេិចសសតកសួងពាណិជ្ជកម្ម និង តករុមហ៊ពុន 
ឯកជនធនំោបេ់ិភេចលាក មយួច ្្ម ះ The Rice Trader មនមូេោឋា ន ចៅ រដឋាកាេីហ្វ័រនីញ៉ា ថនស
ហរដឋាអាចមរកិ បានចរៀបេនំតេរឹត្តិការណ៍ សបា្ត ហ៍អងការ «Rice Week»  ចោយរមួមនតេរឹត្តិការណ៍ធនំៗ 
ពាកេ់ន័្ធវស័ិយតសរូវអងការ ដូេជា េិធីបពុណ្យអងការ ចវទិកាតសរូវអងការតបចានំឆ្្នំ និង សន្ិសិទេិភេចលាកស្តី
េីតសរូវអងការចេើកទីមយួចៅកម្ពុជា ផដេមនចភ្ៀវ ជាតិ និងអន្តរជាតិមកេីជពុនំវញិេិភេចលាក េូេរមួ
តបមណជាចតេើនពានន់ាក។់  

សន្ិសីទេិភេចលាកស្តីេីតសរូវអងការផដេមនតករុមហ៊ពុនឯកជនមយួច ្្ម ះ The Rice Traders មន 
មូេោឋា ន ចៅរដឋាកាេីហ្វ័រនីញ៉ា ថនសហរដឋាអាចមរកិ បានចកៀង េរតករុមហ៊ពុនផ្្គតផ់្្គងអ់ងការេនំោបេ់ិភេ 
ចលាករាបរ់យតករុមហ៊ពុន មកកានទ់រឹកដីកម្ពុជាចដើម្សិីកសាេីឱកាសវនិិចយេ និង សង្្វ ក ់ផ្េិតកម្ម 
ចៅកម្ពុជា។

តាមរយៈតេរឹត្តិការណ៍សន្ិសីទចនាះ   អ្វីផដេចេទន្ទរឹងរងច់ានំអ៊ពុតេទ្ធផ្េយ៉ា ងអន្ទះសារបនំផ្ពុតចនាះេឺ   េទ្ធផ្េថនការតបកួតេពុណភាេ 
អងការេិភេចលាក ផដេផតងផតចរៀបេនំចឡើងក្ពុងមយួឆ្្នំ១ដង។ 

សន្ិសីទតសរូវអងការអន្តរជាតិ ផដេកម្ពុជាចធ្វើជាម្ច ស់ផ្្ទះចនះ បានចកើត ចឡើងចតកាយតេរឹត្តិការណ៍កីឡាបាេ់ 
ទាតេ់ិភេចលាក (World Cup) ផតបីចៅបនួផខប៉ាពុចណាណ ះ ចហើយ អ្កតបកបអាជីវកម្មក្ពុងវស័ិយតសរូវអងការ 
ខ្ះ បាននិយយផបបកនំផប្ងលាយការេិតខ្ះថ្ « កម្ពុជាមនិតតរូវចធ្វើដូេជា តបចទស ចតបសពុីេចនាះចទ ចធ្វើជា
ម្ច ស់ ផ្្ទះថនតេរឹត្តិការណ៍បាេ់ទាត ់ផតតតរូវចេយកពានចៅបាត»់។ 

មនិខកេិត្តចនាះចទសតមបអ់ងការកម្ពុជា។ ជាេទ្ធផ្េ អងការកម្ពុជាេិតជាមនេពុណភាេខ្ស់រហូតទទួេ 
បានេនំណាត ់ថ្្កច់េខ១ ជាអងការ េ្អផ្្ត េ់
ចេក្ពុងេិភេចលាកក្ពុងតេរឹត្តិការណ៍ផដេ
កម្ពុជាចធ្វើជាម្ច ស់ផ្្ទះ។ 
តាមរយៈេនំណាតថ្់្កច់នះ  អងការកម្ពុជា
បានទទួេេនំណាតថ្់្កជ់ា អងការឆ្្ញ់

ផ្្ត េច់េក្ពុងេិភេចលាករយៈ ចេេបីឆ្្នំជាបគ្់ា  េឺ ជាប ់េនំណាតថ្់្ក ់ចេខ១ 
កាេេីឆ្្នំ២ ០ ១ ២  ចៅ ការ តបកួតតបផជងចៅចកាះបាេីក្ពុង តបចទស ឥណ្ឌូ ចនសពុី 
ចៅឆ្្នំ២០១៣ ចៅទី តករុងហពុងកពុង ចហើយចៅឆ្្នំ២០១៤ េឺតបចទសកម្ពុជា ខ្ួន
ឯងផតម្តង។ 

ទំព័រទី ៣៣
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សពឹត្តិការណ៍ជាតតិចពុងដសកាយ ដដេសហព័ន្ធសសរូវអង្ករដរៀបចំ

 តេរឹត្តិការណ៍ចរៀបេនំចវទិកាតសរូវអងការចេើកទី៥រយៈចេេេីរថថ្ ២៥-២៦ ផខមករាឆ្្នំ២០១៦ កន្ងចៅចនះ ចោយ សហការ ចរៀបេនំ ចឡើង 
ចោយ សហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជា និង សម្ន័្ធសមេមសហតគាសធពុនតូេ និងមធ្យមកម្ពុជា ចោយមនវត្តមនដខ៏្ងខ់្ស់របស់ សដម្ចអគ្គ -
មហដសនាបតីដតដជា ហ៊ពុន ដសន នាយករដឋាមសន្តីថនតេះរាជាណាេតក កម្ពុជា។ 

អ្កពាកេ់ន័្ធចៅក្ពុងវស័ិយតសរូវអងការតបមណ ៧០០ នាក ់ ចោយក្ពុងចនាះ មនតនំណាងតកសួងសាថា បនព័ាកេ់ន័្ធ សហេមនក៍សិកម្ម តករុមហ៊ពុន 
នានំចេញអងការ ម្ច ស់ចរាងម៉ា សពុីនកិនតសរូវ តករុមហ៊ពុនដរឹកជញ្ជូ ន តនំណាងថដេូអភវិឌ្ឍន ៍និស្សតិចភ្ៀវជាតិ និងអន្តរជាតិ បានេូេរមួ ចវទិកាតសរូវអងការ
កម្ពុជាចេើកទី៥ចនះ ចដើម្ទីទួេេត័ម៌ន និង េិភាកសាចេើបញ្ហា ក្ពុងវស័ិយតសរូវអងការ។ 

ចវទិកាតសរូវអងការតបចានំឆ្្នំចេើកទី៥ចនះ ហាកប់ានចដើរតួនាទីសនំខានប់នំផ្ពុត ចតពាះសចម្តេតបមពុខរាជរោឋា ភបិាេ បានចតបើតបាស់ចវទិកាមយួចនះ តតរួត-
េិនិត្យ និងវយតថម្ចឡើងវញិនូវចគាេនចយបាយតសរូវអងការរបស់រាជរោឋា ភបិាេផដេបានោកច់េញកាេេីឆ្្នំ២០១០ េឺរយៈចេេ៥ឆ្្នំថនការ
ោកច់េញឲ្យអនពុវត្តចគាេនចយបាយមយួចនះ។ 

