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សទងខេ្រ្័ត៌មានសខំាន់ៗអំ្ីវតិសយ័បសរូវអង្ករប្រចាសំប្្ហ ៍ (Rice News Briefing)

ប្រទេសចតិន ទៅតតជាេីផ្សារ នាទំចញអង្ករធំ្រំផ្នុត សបមា្រ់កម្នុជា
China remains Cambodia’s largest rice export market
DAP: January 19, 2021

ឯកអគ្គរដ្ឋេូតអាទមរ តិក ទធវើេស្សនកតិច្ច ទោងមា៉ា សនុនីកតិនបសរូវ រ្រសស់មាជតិក
សហ្័ន្ធបសរូវអង្ករកម្នុជា
US Ambassador Visits Cambodia Rice Federation Members’ rice mill factory
CEN: January 21, 2021 

ភ្ំពពញ៖ ពោកឧកញ៉ា  សុង សារ ៉ាន ប្រធានសហព័ន្ធបសរូវអង្ករកម្ុជា មានប្រសាសន៍ថា ្ររមិាណននការនាពំេញអង្ករកម្ុជា ពៅកាន់ 
ប្រពទសេិនក្ុងឆ្្ ំ២០២០ មានេំនួនជិត ៣០ មឺុនពោន ពសមីនឹងអបោ ៤១% ននេំនួននាពំេញសរុ្រពហយីប្រពទសេិន ពៅតតជា 
ទីផ្សារនាពំេញអង្ករ ធំ្រំផុ្តសបមា្រ់ប្រពទសកម្ុជា ។ (Read more)

ការនាទំចញអង្កររ្រសក់ម្នុជាទៅអាទមរ តិករ ំ្ រឹងថានរឹងទកើនទ�ើង 

Khmer Times: January 23, 2021 

ARDB ផ្្លប់ប្ក់កម្ចីចំនួន ៣០០ លានដនុលាលា រដលស់ហបរាសខ្ាតតូចនតិងមធ្យម 

ARDB to lend $300M to agro-industry SMEs
Phnom Penh Post: January 25, 2021

បកសងួការ្ររទេសកម្នុជា ទថា្ក លទោសទលើ្រនុរសជនជាតតិត្មែរអូស្រ្្លី
តដល្រ៉ានុន្រ៉ានញនុះញង់ឱ្យ្រញ្ឈ្រ់ ការនាចំូលអង្ករកម្នុជាទៅអូស្រ្្ល ី  

MFAIC raps Cambodian-Australian’s bid to stop Cambodian rice imports
Khmer Times: January 25, 2021

Cambodia’s milled rice exports to US expected to increase

The Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation (MFAIC) has slammed an attempt by a Cambodian- Aus-
tralian to lobby the Australian Trade Minister to stop the import of Cambodian rice over alleged human rights abuses. In a 
letter dated January 23, the Ministry had expressed deep disappointment and regret over the unconscientious action of Ek 
Sawathey who attempted to prevent the import of rice from Cambodia into the Australian market. (Read more)

Cambodia Rice Federation (CRF) has placed high hopes on the export of more Cambodia’s milled rice to the world’s 
largest economy. Mr Song Saran, President of CRF and CEO of Amru Rice (Cambodia) Co. Ltd., said with the Ameri-
can-standard silo installed at Amru Rice’s rice mill in Battambang province, the quality of Cambodia’s rice will be further 
enhanced and more rice exports are expected for the U.S. market. (Read more)

The Agricultural and Rural Development Bank of Cambodia (ARDB) expects to disburse $300 million in loans this year  
at low interest rates for small and medium-sized enterprises (SMEs) in the agro-processing, agro-industrial and agricultural 
sectors. The loans will further contribute to the government’s policy of promoting and encouraging an upswing in domes-
tic agricultural production to ensure food security and increase export capacity.  (Read more)

