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ស្សលមេបានតំាងពីដថង ជ័្យជ្ាំនះ ៧ មររា បានអនុវរថលបកបសមយសជារជ័្យនូវយុទនសាស្រស្ថេរុសកាែ។ 
ស្មិទនផលដនកិេចអភិវឌណរបស់្កមភុជាកបុងរយៈសពលកនវងសៅសនុះ រឺជាស្កខីភាពដនការឈានសឡើងរបស់្កមភុជា
ស ភ្ ុះសៅរកស្នថិភាពយូរអណងឝង និងការអភិវឌណលបកបសមយេីរភាពណដលលរូវបានឆវុុះបញ្ញច ងំតាមរយៈកំសែើ ន
សស្ដឌកិេចរួរឲ្រករ់ស្ាគ ល់ និងការពលងឹងសាទ ប័នលបជាធិបសរយរ ការធានបាននូវអធិបសរយរភាពជារិ និង
បូរែភាពទឹកដី លពម ំងណកលមអជី្វភាពលបជាជ្ន។ 

យុទនសាស្រស្ថេរុសកាែដំណាក់កាលទី ៣ ណដលបានមក់បញ្ចូ លនូវេំែុេរនវឹុះសំ្ខ្ជន់ៗដូេជា៖ 
អភិបាលកិេចលអ វធិានការេាប់ និងការពលងឹងស្មរទភាពសាទ ប័ន សមយអនុវរថតាមរំរលូបសទស្សជ្ឿនសលឿន 
ណដលានការអភិវឌណស្ងគម សស្ដឌកិេច ធនធានមនុស្ស និងការលរប់លរងលបកបសមយេីរភាពនូវធនធាន                    
ធមយជារិ ណដលេំែុេ ំងអស់្សនុះបានមក់សេញនូវសោលសៅយុទនសាស្រស្ថ ៤ ោ៉េង តាមរយៈបាវេន 
“រាំដណើ ន ការងារ សមធម៌ និងរបសទិនភាព” និងស្លាប់បនថជំ្រញុដំសែើ រការអភិវឌណ។ 
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សដើមផសី្សលមេបានតាមសោលសៅ ំង ៤ ខ្ជងសលើ សមយណឡកវស័ិ្យពាែិជ្ជកមយ សៅកបុងកមយវធីិ
នសោបាយរបស់្រាជ្រមឌ ភិបាលនីរិកាលទី ៥ ដនរដឌស្ភា បានយកេិរថទុកមក់អភិវឌណន៍វស័ិ្យសនុះតាមរយៈ
ការសធឝើពិពិធកមយទីផារនំសេញ ការបសងកើនសលផឿនស្ាហរែកមយ សៅកបុងលកបខ័្ែឍ ពាែិជ្ជកមយសស្រ ី                           
ការពលងីកទំនក់ទំនងពាែិជ្ជកមយអនថរជារិ ការសលើកកមភស់្ការអភិវឌណស្មរទភាពផលិរ និងផគរ់ផគង់                            
យកេិរថទុកមក់ជាលបចំា សលើការរកាសស្ទរភាពដថវទំនិញសៅសលើទីផារ បងកលកខែៈងាយស្រាស្លួឲ្រផលិរផល 
និងទំនិញ សធឝើេរាេរបានសមយសស្រ ី សៅលរប់ទីកណនវង សមយឈរសលើសោលការែ៍លបកួរលបណជ្ងសស្យើភាព 
ការពារ និងសលើករសមកើងកមយសិ្ទនិបញ្ញដ  បនថសលើកស្ធួយទំនិញស្ាគ ល់ភូមិសាស្រស្ថ ពលងឹងការអនុវរថេាប់                        
ស្ថីពីការលរប់លរងរុែភាព សុ្វរទិភាពសលើផលិរផលទំនិញ និងសស្វា ទប់សាក រ់ស្កមយភាពលបកួរលបណជ្ង                    
មិនសសាយ ុះលរង់ រាងំសាក រ់ការផលិរ និងការណេកចាយផលិរផលណកវងកាវ យ និងផលិរផលោយ នរុែភាព                           
ឬខូ្េរុែភាព។ 

សឆវើយរបសៅនឹងយនថការ អភិវឌណវស័ិ្យពាែិជ្ជកមយ ណដលលពុះរាជាណាេលកកមភុជា បាននឹងកំពុងសធឝើ
ស្កលភាវបូនីយកមយកបុងរំបន់ និងពិភពសលាក សហើយក៏បានកំពុងសលរៀមខ្វួនេូលកបុងស្ហរមន៍សស្ដឌកិេច                      
អាសា៊ា ន និងភាពជាដដរូសស្ដឌកិេចទូលំទូលាយកបុងរំបន់ ប្ ំ២០១៦ សនុះផងណដរ កតាថ  ំងសនុះរលមូវឲ្រកមភុជា
ខិ្រខំ្សធឝើការលបកួរលបណជ្ងដ៏ខ្ជវ ំងកាវ កបុងវស័ិ្យពាែិជ្ជកមយ និងវនិិសោរជាមួយបណាថ លបសទស្ស្ាជិ្កដដទ
សទៀរ។ សផថើមសេញពីមូលសហរុខ្ជងសលើលកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ បានខិ្រខំ្ពលងឹងស្មរទភាព និងលបសិ្ទនភាព
ការងាររបស់្ខ្វួនតាមរយៈការសធឝើកំណែទលមង់រដឌបាលសាធារែៈ រមួាន ៖ រេនស្មភ័នន ការអភិវឌណសាទ ប័ន 
ការពលងឹងធនធានមនុស្ស ការណកលមអសស្វាសាធារែៈ។ ជាក់ណស្ថងសៅ ប្ ំ២០១៦ លកសួ្ងានទិស្សៅពលងឹង                       
ស្មរទភាពធនធានមនុស្ស និងសាទ ប័នសៅថ្នប ក់មនធីរពាែិជ្ជកមយរាជ្ធានី-សខ្រថ សដើមផឲី្រការអភិវឌណវស័ិ្យ
ពាែិជ្ជកមយសៅមូលមឌ នបានរងឹាំ ជាសស្នធិការឲ្រលកសួ្ង កបុងការលរប់លរងវស័ិ្យសនុះបានទូលំទូលាយ                    
កបុងសោលសៅអនុវរថការងារ លបកបសមយលបសិ្ទនភាព សដើមផីជំ្រញុវស័ិ្យពាែិជ្ជកមយសៅជាឧបករែ៍ដ៏ាន         
សារៈសំ្ខ្ជន់សៅកបុងេំសណាមវស័ិ្យសំ្ខ្ជន់ៗ ដនសស្ដឌកិេចជារិ រមួេំណែកអភិវឌណន៍ និងធានបានការរកី
េសលមើនជាបនថបនធ ប់ឥរឈប់ឈរ។ 

I. រាំណណទរមង់ 
 ១.១ រាំណណទរមង់រដឌបាលសាធារណៈ 

  ១.១.១ រាំណណទរមង់ធនធានមនុសស  

 សធឝើបេចុបផនបភាពមហ្វនថីរាជ្ការ ដនលកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ សផធរការសបើកសបៀវរសតាមលបព័ននធនោរ កបុងសនុះសៅ
ថ្នប ក់ជារិានេំនួន ១.២២២នក់ ថ្នប ក់សលកាមជារិានេំនួន ៤៨២នក់។ មិន ន់បានសបើករែនី
សបៀវរសតាមលបព័ននធនោរានេំនួន ៦៧នក់ មហ្វនថីកមយសិ្កាេំនួន ៦០នក់ និងសិ្កាសលៅលបសទស្
េំនួន ១នក់ 

 បានសរៀបេំណកស្លមលួលបាក់បំណាេ់មុខ្ងារ ជូ្នមហ្វនថីរាជ្ការេំនួន ៩០នក់  (ចាប់ពីថ្នប ក់អរគនយក
រហូរដល់មហ្វនថី) ឲ្រស្មស្រាស្បតាមអនុលកឹររសលខ្ ៣៦ អនលក.បក េុុះដថងទី១៨ ណខ្មីន ប្ ំ២០១៥  
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  ១.១.២ រាំណណទរមង់របងុការផថលដ់សវាសាធារណៈ 
  ១.១.២.១  រាំណណទរមង់ការដចញវិញ្ញដ បនបរតបញ្ញជ រ់របភពដដើមទាំនិញ 

 សរៀបេំ និងមក់ឲ្រសលបើលបាស់្លបព័ននស្ឝ័យលបវរថិកមយ កបុងការមក់ពាករ និងសេញវញិ្ញដ បនបលរបញ្ញជ ក់
លបភពសដើមទំនិញ (C/O) សដើមផកីារ់បនទយសពលសវលា និងការេំណាយសផសងៗ 

 សលរៀមអនុវរថការទូ រ់សមយស្ឝ័យលបវរថិ ជាមួយធនោរពាែិជ្ជ ណដលបានេុុះអនុស្សរែៈរេួ
សហើយជាមួយលកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ និងលកសួ្ងសស្ដឌកិេច និងហិរញ្ដវរទុ 

 សធឝើការពិភាកាវាយរដមវជាមួយនឹង រែៈកាយ ធិការអនុវរថរសលាងសលបើលបាស់្វកិកយបលរស្លាប់សធឝើ
លបរិសវទន៍ស្ឝ័យបញ្ញជ ក់លបភពសដើមទំនិញ (រ.រ.វ.ប) សដើមផពិីនិររលកខែៈស្មផរថិឲ្រស្រាស្បតាម              
លកខែៈវនិិេឆ័យ ដនវធិានកបុងការសេញវញិ្ញដ បនបលរស្ឝ័យបញ្ញជ ក់លបភពសដើមទំនិញ របស់្លកមុហ៊ាុន 
Denso (Cambodia) Co.,Ltd និងលកមុហ៊ាុន Golden Rice (Cambodia) Co.,Ltd  

 សរៀបេំរែៈកមយការលរប់លរងការសលបើលបាស់្វកិកយបលរស្លាប់សធឝើលបរិសវទន៍ស្ឝ័យបញ្ញជ ក់លបភពសដើម
ទំនិញ និងបានេុុះសធឝើអធិការកិេចវាយរដមវ សមយសេញលិខិ្រទទួលសាគ ល់ជានីរិបុរគលឲ្រេូលរមួ
អនុវរថលរប់លរងការសលបើលបាស់្វកិកយបលរស្លាប់សធឝើលបរិសវទន៍ស្ឝ័យបញ្ញជ ក់លបភពសដើមទំនិញស្លាប់
លកុមហ៊ាុន ំងពីរសនុះ 

 ជូ្នដំែឹងសៅស្ហភាពអឺរ ៉េបុ ស្ថីពីការស្យ័លរេិរថេូលរមួការអនុវរថសាកលផងនូវលបព័ននអបកនំសេញ
ណដលបានេុុះបញ្ជ ីស្លាប់ការនំសេញសៅស្ហភាពអឺរ ៉េបុ (Registered Exporter REX) និងបាន
ទទួលយកការរណំលកបទពិសសាធន៍ ពីមហ្វនថីជំ្នញរបស់្អរគនយកមឌ នស្ហភាពពននមរ និងរយ 
របស់្រែៈកមយការអឺរ ៉េបុ សដើមផីទទួលេំសែុះដឹង ស្ថីពីការអនុវរថរសលាងសនុះ 

 ជាលទនផលកបុង ប្ ំ២០១៥សនុះ ានលកមុហ៊ាុននំសេញេំនួន ៥៨១ បានមកេុុះបញ្ជ ីសំុ្អនុវរថការសស្បើ
សំុ្វញិ្ញដ បនបលរបញ្ញជ ក់លបភពសដើមតាមលបព័ននស្ឝ័យលបវរថិកមយ (C/O Online Application)។ 

  ១.១.២.២  រាំណណទរមង់ការចុះបញ្ជពីាណិជ្ជរមម 
 ពាករសស្បើសំុ្ (Form) ការ់បនទយព័រមានរលមូវពី ៨ទំព័រ មកសៅស្ល់ណរ ៤ទំព័រ  
 លុបសចាលការរលមូវឲ្រានលិខិ្របញ្ញជ ក់ពីការរមកល់សដើមទុនពីធនោរសៅមុនសពលបសងកើរលកុមហ៊ាុន  
 លុបសចាលការរលមូវឲ្រេំណាយសលើការេុុះផាយលកមុហ៊ាុនកបុងលពឹរថិបលរលកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ 
 លុបសចាលការរលមូវឲ្រលបធានលកមុហ៊ាុនមកបងាា ញខ្វួនសមយលោន់ណរ ម រលិខិ្របញ្ញជ ក់ពីសមធាវ ី
ឬសារការ ី

 ណបងណេករួនទីថ្នប ក់ដឹកនំ និងសធឝើលបរិភូកមយជូ្នថ្នប ក់សលកាមឲ្រលររួពិនិររឯកសារ និងេុុះហរទសលខ្ជ
សលើឯកសារ 

 សរៀបេំ និងដំសែើ រការស្ឝ័យលបវរថិកមយសពញសលញ កបុងការេុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជកមយ ណដលបានលបកាស្                     
ឲ្រសលបើលបាស់្កាលពីដថងទី០៧ ណខ្ធបូ ប្ ំ២០១៥ សដើមផកីារ់បនទយនូវសពលសវលា រលមវូការឯកសារ និង
ការេំណាយ ។ 

  ១.១.២.៣  រាំណណទរមង់ការចុះបញ្ជរីមមសទិនិបញ្ញដ  
 កំពុងដំសែើ រការសរៀបេំសស្បើ “ណកស្លមលួកដលមសស្វាសាធារែៈពាក់ព័នននឹងការងារកមយសិ្ទនិបញ្ញដ ” 
និង “នីរិវធីិលមអិរកបុងការេុុះបញ្ជ ីា៉េក និងលរប់លរងា៉េក” 
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 សរៀបេំការេុុះបញ្ជ ីា៉េកតាមលបព័ននអនឡាញ (Online) និងកំពុងមក់ឲ្រដំសែើ រការ ការសេញលិខិ្រ
ទទួលសាគ ល់ការមក់ពាករសមយស្ឝ័យលបវរថិ ណដលតាមរយៈសនុះ អបកសស្បើសំុ្េុុះបញ្ជ ីា៉េកអាេតាម
មនដំសែើ រការេុុះបញ្ជ ីា៉េករបស់្ខ្វួន តាមលបព័ននអីុនធឺែិរ ជាពិសស្ស្អាេដឹងពីព័រមានពីការ
សេញវញិ្ញដ បនបលរេុុះបញ្ជ ីា៉េក ទនធឹមនឹងសនុះក៏បានសរៀបេំនីរិវធីិ និងកំែរ់សពលសវលាកបុងការលររួ
ពិនិររា៉េកឲ្របានេាស់្លាស់្ និង្ប់រហ័ស្ជាងមុន 

 បញ្ច ប់រសលាងឌីជី្ថលភាវបូនីយកមយឯកសារកមយសិ្ទិនបញ្ញដ  (Digitization) និងបានមក់ដំសែើ រការ
លរប់លរងឯកសារតាមលបព័ននសអឡិេលរូនិក (EDMS) ណដលបងកលកខែៈងាយស្រាស្លួដល់ការសិ្កា
ស្រាសាវលជាវ និងការសលបើលបាស់្សផសងៗ  

 េូលជាស្ាជិ្កដនពិធីសារទីលកងុា៉េ លឌីដ ស្ថីពី “ការេុុះបញ្ជ ីា៉េកជាលកខែៈអនថរជារិ” និងសរៀបេំ
លបកាស្ ស្ថីពី “នីរិវធីិេុុះបញ្ជ ីា៉េកកបុងលកបខ័្ែឍ អនថរជារិ” ណដលសបើកទូលាយដល់ការសស្បើសំុ្េុុះបញ្ជ ី
ា៉េកសៅកមភុជា ឲ្រកាន់ណរានលកខែៈងាយស្រាស្លួ និងទូលំទូលាយ  

 ណកស្លមលួទលមង់លិខិ្រករ់លតាទទួលសាគ ល់សិ្ទនិផ្តថ េ់មុខ្ និងសរៀបេំលបកាស្ ស្ថីពី “ការករ់លតា និង
រមកល់លិខិ្រលបរល់សិ្ទនិនំេូលទំនិញពាក់ា៉េកផ្តថ េ់មុខ្”។ 

 ១.២ រាំណណទរមង់ការររប់ររងហរិញ្ដវតទសុាធារណៈ 

  ១.២.១ ការដរៀបចាំណផនការ 

 លកុមការងារកំណែទលមង់ហិរញ្ដវរទុលកសួ្ង បានេូលរមួលបជំុ្ និងតាមមនវឌណនភាព ជាមួយ                       
អរគសលខ្ជធិការមឌ នកំណែទលមង់ការលរប់លរងហិរញ្ដវរទុសាធារែៈ អនថរលកសួ្ង និងដដរូអភិវឌណន៍ 
លបចំាណខ្ លរីាស្ និងឆាស្ 

 េូលរមួសិ្កាខ សាលាស្ថីពីបទពិសសាធន៍ដនការអនុវរថថវកិាកមយវធីិ សដើមផីពលងឹង និងទទួលបាន                        
បទពិសសាធន៍ពីការងារកំណែទលមង់ការលរប់លរងហិរញ្ដវរទុសាធារែៈ 

 ទទួលរែៈលបរិភូរបស់្ PEFA Council ណដលបានមកលកសួ្ងកបុងសោលបំែងណស្ឝងរកព័រមាន
បណនទម ក់ទងនឹងសូ្េនករ (ពាក់ព័នននឹងការងារេុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជកមយ និងពននមរ) 

 េូលរមួណកស្លមលួណផនការស្កមយភាពដំណាក់កាលទី២ ថយី (MAP2 new) 
 សរៀបេំរបាយការែ៍វឌណនភាព ដនការអនុវរថណផនការស្កមយភាពដំណាក់កាលទី២ថយី ជាសរៀងរាល់                  
លរីាស្នីមួយៗ ណផនការស្កមយភាព និងណផនការហិរញ្ដវរទុស្លាប់ោំលទដល់ការអនុវរថណផនការ
ស្កមយភាពដំណាក់កាលទី៣ (MAP3) ស្លាប់អនុវរថពី ប្ ំ២០១៦ ដល់ ប្ ំ២០១៨  

 សរៀបេំសំ្ែំុឯកសារវាយរដមវបសងកើរអងគភាពថវកិា និងអងគភាពលទនកមយ ស្លាប់ការអនុវរថថវកិា
កមយវធីិ ប្ ំ២០១៦។ 

  ១.២.២ ការដរតៀមខ្លួនសរមាប់ការងារថវិការមមវិធី 

សដើមផសីលរៀមខ្វួនបានលអស្លាប់អនុវរថការងារថវកិាកមយវធីិលកសួ្ងបានដំសែើ រការ៖ 
 សរៀបេំលកមុការងារថវកិា (សលជ្ើស្សរ ើស្មហ្វនថីណដលានស្មរទភាព និងជំ្នញខ្ជងហិរញ្ដវរទុ សដើមផីធាន
បានលបសិ្ទនភាព និងស័្កឋិសិ្ទនភាពដនការសរៀបេំថវកិា) 
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 សរៀបេំណផនការយុទនសាស្រស្ថថវកិា (ណផនការថវកិារយៈសពលមធរម ០៣ ប្ ំ ណដលឆវុុះបញ្ញច ងំពីសោល
បំែង សោលនសោបាយរបស់្លកសួ្ង សាទ ប័ន និងមនធីរជំ្នញរាជ្ធានី-សខ្រថ កសាងកមយវធីិ                       
អនុកមយវធីិ សដើមផីអនុវរថ និងកំែរ់សូ្េនករ និងសោលសៅសូ្េនករសដើមផីវាស់្ណវងការអនុវរថ) 

 បសងកើរអងគភាពថវកិា (ណដលលរូវទទួលអាែរថិកិេចេាស់្លាស់្ កបុងការអនុវរថស្កមយភាពការងារ 
សដើមផបីសងកើរបានជាលទនផលជាក់លាក់ សហើយណដលលទនផល ំងសនុះរមួេំណែកកបុងការស្សលមេ
បាននូវសោលបំែងសោលនសោបាយអាទិភាពរបស់្លកសួ្ង  

 បសងកើរលកមុការងារលទនកមយ ដនអងគភាពថវកិា (សដើមផីឲ្រស្មស្រាស្បនឹងកមយវធីិកំណែទលមង់ហិរញ្ដវរទុ
សាធារែៈ នឹងសដើមផីឲ្រអងគភាពថវកិាអនុវរថថវកិាបានសលឿន និង ន់សពលសវលា កបុងការអនុវរថ
ស្កមយភាព េសងាក មស្កមយភាព  

 សបើកវរគបែថុ ុះបណាថ លថវកិាកមយវធីិ (ពលងឹងមហ្វនថីកបុងលកសួ្ងបណនទមកបុងការអនុវរថថវកិាកមយវធីិ)។ 

 ១.៣ រាំណណទរមង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ 
  ១.៣.១ ការដធវើតារាងមុខ្ងារ 

 ថ្នប ក់ដឹកនំលកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ បានេុុះហរទសលខ្ជសលើសស្េកថីស្សលមេរមួ ជាមួយរែៈកាយ ធិការ
ជារិស្លាប់ការអភិវឌណតាមណបបលបជាធិបសរយរសៅថ្នប ក់សលកាមជារិ (រ.ជ្.អ.ប) សរៀបេំបញ្ជ ីវភិារ
មុខ្ងាររបស់្លកសួ្ងោ៉េងយូរលរឹមណខ្ធបូ ប្ ំ២០១៥ 

 ការងារសនុះដឹកនំសមយលកមុការងារវមិជ្ឈការ និងវសិ្ហមជ្ឈការ របស់្លកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ និង
ចារ់ណេងអនុវរថសមយលកមុការងារបសេចកសទស្វមិជ្ឈការ និងវសិ្ហមជ្ឈការរបស់្លកសួ្ង ស្ហការ 
ជាមួយសលខ្ជធិការមឌ ន រ.ជ្.អ.ប 

 លកុមការងារបានដំសែើ រការសៅតាម ណផនការស្កមយភាព សដើមផអីនុវរថការងារសរៀបេំបញ្ជ ីវភិារ                  
មុខ្ងាររបស់្លកសួ្ង ណដលានេំនួន ១០ជំ្ហាន និងសធឝើសិ្កាខ សាលាវាយរដមវ និងផសពឝផាយបញ្ច ប់
សៅកបុងណខ្ធបូសនុះ  

 សដើមផីស្សលមេឲ្របានតាមកមយវធីិណដលបានសលោងទុក ំង ១០ជំ្ហាន ស្លាប់ការសរៀបេំបញ្ជ ីវភិារ
មុខ្ងាររបស់្លកសួ្ងពាែិជ្ជកមយានដូេខ្ជងសលកាម៖ 

1. សរៀបេំ និងឯកភាពសលើណផនការការងារស្លាប់សរៀបេំបញ្ជ ីវភិារមុខ្ងារ 
2. ស្រាស្ង់មុខ្ងារណដលានកំែរ់សៅកបុងេាប់ និងលិខិ្របទមឌ នររិយុរថិនន 
3. ពិនិររសផធៀងផ្តធ រ់មុខ្ងារណដលបានស្រាស្ង់កបុងជំ្ហាន២ ជាមួយការអនុវរថជាក់ណស្ថង 
4. ពិនិររសផធៀងផ្តធ រ់បណនទមសលើមុខ្ងារ ណដលានកំែរ់កបុងេាប់ និងលិខិ្របទមឌ នររិថយុរថិ
នន ជាមួយនឹងណផនការ និងយុទនសាស្រស្ថសំ្ខ្ជន់ៗ រយៈសពលមធរម 

5. បូកស្របុព័រមានណដលលបមូលបានសៅកបុងជំ្ហានទី២ ដល់ទី៤ 
6. លបមូលព័រមានអំពីការលបមូលបុរគលិក ំងសនុះជាមួយ នឹងមុខ្ងារណដលកំែរ់សៅជំ្ហានទី៥ 
7. លបមូលព័រមានអំពីការលបមូលហិរញ្ដវរទុរបស់្រមឌ ភិបាល និងផគូផគងធនធានហិរញ្ដវរទុ ំង
សនុះ ជាមួយនឹងមុខ្ងាររនវឹុះណដលកំែរ់កបុងជំ្ហានទី៥ 

8. លបមូលព័រមានអំពីការផថល់ហិរញ្ដបផ នរបស់្ដដរូអភិវឌណន៍ និងផគូផគងធនធានហិរញ្ដវរទុ
 ំងសនុះជាមួយនឹងមុខ្ងារណដលកំែរ់សៅកបុងជំ្ហានទី៥ 

