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ការនាទំេញអង្ករ មតិនេេួលរងការ្រ៉ះពាលទ់ោយេរឹកជំនន់ទនាះទេ  
Rice exports ‘unaffected by rain’
Khmer Times: Oct 21, 2020 

សទងខេ្រ្័ត៌មានសខំាន់ៗអំ្ីវតិសយ័បសរូវអង្ករប្រចាសំប្្ហ ៍ (Rice News Briefing)

កសតិករខ្ាតតូេ េេួលប្នអននុសាសន៍ឱ្យទ្វើ្តិ្តិ្កម្មការោដំនុះ 
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)

អង្គការសហប្រជាជាតតិថា ការោដំនុះបសរូវរ្រសក់ម្នុជាជួ្រប្រេះ្រញ្ហា ប្រឈមនានា  
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 decreasing 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)

គតិតបតរឹមខែកញ្ញា  ឆ្្ទំនះ កម្នុជា នាទំេញអង្ករទៅេីផ្សារប្រទេសេតិន េំនួនជតិត ១លានទោន
As of September 2020, Cambodia exported rice to China almost 1 million metric tons 
Cambodia Express news (CEN): Oct 28, 2020 

ប�ី បោងតាម សហព័ន្ធ សសរូវ អង្ករ កម្ុជា បាន ឲ្យ ដឹងថា គិត សតឹម ៩ ខែ ឆ្នា  ំ២០២០ បនះ កម្ុជា បាន នាបំចញ អង្ករ បៅ ស�បទស ចិន មាន ចំនួន ជិត ១ លាន 
បតាន និង អាច ឈានដល់ ១.២ លាន បតាន កនាុងបពល ឆ្�់ៗ បនះ ចា�់តាងំពី មានការ ចុះ អនុស្សរណៈ បោគយល់ គ្នា  រវាង កម្ុជា និង ចិន កនាុងការ នាបំចញ អង្ករ 
កាលពី ឆ្នា  ំ២០១៤ កន្លងបៅ ។  កនាុងជំនួ� ជាមួយ អគ្គ កុងស៊ុល បសដ្ឋកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្ម ថន ស្ថា នទូត ចិន ស�ចា ំស�បទស កម្ុជា ខដល ប ត្ោ ត សំខាន់ បលី ការជំរុញ 
ការនាបំចញ អង្ករ កម្ុជា �ខនថាមបទៀត បៅកាន់ ទីផ្សារ ស�បទស ចិន បលាក ឧកញ៉ា  សុង ស្រ ៉ាន ស�ធាន សហព័ន្ធ សសរូវ អង្ករ កម្ុជា  (Read more)

សហ្័ន្ធបសរូវអង្ករកម្នុជា៖ គតិត្ីឆ្្២ំ០១៤មកដលខ់ែកញ្ញា ឆ្្ទំនះ េតិនេតិញអង្ករ្ីកម្នុជា 
ជតិត១លានទោន នតិងឈានដល១់.២លានទោនក្នុងទ្លឆ្្រ់ៗ ! (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 

ទិននាន័យខដលកត់សតាបោយសហព័ន្ធសសរូវអង្ករកម្ុជា បាន�ញ្្ជ ក់ឲ្យដឹងថា ចា�់តាងំពីកម្ុជាចុះអនុស្សរណៈបោគយល់គ្នា ជាមួយ
ចិន កនាុងការនាបំចញអង្ករ កាលពីឆ្នា ២ំ០១៤ រហូតមកដល់សតឹម៩ខែឆ្នា ២ំ០២០បនះ ការនាបំចញអង្កររ�ស់កម្ុជាបៅស�បទសចិន 
មានចំនួនជិត១លានបតាន និងអាចឈានដល់១.២លានបតានកនាុងបពលឆ្�់ៗខាងមុែបនះ។ (Read more)