ពេត្តបាត់ដំ្រង ៖ ដំពណីរ ទស្សនកិេ្ច រ្រ ស់ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត អាពមរកិ ប្រចា ំពៅ កម្ុជា ឯកឧត្តម W. Patric Murphy ពៅ ពោង 
មា៉ា សីុនកិនបសរូវ រ្រស់ ស មា ជិ ក សហព័ន្ធ បសរូវ អង្ករ កម្ុជា ពៅក្ុង ពេត្តបាត់ដំ្រង ។  ពៅ រពសៀល ន្ងៃ អង្្គ រ ទី ១៩ តេមកោ ឆ្្ ំ២០២១ ពៅឯ 
ពោងេបក ពអ ម រុ ោ៉ា  យស៍ សាខា ពេត្តបាត់ដំ្រង តដលជា សមាជិក រ្រស់ សហព័ន្ធ បសរូវ អង្ករ កម្ុជា និង ជា ពោង មា៉ា សីុនកិនបសរូវ ដំ្ូរង ពគ ្រង្អស់ 
ពៅ កម្ុជា តដល ទទួលបាន នូវ ប្រព័ន្ធ ស្តុក បសរូវ អង្ករ (Silo) ស្តង់ដារ ្រពេ្ចកវទិយារ ្រស់ អាពមរកិ តដល អាេមាន លទ្ធភាព  (Read more)

https://dap-news.com/national/2021/01/19/113203/
https://www.khmertimeskh.com/50806600/mfaic-raps-cambodian-australians-bid-to-stop-cambodian-rice-imports/#:~:text=MFAIC%20raps%20Cambodian%2DAustralian's%20bid%20to%20stop%20Cambodian%20rice%20imports,-Rhea%20Mae%20Soco&text=The%20Ministry%20of%20Foreign%20Affairs,over%20alleged%20human%20rights%20abuses
https://www.khmertimeskh.com/50806343/cambodias-milled-rice-exports-to-us-expected-to-increase/
https://www.phnompenhpost.com/business/ardb-lend-300m-agro-industry-smes
https://www.cen.com.kh/archives/287857.html/
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ទលើស្ីភា្ថ្លា្្ូរ នតិងភា្ចបមរះថនអាហារទៅឥណូ្ទនសនុី

Rice exports to stay low on shipping container crunch

Jakarta Post: January 20, 2021 

ឥណូ្ពនសីុ (Indonesia)

Rice is perhaps the most essential food item for 
many Indonesian households, judging from the 
many dishes you can make out of it. There is 
stir-fried nasi goreng, with its many spices and 
toppings.  Maybe a hot bowl of chicken porridge 
is preferred to start the day, or even just plain 
steamed white rice to accompany whatever is on 
the menu.(Read more)

ជំងឺោតតបាតជំរ នុញឱ្យតថមលាបសរូវទ�ើងថ្លា 

Pandemic drives up the cost of rice

Bangkok Post: January 22, 2021 

ន្ (Thailand)

ការនាទំចញអង្ករទៅហវលីី្ ីនទកើនទលើស ១ ពាន់លានដនុលាលា រ

Rice exports to Philippines surpass 1-billion-USD mark

Vietnam Plus: January 22, 2021 

ទរឿង្តិតថនផ្លតិតកមមែបសរូវក្នុងឆ្្២ំ០២០

The real story of rice production in 2020

Inquirer net: January 26, 2021 
ហ្លីីពីន (Philippines)

្រង់កាលា ទដសនរឹងេតិញអង្ករ្ីមីយ៉ា ន់មា៉ា  ទោយេនុកនូវ្រញ្ហា វតិ្រ
ត្តិរ ៉ាហូនុងីយ៉ា ទៅមួយត�ក 

Bangladesh to buy Myanmar rice, putting aside 
Rohingya crisis

Reuters: January 23, 2021 

្រង់កាលា ពដស (Bangladesh)

DHAKA (Reuters) - Bangladesh will buy 100,000 
tonnes of rice from Myanmar, putting aside a rift 
over the Rohingya refugee crisis as the govern-
ment races to overcome a shortage of the staple 
food for the country’s more than 160 million 
people. High rice prices pose a problem for the 
Dhaka government, which is ramping up efforts to 
replenish its depleted reserves after floods last year 
ravaged crops and sent prices (Read more)

យនុេ្ធរ្ស្សប្សរូវអង្ករដ៏ឆ្លា តថវរ្រសទ់វៀតណាម 

Vietnam’s clever rice strategy

Bangkok Post: January 25, 2021

Vietnam, the world’s second largest rice exporter, this month made a surprising move by 
starting to import the grain from India. It is importing the cheaper Indian rice to meet domestic 
demand while saving its own output, which is currently selling at a multi-year high, for the 
export market. 

