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ទំព័រទី 3

អត្ថបទ និងចងក្រងដោយ៖
         កញ្ញា  សន ឆវីវត ី   មន្រ្ីសមមបសមមរួលផ្នែកទំនាក់ទំ្រង 
   ្ិរងមពរឹត្ិការណ៍

កតរួតពិនិត្យ និងក្រសក្រួលដោយ៖
         លោក លន់ ដយេង  អគ្គលលខាធិការ ស.អ.ក  
         កញ្ញា  ធុន កសី្ ុំ  មបធា្រផ្នែករដ្ឋបាល ្ិរងហរិញញាវត្ថុ

ដ�ៀបដ�ៀង និង�ចនាដោយ៖ 
         កញ្ញា  សន ឆវីវត ី   មន្រ្ីសមមបសមមរួលផ្នែកទំនាក់ទំ្រង 
   ្ិរងមពរឹត្ិការណ៍

ទំនា្រ់ទំនង

្ាតិ្រា

ដសច្រ្ីដ្្ើ្

១. សារបស់មបធា្រមករុមមបរឹកសាភិបាល
២. សាររបស់មបធា្រសហព័្រ្ធ
៣. អំពីសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា (សាវតារ 
     ទស្ស្រវសិ័យ លបសកកម្ម គថុណតមមលៃ លោលលៅ 
     រចនាសម្័្រ្ធ មករុមមបរឹកសាភិបាល  
     គណៈកម្្ម ធិការមបតិបត្ិ លលខាធិការដ្្ឋ ្រ)

ស្រ្្មភាព និងស្ិទ្ធ្លសខំាន់ៗ
កែ្្ររា-ធ្នូ ២០២០

ស្ថតិិ និង�បាយកា�ណ៍ 

១. តមមលៃមសរូវលសីម ្ិរងមសរូវស្ងួត 
២. តមមលៃអង្ករនាលំចញ (FOB)
៣. ្លិតកម្មមសរូវលៅកម្ថុជារយៈលពល 
     ៤០ឆ្នែ  ំចថុងលមកាយ
៤. ការនាលំចញអង្កររបស់កម្ថុជាកនែថុងឆ្នែ ២ំ០២០

សក្ង់អត្ថបទព័ត៌មានកែលបាន
ចុះ្សាយដៅ្រ្ងុសា�ព័ត៌មាន

ឧ្រញ៉ាេ  ហ៊ុុនុ ឡា្រ ់កបធានក្រុ្ កប្ឹរសាភិិបាល ស.អ.្រ 

ឧ្រញ៉ាេ  សងុ សា� េន កបធាន ស.អ.្រ

ដ�្រ លន ់ដយេង អគ្គគដលខាធិកា� ស.អ.្រ

ដសច្រ្ីជនូនែំណឹង 
និងដសច្រ្ីកបកាសព័ត៌មាន

ប្រទប់លលខ ៨១៩ (SOHO C) ជា្រ់ទី៨ អោរ Fortune Tower (C7)
អូឡាពំយាសថុីធី សង្្ក ត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធា្ីរភនែំលពញ 
មបលទសកម្ថុជា (លលខកូដមមបសណីយ ៍១២០៣០៧)

+855 23 559 8999

info@crf.org.kh

www.crf.org.kh

www.facebook.com/cambodiaricefederation

twitter.com/RiceCrf

សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា Cambodia Rice Federation
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ទំព័រទី 4

សា��បស ់ឧ្រញ៉ាេ  ហ៊ុុុន ឡា្រ់ 

កបធានក្រុ្កបឹ្រសាភិិបាលសហ៊ុព័ន្ធកសរូវអង្ក�្រ្្ុជា

 ឆ្នែ ២ំ០២០ ជាឆ្នែ ផំដលពិភពលោកក៏ដូចជាកម្ថុជាបា្រមបឈម្ូរវហា្រិភ័យផ្នែក 
សថុខម្លភាពសង្គម ្ិរងបង្ករាងំសទទះ លហយីជំរថុញឱ្យម្្រឱ្រភាពលសដ្ឋកិច្ចលសទីរពាសលពញ
ពិភពលោក ផតលដ្យផែកកម្ថុជា លមកាមការដរឹកនារំបស់មបមថុខរាជរដ្្ឋ ភិបាលដ៏ល្នែីមបា្រ  
្រិង កំពថុងមគប់មគង ្ូរវស្ា្រភាពលលីការរកីរាលដ្លម្រការ្លៃង បា្រយ៉ា ងល្អមបលសីរ ្រិង 
គងួរ  ឱ្យ  លម្ទ្រភាព មសបលពលផដលវធិា្រការល្្សងៗ បា្រដ្ក់លចញ លដីម្ធីានាបា្រ្ូរវ 
សថុវត្ិភាព  លស្ៀងអាហារ រងួមទាងំការលធវីឱ្យមបលសីរលែងី្ូរវ្លិតភាព្លិតកម្មកសិករ 
ផដល កនែថុងលនាទះ  វសិ័យមសរូវអង្ករ បា្រលដីរតងួយ៉ា ងសំខា្រ់សមម្ប់លស្ៀងអាហារកនែថុងមសរុក ្ិរង 
នា ំលចញ ផដលឆ្នែ ២ំ០២០ ល្រទះកម្ថុជា្លិតបា្រមសរូវសរថុប ១០.៩១ោ្រលតា្រ ្ិរង   បា្រ  
នាលំចញ  អង្ករ ្ លៃូវការ ជិត៧០មថុឺ្រលតា្រ ផដលគិតជាទរឹកមបាក់មបម្ណជាជាង ៥៣០ោ្រ 
ដថុោលៃ រ សហរដ្ឋ អាលមរកិ គឺម្្រកំលណី្រមបម្ណជាជាង១១%។

 ការរកីចលមមី្រម្រវសិ័យមសរូវអង្ករកម្ថុជាល្រទះ គឺលកីតលចញពីការគិតគូយកចិត្ទថុកដ្ក់របស់រាជរដ្្ឋ ភិបាល តាមរយៈលោល្រលយបាយ 
្រិ ង វធិា្រ ការនានាតាមរយៈមកសងួងលសដ្ឋកិច្ច ្ិរងហរិញញាវត្ថុ មកសងួងពាណិជ្ជកម្ម មកសងួងកសិកម្ម រថុកាខា មបម្ញ់្រិងល្រសាទ មកសងួងសាធារណការ ្ិរង 
ដរឹកជញ្ជូ ្រ មកសងួងឧសសាហកម្ម វទិយាសានស្ បលច្ចកវទិយា ្ិរង្រវា្រថុវត្្រ៍ មកសងួងផរ ៉ា ្រិងថាមពល មកសងួងបរស្ិា្រ អគ្គនាយកដ្្ឋ ្រគយ ្ិរងរដ្្ឋ ករកម្ថុជា 
អគ្គនាយក  ដ្្ឋ ្រព្រ្ធដ្រ អគ្គនាយដ្្ឋ ្រកសិកម្ម កំពង់ផ្សវយត័មករុងមពទះសីហ្រថុ  កំពង់ផ្សវយត័ភនែំលពញ ្រិងធនាោរអភិវឌ្ឍ្រ៍ជ្របទ ្រិង កសិកម្ម 
។ល។   ្ិរងការចូលរងួមពីអង្គការលមរៅរដ្្ឋ ភិបាល មដគូអភិវឌ្ឍ្រ៍ជាតិ ្រិងអ្រ្រជាតិនានា។
 កនែថុងនាមជាមបធា្រមករុមមបរឹកសាភិបាលរបស់សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា សូមផ្លៃងអំណរគថុណយ៉ា ងលមជាលលមរៅជូ្រចំលពាទះថានែ ក់ដរឹកនាមំ្ររាជរដ្្ឋ
ភិបាល មកសងួង ម្រទីរ ្រិងអង្គការមដគូទាងំអស់ មពមទាងំបងប្អូ្រផដលជាមបជាកសិករ លរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវ អនែកនាលំចញ ្រិងមករុមហ៊ថុ្រ្្ល់លសវាោមំទ
ទាងំអស់ ផដលបា្រ្្ល់កិច្ចសហមបតិបត្ិការ ្រិងជងួយលមជាមផមជង ដល់វសិ័យមសរូវអង្ករកម្ថុជាកនែថុងឆ្នែ ២ំ០២០ លហយីសង្រឹមលជឿជាក់ថាឆ្នែ ២ំ០២១ 
ខាងមថុខ ្ររឹងប្រ្បផ្រ្ម្ូរវកិច្ចសហមបតិបត្ិការកា្រ់ផតទូោយ ្ិរងរកីចលមមី្រផ្មលទៀត។   
 ជា្្មីម្ងលទៀត ជាមងួយ្ររឹងការសលមមចបា្រល្រទះ ខ្ថុ ំសង្រឹម ្ិរងលជឿជាក់យ៉ា ងមថុតម្ថំា សម្ជិក សម្ជិកា ្រិងភាគីពាក់ព័្រ្ធនានាកនែថុងវសិ័យ 
មសរូវអង្ករ កម្ថុជា ្ររឹងប្រ្ចូលរងួមយ៉ា ងសកម្ម មបកបលដ្យអត្្រ័យ រងួមោនែ កនែថុងភាពជាមដគូរវាងស្ាប័្ររដ្ឋ វសិ័យឯកជ្រ ្ិរងមបជាកសិករ លលីការឈា្រ 
លៅសលមមច លោលលៅ ស.អ.ក ក៏ដូចជាលោល្រលយបាយនាលំចញអង្កររបស់រាជរដ្្ឋ ភិបាលកម្ថុជា ឱ្យបា្រមងួយោ្រលតា្រ លៅឆ្នែ ២ំ០២២-២០២៣ 
ខាង មថុខល្រទះ តាមរយៈការជំរថុញបំពាក់ បំប៉ា្រសមត្ភាព បលច្ចកលទសកនែថុងការបង្កបលង្កី្រ្លមសរូវមបកបលដ្យគថុណភាព្ិរងបរមិ្ណ ដល់កសិករ  ្រិង 
សហគម្រ៍ កសិកម្ម រាប់តាងំពីអនែក្លិតរហូតដល់ អនែក លមបីមបាស់ លហយីអាចមបកងួតមបផជងជាមងួយមបលទសជិតខាងកនែថុងការនាលំចញបា្រ។
 ល្លៃៀតកនែថុងឱកាសល្រទះ្ងផដរ  ខ្ថុ ំក៏សូមផ្លៃងអំណរគថុណដល់សម្ជិក សម្ជិកាទាងំអស់  មពមទាងំមករុមមបរឹកសាភិបាល ្ិរងសហការ ី
ជាពិលសស មករុមការង្រលលខាធិការដ្្ឋ ្រ ផដលបា្រលទះបង់កម្លៃ ងំកាយចិត្ ្ិរងសា្ម រតី មិ្រខាលៃ ចល្រឿយហត់ ជងួយឱ្យ ស.អ.ក កា្រ់ផតម្្រ ដំលណីរការ 
យ៉ា ងរលូ្រ លហយីបា្រ ចូលរងួម លដ្ទះ មសាយ បញ្ហា មបឈមចំលពាទះមថុខរបស់សម្ជិក សម្ជិការបស់ខលៃងួ្រ រហូតទទងួលបា្រការោមំទជាធ្រធា្រមទមទង់ 
ដល់ ស.អ.ក។ មិ្រមតរឹមផត ប៉ាថុល ណ្ ទះ សម្ជិក សម្ជិកា ស.អ.ក កា្រ់ផតទទងួលសា្គ ល់ពីគថុណតមមលៃរបស់ ស.អ.ក កនែថុងការបលមមី ការពារ្លមបលយជ្រ៍ 
្រិងលដ្ទះ មសាយបញ្ហា រងួមចំលពាទះ   មថុខ រាប់តាងំពី សហគម្រ៍កសិកម្ម លរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវ មករុមហ៊ថុ្រនាលំចញ ្រិងស្ាប័្រពាក់ព័្រ្ធល្្សងៗលទៀត លដីម្លីលីក 
សទងួយលសដ្ឋកិច្ច ្ិរងលលីកមថុខម្ត់  ជាតិ  តាមរយៈអង្ករកម្ថុជាផដលមតរូវបា្រនាលំចញ ្រិងទទងួលសា្គ ល់លលីគថុណភាព។

រាជធា្ីរភនែំលពញ  ម្្ច្រទ ៦លរាច  ផខបថុស្ស ឆ្នែ ជូំត លទាស័ក ព.ស. ២៥៦៤ 
ម្្ទី០៤ ផខមករា ឆ្នែ ២ំ០២១

កបធានក្រុ្កបឹ្រសាភិិបាលសហ៊ុព័ន្ធកសរូវអង្ក�្រ្្ុជា

ឧ្រញ៉ាេ  ហ៊ុុុន ឡា្រ់
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ទំព័រទី 5

សា��បស ់ឧ្រញ៉ាេ  សងុ សា� េន

កបធានសហ៊ុព័ន្ធកសរូវអង្ក�្រ្្ុជា

“សហ៊ុព័ន្ធ�បសដ់យើងហ៊ុុុំព័ទ្ធបញ្ហា កបឈ្ជាដកចើន 
បេុកន្្នូលោឋា នកគ្គឹះ�បសដ់យើង ដៅកត�ងឹមា”ំ

 អង្កររបស់កម្ថុជា បា្រ្ិរងកំពថុងប្រ្រកីចលមមី្រ កនែថុងទិសលៅមងួយមតរឹមមតរូវ លហយី 
្ររឹង ឈា្រដល់ការនាលំចញជា្លៃូវការ ១ោ្រលតា្រ កនែថុង្លិតកម្ម មបកប លដ្យ ្ិររ្រ្រ ភាព 
្រិង្្ល់្លលសដ្ឋកិច្ចសង្គម ដល់សហគម្រ៍លៅកនែថុងផខ្សសង្វ ក់តមមលៃទាងំអស់។ 
 ឆ្នែ  ំ២០២០ គឺជាលពលលវោដ៏លំបាកបំ ថ្ុត ផដលដំលណីររបស់លយងីមតរូវបា្រ 
រង  ្ លប៉ាទះពាល់លដ្យការយកព្រ្ធរបស់សហភាពអឺរ ៉ាថុប លលីអង្ករនាលំចញរបស់កម្ថុជាកនែថុង  
ឆ្នែ ២ំ០១៩ វបិត្ិកូវដី១៩ លមោទះធម្មជាតិ ដូចជាលមោទះរាងំស្ងួត ្ិរងទរឹកជំ្រ្រ់ ្ិរង វបិត្ិ 
ការ  ដរឹកជញ្ជូ ្រទំ្ិរញតាមកបា៉ា ល់ កនែថុងមតីម្សចថុងលមកាយម្រឆ្នែ ២ំ០២០។  

កបធានសហ៊ុព័ន្ធកសរូវអង្ក�្រ្្ុជា

ឧ្រញ៉ាេ  សងុ សា� េន

  កម្ថុជាគឺជាមបលទសនាលំចញអង្ករមងួយ ផដលមបកបលដ្យលម្ទ្រភាព កនែថុង  ការ   ផដ ល បា្រ្្គត់្្គង់ ្រិងធានា្ូរវស្រ្ិសថុខលស្ៀងលៅដល់ មបលទស 
កនែថុង  តំប្រ់ ក៏ដូចជា សកលលោក។   កនែថុងស្ា្រភាពដ៏លំបាកល្រទះ លយងី អាច នាលំចញ អង្ករ បា្រ កនែថុងរងវង់ជិត ៧០ មថុឺ្រលតា្រ ផដល គិតជា ទរឹកមបាក់ ទទងួល 
បា្រ ជាង ៥៣០ោ្រ ដថុោលៃ រ អាលមរកិ ផដល កនែថុង លនាទះភាគលមចី្រ (៨0%) ជាអង្ករមកអូប លដ្យលហតថុថា ការទទងួល សា្គ ល់្ូរវ គថុណភាព អង្ករ របស់កម្ថុជា 
ម្្រ ការ លកី្រលែងី លៅមគប់ទី្សារ ជាពិលសស មបលទស ចិ្រ រងួម ម្្រ ហថុងកថុង ្ិរង ហា្គ បថុង ្ិរងអូនស្ាលី។ 
 លៅឆ្នែ  ំ២០២១ វា៉ាក់សាងំកូវដី១៩ ្ររឹងមតរូវបា្ររពំរឹងទថុកថា អាចជងួយសលនង្្គ ទះអាយថុជីវតិ ្ិរងលធវីលអាយម្្រភាពមបមកតីលែងីវញិ ្រិង ការ 
ស្ារ លែងីវញិម្រលសដ្ឋកិច្ចរបស់លយងី  លហយីលយងី្ររឹងប្រ្ដំលណីរលដីម្ជីំរថុញ ្រិងនាលំចញអង្ករផដលម្្រគថុណភាពខ្ស់របស់លយងី។ ស.អ.ក ្ររឹង ដ្ក់ 
លចញ្ូរវការសលម្្ធ ម្៉ា កអង្ករមកអូបគថុណភាពខ្ស់របស់លយងី គឺមលៃិទះអង្គរ លៅមបលទសចិ្រ ្ិរងអឺរ ៉ាថុប ្ិរងមបលភទផស្រមកអូប០១ សមម្ប់ ដ្ក់លក់ លៅ 
លលី ទី្សារ លៅពាក់ក្្លឆ្នែ  ំ២០២១។ អង្ករផស្រមកអូប០១ គឺជាមបលភទអង្ករ្្មី ផដលម្្រគថុណភាពខ្ស់ រសជាតិឆ្្ញ់ ទ្រ់ ផដល ជា សមិទ្ធ្ល 
របស់ CARDI កនែថុងកិច្ចសហមបតិបត្ិការជាមងួយរាជរដ្្ឋ ភិបាលអូនស្ាលី តាមរយៈកម្មវធិីផខ្សសង្វ ក់តមមលៃកសិកម្ម កម្ថុជា អូនស្ាលី (កាវា៉ាក់) ្ិរង 
ស.អ.ក កនែថុងកិច្ចការ មសាវមជាវ  ្រិងអភិវឌ្ឍ្រ៍ កនែថុងឆ្នែ ២ំ០១៨ ។  
 ខ្ថុ ំលជឿជាក់ថា សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា លៅផតល្្តការយកចិត្ទថុកដ្ក់លលីការកសាង្លិតកម្មមសរូវអង្ករកម្ថុជាមបកបលដ្យចីរភាព ្រិងការ 
នា ំលចញ អង្ករ  មបកប លដ្យគថុណភាព ្ិរងសថុវត្ិភាព ការផកលម្អម្៉ា កអង្ករមកអូបល្អបំ ថ្ុត ផខ្សសង្វ ក់្្គត់្្គង់មបកបលដ្យចីរភាព ្រិងការរកី លូតោស់ 
ទី្សារ។  លយងីបា្រជំរថុញ ការតភា្ជ ប់ទី្សារសមម្ប់កសិករ  តាមរយៈ្លិតកម្មកសិកម្មតាមផបបកិច្ចស្រយា ផដល ជងួយកាត់ប្រ្យ ម្លៃលដីម ្ លិតកម្ម  
្រិង បលង្កី្រ  ការលមបី មបាស់ មោប់ ពូជល្អជាងមថុ្រ។  
 លយងីកំពថុងទ្រទរឹងរង់ចាបំ្រ្លធវីការ លដីម្លីលីកកម្ស់ជីវភាពឧសសាហកម្មមសរូវអង្ករកម្ថុជា លហយីក៏សូមអរគថុណយ៉ា ងមជាលលមរៅ ដល់មដគូ 
សហការ ទាងំអស់។ ខ្ថុ ំសូមជូ្រពរយ៉ា ងកក់លរ្ៅ ចំលពាទះមបលទសផដលនាចូំលអង្ករពីកម្ថុជា ្រិងមដគូរបស់លយងី ពីអង្គការមិ្រផម្ររដ្្ឋ ភិបាល មដគូ 
ឧបត្ម្ភ មដគូសាធារណៈ ជាពិលសស សូមជូ្រពរដល់សម្ជិក សម្ជិកា សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជាទាងំអស់ ជងួបមបទទះផតភាពពរថុងលរឿង សថុភមង្គល 

សថុខភាព ្ិរងលជាគជ័យកនែថុងឆ្នែ ំ្ ្មី ឆ្នែ ២ំ០២១។ 

រាជធា្ីរភនែំលពញ  ម្្ច្រទ ៦លរាច  ផខបថុស្ស ឆ្នែ ជូំត លទាស័ក ព.ស. ២៥៦៤ 
ម្្ទី០៤ ផខមករា ឆ្នែ ២ំ០២១
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អំពីសហ៊ុព័ន្ធកសរូវ        អង្ក�្រ្្ុជា

សាវតា�

សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា (ស.អ.ក) ជាស្ាប័្រឯកជ្រផតមងួយគត់ តំ្ងឱ្យវសិ័យមសរូវឧសសាហកម្មមសរូវអង្ករលៅកម្ថុជា ផដលមបមូល្្ថុ ំអនែក 
ពាក់ ព័្រ្ធទាងំអស់ មកពីអនែក្លិត អនែកកិ្រផកមចនែ អនែកនាលំចញ ្រិងអនែក្្ល់លសវាពាក់ព័្រ្ធ។ ស្ាប័្រមងួយល្រទះមតរូវបា្របលង្កីតលែងីតាមរយៈការ 
លបាទះលឆ្នែ ត លដ្យសម្ជិកស្ាប្ិរក២១៣រូប នាម្្ទី១៩ ផខឧសភា ឆ្នែ ២ំ០១៤ ្ិរងមតរូវបា្រទទងួលសា្គ ល់ជា្លៃូវការលដ្យអ្រថុមករឹត្យរបស់រាជ 
រដ្្ឋ ភិបាលលលខ២២៨ អ្រមប.បក ចថុទះម្្ទី០៨ ផខសីហា ឆ្នែ ២ំ០១៤ ្ិរងអ្រថុមករឹត្យលលខ១៧២ អ្រមប.បក ចថុទះម្្ទី២៨ ផខវចិ្ិកា ឆ្នែ ២ំ០១៩។ 

សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា ជាស្ាប័្រឯកជ្រផតមងួយគត់ សមម្ប់វសិ័យមសរូវអង្ករលៅកម្ថុជា ផដលស្ិតលមកាមអភិបាលកិច្ចផ្នែកបលច្ចកលទសរបស់ 
មកសងួងពាណិជ្ជកម្ម ្ិរងជាមដគូរបស់រាជរដ្្ឋ ភិបាល ចូលរងួមរាល់សកម្មភាពរបស់សហគម្រ៍មសរូវអង្ករម្រប្្មបលទសអាស៊ា្រ ចូលរងួមចរចារ 
ជាមងួយរដ្្ឋ ភិបាលម្រប្្មបលទសនាចូំល លរៀបចំស្រនែិសីទតាងំពិព័រណ៌មសរូវ-អង្ករថានែ ក់ជាតិ ្រិងអ្រ្រជាតិជាមបចាឆំ្នែ  ំមពមទាងំចូលរងួមកនែថុងការ
ង្រ្លិតពូជមសរូវសមម្ប់ផចកចាយជូ្រមបជាកសិករ។ 

សមម្ប់អាណណតិទី៣ នាម្្ទី០៩ ផខសីហា ឆ្នែ ២ំ០១៩ សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា បា្រលរៀបចំមហាស្រនែិបាតមបចាឆំ្នែ  ំលដ្យលមជីសលរសីបា្រ 
សម្ជិកមករុម មបរឹកសាភិបាលចំ្រងួ្រ២៥រូប ផដលម្្រតំ្ងមកពីអនែកនាលំចញ លរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវ ្ិរងសហគម្រ៍កសិករ។ 

ទស្សនវិសយ័

ការអភិវឌ្ឍវសិ័យមសរូវ-អង្ករ មបកបលដ្យតម្លៃ ភាព ្ិរងសីលធម៌

ដបស្រ្រ្្ម

លដីម្សីលមមចទស្ស្រវសិ័យល្រទះ សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជាបា្រលប្ជ្ាចិត្យ៉ា ងមថុតម្កំនែថុងការលលីកកម្ស់្លិតភាព លដីម្លីធវីឱ្យមបលសីរលែងី្ូរវ 
បលច្ចកលទស កសិកម្ម ្រិងការកិ្រផកមចនែអង្ករកម្ថុជា ការកាត់ប្រ្យចំ្យម្លៃលដីមកនែថុងដំលណីរការនាលំចញ ការលលីកកកម្ស់មកមមបតិបត្ិមងួយ 
កនែថុងមកបខណ្ឌ ម្រវសិ័យ   មសរូវអង្ករទាងំមូលផដលម្្រតមមលៃសមម្ប់ការវ្ិរិលយគ ្រិងការអ្រថុវត្្ូរវស្ង់ដ្រមកមសីលធម៌ខ្ស់បំ ថ្ុត កនែថុងមបតិបត្ិ 
ការរបស់លយងីទាងំអស់ោនែ ជាមងួយ ្ររឹងភាគីពាក់ព័្រ្ធ លដីម្កីារពារគថុណភាពអង្កររយៈលពលផវង លករ ្ ិ៍លឈា្ម ទះ ្រិង្ិររ្រ្រភាព ម្រការ្្គត់្្គង់អង្ករកម្ថុជា។ 

ដោលដៅ

គថុណតមមលៃទាងំ៨ របស់លយងីតំ្ងឱ្យតមមលៃម្រមកមសីលធម៌ ្ិរង
លោលការណ៍ម្រការង្រផដលជំរថុញ្ូរវរាល់សកម្មភាពរបស់សម្ជិក 
បថុគ្គលិក ្ិរងថានែ ក់ដរឹកនាមំ្រសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា។ 

គ្គុណតម្លៃ

១. ជំរថុញការនាលំចញឱ្យបា្រ១ោ្រលតា្រ ចាប់ពីឆ្នែ ២ំ០២២
២. បង្កភាពង្យមសរួលដល់អនែកមបកបរបរកនែថុងវសិ័យមសរូវ-អង្ករកម្ថុជា 
     លដីម្បីលង្កី្រមបាក់ចំលណញ
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ទំព័រទី 7

អំពីសហ៊ុព័ន្ធកសរូវ        អង្ក�្រ្្ុជា

គ្គណៈ្រមា្ម ធិកា�កបតិបត្ិ

�ចនាស្្័ន្ធ

អគ្គគដលខាធិកា�ោឋា ន

ការយិល័យលលខាធិការដ្្ឋ ្រទទងួលខថុសមតរូវអ្រថុវត្ការង្រមបចាមំ្្របស់សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា (ស.អ.ក) ទាងំមូល លដ្យរាប់ទាងំការោមំទ ្រិង
សមមប សមមរួលការង្ររដ្ឋបាល ទំនាក់ទំ្រងសាធារណៈ ្ិរងសារព័ត៌ម្្រ សមមបសមមរួលជាមងួយសម្ជិក សម្ជិកា ភានែ ក់ង្ររដ្្ឋ ភិបាល
្រិងមដគូអភិវឌ្ឍ្រ៍។ 

លលខាធិការដ្្ឋ ្រលដីរតងួជាអនែកសមមបសមមរួល្ូរវរាល់កិច្ចមបជថុំរបស់គណៈកម្្ម ធិការមបតិបត្ិ កិច្ចមបជថុំមករុមមបរឹកសាភិបាល ្ិរងទទងួលកនែថុងការ្្ល់
ព័ត៌ម្្រ ទ្ ល់លៅកា្រ់រាល់សម្ជិក សម្ជិការបស់ខលៃងួ្រទាងំអស់ តាមរយៈការលបាទះពថុម្ វទិ្យថុ ្រិងទូរទស្ស្រ៍ជាលដីម។ 
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ទំព័រទី 8

អនុុប្រ�ធានុសហព័័នុធ អនុុប្រ�ធានុប្រ�ុមប្រ�ឹ�ាភិិបាល

សមាជិិ�ប្រ�ុមប្រ�ឹ�ាភិិបាល

ប្រ�ុមប្រ�ឹ�ាភិិបាលសហព័័នុធ          ប្រសូវអង្កករ�មុ�ជា អាណត្តិិិទីី៣
ប្រ�ធានុប្រ�ុមប្រ�ឹ�ាភិិបាល 

ឧកញ៉ា  ហ៊ថុ្រ ឡាក់

លោក សថុឺ រា៉ា ្រី ឧកញ៉ា  វង្ស ប៊ថុ្រលហង ឧកញ៉ា  ចា្រ់ សថុឃាងំ

កញ្ញា  លៅ លខ ណ្ រត័នែ

លោក យ្ិរ ផវងអា្រ

លោក រស់ សថុ្រទិ្ធ

លោក លម៉ាង បូរា៉ា ្រ់

ឯកឧត្ម វញិ ជាង

លោក ហងួរ លថុច 

លោក លហង ល្ង

លោក ហថុ ីហ៊ត
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ទំព័រទី 9

អនុុប្រ�ធានុសហព័័នុធ អនុុប្រ�ធានុសហព័័នុធ 

សមាជិិ�ប្រ�ុមប្រ�ឹ�ាភិិបាល

ប្រ�ុមប្រ�ឹ�ាភិិបាលសហព័័នុធ          ប្រសូវអង្កករ�មុ�ជា អាណត្តិិិទីី៣

ឧកញ៉ា  សថុង សារ ៉ា្រ

ប្រ�ធានុសហព័័នុធ

ឧកញ៉ា  មចាយ សថុ្រ ឧកញ៉ា  ភងួ វាសនា លោកមសី គរឹម មសីរត័នែ លោក ឡាយ ឈថុ្រហងួ

លោក ឈតិ ប៊ថុ្រ្្រ 

លោក យ្រ់ ហថុង

លោក ឈថុ្រ ធំ

លោក ផត លសឿ្្រ់

លោក យ៉ា្រ សថុវណណ

លោក ចា្រ់ សថុធា

លោក ហ៊ាង គីមស៊ងួរ

លោក ្ិរល សថុភាព
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ទំព័រទី 13

ស្រ្្មភាព និងស្ិទ្ធ្លសខំាន់ៗ្រ្ងុកតីមាសទី្ួយឆ្្២ំ០២០

នាម្្ច្រទ ៤លរាច ផខបថុស្ស ឆ្នែ កំថុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ មតរូវ្ររឹងម្្ទី១៣ ផខមករា ឆ្នែ ២ំ០២០ ឧ្រញ៉ាេ  
សងុ សា� េន កបធានសហ៊ុព័ន្ធកសរូវអង្ក�្រ្្ុជា អមដំលណីរលដ្យ ដ�្រ យេន សវុណ្ណ  សម្ជិក 
មករុមមបរឹកសាភិបាល បា្រចថុទះពិ្រិត្យការមបមូល្លរបស់ សហគម្រ៍កសិកម្មកំពង់មបាសាទ ម្្រទីតាងំ ស្ិតកនែថុង 
ឃថុកំំពង់មបាសាទ មសរុកមថុខកំពូល លខត្ក្្ល ផដលកំពថុងមបមូល្លមសរូវមបាងំពូជផស្រមកអូប។ សហគម្រ៍ 
អភិវឌ្ឍ្រ៍កសិកម្មកំពង់មបាសាទ ផដលម្្រសម្ជិក្លិតមសរូវពូជផស្រមកអូបចំ្រងួ្រ ២៦មគរួសារ លលីម្ទដីចំ្រងួ្រ 
៥៦.៤១ហកិតា ផដលកនែថុងលនាទះទិ្រនែ្លមងួយហកិតាបា្រចំ្រងួ្រ ៥លតា្រ លហយីទិ្រនែ្លសរថុបលស្មី ២៨២លតា្រ។

លដីម្ជីងួយលលីកកម្ស់ដល់យ្រ្ការកិច្ចស្រយាកសិកម្ម    ្ិរងម្្រសំណូមពរពីសហគម្រ៍   លរាងម្៉ា សថុី្រ កិ្រ មសរូវ
មសរូវ  AMRU RICE បា្រទទងួលទិញពីសហគម្រ៍ទាងំអស់ កនែថុងតមមលៃមងួយគីែូ ១ ១៩០លរៀល លទាទះបីសហគម្រ៍ 
មិ្របា្រ  ចថុទះកិច្ចស្រយាពីលដីមទីមកក៏លដ្យ  ផតជាចំណថុ ចចាប់ល្្ីមសមម្ប់រដូវកាលលមកាយលទៀត លហយីតមមលៃ ល្រទះ 
គឺ ម្លៃជាងទី្សារ ផដលឈ្មងួញឱ្យចំ្រងួ្រពី ១០០ លៅ ១៥០ លរៀល។  ឧ្រញ៉ាេ  សងុ សា� េន  មបធា្រសហព័្រ្ធ 
មសរូវអង្ករកម្ថុជា ក៏ជំរថុញឱ្យសហគម្រ៍ពមងីកសម្ជិកភាព ្ិរងម្ទដីដ្ដំថុទះឱ្យបា្រដល់ ២០០ហកិតា។ 

ល្លៃីយតប្ររឹងសំណូមពររបស់  មបធា្រសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា  ដ�្រ  ដសឿ សាែន  មបធា្រសហគម្រ៍ 
កសិកម្ម  កំពង់មបាសាទ ក៏បា្រផ្លៃងអំណរគថុណដល់មបធា្រសហព័្រ្ធ ្រិងសម្ជិកមករុមមបរឹកសាភិបាល  ផដលបា្រ 
ចថុទះមកដល់វាលផមស ទ្ ល់ម្្ល្រទះ   លហយី្ររឹងលប្ជ្ាចិត្ជំរថុញការបង្កបលង្កី្រ្លមសរូវផស្រមកអូប ឱ្យបា្រ  ២០០ 
ហកិតា នារដូវដ្ដំថុទះបនាទ ប់។

ការដ្ដំថុទះរបស់សហគម្រ៍កំពង់មបាសាទល្រទះ   បា្រលមជីសលរសីពូជផស្រមកអូបជាលលីកទីមងួយ   បនាទ ប់ពីបា្រការ 
្្ល់លយបល់ពី ដ�្រ យេន សវុណ្ណ  សម្ជិកមករុមមបរឹកសាភិបាលសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា កនែថុងការផសវង រក 
មគប់ពូជ សថុទ្ធ ្ិរងរលបៀបោងសម្្អ តមោប់ពូជមថុ្រលមពាទះ ្ិរងការផ្ទាផំមស្ងផដរ។

សហ៊ុព័ន្ធ កសរូវអង្ក�្រ្្ុជា   សូមអំពាវនាវដល់សហគម្រ៍   ផដលមិ្រទា្រ់ម្្រមដគូចថុទះកិច្ចស្រយា កសិកម្ម 
សូមរកមដគូ ឬ ទាក់ទងមកសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា លដីម្ជីងួយសមមបសមមរួលជូ្រ។ កិច្ចស្រយាកសិកម្ម ្ររឹងជងួយ 
ដល់  សហគម្រ៍ លលីព័ត័ម្្រទី្សារ ផដលមតរូវការគថុណភាព ្ិរងតមមលៃសមរម្យ។

កបធានសហ៊ុព័ន្ធកសរូវអង្ក�្រ្្ុជា 

ចុះពិនិត្យកា�កប្នូល្ល�បសស់ហ៊ុគ្គ្ន៍្រស្ិរ្្ម្រំពង់កបាសាទ

កែ្្ររា ឆ្្២ំ០២០
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នាម្្មពហស្តិ៍ ៧លរាច ផខបថុស្ស ឆ្នែ កំថុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ មតរូវ្ររឹងម្្ទី១៦ ផខមករា 

ឆ្នែ ២ំ០២០ លៅស ្្ឋ ោរ លមបសថុីដិ្រ មករុងបាត់ដំបង លខត្បាត់ដំបង គលមម្ង ជំរថុញ្លិតកម្ម 

្រិងការលមបីមបាស់ មោប់ ពូជ មសរូ វ (RSPP) ម្រទីភានែ ក់ង្រសហមបតិបត្ិការ អ្រ្រជាតិជប៉ាថុ្រ
 

(JICA) អគ្គនាយកដ្្ឋ ្រកសិកម្ម ម្រទីរកសិកម្ម រថុកាខា មបម្ញ់ ្ិរងល្រសាទ លខត្បាត់ដំបង ្ិរង 
សហព័្រ្ធមសរូវ អង្ករកម្ថុជាបា្រសហការោមំទលលីការលរៀបចំលវទិកាមោប់ពូជមសរូវ  ល្រទះលែងី

 
កនែថុងលោលបំណងសមមបសមមរួលឱ្យឈា្រដល់កិច្ចមពមលមពៀងទិញលក់ មោប់ ពូជមសរូវ រវាង

អនែកចូលរងួមជាអនែក្លិត មោប់ ពូជ កនែថុងមសរុក  ជាពិលសស សហគម្រ៍កសិកម្ម ្ិរងមដគូនានា

ដូចជា មករុមហ៊ថុ្រមោប់ពូជ អនែកផចកចាយមោប់ ពូជកនែថុងតំប្រ់ ម្្ច ស់លរាង ម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវ ្ិរង 

សហគម្រ៍ទទងួល ទិញមោប់ ពូជមសរូវ  ជាលដីម។

អត្មបលយជ្រ៍ផដលអនែកចូលរងួមទទងួលបា្រកនែថុងលវទិកាល្រទះម្្រដូចជា ទីមងួយ សា្គ ល់ ្ិរងដរឹង
 

ពីសមត្ភាពម្រមករុមអនែក្លិតមោប់ពូជមសរូវកនែថុងមសរុក ្ិរងអនែកទិញផដលម្្រសក្ា្រថុពល។
 

ទីពីរ ដរឹងពីតមមរូវការរបស់អនែកទិញ ្រិងម្្ច ស់លរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវផដលម្្រសក្ា្រថុពល  លលី

មបលភទ ពូជ បរមិ្ណ លពលលវោបញ្ជូ ្រទំ្ិរញ ទីកផ្រលៃងបញ្ជូ ្រទំ្ិរញ ស្ង់ដ្រ គថុណភាព

ជាលដីម។ ទីបី ទទងួលបា្រព័ត៌ម្្រ្្មីៗស្ីពីស្ា្រភាពអាជីវកម្មមោប់ពូជមសរូវកនែថុងមបលទស
 

កម្ថុជា  ្រិងមបព័្រ្ធមគប់មគង្ិរងបញ្្ជ ក់គថុណភាពពូជដំ្កំម្ថុជា (Quality Declared

Seed System-QDS)។

លវទិកាល្រទះមតរូវបា្រលរៀបចំលែងី កនែថុងលោលបំណងលដីម្បីលង្កី្រផខ្សសង្វ ក់តមមលៃមសរូវពូជលៅ

កម្ថុជា ក៏ដូចជា ជំរថុញដល់ការ្លិត ្ិរងធានាបា្រការ្្គត់្្គង់មោប់ពូជមសរូវ ផដលម្្រគថុណ

ភាពកនែថុងមសរុកឈា្រលៅសលមមចលោលលៅម្រការនាលំចញអង្ករឱ្យបា្រមងួយោ្រលតា្រលៅ

ឆ្នែ ២ំ០២២ ផដលជាលោលលៅរបស់សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជាអាណត្ិទី៣បា្រដ្ក់លចញ។

មបព័្រ្ធ QDS ល្រទះបា្រដំលណីរការ ្រិងបណ្ថុ ទះប្្លពីអនែកជំនាញបលច្ចកលទសមតរួតពិ្រិត្យ
 

ដល់ ស្ាប័្រ    ពាក់ព័្រ្ធ  ជាពិលសសម្រទីរកសិកម្ម រថុកាខា មបម្ញ់ ្ិរងល្រសាទចំ្រងួ្រ៨លខត ្
លហយី មសប លព  ល ជាមងួយោនែ លនាទះ កម្មវធិីផខ្សសង្វ ក់តមមលៃកសិកម្មកម្ថុជា (CAVAC) បា្រ

្ររឹងកំពថុង លរៀបចំ វគ្គ បណ្ថុ ទះ ប្្ល  ផបបល្រទះ  លៅ តាម ប្្ លខត្ចំ្រងួ្រ៥លទៀត ដូចជា លខត្

បនាទ យម្្រជ័យ បាត់ដំបង  លពាធិ៍សាត់ លសៀមរាប ្ិរងកំពង់ធំ។

សម្សភាពចូលរងួមសរថុបកនែថុងលវទិកាល្រទះម្្រចំ្រងួ្រមបម្ណ១០៣នាក់ ផដលមកពីសហគម្រ៍

កសិកម្ម្លិតមសរូវពូជ ្ិរងមសរូវចំណីកនែថុងលខត្ ្ិរងលមរៅលខត្ ស្ាប័្រអង្គការមិ្រផមរដ្្ឋ ភិបាល
 ស្ាប័្រមករុមហ៊ថុ្រមសរូវអង្ករ ធនាោរ លរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវ អាជីវករលក់ធាតថុចូល ្ិរងពូជមសរូវ 

មករុមហ៊ថុ្រ្លិតពូជ ្ិរងភាគីពាក់ព័្រ្ធសំខា្រ់ៗល្្សងលទៀតកនែថុងវសិ័យមសរូវអង្ករកម្ថុជា។

ដវទិកាកោប់ពនូជកសរូវ 

្សា�ភាជា ប់្រិច្ចសនយាកព្

ដកពៀងទិញល្រ់កោប់ពនូជ 

ដៅដែត្បាត់ែំបង
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្រិច្ចកបជុំក្រុ្កបឹ្រសាភិិបាលសហ៊ុព័ន្ធកសរូវអង្ក�្រ្្ុជា 

ដលើ្រទី៤ អាណត្ិទី៣ 

លៅម្្ច្រទ ១១លរាច ផខបថុស្ស ឆ្នែ កំថុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ មតរូវ្ររឹង 

ម្្ទី២០ ផខមករា ឆ្នែ ២ំ០២០ មករុមមបរឹកសាភិបាលសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា 

បា្រលបីកកិច្ចមបជថុំមករុមមបរឹកសាភិបាលលលីកទី៤ អាណត្ិទី៣ របស់ខលៃងួ្រផដល

ម្្រសម្សភាពចូលរងួមចំ្រងួ្រ២១រូប លលី២៥រូប។ 

កិច្ចមបជថុំល្រទះលធវីលែងីលមកាមអធិបតីភាព ឧ្រញ៉ាេ  ហ៊ុុុន ឡា្រ ់

មបធា្រមករុម មបរឹកសា ភិបាល ស.អ.ក ្ិរងជាមបធា្រអង្គមបជថុំ។ រលបៀបវារៈ 

សំខា្រ់ៗចំ្រងួ្របី ផដល មករុមមបរឹកសា ភិបាលបា្រចូលរងួមពិ្រិត្យ ពិភាកសា 

សលមមច ្ិរងអ្រថុម័ត លៅ លលី (១) កំណត់លហតថុមបជថុំមករុមមបរឹកសាភិបាល 

លលីកទី៣  (២) គលមម្ង ផ្្រការ  សកម្មភាព របស់សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករ កម្ថុជា 

ឆ្នែ ២ំ០២០-២០២៣ ្ិរង (៣) គលមម្ង្វកិាលម ឆ្នែ ២ំ០២០-២០២៣ ។

លទ្ធ្លសលមមចបា្រម្្រដូចខាងលមកាម៖

១. គលមម្ងផ្្រការ្វកិាលម ឆ្នែ ២ំ០២០-២០២៣៖ បា្រកំណត់ ្ិរងផកសមមរួល     

     កញ្ចប់្វកិាចំ្យ លដ្យកំណត់ការចំ្យផ្នែករដ្ឋបាលមតរឹមចំ្រងួ្រ ៣០%  

       ្រិងផ្នែកគលមម្ងកម្មវធិីសកម្មភាព ចំ្រងួ្រ៧០% (លបាទះលឆ្នែ តោមំទលដ្យសលមលៃង  

      ១០០% ម្រមករុមមបរឹកសាភិបាល ២១រូប ម្្រវត្ម្្រកនែថុងកិច្ចមបជថុំ)

២. ការ្្ល់ធាតថុចូលសំខា្រ់ៗ លលីផ្្រការសកម្មភាព លហយីមតរូវផសវងរកទីមបរឹកសា 

     បលច្ចកលទស លលីការលរៀបចំផ្្រការបផ្រ្ម លៅលពលអនាគត (លបាទះលឆ្នែ តោមំទ

     លដ្យសលមលៃង១០០% ម្រមករុមមបរឹកសាភិបាល២១រូប ម្្រវត្ម្្រកនែថុងកិច្ចមបជថុំ)

៣. កិច្ចមបជថុំក៏បា្រលលីក្ូរវយ្រ្ការទី្សារជាមងួយមបលទសចិ្រ លដ្យតាមរូបម្រ្ 

     មបលទសម្ ផតម្្រមតិពីសម្ជិកមងួយចំ្រងួ្រសថុំឱ្យមបកាសមបជថុំជាមងួយមករុមហ៊ថុ្រ

     ធំៗ ជាមថុ្រសិ្រ មថុ្រ្ររឹងសលមមចយកយ្រ្ការផបប្។ 
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លៅម្្ច្រទ ១១លរាច ផខបថុស្ស ឆ្នែ កំថុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ មតរូវ្ររឹងម្្ទី២០ ផខ 
មករា ឆ្នែ ២ំ០២០ សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា បា្រលរៀបចំមពរឹត្ិការណ៍ជងួបជថុំ សម្ជិក 
្រិងសម្ជិការបស់ខលៃងួ្រ ផដលភាគលមចី្រជាមករុមហ៊ថុ្រនាលំចញ ្រិងលរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រ 
មសរូវលៅស ្្ឋ ោរហថុមី្៉ា វា៉ា រ ីរាជធា្ីរភនែំលពញ តាមរយៈការចូលរងួមលដ្យស្ម័មគចិត្។

គងួរបញ្្ជ ក់្ងផដរថា ការលរៀបចំ្ូរវមពរឹត្ិការណ៍ជងួបជថុំល្រទះគឺលធវីលែងី កនែថុងលោល 
បំណង លដីម្ពីមងរឹងសាមគ្គីភាព ្ិរងបលង្កី្រមិត្ភាពឱ្យបា្រកា្រ់ផតរ រឹងម្ ំប្រ្ពី 
គំរូភាព ម្រការ ដរឹកនាសំហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជានាលពលក្រលៃងមក។

ជាកិត្ិយសដ៏ខ្ង់ខ្ស់សមម្ប់មពរឹត្ិការណ៍ជងួបជថុំល្រទះ ឯ្រឧត្្ សែុ ពុទ្ធិវុធ 
រដ្ឋលលខាធិការមកសងួងមមបសណីយ ៍្រិងទូរគមនាគម្រ៍ ្ិរងជាសហមបធា្រមករុម 
ការង្រ ទី៩ ផ្នែកមសរូវអង្ករម្រលវទិការាជរដ្្ឋ ភិបាល-ផ្នែកឯកជ្រ លហយី ធាលៃ ប់ជា 
មបធា្រសហព័្រ្ធ មសរូវអង្ករ កម្ថុជា កនែថុងអាណត្ិទី១្ិរងទី២ (២០១៤-២០១៩) 
បា្រអលញ្ជ ីញចូលរងួមជា លភ្ៀវ កិត្ិយសពិលសសលៅកនែថុងកម្មវធិីជងួបជថុំល្រទះ្ងផដរ។

ជំនួបបដង្កើត បដង្កើន្ិត្ភាព និងពកងឹងសា្គ្គគីភាព្រ្ងុវិសយ័កសរូវអង្ក�

ឧ្រញ៉ាេ  ហ៊ុុុន ឡា្រ ់មបធា្រមករុមមបរឹកសាភិបាលសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា ្រិង ឧ្រញ៉ាេ  សងុ សា� េន មបធា្រសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា អ្រថុមបធា្រ សម្ជិក 
សម្ជិកា មករុមមបរឹកសាភិបាល ្ិរងសម្ជិក សម្ជិកាសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជាចំ្រងួ្រមបម្ណ៥០រូបបា្រចូលរងួម រ រឹតផតលធវីឱ្យកម្មវធិីល្រទះបា្រមបមពរឹត្លៅយ៉ា ងរលូ្រ
មបកបលដ្យសា្ម រតីសាមគ្គីភាព ្ិរងម្្រភាពកា្រ់ផតសិនែទ្ធសានែ លមមកផលង។

ល្លៃៀតកនែថុងកម្មវធិីដ៏វលិសសវសិាលល្រទះ អគ្គគដលខាធិកា� សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជាកនែថុងអាណត្ិទី៣ ក៏បា្រជមម្ប ្រិងរាយការណ៍ជូ្រអង្គពិធីទាងំមូល្ូរវ សមិទ្ធ្ល 
សលងខាប ម្រសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា ផដលបា្រសលមមចកនែថុងរយៈលពល៤ផខលមកាមការដរឹកនា ំ្ិរងចង្អថុលបង្ហា ញពីថានែ ក់ដរឹកនាសំហព័្រ្ធ។ ឧ្រញ៉ាេ  កបធាន ក្រុ្ 
កបឹ្រសាភិិបាល ឧ្រញ៉ាេ កបធានសហ៊ុព័ន្ធកសរូវអង្ក�្រ្្ុជា ក៏ដូចជា ឯ្រឧត្្ សែុ ពុទ្ធិវុធ ក៏បា្រលលីកលែងី្ូរវលម្ទ្រភាព ផដលវសិ័យ មសរូវអង្ករ 
កម្ថុជា បា្រឈរ ្ិរង ឈា្រលែងីមងួយកមមិត លទាទះក្រលៃងមកស្ិតលៅកនែថុងស្ា្រភាពលំបាកខលៃទះម្របញ្ហា ទី្សារ ផតអវីផដលសំខា្រ់លនាទះគឺសាមគ្គីភាពកនែថុងវសិ័យមសរូវអង្ករ 
កម្ថុជា លៅប្រ្រ រឹងម្ជំា្ិរច្ច។

លដីម្ជីាការដរឹងគថុណដល់ការដរឹកនាកំនែថុងរយៈកាលម្រដរឹកនាកំនែថុងអាណត្ិទីមងួយ ្ិរងទីពីរ ២០១៤-២០១៩ មបធា្រមករុមមបរឹកសាភិបាល ្ិរងមបធា្រសហព័្រ្ធសហព័្រ្ធ 
មសរូវ  អង្ករ  កម្ថុជា តំ្ងឱ្យសម្ជិកសម្ជិកាទាងំអស់បា្រមបគល់្ូរវលិខិតផ្លៃងអំណរគថុណជូ្រដល់ ឯ្រឧត្្ សែុ ពុទ្ធិវុធ ផដលម្្រសានែ មដល្អ កនែថុងការ 
បមងរួប បមងរួម  វសិ័យ មសរូវអង្ករ កសាងមូលដ្្ឋ ្រមគរឹទះដរឹកនា ំ្ិរងបលង្កីត្ូរវវប្ធម៌ស្រទនា ទំនាក់ទំ្រងល្អជាមងួយវសិ័យ ្ិរងស្ាប័្រសាធារណៈ ្ិរងកសាង្ូរវមូលដ្្ឋ ្រ
សហគម្រ៍ផដលជាមគរឹទះម្រភាពជាអនែកដរឹកនាគំំរូសមម្ប់អនែកប្រ្លវ្រ របស់សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជាលៅអនាគត។
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នារលសៀលម្្មពហស្តិ៍ ៦លកីត ផខម្ឃ ឆ្នែ កំថុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ មតរូវ្ររឹងម្្ទី៣០ ផខមករា ឆ្នែ ២ំ០២០ សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា (ស.អ.ក) 
បា្រលរៀបចំ កិច្ចមបជថុំជាមងួយតំ្ងសម្គមអង្គការកសិករ ្រិងសហព័្រ្ធអង្គការកសិករ ផដលជាសម្ជិករបស់សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា ទូទាងំមបលទសចំ្រងួ្រ 
៥ រងួមម្្រ៖ 
 ១. សម្គមប្្ញ កសិករ ្រិងធម្មជាតិ (ប.ក.ធ)   ៤. សម្គមសមមបសមមរួលលសដ្ឋកិច្ចសហគម្រ៍ (ស.ស.ក)  
 ២ សហព័្រ្ធអង្គការកសិករកម្ថុជាលដីម្អីភិវឌ្ឍ្រ៍ (ស.អ.ក.អ)    ៥. សម្គមសហព័្រ្ធកសិករកម្ថុជាម្រអនែក្លិតកសិកម្ម (ស.ស.ក.ជ)    
 ៣. ប្្ញកសិករ ្រិងទរឹក (ប.ក.ទ)

អនែកចូលរងួមសរថុបចំ្រងួ្រ២០រូប មកពី ១១លខត្ រងួមម្្រ លខត្តាផកវ កំពង់ស្ឺ កំពង់ចាម មមពផវង សាវ យលរៀង ក្្ល កំពង់ធំ មពទះវហិារ កំពង់ឆ្នែ ងំ បាត់ដំបង 
្រិងលពាធិ៍សាត់ លដីម្ពីិភាកសាបញ្ហា សំខា្រ់ៗដូចខាងលមកាម៖
 ១. បញ្ហា មបឈមលលីការ្លិតពូជ ្ិរងទី្សារមោប់ពូជ
 ២ .បញ្ហា លលីកការអ្រថុវត្កិច្ចស្រយាកសិកម្មក្រលៃងមក
 ៣. បញ្ហា លលីការមបមូល្ល ្ិរងតមមលៃទី្សារមសរូវចំណីឆ្នែ កំ្រលៃងមក
 ៤. សំណូមពរដល់សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា ជងួយដល់សហគម្រ៍កសិកម្ម
 ៥. ការបង្ហា ញពីការមគប់មគងលលីបញ្ជ ីការគណល្រយ្យ តាមរយៈលសវាកម្ម មករុមហ៊ថុ្របញ្ជ ី (Banhji)
 ៦. ការផសវងរកឥណទា្រជងួយដល់សហគម្រ៍កសិកម្ម ្ិរងការលរៀបចំ្្គូរ្្គង អាជីវកម្ម រវាងលរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវ ្ិរងសហគម្រ៍កសិកម្ម។

កិច្ចមបជថុំល្រទះបា្រមបមពរឹត្លែងីលមកាមការដរឹកនា ំ្ិរងសមមបសមមរួលរបស់ ឧ្រញ៉ាេ  ចាន់ សឃុាងំ កបធានស្ទីីសហ៊ុព័ន្ធកសរូវអង្ក�្រ្្ុជា 
លដ្យបរយិកាស រកីរាយ ្ិរងមបកបលដ្យលទ្ធ្ល។

្រិច្ចកបជុំជា្ួយ

តំណាងសមាគ្គ្អងគកា�្រស្ិរ� និងសហ៊ុព័ន្ធអងគកា�្រស្ិរ�
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កែ្រុ្ ្ៈ ឆ្្២ំ០២០

នារលសៀលម្្អង្្គ រ ១១លកីត ផខម្ឃ ឆ្នែ កំថុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ មតរូវ្ររឹងម្្ទី០៤ ផខកថុម្ភៈ ឆ្នែ ២ំ០២០ ឧ្រញ៉ាេ  សងុ សា� េន កបធាន សហ៊ុព័ន្ធ កសរូវ 
អង្ក� ្រ្្ុជា (ស.អ.្រ) បា្រជងួបពិភាកសាជាមងួយ ភ្ា្រ់ងា�សហ៊ុកបតិបត្ិ កា�អន្�ជាតិជបេុន (JICA) ផដលដរឹកនាលំដ្យ Ms. AKIYAMA Akiko 
អ្រថុមបធា្រគលមម្ង្លិតកម្ម ្ិរងជំរថុញការលមបមីបាសម់ោប់ពូជមសរូវ ផដលកចិ្ចមបជថុលំ្រទះសី្អពំ ីកចិ្ចសហការកនែថុងភាពជាមដគូ លលីការពមងរឹងគថុណភាពពូជមសរូវលៅកម្ថុជា។

លៅកនែថុងកិច្ចពិភាកសាល្រទះផដរ ឧកញ៉ា មបធា្របា្រលលីកលែងីអំពីអត្មបលយជ្រ៍កនែថុងការសហការរវាង ស.អ.ក ជាមងួយ្ររឹង JICA ផដល ស.អ.ក អាចជាអនែកសមមប
 សមមរួល លដ្យ ្ ទ ល់រវាង JICA ្ិរងសហគម្រ៍ផដល្លិតពូជមសរូវ។ បផ្រ្មពីល្រទះ ឧកញ៉ា មបធា្រ បា្រលសនែីឱ្យ JICA សហការជាមងួយ ស.អ.ក កនែថុងការលរៀបចំ្ូរវ

សិកាខា សាោ អំពី ពូជ មសរូវ ផដលដំបូងល្្តលលី សហគម្រ៍កសិករ បនាទ ប់មកអាចឈា្រលៅដល់ការ្្គូរ្្គងធថុរកិច្ច ផដលជាការចថុទះកិច្ចស្រយា កសិកម្ម រវាងសហគម្រ៍
 កសិករ អនែក្លិតពូជមសរូវជាមងួយ លរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវ ្ិរងអនែកនាលំចញជាលដីម លហយីឧកញ៉ា មបធា្រ ក៏បា្រលលីកសំលណីលៅកា្រ់ JICA កនែថុងការ សហការលធវីកា

 រមសាវមជាវ មងួយអំពីទី្សារពូជមសរូវ។

លមកាយកិច្ចមបជថុំបញ្ចប់លៅលដ្យរលូ្រ JICA ក៏បា្រលសនែី ស.អ.ក ទទងួលឱ្យម្្រកិច្ចមបជថុំបនាទ ប់លទៀត លដីម្ពីិភាកសាលម្អិតអំពីកិច្ចសហការកនែថុងភាពជាមដគូ លលីការ
 ពមងរឹង គថុណភាពពូជមសរូវល្រទះ។

្រិច្ចពិភា្រសា�វាង សហ៊ុព័ន្ធកសរូវអង្ក�្រ្្ុជា និង JICA អំពី

្រិច្ចសហ៊ុកា�្រ្ងុភាពជាមែគ្គនូដលើកា�ពកងឹងគ្គុណភាពពនូជកសរូវដៅ្រ្្ុជា

្ន្រ្តីន្ីដលខាធិកា�ោឋា នស.អ.្រ ចុះពិនិត្យ

ដ្ើលសា្ថ នភាពកសរូវ កា�កចរូត កាត់កប្នូល ្ ល 

និងកា�ល្រ់ែនូ�កសរូវ ដៅដែត្ដសៀ្រាប

នាម្្ពថុធ ១២លកីត ផខម្ឃ ឆ្នែ កំថុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ មតរូវ្ររឹងម្្ទី០៥ ផខកថុម្ភៈ ឆ្នែ  ំ
២០២០ ដ�្រ ទិតសទុ្ធី ឌីយេ ណនូ �នី មន្រ្ីសមមបសមមរួលការង្រមបចាតំំប្រ់៤  ្រិង៥ 
ម្រដលខាធិកា� ោឋា នសហ៊ុព័ន្ធកសរូវអង្ក�្រ្្ុជា បា្រជងួបពិភាកសាការង្រ ្រិងចថុទះ 
ពិ្រិត្យ លមីលស្ា្រភាពមសរូវ ការ មចរូតកាត់មបមូល្ល ការលក់ដូរមសរូវរបស់បងប្អូ្រកសិករ 
រងួមម្្រ៖ សហគម្រ៍កសិកម្ម ផកវពណ៌ចលមមី្រ្ល ឃថុផំកវពណ៌ មសរុកពងួក លខត្លសៀមរាប៖ 
លោក កង ប៊ថុ្រលធឿ្រ ជាមបធា្រសហគម្រ៍កសិកម្ម រងួមជាមងួយមករុមការង្របា្រ្្ល់
ព័ត៌ម្្រឱ្យដរឹងថា ឆ្នែ លំ្រទះកសិករលៅកនែថុងឃថុផំកវពណ៌ បា្រដ្ដំថុទះមសរូវចមមរុទះ លៅវគ្គទី២ 
ម្្រដូចជាមសរូវផស្រមកអូប មសរូវអូអរឹម ៥៤៥១ ្ិរងមសរូវអថុីផអ៊រ។

រឯីទិ្រនែ្លវញិសមម្ប់មសរូវផស្រមកអូបបា្រពី ២,៥លតា្រ លៅ ៣លតា្រ កនែថុងមងួយហកិតា លហយីមសរូវអូអរឹម បា្រពី ៣លតា្រ លៅ ៤លតា្រកនែថុងមងួយហកិតា។ ចំលពាទះ 
ការ មបមូល ្ លវញិ លទីបផតបា្រចាប់ល្្ីមមបមូល្លលៅតាមផមសមងួយចំ្រងួ្រ លហយីលៅរយៈលពល២សប្ាហ៍លទៀត លទីបម្្រការមបមូល្លលមចី្រ។ លៅកនែថុងឃថុលំ្រទះ 
ម្្រកសិករដ្ដំថុទះមសរូវ មបម្ណ ៩០០ហកិតា។ សមម្ប់បញ្ហា មបឈម ្ិរងកងវល់ផដលបា្រលកីតលែងីម្្រដូចជា លៅ្ម ដថុទះលមចី្រកនែថុងវាលផមស មសរូវចំណី ្ លិតបា្រ 
មិ្រសថុទ្ធល្អ លហយីមសរូវមិ្រសូវល្អ លក់មិ្របា្រម្លៃ តមមលៃជី ្រិងថានែ កំសិកម្ម ម្្រតមមលៃខ្ស់ពី១ឆ្នែ  ំលៅ  ១ឆ្នែ ។ំ 

សហគម្រ៍កសិកម្មសំលរាងយម្្រជ័យ ឃថុសំំលរាងយ មសរុកពងួក លខត្លសៀមរាប៖ លោក លបាលៃ ក លបីម ជាមបធា្រសហគម្រ៍ បា្របញ្្ជ ក់ថា ឆ្នែ លំ្រទះ កសិករជា សម្ជិក  
សហគម្រ៍ចំ្រងួ្រ ៨០% បា្រដ្ដំថុទះមសរូវផស្រមកអូប លហយីលមរៅពីល្រទះគឺមសរូវអូអរឹម ៥៤៥១។ (តលៅទំព័របនាទ ប់)
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រហូតមកដល់លពលល្រទះ មសរូវម្្រស្ា្រភាពល្អមបលសីរ មិ្រ ជងួបបញ្ហា ខវទះទរឹក ដូចវគ្គទី១លទ ផដលក្រលៃងមកបា្រប៉ាទះពាល់ខូចខាតមសរូវលសទីរទាងំមសរុង។ លទាទះបីមសរូវបា្រ
 

្្ល់ទិ្រនែ្លល្អក៏លដ្យ ក៏លៅផតជងួបបញ្ហា ទី្សារ ្ិរងតមមលៃ មសរូវដផដល បនាទ ប់ពីមបមូល្លមសរូវនាលពលខាងមថុខ ល្រទះលបីតាមការរពំរឹងទថុករបស់លោក។

តាមការចថុទះជងួប ទ្ ល់ជាមងួយកសិករមងួយចំ្រងួ្រលទៀត ផដលបា្រចាប់ល្្ីមមបមូល្ល ្ិរងកំពថុងលក់ដូរ លហយី្រិងតាមការបញ្្ជ ក់បផ្រ្ម ពីតំ្ងសហគម្រ៍កសិកម្ម    
ទាងំ  ពីរ ក៏ដូចជាការបញ្្ជ ក់ ពីលោក ចា្រ់ ផចម មបធា្រការយិល័យកសិកម្មមសរុកពងួក លខត្លសៀមរាប បា្រឱ្យដរឹងថា តមមលៃមសរូវនាលពលបច្ចថុប្្រនែល្រទះ គឺមសរូវផស្រ មកអូប   
លសីម តមមលៃ ៩៥០លរៀល កនែថុងគីែូមកាម លហយីមសរូវអូអរឹមលសីម តមមលៃ ៦៧០លរៀលកនែថុងមងួយគីែូមកាម។ លោកមបធា្រការយិល័យកសិកម្មមសរុក ក៏បា្រលលីក លែងី បផ្រ្ម 
លទៀត ថា មសរូវមបាងំ ្ិរងមសរូវបលណ្ញទរឹក លៅកនែថុងមសរុកពងួកទាងំមូល (ឃថុពំងួក ឃថុខំានែ ត ឃថុសំំលរាងយ ឃថុផំកវពណ៌ ឃថុោំវ  ឃថុមំថុខផប៉ា្រ ឃថុសំសរស្ម្ភ ្ិរងឃថុមំមពមជរូក) 
ម្្រ សរថុបមបម្ណជា ៦៣០០ហកិតា។

ជាសំណូមពរ ្ិរងការលសនែីសថុំដល់សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា ជាពិលសសរាជរដ្្ឋ ភិបាលកម្ថុជា ពីសហគម្រ៍កសិកម្មទាងំពីរផដលតំ្ងឱ្យមបជាកសិករលៅកនែថុងមសរុក 

 ពងួក  ្ ទ ល់ គឺបា្រ លសនែីឱ្យជងួយរកទី្សារ លហយីរកសាតមមលៃមសរូវ ឱ្យបា្រខ្ស់សមរម្យ លដីម្មីសង់លដីមការខូចខាតមសរូវកាលពីវគ្គទី១ ផដលលធវីឱ្យខូចខាតមសរូវលសទីរផត ទាងំ 
 មសរុង លដ្យ សារលមោទះរាងំស្ងួត។ ទ្រទរឹមោនែ លនាទះ ក៏សំណូមពរ្ងផដរលធវីយ៉ា ង្ជងួយសមមបសមមរួលលលីការបញ្ចថុ ទះម្លៃជីកសិកម្ម ្ិរងធាតថុចូលកសិកម្មល្្សងៗ លទៀត
 ផដល ម្្រ តមមលៃ ខ្ស់ លែងី ៗ   ពី ១ឆ្នែ  ំលៅ ១ឆ្នែ ។ំ

