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ព្រឹតិ្តបពត្័ត៌មាន

" ល�ើងរមួគ្នា លេើកស្ួ�វស័ិ�សសរូវអង្គរ "
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សារឯកឧត្តម ពបធានសហ្័ន្ធ                                            ៣

ការបោះប ន្ោ តពករុមពបរឹកសាភិោល និង សារបោសនា                            ៤-១១

កិច្ចពបជុំ បលើកទី១ និង ការបប្តជ្ញា របសព់បធាន                                      ១២-១៤

គណៈកមាមា ធិការពបតិបត្តិ

ការយកចិត្តទុកដាក់ចំបោះសហគមន៍កសកិមមានិងសមាជិក                 ១៥

កតូានាបំចញអង្ករថមាី្ី ចិន ប�ៀតណាម និង បោលបៅថមាីៗ                    ១៦- ១៧

ការសពមបសពមរួលសមាជិកកនោងុព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជ្តិ                           ១៨-២០

ការសកិសាបបង្កើត«តតម» អង្ករសពមាប់ទីផ្សារកនោងុពសរុក                           ២១ 

ការ្ពងរឹងការនាចំូលអង្ករ្ីពបបទសជិតខាង                                       ២២-២៤

ការងារតពមង់ទិស បលើគបពមាងជំរញុផ្លតិកមមាបសបៀង                          ២៥

Focusing On Model Farmland                                                                 ២៦- ២៧ 

ការងារជ្មួយពកសងួបសដ្ឋកិច្ចនិងហរិញ្ញ�ត្ុ និង ធនាោរជ្តិ         ២៨ 

ស្ាប័ននានាោពំទ ការតបងតចកតំបន់                                                  ២៩- ៣១

ការសហការជ្មួយពករុមហ៊ុនរដ្ឋចិន COFCO                                       ៣២

កនោងុការនាអំង្ករបៅចិន

កិច្ចសហការនរឹងកាកំងុពតរូលចុះ្ិនិត្យទំនិញអង្ករ                               ៣៣

MoU បលើការងារបរស្ិានជ្មួយពកសងួបរស្ិាន                                   ៣៤- ៣៥

ការងារជ្មួយពកសងួសាធារណៈការនិងដរឹកជញូ្ន                             ៣៦

មនន្តីសហភា្អឺរ ៉បុចុះ្ិនិត្យផ្ទា លប់ៅសហគមន៍កសកិមមា                    ៣៧

ការងារតាមដានតមមលៃពសរូ�តាមតំបន់                                                  ៣៨

ការងារតាមដានតមមលៃនាបំចញអង្ករ                                                       ៣៩ 

ទិននោន័យនាបំចញអង្ករ ន្ោ ២ំ០១៦ បធៀបបណា្ត ន្ោ កំនលៃងមក                    ៤០

Making Rice More Nutritious                                                                  ៤២-៤៣ 

សាររបសព់បធានសហ្័ន្ធពសរូ�អង្ករកម្ុជ្

  ខ្ញ ំសូមល្លៀតឱកាសលេះថ្លងអំណរគញណដេ់សមាជិកសហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជាទាងំអស់ សពមទាងំសករុម
ស រ្ឹកសាភបិាេ េិងសករុមការងារ ជាពិលសសសករុមការងារលេខាធិការដ្ឋា េទាងំអស់ ថដេបាេខំស្រឹងថស្ងជួ��ជំរញញ 
េិងតាមដ្េការងាររ្ស់សហពេ័្ធ ជាម�ួរាជរដ្ឋា ភបិាេ ដដគូអភវិឌ្ឍេេ៍ិងសករុមការងារល្សេងៗ កនាញងរ�ៈលពេ
៣ឆ្នា កំេលងមកលេះ៕ សហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជាបាេថសវែង�េ់េិងលដ្ះសរា�្ញ្ហា ម�ួចំេួេ លដើម្ បីជួ��សសមរួេ
ដេ់ការេំបាក រ្ស់វស័ិ�សសរូវអង្ករល�ើង។ លទាះ ប្ីជាមាេការលដ្ះសរា�្ញ្ហា សសរូវអង្ករល�ើងលៅសគ្ជ់ាេថ់្នា ក់
លៅកនាញងស្លេសក្បី ល�ើងលៅមាេ្ញ្ហា គេលរឹះធំៗម�ួចំេួេថដេល�ើងទាងំអស់គ្នា សតរូវចូេរមួគ្សំេ េិងលដ្ះសរា�
រមួគ្នា លៅលេើចំេញចដូចខាងលសកាមលេះ៖ 

១- ពសងរឹងគញណភាព េិងពសងបីក្រមិាណពូជសសរូវ
២- ពសងរឹងេិងពសងបីកសមត្ថភាពរ្ស់សហគមេក៍សិកម្ម េិងការលធវែើកសិកម្មតាមកិច្ចសេយា 
៣-   ជំរញញគលសមាងសម្ួត េិងឃ្ល ងំស្ញកសសរូវ 
៤ - លរៀ្ចំេិងពសងរឹងេបី្សារកនាញងសសរុក កដូ៏ចជាេបី្សារអេ្រជាតិ
៥ - ការចងសកង ស្មូេេិេនាេ�័លដើម្ បីងា�សសរួេលធវែើថ្េការេបី្សារ
 លដ្�រារល�ើងឯកភាពជំរញញ�ញេ្ធរាសស្នាលំចញអង្ករថដេមាេគញណភាពខ្ស់លៅកនាញងរ�ៈលពេសបាឆំ្នា ខំាងមញខលេះ ល�ើងសតរូវខិតខំ
ស រ្ឹងថស្ង្េិតពូជសសរូវ លោ�បាេស្មាណ ១០មញេឺលតាេ ថដេលស ើ្សបាស់ដ្្ដបីស្ថហេ ៣មញេឺហិចតា។ ល�ើងេរឹងល្្តលៅលេើពូជ៣េំដ្្ ់
ថដេរមួមាេអង្ករសកអូ្ ្្ក រដំួេ អង្ករថសេសកអូ្ េិងអង្ករស។
 លដើម្ បីជួ��ជំរញញការចូេរមួការចូេរមួពបីសហគមេក៍សិកម្ម សហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជាេរឹងជួ��ធានាេបី្សារជូេសហគមេថ៍ដេមាេ
្ំណងចូេរមួជួ��ជំរញញកូតារ្ស់សហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជាកនាញងការនាលំចញអង្ករមាេគញណភាពខ្ស់លៅកាេេ់បី្សារកនាញងសសរុកេិងអេ្រជាតិ។ 
សហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជាេរឹងជួ��ជំរញញការលធវែើថសសតាមកិច្ចសេយាលដើម្ បីអភវិឌ្ឍស្ងដ់្រេ្អៗកនាញងការជួ��លធវែើេំលេើ្កម្មវស័ិ�សសរូវលៅកនាញងលពេខាង
មញខលេះ។
 គលសមាងឃ្ល ងំសម្ួត េិងឃ្ល ងំស្ញកសសរូវ គឺជាគលសមាងថដេសំខាេ់្ ំ ញ្តសសមា្អ់នាគត        វស័ិ�សសរូវអង្កររ្ស់ល�ើងទាងំអស់
គ្នា ។ វាសតរូវការលរៀ្ចំថ្េការការងារឲ្យបាេចបាស់លាស់  រវាងរាជរដ្ឋា ភបិាេេិងវស័ិ�ឯកជេលៅកនាញងវស័ិ�សសរូវអង្ករ។លដើម្ បីជួ��ជំរញញ
េិងពសងរឹងការេញកចិត្លៅកនាញងេបី្សារកនាញងសសរុកកដូ៏ចជាេបី្សារអេ្រជាតិ។ សហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជាបាេកំពញងថតលរៀ្ចំការងារលៅមូេដ្ឋា េលដើម្ បី
ចូេរមួលរៀ្ចំលដ្ះសរា�ការងារលៅមូេដ្ឋា េ ជាម�ួភាគបីសំខាេ់ៗ កនាញងរាជរដ្ឋា ភបិាេ ដដគូអភវិឌ្ឍេ ៍េិងវស័ិ�ឯកជេ។

  
       រាជធាេបីភនាលំពញ ដ្្េបី០៩   ថខកញម្ៈ  ឆ្នា ២ំ០១៧
                                ពបធានសហ្័ន្ធពសរូ�អង្ករកម្ុជ្

         

         សខុ ្ុទ្ធី�ុធ

សករុមហ៊ញេ្សេពវែ្សា�ពាណិជ្ជកម្ម

ឯកឧត្ម សខុ ្ុទ្ធី�ុធ

ទំ្័រទី ២ ទំ្័រទី ៣
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មហាសននោិោត៖ ការបោះប ន្ោ ត និង សារបោសនារបសព់ករុមពបរឹកសាភិោល និង រចនាសម្័ន្ធ  

ការលបាះលឆ្នា តស្ធាេេិងសករុមស រ្ឹកសាភបិាេសហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា ្ងាហា ញពបីការគ្សំេដំលណើ រលឆ្្ះលៅមញខ
រ្ស់សហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា។ 

 េេ្ធ្េលបាះលឆ្នា តស្ធាេេិងសករុមស រ្ឹកសាភបិាេសហពេ័្ធសសរូវអង្ករកនាញងោណត្ិេបី២កាេពបីថខកក្កដ្ ឆ្នា ២ំ០១៦ ថដេបាេស្កាស
លសកាមវត្មាេដខ៏្ងខ់្ស់រ្ស់ ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមនន្តី យរឹម មៃល ី ស្ធាេសករុមស រ្ឹកសារ្ារអភវិឌ្ឍេវ៍ស័ិ�កម្មេិងជេ្េ េិង 
ឯកឧត្មរដឋាមសេ្បី ឯកឧត្ម រដឋាលេខាធិការ  លលាកជំទាវ ឧកញ៉ា  លលាក េិង លលាកសសបីតំណាងសកសួងរា្ថ ្េ័ពាកព់េ័្ធជាលសចើេរូ្ លេៀតបាេ
្ងាហា ញឲ្យល�ើញពបីការគ្សំេដំលណើ រការរ្ស់សហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា េិង ការលបាះជំហាេលឆ្្ះលៅមញខសសមា្ក់ារករាងរា្ថ ្េ័តំណាង
ឲ្យវស័ិ�ឯកជេ លធវែើការងារពាកព់េ័្ធវស័ិ�សសរូវអង្ករឲ្យកាេថ់តរ រឹងមា។ំ

ការលបាះលឆ្នា តថដេលរៀ្ចំល�ើងលដ្�សកសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ញជា ដរឹកនាលំដ្�ឯកឧត្តម ប៉៉ ថូរ៉ រដឋាលេខាធិការសកសួងពាណិជ្ជកម្មជាការ
លបាះលឆ្នា តម�ួស្ក្លដ្�តមាល ភាព សញសកិត្យភាព េិង �ញត្ិធមស៌សមា្ស់គ្ភ់ាគបីថដេស្កួតស្ថជងសសមា្ត់ួនាេបីជាស្ធាេសហពេ័្ធ
សសរូវអង្ករកម្ញជា េិង សមាជិកសករុមស រ្ឹកសាភបិាេ។
 េេ្ធ្េលឆ្នា តចញងលសកា�បាេ្ងាហា ញឲ្យល�ើញថ្ ឯកឧត្តម សខុ ្ុទ្ធី�ុធ លៅថត្េ្ដរឹកនាសំហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា 
សសមា្ោ់ណត្ិេបី២ លដ្�េេួេសំល�ងគ្សំេចំេួេ ១១៣ លេើសគួរស្កួតគឺលលាកឧកញ៉ តត តាងំប៉រ ថដេេេួេបាេសំល�ងចំេួេ៧៩ 
កនាញងចំលណាមអនាកលបាះលឆ្នា តសរញ្ ១៩២សលមលង។
 លសកា�ការរា្ស់េលរឹកលឆ្នា ត េិង ស្កាសេេ្ធ្េលឆ្នា ត សពមទាងំ េញកលពេតវា៉ាសសមា្គូ់ស្កួតស្ថជងថដេេេួេ�កេេ្ធ្េលឆ្នា ត 
ឯកឧត្តម ប៉៉ ថូរ៉ បាេស្កាសេេ្ធ្េ្លូវការ លសកាមអធិ្តបីភាព ឯកឧត្តម យរឹម មៃល ីឧ្នា�ករដឋាមសេ្បី េិង ការចូេរមួពបីថ្នា កដ់រឹក
នាសំកសួងជាលសចើេរូ្  មាេ៖សកសួងកសិកម្ម រញកាខា ស្មាញ់ េិង លេរាេ សកសួងលរៀ្ចំថដេដបីេគរូ្ េបី�កម្ម េិងសំណងស់កសួងធេធាេេរឹក េិង 
ឧតញេិ�ម សពមទាងំតំណាងសកសួង រា្ថ ្េ័ េិង អង្គការជាដដគូជាលសចើេរូ្ លេៀត។ 
 លសកា�ការស្កាសេេ្ធ្េជា្លូវការ ឯកឧត្តម សខុ ្ ុទ្ធី�ុធ ថដេសតរូវបាេសមាជិកសហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា លបាះលឆ្នា តឲ្យលធវែើជា
ស្ធាេសហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជាកនាញងោណត្ិេបី២ បាេថ្លងអំណរគញណដេ់សមាជិក សមាជិកា ទាងំអស់រ្ស់សហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា ថដេ
បាេខិតខំចំណា�លពេលវលាចូេរមួកម្មវធិបី សពមទាងំគ្សំេដេ់ដំលណើ រការលបាះលឆ្នា តស្ក្លដ្� �ញត្ិធម។៌ 
 ឯកឧត្តម សខុ ្ុទ្ធី�ុធ បាេថ្លងថ្៖ «ការលបាះលឆ្នា តគ្សំេលេះ កាេថ់ត្្េ់េំេញកចិត្ដេ់ខ្ញ ំេិងសមាជិកសករុមស រ្ឹកសាភបិាេកនាញង
ោណត្ិ្្មបីកាេថ់តេញកចិត្កនាញងោណត្ិ្្មបីកនាញងការពញះពារលដ្ះសរា�្ញ្ហា ស្ឈមនានា កនាញងវស័ិ�សសរូវអង្ករល�ើង»។ 

ឯកឧត្ម ស្ធាេសហពេ័្ធ បាេ្ញ្្ជ កថ់្ វស័ិ�សសរូវអង្ករជាវស័ិ�ម�ួថដេមាេេំនាកេ់ំេងកនាញងជបីវភាពរ្ស់ស្ជាជេកម្ញជាយ៉ា ងលសចើេ
លសពាះកមាល ងំពេកម្មរ្ស់ស្លេសកម្ញជាម�ួភាគធំកំពញងពរឹងថ្្អកកនាញងវស័ិ�លេះ។ 
 ឯកឧត្ម ្ ថេ្ថមថ្៖ «ខ្ញ ំលជឿជាកថ់្ តសមរូវការអង្ករេរឹងមេិ្�ល�ើ�។ ល�ើងោចអតឡ់ាេ ម៉ាូតូបាេ ថតល�ើងមេិោចអតោ់ហារបាេលេ។ 
សសមា្ស់្លេសកម្ញជាថដេអំលណា�្េសសមា្េ់រឹកដបី ោកាសធាតញ ភូមរិាសស្្ង គឺជាឱកាសសសមា្ស់្លេសល�ើង្្គត់្ ្គងអ់ង្ករគញណភាព
ខ្ស់លៅ្ណ្ាស្លេសនានាកនាញងពិភពលលាក» ។
 តាងំពបីការចា្ល់្្ើម្លង្កើេសហពេ័្ធសសរូវអង្ករលមលះ េសសេេៈវស័ិ�រ្ស់សហពពេ័្ធគឺ “ការ្្េ់េូវអង្ករថដេមាេតដមល ស្កួតស្ថជង 
េិងគញណភាពខ្ស់្ំ ញ្តដេ់ពិភពលលាក”។ ជាម�ួេសសេេៈវស័ិ�លេះ សហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជាបាេលបាះជំហាេលៅមញខស្ក្លដ្�សញេិដឋាិេិ
�ម ស្ក្លដ្�ការល្្ជ្ាចិត្ខ្ស់កនាញងការលគ្រពេកខាេ្ិកៈរ្ស់ខលួេ េិង បាេសហការជាម�ួ សកសួងរា្ថ ្េ័រដឋា ដដគូអភវិឌ្ឍេ ៍ លដើម្ បី
អេញវត្ថ្េការសកម្មភាពនានា កនាញងការជួ��ដេ់សមាជិក េិង វស័ិ�សសរូវអង្ករទាងំមូេ។
 ការរួ្ រមួរ្ស់ថ្នាកឯកជេកនាញងឧសសាហកម្មសសរូវអង្ករ ថដេបាេ្លង្កើត “សហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា”  ជាលេើកេបីម�ួ កនាញងថខឧសភា
ឆ្នា ២ំ០១៤ មេិសតរឹមថតជាសញ្ញា ណ្ញ្ច ្ដ់េគំេិតស្កួតស្ថជងដ្្កនាញងលដើម្ បីរស់រាេថតលរៀងៗខលួេលនាះលេ ថតថ្មទាងំជំរញញកំលណើ េសសមា្់
វស័ិ�សសរូវអង្ករទាងំមូេ តាមរ�ៈការសសម្សសមរួេ ការសហស្តិ្ត្ិការ េិង ការចូេរមួកនាញងការសលសមចចិត្ជាម�ួរាជរដ្ឋា ភបិាេ េិង 
ដដគូអភវិឌ្ឍេ ៍លដើម្ បីលរៀ្ចំលគ្េេលយបា�សសរូវអង្ករឲ្យកាេថ់តល្លើ�ត្សគ្រ់ា្ថ េភាពទាងំកនាញងសសរុកេិងអេ្រជាតិ។ 
 សហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា �េ់ចបាស់ណាស់ថ្ ពាណិជ្ជកម្មអង្ករកម្ញជាល្្តសំខាេល់េើ «គញណភាព»។  តាមរ�ៈការេេួេបាេ
លជាគជ�័ជាអេ្រជាតិ លដ្�ការឈនាះេូវពាេរងាវែ េអ់ង្ករេ្អ្ំ ញ្តកនាញងពិភពលលាករ�ៈលពេ្បីឆ្នា ជំា្់ៗ គ្នា  គឺឆ្នា ២ំ០១២ ២០១៣ េិង ២០១៤ 

កម្ញជាបាេកាល �ជាស្លេស្េិតអង្ករថដេមាេគញណភាព លដ្�េេួេបាេការដ្កសំ់គ្េ់កនាញងថ្េេបីពិភពលលាក លហើ� សហពេ័្ធសសរូវអង្ករ
កម្ញជាពិតជាមាេសញេិដឋាិេិ�មចំលពាះអនាគតសសរូវអង្ករកម្ញជា។ 
 សហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជាលកើតល�ើងលដ្�សមាជិករា្ថ ្េិករទាងំ២១៣រូ្ ថដេមាេតំណាងមកពបីសហគមេក៍សិករ សមាគមលរាង
មា៉ា សញបីេកិេសសរូវនានា សករុមហ៊ញេនាលំចញអង្ករ សករុមហ៊ញេដរឹកជញ្ជូ េ វស័ិ�ហិរញញា វត្ថញ លសកា�ការដ្កល់ចញលគ្េេលយបា�សសរូវអង្កររ្ស់
រាជរដ្ឋា ភបិាេកម្ញជាកាេពបីឆ្នា ២ំ០១០៕

ឯកឧត្មឧ្នា�ករដឋាមសេ្បី យរឹម មៃល ីេិងថ្លងលសកា�ការស្កាសេេ្ធ្េលបាះលឆ្នា ត

ល្កខាភាពស្ធាេេរឹងសករុមស រ្ឹកសាភបិាេមញេលពេលបាះលឆ្នា ត

ឯកឧត្ម  សខុ ្ុទ្ធី�ុធ  េិង ឧកញ៉ា  តត តាងំប៉ កនាញងលពេលបាះលឆ្នា ត

ទំ្័រទី ៤ ទំ្័រទី ៥
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  សារបោសនារបសប់បក្ខជន ឈរប ម្ា ះ និង ទទួលោនការោពំទ 

 លេខាធិការសហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា មាេកិត្ិ�សសូម្ងាហា ញជូេេូវរារចំណា្ោ់រម្មណ៍រ្ស់ល្កខាជេទាងំអស់ថដេឈរល ្្ម ះ
ស្ថជង�កតួនាេបីកនាញងសករុមស រ្ឹកសាភបិាេរ្ស់សហពេ័្ធ លៅចំលពាះមញខសមាជិក សមាជិក សហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជាថដេមាេសិេ្ធិលបាះលឆ្នា ត

 ចំេួេ១៩២នាកថ់ដេមាេវត្មាេចូេរមួ សពមទាងំវត្មាេថ្នា កដ់រឹកនា ំ លភ្ៀវកិត្ិ�សជាតិេិងអេ្រជាតិ រមួទាងំអនាករារពត័ម៌ាេ 
ជាលសចើេរូ្ ល្សេងលេៀត។ 

 រាររ្ស់ល្កខាជេេិម�ួៗពិតជាមាេខលរឹមរារ    លហើ�ក៏្ ងាហា ញពបីការសេយាេិងការល្្ជ្ាចិត្សសមា្ក់ារដរឹកនាសំហពេ័្ធលឆ្្ះលៅរក
ភាពលជាគជ�័លៅដ្្អនាគត។ ល្កខាជេថដេបាេល�ើងល្្ជ្ានានាលពេលនាះ ្ច្ចញ្្េនាកំពញងកាេត់ួនាេបីសំខាេ់ៗ  កនាញងសហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា
ថដេជាតំណាងថតម�ួគតក់នាញងថ្នាកឯកជេថដេលធវែើសកម្មភាពសស្ចបា្ស់សមា្ល់េើកកម្ស់វស័ិ�សសរូវអង្ករទាងំកនាញងកសមតិជាតិេិងអេ្រជតិ។ 
សមូបងាហា ញជូននូ�ខលៃរឹមសាររបសប់បក្ខជនជ្បន្តបនាទា ប់ដូចតបៅ!