Vietnamese rice prices recently have been outperforming those of Thailand, which traditional-
ly attracted a high premium. One reason is that Vietnam has concluded a free trade agreement 
with the EU, opening the door to the lucrative European market. (Read more)

អ្កនាទំចញជាង២០០ េេួលប្នអាជាញា ្រ័ណ្ណ នាទំចញអង្ករ

Over 200 traders licensed to export rice

Vietnam Net: January 25, 2021 

According to the list, the Mekong Delta city of 
Can Tho recorded the highest number of licensed 
rice exporters at 43. HCMC ranked second with 
38 eligible rice exporters, followed by the prov-
inces of Long An, An Giang, Dong Thap, Tien 
Giang and Hanoi City at 25, 20, 18, 8 and 8, re-
spectively. Besides, some other localities saw only 
one licensed rice exporter, such as Dak Nong, Tra 
Vinh, Tay Ninh, Binh Dinh, (Read more)

ការនាទំចញអង្ករបតរូវប្នកំណត់ទៅបតរឹម៦លានទោន

Rice exports set at 6m tonnes

Bangkok Post: Jauary 26, 2021

The government has set a target for rice exports at 6 million tonnes this year, slightly over the 
5.72 million tonnes shipped last year.

Of the total 6 million tonnes, Keerati Rushchano, director-general of the Foreign Trade Depart-
ment under the Commerce Ministry, said white rice is expected to make up 2 million tonnes 
followed by Thai hom mali rice at 1.5 million tonnes, parboiled rice at 1.5 million tonnes 
while Pathum Thani fragrant rice, provincial fragrant rice and sticky rice would account for the 
remainder. (Read more)

កសតិករទ្ត្ោតកវប្រមូលផ្លបសរូវជាមួយនរឹងសក្ាននុ្លដ៏ធំទធងថនវតិធីរ្ស្ស្
ទធវើកសតិកមមែត្រ្រេំទនើ្រ សបមា្រ់ជីវតិតប្រទសើរនតិងេេួលប្នេតិន្ផ្ល្្ស ់

Takeo farmer harvest the enormous potential of modern farming methods 
for a better life and high yields
Phnom Penh Post: January 27, 2021 

How did you get started in this line of business?
Living in an agrarian community for generations, farming is deep rooted in our family. I started a small dry-season rice 
farm a decade ago on a small plot of land that was given by my parents as a wedding dowry. Over time the farm was 
expanded into a 10-hectare plantation producing 100 tonnes of crops annually. (Read more)

SINGAPORE/MUMBAI/NAIROBI: Tightening 
global supplies of basic foodstuffs and disruptions 
to shipping caused by the coronavirus pandemic 
are driving up the cost of rice, the most important 
staple food for billions of people worldwide. 
Rising food prices are a worrying trend in 
countries that depend on imports, while the cost 
of rice is politically sensitive in many parts of 
Asia and Africa. (Read more)

Hanoi (VNA) – The Philippines was the top 
importer of Vietnamese rice in 2020, purchasing 
2.22 million tonnes worth 1.06 billion USD, a 
year-on-year surge of 4 percent in volume and 
19.3 percent in value, according to the General 
Department of Vietnam Customs. This is a record 
high in rice export volume to this traditional mar-
ket and it is also the first time the value exceeded 
the 1-billion-USD mark. (Read more)

ពវៀតណាម (Vietnam)

ន្ (Thailand) ពវៀតណាម (Vietnam)

ន្ (Thailand)

Some are claiming that critics of the rice tariffica-
tion law (RTL) were dismally wrong in predicting 
a decline in planted area and production as a 
result of lower palay prices following the removal 
of restrictions on rice imports. They point to the 
latest projections from the Philippine Statistics 
Authority (PSA) placing 2020 palay output at a 
record high of 19.44 million tons, up by 3.3 per-
cent from 2019 despite a succession of typhoons 
in the latter part of the year. (Read more)