សចម្តេអេ្គមហា ចសនាបតីចតចជា ហ៊ពុន ដសន នាយករដឋាមសន្តីថនតេះរាជាណាេតកកម្ពុជា បាន ផថ្ងសន្ទរកថ្េន្រឹះចបើកចវទិកាតសរូវអងការតបចានំ 
ឆ្្នំចនះ ចោយបានេូសបញ្្ជ កនូ់វ បញ្ហា តបឈមជាចតេើន ផដេកម្ពុជាកនំេពុងជួបតបទះមយួេនំនួន ផតជាទូចៅចគាេនចយបាយតសរូវអងការទទួេ 
បាន ចជាេជយ័ខ្ានំងផផ្្អកចេើផ្េិតកម្មតសរូវ សមតថាភាេផកថេ្អងការនានំចេញជាចដើម។ 

សចម្តេចតចជា ហ៊ពុន ដសន បានមនតបសាសនថ៍្ ចគាេនចយបាយជនំរពុញផ្េិតកម្មតសរូវ និង ការនានំចេញ អងការផដេរាជរោឋា ភបិាេបាន 
តបកាសោកច់េញកាេេីឆ្្នំ២០១០   ចោយមនចគាេចៅធនំេីរ េឺ ទី១  ជនំរពុញការផ្េិតតសរូវឲ្យបានចតេើនជាង៤ លានចតាន ចោយក្ពុងចនាះ 
បរមិណអងការសតមបន់ានំចេញ តតរូវសចតមេឲ្យបានយ៉ា ងតិេមយួលានចតាន និង ទី២ ចេើកចករ ្តិ៍ច ្្ម ះអងការ កម្ពុជាចៅចេើឆ្កអន្តរជាតិ។ 

សចម្តេ ហ៊ពុន ដសន បានអះអាងថ្ « ចយើងសចតមេចគាេចៅទី២ ចនះ យ៉ា ងតតេះតតេង ់ ចោយកម្ពុជាបាននានំអងការចៅកានទ់ីផ្សារនានា 
ចៅចេើេិភេចលាក ជាង៦០តបចទស។ ជាមយួគ្ាចនះ អងការកម្ពុជាតតរូវបានជាបេ់នំណាតថ្់្ក ់អងការឆ្្ញ់បនំផ្ពុតចៅចេើេិភេចលាកជាបន្តបនា្ទ ប។់ 
េនំផណក ចគាេចៅទី១ ចយើងសចតមេបានតបមណពាកក់ណា្ត េ។ បរមិណអតិចរកតសរូវ បានចកើនេី៣.៥លានចតានក្ពុងឆ្្នំ២០០៩ មកដេ់ 
៤ .៧លានចតាន ចៅឆ្្នំ២០១៥។  េនំផណកចគាេចៅនានំចេញ កម្ពុជាសចតមេបាន ពាកក់ណា្ត េ ចោយនានំចេញអងការជាង៥៣មពុនឺចតានចៅ 
ឆ្្នំ២០១៥ ថនចគាេចៅ១លានចតាន»។ 
សចម្តេ ហ៊ពុន ដសន បានបញ្្ជ កថ់្៖ « សរពុបមក ចយើងអាេសចតមេបានជាង ៨ ៧ , ៥ ០ % ថនចគាេចៅ ផដេចយើងបានោកច់េញ ផដេ 

សម្តេចអគ្គ្ហាមសនាបតីមតមោ ហ៊ុន សសន  ប្រគល់ពានកិត្យិសដល់ ឯកឧត្ម សខុ ពុទ្ីវុធ
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អាេចាតទ់ពុកថ្ ជាេទ្ធផ្េេ្អតបចសើរេួរជាទីចមទនៈ»។

តាមការអះអាងរបស់សចម្តេចតចជា ហ៊ពុន ដសន នាយករដឋាមសន្តី មនកតា្ត  េីរ យ៉ា ងផដេបណា្ត េឲ្យចគាេនចយបាយតសរូវអងការមនិទទួេ
បាន ចជាេជយ័១០០%  តាមមហិេ្តារបស់ចគាេចៅផដេបានោកច់េញ។ កតា្ត ទានំងេីរចនាះេឺ កតា្ត អត្តចនាមត័ ផដេសនំចៅចេើកតា្ត ថផ្្ទក្ពុង 
និង កតា្ត សតយានពុមត័ ផដេសនំចៅចេើឥទ្ធិេេេីខាងចតរៅ។ 

សចម្តេចតចជា ហ៊ពុន ដសន បានេូសបញ្្ជ កថ់្ កតា្ត អត្តចនាមត័ ចោយសារកម្ពុជាមនិទានអ់ាេចោះតសាយបានតេបត់គានច់ៅចឡើយ 
ចេើបញ្ហា តបឈមមយួេនំនួន ដូេជាបញ្ហា ការផ្្គតផ់្្គងទ់រឹក ការចតបើតបាស់េូជសពុទ្ធ បចេ្ចកចទសបន្សពុទ្ធេូជ បចេ្ចកចទសកសិកម្មទនំចនើប  កង្វះទពុនបង្វិេ 
ឃ្្នំងស្តពុក និងទីផ្សារ។ េ។ ផដេចធ្វើឲ្យបរមិណតសរូវមយួេនំនួនតតរូវនានំចេញចៅកានត់បចទសជិតខាង មពុនការផកថេ្ចៅកម្ពុជា។

សចម្តេ ហ៊ពុន ដសន បានបផនថាមថ្ កតា្ត សតយានពុមត័វញិ  េឺតបចទសនានាទានំងក្ពុងតនំបននិ់ងក្ពុងេិភេចលាក កជ៏ាតបចទសផ្េិតតសរូវដូេកម្ពុជា 
ផដរជាេិចសសបណា្ត តបចទសចៅក្ពុងតនំបនទ់ចន្ចមេង្គ មន ចវៀតណាម ថថ ឡាវ និង មយី៉ា នម់៉ា ។ 
ការបចញ្ច ញផ្េិតផ្េថនតបចទសទានំងចនាះបាននានំឲ្យទីផ្សារអងការរបស់េិភេចលាកេពុះចខសាយ ចហើយ អងការកម្ពុជាកធ្៏ាកថ់យដូេគ្ា។ 

សចម្តេ ហ៊ពុន ដសន ចេើកទរឹកេិត្តថ្៖« ទន្ទរឹមនរឹងសមទិ្ធិផ្េផដេសចតមេបានចៅចេេចនះ កិេ្ចការសនំខានផ់ដេកម្ពុជាតតរូវបន្តេឺរកសាេទ្ធផ្េ
ផដេចយើងសចតមេបាន ជាមយួនរឹងការខិតខនំផស្វងរក វធិីសាសស្ត និង សកម្មភាេបផនថាមចទៀត ចដើម្ជីនំរពុញការង្រផ្េិតកម្មតសរូវ និង 
ការនានំចេញអងការរបស់កម្ពុជា ជាេិចសសក្ពុងបរយិកាសថនការវវិត្តយ៉ា ងចេឿន ថនសាថា នភាេសកេចលាកនាចេេបេ្ចពុប្ន្ចនះ»។ 