សហ្័ន្ធបសរូវអង្ករកម្នុជា្យាយាម្រទង្កើនការនាទំេញអង្ករទៅេតិន
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 Agri-
culture 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)

https://www.khmertimeskh.com/50775239/rice-exports-unaffected-by-rain/?fbclid=IwAR1HMxuC3TNnPnDYCR67b1kossqasSWznfrnt5iarQTr_QbJW49OJXLuGhg
https://www.khmertimeskh.com/50775785/smallholders-told-to-diversify-crops/
https://www.khmertimeskh.com/50777272/un-says-cambodian-rice-farming-faces-challenges/
https://www.cen.com.kh/archives/259569.html/
http://freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/175450-2020-10-28-00-51-38.html
https://www.khmertimeskh.com/50778099/rice-federation-seeks-more-exports-to-china/


អន្រជាតតិ(International)

ទលាក លន់ ទយង៉ ៖ ទ្រើកម្នុជាេង់សទបមេឲ្យប្នការនាទំេញអង្ករ១លានទោនក្នុងមួយ
ឆ្្ ំគឺមតិនអាេទគេផ្នុត្ីេីផ្សារេតិន
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 

ឱកាសសបមា្រ់ទវៀតណាម ក្នុងការនាទំេញអង្ករទៅប្រទេសអូស្ស្ាល ី
Opportunity for Vietnam to export rice to Australia

Vietnam Plus: Oct 21, 2020 

បវៀតណាម (Vietnam)

SunRice CEO Rob Gordon, head of Australia’s 
largest rice supplier, has announced that 
Australia is suffering a massive shortage of 
domestic rice supplies and would be forced to 
rely on imported Vietnamese rice in the lead up 
to Christmas 2020. In an article posted on the 
website australiavietnam.org, James Fairley of 
the Australia –  (Read more)

In addressing the continuous decline in palay 
prices, the Federation of Free Farmers (FFF) 
is asking the government to follow the Rice 
Tariffication Law (RTL) and impose safeguard 
duties on rice imports instead of resorting to de-
cisions such as the proposed suspension on the 
issuance of sanitary and phytosanitary import 
clearances (SPS-ICs) on rice.   (Read more)

កសតិករទស្ើឱ្យរាជរោឋា ភតិប្លោក់ទេញនូវ្ន្ធទលើការនាេំូលអង្ករ 
Farmers ask gov’t to impose safeguard duty on rice imports

Manila Bulletin: Oct 23, 2020 

ប៉្គីសាថា ននរឹងតោងំជាមួយនទយាប្យផ្្េ់មនុែរ្រសឥ់ណាឌា  
ទលើការទាមទារ អង្ករ Basmati ទៅសហភា្អឺរ ៉នុ្រ 
Pakistan To Challenge India’s Monopolistic Claim Over       
Basmati Rice At The EU

បា៉ា គីស្ថា ន (Pakistan)

ហ្លីីពីន (Philippines)

RPT-អង្ករអាសនុ-ីេរឹកជំនន់រាងំសះ្ដលក់ារប្រមូលផ្លទៅោមេីោងំ្ំ ៗ 
RPT-Asia Rice-Floods hamper harvest in major hubs, hit supply

Reuters: Oct 23, 2020
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ការនាទំេញអង្ករកម្នុជា ឈានដល ់៥៦៣ ពាន់ទោន គតិត្ីមករា ដលត់នុលា 
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)

ការនាទំេញអង្ករកម្នុជាទកើនទ�ើង១៧% ក្នុងរយៈទ្ល១០ខែ 
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)

Flooding slowed rice harvest in most Asian hubs this week, pushing up export prices for the 
Vietnamese variety and domestic rates in Bangladesh, while Thai traders warned of a risk to 
fresh supply. Vietnam’s 5% broken rice RI-VNBKN5-P1 prices edged up to $485-$495 per 
tonne on Thursday from $485-$490 last week.
“Recent rains in the Mekong Delta has hampered an ongoing harvest there, affecting domestic 
supplies,” said a trader in the Mekong province of An Giang. (Read more)

តមមលៃបសរូវរ្រសប់្រទេសេតិនប្នទកើនទ�ើង“ ទបេើនដងក្នុងមួយម្ងៃ” ្រ៉នុខន្ 
ការប្រមូលផ្លទៅភាគខាងទជើងអាេនរឹងផ្លៃ ស្់រ្ូរ 
China’s rice prices rising ‘several times a day’, but a bountiful 
northern harvest may change that

