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បច�ុប្បន�ភាពទីផ្សោរ
ែខមករ ឆា� ២ំ០២២

េផា� តេលី៖ ឥទ�ិពលៃនកូវដិ-១៩ េលីតៃម�េស្ប�ងអហរ 

កម�វធិីេស្ប�ងអហរពិភពេលកៃនអង�ករសហ្របជាជាតិ សហករជាមួយ
ករយិាលយ័ទីផ្សោរកសិកម�ៃន្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ

្របេទសកម�ុជា



កររតត្បាតៃនកូវដី-១៩ បានវវិត�យ៉ាងឆាប់រហ័សពសេពញពិភពេលក ចប់តំងពី

េដមឆា� ំ២០២០មក។ េនៃថ�ទី១១ ែខមីនា អង�ករសុខភាពពិភពេលកបានចត់ទុកកូវដី-

១៩ថាជាជំងឺរតត្បាតសកល។ កររតត្បាតៃនកូវដី-១៩ បានជះឥទ�ិពលេលេសដ�កិច�

ពិភពេលកយ៉ាងខ� ំង។ ជំនួញ និងករេធ�ដំេណ រនានា្រត�វបានហមឃាត់យ៉ាងតឹងរងឹ

េហយ្របេទសជាេ្រចនរប់ទំង្របេទសកម�ុជា និង្របេទសដៃទេទៀតេនអសីុ បាន

អនុវត�វធិានករបិទករេចញចូល្របេទស េដម្បីមិន ឲ្យ  មានកររកីរលដល។ ចប់តំងពី

ែខេមស ឆា� ំ២០២១មក កម�ុជាបានបិទខ�ប់ទំង�ស�ង និង/ឬែផ�កខ�ះៃនរជធានី/េខត�ជា

បន�បនា� ប់ េដម្បីទប់ស� ត់កររលដលៃន្រពឹត�ិករណ៍សហគមន៍ ៃថ�ទី២០ ែខកុម�ៈ ឆា� ំ

២០២១។ េបេទះជារដ� ភិបាលបានបិទប�� ប់្រពឹត�ិករណ៍សហគមន៍ជាផ�ូវករក�ុងែខធ�ូ
ឆា� ំ២០២១ ក�ី ែតក�ីបារម�ពីេមេរគបែម�ងថ�ីអូមី្រក�ងកំពុងេកនេឡង។

េដម្បែីស�ងយល់ពីឥទ�ិពលៃនកររតត្បាតកូវដី-១៩ េលភាពមានេស្ប�ង និងលទ�ភាព  

ទទួលបានេស្ប�ងេនតមផ្សោរនានាក�ុង្របេទសកម�ុជា កម�វធីិេស្ប�ងអហរពិភេលក

(WFP) តមដនតៃម�លក់ដំុ និងលក់រយរបស់េស្ប�ងអហរសំខន់ៗ (ឧបសម�័ន�ទី១

និងទី២) េនក�ុងផ្សោរចំនួន៤៥ ទំងទី្របជំុជន និងជនបទទូទំង្របេទស (សូមេមល

ព័ត៌មានលម�ិត េនែផ�កវធីិ ស�ស�)។ ជាមធ្យម ្របធានផ្សោរ និងអជីវករចំនួន ៣៤០

នាក់ ្រត�វបានសមា� សន៍ជាេរៀងរល់ពីរសបា� ហ៍ តមរយៈទូរស័ព�ែដលអនុវត�េដយ្រក�ម

ហុ៊នចុះកិច�សន្យោជាមួយ WFP។ បែន�មេទេលតៃម� ្របធានផ្សោរក៏្រត�វបានសមា� សន៍ផង

ែដរ េដម្បីវយតៃម�ពីដំេណ រកររបស់ទីផ្សោរ ែដលរមួប��ូ លទំងប�� ផ�ត់ផ�ង់េស្ប�ង

និងត្រម�វករេស្ប�ង។ ព័ត៌មានេផ្សងេទៀតក៏្រត�វបានេ្រប េដម្បីបក�សយលទ�ផល និង

ែស�ងយល់ពីបរបិទកន់ែតទូលំទូលយ។

ករេធ�បច�ុប្បន�ភាពេនះ គឺែផ�កេលទិន�ន័យ ែដលបាន្របមូលេនក�ុងសបា� ហ៍ទី១ និង

សបា� ហ៍ទី៣ ៃនែខ ។ តៃម�ជាក់ែស�ង្រត�វបានបង� ញក�ុងរបាយករណ៍េនះ។

្របព័ន�តមដនេនះគឺែផ�កេលកិច�សហករក�ុងរយៈេពលែវងរវង WFP និងករយិាល័យ 

ទីផ្សោរកសិកម� (AMO) ៃននាយកដ� នែផនករនិងស�ិតិរបស់្រកសួងកសិកម� រកុ� ្របមាញ់ 

និងេនសទ (MAFF)។

មាតិក
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បុព�កថា
1. របកគំេហញសំខន់ៗ 3

2. លទ�ផល

ករដំេណ រកររបស់ផ្សោរ 4
ថា� ក់ជាតិ៖ និនា� ករតៃម�អង�រច្រម�ះ សុ៊តទ និង្រតកួន 5
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ថា� ក់ជាតិ៖ តៃម�ៃនក�� ប់េស្ប�ងអហរ 7

ថា� ក់េ្រកមជាតិ៖ ភាពខុសគា�  និងបែ្រមប្រម�លៃនតៃម�
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ជំងឺកូវដី-១៩េនែតបន�រតត្បាត និងជះឥទ�ិពលេទេលេសដ�កិច�

ពសេពញពិភពេលក។ មានករណីឆ�ងកូវដី-១៩ចំនួនេ្រចនជាង

៣៧៦ លននាក់ និងអ�កស� ប់េលសពី ៥,៦ លននាក់ េនទូ

ទំងពិភពេលក (អង�ករសុខភាពពិភពេលក ៃថ�ទី១ ែខកុម�ៈឆា� ំ

២០២២)។ ចប់តំងពីរកេឃញមានឆ�ង ១ករណីេនៃថ�ទី២៧ ែខ 

មករ ឆា� ំ២០២០ េនកម�ុជាមានចំនួនអ�ក ឆ�ងកូវដី-១៩ សរុបទំង

អស់ ១២១.៣៩០ នាក់ និងមានករណីស� ប់ចំនួន ៣.០១៥ នាក់

េនទូទំង្របទស (្រកសួងសុខភិបាល ៃថ�ទី៣១ ែខមករ ឆា� ំ

២០២២)។ យុទ�នាករចក់វ៉ក់សំង្រត�វបានេរៀបចំេឡងជាបន�

បនា� ប់េដយរដ� ភិបាលេដយឥតគិតៃថ�។ ករចក់វ៉ក់សំងដូស

ជំរុញទី៤ ្រត�វបានេរៀបចំេឡងក�ុងែខមករ ឆា� ំ២០២២ េឆ�យតប

េទនឹងករេកនេឡងករណីឆ�ងេមេរគអូមី្រក�ង។

ែផ�កតមរបាយករណ៍ថវកិសេង�បឆា� ំ២០២២របស់្រកសួងេសដ�

កិច� និងហិរ��វត�ុ (MEF) េចញផ្សោយនាេដមែខកុម�ៈ ឆា� ំ២០២២

អ្រតអតិផរណាព្យោករក�ុងឆា� ំ២០២២គឺ ២,៨% ធា� ក់ចុះពី ៣,៤%

ក�ុងឆា� ំ២០២១ េហយ GDP ព្យោករថានឹងេកនេឡង ៤,៨% ក�ុងឆា� ំ

២០២២ េកនពី ២,៤% ក�ុងឆា� ំ២០២១។ GDP ស្រមាប់មនុស្ស

មា� ក់រពឹំងថានឹងេកនពី ១.៧៣០ ដុល� រ ក�ុងឆា� ំ២០២១ េទ

១.៨៤២ ដុល� រ ក�ុងឆា� ំ២០២២ (MEF ៃថ�ទី២ ែខកុម�ៈ ឆា� ំ២០២២)។

តៃម�ក�� ប់េស្ប�ងអហរមាននិនា� ករេកនេឡងេថរក�ុងឆា� ២ំ០២១

ែតបានធា� ក់ចុះក�ុងែខមករ ឆា� ២ំ០២២ ដល់ ១០៣.៣៥៨ េរៀល/មា� ក់/

ែខ (-៦,៩% េធៀបនឹងែខមុន និងមិនមានករែ្រប្រប�លេបេធៀបឆា� ំ

មុន)។

តៃម�េស្ប�ងអហរសំខន់ៗែដលបានតមដនបានធា� ក់ចុះពីែខធ�ូ
ឆា� ២ំ០២១ ដល់ែខមករ ឆា� ២ំ០២២ (ករែ្រប្រប�ល្របចំែខ) ពិេសស