ក្ពុងឱកាសចនាះ សចម្តេចតចជា ហ៊ពុន ដសន តបមពុខរាជរោឋា ភបិាេ បានចកាតសរចសើរេនំចពាះ តកសួងបី និង សាថា បន័ឯកជនមយួ ផដេខិតខនំ
តបរឹងផតបងក្ពុង ការអនពុវត្ត ចគាេនចយបាយតសរូវអងការផដេបានោកច់េញ តាមរយៈការង្របចងកាើនផ្េិតកម្មតសរូវ និង ជនំរពុញការនានំចេញ។ តកសួង
បីនិងសាថា បន័ឯកជនចនាះរមួមនៈ 
1.តកសួងកសិកម្ម រពុកា្ខ តបម៉ា ញ់និងចនសាទ  ផដេជាផផ្្កផ្េិតកម្មតសរូវ
2.តកសួងពាណិជ្ជកម្ម ផដេជាផផ្្កនានំចេញអងការចៅកានទី់ផ្សារអន្តរជាតិ
3.តកសួងចសដឋាកិេ្ចនិងហិរញញា វតថាពុ ផដេជាផផ្្កផ្្តេ់ហិរញញាប្ទាន 
4.សហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជា ជាផផ្្កផដេជនំរពុញការទទួេសា្គ េ់ជាអន្តរជាតិ៕

សម្តេចអគ្គ្ហាមសនាបតីមតមោ ហ៊ុន សសន  កំពុងទស្សនាស្តងពិ់ពណ៍័របស់សហពន័្ធសសរូវអង្ករកម្ុជា
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គដសមាងកំណត់ទីតាងំភូមតិសានស ្នតិង ដណនាបំដច្ចកវតិទយា្មាីៗ 

 ក្ពុងអាណត្តិទីមយួចនះ សហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជាបានអនពុវត្តនូវការង្រស្ូេជាចតេើនចេើវស័ិយតសរូវអងការដូេជា ការរកយពុទ្ធសាសស្តបចងកាើន
ការនានំចេញអងការចៅទីផ្សារអន្តរជាតិ ការកាតប់នថាយថថ្ចដើម ការទបស់ាកា តក់ារនានំអងការេូេេីបរចទស ការេពុះបញ្ជ ីម៉ា កអងការជាចដើម។ 
ក្ពុងេនំចណាម ការង្រអាទិភាេខាងចេើ សហេន័្ធកប៏ានចធ្វើការចេើផផ្្កផផ្នទី និងភូមសិាសស្ត និងការតសាវតជាវរកបចេ្ចកចទសថ្មីៗចដើម្រីមួេនំផណក
កានផ់តង្យយេ់ ង្យេងចានំ ចេើវស័ិយកសិកម្មបផនថាមចទៀត ចដើម្ជីួយ�ជនំរពុញ និងេតងរឹងការតេបត់េងកសិកម្មឱ្យកានផ់តមនតបសិទ្ធភាេខ្ស់។
 ចៅ េពុងអាណត្តិទីមយួចនះ សហេន័្ធកនំេពុងសិកសានិងសាកេ្ងចតបើតបាស់កម្មវធិី Sirrus និង SST Submit ចៅក្ពុងកសិោឋា ន និង ជាមយួ សហ
េមនផ៍្េិតេូជនានាចដើម្បីចងកាើនតបសិទ្ធភាេតេបត់េងកសិកម្មផបបទនំចនើប។ 

ផេសបដោជន៍ននបដច្ចកវតិទយាដោយដសបើសបាសក់មមាវតិធី Sirrus នតិង SST Submit 
•  កម្មវធិី Sirrus េឺជាកម្មវធិីមយួសនំរាបវ់ស័ិយកសិកម្ម  ផដេមនមពុខង្រវស់ផវងទនំហនំដី  ការកតត់តាទពុកនូវេត័ម៌នេីសត្វេ្អិតបនំផ្្ញ 

ការតេបត់េងដនំណានំ និងការោកជី់ និងការចធ្វើសនំណាកដី -េ- ចោយចតបើតបាស់តបេន័្ធ GPS សនំរាបភ់ា្ជ បទី់តានំងថនការអនពុវត្តនជ៍ាកផ់ស្តង
ចដើម្បីង្ហា ញដេ់អ្កជនំនាញ ឬកសិករេីទីតានំងផដេបានអនពុវត្ត ឬចកើតមនចឡើងកន្ងមក។ 

• កម្មវធីី SST Submit េឺជាកម្មវធិីតេរឹះ មយួក្ពុងការទាញយកទិន្នយ័េីកម្មវធិី Sirrus សតមបវ់ភិាេអនំេីបញ្ហា  និងផកតតមរូវរាេ់ទីតានំងផដេ-
ជួបតបទះនូវបញ្ហា នានាដូេជា កង្វះជី សារធាតពុេិញ្ច រឹមចផ្្សងៗ សត្វេ្អិតបនំផ្្ញ និងកតមតិជាតិអាសពុីតក្ពុងដី( p H ) ជាចដើមផដេកតា្ត  
ទានំង អស់ចនះសពុទ្ធផតជះឥទ្ធិផ្េចេើទិន្ផ្េថនដនំណានំ។ កម្មវធិី SST Submit ចនះនរឹងបនំផេងទិន្នយ័ផដេបានវភិាេរេួ ចៅ ចតបើតបាស់ 
ជាមយួ តតាកទ់រ័ ឬចតេឿងេតកកសិកម្មចផ្្សងចទៀត ផដេភា្ជ បច់ោយតបេន័្ធ GPS និង Controller ក្ពុងការបាញ់នូវសារធាតពុេិញ្ច រឹម ឬ ថ្្នំ 
សនំលាប ់សត្វេ្អិតនានាចៅតាមេនំណពុ ះ ទីតានំងជាកផ់ស្តង និងសាថា នភាេផដេតនំបនច់នាះតតរូវការ។  

កម្មវធីីទានំងេីរចនះេិតជាជួយ�ឱ្យការអនពុវត្តន ៍និងការតេបត់េងកសិោឋា ន ឬកសិកម្មកានផ់តមនតបសិទ្ធភាេខ្ស់ ចហើយកជ៏ាេនំផណកមយួថនការ
ចធ្វើទនំចនើបកម្មកសិកម្មចៅកម្ពុជាផ្ងផដរ។ 
 
គតិតសតឹមដខដមសា ឆ្នា ២ំ០១៦ដនះ សហព័ន្ធសសរូវអង្ករកម្ពុជាបានដធ្វើនូវការងារមួយចំនួនរមួមាន៖
• បណ្តពុ ះបណា្ត េនិស្សតិ និងយពុវជនអនំេីរចបៀបថនការេូសផផ្នទីដូេជា ផផ្នទីសហេមន ៍ផផ្នកបាេដីផតសរបស់តបជាកសិករ ក្ពុងចគាេ 

បនំណងកនំណតច់អាយបានេបាស់េីទីតានំង ទនំហនំ និងម្ច ស់ដីផតសនីមយួៗ 
• បណ្តពុ ះបណា្ត េនិស្សតិ និងយពុវជនអនំេីការចតបើតបាស់កម្មវធិី Surris និងកម្មវធិី SST Submit និងេពុណតបចយជនថ៍នការោកប់ញ្ចូ េ 

តបេន័្ធ បចេ្ចកវទិយាក្ពុងវស័ិយកសិកម្ម ក្ពុងចគាេបនំណងសតមរួេដេ់ការតេបត់េងេត័ម៌ន និងបចងកាើននូវតបសិទ្ធភាេ កដូ៏េជាការបនថាយនូវ 
ចេេចវលាអនពុវត្ត