South China Morning Post: Oct 27, 2020 

រយៈបពល១០ខែ ឆ្នា ២ំ០២០បនះ ការនាបំចញអង្កររ�ស់កម្ុជាបៅកាន់ទីផ្សារអនតោរជាតិគឺសបសមចបានជាង៥៣មឺុនបតាន  បពាលមានការបកីនប�ងីជិត 
៨មឺុនបតាន បស្មីនឹង ជាង១៧% ប�ៀ�បៅនឹងរយៈបពលដូចគ្នា ឆ្នា  ំ២០១៩។ កំបណីនថនការនាអំង្ករបចញបនះ គឺទីផ្សារអឺរ ៉ាុ�គឺបកីនជាង៣២% 
ែណៈនាបំៅស�បទសចិនបកីនប�ងីជាង៣៦%។ បលាក លន់ បយ៉ាង អគ្គ បលខា �ិការ ថន បលខា �ិការ ោ្ឋ ន សហព័ន្ធ សសរូវ អង្ករ កម្ុជា (Read more)

Eurasian: Oct 22, 2020 

Pakistan has found another issue to contest 
India, and this time it is at the European Union 
(EU) over Basmati rice. Pakistan has decided 
to challenge India’s claim of Geographical 
Indication (GI) tag for Basmati rice in the 
European Union, said Pakistani media reports. 
In 2018, India applied for a GI tag in the EU 
for Basmati rice, (Read more)

អាសីុ (Asia)

ចិន (China)

China’s grain traders and processing plants are 
suffering from a shortage of newly harvested rice 
as severe weather and the coronavirus pandemic 
have taken a hefty toll on south-central provinces, 
pushing up wholesale prices – a trend that is ex-
pected to last at least through the end of the year. 
However, the central government is guaranteeing 
that the rice harvest in northern  (Read more)

ការជំរ នុញការទ្វើកសតិកម្មបសរូវឆ្លៃ តមវ 
Promoting climate smart rice farming

The Nation: Oct 28, 2020 

នីបហ្សរោី៉ា  (Nigeria)

Like other countries, climate change is affecting 
food production in Nigeria. One group of farmers 
facing the challenge is rice growers. In the North, 
there are two rice planting periods – wet and 
dry seasons. Farmers need water to flood their 
farmland before planting. Seedlings flourish well 
in water. They need water to ensure that the plants 
neither dry out or rot.  (Read more)

អបោនាទំេញអង្ករអាសនុ-ីទវៀតណាមទកើនទ�ើង ែណៈេរឹកជំនន់ នតិង 
្រញ្ហា ដីោដំនុះ្រ៉ះពាលដ់លក់ារផ្្គត់ផ្្គង់  
ASIA RICE-VIETNAM EXPORT RATES RISE AS FLOODS AND 
LANDSLIDES HIT SUPPLY

Reuters: Oct 29, 2020  
Vietnamese rice export prices rose this week as supplies were thinned by floods and land-
slides, while logistical constraints slowed shipments out of India. Vietnam’s 5% broken rice 
<RI-VNBKN5-P1> prices rose to $495 per tonne on Thursday from $485-$495 last week.
“Supplies are thin, while domestic demand is on the rise as millions of people in central 
Vietnam have been affected by a series of floods and landslides,” a trader based in An Giang 
province said. (Read more)

អាសីុ (Asia)

ខផ្នការបសរូវអង្ករបតរូវការការរ្ួររមួគ្្ខតមួយ 
Rice agenda needs unity

Bangkok Post: Nov 02, 2020 ថ្ (Thailand)

The Thai Rice Exporters Association recently 
revised its estimation of Thai rice exports this 
year to five million tonnes, the lowest in 20 years, 
from a previous projection of 6.5 million tonnes.
In contrast, India’s Rice Exporters Association 
estimates the country’s rice exports will jump by 
nearly 42% this year to record highs of 14 million 
tonnes,  (Read more)