https://www.thejakartapost.com/life/2021/01/19/beyond-rice-supremacy-and-food-diversity-in-indonesia.html
https://www.reuters.com/article/us-bangladesh-myanmar-rice-idUSKBN29T043
https://www.bangkokpost.com/business/2056575/vietnams-clever-rice-strategy#:~:text=Last%20year%20Commerce%20Minister%20Jurin,varieties%20of%20high%2Dnutrition%20rice
https://vietnamnet.vn/en/business/over-200-traders-licensed-to-export-rice-708015.html
https://www.bangkokpost.com/business/2057019/rice-exports-set-at-6m-tonnes
https://www.phnompenhpost.com/business/takeo-farmer-harvest-enormous-potential-modern-farming-methods-better-life-and-high-yields
https://www.bangkokpost.com/business/2055007/pandemic-drives-up-the-cost-of-rice#:~:text=SINGAPORE%2FMUMBAI%2FNAIROBI%3A%20Tightening,for%20billions%20of%20people%20worldwide
https://en.vietnamplus.vn/rice-exports-to-philippines-surpass-1-billion-usd-mark/195143.vnp
https://business.inquirer.net/316493/the-real-story-of-rice-production-in-2020
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អង្ករទវៀតណាមដំ្រូងបតរូវនាទំចញទៅអង់ទគលាសទបកាម UKVFTA 

First batch of Vietnamese rice exported to UK under UKVFTA

Vietnam Plus: January 27, 2021 

London (VNA) – The first 60 tonnes of jasmin 
rice shipped to the UK under the UK-Vietnam 
Free Trade Agreement (UKVFTA) hit the shelves 
in London on January 26. The top-quality fra-
grant rice was imported by the Long Dan Limited 
Company in the UK from the Vietnam National 
Seed Group (Vinaseed), and the rice is now sold 
at 15.5 GBP (21.28 USD) per kilogramme at the 
firm’s supermarket chain. (Read more)

ពវៀតណាម (Vietnam)

តថមលាអង្ករឥណ្ាទ�ើងដលក់បមតិតកំ្ូលក្នុងរយៈទ្ល ២ ឆ្្ ំ
្ណៈប្រទេសទវៀតណាមទៅជា្រ់ទោះបរ្យ្រញ្ហា ផ្្គត់ផ្្គង់  
India rice prices hit two-year peak; Vietnam grapples 
with supply woes

Reuters: January 28, 2021

(Reuters) - Rice export prices in India rose to their 
highest level in nearly two years on the back of 
healthy demand and an appreciating rupee, while a 
slow harvest squeezed supply and lifted Vietnam-
ese rates. Top exporter India’s 5% broken parboiled 
variety was quoted at $390-$394 per tonne this 
week, the highest since March 2019. Last week, 
prices were at $385-$391. (Read more)

ឥណ្ា (India)

តបមរូវការអង្កររ្រសក់ទូរ ៉ាខាងត្ងូធ្លា ក់ចនុះោ្រក្នុងឆ្្២ំ០២០

S. Koreans’ consumption of rice hits all-time low in 2020

The Korea Herald: January 28, 2021 

South Koreans’ consumption of rice hit a record 
low in 2020, data showed Thursday, due mainly 
to changes in diet and eating habits. The average 
South Korean consumed 57.7 kilograms of rice in 
2020, down 2.5 percent or 1.5 kilograms from the 
previous year, the Ministry of Agriculture, Food 
and Rural Affairs said, citing the data compiled 
by Statistics Korea. (Read more)

កូពរ ៉ាខាងត្ូង (South Korea)
China says grain reserve abundant, processing ability 
remains strong during holiday season

Global Times: January 28, 2021 

China reiterated on Thursday that there’s no need 
to hoard grains during the upcoming Spring Festi-
val as reserves are abundant and processing ability 
remains strong, saying that holiday demand can be 
fully ensured. China’s rice and wheat inventories 
are at a relatively high level and can meet one-year 
demand. Major cities have established grain and oil 
reserves to meet local demand for (Read more)

េិន (China)

ចតិននតិយយថា េនុន្រំរ នុងបរា្រ់ធញ្ញជាតតិមានទបចើន ទហើយ 
សមត្ថភា្តកថច្ទៅតតរ រឹងមាកំ្នុងរដូវឈ្រ់សបមាក 

ប្រឹត្តិការណ៍/សកមមែភា្ប្រចាសំប្្ហ ៍
Event/ Activity

េស្សនកតិច្ចទលើការទរៀ្រចំ 
សបមាងំ្ូជតសនបកអូ្រ០១ 

(SKO 01)