្រិច្ចកបជុំពិភា្រសាដកតៀ្ដ�ៀបចំដវទិការាជ�ោឋា ភិិបាល-ក្្្រឯ្រជនដលើ្រទី១៩ 

ជា្ួយនឹងសហ៊ុកបធានក្រុ្កា�ងា�ទាងំ១៣ ក្្្រឯ្រជន

ឯ្រឧត្្ សែុ ពុទ្ធិវុធ សហមបធា្រមករុមការង្រផ្នែកមសរូវអង្ករ មករុម“ឈ” 
ម្រវសិ័យឯកជ្រ  ឧ្រញ៉ាេ  ហ៊ុុុន ឡា្រ ់មបធា្រមករុមមបរឹកសាភិបាលសហព័្រ្ធមសរូវ 
អង្ករកម្ថុជា ្រិងជា អ្រថុមបធា្រមករុមការង្រ “ឈ” ឧ្រញ៉ាេ  គ្គឹ្ សាវុធ ទីមបរឹកសា 
សហព័្រ្ធ  មសរូវ អង្ករ កម្ថុជា ្រិ ង ជាអ្រថុមបធា្រមករុមការង្រ “ឈ” ឯ្រឧត្្ ្នូល សា�ទិ្ធិ  
លលខាធិការសមមបសមមរួលមករុមការង្រ “ឈ” បា្រចូលរងួមកិច្ចមបជថុំពិភាកសា “លមតៀមលរៀប លមតៀមលរៀប 
ចំលវទិការាជរដ្្ឋ ភិបាល-ផ្នែកឯកជ្រលលីកទី១៩ចំលវទិការាជរដ្្ឋ ភិបាល-ផ្នែកឯកជ្រលលីកទី១៩” លមកាមអធិបតីភាព អ្្រឧ្រញ៉ាេ  គ្គិត 
ដ្េង មបធា្រសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ថុជា ្រិងជា មបធា្រ  សមមបសមមរួលមករុមការង្រទាងំ១៣ 
ផ្នែកឯកជ្រ លៅសាលមបជថុំម្រសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ថុជា នាម្្អង្្គ រ ៣លរាច ផខម្ឃ ឆ្នែ កំថុរ 
ព.ស.២៥៦៣ មតរូវ្ររឹងម្្ទី១១ ផខកថុម្ភៈ ឆ្នែ ២ំ០២០ លវោលម្៉ា ង ១:៣០នាទីរលសៀល។

លោលបំណងម្រកិច្ចមបជថុំគឺលដីម្ពីិលមោទះពិភាកសា លមតៀមលរៀបចំលវទិការាជរដ្្ឋ ភិបាល-ផ្នែក 
ឯកជ្រ លលីកទី១៩ ្ិរងការលធវីលសចក្ីរាយការណ៍សកម្មភាពវឌ្ឍ្រភាពម្រមករុមការង្រ 
ទាងំ    ១៣  ជូ្រអង្គមបជថុំ តាមមករុមការង្រ្ីរមងួយៗ ក៏ដូចជាដ្ក់ទិសលៅសកម្មភាពជូ្រមករុម 
ការង្រ  ទាងំ១៣ គឺមករុមការង្រទាងំ១៣ មតរូវលរៀបចំ ្ររឹង្្ល់របាយការណ៍លទ្ធ្លមក 
សភា    ពាណិជ្ជ  កម្ម  កម្ថុជា  ផដលជាលលខាធិការដ្្ឋ ្រសមមបសមមរួលមករុមការង្រផ្នែកឯក
ជ្រ លដីម្ ីបញ្ជូ ្រ របាយការណ៍ លទ្ធ្ល ្ិរងបញ្ហា ល្្សងៗរបស់ផ្នែកឯកជ្រ លៅផ្នែក រដ្្ឋ  
ភិបាល     ជា  មដ គូ លដីម្លីធវីលសចក្ីរាយការណ៍ ជូ្រដល់មបមថុខដរឹកនារំាជរដ្្ឋ ភិបាល ផដលម្្រ 
សដ្្ចដតដជា ហ៊ុុុន កសន នាយករដ្ឋមន្រ្ីម្រមពទះរាជា្ចមកកម្ថុជា ដរឹកនា ំដ៏ខ្ង់ 
ខ្ស់  កនែថុងលវទិការាជរដ្្ឋ ភិបាល-ផ្នែកឯកជ្រលលីកទី ១៩ ផដលលមោង្ររឹងមបារព្ធលធវីលៅម្្ ទី 
០១ ផខលមសា ឆ្នែ ២ំ០២០ លដីម្ី្ ្ល់អ្រថុសាស្រ៍ ្ិរងពិ្រិត្យសលមមចលដ្ទះមសាយ ជូ្រដល់ 
ផ្នែកឯកជ្រ ។



ស្រូ�ូវអង្កករកម្ពុុ�ជា កុ�ង្ក�ករាជថ្មីី�
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សហ៊ុព័ន្ធកសរូវអង្ក�្រ្្ុជា ចនូល � ួ្  ្រ្ងុ 
្រិច្ចកបជុំក្រុ្កា�ងា�ក្្្រកសរូវ-អង្ក� 

(ក្រុ្ “ឈ”) ដៅទីស្កីា�ក្រសងួ្រស្ិរ្្ម 
�កុាខា កបមាញ ់និងដនសាទ

លៅទីស្ីការមកសងួងកសិកម្ម រថុកាខា មបម្ញ់ ្ិរងល្រសាទ អោរ ្្ក  
រដំងួល សាល មបជថុំ ផស្រពិលដ្រ នាមពរឹកម្្ពថុធ ៤លរាច ផខម្ឃ ឆ្នែ កំថុរ 
ឯកស័ក ព.ស ២៥៦៣  មតរូវ្ររឹងម្្ទី១២ ផខកថុម្ភៈ ឆ្នែ ២ំ០២០  
សហ៊ុព័ន្ធកសរូវអង្ក�្រ្្ុជា បា្រ ចូល រងួម  ្រិច្ចកបជុំ ក្រុ្ 
កា�ងា� ក្្្រកសរូវ-អង្ក� (ក្រុ្ “ឈ”) លមកាមអធិ ប តី  ភាព 
ឯ្រឧត្្�ែឋា្ន្រ្តីន្ី ដវង សាែុន ្រិង ឯ្រឧត្្    
សែុ ពុទ្ធិវុធ សហ៊ុ កបធាន ក្រុ្ “ឈ”។ 

កនែថុងកិច្ចមបជថុំដ៏ម្្រសារៈសំខា្រ់ល្រទះ ក៏ម្្រការអលញ្ជ ីញចូលរងួមពីឯកឧត្ម លោកជំទាវ តំ្ងមកសងួង-ស្ាប័្រពាក់ព័្រ្ធ លោកឧកញ៉ា  លោក លោកមសី 
តំ្ង  វសិ័យឯកជ្រ សម្ជិក សម្ជិកាលៅកនែថុងមករុម “ឈ” បា្រញំថុ ងឱ្យមពរឹត្ិការណ៍នាមពរឹកល្រទះ មបមពរឹត្លៅកនែថុងសា្ម រតីម្រកិច្ចសហការខ្ស់ ្ិរងការ្សារ 
ភា្ជ ប់្ូរវទំនាក់ទំ្រង ឱ្យកា្រ់ផតជិតសនែិទ្ធរវាងមកសងួង-ស្ាប័្រ ្ិរងមដគូឯកជ្រពាក់ព័្រ្ធកនែថុងវសិ័យកសិកម្ម។

មកសងួងកសិកម្ម រថុកាខា មបម្ញ់ ្រិងល្រសាទ បា្រលរៀបចំកិច្ចមបជថុំល្រទះជាលរៀងរាល់ឆ្នែ លំដីម្តីាមដ្្រ ពិភាកសា ល្ៃ ស់ប្ូរលយបល់ ផសវងរកចំណថុ ចខាលៃ ងំ ចំណថុ ចលខសាយ 
បញ្ហា មបឈម ្ិរងមបមូលយកធាតថុចូលសំខា្រ់ៗពីមគប់តងួអង្គពាក់ព័្រ្ធ រងួចដ្ក់លចញជាយ្រ្ការលដ្ទះមសាយ្ូរវរាល់បញ្ហា ផដលជាឧបសគ្គកនែថុងដំលណីរការអភិវឌ្ឍ 
វសិ័យមសរូវ-អង្ករកម្ថុជាទាងំកនែថុងលពលបច្ចថុប្្រនែ ដ៏ដូចជាលពលអនាគតឱ្យបា្រទា្រ់លពលលវោ សមមសប ម្្រមបសិទ្ធភាព សម្លៃ ភាព ្ិរងសមធម៌ ឈា្រលឆ្្ទះលៅ 
បលង្កី្រ្លិតភាព្លិតកម្មមសរូវ-អង្ករ មបកបលដ្យគថុណភាព ការមបកងួតមបផជង ្ិរងផកមចនែ លដីម្ឈីា្រលៅសលមមចលោល្រលយបាយ ម្រការនាលំចញម្សសរបស់
រាជរដ្្ឋ ភិបាលឱ្យបា្រ១ោ្រលតា្រ នាលពលអនាគត។

ជាលទ្ធ្ល សំណងួ រ សំណូមពរ ្ិរងបញ្ហា មងួយចំ្រងួ្រពាក់ព័្រ្ធ្ររឹងការ្លិត ្លិតភាព ្ិរងផចកចាយម្រពូជមសរូវមគរឹទះ ការចរាចរណ៍ លមបីមបាស់ ្ិរងមគប់មគងថានែ  ំ
កសិកម្ម ការអ្រថុវត្្លិតកម្មកសិកម្មតាមកិច្ចស្រយា ្ីរតិវធិី លកខាខណ្ឌ តមមរូវ ្ិរងសារៈសំខា្រ់ម្រអនាម័យ ្ិរងភូតោមអនាម័យ ចំលពាទះវសិ័យកសិកម្មទាងំមូល 
វសិាលភាព ម្រម្រទីរពិលសាធ្រ៍ពូជមសរូវ មតរូវបា្រល្លៃីយ ្រិងលដ្ទះមសាយលដ្យ ឯ្រឧត្្សហ៊ុកបធាន ្រិងស្ាប័្រជំនាញកនែថុងសា្ម រតីទទងួលខថុសមតរូវខ្ស់។ 

លដ្យផែកសំណូមពរ ្រិងបញ្ហា ចម្ងៗមងួយចំ្រងួ្រលទៀតដូចជាលោល្រលយបាយ របស់រាជ រដ្្ឋ ភិបាលផដលហងួសពីសមត្កិច្ច ឬសិទ្ធិអំ្ចរបស់មកសងួងកសិកម្ម 
រថុកាខា មបម្ញ់ ្ិរងល្រសាទ ក៏ដូចជាមករុមការង្រផ្នែកមសរូវ-អង្ករ (មករុម “ឈ”) មករុមការង្រ្ររឹងលរៀបចំរបាយការណ៍លម្អិត រងួមទាងំសំណូមពរដ្ក់ជូ្ររាជរដ្្ឋ ភិបាល 
លដីម្មីជាប ពិ្រិត្យ ្រិងសលមមចដ៏ខ្ង់ខ្ស់។

កិច្ចមបជថុំល្រទះក៏បា្រលលីកអំពីវឌ្ឍ្រភាព ្ិរងសមិទ្ធ្ល 
សំខា្រ់ៗ ផដលសលមមចបា្រកនែថុងវសិ័យ មសរូវ-អង្ករ 
សមម្ប់ឆ្នែ ២ំ០១៩ រងួមម្្រ៣ចំណថុ ច៖
 
ទី១. ការនាលំចញអង្ករជា្លៃូវការម្្រចំ្រងួ្រជាង       
       ៦២០ ១០៦លតា្រ លៅកា្រ់ទី្សារចំ្រងួ្រ  
       ៦១មបលទស។ 

ទី២. ចំលពាទះមបតិបត្ិករនាលំចញអង្ករលៅកា្រ់ទី្សារ  
       មបលទសចិ្រ មកទល់លពលល្រទះម្្រការចូលរងួមពី  
       ផ្នែក ឯកជ្រចំ្រងួ្រ ២៦សហមោសនាលំចញ 
       លហយី្្មីៗល្រទះ សហមោសចំ្រងួ្រ១៨លទៀតមតរូវបា្រ 
       ទទងួលការអ្រថុញ្ញា ត នាអំង្ករលចញលៅកា្រ់មបលទស 
       ចិ្រ្ងផដរ សរថុប ៤៤សហមោស។ 

ទី៣. មកសងួងបា្របលញ្ចញមបលភទពូជមសរូវ្្មីមងួយលទៀតលឈា្ម ទះថា ផស្រមកអូប០១  (SKO-01) ផដលបា្រលមជីសលរសីតាមបលច្ចកលទសពីមករុមមបលភទពូជមសរូវផស្រ 
       មកអូប លហយីកំពថុង ម្្រទី្សារ

ទី៤. បា្របលង្កីត ៧៤សហគម្រ៍កសិកម្មបផ្រ្មលទៀត លធវីឱ្យចំ្រងួ្រសហគម្រ៍កសិកម្មសរថុបលៅទូទាងំមបលទសលកី្រលែងីដល់ ១១៩០សហគម្រ៍។
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អងគកា�ដសបៀងអាហា�
ពិភិពដ�្រ ដស្ើឱ្យមាន 

្រិច្ចសហ៊ុកា�ជា្ួយ 
ស.អ.្រ ដលើកា�្លតិអង្ក� 

កែលមានវីតា្ីន

នាមពរឹកម្្សថុមក ៦លរាច ផខម្ឃ ឆ្នែ កំថុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ មតរូវ្ររឹងម្្ទី១៤ ផខកថុម្ភៈ ឆ្នែ ២ំ០២០ សហ៊ុព័ន្ធកសរូវអង្ក�្រ្្ុជា បា្រទទងួល ជងួបសាវ គម្រ៍ 
អងគកា�ដសបៀងអាហា�ពិភិពដ�្រ (WFP) លៅឯការយិល័យ ស.អ.ក លដ្យជំ្រងួបល្រទះល្្តសំខា្រ់លៅលលី ការលសនែីពី WFP ឱ្យ  ស.អ.ក ជងួយសមមប 
សមមរួលជាមងួយ្ររឹងលរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវ ផដលជា សម្ជិករបស់សហព័្រ្ធ លដីម្បីលង្កីតឱ្យម្្រ្ូរវការកិ្រផកមចនែអង្ករផដលម្្រ វតីាមី្រ (Fortified rice) សមម្ប់ 
កម្មវធិី្្ល់អាហារលៅតាមសាោលរៀ្ររបស់ WFP។ 

ដ�្រ លន់ ដយេង អគ្គលលខាធិការ ស.អ.ក យល់លឃញីជារូបភាពវជិ្ជម្្រ 
លៅលលីសមត្ភាពរបស់លរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវផដលជាសម្ជិករបស់ ស.អ.ក 
ផដលអាចលៅរងួចកនែថុងការ្លិតអង្ករវតីាមី្រល្រទះ លមពាទះជាក់ផស្ង លរាង ម្៉ា សថុី្រ 
កិ្រមសរូវលៅកម្ថុជា អាចោយអង្ករ២មបលភទល្្សងោនែ  លដីម្បីលង្កីតជាអង្ករមងួយ
មបលភទបា្ររងួច លៅ លហយី។ ដូលចនែទះការកិ្រផកមចនែ ្ិរងោយបញ្ចូ លោនែ ជាមងួយ
អង្ករ វតីាមី្រ មិ្រជាបញ្ហា លចាទលនាទះលទ។ ប៉ាថុផ្រ្អវីផដលជាបញ្ហា លចាទ អាច 
្ររឹង ជាលរឿង ផដល ម្្ច ស់ លរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវ លៅមិ្រទា្រ់យល់ពីទី្សារ ្ិរង 
វសិាល ភាព ម្រ អង្ករ  វតីាមី្រល្រទះ ផដលចាបំាច់មតរូវលធវីការ្្សពវ្សាយ ្ិរង បង្ហា ត់ 
បង្ហា ញបផ្រ្ម ជូ្រពងួកោត់ឱ្យបា្រយល់ដរឹង្ិរងទទងួលយក។

ជាលទ្ធ្ល ស.អ.ក ្ិរង WFP បា្រឯកភាពោនែ លៅលលីការលរៀបចំឱ្យម្្រ្ូរវ
កិច្ច មបជថុំជាមងួយ្ររឹងម្្ច ស់លរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវ ផដលជាសម្ជិករបស់ ស.អ.ក 
លៅការយិល័យ WFP ឆ្ប់ៗល្រទះ លដីម្ី្ ្សពវ្សាយបផ្រ្មលៅកា្រ់ម្្ច ស់លរាង 
ម្៉ា សថុី្រ កិ្រមសរូវឱ្យកា្រ់ផត  ចបាស់អំពីអត្មបលយជ្រ៍ម្រសំលណីកិច្ចសហការដ៏ 
ម្្រសារៈសំខា្រ់ល្រទះ។

លបីតាមការបញ្្ជ ក់ពីតំ្ង WFP ក្រលៃងមកកម្ថុជាមិ្រទា្រ់បា្រកិ្រផក
មចនែអង្ករផដលម្្រវតីាមី្រល្រទះ លដ្យខលៃងួ្រឯងលៅលែយីលទ លហយី WFP 
យល់លឃញីថា កិច្ចសហការ កនែថុងភាពជាមដគូជាមងួយ្ររឹង ស.អ.ក ្ររឹងអាច
ជំរថុញឱ្យម្្រការកិ្រផកមចនែល្រទះលដ្យលរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវកនែថុងមបលទសកម្ថុជា 
លដ្យសារផត ស.អ.ក ម្្រសម្ជិកផដលជាម្្ច ស់លរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវចំ្រងួ្រ 
ជាង២០០ លៅទូទាងំមបលទស។ 

ចំលពាទះវសិាលភាពកម្មវធិី្្ដល់អាហារលៅសាោលរៀ្រល្រទះ លបីស្ិតលៅលមកាម 
ផដ្រ  មគប់មគងរបស់ WFP ទ្ ល់ តមមរូវការម្រអង្ករផដលមតរូវការ គឺមបផហល ១ 
ពា្រ់លៅ២ ពា្រ់ លតា្រ កនែថុងមងួយឆ្នែ  ំលដ្យល្រទះមិ្ររាប់បញ្ចូ លជាមងួយ ្ររឹង  វសិាល 
ភាព លៅ លមកាមការមគប់មគងរបស់មកសងួងអប់រ ំយថុវជ្រ ្ិរងកីឡា លនាទះលទ។ 

ចំលពាទះអង្ករវតីាមី្រល្រទះ វធិីសានស្កនែថុង ការ្លិត គឺជាការោយបញ្ចូ លោនែ រវាង 
លមសៅវតីាមី្រ ជាមងួយ ្ររឹង លមសៅអង្ករ លហយីកិ្រចូលោនែ  ្រិង្លិតឱ្យលចញ ជា 
រូបរាង ដូចមោប់អង្ករ។ 
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ម្្ល្រទះ្ងផដរ ម្្រការអលញ្ជ ីញ ចូលរងួមពីភាគីពាក់ព័្រ្ធនានា  រងួមម្្រ  តំ្ងម្រទីរ កសិកម្ម រថុកាខា មបម្ញ់ ្ិរងល្រសាទលខត្លសៀមរាប មបធា ្រ     ការយិល័យកសិកម្ម 
មសរុកពងួក អាជ្ាធរឃថុផំកវពណ៌ មបធា្រ អង្គការ មពទះពថុទ្ធសាសនាលដីម្អីភិវឌ្ឍ្រ៍មបចាលំខត្លសៀមរាប មបធា្រសហភាព សហគម្រ៍ កសិកម្មលសៀមរាបអង្គរ ្ិរង ថានែ ក់ 
ដរឹកនា ំមពមទាងំសម្ជិក សម្ជិកាសហគម្រ៍កសិកម្ម ផកវពណ៌សាមគ្គី ចលមមី្រ ្ ល សរថុបម្្រចំ្រងួ្រមបម្ណ ១០០នាក់។

សូមបញ្្ជ ក់្ងផដរថា បច្ចថុប្្រនែល្រទះ លៅមសរុកពងួក លខត្លសៀមរាប ម្្រមសរូវ មបាងំ ្ិរងមសរូវបលណ្ញទរឹក សរថុបមបម្ណ ៦ ៣០០ហចិតា កនែថុងលនាទះម្្រ មបលភទ 
មសរូវ ផស្រ មកអូប មសរូវអថុីផអ៊រ ៥៤៥១ ្ិរងមសរូវអថុីផអ៊រ៨៥ បា្រ ្ររឹង កំពថុង  ចាប់ ល្្ីមមបមូល្លជាបលណី្រៗ។ ចំផណកឯតមមលៃមសរូវ វញិ ផមបមបរួលលៅតាមមបលភទ ្ិរង 
គថុណភាពមសរូវ។ ជាក់ផស្ង លៅ មសរុកពងួក លខត្លសៀមរាប តមមលៃមសរូវផស្រមកអូបលសីមស្ិត  លៅ  ចលនាលៃ ទះពី ៩០០៛ លៅ ៩៧០៛/គីែូមកាម ្រិងមសរូវអថុីផអ៊រលសីម គឺស្ិត 
លៅចលនាលៃ ទះពី ៦៥០៛ លៅ ៧០០៛/គីែូមកាម។

ស.អ.្រ ចនូល� ួ្ ្រិច្ចកបជុំអាណត្ិកបចាកំែ 
ដលើ្រទី៥ �បសស់ហ៊ុភាពសហ៊ុគ្គ្ន៍្រស្ិរ្្ម

្រំពង់ស្ពឺ ដតជះមានជ័យ ដែត្្រំពង់ស្ពឺ

សន្ិបាតបនូ្រស�បុកា�ងា�កបចាឆ្ំ្�ំបស ់
សហ៊ុគ្គ្ន៍្រស្ិរ្្មក្រវពណ៌សា្គ្គគីចដក្ើន

្ល កែលជាសមាជិ្រ្ួយ �បស ់ស.អ.្រ

កិច្ចមបជថុំអាណត្ិល្រទះលធវីលែងីកនែថុង លមកាម ការសមមបសមមរួលពី ដ�្រ ទិត តុន មបធា្រសហភាពលៅលខត្កំពង់ស្ឺ ្រិងជា អ្រថុមបធា្រទី១ ម្រសម្័្រ្ធសហគម្រ៍ 
កសិកម្មកម្ថុជា កនែថុងលោលបំណងផចករផំលក ព័ត៌ម្្រ ពីវឌ្ឍ្រភាព ្រិងបញ្ហា មបឈម ផដលលកីតម្្រលែងីកនែថុងរយៈលពលមងួយផខក្រលៃងមកពីតំ្ងប្្ញថានែ ក់មករុង
មសរុកទាងំ៨រងួមជាមងួយសម្ជិក សម្ជិកាមករុមមបរឹកសាភិបាលសហភាពកនែថុងលខត្កំពង់ស្ឺភាគីពាក់ព័្រ្ធនានា្ររឹងវសិ័យកសិកម្ម លដីម្ពីិភាកសា ផសវងរកដំល្ទះមសាយ 
្រិងលលីកទិសលៅផ្្រការសកម្មភាពប្រ្។

សូមគូសបញ្្ជ ក់្ងផដរថា សហគម្រ៍កសិកម្មទាងំអស់ចំ្រងួ្រ៥៥សហគម្រ៍លៅទូទាងំ     លខត្កំពង់ស្ឺ ស្ិតលៅលមកាមការសមមបសមមរួលរបស់សហភាពសហគម្រ៍
កសិកម្ម កំពង់  ស្ឺលតជទះម្្រជ័យ។ លទ្ធ្លសលមមចបា្រម្រកិច្ចមបជថុំល្រទះគឺអនែកចូលរងួមបា្រផចករផំលក   វឌ្ឍ្រភាព ្រិងបញ្ហា មបឈមនានាជាពិលសសលលីវសិ័យ មសរូវ 
អង្ករ ្រិង វសិ័យ បផ្រលៃ សថុវត្ិភាព   លៅលខត្កំពង់ស្ឺ ការលរៀបចំផ្្រការយថុទ្ធសានស្៥ឆ្នែ រំបស់សហភាព  ្រិងការកំណត់  ម្្ លធវីមហាស្រនែិបាតសហភាព ផដល លមោង ្ររឹង 
ដំលណីរនាម្្ពថុធ ទី២៦  ផខកថុម្ភៈ ឆ្នែ ២ំ០២០។

បញ្ហា មបឈមផដលបា្រពិភាកសា ្រិងផសវងរកយ្រ្ការលដ្ទះមសាយលនាទះគឺ្លិតកម្ម តាមកិច្ចស្រយាជាមងួយលរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវ កងវទះខាតទថុ្រ ឃាលៃ ងំ ្រិងែ សម្ងួត ទី្សារ 
លក់មសរូវ តមមលៃមសរូវ ្រិងទី្សារបផ្រលៃសថុវត្ិភាព។ ជាដំល្ទះមសាយគឺទាមទារការចូលរងួម ពីស្ាប័្ររដ្ឋ ផ្នែកឯកជ្រ មដគូអភិវឌ្ឍ្រ៍្រិងសហគម្រ៍កសិកម្ម ផដល ម្្រ  
សហភាព  ជា តំ្ង លធវីយ៉ា ង្ឱ្យផ្្រការ្លិតកម្ម ល្លៃីយតបលៅ្ររឹងតមមរូវការទី្សារ លហយី   សហភា ព ្ ទ ល់មតរូវសមមបសមមរួល ្រិង ពមងរឹង បផ្រ្ម ដល់ សហគម្រ៍ 
កសិកម្ម កនែថុង ការ សមមប  សមមរួល សម្ជិកសហគម្រ៍កសិកម្មរបស់ខលៃងួ្រ លលីការមបមូលព័ត៌ម្្រ ទិ្រនែ្រ័យ  ជាក់ោក់  ពី បច្ចថុប្្រនែភាព  ម្រ សក្ា ្រថុពល ្ លិត កម្មមសរូវ បផ្រលៃ 
សថុវត្ិភាព ្រិង ម្ទដី  ម្រការ្លិត លៅ តាម   សហគម្រ៍កសិកម្ម រងួចចបាច់បញ្ចូ លកនែថុងផ្្រការ យថុទ្ធសានស្  ៥ឆ្នែ រំបស់សហភាព  លខត្ កំពង់ស្ឺ។ លៅកនែថុង កិច្ចមបជថុំ លនាទះ ្  ងផដរ 
សហភាព លខត្ កំពង់ ស្ឺ បា្រលលីកជាសំលណី ដល់សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា ជងួយសមមបសមមរួលលលីការ ្ ្គូរ្្គង ពាណិជ្ជកម្ម តាមផបបកិច្ច ស្រយា កសិកម្ម ជាមងួយ សហគម្រ៍ 
កសិកម្ម។ លបីអាច សូម សមមប សមមរួលដល់លរាងម្៉ា សថុី្រ កិ្រ មសរូវ អលញ្ជ ីញចូលរងួមកនែថុងមហាស្រនែិបាតសហភាព លដីម្ ីឈា្រ ដល់ការលឈវងយល់ កា្រ់ ផតចបាស់ពី វឌ្ឍ្រភាព 
្រិងបញ្ហា  មបឈមរបស់សហភាពលខត្កំពង់ស្ឺ រហូតអាចឈា្រដល់កិច្ចស្រយាកសិកម្ម សមម្ប់ រដូវកាលដ្ដំថុទះមសរូវ នាឆ្នែ  ំ២០២០ខាងមថុខល្រទះ។

លៅភូមិមមពដលងហាីម ឃថុផំកវពណ៌ មសរុកពងួក លខត្លសៀមរាប នាម្្លៅរ ៍៧លរាច 
ផខម្ឃ ឆ្នែ កំថុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ មតរូវ្ររឹងម្្ទី១៥ ផខកថុម្ភៈ ឆ្នែ  ំ
២០២០ ដ�្រ ទិត្យសទុ្ធី ឌីយេ ណនូ �នី មន្រ្ីសមមបសមមរួលការ ង្រ 
មបចាតំំប្រ់៤ ្ិរង៥ ម្រលលខាធិការដ្្ឋ ្រសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា (ស.អ.ក) 
បា្រចូលរងួម មហាស្រនែិបាតបូកសរថុបការង្រមបចាឆំ្នែ  ំ របស់ សហគម្រ៍កសិកម្ម 
ផកវពណ៌សាមគ្គីចលមមី្រ្ល ផដលជាសម្ជិក ស.អ.ក។ 

នាម្្ច័្រទ ៩លរាច ផខម្ឃ ឆ្នែ កំថុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ មតរូវ្ររឹងទី១៧ ផខកថុម្ភៈ 
 ឆ្នែ  ំ២០២០ ដ�្រ ដែ ឡងុដ្េង បថុគ្គលិកបលមមីការលៅលលខាធិការ ដ្្ឋ ្រ 
ស.អ.ក  បា្រចូលរងួមកិច្ចមបជថុំអាណត្ិមបចាផំខ លលីកទី៥ របស់សហភាព 
សហគម្រ៍ កសិកម្មកំពង់ស្ឺលតជទះម្្រជ័យ ផដលស្ិតលៅភូមិអង្គលសរ ីសង្្ក ត់ 
រកា រធំ មករុងចបារម្រ លខត្ កំពង់ស្ឺ។ 



ស្រូ�ូវអង្កករកម្ពុុ�ជា កុ�ង្ក�ករាជថ្មីី�
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្រិច្ចកបជុំ្រំពនូលឆ្្ ំ២០២០ ស្ពីីកសរូវអង្ក�កប្របដោយនិ�ន្�ភាព 

“កា�ពកងឹងសហ៊ុគ្គ្ន៍្រស្ិរ្្មដៅ្រ្្ុជា”

នាម្្សថុមក ១៣លរាច ផខម្ឃ ឆ្នែ កំថុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ មតរូវ្ររឹងម្្ទី២១ ផខកថុម្ភៈ ឆ្នែ ២ំ០២០ សហ៊ុព័ន្ធកសរូវអង្ក�្រ្្ុជា សហការជាមងួយ្ររឹងមករុមហ៊ថុ្រ 
AMRU RiceAMRU Rice  ្រងិ ក្រុ្ ហ៊ុុុនសាជវី្រ ្្ម្រស្ិរ ្្ម្រ្្ជុា (CACC) បា្រលរៀបច្ូំរវកិច្ចមបជថុកំពូំលលលីកទី១ នាឆ្នែ ២ំ០២០ សី្ពមីសរូវអង្ករមបកបលដ្យ្ិររ្្ររភាព

 
ល្្តសំខា្រ់លលីមបធា្របទ “កា�ពកងឹងសហ៊ុគ្គ្ន៍្រស្ិរ្្មដៅ្រ្្ុជា” ផដលមតរូវបា្រលរៀបចំលែងីលៅស ្្ឋ ោរអង្គររហូលវដី លខត្លសៀមរាប លមកាម
អធិបតីភាព របស់ ឯ្រឧត្្បណិិត ្ុី ្រលយាណ ទីមបរឹកសាជា្រ់ខ្ស់ ឧត្មមករុមមបរឹកសាលសដ្ឋកិច្ចជាតិ ជាមបធា្រមករុមមបរឹកសាភិបាលសកលវទិយាល័យភូមិ្រទ  ភនែំលពញ 
ជាសម្ជិក មករុមមបរឹកសាភិបាល CDRI  ្ិរងជា មបធា្រ មករុមមបរឹកសាភិបាល CACC ឧ្រញ៉ាេ  ហ៊ុុុន ឡា្រ ់មបធា្រមករុមមបរឹកសាភិបាលសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា ឧ្រញ៉ាេ  
សងុ សា� េន មបធា្រសហព័្រ្ធ មសរូវអង្ករកម្ថុជា ដ�្រ ពឹង កទីោ មបធា្រម្រទីរកសិកម្ម រថុកាខា មបម្ញ់ ្ិរងល្រសាទលខត្មពទះវហិារ ្រិងវាគ្មិ្រ កិត្ិយស នានា ផដល
អលញ្ជ ីញមកពីតំ្ងស្ាប័្រពាក់ព័្រ្ធល្្សងៗកនែថុងវសិ័យមសរូវអង្ករ។ 

គងួរបញ្្ជ ក់ថា កិច្ចមបជថុំកំពូលលលីកទីមងួយល្រទះ ម្្រអនែកចូលរងួមមបផហលជិត២០០នាក់ ផដល 
អលញ្ជ ីញ មក ពីតំ្ងសហគម្រ៍កសិកម្ម លរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវ ្ិរងភាគីពាក់ព័្រ្ធនានា កនែថុង 
វសិ័យ មសរូវអង្ករ។ ល្លៃៀតកនែថុងឱកាសដ៏ពិលសសល្រទះ ការផចករផំលក ្ិរងជផជកពិភាកសា អំពី
មបធា្រ បទ សំខា្រ់ នានា មតរូវបា្រលលីកលែងីផដលម្្រដូចជា “ការោមំទដល់សហករលលី ការ“ការោមំទដល់សហករលលី ការ
ង្រ ្ ្ល់ឥណទា្រ តាមរយៈលោល្រលយបាយ ឌីជី្ល ្ិរង ្រវា្រថុវត្្រ៍” “ការ្្ល់ឥណទា្រង្រ ្ ្ល់ឥណទា្រ តាមរយៈលោល្រលយបាយ ឌីជី្ល ្ិរង ្រវា្រថុវត្្រ៍” “ការ្្ល់ឥណទា្រ
ដល់កសិករខានែ តតូច” “ដំលណីរលៅអនាគតលលី ផខ្សសង្វ ក់្លិតកម្ម លចរភាពមសរូវលៅកម្ថុជា” ដល់កសិករខានែ តតូច” “ដំលណីរលៅអនាគតលលី ផខ្សសង្វ ក់្លិតកម្ម លចរភាពមសរូវលៅកម្ថុជា” 
“ការកសាងប្្ញ ្រិងផខ្សសង្វ ក់្លិតកម្មមសរូវលចរភាព” “ការកសាងប្្ញ ្រិងផខ្សសង្វ ក់្លិតកម្មមសរូវលចរភាព” ផដលសថុទ្ធសរឹងផតជាមបធា្របទ 
ផដលម្្រសារៈសំខា្រ់ដល់អនែកចូលរងួមទាងំអស់។ 
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្រិច្ចកបជុំពិភា្រសាដលើកា�ដកជើសដ� ើសសហ៊ុគ្គ្ន៍គ្គំ� នូ ដៅ្រ្ងុដែត្ដោធិ៍សាត់

នាម្្ច្រទ ២លកីត ផខ្ល្គថុ្រ ឆ្នែ កំថុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ មតរូវ្ររឹងម្្ទី២៤ ផខកថុម្ភៈ ឆ្នែ ២ំ០២០ លៅសាលមបជថុំម្រទីរកសិកម្ម រថុកាខា មបម្ញ់ ្ិរងល្រសាទ លខត្
លពាធិ សាត់ ឧ្រញ៉ាេ  សងុ សា� េន មបធា្រសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា បា្រជងួបមបជថុំជាមងួយ ដ�្រ ឡាយ វិសែិឋា មបធា្រម្រទីរកសិកម្ម រថុកាខា មបម្ញ់ ្ិរង ល្រសាទ 
លខត្ លពាធិសាត ់ដ�្រកស ីកស្ សធុា អ្រថុមបធា្រម្រទីរកសិកម្ម រថុកាខា មបម្ញ់្រិងល្រសាទ លខត្លពាធិសាត់ លហយីក៏ម្្រការចូលរងួមពី ្រញ្ញា  ជពឺ ពនលៃពឺ អនែក សមមប 
សមមរួល ផ្នែកនាលំចញរបស់អង្គការ CAVAC ដ�្រ ហួ៊ុ� ដកសង នាយកអង្គការ CS លោក លោកមសី ថានែ ក់ដរឹកនាតំំ្ង មបធា្រ អ្រថុ មបធា្រ ការយិល័យជំនាញ 
្រិងគណៈកម្មការសហគម្រ៍កសិកម្ម្លិតពូជសរថុប៤២រូប្ងផដរ។ 

លោលបំណងម្រការមបជថុំ គឺការពិភាកសាលលីលមជីសលរសីសហគម្រ៍គំរូ លដីម្សីាកល្ងអ្រថុវត្្ូរវបទពិលសាធ្រ៍ ផដលទទងួលបា្រលជាគជ័យ ចំលពាទះការលមជីសលរសីពូជមសរូវ 
ផដល មតរឹមមតរូវ ្រិងមសបតាមតមមរូវការទី្សារ លមកាមការលមជាមផមជងសហការពីវសិ័យរដ្ឋ វសិ័យឯកជ្រ ្ិរងសហគម្រ៍ លហយី្ររឹងឈា្រលៅរកកិច្ចស្រយាកសិកម្ម ។ 
សហព័្រ្ធ មសរូវអង្ករកម្ថុជា ្ររឹងជងួយសមមបសមមរួលឱ្យម្្រកិច្ចស្រយាកសិកម្ម ផដលឈា្រលៅរកការធានាបា្រទី្សារមងួយរ រឹងម្សំមម្ប់សហគម្រ៍កសិករ។
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ដវទិកាកោប់ពនូជកសរូវ ្រ្ងុដែត្មកពកវង ដែើ្បឈីានដ��្រ 

្រិច្ចកព្ដកពៀងទិញល្រ់កោប់ពនូជកសរូវ ដៅទីតាងំផ្ទាា ល់

នាម្្សថុមក ៦លកីត ផខ្ល្គថុ្រ ឆ្នែ កំថុរ ឯកស័ក ព.ស ២៥៦៣ មតរូវ្ររឹងម្្ទី២៨ ផខកថុម្ភៈ 
ឆ្នែ ២ំ០២០ លៅសាលមបជថុំម្រម្រទីរកសិកម្ម រថុកាខា មបម្ញ់ ្ិរងល្រសាទលខត្មមពផវង 
លោក ឈនុ ធ ំសម្ជិកមករុមមបរឹកសាភិបាល ម្រសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា តំ្ង  ឱ្យ
សហ៊ុព័ន្ធកសរូវ អង្ក�្រ្្ុជា បា្រចូលរងួមជាគណៈអធិបតី កនែថុង ដវទិកា កោប់ ពនូជ 
កសរូវ ផដល ជា គលមម្ងជំរថុញ្លិតកម្ម ្ិរងការលមបីមបាស់មោប់ពូជមសរូវ (RSPP) ម្រអគ្គ
នាយក ដ្្ឋ ្រកសិកម្ម ម្រទីរកសិកម្ម រថុកាខា មបម្ញ់ ្ិរងល្រសាទ លខត្មមពផវង សហការ  ជាមងួយ
សហព័្រ្ធ មសរូវអង្ករ កម្ថុជា ្រិងោមំទលដ្យ ទីភ្ា្រ់ងា�សហ៊ុកបតិបត្ិកា� អន្�ជាតិ
ជបេុន (JICA)។ លវទិកាមោប់ពូជមសរូវល្រទះមតរូវបា្រលរៀបចំ លែងីកនែថុងលោលបំណង សមមប 
សមមរួល  ឱ្យឈា្រ ដល់ កិច្ចមពមលមពៀងទិញ លក់មោប់ពូជ មសរូវរវាងអនែក ចូលរងួម ជា អនែក្លិ ត  
មោប់  ពូជ  កនែថុង មសរុក ជាពិលសស សហគម្រ៍ កសិកម្ម ្ិរងមដគូនានា ដូចជា មករុមហ៊ថុ្រ មោប់ ពូជ 
អនែក ផចក ចាយ មោប់ ពូជ កនែថុងតំប្រ់ ម្្ច ស់លរាង ម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវ ្ិរង សហគម្រ៍ ទទងួល ទិញមោប់

ពូជមសរូវជាលដីម។ 

អត្មបលយជ្រ៍ផដលអនែកចូលរងួមទទងួលបា្រកនែថុងលវទិកាល្រទះម្្រដូចជា (១) សា្គ ល់ ្ិរងដរឹងពី
សមត្ភាពម្រមករុមអនែក្លិតមោប់ពូជមសរូវកនែថុងមសរុក ្ិរងអនែកទិញផដលម្្រសក្ា្រថុពល (២) 
ដរឹងពីតមមរូវការរបស់អនែកទិញ ្រិងម្្ច ស់លរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវផដលម្្រសក្ា្រថុ ពល លលីមបលភទ
ពូជ បរមិ្ណ លពលលវោបញ្ជូ ្រទំ្ិរញ ទីកផ្រលៃងបញ្ជូ ្រទំ្ិរញ ស្ង់ដ្រ គថុណភាព ជាលដីម (៣) 
ទទងួលបា្រព័ត៌ម្្រ្្មីៗស្ីពីស្ា្រភាពអាជីវកម្មមោប់ពូជមសរូវកនែថុងមបលទសកម្ថុជា ្រិងមបព័្រ្ធ 
មគប់មគង ្រិងបញ្្ជ ក់គថុណភាពពូជដំ្កំម្ថុជា (Quality Declared  Seed System-QDS)
។ លវទិកាល្រទះ្ររឹងជាការចូលរងួមចំផណកលលីកកម្ស់ផខ្សសង្វ ក់តមមលៃមសរូវពូជលៅកម្ថុជា ក៏ដូច

 
ជា ជំរថុញដល់ការ្លិត ្ិរងធានាបា្រការ្្គត់្្គង់មោប់ពូជមសរូវផដលម្្រគថុណភាពកនែថុងមសរុក

ឈា្រលៅសលមមចលោលលៅម្រការនាលំចញអង្ករឱ្យបា្រ មងួយោ្រលតា្រ
លៅឆ្នែ ២ំ០២២ ផដលជាលោលលៅរបស់សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា 
អាណត្ិទី៣បា្រដ្ក់លចញ។ មបព័្រ្ធ QDS ល្រទះបា្រ ដំលណីរ  ការ ្ិរង
បណ្ថុ ទះប្្លពីអនែកជំនាញបលច្ចកលទសមតរួតពិ្រតិ្យ ដល ់ស្ាប្័រ ពាកព់្័រ្ធ 
ជាពលិសសម្រទរីកសកិម្ម រថុកាខា មបម្ញ់ ្ិរងល្រសាទ ចំ្រងួ្រ៨ លខត្។ សម្ស
ភាពចូលរងួមសរថុបកនែថុងលវទិកាល្រទះម្្រចំ្រងួ្រមបម្ណ៨០នាក់ ផដលមកពី
សហគម្រ៍កសិកម្ម្លិតមសរូវពូជ ្ិរងមសរូវចំណីកនែថុង ្ិរងលមរៅ លខត្

 ស្ាប្័រ អង្គការ មិ្រផម្ររដ្្ឋ ភិបាល ស្ាប័្រមករុមហ៊ថុ្រមសរូវអង្ករ ធនាោរ 
លរាងម្៉ា សថុ្ីរ កិ្រមសរូវ អាជីវករលកធ់ាតថុចូល ្ិរងពូជមសរូវ មករុមហ៊ថុ្រ  ្ លិត 
ពូជ ្ិរងភាគីពាកព់្័រ្ធសំខា្់រៗល្្សងលទៀតកនែថុងវសិយ័មសរូវអង្ករកម្ថុជា។
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កែ្ីនា ឆ្្២ំ០២០

្រិច្ចកបជុំក្រុ្កា�ងា�ទី ៦ “
ដហ៊ុោឋា �ចនាស្្័ន្ធ និងែឹ្រជញ្ជូជានូន” មន 
ដវទិការាជ�ោឋា ភិិបាល-ក្្្រឯ្រជន

ម្្ច្រទ ៩លកីត ផខ្ល្គថុ្រ ឆ្នែ កំថុរ ព.ស.២៥៦៣ មតរូវ្ររឹងម្្ទី២ ផខមីនា 
ឆ្នែ ២ំ០២០ លវោលម្៉ា ង ៩មពរឹក លៅសាលមបជថុំម្រមកសងួង សាធារណការ ្រិង
ដរឹកជញ្ជូ ្រ ដ�្រ លន់ ដយេង អគ្គលលខាធិការសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករ កម្ថុជា 
បា្រចូលរងួមកិច្ចមបជថុំមករុមការង្រទី ៦ “ដហ៊ុោឋា �ចនាស្្័ន្ធ និងែឹ្រ
ជញ្ជូជានូន” ម្រលវទិការាជរដ្្ឋ ភិបាល-ផ្នែកឯកជ្រ លមកាមអធិបតីភាព 
សហមបធា្រទាងំពីរគឺ ឯ្រឧត្្ដទស�ែឋា្ន្រ្តីន្ី សុនុ ចាន់ថុល

រដ្ឋមន្រ្ីមកសងួងសាធារណការ ្រិងដរឹកជញ្ជូ ្រ ្រិងជាសហមបធា្រមករុមការង្រទី៦ ផ្នែក 
រដ្្ឋ ភិបាល ្រិងវត្ម្្រ ឧ្រញ៉ាេ  សនូ ងួន សហមបធា្រមករុមការង្រទី៦ ផ្នែក ឯកជ្រ 
្រិង ឧ្រញ៉ាេ  សែុ ពិសែិឋា អ្រថុមបធា្រសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ថុជា មពមទាងំម្្រ វត្ម្្រ 
ចូលរងួមពីសំ្ក់តំ្ងមកសងួង ស្ាប័្រពាក់ព័្រ្ធ្ររឹងមករុមការង្រ ្រិងសម្ជិក សភា 
ពាណិជ្ជកម្ម កម្ថុជា តំ្ងមករុមហ៊ថុ្រដរឹកជញ្ជូ ្រផ្នែកឯកជ្រ ្រិងសម្ជិក សម្ជិកា  
មករុមការង្រ ជា លមចី្រ លទៀត ្ ងផដរ។ 

លោលបំណងម្រកិច្ចមបជថុំគឺលដីម្ពីិលមោទះពិភាកសា ្ិរងលដ្ទះមសាយលៅលលីបញ្ហា មបឈម
នានា របស់ផ្នែកឯកជ្រផដលបា្រលលីកលែងី លដីម្លីសនែីសថុំរកដំល្ទះមសាយបំភលៃឺ។ 
ជាក់ ផស្ងកិច្ចមបជថុំបា្រពិលមោទះពិភាកសា ្ិរងលដ្ទះមសាយលៅលលីបញ្ហា មបឈមនានា 
របស់ ផ្នែក ឯក ជ្រ ក៏ដូចជាទទងួលបា្រការបកមសាយ ្ិរងឯកភាពោនែ លៅវញិលៅមក 
លលីរាល់ បញ្ហា  ផដល បា្រ លលីក លែងី។ ជាក់ផស្ង បញ្ហា មបឈមធំៗចំ្រងួ្រ៤ ផដលបា្រ
លសនែីលែងីលដ្យ សហព័្រ្ធ មសរូវអង្ករកម្ថុជា កនែថុងចំល្មបញ្ហា សរថុបចំ្រងួ្រ១១ មតរូវបា្រ
ល្លៃីយតប្ររឹង លដ្ទះ មសាយភាលៃ មៗ រងួមម្្រ ៖

១. មករុមហ៊ថុ្រកបា៉ា ល់តំលែងីម្លៃ THC ្ិរងបលង្កីតឱ្យម្្រតមមលៃ CIC (Container Imbalance Charge) ឯ្រឧត្្ សុនុ ចាន់ថុល ្ររឹងបលង្កីតមករុមការង្រចរចារ 
    ពិលសស ជាមងួយមករុមហ៊ថុ្រកបា៉ា ល់ផដលម្្រមូលដ្្ឋ ្រលៅសិងហាបូរ។ី ក្រលៃងមកកំពង់ផ្បា្រចថុទះម្លៃឱ្យមករុមហ៊ថុ្រកបា៉ា ល់លហយី ផត THC មិ្រមពមចថុទះ គឺទទងួលយកមិ្រ
    បា្រសមម្ប់មកសងួងលនាទះលទ។ មករុមការង្រល្រទះ្ររឹងលធវីការមបញប់។
២. តមមលៃស្ថុកទំ្ិរញ Storage and Dumerage charge លៅកំពង់ផ្មករុងមពទះសីហ្រថុ ផដលទថុកលពលមតរឹម៧ម្្ ្រិងពិភាកសាជូ្រដំណរឹ ងបនាទ ប់។
៣. កំណត់លពលទទងួលឯកសារ Cutt-off Time ផដលសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា លសនែីសថុំមកមថុ្រកាលបរលិច្ទលចញដំលណីរកបា៉ា ល់ EDT គឺឯកភាព ផតអ្រថុវត្ ២៤លម្៉ា ង 
     មថុ្រ Window ETD។
៤. Late gate មថុ្រលម្៉ា ង ១២ម្្មតង់ ព្រយារដល់ ៦ោ្ច លហយីបញ្ចថុ ទះម្លៃពី ១០០$ មក ៣០$ លហយី Shut Out Cost ចថុទះម្លៃពី ១០០$ មក ៣០$ ្ងផដរ។

ការអ្រថុវត្លលីការង្រផដលបា្រលលីកលែងី ្ិរង្្ល់្ូរវកិច្ចសមមបសមមរួល លៅកនែថុងកិច្ចមបជថុំល្រទះ គឺ្ររឹងមតរូវបា្រចាប់អ្រថុវត្ពីម្្ទី០២ ផខមីនា ឆ្នែ ២ំ០២០ ល្រទះតលៅ។



ស្រូ�ូវអង្កករកម្ពុុ�ជា កុ�ង្ក�ករាជថ្មីី�

ទំព័រទី 27

សមាជិ្រក្រុ្កបឹ្រសាភិិបាល ស.អ.្រ
 ដលើ្រដឡើងអំពី “កា�្សា�ភាជា ប់ សហ៊ុគ្គ្ន៍

 ្រស្ិរ្្ម ជា្ួយក្្្រ ទី្សា�” ដៅ្រ្ងុ
 ្រ្្មវិធី្ហាសន្ិបាតកបចាឆ្ំ្ ំ ២០១៩

 �បសស់ហ៊ុភាពសហ៊ុគ្គ្ន៍្រស្ិរ្្ម 
្រំពង់ស្ពឺដតជះមានជ័យ

កម្មវធិីមហាស្រនែិបាតល្រទះ ក៏ម្្រការចូលរងួម្្ល់កិត្ិយសពី ឯ្រឧត្្ កពំ វណ្ណ ៈ អភិបាលរងម្រគណៈអភិបាលលខត្កំពង់ស្ឺ តំ្ងលដ្យខ្ង់ខ្ស់របស ់
ឯ្រឧត្្ វុី សណំាង អភិបាលម្រគណៈអភិបាលលខត្កំពង់ស្ ឺដ�្រ ដឈៀង តុ� មបធា្រម្រទីរកសិកម្ម រថុកាខា មបម្ញ់ ្ិរងល្រសាទ ដ�្របណិិត ជា 
សាងំែនូណា  មបធា្រនាយកដ្្ឋ ្រអភិវឌ្ឍ្រ៍សហគម្រ៍កសិកម្ម ម្រអគ្គនាយកដ្្ឋ ្រកសិកម្ម ឧ្រញ៉ាេ  ហ៊ុង់ សគុ្គន្ធ មបធា្រសម្័្រ្ធសហគម្រ៍កសិកម្មកម្ថុជា។

្រិច្ចកបជុំក្រុ្កា�ងា�ទី៧ “្លតិ្ល
ក្រមច្សកមាប់កា�នាដំចញ និង្រិច្ច

សក្រួលោណិជជា្រ្្ម” មនដវទិកា
រាជ�ោឋា ភិិបាល-ក្្្រឯ្រជន

ម្្សថុមក ១៣លកីត ផខ្ល្គថុ្រ ឆ្នែ កំថុរ ព.ស ២៥៦៣ មតរូវ្ររឹងម្្ទី០៦ 
ផខមីនា ឆ្នែ ២ំ០២០ លវោលម្៉ា ង ៩មពរឹក លៅសាល មបជថុំម្រមកសងួង
ពាណិជ្ជកម្ម ឧ្រញ៉ាេ  សងុ សា� េន កបធាន សហ៊ុព័ន្ធកសរូវ
អង្ក�្រ្្ុជា បា្រចូលរងួមកិច្ចមបជថុំ មករុមការង្រទី៧ “្លតិ្ល 
ក្រមច្សកមាប់កា�នាដំចញ និង្រិច្ចសក្រួលោណិជជា្រ្្ម” 
ម្រលវទិការាជរដ្្ឋ ភិបាល-ផ្នែក ឯកជ្រ លមកាមអធិបតីភាព

សហមបធា្រទាងំពីរគឺ ឯ្រឧត្្ បាេ ន់ សនូ�ស្័រ្ិ �ែឋា្ន្រ្តីន្ីក្រសងួោណិជជា្រ្្ម ្រិងជាសហមបធា្រមករុមការង្រទី៧ ផ្នែក រដ្្ឋ ភិបាល ្ិរងវត្ម្្រឧ្រញ៉ាេ  
វាេ ន់ សុនូដអៀង សហ៊ុកបធានក្រុ្កា�ងា�ទី៧ ក្្្រឯ្រជន មពមទាងំវត្ម្្រអ្រថុមបធា្រមករុមការង្រផ្នែក ឯក ជ្រ ្ិរងវត្ម្្រ ឧ្រញ៉ាេ  លឹ្  ដហ៊ុង 
អនុកបធាន សភាោណិជជា្រ្្ម្រ្្ុជា ្រិងជាអនែកសមមបសមមរួលមករុមការង្រទាងំ១៣ផ្នែកឯកជ្រ ្ិរងម្្រ វត្ម្្រចូលរងួមពី សំ្ក់ មន្រ្ី ជា្រ់ខ្ស់ មកសងួង
ពាណិជ្ជកម្ម តំ្ង មកសងួង ស្ាប័្រពាក់ព័្រ្ធ្ររឹងមករុមការង្រ ្ិរងសម្ជិក សម្ជិកាជា្រ់ខ្ស់សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ថុជា តំ្ងសម្គម លរាងចមក កាត់លដរលៅ

 
កម្ថុជា តំ្ង សម្គម ផស្កលជីងលៅកម្ថុជា តំ្ងសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា មករុមហ៊ថុ្រឯកជ្រ ្ិរងសម្ជិក សម្ជិកាមករុមការង្រជាលមចី្រលទៀត ្ ងផដរ។

 (តលៅទំព័របនាទ ប់)

នាម្្ពថុធ ១១លកីត ផខ្ល្គថុ្រ ឆ្នែ កំថុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ មតរូវ្ររឹងម្្ទី០៤ ផខមីនា ឆ្នែ ២ំ០២០
លៅសាលមបជថុំ ម្រម្រទីរកសិកម្ម រថុកាខា មបម្ញ់ ្ិរងល្រសាទលខត្កំពង់ស្ឺ ដ�្រ យន់ សវុណ្ណ
សម្ជិកមករុមមបរឹកសា ភិបាលសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា តំ្ងឱ្យ សហ៊ុព័ន្ធកសរូវអង្ក�្រ្្ុជា
បា្រចូលរងួមជាវាគ្មិ្រ ផចករផំលក បទពិលសាធ្រ៍ ្ិរងការ្សារភា្ជ ប់សហគម្រ៍កសិកម្ម ជាមងួយផ្នែក
ទី្សារលៅកនែថុងកម្មវធិីមហាស្រនែិបាតមបចាឆំ្នែ ២ំ០១៩ របស់សហភាពសហគម្រ៍កសិកម្មកំពង់ស្ឺ
លតជទះម្្រ ជ័យបា្រ កនែថុងលោលបំណងបង្ហា ញពីលទ្ធ្លអ្រថុវត្ការង្ររបស់សហគម្រ៍ ផ្្រការ
សកម្មភាព ្ិរងទិសលៅប្រ្មងួយឆ្នែ លំៅមថុខលទៀត ្សារភា្ជ ប់ផខ្សសង្វ ក់្លិតកម្មកសិកម្មជាមងួយភាគី
ពាក់ព័្រ្ធនានា ្ិរង លលីកកម្ស់ជីវភាពកសិករលលីការដ្ដំថុទះ កសិ្ល ្លិត្លកសិកម្ម លដ្យ្សារ
ភា្ជ ប់្ររឹងទី្សារកនែថុង ្ិរងលមរៅមបលទស។

សម្សភាពចូលរងួមកនែថុងអង្គស្រនែិបាតល្រទះ សរថុបមបម្ណជា១៧០នាក់ កនែថុងលនាទះរងួមម្្រ អាជ្ាធរ
ថានែ ក់ ដរឹក នាមំគប់លំដ្ប់ថានែ ក់ម្រលខត្កំពង់ស្ឺ តំ្ងម្រទីរពាក់ព័្រ្ធនានាជថុំវញិលខត្ តំ្ងសហគម្រ៍
កសិកម្ម ទាងំ ៥៥ទូទាងំលខត្ សម្័្រ្ធសហគម្រ៍កសិកម្មកម្ថុជា តំ្ងអគ្គនាយកដ្្ឋ ្រកសិកម្ម
តំ្ងមករុមហ៊ថុ្រ លរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវ អង្គការមដគូ សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា ្រិងភាគីពាក់ព័្រ្ធនានា។
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កនែថុងកិច្ចមបជថុំល្រទះ ឧ្រញ៉ាេ កបធានសហ៊ុព័ន្ធកសរូវអង្ក�្រ្្ុជា ក៏បា្រ 
លលីក សំលណីសថុំលយបល់ ្ិរងការលដ្ទះមសាយស្ីពីយ្រ្ការការកាត់ប្រ្យ ម្លៃលដីម

 
តាម រយៈ   ការលលីកទរឹកចិត្ ចំលពាទះការវ្ិរិលយគលលីថាមពលកលកីត លែងី វញិ ្រិង
សំណូម ពរ ឱ្យរដ្្ឋ ភិបាលជងួយបលង្កីតលោល្រលយបាយលលីកទរឹក ចិត្   លលី ការ ង្រ

 
ល្រទះជាពិលសស  លលីមបព័្រ្ធសូឡា។ ជាកិច្ចល្លៃីយតប គឺ្ររឹង ម្្រ កិច្ចមបជថុំលដ្ទះមសាយ
បញ្ហា  ល្រទះ លហយី្ររឹងម្្រកិច្ចមបជថុំបលច្ចកលទស ជាមងួយ អាជ្ាធរអគ្គិស្ីរ  កម្ថុជា ្រិង
ស្ាប័្រ ពាក់ព័្រ្ធ  មងួយចំ្រងួ្រ លហយីសហព័្រ្ធ មសរូវ អង្ករ កម្ថុជា ្ររឹងចូលរងួមជាមងួយ 
សភពាណិជ្ជកម្ម កម្ថុជា លដីម្ជីផជករក ដំល្ទះ មសា យ សមមសបរងួមមងួយ។ 
លមរៅពី ល្រទះម្្រសំលណីខាងសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា មងួយចំ្រងួ្រលទៀតមតរូវបា្រ 
 ល្លៃីយបំភលៃឺពាក់ព័្រ្ធ្ររឹងវញិ្ញា ប្របមតបញ្្ជ ក់មបភពលដីមជាលដីម។

ជាលទ្ធ្ល អង្គមបជថុំបា្រវាយតមមលៃខ្ស់ ចំលពាទះកិច្ចពិភាកសាដ៏ម្្រតមមលៃល្រទះ 
ផដល បា្រ លធវីការ ល្ៃ ស់ប្ូរលយបល់ោនែ  លដីម្រីក្ូរវដំល្ទះមសាយសមមសប 
្រិងម្្រ ភាព លយគយល់ខ្ស់។ ជាជំហា្របនាទ ប់ អង្គមបជថុំទាងំមូល្ររឹងលធវី
របាយការណ៍ ្ិរង លលីកសំលណី មងួយចំ្រងួ្រលៅមករុមការង្រពាក់ព័្រ្ធដមទលទៀត 
លដីម្ពីិ្រិត្យ ្រិងរក ដំល្ទះមសាយ។

កិច្ចមបជថុំល្រទះបា្របញ្ចប់លៅម្្ផខឆ្នែ ដំផដល លវោលម្៉ា ង ១រលសៀល កនែថុង 
បរយិកាសរកីរាយ លយគយល់ោនែ  ្រិងទទងួលបា្រលទ្ធ្លជាផ្លៃ ្្ក ។

្រិច្ចកបជុំបនាា ន់ពិភា្រសាបញ្ហា �្រសាដស្ថ�ភាពតម្លៃ និងកា�្គត់្គង់
អង្ក�្រ្ងុទី្សា�្រ្្ុជា ដឆលៃើយតបដ�នឹងបញ្ហា ដ្ដរាគ្គ្រនូវីែ១៩

នាមពរឹក ម្្លៅរ ៍១៤លកីត ផខ្ល្គថុ្រ ឆ្នែ កំថុរ ព.ស.២៥៦៣ មតរូវ្ររឹងម្្ទី០៧ ផខមីនា ឆ្នែ ២ំ០២០ ម្្រការលរៀបចំមបជថុំបនាទ ្រ់ពិភាកសាបញ្ហា រកសាលស្រភាពតមមលៃ ្ិរង
ការ្្គត់្្គង់អង្ករកនែថុងទី្សារកម្ថុជា លដ្យសារបញ្ហា លមលរាគកូវដី១៩ ម្រថុស្សល្្អីលទិញលស្ៀងទថុក ម្្រការលកី្រ ្ិរងអតិ្រ្តមមលៃអង្ករលៅកនែថុងទី្សារកនែថុងមសរុក។ 

កិច្ចមបជថុំល្រទះបា្រចូលរងួមពី ឧ្រញ៉ាេ  ហ៊ុុុន ឡា្រ់ មបធា្រ មករុមមបរឹកសាភិបាល សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា ឯ្រឧត្្ សែុ ពុទ្ធិវុធ សហមបធា្រមករុមការង្រទី៩ 
ផ្នែកមសរូវ-អង្ករ ម្រលវទិការាជរដ្្ឋ ភិបាល-ផ្នែកឯកជ្រ ្ិរង ឯ្រឧត្្ ចាន់ សែុទ ីអគ្គនាយកមករុមហ៊ថុ្រ នហ្គ្ីរលមតដ ្ិរងសម្ជិកមងួយចំ្រងួ្រលទៀត។

តាមការអលង្កតបឋម លលីទិដ្ឋភាពជាក់ផស្ងពីសម្ជិកសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា ចំ្រងួ្រជិត៤០០ គឺម្្របរមិ្ណមសរូវមិ្រទា្រ់កិ្រ ្ិរងស្ថុកអង្ករមគប់មោ្រ់សមម្ប់ 
្្គត់្្គង់ទី្សារកនែថុងមសរុក ្ិរងការនាលំចញ។

លដីម្លីដ្ទះមសាយបញ្ហា ចំលពាទះមថុខ សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា្ររឹងសហការជាមងួយមករុមហ៊ថុ្រនហ្គ្ីរលមតដម្រមកសងួងពាណិជ្ជកម្ម លដីម្លីបីកលក់អង្ករបផ្រ្មតាមទីតាងំ
មងួយ ចំ្រងួ្រផដល្ររឹង្សាយជូ្រដំណរឹ ងឆ្ប់ៗខាងមថុខ។
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ម្្ច្រទ ១លរាច ផខ្ល្គថុ្រ ឆ្នែ កំថុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ មតរូវ្ររឹង ម្្ទី៩ 
ផខមីនា ឆ្នែ ២ំ០២០ អគ្គគដលខាធិកា�សហ៊ុព័ន្ធ កសរូវ អង្ក�  
្រ្្ុជា រងួមជាមងួយ អគ្គលលខាធិការសម្គមលរាងចមក កាត់លដរ សម្គម 
អនែក្លិតផស្កលជីង មបធា្រមបតិបត្ិសភា ពាណិជ្ជកម្ម មករុងមពទះសីហ្រថុ 
្រិងសម្ជិក សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករ កម្ថុជា មងួយចំ្រងួ្រ បា្រចូលរងួមមបជថុំពិភាកសា 
ជាមងួយកំពង់ផ្សវយត័មករុង មពទះសីហ្រថុ ដរឹកនាលំដ្យ ដ�្រ មថ ឬទ្ធី
អគ្គនាយករងអាជីវកម្ម ្ិរង ជាមងួយ មករុមហ៊ថុ្រ ដរឹកជញ្ជូ ្រតាមនាវា លដីម្ ី
ផសវងរក យ្រ្ការកនែថុងការបញ្្ជ ក់ ម្លៃ  ពីមករុមហ៊ថុ្រដរឹកជញ្ជូ ្រលដ្យនាវា ្ិរង
ពមងរឹង្ូរវមបសិទ្ធិភាពការង្រមបតិបត្ិការ។

្រិច្ចកបជុំពិភា្រសាជា្ួយ្រំពង់ក្សវយត័ក្រុងកពះសហី៊ុនុ 
កសវ្រ�្រយន្កា�្រ្ងុកា�បញ្ជា ្រ់មថលៃពីក្រុ្ហ៊ុុុនែឹ្រជញ្ជូជានូនដោយនាវា

្រិច្ចកបជុំ�វាងធនាោ�អភិិវឌឍន៍ជនបទ និងសហ៊ុព័ន្ធកសរូវអង្ក�្រ្្ុជា 
ស្ពីី ្រញ្ជូ្ចប់ថវិកា្រ្្ចី និងកា�ពនយា�ដពលសងកតឡប់កបា្រ់្រ្្ចី