សារទី១ ៖ បោក ឧកញ៉ ហ៊ុន ឡាក់ ពបធានពករុមហ៊ុន  បមគង្គ អូរហីសា បពតឌីង ខូអិលធីឌី ៖ 
«ខ្ញ ំមាេចំណា្ោ់រម្មណ៍លៅអវែបីថដេស្ធាេ [សខុ ្ុទ្ធី�ុធ] បាេលេើក គឺការរាមគ្គបី។ ស្សិេណាជាល�ើងមេិរមួគ្នា លេ ល�ើងមេិងា�េរឹង

លធវែើកិច្ចការលេះជាម�ួរា្ថ ្េ័ពាកព់េ័្ធ កដូ៏ចជារាជរដ្ឋា ភបិាេបាេលេលសពាះកេលងមកគត[រាជរដ្ឋា ភបិាេ] មាេ្ញ្ហា
េំបាក លដ្�រារមាេសំលណើ រលចញមកពបីស្ភពខញសៗគ្នា    លហើ�្ញ្ហា ដេសំលណើ រលនាះគឺសសលដៀងគ្នា ។   ដូចលេះ 
រដ្ឋា ភបិាេមេិដរឹងថ្ ខលួេសតរូវជួ��លដ្ះសរា�ជាម�ួរា្ថ ្េ័ម�ួណា។ កត្ារមួគ្នា គឺជាកត្ារាល ្រ់ស់ដេសហពេ័្ធសសរូវ
អង្ករកម្ញជា កដូ៏ចជាអនាកពាកព់េ័្ធកនាញងវស័ិ�សសរូវអង្ករទាងំមូេ។ ខ្ញ ំបាេចា្ល់្្ើមមាេគំេិត លហើ�ចា្ល់្្ើម្្េួ 
ឯកឧត្ម ស្ធាេ [សខុ ្ុទ្ធី�ុធ] លៅមញេោណត្ិេបី១ ថ្ ល�ើងគួរថតមាេគំេិតម�ួជួ��ដេ់ជាតិ លហើ� េះ្ង ់
លសពាះល�ើងមេិសតរូវការចំលណញ ឬ ទាញ�ក្េស្លយជេអ៍វែបីលនាះលេ លដ្�រារវស័ិ�កសិកម្មជាវស័ិ�ោេិភាព
សសមា្ល់�ើងទាងំអស់គ្នា ។ ស្សិេល�ើងទាងំអស់គ្នា គិត លហើ� គិតថតឧសសាហកម្មខានា តមធ្យមេិងធំ គឺគ្្ម េេរណា

្សារភា្ជ ្ជ់ាម�ួកសិកម្មលនាះលេ។ ចរឹងលេ ស្ធាេគ្តថ់្ គ្តត់ាងំចិត្។ ខ្ញ ំស្បា�ចិត្លសពាះស្ធាេគ្តត់ាងំចិត្។ ជាេូលៅ ខ្ញ ំពំញសូវល�ើញថ្ 
កូេមសេ្បីធំណា ហ៊ាេេះ្ង ់ភាពងា�សសរួេ លដ្�សលងខាើញលជើងលខាចញះជាម�ួ្ង្អូេកសិករ គឺគ្្ម េលេ!។ លេះគឺជាកត្ាថដេលចញមកពបី្េ្ៈថដ
េមាេល្ះដូង ថដេតាងំ ចិត្ចងស់្�ូកកនាញងកិច្ចការងារលេះ។ ចរឹងលេ ចំលពាះខ្ញ ំ ខ្ញ ំ្សារភា្ជ ្ជ់ាម�ួស្ធាេ េិង គ្សំេលៅេរឹង�ញេ្ធរាសស្ថ្េការ
រ�ៈលពេមធ្យមេិងថវង លហើ�្ច្ចញ្្េនាដ្កល់ចញេូវថ្េការរ�ៈលពេខលបី លដើម្ បីលដ្ះេូវ្ញ្ហា ថដេ្ង្្អូេកំពញងថតជួ្ស្េះ។ 

ល ើ្សិេជា្ង្្អូេមាេចំណា្ោ់រម្មណ៍ឬកល៏ជឿជាក ់ លហើ�្្េ់ការេញកចិត្ខ្ញ ំបាេឈរជាសមាជិកសករុមស រ្ឹកសាភបិាេមានា ក ់ លដើម្ ប្ី េ្ជួ��លមើេ
កិច្ចការងារេូលៅកនាញងសហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជាតាមរ�ៈសករុមស្រឹកសាភបិាេ សូម្ង្្អូេលមត្ា្្េ់សេលរឹកលឆ្នា តមានា ក១់សេលរឹក ថដេចូេចិត្ខ្ញ ំ កដូ៏ច
ជាការ្សារភា្ជ ្រ់្ស់ខ្ញ ំទាងំ្៉ាញនា្ម េលៅដេ់ឯកឧត្មស្ធាេ ឯកឧត្តម សខុ ្ុទ្ធី�ុធ!! សូមអរគញណ។ 

សសួ្តពីបិយមិត្តអនោកអានតដលតតងតាមដាន្័ត៌មានសហ្័ន្ធពសរូ�អង្ករទាងំអសជ់្ទីបោរ្និងជ្ទីបមពតី។ 

សារទី២៖ ឧកញ៉ ពរាយ សនុ ពបធាន ពករុមហ៊ុន
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សារទី៣៖ បោក ឈតិ ប៊ុនថន ពបធាន បរងម៉ាសុនីកិនពសរូ� ឈតិ ប៊ុនថន 

សារទី៤៖ បោក ប៉ូ� ណម  ពបធាន  បរងម៉ាសុនីកិនពសរូ� ណម ពសុមី

សារទី៥៖ ឧកញ៉ �ង្ស ប៊ុនបហង ពបធាន បរងម៉ាសុនីកិនពសរូ� �ង្ស ប៊ុន បហង

[ - - - លគ្េ្ំណងថដេខ្ញ ំបាេឈរល ្្ម ះជាល្កខាជេសមាជិកសករុមស រ្ឹកសាភបិាេសហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជាកនាញងោណត្ិ
លេះ ល�ើងមាេ្ំណងចងជ់ួ��ដេ់កសិករ ថដេកំពញងជួ្េូវ្េវបិាក ្ញ្ហា ្លច្ចកលេស ្ញហា ពូជ ្ញ្ហា េបី្សារ 
្ញ្ហា េរឹក -េ- ។ លដ្�ពិេិត្យល�ើញថ្ លរាងមា៉ា សញបីេកិេសសរូវរ្ស់ល�ើងកំពញងមាេរា្ថ េភាពធាល កច់ញះដញេដ្្ 
េរឹង្េលៅរកការកសេ�័ធេជា្លណ្ើ រៗ ខ្ញ ំសូមចូេរមួចំថណកលៅេរឹងការងារលេះលដើម្ បីថកេសមង ់ ថកសសមរួេល�ើងវញិ 
ឲ្យ្េលៅរកការរ បីកចលសមើេ ការលដ្ះ្ំណញ េលគឲ្យរចួខលួេតលៅលេៀត។ោសស័�លហតញលេះ ខ្ញ ំសូមសំណូមពរឲ្យឯកឧត្ម
្ង្្អូេ ទាងំអស់ថដេបាេចូេរមួកនាញងពិធបីលេះ ថដេមាេេេ្ធភាពលបាះលឆ្នា តដេ់សមាជិកសករុមស រ្ឹកសាភបិាេលេះ 

ខ្ញ ំបាេ ឈតិ ប៊ុនថន សូមចូេរមួជាម�ួសករុមស រ្ឹកសាភបិាេលៅកនាញងោណត្ិេបី២លេះ លដើម្ បីជួ��ជំរញញ វស័ិ�សសរូវអង្ករ 
េិង កសិកម្ម កនាញងការនាលំចញ លដើម្ បីលធវែើការងារលដ្�ការរួ្ រមួគ្នា  លដើម្ បីជំរញញការនាលំចញរហូតដេ់១លាេលតាេ តាមថ្េ
ការរ្ស់រាជរដ្ឋា ភបិាេឲ្យដេ់លគ្េលៅ។ ដូចលេះ សូម្ង ្្អូេ ទាងំអស់គ្សំេខ្ញ ំបាេ លមត្ាលបាះលឆ្នា តឲ្យខ្ញ ំបាេមានា ក់
ម�ួសេលរឹក លដើម្ បីឲ្យខ្ញ ំបាេ បាេជា្ល់ ្្ម ះ សូមអរគញណ!

សូមលគ្រព!  ខ្ញ ំបាេមកពបីលរាងមា៉ា សញបីេកិេសសរូវ ណម ពសុមី ។ ខ្ញ ំបាេឈរល ្្ម ះជាសមាជិកសករុមស រ្ឹកសាភបិាេកនាញង
ោណត្ិេបី១ កេលងមកលហើ�។ កេលងមក ខ្ញ ំបាេបាេចូេរមួជាម�ួសហពេ័្ធពាកព់េ័្ធ ការេំនាកេ់ំេងលៅោជ្ាធរ
អគ្គិសេបី  ខាងពេ្ធដ្រ ខាងសកសួងលសដឋាកិច្ចេិងហិរញញា វត្ថញ។ ខ្ញ ំបាេចងល់ធវែើលៅកនាញងោណត្ិេបី២លេៀត។ ចរឹងល ើ្្ង្្អូេគ្សំេ
ខ្ញ ំ លមត្ាលបាះលឆ្នា តឲ្យខ្ញ ំ សូមអរគញណ! 

លមត្ាលបាះលឆ្នា តគ្សំេខ្ញ ំបាេ លដើម្ បីឲ្យខ្ញ ំបាេមាេេេ្ធភាពចូេរមួសបាស័�កនាញងសហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជាកនាញងោណត្ិេបី២លេះ---]។ 

ខ្ញ ំបាេជាសមាជិកសករុមស រ្ឹកសាភបិាេចាស់ លហើ�ខ្ញ ំកឈ៏រល ្្ម ះជាសមាជិកសករុមស រ្ឹកសាភបិាេលៅោណត្ិេបី២។ េិស
លៅខ្ញ ំថដេមកឈរសសមា្ោ់ណត្ិេបី២ លេះគឺខ្ញ ំមាេកិច្ចការសតរូវ្លងហាើ�កនាញងោណត្ិេបី១ ។លដ្�រាររ�ៈលពេខលបីលពក
កនាញងោណត្ិេបី១ ខ្ញ ំសញំឈរម�ួោណត្ិលេៀត លដើម្ ប្ី េ្កិច្ចការងាររ្ស់ខ្ញ ំតលៅលេៀត។ េិសលៅរ្ស់ខ្ញ ំមាេពបីរយ៉ា ងធំៗ
គឺេបី១៖ ្សងរួ្្សងរួមវស័ិ�សសរូវអង្ករទាងំអស់កញំឲ្យថ្កបាកគ់្នា ។ លទាះជាលៅយ៉ា ងណាកល៏ដ្� កខ៏្ញ ំមេិចងឲ់្យលៅថដរ 
គឺខ្ញ ំចងឲ់្យលៅមូេគ្នា ។ ្ញ្ហា េបី២៖ រះិរកថ្នា លំដើម្ បីពយាបាេមា៉ា សញបីេ កិេសសរូវ អនាកនាលំចញ កសិករ
កនាញងវស័ិ�សសរូវអង្ករថដេកំពញងថតឈ ឺ ឲ្យបាេជាសះលស្ ើ�ល�ើងវញិ។ ថ្នា ថំដេល�ើងចា្ល់្្ើមរកមាេលសចើេយ៉ា ង

ល�ើងមេិោច�កទាងំអស់បាេលេ ល�ើងសតរូវ�កម្ងម�ួៗ ដូចជា្ញ្ហា ពេ្ធដ្រ ្ញ្ហា ពេ្ធកាតេ់ញក ពេ្ធរលលាះ លហើ� ្ញ្ហា ្ន្ា្ល់េៀត 
គឺ្ញ្ហា អគ្គិសេបី។ កាេណាល�ើងមាេអគ្គិសេបីលថ្កលហើ� ល�ើងេរឹងថេងសពរួ�បារម្លហើ�។ ្ញ្ហា លេះគឺល�ើងោចជថជកជាម�ួលគបាេ។ 
្ញ្ហា េបី៣៖ លរឿងពាកព់េ័្ធកម្ចបីឬលដើមេញេ ល�ើងចងប់ាេកម្ចបីេញេថដេមាេអសតាការសបាកល់ថ្ក គឺល�ើងសតរូវរកវធិបីទាងំ្៉ាញនា្ម េលនាះសសមា្ល់ដ្ះ
សរា�។ កាេណាល�ើងលដ្ះសរា�បាេ គឺល�ើងរស់។ មយា៉ាងលេៀត ល�ើងសតរូវជំរញញរកវធិបីរាសស្យ៉ា ងដូចលម្ច លដើម្ បីឲ្យសសរូវពូជរ្ស់ល�ើង
មាេតដមលលថ្ក លសពាះសសរូវពូជរ្ស់កម្ញជាល�ើងសពវែដ្្ មាេតដមលដ្លណាស់។ ចរឹងលេ ល�ើងសតរូវរះិរកអង្គការណាលដើម្ បីជួ��ឧ្ត្ថម្ 
ឬលដ្�វធិបីយ៉ា ងណា លដើម្ បីេេួេបាេពូជលនាះលថ្ក។ លដ្�រារលពេលវលាខលបី ខ្ញ ំមេិោចអតា្ថ ធិ្បា�បាេលសចើេអំពបីវធិបីជួ��មា៉ា សញបីេកិេសសរូវ។ 
លៅេបីលេះ សូម្ង ្្អូេសំ�រឹងលមើេចំលពាះអនាកមកឈរលៅេបីលេះ គឺសញេ្ធថតចងជ់ួ��ទាងំអស់ ្៉ាញថេ្សំខាេ់្ ំ ញ្ត អនាកណាមាេលពេលវលាសសមា្់
ជួ��វស័ិ�លេះ។ មេិថមេឈរខ្ស់លហើ� ជា្ល់ហើ� ថ្ជាគ្្ម េលពេលវលាលនាះលេ។ រះិរកមេញសសេណាថដេមាេចំលណះដរឹង មាេលពេលវលា
ហ៊ាេេិយ�លៅកាេរ់ាជរដ្ឋា ភបិាេកម្ញជា ឬអង្គការល្សេងៗលដើម្ បីឲ្យជួ�� ល ើ្សិេល�ើងមាេថតមេញសសេណាថដេអតម់ាេជំនាញលៅេិយ�ជា
ម�ួអង្គការល្សេងៗ េិង ជួ្ថ្នា កដ់រឹកនាជំាលដើមគឺល�ើងេរឹងេំបាក!។
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ដញលាល រ្៉ាញលណាណ ះ។ ្រមិាណលេះតូចណាស់សសមា្ល់រាងមា៉ា សញបីេកិេសសរូវ។ េបី២៖ ខ្ញ ំបាេ េរឹងពយាយមពសងរឹង្ថេ្ថមចំលពាះអង្ករនាចូំេ លសពាះល្ើ
ល�ើងសំ�រឹងឲ្យថមេថេេលៅ អង្ករថដេលស ើ្សបាស់លៅកនាញងសសរុកមាេស្មាណ១,៥ លាេលៅ២លាេលតាេកនាញងម�ួឆ្នា ។ំ ្រមិាណលេះធំជាងការនាំ
លចញលៅកាេ់្ រលេស ៤០០%។ ចរឹងលេ អង្ករថដេនាចូំេមកេបី្សារកម្ញជា ោចកាត់្ េ្ថ� មា៉ា សញបីេកនាញងសសរុកថដេតូចៗ គឺោចរស់បាេភាគលសចើេ។ 
ចំថណកេបី៣៖ ខ្ញ ំចង់្ សារភា្ជ ្រ់វាងកសិករេិងលរាងមា៉ា សញបីេកិេសសរូវ េិង សករុមហ៊ញេខ្ញ ំ្្េ់ កដូ៏ចជាលរាងមា៉ា សញបីេទាងំអស់ គឺខ្ញ ំេរឹងខិតខំថសវែងរកេបី្សារ 
លដើម្ បីឲ្យលរាងមា៉ា សញបីេតូចៗ ថដេគ្តគ់្្ម េេេ្ធភាពនាលំចញ្្េ់ ល�ើងោចេិញអង្ករពាកក់ណ្ាេសលសមចកនាញងតដមលណាម�ួថដេ
សមរម្យ ។ កនាញងលពេកេលងមកលេះ ខ្ញ ំបាេជួ��េិញអង្ករ ្្ក មលះិេិងថសេសកអូ្ ពបីមា្ច ស់លរាងមា៉ា សញបីេ ស្ថហេ៥០លរាងមា៉ា សញបីេ កនាញង្រមិាណចលមាល ះ
ពបី៥លៅ៧ពាេល់តាេ េិងអង្ករពាកក់ណ្ាេសលសមចចលនាល ះពបី៣លៅ៤ពាេល់តាេលេៀត។ កនាញងរ�ៈលពេពបីរឆ្នា លំេះ ល�ើងបាេលរៀេ
សូសតពបីរេបី្សារខាងលសរៅ ខ្ញ ំសង្ រឹមថ្ ្ង្្អូេេរឹងលបាះលឆ្នា តជូេខ្ញ ំឲ្យលៅ្េ្ការថសវែងរកេបី្សារេរឹងលដ្ះសរា�្ញ្ហា ល្សេងៗលេៀត សូមអរគញណ! 

សារទី៦៖ បោក ឡាយ ឈនុហួ ពបធានពករុមហ៊ុន
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សារទី៧៖ បោក នង វាសនា នាយកតផ្នោកទីផ្សារ មន ពករុមហ៊ុន នីកលូនី អុីនប�សបមន ខូអិលធីឌី

សារទី៨៖ បោក បហង បផ្ង ពបធាន ពករុមហ៊ុន ថមាបោលរ៉យស ៍អុីមផ្ត អុិចផ្ត

សារទី៩៖ បោក ឈនុ ធំ ពបធាន បរងម៉ាសុនីកិនពសរូ� ឈនុ ធំ

ខ្ញ ំជាជំនាេេ់បី២ដេលរាងមា៉ា សញបីេកិេសសរូវ ឡាយ តស។ ដ្្លេះ្ងៗមាេចំណា្ោ់រម្មណ៍កនាញងការថកថស្ ដូចជាពាកព់េ័្ធ
ខាងពេ្ធដ្រ ការដរឹកជញ្ជូ េ េិង ថ្នាកនាលំចញ។ ដ្្លេះខ្ញ ំឈរជាសមាជិកម�ួ។  លៅកនាញងោណត្ិេបី១ ល�ើងបាេលដ្ះ
សរា�្ញ្ហា ដេការនាលំចញបាេភាគលសចើេ លដ្�កាត់្ េ្ថ�េូវតដមលលេើលសវាកម្មឯករារ ពេ្ធ លេើការដរឹកជញ្ជូ េជាលដើម។
ចរឹងលេ កនាញងោណត្ិេបី២លេះ ខ្ញ ំបាេមាេលគ្េ្ំណងេិងចកខាញវស័ិ�៣ លដើម្ បីលដ្ះសរា�ជួ��មា៉ា សញបីេកិេសសរូវម្ង។
 េបី១៖ គឺដ្លអគ្គិសេបី ល�ើងល�ើញថ្ លភលើងអគ្គិសេបីចញះលៅកសមតិទា្ថមេថេេ ០.១៧,២៥លសេ ចញះមកលៅ០.១៦,៧៥លសេ 
សសមា្ ់្ង្្អូេម�ួចំេួេ ថដេលស្ើលភលើងសតរឹម១០មញេឺគបី�ូវា៉ា តល់មា៉ា ងចញះ។ សតរឹមម�ួថខគ្តស់េសេបំាេស្មាណសតរឹម៥០០

វស័ិ�សសរូវអង្ករជាវស័ិ�្្មបីសសឡាងម�ួ កនាញងចំលណាមោជបីពពាណិជ្ជកម្មរ្ស់ខ្ញ ំ ថដេខ្ញ ំលេើ្ថតស្�ូកកនាញងវស័ិ�លេះ។ 
មូេលហតញថដេខ្ញ ំ្េ្ឈរល ្្ម ះជាសមាជិកសករុមស រ្ឹកសាភបិាេ លដ្�រារ ខ្ញ ំចង់្ េ្ភាពខាល ងំរ្ស់វស័ិ�សសរូវអង្ករលៅ
កម្ញជា លដ្�លេើកកម្ស់េិងរកសាតដមលអង្ករលៅកម្ញជា។  មូេលហតញធំេបី២ ខ្ញ ំចងចូ់េរមួកនាញងចេនាម�ួ  គឺចេនា
រាមគ្គបីភាព រវាងអនាករកសញបីកនាញងោជបីពជាម�ួគ្នា  លទាះ្បីលរាងមា៉ា សញបីេ តូច កណ្ាេ ឬធំ េិងអនាកនាលំចញ លដ្�
រកសាេូវសញចរតិភាព។ ការរកសារាមគ្គបីភាពលដ្�សជកលសកាម្ស័តថតម�ួ គឺ សហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា។ មូេលហតញេបី៣ ខ្ញ ំ
ចងចូ់េរមួចំថណកកនាញងការរកេបី្សារចំលពាះអង្ករសកអូ្ ដេ់លរាងមា៉ា សញបីេរ្ស់ល�ើងទាងំអស់គ្នា  ខណៈថដេលរាងមា៉ា សញបីេ

ខ្ញ ំបាេជាសមាជិកសករុមស រ្ឹកសាលៅកនាញងោណត្ិចាស់។ ខ្ញ ំឈរល ្្ម ះសសមា្ស់ករុមស រ្ឹកសាភបិាេលៅោណតិ្្្មបីលេះ ខ្ញ ំចា្់
ោរម្មណ៍ពាក្យរាមគ្គបីភាព។ រាមគ្គបីភាព មាេេ�័ថ្ ្ ញ្ហា អវែបីៗ ្ ញ្ហា ស្ឈមនាលពេសពវែដ្្លេះ មេិថមេមកពបី្ញគ្គេ
លេះឬ្ញគ្គេលនាះ លធវែើលកើតឬមេិលកើតលនាះលេ។ វាជា្ញ្ហា រមួទាងំអស់។ កម្ញជាល�ើងចូេដេ់េបី្សារលសរ បី លគចូេ
ល�ើង ល�ើងកស៏តរូវចូេលគថដរ។ ល�ើងចូេសមាហរណកម្មលសដឋាកិច្ច ថតវស័ិ�ល�ើងលៅេេល់ខសា�។ អបីចរឹងលេ! 
ល�ើងមេិទាេម់ាេ ចំណញ ចអវែបីម�ួថដេល�ើងោចការពារខលួេល�ើង កញំឲ្យលគចូេមក លដ្�េិយ�រមួគឺ ល�ើងលៅ
េេល់ខសា�ណាស់។ ល�ើងលមើេមេិល�ើញថ្ លហតញអវែបីបាេជាសហពេ័្ធសតរូវការស្ងដ់្រ។ ពបីមញេល�ើងមេិថដេ

ដ្្លេះខ្ញ ំ្េលជើងចូេរមួស្�ូកកនាញងសហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជាជាលេើកេបីម�ួរ្ស់ខ្ញ ំ។ ខ្ញ ំមាេលគ្េការណ៍្បីសំខាេ។់  
េបី១៖ ខ្ញ ំមាេលគ្េ្ំណងចង់្ សារភា្ជ ្ ់ កសិករជាម�ួលរាងមា៉ា សញបីេ េិង អនាកនាលំចញ។ េបី២៖ ខ្ញ ំមាេ្ំណងចង់
ជំរញញឲ្យឥណទាេ សសមា្ជ់ួ��ដេ់លរាងមា៉ា សញបីេកិេសសរូវ េិង កសិករឲ្យបាេលេឿេ ដូចលលាកស្ធាេបាេលេើក គឺខ្ញ ំ
ចងចូ់េរមួការងារជាម�ួសករុមស រ្ឹកសាភបិាេលេះ។ េបី៣៖ ខ្ញ ំចងឲ់្យអនាកនាលំចញ លធវែើយ៉ា ងលម៉ាចថសវែងរកេបី្សារលៅលសរៅសសរុក
ឲ្យបាេលសចើេ លដើម្ បីឲ្យលរាងមា៉ា សញបីេលៅកនាញងសសរុកល�ើងមាេកូតាចបាស់លាស់។

ធំលៅកម្ញជាកំពញងស្ឈមេបី្សារ។  

គិតសញវត្ថិភាព ឬ ស្ងដ់្រអវែបីទាងំអស់ ល�ើងសគ្េថ់តគិតថ្ អង្ករេ្អ តដមលេ្អ កេ៏កល់ៅ ថតឥ�ូវគឺខញសគ្នា ។ ល�ើងសតរូវដរឹងថ្ លហតញអវែបីបាេជាលរាង
មា៉ា សញបីេេិម�ួៗលគសតរូវការស្ងដ់្ គឺ លដើម្ បីជមនាះេូវរបាងំល ើ្សិេជាល�ើងមាេស្ងដ់្រ ល�ើងោចនាលំៅលគបាេ ថតល្ើល�ើងគ្្ម េស្ងដ់្រលេ ល ើ្
លទាះ ប្ីរ្ស់ល�ើងេ្អ កល៏�ើងមេិោចលៅរចួថដរ។ រហូតដេ់លពេលេះ ល�ើងមាេការងារពាកព់េ័្ធជាម�ួសកសួងលសចើេ ការងារពាកព់េ័្ធ

លេះគឺសហពេ័្ធជាអនាកលដ្ះសរា�។ ដូចលេះល�ើងសតរូវថតរមួគ្នា  លពេថដេល�ើងរមួគ្នា  ល�ើងមាេ�ញេ្ធរាសស្រ�ៈលពេខលបីេិងរ�ៈលពេថវង។ 
្ញ្ហា លៅ្ន្ា្ ់ លសកា�លពេល�ើងលៅជាម�ួគ្នា លហើ� ល�ើងដរឹងថ្អនាកណាោចជា្លងា្គ េ លដ្ះសរា�្ញ្ហា រ្ស់ល�ើងបាេ។  លពេលៅ
កនាញងោណត្ិេបី២លេះ សហពេ័្ធេរឹង្លង្កើតសករុមការងារលៅតាមមូេដ្ឋា េ លដើម្ បីឲ្យ្ញ្ហា រ្ស់អនាកលរាងមា៉ា សញបីេលៅតាមមូេដ្ឋា េមាេអនាកដរឹងឮ។ 
នាលពេ្ច្ចញ្្េនា  ្ញ្ហា លកើតមាេលៅថ្នាកខាងលេើ គឺថ្នាកខាងលេើលដ្ះសរា�បាេលសចើេ េិង លធវែើលកើត។ ខ្ញ ំមកលេះគឺខ្ញ ំេរឹងនាេូំវ្ញ្ហា កងវែេ់រ្ស់ 
អ៊ញំៗ ពូៗ េិង្ងៗ មកកាេស់ហពេ័្ធ។

