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ស្សលមេបានតាំងពី ដថង ជ្័យជ្ាំនះ ៧ មររា បានអនុ វរថលបកបសមយសជារជ្័យនូ វយុទនសាស្រស្ថេរុ សកាែ។
ស្មិទផ
ន លដនកិេអ
ច ភិ វឌណរបស្់កមភុជាកបុងរយៈសពលកនវងសៅសនុះ រឺជាស្កខីភាពដនការឈានសឡើងរបស្់កមភុជា
ស្ភុះសៅរកស្នថិភាពយូរអណងឝង និងការអភិ វឌណលបកបសមយេី រភាពណដលលរូវបានឆវុុះបញ្ញ
ច ង
ំ តាមរយៈកំ សែើន
សស្ដឌកិេរ
ច ួ រឲ្រករ់ ស្ាគល់ និងការពលងឹ ងសាទប័ នលបជាធិបសរយរ ការធានបាននូ វអធិ បសរយរភាពជារិ និង
បូ រែភាពទឹកដី លពម

ំងណកលមអជ្ីវភាពលបជាជ្ន។

យុទសា
ន
ស្រស្ថេរុ សកាែដំណាក់កាលទី

៣

ណដលបានមក់បញ្ូច លនូ វេំែុេរនវឹុះស្ំខ្ជន់ៗដូេជា៖

អភិ បាលកិ េល
ច អ វ ិធានការេាប់ និងការពលងឹងស្មរទភាពសាទប័ន សមយអនុ វរថតាមរំ រលូ បសទស្សជ្ឿនសលឿន
ណដលានការអភិ វឌណស្ងគម
ធមយជារិ

ណដលេំ ែុេ

សស្ដឌកិេច

ធនធានមនុស្ស

និងការលរប់ លរងលបកបសមយេី រភាពនូ វធនធាន

ំងអស្់សនុះបានមក់ សេញនូ វសោលសៅយុទសា
ន
ស្រស្ថ

៤

ោ៉េ ង

“រាំដណើន ការងារ សមធម៌ និងរបសិទភា
ន ព” និ ងស្លាប់បនថជ្ំរញ
ុ ដំ សែើរការអភិ វឌណ។

របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦

តាមរយៈបាវេន

1

ំង ៤ ខ្ជងសលើ សមយណឡកវ ិស្័យពាែិជ្ជកមយ សៅកបុងកមយវ ិធី
នសោបាយរបស្់រាជ្រមឌភិបាលនីរិកាលទី ៥ ដនរដឌស្ភា បានយកេិរទ
ថ ុ កមក់អភិ វឌណន៍ វ ិស្័យសនុះតាមរយៈ
សដើ មផីស្សលមេបានតាមសោលសៅ

ការសធឝើពិពិធកមយទីផារនំសេញ

ការបសងកើនសលផឿនស្ាហរែកមយ

សៅកបុងលកបខ្័ែឍពាែិជ្ជកមយសស្រ ី
ការសលើកកមភស្់ការអភិ វឌណស្មរទភាពផលិរ
និងផគរ់ផង
គ ់

ការពលងីកទំ នក់ទំនងពាែិជ្ជកមយអនថរជារិ

យកេិរទ
ថ ុកមក់ជាលបចាំ សលើការរកាសស្ទរភាពដថវទំនិញសៅសលើទីផារ បងកលកខែៈងាយស្រាស្ល
ួ ឲ្រផលិរផល
និងទំនិញ
ការពារ

សធឝើេរាេរបានសមយសស្រ ី សៅលរប់ ទីកណនវង
និ ងសលើករសមកើងកមយស្ិទិប
ន ញ្ញដ

ស្ថីពីការលរប់ លរងរុ ែភាព
មិនសសាយុះលរង់

សមយឈរសលើសោលការែ៍លបកួរលបណជ្ងសស្យើភាព

បនថសលើកស្ធយទំ
និញស្ាគល់ភូមិសាស្រស្ថ
ួ

ស្ុវរទិភាពសលើផលិរផលទំនិញ

រាំងសាករ់ការផលិរ

និងសស្វា

ពលងឹងការអនុ វរថេាប់

ទប់ សាករ់ ស្កមយភាពលបកួរលបណជ្ង

និងការណេកចាយផលិរផលណកវងកាវយ

និងផលិរផលោយនរុ ែភាព

ឬខ្ូ េរុែភាព។
សឆវើយរបសៅនឹងយនថការ អភិ វឌណវ ិស្័យពាែិជ្ជកមយ ណដលលពុះរាជាណាេលកកមភុជា បាននឹងកំពុងសធឝើ
ស្កលភាវូបនីយកមយកុងរំ
ប បន់ និងពិភពសលាក សហើយក៏បានកំពុងសលរៀមខ្វួនេូ លកបុងស្ហរមន៍ សស្ដឌកិេច
អាសា៊ាន និងភាពជាដដរូ សស្ដឌកិេទ
ច ូ លំទូលាយកបុងរំបន់ ្បំ២០១៦ សនុះផងណដរ កតាថ
ខ្ិរខ្ំ សធឝើការលបកួរលបណជ្ងដ៏ខ្ជវំងកាវកបុងវ ិស្័យពាែិជ្ជកមយ
សទៀរ។

ំងសនុះរលមូវឲ្រកមភុជា

និងវ ិនិ សោរជាមួយបណា
ថ លបសទស្ស្ាជ្ិកដដទ

សផថើមសេញពីមូលសហរុខ្ជងសលើលកស្ួងពាែិជ្ជកមយ

បានខ្ិរខ្ំពលងឹងស្មរទភាព

និ ងលបស្ិទភា
ន ព

ការងាររបស្់ខ្ួនតាមរយៈការសធឝ
វ
ើកំណែទលមង់ រដឌបាលសាធារែៈ រួមាន ៖ រេនស្មភ័នន ការអភិ វឌណសាទប័ន

ការពលងឹងធនធានមនុស្ស ការណកលមអសស្វាសាធារែៈ។ ជាក់ ណស្ថងសៅ្បំ២០១៦ លកស្ួងានទិស្សៅពលងឹ ង
ស្មរទភាពធនធានមនុស្ស

និងសាទប័នសៅថ្នបក់មនធីរពាែិជ្ជកមយរាជ្ធានី-សខ្រថ

សដើមផីឲ្រការអភិ វឌណវ ិស្័យ

កបុងការលរប់ លរងវ ិស្័យសនុះបានទូលំទូលាយ
កបុងសោលសៅអនុ វរថការងារ លបកបសមយលបស្ិទនភាព សដើមផីជ្ំរញ
ុ វ ិស្័យពាែិជ្ជកមយសៅជាឧបករែ៍ដ៏ាន
ពាែិជ្ជកមយសៅមូ លមឌនបានរ ឹងាំ

ជាសស្នធិការឲ្រលកស្ួង

សារៈស្ំខ្ជន់ សៅកបុងេំ សណាមវ ិស្័យស្ំខ្ជន់ៗ

ដនសស្ដឌកិេចជារិ

រួមេំ ណែកអភិ វឌណន៍

និងធានបានការរ ីក

េសលមើនជាបនថបនធប់ឥរឈប់ ឈរ។
I. រាំណណទរមង់

១.១ រាំណណទរមង់រដឌបាលសាធារណៈ
១.១.១ រាំណណទរមង់ធនធានមនុសស
 សធឝើបេចុបផនបភាពមហ្វនថីរាជ្ការ ដនលកស្ួងពាែិជ្ជកមយ សផធរការសបើកសបៀវរសតាមលបព័ នធ
ន នោរ កបុងសនុះសៅ
ថ្នបក់ជារិានេំនួន ១.២២២នក់ ថ្នបក់ សលកាមជារិានេំនួន ៤៨២នក់។ មិន

ន់បានសបើករែនី

សបៀវរសតាមលបព័នធ
ន នោរានេំនួន ៦៧នក់ មហ្វនថីកមយស្ិកាេំនួន ៦០នក់ និងស្ិកាសលៅលបសទស្
េំនួន ១នក់
 បានសរៀបេំណកស្លមួលលបាក់បំណាេ់មុខ្ងារ ជ្ូ នមហ្វនថីរាជ្ការេំនួន ៩០នក់

(ចាប់ពីថ្នបក់អរគនយក

រហូរដល់មហ្វនថី) ឲ្រស្មស្រាស្បតាមអនុ លកឹ ររសលខ្ ៣៦ អនលក.បក េុ ុះដថងទី១៨ ណខ្មីន ្បំ២០១៥

របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦

2

១.១.២ រាំណណទរមង់រងការផថ
បុ
លដ់ សវាសាធារណៈ

១.១.២.១ រាំណណទរមង់ការដចញវិញ្ញ
ដ បនបរតបញ្ញ
ជ រ់របភពដដើមទាំនិញ
 សរៀបេំ និងមក់ឲ្រសលបើ លបាស្់លបព័នស្
ន ័យ
ឝ លបវរថិកមយ កបុងការមក់ពាករ និងសេញវ ិញ្ញដបនបលរបញ្ញ
ជ ក់
លបភពសដើមទំនិញ (C/O) សដើមផីការ់បនទយសពលសវលា និងការេំណាយសផសងៗ
 សលរៀមអនុ វរថការទូ

រ់ សមយស្ឝ័យលបវរថិ

ជាមួយធនោរពាែិជ្ជ

ណដលបានេុ ុះអនុស្សរែៈរួេ

សហើយជាមួ យលកស្ួងពាែិជ្ជកមយ និងលកស្ួងសស្ដឌកិេច និងហិរញ្ដ វរទុ

 សធឝើការពិភាកាវាយរដមវជាមួ យនឹង រែៈកាយធិការអនុ វរថរសលាងសលបើ លបាស្់វ ិកកយបលរស្លាប់ សធឝើ
លបរិ សវទន៍ស្័យ
ឝ បញ្ញ
ជ ក់ លបភពសដើមទំនិញ

(រ.រ.វ.ប)

សដើមផីពិនិររលកខែៈស្មផរថិឲ្រស្រាស្បតាម

លកខែៈវ ិនិេ័យ
ឆ
ដនវ ិធានកបុងការសេញវ ិញ្ញដបនបលរស្ឝ័យបញ្ញ
ជ ក់លបភពសដើមទំនិញ របស្់លកុមហ៊ាុន
Denso (Cambodia) Co.,Ltd និ ងលកុមហ៊ាុន Golden Rice (Cambodia) Co.,Ltd

 សរៀបេំរែៈកមយការលរប់ លរងការសលបើ លបាស្់វ ិកកយបលរស្លាប់ សធឝើលបរិ សវទន៍ស្័យ
ឝ បញ្ញ
ជ ក់ លបភពសដើម
ទំនិញ និងបានេុ ុះសធឝើអធិការកិេវា
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គ ឲ្រេូលរួម
អនុ វរថលរប់ លរងការសលបើ លបាស្់វ ិកកយបលរស្លាប់ សធឝើលបរិ សវទន៍ស្័យ
ឝ បញ្ញ
ជ ក់ លបភពសដើមទំនិញស្លាប់
លកុមហ៊ាុន

ំងពី រសនុះ

 ជ្ូនដំែឹងសៅស្ហភាពអឺ រប
៉េុ

ស្ថីពីការស្យ័លរេិ រេ
ថ ូលរួមការអនុ វរថសាកលផងនូ វលបព័ នអ
ន ក
ប នំសេញ

ណដលបានេុ ុះបញ្ជីស្លាប់ការនំសេញសៅស្ហភាពអឺរប
៉េុ
(Registered Exporter REX) និងបាន
ទទួ លយកការរ ំណលកបទពិ សសាធន៍ ពី មហ្វនថីជ្ំនញរបស្់អរគនយកមឌនស្ហភាពពននមរ និងរយ
របស្់រែៈកមយការអឺ រប
៉េុ សដើមផីទទួលេំ សែុះដឹង ស្ថីពីការអនុ វរថរសលាងសនុះ
 ជាលទនផលកបុង្បំ២០១៥សនុះ ានលកុមហ៊ាុននំសេញេំនួន ៥៨១ បានមកេុ ុះបញ្ជីស្ុំអនុ វរថការសស្បើ
ស្ុំវ ិញ្ញដបនបលរបញ្ញ
ជ ក់ លបភពសដើមតាមលបព័នស្
ន ័យ
ឝ លបវរថិកមយ (C/O Online Application)។
១.១.២.២ រាំណណទរមង់ការចុះបញ្ជ ពា
ី ណិជ្ជរមម
 ពាករសស្បើស្ុំ (Form) ការ់បនទយព័រមានរលមូវពី ៨ទំ ព័រ មកសៅស្ល់ណរ ៤ទំព័រ
 លុបសចាលការរលមូវឲ្រានលិខ្ិរបញ្ញ
ជ ក់ពីការរមកល់សដើមទុ នពី ធនោរសៅមុ នសពលបសងកើរលកុមហ៊ាុន
 លុបសចាលការរលមូវឲ្រេំណាយសលើការេុ ុះផាយលកុមហ៊ាុនកបុងលពឹរិប
ថ លរលកស្ួងពាែិជ្ជកមយ
 លុបសចាលការរលមូវឲ្រលបធានលកុមហ៊ាុនមកបងាាញខ្វួនសមយលោន់ ណរ

ម

រលិខ្ិរបញ្ញ
ជ ក់ ពីសមធាវ ី

ឬសារការ ី

 ណបងណេករួ នទីថ្នបក់ដឹកនំ និងសធឝើលបរិ ភូកមយជ្ូនថ្នបក់ សលកាមឲ្រលរួរពិនិររឯកសារ និងេុ ុះហរទសលខ្ជ
សលើឯកសារ
 សរៀបេំ និ ងដំ សែើរការស្ឝ័យលបវរថិកមយសពញសលញ កបុងការេុ ុះបញ្ជីពាែិជ្ជកមយ ណដលបានលបកាស្
ឲ្រសលបើ លបាស្់កាលពី ដថងទី០៧ ណខ្ធបូ ្បំ២០១៥ សដើមផីការ់បនទយនូ វសពលសវលា រលមូវការឯកសារ និ ង
ការេំណាយ ។

១.១.២.៣ រាំណណទរមង់ការចុះបញ្ជ រ
ី មមសទ
ិ និបញ្ញ
ដ
 កំពុងដំ សែើរការសរៀបេំ សស្បើ

“ណកស្លមួលកដលមសស្វាសាធារែៈពាក់ព័នន
ន ឹងការងារកមយស្ិទិ ប
ន ញ្ញដ”

និង “នីរិវ ិធីលមអិរកបុងការេុុះបញ្ជីា៉េក និងលរប់ លរងា៉េ ក”
របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦
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 សរៀបេំការេុ ុះបញ្ជីា៉េកតាមលបព័ នអ
ន នឡាញ (Online) និងកំ ពុងមក់ឲ្រដំ សែើរការ ការសេញលិខ្ិរ
ទទួ លសាគល់ការមក់ពាករសមយស្ឝ័យលបវរថិ
មនដំ សែើរការេុ ុះបញ្ជីា៉េករបស្់ខ្ួន
វ

ណដលតាមរយៈសនុះ

តាមលបព័នអ
ន ុីនធឺ ែិរ

អបកសស្បើស្ុំេុុះបញ្ជីា៉េកអាេតាម

ជាពិ សស្ស្អាេដឹងពី ព័រមានពីការ

សេញវ ិញ្ញដបនបលរេុុះបញ្ជីា៉េក ទនធឹមនឹ ងសនុះក៏បានសរៀបេំ នីរិវ ិធី និ ងកំែរ់ សពលសវលាកបុងការលរួរ
ពិនិររា៉េ កឲ្របានេាស្់លាស្់ និង្ប់ រហ័ស្ជាងមុន

 បញ្ចប់រសលាងឌីជ្ីថលភាវូបនី យកមយឯកសារកមយស្ិទិប
ន ញ្ញដ (Digitization) និងបានមក់ដំសែើរការ
លរប់ លរងឯកសារតាមលបព័ននសអឡិេលរូនិក (EDMS) ណដលបងកលកខែៈងាយស្រាស្ល
ួ ដល់ការស្ិកា
ស្រាសាវលជាវ និងការសលបើ លបាស្់សផសងៗ
 េូ លជាស្ាជ្ិកដនពិធីសារទី លកុងា៉េ លឌី ដ ស្ថីពី “ការេុុះបញ្ជីា៉េកជាលកខែៈអនថរជារិ ” និ ងសរៀបេំ
លបកាស្ ស្ថីពី “នីរិវ ិធីេុុះបញ្ជីា៉េកកបុងលកបខ្័ ែឍអនថរជារិ” ណដលសបើកទូ លាយដល់ការសស្បើស្ុំេុុះបញ្ជី
ា៉េ កសៅកមភុជា ឲ្រកាន់ ណរានលកខែៈងាយស្រាស្ល
ួ និងទូ លំទូលាយ

 ណកស្លមួលទលមង់ លិខ្ិរករ់លតាទទួលសាគល់ស្ិទិផ្ត
ន ថ េ់មុខ្ និងសរៀបេំលបកាស្ ស្ថីពី “ការករ់ លតា និង
រមកល់លិខ្ិរលបរល់ស្ិទិន
ន ំេូលទំនិញពាក់ា៉េកផ្តថេ់មុខ្”។
១.២ រាំណណទរមង់ការររប់ររងហិរញ្ដ វតទសាធារណៈ
ុ
១.២.១ ការដរៀបចាំណផនការ
 លកុមការងារកំ ណែទលមង់ហិរញ្ដ វរទុលកស្ួង

បានេូលរួមលបជ្ុំ

និ ងតាមមនវឌណនភាព

ជាមួយ

អរគសលខ្ជធិ ការមឌនកំ ណែទលមង់ការលរប់ លរងហិរញ្ដ វរទុសាធារែៈ អនថរលកស្ួង និងដដរូអភិ វឌណន៍
លបចាំណខ្ លរីាស្ និងឆាស្

 េូ លរួមស្ិកាខសាលាស្ថីពីបទពិ សសាធន៍ ដនការអនុ វរថថវ ិកាកមយវ ិធី

សដើមផីពលងឹង

និងទទួ លបាន

បទពិ សសាធន៍ពីការងារកំ ណែទលមង់ ការលរប់ លរងហិរញ្ដ វរទុសាធារែៈ

 ទទួ លរែៈលបរិ ភូរបស្់ PEFA Council ណដលបានមកលកស្ួងកបុងសោលបំែងណស្ឝងរកព័រមាន
បណនទម

ក់ ទងនឹងស្ូេនករ (ពាក់ ព័នន
ន ឹងការងារេុ ុះបញ្ជីពាែិជ្ជកមយ និងពននមរ)

 េូ លរួមណកស្លមួលណផនការស្កមយភាពដំណាក់កាលទី ២ ថយី (MAP2 new)
 សរៀបេំ របាយការែ៍វឌណនភាព
លរី ាស្នីមួយៗ

ដនការអនុ វរថណផនការស្កមយភាពដំណាក់កាលទី ២ថយី

ណផនការស្កមយភាព

ជាសរៀងរាល់

និងណផនការហិរញ្ដ វរទុស្លាប់ ោំលទដល់ការអនុ វរថណផនការ

ស្កមយភាពដំណាក់កាលទី ៣ (MAP3) ស្លាប់អនុ វរថពី្បំ២០១៦ ដល់្បំ២០១៨
 សរៀបេំស្ំែុំឯកសារវាយរដមវបសងកើរអងគភាពថវ ិកា

និងអងគភាពលទនកមយ ស្លាប់ ការអនុ វរថថវ ិកា

កមយវ ិធី្បំ២០១៦។
១.២.២ ការដរតៀមខ្លនសរមាប់
ការងារថវិការមមវិធី
ួ
សដើ មផីសលរៀមខ្វួនបានលអស្លាប់អនុ វរថការងារថវ ិកាកមយវ ិធីលកស្ួងបានដំ សែើរការ៖
 សរៀបេំ លកុមការងារថវ ិកា (សលជ្ើ ស្សរ ើស្មហ្វនថីណដលានស្មរទភាព និងជ្ំនញខ្ជងហិរញ្ដ វរទុ សដើ មផីធាន
បានលបស្ិទនភាព និងស្័កិស្
ឋ ិទនភាពដនការសរៀបេំ ថវ ិកា)

របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦
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 សរៀបេំ ណផនការយុទនសាស្រស្ថថវ ិកា (ណផនការថវ ិការយៈសពលមធរម ០៣្បំ ណដលឆវុុះបញ្ញ
ច ង
ំ ពី សោល
បំ ែង សោលនសោបាយរបស្់លកស្ួង សាទប័ ន និងមនធីរជ្ំនញរាជ្ធានី-សខ្រថ កសាងកមយវ ិធី
អនុ កមយវ ិធី សដើមផីអនុ វរថ និងកំ ែរ់ស្ូេនករ និងសោលសៅស្ូេនករសដើមផីវាស្់ណវងការអនុ វរថ)
 បសងកើរអងគភាពថវ ិកា

(ណដលលរូវទទួ លអាែរថិកិេេ
ច ាស្់លាស្់

សដើ មផីបសងកើរបានជាលទនផលជាក់លាក់

សហើយណដលលទនផល

បាននូ វសោលបំែងសោលនសោបាយអាទិភាពរបស្់លកស្ួង
 បសងកើរលកុមការងារលទនកមយ

ដនអងគភាពថវ ិកា

កបុងការអនុ វរថស្កមយភាពការងារ
ំងសនុះរួមេំ ណែកកបុងការស្សលមេ

(សដើមផីឲ្រស្មស្រាស្បនឹងកមយវ ិធីកំណែទលមង់ ហិរញ្ដ វរទុ

សាធារែៈ នឹងសដើមផីឲ្រអងគភាពថវ ិកាអនុ វរថថវ ិកាបានសលឿន និ ង

ន់ សពលសវលា កបុងការអនុ វរថ

ស្កមយភាព េសងាកមស្កមយភាព

 សបើ កវរគបែុថ ុះបណា
ថ លថវ ិកាកមយវ ិធី (ពលងឹ ងមហ្វនថីកុងលកស្ួ
ប
ងបណនទមកបុងការអនុ វរថថវ ិកាកមយវ ិធី )។
១.៣ រាំណណទរមង់វម
ិ ជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ
១.៣.១ ការដធវតា
ើ រាងមុខ្ងារ
 ថ្នបក់ដឹកនំលកស្ួងពាែិជ្ជកមយ បានេុ ុះហរទសលខ្ជសលើសស្េកថីស្សលមេរួម ជាមួយរែៈកាយធិការ
ជារិស្លាប់ការអភិ វឌណតាមណបបលបជាធិបសរយរសៅថ្នបក់ សលកាមជារិ (រ.ជ្.អ.ប) សរៀបេំបញ្ជីវ ិភារ
មុខ្ងាររបស្់លកស្ួងោ៉េ ងយូរលរឹមណខ្ធបូ ្បំ២០១៥

 ការងារសនុះដឹ កនំសមយលកុមការងារវ ិមជ្ឈការ និងវ ិស្ហមជ្ឈការ

របស្់លកស្ួងពាែិជ្ជកមយ

និង

ចារ់ ណេងអនុ វរថសមយលកុមការងារបសេចកសទស្វ ិមជ្ឈការ និងវ ិស្ហមជ្ឈការរបស្់លកស្ួង ស្ហការ
ជាមួយសលខ្ជធិការមឌន រ.ជ្.អ.ប
 លកុមការងារបានដំ សែើរការសៅតាម

ណផនការស្កមយភាព

សដើមផីអនុ វរថការងារសរៀបេំបញ្ជីវ ិភារ

មុខ្ងាររបស្់លកស្ួង ណដលានេំនួន ១០ជ្ំហាន និ ងសធឝើស្ិកាខសាលាវាយរដមវ និងផសពឝផាយបញ្ចប់
សៅកបុងណខ្ធបូសនុះ
 សដើ មផីស្សលមេឲ្របានតាមកមយវ ិធី ណដលបានសលោងទុក

ំង ១០ជ្ំហាន ស្លាប់ ការសរៀបេំបញ្ជីវ ិភារ

មុខ្ងាររបស្់លកស្ួងពាែិជ្ជកមយានដូ េខ្ជងសលកាម៖
1. សរៀបេំ និងឯកភាពសលើណផនការការងារស្លាប់ សរៀបេំបញ្ជីវ ិភារមុខ្ងារ
2. ស្រាស្ង់មុខ្ងារណដលានកំែរ់ សៅកបុងេាប់ និងលិខ្ិរបទមឌនររិយុរិ ថនន

3. ពិនិររសផធៀងផ្តធរ់មុខ្ងារណដលបានស្រាស្ង់កុងជ្ំ
ប ហាន២ ជាមួយការអនុ វរថជាក់ ណស្ថង

4. ពិនិររសផធៀងផ្តធរ់បណនទមសលើមុខ្ងារ ណដលានកំែរ់កុងេាប់
ប
និងលិខ្ិរបទមឌនររិយ
ថ ុរិ ថ
នន ជាមួយនឹ ងណផនការ និងយុទសា
ន
ស្រស្ថស្ំខ្ជន់ៗ រយៈសពលមធរម

5. បូកស្រុបព័ រមានណដលលបមូលបានសៅកបុងជ្ំ ហានទី២ ដល់ទី៤
6. លបមូ លព័រមានអំពីការលបមូលបុ រល
គ ិក

ំងសនុះជាមួយ នឹងមុខ្ងារណដលកំ ែរ់ សៅជ្ំ ហានទី៥

7. លបមូលព័រមានអំពីការលបមូលហិរញ្ដ វរទុរបស្់រមឌភិបាល
សនុះ ជាមួ យនឹងមុ ខ្ងាររនវឹុះណដលកំែរ់កុងជ្ំ
ប
ហានទី៥

8. លបមូលព័រមានអំពីការផថល់ហិរញ្ដបផ

និងផគូផគងធនធានហិរញ្ដ វរទុ

នរបស្់ដដរូអភិវឌណន៍

ំងសនុះជាមួ យនឹងមុ ខ្ងារណដលកំែរ់សៅកបុងជ្ំ ហានទី៥

ំង

និងផគូផគងធនធានហិរញ្ដ វរទុ

9. េងលកងជាឯកសារនូ វបទពិសសាធន៍ពាក់ព័នន
ន ឹ ងវ ិមជ្ឈការ និ ងវ ិស្ហមជ្ឈការមុ ខ្ងារ និ ង
ការេុ ុះកិេស្
ច នាជាមួ យវ ិស្័យឯកជ្ន និងអងគការស្ងគមស្ុីវ ិល
របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦
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10. សរៀបេំនិងឯកភាពសលើរបាយការែ៍ណដលលរូវបានមក់ជ្ូន

សលខ្ជធិការមឌន

រ.ជ្.អ.ប

ស្រុបពីជ្ំហានទី១ ដល់ជ្ំហានទី៩។
 បេចុបផនបលកុមការងារបានសរៀបេំ បញ្ចប់បញ្ជីវ ិភារមុខ្ងាររបស្់លកស្ួងពាែិជ្ជកមយរេ
ួ រាល់នឹងមក់ជ្ូន
ថ្នបក់ដឹកនំ សដើ មផីពិនិររ និ ងស្សលមេបនធប់ពីសរៀបេំស្ិកាខសាលាផសពឝផាយបញ្ចប់។
១.៣.២ ការដផធរមុខ្ងារដៅរដឌបាលថ្នបរ់ដរកាមជាតិ
សដើ មផីសឆវើយរបឲ្របានតាមសោលសៅកំ ណែទលមង់ វ ិមជ្ឈការ វ ិស្ហមជ្ឈការណដលរលមូវឲ្រលរប់
លកស្ួង សាទប័ន លរូវសផធរមុខ្ងារ ធនធាន លពម

ំងថវ ិកា ោ៉េ ងរិ េេំនួន ០១ សៅថ្នបក់ សលកាមជារិ

ស្លាប់អនុ វរថកុង្
ប
ប ំ២០១៥ លកស្ួងពាែិជ្ជកមយ ក៏បានសលោងសរៀបេំ សផធរមុខ្ងារោ៉េ ងរិេេំ នួន ០១

តាមសោលនសោបាយរបស្់រាជ្រមឌភិ បាល សៅឲ្រថ្នបក់ សលកាមជារិ លកុង ស្រាស្ុក ខ្ែឍ ស្លាប់ អនុ វរថ
រួមាន៖
 ការសេញលិខ្ិរអនុ ញ្ញដរលបកបអាជ្ី វកមយ សស្វាកមយ ពាែិជ្ជកមយ
 សដើ មផីពលងឹងស្មរទភាពមនធីរពាែិជ្ជកមយរាជ្ធានី -សខ្រថ កបុងទិស្សៅ្បំ២០១៦ សនុះ លកស្ួងសលោងសធឝើ
លបរិភូកមយ ការងារសេញលិខ្ិរអនុ ញ្ញដរបិ ទសាវកដថវជារូបិយប័ ែតបរសទស្ សៅមនធីរពាែិជ្ជកមយ
រាជ្ធានី សខ្រថសដើមផីលរប់ លរង និងអនុ វរថ។
II. សរមមភាពពាណិជ្ជរមមដដើមផ ីអនុវតថយទ
ុ សា
ន ស្រសថចតុដកាណដាំណារ់កាលទី៣
២.១ លទនផលននការបដរមើដសវាសាធារណៈ
២.១.១ ការងាររមមសទ
ិ និបញ្ញ
ដ
លទនផលដនការបសលមើសស្វាកមយស្ិទិប
ន ញ្ញដជ្ូនសាធារែជ្នានដូ េខ្ជងសលកាម៖
 សស្វា
ល.រ

ក់ទងការេុ ុះបញ្ជីា៉េក និងការទទួ លសាគល់ស្ិទិផ្ត
ន ថ េ់មុខ្:

បរ ិោយមុខ្េំែូល

ា៉េ ក

២០១៤

២០១៥

ភាររយ

មក់ពាករ

កបុងស្រាស្ក
ុ
សលៅស្រាស្ក
ុ

១.០៧៣

១.៣២៥

២៣,៤៩%
-៦,០៧%

េុ ុះបញ្ជីា៉េក

៧៥៤

៥.៦៧៩

២

កបុងស្រាស្ក
ុ
សលៅស្រាស្ក
ុ

៦.០៤៦

៣

ការបញ្ញ
ជ ក់ សលើការសលបើ លបាស្់ រ ឺមិ នបានសលបើ លបាស្់

៥

ការមក់ពាករ និ ងការេុ ុះបញ្ជីសាជាថយី

១

៤
៦

៧
៨
៩

១០
១១

ស្រុប

ស្រុប

ការផ្តវស្់បូរសផសងៗ
ថ

ការទទួលសាគល់ស្ិទិផ្ត
ន ថ េ់មុខ្
ការសស្បើស្ុំករ់ លតាអាជាញប័ែត
ការណស្ឝងរកា៉េ ក

ការសធឝើទុរិោវ ិញ្ញដបនបលរ

ការផ្តកពិន័យមកបង់ លបាក់េុុះបញ្ជីយឺរ

ការផ្តកពិន័យមកបង់ លបាក់េុុះបញ្ជីសារជាថយីយឺរោ៉េ វ

៤.៩៧៣

៣.៧១១
៤.៤៦៥

២.០៨៧

១.៣៣៧
១.៥៦៨
៤៤

២៤

៩១៥

៤៧៨
០
០

របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦

៤.៣៥៤
៨១៦

៤.៣៧៧
៥.១៩៣
២.១៥៤
២.០៨០
១.៤៩១
១០១
៣៦

១២១៥
៣៨៧
១២៣
២៩

-១២,៤៥%
៨,២២%

១៧,៩៥%

១៦,៣០%
៣,២១%

៥៥,៥៧%
-៤,៩១%

១២៩,៥៥%
៥០%

៣២,៧៩%
-១៩,០៤%
១០០%
១០០%
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កំែរ់ស្ាគល់: ការេុ ុះបញ្ជីពាែិជ្ជស្ញ្ញដកបុង្បំ២០១៥ ានេំ នួន ៥.១៩៣ា៉េ ក សលបៀបសធៀបសៅ្បំ
២០១៤ ណដលានេំ នួន ៤.៤៦៥ា៉េ ក ស
 សស្វា

ើញថ្នានការសកើ នសឡើង ១៦,៣០%។

ក់ទងនឹងវ ិវាទកមយស្ិទិប
ន ញ្ញដ:
បណថឹង និងដាំដណាះរសាយវិវាទ ២០១៥
ដាំដណាះរសាយ
សមុះស្រាសាយរួេ
ស្ុំទប់សាករ់ការរ ំសលាភ
បំពាន

បណថឹង
្បំ២០១៥: ២២ករែី=២២
ា៉េ ក
ស្ល់ពី្បំ២០១៤: ២០
ករែី

្បំ២០១៥ (១២ករែី=១២
ា៉េ ក)

ស្លមួលាន

ភាពស្រាស្សដៀង

ស្ុំលុបសេញពីបញ្ជា
ី ៉េ ក

បដិសស្ធពាករ

ស្ល់ពី្បំ២០១៤
(៣៩ករែី=៥១ា៉េ ក)

១១ករែី

សេញលិខ្ិរបញ្ញ
ជ ក់

ស្ល់ពី្បំ២០១៤(២០ករែី)

ា៉េ ក)

១៤ករែី

កំែរ់សហរុ

ស្ុពលភាពសលបើ

្បំ២០១៥ (១០ករែី=១០

កំពុងបនថពិនិររ

៧ករែី

និង

លបាស្់
២ករែី=២ា៉េ ក

បែឹថ ង

៣២ករែី=៤៤ា៉េ ក

លុបសេញពីបញ្ជី

៩ករែី=៩ា៉េ ក

ដូរជ្ំពូកទំនិញ

១ករែី=១ា៉េ ក

ណករលមូវ

១ករែី=១

រកាស្ុពលភាព

៤ករែី=៤ា៉េ ក

កំែរ់ស្ាគល់: សបើ សលបៀបសធៀប្បំ២០១៥ សធៀបនឹង្បំ២០១៤៖
-

ការទទួលពាករសស្បើស្ុំទប់សាករ់ការរ ំសលាភបំ ពាន ានការថយេុ ុះ ១៣ករែី ឬ៨៨%

-

ការទទួលពាករសស្បើស្ុំលុបា៉េ កសេញពី បញ្ជីានការថយេុុះេំនួន ១១ករែី ឬ៩០%

-

ការសមុះស្រាសាយការរ ំសលាភបំ ពានានការសកើនសឡើងេំនួន ៧ករែី ឬ៧៩%

-

ការលុបា៉េ កសេញពីបញ្ជីកុង្
ប
ប ំ២០១៥ ានការថយេុុះេំនួន ៨ា៉េ ក ឬ៩១%។

 ស្ហលបរិបរថិការកមយស្ិទិប
ន ញ្ញដ និ ងការងារសផសងៗ:
-

សឆវើយរបសៅអងគការពាែិជ្ជកមយពិភពសលាក (WTO) ពាក់ព័នន
ន ឹងពិ ធីសារសធឝើវ ិសសាធនកមយកិេច
លពមសលពៀង ស្ថីពី “ទិដឌភាពពាែិជ្ជកមយពាក់ព័នននឹងកមយស្ិទិប
ន ញ្ញដ (TRIPs)” ស្លាប់ ស្ុខ្ភាព
សាធារែៈ

-

សធឝើលិខ្ិរចារ់តាំងសឈាយុះមហ្វនថីទំនក់ទំនង

(Contact Points)

សដើ មផីផ្តវស្់បូរព័
ថ រមានអំពី

ពាែិជ្ជកមយទំនិញណដលរ ំសលាភកមយស្ិទិប
ន ញ្ញដ ណដលជាការពឝកិេចសលកាមាលតា៦៩ ដនកិេចលពម
សលពៀង TRIPs
-

សរៀបេំ សស្េកថីលពាងអនុ លកឹររ ស្ថីពី “ការបសងកើរអនុរែៈកាយធិការអនុ វរថេាប់កមយស្ិទិប
ន ញ្ញដ
និងអនុរែៈកាយធិការអប់រ ំ និងផសពឝផាយ”

របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦
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-

មក់រមកល់លិខ្ិរុបករែ៍េូលជាស្ាជ្ិកពិធីសារទី លកុងា៉េ លឌី ដ ស្ថីពី “ការេុុះបញ្ជីា៉េកជា
លកខែៈអនថរជារិ ” សៅដថងទី០៥ ណខ្មីន ្បំ២០១៥ សៅអងគការ WIPO

-

បញ្ចប់ សស្េកី ថលពាងលបកាស្ ស្ីព
ថ ី “នី រិវ ិធីេុុះបញ្ជី និ ងការពារា៉េ កបញ្ញ
ជ ក់អំពីេរ ិរលកខែៈ
ទំនិញ និ ងសស្វា”

-

បញ្ចប់ សស្េកី ថលពាងលបកាស្ ស្ីព
ថ ី “នីរិវ ិធី េុុះបញ្ជី និ ងកិេកា
ច រពារា៉េ កស្ាគល់ភូមិសាស្រស្ថទំនិញ”

-

សធឝើការជាមួ យជ្ំនញការ WIPO

ក់ទងនឹងយុទសា
ន
ស្រស្ថកមយស្ិទិប
ន ញ្ញដ និងការមក់ា៉េក

យីសហាស្លាប់ផលិរផលកបុងស្រាស្ក
ុ មួ យេំនួន

សៅសខ្រថបារ់ដំបង

សខ្រថសពាធិ៍សារ់

និង

រាជ្ធានីភំ សប ពញ
-

ទទួ លសបស្កកមយជ្ំនញការ WIPO សដើ មផីពិនិររបនថសលើលំហូរការងារណដលបានផ្តវស្់បូរកប
ថ ុង
លបព័នន IPAS និ ងសដើ មផីសលរៀមអនុ វរថសាកលផងការេុ ុះបញ្ជីា៉េកជាលកខែៈអនថរជារិ

-

សធឝើការជាមួ យជ្ំនញការ

WIPO

សដើ មផីលរួរពិនិររលំហូរការងារដនដំ សែើរការេុ ុះបញ្ជីា៉េក

“Business Process Review (BPR)”
-

ទទួលសបស្កកមយជ្ំនញការ WIPO ស្ថីពី នី រិវ ិធី ដផធកុងស្លាប់
ប
ា៉េលឌីដ េាប់ និងបទបផញ្ដរិ ថ
នន

-

ទទួ លសបស្កកមយជ្ំនញការ KIPO ស្ថីពីកិេស្
ច ហលបរិបរថិការលបព័ននស្័យ
ឝ លបវរថិកមយកមយស្ិទិប
ន ញ្ញដ

-

ទទួ លជ្ំនញការ ECAP III សដើមផីលបជ្ុំពិភាកាសលើបញ្ញ
ា ស្ំខ្ជន់ៗ ដូេជា៖ ១) លំហូរការងារ
កមយស្ិទិប
ន ញ្ញដ និងការសធឝើស្ាហរែកមយលបព័ នន (IPAS) ២) លរួរពិនិររលបព័ននការមក់ពាករ
េុ ុះបញ្ជីា៉េកតាមសអឡិេលរូនិេ (E-Filing) ៣) ការសធឝើស្ាហរែកមយលរប់លរងឯកសារតាម
សអឡិេលរូនិេ ៤) បែុថ ុះបណា
ថ លមហ្វនថីនយកមឌនណផបក IT និងលកុមការងារទទួលពាករសស្បើស្ុំ
េុ ុះបញ្ជីា៉េកតាម Online

-

ពិភាកាជាមួយ JETRO/JPO អំពីណផនការអនុ វរថរសលាងកមយស្ិទិប
ន ញ្ញដ និងកិ េស្
ច ហលបរិបរថិការ
កមយស្ិទិប
ន ញ្ញដរវាងសាទប័ន

-

ំងពី រនសពលអនររ

ទទួ លជ្ួបលបជ្ុំជាមួ យមហ្វនថីជាន់ខ្ស្
ភ ់ស្ារមា៉េ កអនថរជារិ (INTA) ស្ថីពី “ការពលងឹ ង និង
ពលងីកកិេចស្ហលបរិបរិកា
ថ រកមយស្ិទិប
ន ញ្ញដ”

-

-

ទទួ លជ្ួបពិ ភាកាជាមួយMr.VAN DOORN SETH អនុព័ននកមយស្ិទិនបញ្ញដថ្នបក់រំបន់ ណរងតាំង
ថយីរបស្់ស្ហភាពអឺ រប
៉េុ អំ ពីសាទនភាព និងវឌណនភាពវ ិស្័យកមយស្ិទិនបញ្ញដកបុងលបសទស្កមភុជា

ទទួ លសបស្កកមយជ្ំនញការ EU ស្ថីពីលទនភាពបសងកើររសលាងថយីៗស្លាប់ បណា
ថ ្បខ្ជ
ំ ងមុខ្
ទទួ លសបស្កកមយរបស្់ជ្ំនញការ UNDP កបុងលបសទស្កមភុជា សដើមផីពិនិររសមើ ល Roadmap
ណដលបានបសងកើរសឡើង ថ្នសរើអី ណឝ ដលបានសធឝើ អឝីមិនបានសធឝើ សស្េកថីលរូវការជ្ំនួយបសេចកសទស្
និងសាទនភាពបេចុបផនប

ទទួ លសបស្កកមយរបស្់ជ្ំនញការ EPO សដើ មផីតាមមនអំពីកិេចស្ហលបរិបរថិការណដលបាន
សធឝើសឡើងសៅកបុងកិេចលបជ្ុំ AWGIPC សលើកទី ៤៣ សៅសខ្រថសស្ៀមរាប

ទី លបឹកាជារិ និ ងអនថរជារិ បានបញ្ចប់ សស្េកថីលពាង “Enforcement Manual និ ង Sub-decree
on Enforcement Procedures”

-

កំពុងអនុ វរថរសលាងថ្នបក់រំបន់ (កមភុជា សវៀរណាម ទាវ និងដថទផង់ដ៏) ស្ីព
ថ ី “ការេុ ុះបញ្ជី
សលមេកំពរ និងស្ករសតាបរកំពង់ ស្ឺ”ភ សលកាមកិេចស្ហលបរិបរិកា
ថ រជាមួយទី ភាបក់ងារបារាំងសដើមផី

របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦
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ការអភិ វឌណ

(AFD)

និងអងគការសស្ផៀងអាហារ

និងកស្ិកមយពិភពសលាក

(Food

and

Agriculture of the United Nation - FAO)
-

ECAP III បានជ្ួយោំលទណផបកេាប់ ដល់ការេុ ុះបញ្ជីសលមេកំ ពរ សៅស្ហភាពអឺ រប
៉េុ ។ បេចុបផនប
ពាករសស្បើស្ុំសលមេកំ ពរ លរូវបានសបាុះពុ មផ
ភ ាយ សមយសបើកឱ្កាស្ឲ្រភារី ណដលានផល
លបសោជ្ន៍ សដើ មផីបឹង
ថ ជ្ំ

-

ស្់

ស្ហការជាមួយអងគការ WIPO

សដើមផីសរៀបេំ វរគបែុថ ុះបណា
ថ លលរូបសងាគលកមយស្ិទិប
ន ញ្ញដ

(IP Academy on Training for Trainers)
-

ជ្ួ យស្លមបស្លមួលសលើការសស្បើស្ុំស្ិទិលន រប់ លរងមររកសាស្ន៍សលើបទេសលមៀង

ណដលាន

េំ ែងសជ្ើងថ្ន “ឈាមសមយ” ពីសលាកស្រាស្ី រស្់ សាសបឿន ណដលជាបងស្រាស្ីបសងកើររបស្់តារា
េសលមៀងរាជ្នីស្សមវងាស្សលាកស្រាស្ី រស្់ សស្រ ីស្ុ ន ។ លកស្ួងវបផធមម និងវ ិេិ លរស្ិលផៈបាន
សេញលិខ្ិរលបរល់ស្ិទិ លន រប់ លរងសនុះជ្ូនដល់ សលាកស្រាស្ី រស្់ សាសបឿន រួេសហើយ
-

ជ្ួ យស្លមបស្លមួលសរៀបេំការលបរុំរហ្វនថី “សពលសវលាណដលលរូវរបស្បង” និ ងលបមូលថវ ិកាជ្ូន
ស្ិលផៈករជ្ំនន់ សដើម

-

សរៀបេំស្ិកាខសាលាកបុងស្រាស្ក
ុ េំ នួន ១០សលើក ណដលានេំ នួនអបកេូលរួមស្រុប ១.៣២០ នក់
និងបានបញ្ូជ នមហ្វនថី

ក់ទងកមយស្ិទិប
ន ញ្ញដ

េូលរួមស្ិកាខសាលា

៦៨សលើក ណដលានេំនួនស្រុប ១៣១រូប
-

ឬវរគបែុថ ុះបណា
ថ លេំនួន

សបាុះពុមភលពឹរិ ប
ថ លរផវូវការ (Official Gazette) លបចាំណខ្ពី ណខ្មករា ដល់ណខ្កញ្ញដ

បានស្រុប

េំនួន ៩សលខ្ រឺចាប់ ពីសលខ្ ១៧៨ ដល់ ១៨៦ និ ងចាប់សផថើមសបាុះពុមភលបចាំស្បាថហ៍ចាប់ពីណខ្
រុ លារសៅ បានេំនួន ១៣សលខ្សទៀរ សដើមផីផសពឝផាយជាសាធារែៈ។
២.១.២ ការចុះបញ្ជ ពា
ី ណិជ្ជរមម និងការផឋលដ់ សវាពារ់ព័នន
 េុ ុះបញ្ជីលកុមហ៊ាុនថយី

ការ ិោល័យរំណាងពាែិជ្ជកមយ

និងសាខ្ជលកុមហ៊ាុនបរសទស្បានេំ នួន

៣.៧៩៨លកុមហ៊ាុន ានកំ សែើន ១១,៩៤% សធៀបនឹង្បំ២០១៤
 េុ ុះបញ្ជីថីស្
យ ហលោស្ឯកបុរគលានេំ នួន ១.២១៧ស្ហលោស្ ានកំ សែើន ៧១,៦៥% សធៀបនឹ ង
្បំ២០១៤
 េុ ុះបញ្ជីការណកណលបលកុមហ៊ាុន

ការ ិោល័យរំណាងពាែិជ្ជកមយ

សាខ្ជលកុមហ៊ាុនបរសទស្ានេំនួន

៣.៨៥៣លកុមហ៊ាុន ានកំ សែើន ៣៩,២០% សធៀបនឹង្បំ២០១៤
 េុ ុះបញ្ជីណកណលបរបស្់ស្ហលោស្ឯកបុ រល
គ េំនួន

៦១២ស្ហលោស្

ានកំ សែើន

៩៣,៦៧%

សធៀបនឹង្បំ២០១៤
 លុបសឈាយុះសេញពីបញ្ជីពាែិជ្ជកមយរបស្់លកុមហ៊ាុន
លកុមហ៊ាុនបរសទស្េំ នួន ៣៧លកុមហ៊ាុន ស

ការ ិោល័យរំណាងពាែិជ្ជកមយ

សាខ្ជ

ើញថ្នានការថយេុ ុះ ២៨,៨៥% សធៀបនឹង្បំ២០១៤

 លុបសឈាយុះសេញពីបញ្ជីពាែិជ្ជកមយរបស្់ស្ហលោស្ឯកបុរល
គ ានេំនួន ៥ស្ហលោស្ ស

ើញថ្ន

ានការសកើ នសឡើង ១៥០%
 បថូរវ ិញ្ញដបនបលរេុ ុះបញ្ជីពាែិជ្ជកមយេំនួន ២.៣២១លកុមហ៊ាុនានកំ សែើន ២០,៨២% សធៀបនឹ ង្បំ២០១៤
 រមកល់លបរិ សវទន៍ លបចាំ្បំេំនួន ៥.៦៦២លកុមហ៊ាុន ានកំ សែើន ២៨,៧៧% សធៀបនឹង្បំ២០១៤
 ថរេមវងឯកសារេុ ុះបញ្ជីពាែិជ្ជកមយបានេំនួន ២៩៦េាប់ ានកំ សែើន ៥៤,៩៧% សធៀបនឹង្បំ
២០១៤។
របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦
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២.១.៣ ការផឋលដ់ សវានា ាំដចញ-នា ាំចូល
 េុ ុះបញ្ជីផល
ឋ ់ស្ិទិន
ន ំសេញសលកាមលបព័នអ
ន នុ សលោុះពននដូេរសៅ៖
-

សរាងេលក ឬលកុមហ៊ាុនការ់ សដរស្សមវៀកបំ ពាក់ េំនួន

:

៨៩២ លកុមហ៊ាុន

-

សរាងេលកផលិរណស្ផកសជ្ើង េំនួន

:

៩០ លកុមហ៊ាុន

-

សរាងេលកសផសងៗ េំនួន

:

១៦៤ លកុមហ៊ាុន

កបុង្បំ ២០១៥ រួ សលខ្សរាងេលកការ់ សដរស្សមវៀកបំពាក់ ណស្ផកសជ្ើង និងផលិរទំនិញនំសេញ
សផសងៗសទៀរានដូ េខ្ជងសលកាម៖
-

សរាងេលកការ់ សដរស្សមវៀកបំពាក់ េំនួន ៨៩២ ានកមយករ ៦៩៣.៨៧៣នក់ (លបាក់ ណខ្ជា
មធរម ១១៣.៨៦៨.៧០៤ ដុ លាវរស្ហរដឌអាសមរ ិក កបុងមួយណខ្) កបុងសនុះដំ សែើរការសពញ
សលញ ៥៩៨ សរាងេលក ានកមយករ ៥៣៤.៣១៨នក់ (លបាក់ ណខ្ជាមធរម ១០១.៩៧៥.៤៥០
ដុ លាវរស្ហរដឌអាសមរ ិកកបុងមួ យណខ្) សលោងបិទ ឝ រេំនួន ១៥៦ បិ ទ ឝ របសណា
ថ ុះអាស្នប ៨ បិ ទ
ឝ រជាសាទពរ ១៣០

-

សរាងេលកការ់ សដរណស្ផកសជ្ើង េំនួន ៩០ ានកមយករ ១០៩.៩៧៥នក់ (លបាក់ ណខ្ជាមធរម
១៧.៨២៧.៤៩៨ ដុលាវរស្ហរដឌអាសមរ ិកកបុងមួ យណខ្) កបុងសនុះដំ សែើរការសពញសលញ ៧៣
ានកមយករ ១០៣.៤៦៦នក់ (លបាក់ ណខ្ជាមធរម ១៧.២៣២.៤៥០ ដុលាវរស្ហរដឌអាសមរ ិកកបុង
មួ យណខ្) បិទ ឝ របសណា
ថ ុះអាស្នប ៣ បិ ទ ឝ រជាសាទពរ ១៤

-

សរាងេលកសផសងៗ េំនួន ១៦៤ ានកមយករ ៥១.៥៤០នក់ (លបាក់ ណខ្ជាមធរម ៨.៥៦២.៩១៨
ដុ លាវរស្ហរដឌអាសមរ ិកកបុងមួ យណខ្)

កបុងសនុះដំ សែើរការសពញសលញ ១៥៦ ានកមយករ
៥០.០៦៦នក់ (លបាក់ ណខ្ជាមធរម ៨.៤៧២.៣០៥ ដុលាវរស្ហរដឌអាសមរ ិកកបុងមួយណខ្) ាន
សរាងេលកបិ ទ ឝ របសណា
ថ ុះអាស្នប ៤ បិ ទ ឝ រជាសាទពរ ៤។

 ការផថល់វ ិញ្ញដបនបលរលបភពបញ្ញ
ជ ក់លបភពសដើមទំ និញ និងអាជាញប័ ែតស្លាប់នំសេញសលើមុខ្ទំ និញ
ស្ំខ្ជន់ៗ រួមាន៖ ស្សមវៀកបំ ពាក់ , ណស្ផកសជ្ើង, អងករ, កស្ិផល, ស

េលកោន, និងផលិរផល

សផសងៗសទៀរកបុង្បំ២០១៥៖
-

ទីផារទឝីបអាសមរ ិក៖ ានទឹកលបាក់ស្រុបេំនួន ២.០៧៣,១៧លានដុលាវរស្ហរដឌអាសមរ ិក

-

នំសេញសៅស្ហរមន៍អឺរប
៉េុ (EU)៖

ានទឹ កលបាក់ ស្រុបលបាែ

២.៣២១,៦៥លានដុ លាវរ

ស្ហរដឌអាសមរ ិក
-

នំសេញសៅសលៅស្ហរមន៏អឺរប
៉េុ (NON-EU)៖ ានទឹកលបាក់ ស្រុបលបាែ ៥៩,១៣លានដុ លាវរ
ស្ហរដឌអាសមរ ិក

-

នំសេញសៅទឝីបអាហ្វហឝិក៖ ានទឹកលបាក់ ស្រុបលបាែ ១៥,៩៥ លានដុលាវរស្ហរដឌអាសមរ ិក

-

ការនំសេញសៅទឝីបអាស្ុីនិងអូ សស្អានី ៖ ានទឹ កលបាក់ស្រុបេំនួន ១.១៧៨,២៦លានដុលាវរ
ស្ហរដឌអាសមរ ិក

-

សេញអាជាញប័ែតនំសេញ ានទឹកលបាក់ ស្រុបលបាែ ១៨,២៥ លានដុ លាវរស្ហរដឌអាសមរ ិក

-

សេញអាជាញប័ែតនំេូល ានទឹកលបាក់ ស្រុបលបាែ ០,៣៤ លានដុ លាវរស្ហរដឌអាសមរ ិក

-

ការនំសេញរផូងសពលជ្មិ ន

ន់ណកដេប

និងស្ល់ពីការណកដេប

ានទឹ កលបាក់ស្រុបលបាែ

១៤,៧៥លានដុ លាវរស្ហរដឌអាសមរ ិក

របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦
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-

ការនំេូលរផូងសពលជ្មិន

ន់ណកដេប និងស្ល់ពីការណកដេប ានទឹ កលបាក់ស្រុបលបាែ ០,៨៤

លានដុ លាវរស្ហរដឌអាសមរ ិក
 ការងារសធឝើអធិការកិ េពា
ច ក់ព័នន
ន ឹ ងការនំសេញ៖ បានបញ្ូច ល និងសធឝើការការ់ ស្នបិធិវរទុធារុ សដើ មជ្ូន
សរាងេលកផលិរទំនិញ ំងអស្់ ស្លាប់ ការនំសេញសៅកាន់ទីផារពិភពសលាក
 ស្ហការសឆវើយបំភឺជា
វ លបចាំនូវរាល់បញ្ញ
ា ឬេមងល់ននរបស្់មហ្វនថីរយដនលបសទស្នំេូលពី ស្ហភាព
អឺ រប
៉េុ

សលៅស្ហភាពអឺ រប
ុ

និងលបសទស្នំេូលដដទសទៀរ

េំ សពាុះវ ិញ្ញដបនបលរបញ្ញ
ជ ក់លបភពសដើម

ទំនិញសេញសមយលកស្ួងពាែិជ្ជកមយ។
២.២ ការងារជ្ាំរ ុញពាណិជ្ជរមម
២.២.១ ការដរៀបចាំពិព័រណ៍ពាណិជ្ជរមម
សៅកបុង្បំ២០១៥ លកស្ួងបានសរៀបេំ និងេូលរួមពិព័រែ៍សលៅលបសទស្បានេំនួន ៣៣សលើក
និងសរៀបេំ ស្លមបស្លមួលឲ្រានលពឹរិ កា
ថ រែ៍ពិ ព័រែ៍ពាែិជ្ជកមយកុងលបសទស្បានេំ
ប
នួន ១២០សលើក
ណដលានលពឹ រិកា
ថ រែ៍ស្ំខ្ជន់ៗ ដូ េជា៖

 ពិព័រែ៍ពិភពសលាក្បំ២០១៥ សៅទី លកុងមី ឡង់ លបសទស្អុីតាលី ានរយៈសពល ៦ណខ្ បានទទួល
សភញៀវអនថរជារិេូលទស្សនពនវជារិកមភុជាេំនួន២.២២២.៨៣១នក់ និងទទួលបានពានរងាឝន់ លបាក់

មួ យសលរឿង (Silver Award) ពីរែៈកមយការពិ ព័រែ៍ពិ ភពសលាកដនលបសទស្អុីតាលី និងការ ិោល័យ
ពិព័រែ៍អនថរជារិ (BIE)
 ពិព័រែ៍េិន-អាសា៊ាន សលើកទី១២ លកុមហ៊ាុនកមភុជា និងេិ នបានចាប់ដដរូវ ិនិ សោរេុ ុះអនុស្សរែៈ
សោរយល់ោបសលើរសលាងេំនួន ៧ សដើ មផីវ ិនិ សោរសៅកមភុជា។

ជាលទនផល ការសរៀបេំពិព័រែ៍ និងលពឹរិកា
ថ រែ៍ពិព័រែ៍:
 សធឝើឲ្រសាធារែជ្នបានសាគល់អំពីទិដភា
ឌ ពទូ សៅ ដនលបសទស្កមភុជា ជាពិ សស្ស្ពីស្កាថនុ ពលណផបក
វ ិនិ សោរ និងពាែិជ្ជកមយ បានបងាាញពី វបផធមម និ ងស្ិលផៈណខ្យរ
 យកផលិរផលមួ យេំនួនរបស្់កមភុជាសៅផសពឝផាយ តាំងពិព័រែ៍ និ ងលក់ជ្ូនសភញៀវបរសទស្

 បសងកើរសវទិ កាពាែិជ្ជកមយ និងវ ិនិ សោរកលមិរអនថរជារិ និងឈានសៅេុ ុះអនុស្សរែៈសលើរសលាង
ដដរូពាែិជ្ជកមយ និងវ ិនិ សោរនន
 បងកលកខែៈឲ្រលបជាជ្ន និងផលិរករានឱ្កាស្សរៀនស្ូលរ និងដកបទពិ សសាធន៍ អំពីផលិរផល
ថយីៗ និ ងរសបៀបសធឝើសស្វាក៏ដូេជាការសធឝើពាែិជ្ជកមយជាមួយបរសទស្ និងជ្ំ រញ
ុ ឲ្រានការកសាងដដរូ
ពាែិជ្ជកមយ និងវ ិនិ សោរ រវាងពាែិជ្ជករកបុងស្រាស្ក
ុ
និ ងបរសទស្ កបុងសោលបំែងសបើកទូ លាយ
ទីផារកបុងលកបខ្័ ែឍស្ាហរែកមយរំបន់ និងពិ ភពសលាក

 បសងកើរទីផារលក់ដុំ ណដលជាកណនវងសផ្តថុះបថូរពាែិជ្ជកមយដ៏ានលបស្ិទភា
ន ព តាមរយៈការផថល់ និង

ផសពឝផាយព័រមានពាែិជ្ជកមយទីផារស្ំខ្ជន់ៗ ស្លាប់ផលិរករ ពាែិជ្ជករកបុងស្រាស្ុក សមយជ្ំ រញ
ុ
ឲ្រលបជាពលរដឌទទួ លសាគល់ និងោំលទផលិរផលកបុងស្រាស្ុក

 ជ្ំ រញ
ុ ស្កមយភាពពាែិជ្ជកមយកុងស្រា
ប ស្ក
ុ រវាងបណា
ថ សខ្រថ និងសខ្រថ-លកុង កបុងយុទនសាស្រស្ថណស្ឝងរកទីផារ
តាមរសបៀបនំសេញសៅនឹងកណនវង។

របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦
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២.២.២ ការងារទីផារ
២.២.២.១ ការណសវងររ និងអភិវឌ្ណន៍ទីផារ
 បសងកើរផារលពំ ណដនកមភុជា-សវៀរណាម

សដើមផីជ្ំរញ
ុ ពាែិជ្ជកមយ

លពំ ណដន។ រសលាងសនុះកំពុងអនុ វរថសៅសខ្រថរផូង

 េរចាការងារ

អនម័យនិងភូ រោមអនម័យ

និងការសមុះដូរទំ និញជាប់ តាម

ំុយ និងសខ្រថណកប

ឲ្រកស្ិផលកមភុជាអាេនំេូលទីផារេិន

សមយ

ស្ហការជាមួយលកស្ួងកស្ិកមយរកា
ុ ខ លបាញ់ និងសនសាទ ជាលទនផលទទួ លបាន៖
-

-

អងករស្ ដំឡងមី
និ ងលោប់ សពារ (បានេុ ុះពិធីសាររួេ)
ូ

កញ្ុច ងអងករ ណផវសេក ណផវសាឝយ (បានឯកភាពោបសលើសស្េកថីលពាងពិ ធីសារ)
ស្ណែថកសស្ៀង (បានមក់េូលកបុងរសបៀបវារៈដនការេរចា)
លោប់សាឝយេនធី កាសហឝ សៅស្៊ាូ និងណផវសមៀន (កំ ពុងសធឝើការសស្បើស្ុំ)

សរៀបេំបញ្ជីសឈាយុះអបកនំសេញអងករណដលានស្កាកនុពល សៅលបសទស្េិន

 សរៀបេំជ្ំរញ
ុ ផលិរផលស្សលមេកមភុជា

េូ លទីផារទំ សនើបេិន

សមយស្ហការជាមួយស្ារម

ពាែិជ្ជកមយេិន និងលកុមហ៊ាុនណេកចាយផលិរផលេិន (P&T Investment Co.ltd)

 ស្លមបស្លមួលរកាទីផារ និងលបដពែីផលិរអំ បិលសៅណកប និងកំពរសមយទទួលបាន៖
-

ការសលើកណលងស្ួយសារណរ ៉េ ស្លាប់ការផលិរអំបិលពីទឹកស្មុ លទ ចាប់ពី្បំ២០១៥

-

ការអនុញ្ញដរមក់ អាករសលើរដមវបណនទម (VAT) ជាបនធុករបស្់រដឌ ដល់្បំ២០១៨

 សធឝើបេចុបផនបភាពសស្ៀវសៅនីរិវ ីធីនំសេញ

សដើមផីជាឯកសារលរឹ ុះកបុងការណែនំ

និងបងាាញដល់

ពាែិជ្ជករ និងអបកវ ិនិ សោរ ណដលមកសធឝើអាជ្ី វកមយសៅកមភុជា

 េងលកងផសពឝផាយ “ទស្សនវដីទ
ថ ីផារ” សដើមផីបងាាញណផនទីទីផារ ការផគរ់ផង
គ ់ និ ងរលមូវការ
 ដឹកនំពាែិជ្ជករកមភុជា សៅេុ ុះអនុស្សរែៈ (MOU) េំនួន ៧រសលាង ជាមួយលកុមហ៊ាុនេិន សៅកបុង
ស្ិកាខសាលា “China –ASEAN Convention 2015”
 ស្ហការជាមួយលកស្ួងសស្ដឌកិេច និងហិរញ្ដ វរទុ និងលកស្ួងណរ ៉េ និងថ្នមពល សមយពិ ភាកាជាមួយ
លកុមហ៊ាុនសលបងឥនននៈធំៗសៅកមភុជា

កបុងការកំ ែរ់ រប
ូ មនថដថវសដើ មសលបងឥនននៈ
រាយស្មស្រាស្បសៅតាមទីផារអនថរជារិ ។

សដើ មផីធានដថវលក់

២.២.២.២ ការពរងឹងនដរូពាណិជ្ជរមម
 ស្ហការជាមួយមជ្ឈមែឍលជ្ំ រញ
ុ ពាែិជ្ជកមយអាសា៊ាន-ជ្ប៉េុន អាសា៊ាន-េិ ន អាសា៊ាន-កូ សរ ៉េ សវទិកា
ជ្ំ រញ
ុ ពាែិជ្ជកមយអាស្ុី សដើមផីជ្ំរញ
ុ ផលិរផលកមភុជាេូលទីផារ

 សរៀបេំជ្ំនួបពាែិជ្ជកមយរវាងធុ រជ្នកមភុជា

ំងសនុះ

ជាមួ យធុ រជ្នដនបណា
ថ លបសទស្

ណដលានទីផារ

ស្កាកនុពលដូ េជា េិន ជ្ប៉េុន កូ សរ ៉េ អឺ រប
៉េុ រុស្សុី និងរួករី េំនួន១៦សលើក កបុងលបសទស្ និង ០៨សលើក
សៅសលៅលបសទស្ និងផថល់លបឹកាសោបល់ដល់លកុមហ៊ាុនបរសទស្ េំនួន ១៤លកុមហ៊ាុន

 សរៀបេំឯកសារ និងព័រមានផលិរផលចាំបាេ់ស្លាប់េុុះអនុស្សរែៈជាមួយហុងកុ ង សដើមផីជ្ំរញ
ុ
ផលិរផលកមភុជាេូ លទីផារហុងកុង។

របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦
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២.២.២.៣ ការងារសាទនតាំណាងពាណិជ្ជរមមដរៅរបដទស
 ស្រាសាវលជាវ និងេងលកងព័រមានស្កាថនុ ពលពាែិជ្ជកមយ សដើមផីនំសេញផលិរផលកមភុជា និង
ញធុ រជ្នស្ំខ្ជន់ ៗ ឲ្រមកទិ ញទំនិញ និងវ ិនិ សោរសៅកមភុជា

 ផថល់ព័រមានជាលបចាំអំពីស្នធស្សន៍ដថវទំនិញស្ំខ្ជន់ៗ

របាំងពាែិជ្ជកមយ

ក់

និងសោលនសោបាយ

ពាែិជ្ជកមយននណដលលបសទស្សាមីកំពុងអនុ វរថ
 ស្លមបស្លមួលសបស្កកមយពាែិជ្ជកមយ និ ងជ្ំនួបធុ រជ្នកមភុជាណដលសធឝើសឡើងសៅកបុងលបសទស្សាមី
 េូ លរួមកបុងកិ េលច បជ្ុំ និងលពឹរិកា
ថ រែ៍ពាែិជ្ជកមយននណដលសរៀបេំសៅលបសទស្សាមី

 ផថល់លបឹកាសោបល់ ការងារពាែិជ្ជកមយ-វ ិនិ សោរ ដល់ធុរជ្នវ ិនិ សោរិនបរសទស្ ណដលានបំ ែង
មកសធឝើអាជ្ី វកមយសៅកមភុជា។
២.២.៣ ការងារអភិវឌ្ណន៍ដោលនដោបាយពាណិជ្ជរមម
 ការងារសោលនសោបាយអភិវឌណន៍ផលិរផលហាឡាល់សៅកមភជា
ុ
-

សរៀបេំលបកាស្បសងកើរលកុមការងារបសេចកសទស្ស្លាប់អនុ វរថសលើផលិរផលហាឡាល់កមភុជា

ណដលលកុមការងារបសេចកសទស្សនុះានស្ាស្ភាពមកពី លកស្ួង សាទប័នពាក់ ព័នន និងរែៈ
-

ចាងហាឝងជាន់ខ្ស្
ភ ់ឥសាវមកមភុជា

សមយានជ្ំនួយពី លកុមលបឹកាអបកេាប់ ដនទី ស្ីកា
ថ ររែៈរដឌមហ្វនថី
អនុ លកឹររ

ស្ថីពី

“ការសរៀបេំ

បានសរៀបេំសស្េកី ថលពាង

និងការលបលពឹ រិ ថសៅដនរែៈកាយធិការលរួរពិនិររផលិរផល

ហាឡាល់កមភុជា” សមយបានសរៀបេំកិេចលបជ្ុំ លកុមការងារបសេចកសទស្អនថរលកស្ួងជាបនថបនធប់
េំនួន ៨សលើក រួេមកសហើយ សដើ មផីពិនិររសលើសស្េកថីលពាងអនុ លកឹររសនុះ
-

សស្េកថីលពាងអនុ លកឹ ររ ស្ថីពី “ការសរៀបេំ និងការលបលពឹរិ សថ ៅដនរែៈកាយធិការលរួរពិនិររ
ផលិរផលហាឡាល់កមភុជា” លរូវបានសធឝើបញ្ចប់នកិេចលបជ្ុំ លកុមការងារបសេចកសទស្កាលពី ដថង

ទី១២ ណខ្វ ិេឆិកា ្បំ២០១៥ កនវងសៅសនុះ និងកំពុងសរៀបេំនីរិវ ិធី និងឯកសារររិយុរិ ថសផសងៗ
សទៀរសដើមផីបញ្ូជ នអនុ លកឹររសៅកិេចលបជ្ុំ សពញអងគរែៈរដឌមហ្វនថីពិនិររ និ ងអនុម័រ។
 ការងារពិនិររតាមមនសលើការអនុវរថសោលនសោបាយអភិវឌណន៍-ឧស្ាហកមយកមភជា
ុ

្ប២
ំ ០១៥-

២០២៥
-

សរៀបេំកិេចលបជ្ុំ ដផធកុងលកស្ួ
ប
ងពាែិជ្ជកមយ
ណផនការលមអិរ

របស្់លកស្ួងពាែិជ្ជកមយ

សដើមផីពិនិររ

និងសធឝើបេចុបផនបភាពសលើការអនុ វរថ

ណដលានណេងសលកាមលកបខ្័ ែឍអភិ វឌណន៍ សោល

នសោបាយឧស្ាហកមយកមភុជា្ប២
ំ ០១៥-២០២៥។

មហ្វនថីថ្នបក់នយកមឌនបានេូ លរួមកិ េច

លបជ្ុំ លបចាំណខ្ ជាបនថបនធប់សៅលកុមលបឹ កាអភិ វឌណន៍កមភុជា សដើ មផីសធឝើបេចុបផនបភាពសលើការងារ
អនុ វរថណផនការលមអិររបស្់លកស្ួងពាែិជ្ជកមយផងណដរ
-

បានសរៀបេំ លបកាស្

ស្ថីពី

“ការបសងកើរលកុមការងារបសេចកសទស្ស្លាប់ តាមមនការអនុ វរថ

សោលនសោបាយអភិ វឌណន៍ឧស្ាហកមយកមភុជា្បំ២០១៥-២០២៥”

សធឝើបេចុបផនបភាពសលើវឌណនភាពដនការអនុ វរថការងាររបស្់លកស្ួងពាែិជ្ជកមយ សលកាមលកបខ្័ែឍ

អភិ វឌណន៍ សោលនសោបាយអភិ វឌណន៍កស្ិ-ឧស្ាហកមយកមភុជា តាមរយៈការសរៀបេំេងលកងជា

របាយការែ៍ជាសរៀងរាល់ ៣ណខ្មថង ស្លាប់រាយការែ៍ជ្ូនរាជ្រមឌភិបាលអំពីវឌណនភាពដន
របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
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ការអនុ វរថភារកិេចរបស្់លកស្ួង

ណដលានណេងលមអិរ

ឧស្ាហកមយកមភុជា្បំ ២០១៥-២០២៥។

កបុងសោលនសោបាយអភិ វឌណន៍

 សោលនសោបាយអភិវឌណន៍ផលិរផលសលមេ
សរៀបេំកមយវ ិធីេុុះស្ិកា និងសធឝើបេចុបផនបភាពសលើផលិរផលសលមេសៅកមភុជា តាមបណា
ថ សខ្រថ

សោលសៅមួ យេំនួនរួមាន៖ សខ្រថរផូង
-

សរៀបេំ ណផនការេុ ុះស្រាសាវលជាវផលិរផលសលមេសនុះ

-

សៅបណា
ថ សខ្រថសោលសៅមួយេំនួនសទៀរ

សដើ មផីកាថប់ឲ្របានពី ទិនន
ប ័យ

េងាឝក់ផលិរកមយ

ស្លាប់កសាងយុទសា
ន
ស្រស្ថ

និងសោលនសោបាយជ្ំ រញ
ុ ផលិរផលសលមេសៅកមភុជាសៅតាម

ទីផារអនថរជារិ
-

ំុយ លកសេុះ ររនរី រ ី និងមែឍលរី រ ី
និងរដមវបណនទម

សដើមផីសរៀបេំជាធារុេូល

ចារ់បញ្ូជ នមហ្វនថីជ្ំនញេុ ុះស្ិកា និងលបមូលទិនបន័យដំណាំសលមេ សៅសខ្រថសពាធិ៍សារ់ និង
សខ្រថលពុះវ ិហារ

និងសលរៀមសរៀបេំស្ិកាខសាលាផសពឝផាយផលិរផលសលមេ

បារ់ដំបង រផូង

ំុយ និងភបំសពញ

សរៀបេំ សស្េកថីលពាងណផនការស្កមយភាពស្លាប់ សរៀបេំស្ិកាខសាលា

ស្ថីពី

សៅសខ្រថកំពរ

“ការផសពឝផាយ

ផលិរផលសលមេសៅកមភុជា ” ណដលនឹងសលោងសរៀបេំ សឡើងសៅដថងទី១៦ ណខ្ធបូ ្បំ២០១៥។
 ជ្ំនួបសទឝភារីជាមួយដដរូអភិវឌណន៍សលើការងារពាែិជ្ជកមយ
-

េូ លរួមជ្ំនួបជាបនថបនធប់ជាមួយដដរូ អភិ វឌណន៍
ាន៖

សលើការងារស្ហលបរិបរថិការពាែិជ្ជកមយរម
ួ

ជ្ំនួបជាមួ យរំណាងមូ លនិធិរប
ូ ិយវរទុអនថរជារិ

(IMF)

ជ្ំនួបជាមួយលបរិភូស្ភា

ពាែិជ្ជកមយមកពី សខ្រថណាននី ង និងសខ្រថហូសជ្ៀន
ឝ
លបសទស្េិន ជ្ំនួបរវាងស្ភាពាែិជ្ជកមយ
រួរី និ ងលកស្ួងពាែិជ្ជកមយ និងជ្ំនួបជាមួយអងគការអនថរជារិ សផសងៗសទៀរ
-

េូ លរួមជ្ួបពិភាកាជាមួយ

រំណាងស្ហភាពអឺ រប
៉េុ

សដើមផីពិនិររសមើលលទនភាពជ្ំនួយ

បសេចកសទស្ ណដលស្ហភាពអឺ រប
៉េុ សលោងផថល់ជ្ូនលកស្ួង សាទប័នរាជ្រមឌភិបាល ជាពិ សស្ស្
លកស្ួងពាែិជ្ជកមយ តាមរយៈនយកមឌនDICO
-

សរៀបេំរសលាងសស្បើស្ុំជ្ំនួយបសេចកសទស្ សលើការកសាងសោលនសោបាយពាែិជ្ជកមយកមភុជា
្បំ ២០១៥- ២០២៥ ជ្ូនស្ហភាពអឺ រប
៉េុ ណដលជាាចស្់ជ្ំនួយស្លាប់្បំ ២០១៥-២០១៨

-

ជ្ួបពិភាកាការងារជាមួយលបធានការ ិោល័យរំណាងរបស្់អងគការ
សដើ មផីណស្ឝងរកកិេចស្ហលបរិបរថិការបណនទមសទៀរ

-

ពាែិជ្ជកមយសៅកមភុជា

ជ្ួបពិភាកាការងារជាមួយលកុមេរចាពាែិជ្ជកមយសស្រ ី
សស្ឡង់

JETRO

សៅកមភុជា
សលើការងារកសាងយុទសា
ន
ស្រស្ថជ្ំរញ
ុ
ពី លបសទស្អូ ស្រសាថលី

សដើមផីពិនិររសមើលសលើលទនភាពដនការសរៀបេំ ស្ិកាខសាលា

ស្ថីពី

និងែូណវល
“ការពលងឹង

ពាែិជ្ជកមយរបស្់ SMEs” សលកាមលកបខ្័ ែឍកិេចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយសស្រ ីអាសា៊ាន-អូ ស្រសាថលី
បូកែូណវលសស្ឡង់។
 ការេូលរួមេរចាសលើកិេលច ពមសលពៀងអនុរំបន់ និងេូលរួមសវទិកាជ្ំរញ
ុ ពាែិជ្ជកមយអាស្ុី
-

េូ លរួមកិេចេរចាអនុរំបន់ សដើមផីបសងកើរកិេចលពមសលពៀងស្ហលបរិបរថិការជ្ំ រញ
ុ ពាែិជ្ជកមយ និង
វ ិនិ សោរ សលកាមលកបខ្័ ែឍកិេចស្ហលបរិ បរថិការកមភុជា ទាវ និង សវៀរណាម កបុងសខ្រថលកសេុះ

របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦
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-

េូ លរួមកិេចលបជ្ុំ លបចាំ្បំសលើកទី
សដើ មផីពិភាកាផ្តវស្់បូរថ

២៤

ដនសវទិកាជ្ំ រញ
ុ ពាែិជ្ជកមយអាស្ុី

សោបល់បទពិ សសាធន៍

សៅលបសទស្ជ្ប៉េុន

និងបនថអនុ វរថសោលនសោបាយជ្ំ រញ
ុ

ពាែិជ្ជកមយ ជាមួយលបសទស្ជាស្ាជ្ិកេំនួន ២៤លបសទស្
-

េូ លរួមកបុងស្នបិស្ីទកំពូលស្ថីពី “E-Commerce” នទីលកុង Nanning លបសទស្េិនកាលពី ណខ្
កញ្ញដ សដើមផីណស្ឝងរកកិេចស្ហលបរិបរថិការសលើវ ិស្័យ E-Commerce រវាងអាសា៊ាន-េិន។



ការសរៀបេំស្កា
ិ ខ សាលាផសពឝផាយពីបរ ិោកាស្ធុរកិេច

និងវ ិនិសោរ

កំណែទលមង់របស្់

រាជ្រមឌភិបាល និងការផសពឝផាយជ្ំរញ
ុ ផលិរផល
សដើ មផីរម
ួ េំ ណែកអនុ វរថសោលនសោបាយជ្ំ រញ
ុ ពាែិជ្ជកមយ និងវ ិនិ សោររបស្់កមភុជាឱ្រ

បានទូលំទូលាយ និងសដើមផីបហ្វញ្ញ
ជ បការយល់ដឹងអំពីកំណែទលមង់ របស្់រាជ្រមឌភិបាល ជាពិ សស្ស្

កំ ណែទលមង់ របស្់លកស្ួងពាែិជ្ជកមយឱ្រដល់ភារីពាក់ព័នន
ន ន ជាពិ សស្ស្ឱ្រដល់វ ិស្័យឯកជ្ន
អបកនំសេញ អបកផលិរ និងស្ហលោស្ខ្ជបររូ េ និ ងមធរម លកស្ួងបានសរៀបេំ ស្ិកាខសាលា និង
ស្នបិស្ីទសដើ មផីផសពឝផាយបានេំនួន ៥ សលើករួមាន៖
-

ស្នបិស្ីទ

ស្ថីពី

“ស្កាថនុពលអងករកមភុជា”

លរូវបានសរៀបេំ សឡើងនដថងទី

១៦

ណខ្ស្ីហា

្បំ ២០១៥ នទី លកុងមី ឡង់ លបសទស្អុីតាលី នសពលណដលកមភុជាលបារពនទិវាជារិ ដនពិព័រែ៍
ពិភពសលាកសមយានអបកេូ លរួមលបាែ ៥០០ នក់ មកពី វ ិស្័យឯកជ្នរបស្់លបសទស្
-

អុី តាលី េូលរួមកបុងស្នបិស្ីទសនុះ

ស្នបិស្ីទ ស្ថីពី “ស្កាថនុពលដនការសធឝើពាែិជ្ជកមយ និងវ ិនិ សោរសៅកមភុជា” លរូវបានសរៀបេំ សធឝើ
សឡើងសៅដថងទី ១៨ ណខ្កញ្ញដ ្បំ២០១៥ នទី លកុងណាននីងដនសាធារែរដឌលបជាានិរេិន
សមយានអបកេូលរួមពី វ ិស្័យឯកជ្នេិ នលបាែ ៥០០នក់

-

ស្ិកាខសាលាផសពឝផាយ

“សោលនសោបាយណកទលមង់របស្់រាជ្រមឌភិបាលសដើមផីស្លមបខ្វួន

តាមរបរ់ស្ហរមន៍ សស្ដឌកិេចអាសា៊ាន”

លរូវបានសរៀបេំ សឡើងកាលពី ដថងទី២២

ណខ្រុ លា

្បំ២០១៥ សៅស្ណា
ឌ ោរភបំសពញ សមយានអបកេូលរួមលបាែ ២០៨នក់ មកពី វ ិស្័យ
ឯកជ្ន លកស្ួងសាទប័ននន របស្់រាជ្រមឌភិ បាល លរឹ ុះសាទនឧរថមស្ិការដឌ និ ងឯកជ្ន
-

ស្នបិស្ីទថ្នបក់ជារិ
្បំ២០១៥

“ការជ្ំ រញ
ុ កស្ិ-ពាែិជ្ជកមយ”

សៅសខ្រថសស្ៀមរាប

សរៀបេំ សធឝើសឡើងនដថងទី០៤

ណខ្ឆបូ
បានសផ្តថរស្ំខ្ជន់ សៅសលើផលិរផលកស្ិកមយរបស្់កមភុជា

ស្លាប់បសលមើទីផារកបុងស្រាស្ក
ុ
និងសោលនសោបាយរបស្់រាជ្រមឌភិបាលស្លាប់ជ្ំរញ
ុ កស្ិពាែិជ្ជកមយ។ ស្នបិស្ីទថ្នបក់ ជារិ សនុះានការេូ លរួមពីដដរូពាក់ព័ននលបាែ ១២០រូប ពី
លកស្ួងពាក់ ព័នន វ ិស្័យឯកជ្ន និងអបកមំដុុះសផសងៗ សទៀរ ។
-

សរៀបេំស្ិកាខសាលា
្បំ២០១៥

“ស្កាថនុពលដនផលិរផលសលមេសៅកមភុជា”

ខ្ជងមុ ខ្សនុះ។

នដថងទី១៦

ណខ្ឆបូ
ស្ិកាខសាលាខ្ជងសលើនឹងផសពឝផាយអំពីស្កាថនុពលសលមេរបស្់

កមភុជា និងសោលនសោបាយជ្ំ រញ
ុ ការនំសេញសលមេ របស្់រាជ្រមឌភិបាលឱ្រដល់អក
ប មំដុុះ
និងអបកនំសេញសលមេេំនួន ១២០រូប។
២.៣ ការងាររសាងបញ្ដ តថិចាប់ពាណិជ្ជរមម


សស្េកថីលពាងេាប់ ស្ថព
ី ី “កិេកា
ច រពារអបកសលបើលបាស្់”

របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦
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សស្េកថីលពាងេាប់ សនុះលរូវបានតាក់ ណរង

សមយានកិេស្
ច ហការជាមួ យជ្ំនញការអនថរ

ជារិ សលកាមការឧបរទមមរបស្់ ADB ចាប់ពី្បំ ២០១៤។ សស្េកថីលពាងេាប់ សនុះ សទើ បនឹងបានបញ្ចប់
សហើយនឹងបញ្ូជ នសៅទីស្ីកា
ថ ររែៈរដឌមហ្វនថីកុងសពលខ្ជងមុ
ប
ខ្្ប់ៗសនុះ។


សស្េកថីលពាងេាប់ ស្ថព
ី ី “កិេស្
ច នាពាែិជ្ជកមយ”
កិេលច បជ្ុំេសងអៀរថ្នបក់បសេចកសទស្ រវាងលកស្ួងពាែិជ្ជកមយ និងលកស្ួងយុរិធ
ថ មម លរូវបាន
សរៀបេំសឡើងជាសលេើ នសលើក សដើមផីណកស្លមួលាលតាមួយេំនួន ណដលមិ ន
“ការអនុវរថលកមរដឌបផសវែី”

ន់ស្រាស្បោបនឹងេាប់ ស្ឋីពី

ពី សលពាុះេាប់ស្ីព
ឋ ីការអនុវរថលកមរដឌបផសវែី

និងលុបសចាលាលតាមួយេំនួន

លរូវបានសធឝើការណកណលប

ណដលពាក់ព័នន
ន ឹងសស្េកឋីលពាងេាប់កិេស្
ច នាពាែិជ្ជកមយ។

ជាលទនផល លកស្ួងបានសធឝើការណកស្លមួលាលតាមួយេំនួនដនសស្េកឋីលពាងេាប់ សនុះរួេសហើយ។


ការតាក់ណរងសស្េកថីលពាងេាប់ ស្ឋព
ី ី “ពាែិជ្ជកមយតាមលបព័នសន អឡិេលរូនិក”
សស្េកឋីលពាងេាប់ ស្ឋីពី “ពាែិជ្ជកមយតាមលបព័ នសន អឡិេលរូនិក (E-Commerce)” ជាេាប់
ណដលានលកខែៈស្យរសា
យ ញ និ ងលកខែៈបសេចកសទស្សលេើ ន ណដលកនវងមកលកស្ួង និងលកុម
ុ
ការងារ បានសធឝើការោ៉េ ងយកេិរទ
ថ ុកមក់ពាក់ព័នន
ន ឹងសស្េកឋីលពាងេាប់សនុះ សមយបានសរៀបេំ

លបកាស្បសងកើរលកុមការងារេលមុុះ សដើមផីលពាងេាប់ស្ីព
ឋ ីពាែិជ្ជកមយតាមលបព័ នសន អឡិេលរូនិកសឡើង
ណដលានស្ាស្ភាពមកពី លកស្ួងពាែិជ្ជកមយ

លកស្ួងដលបស្ែីយ៍

និ ងទូ ររមនរមន៍

លកស្ួងយុរិធ
ថ មម និងធនោរជារិដនកមភុជា សដើមផីពិភាកាសលើសស្េកថីលពាងេាប់ ណដលបានសធឝើការ
បកណលបសមយជ្ំនញការជារិ។

ជាលទនផលសយើងបានបញ្ចប់សស្េកថីលពាងេាប់

ំងស្រាស្ង
ុ

និង

បានបញ្ូជ នសៅរែៈរដឌមហ្វនថីនណខ្មីន ្បំ២០១៥ សហើយបានសរៀបេំកិេចលបជ្ុំជាមួ យលកុមលបឹ កា
អបកេាប់ និងលកុមលបឹកាសស្ដឌកិេច ស្ងគមកិ េច និ ងវបផធមម កាលពី ដថងទី ២០ ណខ្កកកម ្បំ២០១៥។


ការតាក់ណរងសស្េកថីលពាងេាប់ស្ព
ីថ ីការលបកួរលបណជ្ង
សស្េកថីលពាងេាប់ សនុះលរូវបានតាក់ ណរងសឡើង

សមយលកស្ួង

និងលកុមការងារ

ស្ហការជាមួយជ្ំ នញការអនថរជារិ សលកាមការឧបរទមរម បស្់ ADB សហើយជាលទនផលទទួលបាន៖
-

លកុមការងារតាក់ ណរងេាប់ស្ីព
ថ ីការលបកួរលបណជ្ង បានបញ្ចប់ សលើខ្ឹ ម
វ សាររួម និងបនថពិភាកា
សលើការបសងកើរសាទប័ នអនុវរថេាប់ស្ីព
ថ ី ការលបកួ រលបណជ្ង

សមយបានពិនិររសលើរំរដូ នសាទប័ន

អនុវរថេាប់ ស្ីព
ឋ ីលបកួ រលបណជ្ងសនុះ សៅតាមបណា
ឋ លបសទស្អាសា៊ាន និងបណា
ឋ លបសទស្មួយ
េំនួនសៅកបុងស្ហភាពអឺរប
៉េុ ផងណដរ។ ទនធឹមនឹងសនុះលកុមការងារក៏ កំពុងសធឝើការវាយរដមវ សលើ
ផលប៉េ ុះពាល់លិខ្ិរបទមឌនររិ យុរិ ថដនសស្េកថីលពាងេាប់ សនុះជាមួយ ECOSSOC
-

ស្រាសាវលជាវសលើសោលនសោបាយលបកួរលបណជ្ង

សដើ មផីសធឝើការស្សលមេកបុងការមក់បញ្ូច លធារុ

ឬសោលនសោបាយស្ំខ្ជន់ៗ ណដលស្រាស្បនឹងសាទនភាពសស្ដឌកិេចរបស្់លបសទស្កមភុជា ដូេសៅ
-

កបុងសស្េកថីលពាងេាប់សនុះ
សធឝើការបែុឋ ុះបណា
ឋ លស្មរទភាពដល់មហ្វនឋីណដលជាលកុមការងារ តាមរយៈការបញ្ូជ នមហ្វនឋីេូល
រួមវរគបែុឋ ុះបណា
ឋ លជ្ំនញកបុងរំបន់ ជាសលេើ នសលើក ណដលបានសរៀបេំសមយ (The ASEAN
Experts Group on Competition (AEGC)

របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦
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-

សដើ មផីពិនិររសលើសស្េកថីលពាងេាប់ សនុះ ជ្ំ នញការអូ ស្រសាថលី បានជ្ួយពិនិររចាប់ពីដថងទី១៨
ដល់ដថងទី២៨ ណខ្ស្ីហា ្បំ២០១៥ សហើយក៏ បានសរៀបេំស្ិកាខសាលាមួយ ស្ថីពី ”ការអភិ វឌណដន
សស្េកថីលពាងេាប់ ស្ីព
ថ ីការលបកួ រលបណជ្ង” នដថងទី២១ ណខ្ស្ីហា ្បំ២០១៥។

២.៤ ការងារអភិវឌ្ណន៍វិសយ
័ ឯរជ្ន
២.៤.១ ការងារអភិវឌ្ណន៍ផលិតផល
 ស្ហការជាមួយអងគការ ITC សរៀបេំយុទសា
ន ស្រស្ថអភិ វឌណន៍ វ ិស្័យស្ូលរ និងស្ិកាខសាលា ស្ថីពី “ការ
ពិ សលោុះសោបល់ជាមួ យសាទប័នពាក់ព័នន និ ងវ ិស្័យឯកជ្ន” កបុងណខ្កកកម ្បំ២០១៥

 សរៀបេំស្ិកាខសាលា

ស្ថីពី

“កិេចស្នាផលិរកមយកស្ិកមយ

(Contract

Farming)”

សដើ មផីបសងកើន

ស្មរទភាពជ្ូនដល់មហ្វនថីរាជ្ការ អាជ្ី វករ កស្ិករ និងអបកមំដុុះ ពី រសបៀបសធឝើកិេស្
ច នាមំដុុះ
 សរៀបេំបសងកើររែៈកមយការសរៀបេំយុទនសាស្រស្ថជ្ំរញ
ុ វ ិស្័យស្ូលរសៅកមភុជា សមយណកណលបស្ាស្ភាព
ថយីសៅតាមការចាំបាេ់ និ ងតាមការចារ់ តាំងរបស្់សាទប័ននន

 សរៀបេំកិេចលបជ្ុំបសេចកសទស្ ស្ថីពី “ការអភិ វឌណវ ិស្័យដំឡូងមី សៅកមភុជា” សដើមផីជ្ំរញ
ុ ការនំសេញ និង
សមុះស្រាសាយបញ្ញ
ា ជាឧបស្រគមួយេំនួន

ក់ទងនឹងផលិរកមយ និងការនំសេញ

 េុ ុះសធឝើការស្ិកាស្រាសាវលជាវអំពីសាទនភាពផលិរកមយស្ូលរ សៅតាមមូ លមឌនផលិរកមយស្ំខ្ជន់ៗ កបុង
សខ្រថេំនួន ៦រឺ សខ្រថតាណកវ កំពរ សស្ៀមរាប បនធយានជ្័ យ បារ់ដំបង និងកំពង់ធំ
 កំពុងសធឝើបេចុបផនបភាពឯកសារផលិរផល

ស្កាថនុពលរបស្់រាជ្ធានី-សខ្រថ

ំង ២៥ និង បនថការ

ស្ិកាស្រាសាវលជាវស្ងាឝក់រដមវផលិរផលអាទិ ភាព សមយស្ហការជាមួយមនធីរពាែិជ្ជកមយរាជ្ធានី សខ្រថ និ ងវ ិទាសាទនបែុថ ុះបណា
ថ លពាែិជ្ជកមយ និងស្រាសាវលជាវ

 សរៀបេំ របាយការែ៍ជ្ូនរែៈរដឌមហ្វនថី ស្ថីពីការជ្ួ យអនថរារមន៍ រកទីផារលក់ផលិរផលកស្ិកមយជ្ូន
លបជាកស្ិករ។
២.៤.២ ការអភិវឌ្ណសាទប័នពាណិជ្ជរមម
 បសងកើរស្ារមអាជ្ី វកមយេំនួន ១៥ រួមាន៖ ស្ារមដំ ឡូងមី េំនួន១៣ ស្ារមលកូេសពាធិ៍សារ់
េំនួនមួយ និងស្ារមស្ូលរេំ នួនមួយ

 េុ ុះណែនំពីការេុ ុះសឈាយុះសបាុះស្បរ

រសបៀបរបប

និងការចាប់ ស្បរសលជ្ើ ស្សរ ើស្សលខ្សរៀងសបកខជ្ន

ឈរសឈាយុះសបាុះស្បរសលជ្ើស្សរ ើស្ស្ាជ្ិ កសលជ្ើ ស្តាំងស្ភាពាែិជ្ជកមយសខ្រថ បានេំ នួន ១៣មែឍល
និងបានសរៀបេំសបាុះស្បរសលជ្ើ ស្សរ ើស្ស្ាជ្ិកសលជ្ើ ស្តាំងស្ភាពាែិជ្ជកមយ បានេំនួន ១២មែឍល
 េុ ុះណែនំ និងពលងឹងការងារមែឍលស្ភាពាែិជ្ជកមយ បានេំនួន ១៣សលើក សដើមផីសលរៀមលកខែៈ
េូ លរួមឲ្រានលបស្ិទភា
ន ពសៅកបុងស្ហរមន៍សស្ដឌកិេអា
ច សា៊ានសៅេុ ង្បំ២០១៥សនុះ

 សរៀបេំ ណកស្លមួលាលតា១០ ដនអនុ លកឹររសលខ្៤២ អនលក.បក ស្ថីពី “រសបៀបរបប និងការសរៀបេំ សបាុះ
ស្បរស្ភាពាែិជ្ជកមយ” សដើមផីផល
ថ ់ស្ិទិ នដល់ស្ហលរិនវ ័យសកយង បានេូលរួមកបុងការសបាុះស្បរស្ភា
ពាែិជ្ជកមយ

 សរៀបេំ សស្េកថីជ្ូនដំ ែឹងដល់មនធីរពាែិជ្ជកមយរាជ្ធានី -សខ្រថ ស្ថីពី “ការលបមូលទិញកស្ិផលរបស្់
លបជាកស្ិករ និងអាជ្ី វករ” សៅតាមបណា
ថ រាជ្ធានី សខ្រថ សដើមផីសជ្ៀស្វាងការលបមូលទិញផ្តថេ់ មុខ្
ណដលសធឝើឲ្រប៉េុះពាល់ដល់រដមវលក់កស្ិផលរបស្់លបជាកស្ិករ
របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦
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 សរៀបេំ សវទិ កាពិ សលោុះសោបល់ឯកជ្ន សវទិកាវ ិស្័យឯកជ្នតាមបណា
ថ សខ្រថ សស្ៀមរាប បារ់ដំបង
និងសខ្រថលពុះស្ីហនុ សដើមផីផសពឝផាយពី កំណែទលមង់ស្ុីជ្សលៅរបស្់លកស្ួងពាែិជ្ជកមយ និងស្ាហរ
ែកមយស្ហរមន៍ សស្ដឌកិេអា
ច សា៊ាន។
២.៤.៣ ការងារពិនិតយឃ្ល ាំដមើលសរមមភាពពាណិជ្ជរមម
 តាមមនការវ ិវរថដថវសលបងឥនននៈសៅសលើទីផាររាជ្ធានី-សខ្រថ សដើមផីសធឝើការផសពឝផាយជាទូ សៅ ស្ំសៅ
បសលមើផលលបសោជ្ន៍សាធារែជ្ន និងសរៀបេំកិេចលបជ្ុំពិភាកា ស្ថីពី “ដថវលក់រាយសលបងឥនននៈតាម
សាទនីយ៍” រវាងលកស្ួងពាែិជ្ជកមយជាមួយលកស្ួងពាក់ព័នន និងលកុមហ៊ាុននំេូលសលបងឥនននៈដូេជា៖
លកុមហ៊ាុនស្ូរីមិេ លកុមហ៊ាុនកមភុជាសរលា លកុមហ៊ាុន PTT (Cambodia) Ltd លកុមហ៊ាុន Chevron

(Cambodia) Ltd លកុមហ៊ាុន Bright Victory Mekong Petroleum លកុមហ៊ាុន TOTAL Cambodge និ ង
លកុមហ៊ាុន Savimex ស្រុបបានេំនួន ១១សលើក សដើមផីរកាដថវលក់ រាយឲ្រស្មស្រាស្បតាមដថវទីផារអនថរជារិ
 បនថសរៀបេំ ណកស្លមួលសឡើងវ ិញនូ វលិខ្ិរបទមឌននន

សដើមផីស្លមបតាមការងារជាក់ ណស្ថងរបស្់

នយកមឌនឲ្រកាន់ ណរានភាពស្ុលកិរណថមសទៀរដូេជា៖
-

សរៀបេំ សឡើងវ ិញនូ វលបកាស្ ស្ថីពី “ការលបកាស្ស្នបិធិ សលបងឥនននៈ និ ងហាគស្”

-

សរៀបេំ សឡើងវ ិញនូ វសស្េកថីណែនំ ស្ថីពី “ការអនុ វរថខ្ឹម
វ សារ លបកាស្សលខ្០៤៥ពែ.លបក
េុ ុះដថងទី៣១ណខ្មករា ្បំ២០១៥ ស្ថីពីការសធឝើលបរិភូកមយ ការងារលរប់ លរងស្កមយភាពអាជ្ី វកមយ
សលាហធារុ រផូងថយានរដមវជាសលរឿងអលងាករ” ជ្ូនមនធីរពាែិជ្ជកមយរាជ្ធានី -សខ្រថ

 េុ ុះលរួរពិនិររ និ ងវាយរដមវជាក់ ណស្ថងអំ ពីបរ ិាែស្នបិធិសលបងឥនននៈនិងហាគស្ េំនួន ៧លកុមហ៊ាុន
 សេញលិខ្ិរអនុញ្ញដរឲ្របិទសាវកដថវសលើមុខ្ទំនិញ និងសស្វាបានេំ នួន ១៨៦លិខ្ិរ
 េងលកងលបមូលព័រមាន និងសរៀបេំ របាយការែ៍លបចាំដថងអំពីដថវទំនិញចាំបាេ់ ដថវសលបងឥនននៈ និង
ស្ថុកស្រាស្ូវ-អងករតាមបណា
ថ រាជ្ធានី-សខ្រថ
 តាមមន និ ងបូកស្រុបរបាយការែ៍ ដនការអនុ វរថសេញលិខ្ិរអនុញ្ញដរសធឝើអាជ្ី វកមយពាែិជ្ជកមយ និង
សស្វាកមយ

និងលិខ្ិរអនុញ្ញដរសធឝើអាជ្ី វកមយរផូងថយានរដមវជាសលរឿងអលងាកររបស្់មនធីរពាែិជ្ជកមយ

រាជ្ធានី-សខ្រថ និងការ ិោល័យលេកសេញេូ លណរមួយ សដើមផីធានលបស្ិទភា
ន ពដនការសធឝើលបរិ ភូកមយពី
ថ្នបក់កណា
ថ លសៅថ្នបក់ សខ្រថ។
២.៥ ការចងររង និងផថលព
់ ័ត៌មានពាណិជ្ជរមម
 ការងារបូកស្រុបព័រមាន
-

សរៀបេំឯកសារបាយការែ៍លបចាំស្បាថហ៍ លបចាំណខ្ លរីាស្ ឆាស្ ៩ណខ្សទៀង
ដឹកនំលកស្ួង

រ់ជ្ូនថ្នបក់

និងសផញើជ្ូនអរគសលខ្ជធិការរាជ្រមឌភិបាលសរៀងរាល់លបជ្ុំ ស្បាថហ៍សៅទីស្ីកា
ថ រ

រែរដឌមហ្វនថី
-

សរៀបេំ និងបញ្ូជ នរបាយការែ៍ ស្ថីពីសាទនភាពដថវទំនិញសៅសលើទីផារកបុងលបសទស្ និងទីផារ
អនថរជារិស្ំខ្ជន់ៗ លបចាំស្បាថហ៍ សផញើសៅទី ស្ីកា
ថ ររែៈរដឌមហ្វនថីជាលបចាំ

-

បូកស្រុបរបាយការែ៍ស្ទិរិពាែិជ្ជកមយរបស្់មនធីរពាែិជ្ជកមយរាជ្ធានី-សខ្រថ
កិេព
ច ិ សស្ស្ លពម

និងរំ បន់ សស្ដឌ

ំងបណា
ថ នយកមឌនននបានេំនួន ៣៥២េាប់ សដើមផីស្រាស្ង់ព័រមាន

ស្ំខ្ជន់ៗ ស្លាប់ជាទិ នន
ប ័យកបុងការកសាងណផនការពាែិជ្ជកមយ
របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦
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-

ស្ហការពិ ភាកាការងារបសេចកសទស្

កបុងការសរៀបេំណបបបទ លបមូលស្ទិរិពាែិជ្ជកមយនំ
សេញ-នំេូលទំនិញកមភុជា ជាមួយអរគនយកមឌនរយ និ ងរមឌករ លកស្ួងណផនការ និងអងគ
ការអនថរជារិ

-

ស្ហការផថល់មរិ សោបល់េំសពាុះ

ការវាយរដមវណខ្សរស្ងាឝក់រដមវជ្លផលស្មុ លទ

ជាមួយ

អងគការ UNIDO
-

េូ លរួមស្ហការកបុងលពឹរិកា
ថ រែ៍ពិព័រែ៍ព័រមានវ ិទា

និងការងារស្ទិរិថ្នបក់ រំបន់ លបចាំ្បំ

២០១៥ សៅទី លកុងរូ ឡាឡាំពួរ លបសទស្ា៉េ សឡស្ុី ផងណដរ
-

សរៀបេំរសលាងស្ថីពី

"មជ្ឈមែឍលព័រមានពាែិជ្ជកមយកមភុជា Cambodia Trade Centre"

សដើ មផីសស្បើស្ុំជ្ំនួយស្លាប់អនុ វរថរសលាងពីស្ហរមន៍អឺរប
៉េុ
-

សរៀបេំ និងស្ហការកសាងណផនការស្កមយភាពពាែិជ្ជកមយ្បំ២០១៦ សដើ មផីឈានសៅដល់
សោលសៅដនការអនុ វរថណផនការថវ ិកាកមយវ ិធី

-

លរួរពិនិររ និ ងសរៀបេំ យនថការការងារ សដើ មផីអាេវាយរដមវការអនុ វរថ ណផនការយុទនសាស្រស្ថ
ថវ ិកា សធៀបសៅនឹងណផនការស្កមយភាពការងារពាែិជ្ជកមយ្បំ២០១៦

-

សរៀបេំ និងសលើករសលាងអភិ វឌណន៍ស្មរទភាពមហ្វនថីជ្ំនញណផនការ ស្ទិរិ និ ងព័រមានពាែិជ្ជ
កមយ សមយស្ហការជាមួ យនយកមឌនពាក់ព័នន និងសធឝើការវ ិភារមុ ខ្ងាររបស្់មហ្វនថីលរប់ រប
ូ សៅ
កបុងនយកមឌន។

 ការងារសបាុះពុមម និងផសពឝផាយឯកសារស្ទរ
ិ ិព័រមានពាែិជ្ជកមយ
-

សបាុះពុមមលពឹរិ ប
ថ លរពាែិជ្ជកមយសរៀងរាល់ពីរស្បាថហ៍មង
ថ ជាលបចាំបានេំនួន ៧.២០០កាល

-

សបាុះពុមមសស្ៀវសៅស្ទិរិនំសេញ-នំេូលលបចាំ្បំេំនួន ៤០០កាល

-

សបាុះពុមមសស្ៀវសៅស្ទិរិលកុមហ៊ាុនេុ ុះបញ្ជីលកុមហ៊ាុនលបចាំ្បំបានេំនួន ១០០កាល

 ការងារព័រមានវ ិទា (IT)

សរហទំព័រ (Website):
មក់បញ្ូច លទិនន
ប ័ យស្ំខ្ជន់ៗមួ យេំនួនសៅកបុងសរហទំព័ររបស្់លកស្ួងពាែិជ្ជកមយដូេជា៖
-

ស្កមយភាពរបស្់ថ្នបក់ដឹកនំលកស្ួងពាែិជ្ជកមយេំនួន ៣២៤សលើក

-

ស្ទិរិផលិរផលនំសេញពី លបសទស្កមភុជាសៅកាន់ទីផារកបុងរំបន់ និងពិភពសលាក

-

ព័រមានរដមវសលបងសៅសៅសលើទីផារអនថរជារិ និងព័ រមានសស្ដឌកិេព
ច ិភពសលាក
រដមវាស្ និងអាលតាបថូរលបាក់ សៅសលើទីផារអនថរជារិ

រដមវទំនិញកស្ិផល ផលិរផលសនសាទ ផលិរផលឧស្ាហកមយ ណរ ៉េនិងសលាហធារុមួយេំ នួន
ព័រមានអំពីការវ ិវរថដថវលក់ដុំស្ំខ្ជន់ៗ

តាមបណា
ថ សខ្រថ

និងស្នធស្សន៍ ដថវទំនិញចាំបាេ់ សៅ

ទីផារភបំសពញលបចាំស្បាថហ៍ និងរដមវសលបងឥនននៈសៅតាមបណា
ថ សាទនីយ៍សៅរាជ្ធានីភំ សប ពញ
-

រដមវទំនិញស្ំខ្ជន់ ៗ សលើទីផារអនថរជារិ លបចាំស្បាថហ៍

-

សស្េកថីលបកាស្ជាភាសាណខ្យរ

-

និ ងអង់ សរវស្

ស្ថីពីការបសងកើរលកុមហ៊ាុនការ ិោល័យរំណាង

សាខ្ជលកុមហ៊ាុនកបុងស្រាស្ក
ុ ណកណលបលកខនិក
ថ ៈ ការរ ំលាយលកុមហ៊ាុនានេំ នួនស្រុប ៣.០៩០លកុមហ៊ាុន
ស្ទិរិលកុមហ៊ាុនស្ហលោស្ឯកបុរល
គ ណដលបានេុុះបញ្ជីពាែិជ្ជកមយានេំនួន ២.៤៩៣លកុមហ៊ាុន
ស្ទិរិលបចាំណខ្ការេុ ុះបញ្ជីា៉េកកបុងលបសទស្ និងសលៅលបសទស្េំនួន ៣.៦៤៦ា៉េ ក

របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦
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-

ស្ទិរិលបចាំណខ្ការនំសេញស្សមវៀកបំ ពាក់និងណស្ផកសជ្ើងរបស្់សរាងេលកសលៅរំ បន់សស្ដឌកិេព
ច ិ សស្ស្

-

របាយការែ៍លបចាំណខ្របស្់រំបន់ សស្ដឌកិេព
ច ិ សស្ស្ទូ

-

េាប់ លពុះរាជ្លកម អនុ លកឹររ លបកាស្ សស្េកថីស្សលមេ និ ងសស្េកថីជ្ូនដំ ែឹងេំ នួន ២៦េាប់។

ំងលបសទស្

ា៉េ ស្ុន
ី ផធុកទិនន
ប ័យ (Server):
-

លរប់ លរងលបព័នណន េកចាយទិនន
ប ័ យ ណដលរភាជប់ សៅលបព័នន C/O

online និ ងណបងណេកឲ្រសលបើ

លបាស្់សៅដល់ថ្នបក់ ដឹកនំលកស្ួង និងមហ្វនថីរាជ្ការលរប់ជាន់ថ្នបក់
-

លរប់ លរងលបព័នអ
ន ុីនធឺែិរ (Internet) សដើមផីធានឲ្រាន WIFI សលបើ លបាស្់លរប់ ទីកណនវង សៅ

-

កបុងបរ ិសវែទី ស្ីកា
ថ រលកស្ួង
លរប់ លរងមជ្ឈមែឍលទិនន
ប ័យ (Data Center) ណដលានេំនួន ១៤ Servers សលបើ លបាស្់ជា
មជ្ឈមែឍលព័រមានរួមរបស្់លកស្ួង។

 ការងារណផនការពាែិជ្ជកមយ

ការកសាងណផនការយុទសា
ន ស្រស្ពា
ថ ែិជ្ជកមយ៖
-

េងលកងធារុេូលស្លាប់ការកសាង “ណផនការយុទសា
ន
ស្រស្ថពាែិជ្ជកមយ ្បំ២០១៩-២០២៣”

-

សរៀបេំ សស្េកថីលពាងារិកា “ណផនការយុទសា
ន
ស្រស្ថពាែិជ្ជកមយ្បំ២០១៩-២០២៣”

-

សរៀបេំយនថការលបមូ ល

និងវ ិភារព័ រមានពាែិជ្ជកមយស្លាប់ េងលកងណផនការយុទសា
ន
ស្រស្ថ

ពាែិជ្ជកមយ។

តាមមន និងវាយរដមវការអនុវរថសោលនសោបាយយុទសា
ន ស្រស្ថ និងណផនការរួមវ ិស្័យពាែិជ្ជកមយ៖
-

តាមមននូ វព័រមានពាែិជ្ជកមយ និ ងអនុ វរថសោលនសោបាយយុទនសាស្រស្ថពាែិជ្ជកមយជាលបចាំ

-

ស្លមបស្លមួល

និងផថល់ព័រមានពាក់ព័នននឹងស្ទិរិផូវការណដលបានចារ់
វ
តាំងរបស្់លកស្ួង

ពាែិជ្ជកមយសៅកាន់ លកុមការងារ PARIS 21 ណដលានរសលាងអភិ វឌណន៍ សលើណផបកស្ទិរិ
-

លរួរពិនិររ និងស្ិកាពីយនថការការងារ សដើមផីអាេវាយរដមវការអនុ វរថសោលនសោបាយយុទន
សាស្រស្ថ និងណផនការរួមរបស្់វ ិស្័យពាែិជ្ជកមយឲ្របានលរឹមលរូវ និងលរប់ លជ្ុងសលជាយ។

ការងារស្ហការជាមួយអងគភាពពាក់ព័ន៖ន
-

បានសរៀបេំ

“រំ រតា
ូ រាងស្ទិរិ”

ណដល

ញព័រមានពីលបព័នស្
ន ័យ
ឝ លបវរថិកមយ

ដនការសេញ

វ ិញ្ញដបនបលរបញ្ញ
ជ ក់ លបភពសដើមទំនិញ (C/O Online) ស្លាប់ សធឝើជារបាយការែ៍ពាក់ព័នន
ន ឹង
ស្ទិរិ និ ងព័រមានពាែិជ្ជកមយ
-

សរៀបេំ ណផនការយុទនសាស្រស្ថថវ ិកា្បំ២០១៦ របស្់លកស្ួងពាែិជ្ជកមយ

-

ស្លមបស្លមួលការសរៀបេំ “កមយវ ិធី វ ិនិ សោរសាធារែៈ បី ្បំរ ំកិល ២០១៦-២០១៨” និង
”សម៉េតាទិនន
ប ័យស្លាប់្បំ២០១៤” របស្់លកស្ួងពាែិជ្ជកមយសដើមផីផល
ថ ់ឲ្រលកស្ួងណផនការបូក
ស្រុបទិនន
ប ័ យរបស្់រាជ្រមឌភិ បាល

-

ស្លមបស្លមួលការសរៀបេំ

“របាយការែ៍វឌណនភាពលបចាំ្បំ

សាស្រស្ថអភិ វឌណន៍ជារិ ២០១៤-២០១៨” ណដល

ដនការអនុ វរថណផនការយុទន

ក់ទងនឹងវ ិស្័យពាែិជ្ជកមយ

របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦

20

-

ស្លមបស្លមួលផថល់ធារុេូល

របស្់លកស្ួងពាែិជ្ជកមយសៅកបុង

“សោលនសោបាយជារិ

លបជាជ្នកមភុជា” សដើមផីផថល់សៅឲ្រវ ិទាសាទនជារិស្ិរ
ទ ិ ដនលកស្ួងណផនការ។
២.៦ ការងារសមាហរណរមមដសដឌរិចត
ច ាំបន់ អនុតាំបន់ និងនដរូ
២.៦.១ អាសា៊ន-ចិន
 េូ លរួមកិ េចលបជ្ុំ លកុមការងារស្ថីពីវ ិធានលបភពសដើ មទំនិញអាសា៊ាន-េិន ពី ដថងទី១៧-២០ ណខ្មីន ្បំ
២០១៥ សៅទី លកុងហាកាតា លបសទស្ឥែូឍ សនស្ុី។ កិេចលបជ្ុំបានពិនិររសឡើងវ ិញនូវវ ិធានផលិរផល
សមយណឡក និងឯកភាពសលើបញ្ជីផលិរផលសមយណឡកសៅកបុងជ្ំពូកេំនួន ១៤។ ស្ាជ្ិ កអាសា៊ាន
៧ និងកមភុជាបានឯកភាពសលើជ្ំពូកពី ១-១៤ ជាមួ យភារីេិន និងរងចាំការបញ្ញ
ជ ក់ពីលបសទស្ហឝីលីពីន
និ ងមីោ៉េន់ា៉េ។ បនធរ់ ពននរយមួ យេំនួនសទៀរ នឹងបនថពិភាកាោបបណនទម។

ជាសោលការែ៍

អាសា៊ាន និងេិនបានឯកភាពរួមោប សធឝើឲ្រកាន់ ណរលបសស្ើរសឡើងនូ វវ ិធានលបភពសដើ មទំនិញថយីសនុះ សដើមផី
ជ្ួ យស្លមួលដល់ការសធឝើពាែិជ្ជកមយកុងរំ
ប បន់ពាែិជ្ជកមយសស្រ ីអាសា៊ាន-េិន

 សរៀបេំឯកសារ និងេូលរួមកិេចលបជ្ុំរែៈកាយធិការេលមុុះ ស្ថីពី “រំបន់ពាែិជ្ជកមយសស្រ ីអាសា៊ាន-េិន
(ACFTA)” សលើកទី៧ និ ងកិេចលបជ្ុំពាក់ ព័នន និងដឹកនំេូលរួមកិេចលបជ្ុំ លកុមការងារសស្វាអាសា៊ាន-េិន
សៅទី លកុងសប៉េកាំង លបសទស្េិន ពី ដថងទី៤-៦ ណខ្កុមមៈ ្បំ២០១៥ ។ កិេចលបជ្ុំបានពិភាកាអំ ពីការបសងកើន
កលមិរកិេចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយសស្រ ីអាសា៊ាន-េិ ន

(ACFTA

Upgrading)

ពិ សស្ស្សលើវ ិស្័យ

ស្ំខ្ជន់ៗ បួន៖ ពាែិជ្ជកមយទំនិញ, ពាែិជ្ជកមយសស្វា, វ ិនិ សោរ, និងស្ហលបរិបរថិការសស្ដឌកិេ-ច
បសេចកសទស្។ កិេចលបជ្ុំបានឯកភាពថ្ន ការសធឝើសស្រ ីភាវូបនីយកមយសស្វា លរូវណផអកសលើសោលការែ៍
ទទួ លបានផលលបសោជ្ន៍ សៅវ ិញសៅមក និងបានឯកភាពពិភាកាកញ្ចប់ ស្នាទី ៣ សៅសលកាមការ
បសងកើនកលមិ រ

កិ េចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយសស្វាអាសា៊ាន-េិន

សហើយលបសទស្ស្ាជ្ិកអាសា៊ាននីមួយៗ

សមយណផអកសលើវ ិធី សាស្រស្ថបញ្ជីវ ិជ្ជាន

នឹងលរូវានតារាងស្នាសរៀងៗខ្វួន។

កិេចលបជ្ុំ បានឯក

ភាពសលើណផនទី វ ិថី ស្លាប់េរចាបសងកើនកលមិរកិ េចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយសស្វាអាសា៊ាន-េិន
 េូ លរួមកិេចលបជ្ុំ សលើកទី ៩

ដនរែៈកាយធិការេលមុុះពាែិជ្ជកមយសស្រ ីអាសា៊ាន-េិន

(ACFTA-JC)

ណដលបានសធឝើពីដថងទី២៦-៣០ ណខ្រុលា ្បំ២០១៥ សៅទី លកុងសប៉េកាំង លបសទស្េិន។ កិេចលបជ្ុំបាន
ពិ ភាកាសលើសស្េកថីលពាងអរទបទពិធីសារ សដើមផីសធឝើវ ិសសាធនកមយកិេចលពមសលពៀងលកបខ្័ែឍ ស្ថីពី “កិ េច
ស្ហលបរិបរថិការសស្ដឌកិេទ
ច ូ លំទូលាយ
កិេចលបជ្ុំបានឯកភាពោប

ឲ្រភារីេរចា

និងកិេចលពមសលពៀងមួយេំ នួនសទៀររវាងអាសា៊ាន
ំងអស្់ពសនវឿននី រិវ ិធីកុងស្រា
ប ស្ក
ុ

និងេិន”

ស្លាប់ ការអនុម័រសលើ

ពិធីសារ សដើមផីេុុះហរទសលខ្ជសៅឯកិេចលបជ្ុំកំពូលអាសា៊ាន-េិនសៅដថងទី២១ ណខ្វ ិេឆិកា ្បំ២០១៥ សៅ
ទី លកុងកូឡាឡាំពួរ
អាសា៊ាន៩

កបុងកិេចលបជ្ុំ លកុមការងារពាែិជ្ជកមយសស្វា
ស្ាជ្ិក
និងេិនបានផថល់ជ្ូនកញ្ចប់ស្នាទី ៣ រួេសហើយ សលើកណលងណរលបសទស្ហឝិលីពីន។

ស្ាជ្ិកអាសា៊ាន

លបសទស្ា៉េ សឡស្ុី។

ំងអស្់បានទទួលយកការផថល់ជ្ូនកញ្ចប់ស្នាទី៣ របស្់េិនណដលបានណករលមូវ

សៅដថងទី២៨ ណខ្រុលា ្បំ២០១៥ ជាកញ្ចប់ស្នាទី៣ េុងសលកាយនឹងោយនការផ្តវស្់បូរថ សហើយ
ស្ាជ្ិកអាសា៊ាន
្បំ២០១៥។

ំង៩ នឹងលរូវផថល់ជ្ូនកញ្ចប់ស្នាទី ៣ របស្់ខ្ួន
វ ោ៉េ ងយូរលរឹមដថងទី០៥ ណខ្វ ិេឆិកា

លកស្ួងបានសរៀបេំឯកសារសស្បើស្ុំស្ិទិ លន បធានពីរាជ្រមឌភិ បាលកមភុជាស្លាប់ េុុះហរទ

សលខ្ជសលើពិធីសារខ្ជងសលើ

 េូ លរួមកិេចលបជ្ុំ សលើកទី ២៦

លកុមការងារពាែិជ្ជកមយសស្វាសលកាមកិេចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយសស្រ ី

អាសា៊ាន-េិ ន សៅទី លកុងបាងកក ពី ដថងទី២២-២៣ ណខ្មិថុន ្បំ២០១៥។ កិេចលបជ្ុំបានផថល់នូវបញ្ជី
របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦
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ស្ំសែើសៅវ ិញសៅមកស្លាប់ផល
ថ ់ការស្នាកបុងកញ្ចប់ ស្នាទី ៣ សលកាមកិ េចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយ
សស្វាអាសា៊ាន-េិន។

កិេលច បជ្ុំក៏បានចាប់ សផថើមពិភាកាសរៀបេំ សស្េកថីលពាងពិធីសារ

សដើ មផីអនុ វរថ

កញ្ចប់ស្នាទី៣ ផងណដរ។
២.៦.២ អាសា៊ន-រូដរ ៉
 ស្លមបស្លមួល

សរៀបេំឯកសារ

និងដឹកនំរែៈលបរិ ភូកមភុជាេូលរួមកិេចលបជ្ុំរែៈកាយធិការ

អនុ វរថន៍កិេចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយសស្រ ីអាសា៊ាន-កូ សរ ៉េ (AKFTA) សលើកទី ១១ និ ងកិេចលបជ្ុំពាក់ ព័ននសៅ
សខ្រថអ៊ាូប៊ាុន លបសទស្ដថឡង់ដ៍ ពី ដថងទី២៦-២៩ ណខ្មករា ្បំ២០១៥។ កិេចលបជ្ុំបានពិភាកាសលើការងារ
ណដលបានមក់េុុះសមយរដឌមហ្វនថីសស្ដឌកិេច និងលបមុខ្រមឌភិបាលអាសា៊ាន-កូ សរ ៉េ និងបានឯកភាពសលើ
ការកំែរ់ សពលសធឝើការការ់បនទយពនននំេូលមួ យបនធរ់មថងៗ

និងការចាប់ សផថើមសរៀបេំពិធីសារទី ៣

សដើ មផីសធឝើវ ិសសាធនកមយសលើកិេចលពមសលពៀងទំនិញអាសា៊ាន-កូ សរ ៉េ
 ស្លមបស្លមួល

សរៀបេំឯកសារ

និងដឹកនំរែៈលបរិ ភូកមភុជាេូលរួមកិេចលបជ្ុំរែៈកាយធិការ

អនុ វរថន៍កិេចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយសស្រ ីអាសា៊ាន-កូ សរ ៉េ (AKFTA) សលើកទី ១២ និងកិេចលបជ្ុំ ពាក់ព័នន
សៅទី លកុងសស្អ៊ាូល លបសទស្កូ សរ ៉េ ពី ដថងទី១៣-១៤ ណខ្ឧស្ភា ្បំ២០១៥។ កិេចលបជ្ុំ បានពិ ភាកាពី ការ
បសងកើនកលមិ រកិេចលពមសលពៀរំបន់ ពាែិជ្ជកមយសស្រ ីអាសា៊ាន-កូ សរ ៉េ

រួមានៈ កមយវ ិធីការ់បនទយពននរយ

មួ យបនធរ់ មង
ថ ៗ ទំ និញកបុងបញ្ជីសលើកណលង និ ងបញ្ជីហាមឃ្រ់ ពិភាកាការសធឝើសស្រ ីភាវូបនី យកមយ
បណនទមសលើទំនិញសវទយិរ

និងសវទយិរខ្ភស្់ពី១-២%

ដនបនធរ់ពននរយ។

កិេចលបជ្ុំ បានឯកភាព

ណកស្លមួលសលើការកំែរ់ សពលស្លាប់ សធឝើបញ្ចប់តារាងបញ្ុច ុះពននរយមួយបនធរ់មថងៗ សៅេុងណខ្
មិថុន ្បំ២០១៥ និ ងបានសស្បើឲ្រភារី
ហរទសលខ្ជសលើពិធីសារសនុះបាន
្បំ២០១៥

។

ំងអស្់ខ្ិរខ្ំបញ្ចប់នីរិវ ិធី ដផធកុង
ប
សដើមផីអាេឲ្ររដឌមហ្វនថីេុុះ

សៅឯកិេចលបជ្ុំ រដឌមហ្វនថីសស្ដឌកិេចអាសា៊ាន-កូ សរ ៉េ

កិ េចលបជ្ុំបានឯកភាពសលើពិធីសារទី៣

សៅកបុងណខ្ស្ីហា
សដើមផីសធឝើវ ិសសាធនកមយកិេចលពមសលពៀងទំនិញ

អាសា៊ាន-កូ សរ ៉េ

 េូលរួមកិេចលបជ្ុំអនុ រែៈកាយធិការវ ិធានលបភពសដើមទំនិញអាសា៊ាន-កូសរ ៉េសលើកទី ២១ ពីដថងទី ១២១៤ ណខ្ឧស្ភា ្បំ២០១៥ សៅទី លកុងសស្អ៊ាូល លបសទស្កូ សរ ៉េ។ កិេចលបជ្ុំបានពិ ភាកាេំ ែុេលបឈម
មួ យេំនួន

ក់ទងនឹងការអនុ វរថកិេចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយទំនិញ

សលកាមកិេចលពមសពៀងពាែិជ្ជកមយសស្រ ីអាសា៊ាន-កូ សរ ៉េ។

និងវ ិធានលបភពសដើមទំនិញសៅ

កិេចលបជ្ុំ បានឯកភាពកបុងការសលបើ លបាស្់វ ិធាន

ផលិរផលសមយណឡកតាមលបព័នស្
ន ុខ្ដុម្បំ២០១២ ចាប់ពីដថងទី០១ ណខ្ឧស្ភា ្បំ២០១៥ រសៅ។
២.៦.៣ អាសា៊ន-ជ្ប៉ុន

 ស្លមបស្លមួល សរៀបេំឯកសារ និងដឹកនំរែៈលបរិភូកមភុជាេូ លរួមកិេចលបជ្ុំ សលើកទី ១៣ ដនរែៈ
កាយធិការេលមុុះ ស្ថីពី “ភាពជាដដរូ សស្ដឌកិេទ
ច ូ លំទូលាយអាសា៊ាន-ជ្ប៉េុន (AJCEP) និ ងកិេចលបជ្ុំពាក់

ព័នន” សៅទី លកុងយ៉េូកោ៉េ កាតា លបសទស្ឥែូឍ សនស្ុី ពី ដថងទី៨-១០ ណខ្សមសា ្បំ២០១៥។ កិេចលបជ្ុំបាន
ពិ ភាកាសលើការសផធរអលតាពនននំេូលពី លបព័ននស្ុខ្ដុម្បំ២០០២ មក ២០០៧ និងពី ២០០៧ សៅ
២០១២ ពិភាកាអំពីសោលការែ៍ស្លាប់ការ់បនទយពនននំេូល និងបនថការេរចាកិេចលពមសលពៀង
ពាែិជ្ជកមយសស្វា និងកិេចលពមសលពៀងវ ិនិ សោរ សៅសលកាមកិេចលពមសលពៀង AJCEP។ កិេចលបជ្ុំបានឯក
ភាពបញ្ចប់ ការេរចាជាដុំកំភួន

កិ េចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយសស្វា

និ ងបានចាប់ សផថើមពិភាកាពិនិររ

សលើទិដភា
ឌ ពេាប់។ េំ សពាុះកិេចលពមសលពៀងវ ិនិ សោរ កិេលច បជ្ុំបានឯកភាពខ្ិ រខ្ំការេរចាបណនទមសទៀរ
របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦
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 ដឹកនំលបរិ ភូកមភុជា

េូលរួមកិេចលបជ្ុំ លកុមការងារពាែិជ្ជកមយសស្វា

ដនរែៈកាយធិការេរចា

ពាែិជ្ជកមយ ស្ថីពី “ភាពជាដដរូ សស្ដឌកិេទ
ច ូ លំទូលាយរំបន់ សលើកទី ១០” ពី ដថងទី១០-១៧ ណខ្រុលា
្បំ២០១៥ សៅទី លកុងប៊ាូសាន លបសទស្កូ សរ ៉េ។ កិេចលបជ្ុំបានបនថពិភាកាសលើការសផធរអលតាពនននំេូលពី
លបព័នស្
ន ុខ្ដុម្បំ២០០២ មក ២០០៧ និងពី ២០០៧ សៅ ២០១២។ កិេចលបជ្ុំ បានឯកភាពឲ្រ
លបសទស្ជាស្ាជ្ិ កខ្ិរខ្ំ សធឝើការជាមួ យភារីជ្ប៉េុន សដើមផីបញ្ចប់ការងារបសេចកសទស្ ដនការសផធរសនុះ
តាមសោលការែ៍ណែនំណដលបានអនុម័រ

ឲ្របាន

ន់ សពលសវលា

សដើមផីេូលរួមអនុ វរថលបព័នន

ស្ុខ្ដុមសនុះ។ លបសទស្កមភុជាកំពុងសរៀបេំបញ្ចប់ការសផធរអលតាពនននំេូល សៅសស្ស្ស្ល់េំនួន ៣៩
បនធរ់ពននរយពី លបព័នស្
ន ុខ្ដុម្បំ២០០២ មក ២០០៧ និងបំ រង
ុ បញ្ូជ នសៅសពល្ប់ៗ ខ្ជងមុខ្សៅ
ភារីជ្ប៉េុនសដើមផីពិនិររនិងផថល់សោបល់។ កិេចលបជ្ុំបានពិ ភាកាសលើ សស្េកថីលពាងពិធីសារសដើមផីមក់

បញ្ូច លជ្ំពូក ស្ថីពីពាែិជ្ជកមយសស្វា និងជ្ំពូកស្ថីពីវ ិនិ សោរសៅកបុងកិេច លពមសលពៀង AJCEP។ ភារី
ំងពី រសៅមិន ន់ ឯកភាព ថ្នសរើ លរូវមក់ពាែិជ្ជកមយសស្វា ណដលបានេរចាេប់ រេ
ួ រាល់សៅមេ់
សមយណឡកជាកិេចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយសស្វា

ឬរង់ចាំការេរចាបញ្ចប់ ជ្ំពូកស្ថីពីវ ិនិ សោរ

មក់ជាកញ្ចប់ សៅកបុងពិធីសារណរមួយសៅសឡើយ។ ភារី

សដើ មផី

ំងពី រឯកភាពនឹ ងបនថពិភាកាបណនទមសទៀរ។

២.៦.៤ អាសា៊ន-អូរសាថលី-ណូណវ៉លដហសឡង់
 សរៀបេំឯកសារ និងេូ លរួមកិេច លបជ្ុំរែៈកាយធិការេលមុុះកិេចលពមសលពៀងរំ បន់ពាែិជ្ជកមយសស្រ ីអា
សា៊ាន-អូ ស្រសាថលី-ែូណវលសហសឡង់ សលើកទី៦ និងដឹកនំរែៈលបរិ ភូកមភុជាេូលរួមកិេចលបជ្ុំអនុរែៈ
កាយធិការ