្រតកួន (-២៣,០%)។

តៃម�េស្ប�ងសំខន់ៗេធៀបនឹងឆា� ំមុន បានេកនេឡងតិចតួច (្រតកួន

សុ៊តទ ្រតីផ�ក់) រហូតដល់េកនេឡងខ� ងំ (េ្របងឆា)។ តៃម�អង�រ និង

សច់្រជ�កបានថយចុះបន�ិចក�ុងែខមករ ឆា� ំ២០២២ េបេធៀបនឹងែខ

ដែដលកលពីឆា� ំមុន។

• តៃម�អង�រច្រម�ះ៖ -០,៨% េធៀបែខមុន និង -២,៩% េធៀបឆា� ំមុន

• តៃម�្រតកួន៖ -២៣,០% េធៀបែខមុន ែត +៧,៣% េធៀបឆា� មុំន

• តៃម�សុ៊តទ៖ -៥,៨% េធៀបែខមុន ែត +៥,៩% េធៀបឆា� មុំន

• តៃម�្រតីផ�ក់៖ -១,៣% េធៀបែខមុន ែត +១០,០% េធៀបឆា� ំមុន

• តៃម�សច់្រជ�ក៖ -២,០% េធៀបែខមុន និង -១៥,០% េធៀបឆា� ំមុន

• តៃម�េ្របងឆា៖ +០,៧% េធៀបែខមុន និង +៣៦,០% េធៀបឆា� ំមុន

ក�ុងែខមករ ឆា� ំ២០២២ តៃម�មធ្យមលក់រយេស្ប�ង

អហរសំខន់ៗ (េលកែលងេ្របងឆា) េនជនបទ

ទបជាងេនទី្របជំុជន។

ទិនា� ករបែ្រមប្រម�លតៃម�េស្ប�ងអហរេនក�ុងរយៈ

េពល១ែខ ស្រមាប់េស្ប�ងអហរសំខន់ៗ (េលក

ែលងេ្របងឆា) មានទិសេដដូចគា� រវងផ្សោរេនជន 

បទ និងេន ទី្របជំុជន។ តៃម�េ្របងឆាបានេកនេឡង

េនជនបទ ែតធា� ក់ចុះេនទី្របជំុជន។ តៃម�អង�រ

សច់្រជ�ក ្រតីផ�ក់ សុ៊តទ និង្រតកួន បានថយចុះ

ទំងេនជនបទ និងេនទី្របជំុជន។

េស្ប�ងអហរសំខន់ៗមួយចំនួន ដូចជា៖ អង�រ

ច្រម�ះ ្រតីផ�ក់ សុ៊តទ និងេ្របងឆា ក�ុងេខត�ៃ្រពែវង

េខត�មណ� លគិរ ី េខត�េកះកុង និងេខត�បនា� យមាន

ជ័យ មានតៃម�ខ�ស់ជាងេគបំផុត។

សន�ិដ� ន៖

េនេដមែខមករ ឆា� ំ២០២២ ចំនួនអតិថិជនមកផ្សោរបានេកនេឡងបង�ួរេធៀបនឹងចុងែខធ�ូ ឆា� ំ២០២១ មុនេពលធា� ក់ចុះបន�ិចជាថ�ីម�ងេទៀតេនចុងែខមករ ែដលទំនងជាបណា� មកពីករេកនេឡងចំនួន

អ�កឆ�ងេមេរគកូវដី-១៩បែម�ងថ�ីអូមី្រក�ង។ ក�ុងែខមករ ឆា� ំ២០២២ តៃម�ក�� ប់េស្ប�ងអហរបានធា� ក់ចុះ ៦,៩% េបេធៀបនឹងែខធ�ូ ឆា� ២ំ០២១ េដយសរែតករធា� ក់ចុះតៃម�មធ្យមលក់រយេស្ប�ង

អហរសំខន់ភាគេ្រចនេបេធៀបនឹងែខមុន។ និនា� ករធា� ក់ចុះេនះទំនងជានឹងបន� េ្រពះរដ� ភិបាលេទបែត្របកសេលកែលងពន�ស្រមាប់េស្ប�ងអហរមូលដ� ន ចប់ពីែខមករ ឆា� ំ២០២២ ដល់ែខធ�ូ
ឆា� ំ២០២៣ ជាមួយនឹងករបន�កម�វធីិឧបត�ម�សច់្របាក់របស់រដ� ភិបាលរហូតដល់ែខក�� ឆា� ំ២០២២។

កូវដី-១៩ និងកត� បរសិ� ន
ែដលមានឥទ�ិពលេលតៃម�

វភិាគនិនា� ករតៃម�េស្ប�ងថា� ក់ជាតិ
(មករ ២០២១ - មករ ២០២២)

បែ្រមប្រម�លតៃម�េស្ប�ង្របចំែខ
ថា� ក់េ្រកមជាតិ (មករ ២០២២)

3

របកគំេហញសខំន់ៗ
បច�ុប្បន�ភាពទីផ្សោរ - ែខមករ ឆា� ំ២០២២
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្របធានផ្សោរ និងអ�កលក់តមបណា� ផ្សោរទំង៤៥ ែដលបានតមដនតៃម�េនក�ុង្របេទសកម�ុជា្រត�វបានសមា� សន៍ស�ីពីភាពមានេស្ប�ង និងករផ�ត់ផ�ង់េស្ប�ងអហរេនក�ុង
ផ្សោរ ព័ត៌មានអំពីដំេណ រកររបស់ផ្សោរ និងភាពងយ�ស�លក�ុងករេធ�ដំេណ រេទផ្សោរ ក៏ដូចជាចំនួនអតិថិជនេទផ្សោរ្រត�វបាន្របមូលេនសបា� ហ៍ទី១ និងសបា� ហ៍ទី៣។ ក�ុង
សបា� ហ៍ទី៣ែខមករ ឆា� ២ំ០២២ ចំនួនអតិថិជនេទផ្សោរបានធា� ក់ចុះបន�ិច បនា� ប់ពីមានភាពល�្របេសរបន�ិចក�ុងសបា� ហ៍ទី១ែខមករ។ េនេពលសួរអំពីប�� ផ�ត់ផ�ង់េស្ប�ងក�ុង
ផ្សោរតំងពីែខមុន ៥,០% ៃន្របធានផ្សោរ/អ�កលក់បានរយករណ៍ពីករេកនេឡងនូវតៃម�ផ�ត់ផ�ង់េស្ប�ងអហរក�ុងសបា� ហ៍ទី៣ែខមករ ឆា� ំ២០២២ ែដលតួេលខេនះបានថយចុះ
េបេធៀបនឹងែខធ�ូ ឆា� ំ២០២១ ែដលមាន ២៤,០%។ តិចជាង ២,០% ៃន្របធានផ្សោរ/អ�កលក់បានរយករណ៍ពីករធា� ក់ចុះគុណភាពេស្ប�ង និងករថយចុះករផ�ត់ផ�ង់។

ករដំេណ រកររបសផ់្សោរ

4

បែ្រមប្រម�ល1ៃនចំនួនអតិថិជនមកផ្សោរ

២០ កុម�ៈ
២០២១ ករ
ចម�ងក�ុង
សហគមន៍
េលកទី២

មករ                កុម�ៈ       មីនា     េមស ឧសភា មិថុនា កក�ដ      សីហ     ក��        តុល វចិ�ិក ធ�ូ

បច�ុប្បន�ភាពទីផ្សោរ - ែខមករ ឆា� ំ២០២២

១៤-១៦ េមស ២០២១៖
ចូលឆា� ំែខ�រ
១៤-២៨ េមស ដល់ ៥ 
ឧសភា ២០២១៖ បិទខ�ប់
ភ�ំេពញ និង្រក�ងតេខ�

២៩ កក�ដ-១២ សីហ
២០២១៖ ប្រមាមេគាល
ចរណ៍ទូទំង្របេទស 
និងបិទខ�ប់េខត�ចំនួន៨
ជាប់្រពំែដនកម�ុជា-ៃថ

1តៃម�េលខបង� ញពីបែ្រមប្រម�លៃនចំនួនអតិថិជន្រត�វបានគណនាេដយេ្របសន�ស្សន៍កំេណ ន/តំហយ (diffusion index) េដម្ីបតមដនពីករែ្រប្រប�លអតិថិជនមកផ្សោរក�ុងេស៊រេីពលេវល។

៥-៧ តុល
២០២១
បុណ្យភ�ុំ
បិណ�

១៥ ក��
២០២១
េបក
សល
េឡងវញិ

១៨-២០ 
វចិ�ិក
២០២១
បុណ្យ
អំុទូក

១៤ ធ�ូ ២០២១ ឆ�ងកូវដី-
១៩ អូមី្រក�ង ករណីដំបូង
២០ ធ�ូ ២០២១ បិទ
ប�� ប់្រពឹត�ិករណ៍២០
កុម�ៈ

មករ
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អង�រច្រម�ះ/ Mixed Rice - 2021 អង�រច្រម�ះ/ Mixed Rice - 2022

សុ៊តទ / Duck egg (Riels/10 eggs) - 2021 សុ៊តទ / Duck egg (Riels/10 eggs) - 2022

្រតកួន / Morning glory - 2021 ្រតកួន / Morning glory - 2022

ជារមួ តៃម�មធ្យមលក់រយថា� ក់ជាតិេស្ប�ងអហរ ែដលបានទទួលទនជាទូេទចំនួន៣ ្របេភទ (អង�រច្រម�ះ សុ៊តទ ្រតកួន1) មាននិនា� ករច្រម�ះ ែដលតៃម�អង�រច្រម�ះបានថយ
ចុះ ខណៈតៃម�សុ៊តទ និង្រតកួនបានេកនេឡងចប់ពីែខមករ ដល់ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០២១។ ក�ុងែខមករ ឆា� ំ២០២២ តៃម�មធ្យមលក់រយអង�រច្រម�ះ សុ៊តទ និង្រតកួន បានថយចុះ
េបេធៀបនឹងែខធ�ូ ឆា� ំ២០២១។ តៃម�មធ្យមលក់រយអង�រច្រម�ះ គឺ ២.០១៩ េរៀល/គក ថយចុះ ០,៨% េធៀបនឹងែខមុន និង ២,៩% េធៀបែខដែដលកលពីឆា� មុំន។ តៃម�មធ្យមលក់
រយ្រតកួនគឺ ៣,០៩៧ េរៀល/គក ទបជាងែខមុន ២៣,១% ែតខ�ស់ជាងែខដែដលកលពីឆា� មុំន ៧,៣%។ តៃម�មធ្យមលក់រយសុ៊តទគឺ ៤.៦៥១ េរៀល/១០្រគាប់ គឺទបជាងែខ
មុន ៥,៨% ែតខ�ស់ជាងែខដែដលកលពីឆា� មុំន ៥,៩%។ សូមេមលឧបសម�័ន�ទី១ និងទី២ ស្រមាប់តៃម�េស្ប�ងអហរេផ្សងៗេទៀត។

