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SAVING
LIVES
CHANGING
LIVES

បច្ចបបន្ន
ភាពតម្លៃស្បៀងអាហារសៅប្បសេ្កលពុជា - ផ្ែម្ិថុនាឆ្ែាំ២០២០
ុ

ី
ធតោតធលើ៖ឥទធិពលននកូវដ១៩ធលើ
តនម្ៃធសបៀងអាហារ

ផ្នែកវ ិភាគនិ ងធ្វើផ្ននទី ភាពងាយរងធ្រោះធៅកែុងការ ិយាល័យ្រចាំ្រធទសកម្ពុជា

បុពវកថា

មាតិកា

ការរាតតាតននកូ វ ីដ១៩
២០២០ម្ក។

បានវ ិវតោយា៉ាងឆ្រ់រហ័សពាសធពញពិ ភពធោកចរ់ តាំងពី ធដើម្ឆ្ែាំ

1.

ររកគាំធហើញសាំខ្ន់ៗ

ផ្នែកធលើអងគការសុែភាពពិ ភពធោកគិ ត្តឹ ម្នថៃទី៣០ផ្ែម្ិ ថុនាមាន

2.

លទធនល

ធៅនថៃទី១១ផ្ែម្ិ នាអងគការសុែភាពពិ ភពធោកបាតចត់ ទុកកូវ ីដ១៩ថាជាការ

ជាំ ងឺរាតតាតសកល។

ករណីឆ្ៃងកូវ ីដ១៩ចាំនួនធ្ចើ នជាង១១ោននាក់

និ ងអែកស្លៃរ់ ធ្ចើ នជាង៥០០០០០នាក់ធៅទូ

ទាំងពិ ភពធោក។ ធៅ្រធទសកម្ពុជាចរ់ តាំងពី រកធ ើញមានឆ្ៃង១ករណីធៅនថៃទី២៧ផ្ែម្ករា
រហូតដល់នថៃទី៣០ផ្ែម្ិ ថុនាធនោះមានចាំ នួនអែកឆ្ៃងកូ វ ីដ១៩សរុរទាំងអស់១៤១នាក់ និងរានអែក
ស្លៃរ់ ធោយស្លរជាំ ងឺធនោះធទ។

ការរាតតាតននកូ វ ីដ១៩បានជោះឥទធិពលធលើធសដឋកិចព
ច ិ ភពធោកយា៉ា ងខ្ៃាំង។ ជាំនួញ និ ងការធ្វើ
ដាំ ធណើរនានា្តូវបានហាម្ឃាត់ យា៉ាងតឹ ងរ ឹង

ធហើយ្រធទសជាធ្ចើ នរារ់ ទាំង្រធទស

កម្ពុជា
និ ង្រធទសដនទធទៀតធៅអាសុីបានអនុ វតោវ ិធានការរិ ទការធចញចូ ល្រធទស ធដើ ម្បីម្ិនឲ្យមាន
ការរ ីករាលោល។

ធដើ ម្បីផ្សវងយល់ថាធតើ ការរាតតាតននកូវ ីដ១៩

3.

មានឥទធិពលធៅធលើភាពមានធសបៀងនិ ងលទធ

3

ការដាំ ធណើរការររស់នារ

4

ថាែក់ជាតិ៖ និនាែការតនម្ៃរយៈធពលែៃី

6

ថាែក់ធ្កាម្ជាតិ៖ និនាែការតនម្ៃអងករច្ម្រោះនិង្តី នទក់

8

ថាែក់ ជាតិ ៖ និ នាែការតនម្ៃរយៈធពលផ្វង

5

ថាែក់ធ្កាម្ជាតិ៖ និនាែការតនម្ៃធៅទី្រជុាំជននិងជនរទ

7

ថាែក់ធ្កាម្ជាតិ៖ និនាែការតនម្ៃសុតទនិងធ្រងឆ្

9

ររ ិរទ

ពាណិជជកម្ានិងនលិតកម្ាកុងស្រសរ
ែ
ក

10

ការធឆ្ៃើយតរផ្នែកនធយាបាយនារចចុរបនែ

11

ភាពទទួ លបានធសបៀងធៅតម្នារនានាកែុង្រធទសកម្ពុជា អងគការធសបៀងអាហារពិភពធោក

4.

វ ិ្ី ស្លស្តសោនិងទីតង
ាំ នារ

12

ស្លច់ រផ្នៃ និ ងធ្រងឆ្មានលក់ ធៅកែុង៤៥នារធៅទី ្រជុាំ ជននិ ងជនរទទូទាំង្រធទស (សូម្

5.

ឧរសម្ព័នទ
ធ ី១ – រផ្្ម្រ្ម្ួលនថៃលក់រាយ

13

្តូវបានសមាាសន៏ ជាធរៀងរាល់ពីរសបាោហ៏ តម្រយៈម្ណឌលសមាាសន៏ តម្ទូ រស័ពទផ្ដលបានចុ ោះ

6.

ឧរសម្ព័នទ
ធ ី២ – រផ្្ម្រ្ម្ួលនថៃលក់ដុាំ

14

តម្ោនតនម្ៃលក់ ដុាំនិងលក់ រាយររស់ធសបៀងអាហារសាំខ្ន់ ៗម្ួ យចាំ នួនដូ ចជា៖ អងករច្ម្រោះ ្តី

ធម្ើ លព័ ត៌មានលម្ែិតធៅផ្នែកវ ិ្ីស្លស្តសោ)។ ជាម្្យម្ ្រធាននារ និ ងអាជីវករចាំ នួន៣៤០នាក់

កិ ចចសនាជាម្ួ យ WFP ។ រផ្នែម្ធៅធលើតនម្ៃ ្រធាននារក៏្តូវបានសមាាសន៏ នងផ្ដរធដើ ម្បី
វាយតនម្ៃពីម្ុែងារររស់ទីនាររារ់ ទាំងរញ្ហ
ា នគត់នគង់និងត្ម្ូវការ។
បានធ្រើ ធដើ ម្បីរកស្រស្លយលទធនលនិ ងផ្សវងយល់ពីររ ិរទ។

ព័ ត៌មានធនេងធទៀតក៏ ្តូវ

ការធ្វើរចចុរបនែភាពផ្ែម្ិ ថុនាធនោះគឺផ្នែកធលើទិនែន័យ ផ្ដលបាន្រម្ូ លធៅកែុងសបាោហ៏ទី១ និ ង
សបាោហ៏ទី៣ននផ្ែម្ិ ថុនាឆ្ែាំ២០២០ធហើយព័ ត៌មានធនេងៗធទៀតគឺ គិត្តឹ ម្នថៃទី៣០ផ្ែម្ិ ថុនា។
្រព័ នធតម្ោនធនោះគឺ ផ្នែកធលើកិចចសហការរយៈធពលផ្វងរវាង
កសិកម្ានន្កសួងកសិកម្ា រុកាា្រមា៉ា ញ់ និ ងធនស្លទ.