ស្ថីពីពាែិជ្ជកមយសស្វាអាសា៊ាន-អូ ស្រសាថលី-ែូណវលសហសឡង់

(AANZFTA)

សៅទី លកុង

បានឌុង លបសទស្ឥែូឍ សនស្ុីពីដថងទី២៩ ណខ្មិថុន ដល់ដថងទី៣ កកកម ្បំ២០១៥។ កិេចលបជ្ុំបាន
ពិ ភាកាការអនុ វរថកិេចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយសស្រ ីអាសា៊ាន AANZFTA ជាពិ សស្ស្ ជ្ំ រញ
ុ ការឆវង
ណបបបទកបុងស្រាស្ក
ុ សដើមផីេូលជាធរានពិធីសារទី ១ សដើមផីសធឝើវ ិសសាធនកមយកិេចលពមសលពៀង AANZFTA
សៅដថងទី០១ ណខ្រុលា ្បំ២០១៥។ សៅដថងទី១៣ ណខ្ស្ីហា ្បំ២០១៥ លកស្ួងពាែិជ្ជកមយ បានេុុះ
ហរទសលខ្ជ និងបញ្ូជ នលិខ្ិរជ្ូ នរាជ្រមឌភិបាល សដើមផីស្ុំេូលជាធរានដនពិធីសារសនុះ។ សៅដថងទី

១៣ ណខ្វ ិេឆិកា ្បំ២០១៥ សដមថចដតដជា ហ៊ុន ណសន នាយររដឌមស្រនថី ដនលពុះរាជាណាេលក
កមភុជា បានឯកភាពការេូលជាធរានដនពិធីសារទី១ សដើ មផីសធឝើវ ិសសាធនកមយ កិេចលពមសលពៀងអាសា៊ាន
អាសា៊ាន-អូ ស្រសាថលី-ែូណវលសហសឡង់ សមយសារកិេចលពមសលពៀង AANZFTA លរូវបានស្ភាជារិ ផល
ថ ់
ស្ចាចប័នរួេមកសហើយ សហើយការសធឝើវ ិសសាធនកមយសនុះ មិនានណលបលបួលខ្វឹមសារស្ំខ្ជន់ៗ ដនកិេច
លពមសលពៀងសនុះសឡើយ។
២.៦.៥ អាសា៊ន-ហុងរុង
 ស្លមបស្លមួលសរៀបេំឯកសារ និ ងដឹកនំរែៈលបរិភូកមភុជាេូ លរួមកិេចលបជ្ុំរែៈកាយធិការេរចា

ពាែិជ្ជកមយស្ីព
ថ ី “កិេចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយសស្រ ីអាសា៊ាន-ហុងកុង (AHKFTA) សលើកទី៣ និងកិ េច
លបជ្ុំ លកុមការងារពាក់ព័នន”សៅទី លកុងហុងកុង ពី ដថងទី១០-១២ ណខ្មី ន ្បំ២០១៥។ កិេចលបជ្ុំបាន
ពិ ភាកាសលើនីរិវ ិធី ដនការការ់បនទយពនននំេូល
សវៀរណាម

និងស្លាប់ កមភុជា

ឡាវ

ស្លាប់ស្ាជ្ិកអាសា៊ានចាស្់៦

និ ងមីោ៉េន់ា៉េ

ស្លាប់

សៅសលកាមកិេចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយសស្រ ី

អាសា៊ាន-ហុងកុង។ កិេចលបជ្ុំ បានឯកភាពសលើអរទបទស្ថីពីឧបាស្រាស្័យពាែិជ្ជកមយ និងកមយស្ិទិប
ន ញ្ញដ
របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦
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(តាម WTO) ស្លាប់បញ្ូច លកបុងកិេចលពមសលពៀងសនុះ។ កិ េចលបជ្ុំបានឯកភាពសលើសលោងឆអឹងស្លាប់
ការពិភាកាពាែិជ្ជកមយសស្វា សៅសលកាមកិ េចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយសស្រ ីអាសា៊ាន-ហុងកុ ង

 ស្លមបស្លមួលសរៀបេំឯកសារ និ ងដឹកនំរែៈលបរិភូកមភុជាេូ លរួមកិេចលបជ្ុំរែៈកាយធិការេរចា
ពាែិជ្ជកមយស្ីព
ថ ី

“កិេចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយសស្រ ីអាសា៊ាន-ហុងកុងសលើកទី៤

និងកិេចលបជ្ុំ លកុម

ការងារពាក់ ព័នន” សៅទី លកុងស្ឹងប
ា ូ រ ី ពី ដថងទី២០-២៣ ណខ្កកកម ្បំ២០១៥។ កិ េចលបជ្ុំ បានបនថេរចា
និងឯកភាពសលើជ្ំពូក និងាលតាមួយេំនួនសៅកបុងពាែិជ្ជកមយទំនិញ ពាែិជ្ជកមយសស្វា វ ិនិ សោរ

លបភពសដើមទំនិញ នីរិវ ិធី រយ និងស្លមួលពាែិជ្ជកមយស្ង
ថ ់មរ បទបញ្ដរិប
ថ សេចកសទស្ និងភាព
អនុ សលាមអនម័យនិងភូរោមអនម័ យ
បសេចកសទស្។

េាប់និងសាទប័ន

និងស្ហលបរិបរថិការសស្ដឌកិេចសឆវើយរបជាផវូវការេំសពាុះកមយវ ិធីការ់

កិេចលបជ្ុំបានឯកភាពឲ្រលបសទស្ឥែូឍ សនស្ុី

បនទយពនននំេូលទំ និញ និងសស្បើឲ្រលបសទស្កមភុជា ឡាវ និងមី ោ៉េន់ ា៉េ បញ្ចប់ ការពិភាកា និង
ស្លមបស្លមួលមក់ជ្ូននូ វការស្នាការ់បនទយពនននំេូលរួមសៅសលកាម AHKFTA សៅមុ នកិេចលបជ្ុំ
សលើកទី៥។

កិេចលបជ្ុំ បានសស្បើលបសទស្កមភុជាឲ្រទទួល

សវនសធឝើជាាចស្់ផធុះសរៀបេំ កិេចលបជ្ុំ រែៈ

កាយធិការេរចាពាែិជ្ជកមយ ស្ថីពី “កិេចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយសស្រ ីអាសា៊ាន-ហុងកុងសលើកទី ៦” លកុង
សស្ៀមរាប សៅសដើមណខ្មី ន្បំ២០១៦។
២.៦.៦ ភាពជានដរូដសដឌរិចចទូលទ
ាំ លា
ូ យតាំបន់ (RCEP)
 សរៀបេំឯកសារ និងេូ លរួមកិេចលបជ្ុំ ដផធកុងលកុ
ប
មការងារអាសា៊ាន ស្ថីពី “ពាែិជ្ជកមយសស្វាស្លាប់ភាព

ជាដដរូ សស្ដឌកិេទ
ច ូ លំទូលាយរំបន់ (RCEP)” សៅដថងទី ២១ ណខ្មករា ្បំ២០១៥ សៅទី លកុងកូឡា
ឡាំពួរ

លបសទស្ា៉េ សឡស្ុី។

កិេចលបជ្ុំបានឯកភាពឲ្រលកុមការងារពាែិជ្ជកមយសស្វាដនភាពជាដដរូ

បថូរពី ការេរចាតាមវ ិធី សាស្រស្ថបញ្ជីអវ ិជ្ជាន និ ងបញ្ជីកូនការ់មកវ ិធី សាស្រស្ថ
បញ្ជីវ ិជ្ជានតាមទាវប់អាសា៊ាន និងអងគការពាែិជ្ជកមយពិភពសលាកវ ិញ សដើមផីជ្ំរញ
ុ ការេរចាសៅមុខ្
សស្ដឌកិេទ
ច ូ លំទូលាយ

 សរៀបេំឯកសារ និងេូ លរួមកិេចលបជ្ុំ លបធាន+១ ដនរែៈកាយធិការេរចាពាែិជ្ជកមយ ស្ថីពី “ភាពជា
ដដរូ សស្ដឌកិេទ
ច ូលំទូលាយរំបន់ ” សៅទី លកុងហាកាតា លបសទស្ឥែូឍ សនស្ុី ពី ដថងទី១-២ ណខ្ សមសា
្បំ២០១៥។ កិេចលបជ្ុំ បានពិ ភាកាឯកសារសោល ស្លាប់ផថល់ការស្នាសលើវ ិស្័យពាែិជ្ជកមយ
ទំនិញ ឯកសារស្ថីពីធារុផសំណដលានរដមវបណនទមស្លាប់ ការេរចាពាែិជ្ជកមយសស្វា និងវ ិនិ សោរ។
កិេចលបជ្ុំបានឯកភាពណែនំឲ្រ
លទនផលសលើវ ិស្័យេមផង
 សរៀបេំឯកសារ

មហ្វនថីរបស្់លបសទស្េូលរួមនីមួយៗ

ខ្ិរខ្ំពិភាកាឲ្របានសេញជា

ំងបីខ្ជងសលើ សដើមផីពសនវឿនការេរចាស្ភុះសៅស្សលមេបានតាមសោលសៅ

និងដឹកនំរែៈលបរិភូកមភុជាេូលរួមកិេចលបជ្ុំ ដផធកុងអាសា
ប
៊ា នពីពាែិជ្ជកមយសស្វាដន

ភាពជាដដរូ សស្ដឌកិេទ
ច ូលំទូលាយរំបន់

សៅទី លកុងកូឡាឡាំពួរ

លបសទស្ា៉េ សឡស្ុី

សៅដថងទី៤

ណខ្ឧស្ភា ្បំ២០១៥។ កិេចលបជ្ុំបានពិភាការកវ ិធី សដើមផីពសនវឿនដនការេរចារពាែិជ្ជកមយសស្វាសៅ
សលកាមកិេចលពមសលពៀង RCEP ជាពិ សស្ស្សលើធារុផសំណដលានរដមវបណនទមណដលភារី ដដរូពាែិជ្ជកមយ
សស្រ ីអាសា៊ានបានទទួលស្ំសែើេំ នួនបី ៖ បញ្ជីរាវភាពេងជាផវូវេាប់ (Non-Binding Transparency

List), ការផថល់ឲ្រជាស្ឝ័យលបវរថិនូវឋានៈជាជារិអនុ សលោុះបំ ផុរ (Automatic MFN), និ ងការផថល់ការ
ស្នាមិនអាេដកថយបាន

(Ratchet)។

កិេចលបជ្ុំបានឯកភាពទទួ លយកស្ំសែើ

ំងសនុះ

មក

ពិ ភាកាជាមួយភារី ដដរូពាែិជ្ជកមយសស្រ ីអាសា៊ានសៅកិេចលបជ្ុំបនថបនធប់ សទៀរ
 សរៀបេំឯកសារ និ ងេូលរួមកិេចលបជ្ុំ សលើកទី ៧ ដនរែៈកាយធិការេរចាពាែិជ្ជកមយ RCEP និងកិេច
លបជ្ុំពាក់ព័នន និ ងបានដឹ កនំរែៈលបរិភូកមភុជាេូ លរួមកិ េចលបជ្ុំ លកុមការងារពាែិជ្ជកមយសស្វា សៅ
របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦
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សលកាម RCEP សៅទី លកុងករូរូ លបសទស្ជ្ប៉េុន ពី ដថងទី៥-១៣ ណខ្មិថុន្បំ២០១៥។ កិេចលបជ្ុំបានេរចា

និងបនថការេរចាពាែិជ្ជកមយសស្វាវ ិនិ សោរ

សលើការផថល់ការស្នាបឋមណផបកពាែិជ្ជកមយទំនិញ
វ ិធានលបភពសដើមទំ និញ

អនម័យ-ភូរោមអនម័យ

ស្ថង់មរនិងអនុ សលាមភាព

នីរិវ ិធី រយនិង

ស្លមួលពាែិជ្ជកមយ េាប់និងសាទប័ន កមយស្ិទិប
ន ញ្ញដ សោលនសោបាយលបកួរលបណជ្ង ឧបាស្រាស្័យ
ពាែិជ្ជកមយ ពាែិជ្ជកមយតាមសអឡិេលរូនិេ និងស្ហលបរិបរថិការសស្ដឌកិេ-ច បសេចកទស្។ កិេចលបជ្ុំ
បានឯកភាពជ្ំ រញ
ុ ឲ្រលកុមការងារពាក់ ព័នន

ខ្ិ រខ្ំពិភាកាបណនទមសទៀរ

សដើមផីស្សលមេតាមទិស្សៅ

ណដលបានមក់េុុះសមយលបមុខ្រមឌភិបាលឲ្របញ្ចប់កិេលច ពមសលពៀង RCEP សៅេុ ង្បំ២០១៥
 េូ លរួមសវទិ កាស្ាហរែកមយពាែិជ្ជកមយសស្វារំបន់ សៅកបុងលបសទស្អាសា៊ាន: វឌណនភាព និងការ
លបឈម សៅសលខ្ជធិការមឌនអាសា៊ាន ទី លកុងហាកាតា ពី ដថងទី១៨-១៩ ណខ្មិថុន ្បំ២០១៥។
សវទិ កាបានពិភាការ ិុះរកនូ វមសធាបាយ បសងកើនសស្រ ីភាវូបនីយកមយបណនទមស្លាប់រំបន់ អាសា៊ាន និង
ជាមួយដដរូ អាសា៊ាន សៅកបុងបរ ិបទថយីដនពាែិជ្ជកមយសស្វាពិភពសលាក ជាពិ សស្ស្បានពិចារណារក
ពិធីសាស្រស្ថលៗ
អ
សៅកបុងការសរៀបេំកិេចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយសស្វាអាសា៊ាន និងការេរចាបនថកិេច
លពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយសស្វាសៅសលកាម RCEP

 សរៀបេំឯកសារ ជ្ំ នួយសាយររី និងេូ លរួមកិេចលបជ្ុំ សលរៀមរែៈកាយធិការេរចាពាែិជ្ជកមយ RCEP
និងអនថរកិេចលបជ្ុំ រដឌមហ្វនថីភាពជាដដរូ សស្ដឌកិេចទូលំទូលាយរំបន់

សៅទី លកុងកូឡាឡាំពួរ

ពី ដថងទី៨-

១៣ ណខ្កកកម ្បំ២០១៥។ អនថរកិេចលបជ្ុំ រដឌមហ្វនថី RCEP បានពិភាកាសលើបញ្ញ
ា លំបាកសៅកបុងវ ិស្័យ
ស្ំខ្ជន់ៗ េំនួន ៣៖ ពាែិជ្ជកមយទំនិញ, ពាែិជ្ជកមយសស្វា, និងវ ិនិ សោរ។ រដឌមហ្វនថីបានណែនំសលើ
បញ្ញ
ា

ំងសនុះ

សដើមផីឲ្រការេរចាានដំ សែើរការសៅមុខ្

សៅឯកិេចលបជ្ុំរែៈកាយធិការេរចា

ពាែិជ្ជកមយ RCEP សលើកទី៩ សៅណខ្ស្ីហា ្បំ២០១៥ សៅទី លកុងដែពិ សមរ លបសទស្មីោ៉េន់ ា៉េ។
រដឌមហ្វនថីបានឯកភាពបសងកើរអនុ លកុមការងារសស្វាហិរញ្ដវរទុ
សៅសលកាមលកុមការងារពាែិជ្ជកមយសស្វា

និងអនុ លកុមការងារសស្វាទូ ររមនរមន៍

និងលកុមជ្ំ នញពាែិជ្ជកមយតាមសអឡិេលរូនិេ

រដឌមហ្វនថីបានស្នាជ្ំ រញ
ុ មហ្វនថីរបស្់ខ្ួនខ្ិ
វ រខ្ំេរចា

RCEP

RCEP។

ឲ្របានស្សលមេតាមទិស្សៅសៅេុ ង្បំ

២០១៥ សមយទទួលសាគល់កលមិរអភិ វឌណន៍ សស្ដឌកិេចសផសងៗ ោបដនភារី នីមួយៗ សៅកបុង RCEP

 សរៀបេំលទនផលដនអនថរកិេចលបជ្ុំ រដឌមហ្វនថី ដនភាពជាដដរូសស្ដឌកិេទ
ច ូ លំទូលាយរំបន់ (RCEP) ជ្ូន
សដមថចដតដជា ហ៊ុន ណសន នាយររដឌមស្រនថីដនលពុះរាជាណាេលកកមភុជា

 សរៀបេំឯកសារ និងេូ លរួមកិេចលបជ្ុំ សលើកទី ៨ រែៈកាយធិការេរចាពាែិជ្ជកមយ ស្ថីពី “ភាពជាដដរូ
សស្ដឌកិេទ
ច ូ លំទូលាយរំបន់

និងកិ េចលបជ្ុំពាក់ព័នន”

និងដឹ កនំេូលរួមកិេចលបជ្ុំ លកុមការងារស្ថីពី

ពាែិជ្ជកមយសស្វាសៅសលកាម RCEP សៅទី លកុងដែពិ សមរ លបសទស្មី ោ៉េន់ា៉េ ពី ដថងទី១-៧ ណខ្មិថុន
្បំ២០១៥។ កិេចលបជ្ុំបានបនថពិភាកា និងេរចាសមយភាពសជ្ឿនសលឿនសៅមុខ្ខ្វុះៗ សលើពាែិជ្ជកមយ
ទំនិញ និងពាែិជ្ជកមយសស្វា និងវ ិនិ សោរ។ េំ សពាុះពាែិជ្ជកមយសស្វា សមយភាពលំបាកសលើកសឡើង
សមយរែៈលបរិ ភូដនលបសទស្លកី លក (LDCs) កមភុជា ឡាវ និងមី ោ៉េន់ា៉េ កិេចលបជ្ុំ បានឯកភាពផថល់
នូ វភាពទន់ ភន
វ ់េំសពាុះធារុផសំណដលានរដមវបណនទម ំង៣
សស្បើសឡើងសមយលបទស្ជ្ប៉េុន
កូ សរ ៉េ
អូ ស្រសាថលី និងែូណវលសហសឡង់
 ដឹកនំលបរិ ភូកមភុជាេូលរួមកិេចលបជ្ុំ លកុមការងារពាែិជ្ជកមយសស្វា ដនរែៈកាយធិ ការេរចាពាែិជ្ជ

កមយ ស្ថីពី “ភាពជាដដរូ សស្ដឌកិេទ
ច ូលំទូលាយរំបន់ (RCEP)” សលើកទី១០ ពី ដថងទី១០-១៧ ណខ្រុលា
្បំ២០១៥ សៅទី លកុងប៊ាូ សាន លបសទស្កូ សរ ៉េ។ លបសទស្េូ លរួមកបុង RCEP បានផថល់នូវកញ្ចប់ ស្នា
បឋមដនពាែិជ្ជកមយសស្វា។

ភារី

ំងអស្់បានចាប់សផថើមេរចាសទឝភារី សលើកញ្ចប់ស្នាណដលបាន

របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦
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ផថល់។

លបសទស្កមភុជាបានបញ្ចប់ការេរចា សទឝភារីសលើកញ្ចប់ ស្នាបឋម ជាមួ យលបសទស្ដដរូ
ពាែិជ្ជកមយសស្រ ីអាសា៊ានមួយេំនួន។ មហ្វនថីលកស្ួងក៏ បានេូលរួមេរចាផងណដរ សៅកបុងលកុមការងារ
ស្ថីពីវ ិធានលបភពសដើ មទំនិញ (ROO) ណដលលបលពឹ រថសៅសមយភាពសជ្ឿនសលឿន
 េូ លរួមសធឝើជាវារយិនអំពីណខ្សលកវារ់មួយផវូវមួយ (One Belt One Road) ភាពជាដដរូឆង
វ ស្មុ លទបា៉េ ស្ុី

ហឝិក (TPP) ភាពជាដដរូ សស្ដឌកិេទ
ច ូ លំទូលាយរំបន់ (RCEP) និ ងស្ហរមន៍ សស្ដឌកិេអា
ច សា៊ាន
(AEC)

និងបានេូលរួមជាវារយិន

និងពិភាកាសៅកបុងកិេចលបជ្ុំ លកុមការងារអភិវឌណន៍ពាែិជ្ជកមយ

សមយសផ្តថរស្ំខ្ជន់ ផងណដរសៅសលើជ្ំនួយស្លាប់ពាែិជ្ជកមយ
ការមិនជាប់ ពននរយ

និងមិនជាប់កូតានិងបញ្ញ
ា សផសងៗសទៀរ

ការអនុ សលោុះពាែិជ្ជកមយដូេជា៖

សដើមផីអភិ វឌណវ ិស្័យពាែិជ្ជកមយនិង

ការ់បនទយភាពលកី លកជាសដើម។
២.៦.៧ ការងារអនុតប
ាំ ន់
 ស្លមបស្លមួល សរៀបេំឯកសារនិងេូ លរួមកិេចលបជ្ុំ សលើកទី ១ លកុមការងារេរចាកិេលច ពមសលពៀង ស្ថីពី
“ការជ្ំ រញ
ុ

និ ងស្លមួលពាែិជ្ជកមយស្ំរាប់រំបន់ លរី សកាែអភិ វឌណន៍កមភុជា-ឡាវ-សវៀរណាម

(CLV

DTA)” សៅទី លកុងហូជ្ីមិញ លបសទស្សវៀរណាម ពី ដថងទី១-៤ ណខ្កុមៈម ្បំ២០១៥។ កិេចលបជ្ុំបានផ្តវស្់
បថូរសោបល់សលើសស្េកថីលពាងទី ១ ដនកិ េចលពមសលពៀងស្ថីពីការជ្ំ រញ
ុ
និងស្លមួលពាែិជ្ជកមយស្លាប់
រំបន់ លរី សកាែអភិ វឌណន៍កមភុជា-ឡាវ-សវៀរណាម និងបានឯកភាពយកសស្េកថីលពាងសនុះសៅពិ ភាកា
សៅឯកិេចលបជ្ុំ សលើកទី២ សៅទី លកុងលកសេុះ លពុះរាជាណាេលកកមភុជា សៅកបុងណខ្ឧស្ភា ្បំ២០១៥

 ទទួ លសធឝើជាាចស្់ផធុះសរៀបេំ និងេូ លរួមកិ េចលបជ្ុំ សលើកទី ២ ដនលកុមការងារេរចាកិេចលពមសលពៀង ស្ថីពី
“ការជ្ំ រញ
ុ និងស្លមួលពាែិជ្ជកមយរំបន់ លរី សកាែកមភុជា-ឡាវ-សវៀរណាម (CLV DTA TPFA)” សៅ
ទី លកុងលកសេុះ លពុះរាជាណាេលកកមភុជា ពី ដថងទី១១-១២ ណខ្ឧស្ភា ្បំ២០១៥ សមយសជារជ្័យ។ កិេច
លបជ្ុំបានពិ ភាកា និងឯកភាពសលើជ្ំពូកេំនួន៣ និងាលតា េំនួន១៣។ កិ េចលបជ្ុំបានពិ ភាកា និងសធឝើ
បេចុបផនបភាពដនការបសងកើរលកុមការងារជារិស្ីព
ថ ីរំបន់ លរី សកាែអភិ វឌណន៍ CLV និងឯកភាពសលើទិស្
សៅដនការេរចាបញ្ចប់កិេចលពមសលពៀង CLV DTA TPFA ណរេំនួន ៥ កិេចលបជ្ុំប៉េុសណាតុះ រឺកិេចលបជ្ុំ
សលើកទី៣ កំែរ់ សធឝើសៅណខ្កញ្ញដ ្បំ២០១៥ សៅសខ្រថេំបា៉េសាក់ លបសទស្ឡាវ កិេចលបជ្ុំ សលើកទី ៤
កំ ែរ់ សធឝើសៅកបុងណខ្វ ិេឆិកា ្បំ២០១៥ សៅសខ្រថមក់ ឡាក់ លបសទស្សវៀរណាម និ ងកិេចលបជ្ុំ សលើកទី ៥
កំ ែរ់ សធឝើសៅសដើមណខ្កុមៈម ្បំ២០១៦ សៅទី លកុងសស្ៀមរាប លពុះរាជាណាេលកកមភុជា។ កិ េចលបជ្ុំបាន
ឯកភាពថ្ន សស្េកថីលពាងដនកិេចលពមសលពៀងសនុះ នឹ ងលរូវបញ្ចប់ការពិ និររសលើទិដភា
ឌ ពេាប់ និ ងមក់
ជ្ូនរដឌមហ្វនថីពិចារណា និងអនុម័រ។ កិ េចលបជ្ុំ បានសស្បើថ្ន កិេចលពមសលពៀងស្ថីពីការជ្ំ រញ
ុ
និងស្លមួល
ពាែិជ្ជកមយស្លាប់រំបន់ លរី សកាែអភិ វឌណន៍ កមភុជា-ឡាវ-សវៀរណាម

លបជ្ុំកំពូលរំបន់ លរី សកាែអភិ វឌណន៍កមភុជា-ឡាវ-សវៀរណាមសលើកទី៩

នឹងេុ ុះហរទសលខ្ជសៅឯកិ េច
សៅលពុះរាជាណាេលកកមភុជា

សៅកបុង្បំ២០១៦
 សរៀបេំ និងផថល់ឯកសារស្ហលបរិបរថិការសស្ដឌកិេក
ច មភុជា ឡាវ មី ោ៉េន់ា៉េ និងសវៀរណាម (CLMV)
ជ្ូនលកស្ួងការបរសទស្

និងស្ហលបរិ បរថិការអនថរជារិ

ស្លាប់សរៀបេំ ឯកសារជ្ូនស្សមថេសរសជា

លបមុខ្ដឹកនំរាជ្រមឌភិបាលកមភុជាេូលរួមកិេចលបជ្ុំកំពូល

កមភុជា-ឡាវ-មី ោ៉េន់ា៉េ និងសវៀរណាម
សលើកទី៧ ពី ដថងទី២២-២៣ ណខ្មិ ថុន ្បំ២០១៥ សៅទី លកុងដែពិ សមរ លបសទស្មី ោ៉េន់ ា៉េ

 េូ លរួមកិេចលបជ្ុំជាមួយស្ាជ្ិករដឌស្ភា និងលពឹ ទស្
ន ភាកមភុជា ដឹកនំសមយ ឯរឧតថម ឈាង វុន
របធានរណៈរមាមធិការទី៥

ដនរដឌស្ភា

សដើមផីរាយការែ៍

របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦

និងពិភាកាអំពីរំបន់ លរី សកាែ
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អភិ វឌណន៍កមភុជា-ឡាវ-សវៀរណាម សៅដថងទី៣ ណខ្កញ្ញដ ្បំ២០១៥ សៅវ ិានរដឌស្ភាកមភុជា សមយ
សជារជ្័យ។ ឯកឧរថម

ឈាង វុន បានសការស្រសស្ើរ និងវាយរដមវខ្ស្
ភ ់េំសពាុះការអនុ វរថការងារ

CLV DTA របស្់រាជ្រមឌភិ បាលកមភុជាជាពិ សស្ស្ កិេចលបលបរិ បរថិការលអរបស្់លកស្ួងពាែិជ្ជកមយ

ណដលជាលកស្ួងនំមុខ្ការងារ CLV DTA ជាមួ យរដឌភាជារិកមភុជា។ ឯកឧរថមលបធានបានសស្បើឲ្រ
រមឌភិបាល ជាពិ សស្ស្ លកស្ួងពាែិជ្ជកមយបនថ និងបសងកើនកិេស្
ច ហលបរិបរថិការបណនទមសទៀរជាមួយ
ស្ភាជារិកមភុជា

 អមដំ សែើររែៈលបរិភូកមភុជាេូលរួមស្នបិស្ីទរដឌមហ្វនថីមហាអនុរំបន់ សមរងគ (GMS) សលើកទី ២០ ពី

ដថងទី៩-១០ ណខ្កញ្ញដ ្បំ២០១៥ សៅទី លកុងដែពិ សមរ លបសទស្មី ោ៉េន់ា៉េ។ រដឌមហ្វនថីបានពិនិររសឡើង
វ ិញអំពីស្មិ ទិផ
ន លថយីៗ

ដនកិេចស្ហលបរិបរថិការមហាអនុ រំបន់ សមរងគ

រួមានដូេជាវឌណនភាពដន

ណផនការអនុ វរថន៍លកបខ្័ែឍការងារវ ិនិ សោរកបុងរំបន់ (RIF-IP) និងពិ ភាការកវ ិធីសាស្រស្ថនន សដើ មផី
អនុ វរថណផនការការងារសនុះទទួ លបាននូ វលបស្ិទិ ភា
ន ពខ្ភស្់។ រដឌមហ្វនថី GMS បានអនុម័រសលើលកបខ្័ែឍ
ការងារយុទនសាស្រស្ថស្លាប់អភិ វឌណន៍ទីលកុងកបុងមហាអនុរំបន់ សមរងគនិងវាយរដមវខ្ភស្់សលើរំនិរផថួេ
សផថើមរបស្់ធនោរអភិ វឌណន៍អាស្ុី (ADB) កបុងការបសងកើរនូ វរសលាងទិនន
ប ័យស្លាប់រំបន់ GMS

 ស្លមបស្លមួល សរៀបេំ និងដឹ កនំកិេចលបជ្ុំកិេចលបជ្ុំអនថរលកស្ួងសៅដថងទី ១៧ ណខ្កញ្ញដ ្បំ២០១៥
សដើ មផីសលរៀមេូលរួមកិេចលបជ្ុំេរចា

កិេចលពមសលពៀងស្ថីពីការជ្ំ រញ
ុ

និងស្លមួលពាែិជ្ជកមយស្លាប់

រំបន់ លរី សកាែអភិ វឌណន៍កមភុជា-ឡាវ-សវៀរណាម សលើកទី ៣។ កិេចលបជ្ុំ បានពិនិររសមើ លនូ វកថ្នខ្័ែឍ
និងាលតាមួ យេំនួនណដលបនសល់ពីកិេចលបជ្ុំ សលើកទី ២ និងឯកភាពសលើេំែុេ និងជ្ំ ហរមួយេំនួន
សដើ មផីយកសៅេរចាជាមួយភារី សវៀរណាម
 ស្លមបស្លមួល និងដឹកនំរែៈលបរិ ភូកមភុជាេូលរួមកិេចលបជ្ុំកិេចសលើកទី៣ ដនលកុមការងារេរចាកិេច
លពមសលពៀងជ្ំ រញ
ុ

និងស្លមួលពាែិជ្ជកមយស្ំរាប់រំបន់ លរី សកាែអភិ វឌណន៍កមភុជា-ឡាវ-សវៀរណាម

(CLV DTA TPFA) សលើកទី៣ សៅទី លកុងបា៉េ កសស្ សខ្រថេំបា៉េសាក់ លបសទស្ឡាវ ពី ដថងទី ២៣-២៤ ណខ្
កញ្ញដ្បំ ២០១៥ លបកបសមយសជារជ្័យ។ កិេចលបជ្ុំបានពិភាកា និ ងឯកភាពសលើាលតាមួ យេំនួន
បណនទម សទៀរសៅកបុងកិេចលពមសលពៀង CLV DTA TPFA។ កិ េចលបជ្ុំ បានករ់ ស្ំោល់សលើាលតា ៨.២
ស្ថីពីស្ំសែើលរប់ លរងសាេ់ លបាក់ ណដលបានសលើកសឡើងសមយភារី ឡាវ និ ងសវៀរណាម។ កមភុជាពុំ
បានឯកភាពសលើាលតា ៨.២ សនុះសទ សហើយកមភុជាក៏បានសលើកជាស្ំសែើរថយីមួយសផសងសទៀរ រឺ ាលតា

៨.៣ សមយកមភុជាេង់ បានឲ្រានការកំែរ់ទឹកលបាក់េាស្់លាស្់ តាមេាប់អនថរជារិស្លាប់ ឲ្រ
អបកសធឝើដំសែើរកាន់ សាេ់ លបាក់ទូសៅ
ឆវងការ់ លពំ ណដនសៅកបុងរំបន់ លរី សកាែអភិ វឌណន៍កមភុជា-ឡាវសវៀរណាម អាេនឹងយកសាេ់ លបាក់តាមខ្វួនបានសលកាមមួ យមុឺនដុ លាវរ ក៏ប៉េុណនថ សបើអក
ប សធឝើដំសែើរទូ សៅ
កាន់សាេ់ លបាក់ សលើស្ពីមួយមុឺនដុលាវរ

លរូវណរជ្ូនដំ ែឹងដល់អាជាញធររយ

លពំ ណដន។ កិ េចលបជ្ុំ មិ នបានឯកភាពោបសលើស្ំសែើរ

សៅតាមារ់ លេក

ំងពី រសនុះសទ រឺ ទុកពិនិររ និងពិ ភាកាោបសៅ

កិេចលបជ្ុំ សលើកសលកាយកិេចលបជ្ុំ បានឯកភាពសលើាលតាមួយេំនួនបណនទមសទៀរ

សហើយនឹងបនថពិភាកា

បណនទមសទៀរសៅសលើាលតាណដលសៅសស្ស្ស្ល់ សហើយភារីនីមួយៗ អាេនឹងសលើកនូ វស្ំសែើបណនទម
សទៀរស្លាប់មក់ បញ្ូច លកបុងាលតានីមួយៗ

សៅឯកិេចលបជ្ុំសលើកសលកាយណដលសលោងសធឝើសៅទី លកុង

មក់ឡាក់ លបសទស្សវៀរណាមសៅសដើម្បំ២០១៦
 សលរៀមសរៀបេំឯកសារ និងស្លមបស្លមួលការងារ ពាក់ព័នស្
ន លាប់េូលរួមកិេចលបជ្ុំរែៈកាយធិការ
ស្លមបស្លមួលេលមុុះស្លាប់អភិ វឌណន៍ រំបន់ លរី សកាែ កមភុជា-ឡាវ-សវៀរណាម សលើកទី ១០ និងកិ េច

របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦
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លបជ្ុំពាក់ព័នន ណដលសលោងនឹងលបារពនសធឝើពីដថងទី០៧-១១ ណខ្ធបូ ្បំ២០១៥ សៅទី លកុងបា៉េ កសស្ សខ្រថ
េំ បា៉េសាក់ លបសទស្ឡាវ

 ស្លមបស្លមួលសរៀបេំកិេចលបជ្ុំពិភាកាសលរៀមសៅដថងទី០៣ ណខ្វ ិេឆិកា ្បំ២០១៥ ស្លាប់សៅេូលរួម
កិេចលបជ្ុំ CLV DTA JCC សលើកទី១០ និងកិេចលបជ្ុំពាក់ព័នន។ កិេចលបជ្ុំបានពិភាកាសៅសលើការណបង
ណេកការងារសពលសៅេូលរូមលបជ្ុំ សៅលបសទស្ឡាវ និងពិ ភាកាសលើកិេចការមួយេំនួនស្ថីពីការសលរៀម
សរៀបេំកិេចលបជ្ុំអនថរលកស្ួង សៅដថងទី៣០ ណខ្វ ិេឆិកា ្បំ២០១៥។
២.៦.៨ ការងារដទវភារី
 ស្ហការ ស្លមបស្លមួល សរៀបេំឯកសារ និ ងសធឝើជ្ំនួយសាយររី ស្ីព
ថ ីកិេចស្ហលបរិបរថិការសស្ដឌកិេច

ពាែិជ្ជកមយរវាងកមភុជា-េិន ជ្ូនសដមថចអរគមហាដសនាបតីដតដជា ហ៊ុន ណសន នាយររដឌមស្រនថី

ដនលពុះរាជាណាេលកកមភុជា ទទួ លជ្ួបពិ ភាកាសទឝភារី ជាមួយរែៈលបរិ ភូពាែិជ្ជកមយដឹកនំសមយ
សលាកជ្ំ វ សៅ ោន (Gao Yan) អនុ រដឌមហ្វនថីពាែិជ្ជកមយដនសាធារែរដឌលបជាានិរេិន សៅ
លពុះរាជាណាេលកកមភុជាពី ដថងទី២៤-២៧ ណខ្ឧស្ភា ្បំ២០១៥
 ដឹកនំកិេចលបជ្ុំ សលើកទី៤ ដនរែៈកាយធិការស្ហលបរិបរថិការសស្ដឌកិេចនិងពាែិជ្ជកមយរវាងកមភុជា
និងេិន សៅដថងទី២៥ ណខ្ឧស្ភា ្បំ២០១៥ សៅស្ណា
ឌ ោររា៉េ ស្ហឝឺលឡឺរោ
៉េូ ៉េ ល ដនទី លកុងភបំសពញ

លពុះរាជាណាេលកកមភុជា លបកបសមយសជារជ្័ យ
 សរៀបេំឯកសារ
និ ងដឹកនំរែៈលបរិភូលកស្ួងពាែិជ្ជកមយេូលរួមកិ េចលបជ្ុំ សលរៀមសៅលកស្ួងការ
បរសទស្ និងស្ហលបរិបរថិការអនថរជារិ សៅដថងទី៨ ណខ្កញ្ញដ ្បំ២០១៥ សដើមផីពិនិររសមើ លសលើសស្េកថី
លពាងកំែរ់ សហរុ ដនកិេចលបជ្ុំរែៈកាយធិការេលមុុះកមភុជា-សវៀរណាម ស្ថីពីសស្ដឌកិេច វបផធមម វ ិទា
សាស្រស្ថ និងបសេចកសទស្សលើកទី ១៤ សៅណខ្រុលា ្បំ២០១៥ សៅលបសទស្សវៀរណាម ណដលលរូវដឹកនំ

សមយ ឯរឧតថម ដហា ណា ាំហុង ឧបនាយររដឌមស្រនថី រដឌមហ្វនថីការបរសទស្និងស្ហលបរិ បរថិការ
អនថរជារិ និ ងឯកឧរថម Pham Binh Minh ឧបនយកររដឌមហ្វនថី រដឌមហ្វនថីការបរសទស្សវៀរណាម។
លកស្ួងពាែិជ្ជកមយបានផថល់នូវសោបល់មួយេំនួនពាក់ព័នន
ន ឹងវ ិស្័យពាែិជ្ជកមយ និងវ ិនិ សោរ
 ស្លមបស្លមួលសរៀបេំ និងេូ លរួមកិេចលបជ្ុំកិេចលបជ្ុំអនថរលកស្ួងសៅដថងទី១០ ណខ្កញ្ញដ ្បំ២០១៥ សៅ
លកស្ួងពាែិជ្ជកមយ

សដើ មផីសលរៀមសរៀបេំ កិេចលបជ្ុំេរចា

ស្ថីពីកិេចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយតាមលពំ ណដន

កមភុជា-សវៀរណាម។ កិ េចលបជ្ុំ បានឯកភាពេំ ែុេមួ យេំនួនសដើមផីេរចាជាមួយភារី សវៀរណាម
 ទទួ លជាាចស្់ផធុះសរៀបេំ
និងេូ លរួមកិ េចលបជ្ុំេរចាកិេចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយតាមលពំ ណដនកមភុជាសវៀរណាមសៅដថងទី១១

ណខ្កញ្ញដ

្បំ២០១៥

សៅទី ស្ីកា
ថ រលកស្ួងពាែិជ្ជកមយ

លបកបសមយ

សជារជ្័យ។ កិ េចលបជ្ុំបានបនថេរចាជ្ំពូក និ ងាលតាមួយេំនួនដនកិេចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយតាមលពំ
ណដនកមភុជា-សវៀរណាម ណដលបនសល់ពីកិេចលបជ្ុំ សលើកទី ១ និងបានឯកភាពនូ វកថ្នខ្័ ែឍ និ ងាលតា
មួ យេំនួនបណនទមសទៀរ
 េូ លរួមកិេចលបជ្ុំរែៈកមយការេលមុុះស្លាប់ស្ហលបរិបរថិការសទឝភារីកមភុជា-ដថ សលើកទី៩ ណដលបាន
លបារពនសធឝើកាលពី ដថងទី១៥-១៦

ណខ្មករា

សស្ដចកិេច និ ងពាែិជ្ជកមយភារី
និងសទស្េរែ៍រវាងលបសទស្
រាល់្បំ

្បំ២០១៥

សៅទី លកុងសស្ៀមរាប។

ពាក់ព័នន
ន ឹងវ ិស្័យ

ំងពី របានស្ំណដងនូ វការរ ីករាយអំពីកំសែើនពាែិជ្ជកមយ វ ិនិ សោរ

ំងពី រ។ កិេចលបជ្ុំ រ ំពឹងទុកថ្ន ពាែិជ្ជកមយសទឝភារី នឹងសកើនសឡើងជាសរៀង

សៅតាមសស្េកថីស្សលមេរបស្់លកស្ួងពាែិជ្ជកមយលបសទស្

ំងពី រ

ណដលនឹងជ្ំ រញ
ុ ឲ្រ

ពាែិជ្ជកមយ សទឝភារី សកើនសឡើងបាន ៣០% កបុងរយៈសពលមួយ្បំ រិរចាប់ ពី្បំ២០១២ ដល់្បំ
របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦
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២០១៥។ សដើ មផីបសងកើនពាែិជ្ជកមយ និងវ ិនិ សោរបណនទមសទៀរ ភារី

ំងពី រនឹងសរៀបេំ កិេេ
ច រចាសលើកិេច

លពមសលពៀង ស្ថីពីការសជ្ៀស្វាងយកពននសទឝដងសៅសពល្ប់ៗសនុះ។ ភារី ដថបានសស្បើស្ុំឲ្រអបកជ្ំនួញ
កមភុជា ំងវ ិស្័យសាធារែៈ និ ងឯកជ្នពិចារណាសលើការសលបើ លបាស្់ផារមូលធនរបស្់ដថ (Thai
Capital Market) សធឝើជាទុនេលនលទពរ សដើមផីជ្ួយជ្ំ រញ
ុ និងលទលទង់ កំសែើនសស្ដឌកិេចរបស្់កមភុជា

 ស្លមបស្លមួលការពិភាកាការងារជាមួ យនឹងលកស្ួង-សាទប័នពាក់ ព័នន

និងភារី សវៀរណាម

សដើមផី

ពិនិររសមើលសឡើងវ ិញសលើកិេចលពមសលពៀងស្ថីពីពាែិជ្ជកមយទំនិញសៅតាមលពំ ណដនរវាងកមភុជា និ ងសវៀរ
ណាម

កិ េចលពមសលពៀងស្ថីពីទំនិញឆវងការ់

និងកិេស្
ច ហលបរិបរិកា
ថ រអភិ វឌណន៍ពាែិជ្ជកមយតាមលពំ

ណដនកមភុជា-សវៀរណាម
 ស្លមបស្លមួលសលរៀមេូលរួមកិ េចលបជ្ុំរែៈកាយធិការពាែិជ្ជកមយេលមុុះកមភុជា-ដថ សលើកទី៥ ណដល
ពី ដថងទី០៣-០៤

ណខ្ធបូ ្បំ២០១៥ លកុងបាងកក សដើមផីបនថពិភាការកដំ សណាុះស្រាសាយសលើបញ្ញ
ា
ស្ំខ្ជន់ៗមួ យេំនួនដូ េជា៖ បញ្ញ
ា
ក់ទងនឹងការនំទំនិញកស្ិផលកមភុជាេូល និងឆវងការ់ លបសទស្
ដថ ពីសាទនភាពពាែិជ្ជកមយសទឝភារី លរួរពិនិររលទនផលអនុ វរថណផនការស្កមយភាពពាែិជ្ជកមយ និង
វ ិនិ សោររវាងកមភុជានិងដថ និងបញ្ញ
ា ថយីៗមួយេំ នួនសទៀរ។
២.៦.៩ សហរមន៍ដសដឌរិចចអាសា៊ន

 តាមការអសញ្ជើញរបស្់លកស្ួងឧស្ាហកមយ និងពាែិជ្ជកមយឡាវ មហ្វនថីលកស្ួងពាែិជ្ជកមយបានេូល
រួមសធឝើជាវារយិន

សដើមផីណេករ ំណលកបទពិ សសាធន៍

សៅកបុងស្ិកាខសាលាស្ថីពីស្ហរមន៍
សស្ដឌកិេច
អាសា៊ាន (AEC) សៅទី លកុងសវៀងេ័នធ សៅដថងទី៣ ណខ្កុមមៈ ្បំ២០១៥ សមយានការេូលរួមសាថប់ និង
ពិ ភាកា ពី ណផបករមឌភិបាល ណផបកឯកជ្ន និងអងគការស្ងគមស្ុីវ ិលេំនួនជាង ៣០០នក់
 េុ ុះផសពឝផាយស្ថីពី “ស្ហរមន៍ សស្ដឌកិេអា
ច សា៊ាន” សៅតាមសខ្រថ-លកុងមួយេំនួន សដើមផីឲ្រពួកសរលបុង
សលបៀបសរៀបេំខ្ួនេូ
វ លរួមនិងសធឝើយុទសា
ន ស្រស្ថ

រកវ ិធី សមុះស្រាសាយេំ សពាុះការលបឈម

និ ងផលបេច័យ

ននសលើជ្ីវភាពរស្់សៅ ការងារ និ ងអាជ្ី វកមយ ពី ការណកទលមង់ ការលបកួ រលបណជ្ង ក៏ដូេជា
ឱ្កាស្និងអរទលបសោជ្ន៍

ពីស្ហរមន៍ សស្ដឌកិេអា
ច សា៊ាន្បំ២០១៥

ញយក

និងស្ហរមន៍ សស្ដឌកិេច

អាសា៊ាន្បំ ២០១៦-២០២៥
 សរៀបេំនូវជ្ំ នួយសាយររី បទបងាាញ និងស្ុនធរកថ្ននន ជ្ូនថ្នបក់ ដឹកនំ ស្លាប់ សវទិកា និងស្ិកាខស្ថីពី
ស្ហរមន៍ សស្ដឌកិេអា
ច សា៊ាន និងសវទិកាននស្ថីពីពាែិជ្ជកមយសៅកបុងលបសទស្ និងអនថរជារិ ។
២.៦.១០ ពាណិជ្ជរមមដសវា
 ទទួ លសធឝើជាាចស្់ផធុះសរៀបេំ

និងេូលរួមកិេចលបជ្ុំរែៈកាយធិការស្លមបស្លមួលអាសា៊ាន

ស្ថីពី

“សស្វាសលើកទី ៨០ (80 CCS) និ ងកិេចលបជ្ុំ លកុមកាងារពាក់ព័នន” ពី ដថងទី១២-១៦ ណខ្មករា ្បំ២០១៥
សៅទី លកុងសស្ៀមរាបលពុះរាជាណាេលកកមភុជា លបកបសមយសជារជ្័យ។ កិេចលបជ្ុំបានពិភាកាសរៀបេំ

បសងកើរកិេចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយសស្វាអាសា៊ាន (ATISA) ណដលនឹងជ្ំ នួយកិ េចលពមសលពៀងលកបខ្័ែឍ
អាសា៊ានស្ថីពីសស្វា(AFAS) សហើយសលោងេុ ុះហរទសលខ្ជសៅកបុង្បំ២០១៦។ កិេលច បជ្ុំបានចាប់ សផថើម
ពិ ភាកាសរៀបេំកញ្ចប់ស្នាទី

១០

ឬកញ្ចប់េុងសលកាយ

ដនកិេលច ពមសលពៀង

AFAS

ជាពិ សស្ស្

ការផថល់ការស្នាសលើ បណា
ថ អនុ វ ិស្័យសស្វា សៅេសនវុះកលមិរពី ១០៤ អនុ វ ិស្័យ ដល់ ១២៨
អនុ វ ិស្័យស្លាប់ កញ្ចប់ស្នាទី១០

តាមសស្េកថីស្សលមេរបស្់កិេចលបជ្ុំ រដឌមហ្វនថីសស្ដឌកិេអា
ច សា៊ាន

សលើកទី៤៤ សៅដថងទី២៨ ណខ្ស្ីហា ្បំ២០១២ សៅទីលកុងសស្ៀមរាប លពុះរាជាណាេលកកមភុជា។
របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦
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កិេចលបជ្ុំបានឯកភាពរាយការែ៍អំពី
សស្ដឌកិេច

លទនផលដនការពិភាកាដំបូងសនុះ

ជ្ូនកិ េចលបជ្ុំឧរថមមហ្វនថី

សដើ មផីរាយការែ៍ជ្ូនរដឌមហ្វនថីសៅកិេចលបជ្ុំេសងអៀររដឌមហ្វនថីសស្ដឌកិេអា
ច សា៊ានសៅេុ ងណខ្កុមមៈ

្បំ២០១៥
 សរៀបេំឯកសារ

និងដឹកនំរែៈលបរិភូកមភុជាេូ លរួម

កិេចលបជ្ុំ រែៈកាយធិការស្លមបស្លមួល

អាសា៊ាន ស្ថីពីសស្វាសលើកទី៨១ សៅទី លកុងកូ ឡាឡាំពួរ លបសទស្ា៉េ សឡស្ុី ពី ដថងទី៥-៨ ណខ្ឧស្ភា
្បំ២០១៥។ កិេចលបជ្ុំ បានបនថពិភាកាសស្េកថីលពាងកញ្ចប់ ស្នាទី ១០ ដនកិេចលពមសលពៀងលកបខ្័ ែឍ
អាសា៊ានស្ថីពីសស្វា។

សមយជ្ួបនូ វបញ្ញ
ា លំបាកសៅកបុងការបំ សពញបានតាមេសនវុះកលមិ រពី

១០៤

ដល់ ១២៨ អនុ វ ិស្័យស្លាប់កញ្ចប់ ទី១០ កិេចលបជ្ុំបានឯកភាពមក់ សេញនូ វស្ំសែើមួយេំនួនដូ េ
ជា៖ បសងកើនេំនួនដនភាពទន់ភន
វ ់ រហូរដល់ ១៥%, ការ់បនទយនូ វកំ រ ិរកំែរ់ ដនរដមវលទពរបរសទស្ពី
៧០% មកសៅលរឹម ៥០%, ពនាការកំែរ់ សពលដនការបញ្ចប់កញ្ចប់ទី១០, និងការសរៀបេំ ស្លាប់
រយៈសពលអនថរកាល ឲ្រស្រាស្បនឹងទិ ស្សៅសដើ មរបស្់កញ្ចប់ទី១០។ល។

កិេចលបជ្ុំ បានឯកភាពសធឝើ

របាយការែ៍ជ្ូនឧរថមមហ្វនថីនិងរដឌមហ្វនថីសស្ដឌកិេអា
ច សា៊ានសដើមផីស្ូមការណែនំ
 សរៀបេំ

និងដឹកនំកិេចលបជ្ុំអនថរលកស្ួងសៅដថងទី១៧

ណខ្កកកម

្បំ២០១៥

សៅទី ស្ីកា
ថ រលកស្ួង

ពាែិជ្ជកមយ សដើមផីពិភាកាអំពីការសធឝើសស្េកថីលពាងកញ្ចប់ ស្នាទី ១០ ឬកញ្ចប់ស្នាេុងសលកាយដន
កិេចលពមសលពៀងលកបខ្័ ែឍអាសា៊ានស្ថីពីសស្វាស្លាប់យកសៅពិភាកា សៅឯកិ េចលបជ្ុំរែៈកាយធិការ
ស្លមបស្លមួលអាសា៊ានស្ថីពីសស្វាកមយ

សលើកទី៨២

ពី ដថងទី២៨

ណខ្កញ្ញដ

ដល់ដថងទី២

ណខ្រុ លា

្បំ២០១៥ សៅលបសទស្ស្ឹងប
ា ូរ ី
 ស្លមបស្លមួល
ស្លមបស្លមួល

សរៀបេំឯកសារ

និងដឹកនំរែៈលបរិ ភូកមភុជាេូលរួមកិេចលបជ្ុំរែៈកាយធិការ

អាសា៊ានស្ថីពីសស្វាសលើកទី ៨២ (82 CCS) និងកិេចលបជ្ុំ លកុមកាងារពាក់ព័នន ពី ដថងទី

២៨ ណខ្កញ្ញដ ដល់ដថងទី២ ណខ្រុ លា ្បំ២០១៥ សៅទី លកុងស្ឹងប
ា ូ រ ី លបកបសមយសជារជ្័ យ។ កិេចលបជ្ុំ
បានបនថពិភាកាសរៀបេំកញ្ចប់ ស្នាទី១០ ដនកិ េចលពមសលពៀងលកបខ្័ ែឍអាសា៊ានស្ថីពីសស្វា និ ងបាន
បនថពិភាកាសរៀបេំ បសងកើរកិេចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយសស្វាអាសា៊ាន (ATISA) ណដលនឹងជ្ំនួយកិេចលពម
សលពៀងលកបខ្័ែឍអាសា៊ានស្ថីពីសស្វា

និងសលោងមក់ ជ្ូនរដឌមហ្វនថីសស្ដឌកិេចអាសា៊ានេុ ុះហរទសលខ្ជសៅ

កបុង្បំ២០១៦។ កិេចលបជ្ុំបានវាយរដមវេំសពាុះការផថល់ដំបូងកញ្ចប់ស្នាទី ១០ ដនកិេចលពមសលពៀង
AFAS។ កបុងេំ សណាមលបសទស្អាសា៊ាន ានណរលបសទស្ស្ឹងប
ា ូ រ ី ដថ និងមី ោ៉េន់ ា៉េប៉េុ សណាតុះ ណដល
បំ សពញបាននូ វការផថល់អនុ វ ិស្័យសស្វាេំនួន៥០% កបុងកញ្ចប់ស្នាទី១០ ស្លាប់្បំ២០១៥។ ការ
វាយរដមវរបស្់សលខ្ជធិការមឌនអាសា៊ាន លបសទស្កមភុជានឹងលរូវផថល់ការស្នាសបើកេំ ហរអនុ វ ិស្័យ
េំនួន១០ បណនទម សដើមផីបំសពញបាន ៥០% ដនអនុ វ ិស្័យដនកញ្ចប់ស្នាទី១០ ស្លាប់ ្បំ២០១៥។
២.៧ រិចស
ច ហរបតិបតថកា
ិ រពាណិជ្ជរមមជាមួយអឺរប
៉ុ មជ្ឈ ឹមបូពា៌ និងអាស្រហវរ
ិ
 ទទួលជ្ួបពិ ភាកាការងារជាមួ យឯកឧរថម

Dherar

Naser

Ebrahim

Al-Najran

Al-Tuwaijri

ឯកអរគរដឌទូរដនរដឌរូណវ ៉េរលបចាំលពុះរាជាណាេលកកមភុជា សដើ មផីពិភាកាអំពីការពលងីកកិេចស្ហលបរិបរថិ
ការពាែិជ្ជកមយ និ ងវ ិនិ សោរ

 សរៀបេំឯកសារស្ំខ្ជន់ៗ រួមានឯកសារជ្ំនួយសាយររី អំពី លបសទស្ស្ឝុីស្ អាហ្វហឝិកខ្ជងរផូង ហាឝង
ំ
ឡង់កូឡំប៊ាី មែឺា៉េ ក អាលវឺម៉េង់ សអហសុប
ី
រួករី និ ងស្ហព័ននរស្
ុ សុី សដើមផីលបមូ លទិនន
ប ័ យស្ទិរិ
ពាែិជ្ជកមយ និងព័ រមានអំពីផលិរផលស្កាថនុពល និងទី ផារស្លាប់េូលរួមកិេលច បជ្ុំ ស្ថីពីសវទិកា
៉េូ លបសទស្ស្ឝីុស្
សស្ដឌកិេព
ច ិ ភពសលាកសៅមវស្
របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦
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 ទទួ លជ្ួបពិ ភាកាការងារជាមួយសលាក Yoichi Kobayashi នយកលកុមហ៊ាុន ITOCHU Corporation
និងជាលបធានរែៈកាយធិការជ្ប៉េុន-សមរងគដនសលខ្ជធិការមឌនស្ភាពាែិជ្ជកមយ

និងឧស្ាហកមយ

ដនលបសទស្ជ្ប៉េុន សដើមផីជ្ំរញ
ុ ឲ្រានការបណា
ថ ក់ទុនពីជ្ប៉េុ នមកកមភុជា ការសហាុះសហើរលរង់រវាងកមភុជា
និងជ្ប៉េុន លពម

ំងការលុបសចាលទិមឌការេូលរបស្់លបសទស្

ំងពី រ

 ជ្ំនួបពិភាកាការងារជាមួយឯកឧរថម វ ីសរស្សស្វវ សហ្វហាគផល ឯកអរគរដឌទូរវ ិសាមញ្ដ និងសពញ
ស្មរទភាព ដនសាធារែរដឌសឆក លបចាំកមភុជា

 សរៀបេំ និងបសងកើរលបកាស្សលខ្០៣៦ ព.ែអមអ េុ ុះដថងទី២៧ ណខ្មករា ្បំ២០១៥ ស្ថីពីការបសងកើរ
រែៈកមយការ

និងអនុរែៈកមយការសរៀបេំ កិេចលបជ្ុំ សលើកទី ១

ស្ថីពីរែៈកមយការសស្ដឌកិេេ
ច លមុុះ

កមភុជា-រួករី
 ស្ហការជាមួយលកស្ួងការបរសទស្ និ ងស្ហលបរិបរថិការអនថរជារិ ណេករ ំណលកនូ វព័រមាន និ ងបាន
ផថល់នូវរបាយការែ៍ស្ថីពីសបស្កកមយពាែិជ្ជកមយសៅរដឌរូណវ ៉េរ ពី ដថងទី៣០ ណខ្វ ិេឆិកា ដល់ដថងទី០២
ណខ្ធបូ ្បំ២០១៤
 ទទួ លជ្ួបពិ ភាកាការងារជាមួយសលាក Recep Eriş អនុរំណាងសាទនទូរសបស្កកមយនិងជាសលខ្ជ
ទី១ ដនសាទនទូរសាធារែរដឌរួករី លបចាំសៅកមភុជា សៅដថងទី០២ ណខ្កុមមៈ ្បំ២០១៥ សដើមផីពិនិររ
សមើ លអំពីការងារសលរៀមសរៀបេំទូសៅ រាប់បញ្ូច ល

ំងការពិ ភាកាអំពីរសបៀបវារៈកិេចលបជ្ុំ និងការងារប

ដិ ស្ណា
ឌ រកិ េរច បស្់កមភុជាេំសពាុះរែៈលបរិភូរួករី
ដនរែៈកមយការសស្ដឌកិេេ
ច លមុុះកមភុជា-រួ ករី

 សរៀបេំកិេចលបជ្ុំ សលរៀមដផធកុងលកស្ួ
ប
ងពាែិជ្ជកមយ

ណដលនឹងអសញ្ជើញមកេូលរួមកិេចលបជ្ុំសលើកទី១
ស្លាប់កិេចលបជ្ុំ សលើកទី១

ស្ថីពីរែៈកមយការ

សស្ដឌកិេេ
ច លមុុះកមភុជា-រួ ករី សៅដថងទី០៣ ណខ្កុមមៈ ្បំ២០១៥ សៅទី ស្ីកា
ថ រលកស្ួងពាែិជ្ជកមយ សមយ
ានការេូ លរួមពីអនុរែៈកមយការ

ំងអស្់ សដើមផីជ្លាបជ្ូនអំពីការងារ និងការណបងណេកការងារ

កបុងអនុរែៈកាយធិការ ំងអស្់
 សរៀបេំកិេចលបជ្ុំ សលរៀមអនថរលកស្ួងស្លាប់កិេចលបជ្ុំ សលើកដំ បូង

ស្ថីពីរែៈកមយការសស្ដឌកិេេ
ច លមុុះ

រវាងកមភុជា និងសាធារែរដឌរួករី សៅដថងទី០៦ ណខ្កុមៈម ្បំ២០១៥ សៅទីស្ីកា
ថ រលកស្ួងពាែិជ្ជកមយ
សមយានការេូលរួមពីមហ្វនថីរំណាងអនថរលកស្ួង-សាទប័នពាក់ព័នេ
ន ំ នួន ១៣ សដើមផីពិនិររសៅសលើ
សស្េកថីលពាងរសបៀបវារៈកិ េចលបជ្ុំ និងកំែរ់ សហរុកិេចលបជ្ុំ រម
ួ
ស្ំសៅសរៀបេំជ្ំហររួមរបស្់កមភុជាកបុង
ការេរចាជាមួយភារីរួករី

 ស្លមបស្លមួលការងារជាមួយលកស្ួងឧស្ាហកមយ
អនុ ស្សរែៈដនការសោរយល់ោបរវាងកមភុជានិងរួករី
សាទប័នស្ថង់មរដនលបសទស្

និងស្ិបផកមយ

សដើមផីបញ្ូជ នសស្េកថីលពាង

ស្ថីពីស្ង
ថ ់ មរនិងកិេស្
ច ហលបរិបរថិការរវាង

ំងពី រ

 សរៀបេំ លបកបសមយសជារជ្័យ និងានណផវផ្តក កិេចលបជ្ុំ សលើកទី ១ ស្ថីពីរែៈកមយការសស្ដឌកិេចេលមុុះ
កមភុជា-រួករី ណដលបានលបលពឹរថសៅចាប់ ពីដថងទី១០-១១ ណខ្កុមៈម ្បំ២០១៥ សៅស្ណា
ឌ ោរឡឺរោ
៉េូ ៉េ ល់
រាជ្ធានីភំ សប ពញ សលកាមការដឹកនំរបស្់លកស្ួងពាែិជ្ជកមយ ណដលជាស្ហលបធានអងគលបជ្ុំជាមួ យនឹង
ឯកឧរថម Fikri IŞ
IK រដឌមហ្វនថីលកស្ួងវ ិទាសាស្រស្ថ ឧស្ាហកមយ និ ងបសេចកវ ិទាដនសាធារែរដឌរួករី
 េូ លរួមជាមួ យថ្នបក់ដឹកនំលកស្ួង
ស្រាសាយបញ្ញ
ា ដី

ស្មផ

សៅកបុងកិេចលបជ្ុំ លកុមការងារអនថរលកស្ួង-សាទប័ ន ស្លាប់សមុះ
នសស្ដឌកិេចស្លាប់ដំណាំអំសៅផលិរស្ករស្នំសេញ សៅដថងទី១២ ណខ្កុ មៈម

និ ងដថងទី១៩ ណខ្មី ន ្បំ២០១៥

របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦
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 ជ្ំនួបពិភាកាការងារជាមួយរែៈលបរិភូមួយលកុមមកពី លបសទស្ជ្ប៉េុន

ណដលដឹកនំសមយសលាក

Shosuke MORI លបធានស្ហព័នសន ស្ដឌកិេចរំបន់កាន់ ដស្ (Kankeiren) រួម
ានស្ាស្ភាពជា

នយកលបរិបរថិជាន់ខ្ភស្់លកុមហ៊ាុនជ្ប៉េុនធំ ៗ

េំនួន

ំងរែៈលបរិភូណដល
៣៦រូបនិង

ឯកឧរថម

KUMAMARU Yuji ឯកអរគរដឌទូរជ្ប៉េុនលបចាំសៅកមភុជា សៅដថងទី១៩ ណខ្កុមៈម ្បំ២០១៥ សៅទីស្ីកា
ថ រ
លកស្ួងពាែិជ្ជកមយ

 ស្ហការជាមួយលកស្ួងឧស្ាហកមយ និងពាែិជ្ជកមយ សវៀរណាម សដើ មផីសរៀបេំ ឱ្រានទស្សនកិ េច
ស្ិការបស្់មហ្វនថី

សដើមផីណស្ឝងយល់អំពីបទពិ សសាធរបស្់សវៀរណាម

ពាែិជ្ជកមយសស្រ ីជាមួយស្ហភាពសស្ដឌកិេអា
ច ស្ុី-អឺ រប
៉េុ (EEU)

សៅកបុងការេរចាបសងកើររំបន់

 សរៀបេំឯកសារស្ំខ្ជន់ៗ រួមាន៖ សស្េកថីលពាងេាប់និងសស្េកថីណថវងសហរុ ស្លាប់ សស្បើស្ុំឱ្រស្ភា
ផថល់ស្ចាចប័ ន សលើកិេចលពមសលពៀង ស្ថីពី កិេចស្ហលបរិបរថិការពាែិជ្ជកមយនិងសស្ដឌកិេច រវាងរាជ្រមឌ
ភិ បាលដនលពុះរាជាណាេលកកមភុជា និងរមឌភិបាលដនសាធារែរដឌសបឡារុស្ លពម