55

ថា� ក់ជាត៖ិ និនា� ករតៃម�អង�រ សុ៊តទ និង្រតកួន

1្រតកួនគឺបែន�ែដល្រត�វបានទទួលទនជាទូេទេន្របេទសកម�ុជា   េហយនិនា� ករតៃម�របស់វមិនបង� ញពីករេឡងចុះតៃម�បែន�េផ្សងេទៀតេនក�ុងឧបសម�័ន�េនាះេទ។
2េដយសរផ្សោរ្រត�វបានផា� កដំេណ រករក�ុងកំឡុងេពលបិទខ�ប់ ចប់ពីពក់កណា� លែខេមស ឆា� ំ២០២១ ទិន�ន័យតៃម�េស្ប�ងេនសបា� ហ័ទី៣ ែខេមស  និងក�ុងែខឧសភា ឆា� ំ២០២១ មិនអច្របមូលក�ុងផ្សោរេនរជធានីភ�ំេពញ 
េខត�កណា� ល និងេខត�្រពះសីហនុ ។

មករ                 កុម�ៈ                   មីនា                 េមស ឧសភា               មិថុនា                 កក�ដ              សីហ                  ក��                 តុល       វចិ�ិក                      ធ�ូ
2 2

បច�ុប្បន�ភាពទីផ្សោរ - ែខមករ ឆា� ំ២០២២

2

េរៀល ក�ុងែខមករ ឆា� ំ២០២២

េរៀល ក�ុងែខមករ ឆា� ំ២០២២

េរៀល ក�ុងែខមករ ឆា� ំ២០២២

២០ កុម�ៈ
២០២១ ករ
ចម�ងក�ុង
សហគមន៍
េលកទី២

១៤-១៦ េមស ២០២១៖
ចូលឆា� ំែខ�រ
១៤-២៨ េមស ដល់ ៥ 
ឧសភា ២០២១៖ បិទខ�ប់
ភ�ំេពញ និង្រក�ងតេខ�

២៩ កក�ដ-១២ សីហ
២០២១៖ ប្រមាមេគាល
ចរណ៍ទូទំង្របេទស 
និងបិទខ�ប់េខត�ចំនួន៨
ជាប់្រពំែដនកម�ុជា-ៃថ

៥-៧ តុល
២០២១
បុណ្យភ�ុំ
បិណ�

១៥ ក��
២០២១
េបក
សល
េឡងវញិ

១៨-២០ 
វចិ�ិក
២០២១
បុណ្យ
អំុទូក

១៤ ធ�ូ ២០២១ ឆ�ងកូវដី-
១៩ អូមី្រក�ង ករណីដំបូង
២០ ធ�ូ ២០២១ បិទ
ប�� ប់្រពឹត�ិករណ៍២០
កុម�ៈ
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្រតីផ�ក់(រស់) / Snakehead fish (Live) - 2021 ្រតីផ�ក់(រស់) / Snakehead fish (Live) - 2022

សច់្រជ�ក៣ជាន់ /  3-layer pork/Pork with fat - 2021 សច់្រជ�ក៣ជាន់ /  3-layer pork/Pork with fat - 2022

េ្របងឆា / Vegetable Oil - 2021 េ្របងឆា / Vegetable Oil - 2022

66

ថា� ក់ជាត៖ិ និនា� ករតៃម�្រតីផ�ក់ សច់្រជ�ក និងេ្របងឆា

1េដយសរផ្សោរ្រត�វបានផា� កដំេណ រករក�ុងកំឡុងេពលបិទខ�ប់ ចប់ពីពក់កណា� លែខេមស ឆា� ំ២០២១ ទិន�ន័យតៃម�េស្ប�ងេនសបា� ហ័ទី៣ ែខេមស និងក�ុងែខឧសភា ឆា� ំ២០២១ មិនអច្របមូលក�ុងផ្សោរេនរជធានីភ�ំេពញ 
េខត�កណា� ល និងេខត�្រពះសីហនុ ។

ជារមួ តៃម�មធ្យមលក់រយថា� ក់ជាតិេស្ប�ងអហរ ែដលបានទទួលទនជាទូេទដៃទេទៀតដូចជា៖ ្រតីផ�ក់ និងេ្របងឆា បង� ញនិនា� ករេកនេឡង ខណៈតៃម�សច់្រជ�កបង� ញ
និនា� ករធា� ក់ចុះចប់ពីែខមករ ដល់ែខធ�ូ ឆា� ំ២០២១។ ក�ុងែខមករ ឆា� ំ២០២២ តៃម�មធ្យមលក់រយ្រតីផ�ក់ សច់្រជ�ក និងេ្របងឆា បង� ញនិនា� ករច្រម�ះេធៀបនឹងែខធ�ូ ឆា� ំ
២០២១ ែដលតៃម�្រតីផ�ក់ និងសច់្រជ�កបានធា� ក់ចុះ ឯតៃម�េ្របងឆាបានេកនេឡង។ តៃម�មធ្យមលក់រយ្រតីផ�ក់ គឺ ៩.៦៥១ េរៀល/គក ថយចុះ ១,៣% េបេធៀបនឹងែខមុន ែតេកន
េឡង ១០,១% េបេធៀបនឹងែខដែដលកលពីឆា� មុំន។ តៃម�មធ្យមលក់រយសច់្រជ�ក គឺ ១៨.៣១០ េរៀល/គក ថយចុះ ២,១% េបេធៀបនឹងែខមុន និង ១៤,៨% េបេធៀបនឹងែខដែដល
កលពីឆា� មុំន។ ផ�ុយមកវញិ តៃម�មធ្យមលក់រយេ្របងឆា បន�េកនេឡងដល់ ៣០.៩១៧ េរៀល/៥លី្រត េកនេឡង ០,៧% េបេធៀបនឹងែខមុន និង ៣៥,៩% េបេធៀបនឹងែខដែដល
កលពីឆា� មុំន។ សូមេមលឧបសម�័ន�ទី១ និងទី២ ស្រមាប់តៃម�េស្ប�ងអហរេផ្សងៗេទៀត។

មករ                 កុម�ៈ                   មីនា                 េមស              ឧសភា               មិថុនា               កក�ដ              សីហ                  ក��                 តុល                 វចិ�ិក                      ធ�ូ
1

បច�ុប្បន�ភាពទីផ្សោរ - ែខមករ ឆា� ំ២០២២

េរៀល ក�ុងែខមករ ឆា� ំ២០២២

េរៀល ក�ុងែខមករ ឆា� ំ២០២២

េរៀល ក�ុងែខមករ ឆា� ំ២០២២

២០ កុម�ៈ
២០២១ ករ
ចម�ងក�ុង
សហគមន៍
េលកទី២

១៤-១៦ េមស ២០២១៖
ចូលឆា� ំែខ�រ
១៤-២៨ េមស ដល់ ៥ 
ឧសភា ២០២១៖ បិទខ�ប់
ភ�ំេពញ និង្រក�ងតេខ�

២៩ កក�ដ-១២ សីហ
២០២១៖ ប្រមាមេគាល
ចរណ៍ទូទំង្របេទស 
និងបិទខ�ប់េខត�ចំនួន៨
ជាប់្រពំែដនកម�ុជា-ៃថ

៥-៧ តុល
២០២១
បុណ្យភ�ុំ
បិណ�

១៥ ក��
២០២១
េបក
សល
េឡងវញិ

១៨-២០ 
វចិ�ិក
២០២១
បុណ្យ
អំុទូក

១៤ ធ�ូ ២០២១ ឆ�ងកូវដី-
១៩ អូមី្រក�ង ករណីដំបូង
២០ ធ�ូ ២០២១ បិទ
ប�� ប់្រពឹត�ិករណ៍២០
កុម�ៈ

1
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បច�ុប្បន�ភាពទីផ្សោរ - ែខមករ ឆា� ំ២០២២

មករ                 កុម�ៈ                 មីនា                េមស              ឧសភា               មិថុនា                កក�ដ               សីហ               ក��                    តុល                វចិ�ិក                    ធ�ូ

តៃម�ៃនក�� ប់េស្ប�ងអហរ1 ្រត�វបានគណនាេដម្បីជាជំនួយក�ុងករបក�សយពីផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្រប�លតៃម�េស្ប�ង្របចំែខេទេលតៃម�ម�ូបអហរ្របកបេដយអហ
របូត�ម�ែដលបានទទួលទនេនកម�ុជា។ តៃម�ៃនក�� ប់េស្ប�ងអហរជាមធ្យមមាននិនា� ករេកនេឡងក�ុងឆា� ំ២០២១ េដយតៃម�បានហក់េឡង២ដង - ក�ុងែខតុល និងែខធ�ូ ឆា� ំ
២០២១ ដល់តៃម�្របមាណ ១១០.៩០០ េរៀល/មា� ក់/ែខ មុនេពលែដលវធា� ក់ចុះក�ុងែខមករ ឆា� ំ២០២២។ ក�ុងែខមករ ឆា� ២ំ០២២ តៃម�មធ្យមៃនក�� ប់េស្ប�ងអហរគឺ
១០៣.៣៥៨ េរៀល/មា� ក់/ែខ ្របែហល ២៥ ដុល� រ (២៤ ដុល� រ េនជនបទ និង ២៦ ដុល� រ េនទី្របជំុជន) េដយទបជាងែខធ�ូ ឆា� ំ២០២១ ៦,៩% ែតមិនមានករែ្រប្រប�លេទេប
េធៀបនឹងែខដែដលកលពីឆា� ំមុន។ សូមេមលឧបសម�័ន�ទី៣ ស�ីពីវធីិស�ស�។

