
ក្នុងប្រទេស (In Cambodia)

CRF 2020/032  (ថ្ងៃទី២១ កញ្ញា  ដល់ ០៤ តុលា ឆ្នា ២ំ០២០) CRF 2020/032 (21 Sept to 04 Oct 2020)   

ប្រឹត្តិ្របត្័ត៌មានប្រចាសំប្្ហ ៍
WEEKLY BULLETIN 

CRF 2020/032  (ថ្ងៃទី២១ កញ្ញា  ដល់ទី០៤ ខែតុលា ឆ្នា ២ំ០២០)

CRF 2020/032  (21 September to 04 October 2020)   

ទំព័រទី១ (Page 1)

សហគមន៍ចំនួន៥៩ ចូលរមួក្នុងកតិច្ចសនយាកសតិកម្ម 
Fifty-nine communities enter agri-contracting
Phnom Penh Post: Sept 29, 2020

សទងខេ្រ្័ត៌មានសខំាន់ៗអំ្ីវតិសយ័បសរូវអង្ករប្រចាសំប្្ហ ៍ (Rice News Briefing)

កតិច្ចប្មទប្ៀងកសតិកម្មតាមកតិច្ចសនយាជាទបចើនទេៀតបតរូវប្នចនុះហត្ថទលខា 
More contract farming deals signed
Khmer Times: Sept 30, 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, highlighting the good cooperation between all relevant parties to ensure sustainable agricul-
tural supply, product quality and price guarantee, while establishing solidarity and trust.

The communities are based in Takeo, Kampong Speu, Kampot, Kampong Chhnang, Mondulkiri, Preah Vihear, Banteay Meanchey and Siem 
Reap provinces. (Read more)

Some 50 agricultural cooperatives have signed contract farming with four agricultural firms and rice millers, supplying paddy or-
ganic 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, Cam-
bodia-Australia Agriculture Value Chain Programme (CAVAC).  Contract farming is an agreement between farmers and processing 
and/or marketing firms for the production and supply of agricultural products under forward agreement,  (Read more)

រដ្ឋមនន្ីមានប្រសាសន៍ថា ថ្ងៃឈ្រ់សបមាកទបចើនថ្ងៃប្នទ្វើឱ្យការនាទំចញធ្លា ក់ចនុះ
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. He said it is different from other countries where every public holiday does not stop exports and imports services. He 
wants the ministry to remain open during public holidays.  (Read more)

ការនាអំង្ករទចញរ្រសក់ម្នុជាទកើនទ�ើង ២២% ក្នុងរយៈទ្ល ៩ ខែដំ្រូងដលជ់តិត ៥០ មនុឺនទតាន 
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 nation-
wide, equivalent to 104 percent of the yearly plan. Chea Vannak – AKP  

ការនាទំចញអង្កររ្រសក់ម្នុជាឈានដល ់៤៩មនុឺនទតាន 
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, absorbing 35 percent of overall market 
destinations, which the amount is 171,896 tons, and the European Union is the second lead, absorbing 33 percent, generating in the amount 
of 161,614 tons”.  (Read more)

https://www.phnompenhpost.com/business/fifty-nine-communities-enter-agri-contracting
https://www.khmertimeskh.com/50768059/more-contract-farming-deals-signed/
https://www.khmertimeskh.com/50768945/minister-says-holidays-slash-exports/#:~:text=The%20Minister%20of%20Agriculture%20has,public%20holidays%20in%20the%20country.&text=The%20country%20had%20another%20three,Pchum%20Ben%20ceremony%20in%20September
https://menafn.com/1100896194/Rice-exports-of-Cambodia-hit-490000-tons


អន្រជាតតិ(International)

េតិន្ផលបរា្រ់្ញ្ញជាតតិទៅរដូវទ្្រ្រសឥ់ណ្ឌា បតរូវប្នទគទមើលទ�ើញ
ថាមានចំនួន ១៤៤.៥២ លានទតានក្នុងឆ្្ ំ២០២០/២១
India’s summer-sown grains output seen at 144.52 million 
tonnes in 2020/21

Reuters: Sept 22, 2020

ការនាទំចញអង្កររ្រសទ់វៀតណ្មទៅសហភា្អឺរ ៉នុ្រ 
បតរូវប្នលក់ក្នុងតថមលាល្អ 

Vietnam’s rice exports to EU sell at good prices

Vietnam Net: Sept 25, 2020 
With the new EVFTA, more and more 
Vietnamese rice is being shipped to the EU. 
Scented rice in particular is being sold at high 
prices.