ំងបានេូលរួម

ជាមួយថ្នបក់ ដឹកនំលកស្ួង សដើមផីការពារេាប់ សៅរដឌស្ភា និងលពឹទនស្ភា បណនទមពី សលើការេូលរួមកិេច
លបជ្ុំជាមួយរែៈកាយធិ ការជ្ំ នញោ៉េ ងសលេើនរបស្់សាទប័ន
 េូ លរួមកិេចលបជ្ុំេសងអៀរសដើមផីពិភាកា
ស្ហលបរិបរថិការពាែិជ្ជកមយ

ំងពី រសនុះ

អំពីការអនុម័រសលើសស្េកថីលពាងដនកិេចលពមសលពៀង

ស្ថីពីកិេច

និងសស្ដឌកិេចរវាងរាជ្រមឌភិបាលដនលពុះរាជាណាេលកកមភុជា

និង

រមឌភិបាលដនសាធារែរដឌសបឡារុស្ ណដលសរៀបេំ សមយទីស្ីកា
ថ ររែៈរដឌមហ្វនថី
 ស្ហការជាមួយលកស្ួងការបរសទស្

និងស្ហលបរិបរថិការអនថរជារិ

អំពីលទនភាពកបុងការសរៀបេំ

សបស្កកមយផូវការរបស្់
វ
ថ្នបក់ដឹកនំលកស្ួងសៅស្ហព័ននរស្
ុ សុី ចាប់ពីដថងទី២-៤ ណខ្មីន ្បំ២០១៥ ប៉េុ ណនថ
កាលបរ ិសេឆទដនសបស្កកមយសនុះជាន់ោបសៅនឹង

កិេចលបជ្ុំេសងអៀរថ្នបក់ រដឌមហ្វនថីសស្ដឌកិេចអាសា៊ាន

សៅ

ទី លកុងកូឡាឡាំពួ លបសទស្ា៉េ សឡស្ុី
 ទទួ លជ្ួបជាមួយសលាក Andrey Vladimirov ណដលជា Minister Counsellor ដនសាទនទូរស្ហព័នន
រុស្សុីលបចាំសៅកមភុជា នដថងទី០២ ណខ្មីន ្បំ២០១៥ សដើមផីពិភាកាអំពីផលិរផលស្កាថនុពលរបស្់

កមភុជា រួមានផលិរផលកស្ិកមយ និងអាហារស្មុ លទ លពម ំងការបសងកើរលកុមការងារជាន់ខ្ភស្់អនថរ
រមឌភិបាល សដើ មផីជ្ំរញ
ុ រសលាងវ ិនិ សោរអាទិ ភាពរួមរវាងលពុះរាជាណាេលកកមភុជា និងស្ហព័ននរស្
ុ សុី

 ជ្ំនួបពិភាកាការងារជាមួយរំណាង Eurocham សលាក Emmanuel Mananteau លបធានស្ភា
ពាែិជ្ជកមយអឺរប
៉េុ ណដលអមដំ សែើរសមយសលាក Guillaume Massin នយកលរប់ លរងណផបកេាប់ និ ង
ពននមដន DFDL សលាក Blaise Kilian នយកណផបកោំលទស្ភាពាែិជ្ជកមយអឺរប
៉េុ សៅដថងទី១៣ ណខ្មី ន
្បំ២០១៥ សៅទីស្ីកា
ថ រលកស្ួង ពាែិជ្ជកមយ សដើមផីពិនិររអំពីយនថការដនកិេស្
ច ហលបរិបរថិការរវាង
លកស្ួងពាែិជ្ជកមយ និង Eurocham រួមានការសរៀបេំឲ្រានការេុ ុះអនុស្សរែៈដនការសោរយល់
ោបមួយ
 េូ លរួមជាមួ យថ្នបក់ ដឹកនំលកស្ួង កបុងជ្ំនួបពិ ភាកាការងារជាមួយឯកឧរថម Joachim Baron von
Marschall ឯកអរគរដឌទូរ ដនស្ហព័ននអាលវឺម៉េង់លបចាំកមភុជា សៅដថងទី១៦ ណខ្មីន ្បំ២០១៥ សៅទី ស្ីថ
ការលកស្ួងពាែិជ្ជកមយ សដើមផីជ្ំរញ
ុ ឱ្រានេំណាប់អារមយែ៍បណនទមសទៀរ ពី វ ិនិ សោរិនអាលវឺម៉េង់មក
សលើកមភុជា រួមានការសរៀបេំទស្សនកិ េចរបស្់វ ិនិ សោរិនអាលវឺម៉េង់មកកាន់ លបសទស្កមភុជា សៅដថងទី
០២ ណខ្មិថុន ្បំ២០១៥ សដើមផីស្ិកាណស្ឝងយល់សមយផ្តធល់អំពីកាលានុ វរថភាពវ ិនិសោរ

 សរៀបេំលិខ្ិរសស្បើស្ុំសោលការែ៍ពី ស្សមថេសរសជានយករដឌមហ្វនថី េំ សពាុះស្ំសែើរបស្់រស្
ុ សី កបុងការ
បសងកើរលកុមការងារជាន់ខ្ស្
ភ ់សដើ មផីជ្ំរញ
ុ រសលាងវ ិនិ សោរអាទិភាពរួមរវាងកមភុជា-រុស្សុី
របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦
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 ស្ហការជាមួយស្នបិស្ិទអងគការស្ហលបជាជារិស្លាប់ ពាែិជ្ជកមយ និងការអភិ វឌណន៍ (UNCTAD)
សដើ មផីសស្បើស្ុំអក
ប ជ្ំ នញការ

ជ្ួ យលកស្ួងកបុងការសរៀបេំបសងកើរ

សោលនសោបាយពាែិជ្ជកមយថី យ

ស្លាប់កមភុជារួមាន៖ ការស្ិកាអំពីលទនភាពដនការបសងកើររំបន់ ពាែិជ្ជកមយសស្ររី វាងកមភុជា និង
ស្ហភាពអឺ រប
៉េុ

និងការវ ិភារផលប៉េ ុះពាល់ការបសងកើររំបន់ពាែិជ្ជកមយសស្រ ីរបស្់ស្ាជ្ិកអាសា៊ាន

មកសលើកមភុជាជាសដើ ម

 បញ្ូជ នមហ្វនថីេូលរួមស្ិកាខសាលាសស្៊ារ ីសលើកទី៦ របស្់លកស្ួងពាែិជ្ជកមយស្ីព
ថ ី ការកសាងា៉េ កយីសហា
ស្លាប់កមភុជា ណដលបានលបលពឹ រថសៅសៅវ ិទាសាទនជារិអប់ រ ំ (ជ្ិ រវ ិានឯករាជ្រ)

 េូ លរួមកមយវ ិធីពិសារអាហាររបស្់ Eurocham Cambodia សៅស្ណា
ឌ ោរឡឺរោ
៉េូ ៉េ ល់ រាជ្ធានីភំ សប ពញ
សដើ មផីផសពឝផាយដល់

វ ិស្័យឯកជ្នរបស្់ស្ហភាពអឺរប
៉េុ

អំ ពីបេចុបផនបភាពដនកំ ណែទលមង់ របស្់

លកស្ួងពាែិជ្ជកមយ បរ ិោកាស្វ ិនិ សោរ និ ងសាទនភាពដនសស្ដឌកិេក
ច មភុជា

 េូ លរួមកបុងកិេចលបជ្ុំ អនុរែៈកាយធិការអេិ ដហ្វនថយ៍ ស្ថីពីការអភិ វឌណពាែិជ្ជកមយ

និងការវ ិនិសោរ

ពាក់ព័នន
ន ឹងវ ិស្័យពាែិជ្ជកមយសលើកទី ២១

 េូ លរួមកបុងកិេចលបជ្ុំ ជាមួយសបស្កកមយរបស្់ស្ហភាពអឺរប
៉េុ ស្ថីពីកមយវ ិធី លរប់ លរងកស្ិកមយ ឬធនធាន
ធមយជារិស្លាប់្បំ២០១៤-២០២០

 សរៀបេំ និងសលើកសឡើងរសលាងបី សលកាមកមយវ ិធីជ្ំនួយរបស្់ស្ហភាពអឺ រប
៉េុ រួមាន (១)ការស្ិកាអំពី
លទនភាពដន ការបសងកើររំបន់ ពាែិជ្ជកមយសស្រ ីជាមួយស្ហភាពអឺ រប
៉េុ
(២)ការស្ិកាអំពីការផ្តវស្់បូរថ
វ ិធានលបភពសដើមកំ សែើរទំនិញមកសលើសស្ដឌកិេក
ច មភុជា និង(៣) ការបសងកើនស្មរទភាពេរចាដល់មហ្វនថី
នយកមឌនតាមរយៈការផថល់ឱ្រនូ វវរគបែុថ ុះបណា
ថ ល និងទស្សនកិេស្
ច ិកា

 ស្ហការជាមួយលកស្ួងការបរសទស្និងស្ហលបរិបរថិការអនថរជារិ

សដើមផីពិនិររសមើ លសស្េកថីលពាង

កិេចលពមសលពៀងស្ថីពី កិេចស្ហលបរិបរថិការសស្ដឌកិេចពាែិជ្ជកមយរវាងកមភុជា និ ងកាតា

 សរៀបេំជ្ំនួបស្ំណដងការរួ រស្ម និងពិ ភាកាការងារជាមួ យឯកឧរថម Nikolai Nikiforov សៅដថងទី១៨
ណខ្កកកម ្បំ២០១៥។ ជាលទនផល កមភុជាបានជ្ំ រញ
ុ ឲ្ររុស្សុព
ី ិនិររបញ្ជីផលិរផលេំនួន ៣.០០០
មុខ្ ណដលរុស្សុបា
ី នយល់លពម សលើកណលងពនននិងមិនកំែរ់កូតាស្លាប់ កមភុជា សដើមផីនំសេញសៅ
កាន់ លបសទស្រុស្សុី និ ងបានរូ ស្បញ្ញ
ជ ក់ ដល់វ ិនិ សោរិនរុស្សុី កបុងការណស្ឝងយល់អំពីវ ិស្័យស្ណា
ឌ ោរ
និងឧស្ាហកមយសទស្េរែ៍ និងរំ បន់ សស្ដឌកិេព
ច ិ សស្ស្ សៅសខ្រថលពុះស្ីហនុ និងពិនិររសមើលលទន
ភាពដនការបសងកើរសជ្ើងសហាុះសហើរលរង់ រវាងរុស្សុី និងកមភុជា

 សរៀបេំកមយវ ិធី សវទិកាធុ រកិេក
ច មភុជា-រុស្សុី ណដលបានលបលពឹរថសៅ សៅទីស្ីកា
ថ រលកស្ួងពាែិជ្ជកមយណដល
ានការអសញ្ជើញេូ លរួមពី វ ិស្័យឯកជ្នកមភុជា

និងរំណាងលកុមហ៊ាុនជាសលេើនមកពី ស្ហព័ននរស្
ុ សុ។
ី

ជាលទនផលដនកមយវ ិធី សវទិកាសនុះ លកុមហ៊ាុនកមភុជា បានជ្ំ រញ
ុ ឲ្រវ ិនិ សោរិនរុស្សុចា
ី ប់ អារមយែ៍សលើការ
វ ិនិ សោរសលើវ ិស្័យកស្ិកមយ ថ្នមពល ទូ ររមនរមន៍ និងសទស្េរែ៍

 កមយវ ិធីទស្សនកិេចស្ិកាណេករ ំណលកបទពិ សសាធន៍ របស្់សវៀរណាម កបុងការេរចាកិេចលពមសលពៀងរំបន់
ពាែិជ្ជកមយសស្រ ីរវាងសវៀរណាម និងស្ហភាពសស្ដឌកិេចអាស្ុី-អឺ រប
៉េុ (Eurasian Economic Union)
សៅលបសទស្សវៀរណាម។ ជាលទនផល រែៈលបរិភូបានស្ិកាណស្ឝងយល់ និងលជ្ួរលជាបអំ ពីនីរិវ ិធី
កបុងការេរចាកិេចលពមសលពៀង
រំ បន់ពាែិជ្ជកមយសស្រ ីរវាងលបសទស្មួយ ជាមួយស្ហភាពសស្ដឌកិេច
អាស្ុី-អឺ រប
៉េុ (EEU) ការស្រាសាវលជាវអំពីផលប៉េ ុះពាល់ និងអរទលបសោជ្ន៍ ដនការេរចាកិេចលពមសលពៀងសនុះ
 សរៀបេំកិេចលបជ្ុំអនថរលកស្ួង-សាទប័ន សដើមផីពិភាកាសលើសស្េកថីលពាងដនកិេចលពមសលពៀងស្ថីពី “កិ េស្
ច ហ
លបរិបរថិការសលើវ ិស្័យសស្ដឌកិេច

វ ិទាសាស្រស្ថ

និងបសេចកសទស្រវាងរមឌភិបាលដនសាធារែរដឌ

របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦
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ប៊ាុ លហាគរ ី និងរាជ្រមឌភិ បាលដនលពុះរាជាណាេលកកមភុជា” ណដលានការអសញ្ជើញេូ លរួមពីរំណាង

អនថរលកស្ួងេំនួន១៧ ណដលបានលបលពឹរថសៅសៅដថងទី០៧ ណខ្កញ្ញដ ្បំ២០១៥ សៅទីស្ីកា
ថ រលកស្ួង។
ជាលទនផល លកស្ួងពាក់ព័ននបានផថល់មរិ សោបល់របស្់ខ្ួនសលើ
វ
កិេចលពមសលពៀងខ្ជងសលើ និងបានសផញើ
ជ្ូនសៅលកស្ួងពាក់ ព័នន

ំងសនុះវ ិញ សមយបានមក់បញ្ូច លមរិ សោបល់ណដលទទួលបានពីអងគលបជ្ុំ

សៅកបុងកិេចលពមសលពៀង មុននឹងបញ្ូជ នបនថសៅភារីប៊ាុលហាគរ ី
 េូ លរួមជាមួ យថ្នបក់ ដឹកនំលកស្ួងកបុងដំ សែើរទស្សនកិេច និងសធឝើរបាយការែ៍ស្ថីពី លទនផលដនការ

េូ លរួមពិធីស្សាភធ “ដដថយីដនណលពកជ្ីកស្៊ាុយសអស្” ណដលលបលពឹរថសៅសៅដថងទី៦ ណខ្ស្ីហា ្បំ២០១៥
សៅលបសទស្សអហសុីប និងសផញើជ្ូនខ្ុទកា
ធ ល័យសដមថចអរគមហាដសនាបតីដតដជា ហ៊ុន ណសន។
តាមរយៈដំ សែើរទស្សនកិ េសច នុះ រែៈលបរិភូបានយល់ដឹងអំពីស្កាថនុពលសស្ដឌកិេចរបស្់សអហសុប
ី
ណដល

ញផលលបសោជ្ន៍ ពី ដដថយីដនណលពកជ្ីកសនុះ

 សរៀបេំជ្ំនួបស្ណមថងការរួ រស្ម និងេូលរួមពិភាកាការងារជាមួយឯកឧរថមបែិឍ រ Valery Sadokho
ឯកអរគរដឌទូរសាធារែរដឌសបឡារុស្លបចាំកមភុជា ណដលាននិ សវស្នមឌនសៅទី លកុងហាែូយ

 សរៀបេំជ្ំនួបស្ណមថងការរួ រស្ម

និងេូ លរួមពិ ភាកាការងារជាមួ យ

ឯកឧរថម

Jörg

Asmussen

រដឌសលខ្ជធិ ការដនលកស្ួងការងារ និ ងកិេកា
ច រស្ងគម ដនស្ហព័នអា
ន លវឺម៉េង់
 សរៀបេំកិេចលបជ្ុំពិភាកាការពារសស្េកថីលពាងេាប់

ស្ថីពី

“ការអនុម័រយល់លពមសលើកិេចលពមសលពៀង

ស្ថីពី កិេស្
ច ហលបរិបរថិការពាែិជ្ជកមយ” និ ងសស្ដឌកិេចរវាងរាជ្រមឌភិបាលដនលពុះរាជាណាេលកកមភុជា
និងរមឌភិបាលដនសាធារែរដឌសបឡារុស្”

ជាមួយរែៈកមយការសាធារែការ

ដឹ កជ្ញ្ូជ ន

ទូ ររមនរមន៍ ដលបស្ែីយ៍ ឧស្ាហកមយ ណរ ៉េ ថ្នមពល ពាែិជ្ជកមយ សរៀបេំ ណដនដី នររូបនីយកមយ
និងស្ំែង់

(រែៈកមយការទី៩)

រែៈកមយការកិេចការបរសទស្

ស្ហលបរិបរថិការអនថរជារិ

សឃ្ស្នការ និងព័ រមាន (រែៈកមយការទី ៥) និងរំណាងរែៈកមយការសផសងសទៀរ បានលបលពឹរថ
សៅសៅណខ្ស្ីហា្បំ២០១៥ សៅវ ិានរដឌស្ភា។ ជាលទនផលរែៈកមយការស្ភា បានផថល់នូវការ
ោំលទេំ សពាុះសស្េកថីលពាងកិេចលពមសលពៀងសនុះ
 សរៀបេំជ្ំនួបស្ណមថងការរួ រស្ម

និងពិ ភាកាការងារជាមួយសលាក

Eric-Normand

THIBEAULT

នយកថយីដនការ ិោល័យរំបន់ ស្លាប់ អាស្ុី-បា៉េ ស្ុីហិក
ឝ (BRAP) ដនអងគការ OIF
 ជ្ួបពិភាកាការងារជាមួយរែៈលបរិភូកមយវ ិធី: ជាលទនផលកមយវ ិធី ACT បានសស្បើភារីពាក់ព័នោ
ន ំលទ
សលើរំនិរផថួេសផថើមរបស្់ខ្ួនសដើ
វ
មផីធាននិ រនថរភាពឧស្ាហកមយវ ិស្័យការ់ សដរសៅកមភុជា
ឈបួលណដលអាេលទលទង់
ដល់ជ្ីវភាពរស្់សៅរបស្់កមយករ-និ សោជ្ិក
លកស្ួងពាែិជ្ជកមយសៅសលើរំនិរផថួេសផថើមសនុះ

និងលបាក់

និ ងបានសស្បើស្ុំការោំលទពី

 សរៀបេំបសងកើរ និងផសពឝផាយជ្ូនអនថរលកស្ួងពាក់ព័នន
ន ូ វសស្េកថីស្សលមេ ស្ថីពី “ការសរៀបេំនិងការ
លបលពឹរថសៅដនលកុមការងារជាន់ខ្ស្
ភ ់សដើ មផី ជ្ំ រញ
ុ រសលាងវ ិនិ សោរអាទិភាពរួម រវាងលពុះរាជាណាេលក

កមភុជា និងស្ហព័ននរស្
ុ សុ”ី ណដលបានេុ ុះហរទសលខ្ជដ៏ខ្ង
ភ ់ខ្ភស្់សមយ សដមថចអរគមហាដសនាបតី
ដតដជា ហ៊ុន ណសន នាយររដឌមស្រនថី ដនលពុះរាជាណាេលកកមភុជា េុ ុះដថងទី១៩ ណខ្ស្ីហា ្បំ២០១៥
និងបានសស្បើស្ុំ upload សស្េកថីស្សលមេសនុះសៅកបុងសរហទំព័ររបស្់លកស្ួងពាែិជ្ជកមយ

 េូ លរួមកបុងកិេចលបជ្ុំ ពិនិររសលើរសបៀបវារៈ
សរៀបេំ រសបៀបវារៈកិ េចលបជ្ុំ

ណដលកបុងសនុះានការពិភាកាជាជ្ំហា៊ានដំបូងអំពីការ
ស្លាប់កិេចលបជ្ុំ សលើកទី ៩
ដនលកុមការងារកមភុជា-ស្ហភាពអឺ រប
៉េុ ស្ថីពី

ពាែិជ្ជកមយ ជាមួយរំណាងមកពីរែៈលបរិភូស្ហភាពអឺ រប
៉េុ លបចាំកមភុជា និងដថឡង់ដ៏

របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦
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 ទទួ លដំ សែើរទស្សនកិេផ
ច ូវការរបស្់
វ
រែៈលបរិ ភូសវទិកាសស្ដឌកិេចពិភពសលាក ណដលដឹកនំសមយ
សលាក Dr. Philipp Rösler ចាប់ពីដថងទី១៩-២១ ណខ្រុលា ្បំ២០១៥ ស្ំសៅណស្ឝងយល់ពីស្កាថនុពល
ធុ រកិេច

និងវ ិនិ សោរសៅកមភុជា

សដមថចអរគមហាដសនាបតី

និងជ្ំនួបពិភាកាការងារជាមួយ

ដតដជា ហ៊ុន ណសន នាយររដឌមស្រនថីដនលពុះរាជាណាេលកកមភុជា សដើមផីពិភាកាពាក់ព័នន
ន ឹងការងារ

ណដលកមភុជាទទួលសធឝើជាាចស្់ផុះ
ធ សវទិកាសស្ដឌកិេចពិភពសលាកកបុង្បំ២០១៦
 េូ លរួមកិេចលបជ្ុំពិភាកាការពារសស្េកថីលពាងេាប់ ស្ថីពី ការអនុ ម័រយល់លពមសលើកិេចលពមសលពៀង

ស្ថីពី “កិ េស្
ច ហលបរិបរថិការពាែិជ្ជកមយ និងសស្ដឌកិេចរវាងរាជ្រមឌភិបាលដនលពុះរាជាណាេលកកមភុជា
និងរមឌភិបាលដនសាធារែរដឌសបឡារុស្”

កបុងស្ម័យលបជ្ុំ រដឌស្ភាសលើកទី៥ នីរិកាលទី៥ សលកាម
អធិ បរីភាពដ៏ខ្ង
ភ ់ខ្ភស្់របស្់ សដមថចអរគមហាពញាចររី ដហង សាំរ ិន របធានរដឌសភា ណដល
បានលបលពឹរថសៅសៅដថងទី២០ ណខ្រុលា ្បំ២០១៥ សៅវ ិានរដឌស្ភា។ ជាលទនផល អងគលបជ្ុំ រដឌស្ភា
ំងមូល បានពិនិររ និងឱ្រសោបល់ឯកភាព

ំងស្រាស្ង
ុ សលើសស្េកថីលពាងកិ េចលពមសលពៀងសនុះ

 េូ លរួមកិេចលបជ្ុំពិភាកាការពារសស្េកថីលពាងេាប់

ស្ថីពី

ការអនុ ម័រយល់លពមសលើកិេចលពមសលពៀង

ស្ថីពី “កិ េស្
ច ហលបរិបរថិការពាែិជ្ជកមយ និងសស្ដឌកិេចរវាងរាជ្រមឌភិបាលដនលពុះរាជាណាេលកកមភុជា

កបុងស្ម័យលបជ្ុំ វ ិសាមញ្ដ លពឹទស្
ន ភា នី រិកាលទី ៣
សលកាមអធិបរីភាពដ៏ខ្ង
ភ ់ខ្ស្
ភ ់របស្់ សដមថចវិបុលដសនាភរថី សាយ ឈុាំ របធានរពឹទនសភា និង
និងរមឌភិបាលដនសាធារែរដឌសបឡារុស្”

ានការអសញ្ជើញេូ លរួមពីស្ាជ្ិកលពឹ ទស្
ន ភា
ណខ្រុលា ្បំ២០១៥

៥៤រូប

ណដលបានលបលពឹរថសៅសៅដថងទី៣០

សៅលពឹទនស្ភា។ ជាលទនផល អងគលបជ្ុំ លពឹ ទស្
ន ភាបានពិនិររ និងឯកភាព

ំងស្រាស្ង
ុ សលើសស្េកថីលពាងេាប់
លពឹ ទស្
ន ភា

េំនួន

ំងមូ លសមយឥរណកណលបេំនួន

៥៤ស្សមវង

ដនេំនួនស្ាជ្ិក

ំងអស្់

 សរៀបេំកិេចលបជ្ុំ ដផធកុងអនថ
ប
រលកស្ួងសដើមផីពិភាកាអំពីកិេស្
ច ហលបរិបរថិការសទឝភារី
និងការកំ ែរ់នូវបណា
ថ រសលាងវ ិនិ សោរអាទិ ភាពរួមរវាងលបសទស្

រវាងកមភុជា-រុស្សុី
ំងពី រ ណដលបានលបលពឹរថសៅសៅ

ដថងទី០៥ ណខ្វ ិេិ ឆកា ្បំ២០១៥ សៅទី ស្ីកា
ថ រលកស្ួងពាែិជ្ជកមយ
 ស្ហការសរៀបេំស្ិកាខសាលាជាមួយសាធារែរដឌប៉េូឡូញ

ស្ថីពីវឌណនភាពដនកិេចស្ហលបរិបរថិការ

សស្ដឌកិេច និងពាែិជ្ជកមយរវាងកមភុជា-ប៉េូ ឡញ
ណដលសរៀបេំ សឡើងសៅដថងទី៣០ ណខ្វ ិេឆិកា ្បំ២០១៥
ូ
សៅរាជ្ធានីភំ សប ពញ

 បាន

និងកំពុងស្ិកាស្រាសាវលជាវព័រមាន

ក់ទងនឹងស្ភាពការែ៍

និ ងវឌណនភាពវ ិស្័យសស្ដឌកិេច

សៅរំបន់អឺរប
៉េុ
មជ្ឈឹមបូពាម និ ងអាហ្វហឝិក ជាពិ សស្ស្វ ិស្័យនិងផលិរផលស្កាថនុពលស្លាប់ការ
ពលងឹង និងពលងី កទំនក់ ទំនងពាែិជ្ជកមយ
 សរៀបេំលកខខ្័ែឍការងារ (Terms of Reference) ស្ថីពីការជ្ំ រញ
ុ រសលាងវ ិនិ សោរអាទិភាពរួមរវាង
កមភុជា-រុស្សុី និ ងបានសរៀបេំកិេចលបជ្ុំ សនុះសៅទីស្ីកា
ថ រលកស្ួង
 ស្ហការសរៀបេំ និងទទួ លបដិ ស្ណា
ឌ រកិ េេ
ច ំ សពាុះដំ សែើរទស្សនកិ េច
 ផវូវការរបស្់នយករដឌមហ្វនថីរស្
ុ សុី បានអសញ្ជើញមកកមភុជាចាប់ពីដថងទី២៣-២៤ ណខ្វ ិេឆិកា ្បំ២០១៥។
២.៨ រិចស
ច ហរបតិបតថិការពាណិជ្ជរមមជាមួយទវប
ី អាដមរ ិរ
 ស្លមបស្លមួលសបស្កកមយវ ិនិសោរពាែិជ្ជកមយកាណាម-កមភជា៖
ុ
-

ស្លមបស្លមួលសរៀបេំ

នូវការពនរល់ស្សងខបស្ថីពីបរ ិោកាស្ធុ រកិេក
ច មភុជា

ជ្ូនដល់អក
ប

វ ិនិ សោរទុ ន និងធុ រកិេកា
ច ណាមេំនួន ៧ សៅកបុងសនុះានលកុមហ៊ាុន Clear Blue, BeeDoo,
របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦
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C-Comsat, Jaylor Canada, Mchalnney, Lucky Iron Fish, and Trade Facilitation Office
សៅលពឹកដថងទី២៨ ណខ្មករា ្បំ២០១៥ សៅស្ណា
ឌ ោរ Raffles Hotel Le Royal សលកាមអធិបរី
ភាពរដឌសលខ្ជធិការលកស្ួងពាែិជ្ជកមយ និងឯកឧរថម Philip Calvert ឯកអរគរាជ្ទូរកាណាម
លបចាំកមភុជា ណដលាននិវាស្នមឌនសៅទី លកុងបាងកក លបសទស្ដថ។ វារយិនអសញ្ជើញេូលរួម

ផថល់បទឧសទធស្នមរួមាន៖ ឯរឧតថម សុខ្ សុផា
ី ន់ណា ទី លបឹការបស្់រាជ្រមឌភិបាល

-

កមភុជា, សលាក Julian Clarke មហ្វនថីសស្ដឌកិេចជាន់ខ្ស្
ភ ់មកពីធនោរពិ ភពសលាកលបចាំសៅ
កមភុជា, សលាក Martin Desautels, Regional Managing Partner, DFDL -Legal

សៅលាងេដថងដណដល (ដថងទី២៨ ណខ្មករា ្បំ២០១៥) លកស្ួងបានស្ហការជាមួយសាទនទូរ
កាណាមលបចាំសៅកមភុជា

ណដលាននិវាស្នមឌនសៅទី លកុងបាងកក

បានសរៀបេំ ពិធីលាង

សាយសភាជ្ន៍មួយ សធឝើសឡើងកបុងសោលបំែងផគូរផគងពាែិជ្ជករកាណាម-កមភុជា ណដលាន
អបកេូលរួមេំនួនស្រុប ១១២នក់
-

ដថងបនធប់ (ដថងទី២៩ ណខ្មករា ្បំ២០១៥) បានអសញ្ជើញលកុមហ៊ាុនកមភុជាមួយេំនួន ជ្ួបផ្តវស្់

បថូរព័រមាន និងចាប់ ដដោប សដើ មផីសធឝើជ្ំនួញជាមួ យោប។ លកុមហ៊ាុនកមភុជាេំនួន ៣៦ លកុមហ៊ាុន
បានជ្ួបផ្តវស្់បូថរព័ រមានជាមួ យលកុមហ៊ាុនកាណាម។

ជាលទធផល៖
-

បនធប់ពីសបស្កកមយេុងសលកាយរបស្់លបរិភូធុរកិ េកា
ច ណាម ណដលដឹកនំសមយ ឯកឧរថមអរគ
រាជ្ទូរកាណាម

ណដលានទីតាំងសៅទី លកុងបាងកក

កាលពីេុងណខ្មករា

្បំ២០១៥

លកុមហ៊ាុន JAYLOR បានេុ ុះហរទសលខ្ជសលើកិេចលពមសលពៀងមួយសលើ “Dealer Agreement”
-

ជាមួយលកុមហ៊ាុនមួ យរបស្់កមភុជា ណដលានទឹកលបាក់ លបាែជា $45,000

លកុមហ៊ាុន BeeDoo បានេុ ុះហរទសលខ្ជសលើកិេចលពមសលពៀងជាមួយលកុមហ៊ាុន EZECOM របស្់
កមភុជា កាលពី ណខ្ស្ីហា ្បំ២០១៥។ ជាមួយនឹងការេុ ុះកិ េចលពមសលពៀងរវាងលកុមហ៊ាុន ំងពី រ
ខ្ជងសលើ កាលពី ដថងទី០៣ ណខ្វ ិេឆិកា ្បំ២០១៥ បានចាប់ សផថើមដំ សែើរការសស្វាកមយ Cloud
ដំបូង និ ងថយីបំផុររបស្់ខ្ួនសឈា
វ
យ ុះថ្ន “BeeDoo” សមយសស្វាសនុះ និងអនុញ្ញដរឲ្រអបកសលបើ

លបាស្់រកាទុកទិនបន័យសលើអុីនធឺែិរ ណេករ ំណលកឯកសារ និងផថល់ដំសណាុះស្រាសាយកបុងការសផញើ
សារអាជ្ី វកមយ។

 ផសពឝផាយពីលកខខ្ែឍនន សដើមីផនំទំនិញកមភជាសៅកាន់
ទីផារកាណាម៖
ុ
-

ដថងទី២៩ ណខ្មករា ្បំ២០១៥ លកស្ួងពាែិជ្ជកមយ បានស្ហការជាមួ យការ ិោល័យកិ េច
ស្លមួលពាែិជ្ជកមយកាណាម
កាណាម” ោំលទហិរញ្ដបផ

(TFO)

បានសរៀបេំស្ិកាខសាលា

ស្ថីពី

“ការនំសេញសៅ

នសមយរមឌភិបាលកាណាមសៅស្ណា
ឌ ោរ Raffles Hotel Le

Royal ជ្ូនដល់ស្ហលោស្ធុនរូេ និងមធរម (SMEs) ណដលានអបកេូលរួមស្រុប ៥២នក់ ។
ជាលទនផល៖ លកុមហ៊ាុន Woman for woman foundation Cambodia បានេុ ុះសឈាយុះរបស្់ខ្ួន
វ
េូ លសៅកបុងសរហទំ ព័ររបស្់ TFO Canada លបសោជ្ន៍ ណស្ឝងរកអបកបញ្ញ
ជ ទិ ញផ្តធល់ពីលកុមហ៊ាុន

កាណាម (http://www.tfocanada.ca/supply.php?searchtype=2&indgroup=&supplycount
=Cambodia&search=Search)

របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦
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-

សៅដថងទី២ ណខ្កុមមៈ ្បំ២០១៥

លកស្ួងពាែិជ្ជកមយ បានស្ហការជាមួ យការ ិោល័យកិ េច

ស្លមួលពាែិជ្ជកមយកាណាម

បានសរៀបេំស្ិកាខសាលាស្ថីពី

ោំលទហិរញ្ដ បផ

នសមយរមឌភិបាលកាណាម

ជ្ូនដល់ស្ហលោស្ធុនរូេ

និងមធរម

“ការនំសេញសៅកាណាម”

សៅស្ណា
ឌ ោរ ៧ មករា សខ្រថកំពង់ចាម

(SMEs)

និងមហ្វនថីមនធីរពាែិជ្ជកមយ

កស្ិកមយ

ឧស្ាហកមយ និ ងកិេកា
ច រនរ ី សខ្រថកំពង់ចាម ណដលានអបកេូ លរួមស្រុប ៥០នក់
-

សោងតាមមរិស្ហលោស្ធុនរូេ និងមធរម (SMEs) ណដលបានអសញ្ជើញេូ លរួមបានសលើក
សឡើងថ្ន៖ ព័រមានណដលបានផថល់ជ្ូនតាមរយៈ ស្ិកាខសាលាានសារៈស្ំខ្ជន់ ដល់ការនំ
សេញរបស្់លកុមហ៊ាុន

របស្់ខ្ួន
វ សហើយានបំែងេង់ បានព័រមានបណនទម ស្ថីពីការស្ិកា

ស្រាសាវលជាវ និងេុុះសឈាយុះលកុមហ៊ាុនរបស្់ពួកសរសៅកបុងសរហទំព័រ www.tfocanada.ca របស្់
ការ ិោល័យកិេស្
ច លមួលពាែិជ្ជកមយកាណាម (TFO) ជាបនធន់។ ជារួមសយើងស
េូ លរួមរបស្់ស្ិកាខកាម ស្ិកាខសាលា
ផលិរផលរបស្់កមភុជា

ើញថ្ន ការ

ំងពី រខ្ជងសលើ រឺ បានផថល់នូវព័រមានថយី អំពីរលមូវការ

នំសៅលបសទស្កាណាម

ក់ ទងសៅនិងវ ិស្័យ

ណដលស្ំខ្ជន់

ផលិរផលេំែីអាហាររបស្់ស្ហលោស្ខ្ជបរធុនរូេ និងមធរម (SMEs) សៅកមភុជា។
 កិេលច ពមសលពៀងជាមួយការ ិោល័យកិេស្
ច លមួលពាែិជ្ជកមយ (2014-2018)
សលៅពី សនុះសលកាយបានេុ ុះកិេចលពមសលពៀងជាមួ យ TFO ណដលកបុងសនុះរួមានការទទួ លបាន
ការផថល់នូវសស្វាកមយបី រួមាន៖
-

ផសពឝផាយផលិរផលកមភុជាតាមរយៈសរហទំព័រកាណាមសឈាយុះ www.tfocanada.ca
សស្វាកមយសឆវើយរបរហ័ស្

សស្វាកមយការស្ិកាេូលទីផារកាណាម

កបុងសស្វាកមយដនកិេចលពមសលពៀង ំងបីខ្ជងសលើសនុះ មហ្វនថីរបស្់លកស្ួង កនវងមកសធឝើការសៅសលើ
កិេចលពមសលពៀងដនសស្វាកមយទី១ សមយបានទំ នក់ទំនងជាមួយលកុមហ៊ាុនមួយេំនួន សដើមផីស្ុំឲ្រសធឝើការ
ផសពឝផាយផលិរផលរបស្់ខ្ួនសៅកប
វ
ុងសរហទំ ព័រដន TFO សនុះ។ ណរមកដល់សពលសនុះមិ ន

ន់ ាន

លកុមហ៊ាុនណា មួយមកទំនក់ទំនងសដើមផីសធឝើការផសពឝផាយសៅសឡើយសទ។ េំ សពាុះសស្វាកមយទី២ លកស្ួង
ផសពឝផាយណស្ឝងរកលកុមហ៊ាុន សៅសធឝើការតាំងពិព័រែ៍សៅកបុងលបសទស្កាណាម សៅកបុងលពឹរថការែ៍
SIAL Canada Trade Show 2016 ណដលលបលពឹរថសៅសៅទី លកុង ម៉េុងសលរអាល់ ណរមិ នានលកុមហ៊ាុន
ណាមួយចាប់អារមយ ែ៍នឹងលពឹរថការែ៍សនុះសឡើយ។
 ស្រាសាវលជាវ និងលកខខ្ែឍស្លាប់នផ
ំ លិរផលកមភជាសៅទី
ផារកាណាម
ុ
-

កំ ែរ់នូវវ ិស្័យអាទិភាព

ស្រាស្បតាមឯកសារយុទសា
ន
ស្រស្ថស្ាហរែកមយកមភុជា

២០១៤-

២០១៨ ណដលកបុងសនុះរួមាន៖ វ ិស្័យស្រាស្ូវអងករ វ ិស្័យណកដេបមូបអាហារ៖
ា
នំ ស្រាស្យ
ួ សធឝើពីអងករ,
ផលិរផលណផវសឈើ , ទឹ កស្ុីអុីវ និងផលិរផលសៅស្៊ាូ
-

ស្ិកាស្រាសាវលជាវលកខខ្ែឍ

ស្លាប់នំសេញទំ និញសៅកាណាម

នឹងលរូវបញ្ចប់ សៅកបុង

ដំណាេ់្បំ២០១៥សនុះ និងមក់ជ្ូនថ្នបក់ដឹកនំស្សលមេ សដើ មផីសធឝើការសបាុះពុមភ និងផសពឝផាយ
-

ណកស្លមួល និងសរៀបេំឯកសារជ្ំនួយសាយររី

ក់ ទងនឹងស្ហរដឌអាសមរ ិក

-

តាមមន

ក់ទងសៅនឹងកិេចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយ

និងស្រាសាវលជាវឯកសារ

ណដល

និង

លកបខ្័ែឍវ ិនិ សោររវាងកមភុជា-ស្ហរដឌអាសមរ ិក (TIFA) ណដលបានបសងកើរសឡើងតាំងពី ដថងទី១៤
របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦
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ណខ្កកកម ្បំ២០០៦ និ ងបានសរៀបេំ កិេចលបជ្ុំ សលើកទី ១ នដថងទី១២ ណខ្កុមៈម ្បំ២០០៧ សៅ
សខ្រថសស្ៀមរាប។ ចាប់ តាំងពី សពលសនុះមក មិនានកិេចលបជ្ុំណាមួ យសឡើយ។ រហូរមកដល់
្បំ២០១៥ សនុះ សទើ បភារី ស្ហរដឌអាសមរ ិក សស្បើស្ុំឲ្រានកិេចលបជ្ុំពិភាកា ស្ថីពីកិេចលពមសលពៀង
ខ្ជងសលើសនុះសឡើងវ ិញ
-

ស្រាសាវលជាវឯកសារអំពីេាប់ស្ីព
ថ ី GSP ថយី របស្់ស្ហរដឌអាសមរ ិក សដើ មផីផសពឝផាយ និងពនរល់
ដល់ភារី GMAC អំពីការមក់ញរិ ថសស្បើស្ុំ GSP សលើជ្ំពូកទំនិញ ៤២០២ “Traveler Goods”
ណដលលបធានធិបរី សលាក បារា៉េ ក់ អូបាា៉េ សទើបណរេុ ុះហរទសលខ្ជ ឲ្រកាវយជាេាប់ កាលពី ណខ្
មិថុន ្បំ២០១៥ (ឧ.េាប់ ស្ីព
ថ ី Trade Promotion Authority និង Trade Adjustment
Assistances ) បនធប់ពីស្ភាជាន់ខ្ភស្់ស្ហរដឌអាសមរ ិកអនុម័រ រួម

-

ំងពលងាងអរទបទេុ ុះ

ផាយកបុងសារព័រមានរបស្់លកស្ួងពាែិជ្ជកមយ
ស្រាសាវលជាវឯកសារជ្ំនួយសាយររី បណា
ថ លបសទស្សៅទឝីបអាសមរ ិកខ្ជងរផូង

ណដលានទំនក់

ទំនងការទូ រ និ ងពាែិជ្ជកមយ ជាមួ យលបសទស្កមភុជា ។
 ការងារកិេស្
ច ហលបរិបរថិការពាែិជ្ជកមយ

សរៀបេំ សស្េកថីលពាងជ្ំនួយសាយររីជ្ូនថ្នបក់ដឹកនំលកស្ួងពាែិជ្ជកមយជ្ួបជាមួយឯកអរគរដឌទូរ
ននដូេជា៖
-

ជ្ួបពិភាកាការងារជាមួយ ឯកឧរថម Donald Bobiash

ឯកអរគរាជ្ទូរកាណាមលបចាំ

អាសា៊ាន ឥែូឍ សែស្ុី និ ងទីម័រខ្ជងសកើរ និង ឯកឧរថម Philip Calvert ឯកអរគរាជ្ទូរកាណា
មលបចាំកមភុជា ណដលាននិវាស្នមឌន សៅទី លកុងបាងកក កាលពី ដថងទី១០ ណខ្កុមៈម
្បំ២០១៥ សៅទីស្ីកា
ថ រលកស្ួងពាែិជ្ជកមយ
-

ជ្ួបពិភាកាការងារជាមួយ ឯកឧរថម Kurt TONG ឧបការ ីរងទទួ លបនធុកកិេកា
ច រធុរកិ េច និង
សស្ដឌកិេចរបស្់លកស្ួងការបរសទស្ស្ហរដឌអាសមរ ិក

និងឯកឧរថម

William

E.

TODD

ឯកអរគរដឌទូរស្ហរដឌអាសមរ ិកលបចាំកមភុជា កាលពី ដថងទី១២ ណខ្កុមៈម ្បំ២០១៥ សៅទីស្ីកា
ថ រ
លកស្ួងពាែិជ្ជកមយ
-

ជ្ួបពិភាកាការងារជាមួយ ឯកឧរថម Peter MacArthur អរគនយកពាែិជ្ជកមយ និងការទូរ
របស្់កាណាមលបចាំរំបន់អាស្ុីខ្ជងរផូង

និ ងអាស្ុីអាសរបយ៍

កាលពី ដថងទី២៨

ណខ្កុមៈម

្បំ២០១៥ សៅទីស្ីកា
ថ រលកស្ួងពាែិជ្ជកមយ
-

បនថសធឝើការងារជ្ំ រញ
ុ ពាែិជ្ជកមយសទឝភារី ជាមួយកាណាម តាមរយៈការ ិោល័យកិេចស្លមួល
ពាែិជ្ជកមយកាណាមដូេជា៖ ផថល់ព័រមានពី លពឹ រិកា
ថ រែ៍ពាែិជ្ជកមយសៅកមភុជា ការសលរៀម
េុ ុះហរទសលខ្ជសលើ

-

ឯកសារជ្ួយស្រាសាវលជាវផលិរផល

ណដលានស្កាថនុពលរបស្់កមភុជា

ស្លាប់នំសេញសៅកាន់ទីផារកាណាម និងសបស្កកមយពាែិជ្ជកមយកមភុជានិងកាណាម
ស្ហការជាមួយ មហ្វនថីសាទនទូ រកាណាមពិ ភាកាការងារ

ស្ថីពីការជ្ួយកសាងស្មរទភាព

ដល់មហ្វនថីនយកមឌនអាសមរ ិក និ ងការជ្ួ យភាជប់ទំនក់ទំនង លកុមហ៊ាុនផគរ់ផគង់កមភុជាឲ្រដល់
លកុមហ៊ាុនទទួលទិ ញរបស្់កាណាម
-

េូ លរួមសវទិ កាធុ រកិ េច

កាណាម-អាសា៊ានសលើកទី២

ណដលបានលបលពឹរថសៅពី ដថងទី១៨-១៩

ណខ្មីន ្បំ២០១៥ សៅទី លកុងបាងកក លបសទស្ដថ

របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦
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-

សធឝើទំនក់ទំនងជាមួ យលកុមហ៊ាុន

CANATEXC

ENGINEERING

&

CONSTRUCTION

COMPANY LIMITED/DBD Engineering & Construction Co., Ltd/BKEC Co., ltd. ជាមួ យ
សលាក ណម៉េន ប៊ាុនសឡង មហ្វនថីស្លមបស្លមួលពាែិជ្ជកមយរបស្់សាទនទូរកាណាម ជ្ួបពិ ភាកា
ជាមួយសលាក Anthony Watanabe នយកលកុមហ៊ាុន “Clear Blue” លបចាំរំបន់អាស្ុីអាសរបយ៍
-

ការងារជ្ំ រញ
ុ ពាែិជ្ជកមយសទឝភារី

ជាមួ យកាណាម

តាមរយៈការ ិោល័យកិេចស្លមួល

ពាែិជ្ជកមយកាណាម(TFO)ដូ េជា៖ ផថល់ព័រមានពី លពឹរិ ថការែ៍ពាែិជ្ជកមយកមភុជា ការសលរៀម
-

េុ ុះហរទសលខ្ជសលើ ឯកសារស្រាសាវលជាវផលិរផលស្កាថនុពលកមភុជា ស្លាប់ទីផារកាណាម

កាលពី ដថងទី៧-៨ ណខ្ឧស្ភា ្បំ២០១៥ បានស្លមបស្លមួលដំ សែើរទស្សនៈ កិេចរបស្់លកុម
លបឹ កាធុ រកិ េអា
ច សមរ ិក-អាសា៊ាន

មកកមភុជា
និងបានសរៀបេំកិេចលបជ្ុំ រវាងលកុមលបឹកាធុ រកិេច
អាសមរ ិក-អាសា៊ាន ណដលដឹ កនំរែៈលបរិភូសមយ សលាកស្រាស្ី Kathleen T. Santilo នយក

លរប់ លរង សៅទីស្ីកា
ថ រលកស្ួងពាែិជ្ជកមយ នសាលលបជ្ុំអងគវរថ និ ងសដមថចអរគដសនាបតី
ដតដជានាយររដឌមស្រនថី

សៅវ ិានស្នថិភាព

លពម

ំងបានស្លមបស្លមួលឲ្រានជ្ំនួប

ជាមួយរដឌមហ្វនថី រដឌសលខ្ជធិការ ដនបណា
ថ លកស្ួង និងសាទប័នពាក់ ព័នម
ន ួ យេំនួនផងណដរ
-

សធឝើការទំនក់ទំនងជាមួយ សលាក Joe Rouseជារសលាងដដរូ របស្់លកុមហ៊ាុន get2volume
កាលពី ដថងទី០៨ ណខ្ឧស្ភា ្បំ២០១៥ កនវងសៅសនុះ

-

កាលពី ដថងទី១១-១៥

ណខ្ឧស្ភា

្បំ២០១៥

រែៈលបរិ ភូលកស្ួងពាែិជ្ជកមយ

និងសលាក

William E.Todd ឯកអរគរដឌទូរអាសមរ ិកលបចាំកមភុជា សៅបំ សពញសបស្កកមយជ្ំរញ
ុ វ ិនិ សោរនិង

ធុ រកិេច សៅទី លកុង San Francisco រដឌ California ទី លកុង Atlanta រដឌ Georgia និងទី លកុង
Washington D.C ស្ហរដឌអាសមរ ិក សមយានរែៈលបរិ ភូធុរកិេចកមភុជាេំនួន ២៤លកុមហ៊ាុន
េូ លរួមផងណដរ
-

បនធប់ពីដំសែើរទស្សនកិេចសនុះបានបញ្ចប់ ភារីស្ហរដឌអាសមរ ិកបានអសញ្ជើញកមភុជា បសងកើរ
លកុមការងារជាន់ខ្ភស្់ជ្ំនញសស្ដឌកិេច

សដើមផីស្នធនសោលនសោបាយសស្ដឌកិេច។

ការងារជាន់ ខ្ស្
ភ ់សនុះ កាលពី ដថងទី០៤ ណខ្វ ិេឆិកា ្បំ២០១៥ កនវងសៅសនុះ

លកុម

លបមុខ្រាជ្រមឌ

ភិ បាលកមភុជាបានអនុម័រ និងេុ ុះហរទសលខ្ជ រួេរាល់សហើយ ណដលានស្ាជ្ិកស្រុបេំនួន

១០រូបសៅថ្ន៖ “លកុមការងារជាន់ខ្ស្
ភ ់ស្លាប់ កិេស្
ច នធនអំពីភាពលបកួរលបណជ្ង និងកំ សែើន
-

សស្ដឌកិេចរវាងលពុះរាជាណាេលកកមភុជា និងស្ហរដឌអាសមរ ិក”

កាលពី ដថងទី២៦ ណខ្ឧស្ភា ្បំ២០១៥ បានសធឝើកិេស្
ច លមបស្លមួលរវាងលកុមហ៊ាុន Five Star
Enterprise

ជ្ួបជាមួយស្ារមអបកការ់ សដរសៅកមភុជា

សដើមផីណស្ឝងរកអបកផគរ់ផង
គ ់ ស្សមវៀក

បំ ពាក់ សពទរស្លាប់នំសេញសៅកាណាម
-

ដថងទី០១ ណខ្កកកម ្បំ២០១៥ ជ្ំនួបលបជ្ុំការងារជាមួយសលាក សដវ ីដ សមសយើរ ិ៍ អនុ លបធានណផបក
នសោបាយនិងសស្ដឌកិេច សាទនទូរអាសមរ ិកលបចាំលបសទស្កមភុជា
ដថងទី១៦ ណខ្កកកម

្បំ២០១៥ ផថល់ Contract Information របស្់លកុមហ៊ាុន WEI HUA

GARMENT Co., Ltd. ជ្ូនសលាក ណម៉េន ប៊ាុនសឡង ទី លបឹកាពាែិជ្ជកមយរបស្់សាទនទូរ
កាណាម និងភាបក់ងារសស្វាកមយលពំ ណដនកាណាម (CBSA)
-

ដថងទី២២ ណខ្កកកម ្បំ២០១៥ សលជ្ើស្សរ ើស្លកុមហ៊ាុន Food Products Processing សដើ មផីជ្ួយ
ឲ្រ លកុមហ៊ាុន

ំងសនុះអាេេូ លរួមកបុងកមយវ ិធី Webinar ស្ថីពី “Grocery Innovation Canada -

របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦
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An Entry into Canada Grocery Market” ណដលសធឝើសៅដថងទី០៤ ណខ្ស្ីហា ្បំ២០១៥ ចាប់
សផថើមពី សា៉េ ង ១២:០០ -០១:០០ រសស្ៀល សៅអូ តាវា៉េ លបសទស្កាណាម
-

ដថងទី២៤ ណខ្កកកម ្បំ២០១៥ បញ្ចប់ទលមង់រំរូ េុុះបញ្ជីអក
ប េូលរួមស្ិកាខសាលាណដលាន
(ទលមង់រំរ)ូ ស្លាប់ លកុមហ៊ាុនបំ សពញព័ រមាន

-

ដថងទី២៩

ណខ្កកកម

្បំ២០១៥

លបជ្ុំពិភាកាការងារជាមួយរែៈលបរិភូរបស្់ស្ារម

សរាងេលកការ់ សដរសៅកមភុជា (GMAC) ស្ថីពីការ
-

ម

រអរទលបសោជ្ន៍ ដន

GSPថយី

របស្់

ស្ហរដឌអាសមរ ិក ដល់លបសទស្កមភុជា

ដថងទី១ ណខ្កញ្ញដ ្បំ២០១៥ អុី ណម៉េ លទំនក់ ទំនងជាមួយមហ្វនថីការ ិោល័យស្លមួលពាែិជ្ជកមយ
កាណាម (TFO Canada) សដើ មផីស្ុំព័រមានអំ ពីរដមវរូប (Booth Cost) ស្លាប់ស្ហលោស្
ខ្ជបររូេ និងមធរមកមភុជា សធឝើការពិនិររនូ វលទនភាពរបស្់ខ្ួន
វ កបុងការេូ លរួម ”SIAL Canada
Trade Show 2016”

-

ដថងទី០៤ ណខ្កញ្ញដ ្បំ២០១៥ ផថល់ព័រមានអំពីរដមវរូប (Booth Cost) ”SIAL Canada Trade
Show

-

2016”

សៅឲ្រនយកមឌនពិព័ែមពាែិជ្ជកមយ

សដើមផីផថល់ព័រមានបនថសៅដល់

ស្ហលោស្ធុនរូេ និងមធរមកមភុជា

ដថងទី០៧ ណខ្កញ្ញដ ្បំ២០១៥ សលជ្ើស្សរ ើស្លកុមហ៊ាុន ស្ហលោស្ ស្ិបផកមយ សដើមផីអសញ្ជើញេូល
រួមកបុងការសធឝើបទបងាាញស្ថីពី

“ការេុ ុះសឈាយុះកបុងសរហទំព័រ

www.tfocanada.ca

របស្់

ការ ិោល័យស្លមួលពាែិជ្ជកមយកាណាម“ ណដលសធឝើសៅដថងទី៣០ ណខ្កញ្ញដ ្បំ២០១៥
-

ដថងទី១៧ ណខ្កញ្ញដ ្បំ២០១៥ ជ្ំនួបលបជ្ុំការងារជាមួយសលាកស្រាស្ី Margaret Hsiang រំណាង
សាទនទូរអាសមរ ិកលបចាំកមភុជា សៅទីស្ីកា
ថ រលកស្ួងពាែិជ្ជកមយ
េុ ុះលបមូលព័រមានអំពីទំនិញ

ពីបណា
ថ លកុមហ៊ាុនណដលផលិរស្ំសលៀកបំពាក់

រក

(Baby

wears) បានេំនួន ០៤ លកុមហ៊ាុន ជ្ូនសាទនទូរកាណាម តាមរយៈ សលាក ណម៉េន ប៊ាុនសឡង
មហ្វនថីស្លមបស្លមួលពាែិជ្ជកមយរបស្់សាទនទូ រកាណាម។ ជាមួយសនុះណដរ បានជ្ួបពិភាកា
ការងារ និ ងផសពឝផាយ i.Profile និ ងសោលនសោបាយវ ិនិ សោរកមភុជា សៅដល់ Vriens
Partner (លកុមហ៊ាុនលបឹ កាសោបល់) មកពី លបសទស្ស្ឹងប
ា ូ រ ី កាលពី ដថងទី២៨ ណខ្រុ លា្បំ២០១៥
-

សៅដថងទី៣០

ណខ្វ ិេឆិកា

្បំ២០១៥

េូលរួមដំ សែើរទស្សនកិេចេរចារសទឝភារីជាមួយ

ស្ហរដឌអាសមរ ិក ជាលបធានលកុមេរចាជាន់ខ្ស្
ភ ់ លពម

ំងានការេូ លរួមពី ឯកឧរថម សលាក

ណដលជាស្ាជ្ិកដនលកុមេរចាកមភុជាសៅទី លកុង Washington, D.C. U.S.A។
២.៩ ការងារសមាហរណរមមសារល
 ពិនិររ និងលបមូលឯកសារ ស្ថីពីអនម័ យ និងភូរោមអនម័យ (Sanitary and Phyto-sanitary,
SPS) សមយស្ហការជាមួយមហ្វនថីជ្ំនញដនលកស្ួង/សាទប័នពាក់ ព័នន
ន ឹងការងារ SPS សដើ មផីសរៀបេំ
សធឝើសស្េកថីផល
ថ ់ព័រមានសៅការ ិោល័យេុ ុះបញ្ជីកណា
ថ ល (Central Registration of Notification,
CRN) ដនសលខ្ជធិ ការមឌនអងគការពាែិជ្ជកមយពិភពសលាក
 សលរៀមលកខែៈសធឝើការផថល់ព័រមាន

ស្ថីពីការផថល់ស្ចាចប័នរបស្់សាទប័ននីរិបញ្ដរិ ថ

ស្លាប់ សធឝើវ ិសសាធនកមយមក់បញ្ូច លកិ េលច ពមសលពៀង

សលើពិធីសារ

ស្ថីពីកិេស្
ច លមួលពាែិជ្ជកមយសៅកបុងឧបស្មភ័នន

“១ក” ដនកិ េលច ពមសលពៀងស្ថីពីអងគការពាែិជ្ជកមយពិភពសលាក សៅសលខ្ជធិការមឌនអងគការពាែិជ្ជកមយ
ពិភពសលាក
របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦

40

 កំពុងសរៀបេំ បញ្ូជ នសស្េកថីផល
ថ ់ព័រមាន ស្ថីពីកមយស្ិទិប
ន ញ្ញដសៅលកស្ួងការបរសទស្ និងស្ហលបរិបរថិ
ការអនថរជារិ សដើមផីបញ្ូជ នបនថសៅសលខ្ជធិការមឌនអងគការពាែិជ្ជកមយពិភពសលាក

 ជ្ិរបញ្ចប់ ការណកស្លមួលអរទបទដន

សស្េកថីលពាងេាប់ ឧបាស្រាស្័យពាែិជ្ជកមយជាភាសាណខ្យរណដល

បានបកណលបសមយលកុមហ៊ាុនឯកជ្នជ្ួលសមយអងគការ USAID។ ការលរួរពិ និររសឡើងវ ិញសនុះាន
ការលំបាកោ៉េ ងខ្ជវំងសមយសារានកំ ហុស្សលេើនណផបកខ្វឹមសារសៅកបុងការបកណលប លពម

ំងកំ ហុស្

អកខរាវ ិរុទន និ ងានភាពមិនដូេោបសៅកបុងការបកណលបពាករអង់ សរវស្ មកជាភាសាណខ្យរសមយសលបើពាកស
សពេន៍ សផសងៗ ោប

 េូ លរួម និ ងផថល់សោបល់កុងស្ិ
ប
កាខសាលា ស្ថីពី “េាប់ និងសោលនសោបាយលបកួរលបណជ្ង” ណដល
សរៀបេំ សមយលកស្ួងពាែិជ្ជកមយណដលលបលពឹរថសៅនណខ្មករា ្បំ២០១៥

 បនថេូលរួមកិេចលបជ្ុំ ពិសលោុះសោបល់ ស្ថីពី “េាប់ ឧបាស្រាស្័យពាែិជ្ជកមយកុងលកបខ្ែ
ប
ឍ អាសា៊ាន+6”

 បនថសធឝើបេចុបផនបភាព និងជ្ំ រញ
ុ អនថរលកស្ួង-សាទប័ន ឲ្រអនុ វរថកមយវ ិធីការងារ WTO របស្់រាជ្រមឌ
ភិ បាលកមភុជា ណផអកសលើការរលមូវរបស្់ អងគការពាែិជ្ជកមយពិភពសលាក និងស្រាស្បតាមអនុ សាស្ន៍
ណដលទទួលបានសៅកបុងការលរួរពិនិររ

សោលនសោបាយពាែិជ្ជកមយរបស្់កមភុជា

កបុងអងគការ
ពាែិជ្ជកមយពិភពសលាកណខ្វ ិេឆិកា ្បំ២០១១ ណដលបានទទួ លការឯកភាពពី សដមថចដតដជានាយរ
រដឌមស្រនថី កាលពី ដថងទី០៧ ណខ្កកកម ្បំ២០១២ និងសស្េកថីជ្ូនដំ ែឹងរបស្់ទីស្ីកា
ថ ររែៈរដឌមហ្វនថី

សលខ្ ៧៧២ ស្ជ្ែ េុ ុះដថងទី១៧ ណខ្កកកម ្បំ២០១២។ បេចុបផនបភាពថយីបំផុរដនកមយវ ិធីការងារ
WTO របស្់រាជ្រមឌភិបាលកមភុជា លរូវបានសធឝើសឡើងសៅដថងទី២៤ ណខ្ស្ីហា ្បំ២០១៥ សហើយឯកសារ
បេចុបផនបភាពសនុះលរូវបានមក់ជ្ូនកិេចលបជ្ុំ លកុមការងារនីរិកមយ ពននមរ និងអភិ បាលកិេច(លកុម
សវទិ ការរាជ្រមឌភិបាល-ណផបកឯកជ្ន
 បនថតាមមនការវ ិវរថន៍ដនការេរចា

និងការអនុ វរថកញ្ចប់ បាលីណដលស្សលមេសមយ

) ដន

រដឌមហ្វនថីអងគការ

ពាែិជ្ជកមយពិភពសលាក ជាពិ សស្ស្ ការងារពាក់ ព័នន
ន ឹ ងការមិ នយកពនន និ ងមិនមក់ កូតា (Duty
Free Quota Free) កិ េស្
ច លមួលពាែិជ្ជកមយ វ ិធានលបភពសដើមទំ និញ ណដលស្ុទណន រជាវ ិស្័យណដល
ានសារៈស្ំខ្ជន់ និងានអរទលបសោជ្ន៍េំសពាុះកមភុជា

 សរៀបេំអរទបទ ស្ថីពីកិេស្
ច ហលបរិបរថិការសៅសលកាមអងគការពាែិជ្ជកមយពិភពសលាក ស្លាប់ កិេលច បជ្ុំ
សលើកទី១របស្់រែៈកាយធិការេលមុុះកមភុជា-ទួ ររី

 ទំ នក់ទំនង និងផថល់ព័រមានជ្ូនសាទនទូរអូ ស្រសាថលីពាក់ព័នន
ន ឹងដំ សែើរការដនការផថល់ស្ចាចប័នសលើ
ពិធីសារ ស្ថីពី “វ ិសសាធនកមយកិេចលពមសលពៀងា៉េ រា៉េ សកស្ ស្ថីពីការបសងកើរអងគការពាែិជ្ជកមយពិភពសលាក”
 េូ លរួមកិេចលបជ្ុំរុមូល សរៀបេំ សឡើងសមយអងគការពាែិជ្ជកមយពិភពសលាក ធនោរពិភពសលាក និង
ដដរូអភិ វឌណន៍ សៅទី លកុងហសឺណែវ លបសទស្ស្ឝីស្
 ជ្ួបពិភាកា និងសមុះដូ រសោបល់ជាមួយសលខ្ជទីមួយសាទនទូរជ្ប៉េុន លបចាំសៅកមភុជា អំពីដំសែើរ
ការដនការផថល់ស្ចាចប័នសលើកិេចលពមសលពៀង ស្ថីពីកិេស្
ច លមួលពាែិជ្ជកមយ សមយកបុងសនុះភារីជ្ប៉េុន
បានសស្បើស្ុំឲ្រកមភុជាពិចារណាផថល់ស្ចាចប័នសលើកិេចលពមសលពៀងខ្ជងសលើកុងសវលាស្មស្រា
ប
ស្បណាមួយ

 បាន

និងកំពុងតាមមនការវ ិវរថដនការេរចាកបុងលកបខ្ែឍ

អងគការពាែិជ្ជកមយពិភពសលាក

កបុង
ជ្ំ ហានស្ភុះសៅរកស្នបិស្ីទសលើកទី១០ដនរដឌមហ្វនថីអងគការពាែិជ្ជកមយពិភពសលាក ណដលសលោងសធឝើសៅ
ទីលកុងដែរូប៊ាី លបសទស្សកនោ៉េ នពាក់កណា
ថ លណខ្ធបូ ្បំ២០១៥ សនុះ

 សរៀបេំលិខ្ិរសស្បើស្ុំសោលការែ៍

សដើ មផីអនុម័រសលើស្ាស្ភាពមហ្វនថីរាជ្រមឌភិបាលកមភុជាសៅេូ ល

រួមស្នបិស្ីទ រដឌមហ្វនថីអងគការពាែិជ្ជកមយពិភពសលាកសលើកទី ១០ សៅទី លកុងដែរប
៉េូ ី៊ា លបសទស្សកនោ៉េ

របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦
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 សរៀបេំលិខ្ិរសៅ ឯកឧរថមរដឌមហ្វនថីលកស្ួងសស្ដឌកិេច និងហិរញ្ដ វរទុ

និងឯកឧរថមរដឌមហ្វនថី លកស្ួង

កស្ិកមយ រុកាខលបាញ់ និងសនសាទ សស្បើស្ុំចារ់ តាំងស្ាស្ភាពមហ្វនថីសៅេូលរួមស្នបិស្ីទរដឌមហ្វនថីអងគ
ការពាែិជ្ជកមយពិភពសលាកសលើកទី១០ សៅទី លកុងដែរប
៉េូ ៊ាី លបសទស្សកនោ៉េ