នារពសៀលន្ងៃអង្្គ រ ទី១៩ តេមកោ ឆ្្២ំ០២១ 
ទលាក សនុង រ្រ ៉ាន ប្រធានសហព័ន្ធបសរូវអង្ករកម្ុជា 
(ស.អ.ក) និងសហការ ីននពលខាធិការដា្ឋ ន បាន 
អព ជ្ ីញ    េុះទស្សនកិេ្ច ពិនិត្យពមីលពលីការពរៀ្រេំទុក 
ដាក់   ពូជ   តសនបកអូ្រ០១ តដលពទី្រផ្លិតបានពដាយ 
សហគមន៍   កសិកមម ផ្លិតពូជមង្គលសាោបោវ ស្ិត 
ពៅ ឃុ ំ កំពង់  ពបពៀង បសរុកសតង្ក ពេត្តបាត់ដំ្រង។ 

ពូជតសន បកអូ្រ០១ គឺជាពូជបសរូវបសាល មិន ប្រកាន់ 
រដូវ    តដល្រន្ុសទ្ធ និង្រព ្្ចញពដាយ វទិយាស្ាន បសាវ 
បជាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកមមកម្ុជា (កាឌី) និង ទទួល  
បាន  ការគាបំទ្រពេ្ចកពទសពីបកសួង កសិកមម រុកាខា  
ប្រមាញ់ និងពនសាទ ពៅេុង ឆ្្ ំ២០១៩ ពបកាម ការ 
គាបំទ  តផ្្កហរិ្្ញវត្ុ ពីរដា្ឋ ភិបាល ប្រពទស អូស្សា្ត លី 
ោម រយៈ  កមមវធិី តេ្សសង្្ក់តនមលាកសិកមម កម្ុជា-
អូស្សា្ត លី (CAVAC) និងមានការេូលរមួ្រដិភាគរ្រស់ 
សហព័ន្ធបសរូវអង្ករកម្ុជា។ ពដាយទទួលបានពូជបគឹះ 
ពី វទិយាស្ានបសាវ បជាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកមមកម្ុជា 
បករុមហុ៊ន ពអមរ ៉ាុោយស៍ តដលជាសមាជិកសហព័ន្ធបសរូវ 
អង្ករកម្ុជា បានសហការ ជាមួយ សហគមន៍កសិកមម 
ផ្លិតពូជមង្គលសាោបោវ ពដាយទទួលបានការគាបំទ 
ពលីការ ្រណ្តុ ះ ្រណា្ត លតផ្្ក ្រពេ្ចកពទសពបេីន ពី មន្ីរ 
កសិកមមពេត្តបាត់ដំ្រង ពីរដា្ឋ ភិបាលប្រពទសអូស្សា្ត លី 
ោម រយៈកមមវធិី តេ្ស សង្្ក់  តំនល កសិកមម កម្ុជា 
អូស្សា្ត លី  (CAVAC)  សហព័ន្ធបសរូវអង្ករកម្ុជា និង 
វទិយាស្ានបសាវបជាវបសរូវអន្តរជាតិ (IRRI)  

ពដាយបានសាកល្ងទទួលបានពជាគជ័យក្ុងការផ្លិត
ពូជសបមា្រ់តេកចាយ និងលក់ជូនប្រជាកសិករ។ 

គួរ ្រញ្ជ ក់ផ្ងតដរថា សហព័ន្ធបសរូវអង្ករកម្ុជា ក្ុងឆ្្ ំ
២០២១ ពនះ នឹងដាក់ពេញនូវយុទ្ធសាស្ស្តក្ុងការេូលរមួ
ពបងឹង ពលីការផ្លិតពូជបសរូវតដលព្លាីយត្រពៅនឹងតបមរូវ 
ការ     ទីផ្សារនាពំេញ ពហយីសបមា្រ់ប្រពភទអង្កររ្រស់ពូជ 
បសរូវ តសនបកអូ្រ០១ពនះតដរ សហព័ន្ធបសរូវអង្ករកម្ុជា 
នឹង  សហការ  ជាមួយស្ា្រ័នពាក់ពាន់ក្ុងការពរៀ្រេំ្រពង្កីត
មា៉ា ក   សមូ ហ ភាព (Collective Mark) ពដីម្កីារពារ និង 
្រពង្កីន  តនមលា្រតន្មពលីទីផ្សារ។  

