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ការបោះឆ្នោ តប្រធាននង
ិ ក្រុមប្ក្
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ី រគាំទ្រដំណ�ើរឆ្ពោះទៅមុខ

សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាក�ត
ិ ស្ថាបនក
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ើ ដោយសមាជក
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ំ ០១៦ ដែលបានប្រកាស
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ក្រោមវត្តមានដ៏ខ្ពងខ
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ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន

វស័
ិ យហិរញ្ញ វត្ថុ

ក្រោយការដាក់ចេញគោលនយោបាយស្រូវអង្កររបស់

លោកជំទាវ ឧកញ៉ា លោក នង
័ ្ធជាច្រន
ិ លោកស្រីតំណាងក្រសួ ងស្ថាប័នពាក់ពន
ើ រូបទ�ៀតបាន

បង្ហាញឲ្យឃ�ើញពីការគាំទ្រដំណ�ើរការរបស់សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា
ឲ្យវស័
័ ្ធវស័
ិ យឯកជន ធ្វកា
ិ យស្រូវអង្ករឲ្យកាន់តែរងមំា។
ើ រងារពាក់ពន
ឹ

និង

ការបោះជំហានឆ្ពោះទៅមុខសម្រាប់ការកសាងស្ថាប័នតំណាង

ការបោះឆ្នោ តដែលរ�ៀបចំឡ�ើងដោយក្រសួ ងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ដឹកនាំដោយឯកឧត្តម ម៉ៅ ថូរ៉ា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួ ងពាណិជ្ជកម្មជាការ

បោះឆ្នោ តមួយប្រកបដោយតម្លា ភាព សុក្រិត្យភាព នង
់ គីដែលប្រកួតប្រជែងសម្រាប់តួនាទីជាប្រធានសហព័ន្ធ
ិ យុត្ធ
តិ ម៌សម្រាប់គ្របភា
ស្រូវអង្ករកម្ពុជា និង សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភបា
ិ ល។

	លទ្ធផលឆ្នោ តចុងក្រោយបានបង្ហាញឲ្យឃ�ើញថា

ឯកឧត្តម

សុខ

ពុទ្ធីវុធ

នៅតែបន្តដឹកនាំសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី យឹម ឆៃលី នង
ិ ថ្លែងក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោ ត

សម្រាប់អាណត្តិទី២ ដោយទទួលសំ ឡេងគាំទ្រចំនួន ១១៣ ល�ើសគួរប្រកួតគលឺ ោកឧកញ
៉ា តែ តា ំងប៉រ ដែលទទួលបានសំ ឡេងចំនួន៧៩
ក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោ តសរុប១៩២សម្លេង។
	ក្រោយការរាប់សន្លឹកឆ្នោ ត នង
ិ ប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោ ត ព្រមទាំង ទុកពេលតវ៉ា សម្រាប់គូប្រកួតប្រជែងដែលទទួលយកលទ្ធផលឆ្នោ ត

ឯកឧត្តម ម៉ៅ ថូរ៉ា បានប្រកាសលទ្ធផលផ្លូ វការ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម យឹម ឆៃលី ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និង ការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹក

នាំក្រសួ ងជាច្រើនរូប មាន៖ក្រសួ ងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ ក្រសួ ងរ�ៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្ម និងសំ ណង់ក្រសួ ងធនធានទឹក និង
ឧតុនយ
ិ ម ព្រមទាំងតំណាងក្រសួ ង ស្ថាប័ន នង
ិ អង្គការជាដៃគូជាច្រន
ើ រូបទ�ៀត។

	ក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការ ឯកឧត្តម សុខ ពុទ្ធីវុធ ដែលត្រូវបានសមាជិកសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា បោះឆ្នោ តឲ្យធ្វើជា

ប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាក្នុងអាណត្តិទី២ បានថ្លែងអំណរគុណដល់សមាជិក សមាជិកា ទាំងអស់របស់សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា ដែល
បានខត
ិ ី ព្រមទាំងគំាទ្រដល់ដំណ�ើរការបោះឆ្នោ តប្រកបដោយ យុត្ធ
ិ ខំចំណាយពេលវេលាចូលរួមកម្មវធ
តិ ម៌។

្ ិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភបា
ឯកឧត្តម សុខ ពុទ្ធីវុធ បានថ្លែងថា៖ «ការបោះឆ្នោ តគាំទ្រនេះ កាន់តែផ្តល់ទំនុកចិត្តដល់ខញ ុំន
ិ លក្នុង

អាណត្តិថ្មីកាន់តែទុកចិត្តក្នុងអាណត្តិថ្មីក្នុងការពុះពារដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានា ក្នុងវស័
ិ យស្រូវអង្ករយ�ើង»។

ឯកឧត្តម ប្រធានសហព័ន្ធ បានបញ្ជាក់ថា វស័
ិ យស្រូវអង្ករជាវស័
ិ យមួយដែលមានទំនាក់ទំនងក្នុងជីវភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងច្រើន

ព្រោះកម្លា ង
ំ ពលកម្មរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមួយភាគធំកំពុងពង
ិ យនេះ។
ឹ ផ្អែកក្នុងវស័

ឯកឧត្តម បន្ថែមថា៖ «ខ្ញុំជ�ឿជាក់ថា តម្រូវការអង្ករនឹងមនថយឡ
�ើយ។ យ�ើងអាចអត់ឡាន ម៉ូតូបាន តែយ�ើងមនអា
ចអត់អាហារបានទេ។
ិ
ិ

សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលអំណោយផលសម្រាប់ទឹកដី អាកាសធាតុ ភូមសា
់ ្គងអ
់ ង្ករគុណភាព
ិ ស្រ្តផង គឺជាឱកាសសម្រាប់ប្រទេសយ�ើងផ្គតផ
ខ្ពស់ទៅបណ្តាប្រទេសនានាក្នុងពភ
ិ ពលោក»

បេក្ខភាពប្រធាននឹងក្រុមប្រឹក្សាភបា
ិ លមុនពេលបោះឆ្នោ ត

។

តាំងពីការចាប់ផ្តើមបង្កើនសហព័ន្ធស្រូវអង្ករម្លេះ ទស្សនៈវស័
ិ យរបស់សហពព័ន្ធគឺ “ការផ្តល់នូវអង្ករដែលមានតម្លៃ ប្រកួតប្រជែង

និងគុណភាពខ្ពស់បំផុតដល់ពិភពលោក”។ ជាមួយទស្សនៈវស័
ិ យនេះ សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានបោះជំហានទៅមុខប្រកបដោយសុទិដ្ឋិនិ

យម ប្រកបដោយការបេ្តជ្ញា ចិត្តខ្ពស់ក្នុងការគោរពលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួន និង បានសហការជាមួយ ក្រសួ ងស្ថាប័នរដ្ឋ ដៃគូអភវិ ឌ្ឍន៍ ដ�ើម្ បី
អនុវត្តផែនការសកម្មភាពនានា ក្នុងការជួយ�ដល់សមាជិក និង វស័
ិ យស្រូវអង្ករទាំងមូល។

ការរួបរួមរបស់ផ្នែកឯកជនក្នុងឧស្សាហកម្មស្រូវអង្ករ ដែលបានបង្កត
ើ “សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា”

ឆ្នា២
ំ ០១៤

មនត្
ិ
រឹមតែជាសញ្ញាណបញ្ច ប់នៃគំនិតប្រកួតប្រជែងផ្ទៃក្នុងដ�ើម្រស់
បី រានតែរ�ៀងៗខ្លួននោះទេ

ជាល�ើកទីមួយ ក្នុងខែឧសភា
តែថែមទាំងជំរញ
ុ កំណ�ើនសម្រាប់

វស័
ិ យស្រូវអង្ករទាំងមូល តាមរយៈការសម្របសម្រួល ការសហប្រតិបត្តិការ និង ការចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តជាមួយរាជរដ្ឋាភបា
ិ ល និង
ដៃគូអភវិ ឌ្ឍន៍ ដ�ម
គោលនយោបាយស្រូវអង្ករឲ្យកាន់តែឆ្លយ
ើ ្រ�ៀបចំ
បី
ើ តបគ្រប់ស្ថានភាពទាំងក្នុងស្រុកនង
ិ អន្តរជាត។
ិ

សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា យល់ច្បាស់ណាស់ថា ពាណិជ្ជកម្មអង្ករកម្ពុជាផ្តោតសំ ខាន់ល�ើ «គុណភាព»។

តាមរយៈការទទួលបាន

ឯកឧត្តម សុខ ពុទ្ធីវុធ និង ឧកញ៉ា តែ តា ំងប៉ ក្នុងពេលបោះឆ្នោ ត

ជោគជ័យជាអន្តរជាតិ ដោយការឈ្នះនូវពានរង្វាន់អង្ករល្អបំផុតក្នុងពភ
ំ ប់ៗគ្នា គឆ្
ំ ០១២ ២០១៣ នង
ិ ពលោករយៈពេលបីឆ្នាជា
ឺ នា ២
ិ ២០១៤

ទំព័រទី ៤

www.crf.org.kh

www.facebook.com/cambodiaricefederation

ទំព័រទី ៥

សារឃោសនារបស់បេក្ខជន ឈរឈ្មោះ និង ទទួលបានការគា ំទ្រ

សួស ្តីប្រិយមិត្តអ្នកអានដែលតែងតាមដានព័ត៌មានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករទា ំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រី។

សារទី៣៖ លោក ឈិត ប៊ុនថន ប្រធាន រោងម៉ា ស៊ន
ី កិនស្រូវ ឈិត ប៊ុនថន

លេខាធកា
ិ រសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា មានកត
ិ ្តិយសសូ មបង្ហាញជូននូវសារចំណាប់អារម្មណ៍របស់បេក្ខជនទាំងអស់ដែលឈរឈ្មោះ

ប្រជែងយកតួនាទីក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភបា
ិ លរបស់សហព័ន្ធ នៅចំពោះមុខសមាជិក សមាជិក សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោ ត
ចំនួន១៩២នាក់ដែលមានវត្តមានចូលរួម

ព្រមទាំងវត្តមានថ្នាក់ដឹកនាំ

ជាច្រើនរូបផ្សេងទ�ៀត។

	សាររបស់បេក្ខជននម
ួ ៗពត
ិ យ
ិ ជាមានខ្លឹមសារ

ភ្ញៀវកត
ិ ្តិយសជាតន
ិ ង
ិ អន្តរជាតិ

ខ្ញុំបាទ ឈិត ប៊ុនថន សូ មចូលរួមជាមួយក្រុមប្រឹក្សាភបា
ុ វស័
ិ យស្រូវអង្ករ
ិ លនៅក្នុងអាណត្តិទី២នេះ ដ�ើម្ជួ
បី យ�ជំរញ
និង កសិកម្ម ក្នុងការនាំចេញ ដ�ើម្ធ្វ
ុ ការនាំចេញរហូតដល់១លានតោន តាមផែន
បី ើការងារដោយការរួបរួមគ្នា ដ�ើម្ជ
បី ំរញ

រួមទាំងអ្នកសារព័តមា
៌ ន

ការរបស់រាជរដ្ឋាភបា
ំ ខ្ញុំបាទ មេត្តាបោះឆ្នោ តឲ្យខ្ញុំបាទម្នាក់
ិ លឲ្យដល់គោលដៅ។ ដូចនេះ សូ មបង ប្អូន ទាំងអស់គាទ្រ
មួយសន្លឹក ដ�ើម្ឲ្យខ្
បី ញ ុំបាទ បានជាប់ឈ្មោះ សូ មអរគុណ!

ហ�យ
ឹ នាំសហព័ន្ធឆ្ពោះទៅរក
ើ ក៏បង្ហាញពកា
ី រសន្យានង
ិ ការប្តេជ្ញា ចត
ិ ្តសម្រាប់ការដក

ភាពជោគជ័យនៅថ្ងៃអនាគត។ បេក្ខជនដែលបានឡ�ើងប្តេជ្ញា នានាពេលនោះ បច្ចុប្បន្នកំពុងកាន់តួនាទីសំ ខាន់ៗ ក្នុងសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា
ដែលជាតំណាងតែមួយគត់ក្នុងផ្នែកឯកជនដែលធ្វើសកម្មភាពស្របច្បាប់សម្រាប់ល�ើកកម្ពស់វស័
ិ យស្រូវអង្ករទាំងក្នុងកម្រិតជាតិនិងអន្តរជតិ។

សូមបង្ហាញជូននូវខ្លឹមសាររបស់បេក្ខជនជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅ!

សារទី៤៖ លោក ប៉ូវ ណម ប្រធាន រោងម៉ា ស៊ន
ី កិនស្រូវ ណម ស្រ៊ីម

សារទី១ ៖ លោក ឧកញ
៉ា ហ៊ុន ឡាក់ ប្រធានក្រុមហ៊ុន មេគង្គ អូរ ីហ្សា ត្រេឌីង ខូអិលធីឌី ៖

សូ មគោរព! ខ្ញុំបាទមកពីរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ ណម ស្រ៊ីម ។ ខ្ញុំបាទឈរឈ្មោះជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភបា
ិ លក្នុង
អាណត្តិទី១ កន្លងមកហ�យ
័ ្ធ ការទំនាក់ទំនងទៅអាជ្ញា ធរ
ើ ។ កន្លងមក ខ្ញុំបាទបានចូលរួមជាមួយសហព័ន្ធពាក់ពន

«ខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅអ្វីដែលប្រធាន [សុខ ពុទ្ធីវុធ] បានល�ើក គឺការសាមគ្គី។ ប្រសិនណាជាយ�ើងមន
ិ រួមគ្នាទេ យ�ើងមន
ិ ងាយនឹង
ធ្វក
័ ពាក់ពន
័ ្ធ ក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភបា
ើ ច
ិ ្ចការនេះជាមួយស្ថាបន
ិ លបានទេព្រោះកន្លងមកគត[រាជរដ្ឋាភបា
ិ ល] មានបញ្ហា
លំ បាក ដោយសារមានសំ ណ�ើរចេញមកពីប្រភពខុសៗគ្នា

ហ�ើយបញ្ហានៃសំ ណ�ើរនោះគឺស្រដ�ៀងគ្នា។

អគ្គិសនី ខាងពន្ធដារ ខាងក្រសួ ងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញ វត្ថុ។ ខ្ញុំបាទចង់ធ្វើនៅក្នុងអាណត្តិទី២ទ�ៀត។ ចឹងប�ើបងប្អូនគាំទ្រ

ដូចនេះ

រដ្ឋាភបា
័ មួយណា។ កត្តា រួមគ្នាគជា
ិ លមន
ិ ដឹងថា ខ្លួនត្រូវជួយ�ដោះស្រាយជាមួយស្ថាបន
ឺ កត្តាស្លាប់រស់នៃសហព័ន្ធស្រូវ

ខ្ញុំ មេត្តាបោះឆ្នោ តឲ្យខ្ញុំ សូ មអរគុណ!

ព្រោះយ�ង
រូវការចំណេញ ឬ ទាញយកផលប្រយោជន៍អ្វីនោះទេ ដោយសារវស័
ិ យកសិកម្មជាវស័
ិ យអាទភា
ើ មនត្
ិ
ិ ព

សារទី៥៖ ឧកញ
៉ា វង្ស ប៊ុនហេង ប្រធាន រោងម៉ា ស៊ន
ី កិនស្រូវ វង្ស ប៊ុន ហេង

អង្ករកម្ពុជា ក៏ដូចជាអ្នកពាក់ពន
័ ្ធក្នុងវស័
ិ យស្រូវអង្ករទាំងមូល។ ខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមមានគំនិត ហ�ើយចាប់ផ្តើមបបួល
ឯកឧត្តម ប្រធាន [សុខ ពុទ្ធីវុធ] នៅមុនអាណត្តិទី១ ថា យ�ើងគួរតែមានគំនិតមួយជួយ�ដល់ជាតិ ហ�ើយ លះបង់
សម្រាប់យ�ើងទាំងអស់គ្នា។ ប្រសិនយ�ើងទាំងអស់គ្នាគិត ហ�ើយ គិតតែឧស្សាហកម្មខ្នាតមធ្យមនិងធំ គឺគ្មាននរណា

ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយកសិកម្មនោះទេ។ ចឹងទេ ប្រធានគាត់ថា គាត់តាង
ំ ចិត្ត។ ខ្ញុំសប្បាយចិត្តព្រោះប្រធានគាត់តាង
ំ ចិត្ត។ ជាទូទៅ ខ្ញុំពុស
ំ ូ វឃ�ើញថា
កូនមន្ត្ធ
ើ ជ�ង
ើ ខោចុះជាមួយបង្អូនកសិករ គគ្
ឺ មានទេ!។ នេះគជា
ឺ កត្តាដែលចេញមកពីឆន្ទៈដែ
រី ំណា ហ៊ានលះបង់ ភាពងាយស្រួល ដោយសង្ខញ

ខ្ញុំបាទជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភបា
៏ រឈ្មោះជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភបា
ិ លចាស់ ហ�ើយខ្ញុំកឈ
ិ លនៅអាណត្តិទី២។ ទិស
ដៅខ្ញុំដែលមកឈរសម្រាប់អាណត្តិទី២ នេះគខ
ើ ក្នុងអាណត្តិទី១ ។ដោយសាររយៈពេលខ្លីពេក
ឺ ញ ្ុំមានកច
ិ ្ចការត្រូវបង្ហយ

លមានបេះដូង ដែលតាំង ចិត្តចង់ប្រឡូកក្នុងកិច្ចការងារនេះ។ ចឹងទេ ចំពោះខ្ញុំ ខ្ញុំផ្សារភ្ជាប់ជាមួយប្រធាន និង គំាទ្រទៅនឹងយុទ្ធសាស្រ្តផែនការ

ក្នុងអាណត្តិទី១ ខ្ញុំសុំឈរមួយអាណត្តិទ�ៀត ដ�ើម្បន្តក
្ ទៅទ�ៀត។ ទិសដៅរបស់ខញ ុំមា
្ នពីរយ៉ាងធំៗ
បី
ិច្ចការងាររបស់ខញ ុំត
គទី
្ ន
ិ យស្រូវអង្ករទាំងអស់កុំឲ្យបែកបាក់គ្នា។ ទោះជាទៅយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏ខញ ុំម
ឺ ១៖ បង្រួបបង្រួមវស័
ិ ចង់ឲ្យទៅដែរ

រយៈពេលមធ្យមនង
ច្ចុប្បន្នដាក់ចេញនូវផែនការរយៈពេលខ្លី ដ�ើម្ដោះនូ
វបញ្ហាដែលបងប្អូនកំពុងតែជួបប្រទះ។
ិ វែង ហ�យប
ើ
បី

គឺខញ ុំច
្ ង់ឲ្យនៅមូលគ្នា។

ប�ើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ឬក៏ជ�ឿជាក់ ហ�ើយផ្តល់ការទុកចិត្តខញ ុំបា
្ នឈរជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភបា
យ�ម�ល
ិ លម្នាក់ ដ�ើម្បន្តជួ
បី
ើ
កច
ិ ្ចការងារទូទៅក្នុងសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាតាមរយៈក្រុមប្ក្
រឹ សាភបា
ិ ល សូ មបងប្អូនមេត្តាផ្តល់សន្លឹកឆ្នោ តម្នាក់១សន្លឹក ដែលចូលចត
ិ ្តខញ ុំ្ ក៏ដូច

ជាការផ្សារភ្ជាប់របស់ខញ ្ុំទាង
ំ ប៉ុន្មានទៅដល់ឯកឧត្តមប្រធាន ឯកឧត្តម សុខ ពុទ្ធីវុធ!! សូ មអរគុណ។

រោងម៉ាស៊ីនកន
ិ ស្រូវរបស់យ�ង
ើ កំពុងមានស្ថានភាពធ្លា ក់ចុះដុនដាប

នឹងឈានទៅរកការក្ស័យធនជាបណ្តើ រៗ ខ្ញុំសូមចូលរួមចំណែកទៅនឹងការងារនេះដ�ើម្កែទម្រង់
កែសម្រួលឡ�ើងវញ
ិ
បី
ឲ្យឈានទៅរកការរកចម្រ
ន
ី
ើ ការដោះបំណុលគេឲ្យរួចខ្លួនតទៅទ�ៀត។អាស្រ័យហេតុនេះ ខ្ញុំសូមសំ ណូមពរឲ្យឯកឧត្តម
បងប្អូន

ទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីនេះ

រ�ឿងពាក់ពន
័ ្ធកម្ចីឬដ�ើមទុន

មានតម្លៃថោក

នេះ យ�ង
បញ្ហាបច្ចេកទេស បញ្ហ ពូជ បញ្ហាទីផ្សារ
ិ
ើ មានបំណងចង់ជួយ�ដល់កសិករ ដែលកំពុងជួបនូវផលវបាក
ដោយពន
ិ ត
ិ ្យឃ�ញ
ើ ថា

អ្នកនាំចេញ

កសិករ

ថ្នាដែលយ
ំ
�ើងចាប់ផ្តើមរកមានច្រើនយ៉ាង

យ�ើងចង់បានកម្ចីទុនដែលមានអត្រាការប្រាក់ថោក

គឺយ�ើងត្រូវរកវធ
ំ ប៉ុន្មាននោះសម្រាប់ដោះ
ិ ីទាង

ស្រាយ។ កាលណាយ�ង
ុ រកវធ
វពូជរបស់យ�ង
ិ ីសាស្រ្តយ៉ាងដូចម្តេច ដ�ម
ើ ្ឲ្យស្រូ
ើ ដោះស្រាយបាន គយឺ �ង
ើ រស់។ ម្យ៉ាងទ�ៀត យ�ង
ើ ត្រូវជំរញ
បី
ើ

[ - - - គោលបំណងដែលខ្ញុំបាទឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភបា
ិ លសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាក្នុងអាណត្តិ
។