ម្្ពថុធ ៣លរាច ផខ្ល្គថុ្រ ឆ្នែ កំថុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ មតរូវ្ររឹងម្្ទី១១ ផខមីនា ឆ្នែ ២ំ០២០
លៅសាលមបជថុំរបស់ធនាោរអភិវឌ្ឍ្រ៍ជ្របទ (RDB) ម្្រកិច្ច មបជថុំ  ពិភាកសា ការង្រ រវាង
ធនាោរអភិវឌ្ឍ្រ៍ជ្របទ ដរឹកនាលំដ្យ ឯ្រឧត្្ ដៅ ថាច  អគ្គគនាយ្រ ធនាោ� 
អភិិវឌឍន៍ជនបទ ្រិងសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា ដរឹកនា ំលដ្យ  ឧ្រញ៉ាេ   សងុ សា� េន 
កបធានសហ៊ុព័ន្ធកសរូវអង្ក�្រ្្ុជា លលីបញ្ហា មងួយចំ្រងួ្រទាក់ទង ្ររឹងកញ្ចប់ ្ វកិា កម្ចី 
្រិងសំលណីសថុំព្រយារលពលសងមតែប់មបាក់កម្ចីដូចខាងលមកាម៖ 
១. ការលមតៀមខលៃងួ្រលលីការទិញមសរូវសមម្ប់រដូវកាលបនាទ ប់ឆ្នែ ២ំ០២០-២០២១ លដ្យ 
    សហព័្រ្ធ មសរូវអង្ករកម្ថុជា បា្រលលីកជាសំលណីដល់រាជរដ្្ឋ ភិបាលកម្ថុជា   តាមរយៈ  
    ធនាោរ  អភិវឌ្ឍ្រ៍ជ្របទ ឱ្យរកសាទថុកកញ្ចប់្វកិាពិលសស ៥០ ោ្រ ដថុោលៃ រអាលមរកិរបស់
    រាជរដ្្ឋ ភិបាល កម្ថុជាផដលបា្របលញ្ចញក្រលៃងមក  ទថុកសមម្ប់ ទិញ មសរូវនារដូវមបមូល្ល
    (តលៅទំព័របនាទ ប់)
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ជថុំទីមងួយខាងមថុខ (មសរូវមកអូប: មសរូវផស្រមកអូប) ្ិរងលសនែីសថុំបផ្រ្ម្វកិា ៣០ោ្រដថុោលៃ រអាលមរកិ  សមម្ប់ ជថុំទីពីរបនាទ ប់ (មសរូវមកអូប មបណិត: មសរូវ ្្ក រដំងួល រលំដង 
រលមៀត សូម្៉ា លី...) លហយីក៏លសនែីបផ្រ្មរយៈ លពលបងវិលសងពី ៦ផខ  លៅ១២ផខ។ លលីបញ្ហា សំលណីល្រទះ ឯ្រឧត្្អគ្គគនាយ្រ បា្រទទងួល យកសំលណី ផត សូម 
លលីកយក លៅសិកសា ្ិរងលសនែីសថុំលោលការណ៍ពីរាជរដ្្ឋ ភិបាល កម្ថុជា ជាមថុ្រសិ្រ។ 

ឯ្រឧត្្ អគ្គគនាយ្រ  ក៏បា្រលលីកលែងី្ងផដរថា ការអ្រថុវត្ ក្រលៃង 
មកល្រទះ គឺធនាោរបា្រអ្រថុលមោទះជាពិលសស ដល់វសិ័យមសរូវអង្ករមងួយ 
ចំ្រងួ្រ ធំរងួចមកលហយី។

២. សំលណីល្្សងៗ រងួមទាងំការលសនែីសថុំឱ្យម្្រការព្រយារលពលលលីការសង
 មតែប់ ចំលពាទះមករុមហ៊ថុ្រនាលំចញអង្ករ ្ិរងលរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវមងួយ 
 ចំ្រងួ្រ  កនែថុងកាលៈ លទសៈមបឈម្ររឹងការរកីរាលដ្លម្រវរីថុសកូវដី១៩ 
 លដ្យលហ តថុ្លអនែកនាលំចញមងួយចំ្រងួ្រម្្រការ  ព្រយារលពលទូទាត់ពី 
 អនែក បញ្្ជ  ទិញរបស់មបលទសនាចូំល ផដល នាឱំ្យលំហូរសាច់មបាក់របស់ 
 មករុមហ៊ថុ្រ ្រិងលរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវម្្រការ ខកខា្រ ្ិរងរាងំសទទះ។ 

្រិច្ចកបជុំផ្ទាលៃ សប់្នូ�ទស្សនៈជា្ួយ ្នូលនិធិ� នូបិយវត្ថុអន្�ជាតិ (IMF) 
ពី វិសយ័ដសែឋា្រិច្ច ្រ្ងុ វិសយ័កសរូវ-អង្ក� 

នាម្្មពហស្តិ៍ ៤លរាច ផខ្ល្គថុ្រ ឆ្នែ កំថុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ មតរូវ្ររឹង ម្្ទី ១២ ផខ
មីនា ឆ្នែ ២ំ០២០ ឧ្រញ៉ាេ  ចាន់ សឃុាងំ មបធា្រស្ីទីសហព័្រ្ធ មសរូវអង្ករកម្ថុជា បា្រ
ទទងួលជងួបពិភាកសាជាមងួយ្ររឹងលោក Yasuhisa OjimaYasuhisa Ojima តំ្ង IMF មបចា ំមបលទស
កម្ថុជា ល្លៃីយតបតាមសំលណីរបស់ IMF កនែថុងការលសនែីសថុំ ជងួបពិភាកសាជាមងួយ្ររឹងសហព័្រ្ធ
មសរូវអង្ករកម្ថុជា (ស.អ.ក) លដីម្ី្ លៃ ស់ប្ូរ ទស្ស្រៈ   ពីវសិ័យលសដ្ឋកិច្ចកម្ថុជា ផដល ល្្ត
សំខា្រ់លលីវសិ័យមសរូវអង្ករ ខណៈ  ផដលលោក Yasuhisa Ojima លទីបចាប់ ល្្ីម  ចូល
កា្រ់តំផណងជាអនែក  តំ្ង IMF មបចាមំបលទសកម្ថុជា លហយីលោ ក ក៏ចង់  លឈវង យល់ 
សថុីជលមរៅ  ពី ស.អ.ក ពាក់ព័្រ្ធ្ររឹងវសិ័យ លសដ្ឋកិច្ច លៅ ្ររឹង វសិ័យ  មសរូវ អង្ករ ល្រទះ។ 

គងួរបញ្្ជ ក់ថា លៅកនែថុងកិច្ចមបជថុំល្រទះ ស.អ.ក ្ិរង IMF បា្រជផជក ពិភាកសា អំពី ចំណថុ ច
ជាលមចី្រ ផដលម្្រដូចជា ការលឈវង យល់ ពីការចូលរងួម របស់ វសិ័យ  មសរូវអង្ករកម្ថុជាលៅ

កនែថុងកំលណី្រ្លទថុ្រសរថុប (GDP) របស់ មបលទសកម្ថុជា តងួនាទីរបស់
 

ស.អ.កស្ា្រភាពវសិ័យមសរូវអង្ករ លៅកនែថុងខណៈ លពល ជងួបមបទទះ បញ្ហា  ម្រ 
ការរកីរាលដ្ល ម្រវវីថុសកូវដី១៩ លៅកនែថុង លពល បច្ចថុប្្រនែ ្ិរងលពលអនាគត
ផដល អាច ជទះឥទ្ធិពល ដល់ កំលណី្រលសដ្ឋកិច្ច ជាតិ។

ជាលទ្្ធ ល តំ្ង IMF បា្រសផម្ងក្សីង្រឹមវជិ្ជម្្រថា បនាទ ប់ពទីទងួល 
បា្រ ្ូរវ ការលឈវងយល់សថុីជលមរៅបផ្រ្មពីជំ្រងួបមបជថុំនាម្្ល្រទះរងួច សមម្ប ់
លៅ ម្្ ខាង មថុខ IMF ្ិរង ស.អ.ក អាចម្្រ្ូរវកិច្ចសហមបតិបត្ិការរងួមោនែ  
កនែថុងការសិកសាមសាវមជាវពីលោល្រលយបាយ ្រិងចបាប់បញញាតិល្្សងៗលៅ

 
កនែថុងវសិ័យលសដ្ឋកិច្ច ្ិរងហរិញញាវត្ថុ របស់មសរូវអង្ករលៅកម្ថុជា ផដល្ររឹងជា

 មបលយជ្រ៍លៅដល់អនែកពាក់ព័្រ្ធទាងំអស់លៅកនែថុងវសិ័យមងួយល្រទះ។
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នារលសៀលម្្សថុមក ១០លរាច ផខលចមត ឆ្នែ ជូំត លទាស័ក ព.ស. ២៥៦៣ មតរូវ្ររឹងម្្ទី១៧ ផខលមសា ឆ្នែ ២ំ០២០ លៅទីស្ីការមករុមហ៊ថុ្រនហ្គ្ីរលមតដ ម្រមកសងួងពាណិជ្ជ-
 

កម្ម សហ៊ុព័ន្ធកសរូវអង្ក�្រ្្ុជា (ស.អ.្រ.)� ួ្ ជា្ួយក្រុ្ហ៊ុុុនន្រ្តីហ៊ុគនីដកតែ បា្រទទងួលជងួបពិភាកសាជាមងួយអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋទីម័រខាងលកីត
មបចាមំបលទសកម្ថុជា អំពីលទ្ធភាពម្រការលធវីពាណិជ្ជកម្ម ្្គត់្្គង់អង្ករ កម្ថុជាលអាយលៅទីម័រខាងលកីត តបតាមការលសនែីសថុំពីទីម័រខាងលកីត លដីម្ទីប់សា្ក ត់ការខវទះខាត
អង្ករលដ្យសារជំងឺកូវដី១៩។ 

កិច្ចមបជថុំជា្លៃូវការល្រទះ គឺលធវីលែងីតបតាមការផណនាដំ៏ខ្ង់ខ្ស់ របស់ឯកឧត្ម បា៉ា ្រ សូរស័ក្ិ  រដ្ឋមន្រ្ីមកសងួងពាណិជ្ជកម្ម  លដ្យម្្រការចូលរងួមពីភាគីពាក់ព័្រ្ធ
 សំខា្រ់ ៗ  ផដលម្្រដូចជា សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា ផដលដរឹកនាលំដ្យឧ្រញ៉ាេ  ហ៊ុុុនឡា្រ់ កបធានក្រុ្កបឹ្រសាភិិបាល ឧ្រញ៉ាេ  សងុ សា� េន

កបធានសហ៊ុព័ន្ធ និង ដ�្រ លន់ ដយេង អគ្គគដលខាធិកា�មនស.អ.្រ. រងួមជាមងួយមករុមហ៊ថុ្រនហ្គ្ីរលមតដ ផដលម្្រ ឯ្រឧត្្ ចាន់ សែុទី ជា
អគ្គនាយកមករុមហ៊ថុ្រនហ្គ្ីរមតដ ចំផណកឯភាគីខាង ទីម័រខាងលកីត ដរឹកនាលំដ្យ ឯកឧត្ម ផអ៊ផម៊ផ្រហ្សលីឌូ គូបបា៉ា  ែូលប៉ាស (ERMENEGILDO KUPA LOPES) 
អគ្គរដ្ឋទូត សាធារណរដ្ឋមបជាធិបលតយ្យទីម័រខាងលកីតមបចាកំម្ថុជា ្រិងមន្រ្ីលលខាទូតចំ្រងួ្រពីររូបលទៀត។ ល្លៃីយតបលៅ្ររឹងសំលណីរនាលំចញអង្ករកម្ថុជាលៅទីម័រខាង
លកីតល្រទះខាងភាគីកម្ថុជាបា្រលសនែីសថុំឱ្យភាគីទីម័រខាងលកីតបញ្ជូ ្រលិខិតជា្លៃូវការតាមរយៈ មកសងួងការបរលទស លដ្យបញ្្ជ ក់លលីបរមិ្ណ រយៈលពលម្រការ្្គត់្្គង់
្រិងលកខាខណ្ឌ ល្្សងៗម្រការ្្គត់្្គង់ ដូចជាការលវចខ្ចប់ ការដរឹកជញ្ជូ ្រ្ិរងមបលភទអង្ករ ផដលមតរូវការជាលដីម  លហយីខាងភាគីកម្ថុជា្ររឹងរង់ចាសំហការ ្ិរងអ្រថុវត្តាម
លោលការណ៍ របស់រាជរដ្្ឋ ភិបាលជា្ិរច្ច។ 

កែដ្សា ឆ្្២ំ០២០

ទី្័�ខាងដ្រើត ដស្ើសុឱំ្យ្រ្្ុជានាដំចញអង្ក�ដ�កាន់កបដទសែលៃួន 
ដែើ្បទីប់សា្ក ត់កា�ែវះខាតដសបៀងដោយសា�ជំងពឺ្រនូវីែ១៩

្រិច្ចកបជុំពិដកោះដយបលស់្ពីី “សា្ថ នភាព
 អាជីវ្រ្្មនាដពលបច្ចុបបន្ និងវិធានកា �
ចាបំាច់នានា” ្រ្ងុដពល មនកា ��្ីររាល ោល
មនជំងពឺ្រនូវីែ១៩ កែលវិសយ័ឯ្រជន ្រំពុង

ជួបកបទះ ្រ្ងុវិសយ័សខំាន់ៗ

នាម្្មពហស្តិ៍ ៩លកីត ផខពិសាខ ឆ្នែ ជូំត លទាស័ក ព.ស.២៥៦៣ មតរូវ្ររឹងម្្ទី៣០ ផខលមសា ឆ្នែ ២ំ០២០ លវោលម្៉ា ង ៩:០០នាទីមពរឹក លៅប្រទប់មបជថុំធំម្រអាោរ
“ឃ” លៅទីស្ីការមកសងួងលសដ្ឋកិច្ច ្ិរងហរិញញាវត្ថុ ម្្រលរៀបចំកិច្ចមបជថុំពិលមោទះលយបល់ ស្ីពី “ស្ា្រភាពអាជីវកម្មនាលពលបច្ចថុប្្រនែ ្ិរង វធិា្រការចាបំាច់នានា” ។ 

ឧ្រញ៉ាេ  សងុ សា� េន កបធានសហ៊ុព័ន្ធកសរូវអង្ក�្រ្្ុជា បា្រចូលរងួមកនែថុងកិច្ចមបជថុំដ៏ម្្រសារៈសំខា្រ់ល្រទះផដលកិច្ចមបជថុំពិលមោទះលយបល់ល្រទះ ដរឹកនាដំ ៏
ខ្ង់ខ្ស់ លដ្យ ឯ្រឧត្្អគ្គគបណិិតសភាចា�្យ ឧបនាយ្រ�ែឋា្ន្រ្តីន្ី អនូន ព័ន្ធ្ុនី�ត័្ រដ្ឋមន្រ្ីមកសងួងលសដ្ឋកិច្ច ្ិរងហរិញញាវត្ថុ មពមទាងំម្្រវត្ម្្រ

 
ឯកឧត្មរដ្ឋ លលខាធិការសំខា្រ់ៗមងួយ ចំ្រងួ្រ។ លៅកនែថុងកិច្ចមបជថុំល្រទះ្ងផដរ ក៏ម្្រវត្ម្្រចូលរងួមពី អនែកឧកញ៉ា  គិត លម៉ាង មបធា្រសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ថុជា មពមទាងំ
ធថុរជ្រសំខា្រ់ៗ  កនែថុងមពទះរាជា្ចមកកម្ថុជាមងួយចំ្រងួ្រ្ងផដរ។ 

កិច្ចមបជថុំពិលមោទះលយបល់ល្រទះ លធវីលែងីកនែថុងលោលបំណងលដីម្ឱី្យផ្នែកឯកជ្រផដលជាធថុរជ្រកំពថុងលធវីធថុរកិច្ច ឬមបតិបត្ិការពាណិជ្ជកម្ម វ្ិរិលយគនានាកនែថុង
មពទះរាជា្ចមកកម្ថុជា ្្ល់ជាធាតថុចូល ក៏ដូចជាវសិ័យឯកជ្រកំពថុងជងួបមបទទះកនែថុងវសិ័យសំខា្រ់ៗរបស់ខលៃងួ្រ ជូ្រដល់ផ្នែករដ្្ឋ ភិបាល ផសវងយល់បផ្រ្ម្ូរវបញ្ហា

 មបឈមជាក់ផស្ងពី ការរកីរាលដ្លម្រជំងឺកូវដី១៩ ្ិរងរងួមោនែ លធវីយ៉ា ង្ពិលមោទះលយបល់លលីវធិា្រការលដ្ទះមសាយបញ្ហា ចំលពាទះមថុខ ក៏ដូចជាវធិា្រការស្ារ
លសដ្ឋកិច្ចលែងីវញិបនាទ ប់ពីជំងឺកូវដី១៩ សាបរោប។ កិច្ចមបជថុំពិលមោទះលយបល់ល្រទះ ល្្តសំខា្រ់លលីមបធា្របទដូចខាងលមកាម៖



ស្រូ�ូវអង្កករកម្ពុុ�ជា កុ�ង្ក�ករាជថ្មីី�
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១. វធិា្រការផដលរាជរដ្្ឋ ភិបាលគងួរដ្ក់លចញកនែថុងការស្ារលសដ្ឋកិច្ច ្ិរងជំរថុញកំលណី្រ 
២. លទ្ធភាពម្រការចូលរងួមរបស់វសិ័យឯកជ្រកនែថុងការលដ្ទះមសាយបញ្ហា ចំលពាទះមថុខ ក៏ដូចជា 
ការស្ារ ្ិរងជំរថុញកំលណី្រលសដ្ឋកិច្ច 
សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជាក៏បា្រលលីកអំពីវឌ្ឍ្រភាពម្រការនាលំចញអង្ករកនែថុងមតីម្សទី១ ម្រឆ្នែ ២ំ០២០ 
្រិងសំណូមពរផដលជាវធិា្រសមម្ប់ស្ារ ្រិងជំរថុញលសដ្ឋកិច្ចកនែថុងវសិ័យមសរូវអង្កររងួមម្្រ៖ 
ក- អ្រថុញ្ញា តឱ្យនាលំចញអង្ករសលែងីវញិ ឱ្យបា្រឆ្ប់បំ ថ្ុត លដីម្ឱី្យលរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវអាចជំរទះ 
ស្រនែិធិស្ថុកចាស់ ្ិរងសងកិច្ចស្រយាផដលជំពាក់អតិ្ិជ្រ ផដលជំពាក់មថុ្របំរាមហាមនាលំចញអង្ករ

 
សមងួយរយៈ លហយីបងវិលលដីមសងធនាោរ ្ិរង លមតៀមទិញមសរូវនារដូវមបមូល្ល កនែថុងលដីមផខ៧ ។
ខ- លមតៀម្វកិាបផ្រ្ម មបម្ណជា ៣០ោ្រដថុោលៃ រអាលមរកិ បផ្រ្មលលី្វកិាចំ្រងួ្រ ៥០ោ្រដថុោលៃ រ 
អាលមរកិផដលម្្រមសាប់ រងួមជាមងួយ្វកិារបស់ វសិ័យឯកជ្រ ផដលម្្រ ្ិរង ធនាោរពាណិជ្ជល្្សងៗ 
សរថុបមបម្ណជា ២០០ោ្រដថុោលៃ រអាលមរកិ ផដលអាចទិញមសរូវមបម្ណជា ៨០មថុឺ្រលតា្រ។ 
សមត្ភាពឃាលៃ ងំ ស្ថុកមសរូវ របស់លរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវលៅកម្ថុជា នាលពលបច្ចថុប្្រនែគឺ អាចម្្រលទ្ធភាព

 ស្ថុកកនែថុងមងួយមោ ១.៩ោ្រលតា្រ លហយីសមត្ភាពសម្ងួតមបម្ណជា ៤.៥មថុឺ្រលតា្រកនែថុងមងួយម្្
គ- លដ្យស្ា្រការណ៍កូវដី១៩ អ្រថុ្លលចញពីអង្ករមងួយចំ្រងួ្រមតរូវបា្ររាងំសទទះ ដូចជាក្រទក់កញ្ចថុ ង 
អង្ករ...ជាលដីមមិ្រមតរូវបា្រនាលំចញ សូមលសនែីដល់រដ្្ឋ ភិបាល ្្ល់ការលលីកផលងលលីព្រ្ធកាត់ទថុកលលី

 
ការដរឹកជញ្ជូ ្រមសរូវ ្ិរងអង្ករទាងំមសរុង ជាពិលសសព្រ្ធកាត់ទថុកលលីការជងួលឃាលៃ ងំ ្ិរងការដរឹកជញ្ជូ ្រ

 លដ្យរ្យ្រ្ឯកជ្រ លមពាទះ ក្រលៃងមកជាប្រទថុកលរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវ។ 

ឃ- ្្ល់លទ្ធភាព ឬ ជាលោល្រលយបាយពិលសសដល់លរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវ កនែថុងការបំពាក់ថាមពលករលកីតលែងីវញិដូចជាសូឡា ផដលជំរថុញឱ្យម្លៃលដីម្លិតកម្ម
 កិ្រផកមចនែអង្ករ សម្ងួតមសរូវ កា្រ់ផតម្្រភាពមបកងួតមបផជង លមពាទះថា លោល្រលយបាយអគ្គិស្ីរនាលពលបច្ចថុប្្រនែ មិ្របា្រលលីកទរឹកចិត្ដល់លរាងម្៉ា សថុី្រ្ីរមងួយៗភា្ជ ប់

 ឬវ្ិរិលយគលលីថាមពលមបលភទល្រទះលែយី គឺតមមរូវឱ្យចំ្យអា្រថុភាព បូក្ិរងចំ្យថាមពល ្ងផដរ លបីសិ្រម្្រភា្ជ ប់ ឬវ្ិរិលយគលលីសូឡា្រសមម្ប់លរាង
 ម្៉ា សថុី្រ កិ្រមសរូវ។ ការលធវីឱ្យម្លៃលដីមទាបគឺបលង្កី្រភាពមបកងួតមបផជងជាពិលសសអង្ករ ស ផដលម្្រលទ្ធភាព ្ិរងសក្ា្រថុពលដ្ដំថុទះខ្ស់ ្ិរងលមចី្រដង។ 

ង- ការជំរថុញ ្រិងការវ្ិរិលយគជាមងួយសហគម្រ៍កសិករ តាមរយៈយ្រ្ការកិច្ចស្រយាកសិកម្ម ភាពជាមដគូរវាងរដ្ឋ វសិ័យឯកជ្រ ្ិរងកសិករ (PPPP-Public
 Private and Producer Partnership)។

បនាទ ប់ពីបា្រលធវីការពិលមោទះលយបល់ ្រិងការលលីកលែងីរបស់ធថុរជ្រសំខា្រ់ៗពីវសិ័យឯកជ្ររងួចមក ឯកឧត្មអគ្គបណ្ឌិ តសភាចារ្យ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្ី រដ្ឋមន្រ្ី មកសងួង
លសដ្ឋកិច្ច ្ិរងហរិញញាវត្ថុ បា្រវាយតមមលៃខ្ស់ ផ្លៃងអំណរអរគថុណចំលពាទះវសិ័យឯកជ្រ ផដលបា្រចូលរងួមកិច្ចមបជថុំពិលមោទះលយបល់នាមពរឹកល្រទះ លហយី បា្រ្្ល់ ជា ធាតថុ
ចូល លយបល់ល្អសំខា្រ់ៗ មបហាក់មបផហល្ររឹងរាជរដ្្ឋ ភិបាលកំពថុងគិតគូរ្ងផដរ លហយីរាជរដ្្ឋ ភិបាល្ររឹងលរៀបចំវធិា្រការបផ្រ្មលទៀតសមម្ប់លដ្ទះមសាយ ចំលពាទះ
្លប៉ាទះពាល់កនែថុងវសិ័យសំខា្រ់ៗមងួយចំ្រងួ្ររងួមម្្រ ១. វសិ័យមសរូវអង្ករ ២. វសិ័យកាត់លដរ ៣. វសិ័យធនាោរ ៤. វសិ័យលទសចរណ៍ ្ិរង ៥. វសិ័យ ល្្សងៗ លទៀតផដល
្ររឹងរង្លប៉ាទះពាល់្ងផដរ កនែថុងអំែថុងការរកីរាលដ្លម្រជំងឺកូវដី១៩ ល្រទះ។ កិច្ចមបជថុំល្រទះ មតរូវបា្របញ្ចប់លៅម្្ផខឆ្នែ ដំផដល លវោលម្៉ា ង ១២:៣០នាទីម្្មតង់ កនែថុង
បរយិកាសរកីរាយ លយគយល់ោនែ  ្រិងទទងួលបា្រលទ្ធ្លជាផ្លៃ ្្ក ។

កែឧសភា ឆ្្២ំ០២០

សហ៊ុព័ន្ធកសរូវអង្ក�្រ្្ុជា ចនូល� ួ្
្រិច្ចកបជុំពិភា្រសាដលើ�បាយកា�ណ៍ស្ិរសាអំពី
មថលៃដែើ្្លតិ្រ្្ម និងនាដំចញអង្ក�្រ្្ុជា 

�បសក់្រសងួោណិជជា្រ្្ម

នាមពរឹកម្្ច្រទ ៥លរាច ផខពិសាខ ឆ្នែ ជូំត លទាស័ក ព.ស.២៥៦៤ មតរូវ្ររឹងម្្ទី១១ ផខឧសភា ឆ្នែ ២ំ០២០ ដ�្រ លន់ ដយេង អគ្គគដលខាធិកា�សហ៊ុពន័្ធកសរូវ 
អង្ក�្រ្្ុជា បា្រចូលរងួម កិច្ចមបជថុំពិភាកសាលលីរបាយការណ៍សិកសាអំពីម្លៃលដីម្លិតកម្ម ្ិរងនាលំចញអង្ករកម្ថុជា (Rice Export Cost Study) ផដលមបមពរឹត្ លៅ

 លមកាម អធិបតីភាព ឯកឧត្ម សថុខ សថុភ័នក្ រដ្ឋលលខាធិការ មកសងួងពាណិជ្ជកម្ម ផដលម្្រការចូលរងួមពីថានែ ក់ដរឹកនា-ំមន្រ្ីជំនាញមកសងួងពាណិជ្ជកម្ម ្ិរង មន្រ្ីកម្មវធិី
 ផខ្សមចវា៉ា ក់តមមលៃកសិកម្មកម្ថុជា (CAVAC) លៅទីស្ីការមកសងួងពាណិជ្ជកម្ម។

គលមម្ងសិកសាម្លៃលដីម្លិតកម្ម ្ិរងនាលំចញអង្ករកម្ថុជាល្រទះ មតរូវបា្រលសនែីលែងីលដ្យមកសងួងពាណិជ្ជកម្ម លមកាមកិច្ចសហការ្ិរងោមំទ ផ្នែកបលច្ចកលទស ្ិរងហរិញញាវត្ថុ
 ពី អង្គការ «កម្មវធិីផខ្សមចវា៉ា ក់តមមលៃកសិកម្មកម្ថុជា» ឬ កាវា៉ាក់ (CAVAC) ផដលគលមម្ងល្រទះម្្របំណង រកឱ្យលឃញីពីបញ្ហា មបឈម ឧត្មភាព ឬលទ្ធភាពពមងរឹងភាព

មបកងួតមបផជងបច្ចថុប្្រនែរបស់វសិ័យមសរូវ-អង្ករកម្ថុជា។ (តលៅទំព័របនាទ ប់)



ស្រូ�ូវអង្កករកម្ពុុ�ជា កុ�ង្ក�ករាជថ្មីី�
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ការសកិសាបា្រ ល្្ត  សំខា្រល់លីភាពមបកងួតមបផជងវសិយ័មសរូវ-អង្ករកម្ថុជា លដ្យវភិាគលលីផខ្សមចវា៉ាកត់មមលៃរបស់វសិយ័មសរូវ-អង្ករ ចាបត់ាងំ ពីការ បង្ក បលង្ក្ីរ ្ ល ការសម្ងួត 
្រិងកិ្រ រហូតដល់ការនាលំចញផដលរងួមទាងំការដរឹកជញ្ជូ ្រ ្ិរងការរត់ការឯកសារ្ងផដរ សមម្ប់ ការ  នា ំលចញ  លៅកា្រ់មបលទសលោលលៅ (នាចូំល) លៅសហភាពអឺរ ៉ាថុប 
្រិងប្្មបលទសល្្សងលទៀត។ របាយការណ៍ម្រ លទ្ធ្ល សិកសា ល្រទះ ្ររឹង្្សពវ្សាយជូ្រវសិ័យឯកជ្រ ្ិរងប្្មកសងួងស្ាប័្រពាក់ព័្រ្ធ សំលៅដ្ក់លចញផ្្រការ 
្រិងលោល ្រលយបាយ អភិវឌ្ឍ្រ៍ វសិ័យមសរូវ-អង្ករកម្ថុជា ្រិងឈា្រលៅចាប់យកទី្សារអង្ករលមរៅមបលទស។

អង្គមបជថុំ បា្រពិភាកសាលលីផ្នែកពាក់ព័្រ្ធសំខា្រ់ៗផដលប៉ាទះពាល់ដល់តមមលៃនាលំចញអង្ករកម្ថុជា រងួមម្្រ៖ អគ្គិស្ីរ ដរឹកជញ្ជូ ្រ ពីឃាលៃ ងំ លៅ  កំពង់ផ្ ម្លៃចំ្យលៅកំពង់ផ្ 
ចំ្យលលីការនាលំចញ ម្លៃដរឹកជញ្ជូ ្រពីកំពង់ផ្លៅមបលទសលោលលៅ (នាចូំល) ្ិរងចំ្យ  ពាក់ព័្រ្ធល្្សងៗលទៀត។ លៅចថុងបញ្ចប់ម្រកិច្ចមបជថុំ ឯកឧត្ម
សថុខ សថុភ័នក្ រដ្ឋលលខាធិការ ្រិងជាមបធា្រអង្គមបជថុំ បា្រ លសនែីឱ្យស្ាប័្រ ពាក់ព័្រ្ធ ទាងំរដ្ឋ ្ិរងផ្នែកឯកជ្រ ប្រ្សហការ ្ិរងលធវីការរងួមោនែ  លដីម្លីដ្ទះមសាយបញ្ហា មបឈម
នានាកនែថុងវសិ័យមសរូវ-អង្ករកម្ថុជា លលី តមមលៃអង្ករនាលំចញ។ ឯកឧត្មមបធា្រអង្គមបជថុំ ្ររឹងបា្រវាយតមមលៃខ្ស់លលីរបាយការណ៍ ្ិរង របបគំលហញីល្រទះ លហយីក៏បា្រផណនាំ
លអាយមន្រ្ីពាក់ ព័្រ្ធ ទាងំអស់យកចិត្ទថុកដ្ក់ជងួយដល់វសិ័យមសរូវអង្ករល្រទះ ផដលជាវសិ័យអតិភាពមងួយជងួយដល់លសដ្ឋកិច្ចកម្ថុជា ្ ងផដរ។

កែ្ិថុនា ឆ្្២ំ០២០

នារលសៀលម្្ពថុធ ១៣លកីត ផខលជស្ឋ ឆ្នែ ជូំត លទាស័ក ព.ស. ២៥៦៤ មតរូវ្ររឹង ម្្ទី០៣ ផខមិ ថ្ុនា ឆ្នែ ២ំ០២០ លៅទីស្ីការមកសងួងពាណិជ្ជកម្ម កិច្ចមបជថុំ ពិលមោទះ 
 លយបល់ ្្ល់ ្ិរងទទងួលព័ត៌ម្្រជាមងួយវសិ័យឯកជ្រលលីការចរចារលលីការបលង្កីតកិច្ចមពមលមពៀងពាណិជ្ជកម្មលសរកីម្ថុជា-ចិ្រ មតរូវបា្រលរៀបចំលែងី លមកាមអធិបតីភាព

 ឯ្រឧត្្ សែុ សភុិ័ន្រ្តី្រ ្រដ្ឋលលខាធិការមកសងួងពាណិជ្ជកម្ម ្ិរងជាមបធា្រមករុមការង្រចរចារ។ កិច្ចមបជថុំល្រទះមតរូវបា្រលរៀបចំលែងី កនែថុងលោល បំណង  ចម្ង គឺមបមូល
ធាតថុចូលពីភាគីពាក់ព័្រ្ធនានា កនែថុងវសិ័យឯកជ្រ លដីម្ ីជាជំ្រងួយ សា្ម រតី្រិងគំ្ិរតលយបល់បផ្រ្មដល់មករុមការង្រចរចារ កនែថុងការលរៀបចំ លមតៀម លលីកលែងី កនែថុងកិច្ចចរចារ

 លលីកទី៣ លលីកិច្ចមពមលមពៀងពាណិជ្ជកម្មលសរ ីកម្ថុជា-ចិ្រ នាម្្ទី០៩ ផខមិ ថ្ុនា ឆ្នែ ២ំ០២០ នាលពលខាងមថុខតាមការលមោងទថុក។

សហ៊ុព័ន្ធកសរូវអង្ក�្រ្្ុជា ចនូល� ួ្ ្រិច្ចកបជុំពិដកោះដយបល ់្្លន់ិងទទួលព័ត៌មាន 
ជា្ួយវិសយ័ឯ្រជន ដលើកា�ច�ចា�កា�បដង្កើត្រិច្ចកព្ដកពៀងោណិជជា្រ្្មដស�្ីរ្្ុជា-ចិន 

តំ្ងវសិ័យមសរូវអង្ករកម្ថុជា សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជាបា្រចូលរងួមលៅកនែថុង កិច្ច មបជថុំល្រទះ ផដលម្្រវត្ម្្រ ឧ្រញ៉ាេ  សងុ សា� េន មបធា្រសហព័្រ្ធ 
មសរូវអង្ករកម្ថុជា ដ�្រ យន់ សវុណ្ណ  សម្ជិកមករុមមបរឹកសាភិបាល 
សហព័្រ្ធ មសរូវ អង្ករ កម្ថុជា្រិង ដ�្រ លន់ ដយេង អគ្គលលខាធិការម្រ
លលខាធិការដ្្ឋ ្រ សហព័្រ្ធ មសរូវ អង្ករកម្ថុជា។

ជាគំ្ិរតលយបល់ ្ិរងការលសនែីលៅកនែថុងកិច្ចមបជថុំ  តំ្ងឱ្យវសិ័យមសរូវអង្ករ
 

កម្ថុជា ឧកញ៉ា  សថុង សារ ៉ា្រ បា្រលលីកលែងីពីសក្ា្រថុពលម្រទី្សារអង្ករកម្ថុជា
លៅកនែថុងមបលទសចិ្រ ផដលទទងួលបា្រ្ូរវការោមំទជាលមចី្រ ជាពិលសសគឺម្្រ
មករុមហ៊ថុ្រចិ្រជាលមចី្រចង់ទិញអង្ករកម្ថុជា។ 

សក្ា្រថុពលល្រទះលហយី ផដលលោកឧកញ៉ា  យល់លឃញីថា ជាឱកាសល្អសមម្ប់កម្ថុជាពមងីកបរមិ្ណម្រការនាលំចញអង្កររបស់ខលៃងួ្រលៅកា្រ់មបលទសចិ្រ ឬអាចជា
 ការលសនែីសថុំលៅភាគីចិ្រឱ្យបផ្រ្មកូតានាចូំលអង្ករកម្ថុជា ខណៈផដលចំណងមិត្ភាពកម្ថុជាចិ្រកំពថុងម្្រភាពល្អមបលសីរមសាប់។ 

ជាមងួយោនែ ល្រទះ លោក យ្រ់ សថុវណណ សម្ជិកមករុមមបរឹកសាភិបាល សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា ក៏បា្រលលីកលែងីអំពីលកខាណៈបលច្ចកលទសមងួយចំ្រងួ្រម្រការលរៀបរាប់អំពី
មបលភទអង្ករ លដីម្ី្ ្ល់ជាគំ្ិរតលយបល់បផ្រ្មដល់មករុមការង្រចរចារ កនែថុងការលធវីយ៉ា ង្លដីម្ី្ ្ល់្ូរវមបលយជ្រ៍ដល់វសិ័យមសរូវអង្ករកម្ថុជាទាងំមូល។

ជាកិច្ចបញ្ចប់្ូរវកិច្ចមបជថុំពិលមោទះលយបល់ល្រទះ ឯកឧត្ម សថុខ សថុភ័នក្ បា្រផ្លៃងអំណរគថុណ ្ិរង្្ល់្ូរវចំ្ប់អារម្មណ៍ខ្ស់ លលីធាតថុចូលនានាផដលខាងវសិ័យ
ឯកជ្រ បា្រលលីកលែងី ផដលសថុទ្ធសរឹងផតម្្រសារៈសំខា្រ់សមម្ប់មករុមការង្រចរចារ យកលៅពិភាកសាបផ្រ្ម លដីម្ឈីា្រលៅរកចំណថុ ចរងួម្ិរងឯកភាព ្ិរង លដីម្ី
លមតៀម លលីកលែងី កនែថុងកិច្ចចរចារជថុំទី៣ នាលពលខាងមថុខ បា្រលដ្យលជាគជ័យ ្រិងផ្លៃ ្្ក ។
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នាម្្ពថុធ ៥លរាច ផខលជស្ឋ ឆ្នែ ជូំត លទាស័ក ព.ស.២៥៦៤ មតរូវ្ររឹងម្្ទី១០ ផខមិ ថ្ុនា ឆ្នែ  ំ២០២០ នាការយិល័យ ស.អ.ក ម្្រ កិច្ចមបជថុំ្្ងួចល្្ីមលលីគលមម្ង កិច្ច 
សហការ រវាង ស.អ.ក ្ិរង គលមម្ង ARISE+, Component 3 របស់ GIZ ផដលដរឹកនាបំថុគ្គលិកលលខាធិកាដ្្ឋ ្រ ស.អ.ក ្ិរង លោក Udo Gartner អនែកដរឹកនា ំ
មករុមម្រគលមម្ង ARISE+, Component 3 របស់ GIZ។ 

លោលបំណងសំខា្រ់ម្រកិច្ចមបជថុំល្រទះ គឺជាការជងួបពិភាកសាលកខាណៈជំហា្រដំបូង លដីម្អីាច ឱ្យគលមម្ង ARISE+, Component 3 របស់ GIZ  បា្រលឈវង យល់ពី 
កិច្ចការង្រ របស់ ស.អ.ក លលីការសមមបសមមរួល ្ិរងរងួមចំផណកលលីកកម្ស់វសិ័យមសរូវអង្ករលៅកម្ថុជា។ លៅកនែថុង កិច្ចមបជថុំល្រទះ លោក ល្រ់ លយ៉ាង អគ្គលលខាធិការ 
ស.អ.ក បា្រលលីកលែងីអំពី សាវតារ របស់ ស.អ.ក ្ិរងផ្្រការសកម្មភាព៣ឆ្នែ រំបស់ ស.អ.ក ក៏ដូចជាព័ត៌ម្្រសំខា្រ់ៗមងួយចំ្រងួ្រទាក់ទង្ររឹង វសិ័យមសរូវអង្ករ 
កនែថុងលនាទះ ជាពិលសសលលីការនាលំចញអង្ករលៅសហភាពអឺរ ៉ាថុប ្ិរង ទី្សារ បរលទស  ល្្សងៗ លដីម្ជីាការ្សារភា្ជ ប់ជាមងួយ្ររឹងលោលលៅរបស់កម្ថុជា កនែថុងការសលមមចឱ្យបា្រ 
្ូរវការនា ំ លចញអង្ករឱ្យបា្រ១ោ្រលតា្រ នាលពលខាងមថុខ។ 

្រិច្ចកបជុំ�វាង ស.អ.្រ និងគ្គដកមាង ARISE+, Component 3   �បស្់រិច្ចសហ៊ុកបតិបត្ិកា�អាលលៃព្ឺ េង់ 
(GIZ) អំពីគ្គដកមាងសហ៊ុកា�ដលើកា�ោកំទវិសយ័កសរូវអង្ក�្រ្្ុជា

តំ្ងពីខាងគលមម្ង ARISE+, Component 3 របស់ GIZ  ក៏បា្រសផម្ង្ូរវការចាប់ 
អារម្មណ៍លលីសក្ា្រថុពលម្រវសិ័យមសរូវអង្ករកម្ថុជា ផដលជាការរងួមចំផណកមងួយកនែថុងការ្្ល់
្ូរវឱកាសការង្រ ដល់អនែកពាក់ព័្រ្ធល្្សងៗ ផដលរងួមម្្រទាងំកសិករ ្រិងអនែកលធវីការលៅលរាង
ម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវ ជាលដីម។ កនែថុងលនាទះ្ងផដរ តំ្ងមកពីគលមម្ង ARISE+, Component 
3 របស់ GIZ  ក៏បា ្រ ្ ្ល់លយបល់មបកបលដ្យផ្លៃ ្្ក មងួយចំ្រងួ្រអំពីសារសំខា្រ់ម្រការម្្រ 
អាយលអសអូ ៩០០១: ២០០០ (ISO 9001:2000) ផដលជាតមមរូវការកនែថុងការបញ្្ជ ក់ 
មបព័្រ្ធមគប់មគងគថុណ ភាព ផដលសមម្ប់ស.អ.ក ISO ល្រទះអាចចូលរងួមកនែថុងការបញ្្ជ ក់អំពី 
ដំលណីរការមបព័្រ្ធមគប់ មគង ការង្ររបស់លលខាធិការដ្្ឋ ្រ ស.អ.ក លដីម្ជីងួយកសាងលករ ្ ិ៍លឈា្ម ទះ 
្រិងលសចក្ីទថុកចិត្ ដល់ សម្ជិក ស.អ.ក ទាក់ទង្ររឹងការង្ររបស់ ស.អ.ក ្ិរងការ ជងួយ 
ដល់សម្ជិកឱ្យទទងួលបា្រលលី ស្ង់ដ្រ HACCP, GMP, ISO, Kosher Hala, IFS ជាលដីម។ 

គងួរបញ្្ជ ក់ថា ក្រលៃងមក ស.អ.ក ក៏ធាលៃ ប់បា្រលលីកសំលណីរលៅគលមម្ង ARISE+, Component 
3 របស់ GIZ  ផដលលសនែីឱ្យជងួយោមំទដល់ស.អ.ក កនែថុងការអ្រថុវត្សកម្មភាពផ្្រការមងួយចំ្រងួ្រ 
លដីម្ពីមងីកការនាលំចញអង្ករកម្ថុជា ផដលម្្រដូចជា ៖
១. ផកសមមរួលម្៉ា ក ្ិរងការចថុទះបញ្ជ ីម្៉ា កសមូហភាព សមម្ប់អង្ករមកអូបកម្ថុជា
២. បលង្កីតកម្មវធិីលដីម្ោីមំទដល់កសិករ លរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវ អនែកនាលំចញ លដីម្ី្ ្សពវ្សាយ 
្រិងលក់មសរូវអង្ករ
៣. ្្សពវ្សាយយលីហាអង្ករកម្ថុជា្្មី (ផស្រមកអូប) លៅទី្សារអ្រ្រជាតិ លដ្យចូលរងួមពិព័រណ៍
អ្រ្រជាតិ ្រិងពិព័រណ៍លៅសហភាពអឺរ ៉ាថុប ្ិរងចិ្រ
៤. អភិវឌ្ឍម្៉ា កអង្ករសររីាង្គកម្ថុជា ្រិង្្សពវ្សាយលៅលលីទី្សារអ្រ្រជាតិ
៥. បលង្កីតភានែ ក់ង្រលក់ ្ិរងបលង្កីតយថុទ្ធសានស្នាលំចញយ៉ា ងសកម្ម លៅកនែថុងទី្សារមបលទសចិ្រ្ិរងអឺរ ៉ាថុប
៦. ពមងរឹងលលខាធិការដ្្ឋ ្រ លដ្យបំពាក់សម្្ភ រៈបរកិាខា រទំល្ីរប ៗ ្ិរងផកលម្អដំលណីរការការង្រឱ្យឈា្រដល់អាយលអសអូ ៩០០១ (ISO 9001)

ជាលទ្ធ្លម្រកិច្ចមបជថុំល្រទះ តំ្ងមកពីគលមម្ង ARISE+, Component 3 របស់ GIZ ្ររឹងមតលប់លៅពិភាកសាអំពីលទ្ធភាពកនែថុងការសហការជាមងួយ្ររឹង ស.អ.ក 
ផដលអាចជាការចាប់យក្ូរវបញ្ហា រងួមមងួយចំ្រងួ្រ កនែថុងការលដ្ទះមសាយលធវីយ៉ា ង្ តាមរយៈការ្្ល់ជាជំ្រងួយ ្ិរងការោមំទបផ្រ្មលលីផ្នែកបលច្ចកលទស លដីម្ី្ ្ល់្ល
មបលយជ្រ៍ជារងួមដល់វសិ័យមសរូវអង្ករកម្ថុជា។ ស.អ.ក ្ិរង គលមម្ង ARISE+, Component 3 របស់ GIZ ្ររឹងប្រ្ការសហការកនែថុងការផចករផំលកព័ត៌ម្្រោនែ លៅវញិ
លៅមក ជាពិលសសពីស្ា្រភាពបច្ចថុប្្រនែភាពម្រវសិ័យមសរូវអង្ករកម្ថុជា។
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នាមពរឹកម្្អង្្គ រ ១១លរាច ផខលជស្ឋ ឆ្នែ ជូំត លទាស័ក ព.ស. ២៥៦៤ មតរូវ្ររឹងម្្ទី១៦ ផខមិ ថ្ុនា 
ឆ្នែ ២ំ០២០ ឧ្រញ៉ាេ  ចាន់ សឃុាងំ អ្រថុមបធា្រសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា (ស.អ.ក) ្ិរងជាមបធា្រ 
គណៈកម្្ម ធិការមបតិបត្ិទទងួលប្រទថុកផ្នែកវ្ិរិលយគ ្រិងហរិញញាវត្ថុរបស់ ស.អ.ក អមជាមងួយ្ររឹង ដ�្រ 
លន់ ដយេង អគ្គលលខាធិការម្រលលខាធិការដ្្ឋ ្រ ស.អ.ក បា្រទទងួលជងួបសាវ គម្រ៍ពិភាកសា ជាមងួយ ្ររឹង 
ធនាោរជាតិម្រកម្ថុជា ផដលម្្រវត្ម្្រ ដ�្រ ឡងុ វិបុណ្យឫទ្ធ អ្រថុមបធា្រនាយកដ្្ឋ ្រមគប់ 
មគងការប្ូរមបាក់ ម្រធនាោរជាតិម្រកម្ថុជា ្រិងសហការ។ី កិច្ចមបជថុំល្រទះ ល្្តសំខា្រ់លៅលលីការពិភាកសា
អំពីយ្រ្ការម្រការជំរថុញការទូទាត់ជាមបាក់លរៀល ្ិរង ពាណិជ្ជកម្មលមរៅមបលទសជាមបាក់យ៉ា្រ់ (ចិ្រ) កនែថុង
ការលធវីពាណិជ្ជកម្មអង្ករជាមងួយមបលទសចិ្រ។

ឧកញ៉ា  ចា្រ់ សថុឃាងំ បា្រសផម្ងការចាប់អារម្មណ៍ជាវជិ្ជម្្រ ្ិរងោមំទលពញទំហរឹង លលីគំ្ិរត្្ងួចល្្ីមរបស់ធនាោរជាតិម្រកម្ថុជា កនែថុងការសមមរួលការទូទាត់ពាណិជ្ជ 
កម្មអង្ករលមរៅមបលទស លពាលគឺជាមងួយ្ររឹងមបលទសចិ្រ ផដលជាជំហា្រដំបូងរបស់ធនាោរជាតិម្រកម្ថុជា គឺល្្តលលីវសិ័យមសរូវអង្ករ។ លោកឧកញ៉ា  បា្រលលីក លែងីពី  
សក្ា្រថុពល្ិរងមបតិបត្ិការម្រការលធវីពាណិជ្ជកម្មអង្ករជាមងួយ្ររឹងមបលទសចិ្រផដលម្្រមសាប់ ជាក់ផស្ងរយៈលពល៥ផខម្រលដីមឆ្នែ ២ំ០២០ ល្រទះ កម្ថុជាបា្រ លធវី ពាណិជ្ជ 
កម្មអង្ករ នាលំចញលៅមបលទសចិ្រ កនែថុងរងវង់ទរឹកមបាក់មបម្ណជាជាង ៧១ោ្រដថុោលៃ រអាលមរកិ ផដលជាកំលណី្រមងួយគងួរឱ្យកត់សម្្គ ល់។ ដូលចនែទះ ការជំរថុញ ការ ទូទាត់ 
ជាមបាក់យ៉ា្រ់ចិ្រ លដ្យ ទ្ ល់ល្រទះ ្ររឹងជងួយសមមរួលដល់ដំលណីរការ ក៏ដូចជា្្ល់្ូរវភាពចំលណញ្ិរងង្យមសរួលដល់ពាណិជ្ជករកម្ថុជា្រិងចិ្រ ្ិរងអាចជងួយពមងីក
ទី្សារអង្ករកម្ថុជា លៅ មបលទសចិ្របផ្រ្មលទៀត្ងផដរ។ ចំលពាទះការជំរថុញការទូទាត់ជាមបាក់លរៀល គឺជាយ្រ្ការបនាទ ប់សមម្ប់ទូទាត់ការទិញលក់មសរូវអង្ករកនែថុងមសរុក 
ជាពិលសសជាមងួយកសិករ។ 

្រិច្ចកបជុំអំពីកា�ជំ�ញុទនូទាត់� នូបីយប័ណ្ណ ជាកបា្រ់ដ�ៀល និង កបា្រ់យេន់�បសច់ិនដលើកា�ទនូទាត់
ចំដោះោណិជជា្រ្្មដទវភាគ្គីជា្ួយកបដទសចិន 

តំ្ងធនាោរជាតិម្រកម្ថុជា លោក ែថុង វបិថុណ្យឫទ្ធ ក៏បា្រសផម្ង្ូរវការអរគថុណ 
ចំលពាទះការោមំទរបស់សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា លលីការជំរថុញការទូទាត់ពាណិជ្ជកម្ម 
លមរៅមបលទស ជាមងួយមបលទសចិ្រ ជាមបាក់យ៉ា្រ់ល្រទះ តបតាមការលសនែីពីធនាោរចិ្រ 
(Central Bank of China) ម្ងលហយីម្ងលទៀត លលីការលសនែីឱ្យកម្ថុជាសហការលលី
ការទូទាត់សាច់មបាក់ពាណិជ្ជកម្មជាមបាក់យ៉ា្រ់ល្រទះ លដីម្សីមមរួលដល់មបតិបត្ិការ 
្រិងចំលណញដល់លសដ្ឋកិច្ច។ លោក ល្រ់ លយ៉ាង បា្រ្្ល់មតិលយបល់ ចំលពាទះ 
យ្រ្ការល្រទះថា គងួរលរៀបចំមពរឹត្ិការណ៍ចថុទះអ្រថុស្សរណៈលយគយល់ោនែ  (MoU) ឬ 
មពរឹត្ិការណ៍មបកាសម្រការចាប់ល្្ីមទូទាត់មបាក់យ៉ា្រ់ លដ្យចាប់ល្្ីមពីពាណិជ្ជ
កម្មអង្ករមថុ្រលគ ផដលអាចអលញ្ជ ីញធនាោរក្្លទាងំពីរ (កម្ថុជា ្រិងចិ្រ) 
្រិងធនាោរពាណិជ្ជ ផដលជាអនែកអ្រថុវត្ចូលរងួមកនែថុងមពរឹត្ិការណ៍ល្រទះ។ 

តបតាមការលលីកលែងីល្រទះ ខាងធនាោរជាតិកម្ថុជាបា្របង្ហា ញថាមបផហល្ររឹងអាចម្្រពិធី
លៅលពល ផដលកម្ថុជាលរៀបចំកិច្ចមបជថុំអាសថុីអឺរ ៉ាថុប ខាងមថុខផដលអាចម្្រការចូលរងួមលដ្យថានែ ក់
ដរឹកនាមំបលទសទាងំ ពីរ។  ជាសំណូមពរ ពី ស.អ.ក លៅកា្រ់ធនាោរជាតិម្រកម្ថុជា លៅលលីជំហា្រ
ម្រការ្្ងួចល្្ីមម្រការទូទាត់ពាណិជ្ជកម្មលមរៅមបលទសជាមបាក់យ៉ា្រ់ល្រទះ ស.អ.ក លសនែីឱ្យធនាោរជាតិ
ម្រកម្ថុជា ជងួយសមមប សមមរួលលលីអមតាប្ូរមបាក់ (Exchange Rate) ផដលជាការពយាករណ៍

 
(forecast fixed exchange rate) រវាងមបាក់លរៀលកម្ថុជា ្រិង មបាក់យ៉ា្រ់របស់ចិ្រឱ្យបា្រមថុ្រ 
មងួយផខម្ង លមពាទះល្រទះជាឧបសគ្គធំមងួយ កនែថុងការលធវីពាណិជ្ជកម្មលមរៅមបលទស លបីសិ្រលយងីចង់ឱ្យ

 ម្្រការចរាចរ ្ិរងទូទាត់ជាមបាក់យ៉ា្រ់ ចិ្រ។

ជាលទ្ធ្លម្រកិច្ចមបជថុំ ធនាោរជាតិម្រកម្ថុជា ទទងួលយកសំណូមពរពី ស.អ.ក កនែថុងការលសនែីឱ្យ
 ជងួយ សមមបសមមរួលលលីអមតាប្ូរមបាក់យ៉ា្រ់ ជាមងួយ្ររឹងធនាោរក្្លចិ្រ លៅពិភាកសាប្រ្

 លហយី ស.អ.ក ក៏្ររឹងប្រ្សហការយ៉ា ងជិតសនែិទ្ធ កនែថុងការ្្ល់្ូរវព័ត៌ម្្រ ឬទិ្រនែ្រ័យល្្សងៗលៅ
ធនាោរជាតិ លដីម្អីាចលធវីយ៉ា ង្ឱ្យយ្រ្ការជំរថុញការទូទាត់ពាណិជ្ជកម្មជាមងួយ្ររឹងមបលទស 
ចិ្រជាមបាក់យ៉ា្រ់ លៅដំ្ក់កាលដំបូងល្រទះ លដីម្អីាចលចញជាផ្លៃ ្្ក នាលពលខាងមថុខ។
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នាម្្លសារ ៍៧លកីត ផខអាសាឍ ឆ្នែ ជូំត លទាស័ក ព.ស.២៥៦៤ មតរូវ្ររឹងម្្ទី២៧ ផខមិ ថ្ុនា ឆ្នែ ២ំ០២០ សហ៊ុព័ន្ធកសរូវអង្ក�្រ្្ុជា បា្រចូលរងួមសមមបសមមរួល 
កនែថុងកិច្ចមបជថុំស្ីពី កា�ច�ចា ្រិច្ចសនយា ្រស្ិរ្្ម �វាងសហ៊ុគ្គ្ន៍្រស្ិរ្្ម្រំពង់កបាសាទ ផដលជាសម្ជិករបស់សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា ជាមងួយ្ររឹង
មករុមហ៊ថុ្រ ដអ្�រុាេ យ (AMRU RICE) លៅឯទីសានែ កក់ាររបសស់ហគម្៍រកសិកម្មកំពង់ មបាសាទ លៅភូមកិពំង់មបាសាទ ឃថុសំាវ យអពំារ មសរុកមថុខកំពូល លខត្ក្្ល។ 

កិច្ចមបជថុំល្រទះ មតរូវបា្រលរៀបចំលែងីតបតាមការលសនែីសថុំពីសហគម្រ៍កសិកម្មកំពង់មបាសាទ លមកាមការសមមបសមមរួលរបស់សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា លដីម្ឱី្យកាលៃ យជា
 លវទិកា ជងួបចរចាលដ្យ លបីកចំហ អំពីលទ្ធភាពកនែថុងការឈា្រលៅរកការចថុទះកិច្ចស្រយាលលីការ្លិតមសរូវផស្រមកអូប ្្គត់្្គង់ឱ្យមករុមហ៊ថុ្រ លអមរថុរា៉ា យ (AMRU RICE)។
 កិច្ច មបជថុំល្រទះ ម្្រការចូលរងួមពី សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា តំ្ងលដ្យ ដ�្រ ដែ ឡងុដ្េង មន្រ្ីសមមបសមមរួលគណៈកម្្ម ធិការមបតិបត្ិ ្រិង តំប្រ់ ១ ្ិរង ២
 

របស់សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា មករុមហ៊ថុ្រ លអមរថុរា៉ា យ (AMRU RICE) តំ្ងលដ្យ ដ�្រ ្រង ដ�ឿ្រ បថុគ្គលិកផ្នែកចថុទះកិច្ចស្រយាកសិកម្ម ្ិរងខាង សហគម្រ ៍
កសិកម្មកំពង់មបាសាទ តំ្ងលដ្យ ដ�្រ ដសឿ សាែន មបធា្រសហគម្រ៍ រងួមជាមងួយ្ររឹងប្្កសិករផដលជាសម្ជិក ្ិរងជាអនែក ្ លិតមសរូវផស្រ មកអូប។ 

ជាកិច្ចចាប់ល្្ីម ដ�្រ ដសឿ សាែន បា្រលលីក លែងី មតរួស ៗ  ពី សាវតារ របស់
សហគម្រ៍កសិកម្ម ្ិរង សក្ា្រថុពល ក៏ដូចជា បទពិលសាធ្រ៍ លជាគជ័យ របស់  សម្ជិក
កនែថុងការ ្ លិតមសរូវផស្រមកអូប នាឆ្នែ  ំមថុ្រៗក្រលៃងមក។ កនែថុងលនាទះ  សហគម្រ៍ កំពង់ 
មបាសាទ បា្រចូលជា សម្ជិក   សហព័ ្រ្ធមសរូវអង្ករ កម្ថុជា នាលដីម ឆ្នែ ២ំ០២០។
គិតមក ទល់ សពវម្្ ល្រទះ សហគម្រ៍ កំពង់ មបាសាទ ម្្រសម្ជិកជាកសិករ្លិត
មសរូវសរថុបមបម្ណ ៤០០ នាក់ជាង។ 

ដ�្រ ដែ ឡងុដ្េង តំ្ងឱ្យសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា បា្រលលីកលែងីអំពី
តងួនាទីរបស់សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា កនែថុងការសមមបសមមរួល ឱ្យម្្រការជងួបោនែ រវាង
សហគម្រ៍ ្ិរងខាងមករុមហ៊ថុ្រនាម្្ល្រទះ  លហយីសង្រឹមថាការចរចា ទល់មថុខោនែ ល្រទះ
្ររឹង្្ល់្ូរវលទ្ធ្លជាផ្លៃ ្្ក  កនែថុងការលធវី យ៉ា ង្្្ល់មបលយជ្រ៍ដល់កសិករផដល
ជាសម្ជិក។

ដ�្រ ្រង ដ�ឿន តំ្ងពីមករុមហ៊ថុ្រលអមរថុរា៉ាយ បា្រ លលីក លែងី ពី 
្រីតិវធិី ្រិងលកខាខណ្ឌ របស់មករុមហ៊ថុ្រ កនែថុងការទិញ មសរូវពីកសិករ ក៏ដូចជា 
សហគម្រ៍ ផដលម្្រដូចជា មករុមហ៊ថុ្រម្្រផ្្រការមបចាឆំ្នែ ផំបងផចក លៅ 
តាម សហគម្រ៍ល្្សងៗមថុ្រលពលដ្ដំថុទះ រឯីលកខាខណ្ឌ  ល្្ត លលី ការ  លមបីមបាស់ 
ជី ្រិងថានែ  ំគឺលោរពតាមការផណនារំបស់មកសងួងកសិកម្ម រថុកាខា មបម្ញ់ 
្រិង ល្រសាទ ការលមបីមបាស់ពូជសថុទ្ធ ជាលដីម។ កនែថុង លនាទះ លោក ក៏បា្រ  
លលីក លែងី អំពីការទូទាត់ ល្លៃីយតបលៅ្ររឹងក្ី កងវល់ របស់ កសិករ ្ិរង 
លសនែី ឱ្យកសិករ ម្្រការលយគយល់កនែថុងករណីយតឺយ៉ា វ លដីម្ ីអាច រកសា 
ទំនាក់ទំ្រងកិច្ច សហការកនែថុងរយៈលពលយូរអផងវង។ 

ជាលទ្ធ្លម្រកិច្ចមបជថុំ ខាងសហគម្រ៍កសិកម្មកំពង់មបាសាទ លដ្យម្្រការចូលរងួមឯកភាពមសរុទះមសរួលោនែ របស់កសិករផដលជាសម្ជិក បា្រលសនែីលៅកា្រ់មករុមហ៊ថុ្រ 
ឱ្យទទងួលទិញមសរូវផស្រមកអូបកនែថុងតមមលៃល្រ (១១៤០លរៀល/គីែូមកាម) ្ិរងកនែថុងបរមិ្ណមសរូវផដលបា្រយល់មសប មពមលមពៀមជាមងួយោនែ ។ តំ្ង ខាងមករុមហ៊ថុ្រ 
លអមរថុរា៉ាយ (AMRU RICE) ្ររឹងយកលទ្ធ្លពីការពិភាកសាកនែថុងកិច្ចមបជថុំរាយការណ៍ជូ្រលៅថានែ ក់លលី  លដីម្ទីទងួលបា្រការសលមមចនាលពលបនាទ ប់កនែថុងលពលឆ្ប់ៗ 
ខាងមថុខល្រទះ។

្រិច្ចកបជុំស្ពីី កា�ច�ចា្រិច្ចសនយា្លតិកសរូវកសនក្រអនូប �វាងសហ៊ុគ្គ្ន៍្រស្ិរ្្ម្រំពង់កបាសាទ 
និងក្រុ្ហ៊ុុុន ដអ្�រុាេ យ (AMRU RICE)  ដកកា្កា�សក្បសក្រួលពីសហ៊ុព័ន្ធកសរូវអង្ក�្រ្្ុជា 



ស្រូ�ូវអង្កករកម្ពុុ�ជា កុ�ង្ក�ករាជថ្មីី�

ទំព័រទី 37

កែ្រ្រ្កោ ឆ្្២ំ០២០

នារលសៀលម្្មពហស្តិ៍ ១២លកីត ផខអាសាឍ ឆ្នែ ជូំត លទាស័ក ព.ស.២៥៦៤ មតរូវ្ររឹងម្្ទី០២ ផខកក្កដ្ ឆ្នែ ២ំ០២០ សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា តំ្ងលដ្យ
 

ឧ្រញ៉ាេ  សងុ សា� េន មបធា្រសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា អមជាមងួយ ដ�្រ យេន សវុណ្ណ  សម្ជិកមករុមមបរឹកសាភិបាលសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា បា្រចូលរងួម 
កិច្ចមបជថុំពិភាកសា ្ិរងវាយតមមលៃលលីរបាយការណ៍ សិកសាអំពីម្លៃលដីមនាលំចញអង្ករកម្ថុជា (Rice Export Cost Study) ផដលមបមពរឹត្លៅលមកាមអធិបតីភាព ឯកឧត្ម
សថុខ សថុភ័នក្ រដ្ឋលលខាធិការមកសងួងពាណិជ្ជកម្ម ្ិរងជាមបធា្រអង្គមបជថុំ លហយី ្រិង ម្្រការចូលរងួមពីថានែ ក់ដរឹកនា-ំមន្រ្ីជំនាញមកសងួងពាណិជ្ជកម្ម មកសងួងកសិកម្ម
រថុកាខា មបម្ញ់ ្ិរងល្រសាទ ្ិរងមន្រ្ីកម្មវធិីផខ្សសង្វ ក់តមមលៃកសិកម្មកម្ថុជា-អូនស្ាលី(CAVAC) លៅ ទីស្ីការ មកសងួង ពាណិជ្ជកម្ម។ 

គងួរបញ្្ជ ក់ថា គលមម្ងសិកសាម្លៃលដីមនាលំចញអង្ករកម្ថុជាល្រទះ មតរូវបា្រលសនែីលែងី លដ្យមកសងួងពាណិជ្ជកម្ម
 លមកាមកិច្ចសហការ ្ិរងោមំទផ្នែកបលច្ចកលទស ្ិរងហរិញញាវត្ថុពី «កម្មវធិី ផខ្សសង្វ ក់តមមលៃកសិកម្មកម្ថុជា-

អូនស្ាលី (CAVAC)» ផដលគលមម្ងល្រទះម្្របំណងកំណត់រកឱ្យលឃញីពីបញ្ហា មបឈម ឧត្មភាព ឬ
លទ្ធភាពពមងរឹងភាព មបកងួត  មបផជងបច្ចថុប្្រនែរបស់វសិ័យមសរូវ-អង្ករកម្ថុជា។ ការសិកសាបា្រល្្តសំខា្រ់

 លលីភាពមបកងួតមបផជងវសិ័យមសរូវ-អង្ករ កម្ថុជា លដ្យវភិាគលលីផខ្សសង្វ ក់តមមលៃរបស់វសិ័យមសរូវ-អង្ករ
ចាប់ តាងំពីការបង្កបលង្កី្រ្ល ការសម្ងួត ្ិរង កិ្រ ផក មចនែ រហូត ដ ល់ការនាលំចញ ផដលរងួមទាងំការដរឹក

 ជញ្ជូ ្រ ្ិរង ការ  រត់ការឯកសារ្ងផដរ សមម្ប់ការនាលំចញលៅកា្រ់មបលទស លោ លលៅ  (នាចូំល) លៅ 
សហភាពអឺរ ៉ាថុប មបលទសចិ្រ ្ិរងប្្មបលទសល្្សងលទៀត។

សហ៊ុព័ន្ធកសរូវអង្ក�្រ្្ុជាចនូល� ួ្ ្រ្ងុ្រិច្ចកបជុំពិភា្រសា និងវាយតម្លៃ 
ដលើ�បាយកា�ណ៍ស្ិរសាមថលៃដែើ្នាដំចញអង្ក�្រ្្ុជា

តាមរយៈរបាយការណ៍ល្រទះ ឧកញ៉ា  សថុង សារ ៉ា្រ មបធា្រសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា ្រិងលោក 
យ៉ា្រ សថុវណណ សម្ជិកមករុមមបរឹកសាសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា បា្រសាទរ្ូរវរបកគំលហញី ម្រការ 
សិកសាល្រទះ លហយីក៏បា្រចូលរងួម្្ល់្ូរវមតិលយបល់ជាធាតថុចូលមងួយចំ្រងួ្របផ្រ្ម ផដលអាចជទះ 
ឥទ្ធិពលលៅលលីម្លៃលដីមនាលំចញអង្ករកម្ថុជា ជាពិលសសគឺ ម្លៃលលីកដ្ក់កបា៉ា ល់ (THC) ្ិរងតមមលៃ
បនាទ ប់ប្រ្សមំងួយចំ្រងួ្រផដលមិ្រគងួរមតរូវចំ្យដូចជា SEAL ជាលដីម។ 

បនាទ ប់ពីម្្រការចូលរងួម្្ល់លយបល់យ៉ា ង ថ្ុល ថ្ុសពីស្ាប័្រពាក់ព័្រ្ធ រងួមទាងំ មកសងួងកសិកម្ម 
រថុកាខា មបម្ញ់ ្ិរងល្រសាទ ្ិរងមកសងួងពាណិជ្ជកម្ម កិច្ចមបជថុំមតរូវបា្របញ្ចប់លដ្យផ្លៃ ្្ក  លហយីរាល ់
ធាតថុចូលទាងំអស់្ររឹងមតរូវយកលៅបញ្ចូ លបផ្រ្ម លៅកនែថុងរបាយការណ៍។ កិច្ចមបជថុំល្រទះមតរូវបា្រ