9. េងលកងជាឯកសារនូវបទពិសសាធន៍ពាក់ព័នននឹងវមិជ្ឈការ និងវសិ្ហមជ្ឈការមុខ្ងារ និង
ការេុុះកិេចស្នាជាមួយវស័ិ្យឯកជ្ន និងអងគការស្ងគមសីុ្វលិ 
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10. សរៀបេំនិងឯកភាពសលើរបាយការែ៍ណដលលរូវបានមក់ជូ្ន សលខ្ជធិការមឌ ន រ.ជ្.អ.ប 
ស្របុពីជំ្ហានទី១ ដល់ជំ្ហានទី៩។ 

 បេចុបផនបលកុមការងារបានសរៀបេំបញ្ច ប់បញ្ជ ីវភិារមុខ្ងាររបស់្លកសួ្ងពាែិជ្ជកមយរេួរាល់នឹងមក់ជូ្ន
ថ្នប ក់ដឹកនំ សដើមផពិីនិររ និងស្សលមេបនធ ប់ពីសរៀបេំសិ្កាខ សាលាផសពឝផាយបញ្ច ប់។ 

  ១.៣.២ ការដផធរមុខ្ងារដៅរដឌបាលថ្នប រ់ដរកាមជាតិ 

សដើមផីសឆវើយរបឲ្របានតាមសោលសៅកំណែទលមង់វមិជ្ឈការ វសិ្ហមជ្ឈការណដលរលមូវឲ្រលរប់
លកសួ្ង សាទ ប័ន លរូវសផធរមុខ្ងារ ធនធាន លពម ំងថវកិា ោ៉េងរិេេំនួន ០១ សៅថ្នប ក់សលកាមជារិ
ស្លាប់អនុវរថកបុង ប្ ំ២០១៥ លកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ ក៏បានសលោងសរៀបេំសផធរមុខ្ងារោ៉េងរិេេំនួន ០១ 
តាមសោលនសោបាយរបស់្រាជ្រមឌ ភិបាល សៅឲ្រថ្នប ក់សលកាមជារិ លកងុ ស្រាស្ុក ខ្ែឍ  ស្លាប់អនុវរថ
រមួាន៖ 

 ការសេញលិខិ្រអនុញ្ញដ រលបកបអាជី្វកមយ សស្វាកមយ ពាែិជ្ជកមយ 
 សដើមផពីលងឹងស្មរទភាពមនធីរពាែិជ្ជកមយរាជ្ធានី-សខ្រថ កបុងទិស្សៅ ប្ ំ២០១៦ សនុះ លកសួ្ងសលោងសធឝើ
លបរិភូកមយ ការងារសេញលិខិ្រអនុញ្ញដ របិទសាវ កដថវជារបិូយប័ែតបរសទស្ សៅមនធីរពាែិជ្ជកមយ                
រាជ្ធានីសខ្រថសដើមផីលរប់លរង និងអនុវរថ។  

II. សរមមភាពពាណិជ្ជរមមដដើមផអីនុវតថយទុនសាស្រសថចតុដកាណដាំណារ់កាលទី៣ 
 ២.១ លទនផលននការបដរមើដសវាសាធារណៈ  
  ២.១.១ ការងាររមមសទិនិបញ្ញដ  

 លទនផលដនការបសលមើសស្វាកមយសិ្ទនិបញ្ញដ ជូ្នសាធារែជ្នានដូេខ្ជងសលកាម៖ 
 សស្វា ក់ទងការេុុះបញ្ជ ីា៉េក និងការទទួលសាគ ល់សិ្ទនិផ្តថ េ់មុខ្:  

ល.រ បរោិយមុខ្េំែូល ា៉េក ២០១៤ ២០១៥ ភាររយ 

១ មក់ពាករ 
កបុងស្រាស្កុ ១.០៧៣ ១.៣២៥ ២៣,៤៩% 
សលៅស្រាស្កុ ៤.៩៧៣ ៤.៣៥៤ -១២,៤៥% 
ស្របុ ៦.០៤៦ ៥.៦៧៩ -៦,០៧% 

២ េុុះបញ្ជ ីា៉េក 
កបុងស្រាស្កុ ៧៥៤ ៨១៦ ៨,២២% 
សលៅស្រាស្កុ ៣.៧១១ ៤.៣៧៧ ១៧,៩៥% 
ស្របុ ៤.៤៦៥ ៥.១៩៣ ១៦,៣០% 

៣ ការបញ្ញជ ក់សលើការសលបើលបាស់្ រមិឺនបានសលបើលបាស់្ ២.០៨៧ ២.១៥៤ ៣,២១% 
៤ ការផ្តវ ស់្បថូរសផសងៗ  ១.៣៣៧ ២.០៨០ ៥៥,៥៧% 
៥ ការមក់ពាករ និងការេុុះបញ្ជ ីសាជាថយី ១.៥៦៨ ១.៤៩១ -៤,៩១% 
៦ ការទទួលសាគ ល់សិ្ទិនផ្តថ េ់មុខ្ ៤៤ ១០១ ១២៩,៥៥% 
៧ ការសស្បើសំុ្ករ់លតាអាជាញ ប័ែត ២៤ ៣៦ ៥០% 
៨ ការណស្ឝងរកា៉េក ៩១៥ ១២១៥ ៣២,៧៩% 
៩ ការសធឝើទុរិោវញិ្ញដ បនបលរ ៤៧៨ ៣៨៧ -១៩,០៤% 
១០ ការផ្តកពិន័យមកបង់លបាក់េុុះបញ្ជ ីយឺរ ០ ១២៣ ១០០% 
១១ ការផ្តកពិន័យមកបង់លបាក់េុុះបញ្ជ ីសារជាថយីយឺរោ៉េ វ ០ ២៩ ១០០% 
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កំែរ់ស្ាគ ល់:  ការេុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជស្ញ្ញដ កបុង ប្ ំ២០១៥ ានេំនួន ៥.១៩៣ា៉េក សលបៀបសធៀបសៅ ប្ ំ
២០១៤ ណដលានេំនួន ៤.៤៦៥ា៉េក ស ើញថ្នានការសកើនសឡើង ១៦,៣០%។ 

 
 សស្វា ក់ទងនឹងវវិាទកមយសិ្ទនិបញ្ញដ : 

បណថឹ ង និងដាំដណាះរសាយវិវាទ ២០១៥ 
 

 
 
 
 
 

បណថឹ ង 
ប្ ំ២០១៥: ២២ករែី=២២

ា៉េក 
ស្ល់ពី ប្ ំ២០១៤: ២០

ករែី 

 
 
 

សំុ្ទប់សាក រ់ការរសំលាភ
បំពាន 

ប្ ំ២០១៥ (១២ករែី=១២
ា៉េក) 

ស្ល់ពី ប្ ំ២០១៤(២០ករែី) 
 

ដាំដណាះរសាយ 

សមុះស្រាសាយរេួ កំពុងបនថពិនិររ 

ស្លមួលាន
កំែរ់សហរុ 

១៤ករែី  
១១ករែី 

សេញលិខិ្របញ្ញជ ក់
ភាពស្រាស្សដៀង និង            
សុ្ពលភាពសលបើ
លបាស់្ 

៧ករែី 

សំុ្លុបសេញពីបញ្ជ ាី៉េក 
ប្ ំ២០១៥ (១០ករែី=១០

ា៉េក) 
ស្ល់ពី ប្ ំ២០១៤ 
(៣៩ករែី=៥១ា៉េក) 

បដិសស្ធពាករ 
បែថឹ ង 

២ករែី=២ា៉េក    
៣២ករែី=៤៤ា៉េក 

លុបសេញពីបញ្ជ ី ៩ករែី=៩ា៉េក  
ដូរជំ្ពូកទំនិញ ១ករែី=១ា៉េក 
ណករលមូវ ១ករែី=១ 
រកាសុ្ពលភាព ៤ករែី=៤ា៉េក 

 
កំែរ់ស្ាគ ល់: សបើសលបៀបសធៀប ប្ ំ២០១៥ សធៀបនឹង ប្ ំ២០១៤៖ 

- ការទទួលពាករសស្បើសំុ្ទប់សាក រ់ការរសំលាភបំពាន ានការថយេុុះ ១៣ករែី ឬ៨៨%  
- ការទទួលពាករសស្បើសំុ្លុបា៉េកសេញពីបញ្ជ ីានការថយេុុះេំនួន ១១ករែី ឬ៩០% 
- ការសមុះស្រាសាយការរសំលាភបំពានានការសកើនសឡើងេំនួន ៧ករែី ឬ៧៩% 
- ការលុបា៉េកសេញពីបញ្ជ ីកបុង ប្ ំ២០១៥ ានការថយេុុះេំនួន ៨ា៉េក ឬ៩១%។ 

 
 ស្ហលបរិបរថិការកមយសិ្ទនិបញ្ញដ  និងការងារសផសងៗ: 

- សឆវើយរបសៅអងគការពាែិជ្ជកមយពិភពសលាក (WTO) ពាក់ព័នននឹងពិធីសារសធឝើវសិសាធនកមយកិេច
លពមសលពៀង ស្ថីពី “ទិដឌភាពពាែិជ្ជកមយពាក់ព័នននឹងកមយសិ្ទិនបញ្ញដ  (TRIPs)” ស្លាប់សុ្ខ្ភាព
សាធារែៈ 

- សធឝើលិខិ្រចារ់តំាងសឈាយ ុះមហ្វនថីទំនក់ទំនង (Contact Points) សដើមផីផ្តវ ស់្បថូរព័រមានអំពី
ពាែិជ្ជកមយទំនិញណដលរសំលាភកមយសិ្ទិនបញ្ញដ  ណដលជាការពឝកិេចសលកាមាលតា៦៩ ដនកិេចលពម
សលពៀង TRIPs  

- សរៀបេំសស្េកថីលពាងអនុលកឹររ ស្ថីពី “ការបសងកើរអនុរែៈកាយ ធិការអនុវរថេាប់កមយសិ្ទនិបញ្ញដ  
និងអនុរែៈកាយ ធិការអប់រ ំនិងផសពឝផាយ” 
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- មក់រមកល់លិខិ្រុបករែ៍េូលជាស្ាជិ្កពិធីសារទីលកងុា៉េ លឌីដ ស្ថីពី “ការេុុះបញ្ជ ីា៉េកជា
លកខែៈអនថរជារិ” សៅដថងទី០៥ ណខ្មីន ប្ ំ២០១៥ សៅអងគការ WIPO 

- បញ្ច ប់សស្េកីថលពាងលបកាស្ សី្ថពី “នីរិវធីិេុុះបញ្ជ ី និងការពារា៉េកបញ្ញជ ក់អំពីេររិលកខែៈ
ទំនិញ និងសស្វា”  

- បញ្ច ប់សស្េកីថលពាងលបកាស្ សី្ថពី “នីរិវធីិេុុះបញ្ជ ី និងកិេចការពារា៉េកស្ាគ ល់ភូមិសាស្រស្ថទំនិញ”  
- សធឝើការជាមួយជំ្នញការ WIPO  ក់ទងនឹងយុទនសាស្រស្ថកមយសិ្ទនិបញ្ញដ  និងការមក់ា៉េក
យីសហាស្លាប់ផលិរផលកបុងស្រាស្កុមួយេំនួន សៅសខ្រថបារ់ដំបង សខ្រថសពាធិ៍សារ់ និង                       
រាជ្ធានីភបំសពញ 

- ទទួលសបស្កកមយជំ្នញការ WIPO សដើមផីពិនិររបនថសលើលំហូរការងារណដលបានផ្តវ ស់្បថូរកបុង
លបព័នន IPAS និងសដើមផីសលរៀមអនុវរថសាកលផងការេុុះបញ្ជ ីា៉េកជាលកខែៈអនថរជារិ 

- សធឝើការជាមួយជំ្នញការ WIPO សដើមផលីររួពិនិររលំហូរការងារដនដំសែើ រការេុុះបញ្ជ ីា៉េក 
“Business Process Review (BPR)” 

- ទទួលសបស្កកមយជំ្នញការ WIPO ស្ថីពី នីរិវធីិដផធកបុងស្លាប់ា៉េ លឌីដ េាប់ និងបទបផញ្ដរថិ
នន 

- ទទួលសបស្កកមយជំ្នញការ KIPO ស្ថីពីកិេចស្ហលបរិបរថិការលបព័ននស្ឝ័យលបវរថិកមយកមយសិ្ទនិបញ្ញដ  
- ទទួលជំ្នញការ ECAP III សដើមផីលបជំុ្ពិភាកាសលើបញ្ញា សំ្ខ្ជន់ៗ ដូេជា៖ ១) លំហូរការងារ
កមយសិ្ទនិបញ្ញដ  និងការសធឝើស្ាហរែកមយលបព័នន (IPAS) ២) លរួរពិនិររលបព័ននការមក់ពាករ
េុុះបញ្ជ ីា៉េកតាមសអឡិេលរនិូេ (E-Filing) ៣) ការសធឝើស្ាហរែកមយលរប់លរងឯកសារតាម                      
សអឡិេលរនិូេ ៤) បែថុ ុះបណាថ លមហ្វនថីនយកមឌ នណផបក IT និងលកមុការងារទទួលពាករសស្បើសំុ្
េុុះបញ្ជ ីា៉េកតាម Online 

- ពិភាកាជាមួយ JETRO/JPO អំពីណផនការអនុវរថរសលាងកមយសិ្ទិនបញ្ញដ  និងកិេចស្ហលបរិបរថិការ
កមយសិ្ទិនបញ្ញដ រវាងសាទ ប័ន ំងពីរនសពលអនររ 

- ទទួលជួ្បលបជំុ្ជាមួយមហ្វនថីជាន់ខ្ភស់្ស្ារមា៉េកអនថរជារិ (INTA) ស្ថីពី “ការពលងឹង និង
ពលងីកកិេចស្ហលបរិបរិថការកមយសិ្ទិនបញ្ញដ ” 

- ទទួលជួ្បពិភាកាជាមួយMr.VAN DOORN SETH អនុព័ននកមយសិ្ទិនបញ្ញដ ថ្នប ក់រំបន់ណរងតំាង
ថយីរបស់្ស្ហភាពអឺរ ៉េបុ អំពីសាទ នភាព និងវឌណនភាពវស័ិ្យកមយសិ្ទិនបញ្ញដ កបុងលបសទស្កមភុជា  

- ទទួលសបស្កកមយជំ្នញការ EU ស្ថីពីលទនភាពបសងកើររសលាងថយីៗស្លាប់បណាថ ប្ ខំ្ជងមុខ្ 
- ទទួលសបស្កកមយរបស់្ជំ្នញការ UNDP កបុងលបសទស្កមភុជា សដើមផីពិនិររសមើល Roadmap 
ណដលបានបសងកើរសឡើង ថ្នសរើអឝីណដលបានសធឝើ អឝីមិនបានសធឝើ សស្េកថីលរូវការជំ្នួយបសេចកសទស្ 
និងសាទ នភាពបេចុបផនប 

- ទទួលសបស្កកមយរបស់្ជំ្នញការ EPO សដើមផតីាមមនអំពីកិេចស្ហលបរិបរថិការណដលបាន
សធឝើសឡើងសៅកបុងកិេចលបជំុ្ AWGIPC សលើកទី ៤៣ សៅសខ្រថសស្ៀមរាប 

- ទីលបឹកាជារិ និងអនថរជារិ បានបញ្ច ប់សស្េកថីលពាង “Enforcement Manual និង Sub-decree 
on Enforcement Procedures” 

- កំពុងអនុវរថរសលាងថ្នប ក់រំបន់ (កមភុជា  សវៀរណាម  ទាវ  និងដថទផង់ដ៏)  សី្ថពី “ការេុុះបញ្ជ ី
សលមេកំពរ និងស្ករសតាប រកំពង់ស្ភឺ” សលកាមកិេចស្ហលបរិបរិថការជាមួយទីភាប ក់ងារបារាងំសដើមផី
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ការអភិវឌណ (AFD) និងអងគការសស្ផៀងអាហារ និងកសិ្កមយពិភពសលាក (Food and 
Agriculture of the United Nation - FAO) 

- ECAP III បានជួ្យោំលទណផបកេាប់ ដល់ការេុុះបញ្ជ ីសលមេកំពរ សៅស្ហភាពអឺរ ៉េបុ។ បេចុបផនប
ពាករសស្បើសំុ្សលមេកំពរ លរូវបានសបាុះពុមភផាយ សមយសបើកឱ្កាស្ឲ្រភារីណដលានផល
លបសោជ្ន៍ សដើមផបីថឹងជំ្ ស់្ 

- ស្ហការជាមួយអងគការ WIPO  សដើមផីសរៀបេំវរគបែថុ ុះបណាថ លលរបូសងាគ លកមយសិ្ទិនបញ្ញដ    
(IP Academy on Training for Trainers) 

- ជួ្យស្លមបស្លមួលសលើការសស្បើសំុ្សិ្ទនិលរប់លរងមររកសាស្ន៍សលើបទេសលមៀង ណដលាន
េំែងសជ្ើងថ្ន “ឈាមសមយ ” ពីសលាកស្រាសី្ រស់្ សាសបឿន ណដលជាបងស្រាសី្បសងកើររបស់្តារា
េសលមៀងរាជ្នីស្សមវងាស្សលាកស្រាសី្ រស់្ សស្រសុី្ ន ។ លកសួ្ងវបផធមម និងវេិិលរសិ្លផៈបាន
សេញលិខិ្រលបរល់សិ្ទនិលរប់លរងសនុះជូ្នដល់ សលាកស្រាសី្ រស់្ សាសបឿន រេួសហើយ 

- ជួ្យស្លមបស្លមួលសរៀបេំការលបរំុរហ្វនថី “សពលសវលាណដលលរវូរបស្បង” និងលបមូលថវកិាជូ្ន
សិ្លផៈករជំ្នន់សដើម 

- សរៀបេំសិ្កាខ សាលាកបុងស្រាស្កុេំនួន ១០សលើក ណដលានេំនួនអបកេូលរមួស្របុ ១.៣២០ នក់ 
និងបានបញ្ជូ នមហ្វនថី ក់ទងកមយសិ្ទនិបញ្ញដ  េូលរមួសិ្កាខ សាលា ឬវរគបែថុ ុះបណាថ លេំនួន                     
៦៨សលើក ណដលានេំនួនស្របុ ១៣១របូ 

- សបាុះពុមភលពឹរថិបលរផវូវការ (Official Gazette) លបចំាណខ្ពីណខ្មករា ដល់ណខ្កញ្ញដ   បានស្របុ
េំនួន ៩សលខ្ រឺចាប់ពីសលខ្ ១៧៨ ដល់ ១៨៦  និងចាប់សផថើមសបាុះពុមភលបចំាស្បាថ ហ៍ចាប់ពីណខ្
រុលារសៅ បានេំនួន ១៣សលខ្សទៀរ សដើមផីផសពឝផាយជាសាធារែៈ។ 

  ២.១.២ ការចុះបញ្ជពីាណិជ្ជរមម និងការផឋលដ់សវាពារ់ព័នន 
 េុុះបញ្ជ ីលកមុហ៊ាុនថយី ការោិល័យរំណាងពាែិជ្ជកមយ និងសាខ្ជលកមុហ៊ាុនបរសទស្បានេំនួន 
៣.៧៩៨លកមុហ៊ាុន ានកំសែើ ន ១១,៩៤% សធៀបនឹង ប្ ំ២០១៤ 

 េុុះបញ្ជ ីថយីស្ហលោស្ឯកបុរគលានេំនួន ១.២១៧ស្ហលោស្ ានកំសែើ ន ៧១,៦៥% សធៀបនឹង
ប្ ំ២០១៤ 

 េុុះបញ្ជ ីការណកណលបលកមុហ៊ាុន ការោិល័យរំណាងពាែិជ្ជកមយ សាខ្ជលកមុហ៊ាុនបរសទស្ានេំនួន 
៣.៨៥៣លកមុហ៊ាុន ានកំសែើ ន ៣៩,២០% សធៀបនឹង ប្ ំ២០១៤ 

 េុុះបញ្ជ ីណកណលបរបស់្ស្ហលោស្ឯកបុរគលេំនួន ៦១២ស្ហលោស្ ានកំសែើ ន ៩៣,៦៧%                                   
សធៀបនឹង ប្ ំ២០១៤ 

 លុបសឈាយ ុះសេញពីបញ្ជ ីពាែិជ្ជកមយរបស់្លកមុហ៊ាុន ការោិល័យរំណាងពាែិជ្ជកមយ សាខ្ជ                         
លកុមហ៊ាុនបរសទស្េំនួន ៣៧លកុមហ៊ាុន ស ើញថ្នានការថយេុុះ ២៨,៨៥% សធៀបនឹង ប្ ំ២០១៤ 

 លុបសឈាយ ុះសេញពីបញ្ជ ីពាែិជ្ជកមយរបស់្ស្ហលោស្ឯកបុរគលានេំនួន ៥ស្ហលោស្ ស ើញថ្ន
ានការសកើនសឡើង ១៥០% 

 បថូរវញិ្ញដ បនបលរេុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជកមយេំនួន ២.៣២១លកមុហ៊ាុនានកំសែើ ន ២០,៨២% សធៀបនឹង ប្ ំ២០១៤ 
 រមកល់លបរិសវទន៍លបចំា ប្ ំេំនួន ៥.៦៦២លកមុហ៊ាុន ានកំសែើ ន ២៨,៧៧% សធៀបនឹង ប្ ំ២០១៤ 
 ថរេមវងឯកសារេុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជកមយបានេំនួន ២៩៦េាប់ ានកំសែើ ន ៥៤,៩៧% សធៀបនឹង ប្ ំ
២០១៤។ 
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  ២.១.៣ ការផឋលដ់សវានាាំដចញ-នាាំចូល 
 េុុះបញ្ជ ីផឋល់សិ្ទនិនំសេញសលកាមលបព័ននអនុសលោុះពននដូេរសៅ៖ 

- សរាងេលក ឬលកុមហ៊ាុនការ់សដរស្សមវៀកបំពាក់ េំនួន :    ៨៩២ លកមុហ៊ាុន 
- សរាងេលកផលិរណស្ផកសជ្ើង េំនួន :    ៩០ លកុមហ៊ាុន 
- សរាងេលកសផសងៗ េំនួន :    ១៦៤ លកមុហ៊ាុន 
កបុង ប្ ំ ២០១៥ រួសលខ្សរាងេលកការ់សដរស្សមវៀកបំពាក់ ណស្ផកសជ្ើង និងផលិរទំនិញនំសេញ

សផសងៗសទៀរានដូេខ្ជងសលកាម៖ 
- សរាងេលកការ់សដរស្សមវៀកបំពាក់ េំនួន ៨៩២ ានកមយករ ៦៩៣.៨៧៣នក់ (លបាក់ណខ្ជា
មធរម ១១៣.៨៦៨.៧០៤ ដុលាវ រស្ហរដឌអាសមរកិ កបុងមួយណខ្) កបុងសនុះដំសែើ រការសពញ
សលញ ៥៩៨ សរាងេលក ានកមយករ ៥៣៤.៣១៨នក់ (លបាក់ណខ្ជាមធរម ១០១.៩៧៥.៤៥០ 
ដុលាវ រស្ហរដឌអាសមរកិកបុងមួយណខ្) សលោងបិទ ឝ រេំនួន ១៥៦ បិទ ឝ របសណាថ ុះអាស្នប ៨ បិទ
 ឝ រជាសាទ ពរ ១៣០ 

- សរាងេលកការ់សដរណស្ផកសជ្ើង េំនួន ៩០ ានកមយករ ១០៩.៩៧៥នក់ (លបាក់ណខ្ជាមធរម    
១៧.៨២៧.៤៩៨ ដុលាវ រស្ហរដឌអាសមរកិកបុងមួយណខ្) កបុងសនុះដំសែើ រការសពញសលញ ៧៣ 
ានកមយករ ១០៣.៤៦៦នក់ (លបាក់ណខ្ជាមធរម ១៧.២៣២.៤៥០ ដុលាវ រស្ហរដឌអាសមរកិកបុង 
មួយណខ្) បិទ ឝ របសណាថ ុះអាស្នប ៣ បិទ ឝ រជាសាទ ពរ ១៤  