ឲ្យបានជាសះស្បយឡ�
ិ
ើ
ើងវញ។

កិនស្រូវ

យ�ង
ចយកទាំងអស់បានទេ យ�ង
បញ្ហាបន្ទាប់ទ�ៀត
ើ មនអា
ិ
ើ ត្រូវយកម្តងមួយៗ ដូចជាបញ្ហាពន្ធដារ បញ្ហាពន្ធកាត់ទុក ពន្ធរលោះ ហ�យ
ើ
បញ្ហាទី៣៖
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ក្នុងវស័
ិ យស្រូវអង្ករដែលកំពុងតែឈឺ

រះរកថ្
នា ដ�
ំ ើម្ព្យាបាលម
៉ា ស៊ីន
ិ
បី

គឺបញ្ហាអគ្គិសនី។ កាលណាយ�ើងមានអគ្គិសនីថោកហ�ើយ យ�ើងនឹងលែងព្រួយបារម្ភហ�ើយ។ បញ្ហានេះគឺយ�ើងអាចជជែកជាមួយគេបាន។

សារទី២៖ ឧកញ
៉ា ច្រាយ សុន ប្រធាន ក្រុមហ៊ុន

បញ្ហាទឹក

បញ្ហាទី២៖

ដែលមានលទ្ធភាពបោះឆ្នោ តដល់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភបា
ិ លនេះ

ព្រោះស្រូវពូជរបស់កម្ពុជាយ�ើងសព្វថ្ងៃ

មានតម្លៃថ្លៃណាស់។

ចឹងទេ

យ�ើងត្រូវរះរកអង្គ
ការណាដ�ើម្ជួ
ិ
បី យ�ឧបត្ថម្ភ

ឬដោយវធ
ចអត្ថា ធប្
ិ យ
ិ ជ
ី ៉ា ងណា ដ�ើម្ទទួ
បី លបានពូជនោះថោក។ ដោយសារពេលវេលាខ្លី ខ្ញុំមនអា
ិ
ិ បាយបានច្រន
ើ អំពវី ធ
ី ួយ�ម៉ាស៊ីនកន
ិ ស្រូវ។
នៅទីនេះ សូ មបង ប្អូនសំ ឡឹងម�ល
ំ អស់ ប៉ុន្តែសំ ខាន់បំផុត អ្នកណាមានពេលវេលាសម្រាប់
ើ ចំពោះអ្នកមកឈរនៅទីនេះ គឺសុទ្ធតែចង់ជួយ�ទាង
ជួយ�វស័
ឈរខ្ពស់ហ�ើយ ជាប់ហ�ើយ បែជាគ្មានពេលវេលានោះទេ។ រះរកមនុស្សណាដែលមានចំ
ណេះដឹង មានពេលវេលា
ិ យនេះ។ មនមែន
ិ
ិ

ហ៊ាននយាយទ
ៅកាន់រាជរដ្ឋាភបា
យ� ប�ស
ជា
ើ ្ឲ្យជួ
ិ
ិ លកម្ពុជា ឬអង្គការផ្សេងៗដ�ម
បី
ើ ិ នយ�ង
ើ មានតែមនុស្សណាដែលអត់មានជំនាញទៅនយាយ
ិ
មួយអង្គការផ្សេងៗ និង ជួបថ្នាក់ដឹកនាំជាដ�ើមគឺយ�ើងនឹងលំ បាក!។

មេត្តាបោះឆ្នោ តគាំទ្រខ្ញុំបាទ ដ�ើម្ឲ្យខ្
បី ញ ុំបាទមានលទ្ធភាពចូលរួមប្រាស័យក្នុងសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាក្នុងអាណត្តិទី២នេះ---]។

ទំព័រទី ៦

www.crf.org.kh

www.facebook.com/cambodiaricefederation

ទំព័រទី ៧

សារទី៦៖ លោក ឡាយ ឈុនហួ ប្រធានក្រុមហ៊ុន

នេះគឺសហព័ន្ធជាអ្នកដោះស្រាយ។ ដូចនេះយ�ើងត្រូវតែរួមគ្នា ពេលដែលយ�ើងរួមគ្នា យ�ើងមានយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលវែង។
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បញ្ហានៅបន្ទាប់ ក្រោយពេលយ�ើងនៅជាមួយគ្នាហ�ើយ យ�ើងដឹងថាអ្នកណាអាចជាបង្គោល ដោះស្រាយបញ្ហារបស់យ�ើងបាន។

ខ្ញុំជាជំនាន់ទី២នៃរោងម៉ាស៊ីនកន
័ ្ធ
ិ ស្រូវ ឡាយ សែ។ ថ្ងៃនេះបងៗមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការកែប្រែ ដូចជាពាក់ពន
ខាងពន្ធដារ ការដឹកជញ្ជូន និង ផ្នែកនំាចេញ។ ថ្ងៃនេះខ្ញុំឈរជាសមាជិកមួយ។ នៅក្នុងអាណត្តិទី១ យ�ង
ើ បានដោះ
ស្រាយបញ្ហានៃការនាំចេញបានភាគច្រើន ដោយកាត់បន្ថយនូវតម្លៃល�ើសេវាកម្មឯកសារ ពន្ធ ល�ើការដឹកជញ្ជូនជាដ�ើម។

ចង
យ�ម៉ាស៊ីនកន
ិ យ៣ ដ�ម
ើ ្ដោះស្រាយជួ
ឹ ទេ ក្នុងអាណត្តិទី២នេះ ខ្ញុំបាទមានគោលបំណងនង
ិ ចក្ខុវស័
បី
ិ ស្រូវម្តង។
ទី១៖ គឺថ្លៃអគ្គិសនី យ�ើងឃ�ើញថា ភ្លង
ើ អគ្គិសនីចុះនៅកម្រិតទាបមែនទែន ០.១៧,២៥សេន ចុះមកនៅ០.១៦,៧៥សេន
សម្រាប់ បងប្អូនមួយចំនួន ដែលប្រើភ្លង
ើ ត្រឹម១០ម៉ន
ឺ គីឡូវ៉ា ត់ម៉ោ ងចុះ។ ត្រឹមមួយខែគាត់សន្សំបានប្រមាណត្រឹម៥០០

ពេលនៅ

ក្នុងអាណត្តិទី២នេះ សហព័ន្ធនឹងបង្កើតក្រុមការងារនៅតាមមូលដ្ឋាន ដ�ើម្ឲ្យបញ្
ហា របស់អ្នករោងម៉ាស៊ីននៅតាមមូលដ្ឋានមានអ្នកដឹងឮ។
បី
នាពេលបច្ចុប្បន្ន បញ្ហាក�ើតមាននៅផ្នែកខាងល�ើ គឺផ្នែកខាងល�ើដោះស្រាយបានច្រើន និង ធ្វើក�ើត។ ខ្ញុំមកនេះគឺខញ ្ុំនឹងនាំនូវបញ្ហាកង្វល់របស់
អ៊ុំៗ ពូៗ និងបងៗ មកកាន់សហព័ន្ធ។

សារទី៩៖ លោក ឈុន ធំ ប្រធាន រោងម៉ា ស៊ន
ី កិនស្រូវ ឈុន ធំ

ដុល្លា រប៉ុណ្
ណ ោះ។ បរមាណនេះតូ
ចណាស់សម្រាប់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ។ ទី២៖ ខ្ញុំបាទ នឹងព្យាយាមពង្រឹងបន្ថែមចំពោះអង្ករនាំចូល ព្រោះប�ើ
ិ
យ�ង
ំ បរមាណនេះធំ
ជាងការនាំ
ើ សំ ឡឹងឲ្យមែនទែនទៅ អង្ករដែលប្រប្រា
ើ ស់នៅក្នុងស្រុកមានប្រមាណ១,៥ លានទៅ២លានតោនក្នុងមួយឆ្នា។
ិ

ថ្ងៃនេះខ្ញុំឈានជ�ើងចូលរួមប្រឡូកក្នុងសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាជាល�ើកទីមួយរបស់ខញ ុំ។
្ ខ្ញុំមានគោលការណ៍បីសំ ខាន់។

ចំណែកទី៣៖ ខ្ញុំចង់ផ្សារភ្ជាប់រវាងកសិករនិងរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ និង ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំផ្ទាល់ ក៏ដូចជារោងម៉ាស៊ីនទាំងអស់ គឺខញ ុំនឹងខ
្
ិតខំស្វែងរកទីផ្សារ

ចង់ចូលរួមការងារជាមួយក្រុមប្ក្
រឹ សាភបា
ិ លនេះ។ ទី៣៖ ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនាំចេញ ធ្វយ
ើ ៉ា ងម៉េចស្វែងរកទីផ្សារនៅក្រៅស្រុក
ឲ្យបានច្រន
៉ា ស៊ីននៅក្នុងស្រុកយ�ង
ើ ្ឲ្យរោងម
ើ ដ�ម
បី
ើ មានកូតាច្បាស់លាស់។

ចេញទៅកាន់បរទេស ៤០០%។ ចឹងទេ អង្ករដែលនាំចូលមកទីផ្សារកម្ពុជា អាចកាត់បន្ថយ ម៉ាស៊ីនក្នុងស្រុកដែលតូចៗ គឺអាចរស់បានភាគច្រើន។
ដ�ម
៉ា ស៊ីនតូចៗ
ើ ្ឲ្យរោងម
បី

ដែលគាត់គ្មានលទ្ធភាពនាំចេញផ្ទាល់

យ�ង
ើ អាចទញ
ិ អង្ករពាក់កណ្តាលសម្រេចក្នុងតម្លៃណាមួយដែល

សមរម្យ ។ ក្នុងពេលកន្លងមកនេះ ខ្ញុំបានជួយ�ទិញអង្ករផ្កា ម្លិះនិងសែនក្រអូប ពីម្ចា ស់រោងម៉ាស៊ីន ប្រហែល៥០រោងម៉ាស៊ីន ក្នុងបរមាណចម្
ល ោះ
ិ
ព៥
នង
ក្នុងរយៈពេលពរី ឆ្នានំ េះ
យ�ង
ី ទៅ៧ពាន់តោន
ិ អង្ករពាក់កណ្តាលសម្រេចចន្លោះព៣
ី ទៅ៤ពាន់តោនទ�ៀត។
ើ បានរ�ៀន
សូ ត្រពរី ទីផ្សារខាងក្រៅ ខ្ញុំសង្មថា
បងប្អូននឹងបោះឆ្នោ តជូនខ្ញុំឲ្យនៅបន្តការស្វែងរកទីផ្សារនឹងដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗទ�ៀត សូ មអរគុណ!
ឃឹ

សារទី៧៖ លោក នង វាសនា នាយកផ្នែកទីផ្សារ នៃ ក្រុមហ៊ុន នីកល
ូ ន
ី អ៊ីនវេសមេន ខូអិលធីឌី
វស័
ិ យស្រូវអង្ករជាវស័
ិ យថ្មីស្រឡាងមួយ ក្នុងចំណោមអាជីពពាណិជ្ជកម្មរបស់ខញ ្ុំ ដែលខ្ញុំទ�បតែប្រឡ
ិ យនេះ។
ើ
ូកក្នុងវស័
មូលហេតុដែលខ្ញុំបន្តឈរឈ្មោះជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភបា
ំ របស់វស័
ិ យស្រូវអង្ករនៅ
ិ ល ដោយសារ ខ្ញុំចង់បន្តភាពខ្លា ង

កម្ពុជា ដោយល�ើកកម្ពស់និងរក្សាតម្លៃអង្ករនៅកម្ពុជា។ មូលហេតុធំទី២ ខ្ញុំចង់ចូលរួមក្នុងចលនាមួយ គឺចលនា
សាមគភា
ី ជាមួយគ្នា ទោះបីរោងម៉ាស៊ីន តូច កណ្តាល ឬធំ នង
្គី ព រវាងអ្នករកស៊ី ក្នុងអាជព
ិ អ្នកនាំចេញ ដោយ

រក្សានូវសុ ចរតភាព។
ការរក្សាសាមគ្គីភាពដោយជ្រកក្រោមឆ័ត្រតែមួយ គឺ សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា។ មូលហេតុទី៣ ខ្ញុំ
ិ
ចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការរកទីផ្សារចំពោះអង្ករក្រអូប ដល់រោងម៉ាស៊ីនរបស់យ�ើងទាំងអស់គ្នា ខណៈដែលរោងម៉ាស៊ីន

ធំនៅកម្ពុជាកំពុងប្រឈមទីផ្សារ។

ខ្ញុំបាទជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៅក្នុងអាណត្តិចាស់។ ខ្ញុំឈរឈ្មោះសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាភបា
ិ លនៅអាណតិ្តថ្មីនេះ ខ្ញុំចាប់
អារម្មណ៍ពាក្យសាមគភា
មកពីបុគ្គល
្គី ព។ សាមគ្គីភាព មានន័យថា បញ្ហាអៗ
្វី បញ្ហាប្រឈមនាពេលសព្វថ្ងៃនេះ មនមែន
ិ
យ�ើង

សារទី១១៖ លោក ភួ វាសនា ប្រធាន រោងម៉ា ស៊ន
ី កិនស្រូវ អ៊ឹង វណ្ណម៉ៅ
គោលការណ៍ដែលខ្ញុំឈរជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភបា
ិ លក្នុងអាណត្តិថ្មី គឺចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានា ដែល
ពាក់ពន
័ ្ធនៅក្នុងវស័
ិ យស្រូវអង្ករនេះ។

ដោយសារខ្ញុំជារោងម៉ាស៊ីនកន
ខ្ញុំជាអ្នកកម្ម៉ងទ
់ ញ
ិ ស្រូវ
ិ ពក
ី សិករផ្ទាល់
រហូតដល់ការនាំចេញ ចឹងខ្ញុំអាចដឹងពីបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗទាំងអស់។ បញ្ហាប្រឈមដែលខ្ញុំចង់ល�ើកឡ�ើងក្នុងពេល
នេះមានបីចំណុច៖ ទី១គឺទុន! ខ្ញុំនិងសមាជិករបស់សហព័ន្ធក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះ នឹងចូលរួមស្វែងរកប្រភពទុនពីស្ថាបន
័

ផ្សេងៗ ដែលអាចផ្តល់កម្ចីដល់រោងម៉ាស៊ីនកន
ិ ស្រូវក្នុងអត្រាការប្រាក់ទាប។ ទី២ គឺ ទីផ្សារ! បញ្ហាទីផ្សារនេះគយឺ �ង
ើ ត្រូវ

ធ្វើការងារនិងខិតខំរកប្រភពទីផ្សារ និង សម្រួលដល់អ្នកនាំចេញទាំងអស់ ដ�ើម្ទទួ
បី លបានអតិថិជនធំៗ ហ�ើយនឹងចែក

ចាយបន្តទៅរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនៅតាមបណ្តាខេត្តទាង
ំ អស់។ ទី៣ គឺបញ្ហាអង្ករវ�ៀតណាម។ បញ្ហាអង្ករវ�ៀតណាមនេះ រដ្ឋាភបា
ិ លបានបដិសេធ

ហ�ើយ តែការហូរចូលរបស់អង្ករវ�ៀតណាមមានការក�ើនឡ�ើង។ ទាំងបីចំណុចនេះ ខ្ញុំប្តេជា្ញចិត្តល�ើកចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ និង ដោះស្រាយជាបន្ទាន់។
ជាទីបញ្ច ប់សូមសំ ណូមពរដល់ពូ មង
្ ទផង!!! សូ មអរគុណ
ី ទាំងអស់ ជួយ�បោះឆ្នោ តគាំទ្រដល់ខញ ុំបា

សារទី៨៖ លោក ហេង ផេង ប្រធាន ក្រុមហ៊ុន ថ្មគោលរ៉ាយស៍ អ៊ីមផត អ៊ិចផត

នេះឬបុគ្គលនោះ

ទី១៖ ខ្ញុំមានគោលបំណងចង់ផ្សារភ្ជាប់ កសិករជាមួយរោងម៉ាស៊ីន នង
ិ អ្នកនាំចេញ។ ទី២៖ ខ្ញុំមានបំណងចង់
ជំរញ
ុ ឲ្យឥណទាន សម្រាប់ជួយ�ដល់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ និង កសិករឲ្យបានល�ឿន ដូចលោកប្រធានបានល�ើក គឺខញ ុំ្

ធ្វើក�ើតឬមនក�
ិ
ើតនោះទេ។

យ�ើងក៏ត្រូវចូលគេដែរ។

វាជាបញ្ហារួមទាំងអស់។

យ�ើងចូលសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ច

កម្ពុជាយ�ើងចូលដល់ទីផ្សារសេរ ី គេចូល
តែវស័
ិ យយ�ើងនៅទន់ខ្សោយ។ អច
ី ង
ឹ ទេ!

យ�ង
ួ
�ង
កុំឲ្យគេចូលមក ដោយនយាយ
រួមគឺ យ�ង
ើ មន
ិ ទាន់មាន ចំណុចអម
្វី យដែលយ
ើ អាចការពារខ្លួនយ�ង
ើ
ិ
ើ នៅ
ទន់ខ្សោយណាស់។

យ�ើងម�ល
ើ មនឃ
ិ �ើញថា

ហេតុអ្វីបានជាសហព័ន្ធត្រូវការស្តងដា
់ រ។

សារទី១៣៖ លោក គឹម ប៊ុនសាន ប្រធានក្រុមហ៊ុន ខ្មែរហ៊្វូត គ្រុប
ខ្ញុំជាសំ ឡេងរបស់លោកឧកញ
៉ា គឹម សាវុធ ដែលជាអនុប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករក្នុងអាណត្តិទី១។ គោលបំណង
ំណោះស្រាយដល់បញ្ហាប្រឈមទាំងអ
ដែលខ្ញុំឈរជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភបា
ិ លក្នុងអាណតិ្តទី២នេះ គឺដ�ើម្បន្តរកដ
បី
ស់ក្នុងអាណត្តិទី១ ដ�ើម្ជួ
ិ យស្រូវអង្ករកាន់តែប្រស�ើរទៅមុខ។
បី យ�ឲ្យវស័

ពីមុនយ�ើងមនដែល
ិ

គិតសុ វត្ថិភាព ឬ ស្តងដា
់ រអ្វីទាង
ំ អស់ យ�ើងគ្រាន់តែគិតថា អង្ករល្អ តម្លៃល្អ ក៏លក់ទៅ តែឥឡូវគឺខុសគ្នា។ យ�ើងត្រូវដឹងថា ហេតុអ្វីបានជារោង
ម៉ាស៊ីននម
ួ ៗគេត្រូវការស្តងដា
់
គឺ ដ�ើម្ជម្នះនូ
វរបាំងប�ស
់ រ យ�ង
់ រទេ ប�ើ
ិ យ
បី
ើ ិ នជាយ�ង
ើ មានស្តងដា
ើ អាចនាំទៅគេបាន តែប�យើ �ង
ើ គ្មានស្តងដា
ទោះបីរបស់យ�ើងល្អ

ទំព័រទី ៨

ក៏យ�ើងមនអា
ចទៅរួចដែរ។
ិ

រហូតដល់ពេលនេះ

យ�ើងមានការងារពាក់ពន
័ ្ធជាមួយក្រសួ ងច្រើន

ការងារពាក់ពន
័ ្ធ

www.crf.org.kh

www.facebook.com/cambodiaricefederation

ទំព័រទី ៩

រចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់ដឹកនា ំសហព័ន្ធអាណត្តិទី២

សារទី១៤. ឧកញ
៉ា គុត ចាន់វាសនា អគ្គនាយករង

ក្រុមហ៊ុន CRYSTAL RICE (KAMPUCHEA) CO.,LTD
តាងនាមខ្ញុំជា រោងម៉ាស៊ីនកន
្ ញ
ិ ស្រូវគខ
ឺ ញ ុំទ
ិ ផលិតផលពក
ី សិករផ្ទាល់ នង
ិ កែច្នៃអង្ករខ្លួនឯងផង ព្រមទាំងនាំចេញខ្លួន
ឯងផង
ហ�ើយព្រមទាំងមានកំពង់ផែផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់នាផល
ំ
មូលហេតុដែលខ្ញុំឈរឈ្មោះជា
ិ តផលចេញផង។

សមាជិកក្រុមប្ក្
រឹ សាភបា
ិ លនៃសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះ គខ
ឺ ញ ្ុំចង់ផ្សារភ្ជាប់ពីបងប្អូនកសិករ ទៅដល់រោ
ងម៉ាស៊ីនរហូតដល់ការនាំចេញ។ ហេតុផលទាំងអស់មានបីធំៗ ដែលខ្ញុំត្រូវដោះស្រាយគទី
ឺ ១ ស្រូវពូជ ការដាំដុះ នង
ិ
ធនធានទឹកផ្សេងៗ ដែលជាបញ្ហាប្រឈម របស់កសិករ។ បន្ទាប់មកទ�ៀត គឺពាក់ពន
័ ្ធការកែច្នៃស្រូវអង្ករបស់យ�ើង
ឲ្យមានគុណភាព ឲ្យត្រូវស្តងដា
់ រ ស្រូវពូជរបស់យ�ង
់ រ តាមគេចង់បាន។ ទី៣ គកា
ើ ឲ្យត្រូវស្តងដា
ឺ រនាំចេញ! ការនាំចេញ

យ�ើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចឲ្យមានការសហការជាមួយរាជរដ្ឋាភបា
នដល់ប្រជាកសិករ។ សូ មថ្លែងអំណរគុណ ហ�ើយប�ើមាន
ិ លដ�ើម្រកទីផ្សារជួ
បី

ចំណាប់អារម្មណ៍ឲ្យខ្ញុំបានចូលរួមចំណែកក្នុងវស័
ិ យស្រូវអង្ករនេះក្នុងអាណត្តិទី២នេះ។សូ មជួយ�បោះឆ្នោ តឲ្យខ្ញុំបាទផង!សូ មអរគុណ!!!