Rice, coffee, shrimp and fruits are exported to 
the EU under the EVFTA, which took effect on 
August 1. One more consignment of scented 
rice departed from An Giang province to the 
EU on September 22.  (Read more)

វ�ៀតណាម (Vietnam)
ឥណាឌា  (India)

NEW DELHI (Reuters) - Indian farmers are 
expected to harvest a record 144.52 million 
tonnes of grains from summer-sown crops in 
the crop year to June 2021, the government 
said on Tuesday, against 143.38 million tonnes 
gathered in the previous year. In 2020/21, the 
output of summer-sown rice is estimated at a 
record 102.36 million tonnes, up from 101.98 
million tonnes in 2019/20, the Ministry of 
Agriculture and Farmers’ Welfare said in a 
statement. (Read more)

Rice export prices fell in top hubs this week, 
with rates in Vietnam extending a slide as the 
Philippines halted purchases and the onset of a 
new harvest added pressure. 

Vietnam’s rates for 5% broken rice eased to 
$470-$475 a tonne on Thursday, from a range 
of $485-$490 a tonne a week earlier. “The 
autumn-winter harvest has started at some parts 
of the Mekong Delta, including Bac Lieu and 
Dong Thap provinces,”  (Read more)

អបតាអង្ករទៅអាសនុ ី- ទវៀតណ្មប្នធ្លា ក់ចនុះទៅទ្លប្រមូលផលប្ន
ចា្រ់ទផ្ើម ទហើយហវលីី្ ីន្រញ្ឈ្រ់ការេតិញ
Asia rice-Vietman rates drop as harvest begins, Philippines 
halts buying

VN Explorer: Sept 25, 2020 

អាសីុ (Asia)

ការនាទំចញអង្កររ្រសម់ីយ៉ន់ម៉ា ឈានដលទ់លើសទរាលទៅ 
រ ំ្ រឹងេនុក ក្នុងឆ្្២ំ០១៩-២០២០ 
Myanmar surpasses rice export target in FY 2019-2020

Xinhua Net: Sept 29, 2020 

YANGON, Sept. 29 (Xinhua) -- Myanmar has managed to achieve its rice export target of 2.5 
million tons in over 11 months of the present fiscal year (FY) 2019-2020, an official from the 
Myanmar Rice Federation told Xinhua on Tuesday. As of Sept. 11 in the present FY, the country 
exported over 2.53 million tons of rice and broken rice.

“Rice export target was set to 2.5 million tons in early months of FY 2019-2020 and was later 
reduced to 2.4 million tons due to the outbreak of the COVID-19 pandemic. But we, somehow, 
managed to surpass the target, thanks to the efforts exerted by all stakeholders,” Myint Lwin, 
chief executive officer of the federation said.  (Read more)

មីយ៉ា ន់ម៉ា  (Myanmar)

ការនាទំចញអង្ករ៩ខែដំ្រូង េេួលប្នចំណូល៣០០លានដនុលាលា រ
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.

Cambodia exported a total of 488,785 tonnes of rice, an increase of 22.62 per cent year-on-year, which was 398,586 tonnes, said the data. 
China remains the largest export market and buys 35 per cent or 171,896 tonnes of rice. (Read more)

សហគមន៍អនុឺរ ៉នុ្រនរឹងអននុញ្្ញ តឱ្យនាចំូលអង្ករថ្ជាង ២៤០០០ 
ទតានទោយមតិន្រង់្ន្ធក្នុងខែតនុលា
EU to allow duty-free import of over 24,000 tonnes 
of Thai rice in October

The Nation: Sept 30, 2020

ថ្ (Thailand)

The Commerce Ministry is getting ready to 
issue a certificate for exporting 24,883 tonnes 
of rice to the European Union under zero tariff 
in October. Kirati Ratchano, deputy direc-
tor-general of the Department of Foreign Trade, 
revealed on Tuesday that on September 22, the 
European Commission issued a notification 
on the remaining quota for white rice (white 
rice, Thai jasmine rice, Thai fragrant rice and 
parboiled rice) (Read more)

Rice export prices eased this week in most hubs on lackluster demand with fresh supplies 
expected to be a further drag, but Vietnamese traders were concerned about low water levels in 
the Mekong.

Top exporter India’s 5% broken parboiled variety RI-INBKN5-P1 slipped to $376-$382 per 
tonne from last week’s $379-$385. 