- សរាងេលកសផសងៗ េំនួន ១៦៤ ានកមយករ ៥១.៥៤០នក់ (លបាក់ណខ្ជាមធរម ៨.៥៦២.៩១៨ 
ដុលាវ រស្ហរដឌអាសមរកិកបុងមួយណខ្)  កបុងសនុះដំសែើ រការសពញសលញ ១៥៦ ានកមយករ     
៥០.០៦៦នក់ (លបាក់ណខ្ជាមធរម ៨.៤៧២.៣០៥ ដុលាវ រស្ហរដឌអាសមរកិកបុងមួយណខ្)  ាន
សរាងេលកបិទ ឝ របសណាថ ុះអាស្នប ៤ បិទ ឝ រជាសាទ ពរ ៤។ 

 ការផថល់វញិ្ញដ បនបលរលបភពបញ្ញជ ក់លបភពសដើមទំនិញ និងអាជាញ ប័ែតស្លាប់នំសេញសលើមុខ្ទំនិញ
សំ្ខ្ជន់ៗ រមួាន៖ ស្សមវៀកបំពាក់, ណស្ផកសជ្ើង, អងករ, កសិ្ផល, ស េលកោន, និងផលិរផល                            
សផសងៗសទៀរកបុង ប្ ំ២០១៥៖ 

- ទីផារទឝីបអាសមរកិ៖ ានទឹកលបាក់ស្របុេំនួន ២.០៧៣,១៧លានដុលាវ រស្ហរដឌអាសមរកិ 
- នំសេញសៅស្ហរមន៍អឺរ ៉េបុ(EU)៖ ានទឹកលបាក់ស្របុលបាែ ២.៣២១,៦៥លានដុលាវ រ
ស្ហរដឌអាសមរកិ 

- នំសេញសៅសលៅស្ហរមន៏អឺរ ៉េបុ (NON-EU)៖ ានទឹកលបាក់ស្របុលបាែ ៥៩,១៣លានដុលាវ រ
ស្ហរដឌអាសមរកិ 

- នំសេញសៅទឝីបអាហ្វហឝិក៖ ានទឹកលបាក់ស្របុលបាែ ១៥,៩៥ លានដុលាវ រស្ហរដឌអាសមរកិ 
- ការនំសេញសៅទឝីបអាសីុ្និងអូសស្អានី៖ ានទឹកលបាក់ស្របុេំនួន ១.១៧៨,២៦លានដុលាវ រ
ស្ហរដឌអាសមរកិ 

- សេញអាជាញ ប័ែតនំសេញ ានទឹកលបាក់ស្របុលបាែ ១៨,២៥ លានដុលាវ រស្ហរដឌអាសមរកិ 
- សេញអាជាញ ប័ែតនំេូល ានទឹកលបាក់ស្របុលបាែ ០,៣៤ លានដុលាវ រស្ហរដឌអាសមរកិ 
- ការនំសេញរផូងសពលជ្មិន ន់ណកដេប និងស្ល់ពីការណកដេប ានទឹកលបាក់ស្របុលបាែ 
១៤,៧៥លានដុលាវ រស្ហរដឌអាសមរកិ 
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- ការនំេូលរផូងសពលជ្មិន ន់ណកដេប និងស្ល់ពីការណកដេប ានទឹកលបាក់ស្របុលបាែ ០,៨៤ 
លានដុលាវ រស្ហរដឌអាសមរកិ 

 ការងារសធឝើអធិការកិេចពាក់ព័នននឹងការនំសេញ៖ បានបញ្ចូ ល និងសធឝើការការ់ស្នបិធិវរទុធារុសដើមជូ្ន
សរាងេលកផលិរទំនិញ ំងអស់្ ស្លាប់ការនំសេញសៅកាន់ទីផារពិភពសលាក 

 ស្ហការសឆវើយបំភវឺជាលបចំានូវរាល់បញ្ញា  ឬេមងល់ននរបស់្មហ្វនថីរយដនលបសទស្នំេូលពីស្ហភាព
អឺរ ៉េបុ សលៅស្ហភាពអឺរបុ និងលបសទស្នំេូលដដទសទៀរ េំសពាុះវញិ្ញដ បនបលរបញ្ញជ ក់លបភពសដើម
ទំនិញសេញសមយលកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ។ 

 ២.២ ការងារជ្ាំរញុពាណិជ្ជរមម 
  ២.២.១ ការដរៀបចាំពិព័រណ៍ពាណិជ្ជរមម 

សៅកបុង ប្ ំ២០១៥ លកសួ្ងបានសរៀបេំ និងេូលរមួពិព័រែ៍សលៅលបសទស្បានេំនួន ៣៣សលើក 
និងសរៀបេំស្លមបស្លមលួឲ្រានលពឹរថិការែ៍ពិព័រែ៍ពាែិជ្ជកមយកបុងលបសទស្បានេំនួន ១២០សលើក 
ណដលានលពឹរថិការែ៍សំ្ខ្ជន់ៗ ដូេជា៖ 

 ពិព័រែ៍ពិភពសលាក ប្ ំ២០១៥ សៅទីលកងុមីឡង់ លបសទស្អីុតាលី ានរយៈសពល ៦ណខ្ បានទទួល
សភញៀវអនថរជារិេូលទស្សនពនវ ជារិកមភុជាេំនួន២.២២២.៨៣១នក់ និងទទួលបានពានរងាឝ ន់លបាក់
មួយសលរឿង (Silver Award) ពីរែៈកមយការពិព័រែ៍ពិភពសលាកដនលបសទស្អីុតាលី និងការោិល័យ
ពិព័រែ៍អនថរជារិ (BIE) 

 ពិព័រែ៍េិន-អាសា៊ា ន សលើកទី១២ លកុមហ៊ាុនកមភុជា និងេិនបានចាប់ដដរូវនិិសោរេុុះអនុស្សរែៈ
សោរយល់ោប សលើរសលាងេំនួន ៧ សដើមផវីនិិសោរសៅកមភុជា។ 

ជាលទនផល ការសរៀបេំពិព័រែ៍ និងលពឹរថិការែ៍ពិព័រែ៍: 
 សធឝើឲ្រសាធារែជ្នបានសាគ ល់អំពីទិដឌភាពទូសៅ ដនលបសទស្កមភុជា ជាពិសស្ស្ពីស្កាថ នុពលណផបក
វនិិសោរ និងពាែិជ្ជកមយ បានបងាា ញពីវបផធមម និងសិ្លផៈណខ្យរ 

 យកផលិរផលមួយេំនួនរបស់្កមភុជាសៅផសពឝផាយ តំាងពិព័រែ៍ និងលក់ជូ្នសភញៀវបរសទស្ 
 បសងកើរសវទិកាពាែិជ្ជកមយ និងវនិិសោរកលមិរអនថរជារិ និងឈានសៅេុុះអនុស្សរែៈសលើរសលាង          
ដដរូពាែិជ្ជកមយ និងវនិិសោរនន 

 បងកលកខែៈឲ្រលបជាជ្ន និងផលិរករានឱ្កាស្សរៀនសូ្លរ និងដកបទពិសសាធន៍អំពីផលិរផល
ថយីៗ និងរសបៀបសធឝើសស្វាក៏ដូេជាការសធឝើពាែិជ្ជកមយជាមួយបរសទស្ និងជំ្រញុឲ្រានការកសាងដដរូ
ពាែិជ្ជកមយ និងវនិិសោរ រវាងពាែិជ្ជករកបុងស្រាស្កុ និងបរសទស្ កបុងសោលបំែងសបើកទូលាយ                           
ទីផារកបុងលកបខ័្ែឍ ស្ាហរែកមយរំបន់ និងពិភពសលាក 

 បសងកើរទីផារលក់ដំុ ណដលជាកណនវងសផ្តថ ុះបថូរពាែិជ្ជកមយដ៏ានលបសិ្ទនភាព តាមរយៈការផថល់ និង
ផសពឝផាយព័រមានពាែិជ្ជកមយទីផារសំ្ខ្ជន់ៗ ស្លាប់ផលិរករ ពាែិជ្ជករកបុងស្រាស្ុក សមយជំ្រញុ
ឲ្រលបជាពលរដឌទទួលសាគ ល់ និងោំលទផលិរផលកបុងស្រាស្ុក 

 ជំ្រញុស្កមយភាពពាែិជ្ជកមយកបុងស្រាស្កុ រវាងបណាថ សខ្រថ និងសខ្រថ-លកុង កបុងយុទនសាស្រស្ថណស្ឝងរកទីផារ
តាមរសបៀបនំសេញសៅនឹងកណនវង។ 
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  ២.២.២ ការងារទីផារ 
  ២.២.២.១ ការណសវងររ និងអភិវឌ្ណន៍ទីផារ  

 បសងកើរផារលពំណដនកមភុជា-សវៀរណាម សដើមផីជំ្រញុពាែិជ្ជកមយ និងការសមុះដូរទំនិញជាប់តាម                         
លពំណដន។ រសលាងសនុះកំពុងអនុវរថសៅសខ្រថរផូង យុំ និងសខ្រថណកប 

 េរចាការងារ អនម័យនិងភូរោមអនម័យ ឲ្រកសិ្ផលកមភុជាអាេនំេូលទីផារេិន សមយ                          
ស្ហការជាមួយលកសួ្ងកសិ្កមយរកុាខ លបាញ់ និងសនសាទ ជាលទនផលទទួលបាន៖  

- អងករស្ ដំឡូងមី និងលោប់សពារ (បានេុុះពិធីសាររេួ)  
- កញ្ចុ ងអងករ ណផវសេក ណផវសាឝ យ (បានឯកភាពោប សលើសស្េកថីលពាងពិធីសារ)    
- ស្ណែថ កសស្ៀង (បានមក់េូលកបុងរសបៀបវារៈដនការេរចា) 
- លោប់សាឝ យេនធី កាសហឝ សៅស្៊ាូ និងណផវសមៀន (កំពុងសធឝើការសស្បើសំុ្) 
- សរៀបេំបញ្ជ ីសឈាយ ុះអបកនំសេញអងករណដលានស្កាក នុពល សៅលបសទស្េិន 

 សរៀបេំជំ្រញុផលិរផលស្សលមេកមភុជា េូលទីផារទំសនើបេិន សមយស្ហការជាមួយស្ារម
ពាែិជ្ជកមយេិន និងលកុមហ៊ាុនណេកចាយផលិរផលេិន (P&T Investment Co.ltd) 

 ស្លមបស្លមលួរកាទីផារ និងលបដពែីផលិរអំបិលសៅណកប និងកំពរសមយទទួលបាន៖ 
- ការសលើកណលងសួ្យសារណរ ៉េ ស្លាប់ការផលិរអំបិលពីទឹកស្មុលទ ចាប់ពី ប្ ំ២០១៥ 
- ការអនុញ្ញដ រមក់អាករសលើរដមវបណនទម (VAT) ជាបនធុករបស់្រដឌ ដល់ ប្ ំ២០១៨ 

 សធឝើបេចុបផនបភាពសស្ៀវសៅនីរិវធីីនំសេញ សដើមផីជាឯកសារលរឹុះកបុងការណែនំ និងបងាា ញដល់
ពាែិជ្ជករ និងអបកវនិិសោរ ណដលមកសធឝើអាជី្វកមយសៅកមភុជា  

 េងលកងផសពឝផាយ  “ទស្សនវដីថទីផារ” សដើមផីបងាា ញណផនទីទីផារ ការផគរ់ផគង់ និងរលមូវការ  
 ដឹកនំពាែិជ្ជករកមភុជា សៅេុុះអនុស្សរែៈ (MOU) េំនួន ៧រសលាង ជាមួយលកមុហ៊ាុនេិន សៅកបុង
សិ្កាខ សាលា “China –ASEAN Convention  2015” 

 ស្ហការជាមួយលកសួ្ងសស្ដឌកិេច និងហិរញ្ដវរទុ និងលកសួ្ងណរ ៉េ និងថ្នមពល សមយពិភាកាជាមួយ
លកុមហ៊ាុនសលបងឥនននៈធំៗសៅកមភុជា កបុងការកំែរ់របូមនថដថវសដើមសលបងឥនននៈ សដើមផធីានដថវលក់
រាយស្មស្រាស្បសៅតាមទីផារអនថរជារិ។ 

  ២.២.២.២ ការពរងឹងនដរូពាណិជ្ជរមម 
 ស្ហការជាមួយមជ្ឈមែឍ លជំ្រញុពាែិជ្ជកមយអាសា៊ា ន-ជ្ប៉េុន អាសា៊ា ន-េិន អាសា៊ា ន-កូសរ ៉េ សវទិកា
ជំ្រញុពាែិជ្ជកមយអាសីុ្ សដើមផជំី្រញុផលិរផលកមភុជាេូលទីផារ ំងសនុះ 

 សរៀបេំជំ្នួបពាែិជ្ជកមយរវាងធុរជ្នកមភុជា ជាមួយធុរជ្នដនបណាថ លបសទស្ ណដលានទីផារ                     
ស្កាក នុពលដូេជា េិន ជ្ប៉េុន កូសរ ៉េ អឺរ ៉េបុ រសុ្សីុ និងរួករី េំនួន១៦សលើក កបុងលបសទស្ និង ០៨សលើក 
សៅសលៅលបសទស្ និងផថល់លបឹកាសោបល់ដល់លកុមហ៊ាុនបរសទស្ េំនួន ១៤លកុមហ៊ាុន 

 សរៀបេំឯកសារ និងព័រមានផលិរផលចំាបាេ់ស្លាប់េុុះអនុស្សរែៈជាមួយហុងកុង សដើមផជំី្រញុ
ផលិរផលកមភុជាេូលទីផារហុងកុង។ 
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  ២.២.២.៣ ការងារសាទ នតាំណាងពាណិជ្ជរមមដរៅរបដទស 
 ស្រាសាវលជាវ និងេងលកងព័រមានស្កាថ នុពលពាែិជ្ជកមយ សដើមផនំីសេញផលិរផលកមភុជា និង ក់
 ញធុរជ្នសំ្ខ្ជន់ៗ ឲ្រមកទិញទំនិញ និងវនិិសោរសៅកមភុជា 

 ផថល់ព័រមានជាលបចំាអំពីស្នធស្សន៍ដថវទំនិញសំ្ខ្ជន់ៗ របំាងពាែិជ្ជកមយ និងសោលនសោបាយ
ពាែិជ្ជកមយននណដលលបសទស្សាមីកំពុងអនុវរថ 

 ស្លមបស្លមលួសបស្កកមយពាែិជ្ជកមយ និងជំ្នួបធុរជ្នកមភុជាណដលសធឝើសឡើងសៅកបុងលបសទស្សាមី 
 េូលរមួកបុងកិេចលបជំុ្ និងលពឹរថិការែ៍ពាែិជ្ជកមយននណដលសរៀបេំសៅលបសទស្សាមី 
 ផថល់លបឹកាសោបល់ ការងារពាែិជ្ជកមយ-វនិិសោរ ដល់ធុរជ្នវនិិសោរិនបរសទស្ ណដលានបំែង
មកសធឝើអាជី្វកមយសៅកមភុជា។ 

  ២.២.៣ ការងារអភិវឌ្ណន៍ដោលនដោបាយពាណិជ្ជរមម 
 ការងារសោលនសោបាយអភិវឌណន៍ផលិរផលហាឡាល់សៅកមភុជា 

- សរៀបេំលបកាស្បសងកើរលកមុការងារបសេចកសទស្ស្លាប់អនុវរថសលើផលិរផលហាឡាល់កមភុជា 
ណដលលកមុការងារបសេចកសទស្សនុះានស្ាស្ភាពមកពីលកសួ្ង សាទ ប័នពាក់ព័នន និងរែៈ
ចាងហាឝ ងជាន់ខ្ភស់្ឥសាវ មកមភុជា 

- សមយានជំ្នួយពីលកមុលបឹកាអបកេាប់ដនទីស្ថីការរែៈរដឌមហ្វនថី បានសរៀបេំសស្េកីថលពាង        
អនុលកឹររ ស្ថីពី “ការសរៀបេំ និងការលបលពឹរថិសៅដនរែៈកាយ ធិការលរួរពិនិររផលិរផល    
ហាឡាល់កមភុជា” សមយបានសរៀបេំកិេចលបជំុ្លកុមការងារបសេចកសទស្អនថរលកសួ្ងជាបនថបនធ ប់
េំនួន ៨សលើក រេួមកសហើយ សដើមផពិីនិររសលើសស្េកថីលពាងអនុលកឹររសនុះ 

- សស្េកថីលពាងអនុលកឹររ ស្ថីពី “ការសរៀបេំ និងការលបលពឹរថិសៅដនរែៈកាយ ធិការលររួពិនិររ 
ផលិរផលហាឡាល់កមភុជា” លរូវបានសធឝើបញ្ច ប់នកិេចលបជំុ្លកមុការងារបសេចកសទស្កាលពីដថង
ទី១២ ណខ្វេិឆិកា ប្ ំ២០១៥ កនវងសៅសនុះ និងកំពុងសរៀបេំនីរិវធីិ និងឯកសារររិយុរថិសផសងៗ 
សទៀរសដើមផីបញ្ជូ នអនុលកឹររសៅកិេចលបជំុ្សពញអងគរែៈរដឌមហ្វនថីពិនិររ និងអនុម័រ។ 

 ការងារពិនិររតាមមនសលើការអនុវរថសោលនសោបាយអភិវឌណន៍-ឧស្ាហកមយកមភុជា ប្ ២ំ០១៥-
២០២៥ 

- សរៀបេំកិេចលបជំុ្ដផធកបុងលកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ សដើមផពិីនិររ និងសធឝើបេចុបផនបភាពសលើការអនុវរថ
ណផនការលមអិរ របស់្លកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ ណដលានណេងសលកាមលកបខ័្ែឍ អភិវឌណន៍សោល
នសោបាយឧស្ាហកមយកមភុជា ប្ ំ២០១៥-២០២៥។ មហ្វនថីថ្នប ក់នយកមឌ នបានេូលរមួកិេច
លបជំុ្លបចំាណខ្ ជាបនថបនធ ប់សៅលកមុលបឹកាអភិវឌណន៍កមភុជា សដើមផីសធឝើបេចុបផនបភាពសលើការងារ
អនុវរថណផនការលមអិររបស់្លកសួ្ងពាែិជ្ជកមយផងណដរ 

- បានសរៀបេំលបកាស្ ស្ថីពី “ការបសងកើរលកមុការងារបសេចកសទស្ស្លាប់តាមមនការអនុវរថ
សោលនសោបាយអភិវឌណន៍ឧស្ាហកមយកមភុជា ប្ ំ២០១៥-២០២៥”  

- សធឝើបេចុបផនបភាពសលើវឌណនភាពដនការអនុវរថការងាររបស់្លកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ សលកាមលកបខ័្ែឍ
អភិវឌណន៍សោលនសោបាយអភិវឌណន៍កសិ្-ឧស្ាហកមយកមភុជា តាមរយៈការសរៀបេំេងលកងជា
របាយការែ៍ជាសរៀងរាល់ ៣ណខ្មថង ស្លាប់រាយការែ៍ជូ្នរាជ្រមឌ ភិបាលអំពីវឌណនភាពដន



របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០១៦                                                               14 

ការអនុវរថភារកិេចរបស់្លកសួ្ង ណដលានណេងលមអិរ កបុងសោលនសោបាយអភិវឌណន៍  
ឧស្ាហកមយកមភុជា ប្ ំ ២០១៥-២០២៥។ 

 សោលនសោបាយអភិវឌណន៍ផលិរផលសលមេ 
សរៀបេំកមយវធីិេុុះសិ្កា និងសធឝើបេចុបផនបភាពសលើផលិរផលសលមេសៅកមភុជា តាមបណាថ សខ្រថ

សោលសៅមួយេំនួនរមួាន៖ សខ្រថរផូង យុំ លកសេុះ ររនរីរ ីនិងមែឍ លរីរ ី
- សរៀបេំណផនការេុុះស្រាសាវលជាវផលិរផលសលមេសនុះ សៅបណាថ សខ្រថសោលសៅមួយេំនួនសទៀរ 
សដើមផកីាថ ប់ឲ្របានពីទិនបន័យ េងាឝ ក់ផលិរកមយ និងរដមវបណនទម សដើមផីសរៀបេំជាធារុេូល
ស្លាប់កសាងយុទនសាស្រស្ថ និងសោលនសោបាយជំ្រញុផលិរផលសលមេសៅកមភុជាសៅតាម             
ទីផារអនថរជារិ 

- ចារ់បញ្ជូ នមហ្វនថីជំ្នញេុុះសិ្កា និងលបមូលទិនបន័យដំណំាសលមេ សៅសខ្រថសពាធិ៍សារ់ និង
សខ្រថលពុះវហិារ និងសលរៀមសរៀបេំសិ្កាខ សាលាផសពឝផាយផលិរផលសលមេ សៅសខ្រថកំពរ                
បារ់ដំបង រផូង យុំ និងភបំសពញ 

- សរៀបេំសស្េកថីលពាងណផនការស្កមយភាពស្លាប់សរៀបេំសិ្កាខ សាលា ស្ថីពី “ការផសពឝផាយ
ផលិរផលសលមេសៅកមភុជា ” ណដលនឹងសលោងសរៀបេំសឡើងសៅដថងទី១៦ ណខ្ធបូ ប្ ំ២០១៥។ 

 ជំ្នួបសទឝភារីជាមួយដដរូអភិវឌណន៍សលើការងារពាែិជ្ជកមយ 
- េូលរមួជំ្នួបជាបនថបនធ ប់ជាមួយដដរូអភិវឌណន៍ សលើការងារស្ហលបរិបរថិការពាែិជ្ជកមយរមួ
ាន៖ ជំ្នួបជាមួយរំណាងមូលនិធិរបិូយវរទុអនថរជារិ (IMF) ជំ្នួបជាមួយលបរិភូស្ភា
ពាែិជ្ជកមយមកពីសខ្រថណាននីង និងសខ្រថហឝូសជ្ៀន លបសទស្េិន ជំ្នួបរវាងស្ភាពាែិជ្ជកមយ 
រួរី និងលកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ និងជំ្នួបជាមួយអងគការអនថរជារិសផសងៗសទៀរ 

- េូលរមួជួ្បពិភាកាជាមួយ រំណាងស្ហភាពអឺរ ៉េបុ សដើមផពិីនិររសមើលលទនភាពជំ្នួយ
បសេចកសទស្ ណដលស្ហភាពអឺរ ៉េបុសលោងផថល់ជូ្នលកសួ្ង សាទ ប័នរាជ្រមឌ ភិបាល ជាពិសស្ស្
លកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ តាមរយៈនយកមឌ នDICO 

- សរៀបេំរសលាងសស្បើសំុ្ជំ្នួយបសេចកសទស្ សលើការកសាងសោលនសោបាយពាែិជ្ជកមយកមភុជា
ប្ ំ ២០១៥- ២០២៥ ជូ្នស្ហភាពអឺរ ៉េបុ ណដលជាាច ស់្ជំ្នួយស្លាប់ ប្ ំ ២០១៥-២០១៨ 

- ជួ្បពិភាកាការងារជាមួយលបធានការោិល័យរំណាងរបស់្អងគការ JETRO សៅកមភុជា 
សដើមផីណស្ឝងរកកិេចស្ហលបរិបរថិការបណនទមសទៀរ សលើការងារកសាងយុទនសាស្រស្ថជំ្រញុ                   
ពាែិជ្ជកមយសៅកមភុជា 

- ជួ្បពិភាកាការងារជាមួយលកមុេរចាពាែិជ្ជកមយសស្រ ី ពីលបសទស្អូស្រសាថ លី និងែូណវល                   
សស្ឡង់ សដើមផីពិនិររសមើលសលើលទនភាពដនការសរៀបេំសិ្កាខ សាលា ស្ថីពី “ការពលងឹង                    
ពាែិជ្ជកមយរបស់្ SMEs” សលកាមលកបខ័្ែឍ កិេចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយសស្រអីាសា៊ា ន-អូស្រសាថ លី
បូកែូណវលសស្ឡង់។ 

 ការេូលរមួេរចាសលើកិេចលពមសលពៀងអនុរំបន់ និងេូលរមួសវទិកាជំ្រញុពាែិជ្ជកមយអាសីុ្ 
- េូលរមួកិេចេរចាអនុរំបន់ សដើមផីបសងកើរកិេចលពមសលពៀងស្ហលបរិបរថិការជំ្រញុពាែិជ្ជកមយ និង
វនិិសោរ សលកាមលកបខ័្ែឍ កិេចស្ហលបរិបរថិការកមភុជា ទាវ និង សវៀរណាម កបុងសខ្រថលកសេុះ 
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- េូលរមួកិេចលបជំុ្លបចំា ប្ ំសលើកទី ២៤ ដនសវទិកាជំ្រញុពាែិជ្ជកមយអាសីុ្ សៅលបសទស្ជ្ប៉េុន 
សដើមផីពិភាកាផ្តវ ស់្បថូរ សោបល់បទពិសសាធន៍ និងបនថអនុវរថសោលនសោបាយជំ្រញុ                      
ពាែិជ្ជកមយ ជាមួយលបសទស្ជាស្ាជិ្កេំនួន ២៤លបសទស្ 