ទំព័រទី ១០

www.crf.org.kh

www.facebook.com/cambodiaricefederation

ទំព័រទី ១១

ដំណ�ើរការរបស់គណៈកម្មាធិការទា ំងប្រា ំ

ការប្តេជ្ញារបស់ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ

សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាប�ើកកិច្ចប្រជុំដំបូងក្នុងអាណត្តិទី២ ស្នើបញ្
ហា គន្លឹះៗទៅកាន់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
កិច្ចប្រជុំកុ្រមប្រឹក្សាភបា
ិ លសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាល�ើកដំបូង បានប្រព្រឹត្តិទៅក្រោមអធិបតីភាព លោកជំទាវ សូ ស្រីម៉ិច អនុរដ្ឋលេ

ខាធិការក្រសួ ងពាណិជ្ជកម្ម និង ឯកឧត្តម សុខ ពុទ្ធីវុធ ប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាអាណត្តិថ្មី ដោយមានការអញ្ជ ើ ញចូលរួមពីសមាជិក
ក្រុមប្ក្
ំ ០១៦នេះ
រឹ សាភបា
ិ លទាំងអស់ដែលបានជាប់ឆ្នោ តកាលពីថ្ងៃទី២ខែកក្កដាឆ្នា២

តំណាងសហគមន៍កសិកម្ម

ព្រមទាំងមន្រ្តីក្រសួ ង

ពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនរូបទ�ៀត។ ថ្លែងនៅក្នុងឱកាសប�ើកកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភបា
ិ ល លោកជំទាវ សូ ស្រីម៉ិច អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួ ង

ពាណិជ្ជកម្ម បានអបអរសាទរចំពោះឯកឧត្តម សុ ខ ពុទ្ធីវុធ និង សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភបា
ិ លទាំងអស់ដែលទទួលបានការទុកចិត្តពីសមាជិក

របស់សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា ហ�យ
ជាប្រធាន នង
ើ រ�សជាប់
ើ ត្រូវបានបោះឆ្នោ តជ្រស
ើ
ិ ក្រុមប្ក្
រឹ សាភបា
ិ លសម្រាប់អាណត្តិទី២នេះ។ ក្នុងឱកាស

គណៈកម្មា ធិការប្រតិបត្តិរបស់សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា

ទី២។ ខាងក្រោមនេះ គឺជាការប្តេជា្ញចិត្តក្នុងការប្រតិបត្តិការងារ របស់ប្រធានគណៈកម្មា ធិការនិមយ
ួ ៗ នៅក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សា
ភបា
ំ ០១៦ កន្លងទៅនេះ។
ិ លល�ើកដំបូងបំផុតក្នុងអាណត្តិទី២ កាលពីថ្ងៃទី១២ខែកក្កដាឆ្នា២

ឧកញ
៉ា ហ៊ុន ឡាក់៖ ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបតិ្តឥណទានជាមួយធនាគារ

ប�ើកកិច្ចប្រជុំល�ើកដំបូងនោះដែរ ឯកឧត្តម សុខ ពុទ្ធីវុធ ប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា បានស្នើចំណុចសំ ខាន់ៗមួយចំនួនទៅកាន់ក្រសួ ង

ឧកញ
៉ា ហ៊ុន ឡាក់៖ ក្រោយការបោះឆ្នោ ត តួនាទីបានធ្លា ក់មកហ�ើយ! ការរ�ៀបចំសមាសភាពក្រុមការងារនៅ

ពាណិជ្ជកម្ម ដូចជា ៖

ក្នុងគណៈកម្មការនម
ួ ៗក៏ចាប់ផ្តើមដែរ។
បញ្ហាលុយជាបញ្ហាដែលក្តៅ សម្រាប់អ្នកដែលមកម�លប
ញ្ហាលុយ
ឬ
ិ យ
ើ
ហិរញ្ញ វត្ថុនេះ។ ពាក្យថាហិរញ្ញុវត្ថុគឺត្រូវគិតគួររកប្រភពចំណូលយ៉ាងម៉េចមកដល់ស្ថាបន
័ ។ សម្រាប់ខញ ុំ្ ត�ើដែនសមត្ថកិច្ច

1.	ស្នើសុំក្រសួ ង ជួយ�គាទ្រន
ំ
ិ ញា បនបត្របញ្ជាក់ប្រភព
ិងសម្រេច ល�ើការស្នើសុំការចួលរួមសហការពីសហព័ន្ធ ក្នុងការចេញវញ្
		ដ�ើម (ស៊ី អូ) ឲ្យក្រុមហ៊ុននាំចេញទាំងអស់ ត្រូវឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យ ពីក្រុមហ៊ុនត្រួតពិនិត្យ គុណភាពអព្យាក្រឹត្យ ដែលបាន

នៃគណៈកម្មការនិមយ
ួ ៗមានដាវអាជ្ញា សឹកមកពីណា?

ខ្ញុំនឹងពិភាក្សាគ្នារកដៃគូរធ្វើ
ការងារជាមួយគ្នា។យ�ង
តាមគ្រប់រប
ូ ភាព
ិ ណា
ើ នឹងជជែកគ្នារ�ឿងលុយកាក់នេះ ថាត�យើ �ង
ើ ត្រូវរកប្រភពឥណទានតាមវធ
ី

		ទទួលស្គាល់ ដោយសហព័ន្ធ ដ�ម
ង
ើ ្ពង្
រឹ ពស
បី
ី មត្ថភាព ត្រួតពន
ិ ត
ិ ្យ របស់បណ្តាក្រុមហ៊ុន ត្រួតពន
ិ ត
ិ ្យ គុណភាពទាំងអស់
		

ល�ើការបញ្ជាក់ទាង
ំ គុណភាព និង ប្រភពដ�ើមអង្ករ។

		

(Angkor Malis) ដ�ម
ន្ធបន្តសកម្មភាព ល�ើការផ្សព្វផ្សាយ ម៉ាកអង្កររបស់កម្ពុជា ការពង្រីកទីផ្សារ ការពារ នង
ើ ្ឲ្យសហព័
បី
ិ

2.	ស្នើសុំក្រសួ ង ជួយ�ពន្លឿនការចុះបញ្ជីម៉ាកបញ្ជាក់ពីចរតលក្ខ
ណៈទំនិញនិងសេវា ( Certification Mark ) ឈ្មោះអង្គរម្លិះ
ិ

		

ធានានូវគុណភាពនិងកិត្តិយស កេរអង្ក
្តិ៍ រកម្ពុជា ទាំងក្នុងស្រុកនិងល�ើឆាកអន្តរជាតិ និង ការដាក់ពិនយ
័ ល�ើសមាជិកណា

		ដែលប្រព្ត
រឹ ្តិ ផ្ទុយនឹងលក្ខខណ្ឌដែលបានចែង។

3.	ស្នើសុំក្រសួ ង ពន្យាអាណត្តិរបស់សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាពីពីរទៅបួនឆ្នា ំ

		ប្រឹក្សាភបា
ិ លសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា ក្នុងកិច្ចប្រជុំល�ើកដំបូង
		ដែលបញ្ហាធំៗនានា កំពុងដោះស្រាយបន្តមន
ិ ទាន់ចប់។

តាមការអនុម័តដោយមតិភាគច្រើនរបស់ក្រុម

ដោយមូលហេតុរយៈពេលនៃការធ្វើការងារខ្លី ស្របពេល

4.	ស្នើសុំក្រសួ ង ពិនិត្យលទ្ធភាពក្នុងការចេញនូវបទបញ្ញ ត្តិណាមួយដែលចែងថា «រាល់ការអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលអង្ករនិងការដា	

		
		

ក់លក់ល�ើទីផ្សារ ត្រូវមានព័តមា
៌ នអំពី អាសយដ្ឋាន ម៉ាកយីហោ និង ប្រភពច្បាស់លាស់ ដ�ើម្ពង្
រឹងការនាំចូលអង្ករនិង
បី
គុណភាព អង្ករ ដែលបានចរាចរនៅល�ើទីផ្សារ

ត្រូវបានប្រកាសសុ ពភាពសម្រាប់បំពេញការងាររបស់ខ្លួនសម្រាប់អាណត្តិ

ទាំងអស់ ដូចជា

នេះជារ�ឿងមួយដែលសំ ខាន់។

ធនាគារអភវិ ឌ្ឍន៍ជនបទឬធនាគារឯកជនដែលមាននូវបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់។ កិច្ចការងារនេះ

ខ្ញុំនឹងគិតថា នឹងរ�ៀបចំឲ្យមានទម្រង់ឯកសារ ឲ្យដ�ើរស្របជាមួយនឹងធនាគារ ដែលគេតម្រូវឲ្យយ�ើងធ្វើហ�ើយចាប់ផ្តើមធ្វើកិច្ចការងារនេះដោយ
នា រកវធានការយ
៉ា ងដូច
ចុះទៅជួបជាមួយម្ចា ស់រោងម៉ាស៊ីននានា ឬជាមួយសហគមន៍កសិករដែលបានប្រមូលផតុំគ្
្ នា ជាក្រុមធំៗ ដ�ម
ិ
ើ ្ជជែកគ្
បី

ម្តេច ដ�ើម្ឲ្យចូ
លទៅក្នុងទម្រង់ដែលតម្រូវដោយភាគីធនាគារ និង រតនាគារជាតិ ព្រមទាំងការទទួលយកបានរបស់ក្រសួ ងសេដ្ឋកិច្ច និង
បី
ហរិ ញ្ញ វត្ថុ។ ប�យើ �ង
ើ ធ្វក
ើ ច
ិ ្ចការងារនេះ យ�ង
ើ ត្រូវតែរួមគ្នាជួយ�ដល់គំនត
ិ យោបល់ ហ�យ
ើ ល�ើកយកបញ្ហាទាំងអស់ដាក់ល�ើតុ រួចជជែកគ្នាទៅល�ើ

ឧបសគ្គដែលយ�ើងចង់ខ្ចីលុយពីធនាគារ ហ�ើយ ធនាគារដាក់លក្ខខណ្ឌមក តែយ�ើងទទួលយកមន
ិ បាន ហ�ើយ យ�ើងចង់តវ៉ា យ៉ាងដូចម្តេច?

ទាំងនេះសុទ្ធតែជាបញ្ហាដែលយ�ើងត្រូវដាក់ល�ើតុ ដ�ើម្ជជែកទាំ
ងអស់គ្នា រួចធ្វើសំណ�ើរទៅស្ថាប័នពាក់ពន
័ ្ធ។ ប�ើសិនជាយ�ើងតម្រូវទៅតាមបែប
បី

បទរបស់គេ ខ្ញុំជ�ឿថា យ�ង
ើ អាចមានលទ្ធភាពទៅចរចារជាមួយគេ។ ប�យើ �ង
ើ មន
ិ គត
ិ គួរគ្នាយ�ង
ើ ឲ្យបានស្រួលទេនង
ិ ទទួលយកទម្រង់ដែលជាត
ម្រូវការរបស់គេទេ ហ�ើយលក្ខខណ្ឌនៃភាគីទាង
ំ ពីរមន
ិ ស្របគ្នា នោះជារ�ឿងដែលលំ បាក។

5.	ស្នើសុំក្រសួ ង ជម្រុញការបង្កើនកូតានាំចូលប្រទេសចិន និង ការអនុញ្ញាតឲ្យសហព័ន្ធចុះ MoU ជាមួយ COFCO និង

ឧកញ
៉ា វង្ស ប៊ុនហេង៖ ប្រធានគណៈកម្មាធិការទទួលបនកការប្រកួ
តប្រជែងតម្លៃថ្លៃដ�ើម
្ទុ

6.	បញ្ហាផ្សេងៗ ពីវស័
ិ យស្រូវអង្ករ

			

		

គម្រោងហរិ ញ្ញប្បទានពីប្រទេសចន
ញផលិតកម្មស្រូវនង
គឃ្លាង
ំ ស្តុក។
ិ យោ
ិ ដ�ើម្ជម្រុ
បី
ិ បង្កើនការនាំចេញអង្ករតាមរយៈការវន
ិ

		

ការពិភាក្សាស្តី ពីការជម្រុញការចុះបញ្ជីម៉ាកសំ គាល់ភូមសា
បានបញ្ជាក់ថា 		
ិ ស្ត្រទំនិញ (GI) ជំទាវ សូ ស្រីម៉ច
ិ

		

រយៈពេលខ្លី និង រយៈពេលវែង។ ល�ើសពីនេះទ�ៀត លោកជំទាវ បានសន្យាយកសំ ណ�ើរទាំងអស់របស់សហព័ន្ធស្រូវអង្ករ

		

		

		

សម្រាប់អាណត្តិទី២នេះ សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា ត្រូវតែធ្វផែន
ការឲ្យបានស៊ី ជម្រៅ សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាស្រូវអង្ករ
ើ
កម្ពុជាទៅជំរាបជូន ឯកឧត្តម រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួ ងពាណិជ្ជកម្មពិនិត្យនិងសម្រេច។

ឧកញ
៉ា

វង្ស

ប៊ុនហេង

មានរ�ឿងធំតែមួយទេ

៖

ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលបានជ្រើសរ�សខ្
ើ
ញ ុំជាប្រធានគណៈកម្មា ធិការនេះ។ គណៈកម្មា ធិការនេះ
គធ្វ
ើ របស់អង្កររបស់យ�ង
ឺ ម៉េ
ើ ចឲ្យតម្លៃថ្លៃដ�ម
ើ ថោកដែលអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយអង្ករបរទេស

បាន។ រ�ឿងតម្លៃថ្លៃដ�ើមចុះថោក គឺបែងចែកជាពីរ៖ ទី១ គឺយ�ើងត្រូវខំធ្វើដោយខ្លួនឯង ដោយផ្តោតល�ើបច្ចេកទេស។

យ�ើងត្រូវសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅល�ើ ថាត�ើយ�ើង ត្រូវធ្វើម៉េចដ�ើម្ឲ្យបានតម្លៃថ្លៃដ�
ើមដែលយ�ើងមានខ្លួនឯងផ្ទាល់អាចកាត់ប
បី

ន្ថយបាន ដូចជា ការផលិតពូជ ការច្រូតកាត់ ការសម្ងួត ការកនន
ើ ្ធ្វ
ិ ង
ិ កែច្នៃអង្ករ ដ�ម
បី ម៉េ
ើ ចធានាការចំណាយកាន់តែតច
ិ
។នេះជារ�ឿងដែលយ�ើងត្រូវ

តែខត
ខ្លួនឯង។ ទី២ គជា
័ ពាក់ពន
័ ្ធនានា ដ�ើម្ស្វែ
ិ ខំធ្វដោយ
ើ
ឺ រ�ឿងដែលយ�ង
ើ ត្រូវដ�ើរចរចារជាមួយស្ថាបន
បី ងរកលទ្ធភាព

ក្នុងការបញ្ចុះថ្លៃ ឬសន្សំសំ ចៃតម្លៃល�ើផ្នែកណាមួយ ឲ្យការផលិតស្ថិតនៅទាបតាមដែលអាចធ្វើបាន។ រ�ឿងមានពីរនេះ
សំ ខាន់ណាស់សម្រាប់គណៈកម្មា ធិការរបស់ខញ ្ុំ៕

ទំព័រទី ១២

www.crf.org.kh

www.facebook.com/cambodiaricefederation

ទំព័រទី ១៣

ការយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយសហគមន៍កសិកម្ម

លោក នង វាសនា៖ ប្រធានគណៈកម្មាធិការទទួលបនកការងាររោងម៉ា
ស៊ន
ី និង ឃ្លា ំង
្ទុ
លោក នង វាសនាៈ សម្រាប់អាណត្តិថ្មីនេះ ខ្ញុំនឹងខិតខំបន្ថែមទ�ៀត ដ�ើម្ទទួ
បី លបានការគាំទ្រពីបងប្អួនទាំង
អស់គ្នា ដ�ម
៌ នពត
លទន្នន
័ ពីទិន្នផលស្រូវឲ្យបានជាក់
ើ ្ទទួ
ើ ្ប្រមូ
បី លបានព័តមា
ិ ប្រាកដ។ ទី១៖ ខ្ញុំនឹងធ្វកា
ើ រងារដ�ម
បី
ិ យ
លាក់

កុំឲ្យចេះតែថាដោយមន
ិ ពិតប្រាកដ។

ខ្ញុំសូមសំ ណូមពរឲ្យមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នា។
ទី២៖ ខ្ញុំនឹងខិតខំធ្វើការងារយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគ្របភា
់ គីពាក់ពន
័ ្ធ រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ និង អ្នកកែច្នៃ ក្រុមហ៊ុន

នាំចេញជាដ�ម
ដ�ម
័ ្ធការងារទាំងឡាយណាដែលពាក់ពន
័ ្ធការកែច្នៃ សមត្ថភាព
ើ
ើ ្ព
បី ភា
ិ ក្សាគ្នារកដំណោះស្រាយពាក់ពន

ំ នៗ ដ�ើម្ប្រមូ
នៃការផលិត និង ការស្តុកទុក។ ចំណុចទី៣៖ ខ្ញុំនឹងខិតខំធ្វើការងារជាជហា
លព័តមា
៌ នជាក់លាក់
បី
រួចផ្តល់ពត
័ មា
៌ ននេះទៅកាន់សហព័ន្ធ ដ�ើម្នាំ
៌ នទាំងនេះទៅជជែកជាមួយរាជរដ្ឋាភបា
លជាមួយស្ថាបន
័
បី យកព័តមា
ិ លកម្ពុជា ដ�ើម្សម្របសម្រួ
បី
នានាសម្រាប់រះរកនូ
វយុទ្ធសាស្រ្តផ្សេងៗ និងកំណត់នូវផែនការសកម្មភាពផ្សេងៗ ដ�ើម្ស្
ិ
បី តុ កទុកវត្ថុធាតុដ�ើមរបស់យ�ើងឲ្យបានច្រើនបំផុតតាម
ដែលអាចធ្វើបាននៅពេលរដូវច្រូតកាត់។ ការស្តុកទុកនេះដ�ើម្លក់
ចែកចាយដល់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ និង ក្រុមហ៊ុននាំចេញ។
បី

ការចុះពិនិត្យបញ្
ហា ផ្ទាល់នៅមូលដ្ឋា ន
ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាដែលក�ើតមានជុំវញបញ្
ហា ស្រូវអង្ករ។
ិ

ក្រោយ

ពេលដែលប្រមូលផលស្រូវក្រអូបយ៉ាងច្រើន ស្របពេលអាកាសធាតុមន
ិ អំណោយផលផងនោះ ថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា ដឹកនាំ

ដោយ ឯកឧត្តម សុខ ពុទ្ធីវុធ ប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា បានចុះត្រួតពន
ិ ត
ិ ្យស្ថានភាពប្រមូលទញ
ិ ស្រូវ នង
ិ ការប្រមូលផលស្រូវតាម
សហគមន៍នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។

	ប្រជាពលរដ្ឋ បានអះអាងថា សកម្មភាពប្រមូលផលស្រូវដ�ើមរដូវ (ស្រូវក្រអូប) ដែលកំពុងតែប្រមូលផលយ៉ាងប្រញឹកបំផុតនាពេល
នេះ ព្រោះក្បា
ំ ដែលអាចបណ្តាលឲ្យការខូចខាតកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ រឯការទ
ញ
តី រម្ភខ្លា ចទឹកភ្លៀងធ្លា ក់មកខ្លា ង
ី
ិ របស់រោងម៉ាស៊ីនកន
ិ ស្រូវមានកម្រិត។

ការជួបជុំបានធ្វើឡ�ើងនៅក្នុង សហគមន៍ពីងពង់ ភូមប
ិ រួ ឃុំស�ឿ ស្រុកមង្គលបុរ ី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ដោយមានវត្តមានចូលរួមរបស់

ប្រធានមន្រទី កសិកម្ម នង
ិ មន្រទី ពាណិជ្ជកម្មខេត្ត។

តាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីកសិករ តម្លៃស្រូវបានធ្លា ក់ចុះដល់ ៥៥០០បាត ក្នុងមួយតោននៅថ្ងៃទី២៨ខែកញ្ញាឆ្នា២
ំ ០១៦។ តម្លៃនេះ

ធ្លា ក់ចុះប្រមាណ៥០%ធ�ៀបនឹងស្រូវក្រអូបដែលប្រមូលផលនៅដ�ើមរដូវក្នុងពាក់កណ្តាលខែសីហា។

លោក ហេង ផេង៖ ប្រធានគណៈកម្មាធិការទទួលបនកការងារក្រមសី
លធម៌និងវិន័យ
្ទុ
	លោក ហេង ផេងៈ ខ្ញុំមានឱកាសមកដឹកនាំគណៈកម្មា ធិការថ្មីនេះ។ រ�ឿងនេះមនមែន
ជារ�ឿងតូចនោះទេ ព្រោះ
ិ
វាពាក់ពន
័ ្ធវន័
ិ យនង
ិ ក្រមសីលធម៌។

ការប្រកួតប្រជែងមនស្ម
ិ
ើ ភាពនាំឲ្យបាត់ប្រយោជន៍ដល់កសិករ

យាមរះរកនូ
វមធ្យោយបាយផ្សេងៗ
ិ

ដ�ើម្ស្ន
័ ្ធដ�ើម្ជួ
បី ើ ទៅក្រសួ ងពាក់ពន
បី យ�យ�ើង

យ�ង
ើ ត្រូវតែគត
ិ

ប្រយោជន៍រម
ួ ទាំងអស់គ្នា។ គណៈកម្មា ធិការផ្សេងៗមានផ្លូវរបស់ខ្លួនរួចជាស្រេចទៅហ�ើយ។ ថ្មីៗនេះទ�ៀត យ�ើងនឹងព្យា
អំពីបញ្ហាការលាយអង្ករ

ការទប់

ស្កា ត់ចំពោះការលួ ចបន្លំ ការប្រកួតប្រជែងមនស្ម
ិ នង
ិ
ើ ភាពគ្នា ដែលនាំទៅដល់ការបាត់បង់ប្រយោជន៍របស់សមាជក
ិ
ប្រជាជនទាំងអស់។ ប�ើសិនជាយ�ើងអត់ស្មោះត្រង់នឹងគ្នាទេគឺវាមនមែន
ខាតចំពោះនរណាម្នាក់ទេ តែវាខាតទាំងអស់
ិ