WFP

និ ងការ ិយាល័យទី នារ

ទាំ នាក់ទាំនង៖ Indira Bose indira.bose@wfp.orgYav Long yav.long@wfp.org Chanvibol Choeur chanvibol.choeur@wfp.org

ព័ត៌មានលម្ែិត៖

https://www.wfp.org/countries/cambodia
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របកគំស

ញ
ើ ្ំខាន្់ៗ
កូវ ីដ១៩
ការពិនិតយធម្ើលជាសកល

វ ិភាគនិនាែការរយៈធពលផ្វង
(វ ិចឆិកា២០១៩ - ម្ិថុនា២០២០)

ការរាតតាតននកូវ ីដ១៩ បានរាលោលយា៉ា ងធលឿនចរ់ ពីផ្ែ

ម្ករាម្ក ធហើយបានជោះឥទធិពលយា៉ា ងខ្ៃាំងធៅធលើសកម្ាភាព
ធសដឋកិចចពាសធពញពិ ភពធោក។ ្រធទសកម្ពុជាមានធសដឋ
កិចចចាំហរ ផ្ដលមានចាំណងពាណិជជកម្ាយា៉ាងជិតសែិទធជាម្ួយ
្រធទសជិតខ្ង ជាម្ួយ្រធទសចិន ជាម្ួ យសហគម្ន៏ អឺររ
៉ាុ
និងសហរដឋអាធម្រ ិក

ធសដឋកិចចពិភពធោក

ធហតុ ដូធចែោះធហើយ

ការរ៉ាោះពាល់ដល់

ក៏ រ ាំពឹងថានឹ ងមាននលវ ិបាកខ្ៃាំងកាៃ

ដល់្រធទសកម្ពុជានងផ្ដរ។

ចាំធពាោះពាណិជជកម្ាធសបៀងកែុងសកលធោក កូវ ីដ១៩បានជោះ
ឥទធិពលទាំងធលើការនគត់នគង់

និងត្ម្ូវការ។

្រធទសកែុង
តាំរន់អាសុីអាធគែយ៏ជាធ្ចើ នរធងកើនការ្តួ តពិ និតយតម្្ពាំផ្ដន
ររស់ែួៃន ផ្ដលបានរ ាំខ្នដល់លាំហូរនិ ងតនម្ៃររស់ធសបៀងអា

ហារ។ ្រធទសកម្ពុជា គឺ ជា្រធទសនាាំអងករធចញ ដូ ធចែោះការ
ធាៃក់ ចុោះនូវត្ម្ូវការអងករ និងការកាំហិតការនាាំធចញ គឺ អាចរ៉ាោះ
ពាល់ដល់ការនាាំធចញអងករ រ៉ាុផ្នោក៏អាចជួ យឲ្យតនម្ៃកុែងស្រសរក
មានធសែរភាពនងផ្ដរ។

ការរិទការនាាំធចញអងករររស់រោឋភិ

បាលជារធ្
ោ ោះអាសនែធៅធដើម្ផ្ែធម្ស្ល ្តូវបានធរើ កធ
វ ិញកាលពីនថៃទី២០ផ្ែឧសភា។

ការនាាំអងករធចញកែុងរយៈ

ធពល៥ផ្ែដាំ រូងននឆ្ែាំ២០២០ធនោះធកើ នធ
នឹងរយៈធពលដូចរែកាលពី ឆ្ែាំម្ុន។

ើង

ើង ៤២% ធរើធ្ៀរ

ធៅ្រធទសកម្ពុជា តនម្ៃធសបៀងសាំខ្ន់ៗភាគធ្ចើនមានធសែរភាព
រងគួរកែងរយៈធពល៧ផ្ែកនៃ
ងម្កធនោះ។ កាលពីចុងផ្ែម្ិនា និង
ុ
ធដើម្ផ្ែធម្ស្ល តនម្ៃធសបៀងបានហក់ធ
ធ

ើងដល់៦០%ចាំ ធពាោះរផ្នៃម្ួយចាំ នួន)

និងស្លច់្ជូកធកើនធ

ើង ជាពិធសសរផ្នៃ (ធកើ ន
សុតធកើនធ

ើង១៤,៥%

ើង៥,៧%។ ធហតុ នលននការធកើ នធ

ើងធនោះ

ើងនូវករណីឆ្ៃងកូវ ីដ១៩ និងការ

ទាំនងជាទក់ទិននឹ ងការធកើនធ

រិទ្ពាំផ្ដនផ្ដលកាំ ហិតដល់ការធ្វើពាណិជជកម្ា ឆ្ៃងកាត់្ពាំ ផ្ដន។
ធសបៀងអាហារធនេងៗធទៀត

ដូ ចជាអងករច្ម្រោះ

និង្តី នទក់មាន

តនម្ៃធថរ ែណៈតនម្ៃធ្រងឆ្មាននិ នាែការធាៃក់ ចុោះកែុងរយៈធពលពី
រផ្ែកនៃងម្កធហើយ។

ទីនារក៏រនោដាំធណើរការលែនងផ្ដរ

កែុងរយៈធពលកនៃងម្កធនោះ។
ធៅចុងផ្ែម្ិ ថុនា ្រផ្ហលពី រភាគរី(៦១%) នន្រធាននារបាន

រាយការណ៏ថាចាំនួនអតិថិជនម្កកាន់ ទីនារកែុងពីរសបាោហ៏កនៃង
ធៅធនោះម្ិ នមានការផ្្រ្រួលធទ
ណ៏ថា មានការធកើ នធ
ធកើនធ

ធទោះរី ជា២២%

បានរាយការ

ើងតិ ចតួ ច ៦% រាយការណ៏ថាមានការ

ើងខ្ៃាំង និង១១%រាយការណ៏ថាមានការថយចុោះតិ ចតួចក៏

ធោយ។ ធលើសពីធនោះធទៀត ្រធាននារធសទើរផ្តទាំ ងអស់ (៩៤%)

រផ្្ម្រ្ម្ួលនថៃធសបៀង្រចាំផ្ែ
(ឧសភា - ម្ិថុនា២០២០)
ធៅផ្ែម្ិថុនាធនោះ តនម្ៃធសបៀងភាគធ្ចើនមានធសែរភាព។ ែណៈ
រផ្នៃម្ួយចាំ នួនដូចជា្តកួ ន រនោផ្្រ្រួល រ៉ាុ ផ្នោទាំហាំននការផ្្រ
្រួលធនោះបានថយចុោះធោយស្លរផ្តកតោរដូវកាលររស់វា។

ធៅទី្រជុាំជននិងជនរទតនម្ៃធសបៀងម្ួយចាំនួន មានការផ្្រ
្រួល

ធហើយទិ សធៅននការផ្្រ្រួលតនម្ៃធៅតាំ រន់ទាំងពីរ

ធនោះគឺស្រសធដៀងរែ ធលើកផ្លងផ្ត្តី និងស្លច់្ជូក។

ធៅតម្ធែតោដូចផ្ដលបានរ ាំពឹ ងទុ កធែតោោច់ ស្រសយា៉ា លដូចជា

ធែតោធកាោះកុង និងធែតោធៅតាំ រន់ភាំែភាគខ្ងធជើង និងឥស្លនគឺ

មានតនម្ៃធសបៀងម្ួ យចាំនួនដូ ចជា៖ អងករច្ម្រោះ ្តី សុត និង
ធ្រងឆ្ នថៃជាងរ្
ោ ធែតោដនទ។
ការធ

ើងចុោះតនម្ៃធសបៀងតម្រដូវកាល គឺរ ាំពឹងថានឹងធកើ តមាន

រផ្នែម្ធទៀតកែុងកាំ

ុងរ៉ាុ នាានផ្ែខ្ងម្ុ ែធនោះ ជាម្ួ យនឹងការ
រញ្ចរ់រដូវ្បាាំង និងឈានចូ លដល់រដូវធភៃៀងធាៃក់ ពាសធពញ
្រធទសកម្ពុជា។

បានរាយការណ៏ថា ម្ិនមានរញ្ហ
ា ផ្នែកនគត់នគង់ធទ កែុងែណៈ ៦%
បានរាយការណ៏មានរញ្ហ
ា ផ្នែកនគត់នគង់ធោយស្លរតនម្ៃននការនគត់
នគង់ធកើនធ