• ផ្េិតនូវផផ្នទីមយួេនំនួនដូេជា ទីតានំងចរាងម៉ា សពុីន សមតថាភាេកិនរបស់ចរាងម៉ា សពុីន និងទីតានំងសហេមនផ៍្េិតេូជតសរូវចៅទូទានំង 
តបចទស

• បន្តតសាវតជាវ និងបណ្តពុ ះបណា្ត េធនធានមនពុស្ស តេមទានំងផ្្សេ្វផ្សាយបចេ្ចកវទិយាថ្មីៗចេើវស័ិយកសិកម្ម ចដើម្រីមួេនំផណកក្ពុងការសតមរួេ 
និងចធ្វើទនំចនើបបនីយកម្មកសិកម្មរបស់កម្ពុជា ដូេជាការចតបើតបាស់ GPS ជាមយួតតាកទ់រ័ និងតបេន័្ធផ្កា យរណបជាចដើមជារមួ សហេន័្ធ

តសរូវអងការកម្ពុជានរឹងបន្តសិកសាតសាវតជាវចេើការង្រផផ្នទី និងភូមសិាសស្តបន្តចទៀតចដើម្ជីួយ�ជនំរពុញ និងោកប់ញ្ចូ េតបេន័្ធបចេ្ចកចទសទនំចនើបចេើ
វស័ិយកសិកម្ម និងតាមោននូវបផតមបតមរួេថនថផ្្ទដីកសិកម្ម ជាេិចសសថផ្្ទដីផដេមចតបើឱ្យដនំណានំតសរូវបន្តចទៀត ខណៈកនំចណើ នចសដឋាកិេ្ច 
កនំចណើ នតបជាជន និងបផតមបតមរួេអាកាសធាតពុបាននរឹងកនំេពុងជះឥទ្ធិេេដេ់ការថយេពុះថនថផ្្ទដីកសិកម្មចៅតបចទស កម្ពុជានាចេេបេ្ចពុប្ន្ 
និងអនាេត៕

(របូភាេខាងចតកាមចនះ ជាការេទ្ធផ្េផដេតករុមការង្ររបស់សហេន័្ធចរៀបេនំចឡើង ចោយចតបើតបាស់បចេ្ចកវទិយាថន កម្មវធីិ Sirrus និង SST Submit) 

 ការងារកំពពុងដតវតិវឌ្ឍ

ទំព័រទី ៣៦



www.facebook.com/cambodiaricefederation

ការដបងដចកការសគប់សគងតាមតំបន់ធំៗទាងំសបា ំ( 5 Zones)
សហព័ន្ធសសរូវអង្ករកម្ពុជា

(ដសចក្ីសរាង)
ស្ពីី

ការបដង្កើតរចនាសម្័ន្ធ តំបន់ទាងំ៥ 
១. ដសចក្ីដផ្ើម៖
សហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជា តតរូវបានបចងកាើតចឡើង ចោយសមជិកសាថា បនិកេនំនួន ២១៣ របូ ផដេតនំណាងឲ្យសហេន័្ធអ្កនានំចេញអងការ សហេន័្ធ 
កសិករ សមេមចរាងម៉ា សពុីនកិនតសរូវ តករុមហ៊ពុនដរឹកជញ្ជូ ន។ រាជរោឋា ភបិាេកម្ពុជា បាន ទទួេសា្គ េ់សហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជាជាថដេូផតមយួេត់
សតមបក់ារេិភាកសាចគាេនចយបាយ ជាអ្កតនំណាងចេើវស័ិយមយួចដើម្ចីេើកកម្ស់វស័ិយអងការក្ពុងឆ្កជាតិ និងអន្តរជាតិ។
សហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជាមនតួនាទីដស៌នំខានេ់ឺផ្្តេ់ការគានំតទតេបទិ់ដឋាភាេទានំងអស់ ចោយ រមួបញ្ចូ េ ទានំង ចគាេ នចយបាយ េបាប ់ និងការ
អនពុវត្តនដ៍េ់ភាេីពាកេ់ន័្ធទានំងអស់ចៅក្ពុងផខ្សេង្្វ កផ់្េិតកម្ម តសរូវ ចដើម្បីចងកាើននូវភាេតបកួតតបផជងរបស់ខ្ួនក្ពុងការផ្េិត និង ផ្្គតផ់្្គង ់អងការ
តបកបចោយេពុណភាេចៅកានទី់ផ្សារក្ពុងតសរុក និងអន្តរជាតិ។

២. វតិសាេភាព៖
នាថថ្ទី០៨ ផខមថិពុនា ឆ្្នំ២០១៦ សហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជាបានចរៀបេនំដនំចណើ រការកិេ្ចតបជពុនំភបិាេដរឹកនានំចោយតបធានសហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជា។ 
កិេ្ច តបជពុនំ បានចផ្្ត តការេិភាកសាចេើការផបងផេកតនំបនក់ារង្រ និងការទទួេខពុសតតរូវរបស់ថ្្កត់នំបន។់ សហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជា បាន កនំណត់
ផបងផេក តនំបនច់គាេចៅការង្រជាតបានំតនំបនច់ោយផផ្្អកចៅចេើេក្ខណះភូមសិាសស្ត និងសកា្ត នពុេេភាេចៅក្ពុងវស័ិយតសរូវអងការ៖

- តំបន់១៖ មនចខត្តចគាេចៅេនំនួន៦ចខត្ត តាផកវ កនំេត កនំេងស់្ឺ ផកប តេះសីហនពុ និងចខត្តចកាះកពុង
- តំបន់២៖ មនចខត្តចគាេចៅេនំនួន៤ចខត្ត កណា្ត េ ត្ងូ�្មពុ នំ ថតេផវង និងចខត្តសា្វ យចរៀង
- តំបន់៣៖ មនចខត្តចគាេចៅេនំនួន៤ចខត្ត តកចេះ ស្ទរឹងផតតង រតនេីរ ីនិងចខត្តមណ្ឌ េេីរ ី
- តំបន់៤៖ មនចខត្តចគាេចៅេនំនួន៥ចខត្ត កនំេងច់ាម កនំេងធ់នំ ចសៀមរាប ឧត្តរមនជយ័ និងចខត្តតេះវហិារ
- តំបន់៥៖ មនចខត្តចគាេចៅេនំនួន៥ចខត្ត កនំេងឆ្់្នំង ចពាធិ៍សាត ់បាតដ់នំបង បនា្ទ យមនជយ័ និងចខត្តថប៉ាេិន

៣. ដគាេបំណង៖
-  ការផបងផេកចនះ េឺមនចគាេបនំណងចដើម្បីចងកាើតភាេង្យតសរួេក្ពុងការសតមបសតមរួេនូវតេបដ់នំចណើ រការនានាក្ពុងផខ្សេង្្វ ក ់តសរូវ 
ផដេចកើតមនចឡើងចៅក្ពុងតនំបន ់ ចដើម្ធីានានិរន្តរភាេ និងបចងកាើនតបសិទ្ធិភាេការង្រ  និងច្្ើយតបនូវចសេក្តីតតរូវការនានា របស់ សមជិក 
សហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជាបានទានច់េេចវលា។  
-         ចេើកកម្ស់ជតមរុញការផ្្សេ្វផ្សាយចគាេនចយបាេ ផផ្នការយពុទ្ធសាសស្ត និងផផ្នការសកម្មភាេ របស់សហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជាឲ្យបាន
ទូេនំទូលាយ ដេ់តេបភ់ាេីពាកេ់ន័្ធចៅថ្្កម់ូេោឋា ន។ 