“Local prices are softening due to the expected rise in production. Exports prices are not 
falling in the same proportion because of rising rupee,” said an exporter based at Kakinada in 
the southern state of Andhra Pradesh. (Read more)

អបតាអង្ករអាសនុធី្លា ក់ចនុះទៅចំណនុ ចកណ្្ល  ែណៈពាណតិ ជ្ជករចង្អនុល
្រង្ហា ញ្ីកំរ តិតេរឹកេទនលាទមគង្គទា្រ 
Asia Rice-Rates dip in top hubs; traders flag low Mekong 
water levels

Reuters: Oct 01, 2020  

ទតើប្រ្័ន្ធ្រទច្ចកវតិេយាវតិភាគ DNA អាចជួយបគ្រ់បគងគនុណភា្    
ប្រណីត រ្រសអ់ង្ករហូមម៉ាលរី្រសថ់្យ៉ងដូចទម្ច?
How DNA technology helps control the premium quality of 
Thai Hom Mali Rice

Open Access Government: Oct 01, 2020 
Professor Dr Apichart Vanavichit, at the 
Rice Science Center, explains how DNA 
technology can create a high-quality Thai 
Jasmine Rice.

Products of the poor
Hom Mali rice has been widely grown in one 
of the poorest land on the largest lowland 
rain-fed paddy field in the Northeast of Thai-
land. With its low soil fertility (Read more)

ថ្ (Thailand)

អាសីុ (Asia)
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រ្ូរតិយ្រ័ណ្ណ ថ្ទ�ើងែ្ស ់ខតផលតិតកម្មបសរូវទា្រនាឱំ្យ
ការនាទំចញរ្រសថ់្ធ្លា ក់ចនុះ 
Strong Thai currency, low rice production weighs 
down Thai rice exports

Xinhua Net: Oct 05, 2020 

ថ្ (Thailand)

The Thai Rice Exporters Association said said on Monday that Thailand’s rice export this 
year is expected to drop from 7.5 million tons estimated at 130 billion baht (4.138 billion 
U.S. dollars) last year to 5 million tons estimated at 115 billion baht (3.66 billion U.S. 
dollars).

The association’s president Chookiat Ophaswongse, attributed the drop to the strengthening 
of the Thai baht and low rice production.

The price of Thai white rice is currently around 490 U.S. dollars per ton, compared to 
Vietnamese white rice at 460 U.S. dollars per ton, Indian at 370 U.S. dollars per ton and 
Myanmar at 420 U.S. dollars per ton, Chookiat said. (Read more)

https://vietnamnet.vn/en/business/vietnam-s-rice-exports-to-eu-sell-at-good-prices-675917.html
https://www.reuters.com/article/india-crops/indias-summer-sown-grains-output-seen-at-144-52-million-tonnes-in-2020-21-idINKCN26D2DN
https://vnexplorer.net/asia-rice-vietman-rates-drop-as-harvest-begins-philippines-halts-buying-a202099261.html
http://www.xinhuanet.com/english/2020-09/29/c_139406815.htm
https://www.phnompenhpost.com/business/rice-exports-top-300m-first-nine-months-year#:~:text=Cambodia%20rice%20exports%20in%20the,Cambodia%20Rice%20Federation%20(CRF)
https://www.nationthailand.com/business/30395315
https://www.reuters.com/article/asia-rice/asia-rice-rates-dip-in-top-hubs-traders-flag-low-mekong-water-levels-idINL4N2GS262
https://www.openaccessgovernment.org/thai-jasmine-rice/95306/
http://www.xinhuanet.com/english/2020-10/05/c_139420539.htm
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ប្រឹត្តិការណ៍/សកម្មភា្ប្រចាសំប្្ហ ៍
Event/ Activity

ការនាទំចញអង្កររ្រសទ់វៀតណ្មទៅសហភា្អឺរ ៉នុ្រ 
បតរូវប្នលក់ក្នុងតថមលាល្អ 

Vietnam’s rice exports to EU sell at good prices

ការនាទំចញអង្កររ្រសម់ីយ៉ន់ម៉ា ឈានដលទ់លើសទរាលទៅ 
រ ំ្ រឹងេនុក ក្នុងឆ្្២ំ០១៩-២០២០ 
Myanmar surpasses rice export target in FY 2019-2020