ើង និងររ ិមាណននការនគត់នគង់ធាៃក់ ចុោះ។

សនែិោឋន

ែណៈមានការធកើនធ ើងនូវតនម្ៃលក់ រាយធសបៀងអាហារស្រសស់ៗម្ួ យចាំ នួនធៅចុ ងផ្ែម្ិ នាឬធដើម្ផ្ែធម្ស្លឆ្ែាំ២០២០ធនាោះ
ធៅកែុងផ្ែម្ិ ថុនាធនោះទាំ ហាំននការធ ើងចុ ោះទាំងធនាោះ
បានថយចុ ោះធ្ចើ ន ធហើយតនម្ៃមានធសែរភាព កែុងរងវង់ននរផ្្ម្រ្ម្ួលតម្រដូវកាលចាំ ធពាោះធសបៀងអាហារម្ួ យចាំ នួន។ នារនានាក៏មានដាំ ធណើរការលែនងផ្ដរធទោះរី ជាមានការ
ឆ្ៃងកូ វ ីដ១៩ ចាំ នួនពី ររី ករណីធៅចធនាៃោះពីនថៃទី២២ឧសភានិ ងនថៃទី២៨ម្ិ ថុនា។ កនៃងម្កធនោះ ការជោះឥទធិពលររស់កូវ ីដ១៩ ធៅធលើសនោិសុែធសបៀងគឺ ទាំនងជាធកើ តធចញម្កពី
ផ្នែកត្ម្ូវការ ផ្ដល្គួស្លរជាធ្ចើនកាំ ពុងរងនលរ៉ា ោះពាល់ផ្នែកធសដឋកិចធច ោយស្លរបាត់ រង់ម្ុែរររនិង្បាក់ ចាំណូលធោយស្លរផ្តវ ិរតោិកូវ ីដធនោះ ផ្ដលនាាំម្កនូ វការកាំ ហិតលទធ
ភាពររស់ពួកធគកែុងការទទូ លបានធសបៀងអាហារផ្ដលមានអាហារូរតែម្ា្គរ់ ្រន់ និងធ្ចើ នម្ុ ែ។
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ការដំស

ើ រការរប្់ផ្សារ

ធៅកែុងនារផ្ដលបានតម្ោនតនម្ៃធៅកែុង្រធទសកម្ពុជា មាន
្រធាននារ្តូវបានសមាាសន៏ ធៅសបាោហ៏ទី១ និ ងសបាោហ៏ទី៣
ននផ្ែម្ិ ថុនា*។

្រធាននារផ្ដលបានសមាាសន៏ ទាំងអស់បាន

រផ្្ម្រ្ម្ួលននចាំនួនអតិថិជនម្កនារកែងរយៈធពល២សបា
ថុនាឆ្ែាំ២០២០
ោ ហ៍កងផ្ែម្ិ
ុ
ុែ
0% 0%

0%

5%

21%

រាយការណ៏ថានារបានធរើ កដាំ ធណើរការ្ម្ាត។

ជារួម្ ចាំ នួនអតិ ថិជនម្កកាន់ ទីនារធៅធដើ ម្ផ្ែម្ិ ថុនាបានធកើ ន
ធ

ើង

ធហើយមានធសែរភាពឬរនោធកើ នធ

ធៅចុ ងផ្ែម្ិ ថុនា ជិ តពីរភាគរី (៦១%) នន្រធាននារបានរាយ
២២% បានរាយការណ៏ថាមានការធកើនធ
ការណ៏ថាធកើ នធ
ធាៃក់ ចុោះរនោិច។

ែណៈ

ើងតិចតួ ច ៦% រាយ

ើងខ្ៃាំង និ ង១១% ធឆ្ៃើយថាចាំ នួនអតិ ថិជនបាន
ធរើ ធ្វើការធ្រៀរធ្ៀរ

ើងតិចតួ ចនូ វចាំ នួនអតិ ថិជន ធហើយ ២១% រាយ

ការណ៏ថារានការផ្្រ្រួលនូ វចាំ នួនអតិ ថិជនធទ។
ជារួម្

ណ៏ថាម្ិ នមានរញ្ហ
ា ផ្នែកនគត់នគង់ធសបៀងអាហារធទ

0%

ធ្ៀរនឹ ង

ធៅចុ ងផ្ែម្ិ ថុនាធនោះមាន្រធាន

នារតិ ចតួ ចរាយការណ៏ថាមានរញ្ហ
ា ផ្នែកនគត់នង
គ ់ដូចជា៖

៣%

រាយការណ៏ថាមានការធាៃក់ ចុោះនូ វររ ិមាណនគត់នគង់ និង៣%បាន

ើងនូវតនម្ៃនគត់នគង់។ នទុយធៅវ ិញ
ធៅធដើម្ផ្ែម្ិ ថុនា ១១% នន្រធាននារបានរាយការណ៏ថាមាន

ការធកើ នធ

ើងនូ វតនម្ៃនគត់នង
គ ់។

ើងតិ ចតួ ច

បាទ/ចសធកើ នធ

ើងខ្ៃាំង

6%

22%
61%

បាទ/ចសធកើ នធ

ើងតិ ចតួ ច

បាទ/ចសធកើ នធ

ើងខ្ៃាំង

បាទ/ចសធាៃក់ ចុោះតិ ចតួ ច

បាទ/ចសធាៃក់ ចុោះខ្ៃាំង

បាទ/ចសធាៃក់ ចុោះខ្ៃាំង

ម្ិ នដឹ ង

ម្ិ នដឹ ង

ផ្ែម្ិថុនាឆ្ែាំ២០២០,សបាោហ៍៣(ចាំនួនសាំ្ក់= ១៨)

រផ្្ម្រ្ម្ួលននការនគត់នង
គ ់ធសបៀងអាហារកែុងរយៈធពល២សបាោហ៍កងផ្ែម្ិ
ថុនាឆ្ែាំ២០២០
ុែ

្ម្ាតផ្ដរ។ ធៅចុ ងផ្ែម្ិ ថុនា ៩៤%នន្រធាននារបានរាយការ

រាយការណ៏ថាមានការធកើនធ

បាទ/ចសធកើ នធ

ផ្ែម្ិថុនាឆ្ែាំ២០២០, សបាោហ៍១(ចាំនួនសាំ្ក់= ១៩)

11% 0%

ការនគត់នគង់ធសបៀងអាហារធៅកែុងទី នារក៏ ដាំធណើរការជា

៨៩%កាលធដើ ម្ផ្ែម្ិ ថុនា។

រានផ្្រ្រួលធទ

ធៅធដើម្ផ្ែម្ិ ថុនា

្រផ្ហលរី ភាគរួ ន (៧៤%) នន្រធាននារបានរាយការណ៏ថា
មានការធកើនធ

74%

0%
11%

បាទ/ចសធាៃក់ ចុោះតិ ចតួ ច

ើងធៅចុងផ្ែម្ិ ថុនា។

ការណ៏ថារានការផ្្រ្រួលនូ វចាំ នួនអតិ ថិជនធនាោះធទ

0%
រានផ្្រ្រួលធទ

89%

3%

រានរញ្ហ
ា ធទ

3% 0%

រានរញ្ហ
ា ធទ

បាទ/ចសតោច់ ការនគត់នគង់

បាទ/ចសតោច់ ការនគត់នគង់

បាទ/ចសការនគត់នគង់ថយចុ ោះ

បាទ/ចសការនគត់នគង់ថយចុ ោះ

បាទ/ចសតនម្ៃធកើ នធ

បាទ/ចសតនម្ៃធកើ នធ

ើង

បាទ/ចសធាៃក់ ចុោះគុ ណភាព
ម្ិ នដឹ ង

ផ្ែម្ិថុនាឆ្ែាំ២០២០, សបាោហ៍១(ចាំនួនសាំ្ក់= ១៩)

94%

ើង

បាទ/ចសធាៃក់ ចុោះគុ ណភាព
ម្ិ នដឹ ង

ផ្ែម្ិថុនាឆ្ែាំ២០២០,សបាោហ៍៣(ចាំនួនសាំ្ក់= ១៨)