៤. រចនាសម្័ន្ធថ្នា ក់តំបន់៖
សហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជា បានបចងកាើតការយិេ័យតនំណាងចៅក្ពុងតនំបនទ់ានំង៥ ។ ការយិេ័យទានំងចនាះមនចៅក្ពុងចខត្តតាផកវ ថតេផវង តកចេះ 
កនំេងធ់នំ និងចខត្តកនំេងឆ្់្នំង៖

- ការយិេ័យតនំបន១់ មនទីតានំងចៅចខត្តតាផកវ 
- ការយិេ័យតនំបន២់ មនទីតានំងចៅចខត្តថតេផវង 
- ការយិេ័យតនំបន៣់ មនទីតានំងចៅចខត្តតកចេះ 
- ការយិេ័យតនំបន៤់ មនទីតានំងចៅចខត្តកនំេងធ់នំ 
- ការយិេ័យតនំបន៥់ មនទីតានំងចៅចខត្តកនំេងឆ្់្នំង

ទំព័រទី ៣៧
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   រចនាសម្័ន្ធសគប់សគងថ្នា ក់តំបន់

  

៥. តួនាទីរបសស់ករុមសបឹកសាភតិបាេសបចាតំំបន់នីមួយៗ៖
-  តករុមតបរឹកសាតនំបន១់  មនសមជិកតករុមតបរឹកសាេនំនួន១២នាក ់ ផដេនរឹងតតរូវចតជើសចរ ើសជាតនំណាងេីចខត្តចគាេចៅទានំង៦ចខត្ត៖ តាផកវ 
កនំេត កនំេងស់្ឺ ផកប តេះសីហនពុ និងចកាះកពុង ចោយក្ពុង១ ចខត្តមនតនំណាងេីរនាក។់ តនំណាងេីរនាក ់ មកេីចខត្តនីមយួៗ តតរូវចតជើសតានំង
ចោយការចបាះចឆ្្ត ចៅក្ពុងចខត្តសាម។ី ការចបាះចឆ្្តចធ្វើចឡើងចោយមនការេូេរមួេីសហេមនក៌សិករ មន្ទីរជនំនាញ វស័ិយឯកជន 
និងតនំណាងសង្គមសពុីវេិ។
 
- តករុមតបរឹកសាតនំបន២់ មនសមជិកតករុមតបរឹកសាេនំនួន៨នាក ់ផដេនរឹងតតរូវចតជើសចរ ើសជាតនំណាងេីចខត្តចគាេចៅទានំង៤ចខត្ត៖ កណា្ត េ 
ត្ងូ�្មពុ នំ ថតេផវង និងសា្វ យចរៀង ចោយក្ពុង១ចខត្តមនតនំណាងេីរនាក។់ តនំណាងេីរនាក ់មកេីចខត្តនីមយួៗ តតរូវចតជើសតានំងចោយការចបាះចឆ្្ត 
ចៅក្ពុងចខត្តសាម។ី ការចបាះចឆ្្តចធ្វើចឡើងចោយមនការេូេរមួេីសហេមនក៍សិករ មន្ទីរជនំនាញ វស័ិយឯកជន និងតនំណាងសង្គមសពុីវេិ។ 

- តករុមតបរឹកសាតនំបន៣់ មនសមជិកតករុមតបរឹកសាេនំនួន៨នាក ់ផដេនរឹងតតរូវចតជើសចរ ើសជាតនំណាងេីចខត្តចគាេចៅទានំង៤ចខត្ត៖ តកចេះ 
ស្ទរឹងផតតង រតនេីរ ី និងមណ្ឌ េេីរ ី ចោយក្ពុង១ ចខត្តមនតនំណាងេីរនាក។់ តនំណាងេីរនាក ់ មកេីចខត្តនីមយួៗ តតរូវចតជើសតានំងចោយការ
ចបាះចឆ្្ត ចៅក្ពុងចខត្តសាម។ី ការចបាះចឆ្្តចធ្វើចឡើងចោយមនការេូេរមួេីសហេមនក៍សិករ មន្ទីរជនំនាញ វស័ិយឯកជន និងតនំណាង
សង្គមសពុីវេិ។ 

- តករុមតបរឹកសាតនំបន៤់  មនសមជិកតករុមតបរឹកសាេនំនួន ១០ នាក ់ ផដេនរឹងតតរូវចតជើសចរ ើសជាតនំណាងេីចខត្តចគាេចៅទានំង៥ ចខត្ត៖ 
កនំេងច់ាម កនំេងធ់នំ ចសៀមរាប ឧត្តរមនជយ័ និងតេះវហិារចោយក្ពុង១ ចខត្តមនតនំណាងេីរនាក។់ តនំណាងេីរនាក ់ មកេីចខត្តនីមយួៗ 
តតរូវចតជើសតានំងចោយការចបាះចឆ្្ត ចៅក្ពុងចខត្តសាម។ី ការចបាះចឆ្្តចធ្វើចឡើងចោយមនការេូេរមួេីសហេមនក៍សិករ មន្ទីរជនំនាញ 
វស័ិយឯកជន និងតនំណាងសង្គមសពុីវេិ។ 

-      តករុមតបរឹកសាតនំបន៥់ មនសមជិកតករុមតបរឹកសាេនំនួន១០នាក ់ផដេនរឹងតតរូវចតជើសចរ ើសជាតនំណាងេីចខត្តចគាេចៅទានំង៥ចខត្ត៖ កនំេងឆ្់្នំង 
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ចពាធិ៍សាត ់បាតដ់នំបង បនា្ទ យមនជយ័ និងថប៉ាេិន ចោយក្ពុង១ចខត្តមនតនំណាងេីរនាក។់ តនំណាងេីរនាក ់មកេីចខត្តនីមយួៗ 
តតរូវចតជើសតានំងចោយការចបាះចឆ្្ត ចៅក្ពុងចខត្តសាម។ី ការចបាះចឆ្្តចធ្វើចឡើងចោយមនការេូេរមួេីសហេមនក៍សិករ មន្ទីរជនំនាញ 
វស័ិយឯកជន និងតនំណាងសង្គមសពុីវេិ។

៦. តួនាទីការងាររបសប់ពុគ្គេតិកចាតំំបន់នីមួយៗ៖
•  ជាអ្កតនំណាងរបស់សហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជា ជាអ្កសតមបសតមរួេ និងចធ្វើការយ៉ា ងជិតស្ិទ្ធជាមយួអាជ្ាធរមូេោឋា នមន្ទីរជនំនាញថ្្ក់

ចខត្ត ថដេូរអភវិឌ្ឍន ៍សហេមនក៍សិករ អ្កផ្្គតផ់្្គងស់ម្ភ រកសិកម្ម អ្កតបមូេទិញតសរូវ ចរាងម៉ា សពុីនកិនតសរូវ អ្កនានំចេញអងការ ។
• សិកសាអនំេីសកា្ត នពុេេ ថផ្្ទដីផ្េិត និងេូជតសរូវ ផដេកសិករចតបើតបាស់ក្ពុងផ្េិតកម្មតសរូ វ វសសា និងតបានំង ចោយរមួបញ្ចូ េទានំងការតបមូេ