https://en.vietnamplus.vn/opportunity-for-vietnam-to-export-rice-to-australia/188979.vnp
https://mb.com.ph/2020/10/23/farmers-ask-govt-to-impose-safeguard-duty-on-rice-imports/#:~:text=Under%20such%20law%2C%20withholding%20of,local%20crops%20or%20harm%20consumers
https://www.phnompenhpost.com/business/kingdom-exports-536k-tonnes-rice-jan-oct
https://sggpnews.org.vn/international/cambodias-rice-exports-up-17-percent-in-10-months-89131.html
https://www.reuters.com/article/asia-rice/rpt-asia-rice-floods-hamper-harvest-in-major-hubs-hit-supply-idINL4N2HD3PJ
https://www.rfi.fr/km/%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%92%E1%9E%B8%E1%9E%95%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9F%81%E1%9E%84%E1%9E%91%E1%9F%80%E1%9E%8F/%E1%9E%97%E1%9F%92%E1%9E%89%E1%9F%80%E1%9E%9C%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%85%E1%9E%B6%E1%9F%86%E1%9E%90%E1%9F%92%E1%9E%84%E1%9F%83/20201031-%E1%9E%A2%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%80%E1%9E%9A-%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%87%E1%9E%B6-%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9F%86%E1%9E%85%E1%9F%81%E1%9E%89-%E1%9E%80%E1%9E%BE%E1%9E%93%E1%9E%A1%E1%9E%BE%E1%9E%84?ref=fb
https://eurasiantimes.com/pakistan-to-challenge-indias-monopolistic-claim-on-basmati-rice-at-the-eu/
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3107144/chinas-rice-prices-rising-several-times-day-bountiful
https://thenationonlineng.net/promoting-climate-smart-rice-farming/
https://www.agriculture.com/markets/newswire/asia-rice-vietnam-export-rates-rise-as-floods-and-landslides-hit-supply
https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/2012451/rice-agenda-needs-unity


CRF 2020/026  (ថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កោ ដល់ ០២ សីហា ឆ្នា ២ំ០២០) CRF 2020/026  (27 July to 02 August 2020)   ទំព័រទី២ (Page 2)

ប្រឹត្តិការណ៍/សកម្មភា្ប្រចាសំប្្ហ ៍
Event/ Activity

ប៉្គីសាថា ននរឹងតោងំជាមួយនទយាប្យផ្្េ់មនុែរ្រសឥ់ណាឌា  
ទលើការទាមទារ អង្ករ Basmati ទៅសហភា្អឺរ ៉នុ្រ 
Pakistan To Challenge India’s Monopolistic Claim Over       
Basmati Rice At The EU

ទំព័រទី៣ (Page 3)CRF 2020/034  (ថ្ងៃទី១៩ តុលា ដល់០១ វចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០២០) CRF 2020/034 (19 Oct to 01 Nov 2020)   

ការនាទំេញអង្ករកម្នុជាទកើនទ�ើង១៧% ក្នុងរយៈទ្ល១០ខែ 

ទវេតិកាកសតិករថ្ាក់ជាតតិទលើកេី៩ ទបកាម ប្រធាន្រេ 

“កសតិករខ្ាតតូេក្នុងសាថា នភា្កវូីដ១៩”

នាថ្ងៃពុ� ៥បកីត ខែកតតោិក ឆ្នា ជូំត បោស័ក ព.ស ២៥៦៤ សតរូវនឹងថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នា  ំ
២០២០  ឧកញ៉ សនុង សារន៉ ស�ធានសហព័ន្ធសសរូវអង្ករកម្ុជា (ស.អ.ក) បានចូលរមួ 
ខ្្លង សុន្ទរកថា គន្លឹះ ោក់ទងនឹងស�ធាន�ទ “កសតិករខ្ាតតូេក្នុងសាថា ន ភា្ កវូីដ 
១៩” ថនបវទិកាកសិករថានា ក់ជាតិ បលីកទី៩ ខដលបានបរៀ�ចំប�ងីបៅសណា្ឋ គ្រ កា�ូំឌី ោ៉ា  
ណា បសកាមការប�ីកបវទិកាពីសំណាក់ ឯកឧតតោម �ូយ សុ្ត ស�ធាន គណៈ កម្មការ ខផ្នការ 
វនិិបោគ កសិកម្ម អភិវឌ្ឍន៍ជន�ទ �រសិ្ថា ន និង�នធានទឹក ថនរដ្ឋសភា។