* ្រតិរតិោករសមាាសន៏ តម្ទូ រស័ពទ ម្ិនអាចទាំនាក់ទាំនងធៅ្រធាននារទាំងអស់ បានធទកែុងអាំ ុ ងធពល
្រម្ូលទិនែន័យ។
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ថានក់ជាតិ៖ និនាែការតនម្ៃរយៈធពលផ្វង
និ នាែការតនម្ៃរយៈធពលផ្វងននធសបៀងអាហារផ្ដល្រជាជនទទួ លទនជាទូ ធៅចាំ នួន៦(អងករច្ម្រោះ សុតទ ្តកួ ន** ្តី នទក់ ស្លច់ ្ជូក និ ងធ្រងឆ្) ធៅតម្នារទី្រជុាំ ជននិ ង

ជនរទចាំ នួន១៤នារ*** ធៅកែុងធែតោចាំនួន៧ (បាត់ដាំរង កាំ ពង់ ឆ្ែាំង កាំពង់ ្ាំ ឧតោរមានជ័ យ ធសៀម្រារ ្ពោះវ ិហារ និ ងសទឹងផ្្តង) ចងែុលរងាាញថា ែណៈតនម្ៃហក់ ធ ើងរនោិច
កាលពី ធដើ ម្ផ្ែធម្ស្លធនាោះ រហូតដល់ផ្ែម្ិថុនាធនោះតនម្ៃមានធសែរភាពរងគួរ។ តនម្ៃអងករច្ម្រោះនិ ងសុតទធៅកែុងផ្ែម្ិថុនាធនោះ គឺម្ិនផ្្រ្រួលធទ ែណៈតនម្ៃ្តីនក
ទ ់ ្តកួ ន និ ង
ធ្រងឆ្មាននិ នាែការធាៃក់ ចុោះធៅចុ ងផ្ែម្ិ ថុនា។ និ នាែការតនម្ៃទាំងធនាោះគឺស្រសររែនឹ ងការធ
ចរ់ ពីចុងផ្ែឧសភាម្ក។

តនម្ៃលក់រាយជាម្្យម្

២៧ម្ករា ករណីរកធ

ឆ្ៃងកូវ ីដ១៩ធលើកដាំរូង

ញ
ើ អក
ែ

ើងចុ ោះនននថៃតម្រដូវកាលផ្ដរ។ នទុយធៅវ ិញ តនម្ៃស្លច់ ្ជូកមាននិនាែការធកើ នធ

៧ម្ិនាករណីឆ្ង
ៃ កូវ ីដ
១៩ធកើនធ

២៨ម្ិថុនា ករណីឆ្ៃងកូវ ីដ

២២ឧសភា

ង
ើ

ើង

ករណីឆ្ៃងកូវ ីដ១៩ថាី

១៩ចុងធ្កាយ

6,000

24,000

5,500

22,000

5,000

អ័កេរឋម្(ធរៀល)

18,000

4,000
3,500

16,000

3,000

14,000

2,500

អ័កេរនាទរ់រនេាំ (ធរៀល)

20,000
4,500

12,000
2,000

10,000

1,500
1,000

8,000
1

1

ិចឆិកា
វNov

Dec
្ែ
2019

អ័កេរឋម្(ធរៀល)

ូ

1

1

1

Jan
ម្ករា

កុFeb
ម្ាៈ

Mar
ម្ិ
នា

1.1.អងករច្ម្រោះ/Mixed Rice

អ័កេរនាទរ់រនេាំ(ធរៀល)

2.1.្តីនទក់(រស់)/Snake fish (Live)

1

2

1

Apr
ធម្ស្ល

2
May
ឧសភា

1

2

ម្ិJun
ថុនា

2020
4.1.សុតទ/Duck egg (Riels/10 eggs)

3.1. ស្លច់្ជូក៣ជាន់ / 3-layer pork/Pork with fat

** ្តកួនគឺរផ្នៃផ្ដល្តូវបានទទួ លទនជាទូធៅធៅ្រធទសកម្ពុជា ធហើយនិនាែការតនម្ៃររស់វាIម្ិ នចងែុលរងាាញពី ការធ

8.1.្តកួន/Morning glory

5.1.ធ្រងឆ្/Vegetable Oil: Saji ឬMongsay ឬCailan

ើងចុោះនថៃររស់រផ្នៃធនេងធៅកែុងឧរសម្ព័នធធនាោះធទ។

*** ទិនែន័យធនោះគឺទទួលបានពី ១៤នារផ្ដលបានតម្ោនតនម្ៃចរ់ តាំងពីផ្ែវ ិចឆិការឆ្ែាំ២០១៩។សូម្ធម្ើលផ្នែកវ ិ្ីស្លស្តសោស្មារ់ ព័ត៌មានលម្ែិត។
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ថានក់ជាតិ៖ និនាែការតនម្ៃរយៈធពលែៃី
និ នាែការតនម្ៃរយៈធពលែៃីននធសបៀងអាហារផ្ដលបានទទួ លទនជាទូ ធៅចាំ នួន៦(អងករច្ម្រោះ សុតទ ្តកួន ្តី នក
ទ ់ ស្លច់ ្ជូក និ ងធ្រងឆ្) ធៅតម្នារទី ្រជុាំ ជននិ ងជនរទ

ចាំ នួន៣១នារ*** ធៅកែុងធែតោចាំនួន១៦ (រនាទយមានជ័ យ កាំ ពង់ ចម្ តបូង ាំុា កាំពង់ សឺ ព កាំ ពត ក្
ោ ល ធកាោះកុ ង ្ពោះសីហនុ ្កធចោះ ភែាំធពញ ន្ពផ្វង ធពា្ិស្លត់ ម្ណឌលគិរ ី
រតនគិរ ី ស្លវយធរៀង និ ងតផ្កវ)ចងែុលរងាាញថា តនម្ៃធសបៀងភាគធ្ចើ នមានធសែរភាពធៅចធនាៃោះពី ចុងផ្ែធម្ស្លរហូតដល់ធដើ ម្ផ្ែឧសភា។ ធៅធដើ ម្ផ្ែម្ិថុនាធនោះ តនម្ៃស្លច់្ជូក
ើង ែណៈធពលតនម្ៃធសបៀងអាហាររួ ន្រធភទធនេងធទៀតបានធាៃក់ ចុោះ។ នទុយធៅវ ិញ ធៅចុ ងផ្ែម្ិ ថុនាធនោះ តនម្ៃអងករច្ម្រោះ ្តី នទក់ និងសុតទ មាន
ើង ចាំ ផ្ណកតនម្ៃស្លច់ ្ជូក្តកួ ន និ ងធ្រងឆ្វ ិញគឺ បានធាៃក់ ចុោះ។

និ ង្តកួនមានការធកើ នធ
និ នាែការធកើ នធ

តនម្ៃលក់រាយជាម្្យម្

២២ឧសភា

៧ម្ិនាករណីឆ្ៃង
កូវ ីដ១៩ធកើនធ

២៨ម្ិថុនា ករណីឆ្ៃង

ករណីឆ្ៃងកូវ ីដ១៩ថាី

ើង

កូវ ីដ១៩ចុងធ្កាយ

6,000

24,000

5,500

22,000

5,000
20,000
18,000

4,000
3,500

16,000

3,000

14,000

2,500
12,000

អ័កេរនាទរ់រនេាំ (ធរៀល)

អ័កេរឋម្(ធរៀល)

4,500

2,000
10,000

1,500
1,000

8,000
2

2

Mar
ម្ិ
នា

Apr
ធម្ស្ល

1

2
May
ឧសភា

1

2
Jun
ម្ិថុនា

2020
អ័កេរឋម្(ធរៀល)
អ័កេរនាទរ់រនេាំ(ធរៀល)