ថា� ក់ជាត៖ិ តៃម�ៃនក�� ប់េស្ប�ងអហរ

1ក�� ប់េស្ប�ងអហរមានប��ូ លនូវេស្ប�ងអហរសំខន់ៗ រួមមាន អង�រច្រម�ះ ្រតីផ�ក់ សច់្រជ�ក សុ៊តទ េ្របងឆា ដំឡូងជា�  និង្រតកួន ែដលផ�ល់ថាមពលអប្បបរមាចំបាច់ចំនួន ១.៩៣៧ កឡូរ ីស្រមាប់មនុស្សមា� ក់ក�ុងមួយ
ៃថ�។ ត្រម�វករថាមពលអប្បបរមា្រត�វបានដក�សង់េចញពីករសិក្សោពីក�� ប់ចំណាយអប្បបរមា (MEB) េន្របេទសកម�ុជា។ សូមេមលឧបសម�័ន�ទី៣ ស្រមាប់ព័ត៌មានពីវធីិស�ស�។

េរៀល ក�ុងែខមករ ឆា� ំ២០២២

២០ កុម�ៈ
២០២១ ករ
ចម�ងក�ុង
សហគមន៍
េលកទី២

១៤-១៦ េមស ២០២១៖
ចូលឆា� ំែខ�រ
១៤-២៨ េមស ដល់ ៥ 
ឧសភា ២០២១៖ បិទខ�ប់
ភ�ំេពញ និង្រក�ងតេខ�

២៩ កក�ដ-១២ សីហ
២០២១៖ ប្រមាមេគាល
ចរណ៍ទូទំង្របេទស 
និងបិទខ�ប់េខត�ចំនួន៨
ជាប់្រពំែដនកម�ុជា-ៃថ

៥-៧ តុល
២០២១
បុណ្យភ�ុំ
បិណ�

១៥ ក��
២០២១
េបក
សល
េឡងវញិ

១៨-២០ 
វចិ�ិក
២០២១
បុណ្យ
អំុទូក

១៤ ធ�ូ ២០២១ ឆ�ងកូវដី-
១៩ អូមី្រក�ង ករណីដំបូង
២០ ធ�ូ ២០២១ បិទ
ប�� ប់្រពឹត�ិករណ៍២០
កុម�ៈ



ថា� ក់េ្រកមជាតិ៖ ភាពខុសគា�  និងបែ្រមប្រម�លៃនតៃម�េនជនបទ និងទី្របជំុជន

េនែខមករ ឆា� ំ២០២២ តៃម�មធ្យមលក់រយេស្ប�ងអហរទំង៦ ែដលបរេិភាគជាទូេទ េនជនបទ ទបជាងទី្របជំុជន

េលកែលងេ្របងឆា (តរង១)។ ចេនា� ះែខធ�ូ ឆា� ំ២០២១ និងែខមករ ឆា� ំ២០២២ បែ្រមប្រម�លតៃម�មធ្យមលក់រយេស្ប�ង

សំខន់ៗ េលកែលងេ្របងឆា េនជនបទ និងទី្របជំុជន មានទិសេដដូចគា� ។ តៃម�េ្របងឆាេកនេឡង ៣,៣% េនជនបទ

ែតថយចុះ ០,៩% េនទី្របជំុជន េបេធៀបនឹងែខមុន។ តៃម�អង�រច្រម�ះ ថយចុះ ១,១% េនជនបទ និង ០,៦% េនទី្របជំុជន

េបេធៀបនឹងែខមុន។ តៃម�សច់្រជ�ក ថយចុះ ២,០% េនជនបទ និង ២,២% េនទី្របជំុជន េបេធៀបនឹងែខមុន។ តៃម�្រតីផ�ក់

ថយចុះ ៤,០% េនជនបទ និង ០,៨% េនទី្របជំុជន េបេធៀបនឹងែខមុន។ តៃម�មធ្យមលក់រយសុ៊តទថយចុះ ៩,៧% េន

ជនបទ និង ១,៥% េនទី្របជំុជន េបេធៀបនឹងែខមុន។ តៃម�មធ្យមលក់រយ្រតកួនថយចុះ ២៨,៣% េនជនបទ និង

២០,១% េនទី្របជំុជន េបេធៀបនឹងែខមុន។

8

តរង១៖ តៃម�លក់រយ (េរៀល) េនជនបទ និងទី្របជំុជន

ទី្របជំុជន ជនបទ

អង�រ (គក) 2,030 2,005

្រតីផ�ក់ (រស់) (គក) 9,887 9,179

សច់្រជ�ក (គក) 18,414 18,184

សុ៊តទ (១០្រគាប់) 4,852 4,476

េ្របងឆា (៥លី្រត) 30,417 31,750

្រតកួន (គក) 3,255 2,838

បច�ុប្បន�ភាពទីផ្សោរ - ែខមករ ឆា� ំ២០២២

សមា� ល់៖ ទិន�ន័យេនះទទួលបានពីផ្សោរចំនួន៤៥។ សូមេមលែផ�កវធីិស�ស�ស្រមាប់ព័ត៌មានលម�ិត។

-20.1%

-2.2%

-1.5%

-0.9%

-0.8%

-0.6%

-35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5%

្រតកួន

Morning glory

សច់្រជ�ក៣ជាន់

Pork with fat

សុ៊តទ

Duck egg

េ្របងឆា

Vegetable oil

្រតីផ�ក់ (រស់)

Snakehead fish (Live)

អង�រច្រម�ះ

Mixed rice

ទី្របជំុជន / Urban

-28.3%

-9.7%

-4.0%

-2.0%

-1.1%

3.3%

-35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5%

្រតកួន

Morning glory

សុ៊តទ

Duck egg

្រតីផ�ក់ (រស់)

Snakehead fish (Live)

សច់្រជ�ក៣ជាន់

Pork with fat

អង�រច្រម�ះ

Mixed rice

េ្របងឆា

Vegetable oil

ជនបទ / Rural

បែ្រមប្រម�ល្របចំែខ (%) ៃនតៃម�លក់រយេស្ប�ងអហរសំខន់ៗ

ែខធ�ូ ឆា� ំ២០២១ និង ែខមករ ឆា� ំ២០២២



េនែខមករ ឆា� ២ំ០២២ តៃម�មធ្យមលក់រយអង�រច្រម�ះេនទូទំង្របេទស គឺ ២.០១៩

េរៀល ក�ុងមួយគីឡូ្រកម។ តៃម�អង�រមានករែ្រប្រប�លេទតមទីផ្សោរ និងេខត� េដយ

តៃម�លក់រយខ�ស់ជាងេគបំផុត គឺ ២.៤៧៥ េរៀល ស�ិតេនផ្សោរៃ្រពែវង េខត�ៃ្រពែវង

គឺខ�ស់ជាងតៃម�មធ្យមថា� ក់ជាតិ ២៣,០%។ តៃម�លក់រយទបជាងេគបំផុត គឺ

១.៧០០ េរៀល េនផ្សោរផា� វ េខត�កំពង់ចម និង ផ្សោរសួង េខត�ត្ូបងឃ�ុំ គឺទបជាងតៃម�

មធ្យមថា� ក់ជាតិ ១៥,៨%។ បែ្រមប្រម�លតៃម�ក�ុងផ្សោរេផ្សងេទៀតមានបង� ញេនេល

ែផនទីខងេ្រកម។
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េនែខមករ ឆា� ២ំ០២២ តៃម�មធ្យមលក់រយសុ៊តទេនទូទំង្របេទស គឺ ៤.៦៥១ េរៀល

ក�ុង១០្រគាប់។ តៃម�សុ៊តទក៏មានករែ្រប្រប�លេទតមទីផ្សោរ និងេខត�ែដរ េដយតៃម�

ខ�ស់ជាងេគបំផុត គឺ ៥.៥០០ េរៀល ស�ិតេនផ្សោសែសនមេនារម្យ េខត�មណ� លគិរ ី

(១៨,០% ខ�ស់ជាងតៃម�មធ្យមថា� ក់ជាតិ)។ តៃម�ទបជាងេគបំផុត (៣.៩០០ េរៀល) ស�ិត

េនផ្សោរែ្រពកតូច េខត�កណា� ល (១៦,០% ទបជាងតៃម�មធ្យមថា� ក់ជាតិ)។ បែ្រមប្រម�ល

តៃម�ក�ុងផ្សោរេផ្សងេទៀតមានបង� ញេនេលែផនទីខងេ្រកម។

ថា� ក់េ្រកមជាតិ៖ បែ្រមប្រម�លតៃម�អង�រច្រម�ះ និងសុ៊តទ

បែ្រមប្រម�លពីតៃម�មធ្យមថា� ក់ជាតិ បែ្រមប្រម�លពីតៃម�មធ្យមថា� ក់ជាតិ

បច�ុប្បន�ភាពទីផ្សោរ - ែខមករ ឆា� ំ២០២២

តៃម�លក់រយសុ៊តទ តមបណា� េខត� េធៀបនឹងតៃម�

មធ្យមថា� ក់ជាតិ (ែខមករ ឆា� ំ២០២២)

តៃម�លក់រយអង�រច្រម�ះ តមបណា� េខត� េធៀបនឹងតៃម�

មធ្យមថា� ក់ជាតិ  (ែខមករ ឆា� ំ២០២២)
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េនែខមករ ឆា� ២ំ០២២ តៃម�មធ្យមលក់រយ្រតីផ�ក់ (រស់) េនទូទំង្របេទស គឺ ៩.៦៥១