គ្នា។ ចឹងទេ អ្នកដែលស្រឡាញ់ នឹងចូលចិត្តផ្នែកនេះ សូ មជួយ�ចូលរួមទាំងអស់គ្នា។ សម្រាប់ខញ ុំ្ គណៈកម្មា ធិការនេះថ្មី សូ មឲ្យបងៗទាំងអស់គ្នា
សូ មជួយ�ណែនាំផង ហ�យ
វអង្ករ៕
ើ ្ការងាស្រូ
ើ ខ្ញុំសូមប្តេជ្ញាថា ក្នុងអាណត្តិនេះ ខ្ញុំចូលរួមដាក់ចត
ិ ្តដាក់កាយឲ្យអស់ដ�ម
បី

លោក ស៊ី រ៉ានី៖ ប្រធានគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកការងារសហគមន៍កសិករនិងផលិតកម្មស្រូវពូជ
លោក

សី ុ រ៉ានីៈ

សូ មអរគុណចំពោះការទុកចត
្ យផ្តល
់ការងារឲ្យខ្ញុំកាន់កាប់ក្នុងអាណត្តិនេះ។
ិ ្តខញ ុំហ�
ើ

ថ្វីត្តតែ
បិ

ការងារនេះម�លទ
ើ ៅធ្វើការងារតែជាមួយកសិករ តែទំហំការងារនេះពិតជាធំ ហ�ើយវាជាល�ើកដំបូងហ�ើយក៏ជារ�ឿងថ្មីផង

ដែរសម្រាប់ខញ ុំ។
្ ចំពោះខ្ញុំជាកសិករ ខ្ញុំនឹងធ្វើកិច្ចការជាមួយសហព័ន្ធនេះឲ្យបានច្រើនជាពិសេសជាមួយសហគមន៍ដែល
ជាក្រុមគោលដៅ។

យ�ង
័ ទាំងចំនួនកសិករទាំងទំហំផ្ទៃដី
ើ ត្រូវធ្វកា
ើ រងារដោយផ្តល់ទន្នន
ិ យ

នង
ិ

ទន្នផល
រ ំពង
ិ
ឹ ទុក។

ពាក់ពន
័ ្ធពូជ ខ្ញុំគិតថា វាជារ�ឿងសំ ខាន់មយន
ួ ៅក្នុងវស័
ិ យស្រូវអង្ករ ដោយធ្វើយ៉ាងម៉េច យ�ើងត្រូវផ្សព្វផ្សាយដល់កសិករឲ្យ

ផលិតពូជសុទ្ធល្អ ហ�យ
តម្រូវការតាមទីផ្សារ ដែលសហព័ន្ធសង្មទុកសម្រាប់
ការកែច្នៃ នង
់ ្គងដ
់ ល់ទីផ្សារ
ើ
ឃឹ
ិ ផ្គតផ

អន្តរជាតិ។ ក្នុងនាមជាកសិករនៅក្នុងសហគមន៍កសិកម្មដែលស្ថិតនៅក្រោមឆ័ត្ររបស់សហព័ន្ធ អ្វីដែលយ�ើងត្រូវធ្វើកា
រងារជាមួយគ្នាចែកជាបីផ្នែកសំ ខាន់ៗគឺអ្នកផលិត អ្នកកែច្នៃ និង អ្នកនាំចេញ។ ក្នុងនាមជាអ្នកផលិត ខ្ញុំនឹងខិតខំផលិតនិង ពង្រីកផ្ទៃដីដាដ
ំ ុះ

ដូចជាការបង្កន
រូវផ្តោតតែសម្រាប់ការហូបនោះទេ។ ចុងក្រោយគន
ពីពេលវេលាខ្ញុំនឹងខត
ើ រដូវជាដ�ម
ើ ។ ចំពោះការផលិត យ�ង
ើ មនត្
ិ
ឺ យាយ
ិ
ិ ខំសម ្
រាប់កិច្ចប្រជុំនានាដែលសហព័ន្ធបានដាក់ចេញមកដ�ើម្ពង្
រឹងការងាររបស់ខ្លួន៕
បី

សកម្មភាពចុះជួបសហគមន៍កសិកម្ម និងសមាជិករោងម៉ាសីុនកិនស្រូវនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និងខេត្តបាត់ដំបង

ទំព័រទី ១៤

www.crf.org.kh

www.facebook.com/cambodiaricefederation

ទំព័រទី ១៥

ការងារទីផ្សារ

វ�ៀតណាមផ្តល់ការអនុគ្រោះពន្ធអត្រា០%ដល់ការនាំចូលអង្ករពក
ី ម្ពុជា

កូតាថ្មីពីចិន វ�ៀតណាម និង ត្រៀមប្រទេសមួយចំនួនទ�ៀត

ពីសំណាក់មហាអំណាចចិន

និង

ខែតុលា

ឆ្នា២
ំ ០១៦

នៅរដ្ឋធានីហាណូយ

ប្រទេសវ�ៀតណាម ក្នុងឱកាសបំពេញទស្សនៈកច
ឹ នាំគណៈប្រតភ
ិ ្ចជាផ្លូវការ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន បានដក
ិ ូជាន់ខ្ពស់
ក្នុងជូរនៃរាជរដ្ឋាភបា
ិ ល និង អ្នកធុរកិច្ចទៅបំពេញទស្សនៈកិច្ចនិងចុះហត្ថលេខាល�ើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម។ កិច្ចជំនួបនេះជាផ្នែកមួយនៃ

កម្ពុជារ ំពឹងល�ើការពង្រីកទីផ្សារនៅក្នុងតំបន់កាន់តែធំទូលាយ
ជាមួយការផ្តល់កូតានាំចេញអង្ករផ្លូវការក្នុងពេលចុងឆ្នា២
ំ ០១៦

កាលពីថ្ងៃទី២៦

ការផ្តល់កូតានាំចេញអង្ករទៅប្រទេស

វ�ៀតណាមក្នុងអត្រាពន្ធ០% កម្ពុជាក៏រក្សាលំ នឹងក្នុងការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារសហភាពអរឺ ៉ុប ហ�យ
ើ ក្រៅពីនេះមានទីផ្សារថ្មីៗនៃប្រទេសមួយចំ
នួនបានចែចូវចង់នាច
ំ ូលអង្ករពីប្រទេសកម្ពុជា។
ថ្មីៗនេះ

ប្រទេសទីម័រឡេស្តេ

ដែលជាប្រទេសទ�បទទ
ួលបានឯករាជ្យក្រោយគេបំផុតនៅតំបនអា
់ ស៊ី ភាគអាគ្នេយ៍
ើ

ទិញអង្ករពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងបរមាណ២០០ពាន់
តោនក្នុងមួយឆ្នា ំ
ិ

បានបង្ហាញពីបំណង

ខណៈទីផ្សារឥណ្ឌូនេស៊ីនៅតែស្ថិតនៅក្នុងក្តីរ ំពឹងទុកសម្រាប់ការនាំចេញ

អង្ករ ហ�យក្រ
សួ ងពាណិជ្ជកម្មស្នើឲ្យសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាសិក្សាពីប្រភេទអង្ករនានា នង
ើ
ិ តម្លៃអង្ករសម្រាប់ត្រៀមប្រកួតប្រជែង។

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្តីពី «បរមាណន
ំ ០១៦-២០១៧» ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម សុខ
ិ
ិងប្រភេទអង្ករសម្រាប់ការនាំចេញក្នុងឆ្នា២
សុភ័ក្រ ្ត អនុរដ្ឋលេខាធកា
ិ រក្រសួ ងពាណិជ្ជកម្ម នង
ិ ឯកឧត្តម សុខ ពុទ្ធីវុធ ប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា មន្ត្ជា
រី ន់ខ្ពស់ក្រសួ ងពា
ណិជ្ជកម្ម បានល�ើកឡ�ើងថាការប�ើកទូលាយនៃទីផ្សារអង្ករកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាខា
ំ ងមុននេះគឺជារ�ឿងដែលសហព័ន្ធស្រូវអង្ករធ្វើការងាររួមគ្នាជាមួយ

ក្រសួ ងពាណិជ្ជកម្មដ�ើម្ក្តាប់
យកឱកាសនាំចេញអង្ករទៅបរទេស។
បី

ឯកឧត្តម សុខ សុភ័ក្រ ្ត អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួ ងពាណិជ្ជកម្ម បានស្នើឲ្យសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា សិក្សានិងកំណត់អំពី យថាប្រភេទអង្ករ

ថាត�ើ

អង្ករកម្ពុជាមានប្រភេទអខ
្វី ្លះ?

តម្លៃប៉ុន្មាន?

ដែលអាចនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ក្នុងពេលណាមួយដែលភាគក
ី ម្ពុជានង
ិ

ឥណ្ឌូនេស៊ី មានកិច្ចព្រមព្រៀងរួចទៅហ�ើយ។ ឯកឧត្តម បានបន្ថែមទ�ៀតថា ប្រទេសទីម័រឡេស្តេ ក៏បានបង្ហាញពីបំណងនាំអង្ករចេញពីកម្ពុជា

ក្នុងបរមាណ២០០ពាន់
តោនក្នុងមួយឆ្នា ំ នៅពេលដែលប្រមុខរាជរដ្ឋាភបា
ិ
ិ លកម្ពុជាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ដឹកនាំគណៈ
ប្រតភ
ិ ូទៅបំពេញទស្សនៈកច
ិ ្ចជាផ្លូវការនៅប្រទេសទីម័រឡេស្តេ កាលពីពេលថ្មីៗនេះ។ នៅពេលនោះឯកឧត្តមបានស្នើឲ្យសហព័ន្ធសិក្សាល�ើ
តម្លៃអង្ករ ដ�ើម្ឲ្យកម្
បី
ពុ ជាមានឱកាសប្រកួតប្រជែងជាមួយបណ្តាប្រទេសផ្សេងៗទ�ៀត។

មយ
ី ៉ា ន់ម៉ា

នង
ិ

វ�ៀតណាម

(CLMV)

ល�ើកទី

៨

ព្រមទាំងកច
ិ ្ចប្រជុំវេទកា
ិ សេដ្ឋកច
ិ ្ចពភ
ិ ពលោក

(WEF)

ស្តីពត
់ គង្គ។
ី ំបនមេ

នាពេលនោះ វ�ៀតណាមអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជានាំចូលសន្លឹកថ្នាជ
ំ ក់សងួ ្ត និងអង្ករ ដោយឥតបង់ពន្ធជារ�ៀងរាល់ឆ្នា។
ំ យោងតាមខ្លឹមសារនៃកិច្ច
សម្របសម្រួលបានឲ្យដឹងថា

ភាគីកម្ពុជាយល់ព្រមផ្តល់ភាពអនុគ្រោះពន្ធ

០%

(សូ ន្យភាគរយ)

នូវមុខទំនិញចំនួន

២៩បន្ទា ត់ពន្ធ

ដល់ភាគីវ�ៀតណាម ហ�យ
ើ ភាគីវ�ៀតណាម យល់ព្រមផ្តល់ភាពអនុគ្រោះពន្ធ ០% (សូ ន្យភាគរយ) នូវមុខទំនញ
ិ ចំនួន ៣៩បន្ទា ត់ពន្ធ

ដល់ភាគីកម្ពុជាវញ
ដោយរួមបញ្ចូលមុខទំនិញអង្ករចំនួន ៣០ម៉នតោន
រ�ៀងរាល់ឆ្នា ំ និងសន្លឹកថ្នាជ
ំ ក់សងួ ្តចំនួន ៣ពាន់តោន សម្រាប់ឆ្នា ំ
ិ
ឺ

ឯកឧត្តម សុខ ពុទ្ធីវុធ ប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា បានកត់សំគាល់ថា សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាមានបទពសោ
ធន៍គ្របគ្រាន
់
់
ិ
សម្រាប់ការចូលរួមធ្វើការងារនេះ ព្រោះការងារកន្លងមក ដូចជាទីផ្សារប្រទេសហ្វីលីពីនជាដ�ើម បានក្លាយជាបទពិសោធន៍ក្នុងការចូលរួមដេញថ្លៃ
ក្នុងការនាំអង្ករចេញ៕

២០១៦-២០១៧។

កិច្ចសម្របសម្រួលជំរញ
ុ ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរ បានធ្វើឡ�ើងរវាង ឯកឧត្តម ប៉ា ន សូរស័ក្តិ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួ ងពាណិជ្ជកម្ម
កម្ពុជា នង
ិ លោកត្រាន ទួនអាញ (Tran Tuan Anh) រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួ ងឧស្សាហកម្ម នង
ិ ពាណិជ្ជកម្ម វ�ៀតណាម នាព្ក
រឹ ថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា
ឆ្នា២
ំ ០១៦ នៅរដ្ឋធានីហាណូយ ប្រទេសវ�ៀតណាម។

«នេះជាឱកាសល្អដែលយ�ើងបានដឹងពីតម្រុយទីផ្សារនេះ ហ�ើយ យ�ើងនឹងព្យាយាមធ្វើផែនការនេះក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ»។

ពិធីចុះហត្ថលេខានេះ បានប្រព្រឹត្តិទៅក្រោមអធិបតីភាពលោកហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង លោកង្វៀន សួ នហ្វ៊ុក

សម្រាប់ឆ្នាព
ំ ី២០១៦-២០១៧ ប្រទេសនាំចូលអង្ករមួយចំនួនបានសន្យាបង្កើនបរមាណនាំ
ចូលអង្ករពីប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងនោះប្រទេសចិនបាន
ិ
សន្យាបង្កើនពី១០ម៉នតោនទ
ៅ២០ម៉នតោន
និង សញ្ញាណនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ ៉ុបនៅតែបង្ហាញពីភាពវជ្ជ
ិ មាន ប�ើទោះបីប្រឈមការប្រកួត
ឺ
ឺ
ប្រជែងខ្ពស់។

នៅក្នុងកច
ំ ញ
ិ ្ចប្រជុំនោះ ឯកឧត្តម សុខ សុភ័ក្រ ្ត បានអំពាវនាវឲ្យសហព័ន្ធស្រូវអង្ករជួយ�សិក្សា ពត
ី ម្លៃថ្លៃដ�ើមអង្ករសម្រាប់នាចេ
ដោយត្រូវកាត់បន្ថយតម្លៃថ្លៃដ�ើម ឬតម្លៃដែលមន
រសម្រាប់ចូលរួមដេញថ្លៃជាមួយដៃគូប្រកួត
ិ ចាំបាច់ត្រូវចំណាយណាមួយ ដ�ើម្បន្ទាបតម្លៃអង្ក
បី
ប្រជែងផ្សេងៗទ�ៀត។

(Nguyen Xuan Phuc) នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនយ
ិ មវ�ៀតណាម៕
ជាមួយការផ្តល់កូតានាំចេញអង្ករផ្លូវការក្នុងពេលចុងឆ្នា២
ំ ០១៦

ពស
ី ំ ណាក់មហាអំណាចចន
ិ

នង
ិ

ការផ្តល់កូតានាំចេញអង្ករទៅប្រទេស

វ�ៀតណាមក្នុងអត្រាពន្ធ០% កម្ពុជាក៏រក្សាលំ នឹងបានក្នុងការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារសហភាពអរឺ ៉ុប ហ�យ
ក្រៅពីនេះមានទីផ្សារថ្មីៗនៃប្រទេស
ើ
មួយចំនួនបានចែចូវចង់នាច
ំ ូលអង្ករពីប្រទេសកម្ពុជា។
ថ្មីៗនេះ

ប្រទេសទីម័រឡេស្តេ

ដែលជាប្រទេសទ�ើបទទួលបានឯករាជ្យក្រោយគេបំផុតនៅតំបនអា
់ ស៊ី ភាគអាគ្នេយ៍

បានបង្ហាញពីបំណង

ទិញអង្ករពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងបរមាណ២០០ពាន់
តោនក្នុងមួយ ឆ្នា ំ ខណៈទីផ្សារឥណ្ឌូនេស៊ីនៅតែស្ថិតនៅក្នុងក្តីរ ំពឹងទុកសម្រាប់ការនាំចេញអ
ិ

ឯកឧត្តម មានប្រសាសន៍៖ «យ�ើងត្រូវរកវធ
ជាតម្លៃដែលយ�ើងមនមែនប
ញ្ចុះមន
ិ ីដោះស្រាយរ�ឿងបញ្ចុះតម្លៃ ព្រោះតម្លៃទាំងនោះមនមែន
ិ
ិ
ិ បាន

នោះទេ»។

ទំព័រទី ១៦

កិច្ចប្រជុំកំពូលយុទ្ធសាស្ដ្រសហប្រតិបត្ដិការសេដ្ឋកិច្ច អាយ៉េយ៉ាវ៉ា ឌី ចៅផៅយ៉ាមេគង្គ (ACMECS) ល�ើកទី ៧ និងកិច្ចប្រជុំកំពូលកម្ពុជា ឡាវ

www.crf.org.kh

ង្ករ ហ�យក្រ
សួ ងពាណិជ្ជកម្មស្នើឲ្យសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាសិក្សាពីប្រភេទអង្ករនានា នង
ើ
ិ តម្លៃអង្ករសម្រាប់ត្រៀមប្រកួតប្រជែង។ យោងតាម
ការអះអាងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួ ងពាណិជ្ជកម្ម។

www.facebook.com/cambodiaricefederation

ទំព័រទី ១៧

សម្របសម្រួលជាមួយសមាជិកចូលរ ួមសកម្មភាពផ្សេងៗ
ការចូលរ ួមផ្សព្វផ្សាយក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិ «ពិព័រណ៌ចិន-អាស៊ា ន ល�ើកទី១៣»

ក្នុងឱកាសនៃការប្រារព្ធពព
គកម្ពុជា-ចន
ិ យោ
ិ រ័ ណ៌ចន
ិ -អាស៊ាន ល�ើកទី១៣ នង
ិ វេទកា
ិ ស្តីពពា
ី ណិជ្ជកម្ម នង
ិ វន
ិ
ិ ល�ើកទី១នៅព្ក
រឹ ថ្ងៃទី
១១ខែកញ្ញាឆ្នា២
ំ ០១៦នៅទីក្រុងណានីង ខេត្តក្វា ងស៊ី សាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីលេខាធិការដ្ឋានជាច្រើនរូបបានចូលរួម
នង
ិ យកផលិតផលអង្ករកម្ពុជាជាច្រនម
ើ ៉ា កទៅចូលរួមតាំងពព
ិ រ័ ណ៍នៅទីនោះ។

សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា និងសមាជិករបស់ខ្លួនតែងតែចូលរួមព្រឹតតិកា
្ រណ៍នេះ ដោយនាំយកនូវព័តមា
៌ នចុងក្រោយបំផុតពាក់ពន
័ ្ធស្រូវអង្ករដ�ើម្ បី
បង្ហាញជូនអ្នកចូលរួម តាមរយៈបទបង្ហាញនិងការចូលរួមពិភាក្សាទ្វេភាគី។ ល�ើសពីនេះ ក្រុមហ៊ុននានាដែលជាសមាជិករបស់សហព័ន្ធស្រូវ
អង្ករកម្ពុជា

ក៏បានចាត់ទុកព្ត
រឹ កា
តិ្ រណ៍ប្រចាំឆ្នានំ េះមានសារៈសំ ខាន់ក្នុងការស្វែងរកដៃគូពាណិជ្ជកម្មថ្មីៗសម្រាប់ពង្រីកទីផ្សារអង្កររបស់ខ្លួន។

	ក្រៅពីជំនួបសម្រាប់វស័
ិ យពាណិជ្ជកម្មស្រូវអង្ករ

សន្និសីទស្រូវអង្ករក៏បានរ�ៀបចំប្រកួតគុណភាពអង្ករតាមរយៈការចម្អិនបាយដោ

យចុងជំនាញៗ។ការប្រកួតគុណភាពអង្ករដ៏មានប្រជាប្រជាប្រិយនេះតែងទាក់ទាញនូវការចឹងដឹងពីសំណាក់ប្រជាជនដែលផលិតអង្ករ។ជានិច្ច
កាល ប្រទេសដែលដាក់ការប្រកួតប្រជែងគុណភាពអង្ករ រួមមាន៖ កម្ពុជា ថៃ វ�ៀតណាម មយ
ី ៉ា ន់ម៉ា ប៉ាគីស្ថាន ឥណ្ឌា នង
ិ សហរដ្ឋអាមេរកដែល
ិ

មានអង្ករសរុបជាង២០សំ ណាក។

សម្រាប់ការប្រកួតគុណភាពអង្ករឆ្នា២
ំ ០១៦កន្លងទៅមន
ិ បានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ទេ តែអង្ករកម្ពុជាបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់កំពូល

	នៅក្នុងការរ�ៀបចំព្រិត្តិការណ៍ពិពរ័ ណ៍ដ៏ធំប្រជាចំតំបនអា
់ ស៊ីនេះ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន បានដឹកនាំ
គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់កម្ពុជា
រួមមានថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួ ងនានា
និង
វស័
និង
ិ យឯកជនរួមមានគណៈប្រតិភូសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា

ទាំង៣

ទាញវន
ិ ិយោគិនបរទេសជាពិសេសចិនបន្តបណ្តា ក់ទុនវន
ិ ិយោគនៅកម្ពុជា។

	យោងតាមការអះអាងរបស់ លោក Jeremy Zwinger ប្រធានប្រតប
ិ ត្តិនៃ The Rice Trader ជាក្រុមហ៊ុនរ�ៀបចំសន្និសីទនេះ សម្រា

ចូលរួមពព
គកម្ពុជាចន
ិ យោ
ិ រ័ ណ៍ នង
ិ វេទកា
ិ ពាណិជ្ជកម្ម នង
ិ វន
ិ
ិ ល�ើកទី១ First Cambodia-China Business and Investment Forum

រ�សនេះក
ំ ០១៦។ អង្ករកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោម
ិ ឆិកាឆ្នា២
ើ
្នុងសន្និសីទស្រូវអង្ករអន្តរជាតិ (The World Rice Conference) កាលពីថ្ងៃទី១៨ខែវច្

សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា ទៅចូលរួមព្រិត្កា
តិ រណ៍ដ៏សំខាន់នេះក្នុងបំណងទាក់ទាញទីផ្សារចនទ
ិ ញ
ិ ផលិតផលខ្មែរឲ្យបានបន្ថែមទ�ៀត នង
ិ ទាក់
ឯកឧត្តម សុខ ពុទ្ធីវុធ ប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានដឹកនាំ ក្រុមប្រឹក្សាភបា
ិ ល និង មន្ត្រីលេខាធិការដ្ឋានទៅ

នៅទីក្រុងណានីង ខេត្តក្វា ងស៊ីប្រទេសចិន នៅថ្ងៃទី១២កញ្ញា ឆ្នា២
ំ ០១៦។

យ៉ាងហោចណាស់ក្រុមហ៊ុនរោងម៉ាស៊ីនកន
ិ ស្រូវដែលកំពុងប្រតប
ិ ត្កា
តិ រកន
ិ ស្រូវ កែច្នៃ នង
ិ នាំចេញអង្ករចំនួន៧ រួមជាមួយសហព័ន្ធស ្

រូវអង្ករកម្ពុជា (CRF) នឹងមានវត្តមានចូលរួមពិពរ័ ណ៍ និង វេទិកាពាណិជ្ជកម្ម ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ដល់ថ្ងៃទី១៤ ខែ កញ្ញា ឆ្នា២
ំ ០១៦ នៅទីក្រុងណានីង

ខេត្តក្វា ងស៊ីប្រទេសចិន។

ហ�ើយនៅតែជាគូប្រកួតប្រជែងដ៏ស្វិតស្វា ញនិងមានសក្តានុពលបំផុតជាមួយអង្ករជ័យលាភរី បស់ថៃ

ទទួលបានកិតតិយ
្ សឈ្នះពានរង្វាន់អង្ករល្អបំផុតរហូតដល់ទៅ៣ឆ្នាជា
ំ ប់ៗគ្នា។

ប់ការជ្រើសរ�សអង្ក
រថៃជាប់លេខ១ក្នុងឆ្នានំ េះគឺជារ�ឿងលំ បាកក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ចុងភៅ
ើ

ដោយសារអង្ករកម្ពុជាធ្លាប់

ដែលត្រូវបានគេអញ្ជ ើ ញដ�ើម្ដ
បី ឹកនាំការជ្រើស

ការជ្រស
យ៉ាងលំ បាក ហ�យ
ើ រ�សចម្រាញ់
ើ
ើ បានទម្លា ក់សំណាកអង្ករចំនួន២០ផ្សេងទ�ៀត មកពីប្រទេសសរុប១៤ ដែលបានដាក់ប្រកួតប្រជែង។
តាមអ្នករ�ៀបចំការប្រកួត សំ ណាកអង្ករភាគច្រើន ដាក់ដោយប្រទេសថៃ និង ប្រទេសមយ
ី ៉ា ន់ម៉ា។ លោក Jeremy Zwinger បានប្រកាសថា

អង្ករកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោម អង្ករល្អបំផុតនេះ ខណៈអង្ករពីប្រទេសវ�ៀតណាម មយ
ៀត មន
ី ៉ា ន់ម៉ា នង
ិ ប្រទេសជាច្រនទ�
ើ
ិ បានជាប់នោះទេ
សូ ម្អង្ក
បី រ ប៉ាស្មាទី ដែលគេដាំដុះភាគច្រើននៅប្រទេសឥណ្ឌា

ប៉ាគីស្ថាន ដែលជាប្រទេសនាំចេញ អង្ករយ៉ាងច្រើនទៅកាន់ទីផ្សារចិន និង

ទីផ្សារនៅមជ្មបូ
ឋា នដី ទីតាំងភូមសា
ឈឹ ព៌ា ។ ឯកឧត្តម សុខ ពុទ្ធីវុធ ប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា បានយល់ថា សណ្
ិ ស្រ្ត នៃប្រទេស

កម្ពុជានង
ិ ថៃគប្រ
ឺ ហាក់ប្រហែលគ្នា ដូចនេះ គុណភាពអង្ករនៃប្រទេសទាំងពរី មន
ិ ខុសគ្នានោះទេ។ ឯកឧត្តម បានល�ើកឡ�ង
ើ ថា អ្វីដែលកម្ពុជា
ត្រូវគិតគួរគឺត្រូវគិតពីផែនការឲ្យច្បាស់លាស់ ខណៈបញ្ហាទីផ្សារនិងតម្លៃរបស់កម្ពុជានៅមន
ិ ទាន់ដោះស្រាយបាន។ កម្ពុជាធ្លាប់ឈ្នះពានអង្ករ
ល្អបំផុតដំបូងបំផុតនៅឆ្នា ំ ២០១២ ដែលគេរ�ៀបចំឡ�ើងនៅកោះបាលី ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ហ�ើយ ពីរឆ្នាបន្តបន្ទាប
ំ
គ
់ ឺ ឆ្នា២
ំ ០១៣ នៅទីក្រុងហុងកុង

នង
ំ ០១៤ ជាពេលដែលកម្ពុជាធ្វជា
ិ កា
ិ ឆ្នា២
ើ ម្ចា ស់ផ្ទះនៃ (The World Rice Conference) នៅក្នុងខែវច្
ឆិ ដូចគ្នានេះ។

ការចូលរ ួមសន្និសទ
ី ស្រូវអង្ករអន្តរជាតិ (The World Rice Conference)
ជារ�ៀងរាល់មយ
ួ ឆ្នាម
ំ ្តង សន្និសីទស្រូវអង្ករអន្តរជាតិតែងតែរ�ៀបចំព្រឹតិ្តការណ៍ប្រចាំឆ្នារំ យៈពេលពីរថ្ងៃ ដោយមានវត្តមានចូលរួមពីសំ

ណាក់អ្នកពាក់ពន
័ ្ធដែលមានជីវកម្មក្នុងវស័
ិ យស្រូវអង្ករ មកពីជុំវញព
ិ
ិភពលោក។

សន្និសីទស្រូវអង្ករអន្តរជាតនិ ៅខេត្តឈ�ៀងម៉ៃប្រទេសថៃ

បានទាក់ទាញអ្នកចូលរួមជាង៣០០នាក់ដែលសុទ្ធសឹងជាអ្នកជំនួញនង
ិ អ្នក

ផលិតយ៉ាងសកម្ម មកពីគ្របត
់ ំបន់ ដូចជា តំបនអា
់ ស៊ី ជាតំបនផល
់
់ ឺរ ៉ុបជាតំបននា
់ ច
ំ ូលនិងប្រើប្រាស់ តំបនអាមេ
់
រកជាតំ
បន់
ិ តសំ ខាន់ តំបនអ
ិ
ផលិតផងនង
ិ ប្រប្រា
ើ ស់ផង នង
ិ ពត
ី ំបនផ់ ្សេងៗទ�ៀត។

ទំព័រទី ១៨

www.crf.org.kh

www.facebook.com/cambodiaricefederation

ទំព័រទី ១៩

ការសិក្សាបង្កើត «តែម» សម្រាប់អង្ករក្នុងស្រុក

ពិព័រណ៍ និង ការផ្គូរផ្គងពាណិជ្ជកម្ម
វត្តមានអង្ករឆ្ងាញ់បំផុតក្នុងពិភពលោកកំពុងមានវត្តមាន ពិព័រណ៍ម្ហូបអាហារ
នៅអាស៊នី ៅប្រទេសថៃ
សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា (CRF) រួមជាមួយក្រុមហ៊ុនជាសមាជិករបស់សហព័ន្ធប្រាផំ ្សេងទ�ៀត កំពុងមានវត្តមានក្នុងពិពរ័ ណ៍ម្ហួបអា

ហារប្រចាំតំបនអា
់ ស៊ី ហៅកាត់ថា THAIFEX នៅក្នុងប្រទេសថៃ ដ�ម
ើ ្តាំ
ិ ខត
បី ងបង្ហាញផលិតផលអង្ករថ្មីៗដែលក្រុមហ៊ុនជាសមាជក
ិ ខំប្ង
រឹ ប្រែ
ងផលិតនិងអភវិ ឌ្ឍចុងក្រោយ ដល់អ្នកចូលរួមមកពីជុំវញព
ិ
ិភពលោក។

សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា ដោយមានការសហការពីសាជីវកម្មហរិ ញ្ញ វត្ថុអន្តរជាត(ិ IFC) បានសម្រេចចត
ិ ្តចូលរួមពព
ិ រ័ ណ៍មួយនេះដ�ើម្ បី

បង្ហាញផលិតផល និង ផ្តល់ពត
័ មា
៌ នថ្មីៗដល់អ្នកបញ្ជាទិញនិងភ្ញៀវអន្តរជាតិ ពាក់ពន
័ ្ធវស័
ិ យស្រូវអង្ករ ដែលជាអង្ករទទួលបាននូវពានរង្វាន់ជា

អង្ករល្អបំផុតក្នុងពិភពលោក បីឆ្នាជា
ំ ប់ៗគ្នា គឺ ឆ្នា២
ំ ០១២ ២០១៣ និង ឆ្នា២
ំ ០១៤។

សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា ផ្តួចផ្តើមបង្កើត «តែម» សំគាល់ផលិតផលអង្ករខ្មែរ
វស័
ិ យស្រូវអង្ករនៅកម្ពុជាត្រូវតែមានរប�ៀបរ�ៀបរយ។

នូវការគ្រប់គ្រងជាក់លាក់

និង

ការលក់អង្ករប្រប្រា
ើ ស់សារធាតុគម
ី ីច្រើន

បញ្ហាជាច្រនទ�
ៀត
ើ

ដែលគេតែងបានដង
ឹ

នង
ិ

ការផលិតអង្ករប្លា ស្ទិក

បានផ្តួចផ្តើមគំនិតបង្កើត «តែម» សម្រាប់សំគាល់និងបញ្ជាក់ផលិតផលអង្ករកម្ពុជាសុទ្ធ១០០% (ទោះបីការសម្រេចជាផ្លូវការមន
ិ ទាន់ធ្វើក្តី)
តែគំនត
បានផ្តល់ការគាំទ្រយ៉ាងខ្លា ង
ំ
នង
ជំរញ
ុ ឲ្យបានចេញឆាប់ៗក្នុងពេលខាងមុខនេះ។
កន្លងមក
ិ នេះត្រូវបានស្ថាប័ននានា
ិ

•ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរហ្វួត (Khmer Foods Group Co., Ltd.)

•ក្រុមហ៊ុន ស៊ី ធីរ៉ាយ City Rice Import Export Co.,Ltd

ការងារផ្សព្វផ្សាយទាំងនេះ

•ក្រុមហ៊ុន ហ្គោលដិនរ៉ាយ Golden Rice (Cambodia) Co.,Ltd

ព្រមទាំងបានចុះផ្ទាល់ជួបជាមួយសហគមន៍កសិកម្មជាច្រនទ�
ៀតផង
ើ
និង

ដ�ើម្លុបបំ
បាត់កតីបា
្ រម្ភនានា។
បី

ដ�ើម្ចង់
បី ដឹងថាត�ើ

គំនត
ិ នេះ

ល�ើសពីនេះទៅទ�ៀតសហព័ន្ធបានបង្កើនកម្មវធ
ិ ីផ្សព្វផ្សាយ

អំពីការគាំទ្រផលិតផលខ្មែរ ជួយ�កសិករកម្ពុជា ដោយផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយ តាមទូរទស្សន៍កាសែត និង បណ្តា ញសង្គមយ៉ាងច្រើនច្រើន។

•ក្រុមហ៊ុន អប្សរារ៉ា យ (Apsara Rice (Cambodia) Co.,Ltd

ដ�ម
ើ ្ជួ
ិ សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាទាំងមូល
បី យ�សម្រួលទីផ្សារដល់សមាជក

ដេប៉ូចែកចាយលក់ដុំនិងលក់រាយ

•ក្រុមហ៊ុន Mekong Agro (KH) Industries Limited

ស្តងតា
់ ង
ំ ពិពរ័ ណ៍កម្ពុជា ស្ថិតក្នុងចំណោមស្តងព
់ ិពរ័ ណ៍សរុប ១៩១៩ មកពីប្រទេសចំនួន៤០នៅក្នុងពិភពលោក។ ស្តងផល
់
ិ តផលរបស់កម្ពុជា

វស័
ិ យកសិកម្មនៅក្នុងស្រុកជាពសេ
ិ សរប�ៀបដាំដុះរបស់ប្រជាកសិករខ្មែរ។

នង
ិ

ដូចជាករណីការលាយអង្ករនាំចូល

ធានាបាន

បានឮក្នុងពេលកន្លងមក។
ដ�ើម្បញ្ជ
ៀសបញ្ហាស្មុគស្មា ញ ដែលរកឫសគល់ដោយលំបាក និង ដែលតែងប៉ះពាល់ដល់វស័
ិ យស្រូវអង្ករជារ�ឿយៗ សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា
បី

ក្នុងក្រុងភ្នំពេញនង
ិ តាមបណ្តាខេត្ត
សមស្របតាមអ្វីដែលគាត់ចង់បាន

ដោយយកប្រាសាទអង្គរវត្តជានិមត
ិ ្តសញ្ញា

បញ្ជ ៀសបាននូវបាតុភាពទាំងឡាយ

អាចធានាបាននូវគុណភាពអង្ករខ្មែរពិតប្រាកដ

នេះសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា បានបំពេញការងារយ៉ាងច្រើនក្នុងការស្វែងរកការគាំទ្រពីស្ថាបន
័ ពាក់ពន
័ ្ធ សមាជិករបស់សហព័ន្ធ ដេប៉ូលក់អង្ករ

ក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាទាំងប្រាំ ដែលបានចូលរួមបង្ហាញផលិតផលរបស់ខ្លួននៅពព
់ HAIFEX រួមមានៈ
ី រ័ ណ៍ថ្នាក់តំបនT

ត្រូវបានរចនាឡ�ើងដោយបង្ហាញនូវអត្តសញ្ញាណជាតិ

រប�ៀបរ�ៀបរយ

ព្រមទាំងមានសកម្មភាពនានាពាក់ពន
័ ្ធ

ក្នុងឱកាសនៃការបារព្វវេទិកាស្រូវអង្ករនៅកម្ពុជាកាលពីខែមករាឆ្នា២
ំ ០១៦ ប្រមុខរាជរដ្ឋាភបា
ិ លកម្ពុជា សម្តេចអគ្គមហាសេ
នាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ធ្លាប់បានកោតសរស�ើរប្រកបដោយមោទនភាពចំពោះកសិករកម្ពុជាថា ជាអ្នកដែលបានខិតខំ ប្រឹងប្រែងតស៊ូ
ព្យាយាម នង
ស្រូវ ហ�យផល
ើ
ិ សង្វា ត ក្នុងការងារបង្កបង្កនផល
ើ
ិ តបានអង្ករដ៏ឆ្ងាញសម្រាប់ពភ
ិ ពលោក។

រោងម៉ាស៊ីន

ឲ្យទៅដល់សាធារណៈជនដោយពិតប្រាកដ។

និង

ក្រុមហ៊ុននាំចេញទាំងអស់

និង

ដែលរួមមានទាំងសហគមន៍កសិករ

ការធានាបាននូវគុណភាពអង្កររបស់កម្ពុជា

ការងារទាំងនេះក៏ផ្អែកតាមអនុសាសន៍ដខ
៏ ្ពងខ
់ ្ពស់បំផុត របស់សម្តេចតេជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រី ដែលបានអំពាវនាវដល់សាធារណៈជននង
ិ ភាគពា
ី ក់
ព័ន្ធទាង
ំ ស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនចូលរួមទិញអង្ករកម្ពុជា។

សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាទទួលស្គាល់ដោយអនុក្រិត្យរបស់រាជរដ្ឋាភបា
ិ លលេខ

២២៨

អនក្រ.បក

ចុះថ្ងៃទី០៨

ខែសីហាឆ្នា២
ំ ០១៤។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាព័ត៌មានទូទៅនៃការបង្កើតតែមរបស់សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា៖

សកម្មភាពតាំងពិពរ័ ណ៌នៅ THAIFEX

ទំព័រទី ២០

www.crf.org.kh

www.facebook.com/cambodiaricefederation

ទំព័រទី ២១

ការពង្រឹងការទប់ស្កា ត់ពីប្រទេសជិតខាង
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទទួលយកសំណ�ើររបស់សហព័ន្ធជុំវិញការនា ំចូលអង្ករពីប្រទេសជិតខាង



ជំនួបពភា
ិ ក្សារវាង ឯកឧត្តម សុខ ពុទ្ធីវុធ នង
ិ ឯកឧត្តម ប៉ា ន សូរស័ក្តិ
សំ ណ�ើររបស់សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា៖«រាល់ការអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលអង្ករនិងការដាក់លក់ល�ើទីផ្សារ ត្រូវមានព័តមា
៌ នអំពីអាសយដ្ឋាន

ម៉ាកយីហោ និង ប្រភពច្បាស់លាស់ ដ�ើម្ពង្
រឹងការនាំចូលអង្ករនិងគុណភាព អង្ករ ដែលបានចរាចរនៅល�ើទីផ្សារ» ត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួ ង
បី

ពាណិជ្ជកម្ម ទទួលយកនង
ិ ត្រៀមអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព។

សំ ណ�ើរនេះត្រូវបានល�ើកយកទៅពិភាក្សាចំនួនពីរល�ើករួចមកហ�ើយ គឺល�ើកទី១៖ កិច្ចប្រជុំពិសេសរវាងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួ ងពាណិជ្ជ

កម្មដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ប៉ា ន សូរស័ក្តិ នង
ិ ថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម សុខ ពុទ្ធីវុធ នៅថ្ងៃទី១២
ខែសីហាឆ្នា២
ំ ០១៦ និងល�ើកទី២៖ កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារចំរះុ រវាងក្រសួ ងពាណិជ្ជកម្ម និង សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី១៥ខែសីហា

ឆ្នា២
ំ ០១៦ នៅទីស្តីការក្រសួ ងពាណិជ្ជកម្ម ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួ ងពាណិជ្ជកម្មបានគាំទ្រចំពោះសំ ណ�ើររបស់សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា ដែលស្នើឲ្យ

ក្រសួ ងពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈកាំកុងត្រូល ត្រូវត្រួតពន
ឹ នាំក្រសួ ង
ិ ្យិ អង្ករឲ្យបានច្បាស់លាស់មុនអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូល។នៅក្នុងកច
ិ ្ចប្រជុំនោះថ្នាក់ដក

ពាណិពាជ្ជកម្ម បានយល់ព្រមរតបន្
ិ
តឹងការនាំចូលអង្ករពីប្រទេសជិតខាង ដោយក្រសួ ងនឹងចេញជាលិខិតជាលាយលាក់អក្សរទៅកាន់ស្ថាបន័
អនុវត្តច្បាប់

ជាពិសេសគឺកាក
ំ ុងត្រូល

និងក្រុមហ៊ុននាំចូលទាំងអស់ឲ្យអនុវត្តទៅតាមច្បាប់របស់ក្រសួ ងពាណិជ្ជកម្ម

ស្តីអំពីការនាំចូល

ដែលតាមសំ ណ�ើររបស់សហព័ន្ធ ហ�យច្
បាប់នេះបានកំណត់ថាការនាំចូលត្រូវតែមានសម្រកវេចខ្ចបត្
់ ម
ើ
រឹ ត្រូវ មានម៉ាកសញ្ញាក្រុមហ៊ុន នង
ិ
អាសយដ្ឋានផលិតច្បាស់លាស់ក្នុងការចរាចរលក់តាមទីផ្សារ។

លោក មូល សារ ិទ្ធី អគ្គលេខាធកា
ការយល់ព្រមរបស់ក្រសួ ង
ិ រសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា បានល�ើកឡ�ង
ើ ដោយក្រតី ករាយថា
ី

ពាណិជ្ជកម្មចំពោះសំ ណ�ើរនោះ គឺជារ�ឿងល្អមយ
ួ ដែលនឹងផ្តល់ឱកាសឲ្យវស័
ិ យកសិកម្មជាពិសេសស្រូវអង្ករមានលទ្ធភាពលួ តលាស់ឡ�ើងវញ
ិ
និង ពង្រឹងគុណភាពផលិតផលជាតិ។
លោក

អះអាងថា

ក្រោយពមា
ី នការដាក់លិខត
ិ ចំនួនពរី ល�ើកទៅកាន់ក្រសួ ងពាណិជ្ជកម្ម

ឬក៏ពង្រឹងទៅល�ើអង្ករនាំចូល

ដោយធ្វើយ៉ាងណា

ដោយស្នើសុំក្រសួ ងចេញនូវបទបញ្ញ ត្តិផ្សេងៗ

ឲ្យអង្ករនាំចូលទាំងនោះមានប្រភពព័តមា
៌ នច្បាស់លាស់

ដូចជាសំ បកវេចខ្ចបមា
់ នម៉ាក

សញ្ញាជាក់លាក់ មានអាសយដ្ឋានពិតប្រាកដ ដោយមនត្
ិ
រឹមតែការនាំចូលនោះទេ សូ ម្ការចរាចរនៅល�
បី
ើ ទីផ្សារក៏ត្រូវធានានូវភាពត្រឹមត្រូវ។

ំឡ�ង
លោក អះអាងថា កន្លងមកក្រសួ ងសេដ្ឋកច
់ នបង្ហាញនូវការគាំទ្រចំពោះវធានការដ
ំ ូល។
ិ
ិ ្ចហរិ ញ្ញ វត្ថុ ក៏ធ្លាបបា
ើ ពន្ធនាច

លោក បន្ថែមថា កន្លងមកសមាជិករបស់សហព័ន្ធ ក៏ធ្លាបមា
់ នការត្អូញត្អែរថា មានអ្នកនាំចូលខ្លះយកម៉ាកយីហោ ឬបាវវេចខ្ចបរ់ បស់រោងម៉ាស៊ីន
គាត់ទៅដាក់ផលិតផលនាំចូល រួចលក់តាមទីផ្សារ តែអង្ករនោះមនមែន
ជាអង្កររបស់រោងម៉ាស៊ីននោះទេ។
ិ