- េូលរមួកបុងស្នបិសី្ទកំពូលស្ថីពី “E-Commerce” នទីលកុង Nanning លបសទស្េិនកាលពីណខ្
កញ្ញដ  សដើមផីណស្ឝងរកកិេចស្ហលបរិបរថិការសលើវស័ិ្យ E-Commerce រវាងអាសា៊ា ន-េិន។ 

 ការសរៀបេំសិ្កាខ សាលាផសពឝផាយពីបរោិកាស្ធុរកិេច និងវនិិសោរ កំណែទលមង់របស់្                                  
រាជ្រមឌ ភិបាល និងការផសពឝផាយជំ្រញុផលិរផល 

សដើមផីរមួេំណែកអនុវរថសោលនសោបាយជំ្រញុពាែិជ្ជកមយ និងវនិិសោររបស់្កមភុជាឱ្រ
បានទូលំទូលាយ និងសដើមផបីហ្វញ្ញជ បការយល់ដឹងអំពីកំណែទលមង់របស់្រាជ្រមឌ ភិបាល ជាពិសស្ស្
កំណែទលមង់របស់្លកសួ្ងពាែិជ្ជកមយឱ្រដល់ភារីពាក់ព័នននន ជាពិសស្ស្ឱ្រដល់វស័ិ្យឯកជ្ន 
អបកនំសេញ អបកផលិរ និងស្ហលោស្ខ្ជប ររូេ និងមធរម លកសួ្ងបានសរៀបេំសិ្កាខ សាលា និង
ស្នបិសី្ទសដើមផផីសពឝផាយបានេំនួន ៥ សលើករមួាន៖ 
- ស្នបិសី្ទ ស្ថីពី “ស្កាថ នុពលអងករកមភុជា” លរូវបានសរៀបេំសឡើងនដថងទី ១៦ ណខ្សី្ហា                           

ប្ ំ ២០១៥ នទីលកងុមីឡង់ លបសទស្អីុតាលី នសពលណដលកមភុជាលបារពនទិវាជារិដនពិព័រែ៍
ពិភពសលាកសមយានអបកេូលរមួលបាែ ៥០០ នក់ មកពីវស័ិ្យឯកជ្នរបស់្លបសទស្                    
អីុតាលី េូលរមួកបុងស្នបិសី្ទសនុះ 

- ស្នបិសី្ទ ស្ថីពី “ស្កាថ នុពលដនការសធឝើពាែិជ្ជកមយ និងវនិិសោរសៅកមភុជា” លរូវបានសរៀបេំសធឝើ
សឡើងសៅដថងទី ១៨ ណខ្កញ្ញដ  ប្ ំ២០១៥ នទីលកងុណាននីងដនសាធារែរដឌលបជាានិរេិន 
សមយានអបកេូលរមួពីវស័ិ្យឯកជ្នេិនលបាែ ៥០០នក់ 

- សិ្កាខ សាលាផសពឝផាយ “សោលនសោបាយណកទលមង់របស់្រាជ្រមឌ ភិបាលសដើមផីស្លមបខ្វួន
តាមរបរ់ស្ហរមន៍សស្ដឌកិេចអាសា៊ា ន” លរូវបានសរៀបេំសឡើងកាលពីដថងទី២២ ណខ្រុលា                     
ប្ ំ២០១៥ សៅស្ណាឌ ោរភបំសពញ សមយានអបកេូលរមួលបាែ ២០៨នក់ មកពីវស័ិ្យ                       
ឯកជ្ន លកសួ្ងសាទ ប័ននន របស់្រាជ្រមឌ ភិបាល លរឹុះសាទ នឧរថមសិ្ការដឌ និងឯកជ្ន 

- ស្នបិសី្ទថ្នប ក់ជារិ “ការជំ្រញុកសិ្-ពាែិជ្ជកមយ” សរៀបេំសធឝើសឡើងនដថងទី០៤ ណខ្ឆបូ                        
ប្ ំ២០១៥ សៅសខ្រថសស្ៀមរាប បានសផ្តថ រសំ្ខ្ជន់សៅសលើផលិរផលកសិ្កមយរបស់្កមភុជា 
ស្លាប់បសលមើទីផារកបុងស្រាស្កុ និងសោលនសោបាយរបស់្រាជ្រមឌ ភិបាលស្លាប់ជំ្រញុកសិ្-
ពាែិជ្ជកមយ។ ស្នបិសី្ទថ្នប ក់ជារិសនុះានការេូលរមួពីដដរូពាក់ព័ននលបាែ ១២០របូ ពី
លកសួ្ងពាក់ព័នន វស័ិ្យឯកជ្ន និងអបកមំដុុះសផសងៗ សទៀរ ។ 

- សរៀបេំសិ្កាខ សាលា “ស្កាថ នុពលដនផលិរផលសលមេសៅកមភុជា” នដថងទី១៦ ណខ្ឆបូ                               
ប្ ំ២០១៥ ខ្ជងមុខ្សនុះ។ សិ្កាខ សាលាខ្ជងសលើនឹងផសពឝផាយអំពីស្កាថ នុពលសលមេរបស់្                       
កមភុជា និងសោលនសោបាយជំ្រញុការនំសេញសលមេ របស់្រាជ្រមឌ ភិបាលឱ្រដល់អបកមំដុុះ 
និងអបកនំសេញសលមេេំនួន ១២០របូ។ 

 ២.៣ ការងាររសាងបញ្ដតថិចាប់ពាណិជ្ជរមម 
 សស្េកថីលពាងេាប់ ស្ថពីី “កិេចការពារអបកសលបើលបាស់្” 
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សស្េកថីលពាងេាប់សនុះលរូវបានតាក់ណរង សមយានកិេចស្ហការជាមួយជំ្នញការអនថរ
ជារិ សលកាមការឧបរទមមរបស់្ ADB ចាប់ពី ប្ ំ ២០១៤។ សស្េកថីលពាងេាប់សនុះ សទើបនឹងបានបញ្ច ប់
សហើយនឹងបញ្ជូ នសៅទីស្ថីការរែៈរដឌមហ្វនថីកបុងសពលខ្ជងមុខ្្ប់ៗសនុះ។ 

 

 សស្េកថីលពាងេាប់ ស្ថពីី “កិេចស្នាពាែិជ្ជកមយ” 
កិេចលបជំុ្េសងអៀរថ្នប ក់បសេចកសទស្ រវាងលកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ និងលកសួ្ងយុរថិធមម លរូវបាន

សរៀបេំសឡើងជាសលេើនសលើក សដើមផណីកស្លមលួាលតាមួយេំនួន ណដលមិន ន់ស្រាស្បោប នឹងេាប់ ស្ឋីពី 
“ការអនុវរថលកមរដឌបផសវែី” ពីសលពាុះេាប់ស្ឋីពីការអនុវរថលកមរដឌបផសវែី លរូវបានសធឝើការណកណលប 
និងលុបសចាលាលតាមួយេំនួន ណដលពាក់ព័នននឹងសស្េកឋីលពាងេាប់កិេចស្នាពាែិជ្ជកមយ។                
ជាលទនផល លកសួ្ងបានសធឝើការណកស្លមួលាលតាមួយេំនួនដនសស្េកឋីលពាងេាប់សនុះរេួសហើយ។ 

 ការតាក់ណរងសស្េកថីលពាងេាប់ ស្ឋពីី “ពាែិជ្ជកមយតាមលបព័ននសអឡិេលរនិូក” 
សស្េកឋីលពាងេាប់ ស្ឋីពី “ពាែិជ្ជកមយតាមលបព័ននសអឡិេលរនិូក (E-Commerce)” ជាេាប់

ណដលានលកខែៈស្យុរសាយ ញ និងលកខែៈបសេចកសទស្សលេើន ណដលកនវងមកលកសួ្ង និងលកមុ
ការងារ បានសធឝើការោ៉េងយកេិរថទុកមក់ពាក់ព័នននឹងសស្េកឋីលពាងេាប់សនុះ សមយបានសរៀបេំ
លបកាស្បសងកើរលកមុការងារេលមុុះ សដើមផលីពាងេាប់ស្ឋីពីពាែិជ្ជកមយតាមលបព័ននសអឡិេលរនិូកសឡើង  
ណដលានស្ាស្ភាពមកពី លកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ   លកសួ្ងដលបស្ែីយ៍   និងទូររមនរមន៍                       
លកសួ្ងយុរថិធមម និងធនោរជារិដនកមភុជា សដើមផីពិភាកាសលើសស្េកថីលពាងេាប់ ណដលបានសធឝើការ
បកណលបសមយជំ្នញការជារិ។ ជាលទនផលសយើងបានបញ្ច ប់សស្េកថីលពាងេាប់ ំងស្រាស្ងុ និង
បានបញ្ជូ នសៅរែៈរដឌមហ្វនថីនណខ្មីន ប្ ំ២០១៥ សហើយបានសរៀបេំកិេចលបជំុ្ជាមួយលកមុលបឹកា
អបកេាប់ និងលកមុលបឹកាសស្ដឌកិេច ស្ងគមកិេច និងវបផធមមកាលពីដថងទី ២០ ណខ្កកកម ប្ ំ២០១៥។ 

 

 ការតាក់ណរងសស្េកថីលពាងេាប់ស្ថពីីការលបកួរលបណជ្ង 
សស្េកថីលពាងេាប់សនុះលរូវបានតាក់ណរងសឡើង សមយលកសួ្ង និងលកុមការងារ               

ស្ហការជាមួយជំ្នញការអនថរជារិសលកាមការឧបរទមមរបស់្ ADB សហើយជាលទនផលទទួលបាន៖ 
- លកុមការងារតាក់ណរងេាប់ស្ថីពីការលបកួរលបណជ្ង បានបញ្ច ប់សលើខ្វឹមសាររមួ និងបនថពិភាកា
សលើការបសងកើរសាទ ប័នអនុវរថេាប់ស្ថីពីការលបកួរលបណជ្ង សមយបានពិនិររសលើរំរដូនសាទ ប័ន
អនុវរថេាប់ស្ឋីពីលបកួរលបណជ្ងសនុះ សៅតាមបណាឋ លបសទស្អាសា៊ា ន និងបណាឋ លបសទស្មួយ                    
េំនួនសៅកបុងស្ហភាពអឺរ ៉េបុផងណដរ។ ទនធឹមនឹងសនុះលកមុការងារក៏កំពុងសធឝើការវាយរដមវ សលើ
ផលប៉េុះពាល់លិខិ្របទមឌ នររិយុរថិដនសស្េកថីលពាងេាប់សនុះជាមួយ  ECOSSOC  

- ស្រាសាវលជាវសលើសោលនសោបាយលបកួរលបណជ្ង សដើមផីសធឝើការស្សលមេកបុងការមក់បញ្ចូ លធារុ 
ឬសោលនសោបាយសំ្ខ្ជន់ៗ ណដលស្រាស្បនឹងសាទ នភាពសស្ដឌកិេចរបស់្លបសទស្កមភុជា ដូេសៅ
កបុងសស្េកថីលពាងេាប់សនុះ  

- សធឝើការបែឋុ ុះបណាឋ លស្មរទភាពដល់មហ្វនឋីណដលជាលកមុការងារ តាមរយៈការបញ្ជូ នមហ្វនឋីេូល
រមួវរគបែឋុ ុះបណាឋ លជំ្នញកបុងរំបន់ជាសលេើនសលើក ណដលបានសរៀបេំសមយ (The ASEAN 
Experts Group on Competition (AEGC) 
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- សដើមផពិីនិររសលើសស្េកថីលពាងេាប់សនុះ ជំ្នញការអូស្រសាថ លី បានជួ្យពិនិររចាប់ពីដថងទី១៨ 
ដល់ដថងទី២៨ ណខ្សី្ហា ប្ ំ២០១៥ សហើយក៏បានសរៀបេំសិ្កាខ សាលាមួយ ស្ថីពី ”ការអភិវឌណដន
សស្េកថីលពាងេាប់ស្ថីពីការលបកួរលបណជ្ង” នដថងទី២១ ណខ្សី្ហា ប្ ំ២០១៥។  

 ២.៤ ការងារអភិវឌ្ណន៍វិសយ័ឯរជ្ន 
  ២.៤.១ ការងារអភិវឌ្ណន៍ផលតិផល 

 ស្ហការជាមួយអងគការ ITC សរៀបេំយុទនសាស្រស្ថអភិវឌណន៍វស័ិ្យសូ្លរ និងសិ្កាខ សាលា ស្ថីពី “ការ
ពិសលោុះសោបល់ជាមួយសាទ ប័នពាក់ព័នន និងវស័ិ្យឯកជ្ន” កបុងណខ្កកកម ប្ ំ២០១៥  

 សរៀបេំសិ្កាខ សាលា ស្ថីពី “កិេចស្នាផលិរកមយកសិ្កមយ (Contract Farming)” សដើមផបីសងកើន                    
ស្មរទភាពជូ្នដល់មហ្វនថីរាជ្ការ អាជី្វករ កសិ្ករ និងអបកមំដុុះ ពីរសបៀបសធឝើកិេចស្នាមំដុុះ  

 សរៀបេំបសងកើររែៈកមយការសរៀបេំយុទនសាស្រស្ថជំ្រញុវស័ិ្យសូ្លរសៅកមភុជា សមយណកណលបស្ាស្ភាព
ថយីសៅតាមការចំាបាេ់ និងតាមការចារ់តំាងរបស់្សាទ ប័ននន 

 សរៀបេំកិេចលបជំុ្បសេចកសទស្ ស្ថីពី “ការអភិវឌណវស័ិ្យដំឡូងមីសៅកមភុជា” សដើមផជំី្រញុការនំសេញ និង
សមុះស្រាសាយបញ្ញា ជាឧបស្រគមួយេំនួន ក់ទងនឹងផលិរកមយ និងការនំសេញ 

 េុុះសធឝើការសិ្កាស្រាសាវលជាវអំពីសាទ នភាពផលិរកមយសូ្លរ សៅតាមមូលមឌ នផលិរកមយសំ្ខ្ជន់ៗ កបុង
សខ្រថេំនួន ៦រឺ សខ្រថតាណកវ កំពរ សស្ៀមរាប បនធ យានជ័្យ បារ់ដំបង និងកំពង់ធំ 

 កំពុងសធឝើបេចុបផនបភាពឯកសារផលិរផល   ស្កាថ នុពលរបស់្រាជ្ធានី-សខ្រថ  ំង ២៥ និង បនថការ
សិ្កាស្រាសាវលជាវស្ងាឝ ក់រដមវផលិរផលអាទិភាព សមយស្ហការជាមួយមនធីរពាែិជ្ជកមយរាជ្ធានី-
សខ្រថ និងវទិាសាទ នបែថុ ុះបណាថ លពាែិជ្ជកមយ និងស្រាសាវលជាវ  

 សរៀបេំរបាយការែ៍ជូ្នរែៈរដឌមហ្វនថី ស្ថីពីការជួ្យអនថរារមន៍រកទីផារលក់ផលិរផលកសិ្កមយជូ្ន
លបជាកសិ្ករ។ 

  ២.៤.២ ការអភិវឌ្ណសាទ ប័នពាណិជ្ជរមម 

 បសងកើរស្ារមអាជី្វកមយេំនួន ១៥ រមួាន៖ ស្ារមដំឡូងមី េំនួន១៣ ស្ារមលកេូសពាធិ៍សារ់
េំនួនមួយ និងស្ារមសូ្លរេំនួនមួយ 

 េុុះណែនំពីការេុុះសឈាយ ុះសបាុះស ប្ រ រសបៀបរបប និងការចាប់ស ប្ រសលជ្ើស្សរ ើស្សលខ្សរៀងសបកខជ្ន
ឈរសឈាយ ុះសបាុះស ប្ រសលជ្ើស្សរ ើស្ស្ាជិ្កសលជ្ើស្តំាងស្ភាពាែិជ្ជកមយសខ្រថ បានេំនួន ១៣មែឍ ល 
និងបានសរៀបេំសបាុះស ប្ រសលជ្ើស្សរ ើស្ស្ាជិ្កសលជ្ើស្តំាងស្ភាពាែិជ្ជកមយ បានេំនួន ១២មែឍ ល 

 េុុះណែនំ និងពលងឹងការងារមែឍ លស្ភាពាែិជ្ជកមយ បានេំនួន ១៣សលើក សដើមផសីលរៀមលកខែៈ
េូលរមួឲ្រានលបសិ្ទនភាពសៅកបុងស្ហរមន៍សស្ដឌកិេចអាសា៊ា នសៅេុង ប្ ំ២០១៥សនុះ 

 សរៀបេំណកស្លមលួាលតា១០ ដនអនុលកឹររសលខ្៤២ អនលក.បក ស្ថីពី “រសបៀបរបប និងការសរៀបេំសបាុះ
ស ប្ រស្ភាពាែិជ្ជកមយ” សដើមផីផថល់សិ្ទនិដល់ស្ហលរិនវយ័សកយង បានេូលរមួកបុងការសបាុះស ប្ រស្ភា
ពាែិជ្ជកមយ 

 សរៀបេំសស្េកថីជូ្នដំែឹងដល់មនធីរពាែិជ្ជកមយរាជ្ធានី-សខ្រថ ស្ថីពី “ការលបមូលទិញកសិ្ផលរបស់្
លបជាកសិ្ករ និងអាជី្វករ” សៅតាមបណាថ រាជ្ធានីសខ្រថ សដើមផីសជ្ៀស្វាងការលបមូលទិញផ្តថ េ់មុខ្ 
ណដលសធឝើឲ្រប៉េុះពាល់ដល់រដមវលក់កសិ្ផលរបស់្លបជាកសិ្ករ 
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 សរៀបេំសវទិកាពិសលោុះសោបល់ឯកជ្ន សវទិកាវស័ិ្យឯកជ្នតាមបណាថ សខ្រថ សស្ៀមរាប បារ់ដំបង 
និងសខ្រថលពុះសី្ហនុ សដើមផផីសពឝផាយពីកំណែទលមង់សីុ្ជ្សលៅរបស់្លកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ និងស្ាហរ
ែកមយស្ហរមន៍សស្ដឌកិេចអាសា៊ា ន។ 

  ២.៤.៣ ការងារពិនិតយឃ្ល ាំដមើលសរមមភាពពាណិជ្ជរមម 

 តាមមនការវវិរថដថវសលបងឥនននៈសៅសលើទីផាររាជ្ធានី-សខ្រថ សដើមផីសធឝើការផសពឝផាយជាទូសៅ សំ្សៅ
បសលមើផលលបសោជ្ន៍សាធារែជ្ន និងសរៀបេំកិេចលបជំុ្ពិភាកា ស្ថីពី “ដថវលក់រាយសលបងឥនននៈតាម
សាទ នីយ៍” រវាងលកសួ្ងពាែិជ្ជកមយជាមួយលកសួ្ងពាក់ព័នន និងលកមុហ៊ាុននំេូលសលបងឥនននៈដូេជា៖ 
លកុមហ៊ាុនសូ្រីមិេ លកមុហ៊ាុនកមភុជាសរលា លកមុហ៊ាុន PTT (Cambodia) Ltd លកុមហ៊ាុន Chevron 
(Cambodia) Ltd លកុមហ៊ាុន Bright Victory Mekong Petroleum លកុមហ៊ាុន TOTAL Cambodge  និង
លកុមហ៊ាុន Savimex ស្របុបានេំនួន ១១សលើក សដើមផីរកាដថវលក់រាយឲ្រស្មស្រាស្បតាមដថវទីផារអនថរជារិ 

 បនថសរៀបេំណកស្លមួលសឡើងវញិនូវលិខិ្របទមឌ ននន សដើមផីស្លមបតាមការងារជាក់ណស្ថងរបស់្
នយកមឌ នឲ្រកាន់ណរានភាពសុ្លកិរណថមសទៀរដូេជា៖  

- សរៀបេំសឡើងវញិនូវលបកាស្ ស្ថីពី “ការលបកាស្ស្នបិធិ សលបងឥនននៈ និងហាគ ស្” 
- សរៀបេំសឡើងវញិនូវសស្េកថីណែនំ ស្ថីពី “ការអនុវរថខ្វឹមសារ លបកាស្សលខ្០៤៥ពែ.លបក  
េុុះដថងទី៣១ណខ្មករា ប្ ំ២០១៥ ស្ថីពីការសធឝើលបរិភូកមយ ការងារលរប់លរងស្កមយភាពអាជី្វកមយ 
សលាហធារុរផូងថយានរដមវជាសលរឿងអលងាក រ” ជូ្នមនធីរពាែិជ្ជកមយរាជ្ធានី-សខ្រថ 

 េុុះលរួរពិនិររ និងវាយរដមវជាក់ណស្ថងអំពីបរាិែស្នបិធិសលបងឥនននៈនិងហាគ ស្ េំនួន ៧លកុមហ៊ាុន 
 សេញលិខិ្រអនុញ្ញដ រឲ្របិទសាវ កដថវសលើមុខ្ទំនិញ និងសស្វាបានេំនួន ១៨៦លិខិ្រ 
 េងលកងលបមូលព័រមាន និងសរៀបេំរបាយការែ៍លបចំាដថងអំពីដថវទំនិញចំាបាេ់ ដថវសលបងឥនននៈ និង
ស្ថុកស្រាស្ូវ-អងករតាមបណាថ រាជ្ធានី-សខ្រថ  

 តាមមន និងបូកស្របុរបាយការែ៍ ដនការអនុវរថសេញលិខិ្រអនុញ្ញដ រសធឝើអាជី្វកមយពាែិជ្ជកមយ និង
សស្វាកមយ និងលិខិ្រអនុញ្ញដ រសធឝើអាជី្វកមយរផូងថយានរដមវជាសលរឿងអលងាក ររបស់្មនធីរពាែិជ្ជកមយ
រាជ្ធានី-សខ្រថ និងការោិល័យលេកសេញេូលណរមួយ សដើមផីធានលបសិ្ទនភាពដនការសធឝើលបរិភូកមយពី
ថ្នប ក់កណាថ លសៅថ្នប ក់សខ្រថ។ 

 ២.៥ ការចងររង និងផថលព័់ត៌មានពាណិជ្ជរមម 

 ការងារបូកស្របុព័រមាន 
- សរៀបេំឯកសារបាយការែ៍លបចំាស្បាថ ហ៍ លបចំាណខ្ លរីាស្ ឆាស្ ៩ណខ្សទៀង រ់ជូ្នថ្នប ក់
ដឹកនំលកសួ្ង និងសផញើជូ្នអរគសលខ្ជធិការរាជ្រមឌ ភិបាលសរៀងរាល់លបជំុ្ស្បាថ ហ៍សៅទីស្ថីការ
រែរដឌមហ្វនថី 

- សរៀបេំ និងបញ្ជូ នរបាយការែ៍ ស្ថីពីសាទ នភាពដថវទំនិញសៅសលើទីផារកបុងលបសទស្ និងទីផារ
អនថរជារិសំ្ខ្ជន់ៗ លបចំាស្បាថ ហ៍ សផញើសៅទីស្ថីការរែៈរដឌមហ្វនថីជាលបចំា 

- បូកស្របុរបាយការែ៍ស្ទិរិពាែិជ្ជកមយរបស់្មនធីរពាែិជ្ជកមយរាជ្ធានី-សខ្រថ និងរំបន់សស្ដឌ
កិេចពិសស្ស្ លពម ំងបណាថ នយកមឌ នននបានេំនួន ៣៥២េាប់ សដើមផសី្រាស្ង់ព័រមាន
សំ្ខ្ជន់ៗ ស្លាប់ជាទិនបន័យកបុងការកសាងណផនការពាែិជ្ជកមយ  
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- ស្ហការពិភាកាការងារបសេចកសទស្ កបុងការសរៀបេំណបបបទ លបមូលស្ទិរិពាែិជ្ជកមយនំ
សេញ-នំេូលទំនិញកមភុជា ជាមួយអរគនយកមឌ នរយ និងរមឌ ករ លកសួ្ងណផនការ និងអងគ
ការអនថរជារិ 

- ស្ហការផថល់មរិសោបល់េំសពាុះ ការវាយរដមវណខ្សរស្ងាឝ ក់រដមវជ្លផលស្មុលទ ជាមួយ   
អងគការ UNIDO  