ទតើប្រ្័ន្ធ្រទច្ចកវតិេយាវតិភាគ DNA អាចជួយបគ្រ់បគងគនុណភា្    
ប្រណីត រ្រសអ់ង្ករហូមម៉ាលរី្រសថ់្យ៉ងដូចទម្ច?
How DNA technology helps control the premium quality of 
Thai Hom Mali Rice
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រ្ូរតិយ្រ័ណ្ណ ថ្ទ�ើងែ្ស ់ខតផលតិតកម្មបសរូវទា្រនាឱំ្យ
ការនាទំចញរ្រសថ់្ធ្លា ក់ចនុះ 
Strong Thai currency, low rice production weighs 
down Thai rice exports

្តិ្ីចនុះកតិច្ចសនយាផលតិតកម្មកសតិកម្ម ទលើដំណ្កំសតិ-ឧសសាហកម្ម 

នតិងបសរូវសររីាង្គ រវាងបករុមហ៊នុន នតិងសហគមន៍កសតិកម្ម ទៅប្រទេសកម្នុជា

កិច្ចសនយាកសិកម្ម គឺជាយន្តការមួយខដលសមសសប និងជួយជំរុញកនាុងការដាដុំះ ការផ្គត់ផ្គង់ និង សបវេទពូជខដលវ្លីយតបវៅនឹងតសមរូ�ការ លក្ខែណឌា ទីផសារជាពិវសស សបវេទសសរូ� 
និងដំណាកំសិផលសររីាង្គ វ�យីជាយន្តការមួយជួយធានា និងបវង្កីនទំនុកចិត្តវលីការដាដុំះរបស់សបជាកសិករផងខដរ។  

វដាយវមីលវ�ញីនូ�សារៈសំខាន់ថនយន្តការវនះ ស�ព័ន្ធសសរូ�អង្ករកម្ុជាស�ការណ៍ជាមួយនាយកដាឋា នកសិឧសសា�កម្ម ថនសកសួងកសិកម្ម រុកា្ខ សបមញ់ និងវនសាទ វ្វីការវរៀប 
ចំនូ�សពឹត្តិការណ៍ “ពិ្ីចុះកិច្ចសនយា       ផលិតកម្មកសិកម្ម វលីដំណាកំសិ-ឧសសា�កម្ម និងសសរូ�សររីាង្គ រវាងសករុម�ុ៊ន និងស�គមន៍កសិកម្ម វៅសបវទសកម្ុជា” ខដលវរៀបចំ 
វ�ងីវៅថ្ងៃ ទី២៩ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០២០ វសកាមអ្ិបតីភាព ឯកឧត្តម វ�ង សាែុន រដឋាមនន្តីសកសួងកសិកម្ម រុកា្ខ សបមញ់ និងវនសាទ នាទីស្តីការសកសួងកសិកម្ម រុកា្ខ សបមញ់ និងវនសាទ 
ជាមួយ នឹង�ត្តមនរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាង១០០នាក់ កនាុងវនាះ មនស�គមន៍កសិកម្មចំនួន៥៩ មកពី៨វែត្ត ទូទាងំសបវទសកម្ុជា។ 

ពិ្ីចុះកិច្ចសនយាផលិតកម្មកសិកម្មតាមកិច្ចសនយាវនះ សតរូ�បានស�ការវរៀបចំវ�ងី វដាយស�ព័ន្ធសសរូ�អង្ករកម្ុជា និងនាយកដាឋា ន កសិ-ឧសសា�កម្ម ថនសកសួងកសិកម្ម រុកា្ខ សបមញ់ 
និងវនសាទ។  ជាមួយគ្នា វនះផងខដរ កម្ម� ិ្ ីវនះទទួលបានការចូលរមួគ្សំទខផនាក�រិញញា�ត្ុ ពីរដាឋា េិបាល សបវទសអូនសា្ត លី តាម រយៈ កម្ម� ិ្ ីខែសែសង្វ ក់តថមលកសិកម្មកម្ុជា-អូនសា្ត លី (CAVAC) 
សករុម�ុ៊ន វអមរុ រា៉ាយកម្ុជា វែមបូឌា ឯ.ក(Amru Rice)  សករុម�ុ៊នសាជី�កម្មកសិកម្មកម្ុជា ម.ក (CACC) សករុម�ុ៊ន Signatures of Asia ឯ.ក សករុម�ុ៊ន បាយន័វ�រវឺ្ច (Bayon Her