 សរៀបេំលិខ្ិរសៅ ឯកឧរថមឧបនយករដឌមហ្វនថី រដឌមហ្វនថីលកស្ួងការបរសទស្ និងស្ហលបរិបរថិការអនថរ
ជារិ សស្បើស្ុំជ្ួយអនថរារមន៍សៅសាទនសបស្កកមយអេិ ដហ្វនថយ៍របស្់កមភុជាលបចាំសៅហសឺណែវ សដើមផីផថល់

ព័រមានជាផវូវការសៅ អងគការពាែិជ្ជកមយពិភពសលាក អំពីស្ាស្ភាពរែៈលបរិភូកមភុជាណដលលរូវ
សៅេូ លរួមកិ េលច បជ្ុំ រុមូល Fourth China Round Table on WTO Accession និងេូ លរួមស្នបិស្ីទ
រដឌមហ្វនថីអងគការពាែិជ្ជកមយពិភពសលាកសលើកទី ១០
លបសទស្សកនោ៉េ

ណដលនឹងលបលពឹរទ
ថ ី សៅណខ្ធបូ

សៅទី លកុងដែរប
៉េូ ៊ាី

 ពិនិររ និងស្រាសាវលជាវឯកសារបណនទមសដើ មផីផថល់សោបល់សលើលិខ្ិរេំនួន ៣ ដូេជា៖ ១.លិខ្ិររបស្់
Mr. Roberto Azevedo អរគនយកអងគការពាែិជ្ជកមយពិភពសលាក ស្ថីពីការផថល់ស្ចាចប័នសលើ ពិធី
សារដនកិេលច ពមសលពៀងស្លមួលពាែិជ្ជកមយ (Ratification of the Trade Facilitation Agreement
Protocol), ២. លិខ្ិររបស្់ WTO ជ្ូនដំ ែឹងអំពីការផថល់លកខខ្ែឍអនុ សលោុះរបស្់សាធារែរដឌកូសរ ៉េ
េំ សពាុះវ ិស្័យសស្វាកមយ និ ងការផថល់ភាពអនុ សលោុះស្លាប់ វ ិស្័យសស្វាកមយដល់លបសទស្អភិ វឌណន៍រិេ
រួេបំផុរ, និង ៣. លិខ្ិររបស្់ WTO ស្ថីពីការរ ំលឹកការពឝកិេជ្
ច ូ នដំែឹងរបស្់កមភុជាកបុងវ ិស្័យ
កស្ិកមយ សស្វាកមយ កមយស្ិទិប
ន ញ្ញដ ការសបើកទីផារ វ ិនិ សោរ និងវ ិធានការ
ដថវ និងឧបរទមធ
ម ន
 សរៀបេំកិេចលបជ្ុំអនថរលកស្ួង-សាទប័នេំនួនបី សលើក

ក់ទងនឹងការលក់បងខូេ

សដើមផីសលរៀមស្លាប់ស្នបិស្ីទរដឌមហ្វនថីសលើកទី១០

ដនអងគការពាែិជ្ជិកមយពិភពសលាកណដលសលោងនឹងសធឝើសៅណខ្ធបូ ្បំ២០១៥ លបសទស្សកនោ៉េ នសពល

ខ្ជងមុខ្។ ខ្វឹមសារស្ំខ្ជន់រឺ ពិភាកាអំពីជ្ំហររបស្់កមភុជាកបុងការកំ ែរ់ លបសភទបញ្ដ រិ ថ ក ខ្ និង រ
ស្លាប់អនុ វរថកិេលច ពមសលពៀងស្ថីពីកិេចស្លមួលពាែិជ្ជកមយដនអងគការពាែិជ្ជកមយពិភពសលាក
 សរៀបេំឯកសារជ្ំនួយសាយររីស្លាប់ជ្ំនួបរវាង

ឯកឧរថមសទស្រដឌមហ្វនថី

ជាមួយភារៈធារ ីដនស្ហភាពអឺ រប
៉េុ លបចាំសៅកមភុជា

រដឌមហ្វនថីលកស្ួងពាែិជ្ជកមយ

ស្ថីពីដំសែើរការដនការសរៀបេំ

ស្លាប់ការផថល់

ស្ចាចប័នសលើពិធីសារ ស្ថីពីកិេចលពមសលពៀងស្ថីពីកិេស្
ច លមួលពាែិជ្ជកមយរបស្់កមភុជា

 ខ្ិរខ្ំ លបឹងណលបងណកស្លមួលអរទបទជាភាសាណខ្យរ

ដនពិធីសារស្លាប់ សធឝើវ ិសសាធនកមយកិេចលពមសលពៀង

ា៉េ រា៉េ សកស្ ស្ថីពីការបសងកើរអងគការពាែិជ្ជកមយពិភពសលាក និងឧបស្មភ័ននដនពិធីសារសនុះ (កិេចលពម
សលពៀងស្ថីពីកិេស្
ច លមួលពាែិជ្ជកមយ

របស្់អងគការពាែិជ្ជកមយពិភពសលាក)

សដើមផីសផញើជ្ូន

សដមថចដតដជានាយររដឌមស្រនថី និ ងសស្បើស្ុំមក់េូលជារសបៀបវារៈដនកិេចលបជ្ុំ សពញអងគរែៈរដឌមហ្វនថី
សដើ មផីអនុម័រ និ ងបញ្ូជ នសៅរដឌស្ភាស្ុំការផថល់ស្ចាចប័ន

 សរៀបេំ សស្េកថីណថវងសហរុ ដនពិធីសារ

ស្លាប់ សធឝើវ ិសសាធនកមយ

កិេចលពមសលពៀងា៉េ រា៉េ សកស្ស្ថីពីការ

បសងកើរអងគការពាែិជ្ជកមយពិភពសលាក និ ងបានពិ ភាកាជាមួយលកុមលបឹកាអបកេាប់អំពីសស្េកថីលពាង

សនុះ សដើមផីមក់ជ្ូន សដមថចដតដជានាយររដឌមស្រនថី េុ ុះហរទសលខ្ជសស្បើស្ុំសៅរដឌស្ភាសដើ មផីផល
ថ ់
ស្ចាចប័ន
 សរៀបេំលិខ្ិរសៅ ឯកឧរថមរដឌមហ្វនថីលកស្ួងសស្ដឌកិេច និងហិរញ្ដ វរទុ សស្បើស្ុំកិេចស្ហការកបុងការេូ លរួម
ការពារពិធីសារស្លាប់ សធឝើវ ិសសាធនកមយកិេចលពមសលពៀងា៉េ រា៉េ សកស្ស្ថីពីការបសងកើរអងគការពាែិជ្ជកមយ
ពិភពសលាកសៅរដឌស្ភា

របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦
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 េូ លរួមផថល់មរិ សលើសស្េកថីលពាងេាប់ ស្ីព
ថ ីការលរប់ លរងសលរឿងស្រាស្វ ឹង ណដលលពាងសមយលកស្ួងស្ុខ្ជ
ភិ បាល និ ងបានេូ លរួមកបុងកិ េចលបជ្ុំ រវាង ឯកឧរថមសទស្រដឌមហ្វនថី ជាមួ យឯកឧរថមរដឌមហ្វនថីលកស្ួង

ស្ុខ្ជភិបាល ស្ថីពីសស្េកថីលពាងេាប់ ខ្ជងសលើ សដើមផីធានថ្នេាប់ ថី សយ នុះស្រាស្បតាមបទមឌន និ ងការ
កំ ែរ់

ំងឡាយសៅកបុងកិេចលពមសលពៀងពាក់ព័ននរបស្់អងគការពាែិជ្ជកមយពិភពសលាក

 សរៀបេំលិខ្ិរសៅ ឯកឧរថមរដឌមហ្វនថីលកស្ួងសស្ដឌកិេច និងហិរញ្ដ វរទុ សស្បើស្ុំចារ់បញ្ូជ នមហ្វនថីអរគនយក

មឌនរយ និ ងរមឌករកមភុជា សដើមផីេូលរួមជាមួយមហ្វនថីលកស្ួងពាែិជ្ជកមយ ការពារឯកសារស្លាប់ការ
ផថល់ស្ចាចប័ នសលើពិធីសារស្លាប់ សធឝើវ ិសសាធនកមយកិេលច ពមសលពៀងា៉េ រា៉េ សកស្

ស្ថីពីការបសងកើរអងគការ

ពាែិជ្ជកមយពិភពសលាក សៅកបុងស្ម័យលបជ្ុំ សពញអងគរែៈរដឌមហ្វនថីសៅដថងទី១៣ ណខ្វ ិេឆិកា ្បំ២០១៥

 េូ លរួមស្លមបស្លមួលការងារ

សស្រ ីភាវូបនីយកមយពាែិជ្ជកមយសស្វាកមយ

សៅសលកាមកិេលច ពមសលពៀង

រំបន់ពាែិជ្ជកមយសស្រ ីរវាងអាសា៊ាន និងដដរូពិភាកា
 បនថតាមមនការវ ិវរថន៍ថីៗ
យ ដនការេរចាសស្វាកមយកុងលកបខ្័
ប
ែឍអងគការពាែិជ្ជកមយពិភពសលាក
 ស្រាសាវលជាវឯកសារណដលពាក់ព័នន
ន ឹងការេរចាសស្វាកមយតាមសវបសាយរបស្់ WTO និងអាសា៊ាន
 រូមជាមួយលកុមការងារមកពីលកស្ួងការងារ និ ងបែុថ ុះបណា
ថ លវ ិជាជជ្ី វៈ និងលកស្ួងអប់ រ ំ យុវជ្ន និ ង
កី ឡា េូលរួមលបជ្ុំ លកុមការងារលកបខ្ែឍរុែវុឌណិអាសា៊ាន

សដើមផីស្លមួលឲ្រានលំហូរសមយសស្រ ី

នូ វកាវំងពលកមយកុងលបសទស្អាសា
ប
៊ា ន ស្រាស្បតាមសោលសៅស្ហរមន៍សស្ដឌកិេអា
ច សា៊ាន្បំ២០១៥។
២.១០ ការងារសហរបតិបតថិការអនថរជាតិ និងររប់ររងជ្ាំនួយ
២.១០.១ ការអនុវតថអភិររមររបដណថប់វស
ិ យ
័ ពាណិជ្ជរមម
 កបុង្បំ ២០១៥ លកស្ួងបានសរៀបេំ កិេចលបជ្ុំ អនុរែៈកមយការអភិ វឌណពាែិជ្ជកមយ និ ងវ ិនិ សោរ
ក់ទងនឹងពាែិជ្ជកមយ SSC-TD-TRI (Sub-Steering Committee on Trade Development and
Trade Related Investment) េំនួន ៤ សលើក (ស្ូមពិនិរររបាយការែ៍ដនកិ េចលបជ្ុំនីមួយៗ)
 កបុង្បំ ២០១៥ លកស្ួងបានសរៀបេំ កិេចលបជ្ុំ រែៈកមយការអនុ វរថរសលាង
Committee) េំនួន៥ សលើក (ស្ូមពិនិរររបាយការែ៍ដនកិេចលបជ្ុំនីមួយៗ)

IC

(Implemntation

 លកស្ួងពាែិជ្ជកមយ (i) បានសធឝើការវាយរដមវពាក់កណា
ថ លអាែរថិសលើការអនុ វរថ CTIS 2014-2018,
(ii) បានកំ ែរ់បញ្ជីដនកសនាមអាទិភាពេំនួន ១០ណដលលរូវការ ការជ្ំនួយបសេចកសទស្ និង (iii)បាន
ចាប់សផថើមសរៀបេំ ណផនការរយៈសពលមធរម ស្លាប់ សកៀងររជ្ំនួយ ពាែិជ្ជកមយរបស្់លបសទស្កមភុជា
ស្លាប់្បំ2016-2020 ។

២.១០.២ ការអនុវតថរមមវិធីោ ាំរទការអភិវឌ្ណពាណិជ្ជរមម
 កមយវ ិធីោំលទការអភិ វឌណវ ិស្័យពាែិជ្ជកមយ (TDSP) ចាប់ សផថើមដថងទី ០៩ ណខ្មីន ្បំ២០០៩ សហើយ
បានបនថេំនួន

៣សលើក

ណដលសលើកេុងសលកាយសនុះរឺ នឹងលរូវបញ្ចប់ លរឹ មដថងទី១៤

ណខ្ស្ីហា

្បំ២០១៦។ TDSP រឺោំលទមូ លនិធិពហុាចស្់ជ្ំនួយ ានស្ហរមន៍អឺរប
៉េុ អងគការ UNIDO និង
DANIDA ណដលានអបកចារ់ ណេងមូលនិធិសមយធនោរពិភពសលាក(WB)។ រិរចាប់ពីសពលអនុ វរថ
ន៍កមយវ ិធីដំបូង ពី្បំ២០០៩ រហូរដល់ដថងទី៣០ ណខ្កញ្ញដ ្បំ២០១៥ សនុះលកស្ួងបានសធឝើការេំណាយ
ថវ ិកាស្រុបេំនួន $11,802,418 សស្យើនឹង 76.4% ដនេំនួនថវ ិកាស្រុបរបស្់កមយវ ិធី ($15,450,000)
 កមយវ ិធីសនុះានរសលាងស្រុបេំ នួន ២៩ កបុងសនុះរសលាងេំនួន ២០ លរូវបានបិទ និងបញ្ចប់ សហើយ
រសលាងេំនួន ៩ សទៀរ កំពុងបនថអនុ វរថន៍រហូរដល់ដថងទី ១៤ ណខ្ស្ីហា ្បំ២០១៦។ ការវាយរដមវ
របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦
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េុងសលកាយដនការអនុ វរថ TDSP សមយធនោរពិភពសលាក និងស្ហរមន៍អឺរប
៉េុ
បានបញ្ញ
ជ ក់ថ្ន
TDSP ស្មស្រាស្បសៅនឹងយុទនសាស្រស្ថរបស្់រាជ្រមឌភិបាលកបុងការអភិ វឌណវ ិស្័យពាែិជ្ជកមយ។
២.១០.៣ ការអនុវតថរមមវិធីពរងឹងសមាហរណរមម
 កមយវ ិធីពលងឹ ងស្ាហរែកមយជ្ំហានទី១ (EIF Tier 1) ចាប់ សផថើមពី ណខ្កុមៈម ្បំ២០១០ និ ងបានបញ្ចប់
សៅណខ្មីន ្បំ២០១៦។ រសលាងានថវ ិកាស្រុបេំនួន $1,293,900 សហើយរហូរមកដល់ណខ្កញ្ញដ ្បំ
២០១៥ រសលាងបានេំណាយថវ ិកាេំនួន $1,125,639 ឬ សស្យើនឹង 87% ដនេំនួនថវ ិកាស្រុប។ EIF
Tier 1 រឺស្ំសៅពលងឹងស្មរទភាពអងគភាព អងគភាពអនុ វរថរសលាង និងអនថរលកស្ួងណដលពាក់ព័នន
 កមយវ ិធីពលងឹ ងស្ាហរែកមយជ្ំហានទី២ (EIF Tier 2), CEDEP I ចាប់ សផថើមពី ណខ្កកកម ្បំ២០១២
និងបញ្ចប់ សៅណខ្រុ លា ្បំ២០១៦ សមយសផ្តថរសលើវ ិស្័យេំនួន២រឺ វ ិស្័យអងករ (IFC), វ ិស្័យស្ូលរ
(ITC), និ ង ការលរួរពិនិររនិងវាយរដមវ (DICO)។ រហូរមកដល់ណខ្កញ្ញដ ្បំ២០១៥ រសលាងបាន
េំណាយអស្់

$1,174,790

ណដលសស្យើ

នឹង

49%

ដនថវ ិកាស្រុបរបស្់រសលាងណដលានេំនួន

$3,383,429 ។ ស្លាប់ រសលាង CEDEP II ចាប់ សផថើមពី ណខ្កុមម: ្បំ២០១៤ និងបញ្ញ
ច ប់ សៅណខ្កកកម
្បំ២០១៨ សមយសផ្តថរសលើវ ិស្័យេំនួន៣ រឺ វ ិស្័យដំ ឡងមី
(អនុ វរថសមយ UNDP), ជ្លផលស្មុ លទ
ូ

(អនុ វរថសមយ UNIDO), សាលារាជ្បែិឍ រស្ភាសធឝើមូប
ា (អនុ វរថសមយអងគការ Shift 360), និងការ
លរួរពិនិររនិងវាយរដមវ (អនុ វរថសមយ DICO) ។ រហូរមកដល់ណខ្កញ្ញដ ្បំ២០១៥ រសលាងបានសធឝើ
ការេំណាយអស្់ $28,068 ណដល សស្យើនឹង 8.0% ដនថវ ិកាស្រុបរបស្់រសលាងណដលានេំនួន
$347,610 ។
២.១០.៤ ការងារដរៀបចាំណផនការរយៈដពលមធយម
លកស្ួងបាន និងកំពុងសរៀបេំ ណផនការរយៈសពលមធរម MTP (Medium Term Plan 20162020) សដើមផីសកៀង ររជ្ំនួយស្លាប់ ពាែិជ្ជកមយ ពី្បំ ២០១៦ ដល់ ២០២០ ។ ការសរៀបេំ ណផនការ
សនុះសមយណផអកសលើការពិនិររ សមើលសឡើងវ ិញសលើការអនុវរថកនវងមក នូ វយុទសា
ន ស្រស្ថស្ាហរែកមយ
ពាែិជ្ជកមយកមភុជា និងណផនទីបងាាញផវូវ CTIS (Cambodia Ttrade Integration Strategy 20142018) ។ ជាលទនផល កសនាមអាទិ ភាពេំ នួន ១០ វ ិស្័យលរូវបានអនុម័រសមយ SSC និ ង
លកស្ួងពាែិជ្ជកមយ។
ទស្សន

ណផអកសលើកសនាមអាទិ ភាព

ំង

១០

សនុះ

លកស្ួងបានបសងកើរនូ វឯកសារ

ន (Concept Nates) េំ នួន ៥ ណដលឯកសារសនុះ នឹងសលបើ លបាស្់សដើមផីណស្ឝងរកការោំលទពី

ដដរូ រអភិ វឌណន៍។ លកស្ួងនឹងសរៀបេំឯកសារទស្សន

នេំ នួន ៥ សផសងសទៀរ សៅសពលខ្ជងមុខ្។

ណផនការរយៈសពលមធរម ២០១៦-២០២០ សលោងនឹងសធឝើេប់ ស្ពឝលរប់ សៅលរី ាស្ទី ១ ្បំ ២០១៦ ៕
២.១១ ការងាររតួតពិនិតយ បរងាកបការណរលងបនលាំ និងការពារអបរដរបើរបាស់
២.១១.១ ការពរងឹងរបសិទនភាពននការរតួតពិនិតយការនា ាំដចញ-នា ាំចូល តាមរចររពាំណដន
 រកស

ើញ

រី ឡូលកាម

 រកស

និងរ ឹបអូ ស្យកកសមធេសចាលនូ វផលិរផលមាូបអាហារោយនស្ុវរទិភាពេំនួន

១៣.៩៧៤

ើញសារធារុរាវោយនសាវកស្ញ្ញដេំ នួន ១៥ប៊ាី ដុង សស្យើ៣០០លីលរ និ ងសម៉េៅលកាមពែមស្ោយន

សាវកស្ញ្ញដេំ នួន ២០រីឡូលកាម
របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦
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 ស្ហការជាមួយស្មរទកិេពា
ច ក់ព័នន

រកស

ើញ

និងឃ្រ់ទុកជាបសណា
ថ ុះអាស្នបនូវភវុក

លកញំ េងកូមខ្ជវ ានទមងន់ស្រុប ៤៥,៦០រីឡូលកាម

កនធុយដំ រ ី

 ឃ្រ់ទុកសមសឡលាបណស្ផកេំនួន ៦ធុ ង សស្យើ ៣០រីឡូលកាម និងអាស្ុីរអាសស្និ េេំនួន ៣៦ដប សស្យើ
៤២លីលរ។

២.១១.២

ពរងឹងរបសិទនភាពននការឃ្ល ាំពិនិតយទីផារ

ទប់សាកត់ដរោះណផបរសុខ្មាលភាព

សុវតទិភាពអបរដរបើរបាស់ ពារ់ព័នននង
ឹ ផលិតផល
កមយវ ិធីឃ្វព
ំ ិ និររទីផាររួមាន៖ ការសធឝើអសងករសលើការសលបើ លបាស្់សារធារុរីមីហាមឃ្រ់ និង
សារធារុរីមីបណនទមកបុងមាូបអាហារ វរថានមី លកូជ្ីវសាស្រស្ថណដលបណា
ឋ លឲ្រពុល និងការសធឝើអសងករសលើ

សមតាែុលកបុងស្រាសា។ ជាលទឌផលបានឃ្វព
ំ ិ និររទីផារេំនួន ១.២២៧សលើក និង២៤លរឹ ុះសាទនស្ិកា
សៅទូ

ំងលបសទស្ដកហូរទំនិញណដលានភាពមិនលបលករី (ទំ និញណកវងកាវយ, ខ្ូេរុែភាព, ផុរ

កំ ែរ់ រយៈសពលសលបើ លបាស្់ ។ល។) ស្រុបលបាែ ១៣.៩៥៦រីឡូលកាម មកកសមធេសចាល។
២.១១.៣ ពរងឹងសាទប័ន ដធវើឱ្យរបដសើរ និងមានរបសិទនភាពចាំដពាះរិចចការពារអបរដរបើរបាស់
 បិទផ្តធំងរូបភាពផសពឝផាយ (Posters) អំពីរសបៀបពិនិររសាវកស្ញ្ញដផលិរផលមាូបអាហារណដលាន
ស្ុវរទិភាព សៅតាមទីផារ និងទី សាធារែៈ បានេំ នួន ៥១.៦៣០ផ្តធំង

 សស្បើស្ុំផ្តអកការផាយពាែិជ្ជកមយលក់ផលិរផលេំនួន ០៤ ជាបសណា
ថ ុះអាស្នប សដើមផីឲ្រលកុមហ៊ាុនណក
ស្លមួលខ្វឹមសារឲ្របានស្មស្រាស្បសឡើងវ ិញ។
ណដលជាាចស្់ផលិរផល

តាមការតាមមនរបស្់លកស្ួងស

ើញថ្ន

លកុមហ៊ាុន

ំង ៤ បានលបរិបរថិតាមកិេស្
ច នារបស្់ខ្ួនបានស្មស្រា
វ
ស្ប

 ពិ ភាកាជាមួយលកុមហ៊ាុនេំនួន ១០ ពី រាវភាពដនការផថល់រងាឝន់ និងលបស្ិទភា
ន ពដនផលិរផលណដល
លកុមហ៊ាុនបានអុះអាងតាមរយៈការសឃ្ស្នផាយពាែិជ្ជកមយតាមទូ រទស្សន៍។
ឹ សាធារណៈ
២.១១.៤ ដលើររមពសកា
់ រយល់ដង
 េុ ុះអប់ រ ំផសពឝផាយអំពីរុែភាព

ស្ុវរទិភាពមាូបអាហារ

និងផលប៉េ ុះពាល់ដល់អាជ្ី វករ

សៅតាម

ទីផារបានេំ នួន ១.២២៧សលើក សមយានអាជ្ី វករេូលរួមលបាែ ២២.៩២៥នក់
 េុ ុះអប់ រ ំផសពឝផាយអំពីរុែភាព ស្ុវរទិភាពមាូបអាហារ និងផលប៉េ ុះពាល់ណដលបណា
ថ លមកពី ការសលបើ

លបាស្់សលរឿងសញៀនសៅតាមវ ិទាល័យ និងមហាវ ិទាល័យបានេំនួន ១៩សលើក សមយានស្ិស្ា
នុ ស្ិស្ស-និ ស្សិរ សលាកលរូ-អបកលរូ និងសាស្រសាថចាររេូ លរួមេំ នួន ៤.៩៦៩នក់ ។
២.១១.៥ ទប់សាកត់ការណរលងបនលាំ

 ស្ហការបហ្វងាកបស្ិបផកមយផលិរកាសហឝមួយកណនវង ណដលានកំហុស្ណផបកបសេចកសទស្សលើស្ំបកសវេ
ខ្ចប់ សមយបានភូរកុហកអបកសលបើ លបាស្់ថ្នជាកាសហឝ ១០០%
 េុ ុះលរួរពិនិរររុែភាពកលមិរស្នធស្សន៍អុកតាន (Octance) និងបរ ិាែរងាឝស្់រងាឝល់សលបងសាំង
សៅសាទនីយ៍សលបងឥនននៈេំ នួន ៤៥ សៅរាជ្ធានីភំ សប ពញ សមយរកស
សលបងសាំងណដលានកលមិរអុកតាន

ើញសាទនី យ៍ ៣ បានមក់ លក់

បជាងបទមឌនកំែរ់ និងានសាទនីយ៍េំនួន ៨ ានកលមិរ

លំសអៀងណផបករងាឝស្់រងាឝល់ (ពី ១.៣លីលរ សៅ ៦.៤ លីលរ កបុងបរ ិាែសលបង ១០០ លីលរ)។ លកស្ួង
របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦

45

ពាែិជ្ជកមយ

បានឲ្រាចស្់សាទនីយ៍

ំង

១១

សធឝើកិេចស្នាសដើមផីសធឝើការណកស្លមួលជាការ

លបញប់។ កបុងករែីពុំ អនុ វរថតាមការណែនំ លកស្ួងនឹងអនុ វរថវ ិធានការេាប់ជាបនថ

 ស្លមបស្លមួលពាករបែឹថ ងជាមួយលកុមហ៊ាុនបារ ី

៥៥៥

The

British

American

Tobacco

Cambodia ជាមួយនយកមឌនកមយស្ិទប
ន ញ្ញដដនលកស្ួងពាែិជ្ជកមយកុងវ
ប ិធានការស្រាសាវលជាវការលក់
បារ ី៥៥៥ ពីស្ំណាក់ លកុមហ៊ាុនដដទសទៀរកបុងលពុះរាជាណាេលកកមភុជា

 េូ លរួមស្ហការ លរួរពិនិររទីតាំងផលិរទំនិញណកវងកាវយេំនួន ២កណនវង សៅរាជ្ធានីភំ សប ពញរឺ:
ទី តាំងផលិរសលរឿងស្ំអាង
ENERGY

DRINK

ណកវងបនវំា៉េកមួ យកណនវង

និងទី តាំងស្ិបផកមយផលិរសភស្ជ្ជ:ា៉េ ក

លួេបនវំសាវកស្ញ្ញដកាលលកបីមួយកណនវង

សមយដកហូរវរទុតាងមួយេំ នួន

បញ្ូជ នសៅរុ លាការ
 េុ ុះលរួរពិនិររ និងដកហូរស្រាសាណកវងកាវយេំនួន ១៤៨ដប បញ្ូជ នសៅរុ លាការសដើមផីចារ់ ណេងតាម
នីរិវ ិធី

 លរួរពិនិររ និ ងសធឝើសរស្ថិ៍សាកលផងសលើជ្ញ្ជីងលក់កាថមសៅសខ្រថកំពរ និងសខ្រថណកបេំនួន ២៧ជ្ញ្ជីង
ណដលលទនផលពិនិររស

ើញានជ្ញ្ជីងេំនួន ៥ ានកលមិរលំសអៀងសលើស្ពី ១០០លកាម ដល់ ៥០០

លកាម សលើដុំទមងន់ ២០ រីឡូលកាម ណដលបានសាកលផង។
២.១១.៦ បញ្ជ រទាំនារ់ទាំនងអាំពីអនាម័យ និងភូតោមអនាម័យ (SPS Enquiry Points)
ស្រាសាវលជាវ និងពិ និររការជ្ូនដំ ែឹងអំ ពីអនម័ យ និងភូរោមអនម័យបានេំនួន ៥៤៤
ករែី (ណផបកស្ុវរទិភាពផលិរផលមាូបអាហារេំ នួន ៤២២ករែី ណផបកកិេកា
ច រពារដំណាំេំនួន ៦០

ករែី និងណផបកកិេកា
ច រពារស្ុខ្ភាពស្រឝេំនួន ៦២ករែី) ពី ១៧លបសទស្ និ ងតាមមនលពឹរិ កា
ថ រែ៍
ស្ថីពីស្ុវរទិភាពផលិរផលមាូបអាហារ ណដលសកើ រានសៅលបសទស្ននបានេំនួន ១១ករែី ដូេជា៖
 ករែីមិនអនុ ញ្ញដរឲ្រនំេូល និ ងបញ្ូជ នលរឡប់ សៅវ ិញ នូវអងករស្ំរ ិរណដលានលបភពសដើមសៅលបសទស្
ឥណា
ឍ សលកាយពីបានរកស
របស្់លបសទស្អុីតាលី

ើញានបរ ិាែ ស្ំែល់ថ្នបំកស្ិកមយCarbendazim កបុងកលមិរ0.03mg/Kg

 សស្េកថីជ្ូនដំែឹងរបស្់អាជាញធរលបសទស្អូ ស្រសាថលី
ហ៊ាុន Patties

Foods

Raspberries;

Creative

Ltd

និងែូណវលសហសឡង់

លបមូលមកវ ិញនូ វផលិរផលដផវសឈើ បងកក

Gourmet

ផលិរផល ណផវសឈើ សនុះ លរូវបានរកស

Mixed

Berries)

អំពីវ ិធានការរបស្់លកុម
(Mixed

Berries and

ណដលានលបភពសដើមសៅលបសទស្េិន។

ើញានការេមវងេូ លវ ីរុស្ Hepatitis A

 ការហាមឃ្រ់ មិ នអនុញ្ញដរឲ្រនំេូល និងកសមធេសចាលណផវស្រាស្ការនរ នំេូលពី លបសទស្សវៀរណាម
បនធប់ពីបានរកស

ើញវរថានស្ំែល់ថ្នបំកស្ិកមយ Carbendazim សលើស្កលមិ កកំ ែរ់ កបុងបទបផញ្ដរិ ថ
សៅលបសទស្ណប៊ា លហសិក
 ការលបមូលមកវ ិញនូ វណផវសបា៉េ ម ណដលផលិរសមយលកុមហ៊ាុន Bidart Brothers និងលកុមហ៊ាុនជាដដរូ
Bidart Brothers បនធប់ពីបានរកស

ើញានេមវងបាក់ សររ ី Listoria Monocytogenes សៅស្ហរដឌ

អាសមរ ិក
 ការជ្ូនព័រមានអំពីការលបមូលមកវ ិញនូ វផលិរផល Fisher Brand 10 Ounce Chopped Walnuts
របស្់លកុមហ៊ាុន John B. Sanfilippo & Son, Inc បនធប់ពីបានរកស

ើញថ្នានការេមវងេូលបាក់ សររ ី

Salmonella
របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
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 អាជាញធរស្ុវរទិភាពផលិរផលមាូបអាហារ

លបសទស្ណប៊ា លហសិក

បានរកស

ើញវរថានបរ ិាែ

ស្ំែល់ថ្នបំកស្ិកមយ Chlorpyrifos 12.2mg/Kg សលើផលិរផលសលរឿងសទស្ជ្ី រនងវង (SweetBasil)

ណដលានលបភពសៅកមភុជា សលើស្ពីការកំែរ់ កុងបទបញ្ដ
ប
រិស្
ថ ហភាពអឺ រប
៉េុ
 សស្េកថីណែនំជាសាធារែៈ មិនឲ្រទិញ លក់ ឬទទួ ល នស្ករលោប់ រស្ជារិ ណផវធូសរនណដលាន
ា៉េ ក (យីសហា)

“Wendy’s“ ណដលស្ងស័យពីលទឌភាព ដនការេមវងេូលបាក់ សររ ីបងកជ្មងឺ Samolnella

E. coli របស្់រដឌបាលឱ្ស្ថ និងមាូបអាហារលបសទស្ហឝីលីពីន

 ការជ្ូនព័រមានអំពីលកុមហ៊ាុន Atkins International BV បានស្យ័លរេិរថលបមូលមកវ ិញផលិរផលនំ
ស្ូកូឡា “Atkins Endulge Chocolate Break Wafers” បនធប់ពីស្ងស័យលទឌភាព ដនការេមវងេូល
បាក់ សររ ី Salmonella សៅេលកភពអង់ សរវស្
 លកុមហ៊ាុន Butala Emporium, Inc of Jackson Heights, NY សៅស្ហរដឌអាសមរ ិក បានស្យ័លរេិរថ
លបមូលមកវ ិញនូ វផលិរផលអាហារបំ ប៉េន “Ayurvedic Dietary Supplements” ណដលនំេូលពី
លបសទស្ឥណា
ឍ

បនធប់ពីបានរកស

បារ ៉េរកបុងកលមិរបរ ិាែ
ជាពិ សស្ស្

ើញថ្នានវរថានសារធារុ ពុលសលាហៈធារុធងន់ស្ំែរ

ណដលនឹងបណា
ថ លឲ្រានសលោុះថ្នបក់

និង

ដល់ស្ុខ្ភាពអបកសលបើ លបាស្់

រក កុាររូេ និងស្រស្ថីានដផធសពាុះ។

 សស្េកថីជ្ូនដំែឹងពីសាទប័នអនម័យមាូបអាហារ និងបរ ិសាទន រដឌបាលលកុងហុងកុង ណដលបានហាម
ទទួ ល

ន

ណេកចាយ និងលក់ផលិរផលសភស្ជ្ជៈអាល់កុល (េំ សពាុះណរឡរ
ូ ិ៍ផលិរផលណដលាន

បញ្ញ
ា ) ណដលផលិរសៅលបសទស្បារាំង បនធប់ពីទទួ លបានសស្េកថីជ្ូនជ្ូនដំែឹង ពី វរថានសារធារុ
រីមី Ethyl Carbamate ( 11.4 milligram per Litre) សៅកបុងផលិរផលសនុះ ។
២.១១.៧ ការងារពារ់ពន
័ ន ACCSQ, ATFC, ARASFF, ARASCP, ACOST, ACCP
 កិេកា
ច រអាសា៊ាន
-

ACCSQ: បានេូលរួមកបុងកិេចលបជ្ុំ សលើកទី ២០ ដនលកុមការងារផលិរផលមាូបអាហារផសំសស្រាស្េ
(Prepared Food stuff Working Group) ណដលជាលកុមការងារសលកាមរែៈកាយធិការពិ សលោុះ

សោបល់អាសា៊ាន អំពីកិេកា
ច រស្ថង់មរ និងរុែភាព ( ACCSQ) សដើ មផីពិនិររ និងយល់លពម
នូ វកិេកា
ច រមួ យេំនួន ណដលពាក់ព័ននសៅនឹងការសធឝើស្ុខ្ដុមនីយកមយមូបអាហារផសំ
ា
សស្រាស្េជាអាទិ៍
ការទទួលសាគល់ោបសៅវ ិញសៅមក,

ការកំ ែរ់

លកខខ្ែឍរលមូវស្លាប់ការលរួរពិនិររ

ផលិរផលមាូបអាហារ, ការសរៀបេំមនធីរពិ សសាធន៍ ស្លាប់ សលបើ លបាស្់ជាយនថការសមុះស្រាសាយ
-

ជ្សាវុះកបុងពាែិជ្ជកមយមូបអាហារ
ា

ATFC: បានេូ លរួមកបុងកិេលច បជ្ុំពិភាកា សដើ មផីកំែរ់នូវជ្ំហរ ឯកភាពោបសលើបណា
ថ េំែុេ
ពាក់ព័នន
ន ឹងការលរប់ លរងស្ុវរទិភាពមាូបអាហារ

ណដលយនថការកូដិេអនថរជារិបានដំ សែើរការ

កសាង នូ វស្ថង់មរ សៅតាមបណា
ថ ដំណាក់
-

រួ រករ់ស្ំោល់ថ្ន អនុ សលាមសៅតាមណបបបទដនការលបជ្ុំបូរសវន
ថ
កមភុជាានការពឝកិេចលរូវសធឝើ
ជាាចស្់ផធុះ ស្លាប់កិេចលបជ្ុំ សលើកទី ១៧ ដន ATFC សៅកបុង្បំ ២០១៧ ខ្ជងមុ ខ្
ARASFF: បានេូលរួមកបុងកិេចលបជ្ុំ លបព័ននសឆវើយរបបនធន់ ស្លាប់មូបអាហារ
ា
និងេំ ែីស្រឝ
របស្់អាសា៊ាន (ARASFF) ណដលានស្ាស្ភាពមកពីបណា
ថ លបសទស្កបុងរំបន់អាសា៊ានបាន

េូ លរួម។ កមយវរទុ ដនកិេចលបជ្ុំ រឺ សដើមផីសាថប់ របាយការែ៍អំពីលទនផល, ភាពខ្ជវំង, និ ងការ
របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
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លំបាកដនការអនុ វរថលបព័នន ARASFF ណដលលបសទស្អាសា៊ានជាស្ាជ្ិកបានអនុ វរថកនវងមក
និងការសរៀបេំ ណផនការស្លាប់អនុ វរថរយៈសពល ៣ ្បំបនថ ( ២០១៦-២០១៨)។
២.១១.៨

ការងាររណៈរមាមធិការអនថរររសួងសរមបសរមួលការរតួតពិនិតយរុណភាព

ិ ជាតិ
សុវតទិភាពផលិតផល និងដសវា និងរណៈរមាមធិការរូដច
 កិេកា
ច រកូដិេអនថរជារិ
-

សរៀបេំសារជាថយី នូ វស្ាស្ភាព របស្់រែៈកាយធិការកូដិេជារិ , សលខ្ជធិការមឌន, និ ងលកុម
ការងារបសេចកសទស្

-

ំង ៤

សរៀបេំកិេចលបជ្ុំរែៈកាយធិការកូដិេជារិ សដើមផីលបកាស្ស្ាស្ភាពណរងតាំងថយី សមយាន
ការណែនំឲ្រានណផនការស្កមយភាពស្មស្រាស្បអមសមយរបបរាយការែ៍

អំពីស្កមយភាព

ណដលបានអនុ វរថ សៅតាមរេនស្មភ័ននណដលបានកំែរ់ ។
២.១១.៩ ការរសាងចាប់ និងបទបផញ្ដ តថប
ិ ដចចរដទសសរមាប់ការងារកា ាំរុងរតូល
 កំពុងសរៀបេំសស្េកថីលពាងេាប់ ស្ថីពីមូបអាហារនិ
ា
ងសស្េកថីលពាងេាប់ស្ីព
ថ ីកិេកា
ច រពារអបកសលបើ លបាស្់

 កំពុងសរៀបេំសស្េកថីលពាងបញ្ដ រិប
ថ សេចកសទស្ អំពី “ការនំេូលផលិរផលមាូបអាហារ និងការលបមូល
លរលប់មកវ ិញនូ វមាូបអាហារណដលានសលោុះថ្នបក់ (Food Recall)”

 បនថការស្រាសាវលជាវ

និងសធឝើបេចុបផនបភាពកលមងព័រមានហានិភ័យ

បងកសមយផលិរផលមាូបអាហារ

សដើ មផីកំែរ់វ ិធានការលរួរពិនិររការនំេូល និ ងឃ្វព
ំ ិនិររទីផារ លពម

ំងវាយរដមវហានិភ័យ សលើ

លបសភទមាូបអាហារកំ ប៉េុង ផលិរផលទឹ កសមុះសោ, ផលិរផលទឹកពិ សារ, និ ងផលិរផលសលបងឥនននៈ
មួ យេំនួន។
២.១១.១០ ការងារមនធរី ពិដសាធន៍
 េូ លរួមការសធឝើសរស្ថកុងកមយ
ប
វ ិធីអនថរមនធីរពិ សសាធន៍ជាលកខែៈអនថរជារិបានមួយសលើក ស្ថីពីការវ ិភារ

រកសលាហៈធងន់កុងទឹ
ប
ក (ណដក, ការ់ មរូម, ទង់ ណដង, និងស្ំែរ) សរៀបេំ សឡើងសមយការ ិោល័យរុ ែ
ភាព និ ងស្ុវរទិភាពមាូបអាហារ ដនលកស្ួងស្ុខ្ជភិ បាលដថ

 ទទួ លវ ិភារសារធារុរីមីបណនទម កបុងមាូបអាហារេំនួន ១,២៤១រំ រ,ូ សារធារុេមវងេំនួន ៤៩រំ រ,ូ មី លកូ
ជ្ី វសាស្រស្ថេំនួន ៥១៤រំ រ,ូ រូបសាស្រស្ថេំនួន ១.៩៦៧រំ រ,ូ សារធារុអាហារូបរទមេ
ម ំនួន ៦៣រំ រ,ូ
ស្ំែល់សារធារុ រីមីេំនួន ៣២រំ រ,ូ រុ ែភាពសលបងឥនននៈេំនួន ៧៧៦រំ រ,ូ និ ងការវ ិភារសផសងសទៀរ
េំនួន ១០រំ រូ សមយពិនិររស

ើញផលិរផលេំ នួន ១២៨រំ រូ មិនស្មស្រាស្បតាមស្ថង់មររលមូវ

 អនុ ញ្ញដរឲ្រនិស្សិរ មកពីមហាវ ិទាល័យឪស្ថសាស្រស្ថ រីមីសាស្រស្ថ និងរី មីេំែីអាហារ េំនួន
១៣៧នក់ បានសធឝើកមយស្ិកា ស្ថីពីលបព័ននលរប់ លរងស្ុវរទិភាពមាូបអាហារ និងវ ិធីសាស្រស្ថវ ិភាររុែ
ភាព និ ងស្ុវរទិភាពមាូប

 សរៀបេំមហ្វនថីតាមជ្ំ នញ

និងបសងកើនស្មរទភាពបសេចកសទស្

តាមការហឝឹកហារ់កុងលបសទស្/សលៅ
ប

លបសទស្ និងការបែុថ ុះបណា
ថ លជ្ំនញជាក់ លាក់បណនទម ជាពិ សស្ស្ការបែុថ ុះបណា
ថ ល ការសលបើ
លបាស្់ឧបករែ៍ទំ សនើប។

វរគបែុថ ុះបណា
ថ ល

សមយសលបើ លបាស្់ឧបករែ៏ទំ សនើប

GC-MS

ំងសនុះានដូេជា៖

វ ិធីសាស្រស្ថណញកសារធារុរីមី

យុទសា
ន
ស្រស្ថលរប់ លរងសារធារុរីមី

របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦

និងការស្ិកា
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រេនស្មភ័ននណដលានលកខែៈស្មផរថិស្លាប់ធានស្ុវរទិភាពមាូបអាហារ។ល។
២.១២ ការងារមស្រនថី បណថុះបណា
ថ ល និងអភិវឌ្ណន៍ធនធានមនុសស
លកស្ួងានលកបខ្ែឍមហ្វនថីរាជ្ការស្រុបេំនួន ១.៦៤៤ នក់ ស្រាស្ីេំនួន ៤៣៦នក់ រម
ួ ាន៖
 រដឌបាលកណា
ថ ល

េំនួន ១.១៨៨ នក់

ស្រាស្ីេំនួន ២៨២ នក់

 មនធីរពាែិជ្ជកមយរាជ្ធានី -សខ្រថ

េំនួន

ស្រាស្ីេំនួន ១៥៤ នក់

 លកបខ្ែឍ មុខ្ងារសាធារែៈ

េំនួន ១.៦១៥ នក់

 លកបខ្ែឍ មិនណមនមុខ្ងារសាធារែៈ

េំនួន

៤៥៦ នក់
២៩ នក់

 លបសភទលកបខ្ែឍ ”ក” េំ នួន ១.៣៣៧នក់ លកបខ្ែឍ “ខ្” េំ នួន ១០២នក់ លកបខ្ែឍ “រ” េំ នួន
២០៥នក់
 សមយណឡកជ្នពិ ការានេំនួន ២៦នក់ ស្រាស្ីេំនួន ៧នក់ រិរជាភាររយេំនួន ១.៦% ដនមហ្វនថីស្រុប
 សធឝើសស្េកឋីជ្ូនដំែឹង ស្ឋីពី “មហ្វនថីរាជ្ការណដលលរូវេូលនិវរថន៍្បំ២០១៦” ានេំនួន ២៨នក់ ជ្ូនសៅ
លរប់អងគភាពពាក់ព័នន
 សធឝើប័ែតស្ំោល់ខ្ួនជ្ូ
វ
នថ្នបក់ដឹកនំ ទី លបឹកាជ្ំនួយការ និងមហ្វនថីរាជ្ការសលកាមឱ្វាទលកស្ួងពាែិជ្ជ
កមយសៅទីស្ីកា
ថ រលកស្ួងបានេំនួន ១.៣៣៧នក់ និ ងមនធីរពាែិជ្ជកមយរាជ្ធានី-សខ្រថបានេំនួន ៤៣១
នក់ ស្រុប

ំងអស្់បានេំនួន ១.៧៦៨នក់

 ការងារសមមយ បានសរៀបេំណបបបទឯកសារសស្បើស្ុំផល
ថ ់សលរឿងឥស្សរ ិយយស្ ជ្ូនមហ្វនថីរាជ្ការ សៅ
តាមអងគភាពសលកាមឱ្វាទលកស្ួង ណដលបានខ្ិរខ្ំបំសពញការងារកបុង្បំ២០១២ និង្បំ២០១៣ សៅ
តាមលបសភទសមមយសឡើងវ ិញ ដូេខ្ជងសលកាម៖
-

ក. សលរឿងឥស្សរ ិយស្ស្លាប់ លទនផលការងារ្បំ២០១២ ានេំនួន ១៣នក់កុ ងសនុះាន៖
ប
សមមយស្ុវតាទរា ថ្នបក់មហាសស្រ ីវឌណន៍

េំនួន

០៣នក់

សមមយស្ុវតាទរា ថ្នបក់មហាសស្ន

េំនួន

១០នក់។

ខ្. សលរឿងឥស្សរ ិយស្ស្លាប់ លទនផលការងារ ្បំ២០១៣ ានេំនួន ២៧រូប កបុងសនុះាន៖
សមមយារុ លបសទស្ ជារូបការ

េំនួន

០៣នក់

សមមយលពុះរាជាណាេលកកមភុជា ថ្នបក់មហាសស្រ ីវឌណន៍
សមមយលពុះរាជាណាេលកកមភុជា ថ្នបក់មហាសស្ន

េំនួន

០២នក់

េំនួន

០២នក់

េំនួន

០១នក់

-

សមមយលពុះរាជាណាេលកកមភុជា ថ្នបក់ សស្ន
សមមយស្ុវតាទរា ថ្នបក់មហាសស្រ ីវឌណន៍

េំនួន

០៥នក់

-

សមមយស្ុវតាទរា ថ្នបក់មហាសស្ន

េំនួន

១៤នក់។

-

 ណកស្លមួលរួ នទីតាមលបកាស្ណរងតាំង

និងណកស្លមួលលបាក់បំណាេ់មុខ្ងារជ្ូនមហ្វនថី

ណដលបាន

ណរងតាំង សមយអនុ លកឹររសលខ្ ១១៤អនលក.បក េុ ុះដថងទី០៧ ណខ្កញ្ញដ ្បំ២០១៥ ស្ថីពី “ការកំែរ់
រេនស្មភ័នលន រប់ លរង និងមុខ្រំ ណែងកបុងរេនស្មភ័នលន រប់ លរង” ដនលកស្ួងសាទប័នថ្នបក់ជារិ និងថ្នបក់
សលកាមជារិ

 អនុ វរថណផនការលកបខ្័ែឍមហ្វនថីរាជ្ការ ណដលបានឯកភាពពី លកស្ួងមុខ្ងារសាធារែៈ និងលកស្ួង
សស្ដឌកិេច និងហិរញ្ដ វរទុ ផថល់លកបខ្័ ែឍមហ្វនថីថី េ
យ ំនួន ៨៥កណនវង បុរគលិកជាប់ កិេស្
ច នាេំនួន ១០០
កណនវង និងពលករអណែថរេំនួន ៩៦កណនវង ស្លាប់្បំ២០១៦
របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦
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 មហ្វនថីរាជ្ការលកស្ួងពាែិជ្ជកមយ
លកស្ួងេំនួន

៧៨៧នក់

បានេូលជាស្ាជ្ិកស្ារមមហ្វនថីរាជ្ការស្ុីវ ិល

និងមនធីរពាែិជ្ជកមយរាជ្ធានី -សខ្រថេំនួន

៥៤៩នក់

សៅទី ស្ីកា
ថ រ
ស្រុបានេំ នួន

១.៣៣៦នក់។ លកស្ួងបានចារ់តាំង និងចារ់បញ្ូច នថ្នបក់ដឹកនំនិងមហ្វនថីរាជ្ការរំណាង លកស្ួងឲ្រ
េូ លរួមកបុងរែៈកមយការ និងយនថការននានេំនួន ១០៣រូប។
ក. ណរងតាំង៖
ណរងតាំង និ ងស្លមួលភារកិេចជ្ូនមហ្វនថីរាជ្ការ សមយលពុះរាជ្លកឹររ អនុ លកឹ ររ និងលបកាស្
ស្រុបេំនួន ២៧៩រូប (ថ្នបក់រដឌបាលកណា
ថ លេំ នួន ៩៩រូប

ស្លមួលភារកិេចថ្នបក់កណា
ថ ល

ស្រុប

េំនួន ១៧៦នក់ និងថ្នបក់រាជ្ធានី -សខ្រថេំនួន ១៥រូប) រួមាន៖ អោគធិការមួយរូប អរគនយកជ្ំ រញ
ុ
ពាែិជ្ជកមយមួយរូប ទី លបឹកាលកស្ួងានឋានៈសស្យើអនុ រដឌសលខ្ជធិ ការមួយរូប អរគនយករង ២រូប
ទី លបឹកាពាែិជ្ជកមយអមសាទនសបស្កកមយកមភុជា
មួ យរូប

សៅទី លកុងហសឺណែវានឋានៈសស្យើអរគនយករង

និងអរគនយកលកុមហ៊ាុនហ្វហគីនសលរដេំនួនមួយរូប

និងទី លបឹ កាពាែិជ្ជកមយអមសាទន

សបស្កកមយកមភុជា សៅទី លកុងហសឺណែវានឋានៈសស្បើលបធាននយកមឌនមួ យរូប ទី លបឹកាលកស្ួងាន
ឋានៈសស្យើអរគនយករងមួ យរូប លបធាននយកមឌន ៦រូប អនុ លបធាននយកមឌន ១០រូប ថ្នបក់ លបធាន
ការ ិោល័យ ៣០រូប ថ្នបក់អនុ លបធានការ ិោល័យេំនួន ៤៤រូប។ និងការណរងតាំងថ្នបក់ សលកាមជារិ
ានដូេជា៖លបធានមនធីរ ៣រូប និងលបធានមនធីរស្ថីទីេំនួនមួ យរូប អនុ លបធានមនធីរ ២រូប និងលបរល់
ភារកិេអ
ច នុ លបធានមនធីរ ២រូប និងលបធានការ ិោល័យថ្នបក់ សលកាមជារិេំនួន ៧រូប ស្រុបានេំនួន
១៥រូប។
ខ្. សផធរ និងស្លមួលភារកិេ៖ច
 ស្លមួល និងសផធរភារកិេចជ្ូនមហ្វនថី ដនអរគនយកមឌនកាំកុងលរូលស្រុបានេំនួន ១៦២រូប កបុងសនុះ
ាន៖ លបធានសាខ្ជេំនួន ២៤រូប និងអនុ លបធានសាខ្ជានេំនួន ១៣៨រូប
 ស្លមួល និងសផធរភារកិេចជ្ូនមហ្វនថីថ្នបក់ជារិ និងថ្នបក់ សលកាមជារិ ស្រុបានេំនួនេំនួន ៨រូប។
រ. ការបែុថ ុះបណា
ថ ល និងអភិវឌណន៍ធនធានមនុស្ស៖
-

-

សរៀបេំ វរគបែុថ ុះបណា
ថ លបានេំ នួន ១៦ សលើក ស្រុបស្ិកាខកាមេំនួន ៨៣៩នក់កុងសនុះ៖
ប


មហ្វនថីលកស្ួងពាែិជ្ជកមយ

េំនួន

៧៨៤ នក់



មហ្វនថីលកស្ួងពាក់ព័នន

េំនួន

១៥ នក់



វ ិស្័យឯកជ្ន

េំនួន

៤០នក់

សរៀបេំវរគបែុថ ុះបណា
ថ លការស្ិកាពីេាងយ (Distance Learning) របស្់អងគការពាែិជ្ជកមយ
ពិភពសលាកេំ នួន ២វរគ ណដលានស្ិកាខកាមេូ លរួមេំនួន ៧៥នក់

-

សលជ្ើ ស្សរ ើស្ និងបែុថ ុះបណា
ថ លលរូបសងាគលស្លាប់វ ិទាសាទន ពី កុងេំ
ប សណាមមហ្វនថីលរប់នយក
មឌន និ ងមនធីរពាែិជ្ជកមយរាជ្ធានី-សខ្រថ បានេំនួន ៦០នក់

-

បែុថ ុះបណា
ថ លវ ិធីសាស្រស្ថស្ិកាស្រាសាវលជាវដល់មហ្វនថីលកស្ួងពាែិជ្ជកមយេំនួន ៣៥នក់ ណដល
នឹងកាវយខ្វួនជាលកុមមហ្វនថីបសងាគលស្លាប់ការងារស្រាសាវលជាវរបស្់លកស្ួងពាែិជ្ជកមយ
សរៀបេំកមយវ ិធីស្ិកាពាែិជ្ជកមយរយៈសពលណវង មធរម និងខ្វីស្លាប់បែុថ ុះបណា
ថ លមហ្វនថីថ្នបក់
កណា
ថ លមហ្វនថីរាជ្ធានី-សខ្រថ និងវ ិស្័យឯកជ្ន

របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
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-

សរៀបេំកមយវ ិធីស្ិកាកុំពរូទ័ រេំនួន

១២០សា៉េ ង

និ ងកមយវ ិធីស្ិកាភាសាអង់ សរវស្េំនួន

១២

កលមិរ សដើមផីបែុថ ុះបណា
ថ លមហ្វនថីថ្នបក់ កណា
ថ ល និ ងមនធីររាជ្ធានី-សខ្រថ

មក់ឲ្រដំ សែើរការលបព័នទ
ន ិនន
ប ័ យ ARDI របស្់អងគការកមយស្ិទិ ប
ន ញ្ញដពិ ភពសលាក (WIPO)
ណដលអាេេូ លសៅកាន់សស្ៀវសៅនិងអរទបទស្ិកាសផសងៗ រាប់ពាន់មុខ្ស្លាប់សលបើ លបាស្់កុង
ប
បណាតល័យរបស្់វ ិទាសាទន

-

សរៀបេំេងលកង និងសបាុះពុ មក
ម មយវ ិធីស្ិកាពាែិជ្ជកមយណដលានេំនួន ២០ សមសរៀន (Modules)

-

សរៀបេំសោលនសោបាយនិងឯកសារវាយរដមវស្កមយភាពបែុថ ុះបណា
ថ លស្លាប់វ ិទាសាទន
និងលកស្ួង

-

ំងមូ ល

សរៀបេំសធឝើណផនការវាយរដមវ

អំពីរលមូវការអភិ វឌណធនធានមនុ ស្សរបស្់នយកមឌននិមួយៗ

និងមនធីររាជ្ធានី-សខ្រថ និងសរៀបេំ ណផនការយុទនសាស្រស្ថរបស្់វ ិទាសាទនស្លាប់អនុ វរថកុងរយៈ
ប
សពល៥្បំខ្ជងមុខ្
-

សរៀបេំសរហទំព័ររបស្់វ ិទាសាទនណដលបេចុបផនបសនុះស្សលមេបាន ៧០% សហើយនឹ ងមក់ដំសែើរ
ការកបុងសពល្ប់ៗខ្ជងមុខ្សនុះ
សធឝើការស្ិកាស្រាសាវលជាវណខ្សស្ងាឝក់រដមវផលិរកមយ

េំ សពាុះផលិរផលកង់

ស្ករសតាបរ

និង

ផលិរផលសាឝយ
-

ស្ហការជាមួយនយកមឌនអភិ វឌណន៍វ ិស្័យឯកជ្ន និងលកុមការងារខ្ុទធកាល័យ សរៀបេំកមយ
វ ិធីភាញស្់រំនិរអាជ្ី វកមយ (MOC 101) ស្សលមេបានវរគបែុថ ុះបណា
ថ លបឋម (BootCamp)

េំនួន ៤ដង វរគភាញស្់រំនិរអាជ្ី វកមយ (Incubator) េំ នួន ៦វរគ និងសលរៀមសរៀបេំកមយវ ិធីទីផារ
និងពិ ព័រែ (Market Day) និងកមយវ ិធីជ្ួបជាមួ យអបកវ ិនិសោរទុន និ ងស្ិកាខកាមណដលទទួល
-

បានជ្័យលាភី (Pitch Day) សៅដថងទី១៨ ណខ្ធបូ ្បំ២០១៥ ខ្ជងមុ ខ្សនុះ
េុ ុះអនុស្សរែៈសោរយល់ោប

ស្លាប់កិេស្
ច ហលបរិបរថិការ

កបុងការបែុថ ុះបណា
ថ ល
ធនធានមនុ ស្សនិងការស្ិកាស្រាសាវលជាវជាមួយវ ិទាសាទនសមរងគ (Mekong Institute)
សធឝើការណកស្លមួលរួ នទីភារកិេច

តាមការវ ិភារមុខ្ងារជាក់លាក់

ស្លាប់មហ្វនថីនយកមឌន

សដើ មផីធានលបស្ិទនភាពការងារ។
-

ការបែុថ ុះបណា
ថ លកបុងលបសទស្៖ ចារ់បញ្ូជ នមហ្វនថីស្រុបេំនួន ២១០នក់ ស្រាស្ីេំនួន ៦០នក់
សៅេូលរួមតាមវរគបែុថ ុះបណា
ថ លជ្ំនញដូេជា៖









វរគបែុថ ុះបណា
ថ ល Intermediate English Language and Communication Skills
វរគបែុថ ុះបណា
ថ ល Project Management for the Public Sector

វរគបែុថ ុះបណា
ថ ល Principles in Tax Laws and Its Interpretation

វរគបែុថ ុះបណា
ថ ល Enabling Private Sector Growth and Attracting PDIs
វរគបែុថ ុះបណា
ថ ល Public Speaking Presentation Skill

វរគបែុថ ុះបណា
ថ ល Intermediate English Language and Communication Skill (I)
វរគបែុថ ុះបណា
ថ ល Tourism Development and Promotion

វរគបែុថ ុះបណា
ថ ល Logistics and Planning of Meeting, Conventions and
Exhibition




វរគបែុថ ុះបណា
ថ ល Capacity Building for Negotiation FTAs

វរគបែុថ ុះបណា
ថ ល Business Etiquette and Professional Image

របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
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វរគបែុថ ុះបណា
ថ លភាសាអង់ សរវស្ថ្នបក់ ៈ Elementary

វរគបែុថ ុះបណា
ថ លភាសាអង់ សរវស្ថ្នបក់ ៈ Pre-Intermediate Level

វរគបែុថ ុះបណា
ថ លភាសាអង់ សរវស្ថ្នបក់ ៈ UpperIntermediate Level
វរគបែុថ ុះបណា
ថ លថ្នបក់កុំពរួទ័ រទូ សៅ

វរគបែុថ ុះបណា
ថ លការបហ្វញ្ញ
ជ បសយនឌ័ រកបុងវ ិស្័យសាធារែៈ

ស្ិកាខសាលាស្ថីពីការស្ិកាសលើមុខ្ងាររេនស្មភ័នន
ន ិងនីរិវ ិធីការបំ សពញមុ ខ្ងារ
របស្់អងគភាពលរប់ លរងធនធានមនុ ស្សសៅកបុងរដឌបាលសាធារែៈ

ស្ិកាខសាលាស្ថីពី ការលរួរពិនិររ និ ងវាយរដមវការអនុ វរថកមយវ ិធី ស្មរទភាពមហ្វនថីរាជ្
ការស្ុីវ ិល្បំ២០១៤-២០១៥

-



េូ លរួមសវទិ កាស្ថីពី Green Business Forum



បរ ិញ្ញដប័ លរជាន់ខ្ភស្់ (េំ នួន ០២នក់ )។

ការបែុថ ុះបណា
ថ លសលៅលបសទស្៖
ចារ់បញ្ូជ នសៅតាមបណា
ថ លបសទស្ស្៊ាុយណអរ
ស្ឹងាបុរ ី
ា៉េ សឡស្ុី ដថ នូ ណវលសហសឡង់ កូ សរ ៉េ ស្ឝីស្ េិ ន ជ្ប៉េុន អូ ស្រសាថលី អូ លទីស្ ណដលានេំនួនស្រុប
១១៥នក់ ស្រាស្ីេំនួន ២៥នក់ សមយបានេូ លរួមសៅតាមជ្ំ នញដូ េជា៖















វរគបែុថ ុះបណា
ថ ល Efficient Energy Use and Planning 2015A
វរគបែុថ ុះបណា
ថ ល Investment and Trade facilitation

វរគបែុថ ុះបណា
ថ ល Quality Infrastructure of Sustainable Development
វរគបែុថ ុះបណា
ថ ល Successful Contract Farming Models in Thailand

វរគបែុថ ុះបណា
ថ ល The ACWL's Secondment Programme for Trade Lawyers
វរគបែុថ ុះបណា
ថ ល Quality Infrastructure for Food Safety
វរគបែុថ ុះបណា
ថ ល Master of Laws in Business law
វរគបែុថ ុះបណា
ថ ល Public Procurement

វរគបែុឋ ុះបណា
ឋ ល Master of International Economic Cooperation (1Year)
វរគបែុថ ុះបណា
ថ ល ASEAN Single Electronic Window

វរគបែុថ ុះបណា
ថ ល The Practical Guide for Trade Policy Analysis
វរគបែុថ ុះបណា
ថ ល Efficient Energy Use and Planning 2015B
វរគបែុថ ុះបណា
ថ លភាសាអង់ សរវស្ស្ថីពីTrade Policy

ស្ិកាខសាលា Trade Promotion for Developing Countries



ស្ិកាខសាលា 24th Asian Promotion Forum



ស្ិកាខសាលា Information System Application Management of E-Commerce for
Cambodia in 2015



ស្ិកាខសាលា Intermediate Thematic Course, Level2, for Least Development
Country



ស្ិកាខសាលា China-ASEANConvention & Exhibition Affairs



ស្ិកាខសាលា Trade Negotiation Skills



ស្ិកាខសាលា Malaysian Technology Development Corporation



ស្ិកាខសាលា Investment Trade Facilitation

របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
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ស្ិកាខសាលា Commercial Circulation &Comprehensive Transportation System
Construction for Developing Countries



លបលងលបណជ្ងយកអាហារូបករែ៍សៅលបសទស្កូ សរ ៉េ Master’s Degree Program in
Global Leaders in Economic Policy (GLEP)



លបលងលបណជ្ងយកអាហារូបករែ៍សៅលបសទស្កូ សរ ៉េ Master’s Degree Program in
Korean Experience of Economic Development and Economic Cooperation
(MKE)



លបលងលបណជ្ងយកអាហារូបករែ៍សៅលបសទស្កូ សរ ៉េ Master’s Degree Program in
Economic Policy and Development

២.១៣ រដឌបាលទូដៅ និងហិរញ្ដ វតទុ
ក. ការងាររដឌបាលទូសៅ
 ទទួ លលិខ្ិរេូលេំ នួន ៨.៣៨២េាប់
 បញ្ូជ នលិខ្ិរសេញេំ នួន ១៧.៧៦៧េាប់
 សរៀបេំស្ណា
ឋ ប់ធាបប់េំែរោនយនថរបស្់ថ្នបក់ដឹកនំ មហ្វនថីរាជ្ការ លពម

ំងអរិថិជ្ន សភញៀវជារិ

និងអនថរជារិ
 ស្ហការពលងឹងស្នថិស្ុខ្ និងស្ុវរទិភាពកបុងទី ស្ីកា
ថ រលកស្ួង
 ណថ

ំ និងជ្ួ ស្ជ្ុលសហមឌរេនស្មភ័នន (ទឹ ក សភើង
វ ា៉េ ស្ុីនលរជាក់ លូ ផវូវ ស្ួនេារ។ល។) សៅកបុង
ទី ស្ីកា
ថ រលកស្ួងសរៀបេំ និងេងលកងរបាយការែ៍បូកស្រុបការងារពាែិជ្ជកមយលបចាំ ស្បាថហ៍ ណខ្
លរី ាស្ ឆាស្ ្បំ និងស្មិទផ
ន លការងារពាែិជ្ជកមយ្បំ២០១៥ និងទិ ស្សៅ្បំ២០១៦ ណផនការ
ស្កមយភាពពាែិជ្ជកមយ្បំ២០១៦ និ ងលទនផលការងការងារពាែិជ្ជកមយរិរលរឹ មណខ្វ ិេឆិកា ្បំ២០១៥