លោក បានអះអាងទ�ៀតថា សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាក៏មានគណៈកម្មា ធិការមួយក្នុងចំណោមគណៈកម្មា ធិការទាំង៦ នោះគឺគណៈកម្មា ធិការ

វន័
ិ យនិងក្រមសីលធម៌ សម្រាប់តាមដានការអនុវត្តការងារនេះ ហ�ើយសហព័ន្ធកំពុងតែសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនអធិការកិច្ចផ្សេងៗ ដ�ើម្ស្វែ
បី ង

រកលទ្ធភាពចុះត្រួតពន
អង្ករទាំងនោះ លក់ស្របច្បាប់របស់កម្ពុជាដោយមាន
ើ ្ធានាថា
ិ ត
ិ ្យតាមរោងម៉ាស៊ីន ឬ ក៏ដេប៉ូចែកចាយអង្ករ ដ�ម
បី
អាសយដ្ឋានពិតប្រាកដ និង ម៉ាកសញ្ញាត្រឹមត្រូវ៕

ទំព័រទី ២២

www.crf.org.kh

www.facebook.com/cambodiaricefederation

ទំព័រទី ២៣

ចូលរ ួមជាមួយក្រសួងកសិកម្មកង
្នុ គណៈកម្មាធិការតម្រង់ទិស
ល�ើគម្រោងជរំ ុញផលិតកម្មស្បៀង

ដំណ�ើរការបង្កើតនិងចុះបញ្ ជីម៉ា កវិញ្
ញា តកម្ម (certification Mark)
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ពង្រឹងនីតិវិធីនៃការនា ំចូលអង្ករពីបរទេស

	ថ្ងៃទី១១

	ក្រោយមានកិច្ចប្រជុំជាបន្តបន្ទាប់ដែលស្នើឡ�ើងដោយសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយភាពមនប្រក្រ
តីនៃការនាំចូលអង្ករ
ិ
ពីបរទេសជាពិសេសប្រទេសវ�ៀតណាម

ដ�ើម្លាយជាមួ
យអង្ករក្នុងស្រុក
បី

ឬលក់ចែកចាយដោយបន្លំឈ្មោះរបស់រោងម៉ាស៊ីនក្នុងស្រុក

ឯកឧត្តម ប៉ាន សូ រស័កតិ្ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួ ងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញប្រកាសចុះថ្ងៃទី០៩ខែកញ្ញាឆ្នា២
ំ ០១៦ តម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនឬអ្នកនាំចូលអង្ករអនុ
វត្តតាម ដ�ើម្រក្សាបាននូ
វការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយសមធម៌ និង អនុលោមភាពជាមួយវធានប្រភពដ�
ិ
ើមទំនិញ។
បី

	ប្រកាសថ្មីនេះក�ើតឡ�ើង បន្ទាប់ពីថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា បានល�ើកពីបញ្ហាកង្វល់នានាពាក់ពន
័ ្ធការនាំចូលអង្ករពីប្រទេស

ជត
ិ ខាងដោយគ្មានភាពច្បាស់លាស់ ដែលនាំដល់ការបង្កផលលំបាកដល់ផលិតកម្មក្នុងស្រុក នង
ិ ក្រោយពមា
ី នកច
ិ ្ចប្រជុំយ៉ាងហោចណាស់ពី

រល�ើកកាលពីខែសីហាឆ្នា២
ំ ០១៦ ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួ ងពាណិជ្ជកម្ម ដ�ើម្ស្ន
បី ើ ឲ្យក្រសួ ងមានចំណាត់ការចំការនាំចូលអង្ករពីបរទេសដោយ
គ្នាប្រភពច្បាស់លាស់។

ខែមករា

ត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡេីងក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម ទី សុ គន្ធ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួ ងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និងជាប្រធានគណ:កម្មា ធិ

ការតម្រង់ទស
ិ នៃគម្រោង។ កច
ិ ្ចប្រជុំនេះមានសមាសភាពចូលរួម ពត
ី ំណាងក្រសូ ងកសិកម្ម ក្រសួ ងសេដ្ឋកច
ិ ្ចនង
ិ ហរិ ញ្ញ វត្ថុ ក្រសួ ងពាណិជ្ជកម្ម
និងសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា។

ក្នុងគណ:កម្មា ធកា
ិ រតម្រង់ទស
ិ នេះ ឯកឧត្តម សុខ ពុទ្ធីវុធ ប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា ក៏ជាសមាជិកម្នាក់ នៅកកនុងនោះ
ដែរ។គម្រោងជម្រុញផលិតកម្មស្បៀង
ជាគម្រោងដែលឧបត្ថម្ភថវកាដោយរាជរដ្
ឋា ភបា
ចំនួន២០លានដុល្លា រអាមេរកល�
ិ
ិ លកម្ពុជាផ្ទាល់
ិ
ើ
គម្រោងបង្កើនផលិតកម្មស្រូវក្រអូប និងផលិតកម្មបន្លែ។

គម្រោងនេះមានរយ:ពេល៣ឆ្នា ំ ២០១៦-២០១៨ សំ ដៅបង្កើនពូជស្រូវក្រអូបសរុបអោយបាន ១៥០០០ តោន នៅក្នុងរយ:ពេល៣ឆ្នា ំ

នៅខេត្តចំនួន១១ និងបង្កើនការផលិតបន្លែសរុបអោយបាន ៦ម៉នតោន
ក្នុងមួយឆ្នា ំ នៅខេត្ត ចំនួន៨ ដ�ើម្ជម្រុ
ញផលិតកម្មស្បៀង ឆ្លើយតប
ឺ
បី
តម្រូវការស្បៀងនៅក្នុងទីផ្សារ។

ប្រកាសថ្មីៗបំផុតរបស់ក្រសួ ងពាណិជ្ជកម្មពាក់ពន
័ ្ធជំនួញនាំចូលអង្ករនេះ

គឺជាអ្វីដែលសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាជាពិសេសសមាជិករបស់ខ្លួន

ចង់បាន ចង់ឃ�ញ
តប្រជែងមានតម្លា ភាពក្នុងទីផ្សារសេរ។
ើ ្ឲ្យការប្រកួ
ើ នង
ិ អនុវត្តឲ្យបានតង
ឹ រង
ឹ ដ�ម
បី
ី

ឆ្នា២
ំ ០១៦នៅអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មកិច្ចប្រជុំនៃគណកម្មា ធិការតម្រង់ទិសសម្រាប់គម្រោងផលិតកម្មស្បៀង

គម្រោងនឹងធ្វេីការជាមួយសហគមកសិកម្ម

រោងម៉ាស៊ីន

កច
្
គ្នា
អំពគ
ិ ្ចប្រជុំបានផ្តា ស់បតូ រយោបល់
ី ំនត
ិ ផ្សេងៗ
នេះសម្រេចបានតាមគោលដៅ និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។
នៅតាមបណ្តាខេត្តនានា។

អ្នកផលិតពូជ

ពីយន្តការនានា

និងភាគីពាក់ពន
័ ្ធដទៃទ�ៀត

សំ ដៅធ្វេីយ៉ាងណា

អោយគម្រោង

ប្រកាសថ្មីរបស់ក្រសួ ងពាណិជ្ជកម្មត្រង់ប្រការ១ បានចែងថា៖«ត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តនូវការបំពេញបែបបទស្នើសុំនាច
ំ ូលអង្ករពីបរទេស ក្នុង
គោលបំណងរក្សាបាននូវការធ្វពា
ម
ិ
ើ ទំនញ
ើ ណិជ្ជកម្មដោយសមធម៌ នង
ិ អនុលោមភាពជាមួយវធានប្រភពដ�
ិ »។
ត្រង់ប្រការ២ ក្រសួ ងពាណិជ្ជកម្មបានតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុន ឬអ្នកនាំចូលអង្ករ ត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំមកក្រសួ ងពាណិជ្ជកម្ម ដោយបំពេញ
បែបបទនិងភ្ជាប់ឯកសារ ដូចខាងក្រោម៖
•

ពាក្យស្នើសុំ

•

វញ្
ិ ញា បនបត្រចុះបញ្ជី ពាណិជ្ជកម្ម ឬ អាជវី កម្ម ចំពោះករណីស្នើ សុំល�ើកដំបូង

•

កិច្ចសន្យាទិញលក់

•

វក្ក
ិ យបត្រ និង តារាងវេចខ្ចប់

ត្រង់ប្រការ៣ ក្រសួ ងពាណិជ្ជកម្ម បានប្រកាសថា រាល់ការនាំចូលអង្ករពីបរទេស ចំាបាច់ត្រូវមានភាពអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃបទ
ដ្ឋានច្បាប់។

ក្រុមហ៊ុន

ឬអ្នកនាំចូលអង្ករពីបរទេស

•	ក្រុមហ៊ុននាំចូលនង
ិ អាសយដ្ឋាន

ត្រូវមានសំ បកវេចខ្ចបស
់ មស្រប

និង

ត្រូវបោះពុម្ពនូវព័តមា
៌ នដូចខាងក្រោម៖

•	ក្រុមហ៊ុនផ្គតផ
់ ្គង់

•	ទម្ងន់ (គិតជាគីឡូក្រាម)
•	ប្រភព នង
ិ
•

កាលបរច្ឆេទផុតកំ
ណត់នៃការប្រើប្រាស់
ិ

ត្រង់ប្រការ៤ ក្រសួ ងពាណិជ្ជកម្ម បានល�ើកឡ�ង
ួ បានពាក្យស្នើសុំ ក្រសួ ងពាណិជ្ជកម្មត្រូវផ្តល់ការយល់ព្រមឲ្យនាំចូល
ើ ថា «ក្រោយពីទទល

អង្ករក្នុងរយៈពេលមន
ិ ឲ្យល�ើសពី ០២(ពីរ)ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ។ សុ ពលភាពនៃការយល់ព្រមឲ្យនាំចូលអង្ករត្រូវមានរយៈពេល ០៣ (បី) ខែ គិត
ចាប់ពកា
ញា ត។
ី លបរច្ឆេទនៃការអនុញ្
ិ

ប្រការ៥ ក្រសួ ងពាណិជ្ជកម្ម បានចែងថា «ក្នុងករណីមានបណ្តឹងតវ៉ា មន្ត្រីជំនាញក្រសួ ងពាណិជ្ជកម្ម ត្រូវសហការជាមួយអង្គភាព ពាក់ពន
័ ្ធ
ដ�ម
័ មា
៌ ននង
ើ ្ចុ
បី ះទៅធ្វអ
ើ ធកា
ិ រកច
ិ ្ច។ សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា អាចផ្តល់ពត
ិ ចូលរួមសង្កេតការណ៍តាមការចាំបាច់។

ទំព័រទី ២៤
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ដំណ�ើរការកច
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Model Farmland focus

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

Japanese Institute of Irrigation and Drainage (JIID) contributes Cambodian
rice production through developing model farmland and providing farmers
training in Battambang province in Cambodia

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

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 supported by Japanese Institute of Irrigation and Drainage (JIID) was completed.
This project was implemented by JIID under the study on promotion of agricultural infrastructure development project funded by the Japanese government. The objective of the study is to promote agricultural infrastructure development through strengthening the food value chain accompanying 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

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 agriculture 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.

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 structures were rehabilitated and five offtake structures were newly constructed.

The location of model farmland 1

The location of model farmland 2

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

The completion of model farmland

JIID staffs and beneficial farmers after

construction

completion

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 explained to all farmers whose farmland was along the farm roads.
Canal

ទំព័រទី ២៦

www.crf.org.kh

Farm Road
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Plain figure of model farmland
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ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហរិ ញ្ញ វត្ថុ

សា្ថប័នពាក់ព័ន្ធនានាគំាទ្រការបែងចែកតំបន់សម្រាប់ជំរ ុញផលិតកម្មស្រូវនិងប្រសិទ្ធភាពទំនាក់ទំនង

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបញ្ចុះថ្លៃម៉ា ស៊ន
ី ស្កែនដល់ទំនិញអង្ករនា ំចេញរយៈពេលពីរឆ្នា ំ២០១៧-២០១៨
ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្ត្រី អូន ព័ន្ធមុនីរ ័ត្ន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួ ងសេដ្ឋកច
ំ ០១៦
ិ ្ចនង
ិ ហរិ ញ្ញ វត្ថុ បានចេញលិខត
ិ មួយ ចុះថ្ងៃទី០៦ខែតុលាឆ្នា២

ជំរាបជូន ឯកឧត្តម អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា អំពីការកែសម្រួលជាបណ្តោះអាសន្ននូវកម្រៃត្រួតពិនិត្យតាមប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីន
ស្កែន ល�ើមុខទំនញ
ិ អង្ករនាំចេញ ដឹកជញ្ជូនក្នុងកុងតែន័រ។

ការកែសម្រួលយកថ្លៃនេះ ផ្អែកតាមចំណារដ៏ខ្ពងខ
់ ្ពស់របស់

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃ

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី២០ខែកញ្ញាឆ្នា២
ំ ០១៦ ល�ើលិខិតរបស់ក្រសួ ងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញ វត្ថុ។
ការកែសម្រួលនឹងមានសុ ពលភាពរយៈពេលពរី ឆ្នា ំ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ខែវច្
ំ ០១៦រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១
ិ កា
ឆិ ឆ្នា២

ខែធ្នូឆ្នា២
ំ ០១៨។ ផុតកំណត់
ពេលនេះក្រសួ ងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញ វត្ថុនិងធ្វើការកែសម្រួលជាថ្មីនូវកម្រៃត្រួតពិនិត្យតាមប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនស្កែន ល�ើមុខទំនិញអង្ករនាំចេញ។
លោក មូល សារ ិទ្ធី អគ្គលេខាធិការ សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា បានថ្លែងអំណរគុណដល់រាជរដ្ឋាភបា
ិ លដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់

ជួយ�ដល់វស័
ិ យស្រូវអង្ករ ទោះបីការបញ្ចុះថ្លៃនេះហាក់នៅតូច តែវាបានរួមចំណែកដល់ការកាត់បន្ថយថ្លៃដ�ម
ិ យឯកជនតែងតែចង់បាន
ើ ដែលវស័
ដ�ើម្បង្ក
ើនសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងជាមួយអង្ករនៃប្រទេសជិតខាង។
បី

ការបញ្ចុះតម្លៃល�ើសេវាស្កែនអង្ករស្មើប្រមាណ៥០ភាគរយ ដោយបញ្ចុះពត
ី ម្លៃ២០ដុល្លា រមកនៅត្ម
រឹ ១០ដុល្លា រ សម្រាប់កុងតែន័រ២០ហ្វីត នង
ិ

បញ្ចុះពី៣២ដុល្លា រមកនៅត្រឹម១៦ដុល្លា រសម្រាប់កុងតែន័រចាប់ពី៤០ហ្វីតឡ�ើង។

លោក មូល សារទ្ធី
័ ពាក់ពន
័ ្ធទាង
ំ អស់ រួមគ្នាសិក្សាពីសង្វា ក់ផលិតកម្មទាង
ំ មូល ដ�ើម្រកគន្លឹះកាត់
បន្ថយថ្លៃដ�ើម
ិ ក៏សូមសំ ណូមពរឲ្យគ្រប់ស្ថាបន
បី
នេះឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់វស័
ិ យស្រូវអង្ករ។

សហប្រតិបត្តិការជាមួយ ធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា

	ដ�ើម្ស្វែ
ិ យស្រូវអង្ករ សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា បានសហការជាមួយធនាគារជាតក
បី ងយល់ដល់ការធ្វហ
ើ រិ ញ្ញប្បទានក្នុងវស័
ិ ្នុងការធ្វកា
ើ

រសិក្សាស្រាវជាវ ដោយបានធ្វើអង្កេតជាមួយកសិករចំនួន៩៩គ្រួសារ រោងម៉ាស៊ីនចំនួន៥៣ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញ វត្ថុនិងធនាគារចំនួន៣០

ល�ើស្ថានភាពការទទួលឥណទាន និងការផ្តល់ឥណទាន របស់កសិករ រោងម៉ាស៊ីន និងអ្នកនាំចេញ ក៏ដូចជាស្ថានភាពផ្តល់ឥណទានរបស់គ្រឹះ
ស្ថានហរិ ញ្ញ វត្ថុ នៅតាម៨ខេត្តក្រុង ។

តាមរយៈការធ្វើអង្កេតនេះ យ�ើងបានរកឃ�ើញនូវការប្រឈមមួយចំនួនដែលជាឧបសគ្គដល់ការទទួលឥណទាន និងបានល�ើកនូវការ

ជម្រស
លដល់ការទទួលឥណទានសម្រាប់វស័
ិ យស្រូវអង្ករនៅពេលខាងមុខ។
ើ ដោះស្រាយផ្នែកគោលនយោបាយមួយចំនួនផងដែរ ដ�ើម្សម្រួ
បី

ទំព័រទី ២៨

www.crf.org.kh

www.facebook.com/cambodiaricefederation

ទំព័រទី ២៩

•	លោក ភុន អុស មន្រី្តសម្របសម្រួលតំបន១
់ ដែលមានខេត្តតាកែវ កំពត់ កំពង់សពឺ ្ កោះកុង ព្រះសីហនុ និងខេត្តកែប ចុះជួប

កិច្ចប្រជំុក្រុមការងារទី៩ ផ្នែកស្រូវអង្ករ

ប្រជាកសិករ។

ក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារទី៩ នៃវេទិការាជរដ្ឋាភបា
ិ យឯកជន (ក្រុមការងារផ្នែកស្រូវ-អង្ករ) នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៦
ិ លនិងវស័
ខែសីហា ឆ្នា២
ំ ០១៦ នេះ នាទីស្តីការក្រសួ ងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ នង
ិ នេសាទ ឯកឧត្តម វេង សាខុន រដ្ឋមន្ត្ម
រី ន្ត្រីក្រសួ ងកសិកម្ម

រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ និង ជាសហប្រធានក្រុមការងារទី៩ បានគាំទ្រឲ្យមានការរ�ៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធនៅថ្នាក់តំបន់ ដោយរួមបញ្ចូល
ខេត្តមយ
ួ ចំនួនក្នុងតំបនន
់ ិមយ
ួ ៗ ដ�ើម្ងាយស្រួ
លដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិរហូតដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋាន។
បី

	នៅក្នុងកច
ឹ នាំក្រសួ ងនានា នង
ើ ្ព
ិ ្ចប្រជុំក្រុមការងារដែលមានវត្តមានចូលរួមពថ្
ី នា ក់ដក
ិ មន្ត្រីបច្ចេកទេសជាច្រន
ើ រូប ដ�ម
បី ភា
ិ ក្សានង
ិ ស្វែង
រកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាប្រឈមនានាក្នុងវស័
ិ យស្រូវអង្ករ ឯកឧត្តម វេង សាខុន បានប្រកាសឯកភាព ចំពោះសំ ណ�ើររបស់សហព័
ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា ដែលគ្រោងបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធតាមខេត្ត ក្រោយពត
ី ំណាងជាន់ខ្ពស់តាមបណ្តាក្រសួ ងនានាបង្ហាញពកា
ី រគាំទ្រចំពោះសំ ណ�ើររ
បស់សហព័ន្ធ។

•	លោក ទិតសុទ្ធី ឌីយ៉ាណូរ ី អ្នកសម្របសម្រួលតំបន់ ០៤ ដែលមានខេត្ត កំពង់ធំ ស�ៀមរាប ឧត្តរមានជ័យ នង
នង
ិ
ិ ព្រះវហារ
ិ

ដោយយកថ្នាក់ដក
ភាពបញ្ជាធ្វកា
ឹ នាំជាអភបា
ើ ្ឲ្យមានសមត្ថ
ិ លខេត្ត ឬក៏អភបា
ិ លរងខេត្ត ដ�ម
បី
ើ រងារនៅក្នុងខេត្ត ហ�យ
ើ មន្រទី នានាទាំងអស់នៅ

នៅចន្លោះប្រភពទឹកមនចេ
ះរងស្
ិ
ី
ងួ តពីរ

ឯកឧត្តម រដ្ឋមន្ត្រី បានល�ើកឡ�ើងថា ការរ�ៀបចំក្រុមការងារតាមបណ្តាខេត្ត ដែលមានឈ្មោះថា សហប្រធានតាមតំបនន
់ ិមយ
ួ ៗ

ក្នុងខេត្តអាចសហការគ្នាល្អ។
	ទន្ទឹមគ្នានឹងការប្រកាសឯកភាពឲ្យរ�ៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធតាមតំបន់ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី បានជំរញ
ុ ឲ្យសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជារ�ៀបចំផែនការ

ឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅតាមតំបនទា
់ ង
ំ នោះ ហ�យ
់ ម
ួ ៗ មានខេត្តចំណុះប៉ុន្មាន? ហ�យ
បា
ើ រ�សអភ
ើ តំបនន
ិ យ
ើ ត្រូវជ្រស
ើ
ិ លខេត្ត ឬអភបា
ិ លរង

ខេត្តមយ
ួ សម្រាប់ធ្វើជាសហប្រធានក្នុងក្រុមការងារតាមតំបននោ
់ ះដ�ើម្ជ
ុ ការងារនោះឲ្យដំណ�ើរការល្អ។ ការងារនេះត្រូវជ្រើសរ�សយកខេត្ត
បី ំរញ
ើ

ខេត្តកំពង់ចាម។ តំបន០
់ ៤ ជាតំបនម
់ យ
ួ មានសក្តានុពលខ្លា ង
ំ ផងដែរ ដោយសារខេត្តស្ថិតក្នុងតំបនម
់ យន
ួ េះមានទីតាំងភូមសា
ិ ស្ត្រល្អ ដោយ
គឺ