សារទី១១៖ បោក ភួ វាសនា ពបធាន បរងម៉ាសុនីកិនពសរូ� អុរឹង �ណ្ណ ប៉៉

លគ្េការណ៍ថដេខ្ញ ំឈរជាសមាជិកសករុមស រ្ឹកសាភបិាេកនាញងោណត្ិ្្មបី  គឺចូេរមួលដ្ះសរា�្ញ្ហា ស្ឈមនានា ថដេ
ពាកព់េ័្ធលៅកនាញងវស័ិ�សសរូវអង្ករលេះ។ លដ្�រារខ្ញ ំជាលរាងមា៉ា សញបីេកិេសសរូវ ខ្ញ ំជាអនាកកម្ម៉ាងេ់ិញពបីកសិករ្្េ់ 
រហូតដេ់ការនាលំចញ ចរឹងខ្ញ ំោចដរឹងពបី្ញ្ហា ស្ឈមល្សេងៗទាងំអស់។ ្ញ្ហា ស្ឈមថដេខ្ញ ំចងល់េើកល�ើងកនាញងលពេ
លេះមាេ ប្ីចំណញ ច៖ េបី១គឺេញេ! ខ្ញ ំេិងសមាជិករ្ស់សហពេ័្ធកនាញងោណត្ិ្្មបីលេះ េរឹងចូេរមួថសវែងរកស្ភពេញេពបីរា្ថ ្េ័
ល្សេងៗ ថដេោច្្េ់កម្ចបីដេ់លរាងមា៉ា សញបីេកិេសសរូវកនាញងអសតាការសបាកទ់ា្។ េបី២ គឺ េបី្សារ! ្ញ្ហា េបី្សារលេះគឺល�ើងសតរូវ
លធវែើការងារេិងខិតខំរកស្ភពេបី្សារ េិង សសមរួេដេ់អនាកនាលំចញទាងំអស់ លដើម្ បីេេួេបាេអតិ្ិជេធំៗ លហើ�េរឹងថចក

ចា�្េ្លៅលរាងមា៉ា សញបីេកិេសសរូវលៅតាម្ណ្ាលខត្ទាងំអស់។ េបី៣ គឺ្ញ្ហា អង្ករលវៀតណាម។ ្ ញ្ហា អង្ករលវៀតណាមលេះ រដ្ឋា ភបិាេបាេ្ដិលសធ
លហើ� ថតការហូរចូេរ្ស់អង្ករលវៀតណាមមាេការលកើេល�ើង។ ទាងំ ប្ីចំណញ ចលេះ ខ្ញ ំល្្ជ្ាចិត្លេើកចូេលៅកនាញងស្ពេ័្ធ េិង លដ្ះសរា�ជា្ន្ាេ។់ 
ជាេបី្ញ្ច្សូ់មសំណូមពរដេ់ពូ មបីងទាងំអស់ ជួ��លបាះលឆ្នា តគ្សំេដេ់ខ្ញ ំបាេ្ង!!! សូមអរគញណ

សារទី១៣៖ បោក គរឹម ប៊ុនសាន ពបធានពករុមហ៊ុន តខមារហ៊្ូត ពគរុប

ខ្ញ ំជាសំល�ងរ្ស់លលាកឧកញ៉ គរឹម សា�ុធ ថដេជាអេញស្ធាេសហពេ័្ធសសរូវអង្ករកនាញងោណត្ិេបី១។ លគ្េ្ំណង
ថដេខ្ញ ំឈរជាសមាជិកសករុមស រ្ឹកសាភបិាេកនាញងោណត្ិេបី២លេះ គឺលដើម្ ប្ី េ្រកដំលណាះសរា�ដេ់្ញ្ហា ស្ឈមទាងំអ
ស់កនាញងោណត្ិេបី១ លដើម្ បីជួ��ឲ្យវស័ិ�សសរូវអង្ករកាេថ់តស្លសើរលៅមញខ។ 

ទំ្័រទី ៨ ទំ្័រទី ៩
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រចនាសម្័ន្ធថ្នោ ក់ដរឹកនាសំហ្័ន្ធអាណត្តិទី២ 
សារទី១៤. ឧកញ៉ គុត រាន់វាសនា អគ្គនាយករង

ពករុមហ៊ុន CRYSTAL RICE (KAMPUCHEA) CO.,LTD

តាងនាមខ្ញ ំជា លរាងមា៉ា សញបីេកិេសសរូវគឺខ្ញ ំេិញ្េិត្េពបីកសិករ្្េ់ េិងថកដចនាអង្ករខលួេឯង្ង សពមទាងំនាលំចញខលួេ
ឯង្ង លហើ�សពមទាងំមាេកំពងថ់្្្េ់ខលួេសសមា្ន់ាំ្ េិត្េលចញ្ង។ មូេលហតញថដេខ្ញ ំឈរល ្្ម ះជា
សមាជិកសករុមស រ្ឹកសាភបិាេដេសហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជាកនាញងោណត្ិ្្មបីលេះ គឺខ្ញ ំចង់្ សារភា្ជ ្ព់បី្ង្្អូេកសិករ លៅដេ់លរា
ងមា៉ា សញបីេរហូតដេ់ការនាលំចញ។ លហតញ្េទាងំអស់មាេ ប្ីធំៗ ថដេខ្ញ ំសតរូវលដ្ះសរា�គឺេបី១  សសរូវពូជ ការដ្ដំញះ េិង 
ធេធាេេរឹកល្សេងៗ ថដេជា្ញ្ហា ស្ឈម រ្ស់កសិករ។ ្ន្ា្ម់កលេៀត គឺពាកព់េ័្ធការថកដចនាសសរូវអង្ករ្ស់ល�ើង 
ឲ្យមាេគញណភាព ឲ្យសតរូវស្ងដ់្រ សសរូវពូជរ្ស់ល�ើងឲ្យសតរូវស្ងដ់្រ តាមលគចងប់ាេ។ េបី៣ គឺការនាលំចញ! ការនាលំចញ 

ល�ើងសតរូវលធវែើយ៉ា ងដូចលម្ចឲ្យមាេការសហការជាម�ួរាជរដ្ឋា ភបិាេលដើម្ បីរកេបី្សារជួេដេ់ស្ជាកសិករ។ សូមថ្លងអំណរគញណ លហើ�ល ើ្មាេ
ចំណា្ោ់រម្មណ៍ឲ្យខ្ញ ំបាេចូេរមួចំថណកកនាញងវស័ិ�សសរូវអង្ករលេះកនាញងោណត្ិេបី២លេះ។សូមជួ��លបាះលឆ្នា តឲ្យខ្ញ ំបាេ្ង!សូមអរគញណ!!!

ទំ្័រទី ១០ ទំ្័រទី ១១
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 ដំបណើ រការរបសគ់ណៈកមាមា ធិការទាងំពោ ំ

សហ្័ន្ធពសរូ�អង្ករកម្ុជ្បបើកកិច្ចពបជុំដំបូងកនោងុអាណត្តិទី២ បសនោើបញ្ហា គនលៃរឹះៗបៅកាន់ពកសងួោណិជ្កមមា ការបប្តជ្ញា របសព់បធានគណៈកមាមា ធិការពបតិបត្តិ

 កិច្ចស្ជញំកញសមស រ្ឹកសាភបិាេសហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជាលេើកដំ្ូង បាេស្សពរឹត្ិលៅលសកាមអធិ្តបីភាព លលាកជំទាវ ស ូពសមីុិច អេញរដឋាលេ
ខាធិការសកសួងពាណិជ្ជកម្ម េិង ឯកឧត្ម សខុ ្ ុទ្ធី�ុធ ស្ធាេសហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជាោណត្ិ្្មបី លដ្�មាេការអលញ្ជ ើញចូេរមួពបីសមាជិក
សករុមស រ្ឹកសាភបិាេទាងំអស់ថដេបាេជា្ល់ឆ្នា តកាេពបីដ្្េបី២ថខកក្កដ្ឆ្នា ២ំ០១៦លេះ តំណាងសហគមេក៍សិកម្ម សពមទាងំមសេ្បីសកសួង
ពាណិជ្ជកម្មជាលសចើេរូ្ លេៀត។ ថ្លងលៅកនាញងឱកាសល្ើកកិច្ចស្ជញំសករុមស រ្ឹកសាភបិាេ លលាកជំទាវ ស ូ ពសមីុិច អេញរដឋាលេខាធិការសកសួង
ពាណិជ្ជកម្ម បាេអ្អររាេរចំលពាះឯកឧត្ម សញខ ពញេ្ធបីវ ញធ េិង សមាជិកសករុមស រ្ឹកសាភបិាេទាងំអស់ថដេេេួេបាេការេញកចិត្ពបីសមាជិក
រ្ស់សហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា លហើ� សតរូវបាេលបាះលឆ្នា តលសជើសលរ ើសជា្ជ់ាស្ធាេ េិង សករុមស រ្ឹកសាភបិាេសសមា្ោ់ណត្ិេបី២លេះ។ កនាញងឱកាស
ល ើ្កកិច្ចស្ជញំលេើកដំ្ូងលនាះថដរ ឯកឧត្ម សខុ ្ុទ្ធី�ុធ ស្ធាេសហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា បាេលសនាើចំណញ ចសំខាេ់ៗ ម�ួចំេួេលៅកាេស់កសួង
ពាណិជ្ជកម្ម ដូចជា ៖ 
 1. លសនាើសញំសកសួង ជួ��គ្សំេេិងសលសមច លេើការលសនាើសញំការចួេរមួសហការពបីសហពេ័្ធ កនាញងការលចញវញិ្ញា ្េ្សត្ញ្្ជ កស់្ភព
  លដើម  (សញបីអូ) ឲ្យសករុមហ៊ញេនាលំចញទាងំអស់ សតរូវ្លងកាតក់ារសតរួតពិេិត្យ ពបីសករុមហ៊ញេសតរួតពិេិត្យ គញណភាពអពយាសករឹត្យ ថដេបាេ
  េេួេរា្គ េ់ លដ្�សហពេ័្ធ លដើម្ បីពសងរឹងពបីសមត្ថភាព សតរួតពិេិត្យ  រ្ស់្ណ្ាសករុមហ៊ញេ សតរួតពិេិត្យ គញណភាពទាងំអស់  
  លេើការ្ញ្្ជ កទ់ាងំគញណភាព េិង ស្ភពលដើមអង្ករ។ 
 2. លសនាើសញំសកសួង ជួ��ពលេលឿេការចញះ្ញ្ជ បីមា៉ា ក្ញ្្ជ កព់បីចរតិេកខាណៈេំេិញេិងលសវា ( Certification Mark )  ល ្្ម ះអង្គរមលះិ  
  (Angkor Malis) លដើម្ បីឲ្យសហពេ័្ធ្េ្សកម្មភាព លេើការ្សេពវែ្សា� មា៉ា កអង្កររ្ស់កម្ញជា ការពសងបីកេបី្សារ ការពារ េិង  
  ធានាេូវគញណភាពេិងកិត្ិ�ស លករ ្ិ៍អង្ករកម្ញជា ទាងំកនាញងសសរុកេិងលេើឆ្កអេ្រជាតិ  េិង ការដ្កពិ់េ�័លេើសមាជិកណា
  ថដេស្សពរឹត្ិ ្្ញ�េរឹងេកខាខណ្ឌ ថដេបាេថចង។ 
 3. លសនាើសញំសកសួង ពេយាោណត្ិរ្ស់សហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជាពបីពបីរលៅ្េួឆ្នា  ំ  តាមការអេញមត័លដ្�មតិភាគលសចើេរ្ស់សករុម
  ស្រឹកសាភបិាេសហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា កនាញងកិច្ចស្ជញំលេើកដំ្ូង  លដ្�មូេលហតញរ�ៈលពេដេការលធវែើការងារខលបី សស្លពេ
  ថដេ្ញ្ហា ធំៗនានា កំពញងលដ្ះសរា�្េ្មេិទាេច់្។់ 
 4. លសនាើសញំសកសួង ពិេិត្យេេ្ធភាពកនាញងការលចញេូវ្េ្ញញាត្ិណាម�ួថដេថចងថ្ «រាេ់ការអេញញ្ញា តឲ្យនាចូំេអង្ករេិងការដ្ 
  កេ់កល់េើេបី្សារ សតរូវមាេពត័ម៌ាេអំពបី ោស�ដ្ឋា េ មា៉ា ក�បីលហា  េិង ស្ភពចបាស់លាស់  លដើម្ បីពសងរឹងការនាចូំេអង្ករេិង
  គញណភាព អង្ករ ថដេបាេចរាចរលៅលេើេបី្សារ
 5. លសនាើសញំសកសួង   ជសមរុញការ្លង្កើេកូតានាចូំេស្លេសចិេ េិង  ការអេញញ្ញា តឲ្យសហពេ័្ធចញះ MoU ជាម�ួ  COFCO  េិង  
  គលសមាងហិរញញា្្ទាេពបីស្លេសចិេ  លដើម្ បីជសមរុញ្េិតកម្មសសរូវេិង្លង្កើេការនាលំចញអង្ករ តាមរ�ៈការវេិិលយគឃ្ល ងំស្ញក។ 
 6. ្ញ្ហា ល្សេងៗ ពបីវស័ិ�សសរូវអង្ករ 
  ការពិភាកសាស្បី  ពបីការជសមរុញការចញះ្ញ្ជ បីមា៉ា កសំគ្េ់ភូមរិាសស្េំេិញ  (GI)  ជំទាវ សូ សសបីមញចិ   បាេ្ញ្្ជ កថ់្   
  សសមា្ោ់ណត្ិេបី២លេះ សហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា សតរូវថតលធវែើថ្េការឲ្យបាេសញបីជលសរៅ សសមា្ល់ដ្ះសរា�្ញ្ហា សសរូវអង្ករ
  រ�ៈលពេខលបី េិង រ�ៈលពេថវង។ លេើសពបីលេះលេៀត លលាកជំទាវ បាេសេយា�កសំលណើ រទាងំអស់រ្ស់សហពេ័្ធសសរូវអង្ករ
  កម្ញជាលៅជំរា្ជូេ ឯកឧត្ម រដឋាមសេ្បីសកសួងពាណិជ្ជកម្មពិេិត្យេិងសលសមច។ 
  

 គណៈកមា្ម ធិការស្តិ្ត្ិរ្ស់សហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា សតរូវបាេស្កាសសញពភាពសសមា្់្ ំលពញការងាររ្ស់ខលួេសសមា្ោ់ណត្ិ
េបី២។ ខាងលសកាមលេះ គឺជាការល្្ជ្ាចិត្កនាញងការស្តិ្ត្ិការងារ រ្ស់ស្ធាេគណៈកមា្ម ធិការេិម�ួៗ លៅកនាញងឱកាសដេកិច្ចស្ជញំសករុមស រ្ឹកសា
ភបិាេលេើកដំ្ូង្ំ ញ្តកនាញងោណត្ិេបី២ កាេពបីដ្្េបី១២ថខកក្កដ្ឆ្នា ២ំ០១៦ កេលងលៅលេះ។ 

ឧកញ៉ ហ៊ុន ឡាក់៖ ពបធានគណៈកមាមា ធិការពបតិបតិ្តឥណទានជ្មួយធនាោរ

 ឧកញ៉ ហ៊ុន ឡាក់៖ លសកា�ការលបាះលឆ្នា ត តួនាេបីបាេធាល កម់កលហើ�! ការលរៀ្ចំសមាសភាពសករុមការងារលៅ
កនាញងគណៈកម្មការេិម�ួៗកច៏ា្ល់្្ើមថដរ។ ្ញ្ហា េញ�ជា្ញ្ហា ថដេលរ្ៅសសមា្អ់នាកថដេមកលមើេ្ញ្ហា េញ� ឬ
ហិរញញា វត្ថញលេះ។ ពាក្យថ្ហិរញញាញ វត្ថញគឺសតរូវគិតគួររកស្ភពចំណូេយ៉ា ងលម៉ាចមកដេ់រា្ថ ្េ័។ សសមា្ខ់្ញ ំ លតើថដេសមត្ថកិច្ច
ដេគណៈកម្មការេិម�ួៗមាេដ្វោជ្ាសរឹកមកពបីណា? លេះជាលរឿងម�ួថដេសំខាេ។់ ខ្ញ ំេរឹងពិភាកសាគ្នា រកដដគូរលធវែើ
ការងារជាម�ួគ្នា ។ល�ើងេរឹងជថជកគ្នា លរឿងេញ�កាកល់េះ ថ្លតើល�ើងសតរូវរកស្ភពឥណទាេតាមវធិបីណា តាមសគ្រ់ូ្ ភាព
ទាងំអស់ ដូចជា  ធនាគ្រអភវិឌ្ឍេជ៍េ្េឬធនាគ្រឯកជេថដេមាេេូវ្េ្ញ្្ជ ដ្្កនាញងរ្ស់គ្ត។់ កិច្ចការងារលេះ 

ខ្ញ ំេរឹងគិតថ្ េរឹងលរៀ្ចំឲ្យមាេេសមងឯ់ករារ ឲ្យលដើរសស្ជាម�ួេរឹងធនាគ្រ ថដេលគតសមរូវឲ្យល�ើងលធវែើលហើ�ចា្ល់្្ើមលធវែើកិច្ចការងារលេះលដ្�
ចញះលៅជួ្ជាម�ួមា្ច ស់លរាងមា៉ា សញបីេនានា ឬជាម�ួសហគមេក៍សិករថដេបាេស្មូេ្្ញ ំគ្នា ជាសករុមធំៗ  លដើម្ បីជថជកគ្នា រកវធិាេការយ៉ា ងដូច
លម្ច លដើម្ បីឲ្យចូេលៅកនាញងេសមងថ់ដេតសមរូវលដ្�ភាគបីធនាគ្រ េិង រតនាគ្រជាតិ សពមទាងំការេេួេ�កបាេរ្ស់សកសួងលសដឋាកិច្ច េិង
ហិរញញា វត្ថញ។ ល ើ្ល�ើងលធវែើកិច្ចការងារលេះ  ល�ើងសតរូវថតរមួគ្នា ជួ��ដេ់គំេិត លយ្េ់ លហើ� លេើក�ក្ញ្ហា ទាងំអស់ដ្កល់េើតញ រចួជថជកគ្នា លៅលេើ
ឧ្សគ្គថដេល�ើងចងខ់្ចបីេញ�ពបីធនាគ្រ លហើ� ធនាគ្រដ្កេ់កខាខណ្ឌ មក ថតល�ើងេេួេ�កមេិបាេ លហើ� ល�ើងចងត់វា៉ាយ៉ា ងដូចលម្ច?  
ទាងំលេះសញេ្ធថតជា្ញ្ហា ថដេល�ើងសតរូវដ្កល់េើតញ លដើម្ បីជថជកទាងំអស់គ្នា  រចួលធវែើសំលណើ រលៅរា្ថ ្េ័ពាកព់េ័្ធ។ ល្ើសិេជាល�ើងតសមរូវលៅតាមថ្្
្េរ្ស់លគ ខ្ញ ំលជឿថ្ ល�ើងោចមាេេេ្ធភាពលៅចរចារជាម�ួលគ។  ល ើ្ល�ើងមេិគិតគួរគ្នា ល�ើងឲ្យបាេសសរួេលេេិងេេួេ�កេសមងថ់ដេជាត
សមរូវការរ្ស់លគលេ លហើ�េកខាខណ្ឌ ដេភាគបីទាងំពបីរមេិសស្គ្នា  លនាះជាលរឿងថដេេំបាក។  

ឧកញ៉ �ង្ស ប៊ុនបហង៖ ពបធានគណៈកមាមា   ធិការទទួលបនទាុកការពបកតួពបតជងតមមលៃមថលៃបដើម

   
 ឧកញ៉ �ង្ស ប៊ុនបហង ៖ ខ្ញ ំស្បា�ចិត្ថដេបាេលសជើសលរ ើសខ្ញ ំជាស្ធាេគណៈកមា្ម ធិការលេះ។ គណៈកមា្ម ធិការលេះ 

មាេលរឿងធំថតម�ួលេ គឺលធវែើលម៉ាចឲ្យតដមលដ្លលដើមរ្ស់អង្កររ្ស់ល�ើងលថ្កថដេោចស្កួតស្ថជងជាម�ួអង្ករ្រលេស
បាេ។ លរឿងតដមលដ្លលដើមចញះលថ្ក គឺថ្ងថចកជាពបីរ៖ េបី១ គឺល�ើងសតរូវខំលធវែើលដ្�ខលួេឯង លដ្�ល្្តលេើ្លច្ចកលេស។ 
ល�ើងសតរូវសិកសាសរាវសជាវលៅលេើ ថ្លតើល�ើង សតរូវលធវែើលម៉ាចលដើម្ បីឲ្យបាេតដមលដ្លលដើមថដេល�ើងមាេខលួេឯង្្េ់ោចកាត់្
េ្ថ�បាេ ដូចជា ការ្េិតពូជ ការសចរូតកាត ់ការសម្ួត ការកិេេិងថកដចនាអង្ករ លដើម្ បីលធវែើលម៉ាចធានាការចំណា�កាេថ់តតិច
។លេះជាលរឿងថដេល�ើងសតរូវ
ថតខិតខំលធវែើលដ្�ខលួេឯង។ េបី២ គឺជាលរឿងថដេល�ើងសតរូវលដើរចរចារជាម�ួរា្ថ ្េ័ពាកព់េ័្ធនានា លដើម្ បីថសវែងរកេេ្ធភាព
កនាញងការ្ញ្ចញ ះដ្ល ឬសេសេសំំដចតដមលលេើថ្នាកណាម�ួ ឲ្យការ្េិតស្ថិតលៅទា្តាមថដេោចលធវែើបាេ។ លរឿងមាេពបីរលេះ

សំខាេណ់ាស់សសមា្គ់ណៈកមា្ម ធិការរ្ស់ខ្ញ ំ៕

ទំ្័រទី ១២ ទំ្័រទី ១៣



www.crf.org.kh www.facebook.com/cambodiaricefederation

បោក នង វាសនា៖  ពបធានគណៈកមាមា ធិការទទួលបនទាុកការងារបរងម៉ាសុនី និង ោលៃ ងំ

 បោក នង វាសនាៈ សសមា្ោ់ណត្ិ្្មបីលេះ ខ្ញ ំេរឹងខិតខំ្ថេ្ថមលេៀត លដើម្ បីេេួេបាេការគ្សំេពបី្ង្្អួេទាងំ
អស់គ្នា  លដើម្ បីេេួេបាេពត័ម៌ាេពិតសបាកដ។ េបី១៖ ខ្ញ ំេរឹងលធវែើការងារលដើម្ បីស្មូេេិេនាេ�័ពបីេិេនា្េសសរូវឲ្យបាេជាក់
លាក ់ កញំឲ្យលចះថតថ្លដ្�មេិពិតសបាកដ។ ខ្ញ ំសូមសំណូមពរឲ្យមាេការចូេរមួយ៉ា ងសកម្មពបី្ង្្អូេទាងំអស់គ្នា ។ 
េបី២៖ ខ្ញ ំេរឹងខិតខំលធវែើការងារយ៉ា ងជិតសនាិេ្ធជាម�ួសគ្ភ់ាគបីពាកព់េ័្ធ លរាងមា៉ា សញបីេកិេសសរូវ េិង អនាកថកដចនា សករុមហ៊ញេ
នាលំចញជាលដើម  លដើម្ បីពិភាកសាគ្នា រកដំលណាះសរា�ពាកព់េ័្ធការងារទាងំឡា�ណាថដេពាកព់េ័្ធការថកដចនា សមត្ថភាព
ដេការ្េិត េិង ការស្ញកេញក។ ចំណញ ចេបី៣៖ ខ្ញ ំេរឹងខិតខំលធវែើការងារជាជំហាេៗ លដើម្ បីស្មូេពត័ម៌ាេជាកល់ាក ់

រចួ្្េ់ពត័ម៌ាេលេះលៅកាេស់ហពេ័្ធ លដើម្ បីនា�ំកពត័ម៌ាេទាងំលេះលៅជថជកជាម�ួរាជរដ្ឋា ភបិាេកម្ញជា លដើម្ បីសសម្សសមរួេជាម�ួរា្ថ ្េ័
នានាសសមា្រ់ះិរកេូវ�ញេ្ធរាសស្ល្សេងៗ េិងកំណតេូ់វថ្េការសកម្មភាពល្សេងៗ លដើម្ បីស្ញកេញកវត្ថញធាតញលដើមរ្ស់ល�ើងឲ្យបាេលសចើេ្ំ ញ្តតាម
ថដេោចលធវែើបាេលៅលពេរដូវសចរូតកាត។់ ការស្ញកេញកលេះលដើម្ បីេកថ់ចកចា�ដេ់លរាងមា៉ា សញបីេកិេសសរូវ េិង សករុមហ៊ញេនាលំចញ។ 