- េូលរមួស្ហការកបុងលពឹរថិការែ៍ពិព័រែ៍ព័រមានវទិា និងការងារស្ទិរិថ្នប ក់រំបន់លបចំា ប្ ំ
២០១៥ សៅទីលកងុរូឡាឡាពួំរ លបសទស្ា៉េ សឡសីុ្ ផងណដរ  

- សរៀបេំរសលាងស្ថីពី  "មជ្ឈមែឍ លព័រមានពាែិជ្ជកមយកមភុជា Cambodia Trade Centre" 
សដើមផសីស្បើសំុ្ជំ្នួយស្លាប់អនុវរថរសលាងពីស្ហរមន៍អឺរ ៉េបុ  

- សរៀបេំ និងស្ហការកសាងណផនការស្កមយភាពពាែិជ្ជកមយ្ ប ំ២០១៦ សដើមផឈីានសៅដល់
សោលសៅដនការអនុវរថណផនការថវកិាកមយវធីិ  

- លរួរពិនិររ និងសរៀបេំយនថការការងារ សដើមផអីាេវាយរដមវការអនុវរថ ណផនការយុទនសាស្រស្ថ
ថវកិា សធៀបសៅនឹងណផនការស្កមយភាពការងារពាែិជ្ជកមយ ប្ ំ២០១៦ 

- សរៀបេំ និងសលើករសលាងអភិវឌណន៍ស្មរទភាពមហ្វនថីជំ្នញណផនការ ស្ទិរិ និងព័រមានពាែិជ្ជ
កមយ សមយស្ហការជាមួយនយកមឌ នពាក់ព័នន និងសធឝើការវភិារមុខ្ងាររបស់្មហ្វនថីលរប់របូសៅ
កបុងនយកមឌ ន។ 

  ការងារសបាុះពុមម និងផសពឝផាយឯកសារស្ទរិិព័រមានពាែិជ្ជកមយ 
- សបាុះពុមមលពឹរថិបលរពាែិជ្ជកមយសរៀងរាល់ពីរស្បាថ ហ៍មថងជាលបចំាបានេំនួន ៧.២០០កាល 
- សបាុះពុមមសស្ៀវសៅស្ទិរិនំសេញ-នំេូលលបចំា ប្ ំេំនួន ៤០០កាល 
- សបាុះពុមមសស្ៀវសៅស្ទិរិលកមុហ៊ាុនេុុះបញ្ជ ីលកមុហ៊ាុនលបចំា ប្ ំបានេំនួន ១០០កាល  

 ការងារព័រមានវទិា (IT)  
សរហទំព័រ (Website): 

 មក់បញ្ចូ លទិនបន័យសំ្ខ្ជន់ៗមួយេំនួនសៅកបុងសរហទំព័ររបស់្លកសួ្ងពាែិជ្ជកមយដូេជា៖ 
- ស្កមយភាពរបស់្ថ្នប ក់ដឹកនំលកសួ្ងពាែិជ្ជកមយេំនួន ៣២៤សលើក 
- ស្ទិរិផលិរផលនំសេញពីលបសទស្កមភុជាសៅកាន់ទីផារកបុងរំបន់ និងពិភពសលាក 
- ព័រមានរដមវសលបងសៅសៅសលើទីផារអនថរជារិ និងព័រមានសស្ដឌកិេចពិភពសលាក 
- រដមវាស្ និងអាលតាបថូរលបាក់សៅសលើទីផារអនថរជារិ 
- រដមវទំនិញកសិ្ផល ផលិរផលសនសាទ ផលិរផលឧស្ាហកមយ ណរ ៉េនិងសលាហធារុមួយេំនួន 
- ព័រមានអំពីការវវិរថដថវលក់ដំុសំ្ខ្ជន់ៗ តាមបណាថ សខ្រថ និងស្នធស្សន៍ដថវទំនិញចំាបាេ់សៅ                   
ទីផារភបំសពញលបចំាស្បាថ ហ៍ និងរដមវសលបងឥនននៈសៅតាមបណាថ សាទ នីយ៍សៅរាជ្ធានីភបំសពញ 

- រដមវទំនិញសំ្ខ្ជន់ៗ សលើទីផារអនថរជារិ លបចំាស្បាថ ហ៍ 
- សស្េកថីលបកាស្ជាភាសាណខ្យរ និងអង់សរវស្ ស្ថីពីការបសងកើរលកមុហ៊ាុនការោិល័យរំណាង
សាខ្ជលកមុហ៊ាុនកបុងស្រាស្កុ ណកណលបលកខនថិកៈ ការរលំាយលកមុហ៊ាុនានេំនួនស្របុ ៣.០៩០លកុមហ៊ាុន  

- ស្ទិរិលកមុហ៊ាុនស្ហលោស្ឯកបុរគលណដលបានេុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជកមយានេំនួន ២.៤៩៣លកមុហ៊ាុន 
- ស្ទិរិលបចំាណខ្ការេុុះបញ្ជ ីា៉េកកបុងលបសទស្ និងសលៅលបសទស្េំនួន ៣.៦៤៦ា៉េក 



របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០១៦                                                               20 

- ស្ទិរិលបចំាណខ្ការនំសេញស្សមវៀកបំពាក់និងណស្ផកសជ្ើងរបស់្សរាងេលកសលៅរំបន់សស្ដឌកិេចពិសស្ស្ 
- របាយការែ៍លបចំាណខ្របស់្រំបន់សស្ដឌកិេចពិសស្ស្ទូ ំងលបសទស្  
- េាប់ លពុះរាជ្លកម អនុលកឹររ លបកាស្ សស្េកថីស្សលមេ និងសស្េកថីជូ្នដំែឹងេំនួន ២៦េាប់។ 

ា៉េសីុ្នផធុកទិនបន័យ (Server): 
- លរប់លរងលបព័ននណេកចាយទិនបន័យ ណដលរភាជ ប់សៅលបព័នន C/O  online និងណបងណេកឲ្រសលបើ
លបាស់្សៅដល់ថ្នប ក់ដឹកនំលកសួ្ង និងមហ្វនថីរាជ្ការលរប់ជាន់ថ្នប ក់  

- លរប់លរងលបព័ននអីុនធឺែិរ (Internet) សដើមផីធានឲ្រាន WIFI សលបើលបាស់្លរប់ទីកណនវង សៅ
កបុងបរសិវែទីស្ថីការលកសួ្ង  

- លរប់លរងមជ្ឈមែឍ លទិនបន័យ (Data Center) ណដលានេំនួន ១៤ Servers សលបើលបាស់្ជា
មជ្ឈមែឍ លព័រមានរមួរបស់្លកសួ្ង។ 

 ការងារណផនការពាែិជ្ជកមយ 
ការកសាងណផនការយុទនសាស្រស្ថពាែិជ្ជកមយ៖ 

- េងលកងធារុេូលស្លាប់ការកសាង “ណផនការយុទនសាស្រស្ថពាែិជ្ជកមយ ប្ ំ២០១៩-២០២៣” 
- សរៀបេំសស្េកថីលពាងារិកា “ណផនការយុទនសាស្រស្ថពាែិជ្ជកមយ្ ប ំ២០១៩-២០២៣” 
- សរៀបេំយនថការលបមូល និងវភិារព័រមានពាែិជ្ជកមយស្លាប់េងលកងណផនការយុទនសាស្រស្ថ
ពាែិជ្ជកមយ។ 
 

តាមមន និងវាយរដមវការអនុវរថសោលនសោបាយយុទនសាស្រស្ថ និងណផនការរមួវស័ិ្យពាែិជ្ជកមយ៖ 
- តាមមននូវព័រមានពាែិជ្ជកមយ និងអនុវរថសោលនសោបាយយុទនសាស្រស្ថពាែិជ្ជកមយជាលបចំា 
- ស្លមបស្លមលួ និងផថល់ព័រមានពាក់ព័នននឹងស្ទិរិផវូវការណដលបានចារ់តំាងរបស់្លកសួ្ង
ពាែិជ្ជកមយសៅកាន់លកមុការងារ PARIS 21 ណដលានរសលាងអភិវឌណន៍សលើណផបកស្ទិរិ 

- លរួរពិនិររ និងសិ្កាពីយនថការការងារ សដើមផីអាេវាយរដមវការអនុវរថសោលនសោបាយយុទន
សាស្រស្ថ និងណផនការរមួរបស់្វស័ិ្យពាែិជ្ជកមយឲ្របានលរឹមលរូវ និងលរប់លជ្ងុសលជាយ។ 

ការងារស្ហការជាមួយអងគភាពពាក់ព័នន៖ 
- បានសរៀបេំ “រំរតូារាងស្ទិរិ” ណដល ញព័រមានពីលបព័ននស្ឝ័យលបវរថិកមយ ដនការសេញ
វញិ្ញដ បនបលរបញ្ញជ ក់លបភពសដើមទំនិញ (C/O Online) ស្លាប់សធឝើជារបាយការែ៍ពាក់ព័នននឹង
ស្ទិរិ និងព័រមានពាែិជ្ជកមយ 

- សរៀបេំណផនការយុទនសាស្រស្ថថវកិា ប្ ំ២០១៦ របស់្លកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ 
- ស្លមបស្លមលួការសរៀបេំ “កមយវធីិវនិិសោរសាធារែៈ បី ប្ ំរកិំល ២០១៦-២០១៨” និង                   
”សម៉េតាទិនបន័យស្លាប់ ប្ ំ២០១៤” របស់្លកសួ្ងពាែិជ្ជកមយសដើមផីផថល់ឲ្រលកសួ្ងណផនការបូក
ស្របុទិនបន័យរបស់្រាជ្រមឌ ភិបាល 

- ស្លមបស្លមលួការសរៀបេំ “របាយការែ៍វឌណនភាពលបចំា ប្ ំ ដនការអនុវរថណផនការយុទន                
សាស្រស្ថអភិវឌណន៍ជារិ ២០១៤-២០១៨” ណដល ក់ទងនឹងវស័ិ្យពាែិជ្ជកមយ  
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- ស្លមបស្លមលួផថល់ធារុេូល របស់្លកសួ្ងពាែិជ្ជកមយសៅកបុង “សោលនសោបាយជារិ 
លបជាជ្នកមភុជា” សដើមផផីថល់សៅឲ្រវទិាសាទ នជារិស្ទិរិ ដនលកសួ្ងណផនការ។ 

 ២.៦ ការងារសមាហរណរមមដសដឌរិចចតាំបន់ អនុតាំបន់ និងនដរូ  
  ២.៦.១ អាស៊ាន-ចិន 

 េូលរមួកិេចលបជំុ្លកមុការងារស្ថីពីវធិានលបភពសដើមទំនិញអាសា៊ា ន-េិន ពីដថងទី១៧-២០ ណខ្មីន ប្ ំ
២០១៥ សៅទីលកុងហាកាតា លបសទស្ឥែឍូ សនសីុ្។ កិេចលបជំុ្បានពិនិររសឡើងវញិនូវវធិានផលិរផល
សមយណឡក និងឯកភាពសលើបញ្ជ ីផលិរផលសមយណឡកសៅកបុងជំ្ពូកេំនួន ១៤។ ស្ាជិ្កអាសា៊ា ន
៧ និងកមភុជាបានឯកភាពសលើជំ្ពូកពី១-១៤ ជាមួយភារីេិន និងរងចំាការបញ្ញជ ក់ពីលបសទស្ហឝីលីពីន 
និងមីោ៉េ ន់ា៉េ។ បនធ រ់ពននរយមួយេំនួនសទៀរ នឹងបនថពិភាកាោប បណនទម។   ជាសោលការែ៍                            
អាសា៊ា ន និងេិនបានឯកភាពរមួោប  សធឝើឲ្រកាន់ណរលបសស្ើរសឡើងនូវវធិានលបភពសដើមទំនិញថយីសនុះ សដើមផី
ជួ្យស្លមលួដល់ការសធឝើពាែិជ្ជកមយកបុងរំបន់ពាែិជ្ជកមយសស្រអីាសា៊ា ន-េិន  

 សរៀបេំឯកសារ និងេូលរមួកិេចលបជំុ្រែៈកាយ ធិការេលមុុះ ស្ថីពី “រំបន់ពាែិជ្ជកមយសស្រអីាសា៊ា ន-េិន 
(ACFTA)” សលើកទី៧ និងកិេចលបជំុ្ពាក់ព័នន និងដឹកនំេូលរមួកិេចលបជំុ្លកមុការងារសស្វាអាសា៊ា ន-េិន 
សៅទីលកងុសប៉េកំាង លបសទស្េិន ពីដថងទី៤-៦ ណខ្កុមមៈ ប្ ំ២០១៥ ។ កិេចលបជំុ្បានពិភាកាអំពីការបសងកើន 
កលមិរកិេចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយសស្រអីាសា៊ា ន-េិន (ACFTA Upgrading) ពិសស្ស្សលើវស័ិ្យ                      
សំ្ខ្ជន់ៗ បួន៖ ពាែិជ្ជកមយទំនិញ, ពាែិជ្ជកមយសស្វា, វនិិសោរ, និងស្ហលបរិបរថិការសស្ដឌកិេច-                    
បសេចកសទស្។ កិេចលបជំុ្បានឯកភាពថ្ន ការសធឝើសស្រភីាវបូនីយកមយសស្វា លរូវណផអកសលើសោលការែ៍
ទទួលបានផលលបសោជ្ន៍សៅវញិសៅមក និងបានឯកភាពពិភាកាកញ្ច ប់ស្នាទី៣ សៅសលកាមការ
បសងកើនកលមិរ កិេចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយសស្វាអាសា៊ា ន-េិន សមយណផអកសលើវធីិសាស្រស្ថបញ្ជ ីវជិ្ជាន 
សហើយលបសទស្ស្ាជិ្កអាសា៊ា ននីមួយៗ នឹងលរូវានតារាងស្នាសរៀងៗខ្វួន។ កិេចលបជំុ្បានឯក
ភាពសលើណផនទីវថីិស្លាប់េរចាបសងកើនកលមិរកិេចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយសស្វាអាសា៊ា ន-េិន 

 េូលរមួកិេចលបជំុ្សលើកទី៩ ដនរែៈកាយ ធិការេលមុុះពាែិជ្ជកមយសស្រអីាសា៊ា ន-េិន (ACFTA-JC)  
ណដលបានសធឝើពីដថងទី២៦-៣០ ណខ្រុលា ប្ ំ២០១៥ សៅទីលកងុសប៉េកំាង លបសទស្េិន។ កិេចលបជំុ្បាន
ពិភាកាសលើសស្េកថីលពាងអរទបទពិធីសារ សដើមផីសធឝើវសិសាធនកមយកិេចលពមសលពៀងលកបខ័្ែឍ  ស្ថីពី “កិេច
ស្ហលបរិបរថិការសស្ដឌកិេចទូលំទូលាយ និងកិេចលពមសលពៀងមួយេំនួនសទៀររវាងអាសា៊ា ន និងេិន” 
កិេចលបជំុ្បានឯកភាពោប  ឲ្រភារីេរចា ំងអស់្ពសនវឿននីរិវធីិកបុងស្រាស្កុ ស្លាប់ការអនុម័រសលើ                    
ពិធីសារ សដើមផេុីុះហរទសលខ្ជសៅឯកិេចលបជំុ្កំពូលអាសា៊ា ន-េិនសៅដថងទី២១ ណខ្វេិឆិកា ប្ ំ២០១៥ សៅ
ទីលកងុកូឡាឡំាពួរ លបសទស្ា៉េ សឡសីុ្។ កបុងកិេចលបជំុ្លកមុការងារពាែិជ្ជកមយសស្វា ស្ាជិ្ក                                 
អាសា៊ា ន៩ និងេិនបានផថល់ជូ្នកញ្ច ប់ស្នាទី៣ រេួសហើយ សលើកណលងណរលបសទស្ហឝិលីពីន។ 
ស្ាជិ្កអាសា៊ា ន ំងអស់្បានទទួលយកការផថល់ជូ្នកញ្ច ប់ស្នាទី៣ របស់្េិនណដលបានណករលមូវ
សៅដថងទី២៨ ណខ្រុលា ប្ ំ២០១៥ ជាកញ្ច ប់ស្នាទី៣ េុងសលកាយនឹងោយ នការផ្តវ ស់្បថូរ សហើយ
ស្ាជិ្កអាសា៊ា ន ំង៩ នឹងលរូវផថល់ជូ្នកញ្ច ប់ស្នាទី៣ របស់្ខ្វួន ោ៉េងយូរលរឹមដថងទី០៥ ណខ្វេិឆិកា 
ប្ ំ២០១៥។ លកសួ្ងបានសរៀបេំឯកសារសស្បើសំុ្សិ្ទនិលបធានពីរាជ្រមឌ ភិបាលកមភុជាស្លាប់េុុះហរទ
សលខ្ជសលើពិធីសារខ្ជងសលើ 

 េូលរមួកិេចលបជំុ្សលើកទី២៦ លកមុការងារពាែិជ្ជកមយសស្វាសលកាមកិេចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយសស្រ ី                        
អាសា៊ា ន-េិន សៅទីលកងុបាងកក ពីដថងទី២២-២៣ ណខ្មិថុន ប្ ំ២០១៥។ កិេចលបជំុ្បានផថល់នូវបញ្ជ ី
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សំ្សែើ សៅវញិសៅមកស្លាប់ផថល់ការស្នាកបុងកញ្ច ប់ស្នាទី៣ សលកាមកិេចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយ
សស្វាអាសា៊ា ន-េិន។ កិេចលបជំុ្ក៏បានចាប់សផថើមពិភាកាសរៀបេំសស្េកថីលពាងពិធីសារ សដើមផអីនុវរថ
កញ្ច ប់ស្នាទី៣ ផងណដរ។ 

  ២.៦.២ អាស៊ាន-រដូរ ៉

 ស្លមបស្លមលួ សរៀបេំឯកសារ និងដឹកនំរែៈលបរិភូកមភុជាេូលរមួកិេចលបជំុ្រែៈកាយ ធិការ                     
អនុវរថន៍កិេចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយសស្រអីាសា៊ា ន-កូសរ ៉េ (AKFTA) សលើកទី១១ និងកិេចលបជំុ្ពាក់ព័ននសៅ
សខ្រថអ៊ាូប៊ាុន លបសទស្ដថឡង់ដ៍ ពីដថងទី២៦-២៩ ណខ្មករា ប្ ំ២០១៥។ កិេចលបជំុ្បានពិភាកាសលើការងារ
ណដលបានមក់េុុះសមយរដឌមហ្វនថីសស្ដឌកិេច និងលបមុខ្រមឌ ភិបាលអាសា៊ា ន-កូសរ ៉េ និងបានឯកភាពសលើ
ការកំែរ់សពលសធឝើការការ់បនទយពនននំេូលមួយបនធ រ់មថងៗ និងការចាប់សផថើមសរៀបេំពិធីសារទី៣ 
សដើមផីសធឝើវសិសាធនកមយសលើកិេចលពមសលពៀងទំនិញអាសា៊ា ន-កូសរ ៉េ 

 ស្លមបស្លមលួ សរៀបេំឯកសារ និងដឹកនំរែៈលបរិភូកមភុជាេូលរមួកិេចលបជំុ្រែៈកាយ ធិការ                      
អនុវរថន៍កិេចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយសស្រអីាសា៊ា ន-កូសរ ៉េ (AKFTA) សលើកទី១២ និងកិេចលបជំុ្ពាក់ព័នន 
សៅទីលកងុសស្អ៊ាូល លបសទស្កូសរ ៉េ ពីដថងទី១៣-១៤ ណខ្ឧស្ភា ប្ ំ២០១៥។ កិេចលបជំុ្បានពិភាកាពីការ
បសងកើនកលមិរកិេចលពមសលពៀរំបន់ពាែិជ្ជកមយសស្រអីាសា៊ា ន-កូសរ ៉េ  រមួានៈ កមយវធីិការ់បនទយពននរយ
មួយបនធ រ់មថងៗ ទំនិញកបុងបញ្ជ ីសលើកណលង និងបញ្ជ ីហាមឃ្រ់ ពិភាកាការសធឝើសស្រភីាវបូនីយកមយ
បណនទមសលើទំនិញសវទយិរ និងសវទយិរខ្ភស់្ពី១-២% ដនបនធ រ់ពននរយ។ កិេចលបជំុ្បានឯកភាព                       
ណកស្លមលួសលើការកំែរ់សពលស្លាប់ សធឝើបញ្ច ប់តារាងបញ្ចុ ុះពននរយមួយបនធ រ់មថងៗ សៅេុងណខ្
មិថុន ប្ ំ២០១៥ និងបានសស្បើឲ្រភារី ំងអស់្ខិ្រខំ្បញ្ច ប់នីរិវធីិដផធកបុង សដើមផីអាេឲ្ររដឌមហ្វនថីេុុះ
ហរទសលខ្ជសលើពិធីសារសនុះបាន សៅឯកិេចលបជំុ្រដឌមហ្វនថីសស្ដឌកិេចអាសា៊ា ន-កូសរ ៉េ សៅកបុងណខ្សី្ហា                          
ប្ ំ២០១៥ ។ កិេចលបជំុ្បានឯកភាពសលើពិធីសារទី៣ សដើមផីសធឝើវសិសាធនកមយកិេចលពមសលពៀងទំនិញ                     
អាសា៊ា ន-កូសរ ៉េ  

 េូលរមួកិេចលបជំុ្អនុរែៈកាយ ធិការវធិានលបភពសដើមទំនិញអាសា៊ា ន-កូសរ ៉េសលើកទី ២១ ពីដថងទី ១២-
១៤ ណខ្ឧស្ភា ប្ ំ២០១៥ សៅទីលកងុសស្អ៊ាូល លបសទស្កូសរ ៉េ។ កិេចលបជំុ្បានពិភាកាេំែុេលបឈម
មួយេំនួន ក់ទងនឹងការអនុវរថកិេចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយទំនិញ និងវធិានលបភពសដើមទំនិញសៅ
សលកាមកិេចលពមសពៀងពាែិជ្ជកមយសស្រអីាសា៊ា ន-កូសរ ៉េ។ កិេចលបជំុ្បានឯកភាពកបុងការសលបើលបាស់្វធិាន
ផលិរផលសមយណឡកតាមលបព័ននសុ្ខ្ដុម ប្ ំ២០១២ ចាប់ពីដថងទី០១ ណខ្ឧស្ភា ប្ ំ២០១៥ រសៅ។  