េរៀល ក�ុងមួយគីឡូ្រកម។ តៃម�មានភាពខុសគា� េទតមទីផ្សោរ និងេខត� េដយតៃម�

លក់រយខ�ស់ជាងេគបំផុត (១៣.០០០ េរៀល) ស�ិតេនផ្សោរដងទង់ េខត�េកះកុង

(៣៥,០% ខ�ស់ជាងតៃម�មធ្យមថា� ក់ជាតិ)។ តៃម�លក់រយទបជាងេគបំផុត (៧.០០០

េរៀល) ស�ិតេនផ្សោរៃ្រពទទឺង (កំពង់ចម) ផ្សោរ្រកគរ (េពធិ៍សត់) និងផ្សោរដូនែកវ

(តែកវ) (២៥,០% ទបជាងតៃម�មធ្យមថា� ក់ជាតិ)។ បែ្រមប្រម�លតៃម�ក�ុងផ្សោរេផ្សង

េទៀតមានបង� ញេនេលែផនទីខងេ្រកម។

េនែខមករ ឆា� ២ំ០២២ តៃម�មធ្យមលក់រយេ្របងឆាេនទូទំង្របេទស គឺ ៣០.៩១៧

េរៀល ក�ុង៥លី្រត។ តៃម�ខ�ស់ជាងេគបំផុត (៣៤.៥០០ េរៀល) ស�ិតេនផ្សោរភ�ំ�ស�ក

េខត�បនា� យមានជ័យ (១១,៦% ខ�ស់ជាងតៃម�មធ្យមថា� ក់ជាតិ)។ តៃម�ទបជាងេគ

បំផុត (២៦.៥០០ េរៀល) ស�ិតេនផ្សោរេល េខត�កំពង់ឆា� ំង (១៤,០% ទបជាងតៃម�

មធ្យមថា� ក់ជាតិ)។ បែ្រមប្រម�លតៃម�ក�ុងផ្សោរេផ្សងេទៀតមានបង� ញេនេលែផនទី

ខងេ្រកម។

ថា� ក់េ្រកមជាតិ៖ បែ្រមប្រម�លតៃម�្រតីផ�ក់ និងេ្របងឆា

បែ្រមប្រម�លពីតៃម�មធ្យមថា� ក់ជាតិ បែ្រមប្រម�លពីតៃម�មធ្យមថា� ក់ជាតិ

តៃម�លក់រយេ្របងឆា តមបណា� េខត� េធៀបនឹងតៃម�

មធ្យមថា� ក់ជាតិ (ែខមករ ឆា� ំ២០២២)

តៃម�លក់រយ្រតីផ�ក់ តមបណា� េខត� េធៀបនឹងតៃម�

មធ្យមថា� ក់ជាតិ  (ែខមករ ឆា� ំ២០២២)

បច�ុប្បន�ភាពទីផ្សោរ - ែខមករ ឆា� ំ២០២២



ចិន, 58.8%

សហភាពអឺរ ៉បុ,

23.6%

្របេទសក�ុង

អស៊ន, 

11.8%

្របេទសដៃទេទៀត, 

5.7%

៥៣.០៣៦
េតន

ករនំាេចញអង�រ គិត្រតឹមែខមករ ឆា� ំ២០២២ 

តមទិសេដនំាេចញ
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្របភព៖ ទំព័រេហ�សបុ៊កផ�ូវកររបស់សហព័ន��ស�វអង�រកម�ុជា -

CRF ៃថ�ទី៣ ែខកុម�ៈ ឆា� ំ២០២២ 

េបេទះបីជាជំងឺកូវដី-១៩ បានបង�ផលប៉ះពល់មកេលេសដ�កិច�កម�ុជាេនក�ុងឆា� ំ២០២១ ស�ិតិសរបុៃន

ពណិជ�កម� និងផលិតកម�កសិកម�េនែតបង� ញវឌ្ឍនភាពជាវជិ�មាន។ ែផ�កតមរបាយករណ៍សភាព

ករណ៍កសិកម�ឆា� ំ២០២១ របស់្រកសួងកសិកម� រកុ� ្របមាញ់ និងេនសទ (MAFF) េចញផ្សោយៃថ�ទី៦

ែខមករ ឆា� ំ២០២២ ផលិតកម�ដំណំា�ស�វវស្សោ្របមូលផល គិត្រតឹមែខធ�ូ ឆា� ំ២០២១ សេ្រមចបាន

៩,០៦ លនេតន ខ�ស់ជាងឆា� ំមុន ១០,២%។ ជាងេនះេទេទៀត ៃផ�ដីដំដុះដំណំា�ស�វ្របំាងសេ្រមច

បាន ៤៦៧.០៩៨ ហិកត (ទបជាងរយៈេពលដែដលកលពីឆា� ំមុន ៥,៨%។ ៃផ�ដីដំដុះដំណំាសវប្ប

កម�សេ្រមចបាន ២០.០៣៣ ហិកត (-១៧,៤%)។ ៃផ�ដីដំដុះដំណំាឧស្សោហកម�សេ្រមចបាន

៤៨.១៩៦ ហិកត (-៩,៧%)។

ក�ុងែខមករ ឆា� ំ២០២២ កម�ុជាបាននំាេចញ�ស�វ្របមាណ ២៧៥.៥១១ េតន (មានតៃម�េស� ៦០,៦១

លនដុល� រ) (ទំព័រេហ�សបុ៊កផ�ូវកររបស់សហព័ន��ស�វអង�រកម�ុជា - CRF ៃថ�ទី៣ ែខកុម�ៈ ឆា� ំ២០២២)។

េលសពីេនះេទៀត ករនំាអង�រេចញសេ្រមចបានចំនួន ៥៣,០៣៦ េតន (មានតៃម�េស� ៣៥,៧២ លន

ដុល� រ) ខ�ស់ជាងរយៈេពលដែដលកលពីឆា� ំមុន ៥៤,៧៥%។ ្របេទស ចិនេនែតជា្របេទសែដល�ស�ប

យកករនំាេចញអង�រពីកម�ុជាេ្រចនជាងេគ (៥៨,៨%) បនា� ប់ មកគឺសហភាពអឺរ ៉បុ (២៣,៦%) ្របេទស

ក�ុងតំបន់អស៊ន (១១,៨%) និង្របេទសចំនួន២៧េផ្សងៗេទៀត (៥,៧%) (ទំព័រេហ�សបុ៊កផ�ូវកររបស់

CRF ៃថ�ទី៣ ែខកុម�ៈ ឆា� ំ២០២២)។

កិច�្រពមេ្រព�ងពណិជ�កម�េសរកីម�ុជា-កូេរខ៉ងត្ូបង (CKFTA) ្រត�វបានឡាយ្រពះហស�េលខេដយ

្រពះមហក្ស្រតកលពីៃថ�ទី២៩ ែខមករ ឆា� ំ២០២២ េហយរពឹំងទុកថានឹងចូលជាធរមានយ៉ាងយូរចុង

ែខមិថុនា ឆា� ំ២០២២ (ដក�សង់េដយភ�ំេពញបុ៉ស�៍ ៃថ�ទី៣ ែខកុម�ៈ ឆា� ំ២០២២)។ ពណិជ�កម�រវងកម�ុជា

និងកូេរខ៉ងត្ូបងមានតៃម� ៩៦៥ លនដុល� រ កលពីឆា� ំ២០២១ េកនេឡង ៩% េធៀបនឹងឆា� ំ២០២០

(ដក�សង់េដយេ�ហ�សញូវ ៃថ�ទី៦ ែខកុម�ៈ ឆា� ំ២០២២)។ កិច�្រពមេ្រព�ងពណិជ�កម�េសរកីម�ុជា-ចិន

ែដលបានចុះហត�េលខេនៃថ�ទី១២ ែខតុល ឆា� ំ២០២០ និង ភាពជាៃដគូេសដ�កិច�្រគប់្រជ�ងេ្រជាយ

តំបន់ (RCEP) ែដលជាកិច�្រពមេ្រព�ងពណិជ�កម�េសរធំីជាងេគបំផុតរវង្របេទសអស៊ន អូ�ស� លី

នូែវលេសឡង់ ចិន ជបុ៉ន និងកូេរខ៉ងត្ូបង ែដលបានចុះហត�េលខេនៃថ�ទី១៥ ែខវចិ�ិក ឆា� ំ២០២០

បានចូលជាធរមានកលពីៃថ�ទី១ ែខមករ ឆា� ំ២០២២ (ដក�សង់េដយ Xinhua News ៃថ�ទី១ ែខមករ

ឆា� ំ២០២២ និង ្រពឹត�ិប័្រត iTrade េលខ ០១ របស់្រកសួងពណិជ�កម� ែខមករ ឆា� ំ២០២២)។ ដូេច�ះ កិច�

្រពមេ្រព�ងេទ�ភាគី រមួនឹង RCEP នឹងជំរញុករេធ�ពណិជ�កម�រវង្របេទសកម�ុជា និង្របេទសនានាេន

ក�ុងតំបន់ និងសកលេលក។

ពណិជ�កម� និងផលតិកម�ក�ងុ្រស�ក
បច�ុប្បន�ភាពទីផ្សោរ - ែខមករ ឆា� ំ២០២២
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េគាលនេយាបាយេឆ�យតបេលករគំាពរសង�ម

ែផនករស� រេសដ�កិច�ពីកររតត្បាតកូវដី-១៩ របស់រដ� ភិបាលមានប��ូ លនូវវធិានករគំាពរ

សង�មនានា។ ចប់ពីៃថ�ទី២៤ ែខមិថុនា ឆា� ំ២០២០ រដ� ភិបាលបានអនុវត�កម�វធីិជាតិជំនួយសច់

្របាក់ដល់្រគ�សរ ្រកី្រក និងងយរងេ្រគាះ េនទូទំង្របេទស ក�ុងអំឡុងេពលកររតត្បាតកូវដី-

១៩។ នាេពលថ�ីៗេនះ រដ� ភិបាលបានសេ្រមចបន�អនុវត�កម�វធីិរយៈេពល៩ែខេទៀត ដល់ែខក��

ឆា� ំ២០២២។ ្រគ�សរ្រកី្រក្របមាណ ៦៨៦.២០៥ ្រគ�សរ (្របមាណ ២,៧ លននាក់) បានទទួល

សច់្របាក់ឧបត�ម� សរបុជាទឹក្របាក់ចំនួន ៥៦២,២២ លនដុល� រ គិតចប់ពីដំេណ រករកម�វធីិ

ដំបូងេនៃថ�២៥ ែខមិថុនា ឆា� ំ២០២០ រហូតដល់ ៃថ�ទី២៤ ែខមករ ឆា� ំ២០២២ (ទំព័រេហ�សបុ៊កផ�ូវ