បោក បហង បផ្ង៖ ពបធានគណៈកមាមា ធិការទទួលបនទាុកការងារពកមសលីធម៌និង�ិន័យ 

 បោក បហង បផ្ងៈ ខ្ញ ំមាេឱកាសមកដរឹកនាគំណៈកមា្ម ធិការ្្មបីលេះ។ លរឿងលេះមេិថមេជាលរឿងតូចលនាះលេ លសពាះ
វាពាកព់េ័្ធវេិ�័េិងសកមសបីេធម។៌ ការស្កួតស្ថជងមេិលស្មើភាពនាឲំ្យបាតស់្លយជេដ៍េ់កសិករ ល�ើងសតរូវថតគិត
ស្លយជេរ៍មួទាងំអស់គ្នា ។ គណៈកមា្ម ធិការល្សេងៗមាេ្លូវរ្ស់ខលួេរចួជាលសសចលៅលហើ�។ ្្មបីៗលេះលេៀត ល�ើងេរឹងពយា
យមរះិរកេូវមលធយា�បា�ល្សេងៗ លដើម្ បីលសនាើលៅសកសួងពាកព់េ័្ធលដើម្ បីជួ��ល�ើង អំពបី្ញ្ហា ការលា�អង្ករ ការេ្់
រា្ក តច់ំលពាះការេួច្េលំ ការស្កួតស្ថជងមេិលស្មើភាពគ្នា  ថដេនាលំៅដេ់ការបាត់្ ងស់្លយជេរ៍្ស់សមាជិក េិង 
ស្ជាជេទាងំអស់។ ល្ើសិេជាល�ើងអតល់រា្ម ះសតងេ់រឹងគ្នា លេគឺវាមេិថមេខាតចំលពាះេរណាមានា កល់េ ថតវាខាតទាងំអស់

គ្នា ។ ចរឹងលេ អនាកថដេសសឡាញ់េរឹងចូេចិត្ថ្នាកលេះ សូមជួ��ចូេរមួទាងំអស់គ្នា ។ សសមា្ខ់្ញ ំ គណៈកមា្ម ធិការលេះ្្មបី សូមឲ្យ្ងៗទាងំអស់គ្នា
សូមជួ��ថណនាំ្ ង លហើ� ខ្ញ ំសូមល្្ជ្ាថ្ កនាញងោណត្ិលេះ ខ្ញ ំចូេរមួដ្កចិ់ត្ដ្កក់ា�ឲ្យអស់លដើម្ បីការងាសសរូវអង្ករ៕

បោក សុ ីរ៉នី៖  ពបធានគណៈកមាមា ធិការទទួលបនទាុកការងារសហគមន៍កសកិរនិងផ្លតិកមមាពសរូ�្ូជ 

បោក សី ុ រ៉នីៈ សូមអរគញណចំលពាះការេញកចិត្ខ្ញ ំលហើ�្្េ់ការងារឲ្យខ្ញ ំកាេក់ា្ក់នាញងោណត្ិលេះ។ ្វែបីត្តិថត
ការងារលេះលមើេលៅលធវែើការងារថតជាម�ួកសិករ ថតេំហំការងារលេះពិតជាធំ លហើ�វាជាលេើកដំ្ូងលហើ�កជ៏ាលរឿង្្មបី្ង
ថដរសសមា្ខ់្ញ ំ។ ចំលពាះខ្ញ ំជាកសិករ ខ្ញ ំេរឹងលធវែើកិច្ចការជាម�ួសហពេ័្ធលេះឲ្យបាេលសចើេជាពិលសសជាម�ួសហគមេថ៍ដេ
ជាសករុមលគ្េលៅ។ ល�ើងសតរូវលធវែើការងារលដ្�្្េ់េិេនាេ�័ទាងំចំេួេកសិករទាងំេំហំដ្្ដបី េិង េិេនា្េរពំរឹងេញក។ 
ពាកព់េ័្ធពូជ ខ្ញ ំគិតថ្ វាជាលរឿងសំខាេម់�ួលៅកនាញងវស័ិ�សសរូវអង្ករ លដ្�លធវែើយ៉ា ងលម៉ាច ល�ើងសតរូវ្សេពវែ្សា�ដេ់កសិករឲ្យ 
្េិតពូជសញេ្ធេ្អ លហើ� តសមរូវការតាមេបី្សារ ថដេសហពេ័្ធសង្ រឹមេញកសសមា្ក់ារថកដចនា េិង្្គត់្ ្គងដ់េ់េបី្សារ
អេ្រជាតិ។ កនាញងនាមជាកសិករលៅកនាញងសហគមេក៍សិកម្មថដេស្ថិតលៅលសកាម្ស័តរ្ស់សហពេ័្ធ អវែបីថដេល�ើងសតរូវលធវែើកា

រងារជាម�ួគ្នា ថចកជា ប្ីថ្នាកសំខាេ់ៗ គឺអនាក្េិត អនាកថកដចនា េិង អនាកនាលំចញ។   កនាញងនាមជាអនាក្េិត ខ្ញ ំេរឹងខិតខំ្េិតេិង ពសងបីកដ្្ដបីដ្ដំញះ 
ដូចជាការ្លង្កើេរដូវជាលដើម។ ចំលពាះការ្េិត ល�ើងមេិសតរូវល្្តថតសសមា្ក់ារហូ្លនាះលេ។ ចញងលសកា�គឺេិយ�ពបីលពេលវលាខ្ញ ំេរឹងខិតខំសម ្
រា្កិ់ច្ចស្ជញំនានាថដេសហពេ័្ធបាេដ្កល់ចញមកលដើម្ បីពសងរឹងការងាររ្ស់ខលួេ៕ 

ការយកចិត្តទុកដាក់ជ្មួយសហគមន៍កសកិមមា
ការចុះ្ិនិត្យបញ្ហា ផ្ទា លប់ៅមូលដា្ឋ ន

 ថ្នា កដ់រឹកនារំ្ស់សហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជាថតងថត�កចិត្េញកដ្កល់្លើ�ត្ចំលពាះ្ញ្ហា ថដេលកើតមាេជញំវញិ្ញ្ហា សសរូវអង្ករ។ លសកា�
លពេថដេស្មូេ្េសសរូវសកអូ្យ៉ា ងលសចើេ សស្លពេោកាសធាតញមេិអំលណា�្េ្ងលនាះ ថ្នា កដ់រឹកនាសំហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា ដរឹកនាំ
លដ្� ឯកឧត្តម សខុ ្ ុទ្ធី�ុធ ស្ធាេសហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា បាេចញះសតរួតពិេិត្យរា្ថ េភាពស្មូេេិញសសរូវ េិង ការស្មូេ្េសសរូវតាម
សហគមេល៍ៅលខត្្ន្ា�មាេជ�័។ 
 ស្ជាពេរដឋា បាេអះោងថ្ សកម្មភាពស្មូេ្េសសរូវលដើមរដូវ (សសរូវសកអូ្) ថដេកំពញងថតស្មូេ្េយ៉ា ងស្ញរឹក្ំ ញ្តនាលពេ
លេះ លសពាះក្បីបារម្ខាល ចេរឹកលភលៀងធាល កម់កខាល ងំថដេោច្ណ្ាេឲ្យការខូចខាតកាេថ់តធ្េធ់្រ រ បីឯការេិញរ្ស់លរាងមា៉ា សញបីេកិេសសរូវមាេកសមតិ។ 
 ការជួ្ជញំបាេលធវែើល�ើងលៅកនាញង សហគមេព៍បីងពង ់ភូមិ្ រួ �ញំលសឿ សសរុកមង្គេ្ញរ បី លខត្្ន្ា�មាេជ�័ លដ្�មាេវត្មាេចូេរមួរ្ស់ 
ស្ធាេមេ្បីរកសិកម្ម េិង មេ្បីរពាណិជ្ជកម្មលខត្។ 
 តាមលសចក្បីរា�ការណ៍ពបីកសិករ តដមលសសរូវបាេធាល កច់ញះដេ់ ៥៥០០បាត កនាញងម�ួលតាេលៅដ្្េបី២៨ថខកញ្ញា ឆ្នា ២ំ០១៦។ តដមលលេះ
ធាល កច់ញះស្មាណ៥០%លធៀ្េរឹងសសរូវសកអូ្ថដេស្មូេ្េលៅលដើមរដូវកនាញងពាកក់ណ្ាេថខសបីហា។  

សកម្មភាពចញះជួ្សហគមេក៍សិកម្ម េិងសមាជិកលរាងមា៉ា សបីញេកិេសសរូវលៅលខត្្ន្ា�មាេជ�័ េិងលខត្បាតដ់ំ្ង

ទំ្័រទី ១៤ ទំ្័រទី ១៥
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លវៀតណាម្្េ់ការអេញលសគ្ះពេ្ធអសតា០%ដេ់ការនាចូំេអង្ករពបីកម្ញជា កាេពបីដ្្េបី២៦ ថខតញលា ឆ្នា ២ំ០១៦ លៅរដឋាធាេបីហាណូ�
ស្លេសលវៀតណាម កនាញងឱកាស្ំលពញេសសេេៈកិច្ចជា្លូវការ សលម្ចអគ្គមហាលសនា្តបីលតលជា ហ៊ុន តសន បាេដរឹកនាគំណៈស្តិភូជាេខ់្ស់
កនាញងជូរដេរាជរដ្ឋា ភបិាេ េិង អនាកធញរកិច្ចលៅ្ំលពញេសសេេៈកិច្ចេិងចញះហត្ថលេខាលេើកិច្ចសពមលសពៀងពាណិជ្ជកម្ម។ កិច្ចជំេួ្លេះជាថ្នាកម�ួដេ

កិច្ចស្ជញំកំពូេ�ញេ្ធរាសស្រសហស្តិ្ត្រិការលសដឋាកិច្ច ោល�៉ាយ៉ា វា៉ា ឌបី លៅលៅយ៉ា លមគង្គ (ACMECS) លេើកេបី ៧ េិងកិច្ចស្ជញំកំពូេកម្ញជា ឡាវ 
មបីយ៉ា េម់ា៉ា  េិង លវៀតណាម (CLMV) លេើកេបី ៨ សពមទាងំកិច្ចស្ជញំលវេិកាលសដឋាកិច្ចពិភពលលាក (WEF) ស្បីពបីតំ្េល់មគង្គ។ 
នាលពេលនាះ លវៀតណាមអេញញ្ញា តឲ្យកម្ញជានាចូំេសេលរឹកថ្នា ជំកស់្ួត េិងអង្ករ លដ្�ឥត្ងព់េ្ធជាលរៀងរាេ់ឆ្នា ។ំ លយងតាមខលរឹមរារដេកិច្ច
សសម្សសមរួេបាេឲ្យដរឹងថ្ ភាគបីកម្ញជា�េ់សពម្្េ់ភាពអេញលសគ្ះពេ្ធ ០% (សូេ្យភាគរ�) េូវមញខេំេិញចំេួេ ២៩្ន្ាតព់េ្ធ 
ដេ់ភាគបីលវៀតណាម លហើ�ភាគបីលវៀតណាម �េ់សពម្្េ់ភាពអេញលសគ្ះពេ្ធ ០% (សូេ្យភាគរ�) េូវមញខេំេិញចំេួេ ៣៩្ន្ាតព់េ្ធ 
ដេ់ភាគបីកម្ញជាវញិ លដ្�រមួ្ញ្ចូ េមញខេំេិញអង្ករចំេួេ ៣០មញេឺលតាេ លរៀងរាេ់ឆ្នា  ំ េិងសេលរឹកថ្នា ជំកស់្ួតចំេួេ ៣ពាេល់តាេ សសមា្ឆ់្នា  ំ
២០១៦-២០១៧។

កិច្ចសសម្សសមរួេជំរញញពាណិជ្ជកម្មលេវែភាគបីរវាងស្លេសទាងំពបីរ បាេលធវែើល�ើងរវាង ឯកឧត្តម ោ៉ន សរូសក័្តិ រដឋាមសេ្បីសកសួងពាណិជ្ជកម្ម
កម្ញជា េិងលលាកសតាេ េួេោញ (Tran Tuan Anh) រដឋាមសេ្បីសកសួងឧសសាហកម្ម េិងពាណិជ្ជកម្ម លវៀតណាម នាសពរឹកដ្្េបី២៦ ថខតញលា 
ឆ្នា ២ំ០១៦ លៅរដឋាធាេបីហាណូ� ស្លេសលវៀតណាម។
ពិធបីចញះហត្ថលេខាលេះ បាេស្សពរឹត្ិលៅលសកាមអធិ្តបីភាពលលាកហ៊ញេ ថសេ នា�ករដឋាមសេ្បីដេសពះរាជាណាចសកកម្ញជា េិង លលាកលងវែៀេ សួេហវែ៊ញក 
(Nguyen Xuan Phuc) នា�ករដឋាមសេ្បីដេរាធារណរដឋាសង្គមេិ�មលវៀតណាម៕

ជាម�ួការ្្េ់កូតានាលំចញអង្ករ្លូវការកនាញងលពេចញងឆ្នា ២ំ០១៦ ពបីសំណាកម់ហាអំណាចចិេ េិង ការ្្េ់កូតានាលំចញអង្ករលៅស្លេស
លវៀតណាមកនាញងអសតាពេ្ធ០% កម្ញជាករ៏កសាេំេរឹងបាេកនាញងការនាលំចញលៅកាេេ់បី្សារសហភាពអឺរ ៉ាញ្  លហើ� លសរៅពបីលេះមាេេបី្សារ្្មបីៗដេស្លេស
ម�ួចំេួេបាេថចចូវចងន់ាចូំេអង្ករពបីស្លេសកម្ញជា។

្្មបីៗលេះ ស្លេសេបីមរ័ល�លស្ ថដេជាស្លេសលេើ្េេួេបាេឯករាជ្យលសកា�លគ្ំ ញ្តលៅតំ្េោ់សញបីភាគោលគនា� ៍  បាេ្ងាហា ញពបី្ំណង
េិញអង្ករពបីស្លេសកម្ញជាកនាញង្រមិាណ២០០ពាេល់តាេកនាញងម�ួ ឆ្នា  ំ ខណៈេបី្សារឥណ្ឌូ លេសញបីលៅថតស្ថិតលៅកនាញងក្បីរពំរឹងេញកសសមា្ក់ារនាលំចញអ
ង្ករ លហើ�សកសួងពាណិជ្ជកម្មលសនាើឲ្យសហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជាសិកសាពបីស្លភេអង្ករនានា េិង តដមលអង្ករសសមា្ល់សតៀមស្កួតស្ថជង។ លយងតាម
ការអះោងរ្ស់មសេ្បីជាេខ់្ស់សកសួងពាណិជ្ជកម្ម។

ការងារទីផ្សារ

កតូាថមាី្ីចិន ប�ៀតណាម និង បពតៀមពបបទសមួយចំនួនបទៀត

កម្ុជ្រ ំ្ រឹងបលើការ្ពងីកទីផ្សារបៅកនោងុតំបន់កាន់តតធំទូោយ

ជាម�ួការ្្េ់កូតានាលំចញអង្ករ្លូវការកនាញងលពេចញងឆ្នា ២ំ០១៦ ពបីសំណាកម់ហាអំណាចចិេ េិង ការ្្េ់កូតានាលំចញអង្ករលៅស្លេស
លវៀតណាមកនាញងអសតាពេ្ធ០% កម្ញជាករ៏កសាេំេរឹងកនាញងការនាលំចញលៅកាេេ់បី្សារសហភាពអឺរ ៉ាញ្  លហើ� លសរៅពបីលេះមាេេបី្សារ្្មបីៗដេស្លេសម�ួចំ
េួេបាេថចចូវចងន់ាចូំេអង្ករពបីស្លេសកម្ញជា។

្្មបីៗលេះ ស្លេសេបីមរ័ល�លស្ ថដេជាស្លេសលេើ្េេួេបាេឯករាជ្យលសកា�លគ្ំ ញ្តលៅតំ្េោ់សញបីភាគោលគនា� ៍  បាេ្ងាហា ញពបី្ំណង
េិញអង្ករពបីស្លេសកម្ញជាកនាញង្រមិាណ២០០ពាេល់តាេកនាញងម�ួឆ្នា  ំ ខណៈេបី្សារឥណ្ឌូ លេសញបីលៅថតស្ថិតលៅកនាញងក្បីរពំរឹងេញកសសមា្ក់ារនាលំចញ
អង្ករ លហើ�សកសួងពាណិជ្ជកម្មលសនាើឲ្យសហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជាសិកសាពបីស្លភេអង្ករនានា េិង តដមលអង្ករសសមា្ល់សតៀមស្កួតស្ថជង។

លៅកនាញងកិច្ចស្ជញំពិភាកសាស្បីពបី «្រមិាណេិងស្លភេអង្ករសសមា្ក់ារនាលំចញកនាញងឆ្នា ២ំ០១៦-២០១៧» លសកាមអធិ្តបីភាព ឯកឧត្តម សខុ 
សភុ័នក្ត  អេញរដឋាលេខាធិការសកសួងពាណិជ្ជកម្ម េិង ឯកឧត្តម សខុ ្ុទ្ធី�ុធ ស្ធាេសហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា  មសេ្បីជាេខ់្ស់សកសួងពា
ណិជ្ជកម្ម បាេលេើកល�ើងថ្ការល្ើកេូលា�ដេេបី្សារអង្ករកម្ញជាសសមា្ឆ់្នា ខំាងមញេលេះគឺជាលរឿងថដេសហពេ័្ធសសរូវអង្ករលធវែើការងាររមួគ្នា ជាម�ួ
សកសួងពាណិជ្ជកម្មលដើម្ បីក្ា្�់កឱកាសនាលំចញអង្ករលៅ្រលេស។ 

ឯកឧត្តម សខុ សភុ័នក្ត អេញរដឋាលេខាធិការសកសួងពាណិជ្ជកម្ម បាេលសនាើឲ្យសហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា សិកសាេិងកំណតអ់ំពបី �ថ្ស្លភេអង្ករ  
ថ្លតើ អង្ករកម្ញជាមាេស្លភេអវែបីខលះ? តដមល្៉ាញនា្ម េ? ថដេោចនាលំចញលៅកាេស់្លេសឥណ្ឌូ លេសញបីកនាញងលពេណាម�ួថដេភាគបីកម្ញជាេិង
ឥណ្ឌូ លេសញបីមាេកិច្ចសពមលសពៀងរចួលៅលហើ�។ ឯកឧត្ម បាេ្ថេ្ថមលេៀតថ្ ស្លេសេបីមរ័ល�លស្ កប៏ាេ្ងាហា ញពបី្ំណងនាអំង្ករលចញពបីកម្ញជា
កនាញង្រមិាណ២០០ពាេល់តាេកនាញងម�ួឆ្នា  ំ លៅលពេថដេស្មញខរាជរដ្ឋា ភបិាេកម្ញជាសលម្ចអគ្គមហាលសនា្តបីលតលជា ហ៊ញេ ថសេ ដរឹកនាគំណៈ
ស្តិភូលៅ្ំលពញេសសេេៈកិច្ចជា្លូវការលៅស្លេសេបីមរ័ល�លស្ កាេពបីលពេ្្មបីៗលេះ។ លៅលពេលនាះឯកឧត្មបាេលសនាើឲ្យសហពេ័្ធសិកសាលេើ
តដមលអង្ករ លដើម្ បីឲ្យកម្ញជាមាេឱកាសស្កួតស្ថជងជាម�ួ្ណ្ាស្លេសល្សេងៗលេៀត។ 

ឯកឧត្តម សខុ ្ុទ្ធី�ុធ ស្ធាេសហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា បាេកតសំ់គ្េ់ថ្ សហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជាមាេ្េពិលរាធេស៍គ្ស់គ្េ់
សសមា្ក់ារចូេរមួលធវែើការងារលេះ លសពាះការងារកេលងមក ដូចជាេបី្សារស្លេសហវែបីេបីពបីេជាលដើម បាេកាល �ជា្េពិលរាធេក៍នាញងការចូេរមួលដញដ្ល
កនាញងការនាអំង្ករលចញ៕

«លេះជាឱកាសេ្អថដេល�ើងបាេដរឹងពបីតសមរុ�េបី្សារលេះ លហើ� ល�ើងេរឹងពយាយមលធវែើថ្េការលេះកនាញងលពេឆ្្់ៗ លេះ»។  

សសមា្ឆ់្នា ពំបី២០១៦-២០១៧ ស្លេសនាចូំេអង្ករម�ួចំេួេបាេសេយា្លង្កើេ្រមិាណនាចូំេអង្ករពបីស្លេសកម្ញជា កនាញងលនាះស្លេសចិេបាេ
សេយា្លង្កើេពបី១០មញេឺលតាេលៅ២០មញេឺលតាេ េិង សញ្ញា ណនាលំចញលៅកាេេ់បី្សារអឺរ ៉ាញ្ លៅថត្ងាហា ញពបីភាពវជិ្ជមាេ ល្ើលទាះ្បីស្ឈមការស្កួត
ស្ថជងខ្ស់។ 

លៅកនាញងកិច្ចស្ជញំលនាះ ឯកឧត្តម សខុ សភុ័នក្ត បាេអំពាវនាវឲ្យសហពេ័្ធសសរូវអង្ករជួ��សិកសា ពបីតដមលដ្លលដើមអង្ករសសមា្ន់ាលំចញ 
លដ្�សតរូវកាត់្ េ្ថ�តដមលដ្លលដើម ឬតដមលថដេមេិចាបំាចស់តរូវចំណា�ណាម�ួ លដើម្ ប្ី ន្ា្តដមលអង្ករសសមា្ចូ់េរមួលដញដ្លជាម�ួដដគូស្កួត
ស្ថជងល្សេងៗលេៀត។

ឯកឧត្ម មាេស្រាសេ៖៍ «ល�ើងសតរូវរកវធិបីលដ្ះសរា�លរឿង្ញ្ចញ ះតដមល លសពាះតដមលទាងំលនាះមេិថមេជាតដមលថដេល�ើងមេិថមេ្ញ្ចញ ះមេិបាេ
លនាះលេ»។

ទំ្័រទី ១៦ ទំ្័រទី ១៧



www.crf.org.kh www.facebook.com/cambodiaricefederation

សពមបសពមរួលជ្មួយសមាជិកចូលរមួសកមមាភា្បផ្្សងៗ

ការចូលរមួផ្្ស្្ផ្សាយកនោងុទីផ្សារអន្តរជ្តិ «្ិ្័រណ៌ចិន-អាស៊ាន បលើកទី១៣»

ការចូលរមួសននោិសទីពសរូ�អង្ករអន្តរជ្តិ (The World Rice Conference)

 កនាញងឱកាសដេការសបារព្ធពិពរ័ណ៌ចិេ-ោរ៊ាេ លេើកេបី១៣ េិងលវេិកាស្បីពបីពាណិជ្ជកម្ម េិងវេិិលយគកម្ញជា-ចិេ លេើកេបី១លៅសពរឹកដ្្េបី
១១ថខកញ្ញា ឆ្នា ២ំ០១៦លៅេបីសករុងណាេបីង លខត្កាវែ ងសញបី រាធារណៈរដឋាស្ជាមាេិតចិេ ថ្នា កដ់រឹកនាេំិងមសេ្បីលេខាធិការដ្ឋា េជាលសចើេរូ្ បាេចូេរមួ 
េិង �ក្េិត្េអង្ករកម្ញជាជាលសចើេមា៉ា កលៅចូេរមួតាងំពិពរ័ណ៍លៅេបីលនាះ។ 
 លៅកនាញងការលរៀ្ចំសពិត្ិការណ៍ពិពរ័ណ៍ដធ៏ំស្ជាចំតំ្េោ់សញបីលេះ សបម្តចអគ្គមហាបសនាបតីបតបជ្ ហ៊ុន តសន បាេដរឹកនាំ
គណៈស្តិភូជាេខ់្ស់កម្ញជា រមួមាេថ្នា កដ់រឹកនាសំកសួងនានា េិង វស័ិ�ឯកជេរមួមាេគណៈស្តិភូសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ញជា េិង 
សហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា លៅចូេរមួសពិត្ិការណ៍ដសំ៏ខាេល់េះកនាញង្ំណងទាកទ់ាញេបី្សារចិេេិញ្េិត្េថខ្មរឲ្យបាេ្ថេ្ថមលេៀត េិង ទាក់
ទាញវេិិលយគិេ្រលេសជាពិលសសចិេ្េ្្ណ្ាកេ់ញេវេិិលយគលៅកម្ញជា។ 
 ឯកឧត្តម សខុ ្ុទ្ធី�ុធ ស្ធាេសហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជាបាេដរឹកនា ំ សករុមស រ្ឹកសាភបិាេ េិង មសេ្បីលេខាធិការដ្ឋា េលៅ 
ចូេរមួពិពរ័ណ៍ េិង លវេិកាពាណិជ្ជកម្ម េិង វេិិលយគកម្ញជាចិេ លេើកេបី១   First Cambodia-China  Business and Investment Forum 
លៅេបីសករុងណាេបីង លខត្កាវែ ងសញបីស្លេសចិេ លៅដ្្េបី១២កញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៦។ 
 យ៉ា ងលហាចណាស់សករុមហ៊ញេលរាងមា៉ា សញបីេកិេសសរូវថដេកំពញងស្តិ្ត្ិការកិេសសរូវ ថកដចនា េិង នាលំចញអង្ករចំេួេ៧ រមួជាម�ួសហពេ័្ធស្
រវូអង្ករកម្ញជា (CRF) េរឹងមាេវត្មាេចូេរមួពិពរ័ណ៍ េិង លវេិកាពាណិជ្ជកម្ម ចា្ព់បីដ្្េបី១១ ដេ់ដ្្េបី១៤ ថខ កញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៦ លៅេបីសករុងណាេបីង 
លខត្កាវែ ងសញបីស្លេសចិេ។ 