1.1.អងករច្ម្រោះ/Mixed Rice

4.1.សុតទ/Duck egg (Riels/10 eggs)

8.1.្តកួន/Morning glory

2.1.្តីនទក់(រស់)/Snake fish (Live)

3.1. ស្លច់្ជូក៣ជាន់/ 3-layer pork/Pork with fat

5.1.ធ្រងឆ្/Vegetable Oil: Saji ឬMongsay ឬCailan

****ទិនែន័យធនោះទទួ លបានពីចាំនួននារផ្ដលបានព្ងី ករផ្នៃងស្មារ់ តម្ោនតនម្ៃចរ់ តាំងពីផ្ែម្ិ នាឆ្ែាំ ២០២០។សូម្ធម្ើលផ្នែកវ ិ្ីស្លស្តសោស្មារ់ ព័ត៌មានលម្ែិត។
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ថានក់សប្កាលជាតិ៖ និនាែការតនម្ៃធៅទី្រជុាំជននិងជនរទ
ធៅសបាោហ៏ទី៣ផ្ែម្ិ ថុនា និ នាែការតនម្ៃរវាងទី ្រជុាំ ជន និ ងជនរទមានការែុ សរែែៃោះ។ តនម្ៃអងករច្ម្រោះ ្តី នទក់ ស្លច់ ្ជូក និ ងធ្រងឆ្ធៅជនរទ គឺ ទរជាងធៅទី ្រជុាំ ជន
ែណៈធពលតនម្ៃ្តកួ នធៅទី ជនរទែពស់ជាងធៅទី ្រជុាំ ជន។

រផ្្ម្រ្ម្ួលតនម្ៃអងករច្ម្រោះ សុតទ ្តកួ ន និ ងធ្រងឆ្ ធៅទី ជនរទ និ ងទី្រជុាំ ជន គឺ មាននិ នាែការដូចរែ ចាំ ផ្ណករផ្្ម្រ្ម្ួលតនម្ៃស្លច់ ្ជូក និ ង្តីនទក់វ ិញគឺ មាន
និ នាែការនទុយរែ រ៉ាុ ផ្នោរផ្្ម្រ្ម្ួលររស់វាតិ ចតួ ច។

ធៅចធនាៃោះសបាោហ៏ទី១ និងទី ៣ផ្ែម្ិ ថុនាធនោះ តនម្ៃអងករច្ម្រោះធៅទី ជនរទធកើនធ

ើង ១,៩% និ ងទី ្រជុាំ ជនធកើ នធ

ើង៤,៨%។ តនម្ៃសុតទធៅទី ជនរទធកើ នធ

ើង ៣,៤%

ើង ៣%។ នទុយម្កវ ិញ តនម្ៃ្តកួ នបានធាៃក់ ចុោះយា៉ា ងខ្ៃាំងគឺ ធាៃក់ ចុោះ ១៥,៨% ដូ ចរែធៅទី ជនរទ និ ងទី ្រជុាំ ជន ធហើយតនម្ៃធ្រងឆ្មានការធាៃក់
ចុ ោះតិ ចតួ ច គឺ ធាៃក់ ចុោះ ០,៩% ធៅទី ជនរទ និងធាៃក់ ចុោះ ០,៥% ធៅទី ្រជុាំ ជន។
និ ងធៅទី្រជុាំ ជនធកើនធ

រផ្្ម្រ្ម្ួល្រចាំពីរសបាោហ៏(%)

សបាោហ៏ទី១និងសបាោហ៏ទី៣ផ្ែម្ិថុនាឆ្ែាំ២០២០

ជនរទ
សុតទ

អងករច្ម្រោះ

3.4%

អងករច្ម្រោះ

្រជុាំជន
4.8%

សុតទ

1.9%

3.0%

ស្លច់្ជូករីជាន់

0.2%

្តីនទក់(រស់)

-0.2%

្តីនទក់(រស់)

0.1%

ស្លច់្ជូករីជាន់

-0.5%

ធ្រងឆ្

-0.5%

ធ្រងឆ្

-0.9%

្តកួន -15.8%

-20.0%

្តកួន -15.8%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

-20.0%

-10.0%

សមាគល់៖ទិនែន័ធយនោះទទួលបានពីនារចាំនួន៤៥។សូម្ធម្ើលផ្នែកវ ិ្ីស្លស្តសោស្មារ់ព័ត៌មានលម្ែិត។

0.0%

10.0%

20.0%
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ថានក់សប្កាលជាតិ៖ និនាែការតនម្ៃអងករច្ម្រោះនិង្តីនទក់
ធៅចុងផ្ែម្ិថុនា

ឆ្ែាំ២០២០

តនម្ៃលក់រាយជាម្្យម្ររស់អងករច្ម្រោះ

ធៅទូទង
ាំ

្រធទស គឺ ២.០៤១ ធរៀលកែងម្ួ
នារធសរ ីធស្លភ័ ណឌ កែុងធែតោរនាទយ
ុ យគី ្កាម្។
ូ
មានជ័ យ បានរាយការណ៏តនម្ៃលក់ រាយអងករច្ម្រោះែពស់ជាងធគរាំ នុត (២.៧០០
ធរៀល)

ធហើយវាែពស់ជាងតនម្ៃធៅចុ ងផ្ែឧសភា។

តនម្ៃអងករែពស់ជាងធគរនាទរ់

(២.៥០០ ធរៀល) គឺ កុងនារធលើ
ែ
ររស់ធែតោ្ពោះសីហនុ ធហើយតនម្ៃធនោះក៏ធកើ នធ ើង
ធ្ៀរនឹ ងចុងផ្ែឧសភា។ ធៅចុ ងផ្ែម្ិ ថុនា តនម្ៃអងករច្ម្រោះទរជាងធគរាំ នុត ធៅ

កែុងនារសួងននធែតោតបូង ាំុា (១.៦៥០ ធរៀល) ធហើយវាធាៃក់ ចុោះរនោិច ធ្ៀរនឹ ងចុងផ្ែ
ឧសភា និ ងធដើ ម្ផ្ែម្ិ ថុនា។ នារតែវននធែតោកាំពង់ ចម្ ក៏ បានរាយការណ៏តនម្ៃអងករ
ច្ម្រោះទរជាងធគផ្ដរ (១.៧៥០ ធរៀល)ធហើយវាធកើ នធ
និ ងម្ួ យផ្ែកនៃងធៅ។

ធៅចុងផ្ែម្ិថុនា

ឆ្ែ២
ាំ ០២០

តនម្ៃលក់រាយជាម្្យម្ររស់្តីនក
ទ ់(រស់)

ធៅទូទង
ាំ

្រធទស គឺ៩.២៥១ ធរៀលកែងម្ួ
តនម្ៃលក់ រាយនថៃជាងធគរាំ នុត គឺ ធៅ
ុ យគី ្កាម្។
ូ
កែុងនារដងទង់ននធែតោធកាោះកុ ង (១៤.៥០០ ធរៀល) ធហើយតនម្ៃធនោះ ែពស់ជាង កាលពី
ចុ ងផ្ែឧសភា និ ងធដើ ម្ផ្ែម្ិ ថុនា។

តនម្ៃ្តី នទក់កុងនាររធវៀងននធែតោ
ែ
្ពោះវ ិហារ គឺ 

១២.០០០ ធរៀល ធហើយវាម្ិនផ្្រ្រួលចរ់ តាំងពី ចុងផ្ែឧសភា។ តនម្ៃលក់ រាយ្តី

នទក់ទរជាងធគរាំ នុត គី កុងនារត
ែ
ែ វននធែតោកាំពង់ ចម្ និ ងនារដូ នផ្កវននធែតោតផ្កវ
(៧.០០០ ធរៀល) ធហើយវាធាៃក់ ចុោះ ធ្ៀរនឹ ងចុងផ្ែឧសភា និ ងធដើ ម្ផ្ែម្ិ ថុនា។