 
បញ្ចប់លៅលវោលម្៉ា ង៦្ិរង៣០នាទីោ្ច លដ្យទទងួលបា្រការវាយតមមលៃខ្ស់ពី ឯកឧត្មមបធា្រ
អង្គមបជថុំ ្រិងអនែកចូលរងួមទាងំអស់។  

សហ៊ុព័ន្ធកសរូវអង្ក�្រ្្ុជាចនូល� ួ្ ្រ្ងុ្រិច្ចកបជុំពិភា្រសា និងវាយតម្លៃ 
ដលើ�បាយកា�ណ៍ស្ិរសាមថលៃដែើ្នាដំចញអង្ក�្រ្្ុជា

នាម្្សថុមក ៥លរាច ផខអាសាឍ ឆ្នែ ជូំត លទាស័ក ព.ស ២៥៦៤ មតរូវ្ររឹងម្្ទី១០ 
ផខកក្កដ្ ឆ្នែ ២ំ០២០ នាសាលមបជថុំម្រម្រទីរកសិកម្ម រថុកាខា មបម្ញ់ ្ិរងល្រសាទ 
លខត្បាត់ដំបង ឧ្រញ៉ាេ  កចាយ សនុ អ្រថុមបធា្រ សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា 
(ស.អ.ក) ្ិរងជាមបធា្រគណៈកម្្ម ធិការមបតិបត្ិទទងួលប្រទថុកផ្នែកអភិវឌ្ឍ
្រ៍ សហគម្រ៍កសិកម្មរបស់ ស.អ.ក បា្រចូលរងួមជាគណៈអធិបតី លៅ កនែថុង 
ពិធី ចថុទះកិច្ចស្រយា លលី្លិតកម្ម កសិកម្មតាមកិច្ចស្រយាកនែថុងការ្លិត ្ិរង 
្្គត់ ្ ្គង់ មសរូវ្រិរ្រ្រភាព (SRP) រវាងមករុមហ៊ថុ្រ លអមរថុរា៉ាយ (AMRU Rice) 
ផដល ជាសម្ជិកសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា ្រិងសហគម្រ៍កសិកម្មចំ្រងួ្រ៨ 
ផដលម្្រសម្ជិកជាកសិករ ្លិតមសរូវផស្រមកអូប ្ិរងមសរូវ ្្ក រដំងួលមបម្ណ 
ចំ្រងួ្រជិត១០០០មគរួសារ លៅកនែថុងលខត្បាត់ដំបង។ 

កម្មវធិីល្រទះក៏ម្្រការចូលរងួមពី លោកគង់ ភាជ មបធា្រនាយកដ្្ឋ ្រកសិ-ឧសសាហកម្មម្រមកសងួងកសិកម្ម រថុកាខា មបម្ញ់ ្ិរងល្រសាទ មបធា្រម្រទីរពាណិជ្ជកម្ម អភិបាល 
មសរុក ចំ្រងួ្របីកនែថុងលខត្បាត់ដំបង ្ិរង តំ្ងសហគម្រ៍សរថុបចំ្រងួ្រជិត ៤០នាក់ ។ សហគម្រ៍ទាងំ៨ល្រទះម្្រវសិាលភាព្លិតមសរូវបា្រចំ្រងួ្រ ១៨០០០តា្រ លលី 
ម្ទដី ផដលអាចដ្ដំថុទះ មសរូវពូជផស្រមកអូប ្ិរង ្្ក រដំងួលចំ្រងួ្រ ៤៥៤៤ហតិា។  ពិធីចថុទះកិច្ចស្រយាលលី្លិតកម្មកសិកម្មតាមកិច្ចស្រយានាម្្ល្រទះ មតរូវ បា្រ សហការណ៍ 
លរៀបចំ លែងី លដ្យ សហគម្រ៍កសិកម្មចំ្រងួ្រ៨លៅកនែថុងលខត្បាត់ដំបង មករុមហ៊ថុ្រ លអមរថុរា៉ាយ (AMRU Rice) វទិយាស្ា្រមសាវមជាវ ្រិង អភិវឌ្ឍ្រ៍ ជ្របទ កម្ថុជា (លសៀដ) 
សម្គម សមមបសមមរួលលសដ្ឋកិច្ចសហគម្រ៍កសិកម្ម (ស.ស.ក) គលមម្ងលអម (AIMS) សមមបសមមរួលលដ្យម្រទីរពាណិជ្ជកម្មលខត្បាត់ដំបង  ្ិរងម្រទីរកសិកម្ម 
រថុកាខា មបម្ញ់ ្ិរងល្រសាទ លខត្បាត់ដំបង។
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ពិធីល្រទះក៏ទទងួលបា្រការោមំទ លដ្យមកសងួងកសិកម្ម រថុកាខា មបម្ញ់ ្ិរងល្រសាទ 
មកសងួងពាណិជ្ជកម្ម សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា ្រិងសាជីវកម្មហរិញញាវត្ថុអ្រ្រជាតិ 
របស់ធនាោរពិភពលោក (IFC-World Bank)។

លៅកនែថុងពិធីល្រទះ ឧ្រញ៉ាេ  កចាយ សនុ អ្រថុមបធា្រ ស.អ.ក ្ិរងជាមបធា្រ
គណៈកម្្ម ធិការមបតិបត្ិទទងួលប្រទថុកផ្នែកអភិវឌ្ឍ្រ៍សហគម្រ៍កសិកម្មរបស់
ស.អ.ក បា្រផ្លៃងចំ្ប់អារម្មណ៍តាងនាមឱ្យ ស.អ.ក ្ិរងលលីកលែងីជូ្រ
អង្គពិធីទាងំមូលអំពីវឌ្ឍ្រភាព ្ិរងកំលណី្រម្រការនាលំចញអង្ករកនែថុងរយៈកាល
មងួយ្ម្ស លដីមឆ្នែ ២ំ០២០ ផដលសំលរចបា្រ ជិត៤០មថុឺ្រលតា្រ លហយីរពំរឹង 
ទថុកថា រយៈលពល៦ផខបនាទ ប់្ររឹងសំលរច បា្រជាង៤៥មថុឺ្រលតា្រលទៀត។ 
ឧកញ៉ា  មចាយ សថុ្រ ម្្រមបសាស្រ៍ថា “លយងីខ្ថុ ំលជឿជាក់ថា តាមរយៈកម្មវធិីម្្ល្រទះ គឺជាស្ា្រសមម្ប់ចាប់ល្្ីមម្រការកសាងទំ្រថុកចិត្រវាង សហគម្រ៍កសិកម្ម ្ិរង
លរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវ លដីម្បីលង្កីតទី្សារមសរូវមងួយផដលម្្រ្ិររ្រ្រភាពពិតមបាកដសមម្ប់មបជាកសិករ ក៏ដូចជាលរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវផដលអាចទទងួលបា្រ្ូរវមសរូវ ផដល
ម្្រគថុណភាពខ្ស់សមម្ប់នាលំចញ្ងផដរ។”

គងួរបញ្្ជ ក់ថា សមម្ប់លខត្បាត់ដំបងម្្រសហគម្រ៍កសិកម្មសរថុបចំ្រងួ្រ ៨២ ផដលបង្ហា ញឱ្យលឃញីពី សក្ា្រថុពលខ្ស់ សមម្ប់លរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវល្្សងលទៀត
លដីម្ចីាប់មដគូកនែថុងការ្លិត ្្គត់្្គង់ ្រិងទិញ មសរូវជាមងួយសហគម្រ៍កសិកម្មទាងំលនាទះ។ សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករសូមអំពាវនាវដល់សហគម្រ៍ផដលមិ្រទា្រ់ម្្រមដគូ
ចថុទះកិច្ចស្រយាកសិកម្ម សូមរកមដគូ ឬអាចទាក់ទងមកសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា លដីម្សីមមបសមមរួលជូ្រ។

នាមពរឹកម្្ច្រទ ៨លរាច ផខអាសាឍ ឆ្នែ ជូំត លទាស័ក ព.ស.២៥៦៤ មតរូវ្ររឹងម្្ទី១៣
ផខកក្កដ្ ឆ្នែ ២ំ០២០ លៅទីស្ីការមកសងួងពាណិជ្ជកម្ម ឧ្រញ៉ាេ  សងុ សា� េន
មបធា្រសហព័្រ្ធ មសរូវអង្ករកម្ថុជា ឧកញ៉ា  អ្រថុមបធា្រមករុមមបរឹកសាភិបាល (ស.អ.ក)
រងួមជាមងួយ សម្ជិក ស.អ.ក ចំ្រងួ្រ ១០ រូប បា្រចូលរងួមកនែថុងកិច្ចមបជថុំ ពិភាកសា
បនាទ ្រ់ លដីម្មីបមូលធាតថុចូលទាក់ទង្ររឹងការផដលសហរដ្ឋអាលមរកិ្ររឹងពិភាកសា
ចថុងលមកាយលលីការលថុបលចាលកម្មវធិីមបព័្រ្ធអ្រថុលមោទះព្រ្ធពាណិជ្ជ កម្ម (GSP) លលី
អង្ករកម្ថុជា ផដលកិច្ចមបជថុំបនាទ ្រ់ល្រទះ ដរឹកនាលំដ្យ ឯ្រឧត្្ សុាង មថ រដ្ឋ
លល ខាធិការ   មកសងួងពាណិជ្ជកម្ម ្ិរងជាអនែកនាពំាក្យមកសងួងពាណិជ្ជកម្ម។ ការ
លរៀប ចំកិច្ច  មប ជថុំ បនាទ ្រ់ល្រទះ គឺលដីម្លី្លៃីយតបលៅ្ររឹងការផដលសហព័្រ្ធមសរូវ អង្ករ 
អាលមរកិ បា្រ លសនែី   ដល់គណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មអ្រ្រជាតិអាលមរកិ USITC ឱ្យ
លថុប លចាល បញ្ជ ី   ទំ្ិរញផដលម្្រលកខាណៈសម្ត្ិមគប់មោ្រ់ស្ិតលមកាមមបព័្រ្ធ
អ្រថុលមោទះព្រ្ធពាណិជ្ជកម្ម (GSP) លលីមបលភទអង្ករនាចូំល ខណៈផដលក្រលៃងមក

សហរដ្ឋអាលមរកិរងួមម្្រ មបលទសម្លវៀត ្ ម លមបសថុលី ឥ ្្ឌ  ភូម្ ្រងិកម្ថុជា ។
 

តាមការលលីកលែងីពី ឧ្រញ៉ាេ  សងុ សា� េន ការនាចូំលអង្ករកម្ថុជាលៅកា្រ់
សហរដ្ឋអាលមរកិមិ្របា្រប៉ាទះពាល់ដល់កសិករសហរដ្ឋអាលមរកិលនាទះលទ លដ្យ
លហតថុថា ៖ - ទីមងួយ បរមិ្ណនាលំចញអង្ករកម្ថុជាលៅកា្រ់សហរដ្ឋអាលមរកិ គឺ

 ម្្រមតរឹមផតមបម្ណ២០០០លតា្រប៉ាថុល ណ្ ទះកនែថុងមងួយឆ្នែ ។ំ - ទីពីរ គឺមបលភទអង្ករ
ផដលកម្ថុជានាចូំលលៅអាលមរកិជាមបលភទ Indica Rice មបលភទសររីាង្គ ្ិរង

 
អង្ករ មកអូបរដំងួលផដលខថុសពីមបលភទអង្ករផដលកសិករសហរដ្ឋអាលមរកិដ្ដំថុទះ
លពាលគឺ Japonica Rice ្រិង Carlrose Rice។

បផ្រ្មពីលលីល្រទះ លោក យ៉ា្រ សថុវណណ សម្ជិកមករុមមបរឹកសាភិបាលក៏បា្រ្្ល់
ធាតថុ ចូលមងួយចំ្រងួ្រម្រគថុណសម្ត្ិអង្ករកម្ថុជាផដលជងួយដល់សថុខភាពអនែកលមបី
មបាស់ លហយី មិ្រគងួរ លថុបលចាលមបព័្រ្ធGSP លលីការនាចូំលអង្ករកម្ថុជាកនែថុង

 ទី្សារសហរដ្ឋអាលមរចិលនាទះលែយី។

ជាលទ្ធ្ល បនាទ ប់ពីអង្គមបជថុំបា្រពិភាកសា ល្ៃ ស់ប្ូរលយបល់ ្រិងប្រ្យក លៅ
ពិភាកសា  បផ្រ្ម  ជាមងួយស្ាប័្រលោល្រលយបាយ ្ិរងមកសងួងពាក់ព័្រ្ធនានាលៅ
លពលខាងមថុខ លដីម្ ី រក   ដំល្ទះមសាយសមមសបមងួយ។

្រិច្ចកបជុំពិភា្រសា និងកប្នូលធាតុចនូលជាបនាា ន់ ទា្រ់ទងនឹងកា�កា�ដស្ើ�បសស់ហ៊ុព័ន្ធ 
កសរូវអង្ក�អាដ្�្ិរ (USA Rice Federation) ដស្ើែលគ់្គណៈ្រមា្ម ធិកា�ោណិជជា្រ្្មអន្�ជាត ិ

អាដ្�្ិរ (USITC)ដលើគ្គដកមាងញត្ិលបុដចាល្រ្្មវិធីកបព័ន្ធ



ស្រូ�ូវអង្កករកម្ពុុ�ជា កុ�ង្ក�ករាជថ្មីី�
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នារលសៀលម្្ច័្រទ ១៥លរាច ផខអាសាឍ ឆ្នែ ជូំត លទាស័ក ព.ស ២៥៦៤ មតរូវ្ររឹងម្្ទី២០ 
ផខកក្កដ្ ឆ្នែ ២ំ០២០ ឧកញ៉ា  សថុង សារ ៉ា្រ មបធា្រសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា បា្រទទងួល 
ជងួបភានែ ក់ង្រ សារ ព័ត៌ម្្រ Fresh News កនែថុងការលធវីបទសម្្ភ ស្រ៍ លភ្ៀវពិលសសមបចាំ
សប្ាហ៍លៅលលី មបធា្រ បទ “វឌ្ឍ្រភាព ្ិរងទិសលៅម្រការនាលំចញអង្កររបស់ សហព័្រ្ធ 
មសរូវអង្ករកម្ថុជា កនែថុងឆ្នែ  ំ២០២០ ្ិរង ២០២១”។

លៅកនែថុងកិច្ចសម្្ភ ស្រ៍ល្រទះ លោកឧកញ៉ា  សថុង សារ ៉ា្រ បា្រល្លៃីយ តប លៅ្ររឹងសំណងួ ររបស់
អនែកសារ ព័ត៌ម្្រ Fresh News ផដល ទាក់ទង ្ររឹងមបធា្របទ ម្្រដូចជា ស្ា្រភាព ្ិរង
ទី្សារម្រការ នាលំចញអង្ករកម្ថុជា នាលពលក្រលៃងមក ការលកី្រលែងីម្រការនាលំចញអង្ករកម្ថុជា
លៅ កា ្រ់ ឆ្ក  អ្រ្រជាតិ កនែថុងកាលៈលទសៈម្រជំងឺកូវដី១៩ ការរពំរឹង ទថុក ្ិរង ទស្ស្រវសិ័យ 
លលីការ ឈា្រ លៅ សលមមច ឱ្យ  បា្រ្ូរវការនាលំចញអង្ករ ១ោ្រលតា្រ ជាលដីម។ 

ចថុចទីល្រទះ លដីម្ទីស្សនាបទសម្្ភ ស្រ៍លម្អិត៖  https://youtu.be/6Bl0egx7DvE

នារលសៀលម្្មពហស្តិ៍ ៣លកីត ផខមសាពណ៍ ឆ្នែ ជូំត លទាស័ក ព.ស ២៥៦៤ 
មតរូវ្ររឹងម្្ទី២៣ ផខកក្កដ្ ឆ្នែ ២ំ០២០ ឧកញ៉ា  សថុង សារ ៉ា្រ មបធា្រសហព័្រ្ធ
មសរូវអង្ករកម្ថុជា បា្រទទងួលជងួបភានែ ក់ង្រសារព័ត៌ម្្រ VOD English  កនែថុងការលធវី
បទសម្្ភ ស្រ៍ លៅលលីមបធា្របទ “ការលមតៀមខលៃងួ្ររបស់ កម្ថុជាកនែថុងការនាលំចញ
អង្ករលៅមបលទសចិ្រ បនាទ ប់ពីម្្រកិច្ចមពមលមពៀង ពាណិជ្ជកម្មលសរកីម្ថុជាចិ្រ”។

លៅកនែថុងកិច្ចសម្្ភ ស្រ៍ល្រទះ លោកឧកញ៉ា  សថុង សារ ៉ា្រ បា្រល្លៃីយតបលៅ្ររឹងសំណងួ រ
របស់អនែកសារព័ត៌ម្្រ VOD English  ផដលទាក់ទង្ររឹងមបធា្របទ ម្្រដូចជា
 ស្ា្រ ភាពម្រការនាលំចញអង្ករកម្ថុជាលៅកា្រ់ទី្សារមបលទសចិ្រ លពាលគឺម្្រការ
 លកី្រលែងីគងួរឱ្យកត់សម្្គ ល់ ការសមមិតសមម្ងំគថុណភាពម្រអង្ករសមម្ប់
ការនាលំចញ តាមរយៈការលធវីកិច្ចស្រយាកសិកម្ម បញ្ហា មបឈម ្ិរងការលដ្ទះមសាយ
ល្លៃីយតប លៅកនែថុងការនាលំចញអង្ករលៅកា្រ់ទី្សារមបលទសចិ្រ ជាលដីម។ 

នារលសៀលម្្សថុមក ៤លកីត ផខមសាពណ៍ ឆ្នែ ជូំត លទាស័ក ព.ស ២៥៦៤ 
មតរូវ្ររឹងម្្ទី២៤ ផខកក្កដ្ ឆ្នែ ២ំ០២០ ឧកញ៉ា  សថុង សារ ៉ា្រ មបធា្រ
សហព័្រ្ធ មសរូវអង្ករកម្ថុជា បា្រទទងួលជងួបភានែ ក់ង្រ សារព័ត៌ម្្រ កម្ថុជា  
(Agence Kampuchea Presse) ល�កាត់ថា  AKP កនែថុងការ លធវីបទ
សម្្ភ ស្រ៍ពិលសស លៅលលី មបធា្របទ “វឌ្ឍ្រភាពម្រការនាលំចញអង្ករ 
កម្ថុជា”។

លៅកនែថុងកិច្ចសម្្ភ ស្រ៍ល្រទះ លោកឧកញ៉ា  សថុង សារ ៉ា្រ បា្រល្លៃីយតបលៅ 
្ររឹងសំណងួ រ របស់អនែកសារព័ត៌ម្្រ AKP ផដលទាក់ទង្ររឹងមបធា្រ ប ទ ម្រ
វឌ្ឍ្រភាព ម្រការ នាលំចញ អង្ករ ផដលម្្រដូចជា កំលណី្រ ម្រ ការ  នា ំលចញ 
អង្ករតាមរយៈយថុទ្ធសានស្ល្្សងៗ  

លៅកនែថុងបទសម្្ភ ស្រ៍ល្រទះផដរ ឧកញ៉ា  សថុង សារ ៉ា្រ ក៏បា្រគូស បញ្្ជ ក់អំពីក្ីរពំរឹងទថុករបស់លោកថា កិច្ចមពមលមពៀងពាណិជ្ជកម្មលសរកីម្ថុជាចិ្រ ្ររឹងកាលៃ យលៅជា កាោ 
្រថុវត្ភាព មងួយ សមម្ប់កម្ថុជាកនែថុងការទាក់ទាញ វ្ិរិ លយគិ្រ ផដលកនែថុងលនាទះ ក៏្ររឹងម្្រការយកចិត្ទថុកដ្ក់បផ្រ្មពីសំ្ក់ វ្ិរិលយគិ្ររបស់ចិ្រ លៅលលីការវ្ិរិលយគ 
ការផក មចនែមហាូប  អាហារ ខណៈ ផដល កម្ថុជា ជាមបលទសផដលម្្រសក្ា្រថុពលខ្ស់ លលីការ្លិត លស្ៀង លហយី បា្រ  ្ិរងកំពថុងកាលៃ យជាមបលទសផដលចាត់ទថុកថា ម្្រ 
សថុវត្ិភាព លស្ៀង (food security) មងួយយ៉ា ងសំខា្រ់។ 

កា�្្ល្់រិច្ចសម្ាសន៍�បសក់បធានសហ៊ុព័ន្ធកសរូវអង្ក�្រ្្ុជា 
ដ�កាន់អងគភាព/សា្ថ ប័នសា�ព័ត៌មាននានា

្រិងលៅតាម ទី្សារ លោលលៅ ទិសលៅ្រិងការរពំរឹងទថុកថា ឈា្រលៅសលមមចបា្រ ការ នា ំលចញមងួយោ្រលតា្រ ចំណថុ ចខាលៃ ងំរបស់អង្ករកម្ថុជាលៅលលី ទី្សារ អ្រ្រជាតិ 
សក្ា្រថុពលម្រការ្លិតមសរូវរបស់កម្ថុជា បញ្ហា មបឈម ្ិរង ដំល្ទះមសាយលៅកនែថុងវសិ័យមសរូវអង្ករ ការលធវី ទំល្រីប កម្មមសរូវ អង្ករ  តាមរយៈមបព័្រ្ធបលច្ចកវទិយា ។ល។

ចថុចទីល្រទះ លដីម្អីា្រអត្បទព័ត៌ម្្រពី AKP៖  https://www.akp.gov.kh/post/detail/216092
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នាមពរឹកម្្មពហស្តិ៍ ១០លកីត ផខមសាពណ៍ ឆ្នែ ជូំត លទាស័ក ព.ស ២៥៦៤ មតរូវ្ររឹងម្្ទី ៣០ ផខកក្កដ្ ឆ្នែ ២ំ០២០ ឧ្រញ៉ាេ  សងុ សា� េន មបធា្រសហព័្រ្ធ មសរូវ
អង្ករកម្ថុជា បា្រចូលរងួមលៅកនែថុងការ្្សពវ្សាយស្ីពី “ពិព័�ណ៍ទំនិញនាចំនូលអន្�ជាតិចិន ដលើ្រទី៣ ឆ្្២ំ០២០ �វាង្រ្្ុជា-ចិន” (តាមរយៈអ្រ
ឡាញ) ផដលលរៀបចំលែងីទីសានែ ក់ការក្្លធនាោរចិ្រ (ហថុងកថុង) សាខាភនែំលពញ។ 

ការ្្សពវ្សាយតាមផបបអ្រឡាញល្រទះ ក៏ម្្រការចូលរងួមជាអធិបតីភាព ពីសំ្ក់ឯកឧត្ម បា៉ា ្រ សូរសក្ិ រដ្ឋមន្រ្ីមកសងួងពាណិជ្ជកម្ម រងួមជាមងួយមន្រ្ីជា្រ់ខ្ស់
ជាលមចី្ររូបលទៀត របស់មកសងួងពាណិជ្ជកម្ម លៅទីសានែ ក់ការមកសងួងពាណិជ្ជកម្ម្ងផដរ ចំផណកឯលៅទីតាងំទីសានែ ក់ការធនាោរចិ្រ (សាខាភនែំលពញ) ម្្រការចូលរងួម
ពី លោក Wu Guoquan ទីមបរឹកសាផ្នែកលសដ្ឋកិច្ច្ិរងពាណិជ្ជកម្មម្រស្ា្រទូតសាធារណៈរដ្ឋមបជាម្្ិរតចិ្រមបចាមំពទះរាជា្ចមកកម្ថុជា លោក Wang Huabin  
នាយកមបតិបត្ិធនាោរចិ្រ (សាខាភនែំលពញ) តំ្ងសហព័្រ្ធ/សម្គមលៅកម្ថុជា ដូចជា សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ថុជា សម្គមផខ្មរចិ្រលៅ
កម្ថុជា សម្គមឧសសាហកម្មកសិកម្មម្រសភាពាណិជ្ជកម្មចិ្រលៅកម្ថុជា ជាលដីម។ រឯីលៅលមរៅមបលទសវញិ ក៏ម្្រការចូលរងួមតាមអ្រឡាញពី លោក Sun Cheng

-hai តំ្ង CIIE លៅលសៀងមហ ្រិងលោក Lin Jingzhen នាយករងធនាោរចិ្រ (សានែ ក់ការក្្ល) រងួមជាមងួយលោក លោកមសីផដលជាមបធា្រផ្នែកល្្សងៗ
ជាលមចី្ររូបលទៀត លហយីផដលជារងួម “ពិព័រណ៍ទំ្ិរញនាចូំលអ្រ្រជាតិចិ្រ លលីកទី៣ ឆ្នែ ២ំ០២០” ល្រទះ ម្្រការោមំទកនែថុងនាមជាមដគូយថុទ្ធសានស្ ពីសំ្ក់ធនាោរ
ចិ្រលីមីធីត។  

ការ្្សពវ្សាយស្ីពី “ពិព័រណ៍ទំ្ិរញនាចូំលអ្រ្រជាតិចិ្រ លលីកទី៣ ឆ្នែ ២ំ០២០ រវាងកម្ថុជា-ចិ្រ” តាមរយៈ អ្រឡាញនាម្្ល្រទះ ្ររឹងលដីរតងួនាទីយ៉ា ងសំខា្រ់កនែថុង
ការផចក រផំលក្ូរវព័ត៌ម្្រសំខា្រ់ៗទាក់ទង្ររឹងពិព័រណ៍ល្រទះ  ផដលពិព៍រណ៍ល្រទះលមោង្ររឹងលរៀបចំតាមការលមោងទថុក លៅម្្ទី០៥ ដល់ទី១០ ផខវចិ្ិកា ឆ្នែ ២ំ០២០ 
ខាងមថុខ នាទីមករុងលសៀងមហ មបលទសចិ្រ លបីលទាទះបីជាវបិត្ិជំងឺកូវដី១៩ លៅផតមិ្រទា្រ់បញ្ចប់ក៏លដ្យ។

ឯកឧត្ម បា៉ា ្រ់ សូរសក្ិ រដ្ឋមន្រ្ីមកសងួងពាណិជ្ជកម្មកម្ថុជា តាងនាមឱ្យរាជរដ្្ឋ ភិបាលកម្ថុជា បា្រផ្លៃងអំណរគថុណ ដល់ ភាគីចិ្រ ផដលផតងផត្្ល់្ូរវភាពសាវ គម្រ៍
យ៉ា ងកក់លរ្ៅមកកា្រ់កម្ថុជា សមម្ប់ការចូលរងួមពិព័រណ៍ខានែ ត   អ្រ្រជាតិរ  បស់ចិ្រ នា២ឆ្នែ កំ្រលៃងមក កនែថុងលនាទះឯកឧត្មក៏បា្រលលីកលែងីពីការចូលរងួមរបស់កម្ថុជា ផដល 
បា្រ  បញ្ជូ ្រមករុមហ៊ថុ្រធំៗ កនែថុងលនាទះក៏ម្្រមករុមហ៊ថុ្រនាលំចញអង្ករ្ងផដរ លដីម្ី្ ្សពវ្សាយអំពីអង្ករកម្ថុជា ្រិងផសវងរកមដគូពាណិជ្ជកម្ម លៅកនែថុងឱកាសម្រពិព័រណ៍លនាទះ
្ងផដរ។ 

បផ្រ្មពីលលីល្រទះ រដ្្ឋ ភិបាលចិ្រក៏បា្រ្្ល់្ូរវលកខាខណ្ឌ ពិលសសមកកម្ថុជា តាមរយៈការ្្ល់កូតានាចូំលអង្ករកម្ថុជាលៅមបលទសចិ្រ ចាប់ពីឆ្នែ ២ំ០១៥ មកដល់
បច្ចថុប្្រនែល្រទះ កនែថុងបរមិ្ណអង្ករមបម្ណ១ោ្រ១ផស្រលតា្រ តាមរយៈអ្រថុស្សរណៈលយគយល់ចំ្រងួ្រ៥ដងក្រលៃងមក ផដលម្្រការចថុទះហត្លលខារវាងមករុមហ៊ថុ្រនហ្គ្ីរ
លមតដរបស់កម្ថុជា ្រិងមករុមហ៊ថុ្រសាជីវកម្ម COFCO Corporation ផដលលៅលលីកទី៥ចថុងលមកាយល្រទះ មតរូវបា្រចថុទះហត្លលខាលៅម្្ទី២៨ ផខលមសា ឆ្នែ ២ំ០១៩

 ចំ្រងួ្រ៤០មថុឺ្រលតា្រ។ ្ិរនានែ ការល្រទះ្ររឹងប្រ្លកី្រលែងីបផ្រ្មលទៀត ខណៈផដលគិតមតរឹមមងួយ្ម្ស លដីមឆ្នែ ២ំ០២០ល្រទះ កម្ថុជានាលំចញអង្ករលៅកា្រ់មបលទសចិ្រ កនែថុង
បរមិ្ណិត១៥មថុឺ្រលតា្រ ផដលម្្រកំលណី្រ ២៥% លធៀប្ររឹងរយៈលពលដូចោនែ  ឆ្នែ ២ំ០១៩។

កា�្្សពវ្ សាយស្ពី ី“ពពិ�័ណ៍ទនំញិនាចំនូលអន្�ជាតចិនិ ដលើ្រទ៣ី ឆ្្២ំ០២០” 
�វាង្រ្ុ្ជា-ចិន តា្�យៈអនឡាញ
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កែសហីា ឆ្្២ំ០២០

នាម្្អង្្គ រ ៧លរាច ផខមសាពណ៍ ឆ្នែ ជូំត លទាស័ក ព.ស ២៥៦៤ មតរូវ្ររឹងម្្អង្្គ រ ទ១ី១ ផខសីហា ឆ្នែ ២ំ០២០ នាទីស្កីារមកសងួងពាណិជ្ជកម្ម ដ�្រ យេន សវុណ្ណ  
សម្ជិកមករុមមបរឹកសាភិបាលសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា (ស.អ.ក) រងួមជាមងួយ្ររឹង ដ�្រ លន់ ដយេង អគ្គគដលខាធិកា�ស.អ.្រ បា្រចូលរងួមកនែថុងកិច្ចមបជថុំពិលមោទះ
លយបល់ ្្ល់ ្ិរងទទងួល ព័ត៌ម្្រ  ជាមងួយ វសិ័យឯកជ្រ លលីការចរចាកិច្ចមពមលមពៀងពាណិជ្ជកម្មលសរ ីកម្ថុជា-កូលរ ៉ា លមកាម  អធិបតី ភាព ឯ្រឧត្្ សុី្  សែុដែង 
រដ្ឋលលខាធិការមកសងួងពាណិជ្ជកម្ម ្ិរងជាមបធា្រមករុមការង្រចរចារ។ 

សមម្ប់ វសិ័យមសរូវអង្ករកម្ថុជា កិច្ចមពមលមពៀងពាណិជ្ជកម្មលសរកីម្ថុជា-កូលរ ៉ា ្ររឹងលបីក្លៃូវដល់កម្ថុជាពមងីក្ូរវសក្ា្រថុពលការនាលំចញអង្ករ ក៏ដូចជាលករ ្ ិ៍លឈា្ម ទះអង្ករកម្ថុជា
តងួយ៉ា ងល្្តលលីអង្ករផដលម្្រលកខាណៈពិលសស ដូចជាអង្ករសររីាង្គ ្ិរងអង្ករសំរូបជាលដីម ល្រទះជាការលលីកលែងីជាធាតថុចូលពីសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា។ 

បនាទ ប់ពីទទងួលបា្រ្ូរវធាតថុចូលផដលពាក់ព័្រ្ធនានាពីវសិ័យឯកជ្រ ្ិរងបា្រលធវីបទបង្ហា ញជូ្រអង្គ មបជថុំ អំពីសាវតារ ្រិងដំលណីរការម្រការលមតៀម្ូរវការចរចារកិច្ចមពម  
លមពៀងពាណិជ្ជកម្មលសរ ីកម្ថុជា- កូលរ ៉ា នាលពលឆ្ប់ៗខាងមថុខល្រទះ ឯកឧត្មមបធា្រមករុមការចរចារ បា្រវាយ តមមលៃខ្ស់  ចំលពាទះធាតថុចូល ចទាងំឡាយ ផដល រងួមម្ ្រ ដូចជា 
បញ្ហា មបឈម ឱកាស ក៏ដូចជាសំលណីរ/សំណូមពរនានា លៅលលីបទដ្្ឋ ្រគតិយថុត្ិ កនែថុងលោលបំណងឱ្យកិច្ចចរចារ ទទងួលបា្រ លទ្ធ្ល ជាផ្លៃ ្្ក  បលមមី ្ ល មបលយជ្រ៍

 ដល់កម្ថុជា ជាពិលសសដល់វសិ័យផដលពាក់ព័្រ្ធនានា្ងផដរ។ 

្រចិ្ចកបជុពំដិកោះដយបល ់្ ល្ ់នងិទទលួពត័ម៌ាន
ជា្យួវសិយ័ឯ្រជន ដលើកា�ច�ចា្រចិ្ចកព្ដកពៀងោណិជជា្រ ្្មដស� ី្រ្ុ្ជា-្រនូដ� េ

្រិងសហគម្រ៍កសិកម្មចំ្រងួ្រ២២ ផដលមកពីលខត្ចំ្រងួ្រ ៣គឺ លខត្កំពង់ធំ (១៦) លខត្កំពង់ចាម 
(២) ្ិរងលខត្លសៀមរាប (៤) លមកាមការោមំទ ផ្នែក បលច្ចកលទស ្ិរងហរិញញាវត្ថុពីស្ាប័្រពាក់ 
ព័្រ្ធ សំខា្រ់ៗកនែថុងវសិ័យមសរូវអង្ករកម្ថុជា រងួមម្្រស្ាប័្ររដ្ឋ ស្ាប័្រឯកជ្រ មដគូអភិវឌ្ឍ្រ៍ ្រិង 
អង្គការមដគូដូចជា CAVAC, IFC ្ិរងអង្គការ CIRD។ សរថុប អនែក ចូលរងួម មបម្ណ ១០០នាក់។ 
ពិធីចថុទះហត្លលខាល្រទះ ក៏ម្្រការចូលរងួមពីអាជ្ាធរថានែ ក់លមកាមជាតិ ដូចជា លោក មពរឹម រដ្្ឋ  
អភិបាលរងម្រគណៈអភិបាលលខត្កំពង់ធំ តំ្ងដ៏ខ្ង់ខ្ស់ ឯកឧត្ម សថុខ លូ អភិបាល លខត្ 
កំពង់ធំ ជាគណៈអធិបតី។ រឯីតំ្ងពីមកសងួងកសិកម្ម រថុកាខា មបម្ញ់ ្ិរងល្រសាទ ម្្រលោក 
គង់ ភាជ មបធា្រនាយកដ្្ឋ ្រកសិ-ឧសសាហកម្ម តំ្ងមកសងួងកសិកម្ម ្ិរងលោក ផប៉ា្រ វណណរទិ្ធ 
មបធា្រម្រទីរ កសិកម្ម រថុកាខា មបម្ញ់ ្ិរងល្រសាទលខត្កំពង់ធំ ្ិរងមករុមការង្រ។

ចថុចទីល្រទះ លដីម្អីា្រលសចក្ីមបកាសព័ត៌ម្្រស្ីពីមពរឹត្ិការណ៍ចថុទះហត្លលខាល្រទះ៖ លសចក្ីមបកាសព័ត៌ម្្រ ជាភាសាផខ្មរ Press Release in English Language

ពធិចុីះ្រចិ្ចសនយា្លតិ្រ ្្ម្រស្ិរ ្្មតា្្រចិ្ចសនយា 
្រ្ងុកា�្លតិ នងិ្គង់្ គងក់សរូវន�ិន្�ភាព 

�វាងក្ុរ្ហ៊ុុនុដអ្� ុ  រាេ យស ៍(AMRU Rice) និង
សហ៊ុគ្គ្ន្៍រស្ិរ ្្មចនំនួ២២ ្ ្រព៣ីដែត្ 

លៅលរាងម្៉ា សថុ្ីរកិ្រលអមរថុរា៉ាយ មសរុកមបាសាទបលលៃង័្គ លខត្កំពង់ធ ំនាមពរឹកម្្មពហស្តិ៍ 
៩លរាច ផខមសាពណ៍ ឆ្នែ ជូំត លទាស័ក ព.ស.២៥៦៤ មតរូវ្ររឹង ម្្ទី១៣ ផខសីហា 
ឆ្នែ ២ំ០២០ ឧ្រញ៉ាេ  សងុ សា� េន កបធានសហ៊ុព័ន្ធកសរូវអង្ក�្រ្្ុជា ្រិង
សហការ ីបា្រចូលរងួមជាអធិបតីកនែថុងពិធចីថុទះហត្លលខាលលីកចិ្ចស្រយា្លិត ្ិរង ្្គត់ ្្គង់
មសរូវ្រិរ្រ្រភាព (SRP) រវាងមករុមហ៊ថុ្រលអមរថុរា៉ា យ លខមបូឌា 

ជារងួម គឺម្្រសម្សភាព មកពីបងួ្រភាគី (4Ps) លដ្យសហការលធវីការរងួមកនែថុងភាពជាមដគូ លដីម្លីលីកកម្ស់ការចូលរងួមពីមគប់ភាគី ្រិងធានាបា្រ្ូរវការ្លិត 
្្គត់្្គង់ ្រិងទី្សារមសរូវ SRP ជាលដីម។ គូសបញ្្ជ ក់្ងផដរថា កិច្ចស្រយាល្រទះ គឺម្្រការចូលរងួម្លិត ្ិរង្្គត់្្គង់មសរូវ្រិរ្រ្រភាព (SRP) ចំ្រងួ្រ 
២២សហគម្រ៍កសិកម្មមកពីបីលខត្ (កំពង់ធំ កំពង់ចាម ្ិរងលសៀមរាប) មគបដណ្ប់ លលីម្ទដីចំ្រងួ្រ ២ ៣០៣ហកិតា កនែថុងបរមិ្ណមសរូវចំ្រងួ្រ ៥ ៥៣៦លតា្រ។ 
កិច្ចស្រយាល្រទះ្ររឹងជងួយធានាតមមលៃ ្ិរងទី្សារដល់ មគរួសារកសិករមបម្ណ ១៥១៦មគរួសារ។



ស្រូ�ូវអង្កករកម្ពុុ�ជា កុ�ង្ក�ករាជថ្មីី�
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ទាក់ទងលៅ្ររឹងសំលណីផដលសហព័្រ្ធបា្រលលីកលែងី
ឯកឧត្ម អគ្គនាយកបា្រទទងួលយកសំលណីរ ផត
សូម លលីក   យកលៅសិកសា ្ិរងលសនែីសថុំលោលការណ៍
ពីរាជរដ្្ឋ ភិបាល  កម្ថុជា ជាមថុ្រសិ្រ។ កិច្ចមបជថុំបា្រ
បញ្ចប់លៅលៅលវោ លម្៉ា ង ១១្ិរង៣០នាទីមពរឹក លមកាម
បរយិកាសរកីរាយ ្ិរងកក់លរ្ៅ។ 

្រិច្ចកបជុំពិភា្រសាដលើបច្ចុបបន្ភាពទី្សា�កសរូវអង្ក�  និងសា្ថ នភាពមនកា�កប្នូល្ល  
ដែើ្បសី្ិរសា អំពីលទ្ធភាពមនកា�្្លទ់ុន្រ្្ចីពីរាជ�ោឋា ភិិបាល

នាមពរឹកម្្ពថុធ ៨លកីត ផខភមទបទ ឆ្នែ ជូំត លទាស័ក ព.ស ២៥៦៤  
មតរូវ្ររឹងម្្ទី២៦ ផខសីហា ឆ្នែ ២ំ០២០ នាទីស្ីការ ធនាោរ
អភិវឌ្ឍ្រ៍ជ្របទ ្ិរងកសិកម្ម កិច្ចមបជថុំ ពិភាកសា លលី បច្ចថុប្្រនែ ភាព 
ទី្សារមសរូវអង្ករ ្ិរងស្ា្រភាព ម្រការមបមូល្ល លដីម្ ីសិកសា អំពី
លទ្ធភាព ម្រការ ្ ្ល់ ទថុ្រ កញ្ចប់្វកិា កម្ចី ពីរាជ រដ្្ឋ ភិបាល មតរូវបា្រ
លរៀបចំលែងី លមកាម អធិបតីភាព ឯ្រឧត្្ ដៅ ថាច
អគ្គនាយក ម្រធនាោរអភិវឌ្ឍ្រ៍ជ្របទ ្ិរងកសិកម្ម លហយី ទទងួល
បា្រការ ចូលរងួមពីសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា (ស.អ.ក) ផដលដរឹក
នាលំដ្យ ឧ្រញ៉ាេ  សងុ សា� េន មបធា្រ សហព័្រ្ធ 
រងួមជាមងួយ្ររឹង ឧ្រញ៉ាេ  គ្គឹ្ សាវុធ ទីមបរឹកសា សហព័្រ្ធ
អ្រថុមបធា្រមករុមមបរឹកសាភិបាល (ស.អ.ក) រងួមជាមងួយសម្ជិក 
ស.អ.ក ចំ្រងួ្រ ៦ រូប។ 

្រិច្ចកបជុំចដងៀៀតពីកា�វិវឌឍមនកា�នាដំចញ 
អង្ក�្រ្្ុជា ្រ្ងុកែសហីា ឆ្្២ំ០២០ និង 

្លបេះោល ់និងវិសយ័កសរូវអង្ក� 
នាដពលខាង្ុែ

នារលសៀលម្្មពហស្តិ៍ ៩លកីត ផខភមទបទ ឆ្នែ ជូំត លទាស័ក ព.ស ២៥៦៤ 
មតរូវ្ររឹងម្្ទី២៧ ផខសីហា ឆ្នែ ២ំ០២០ នាស្ីការមកសងួងពាណិជ្ជកម្ម ឧ្រញ៉ាេ   
សងុ សា� េន មបធា្រសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា (ស.អ.ក) រងួមជាមងួយ
អ្រថុមបធា្រ ្ររឹងទីមបរឹកសាមបត្ិបត្ិរបស់សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករ កម្ថុជា ចំ្រងួ្រ ៦រូប

 បា្រចូលរងួមកនែថុង “កិច្ចមបជថុំចលង្អៀតស្ីពីការវវិឌ្ឍម្រការនាលំចញអង្ករកម្ថុជា កនែថុង
ផខសីហា ឆ្នែ ២ំ០២០ ្ិរង្លប៉ាទះពាល់ ្ិរងវសិ័យមសរូវអង្ករនាលពលខាងមថុខ” 
ផដលកិច្ចមបជថុំល្រទះ ដរឹកនាលំដ្យ ឯ្រឧត្្ បួន សា�ៈ្ុន ីរដ្ឋលលខាធិការ 
មកសងួងពាណិជ្ជកម្ម ្ិរងចូលរងួមលដ្យ ឯ្រឧត្្ ចាន់ សែុទី មបតិភូ
រាជរដ្្ឋ ភិបាល ទទងួលប្រទថុកជាអគ្គនាយកមករុមហ៊ថុ្រនហ្គ្ីរលមតដ។ 

កិច្ចមបជថុំចលង្អៀតល្រទះ មតរូវបា្រលរៀបចំលែងីជាបនាទ ្រ់ តបតាមការលសនែីរបស់
សហព័្រ្ធ មសរូវ អង្ករ កម្ថុជា ផដលលសនែីឱ្យមកសងួងពាណិជ្ជកម្ម កនែថុងនាមជា
អា្ពយាបាលរបស់ សហព័្រ្ធ លៅកនែថុងលោល បំណង  រាយការណ៍ ្ិរងពិភាកសា 
ពីលទ្ធភាពជងួយោមំទពីស្ាប័្រ ពាក់ព័្រ្ធលៅកនែថុងរាជរដ្្ឋ ភិបាល លដីម្ ីជងួយ  លដ្ទះ
មសាយ ្រិងដ្ក់លចញ ្ូរវផ្្រការ សកម្មភាពកនែថុងការជងួយជំរថុញ្លិតកម្មមសរូវ
អង្ករ ្ិរងការនាលំចញ មសប តាម   លោល  ្រលយបាយរបស់រាជរដ្្ឋ ភិបាលកម្ថុជា។ 

រលបៀបវារៈចំ្រងួ្រ៤ មតរូវបា្រ លលីក លែងី  លៅកនែថុងអង្គមបជថុំល្រទះ រងួមម្្រ៖ 
១.) ការបផមមបមមរួល អាកាសធាតថុ ផដលជំរថុញ លអាយ ម្្រភាពយតឺយ៉ា វ កនែថុងការ 
 មបមូល្ល ្ិរងទិ្រនែ្ល ជាពិលសសមបលភទមសរូវផស្រមកអូប 
២.) ភាពយតឺយ៉ា វ កនែថុងការ ្ ្ល់ ទិ្រនែ្ល  បា្រ ជំរថុញ លអាយការ នាលំចញអង្ករធាលៃ ក់ 
 ចថុទះយ៉ា ងគំហថុក ជាពិលសសកនែថុងផខសីហា លហយី ្ិរង  ឈា្រ ដល់ ផខ កញ្ញា  ្ ង ផដរ 
៣.) ការមពរួយបារម្ភកនែថុងរយៈលពលផវងខាងមថុខលលីការបផមមបមមរួលអាកាសធាតថុ 
 លលី ស្រ្ិសថុខលស្ៀងកនែថុងមសរុក ្ិរង
៤.) ឥណទា្របផ្រ្មសមម្ប់ទិញមសរូវពីមបជាកសិករ ្រិងលកខាខណ្ឌ  បងវិល។

ជាលសចក្ីបញ្ចប់ម្រកិច្ចមបជថុំ ឯកឧត្មមបធា្រអង្គមបជថុំ បា្រទទងួលយក ្ូរវចំណថុ ច
ផដលបា្រពិភាកសា ្ិរងសំណូមពរផដលបា្រលលីកលែងីលៅកនែថុងអង្គមបជថុំ រូច្ររឹង
លលីកលែងីលៅកនែថុង “កិច្ចមបជថុំពិ្រិត្យ ្រិងវាយតមមលៃការមបមូល្លមសរូវលដីមមដ ្ិរង
ការនាលំចញអង្ករ” លដីម្សីថុំជាលោលការណ៍ ្ិរងការអ្រ្រាគម្រ៍ល្្សងៗ នាទីស្ី
មកសងួងលសដ្ឋកិច្ច្ិរងហរិញញាវត្ថុ នាម្្ទី២៨ ផខសីហា ឆ្នែ ២ំ០២០។

ឧកញ៉ា មបធា្រសហព័្រ្ធ រងួមជាមងួយ្ររឹង ឧកញ៉ា ទីមបរឹកសាសហព័្រ្ធ អ្រថុមបធា្រមករុមមបរឹកសាភិបាល រងួមជាមងួយ សម្ជិក ស.អ.ក បា្រលលីកលែងីជាសំណូមពរល្្សងៗ 
ក៏ដូចជាបញ្ហា មបឈមមងួយចំ្រងួ្រផដលវសិ័យឯកជ្រកនែថុង វសិ័យមសរូវអង្ករកំពថុងជងួបមបទទះ ជូ្រធនាោរអភិវឌ្ឍ្រ៍ជ្របទ ្ិរងកសិកម្ម ជាមូលដ្្ឋ ្រលដីម្រីាយការណ៍ 
្រិងសថុំមតិផណនាពីំថានែ ក់ដរឹកនា ំជាពិលសសទាក់ទងលៅ្ររឹងកញ្ចប់្វកិាកម្ចី ្រិងសំលណីរសថុំព្រយារលពលសង មតែប់មបាក់កម្ចី។ 
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នារលសៀលម្្សថុមក ១០លកីត ផខភមទបទ ឆ្នែ ជូំត លទាស័ក ព.ស ២៥៦៤ មតរូវ្ររឹងម្្ទី២៨ ផខសីហា 
ឆ្នែ ២ំ០២០ នាស្ីការមកសងួងលសដ្ឋកិច្ច្ិរងហរិញញាវត្ថុ “កិច្ចមបជថុំពិ្រិត្យ ្រិងវាយតមមលៃការមបមូល ្លមសរូវ

 លដីមមដ ្ិរងការនាលំចញអង្ករ” មតរូវបា្រលរៀបចំលែងី លមកាមការដរឹកនារំបស់ ឯ្រឧត្្ ជនូ វិជិត្
រដ្ឋលលខាធិការមកសងួងលសដ្ឋកិច្ច្ិរងហរិញញាវត្ថុ ្រិងជាមបធា្រមករុមការង្រ កនែថុងមកបខណ្ឌ  គណៈកម្្ម ធិការ
លោល្រលយបាយលសដ្ឋកិច្ច ្ិរងហរិញញាវត្ថុ ្រិងម្្រការចូលរងួមពីសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា (ស.អ.ក) 
ផដល ដរឹកនា ំលដ្យ ឧ្រញ៉ាេ  ចាន់ សឃុាងំ អ្រថុមបធា្រសហព័្រ្ធរងួមជាមងួយ ទីមបរឹកសាមបតិបត្ិរបស់
សហព័្រ្ធចំ្រងួ្រ២រូប លហយីក៏ម្្រការចូលរងួមពីប្្មកសងួង ស្ាប័្រពាក់ព័្រ្ធល្្សងលទៀត លៅកនែថុងវសិ័យ
មសរូវអង្ករ្ងផដរ។ 

កិច្ចមបជថុំពិ្រិត្យ ្រិងវាយតមមលៃការមបមូល្លមសរូវលដីមមដ ្ិរងការនាលំចញអង្ករល្រទះ មតរូវបា្រលរៀបចំលែងី
លមកាម ការចង្អថុលបង្ហា ញដ៏ខ្ង់ខ្ស់ពីសំ្ក់ ឯ្រឧត្្អគ្គគបណិិតសភាចា�្យ អនូន ព័ន្ធ
្ុនី�ត័ ្ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្ី រដ្ឋមន្រ្ីមកសងួងលសដ្ឋកិច្ច្ិរងហរិញញាវត្ថុ ្រិងជាមបធា្រគណៈកម្្ម ធិការ
លោល្រលយបាយ លសដ្ឋកិច្ច ្ិរងហរិញញាវត្ថុ។ 

្រិច្ចកបជុំពិនិត្យ និងវាយតម្លៃកា�កប្នូល្លកសរូវដែើ្មែ និងកា�នាដំចញអង្ក�

គងួរបញ្្ជ ក់្ងផដរថា សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជាម្្រការមពរួយបារម្ភលលីបញ្ហា មងួយចំ្រងួ្រ ផដលសហព័្រ្ធលមកាមអា្ពយាបាលរបស់មកសងួងពាណិជ្ជកម្ម បា្រលរៀបចំ
កិច្ចមបជថុំបនាទ ្រ់នាទីស្ីការមកសងួង ពាណិជ្ជកម្ម កាលពីម្្ទី២៧ ផខសីហា ឆ្នែ ២ំ០២០ ពិភាកសា ្ិរងឯកភាពលលីសំណូមពរ ផដលបា្រលលីកលែងីលៅកនែថុងអង្គមបជថុំ 
ទាក់ទង្ររឹងបញ្ហា មងួយចំ្រងួ្រផដលរងួមម្្រ ៖ 
១.) បផមមបមមរួល អាកាសធាតថុ ផដលជំរថុញលអាយម្្រភាពយតឺយ៉ា វកនែថុងការមបមូល្ល ្ិរងទិ្រនែ្ល ជាពិលសសមបលភទមសរូវផស្រមកអូប   
២.) ភាពយតឺយ៉ា វកនែថុងការ្្ល់ទិ្រនែ្លបា្រជំរថុញលអាយការនាលំចញអង្ករធាលៃ ក់ ចថុទះយ៉ា ង គំហថុក  ជាពិលសសកនែថុងផខសីហា លហយី្រិងឈា្រដល់ផខកញ្ញា ្ងផដរ 
៣.) ការមពរួយបារម្ភកនែថុងរយៈលពលផវងខាងមថុខ លលីការបផមមបមមរួលអាកាសធាតថុលលីស្រ្ិសថុខលស្ៀងកនែថុងមសរុក ្ិរង  
៤.) ឥណទា្រ បផ្រ្ម ដល់ លរាងម្៉ា សថុី្រ កនែថុងការមបមូលទិញមសរូវពីមបជាកសិករ ្រិងលកខាខណ្ឌ បងវិល នារដូវកាលមចរូតកាត់្្មី។ 

បនាទ ប់ពីការពិភាកសា ល្ៃ ស់ប្ូរលយបល់ យ៉ា ង ថ្ុស ថ្ុលពីសំ្ក់សម្ជិកអង្គមបជថុំ ្រិងលមកាមការសមមបសមមរួលរបស់ឯកឧត្មមបធា្រអង្គមបជថុំរងួចមក ឯកឧត្ម 
មបធា្របា្រលធវីការវាយតមមលៃខ្ស់  ចំលពាទះធាតថុចូលទាងំអស់ លហយីឯកឧត្ម្ររឹងរាយការណ៍ជូ្រឯកឧត្មអគ្គបណ្ឌិ តសភាចារ្យប្រ្ លដីម្សីថុំលោលការណ៍លដ្ទះមសាយ 
្រិងលលីកប្រ្ជូ្រដល់មបមថុខរាជរដ្្ឋ ភិបាល កនែថុងការ ្ ្ល់ ្ូរវ លសចក្ី  សលមមច ក៏ដូចជា្្ល់្ូរវអ្រថុសាស្រ៍ លៅកនែថុងបញ្ហា នានា ផដលពាក់ព័្រ្ធ្ររឹងវសិ័យមសរូវអង្ករល្រទះ កនែថុង
លោលបំណងលដីម្ជីងួយជំរថុញ្លិតកម្មមសរូវអង្ករ ្ិរងការនាលំចញ មសបតាមលោល្រលយបាយ របស់រាជរដ្្ឋ ភិបាលកម្ថុជា។
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កែ្រញ្ញា  ឆ្្២ំ០២០

នាមពរឹកម្្អង្្គ រ ១៤លកីត ផខភមទបទ ឆ្នែ ជូំត លទាស័ក ព.ស ២៥៦៤ មតរូវ្ររឹងម្្ទី០១ ផខកញ្ញា  ឆ្នែ ២ំ០២០ សហ៊ុព័ន្ធកសរូវអង្ក�្រ្្ុជា ផដលម្្រលោក លន់ 
ដយេង អគ្គលលខាធិការសហព័្រ្ធ បា្រទទងួលជងួបសាវ គម្រ៍ មករុមហ៊ថុ្រ Fuji Electric Co., Ltd. ផដលជាមករុមហ៊ថុ្ររបស់មបលទសជប៉ាថុ្រ ល្្តលលីការមចនែមបឌិតបលច្ចកវទិយា 
ថាមពល (Innovating Energy Technology) តំ្ងលដ្យ ដ�្រ ហាជិ្ុិ អុីវាេ សាគ្គិ (Hajime Iwasaki) នាយកមគប់មគងការយិល័យតំ្ងលៅ 
កម្ថុជា ផដលជំ្រងួបល្រទះ ល្្តសំខា្រ់លៅលលីការផណនាពីំសក្ា្រថុពលរបស់មករុមហ៊ថុ្រ ្ិរងលទ្ធភាពកនែថុងការចាប់មដគូសហការ រវាងមករុមហ៊ថុ្រល្រទះ ្ិរងលរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវ 
ផដលជា សម្ជិករបស់សហព័្រ្ធ។ 

បនាទ ប់ពីខាង Fuji Electric Co., Ltd. បា្រលរៀបរាប់ពីសាវតា ្រិងគលមម្ងនានាផដលមករុមហ៊ថុ្រម្្រលៅកនែថុងមបលទសកម្ថុជា ផដលម្្រដូចជា Minebea Substation, 
supplying MV panel, CRT, MDB, UPS, monitoring system of solar power, distribution transformer (Oil Immersed type, cast resin type), 
SCADA system, Crane System, VSD Panel ជាលដីមល្រទះ សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជាយល់លឃញីថា ល្រទះជាឱកាសដ៏ល្អមងួយ កនែថុងការផណនាបំ្រ្លៅកា្រ់សម្ជិករ
បស់សហព័្រ្ធ ផដលជាលរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវ លដ្យសារផត តមមរូវការថាមពល ្ិរងម្៉ា សថុី្រនានាលៅតាមបលច្ចកវទិយា គឺជាការចាបំាច់ ជាពិលសសសមម្ប់ លរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រ
មសរូវខានែ តតូចផដលកំពថុងផតអភិវឌ្ឍខលៃងួ្រលៅជាខានែ តមធ្យម ្ិរងខានែ តធំជាលដីម។ 

ជាកិច្ចបញ្ចប់ម្រជំ្រងួបល្រទះ សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា សផម្ងក្ីសាវ គម្រ៍ចំលពាទះមករុមហ៊ថុ្រ Fuji Electric Co., Ltd. កនែថុងករណីមករុមហ៊ថុ្រចាប់អារម្មណ៍កាលៃ យជាសម្ជិក
សហព័្រ្ធ លហយីជាពិលសសលនាទះ វា្ររឹងកាលៃ យជាឱកាសដ៏ល្អមងួយ កនែថុងការចាប់មដគូសហការ ្ិរងពិភាកសាអំពីលកខាណៈបលច្ចកលទសឱ្យបា្រកា្រ់ផតសថុីជលមរៅជាមងួយ្ររឹង 
លរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវ ផដលជាសម្ជិករបស់សហព័្រ្ធ្ងផដរ។

នាមពរឹកម្្ពថុធ ១៥លកីត ផខភមទបទ ឆ្នែ ជូំត លទាស័ក ព.ស ២៥៦៤ មតរូវ្ររឹងម្្ទី ០២
 ផខកញ្ញា  ឆ្នែ ២ំ០២០ ដ�្រ យេន សវុណ្ណ  សមាជិ្រ សហ៊ុព័ន្ធ កសរូវអង្ក�
្រ្្ុជា បា្រអលញ្ជ ីញទស្ស្រកិច្ច ្ិរងជងួបជាមងួយ ដ�្របណិិត បុិច សដុែ្ 
នាយ្រកបតិបត្ិវិទយាសា្ថ នបណុ្ះបណ្ាល និងកសាវកជាវដែើ្ប ី
អភិិវឌឍន៍្រ្្ុជា (CDRI) ផដលជំ្រងួបល្រទះល្្តលលីការពិភាកសា ល្ៃ ស់ប្ូរ 
លយបល់ លលីការ្លិតមសរូវផស្រជ័យលមប្រ (Senchey Low Glycemic Index: GI) 
ផដលមតរូវបា្រលោក យ៉ា្រ សថុវណណ ផកលម្អ លដ្យរងួមសហការជាមងួយ/លលីកទរឹកចិត្ពី 
មូល្ិរធិ GI លៅអូនស្ាលី ្រិងវទិយាស្ា្រលៅសរឹងហាបថុរ។ី

លោកបណ្ឌិ ត បថុិច សថុលខម បា្រសរលសីរដល់លោក យ៉ា្រ សថុវណណ ចំលពាទះចកខាថុវសិ័យ
ពិលសសរបស់លោក កនែថុងការ្្សពវ្សាយ អង្ករផខ្មរ សថុខភាពល្អ សថុវត្ិភាព ្ិរងការមបកងួត
មបផជងខ្ស់សមម្ប់អតិ្ិជ្រ។ 

ជំនួបជា្ួយក្រុ្ហ៊ុុុន Fuji Electric Co., Ltd. ពិភា្រសាអំពីលទ្ធភាព្រ្ងុ្រិច្ចសហ៊ុកា�ដលើ
កា�មច្កបឌិតបដច្ច្រវិទយាថា្ពល

សមាជិ្រក្រុ្កបឹ្រសាភិិបាលសហ៊ុព័ន្ធកសរូវអង្ក�្រ្្ុជា ជួបពិភា្រសា្្សពវ្សាយអង្ក�កែ្ម� 
សវុត្ថិភាព និងសែុភាពលៀ ជា្ួយនឹងវិទយាសា្ថ នបណុ្ះបណ្ាល 

និងកសាវកជាវដែើ្បអីភិិវឌឍន៍្រ្្ុជា CDRI
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នាមពរឹកម្្សថុមក ២លរាច ផខភមទបទ ឆ្នែ ជូំត លទាស័ក ព.ស ២៥៦៤ មតរូវ្ររឹង ម្្ទី 
០៤ ផខកញ្ញា  ឆ្នែ ២ំ០២០ នាទីសានែ ក់ការធនាោរចិ្រ (ហថុងកថុង) សាខាភនែំលពញ 
សហ៊ុព័ន្ធ កសរូវអង្ក�្រ្្ុជា (ស.អ.្រ) ផដលតំ្ងលដ្យ ឧ្រញ៉ាេ  
សងុ សា� េន មបធា្រ សហព័្រ្ធ បា្រចថុទះអ្រថុស្សរណៈម្រការលយគយល់ោនែ លលី
គលមម្ង ពិព័�ណ៍ទំនិញ នាចំនូល អន្�ជាតិចិន ដលើ្រទី៣ ជាមងួយ្ររឹង 
ធនាោ�ចិន (ហុ៊ុង្រងុ) សាខា ភិ្ំដពញ ផដលតំ្ងលដ្យ ដ�្រ 
Liu Zheng។ 

កា�ចុះអនសុ្ស�ណៈមនកា�ដយគ្គយលោ្់�វាងសហ៊ុព័ន្ធកសរូវអង្ក�្រ្្ជុា 
នងិធនាោ�ចនិ (ហុ៊ុង្រងុ) សាខាភំ្ិដពញ 

ដលើគ្គដកមាងពពិ�័ណ៍ទនំញិនាចំនូលអន្�ជាតចិនិ ដលើ្រទ៣ី ឆ្្២ំ០២០

កនែថុងនាមជាមដគូយថុទ្ធសានស្មងួយរបស់ពិព័រណ៍ទំ្ិរញនាចូំលអ្រ្រជាតិចិ្រលលីក
ទី៣ ធនាោរចិ្រ (ហថុងកថុង) យល់លឃញី្ិរងទទងួលសា្គ ល់ ស.អ.ក  ជាស
ម្គមធថុរកិច្ច សំខា្រ់ លៅ កម្ថុជា ជាមងួយ្ររឹងគថុណសម្ត្ិម្រការផដលសហព័្រ្ធ
ម្្រសម្ជិកជាលមចី្រ ជាពិលសស គឺមករុមហ៊ថុ្រនាលំចញ ្រិងលរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវ
 ផដលជាឱកាស កនែថុងការពមងីក្ូរវសក្ា្រថុពលម្រ កិច្ចសហការ រវាងសម្ជិក
របស់សហព័្រ្ធ ្ិរង ធនាោរ ចិ្រ ក៏ដូចជា្្សពវ្សាយបផ្រ្មលៅ ដល់ សម្ជិក កនែថុង
ការចូលរងួមពិព័រណ៍ ទំ្ិរញនាចូំលអ្រ្រជាតិចិ្រ លលីកទី៣ លដីម្ទីទងួល បា្រ ឱកាស
ពមងីកធថុរកិច្ច ្ិរង ពាណិជ្ជកម្មសកល្ងផដរ។

លយងតាម លសចក្ីមបកាសរបស់ពិព័រណ៍ទំ្ិរញនាចូំលអ្រ្រជាតិ ចិ្រ ពិព័រណ៍
លលីកទី៣ ល្រទះ លមោង្ររឹងលរៀបចំ លៅម្្ទី០៥ ដល់  ទី ១០ ផខវចិ្ិកា ឆ្នែ ២ំ០២០ 
ខាងមថុខ នាទីមករុងលសៀងមហ មបលទស ចិ្រ។

សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា ម្្រសថុទិដ្ឋិ្រិយម ្ិរងសង្រឹមយ៉ា ងមថុតម្ ំកនែថុងការ
ចូលរងួម យ៉ា ងសកម្ម លៅកនែថុង មពរឹត្ិការណ៍ពិព័រណ៍ល្រទះ លដីម្ី្ ្សពវ្សាយអំពីអង្ករ
កម្ថុជាលៅលលី ឆ្ក  អ្រ្រជាតិ ្រិងពមងីកក៏ដូចជាផសវងរកមដគូពាណិជ្ជ កម្ម លៅកនែថុង
វសិ័យមសរូវអង្ករ ្ិរងវសិ័យពាក់ព័្រ្ធនានា លៅកនែថុង ឱកាសម្រពិព័រណ៍លនាទះ្ងផដរ។
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ែំដណើ �ទស្សន្រិច្ចដ�កាន់វិទយាសា្ថ នកសាវកជាវ និងអភិិវឌឍ្រស្ិរ្្ម្រ្្ុជា 
ស្ិរសាពី្រិច្ចសហ៊ុកា�ដលើកា�្្សពវ្សាយពនូជកសរូវ និងជំ�ញុកា�នាដំចញ

នាម្្ពថុធ ៧លរាច ផខភមទបទ ឆ្នែ ជូំត លទាស័ក ព.ស ២៥៦៤ មតរូវ្ររឹងម្្ទី០៩ ផខកញ្ញា  ឆ្នែ ២ំ០២០ សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា តំ្ងលដ្យឧ្រញ៉ាេ  សងុ សា� េន 
មបធា្រសហព័្រ្ធ ឧ្រញ៉ាេ  វង្ស បុុនដហ៊ុង អ្រថុមបធា្រសហព័្រ្ធ ដ�្រ លន់ ដយេង អគ្គលលខាធិការសហព័្រ្ធ បា្រអលញ្ជ ីញលៅទស្ស្រកិច្ចលៅវទិយាស្ា្រ 
មសាវមជាវ ្រិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ថុជា (CARDI) ផដលទទងួលបា្រការសាវ គម្រ៍យ៉ា ងកក់លរ្ៅពី ដ�្របណិិត អុុ្រ មាេ ការា នាយក CARDI ្ិរងសហការ។ី 