បវទិកាកសិករថានា ក់ជាតិ បសកាមស�ធាន�ទ “កសតិករខ្ាតតូេក្នុងសាថា នភា្កវូីដ១៩” បនះ សតរូវបានបរៀ�ចំប�ងីកនាុងបគ្ល�ំណង ទីមួយគឺបដីម្បីលីកកម្ស់គុណភាព 
និង សុវតថាិភាពកសិផ្លរ�ស់កសិករខានា តតូច ប្្លីយត�នឹងតសមរូវការទីផ្សារ ទីពីរ គឺបដីម្ជីំរុញការអនុវតតោបគ្លនបោបាយខដលពាក់ព័ន្ធ ជាពិបសសយនតោការគ្សំទកសិករខានា តតូច 
ប្្លីយត�ផ្ល�៉ាះពាល់ថនកូវដី១៩ ទី�ីគឺ បដីម្ពីសងឹងកិច្ចសហការ និងភាពជាថដគូរ បដីម្គី្សំទកសិករខានា តតូច បលីការវនិិបោគកសិកម្ម និងកសិ�ុរៈកិច្ច កនាុងស្ថា នភាព និងបសកាយការរកី
រាលោលថនជំងឺកូវដី១៩។ (អាន�នតោ_Read more)

ការជំរ នុញការទ្វើកសតិកម្មបសរូវឆ្លៃ តមវ 
Promoting climate smart rice farming

ការមតិនយក្ន្ធទលើអង្ករនាេំូលរ្រសទ់ប្រសនុលី នរឹងផ្្លប់្រទយាជន៍ដលអ់្ក
Rice agenda needs unity

The Nation Thailand: Nov 02, 2020 ថ្ (Thailand)

The Department of Foreign Trade has said that ex-
porters of Thai rice would benefit from a Brazilian 
government decision since September to reduce 
import tariffs on paddy and rice to zero. 

The department director-general, Kirati Ratchano, 
explained that the Council of the Foreign Trade 
Chamber had announced since late September that 
zero tax would collected from rice and paddy from 
September 11 to December 31.  (Read more)

េតិន្ផ្លបសរូវ្រង្្ក ត់្្មីរ្រសេ់តិនេេួលប្នែ្សជ់ាង ១០-២០%  
ខដលប្ន្រំខ្រកឯតេគ្គកម្ម្តិភ្ទលាក 
China’s new hybrid rice yields 10-20% more, breaks world 
record

Global Times: Nov 02, 2020

ចិន (China)

China’s third-generation hybrid rice on Monday 
broke the world record to become the high-
est-yielding double-cropping rice, which serves as 
a strong response to speculations of a “food crisis” 
in China amid the threat of COVID-19, floods, and 
pests this year.  China not only provided its 1.4 
billion people with a safe and secure food supply, 
but has also actively maintained a (Read more)

ជំនួ្ររវាងសហ្័ន្ធបសរូវអង្ករកម្នុជា នតិង

សាថា នអគ្គកនុងស៊នុលេតិនប្រចាបំ្រទេសកម្នុជា 

ទដើម្ ី្ បងីកកតិេ្ច សហប្រតតិ្រត្តិការទលើការនា ំ

ទេញអង្ករកម្នុជាទៅេតិន

នាថ្ងៃសពឹកថ្ងៃអង្្គ រ ១១បកីត ខែកតតោិក ឆ្នា ជូំត បោស័ក ព.ស ២៥៦៤ សតរូវនឹងថ្ងៃទី២៧ 
ខែតុលា ឆ្នា ២ំ០២០ បៅឯស្ថា នអគ្គកុងស៊ុលចិនស�ចាសំ�បទសកម្ុជា ឧកញ៉ សនុង 
សារន៉ ស�ធានសហព័ន្ធសសរូវអង្ករកម្ុជា (ស.អ.ក) រមួជាមួយ ទលាកបស ីគរឹម បសរីត័្ 
អនុស�ធានស.អ.ក ទទួល�ន្ទុកជាស�ធាន គណៈកមា្ម �ិការទីផ្សារ និងជំរុញការនាបំចញ 
សមាជិកសករុមស�ឹកសាភិបាល និងអគ្គបលខា�ិការស.អ.ក បានចូលជួ�តាមការអប ្្ជ ីញរ�ស់
ស្ថា នទូតចិនស�ចាសំ�បទសកម្ុជា ខដលមាន ទលាក Wu Guoquan អគ្គកុងស៊ុលបសដ្ឋកិច្ច 
និងពាណិជ្ជកម្ម ថនស្ថា នទូតចិន ស�ចាសំ�បទសកម្ុជា ខដលជំនួ�បនះប ត្ោ តសំខាន់បលី 
ការជំរុញ ការនាបំចញអង្ករកម្ុជា�ខនថាមបទៀតបៅកាន់ស�បទសចិន។