លកខាណៈពិពសសរ្រស់បសរូវតសនបកអូ្រ០១ គឺជាប្រពភទ 
បសរូវបសាលមិនប្រកាន់រដូវ ធន់នឹងអាកាសធាតុ តដល 
ពប្រី បបាស់រយៈពពល េពនាលា ះពី ១១០ ពៅ ១១៥ន្ងៃ។ 
ពូជ បសរូវ តសនបកអូ្រជាបសរូវយុទ្ធសាស្ស្តសំោ្រ់ជំរុញ
ការ  នា ំពេញ តដលមានតនមលាសំោ្រ់ប្រពភទទីផ្សារកំរតិ 
មធ្យម ្រន្ា្រ់ពីបសរូវផ្្ក រដំួល តដលជាក់តស្តងសំោ្រ់ ឆ្្ ំ
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ដំទណើ រេស្សនកតិច្ចរ្រស ់ឯកអគ្គរដ្ឋេូតអាទមរ តិក ប្រចាទំៅកម្នុជា ឯកឧត្ម  
W. Patric Murphy ទៅទោង  មា៉ា សនុនីកតិនបសរូវ រ្រសស់មាជតិកសហ្័ន្ធបសរូវ 

អង្ករកម្នុជា ទៅក្នុងទ្ត្ ប្ត់ដំ្រង

Click here for English Version: Field visit SKO 
01 seed production in Battambong Province

ពៅរពសៀលន្ងៃអង្្គ រ ទី១៩ តេមកោ ឆ្្២ំ០២១ ពៅ 
ឯ ពោងេបកពអមរុោ៉ាយស៍ សាខាពេត្តបាត់ដំ្រង តដល 
ជា សមាជិក រ្រស់សហព័ន្ធបសរូវអង្ករកម្ុជា  និង ជា 
ពោ ងមា៉ា សីុនកិនបសរូវដំ្ូរងពគ្រង្អស់ពៅកម្ុជា តដល 
ទទួលបាននូវប្រព័ន្ធស្តុកបសរូវ អង្ករ(Silo) ស្តង់ ដារ 
្រពេ្ចកវទិយារ្រស់អាពមរកិ តដលអាេមានលទ្ធភាព 
ស្តុកបសរូវបានម្តងេំនួន៣០០០ពោន ជាពិពសស 
គឺគំពោង ្រំណាក់ Siloស្តុកបសរូវពនះ គឺជាគំពោងទីមួយ
តដលពប្រីបបាស់ហរិ្្ញ្រ្ទានរ្រស់ ធនាគារនាពំេញ 
និងនាេូំល រ្រស់សហរដ្ឋអាពមរេិ (USA-EXIM 
BANK)  ពៅកម្ុជាសបមា្រ់វសិ័យបសរូវអង្ករ តដល 
ទទួល បានការពបជាមតបជង ោមរយៈស្ានទូតអាពមរកិ 
ប្រចាពំៅកម្ុជា។ 

ក្ុងដំពណីរទស្សនកិេ្ចពនះតដរ ឯកឧត្តម ឯកអគ្គរដ្ឋ 
ទូត បានផ្្តល់ការសំពណះសំណាលដល់អ្កេូល 
រមួ  មក ពី សហគមន៍កសិកមម អាជាញា ធរតដនដី និង 
្ុរគ្គលិក បករុមហុ៊ន េំនួនប្រមាណ៥០នាក់ ពដាយ 
ឯកឧត្តមអគ្គរដ្ឋទូត បានពធ្ីចា្រ់អារមមណ៍េ្ស់ពលីតេ្ស 
សង្្ក់  ផ្លិតកមម រ្រស់បករុមហុ៊នពអមរុោ៉ាយស៍ 
និងជា ពិពសស ពៅពលីកិេ្ចសហការដ៏ល្អ រវាងបករុម