  ២.៦.៣ អាស៊ាន-ជ្បុ៉ន 

 ស្លមបស្លមលួ សរៀបេំឯកសារ និងដឹកនំរែៈលបរិភូកមភុជាេូលរមួកិេចលបជំុ្សលើកទី១៣ ដនរែៈ
កាយ ធិការេលមុុះ ស្ថីពី “ភាពជាដដរូសស្ដឌកិេចទូលំទូលាយអាសា៊ា ន-ជ្ប៉េុន (AJCEP) និងកិេចលបជំុ្ពាក់
ព័នន” សៅទីលកងុយ៉េូកោ៉េកាតា លបសទស្ឥែឍូ សនសីុ្ ពីដថងទី៨-១០ ណខ្សមសា ប្ ំ២០១៥។ កិេចលបជំុ្បាន
ពិភាកាសលើការសផធរអលតាពនននំេូលពីលបព័ននសុ្ខ្ដុម ប្ ំ២០០២ មក ២០០៧ និងពី ២០០៧ សៅ 
២០១២ ពិភាកាអំពីសោលការែ៍ស្លាប់ការ់បនទយពនននំេូល និងបនថការេរចាកិេចលពមសលពៀង
ពាែិជ្ជកមយសស្វា និងកិេចលពមសលពៀងវនិិសោរ សៅសលកាមកិេចលពមសលពៀង AJCEP។ កិេចលបជំុ្បានឯក
ភាពបញ្ច ប់ការេរចាជាដំុកំភួន កិេចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយសស្វា និងបានចាប់សផថើមពិភាកាពិនិររ
សលើទិដឌភាពេាប់។ េំសពាុះកិេចលពមសលពៀងវនិិសោរ កិេចលបជំុ្បានឯកភាពខិ្រខំ្ការេរចាបណនទមសទៀរ 
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 ដឹកនំលបរិភូកមភុជា េូលរមួកិេចលបជំុ្លកមុការងារពាែិជ្ជកមយសស្វា ដនរែៈកាយ ធិការេរចា            
ពាែិជ្ជកមយ ស្ថីពី “ភាពជាដដរូសស្ដឌកិេចទូលំទូលាយរំបន់សលើកទី១០” ពីដថងទី១០-១៧ ណខ្រុលា                    
ប្ ំ២០១៥ សៅទីលកងុប៊ាូសាន លបសទស្កូសរ ៉េ។ កិេចលបជំុ្បានបនថពិភាកាសលើការសផធរអលតាពនននំេូលពី
លបព័ននសុ្ខ្ដុម ប្ ំ២០០២ មក ២០០៧ និងពី ២០០៧ សៅ ២០១២។ កិេចលបជំុ្បានឯកភាពឲ្រ
លបសទស្ជាស្ាជិ្កខិ្រខំ្សធឝើការជាមួយភារីជ្ប៉េុន សដើមផីបញ្ច ប់ការងារបសេចកសទស្ ដនការសផធរសនុះ 
តាមសោលការែ៍ណែនំណដលបានអនុម័រ ឲ្របាន ន់សពលសវលា សដើមផេូីលរមួអនុវរថលបព័នន
សុ្ខ្ដុមសនុះ។ លបសទស្កមភុជាកំពុងសរៀបេំបញ្ច ប់ការសផធរអលតាពនននំេូល សៅសស្ស្ស្ល់េំនួន ៣៩ 
បនធ រ់ពននរយពីលបព័ននសុ្ខ្ដុម ប្ ំ២០០២ មក ២០០៧ និងបំរងុ បញ្ជូ នសៅសពល្ប់ៗ ខ្ជងមុខ្សៅ
ភារីជ្ប៉េុនសដើមផពិីនិររនិងផថល់សោបល់។ កិេចលបជំុ្បានពិភាកាសលើ សស្េកថីលពាងពិធីសារសដើមផីមក់
បញ្ចូ លជំ្ពូក ស្ថីពីពាែិជ្ជកមយសស្វា និងជំ្ពូកស្ថីពីវនិិសោរសៅកបុងកិេច លពមសលពៀង AJCEP។ ភារី
 ំងពីរសៅមិន ន់ឯកភាព ថ្នសរើលរូវមក់ពាែិជ្ជកមយសស្វា ណដលបានេរចាេប់រេួរាល់សៅមេ់
សមយណឡកជាកិេចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយសស្វា ឬរង់ចំាការេរចាបញ្ច ប់ជំ្ពូកស្ថីពីវនិិសោរ សដើមផី
មក់ជាកញ្ច ប់សៅកបុងពិធីសារណរមួយសៅសឡើយ។ ភារី ំងពីរឯកភាពនឹងបនថពិភាកាបណនទមសទៀរ។ 

  ២.៦.៤ អាស៊ាន-អូរសាថ ល-ីណូណវ៉លដហសឡង់ 

 សរៀបេំឯកសារ និងេូលរមួកិេច លបជំុ្រែៈកាយ ធិការេលមុុះកិេចលពមសលពៀងរំបន់ពាែិជ្ជកមយសស្រអីា
សា៊ា ន-អូស្រសាថ លី-ែូណវលសហសឡង់សលើកទី៦ និងដឹកនំរែៈលបរិភូកមភុជាេូលរមួកិេចលបជំុ្អនុរែៈ
កាយ ធិការ ស្ថីពីពាែិជ្ជកមយសស្វាអាសា៊ា ន-អូស្រសាថ លី-ែូណវលសហសឡង់ (AANZFTA) សៅទីលកងុ                       
បានឌុង លបសទស្ឥែឍូ សនសីុ្ពីដថងទី២៩ ណខ្មិថុន ដល់ដថងទី៣ កកកម ប្ ំ២០១៥។ កិេចលបជំុ្បាន
ពិភាកាការអនុវរថកិេចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយសស្រអីាសា៊ា ន AANZFTA ជាពិសស្ស្ ជំ្រញុការឆវង
ណបបបទកបុងស្រាស្កុ សដើមផីេូលជាធរានពិធីសារទី១ សដើមផីសធឝើវសិសាធនកមយកិេចលពមសលពៀង AANZFTA 
សៅដថងទី០១ ណខ្រុលា ប្ ំ២០១៥។ សៅដថងទី១៣ ណខ្សី្ហា ប្ ំ២០១៥ លកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ បានេុុះ
ហរទសលខ្ជ និងបញ្ជូ នលិខិ្រជូ្នរាជ្រមឌ ភិបាល សដើមផីសំុ្េូលជាធរានដនពិធីសារសនុះ។ សៅដថងទី
១៣ ណខ្វេិឆិកា ប្ ំ២០១៥ សដមថចដតដជា ហ៊ុន ណសន នាយររដឌមស្រនថី ដនលពុះរាជាណាេលក                       
កមភុជា បានឯកភាពការេូលជាធរានដនពិធីសារទី១ សដើមផីសធឝើវសិសាធនកមយ កិេចលពមសលពៀងអាសា៊ា ន
អាសា៊ា ន-អូស្រសាថ លី-ែូណវលសហសឡង់ សមយសារកិេចលពមសលពៀង AANZFTA លរូវបានស្ភាជារិផថល់
ស្ចាច ប័នរេួមកសហើយ សហើយការសធឝើវសិសាធនកមយសនុះ មិនានណលបលបលួខ្វឹមសារសំ្ខ្ជន់ៗ ដនកិេច
លពមសលពៀងសនុះសឡើយ។ 

  ២.៦.៥ អាស៊ាន-ហុងរងុ 

 ស្លមបស្លមលួសរៀបេំឯកសារ និងដឹកនំរែៈលបរិភូកមភុជាេូលរមួកិេចលបជំុ្រែៈកាយ ធិការេរចា
ពាែិជ្ជកមយស្ថីពី “កិេចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយសស្រអីាសា៊ា ន-ហុងកុង (AHKFTA) សលើកទី៣ និងកិេច
លបជំុ្លកមុការងារពាក់ព័នន”សៅទីលកងុហុងកុង ពីដថងទី១០-១២ ណខ្មីន ប្ ំ២០១៥។ កិេចលបជំុ្បាន
ពិភាកាសលើនីរិវធីិដនការការ់បនទយពនននំេូល ស្លាប់ស្ាជិ្កអាសា៊ា នចាស់្៦ ស្លាប់                         
សវៀរណាម និងស្លាប់កមភុជា ឡាវ និងមីោ៉េ ន់ា៉េ  សៅសលកាមកិេចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយសស្រ ី                        
អាសា៊ា ន-ហុងកុង។ កិេចលបជំុ្បានឯកភាពសលើអរទបទស្ថីពីឧបាស្រាស័្យពាែិជ្ជកមយ និងកមយសិ្ទនិបញ្ញដ  
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(តាម WTO) ស្លាប់បញ្ចូ លកបុងកិេចលពមសលពៀងសនុះ។ កិេចលបជំុ្បានឯកភាពសលើសលោងឆអឹងស្លាប់
ការពិភាកាពាែិជ្ជកមយសស្វា សៅសលកាមកិេចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយសស្រអីាសា៊ា ន-ហុងកុង 

 ស្លមបស្លមលួសរៀបេំឯកសារ និងដឹកនំរែៈលបរិភូកមភុជាេូលរមួកិេចលបជំុ្រែៈកាយ ធិការេរចា
ពាែិជ្ជកមយស្ថីពី “កិេចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយសស្រអីាសា៊ា ន-ហុងកុងសលើកទី៤ និងកិេចលបជំុ្លកមុ
ការងារពាក់ព័នន” សៅទីលកងុសឹ្ងាបូរ ី ពីដថងទី២០-២៣ ណខ្កកកម ប្ ំ២០១៥។ កិេចលបជំុ្បានបនថេរចា 
និងឯកភាពសលើជំ្ពូក និងាលតាមួយេំនួនសៅកបុងពាែិជ្ជកមយទំនិញ ពាែិជ្ជកមយសស្វា វនិិសោរ 
លបភពសដើមទំនិញ នីរិវធីិរយ និងស្លមលួពាែិជ្ជកមយស្ថង់មរ បទបញ្ដរថិបសេចកសទស្ និងភាព
អនុសលាមអនម័យនិងភូរោមអនម័យ េាប់និងសាទ ប័ន និងស្ហលបរិបរថិការសស្ដឌកិេច-                                 
បសេចកសទស្។ កិេចលបជំុ្បានឯកភាពឲ្រលបសទស្ឥែឍូ សនសីុ្ សឆវើយរបជាផវូវការេំសពាុះកមយវធីិការ់
បនទយពនននំេូលទំនិញ និងសស្បើឲ្រលបសទស្កមភុជា ឡាវ និងមីោ៉េ ន់ា៉េ  បញ្ច ប់ការពិភាកា និង
ស្លមបស្លមលួមក់ជូ្ននូវការស្នាការ់បនទយពនននំេូលរមួសៅសលកាម AHKFTA សៅមុនកិេចលបជំុ្
សលើកទី៥។ កិេចលបជំុ្បានសស្បើលបសទស្កមភុជាឲ្រទទួល សវនសធឝើជាាច ស់្ផធុះសរៀបេំកិេចលបជំុ្រែៈ                  
កាយ ធិការេរចាពាែិជ្ជកមយ ស្ថីពី “កិេចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយសស្រអីាសា៊ា ន-ហុងកុងសលើកទី៦” លកុង
សស្ៀមរាប សៅសដើមណខ្មីន ប្ ំ២០១៦។ 

២.៦.៦ ភាពជានដរូដសដឌរិចចទូលាំទូលាយតាំបន់ (RCEP) 
 សរៀបេំឯកសារ និងេូលរមួកិេចលបជំុ្ដផធកបុងលកមុការងារអាសា៊ា ន ស្ថីពី “ពាែិជ្ជកមយសស្វាស្លាប់ភាព
ជាដដរូសស្ដឌកិេចទូលំទូលាយរំបន់ (RCEP)” សៅដថងទី ២១ ណខ្មករា ប្ ំ២០១៥ សៅទីលកុងកូឡា                  
ឡំាពួរ លបសទស្ា៉េ សឡសីុ្។ កិេចលបជំុ្បានឯកភាពឲ្រលកុមការងារពាែិជ្ជកមយសស្វាដនភាពជាដដរូ                       
សស្ដឌកិេចទូលំទូលាយ បថូរពីការេរចាតាមវធីិសាស្រស្ថបញ្ជ ីអវជិ្ជាន និងបញ្ជ ីកូនការ់មកវធីិសាស្រស្ថ
បញ្ជ ីវជិ្ជានតាមទាវ ប់អាសា៊ា ន និងអងគការពាែិជ្ជកមយពិភពសលាកវញិ សដើមផីជំ្រញុការេរចាសៅមុខ្ 

 សរៀបេំឯកសារ និងេូលរមួកិេចលបជំុ្លបធាន+១ ដនរែៈកាយ ធិការេរចាពាែិជ្ជកមយ ស្ថីពី “ភាពជា
ដដរូសស្ដឌកិេចទូលំទូលាយរំបន់” សៅទីលកងុហាកាតា លបសទស្ឥែឍូ សនសីុ្ ពីដថងទី១-២ ណខ្ សមសា 
ប្ ំ២០១៥។ កិេចលបជំុ្បានពិភាកាឯកសារសោល ស្លាប់ផថល់ការស្នាសលើវស័ិ្យពាែិជ្ជកមយ
ទំនិញ ឯកសារស្ថីពីធារុផសំណដលានរដមវបណនទមស្លាប់ការេរចាពាែិជ្ជកមយសស្វា និងវនិិសោរ។ 
កិេចលបជំុ្បានឯកភាពណែនំឲ្រ មហ្វនថីរបស់្លបសទស្េូលរមួនីមួយៗ ខិ្រខំ្ពិភាកាឲ្របានសេញជា
លទនផលសលើវស័ិ្យេមផង ំងបីខ្ជងសលើ សដើមផពីសនវឿនការេរចាស ភ្ ុះសៅស្សលមេបានតាមសោលសៅ 

 សរៀបេំឯកសារ និងដឹកនំរែៈលបរិភូកមភុជាេូលរមួកិេចលបជំុ្ដផធកបុងអាសា៊ា នពីពាែិជ្ជកមយសស្វាដន
ភាពជាដដរូសស្ដឌកិេចទូលំទូលាយរំបន់ សៅទីលកងុកូឡាឡំាពួរ លបសទស្ា៉េ សឡសីុ្ សៅដថងទី៤                             
ណខ្ឧស្ភា ប្ ំ២០១៥។ កិេចលបជំុ្បានពិភាការកវធីិសដើមផីពសនវឿនដនការេរចារពាែិជ្ជកមយសស្វាសៅ
សលកាមកិេចលពមសលពៀង RCEP ជាពិសស្ស្សលើធារុផសំណដលានរដមវបណនទមណដលភារីដដរូពាែិជ្ជកមយ
សស្រអីាសា៊ា នបានទទួលសំ្សែើ េំនួនបី៖ បញ្ជ ីរាវ ភាពេងជាផវូវេាប់ (Non-Binding Transparency 
List), ការផថល់ឲ្រជាស្ឝ័យលបវរថិនូវឋានៈជាជារិអនុសលោុះបំផុរ (Automatic MFN), និងការផថល់ការ
ស្នាមិនអាេដកថយបាន (Ratchet)។ កិេចលបជំុ្បានឯកភាពទទួលយកសំ្សែើ  ំងសនុះ មក
ពិភាកាជាមួយភារីដដរូពាែិជ្ជកមយសស្រអីាសា៊ា នសៅកិេចលបជំុ្បនថបនធ ប់សទៀរ 

 សរៀបេំឯកសារ និងេូលរមួកិេចលបជំុ្សលើកទី៧ ដនរែៈកាយ ធិការេរចាពាែិជ្ជកមយ RCEP និងកិេច
លបជំុ្ពាក់ព័នន និងបានដឹកនំរែៈលបរិភូកមភុជាេូលរមួកិេចលបជំុ្លកមុការងារពាែិជ្ជកមយសស្វា សៅ
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សលកាម  RCEP សៅទីលកងុករូរូ លបសទស្ជ្ប៉េុន ពីដថងទី៥-១៣ ណខ្មិថុន ប្ ំ២០១៥។ កិេចលបជំុ្បានេរចា
សលើការផថល់ការស្នាបឋមណផបកពាែិជ្ជកមយទំនិញ និងបនថការេរចាពាែិជ្ជកមយសស្វាវនិិសោរ 
វធិានលបភពសដើមទំនិញ អនម័យ-ភូរោមអនម័យ ស្ថង់មរនិងអនុសលាមភាព នីរិវធីិរយនិង
ស្លមលួពាែិជ្ជកមយ េាប់និងសាទ ប័ន កមយសិ្ទនិបញ្ញដ  សោលនសោបាយលបកួរលបណជ្ង ឧបាស្រាស័្យ
ពាែិជ្ជកមយ ពាែិជ្ជកមយតាមសអឡិេលរូនិេ និងស្ហលបរិបរថិការសស្ដឌកិេច-បសេចកទស្។ កិេចលបជំុ្
បានឯកភាពជំ្រញុឲ្រលកមុការងារពាក់ព័នន ខិ្រខំ្ពិភាកាបណនទមសទៀរ សដើមផសី្សលមេតាមទិស្សៅ
ណដលបានមក់េុុះសមយលបមុខ្រមឌ ភិបាលឲ្របញ្ច ប់កិេចលពមសលពៀង RCEP សៅេុង ប្ ំ២០១៥ 

 េូលរមួសវទិកាស្ាហរែកមយពាែិជ្ជកមយសស្វារំបន់សៅកបុងលបសទស្អាសា៊ា ន: វឌណនភាព និងការ
លបឈម សៅសលខ្ជធិការមឌ នអាសា៊ា ន ទីលកុងហាកាតា ពីដថងទី១៨-១៩ ណខ្មិថុន ប្ ំ២០១៥។ 
សវទិកាបានពិភាការុិះរកនូវមសធាបាយ បសងកើនសស្រភីាវបូនីយកមយបណនទមស្លាប់រំបន់អាសា៊ា ន និង
ជាមួយដដរូអាសា៊ា ន សៅកបុងបរបិទថយីដនពាែិជ្ជកមយសស្វាពិភពសលាក ជាពិសស្ស្បានពិចារណារក
ពិធីសាស្រស្ថលអៗ  សៅកបុងការសរៀបេំកិេចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយសស្វាអាសា៊ា ន និងការេរចាបនថកិេច
លពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយសស្វាសៅសលកាម RCEP  

 សរៀបេំឯកសារ ជំ្នួយសាយ ររី និងេូលរមួកិេចលបជំុ្សលរៀមរែៈកាយ ធិការេរចាពាែិជ្ជកមយ RCEP 
និងអនថរកិេចលបជំុ្រដឌមហ្វនថីភាពជាដដរូសស្ដឌកិេចទូលំទូលាយរំបន់ សៅទីលកងុកូឡាឡំាពួរ ពីដថងទី៨-
១៣ ណខ្កកកម ប្ ំ២០១៥។ អនថរកិេចលបជំុ្រដឌមហ្វនថី RCEP បានពិភាកាសលើបញ្ញា លំបាកសៅកបុងវស័ិ្យ
សំ្ខ្ជន់ៗ េំនួន ៣៖ ពាែិជ្ជកមយទំនិញ, ពាែិជ្ជកមយសស្វា, និងវនិិសោរ។ រដឌមហ្វនថីបានណែនំសលើ
បញ្ញា  ំងសនុះ សដើមផឲី្រការេរចាានដំសែើ រការសៅមុខ្ សៅឯកិេចលបជំុ្រែៈកាយ ធិការេរចា
ពាែិជ្ជកមយ RCEP សលើកទី៩ សៅណខ្សី្ហា ប្ ំ២០១៥ សៅទីលកងុដែពិសមរ លបសទស្មីោ៉េ ន់ា៉េ។ 
រដឌមហ្វនថីបានឯកភាពបសងកើរអនុលកមុការងារសស្វាហិរញ្ដវរទុ និងអនុលកមុការងារសស្វាទូររមនរមន៍
សៅសលកាមលកមុការងារពាែិជ្ជកមយសស្វា និងលកុមជំ្នញពាែិជ្ជកមយតាមសអឡិេលរនិូេ RCEP។             
រដឌមហ្វនថីបានស្នាជំ្រញុមហ្វនថីរបស់្ខ្វួនខិ្រខំ្េរចា RCEP ឲ្របានស្សលមេតាមទិស្សៅសៅេុង ប្ ំ 
២០១៥ សមយទទួលសាគ ល់កលមិរអភិវឌណន៍សស្ដឌកិេចសផសងៗ ោប ដនភារីនីមួយៗ សៅកបុង RCEP  

 សរៀបេំលទនផលដនអនថរកិេចលបជំុ្រដឌមហ្វនថី ដនភាពជាដដរូសស្ដឌកិេចទូលំទូលាយរំបន់ (RCEP) ជូ្ន                        
សដមថចដតដជា ហ៊ុន ណសន នាយររដឌមស្រនថីដនលពុះរាជាណាេលកកមភុជា 

 សរៀបេំឯកសារ និងេូលរមួកិេចលបជំុ្សលើកទី៨ រែៈកាយ ធិការេរចាពាែិជ្ជកមយ ស្ថីពី “ភាពជាដដរូ
សស្ដឌកិេចទូលំទូលាយរំបន់ និងកិេចលបជំុ្ពាក់ព័នន” និងដឹកនំេូលរមួកិេចលបជំុ្លកមុការងារស្ថីពី
ពាែិជ្ជកមយសស្វាសៅសលកាម RCEP សៅទីលកុងដែពិសមរ លបសទស្មីោ៉េន់ា៉េ  ពីដថងទី១-៧ ណខ្មិថុន 
ប្ ំ២០១៥។ កិេចលបជំុ្បានបនថពិភាកា និងេរចាសមយភាពសជ្ឿនសលឿនសៅមុខ្ខ្វុះៗ សលើពាែិជ្ជកមយ
ទំនិញ និងពាែិជ្ជកមយសស្វា និងវនិិសោរ។ េំសពាុះពាែិជ្ជកមយសស្វា សមយភាពលំបាកសលើកសឡើង
សមយរែៈលបរិភូដនលបសទស្លកីលក (LDCs) កមភុជា ឡាវ និងមីោ៉េ ន់ា៉េ  កិេចលបជំុ្បានឯកភាពផថល់
នូវភាពទន់ភវន់េំសពាុះធារុផសំណដលានរដមវបណនទម ំង៣ សស្បើសឡើងសមយលបទស្ជ្ប៉េុន កូសរ ៉េ 
អូស្រសាថ លី និងែូណវលសហសឡង់  

 ដឹកនំលបរិភូកមភុជាេូលរមួកិេចលបជំុ្លកុមការងារពាែិជ្ជកមយសស្វា ដនរែៈកាយ ធិការេរចាពាែិជ្ជ
កមយ ស្ថីពី “ភាពជាដដរូសស្ដឌកិេចទូលំទូលាយរំបន់ (RCEP)” សលើកទី១០ ពីដថងទី១០-១៧ ណខ្រុលា 
ប្ ំ២០១៥ សៅទីលកងុប៊ាូសាន លបសទស្កូសរ ៉េ។ លបសទស្េូលរមួកបុង RCEP បានផថល់នូវកញ្ច ប់ស្នា
បឋមដនពាែិជ្ជកមយសស្វា។ ភារី ំងអស់្បានចាប់សផថើមេរចាសទឝភារីសលើកញ្ច ប់ស្នាណដលបាន                    
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ផថល់។ លបសទស្កមភុជាបានបញ្ច ប់ការេរចា សទឝភារីសលើកញ្ច ប់ស្នាបឋម ជាមួយលបសទស្ដដរូ
ពាែិជ្ជកមយសស្រអីាសា៊ា នមួយេំនួន។ មហ្វនថីលកសួ្ងក៏បានេូលរមួេរចាផងណដរ សៅកបុងលកមុការងារ                    
ស្ថីពីវធិានលបភពសដើមទំនិញ (ROO) ណដលលបលពឹរថសៅសមយភាពសជ្ឿនសលឿន 

 េូលរមួសធឝើជាវារយិនអំពីណខ្សលកវារ់មួយផវូវមួយ (One Belt One Road) ភាពជាដដរូឆវងស្មុលទបា៉េ សីុ្
ហឝិក (TPP) ភាពជាដដរូសស្ដឌកិេចទូលំទូលាយរំបន់ (RCEP) និងស្ហរមន៍សស្ដឌកិេចអាសា៊ា ន 
(AEC) និងបានេូលរមួជាវារយិន និងពិភាកាសៅកបុងកិេចលបជំុ្លកមុការងារអភិវឌណន៍ពាែិជ្ជកមយ 
សមយសផ្តថ រសំ្ខ្ជន់ផងណដរសៅសលើជំ្នួយស្លាប់ពាែិជ្ជកមយ ការអនុសលោុះពាែិជ្ជកមយដូេជា៖                    
ការមិនជាប់ពននរយ និងមិនជាប់កូតានិងបញ្ញា សផសងៗសទៀរ សដើមផីអភិវឌណវស័ិ្យពាែិជ្ជកមយនិង
ការ់បនទយភាពលកីលកជាសដើម។ 

២.៦.៧ ការងារអនុតាំបន់ 

 ស្លមបស្លមលួ សរៀបេំឯកសារនិងេូលរមួកិេចលបជំុ្សលើកទី១ លកមុការងារេរចាកិេចលពមសលពៀង ស្ថីពី 
“ការជំ្រញុ និងស្លមួលពាែិជ្ជកមយសំ្រាប់រំបន់លរីសកាែអភិវឌណន៍កមភុជា-ឡាវ-សវៀរណាម (CLV 
DTA)” សៅទីលកុងហូជី្មិញ លបសទស្សវៀរណាម ពីដថងទី១-៤ ណខ្កុមមៈ ប្ ំ២០១៥។ កិេចលបជំុ្បានផ្តវ ស់្
បថូរសោបល់សលើសស្េកថីលពាងទី១ ដនកិេចលពមសលពៀងស្ថីពីការជំ្រញុ និងស្លមលួពាែិជ្ជកមយស្លាប់
រំបន់លរីសកាែអភិវឌណន៍កមភុជា-ឡាវ-សវៀរណាម និងបានឯកភាពយកសស្េកថីលពាងសនុះសៅពិភាកា
សៅឯកិេចលបជំុ្សលើកទី២ សៅទីលកងុលកសេុះ លពុះរាជាណាេលកកមភុជា សៅកបុងណខ្ឧស្ភា ប្ ំ២០១៥  