-itage) ឯ.ក ស�ព័ន្ធបណា្ត ញកសិកម្ម និង្ម្មជាតិ (FNN)  ស�ភាព ស�គមន៍កសិកម្ម សពះ�ហិារមនជ័យ  អង្គការអេិ�ឌ្ឍ និងភាពជាថដ គូកនាុងសកម្មភាព (DAP) សពះ�ហិាដាណឺម៉ា ក់ 
(DCA)។ មិនខតប៉ាុវណាណ ះ ពិ្ីវនះ ក៏ទទួលបាននូ�ការគ្សំទយ៉ា ងវពញទំ�ងឹ ពី សកសួងកសិកម្ម សកសួងពាណិជ្ជកម្ម ្នាគ្រអេិ�ឌ្ឍជនបទ និងកសិកម្ម (ARDB)។ 

វៅកនាុងកម្ម� ិ្ ីវនះខដរ ឯកឧត្តម រដឋាមនន្តី វ�ង សាែុន ក៏បានវ្វីការវាយតថមលែ្ស់ ចំវពាះរបាយការណ៍សាវ គមន៍របស់នាយកដាឋា នកសិ-ឧសសា�កម្ម ខដលមន វលាក គង់ ភាជ ជាសបធាន  
នាយកដាឋា ន និងជាថដគូស�ការជាមួយស�ព័ន្ធសសរូ�អង្ករកម្ុជា កនាុងការវរៀបចំសពឹត្តិការណ៍នាថ្ងៃវនះវ�ងី។  ឯកឧត្តមបានខ្លងថា សពឹត្តិការណ៍នាថ្ងៃវនះ បានបង្ហា ញ ឱ្យវ�ញី ពីកិច្ច ែិត ែំ 
សបឹង  ខសបង ស�ការគ្នា បានយ៉ា ងល្អ ពីសគប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ ឈានមកសវសមចបាននូ�កិច្ចសនយាមួយខដលអាចចាត់ទុកថាជាបនាទា ត់ ជាខែសែ ឬជានិតិ� ិ្ ីសសមប់ឲ្យភាគី អនាកផលិត និងអនាកបញ្្ជ ទិញ
វដីរសពមគ្នា វឆ្្ះវៅទិសវៅមួយយ៉ា ងជាក់លាក់ ពិតសបាកដ យុត្តិ្ម៌ តមល ភាព សច្ចភាព និងជំវនឿទុកចិត្តគ្នា  វដាយឈរ វលីវគ្លការណ៍ សំខាន់ ៣ គឺ៖ ធានាបាននូ�បរមិណផ្គត់ផ្គង់សបកប
វដាយនិរន្តរភាព គុណភាពផលិតផល ធានាបាននូ�តថមល និងធានាបាននូ�សាមគ្គីភាព កិច្ចស�ការ និងជំវនឿទុកចិត្ត។ 

ស�គមន៍កសិកម្មទាងំ៥៩ មនទីតាងំវៅកនាុងវែត្តតាខក� កំពង់ស្ឺ កំពត កំពង់ឆ្នា ងំ 
មណឌា លគិរ ីសពះ�ហិារ ខដលមនសមជិកសរុបចំនួន៤២៤៣ សគរួសារ បានទទួលនូ�ទីផសារ 
ផលិតនិងផ្គត់ផ្គង់ដំណាកំសិ-ឧសសា�កម្ម និងសសរូ�សររីាង្គ ពីការចុះកិច្ចសនយាផលិតកម្ម 
កសិកម្មតាមកិច្ចសនយានាថ្ងៃវនះ។  ជាមួយគ្នា វនះផងខដរ សសមប់កម្ម� ិ្ ីថ្ងៃវនះគឺ មន 
ស�គមន៍ចំនួន ៥៩ មកពីវែត្តចំនួន៨ ខដលចុះកិច្ចសនយាផលិត ផ្គត់ផ្គង សសរូ�សររីាង្គ 
ចំនួនជិត ៣មឺុនវតាន ដំ�ូងមីសររីាង្គចំនួន ២មឺុន៦ពាន់វតាន ស្ករវតានា តកំពង់ស្ឺ 
១០០វតាន និង វសមច ចំនួន ៥០វតានផងខដរ។ 