ទន្លេសាបនិង

ទន្លេមេគង្គ។

ខេត្តស្ថិតនៅក្នុងតំបនន់ េះជាពិសេសខេត្តស�ៀមរាប

ជាខេត្តគោលដៅនៃការពសោ
ធន៍ ពូជស្រូវធន់នឹងលក្ខខណ្ឌមន
ិ
ិ អំណោយផលរបស់កសិករខ្នាតតូចនៅកម្ពុជា គព
ឺ ូជស្រូវ ខា១៥ នង
ិ ខា១៤។

ពូជស្រូវខា១៥ ជាពូជស្រូវស្រាលមនប្រ
កាន់រដូវនិងមានសក្តានុពលផ្តល់ទិន្នផល ប្រមាណ៧៤០០ គ.ក្រ/ហិកតា ហ�ើយរយៈពេលដាំដុះ ៩០ិ
៩៥ ថ្ងៃ។ ពូជស្រូវនេះ ក៏ត្រូវបានរ�ៀបចំពសោ
ធន៍នៅក្នុងខេត្តមយ
ួ ចំនួនក្នុងតំបន៤
់ ផងដែរ។
ិ

ណាមួយដែលនៅកណ្តាលដ�ើម្ដាក់
ទីតាំងលេខាធកា
បី
ិ រដ្ឋានដ�ើម្ព
បី ភា
ិ ក្សាការងារនេះ។

ឯកឧត្តម បានបន្តថា ការនាំចេញជាក់លាក់ដែលធានាដល់និរន្តភាពទីផ្សារ គឺត្រូវតែដឹងច្បាស់ពីការប្រើប្រាស់ពូជ ហ�ើយធានា

ដល់ការដាំដុះ។ ការធានាដល់ការនាំចេញ គឺមនអា
ចពឹងផ្អែកទៅល�ើតំបនណា
់
ដែលមានគ្រួសារកសិករមានដីស្រែកន្លះហិកតានោះទេ ពោលគឺ
ិ

ត្រូវតែមានការវន
គទ្រង់ទ្រាយធំ នៅតំបនណា
់
មួយជាក់លាក់។
ិ យោ
ិ

	នៅក្នុងឱកាសនោះដែរ ឯកឧត្តម សុខ ពុទ្ធិវុធ ប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា ក៏ដូចជាផ្នែកឯកជនទាំងអស់មានម្ចា ស់រោងម៉ា
ស៊ីនកិនស្រូវតំណាងសហគមន៍កសិកម្ម
បានសាទរចំពោះការគាំទ្ររបស់រាជរដ្ឋាភបា
ិ លដែលមានឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួ ងកសិកម្មជាសហ

ប្រធានក្នុងក្រុមការងារទី៩នេះ។
ឯកឧត្តម បានបញ្ជាក់ថា«ក្នុងរយៈពេលវែងយ�ើងគួរតែរ�ៀបបែងចែកតួនាទីឲ្យបានច្បាស់នៅពេលខាងមុខ រវាងវស័
ិ យឯកជនជាមួយ
រាជរដ្ឋាភបា
័ ្ធ»៕
ិ ល ជាពសេ
ិ ស ក្រសួ ងកសិកម្មនង
ិ ក្រសួ ងពាក់ពន

•

ម្លិះ

លោក សាម ម្លិះ អ្នកសម្របសម្រួលតំបន់ ០៥ ដែលកំពង់ឆ្នាង
ំ ពោធិ៍សាត់ បាត់ដំបង បន្ទាយមានជ័យ នង
ិ ប៉ៃលិន។ លោក សាម

បានធ្វើរបាយការណ៍ជាប្រចាំពីតំបនគោលដ
់
ៅទាំងនោះនៅពេលដែលលោកចុះជួបសមាជិករបស់សហព័ន្ធ

ក៏ដូចជាប្រជាសហគមន៍

កសិករ។ យ�ើងដឹងថា តំបន០
់ ៥ដែលសហព័ន្ធស្រូវអង្ករ បានរ�ៀបចំឡ�ើងនេះមានសក្តានុពលខ្លា ង
ំ ក្នុងផលិតកម្មស្រូវអង្ករ ហ�ើយ ក៏ជាប្រភព
នាំចេញដ៏សំខាន់ផងដែរ។ ខាងក្រោមនេះជាកម្រងរូបភាពខ្លះដែលប្រធានគ្រប់គ្រង់តំបន០
់ ៥ ចុះបំពេញការងារ។

-សម្រាប់តំបន់០២ ដែលគ្របដណ្តប់ ខេត្តគោលដៅចំនួន៤ខេត្ត កណ្តា ល ត្បូងឃ្មុំ ព្រៃវែង និងស្វា យរ�ៀង និង

តំបន់០៣ ដែលមានខេត្តគោលដៅចំនួន៤ខេត្ត ក្រចេះ សង
្ទឹ ត្រែង រតនគីរ ី និងមណ្ឌលគីរ ី សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា
មិនទាន់មានបុគ្គលក
ិ តំណាងតំបន់ទា ំងនោះទេ។ រហូតមកទល់ពេលនេះ សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាកំពុងរ�ៀបចំ

កច
ំ ០១៦
ិ ្ចប្រជុំក្រុមការងារទី៩ (ក្រុមការផ្នែកស្រូវ-អង្ករ) នៅទីក្រសួ ងកសិកម្ម កាលពីខែសីហា ឆ្នា២

ទំព័រទី ៣០

ដំណ�ើរការជ្រើសរ� ើសបេក្ខភាពប្រចា ំតំបន់នេះ។

www.crf.org.kh

www.facebook.com/cambodiaricefederation

ទំព័រទី ៣១

សហការសម្របសម្រួលទទួលក្រុមហ៊ុនរដ្ឋចិន COFCO និង
ការទស្សនកិច្ចនៅក្រុមហ៊ុន COFCO នៅទីក្រុងប៉េកា ំងប្រទេសចិន

សហការជាមួយកា ំកុងត្រូលក្នុងការត្រួតពិនិត្យអង្ករ

ប្រតិបត្តិករក្នុងវិសយ
័ ស្រូវអង្ករពិភាក្សាគ្នា រករ ូបមន្តអនុវត្ត MoU
ើ ្បីនា ំចេញអង្ករទៅកាន់ទីផ្សារចិន
សម្រាប់ឆ្នា ំ២០១៧ ដ�ម

ការងារចុះពិនិត្យសកម្មភាពលក់អង្ករតាមដេប៉ូនៅភ្នំពេញ

	ក្រោយពីដឹកនាំក្រុមការងារស្រូវអង្ករមាន
២០១៦សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា

(១-ចុះត្រួតពិនិត្យតាមដេប៉ូ ២-ការធ្វើតេស្តអ
ិ៍ ង្ករ)

ក្រុមហ៊ុននាំចេញជាដ�ើមទៅទស្សនៈកិច្ចនៅប្រទេសចិនកាលពីពាក់កណ្តាល

ខែធ្នូឆ្នា ំ
ក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់គណៈកម្មា ធិការជំរញ
ុ និងផ្សព្វផ្សាយទីផ្សារជាមួយក្រុមហ៊ុននាំចេញដឹកនាំ

ដោយឯកឧត្តម សុខ ពុទ្ធីវុធ ប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា នង
ិ លោក ចាន់ សុខទី អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនរដ្ឋហ្គ្រីនដ្រេត បានរ�ៀបចំកិ

ច្ចពិភាក្សាពិសេសជាមួយម្ចា ស់រោងម៉ាស៊ីន និង តំណាងក្រុមហ៊ុនដែលមានសិទ្ធិនាំចេញ ទៅកាន់ទីផ្សារចិន រករូបមន្តសម្រាប់អនុវត្ត អនុស្សរ
ណៈយោគយល់គ្នាជាមួយភាគីចិនល�ើកូតា២០ម៉នតោន
ក្នុងឆ្នា២
ំ ០១៧។
ឺ

កច
ិ ្ចប្រជុំបានប្រព្ត
រឹ ្តទៅក្រោមអធីបតភា
ី ព ឯកឧត្តម សុ ខ ពុទ្ធីវុធ ប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា នង
ិ លោក ចាន់ សុ ខទី អគ្គនាយ

កក្រុមហ៊ុនរដ្ឋហ្គ្រីនដ្រេត នៅថ្ងៃទី២២ខែធ្នូឆ្នា២
ំ ០១៦ ព្រមទាំងម្ចា ស់ក្រុមហ៊ុននិងតំណាងក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យនាំចេញទៅ

កាន់ទីផ្សារចន
ំ ។
ិ សម្រាប់កូតាក្នុងឆ្នាថ្មី

កិច្ចប្រជុំបានផ្តោតសំ ខាន់ល�ើរប�ៀបការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារចិន

ដោយជជែកពីរប�ៀបផ្សេងៗ

ដ�ើម្ឲ្យការអនុវត្ត
មានភាពងាយ
បី

ស្រួល និង ទទួលបានការគាំទ្រក្នុងចំណោមអ្នកនាំចេញទាំងអស់ ខណៈដែលការអនុវត្តអនុស្សរណៈរវាងកម្ពុជានិងចិននឹងត្រូវអនុវត្តចាប់
ពីដ�ម
ំ ០១៧ ខាងមុខដ៏ខ្លីនេះ រហូតដល់ដំណាច់ឆ្នា២
ំ ០១៧។
ើ ឆ្នា២

	នៅក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តម សុខ ពុទ្ធីវុធ ប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា
បានមានប្រសាសន៍ថា ការអនុវត្ត
អនុស្សរណៈនេះពិតជាមានសារៈសំ ខាន់ ដ�ើម្ឆ្លុះបញ្
ចា ំងពីសមត្ថភាពនាំចេញរបស់កម្ពុជា ទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចិន ដែលទ�ើបសម្រេចផ្តល់
បី

កូតាបន្ថែមរហូតទ្វេដង ព្រោះកន្លងមក ថ្វីត្តតែក្រុ
មហ៊ុននាំចេញរបស់កម្ពុជាមានច្រន
ណ ោះដែលបាននាំចេញទៅ
បិ
ើ តែមានក្រុមហ៊ុនតច
ិ តួចប៉ុណ្
កាន់ទីផ្សារចិនពិតប្រាកដ។

ឯកឧត្តម បានបន្ថែមថា ក្នុងការអនុវត្តកូតាឆ្នា២
ំ ០១៧ខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុនចំនួន១៨ទទួកបានសិទ្ធិនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសចន
ិ
តែជាបទពិសោធន៍ក្នុងពេលកន្លងមក មានតែក្រុមហ៊ុន៤ទៅ៥ប៉ុណ្
ណ ោះដែលសកម្មក្នុងការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចិន។ ដោយឡែក

ក្រុមហ៊ុនដែលមនត្
រូវបានជ្រើសរ�សសម្រាប់
ការនាំចេញដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ទីផ្សារចិន ហ�ើយ ចង់រកច្រកនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារចិននោះ ក្រុម
ិ
ើ
ហ៊ុនទាំងនោះអាចចូលតាមច្រកសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា ដែលជាតួអង្គដស
៏ ំ ខាន់មយ
ួ សម្រាប់សម្របសម្រួលក្នុងការនាំចេញ។

កន្លងមកក្រុមហ៊ុនរដ្ឋចិន COFCO បានសម្រេចយកក្រុមហ៊ុននាំចេញ ចំនួន១៨សម្រាប់នាចេ
ំ ញទៅកាន់ទីផ្សារចិនដោយផ្ទាល់

ខណៈដែលឈ្មោះក្រុមហ៊ុនច្រើនរហូតដល់ជិត៤០ ត្រូវបានបញ្ជូនឈ្មោះទៅភាគីចិនក្នុងពេលកន្លងមក។

ឯកឧត្តម សុ ខ ពុទ្ធីវុធ បានល�ើកឡ�ង
ៅស្ងៀមនោះទេ ពេលខ្លះអ្នកទញ
ខ្លះទ�ៀតអ្នក
ើ ថា៖ «ទីផ្សារមនដែលន
ិ
ិ មានប្រៀបជាង ហ�យពេល
ើ

មន្ត្រីក្រសួ ងពាណិជ្ជកម្ម និង ថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា បានចុះជួបផ្ទាល់ជាល�ើកដំបូងជាមួយម្ចា ស់ដេប៉ូលក់អង្ករធំៗក្នុង

រាជធានីភ្នំពេញចំនួន១៧ នៅថ្ងៃទី២៧ខែកញ្ញាឆ្នា២
ំ ០១៦ ដោយមានវត្តមាន ឯកឧត្តម វ៉ា រុតសាន ទីប្រឹក្សាក្រសួ ងពាណិជ្ជកម្ម ប្រធានសាខា

កាំកុងត្រូលចំនួន៣តំបនក
់ ្នុងនោះ មានប្រធានសាខាកាំកុងត្រូលរាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តព្រៃវែង នង
ិ ខេត្តតាកែវ ព្រមទាំងក្រុមហ៊ុនត្រួតពន
ិ ត
ិ ្យ

គុណភាពចំនួន៣ចូលរួម ដ�ើម្ព
បី ិនិត្យពីសកម្មភាពលក់អង្ករនៅតាមដេប៉ូផ្ទាល់ ហ�ើយ សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាក៏បានល�ើកឡ�ើងពីការផ្តួចផ្តើម
ប្រើប្រាស់តែម សំ គាល់«អង្ករកម្ពុជា១០០% ឬ Cambodian Local Rice Seal»។

ំ បជូន
ក្នុងឱកាសជួបជុំនិងសំ ណេះសំ ណាលល�ើកដំបូងនោះ ឯកឧត្តម សុខ ពុទ្ធីវុធ ប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា បានជរា
អាជីវករទាំងអស់ដែលបានចូលរួមប្រជុំអំពីបំណងនៃការប្រប្រា
ម៉ាក
ើ ស់តែមសម្រាប់សម្គាល់ផលិតផលអង្ករកម្ពុជាដ�ើម្ជ�ៀសវាងការក្លែងបន្លំ
បី

អង្ករកម្ពុជា

ច្បាស់លាស់។

ពីសំណាក់ផលិតផលប្រទេសផ្សេង

ព្រោះកន្លងមកមានបាតុភាពច្រើនពាក់ពន
័ ្ធការលាយអង្ករដែលនាំចូលគ្មានប្រភព

យោងសេចក្តីប្រកាសរបស់សហព័ន្ធស្រូវអង្ករ កម្ពុជា នេះជាល�ើកដំបូងបំផុតក្នុងវស័
ិ យស្រូវអង្ករកម្ពុជា ដែលសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាចាប់ផ្តើម
ផ្សព្វផ្សាយ នឹងដាក់ឲ្យអនុវត្តប្រើប្រាស់ «តែមសំ គាល់ផលិតផលអង្ករខ្មែរសុទ្ធ ១០០% » ផ្លូវការនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ សម្រាប់បញ្ជាក់ពី

ភាពសុទ្ធ នង
ជាយូរ ដ�ម
ើ ្រកច្រក
ិ គុណភាពអង្ករ ក្នុងការលក់ចែកចាយទាំងទីផ្សារក្នុងស្រុកនង
ិ អន្តរជាតិ បន្ទាប់ពកា
ី រគត
ិ គួរ ដែលប្រពេល
ើ
បី
ចេញសម្រាប់បង្កើតសេចក្តីទុកចិត្តល�ើ គុណភាព ប្រភពដ�ើមទំនិញ ភាពសុទ្ធ នៃអង្កររបស់ខ្មែរ។
ឯកឧត្តម វ៉ា

រ ុតសាន ទីប្រឹក្សាក្រសួ ងពាណិជ្ជកម្ម បានល�ើកឡ�ើងថា ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ម៉ាកយីហោអង្ករខ្មែរដែលគ្រោង

បង្កើតឡ�ើងដោយសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា

ទទួលស្គាល់ពីទីផ្សារ។

គឺជាកត្តា ចាំបាច់មយ
ួ សម្រាប់នាវំ ស័
ិ យស្រូវអង្ករស្ថាបនាបាននូវអត្តសញ្ញាណដ�ើម្ឲ្យមានការ
បី

នៅក្នុងពិធីសំណេះសំ ណាល់ល�ើកដំបូងនោះ អាជីវករលក់អង្ករបានសំ ដែងការគាំទ្រនូវគំនិតផ្តួចផ្តើមថ្មីនេះ ព្រោះវានឹងនាំឲ្យខ្មែរស្គាល់ផលិត
ផលរបស់ខ្លួនកាន់តែច្បាស់ ហ�យ
ើ រួមគ្នាល�ើកស្ទួយ តាមរយៈការប្រប្រា
ើ ស់ប្រកបដោយទំនុកចត
ិ ្ត នង
ិ ក្សតី ្រឡាញ់ ។

លក់កមា
៏ នប្រៀបខ្លា ង
ំ ជាងដែរ»។

ឧកញ
៉ា ហ៊ុន ឡាក់ អនុប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា បានបារម្ភថា ការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារចនន
ិ ៅតែលំ បាក ស្របពេលតម ្

លៃដ�ើមផលិតអង្ករនៅកម្ពុជាមានរហូតដល់ ៤០៨ ទៅ៤១០ដុល្លា រក្នុងមួយតោន តែ ក្រុមហ៊ុនរដ្ឋចិន COFCO ផ្តល់តម្លៃត្រឹមតែ៤០០ដុល្លា រ
ប៉ុណ្
ណ ោះក្នុង១តោន។

ក្នុងត្រីមាសទី៤ឆ្នា២
ំ ០១៦នោះដែរ មន្ត្រីនៃក្រសួ ងគ្រប់គ្រងត្រួតពន
ិ ត
ិ ្យ គុណភាព អធកា
ិ រកច
ិ ្ច នង
ិ ចត្តាឡីស័កសាធារណរដ្ឋប្រជា
មានិតចិន (AQSIQ) បានចុះមកត្រួតពិនិត្យផ្ទាល់ចាប់តាង
ំ ពីថ្ងៃទី២៨ខែវច្
ិ ឆិកាដល់ថ្ងៃទី១៣ក្នុងខែធ្នូនេះ ដ�ម
ើ ្ចុ
បី ះត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈសម្បតិ្ត

របស់ក្រុមហ៊ុននិងរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនៅកម្ពុជា។

កម្ពុជាតំណាងដោយឯកឧត្តម រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួ ងពាណិជ្ជកម្ម នង
ិ សមភាគច
ី ន
ិ តំណាងដោយប្រធានក្រុមហ៊ុនរដ្ឋចន
ិ COFCO បាន
ចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃទី១៣ខែតុលាឆ្នា២
ំ ០១៦ ដោយផ្តល់កូតានាំចេញអង្ករពីប្រទេសកម្ពុជាពី១០ម៉នតោនទ
ៅ២០
ឺ
ម៉នតោន
៕
ឺ

ក្នុងការអនុវត្តអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នានេះ
ក្រុមហ៊ុនរដ្ឋចិន
COFCO
បានចុះហត្ថលេខាជាមួយក្រុមហ៊ុនរដ្ឋរបស់កម្ពុជា
«ហ្គ្រីនត្រេដ» ដ�ើម្នាំ
ិ យឯកជន ដែលតំណាងដោយសហព័ន្ធស្រូវអង្ករ
បី ចេញទៅចិន ហ�ើយ ក្រុមហ៊ុនហ្គ្រីនត្រេដត្រូវការធ្វើការងារជាមួយវស័
កម្ពុជាក្នុងការប្រមូលទញ
ចេញឆ្លយ
ិ បរមាណនាំ
ិ
ើ តបតម្រូវការទីផ្សារ៕

ទំព័រទី ៣២

www.crf.org.kh

www.facebook.com/cambodiaricefederation

ទំព័រទី ៣៣

ក្រសួងបរ ិស្ថា ន

ស្ថា ប័នរដ្ឋនិងឯកជនទា ំងពីរផ្តើមធ្វើការងារល�ើហេតុនៃផលប៉ះពាល់បរ ិស្ថា នជាផ្លូវការនៅឆ្នា ំ២០១៧នេះ
	ប្រធានបទបរស្ថានត្រូ
វបានគេយកចត
ំ នៅទូទាង
ំ សកលលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ ដ�ម
ើ ្ឆ្ល
ិ
ិ ្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លា ង
បី យ
ើ តបនឹងប្រធានបទ
សកលនេះ និង ដ�ើម្ជួ
័ ្ធបញ្ហាបរស្ថាន
សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា
បី យ�សម្រួលដល់ការលំ បាកនានារបស់សមាជិករោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវពាក់ពន
ិ
បានសម្រេចចិត្តបោះមួយជំហានទៅមុខទ�ៀត គឺការធ្វើការងារជាមួយក្រសួ ងបរស្ថានក
ិ
ិ
្នុងការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរស្ថាន។
សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា

នង
ិ

ក្រសួ ងបរស្ថានបានសម្រេចជាផ្លូវការនូ
វអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាមួយ
ិ

ស្តីពកា
ី រវាយតម្លៃហេតុ

ប៉ះពាល់បរស្ថាន
កាលពីថ្ងៃទី៧ខែតុលាឆ្នា២
ំ ០១៦ ដ�ើម្ធ្វ
ខាន់មយ
ួ ក្នុងការទាក់ទាញទំនុកចិត្តពីអ្នកប្រើ
ិ
បី ើការងារបរស្ថានដែលជាហេតុផលសំ
ិ

ប្រាស់ទាង
ំ ក្នុងប្រទេសនង
ិ អន្តរជាតិ

នង
ិ

ជាហេតុផលសម្រាប់ការចូលរួមការអភវិ ឌ្ឍប្រកបដោយនរិ ន្តរភាព

មនប៉
ិ ះពាល់ដល់បរស្ថាន។
ិ

ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ បានកោតសរស�ើរចំពោះសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាចំពោះការស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពា

ល់បរស្ថាន។
ិ

សូ រស័ព្ទនៃការកោតសរស�ើរនេះត្រូវបានគេឮ

រវាងក្រសួ ងបរស្ថាន
ិ

នង
ិ

សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា

ក្នុងឱកាសនៃការចុះហត្ថលេខាជាផ្លូវការល�ើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា
ក្រោមអធប
នង
ិ តភា
ី ព ឯកឧត្តម សាយ សំ អាល់ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួ ងបរស្ថាន
ិ
ិ