ដំលណីរទស្ស្រកិច្ចល្រទះ ក៏ម្្រការសមមបសមមរួល ្ិរងចូលរងួមពី តំ្ងមកពីកម្មវធិី 
ផខ្សសង្វ ក់តមមលៃកសិកម្មកម្ថុជា-អូនស្ាលី (CAVAC) ផដលម្្រលោក Edo Lin 
មបធា្រ គលមម្ងកិ្រផកមចនែ ្ិរងនាលំចញ ្រិង អ្្រកស ីជា ពនលៃពឺ មន្រ្ីសមមប សមមរួល 
គលមម្ង ្ិរងសហការ ី្ ងផដរ។   

លោលបំណងម្រដំលណីរទស្ស្រកិច្ចល្រទះ គរឹលដីម្សីិកសាផសវងយល់អំពីសកម្មភាព 
ការ ង្រ  សំខា្រ់របស់ CARDI កនែថុងការមសាវមជាវ្រិងអភិវឌ្ឍពូជមសរូវ នាលពលក្រលៃងមក 
លដីម្អីាច ឈា្រលៅរកការពិភាកសាពីលទ្ធភាពម្រកិច្ចសហការរវាងភាគីទាងំបី រងួមម្្រ 
សហព័្រ្ធ មសរូវអង្ករកម្ថុជា CAVAC ្ិរង CARDI កនែថុងទិសលៅលលីកកម្ស់ពូជមសរូវផដល
ម្្រ គថុណភាព ្ិរងទី្សារ សមម្ប់ពមងរឹងវសិ័យកសិកម្មកម្ថុជា ក៏ដូចជាលដីម្ជីំរថុញ 
ការនា ំលចញ្ងផដរ។ 

ជាលទ្ធ្លបនាទ ប់ពីទស្ស្រកិច្ច ្ិរងកិច្ចមបជថុំពិភាកសាល្រទះ ចំណថុ ចសំខា្រ់ៗមងួយចំ្រងួ្របា្រឯកភាព រងួមម្្រ ៖
១. ការលមោង្ររឹងចថុទះអ្រថុស្សរណៈលយគយល់ោនែ  (MOU)លលីការង្រអភិវឌ្ឍ្រ៍្្មីៗ ្រិងការលរៀបចំបលង្កីតម្៉ា កសមូហភាព (collective marks) របស់ពូជមសរូវផដល 
លទីប បលញ្ច ញ្្មី (SKO 01)
២. ការ្្សពវ្សាយ ្ិរងការលរៀបចំយថុទ្ធសានស្លៅលលីពូជមសរូវដំលណីបមស្មង្គលរបស់ CARDI លដីម្ជីំរថុញការនាលំចញលៅមបលទសចិ្រ ្ិរងការលមបីមបាស់កនែថុងមសរុក   
៣. សិកសាពីពូជមសរូវរបស់កម្ថុជាមបលភទអង្ករបាយទ្រ់ លដីម្បីំលរទីី្សារនាលំចញជាពិលសសមបលទសចិ្រ។

បនាទ ប់ពីការលធវីទស្ស្រកិច្ចសិកសា ផសវងយល់ ទ្ ល់លៅវទិយាស្ា្រ មសាវមជាវ ្រិងអភិវឌ្ឍ្រ៍កសិកម្មម្ថុជា CARDI ឧកញ៉ា  មបធា្រសហព័្រ្ធ ្ិរង អនែកចូលរងួមបា្រវាយ
តំមល ្ិរងលកាត សរលសីរខ្ស់លលីសានែ មដ ការដរឹកនាផំដលបា្រសលមមច ្ិរងកំពថុងអ្រថុវត្ លដីម្អីភិវឌ្ឍ្រ៍វសិ័យកសិកម្មលៅកម្ថុជា។ សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា ម្្រ
លសចក្ី លសាម្រស្សបំ ថ្ុត ចំលពាទះ ថានែ ក់ដរឹកនាវំទិយាស្ា្រផដលអ្រថុញ្ញា ត្ិ ្រិង្្ល់កិច្ចសហមបតិបត្ិដល់សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជាលលីការសិកសា កនែថុងការអភិវឌ្ឍពូជមសរូវ
លៅលពលខាងមថុខជាប្រ្លទៀត។
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ពធិចុីះ្រចិ្ចសនយា្លតិ្រ ្្ម្រស្ិរ ្្ម ដលើែណំា្ំរស-ិឧសសាហ៊ុ្រ ្្ម និងកសរូវស�រីាងគ

 �វាងក្រុ្ ហ៊ុុនុ នងិសហ៊ុគ្គ្ន្៍រស្ិរ ្្ម ដៅកបដទស្រ្្ជុា

កិច្ចស្រយាកសិកម្ម គឺជាយ្រ្ការមងួយផដលសមមសប ្ិរងជងួយជំរថុញកនែថុងការដ្ដំថុទះ ការ្្គត់្្គង់ ្រិង មបលភទពូជផដលល្លៃីយតបលៅ្ររឹងតមមរូវការ លកខាខណ្ឌ ទី្សារ 
ជាពិលសស មបលភទមសរូវ ្ិរង ដំ្ ំកសិ្លសររីាង្គ លហយីជាយ្រ្ការមងួយជងួយធានា ្ិរងបលង្កី្រទំ្រថុកចិត្លលីការដ្ដំថុទះរបស់មបជាកសិករ្ងផដរ។  

លដ្យ លមីល លឃញី ្ូរវសារៈសំខា្រ់ម្រយ្រ្ការល្រទះ សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជាសហការណ៍ជាមងួយនាយកដ្្ឋ ្រកសិឧសសាហកម្ម ម្រមកសងួងកសិកម្ម រថុកាខា មបម្ញ់ ្ិរង 
ល្រសាទ លធវីការលរៀប ចំ  ្ូរវ មពរឹត្ិការណ៍ “ពិធីចថុទះកិច្ចស្រយា       ្លិតកម្មកសិកម្ម លលីដំ្កំសិ-ឧសសាហកម្ម ្ិរងមសរូវសររីាង្គ រវាងមករុមហ៊ថុ្រ ្ិរងសហគម្រ៍ កសិកម្ម 
លៅមបលទសកម្ថុជា” ផដល លរៀបចំ លែងី លៅម្្ទី ២៩ ផខកញ្ញា  ឆ្នែ ២ំ០២០ លមកាមអធិបតីភាព ឯ្រឧត្្ ដវង សាែុន រដ្ឋមន្រ្ីមកសងួងកសិកម្ម រថុកាខា  មបម្ញ់ ្ិរង 
ល្រសាទ នាទីស្ីការមកសងួងកសិកម្ម រថុកាខា មបម្ញ់ ្ិរងល្រសាទ ជាមងួយ្ររឹង វត្ម្្រ  របស់ភាគីពាក់ព័្រ្ធជាង១០០នាក់ កនែថុងលនាទះ ម្្រ សហគម្រ៍ កសិកម្ម ចំ្រងួ្រ៥៩ 
មកពី៨លខត្ ទូទាងំមបលទសកម្ថុជា។ 

សហគម្រ៍ កសិកម្ម ទាងំ ៥៩ ម្្រទីតាងំលៅកនែថុងលខត្តាផកវ កំពង់ស្ឺ កំពត កំពង់ឆ្នែ ងំ មណ្ឌ លគិរ ីមពទះវហិារ ផដលម្្រសម្ជិកសរថុបចំ្រងួ្រ៤២៤៣ មគរួសារ បា្រ
ទទងួល្ូរវទី្សារ្លិត ្ិរង ្ ្គត់ ្ ្គង់ ដំ្ ំកសិ-ឧសសាហកម្ម ្ិរងមសរូវសររីាង្គ ពីការចថុទះកិច្ចស្រយា្លិតកម្មកសិកម្មតាមកិច្ចស្រយានាម្្ល្រទះ។  ជាមងួយោនែ ល្រទះ្ងផដរ

 សមម្ប់កម្មវធិីម្្ល្រទះគឺ ម្្រសហគម្រ៍ ចំ្រងួ្រ ៥៩ មកពីលខត្ចំ្រងួ្រ៨ ផដលចថុទះកិច្ចស្រយា្លិត ្្គត់្្គង មសរូវសររីាង្គ ចំ្រងួ្រជិត ៣មថុឺ្រលតា្រ ដំែូងមីសររីាង្គចំ្រងួ្រ 
២មថុឺ្រ៦ពា្រ់លតា្រ ស្ករលតានែ តកំពង់ស្ឺ ១០០លតា្រ ្ិរង លមមច ចំ្រងួ្រ ៥០លតា្រ្ងផដរ។ 

ពិធីចថុទះកិច្ចស្រយា្លិតកម្មកសិកម្មតាមកិច្ចស្រយាល្រទះ មតរូវបា្រសហការលរៀបចំលែងី លដ្យសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា ្រិងនាយកដ្្ឋ ្រកសិ- ឧសសាហកម្ម ម្រមកសងួង
កសិកម្ម រថុកាខា  មបម្ញ់ ្ិរងល្រសាទ។  ជាមងួយោនែ ល្រទះ្ងផដរ កម្មវធិីល្រទះទទងួលបា្រការចូលរងួមោមំទផ្នែកហរិញញាវត្ថុ ពីរដ្្ឋ ភិបាល មបលទសអូនស្ាលី តាមរយៈកម្មវធិីផខ្ស
សង្វ ក់តមមលៃកសិកម្មកម្ថុជា - អូនស្ាលី (CAVAC)  មករុមហ៊ថុ្រ លអមរថុ រា៉ា យកម្ថុជា លខមបូឌា ឯ.ក(Amru Rice)  មករុមហ៊ថុ្រសាជីវកម្មកសិកម្មកម្ថុជា ម.ក (CACC) 
មករុមហ៊ថុ្រ Signatures of Asia ឯ.ក មករុមហ៊ថុ្រ បាយ្័រ លហរ ឺលធច (Bayon Heritage) ឯ.ក សហព័្រ្ធប្្ញកសិកម្ម ្រិងធម្មជាតិ (FNN)  សហភាព សហគម្រ៍
កសិកម្មមពទះវហិារ ម្្រជ័យ  អង្គការអភិវឌ្ឍ ្រិងភាព  ជាមដ គូ កនែថុង សកម្មភាព (DAP) មពទះវហិាដ្ណឺម្៉ា ក់ (DCA)។ មិ្រផតប៉ាថុល ណ្ ទះ ពិធីល្រទះ ក៏ទទងួលបា្រ ្ូរវការ
ោមំទយ៉ា ងលពញទំហរឹងពី មកសងួងកសិកម្ម មកសងួងពាណិជ្ជកម្ម ធនាោរ អភិវឌ្ឍជ្របទ ្ិរងកសិកម្ម (ARDB) ។ 

លៅកនែថុងកម្មវធិីល្រទះផដរ ឯ្រឧត្្ �ែឋា្ន្រ្តីន្ី ដវង សាែុន ក៏បា្រលធវីការវាយតមមលៃខ្ស់ ចំលពាទះរបាយការណ៍សាវ គម្រ៍របស់នាយកដ្្ឋ ្រកសិ-ឧសសាហកម្ម ផដល
ម្្រ ដ�្រ គ្គង់ ភាជ ជាមបធា្រ   នាយកដ្្ឋ ្រ ្ិរងជាមដគូ សហការជាមងួយសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា កនែថុងការលរៀបចំមពរឹត្ិការណ៍នាម្្ល្រទះលែងី។  ឯកឧត្មបា្រ
ផ្លៃងថា មពរឹត្ិការណ៍នាម្្ល្រទះ បា្រ បង្ហា ញ ឱ្យ លឃញី  ពីកិច្ចខិត ខំមបរឹងផមបង សហការោនែ បា្រយ៉ា ងល្អ ពីមគប់ភាគីពាក់ព័្រ្ធ ឈា្រមកសលមមចបា្រ្ូរវកិច្ចស្រយាមងួយ
ផដលអាចចាត់ទថុកថាជាបនាទ ត់ ជាផខ្ស ឬជា ្ិរតិវធិី សមម្ប់ ឱ្យភាគី អនែក ្ លិត  ្ិរងអនែក បញ្្ជ  ទិញ លដីរ មពមោនែ លឆ្្ទះលៅទិសលៅមងួយយ៉ា ងជាក់ោក់ ពិតមបាកដ យថុត្ិធម៌ 
តម្លៃ ភាព សច្ចភាព ្ិរងជំល្រឿទថុកចិត្ោនែ  លដ្យឈរ លលី លោលការណ៍ សំខា្រ់៣ គឺ៖ ធានា បា្រ ្ូរវ បរមិ្ណ្្គត់្្គង់មបកបលដ្យ្ិររ្រ្រភាព គថុណភាព្លិត្ល

 ធានាបា្រ្ូរវតមមលៃ ្ិរងធានាបា្រ្ូរវសាមគ្គីភាព កិច្ចសហការ ្ិរងជំល្រឿទថុកចិត្។ 
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ឯកឧត្មម្្រមបសាស្រ៍ថា ៖ “ពិត្ស់លទ្ធ្លនាលពលល្រទះបា្រ្លៃថុទះបញ្្ច ងំឱ្យលឃញីថា 
មកសងួង  កំពថុង ផត ប្រ្ ជំរថុញ ្រិងលលីកទរឹកចិត្ឱ្យមគប់អ្រថុវសិ័យទាងំអស់អ្រថុវត្ តាមអភិមកម 
“រដ្ឋ-ឯកជ្រ-មដគូ អភិវឌ្ឍ្រ៍ ្រិងសហគម្រ៍” លដីម្ពីមងីកវសិាលភាពឱ្យបា្រកា្រ់ផតទូ
លំទូោយលៅដល់   សហគម្រ៍ ល្្សងៗលទៀត កនែថុងទិសលៅចូលរងួមចំផណកអភិវឌ្ឍ្រ៍វសិ័យ 
កសិកម្ម   កនែថុងបរបិទ ម្រ បដិវត្្រ៍ ឧសសាហកម្ម ទី៤ ្ិរងសាកលភាវូប្ីរយកម្ម”។  ឯកឧត្ម 
បា្រឱ្យ ដរឹង លទៀត ថា មកទល់លពល ល្រទះម្្រ សហគម្រ៍ កសិកម្មជាង ៧៥០លហយី ផដល 
បា្រចថុទះកិច្ចស្រយា្្គត់ ្ ្គង់កសិ្លលៅឱ្យមករុមហ៊ថុ្រ លធវីការនាលំចញ ្រិងរពំរឹងថា ចំ្រងួ្រ 
កិច្ចស្រយាល្រទះ ្ររឹងលកី្រលែងីដល់១ពា្រ់សហគម្រ៍លៅមតរឹមដំ្ច់ឆ្នែ ២ំ០២០ល្រទះ។

ឧ្រញ៉ាេ  ចាន់ សឃុាងំ អ្រថុមបធា្រសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា  ក៏បា្រលលីកលែងីអំពីយ្រ្ការណ៍4P 
( Public Private Producer Partnership)  ្រិងសមិទ្ធ្លផដលសំលរចបា្រជាពិលសស ពិពិធ 
កម្ម ទី្សារ លៅសហគម្រ៍ អឺរ ៉ាថុប លកី្រជាង ៣០ភាគរយ ទី្សារអូនស្ាលីលកី្រជិត ១០០០% លហយី 
ទី្សារហថុងកថុង លកី្រជាង ២០០% ្ងផដរ ។ល។ សមម្ប់មពរឹត្ិការណ៍ដ៏ម្្រសារៈសំខា្រ់ ម្្ ល្រទះ 
គឺពិតជាបា្រចូលរងួម ចំផណកយ៉ា ងធំលធង កនែថុងការ ជំរថុញ ្រិងការ លធវីពាណិជ្ជកម្មមសរូវ-អង្ករ លៅកម្ថុជា 
ជាពិលសសមសរូវសររីាង្គ។ លោកឧកញ៉ា បា្របញ្្ជ ក់ថា រយៈ កាល ក្រលៃង មក ល្រទះគឺ ម្្រ សម្ជិក 
សហព័្រ្ធ មងួយចំ្រងួ្របា្រ ្ិរងកំពថុងអ្រថុវត្លដ្យ ទ្ ល់ជាមងួយសហគម្រ៍កសិករលៅតាម  មូល  ដ្្ឋ ្រ 
    លដ្ យ   ្ ទ ល់។  លោកឧកញ៉ា ម្្រមបសាស្រ៍បផ្រ្មថា ៖ “សកម្មភាពការង្ររបស់ សហព័្រ្ធ បា្រ ចូល 
រងួម   ចំផណក   កនែថុង លោល ្រលយបាយជំរថុញការនាលំចញអង្ករកម្ថុជា ផដលជាលវទិកាមបមូល្្ថុ ំភាគីពាក់ព័្រ្ធ
លៅកនែថុងវសិ័យ កសិកម្ម ជាពិលសស មសរូវអង្ករ លហយី្ររឹងកាលៃ យលៅជាកម្មវធិីគំរូសមម្ប់ប្្លរាងម្៉ា សថុី្រ 
កិ្រមសរូវ មករុមហ៊ថុ្រអនែកនាលំចញ ្រិង សហគម្រ៍  កសិករល្្សងៗលទៀត លៅតាមប្្លខត្ល្្សងៗលទៀតកនែថុង 
ការ អ្រថុវត្ ្ូរវកិច្ចស្រយា្លិតកម្មកសិកម្ម ការអ្រថុវត្្រ៍ កិច្ចស្រយា គឺជាការ្្ល់ទំ្រថុកចិត្លៅវញិលៅមក 
រវាងអនែក្លិត ្ិរងម្្ច ស់លរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវ លហយី លដីម្ ីលអាយ កា្រ់ផតលជាគជ័យផ្មលទៀតលនាទះគឺ ការ 
ចូលរងួម លៅកនែថុងផខ្សមចវាក់តមមលៃ ្ិរងការ្្គត់្្គង់ពីមគប់ភាគឺទាងំអស់ រងួមទាងំ វសិ័យសាធារណៈ ្ិរង 
វសិ័យ  ឯកជ្រផ្នែកលទៀតដូចជាធនាោរជាលដីម។”

ពិត្ស់ ពិធីចថុទះកិច្ចស្រយាកសិកម្មនាម្្ល្រទះ មបមពរឹត្លៅលដ្យលជាគជ័យ ្រិងមបកបលដ្យផ្លៃ ្្ក
 ពិតជា មិ្រអាច ខវទះបា្រលនាទះលទ ្ូរវការចូលរងួមោមំទផ្នែកហរិញញាវត្ថុ ពីមដគូអភិវឌ្ឍ។ លោក Gary 

Ellem មបធា្រ មករុមការង្រ កម្មវធិី កាវា៉ាក់ បា្រផ្លៃងថា កម្មវធិីកាវា៉ាក់ គឺជាកម្មវធិីផដលបា្រជំ្រងួយ
ពីរាជរដ្្ឋ ភិបាលអូនស្ាលីផដលោមំទលលីការ លលីក កម្ស់ ដល់ការមបកងួតមបផជង ម្រវសិ័យកសិកម្ម
កម្ថុជា តាមរយៈយថុទ្ធសានស្ល្្សងៗ ការលធវីការរងួមសហការជាមងួយរាជរដ្្ឋ ភិបាល វសិ័យឯកជ្រ ្ិរង
មគរឹទះស្ា្រមសាវមជាវនានា។ ចាប់តាងំពីកម្មវធិីកាវា៉ាក់ បា្រលធវីការ សហការជាមងួយមករុមហ៊ថុ្រ AMRU 
Rice ចាប់ល្្ីមលៅឆ្នែ ២ំ០១៨ លលី្លិតកម្មកិច្ចស្រយាកសិកម្ម កនែថុងលនាទះ បរមិ្ណ ផដលបា្រ ចថុទះកិច្ច
ស្រយា លកី្រលែងីពី ២០០០ លតា្រ លៅឆ្នែ  ំ២០១៨ ដល់ ៣០០០ លតា្រ លៅឆ្នែ  ំ២០១៩ លហយី លៅ
ឆ្នែ  ំ២០២០ បរមិ្ណ ផដលបា្រ ចថុទះកិច្ចស្រយា្ររឹងលកី្រលែងីដល់ ៥០០០ លតា្រ។ ល្រទះជាការរកីចំលរ្ីរ
ផដលគងួរឱ្យកត់សម្្គ ល់។ លោកម្្រ មបសាស្រ៍ថា ៖ “លៅកនែថុងកសិកម្មកិច្ចស្រយាម្្របញ្ហា មបឈម
ជាលមចី្រ ប៉ាថុផ្រ្កម្មវធិីកាវា៉ាក់គឺរកីរាយ្ររឹងចូលរងួមកនែថុងការ អភិវឌ្ឍគំរូមងួយផដលលយងីលជឿជាក់ថាកសិកម្ម
កិច្ចស្រយាអាច្ររឹងពមងីកលៅលខត្ល្្សងលទៀត លដ្យម្្រស្ាប័្រមីមករូហរិញញាវត្ថុជាតងួអង្គពាក់ព័្រ្ធ។”   

ចំលពាទះការោមំទផ្នែកហរិញញាវត្ថុលៅដល់សហគម្រ៍កសិកម្ម វសិ័យធនាោរ គឺជាវសិ័យមងួយផដលពិតជា មិ្រ 
អាច  ខវទះបា្រ លនាទះលទ។ ដ�្រ ចាន់ សហីា តំ្ងធនាោរអភិវឌ្ឍជ្របទ ្ិរង កសិកម្ម បា្រ រលំលច 
អំពីការសាវ គម្រ៍របស់ ធនាោរ ចំលពាទះសហគម្រ៍កសិកម្មទាងំអស់ កនែថុងការផសវង រកឥណទា្រ ពីធនាោរ 
ផដលតងួយ៉ា ង ក្រលៃងមក ធនាោរ បា្រចូលរងួមជាមងួយរាជរដ្្ឋ ភិបាល ្្ល់ឥណទា្រ សមម្ប់ វសិ័យកសិកម្ម 
កនែថុងលនាទះ ក៏ល្្តសំខា្រ់លលីវសិ័យ មសរូវអង្ករ ្ ងផដរ លហយីការ្្ល់ឥណទា្រល្រទះ បងប្អូ្រ មបជាកសិករអាច 
ផសវងរកបា្រតាមរយៈប្្ញការយិល័យចល័ត របស់ធនាោរ តាម ប្្ លខត្មងួយចំ្រងួ្រ ផដលម្្រ 
ទីតាងំលៅកនែថុងម្រទីរលសដ្ឋកិច្ច ្ិរងហរិញញាវត្ថុ។

សហព័្រ្ធ  មសរូវអង្ករកម្ថុជា ្ររឹងលៅផតប្រ្ខិតខំមបរឹងផមបងសហការជាមងួយមគប់ភាគីពាក់ព័្រ្ធទាងំអស់ ជំរថុញ 
ការចថុទះ កិច្ច ស្រយាកសិកម្ម រវាងមករុមហ៊ថុ្រ ជាមងួយ្ររឹងសហគម្រ៍កសិកម្ម ឱ្យបា្រកា្រ់ផតលមចី្រ លដីម្ ីចូលរងួម 
ជាមងួយ្ររឹងរាជរដ្្ឋ  ភិបាលសលមមច ឱ្យបា្រ្ូរវលោលលៅការនាលំចញអង្ករ១ោ្រលតា្រ នាលពលខាង មថុខ។ 

គងួរបញ្្ជ ក់ថា សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជាបា្រចូលរងួមការង្រសហការយ៉ា ងសកម្ម ជាមងួយមគប់នាយកដ្្ឋ ្របលច្ចកលទសទាងំអស់ របស់មកសងួងកសិកម្ម ម្្រជាអាទ៌ 
ដូចជា នាយកដ្្ឋ ្រកសិ-ឧសសាហកម្ម កនែថុងការង្រកិច្ចស្រយាកសិកម្ម អគ្គនាយកដ្្ឋ ្រកសិកម្ម (GDA) ្ិរងវទិយាស្ា្រមសាវមជាវកសិកម្មកម្ថុជា (CARDI) កនែថុង ការ 
សិកសា មសាវមជាវ ្រិងបលញ្ច ញពូជ មសរូវផដល ល្លៃីយតប តាមស្ា្រភាព ្ិរងទិដ្ឋភាពជាក់ផស្ងម្រទី្សារ ្ិរងភាពធ្រ់្ររឹងការផមបមបរួលអាកាសធាតថុ ផដល ជា លទ្ធ្ល 
គឺលយងី លទីបបា្រទទងួលការបលញ្ចញពូជ្្មីគឺ SKO 01 ផដលសហព័្រ្ធ រងួមជាមងួយអគ្គនាយកដ្្ឋ ្រកសិកម្ម វទិយាស្ា្រមសាមជាវកសិកម្មកម្ថុជា ្រិងកម្មវធិីផខ្សសង្វ ក់ 
តមមលៃកសិកម្ម កម្ថុជា- អូនស្ាលី CAVAC ្ររឹងលមតៀមលរៀបចំសលម្្ធជា្លៃូវការលៅលពលខាងមថុខ។ 
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នាម្្សថុមក ៧លរាច ផខអស្សថុជ ឆ្នែ ជូំត លទាស័ក ព.ស ២៥៦៤ មតរូវ្ររឹងម្្ទី០៩ ផខតថុោ ឆ្នែ ២ំ០២០ ឧ្រញ៉ាេ  សងុ សា� េន មបធា្រសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា 
(ស.អ.ក) រងួមជាមងួយលោក លន់ ដយេង អគ្គលលខាធិការ ស.អ.ក រងួម្ររឹងសហការ ីបា្រទទងួលជងួបសាវ គម្រ៍ លោកបណ្ឌិ ត Yurdi Yasmi អនែកតំ្ង មបចា ំតំប្រ់
អាស៊ា្រ របស់វទិយាស្ា្រមសាវមជាវមសរូវអង្ករអ្រ្រជាតិ  (IRRI) ្រិងសហការ ីផដលជំ្រងួបល្រទះ គឺជាការជងួបពិភាកសាអំពីលទ្ធភាព ម្រកិច្ចសហការរកនែថុងការង្រមសាវមជាវ 
្រិង អភិវឌ្ឍ (Research and Development) វាងស្ាប័្រទាងំពីរកនែថុងលោល បំណងលលីកកម្ស់ ្ិរងលធវីឱ្យកា្រ់ផតមបលសីរលែងី។ 

ឧកញ៉ា  សថុង សារ ៉ា្រ  បា្រសផម្ងការសាវ គម្រ៍យ៉ា ងកក់លរ្ៅ កនែថុងការផដលលោកបណ្ឌិ ត អនែក 
តំ្ង   របស់ IRRI មបចាតំំប្រ់អាស៊ា្រ ម្្រការចាប់អារម្មណ៍កនែថុងការប្រ្ការ សហការ កនែថុង ការង្រ 
មសាវមជាវ្រិងអភិវឌ្ឍ (R&D) ល្រទះ ជាមងួយសហព័្រ្ធ កនែថុងភាពជាមដគូ កនែថុងការង្រ ការ្លិតមោប់ពូជ 
កិច្ច សហការ ្ិរងការោមំទផ្នែកបលច្ចក លទសនានា្ងផដរ ផដលវាជាការជងួយោមំទយ៉ា ងខាលៃ ងំកនែថុងការលធវី
យ៉ា ង្ឱ្យវសិ័យមសរូវអង្កររបស់កម្ថុជា ម្្រ ភាព មបកងួតមបផជង។ 

លោកបណ្ឌិ ត Yurdi Yasmi ក៏បា្រសផម្ងក្ីលមតកអរចំលពាទះជំ្រងួបល្រទះ លហយីសង្រឹមថា IRRI ្រិង 
សហព័្រ្ធ អាចរងួមោនែ សហការ កនែថុងការង្រផ្្រការសកម្មភាពរបស់ IRRI រយៈលពល៥ឆ្នែ  ំផដល IRRI 
្រិងមកសងួង កសិកម្ម កម្ថុជា លទីបបា្រចថុទះកិច្ចមពមលមពៀងនាលពល្្មីៗល្រទះ ជាមងួយ្ររឹងលោលលៅផក 
លំអវសិ័យមសរូវអង្ករ លដ្យ បលង្កី្រ ការវភិាគលលី្លិតភាព ្ិរងភាពធ្រ់ម្រ ប្្ញផខ្សសង្វ ក់តមមលៃ។ 
សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា ្រិង IRRI ្ររឹងប្រ្សហការជាមងួយោនែ  កនែថុងភាពជាមដគូ លៅលលី ការង្រ 
មសាវមជាវ ្រិងអភិវឌ្ឍវសិ័យមសរូវអង្ករកម្ថុជាតលៅមថុខលទៀត។ 

សហ៊ុព័ន្ធកសរូវអង្ក�្រ្្ុជា ្រ្ងុជំនួបសាវ គ្គ្ន៍តំណាងកបចាតំំបន់

�បសវ់ិទយាសា្ថ នកសាវកជាវកសរូវអង្ក�អន្�ជាតិ (IRRI)

សហ៊ុព័ន្ធកសរូវអង្ក�្រ្្ជុា កច្រអំដណាយជនូន
កបជាពល�ែឋា�ងដកោះ

ដោយទ្ឹរជំនន ់៦៥០កគ្គរួសា� ដៅដែត្បាតែ់បំង

នារលសៀលម្្អាទិត្យ ទី១៨ ផខតថុោ ឆ្នែ ២ំ០២០ លៅឃថុអូំរតាគី មសរុក្្មលោល 
លខត្ បាត់ដំបង សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា បា្រនាយំក្ូរវអំល្យផដលជា
ការចូលរងួមបរចិា្ច គ ពីសំ្ក់សម្ជិក សម្ជិកា សហព័្រ្ធ ្ិរងធនាោរ
អភិវឌ្ឍ្រ៍ជ្របទ ្ិរងកសិកម្ម ជូ្រ ដល់   មបជាពលរដ្ឋ ៦៥០ មគរួសារ ផដល
រងលមោទះលដ្យទរឹកជំ្រ្រ់ លៅឃថុអូំរតាគីល្រទះ ផដល កនែថុង មងួយមគរួសារទទងួលបា្រ
អង្ករ១៥គីែូមកាម ម១ីលកស មតីខ១យងួរ ទរឹកសថុអីថុវី១យងួរ ្ិរង ្ វកិា ៤មថុ្ឺរលរៀល។ 

កម្មវធិីផចកអំល្យនាម្្ល្រទះ ម្្រការចូលរងួមជាវត្ម្្រដ៏ខ្ង់ខ្ស់ ពីឯ្រឧត្្ ដៅ ថាច មបតិភូរាជរដ្្ឋ ភិបាលទទងួលប្រទថុកជាអគ្គនាយកធនាោរអភិវឌ្ឍ្រ៍
ជ្របទ្ិរងកសិកម្ម ឯ្រឧត្្ ឧ្រញ៉ាេ  បណិិត ភិួ ពុយ តំ្ងរានស្មណ្ឌ លបាត់ដំបង ្ិរងជាទីមបរឹកសាមបតិបត្ិស.អ.ក ឧ្រញ៉ាេ  សងុ សា� េន មបធា្រ
ស.អ.ក រងួមជាមងួយអ្រថុមបធា្រ សម្ជិក មករុមមបរឹកសា ភិបាល ្ិរងសម្ជិកស.អ.ក ផដលតំ្ងឱ្យលរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវជាលមចី្រ លៅកនែថុងលខត្បាត់ដំបងល្រទះ។ 

ឧកញ៉ា  សថុង សារ ៉ា្រ សង្រឹមថា សកម្មភាពម្រថុស្សធម៌នាម្្ល្រទះ គឺជាការបង្ហា ញពីទរឹកចិត្ម្រការចូលរងួម «ផខ្មរជងួយផខ្មរ ផខ្មរលដីម្ផីខ្មរ» លហយីក៏បា្រផ្លៃងអំណរគថុណ
អស់ពីចិត្ចំលពាទះទរឹកចិត្ របស់សម្ជិក សហព័្រ្ធយ៉ា ង ថ្ុស ថ្ុលកនែថុងរយៈលពលដ៏ខលៃីល្រទះ ល្លៃីយតប្ររឹងស្ា្រការណ៍បនាទ ្រ់ម្រលមោទះទរឹកជំ្រ្រ់ល្រទះ។ លោកឧកញ៉ា  ក៏បា្រ
សផម្ងក្ីមពរួយបារម្ភចំលពាទះការខូចខាតមសរូវដំ្ ំរបស់កសិករ ផដលមិ្រមតរឹមផតលៅបាត់ដំបងលទ ផតលៅលខត្មងួយចំ្រងួ្រផដលរងលមោទះល្្សងលទៀត។
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ស.អ.ក ្ិរងធនាោរអភិវឌ្ឍ្រ៍ជ្របទ លៅផតប្រ្អំពាវនាវដល់សម្ជិកសម្ជិកា ប្រ្ជងួយទិញមសរូវពីកសិករឱ្យអស់ពីលទ្ធភាព ្ិរងកនែថុងតមមលៃមងួយសមរម្យ លៅកនែថុង
កាលៈ លទសៈដ៏លំបាក មងួយល្រទះ។ ស.អ.ក ក៏្ររឹងចូលរងួមជាមងួយមគប់ភាគីពាក់ព័្រ្ធទាងំអស់ លដីម្ផីសវងរកយ្រ្ការនានា លដ្ទះមសាយ្ររឹងបញ្ហា មបឈម ក៏ដូចជាលដីម្ី
លមសាចមសង់ បញ្ហា ខូចខាតលដ្យទរឹកជំ្រ្រ់ លលីដំ្មំសរូវ ្រិងវសិ័យមសរូវអង្ករកម្ថុជាទាងំមូលនាលពលខាងមថុខ។

ដវទកិា្រស្ិរ�ថ្ា្រជ់ាតដិលើ្រទ៩ី ដកកា្កបធានបទ 

 “្រស្ិរ�ខ្ាតតនូច្រ្ងុសា្ថ នភាព្រនូវែី១៩”

នាម្្ពថុធ ៥លកីត ផខកត្ិក ឆ្នែ ជូំត លទាស័ក ព.ស ២៥៦៤ មតរូវ្ររឹងម្្ទី២១ 
ផខតថុោ ឆ្នែ  ំ២០២០  ឧ្រញ៉ាេ  សងុ សា� េន មបធា្រសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា 
(ស.អ.ក) បា្រចូលរងួម ផ្លៃង សថុ្រទរកថា គ្រលៃរឹទះ ទាក់ទង្ររឹងមបធា្របទ “្រស្ិរ�
ខ្ាតតនូច្រ្ងុសា្ថ ន ភាព ្រនូវីែ ១៩” ម្រលវទិកាកសិករថានែ ក់ជាតិ 
លលីកទី៩ ផដល បា្រលរៀបចំលែងីលៅស ្្ឋ ោរ កាបូំឌី យ៉ា  ្  លមកាមការលបីក
លវទិកាពីសំ្ក ់ឯ្រឧត្្ ឡនូយ សផុ្ទាត មបធា្រ គណៈ កម្មការ ផ្្រការ
វ្ិរិលយគ កសិកម្ម អភិវឌ្ឍ្រ៍ជ្របទ បរស្ិា្រ ្ិរងធ្រធា្រទរឹក ម្ររដ្ឋសភា។

លវទិកាកសិករថានែ ក់ជាតិ លមកាមមបធា្របទ “្រស្ិរ�ខ្ាតតនូច្រ្ងុសា្ថ នភាព្រនូវីែ១៩” ល្រទះ មតរូវបា្រលរៀបចំលែងីកនែថុងលោលបំណង ទីមងួយគឺ លដីម្លីលីកកម្ស់   
គថុណ ភាព ្ិរង សថុវត្ិភាព  កសិ្លរបស់កសិករខានែ តតូច ល្លៃីយតប្ររឹងតមមរូវការទី្សារ ទីពីរ គឺលដីម្ជីំរថុញការអ្រថុវត្លោល្រលយបាយផដលពាក់ព័្រ្ធ ជា ពិលសស 
យ្រ្ការោមំទ កសិករខានែ តតូច ល្លៃីយតប ្ ល ប៉ាទះ  ពាល់ ម្រ កូវដី១៩ ទីបីគឺ លដីម្ពីមងរឹងកិច្ចសហការ ្ិរងភាពជាមដគូរ លដីម្ោីមំទកសិករខានែ តតូច លលីការ វ្ិរិលយគ 
កសិកម្ម ្ិរងកសិធថុរៈកិច្ច កនែថុងស្ា្រភាព ្ិរងលមកាយការរកីរាលដ្ល ម្រជំងឺ កូវដី ១៩។ មបធា្របទសំខា្រ់ៗចំ្រងួ្រ៣លៅកនែថុងមបធា្របទរងួមល្រទះ មតរូវបា្រ លលីក លែងី  
ជាលវទិកាជផជកពិភាកសា រងួមម្្រ ទីមងួយ គថុណភាព ្ិរងសថុវត្ិភាពកសិ្ល ល្លៃីយតប្ររឹង តមមរូវ ការ ទី្សារ ទីពីរ លោល្រលយបាយ្រិងយ្រ្ការ ល្លៃីយ តប ្ ល ប៉ាទះ ពាល់ 
ម្រ កូវដី១៩ ្ិរងទីបីគឺ ្រិនានែ ការម្រការវ្ិរិលយគកសិកម្ម ្ិរងកសិធថុរៈកិច្ច កនែថុងស្ា្រភាពកូវដី១៩ ផដលមបធា្រ បទ ទីបី ល្រទះម្្រការចូលរងួមជាវាគ្មិ្រពិភាកសាពីសំ្ក់ 
មករុមហ៊ថុ្រនាលំចញអង្ករ ផដលជាសម្ជិកសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា្ងផដរ។ 

ឯកឧត្ម ែូយ សថុ្ត បា្រលលីកលែងីពីការអ្រ្រាគម្រ៍មបកបលដ្យមបសិទ្ធភាពជាបនាទ ្រ់ ល្លៃីយតបលៅ្ររឹងស្ា្រភាពកូវដី១៩ ពីរាជរដ្្ឋ ភិបាល ផដលទប់សា្ក ត់ 
ការ្លៃងរកីរាលដ្លលៅ កនែថុង សហគម្រ៍ អាចឱ្យមបជាកសិករអាច្ិរងកំពថុងប្រ្្លិត្ូរវ្លិត្លកសិកម្មផដលម្្រសក្ា្រថុពលនានា ល្លៃីយតបលៅ្ររឹងតមមរូវការ 
ទី្សារកនែថុងមសរុក ្ិរងការនាលំចញ។ លៅកនែថុងសថុ្រទរកថាគ្រលៃរឹទះរបស់ ឧកញ៉ា  សថុង សារ ៉ា្រ ផដលបា្រចាប់អារម្មណ៍ខ្ស់ចំលពាទះសក្ា្រថុពលម្រការ្លិត្លិត្ល  កសិកម្ម 
តាម ផបបពិពិធកម្ម របស់កសិករខានែ តតូច បផ្រ្មពីការដ្ដំថុទះដំ្មំសរូវផដលម្្រមសាប់លៅលលីម្ទដីរបស់ពងួកោត់។ កនែថុងលនាទះ លោកឧកញ៉ា  បា្រ គូស បញ្្ជ ក់អំពីចំ្រងួ្រ 
កសិករខានែ តតូចលៅកនែថុងមបលទសកម្ថុជា ផដលលយងតាមរបាយការណ៍ម្្រ ចំ្រងួ្រដល់លៅជិត១ោ្រមគរួសារ ឬជាង32% ម្រ ចំ្រងួ្រ មគរួសារទាងំអស់លៅកម្ថុជា 
ម្្រ  ដី ផមស ដ្មំសរូវ តិចជាងមងួយហកិតា ផដលការណ៍ល្រទះម្្រ្រ័យថា កសិករខានែ តតូចទាងំល្រទះ ម្្រហា្ិរភ័យខ្ស់លលីការដ្ដំថុទះ ដំ្ ំមសរូវ ផដល មិ្រអាច ល្លៃីយ 
លៅ  ្ររឹង ទី ្ សារនាលំចញ លនាទះលែយី លហយីជាពិលសសលនាទះ គឺម្លៃលដីម្លិតកម្មខ្ស់។ កសិករខានែ តតូចមិ្រអាចម្្រ្ិររ្រ្រភាពលសដ្ឋកិច្ច លដ្យពរឹង ផ្នែក  ពី  ដំ្ ំ
មសរូវមងួយ មថុខបា្រលនាទះលែយី ជាពិលសសកនែថុងស្ា្រភាពម្រជំងឺកូវដី១៩ ផដលចាបំាច់ឱ្យកសិករមតរូវលរៀ្ររស់ផបប្្មី (New normal) ្ិរង ទាញ យក សក្ា ្រថុពល   
្រិងឱកាសផដលអាចលធវីលៅបា្រ លៅកនែថុងការលធវីពិពិធកម្មកសិកម្មរបស់ខលៃងួ្រ លមរៅពីដំ្មំសរូវផតមងួយមថុខល្រទះ។ 

ជាគំ្ិរតលយបល់ លោកឧកញ៉ា  សថុង សារ ៉ា្រ ចង់ឱ្យកសិករខានែ តតូចគិតអំពីការអ្រថុវត្ការលធវីកសិកម្មរបស់ខលៃងួ្រមបកបលដ្យមបសិទ្ធភាព ជាក់ផស្ង ទីមងួយគឺ ស្ង់ដ្រ
ការអ្រថុវត្កសិកម្មល្អ (Good Agriculture Practice, GAP) ្រិងទីពីរគឺ ស្ង់ដ្រសររីាង្គ។ ស្ង់ដ្រទាងំពីរល្រទះ លតាងទាមឱ្យកសិករមតរូវលធវីខលៃងួ្រជាសហមគិ្រកសិករ

 លដ្យប្រ្អ្រថុវត្្ូរវបទដ្្ឋ ្រស្ង់ដ្រទាងំល្រទះផ្្អកលលីការរពំរឹងទថុកម្រ្លផដលទទងួលបា្រ លៅ កនែថុងរយៈលពលផវង លដីម្ធីានា្ូរវ្ិររ្រ្រភាព។ បផ្រ្មពីលលីល្រទះ លោក
ឧកញ៉ា  បា្រសង្កត់ធ្្រ់លៅលលីសារៈសំខា្រ់ម្រកសិ-បលច្ចកវទិយា (Agri-Tech) កនែថុងការធានា្ូរវភាពមបកងួតមបផជង តម្លៃ ភាព ្ិរងសថុចរតិភាព ជាក់ផស្ង បលច្ចកវទិយា

 ជាទមមង់មងួយធានា្ូរវការលជឿទថុកចិត្រវាងភាគីទាងំពីរ លពាលគឺទាងំអនែក្លិត (កសិករ) ្ិរងអនែកទិញ (មករុមហ៊ថុ្រ)។
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ជនំបួ�វាងសហ៊ុព័ន្ធកសរូវអង្ក�្រ្្ជុា នងិ 
សា្ថ នអគ្គគ្រងុសុលុចនិកបចាកំបដទស្រ្្ជុា 

ដែើ្ បពីកងី្រ្រចិ្ច សហ៊ុកបតបិតិ្កា�ដលើកា�នា ំ

ដចញអង្ក�្រ្្ជុាដ�ចិន

នាម្្មពរឹកម្្អង្្គ រ ១១លកីត ផខកត្ិក ឆ្នែ ជូំត លទាស័ក ព.ស ២៥៦៤ មតរូវ ្ររឹង 
ម្្ទី២៧ ផខតថុោ ឆ្នែ ២ំ០២០ លៅឯស្ា្រអគ្គកថុងស៊ថុលចិ្រមបចាមំបលទស កម្ថុជា 
ឧ្រញ៉ាេ  សងុ សា� េន មបធា្រសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា (ស.អ.ក) រងួមជាមងួយ 
ដ�្រកស ីគ្គឹ្ កស�ីត័្ អ្រថុមបធា្រស.អ.ក ទទងួល ប្រទថុក ជាមបធា្រ 
គណៈកម្្ម ធិការទី្សារ ្ិរង ជំរថុញការនាលំចញ សម្ជិក មករុមមបរឹកសាភិបាល ្ិរង
អគ្គលលខាធិការស.អ.ក បា្រ ចូលជងួបតាមការអលញ្ជ ីញ របស់ ស្ា្រ ទូតចិ្រមបចាំ
មបលទសកម្ថុជា ផដលម្្រ ដ�្រ Wu Guoquan អគ្គ កថុង ស៊ថុលលសដ្ឋកិច្ច ្ិរង
ពាណិជ្ជកម្ម ម្រស្ា្រទូតចិ្រ មបចា ំមបលទស កម្ថុជា ផដលជំ្រងួបល្រទះល្្តសំខា្រ់ 
លលីការជំរថុញ ការនាលំចញអង្ករកម្ថុជាបផ្រ្មលទៀតលៅកា្រ់មបលទសចិ្រ។

កិច្ចមបជថុំបា្រចាប់ល្្ីម លដ្យកិច្ចសាវ គម្រ៍យ៉ា ងកក់លរ្ៅពី លោកអគ្គកថុងស៊ថុល ្ិរងសហការលីដ្យបា្រលលីកអំពីសាវតារ ្រិងសមិទ្ធ្លផដលសំលរចបា្ររបស់កម្ថុជា 
លៅកនែថុងទី្សារមបលទសចិ្រ។ លៅកនែថុងកិច្ចមបជថុំដ៏ម្្រសារៈសំខា្រ់ល្រទះ ឧកញ៉ា  សថុង សារ ៉ា្រ បា្រគូសបញ្្ជ ក់ជំរាបជូ្រលោកអគ្គកថុងស៊ថុល ្ិរងអង្គមបជថុំអំពីភាពរកីរាយ
្រិងសាទររបស់កម្ថុជា ចំលពាទះកិច្ចសហការលលីការ នា ំលចញ  អង្ករកម្ថុជា លៅកា្រ់មបលទសចិ្រ។ សូមបញ្្ជ ក់ថា ចាប់តាងំពីឆ្នែ  ំ២០១៤ ម្្រការចថុទះអ្រថុស្សរណៈលយគ

 យល់ោនែ  រវាងកម្ថុជា-ចិ្រ បា្រចំ្រងួ្រ៥អ្រថុស្សរណៈ លហយីបា្រ្ិរង កំពថុង ប្រ្ ការនាលំចញ មកដល់មតរឹមផខ៩ឆ្នែ ២ំ០២០ ទំហមំ្រការនាលំចញអង្ករកម្ថុជា លៅកា្រ់ទី្សារ
មបលទសចិ្រ ម្្រការលកី្រលែងីចំ្រងួ្រជិត១ោ្រលតា្រ លហយី្ររឹងឈា្រ ដល់ ១,២ ោ្រ លតា្រ កនែថុង លពលឆ្ប់ៗខាងមថុខល្រទះ។ 

លោក ឧកញ៉ា  បា្រម្្រមបសាស្រ៍ថា៖ ការលកី្រលែងីល្រទះ គឺលកីតលចញពីខិតខំមបរឹងផមបងរបស់ថានែ ក់ដរឹកនាមំបលទសទាងំពីរ មបកបលដ្យ្្រទៈ ្ិរងម្្រលោលបំណង
 ចបាស់ ោស់កនែថុងការបលង្កី្រ ចំណងមិត្ភាព សាមគ្គីភាព ្ិរងកិច្ចសហមបតិបត្ិការមគប់មជរុងលមជាយ លលីលសដ្ឋកិច្ច ្ិរង្រលយបាយ។ បផ្រ្មលលីសពីល្រទះលទៀត វសិ័យ

ឯកជ្រ ជាពិលសស សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា ផដលជា ស្ាប័្រ តំ្ងលអាយវសិ័យមសរូវអង្ករលៅកម្ថុជា បា្រខិតខំសហមបតិបត្ិការយ៉ា ងជិតសនែិតជាមងួយ មករុមហ៊ថុ្ររដ្ឋ
 ្រិង មករុមហ៊ថុ្រ ឯកជ្រ របស់មបលទសចិ្រ ជាពិលសសមករុមហ៊ថុ្រ COFCO  corporation កនែថុងការជំរថុញការនាលំចញ ្រិងពមងីកទី្សារអង្ករកម្ថុជា លៅកនែថុងមបលទសចិ្រ។ 

ឧកញ៉ា មបធា្រសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជាក៏បា្រលលីកលែងីអំពីការង្រ្រិងមហចិ្តា ម្រការនាលំចញរបស់កម្ថុជា ផដលម្្របំណងជំរថុញលអាយបា្រការនាលំចញអង្ករ
 កម្ថុជាលៅកា្រ់ទី្សារអ្រ្រជាតិ លអាយបា្រ ចំ្រងួ្រ១ោ្រលតា្រ ចាប់ពីឆ្នែ  ំឆ្នែ ២ំ០២១ ផដលជាកំលណី្រមបកបលដ្យមបាក់ចំលណញ ្ិរងម្្រ្ិររ្រ្រភាពទី្សារ។

ការសំលរចបា្រ ្ូរវលោលលៅនាលំចញល្រទះ គឺមិ្រអាចខវទះបា្រម្រចំផណកទី្សាររបស់មបលទសចិ្រ។ សមម្ប់ឆ្នែ ២ំ០២០ តាមការរពំរឹងទថុក ្ិរងការវាយតំមលរបស់
 សហព័្រ្ធ មសរូវអង្ករកម្ថុជា ការ នាលំចញ អង្ករកម្ថុជា្ររឹងឈា្រលៅដល់៨០មថុឺ្រលតា្រ ការណ៍ល្រទះ កម្ថុជាមតរូវការសហការយ៉ា ងស្អិតរមងួត ជាមងួយ្ររឹងមបលទសចិ្រ

 ជាក់ផស្ងកនែថុងរយៈលពល ៩ផខឆ្នែ ២ំ០២០ ទី្សាររបស់មបលទសចិ្រម្្រចំផណក ៣៥% ម្របរមិ្ណអង្ករនាលំចញអង្ករកម្ថុជាទាងំមូល។ 

លមរៅពីការលលីកលែងីអំពីសក្ា្រថុពលម្រទី្សារចិ្រ ្ិរងឱកាសកនែថុងការពមងីកការនាលំចញរបស់កម្ថុជាលៅចិ្រ លោកមសី គរឹម មសីរត័នែ អ្រថុមបធា្រស.អ.ក ្ិរងជាមបធា្រ 
គណៈកម្្ម ធិការមបតិបត្ិ ទទងួលប្រទថុកផ្នែកទី្សារ ្ិរងជំរថុញការនាលំចញរបស់ស.អ.ក បា្រលលីកជាសំណូមពរ ្ិរងលធវីការពិភាកសាជាមងួយសមភាគីកិច្ចមបជថុំលលីការង្រ 
ដូចតលៅ៖ 
១. ពិ្រិត្យលមីលលទ្ធភាពកនែថុងការកំណត់កាលបរលិច្ទមបចាឆំ្នែ  ំម្រការអ្រថុវត្អ្រថុស្សរណៈលយគយល់ ផដលគងួរផតចាប់ល្្ីម ពីលដីមផខឧសភា លហយីចប់លៅចថុងផខលមសា

 វញិលដ្យសារ ជាទូលៅ ការមបមូល្លមសរូវចម្ងរបស់កម្ថុជាគឺលៅផខ វចិ្ិកា ្រិងធនែូ ផដលកនែថុងកំែថុងលពលល្រទះ គឺជាលពលមម្ញរឹកខាលៃ ងំសមម្ប់ការសម្ងួត្ិរងរកសាទថុក  
្រិងមងួយវញិលទៀតលៅចថុងឆ្នែ ជំារដូវឈប់សមម្ក លមចី្រ ផដលលធវីឱ្យពិបាកកនែថុងការ្្គត់្្គង់ឱ្យទា្រ់លពលលវោ លលីបរមិ្ណអង្ករផដលមតរូវនាលំចញលៅតាមកាលកំណត់

 ចថុងរដូវ។   
២. ពិ្រិត្យលទ្ធភាពបលង្កីត មករុមមជ្រឹតកររងួមោនែ  កម្ថុជា-ចិ្រ សមម្ប់លដ្ទះមសាយវវិាទលៅកនែថុងពាណិជ្ជកម្មអង្ករ ផដលអាចម្្រសម្សភាពរងួម កម្ថុជា-ចិ្រ ឬតំ្ង 
កថុងស៊ថុលរបស់ស្ា្រទូតចិ្រ ្ងផដរ។ 
៣. លសនែីសថុំឱ្យភាគីមបលទសចិ្រ ពិ្រិត្យលទ្ធភាពជងួយជំរថុញការ្្សពវ្សាយ អង្ករកម្ថុជាលៅកនែថុងមបលទសចិ្រ ជាពិលសស “ម្៉ា ក មលៃិទះ អង្គរ” តាមមបព័្រ្ធ្្សពវ្សាយរបស់ចិ្រ 
លអាយបា្រលមចី្រផ្មលទៀត។ 
៤. ពិ្រិត្យលទ្ធភាព ជងួយដល់ម្រទីរពិលសាធ្រ៍ផ្នែកកសិកម្ម លអាយម្្រវសិាលភាពមគប់ដណ្ប់ លលីលកខាណៈវ្ិរិច្័យកា្រ់ផតលមចី្រជាងមថុ្រ លដ្យសារបច្ចថុប្្រនែល្រទះការ 
ពិ្រិត្យ លៅម្្រកំរតិ ជាពិលសសរសជាតិ ្រិងកលៃិ្រ ផដលជាមូលលហតថុនាឱំ្យម្្របញ្ហា លលីកិច្ចស្រយាខលៃទះក្រលៃងមក កនែថុងការ្្គត់្្គង់អង្ករមងួយចំ្រងួ្រ។ 
៥. សំណូមពរ ជងួយជថុំរថុញឱ្យការម្្រការបលង្កី្រការបញ្្ជ ទិញលអាយបា្រលមចី្រផ្មលទៀត កនែថុងមតីម្សទី៤ម្រឆ្នែ ២ំ០២០លអាយឆ្ប់បញ្ចប់អ្រថុសសារណលយគយល់បា្រ
ចថុទះហត្លលខាលហយី ្រិងឈា្រដល់ការលរៀបចំអ្រថុសសារណលយគយល់្្មី។

ជារងួម បនាទ ប់ពីស្ាប់្ូរវមតិលយបល់លលីការពិភាកសា ក៏ដូចជាសំណូមពរនានា ពីសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជារងួច លោក Wu Guoquan ម្្រលសចក្ីសាទរ្ូរវការសំលរច 
បា្រក្រលៃងមក ្ិរងទទងួលយកលដីម្ពីិ្រិត្យ រកលទ្ធភាពលដ្ទះមសាយ ្ិរងលធវីការរងួមោនែ  លដីម្ពីមងីកពាណិជ្ជកម្មមបលទសទាងំពីរ ជាពិលសសពាណិជ្ជកម្មអង្ករ ឱ្យកា្រ់ ផត 
រកីចំលរ្ីរលែងីផ្មលទៀត។ កិច្ចមបជថុំ បា្របញ្ចប់លៅមពរឹកម្្ដផដលល្រទះ លដ្យមិត្ភាព ្ិរងភាពយល់ោនែ កា្រ់ផតចបាស់។
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នារលសៀលម្្អង្្គ រ ១១លកីត ផខកត្ិក ឆ្នែ ជូំត លទាស័ក ព.ស ២៥៦៤ 
មតរូវ្ររឹងម្្ទី២៧ ផខតថុោ ឆ្នែ  ំ២០២០ នាទីស្ីការអគ្គនាយកដ្្ឋ ្រកសិកម្ម 
ឧ្រញ៉ាេ  សងុ សា� េន មបធា្រ សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា ្រិងលោក ល្រ់ 
លយ៉ាង អគ្គលលខាធិការ ស.អ.ក បា្រ ចូលរងួមកនែថុងកិច្ចមបជថុំពិ្រិត្យ ្រិងពិភាកសា
អំពីការលមតៀមបលង្កីត្ូរវ “សាខា្រ្្មវិធីកសរូវអង្ក�កប្របដោយនិ�
ន្�ភាព (SPR) ថ្ា្រ់ជាតិ” ផដលម្្រ លោ្របណិិត មាេ ្រ់ ដសឿន 
អគ្គនាយករង ទទងួលប្រទថុករងួមម្រអគ្គនាយកដ្្ឋ ្រកសិកម្មម្រមកសងួង
កសិកម្ម រថុកាខា មបម្ញ់ ្ិរងល្រសាទ ជាអនែកដរឹកនាកិំច្ចមបជថុំ។ 

្រចិ្ចកបជុអំពំកីា�ដកតៀ្ បដង្កើតននូវ 
“សាខា្រ ្្មវធិកីសរូវអង្ក�កប្របដោយ

ន�ិន្�ភាពថ្ា្រជ់ាតិ” (National SRP Chapter)

គិតមកដល់លពលល្រទះ ជំហា្រម្រការបលង្កីតកម្មវធិីល្រទះ គឺបា្រឈា្រមកដល់ការបលង្កីត 
្ូរវមករុមការង្រ  ថានែ ក់ជាតិ ផដលលមោង្ររឹងម្្រការចូលរងួមពីភាគីពាក់ព័្រ្ធនានា កនែថុងលនាទះ 
ចំលពាទះ វសិ័យឯកជ្រ ម្្រសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា ផដល អាច្ររឹង ចូលរងួម កនែថុងការ 
សហការ លៅលលីការ ្ ្ល់ ជាលោលគំ្ិរត ្ិរងការង្រផ្នែកសមមបសមមរួលពាណិជ្ជកម្ម 
ការលធវីទី្សារ ្ិរង ការ ្ ្សពវ្សាយជាលដីម។  

ចំលពាទះកិច្ចមបជថុំលមតៀមបលង្កីត កម្មវធិីមសរូវអង្ករមបកបលដ្យ្ិររ្រ្រភាព (SRP) ថានែ ក ់
ជាតិ ល្រទះ  គឺមតរូវបា្រ លរៀបចំលែងី កនែថុងលោលបំណង លដីម្ពីិ្រិត្យអំពីពិធីសារម្រការ
បលង្កីតកម្មវធិី មសរូវអង្ករ មបកប លដ្យ្ិររ្រ្រភាព ផចករផំលកអំពីវឌ្ឍ្រភាពម្រការ្្ងួតល្្ីម
កម្មវធិីល្រទះ ្ិរង ពិភាកសាអំពីកិច្ចការ បនាទ ប់ផដលមតរូវការលបាទះជំហា្រលៅមថុខលៅកនែថុង
ការង្រសនែូលល្រទះ។

្រចិ្ចកបជុពំភិា្រសាពី្ លបេះោលព់វីបិតិ្ ដ្្សងៗ
 ្រ្ងុឆ្្២ំ០២០ ដលើធ�ុ្ិរច្ចបដង្កើតថ្ម ី(SME) និង
សហ៊ុកោសធុនតនូច ្ ធ្យ  ្្រ្ងុវិសយ័្រស្ិរ ្្ម

 នងិវសិយ័្លតិអាហា�

កិច្ចមបជថុំល្រទះ គឺជាចំណថុ ចចាប់ល្្ីមកនែថុងការយល់ដរឹងពីភាគីឯកជ្រ ្ិរងភាគីរដ្ឋ ឱ្យម្្រ 
ការ  ផចក  រផំលក   ្ូរវបទពិលសាធ្រ៍ ផដលអាចសមមរួលដល់ការសហការរវាងសហមគិ្រ 
ផខ្មរ ្ិរងមដគូ ឯកជ្រ។ មិ្រមតរឹមផតប៉ាថុល ណ្ ទះ វា្ររឹងកាលៃ យជាលវទិកាផចករផំលកអំពីតងួ
នាទី របស់ SME លៅកនែថុង  វសិ័យកសិកម្ម ្ិរងការផកមចនែ្លិតអាហារ ជាពិលសស កនែថុង 
កំែថុង លពល  ឆ្នែ ២ំ០២០ ផដលម្្រវបិត្ិជំងឺកូវដី១៩ ក៏ដូចជាវបិត្ិការផមបមបរួល 
អាកាសធាតថុ ដូចជាលមោទះរាងំស្ងួត ្ិរងលមោទះទរឹកជំ្រ្រ់ជាលដីម លដីម្ ីចង់ដរឹងថា លតី ម្្រ 
មតិលយបល់ ្ិរង សំណូមពរអវីផដលមគប់  ភាគីពាក់ព័្រ្ធសំខា្រ់ៗកនែថុងវសិ័យល្រទះ គិតថា 
អាចលដ្ទះមសាយ ឬអាច លធវីឱ្យ មបលសីរ លែងី ្ូរវ  វសិ័យ មងួយ  ល្រទះ។

ឧកញ៉ា  សថុង សារ ៉ា្រ បា្រ្្ល់្ូរវមតិលយបល់ជាលមចី្រ ជូ្រដល់អង្គមបជថុំផ្្អកលលី បទ
ពិលសាធ្រ៍ ផដលបា្រ្លៃងកាត់ លៅកនែថុងវសិ័យកសិកម្ម លហយីលោ កលៅផតលមីល លឃញី
្ូរវសក្ា្រថុពលម្រ វសិ័យមងួយល្រទះ ខណៈ លៅលពលផដលវសិ័យមងួយល្រទះ បា្រ ទទងួលការ
យកចិត្ទថុកដ្ក់ លលីការ ោមំទ ជាពិលសស ្ វកិា ពីរាជរដ្្ឋ ភិបាល តាមរយៈ សហមគិ្រ
ផខ្មរ កនែថុងការ្្ល់ការោមំទដល់ធថុរកិច្ច បលង្កីត្្មី ឧទាហរណ៍ជាក់ផស្ង លោក ឧកញ៉ា  
សាទរ្រិងរកីរាយផដលសហមគិ្រផខ្មរ បា្រ្្ល់ការ ោមំទដល់យថុវជ្រផខ្មរបណ្ថុ ទះ ប្្ល្ិរងពមងីក្ូរវសមត្ភាពរបស់ពងួកលគ  លដីម្អីាចឱ្យពងួកោត់យក្ូរវចំលណទះ
ជំនាញរបស់ពងួកោត់ លៅបផ្រ្ម្ូរវអវីផដលសហគម្រ៍កសិកម្មកំពថុងខវទះខាត ដូចជា 
 ផ្នែកបលច្ចកលទស ទី្សារ ្ិរងការមគប់មគងជាលដីម។

នារលសៀលម្្ពថុធ ១២លកីត ផខកត្ិក ឆ្នែ ជូំត លទាស័ក ព.ស ២៥៦៤ មតរូវ្ររឹងម្្ទី២៩
 ផខ តថុោ ឆ្នែ ២ំ០២០ នាការយិល័យ សហមគិ្រផខ្មរ ឧ្រញ៉ាេ  សងុ សា� េន មបធា្រ
សហព័្រ្ធ មសរូវអង្ករកម្ថុជា បា្រចូលរងួមតបតាមការអលញ្ជ ីញរបស់ សហមគិ្រផខ្មរ 
(Khmer Enterprise) ម្រមកសងួងលសដ្ឋកិច្ច ្ិរងហរិញញាវត្ថុ កនែថុងកិច្ចមបជថុំពិភាកសាពី្ល
ប៉ាទះពាល់ពីវបិត្ិ ល្្សងៗ កនែថុងឆ្នែ  ំ២០២០ លលីធថុរកិច្ចបលង្កីត្្មី (SME) ្ិរងសហមោស
ធថុ្រតូច មធ្យម កនែថុងវសិ័យកសិកម្ម ្ិរងវសិ័យ្លិតអាហារ លមកាមការដរឹកនាកំិច្ចមបជថុំ
ពីសំ្ក់ ឯ្រឧត្្បណិិត ដឈៀង វណ្ណ ្ុនិណិ នាយកមបតិបត្ិសហមគិ្រ 
ផខ្មរ។ 
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កបជា្រស្ិរ�ជាង៦ោន់កគ្គរួសា��ងដកោះពទី្ឹរជនំន ់ទទលួបានពនូជកសរូវ

សកមាបស្់ា�កាោែុំះដឡើងវញិ

នាមពរឹកម្្សថុមក ទី១៣ ផខវចិ្ិកា ឆ្នែ ២ំ០២០ លៅកនែថុងបរលិវណពហថុកីែដ្្ឋ ្រលខត្កំពង់ធំ ឧ្រញ៉ាេ  សងុ សា� េន មបធា្រសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា ្រិងសហការ ីអគ្គ
លលខា  ធិការ ដ្្ឋ ្រ ស.អ.ក បា្រ ចូលរងួមកនែថុងកម្មវធិីផចកមោប់ពូជមសរូវ ្ិរងលស្ៀង ជូ្រដល់មបជាកសិករ ៦៦៥០ មគរួសារ លដីម្លីមសាចមសង់្រិងស្ារលែងីវញិ ពីលមោទះ
ទរឹកជំ្រ្រ់ នា លពលក្រលៃងលៅ លមកាម អធិបតីភាព ឯ្រឧត្្ បណិិត ហ៊ុុុន មាេ កណត អគ្គលមបញ្្ជ ការរងកងលយធពល លខមរភូមិ្រទ ្ិរង អគ្គជា លមបញ្្ជ ការ 
កង ទ័ព លជីងលោកតំ្ង ដ៏ខ្ង់ខ្ស់សលម្ចអគ្គមហា លសនាបតីលតលជា ហ៊ថុ្រ ផស្រ នាយករដ្ឋ មន្រ្ីម្រមពទះរាជា្ចមកកម្ថុជា ផដលកនែថុងមងួយមគរួសារ ទទងួល បា្រ