ឯកឧត្តមមនសបសាសន៍ថា ៖ “ពតិណាស់លទ្ធផលនាវពលវនះបាន្លុះបញ្្ច ងំឲ្យវ�ញីថា 
សកសួងកំពុងខតបន្តជំរុញ នងិវលីកទឹកចិត្តឲ្យសគប់អនុ�សិ័យទាងំអស់អនុ�ត្តតាមអេិសកម “រដឋា-ឯកជន-
ថដគូអេិ�ឌ្ឍន៍ និងស�គមន៍” វដីម្ពីសងីក�សិាលភាពឲ្យបានកាន់ខតទូលំទូលាយវៅដល់ស�គមន៍ផ ្
វសងៗវទៀត កនាុងទិសវៅចូលរមួចំខណកអេិ�ឌ្ឍន៍�សិ័យកសិកម្មកនាុងបរបិទថនបដិ�ត្តន៍ឧសសា�កម្មទី៤ 
និងសាកលភា�ូបនីយកម្ម”។  ឯកឧត្តម បានឱ្យដឹងវទៀតថា មកទល់វពលវនះមនស�គមន៍កសិកម្ម 
ជាង៧៥០វ�យី ខដលបានចុះកិច្ចសនយាផ្គត់ផ្គង់កសិផលវៅឱ្យសករុម�ុ៊នវ្វីការនាវំចញ និងរពំឹងថា 
ចំនួនកិច្ចសនយាវនះ នឹងវកីនវ�ងីដល់១ពាន់ស�គមន៍វៅសតឹមដំណាច់ឆ្នា ២ំ០២០វនះ។

CRF 2020/032  (ថ្ងៃទី២១ កញ្ញា  ដល់ ០៤ តុលា ឆ្នា ២ំ០២០) ទំព័រទី៣ (Page 3) CRF 2020/032  (24 Sept to 04 Oct 2020)   
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សហ្័ន្ធបសរូវអង្ករកម្នុជា (Cambodia Rice Federation)

សបធានសករុមសបឹកសាេិបាល (Chairman) 
       វលាកឧកញ៉ា  �ុ៊ន  ឡាក់ (Oknha Hun Lak)
សបធានស�ព័ន្ធ  (President)
       វលាកឧកញ៉ា  សុង សារ ៉ាន (Okhna Song Saran)
អគ្គវលខា្ិការ (Secretary General)
      វលាក លន់ វយ៉ាង (Mr. Lun Yeng)

វរៀបវរៀង និងចងសកងវដាយ (Compiled by)
       កញ្ញា  សន ្��ីត ី- មនន្តសីសមបសសមរួលទំនាក់ទំនង 
       (Ms. Sorn Chhorvyvatey - Communication Coordinator)
រចនាវដាយ (Designed by)
      កញ្ញា  សន ្��ីត ី- មនន្តសីសមបសសមរួលទំនាក់ទំនង 
      (Ms. Sorn Chhorvyvatey - Communication Coordinator)

CRF 2020/015  (11 to 17 May 2020)   

តថមលាបសរូវ នតិងតថមលាអង្ករនាទំចញ 
(Paddy price  & FOB Price)

CRF 2020/015  (ថ្ងៃទី១១ ដល់ ១៧ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០)CRF 2020/025  (ថ្ងៃទី២០ ដល់ទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០) CRF 2020/025  (20 to 26 July 2020)   ទំព័រទី៣ (Page 3)CRF 2020/027  (ថ្ងៃទី០៣ ដល់ ដល់ ០៩ សីហា ឆ្នា ២ំ០២០) ទំព័រទី៣ (Page 3) CRF 2020/027  (03 to 09 August 2020)   CRF 2020/026  (ថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ដល់ ០២ សីហា ឆ្នា ២ំ០២០) CRF 2020/026  (27 July to 02 August 2020)   ទំព័រទី២ (Page 2)