ើងរនោិច ធ្ៀរនឹ ងពីរផ្ែម្ុ ន

តនម្ៃលក់រាយអងករច្ម្រោះ(ម្ិថុនាឆ្ែាំ២០២០)

តនម្ៃអងករច្ម្រោះ
(ធរៀលកែុងម្ួយគី

តនម្ៃលក់រាយ្តីនក
ទ ់(ម្ិថុនាឆ្ែាំ២០២០)

្កាម្)
ូ

តនម្ៃ្តីនក
ទ ់
(ធរៀលកែុងម្ួយគី

្កាម្)
ូ

8

ថានក់សប្កាលជាតិ៖ និនាែការតនម្ៃសុតទនិងធ្រងឆ្
ធៅចុងផ្ែម្ិថុនា ឆ្ែ២
ាំ ០២០ តនម្ៃលក់រាយជាម្្យម្ររស់សត
ុ ទ ធៅទូទង
ាំ ្រធទស

គឺ៥.១៣៣ ធរៀលកែង១០
្ររ់។ តនម្ៃលក់ រាយែពស់រាំនុត កែុងនារដងទង់ននធែតោ
ុ
ធកាោះកុ ងនារជី ភូននធែតោស្លវយធរៀង និ ងនារស្លម្គគីននធែតោ្កធចោះ (៦.០០០ធរៀល

កែុងនារទាំងរី)។ នារទាំងរី ធនោះ ក៏ បានរាយការណ៏ថាតនម្ៃលក់រាយសុតទែពស់
ធៅធដើម្ផ្ែម្ិ ថុនាផ្ដរ។ ធ្ៀរនឹ ងតនម្ៃធៅចុ ងផ្ែឧសភា និ ងធដើ ម្ផ្ែម្ិ ថុនា តនម្ៃធនោះ
ធាៃក់ ចុោះកែុងនារដងទង់ រ៉ាុផ្នោធកើ នធ

ើងកែុងនារជី ភូ និ ងនារស្លម្គគី។ ធៅចុ ងផ្ែ

ម្ិ ថុនា តនម្ៃទរជាងធគរាំនុតកែុងនារធស្លទងននធែតោកាំពង់ ្ាំ (៤.៥០០ ធរៀល) ធហើយ
តនម្ៃធនោះ ទរជាងតនម្ៃធៅចុ ងផ្ែឧសភា និ ងធដើ ម្ផ្ែម្ិ ថុនា។

ធៅចុងផ្ែម្ិថុនា ឆ្ែាំ២០២០ តនម្ៃលក់រាយជាម្្យម្ររស់ធ្រងឆ្ ធៅទូទង
ាំ ្រធទស
គឺ១៩.៣២៣ ធរៀលកែង៥
លី្ត។ តនម្ៃធ្រងឆ្ែពស់ជាងធគរាំ នុត កែុងនាររស់្ក
ុ

ននធែតោបាត់ ដាំរង (២២.២៥០ ធរៀល)។ នារកាំពង់្ាំននធែតោកាំពង់ ្ាំ និ ងនារសឹង
ទ

ផ្្តងននធែតោសឹង
ទ ផ្្តង បានរាយការណ៏តនម្ៃែពស់ជាងធគរនាទរ់ (២២.០០០ធរៀល)។
តនម្ៃធថរធៅកែុងនារសទឹងផ្្តង រ៉ាុផ្នោតនម្ៃកុងនាររស់
ែ
្ក
ធ

និ ងនារកាំ ពង់ ្ាំ ធកើ ន

ើងរនោិច ធ្ៀរនឹ ងចុងផ្ែឧសភាព និ ងធដើម្ផ្ែម្ិថុនា។ ធៅចុ ងផ្ែម្ិ ថុនា តនម្ៃ

ទរជាងធគរាំ នុត

កែុងនារស្លម្គគីននធែតោកាំពត នារស្លៃរផ្លងននធែតោកាំពង់ សឺ ព
និ ងនារ្កឡាញ់ននធែតោធសៀម្រារ (១៧.០០០ ធរៀល កែុងនារទាំងរី) ធហើយតនម្ៃ
ធនោះ ធាៃក់ ចុោះចរ់ តាំងពី ចុងផ្ែឧសភាព។

តនម្ៃលក់រាយសុតទ(ម្ិថុនាឆ្ែាំ២០២០)

តនម្ៃសុតទ
(ធរៀលកែុង១០្ររ់)

តនម្ៃលក់រាយធ្រងឆ្(ម្ិថុនាឆ្ែាំ២០២០)

តនម្ៃធ្រងឆ្
(ធរៀលកែុង៥លី្ត)

9

ពា

ិ ជ្ជកលម ន្ិងផ្សលិតកលមកងប្្ុ
នុ
ក

នលរ៉ា ោះពាល់ពីកូវ ីដ១៩រ្
ោ លឲ្យមានរិ ទ្ពាំ្រទល់្រធទស និ ងកាំ ហិតការធ្វើដាំធណើរកាលពីធដើ ម្
ឆ្ែាំ២០២០ ផ្ដលរ្
ោ លឲ្យមានការរ ាំខ្នដល់ការនគត់នគង់នលិតនលនាាំចូលធៅឲ្យអែកលក់ រាយនិង
អែកទទួ លទន។

ធយាងធលើការវាយតនម្ៃរហ័សពីនលរ៉ា ោះពាល់ននការរ ីករាលោលកូ វ ីដ១៩ធៅធលើ

កសិកម្ា និ ងសនោិសុែធសបៀងធៅកម្ពុជា ្រសិនធរើមានការកាំ ហិតធលើការនាាំចូលធោយស្លរកូវ ីដ១៩
ធៅរនោធនាោះនលិតនលចាំ ណីមាន់ នឹងធាៃក់ ចុោះ២០-៣០% ធោយស្លរផ្តែវោះខ្តវតែុធាតុ ធដើ ម្។

ការនគត់នង
គ ់ធសបៀងអាហារកែងស្រសរ
កកែងឆ្
ែ ាំ ២០២០
ុ
ុ
នលិតនលកែុងស្រសរក

68

រផ្នៃ និងស្លច់ផ្ដលបាននាាំចូលអាចជួ យរាំ ធពញរផ្នែម្នូ វគមាៃតននត្ម្ូវការទាំងធនោះ។ នទុយធៅវ ិញ
នលិតនល្តី កុងស្រសរ
ែ
កអាចរាំ ធពញបាន១០០%ននត្ម្ូវការ (៨៦៣.៨៩៥ធតន) និ ងសល់ស្មារ់

រ ផ្នៃ

ធហើយការនគត់នង
គ ់ ស្លច់ អាចរាំ ធពញបាន្រផ្ហល ៨២% ននត្ម្ូវការ (២៩០.០០០ធតន)។ ដូធចែោះ

ការនាាំធចញ។ ធទោះជាយា៉ា ងធនោះកោី កម្ពុជាធៅផ្តនាាំចូល្រធភទ្តី ធនេងៗពី ្រធទសជិ តខ្ង។

ការនគត់នគង់អងករកែុងស្រសរកគឺធលើសពី ត្ម្ូវការ និ ងសល់ស្មារ់ ការនាាំធចញ។ ធៅឆ្ែាំ២០១៩/២០២០
កម្ពុជានលិតស្រសូវធលើសស្មារ់ នាាំធចញ្រផ្ហល ៥,៨ោនធតន (គិ តជាអងករធសាើនឹង៣,៧ោន
ធតន) ធទោះជានលិតនលស្រសូវឆ្ែាំធនោះតិ ចជាងឆ្ែាំ២០១៨/២០១៩ក៏ ធោយ។