 ្ូរវមោប់ ពូជ មសរូវ១០០គីែូមកាម លស្ៀង សម្្ភ រៈមងួយចំ្រងួ្រធំ ្ិរង្វកិា។ 

កម្មវធិីនាម្្ល្រទះ ក៏ម្្រកិត្ិយស ផដលម្្រវត្ម្្រដ៏ពិលសសរបស់ឯកអគ្គរាជទូត អូនស្ាលី ឯកឧត្ម Pablo Kang ផដលរដ្្ឋ ភិបាលអូនស្ាលីតាមរយៈកម្មវធិីផខ្ស
សង្វ ក់ តមមលៃកសិកម្មកម្ថុជា -អូនស្ាលី (កាវា៉ាក់) ផតងផតបា្រ្្ល់្ូរវការយកចិត្ទថុកដ្ក់ោមំទដល់វសិ័យកសិកម្មកម្ថុជា ជិតរយៈលពល២០ឆ្នែ មំកល្រទះ ជាក់ផស្ងនា
ម្្ល្រទះ បា្រ ្ ្ល់  ្ូរវម្៉ា សថុី្រលមពាទះមោប់ពូជមសរូវទំល្ីរប ចំ្រងួ្រ២០លមគឿងដល់សហគម្រ៍កសិកម្ម។ ជាមងួយោនែ ល្រទះ្ងផដរ ឧកញ៉ា  សថុង សារ ៉ា្រ មបធា្រសហព័្រ្ធមសរូវ
អង្ករកម្ថុជា ្រិងជា មបធា្រ មករុមមបរឹកសាភិបាលមករុមហ៊ថុ្រលអមរថុរា៉ាយស៍ ក៏បា្រចូលរងួមចំផណកជាទរឹកចិត្ជងួយដល់បងប្អូ្រមបជាកសិករស្ារលែងីវញិ្ូរវដំ្មំសរូវផដល
បា្ររងការប៉ាទះពាល់ពី ទរឹកជំ្រ្រ់រហ័សនាលពលក្រលៃងលៅ លដ្យបា្រឧបត្ម្ភ្វកិា ១០០ោ្រលរៀល ដល់គណៈកម្្ម ធិការជាតិមគប់មគងលមោទះមហ្រ្រាយ លដីម្ទីិញ
មោប់ពូជមសរូវកនែថុងកម្មវធិី នាម្្ល្រទះ។

តាងនាមឱ្យមបជាកសិករផខ្មរ សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា សូមផ្លៃងអំណរគថុណ ្ិរងលកាតសរលសីរដល់ទរឹកចិត្ចូលរងួមចំផណកជាធលៃថុងមងួយ ផដលល្រទះគឺជាការ ឈឆឺ្្អ ល ដ៏
ពិត មបាកដ ដល់កសិករផខ្មរ ្រិងវសិ័យកសិកម្មផខ្មរ។ 

ឯ្រអគ្គគរាជទនូតអនូន្រ្តីស្ាលកីបចាដំៅ្រ្្ជុា 

អដញ្ជូជា ើញទស្សន្ិរច្ចដរាងមាេ សុនី្រនិកសរូវ

សមាជ្ិរសហ៊ុពន័្ធកសរូវអង្ក�្រ្្ជុា

នាមពរឹកម្្សថុមក ទី១៣ ផខវចិ្ិកា ឆ្នែ ២ំ០២០ លៅឯឃាលៃ ងំស្ថុកមសរូវ ែសម្ងួតមសរូវ 
្រិង លរាង ម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវ មករុមហ៊ថុ្រលអមរថុរា៉ាយស៍ លខត្កំពង់ធំ ឧ្រញ៉ាេ  សងុ 
សា� េន មបធា្រ សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា ្រិង សហការមី្រអគ្គលលខាធិការដ្្ឋ ្រ 
សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា បា្រ ទទងួលជងួបសាវ គម្រ ៍ឯ្រឧត្្ Pablo Kang 
ឯកអគ្គរាជទូតអូនស្ាលីមបចាលំៅកម្ថុជា ្រិងលោក Gary Ellem មបធា្រ មករុម 
ការង្រ កម្មវធិីផខ្សសង្វ ក់តមមលៃកសិកម្មកម្ថុជា-អូនស្ាលី (កាវា៉ាក់) ្ិរងសហការ ី
ផដល បា្រអលញ្ជ ីញមកទស្ស្រកិច្ចលរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវមករុមហ៊ថុ្រ លអមរថុ រា៉ាយស៍ 
ផដលជាសម្ជិករបស់សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា។ ឧកញ៉ា មបធា្រសហព័្រ្ធ 
បា្រ  ជំរាប ជូ្រឯកឧត្មឯកអគ្គរាជទូតអំពីដំលណីរការម្រផខ្សសង្វ ក់្លិត
កម្ម  កិ ្រផកមចនែ មសរូវអង្កររបស់លអមរថុរា៉ា យស៍ តាមមបព័្រ្ធទំល្ីរបកម្ម ្ិរងមសប តាម
ស្ង់ដ្រ អ្រ្រជាតិ។ បផ្រ្ម ពីលលីល្រទះ ឯកឧត្មឯកអគ្គរាជទូត ្ិរងសហការ ី

ក៏បា្រអលញ្ជ ីញទស្ស្រកិច្ច វាលផមសបង្ហា ញ    ពូជ ្្ក ម្លតីរបស់លអមរថុរា៉ាយស៍លលី 
ម្ទដី១ហកិតា ផដលទទងួលបា្រការោមំទផ្នែកបលច្ចកលទស ពីកម្មវធិីកាវា៉ាក់្ងផដរ។
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ឯកឧត្មឯកអគ្គរាជទូត ្ិរងមករុមការង្រ ម្្រការចាប់អារម្មណ៍ខ្ស់លលីផខ្សសង្វ ក់្លិតកម្មកិ្រផកមចនែអង្ករ លហយីក៏បា្រសាទរចំលពាទះការនាលំចញអង្កររបស់កម្ថុជា
លៅ កា្រ់  មបលទសអូនស្ាលី ផដល បា្រ្ិរងកំពថុងប្រ្ស្ិតលៅលលី្លៃូវវជិ្ជម្្រ្ងផដរ។ ឧកញ៉ា  មបធា្រសហព័្រ្ធ ្ិរងលោកអគ្គលលខាធិការសហព័្រ្ធ ក៏បា្រជំរាបជូ្រមករុម 
ទស្ស្រ កិច្ចបផ្រ្ម អំពីស្ា្រភាពម្រវសិ័យមសរូវអង្ករ កម្ថុជា រងួមម្្រទី្សារចម្ងៗម្រការនាលំចញអង្ករកម្ថុជា ្រិងឱកាសកនែថុងការពមងីកការនាលំចញអង្កររបស់កម្ថុជា ជា 
ពិលសស លៅ កា្រ់ មបលទសអូនស្ាលី។ ជាក់ផស្ង កនែថុងរយៈលពល១០ផខ ម្រឆ្នែ  ំ២០២០ល្រទះ កម្ថុជាបា្រនាអំង្ករលចញលៅមបលទសអូនស្ាលីកនែថុងបរមិ្ណ ២៥៩៩៤ លតា្រ
 លកី្រលែងី៥៣% លបី លមបៀប លធៀបរយៈលពល១០ផខដូចោនែ  ឆ្នែ ២ំ០១៩ ផដលម្្របរមិ្ណមតរឹមផត ១៧០២៣លតា្រ។ ការលកី្រលែងីម្រទី្សារមបលទសអូនស្ាលីល្រទះ 
គឺជាការលកី្រលែងីមងួយដ៏គងួរឱ្យកត់សម្្គ ល់ ជាពិលសសលៅលលីមបលភទអង្ករសររីាង្គ ្ិរង្ិររ្រ្រភាព (SRP)។

ល្រទះជាលម្ទ្រភាពមងួយផដលរដ្្ឋ ភិបាលមបលទសអូនស្ាលី បា្រជងួយោមំទដល់វសិ័យមសរូវអង្ករកម្ថុជា ផដលលធវីឱ្យម្្រការរកីចលមមី្រ។ បផ្រ្មពីលលីការនា ំលចញ ម្្រ ការ
លកី្រ លែងី ក៏ម្្រមករុមហ៊ថុ្រលៅមបលទសអូនស្ាលីមងួយចំ្រងួ្របា្រ្ិរងកំពថុងប្រ្ការចាប់អារម្មណ៍វ្ិរិលយគវសិ័យលលីមសរូវអង្ករលៅកម្ថុជា្ងផដរ។

កាលពីរលសៀលម្្ទី១៣ ផខវចិ្ិកា ឆ្នែ ២ំ០២០ ឧ្រញ៉ាេ  សងុ សា� េន មបធា្រសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា ្រិងសហការ ីម្រអគ្គលលខាធិការដ្្ឋ ្រសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករ
កម្ថុជាបា្រអលញ្ជ ីញចថុទះលៅវាល ផមសសររីាង្គរបស់សហគម្រ៍កសិកម្ម សាមគ្គីរថុងលរឿង មសរុករលវៀង លខត្មពទះវហិារ លដីម្ពីិ្រិត្យ លមីលការមបមូល្លមសរូវសររីាង្គមបលភទ

្្ក រដំងួល ផដលទថុំលពញផមសរបស់បងប្អូ្រ មបជាកសិករម្រ សហគម្រ៍ល្រទះ។ 

សហគម្រ៍សាមគ្គីរថុងលរឿង គឺជាសហគម្រ៍ផដលបា្រចថុទះកិច្ចស្រយាជាមងួយ្ររឹងមករុមហ៊ថុ្រលអមរថុរា៉ាយស៍ ្្គត់្្គង់មសរូវសររីាង្គមបលភទ ្្ក រដំងួល ្ិរងអង្ករសលហយី ក៏ជា 
សហគម្រ៍មងួយ កនែថុងចំល្ម សហគម្រ៍ចំ្រងួ្រ៥៩ ផដលបា្រចូលរងួមកនែថុងពិធីចថុទះកិច្ចស្រយា្លិតកម្មកសិ-ឧសសាហកម្ម ្ិរងមសរូវសររីាង្គ ជាមងួយ្ររឹងមករុមហ៊ថុ្រ កាល 
ពីចថុង ផខកញ្ញា  ឆ្នែ ២ំ០២០ ក្រលៃងលៅ ផដលពិធីល្រទះទទងួលបា្រការសមមបសមមរួលពី អគ្គនាយកដ្្ឋ ្រកសិឧសសាហកម្ម ម្រមកសងួងកសិកម្ម រថុកាខា មបម្ញ់ ្ិរង ល្រសាទ 
្រិងសហព័្រ្ធ មសរូវអង្ករកម្ថុជា្ងផដរ។ 

បផ្រ្មពីលលីការង្រល្រទះ ឧកញ៉ា មបធា្រ ្ិរង សហការកី៏បា្រ ចូលរងួមមចរូតកាត់ជាមងួយ្ររឹងបងប្អូ្រកសិកររបស់សហគម្រ៍សាមគ្គីរថុងលរឿងល្រទះ ។ ឧកញ៉ា មបធា្រ 
សហព័្រ្ធ ក៏បា្រផ្លៃង អំណ គថុណដល់សហគម្រ៍ផដលបា្រ្ិរងកំពថុងផតប្រ្អ្រថុវត្្ូរវការ្លិតមសរូវសររីាង្គមសបតាមស្ង់ដ្រ ្រិងបា្រផចករផំលកជូ្របងប្អូ្រកសិករ 
អំពីស្ា្រភាពទី្សារបច្ចថុប្្រនែម្រមសរូវ អង្ករកម្ថុជា ្រិង្្ល់ លយបល់ឱ្យសហគម្រ៍សាកអ្រថុវត្ការដ្មំសរូវសររីាង្គមបលភទពូជនាងអថុក នាងអំ ផដលជា មបលភទអង្ករស 
មបណីត មោប់ខានែ ត់ក្្ល(Medium Grain -Premium white rice) លដ្យសារ ផតអង្ករមបលភទល្រទះ កំពថុងផតម្្រទី្សារល្អ ្ិរងជាពិលសសលនាទះ វាអាច្្ល់ ្ូរវ 
ទិ្រនែ្លខ្ស់្ងផដរ។

ទស្សន្រិច្ចកា�កប្នូល្លកសរូវស�រីាងគ �បសស់ហ៊ុគ្គ្ន៍សា្គ្គគី�ងុដ�ឿង ដែត្កពះវិហា� 
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សកិាខា សា�អនឡាញ ស្អីំពី “កា�តភាជា ប់ក្្្រ 
ដហ៊ុោឋា �ចនាស្្័ន្ធគ្គុណភាពជាតិ�វាងចិន 

និង្រ្្ុជា និងគ្គុណភាព្លតិ្លចិន-្រ្្ុជា”

នារលសៀលម្្មពហស្តិ៍ ៤លកីត ផខមិគសិរ ឆ្នែ ជូំត លទាស័ក ព.ស. ២៥៦៤ 
មតរូវ្ររឹងម្្ទី១៩ ផខវចិ្ិកា ឆ្នែ ២ំ០២០ ឧ្រញ៉ាេ  សងុ សា� េន មបធា្រ សហព័្រ្ធ 
មសរូវអង្ករកម្ថុជា (ស.អ.ក) បា្រចូលរងួមផ្លៃងសថុ្រទរកថា កនែថុងសិកាខា  សាោ តាម អ្រ 
ឡាញ (Webinar) ស្ីអំពី  “កា� តភាជា ប់ ក្្្រដហ៊ុោឋា �ចនាស្្័ន្ធគ្គុណ 
ភាពជាតិ�វាងចិន និង្រ្្ុជា និង គ្គុណភាព្លតិ្លចិន-
្រ្្ុជា” ផដលលរៀបចំលដ្យមជ្មណ្ឌ លមសាវមជាវ ការអភិវឌ្ឍរដ្ឋបាលរដ្ឋ សមម្ប់ 
បទប្ញញាត្ិម្រមបលទសចិ្រ ្ិរងសាកលវទិយាល័យដ្លី ម្រមបលទសចិ្រ។ 

ឧកញ៉ា  សថុង សារ ៉ា្រ បា្រសផម្ងភាពរកីរាយ ្ិរងសាទររបស់កម្ថុជា ចំលពាទះកិច្ចសហការដ៏ល្អលលីការនាលំចញអង្ករកម្ថុជាលៅកា្រ់មបលទសចិ្រ ផដលម្្រការលកី្រលែងី 
គងួរឱ្យកត់សម្្គ ល់។  សូមបញ្្ជ ក់ថា តាមរយៈអ្រថុស្សរណៈ លយគយល់ចំ្រងួ្រ៥ តាងំពីឆ្នែ  ំ២០១៤ រហូតមកដល់ផខ ១០ ឆ្នែ ២ំ០២០ ទំហមំ្រការនាលំចញអង្ករកម្ថុជា 
លៅទី្សារមបលទសចិ្រ ម្្រការលកី្រលែងីដល់បរមិ្ណមបម្ណជិត១ោ្រលតា្រ លហយីចំ្រងួ្រលរាងម្៉ា សថុី្រផដលម្្រគថុណភាព ្ិរងស្ង់ដ្រសថុវត្ិភាពចំណីអាហារ 
ផដល ល្លៃីយតប តាមបទដ្្ឋ ្រទទងួលសា្គ ល់ពីមបលទសចិ្រ បា្រលកី្រលែងី ដល់៤៤ លរាងម្៉ា សថុី្រ។ លដ្យផែកសំរាប់ផតរយៈលពល១០ផខ ម្រឆ្នែ ២ំ០២០ល្រទះ ការ 
នា ំ លច ញអង្ករកម្ថុជា លៅកា្រ់មបលទសចិ្របា្រចំ្រងួ្រ ជិត ២០មថុឺ្រលតា្រ ឬ ៣៦.២៦% ម្រការនាលំចញសរថុប ផដលគិតជាទរឹកមបាក់ជាង ១២៤ោ្រដថុោលៃ រ លហយី 
បិរម្ណការនាលំចញល្រទះ គឺម្្រកំលណី្រ ជាង ៥% ្ងផដរលបីលមបៀបលៅរយៈលពលដូចោនែ កនែថុងឆ្នែ ២ំ០១៩។   

កាលពី្្មីៗល្រទះ សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា បា្រចូលរងួម្្ល់ធាតថុចូល លលីការសិកសាមសាវមជាវរបស់ សកលវទិយាល័យ Dali សំរាប់ជំរថុញការនាលំចញអង្ករ កម្ថុជាលៅ 
មបលទសចិ្រ ផដលជាយ្រ្ការមងួយកនែថុងយ្រ្ការផដលសហព័្រ្ធបា្រ្ិរងកំពថុងផតខិត កនែថុងការង្រល្្តជាលោលលលីទី្សារមបលទសចិ្រ ផដលការសិកសាមសាវមជាវល្រទះ 
្ររឹងលដីរតងួនាទីយ៉ា ងសំខា្រ់ កនែថុងការបលង្កី្រ្ូរវតមមលៃ បផ្រ្ម លលីគថុណភាពសមម្ប់អង្ករកម្ថុជា។ 

លមរៅពីល្រទះ សិកាខា សាោតាមរយៈអ្រឡាញនាម្្ល្រទះ ្ររឹងជាកម្លៃ ងំចលករដ៏សំខា្រ់ដល់ភាគីទាងំពីរ ទាងំចិ្រ ្ិរងកម្ថុជា ឱ្យបា្រផសវងយល់បផ្រ្មកា្រ់ផតសថុីជលមរៅ 
ទាក់ទង្ររឹង ស្ង់ដ្រ ្រិតិវធិី បញ្ហា មបឈម ម្រការនាលំចញអង្ករកម្ថុជាលៅមបលទសចិ្រ តាមរយៈការសិកសាមសាវមជាវ។ 
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កែធ្នូ ឆ្្២ំ០២០

សហ៊ុព័ន្ធកសរូវអង្ក�្រ្្ុជា និងសន្ិសទីកសរូវអង្ក�ពិភិពដ�្រដលើ្រទី១២ ឆ្្២ំ០២០

នារលសៀលម្្ពថុធ ២លរាច ផខមិគសិរ ឆ្នែ ជូំត 
លទាស័ក ព.ស. ២៥៦៤ មតរូវ្ររឹងម្្ទី០២ ផខវចិ្ិកា 
ឆ្នែ ២ំ០២០ ដ�្រកស ីគ្គឹ្ កស�ីត័្ អ្រថុមបធា្រ 
សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា (ស.អ.ក) ្ិរងជាមប
ធា្រគណៈកម្្ម ធិការមបតិបត្ិទទងួលប្រទថុកផ្នែកទី 
្សារ ្ិរងជំរថុញការនាលំចញ របស់ស.អ.ក បា្រចូល 
រងួម្្ល់បទបង្ហា ញអំពីវសិ័យមសរូវអង្ករកម្ថុជា លៅ
កនែថុងស្រនែិសីទមសរូវអង្ករពិភពលោកលលីកទី១២ 
ផដលលធវីលែងីតាមរយៈអ្រឡាញ។ 

ស្រនែិសីទមសរូវអង្ករពិភពលោក មតរូវបា្រលរៀបចំ 
លែងី ជា លរៀងរាល់ឆ្នែ  ំផដលជាមពរឹត្ិការណ៍ជងួបជថុំ 
្រិង ការមបមូល្្ថុ ំ្ូរវអនែកពាក់ព័្រ្ធ លៅកនែថុងការលធវី 
ពាណិជ្ជកម្ម មសរូវអង្ករកមមិតពិភពលោក លហយី 
លដ្យ ផែក លៅកនែថុងឆ្នែ ២ំ០២០ល្រទះ លដ្យ សារ 
ផតម្្រ ការរកីរាលដ្ល្ូរវវបិត្ិកូវដី១៩ ស្រនែិសីទ 
មសរូវអង្ករពិភពលោកលលីកទី១២ ក៏មតរូវ បា្រលរៀបចំ
លែងីតាមរយៈលវទិកាអ្រឡាញដំបូងបំ ថ្ុត។

លោកមសី គរឹម មសីរត័នែ បា្រលធវីបទបង្ហា ញជារងួមអំពីបច្ចថុប្្រនែភាពម្រវសិ័យមសរូវអង្ករក
ម្ថុជា ផដលរងួម បញ្ចូ ល ្ លិតកម្មមសរូវ ្ិរងវឌ្ឍ្រភាពម្រការនាលំចញអង្កររបស់កម្ថុជា លៅ 
កា្រ់ទី្សារ ពិភពលោក ផដល គិតមកមតរឹមផខវចិ្ិកា ឆ្នែ ២ំ០២០ល្រទះ ការ នាលំចញ កនែថុង 
រយៈលពល១១ផខ បា្រលកី្រលែងីជិត១៧% ផដល គិតជាបរមិ្ណ សរថុបម្្រ ចំ្រងួ្រ 
៦០១ ០៤៥ លតា្រ ្ិរងគិតជាទរឹកមបាក់ទទងួលបា្រ៤១៥ោ្រដថុោលៃ រ សហរដ្ឋអាលមរកិ។ 

ជាមងួយោនែ ល្រទះផដរ លោកមសី អ្រថុមបធា្រសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា ក៏បា្រល្លៃៀតរលំលច 
អំពី លកខាណៈពិលសសរបស់អង្ករមកអូបមបណីតរបស់កម្ថុជា “មលៃិទះអង្គរ” ្ិរងធាលៃ ប់ បា្រ 
ទទងួល ពា្ររង្វ ្រ់អង្ករល្អបំ ថ្ុតលលីពិភពលោក ចំ្រងួ្រ៤ដងរងួចមកលហយី ពីស្រនែិសីទ 
មសរូវអង្ករពិភពលោក កាលពីឆ្នែ ២ំ០១២ ២០១៣ ២០១៤ ្ិរង ២០១៨។ 

លោកមសីអ្រថុមបធា្រ ក៏បា្រលលីកបង្ហា ញអំពីការយកចិត្ទថុករបស់រាជរដ្្ឋ ភិបាលកម្ថុជា 
កនែថុងការជងួយ ពមងរឹង ្ិរងមទមទង់វសិ័យល្រទះ តាមរយៈការ្្ល់ឥណទា្រដល់លរាងម្៉ា សថុី្រ 
មសរូវ កនែថុងអមតាពិលសស លដីម្ជីាទថុ្របងវិលទិញមសរូវ  ្រិងទថុ្ររយៈលពលមធ្យម ្ិរងផវង 
សមម្ប់ សាសង់ែសម្ងួត ្ិរងឃាលៃ ងំ ស្ថុក  មសរូវ ផដលកម្មវធិីល្រទះបា្រអ្រថុវត្លដ្យធនាោរ 
អភិវឌ្ឍ្រ៍ជ្របទ ្ិរងកសិកម្ម។ 

លលីសពីល្រទះលទៀត លោក មសីក៏ បង្ហា ញ ពីភាពមបកងួតមបផជង ្ិរងការលលីកទរឹកចិត្ដល់ការ 
វ្ិរិលយគលលីវសិ័យមសរូវអង្ករកម្ថុជា តាមរយៈការទទងួលបា្រការលលីកផលងពីរាជរដ្្ឋ
ភិបាល  កម្ថុជា លលីព្រ្ធដ្រ ្ិរងអាករមគប់មបលភទ ព្រ្ធ នាចូំល ព្រ្ធនាលំចញ ដល់ វសិ័យ 
មសរូវអង្ករ ្ិរងអនែកវ្ិរិលយគលលីវសិ័យល្រទះ។  

គងួរបញ្្ជ ក់្ងផដរថា សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា លមកាម ការោមំទពីរដ្្ឋ ភិបាលអូនស្ាលី តាមរយៈកម្មវធិី ផខ្ស សង្វ ក់តមមលៃកសិកម្មកម្ថុជា-អូនស្ាលី បា្រចូលរងួម 
្្សពវ្សាយអំពីម្៉ា ក “មលៃិទះអង្គរ” របស់កម្ថុជា លៅលលី ទី្សារសកលលោក តាមរយៈការចូលរងួមសហការឧបត្ម្ភស្រនែិសីទមសរូវអង្ករពិភពលោកលលីកទី១២។ 
លោលបំណងម្រការចូលរងួមឧបត្ម្ភល្រទះគឺ លដីម្លីលីកសទងួយ្ិរង្្សពវ្សាយអំពីវសិ័យវឌ្ឍ្រភាព ្ិរងការអភិវឌ្ឍរបស់វសិ័យមសរូវអង្ករកម្ថុជា កនែថុងយថុគសម័យ្្មី។ 
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ស្រ្្មភាពចនូល� ួ្ កា�ងា�សងគ្ និង្នុស្សធ្៌ 

�បសស់មាជិ្រ សហ៊ុព័ន្ធកសរូវអង្ក�្រ្្ុជា

១. ការចូូលរួមវិភាគទានុ ឧ�ត្តិថមភជិូនុដល់រាជិរដ្ឋាាភិិបាល �ុ�ង្កការងារប្រ�យុុទីធនុឹង្កជិំង្កឺ�ូវីដ១៩

មករុមហ៊ថុ្រ Amru Rice (Cambodia) Co., Ltd
មករុមហ៊ថុ្រ Baitang (Kampuchea) Plc.
មករុមហ៊ថុ្រ Thmor Korl Rice Import Export Co.,Ltd
មករុមហ៊ថុ្របាយ្័រ លសៀរាល
មករុមហ៊ថុ្រ Signatures of Asia Co.,Ltd
លរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវ យ្ិរ ម្៉ា ្រ់
លរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវ សថុីវ ឡាយ
មករុមហ៊ថុ្រ Kampongthom Rice Mill Limited
មករុមហ៊ថុ្រ City Rice Import Export Co.,Ltd
មករុមហ៊ថុ្រ Meas Sor (Kampuchea) Co.,Ltd
មករុមហ៊ថុ្រTech Soon Agro- Industry Co.,Ltd
មករុមហ៊ថុ្រ PUZZLE SOLUTION CO.,LTD
មករុមហ៊ថុ្រ White Gold Import Export Co., Ltd
មករុមហ៊ថុ្រ Monita Trading Import ExportCo.Ltd
មករុមហ៊ថុ្រ T.M.K Investment Co.Ltd
មករុមហ៊ថុ្រ RL Co.Ltd
មករុមហ៊ថុ្រ Speed Logistics & Transportation Co.,Ltd
មករុមហ៊ថុ្រ Primalis Corporation Ltd

មករុមហ៊ថុ្រ Nikoline Investment Co.Ltd
មករុមហ៊ថុ្រ Khmer Foods Group Co.Ltd
មករុមហ៊ថុ្រ T.O.T (Trust of Trade)  Co.Ltd
មករុមហ៊ថុ្រ  Mekong Oryza Trading Co.Ltd
មករុមហ៊ថុ្រ Golden Rice ( Cambodia) Co.Ltd
លរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវ ណម មសថុីម
មករុមហ៊ថុ្រ Vong Bunheng Import Export Co.Ltd
មករុមហ៊ថុ្រ Eang Heang Import Export Co.Ltd
លរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវ ឈថុ្រ ធំ
លរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវ ្្រ ជា
មករុមហ៊ថុ្រ Guohong (Cambodia) Industry Co.,Ltd
មករុមហ៊ថុ្រ Lor Eak  Heng Sek Meas Rice Co.,Ltd
 មករុមហ៊ថុ្រ Agribee (Cambodia) PLC 
 មករុមហ៊ថុ្រ Buhler (CAMBODIA) Co.,Ltd
មករុមហ៊ថុ្រ LBN Angkar (Cambod Co.,Ltd
លរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវ យូ ឃមី
លរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវ ចាងំ គ្រលម៉ាង
លរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវ ភូ កថុកគី លខត្ លពាធិសាត់
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២. ការចូូលរួមវិភាគទានុ ជិួយុដល់ជិនុរង្កគ្រោះប្រ�ះទីឹ�ជិំនុនុ់ 
គ្រោះដ្ឋាយុផ្ទាាល់គ្រោះ�គ្រោះ�ត្តិិបាត្តិ់ដំ�ង្ក នុិង្ក ជិួយុតាមរយុៈ ប្រ�សួង្ក
�សិ�មម  រុកាាប្រ�មាញ់់ នុិង្កគ្រោះនុសាទី 

្វកិាទទងួល្ិរងបា្របរចិា្ច គដល់ជ្ររងលមោទះលដ្យលមោទះទរឹកជំ្រ្រ់៖
 - ្វកិា ១៩,៣៥០ ដថុោលៃ រ
 - អង្ករ ២៥ លតា្រ
 - ្វកិារបស់សម្គម្រ៍ ល្្សងៗ (JCI Cambodia)  ជងួយដល់ 
ជ្ររងលមោទះ ទិញមោប់ពូជ ២០,៣៨៧.៥០ ដថុោលៃ រ លៅសហគម្រ៍
លៅកនែថុងមសរុកបាណ្រ់លខត្បាត់ដំបង

លរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវ យ្ិរ ម្៉ា ្រ់
ស្ីត ែូជីសទីក & លមត្រស្័រល្សិ្រ (លខមបូឌា)
លអមរថុ រាយស៍(លខមបូឌា)  ខូលអិលធីឌី
អ.អិល ខូ អិលធីឌី
វា៉ាយ្៍លហា្គ ល អថុីម្ត អថុីក្ត ខូអិល ធីឌី
លមគង្គ អូរហីសា លមតឌីង ខូលអិលធីឌី
សថុីកល្រតឈ័រ អហវលអស៊ា  ខូអិលធីឌី
បាយ្័រ លសៀរាល
បាត់ដំបងរា៉ាយស៍ អថុិ្រលវសលម្រ ខូអិលធីឌី
ម្ស ស(កម្ថុជា) ខូអិលធីឌី
ផខ្មរហ៊វូតមគរុប ខូអិលធីឌី
លរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវ កំពង់ធំ រា៉ាយស៍ មីល លីមីត
លរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវ ្ូវ ្ូវ
សថុី ធី រា៉ាយស៍អថុីម្ត អិច្ត ខូអិលធីឌី
ធី.អិម.លខ អថុិ្រលវសមថុិ្រ ឯ.ក
លអច.លអស អានហ្គខីលឈ័រ មបដ្ក់ ឯ.ក 
លហា្គ លលដ្ររា៉ាយស៍ (លខមបូឌា) ខូអិលធី 
ឥណ្ឌូ ឆ្យ្ រា៉ាយស៍មីល លីមីធីត
ម៉ាូ្រីតាលមតឌីង អថុីម្ត អថុិច្ត
មបតង (កម្ថុជា) ភីអិលសថុី

មពីមលៃិទះ ខបលភីលរសិ្រ
តិច ស៊ូ្រ អាលនហា្គ  អថុិ្រដ្សនស្ី ខូអិលធីឌី
 លោក ម្ វែីថុង
ធនាោរអភិវឌ្ឍ្រ៍ជ្របទ ្ិរងកសិកម្ម 
ហូលយរី លមត្រស្័ត (លខមបូឌា)
លរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវ សថុីវ ឡាយ
្រីកូលី្រ អថុិ្រលវសលម្រ ខូ អិលធីឌី
លហ្គមត លនហ្គ្រ ហា្គ លម្រ លអស៊ា ល្សថុីហវកី
(លខមបូឌា) ខូ អិលធីឌី
លរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវ ឈថុ្រ ធំ
អិ្រលធីលណសិ្រណល រា៉ាយស៍ លមតឌីង  (លខមបូឌា) ខូ អិលធីឌី
សថុីលខ រា៉ាយស៍ លមតឌីង
ធី.អូ.ធី (មតាស លៅអឺរ លមតដ) 
្្មលោលរា៉ាយស៍ អថុីម្ត អថុិច្ត ខូអិលធីឌី
លរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវ លអៀង ហ៊ាង
លរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវ ្្រ ជា
លរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវ ឈតិ ប៊ថុ្រ្្រ
លហា្គ លលដ្រស្ាររា៉ាយស៍មីល លអ្រអថុីម្តអិច្ត ខូអិលធីឌី 
ភូ ប៉ាូយ ឌីលវែូបលម្រ អថុីម្ត អិច្ត
អិល ប៊ី អិ្រ អង្ករ (លខមបូលឌៀ)ខូ អិលធីឌី
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៣. ការចូូលរួមវិភាគទានុ  ជាមួយុរាជិរដ្ឋាាភិិបាល ទីិញ់វ៉ាា�់សាំង្កការពារ�ូវីដ១៩ ជិូនុប្រ�ជាជិនុ�មុ�ជា

មករុមហ៊ថុ្រ Mekong Oryza ( Cambodia) Co.Ltd
មករុមហ៊ថុ្រ Amru Rice (Cambodia) Co., Ltd
មករុមហ៊ថុ្រ Signatures of Asia Co.,Ltd
មករុមហ៊ថុ្រ Baitang (Kampuchea) Plc.
មករុមហ៊ថុ្រ City Rice Import Export Co.,Ltd
មករុមហ៊ថុ្រ Primalis Corporation Ltd
មករុមហ៊ថុ្រ Kampongthom Rice Mill Limited
មករុមហ៊ថុ្រ Meas Sor (Kampuchea) Co.,Ltd
លរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវ ណម មសថុីម
លរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវ ឈតិ ប៊ថុ្រ្្រ
មករុមហ៊ថុ្រ White Gold Import Export Co., Ltd
មករុមហ៊ថុ្រ Speed Logistics & Transportation Co.,Ltd
មករុមហ៊ថុ្រ PUZZLE SOLUTION CO.,LTD
លរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវ ហាក់ ផស
មករុមហ៊ថុ្រ Monita Trading Import ExportCo.Ltd
លរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវ ្ូវ ្ូវ
 មករុមហ៊ថុ្រ Agribee (Cambodia) PLC 
មករុមហ៊ថុ្រ T.O.T (Trust of Trade)  Co.Ltd
មករុមហ៊ថុ្រ T.M.K Investment Co.Ltd
មករុមហ៊ថុ្រ  Sok Keo Import Export Co.,Ltd
លរាងម្៉ា ្រសថុី្រកិ្រមសរូវ មជរូ ថ្ុល

មករុមហ៊ថុ្រ H.S Agriculture Products Co.,Ltd 
លរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវ ញថុ រឹក សារទិ្ធ
មករុមហ៊ថុ្រ Golden Star Rice Import Export Co.,Ltd
មករុមហ៊ថុ្រ Battambang Rice Investment Co.,Ltd
មករុមហ៊ថុ្រ International Rice Trading (Cambodia) Co.,Ltd
មករុមហ៊ថុ្រ Golden Rice (Cambodia) Co.,Ltd
លរាងមម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវ  KTS Rice Mill 
មករុមហ៊ថុ្រ Khmer Foods Group Co.Ltd
មករុមហ៊ថុ្រ Thmor Korl Rice Import Export Co.,Ltd
លរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវ សថុីវ ឡាយ
លរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវ ឈថុ្រ ធំ
មករុមហ៊ថុ្របាយ្័រ លសៀរាល
លរាងម្៉ា ្រសថុី្រកិ្រមសរូវ ្ិរង បូរ ីយ្ិរ ម្៉ា ្រ់
លរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវ ចាងំ គ្រលម៉ាង
មករុមហ៊ថុ្រ Lor Eak  Heng Sek Meas Rice Co.,Ltd
លរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវ ភាគ ឈងួយ
លរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវ យូ ឃមី
លរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវ ្្រ ជា
លរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវ មថុំ សថុ្ល
លរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវ វង្ស សម្ត្ិ 
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រូ�ភាព័ប្រព័ឹត្តិិិការណ៍ចែចូ�ប្រ��់ព័ូជិប្រសូវ ដល់�សិ�រចែដលរង្កគ្រោះប្រ�ះគ្រោះដ្ឋាយុទីឹ�ជិំនុនុ់គ្រោះ�គ្រោះ�ត្តិិ�ំព័ង្ក់ធំំ កាលព័ីថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ចែ�វិចូិិកា ឆ្នាំំំ២០២០
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កា�ងា�តសុន្ូ តិ និងកា�បញ្ជូ្ចុ ះបញ្ជូជានូលដែើ្បពីកងឹង និងពកងី្រវិសយ័កសរូវអង្ក�្រ្្ុជា 

លមរៅពីបំលពញតងួនាទីជាតំ្ងឱ្យវសិ័យមសរូវអង្ករកម្ថុជា ជាមដគូផត 
មងួយ គត់ ជាមងួយរាជរដ្្ឋ ភិបាល សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា បា្រចូលរងួម 
ជាមងួយ  មករុមការង្រ ឈ ម្រមករុមការង្រលវទិការរាជរដ្្ឋ ភិបាលវសិ័យ
ឯក ជ្រ លដ្យ បា្រ លលីកយកកងវល់ ផដលជាបញ្ហា មបឈមរបស់វសិ័យ 
មសរូវ អង្ករផដល បា្រ ជងួបមបទទះ កនែថុងលពលដំលណីរការអាជីវកម្មផដលកនែថុង 
លនាទះបញ្ហា ចម្ង ចំ្រងួ្រ២១ មតរូវ បា្រលលីកមកពិភាកសាលដ្យ ទ្ ល់លៅ 
កនែថុង មករុមការង្រ ឈ លហយី បញ្ហា  ចំ្រងួ្រ ១០ល្្សងលទៀត មតរូវបា្របញ្ជូ ្រ 
លៅពិភាកសាលៅកនែថុងមករុមការង្រ ជំនាញ ដូចជា បញ្ហា ទាក់ទង ្ររឹង ការ 
ដរឹកជញ្ជូ ្រ តមមលៃលៅកំពង់ផ្ មតរូវបា្រលលីក យកលៅ ពិភាកសា លៅកនែថុង  
មករុមការង្រ ផ្នែកលហដ្្ឋ រចនា    សម្័្រ្ធ  ្រិងដរឹកជញ្ជូ ្រ លហយី តំ្ង 
សហព័្រ្ធក៏បា្រលៅជងួបលដ្ទះមសាយ  ្ ទ ល់ លៅកំពង់ផ្ សវយត័  មករុង 

្រិច្ចសហ៊ុកបតិបត្ិកា�ជា្ួយសា្ថ ប័ននានា

 គ្គណៈ្រមា្ម ធិកា�ដោលនដយបាយ ដសែឋា្រិច្ច និងហ៊ុ�ិញ្ជូញាវត្ថុ

សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជាបា្រ ចូលរងួមសហការណ៍ជាមងួយរាជរដ្្ឋ ភិបាល កនែថុងការមគប់មគងស្រនែិធិ ្រិងមតរួតពិ្រិត្យលមីលលស្ៀង
យថុទ្ធសានស្ (អង្ករ)សមម្ប់មោអាស្រនែជាពិលសសកនែថុងលពលម្រការរកីរាតតបាតកូវដី១៩។ 

អគ្គគនាយ្រោឋា នគ្គយ និង�ោឋា ្រ�្រ្្ុជា

សហការណ៍ជាមងួយអង្គភាពល្រទះលលីការ ល្ៃ ស់ប្ូរទិ្រនែ្រ័យអង្ករនាលំចញជាមបចាសំប្ាហ៍ មបចាផំខ ្រិងមបចាឆំ្នែ  ំលលខកូដគយ 
សមម្ប់មបលភទអង្ករនាលំចញ ្រិងការសមមបសមមរួលកនែថុងការកំណត់កូតានាលំចញអង្ករស លៅកនែថុងកាលៈលទសៈកូវដី១៩។ ចូលរងួម
លដ្ទះមសាយបញ្ហា ររាងំសទទះរបស់សម្ជិកផដលលកីតម្្រកនែថុង្ីរតិវធិី នាលំចញរបស់គយ។ 

អគ្គគនាយ្រោឋា ន្រស្ិរ្្ម �បសក់្រសងួ្រស្ិរ្្ម �កុាខា កបមាញ ់និងដនសាទ 

សហការណ៍លលីការលដ្ទះមសាយលលីបញ្ហា  តារាងតមមលៃលសវាបញ្្ច ក់លលីវញិ្ញា ប្របមត លភាគតោមអនាម័យ ការសហការណ៍លលីការ 
្្សពវ្សាយពូជមសរូវ ផស្រមកអូប០១ ការ ល្ៃ ស់ប្ូរលលីទិ្រនែ្រ័យម្រការនាលំចញអង្ករ ការសហការណ៍លលីការង្រគលមម្ងផ្នែក្រិរ្រ្រ 
ភាពមសរូវអង្ករ។ល។

អគ្គគនាយ្រោឋា នដសវាមនក្រសងួោណិជជា្រ្្ម

សហការណ៍លលីការ ល្ៃ ស់ប្ូរទិ្រនែ្រ័យនាលំចញអង្ករ ផដល្លៃងកាត់ការលសនែីសថុំវញិ្ញា ប្របមតមបភពលដីម C/O ្ិរងការង្របលច្ចកលទស 
លលីលលខកូដ គយ(HS code)សមម្ប់អង្ករនាលំចញពីកម្ថុជា មសបតាមលលខកូដរបស់មបលទសនាចូំល

សា្ថ ប័នចំណុះអងគភាពរាជ�ោឋា ភិិបាល

មពទះសីហ្រថុ្ងផដរ។ បញ្ហា មងួយចំ្រងួ្រលទៀតដូចជា បញ្ហា ព្រ្ធ កាត់ ទថុក 
មតរូវបា្រ បញ្ជូ ្រ លៅលដ្ទះមសាយលៅកនែថុងយ្រ្ ការ ព្រ្ធដ្រ ្ិរងវសិ័យ 
ឯកជ្រ  ្ ងផដរ។ 
 
សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា ក៏បា្រលសនែីសថុំជាលោល្រលយបាយបផ្រ្ម 
លដ្យប្រ្ ្ូរវរយៈលពល ម្រការ្្ល់ការលលីកទរឹកចិត្នានា ដល់ធថុរកិច្ច 
ជ្រ ទាងំអស់លៅកនែថុងវសិ័យមសរូវអង្ករលដ្យលសនែីសថុំលោលការណ៍ បផ្រ្ម 
លពលលវោចំ្រងួ្រ ៥ឆ្នែ លំទៀត គឺពីឆ្នែ ២ំ០២១ ដល់ឆ្នែ  ំ២០២៥។ សំលណី 
ល្រទះមតរូវបា្រ បញ្ជូ ្រលៅមកសងួងពាណិជ្ជកម្ម លហយីមកសងួង ពាណិជ្ជកម្ម 
ក៏ បា្រ បញ្ជូ ្រលៅគណៈកម្្ម ធិការ លោល ្រលយបាយ  លសដ្ឋកិច្ច ្ិរង 
ហរិញញាវត្ថុ លដីម្លីលីកជូ្រមបមថុខរាជរដ្្ឋ ភិបាល។ 



ស្រូ�ូវអង្កករកម្ពុុ�ជា កុ�ង្ក�ករាជថ្មីី�

ទំព័រទី 63

អគ្គគនាយ្រោឋា នមនសភាោណិជជា្រ្្ម្រ្្ុជា

សហការណ៍លលីមកបខ័ណ្ឌ ការង្របលច្ចកលទស លលខាធិការដ្្ឋ ្រម្រមករុមការង្រវសិ័យឯកជ្រ ្ិរងរាជរដ្្ឋ ភិបាល 

ក្រុ្ហ៊ុុុន Green trade មនក្រសងួោណិជជា្រ្្ម

សហការណ៍ជាមងួយមករុមហ៊ថុ្រកនែថុងការល្លៃីយតបលលីបញ្ហា លស្ៀងកនែថុងមសរុក ជាពិលសសតមមលៃ ្ិរងការបលញ្ច ញស្រនែិធិលក់លលីទី្សារ 
សមម្ប់ ការពារ កថុំឱ្យម្្រការលឈលៃៀតឱកាសពីឈ្មងួញកនែថុងការតលមលៃីងម្លៃអង្ករលៅលពលកូវដី១៩ រកីរាលដ្ល។ សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករ 
កម្ថុជា រងួមោនែ ជាមងួយ មករុមហ៊ថុ្រ Green Trade បា្រលចញលសចក្ីផ្លៃងការណ៍ ចំ្រងួ្រពីរដងលលីបរមិ្ណ ្ិរងសភាព ការណ៍ ម្រ ទី្សារ 
្រិងស្រនែិធិ អង្ករ លៅកនែថុងមសរុក លដីម្កីថុំឱ្យម្្រការមជរួលមចបល់ លហយីក៏ទប់បា្រ្ូរវសភាពការណ៍ ទី្សារតមមលៃអង្ករបា្រទាងំមសរុង។ 

វិទយាសា្ថ នកសាវកជាវ និងអភិិវឌឍន៍ ្រស្ិរ្្ម្រ្្ុជា (CARDI)

បា្ររងួមសហការណ៍ ្ិរងចូលរងួមបដិភាគកនែថុងការមសាវមជាវ ប្រ្សថុទ្ធផខ្សមសឡាយ បលញ្ចញ្ូរវពូជមសរូវផស្រមកអូប ០១ ្ិរងប្រ្្្សពវ 
្សាយ ដល់សហគម្រ៍ ្ិរងកសិករ។ ប្រ្កិច្ចសហមបតិបត្ិការណ៍ លលីការ្្សពវ្សាយ ្ិរងចថុទះបញ្ជ ីរម្៉ា កពូជមសរូវផស្រមកអូបជា 
ម្៉ា កសមូហភាព (SKO_ Collective Mark) 

ធនាោ�អភិិវឌឍន៍ជនបទ និង្រស្ិរ្្ម 

បា្រលធវីការយ៉ា ងជិតសនែិទ្ធ លលីការសិកសាអំពីតមមរូវការកម្ចីរបស់វសិ័យមសរូវអង្ករ ្ិរងលសនែីរដល់រាជរដ្្ឋ ភិបាល្្ល់កញ្ចប់្វកិាបផ្រ្ម 
សមម្ប់វសិ័យមសរូវអង្ករកម្ថុជា។ ធនាោរអភិវឌ្ឍ្រ៍ជ្របទ ជាមដគូរយថុទ្ធសានស្សមម្ប់សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា ក៏ដូចជា វសិ័យ 
មសរូវអង្ករកម្ថុជា កនែថុងការលលីកកម្ស់ការ្លិតកម្ម ការកិ្រ-ផកមចនែ ្ិរងការនាលំចញ។ លមរៅពីល្រទះ ការង្រសហការណ៍លលីការ ល្ៃ ស់ 
ប្ូរទិ្រនែ្រ័យ ្ិរងការរងួមសហការណ៍្លិតទិ្រនែ្រ័យ ស្រនែិធិមសរូវរបស់លរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវលៅកម្ថុជា រងួមោនែ ។ 

សា្ថ ប័នអងគកា�អន្�ជាតិ 

្រ្្មវិធីកែ្សសងាវ ្រ់តម្លៃ្រស្ិរ្្ម ្រ្្ុជា-អនូន្រ្តីស្ាល ី(CAVAC) 

បា្ររងួមសហការណ៍ លលីការង្រ្លិតកម្ម ្ិរង្្សពវ្សាយពូជមសរូវ (ផស្រមកអូប០១) ការង្រ្្សពវ្សាយ ្ិរងជំរថុញដល់ដំលណីរ 
ការដ្ក់ឱ្យលមបីមបាស់ម្៉ា កវញិ្ញា តកម្ម មលៃិទះអង្គរ ការសហការណ៍លលីការជំរថុញកិច្ចស្រយាកសិកម្ម្លិត ្ិរងលក់មសរូវ ការលរៀបចំ 
មពរឹត្ិការណ៍ កិច្ចមបជថុំ្រិរ្រ្ភាពមសរូវមបចាឆំ្នែ  ំការចូលរងួមមពរឹត្ិការណ៍ស្រនែិសីទមសរូវអង្ករពិភពលោក ។

្រិច្ចសហ៊ុកបតិបត្ិកា�្រ្្ុជា-អាឡព្ឺ េង់ (GIZ) 

សហការណ៍ ្ិរងលរៀបចំទិសលៅផ្្រការសមម្ប់ជងួយដល់សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករ លលីការពមងរឹងលសវា ្ិរងអភិបាលកិច្ចសហព័្រ្ធដល់ 
សម្ជិក ការជងួយដល់សម្ជិកផដលមិ្រទា្រ់ម្្របទដ្្ឋ ្រស្ង់ដ្រសថុវត្ិភាពចំណីអាហារ ្រិងការទទងួលលិខិតបញ្្ជ ក់ជា 
អ្រ្រជាតិ។ 

ទីភ្ា្រ់ងា�បារាងំដែើ្បកីា�អភិិវឌឍ (AFD)

សហការណ៍ ្រិងលរៀបចំទិសលៅផ្្រការសមម្ប់ជងួយ លលីការលរៀបចំលោល្រលយបាយជាតិស្ីអំពីមសរូវអង្ករ្្មី ្រិងការលរៀបចំ 
ចថុទះម្៉ា ក សំោល់ភូមិសានស្ (GI) អង្ករលៅកម្ថុជា រងួមទាងំយ្រ្ការណ៍ម្រការ្្ល់ឥណទា្រ ្រិងយ្រ្ការធានាដល់កម្ចីផ្នែក 
មសរូវអង្ករលៅកម្ថុជា។ 
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ទំនា្រ់ទំទងអន្�ជាតិ និងកា�្្សពវ្សាយអង្ក� 
និងអំពីសហ៊ុព័ន្ធកសរូវអង្ក�្រ្្ុជា ដលើឆ្្រអន្�ជាតិ

សហ៊ុគ្គ្ន៍អពឺ� េបុ 
មបធា្រសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា បា្រលធវីការបញ្ចថុ ទះបញ្ចូ ល (lobby) ដល់សម្ជិកសភារបស់មបលទសអាែមឺ៉ាង់ ឱ្យជងួយដល់អង្ករ
កម្ថុជា ជាពិលសស លៅកនែថុងកំែថុងលពល ផដលម្្រយថុទ្ធនាការណ៍ម្រការដកហូតមបព័្រ្ធអ្រថុលមោទះព្រ្ធ តាមយ្រ្ការអវីៗលលីកផលងផត 
អាវថុធ (Everything But Arm -EBA) ្ិរងអនែកតំ្ងរានស្របស់មបលទសមងួយចំ្រងួ្រ ្ិរងមន្រ្ីលៅគណៈកម្្ម ធិការសហគម្រ៍អឺរ ៉ាថុប 
ផដលជាលទ្ធ្លអង្ករមិ្រមតរូវបា្ររាប់បញ្ជូ លកនែថុងទំ្ិរញ ផដលមតរូវរាបបញ្ជូ លកនែថុងទំ្ិរញមតរូវដកហូតការអ្រថុលមោទះព្រ្ធ។ 

សហ៊ុ�ែឋាអាដ្�្ិរ
សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា បា្ររងួមសហការណ៍ជាមងួយមកសងួងពាណិជ្ជកម្ម កនែថុងការល្លៃីយតប លដ្យលរៀបចំ្ូរវការតវា៉ា  លៅសហរដ្ឋ 
អាលមរកិ លលីបំណងចង់ដកមបព្រ្ធអ្រថុលមោទះព្រ្ធ (GSP) លលីអង្ករកម្ថុជា។ 

កបដទសចិន
សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជាបា្រលធវីការយ៉ា ងជិតសនែិទ្ធជាមងួយ មករុមហ៊ថុ្រសាជីវកម្ម (COFCO Corporation) ផដលជាមករុមហ៊ថុ្ររដ្ឋរបស់ 
មបលទសចិ្រទទងួលបា្រសិទ្ធកនែថុងការចាត់ផចង ្ូរវកូតានាចូំលអង្ករពីកម្ថុជា លដ្យម្្រកិច្ច ល្ៃ ស់ប្ូរទស្ស្រៈកិច្ចរបស់គណៈមបតិភូ
សហព័្រ្ធ ចំ្រងួ្រ ១ម្ង ពីកម្ថុជា លៅមបលទសចិ្រ ្ិរងគណៈមបតិភូមករុមការង្ររបស់មករុមហ៊ថុ្រមកកម្ថុជា ចំ្រងួ្រ ២ដង។ ការង្រ ល្ៃ ស់
ប្ូរទិ្រនែ្រ័យជាមបចារំវាងសហព័្រ្ធ ្ិរងមករុមហ៊ថុ្រលលីបរមិ្ណ ម្រចំ្រងួ្រកូតាផដលលមបីមបាស់ ្ិរងការង្របលច្ចកលទសជំរថុញដល់ការ្្សពវ
្សាយអង្ករកម្ថុជា លលីទី្សារមបលទសចិ្រជាពិលសស គឺម្៉ា ក “មលៃិទះអង្គរ” លៅកនែថុងទី្សារចិ្រ។ ផដល “មលៃិទះអង្គរ” ្ររឹងមតរូវលមបីមបាស់ជាមងួយ
ម្៉ា ក្្មីរបស់មបលទសចិ្រសមម្ប់អង្ករកម្ថុជា “King Food”

កា�ចនូល� ួ្ ដៅ្រ្ងុកពឹត្ិកា�ណ៍អន្�ជាតិ នានា
មបធា្រសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា បា្រចូលរងួមជាវាគ្មិ្រ លៅកនែថុងមពរឹត្ការណ៍ស្រនែិសីទមសរូវអង្ករពិភពលោកលលីកទី១១ លៅមបលទស 
ហវលីីពី្រ  ្ិរងជាវាគ្មិ្ររបស់មបធា្រសហព័្រ្ធលៅកនែថុងស្រនែិសីទ្ិររ្រ្រភាពលៅកនែថុងមបលទស សវីស។ ការចូលរងួមជាវាគ្មិ្រ របស់អ្រថុមបធា្រ 
្រិងជាមបធា្រគណៈកម្្ម ធិការផ្នែកទី្សារ ្ិរងជំរថុញការនាលំចញរបស់សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា តាមរយៈវឌិីអូ លៅកនែថុងស្រនែិសិទមសរូវ 
អង្ករលលីកទី១២ ពីសហរដ្ឋអាលមរកិ។ 

ទីភ្ា្រ់ងា�ជបេុន ដែើ្ប្ីរិច្ចសហ៊ុកបតិបត្ិកា�អន្�ជាតិ (JICA)

សហការណ៍ ្រិងលរៀបចំទិសលៅផ្្រការសមម្ប់ជងួយ លលីការលរៀបចំលោល្រលយបាយជាតិស្ីអំពីមសរូវអង្ករ្្មី ្រិងការលរៀបចំចថុទះម្៉ា ក 
សំោល់ភូមិសានស្ (GI) អង្ករលៅកម្ថុជា រងួមទាងំយ្រ្ការណ៍ម្រការ្្ល់ឥណទា្រ ្រិងយ្រ្ការធានាដល់កម្ចីផ្នែកមសរូវអង្ករលៅកម្ថុជា។ 

អងគកា� OXFAM 

បា្រចូលរងួមសហការណ៍ លលីការលរៀបចំឱ្យម្្រ្ូរវការបលង្កីត សម្័្រ្ធលៅកម្ថុជា ផ្នែក្ិររ្រ្ភាពមសរូវ (Sustainable Rice Platform 
Chapter in Cambodia) 

វិទយាសា្ថ នកសាវកជាវកសរូវអង្ក�អន្�ជាតិ (IRRI)

បា្រជងួបពិភាកសាលដីម្លីរៀបចំផ្្រការសកម្មភាព សហការណ៍លលីការង្រ អភិវឌ្ឍពូជមសរូវ ្រិងជំរថុញ្លិតកម្មមសរូវលៅកម្ថុជា។ 
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ដសច្រ្ីជនូនែំណឹង និងដសច្រ្ីកបកាសព័ត៌មាន
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កា�ហា្ឃាត់កា�ដកបើកបាសថ្់ាពំុល្រស្ិរ្្មដៅ្រ្ងុទី្សា�សហ៊ុគ្គ្ន៍អពឺ� េបុ

(បច្ចុបបន្ភាព កែ្ិថុនា ឆ្្២ំ០២០)

ទាញយកឯកសារលម្អិត ៖ 
(Click here to download)

FERM Pesticide residue updated June 2020
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ស្ថតិិ និង�បាយកា�ណ៍ ឆ្្២ំ០២០

តម្លៃកសរូវ (ដសើ្  និងស្តួ)

តម្លៃអង្ក�នាដំចញ (FOB)
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្លតិ្រ្្មកសរូវដៅ្រ្្ុជា �យដពល៤០ឆ្្ចំុងដកកាយ

កា�នាដំចញអង្ក��បស្់រ្្ុជា
មករា-ធនែូ ឆ្នែ ២ំ០២០

កា�នាដំចញអង្ក� ្រ្ងុឆ្្២ំ០២០ 
កនែថុងឆ្នែ ២ំ០២០ ល្រទះ បរមិ្ណអង្ករនាលំចញរបស់កម្ថុជាម្្រចំ្រងួ្រ ៦៩០ ៨២៩ លតា្រ ផដលម្្រការលកី្រលែងី ១១.៤០% លបីលមបៀបលធៀបលៅ
្ររឹងរយៈលពលដូចោនែ លៅឆ្នែ ២ំ០១៩។ កនែថុង២០២០ មបាក់ចំណូលផដលកម្ថុជាទទងួលបា្រពីការនាលំចញអង្ករលៅលមរៅមបលទសម្្រការលកី្រលែងី
ជិត៤៨.៨៤ ោ្រដថុោលៃ រសហរដ្ឋអាលមរកិ ផដលកំលណី្រល្រទះលស្មី្ររឹង១៥% លបីលមបៀបលធៀប្ររឹងរយៈលពលដូចោនែ កនែថុងឆ្នែ ២ំ០១៩។ ជារងួម ទរឹកមបាក់ 
សរថុបផដលកម្ថុជាទទងួលបា្រពីការនាលំចញអង្ករកនែថុងឆ្នែ  ំ២០២០ ម្្រចំ្រងួ្រ ៤៦៨.០៨ ោ្រដថុោលៃ រសហរដ្ឋអាលមរកិ ខណៈទរឹកមបាក់នាលំចញជា្លៃូវ
ការលៅឆ្នែ  ំ២០១៩ បា្រចំ្រងួ្រ ៤១៩.២៤ោ្រដថុោលៃ រ។ 

ឆ្នែ  ំ២០២០ ជាឆ្នែ ផំដលមបលទសកម្ថុជាបា្រ នាលំចញម្្រកំល្ីរ្រខ្ស់ជាងលគកនែថុងមបវត្ិម្រការនាលំចញរបស់ខលៃងួ្រលទាទះបីជាកម្ថុជា ្ររឹងពិភពលោក
មបឈមលលីឱ្រភាពលសដ្ឋកិច្ចយ៉ា ងលមចី្រក៏លដ្យ។ កំលណី្រនាលំចញរបស់កម្ថុជា គឺបា្រលកី្រលែងីទាងំបរមិ្ណ ្ិរងតមមលៃផដលជាគថុណមបលយជ្រ៍
ដ៏សំខា្រ់សមម្ប់លសដ្ឋកិច្ចកម្ថុជា។ 
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កា�នាដំចញអង្ក�តា្កបដភិទ
កនែថុងរយៈលពល១២ផខល្រទះផដរ កម្ថុជាបា្រនា ំ
លចញអង្ករមកអូបចំ្រងួ្រ ៥៦៦៤៩២លតា្រ 
ឬលស្មី្ររឹង  ៨២%ម្របរមិ្ណនាលំចញសរថុប 
ផដល កនែថុង លនាទះ អង្ករមកអូបមបណិត មបលភទ 
មលៃិទះអង្គរ មតរូវបា្រ នា ំលចញចំ្រងួ្រ ៥៨% អង្ករ 
ផស្រ មកអូប ចំ្រងួ្រ ២២%។ លមរៅពីលនាទះ 
អង្ករស ក៏មតរូវ បា្រនា ំលចញ ១៧% អង្ករ 
សររីាង្គ ម្្រ២% ្រិងអង្ករ ចំហថុយម្្រ១% 

- ចិ្រ   ៖ ៤២%
- អឺរ ៉ាថុប  ៖ ៣០%
- អាស៊ា្រ  ៖ ១៣%
- អាមហិវក ៖ ៨%
- អាសថុី ្រិង ៖ ៥%
  អូលសអា្ីរ
- ល្្សង  ៖ ២%

ទិសដៅទី្សា�កា�នាដំចញអង្ក�្រ្្ុជា
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សក្ង់អត្ថបទព័ត៌មានសខំាន់ៗអំពីកសរូវអង្ក�្រ្្ុជា 
កែលបានចុះ្សាយដៅ្រ្ងុសា�ព័ត៌មាន ្រ្ងុឆ្្ ំ២០២០

កែ្្ររា ឆ្្២ំ០២០

VoA: ០២ មករា ២០២០
“ការនាលំចញលៅសហភាពអឺរ ៉ាថុបធាលៃ ក់ចថុទះ លធវឱី្យ 
ឈ្មងួញ  ទម្លៃ ក់តមមលៃអង្ករ លដ្យអាង លល.ី.....” 
ចថុចទីល្រទះ លដីម្ចូីលអា្រ៖ អត្បទព័ត៌ម្្រ

Khmer Times: ០៣ មករា ២០២០
“ការលូតោស់រកីចលមមី្រជាវជិ្ជម្្រលៅកនែថុងវសិ័យ
មសរូវអង្ករ”
ចថុចទីល្រទះ លដីម្ចូីលអា្រ៖ អត្បទព័ត៌ម្្រ

Vayo: ១៨ មករា ២០២០
“លោក ហ៊ថុ្រ ផស្រ សថុំឱ្យលវៀត្មប្រ្វ្ិិរលយគ
លល ីឧសសាហកម្មផកមចនែ លដីម្នីាមំសរូវលចញពកីម្ថុជា”
ចថុចទីល្រទះ លដីម្ចូីលអា្រ៖ អត្បទព័ត៌ម្្រ

Phnom Penh Post: ២៤ មករា ២០២០
“តមមលៃអគ្គសិ្ីរចថុទះម ល្ៃមងួយលស្រសមម្ប់វសិ័យ
ឧសសាហកម្ម”
ចថុចទីល្រទះ លដីម្ចូីលអា្រ៖ អត្បទព័ត៌ម្្រ

Khmer Times: ២៨ មករា ២០២០
“របាយការណ៍៖ មសរូវរដូវវសសាចំ្រងួ្រ៨ោ្រលតា្រ 
មតរូវបា្រ្លិតកនែថុងឆ្នែ ២ំ០១៩”
ចថុចទីល្រទះ លដីម្ចូីលអា្រ៖ អត្បទព័ត៌ម្្រ

Fresh News: ០៦ កថុម្ភៈ ២០២០
“សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា៖ ផខដំបូងឆ្នែ លំ្រទះ កម្ថុជា
នា ំ   លចញអង្ករជាង៥មថុ្ឺរលតា្រ បា្រចំណូល
ជិត៤០ោ្រដថុោលៃ រ” 
ចថុចទីល្រទះ លដីម្ចូីលអា្រ៖ អត្បទព័ត៌ម្្រ

Khmer Times: ០៧ កថុម្ភៈ ២០២០
“កម្ថុជាលមោង្ររឹងនាអំង្ករលចញលៅមបលទសគថុយផវ ៉ាត”
ចថុចទីល្រទះ លដីម្ចូីលអា្រ៖ អត្បទព័ត៌ម្្រ

Thmey Thmey: ០៧ កថុម្ភៈ ២០២០
“ការយកព្រ្ធលធវឱី្យការនាអំង្ករកម្ថុជាលៅអរឺ ៉ាថុប 
្យចថុទះ២២ ភាគរយ កនែថុងផខមករា ឆ្នែ ២ំ០២០”
ចថុចទីល្រទះ លដីម្ចូីលអា្រ៖ អត្បទព័ត៌ម្្រ

Khmer Times : ១០ កថុម្ភៈ ២០២០
“ការនាលំចញអង្ករកម្ថុជាលៅកា្រ់សហភាពអឺរ ៉ាថុប
ម្្រការ ្យចថុទះ លដ្យសារ ការយកព្រ្ធ ប៉ាថុផ្រ ្
្ររឹងរពំរឹងថាម្្រលទ្ធ្លល្អជារងួមលៅ២០២០”
ចថុចទីល្រទះ លដីម្ចូីលអា្រ៖ អត្បទព័ត៌ម្្រ

Phnom Penh Post: ១០ កថុម្ភៈ ២០២០
“លទាទះជាលៅម្ិរទា្រ់ម្្រការបញ្្ជ ក់អំពី EBA ប៉ាថុផ្រ្ 
ហាក់ដូចជា្ររឹងមិ្រប៉ាទះពាល់លៅដល់អង្ករលទ”
ចថុចទីល្រទះ លដីម្ចូីលអា្រ៖ អត្បទព័ត៌ម្្រ

IEG Policy៖ ១១ កថុម្ភៈ ឆ្នែ ២ំ០២០
“ការនាលំចញអង្ករកម្ថុជាលៅកា្រ់សហភាពអឺរ ៉ាថុប្ររឹង 
អាច មបលសីរលែងីជាមងួយ្ររឹងការបង់ព្រ្ធទាបជាង
មថុ្រ”
ចថុចទីល្រទះ លដីម្ចូីលអា្រ៖ អត្បទព័ត៌ម្្រ

Khmer Times: ២៣ កថុម្ភៈ ២០២០
“លខត្លសៀមរាបជាម្្ច ស់ ទ្ទះទទងួលការលរៀបចំកិច្ចមបជថុ ំ
កំពូលអំពីមសរូវអង្ករមបកបលដ្យ្ិររ្រ្រភាព”
ចថុចទីល្រទះ លដីម្ចូីលអា្រ៖ អត្បទព័ត៌ម្្រ

Phnom Penh Post: ២៣ កថុម្ភៈ ២០២០
“មបធា្រសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា ៖ កម្ថុជាកំពថុង
កាលៃ យជាមបលទសនាលំចញអង្ករឈា្រមថុខលគកនែថុងតំប្រ”់
ចថុចទីល្រទះ លដីម្ចូីលអា្រ៖ អត្បទព័ត៌ម្្រ

Khmer Times: ២៤ កថុម្ភៈ ២០២០
“អនាគតមតចទះមតចង់សមម្ប់កសិកររបស់
មបលទសជាតិ”
ចថុចទីល្រទះ លដីម្ចូីលអា្រ៖ អត្បទព័ត៌ម្្រ

Capital Cambodia: ២៨ កថុម្ភៈ ២០២០
“កសិករមតរូវបា្រជំរថុញលលកីទរឹកចិត្ឱ្យចាប់ល្្មី
គិតគូរ លលបីញ្ជ ីរបស់ពងួកលគ”
ចថុចទីល្រទះ លដីម្ចូីលអា្រ៖ អត្បទព័ត៌ម្្រ

Fresh News : ០៧ មីនា ២០២០
“មកសងួងពាណិជ្ជកម្ម ្ិរងសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា 
អំពាវ នាវឱ្យបងប្អូ្រមបជាពលរដ្ឋ.....”
ចថុចទីល្រទះ លដីម្ចូីលអា្រ៖ អត្បទព័ត៌ម្្រ

Phnom Penh Post: ០៨ មីនា ២០២០
“សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករល្លៃយីតបលៅ្ររឹងក្កីងវល់ការ
ស្ថុកអង្ករ”
ចថុចទីល្រទះ លដីម្ចូីលអា្រ៖ អត្បទព័ត៌ម្្រ