ទិន្នយ័ថនការផ្េិត និងទីផ្សារតសរូវអងការ ។
• សតមបសតមរួេ ការចតជើសចរ ើសសហេមនក៍សិករ និងផ្សាភា្ជ បរ់វង សហេមនក៍សិករ និងម៉ា សពុីនកិនតសរូវ តេមទានំងកាចរៀបេនំឲ្យមនការ

េពុះកិេ្ចសនយាផ្េិតតសរូវ (contract farming)។
•  ចរៀបេនំបណា្ត ញ និងផ្សាភា្ជ បត់ួអង្គសនំខាន់ៗ ក្ពុងផខ្សេង្្វ កផ់្េិតកម្មតសរូវ សហេមនផ៍្េិតតគាបេូ់ជតសរូវ តករុមហ៊ពុនផ្េិតតគាបេូ់ជតសរូវ 

សហេមនក៍សិករ អ្កផ្្គតផ់្្គងស់ម្ភ រកសិកម្ម អ្កតបមូេទិញ ចរាងម៉ា សពុីនកិនតសរូវ និងអ្កនានំចេញអងការ
• េពុះតាមោនសកម្មភាេនានាក្ពុងមូេោឋា នចដើម្តីាមោនការវវិត្តន ៍និងភាេតបឈម
• សតមបសតមរួេ ដនំចណើ រការកិេ្ចតបជពុនំកសិករ ទិវផតសកសិករ និងតេរឹត្តិការណ៌នានាផដេចកើតមនចឡើងក្ពុងតនំបន ់

ចគាេបនំណងចដើម្ផីេករ នំផេកេត័ម៌ន និងជតមរុញការផ្្សេ្វផ្សាយតសរូវអងការ ។
• ផស្វងរកការគានំតទេីរោឋា ភបិាេ និង ថដេូរអភវិឌ្ឍន ៍ចដើម្គីានំតទដេ់សហេមនក៍សិករក្ពុងការបចងកាើនសមតថាភាេថនការផ្េិតតសរូវ 

និងការអភវិឌ្ឍសមតថាភាេរបស់សហេមន ៍។
• តាមោន និងចធ្វើបេ្ចពុប្ន្ភាេតបចានំឆ្្នំ អនំេីសថាិតិ ចរាងម៉ា សពុីនកិនតសរូវ និងសហេមនក៍សិករ
• កសាងទនំនាកទ់នំនងេ្អ ជាមយួសាថា បន័ពាកេ់ន័្ធ ដូេជា មន្ទីរជនំនាញថ្្កច់ខត្ត វស័ិយឯកជន ថដេូរអភវិឌ្ឍន ៍និងសហេមនក៍សិករ។
• ចរៀបេនំរបាយការណ៍តបចានំសបា្ត ហ៍ និងរបាយការណ៍តបចានំផខ ចផ្្ើរជូនសហេន័្ធតសរូវអងការកម្ពុជា

៧. ការចំណាយ្វតិកា៖
• េនំណាយតបាកឧ់បតថាម្ភសតមបប់ពុេ្គេិកតបចានំតនំបន់
• េនំណាយតបតិបត្តិការ៖ ជួេការយិេ័យ សម្ភ រៈការយិេ័យ និងការតបាតស័យទាកទ់ង
• ការេនំណាយសតមបដ់នំចណើ រការកិេ្ចតបជពុនំនានា៕
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-Acleda Bank Plc
-Allian of Rice Producers and Exports of 
Cambodia
-AMRU Rice (Cambodia)Co., LTD
-Angkor Kasekam Roong Roeung Co.,Ltd
-ANZ Royal Bank (Cambodia)., Ltd
-Apsara Rice (Cambodia) Co.,Ltd
-Asia Diamond Rice Import Export Co., Ltd
- BAITANG (KAMPUCHEA) Plc.
-Battambang Rice Investment Co.,Ltd
-Bayon Cereal Co.,Ltd
-Boost Riche(Cambodia)Co.,Ltd
-Boromey Vuthy Rice Miller
-Bou Sokha Rice Mill
-Bou Sokkhai Rice Mill
-Bun Hor Rice Mill
-BVB(Cambodia) Agriculture Development 
Co.,Ltd
-C.H.Y.N Rice Import Eport Co.,Ltd
-Cambodian Rice Exports Assocation
-Canadia Bank Plc
-Capital Food Investment Import Export 
Co.,Ltd
-Carma Rice Limited
-CaviFoods Company Co.,Ltd
-Chaing Korn Meng
-Chamroeun Chey Agriculture Community
-Chan Kok Lun rice Mill
-Chao Lor Suong Rice Mill
-Chao Seav Rice Mill
-Chea Hap Rice Mill
-Cheav Khouy Rice Mill
-Chhan Nguon Hong Rice Mill
-Chheang Heng Rice Mill
-Chheung Bun Ham Rice Mill
-Chhith Bounthan Rice Mill
-Chhorng Din Rice Mill
-Chhueng Born Rice Mill
-Chhun Thom Rice Mill
-Chhuon Vorn Rice Mill
-CHIEF (Cambodia) Specialized Bank Plc
-Chin Van Rice Mill

-Chouk Tep Rice Mill
-Chrou  Thol Rice Mill
-Chum Lay Rice Mill
-Chuoy Sam Rice Mill
-ChyKraeng Sammky Agriculture Develop-
ment Community
-CK Rice Trading Co., Ltd
-Crystal Rice (Kampuchea) Co., Ltd
-CWT Commodities (Cambodia) Co.,Ltd
-Domnak Teuk Group Co., Ltd
-EangHeang Import Export Co., Ltd
-Ear Chhaiy Yin Rice Mill
-Eath Leangseng Rice Mill
-Eng Hok Rice Mill
-Eng Sorng Rice Mill
-Eng Sour Rice Mill
-Eng Van Mao Rice Mill
-Export Trading Commodities (Cambodia) 
Limited
-Fang Ly Rice Mill
-Fang Vun Rice Mill
-Fang Vy Rice Mill
-Federation of Associations For Small and 
Medium Enterpaises of Cambodia
-Golden Daun Keo Rice Mill Co.,Ltd
-Golden Rice (Cambodia) Co.,Ltd
-Golden Star Rice Mill and Import Export 
Co.,Ltd  (Pkay Meas Rice Mill)
-Green Trade Company
-Hang Pi Phally Sokha Rice Mill
-Hay Chuong Rice Mill
-Heng Heang Rice Mill
-Heng Horm Rice Mill
-Heng Huch Rice Mill
-Heng Lay Rice Mill
-Heng Sambath  Rice Mill
-Heng Seang Hak Rice Mill
-Hoeng Siva Rice Mill
-Hong Ly Rice Mill
-Hot Ngun Hong Rice Mill
-Hout Chheng  Ngoun Rrice Mill
-HS Rice Co.,Ltd