កររបស់អគ�េលខធិករដ� ន្រក�ម្របឹក្សោជាតិគំាពរសង�ម ែខមករ ឆា� ំ២០២២)។

េគាលនេយាបាយេឆ�យតបែផ�កេសដ�កិច�

ែផ�កតម្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុ (MEF) រដ� ភិបាលបានេ្រត�មថវកិជាតិ្របមាណ ៧១៤
លន ដុល� រ ស្រមាប់អន�រគមន៍ទប់ទល់នឹងផលប៉ះពល់ពីជំងឺកូវដី-១៩ េ្រកមសសរស�ម�ចំនួន ៣៖
ករស� រ ករែកទ្រមង់ និងករកសងភាពធន់ (MEF ៃថ�ទី២ ែខកុម�ៈ ឆា� ំ២០២២) បនា� ប់ពីបាន
ចំណាយ្របមាណ ១.៦២៧ លនដុល� រ ក�ុងឆា� ំ២០២០ និង ២០២១ េទេលករករពរអយុជីវតិ
និងរក្សោលំនឹងជីវភាពរបស់្របជាពលរដ� (ដក�សង់េដយ RFI ៃថ�ទី២០ ែខកុម�ៈ ឆា� ំ២០២២)។

នាេពលថ�ីៗេនះ MEF បាន្របកសេលកែលងពន�េលអករបែន�ម (VAT) េលេស្ប�ងអហរមូលដ� ន

ក�ុងរយៈេពល២ឆា� ំ គិតចប់ពីែខមករ ឆា� ំ២០២២ ដល់ែខធ�ូ ឆា� ំ២០២៣ (ដក�សង់ពីែខ�រថាម ៃថ�ទី

១៣ ែខមករ ឆា� ំ២០២២)

ករចក់វ៉ក់សំងកូវដី-១៩

ែផ�កតម្រកសួងសុខភិបាល គិត្រតឹមៃថ�ទី១ ែខកុម�ៈ ឆា� ំ២០២២ ពលរដ�អយុេលសពី៥ឆា� ំ

្របមាណ ១៤,៣៥ លននាក់ (៧,២២ លននាក់ ជា�ស�ី) បានទទួលវ៉ក់សំងកូវដី-១៩ ដូសទី១

សេ្រមចតមែផនករថា� ក់ជាតិ្របមាណ ១០២,៣%។ ក�ុងចំេណាមេនាះ ្របមាណ ១៣,៧៦ លន

នាក់ (៦,៩១ លននាក់ ជា�ស�ី) បានទទួលវ៉ក់សំងដូសទី២រចួរល់ េហយេលសពី ៣,៦៥ លន

នាក់ (២,៩០ លននាក់ ជា�ស�ី) បានទទួលវ៉ក់សំងដូសជំរញុទី៣ រចួរល់ក�ុងែខេនះ។ រដ� ភិបាល

ចប់េផ�មផ�ល់វ៉ក់សំងដូសជំរញុទី៤ក�ុងែខមករ ឆា� ំ២០២២ េហយគិត្រតឹមែខេនះ ពលរដ�ចំនួន

៤៥៩.៩៣០ នាក់ (១៩៥.៩៧៩ នាក់ ជា�ស�ី) បានទទួលដូសជំរញុទី៤រចួរល់េហយ។

ករេឆ�យតបែផ�កនេយាយបាយ
បច�ុប្បន�ភាពទីផ្សោរ - ែខមករ ឆា� ំ២០២២

ករេលកែលងពន�ស្រមាប់េស្ប�ងអហរមូលដ� ន ដូចជា បែន� សច់្រជ�ក សច់មាន់ 
សច់ទ សុ៊ត ជាេដម ចូលជាធរមានចប់ពីែខមករ ឆា� ំ២០២២ ដល់ែខធ�ូ ឆា� ំ២០២៣។

្របភព៖ ែខ�រថាម ៃថ�ទី១៣ ែខមករ ឆា� ំ២០២២
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កម�វធីិេស្ប�ងអហរពិភពេលក ចប់េផ�មតម

ដនពីតៃម�េស្ប�ងអហរ េនតមបណា� ផ្សោរមួយ

ចំនួនតមរយៈទូរស័ព�តំងពីែខវចិ�ិកឆា� ំ២០១៩ មក

េម៉�ះ។ អ�កសមា� សន៍តមទូរស័ព� ែដលបានទទួល

ករបណ�ុ ះបណា� លច្បាស់ លស់បានទំនាក់ទំនង

េទកន់អជីវករនា នា េរៀងរល់មួយែខម�ង េដម្ីប

្របមូលតៃម�ទំនិញចំនួន៣៦្របេភទ ក�ុងផ្សោរចំនួន

១៤  ក�ុងទី្របជំុជន និងជនបទៃនេខត�បាត់ដំបង

េខត�កំពង់ឆា� ំង េខត�កំពង់ធំ េខត�ឧត�រមានជ័យ

េខត� េសៀមរប េខត�្រពះវហិរ និងេខត�ស�ឹងែ្រតង។

េ្រកមកិច�សហករជាមួយករយិាល័យទីផ្សោរ

កសិកម� ៃន្រកសួងកសិកម� រកុ� ្របមាញ់ និង

េនសទ េនែខមីនាឆា� ំ២០២០ កម�វធីិេស្ប�ង

អហរពិភពេលក បានអេង�ត តៃម�ទីផ្សោរេនក�ុង

ផ្សោរចំនួន៣១េទៀត េដម្ីប្របមូលទិន�ន័យមូលដ� ន

និងេដម្ីបព្រងីកចំនួន ផ្សោរ្រគបដណ� ប់។ េយងបាន

្របមូលតៃម�េស្ប�ង ចំនួន១៦្របេភទ និងព័ត៌មានពី

ដំេណ រកររបស់ផ្សោរទំងេនាះផងែដរ។

ចប់ពីពក់កណា� លែខេមសឆា� ំ២០២០មក កម�វធីិ

េស្ប�ង អហរពិភពេលកបានព្រងីកករតមដន

តៃម�ទីផ្សោរតមរយៈទូរស័ព�ក�ុងផ្សោរចំនួន៤៥ េហយ

ក៏បានបេង�នចំនួន្របមូលទិន�ន័យ ២ដងក�ុងមួយ

ែខផងែដរ (ឧ. សបា� ហ៍ទី១ និងទី៣ៃនែខនីមួយៗ)។

កម�វធីិេស្ប�ងអហរពិភពេលកៃនអង�ករសហ្របជាជាតិ
ែផ�កវភិាគ និងេធ�ែផនទីភាពងយរងេ្រគាះេនក�ុងករយិាល័យ្របចំ្របេទសកម�ុជា
Benjamin Scholz benjamin.scholz@wfp.org, ឡុង យ៉ាវ yav.long@wfp.org , េជឿ ច័ន�វបុិល
chanvibol.choeur@wfp.org, ហួយ វណា� េរត៉ vannareth.huoy@wfp.org
េគហទំព័រ៖ https://www.wfp.org/countries/cambodia

ករយិាល័យទីផ្សោរកសិកម�
នាយកដ� នែផនករនឹងស�ិតិ, 
្រកសួងកសិកម� រកុ� ្របមាញ់ និងេនសទ
េមៀច យ៉ាឌី meachyady@gmail.com
េគហទំព័រ: https://www.amis.org.kh/

បច�ុប្បន�ភាពទីផ្សោរ - ែខមករ ឆា� ំ២០២២
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mailto:chanvibol.choeur@wfp.org
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https://www.amis.org.kh/


ឧបសម�័ន�ទ១ី
បែ្រមប្រម�លតៃម�លក់រយ 

(ែខមករ ឆា� ំ២០២២)

ទិសេដបែ្រមប្រម�លេធៀបជាមួយែខមុន និងឆា� ំមុន៖

េកនេឡង េនេពលភាគរយបែ្រមប្រម�លេ្រចនជាង ៥%

េថរ េនេពលភាគរយបែ្រមប្រម�លេនចេនា� ះពី ៥% និង -៥%

ថយចុះ េនេពលភាគរយបែ្រមប្រម�លតិចជាង -៥%

* តៃម�ៃនេស្ប�ងអហរទំងេនះ ្រត�វបាន្របមូលពីផ្សោរក�ុងេខត�

ែដលអនុវត�កម�វធីិផ�ល់អហរលតមសលេរៀនេដយេ្រប្របាស់      

កសិផលពីសហគមន៏។

សមា� ល់៖ ទិន�ន័យនិងបែ្រមប្រម�លតៃម� ែដលបានរយករណ៍

គឺជាតៃម�ជាក់ែស�ង ឧ. តៃម�រយករណ៍ពីទីផ្សោរផា� ល់។

េស្ប�ងអហរ ខ� ត តៃម�មធ្យម
្របចំែខ 

(មករ២០២២)