18

32

ធៅឆ្ែាំ២០២០ រ ាំពឹ ងថាការនគត់នគង់រផ្នៃកុងស្រសរ
ែ
កអាចរាំ ធពញបាន៦៨%ននត្ម្ូវការ (ម្ួ យោនធតន)

រែកាលពី ឆ្ែាំ២០១៩។

ើង៤២%ធ្ៀរនឹ ងរយៈធពលដូ ច

្រធទសចិ នធៅផ្តជា្រធទសផ្ដលស្រសូរយកការនាាំចូលអងករពី កម្ពុជាធ្ចើ ន

ជាងធគ (៣៨%) រនាទរ់ ម្កសហគម្ន៌ អឺររ
ុ ៉ា (៣៤%) ្រធទសកែុងតាំ រន់ អាស្លន (១៣%) និ ង្រធទស
ធនេងៗធទៀត (១៥%) (សហព័ នធស្រសូវអងករកម្ពុជាឆ្ែាំ២០២០)។
ជារួម្

ធៅកែុងរយៈធពល៥ផ្ែធដើ ម្ឆ្ែាំ២០២០ធនោះ ្រធទសកម្ពុជាបាននាាំធចញនលិតនលកសិកម្ា
សរុរចាំ នួន១,៩ោនធតន គឺ ធកើ នធ ើង៧,៤% ធ្ៀរនឹ ងរយៈធពលដូចរែកាលពី ឆ្ែាំម្ុន ធយាងតម្
ម្ន្តនោីជាន់ ែពស់ររស់រោឋភិបាលមាែក់ (ដកស្រសង់ធោយកាផ្សតភែាំធពញរ៉ាុសិកា
ោ លពី នថៃទី២១ផ្ែម្ិថុនាឆ្ែាំ
២០២០)។

100

82

ស្ល ច់

្តី

្រភព៖របាយការណ៏អាំ ពីត្ម្ូវការនិ ងការនគត់នគង់ធសបៀងអាហារររស់
្កសួងកសិកម្ារុកាា្រមាញ់និ ងធនស្លទ១៤ធម្ស្លឆ្ែាំ២០២០

ការនាាំធចញអងករគិត្តឹម្ពាក់ក្
ោ លឆ្ែ២
ាំ ០២០
្រធទសចាំនួន២៧

ទិ នែន័យនាាំអងករធចញររស់្ចកធចញចូ លផ្តម្ួ យរងាាញថា ររ ិមាណអងករផ្ដលបាននាាំធចញកែុងរយៈ
ធពល៥ផ្ែធដើ ម្ឆ្ែាំ២០២០ធនោះមានចាំ នួន ៣៥៦.០៩៧ធតន គឺ ធកើនធ

នលិតនលនាាំចូល

ដនទធទៀត
15%

ចិន

្រធទសកែុងអាស្លន
13%

356,097

38%

ធតន

សហ

ភាពអឺររ
៉ាុ
34%

្រភព៖សហព័ នធស្រសូវអងករកម្ពុជា២០២០
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ការស្ៃើយតបផ្ផ្សនកន្សោបាយនាបច្ចបបន្ន
ុ
ធដើ ម្បីធានាការនគត់នង
គ ់ កុងស្រសរ
ែ
ក្គរ់្រន់ កែុងកាំ ុងធពលជាំ ងឺរាតតាតននកូវ ីដ-១៩ រោឋភិ បាល
បានចត់ វ ិធានការកែុងការធ្វើពាណិជកម្ា ដូ ចជា៖ រ្មាម្ការនាាំធចញអងករស ស្រសូវ និ ង្តី ជា

រធ្
ោ ោះអាសនែ ការរធងកើត្ករម្ការងារ្តួតពិនិតយតម្ោនតនម្ៃ និ ង្គរ់្គងការនគត់នង
គ ់ ទាំនិញ
យុទធស្លស្តសោម្ួយចាំ នួន និង្ពម្ទាំងតម្ោន្រព័នធធ សបៀងរ្ម្រងជាតិ ។ រផ្នែម្ពី ធនោះ ្កសួង
កសិកម្ា រុកាា្រមាញ់ និ ងធនស្លទ ក៏ បានធចញលិែិតផ្ណនាាំ ដល់ម្នទីរកសិកម្ា ធដើ ម្បីអនុ វតោន៍
វ ិធានការធឆ្ៃើយតរកែុងការធលើកសទយនលិ
តនលកសិកម្ាកុង្រធទស
ែ
កម្ពុជា។
ួ

រោឋភិ បាលបាន

ធលើកផ្លងរ្មាម្ននការនាាំធចញអងករស និ ង្តី ធៅនថៃទី២០ ផ្ែឧសភា ឆ្ែាំ២០២០។
ធៅចុ ងឆ្ែាំ

២០១៩

្រធទសកម្ពុជា និ ង្រធទសចិ ន បានពិ ភាកាអាំ ពីកិច្ច ពម្ធ្ពៀងការធ្វើ
ពាណិជកម្ាធោយធសរ ី និងធពលថាីៗធនោះ មានការចរចរផ្នែម្ធទៀត ធដើ ម្បីធោោះស្រស្លយរញ្ហ
ា ធៅ
សល់ និ ងរ ាំពឹ ងថា បានចុ ោះហតែធលខ្ធលើកិចច្ពម្ធ្ពៀងធៅចុងឆ្ែាំធនោះ ធរើធយាងតម្្កសួង

ពាណិជកម្ា (ដកស្រសង់ ធោយកាផ្សតភែាំធពញរ៉ាុ សិ៍ ោ ធៅនថៃទី ១០ ផ្ែម្ិ ថុនាឆ្ែាំ២០២០)។ ការងារ
ធនោះ

នឹ ងនោល់ទីនារនាាំធចញដ៏ ្ាំម្ួយធទៀតស្មារ់្រធទសកម្ពុជា

កសិកម្ាដូចជា៖ អងករ ស្លវយ សផ្ណោកធសៀង ធពាត ធ្រងដូ ង និងដាំ
នារសហភាពអឺ ររ
ុ ៉ា និ ងសហរដឋអាធម្រ ិច។
ធៅនថៃទី២៤ផ្ែម្ិ ថុនា

ជាពិធសស

នលិតនល

ូងម្ី ផ្ដលរផ្នែម្ពីធលើទី

រោឋភិ បាលបាននេពវនាយជានៃូវការនូវកម្ាវ ិ្ី ជាតិ ជាំនួយស្លច់ ្បាក់ ដល់

្គួស្លរ្កី ្ក និ ងងាយរងធ្រោះកែុងអាំ
្គួស្លរ្តូវបានកាំ ណត់អតោសញ្ហាណ

ុងធពលននការរាតតាតកូវ ីដ១៩។ ្រផ្ហល ៥៦០.០០០
និ ងចុ ោះរញ្ជីរកែុង្រព័ នធអតោសញ្ហាណកម្ា្គួស្លរ្កី ្ក

ធហើយ្គួស្លរទាំងធនាោះនឹ ងបានជាំ នួយស្លច់ ្បាក់ ធៅជុាំទីម្ួយកែុងផ្ែម្ិ ថុនាធនោះ។

អងគការសហ្រជាជាតិ មាចស់ជាំនួយ និ ងរ្
ោ ញសងគម្សុីវ ិលស្មារ់ ព្ងី កចលនា អាហារូរ
តែម្ាបានធ្វើការយា៉ា ងជិ តសែិទធជាម្ួ យ្ករម្្រឹ កាស្លោរអភិ វឌ្ឍន៌វ ិស័យកសិកម្ា និ ងជនរទ ធដើ ម្បីន