 សរៀបេំពិធីបដិស្ណា
ឌ រកិេទ
ច ទួ លសភញៀវជារិ-អនថរជារិ ពិធិបុែរជារិ និងកិ េលច បជ្ុំសផសងៗ
 សរៀបេំទុកមក់ឯកសារ ឲ្របានលអលបសស្ើរតាមលំមប់ដនសលខ្កូដ ដនសស្ៀវសៅងាយស្រាស្ួលកបុងការ
ណស្ឝងរក។

ខ្. ការងារហិរញ្ដវរទុ
 អនុ វរថការសបើ កផថល់លបាក់សបៀវរស

និងលបាក់លាភការសផសងៗ

ជ្ូ នមហ្វនថីរាជ្ការស្រុបទឹ កលបាក់ េំនួន

១៥.៧៦៦,៤លានសរៀល កបុងទឹកលបាក់ លបចាំ្បំ ៤៨.០០៤,៧លានសរៀល

 ករ់ លតា និងតាមមនរាល់េំែូល-េំណាយថវ ិកាជារិលរឹមលរូវ
 សរៀបេំសបើកលបាក់សបៀវរសមហ្វនថីរាជ្ការតាមលបព័ នធ
ន នោរ
សទៀង

(ATM)

និងធានសបើកលបាក់សបៀវរសបាន

រ់សរៀងរាល់េុងស្បាឋហ៍ទី៤ ដនណខ្នី មួយៗ

 េំ ែូល៖

ការអនុ វរថេំែូល ស្ថីពីការផថល់សស្វាសាធារែៈកបុង្បំ២០១៥ បានេំនួន ២៤៦.០៥៩,៧

លានសរៀល កបុងសនុះបានបង់េូលថវ ិកាជារិេំនួន ២០៤.៧២០,៤ លានសរៀល រងាឝន់ការ់ទុកជ្ូន
លកស្ួងពាែិជ្ជកមយេំនួន ៤១.៦២២,៨ លានសរៀល និងរងាឝន់ការ់ទុកជ្ូ ន លកស្ួងសស្ដឌកិេច និ ង
ហិរញ្ដ វរទុេំ នួន ១.២៣០,៣ លានសរៀល។
របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦
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 េំណាយ៖
-

ជ្ំពូក៦០:

ានឥែ

នអនុម័រេំ នួន

១១.៦៣៣.៣០០.០០០សរៀល

អនុ វរថបាន

៣៥.៩៧៣.៩០០.០០០សរៀល

អនុ វរថបាន

៣.០០០.០០០.០០០សរៀល

អនុ វរថបាន

៤.៣៥១.១៦៨.៧៧៩ (៣៧,៤%)
-

ជ្ំពូក៦១:

ានឥែ

នអនុម័រេំ នួន

៣០.៥០៦.៤២៦.៨២៥ (៨៤,៨០%)
-

ជ្ំពូក៦២:

ានឥែ

នអនុម័រេំ នួន

៣.៩១៣.០០០.០០០(១៣០%)(សស្បើស្ុំថវ ិកាបណនទមស្លាប់ផល
ថ ់ជ្ូនស្ហព័នស្រាន ស្ូវអងករកមភុជា)
ជ្ំពូក៦៣: ានឥែ
ជ្ំពូក៦៤:

នអនុម័រេំ នួន ១៧.០០០.០០០សរៀល អនុ វរថបាន ៨.៥០៩.០០០ (៥០%)

ានឥែ

នអនុម័រេំ នួន

៤៨.០០៤.៧០០.០០០សរៀល

អនុ វរថបាន

១.២១៩.២០០.០០០សរៀល

អនុ វរថបាន

៤៤.៣៨៩.៤៤៦.៧៦១ (៩២,៤៦%)
-

ជ្ំពូក៦៥:

ានឥែ

នអនុម័រេំ នួន

៣៤៥.៥៣៨.៧២០ (២៨,៣៤%)
 សរៀបេំ ណផនការស្កមយភាពដំណាក់កាលទី៣
សាធារែៈ (MAP3)

ស្លាប់កមយវ ិធីកំណែទលមង់ថវ ិកាលរប់ លរងហិរញ្ដ វរទុ

 សរៀបេំ ណផនការយុទនសាស្រស្ថថវ ិកាលកស្ួង្បំ២០១៥-២០១៧
 សរៀបេំរសលាងថវ ិកាលកស្ួងលបចាំ្បំ២០១៦
 េូ លរួមការពាររសលាងថវ ិការបស្់លកស្ួង្បំ២០១៦
 សលើកកមយវ ិធី េំែូលេំណាយថវ ិកាលបចាំលរីាស្ ្បំ
 េូ លរួមសរៀបេំអនុ ស្សរែៈសោរយល់ ស្ឋីពីការទូ
កមយតាមលបព័ននសអឡិកលរូនិក

(E-Payment)

រ់កដលមសស្វាសាធារែៈរបស្់លកស្ួងពាែិជ្ជ

ជាមួយធនោរេំនួន៣រឺ៖

ធនោរសអស្ុីលីម

ភីអិលស្ុី (ACLEDA PLC) ធនោរ កាណាឌីោ៉េ ក.អ (CANADIA Bank PCL) និ ងធនោរ
ពាែិជ្ជកមយសលៅលបសទស្ដនកមភុជា (FTB)

 េូ លរួមកបុងរែៈកមយការសរៀបេំ លបព័ននស្័យ
ឝ លបវរថិកមយដនការេុ ុះបញ្ជីពាែិជ្ជកមយ
 សរៀបេំកមយវ ិធីបែុឋ ុះបណា
ឋ ល មហ្វនថីទទួលេំ ែូលសៅបញ្ជរ សដើមផីសធឝើការទូ

រ់កដលមសស្វាតាមលបព័នន

សអឡិកលរូនិក (E-Payment)

 សរៀបេំ លបព័ ននណបងណេកលបាក់រងាឝន់ សៅតាមស្នធស្សន៍

និងកលមិរស្កមយ

សៅតាមការវាយរដមវរបស្់

អងកភាពនីមួយៗ
 អនុ វរថការសបើកលបាក់ លបាក់ រងាឝន់ សលើកទឹ កេិរថតាមលបព័នធ
ន នោរ (ATM)
 ពិនិររ និងណកស្លមួលកដលមសស្វា កបុងទិស្សៅលបមូ លេំែូល និងេំណាយឲ្របានស្មស្រាស្ប

 សរៀបេំរសលាងសដញដថវផរ
គ ់ផង
គ ់ សលបងឥនននៈ-ស្ាមរៈការ ិោល័យ-ឧបករែ៍មនធីរពិ សសាធន៍ និងការសបាុះពុមម
 សរៀបេំ ណផនការលទនកមយ្បំ២០១៥
 សធឝើរបាយការែ៍បូ កស្រុបលទនផលការងារលទនកមយលបចាំ្បំ
 េូ លរួមកបុងរែៈកមយការសដើមផីផូផគ
គ ងបញ្ជីសារសពើភ័ែឍ

 បញ្ចប់បញ្ជីសារសពើ ភ័ែឍ្បំ២០១៤ និងកំពុងបនថសរៀបេំបញ្ជីសារសពើ ភ័ែឍ្បំ២០១៥
 ផថរ់ផង
គ ់ស្ាមរៈការ ិោល័យ និងបរ ិកាខរជ្ូ នបណា
ថ អរគនយកមឌន និងនយកមឌន។

របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦
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២.១៤ ការងារសនថិសខ្
ុ ដសផៀង និងសនបិធិអាសា៊ន
តាមអនុសាស្ន៍ដ៏ខ្ង
ភ ់ខ្ស្
ភ ់របស្់ សដមថចអរគមហាដសនាបតីដតដជា ហ៊ុន ណសន នាយរ
រដឌមស្រនថី ដនលពុះរាជាណាេលកកមភុជា បានកំ ែរ់ថ្នសៅ្បំ ២០១៥ ជា្បំសោលសដើមផីជ្ំរញ
ុ ការ
ផលិរស្រាស្ូវស្ល់ពីការសលបើ លបាស្់កុងស្រា
ប ស្ក
ុ ឲ្របានសលេើនជាង ៤លានសតាន កបុងសនុះបរ ិាែអងករ
ស្លាប់នំសេញលរូវស្សលមេ ឲ្របានោ៉េ ងរិេ ១លានសតាន និងសធឝើឲ្រអងករកមភុជាលរូវបានសរទទួល
សាគល់ជាអនថរជារិ ។

ការនំសេញតាមបណា
ថ ្បំកនវងមក សោងតាមរួ សលខ្ពី សលខ្ជធិ ការមឌនសស្វាលេកសេញេូ ល
ណរមួយ ស្លាប់បំសពញណបបបទនំសេញអងករកមភុជាស

ើញថ្នានដូ េខ្ជងសលកាម៖

១. សៅ្បំ ២០១០ នំសេញបាន

=

១០៥.២៥៩សតាន

២. សៅ្បំ ២០១១ នំសេញបាន

=

២០១.៨៩៩សតាន

៣. សៅ្បំ ២០១២ នំសេញបាន

=

២០៥.៧១៧សតាន

៤. សៅ្បំ ២០១៣ នំសេញបាន

=

៣៧៨.៨៥៦សតាន

៥. សៅ្បំ ២០១៤ នំសេញបាន

=

៣៨៧.០៦១សតាន

សមយណឡក ្បំ២០១៥ សៅកបុងរយៈសពល ១០ណខ្ដំ បូងនំសេញបាន ៤០៨.១៦៩សតាន សកើន
សឡើង ១៣៣,៩២%សបើ សធៀបនឹ ងរយៈសពលដូ េោបកាលពី ្បំមុន។ ស ុះជាានការសកើ នសឡើងជាង្បំ
មុនសលើបរ ិាែនំ សេញក៏ពិរណមន ប៉េុ ណនថសយើងស

ើញថ្នដថវអងករកមភុជា ានរដមវដថវជាងអងករណដល

បាននំសេញពីបណា
ថ លបសទស្ជ្ិរខ្ជងដូេជា៖ លបសទស្សវៀរណាម ដថ ជាសដើមកបុងករែីសនុះកមភុជា
ពិរជាពិបាកសធឝើការលបកួរលបណជ្ងសៅសលើទីផារអនថរជារិ សបើ សោងតាមសោលការែ៍ស្លាប់ ការនំ
សេញអងករឲ្របាន ១លានសតានសៅ្បំ២០១៥សនុះ។
 ការងារអាជ្ី វកមយ
សលកាម៖
-

និ ងវ ិនិ សោរកបុង្បំ២០១៥

ការលបមូលទិ ញទំនិញកបុង្បំ២០១៥

របស្់លកុមហ៊ាុនហ្វហគីនសលរដ
បរ ិាែ

បានលទនផលដូ េខ្ជង

៧.៥៧៩សតាន៩២៧

សស្យើនឹងទឹកលបាក់

១២.១៤៣.០២៩.៥៥០៛ សស្យើនឹង ១២២,៦៦% ដនណផនការទិ ញសស្យើនឹង ៩៦,៤១% សបើ សធៀបនឹង
្បំ២០១៤
-

ការលក់ សេញស្រុបលក់្បំ២០១៥

បរ ិាែ

៨.៧៧៩សតាន២៥៨

សស្យើនឹងទឹ កលបាក់

១៦.១៩៦.៥០៩.២៧០៛ សស្យើនឹង ១០៣,១០% ដនណផនការទិញសស្យើនឹង ១២៤,៤៧% សបើ សធៀប
នឹងការអនុ វរថ្បំ២០១៤
-

ការលរប់ លរងស្ថកអងក
រសលរៀមបលមុងរបស្់រាជ្រមឌភិបាលរិ រលរឹមដថងទី០១ ណខ្វ ិេឆិកា ្បំ២០១៥
ុ
ានេំនួន ១២.០០៤សតាន៥៣១

-

េំ ែូលអាជ្ី វកមយ្បំ២០១៥ ានេំនួន ១៧.២២៦.៩០៤.០០០៛

-

េំណាយអាជ្ី វកមយ្បំ២០១៥ ានេំ នួន ១៧.១៤២.៦៦៧.០០០៛

-

េំ សែញដុ ល្បំ២០១៥ ានេំ នួន ៨៤.២៣៧.០០០៛

របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦
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២.១៥ ការងារអធិការរិចច និងសវនរមម
២.១៥.១ ការងារអធិការរិចច
 េុ ុះសធឝើអធិការកិេចលរួរពិនិររការងារលរប់ លរងរដឌបាល រែសនយរ ហិរញ្ដ វរទុ និងការងារលរប់ លរង
លទពរស្មផរថិរដឌ សៅលកុមហ៊ាុនហ្វហគីនសលរដ រយៈសពល ២ណខ្

 សធឝើការតាមមន និងលរួរពិនិររ ការអនុ វរថណកលមអនូវអនុ សាស្ន៍ របស្់លកុមអធិការកិេច

សៅសលើអងគ

ភាពេំនួន ១៥ រឺ មនធីរពាែិជ្ជកមយសខ្រថកំពរ សខ្រថមែឍលរី រ ី សខ្រថលពុះស្ីហនុ សខ្រថសាឝយសរៀង សខ្រថ
កំពង់ធំ សខ្រថសពាធិសារ់ សខ្រថររនៈរី រ ី សខ្រថស្ឹង
ធ ណលរង សខ្រថបារ់ដំបង សខ្រថណកប សខ្រថសស្ៀមរាប សខ្រថ
កណា
ថ ល សខ្រថឧរថរានជ្័យ និងសខ្រថដប៉េ លិន និ ងសាខ្ជកាំកុងលរូលសាឝយសរៀង។ រាល់អនុ សាស្ន៍
ណដលរលមូវឲ្រានការណកលមអាន៖
-

កំ ហុស្ឆគង

ក់ទងនឹងការងារលរប់ លរងរដឌបាលបសេចកសទស្

:

៧ ករែី

-

កំ ហុស្ឆគង

:

១៨ ករែី

-

កំ ហុស្ឆគង

ក់ទងនឹងការងាររែសនយរ ហិរញ្ដ វរទុ

:

១៥ ករែី

អងគភាព

ក់ទងនឹងការលរប់ លរងលទពរស្មផរថិរដឌ

ំង

១៥

ខ្ជងសលើបានសធឝើការណកលមអ

នូ វរាល់េំែុេណដលបានរកស

សមយបានបញ្ញ
ជ ក់ជាលាយលកខែ៍អកសរ

ើញខ្ជងសលើសនុះ

 េុ ុះសធឝើអធិការកិេច ការអនុ វរថបទបញ្ញ
ជ ដផធកុង
ប
ខ្វឹមសារដនលិខ្ិររបស្់លកស្ួងពាែិជ្ជកមយ ស្ថីពីការ
ពលងឹងការអនុ វរកការងារ និងរបបលបជ្ុំ បានេំនួន ២០អងគភាព

 សធឝើការតាមមនលរួរពិនិររការសផញើរបាយការែ៍ស្ថីពីការពលងឹងការអនុ វរថការងារ

និងរបបលបជ្ុំបាន

េំនួន ៥ណខ្ សស្យើនឹង២៤អងគភាព
 ការងារទទួ លពាករបែឹថ ង និងសមុះស្រាសាយវ ិវាទ៖
-

ទទួ លការផថល់ព័រមាន និងសមុះស្រាសាយពី ភាពអស្កមយរបស្់មហ្វនថី និងណខ្សស្ងាឝក់ ការងារសៅ

-

កបុងលកស្ួងពាែិជ្ជកមយបានេំនួន ៣សលើក
ស្រាសាវលជាវរកមូ លសហរុ ដនភាពអស្កមយសៅកបុងអងគភាពេំែុុះទីស្ីកា
ថ រលកស្ួងពាែិជ្ជកមយបាន
េំនួន ៣សលើក

-

កំពុងដំ សែើរការតាមមនពាករបែឹថ ងស្ថីពីជ្ំពាក់ លបាក់

រមិន

ន់បានសៅមនធីរសខ្រថកំពរ

មួ យករែី
-

កំពុងតាមមនការវ ិវរថដនភាពមិ នលបលករី សៅមនធីរពាែិជ្ជកមយសខ្រថស្ឹង
ធ ណលរងមួយករែី

-

កំពុងសធឝើការតាមមនការអនុ វរថស្ំែងលរឡប់មកវ ិញនូ វ

-

ការបារ់បង់ សៅលកុមហ៊ាុនហ្វហគីនសលរដមួ យករែី

 ការងារអធិ ការកិេចសលើលបភពសដើមកបុងការនំសេញស្រាស្ូវអងករ៖
-

ដឹកនំលកុមការងារដំ សែើរការកសាង ណផនការយុទសា
ន
ស្រស្ថ ស្លាប់អនុ វរថន៍កុងការងារលរួ
ប
រ
ពិនិររលបភពសដើមការនំសេញស្រាស្ូវអងករសៅបរសទស្

-

ដំ សែើរការស្ិកាខសាលាមួយ សដើ មផីផសពឝផាយពី សោលបំែង និងណផនការយុទសា
ន
ស្រស្ថណដល
បានមក់េុុះជ្ូ នភារី ពាក់ព័នននន

-

កិេចការសនុះកំ ពុងស្ទិរសៅកបុងដំ សែើរការ និងអនុ វរថន៍បនថ ។

របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦
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២.១៥.២ ការងារសវនរមមនផធរង
បុ
 េុ ុះសធឝើការងារស្វនកមយបានេំនួន ៥៨ អងគភាពកបុងសនុះាន៖
-

អងគភាពថ្នបក់កណា
ថ ល ០៥ អងគភាព

-

មនធីរពាែិជ្ជកមយសខ្រថ ២៥ អងគភាព

-

សាខ្ជកាំកុងលរូល ២២ អងគភាព

-

រំបន់សស្ដឌកិេព
ច ិ សស្ស្ ០៥ អងគភាព

-

លកុមហ៊ាុនហ្វហគីនសលរដ ០១ អងគភាព

 លទនផលណដលបានរកស
-

ើញានដូេខ្ជងសលកាម៖

កងឝុះខ្ជរកបុងការងារលរប់ លរងរដឌបាល (ការសរៀបេំរេនស្មភ័នចា
ន រ់តាំង ការសធឝើតារាងវ ិភារ

មុខ្ងារ ការលរប់ លរងវរថានមហ្វនថីរាជ្ការ ការសលើកណផនការការងារ និ ងការសធឝើរបាយការែ៍
ជាលាយលកខ័អកសរអំ ពីលទនផលការងារតាមការ ិោល័យជ្ំ នញនី មួយៗ)
-

កងឝុះខ្ជរកបុងការងារលរប់ លរងហិរញ្ដ វរទុ

(របាយការែ៍ស្សលមេទូ

រ់រេ
ួ របាយការែ៍

េំ ែូល-េំណាយថវ ិកាលបចាំ្បំ បញ្ជីសបឡា និងរបាយការែ៍កិេល
ច ទនកមយសាធារែៈ)
-

កងឝុះខ្ជរកបុងការងារលរប់ លរងលទពរស្មផរថិរដឌ
ការែ៍ស្ថីពីការជ្ួ លនិងលក់លទពរស្មផរថិរដឌ

(បញ្ជីសារសពើភ័ែឍសោល្បំ២០១៤

របាយ

ការសធឝើប័ែតកមយស្ិទសន លើអេលលទពរ

និងកិ េច

ជ្លមុះបញ្ជីលទពរស្មផរថិរដឌ)
-

កងឝុះខ្ជរកបុងការងារអនុ វរថន៍

តាមអនុ សលាមភាពដនេាប់

(ការអនុ វរថស្ង
ថ ់ មរសស្វា

សាធារែៈ លបព័នលន រប់ លរងហិរញ្ដ វរទុសាធារែៈ និងលបព័នលន រប់លរងរដឌបាលសាធារែៈ)
២.១៦ ការងារសងគមរិចច និងសមព័នភា
ន ព
 េុ ុះស្ួរស្ុខ្ទុ កខ និងឧបរទមសម លរឿងឧបសភារ បរ ិសភារ ស្ាមរៈសាងស្ង់ និងវ ិភារ

នដល់ កងទ័ព

សជ្ើ ងសោក បញ្ញ
ជ ការមឌនកាំសភវើងធំ សខ្រថកំពង់ ្បំងនូ វទឹ កលបាក់េំនួន ៤៦លានសរៀល និងថវ ិកាសាង
ស្ង់ទីបញ្ញ
ជ ការវរសស្នរូេេំនួន ៥៤.៧៩២ដុ លាវរស្ហរដឌអាសមរ ិក
 េុ ុះស្ួរស្ុខ្ទុ កខ និងឧបរទមសម លរឿងឧបសភារ បរ ិសភារ ស្ាមរៈសាងស្ង់ និ ងវ ិភារ

នដល់ បញ្ញ
ជ

ការមឌនកងទ័ ពសជ្ើ ងសោក សោធភូមិភារទី៥ កបុងទិវានរ ីអនថរជារិសលើកទី ១០៤ នូ វទឹ កលបាក់េំនួន
៥,៥លានសរៀល
 េុ ុះស្ួរស្ុខ្ទុ កខ និងឧបរទមសម លរឿងឧបសភារ បរ ិសភារ ស្ាមរៈសាងស្ង់ និ ងវ ិភារ

នដល់ កងពល

លបចាំស្មរភូមិទិស្លបាសាទលពុះវ ិហារ និងទិ ស្ទី៣ កបុងវងឝង់ទឹកលបាក់េំនួន ១០៧លានសរៀល

 ស្ួរស្ុខ្ទុកខ និ ងឧបរទមសម លរឿងឧបសភារ បរ ិសភារ និងវ ិភារ

នដល់ បញ្ញ
ជ ការមឌនអងគរកសស្សមថេ

សរសជា នូ វទឹកលបាក់េំនួន ៣២.៤៣៦ដុលាវរស្ហរដឌអាសមរ ិក និ ង៣២លានសរៀល
 ឧបរទមឧ
ម រថមសស្នី យ៍ឯក

លពហយ

សផង

នូ វស្ុីម៉េង់រ៍

ដុ លាវរស្ហរដឌអាសមរ ិក
 ឧបរទមឧ
ម រថមសស្នី យ៍ស
ដុ លាវរស្ហរដឌអាសមរ ិក
 ឧបរទមឧ
ម រថមសស្នី យ៍
ស្ហរដឌអាសមរ ិក

និងស្័ងស្
ក ីកុងទឹ
ប កលបាក់េំនួន

៧.១០០

ឡាយ តារា នូ វអារុយស្លាប់សលបើ លបាស្់កុងទឹ
ប កលបាក់េំនួន ៧.៨០០
ស្រាស្ី

ឌឹ ក

នូ វស្ុីម៉េង់រ៍

និ ងណដកកបុងទឹកលបាក់េំនួន

របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦

១២.៨៨០

ដុលាវរ
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 ឧបរទមឧ
ម រថមសស្នី យ៍ ណកវ ធី កបុងការសរៀបេំសធឝើសលនមឌនេំ នួន ២ និងឧបរទមស្
ម ុីម៉េង់រ៍ ៤០សតាន
ណដលសលបើ លបាស្់ទឹកលបាក់អស្់េំនួន ១៥.២០០ដុ លាវរស្ហរដឌអាសមរ ិក
 ឧបរទមឯ
ម កឧរថមនយឧរថមសស្នីយ៍ ជា តារា នូ វស្ុីម៉េង់រ៍ និងណដកណដលានរដមវេំនួន ៥.២៥០
ដុ លាវរស្ហរដឌអាសមរ ិក
 ឧបរទមយ
ម ុវជ្នអាសា៊ានេំនួន ១.០០០ដុ លាវរស្ហរដឌអាសមរ ិក
 ឧបរទមន
ម ិស្សិរសាកលវ ិទាល័យភូមិនភ
ធ ំ សប ពញ េំនួន ៥លានសរៀល
 មហ្វនថីលកស្ួងពាែិជ្ជកមយេំនួន ៨០នក់េូលរួមសធឝើការបរ ិចាចកឈាមដល់មជ្ឈមែឍលជារិផល
ថ ់ឈាម
 សរៀបេំកមយវ ិធីលបរុំរហ្វនថីស្បផុរស្ធមម “សពលសវលាណដលលរូវរបស្បង” និងបានលបរល់ថវ ិកាជ្ូន៖
-

លកុមលរួសាររបស្់សលាក ស្ុីន ស្ុីសាមុរ េំនួន ៥៣.៦៧៧ដុ លាវរស្ហរដឌអាសមរ ិក

-

លកុមលរួសាររបស្់សលាកស្រាស្ី រស្់ សស្រ ីស្ុ ន េំនួន ៥.៣៦៧ដុ លាវរស្ហរដឌអាសមរ ិក

-

ស្ារមស្ិលផៈករ េំ នួន ១៦.១០៣ដុ លាវរស្ហរដឌអាសមរ ិក

-

មនធីរសពទររននបុបាព េំនួន ២១.៤៧១ដុ លាវរស្ហរដឌអាសមរ ិក

-

និងមនធីរសពទរលពុះអងគឌួង េំនួន ១០.៧៣៥ដុលាវរស្ហរដឌអាសមរ ិក។

២.១៧ ការងារដយនឌ្័រ
 មហ្វនថីរាជ្ការស្រស្ថីេំនួនស្រុប ៤៣៦នក់ សស្យើ ២៥,៥% និងស្រស្ថីានមុ ខ្រំ ណែងតាមរួ នទីានេំនួន
ស្រុប ១៥៩នក់ សស្បើនឹង៩,៧%
 សស្េកថីស្សលមេ

សលើការបហ្វញ្ញ
ជ បសយនឌ័ រ

បានចារ់បញ្ូជ នមហ្វនថីលកុមការងារសយនឌ័ រលកស្ួង

ពាែិជ្ជកមយ េូលរួមស្កមយភាព ជាមួ យលកស្ួងកិេកា
ច រនរ ី កបុងកមយវ ិធីស្ិកាខសាលាផសពឝផាយដល់
ស្រស្ថីេំនួន ១២ដង

 លកុមការងារសយនឌ័ រលកស្ួងពាែិជ្ជកមយស្សលមេបាននូ វស្កមយភាពបហ្វញ្ញ
ជ បសយនឌ័ រ ស្លាប់អនុ វរថ
កបុង្បំ២០១៥ ាន ៥ េំែុេដូ េខ្ជងសលកាម៖
-

សបើ កកិេលច បជ្ុំពិភាកាពលងឹងការអនុ វរថការងារបហ្វញ្ញ
ជ បសយនឌ័ រកបុងវ ិស្័យពាែិជ្ជកមយ សៅទី ស្ីថ
ការលកស្ួងពាែិជ្ជកមយ ណដលានស្ាស្ភាពអបកេូលរួមេំនួន ៧៨នក់ ស្រស្ថី៥២នក់ និង
បុ រស្ ២៦នក់

-

សបើ កវរគផសពឝផាយ ស្ថីពី “ការបហ្វញ្ញ
ជ បសយនឌ័ រ សោលរំនិរសយនឌ័ រ និងអនុ ស្ញ្ញដស្ថីពីការ
លុបបំបារ់សចាលរាល់ទលមង់ដនការសរ ើស្សអើស្លប្ំងនរ ីសភទ” សៅសខ្រថស្ឹង
ធ ណលរង ណដលាន
ស្ាស្ភាពេូលរួមេំនួន៦៧នក់ ស្រស្ថី៤២នក់និងបុ រស្២៥នក់

-

សបើ កវរគបែុថ ុះបណា
ថ ល ស្ថីពី “ស្ុវរទិភាពេំ ែីអាហារនិងសយនឌ័ រ” សៅសខ្រថសស្ៀមរាប ណដល
ានអបកេូ លរួមេំនួន ៦៩នក់ ស្រស្ថី៥០នក់

-

សបើ កវរគបែុថ ុះបណា
ថ ល

ស្ថីពី

“ការអភិ វឌណស្រស្ថីកុងវ
ប ិស្័យស្ហលោស្ធុ នរូេនិងមធរមនិង

សយនឌ័ រ” សៅសខ្រថលកេុះ ណដលានេំនួន ៦២នក់ ស្រស្ថី៣៩នក់ និងបុ រស្២៣នក់
-

សបើ កកិេលច បជ្ុំបូកស្រុបស្កមយភាពការងារបហ្វញ្ញ
ជ បសយនឌ័ រកបុងវ ិស្័យពាែិជ្ជកមយ្បំ២០១៥
និងសលើកទិ ស្សៅស្កមយភាពការងារបហ្វញ្ញ
ជ បសយនឌ័ រកបុងវ ិស្័យពាែិជ្ជកមយ្បំ២០១៦

សៅ

ទី ស្ីកា
ថ រលកស្ួងពាែិជ្ជកមយ

 ជាមួយោបសនុះណដរស្ាជ្ិកខ្វុះ ដនលកុមការងារសយនឌ័ រលកស្ួងពាែិជ្ជកមយ បានេូ លរូមកបុងកិ េលច បជ្ុំ
ពិ សលោុះសលើសោលនសោបាយនិ ងយុទនសាស្រស្ថជារិ

សលើកកំពស្់ស្រស្ថីភាពជាអបកដឹកនំកុងវ
ប ិស្័យមុខ្

របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦
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ងារសាធារែៈ េូ លរួមកិេលច បជ្ុំពិភាកាលពាងរបាយការែ៍ជារិដនអនុស្ញ្ញដ CEDAW ដនអងគការ
ស្ហលបជាជារិ

និងេូ លរួមសធឝើបទបងាាញកបុងស្ិកាខសាលា ស្ថីពីការអភិ វឌណស្ារមអាជ្ី វកមយស្រស្ថី

របស្់លកស្ួងកិេកា
ច រនរ ី លពម

ំងស្ិកាខសាលារួមអនថរវ ិស្័យននសទៀរជាសលេើ ន។

២.១៨ សរមមភាពការងារមនធីរពាណិជ្ជរមមរាជ្ធានី-ដខ្តថ
២.១៨.១ ការងារអាជ្ីវរមម
 សេញលិខ្ិរអនុញ្ញដរលបកបអាជ្ី វកមយ សស្វាកមយ ពាែិជ្ជកមយបាន ១០.៥៨៤េាប់
 សេញលិខ្ិរអនុញ្ញដរលបកបអាជ្ី វកមយ-សស្វាកមយ-ពាែិជ្ជកមយបានេំនួន

៣.២៤៥េាប់

តាមរយៈ

ការ ិោល័យលេកសេញ-េូ លណរមួយ សៅតាមលកុង-ស្រាស្ុក-ខ្ែឍសោលសៅ
 សេញលិខ្ិរអនុញ្ញដរលបកបអាជ្ី វកមយសលរឿងអលងាក

សលាហធារុ

២.២៤៤េាប់

និងរផូងថយានរដមវបានេំនួន

 ផថល់លបឹកាជ្ួយស្លមួលដល់ពាែិជ្ជករ អាជ្ី វករ ណដលានបំ ែងេង់ បសងកើរអាជ្ី វកមយ ការេុ ុះបញ្ជី
ពាែិជ្ជកមយស្ហលោស្ លកុមហ៊ាុន េុ ុះបញ្ជីា៉េក និងស្ុំវ ិញ្ញដបនបលរបញ្ញ
ជ ក់ លបភពសដើមទំនិញ សដើមផី
បងកលកខែៈងាយស្រាស្ល
ួ ដល់ការលបកបអាជ្ី វកមយ
 ផសពឝផាយណែនំ អំពីរលមូវការទីផារ ពិ សស្ស្េំ សពាុះមុខ្ទំនិញកស្ិផល ណដលជារលមូវការទីផារ
កបុងស្រាស្ក
ុ និងទីផារអនថរជារិ សដើ មផីរលមង់ ទិស្ឲ្រកស្ិករអាេស្សលមេេិរថសធឝើការមំដុុះបានលរឹ មលរូវ
សជ្ៀស្វាងការធាវក់ ដថវ និ ងទំនិញកកស្ធុះ
 េូ លរួមស្ហការជាមួយភាបក់ ងារកាំកុងលរូល
មុខ្ទំនិញមាូបអាហារ

ទំ និញសវេខ្ចប់

សធឝើការលរួរពិនិររអនុ សលាមភាពបទមឌនបសេចកសទស្

និងណស្ឝងរកសារធារុរីមីហាមឃ្រ់

ណដលអាេប៉េ ុះពាល់

ស្ុខ្ភាពអបកសលបើ លបាស្់។
២.១៨.២ ការងារជ្ាំរ ុញពាណិជ្ជរមម
 ស្រាស្ង់ស្ិរ
ទ ិ ដថវទំនិញចាំចាេ់ស្លាប់ជ្ីវភាពសៅទីផារ បញ្ូជ នជាលបចាំមកលកស្ួង ស្លាប់ សលបើ លបាស្់
កបុងការវ ិភារព័រមានពាែិជ្ជកមយ និងរាយការែ៍ជ្ូ នអងគលបជ្ុំរែៈរដឌមហ្វនថីលបចាំស្បាថហ៍
 តាមមនលរួរពិនិររ និងផសពឝផាយណែនំឲ្រានការបិទសាវកដថវទំនិញសៅតាមទីផារ សដើមផីធាន
រាវភាពរវាងអបកទិ ញ និងអបកលក់
 ស្ហការជាមួយរែៈកមយការសរៀបេំពិព័រែ៍ថ្នបក់ សខ្រថ សរៀបេំពិព័រែ៍លបចាំ្បំ និ ងពិ ព័រែ៍ភូ មិមួយ
ផលិរផលមួយជាសរៀងរាល់្បំ
 េូ លរួមពិព័រែ៍ពាែិជ្ជកមយអនថរជារិ សរៀបេំ សមយសខ្រថស្មភ័នភា
ន ព

ណដលសធឝើសឡើងសៅតាមសខ្រថដន

លបសទស្នីមួយៗ
 សរៀបេំពិព័រែ៍ផលិរផលកស្ិកមយសមយស្ហការជាមួយមនធីរកស្ិកមយ

សដើ មផីជ្ំរញ
ុ ការសធឝើពិពិធកមយ

ការនំសេញទំនិញកស្ិផលកមភុជា

 េូ លរួមផសពឝផាយការអនុ វរថេាប់ពាែិជ្ជកមយដល់អាជ្ី វករ និងស្ភាពាែិជ្ជកមយសដើ មផីឲ្រយល់ ដឹង
អំពីបញ្ដរិេ
ថ ាប់ពាែិជ្ជកមយថីៗ
យ ណដលសទើបនឹងកសាង និងមក់ឲ្រអនុ វរថ
 េូ លរួមកបុងសវទិកាសាធារែៈសដើមផីកាថប់នូវស្ំែូមពររបស្់លបជាពលរដឌ
វ ិស្័យពាែិជ្ជកមយ

ស្ំសៅផថល់នូវដំ សណាុះស្រាសាយេំ សពាុះមុ ខ្

និងអាជ្ី វករ

ន់ សពលសវលា

ក់ទងនឹ ង

និងពាំនំបញ្ញ
ា មួយ

េំនួនណដលមិនអាេសមុះស្រាសាយបាន ស្លាប់ជ្ូនថ្នបក់លកស្ួងសមុះស្រាសាយ។
របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦
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III. ទិសដៅការងារពាណិជ្ជរមមឆ្ប ាំបនថ
៣.១ ការងារអធិការរិចច
 អនុ វរថណផនការសធឝើអធិការកិេអ
ច ងគភាពននកបុងលកស្ួងពាែិជ្ជកមយលបចាំ្បំ២០១៦
 បនថការងារសធឝើអធិ ការកិេចលបភពសដើមទំនិញស្រាស្ូវអងករនំសេញសៅបរសទស្
 សធឝើអធិការកិ េឆ
ច ក
យ ់ តាមសោលសៅនន

ជាពិ សស្ស្តាមបណា
ថ អងគភាពេំែុុះ

ឲ្រទីស្ីកា
ថ រលកស្ួង

ពាែិជ្ជកមយ
 តាមមន ការណកលមអតាមបណា
ថ អនុ សាស្ន៍ នន ណដលបានរកស
អងគភាពស្វនកមយ

សដើមផីបញ្ញ
ជ ក់ឲ្របានេាស្់ថ្នអងគភាព

ើញសមយ លកុមអធិការកិេចនិង

ណដលានកំ ហុស្ឆគងពិ រជាបានសធឝើការ

ណកលមអពិរលបាកដណមន
 បនថឃ្វំសមើ លតាមមនជាលបចាំ

សាយររី សោរពវ ិន័យ

សពលសា៉េ ងសធឝើការ

ស្ណា
ថ ប់ ធាបប់

និងអំពី

ស្កមយភាពអវ ិជ្ជានននណដលអាេប៉េ ុះពាល់ដល់នសោបាយកំ ណែទលមង់ របស្់លកស្ួងពាែិជ្ជកមយ
 បនថតាមមនការសោរពបទបញ្ញ
ជ ដផធកុង
ប

និងការសផញើរបាយការែ៍កិេចលបជ្ុំ ដផធកុង
ប

លរួរពិនិររការ

អនុ វរថការងារ របស្់បណា
ថ អងគភាពេំែុុះទីស្ីកា
ថ រលកស្ួងពាែិជ្ជកមយ។

៣.២ ការងារសវនរមមនផធរង
បុ
 សធឝើណផនការស្វនកមយលបចាំ្បំ២០១៦
 សធឝើការស្ិកាសលើហានិភ័យរបស្់អងគភាពរងស្វនកមយ

សដើមផីកំែរ់វ ិសាលភាពការងារណដលលរូវ

អនុ វរថតាមបណា
ថ ស្វនមឌននីមួយៗ ្បំ២០១៦
 េុ ុះសធឝើស្វនកមយសៅតាមអងគភាពសលកាមឱ្វាទលកស្ួងពាែិជ្ជកមយរម
ួ ាន៖

អរគនយកមឌនរដឌបាល

និងហិរញ្ដ វរទុ អរគនយកមឌនជ្ំ រញ
ុ ពាែិជ្ជកមយ អរគនយកមឌនសស្វាពាែិជ្ជកមយ អរគនយកមឌន
កាំកុងលរូលនិ ងសាខ្ជ រំបន់សស្ដឌកិេព
ច ិ សស្ស្ និងមនធីរពាែិជ្ជកមយរាជ្ធានី-សខ្រថ។
៣.៣ ការងាររដឌបាល
 បូកស្រុបស្កមយភាពការងារពាែិជ្ជកមយរបស្់លកស្ួងពាែិជ្ជកមយ លបចាំណខ្
 បូកស្រុបស្កមយភាពការងារពាែិជ្ជកមយរបស្់លកស្ួងពាែិជ្ជកមយ លរីាស្ទី ១
 បូកស្រុបស្កមយភាពការងារពាែិជ្ជកមយរបស្់លកស្ួងពាែិជ្ជកមយ ឆាស្ទី ១
 បូកស្រុបស្កមយភាពការងារពាែិជ្ជកមយរបស្់លកស្ួងពាែិជ្ជកមយ ៩ណខ្សដើម្បំ
 បូកស្រុបស្កមយភាពការងារ្បំ២០១៦ របស្់លកស្ួងពាែិជ្ជកមយ
 សរៀបេំស្នបិបារបូកស្រុបការងារពាែិជ្ជកមយលបចាំ្បំ២០១៦
 សរៀបេំពិធីបុែរសផសងៗ
 ណកលមអសសាភ័ែភាពទូ សៅកបុង និ ងសលៅអាោរទីស្ីកា
ថ រលកស្ួង

 ពលងឹងបទបញ្ញ
ជ ដផធកុងលកស្ួ
ប
ង និងសរៀបេំឲ្រមហ្វនថីពាក់ផ្តវកស្ាគល់ (អរថស្ញ្ញដែប័ែតមហ្វនថី)។
៣.៤ ការងារមស្រនថី
 សរៀបេំឯកសារតាំងស្៊ាប់មហ្វនថីកមយស្ិកា ណដលបានលបឡងជាប់េូលបសលមើការងារេំនួន ៦៤នក់ សៅ
កបុងលកបខ្័ ែឍលកស្ួង្បំ២០១៥
របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦
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 សរៀបេំការដំ សែើរការលបឡងលបណជ្ងសលជ្ើស្សរ ើស្មហ្វនថីរាជ្ការ
លកស្ួង្បំ២០១៦

ណដលេូលបសលមើការងារកបុងលកបខ្័ែឍ

 ការលបឡងលបណជ្ងដផធកុងស្លាប់
ប
ផ្តវស្់បូរលបសភទលកបខ្័
ថ
ែឍមហ្វនថីរាជ្ការថ្នបក់ជារិ និងសលកាមជារិ
 ជ្ំ រញ
ុ ឲ្របានេប់ស្ពឝលរប់នូវការសេញលពុះរាជ្លកឹររ អនុ លកឹររ េំ សពាុះមហ្វនថីរាជ្ការណដលបានលបឡង
ដផធកុង
ប ស្លាប់ ការផ្តវស្់បូរលបសភទលកបខ្័
ថ
ែឍ្បំ២០១៤

 សរៀបេំ ណកស្លមួលភារកិេច និងណរងតាំងមហ្វនថីដឹកនំតាមអរគនយកមឌន នយកមឌន ជ្ំនួស្មហ្វនថីេូល
និ វរថន៍ និងមហ្វនថីណដលកំ ពុងបំសពញភារកិ េចសៅសលៅលបសទស្
 សរៀបេំ សស្បើស្ុំសលរឿងឥស្សរ ិយយស្ជ្ូនមហ្វនថីរាជ្ការ

ណដលបានបសលមើការងារជ្ូនលកស្ួងពាែិជ្ជកមយ

្បំ២០១៥
 ស្ិកាខសាលាពលងឹងស្មរទភាពដល់មហ្វនថីកមយស្ិកាថ្នបក់ ជារិ
 បែុថ ុះបណា
ថ លសលើកកមភស្់ការយល់ដឹងដល់មហ្វនថីជ្ំនញការងារបុ រល
គ ិក
 េុ ុះផសពឝផាយលិខ្ិរបទមឌនររិយុរិ សថ ផសងៗ
លពុះរាជ្លកម លពុះរាជ្លកឹររ

អនុ លកឹររ សារាេរ

លបកាស្ និងសស្េកថីណែនំ របស្់រាជ្រមឌភិបាល សៅតាមមនធីរពាែិជ្ជកមយរាជ្ធានី -សខ្រថ
 សធឝើសបៀវរសមូ លមឌនដល់មហ្វនថីរាជ្ការ មហ្វនថីជាប់កិេចស្នា និងបុរល
គ ិកអណែថរ។
៣.៥ ការងាររណដនយយ និងហិរញ្ដ វតទុ
 សរៀបេំ ណផនការយុទនសាស្រស្ថថវ ិកា
 សលើករសលាងណផនការថវ ិកាលកស្ួង្បំ២០១៧
 េូ លរួមការពាររសលាងថវ ិការបស្់លកស្ួង្បំ២០១៧
 សរៀបេំ លបកាស្អាណាប័កសផធរស្ិទិ ន រដឌបាលកណា
ឋ ល និងរាជ្ធានី -សខ្រថ
 សរៀបេំបង់ និងបណងឝរេំ ែូលថវ ិកាសៅតាមជ្ំពូក រែនី និងអនុរែនី
 សរៀបេំស្ំសែើរការេំណាយលបចាំណខ្ និងលរី ាស្
 ពិនិររ និងសមុះស្រាសាយស្ំសែើថវ ិកាតាមបណា
ឋ អងគភាព
 សរៀបេំ លបកាស្អនថរលកស្ួង និងលកខខ្័ែឍវ ិនិេ័ យ
ឆ ស្លាប់បសងកើរអងគភាពថវ ិកា
 សរៀបេំ របាយការែ៍លរួរពិនិររថវ ិកាពាក់កណា
ឋ ល្បំ
 សលើកកមយវ ិធី េំែូល-េំណាយថវ ិកាលបចាំលរីាស្ ឆាស្ និង្បំ
 បែុឋ ុះបណា
ឋ លមហ្វនថីបញ្ជរ ស្ឋីពី “ការទូ រ់ តាមលបព័ ននសអឡិេលរូនិក”
 ពិនិររ និងណកស្លមួលកដលមសស្វាកបុងទិ ស្សៅពលងឹងការលបមូ លេំែូល
 ពិនិររសឡើងវ ិញនូ វបំែុលចាស្់

 េូ លរួមរែៈកមយការសដើមផីផូផគ
គ ងបញ្ជីសារសពើភ័ែឍ
 សរៀបេំបញ្ជីសារសពើ ភ័ែឍ

 សធឝើរបាយការែ៍បូ កស្រុបបញ្ជីសារសពើភ័ែឍលបចាំ្បំ
 សរៀបេំនីរិវ ិធី សដើមផីបញ្ូច លអោរណដលសទើ បសាងស្ង់ សហើយកបុងបញ្ជីសារសពើ ភ័ែឍ

 េូ លរួមលរួរពិនិររ និងតាមមនការបង់ េំែូល និ ងបំែុលណដលានភាពយឺរោ៉េ វ
 ស្ិកាេងលកងេាប់ លិខ្ិរបទមឌនររិ យុរថ

ក់ទងនឹងលទពរស្មផរថិរដឌ

 ស្ិកាសរៀបេំ លបព័ននលរប់ លរងលទពរស្មផរថិរដឌ។

របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦
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៣.៦ ការងារសមាហរណរមមអាសា៊ន
 ស្លមបស្លមួលជាមួយអនថរលកស្ួងស្ិកាសរៀបេំ ណផនការ និងយុទសា
ន
ស្រស្ថនន សដើមផីេូលរួមអនុ វរថ
ណផនការលមអិរស្ហរមន៍ សស្ដឌកិេអា
ច សា៊ាន្បំ២០២៥
 ស្លមបស្លមួល ស្ហការសរៀបេំឯកសារ ជ្ំ នួយសាយររី ស្ុនធរកថ្ន និងអមដំ សែើរឧរថមមហ្វនថី រដឌមហ្វនថី
សស្ដឌកិេអា
ច សា៊ាន

និងលបមុ ខ្ដឹកនំរាជ្រមឌភិបាលកមភុជា

េូលរួមកិ េចលបជ្ុំឧរថមមហ្វនថីសស្ដឌកិេច

អាសា៊ាន រដឌមហ្វនថីសស្ដឌកិេចអាសា៊ាន កិេចលបជ្ុំ កំពូលអាសា៊ាន និងកិេចលបជ្ុំ ពាក់ព័នននន
 ស្លមបស្លមួលសរៀបេំឯកសារសោលជ្ំហរ និងដឹ កនំរែៈលបរិភូកមភុជាេូ លរួមកបុងកិេេ
ច រចា និង
កិេចលបជ្ុំ របស្់រែៈកាយធិការ

និងលកុមការងារនន

សៅសលកាមស្ហរមន៍ សស្ដឌកិេចអាសា៊ាន

្បំ២០២៥ រួមាន៖ ពាែិជ្ជកមយទំនិញ, ពាែិជ្ជកមយសស្វា, ការស្លមួលពាែិជ្ជកមយនិងវ ិធានលបភព
សដើ មទំនិញ, កិេចលបជ្ុំ លកុមការងារជាន់ ខ្ស្
ភ ់ ស្ថីពីស្ាហរែកមយសស្ដឌកិេអា
ច សា៊ាន និ ងលកុមការងារ
ស្ហរមន៍ សស្ដឌកិេអា
ច សា៊ានសលកាយ្បំ២០១៥ ជាសដើម
 ស្លមបស្លមួលសរៀបេំឯកសារ

សោលជ្ំ ហរ

និងដឹកនំរែៈលបរិ ភូកមភុជាេូលរួមកបុងកិ េេ
ច រចា

បសងកើនកលមិ រកិេចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយសស្រ ីអាសា៊ានបូក១ រួមាន៖ លបសទស្េិន ជ្ប៉េុ ន កូ សរ ៉េ ឥណា
ឍ
អូ ស្រសាថលី និងែូណវលសហសឡង់។
 ស្លមបស្លមួលសរៀបេំឯកសារសោលជ្ំហរ និងដឹ កនំរែៈលបរិភូកមភុជា េូលរួមកបុងកិ េេ
ច រចាកិេច
លពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយសស្រ ីអាសា៊ាន-ហុងកុង ស្ំសៅបញ្ចប់ការេរចា និងមក់ជ្ូនរដឌមហ្វនថីសស្ដឌកិេច
អាសា៊ាន-ហុងកុងេុ ុះហរទសលខ្ជសៅេុ ង្បំ២០១៦

និងេូ លរួមេរចាកិេចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយសស្រ ី

ថយីៗ សផសងសទៀរ
 ស្លមបស្លមួលសរៀបេំឯកសារ
កិេចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយសស្វា

សោលជ្ំ ហរ

និងដឹកនំរែៈលបរិ ភូកមភុជាេូលរួមកបុងកិ េេ
ច រចា

និងេូលរួមេរចាវ ិធានលបភពសដើ មទំនិញ

សៅសលកាមភាពជាដដរូ

សស្ដឌកិេទ
ច ូ លំទូលាយរំបន់ស្ំសៅបញ្ចប់ការេរចា និ ងមក់ជ្ូនរដឌមហ្វនថី RCEP េុ ុះហរទសលខ្ជសៅេុង
្បំ២០១៦
 ស្ិកាស្រាសាវលជាវ និងតាមមនអំពីឥទនិពល

ដនកិ េស្
ច ហលបរិបរថិការសស្ដឌកិេចណដលសលេសឡើងថយីៗ

និងកិេចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយសស្រ ីរំបន់នន ដូេជាស្ហលបរិបរថិការសស្ដឌកិេបា
ច ៉េ នបុីពូ ណខ្សលកវារ់
មួ យផវូវមួយ (One Belt One Road) និ ងភាពជាដដរូឆង
វ ស្មុ លទបា៉េ ស្ុីហិក
ឝ (TPP) ជាសដើម មកសលើ

ស្ហរមន៍ សស្ដឌកិេអា
ច សា៊ាន (AEC) ភាពជាដដរូ សស្ដឌកិេចទូលំទូលាយរំ បន់ (RCEP) និងសស្ដឌកិេច
លបសទស្កមភុជា
 សរៀបេំឯកសារ និងសស្បើស្ុំស្ិទិ លន ប

នពីរាជ្រមឌភិបាល ជ្ូនលកស្ួងពាែិជ្ជកមយ សដើ មផីេុុះហរទសលខ្ជ

សលើកិេចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយននរបស្់អាសា៊ានណដលសទើបេរចាេប់
 ស្លមបស្លមួលបកណលប និងសរៀបេំឯកសារ ស្ថីពីកិេចលពមសលពៀង និងពិធីសារពាែិជ្ជកមយអាសា៊ាន,
អាសា៊ានបូក១ និង RCEP ណដលបានេុ ុះហរទសលខ្ជរួេ សដើ មផីមក់ជ្ូនរាជ្រមឌភិបាលេូលជាធរាន
ឬមក់ជ្ូនរដឌស្ភា និងលពឹទស្
ន ភា ស្ុំស្ចាចប័ន សដើមផីអនុវរថកិេចលពមសលពៀង និងពិ ធីសារ

ំងសនុះ

 ស្លមបស្លមួលសរៀបេំឯកសារសោលជ្ំហរ ជ្ំ នួយសាយររី ស្ុនធរកថ្ន និងអមដំ សែើររែៈលបរិ ភូ
កមភុជាេូលរួមកបុងកិ េអ
ច នុរំបន់ ដូេជា៖ កិេចលបជ្ុំ លកុមការងារេរចាកិេចលពមសលពៀងជ្ំ រញ
ុ
និងស្លមួល
ពាែិជ្ជកមយរំបន់ លរី សកាែអភិ វឌណន៍កមភុជា-ឡាវ-សវៀរណាម (CLV DTA) កិ េចលបជ្ុំរែៈកាយធិការ
ស្លមបស្លមួលេលមុុះ

រំបន់ លរី សកាែអភិ វឌណន៍កមភុជា-ឡាវ-សវៀរណាម

និ ងកិេចលបជ្ុំពាក់ព័នន

កិេចលបជ្ុំកំពូល CLV DTA កិេចលបជ្ុំឧរថមមហ្វនថី រដឌមហ្វនថី កិេចលបជ្ុំកំពូលមហាអនុរំបន់ សមរងគ កិេចលបជ្ុំ
របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦
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សលកាមកិេចស្ហលបរិបរថិការសមរងគ-ជ្ប៉េុ ន

កិេចលបជ្ុំ

AMECS

កិេចលបជ្ុំរំបន់ លរី សកាែមរករ

កមភុជា-ឡាវ-ដថ
និ ងកិេចលបជ្ុំ សទឝភារី នន
ដូ េជា៖
កិ េចលបជ្ុំ លកុមការងារេរចាកិេចលពមសលពៀង
ពាែិជ្ជកមយតាមលពំ ណដនកមភុជា-សវៀរណាម កិេចលបជ្ុំ រែៈកាយធិការពាែិជ្ជកមយេលមុុះកមភុជា-ដថ

 ទទួ លសធឝើជាាចស្់ផធុះ ឬស្ហការសរៀបេំកិេេ
ច រចាពាែិជ្ជកមយ ដូេជា៖ កិ េចលបជ្ុំរែៈកាយធិការេរចា
ពាែិជ្ជកមយសស្រ ីអាសា៊ាន-ហុងកុ ង, អាសា៊ាន-េិ ន, កិេចលបជ្ុំ ការងារេរចាកិេចលពមសលពៀងស្ថីពីការជ្ំ រញ
ុ
និងស្លមួលពាែិជ្ជកមយស្លាប់រំបន់ លរី សកាែអភិ វឌណន៍កមភុជា-ឡាវ-សវៀរណាម,
រំបន់ លរី សកាែអភិ វឌណន៍កមភុជា-ឡាវ-សវៀរណាម,

កិេចលបជ្ុំ លកុមការងារេរចា

ពាែិជ្ជកមយតាមរំ បន់ លពំ ណដនកមភុជា-សវៀរណាម និ ងលបជ្ុំ សផសងៗសទៀរ

 បនថេុុះផសពឝផាយ

ស្ថីពីស្ហរមន៍ សស្ដឌកិេចអាសា៊ានសៅតាមសខ្រថ-លកុងស្ំខ្ជន់ៗ

កិ េចលបជ្ុំកំពូល
កិេចលពមសលពៀង
តាមរយៈការសធឝើ

ស្ិកាខសាលា និងស្នបិស្ីទនន សដើមផីណែនំ និងផថល់នូវេំ សែុះដឹកជ្ូន លបជាពលរដឌ មហ្វនថីរាជ្ការ
អាជ្ី វករ ផលិរករ អបកវ ិនិ សោរ យុវជ្ន និស្សិរ-ស្ិស្ស និងអងគការស្ងគម-ស្ីវ ិលនន សដើ មផីឲ្រ
ពួរសរលបុងសលបៀបសរៀបេំខ្ួនេូ
វ
លរួមនិងសធឝើយុទនសាស្រស្ថ រកវ ិធី សមុះស្រាសាយេំ សពាុះការលបឈម និ ងផល

បេច័យននសលើជ្ីវភាពរស្់សៅ ការងារ និងអាជ្ី វកមយរបស្់ពួកសរ ពីការណកទលមង់ ការលបកួរលបណជ្ង
ក៏ដូេជា

ញយកឱ្កាស្

និងអរទលបសោជ្ន៍ ពី

ស្ហរមន៍ សស្ដឌកិេអា
ច សា៊ាន្បំ២០១៥

និង

ស្ហរមន៍ សស្ដឌកិេអា
ច សា៊ាន្បំ២០២៥
 បនថផសពឝផាយអំពីស្ហរមន៍ សស្ដឌកិេចអាសា៊ាន និងអរទលបសោជ្ន៍ របស្់វាសៅតាមលបសទស្ស្ំខ្ជន់ៗ
ក៏ដូេជាការេូលរួមផ្តវស្់បូរបទពិ
ថ
សសាធន៍

អំ ពីការអនុ វរថស្ហរមន៍ សស្ដឌកិេអា
ច សា៊ាន

សដើ មផីសធឝើ

មូ លមឌនណកលមអសោលនសោបាយសស្ដឌកិេចពាែិជ្ជកមយជារិ ឲ្រសជ្ឿនសលឿនតាមការវ ិវរថស្ហរមន៍
អាសា៊ាន និងស្កលភាវូបនីយកមយ
 េូ លរួមការពិភាកាជាមួយថ្នបក់ដឹកនំលកស្ួង អរគនយកមឌន នយកមឌន វ ិទាសាទន ជ្ំនញការ
េំ ែុុះលកស្ួងពាែិជ្ជកមយ

និងលកស្ួង-សាទប័នសផសងៗ

អំពីសោលនសោបាយ

និងការអភិ វឌណ

ពាែិជ្ជកមយ
 ស្ហការសរៀបេំឯកសារជ្ំនួយសាយររី ស្ុនធរកថ្ន និងបទបងាាញនន ជ្ូនថ្នបក់ដឹកនំលកស្ួងពាក់ ព័នន
នឹងសស្ដឌកិេពា
ច ែិជ្ជកមយអាសា៊ាន ដដរូអាសា៊ាន និងលបសទស្ននសៅកបុងរំ បន់អាស្ុីបា៉េស្ុីហិក
ឝ ។
៣.៧ ការងារដៅទវីបអឺរប
៉ុ មជ្ឈ ឹមបូពា៌ និងអាស្រហវរ
ិ
 សរៀបេំកិេចលបជ្ុំ

រែៈកាយធិការជារិ

ស្លាប់ កិេចស្ហលបរិ បរថិការសស្ដឌកិេច-ពាែិជ្ជកមយរវាង

កមភុជា-សបឡារុស្ ណដលនឹងលបលពឹរថសៅសៅភបំសពញ
 សរៀបេំកិេចលបជ្ុំ ដផធកុងលកស្ួ
ប
ង
សដើ មផីពិនិររ
និងពិភាកាអំពីរសបៀបវារៈស្លាប់កិេចលបជ្ុំ សលើកទី ៩
ដនលកុមការងារ កមភុជា-ស្ហភាពអឺ រប
៉េុ ស្ថីពី ពាែិជ្ជកមយ សៅទីស្ីកា
ថ រលកស្ួង

 ស្ហការជាមួយលកស្ួងការបរសទស្ និ ងស្ហលបរិបរថិការអនថរជារិ សដើមផីសរៀបេំកិេចលបជ្ុំ សលើកទី៩
ដនលកុមការងារកមភុជា-ស្ហភាពអឺ រប
៉េុ ស្ថីពីពាែិជ្ជកមយ ណដលនឹងលបលពឹរថសៅសៅភបំសពញ

 ស្ហការជាមួយលកស្ួងការបរសទស្ និ ងស្ហលបរិបរថិការអនថរជារិ សដើមផីសរៀបេំកិេចលបជ្ុំ និងឱ្រាន
ការេុ ុះហរទសលខ្ជសលើកិេចលពមសលពៀងស្ថីពី កិេចស្ហលបរិបរថិការសលើវ ិស្័យសស្ដឌកិេច វ ិទាសាស្រស្ថ និង
បសេចកសទស្រវាងរមឌភិបាលប៊ាុ លហាគរ ី និងរមឌភិបាលកមភុជាសៅទី លកុងភបំសពញ

 េូ លរួមកិេចលបជ្ុំ សលើកទី ២ ដនរែៈកមយការសស្ដឌកិេេ
ច លមុុះកមភុជា-រួករី សៅលបសទស្រួករី
របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦
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 សរៀបេំអនុ ស្សរែៈដនការនំសេញអងករពីកមភុជាសៅស្ហព័ននរស្
ុ សុី និងសរៀបេំពិធីេុុះហរទសលខ្ជណដល
នឹងលរូវេុ ុះហរទសលខ្ជសមយថ្នបក់ដឹកនំលកស្ួងពាែិជ្ជកមយ និ ងភារី រស្
ុ សុី

 សរៀបេំ និងេូលរួមកបុងសបស្កកមយពាែិជ្ជកមយសៅលបសទស្រូ ណវ ៉េរ អារា៉េ ប់ រម
ួ និងដដទសទៀរ

 សរៀបេំ និងេូលរួមកិេចលបជ្ុំរែៈកាយធិការេលមុុះសលើកទី ៣ រវាងរូ ណវ ៉េរ និងកមភុជា សៅរូ ណវ ៉េរ
 េូ លរួមជាវារយិន

កបុងការបែុថ ុះបណា
ថ លមហ្វនថីជ្ំនញ
ស្ិកាខសាលា និ ងវរគបែុថ ុះបណា
ថ លសផសងៗ

 បនថស្ិកាស្រាសាវលជាវព័រមាន

ក់ទងនឹ ងស្ភាពការែ៍

សដើមផីបសងកើនស្មរទភាពេរចា

តាមរយៈ

និងវឌណនភាពវ ិស្័យសស្ដឌកិេច

សៅរំបន់

អឺ រប
៉េុ មជ្ឈឹមបូ ពាម និ ងអាហ្វហឝិក ជាពិ សស្ស្វ ិស្័យនិងផលិរផលស្កាថនុ ពលស្លាប់ការពលងឹង និង
ពលងីកទំនក់ទំនងពាែិជ្ជកមយ។
៣.៨ ការងារដៅទវីបអាដមរ ិរ
 ភាជប់ទំនក់ ទំនងដដរូពាែិជ្ជកមយរវាងធុ រកិេជ្
ច នមកពីទីប
ឝ អាសមរ ិកជ្ួ បជាមួ យធុ រកិេជ្
ច នកមភុជា

 សធឝើបេចុបផនបភាពទីផារពាែិជ្ជកមយ សៅបណា
ថ លបសទស្របស្់ទីប
ឝ អាសមរ ិកស្លាប់ ថ្នបក់ដឹកនំ និងធុ រ
កិេចកមភុជា

 សលជ្ើ ស្សរ ើស្ស្ហលោស្នំសេញរបស្់កមភុជាស្លាប់ សធឝើការស្ិកាលទនភាពេូលទីផារកាណាម

 ទិ ញស្ាមរៈការ ិោល័យ និងបរ ិកាខរការ ិោល័យ (កុំពរូទ័ រ ា៉េ ស្ុីនណស្កន រុ ទូ មក់ឯកសារ សៅអី ...)
 ផសពឝផាយព័រមាន ស្ថីពី “មរគុសទធស្ក៍ ផារកាណាមដល់អក
ប នំសេញកមភុជា”

 ផសពឝផាយសរហទំ ព័រ TFO មក់ព័រមាននំសេញសៅកាណាមដល់ស្ហលោស្នំសេញកមភុជា
 សរៀបេំស្ិកាខសាលាផសពឝផាយ ស្ថីពី “ការនំសេញសៅកាណាម”

 ស្ិកាពីលទនភាពេូ លទីផារដនផលិរផលនំ ស្រាស្យ
ួ លីលីផលិរពី អងករ និងផសពឝផាយ
 ស្ិកា ស្ថីពី “ការសធឝើពាែិជ្ជកមយសស្រ ីរវាងកមភុជា-កាណាម និងផសពឝផាយ” ណស្ឝងរកការោំលទពី អក
ប
ផថល់ជ្ំនួយសបស្កកមយជ្ំរញ
ុ វ ិនិ សោរ និងធុ រកិេជ្
ច នកមភុជាសៅកាន់ ស្ហរដឌអាមរ ិក

 សបស្កកមយជ្ំរញ
ុ វ ិនិ សោរ និងធុ រកិេជ្
ច នកមភុជាសៅកាន់កាណាម

 សបស្កកមយចាប់ សផថើមទំនក់ទំនងពាែិជ្ជកមយជ្ួបជាមួយសាទនទូរអាហសង់ទីន ឈីលី និងបា៉េ រូហាគយ
 សរៀបេំ ទទួ លរែៈលបរិភូលកុមលបឹ កាធុ រកិេចស្ហរដឌអាមរ ិក-អាសា៊ានមកបំ សពញទស្សនកិេចសៅកមភុជា
 វាយរដមវការអនុ វរថ្បំ២០១៦។
៣.៩ ការងារអនុវតថរដរមាង
 ោំលទវ ិទាសាទនស្ថង់មរកមភុជា
រុ ែភាពអងករ

កបុងការទទួលបានលកខែៈស្មផរថិ

សេញវ ិញ្ញដបនបលរបញ្ញ
ជ ក់

 ការសធឝើបេចុបផនបភាពលបព័នន ASYCUDA សមយ UNCTAD
 បនថការោំលទដល់ការអនុ វរថស្័យ
ឝ លបវរថិកមយ C/O

