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(ភនាំមេញ)៖ ប្រមទសកេ្ពុជាខដលជាប្រមទសរងការ្រំម្លេច្រំផ្លេ ញេីសង្រ្គា េរ៉ាំ ថរ ៉ាជាមបចីនទសវត្សរ ៍មបកាយរចួ ព្ុតេីសមង្ងគាគៀេប្រល័យេូជ
សាសន៍ ្រ៉ាពុល េត មៅថ្ងៃទី៧ េករ ឆ្នា ១ំ៩៧៩ ប្រជាេលរដ្ឋរស់មៅនិងម្វីការដាដំពុះសបរា្រ់ខត្រំមេញតបេរូវប្រួសារ ឬ្គាត់្គាង់ទី្សារ 
កនាពុងបសរុកខត្រ៉ាពុម ណ្ ះ។ រយៈកនលេងេក ្រន្ទា ្រ់េីរានភាេរកីចមបេីនជា្រន្ត្រន្ទា ្រ់ មបកាេការដឹកន្េំីសមេដេចមតមជា ហ៊ពុន ខសន កេ្ពុជា   
បានផ្លេ ស់្រដេូរេពុែរាត់ជា្្ីមៅមលីឆ្កអន្តរជាតិ ក៏ដូចជាជីវភាេរស់មៅរ្រស់ប្រជាេលរដ្ឋ កាន់ខតរានភាេប្រមសីរម�ងីេីេួយកបេិត
មៅ េួយកបេិត។ អាន្រន្ត (Read more)

អាសពុី (Asia)
RFI: 08 April 2020

រដ្ឋណែនាឲំ្យ ធានាថាមិនមានឧបសគ្គចំងោះការនាងំចញ
ផលតិផលកសកិម្មងេ  

Economic Times: 02 April 2020

ការនាចំូលអ្្ករ គឺងដើម្ជីួយដលហ្់លីពីីន មិនណមនងដើម្ងី្្ើប្ប 
សបជាកសកិរងេ   

ហវលីីេីន (Philipines)

Inquirer Net: 09 April 2020

ងវៀតណាមបនតាការនាងំចញអ្្ករ

New Delhi: The Centre has asked states to ensure that farmers don’t 
face any problems in shipping exportable items, which will boost 
farmers’ income during the lockdown.

India is a big exporter of rice, tea, meat, milk products, honey and 
horticultural products but shipments have come to a standstill be-
cause of the lockdown.  This has added to the problems of farmers, 
who are already facing a difficulty in selling their produce in the 
local market.   (Read more)

(Vietnam to resume rice export)
មវៀត្េ (Vietnam)

Xinhua Net: 11 April 2020

កម្នុជា ផលតិប្នងស្ៀ្ជា្ ១០,៨ លានងោន សសមាប់ 
ងសបើសប្ស ់ក្ន្ុ ឆ្្ ំ២០២០ 

Cambodia Express News: ០៦ មេសា ២០២០ (06 April 2020)

ចិនេេូចឲ្យសបជាពលរដ្ឋកនុំនាគ្ំ្ សសមរុកេិញអ្្ករសតានុកេនុក ចំងពល

មានការសពរួយប្រម្ភ យ៉ា ្ខាលា ំ្ អំពីបញ្ហា ងស្ៀ្អាហារពិភពងលាក

Time: 06 April 2020

(China Urges Its Citizens Not to Hoard Rice Amid Mounting Concern 
Over Global Food Supply)

សងមតាចងតងជា ហ៊នុន ណសន អរគនុែអាជីវករលក់សសរូវអ្្ករេូទា ំ្  
សបងេស ណដលងបើកដំងែើ រការលក់ក្ន្ុ តមមលា្ម្មោ មិនតងមលាើ្ម្លា 
(Samdach Prime Minister thanks to all rice merchants 
overall Cambodia for selling rice in normal price)
Fresh News : ០៦ មេសា ២០២០ (06 April 2020)

(ភនាំមេញ)៖ សមេ្តចមតមជា ហ៊ពុន ខសន ន្យករដ្ឋេង្ន្តីថនកេ្ពុជា មៅល្ងៃ ចថ្ងៃទី០៦ 
ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០មនះ តាេរយៈ Facebook ្លេូវការរ្រស់សមេ្តច បានខ្លេងនូវ

ការអរ ព្ុណអាជីវករលក់បសរូវអង្ករទូទាងំប្រមទស ខដលម្ីរកដំមណីរការលក់កនាពុងតថេលេ្េ្តា េិនតមេលេីងថ្លេ។ សមេ្តចមតមជា ហ៊ពុន ខសន 
បានសរមសរយ៉ា ងដូមចនាះថា «អរ ព្ុណ្រង្រ្ូនអាជីវករ លក់បសរូវអង្ករទូទាងំប្រមទស ខដលម្ីរកដំមណីរការលក់បសរូវអង្ករ កនាពុងតថេលេ្េ្តា 
េិនតមេលេីងថ្លេ មដីេ្បី្រជាេលរដ្ឋមយងីរានភាេរ្យបសរួល កនាពុងការទិញយកមៅទទួលទានជាេិមសសកនាពុងសាថា នភាេ ខដលប្រមទសមយងី 
កំេពុងប្រយពុទ្ធប្រឆ្ងំនឹងជំងឺឆលេងកូវឌី-១៩»  អាន្រន្ត (Read more)