កិច្ចស�ជំុបានចា�់បផ្តោីម បោយកិច្ចស្្គមន៍ោ៉ា ងកក់ប ត្ោ ពី បលាកអគ្គកុងស៊ុល និងសហការបីោយបានបលីកអំពីស្វតារ និងសមិទ្ធផ្លខដលសំបរចបានរ�ស់កម្ុជា បៅកនាុងទីផ្សារស�បទសចិន។ 
បៅកនាុងកិច្ចស�ជំុដ៏មានស្រៈសំខាន់បនះ ឧកញ៉ា  សុង ស្រ ៉ាន បានគូស�ញ្្ជ ក់ជំរា�ជូនបលាកអគ្គកុងស៊ុល និងអង្គស�ជំុអំពីភាពរកីរាយ និងស្ទររ�ស់កម្ុជា ចំបពាះកិច្ចសហការបលីការ នា ំ
បចញ  អង្ករកម្ុជា បៅកាន់ស�បទសចិន។ សូម�ញ្្ជ ក់ថា ចា�់តាងំពីឆ្នា  ំ២០១៤ មានការចុះអនុស្សរណៈបោគយល់គ្នា  រវាងកម្ុជា-ចិន បានចំនួន៥អនុស្សរណៈ បហយីបាននិង កំពុង �នតោ 
ការនាបំចញ មកដល់សតឹមខែ៩ឆ្នា ២ំ០២០ ទំហថំនការនាបំចញអង្ករកម្ុជា បៅកាន់ទីផ្សារស�បទសចិន មានការបកីនប�ងីចំនួនជិត១លានបតាន បហយីនឹងឈាន ដល់ ១,២ លាន បតាន កនាុង 
បពលឆ្�់ៗខាងមុែបនះ។ 

បលាក ឧកញ៉ា  បានមានស�ស្សន៍ថា៖ ការបកីនប�ងីបនះ គឺបកីតបចញពីែិតែំស�ឹងខស�ងរ�ស់ថានា ក់ដឹកនាសំ�បទសោងំពីរ ស�ក�បោយ្ន្ទៈ និងមានបគ្ល�ំណងចបាស់លាស់កនាុងការ�បង្កីន 
ចំណងមិតតោភាព ស្មគ្គីភាព និងកិច្ចសហស�តិ�តតោិការសគ�់សជរុងបសជាយ បលីបសដ្ឋកិច្ច និងនបោបាយ។ (អាន�នតោ_Read more)

http://crf.org.kh/?page=api_location_detail&id=1373&lg=en
https://www.nationthailand.com/news/30397181
https://www.globaltimes.cn/content/1205468.shtml
https://www.facebook.com/cambodiaricefederation/posts/3540400242691834
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សហព័ន្ធសសរូវអង្ករកម្ុជា Cambodia Rice Federation

https://twitter.com/RiceCrf
Soma Tower, 7th Floor
#2C, Street 120, Sangkat Phsar 
Thmey II, Khan Daun Penh, 
Phnom Penh, Cambodia

សហ្័ន្ធបសរូវអង្ករកម្នុជា (Cambodia Rice Federation)

ស�ធានសករុមស�ឹកសាភិបាល (Chairman) 
       បលាកឧកញ៉ា  ហុ៊ន  ឡាក់ (Oknha Hun Lak)
ស�ធានសហព័ន្ធ  (President)
       បលាកឧកញ៉ា  សុង ស្រ ៉ាន (Okhna Song Saran)
អគ្គបលខា�ិការ (Secretary General)
      បលាក លន់ បយ៉ាង (Mr. Lun Yeng)