 ជាលរៀងរាេ់ម�ួឆ្នា មំ្ង សេនាិសបីេសសរូវអង្ករអេ្រជាតិថតងថតលរៀ្ចំសពរឹតិ្ការណ៍ស្ចាឆំ្នា រំ�ៈលពេពបីរដ្្ លដ្�មាេវត្មាេចូេរមួពបីសំ
ណាកអ់នាកពាកព់េ័្ធថដេមាេជបីវកម្មកនាញងវស័ិ�សសរូវអង្ករ មកពបីជញំវញិពិភពលលាក។ 
សេនាិសបីេសសរូវអង្ករអេ្រជាតិលៅលខត្លឈៀងដម៉ាស្លេសដ្ បាេទាកទ់ាញអនាកចូេរមួជាង៣០០នាកថ់ដេសញេ្ធសរឹងជាអនាកជំេួញេិងអនាក
្េិតយ៉ា ងសកម្ម មកពបីសគ្ត់ំ្េ ់ ដូចជា តំ្េោ់សញបីជាតំ្េ់្ េិតសំខាេ ់ តំ្េអឺ់រ ៉ាញ្ ជាតំ្េន់ាចូំេេិងលស្ើសបាស់ តំ្េោ់លមរកិជាតំ្េ់
្េិត្ងេិងលស្ើសបាស់្ង េិង ពបីតំ្េល់្សេងៗលេៀត។ 

សហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា េិងសមាជិករ្ស់ខលួេថតងថតចូេរមួសពរឹត្ិការណ៍លេះ លដ្�នា�ំកេូវពត័ម៌ាេចញងលសកា�្ំ ញ្តពាកព់េ័្ធសសរូវអង្ករលដើម្ បី
្ងាហា ញជូេអនាកចូេរមួ តាមរ�ៈ្េ្ងាហា ញេិងការចូេរមួពិភាកសាលេវែភាគបី។ លេើសពបីលេះ សករុមហ៊ញេនានាថដេជាសមាជិករ្ស់សហពេ័្ធសសរូវ
អង្ករកម្ញជា កប៏ាេចាតេ់ញកសពរឹត្ិការណ៍ស្ចាឆំ្នា លំេះមាេរារៈសំខាេក់នាញងការថសវែងរកដដគូពាណិជ្ជកម្ម្្មបីៗសសមា្ព់សងបីកេបី្សារអង្កររ្ស់ខលួេ។ 
 លសរៅពបីជំេួ្សសមា្វ់ស័ិ�ពាណិជ្ជកម្មសសរូវអង្ករ សេនាិសបីេសសរូវអង្ករកប៏ាេលរៀ្ចំស្កួតគញណភាពអង្ករតាមរ�ៈការចម្អេិបា�លដ្
�ចញងជំនាញៗ។ ការស្កួតគញណភាពអង្ករដម៏ាេស្ជាស្ជាស្ិ�លេះថតងទាកទ់ាញេូវការចរឹងដរឹងពបីសំណាកស់្ជាជេថដេ្េិតអង្ករ។ជាេិច្ច
កាេ ស្លេសថដេដ្កក់ារស្កួតស្ថជងគញណភាពអង្ករ រមួមាេ៖ កម្ញជា ដ្ លវៀតណាម មបីយ៉ា េម់ា៉ា  បា៉ា គបីរា្ថ េ ឥណា្ឌ  េិង សហរដឋាោលមរកិថដេ
មាេអង្ករសរញ្ ជាង២០សំណាក។ 
 សសមា្ក់ារស្កួតគញណភាពអង្ករឆ្នា ២ំ០១៦កេលងលៅមេិបាេជា្ច់ំណាតថ់្នា កល់េខ១លេ ថតអង្ករកម្ញជាបាេជា្ច់ំណាតថ់្នា កក់ំពូេ
ទាងំ៣ លហើ�លៅថតជាគូស្កួតស្ថជងដស៏វែិតរាវែ ញេិងមាេសក្ាេញពេ្ំ ញ្តជាម�ួអង្ករជ�័លាភបីរ្ស់ដ្ លដ្�រារអង្ករកម្ញជាធាល ្់
េេួេបាេកិត្ិ�សឈនាះពាេរងាវែ េអ់ង្ករេ្អ្ំ ញ្តរហូតដេ់លៅ៣ឆ្នា ជំា្់ៗ គ្នា ។  
 លយងតាមការអះោងរ្ស់ លលាក Jeremy Zwinger ស្ធាេស្តិ្ត្ិដេ The Rice Trader ជាសករុមហ៊ញេលរៀ្ចំសេនាិសបីេលេះ សសមា
្ក់ារលសជើសលរ ើសអង្ករដ្ជា្ល់េខ១កនាញងឆ្នា លំេះគឺជាលរឿងេំបាកកនាញងការសលសមចចិត្រ្ស់ចញងលៅ ថដេសតរូវបាេលគអលញ្ជ ើញលដើម្ បីដរឹកនាកំារលសជើស
លរ ើសលេះកនាញងសេនាិសបីេសសរូវអង្ករអេ្រជាតិ (The World Rice Conference) កាេពបីដ្្េបី១៨ថខវចិ្ិកាឆ្នា ២ំ០១៦។ អង្ករកម្ញជាស្ថិតកនាញងចំលណាម
ការលសជើសលរ ើសចសមាញ់យ៉ា ងេំបាក លហើ� បាេេមាល កសំ់ណាកអង្ករចំេួេ២០ល្សេងលេៀត មកពបីស្លេសសរញ្ ១៤ ថដេបាេដ្កស់្កួតស្ថជង។ 
តាមអនាកលរៀ្ចំការស្កួត សំណាកអង្ករភាគលសចើេ ដ្កល់ដ្�ស្លេសដ្ េិង ស្លេសមបីយ៉ា េម់ា៉ា ។ លលាក Jeremy Zwinger បាេស្កាសថ្ 
អង្ករកម្ញជាស្ថិតកនាញងចំលណាម អង្ករេ្អ្ំ ញ្តលេះ ខណៈអង្ករពបីស្លេសលវៀតណាម មបីយ៉ា េម់ា៉ា  េិង ស្លេសជាលសចើេលេៀត មេិបាេជា្ល់នាះលេ 
សូម្ បីអង្ករ បា៉ា រា្ម េបី ថដេលគដ្ដំញះភាគលសចើេលៅស្លេសឥណា្ឌ  បា៉ា គបីរា្ថ េ ថដេជាស្លេសនាលំចញ អង្ករយ៉ា ងលសចើេលៅកាេេ់បី្សារចិេ េិង 
េបី្សារលៅមជ្ រឹម្ូព៌ា។ ឯកឧត្តម សខុ ្ុទ្ធី�ុធ ស្ធាេសហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា បាេ�េ់ថ្ សណាឋា េដបី េបីតាងំភូមរិាសស្ ដេស្លេស
កម្ញជាេិងដ្គឺស្ហាកស់្ថហេគ្នា  ដូចលេះ គញណភាពអង្ករដេស្លេសទាងំពបីរមេិខញសគ្នា លនាះលេ។ ឯកឧត្ម បាេលេើកល�ើងថ្ អវែបីថដេកម្ញជា
សតរូវគិតគួរគឺសតរូវគិតពបីថ្េការឲ្យចបាស់លាស់ ខណៈ្ញ្ហា េបី្សារេិងតដមលរ្ស់កម្ញជាលៅមេិទាេល់ដ្ះសរា�បាេ។ កម្ញជាធាល ្ឈ់នាះពាេអង្ករ
េ្អ្ំ ញ្តដំ្ូង្ំ ញ្តលៅឆ្នា  ំ២០១២ ថដេលគលរៀ្ចំល�ើងលៅលកាះបាេបី ស្លេសឥណ្ឌូ លេសញបី លហើ� ពបីរឆ្នា ំ្ េ្្ន្ា្គឺ់ ឆ្នា ២ំ០១៣ លៅេបីសករុងហញងកញង 
េិង ឆ្នា ២ំ០១៤ ជាលពេថដេកម្ញជាលធវែើជាមា្ច ស់្្ះដេ (The World Rice Conference) លៅកនាញងថខវចិ្ិកាដូចគ្នា លេះ។
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្ិ្័រណ៍ និង ការផ្្គូរផ្្គងោណិជ្កមមា

 សហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា (CRF) រមួជាម�ួសករុមហ៊ញេជាសមាជិករ្ស់សហពេ័្ធសបាលំ្សេងលេៀត កំពញងមាេវត្មាេកនាញងពិពរ័ណ៍មហាួ្ោ
ហារស្ចាតំំ្េោ់សញបី លៅកាតថ់្ THAIFEX លៅកនាញងស្លេសដ្ លដើម្ បីតាងំ្ងាហា ញ្េិត្េអង្ករ្្មបីៗថដេសករុមហ៊ញេជាសមាជិកខិតខំស រ្ឹងថស្
ង្េិតេិងអភវិឌ្ឍចញងលសកា� ដេ់អនាកចូេរមួមកពបីជញំវញិពិភពលលាក។ 
 សហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា លដ្�មាេការសហការពបីរាជបីវកម្មហិរញញា វត្ថញអេ្រជាតិ(IFC) បាេសលសមចចិត្ចូេរមួពិពរ័ណ៍ម�ួលេះលដើម្ បី
្ងាហា ញ្េិត្េ េិង ្្េ់ពត័ម៌ាេ្្មបីៗដេ់អនាក្ញ្្ជ េិញេិងលភ្ៀវអេ្រជាតិ ពាកព់េ័្ធវស័ិ�សសរូវអង្ករ ថដេជាអង្ករេេួេបាេេូវពាេរងាវែ េជ់ា
អង្ករេ្អ្ំ ញ្តកនាញងពិភពលលាក ប្ីឆ្នា ជំា្់ៗ គ្នា  គឺ ឆ្នា ២ំ០១២ ២០១៣ េិង ឆ្នា ២ំ០១៤។ 
សករុមហ៊ញេកម្ញជាទាងំសបា ំថដេបាេចូេរមួ្ងាហា ញ្េិត្េរ្ស់ខលួេលៅពបីពរ័ណ៍ថ្នា កត់ំ្េT់HAIFEX  រមួមាេៈ
 •សករុមហ៊ញេ ថខ្មរហវែួត (Khmer Foods Group Co., Ltd.)
 •សករុមហ៊ញេ លហា្គ េដិេរា៉ា� Golden Rice (Cambodia) Co.,Ltd
 •សករុមហ៊ញេ សញបីធបីរា៉ា� City Rice Import Export Co.,Ltd
 •សករុមហ៊ញេ អ្សេរារា៉ា� (Apsara Rice (Cambodia) Co.,Ltd
 •សករុមហ៊ញេ Mekong Agro (KH) Industries Limited
 ស្ងត់ាងំពិពរ័ណ៍កម្ញជា ស្ថិតកនាញងចំលណាមស្ងព់ិពរ័ណ៍សរញ្  ១៩១៩ មកពបីស្លេសចំេួេ៤០លៅកនាញងពិភពលលាក។ ស្ង់្ េិត្េរ្ស់កម្ញជា 
សតរូវបាេរចនាល�ើងលដ្�្ងាហា ញេូវអត្សញ្ញា ណជាតិ លដ្��កសបារាេអង្គរវត្ជាេិមតិ្សញ្ញា  សពមទាងំមាេសកម្មភាពនានាពាកព់េ័្ធ
វស័ិ�កសិកម្មលៅកនាញងសសរុកជាពិលសសរល្ៀ្ដ្ដំញះរ្ស់ស្ជាកសិករថខ្មរ។ 
 កនាញងឱកាសដេការបារពវែលវេិកាសសរូវអង្ករលៅកម្ញជាកាេពបីថខមករាឆ្នា ២ំ០១៦ ស្មញខរាជរដ្ឋា ភបិាេកម្ញជា សបម្តចអគ្គមហាបស
នាបតីបតបជ្ ហ៊ុន តសន ធាល ្ប់ាេលកាតសរលសើរស្ក្លដ្�លមាេេភាពចំលពាះកសិករកម្ញជាថ្ ជាអនាកថដេបាេខិតខំ ស្រឹងថស្ងតសូ៊ 
ពយាយម េិង សងាវែ ត កនាញងការងារ្ង្ក្លង្កើេ្េសសរូវ លហើ�្េិតបាេអង្ករដឆ្៏្ញសសមា្ពិ់ភពលលាក។

�ត្តមានអង្ករ ង្ា ញប់ំផ្ុតកនោងុ្ិភ្បោកកំ្ុងមាន�ត្តមាន ្ិ្័រណ៍មហាូបអាហារ
បៅអាសុបីៅពបបទសមថ

សកម្មភាពតាងំពិពរ័ណ៌លៅ THAIFEX

 ការសកិសាបបង្កើត «តតម» សពមាប់អង្ករកនោងុពសរុក

សហ្័ន្ធពសរូ�អង្ករកម្ុជ្ ផ្្តួចបផ្្តើមបបង្កើត «តតម» សោំលផ់្លតិផ្លអង្ករតខមារ

 វស័ិ�សសរូវអង្ករលៅកម្ញជាសតរូវថតមាេរល្ៀ្លរៀ្រ�។ រល្ៀ្លរៀ្រ� ោចធានាបាេេូវគញណភាពអង្ករថខ្មរពិតសបាកដ ធានាបាេ
េូវការសគ្ស់គងជាកល់ាក ់ េិង ្លញ្ជ ៀសបាេេូវបាតញភាពទាងំឡា� ដូចជាករណបី ការលា�អង្ករនាចូំេ ការ្េិតអង្ករបាល ស្ិក 
ការេកអ់ង្ករលស ើ្សបាស់រារធាតញគបីមបីលសចើេ េិង ្ញ្ហា ជាលសចើេលេៀត ថដេលគថតងបាេដរឹង េិង បាេឮកនាញងលពេកេលងមក។
លដើម្ ប្ី លញ្ជ ៀស្ញ្ហា ស្មញគរា្ម ញ ថដេរកឫសគេ់លដ្�េំបាក េិង ថដេថតង្៉ាះពាេ់ដេ់វស័ិ�សសរូវអង្ករជាលរឿ�ៗ សហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា 
បាេ្្ួចល្្ើមគំេិត្លង្កើត «ថតម» សសមា្សំ់គ្េ់េិង្ញ្្ជ ក់្ េិត្េអង្ករកម្ញជាសញេ្ធ១០០% (លទាះ ប្ីការសលសមចជា្លូវការមេិទាេល់ធវែើក្បី) 
ថតគំេិតលេះសតរូវបាេរា្ថ ្េ័នានា បាេ្្េ់ការគ្សំេយ៉ា ងខាល ងំ េិង ជំរញញឲ្យបាេលចញឆ្្់ៗ កនាញងលពេខាងមញខលេះ។ កេលងមក
លេះសហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា បាេ្ំលពញការងារយ៉ា ងលសចើេកនាញងការថសវែងរកការគ្សំេពបីរា្ថ ្េ័ពាកព់េ័្ធ សមាជិករ្ស់សហពេ័្ធ លដ្៉ាូេកអ់ង្ករ
កនាញងសករុងភនាលំពញេិងតាម្ណ្ាលខត្ សពមទាងំបាេចញះ្្េ់ជួ្ជាម�ួសហគមេក៍សិកម្មជាលសចើេលេៀត្ង លដើម្ បីចងដ់រឹងថ្លតើ គំេិតលេះ
សមសស្តាមអវែបីថដេគ្តច់ងប់ាេ េិង លដើម្ បីេញ្្ំបាតក់្បីបារម្នានា។ លេើសពបីលេះលៅលេៀតសហពេ័្ធបាេ្លង្កើេកម្មវធិបី្សេពវែ្សា�
អំពបីការគ្សំេ្េិត្េថខ្មរ ជួ��កសិករកម្ញជា លដ្�្សេពវែ្សា�យ៉ា ងេូេំេូលា� តាមេូរេសសេេ ៍កាថសត េិង ្ ណ្ាញសង្គមយ៉ា ងលសចើេលសចើេ។ 
ការងារ្សេពវែ្សា�ទាងំលេះ លដើម្ បីជួ��សសមរួេេបី្សារដេ់សមាជិកសហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជាទាងំមូេ ថដេរមួមាេទាងំសហគមេក៍សិករ 
លដ្៉ាូថចកចា�េកដ់ញំេិងេករ់ា� លរាងមា៉ា សញបីេ េិង សករុមហ៊ញេនាលំចញទាងំអស់ េិង ការធានាបាេេូវគញណភាពអង្កររ្ស់កម្ញជា 
ឲ្យលៅដេ់រាធារណៈជេលដ្�ពិតសបាកដ។ 
ការងារទាងំលេះកថ៏្្អកតាមអេញរាសេដ៍ខ៏្ងខ់្ស់្ំ ញ្ត រ្ស់សលម្ចលតលជា នា�ករដឋាមសេ្បី ថដេបាេអំពាវនាវដេ់រាធារណៈជេេិងភាគបីពាក់
ពេ័្ធទាងំរា្ថ ្េ័រដឋាេិងឯកជេចូេរមួេិញអង្ករកម្ញជា។ 
សហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជាេេួេរា្គ េ់លដ្�អេញសកិត្យរ្ស់រាជរដ្ឋា ភបិាេលេខ ២២៨ អេសក.្ក ចញះដ្្េបី០៨ ថខសបីហាឆ្នា ២ំ០១៤។

ខាងបពកាមបនះ គឺជ្្័ត៌មានទូបៅមនការបបង្កើតតតមរបសស់ហ្័ន្ធពសរូ�អង្ករកម្ុជ្៖
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 សំលណើ ររ្ស់សហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា៖«រាេ់ការអេញញ្ញា តឲ្យនាចូំេអង្ករេិងការដ្កេ់កល់េើេបី្សារ សតរូវមាេពត័ម៌ាេអំពបីោស�ដ្ឋា េ
មា៉ា ក�បីលហា េិង ស្ភពចបាស់លាស់ លដើម្ បីពសងរឹងការនាចូំេអង្ករេិងគញណភាព អង្ករ ថដេបាេចរាចរលៅលេើេបី្សារ» សតរូវបាេថ្នា កដ់រឹកនាសំកសួង
ពាណិជ្ជកម្ម េេួេ�កេិងលសតៀមអេញវត្ឲ្យមាេស្សិេ្ធភាព។
 សំលណើ រលេះសតរូវបាេលេើក�កលៅពិភាកសាចំេួេពបីរលេើករចួមកលហើ� គឺលេើកេបី១៖ កិច្ចស្ជញំពិលសសរវាងថ្នា កដ់រឹកនាសំកសួងពាណិជ្ជ
កម្មដរឹកនាលំដ្� ឯកឧត្តម ោ៉ន សរូសក័្តិ េិង ថ្នា កដ់រឹកនាសំហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជាដរឹកនាលំដ្� ឯកឧត្តម សខុ ្ុទ្ធី�ុធ លៅដ្្េបី១២ 
ថខសបីហាឆ្នា ២ំ០១៦ េិងលេើកេបី២៖ កិច្ចស្ជញំសករុមការងារចំរញះរវាងសកសួងពាណិជ្ជកម្ម េិង សហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា កាេពបីដ្្េបី១៥ថខសបីហា 
ឆ្នា ២ំ០១៦ លៅេបីស្បីការសកសួងពាណិជ្ជកម្ម ថ្នា កដ់រឹកនាសំកសួងពាណិជ្ជកម្មបាេគ្សំេចំលពាះសំលណើ ររ្ស់សហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា ថដេលសនាើឲ្យ
សកសួងពាណិជ្ជកម្មតាមរ�ៈកាកំញងសតរូេ សតរូវសតរួតពិេិ្យអង្ករឲ្យបាេចបាស់លាស់មញេអេញញ្ញា តឲ្យនាចូំេ។លៅកនាញងកិច្ចស្ជញំលនាះថ្នា កដ់រឹកនាសំកសួង
ពាណិពាជ្ជកម្ម បាេ�េ់សពមរតិ្េ្រឹងការនាចូំេអង្ករពបីស្លេសជិតខាង លដ្�សកសួងេរឹងលចញជាេិខិតជាលា�លាកអ់កសេរលៅកាេរ់ា្ថ ្េ័
អេញវត្ចបា្ ់ ជាពិលសសគឺកាកំញងសតរូេ េិងសករុមហ៊ញេនាចូំេទាងំអស់ឲ្យអេញវត្លៅតាមចបា្រ់្ស់សកសួងពាណិជ្ជកម្ម ស្បីអំពបីការនាចូំេ 
ថដេតាមសំលណើ ររ្ស់សហពេ័្ធ លហើ�ចបា្ល់េះបាេកំណតថ់្ការនាចូំេសតរូវថតមាេសសមកលវចខ្ច្ស់តរឹមសតរូវ មាេមា៉ា កសញ្ញា សករុមហ៊ញេ េិង
ោស�ដ្ឋា េ្េិតចបាស់លាស់កនាញងការចរាចរេកត់ាមេបី្សារ។
 បោក មូល សារទិ្ធី អគ្គលេខាធិការសហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា បាេលេើកល�ើងលដ្�ក្បីរ បីករា�ថ្ ការ�េ់សពមរ្ស់សកសួង
ពាណិជ្ជកម្មចំលពាះសំលណើ រលនាះ គឺជាលរឿងេ្អម�ួ ថដេេរឹង្្េ់ឱកាសឲ្យវស័ិ�កសិកម្មជាពិលសសសសរូវអង្ករមាេេេ្ធភាពេួតលាស់ល�ើងវញិ
េិង ពសងរឹងគញណភាព្េិត្េជាតិ។
លលាក អះោងថ្ លសកា�ពបីមាេការដ្កេិ់ខិតចំេួេពបីរលេើកលៅកាេស់កសួងពាណិជ្ជកម្ម លដ្�លសនាើសញំសកសួងលចញេូវ្េ្ញញាត្ិល្សេងៗ 
ឬកព៏សងរឹងលៅលេើអង្ករនាចូំេ លដ្�លធវែើយ៉ា ងណា ឲ្យអង្ករនាចូំេទាងំលនាះមាេស្ភពពត័ម៌ាេចបាស់លាស់ ដូចជាសំ្កលវចខ្ច្ម់ាេមា៉ា ក
សញ្ញា ជាកល់ាក ់ មាេោស�ដ្ឋា េពិតសបាកដ លដ្�មេិសតរឹមថតការនាចូំេលនាះលេ សូម្ បីការចរាចរលៅលេើេបី្សារកស៏តរូវធានាេូវភាពសតរឹមសតរូវ។ 
លលាក អះោងថ្ កេលងមកសកសួងលសដឋាកិច្ចហិរញញា វត្ថញ កធ៏ាល ្ប់ាេ្ងាហា ញេូវការគ្សំេចំលពាះវធិាេការដំល�ើងពេ្ធនាចូំេ។ 
លលាក ្ ថេ្ថមថ្ កេលងមកសមាជិករ្ស់សហពេ័្ធ កធ៏ាល ្ម់ាេការត្អូញថត្អរថ្ មាេអនាកនាចូំេខលះ�កមា៉ា ក�បីលហា ឬបាវលវចខ្ច្រ់្ស់លរាងមា៉ា សញបីេ
គ្តល់ៅដ្ក់្ េិត្េនាចូំេ រចួេកត់ាមេបី្សារ ថតអង្ករលនាះមេិថមេជាអង្កររ្ស់លរាងមា៉ា សញបីេលនាះលេ។ 
លលាក បាេអះោងលេៀតថ្ សហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជាកម៏ាេគណៈកមា្ម ធិការម�ួកនាញងចំលណាមគណៈកមា្ម ធិការទាងំ៦ លនាះគឺគណៈកមា្ម ធិការ
វេិ�័េិងសកមសបីេធម ៌សសមា្ត់ាមដ្េការអេញវត្ការងារលេះ លហើ�សហពេ័្ធកំពញងថតសហការជាម�ួសករុមហ៊ញេអធិការកិច្ចល្សេងៗ លដើម្ បីថសវែង
រកេេ្ធភាពចញះសតរួតពិេិត្យតាមលរាងមា៉ា សញបីេ ឬ កល៏ដ្៉ាូថចកចា�អង្ករ លដើម្ បីធានាថ្ អង្ករទាងំលនាះ េកស់ស្ចបា្រ់្ស់កម្ញជាលដ្�មាេ
ោស�ដ្ឋា េពិតសបាកដ េិង មា៉ា កសញ្ញា សតរឹមសតរូវ៕