ឧកញ៉ា  ចាន់ សុឃាងំ អនុសបធានស�ព័ន្ធសសរូ�អង្ករកម្ុជា  ក៏បានវលីកវ�ងីអំពីយន្តការណ៍4P ( Public 
Private Producer Partnership)  និងសមិទ្ធផលខដលសំវរចបានជាពិវសស ពិពិ្កម្មទីផសារ វៅស�គមន៍ 
អឺរ ៉ាុប វកីនជាង ៣០ភាគរយ ទីផសារអូនសា្ត លីវកីនជិត ១០០០% វ�យីទីផសារ�ុងកុង វកីនជាង ២០០% ផងខដរ 
។ល។ សសមប់ សពឹត្តិការណ៍ ដ៏មនសារៈសំខាន់ថ្ងៃវនះគឺពិតជាបានចូលរមួចំខណកយ៉ា ង្ំវ្ងកនាុងការជំរុញ និងការ 
វ្វីពាណិជ្ជកម្មសសរូ�-អង្ករវៅកម្ុជា ជាពិវសសសសរូ�សររីាង្គ។ វលាកឧកញ៉ា បានបញ្្ជ ក់ថា រយៈកាល កនលងមក វនះ 
គឺ មនសមជិកស�ព័ន្ធមួយចំនួនបាន និងកំពុងអនុ�ត្តវដាយផ្ទា ល់ជាមួយស�គមន៍កសិករវៅតាមមូលដាឋា ន  
វដាយផ្ទា ល់។  វលាកឧកញ៉ា មនសបសាសន៍បខន្មថា ៖ “សកម្មភាពការង្ររបស់    ស�ព័ន្ធ បានចូលរមួ ចំខណក  
កនាុង វគ្ លនវយបាយជំរុញការនាវំចញអង្ករកម្ុជា ខដលជាវ�ទកិាសបមូលផ្តុ ំភាគីពាក់ព័ន្ធវៅកនាុង�សិ័យ កសិកម្ម 
ជាពិវសស សសរូ�អង្ករ វ�យីនឹងកាល យវៅជាកម្ម� ិ្ គីំរូសសមប់បណា្ត វរាងម៉ា សីុនកិនសសរូ� សករុម�ុ៊នអនាកនាវំចញ និង 
ស�គមន៍ កសិករវផសែងៗវទៀត វៅតាមបណា្ត វែត្តវផសែងៗវទៀតកនាុងការអនុ�ត្តនូ�កចិ្ចសនយាផលិតកម្មកសិកម្ម 
ការអនុ�ត្តន៍កិច្ចសនយាគឺ ជាការផ្តល់ទំនុកចិត្តវៅ�ញិវៅមករវាងអនាកផលិត និងម្ច ស់វរាងម៉ា សីុនកិនសសរូ� វ�យី 
វដីម្វីអាយ កាន់ខត វជាគជ័យខ្មវទៀតវនាះគឺ ការចូលរមួវៅកនាុងខែសែសចវាក់តថមល និងការផ្គត់ផ្គង់ពីសគប់ភាគឺទាងំអស់ 
រមួទាងំ �សិ័យ សាធារណៈ និង �សិ័យឯកជនខផនាកវទៀតដូចជា្នាគ្រជាវដីម។”

ពិតណាស់ ពិ្ីចុះកិច្ចសនយាកសិកម្មនាថ្ងៃវនះ សបសពឹត្តវៅវដាយវជាគជ័យ និងសបកបវដាយខផលផ្្ក  ពិតជាមិនអាច 
ែវះបានវនាះវទ នូ�ការចូលរមួគ្សំទខផនាក�រិញញា�ត្ុ ពីថដគូអេិ�ឌ្ឍ។ វលាក Gary Ellem សបធានសករុមការង្រកម្ម� ិ្ ី 
កាវា៉ាក់ បានខ្លងថា កម្ម� ិ្ ីកាវា៉ាក់ គឺជាកម្ម� ិ្ ីខដលបានជំនួយពីរាជរដាឋា េិបាលអូនសា្ត លី ខដលគ្សំទវលីការវលីកកម្ស់
ដល់ការសបកួតសបខជង ថន�សិ័យកសិកម្មកម្ុជា តាមរយៈយុទ្ធសានស្តវផសែងៗ ការវ្វីការរមួស�ការជាមួយរាជរដាឋា
េិបាល �សិ័យ ឯកជន និងសគឹះស្ានសសា�សជា�នានា។ ចាប់តាងំពីកម្ម� ិ្ ីកាវា៉ាក់ បានវ្វីការស�ការជាមួយសករុម�ុ៊ន 
AMRU Rice ចាប់វផ្តីមវៅឆ្នា ២ំ០១៨ វលីផលិតកម្មកិច្ចសនយាកសិកម្ម កនាុងវនាះ បរមិណខដលបានចុះកិច្ចសនយា 
វកីនវ�ងីពី ២០០០ វតាន វៅឆ្នា  ំ២០១៨ ដល់ ៣០០០ វតាន វៅឆ្នា  ំ២០១៩ វ�យី វៅឆ្នា  ំ២០២០ បរ ិ
មណខដលបានចុះកិច្ចសនយានឹងវកីនវ�ងីដល់ ៥០០០ វតាន។ វនះជាការរកីចំវរនីខដលគួរឲ្យកត់សម្គ ល់។ 
វលាកមនសបសាសន៍ថា ៖ “វៅកនាុងកសិកម្មកិច្ចសនយាមនបញ្ហា សបឈមជាវសចនី ប៉ាុខន្តកម្ម� ិ្ កីាវា៉ា ក់គឺរកីរាយនឹងចូលរមួ
កនាុងការអេិ�ឌ្ឍគំរូមួយខដលវយងីវជឿជាក់ថាកសិកម្មកិច្ចសនយាអាចនឹងពសងីកវៅវែត្តវផសែងវទៀត វដាយមនស្ាប័នមីក ្
រូ�រិញញា�ត្ុជាតួអង្គពាក់ព័ន្ធ។”   