 ទទួលសធឝើជាាច ស់្ផធុះសរៀបេំ និងេូលរមួកិេចលបជំុ្សលើកទី២ ដនលកមុការងារេរចាកិេចលពមសលពៀង ស្ថីពី 
“ការជំ្រញុ និងស្លមលួពាែិជ្ជកមយរំបន់លរីសកាែកមភុជា-ឡាវ-សវៀរណាម (CLV DTA TPFA)” សៅ
ទីលកងុលកសេុះ លពុះរាជាណាេលកកមភុជា ពីដថងទី១១-១២ ណខ្ឧស្ភា ប្ ំ២០១៥ សមយសជារជ័្យ។ កិេច
លបជំុ្បានពិភាកា និងឯកភាពសលើជំ្ពូកេំនួន៣ និងាលតា េំនួន១៣។ កិេចលបជំុ្បានពិភាកា និងសធឝើ
បេចុបផនបភាពដនការបសងកើរលកមុការងារជារិស្ថីពីរំបន់លរីសកាែអភិវឌណន៍ CLV  និងឯកភាពសលើទិស្
សៅដនការេរចាបញ្ច ប់កិេចលពមសលពៀង CLV DTA TPFA ណរេំនួន ៥ កិេចលបជំុ្ប៉េុសណាត ុះ រឺកិេចលបជំុ្
សលើកទី៣ កំែរ់សធឝើសៅណខ្កញ្ញដ  ប្ ំ២០១៥ សៅសខ្រថេំបា៉េសាក់ លបសទស្ឡាវ កិេចលបជំុ្សលើកទី៤ 
កំែរ់សធឝើសៅកបុងណខ្វេិឆិកា ប្ ំ២០១៥ សៅសខ្រថមក់ឡាក់ លបសទស្សវៀរណាម និងកិេចលបជំុ្សលើកទី៥ 
កំែរ់សធឝើសៅសដើមណខ្កុមមៈ ប្ ំ២០១៦ សៅទីលកងុសស្ៀមរាប លពុះរាជាណាេលកកមភុជា។ កិេចលបជំុ្បាន
ឯកភាពថ្ន សស្េកថីលពាងដនកិេចលពមសលពៀងសនុះ នឹងលរូវបញ្ច ប់ការពិនិររសលើទិដឌភាពេាប់ និងមក់
ជូ្នរដឌមហ្វនថីពិចារណា និងអនុម័រ។  កិេចលបជំុ្បានសស្បើថ្ន កិេចលពមសលពៀងស្ថីពីការជំ្រញុ និងស្លមលួ
ពាែិជ្ជកមយស្លាប់រំបន់លរីសកាែអភិវឌណន៍កមភុជា-ឡាវ-សវៀរណាម នឹងេុុះហរទសលខ្ជសៅឯកិេច
លបជំុ្កំពូលរំបន់លរីសកាែអភិវឌណន៍កមភុជា-ឡាវ-សវៀរណាមសលើកទី៩ សៅលពុះរាជាណាេលកកមភុជា 
សៅកបុង ប្ ំ២០១៦ 

 សរៀបេំ និងផថល់ឯកសារស្ហលបរិបរថិការសស្ដឌកិេចកមភុជា ឡាវ មីោ៉េ ន់ា៉េ  និងសវៀរណាម (CLMV) 
ជូ្នលកសួ្ងការបរសទស្ និងស្ហលបរិបរថិការអនថរជារិ ស្លាប់សរៀបេំឯកសារជូ្នស្សមថេសរសជា 
លបមុខ្ដឹកនំរាជ្រមឌ ភិបាលកមភុជាេូលរមួកិេចលបជំុ្កំពូល កមភុជា-ឡាវ-មីោ៉េ ន់ា៉េ  និងសវៀរណាម 
សលើកទី៧ ពីដថងទី២២-២៣ ណខ្មិថុន ប្ ំ២០១៥ សៅទីលកងុដែពិសមរ លបសទស្មីោ៉េន់ា៉េ  

 េូលរមួកិេចលបជំុ្ជាមួយស្ាជិ្ករដឌស្ភា និងលពឹទនស្ភាកមភុជា ដឹកនំសមយ ឯរឧតថម ឈាង វុន 
របធានរណៈរមាម ធិការទី៥ ដនរដឌស្ភា សដើមផរីាយការែ៍ និងពិភាកាអំពីរំបន់លរីសកាែ
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អភិវឌណន៍កមភុជា-ឡាវ-សវៀរណាម សៅដថងទី៣ ណខ្កញ្ញដ  ប្ ំ២០១៥ សៅវាិនរដឌស្ភាកមភុជា សមយ                  
សជារជ័្យ។ ឯកឧរថម   ឈាង វនុ បានសការស្រសស្ើរ និងវាយរដមវខ្ភស់្េំសពាុះការអនុវរថការងារ 
CLV DTA របស់្រាជ្រមឌ ភិបាលកមភុជាជាពិសស្ស្ កិេចលបលបរិបរថិការលអរបស់្លកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ
ណដលជាលកសួ្ងនំមុខ្ការងារ CLV DTA ជាមួយរដឌភាជារិកមភុជា។ ឯកឧរថមលបធានបានសស្បើឲ្រ                       
រមឌ ភិបាល ជាពិសស្ស្ លកសួ្ងពាែិជ្ជកមយបនថ និងបសងកើនកិេចស្ហលបរិបរថិការបណនទមសទៀរជាមួយ
ស្ភាជារិកមភុជា 

 អមដំសែើ ររែៈលបរិភូកមភុជាេូលរមួស្នបិសី្ទរដឌមហ្វនថីមហាអនុរំបន់សមរងគ (GMS) សលើកទី ២០ ពី
ដថងទី៩-១០ ណខ្កញ្ញដ  ប្ ំ២០១៥ សៅទីលកងុដែពិសមរ លបសទស្មីោ៉េន់ា៉េ។ រដឌមហ្វនថីបានពិនិររសឡើង
វញិអំពីស្មិទនិផលថយីៗ ដនកិេចស្ហលបរិបរថិការមហាអនុរំបន់សមរងគ រមួានដូេជាវឌណនភាពដន 
ណផនការអនុវរថន៍លកបខ័្ែឍ ការងារវនិិសោរកបុងរំបន់ (RIF-IP) និងពិភាការកវធីិសាស្រស្ថនន សដើមផី
អនុវរថណផនការការងារសនុះទទួលបាននូវលបសិ្ទនិភាពខ្ភស់្។ រដឌមហ្វនថី GMS បានអនុម័រសលើលកបខ័្ែឍ
ការងារយុទនសាស្រស្ថស្លាប់អភិវឌណន៍ទីលកងុកបុងមហាអនុរំបន់សមរងគនិងវាយរដមវខ្ភស់្សលើរំនិរផថួេ
សផថើមរបស់្ធនោរអភិវឌណន៍អាសីុ្ (ADB) កបុងការបសងកើរនូវរសលាងទិនបន័យស្លាប់រំបន់ GMS 

 ស្លមបស្លមលួ សរៀបេំ និងដឹកនំកិេចលបជំុ្កិេចលបជំុ្អនថរលកសួ្ងសៅដថងទី ១៧ ណខ្កញ្ញដ  ប្ ំ២០១៥
សដើមផីសលរៀមេូលរមួកិេចលបជំុ្េរចា កិេចលពមសលពៀងស្ថីពីការជំ្រញុ និងស្លមលួពាែិជ្ជកមយស្លាប់
រំបន់លរីសកាែអភិវឌណន៍កមភុជា-ឡាវ-សវៀរណាម សលើកទី៣។ កិេចលបជំុ្បានពិនិររសមើលនូវកថ្នខ័្ែឍ
និងាលតាមួយេំនួនណដលបនសល់ពីកិេចលបជំុ្សលើកទី២ និងឯកភាពសលើេំែុេ និងជំ្ហរមួយេំនួន 
សដើមផយីកសៅេរចាជាមួយភារីសវៀរណាម 

 ស្លមបស្លមលួ និងដឹកនំរែៈលបរិភូកមភុជាេូលរមួកិេចលបជំុ្កិេចសលើកទី៣ ដនលកមុការងារេរចាកិេច
លពមសលពៀងជំ្រញុ និងស្លមួលពាែិជ្ជកមយសំ្រាប់រំបន់លរីសកាែអភិវឌណន៍កមភុជា-ឡាវ-សវៀរណាម 
(CLV DTA TPFA) សលើកទី៣ សៅទីលកុងបា៉េកសស្ សខ្រថេំបា៉េសាក់ លបសទស្ឡាវ ពីដថងទី ២៣-២៤ ណខ្
កញ្ញដ ប្ ំ ២០១៥ លបកបសមយសជារជ័្យ។ កិេចលបជំុ្បានពិភាកា និងឯកភាពសលើាលតាមួយេំនួន
បណនទម សទៀរសៅកបុងកិេចលពមសលពៀង CLV DTA TPFA។ កិេចលបជំុ្ បានករ់សំ្ោល់សលើាលតា ៨.២                 
ស្ថីពីសំ្សែើ លរប់លរងសាេ់លបាក់ ណដលបានសលើកសឡើងសមយភារីឡាវ និងសវៀរណាម។ កមភុជាពំុ
បានឯកភាពសលើាលតា ៨.២ សនុះសទ សហើយកមភុជាក៏បានសលើកជាសំ្សែើ រថយីមួយសផសងសទៀរ រឺាលតា
៨.៣ សមយកមភុជាេង់បានឲ្រានការកំែរ់ទឹកលបាក់េាស់្លាស់្ តាមេាប់អនថរជារិស្លាប់ ឲ្រ
អបកសធឝើដំសែើ រកាន់សាេ់លបាក់ទូសៅ ឆវងការ់លពំណដនសៅកបុងរំបន់លរីសកាែអភិវឌណន៍កមភុជា-ឡាវ-                        
សវៀរណាម អាេនឹងយកសាេ់លបាក់តាមខ្វួនបានសលកាមមួយមឺុនដុលាវ រ ក៏ប៉េុណនថ សបើអបកសធឝើដំសែើ រទូសៅ
កាន់សាេ់លបាក់សលើស្ពីមួយមឺុនដុលាវ រ លរូវណរជូ្នដំែឹងដល់អាជាញ ធររយ សៅតាមារ់លេក                          
លពំណដន។ កិេចលបជំុ្ មិនបានឯកភាពោប សលើសំ្សែើ រ ំងពីរសនុះសទ រឺទុកពិនិររ និងពិភាកាោប សៅ
កិេចលបជំុ្សលើកសលកាយកិេចលបជំុ្បានឯកភាពសលើាលតាមួយេំនួនបណនទមសទៀរ សហើយនឹងបនថពិភាកា
បណនទមសទៀរសៅសលើាលតាណដលសៅសស្ស្ស្ល់ សហើយភារីនីមួយៗ អាេនឹងសលើកនូវសំ្សែើ បណនទម
សទៀរស្លាប់មក់បញ្ចូ លកបុងាលតានីមួយៗ សៅឯកិេចលបជំុ្សលើកសលកាយណដលសលោងសធឝើសៅទីលកងុ
មក់ឡាក់ លបសទស្សវៀរណាមសៅសដើម ប្ ំ២០១៦ 

 សលរៀមសរៀបេំឯកសារ និងស្លមបស្លមលួការងារ ពាក់ព័ននស្លាប់េូលរមួកិេចលបជំុ្រែៈកាយ ធិការ
ស្លមបស្លមលួេលមុុះស្លាប់អភិវឌណន៍រំបន់លរីសកាែ កមភុជា-ឡាវ-សវៀរណាម សលើកទី១០ និងកិេច
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លបជំុ្ពាក់ព័នន ណដលសលោងនឹងលបារពនសធឝើពីដថងទី០៧-១១ ណខ្ធបូ ប្ ំ២០១៥ សៅទីលកងុបា៉េកសស្ សខ្រថ                        
េំបា៉េសាក់ លបសទស្ឡាវ 

 ស្លមបស្លមលួសរៀបេំកិេចលបជំុ្ពិភាកាសលរៀមសៅដថងទី០៣ ណខ្វេិឆិកា ប្ ំ២០១៥ ស្លាប់សៅេូលរមួ
កិេចលបជំុ្ CLV DTA JCC សលើកទី១០ និងកិេចលបជំុ្ពាក់ព័នន។ កិេចលបជំុ្បានពិភាកាសៅសលើការណបង
ណេកការងារសពលសៅេូលរមូលបជំុ្សៅលបសទស្ឡាវ និងពិភាកាសលើកិេចការមួយេំនួនស្ថីពីការសលរៀម
សរៀបេំកិេចលបជំុ្អនថរលកសួ្ង សៅដថងទី៣០ ណខ្វេិឆិកា ប្ ំ២០១៥។  

  ២.៦.៨ ការងារដទវភារ ី

 ស្ហការ ស្លមបស្លមលួ សរៀបេំឯកសារ និងសធឝើជំ្នួយសាយ ររីស្ថីពីកិេចស្ហលបរិបរថិការសស្ដឌកិេច 
ពាែិជ្ជកមយរវាងកមភុជា-េិន ជូ្នសដមថចអរគមហាដសនាបតីដតដជា ហ៊ុន ណសន នាយររដឌមស្រនថី
ដនលពុះរាជាណាេលកកមភុជា ទទួលជួ្បពិភាកាសទឝភារី ជាមួយរែៈលបរិភូពាែិជ្ជកមយដឹកនំសមយ
សលាកជំ្ វ សៅ ោន (Gao Yan) អនុរដឌមហ្វនថីពាែិជ្ជកមយដនសាធារែរដឌលបជាានិរេិន សៅ                    
លពុះរាជាណាេលកកមភុជាពីដថងទី២៤-២៧ ណខ្ឧស្ភា ប្ ំ២០១៥ 

 ដឹកនំកិេចលបជំុ្សលើកទី៤ ដនរែៈកាយ ធិការស្ហលបរិបរថិការសស្ដឌកិេចនិងពាែិជ្ជកមយរវាងកមភុជា
និងេិន សៅដថងទី២៥ ណខ្ឧស្ភា ប្ ំ២០១៥ សៅស្ណាឌ ោររា៉េស្ហឝឺលឡឺរ ៉េោូ៉េល ដនទីលកងុភបំសពញ                
លពុះរាជាណាេលកកមភុជា លបកបសមយសជារជ័្យ 

 សរៀបេំឯកសារ និងដឹកនំរែៈលបរិភូលកសួ្ងពាែិជ្ជកមយេូលរមួកិេចលបជំុ្សលរៀមសៅលកសួ្ងការ
បរសទស្ និងស្ហលបរិបរថិការអនថរជារិ សៅដថងទី៨ ណខ្កញ្ញដ  ប្ ំ២០១៥ សដើមផពិីនិររសមើលសលើសស្េកថី
លពាងកំែរ់សហរុដនកិេចលបជំុ្រែៈកាយ ធិការេលមុុះកមភុជា-សវៀរណាម ស្ថីពីសស្ដឌកិេច វបផធមម វទិា
សាស្រស្ថ និងបសេចកសទស្សលើកទី១៤ សៅណខ្រុលា ប្ ំ២០១៥ សៅលបសទស្សវៀរណាម ណដលលរូវដឹកនំ
សមយ ឯរឧតថម ដហា ណា ាំហុង ឧបនាយររដឌមស្រនថី រដឌមហ្វនថីការបរសទស្និងស្ហលបរិបរថិការ
អនថរជារិ និងឯកឧរថម Pham Binh Minh ឧបនយកររដឌមហ្វនថី រដឌមហ្វនថីការបរសទស្សវៀរណាម។ 
លកសួ្ងពាែិជ្ជកមយបានផថល់នូវសោបល់មួយេំនួនពាក់ព័នននឹងវស័ិ្យពាែិជ្ជកមយ និងវនិិសោរ 

 ស្លមបស្លមលួសរៀបេំ និងេូលរមួកិេចលបជំុ្កិេចលបជំុ្អនថរលកសួ្ងសៅដថងទី១០ ណខ្កញ្ញដ  ប្ ំ២០១៥ សៅ
លកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ សដើមផីសលរៀមសរៀបេំកិេចលបជំុ្េរចា ស្ថីពីកិេចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយតាមលពំណដន              
កមភុជា-សវៀរណាម។ កិេចលបជំុ្បានឯកភាពេំែុេមួយេំនួនសដើមផីេរចាជាមួយភារីសវៀរណាម 

 ទទួលជាាច ស់្ផធុះសរៀបេំ និងេូលរមួកិេចលបជំុ្េរចាកិេចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយតាមលពំណដនកមភុជា-                    
សវៀរណាមសៅដថងទី១១ ណខ្កញ្ញដ  ប្ ំ២០១៥ សៅទីស្ថីការលកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ លបកបសមយ                          
សជារជ័្យ។ កិេចលបជំុ្បានបនថេរចាជំ្ពូក និងាលតាមួយេំនួនដនកិេចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយតាមលពំ
ណដនកមភុជា-សវៀរណាម ណដលបនសល់ពីកិេចលបជំុ្សលើកទី១ និងបានឯកភាពនូវកថ្នខ័្ែឍ  និងាលតា
មួយេំនួនបណនទមសទៀរ 

 េូលរមួកិេចលបជំុ្រែៈកមយការេលមុុះស្លាប់ស្ហលបរិបរថិការសទឝភារីកមភុជា-ដថ សលើកទី៩ ណដលបាន
លបារពនសធឝើកាលពីដថងទី១៥-១៦ ណខ្មករា ប្ ំ២០១៥ សៅទីលកុងសស្ៀមរាប។ ពាក់ព័នននឹងវស័ិ្យ                      
សស្ដចកិេច និងពាែិជ្ជកមយភារី ំងពីរបានសំ្ណដងនូវការរកីរាយអំពីកំសែើ នពាែិជ្ជកមយ វនិិសោរ 
និងសទស្េរែ៍រវាងលបសទស្ ំងពីរ។ កិេចលបជំុ្រពឹំងទុកថ្ន ពាែិជ្ជកមយសទឝភារី នឹងសកើនសឡើងជាសរៀង
រាល់ ប្ ំ សៅតាមសស្េកថីស្សលមេរបស់្លកសួ្ងពាែិជ្ជកមយលបសទស្ ំងពីរ ណដលនឹងជំ្រញុឲ្រ                    
ពាែិជ្ជកមយ សទឝភារីសកើនសឡើងបាន ៣០% កបុងរយៈសពលមួយ ប្ ំ រិរចាប់ពី ប្ ំ២០១២ ដល់ ប្ ំ
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២០១៥។ សដើមផីបសងកើនពាែិជ្ជកមយ និងវនិិសោរបណនទមសទៀរ ភារី ំងពីរនឹងសរៀបេំកិេចេរចាសលើកិេច
លពមសលពៀង ស្ថីពីការសជ្ៀស្វាងយកពននសទឝដងសៅសពល្ប់ៗសនុះ។ ភារីដថបានសស្បើសំុ្ឲ្រអបកជំ្នួញ
កមភុជា ំងវស័ិ្យសាធារែៈ និងឯកជ្នពិចារណាសលើការសលបើលបាស់្ផារមូលធនរបស់្ដថ (Thai 
Capital Market) សធឝើជាទុនេលនលទពរ សដើមផីជួ្យជំ្រញុ និងលទលទង់កំសែើ នសស្ដឌកិេចរបស់្កមភុជា 

 ស្លមបស្លមលួការពិភាកាការងារជាមួយនឹងលកសួ្ង-សាទ ប័នពាក់ព័នន និងភារីសវៀរណាម សដើមផី
ពិនិររសមើលសឡើងវញិសលើកិេចលពមសលពៀងស្ថីពីពាែិជ្ជកមយទំនិញសៅតាមលពំណដនរវាងកមភុជា និងសវៀរ
ណាម កិេចលពមសលពៀងស្ថីពីទំនិញឆវងការ់ និងកិេចស្ហលបរិបរិថការអភិវឌណន៍ពាែិជ្ជកមយតាមលពំ
ណដនកមភុជា-សវៀរណាម 

 ស្លមបស្លមលួសលរៀមេូលរមួកិេចលបជំុ្រែៈកាយ ធិការពាែិជ្ជកមយេលមុុះកមភុជា-ដថ សលើកទី៥ ណដល
ពីដថងទី០៣-០៤ ណខ្ធបូ ប្ ំ២០១៥ លកងុបាងកក សដើមផីបនថពិភាការកដំសណាុះស្រាសាយសលើបញ្ញា                        
សំ្ខ្ជន់ៗមួយេំនួនដូេជា៖ បញ្ញា  ក់ទងនឹងការនំទំនិញកសិ្ផលកមភុជាេូល និងឆវងការ់លបសទស្
ដថ ពីសាទ នភាពពាែិជ្ជកមយសទឝភារី លរួរពិនិររលទនផលអនុវរថណផនការស្កមយភាពពាែិជ្ជកមយ  និង
វនិិសោររវាងកមភុជានិងដថ និងបញ្ញា ថយីៗមួយេំនួនសទៀរ។ 

  ២.៦.៩ សហរមន៍ដសដឌរិចចអាស៊ាន 

 តាមការអសញ្ជ ើញរបស់្លកសួ្ងឧស្ាហកមយ និងពាែិជ្ជកមយឡាវ មហ្វនថីលកសួ្ងពាែិជ្ជកមយបានេូល
រមួសធឝើជាវារយិន សដើមផីណេករណំលកបទពិសសាធន៍ សៅកបុងសិ្កាខ សាលាស្ថីពីស្ហរមន៍  សស្ដឌកិេច                          
អាសា៊ា ន (AEC) សៅទីលកុងសវៀងេ័នធ សៅដថងទី៣ ណខ្កុមមៈ ប្ ំ២០១៥ សមយានការេូលរមួសាថ ប់ និង
ពិភាកា ពីណផបករមឌ ភិបាល ណផបកឯកជ្ន និងអងគការស្ងគមសីុ្វលិេំនួនជាង ៣០០នក់ 

 េុុះផសពឝផាយស្ថីពី “ស្ហរមន៍សស្ដឌកិេចអាសា៊ា ន” សៅតាមសខ្រថ-លកុងមួយេំនួន សដើមផីឲ្រពួកសរលបងុ
សលបៀបសរៀបេំខ្វួនេូលរមួនិងសធឝើយុទនសាស្រស្ថ រកវធីិសមុះស្រាសាយេំសពាុះការលបឈម និងផលបេច័យ
ននសលើជី្វភាពរស់្សៅ ការងារ និងអាជី្វកមយ ពីការណកទលមង់ ការលបកួរលបណជ្ង ក៏ដូេជា ញយក
ឱ្កាស្និងអរទលបសោជ្ន៍ ពីស្ហរមន៍សស្ដឌកិេចអាសា៊ា ន ប្ ំ២០១៥ និងស្ហរមន៍សស្ដឌកិេច                                  
អាសា៊ា ន ប្ ំ ២០១៦-២០២៥ 

 សរៀបេំនូវជំ្នួយសាយ ររី បទបងាា ញ និងសុ្នធរកថ្ននន ជូ្នថ្នប ក់ដឹកនំ ស្លាប់សវទិកា និងសិ្កាខ ស្ថីពី
ស្ហរមន៍សស្ដឌកិេចអាសា៊ា ន និងសវទិកាននស្ថីពីពាែិជ្ជកមយសៅកបុងលបសទស្ និងអនថរជារិ។ 

  ២.៦.១០ ពាណិជ្ជរមមដសវា 

 ទទួលសធឝើជាាច ស់្ផធុះសរៀបេំ និងេូលរមួកិេចលបជំុ្រែៈកាយ ធិការស្លមបស្លមលួអាសា៊ា ន ស្ថីពី                        
“សស្វាសលើកទី៨០ (80 CCS) និងកិេចលបជំុ្លកមុកាងារពាក់ព័នន” ពីដថងទី១២-១៦ ណខ្មករា ប្ ំ២០១៥ 
សៅទីលកងុសស្ៀមរាបលពុះរាជាណាេលកកមភុជា លបកបសមយសជារជ័្យ។ កិេចលបជំុ្បានពិភាកាសរៀបេំ
បសងកើរកិេចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយសស្វាអាសា៊ា ន (ATISA) ណដលនឹងជំ្នួយកិេចលពមសលពៀងលកបខ័្ែឍ
អាសា៊ា នស្ថីពីសស្វា(AFAS) សហើយសលោងេុុះហរទសលខ្ជសៅកបុង ប្ ំ២០១៦។ កិេចលបជំុ្បានចាប់សផថើម
ពិភាកាសរៀបេំកញ្ច ប់ស្នាទី ១០ ឬកញ្ច ប់េុងសលកាយ ដនកិេចលពមសលពៀង AFAS ជាពិសស្ស្                            
ការផថល់ការស្នាសលើ បណាថ អនុវស័ិ្យសស្វា សៅេសនវ ុះកលមិរពី ១០៤ អនុវស័ិ្យ ដល់ ១២៨                   
អនុវស័ិ្យស្លាប់កញ្ច ប់ស្នាទី១០ តាមសស្េកថីស្សលមេរបស់្កិេចលបជំុ្រដឌមហ្វនថីសស្ដឌកិេចអាសា៊ា ន
សលើកទី៤៤ សៅដថងទី២៨ ណខ្សី្ហា ប្ ំ២០១២ សៅទីលកុងសស្ៀមរាប លពុះរាជាណាេលកកមភុជា។                     
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កិេចលបជំុ្បានឯកភាពរាយការែ៍អំពី លទនផលដនការពិភាកាដំបូងសនុះ ជូ្នកិេចលបជំុ្ឧរថមមហ្វនថី                   
សស្ដឌកិេច សដើមផរីាយការែ៍ជូ្នរដឌមហ្វនថីសៅកិេចលបជំុ្េសងអៀររដឌមហ្វនថីសស្ដឌកិេចអាសា៊ា នសៅេុងណខ្កុមមៈ 
ប្ ំ២០១៥  