-Huong Leng Rice Mill
-Huong Long Rice Mill
-Huot Ching Rice Mill
-Huy Eang Rice Mill
-Im Eangkry Co.,LTD
-Indochina Rice Mill Limited
-International Rice Trading (Cambodia)
Co.,LTD
-Jasmine Rice  Mill Factory Co., Ltd
-Jing Mi Rice Mill Co.,Ltd
-Ka Vannara Rice Mill
-Kampongthom Rice Mill Limited
-Kao My Rice Mill
-Kao Nget Rice Mill
-Keat Sothea Rice Mill
-Khean Kav Rice Mill
-Kheng  Hout Rice Mill
-Khieu Techsreang Rice Mill
-Khiev Khea Rice Mill
-Khiev Khean Rice Mill
-Khmer Foods Group Co., Ltd
-Khun Nguon Rice Export Co.,Ltd
-Khuth Thanh Rice Mill
-Khy Thay Corperation Co., Ltd
-Kim Se Rice Mill 
-Kim Sun Rice Mill 
-Kim Ty Rice Mill
-Kong Hour Rice Mill import export Co., 
LTD 
-Krabao Promtep Agriculture Development 
Community
-Laov Fak Rice Mill
-City Rice Import Export Co.,Ltd
-Ley Chhunh Rice Mill
-Lim Chhunly Rice Mill
-Lim Heng Leap Trading Co.,Ltd
-Lim Kheang  Hout Import Eport Co.,Ltd
-Loeung Chhoy Rice Mill
-Lon Cheng Leang Rice Mill
-Long Chhengmeng Rice Mill
-Lor Eak  Heng Sek Meas Rice Co.,Ltd
-Loran Group (PLC)

អំពីសមាជតិក ស.អ.ក
 
សហេន័្ធ   តសរូវ  អងការ  កម្ពុជា  (ស.អ.ក) ជា  សាថា បន័  ឯកជន  ផដេ  មន  សនំចឡង  ផត  មយួ  េត ់ ថន  ឧសសាហកម្ម  តសរូវ  អងការ  កម្ពុជា  ចោយ បាន 
បចងកាើត  ចឡើង  តាម រយៈ  ការ ចបាះ  ចឆ្្ត  ចៅ  ថថ្ទី  ១៩ ផខ ឧសភា ឆ្្នំ ២០១៤ ចោយ  សមជិក  សាថា បនិក  េនំនួន  ២១៣  តនំណាង  ឲ្យ   
សហេន័្ធ  អ្ក  នានំ  ចេញ  អងការ   ស ហេមន៍  កសិករ   សមេម  ម្ច ស់  ចរាង  ម៉ា សពុីន  កិន  តសរូវ   របស់  តករុម ហ៊ពុន  នានំ  ចេញ  អងការ   តករុម ហ៊ពុន  ដរឹក 
ជញ្ជូ ន។ េ ។  ក្ពុង រយៈចេេ េពុង ចតកាយ ចនះ កម៏នតករុមហ៊ពុនថ្មីៗេូេ សមជិក  ស.អ.ក បផនថាមចទៀត   ផដេេនំនួន សរពុប មក ដេ់ 
បេ្ចពុប្ន្មន៖ ២៤៨៕



-Luon Kun Rice Mill
-Ly Chhean Rice Mill
-Mao Kuch Rice Mill
-Mao Siphorn Rice Mill
-Meas Chheng Rice Mill
-Mega Green IMEX Cambodian Co., Ltd
-Mekong Oryza Trading Co.,Ltd
-Men Sarun Import Export & Construction 
Co.,Ltd
-Mom Sophal Rice Mill
-Muoy Leang  Rice Mill
-Neng Po Rice Mill
-Ngauv Huong Rice Mill
-Ngeap Chiv Rice Mill
-Ngin Beang Rice Mill
-Ngov Meng Rice Mill
-Nhek Sarith Rice Mill
-Niko Line Investment Co.,Ltd
-Norm Srim Rice Mill
-Om Seth Than Rice Mill
-Pen Narom Rice Mill
-Penh Sovanna Roth Rice Mill
-Pheak Chhuoy Rice Mill
-Phou Poy Develpment Import Export 
Co.,Ltd
-Phour Kok Ky Rice Mill
-Phum Yerng Agriculture Development 
Community
-Pidor Ta Ung Agriculture Development 
Community
-Pon Loeu Kasekor Agricutural Coopera-
tive
-Pov Kea Import Eport Co.,Ltd
-Pov Thouv Rice Mill
-Preah Sihanouk Agriculture Develop-
ment community
-Professional Package Service
-QC Rice Co., Ltd
-Ram Sar Steung Traeng Rice  Develop-
ment 
-Reak Chamroeun Agriculture Develop-
ment Community
-Ros Hour Rice Mill
-Ruos Neng Rice Mill
-SAHAKREAS CEDAC LTD
-Sann & Khan Rice Mill
-Sann Ty Rice Mill
-Sao Hak Se Rice Mill
-Satrey Haong Samnam Agriculture 
-Development Community
-Se Khorn Rice Mill

-Sen Rith Rice Mill
-Seng Bunsor Rice Mill
-Senh Chhinh Rice Mill
-Siev Heng Rice Mill
-Siev Lay Rice Mill
-Signatures of Asia Co.,Ltd
-Smach Kompong Ror Agriculture 
Development Community
-Sok Keo Import Export Co.,Ltd
-Sok Kong Rice Mill
-Soma Group Co., Ltd
-Sombo Meanchey Agriculture Communi-
ty
-Song Heng Rice Mill
-Sor Kimsuong Rice Mill
-Sour Kheang Rice Mill
-SSCorp (Cambodia) Ltd
-Suon Sophal Rice Mill
-Suy Vanni Rice Mill
-Svay Meanhey Satrey Sammaky 
Community
-T.O.T  (Trust Our Trade) Co.,LTD
-Ta Kol Yiv Pov Rice Mill
-Taing Cheng  Rice Mill
-Takbey Lay Kongveng Rice Mill
 -Tauch Tepich Import Export Co., Ltd
-Teav  Heu Rice Mill
-Tech Soon Agro- Industry Co.,Ltd
-Thean Kong IMPEX
-The Federation of Cambodia Rice 
Exporters
-Thmor Korl Rice Import Export Co.,Ltd
-Thol Sam At Rice Mill
-Thorn Chea Rice Mill
-Tiv Eang Rice Mill
-Tong Pheap Rice Mill
-Touch Sarom Rice Mill
-Trapaing Russey Agriculture Develop-
ment Community
-Ty Chay Rice Mill
-Udom Sorya Agricultural Community
-Ung Huy Meang  Rice Mill
-Ung Simon Rice Mill
-UNI – Natural Co.,Ltd
-Vann Linh Vou Rice Mill
-Vibol Dara Rice Mill
-Vong Bun Heng Rice Co., Ltd
-Vong Bun Heng Rice Mill
-W.K.R. Trading Co., Ltd
-White Gold Import Export Co., Ltd
-Ya Rina Rice Mill Siemreap