ជំេួ្ពិភាកសារវាង ឯកឧត្តម សខុ ្ុទ្ធី�ុធ េិង ឯកឧត្តម ោ៉ន សរូសក័្តិ

ទំ្័រទី ២២ ទំ្័រទី ២៣



www.crf.org.kh www.facebook.com/cambodiaricefederation

ដំបណើ រការបបង្កើតនិងចុះបញ្ម៉ីាក�ិញ្្ញ តកមមា (certification Mark)

ពកសងួោណិជ្កមមា ្ពងរឹងនីតិ�ិធីមនការនាចំូលអង្ករ្ីបរបទស

 លសកា�មាេកិច្ចស្ជញំជា្េ្្ន្ា្ថ់ដេលសនាើល�ើងលដ្�សហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជាកនាញងការលដ្ះសរា�ភាពមេិស្សកតបីដេការនាចូំេអង្ករ
ពបី្រលេសជាពិលសសស្លេសលវៀតណាម លដើម្ បីលា�ជាម�ួអង្ករកនាញងសសរុក ឬេកថ់ចកចា�លដ្�្េលំល ្្ម ះរ្ស់លរាងមា៉ា សញបីេកនាញងសសរុក  
ឯកឧត្ម  បា៉ា េ សូរស័ក្ិ រដឋាមសេ្បីសកសួងពាណិជ្ជកម្ម បាេលចញស្កាសចញះដ្្េបី០៩ថខកញ្ញា ឆ្នា ២ំ០១៦ តសមរូវឲ្យសករុមហ៊ញេឬអនាកនាចូំេអង្ករអេញ
វត្តាម លដើម្ បីរកសាបាេេូវការលធវែើពាណិជ្ជកម្មលដ្�សមធម ៌េិង អេញលលាមភាពជាម�ួវធិាេស្ភពលដើមេំេិញ។
 ស្កាស្្មបីលេះលកើតល�ើង ្ ន្ា្ព់បីថ្នា កដ់រឹកនាសំហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា បាេលេើកពបី្ញ្ហា កងវែេ់នានាពាកព់េ័្ធការនាចូំេអង្ករពបីស្លេស
ជិតខាងលដ្�គ្្ម េភាពចបាស់លាស់ ថដេនាដំេ់ការ្ង្ក្េេំបាកដេ់្េិតកម្មកនាញងសសរុក េិង លសកា�ពបីមាេកិច្ចស្ជញំយ៉ា ងលហាចណាស់ពបី
រលេើកកាេពបីថខសបីហាឆ្នា ២ំ០១៦ ជាម�ួថ្នា កដ់រឹកនាសំកសួងពាណិជ្ជកម្ម លដើម្ បីលសនាើឲ្យសកសួងមាេចំណាតក់ារចំការនាចូំេអង្ករពបី្រលេសលដ្�
គ្នា ស្ភពចបាស់លាស់។ 

ស្កាស្្មបីៗ្ំ ញ្តរ្ស់សកសួងពាណិជ្ជកម្មពាកព់េ័្ធជំេួញនាចូំេអង្ករលេះ គឺជាអវែបីថដេសហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជាជាពិលសសសមាជិករ្ស់ខលួេ
ចងប់ាេ ចងល់�ើញ េិងអេញវត្ឲ្យបាេតរឹងរ រឹង លដើម្ បីឲ្យការស្កួតស្ថជងមាេតមាល ភាពកនាញងេបី្សារលសរ បី។ 

ស្កាស្្មបីរ្ស់សកសួងពាណិជ្ជកម្មសតងស់្ការ១ បាេថចងថ្៖«សតរូវបាេដ្កឲ់្យអេញវត្េូវការ្ំលពញថ្្្េលសនាើសញំនាចូំេអង្ករពបី្រលេស កនាញង
លគ្េ្ំណងរកសាបាេេូវការលធវែើពាណិជ្ជកម្មលដ្�សមធម ៌េិង អេញលលាមភាពជាម�ួវធិាេស្ភពលដើមេំេិញ»។ 

ពតង់ពបការ២ សកសួងពាណិជ្ជកម្មបាេតសមរូវឲ្យសករុមហ៊ញេ ឬអនាកនាចូំេអង្ករ សតរូវដ្កព់ាក្យលសនាើសញំមកសកសួងពាណិជ្ជកម្ម លដ្�្ំលពញ
ថ្្្េេិងភា្ជ ្ឯ់ករារ ដូចខាងលសកាម៖ 
 • ពាក្យលសនាើសញំ
 • វញិ្ញា ្េ្សតចញះ្ញ្ជ បីពាណិជ្ជកម្ម ឬ ោជបីវកម្ម ចំលពាះករណបី លសនាើសញំលេើកដំ្ូង
 • វកិ្ក�្សត  េិង តារាងលវចខ្ច្ ់
 • កិច្ចសេយាេិញេក ់
ពតង់ពបការ៣ សកសួងពាណិជ្ជកម្ម បាេស្កាសថ្ រាេ់ការនាចូំេអង្ករពបី្រលេស ចាបំាចស់តរូវមាេភាពអេញលលាមតាមេកខាខណ្ឌ តសមរូវដេ្េ
ដ្ឋា េចបា្។់ សករុមហ៊ញេ ឬអនាកនាចូំេអង្ករពបី្រលេស សតរូវមាេសំ្កលវចខ្ច្ស់មសស្ េិង សតរូវលបាះពញម្េូវពត័ម៌ាេដូចខាងលសកាម៖ 
 • សករុមហ៊ញេនាចូំេេិងោស�ដ្ឋា េ
 • សករុមហ៊ញេ្្គត់្ ្គង ់
 • េម្េ ់(គិតជាគបី�ូសកាម) 
 • ស្ភព េិង
 • កាេ្រលិច្េ ញ្តកំណតដ់េការលស្ើសបាស់

ពតង់ពបការ៤ សកសួងពាណិជ្ជកម្ម បាេលេើកល�ើងថ្ «លសកា�ពបីេេេួបាេពាក្យលសនាើសញំ សកសួងពាណិជ្ជកម្មសតរូវ្្េ់ការ�េ់សពមឲ្យនាចូំេ
អង្ករកនាញងរ�ៈលពេមេិឲ្យលេើសពបី ០២(ពបីរ)ដ្្  ដេដ្្លធវែើការ។ សញពេភាពដេការ�េ់សពមឲ្យនាចូំេអង្ករសតរូវមាេរ�ៈលពេ ០៣ ( ប្ី) ថខ គិត
ចា្ព់បីកាេ្រលិច្េដេការអេញញ្ញា ត។ 

ពបការ៥ សកសួងពាណិជ្ជកម្ម បាេថចងថ្ «កនាញងករណបី មាេ្ណ្រឹ ងតវា៉ា  មសេ្បីជំនាញសកសួងពាណិជ្ជកម្ម សតរូវសហការជាម�ួអង្គភាព ពាកព់េ័្ធ
លដើម្ បីចញះលៅលធវែើអធិការកិច្ច។ សហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា ោច្្េ់ពត័ម៌ាេេិងចូេរមួសលង្កតការណ៍តាមការចាបំាច។់ 

ចូលរមួជ្មួយពកសងួកសកិមមាកនោងុគណៈកមាមា ធិការតពមង់ទិស 
បលើគបពមាងជំរញុផ្លតិកមមាបសបៀង

 ដ្្េបី១១ ថខមករា ឆ្នា ២ំ០១៦លៅអគ្គនា�កដ្ឋា េកសិកម្មកិច្ចស្ជញំដេគណកមា្ម ធិការតសមងេ់ិសសសមា្គ់លសមាង្េិតកម្មលស្ៀង
សតរូវបាេស្សពរឹត្ល�បីងលសកាមអធិ្តបីភាពឯកឧត្ម េបី សញគេ្ធ រដឋាលេខាធិការសកសួងកសិកម្ម រញកាខា ស្មាញ់ េិងលេរាេ េិងជាស្ធាេគណ:កមា្ម ធិ
ការតសមងេ់ិសដេគលសមាង។ កិច្ចស្ជញំលេះមាេសមាសភាពចូេរមួ ពបីតំណាងសកសូងកសិកម្ម សកសួងលសដឋាកិច្ចេិងហិរញញា វត្ថញ សកសួងពាណិជ្ជកម្ម 
េិងសហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា។ 
 កនាញងគណ:កមា្ម ធិការតសមងេ់ិសលេះ ឯកឧត្តម សខុ ្ុទ្ធី�ុធ ស្ធាេសហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា កជ៏ាសមាជិកមានា ក ់លៅកកេញងលនាះ
ថដរ។គលសមាងជសមរុញ្េិតកម្មលស្ៀង ជាគលសមាងថដេឧ្ត្ថម្្វកិាលដ្�រាជរដ្ឋា ភបិាេកម្ញជា្្េ់ ចំេួេ២០លាេដញលាល រោលមរកិលេើ
គលសមាង្លង្កើេ្េិតកម្មសសរូវសកអូ្ េិង្េិតកម្ម្ថេល។
 គលសមាងលេះមាេរ�:លពេ៣ឆ្នា  ំ២០១៦-២០១៨ សំលៅ្លង្កើេពូជសសរូវសកអូ្សរញ្ លោ�បាេ ១៥០០០ លតាេ លៅកនាញងរ�:លពេ៣ឆ្នា  ំ
លៅលខត្ចំេួេ១១ េិង្លង្កើេការ្េិត្ថេលសរញ្ លោ�បាេ ៦មញេឺលតាេកនាញងម�ួឆ្នា  ំ លៅលខត្ ចំេួេ៨ លដើម្ បីជសមរុញ្េិតកម្មលស្ៀង ល្លើ�ត្
តសមរូវការលស្ៀងលៅកនាញងេបី្សារ។ គលសមាងេរឹងលធវែបីការជាម�ួសហគមកសិកម្ម លរាងមា៉ា សញបីេ អនាក្េិតពូជ េិងភាគបីពាកព់េ័្ធដដេលេៀត 
លៅតាម្ណ្ាលខត្នានា។ កិច្ចស្ជញំបាេ្្ស់្្ូរលយ្េ់គ្នា  អំពបីគំេិតល្សេងៗ ពបី�េ្ការនានា សំលៅលធវែបីយ៉ា ងណា លោ�គលសមាង
លេះសលសមចបាេតាមលគ្េលៅ េិងស្ក្លដ្�ស្សិេ្ធភាពខ្ស់។

ដំលណើ រការកិច្ចស្ជំញលេើកដំ្ូងរ្ស់សករុមការងារគលសមាងជំរញញ្េិតកម្មលស្ៀងលៅអគ្គនា�កដ្ឋា េកសិកម្ម
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Japanese Institute of Irrigation and Drainage (JIID) contributes Cambodian 
rice production through developing model farmland and providing farmers 

training in Battambang province in Cambodia

Model Farmland focus

On 28th of February 2016, about 140 ha of model farmland in the part of Kamping Pouy irrigation 

system located in O’Ta nhea village, Ta Kream Commune Banon District Battanbang province sup-

ported by Japanese Institute of Irrigation and Drainage (JIID) was completed. 

 This project was implemented by JIID under the study on promotion of agricultural infrastruc-

ture development project funded by the Japanese government. The objective of the study is to pro-

mote agricultural infrastructure development through strengthening the food value chain accompa-

nying remarkable economic growth in Cambodia. 

 tural development on both policy and technical matters in and out of Japan, mainly in Asia. 

Since 2000, JIID has shared its experiences on irrigation and drainage through conducting several 

joint studies with the Ministry of Water Resource and Meteorology (MOWRAM) of Cambodia. For 

example, recent works are how to promote participatory irrigation management and strengthen 

farmers’ water users’ groups, and how to prevent rural areas from disastrous damages through the 

establishment of an early warning system and implementation of an evacuation drill, etc. 

 There are 97 beneficial households in model farmland in Battanbang. And farmers cultivates 

paddy in twice in a year. Four tertiary canals with total length of 2,530m were rehabilitated and farm 

roads were development paved by laterite along with the each canal. Furthermore four intake struc-

tures were rehabilitated and five offtake structures were newly constructed.

 JIID and MOWRAM agreed the project site of the model farmland in 2014. There were sev-

eral reasons why Komping Puoy area was selected as a model site. Firstly, the Battanbang province 

was one of the leading provinces on rice production, secondly, irrigated water was available, and 

thirdly farm plot size was large enough to use farming machineries.

 Before the start of the project, the officers of the Battanbang provincial department of Water 

Resource and Meteorology (PDOWRAM) explained farmers to construct the canals and farm roads 

in the model farmland through farmers’ water users’ groups. The advantage of farm roads was ex-

plained to all farmers whose farmland was along the farm roads.

 The survey and design of the model farmland were implemented by the PDOWRAM of 

Battanbang. The construction work was implemented by a private contractor. The PDOWRAM 

supervised the construction. The construction period was only two months (1st January to 28th 

February, 2016)

 Besides the development of the model farmland, three training programs were provided to 

the related farmers. First was strengthening farmers’ water users’ groups in the model farmland 

conducted by the PDOWRAM in 2015. Second was a training of the usage and maintenance of 

power tillers, tractors, and combined harvesters with Battanbang provincial department of agricul-

ture in 2016. Third was the training of farming technique through famer’s field school provided by 

the Ministry of Agriculture and Forestry and Fisheries of Cambodia in 2016.

 According to the interviews to the farmers after the project, farmers began to use irrigation 

water individually and independently by adding field ditch. Irrigation water could reach each plot in 

the farmland timely. The access to respective farm plots became easier. Some farmers said they 

wanted to manage bigger farm size plots and use more agricultural machineries. The participation 

of beneficial farmers to the operation and maintenance of the irrigation system was improved through 

the training to them. The yields of the paddy fields have improved. JIID is now conducting the

surveys of farmers’ actual farming activities, yields, farming costs, the usage of the machineries etc. 

Near future, JIID would like to have an opportunity to report the output of the study in Cambodia.

The location of model farmland 1 JIID staffs and beneficial farmers after

completion

The completion of model farmland

construction
The location of model farmland 2

Plain figure of model farmlandCanal          Farm Road

ទំ្័រទី ២៦ ទំ្័រទី ២៧



www.crf.org.kh www.facebook.com/cambodiaricefederation

ពកសងួបសដ្ឋកិច្ចបញ្ចុ ះមថលៃម៉ាសុនីតស្កនដលទ់ំនិញអង្ករនាបំចញរយៈប្ល្ីរ ន្ោ ២ំ០១៧-២០១៨

ពកសងួបសដ្ឋកិច្ចហរិញ្ញ�ត្ុ

 ឯកឧត្ម លេសរដឋាមសេ្បី អូន ្័ន្ធមុនីរត័នោ រដឋាមសេ្បីសកសួងលសដឋាកិច្ចេិងហិរញញា វត្ថញ បាេលចញេិខិតម�ួ ចញះដ្្េបី០៦ថខតញលាឆ្នា ២ំ០១៦ 
ជំរា្ជូេ ឯកឧត្ម អគ្គនា�កដេអគ្គនា�កគ�េិងរដ្ឋា ករកម្ញជា អំពបីការថកសសមរួេជា្លណ្ាះោសេនាេូវកដសមសតរួតពិេិត្យតាមស្ពេ័្ធមា៉ា សញបីេ
ថស្កេ លេើមញខេំេិញអង្ករនាលំចញ ដរឹកជញ្ជូ េកនាញងកញងថតេរ័។
ការថកសសមរួេ�កដ្លលេះ ថ្្អកតាមចំណារដខ៏្ងខ់្ស់រ្ស់ សបម្តចអគ្គមហាបសនាបតីបតបជ្ ហ៊ុន តសន នា�ករដឋាមសេ្បីដេ
សពះរាជាណាចសកកម្ញជាចញះដ្្េបី២០ថខកញ្ញា ឆ្នា ២ំ០១៦ លេើេិខិតរ្ស់សកសួងលសដឋាកិច្ចេិងហិរញញា វត្ថញ។
ការថកសសមរួេេរឹងមាេសញពេភាពរ�ៈលពេពបីរឆ្នា  ំ ចា្ព់បីដ្្េបី០១ថខវចិ្ិកាឆ្នា ២ំ០១៦រហូតដេ់ដ្្េបី៣១ ថខធនាូឆ្នា ២ំ០១៨។ ញ្តកំណត់
លពេលេះសកសួងលសដឋាកិច្ចេិងហិរញញា វត្ថញេិងលធវែើការថកសសមរួេជា្្មបីេូវកដសមសតរួតពិេិត្យតាមស្ពេ័្ធមា៉ា សញបីេថស្កេ លេើមញខេំេិញអង្ករនាលំចញ។
 លលាក មូល សារទិ្ធី អគ្គលេខាធិការ សហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា បាេថ្លងអំណរគញណដេ់រាជរដ្ឋា ភបិាេថដេថតងថត�កចិត្េញកដ្ក់
ជួ��ដេ់វស័ិ�សសរូវអង្ករ លទាះ្បីការ្ញ្ចញ ះដ្លលេះហាកល់ៅតូច ថតវាបាេរមួចំថណកដេ់ការកាត់្ េ្ថ�ដ្លលដើម ថដេវស័ិ�ឯកជេថតងថតចងប់ាេ 
លដើម្ ប្ី លង្កើេសមត្ថភាពស្កួតស្ថជងជាម�ួអង្ករដេស្លេសជិតខាង។
ការ្ញ្ចញ ះតដមលលេើលសវាថស្កេអង្ករលស្មើស្មាណ៥០ភាគរ� លដ្�្ញ្ចញ ះពបីតដមល២០ដញលាល រមកលៅសតរឹម១០ដញលាល រ សសមា្ក់ញងថតេរ័២០ហវែបីត េិង 
្ញ្ចញ ះពបី៣២ដញលាល រមកលៅសតរឹម១៦ដញលាល រសសមា្ក់ញងថតេរ័ចា្ព់បី៤០ហវែបីតល�ើង។
លលាក មូេ រារេិ្ធបី កសូ៏មសំណូមពរឲ្យសគ្រ់ា្ថ ្េ័ពាកព់េ័្ធទាងំអស់ រមួគ្នា សិកសាពបីសងាវែ ក់្ េិតកម្មទាងំមូេ លដើម្ បីរកគេលរឹះកាត់្ េ្ថ�ដ្លលដើម
លេះឲ្យកាេថ់តមាេស្សិេ្ធភាពសសមា្វ់ស័ិ�សសរូវអង្ករ។

 លដើម្ បីថសវែង�េ់ដេ់ការលធវែើហិរញញា្្ទាេកនាញងវស័ិ�សសរូវអង្ករ សហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា បាេសហការជាម�ួធនាគ្រជាតិកនាញងការលធវែើកា
រសិកសាសរាវជាវ លដ្�បាេលធវែើអលង្កតជាម�ួកសិករចំេួេ៩៩សគរួរារ  លរាងមា៉ា សញបីេចំេួេ៥៣ េិងសគរឹះរា្ថ េមបីសករូហិរញញា វត្ថញេិងធនាគ្រចំេួេ៣០ 
លេើរា្ថ េភាពការេេួេឥណទាេ េិងការ្្េ់ឥណទាេ រ្ស់កសិករ លរាងមា៉ា សញបីេ េិងអនាកនាលំចញ កដូ៏ចជារា្ថ េភាព្្េ់ឥណទាេរ្ស់សគរឹះ
រា្ថ េហិរញញា វត្ថញ លៅតាម៨លខត្សករុង ។ 
 តាមរ�ៈការលធវែើអលង្កតលេះ ល�ើងបាេរកល�ើញេូវការស្ឈមម�ួចំេួេថដេជាឧ្សគ្គដេ់ការេេួេឥណទាេ េិងបាេលេើកេូវការ
ជលសមើសលដ្ះសរា�ថ្នាកលគ្េេលយបា�ម�ួចំេួេ្ងថដរ លដើម្ បីសសមរួេដេ់ការេេួេឥណទាេសសមា្វ់ស័ិ�សសរូវអង្ករលៅលពេខាងមញខ។

សហពបតិបត្តិការជ្មួយ ធនាោរជ្តិ មនកម្ុជ្

ស្ាប័នោក់្័ន្ធនានាោពំទការតបងតចកតំបន់សពមាប់ជំរញុផ្លតិកមមាពសរូ�និងពបសទិ្ធភា្ទំនាក់ទំនង 
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• បោក ភុន អុស មសេបី្សសម្សសមរួេតំ្េ១់ ថដេមាេលខត្តាថកវ កំពត ់កំពងស់្ឺ លកាះកញង សពះសបីហេញ េិងលខត្ថក្ ចញះជួ្
ស្ជាកសិករ។

• បោក ទិតសទុ្ធី ឌីយ៉ណូរ ីអនាកសសម្សសមរួេតំ្េ ់០៤ ថដេមាេលខត្ កំពងធ់ំ លសៀមរា្ ឧត្រមាេជ�័ េិង សពះវហិារ េិង 
លខត្កំពងច់ាម។ តំ្េ០់៤ ជាតំ្េម់�ួមាេសក្ាេញពេខាល ងំ្ងថដរ លដ្�រារលខត្ស្ថិតកនាញងតំ្េម់�ួលេះមាេេបីតាងំភូមរិាសស្េ្អ លដ្�
លៅចលនាល ះស្ភពេរឹកមេិលចះរ បីងស្ួតពបីរ គឺ េលេលរា្េិង េលេលលមគង្គ។ លខត្ស្ថិតលៅកនាញងតំ្េល់េះជាពិលសសលខត្លសៀមរា្ 
ជាលខត្លគ្េលៅដេការពិលរាធេ ៍ពូជសសរូវធេេ់រឹងេកខាខណ្ឌ មេិអំលណា�្េរ្ស់កសិករខានា តតូចលៅកម្ញជា គឺពូជសសរូវ ខា១៥ េិង ខា១៤។ 
ពូជសសរូវខា១៥ ជាពូជសសរូវសរាេមេិស្កាេរ់ដូវេិងមាេសក្ាេញពេ្្េ់េិេនា្េ ស្មាណ៧៤០០ គ.សក/ហិកតា លហើ�រ�ៈលពេដ្ដំញះ ៩០-
៩៥ ដ្្។ ពូជសសរូវលេះ កស៏តរូវបាេលរៀ្ចំពិលរាធេល៍ៅកនាញងលខត្ម�ួចំេួេកនាញងតំ្េ៤់្ងថដរ។ 

• បោក សាម មលៃិះ អនាកសសម្សសមរួេតំ្េ ់០៥ ថដេកំពងឆ់្នា ងំ លពាធិ៍រាត ់បាតដ់ំ្ង ្ន្ា�មាេជ�័ េិងដ្៉ាេិេ។ លលាក រាម 
មលះិ បាេលធវែើរបា�ការណ៍ជាស្ចាពំបីតំ្េល់គ្េលៅទាងំលនាះលៅលពេថដេលលាកចញះជួ្សមាជិករ្ស់សហពេ័្ធ កដូ៏ចជាស្ជាសហគមេ៍
កសិករ។ ល�ើងដរឹងថ្ តំ្េ០់៥ថដេសហពេ័្ធសសរូវអង្ករ បាេលរៀ្ចំល�ើងលេះមាេសក្ាេញពេខាល ងំកនាញង្េិតកម្មសសរូវអង្ករ លហើ� កជ៏ាស្ភព
នាលំចញដសំ៏ខាេ់្ ងថដរ។ ខាងលសកាមលេះជាកសមងរូ្ ភាពខលះថដេស្ធាេសគ្ស់គងត់ំ្េ០់៥ ចញះ្ំលពញការងារ។ 

-សពមាប់តំបន់០២ តដលពគបដណ្ត ប់ បខត្តបោលបៅចំនួន៤បខត្ត កណា្ត ល តបងូឃមាុ ំ មព្ត�ង និងស្ាយបរៀង និង 
តំបន់០៣ តដលមានបខត្តបោលបៅចំនួន៤បខត្ត ពកបចះ សទារឹងតពតង រតនគីរ ីនិងមណ្ឌ លគីរ ីសហ្័ន្ធពសរូ�អង្ករកម្ុជ្
មិនទាន់មានបុគ្គលកិតំណាងតំបន់ទាងំបនាះបទ។ រហូតមកទលប់្លបនះ សហ្័ន្ធពសរូ�អង្ករកម្ុជ្កំ្ុងបរៀបចំ
ដំបណើ រការបពជើសបរ ើសបបក្ខភា្ពបរាតំំបន់បនះ។ 