បរៀ�បរៀង និងចងសកងបោយ (Compiled by)
       កញ្ញា  សន ្វវីត ី- មននតោសីសម�សសមរួលទំនាក់ទំនង 
       (Ms. Sorn Chhorvyvatey - Communication Coordinator)
រចនាបោយ (Designed by)
      កញ្ញា  សន ្វវីត ី- មននតោសីសម�សសមរួលទំនាក់ទំនង 
      (Ms. Sorn Chhorvyvatey - Communication Coordinator)

CRF 2020/015  (11 to 17 May 2020)   

តមមលៃបសរូវ នតិងតមមលៃអង្ករនាទំេញ 
(Paddy price  & FOB Price)

CRF 2020/015  (ថ្ងៃទី១១ ដល់ ១៧ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០)CRF 2020/025  (ថ្ងៃទី២០ ដល់ទី២៦ ខែកក្កោ 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 ខែកក្កោ ដល់ ០២ សីហា ឆ្នា ២ំ០២០) CRF 2020/026  (27 July to 02 August 2020)   ទំព័រទី២ (Page 2)ទំព័រទី៤ (Page 4)CRF 2020/034  (ថ្ងៃទី១៩ តុលា ដល់ ០១ វចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០២០) CRF 2020/034 (19 Oct to 01 Nov 2020)   

នារបសៀលថ្ងៃអង្្គ រ ១១បកីត ខែកតតោិក ឆ្នា ជូំត បោស័ក ព.ស ២៥៦៤ សតរូវនឹងថ្ងៃទី២៧ 
ខែតុលា ឆ្នា  ំ២០២០ នាទីសតោីការអគ្គនាយកោ្ឋ នកសិកម្ម ឧកញ៉ សនុង សារន៉ 
ស�ធាន សហព័ន្ធសសរូវអង្ករកម្ុជា និងបលាក លន់ បយ៉ាង អគ្គបលខា�ិការ ស.អ.ក បាន 
ចូលរមួកនាុងកិច្ចស�ជំុពិនិត្យ និងពិភាកសាអំពីការបសតៀម�បង្កីតនូវ “សាខាកម្មវតិ្ីបសរូវ
អង្ករប្រក្រទោយនតិរន្រភា្ (SPR) ថ្ាក់ជាតតិ” ខដលមាន បលាក្រណឌាតិ ត 
ម៉ាក់ ទសឿន អគ្គនាយករង ទទួល�ន្ទុករមួថនអគ្គនាយកោ្ឋ នកសិកម្មថនសកសួងកសិក
ម្ម រុកាខា ស�មាញ់ និងបនស្ទ ជាអនាកដឹកនាកិំច្ចស�ជំុ។ 

គិតមកដល់បពលបនះ ជំហានថនការ�បង្កីតកម្មវ�ិីបនះ គឺបានឈានមកដល់ ការ�បង្កីត
នូវសករុមការង្រថានា ក់ជាតិ ខដលបសគ្ងនឹងមានការចូលរមួពីភាគីពាក់ព័ន្ធនានា កនាុងបនាះ 
ចំបពាះវសិ័យឯកជន មានសហព័ន្ធសសរូវអង្ករកម្ុជា ខដលអាចនឹងចូលរមួកនាុងការសហការ 
បៅបលីការផ្តោល់ជាបគ្លគំនិត និងការង្រខផ្នាកសសម�សសមរួលពាណិជ្ជកម្ម ការប�្ីទីផ្សារ 
និងការផ្្សព្ផ្សាយជាបដីម។  

ចំបពាះកិច្ចស�ជំុបសតៀម�បង្កីត កម្មវ�ិីសសរូវអង្ករស�ក�បោយនិរនតោរភាព (SRP) ថានា ក់ជាតិ 
បនះ  គឺសតរូវបានបរៀ�ចំប�ងី កនាុងបគ្ល�ំណង បដីម្ពីិនិត្យអំពីពិ�ីស្រថនការ�បង្កីត 
កម្មវ�ិី សសរូវអង្ករសក�បោយនិរនតោរភាព ខចករខំលកអំពីវឌ្ឍនភាពថនការផ្តោួតបផ្តោីមកម្មវ�ិីបនះ 
និង ពិភាកសាអំពីកិច្ចការ�នា្ទ �់ខដលសតរូវការបបាះជំហានបៅមុែបៅកនាុងការង្រសនាូលបនះ។ 
(អាន�នតោ_Read more)