លិតធសចកោី្រកាសរួម្រែម្ួ យសោីអាំពីសនោិសុែធសបៀង និ ងអាហារូរតែម្ាកុងររ
ែ
ិរទកូ វ ីដ ១៩ និ ង
ផ្សវងរកជាំ នួយរធចចកធទស

និ ងហិរញ្ាវតែុស្មារ់អនុ វតោន៌សកម្ាភាពអទិ ភាពរួម្ម្ួ យចាំ នួនធៅ

កែុងយុទធស្លស្តសោជាតិ សីព
ោ ី សនោិសុែធសបៀងនិ ងអាហារូរតែម្ធា លើកទី ២(២០១៩-២០២៣)។ ធសចកោី
្រកាសរួម្ធនោះ្តូវបាននេពវនាយកាលពី នថៃទី១៥ផ្ែម្ិ ថុនាឆ្ែាំ២០២០។

្រភព៖កាផ្សតភែាំធពញរ៉ាុសិ៍ោ
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វិធីសាស្ត្រ ន្ិងេីត ំងផ្សារ
កម្ាវ ិ្ីធសបៀងអាហារពិភពធោក

ចរ់ធនោើម្

តម្ោនពី តនម្ៃធសបៀងអាហារ ធៅតម្រ្
ោ
នារម្ួ យចាំនួនតម្រយៈទូរស័ពទតាំងពី ផ្ែវ ិចឆិកា

ឆ្ែាំ២០១៩ម្កធម្៉ា ៃោះ។ អែកសមាាសន៍ តម្ទូ រស័ពទ
ផ្ដលបានទទួ លការរណុោ ោះរ្
ោ លចាស់

ោស់បានទាំ នាក់ ទាំនងធៅកាន់ អាជី វករនានា
ធរៀងរាល់ម្ួយផ្ែម្ោង

ធដើ ម្បី្រម្ូ លពី តនម្ៃ

ទាំ និញចាំ នួន ៣៦្រធភទ កែុងនារចាំនួន១៤កុង
ែ
ទី ្រជុាំ ជន និ ងជនរទននធែតោបាត់ ដាំរង ធែតោ
កាំ ពង់ ឆ្ែាំង

ធែតោកាំពង់ ្ាំ

ធែតោឧតោរមានជ័ យ

ធែតោធសៀម្រារ ធែតោ្ពោះវ ិហារ និ ងធែតោសឹង
ទ
ផ្្តង។

ធ្កាម្កិ ចចសហការជាម្ួ យការ ិយាល័យទី នារ

កសិកម្ា នន្កសួងកសិកម្ា រុកាា្រមាញ់ និង

ធនស្លទ ធៅផ្ែម្ិ នា ឆ្ែាំ២០២០ កម្ាវ ិ្ី ធសបៀង
អាហារពិ ភពធោក

បានធ្វើការអធងកតតនម្ៃទី

នារធៅកែុងនារចាំ នួន ៣១ធទៀត ធដើ ម្បី្រម្ូ ល
ទិ នែន័យម្ូ លោឋន និ ងធដើម្បីព្ងី កចាំនួននារ
្គរដណោរ់ ។

ធយើងបាន្រម្ូ លតនម្ៃម្ុែ

ទាំ និញចាំនួន១៦្រធភទ

និ ងព័ ត៌មានដាំធណើរ

ការររស់នារទាំងធនាោះនងផ្ដរ។

ចរ់ តាំងពី ពាក់ ក្
ោ លផ្ែធម្ស្លម្ក កម្ាវ ិ្ី

ធសបៀងអាហារពិ ភពធោកបានព្ងី កការតម្

ោនតនម្ៃទីនារតម្រយៈទូរស័ពទកុងនារចាំ
ែ
នួន

៤៥ ធហើយក៏ បានរធងកើនចាំនួន្រម្ូ លទិ នែន័យ
២ដងកែុងម្ួ យផ្ែនងផ្ដរ។
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ធសបៀងអាហារ

ឯកត

តនម្ៃកុែង

សបាោហ៍

រចចុរបនែ

រផ្្ម្រ្ម្ួល

កែុងរយៈធពល
២សបាោហ៍

រផ្្ម្រ្ម្ួល

កែុងរយៈធពល
៤សបាោហ៍

ឧប្លព័ន្ធេ១
ី

រផ្្ម្រ្ម្ួលនថៃលក់រាយ

(គិត្តឹម្ពាក់ក្
ោ លផ្ែម្ិថុនាចុងធ្កាយ)

ទិសធៅរផ្្ម្រ្ម្ួលកែុងរយៈធពល២សបាោហ៍(ឧទហរណ៏៖សបាោហ៍

ទី១ននផ្ែម្ករាធរៀរធ្ៀរនឹងសបាោហ៍ទី៣ននផ្ែ្ែូ)និងទិសធៅរផ្្ម្

រ្ម្ួលកែុងរយៈធពល៤សបាោហ៍ (ឧទហរណ៏៖សបាោហ៍ទី១ននផ្ែម្ករា

ធរៀរធ្ៀរនឹងសបាោហ៍ទី១ននផ្ែ្ែូ)៖
ធកើនធ

ើងធៅធពលភាគរយរផ្្ម្រ្ម្ួលធ្ចើ នជាង៥%

ធថរធៅធពលភាគរយរផ្្ម្រ្ម្ួលធៅចធនាៃោះពី ៥%និង-៥%
ថយចុោះធៅធពលភាគរយរផ្្ម្រ្ម្ួលតិចជាង-៥%

* តនម្ៃននធសបៀងអាហារទាំងធនោះ្តូវបាន្រម្ូលពី នារកែុងធែតោផ្ដល

អនុវតោន៍កម្ាវ ិ្ីនោល់អាហារធពលតម្ស្លោធរៀនធោយធ្រើ្បាស់កសិ
នលពីសហគម្ន៏ ។

ធសបៀងអាហារ

ឯកត

តនម្ៃកុង
ែ
សបាោហ៍

រចចុរបនែ

រផ្្ម្រ្ម្ួល

កែុងរយៈធពល
២សបាោហ៍

រផ្្ម្រ្ម្ួល

កែុងរយៈធពល
៤សបាោហ៍

ឧប្លព័ន្ធេី២
រផ្្ម្រ្ម្ួលនថៃលក់ដុាំ

(គិត្តឹម្ពាក់ក្
ោ លផ្ែម្ិថុនាចុងធ្កាយ)

ទិសធៅរផ្្ម្រ្ម្ួលកែុងរយៈធពល២សបាោហ៍(ឧទហរណ៏៖សបាោហ៍

ទី១ននផ្ែម្ករាធរៀរធ្ៀរនឹងសបាោហ៍ទ៣
ី ននផ្ែ្ែូ)និងទិសធៅរផ្្ម្

រ្ម្ួលកែុងរយៈធពល៤សបាោហ៍ (ឧទហរណ៏៖សបាោហ៍ទី១ននផ្ែម្ករា

ធរៀរធ្ៀរនឹងសបាោហ៍ទី១ននផ្ែ្ែូ)៖
ធកើនធ

ើងធៅធពលភាគរយរផ្្ម្រ្ម្ួលធ្ចើ នជាង៥%

ធថរធៅធពលភាគរយរផ្្ម្រ្ម្ួលធៅចធនាៃោះពី ៥%និង-៥%
ថយចុោះធៅធពលភាគរយរផ្្ម្រ្ម្ួលតិចជាង-៥%

* តនម្ៃននធសបៀងអាហារទាំងធនោះ្តូវបាន្រម្ូលពី នារកែុងធែតោផ្ដល

អនុវតោន៍កម្ាវ ិ្ីនោល់អាហារធពលតម្ស្លោធរៀនធោយធ្រើ្បាស់កសិ
នលពីសហគម្ន៏ ។