 បនថការោំលទដល់ការអនុ វរថស្័យ
ឝ លបវរថិកមយការេុ ុះបញ្ជីពាែិជ្ជកមយ (សធឝើលទនកមយឧបករែ៍ និ ងស្ងាារ ឹម)
 បនថការោំលទដល់ការអនុ វរថស្័យ
ឝ លបវរថិកមយការេុុះបញ្ជីា៉េក
 ោំលទការអនុ វរថរសលាងស្ឝ័យលបវរថិកមយវ ិញ្ញដបនបលរភូរោមអនម័យ (SPS) របស្់លកស្ួងកស្ិកមយ
រុកាខលបាញ់ និ ងសនសាទ
 បនថោំលទរសលាងមជ្ឈរថការការងារតាមរយៈមូ លនិធិ លកុមលបឹកាអាជាញកណា
ថ ល
របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦
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 បនថោំលទរសលាងមជ្ឈរថការពាែិជ្ជកមយ តាមរយៈការពលងឹងសលខ្ជធិ ការមឌន
 សរៀបេំកិេចលបជ្ុំ រវាងថ្នបក់ដឹងនំលកស្ួងពាែិជ្ជកមយ ជាមួយនយកលបរិបរថិលកុមហ៊ាុន
 សរៀបេំការវាយរដមវបញ្ចប់រសលាង TDSP ស្លាប់ Implementation Completion Report
 ពលងឹងលបព័ ននលរួរពិ និររវាយរដមវស្លាប់អភិ លកមលរបដែថប់ វ ិស្័យពាែិជ្ជកមយ
រួម

(TradeSWAp)

ំង TDSP

 េុ ុះលរួរពិនិររតាមមន លទនផលអនុ វរគរសលាង TDSP របស្់ភាបក់ងារអនុ វរថរសលាង
 បនថអនុ វរថណផនការទំនក់ទំនង (Communication Plan)
 បនថោំលទការអនុ វរថរសលាងរបស្់វ ិទាសាទនស្រាសាវលជាវ និងបែុថ ុះបណា
ថ លពាែិជ្ជកមយ (TTRI)

 ផថល់វរគស្ិកាខសាលាផសពឝផាយ ស្ថីពី “កំ ណែទលមង់ របស្់លកស្ួងពាែិជ្ជកមយ (MoC Seminar series)”
 បែុថ ុះបណា
ថ លដល់បុរល
គ ិក DICO សៅសលើវរគស្ិកា
ហិរញ្ដ វរទុ និងការលរួរពិ និររ និងវាយរដមវ”

ស្ថីពី

“ការលរប់ លរងរសលាង

លទនកមយ

 បនថោំលទរសលាងពលងឹងស្មរទភាព DICO និង IAs ស្ថីពី “ការលរប់ លរងរសលាងនិងពាែិជ្ជកមយ និ ង
ការអភិ វឌណកបុង្បំ២០១៦-២០២០”

 សធឝើលទនកមយផល
ថ ់ស្ាមរៈបរ ិកាខរស្លាប់ អាោរថយីរបស្់លកស្ួងពាែិជ្ជកមយ
 បនថសធឝើស្វនកមយដផធកុងណផប
ប
កហិរញ្ដ វរទុសលកាមរសលាង TDSP ស្លាប់ ្បំ២០១៥-២០១៦
 ពលងឹងយនថការស្មរទភាពសាទប័ន

ស្លាប់ សរៀបេំរសលាង

អនុ វរថលរប់ លរង

និងលរួរពិនិររនូ វ

យុទសា
ន
ស្រស្ថស្ាហរែកមយពាែិជ្ជកមយកមភុជា

 សបាុះពុមម និងផសពឝផាយ៖ លពឹរិ ប
ថ ័ លរ, Trade Swap Facebook, Trade SWAp Website, និងស្ាមរៈ
សផសងៗសទៀរ (រួមោបរវាង EIF និ ង TDSP)
 បនថោំលទរសលាងស្ូលរលបែិរពិ សស្ស្ការបសងកើរ

និងពលងឹងលកុមលបឹកាជារិស្លាប់ស្ូលរ

(តាម

រយៈ ITC)
 ពលងឹងស្មរទភាពណផបកលរួរពិនិររ និងវាយរដមវលពម

ំងការងារផសពឝផាយ

 សរៀបេំការវាយរដមវបញ្ចប់រសលាង CEDEP I - ស្ាស្ភារអងករ និងស្ូលរលបែិរ
 សរៀបេំកិេចលបជ្ុំ លបចាំ្បំ (DICO Retreat)
 បនថោំលទការអនុ វរថរសលាងដំ ឡូងមីតាមរយៈការោំលទលកុមអបកផលិរ ការពលងឹ ងណផបក (SPS) និង
ការជ្ំ រញ
ុ ការនំសេញសៅកាន់ទីផារថយី

 បនថោំលទការអនុ វរថរសលាងជ្លផលស្មុ លទតាមរយៈការស្ិការលមូវការ ការសាកលផង ការោំលទ
លកុមផលិរ ការពលងឹងរុ ែភាព និ ងស្ថង់មផលិរផលជ្លផលស្មុ លទ និងការជ្ំ រញ
ុ ការនំសេញ
 បនថោំលទការអនុ វរថរសលាងបសងកើរសាលាបែុថ ុះបណា
ថ លវ ិជាជជ្ី វៈសធឝើមូបអាហារ
ា
 ពលងឹងស្មរទភាពណផបកលរួរពិនិររ និងវាយរដមវលពម

ំងផសពឝផាយ

 សរៀបេំការវាយរដមវពាក់កណា
ថ លអាែរថិរសលាង CEDEP II
 ស្ិកាខសាលាផសពឝផាយលទនផលវាយរដមវពាក់កណា
ថ លអាែរថិ
 េុ ុះពិ និររការអនុ វរថរសលាង CEDEP II
 សរៀបេំ ណផនការរយៈសពលមធរម២០១៦-២០១៨
 សរៀបេំកិេចលបជ្ុំជាសទៀង

រ់ដនរែៈកមយការននរបស្់អភិ លកមលរបដែថប់ សលើវ ិស្័យពាែិជ្ជកមយ

របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦
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 សកៀងររជ្ំនួយហិរញ្ដ វរទុ

និងបសេចកសទស្បណនទមសទៀរពីដដរូអភិ វឌណន៍

សដើមផីអនុ វរថរសលាងសលកាយ

 សកៀងររជ្ំនួយហិរញ្ដ វរទុ

និងបសេចកសទស្បណនទមសទៀរពី ដដរូអភិ វឌណន៍

សដើមផីអនុវរថរសលាងសលកាម

TDSP និង EIF-Tier 1

Trade SWApតាមរយៈរសលាង TDSP និ ងEIF

 ពិនិររសឡើងវ ិញពាក់កណា
ថ លអាែរថិដនការអនុ វរថ CTIS 2014-2018។
៣.១០ ការងារផថលព
់ ័ត៌មាន និងដផធៀងផាធត់ចាប់
 បនថតាមមន និ ងជ្ំ រញ
ុ អនថរលកស្ួង-សាទប័នឲ្រអនុ វរថកមយ វ ិធីការងាររបស្់រាជ្រមឌភិបាលកមភុជាណផអក
សលើរលមូវការរបស្់អងគការពាែិជ្ជកមយពិភពសលាក

 សធឝើសស្េកថីផថល់ព័រមាន អំពីអនម័យនិ ងភូរោមអនម័យ (SPS Notification) សៅការ ិោល័យេុ ុះ
បញ្ជីកណា
ថ លស្លាប់ការផថល់ព័រមានដនសលខ្ជធិការមឌនអងគការ WTO
 សធឝើសស្េកថីផថល់ព័រមានអំពីេំែុេសាកស្ួរព័ រមាន
Enquiry

Point

Notification)

ស្ថីពីអនម័យនិងភូរោមអនម័យ

(SPS

សៅការ ិោល័យេុុះបញ្ជីកណា
ថ លស្លាប់ការផថល់ព័រមាន

ដន

សលខ្ជធិការមឌនអងគការ WTO
 សរៀបេំមជ្ឈមែឍលព័រមានពាែិជ្ជកមយពិភពសលាក (WTO Reference Center) សៅកបុងនយកមឌន
ផថល់ព័រមាននិងសផធៀងផ្តធរ់េាប់

 បញ្ូជ នអរទបទសស្េកថីលពាងេាប់ឧបាស្រាស្័យពាែិជ្ជកមយសៅទីស្ីកា
ថ ររែៈរដឌមហ្វនថី
 បនថេូលរួមពិភាកា ផថល់សោបល់ពាក់ព័នន
ន ឹ ងអនុ សលាមភាព WTO សៅកបុងសស្េកថីលពាងេាប់

បទបផញ្ដរិ ថ និងលិខ្ិរបទមឌនសផសងៗ របស្់អនថរលកស្ួង-សាទប័ន និងសៅកបុងស្ននិស្ញ្ញដអនថរជារិនិង
កិេចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយសស្រ ីកលមិរសទឝភារី អនុរំបន់ និងរំបន់ (ណផអកតាមការសស្បើស្ុំសាមីសាទប័ន)

 តាមមនការអនុ វរថលទនផលដនស្នបិស្ីទសលើកសៅ១០ ដនរដឌមហ្វនថីអងគការពាែិជ្ជកមយពិភពសលាក
 ស្ហការជាមួយសាទប័នពាក់ព័នន សដើ មផីសរៀបេំ វរគបែុថ ុះបណា
ថ លកបុងលកបខ្ែឍ WTO សលើលបធានបទ
មួ យេំនួនដូ េជា

“ការណស្ឝងយល់អំពីអងគការពាែិជ្ជកមយពិភពសលាក”

ពាែិជ្ជកមយអនថរជារិ សលកាមលបព័នពា
ន ែិជ្ជកមយពហុភារី ” ។ល។

និង

“ការេូ លរួមកបុង

៣.១១ ការងារចាប់ និងបទបញ្ដ តថដិ ផសងៗ
 ការសរៀបេំ សស្េកថីលពាងេាប់ ស្ីព
ថ ីអុី-ពាែិជ្ជកមយ៖ ពិភាកាសស្េកថីលពាងេាប់ជាមួ យទីស្ីកា
ថ ររែៈ
រដឌមហ្វនថី សដើ មផីសស្បើស្ុំសស្េកថីស្សលមេពីរែៈរដឌមហ្វនថី និងបញ្ូជ នសស្េកថីលពាងេាប់សនុះសៅ រដឌស្ភា
និងលពឹទស្
ន ភា

 ការសរៀបេំ សស្េកថីលពាងេាប់ ស្ីព
ថ ី កិេចការពារអបកសលបើ លបាស្់៖ ពិភាកាសស្េកថីលពាងេាប់ជាមួ យទីស្ីថ
ការរែៈរដឌមហ្វនថី សដើមផីសស្បើស្ុំសស្េកថីស្សលមេពីរែៈរដឌមហ្វនថី និងបញ្ូជ នសស្េកថីលពាងេាប់សនុះសៅ
រដឌស្ភា និងលពឹ ទស្
ន ភា

 សរៀបេំ សស្េកថីលពាងេាប់ស្ីព
ថ ី ការលបកួរលបណជ្ង៖
និងពិភាកាសស្េកថីលពាងេាប់

សរៀបេំ សស្េកថីលពាងេាប់ សៅលកស្ួងពាែិជ្ជកមយ

ជាមួ យទីស្ីកា
ថ ររែៈរដឌមហ្វនថី

សដើ មផីសស្បើស្ុំសស្េកថីស្សលមេពី

រែៈរដឌមហ្វនថី និងបញ្ូជ នសស្េកថីលពាងេាប់សនុះសៅ រដឌស្ភា និ ងលពឹទនស្ភា

របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦
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 ការសរៀបេំ សស្េកថីលពាងេាប់ ស្ីព
ថ ីកិេចស្នាពាែិជ្ជកមយ៖

បនថពិភាកាជាមួយលកស្ួងយុរិ ធ
ថ មម សលើ

សស្េកថីលពាងេាប់ សនុះ សដើ មផីមក់េូលកបុងកិេចលបជ្ុំអនថរលកស្ួង និងកិ េចលបជ្ុំ សពញអងគរែៈរដឌមហ្វនថី
សៅទីស្ីកា
ថ ររែៈរដឌមហ្វនថី

 ការងារសមុះស្រាសាយវ ិវាទនិងពិ សលោុះសោបល់ណផបកេាប់ ៖ បនឋស្កមយភាពសលើការងារសមុះស្រាសាយវ ិវាទ
និងពិ សលោុះសោបល់ណផបកេាប់ ដល់ពាែិជ្ជករ-អាជ្ី វករ

កបុងការសស្បើស្ុំបញ្ញ
ជ ក់អនុ សលាមភាពដន
េាប់ សលើការសរៀបេំ ខ្ឹម
វ សារ លកខនិក
ឋ ៈបសងកើរលកុមហ៊ាុន និងការណកណលបលកខនិ ក
ឋ ៈថយី និងឯកសាររលមូវ
 ការងាររមកល់លិខ្ិរជ្ូនដំែឹង
លិខ្ិរជ្ូនដំ ែឹង

ស្ថីពីលបរិ បរថិការណដលានកិ េធា
ច ន៖

ស្ថីពីលបរិ បរថិការណដលានកិេធា
ច នជ្ូន

បនឋផថល់សស្វាកមយរមកល់

អបកសលបើ លបាស្់សស្វាតាមរយៈលបព័នន

អុិនធឺែិរ និងសរហទំ ព័រ www.setfo.gov.kh
 ការងារផសពឝផាយេាប់ ៖

បនឋសធឝើការផសពឝផាយជាបនថបនធប់នូវេាប់ពាែិជ្ជកមយ

លបកាស្ឲ្រសលបើនសពលកនវងមក

ណដលលរូវបាន

តាមរយៈការផសពឝផាយសលើសរហទំព័ររបស្់លកស្ួងពាែិជ្ជកមយ

(www.moc.gov.kh) និងសរៀបេំ ឲ្រានជាស្ិកាខសាលាផសពឝផាយេាប់ពាែិជ្ជកមយសៅ តាមបណា
ឋ
រាជ្ធានី-សខ្រថទូ

ំងលបសទស្

 ការវាយរដមវផលប៉េ ុះពាល់លិខ្ិរបទមឌនររិ យុរិ ថ៖ អនុ វរថវ ិធានការវាយរដមវេំសពាុះផលប៉េ ុះពាល់ដន
លិខ្ិរបទមឌនររិ យុរិ ថណដលសេញសមយលកស្ួងពាែិជ្ជកមយ។
៣.១២ ការងារអភិវឌ្ណន៍វិសយ
័ ឯរជ្ន
 បនថសរៀបេំបសងកើរស្ារមដំឡូងមី

តាមបណា
ថ សខ្រថមួយេំនួនសទៀរដូេជា៖

សខ្រថឧរថរានជ្័យ,

លកសេុះ, បនធយានជ្័ យ, និងសខ្រថររនៈរី រ ី សដើ មផីងាយស្រាស្ល
ួ កបុងការលរប់ លរងផលិរកមយ និងបសងកើន
រុ ែភាពផលិរផល និងជ្ួ យោបសៅវ ិញសៅមកកបុងេំសណាមអបកមំដុុះ សដើ មផីជ្ំរញ
ុ អាជ្ី វកមយ

ំង

ទីផារកបុងស្រាស្ក
ុ -សលៅស្រាស្ក
ុ និងឈានសៅដល់ការបសងកើរជាស្ហព័ នដ
ន ំទផូងមីកមភុជា

 បនថសរៀបេំ សវទិកាពិ សលោុះសោបល់ សវទិកាវ ិស្័យឯកជ្ន តាមបណា
ថ សខ្រថដដទសទៀរ សដើមផីផសពឝផាយ
ពីកំណែទលមង់ស្ុីជ្សលៅរបស្់លកស្ួងពាែិជ្ជកមយ និងស្ាហរែកមយស្ហរមន៍សស្ដឌកិេអា
ច សា៊ាន
 បនថជ្ំរញ
ុ អនុ វរថការងារអភិ វឌណន៍ផលិរផលស្ូលរ តាមរយៈការសរៀបេំ ណផនការស្កមយភាព និ ងអនុ វរថ
ការងារអភិ វឌណន៍ផលិរផលស្ូលរ តាមមូលមឌនផលិរកមយស្ំខ្ជន់ៗ សៅសខ្រថេំនួន៥
 សធឝើបេចុបផនបភាពឯកសារផលិរផលស្កាថនុពលរបស្់រាជ្ធានី -សខ្រថ

ំង

២៥

និ ងបនថការស្ិកា

ស្រាសាវលជាវស្ងាឝក់រដមវផលិរផលអាទិ ភាពណដលកំែរ់ សមយរាជ្រមឌភិ បាល

 បនថតាមមនស្នបិធិទំនិញយុទសា
ន
ស្រស្ថស្ំខ្ជន់ ៗ និងព័រមានទីផារ តាមរយៈកិេចស្ហការជាមួ យ
មនធីរពាែិជ្ជកមយរាជ្ធានី -សខ្រថ
 បនថជ្ំរញ
ុ ការេងលកង

និងបសងកើរស្ារមអាជ្ី វកមយទូ

ំងរាជ្ធានី -សខ្រថ

ពី សារៈលបសោជ្ន៍ ដនការសរៀបេំ ស្ារម និងលបកាស្ ឬេាប់

តាមរយៈការផសពឝផាយ

ំងឡាយ

ក់ទងដល់ការបសងកើរ

ស្ារម និងេុ ុះជ្ួយសរៀបេំបសងកើរស្ារមអាជ្ី វកមយពាែិជ្ជកមយសៅតាមបណា
ថ រាជ្ធានី-សខ្រថ
 បនថេុុះតាមមន

និងពិ និររនូ វសាទនភាពស្ភាពាែិជ្ជកមយ

និងជ្ំ រញ
ុ ឲ្របសងកើរនូ វមែឍលស្ភា

ពាែិជ្ជកមយថីៗ
យ និងេុ ុះណែនំ និងពលងឹ ងការងារស្ភាពាែិជ្ជកមយលរប់មែឍល តាមរយៈការសរៀបេំ
សបាុះស្បរអាែរថិថី យ និងអាែរថិបនថរបស្់មែឍលស្ភាពាែិជ្ជកមយរាជ្ធានី-សខ្រថ
 បនថផល
ថ ់លបឹ កាបសេចកសទស្ និងជ្ំ រញ
ុ ការអនុ វរថការងារសអាយានលបស្ិទនភាព ដល់មនធីរពាែិជ្ជកមយ
រាជ្ធានី-សខ្រថ

ំង២៥។

របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦
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៣.១៣ ណផនការ សទត
ិ ិ និងព័ត៌មានពាណិជ្ជរមម
 ពលងឹងការងាររដឌបាល

សធឝើកិេស្
ច លមបស្លមួល

ការងារបសេចកសទស្ណផនការស្ទិរិ

និងព័ រមាន

ពាែិជ្ជកមយនន ពាក់ ព័នកា
ន រងារមហ្វនថីកុងនយកម
ប
ឌ ននឹងវ ិស្័យពាែិជ្ជកមយ

 សរៀបេំឯកសារ និងសលើករសលាងេុ ុះស្ិកាស្រាសាវលជាវលបមូ លទិនន
ប ័ យ ស្ទិរិ និងព័រមានពាែិជ្ជកមយ
សមយស្ហការជាមួយនយកមឌនពាក់ព័នន
 កំពុងសរៀបេំ ណផនការស្កមយភាព

និងការងារពាែិជ្ជកមយ្បំ២០១៦

មក់ជ្ូនថ្នបក់ដឹកនំលកស្ួងឲ្រ

ន់ សពលសវលា
 សលរៀមអនុ វរថណផនការស្កមយភាពការងាររបស្់នយកមឌន សដើមផីសឆវើយរបសៅនឹ ងថវ ិកាកមយវ ិធី ណដល
បានមក់ សស្បើសៅលកស្ួងសស្ដឌកិេច និ ងហិរញ្ដ វរទុសៅសដើម្បំ២០១៦

 ពលងាងារិ កា “ណផនការយុទសា
ន
ស្រស្ថពាែិជ្ជកមយ្បំ២០១៩ - ២០២៣” នឹងមក់ជ្ូនថ្នបក់ដឹកនំ
លកស្ួងពាែិជ្ជកមយ សដើ មផីសស្បើស្ុំការពិ និររ និងស្សលមេសៅសដើម្បំ២០១៦
 សរៀបេំឲ្រានយនថការ

និ ងណផនទីផូវដនការអនុ
វ
វរថការងារសលើការ

“កសាងណផនការយុទសា
ន
ស្រស្ថ

ពាែិជ្ជកមយ្បំ២០១៩-២០២៣” ឲ្រានលបស្ិទភា
ន ពខ្ភស្់

 េងលកងនូ វវឌណនភាពដនការកសាង “ណផនការយុទសា
ន ស្រស្ថពាែិជ្ជកមយ” ឲ្រានលកខែៈបេចុបផនបភាព
និងលរឹមលរូវស្លាប់ការសធឝើសស្េកថីស្សលមេេិ រថលបសស្ើរជាងមុនកបុងការសធឝើពាែិជ្ជកមយ ស្រាសាវលជាវ និង

កបុងសោលបំ ែងអភិវឌណន៍
 ខ្ិរខ្ំអភិ វឌណសរហទំព័ររបស្់លកស្ួងឲ្របានលអបណនទមសទៀរ
ស្ំបូរណបប

និងបេចុបផនបភាពព័រមានពាែិជ្ជកមយ

 ខ្ិរខ្ំ រកវ ិធី សាស្រស្ថកុងការលរប់
ប
លរង Internet របស្់លកស្ួង និងសមុះស្រាសាយបញ្ញ
ា លបព័នន Internet
ំងមូល

 សដើ មផីធានឲ្របាននូ វការសលបើ លបាស្់ឲ្រលរួវទិស្សៅ
លរប់ លរងអបកសលបើ លបាស្់

សមយរកវ ិធី លរប់ លរងសលបើ លបាស្់កមយវ ិធី សដើ មផី

ំងអស្់

 បសងកើនស្មរទភាពជ្ំ នញមហ្វនថីកុងកិ
ប
េកា
ច រពារការសលជ្ៀរេូ ល និងវាយលបហារតាមលបព័ នប
ន សេចកវ ិទាពី
ស្ំណាក់ជ្នអនមិ ក

 បសងកើរ Database ស្លាប់លរប់ លរងមហ្វនថីរាជ្ការរបស្់លកស្ួងពាែិជ្ជកមយ

ំងមូលជាលបព័នន

 បសងកើនស្មរទភាពមហ្វនថីព័រមានវ ិទា(IT) ឲ្របានសលេើនស្លាប់លរប់ លរងជ្ំ នញសលើព័រមានវ ិទា
 ខ្ិរខ្ំ លបឹងណលបងស្រាសាវលជាវបណនទមសទៀរស្លាប់ បសេចកវ ិទាព័ រមានថយីៗ
 បសងកើរកមយវ ិធីលរប់ លរងទិនន
ប ័យស្ទិរិពាែិជ្ជកមយតាមបណា
ថ លេកលពំ ណដន និងណផស្ងរមួ
យេំនួន
ួ
 ស្ិកាសលើលបព័ននលរប់ លរងសស្គនសមដដណដលានស្រាសាប់

ឲ្រកាវយសៅជាលបព័ននលរប់ លរងវរថានមួយ

ានរាវភាពជាក់ លាក់ និងជាក់ ណស្ថង
 ស្ិកាសលើលបព័ននលរប់ លរងសស្គនសមដដណដលានស្រាសាប់ សហើយសធឝើកំណែណលបសបើស្ិនជាអាេ។
៣.១៤ បណថុះបណា
ថ លពាណិជ្ជរមម និងរសាវរជាវ
 បនថការងារសរៀបេំ លបព័ននលរប់ លរងព័រមានវ ិទាស្លាប់ កមយវ ិធីបែុថ ុះបណា
ថ ល និងលរប់ លរងរដឌបាល
របស្់វ ិទាសាទន

 ណកលមអថ្នបក់ សរៀន បនធប់ស្ិកាស្រាសាវលជាវ បណាតល័យ របស្់វ ិទាសាទន លពម
ភាជប់បណា
ថ ញ Network កុំ ពរូទ័ រ និ ងសរៀបេំ រសលាងជ្ួស្ជ្ុ លណថ

របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦

ំងបំ ពាក់ ស្ាមរៈបរ ិកាខរ

ំស្ាមរៈបរ ិកាខរ

ំងសនុះ
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 សរៀបេំ វរគបែុថ ុះបណា
ថ លពាែិជ្ជកមយរយៈសពលខ្វីរម
ួ ាន៖

វរគស្ិកាស្ថីពី

ការលបាស្័យ

ក់ទង

ពាែិជ្ជកមយ និងជ្ំ នញកបុងការេរចា ការយល់ដឹងអំពីអងគការពាែិជ្ជកមយពិភពសលាកនឹងអាសា៊ាន

ការសស្បើស្ុំវ ិញ្ញដបនបលរលបភពសដើមទំនិញ ការេុ ុះបញ្ជីពាែិជ្ជកមយ ការអភិ វឌណស្ហលោស្ខ្ជររូេ
និងជ្ំនញយុទសា
ន
ស្រស្ឋផសពឝផាយ េាប់ វ ិនិ សោរនិ ងេាប់ ធុរកិេចស្ហលរិ ន េាប់ពាែិជ្ជកមយអនថរ
ជារិនិងេាប់ស្ីព
ឋ ី កិេស្
ច នា

េាប់ ស្ីព
ថ ីកមយស្ិទប
ន ញ្ញដ

សស្ដឌកិេអា
ច សា៊ាននិ ងស្ាហរែកមយកុងរំ
ប បន់

ការងារភស្ថុភាពាែិជ្ជកមយ ស្ហរមន៍
ភាពជាដដរូ របស្់ស្ហលោស្ធុនរូ េ និងមធរម

ការជ្ំ រញ
ុ ពាែិជ្ជកមយនិងការអភិ វឌណផលិរផល
 សរៀបេំ វរគបែុថ ុះបណា
ថ លរយៈសពលណវងតាមកមយវ ិធី ស្ិកាពាែិជ្ជកមយរម
ួ ាន៖ វរគស្ិកាស្ថីពីសាទប័ន
ពាែិជ្ជកមយអនថរជារិ សស្េកថីសផថើមដនសាទប័នោំលទពាែិជ្ជកមយ ហិរញ្ដបផ

នពាែិជ្ជកមយ និ ងវ ិធាន

ដនការនំសេញនំេូល សស្េកថីសផថើមសោលនសោបាយពាែិជ្ជកមយ វ ិធានស្ថីពីអនម័ យ និងភូ រោម
អនម័យ ។ល។
 សរៀបេំ វរគបែុថ ុះបណា
ថ លមូលមឌនរួមាន៖ វរគស្ិកាស្ថីពី កុំពរូទ័ រ និ ងលបព័ននព័រមានវ ិទា និ ង
ភាសាអង់ សរវស្ស្លាប់ពាែិជ្ជកមយ
-

ស្ិកាស្រាសាវលជាវសដើ មផីផល
ថ ់ព័រមានអំពីនិនបកាអនររដនផលិរផល

ណដលានស្កាថនុពល

របស្់កមភុជាដល់លបជាកស្ិករ

ស្ិកាស្រាសាវលជាវការសធឝើពិពិធកមយសស្ដឌកិេចសលៅពី វ ិស្័យសទស្េរែ៍សៅសខ្រថសស្ៀមរាប
សធឝើការផសពឝផាយលទនផលដនសាបដដស្រាសាវលជាវណផបកសស្ដឌកិេចសផសងៗកបុងរំ បន់

 េុ ុះអនុស្ារែៈដនការសោរយល់ោបជាមួយ

វ ិទាសាទនបែុថ ុះបណា
ថ ល និងស្រាសាវលជាវ សដើមផី

អភិ វឌណន៍កមភុជា (CDRI), វ ិទាសាទនស្រាសាវលជាវសស្ដឌកិេស្
ច លាប់ពាែិជ្ជកមយ (ERIT) ដនលបសទស្ឡាវ
វ ិទាសាទនអនថរជារិ ស្លាប់ពាែិជ្ជកមយ និ ងការអភិ វឌណន៍ (ITD) សៅលបសទស្ដថ សដើមផីស្ហការផ្តវស្់
បថូរបទពិ សសាធន៍កុងការបែ
ប
ថ ល និ ងស្រាសាវលជាវ
ុថ ុះបណា
 បសងកើរបណាតល័យសអឡិេលរូនិេ (E-Library) និងបំពាក់ សស្ៀវសៅ លពម

ំងឯកសារសផសងៗ សៅកបុង
បណាតល័យ និ ងបសងកើរបនធប់ស្នបិស្ីទវ ីសដអូ (Video Conference Room) របស្់វ ិទាសាទន

 សរៀបេំ លបព័ ននលរប់ លរង

ការលបមូលទិនន
ប ័យ

សអឡិេលរូនិេ (E-learning)។

និងឯកសារស្លាប់ការបែុថ ុះបណា
ថ លតាមលបព័ នន

៣.១៥ ការងារចុះបញ្ជ ពា
ី ណិជ្ជរមម
 បញ្ូច លទិនបន័យដនការេុ ុះបញ្ជីពាែិជ្ជកមយ
ស្ឝ័យលបវរថិកមយេុុះបញ្ជីពាែិជ្ជកមយថី ៖
យ

ំងអស្់ណដលានកបុងបញ្ជីពាែិជ្ជកមយ

សៅកបុងលបព័នន

-

សរៀបេំ លបកាស្ ស្ថីពី “ការេុ ុះបញ្ជីសឡើងវ ិញេំ សពាុះលកុមហ៊ាុនណដលបានេុ ុះបញ្ជីរេ
ួ សហើយ”

-

េុ ុះបញ្ជីសឡើងវ ិញនូ វលកុមហ៊ាុនណដលបានេុ ុះបញ្ជីរេ
ួ សហើយកបុងលបព័ នស្
ន ័យ
ឝ លបវរថិកមយ

 កំ ែរ់លិខ្ិរបទមឌនររិយុរិន
ថ ន សដើមផីលទលទង់ ការេុ ុះបញ្ជីពាែិជ្ជកមយតាមលបព័ននស្័យ
ឝ លបវរថិកមយ
-

សរៀបេំ ណកស្លមួលលបកាស្ ស្ថីពី “ការេុ ុះសឈាយុះកបុងបញ្ជីពាែិជ្ជកមយ” លបកាស្ ស្ថីពី “ការេុ ុះ
បញ្ជីសលើការណកណលប” និងលបកាស្ ស្ថីពី “ការរមកល់លបរិ សវទន៍ លបចាំ្បំ”

-

សរៀបេំ សស្េកថីជ្ូនដំ ែឹងពាក់ព័នកា
ន រេុ ុះបញ្ជីតាមលបព័នស្
ន ័យ
ឝ លបវរថិកមយ

 សស្បើស្ុំសធឝើវ ិសសាធនកមយេាប់ណដលពាក់ព័នកា
ន រងារេុ ុះបញ្ជីពាែិជ្ជកមយតាមលបព័នស្
ន ័យ
ឝ លបវរថិកមយ៖
-

សស្បើស្ុំសធឝើវ ិសសាធនកមយេាប់ ស្ថីពី “វ ិធានពាែិជ្ជកមយ និងបញ្ជីពាែិជ្ជកមយ”

របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
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-

សស្បើស្ុំសធឝើវ ិសសាធនកមយេាប់ ស្ថីពី “ស្ហលោស្ពាែិជ្ជកមយ”

 សស្បើស្ុំការអនុម័រសលើការណកស្លមួលរេនស្មភ័ននរបស្់នយកមឌន៖
-

សរៀបេំ ណកស្លមួលលបកាស្ ស្ថីពី “ការសរៀបេំនិងការលបលពឹរថសៅរបស្់នយកមឌនេុ ុះបញ្ជី”

-

សរៀបេំ វ ិភារមុខ្ងារមហ្វនថីតាមរេនស្មភ័នថ
ន ី រយ បស្់នយកមឌនេុ ុះបញ្ជីពាែិជ្ជកមយ

 សធឝើការផសពឝផាយការងារេុ ុះបញ្ជីពាែិជ្ជកមយតាមលបព័នស្
ន ័យ
ឝ លបវរថិកមយ៖
-

សធឝើបេចុបផនបភាពសស្ៀវសៅណែនំ ស្ថីពី “ការេុ ុះបញ្ជីពាែិជ្ជកមយ”

សបាុះពុមផ
ភ ាយសស្ៀវសៅណែនំស្ីព
ថ ី “ការសលបើ លបាស្់លបព័ននស្័យ
ឝ លបវរថិកមយេុុះបញ្ជីពាែិជ្ជកមយ”

 បែុថ ុះបណា
ថ លមហ្វនថីណដលលរូវអនុ វរថការងារេុ ុះបញ្ជីពាែិជ្ជកមយតាមលបព័ នស្
ន ័យ
ឝ លបវរថិកមយ៖
- បែុថ ុះបណា
ថ លមហ្វនថី
នយកមឌនសលើការអនុ វរថការងារ
េុុះបញ្ជីពាែិជ្ជកមយតាមលបព័នន
ស្ឝ័យលបវរថិកមយ

-

បែុថ ុះបណា
ថ លមហ្វនថីមនធីរពាែិជ្ជកមយរាជ្ធានី-សខ្រថ សលើការអនុ វរថការងារេុ ុះបញ្ជីពាែិជ្ជកមយ
តាមលបព័ននស្័យ
ឝ លបវរថិកមយ

 ពលងីកការរភាជប់ លបព័នស្
ន ័យ
ឝ លបវរថិកមយេុុះបញ្ជីពាែិជ្ជកមយជាមួយលកស្ួង-សាទប័នណដលពាក់ព័ន៖
ន
-

ស្ហការជាមួយលកស្ួង-សាទប័នសលើការរភាជប់ លបព័នស្
ន ័យ
ឝ លបវរថិកមយេុុះបញ្ជីពាែិជ្ជកមយ

-

ស្ហការជាមួយសាទប័នឯកជ្នសលើការរភាជប់ លបព័នស្
ន ័យ
ឝ លបវរថិកមយេុុះបញ្ជីពាែិជ្ជកមយ

 បនថស្ហការជាមួ យលកស្ួង-សាទប័នពាក់ ព័នក
ន ុងការស្លមបស្លមួ
ប
លដល់ការេុ ុះបញ្ជីពាក់ព័នន
ន ឹង
ស្ហលោស្ធុនរូេនិងមធរមសលកាមលកបខ្ែឍដំបូលណរមួ យ៖
-

សលរៀមបញ្ូជ នមហ្វនថីសៅបំ សពញការងារសៅយនថការស្លមបស្លមួលដល់ការេុុះបញ្ជីពាក់ព័នន
ន ឹង
ស្ហលោស្ធុនរូេនិងមធរម សលកាមលកបខ្ែឍដំបូលណរមួ យ

-

បំ ពាក់ស្ាមរៈសដើមផីដំសែើរការអនុ វរថស្័យ
ឝ លបវរថិកមយេុុះបញ្ជីពាែិជ្ជកមយ សៅយនថការស្លមប
ស្លមួលដល់ការេុ ុះបញ្ជីពាក់ព័ននស្ហលោស្ធុ នរូេនិងមធរមសលកាមលកបខ្ែឍដំបូលណរមួយ

 បនថផល
ថ ់សស្វារមកល់លិខ្ិរជ្ូនដំែឹងស្ថីពីលបរិបរថិការណដលានកិ េធា
ច នជ្ូនដល់

អបកសលបើ លបាស្់

សស្វាតាមរយៈលបព័នអ
ន ុី ធឺែិរ៖
-

សធឝើឲ្រកាន់ ណរលបសស្ើរសឡើង នូ វលបព័នស្
ន ័យ
ឝ លបវរថិកមយេុុះបញ្ជី និ ងរមកល់លិខ្ិរជ្ូ នដំែឹង ស្ថីពី
”លបរិ បរថិការណដលានកិេធា
ច ន”

-

បណនទមមុខ្ងារេុ ុះបញ្ជីភរិស្នាហិរញ្ដ វរទុកបុងលបព័នស្
ន ័យ
ឝ លបវរថិកមយ

 បំ ពាក់ស្ាមរៈបសេចកវ ិទាទំ សនើបនិងសរៀបេំបណា
ថ ញសែរសវ ើក សដើមផីដំសែើរការអនុ វរថស្័យ
ឝ លបវរថិកមយ
េុ ុះបញ្ជីពាែិជ្ជកមយ។
៣.១៦ ការងាររមមសទ
ិ និបញ្ញ
ដ
 ពិនិររ

និ ងអនុ វរថឲ្រានលបស្ិទិ នភាព

នូ វលបកាស្ណដលបានសរៀបេំ សៅ្បំ២០១៥

ដូេជា៖

(១)

លបកាស្ស្ថីអំពីនីរិវ ិធីេុុះបញ្ជីា៉េកស្ាគល់េរ ិកលកខែៈទំនិញ និងសស្វា (២) លបកាស្ស្ថីពី នីរិវ ិធី
េុ ុះបញ្ជីា៉េកកបុងលកបខ្័ ែឍអនថរជារិ

(៣)

លបកាស្ស្ថីអំពី

នីរិវ ិធីេុុះបញ្ជីា៉េកស្ាគល់ភូមិសាស្រស្ថ

ទំនិញ (៤) លបកាស្ស្ថីអំពីការករ់ លតា និ ងរមកល់លិខ្ិរលបរល់ស្ិទិន
ន ំេូលទំនិញពាក់ា៉េកផ្តថេ់មុខ្
(៥) លបកាស្ស្ថីអំពីនីរិវ ិធីលមអិរកបុងការេុ ុះបញ្ជីា៉េក និងលរប់ លរងា៉េ ក (៦) លបកាស្រួមស្ថីអំពីការ
ណកស្លមួលកដលមសស្វាសាធារែៈពាក់ព័នន
ន ឹ ងការងារកមយស្ិទិប
ន ញ្ញដ។
របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦
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 ស្ហការជាមួយអងគការ WIPO សដើ មផីបនថបែុថ ុះបណា
ថ លលរូបសងាគលកមយស្ិទិប
ន ញ្ញដ ស្លាប់បនថនិរនថ
ភាពសៅកបុងមជ្ឈមែឍលបែុថ ុះបណា
ឋ លកមយស្ិទិ ប
ន ញ្ញដ ណដលសលោងនឹ ងបសងកើរសឡើងសៅ្បំ២០១៨

 បសងកើរ Technology Innovation Support Center (TISC) កបុងសោលបំ ែងបសងកើនការយល់ដឹង
កមយស្ិទិប
ន ញ្ញដដល់សារធារែៈជ្ន

 អនុ វរថណផនការការងាររបស្់អាសា៊ាន ២០១៦-២០២៥ (ASEAN IPR Action Plan 2016-2025) ណដល
បានបសងកើរសឡើងសមយ AWGIPC
 ជ្ួ យស្លមបស្លមួលជាមួយលកស្ួងឧស្ាហកមយ
Cooperation Treaty (PCT)
 ជ្ំ រញ
ុ សមុះស្រាសាយរាល់វ ិវាទ

កបុងការសរៀបេំ េូលជាស្ាជ្ិកដន

Patent

ក់ទិននឹងការរ ំសលាភបំពាន និងការលុបា៉េ កណដលសៅសស្ស្ស្ល់

 បសងកើនស្មរទភាពយល់ដឹង សលើណផបកភាសាអង់ សរវស្ កុំពរូទ័ រ និងកមយស្ិទិប
ន ញ្ញដដល់មហ្វនថី តាមរយៈ
ការបញ្ូជ នសៅស្ិកា

ំងកបុង និងសលៅលបសទស្

 សរៀបេំទលមង់ពាករសស្បើស្ុំេុុះបញ្ជី ា៉េ កបញ្ញ
ជ ក់ ពីេរ ិកនិងលកខែៈទំនិញ និងសស្វា Certification Mark
 ជ្ំ រញ
ុ ការេុ ុះបញ្ជី ា៉េ កស្មូហភាព Collective Mark
 ជ្ំ រញ
ុ ការស្ិកាបណនទម និងណស្ឝងរកដដរូ រសលើផលិរផលណដលបានកំ ែរ់អរថស្ញ្ញដែរួេសហើយដូេ
ជា អងករថយសោលបារ់ ដំបង លបហុកសស្ៀមរាប លកូេសពាធិសារ់ លកវា៉េ ញសពាធិ សារ់ ស្ូលរភបំស្រាស្ក
ុ
ទឹក

យ ែឍលរី រ ី ធូ សរនកំពរ សមៀនដប៉េលិន អងករលកហមសាឝយសរៀង សដើមផីឈានសៅរកការេុ ុះបញ្ជី
ុំម

ការពារា៉េ កស្ាគល់ភូមិសាស្រស្ថទំនិញ

 ជ្ួ យស្លមបស្លមួលការលបមូ លទិនន
ប ័ យឱ្ស្ថបូរាែ (Traditional Medicines) សមយស្ហការ
ជាមួយលកស្ួងស្ុខ្ជភិបាល
 ពិនិររសមើលសស្េកថីលពាងេាប់ ស្ថីពី “ព័រមានស្ាងរ់ និងការស្ាងរ់ពាែិជ្ជកមយ Trade Secrets
and Undisclosed Information”
 សរៀបេំ លបកាស្ស្ថីពីការបសងកើរលកុមលបឹ កាសមុះស្រាសាយបែឹថ ង និងនី រិវ ិធី សមុះស្រាសាយទំនស្់តាមាលតា
២៤ ដនអនុ លកឹររស្ថីពីការអនុ វរថេាប់ស្ីព
ថ ី ា៉េកពាែិជ្ជនម និងអំ សពើ លបកួរលបណជ្ងមិនសសាយុះលរង់
 ពិនិររ សមើលសស្េកថីលពាងអនុ លកឹររ សដើមផីអនុ វរថេាប់ ស្ីព
ថ ីា៉េកស្ាគល់ភូមិសាស្រស្ថទំនិញ
 បនថកិេចលបជ្ុំ េរចា ស្ថីពីភាពជាដដរូពាែិជ្ជកមយទូលំទូលាយលបចាំរំបន់ (RCEP) សលើណផបកកមយស្ិទិ ន
បញ្ញដតាមការណែនំរបស្់ថ្នបក់ដឹកនំលកស្ួង។
៣.១៧ ការងារដសវាពាណិជ្ជរមម
 េូ លរួមលបជ្ុំ
 ស្ហការ

ក់ទងនឹងវ ិធានលបភពសដើ មទំនិញ
និងេូលរួមេុ ុះសធឝើអសងករ

លបភពសដើ មទំនិញជាមួយរយដនលបសទស្ផថល់ភាពអនុ សលោុះ

ពាែិជ្ជកមយ
 តាមមន និងស្រាសាវលជាវបទបញ្ដរិពា
ថ ក់ព័នន
ន ឹ ងវ ិធានលបភពសដើមទំ និញ និងការអនុ វរថលបព័នន GSP
របស្់លបសទស្មួយេំនួន
របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦
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 ណកលមអលបព័ នព
ន ័រមានវ ិទា

និ ងអនុ វរថលបព័ននស្័យ
ឝ លបវរថិកមយសពញសលញ

ស្លាប់ការសេញ

វ ិញ្ញដបនបលរបញ្ញ
ជ ក់ លបភពសដើមទំនិញ
 មក់ឲ្រអនុ វរថនូវការទូ

រ់តាមលបព័ននសអឡិេលរូនិក ស្លាប់ការលបមូលកដលមសស្វាសាធារែៈ និង

កដលមននរបស្់លកស្ួង
ដនការសលបើ លបាស្់វ ិកកយបលរ

 បនថអនុ វរថរសលាងសាកលផង

ស្លាប់ សធឝើលបរិ សវទន៍ ស្័យ
ឝ លបវរថិកមយ

បញ្ញ
ជ ក់ លបភពសដើមទំនិញកបុងលកបខ្ែឍអាសា៊ាន

 ស្ហការសរៀបេំស្ិកាខសាលាផសពឝផាយអំពីវឌណនភាពដនវ ិធានលបភពសដើមទំនិញលរប់ទិស្សៅនំសេញ
 សរៀបេំកិេចលបជ្ុំ លបចាំលរីាស្

រវាងលកុមការងារលកស្ួងពាែិជ្ជកមយ

លកុមការងារលកស្ួងការងារ

និងបែុថ ុះបណា
ថ លវ ិជាជជ្ី វៈ លកុមការងារដនរសលាងសរាងេលកកាន់ ណរលបសស្ើរ (BFC) លកុមការងារ
GMAC និ ងសរាងេលកការ់ សដរ Low Compliance

 បនថេូលរួម ជាមួ យ ILO និងមហ្វនថីលកស្ួងការងារ និងបែុថ ុះបណា
ថ លវ ិជាជជ្ី វៈ េុុះពិនិររសរាងេលក
ណដលអនុ វរថលកខខ្ែឍការងារសៅានកលមិរ

ប

 ស្ហការជាមួយអនថរលកស្ួងកបុងការទប់សាករ់ ការនំសេញសឈើ ខ្ុស្េាប់

និងេូ លរួមលបជ្ុំ របស្់

សលខ្ជធិការមឌនអេិ ដហ្វនថយ៍ថ្នបក់ជារិបងាករ ទប់សាករ់ និងបហ្វងាកបការកាប់ ការដឹកជ្ញ្ូជ ន ការលបមូល
ការស្ថកទុ
ក និ ងការនំសេញសឈើ លកញូង
ុ

 ពលងឹងការលរប់ លរងការនំេូលមុខ្ទំនិញ ស្ទិរកបុងបញ្ជីមុខ្ទំនិញហាមឃ្រ់ និងទំនិញជាប់ កលមិរ
កំ ែរ់ របស្់រាជ្រមឌភិបាល ស្រាស្បតាមអនុ លកឹររសលខ្២០៩ និ ងលិខ្ិរបទមឌនជាធរាននន

 ស្ហការជាមួយលបសទស្ស្ាជ្ិកដនអងគការរឹ មប័ រលី
នំសេញ-នំេូលរផួងសពលជ្មិន

(Kimberly)

សដើ មផីធានការលរប់ លរងការ

ន់ ណកដេប

 េូ លរួមលបជ្ុំ ជាមួយលបសទស្ស្ាជ្ិកដនអងគការរឹមប័ រលី (Kimberly) សដើមផីផ្តវស្់បូបទពិ
ថ
សសាធន៍និង
ព័រមាន

 ពលងឹងការអនុ វរថការេុ ុះលបមូលទិនន
ប ័យ

ពី សរាងេលកការ់ សដរស្ំសលៀកបំពាក់-ណស្ផកសជ្ើ ង

េលក-ស្ហលោស្សផសងសទៀរ សដើមផីេងលកងស្ទិរិផូវការ
វ

 ជ្ំ រញ
ុ ការងារេុ ុះពិនិររ

និងសផធៀងផ្តធរ់ ស្នបិធិវរទុធារុ សដើមតាមបណា
ថ សរាងេករ

និងសរាង

ស្រាស្បតាមសស្េកថី

ណែនំរបស្់លកស្ួងពាែិជ្ជកមយ សលខ្ ០០៥១ MOC/SM 2011 េុ ុះដថងទី ១០ ណខ្មករា ្បំ២០១១
 ពលងឹងការអនុ វរថការលបមូលេំ ែូលសស្វាសាធារែៈតាមបញ្ដរិ ក
ថ ំែរ់

ជាពិ សស្ស្

EMF

និ ង

ពិនិររមុខ្ទំ និញថយីបណនទមសទៀរ
 បនថការេុ ុះបញ្ជីសលបើ លបាស្់

លបព័ នស្
ន ័យ
ឝ លបវរថិកមយវ ិញ្ញដបនបលរបញ្ញ
ជ ក់ លបភពសដើមទំនិញ

េំ សពាុះ

លកុមហ៊ាុនសៅសស្ស្ស្ល់
 ករ់ លតា និងបញ្ូច លទិនបន័យនំសេញតាមលបព័ននអនុ សលោុះពាែិជ្ជកមយ

 េូ លរួមស្ហការ កបុងការកសាងបទមឌនររិ យុរិ ថ ពាក់ព័ននផលិរផលមាូបឥសាវម (Halal Food)
 ពលងឹងការលរប់ លរងការនំេូលផ្តធំងលកណារ់ និងវរទុធារុសដើ មស្លាប់ផលិរបសលមើការនំសេញ
 បនថេុុះបញ្ជីស្ុំស្ិទន
ន ំសេញសលកាមលបព័ននអនុ សលោុះពាែិជ្ជកមយ
របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
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 តាមមនការងារជ្ួ លផលិរ (Sub-Contract) តាមលបកាស្អនថរលកស្ួងសលខ្៣៨៩៦MOC/SM2011
របស្់លកស្ួងពាែិជ្ជកមយ
 ជ្ំ រញ
ុ ការងារបែុថ ុះបណា
ថ លបសេចកសទស្ជ្ំនញដល់មហ្វនថីរាជ្ការ

 តាមមនលរួរពិនិររការណកវងបនវំឯកសារនំសេញសឈើ សៅសលៅលបសទស្
 សរៀបេំ ណបបបទពាក់ ព័នន

សៅនឹងការសស្បើស្ុំឆវងការ់ទំនិញ

ណដលស្ទិរសលកាមការលរប់ លរងរបស្់រាជ្

រមឌភិបាល និងកិេចលពមសលពៀងននជាលកខែៈសទឝភារី និងពហុភារី
 បនថេូលរួមកិេចលបជ្ុំ លកុមការងារណផបកេាប់

និងបសេចកសទស្

ដនលកុមការងារេលមុុះអនថររមឌភិ បាល

បសណា
ថ ុះអាស្នបស្លាប់កិេស្
ច លមួលពាែិជ្ជកមយ ការ់បនទយការសលបើ លកមស្សាបម តាមការអសញ្ជើញ
របស្់សលខ្ជធិការមឌនដន UNESCAP។
៣.១៨ ការងារជ្ាំរ ុញពាណិជ្ជរមម
 សរៀបេំ និងេូលរួមពិព័រែ៍ពាែិជ្ជកមយកុងលបសទស្
ប

 សរៀបេំ និងេូលរួមពិព័រែ៍ពាែិជ្ជកមយសលៅលបសទស្
 ស្លមបស្លមួល និងជ្ំ រញ
ុ ឲ្រានលពឹ រិកា
ថ រែ៍ពាែិជ្ជកមយ
 េូ លរួមស្និ បបារការ ិោល័យពិព័រែ៍អនថរជារិ (BIE)
 េូ លរួមលបជ្ុំ ជាលកខែៈបសេចកសទស្សលរៀមសរៀបេំេូលរួមពិ ព័រែ៍អនថរជារិ ្បំ២០១៧ កាស្ាក់ស្ង
ថ ់
 សរៀបេំ និងេូលរួមពិព័រែ៍អនថរជារិ ្បំ២០១៧ សៅទី លកុងអាសាថណា លបសទស្កាស្ាក់ ស្ង
ថ ់
 បនថការណែនំ និងេុុះពលងឹងការអនុ វរថន៍លបកាស្សលខ្ 162 MOC/SM 2013 េុុះដថងទី៣១ ណខ្កកកម
្បំ២០១៣ របស្់លកស្ួងសៅទូ

ំងលបសទស្

 ពលងឹងការលបមូលេំ ែូលពីការចារ់ ណេង

និងសរៀបេំពិព័រែ៍ជ្ូនរដឌឲ្រានលបស្ិទនភាពស្លាប់្បំ

បនថបនធប់
 បនថសរៀបេំនីរិវ ិធី

និងឯកសារររិយុទនសដើមផីបញ្ូជ នសស្េកថីលពាងអនុ លកិ ររស្ថីពីការបសងកើរ

និ ងការ

លបលពឹរិ សថ ៅដនរែៈកាយធិ ការលរប់ លរងផលិរផលហាឡាលកមភុជា

 សរៀបេំ សស្េកថីលពាងលបកាស្ ស្ថីពីការបសងកើរលកុមឯកសទស្ផលិរផលហាឡាលកមភុជា សដើ មផីដំសែើរ
ការសរៀបេំនីរិវ ិធីស្លាប់ វ ិនិេ័ យ
ឆ កំែរ់ ស្ង
ថ ់មរផលិរផលហាឡាលកមភុជា

 បនថេុុះស្រាសាវលជាវសលើផលិរផលសលមេសៅតាមបណា
ថ សខ្រថសោលសៅ

សដើមផីកំែរ់ពីណខ្សេងាឝក់

ផលិរកមយសលមេ ការផគរ់ផង
គ ់ និងបញ្ញ
ា លបឈមសផសងៗ សដើមផីកំែរ់ ទិស្សៅ និងមក់ សេញជាសោល
នសោបាយរលមង់ ទិស្កបុងការនំសេញផលិរផលសលមេសៅកាន់ទីផារអនថរជារិ

 បនថសធឝើស្ិកាខសាលាផសពឝផាយ

និងសរៀបេំស្នបិស្ិទថ្ន
ន ប ក់ ជារិពាក់ ព័នន
ន ឹងការជ្ំ រញ
ុ ដល់កស្ិកមយការ

ផសពឝផាយពី លេកទី ផារថយី ក៏ដូេជាផសពឝផាយអំពីកមយវ ិធី ណកទលមង់ របស្់លកស្ួងឲ្រដល់ភារីពាក់ព័នន
សដើ មផីផល
ថ ់លទនភាពឲ្រពួកសរទទួលបានពរមានទីផារថយីៗ

ក៏ដូេជាកមយវ ិធី ណកទលមង់ របស្់លកស្ួង

ពាក់ព័នន និងការស្លមួលពាែិជ្ជកមយ

របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦
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 លកស្ួងនឹងបនថេូលរួមកបុងសវទិ កាជ្ំ រញ
ុ ពាែិជ្ជកមយរបស្់រំបន់
ពិ សសាធន៍ថី ៗ
យ ពាក់ ព័នន
ន ឹងការងារជ្ំ រញ
ុ ពាែិជ្ជកមយក៍ដូេជា

សដើមផីណេករ ំណលកនិងទទួ លបទ
សដើ មផីជ្ួយជ្ំ រញ
ុ ស្ហលបរិបរថិការរវាង

អរគជ្ំរញ
ុ ពាែិជ្ជកមយកមភុជាជាមួយសាទប័នជ្ំ រញ
ុ ពាែិជ្ជកមយរបស្់លបសទស្នីមួយៗ កបុងរំបន់

 សរៀបេំរសលាងសស្បើស្ុំ

ជ្ំនួយបសេចកសទស្ពី ដដរូពាែិជ្ជកមយអនថរជារិ

សលើការសរៀបេំ សស្េកថីលពាង

បសងកើរយុទនសាស្រស្ថជ្ំរញ
ុ ពាែិជ្ជកមយ និ ងការសរៀបេំកមយវ ិធី ភាញស្់ស្ហលោស្ធុនរូេ និ ងមធរម សដើមផី
ផថល់លទនភាពឱ្រ SMEs អាេពលងីកខ្វួនស្លាប់ការលបកួរលបណជ្ងកបុងទីផារ

 ការសរៀបេំ

និងចារ់ ណេងសវទិ ការ

ជ្ំ នួបពាែិជ្ជកមយស្លាប់ពាែិជ្ជករកបុងស្រាស្ក
ុ

សវទិការជ្ំនួប

ពាែិជ្ជកមយស្លាប់ពាែិជ្ជករបរសទស្ និ ងពាែិជ្ជករកបុងស្រាស្ក
ុ

 កិេចការជ្ំនួបពាែិជ្ជកមយ ដល់រែៈលបរិភូពាែិជ្ជកមយបរសទស្សៅកមភុជា តាមរយៈការងារជាមួយ
មជ្ឈមែឍលអាសា៊ាន-ជ្ប៉េុន , មជ្ឈមែឍល អាសា៊ាន-កូ សរ ៉េ, មជ្ឈមែឍលអាសា៊ាន-េិន,មជ្ឈមែឍល
អាសា៊ាន-ឥណា
ឍ លបសទស្សវៀរណាម (VIETRADE: Viet Nam Trade Promotion), លបសទស្ដថ
(DITP: Department of Internation Trade Promotion), ហុងកុង (HKTDC: Hong Kong Trade
Development Council), លបសទស្ា៉េ សឡស្ុី (MATRADE: Malasia External Trade Department
Copperation ), លបសទស្េិន (CCPIT:China Council for the Promotion of International Trade),
លបសទស្ជ្ប៉េុ ន (JETRO: Japan Internal Trade Organization), លបសទស្ កូ សរ ៉េ (KOTRA: Korea
Trade Investment Promotion Agency)ស្ារមជ្ំ រញ
ុ កិេចសខ្រថយូណាន់ (ECTPA: Association of
Economic Cooperation and Trade Promotion Between Yunnan and South-East and South
Asia ) ស្ហរដឌអាសមរ ិក និងសាទប័នជ្ំ រញ
ុ ពាែិជ្ជកមយសផសងៗ សទៀរ
 ស្ិកានិងស្រាសាវលជាវពីព័រមានស្ថីពីសាទនភាពទីផារសៅតាមបណា
ថ រាជ្ធានី -សខ្រថ និងលពំ ណដននំសេញ
 ស្រាសាវលជាវ និងេងលកង ផលិរផលថយីៗណដលជាស្កាថនុពលបសលមើទីផារកបុងស្រាស្ក
ុ និងនំសេញ។
 ស្ិកាខសាលាសដើមផីជារំនិរផថួេសផថើម
ទីផារនំសេញ

កបុងការសរៀបេំ យុទនសាស្រស្ថទីផារស្លាប់ទីផារកបុងស្រាស្ក
ុ

និ ង

 ស្ិកា និងស្រាសាវលជាវព័រមានស្ំខ្ជន់ស្ីព
ថ ីទីផារសៅសលៅលបសទស្ដូេជា: េិន ដថ សវៀរណាម អឺ រប
៉េុ
និងដ៏ ដទសទៀរ
 ស្ិកា និ ងេងលកងអរថស្ញ្ញដែផលិរផល (Branding) សលើផលិរផលស្កាថនុពលមួយេំ នួនដូេ
ជា: អងករ សលមេ និងកស្ិផលសផសងៗ សដើមផីផសពឝផាយសលើទីផារ
 សធឝើជាេំនុេលបស្ពឝ
ពាែិជ្ជកមយ

ស្លាប់កិេកា
ច រពាែិជ្ជកមយកុង
ប

និងសលៅលបសទស្

 សរៀបេំ សវទិ កាជ្ំនួបពិភាកាសមយផ្តធល់រវាងធុ រជ្នកមភុជា

តាមរយៈសាទនរំណាង

និងអបកពាក់ព័ននតាមរយៈ

Video

Conference

 បសងកើរ និងសរៀបេំឲ្រានមែឍលអេិ ដហ្វនថយ៍ ស្លាប់តាំងផលិរផលកមភុជា សដើមផីសបើកលេកទីផារ

កបុងលបសទស្ និ ងសលៅលបសទស្ ានសៅបណា
ថ សខ្រថមួយេំនួន និងសៅលបសទស្មួ យេំនួន ណដលាន
ទី តាំងអាេសរៀបេំ បាន

របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
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 សរៀបេំ និងេងលកងព័រមានស្ថីពីទីផារកបុងនិងសលៅលបសទស្ និងព័ រមានពាែិជ្ជកមយ តាមរយៈការ

សរៀបេំឯកសារ សបាុះពុមម និងផសពឝផាយដូេជា ខ្ិរប័ ែត និងទស្សនវដថីទីផារ និ ងផសពឝផាយ
សស្ៀវសៅនី រិវ ិធីនំសេញ

 បនថអនុ វរថរសលាងស្លាប់ លរប់ លរង និងការសាងស្ង់ផារលពំ ណដនកមភុជា-សវៀរណាម សៅសខ្រថរផូង

ុំយ

និងសខ្រថណកប

 បនថស្ហការជាមួ យ ស្ារម CICC និង លកុមហ៊ាុនP&T Investmentសៅលបសទស្េិនសដើមផីមក់តាំង
រកទីផារសៅតាមផារទំ សនើបសៅលបសទស្េិន

និងេូលរួមពិនិររសលើកិេចស្នាលបរល់

និងទូ

រ់

ទំនិញរបស្់លកុមហ៊ាុនលក់ និងលកុមហ៊ាុនណេកចាយ
 បនថសរៀបេំេុុះអនុស្សនៈសោរយល់ោប MOU រវាងអរគនយកមឌនជ្ំ រញ
ុ ពាែិជ្ជកមយ ជាមួ យលកុម
លបឹ កាអភិ វឌណន៍ពាែិជ្ជកមយទីលកុងហុងកុង (HKTDC) ស្ថីពីកិេស្
ច ហលបរិបរថិការជ្ំ រញ
ុ ពាែិជ្ជកមយ
កមភុជា-ហុងកុង។
៣.១៩ ការងារកា ាំរុងរតូល
 បនថដំសែើរការោំលទ ការពិនិររទិដភា
ឌ ពបសេចកសទស្សស្េកថីលពាងេាប់ស្ីព
ថ ី មូបអាហារ
ា
 បនថេូលរួមកសាងសស្េកថីលពាងេាប់ ស្ីព
ថ ីការការពារអបកសលបើ លបាស្់

 កសាងសស្េកថីលពាងអនុ លកឹររអំពីស្ង
ថ ់ មរស្ុវរទិភាពមាូបអាហារសមយអនុ ម័រយកស្ថង់មរជារិ និង
ស្ថង់មរកូដិេណដលពាក់ពនន័

 កសាងសស្េកថីលពាងលបកាស្ អំពីណបបបទដនការលរួរពិនិររមាូបអាហារនំេូល
 កសាងសស្េកថីលពាងលបកាស្អំពីការលបមូលទំ និញពីទីផារ

(ផលិរផលមិនស្មស្រាស្បនិ ងភាព

អនុ សលាម តាមបទបញ្ដ រិេ
ថ ាប់ )
 ស្ិកាខ្វឹមសារដនបទបញ្ដរិដថ នផលិរផលសលបងឥនននៈ
 ពលងឹងលបស្ិទភា
ន ពដនការឃ្វំពិនិររទី ផារ

(Market

Surveillance)

ទប់ សាករ់ សលោុះណផបក

ស្ុខ្ាលភាព ស្ុវរទិភាពអបកសលបើ លបាស្់ពាក់ព័នន
ន ឹងផលិរផល
 ពលងឹងលបស្ិទភា
ន ពដនការលរួរពិ និររការនំសេញ-នំេូលតាមលេកលពំ ណដន

សមយអនុ វរថអភិ លកមដន

ការលរប់ លរងហានិ ភ័យ
 សធឝើឱ្រលបសស្ើរនូ វកលមិរ ការសធឝើស្ាហរ ័ែកមយកមភុជាសៅកបុងរំបន់ និងស្ហរមន៍អនថរជារិ: អាសា៊ាន

, មហាអនុរំបន់ទសនវសមរងគ (GMS), រំ បន់ពាែិជ្ជកមយសស្រ ីពាក់ព័នន លបសទស្ដដរូស្នធន និងការ
េូ លរួមកិេចការរែៈកាយធិការកូដិេអនថរជារិ ៘ តាមការអនុ វរថសោលការស្មស្រាស្ប និងការ
ពលងឹងស្មរទភាព

 ពលងឹងស្មរទភាពវ ិភាររបស្់មនធីរពិ សសាធន៍ និ ងលបព័ននលរប់ លរង ឲ្រានលកខែៈស្មផរថិស្មស្រាស្ប
តាមការរលមូវដនស្ថង់មរអនថរជារិ

ស្លាប់ មនធីរពិ សសាធន៍

សដើមផីទទួលបានការទទួលសាគល់

(Accreditation) សលើស្មរទភាពជាក់ លាក់(ណផបករូបវនថ, រីមីសាស្រស្ថ, និងមី លកូជ្ីវសាស្រស្ថ)
 បសងកើនស្មរទភាព និងលបស្ិទភា
ន ពការលរប់ លរងស្កមយភាពទូ សៅ (លកបខ្ែឍលរប់ លរង លកបខ្ែឍ
េាប់ និងបសេចកសទស្)
របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦
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 បនថជ្ំរញ
ុ លបស្ិទភា
ន ពដនស្កមយភាពលរប់ លរង

តាមមនការផថល់ព័រមានលរឹ មលរូវដល់អក
ប សលបើ លបាស្់

ជាអាទិ៍ការមក់សាវកស្ញ្ញដសលើផលិរផល ការផសពឝផាយសលើកកមភស្់ការសលបើ លបាស្់ផលិរផល ការ
ផសពឝផាយការលក់ ពិ សស្ស្ ការផាយពាែិជ្ជកមយភូរកុ ហក់ ពងាឝងការពិ រ ឬសធឝើឱ្រានការភ័នថ
លេទផំដល់អបកសលបើ លបាស្់
 កសាងខ្វឹមសារ និងកមយវ ិធី ដនដំ សែើរការអនុ វរថការសលើកកំ ពស្់ការយល់ដឹងសាធារែៈ
 ពលងឹងកិេដ
ច ំ សែើរការទប់សាករ់រាល់ការបនវំ ការប៉េុនប៉េងបនវំសលើផលិរផល សលៅអំពីបញ្ញ
ា រុែភាព
ស្ុវរទិភាពតាមលរប់ រប
ូ ភាព និងតាមទីផារទូ

ំងលបសទស្។

៣.២០ ការងារសនថិសខ្
ុ ដសផៀង និងសនបិធអា
ិ សា៊ន
 លកុមហ៊ាុនខ្ិ រខ្ំបែុថ ុះបណា
ថ លស្មរទភាពបណនទមដល់មហ្វនថីនិសោជ្ិរ
 ណកស្លមួលបណនទមនូ វរេនស្មភន័តា
ន មការងារជាក់ ណស្ថង

 ណផនការអាជ្ី វកមយ និងស្ថុកសលរៀមបលមុង: ណផនការអាជ្ីវកមយ ណផនការទិញេូ ល បរ ិាែទិញេូល

៧.០០០សតាន០០០ ទឹកលបាក់ ស្រុប ១១.៦២០.០០០.០០០៛ សបើ សធៀបសៅការអនុ វរថ្បំ២០១៥ សនុះ
ការកសាងណផនការទិញ្បំ ២០១៦ បានលរឹ មណរ ៩៥,៦៩% សមយកបុងសនុះមុខ្ទំនិញអងករ និ ងលក់
សេញដូេខ្ជងសលកាម៖
-

សខ្រថ ដលពណវង

=

៥.៦០០សតាន០០០

-

សខ្រថ រផូង

=

៤០០សតាន០០០

សខ្រថ កំ ពង់ធំ

=

២០០សតាន០០០

-

សខ្រថ សស្ៀមរាប

=

៣០០សតាន០០០

-

មែឍលឃ្វំងរ.ម៦

=

៥០០សតាន០០០

-

បរ ិាែសលោងទិ ញេូល

=

៧.០០០សតាន០០០

-

ស្រុបទឹកលបាក់

=

១១.៦២០,០០០,០០០៛

-

លក់ជ្ូនWFP

=

១.០០០សតាន០០០

= ១.៧២២.០០០.០០០៛

-

លក់ជ្ូនMOC

=

១.៣៥៧សតាន៤៦៦

= ៣.០០០.០០០.០០០៛

-

លក់នំសេញ

=

៥.០០០សតាន០០០

= ៨.៦១០.០០០.០០០៛

-

លក់ សផសងៗ

=

៥០០សតាន០០០

= ១.០០០.០០០.០០០៛

-

បរ ិាែលក់ សេញរសលាង

=

៧.៨៥៧សតាន៤៦៦

-

ស្រុបទឹកលបាក់

=

១៤.៣៣២.០០០.០០០៛

-

ំុយ

 ណផនការថវ ិកាលទលទង់ ដថវ ស្លាប់ស្ុកសលរៀមបលមុ
ថ
ងយុទសា
ន
ស្រស្ថ្បំ២០១៦ ានទឹ កលបាក់ ៣,០០០

លានសរៀល។ កបុងសនុះលកុមហ៊ាុនានរសលាងទិ ញជ្ូន លកស្ួងពាែិជ្ជកមយបានេំនួន ១.៣៥៧សតាន
៤៦៦។ ដថវលក់ សនុះលរូវបានរិរបញ្ូច ល VAT ១០% និងពននសលើលបាក់េំសែញ ១% ផងណដរ

 ខ្ិរខ្ំ ណស្ឝងរកទីផារ សដើ មផីបសងកើនទុនលកុមហ៊ាុនកបុងការបសងកើនជ្ី វភាពមហ្វនថីនិសោជ្ិរលកុមហ៊ាុន

របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
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 ធានសស្ទរភាពរដមវអងករទីផារកបុងស្រាស្ក
ុ
រកានូ វផលលបសោជ្ន៍ ជ្ី វភាពរស្់សៅរបស្់លបជាពលរដឌ
សដើ មផីេូលរួមការការ់បនទយភាពលកី លក

 ណថរកាស្ថកយុ
ទនសាស្រស្ថសស្ផៀងបលមុងរដឌ ស្លាប់េូលរួមអនថរារមន៍ ដល់សលោុះមហនថរាយសផសងៗ
ុ
 សលរៀមលកខែៈទិ ញស្រាស្ូវ-អងករ ស្លាប់បសលមើឲ្រអាជ្ី វកមយតាមណផនការ ្បំ២០១៦
 សធឝើការេរចាពាែិជ្ជកមយសទឝភារី

ជាមួយទីផារណដលានស្រាសាប់

និ ងបនថេរចាជាមួយលបសទស្

ឥែូឍ សនស្ុីសលើការសធឝើពាែិជ្ជកមយអងករ រវាងរមឌភិបាលនិងរមឌភិបាល
 ស្ហការជាមួយស្ហព័ននស្រាស្ូវ-អងករកមភុជាកបុងការនំសេញអងករកមភុជា-េិន (លកុមហ៊ាុនCOFCO) ណដល
បានេុ ុះ MOU កាលពី ដថងទី១៥ ណខ្រុលា ្បំ២០១៥ នំអងករសេញពី កមភុជាេំនួន ១០០.០០០សតាន

 ពលងឹងការផសពឝផាយណេករ ំណលកព័រមាន ណដលពាក់ព័នន
ន ឹងការជ្ំ រញ
ុ ផលិរកមយស្រាស្ូវ និ ងការនំសេញ
អងករកមភុជាដល់ស្ារមអបកផលិរ ស្ារមា៉េ ស្ុីនកិនណកដេបអងករ ស្ហព័ននស្រាស្ូវ-អងករកមភុជា។
រាជ្ធានី ភំ សប ពញ, ដថងទី

ណខ្

្បំ២០១៥

ជ្.រដឌមស្រនថរី រសួងពាណិជ្ជរមម
រដឌមស្រនថស
ី ទ
ីថ ី

រឹម សុថ
ី ន

របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦
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ឧបសមព័នន

របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន២
ាំ ០១៦
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តារាងសដងេបសរមមភាពបញ្ចូ លទិនបន័យដៅរបងដរហទាំ
ព័ររបស់ររសួង
ុ
(http://www.moc.gov.kh)

ល.រ

ដឈាមះព័ត៌មាន

សរ ុប

ឯរតា

របដភទ

ឆ្ប ាំ

៣២៤

ឯកសារ

Pdf

្បំ

១

ព័រមានស្កមយភាពថ្នបក់ដឹកនំរបស្់លកស្ួង

២

លកុមហ៊ាុនបានេុុះបញ្ជីផាយកបុងលពឹរិប
ថ លរពាែិជ្ជកមយ

៣០៩០

លកុមហ៊ាុន

Rich Tex

្បំ

៣

ស្ទិរិលកុមហ៊ាុនស្ហលោស្ឯកបុរគលណដលបានេុុះបញ្ជី

៣៥៣០

ឯកសារ

Pdf

្បំ

០៤

ទិនបន័យ

Pdf

្បំ

០

ឯកសារ

Pdf

្បំ

២៤

ឯកសារ

Pdf

្បំ

៣៦៤៦

ា៉េ ក

Rich Tex

្បំ

ពាែិជ្ជកមយ (លបចាំ្បំ២០១៥)
៤

សស្េកថីជ្ូនដំែឹង,សស្េកថីស្ំសរេ,េាប់ ,លពុះរាជ្លកឹររ..