កិច្ចពបជុំពករុមការងារទី៩ តផ្នោកពសរូ�អង្ករ

 កនាញងឱកាសដេកិច្ចស្ជញំសករុមការងារេបី៩ ដេលវេិការាជរដ្ឋា ភបិាេេិងវស័ិ�ឯកជេ (សករុមការងារថ្នាកសសរូវ-អង្ករ) លៅសពរឹកដ្្េបី១៦ 
ថខសបីហា ឆ្នា ២ំ០១៦ លេះ នាេបីស្បីការសកសួងកសិកម្ម រញកាខា ស្មាញ់ េិងលេរាេ ឯកឧត្តម ប�ង សាខុន រដឋាមសេ្បីមសេ្បីសកសួងកសិកម្ម 
រញកាខា ស្មាញ់ េិង លេរាេ េិង ជាសហស្ធាេសករុមការងារេបី៩ បាេគ្សំេឲ្យមាេការលរៀ្ចំរចនាសម្េ័្ធលៅថ្នា កត់ំ្េ ់ លដ្�រមួ្ញ្ចូ េ
លខត្ម�ួចំេួេកនាញងតំ្េេ់ិម�ួៗ លដើម្ បីងា�សសរួេដេ់កិច្ចសហស្តិ្ត្ិលៅថ្នា កល់សកាមជាតិរហូតដេ់ថ្នា កម់ូេដ្ឋា េ។
 លៅកនាញងកិច្ចស្ជញំសករុមការងារថដេមាេវត្មាេចូេរមួពបីថ្នា កដ់រឹកនាសំកសួងនានា េិងមសេ្បី្លច្ចកលេសជាលសចើេរូ្  លដើម្ បីពិភាកសាេិងថសវែង
រកដំលណាះសរា�ចំលពាះ្ញ្ហា ស្ឈមនានាកនាញងវស័ិ�សសរូវអង្ករ ឯកឧត្តម ប�ង សាខុន បាេស្កាសឯកភាព ចំលពាះសំលណើ ររ្ស់សហព័
េ្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា ថដេលសគ្ង្លង្កើតរចនាសម្េ័្ធតាមលខត្ លសកា�ពបីតំណាងជាេខ់្ស់តាម្ណ្ាសកសួងនានា្ងាហា ញពបីការគ្សំេចំលពាះសំលណើ ររ
្ស់សហពេ័្ធ។
 ឯកឧត្ម រដឋាមសេ្បី បាេលេើកល�ើងថ្ ការលរៀ្ចំសករុមការងារតាម្ណ្ាលខត្ ថដេមាេល ្្ម ះថ្ សហស្ធាេតាមតំ្េេ់ិម�ួៗ 
លដ្��កថ្នា កដ់រឹកនាជំាអភបិាេលខត្ ឬកអ៏ភបិាេរងលខត្ លដើម្ បីឲ្យមាេសមត្ថភាព្ញ្្ជ លធវែើការងារលៅកនាញងលខត្ លហើ� មេ្បីរនានាទាងំអស់លៅ
កនាញងលខត្ោចសហការគ្នា េ្អ។
 េេ្រឹមគ្នា េរឹងការស្កាសឯកភាពឲ្យលរៀ្ចំរចនាសម្េ័្ធតាមតំ្េ ់ឯកឧត្មរដឋាមសេ្បី បាេជំរញញឲ្យសហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជាលរៀ្ចំថ្េការ
ឲ្យបាេចបាស់លាស់លៅតាមតំ្េទ់ាងំលនាះ លហើ� តំ្េេ់ិម�ួៗ មាេលខត្ចំណញ ះ្៉ាញនា្ម េ? លហើ� សតរូវលសជើសលរ ើសអភបិាេលខត្ ឬអភបិាេរង
លខត្ម�ួសសមា្ល់ធវែើជាសហស្ធាេកនាញងសករុមការងារតាមតំ្េល់នាះលដើម្ បីជំរញញការងារលនាះឲ្យដំលណើ រការេ្អ។ ការងារលេះសតរូវលសជើសលរ ើស�កលខត្
ណាម�ួថដេលៅកណ្ាេលដើម្ បីដ្កេ់បីតាងំលេខាធិការដ្ឋា េលដើម្ បីពិភាកសាការងារលេះ។
 ឯកឧត្ម បាេ្េ្ថ្ ការនាលំចញជាកល់ាកថ់ដេធានាដេ់េិរេ្ភាពេបី្សារ គឺសតរូវថតដរឹងចបាស់ពបីការលស្ើសបាស់ពូជ លហើ�ធានា
ដេ់ការដ្ដំញះ។ ការធានាដេ់ការនាលំចញ គឺមេិោចពរឹងថ្្អកលៅលេើតំ្េណ់ាថដេមាេសគរួរារកសិករមាេដបីថសសកេលះហិកតាលនាះលេ លពាេគឺ
សតរូវថតមាេការវេិិលយគសេងស់ទា�ធំ លៅតំ្េណ់ាម�ួជាកល់ាក។់
 លៅកនាញងឱកាសលនាះថដរ ឯកឧត្តម សខុ ្ុទ្ធិ�ុធ ស្ធាេសហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា កដូ៏ចជាថ្នាកឯកជេទាងំអស់មាេមា្ច ស់លរាងមា៉ា
សញបីេកិេសសរូវតំណាងសហគមេក៍សិកម្ម បាេរាេរចំលពាះការគ្សំេរ្ស់រាជរដ្ឋា ភបិាេថដេមាេឯកឧត្មរដឋាមសេ្បីសកសួងកសិកម្មជាសហ
ស្ធាេកនាញងសករុមការងារេបី៩លេះ។
 ឯកឧត្ម បាេ្ញ្្ជ កថ់្«កនាញងរ�ៈលពេថវងល�ើងគួរថតលរៀ្ថ្ងថចកតួនាេបីឲ្យបាេចបាស់លៅលពេខាងមញខ រវាងវស័ិ�ឯកជេជាម�ួ 
រាជរដ្ឋា ភបិាេ ជាពិលសស សកសួងកសិកម្មេិងសកសួងពាកព់េ័្ធ»៕

កិច្ចស្ជញំសករុមការងារេបី៩ (សករុមការថ្នាកសសរូវ-អង្ករ) លៅេបីសកសួងកសិកម្ម កាេពបីថខសបីហា ឆ្នា ២ំ០១៦

ទំ្័រទី ៣០ ទំ្័រទី ៣១
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សហការសពមបសពមរួលទទួលពករុមហ៊ុនរដ្ឋចិន COFCO និង 
ការទស្សនកិច្ចបៅពករុមហ៊ុន COFCO បៅទីពករុងបប៉កាងំពបបទសចិន

ពបតិបត្តិករកនោងុ�ិសយ័ពសរូ�អង្ករ្ិភាកសាោនោ រករបូមន្តអនុ�ត្ត MoU 
សពមាប់ ន្ោ ២ំ០១៧ បដើមបនីាបំចញអង្ករបៅកាន់ទីផ្សារចិន 

 លសកា�ពបីដរឹកនាសំករុមការងារសសរូវអង្ករមាេ សករុមហ៊ញេនាលំចញជាលដើមលៅេសសេេៈកិច្ចលៅស្លេសចិេកាេពបីពាកក់ណ្ាេ ថខធនាូឆ្នា ំ
២០១៦សហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា លសកាមការសសម្សសមរួេរ្ស់គណៈកមា្ម ធិការជំរញញេិង្សេពវែ្សា�េបី្សារជាម�ួសករុមហ៊ញេនាលំចញដរឹកនាំ
លដ្�ឯកឧត្ម សខុ ្ុទ្ធី�ុធ  ស្ធាេសហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា េិង លលាក រាន់ សខុទី អគ្គនា�កសករុមហ៊ញេរដឋាសហ្គបីេលសដត   បាេលរៀ្ចំកិ
ច្ចពិភាកសាពិលសសជាម�ួមា្ច ស់លរាងមា៉ា សញបីេ េិង តំណាងសករុមហ៊ញេថដេមាេសិេ្ធិនាលំចញ លៅកាេេ់បី្សារចិេ រករូ្ មេ្សសមា្អ់េញវត្ អេញសសេរ
ណៈលយគ�េ់គ្នា ជាម�ួភាគបីចិេលេើកូតា២០មញេឺលតាេកនាញងឆ្នា ២ំ០១៧។ 
 កិច្ចស្ជញំបាេស្សពរឹត្លៅលសកាមអធបី្តបីភាព ឯកឧត្ម សញខ ពញេ្ធបីវ ញធ ស្ធាេសហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា េិង លលាក ចាេ ់សញខេបី អគ្គនា�
កសករុមហ៊ញេរដឋាសហ្គបីេលសដត លៅដ្្េបី២២ថខធនាូឆ្នា ២ំ០១៦ សពមទាងំមា្ច ស់សករុមហ៊ញេេិងតំណាងសករុមហ៊ញេថដេេេួេបាេការអេញញ្ញា តឲ្យនាលំចញលៅ
កាេេ់បី្សារចិេសសមា្កូ់តាកនាញងឆ្នា ំ្ ្មបី។ 
 កិច្ចស្ជញំបាេល្្តសំខាេល់េើរល្ៀ្ការនាលំចញលៅកាេេ់បី្សារចិេ លដ្�ជថជកពបីរល្ៀ្ល្សេងៗ លដើម្ បីឲ្យការអេញវត្មាេភាពងា�
សសរួេ េិង េេួេបាេការគ្សំេកនាញងចំលណាមអនាកនាលំចញទាងំអស់ ខណៈថដេការអេញវត្អេញសសេរណៈរវាងកម្ញជាេិងចិេេរឹងសតរូវអេញវត្ចា្់
ពបីលដើមឆ្នា ២ំ០១៧ ខាងមញខដខ៏លបីលេះ រហូតដេ់ដំណាចឆ់្នា ២ំ០១៧។ 
 លៅកនាញងឱកាសលនាះ ឯកឧត្ម សខុ ្ុទ្ធី�ុធ ស្ធាេសហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា  បាេមាេស្រាសេថ៍្ ការអេញវត្
អេញសសេរណៈលេះពិតជាមាេរារៈសំខាេ ់ លដើម្ ប្ី លញះ្ញ្្ច ំងពបីសមត្ថភាពនាលំចញរ្ស់កម្ញជា លៅកាេេ់បី្សារស្លេសចិេ ថដេលេើ្សលសមច្្េ់
កូតា្ថេ្ថមរហូតលេវែដង លសពាះកេលងមក ្វែបីត្តិថតសករុមហ៊ញេនាលំចញរ្ស់កម្ញជាមាេលសចើេ ថតមាេសករុមហ៊ញេតិចតួច្៉ាញលណាណ ះថដេបាេនាលំចញលៅ
កាេេ់បី្សារចិេពិតសបាកដ។ 
 ឯកឧត្ម បាេ្ថេ្ថមថ្ កនាញងការអេញវត្កូតាឆ្នា ២ំ០១៧ខាងមញខលេះ សករុមហ៊ញេចំេួេ១៨េេួកបាេសិេ្ធិនាលំចញលៅកាេស់្លេសចិេ 
ថតជា្េពិលរាធេក៍នាញងលពេកេលងមក មាេថតសករុមហ៊ញេ៤លៅ៥្៉ាញលណាណ ះថដេសកម្មកនាញងការនាលំចញលៅកាេេ់បី្សារស្លេសចិេ។  លដ្�ថ�ក
សករុមហ៊ញេថដេមេិសតរូវបាេលសជើសលរ ើសសសមា្ក់ារនាលំចញលដ្�្្េ់លៅកាេេ់បី្សារចិេ លហើ� ចងរ់កសចកនាលំចញលៅកាេេ់បី្សារចិេលនាះ សករុម
ហ៊ញេទាងំលនាះោចចូេតាមសចកសហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា ថដេជាតួអង្គដសំ៏ខាេម់�ួសសមា្ស់សម្សសមរួេកនាញងការនាលំចញ។ 
 កេលងមកសករុមហ៊ញេរដឋាចិេ COFCO បាេសលសមច�កសករុមហ៊ញេនាលំចញ ចំេួេ១៨សសមា្ន់ាលំចញលៅកាេេ់បី្សារចិេលដ្�្្េ់ 
ខណៈថដេល ្្ម ះសករុមហ៊ញេលសចើេរហូតដេ់ជិត៤០ សតរូវបាេ្ញ្ជូ េល ្្ម ះលៅភាគបីចិេកនាញងលពេកេលងមក។ 
 ឯកឧត្ម សញខ ពញេ្ធបីវ ញធ បាេលេើកល�ើងថ្៖ «េបី្សារមេិថដេលៅលស្ៀមលនាះលេ លពេខលះអនាកេិញមាេលស្ៀ្ជាង លហើ�លពេខលះលេៀតអនាក
េកក់ម៏ាេលស្ៀ្ខាល ងំជាងថដរ»។ 
 ឧកញ៉ ហ៊ុន ឡាក់ អេញស្ធាេសហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា បាេបារម្ថ្ ការនាលំចញលៅកាេេ់បី្សារចិេលៅថតេំបាក សស្លពេតម ្
ដេលដើម្េិតអង្ករលៅកម្ញជាមាេរហូតដេ់ ៤០៨ លៅ៤១០ដញលាល រកនាញងម�ួលតាេ ថត សករុមហ៊ញេរដឋាចិេ COFCO ្្េ់តដមលសតរឹមថត៤០០ដញលាល រ
្៉ាញលណាណ ះកនាញង១លតាេ។ 
 កនាញងសតបីមាសេបី៤ឆ្នា ២ំ០១៦លនាះថដរ មសេ្បីដេសកសួងសគ្ស់គងសតរួតពិេិត្យ គញណភាព អធិការកិច្ច េិងចត្ា�បីស័ករាធារណរដឋាស្ជា
មាេិតចិេ (AQSIQ) បាេចញះមកសតរួតពិេិត្យ្្េ់ចា្ត់ាងំពបីដ្្េបី២៨ថខវចិ្ិកាដេ់ដ្្េបី១៣កនាញងថខធនាូលេះ លដើម្ បីចញះសតរួតពិេិត្យេកខាណៈសម្តិ្
រ្ស់សករុមហ៊ញេេិងលរាងមា៉ា សញបីេកិេសសរូវលៅកម្ញជា។
 កម្ញជាតំណាងលដ្�ឯកឧត្ម រដឋាមសេ្បីសកសួងពាណិជ្ជកម្ម េិង សមភាគបីចិេតំណាងលដ្�ស្ធាេសករុមហ៊ញេរដឋាចិេ COFCO បាេ
ចញះអេញសសេរណៈលយគ�េ់គ្នា ្្មបីម�ួកាេពបីដ្្េបី១៣ថខតញលាឆ្នា ២ំ០១៦ លដ្�្្េ់កូតានាលំចញអង្ករពបីស្លេសកម្ញជាពបី១០មញេឺលតាេលៅ២០
មញេឺលតាេ៕ 
 កនាញងការអេញវត្អេញសសេរណៈលយគ�េ់គ្នា លេះ សករុមហ៊ញេរដឋាចិេ COFCO បាេចញះហត្ថលេខាជាម�ួសករុមហ៊ញេរដឋារ្ស់កម្ញជា 
«សហ្គបីេលសតដ» លដើម្ បីនាលំចញលៅចិេ លហើ� សករុមហ៊ញេសហ្គបីេលសតដសតរូវការលធវែើការងារជាម�ួវស័ិ�ឯកជេ ថដេតំណាងលដ្�សហពេ័្ធសសរូវអង្ករ
កម្ញជាកនាញងការស្មូេេិញ្រមិាណនាលំចញល្លើ�ត្តសមរូវការេបី្សារ៕

សហការជ្មួយកាកំងុពតរូលកនោងុការពតរួត្ិនិត្យអង្ករ 
(១-ចុះពតរួត្ិនិត្យតាមបដប៉ូ ២-ការបធ្ើបតស្តិ៍អង្ករ) 

ការងារចុះ្ិនិត្យសកមមាភា្លក់អង្ករតាមបដប៉ូបៅភនោំប្ញ

 មសេ្បីសកសួងពាណិជ្ជកម្ម េិង ថ្នា កដ់រឹកនាសំហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា បាេចញះជួ្្្េ់ជាលេើកដំ្ូងជាម�ួមា្ច ស់លដ្៉ាូេកអ់ង្ករធំៗកនាញង
រាជធាេបីភនាលំពញចំេួេ១៧ លៅដ្្េបី២៧ថខកញ្ញា ឆ្នា ២ំ០១៦ លដ្�មាេវត្មាេ ឯកឧត្ម វា៉ា  រញតរាេ េបីស រ្ឹកសាសកសួងពាណិជ្ជកម្ម ស្ធាេរាខា
កាកំញងសតរូេចំេួេ៣តំ្េក់នាញងលនាះ មាេស្ធាេរាខាកាកំញងសតរូេរាជធាេបីភនាលំពញ លខត្ដសពថវង េិង លខត្តាថកវ សពមទាងំសករុមហ៊ញេសតរួតពិេិត្យ
គញណភាពចំេួេ៣ចូេរមួ លដើម្ បីពិេិត្យពបីសកម្មភាពេកអ់ង្ករលៅតាមលដ្៉ាូ្្េ់ លហើ� សហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជាកប៏ាេលេើកល�ើងពបីការ្្ួចល្្ើម 
លស ើ្សបាស់ថតម សំគ្េ់«អង្ករកម្ញជា១០០% ឬ Cambodian Local Rice Seal»។

 កនាញងឱកាសជួ្ជញំេិងសំលណះសំណាេលេើកដំ្ូងលនាះ ឯកឧត្តម សខុ ្ុទ្ធី�ុធ ស្ធាេសហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា បាេជំរា្ជូេ
ោជបីវករទាងំអស់ថដេបាេចូេរមួស្ជញំអំពបី្ំណងដេការលស ើ្សបាស់ថតមសសមា្ស់មា្គ េ់្េិត្េអង្ករកម្ញជាលដើម្ បីលជៀសវាងការថកលង្េលំ មា៉ា ក
អង្ករកម្ញជា ពបីសំណាក់្ េិត្េស្លេសល្សេង លសពាះកេលងមកមាេបាតញភាពលសចើេពាកព់េ័្ធការលា�អង្ករថដេនាចូំេគ្្ម េស្ភព 
ចបាស់លាស់។ 

លយងលសចក្បីស្កាសរ្ស់សហពេ័្ធសសរូវអង្ករ កម្ញជា លេះជាលេើកដំ្ូង្ំ ញ្តកនាញងវស័ិ�សសរូវអង្ករកម្ញជា ថដេសហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជាចា្ល់្្ើម
្សេពវែ្សា� េរឹងដ្កឲ់្យអេញវត្លស ើ្សបាស់ «ថតមសំគ្េ់្េិត្េអង្ករថខ្មរសញេ្ធ ១០០% » ្លូវការនាលពេឆ្្់ៗ ខាងមញខលេះ សសមា្់្ ញ្្ជ កព់បី 
ភាពសញេ្ធ េិង គញណភាពអង្ករ កនាញងការេកថ់ចកចា�ទាងំេបី្សារកនាញងសសរុកេិងអេ្រជាតិ ្ន្ា្ព់បីការគិតគួរ ថដេលស្ើលពេជា�ូរ លដើម្ បីរកសចក
លចញសសមា្់្ លង្កើតលសចក្បីេញកចិត្លេើ គញណភាព ស្ភពលដើមេំេិញ ភាពសញេ្ធ ដេអង្កររ្ស់ថខ្មរ។

 ឯកឧត្តម វ៉ា រតុសាន េបីស រ្ឹកសាសកសួងពាណិជ្ជកម្ម បាេលេើកល�ើងថ្ ការដ្កឲ់្យលស ើ្សបាស់មា៉ា ក�បីលហាអង្ករថខ្មរថដេលសគ្ង
្លង្កើតល�ើងលដ្�សហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា គឺជាកត្ាចាបំាចម់�ួសសមា្ន់ាវំស័ិ�សសរូវអង្កររា្ថ ្នាបាេេូវអត្សញ្ញា ណលដើម្ បីឲ្យមាេការ
េេួេរា្គ េ់ពបីេបី្សារ។ 

លៅកនាញងពិធបីសំលណះសំណាេ់លេើកដំ្ូងលនាះ ោជបីវករេកអ់ង្ករបាេសំថដងការគ្សំេេូវគំេិត្្ួចល្្ើម្្មបីលេះ លសពាះវាេរឹងនាឲំ្យថខ្មររា្គ េ់្េិត
្េរ្ស់ខលួេកាេថ់តចបាស់ លហើ� រមួគ្នា លេើកស្ួ� តាមរ�ៈការលស្ើសបាស់ស្ក្លដ្�េំេញកចិត្ េិង ក្បីសសឡាញ់។

ទំ្័រទី ៣២ ទំ្័រទី ៣៣
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ពកសងួបរស្ិាន
ស្ាប័នរដ្ឋនិងឯកជនទាងំ្ីរបផ្្តើមបធ្ើការងារបលើបហតុមនផ្លប៉ះោលប់រស្ិានជ្ផ្លៃូ�ការបៅ ន្ោ ២ំ០១៧បនះ