ហុ៊ននិងបករុមហុ៊នរ្រស់សហរដ្ឋអាពមរកិ  តដលជា 
គំរូ ្រង្ហា ញ ោម  រយៈSilo ស្តុកបសរូវអង្ករ្រពេ្ចក វទិយា 
ស្តង់ដាររ្រស់   សហរដ្ឋ អាពមរកិពនះ។  ឯកឧត្តម អគ្គ រដ្ឋ 
ទូត  សង្មឹ ្រតន្មពទៀតតដរថា ពៅន្ងៃមុេ បករុមហុ៊ន  
ឬ ពោ ង   មា៉ា សីុន  ពផ្្សងពទៀត ក៏នឹងអាេមានលទ្ធភាព 
ចា ្រ់     យក  ឱកាស ក្ុងកិេ្ចសហការត្រ្រពនះដូេគ្ា 
តដរ។ ោងំនាមឱ្យសហរដ្ឋអាពមរកិឯកឧត្តម ឯក អគ្គ  
រដ្ឋទូតបានត្លាងថា សហរដ្ឋអាពមរកិ រកីោយ   នឹង ជួយ 
គាបំទ ដល់កម្ុជា ជាពិពសស ពលីវសិ័យ បសរូវអង្ករពនះ 
តដល ជា  ការេូល រមួជួយ គាបំទ  ពធ្ី ឱ្យមាន ភាពរុងពរឿង  
និង និរន្តរភាពនន វសិ័យ កសិកមម រ្រស់ កម្ុជា ។ 

ទលាក សនុង រ្រ ៉ាន ប្រធានសហព័ន្ធបសរូវអង្ករកម្ុជា 
និង ជាអគ្គនាយកបករុមហុ៊នពអមរុោ៉ាយស៍ ក៏បានត្លាង 
េំណា្រ់  អារមមណ៍អរគុណដល់ ពោកឯក អគ្គ រដ្ឋទូត 
អាពមរកិ តដលបានអព ជ្ ីញទស្សនកិេ្ចពោងេបក ពអមរុ  
ោ៉ាយស៍ សាខា ពេត្តបាត់ដំ្រងពនះ និងបាន  ្រង្ហា ញ 
អំពី លកខាណៈ ពិពសសនន silo តដល ជា ផ្លិតផ្ល 
រ្រស់សហរដ្ឋ អាពមរកិពនះថា ជា ការ ធានា នូវ ស្តង់ដារ 
គុណភាព និង ពបងីក នូវ សមត្ភាព  ក្ុងការ ទុកដាក់ 

ប្រក្រ ពដាយគុណភាព និងការ ប្រកួត ប្រតជង។ 

ជា តផ្ន ការ ្រន្ត ពៅមុេ ក្ុងការ្រន្តពបងឹង និងពធ្ី ឱ្យ 
វសិ័យ  បសរូវ អង្ករ កាន់តតរកីេពបមីនពៅមុេពទៀត ពោក 
សុង សារ ៉ាន ពមីលពឃញីពីសារៈសំខាន់ននការ ផ្្តល់ 
ឥណទាន និង ការ គាបំទជាមូលនិធិពផ្្សងៗ តដល 
អាេ គាបំទ ក្ុងេង្្ក់ ផ្លិតកមមបសរូវ តដល អាេ លក់ 
ក្ុងការនាពំេញបាន តដលរមួមាន ្រពេ្ចក ពទស ពបកាយ 
ពពល បេរូតកាត់  ការស្តុកទុកដាក់ (ោមរយៈ Silo) 
និងការ ជំរុញ ឱ្យទីផ្សារសហរដ្ឋអាពមរកិ មានភាពទូលំ 
ទូោយ ោមរយៈការជួយពបជាមតបជងរ្រស់ោជរដា្ឋ
ភិបាល និងោមរយៈការ្រង្ហា ញផ្លិតផ្លកសិកមម 
រ្រស់ កម្ុជា ពៅក្ុងពិព័រណ៌ពផ្្សងៗ។ ពោកសង្មឹ 
ថា ប្រជាពលរដ្ឋអាពមរកិនឹងបានសា្គ ល់ ក៏ដូេជា ទទួល 
សា្គ ល់  ឱ្យបានកាន់តតទូលំទូោយ នូវគុណភាពអង្ករ 
កម្ុជា។ 

Click here for English Version: 
US Ambassador’s Visit Rice Mill Factory of 
Cambodia Rice Federation’s member in Bat-
tambong 
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២០២០កនលាងពៅ ការនាពំេញអង្ករប្រពភទតសន បកអូ្រ 
រ្រស់កម្ុជា ពៅកាន់ទីផ្សារ្ររពទស មាន េំនួន២៣% 
នន្ររមិាណនាពំេញសរុ្រ ពពាល គឺក្ុង្ររមិាណ ជាង 
១៥មឺុនពោន។
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េស្សនកតិច្ចទោង្រតនលាកសតិករ នតិងអង្គភា្
តដលេេួលប្នបរា្រ់្ូជ្រតនលា្ីគទបមាង