បែ្រមប្រម�លតៃម�
េធៀបនឹង១ែខមុន

បែ្រមប្រម�ល
តៃម�េធៀបនឹង៣

ែខមុន

បែ្រមប្រម�ល
តៃម�េធៀបនឹង១

ឆា� ំមុន

1.1. អង�រច្រម�ះ/ Mixed Rice Riels/Kg 2,019  -0.8%  -3.9%  -2.9%

2.1. ្រតីផ�ក់(រស់)/ Snakehead fish (Live) Riels/Kg 9,651  -1.3%  -9.2%  10.1%

2.2. ្រតី្របា(រស់)/ Trey Pra (Live) Riels/Kg 6,223  -3.1%  -3.4%  -4.8%

2.3. ្រតីអែណ� ង(រស់)/ Cat fish (Live) Riels/Kg 7,706  -0.3%  3.3%  5.9%

2.4. ្រតីផ�ក់េងៀត/ Dried snake fish Riels/Kg 24,636  4.2%  -0.6%  1.8%

3.1. សច់្រជ�ក៣ជាន់/  3-layer pork/Pork with fat Riels/Kg 18,310  -2.1%  -7.6%  -14.8%

4.1. សុ៊តទ/Duck egg (Riels/10 eggs) Riels/10 eggs 4,651  -5.8%  -18.3%  5.9%

4.2. សុ៊តទៃ្រប/Salty/Fermented duck egg Riels/10 eggs 6,467  -0.1%  -5.7%  8.3%

5.1. េ្របងឆា/ Vegetable Oil: Saji ឬ Mongsay ឬ Cailan Riels/ 5 litre 30,917  0.7%  11.1%  35.9%

6.1. អំបិលម៉ត់អីុយូត/  Iodized salt Riels/Kg 1,222  6.6%  4.1%  8.7%

7.1. សែណ� កដី/ Ground Nut* Riels/Kg 9,262  -2.8%  -5.3%  6.4%

8.1. ្រតកួន/ Morning glory Riels/Kg 3,097  -23.1%  -7.5%  7.3%

8.2. ករ ៉តុ/ Carrot* Riels/Kg 3,823  -22.4%  21.9%  10.8%

8.3. ស�ឹកបាស/ Ivy gourd leave* Riels/Kg 5,026  -7.2%  14.2%  -7.1%

8.4. ស�ឹក្រម�ំ/ Moringa leaves* Riels/Kg 5,000  -5.4%  14.1%  2.6%

8.5. ៃស�្រកញាញ់/ Chinese spinach* Riels/Kg 3,599  -18.1%  -30.3%  20.6%

8.6. ៃស�េតឿ/ Pak Choi* Riels/Kg 3,267  -26.9%  -34.5%  5.2%

8.7. ៃស�ចង�ឹះ/Chinese flowering cabbage Riels/Kg 2,970  -21.7%  -23.5%  14.6%

8.8. ៃស�េខៀវ/Mustard Greens* Riels/Kg 3,232  -14.7%  -24.4%  5.3%

8.9. ផ�ីដូង/ Amaranthus* Riels/Kg 4,121  -15.5%  0.7%  22.1%

8.10. ស�ឹកងប់/ Ngob leaves* Riels/Kg 6,750  16.5%  38.3%  33.5%

8.11. ្រត�យេល� / Pumpkin leaves* Riels/Kg 3,750  -19.5%  -16.7%  -26.7%

8.12. ែផ�េល� / Pumpkin fruit* Riels/Kg 2,636  -3.0%  -10.3%  -15.0%

8.13. េឃា� ក/ Bottle gourd* Riels/Kg 2,028  -17.0%  27.7%  8.1%

8.14. ្រតឡាច/ Wax gourd Riels/Kg 3,128  4.0%  30.9%  49.0%

8.15. ្រតប់ែវង/ Long eggplants Riels/Kg 3,211  -8.9%  14.3%  5.9%

8.16. ្រតប់�ស�យ/ Round eggplants* Riels/Kg 3,591  -13.1%  27.7%  13.6%

8.17. េប៉ងេប៉ាះ/ Tomatoes* Riels/Kg 4,783  -24.5%  41.1%  50.8%

8.18. នេនាងមូល/ Spong gourd Riels/Kg 2,947  0.5%  15.5%  10.0%

8.19. នេនាង្រជ�ង/ Ridge Gourd* Riels/Kg 3,183  -4.9%  9.7%  20.9%

8.20. ល�ុងខ�ី/ Green papaya* Riels/Kg 1,424  4.3%  16.5%  4.0%

8.21. សែណ� កគួរ/ Long bean Riels/Kg 6,167  22.2%  65.3%  57.4%

8.22. ្រតយូងេចក/ Banana flower* Riels/Kg 2,770  24.7%  23.1%  -22.9%

8.23. ផា� ខត់ណា/ Cauliflower* Riels/Kg 5,698  -36.3%  -36.0%  13.5%

8.24. េដមខត់ណា/ Chinese Kale* Riels/Kg 4,596  -35.8%  -24.5%  10.7%

8.25. ដំឡូងព័ណេលឿង/ Orange-flesh Sweet Potatoes* Riels/Kg 2,413  11.5%  4.7%  -4.9%

បច�ុប្បន�ភាពទីផ្សោរ - ែខមករ ឆា� ំ២០២២



េស្ប�ងអហរ ខ� ត តៃម�មធ្យម
្របចំែខ 

(មករ២០២២)

បែ្រមប្រម�លតៃម�
េធៀបនឹង១ែខមុន

បែ្រមប្រម�ល
តៃម�េធៀបនឹង៣

ែខមុន

បែ្រមប្រម�ល
តៃម�េធៀបនឹង១

ឆា� ំមុន

1.1. អង�រច្រម�ះ/ Mixed Rice Riels/Kg 1,873  -0.9%  -4.5%  -3.5%

2.1. ្រតីផ�ក់(រស់)/ Snakehead fish (Live) Riels/Kg 8,667  -1.9%  -11.4%  8.9%

2.2. ្រតី្របា(រស់)/ Trey Pra (Live) Riels/Kg 5,658  -2.6%  -3.3%  -3.6%

2.3. ្រតីអែណ� ង(រស់)/ Cat fish (Live) Riels/Kg 6,985  -1.7%  1.7%  5.5%

2.4. ្រតីផ�ក់េងៀត/ Dried snake fish Riels/Kg 22,519  2.5%  -2.2%  -0.6%

3.1. សច់្រជ�ក៣ជាន់/  3-layer pork/Pork with fat Riels/Kg 16,831  -1.7%  -8.3%  -16.1%

4.1. សុ៊តទ/Duck egg (Riels/10 eggs) Riels/10 eggs 4,183  -7.2%  -20.8%  4.5%

4.2. សុ៊តទៃ្រប/Salty/Fermented duck egg Riels/10 eggs 5,927  -0.8%  -9.0%  6.0%

5.1. េ្របងឆា/ Vegetable Oil: Saji ឬ Mongsay ឬ Cailan Riels/ 5 litre 30,100  0.3%  10.7%  36.0%

6.1. អំបិលម៉ត់អីុយូត/  Iodized salt Riels/Kg 999  5.3%  1.4%  8.5%

7.1. សែណ� កដី/ Ground Nut* Riels/Kg 8,543  -2.7%  -6.1%  5.1%

8.1. ្រតកួន/ Morning glory Riels/Kg 2,525  -25.7%  -12.2%  4.4%

8.2. ករ ៉តុ/ Carrot* Riels/Kg 3,125  -27.7%  16.8%  14.8%

8.3. ស�ឹកបាស/ Ivy gourd leave* Riels/Kg 4,240  -5.3%  23.0%  -3.1%

8.4. ស�ឹក្រម�ំ/ Moringa leaves* Riels/Kg 4,636  -0.6%  23.8%  15.5%

8.5. ៃស�្រកញាញ់/ Chinese spinach* Riels/Kg 2,892  -23.5%  -35.9%  28.3%

8.6. ៃស�េតឿ/ Pak Choi* Riels/Kg 2,565  -32.3%  -40.0%  6.1%

8.7. ៃស�ចង�ឹះ/Chinese flowering cabbage Riels/Kg 2,376  -26.3%  -28.9%  11.9%

8.8. ៃស�េខៀវ/Mustard Greens* Riels/Kg 2,578  -19.6%  -30.7%  10.7%

8.9. ផ�ីដូង/ Amaranthus* Riels/Kg 3,346  -21.2%  0.7%  45.1%

8.10. ស�ឹកងប់/ Ngob leaves* Riels/Kg 6,583  26.6%  67.9%  61.2%

8.11. ្រត�យេល� / Pumpkin leaves* Riels/Kg 3,333  -20.3%  -11.3%  -20.5%

8.12. ែផ�េល� / Pumpkin fruit* Riels/Kg 2,106  -7.2%  -14.9%  -13.9%

8.13. េឃា� ក/ Bottle gourd* Riels/Kg 1,783  -13.3%  21.9%  4.9%

8.14. ្រតឡាច/ Wax gourd Riels/Kg 2,667  5.6%  35.9%  66.4%

8.15. ្រតប់ែវង/ Long eggplants Riels/Kg 2,685  -10.1%  18.1%  4.0%

8.16. ្រតប់�ស�យ/ Round eggplants* Riels/Kg 3,047  -13.8%  28.9%  15.0%

8.17. េប៉ងេប៉ាះ/ Tomatoes* Riels/Kg 3,995  -29.3%  35.8%  56.2%

8.18. នេនាងមូល/ Spong gourd Riels/Kg 2,559  3.4%  18.1%  17.0%

8.19. នេនាង្រជ�ង/ Ridge Gourd* Riels/Kg 2,820  3.5%  15.8%  38.9%

8.20. ល�ុងខ�ី/ Green papaya* Riels/Kg 1,056  0.3%  10.5%  2.4%

8.21. សែណ� កគួរ/ Long bean Riels/Kg 5,528  26.8%  73.0%  65.9%

8.22. ្រតយូងេចក/ Banana flower* Riels/Kg 2,347  20.2%  22.2%  -25.9%

8.23. ផា� ខត់ណា/ Cauliflower* Riels/Kg 4,933  -37.0%  -38.0%  19.2%

8.24. េដមខត់ណា/ Chinese Kale* Riels/Kg 3,859  -39.0%  -29.6%  14.5%

8.25. ដំឡូងព័ណេលឿង/ Orange-flesh Sweet Potatoes* Riels/Kg 1,917  7.7%  1.1%  -6.1%