កតិេ្ចប្រជនុំអំ្ីការទបតៀម្រទង្កើតនូវ 
“សាខាកម្មវតិ្ីបសរូវអង្ករប្រក្រទោយ

នតិរន្រភា្ថ្ាក់ជាតតិ” (National SRP Chapter)

កតិេ្ចប្រជនុំ្តិភាកសា្ីផ្ល្រ៉ះពាល់្ ីវតិ្រត្តិ 
ទផ្សេងៗ ក្នុងឆ្្២ំ០២០ ទលើ្ នុរកតិេ្ច្រទង្កើត្្មី 

(SME) នតិងសហបគ្ស ន្ុនតូេ ម្្យម 
ក្នុងវតិសយ័កសតិកម្ម នតិងវតិសយ័ផ្លតិតអាហារ

នារបសៀលថ្ងៃពុ� ១២បកីត ខែកតតោិក ឆ្នា ជូំត បោស័ក ព.ស ២៥៦៤ សតរូវនឹងថ្ងៃទី២៩ 
ខែតុលា ឆ្នា ២ំ០២០ នាការោិល័យ សហសគិនខែ្មរ ឧកញ៉ សនុង សារន៉ 
ស�ធានសហព័ន្ធសសរូវអង្ករកម្ុជា បានចូលរមួត�តាមការអប ្្ជ ីញរ�ស់ សហសគិនខែ្មរ 
(Khmer Enterprise) ថនសកសួងបសដ្ឋកិច្ច និងហរិ្ញាវតថាុ កនាុងកិច្ចស�ជំុពិភាកសាពីផ្ល�៉ាះ
ពាល់ពីវ�ិតតោិបផ្្សងៗ កនាុងឆ្នា ២ំ០២០ បលី�ុរកិច្ច�បង្កីត្្មី (SME) និងសហសគ្ស�ុនតូច 
ម�្យម កនាុងវសិ័យកសិកម្ម និងវសិ័យផ្លិតអាហារ បសកាមការដឹកនាកិំច្ចស�ជំុពីសំណាក់ 
ឯកឧត្ម្រណឌាតិ ត ទឈៀង វណ្ណ មនុនតិណឌា  នាយកស�តិ�តតោិសហសគិនខែ្មរ។ 

កិច្ចស�ជំុបនះ គឺជាចំណុចចា�់បផ្តោីមកនាុងការយល់ដឹងពីភាគីឯកជន និងភាគីរដ្ឋ ឱ្យមាន ការ 
ខចក  រខំលក   នូវ�ទពិបស្�ន៍ ខដលអាចសសមរួលដល់ការសហការរវាងសហសគិន ខែ្មរ និងថដគូ 
ឯកជន។ មិនសតឹមខត�៉ាុបណាណ ះ វានឹងកា្ល យជាបវទិកាខចករខំលកអំពីតួនាទីរ�ស់ SME 
បៅកនាុង  វសិ័យកសិកម្ម និងការខកថចនាផ្លិតអាហារ ជាពិបសស កនាុងកំ�ុង បពល  ឆ្នា ២ំ០២០ 
ខដលមានវ�ិតតោិជំងឺកូវដី១៩ ក៏ដូចជាវ�ិតតោិការខស�ស�រួលអាកាសធាតុ ដូចជាបសគ្ះរាងំសងៃួត 
និងបសគ្ះទឹកជំនន់ជាបដីម បដីម្ចីង់ដឹងថា បតីមានមតិបោ�ល់ និង សំណូមពរអ្ីខដលសគ�់  
ភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗកនាុងវសិ័យបនះ គិតថាអាចបោះសស្យ ឬអាច ប�្ីឱ្យ ស�បសីរ ប�ងី នូវ  
វសិ័យ មួយ  បនះ។ (អាន�នតោ_Read more)

http://www.crf.org.kh
https://www.facebook.com/cambodiaricefederation/
https://www.youtube.com/channel/UCGhgoAWuX7qQAYZTZGuUxTA?view_as=subscriber
https://twitter.com/RiceCrf
https://www.facebook.com/cambodiaricefederation/posts/3542158782515980
https://www.facebook.com/cambodiaricefederation/posts/3545215732210285