(Cambodia produces over 10.8 million tons of food 
by 2020)

ភនាំមេញ ៖ ខ្លេងបបា្រ់ ្រ ្្ត ញសារេ័ត៌រាន មល្ក រា៉ា ក មសឿន អ្គាន្យក ថន អ្គាន្យកដា្ឋ ន កសិកេ្ ថន បកសួងកសិកេ្ រពុក្ខ ប្រ រា៉ា ញ់ 
និង មនសាទ បាន ឲ្យ ដឹងថា កេ្ពុជា បាន ្ លិត មស្គៀង សល់ ជា មរៀលរល់ ឆ្នា  ំ។  មល្ក ្រន្តថា ឆ្នា  ំ២០១៩ និង ឆ្នា  ំ២០២០ មនះ ប្រមទស 
កេ្ពុជា ្លិត មស្គៀង បាន ចំនួន ជាង ១០,៨ ល្ន មតាន សបរា្រ់ ទពុក មប្រីបបាស់ មៅ ឆ្នា  ំ២០២០ ។ ម្រី ទូទាត់ សបរា្រ់ ការហូ្រចពុក កនាពុងបសរុក 
និង ន្មំចញ កេ្ពុជា មយងី មៅសល់ បសរូវ ប្ររាណ ៥,៧ ល្ន មតាន មហយី ម្រី ្ ិត ជា អង្ករ មៅសល់ ប្ររាណ ៣,៥ ល្ន មតាន ខដល ចំនួន 
មនះ ្ឺ មទី្រខត ចូលដល់ រដូវ ប្រេូល ្ ល មទៀត្ង ។

មយងតាេ ប្រកាស រ្រស់ សហេ័ន្ធ បសរូវ អង្ករ កេ្ពុជា ក៏ដូចជា បកសួងពាណិជ្ជកេ្ ្រច្ពុ្រ្ននា កេ្ពុ ជារាន បសរូវ អង្ករ ប្្រ់បរាន់ សបរា្រ់ ្ គាត់្គាង់ 
ទូទាងំប្រមទស ។ មល្ក លន់ មយ៉ា ង ជា អ្គាមលខា្ិការ សហេ័ន្ធ បសរូវ អង្ករ កេ្ពុជា បាន ឲ្យ ដឹងថា សហេ័ន្ធ បសរូវ អង្ករ រាន សរាជិក ជា មរង 
រា៉ា សពុីនកិនបសរូវ ចំនួន ជាង ៤០០ ជា បករុេហ៊ពុន េី េ្្យេមៅ ្ ំ ខដលរាន្រររិាណ ស្តពុក ទពុក...   អាន្រន្ត (Read more)

បេយកការែ៍ពិងសស៖ ក្ន្ុ រយៈងពលដ៏ខលាីចិនប្នកាលា យ
ជាេីផសារអ្្ករដ៏្ំបំផនុតរបសក់ម្នុជា ងសកាយវ៉ា ដាច់អឺរ ៉ានុប

(Special feature: China has shortly become the 
largest Cambodian rice market export 
after overtaking Europe)
Fresh News: ០៧ មេសា ២០២០ (07 April 2020)

អនតារជាតិ(International)

ចិន (China)

Government officials in China, the world’s biggest consumer and producer 
of rice, called on citizens not to hoard the grain after a recent ban on new 
export sales by Vietnam sparked concerns over global supplies.

The country holds sufficient rice and wheat stockpiles for one year of 
consumption, while imports of the cereals are only about 2% of domestic 
usage, Wei Baigang, an agriculture ministry official, said at a conference on 
Saturday. “Market supplies are ample and there is no need to hoard,” said 
Wei.  (Read more)

កវូីដ១៩៖ ការនាងំចញសសរូវអ្្ករ របសស់បងេសងៅអាសនុ ីសតរូវកាត់បន្ថយយ៉ា ្ខាលា ំ្  

(COVID19: Asian rice exports have been drastically reduced)