៥

របាយការែ៍ស្ទិរិពាែិជ្ជកមយ

៦

របាយការែ៍រំបន់ សស្ដឌកិេចពិសស្ស្

៧

េុុះបញ្ជីា៉េកកបុងនិងសលៅស្រាស្ុក

ឧបសម្ពន
័ ធ

ំងអស្់លបចាំណខ្

1

តារាងសនធសសន៍នថលទន
ាំ ិញដរបើរបាស់ច ាំបាច់សខា
ាំ ន់ៗ មួយចាំនួនដៅដលើទីផាររបងរបដទស
ុ
របច ាំឆ្ប ាំ២០១៥´

នថលលរ់រាយជាមធយម
(Average)
លរ

រាយមុខ្ទាំនិញ

ឯរតាថ

របច ាំឆ្ប ាំ
២០១៤

របច ាំឆ្ប ាំ
២០១៥

ររមិតលាំដអៀង

ការណរប
របួល

ភាររយ

I

តាំនលអងករ ( លរ់រាយដៅភបាំដពញ )

1

អងករស្ូា៉េលីនិងផ្តកមវិុះ បារ់ដំបង

សរៀល/រ.ក

3400

3572

172.00

5.06%

2

អងករផ្តកខ្ញីបារ់ដំបង

សរៀល/រ.ក

2700

2746

46.00

1.70%

3

អងករនងខ្ុ នបារ់ដំបង

សរៀល/រ.ក

2500

2491

9.00

-0.36%

4

អងករនងមុិ ញបារ់ ដំបង

សរៀល/រ.ក

2300

2362

62.00

2.70%

5

អងករផ្តកមវិុះ សពាធិ សារ់.តាណកវ.

សរៀល/រ.ក

3000

3210

210.00

7.00%

6

អងករផ្តកខ្ញីសាងឬស្សី-សខ្រឋសពាធិសារ់

សរៀល/រ.ក

2400

2527

127.00

5.29%

7

អងករេំ រុះ
ុ សាងឬស្សី-សខ្រឋសពាធិសារ់

សរៀល/រ.ក

2200

2229

29.00

1.32%

8

អងករផ្តកខ្ញីតាណកវ-កណា
ឋ ល-កំ ពង់ ស្ឺភ

សរៀល/រ.ក

2200

2300

100.00

4.55%

9

អងករ ស្ លកហម តាណកវ កំ ពង់ ស្ឺភ

សរៀល/រ.ក

2200

2035

165.00

-7.50%

ឧបសម្ពន
័ ធ

2

នថលលរ់រាយជាមធយម
(Average)
លរ

រាយមុខ្ទាំនិញ

ឯរតាថ

របច ាំឆ្ប ាំ
២០១៤

ររមិតលាំដអៀង

របច ាំឆ្ប ាំ
២០១៥

ការណរប
របួល

ភាររយ

10

អងករអុី ណអ៊ា របនវសដឋ

សរៀល/រ.ក

1800

1812

12.00

0.67%

11

អងកររបប

សរៀល/រ.ក

0.00

0.00

-

N/A

II

នថលរសូវរបា ាំង (រសូវបដងកើនរដូវ)

12

ស្រាស្ូវសខ្រឋ តាណកវ

សរៀល/រ.ក

1100

1170

70.00

0.06

13

ស្រាស្ូវសខ្រឋ ដលពណវង (អបកសលឿង)

សរៀល/រ.ក

1130

942

188.00

0.17

14

ស្រាស្ូវជ្ុំ វ ិញ ភបំសពញ

សរៀល/រ.ក

1140

1427

287.00

0.25

III

នថលរសូវវសា (ដល់ដរាងមា៉សុន
ឺ )

15

ស្រាស្ូវេំ រុះ
ុ តាណកវដលពណវងកណា
ឋ ល

សរៀល/រ.ក

1117

1187

70.00

6.36%

16

ស្រាស្ូវផ្តកមវិុះ-រ ំដួ ល

សរៀល/រ.ក

1312

1540

228.00

17.38%

17

ស្រាស្ូវស្ូា៉េលី

សរៀល/រ.ក

1187

1446

259.00

21.82%

18

ស្រាស្ូវផ្តកខ្ញី

សរៀល/រ.ក

1170

1167

3.00

-0.26%

19

ស្រាស្ូវនងខ្ុ ន

សរៀល/រ.ក

1100

1080

20.00

-1.82%

ឧបសម្ពន
័ ធ

3

នថលលរ់រាយជាមធយម
(Average)
លរ

រាយមុខ្ទាំនិញ

ឯរតាថ

របច ាំឆ្ប ាំ
២០១៤

1100

របច ាំឆ្ប ាំ
២០១៥

ររមិតលាំដអៀង

ការណរប
របួល

ភាររយ

1028

72.00

-6.55%

8045

11446

3401.00

42%

សរៀល/រ.ក

7931

11649

3718.00

47%

ស្ណែឋកសស្ៀង

សរៀល/រ.ក

4600

4417

-183.00

-4%

24

ស្ណែឋកបាយ

សរៀល/រ.ក

6211

6341

130.00

2%

25

សលមេ

សរៀល/រ.ក

35003

39863

4860.00

14%

26

ខ្ធឹមស្

សរៀល/រ.ក

4583

4344

-239.00

-5%

27

ស្ណែឋកដី លោប់

សរៀល/រ.ក

7689

6990

-699.00

-9%

28

លោប់សាឝយេនធីបកស្ំបករួេ

សរៀល/រ.ក

39000

41772

2772.00

7%

29

សេកណាំ វា៉េ

សរៀល/ស្បិរ

2541

3060

519.00

20%

30

ាបស្់

សរៀល,ណផវ

2036

2260

224.00

11%

20

ស្រាស្ូវនងមុិ ញ

IV

នថលទាំនិញដរបើរបាស់ច ាំបាច់ដៅដលើទីផាររាជ្ធានីភបាំដពញ

21

លងស្

សរៀល/រ.ក

22

លងសមយ

23

ឧបសម្ពន
័ ធ

សរៀល/រ.ក

4

នថលលរ់រាយជាមធយម
(Average)
លរ

រាយមុខ្ទាំនិញ

ឯរតាថ

របច ាំឆ្ប ាំ
២០១៤

របច ាំឆ្ប ាំ
២០១៥

ររមិតលាំដអៀង

ការណរប
របួល

ភាររយ

13022

15323

2301.00

18%

4800

5513

713.00

15%

សរៀល/រ.ក

2915

2530

-385.00

-13%

ស្ករសតាបរ

សរៀល/រ.ក

4184

4331

147.00

4%

35

អំបិលម៉េរ់

សរៀល/រ.ក

1077

1224

147.00

14%

36

លរកួន

សរៀល/រ.ក

2372

2897

525.00

22%

37

សប៉េ ងសបា៉េ ុះ

សរៀល/រ.ក

2552

3106

554.00

22%

38

ដស្ភសកាឋប

សរៀល/រ.ក

2925

2160

-765.00

-26%

39

លរស្ក់

សរៀល/រ.ក

2187

2179

-8.00

0%

40

ពងាន់

10/លោប់

4644

4497

-147.00

-3%

41

ពង

10/ លោប់

5507

5533

26.00

0%

31

លកូេសពាធិ សារ់

32

ប៊ាី សេង

33

ស្ករស្ដថ

34

ឧបសម្ពន
័ ធ

សរៀល/ឡូរ ៍
សរៀល/
កញ្ចប់

5

នថលលរ់រាយជាមធយម
(Average)
លរ

រាយមុខ្ទាំនិញ

ឯរតាថ

របច ាំឆ្ប ាំ
២០១៤

របច ាំឆ្ប ាំ
២០១៥

ររមិតលាំដអៀង

ការណរប
របួល

ភាររយ

42

សាេ់ សោ

សរៀល/រ.ក

32859

40916

8057.00

25%

43

សាេ់ លជ្ូក

សរៀល/រ.ក

17891

22080

4189.00

23%

44

សាេ់ាន់

សរៀល/រ.ក

21786

23875

2089.00

10%

45

លរី រ ៉េស្់

សរៀល/រ.ក

13555

16975

3420.00

25%

V

ដរបងឥនននៈ

46

សលបងសាំង

សរៀល/លីរ

5091

3988

-1103.00

-22%

47

សលបងា៉េ ស្សូរ

សរៀល/លីរ

4794

3804

-990.00

-21%

48

សលបងការ

សរៀល/លីរ

4959

5100

141.00

3%

4074

4032

-42.00

-1%

VI

អរតាបថររបារ់
និង រ ូបិយវតទុ
ូ
សរៀល

49

១ ដុ លាវរអាសមរ ិក

50

១ បារដថ

សរៀល, បារ

132

122

-10.00

-8%

51

១ជ្ី ាស្រី ឡូ

សរៀល/ជ្ី

666589

570421

-96168.00

-14%

ឧបសម្ពន
័ ធ

,ដុ លាវរ

6

នថលលរ់រាយជាមធយម
(Average)
លរ

52

រាយមុខ្ទាំនិញ

១០០ ដុលាវរអាសមរ ិក

ឯរតាថ

ជ្ី

របច ាំឆ្ប ាំ
២០១៤

0.61

របច ាំឆ្ប ាំ
២០១៥

0.69

ររមិតលាំដអៀង

ការណរប
របួល

0.01

ភាររយ

1%

របភពៈ ររុមហ៊ុនស្រហគន
ី ដរតដ និងនាយរដ្ឋឌនអភិវឌ្ណន៍វស
ិ យ
៍័ ឯរជ្ន

ឧបសម្ពន
័ ធ

7

តារាងតនមលទាំនិញអនថរជាតិ សាំខាន់ៗដរបើរបាស់ច ាំបាច់របច ាំ ឆ្ប ាំ២០១៥
លរ

យថ្នរបដភទ

ល័រខ្
េ ័ណឍ
របរល់-ទទួល

តនមល (US$/T)

តនមល

មធយម

(US$/T)មធយម

ឆ្ប ាំ២០១៤

ឆ្ប ាំ ២០១៥

មធយមភារ

ភាររយ
%

I-អងករ
១

អងករលបសភទបាក់ ២៥%

២

អងករលបសភទបាក់ ២៥%

FOB
Bangkok
FOB

HCM

(VN)
FOB Chicago

386.55

352.52

-34.03

8.80

392.35

332.10

-60.25

15.36

555.87

510.80

-45.07

8.11

៣

អងករលបសភទបាក់ ៤-៥%

៤

អងករលបសភទ១០០% សប

FOB Bangkok

432.50

382.15

-50.35

11.64

៥

អងករលបសភទបាក់ ៥%

FOB Bangkok

421.49

373.40

-48.09

11.41

431.22

362.28

-68.94

15.99

USA

FOB

HCM

៦

អងករលបសភទបាក់ ៥%

៧

អងករលបសភទបាក់ ១០%

-

414.58

342.25

-72.33

17.45

៨

អងករលបសភទបាក់ ១៥%

-

404.39

334.53

-69.86

17.28

៩

អងករលបសភទបាក់ ១០%

537.54

496.54

-41

7.63

528.46

498.33

-30.13

5.70

782.10

775.67

-6.43

0.82

207.12

190.24

-16.88

8.15

១០

អងករលបសភទបាក់ ១៥%

១១

អងករលបសភទផ្តកមវិុះ

(VN)

FOB Chicago
USA
FOB Chicago
USA
FOB Bangkok

II-រសិផល
១

ឧបសម្ពន
័ ធ

ស្រាស្វូ សាលី

FOB
USA

Chicago

8

២

សពារ

-

144.18

141.17

-3.01

2.09

៣

ស្ណែថកសស្ៀង

-

424.17

365.75

-58.42

13.77

៤

ស្ណែថកបាយ

FOB HCM(VN) 1,565.97

1,462.23

-103.74

6.62

៥

ស្ណែថកដី

-

1,803.24

1,762.32

-40.92

2.27

៦

សលបងដូង

CIF (EU)

1,024.45

983.62

-40.83

3.99

៨

សលបងដូងសលបង

FOB Malaysia

778.04

728.36

-49.68

6.39

៩

លោប់សលមេ សមយ

FOB (V.N)

6,167.01

7,221.05

1,054.04

17.09

១០

លោប់សលមេ ស្

-

6,915.66

7,789.62

873.96

12.64

១១

លោប់សាឝយេនធីណកដេបរេ
ួ

FOB HCM(VN) 6,512.90

6,450.86

-62.04

0.95

១២

កាសហឝ (ROBUSTA)

2,015.75

1,674.91

-340.84

16.91

១៣

ការសហឝV (ARABICA)

-

3,933.33

2,873.13

-1,060.2

26.95

១៤

កបាស្សលខ្២

FOB New York 1,543.74

1,381.13

-162.61

10.53

CIF New York
(USA)

III-ផលិតផលដនសាទ
១

លរីលបាស្ ( Fillet )

-

1154.00

1,125.51

-28.49

2.47

២

មឹកបងកក

-

5441.93

3,958.09

-1,483.84

27.27

IV-ផលិតផលឧសាហរមម
១

ស្ករស្

FOBHCM (VN) 438.85

374.26

-64.59

14.72

២

សៅស្៊ាលូ បសភទ RSS2

FOB Singapore 1,870.75

1,451.68

-419.07

22.40

V-ដរបងឥនធនះ
១

D.O. 0.5% souffre

CIF HCM (VN)

901.82

836.54

-65.28

7.24

២

១

FOB England

96.43

51.39

-45.04

46.71

ឧបសម្ពន
័ ធ

eRbgeqA

Brent

9

( $/Fug¦
VI-ដលាហធាតុ
១

ាស្ ( $ / ounce )

Hong Kong

1250.81

1,164.16

-86.65

6.93

២

ាស្ ( $ / ounce )

London

1250.04

1,155.48

-94.56

7.56

៣

សាភន់

FOB London

6,843.65

5,340.78

-1,502.87

21.96

៤

អាលុយមីញម
៉េ

-

1,938.83

1,598.90

-339.93

17.53

៥

ស្័ងស្
ក Iី (Zinc )

-

2,214.84

1,809.71

-405.13

18.29

៦

ស្ំែ (Sinker )

-

2,168.41

1,943.46

-224.95

10.37

៧

ស្ំែបា៉េ ហាំង (Tin )

-

21,393.52

15,855.69

-5,537.83

25.89

៨

នីណកល

-

15,212.10

11,109.65

-4,102.45

26.97

CIF Kgs.Som

574.35

562.91

-11.44

1.99

-

624.62

613.45

-11.17

1.79

-

565.15

560.22

-4.93

0.87

London

0.7668

0.8999

0.1331

17.36

Tokyo

107.30

120.84

13.54

12.62

៩

១០

១១

(Al )

(Nickel)

ណដកណថបមូលអងករ់ផិរ
ច
0>4
ណដកណថបអកសរ

(V)

25x25x3
ណដកណថបអកសរ

(U)

50x25x3

VII-អរកាបថររបារ់
ូ
១
២

ឧបសម្ពន
័ ធ

ដុលាវរអាសមរ ិក USD /
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សយ៉េនជ្ប៉េុន
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រត់សោ
ាំ ល់៖


តនមលអងករ:
សបើ ស្សងករជារួមរដមវអងករនំសេញលរប់ លបសភទ សៅសលើទីផារពិភពសលាកលបចាំ្បំ២០១៥ សនុះបានថយេុ ុះសធៀបសៅ
នឹង្បំ២០១៤។ សៅលបសទស្ដថរដមវអងករលបសភទ ២៥% លក់ សេញបានថយេុ ុះ ៣៤,០៣ ដុលាវរ/សតាន រឺ សស្យើនឹង
៨,៨០% សមយលក់ សេញកបុងរដមវ ៣៥២,៥២ដុលាវរ/សតាន, FOB Bangkok និ ងសៅសវៀរណាមរដមវអងករលបសភទដូេ
ោបសនុះ បានថយ ៦០,២៥ ដុ លាវរ/សតាន រឺ សស្យើនឹង ១៥,៣៦% សមយលក់ សេញកបុងរដមវ ៣៣២,១០ដុលាវរ/សតាន (
FOBកំពុងណផលកុងហូជ្ីមីញ)។



តនមលដពាត:

សបើ សធៀបសៅនឹង្បំ២០១៤ សនុះ រដមវសពារលក់ សេញកបុង្បំ២០១៥សនុះ សៅ Chicago (អាសមរ ិក) បានថយេុ ុះ
៣,០១ ដុ លាវរ/សតាន រឺ សស្យើនឹង ២,០៩០% សមយលក់ សេញកបុងរដមវ ១៤១,១៧ ដុលាវរ/សតាន, FOB Chicago ។
រដមវស្ណែថកសស្ៀងសៅកបុង្បំ២០១៥

សនុះរដមវស្ណែថកសស្ៀងលក់ សេញកបុងរដមវជាមធរម៣៦៥,៧៥ដុលាវរ/

សតាន, FOB Chicago (អាសមរ ិក) សបើ សធៀបសៅនឹង្បំ២០១៤ រដមវស្ណែថកសស្ៀងបានថយេុ ុះជាមធរម៥៨,៤២
ដុ លាវរ/សតានរឺ សស្យើនឹង ១៣,៧៧%។


តនមលសណណថរបាយ:

ស្ណែថកបាយលក់ សេញជាមធរមដថវ ១.៤៦២,២៣ដុលាវរ/សតាន (FOBកំពុងណផលកុងហូជ្ីមីញ) សៅកបុង្បំ២០១៥
សបើ សធៀបសៅនឹង្បំ២០១៤ រដមវស្ណែថកបាយ រឺបានថយេុ ុះជាមធរម ១០៣,៧៤ ដុលាវរ/សតាន រឺ សស្យើនឹង
៦,៦២%។


សណណថរដី:
ស្ណែថកដី លក់ សេញជាមធរមដថវ ១.៧៦២,៣២ដុលាវរ/សតាន( FOBកំពុងណផលកុងហូជ្ីមីញ)សៅកបុង្បំ ២០១៥សនុះ
សបើ សធៀបសៅនឹង្បំ២០១៤ រឺបានថយេុ ុះជាមធរម ៤០,៩២ដុលាវរ/សតាន រឺ សស្យើនឹង ២,២៧%។



តនមលដរបងដូងដរបង:
រដមវសលបងដូ ងសលបងសៅកបុង្បំ២០១៥ លក់ សេញជាមធរមដថវ ៧២៨,៣៦ដុលាវរ/សតាន ,FOB Malaysia សបើ សធៀបសៅ
នឹង្បំ២០១៤ រឺបានថយេុុះជាមធរម ៤៦,៦៨ដុ លាវរ/សតាន រឺសស្យើនឹង ៦,៣៩%។



តនមលកាដហវ:
សៅកបុង្បំ២០១៥ សនុះរដមវកាសហឝបានថយេុ ុះ។ សៅ New York (អាសមរ ិក) រដមវកាសហឝរប
៉េូ ៊ាូ សាថលក់ សេញជាមធរម
ដថវ ១.៦៧៤,៩១ ដុលាវរ/សតាន, Cif New York (អាសមរ ិក) សបើ សធៀបសៅនឹ ង្បំ២០១៤ រឺ បានថយេុ ុះជាមធរម

៣៤០ដុលាវរ៨៤,/សតាន រឺ សស្យើនឹង ១៦,៩១% និ ងសៅឡុងដ៍រដមវកាសហឝអារា៉េ ប៊ាីកាលក់ សេញបានថយ១.០៦០,២០


ដុ លាវរ/សតាន រឺ សស្យើនឹង ២៦៩៥,% សមយលក់ សេញកបុងរដមវជាមធរម ២.៨៧៣,១៣ ដុលាវរ/សតាន,Cif New York
តនមលដៅស៊ធ
ូ មមជាតិរបដភទRSS2:

សៅកបុង្បំ២០១៥ សនុះរដមវសៅស្៊ាូធមយជារិ លបសភទRSS2 សៅស្ឹងប
ឍ ូ រ ីលក់ សេញជាមធរមដថវ ១.៤៥១,៦៨ ដុលាវរ/
សតាន, FOB Singapore សបើ សធៀបសៅនឹង្បំ២០១៤ រឺបានថយេុ ុះជាមធរម ៤១៩,០៧ដុ លាវរ រឺ សស្យើនឹង ២២៤០%‚


តនមលដរបងដៅ(Brent):

រដមវសលបងសៅសៅសលើទីផារអនថរជារិ (ទី លកុងឡុងដ៍) បានថយេុ ុះជាមធរម ៤៥,០៤ ដុ លាវរ/ធុង (៤៦,៧១%) សៅ

កបុង ្បំ២០១៥សនុះ សធៀបសៅនឹង្បំ២០១៤ សមយលក់ សេញសៅកបុងរដមវជាមធរម ៥១,៣៩ ដុ លាវរ/ធុង និងសៅកបុង
្បំ២០១៤ រដមវលក់ ជាមធរម ៩៦/ដុ លាវរ៤៣,ធុង។

ឧបសម្ពន
័ ធ
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តនមលមាស:
សៅកបុង្បំ២០១៥សនុះសៅហុងកុ ងរដមវាស្លក់ សេញជាមធរមដថវ ១.១៦៤,១៦ដុលាវរ/ Ounce, FOB ហុងកុង។
សបើ សធៀបសៅនឹង្បំ២០១៤ រដមវាស្បានថយេុុះជាមធរម ៨៦,៦៥ ដុលាវរ/ Ounce រឺ សស្យើនឹង៦,៩៣% និង សៅ
ឡុងដ៍រដមវាស្លក់ សេញជាមធរមដថវ ១.១៥៥,៤៨ដុលាវរ/Ounce, FOBឡុងដ៍ រឺ បានថយេុុះជាមធរម៩៤,៥៦
ដុ លាវរ/ Ounce រឺ សស្យើនឹង ៧,៥៦%។



តនមលរ ូបិយប័ណត: រដមវរប
ូ ិយបែត័ បរសទស្ជាពិ សស្ស្លបាក់ដុលាវរអាសមរ ិកបានសកើនសឡើង សធៀបសៅនឹងលបាក់អឺរ។
៉េូ
សៅឡងដ៍
ប
ប ំ២០១៥សនុះ រដមវលបាក់អឺរល
៉េូ ក់ សេញជាមធរមដថវ ០,៨៩៩៩អឺ រ/៉េូ ដុ លាវរ សបើ សធៀបសៅនឹ ង្បំ២០១៤ រឺ
ុ កុង្
បានសកើនសឡើងជាមធរម ០.០១៣៣១អឺ រ/៉េូ ដុលាវរ សស្យើនឹង ១៧,៣៦% និងផធុយសៅវ ិញលបាក់ សយ៉េនជ្ប៉េុនថយ
១៣,៥៤សយ៉េន/ដុ លាវរ សស្យើនឹង ១២,៦២% សមយលក់ សេញកបុងរដមវជាមធរម ១២០,៨៤សយ៉េន/ដុ លាវរ និ ងសៅ្បំ

២០១៤ លក់ សេញជាមធរមដថវ ១០៧,៣០សយ៉េន/ដុ លាវរ។ លរប់តារាងទំនិញសលបើ លបាស្់ចាំបាេ់ស្ំខ្ជន់ៗ) សលើទីផារ
អនថរជារិ លបចាំ្បំ២០១៥

បកណលបតាមេាប់ សដើមពីកាណស្របរសទស្

សមយនយកមឌនណផនការស្ទិរិនិងព័រមាន

ពាែិជ្ជកមយ។

ឧបសម្ពន
័ ធ

12

សទត
ិ ិពាណិជ្ជរមម របច ាំឆ្ប ាំ២០១៥
ល.រ

ណខ្

នា ាំដចញ

នា ាំចូល

ទាំហពា
ាំ ណិជ្ជរមម

តុលយភាពពាណិជ្ជរមម

(ដុលាលរ)

(ដុលាលរ)

(ដុលាលរ)

(ដុលាលរ)

១

មករា

783,340,175

911,126,184

1,694,466,360

(127,786,009)

២

កុ មភៈ

693,334,382

910,606,960

1,603,941,342

(217,272,579)

៣

មី នា

667,169,305

789,988,115

1,457,157,420

(122,818,810)

៤

មមសា

605,408,019

961,947,434

1,567,355,453

(356,539,415)

៥

ឧសភា

586,787,811

983,872,653

1,570,660,464

(397,084,842)

៦

មិ ថុនា

799,076,247

1,064,614,071

1,863,690,318

(265,537,824)

៧

កកកដា

948,957,016

972,833,756

1,921,790,772

(23,876,740)

៨

សីហា

934,268,403

918,673,997

1,852,942,400

15,594,406

៩

កញ្ញា

803,307,631

941,137,683

1,744,445,314

(137,830,052)

១០

តុ លា

887,960,000

990,470,000

1,878,430,000

(102,510,000)

១១

វ ិច្ឆិកា

913,959,000

1,000,680,000

1,914,639,000

(86,721,000)

១២

ធនូ

939,958,000

1,010,890,000

1,950,848,000

(70,932,000)

របភព៖ អរគនាយរដ្ឋឌនកា ាំរុងរតូល
តួដលខ្ពាររណ៍របងណខ្
តុលា, វិចឆិកា និងណខ្ធបូ
ុ
ពាករណ៍បបបលីមនបអ៊ែរ៖ នាាំមច្ញ

ឧបសម្ពន
័ ធ
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តនមលដរបងរិតជាមធយមរបច ាំណខ្ពីឆ្ប ាំ ២០១១ ដល់ ឆ្ប ាំ ២០១៥
(ឯកតាគិតជារ ៀល
កនុង១លីត)
ដរបងសា ាំង

2011

2012

2013

2014

2015

January

4715

4900

5250

5154

4050

February

4800

5050

5560

5176

3815

March

4900

5613

5417

5200

3950

April

5025

5450

5427

5200

3975

May

5178

5320

5197

5200

4120

June

5088

5060

5132

5208

4275

July

5250

5060

5263

5301

4285

August

5198

5330

4877

5350

4175

September

5350

5350

4778

5346

4214

October

5200

5370

4767

5343

3700

November

5125

5550

4935

4767

3650

December

5100

5550

5064

4935

3650

January

4315

4700

5150

4975

3850

February

4500

4900

5260

4983

3635

ដរបងមា៉ស៊ត
ូ
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March

4650

5288

5123

4980

3800

April

4650

5300

5001

4974

3825

May

4853

4970

4947

4974

3970

June

4750

4700

5038

5015

4125

July

4950

4700

5059

5055

4135

August

4880

5030

4465

5050

4005

September

5000

5150

4401

5050

4059

October

4800

5150

4386

5050

3450

November

4900

5350

4649

4386

3400

December

4900

5350

4862

4649

3400

January

4150

5000

5500

5234

5175

February

4300

5200

5421

5181

5100

March

4175

5300

5316

5050

5100

April

4200

5400

5174

5082

5100

May

4200

5400

5130

5082

5100

June

4275

5340

5260

5441

5100

July

5000

5340

5227

5218

5100

August

5000

5500

4606

5180

5100

ដរបងកាត
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September

5000

5500

4499

5180

5100

October

5000

5500

4483

5180

5100

November

5000

5150

4763

4483

5100

December

5000

5150

5034

4763

5100

ឧបសម្ពន
័ ធ
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ល.រ

រាយមុខ្ទាំនញ
ិ

I

តនមលអងករលរ់រាយដៅភបាំដពញ

1

អង្ករសូម៉ាលី.ផ្កកម្ិិះបាត់
ដាំបង្

ឯរតា Jan-15

Feb-15

Mar-15

Apr-15

May-15

Jun-15

Jul-15

Aug-15

Sep-15

Oct-15

Nov-15

Dec-15

Average

R/Kg

3,500.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

3,575.00

3,688.00

3,700.00

3,700.00

3,600.00

3,600.00

3,500.00

3,571.92

2

អង្ករផ្កកខ្ញីបាត់ដាំបង្

R/Kg

2,700.00

2,700.00

2,700.00

2,700.00

2,700.00

2,750.00

2,800.00

2,800.00

2,800.00

2,800.00

2,800.00

2,700.00

2,745.83

3

អង្ករនាង្ខ្ុនបាត់ដាំបង្

R/Kg

2,400.00

2,400.00

2,400.00

2,400.00

2,438.00

2,550.00

2,600.00

2,600.00

2,600.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,490.67

4

អង្ករនាង្មុិញបាត់ដាំបង្ R/Kg

2,300.00

2,300.00

2,300.00

2,300.00

2,375.00

2,425.00

2,450.00

2,428.00

2,380.00

2,380.00

2,350.00

2,350.00

2,361.50

5

អង្ករសូម៉ាលីមមង្ឬសសី R/Kg

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,225.00

3,300.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,210.42

6

អង្ករផ្កកខ្ញីមមង្ឬសសី

R/Kg

2,475.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,550.00

2,600.00

2,600.00

2,600.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,527.08

7

អង្ករច្ាំរិះុ មមង្ឬសសី

R/Kg

2,200.00

2,200.00

2,200.00

2,200.00

2,200.00

2,250.00

2,300.00

2,300.00

2,300.00

2,200.00

2,200.00

2,200.00

2,229.17

8

អង្ករផ្កកខ្ញីតាបកវ

R/Kg

2,300.00

2,300.00

2,300.00

2,300.00

2,300.00

2,300.00

2,300.00

2,300.00

2,300.00

2,300.00

2,300.00

2,300.00

2,300.00

R/Kg

2,125.00

2,025.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,075.00

2,100.00

2,100.00

2,000.00

2,000.00

2,035.42

R/Kg

1,803.00

1,820.00

1,820.00

1,820.00

1,820.00

1,845.00

1,850.00

1,850.00

1,813.00

1,800.00

1,750.00

1,750.00

1,811.75

1,125.00

1,140.00

1,140.00

1,278.00

1,335.00

1,275.00

980.00

1,200.00

1,060.00

1,170.25

899.00

915.00

895.00

920.00

995.00

988.00

1,060.00

1,020.00

970.00

941.67

1,400.00

1,465.00

1,500.00

1,510.00

1,506.00

1,530.00

1,460.00

1,300.00

1,270.00

1,427.00

9

អង្ករសក្កហមតាបកវ
កាំពង្់សឺ ព

10

អង្ករអុីបអ៊ែរ បនា្មដៅ

II

តនមលរសូវរបា ាំងដល់ដរាងមា៉សុន
ឺ

11

ស្សូវមខ្តៅ តាបកវ

R/Kg

1,225.00

1,145.00

1,140.00

12

ស្សូវមខ្តៅ ព្ក្ពបវង្

R/Kg

868.00

880.00

890.00

13

ស្សូវជុាំវ ិញ ភនាំមពញ

R/Kg

1,375.00

1,408.00

1,400.00

ឧបសម្ពន
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III

14

តនមលរសូវ វសាដល់ដរាងមា៉សុន
ឺ
ស្សូវច្ាំរិះុ តាបកវព្ក្ពបវង្
កណ្ដ
ៅ ល

R/Kg

965.00

1,033.00

1,083.00

1,120.00

1,220.00

1,250.00

1,278.00

1,320.00

1,330.00

1,280.00

1,280.00

1,080.00

1,186.58

1,611.00

1,645.00

1,650.00

1,540.00

1,400.00

1,300.00

1,540.25

15

ផ្កកម្ិិះ

R/Kg

1,492.00

1,534.00

1,568.00

1,577.00

1,580.00

16

សូម៉ាលី

R/Kg

1,368.00

1,437.00

1,437.00

1,437.00

1,480.00

1,535.00

1,560.00

1,585.00

1,590.00

1,420.00

1,300.00

1,200.00

1,445.75

17

ផ្កកខ្ញី

R/Kg

1,097.00

1,162.00

1,167.00

1,180.00

1,180.00

1,180.00

1,180.00

1,180.00

1,180.00

1,180.00

1,160.00

1,160.00

1,167.17

18

នាង្ខ្ុន

R/Kg

855.00

975.00

1,018.00

1,055.00

1,111.00

1,130.00

1,139.00

1,147.00

1,147.00

1,140.00

1,140.00

1,100.00

1,079.75

19

នាង្មុិញ

R/Kg

830.00

925.00

945.00

1,072.00

1,105.00

1,084.00

1,087.00

1,087.00

1,080.00

1,080.00

1,020.00

1,028.25

20

លងស

R/Kg

11,600.00

11,550.00

11,385.00

11,300.00

11,300.00

11,400.00

11,380.00

11,320.00

11,320.00

11,446.25

21

លងមមម

R/Kg

11,700.00

11,715.00

12,653.00

11,800.00

11,730.00

11,500.00

11,400.00

11,100.00

11,100.00

11,649.83

22

សបណៅកមសៀង្

R/Kg

4,000.00

23

សបណៅកបាយ

R/Kg

24

មក្មច្

25

26

27

1,024.00

1,586.00

11,600.00

11,600.00

11,600.00

11,700.00

11,700.00

11,700.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

3,975.00

3,545.00

3,880.00

3,873.00

3,886.00

3,895.00

6,980.00

6,980.00

4,417.83

6,800.00

6,800.00

6,800.00

6,800.00

6,800.00

6,795.00

6,780.00

6,801.00

6,858.00

6,905.00

3,978.00

3,978.00

6,341.25

R/Kg

39,000.00

39,000.00

39,000.00

39,000.00

39,340.00

40,559.00

40,300.00

40,230.00

40,490.00

40,560.00

40,440.00

40,440.00

39,863.25

ខ្ទឹមស

R/Kg

4,300.00

4,300.00

4,300.00

4,300.00

4,315.00

4,349.00

4,280.00

4,315.00

4,382.00

4,399.00

4,445.00

4,445.00

4,344.17

សបណៅកដីក្ាប់

R/Kg

6,900.00

6,900.00

6,880.00

6,900.00

6,940.00

6,999.00

6,880.00

6,915.00

7,061.00

7,163.00

7,172.00

7,172.00

6,990.17

R/Kg

41,600.00

41,600.00

41,600.00

41,600.00

41,775.00

42,220.00

41,700.00

41,735.00

41,962.00

42,048.00

41,712.00

41,712.00

41,772.00

ក្ាប់សាាយចាន់ទីបក
សាំបករួច្

ឧបសម្ពន
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IV

បណនល រតី សាច់ និង មហបអាហារ
ូ

28

មច្កណ្ដាំវ៉ា

R/hand

3,100.00

3,100.00

3,100.00

3,100.00

3,090.00

3,032.00

3,060.00

3,025.00 3051.75

3,042.19

3,012.00

3,012.00

3,060.41

29

មនស់

R/Unit

2,200.00

2,200.00

2,200.00

2,200.00

2,220.00

2,283.00

2,280.00

2,280.00 2265.75

2,277.19

2,363.00

2,363.00

2,260.99

30

ក្កូច្មោធិសាត់

R/Doz

14,600.00

14,600.00

14,600.00

14,600.00

14,850.00

14,164.00

15,600.00

15,670.00 16214.00

15,412.00

16,784.00

16,784.00

15,323.17

31

ប៊ែីមច្ង្

R/Parke
d

5,500.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

5,590.00

5,571.00

5,500.00

5,500.00 5500.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

5,513.42

32

សករសព្ថ

R/Kg

2,540.00

2,540.00

2,540.00

2,540.00

2,540.00

2,541.00

2,540.00

2,526.00 2536.75

2,442.40

2,540.00

2,540.00

2,530.51

33

សករមតានត

R/Kg

4,300.00

4,300.00

4,300.00

4,300.00

4,310.00

4,346.00

4,400.00

4,379.00 4358.75

4,381.60

4,300.00

4,300.00

4,331.28

34

អាំបិលម៉ាត់

R/Kg

1,220.00

1,220.00

1,220.00

1,220.00

1,220.00

1,223.00

1,220.00

1,227.00 1240.00

1,244.00

1,220.00

1,220.00

1,224.50

35

ក្តកួន

R/Kg

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

2,900.00

2,690.00

2,800.00

2,842.00 2826.00

2,717.60

3,000.00

3,000.00

2,897.97

36

មប៉ាង្មបា៉ា ិះ

R/Kg

3,100.00

3,100.00

3,100.00

3,100.00

3,125.00

3,230.00

3,200.00

3,158.00 3015.00

2,948.80

3,100.00

3,100.00

3,106.40

37

សាច្់មា

R/Kg

41,200.00

41,200.00

41,200.00

41,200.00

41,300.00

41,540.00

40,800.00

40,590.00 41057.50

38,514.00

41,200.00

41,200.00

40,916.79

38

សាច្់ក្ជូក

R/Kg

22,200.00

22,440.00

22,600.00

22,600.00

22,350.00

21,910.00

21,400.00

21,400.00 21765.00

21,100.00

22,600.00

22,600.00

22,080.42

39

សាច្់មន់

R/Kg

24,000.00

24,000.00

24,000.00

24,000.00

23,950.00

23,680.00

23,600.00

23,600.00 23690.00

23,770.00

24,000.00

24,000.00

23,857.50

40

ក្តី រ ៉ាស់

R/Kg

16,600.00

16,720.00

16,800.00

16,800.00

16,950.00

17,340.00

17,200.00

17,305.00 17210.00

17,180.00

16,800.00

16,800.00

16,975.42

41

ព្សពមកាៅប

R/Kg

2,160.00

2,160.00

2,160.00

2,160.00

2,155.00

2,139.00

2,080.00

2,122.00 2124.00

2,160.00

2,160.00

2,160.87

42

ក្តសក់

R/Kg

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,160.00

2,296.00

2,200.00

2,270.00 2231.50

2,100.00

2,100.00

2,179.93

ឧបសម្ពន
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43

ពង្មន់

10/Eggs

4,500.00

4,500.00

4,500.00

4,500.00

4,500.00

4,500.00

4,500.00

4,493.00 4498.25

4,484.00

4,500.00

4,500.00

4,497.94

44

ពង្ទា

10/Eggs

5,200.00

5,260.00

5,300.00

5,300.00

5,300.00

5,329.00

5,420.00

5,427.00 5369.00

5,500.00

5,300.00

5,300.00

5,333.75

V

ដរបងឥនធនៈ

45

មក្បង្សាាំង្

R/L

4,050.00

3,815.00

3,950.00

3,975.00

4,120.00

4,275.00

4,285.00

4,175.00 4213.75

3,700.00

3,650.00

3,650.00

3,988.23

46

មក្បង្ម៉ា សសូត

R/L

3,850.00

3,635.00

3,800.00

3,825.00

3,970.00

4,125.00

4,135.00

4,005.00 4058.75

3,450.00

3,400.00

3,400.00

3,804.48

47

មក្បង្កាត

R/L

5,175.00

5,100.00

5,100.00

5,100.00

5,100.00

5,100.00

5,100.00

5,100.00 5100.00

5,100.00

5,100.00

5,100.00

5,106.25

VI

អរតាបថរបារ់
និងរ ូបីយវតទុ
ូ

48

ដុលា្រអាមមរ ិក

R/USD

4,061.50

4,060.90

4,020.00

4,014.00

4,037.00

4,034.00

49

បាតព្ថ

R/Baht

124.95

125.00

124.00

125.00

125.00

122.00

50

១ជីមសគីឡូ

R/Chi

51

១០០ដុលា្រអាមមរ ិក

Chi

585,475.00 580,450.00 580,000.00

0.68

0.68

0.68

577,533.00 572,598.00

0.68

0.68

570,130.00

0.68

4,012.00 4,068.00

120.00

565,060.00

0.68

118.00

543,902.00

0.68

4037.75

4,012.00

4,014.00

4,014.00

121.25

114.00

125.00

125.00

562,922.50

0.75

551,928.00 577,532.50 577,532.50

0.75

0.68

4,032.10

122.43

570,421.96

0.68

0.69

របភពៈ ររុមហ៊ុនស្រហគន
ី ដរតដ និង មនធីរពាណិជ្ជរមមរាជ្ធានីភបាំដពញ

ឧបសម្ពន
័ ធ

20

តារាងដឈាមះសមារមណដលបានបដងកើត
លរ

ម្មិះសមគម

១

សមគមដាំ ឡូង្មី ស្សុកសាំមៅលូន

២
៣
៤
៥
៦
៧
៨
៩
១០
១១
១២
១៣

ឧបសម្ពន
័ ធ

សមគមដាំ ឡូង្មី ស្សុកកាំមរៀង្
សមគមដាំ ឡូង្មី ស្សុកភនាំក្ពឹក

សមគមដាំ ឡូង្មី ស្សុកសាលាមក្ៅ

សមគមដាំ ឡូង្មី ស្សុករតនៈមណឌល
សមគមដាំ ឡូង្មី ស្សុកសាំឡូត
សមគមដាំ ឡូង្មី ក្កុង្ព្ប៉ាលិន

សមគមដាំ ឡូង្មី ស្សុកភនាំក្កវញ(មោធិ៍សាត់)
ស្ារមដំឡូងមីស្រាស្ុករំណបរ (រផូង

ំុ)យ

ស្ារមដំឡូងមីស្រាស្ុកស្ណា
ថ ន់ (កំពង់ធំ)

សមគមដាំ ឡូង្មី ស្សុកសាំបូរ

សមគមដាំ ឡូង្មី ស្សុកក្តោាំង្ក្បាសាទ
សមគមដាំ ឡូង្មី ស្សុកអន្ង្់បវង្
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TDSP Fund
Actual Disbursement against Projected Disbursement by Quarter, 2014/ 2015
As of 30th September 2015
Disbursement Projection

Actual Disbursement

1,200,000

1,000,000

1,060,124

1,002,753

798,281
653,425

800,000

106%

82%

586,610
551,935

600,000

400,259

400,000

95%

66%

262,511

200,000

0

Q4/2014

Q1/2015

Q2/2015

Q3/2015

No

Identified Projects

# Projects

1.

Total project under TDSP

29

2.

Projects completed and closed

20

3.

Ongoing projects

9

Projects will be completed and closed by Aug 2016

9

 ASYCUDA World System (GDCE-MEF),
 ICT Master Plan – Automation of Certificate of Origin (MoC),
 Automation of Business Registration (BRD),
 Automation of SPS Certificate (GDA-MAFF),
 Trade Training and Research Institute (TTRI-MoC),
 Drafts of Rice Standards – Certification Schemes for Rice (Accreditation
System) (ISC-MIH),
 Development of a stronger National system for IP generation, protection,
administration and enforcement (DIPR),
 Support for the Arbitration Council and Dispute Resolution in Cambodia
 Strengthening the Operational Capacity of the National Commercial Arbitration
Centre

ឧបសម្ពន
័ ធ
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EIF Tier 1 (Phase I and II)
1. Starting date:

Feb 2010

2. Closing date:

Mar 2016

3. Net amount of Phase 1:

709,900

4. Total amount of Phase 2:

584,000

5. Total amount (P1+P2):

1,293,900

6. Total fund received (P1+P2):

1,174,606

7. Total fund disbursed:

1,125,639
EIF Tier 2 (CEDEP I and II)

1. Start date:

Jul 2012

2. Closing date:

Mar 2016

3. Total fund received:

225,000

4. Total fund disbursed:

117,560

As of September 30, 2015 (CEDEP I – US$ 99,516 and CEDEP II – US$ 18,044)

ឧបសម្ពន
័ ធ
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តួដលខ្ចុះបញ្ជ ពា
ី ណិជ្ជរមមនិងការផថលដ់ សវាពារ់ព័នន
១០ ណខ្ ដដើមឆ្ប ាំ ២០១៥
ដរបៀបដធៀប
ល.រ

របដភទសហរោសពាណិជ្ជរមម

១០ ណខ្ ដដើម

អរតា

១០ ណខ្

ឆ្ប ាំ ២០១៥

រាំដណើន

ដដើមឆ្ប ាំ

( 6-7) %

២០១៤
1

2

I

ការស្ុំេុុះសឈាយុះកបុងបញ្ជីពាែិជ្ជកមយ(េុុះបញ្ជីថី)យ ៖

7

6

7

8

លកុមហ៊ាុន

3735

3346

11,63%

(87)

(124)

(-29,84%)

2

កបុងសនុះលកុមហ៊ាុនវ ិនិសោរ
ការ ិោល័យរំណាង

21

16

31,25 %

3

សាខ្ជលកុមហ៊ាុនបរសទស្

42

31

35,48 %

ស្រុប

3798

3393

11,94%

4

ស្ហលោស្ឯកបុរគល

1217

709

71,65%

II

ការស្ុំវ ិញ្ញដបនបលរសផសងៗ៖

1

-ការណកណលបផ្តវស្់បូថរភារហ៊ាុន

1068

1181

-9,57%

-ការបសងកើរសាខ្ជលកុមហ៊ាុនកបុងស្រាស្ុក

453

450

0,67%

-ការណកណលបសផសងៗ

2332

1137

105,10%

-ពិន័យករែីមិនបានបំសពញណបបបទកបុងការផ្តវស្់បូថ

0

0

0

ស្រុប

3853

2768

39,20%

6

ស្ហលោស្ឯកបុរគល

612

316

93,67%

III

ការបថូរវ ិញ្ញដបនបលរេុុះបញ្ជីពាែិជ្ជកមយ

2321

1921

20,82%

1

សស្វារមកល់លបរិសវទន៍លបចាំ្បំ

5662

4397

28,77%

2

ការពិន័យេំសពាុះការមិនរមកល់លបរិសវទន៍លបចាំ្បំ

0

0

1

2
3
4

រ

ណកណលបសផសងៗ

IV

ការរមកល់លបរិសវទន៍លបចាំ្បំ៖

V

ការថរេមវងឯកសារ

296

191

54,97%

VII

ការទទួលពាករសដើមផីស្លមបស្លមួលសមុះស្រាសាយ

0

0

0%

37

52

-28,85%

5

2

វ ិវាទ និងរកាការណកណលបសផសងៗ
VIII

រ ំលាយៈ

1

លកុមហ៊ាុន-ការ ិោល័យរំណាង-សាខ្ជលកុមហ៊ាុន
បរសទស្

2

ឧបសម្ពន
័ ធ

ស្ហលោស្ឯកបុរគល

150%
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ើមឆ្ប ាំ២០១៥
ដរបៀបដធៀបតួដលខ្ចុះបញ្ជ ពា
ី ណិជ្ជរមមរងរយៈដពល១០ណខ្ដដ
បុ
ដៅនឹងតួដលខ្១០ណខ្ដដើមឆ្ប ាំ២០១៤

4000
3500

១០ ណខ្សដើ ម្បំ

3735

២០១៤

3346

3000
2500
2000
1500

1217

1000

1181
1068

709

612
316

500

52 37

ឧបសម្ពន
័ ធ

លុបសឈាយុះលកុមហ៊ាុនសេញពីបញ្ជ ី

េុុះបញ្ជ ណកណលបស្ហលោស្

េុុះបញ្ជ ីណកណលបលកុមហ៊ាុន

(ស្ហលោស្ឯកបុរគល)

េុុះបញ្ជ ីថីយ

(លកុមហ៊ាុន-សាខ្ជបរសទស្-ការ ិ.រំណាង)

េុុះបញ្ជ ីថីយ

0

25

តួដលខ្ចុះបញ្ជ រី រុមហ៊ុន (ចុះបញ្ជ ថ
ី មី)
600
501
500

456

433

412
360

400

330

352

319

308

327

300
200
100
0

តួដលខ្ចុះបញ្ជ ស
ី ហរោសឯរបុរគល (ចុះបញ្ជ ថ
ី មី)
160
140
120
100

148
122

114

117

112

150

149

109

103

93

80
60
40
20
0

ឧបសម្ពន
័ ធ
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តួដលខ្ចុះបញ្ជ រី រុមហ៊ុន (ចុះបញ្ជ ណី រណរប)
160
136

140

125

123

115

120

110

107

98

100

87

82

85

80
60
40
20
0

តួដលខ្ចុះបញ្ជ ស
ី ហរោសឯរបុរគល (ចុះបញ្ជ ណី រណរប)
90

79

80

70

70

70
60
50

56

53
44

73
64

59
44

40
30
20
10
0

ឧបសម្ពន
័ ធ
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តួដលខ្លុបដឈាមះររុមហ៊ុនដចញពីបញ្ជ ពា
ី ណិជ្ជរមម
11

12
10
8
6

5
4

4
3

4

2

3
2

2
1

2
0

តួដលខ្នា ាំដចញដៅកាន់សហភាពអឺរប
៉ុ (EU)
No.
TOTAL

Description

Unit

Quantity

Value (USD)

1

សមម្ៀកបាំ ោក់ (Garments)

DOZ

50,402,910

3

បសបកមជើង្ (Footwear)

PRS

27,181,857

2
4
5

វយនភ័ ណឌ
អង្ករ (Rice)

មផសង្ៗ (Others)

N/A

TON

N/A

-

226,440.20
-

2,321,652,729.43

1,926,854,160.69
11,507,829.87

213,312,335.17
142,439,152.95
27,539,250.75

តួដលខ្នា ាំដចញដៅកាន់ដរៅសហភាពអឺរប
៉ុ (NON EU)

No.

Description

Unit

Quantity

1

សមម្ៀកបាំ ោក់ (Garments)

DOZ

2

វយនភ័ ណឌ

N/A

1,115,124

50,214,229.75

3

បសបកមជើង្ (Footwear)

PRS

-

304,173.86

4

អង្ករ (Rice)

TON

384,659

3,353,432.04

5

មផសង្ៗ (Others)

N/A

2,632.49

2,010,309.05

-

3,249,042.92

TOTAL

ឧបសម្ពន
័ ធ

Value (USD)

59,131,187.62
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តួដលខ្នា ាំដចញដៅកាន់ទវីបអាស្រហវរ
ិ (Africa)
No.

Description

Unit

Quantity

Value (USD)

សមម្ៀកបាំ ោក់ (Garments)

DOZ

2

វយនភ័ ណឌ

N/A

147,755

9,107,088.77

3

បសបកមជើង្ (Footwear)

PRS

-

67,272.66

4

អង្ករ (Rice)

TON

385,104

3,608,420.18

5

មផសង្ៗ (Others)

N/A

3,384.29

3,051,226.53

-

122,973.30

1

TOTAL

15,956,981.44

តួដលខ្នា ាំដចញដៅកាន់ទវីបអាដមរ ិរ
No.

Description

Unit

Quantity

Value (USD)

1

សមម្ៀកបាំ ោក់ (Garments)

DOZ

62,650,308

1,876,589,339.55

3

បសបកមជើង្ (Footwear)

PRS

14,159.589

TOTAL
2
4
5

វយនភ័ ណឌ
អង្ករ (Rice)

មផសង្ៗ (Others)

N/A

TON
N/A

-

810

-

2,073,178,600.04
14,295,111.50

108,811,506.88
682,315.84

72,800,326.27

តួដលខ្នា ាំដចញដៅកាន់ទវីបអាសុី បា៉សុហ
ី វរ
ិ
No.

Description

Unit

Quantity

1

សមម្ៀកបាំ ោក់ (Garments)

DOZ

6,298,146.20

3

បសបកមជើង្ (Footwear)

PRS

4,028,672.00

TOTAL
2
4
5
ឧបសម្ពន
័ ធ

វយនភ័ ណឌ
អង្ករ (Rice)

មផសង្ៗ (Others)

N/A

TON
N/A

Value (USD)

-

141,946,00
-

1,178,269,979.92

323,910,640.34
894,125.38

31,326,346.73
61,926,762.55

760,302,104.92
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ការនាំចេញទាំនិញចៅសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមច ៀតណាម (C/O Form S)
No.

Description

1

ក្ាប់ សាាយច្នទី

2

សន្ឹកថ្នាំជក់

3

មៅស៊ែូធមមជាតិ

Unit

មតាន

Quantity

30,420

មតាន
មតាន

Value (USD)

34,059,000.00

2,400

6,982,500.00

3,131.56

8,064,800.00

សរុប

47, 031,300.00

តួដលខ្អាជាញប័ណតនា ាំដចញ (Export Licence)
No.

Description

Unit

Quantity

1

ម

ើ បកព្ច្ន

ម៣

17,178.153.00

3

ម

ើ មដើមសាាយបកព្ច្ន

ម៣

2,000.00

TOTAL
2
4
5
6

ម
ម

ើ មដើមមៅស៊ែូបកព្ច្ន

ម៣

ើ មដើមសាាយច្នទីបកព្ច្ន

មដើ មអាកាសាកាត់ ជាកង្់ៗ
មដើ មច្័ នក្ទ កឹសានរស់

ម៣

មតាន
មដើ ម

24,600.00
12,500.00
3000.00
72.00

Value (USD)

18,250,519.17

14,671,999.17
2,460,000.00
100,000.00
625,000.00
390,000.00
2,520.00

តួដលខ្អាជាញប័ណតនា ាំចូល (Import Licence)
No.

TOTAL
1
2
3
ឧបសម្ពន
័ ធ

Description
ម

ើ អារ

ម

ើ បនទិះកាារបកព្ច្ន

CHANFUTA
ម

និ ង្ម

ើ បកព្ច្ន (MDF)

ើ ឡាំង្

Unit

Quantity

Value (USD)

ម៣

800.00

304,000.00

ម៣

24.105

15,065.63

ម៣

100.02

25,005.00
30

ការនា ាំដចញ-នា ាំចូលតផងដពរជ្មិ
នទាន់ណរនចប និងសល់ពីការណរនចប
ូ
No.
1
2

Description

នាាំច្ូល
នាាំមច្ញ

Unit

KARAT

Quantity

54,081.58
3,138.65

KARAT

Value (USD)
7.91
06

14,755,16
846,081.1

ការងារ ចុះបញ្ជ ស
ី ស
ាំ ុ ទ
ិ នា
ន ាំដចញដរកាមរបព័ននអនុដរោះពាណិជ្ជរមម
ល.រ

ក្បមភទក្កុមហ៊ែុន

2015

1

ក្កុមហ៊ែុនកាត់ មដរ

ក្កុមហ៊ែុនថមី

53

2

ក្កុមហ៊ែុនបសបកមជើ ង្

ក្កុមហ៊ែុនថមី

5

3

ក្កុមហ៊ែុនមផសង្ៗ

ក្កុមហ៊ែុនបនាសុពលភាព
ក្កុមហ៊ែុនបនាសុពលភាព
ក្កុមហ៊ែុនថមី

ក្កុមហ៊ែុនបនាសុពលភាព

សរុប

No.

Description

1

ឧបសម្ពន
័ ធ

32

108
131
634

Unit

Quantity

Value (USD)

Woven Fabric

kgs

71,165,974.26

650,502,504.83

NON W.F

kgs

5,340,825.25

16,689,924.99

GRAND TOTAL
2

ការងារបញ្ចូ លសនបិធិ

305

843,472,290.39

2,197,920,168.04

31

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Knitted Fabric

kgs

176,121,882.46

1,150,001,433.96

Yarn

kgs

14,302,001.40

86,247,174.00

Polyethylene

kgs

2,693,458.00

4,192,688.60

Rawhide

kgs

1,054,552.90

8,122,213.33

PAPER

kgs

363,351.00

426,791.25

STEEL WIRE

kgs

63,647.00

50,917.69

PLASTIC RESIN

kgs

345,500.00

527,350.00

WIRE

kgs

824,311.78

5,574,468.75

PROCESSING

kgs

875.00

2,625.00

MIDICAL MATERIALS

kgs

8,988.00

27,024.10

LICOWAX

kgs

3,420.00

6,840.00

272,288,787.05

1,922,371,956.5

21,570,620.55

27,268,938.90

21,570,620.55

27,268,938.90

Sub-Total
Leather
Sub-Total
P.U

yds

12,306,201.21

20,384,047.36

PVC

yds

765,031.09

1,420,970.21

Textile

yds

12,618,884.49

18,123,501.55

25,690,116.79

39,928,519.12

99,632,627.00

99,461,108.88

99,632,627.00

99,461,108.88

Sub-Total
Panels

PNLS

Sub-Total
TERMINAL

PCS

347,222,598.00

3,351,480.16

NATURAL SKIN

PCS

1,541,875.00

103,597,573.25

SPEAKER MATERIAL

PCS

52,703,415.00

1,533,271.23

CONTACT PIN

PCS

22,822,251.00

407,320.00

424,290,139.00

108,889,644.64

Sub-Total

ឧបសម្ពន
័ ធ

sf

32

ការងារពិនិតយសងាវរ់ផលិតរមម (INSPECTION)
ពិនិតយទាំនិញដរកាយដពលដសបស
ើ ាំ ុ C/O

លរ.

យថ្ក្បមភទទាំនិញ

ឯកតា

បរ ិមណ

1

សាំមលៀកបាំ ោក់

PCS

407,724,355

2

មួ ក

PCS

2,704,952

3

ផលិតផលមផសង្ៗ

PCS

89,374,730

សរុប

499,804,037

1

មស្សាមមជើង្

PRS

8,197,883

2

បសបកមជើង្

PRS

20,366,536

សរុប

28,564,419

ការងារពិនិតយដរាងចររថមី

ចាត់ មន្តនាីច្ុិះវយតាំ ព្លសមតថភាពផលិតមរាង្ច្ក្កថមី (New Factory Inspection ) បានច្ាំនួន 53 មលើក
មក្បៀបមធៀប

លរ.

យថ្ក្បមភទទាំនិញ

ឯកត

បរ ិមណ

1

បសបកមជើង្

PRS

24,452

-53.00%

2

សាំមលៀកបាំ ោក់

PCS

372,890

-57.00%

ឧបសម្ពន
័ ធ

(គិតជាភាគរយ)
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