ចំវពាះការគ្សំទខផនាក�រិញញា�ត្ុវៅដល់ស�គមន៍កសិកម្ម �សិ័យ្នាគ្រ គឺជា�សិ័យមួយខដលពិតជាមិនអាចែវះបាន  
វនាះវទ។ វលាក ចាន់ សីហា តំណាង្នាគ្រអេិ�ឌ្ឍជនបទ និងកសិកម្ម បានរវំលចអំពីការសាវ គមន៍របស់ ្ នា គ្រ 
ចំវពាះស�គមន៍កសិកម្មទាងំអស់ កនាុងការខសវងរកឥណទានពី្នាគ្រ ខដលតួយ៉ា ង កនលងមក ្នាគ្រ បានចូលរមួ 
ជាមួយរាជរដាឋា េិបាល ផ្តល់ឥណទាន សសមប់�សិ័យកសិកម្ម កនាុងវនាះ ក៏វផ្្ត តសំខាន់វលី�សិ័យ សសរូ� អង្ករ ផង ខដរ 
វ�យីការផ្តល់ឥណទានវនះ បងប្អូនសបជាកសិករអាចខសវងរកបានតាមរយៈបណា្ត ញការយិល័យចល័តរបស់្នាគ្រ 
តាមបណា្ត វែត្តមួយចំនួន ខដលមនទីតាងំវៅកនាុងមនទាីរវសដឋាកិច្ច និង�រិញញា�ត្ុ។ 

ស�ព័ន្ធ សសរូ�អង្ករកម្ុជា នឹងវៅខតបន្តែិតែំសបឹងខសបងស�ការជាមួយសគប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាងំអស់ ជំរុញការចុះកិច្ចសនយា
កសិកម្មរវាងសករុម�ុ៊ន ជាមួយនឹងស�គមន៍កសិកម្ម ឱ្យបានកាន់ខតវសចីន វដីម្ចូីលរមួជាមួយនឹងរាជរដាឋា េិបាល
សវសមច ឱ្យបាននូ�វគ្លវៅការនាវំចញអង្ករ១លានវតាន នាវពលខាងមុែ។ 

គួរបញ្្ជ ក់ថា ស�ព័ន្ធសសរូ�អង្ករកម្ុជាបានចូលរមួការង្រស�ការយ៉ា ងសកម្ម ជាមួយសគប់នាយកដាឋា នបវច្ចកវទ
សទាងំអស់ របស់សកសួងកសិកម្ម មនជាអាទ៌ ដូចជានាយកដាឋា នកសិ-ឧសសា�កម្ម កនាុងការង្រកិច្ចសនយាកសិកម្ម 
អគ្គនាយកដាឋា នកសិកម្ម (GDA) និង�ទិយាស្ានសសា�សជា�កសិកម្មកម្ុជា (CARDI) កនាុងការសិកសាសសា�សជា� និង 
បវញ្ច ញពូជ សសរូ�ខដលវ្លីយតបតាមស្ានភាព និងទិដឋាភាពជាក់ខស្តងថនទីផសារ និងភាព្ន់នឹងការខសបសបរួល 
អាកាសធាតុ ខដលជាលទ្ធផល គឺវយងីវទីបបានទទួលការបវញ្ចញពូជ្្មីគឺ SKO 01 ខដលស�ព័ន្ធ រមួ ជាមួយ 
អគ្គនាយកដាឋា នកសិកម្ម �ទិយាស្ានសសាសជា�កសិកម្មកម្ុជា និងកម្ម� ិ្ ីខែសែសង្វ ក់តថមលកសិកម្ម កម្ុជា- អូនសា្ត លី 
CAVAC នឹងវសតៀមវរៀបចំសវម្្ជាផលូ�ការវៅវពលខាងមុែ។ 
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