កញ្ច្រ់១ក្ីបសលាញ១់

ពៅបពឹកន្ងៃពុធ ទី២០ តេមកោ ឆ្្២ំ០២១ ពោក សុង សារ ៉ាន ប្រធាន 
សហព័ន្ធបសរូវអង្ករកម្ុជា និងសហការនីនពលខាធិការដា្ឋ នសហព័ន្ធបសរូវអង្ករ 
កម្ុជា បានអព ជ្ ីញេុះទស្សនកិេ្ចការដាដុំះ្រតនលារ្រស់កសិករ និងអង្គភាពពៅ 
បសរុក គាស់បកឡ ពេត្តបាត់ដំ្រង តដលទទួលបានបគា្រ់ពូជ្រតនលាេំនួន៩មុេ 
តដល ខាង គពបមាង ក ្្ច្រ់១ ក្តីបសោញ់១ បានតេកជូនក្ុងការបទបទង់ដល់ការ
សា្ត រ ពឡងីវញិរ្រស់កសិកររងពបគាះពីទឹកជំនន់នាពពលកនលាងពៅ។  

ការ តេក បគា្រ់ ពូជ ្រតនលា ជូនប្រជាកសិករ១៦៣១បគរួសារតដលរងការ្រ៉ាះពាល់
ពី ពបគាះ ទឹកជំនន់ ពៅបសរុកេំនួន៤ ននពេត្តបាត់ដំ្រង រមួមានបសរុកគាស់បកឡ 
រតន  មណ្ល បាណន់ និងបសរុកសំឡូត ពនះ បតរូវបានពរៀ្រេំពឡងីកាលពីតេ 
វេិ្ិកា កនលាងពៅ ពដាយទទួលបានការឧ្រត្ម្ភពីសភាយុវពាណិជជករអន្តរ ជាតិ  
កម្ុជា (JCI Cambodia) និងទទួលបានការសបម្រសបមរួលពី សាោ ពេត្ត 
បាត់ដំ្រងមន្ីកសិកមម រុកាខា ប្រមាញ់ និងពនសាទពេត្តបាត់ដំ្រង និង សហព័ន្ធ 
បសរូវអង្ករកម្ុជា។ 

ពូជ្រតនលាតដលបានតេកជូនដល់ប្រជាកសិករ១៦៣១បគរួសារពនាះ គឺពូជ្រតនលា 
អាទិភាព តដលសមបស្រពៅោមទីផ្សារ និងសមត្ភាព្រពេ្ចកពទសផ្លិត 
រ្រស់ប្រជាកសិករ។

(855) 23 559 8999

info@crf.org.kh

www.crf.org.kh

https://www.facebook.com/
cambodiaricefederation/

សហព័ន្ធបសរូវអង្ករកម្ុជា 
Cambodia Rice Federation

https://twitter.com/RiceCrf

Soma Tower, 7th Floor
#2C, Street 120, Sangkat Phsar 
Thmey II, Khan Daun Penh, 
Phnom Penh, Cambodia

សហ្័ន្ធបសរូវអង្ករកម្នុជា (Cambodia Rice Federation)
ប្រធានបករុមប្ឹរកសាភិបាល (Chairman) 
       ពោកឧកញ៉ា  ហុ៊ន  ឡាក់ (Oknha Hun Lak)
ប្រធានសហព័ន្ធ  (President)
       ពោកឧកញ៉ា  សុង សារ ៉ាន (Okhna Song Saran)
អគ្គពលខាធិការ (Secretary General)
      ពោក លន់ ពយ៉ាង (Mr. Lun Yeng)
ពរៀ្រពរៀងពដាយ (Prepared by)
       កញ្្ញ  សន ្វវីត ី- មស្ន្តសីបម្រសបមរួលទំនាក់ទំនង 
       (Ms. Sorn Chhorvyvatey - Communication Coordinator)

តថមលាបសរូវ នតិងតថមលាអង្ករនាទំចញ 
(Paddy price  & FOB Price)

Click here for English Version: Field Visit to the vegetable farm of farmers and units that received seeds from the one pack, one love project
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