RFI : ៩ មីនា ឆ្នែ ២ំ០២០
“រដ្្ឋ ភបិាលអំពាវនាវកថុំឱ្យលែងីម្លៃទំ្ិរញ ជាពិលសស
អង្ករ លៅមោផដលកម្ថុជាម្្រជំងកូឺវដី១៩”
ចថុចទីល្រទះ លដីម្ចូីលអា្រ៖ អត្បទព័ត៌ម្្រ

Khmer Times : ១១ មីនា ២០២០
“កសិករលធវផីមស ជងួបមបទទះបញ្ហា កំែថុងលពលរដូវ
កាលរាងំស្ងួត”
ចថុចទីល្រទះ លដីម្ចូីលអា្រ៖ អត្បទព័ត៌ម្្រ

Thmey Thmey: ១៣ មីនា ២០២០
“សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករ សថុំព្រយារលពលសង្វកិា 
លៅរដ្្ឋ ភបិាល ្ិរងសថុំខ្ចផី្ម៣០ោ្រដថុោលៃ រលទៀត”
ចថុចទីល្រទះ លដីម្ចូីលអា្រ៖ អត្បទព័ត៌ម្្រ

Khmer Times: ១៤ មីនា ឆ្នែ ២ំ០២០
“IMF ្រងិ CRF សង្រឹមថា្ររឹងសហការជាមងួយោនែ  
លលកីារសកិសាមសាវមជាវអំពមីសរូវអង្ករ”
ចថុចទីល្រទះ លដីម្ចូីលអា្រ៖ អត្បទព័ត៌ម្្រ

Phnom Penh Post: ១៩ មីនា ឆ្នែ ២ំ០២០
“សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករ្ិរយយថា តមមលៃអង្ករលៅ្ររឹង្ររ 
អរគថុណលៅដល់ការ្្គត់្្គង់លក្ីរលែងី”
ចថុចទីល្រទះ លដីម្ចូីលអា្រ៖ អត្បទព័ត៌ម្្រ

Khmer Times : ១៩មីនា ២០២០“
រាជរដ្្ឋ ភិបាលធានាថា ស្ថុកអង្ករលពញបរបូិណ៌  
សមម្ប់បមមរុងទថុកតមមរូវការកនែថុងមសរុក ្ិរង
លមរៅមបលទស”
ចថុចទីល្រទះ លដីម្ចូីលអា្រ៖ អត្បទព័ត៌ម្្រ

Fresh News: ២៥ មីនា ២០២០
“ថានែ ក់ដរឹកនា ំ្រងិសម្ជិកសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា 
ចូលរងួមវភិាគទា្រទរឹកមបាក់២មថុ្ឺរដថុោលៃ រ សមម្ប់
មបយថុទ្ធមបឆ្ងំ្ររឹងជំងកូឺវដី១៩របសរ់ាជរដ្្ឋ ភិបាល”
ចថុចទីល្រទះ លដីម្ចូីលអា្រ៖ អត្បទព័ត៌ម្្រ

Reuters: ៣០ មីនា ២០២០   
“បច្ចថុប្្រនែភាព - កម្ថុជា ្្អ កការនាលំចញអង្ករ
មបលភទមងួយចំ្រងួ្រ លដ្យសារបញ្ហា វរីថុសកូរ ៉ាូ្”
ចថុចទីល្រទះ លដីម្ចូីលអា្រ៖ អត្បទព័ត៌ម្្រ

Phnom Penh Post: ៣១ មីនា ២០២០    
“នាយករដ្ឋមន្រ្លីចញបញ្្ជ ឱ្យ ្្អ កការនាលំចញ         
អង្ករស ្ិរងមសរូវ”
ចថុចទីល្រទះ លដីម្ចូីលអា្រ៖ អត្បទព័ត៌ម្្រ

កែ្រុ្ ្ៈ ឆ្្២ំ០២០

កែ្ីនា ឆ្្២ំ០២០



ស្រូ�ូវអង្កករកម្ពុុ�ជា កុ�ង្ក�ករាជថ្មីី�

ទំព័រទី 75

កែដ្សា ឆ្្២ំ០២០

ដ�្រឧ្រញ៉ាេ  ហ៊ុុុន ឡា្រ៖់ បញ្ហា ្រនូវែី១៩ គ្គពឺជា 
ឱកាសឱ្យ្រស្ិរ�កែ្ម�បដង្កើនកា�ោកំសរូវ 
(Oknha Hun Lak : COVID19 is a good chance to 
increase rice production)

ចាប់ពីម្្ទី៥ លមសាលៅ ការ នាអំង្ករ«ស»លៅ លក់ លៅលមរៅ មបលទស មតរូវបា្រ រដ្្ឋ ភិបាល បញ្្ជ ឱ្យ ្ ្អ ក  ខណៈ កម្ថុជាកំពថុង ជងួប
 

វបិត្ិគូវដី១៩។   ល្លៃីយតប ្ររឹង ការ ្ ្អ កមិ្រឱ្យ លក់ មសរូវ អង្ករលចញលៅ លមរៅ មបលទសល្រទះ ស ហ ព័្រ្ធ មសរូវ អង្ករ កម្ថុជា ជំរថុញឱ្យ
 

 លរាង ម្៉ា សថុី្រ  ្រិង មករុម ហ៊ថុ្រ  ទទងួល ទិញ មសរូវ ពីកសិករ កនែថុង តមមលៃ តាមទី្សារ ។ អា្រប្រ ្(Read more)

RFI: 03 April 2020

សហ៊ុពន័្ធកសរូវអង្ក�្រ្្ជុា ទទនូចជាថ្មឱី្យមា្ច ស ់
ដរាង មាេ សុនី បនដចនូល� ួ្ ទញិកសរូវពី្រស្ិរ� 
្រ្ងុតម ល្ៃ ស្�្្យ នងិអោំវនាវឱ្យ្រស្ិរ�្រុំ
កបញ៉ាបស់ក្្ុរល្រក់សរូវដព្រ 

(ភនែំលពញ)៖ សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា លៅម្្ទី០៣ ផខមីនា ឆ្នែ ២ំ០២០ល្រទះ បា្រលចញលសចក្ដីជូ្រដំណរឹ ងសារជា្្មីម្ដង
លទៀត លដ្យជំរថុញ្រិងលលីកទរឹកចិត្ដល់សម្ជិក សម្ជិកាទាងំអស់ ជាពិលសសប្្លរាងម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវ ្ិរងមករុមហ៊ថុ្រ
ផដលម្្រ ឃាលៃ ងំស្ថុក ប្រ្ដចូលរងួមទិញមសរូវ ពីកសិករផដល្លិតបា្រ កនែថុងតមមលៃមងួយសមរម្យ តាមតមមលៃទី្សារ។ សហព័្រ្ធ

 មសរូវអង្ករកម្ថុជា ក៏បា្រ អំពាវនាវដល់បងប្អូ្រមបជាកសិករ កថុំទា្រ់មបញប់សមមរុកលក់មសរូវលពកលៅលពលល្រទះ លដ្យអាច
រកសាទថុកប្រ្ិច លដីម្ទីទងួលបា្រតមមលៃ ល្អលៅលពលខាងមថុខ។  (Read more)

Fresh News: 03 April 2020

ចនិដៅកតជាទី្ សា�ែធ៏ ំ�បស្់រ្្ជុា ្រ្ងុ
កា�នាដំចញអង្ក� 
(China remains major market for 
Cambodia rice exports)

China remains the main source for Cambodia rice exports according to just-released data from the  Cambodia 
Rice Federation (CRF). The CRF’s figures show that in the first quarter of 2020, 44 percent of Cambodia’s
milled rice was shipped to China or 101,345 tonnes. This represents a 35 percent increase on the same period
last year. In its role as a key promoter of the sector, CRF also revealed that in terms of international markets,
a total of 230,948 tonnes were exported in the same period this year. This represents a 35 percent hike on the
same three months last year (January – March).  (Read more)

Khmer Times: 03 April 2020

(Cambodia Rice Federation, again, insists rice millers 
continue buying paddy from farmers in reasonable price 
and also to suggest farmers not to rush selling all at once )

្រ្្ុជាអាចនឹងនាអំង្ក�ដ�ទី្័�ខាង
ដ្រើត ្រ្ងុកែដកកាយ 
(Cambodia may export rice to East-
Timor by next month)
Phnom Penh Post: 19 April 2020

ភនែំលពញ៖ កម្ថុជា លមោង ្ររឹង លធវី ការ នាលំចញ អង្ករ លៅ កា្រ់ ទី្សារ មបលទស  ទីម័រ ខាង លកីត  កនែថុង ផខ ឧសភា ខាង មថុខ  ផដល ជា 
ទី្សារ ្ ្មី  របស់ កម្ថុជា លដីម្ ីបំលពញ ្ូរវ តមមរូវ ការ ទី្សារ ផដល កំពថុង លកី្រ លែងី កនែថុង មបលទស ល្រទះ ចំលពល ម្្រ ការ រកី រាល ដ្ល 
ជំងឺ កូវដី- ១៩  ។   ល្រទះ លបី លយង តាម សហព័្រ្ធ មសរូវ អង្ករ កម្ថុជា ។ លោក ហ៊ថុ្រ ឡាក់ មបធា្រ មករុម  មបរឹកសា ភិបាល សហព័្រ្ធ មសរូវ 
អង្ករ កម្ថុជា  (CRF)   មបាប់ ភនែំលពញ ប៉ាថុស្ិ៍ កាល ពី ម្្ អាទិត្យ ថា មបលទស  ទីម័រ ខាង លកីត  បា្រ លសនែី សថុំ ទិញ អង្ករ (Read more)

រាជធា្ីរ ភនែំលពញ ៖ បនាទ ប់ ពី មបមថុខ រាជរដ្្ឋ ភិបាល ហាម មិ្រ ម្្រការ នា ំលចញ ្ូរវ មបលភទ អង្ករ ស លៅ បរលទស ទថុក សមម្ប់
្្គង់ ្ ្គង់ តមមរូវការ កនែថុងមសរុក លគ ដរឹង ថា កម្ថុជា ម្្រ លទ្ធភាព នា ំលចញ ្ូរវ មបលភទ អង្ករ មកអូប របស់ ខលៃងួ្រ លៅ កា្រ់ ទី្សារ ខាង
លមរៅ បា្រ ពី ចលនាលៃ ទះ ៥ លៅ ៧ មថុឺ្រ លតា្រ កនែថុង ១ ផខ ។ ប៉ាថុផ្រ្ ចូល ដល់ ផខ ៧ នា លពល ខាង មថុខការ នា ំលចញ ្ររឹង ម្្រ ស្រទថុទះ លកី្រ
លែងី បផ្រ្ម ខលៃទះ លទៀត។ លោក ល្រ់ លយ៉ា ង អគ្គលលខាធិការ សហព័្រ្ធ មសរូវ អង្ករ កម្ថុជា ម្្រ មបសាស្រ៍ ថា គិត មក ដល់
លម្៉ា ង ល្រទះ លបី លយងី លមីលលៅ លលី តមមលៃ...(Read more)

កា�ពភិា្រសា “្រចិ្ចកព្ដកពៀងោណិជជា្រ ្្មដស� ី
្រ្្ជុា-ចិន” កតរូវបានចបជ់ាសា្ថ ព� 
(Second round of China FTA talks close)

The Star : 13 April 2020

PHNOM PENH, April 13 (The Phnom Penh Post/ANN) -- The second round of negotiations
for a Cambodia-China Free Trade Agreement (FTA) highlighted the potential for expanding
trade, investment, services, and strengthening cooperation between the two countries in the
upcoming years, Ministry of Commerce secretary of state Sok Sopheak said in a press release.
The second round of negotiations was held via a video conference on Thursday and was
presided by Sopheak (Read more)

្រ្ុ្ជាមានលទ្ធភាពនាដំចញអង្ក�ក្រអនូបដ�ទី្ សា�
ដកៅ កបដទសព ី៥ដ� ៧្ុពឺនដតាន ្រ្ងុ្ួយកែ 

(Cambodia has the potential to export 
between 500000 to 700000 tonnes of 
fragrant rice per month)
Koh Santepheap: 17 April 2020

ទី្័�ខាងដ្រើត ដស្ើឱ្យ្រ្្ុជានាដំចញអង្ក� ដ�កបដទស 
ែលៃួន ដែើ្បទីប់សា្ក ត់កា�ែវះខាតដសបៀង 
(Timor-Leste requests Cambodia to export rice 
amid COVID19 may affect food storage)
Thmey Thmey: 19 April 2020

ភនែំលពញ៖  មបលទសទីម័រខាងលកីត លសនែីឱ្យកម្ថុជានាលំចញអង្ករលៅកា្រ់មបលទសខលៃងួ្រវញិ លដីម្ទីប់សា្ក ត់ការខវទះខាតម្រលស្ៀង
 លដ្យសារ ផតជំងឺកូវដី-១៩ (COVID-19)។ សំលណីល្រទះ បា្រលធវីលែងីកនែថុងជំ្រងួបពិភាកសាជាមងួយលោក សថុង សារ ៉ា្រ

 មបធា្រសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករ កម្ថុជា  ្ិរងលោក ផអ៊ផម៊ផ្រហ្សលីឌូ គូបបា៉ា  ែូលប៉ាស (ERMENEGILDO KUPA LOPES)
ឯកអគ្គរដ្ឋទូត (Read more)

អនូន្រ្តីស្ាល ីនិង្រ្្ុជាដធវើកា�� ួ្ ោ្ដែើ្ប ី
ជំ�ញុវិសយ័្រស្ិរ្្ម

Khmer Times: 24 April 2020

កា�នាដំចញអង្ក�ដ�កាន់កបដទសទី្័�
កតរូវបានយលក់ព្ជាដោលកា�ណ៍ 

(Rice exports to East Timor 
agreed in principle)
Khmer Times: 20 April 2020

Cambodia and East Timor have moved closer to sealing a rice-export deal following a 
meeting between officials. Initial conversations between the country’s two governments 
about trading the commodity, along with other agricultural products including palm sugar, 
began in 2016. agricultural products including palm sugar, began in 2016. However, the 
talks resumed in earnest last week as East Timor seeks to increase (Read more)

(Australia and Cambodia work 
together to boost agriculture sector)

Australian Ambassador Pablo Kang has met Cambodian Minister of Agriculture, Forestry 
and Fisheries HE Veng Sakhon to discuss strengthening agricultural exports and how 
Australia can assist boosting local food security and rural incomes. The meeting was held 
at the Ministry’s headquarters in Phnom Penh and a key topic was Australia’s signature 
agricultural aid initiative – the Cambodia Agricultural Value Chain Programme (CAVAC) 
–  (Read more)

ជបេុនហ៊ុ្រ់ចនូលវិសយ័ថា្ពល
(Japan jumps in on energy )
Phnom Penh Post: 28April 2020

សហ៊ុព័ន្ធកសរូវអង្ក�្រ្្ុជាដស្ើឱ្យដបើ្រ
កា�នាដំចញអង្ក�សដឡើងវិញ

(CRF: Cancel rice ban)
Khmer Times: 01 May 2020

The Cambodian Rice Federation has asked the government to cancel the ban of white rice 
exports, as soon as possible, so rice mills can clear old stock and pay back debt owed | to 
consumers. The request , which will help millers be ready to buy paddy in early July, was 
made during a meeting on the “current business situation and necessary measures during 
the outbreak of the COVID-19” between the private sector, Ministry of Economy and 
Finance and led by Deputy Prime Minister Aun Pornmonirath. (Read more)

កែឧសភា ឆ្្២ំ០២០

្រ្្ជុាទទលួបានចំណនូ ល២១០�ន ែ�ុលៃ � 
ពកីា�នាដំចញអង្ក�៣០្ុពឺនដតាន ដៅ៤កែ
ែបំនូងឆ្្ដំនះ
(Cambodia earns USD 210 millions from 
300,000 tonnes of 4 month export this year)
Fresh News: 02 May 2020

រាជធា្ីរភនែំលពញ៖ ស្ិតកនែថុងកាលៈលទសៈស្ា្រភាព ្ិរងលសដ្ឋកិច្ចមបលទសកម្ថុជាកំពថុងទទងួល រងឥទ្ធិពលពីជំងឺកូវដី 
១៩ ផតការនាលំចញអង្កររបស់កម្ថុជាកនែថុងរយៈលពល ៣ផខដំបូង លដីមឆ្នែ  ំ២០២០ល្រទះលៅរកសាបា្រស្រទថុទះ 
្រិងម្្រកំលណី្រគងួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ ជាក់ផស្ងលៅ ៣ផខ លដីមឆ្នែ លំ្រទះកម្ថុជានាលំចញអង្ករសរថុបា្រជាង 
២៣មថុឺ្រលតា្រលកី្រលែងីជាង ៣០% លបីលមបៀប លធៀបកាលពី... (Read more)

Two Japanese renewable energy firms plan to build rice husk-fired energy plants and 
solar panels in Cambodia in the aim to help secure the Kingdom’s regular power supply. 
The report, by the Japanese news agency NNA, says the two companies are Aura Green 
Energy Co and solar panel system provider WWB Corp. They have teamed up to launch 
a hybrid power generation business, combining biomass and solar energy in Cambodia 
in 2021. Lun Yeng, Cambodia Rice Federation (CRF)’s secretary-general, welcomed the 
plan, saying that the investment will help reduce production costs for some rice millers. 
(Read more)



ស្រូ�ូវអង្កករកម្ពុុ�ជា កុ�ង្ក�ករាជថ្មីី�

ទំព័រទី 76

៤កែដែើ្ ឆ្្ ំ្រ្្ជុានាអំង្ក�ដចញបានជាង 
៣០្ុពឺនដតាន ដ្រើនជាង៤០ភាគ្គ�យ
(First 4 months of 2020, Cambodia exported 
300,000 tonnes of rice, 40% increase)
Thmey Thmey: 02 May 2020

កនែថុង រយៈលពល ៤ ផខ លដីមឆ្នែ  ំ២០២០ ល្រទះ កម្ថុជា បា្រ នា ំអង្ករ លចញលៅ ទី្សារ អ្រ្រជាតិ បា្រ ចំ្រងួ្រ ៣០០,២៥២ លតា្រ 
លកី្រលែងី ៤០,៥០ ភាគរយ លធៀប ្ររឹង រយៈលពល ដូចោនែ  កនែថុង ឆ្នែ  ំ២០១៩ ។ ល្រទះ លបីតាម របាយការណ៍ ស្ដីពី ស្ា្រភាព ម្រ 
ការនាលំចញ អង្ករ របស់ លលខាធិការដ្្ឋ ្រ មចកលចញចូល ផតមងួយ សមម្ប់ បំលពញផបបបទ នាលំចញ អង្ករ ។... (Read more)

កា�នាដំចញអង្ក� ៤ កែឆ្្ដំនះ បានជាង
៣០ ្ុពឺនដតាន ដស្មើនងឹ ២១០ �ន ែ�ុលៃ �
(For the first 4 months of 2020, Cambodian rice 
expor t reached more than 300,000 tonnes, worth 
USD 210 million)
Phnom Penh Post: 03 May 020

ភនែំលពញៈ ការនាលំចញ អង្ករ ពី កម្ថុជា លៅកា្រ់ ទី្សារ អ្រ្រជាតិ លៅកនែថុង រយៈលពល  ៤  ផខ ដំបូង ឆ្នែ  ំ ២០២០ សលមមចបា្រ 
បរមិ្ណ ជាង  ៣០  មថុឺ្រ លតា្រ លស្មី្ររឹង ២១០  ោ្រ ដថុោលៃ រ ផដល ល្រទះ ជា បរមិ្ណ នាលំចញ ខ្ស់បំ ថ្ុត កនែថុង រយៈលពល 
ទសវត្សរ ៍ក្រលៃងមក ។ ល្រទះ លបី លយង តាម របាយការណ៍ របស់ សហព័្រ្ធ មសរូវ អង្ករ កម្ថុជា  (CRF) ។ របាយការណ៍ សលងខាប 
ការនាលំចញ អង្ករ កម្ថុជា បង្ហា ញ ថា កនែថុង រយៈលពល ៤  ផខ ឆ្នែ  ំ ២០២០ ការនាលំចញ អង្ករ សលមមចបា្រ  (Read more)

កា�នាដំចញអង្ក�ដឡើងែ្ស ់
្រ្ងុ�យៈដពល្ួយទសវត្ស

(Rice exports at decade high )
Phnom Penh Post: 03 May 020

Cambodia exported 300,252 tonnes of rice to the international  market in the first four 
months of this year – equivalent to $210 million – the highest export volume in the past 
decade, the Cambodia Rice Federation (CRF) said in a report.  (Read more)

៤កែឆ្្២ំ០២០ ្រ្្ជុានាអំង្ក�ដចញដ្រើន 
ែល្់រក្តិែ្សជ់ាងដគ្គ ្រ្ងុ�យៈដពល១០ឆ្្ ំ
(4 months of 2020, Cambodia exports 
rice peak in 10 years)
RFI: 05 May 2020

កម្ថុជា សលមមច ការ នា ំលចញ អង្ករ លៅ លមរៅ មបលទស កនែថុង រយៈ លពល ៤ផខ ដំបូង ម្រ ឆ្នែ  ំ២០ ២០ បា្រ ជាង ៣០ មថុឺ្រ លតា្រ លកី្រ 
លែងី មបម្ណ ៤១% លធៀប ្ររឹង រយៈ លពល ដូច ោនែ  កាល ពី ឆ្នែ  ំ២០ ១៩ ។ ល្រទះ លបី តាម សហ ព័្រ្ធ មសរូវ អង្ករ កម្ថុជា ។ ជាមងួយ ្ររឹង 
កំលណី្រ លៅ កនែថុង រយៈ លពល ៤ផខ ល្រទះ ការ នា ំលចញ អង្ករ លៅ កនែថុង មតី ម្ស បនាទ ប់ ក៏ មតរូវ បា្រ ពយាករណ៍ ថា ្ររឹង ប្រ្ លកី្រ លែងី ផដរ ។ 
លបីតាមសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា  កាលពីម្្ទី២ ផខឧសភា ល្រទះគឺជាកំលណី្រមងួយ  (Read more)

Khmer Times: 13 May 2020

The Ministry of Commerce and development partner – CAVAC (Cambodia Agriculture
Value Chain Programme) – have reviewed a study on rice export cost, aiming to enhance the 
competitiveness of Cambodia’s rice export. The discussion was held under the chairmanship
of Sok Sopheak, Secretary of State at the Ministry of Commerce with representatives from 
CAVAC and Cambodia Rice Federation. (Read more)

្រត្ាកប្រតួកបកជងកា�នាដំចញមន
ឧសសាហ៊ុ្រ ្្មអង្ក�្រ្្ជុា 

(Export Competitiveness key to
Cambodia’s rice industry)

ឧ្រញ៉ាេ  សងុ សា� េន៖ «កបសនិដបើ្ និមានអវី
កកបកបរួលដទ ្រ្្ជុា នឹងសដក្ចបានក្រប�
១�នដតាន ្រ្ងុកា�នាអំង្ក�ដ�ប�ដទស»
(Oknha Song Saran: “If nothing changes, 
Cambodia will achieve almost 1 million 
tonnes of rice export” )
RFI: 13 May 2020

រាជ រដ្្ឋ ភិបាល កម្ថុជា តាមរយៈ មកសងួង លសដ្ឋកិច្ច  ្ិរង ហរិញញាវត្ថុ  លៅ ម្្ ទ ី១៣ ផខ ឧសភា ល្រទះ  បា្រ សលមមច ្ ល់្ ការ អ្រថុញ្ញា ត ឱ្យ
 សហព័្រ្ធ មសរូវ អង្ករ កម្ថុជា  លធវកីារ នា ំលចញ អង្ករ ស  ជា បលណី្រ ៗ  លែងីវញិ លៅកា្់រ ទី្ សារ បរលទស ។  លោក ឧកញ៉ា   សថុង សារ ៉ា្រ

 
មបធា្រ សហព័្រ្ធ មសរូវ អង្ករ កម្ថុជា  ផ ល្ៃងថា សហព័្រ្ធ  បា្រ លមតៀម លកខាណៈ រងួចរាល់ លហយី  កនែថុងការ នា ំអង្ករ លចញ លៅ លមរៅ មបលទស 
ខណៈ មបលទស  ផដល ម្្រ សក្ា្រថុពល នា ំអង្ករ លចញ ១ ចំ្រងួ្រ  បា្រ បិទ ការ នាលំចញ អំែថុងលពល កូវដី ១៩ ល្រទះ ។    (Read more)

វសិយ័កសរូវអង្ក�្រ្ុ្ជានងឹ
បដង្កើនកា�នាដំចញ
(Rice sector looks to up exports)
Phnom Penh Post: 12 May 2020

The government and the private sector are jointly studying the feasibility of lowering paddy 
production costs and refining milled rice export plans to increase the competitiveness of 
Cambodia’s market. Ministry of Commerce secretary of state Sok Sopheak on Monday said 
ongoing discussions are aimed at identifying the challenges and giving the Kingdom’s rice
sector a competitive edge. (Read more)

ក្រសងួោណិជជា្រ្្មជកជ្រជា្ួយភាគ្គីោ្រ់ព័ន្ធ
អំពីមថលៃដែើ្្លតិ្រ្្ម និងកា�នាដំចញអង្ក�្រ្្ុជា

(Ministry of Commerce discussed with 
related sectors on the cost of production 
and Cambodian rice export )
RFI: 12 May 2020

មកសងួងពាណិជ្ជកម្ម កាលពីម្្ច្រទម្សលិមិញ បា្រលបីកកិច្ចពិភាកសាលលីរបាយការណ៍អំពីម្លៃលដីម្លិតកម្ម ្ិរងនាលំចញ
 អង្ករកម្ថុជា លមកាមការោមំទផ្នែកបលច្ចកលទស ្ិរងហរិញញាវត្ថុពីអង្គការ«កម្មវធិីផខ្សរមចវា៉ា ក់តមមលៃកសិកម្មកម្ថុជា» ឬកាវា៉ាក់

(CAVAC)។ មកសងួង ពាណិជ្ជកម្មបា្រឱ្យដរឹងថា គលមម្ង CAVAC ល្រទះ ម្្របំណងរកឱ្យលឃញីពីបញ្ហា មបឈម
ឧត្មភាព ឬលទ្ធភាពពមងរឹងភាពមបកងួតមបផជងនាលពលបច្ចថុប្្រនែម្រវសិ័យមសរូវអង្ករកម្ថុជា។ លោកឧកញ៉ា  ហ៊ថុ្រ ឡាក់
មបធា្រ មករុម មបរឹកសា ភិបាល  (Read more)

Khmer Times: 13 May 2020

The Ministry of Commerce and Cambodia Rice Federation (CRF) are continuing working to 
solve the long-running challenges of the Kingdom’s high cost of electricity and transportation 
in order to boost the country’s rice industry. The meeting by the ministry with participants 
from concerned parties such as the CRF and Cambodia Agricultural Value Chain Programme 
(CAVAC)....  (Read more)

កា�នាអំង្ក�ដចញ�បស្់រ្្ជុាកតរូវបានោ្រ ់
បនា្ុរ ដោយមថលៃថា្ពលនងិមថលៃែ្ឹរជញ្ជូជានូន

(Cambodian rice exports burdened by
power and transport costs)

្រ្្ជុាដបើ្រឱ្យនាអំង្ក�សដ�ដកៅកបដទស
ដឡើងវញិ បនាា បព់កីា�ល្រអ់ង្ក�្រ្្ជុាដៅ
ដែើ្ ឆ្្ដំនះ មានលទ្្ធ លលៀ
(Cambodia to resume white rice export
after the sale of Cambodian rice earlier
this year with good results  )
RFI: 13 May 2020

រដ្្ឋ ភិបាល កម្ថុជា លៅ ម្្ ទី ១៣ ផខ ឧសភា ល្រទះ  បា្រ អ្រថុញ្ញា ត ឱ្យ អនែក លធវី ធថុរកិច្ច ខាង វសិ័យ មសរូវ អង្ករ  អាច នាលំចញ អង្ករ ស
 លៅលក់ លៅ បរលទស លែងីវញិ  បនាទ ប់ពី បា្រ មបកាស បិទ ការ នាលំចញ កាល ពី ផខ មីនា  លដីម្ ីរកសា លស្ៀង ទថុក លៅកនែថុង ដំ្ក់
កាល កូវដី ១៩ ។  ការ អ្រថុញ្ញា ត ឱ្យ នា ំអង្ករ ស កម្ថុជា លចញលៅ លមរៅ មបលទស លពលល្រទះ  លធវីលែងី បនាទ ប់ពី កម្ថុជា ម្្រ ភាព
ស្ប់ស្ាត់ ការ ្ លៃង កូវដី ១៩  លហយី អង្ករ កម្ថុជា កំពថុង ផត លក់ដ្ច់ លៅ អំែថុង លពលល្រទះ ្ ង ផដរ ។ (Read more)

្រ្្ុជាអនុញ្ញា តឱ្យនាដំចញអង្ក�សដឡើងវិញ
ដកកាយពីោ្ម ន�បាយកា�ណ៍ពី្រ�ណីឆលៃងថ្មីមន
ជំងពឺ្រនូវីែ១៩
(Cambodia resumed rice export following
no newly confirmed cases of COVID-19  )
VoA: 13 May 2020

មបលទស កម្ថុជា បា្រ សលមមច អ្រថុញ្ញា ត ឱ្យ នា ំលចញ អង្ករ ស របស់ ខលៃងួ្រ លែងី វញិ  ចាប់ ព ីសប្ាហ៍ លមកាយ លៅ បនាទ ប ់ព ីបា្រ ្ ្អ ក
ការ នា ំលចញ អង្ករ មបលភទ ល្រទះ  អសរ់យៈ លពល ជាង  ១ ផខ ក្រលៃង មក  លដ្យសារ ផត វបិតិ្កូ វដី១៩។ ល្រទះ លបីលយងតាម លសចកី្
មបកាស ព័តម៌្្រ មងួយ របស់ មកសងួង លសដ្ឋកិច្ច ្ិរង ហរិញញាវត្ថុ  ផដល បា្រ លចញ ្ សាយ លៅ ម្្ ពថុធ ទី ១៣ ផខ ឧសភា ល្រទះ។
(Read more)

កា�នាដំចញអង្ក�កតរូវបានដបើ្រដឡើងវិញ 
(Rice exports to resume)
Khmer Times: 14 May 2020

្រ្្ជុា�ពំងឹថាកា�នាអំង្ក�ដចញមាន្រដំណើ ន
ខាលៃ ងំ ែណៈតក រ្ូវកា�ដកចើនដពលមានជងំពឺ្រនូវែី

(Rice export predicted to significantly
increase with growing demand amid
COVID-19 crisis)
VoA :14 May 2020

ភនែំលពញ — ការ នា ំអង្ករ របស់ កម្ថុជា លចញ លៅ លមរៅ មបលទស អាច ្ររឹង លកី្រ លែងី គងួរ ឱ្យ កត់ សម្្គ ល់ កនែថុង ឆ្នែ  ំល្រទះ  លបី លមីល លៅ លលី
ស្រទថុទះ ម្រ កំលណី្រ នា ំលចញ កនែថុង រយៈ លពល  ៤  ផខ  ឆ្នែ  ំ ២០២០  ្ិរង មសបលពល ផដល រដ្្ឋ  ភិបាល បា្រ អ្រថុញ្ញា ត ឱ្យ ម្្រ ការ នាំ
អង្ករ ស លចញ លៅ លក់ ទី្សារ លមរៅ មបលទស លែងី វញិ។  ល្រទះ លបី តាម មន្រ្ី ម្រ សហព័្រ្ធ មសរូវ អង្ករ កម្ថុជា។  (Read more)

The government announced yesterday the private
sector can resume the export of white rice to the
international market on May 20 – one month after
imposing an export ban – according to the Minister
of Economy and Finance.

The announcement was signed by Minister of Economy and Finance Aun Pornmoniroth who 
stated that, based on a request from the Cambodia Rice Federation (CRF),  (Read more)

ក្រុ្ ហ៊ុុុនអនូន្រ្តីស្ាលសី ល្ៃងឹដ�ើញកា� 
វនិដិយគ្គដៅ្រ្ងុកែ្សសងាវ ្រ់្ លតិ្រ ្្ម 
កសរូវ�បសក់បដទស្រ្្ជុា 
(Australian firm keen to invest in
Cambodia’s rice production chain)
Khmer Times: 15 May 2020

An Australian firm is eying investment in Cambodia’s paddy rice and milled rice production 
chain for export to Australia. This was made known by Pablo Kang, Ambassador of Australia 
during a meeting with Pan Sorasak, Minister of Commerce. 

Mr Sorasak thanked the Ambassador as well as the Government of Australia for the
willingness and looked forward to concretising it. (Read more)



ស្រូ�ូវអង្កករកម្ពុុ�ជា កុ�ង្ក�ករាជថ្មីី�

ទំព័រទី 77

កា�នាដំចញអង្ក�កតរូវបានដបើ្រដឡើងវិញ 
(Rice exports to resume)

បញ្ហា កបឈ្ នងិែដំណាះកសាយដលើ 
វសិយ័កសរូវអង្ក�្រ្ុ្ជា ឆ្្២ំ០២០ 
(Challenges and Solutions on Cambodian 
rice sector in 2020)
BTV News: 21 May 2020

Khmer Times: 21 May 2020

្រចិ្ចសហ៊ុកា�ថ្មដីលើកសរូវអង្ក�កតរូវបាន
កព្ដកពៀង 

(New rice collaboration inked)

ឧកញ៉ា  សថុង សារ ៉ា្រ មបធា្រសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា បា្រ្្ល់កិច្ចសម្្ភ ស្រ៍ ដល់ទូរទស្ស្រ៍ BTV អំពីបញ្ហា មបឈម 
្រិងដំល្ទះមសាយនានា ជាពិលសស កនែថុងកំែថុងលពលម្រការរកីរាលដ្លជំងឺកូវដី១៩ ផដលទាងំកម្ថុជា ្រិង ពិភពលោក

 កំពថុងជងួបមបទទះ។ ជាការពិត វសិ័យមសរូវអង្ករ លៅផតឈរបា្ររ រឹងម្ ំ្ិរងការនាលំចញម្្រការលកី្រលែងីជាលំដ្ប់
 

លដ្យសារតមមរូវការលស្ៀងអាហារលៅផតម្្រ ្រិងវសិ័យមសរូវអង្ករ កំពថុងផតពមងរឹងខលៃងួ្រឈា្រ (បទសម្្ភ ស្រ៍)

The Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries and the International Rice Research Insti-
tute (IRRI) inked their collaborative work plan for 2020-2023 yesterday. The agreement aims 
to further strengthen the cooperation between the two organisations for the crops research 
and development activities that has been going on for many years. ,  (Read more)

ទី្ �័ខាងដ្រើតដប្ជាា នងឹជ�ំញុកា�នាចំនូល 
អង្ក�្រ្្ជុា 

(East Timor pledges to push for
Cambodian rice imports)
Khmer Times: 29 May 2020

Khmer Times: 31 May 2020

The figure shows an increase by 105,925 tonnes or 42.34 percent compared to the same period
in the previous year, according to Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries Veng Sakhon. 
Cambodia’s milled rice were shipped to 54 countries around the world, (Read more)

កា�នាដំចញអង្ក�្រ្្ជុាដ្រើនដឡើង៤២ 
ភាគ្គ�យ ្រ្ងុ�យៈដពល៥កែ 
(Cambodia’s rice exports up by 42
percent in first five months)

Phnom Penh Post: 31 May 2020

Cambodian milled-rice exports to the international market in the first five months of this year 
skyrocketed 42 per cent to 356,097 tonnes from 250,172 tonnes during the same period last
year,  said a report from the Secretariat of One Window Service for Rice Export Formality.
(Read more)

កា�នាដំចញអង្ក�ដ្រើនដឡើង ៤២ភាគ្គ�យ
 ្រ្ងុ�យៈដពល៥កែមនឆ្្ដំនះ 
(Milled-rice exports soar 42% in first 
five months of this year)

East Timor has pledged to push for Cambodian milled rice exports to the country in response
market demand. The newly-appointed East Timor Ambassador to Cambodia Ermenegildo
Kupa Lopes committed to getting the plan on track during his talk with Prime Minister
Hun Sen on Wednesday. Initial conversations between the country’s two governments
about trading the (Read more)

Cambodia has exported 356,097 tonnes of milled
rice to foreign markets during the first five
months of this year.

កែ្ិថុនា ឆ្្២ំ០២០

្រ្្ជុានាដំចញអង្ក�ដ�ចនិ ដ្រើនដឡើង
 ២៥ភាគ្គ�យ ្រ្ងុ�យៈដពល៥កែ

(Cambodia’s rice export to China up
25 per cent in 5 months)
The Star: 02 June 2020

PHNOM PENH (Xinhua): Cambodia exported 136,825 metric tonnes of milled rice to China 
during the first five months of 2020, up 25 per cent over the same period last year, according
to an official report released on Monday (June 1). China remained the biggest buyer of
Cambodian rice during the January-May period this year, said the report of the Secretariat of
One Window Service for Rice Export, (Read more)

្រ្្ុជាពយាយ្នាដំចញអង្ក�ដ�
ចិនបកន្ថ្ដទៀត  
(Cambodia seeks to export more rice to 
China)
Khmer Times: 04 June 2020

Khmer Times: 07 June 2020 

programme worth between  $80 to US$100 million. The plan was floated when Veng
Sakhon, Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries and Pablo Kang, Ambassador of 
Australia to Cambodia jointly chaired a demonstration of rice production using latest 
machinery and technique to farmers in Kampong Cham province.  (Read more)

អនូន្រ្តីស្ាលបីញ្ជា ្រស់ា�ជាថ្ម ីននូវកា�ោកំទ
ែលវ់សិយ័ ្រស្ិរ ្្មដៅ្រ្្ជុា 
(Australia reaffirms support for
Cambodia’s agricultural sector)

Cambodia is asked to increase the amount of rice export to China, key insiders said, stressing 
that China is the potential market of Cambodian milled rice. Cambodia should ask China to 
increase the rice import quota from the Kingdom, said Mr. Song Saran, President of 
Cambodia Rice Federation, in a consultative meeting with private sector held at (Read more)

Australia will continue the implementation of
Cambodia-Australia agricultural valuable chain

អង្ក� ៣ ្ុពឺនដតាន បានដកតៀ្�ចួរាល់
សកមាប់នាដំចញដ�ទី្័�ខាងដ្រើត 
(30,000 tonnes of rice prepared for
exporting to East Timor)
Post Khmer: 11June 2020

កម្ថុជា បា្រ លមតៀម អង្ករ មបម្ណ ៣០ ០០០  លតា្រ  លដមី្ ីនា ំលចញ 
លៅ មបលទស ទមីរ័ ខាងលកីត នាលពល ដ៏ឆ្ប់ៗ  ខាងមថុខ ល្រទះ ផដល ជា 
ការលបីក ទី្សារ ្ ្ម ីមងួយលទៀត សមម្ប់ វសិយ័ មសរូវ អង្ករ កម្ថុជា ។

កាលពី ម្្ទី  ១៧ ផខលមសា ក្រលៃង កនែថុងជំ្រងួប ជាមងួយ មករុមហ៊ថុ្រ នហ្គលីមតដ ម្រ មកសងួងពាណិជ្ជកម្ម ្ិរង សហព័្រ្ធ មសរូវ អង្ករ
 កម្ថុជា ឯកអគ្គ រដ្ឋទូត សាធារណរដ្ឋ ទីម័រ ខាងលកីត មបចា ំកម្ថុជា លោក Ermenegildo Kupa Lopes បា្រ លលីក សំលណី

 សថុំ នាលំចញ អង្ករ ពី កម្ថុជា លៅ មបលទស ទីម័រ លដីម្ ីបំលពញ តមមរូវការ ទី្សារ កនែថុង មបលទស ។  អា្រប្រ្ (Read More)

�ែឋ្ា ន្រ្តីនី្្រស្ិរ ្្ម ដស្ើឱ្យមាន្រចិ្ចសហ៊ុកា� �វាង 
ទី្ �័ខាងដ្រើត នងិ្រ្្ជុា ដលើវសិយ័្រស្ិរ ្្ម 
(Minister of the ministry of agriculture 
request to have cooperation between 
Cambodia and East Timor on agriculture)
Cambodia Express News: 12 June 2020

ភនែលំពញ ៖ ឯកឧត្ម រដ្ឋមន្ី្រ កសិកម្ម បា្រលសនែ ីសថុឱំ្យ ម្្រ 
កចិ្ចសហមបតិបតិ្ការ រវាង សាធារណរដ្ឋ មបជាធបិលតយ្យ ទ ីម ័រ

ខាងលកីត ្ិរង កម្ថុជា លលី វសិយ័ កសិកម្ម តាមរយ : ការសិកសា មសាវមជាវ បណ្ថុ ទះប្្ល ធ្រធា្រម្រថុស្ស ្ិរង ្ លៃ ស់បូ្រ
 បទពិលសាធ្៍ររ វាង ថានែ ក់ដរឹកនា ំអនែកមសាវមជាវ វទិយាសានស្ ្ិរង មន្ី្រ ជនំាញ ។  ការលសនែ ីល្រទះ លធវលីែងី កនែថុងជំ្រងួប ពិភាកសា ការង្រ

 រវាង លោក រដ្ឋមន្ី្រ កសិកម្ម លវ ង សាខថុ្រ ្ិរង ឯកអគ្គរដ្ឋទូត ម្រ សាធារណរដ្ឋ  អា្រប្្រ (Read More)

្លៃិះអងគ� ជាដឈា្ម ះអង្ក� កែលដផ្្ទាតដ�ដលើ 
កបដភិទអង្ក�ក្រអនូបពិដសស�បស្់រ្្ុជា
(Malys Angkor is the name of Cambodian 
premium fragrant rice)

Cambodia Express News: 11 June 2020

ភនែំលពញ ៖ សហព័្រ្ធ មសរូវ អង្ករ កម្ថុជាបា្រ ឱ្យ ដរឹងថាម្៉ា ក ្ លិត្ល អង្ករ « មលៃិទះ អង្គរ»  គឺ ល្្តលៅលលី មបលភទ អង្ករ មកអូប
ពិលសស របស់ កម្ថុជា ម្្រដូចជា អង្ករ ្ ្ក រដំងួល  ្្ក  រលំដង ្ិរង ្ ្ក  រលមៀត ផដល អង្ករ ទាងំល្រទះ ម្្រការ លពញ្ិរយម ពី ទី្សារ
អ្រ្រជាតិ លហយី ង្យមសរួល រក ទី្សារ ។ លហយី ង្យមសរួល រក ទី្សារ ។ មយា៉ាងវញិលទៀត ការបលង្កីត ្ លិត្ល ម្៉ា ក អង្ករ
ល្រទះ លដ្យ លមីលលឃញីថា មបលភទ មសរូវ ទាងំ ៣ មបលភទ ល្រទះ គឺ កសិករ មបមូល ្ ល ដំ្លោនែ  ្រិង អនែកទិញ ពិបាក ទថុក
ដ្ក់ លៅលពល ចថុទះ មបមូល ទិញ ពី កសិករ ។  អា្រប្រ្ (Read More)

កា�នាដំចញអង្ក�្រ្្ុជាមាននិន្ាកា� 
ដ្រើនដឡើង
(Cambodian rice exports see growth trend)
Khmer Times: 12 June 2020

The Minister of Agriculture has claimed that the 
Kingdom’s milled rice exports to the international 
market are expected to reach 1 million tonnes this 
year, the amount set by the government five years 
ago, However, rice exporters said the country will 
take at least two years more to meet that amount.

Minister of Agriculture Forestry and Fisheries Veng Sakhon is optimistic tha Cambodia’s export 
of milled rice would reach the milestone figure because of high demand from the international 
market during COVID-19. He said according to the first quarter results, which increased more 
than 40 percent compared with the same period last year, exports for 2020 could reach the goal 
as set by the government five years ago. (Read More)



ស្រូ�ូវអង្កករកម្ពុុ�ជា កុ�ង្ក�ករាជថ្មីី�

ទំព័រទី 78

កា�ទនូទាត់មថលៃអង្ក�ជាកបា្រ់ដ�ៀល ឬយេន់? 

(Rice deals in riel and yuan?)
Khmer Times: 18 June 2020

្រ្្ុជា ស្ថតិដលើ្ លៃនូវដ�កាន់កា�នាដំចញ
១�នដតាន ដៅឆ្្២ំ០២០ 
(Cambodia on track to export 1 
million tonnes of rice in 2020)
New Straits Times: 21 June 2020

តក្រូវកា�ដ�ដលើអង្ក� ដោយសា� 
បញ្ហា ្រនូវីែ១៩ អាចនាឱំ្យកា�នាដំចញ 
ដ្រើនដឡើងែល្់រក្ិតែ្សប់ំ្ុត 
(Covid-19 demand for milled rice 
could mean record exports)
Phnom Penh Post: 18 June 2020

The Cambodia Rice Federation (CRF) and the National Bank of Cambodia (NBC) dis-
cussed ways to use the Chinese Yuan and the riel in rice exports between China and Cam-
bodia. CRF vice president Chan Sokheang told Khmer Times the CRF also talked with 
the representative of the NBC to promote the local currency for domestic consumption 
and transactions. He said all the transactions with the rice millers (Read more)

CAMBODIA could export a record one million tonnes of rice this year, buoyed by sustained 
demand stemming from Covid-19 uncertainty. It’s Ministry of Agriculture, Forestry and 
Fisheries announced that the country had exported 350,000 tonnes of rice in the first five 
months of the year, to more than 60 countries. (Read more)

Cambodia could export between 800,000 and one million tonnes of milled rice this year, 
buoyed by sustained demand stemming from Covid-19 uncertainty, Ministry of Agricul-
ture, Forestry and Fisheries senior official Ngin Chhay said on Wednesday. Forestry and 
Fisheries senior official Ngin Chhay said on Wednesday. Chhay, the director-general of 
the ministry’s General Directorate of Agriculture, (Read more)

កា�ផ្ទាលៃ សប់្នូ��បសក់បដទស្រ្្ុជាពីអសន្ិសែុ             
ដសបៀងដ�ជាកបដទសនាដំចញអង្ក� 

(Cambodia’s transformation from a food  
insecurity to a Rice-exporting nation)
Khmer Times: 28 June 2020

Prime Minister Hun Sen said Cambodia is aggressively promoting its agricultural sector, partic-
ularly the exports of rice. He added that Cambodia will not experience food insecurity like in the 
past. The statement was made at the official launch of the “Cash Transfer Program for Poor and 
Vulnerable Households during Covid-19″ on 24 June 2020, at the Peace Palace,  (Read more)

សដ្ដចដតដជា ហ៊ុុុន កសន៖ ្រ្្ុជា ្រំពុង
ជំ�ញុវិសយ័ ្រស្ិរ្្ម ែណៈកា�នា ំដចញ
អង្ក�មានកា�ដ្រើនដឡើង និងអះអាងថា 
្រ្្ុជាោ្ម នបញ្ហា អសន្ិសែុដសបៀងដនាះដទ 

(PM: Cambodia is boosting agriculture
as rice exports rise and claims that
Cambodia has no food insecurity)

Fresh News: 24 June 2020

(ភនែំលពញ)៖ សលម្ដចលតលជា ហ៊ថុ្រ ផស្រ នាយករដ្ឋមន្រ្ដីម្រកម្ថុជា លៅម្្ទី២៤ ផខមិ ថ្ុនា ឆ្នែ ២ំ០២០ល្រទះ បា្រគូស
 

បញ្្ជ ក់ថា មបលទសកម្ថុជា កំពថុងផតជំរថុញវសិ័យកសិកម្ម ខណៈផដលការនាលំចញអង្ករ ម្្រលកី្រលែងីគងួរឱ្យកត់សម្្គ ល់
្រិងអទះអាងថា លបីលទាទះបីកម្ថុជាយ៉ា ងលម្ដចក៏លដ្យ កម្ថុជាោ្ម ្របញ្ហា អស្រ្ដិសថុខលស្ៀងលនាទះលទ។  (Read more)

�ោឋា ភិិបាល្ដលថ់វិកា១០០�នែុ�លៃ �
ដ� តា្ជនបទ ដែើ្បពីកងី្រកបព័ន្ធ
ធារាសាន្រ្តីស្

(The government allocates
USD 100 million    
for countryside to expand irrigation)
VOD : 25 June 2020

លោកនាយក រដ្ឋមន្រ្ី ហ៊ថុ្រ ផស្រ បា្រ មបកាស ថា រដ្្ឋ ភិបាល លមោង បលង្កី្រ ការ ទម្លៃ ក់ ្ វកិា ជាង ១០០ោ្រ ដថុោលៃ រ លៅ 
ជ្របទ លដីម្ ីជងួយ សា្ដ រ ជីវភាព មបជាពលរដ្ឋ កម្ថុជា លែងីវញិ ខណៈ ផដល កម្ថុជា កំពថុង រង ប៉ាទះ ្ ល ពាល់ លដ្យសារ វបិត្ិ

 សថុខភាព សកល ផដល បង្ក លដ្យ វរីថុស កូ រ ៉ាូ ្ ។ មបជាពលរដ្ឋ កម្ថុជា លែងីវញិ ខណៈ ផដល កម្ថុជា កំពថុង រង ប៉ាទះ ្ ល ពាល់
 លដ្យសារ វបិត្ិ សថុខភាព សកល ផដល បង្ក លដ្យ វរីថុស កូ រ ៉ាូ ្ ។ (Read more)

្រស្ិរ�ដែត្កពះវិហា�ជាក្្្រសខំាន់
ដធវើឱ្យ អង្ក�្រ្្ុជាលបដីលើឆ្្រអន្�ជាតិ 

(Preah Vihear’s farmers are the main
factor boosting Cambodian rice’s fame
at the international stage)
RFI: 26 June 2020

 អង្ករ មកអូប សរ ីរាង្គ របស់ កម្ថុជា ផដល ម្្រ លឈា្ម ទះ ល្ ីលលី ទី ្ សារ អ្រ្រ ភាគ លមចី្រ ដ្ដំថុទះ លៅ លខត្ មពទះ វហិារ ។
មបជា កសិករ លៅ លខត្ មពទះវហិារ បា្រ ោនែ  ដ្ ំមសរូវ សររីាង្គ តាងំ ពី ឆ្នែ  ំ២០១៣ មក លមលៃទះ  មសរូវ សរ ីរាង្គ ផដល ម្្រ
ទី្សារ ល្អ បា្រ លលីក កម្ស់ ជីវភាព មបជា កសិករ ឱ្យ មបលសីរ លែងី ពី មងួយ ឆ្នែ  ំលៅ មងួយ ឆ្នែ  ំ។ លជាគ ជ័យ របស់
កសិករ លខត្ មពទះវហិារ បា្រ ជំរថុញ ឱ្យ កសិករ តំប្រ់ ល្្សង លទៀត លធវី ការ ដ្ ំដថុទះ មិ្រ លមបី ជីគីមី ផដរ ។លដ្យសារ
 វបិត្ិ សថុខភាព សកល ផដល បង្ក លដ្យ វរីថុស កូ រ ៉ាូ ្ ។  (Read more)

កា�នាដំចញអង្ក�្រ្្ុជាមានកា�ដ្រើនដឡើង
្រ្ងុ្ួយឆមាសដែើ្ឆ្្ ំ
(Cambodia’s rice exports rise in first half)
Vietnam Plus: 02 July 2020

Cambodia earned over 264 million USD from
exporting 397,660 tonnes of rice in the first half of 
2020, up 41 percent against the same period in 2019, 
according to the Cambodia Rice Federation (CRF).

China remained the largest importer of Cambodian rice in the period, accounting for 37 percent 
of the Southeast Asian nation’s total rice export, Cambodia’s Fresh News website cited the CRF’s 
source. It was followed by the European Union and the UK. (Read more)

កែ្រ្រ្កោ ឆ្្២ំ០២០

សហ៊ុព័ន្ធកសរូវអង្ក�្រ្្ុជា ដស្ើសុកំបា្រ់្រ្្ចី�យៈ 
ដពលដពញ្ួយឆ្្ ំសកមាប់ដរាងមាេ សុនី្រិនកសរូវ 
(CRF requests year-long loans for rice millers)
Phnom Penh Post: 02 July 2020

The Cambodia Rice Federation (CRF) has asked the 
state-owned Agricultural and Rural Development Bank 
(ARDB) to extend its loan repayment period to
12 months to help rice millers buy paddy. 

The request was made on Wednesday at a meeting with Cambodia Chamber of Commerce (CCC) 
Kith Meng on the progress and impact of Covid-19 on the private sector at the CCC. 
CRF president Song Saran told The Post that the current ARDB loan... (Read more) 
 

្លបេះោលដ់លើអង្ក�្រ្្ុជាដៅ្ិនទាន់ 
មានភាព ចបាស�់សែ់ណៈអាដ្�្ិរ 
ពិចា�ណាពីដ�ឿងពន្ធគ្គយ
(Impact on Kingdom’s rice unclear as US 
mulls tariffs)
Phnom Penh Post: 08 July 2020

សហ៊ុព័ន្ធកសរូវអង្ក�្រ្្ុជា៖ ដបើលបុកបព័ន្ធ 
អនុដកោះពន្ធោណិជជា្រ្្មដលើអង្ក�្រ្្ុជា 
្រ៏ោ្ម ន្លបេះោលធ់្ន់ធ្� 
(Cambodia Rice Federation: the remove of rice
from Generalized System of Preferences (GSP)
list will not strongly affect Cambodia rice)
RFI: 11 July 2020

The US is deciding whether to remove rice from its Generalised System of Preferences (GSP) 
programme as growth in imports is affecting US farmers.  It is unclear at the moment how such 
a move would impact Cambodia. Although the Kingdom is technically not a GSP recipient, it 
receives duty-free access as a least-developed country (LDC).  (Read more)

សហព័្រ្ធ មសរូវ អង្ករ កម្ថុជាបា្រអទះអាងថា មបសិ្រ លបី សហរដ្ឋអា លមរកិ លថុបលចាល  កម្មវធិី មបព័្រ្ធ អ្រថុលមោទះ ព្រ្ធ ពាណិជ្ជកម្ម
(GSP)លលីអង្ករ កម្ថុជា្ររឹងមិ្រម្្រ្ល ប៉ាទះពាល់ ធ្្រ់ ធ្រលទ។ ្ទថុយមកវញិវាជាឱកាស  សមម្ប់ អង្ករ កម្ថុជាកនែថុងការមបកងួត

 មបផជងតមមលៃ ជាមងួយអង្កររបស់ប្្មបលទសល្្សងលទៀត ផដលនាចូំលលៅ កា្រ់ ទី្សារ សហរដ្ឋ អាលមរកិ ដូចោនែ ។
(Read more)

្រិច្ចសហ៊ុកា�ដលើកសរូវអង្ក� 
(Cooperation: That’s rice)
Khmer Times: 12 July 2020

Amru Rice and eight agriculture cooperatives (ACs) in
Battambang province signed contract farming deals to 
produce and supply fragrant paddy on sustainable rice for
the 2020 cultivation season. The cooperatives consist of 
1,000 families, and will produce and supply Sen Kro Ob

paddy  and Phka Rumdoul varieties. Song Saran, president of Amru Rice (Cambodia), one of the 
leading rice exporters in Cambodia, said the company signed around 7,000 tonnes of fragrant 
paddy in Battambang for supporting farmers and the community in Sangke district (Read more)
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្រិច្ចសហ៊ុកា�ដលើកសរូវអង្ក� 
(Cooperation: That’s rice)

្រស្ិរ�្ិនទទួល�ងកា�បេះោលព់ីកា�
នាដំចញដ�អាដ្�្ិរដនាះដទ 

(Farmers ‘not hurt’ by exports to US)
Phnom Penh Post: July 14, 2020 

កា�នាចំនូល�បសទ់ី្័�ដ្រើន២៧% ែណៈ
កា� ល្រ់អង្ក�្រ្្ុជាឱ្យទី្័�ដៅបន្
ពនយា�ដពល 

(Timor imports up 27%, Cambodian
rice sale pending)

Phnom Penh Post: July 15, 2020

Cambodia Rice Federation (CRF) officials have refuted claims that the Kingdom’s rice 
exports to the US will hurt farmers there. USA Rice said the US has long provided GSP 
benefits to developing countries, providing duty-free access, though it is only for parboiled 
rice. (Read more)

កា�ពភិា្រសាវបិតិ្ស្ពីីកា�គ្គរំា្
្រកំហ៊ុងែលក់ា�នាចំនូលអង្ក� 

(Crisis talks on threat to rice imports)
Khmer Times: July 15, 2020

The Commerce Ministry and Cambodia Rice 
Federation (CRF) had an urgent meeting about 
the USA Rice Federation to the The United  
States International Trade Commission (USITC) 

 on the eliminating a trade benefit on rice imported to US including fromCambodia. The 
meeting was led by Seang Thay, secretary of state and the spokesman for the Ministry 
of Commerce, and CRF’s president Song Saran, and other CRF members and commerce 
officials. (Read more)

East Timor imported $597 million worth of goods last year, soaring 27 per cent from $470 
million in 2018, reported Of this, 37.9 per cent came from Indonesia, 16.2 per cent from 
Hong Kong, 14.6 per cent from Singapore and 14.4 per cent from mainland China, the 
ministry’s General Directorate of Statistics said in its annual External Trade Statistics 
(Read more)

ច្រខាវុិសយ័�បស ់OECD-FAO ដ្ើល
ដ�ើញពីសា�ៈសខំាន់ មនកា� លនូត�ស់
�បសក់បដទស្រ្្ុជាដ�កាន់ ទី្សា�
អង្ក�ស្រលដ�្រ 
(OECD-FAO Outlook Sees Growing 
Importance of Cambodia to Global 
Rice Market)
AKP: July 16, 2020

A medium-term outlook for agriculture released Thursday forecast that Cambodia would 
play an increasingly important role in the global market for rice exports. Launched in Paris, 
the joint report by the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) 
and the Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO)  (Read more)

Cambodia Rice Federation shows the 
progress of the rice sector in Cambodia
Fresh News: July 21, 2020

(ភនែំលពញ)៖ សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា បា្របង្ហា ញ្ូរវការោមំទចំលពាទះលោល្រលយបាយ រាជរដ្្ឋ ភិបាល 
ដរឹកនាលំដ្យ សលម្ចលតលជា ហ៊ថុ្រផស្រ នាយករដ្ឋមន្រ្ីម្រកម្ថុជា ផដលយកចិត្ទថុកដ្ក់ជាអាទិភាព 
លលីវសិ័យមសរូវអង្ករ ្ិរងបា្រកសាង្ូរវមូលដ្្ឋ ្រយ៉ា ងរ រឹងម្ ំពីមបលទសផដលខវទះខាតលស្ៀង លៅជាមបលទសផដល
ម្្រអតិលរកផ្នែកលស្ៀងអាហារ ជាពិលសសអង្ករសមម្ប់ការនាលំចញ។ (អា្រប្រ ្Read more)

ក្រុ្ហ៊ុុុននាដំចញអង្ក�្រំពនូលទទួលបាន
បដច្ច្រវិទយាកាន់កតទំដនើប 
Top rice exporter gets more hi-tech

Amru Rice (Cambodia), one of the country’s leading rice exporters, has scaled up its 
BlocRice technology project to 500 households in two communities in Preah Vihear 
province.BlocRice project phase I had 50 household farmers in one agricultural commu-
nity in Preah Vihear province. The project, a first in the Kingdom because of its usage of 
blockchain technology,  (Read more)

Khmer Times: July 21, 2020

សហ៊ុព័ន្ធកសរូវអង្ក�្រ្្ុជាបងាហា ញពី
វឌឍនភាពមនភាព�្ីរចដក្ើន ដលើ
វិសយ័កសរូវអង្ក�ដៅ្រ្្ុជា

កពះរាជាណាចក្រ្រ្្ុជា្រំពុងដែើ�ដៅដលើ
្លៃនូវដ�សដក្ចដោលដៅនាដំចញអង្ក� 

Milling that extra mile: Kingdom on 
track to achieve rice export target

Khmer Times: July 22, 2020

Prime Minister Hun Sen said yesterday that new farming techniques being implemented in the
Kingdom will help it to reach a major target of achieving one million tonnes of milled rice exports 
which was set five years ago. Mr Hun Sen said this during a visit, along with Agriculture Minister 
Veng Sakhon and Australian Ambassador Pablo Kang to see demonstrations of modern
(Read more)

Khmer Times: July 22, 2020

BlocRice - កបដទស្រ្្ុជា្រំពុង 
ស្លៃឹងដ្ើល blockchain នាដពល 
អនាគ្គតមនវិសយ័្រស្ិរ្្ម 

BlocRice – Cambodia eyes block-
chain in future of agriculture
Tech Wire Asia: July 28, 2020

While the technology is in many ways still nascent, it seems already that only a small few of the 
world’s commodities have yet to be traded using blockchain.  Most of these dalliances seem to
peter out quickly, but there are a small number of cases where perseverance and commitment has
seen the potential of small blockchain projects begin to flourish.  (Read more)

អ្្រជំនាញនិយយថា ្រ្្ុជា មាន  
សក្ានុពលែ្ស្់រ្ងុកា�ពកងី្រទី្សា�
អង្ក�ដៅកបដទសចិន 
Cambodia Has More Potential to 
Expand Rice Market in China:
Expert

Although China is Cambodia’s largest market for milled rice exports, there is still a huge potential 
for more exports of the food staple. The analytics were shared by Mr. Song Saran, President of the 
Cambodia Rice Federation, in a recent interview with AKP, stressing that Vietnam and Thailand
are covering up major segmentations of the Chinese market.  (Read more)

Agence Kampuchea Presse (AKP): July 31, 2020

្រ្្ុជានាដំចញអង្ក�បានជិត៤៣្ុពឺន
ដតាន ដ្រើន៣៨% ដៅ�យៈដពល៧កែ
ឆ្្២ំ០២០ ែណៈកសរូវនាដំចញដ�
ដវៀតណា្ជាង ១�នដតាន 
Cambodia exported rice almost 430000 
tonnes, increased by 38% in 7 months
of 2020, while the paddy exported to
Vietnam is more than 1 million tonnes
Fresh News: July 31, 2020

ក្រុ្សមាជិ្រសហ៊ុព័ន្ធកសរូវអង្ក�ដប្ជាា  
្លតិអង្ក�ដអាយមានគ្គុណភាព 
កសបតា្ សង្់ោ�ទី្សា�អន្�ជាតិ

Cambodia Rice Federation’s member 
commit to produce quality rice in line
with international market’s standard 

Radio National Kampuchea (RNK): August 01, 2020

(ភនែំលពញ)៖ លៅរយៈលពល៧ផខ ឆ្នែ ២ំ០២០ កម្ថុជានាលំចញអង្ករសលមមចបា្រ ៤២៦,០៧៣លតា្រ លកី្រ
លែងី មបម្ណ ១១៨ ០៦០ លតា្រ លស្មី្ររឹង ៣៨.៣៣% លបីលធៀបលៅ្ររឹងរយៈលពល៧ផខលដីមឆ្នែ ២ំ០១៩
ផដល ម្្រចំ្រងួ្រ ៣០៨,០១៣ លតា្រ។ ល្រទះលបីតាមការបញ្្ជ ក់របស់លោក លវង សាខថុ្រ រដ្ឋមន្រ្ីមកសងួង
កសិកម្ម រថុកាខា មបម្ញ់ ្ិរងល្រសាទ លៅម្្ទី៣១ ផខកក្កដ្ល្រទះ។ (Read more)

ភនែំលពញ៖  មករុមសម្ជិកសហព័្រ្ធមសរូវអង្កកម្ថុជារលប្ជ្ា្លិតអង្ករលអាយម្្រគថុណភាព មសបតាម 
ស្ង់ដ្រទី្សារអ្រ្រជាតិ លដីម្ជីំរថុញការនាលំចញ អង្ករលអាយបា្រ១ោ្រ  លតា្រកនែថុងមងួយឆ្នែ តំាមផ្្រការរបស់ 
រាជរដ្្ឋ ភិបាល ។

លោកឧកញ៉ា  សថុង សារ ៉ា្រ មបធា្រសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា បា្រម្្រមបសាស្រ៍ថា លដីម្ជីំរថុញឱ្យវសិ័យ
មសរូវអង្ករកម្ថុជា កា្រ់ផតម្្រភាពល្អមបលសីរលែងី ជាពិលសសកនែថុងការជំរថុញឱ្យបា្រតាមផ្្រការកំណត់របស់
រាជរដ្្ឋ ភិបាល សហព័្រ្ធមសរូវអង្ករ បា្រដ្ក់លចញ្ូរវផ្្រការយថុទ្ធសានស្សំខា្រ់ៗ លដ្យល្្តលលីការ
លមជីសលរសីពូជ លដីមទថុ្រ ទី្សារកនែថុង្ិរងលមរៅមបលទស។  (Read more)

កែសហីា ឆ្្២ំ០២០
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Tech Wire Asia: July 28, 2020

PHNOM PENH, Aug. 1 (Xinhua) -- Cambodia exported 426,073 tons of milled 
rice in the first seven months of 2020, up 38 percent from 308,013 tons over the 
same period last year, Agriculture Minister Veng Sakhon said on Friday. China 
remained the biggest buyer of Cambodian rice,  (Read more)

កា�នាដំចញអង្ក��បស្់រ្្ុជា ដ្រើនដឡើង៣៨ភាគ្គ�យ ដៅ្រ្ងុ�យៈដពល៧កែ

Cambodia’s rice export up 38 pct in 7 months

កា�នាដំចញអង្ក�ដ្រើនដឡើង្រ្ងុឆ្្២ំ០២០ 
Rice exports on the rise in 2020

Cambodia exported more than 420,000 tonnes of rice to international markets in the 
first seven months of 2020, an increase of more than 38 per cent compared to the same 
period in 2019, a Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries report said. Released 
on Friday, it said rice exports from Cambodia which passed phytosanitary inspections in 
the first seven months of 2020 reached 426,073 tonnes, (Read more)

Phnom Penh Post: August 02, 2020

ដទាះបីជាមាន្រនូវីែ-១៩ ដៅ៧កែែំបនូង 
កា�នាដំចញអង្ក�ដ្រើនជាង៣៨ភាគ្គ�យ 
ដបើដធៀបដពលែនូចោ្កាលពីឆ្្ ំ្ ុន
Despite COVID19 in the first seven 
months, rice exports increased by more 
than 38% compared to the same period 
last year