មដាយសារខត វ្ិរត្តិ កូរ ៉ាូ្្្ី  ្រ ្្ត ប្រមទស មៅ អាសពុី  កាត់ ្រនថាយ ការ 
ន្មំចញ បសរូវ អង្ករ មៅ លក់ មៅមលីទី្សារ េិភេមល្ក។ ប្រមទស ែលេះ រាន 
្រញ្ហា  ដឹកជញ្ជូ ន មដាយសារវធិានការ ្ររ្្ខ ងំ ប្រជាជន ឱ្យ មៅ កនាពុង ្ ទាះ ខដល 
ម្វី ឱ្យ សទាះ េួយ ខ្នាក  ដល់ ដំមណីរ ចរ្វ ក់ ្ លិត កេ្។ ទនទាឹេ នឹង មនះ  
ប្រមទស  អាសពុី ែលេះមទៀត បាន ្រមញ្ញ យពុទ្ធន្ ការ រកសា មស្គៀង សបរា្រ់ 
្្តត់្គាង់ ទី្សារ កនាពុង បសរុក រ្រស់ែលេួន។  មហតពុមនះមហយី មទី្រ ម្វី ឱ្យបសរូវ  
អង្ករ ថ្ បាន ម�ងី ថ្លេ យ៉ា ងខាលេ ងំ  ន្្រ៉ាពុន្្ន សបា្ត ហ៍ ចពុងមបកាយមនះ។    
អាន្រន្ត (Read more)

ឥ ឌ្ា  (India)
(States told to ensure no hurdles to agri exports)

តមមលាអ្្ករប្នងកើនង�ើ្ ខ្ស ់ក្ន្ុ រយៈងពល៧ឆ្្ ំងដាយសារការសសមរុកសតានុកអ្្ករខែៈមានបញ្ហា ករូ ៉ាណូា
(Rice prices surge to 7-year high as coronavirus sparks stockpiling)
CNBC: 07 April 2020

The price of rice — a staple food in Asia — has hit 7-year highs due to 
the coronavirus outbreak as importers rush to stockpile the grain while 
exporters curb shipments.

According to the Thai Rice Exporters Association, price of the 5% broken 
white rice — the industry benchmark — rose 12% from March 25 to April 
1. Rice prices are now the highest since late April 2013, according to 
Reuters data.  (Read more)

(Rice imports to help PH, not hurt local farmers)

The country’s grains agency has assured local farmers that the government’s planned importation of rice would 
not adversely affect their livelihood but instead help the nation as it grapples with the new coronavirus pandemic.

In a statement, Administrator Judy Carol Dansal of the National Food Authority (NFA) said the rice importation 
“shall be properly timed so that stocks would arrive before the onset of the traditional lean months of July to 
September” to ensure that there would be adequate supply of the staple should there be need for additional 
emergency relief.  (Read more)

HANOI, April 11 (Xinhua) -- Vietnamese Prime Minister Nguyen Xuan Phuc has agreed with a plan to resume 
the country’s rice export after the government announced an export ban in March to ensure national food security 
amid the COVID-19 epidemic, Vietnam News Agency reported Saturday.

The country will export around 400,000 tons of rice in April, the news agency reported, noting that the Ministry 
of Industry and Trade and other relevant ministries and agencies will consider the epidemic situation and report to 
the prime minister on the rice export plan for May.sure that there would be adequate supply of the staple should 
there be need for additional emergency relief.  (Read more)
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http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/154446-2020-04-06-11-15-51.html
https://www.cen.com.kh/archives/195830.html/
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Cambodia Rice Federation

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

សហព័ន្ធសសរូវអ្្ករកម្នុជា (Cambodia Rice Federation)

ប្រធានបករុេប្ឹរកសាភិបាល (Chairman) 
       មល្កឧកញ៉ា  ហ៊ពុន  ឡាក់ (Oknha Hun Lak)
ប្រធានសហេ័ន្ធ  (President)
       មល្កឧកញ៉ា  សពុង សារ ៉ាន (Okhna Song Saran)
អ្គាមលខា្ិការ (Secretary General)
      មល្ក លន់ មយ៉ាង (Mr. Lun Yeng)

មរៀ្រមរៀង និងចងបកងមដាយ (Compiled by)
       កញ្ញា  សន ឆវវីត ី- េង្ន្តសីបេ្រសបេរួលទំន្ក់ទំនង 
       (Ms. Sorn Chhorvyvatey - Communication Coordinator)
ខកសបេរួលមដាយ (Edited by)
      - មល្ក មែ �ពុងមេ៉ាង - េង្ន្តសីបេ្រសបេរួល្ណៈករ្ា្ិការប្រត្ិរត្ត ិស.អ.ក 
       និងការ រ្រ ប្រចាតំំ្រន់១&២ (Mr. Khe Longmeng - Executive 
      Committees Coordinator and Zone 1&2 Coordinator)
      - កញ្ញា  ព្ុន បសីេពុំ - ប្រធានរដ្ឋបាល និងហរិញញាវតថាពុ 
     (Ms. Thun Sreymom - Admin and Finance Manager)
រចន្មដាយ (Designed by)
      កញ្ញា  សន ឆវវីត ី- េង្ន្តសីបេ្រសបេរួលទំន្ក់ទំនង 
      (Ms. Sorn Chhorvyvatey - Communication Coordinator)
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តមមលាសសរូវ និ្តមមលាអ្្ករនាងំចញ 
(Paddy price and FOB price)
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