ឯកឧត្តម សុខ ពុទ្ធីវុធ ប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា។

នាពេលនោះ ឯកឧត្តម សាយ សំ អាល់ បានពន្យល់ថា នៅក្នុងអាណត្តិនេះក្រសួ ងបរស្ថានភាពមានភាពមមាញ
ិ
ឹ កខ្លំាងក្នុងការចុះវាយ

តម្លៃពីហេតុប៉ះពាល់បរស្ថាន
ហ�យ
ឯកឧត្តម អរគុណដល់សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា ដែលបានចូលរួមដោយស្ម័គ្រចត
ិ
ើ
ិ ្តរត់រកក្រសួ ងបរស្ថាន
ិ
សម្រាប់ជំរញ
ុ ការងារនេះ ដោយសារថាកន្លងមកក្រសួ ងបរស្ថានលំ
បាកក្នុងការពន្យល់ដ�ើម្ឲ្យមានការចូ
លរួមពាក់ពន
័ ្ធបរស្ថាននេះ។
ិ
បី
ិ
ឯកឧត្តម

មានប្រសាសន៍ថា៖

«ពម
ី ុនយ�ង
ើ តែងតែរត់ទៅរកគេ

ដ�ើម្ឲ្យមានការចូ
លរួម
បី

ឥឡូវ [សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា]
ស្ម័គ្រចិត្តចូលរួម។ ចឹងទេ យ�ើងខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់។ យ�ើងសង្មថា
ថ្ងៃក្រោយ នឹងមានវស័
ិ យផ្សេងៗទ�ៀត ចូលរួមជាមួយក្រសួ ងបរស្ថាន
ឃឹ
ិ

យ�ើងខ្ញុំ ដ�ើម្ឲ្យយ�
បី
ើងធ្វើការងារទំាអស់គ្នា»។

តាមរយៈការគត
បងនេះ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី រ ំពង
ិ គួរបរស្ថានជាចំ
ិ
ឹ ថា ផលិតផលអង្ករកម្ពុជានឹងទទួលបានការសាទរ ការជ�ឿទុកចត
ិ ្ត

ពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់ និងជួយ�ល�ើកកម្ពស់ផលិតផលអង្ករទាំងក្នុងកម្រិតជាតិនិងអន្តរជាតិ។

ជាមួយគ្នានោះដែរ ឯកឧត្តម សុ ខ ពុទ្ធីវុធ ប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា បានថ្លែងថា អនុស្សរណៈថ្មីនេះ នឹងជួយ�សមាជិករបស់ស

ហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា តាមរូបភាពជាច្រន
ើ ក្នុងសង្វា ក់ផលិតកម្មស្រូវអង្ករ។

ឯកឧត្តម ថ្លែងថា៖ «សម្រាប់អនុស្សរណៈយោគយល់គ្នានេះ យ�ើងជ�ឿជាក់ថា វានឹងជួយ�សម្រួលដល់រោងម៉ាស៊ីនបានមួយកម្រិត

ទ�ៀត ទាក់ទងថ្លៃដ�ើមរបស់យ�ង
ការទទួលប្ក្
ិ
ើ តាមរយៈការកាត់បន្ថយពេលវេលា ការកាត់បន្ថយការចំណាយថវកា
រឹ សាបច្ចេកទេសចំពោះ
ការរ�ៀបចំនិងគ្រប់គ្រងបរស្ថានជាដ�
ើម»។
ិ

ឯកឧត្តម បន្ថែមថា៖ «ជាមួយគ្នានេះ វាក៏អាចជួយ�ជំរញ
ុ ផងដែរដល់ការចូលរួមដល់ការពារបរស្ថានប្រកបដោយន
ិ
ិរន្តរភាពតាមរយៈ

ការរ�ៀបចំកច
ិ ្ចសន្យា

ការពារបរស្ថាន
ិ

ភ្ជាប់ជាមួយផែនការគ្រប់គ្រងបរស្ថានឲ្យបានច្បាស់
លាស់សម្រាប់គម្រោងនានាក្នុងការកែច្នៃអង្ករនៅ
ិ

កម្ពុជា។
អនុស្សរណៈដែលភាគីទាង
ំ ពីរបានចុះហត្ថលេខារួមគ្នាក្នុងពេលកន្លងមកនេះមានគោលបំណង និង វសាលភាពដូ
ចខាងក្រោម៖
ិ

គោលបំណង៖

• អនុវត្តគោលនយោបាយនៃការនាំចេញអង្ករឲ្យបាន០១លានតោនក្នុងមួយឆ្នារំ បស់រាជរដ្ឋាភបា
ិ លកម្ពុជា

ប្រទេស

• ជំរញ
ុ ការល�ើកទឹកចត
គន
ិ យោ
ិ ្តដល់កសិករ សហគ្រិន នង
ិ វន
ិ
ិ ក្នុងការផលិតអង្ករ នង
ិ ប្រកួតប្រជែងសម្រាប់ការនាំចេញអង្ករទៅក្រៅ
• បង្កើនគុណភាពអង្ករនៅកម្ពុជាដែលគ្មានជាតិគីមី និង មានការជ�ឿជាក់ពីអតិថិជន

• ធានាការចូលរួមអភវិ ឌ្ឍន៍ រោងចក្រម៉ាស៊ីនកន
ិ ស្រូវ នង
ិ កែច្នៃអង្ករ ប្រកបដោយនរិ ន្តរភាពបរស្ថាន។
ិ

វិសាលភាព៖

អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះ មានវសាលភាពអនុវត្ត
សម្រាប់ប្រភេទគម្រោងបង្កើតរោងចក្រម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ និង កែច្នៃអង្ករនៅព្រះរាជា
ិ
ណាចក្រកម្ពុជា ដែលតម្រូវឲ្យរ�ៀបចំកច
ិ ្ចសន្យាការពារបរិ ស្ថាន ដោយភ្ជាប់ជាមួយនូវផែនការគ្រប់គ្រងបរស្ថាន។
ិ

ទំនូលខុសត្រូវសំខាន់ៗរបស់ភាគីទា ំងពីរល�ើការងារអនុវត្តហេតុប៉ះពាល់បរ ិស្ថា ន។

ទំព័រទី ៣៤

www.crf.org.kh

www.facebook.com/cambodiaricefederation

ទំព័រទី ៣៥

ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូ ន

ទំនាក់ទំនងស្ថា ប័នអន្តរជាតិ

សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាល�ក
ើ សំណ�ើរដល់ក្រសួងជួយដោះស្រាយ

ការទទួលភ្ញៀវពីសហភាពអឺរបក្នុ
៉ុ
ងការចុះទស្សនកិច្ចសហគមន៍កសិកម្ម (សង្ហារផល)
ំ ង
និងរោងម៉ា ស៊ន
ី នៅខេត្តបាត់ដប

	ថ្ងៃទី២៨-២៩ ខែធ្នូ ឆ្នា២
ំ ០១៦ សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា បានចូលរួមមហាសន្និបាតបូកសរុបការងារឆ្នា២
ំ ០១៦ និងល�ើកទិសដៅ
ឆ្នា២
ំ ០១៧ របស់ក្រសួ ងសាធារណ:ការនង
ុ
ចាន់ថុល រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួ ង
ិ ដឹកជញ្ជូន ក្រោមអធប
ិ តភា
ី ព ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ស៊ន

	នៅពេលដែលការនាំចូលអង្ករពីប្រទេសកម្ពុជាមានការក�ើនឡ�ើងខ្លា ង
ំ នាពេលប៉ុន្មានឆ្នាច
ំ ុងក្រោយនេះតាមរយៈE B A ដែលធ្វើអោយ

សាធារណៈការនិងដឹកជញ្ជូន។

សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានល�ើកឡ�ើងនូវសំ ណូមពរមួយចំនួនដ�ើម្ដោះស្រាយព
ិ យស្រូវ
បី
ីបញ្ហាកង្វល់ផ្សេងៗរបស់ សមាជិកសម្រាប់វស័

អង្ករកម្ពុជាល�ើបញ្ហាវស័
ិ យដក
ឹ ជញ្ជូនដ�ម
ើ ្ជួ
ឹ ជញ្ជូនការធ្វពា
បី យ�សម្រួលការដក
ើ ណិជ្ជកម្មអោយកាន់តែប្រស�ើរឡ�ង
ើ

ដ�ម
នក្រសួ ង
ើ ្ជម្រាបជូ
បី

ក៏ដូចជារដ្ឋាភបា
ំ ០១៧ និងឆ្នាបន្តបន្ទាប
ំ
ទ�
់ ៀត ក្នុងពេលធ្វើបទអន្តរាគមន៍របស់សហព័ន្ធ។
ិ លពិនិត្យ និងដោះស្រាយតាមរយះផែនការឆ្នា២
សំ ណូមពរទាំងនោះរួមមាន៖
១-ស្នើសុំក្រសួ ងសាធារណៈការនង
ឹ ជញ្ជូន
ិ ដក

ពង្រីកមធ្យោបាយដក
ឹ ជញ្ជូនបានឲ្យសម្របែប
បូ

ខណៈដែលបច្ចុប្បន្ននេះ

ការដក
ឹ ជញ្ជូន

ពឹងផ្អែកខ្លា ង
ំ បំផុត ល�ើផ្លូ វថ្នល់ ខណៈដែលផ្លូវដែក និង ផ្លូវទឹកសុទ្ធតែជាសក្តានុពលខ្លា ង
ំ សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនផលិតផល តែកម្ពុជាមន
ិ ទាន់
ប្រប្រា
អាចធ្វឲ
ើ ស់បានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅឡ�យ
ើ ។ ការបង្កើតមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនច្រន
ើ
ើ ្យតម្លៃដឹកជញ្ជូនមានការប្រកួតប្រជែង

កម្ពុជារួចពន្ធនាច
ំ ូលមានការត្អូញត្អែរពីប្រទេសនាំចេញអង្ករដែលជាសមាជិកសហភាពអរឺ ៉ុបខ្លះអំពកា
ី រប៉ះពាល់ដល់
ប្រទេសគេ។

ផលិតកម្មស្រូវអង្ករនៅ

	ដ�ើម្ព
បី ិភាក្សានិងត្រួតពិនិត្យពីបញ្ហានេះ ប្រតិភូអឺរ ៉ុប បានមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា។ ឯកឧត្តម សុខ ពុទ្ធីវុធ និងក្រុមការងារ

បានទទួលស្វា គមន៍ នង
ិ បានរួមដំណ�ើរដល់ប្រតភ
ិ ូទៅទស្សនកច
ិ ្ចដល់វាលស្រែកសិករ ដែលខត
ិ ខំផលិតស្រូវដ៏មានគុណភាពខ្ពស់ រោងម៉ាស៊ីន
កិនស្រូវរបស់កម្ពុជាដែលមានស្តងដា
់ រអន្តរជាតិ។

ជាមួយគ្នានេះយ�ើងបានបង្ហាញពីការខិតខំរបស់យ�ើងក្នុងការធ្វើទំន�ើបកម្មវស័
ិ យស្រូវអង្ករ

ផ្សេងៗនៅល�ើពភ
ិ ពលោក។

ជាមួយគ្នាស្រូវក្រអូបប្រណីតរបស់កម្ពុជាដែលនាំចូលទៅអរឺ ៉ុប

ស្រូវរបស់អឺរ ៉ុប ដែលការនាំចូលរបស់កម្ពុជាមនប៉
ំ ដល់ផលិតកម្មស្រូវនៅអឺរ ៉ុប។
ិ ះពាល់ខ្លា ង

ក៏ដូចជាការពង្រីកទីផ្សារទៅកាន់ប្រទេស

ជាប្រភេទស្រូវដោយឡែក

ខុសពីប្រភេទ

និងផ្តល់ជម្រស
ើ កាន់តែច្រើន ដល់អ្នកប្រើប្រាស់សេវាដឹកជញ្ជូន។

២-ស្នើសុំក្រសួ ងពង្រីកមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោកបន្ថែមទ�ៀត ពិសេសពង្រីកផ្លូវសំ ខាន់ៗ ដូចជាផ្លូវជាតិលេខ១ លេខ៥ ជាដ�ើម ដ�ើម្ឲ្យ
បី

ការដក
ឹ ជញ្ជូនបានឆាប់រហ័ស កាត់បន្ថយពេលវេលា។

៣- ស្នើសុំក្រសួ ងជួយ�ពង្រីកមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនតាមខេត្ត ពិសេសការដឹកជញ្ជូន តាមផ្លូវទឹកពីស្រែរបស់បងប្អូនកសិករ ដល់ឃ្លាង
ំ ស្តុកស្រូវ

ឬរោងម៉ាស៊ីន ដ�ើម្សម្រួ
លថ្លៃដ�ើម។
បី

៤- ស្នើសុំក្រសួ ងអន្តរាគមន៍ជាប្រព័ន្ធ ឬរូបមន្តណាមួយជួយ�បញ្ចុះតម្លៃ Forwarding fee ដែលតាមការសិក្សា របស់អង្គការJICA រកឃ�ញ
ើ ថា

មានតម្លៃខ្ពស់ជាងប្រទេសជិតខាង។

ជាការឆ្លយ
ុ ចាន់ថុល បានទទួលស្គាល់
ើ តប ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ស៊ន

ពីភាពលំ បាកក្នុងពេលកន្លងមករបស់សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា
តម្លៃខ្ពស់ក្នុងសង្វា ក់ផលិតកម្ម

ដោយសារកត្តា

ក្នុងនោះក៏មានមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនផងដែរ
ដោយឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្ត្រី បានគូសបញ្ជាក់ថា អង្ករកម្ពុជាមានសក្តានុពលនាំ
ចេញទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ ៉ុប ដោយសារអង្ករកម្ពុជាទទួលបានការអនុគ្រោះល�ើកលែ
ងពន្ធតាមរយៈគម្រោង EBA ដែលធ្វើឲ្យអង្ករកម្ពុជាចំណេញរហូតដល់១៧០ដុ

ល្លា រក្នុងមួយតោន។
ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ថុល មានប្រសាសន៍៖«សំ ខាន់ណាស់ EBA

ព្រោះយ�ង
ើ ទទួលបាន១៧០ដុល្លា រក្នុងមួយតោន។ ប�អ
ើ ត់វាទេ យ�ង
ើ លំ បាកមែន
ទែនហ�ើយ។ នេះខ្ញុំរាយការបន្ថែមជូនអង្គសន្និបាតឲ្យយល់ អំពីការលំ បាករបស់
ំ ញអង្ករទៅលក់នៅឯបរទេស។
សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាក្នុងការនំាចេ

រួមទាំងអស់គ្នាដ�ម
ើ ្ជួ
បី យ�កសិករយ�ង
ើ ។ ប�យើ �ង
ើ លក់អង្ករបានច្រន
ើ កសិករយ�ង
ើ នឹងមានជវី ភាពធូរធាជាងមុនផងដែរ»។

យ�ើងចូល

ជាមួយការស្នើឲ្យស្ថាប័នជាច្រើនយល់ពីការលំ បាករបស់សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ថុល ក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំក្រ

សួ ងសាធារណៈការនង
ឹ ជញ្ជូន បានសន្យាយ៉ាងឧឡារកក
ិ ដក
ិ ្នុងអង្គសន្និបាតរបស់ក្រសួ ងក្នុងពេលកន្លងទៅនេះថា ឯកឧត្តម នឹងខត
ិ ខំកសាង

ស្ថាបនាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនថែមទ�ៀត ដ�ើម្រួបី មចំណែកដល់ការកាត់បន្ថយថ្លៃដ�ើមក្នុងវស័
ិ យស្រូវអង្ករនេះ។

រូបភាព៖ រោងម៉ាស៊ីនរបស់ក្រុមហ៊ុន City Rice Import Export Co., Ltd

ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្ត្រី បញ្ជាក់ថា៖ «យ�ើងខ្ញុំសន្យាគិតគួរយ៉ាងណា រ�ៀបចំបញ្ចុះតម្លៃដឹកជញ្ជូន ដូចជាការសាងសង់ផ្លូ វ ក៏ដូចជាតាមផ្លូវទឹក និង

តាមផ្លូវដែក»។
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ការតាមដានតម្លៃអង្ករនា ំចេញ (FOB)

ការប្រមូលតម្លៃស្រូវប្រចា ំសប្តា ហ៍
	ក្រោយពីការផ្ទុះការតវ៉ា ពីសំណាក់កសិករនៅក្នុងស្រុកសង្កែរខេត្តបាត់បងកាលពីខែតុលាឆ្នា២
ំ ០១៦ ដោយសារការធ្លា ក់ថ្លៃស្រូវយ៉ាង
គំហក់ក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃ មានការសន្និដ្ឋាននិងផ្តល់ហេតុផលច្រើនល�ើរ�ឿងនេះ តែសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាដឹងច្បាស់ថា ការចែករ ំលែក

ព័តមា
៌ នមន
័ ្ធដ�ម
យ�ដោះស្រាយ។
ើ ្ឲ្យជួ
ិ បានរហ័ស ពត
ិ ជាមានសារៈសំ ខាន់ទៅដល់អ្នកពាក់ពន
បី
ចាប់តាង
ំ ពីពេលនោះមក

សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា

រ�ៀងរាល់សប្តា ហ៍ ទៅតាមប្រភេទស្រូវ នង
ិ ទីតាំងជាក់ស្តែង។

បានចាត់បុគ្គលិកលេខាធិការដ្ឋាន្ន

សម្រាប់តាមដានតម្លៃស្រូវជាប្រចាំ

ចាប់តាង
ំ ពីការប្រមូលព័តមា
៌ ននិងចែកចាយព័តមា
៌ ននោះ

នៅក្នុងចំណោមអ្នកពាក់ពន
័ ្ធ ជាពិសេសរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ បាន
ប្រើប្រាស់វាយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ដ�ើម្តាមដានហាងឆេងស្រូ
វផង និង ដ�ើម្ដោះស្រាយតាមរយៈការទ
់
ដែលមានស្រូវកំពុង
បី
បី
ិញនៅតំបនណា
តែមានបញ្ហា។

	នៅក្នុងត្រីមាសទី៤ឆ្នា២
ំ ០១៦ សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា បានផ្តួចផ្តើមឲ្យមានការប្រមូលទិន្ននយ
័ តម្លៃអង្ករនាំចេញនៅត្រង់មាត់ច្រកនាំ
ចេញ (FOB) ដ�ើម្បានជាមូ
លដ្ឋានក្នុងការប្រៀបធ�ៀបតម្លៃដ�ើម។
បី
ភាគពា
័ ្ធនៅក្នុងប្រតប
័ េះ ដែលត្រូវបាន
ី ក់ពន
ិ ត្កា
តិ រនាំចេញអង្ករទៅកាន់ទីផ្សារបរទេស បានម�លឃ
ើ �ញ
ើ នូវអត្ថប្រយោជន៍នៃទន្នន
ិ យន

ប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងចំណោមអ្នកនាំចេញអង្ករទាំងអស់

ដ�ើម្តាមដានតម្លៃនាំ
ចេញ
បី

និង

	យោងតាមស្ថិតិដែលក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករ តាមដាននិងស្រង់ជាប្រចាំ

ប្រភេទអង្ករដែលកម្ពុជានាំចេញ។

តម្លៃអង្ករអង្ករក្រអូបមានការប្រែ

ប្រួលខ្លា ង
ំ ជាងតម្លៃអង្ករប្រភេទផ្សេងៗទ�ៀត។ តម្លៃអង្ករក្រអូបបានធ្លា ក់ចុះជាង១០០ដុល្លា រក្នុងមួយតោន ធ�ៀបពីដ�ម
ើ ត្រីមាសទី១រហូតដល់ដំ
ណាច់ត្រីមាសទី៤ ខណៈតម្លៃអង្ករប្រភេទផ្សេងៗ បានប្រែប្រួលតិចតួចទៅរកកំណ�ើន។

ក្រាហ្វិកខាងក្រោមនេះជាតារាងតម្លៃអង្ករ (FOB) ដែលក្រុមការងាររបស់លេខាធិការដ្ឋានបានស្រង់ ដោយល�ើកយកក្នុងរយៈពេលត្រីមាសទី៤៖

តារាងតំលៃស្រូវ (Paddy Price) ត្រូវបានបង្ហាញជាសាធារណៈជាប្រចាំតាមរយៈបណ្តា ញសង្គម ហ្វេសប៊ុក និង គេហទំពរ័ របស់ស

ហព័ន្ធដូចខាងក្រោម៖ https://www.facebook.com/cambodiaricefederation/ http://www.crf.org.kh/

តារាងតំលៃស្រូវ (Paddy Price) ត្រូវបានធ្វើការប្រមូល និងផ្សព្វផ្សាយពីតំលៃស្រូវប្រចាំ ចំពោះខេត្តមយ
ួ ចំនួនដែលសំ បូរការដាំដុះស្រូវ។
ខាងក្រោមនេះជាតារាងបង្ហាញពីដំណ�ើរតម្លៃស្រូវនៅខេត្តដែលសម្បូរស្រូវ!

ការតាមដានតម្លៃអង្ករនៅតាមមាត់ច្រកនា ំចេញ (FOB)
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ទិន្នន័យនា ំចេញអង្គរឆ្នា ំ ២០១៦

ាំ
ាំ
ស្ិត
ចេញអង្
រក ឆ្ន២០១៦
ថ នៃការន
ិ
**

ាំ
ាំ
បរមាណនៃការន
ចេញ
ឆ្ន២០០៩-២០១៦
ិ
Export amount Year 2009-2016
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ភាគរយនៃអង្រក នចេញចៅឆ្
ចៅតាមប្បចេទ
ន ២០១៦
Percentage of Rice Export by Variety in 2016

អង្ករចំ ហុយ
9%
អង្ករក្រអូ បក្បណីត
32%
អង្ករសក្ាប់ វែង្

35%
អង្ករក្រអូ ប
24%
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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:

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-

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)

The 2-step process to make rice more nutritious with via extrusion is as follows:

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.

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 easyto-use rice products both in Cambodia and globally.

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

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

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 offer 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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