ឧបសម�័ន�ទ២ី
បែ្រមប្រម�លតៃម�លក់ដំុ

(ែខមករ ឆា� ំ២០២២)

បច�ុប្បន�ភាពទីផ្សោរ - ែខមករ ឆា� ំ២០២២

ទិសេដបែ្រមប្រម�លេធៀបជាមួយែខមុន និងឆា� ំមុន៖

េកនេឡង េនេពលភាគរយបែ្រមប្រម�លេ្រចនជាង ៥%

េថរ េនេពលភាគរយបែ្រមប្រម�លេនចេនា� ះពី ៥% និង -៥%

ថយចុះ េនេពលភាគរយបែ្រមប្រម�លតិចជាង -៥%

* តៃម�ៃនេស្ប�ងអហរទំងេនះ ្រត�វបាន្របមូលពីផ្សោរក�ុងេខត�

ែដលអនុវត�កម�វធីិផ�ល់អហរលតមសលេរៀនេដយេ្រប្របាស់      

កសិផលពីសហគមន៏។

សមា� ល់៖ ទិន�ន័យនិងបែ្រមប្រម�លតៃម� ែដលបានរយករណ៍

គឺជាតៃម�ជាក់ែស�ង ឧ. តៃម�រយករណ៍ពីទីផ្សោរផា� ល់។
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្រក�ម

អហរ
2

្របេភទអហរ
3

្របេភទអហរ
4

គីឡូកឡូរ/ី

មា� ក់/ៃថ�
2

្រកម/

មា� ក់/ៃថ�
2

េរៀល/

្រកម
4

េរៀល/មា� ក់/

ែខ
4

Cereals Rice 1.1. អង�រច្រម�ះ/ Mixed 
Rice

1,470.23 413.0 2.02 25,362

Fish Mud fish 2.1. ្រតីផ�ក់(រស់)/ 
Snakehead fish (Live)

76.47 91.0 9.65 26,722

Meat Pork
3.1. សច់្រជ�ក៣ជាន់/  
3-layer pork/Pork with 
fat

77.75 40.7 18.31 22,670

Egg Duck egg 4.1. សុ៊តទ/Duck egg 21.92 11.8 7.44 2,681

Diary Milk ---NA--- 7 12.0 --- ---

Oil Vegetable oil
5.1. េ្របងឆា/ 
Vegetable Oil: Saji ឬ 
Mongsay ឬ Cailan

115.36 12.8 6.79 2,652

Veg Morning Glory 8.1. ្រតកួន/ Morning 
glory

34.76 231.7 3.10 21,833

Tuber Sweet Potato
8.25. ដំឡូងពណ៌េលឿង/ 
Orange-flesh Sweet 
Potatoes

19.21 19.6 2.41 1,439

Pulses Soybean/green 
bean ---NA--- 8 21.6 --- ---

Fruit Banana ---NA--- 91 96.4 --- ---

Total 1,937 950.6 --- 103,358

ករគណនាតៃម�ៃនក�� ប់េស្ប�ងអហរ ែដលបង� ញេនក�ុង របាយ ករណ៍
េនះ ែផ�កចម្បងេលករវភិាគក�� ប់ចំណាយអប្បបរមា (MEB) េន្របេទស
កម�ុជា។ េដម្បេីរៀបចំក�� ប់អហរស្រមាប់ករវភិាគេនះ ្រក�ម្រគ�សរ
េគាល្រត�វបានវភិាគេចញពីទិន�ន័យអេង�តេសដ�កិច� សង�មកិច� ឆា� ំ២០១៤
ែផ�កេលលក�ខណ� ដូចខងេ្រកម៖

i. ្រគ�សរែដលមានករចំណាយ្របចំែខេនចេនា� ះប�� ភាគទី២ និងទី៤

ii. ្រគ�សរមានសន�ិសុខេស្ប�ង្រគប់្រគាន់ (ពិន�ុក្រមិតទទួលទនអហរ
អចទទួលយកបាន)

iii. ្រគ�សរមិនបានេ្រប្របាស់យុទ�ស�ស�អវជិ�មានេដម្បេីដះ�សយប��
ខ�ះេស្ប�ង។

ក�� ប់េស្ប�ងអហរស្រមាប់្រក�ម្រគ�សរេគាលេនះ ្រត�វបានបេង�តេឡង
េដម្បីែស�ងយល់អំពីទ្រមង់ៃនករទទួលទនអហរ ែដលសម�សបេទ
នឹងអហររបស់្រគ�សរនីមួយៗគួរទទួលទន េដម្បីរស់េន្របកបេដយ
សុខភាពល� និងជីវតិសកម�។1 ដូេច�ះ េស្ប�ងអហរជាក់លក់្រត�វបាន
កំណត់ េដម្បីជាតំណាងឲ្យ្រក�មអហរនានាែដលមានេនក�ុងែផ�កករ
ចំណាយេលេស្ប�ងអហរ (សូមេមលតរងទី២ស្រមាប់ប�� ីេស្ប�ង
អហរេពញ)។ ថាមពលគីឡូកឡូរ ី និងបរមិាណេស្ប�ង្រត�វបានវភិាគ
េចញពីទិន�ន័យករចំណាយរបស់អេង�តេសដ�កិច� សង�មកិច� ឆា� ំ២០១៤
េដម្បីកំណត់ក្រមិតកឡូរមួីយក�� ប់ស្រមាប់មនុស្សមា� ក់ គួរទទួលទន
េដម្បីរស់េន្របកប េដយសុខភាពល� និងជីវតិសកម� តមទ្រមង់សិទ�ិ
ទទួលបានជាមូលដ� ន។

តរង២៖ សេង�បធាតុចូលស្រមាប់គណនាតៃម�ៃនក�� ប់េស្ប�ងអហរ

្របេភទេស្ប�ងអហរមួយចំនួនមិន្រត�វបានតមដនេដយ្របព័ន�តមដនទីផ្សោររបស់ WFP ដូេច�ះ្របេភទេស្ប�ងអហរជាក់លក់េនាះមិន្រត�វបានរប់ប��ូ លេនក�ុងក�� ប់
េស្ប�ងអហរ ែដលបានតមដនេនក�ុងរបាយករណ៍េនះេទ។ េទះជាយ៉ាងណា ទ្រមង់ៃនករបរេិភាគេស្ប�ងអហរនីមួយៗ (ទម�ន់ គិតជា ្រកម/មា� ក់/ៃថ�) អចតំណាងឲ្យ
តៃម�ៃនម�ូបអហរ្របកបេដយអហរបូ�ម� េនក�ុង្របេទសកម�ុជា។

ឧបសម�័ន�ទី៣៖ តៃម�ៃនក�� ប់េស្ប�ងអហរ

បច�ុប្បន�ភាពទីផ្សោរ - ែខមករ ឆា� ំ២០២២

1 តៃម�ៃនក�� ប់េស្ប�ងអហរេនក�ុងរបាយករណ៍បច�ប្បន�ភាពទីផ្សោរេនះ មិនដូចគា�  ជាមួយតៃម�ៃនក�� ប់េស្ប�ងអហររបស់វទិ្យោស� នជាតិស�ិតិៃន្រកសួងែផនករេ្របស្រមាប់គណនាបនា� ត់ភាព្រកី្រកថា� ក់ជាតិេឡង។ ក�� ប់
េស្ប�ងអហរេនក�ុងរបាយករណ៍េនះ្រត�វបានគណនាេដយេ្របវធីិស�ស�េផ្សង េហយមាន្របេយាជន៍ជាចម្បងស្រមាប់តៃម�េស្ប�ងអហរ។
2 ករអេង�តេសដ�កិច� សង�មកិច� ឆា� ំ២០១៤ វទិ្យោស� នជាតិស�ិតិ ្របេទសកម�ុជា។
3 ករប៉ាន់្របមាណពីគមា� តៃនករចំណាយ និងក�� ប់ចំណាយអប្បបរមាេនកម�ុជា។ របាយករណ៍បេច�កេទស ែខមិថុនាឆា� ំ២០២០ WFP ្របចំ្របេទសកម�ុជា។
4 បច�ុប្បន�ភាពទីផ្សោរ ែខមករ ឆា� ំ២០២២ WFP ្របចំ្របេទសកម�ុជា។



17

�ស�វ 
្របំាង ដំដុះ ្របមូលផល េរៀបចំដី និង

សបេ្រពះ

�ស�វ 
វស្សោ ្របមូលផល េរៀបចំដី និង

សបេ្រពះ ស�ូង / ដំដុះ ្របមូលផល

មករ
2021

កុម�ៈ
2021

មីនា
2021

េមស
2021

ឧសភា
2021

មិថុនា
2021

កក�ដ
2021

សីហ
2021

ក��
2021

តុល
2021

វចិ�ិក
2021

ធ�ូ
2021

របាយ្របជាជន (នាក់/គ.ម២)

្របភព៖ LandScan™ Global ្រត�វបានផលិតេឡងេដយ Oak Ridge National 
Laboratory ឆា� ំ2019

្របភព៖ ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកម� និងសំណង់ ឆា� ំ2008

រដូវ្របំាង រដូវវស្សោ រដូវ្របំាង

របាយ្របជាជន
ៃផ�ដីដំដុះដំណំា�ស�វ

្របតិទិន រដូវកល

បច�ុប្បន�ភាពទីផ្សោរ - ែខមករ ឆា� ំ២០២២

ឧបសម�័ន�ទី៤៖ របាយ្របជាជន ៃផ�ដីដំដុះដំណំា�ស�វ និង្របតិទិន រដូវកល
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