 ស្ធាេ្េ្ររិា្ថ េសតរូវបាេលគ�កចិត្េញកដ្កយ់៉ា ងខាល ងំលៅេូទាងំសកេលលាកនាលពេ្ច្ចញ្្េនាលេះ។ លដើម្ បីល្លើ�ត្េរឹងស្ធាេ្េ
សកេលេះ េិង លដើម្ បីជួ��សសមរួេដេ់ការេំបាកនានារ្ស់សមាជិកលរាងមា៉ា សញបីេកិេសសរូវពាកព់េ័្ធ្ញ្ហា ្ររិា្ថ េ សហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា
បាេសលសមចចិត្លបាះម�ួជំហាេលៅមញខលេៀត គឺការលធវែើការងារជាម�ួសកសួង្ររិា្ថ េកនាញងការវា�តដមលលហតញ្៉ាះពាេ់្ររិា្ថ េ។ 
 សហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា េិង សកសួង្ររិា្ថ េបាេសលសមចជា្លូវការេូវអេញសសេរណៈលយគ�េ់គ្នា ម�ួ ស្បីពបីការវា�តដមលលហតញ
្៉ាះពាេ់្ររិា្ថ េ កាេពបីដ្្េបី៧ថខតញលាឆ្នា ២ំ០១៦ លដើម្ បីលធវែើការងារ្ររិា្ថ េថដេជាលហតញ្េសំខាេម់�ួកនាញងការទាកទ់ាញេំេញកចិត្ពបីអនាកលស ើ្
សបាស់ទាងំកនាញងស្លេសេិងអេ្រជាតិ េិង ជាលហតញ្េសសមា្ក់ារចូេរមួការអភវិឌ្ឍស្ក្លដ្�េិរេ្រភាព មេិ្៉ាះពាេ់ដេ់្ររិា្ថ េ។
 ឯកឧត្តម សាយ សអំាល ់ បាេលកាតសរលសើរចំលពាះសហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជាចំលពាះការស្ម័សគចិត្ចូេរមួការវា�តដមលលហតញ្៉ាះពា
េ់្ររិា្ថ េ។ សូរស័ព្ដេការលកាតសរលសើរលេះសតរូវបាេលគឮ កនាញងឱកាសដេការចញះហត្ថលេខាជា្លូវការលេើអេញសសេរណៈដេការលយគ�េ់គ្នា  
រវាងសកសួង្ររិា្ថ េ េិង សហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា លសកាមអធិ្តបីភាព ឯកឧត្ម រា� សំោេ់ រដឋាមសេ្បីសកសួង្ររិា្ថ េ េិង 
ឯកឧត្តម សខុ ្ុទ្ធី�ុធ ស្ធាេសហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា។ 
 នាលពេលនាះ ឯកឧត្ម រា� សំោេ់ បាេពេ្យេ់ថ្ លៅកនាញងោណត្ិលេះសកសួង្ររិា្ថ េភាពមាេភាពមមាញរឹកខាល ងំកនាញងការចញះវា�
តដមលពបីលហតញ្៉ាះពាេ់្ររិា្ថ េ លហើ� ឯកឧត្ម អរគញណដេ់សហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា ថដេបាេចូេរមួលដ្�ស្ម័សគចិត្រតរ់កសកសួង្ររិា្ថ េ
សសមា្ជំ់រញញការងារលេះ លដ្�រារថ្កេលងមកសកសួង្ររិា្ថ េេំបាកកនាញងការពេ្យេ់លដើម្ បីឲ្យមាេការចូេរមួពាកព់េ័្ធ្ររិា្ថ េលេះ។ 
 ឯកឧត្ម មាេស្រាសេថ៍្៖ «ពបីមញេល�ើងថតងថតរតល់ៅរកលគ លដើម្ បីឲ្យមាេការចូេរមួ ឥ�ូវ [សហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា] 
ស្ម័សគចិត្ចូេរមួ។ ចរឹងលេ ល�ើងខ្ញ ំស្បា�ចិត្ណាស់។  ល�ើងសង្ រឹមថ្ ដ្្លសកា� េរឹងមាេវស័ិ�ល្សេងៗលេៀត ចូេរមួជាម�ួសកសួង្ររិា្ថ េ
ល�ើងខ្ញ ំ លដើម្ បីឲ្យល�ើងលធវែើការងារទាអំស់គ្នា »។ 
 តាមរ�ៈការគិតគួរ្ររិា្ថ េជាចំ្ងលេះ ឯកឧត្មរដឋាមសេ្បី រពំរឹងថ្ ្េិត្េអង្ករកម្ញជាេរឹងេេួេបាេការរាេរ ការលជឿេញកចិត្
ពបីសំណាកអ់នាកលស ើ្សបាស់ េិងជួ��លេើកកម្ស់្េិត្េអង្ករទាងំកនាញងកសមតិជាតិេិងអេ្រជាតិ។   
 ជាម�ួគ្នា លនាះថដរ ឯកឧត្ម សញខ ពញេ្ធបីវ ញធ ស្ធាេសហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា បាេថ្លងថ្ អេញសសេរណៈ្្មបីលេះ េរឹងជួ��សមាជិករ្ស់ស
ហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា តាមរូ្ ភាពជាលសចើេកនាញងសងាវែ ក់្ េិតកម្មសសរូវអង្ករ។ 
 ឯកឧត្ម ថ្លងថ្៖ «សសមា្អ់េញសសេរណៈលយគ�េ់គ្នា លេះ ល�ើងលជឿជាកថ់្ វាេរឹងជួ��សសមរួេដេ់លរាងមា៉ា សញបីេបាេម�ួកសមតិ
លេៀត ទាកេ់ងដ្លលដើមរ្ស់ល�ើង តាមរ�ៈការកាត់្ េ្ថ�លពេលវលា ការកាត់្ េ្ថ�ការចំណា�្វកិា ការេេួេស្រឹកសា្លច្ចកលេសចំលពាះ
ការលរៀ្ចំេិងសគ្ស់គង្ររិា្ថ េជាលដើម»។ 
 ឯកឧត្ម ្ថេ្ថមថ្៖ «ជាម�ួគ្នា លេះ វាកោ៏ចជួ��ជំរញញ្ងថដរដេ់ការចូេរមួដេ់ការពារ្ររិា្ថ េស្ក្លដ្�េិរេ្រភាពតាមរ�ៈ
ការលរៀ្ចំកិច្ចសេយា ការពារ្ររិា្ថ េ ភា្ជ ្ជ់ាម�ួថ្េការសគ្ស់គង្ររិា្ថ េឲ្យបាេចបាស់លាស់សសមា្គ់លសមាងនានាកនាញងការថកដចនាអង្ករលៅ
កម្ញជា។ 
អេញសសេរណៈថដេភាគបីទាងំពបីរបាេចញះហត្ថលេខារមួគ្នា កនាញងលពេកេលងមកលេះមាេលគ្េ្ំណង េិង វរិាេភាពដូចខាងលសកាម៖ 
បោលបំណង៖
 • អេញវត្លគ្េេលយបា�ដេការនាលំចញអង្ករឲ្យបាេ០១លាេលតាេកនាញងម�ួឆ្នា រំ្ស់រាជរដ្ឋា ភបិាេកម្ញជា
 • ជំរញញការលេើកេរឹកចិត្ដេ់កសិករ សហសគិេ េិង វេិិលយគិេកនាញងការ្េិតអង្ករ េិង ស្កួតស្ថជងសសមា្ក់ារនាលំចញអង្ករលៅលសរៅ
ស្លេស
 • ្លង្កើេគញណភាពអង្ករលៅកម្ញជាថដេគ្្ម េជាតិគបីមបី េិង មាេការលជឿជាកព់បីអតិ្ិជេ
 • ធានាការចូេរមួអភវិឌ្ឍេ ៍លរាងចសកមា៉ា សញបីេកិេសសរូវ េិងថកដចនាអង្ករ ស្ក្លដ្�េិរេ្រភាព្ររិា្ថ េ។ 
�ិសាលភា្៖ 
អេញសសេរណៈដេការលយគ�េ់គ្នា លេះ មាេវរិាេភាពអេញវត្សសមា្ស់្លភេគលសមាង្លង្កើតលរាងចសកមា៉ា សញបីេកិេសសរូវ េិង ថកដចនាអង្ករលៅសពះរាជា
ណាចសកកម្ញជា ថដេតសមរូវឲ្យលរៀ្ចំកិច្ចសេយាការពារ្ិររា្ថ េ លដ្�ភា្ជ ្ជ់ាម�ួេូវថ្េការសគ្ស់គង្ររិា្ថ េ។ 

ទំនូលខុសពតរូ�សខំាន់ៗរបសភ់ាគីទាងំ្ីរបលើការងារអនុ�ត្តបហតុប៉ះោលប់រស្ិាន។ 

ទំ្័រទី ៣៤ ទំ្័រទី ៣៥
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ពកសងួសាធារណការនិងដរឹកជញូ្ន
សហ្័ន្ធពសរូ�អង្ករកម្ុជ្បលើកសបំណើ រដលព់កសងួជួយបដាះពសាយ

 ដ្្េបី២៨-២៩ ថខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៦ សហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា បាេចូេរមួមហាសេនាិបាត្ូកសរញ្ ការងារឆ្នា ២ំ០១៦ េិងលេើកេិសលៅ
ឆ្នា ២ំ០១៧ រ្ស់សកសួងរាធារណ:ការេិងដរឹកជញ្ជូ េ លសកាមអធិ្តបីភាព ឯកឧត្ម លេសរដឋាមសេ្បី ស៊នុ រាន់ថុល រដឋាមសេ្បីសកសួង
រាធារណៈការេិងដរឹកជញ្ជូ េ។  
     សហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជាបាេលេើកល�ើងេូវសំណូមពរម�ួចំេួេលដើម្ បីលដ្ះសរា�ពបី្ញ្ហា កងវែេ់ល្សេងៗរ្ស់ សមាជិកសសមា្វ់ស័ិ�សសរូវ
អង្ករកម្ញជាលេើ្ញ្ហា វស័ិ�ដរឹកជញ្ជូ េលដើម្ បីជួ��សសមរួេការដរឹកជញ្ជូ េការលធវែើពាណិជ្ជកម្មលោ�កាេថ់តស្លសើរល�ើង លដើម្ បីជសមា្ជូេសកសួង 
កដូ៏ចជារដ្ឋា ភបិាេពិេិត្យ េិងលដ្ះសរា�តាមរ�ះថ្េការឆ្នា ២ំ០១៧ េិងឆ្នា ំ្ េ្្ន្ា្ល់េៀត កនាញងលពេលធវែើ្េអេ្រាគមេរ៍្ស់សហពេ័្ធ។
សំណូមពរទាងំលនាះរមួមាេ៖
១-លសនាើសញំសកសួងរាធារណៈការេិងដរឹកជញ្ជូ េ ពសងបីកមលធយាបា�ដរឹកជញ្ជូ េបាេឲ្យសម្រូថ្្ ខណៈថដេ្ច្ចញ្្េនាលេះ ការដរឹកជញ្ជូ េ
ពរឹងថ្្អកខាល ងំ្ំ ញ្ត លេើ្លូវ្នាេ់ ខណៈថដេ្លូវថដក េិង ្លូវេរឹកសញេ្ធថតជាសក្ាេញពេខាល ងំសសមា្ក់ារដរឹកជញ្ជូ េ្េិត្េ ថតកម្ញជាមេិទាេ់
លស ើ្សបាស់បាេស្ក្លដ្�ស្សិេ្ធភាពលៅល�ើ�។ ការ្លង្កើតមលធយាបា�ដរឹកជញ្ជូ េលសចើេ ោចលធវែើឲ្យតដមលដរឹកជញ្ជូ េមាេការស្កួតស្ថជង
 េិង្្េ់ជលសមើសកាេថ់តលសចើេ ដេ់អនាកលស ើ្សបាស់លសវាដរឹកជញ្ជូ េ។
២-លសនាើសញំសកសួងពសងបីកមលធយាបា�ដរឹកជញ្ជូ េតាម្លូវលគ្ក្ថេ្ថមលេៀត ពិលសសពសងបីក្លូវសំខាេ់ៗ  ដូចជា្លូវជាតិលេខ១ លេខ៥ ជាលដើម លដើម្ បីឲ្យ
ការដរឹកជញ្ជូ េបាេឆ្្រ់ហ័ស កាត់្ េ្ថ�លពេលវលា។
៣- លសនាើសញំសកសួងជួ��ពសងបីកមលធយាបា�ដរឹកជញ្ជូ េតាមលខត្ ពិលសសការដរឹកជញ្ជូ េ តាម្លូវេរឹកពបីថសសរ្ស់្ង្្អូេកសិករ ដេ់ឃ្ល ងំស្ញកសសរូវ 
ឬលរាងមា៉ា សញបីេ លដើម្ បីសសមរួេដ្លលដើម។
៤- លសនាើសញំសកសួងអេ្រាគមេជ៍ាស្ពេ័្ធ ឬរូ្ មេ្ណាម�ួជួ��្ញ្ចញ ះតដមល Forwarding fee ថដេតាមការសិកសា រ្ស់អង្គការJICA រកល�ើញថ្
មាេតដមលខ្ស់ជាងស្លេសជិតខាង។

ជាការល្លើ�ត្ ឯកឧត្ម លេសរដឋាមសេ្បី ស៊នុ រាន់ថុល បាេេេួេរា្គ េ់
ពបីភាពេំបាកកនាញងលពេកេលងមករ្ស់សហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា លដ្�រារកត្ា
តដមលខ្ស់កនាញងសងាវែ ក់្ េិតកម្ម កនាញងលនាះកម៏ាេមលធយាបា�ដរឹកជញ្ជូ េ្ងថដរ 
លដ្�ឯកឧត្ម លេសរដឋាមសេ្បី បាេគូស្ញ្្ជ កថ់្ អង្ករកម្ញជាមាេសក្ាេញពេនាំ
លចញលៅកាេេ់បី្សារអឺរ ៉ាញ្  លដ្�រារអង្ករកម្ញជាេេួេបាេការអេញលសគ្ះលេើកថេ
ងពេ្ធតាមរ�ៈគលសមាង EBA ថដេលធវែើឲ្យអង្ករកម្ញជាចំលណញរហូតដេ់១៧០ដញ
លាល រកនាញងម�ួលតាេ។ 
ឯកឧត្ម លេសរដឋាមសេ្បី ស៊ញេ ចាេ់្ ញេ មាេស្រាសេ៖៍«សំខាេណ់ាស់ EBA 
លសពាះល�ើងេេួេបាេ១៧០ដញលាល រកនាញងម�ួលតាេ។ ល្ើអតវ់ាលេ ល�ើងេំបាកថមេ
ថេេលហើ�។ លេះខ្ញ ំរា�ការ្ថេ្ថមជូេអង្គសេនាិបាតឲ្យ�េ់ អំពបីការេំបាករ្ស់
សហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជាកនាញងការនាំលំចញអង្ករលៅេកល់ៅឯ្រលេស។ ល�ើងចូេ

រមួទាងំអស់គ្នា លដើម្ បីជួ��កសិករល�ើង។ ល្ើល�ើងេកអ់ង្ករបាេលសចើេ កសិករល�ើងេរឹងមាេជបីវភាពធូរធាជាងមញេ្ងថដរ»។ 

ជាម�ួការលសនាើឲ្យរា្ថ ្េ័ជាលសចើេ�េ់ពបីការេំបាករ្ស់សហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា ឯកឧត្ម លេសរដឋាមសេ្បី ស៊ញេ ចាេ់្ ញេ កនាញងនាមថ្នា កដ់រឹកនាសំក
សួងរាធារណៈការេិងដរឹកជញ្ជូ េ បាេសេយាយ៉ា ងឧឡារកិកនាញងអង្គសេនាិបាតរ្ស់សកសួងកនាញងលពេកេលងលៅលេះថ្ ឯកឧត្ម េរឹងខិតខំករាង 
រា្ថ ្នាមលធយាបា�ដរឹកជញ្ជូ េថ្មលេៀត លដើម្ បីរមួចំថណកដេ់ការកាត់្ េ្ថ�ដ្លលដើមកនាញងវស័ិ�សសរូវអង្ករលេះ។ 

ឯកឧត្ម លេសរដឋាមសេ្បី ្ញ្្ជ កថ់្៖ «ល�ើងខ្ញ ំសេយាគិតគួរយ៉ា ងណា លរៀ្ចំ្ញ្ចញ ះតដមលដរឹកជញ្ជូ េ ដូចជាការរាងសង់្ លូវ កដូ៏ចជាតាម្លូវេរឹក េិង 
តាម្លូវថដក»។ 

ទំនាក់ទំនងស្ាប័នអន្តរជ្តិ
ការទទួលបភញាៀ�្ីសហភា្អឺរ ៉បុកនោងុការចុះទស្សនកិច្ចសហគមន៍កសកិមមា (សងាហា រផ្ល) 

និងបរងម៉ាសុនីបៅបខត្តោត់ដំបង 

 លៅលពេថដេការនាចូំេអង្ករពបីស្លេសកម្ញជាមាេការលកើេល�ើងខាល ងំនាលពេ្៉ាញនា្ម េឆ្នា ចំញងលសកា�លេះតាមរ�ៈE B A ថដេលធវែើលោ�
កម្ញជារចួពេ្ធនាចូំេមាេការត្អូញថត្អរពបីស្លេសនាលំចញអង្ករថដេជាសមាជិកសហភាពអឺរ ៉ាញ្ ខលះអំពបីការ្៉ាះពាេ់ដេ់ ្េិតកម្មសសរូវអង្ករលៅ
ស្លេសលគ។ 
 លដើម្ បីពិភាកសាេិងសតរួតពិេិត្យពបី្ញ្ហា លេះ ស្តិភូអឺរ ៉ាញ្  បាេមកេសសេេកិច្ចលៅកម្ញជា។ ឯកឧត្តម សខុ ្ុទ្ធី�ុធ េិងសករុមការងារ
បាេេេួេរាវែ គមេ ៍េិងបាេរមួដំលណើ រដេ់ស្តិភូលៅេសសេេកិច្ចដេ់វាេថសសកសិករ ថដេខិតខំ្េិតសសរូវដម៏ាេគញណភាពខ្ស់ លរាងមា៉ា សញបីេ
កិេសសរូវរ្ស់កម្ញជាថដេមាេស្ងដ់្រអេ្រជាតិ។ 
 ជាម�ួគ្នា លេះល�ើងបាេ្ងាហា ញពបីការខិតខំរ្ស់ល�ើងកនាញងការលធវែើេំលេើ្កម្មវស័ិ�សសរូវអង្ករ កដូ៏ចជាការពសងបីកេបី្សារលៅកាេស់្លេស
ល្សេងៗលៅលេើពិភពលលាក។ ជាម�ួគ្នា សសរូវសកអូ្ស្ណបី តរ្ស់កម្ញជាថដេនាចូំេលៅអឺរ ៉ាញ្  ជាស្លភេសសរូវលដ្�ថ�ក ខញសពបីស្លភេ
សសរូវរ្ស់អឺរ ៉ាញ្  ថដេការនាចូំេរ្ស់កម្ញជាមេិ្៉ាះពាេ់ខាល ងំដេ់្េិតកម្មសសរូវលៅអឺរ ៉ាញ្ ។

រូ្ ភាព៖ លរាងមា៉ា សញបីេរ្ស់សករុមហ៊ញេ City Rice Import Export Co., Ltd

ទំ្័រទី ៣៦ ទំ្័រទី ៣៧



www.facebook.com/cambodiaricefederation

ការតាមដានតមមលៃអង្ករបៅតាមមាត់ពចកនាបំចញ (FOB)

ការពបមូលតមមលៃពសរូ�ពបរាសំោ្ត ហ៍
ការតាមដានតមមលៃអង្ករនាបំចញ (FOB)

 លសកា�ពបីការ្្ញះការតវា៉ាពបីសំណាកក់សិករលៅកនាញងសសរុកសថង្ករលខត្បាត់្ ងកាេពបីថខតញលាឆ្នា ២ំ០១៦ លដ្�រារការធាល កដ់្លសសរូវយ៉ា ង
គំហកក់នាញងរ�ៈលពេថត្៉ាញនា្ម េដ្្ មាេការសេនាិដ្ឋា េេិង្្េ់លហតញ្េលសចើេលេើលរឿងលេះ ថតសហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជាដរឹងចបាស់ថ្ ការថចករថំេក
ពត័ម៌ាេមេិបាេរហ័ស ពិតជាមាេរារៈសំខាេល់ៅដេ់អនាកពាកព់េ័្ធលដើម្ បីឲ្យជួ��លដ្ះសរា�។ 
 ចា្ត់ាងំពបីលពេលនាះមក សហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា បាេចាត់្ ញគ្គេិកលេខាធិការដ្ឋា េនា សសមា្ត់ាមដ្េតដមលសសរូវជាស្ចា ំ
លរៀងរាេ់សប្ាហ៍  លៅតាមស្លភេសសរូវ េិង េបីតាងំជាកថ់ស្ង។ 
 ចា្ត់ាងំពបីការស្មូេពត័ម៌ាេេិងថចកចា�ពត័ម៌ាេលនាះ លៅកនាញងចំលណាមអនាកពាកព់េ័្ធ ជាពិលសសលរាងមា៉ា សញបីេកិេសសរូវ បាេ
លស ើ្សបាស់វាយ៉ា ងមាេស្សិេ្ធភាព លដើម្ បីតាមដ្េហាងល្ងសសរូវ្ង េិង លដើម្ បីលដ្ះសរា�តាមរ�ៈការេិញលៅតំ្េណ់ាថដេមាេសសរូវកំពញង
ថតមាេ្ញ្ហា ។ 
 តារាងតំដេសសរូវ (Paddy Price) សតរូវបាេ្ងាហា ញជារាធារណៈជាស្ចាតំាមរ�ៈ្ណ្ាញសង្គម លហវែស្៊ញក េិង លគហេំពរ័រ្ស់ស
ហពេ័្ធដូចខាងលសកាម៖  https://www.facebook.com/cambodiaricefederation/ http://www.crf.org.kh/

តារាងតំដេសសរូវ (Paddy Price) សតរូវបាេលធវែើការស្មូេ េិង្សេពវែ្សា�ពបីតំដេសសរូវស្ចា ំ ចំលពាះលខត្ម�ួចំេួេថដេសំ្ូរការដ្ដំញះសសរូវ។

 ខាងបពកាមបនះជ្តារងបងាហា ញ្ីដំបណើ រតមមលៃពសរូ�បៅបខត្តតដលសមបរូពសរូ�!

 លៅកនាញងសតបីមាសេបី៤ឆ្នា ២ំ០១៦ សហពេ័្ធសសរូវអង្ករកម្ញជា បាេ្្ួចល្្ើមឲ្យមាេការស្មូេេិេនាេ�័តដមលអង្ករនាលំចញលៅសតងម់ាតស់ចកនាំ
លចញ (FOB) លដើម្ បីបាេជាមូេដ្ឋា េកនាញងការលស្ៀ្លធៀ្តដមលលដើម។  
 ភាគបីពាកព់េ័្ធលៅកនាញងស្តិ្ត្ិការនាលំចញអង្ករលៅកាេេ់បី្សារ្រលេស បាេលមើេល�ើញេូវអត្ថស្លយជេដ៍េេិេនាេ�័លេះ ថដេសតរូវបាេ
លស ើ្សបាស់យ៉ា ងេូេំេូលា�កនាញងចំលណាមអនាកនាលំចញអង្ករទាងំអស់ លដើម្ បីតាមដ្េតដមលនាលំចញ េិង ស្លភេអង្ករថដេកម្ញជានាលំចញ។ 
 លយងតាមស្ថិតិថដេសករុមការងារលេខាធិការដ្ឋា េសហពេ័្ធសសរូវអង្ករ តាមដ្េេិងសសងជ់ាស្ចា ំ  តដមលអង្ករអង្ករសកអូ្មាេការថស្
ស្រួេខាល ងំជាងតដមលអង្ករស្លភេល្សេងៗលេៀត។ តដមលអង្ករសកអូ្បាេធាល កច់ញះជាង១០០ដញលាល រកនាញងម�ួលតាេ លធៀ្ពបីលដើមសតបីមាសេបី១រហូតដេ់ដំ
ណាចស់តបីមាសេបី៤ ខណៈតដមលអង្ករស្លភេល្សេងៗ បាេថស្ស្រួេតិចតួចលៅរកកំលណើ េ។ 
សកាហវែិកខាងលសកាមលេះជាតារាងតដមលអង្ករ (FOB) ថដេសករុមការងាររ្ស់លេខាធិការដ្ឋា េបាេសសង ់លដ្�លេើក�កកនាញងរ�ៈលពេសតបីមាសេបី៤៖ 
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ស្ថិតនិៃការន ាំចេញអង្ករ ឆ្ន ាំ២០១៦  
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ភាគរយនៃអង្ករន ាំចេញចៅឆ្ន ាំ២០១៦ ចៅតាមប្បចេទ 

Percentage of Rice Export by Variety in 2016 
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The 2-step process to make rice more nutritious with via extrusion is as follows: 

Broken rice is grinded into rice flour and mixed with vitamins and minerals. This mix is then passed through an mix goes 

through the extruder, which forms little ‘vitamin and mineral pills’ in the shape and color of a rice grain. These so-called 

vitamin and mineral kernels are finally mixed into regular rice in a 0,5 – 2% ratio to produce more nutritious rice. Many 

different concepts are possible, including new branded rice concepts for mothers, beauty rice, vegetarians, healthy di-

gestion, etc. 

The fortified rice cooks the same, tastes the same and can look the same as regular rice. 

In Cambodia, a large study among schoolchildren confirmed that fortified rice can effectively improve the vitamin status 

of children and have a positive impact on their cognitive development; the children receiving the fortified rice performed 

better at school then the children receiving regular rice. Based on these results published between 2014 and 2016, the 

Government of Cambodia supports the use of fortified rice inat schools. The UN World Food Programme now ensures 

many schools in Cambodia receive fortified rice during their school meal. 

DSM is the key partner for rice millers, traders and processors, interested in making their rice more nutritious. As the 

global leader in vitamins and mineral premixes, DSM supplies fortified kernels as well as quality vitamin and mineral 

blends to fortify rice and launch new branded rice concepts. 

The potential health impact of fortified rice is vast, as well as the commercial opportunities to launch healthier and easy-

to-use rice products both in Cambodia and globally. 

For further information please contact Judith Smit (Judith.smit@dsm.com) 

Making Rice More Nutritious – Commercial and Public Health Opportunities
Rice fortification offers the opportunity to make rice more nutritious post-harvesting by adding essential vitamins and 

minerals to milled rice. There are three key reasons why adding vitamins and minerals to rice is beneficial from both a 

public health and commercial perspective: 

1) Market growth and higher profitability for branded specialty rice products 

2) Impact of Nutrition – a growing number of countries are making rice fortification mandatory or introducing forti-

fied rice in social safety net programs, as supported by UN agencies, governments, and NGOs to improve public health

3) Growing health concerns connected to high rice  consumption of rice, especially the commonly consumed white 

rice; namely type 2 diabetes, low fiber intake, and low nutritional value.   

Fortification of wheat and maize flour, as well as salt iodization has been done for decades to make people healthier, 

more productive and smarter. Adding essential nutrients to wheat and maize flour is mandatory in over 80 countries 

worldwide. 

As of 2016, 5 countries and 6 U.S. states have mandatory rice fortification. Globally, 1% of the milled rice for human 

consumption contains added vitamins and minerals. Due to the three trends listed above, athe strong evidence base 

supporting rice fortification and technological developments in this field, there is large momentum for rice fortification to 

grow. Milled rice is a poornot a rich source of vitamins and minerals yet it represents more than half of the daily energy 

and protein intake for 3 billion people worldwide. The potential impact of rice fortification to address deficiencies and of-

fer new healthy rice-based products is hugeenormous. 

A key technology to make rice more nutritious is extrusion. Extrusion is also used to make pasta, congee and many 

other food products. The effectiveness of adding nutrients to rice with via extrusion technology  is supported by over 18 

scientific publications. 

Extruded fortified kernels in the form of 

rice grains which are blended into regular

rice to produce fortified rice
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