-Yam Bunsong Rice Mill
-Yam Chanray Rice Mill
-Yam Kinh Rice Mill
-Yam Sann Rice Mill
-Yi Pov Rice Mill
-Yin Khuong Rice Mill
-Yin Mann Rice Mill
-Yin Pou Rice Mill
-You Khim Rice Mill
-AQIP SEED Co.,Ltd
-CMA CGM Cambodia Co.,Ltd
-First Packaging Partner Co., Ltd
-H.L.E.D Trading Co.,Ltd
-Jamson Pest Management
-NOYAKONG Group Co., Ltd
-SMCG Rice Co., Ltd
 *សមជិកថ្មីរមួមន៖
-365 Moving Co.,Ltd
-7NG UNIOn RICE Co.,Ltd
-BRIGHTWAY GROUP CO.,LTD
-Cam Chin Xin Xi Group Co.,Ltd
-CCIC (Cambodia)
-E-Freight Solution Inc
-Eng Dypo Aphivath Co.,Ltd
-FEDRICE BATTAMBANG  LTD
-FELCRA (Cambodia) PTE Ltd
-Great & Grain Garment Asia Pacific( 
-Cambodia) Co.,Ltd
-High Level Logistics (Cambodia) C.,Ltd 
-Hung Hiep (Cambodia) Co.,Ltd
-Meas Sor (Kampuchea) Co.,Ltd
-MEI JING RICE (CAMBODIA) Co.,Ltd
-Mekong Agro (KH) Industries Limited
-Milin Rice (Cambodia) Import Export 
Co.,Ltd
-Olam Cambodia 
-PALM RICE CO.,LTD
-R.L Co.,Ltd
-SAMBATHVATHANAK Co.,Ltd
-SAMBO RICE CO.,LTD
-SCAFCO CORPORATION (dba SCAF-
CO -GRAIN SYSTEMS COMPANY
-SGS (Cambodia) Limited
-TUV Rheinland (Cambodia) Co.,Ltd
-IDEMITSU SAISON MICROFINANCE 
(CAMBODIA) PLC.
-FNN
-CFAP
-FWN
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តារាងទ១ី/ បរមិាណអងករន ាំចេញសរបុតាមខែរបសក់មពុជាប្បចាំឆ្ន ាំ ពីឆ្ន ាំ ២០០៩ 
Table 1/ Quantity by month of annual Cambodia Rice Export from 2009

Monthly
Variation

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (2016 /2015)

1 មករា -January 360 10,012 6,798 9,703 25,726 21,536 35,921 44,033 22.60%

2 កុមភៈ- February 792 13,644 5,089 14,417 24,089 27,037 37,676 51,912 37.79%

3 មនីា - March 1,248 5,062 12,534 12,310 45,413 35,758 75,867 66,275 -12.64%

4 មមសា - April 664 17,287 17,946 15,036 23,276 35,960 51,719 39,550 -23.53%

5 ឧសភា - May 399 5,499 20,520 13,115 28,350 27,971 41,842 32,558 -22.19%

6 មថុនា - June 316 4,274 17,990 13,426 29,105 29,666 40,800

7 កកកដា - July 226 15,030 12,703 20,527 31,411 26,060 28,492

8 សីហា - August 673 5,997 20,404 15,530 29,358 29,871 29,819

9 កញ្ញា   -  September 956 4,744 14,384 15,169 29,395 35,511 26,969

10 តុលា - October 2,964 6,078 19,067 16,967 29,031 35,418 39,064

11 វចិ្ឆិកា- November 1,690 7,988 9,559 25,189 37,855 31,137 48,748

12 ធ្នូ - December 2,325 9,645 44,905 31,328 46,847 51,136 81,479

12,613 105,260 201,899 202,717 379,856 387,061 538,396 234,328

តារាងទ២ី/ បរមិាណតាមប្បចេទអងករន ាំចេញរបសក់មពុជា គិតជាចតាន 
Table 2/ Quantity of Cambodian Rice Export by Type of Rice, in Tones

Premium 
Fragrant Rice Fragrant Rice Long Grain 

White rice
Long Grain 

Paboiled Rice Total  Qty

1 2013 178,190        6,664           194,004       -               378,858       

2 2014 170,819        61,966         135,226       19,050         387,061       

3 2015 186,758        87,913         221,862       41,863         538,396       

1 January 15,086          7,937           18,755         2,255           44,033         

2 February 13,809          9367 25,366         3,370           51,912         

3 March 18,017          8,128           33,988         6,142           66,275         

4 April 11,436          6,058           17,847         4,209           39,550         

5 May 11,610          3,854           12,004         5,090           32,558         

69,958          35,344         107,960       21,066         234,328       

ស្ថិតិនៃរបាយការណន៍ាំចេញអង្ករកម្ពជុាប្រចាំខែ ឧស្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៦
CAMBODIA RICE EXPORT STATISTIC REPORT FOR MAY 2016

ស្ហពៃ័ធប្សូ្វអង្ករកម្ពុជា
CAMBODIA RICE FEDERATION (CRF)

# 2C, St. 120, Sangkat Phsar Thmey II, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia
Web: www.crf.org.kh, Email: info@crf.org.kh

Nº Month/Year
Year-Export (Tons)

សរុប- Total

Nº Year-Export 
(Tons)

TYPES OF RICE

Month-Export (Tons) in 2016

សរុប- Grand Total by 

Type in 2016

Premium Fragrant
Rice

Fragrant Rice

Long Grain White rice

Long Grain Paboiled
Rice

Premium Fragrant
Rice

Fragrant Rice

Long Grain White
rice

Long Grain Paboiled
Rice

CRF_May, 2016 Sourced from: SOWS-REF



NIKOLINE INVESTMENT CO., LTD
នីកលូីន អ៊ិនវេសវេន ខ.ូ, អិលធីឌី

NIKOLINE RICE MILL

- Established in 2010 and continue to provide 
only the best quality rice from Cambodia.
- Cap: 50,000Mt/year
- Products:
    JASMINE RICE
    FRAGRANT RICE  (SEN KRA OB)
    LONG GRAIN WHITE RICE
    Brown Rice BROWN RICE
- Packaging:
 + 1 - 10kg (Vacuumed & Non vacuumed)
 + 10 - 50kg PP or PP+PE Bag
 + Jumbo & Liner Bag

CONTACT:
Mr. NORNG VEASNA, Director of Sales, Mobile: (+855) 12 400 112 (available on what’s app & LINE), rice.veasnanorng@gmail.com
Mr. HONG NIKOLINE,  Mobile: (+855) 77 777 708 Email: nikoline@nklrice.com
Mr. VINH CHEANG, Mobile: (+855) 12 933 737 Email: v.cheang7ricemill@gmail.com

PHNOM PENH Office: #17, Street 334, Sangkat Beoung Kengkang 1, Khan Chamkamorn, Phnom Penh, CAMBODIA
Mill: Veal Kangdeang Village, Chup Commune, Tboung Khmum District, Tboung Khmum Province, CAMBODIA

Visit us: www.nikoline.com.kh



សហការឧបតថាម្ភចោយ

ឧបតថាម្ភធនំចោយ

កាន់ដតរងឹមាជំាមួយគានា !

ផ្្សេ្វផ្សាយ និង ចបាះ េពុម្ចោយ៖

គានំតទចោយ៖

អគារពាណិជ្ជកម្មសូម៉ា  ជានទី់ ៧ អាគារចេខ ២C ផ្្ូវចេខ ១២០ សង្កា ត ់ផ្សារថ្មី II  ខណ្ឌ ដូនចេញ រាជធានីភ្នំចេញ តេះរាជាណាេតកកម្ពុជា
ចេហទនំេរ័៖ www .crf.org.kh /  Facebook Page: https://www.facebook.com/cambodiaricefederation

សារចអឡិេតតរូនិក៖ info@crf.org/kh ទូរស័េ្ទ៖ +855 (0) 23 559 8999 

CDC