Thmey Thmey: August 03, 2020

ភនែំលពញ ៖   កម្ថុជា នាលំចញ អង្ករ បា្រ រហូត ៤២៦,០៧៣ លតា្រ កនែថុង រយៈលពល ៧ ផខ ឆ្នែ  ំ២០២០ ។ ចំ្រងួ្រ ល្រទះ គឺ បា្រ 
លកី្រលែងី ជាង ៣៨ ភាគរយ លបី លធៀប លៅ្ររឹង រយៈលពល ដូចោនែ  កាលពី ឆ្នែ  ំ២០១៩ ។ ល្រទះ លបី លយងតាម របាយការណ៍ 
ស្ា្រ ភាព ម្រ ការនាលំចញ អង្ករ កម្ថុជា របស់ មកសងួងកសិកម្ម រថុកាខា មបម្ញ់ ្រិង ល្រសាទ ។   (Read more)

តម្លៃអង្ក�នាដំចញ�បស្់រ្្ុជាទាប
បំ្ុតគ្គពឺ៥២០ែុ�លៃ � ដៅ្រ្ងុ្ួយដតាន 
Cambodia’s cheapest rice export
price is $520 per ton

Rasmei News:  August 06, 2020

 សហព័្រ្ធ មសរូវ អង្ករ កម្ថុជា បា្រ អទះអាងថា តមមលៃ អង្ករ ផដល កម្ថុជា បា្រ នាលំចញ លៅកា្រ់ ទី្សារ អ្រ្រជាតិ លថាក បំ ថ្ុត 
ក៏បា្រ តមមលៃ ៥២០ ដថុោលៃ រ ផដរ លៅកនែថុង មងួយ លតា្រ លហយី តមមលៃ អង្ករ កម្ថុជា ផដល បា្រ នាលំចញ គឺម្្រ តមមលៃ ចាប់ពី ៥២០ 
ដថុោលៃ រ , ៥៦៥ ដថុោលៃ រ , ៧៨០ ដថុោលៃ រ , ៩២០ ដថុោលៃ រ , ៩៥៥ ដថុោលៃ រ , ១.០០០ ដថុោលៃ រ , ១.៣៧០ ដថុោលៃ រ , ្ិរង 
រហូតដល់ ១.៤០០ ដថុោលៃ រ លៅកនែថុង មងួយ លតា្រ ។  (Read more)

្រ្្ុជាដផ្្ទាតដលើកា�នាដំចញអាហា�
ជាអាទិភាព

Kingdom prioritizes food exports 

A senior official from the Ministry of Agriculture says it has started listing the prioritised 
and potential agriculture products for export to China because a soon-to-be-signed Cam-
bodia-  China free-trade agreement (FTA) will be implemented by early next year.They 
are mangoes, Pailin Logans , pepper, bird’s nests, dragon fruit, durians, fragrant coconuts, 
jack fruit, red corn, chillis and oranges, said Ngin Chhay, general director of the General 
Directorate of Agriculture (GDA), of the Ministry of Agriculture, Forestry  (Read more)

Khmer Times: August 07, 2020

កបធានសហ៊ុព័ន្ធកសរូវអង្ក�្រ្្ុជា 
បា�្្ពីកា�នាដំចញកសរូវតា្កច្រ
កពំកែន

CRF’s president concerns
about paddy export through 
borders

លំហូរម្រការនាលំចញមសរូវលៅលមរៅមបលទសលៅមងួយរយៈចថុងលមកាយល្រទះ កំពថុងលធវីឱ្យសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជាម្្រ 
ក្ដីបារម្ភ ខណៈផដល បញ្ហា  កូវដី-១៩ លៅផតជាបញ្ហា លចាទលៅលែយីសមម្ប់កម្ថុជា។ តងួយ៉ា ង លៅ៧ផខមកល្រទះ  
ការនាលំចញមសរូវលៅកា្រ់មបលទសលវៀត្ម បា្រលកី្រលែងីដល់ជាង១ោ្រលតា្រ។ មបធា្រសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករ
កម្ថុជា បា្រលសនែីដល់រាជរដ្្ឋ ភិបាលឱ្យពិចារ្ កាត់ប្រ្យការនាលំចញមសរូវល្រទះ។  (Read more)

Cambonomist: August 11, 2020

ដតើវិសយ័្រស្ិរ្្មជាបំកណ្រ�បស់
្រ្្ុជា អាចសដន្រ្តីងាគ ះដសែឋា្រិច្ចបានដទ? 
Can Cambodia’s fragmented
agriculture sector save the economy?
Phnom Penh Post: August 13, 2020

សហ៊ុព័ន្ធកសរូវអង្ក� មានសទុិែឋាិនិយ្
អំពី្រិច្ចកព្ដកពៀងោណិជជា្រ្្ម
ដស�្ីរ្្ុជា-្រនូដ� េ 

Rice Federation Positive about 
Cambodia-Korea FTA
AKP: August 12, 2020 

The Cambodia-Korea Free Trade Agreement (FTA) will expand Cambodia’s rice export potential, 
according to the Cambodia Rice Federation (CRF). The optimism was floated in a consultation 
meeting with concerned private sector chaired by H.E. Sim Sokkheng, Secretary of State of the 
Ministry of Commerce, here at the ministry on Tuesday. (Read more)

Ever since the pandemic razed the world, most sectors in the Kingdom were wrecked but there 
is hope in agriculture, only if the government takes stock of some system failures. Reminiscing 
the heydays of rice farming is a painful process for 60-year-old Chak En, a paddy farmer in 
Kampong Trach, Kampot, for most of her life. (Read more)

Farmers suffering from twin 
hazards of floods, droughts
Khmer Times: August 25, 2020 

Floods and drought are now the major problems hitting farmers and affecting the Kingdom’s food 
security and exports after drought left much land in the Northwest dry and cracked.  Song Saran, 
president of the Cambodia Rice Federation (CRF), told Khmer Times that from May to August, 
there is severe impact from climate change to the Cambodian dry paddy season  (Read more)

្រស្ិរ�ងដកោះ្ាួនោ្ ទាងំទឹ្រជំនន់ 
និងរាងំស្តួ 

ARDB នឹងស្ិរសាសដំណើ �បស ់CRF 
កែលចង់បានទុនទិញកសរូវបកន្ថ្ 
ARDB will study CRF request for 
additional rice purchase loan

ភនែំលពញៈ ធនាោរ កសិកម្ម ្ិរង អភិវឌ្ឍ្រ៍ជ្របទ (ARDB) ផដល មគប់មគង លដ្យ រដ្ឋ ្ររឹងសិកសា សំលណី របស់ សហព័្រ្ធ មសរូវ អង្ករ 
កម្ថុជា  (CRF) កនែថុងការ បលង្កី្រ ទថុ្រ កម្ចី ពិលសស ពី រដ្្ឋ ភិបាល លដីម្ ីមបមូល ទិញមសរូវ លៅ រដូវ មបមូល្ល ខាងមថុខល្រទះ ផដលជា 
វធិា្រការ មងួយ លដីម្ ីសលមមចបា្រ តាម ទិសលៅ នាលំចញ មបម្ណ  ៨០០ ០០០  លតា្រ លៅ ឆ្នែ លំ្រទះ ។  (Read more)

Post Khmer: August 28, 2020

្រស្ិរ�ោែំុះកសរូវកសវង�្រជំនួយ
ថវិកាបកន្ថ្ ដោយ្នូលដហ៊ុតុកា�
កកបកបរួលអាកាសធាតុ 
Rice farmers seek funding, 
blaming change in seasons
Khmer Times: August 28, 2020

្រ្្ុជាធានាសន្ិសែុដសបៀង និងកា�
នាដំចញអង្ក�កគ្គប់កោន់ 

Cambodia ensures food security 
and rice exports
Khmer Times: August 30, 2020

The beginning of this season’s rice harvest has been slower than in 2019. This has been brought 
about by drought causing slower seed-planting, resulting in some farmers having to replant and 
harvest has now been extended into December. Kao Thach, director-general of the Rural Devel-
opment and Agriculture Bank (RDAB), said that although the drought had impacted harvests, the 
government still ensures food security and that rice exports will go ahead in 2020.  (Read more)

The Cambodia Rice Federation (CRF) has asked the Agriculture and Rural Development Bank 
(ARDB) to release more funds and requested an extension to the loan cycle repayments, blaming 
an adjustment in the harvest season. The request was made during a meeting to discuss the current 
situation of the rice market and harvest in order to study the possibility of providing loans from 
the government. (Read more)



ស្រូ�ូវអង្កករកម្ពុុ�ជា កុ�ង្ក�ករាជថ្មីី�

ទំព័រទី 81

កែ្រញ្ញា  ឆ្្២ំ០២០

January-August milled-rice exports 
see 31 per cent spurt
Phnom Penh Post: September 01, 2020

៨កែ្រនលៃង្្រ ្រ្្ុជានាដំចញអង្ក�ជាង
៤៥្ុពឺនដតាន ដហ៊ុើយបានចំណនូ ល
ជិត៣០០�នែុ�លៃ �
In the past 8 months, Cambodia  
exported more than 450,000 tons of 
rice and earned nearly 300 million USD

ភនែំលពញ ៖ កនែថុង រយៈលពល ៨ ផខ ឆ្នែ  ំ២០២០ ការនាលំចញ អង្ករ របស់ កម្ថុជា សលមមច បា្រ ៤៤៨,២០៣ លតា្រ លដ្យ 
ទទងួល ចំណូល បា្រ ជិត ៣០០ ោ្រ ដថុោលៃ រ ។  ល្រទះ លបី លយងតាម របាយការណ៍ ស លងខា ប ម្រ ការនាលំចញ អង្ករ កម្ថុជា 
របស់ សហព័្រ្ធ មសរូវ អង្ករ កម្ថុជា លៅ ម្្ទី ៤ ផខកញ្ញា  ។ សហព័្រ្ធ មសរូវ អង្ករ កម្ថុជា បា្រ បញ្្ជ ក់ថា ការសលមមចបា្រ ម្រ 
ការនាលំចញ អង្ករ មគប់ មបលភទ ជិត ៤៥ មថុឺ្រ លតា្រ ល្រទះ   (Read more)

Thmey Thmey: September 04, 2020 

Cambodia exported 448,203 tonnes of milled rice to international markets in the first 
eight months of this year, an increase of more than 31.04 per cent compared to 342,045 
tonnes in the same period last year. The General Directorate of Agriculture reported this, 
citing data from the General Department of Customs and Excise (Read more)

កា�នាដំចញអង្ក�ពីកែ្្ររា ែល់
កែសហីាមាន្រំដណើ ន ៣១ ភាគ្គ�យ

សហ៊ុព័ន្ធកសរូវអង្ក�្រ្្ុជាកសវង�្រ
ឱកាសអាជីវ្រ្្មបកន្ថ្ដទៀត
សកមាប់វិសយ័កសរូវអង្ក�ដៅ្រ្្ុជា 

CRF seeks more business 
opportunities for Cambodia’s 
rice sector
Khmer Times: September 05, 2020

Cambodia Rice Federation (CRF) and Bank of China (Hong Kong) Limited have signed 
a Memorandum of Understanding (MoU) at the 3rd China International Import Expo 
(CIIE) project to promote the kingdom’s rice industry. The MoU was signed by Song 
Saran, president of CRF, and Bank of China (Hong Kong)  (Read more)

CRF, China-owned bank ink 
MoU to promote rice sector
Phnom Penh Post: September 06, 2020 

Cambodia milled-rice export market is expected to widen next year after the Cambodia 
Rice Federation (CRF) and Bank of China (Hong Kong) Ltd (BoC) signed a Memoran-
dum of Understanding (MoU) on cooperation and support tied to the upcoming 3rd China 
International Import Expo (CIIE) in November. (Read more)

សហ៊ុព័ន្ធកសរូវអង្ក�្រ្្ុជា 
និងធនាោ�ចិន  ចុះអនុស្ស�ណៈដយគ្គ
យលដ់ែើ្ប ី្ ្សពវ្សាយ វិសយ័កសរូវអង្ក� 

Khmer Times: September 09, 2020

The price of  Cambodia’s premium fragrant rice export market is promising compared with 
Thailand and Vietnam’s, according to a rice exporter. Two types of the staple food, Phka 
Malis and Phka Rumduol 5 percent broken (the best quality) is $900 per tonne for their 
free-on-board (FOB) price while Thai Jasmine rice is $990 per tonne and Vietnamese Khao 
Dac Mali is $750 per tonne. (Read more)

សក្ានុពលមនទី្សា�អង្ក�ក្រអនូប
Fragrant rice market promising

Fifty-nine communities enter 
agri-contracting
Phnom Penh Post: Sept 29, 2020

Fifty-nine communities on Tuesday signed agricultural production contracts for 
agro-industrial crops and organic rice with four companies in a bid to boost production 
and secure export markets. Witnessing the signing, Minister of Agriculture Forestry and 
Fisheries Veng Sakhon lauded the move as a model for such contracts,(Read more)

សហ៊ុគ្គ្ន៍ចំនួន៥៩ 
ចនូល� ួ្ ្រ្ងុ្រិច្ចសនយា្រស្ិរ្្ម 

្រិច្ចកព្ដកពៀង្រស្ិរ្្មតា្្រិច្ចសនយា 
ជាដកចើនដទៀតកតរូវបានចុះហ៊ុត្ថដលខា 

More contract farming deals signed
Khmer Times: Sept 30, 2020

Some 50 agricultural cooperatives have signed contract farming with four agricultural firms 
and rice millers, supplying paddy organic rice and organic cassava. The signing ceremony was 
held Tuesday led by Veng Sakhon, Minister of Agriculture, Forestry, and Fisheries with the 
participation of representatives of agricultural cooperatives, rice millers, and Cambodian Rice 
Federation, Cambodia-Australia Agriculture Value Chain Programme (CAVAC).  Contract 
farming is an agreement between farmers and processing and/or marketing firms for the pro-
duction and supply of agricultural products under forward agreement,  (Read more)

�ែឋា្ន្រ្តីន្ីមានកបសាសន៍ថាមថ្ឈប់សកមា្រ 

ដកចើនមថ្បានដធវើឱ្យកា�នាដំចញធាលៃ ្រ់ចុះ
Minister says holidays slash exports
Khmer Times: Oct 02, 2020

The Minister of Agriculture has blamed a decline in exports of agricultural produce within the 
last two months on the number of public holidays in the country. Speaking to about 100 farmers 
and exporters during the contract-farming signing ceremony in Phnom Penh this week, Veng 
Sakhon, from the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) said rice export for
the last two months, August and September, fell nearly 30 percent each month  (Read more)

កា�នាអំង្ក�ដចញ�បស្់រ្្ុជាដ្រើនដឡើង
២២% ្រ្ងុ�យៈដពល ៩ កែែំបនូងែលជ់ិត
៥០ ្ុពឺនដតាន 
Cambodia’s rice export increases by 22% in 
first 9 months to nearly 500,000 tonnes

Khmer Times: Sept 30, 2020

Cambodia exported 488,775 tonnes of milled rice in the first nine months of this year, up 
22.6 percent compared to the same period last year. Figures from the Ministry of Agriculture, 
Forestry, and Fisheries showed that Cambodian milled rice was shipped to 60 countries around 
the world.The ministry also mentioned that as of September this year, paddy rice cultivation 
was carried out on 2.7 million hectares nationwide, equivalent to 104 percent of the yearly 
plan. Chea Vannak – AKP  

កា�នាដំចញអង្ក��បស្់រ្្ុជា

ឈានែល ់៤៩្ុពឺនដតាន 

Rice exports of Cambodia 
hit 490,000 tons
MENA FN: Oct 03, 2020

The Cambodia Rice Federation said on Saturday that Cambodia has exported a total of 
488,785 tons of milled rice in the starting nine months of 2020, rising 23 percent compared to 
the same period a year ago. Cambodia made over USD328 million in gross revenue from the 
commodity’s export in the cited period of this year, according to a statement. The statement 
said that “within nine months of export this year, China is the lead market,  (Read more)

កា�នាដំចញអង្ក�៩កែែំបនូង 

ទទួលបានចំណនូ ល៣០០�នែុ�លៃ �
Rice exports top $300M in first nine 
months of year

Phnom Penh Post: Oct 04, 2020

Cambodia rice exports in the first nine months of the year topped $300 million, an increase of 
more than 10 per cent, according to a report by the Cambodia Rice Federation (CRF).The data 
shows that from January to September, Cambodia brought in more than $328 million from rice 
exports, up from $297 million in the same period last year. (Read more)
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កែតុ� ឆ្្២ំ០២០

ដោលដៅនាដំចញអង្ក�កប្របដោយភាពកប្រតួកបកជង�បស្់រ្្ជុា កតរូវបានរារាងំដោយតម ល្ៃែ្ស់

Cambodia’s goal of exporting rice competitively hampered by high pricing
Khmer Times: Oct 05, 2020

្រ្្ុជាជួបកបទះឧបសគ្គគ្រ្ងុកា�ដធវើទី្សា�អង្ក�
Cambodia struggles to market rice
New Strait Times: Oct 07, 2020

The Kingdom’s rice industry has often profited from the international markets because of its premium or fragrant rice which
fetches high values. However, the country has been losing out to cheaper priced rice or white rice when compared to  neighbouring 
countries such as Vietnam and Thailand that supply the vast majority of white rice to the world market at highly competitive prices
or even much cheaper when compared to Cambodia.  (Read more)

PHNOM PENH: Cambodia’S rice industry is losing out to cheaper rice from neighbouring countries such as Vietnam 
and Thailand.The two countries are now supplying white rice to the world market at much cheaper prices than Cambodia, 
which exports more premium or fragrant rice varieties. Agriculture Minister Veng Sakhon has urged exporters to focus 
more on white rice exports to tap the global low-cost market.  (Read more)

ស.អ.្រ និង IRRI ដប្ជាា នឹងបន្សហ៊ុកា�ដលើកា�កសាវកជាវ និងអភិិវឌឍកសរូវអង្ក� 
CRF, IRRI Vow to Continue Rice Research and Development Cooperation
AKP: Oct 09, 2020

Cambodia Rice Federation (CRF) and the International Rice Research Institute (IRRI) have agreed to cooperate on rice
research and development aiming to promote and improve Cambodian rice sector.

The agreement was made in a meeting held here on Oct. 9 between Mr. Song Saran, President of CRF and Mr. Yurdi Yasmi, 
Regional Representative of IRRI for Southeast Asia.  (Read more)

កបជាជន្រ្្ុជា១០០០០កគ្គរួសា� កតរូវបានជដ្លៃៀស ដោយបញ្ហា ដកោះទឹ្រជំនន់ ែណៈែំណាកំសរូវ�ងកា�បេះោល ់ 
10,000 evacuated in Cambodia due to flooding; rice crop hit
ABC News: Oct 14, 2020

PHNOM PENH, Cambodia -- More than 10,000 people have been evacuated in Cambodia after a tropical storm triggered flash floods, an official said Wednesday. Seasonal rains made worse
by the storm caused flooding in 19 of the country’s 25 provinces, affecting 140,000 people in all, said Khun Sokha, a spokesman for the National Committee for Disaster Management.
The flooding also destroyed thousands of hectares (acres) of rice, he said. The capital, Phnom Penh, was not badly hit, though police moved more than 500 families in a southern part of
the city to safer ground. (Read more)

កា��ង់ចាកំា�វាយតម្លៃកា�ែនូចខាតដោយទឹ្រជំនន់ដលើែំណាកំសរូវ 
Assessment of flood damage on rice awaited

Khmer Times: Oct 14, 2020

The Cambodia Rice Federation (CRF) has called on rice miller members to collect and purchase wet paddy from farmers at an 
affordable price after recent deluges. 

CRF’s President Song Saran said some members have already purchased the paddy from farmers, especially from the most 
affected areas.“We called on our members to purchase the paddy in the rice fields. Our members number nearly 100 in Banteay 
Meanchey, Battambang and Pursat,” Saran added.  (Read more)

ស.អ.្រ អំោវនាវឱ្យសមាជិ្រទិញកសរូវ ែណៈមានបញ្ហា ទឹ្រជំនន់ 
CRF calls on members to buy paddy after floods
Phnom Penh Post: Oct 14, 2020

The Cambodia Rice Federation (CRF) has called on its member rice millers to buy paddy from farmers in flood-affected 
areas at sensible prices following the recent deluges. The plea comes after a series of flash floods inundated several hectares 
of paddy fields across the Kingdom over the past week, with Battambang, Pursat and Banteay Meanchey provinces being 
particularly badly hit. (Read more)

FTA ជា្ួយ  ចិន  ជា  សក្ា  នុ ពល  ដែើ្ប ី បដង្កើន  កា�  វិនិដយគ្គ  និង  ជំ ហ៊ុ� ន ដយ បាយ  សកមាប់  ្រ្្ុជា 
China Deal Seen as Potential Boost for Investment, Political Standing
VOD English: Oct 12, 2020

Cambodia and China on Monday signed a long-awaited free trade deal, as industry observers said it could be a boon for agricultural 
investment and seen as a major policy achievement, while others spoke of the need for wider reforms to make Cambodian exports 
competitive.

Prime Minister Hun Sen and Chinese Foreign Minister Wang Yi signed the deal — Cambodia’s first bilateral FTA — two months after 
the government announced it had finalized the agreement.  (Read more)
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កសរូវ និងែំណា្ំរស្ិរ្្ម កែលបានកប្នូល្ល និងកា�បេះោលដ់ោយទឹ្រជំនន់ 
Rice and agricultural crop harvests and impact of flash floods
Khmer Times: Oct 18, 2020

Nationwide rice cultivation reaches over 2.75 million hectares, equivalent to 106.42 percent of what was planned, and the
harvests have been completed in 20 provinces, before the flooding.Veng Sakhon, Minister of Agriculture, Forestry and
Fisheries shared the update during the World Food Day 2020 held in Sotr Nikum district, Siem Reap province Friday,
adding that the harvest in the remaining five provinces will be done soon. (Read more)

្រ្្ចីទុនបាន្្លឱ់្យសកមាប់ដរាងមាេ សុនី 
Loans disbursed for rice millers
Phnom Penh Post: Oct 18, 2020

The state-owned Agricultural and Rural Development Bank of Cambodia (ARDB) will disburse an additional $30 million in loans to 
help rice millers purchase paddy during the upcoming harvest season at the end of the year.

ARDB director-general Kao Thach told The Post on Sunday that the added funding aims to assuage concerns among millers stem-
ming from a lack of capital as they gear up to buy the crop in November-December. (Read more)

កា�នាដំចញអង្ក� ្ិនទទួល�ងកា�បេះោលដ់ោយទឹ្រជំនន់ដនាះដទ  
Rice exports ‘unaffected by rain’
Khmer Times: Oct 21, 2020 

្រស្ិរ�ខ្ាតតនូច ទទួលបានអនុសាសន៍ឱ្យដធវើពិពិធ្រ្្មកា�ោែំុះ 
Smallholders told to diversify crops
Khmer Times: Oct 22, 2020 

Cambodia Rice Federation (CRF) has claimed that the floods, which have had the biggest impact on the agriculture sector, 
will not hurt the country’s rice exports this year. Cambodia expects to export more than 800,000 tonnes of milled rice this 
year and reach the 1 million tonne milestone target by 2022. Lun Yeng, CRF’s secretary-general, said some farmers had 
already harvested much of their paddy before the flooding so the amount for processing would be enough.  (Read more)

A senior executive of the Cambodia Rice Federation (CRF) called on smallholder farmers to switch from growing paddy to 
planting cash crops and implement good agriculture practices or organic standards to gain more profit during the pandemic and 
in a highly competitive market with the added hit of climate change. CRF’s president Song Saran said at the ninth National 
Farmer Forum–Smallholder Farmers during COVID-19 in Phnom Penh yesterday that smallholders who have land less than a 
hectare should consider growing (Read more)

អងគកា�សហ៊ុកបជាជាតិថា កា�ោែំុះកសរូវ�បស្់រ្្ុជាជួបកបទះបញ្ហា កបឈ្នានា  

UN says Cambodian rice farming faces challenges
Khmer Times: Oct 27, 2020

The UN’s Global Reporting Initiative shows the Cambodia rice sector has faced significant sustainability challenges of decreas-
ing returns for small-scale producers, inadequate uptake of responsible farming practices and smallholder engagement models 
amid calls for increasing organic production. According to the report, with rice exports highly competitive in Southeast Asia 
and significantly dominated by Thai and Vietnamese companies, the further development of organic production and inclusive 
business models to serve growing markets for traceable agricultural products offers opportunities for Cambodia. (Read more)

គ្គតិកតឹ្ កែ្រញ្ញា  ឆ្្ដំនះ ្រ្្ជុា នាដំចញអង្ក�ដ�ទី្ សា�កបដទសចនិ ចំនួនជតិ ១�នដតាន
As of September 2020, Cambodia exported rice to China almost 1 million metric tons 
Cambodia Express news (CEN): Oct 28, 2020 

លបី លយងតាម សហព័្រ្ធ មសរូវ អង្ករ កម្ថុជា បា្រ ឱ្យ ដរឹងថា គិត មតរឹម ៩ ផខ ឆ្នែ  ំ២០២០ ល្រទះ កម្ថុជា បា្រ នាលំចញ អង្ករ លៅ មបលទស ចិ្រ ម្្រ ចំ្រងួ្រ ជិត 
១ ោ្រ លតា្រ ្ិរង អាច ឈា្រដល់ ១.២ ោ្រ លតា្រ កនែថុងលពល ឆ្ប់ៗ ល្រទះ ចាប់តាងំពី ម្្រការ ចថុទះ អ្រថុស្សរណៈ លយគយល់ ោនែ  រវាង កម្ថុជា ្ិរង ចិ្រ 
កនែថុងការ នាលំចញ អង្ករ កាលពី ឆ្នែ  ំ២០១៤ ក្រលៃងលៅ ។  កនែថុងជំ្រងួប ជាមងួយ អគ្គ កថុងស៊ថុល លសដ្ឋកិច្ច ្ិរង ពាណិជ្ជកម្ម ម្រ ស្ា្រទូត ចិ្រ មបចា ំមបលទស កម្ថុជា 
ផដល ល្្ត សំខា្រ់ លលី ការជំរថុញ ការនាលំចញ អង្ករ កម្ថុជា បផ្រ្មលទៀត លៅកា្រ់ ទី្សារ មបលទស ចិ្រ លោក ឧកញ៉ា  សថុង សារ ៉ា្រ មបធា្រ សហព័្រ្ធ មសរូវ 
អង្ករ កម្ថុជា  (Read more)

សហ៊ុព័ន្ធកសរូវអង្ក�្រ្្ុជា៖ គ្គិតពីឆ្្២ំ០១៤្្រែលក់ែ្រញ្ញា ឆ្្ដំនះ ចិនទិញអង្ក�ពី្រ្្ុជា 
ជិត១�នដតាន និងឈានែល១់.២�នដតាន្រ្ងុដពលឆ្ប់ៗ ! (Video inside)
CRF : From 2014 to September 2020, China bought rice from Cambodia almost 1 
million metric tons and will reach 1.2 million metric ton soon  
Fresh News: Oct 10, 2020 

ទិ្រនែ្រ័យផដលកត់មតាលដ្យសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា បា្របញ្្ជ ក់ឱ្យដរឹងថា ចាប់តាងំពីកម្ថុជាចថុទះអ្រថុស្សរណៈលយគយល់ោនែ ជាមងួយ
ចិ្រ កនែថុងការនាលំចញអង្ករ កាលពីឆ្នែ ២ំ០១៤ រហូតមកដល់មតរឹម៩ផខឆ្នែ ២ំ០២០ល្រទះ ការនាលំចញអង្កររបស់កម្ថុជាលៅមបលទសចិ្រ 
ម្្រចំ្រងួ្រជិត១ោ្រលតា្រ ្ិរងអាចឈា្រដល់១.២ោ្រលតា្រកនែថុងលពលឆ្ប់ៗខាងមថុខល្រទះ។ (Read more)
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សហ៊ុព័ន្ធកសរូវអង្ក�្រ្្ុជាពយាយ្បដង្កើនកា�នាដំចញអង្ក�ដ�ចិន
Rice federation seeks more exports to China
Khmer Times: Oct 29, 2020 

The Cambodia Rice Federation (CRF) is seeking to increase exports of the crop to China because even though it is the country’s main 
agricultural product it is not on the list of items under the Cambodia-China free-trade agreement (CCFTA). The calll was made during 
a meeting on Tuesday between CRF’s officials, China Economy and Commercial Counsellor Wu Guoquan and First Secretary of the 
Agriculture Attache of the China Embassy to Cambodia Wang Xiangshe. CRF’s President Song Saran said that the meeting was held 
to boost Cambodian rice exports in a smooth manner to the China market. (Read more)

ដ�្រ លន់ ដយេង ៖ ដបើ្រ្្ុជាចង់សដក្ចឱ្យបានកា�នាដំចញអង្ក�១�នដតាន្រ្ងុ្ួយ
ឆ្្ ំគ្គពឺ្ិនអាចដគ្គច្ុតពីទី្សា�ចិន
Mr. Lun Yeng: if Cambodia wants to achieve the 1 million ton of rice export in a year, 
Chinese market is the potential 
RFI: Oct 31, 2020 

កា�នាដំចញអង្ក�្រ្្ុជា ឈានែល ់៥៦៣ ោន់ដតាន គ្គិតពី្្ររា ែលត់ុ� 
Kingdom exports 536K tonnes of rice in Jan-Oct
Phnom Penh Post: Nov 02, 2020

Cambodia exported 536,305 tonnes of milled rice to 60 countries in the first 10 months of this year, up more than 17.11 per 
cent from 457,940 tonnes in the same period last year. The exports were worth about $367 million, according to Cambodia Rice         
Federation (CRF) secretary-general Lun Yeng. China topped the list of destination markets for Cambodian milled rice with 
194,451 tonnes imported, accounting for a 36.26 per cent market share, Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries
Veng Sakhon said on Saturday. (Read more)

កា�នាដំចញអង្ក�្រ្្ុជាដ្រើនដឡើង១៧% ្រ្ងុ�យៈដពល១០កែ 
Cambodia’s rice exports up 17 percent in 10 months
Saigon Giai Phong: Nov 02, 2020

Figures from the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries show that Cambodia shipped 174,391 tonnes of milled rice to
European countries, up 32 percent, and 194,441 tonnes others to the Chinese market, up 36 percent.

Rice export to ASEAN countries rose by 13 percent to 71,882 tonnes and to other markets 95,581 tonnes, the report read. (Read more)

រយៈលពល១០ផខ ឆ្នែ ២ំ០២០ល្រទះ ការនាលំចញអង្កររបស់កម្ថុជាលៅកា្រ់ទី្សារអ្រ្រជាតិគឺសលមមចបា្រជាង៥៣មថុឺ្រលតា្រ  លពាលម្្រការ
លកី្រលែងីជិត ៨មថុឺ្រលតា្រ លស្មី្ររឹង ជាង១៧% លធៀបលៅ្ររឹងរយៈលពលដូចោនែ ឆ្នែ  ំ២០១៩។ កំលណី្រម្រការនាអំង្ករលចញល្រទះ គឺទី្សារអឺរ ៉ាថុប
គឺលកី្រជាង៣២% ខណៈនាលំៅមបលទសចិ្រលកី្រលែងីជាង៣៦%។ លោក ល្រ់ លយ៉ាង អគ្គ លលខា ធិការ ម្រ លលខា ធិការ ដ្្ឋ ្រ សហព័្រ្ធ
មសរូវ អង្ករ កម្ថុជា (Read more)

្រ្្ុជាយលដ់�ើញថា ពិព័�ណ៌ទំនិញនាចំនូលអន្�ជាតិចិនដលើ្រទី៣ បងាហា ញអំពីកា�តាងំចិត្�បស ់
កបដទសចិន្រ្ងុកា�ជំ�ញុោណិជជា្រ្្ម ពហុ៊ុភាគ្គីនិយ្
Cambodian official says 3rd CIIE shows China’s commitment to boosting trade, 
multilateralism
Khmer Times: November 03, 2020

ចំណនូ លពីកា�នាដំចញអង្ក�ដ្រើនែល៣់៦៦�នែុ�លៃ �អាដ្�្ិរ ្រ្ងុ�យៈដពល១០កែ
Rice Export revenue reaches over $366 million in first 10 months
Khmer Times: November 05, 2020 

The forthcoming third edition of China International Import Expo (CIIE) demonstrates China’s firm commitment to boosting global 
trade and multilateralism as well as to actively opening the Chinese market to the world, a Cambodian official has said. Ministry of 
Commerce secretary of state and spokesman Seang Thay said Cambodia highly values the upcoming CIIE, and noted,  (Read more)

Cambodia’s gross revenue from rice exports in the first ten months of this year increased by nearly $47 million or 15 percent 
compared to the same period in 2019. The figures from the Cambodia Rice Federation (CRF) show that the Kingdom earned in 
total $366.44 million from rice exports, in the January-October period. Cambodia exported 536,305 tonnes of milled rice in the 
first ten months of 2020, a year-on-year increase of 17.11 percent, it pointed out. (Read more)

ទិន្ន័យែំណាកំសរូវកែល�ងកា�បេះោលព់ីដកោះទឹ្រជំនន់កតរូវបានដចញ្សាយ
Figures on flood-damaged paddies across nation released
Khmer Times: November 05, 2020

More than 290,000 hectares of paddy fields were inundated and over 87,000 hectare of paddy fields were damaged across the
country as of Oct 27 because of flash flooding, according to a  report from the National Committee for Disaster Management 
(NCDM). The report stated the cultivation plan of paddy in the country is more than 2.591 million hectares in 2020-21.
However, it had achieved more than 2.756 million hectares of actual cultivated paddy planting as of Aug 15. (Read more)

កែវិច្ិកា ឆ្្២ំ០២០
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Rice seed for farmers to consider in planting fit with season and good for export
BTV Cambodia: November 10, 2020

ខណៈផដលទរឹកជំ្រ្រ់នាលពលក្រលៃងលៅ បា្រលធវីឱ្យប៉ាទះពាល់ដល់ដំ្មំសរូវមងួយចំ្រងួ្ររបស់បងប្អូ្រមបជាកសិករ សមម្ប់ជាការស្ារ្រិងដ្ដំថុទះ
លែងីវញិកត្ាលមជីសលរសីពូជឱ្យសមមសប្ររឹងរដូវ ្ិរងទី្សារគឺជាលរឿងចាបំាច់។ ចង់ដរឹងថាលតីពូជមសរូវអវីផដលកសិករគងួរដ្ដំថុទះ លដីម្សីមមសប
តាមរដូវ្ិរងការនាលំចញ លោកឧកញ៉ា  សថុង សារ ៉ា្រ បា្រ្្ល់បទសម្្ភ ស្រ៍ជូ្រស្ា្ីរយទូ៍រទស្ស្រ៍ BTV នាលពល្្មីៗល្រទះ។   (Read more)

ក្រុ្អ្្រជំនាញជំ�ញុ ACMECS ដែើ្បបីដង្កើតសមាគ្គ្កសរូវ 

Think tank pushes ACMECS to establish rice association
Phnom Penh Post: November 10, 2020 

្ិនមានកា��យអង្ក� ដៅដរាងមាេ សុនី្រ្ងុកសុ្រដទ 
Rice varieties ‘not mixed’ at local mills
Khmer Times: November 10, 2020 

A senior executive of the state-owned Agriculture Rural Development Bank (ARDB) said there have been no cases of rice mills 
mixing different varieties  of the crop in the Kingdom, but called for relevant authorities to pay heightened attention to ensure
this continues to be the case. His dismissal of the worries came after some buyers had asked for quotations for a mixture of rice
varieties from local millers of two rice strains, the fragrant Cambodian Sen Kro Ob and the OM5451, which originates from
Vietnam. (Read more)

More than 290,000 hectares of paddy fields were inundated and over 87,000 hectare of paddy fields were damaged across 
the country as of Oct 27 because of flash flooding, according to a  report from the National Committee for Disaster 
Management (NCDM). The report stated the cultivation plan of paddy in the country is more than 2.591 million hectares 
in 2020-21. However, it had achieved more than 2.756 million hectares of actual cultivated paddy planting as of Aug 15. 
(Read more)

ពនូជកសរូវកែល្រស្ិរ�គ្គួ�ោែំុះឱ្យកសបតា្�ែនូវកាល និងងាយកសរួលនាដំចញ 

្រញ្ជូ្ចប់ថវិកាជំនួយពិដសស ជួយកទកទង់កា�កប្នូល្លកសរូវ ែណៈកែលមានដកោះទឹ្រជំនន់ 
Special fund keeps rice harvests on firm track despite heavy floods
Khmer Times: November 11, 2020 

ឧ្រញ៉ាេ  ភិួ ពុយ៖ អង្ក�ដៅដលើទី្សា�អន្�ជាតិចុះមថលៃ កតដៅកតលៀជាងកា�ល្រ់្រ្ងុកសុ្រ 
Oknha Phou Puy: International rice prices fall, but still better than domestic sales
RFI: November 13, 2020 

ទនូតអនូន្រ្តីស្ាលចីុះពិនិត្យដរាងមាេ សុនី្រិនកសរូវ្ួយ

Australia Ambassador visit a rice mill factory
Rasmei News: November 14, 2020 

The state-owned Agriculture Rural Development Bank (ARDB) has begun disbursing its new $30 million government special fund 
to rice millers and exporters to coincide with the harvest season, said a senior executive of the bank. Kao Thach, director-general 
of the Agriculture Rural Development Bank (ARDB), noted that funds are being released on a step-by-step basis. “In this initial 
stage, we have released around $3 million already,” he said. (Read more)

លមរៅពី លោលលៅ នាលំចញ អង្ករ លៅកា្រ់ ទី ្ សារ អ្រ្រជាតិ   មបលទស កម្ថុជា ក៏ម្្រ ទី ្ សារ អង្ករ លៅ កនែថុងមសរុក ផដរ   បនាទ ប់ពី កម្ថុជា បា្រ ជងួបមបទទះ ្ររឹង លមោទះ
ទរឹកជំ្រ្រ់ កាលពី លពល្្មីៗល្រទះ ។   តមមរូវ ការ អង្ករ សមម្ប់ លធវី ជាអំល្យ ដល់ ជ្ររងលមោទះ លដ្យ ទរឹកជំ្រ្រ់   លធវីឱ្យ ទី ្ សារ អង្ករ កម្ថុជា កនែថុងមសរុក ម្្រ
ភាព សកម្ម ខថុស ពី ឆ្នែ  ំក្រលៃងលៅ   តាមរយៈ ការ ទិញ   លក់   អង្ករ លធវី ជាអំល្យ ។      (Read more)

កាលពី ម្្ សថុមក ទី ១៣ ផខវចិ្ិកា ឆ្នែ  ំ២០២០ លៅឯ ឃាលៃ ងំ ស្ថុក មសរូវ ែ ស ម្ងួ ត មសរូវ ្ិរង លរាង ម្៉ា សថុី្រកិ្រមសរូវ មករុមហ៊ថុ្រ លអ ម រថុ រា៉ា  យស៍ លខត្កំពង់ធំ 
ឧកញ៉ា  សថុង សារ ៉ា្រ មបធា្រ សហព័្រ្ធ មសរូវ អង្ករ កម្ថុជា ្រិង សហការ ីម្រ អគ្គលលខាធិការដ្្ឋ ្រ សហ ព័្រ្ធ មសរូវ អង្ករ កម្ថុជា បា្រទទងួល ជងួប សាវ គម្រ៍

 លោក បា៉ា  បលៃូ កាង (Pablo Kang) ឯកអគ្គរាជទូត អូនស្ា លី មបចា ំលៅ កម្ថុជា ្រិង លោក ហា្គ  រ ីលអ ែរឹម (Gary Ellem) មបធា្រ មករុមការង្រ
(Read more)

កា�នាដំចញកសរូវដ�ដវៀតណា្ មានកា�ដ្រើនដឡើង 
Paddy rice exports increase to Vietnam
Khmer Times: November 15, 2020 

Cambodia’s paddy rice is flowing to the market in Vietnam as local farmers are harvesting  the latest crop of the year. Minister of
Agriculture, Forestry and Fisheries Veng Sakhon said to date a total of 22,131 tonnes of different varieties of paddy rice was
exported to Vietnam. “The export is done through Prey Veng province and there are a total of 10,524 tonnes per day, but on some days 
22,131 tonnes have been exported to Vietnam, ” he said. (Read more)
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កា�នាដំចញអង្ក�្រ្្ុជាដ�កាន់អនូន្រ្តីស្ាលដី្រើនដឡើង៥៣% ្រ្ងុ�យៈដពល១០កែ 
Cambodia’s rice exports to Australia up by 53 percent in first 10 months
Khmer Times: November 17, 2020

ក្រុ្អ្្រវិសយ័កសរូវអង្ក� បែិដសធកា�ដចាទកបកាន់ដលើដ�ឿង�ដំ�ភិសទិ្ធិ្នុស្ស 
Rice lobby refutes rights abuse claim
Phnom Penh Post: November 17, 2020

Cambodia exported a total of 25,994 tonnes of milled rice to Australia in the first ten months of this year, a 53 percent increase 
compared to the same period last year. This is a significant rise, especially for organic and sustainable rice (SRP: Sustainable Rice 
Platform), Song Saran, President of the Cambodia Rice Federation (CRF), told Pablo Kang, Ambassador of Australia to Cambodia 
during his recent visit to rice silo and mill of Amru Rice (Cambodia) Co., Ltd. in Kampong Thom province.  (Read more)

The Cambodia Rice Federation (CRF) on Monday voiced deep regret over claims linking milled-rice exports to Australia with 
human rights abuses.A group of former activists of the Supreme Court-dissolved Cambodia National Rescue Party (CNRP) led by 
Khieu Dara and claiming to represent Cambodian-Australian citizens filed a petition to an Australian lawmaker with the accusa-
tion. The CRF said it “strongly rejects the implications made in the group of former CNRP activists’ petition. (Read more)

សហ៊ុព័ន្ធកសរូវអង្ក�្រ្្ុជា ែ្រចិត្ចំដោះកា�ទាញភាជា ប់្លតិ្លអង្ក�ដ�នឹងដ�ឿងនដយបាយ 
Cambodia Rice Federation is deeply sadden on linkage rice to politic
Thmey Thmey: November 19, 2020 

អ្្រនាអំង្ក�ដចញ្រ្្ុជាចនូល� ួ្ សកិាខា សា�តា្អនឡាញជា្ួយជំនាញកា�ចិន
Cambodian rice exporter participated in the webinar with Chinese experties
Rasmei News: November 19, 2020 

 រលសៀល ម្្ល្រទះ លោក ឧកញ៉ា  សថុង សារ ៉ា្រ មបធា្រ សហព័្រ្ធ មសរូវ អង្ករ កម្ថុជា ( ស . អ . ក ) បា្រ ចូលរងួម ផ្លៃង សថុ្រទរកថា កនែថុង សិកាខា សាោ តាម អ្រ ឡាញ 
(Webinar) ស្ីអំពី “ ការតភា្ជ ប់ ផ្នែក លហដ្្ឋ រចនាសម្័្រ្ធ គថុណភាព ជាតិ រវាង ចិ្រ ្ិរង កម្ថុជា ្រិង គថុណភាព ្ លិត ្ល ចិ្រ - កម្ថុជា ” ផដល លរៀបចំ លដ្យ 
មជ្មណ្ឌ ល មសាវមជាវ ការអភិវឌ្ឍ រដ្ឋបាល រដ្ឋ សមម្ប់ បទ ប្ញញាត្ិ ម្រ មបលទស ចិ្រ ្ិរង សាកលវទិយាល័យ Dali ម្រ មបលទស ចិ្រ ។  (Read more)

បដង្កើនគ្គណុភាពកោប់ពនូជកសរូវ តា �្យៈកបពន័្ធសវយ័កបកាសគុ្គណភាពកោប់ពនូជដៅ្រ្្ជុា 

Increasing the rice seed quality by the Seed Quality Declare System (QDS) in Cambodia
Phnom Penh Post: November 25, 2020 

ដ�្រ ងិន ឆ្យ៖ ្រ្្ុជានាអំង្ក�ដ�ប�ដទសមានដលបឿនដលឿន និងដ្រើនដឡើង ែណៈដពលដនះ 
អង្ក�៦០្ុពឺនដតានកតរូវបាននាដំចញ 
Mr. Ngen Chhay: Cambodia’s rice export to international market is increased, 
60K tons of rice has been exported
RFI: November 26, 2020

គលមម្ង ជំរថុញ ្ លិតកម្ម ្ិរង ការលមបីមបាស់ មោប់ពូជ មសរូវ (RSPP) ោមំទ ្ូរវ ការលធវីឱ្យ មបលសីរលែងី ្ូរវ គថុណភាព មោប់ពូជ មសរូវ លៅ កម្ថុជា 
។  គលមម្ង កំពថុង អ្រថុវត្ លដ្យ សហការ ជាមងួយ អគ្គនាយកដ្្ឋ ្រ កសិកម្ម (GDA) ម្រ មកសងួង កសិកម្ម រថុកាខា មបម្ញ់ ្ិរង ល្រសាទ (MAFF) 
ចាប់ តាងំពី ផខ តថុោ ឆ្នែ  ំ ២០១៧ ។ លោលលៅ រងួម របស់ គលមម្ង គឺ ្ លិត មោប់ ពូជមសរូវ ផដល ម្្រ គថុណភាព ្ិរង លលីកទរឹកចិត្ ដល់ កសិករ 
លអាយ ង្ក មកលមបីមបាស់ ពូជ ផដលម្្រ គថុណភាព សមម្ប់ ្ លិតកម្ម មសរូវ ឱ្យ កា្រ់ផត លមចី្រ ។  (Read more)

លៅ កនែថុង ស្រនែិសីទ សារ ព័ត៌ម្្រ   ផដល លរៀបចំ លែងី លដ្យ អង្គភាព អនែកនាពំាក្យ រដ្្ឋ ភិបាល ស្ីពី « កិច្ច អ្រ្ដរាគម្រ៍   ល្លៃីយតប្ររឹង ការ សា្ដ រ លែងី
 វញិ បនាទ ប់ពី លមោទះ មហ្រ្ដរាយ ទរឹកជំ្រ្រ់   កនែថុង ្ លិតកម្ម កសិកម្ម » នា ម្្ ទី ២ ៦   ផខវចិ្ិកា   ល្រទះ ផដរ   លោក  ងិ ្រ   ឆ្យ   មបតិភូ រាជរដ្្ឋ ភិបាល

 ទទងួលប្រទថុក ជា អគ្គនាយក ម្រ អគ្គនាយកដ្្ឋ ្រ កសិកម្ម   មកសងួង កសិកម្ម   បា្រ លលីកលែងី ថា   ការ នា ំអង្ករ លចញ របស់ កម្ថុជា លៅបរលទស
 ម្្រការ លកី្រ លែងី   (Read more)

ែីកកសកបកហ៊ុលជិត៣្ុពឺនហ៊ុ្ិរតាកែល�ងដកោះដោយទឹ្រជំនន់ន កតរូវបានោែំុះដឡើងវិញ
Almost 30,000 hectares of flood-affected rice fields rehabilitated
Khmer Time: November 28, 2020 

Almost 30,000 hectares of flash flood affected rice fields have been rehabilitated and will produce crops in the coming harvest reason.
The update was shared by Ngin Chhay, Delegate of the Royal Government of Cambodia in charge of the General Directorate of
Agriculture of the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. Like its neighbours, he said, Cambodia has encountered dual natural 
disasters, namely drought and floods, and the latter had damaged some 300,000 hectares of rice paddies in the country. (Read more)

សហព័្រ្ធ មសរូវ អង្ករ កម្ថុជា (Cambodia Rice Federation) ខកចិត្ ជាខាលៃ ងំ ចំលពាទះ ការ លលីក លែងី  របស់ សកម្មជ្រ ម្រ អតីត គណបក្ស សលនង្្គ ទះ
ជាតិ លៅ មបលទស អូនស្ាលី ផដល បា្រ យក ្ លិត្ល អង្ករ កម្ថុជា លៅ ភា្ជ ប់ ជាមងួយ លរឿង ្រលយបាយ ។  សកម្មជ្រ ម្រ បក្សមបឆ្ងំ បា្រដ្ក់ ញញាត្ិ លៅ
តំ្ងរានស្ អូនស្ាលី មងួយរូប លដ្យ លចាទថា « អង្ករ របស់ កម្ថុជា ផដល បា្រ ្ិរង កំពថុង នាចូំល មបលទស អូ នស្ា លី  (Read more)
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សហ៊ុព័ន្ធកសរូវអង្ក�្រ្្ុជា ែ្រចិត្ចំដោះកា�ទាញភាជា ប់្លតិ្លអង្ក�ដ�នឹងដ�ឿងនដយបាយ 

កែធ្នូ ឆ្្២ំ០២០

ទឹ្រជំនន់�ហ៊ុស័ ្ិនបានដធវើឱ្យបេះោលែ់ល់្ លតិ្រ្្មកសរូវដនាះដទ
Flash flood didn’t affect paddy rice production
Khmer Times: December 16, 2020

ទិន្្លកសរូវដសើ្ ឆ្្ដំនះ �ពំឹងទុ្រនឹងដ្រើនែល ់៨.៥ �នដតាន
Wet season rice yield expected to reach 8.5 million tonnes this year
Khmer Times: December 17, 2020

The flash flooding from September to October didn’t affect the growth of Cambodian paddy rice production in 2020, said the 
Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries Veng Sakhon. After discussing and verifying the data with all the provincial 
departments of agriculture, forestry and fisheries, a preliminary estimate of the amount of paddy rice production in 2020 will 
be one  of continued growth, he added. (Read more)

Despite recent flash flood threat, rainy-season rice production is expected to reach 8.5 million tonnes by this year, a 4 percent 
increase from 2019. Veng Sakhon, Minister of Agriculture, Forestry, and Fisheries shared the update following a recent monitoring 
discussion of rice yield data with line provincial departments. The average harvest is about 3,122 tonnes per hectare, which is an 
increase from about 3,095 tonnes per hectare last year – he added. (Read more)

្រិច្ចសភំាស កបធានសហ៊ុពន្ធ័កសរូវអង្ក�្រ្្ុជា ដ�្រសងុ សា� េន ស្ពីី “កា�នាដំចញ 
អង្ក��បស្់រ្្ុជា ្រ្ងុឆ្្២ំ០២០” និងយទុ្ធសាន្រ្តីស�្បសស់ហ៊ុព័ន្ធកសរូវអង្ក�្រ្្ុជា 
្រ្ងុកា�ជំ�ញុកា�នាដំចញអង្ក�្រ្្ុជា ដ�កាន់ទី្សា�អន្�ជាតិ

AMS Central: December 25, 2020

្រ្្ុជា្លតិបានកសរូវស�បុជាង១០�នដតាន និង បាននាដំចញអង្ក�្លៃនូវកា� ជាង 
៧០្ុពឺនដតាន កែលគ្គិតជាទឹ្រកបា្រ់កបមាណជា ៤៧០�នែុ�លៃ �សហ៊ុ�ែឋាអាដ្�្ិរ
Cambodia produces more than 10 million tons of rice and exports more 
than 700,000 tons of official rice worth about 470 million US dollars
AMS Central: December 30, 2020

មបធា្រមករុមមបរឹកសាភិបាលសហព័្រ្ធមសរូវអង្ករកម្ថុជា លោកឧកញ៉ា  ហ៊ថុ្រ ឡាក់ បា្រផ្លៃងថា ឆ្នែ ២ំ០២០ជាឆ្នែ ផំដលពិភពលោកក៏ដូច
ជាកម្ថុជា បា្រមបឈម្ូរវហា្រិភ័យ ផ្នែកសថុខម្លភាពសង្គម ្ិរងបង្ករាងំសទទះ លហយីជំរថុញឱ្យម្្រឱ្រភាពលសដ្ឋកិច្ចលសទីរពាសលពញ
ពិភពលោក ផតលដ្យផែកកម្ថុជា លមកាមការដរឹកនារំបស់មបមថុខរាជរដ្្ឋ ភិបាលដ៏ល្នែីម បា្រ្ររឹងកំពថុងមគប់មគង្ូរវស្ា្រភាពលលីការរកី
រាលដ្លម្រការ្លៃង បា្រយ៉ា ងល្អមបលសីរ ្រិងគងួរឱ្យលម្ទ្រភាព មសបលពលផដលវធិា្រការល្្សងៗ បា្រដ្ក់លចញលដីម្ធីានាបា្រ្ូរវ
សថុវត្ិភាពលស្ៀងអាហារ រងួមទាងំការលធវីឱ្យមបលសីរលែងី្ូរវ្លិតភាព្លិតកម្មកសិករ។  (Read more)

កា�នាដំចញអង្ក� ស្ថតិដៅដលើទសិដៅ្ួយែល៏ៀកបដសើ�

Rice exports ‘going in right direction’
Khmer Times: December 31, 2020

CRF’s president giving interview to Apsara TV on the Cambodia’s rice 
export in 2020

 (Read more)

Cambodia Rice Federation President, Song Saran, said the Kingdom’s rice sector continues to grow in the right 
direction towards the official goal of 1 million tonnes of sustainably produced rice annual exports by 2022. 

“This year… has proved to be the sector’s toughest time yet. Our journey was impacted by challenges from the 
rice safeguard measures enforced by the EU since 2019, the COVID-19 pandemic and climate change – resulting 
in both drought and floods, as well as the shipping and freight crisis in the last quarter of 2020. (Read more)
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365 Moving Co.,Ltd

Agribee (Cambodia) PLC 
AGRIBUDDY Co.,Ltd 
Amru Rice (Cambodia) Co., Ltd
Amtak Thebtey Angricultural Cooporation 
Angkor Bayon Rice Co.,Ltd
Angkor Kasekam Roong Roeung Co.,Ltd
ANZ Royal Bank (Cambodia)., Ltd
Apsara Rice (Cambodia) Co.,Ltd
AQIP SEED Co.,Ltd
ASIA COMMERCE VERTS (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
BORAKIEMNY IMPORT EXPORT EXPORT CO.,LTD 
Bou Sokha Rice Mill
Bou Sokkhai Rice Mill
Bred Bank (Cambodia) PLC
Brightway Food Co.,Ltd
Buhler (CAMBODIA) Co.,Ltd
Bun Hour Khmer Rice Co.,Ltd
Bureau Veritas (Cambodia) Limited

CAM MJ AGRICULTURAL PARK Co.,Ltd 
CAMBODIA LI SHINE INTERNATIONAL TRADE
Cambodian Federation Association of Rice Producer
Cambodian Organic Farm Enterprise (C.O.F.E) Co.,Ltd 
Capital Food Investment Import Export Co.,Ltd
CCIC (Cambodia)
Champa Preyphdoa Agricultural Cooperative( CPAC)
Chamroeun Phal Rang Kesey Angricultural Cooporation 
Chan Kok Lun rice Mill
Chang Korn Meng Rice Mill 
Chao Chiman Rice Mill 
Chao Lor Suong Rice Mill
Chao Siv Rice Mill
Chay Wang Co.,Ltd
Chea Hap Rice Mill
Cheav Khouy Rice Mill
Cherng Koun Chorkchey Angricultural Cooporation 
Chhang Lay Rice Mill
Chheang Heng Rice Mill
Chheung Bun Ham Rice Mill
Chhith Bounthan Rice Mill
Chhnal Morn Samki Rongroeun Angricultural Cooporation 
Chhueng Born Rice Mill
Chhun Thom Rice Mill
CHIEF (Cambodia) Specialized Bank Plc
Chin Van Rice Mill
Chouk Tep Rice Mill
Chrou  Thol Rice Mill
Chuoy Sam Rice Mill
ChyKraeng Sammky Agriculture Development Community
City Rice Import Export Co.,Ltd
CK Rice Trading Co., Ltd
CMA CGM Cambodia Co.,Ltd
Control Union (Cambodia) Co.,Ltd
Cool Transportation & Logistic Co.,Ltd
Crystal Rice (Kampuchea) Co., Ltd
CWT Commodities (Cambodia) Co.,Ltd

Domnak Teuk Group Co., Ltd
Dy Chhay Rice Mill

Eang Heang Import Export Co., Ltd
Ear Chhaiy Yin Rice Mill
Eath LeangKheng Rice Mill
Eath Leangseng Rice Mill
E-Freight Solution Inc
Eng Dypo Aphivath Co.,Ltd
Eng Sorng Rice Mill
Eng Sour Rice Mill
EURIZIA (Cambodia) Import Export Co.,Ltd 
Export Trading Commodities (Cambodia) Limited

Fang Ly Rice Mill
Fang Vy Rice Mill
Farmer and Natural Networking Association
Farmer and Natural Networking Federation
Fed Rcie Battambang Ltd
Federation of Associations For Small and Medium
Enterpaises of Cambodia
First Packaging Partner Co., Ltd

Global Ecological Rice (Cambodia) Co.,Ltd
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)
Great & Grain Garment Asia Pacific( Cambodia) Co.,Ltd
Green Rice Agriculture Development 
Green Trade Company
Guohong (Cambodia) Industry Co.,Ltd

H.S Agriculture Products Co.,Ltd 
Hang Pi Phally Sokha Rice Mill
Hay Chuong Rice Mill
Heng Heang Rice Mill
Heng Huch Rice Mill

Heng Lay Rice Mill
Heng Seang Hak Rice Mill
High Level Logistics (Cambodia) C.,Ltd 
Hoeng Siva Rice Mill
Hong Ly Rice Mill
Hout Chheng  Ngoun Rrice Mill
HS Rice Co.,Ltd
Hung Hiep (Cambodia) Co.,Ltd
Huong Leng Rice Mill
Huong Long Rice Mill
Huy Eang Rice Mill
Idemitsu Saison Microfinance (Cambodia) Plc
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
kakbey Lay Kongveng Rice Mill
Kakoh Agriculture Cooperative (KKAC)
Kampeng Soksen Sambo Agricultural Cooperative 
Kampongthom Rice Mill Limited
Kao My Rice Mill
Kao Nget Rice Mill
Kasikor Samki Rongroeung Agricultural Cooperative 
Keat Sothea Rice Mill
Keopor Samki Chamroeu Phal Agricultural Cooperative 
Khean Kav Rice Mill
Kheng  Hout Rice Mill
Khiev Khea Rice Mill
Khiev Khean Rice Mill
Khmer Foods Group Co., Ltd
Khum Wat Tamem Angricultural Cooporation
Khun Nguon Rice Export Co.,Ltd
Khuth Thanh Rice Mill
Khy Thay Corperation Co., Ltd
Kim Sun Rice Mill 
Klakrahoem Meanchey Agricultural Cooperative 
Kol Veasna Investment Co.,Ltd
Kong Hour Rice Mill import export Co., Ltd
Kor 1 (Hort Ngun Hong) Rice Mill
Kors krlor Pheakdey reaksmey Rongroeun Angricultural Cooporation 
Krabao Promtep Agriculture Development Community
KTS  Rice Mill

Laov Fak Rice Mill
LBN Angkar (Kampuchea) Co.,Ltd
Lerk Kompos Kasikor Agricultural Cooperative
Ley Chhinh Rice Mill
Lim Heng Leap Trading Co.,Ltd
Lim Kheang  Hout Import Eport Co.,Ltd
Loeung Chhoy Rice Mill
Lok Seap Rice Mill 
Long Chhengmeng Rice Mill
Lor Eak  Heng Sek Meas Rice Co.,Ltd
Loun Cheng Leang Rice Mill
Luon Kun Rice Mill
Ly Chhean Rice Mill
Ly Vy Rice Mill

M. L Rice Co.,Ltd 
Mao Kuch Rice Mill
Mao Siphorn Rice Mill
Meas Chheng Rice Mill
Meas Sor (Kampuchea) Co.,Ltd
Mei Jing Rice (Cambodia) Co.,Ltd
Mekong Agro (KH) Industries Limited
Mekong Oryza Trading Co.,Ltd
Men Sarun Import Export & Construction Co.,Ltd
Minions Invest Co.,Ltd
Mom Sophal Rice Investment Co.,Ltd 
Mongkol Phum SalaTrav Angricultural Cooporation 
Monita Trading Import Export Co.,ltd

Natural Agro Trade Co.,Ltd
Neng Po Rice Mill
Ngauv Huong Rice Mill
Ngeap Chiv Rice Mill
Ngin Beang Rice Mill
Ngov Meng Rice Mill
Nguon Hong Rice Mill
Nhek Sarith Rice Mill
Nikoline Investment Co.,Ltd
Norm Srim Rice Mill

Om Setthoan Rice Mill
OMIC (Cambodia) Ltd

Palm Rice Co.,Ltd
Pen Narom Rice Mill
Pheak Chhuoy Rice Mill
Phnom Bayang Agricultural Cooperative (PBAC) 

Phouv Thouv Rice Mill
Phrahpos Ponleu Thmey Agricultural Cooperative 
Phum Yerng Agriculture Development Community
Pidor Ta Ung Agriculture Development Community
Pisda Aphivath Co.,Ltd 
Pomleu Samki Angricultural Cooporation
Pon Loeu Kasekor Agricutural Cooperative
Ponleu Beng Krapom Chhouk Agricultural Cooperative 
Ponleu Thmey Phaong Agricultural Cooperative 
Ponlok Thmey Angricultural Cooporation 
Ponnhea Angkor Chamroeun Chey Agriculture Community

Ponro Taley Agricultural Cooperation (PTAC) 
Por Samroung Angrilcultural Cooporation 
Pracheachun Prey Romdeng Agricultural Cooperative(PPRAC)
Prasat Soksenchey Agricultural Cooperative (PAKC)
Preah Sihanouk Agriculture Development community
Prey Yuthka Agricultural Cooperative (PYTAC) 
Primalis Corporation Ltd

R.L Co.,Ltd
Ram Sar Steung Traeng Rice  Development 
Reak Chamroeun Agriculture Development Community
Reaksmey Dombok Khpos Meanchey 
Reaksmey Prey Pnhors Angricultural Cooporation 
Roluos Meanchey Raksmey Satrey Angkor Agricultural 
Cooperative 
Roluos Meas Agricultural Cooperative(RLMAC)
Romdoul Seryreang tareach Angricultural Cooporation 
Ros Hour Rice Mill
Royal Rallway Co.,Ltd
Ruos Neng Rice Mill

SAMBATHVATHANAK C.,Ltd 
Samki Amtak Angricultural Cooporation 
Samor Leu Agricultural Cooperative (SALAC)
Samply Angkor Reangsei Agricultural Cooperative (RLMAG)
Sann & Khan Rice Mill
Sann Ty Rice Mill
Sao Hak Se Rice Mill
Sary KuntheaInternational trading Co.,Ltd
Satrey Haong Samnam Agriculture Development Community
Scafco Corporation (DBA Scafco Grain Systems Company)
Sen Rith Rice Mill
Senh Chhinh Rice Mill
Ser Khun Rice Mill
SGS (Cambodia) Limited
Siev Heng Rice Mill
Signatures of Asia Co.,Ltd
Siv Lay Rice Mill
Smach Kompong Ror Agriculture Development Community
Sok Keo Import Export Co.,Ltd
Soma Trading Co., Ltd
Sombo Meanchey Agriculture Community
Sombo Rice Co.,Ltd
Song Heng Rice Mill
Speed Logistics & Transportation Co.,Ltd
Sramor Sreboeng Agricultural Cooperative (SSAC)
SSCORP (Cambodia) Ltd
Suon Sophal Rice Mill
Suy Vanni Rice Mill
Svay Meanhey Satrey Sammaky Community

T.M.K Investment Co.,Ltd
T.O.T  (Trust Our Trade) Co.,LTD
Taing Cheng  Rice Mill
Tangkrsao Kasikor Chok Chey Agricultural Cooperative 
Teav  Heu Rice Mill
Teav Eang Rice Mill
Tech Soon Agro- Industry Co.,Ltd
Teng Lay Import Export and Transportation Co.,Ltd
Thaneakea Srov (Kampuchea) Plc
Thean Kong Rice Mill 
Thmor Korl Rice Import Export Co.,Ltd
Thol Sam At Rice Mill
Thorn Chea Rice Mill
Tong Pheap Rice Mill
Tong Pheap Rice Mill
Touch Sarom Rice Mill
Trapaing Russey Agriculture Development Community
Tuol Prasvihear Agricultural Cooperative (TPVAC)
TUV Rheinland (Cambodia) Co.,Ltd
Ty Chay Rice Mill

Udom Sorya Agricultural Community
Ung Khun Import Eport Co.,Ltd
Ung Simon Rice Mill
UNI – Natural Co.,Ltd

Vann Linh Vo Rice Mill
Vibol Dara Rice Mill
Vinh Cheang Medium Enterprise of Rice Mill
Vong Bun Heng Import Export Co., Ltd
Vong Bun Heng Rice Co.,Ltd 
Vong Sambath  Rice Co.,Ltd 
Vorn La Rice Mill

W.K.R. Trading Co., Ltd
Wat Kor Chamroeun Phal Angricultural Cooporation 
White Gold Import Export Co., Ltd

Xiang Shan Rice (Cambodia) Co.,Ltd

Ya Rina Rice Mill 
Yam Bunsong Rice Mill
Yam Chan Rice Co.,Ltd
Yam Kinh Rice Mill
Yam Sann Rice Mill
Yamloeung Rice Mill 
Yeung Shi Group Co., Ltd
Yin Khuong Rice Mill
Yin Mann Rice Mill
Yin Pou Rice Mill
Yiv Pov Rice Mill
You Khim Rice Mill

សមាជិ្រ�បសស់ហ៊ុព័ន្ធកសរូវអង្ក�្រ្្ុជា
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ប្រទប់លលខ ៨១៩ (SOHO C) ជា្រ់ទី៨ អោរ Fortune Tower (C7)
អូឡាពំយាសថុីធី សង្្ក ត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធា្ីរភនែំលពញ 
មបលទសកម្ថុជា (លលខកូដមមបសណីយ ៍១២០៣០៧)

Room  819 (SOHO C), 8th floor, Fortune Tower (C7),

Olympia City, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara,

Phnom Penh, Cambodia (Postal Code: 120307) 

+855 23 559 8999

info@crf.org.kh

www.crf.org.kh

www.facebook.com/cambodiaricefederation

twitter.com/RiceCrf
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