 សរៀបេំឯកសារ និងដឹកនំរែៈលបរិភូកមភុជាេូលរមួ កិេចលបជំុ្រែៈកាយ ធិការស្លមបស្លមលួ                         
អាសា៊ា ន ស្ថីពីសស្វាសលើកទី៨១ សៅទីលកងុកូឡាឡាពួំរ លបសទស្ា៉េ សឡសីុ្ ពីដថងទី៥-៨ ណខ្ឧស្ភា                      
ប្ ំ២០១៥។ កិេចលបជំុ្បានបនថពិភាកាសស្េកថីលពាងកញ្ច ប់ស្នាទី ១០ ដនកិេចលពមសលពៀងលកបខ័្ែឍ
អាសា៊ា នស្ថីពីសស្វា។ សមយជួ្បនូវបញ្ញា លំបាកសៅកបុងការបំសពញបានតាមេសនវ ុះកលមិរពី ១០៤ 
ដល់ ១២៨ អនុវស័ិ្យស្លាប់កញ្ច ប់ទី១០ កិេចលបជំុ្បានឯកភាពមក់សេញនូវសំ្សែើ មួយេំនួនដូេ
ជា៖ បសងកើនេំនួនដនភាពទន់ភវន់រហូរដល់ ១៥%, ការ់បនទយនូវកំររិកំែរ់ដនរដមវលទពរបរសទស្ពី 
៧០% មកសៅលរឹម ៥០%, ពនាការកំែរ់សពលដនការបញ្ច ប់កញ្ច ប់ទី១០, និងការសរៀបេំស្លាប់                  
រយៈសពលអនថរកាល ឲ្រស្រាស្បនឹងទិស្សៅសដើមរបស់្កញ្ច ប់ទី១០។ល។  កិេចលបជំុ្បានឯកភាពសធឝើ
របាយការែ៍ជូ្នឧរថមមហ្វនថីនិងរដឌមហ្វនថីសស្ដឌកិេចអាសា៊ា នសដើមផីសូ្មការណែនំ 

 សរៀបេំ និងដឹកនំកិេចលបជំុ្អនថរលកសួ្ងសៅដថងទី១៧ ណខ្កកកម ប្ ំ២០១៥ សៅទីស្ថីការលកសួ្ង                 
ពាែិជ្ជកមយ សដើមផីពិភាកាអំពីការសធឝើសស្េកថីលពាងកញ្ច ប់ស្នាទី១០ ឬកញ្ច ប់ស្នាេុងសលកាយដន
កិេចលពមសលពៀងលកបខ័្ែឍ អាសា៊ា នស្ថីពីសស្វាស្លាប់យកសៅពិភាកា សៅឯកិេចលបជំុ្រែៈកាយ ធិការ
ស្លមបស្លមលួអាសា៊ា នស្ថីពីសស្វាកមយ សលើកទី៨២ ពីដថងទី២៨ ណខ្កញ្ញដ  ដល់ដថងទី២ ណខ្រុលា                            
ប្ ំ២០១៥ សៅលបសទស្សឹ្ងាបូរ ី

 ស្លមបស្លមលួ សរៀបេំឯកសារ និងដឹកនំរែៈលបរិភូកមភុជាេូលរមួកិេចលបជំុ្រែៈកាយ ធិការ
ស្លមបស្លមលួ     អាសា៊ា នស្ថីពីសស្វាសលើកទី៨២ (82 CCS) និងកិេចលបជំុ្លកមុកាងារពាក់ព័នន ពីដថងទី
២៨ ណខ្កញ្ញដ  ដល់ដថងទី២ ណខ្រុលា ប្ ំ២០១៥ សៅទីលកងុសឹ្ងាបូរ ី លបកបសមយសជារជ័្យ។ កិេចលបជំុ្
បានបនថពិភាកាសរៀបេំកញ្ច ប់ស្នាទី១០ ដនកិេចលពមសលពៀងលកបខ័្ែឍ អាសា៊ា នស្ថីពីសស្វា និងបាន
បនថពិភាកាសរៀបេំបសងកើរកិេចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយសស្វាអាសា៊ា ន (ATISA) ណដលនឹងជំ្នួយកិេចលពម
សលពៀងលកបខ័្ែឍ អាសា៊ា នស្ថីពីសស្វា និងសលោងមក់ជូ្នរដឌមហ្វនថីសស្ដឌកិេចអាសា៊ា នេុុះហរទសលខ្ជសៅ
កបុង ប្ ំ២០១៦។ កិេចលបជំុ្បានវាយរដមវេំសពាុះការផថល់ដំបូងកញ្ច ប់ស្នាទី១០ ដនកិេចលពមសលពៀង 
AFAS។ កបុងេំសណាមលបសទស្អាសា៊ា ន ានណរលបសទស្សឹ្ងាបូរ ី ដថ និងមីោ៉េ ន់ា៉េប៉េុសណាត ុះ ណដល
បំសពញបាននូវការផថល់អនុវស័ិ្យសស្វាេំនួន៥០% កបុងកញ្ច ប់ស្នាទី១០ ស្លាប់ ប្ ំ២០១៥។ ការ
វាយរដមវរបស់្សលខ្ជធិការមឌ នអាសា៊ា ន លបសទស្កមភុជានឹងលរូវផថល់ការស្នាសបើកេំហរអនុវស័ិ្យ 
េំនួន១០ បណនទម សដើមផបំីសពញបាន ៥០% ដនអនុវស័ិ្យដនកញ្ច ប់ស្នាទី១០ ស្លាប់ ប្ ំ២០១៥។ 

 ២.៧ រិចចសហរបតិបតថកិារពាណិជ្ជរមមជាមយួអឺរ ៉បុ មជ្ឈមឹបូព៌ា និងអាស្រហវរិ 

 ទទួលជួ្បពិភាកាការងារជាមួយឯកឧរថម Dherar Naser Ebrahim Al-Najran Al-Tuwaijri 
ឯកអរគរដឌទូរដនរដឌរូណវ ៉េរលបចំាលពុះរាជាណាេលកកមភុជា សដើមផពិីភាកាអំពីការពលងីកកិេចស្ហលបរិបរថិ
ការពាែិជ្ជកមយ និងវនិិសោរ 

 សរៀបេំឯកសារសំ្ខ្ជន់ៗ រមួានឯកសារជំ្នួយសាយ ររីអំពី លបសទស្ស្ឝុីស្ អាហ្វហឝិកខ្ជងរផូង ហាឝ ងំ
ឡង់កូឡំប៊ាី មែឺា៉េក អាលវឺម៉េង់ សអហសីុប រួករី និងស្ហព័ននរសុ្សីុ សដើមផីលបមូលទិនបន័យស្ទិរិ
ពាែិជ្ជកមយ និងព័រមានអំពីផលិរផលស្កាថ នុពល និងទីផារស្លាប់េូលរមួកិេចលបជំុ្ ស្ថីពីសវទិកា
សស្ដឌកិេចពិភពសលាកសៅមវ ៉េសូ្ លបសទស្ស្ឝុីស្ 
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 ទទួលជួ្បពិភាកាការងារជាមួយសលាក Yoichi Kobayashi នយកលកុមហ៊ាុន ITOCHU Corporation 
និងជាលបធានរែៈកាយ ធិការជ្ប៉េុន-សមរងគដនសលខ្ជធិការមឌ នស្ភាពាែិជ្ជកមយ និងឧស្ាហកមយ
ដនលបសទស្ជ្ប៉េុន សដើមផជំី្រញុឲ្រានការបណាថ ក់ទុនពីជ្ប៉េុនមកកមភុជា ការសហាុះសហើរលរង់រវាងកមភុជា 
និងជ្ប៉េុន លពម ំងការលុបសចាលទិមឌ ការេូលរបស់្លបសទស្ ំងពីរ 

 ជំ្នួបពិភាកាការងារជាមួយឯកឧរថម វសីរស្សស្វវ សហ្វហាគ ផល ឯកអរគរដឌទូរវសិាមញ្ដ និងសពញ
ស្មរទភាព ដនសាធារែរដឌសឆក លបចំាកមភុជា 

 សរៀបេំ និងបសងកើរលបកាស្សលខ្០៣៦ ព.ែអមអ េុុះដថងទី២៧ ណខ្មករា ប្ ំ២០១៥ ស្ថីពីការបសងកើរ      
រែៈកមយការ និងអនុរែៈកមយការសរៀបេំកិេចលបជំុ្សលើកទី១ ស្ថីពីរែៈកមយការសស្ដឌកិេចេលមុុះ                    
កមភុជា-រួករី 

 ស្ហការជាមួយលកសួ្ងការបរសទស្ និងស្ហលបរិបរថិការអនថរជារិ ណេករណំលកនូវព័រមាន និងបាន
ផថល់នូវរបាយការែ៍ស្ថីពីសបស្កកមយពាែិជ្ជកមយសៅរដឌរូណវ ៉េរ ពីដថងទី៣០ ណខ្វេិឆិកា ដល់ដថងទី០២                    
ណខ្ធបូ ប្ ំ២០១៤ 

 ទទួលជួ្បពិភាកាការងារជាមួយសលាក Recep Eriş អនុរំណាងសាទ នទូរសបស្កកមយនិងជាសលខ្ជ                  
ទី១ ដនសាទ នទូរសាធារែរដឌរួករីលបចំាសៅកមភុជា សៅដថងទី០២ ណខ្កុមមៈ ប្ ំ២០១៥ សដើមផពិីនិររ
សមើលអំពីការងារសលរៀមសរៀបេំទូសៅ រាប់បញ្ចូ ល ំងការពិភាកាអំពីរសបៀបវារៈកិេចលបជំុ្ និងការងារប
ដិស្ណាឌ រកិេចរបស់្កមភុជាេំសពាុះរែៈលបរិភូរួករី ណដលនឹងអសញ្ជ ើញមកេូលរមួកិេចលបជំុ្សលើកទី១ 
ដនរែៈកមយការសស្ដឌកិេចេលមុុះកមភុជា-រួករី  

 សរៀបេំកិេចលបជំុ្សលរៀមដផធកបុងលកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ ស្លាប់កិេចលបជំុ្សលើកទី១ ស្ថីពីរែៈកមយការ                     
សស្ដឌកិេចេលមុុះកមភុជា-រួករី សៅដថងទី០៣ ណខ្កុមមៈ ប្ ំ២០១៥ សៅទីស្ថីការលកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ សមយ
ានការេូលរមួពីអនុរែៈកមយការ ំងអស់្ សដើមផីជ្លាបជូ្នអំពីការងារ និងការណបងណេកការងារ
កបុងអនុរែៈកាយ ធិការ ំងអស់្ 

 សរៀបេំកិេចលបជំុ្សលរៀមអនថរលកសួ្ងស្លាប់កិេចលបជំុ្សលើកដំបូង  ស្ថីពីរែៈកមយការសស្ដឌកិេចេលមុុះ
រវាងកមភុជា និងសាធារែរដឌរួករី សៅដថងទី០៦ ណខ្កុមមៈ ប្ ំ២០១៥ សៅទីស្ថីការលកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ 
សមយានការេូលរមួពីមហ្វនថីរំណាងអនថរលកសួ្ង-សាទ ប័នពាក់ព័ននេំនួន ១៣ សដើមផីពិនិររសៅសលើ                    
សស្េកថីលពាងរសបៀបវារៈកិេចលបជំុ្ និងកំែរ់សហរុកិេចលបជំុ្រមួ សំ្សៅសរៀបេំជំ្ហររមួរបស់្កមភុជាកបុង
ការេរចាជាមួយភារីរួករី 

 ស្លមបស្លមលួការងារជាមួយលកសួ្ងឧស្ាហកមយ និងសិ្បផកមយ សដើមផីបញ្ជូ នសស្េកថីលពាង                          
អនុស្សរែៈដនការសោរយល់ោប រវាងកមភុជានិងរួករី ស្ថីពីស្ថង់មរនិងកិេចស្ហលបរិបរថិការរវាង
សាទ ប័នស្ថង់មរដនលបសទស្ ំងពីរ 

 សរៀបេំលបកបសមយសជារជ័្យ និងានណផវផ្តក  កិេចលបជំុ្សលើកទី១ ស្ថីពីរែៈកមយការសស្ដឌកិេចេលមុុះ
កមភុជា-រួករី ណដលបានលបលពឹរថសៅចាប់ពីដថងទី១០-១១ ណខ្កុមមៈ ប្ ំ២០១៥ សៅស្ណាឌ ោរឡឺរ ៉េោូ៉េ ល់ 
រាជ្ធានីភបំសពញ សលកាមការដឹកនំរបស់្លកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ ណដលជាស្ហលបធានអងគលបជំុ្ជាមួយនឹង
ឯកឧរថម Fikri IŞIK រដឌមហ្វនថីលកសួ្ងវទិាសាស្រស្ថ ឧស្ាហកមយ និងបសេចកវទិាដនសាធារែរដឌរួករី  

 េូលរមួជាមួយថ្នប ក់ដឹកនំលកសួ្ង សៅកបុងកិេចលបជំុ្លកមុការងារអនថរលកសួ្ង-សាទ ប័ន ស្លាប់សមុះ
ស្រាសាយបញ្ញា ដី     ស្មផ នសស្ដឌកិេចស្លាប់ដំណំាអំសៅផលិរស្ករស្នំសេញ សៅដថងទី១២ ណខ្កុមមៈ 
និងដថងទី១៩ ណខ្មីន ប្ ំ២០១៥ 
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 ជំ្នួបពិភាកាការងារជាមួយរែៈលបរិភូមួយលកមុមកពីលបសទស្ជ្ប៉េុន ណដលដឹកនំសមយសលាក 
Shosuke MORI លបធានស្ហព័ននសស្ដឌកិេចរំបន់កាន់ដស្ (Kankeiren) រមួ ំងរែៈលបរិភូណដល
ានស្ាស្ភាពជា នយកលបរិបរថិជាន់ខ្ភស់្លកមុហ៊ាុនជ្ប៉េុនធំៗ េំនួន ៣៦របូនិង ឯកឧរថម 
KUMAMARU Yuji ឯកអរគរដឌទូរជ្ប៉េុនលបចំាសៅកមភុជា សៅដថងទី១៩ ណខ្កុមមៈ ប្ ំ២០១៥ សៅទីស្ថីការ
លកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ 

 ស្ហការជាមួយលកសួ្ងឧស្ាហកមយ និងពាែិជ្ជកមយ សវៀរណាម សដើមផីសរៀបេំឱ្រានទស្សនកិេច
សិ្ការបស់្មហ្វនថី សដើមផីណស្ឝងយល់អំពីបទពិសសាធរបស់្សវៀរណាម សៅកបុងការេរចាបសងកើររំបន់
ពាែិជ្ជកមយសស្រជីាមួយស្ហភាពសស្ដឌកិេចអាសីុ្-អឺរ ៉េបុ (EEU) 

 សរៀបេំឯកសារសំ្ខ្ជន់ៗ រមួាន៖ សស្េកថីលពាងេាប់និងសស្េកថីណថវងសហរុ ស្លាប់សស្បើសំុ្ឱ្រស្ភា          
ផថល់ស្ចាច ប័ន សលើកិេចលពមសលពៀង ស្ថីពី កិេចស្ហលបរិបរថិការពាែិជ្ជកមយនិងសស្ដឌកិេច រវាងរាជ្រមឌ             
ភិបាលដនលពុះរាជាណាេលកកមភុជា និងរមឌ ភិបាលដនសាធារែរដឌសបឡារសុ្ លពម ំងបានេូលរមួ
ជាមួយថ្នប ក់ដឹកនំលកសួ្ង សដើមផីការពារេាប់សៅរដឌស្ភា និងលពឹទនស្ភា បណនទមពីសលើការេូលរមួកិេច
លបជំុ្ជាមួយរែៈកាយ ធិការជំ្នញោ៉េងសលេើនរបស់្សាទ ប័ន ំងពីរសនុះ 

 េូលរមួកិេចលបជំុ្េសងអៀរសដើមផីពិភាកា អំពីការអនុម័រសលើសស្េកថីលពាងដនកិេចលពមសលពៀង ស្ថីពីកិេច
ស្ហលបរិបរថិការពាែិជ្ជកមយ និងសស្ដឌកិេចរវាងរាជ្រមឌ ភិបាលដនលពុះរាជាណាេលកកមភុជា និង                            
រមឌ ភិបាលដនសាធារែរដឌសបឡារសុ្ ណដលសរៀបេំសមយទីស្ថីការរែៈរដឌមហ្វនថី 

 ស្ហការជាមួយលកសួ្ងការបរសទស្ និងស្ហលបរិបរថិការអនថរជារិ អំពីលទនភាពកបុងការសរៀបេំ
សបស្កកមយផវូវការរបស់្ថ្នប ក់ដឹកនំលកសួ្ងសៅស្ហព័ននរសុ្សីុ ចាប់ពីដថងទី២-៤ ណខ្មីន ប្ ំ២០១៥ ប៉េុណនថ
កាលបរសិេឆទដនសបស្កកមយសនុះជាន់ោប សៅនឹង កិេចលបជំុ្េសងអៀរថ្នប ក់រដឌមហ្វនថីសស្ដឌកិេចអាសា៊ា ន សៅ                   
ទីលកងុកូឡាឡំាពួ លបសទស្ា៉េ សឡសីុ្ 

 ទទួលជួ្បជាមួយសលាក Andrey Vladimirov ណដលជា Minister Counsellor ដនសាទ នទូរស្ហព័នន                   
រសុ្សីុលបចំាសៅកមភុជា នដថងទី០២ ណខ្មីន ប្ ំ២០១៥ សដើមផីពិភាកាអំពីផលិរផលស្កាថ នុពលរបស់្
កមភុជា រមួានផលិរផលកសិ្កមយ និងអាហារស្មុលទ លពម ំងការបសងកើរលកុមការងារជាន់ខ្ភស់្អនថរ     
រមឌ ភិបាល សដើមផជំី្រញុរសលាងវនិិសោរអាទិភាពរមួរវាងលពុះរាជាណាេលកកមភុជា និងស្ហព័ននរសុ្សីុ 

 ជំ្នួបពិភាកាការងារជាមួយរំណាង Eurocham សលាក Emmanuel Mananteau លបធានស្ភា
ពាែិជ្ជកមយអឺរ ៉េបុ ណដលអមដំសែើ រសមយសលាក Guillaume Massin នយកលរប់លរងណផបកេាប់ និង
ពននមដន DFDL សលាក Blaise Kilian នយកណផបកោំលទស្ភាពាែិជ្ជកមយអឺរ ៉េបុ សៅដថងទី១៣ ណខ្មីន 
ប្ ំ២០១៥ សៅទីស្ថីការលកសួ្ង ពាែិជ្ជកមយ សដើមផពិីនិររអំពីយនថការដនកិេចស្ហលបរិបរថិការរវាង
លកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ និង Eurocham រមួានការសរៀបេំឲ្រានការេុុះអនុស្សរែៈដនការសោរយល់
ោប មួយ 

 េូលរមួជាមួយថ្នប ក់ដឹកនំលកសួ្ង កបុងជំ្នួបពិភាកាការងារជាមួយឯកឧរថម Joachim Baron von 
Marschall ឯកអរគរដឌទូរ ដនស្ហព័ននអាលវឺម៉េង់លបចំាកមភុជា សៅដថងទី១៦ ណខ្មីន ប្ ំ២០១៥ សៅទីស្ថី
ការលកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ សដើមផីជំ្រញុឱ្រានេំណាប់អារមយែ៍បណនទមសទៀរ ពីវនិិសោរិនអាលវឺម៉េង់មក
សលើកមភុជា រមួានការសរៀបេំទស្សនកិេចរបស់្វនិិសោរិនអាលវឺម៉េង់មកកាន់លបសទស្កមភុជា សៅដថងទី
០២ ណខ្មិថុន ប្ ំ២០១៥ សដើមផីសិ្កាណស្ឝងយល់សមយផ្តធ ល់អំពីកាលានុវរថភាពវនិិសោរ 

 សរៀបេំលិខិ្រសស្បើសំុ្សោលការែ៍ពី ស្សមថេសរសជានយករដឌមហ្វនថី េំសពាុះសំ្សែើ របស់្រសុ្សី កបុងការ
បសងកើរលកមុការងារជាន់ខ្ភស់្សដើមផីជំ្រញុរសលាងវនិិសោរអាទិភាពរមួរវាងកមភុជា-រសុ្សីុ 
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 ស្ហការជាមួយស្នបិសិ្ទអងគការស្ហលបជាជារិស្លាប់ពាែិជ្ជកមយ និងការអភិវឌណន៍ (UNCTAD) 
សដើមផីសស្បើសំុ្អបកជំ្នញការ ជួ្យលកសួ្ងកបុងការសរៀបេំបសងកើរ សោលនសោបាយពាែិជ្ជកមយថយី
ស្លាប់កមភុជារមួាន៖ ការសិ្កាអំពីលទនភាពដនការបសងកើររំបន់ពាែិជ្ជកមយសស្ររីវាងកមភុជា និង 
ស្ហភាពអឺរ ៉េបុ និងការវភិារផលប៉េុះពាល់ការបសងកើររំបន់ពាែិជ្ជកមយសស្ររីបស់្ស្ាជិ្កអាសា៊ា ន
មកសលើកមភុជាជាសដើម 

 បញ្ជូ នមហ្វនថីេូលរមួសិ្កាខ សាលាសស្៊ារសីលើកទី៦ របស់្លកសួ្ងពាែិជ្ជកមយស្ថីពី ការកសាងា៉េកយីសហា
ស្លាប់កមភុជា ណដលបានលបលពឹរថសៅសៅវទិាសាទ នជារិអប់រ ំ(ជិ្រវាិនឯករាជ្រ) 

 េូលរមួកមយវធីិពិសារអាហាររបស់្ Eurocham Cambodia សៅស្ណាឌ ោរឡឺរ ៉េោូ៉េ ល់ រាជ្ធានីភបំសពញ 
សដើមផផីសពឝផាយដល់ វស័ិ្យឯកជ្នរបស់្ស្ហភាពអឺរ ៉េបុ អំពីបេចុបផនបភាពដនកំណែទលមង់របស់្
លកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ បរោិកាស្វនិិសោរ និងសាទ នភាពដនសស្ដឌកិេចកមភុជា 

 េូលរមួកបុងកិេចលបជំុ្អនុរែៈកាយ ធិការអេិដហ្វនថយ៍ ស្ថីពីការអភិវឌណពាែិជ្ជកមយ    និងការវនិិសោរ
ពាក់ព័នននឹងវស័ិ្យពាែិជ្ជកមយសលើកទី២១ 

 េូលរមួកបុងកិេចលបជំុ្ជាមួយសបស្កកមយរបស់្ស្ហភាពអឺរ ៉េបុ ស្ថីពីកមយវធីិលរប់លរងកសិ្កមយ ឬធនធាន
ធមយជារិស្លាប់ ប្ ំ២០១៤-២០២០ 

 សរៀបេំ និងសលើកសឡើងរសលាងបី សលកាមកមយវធីិជំ្នួយរបស់្ស្ហភាពអឺរ ៉េបុរមួាន (១)ការសិ្កាអំពី
លទនភាពដន ការបសងកើររំបន់ពាែិជ្ជកមយសស្រជីាមួយស្ហភាពអឺរ ៉េបុ (២)ការសិ្កាអំពីការផ្តវ ស់្បថូរ            
វធិានលបភពសដើមកំសែើ រទំនិញមកសលើសស្ដឌកិេចកមភុជា និង(៣) ការបសងកើនស្មរទភាពេរចាដល់មហ្វនថី 
នយកមឌ នតាមរយៈការផថល់ឱ្រនូវវរគបែថុ ុះបណាថ ល និងទស្សនកិេចសិ្កា 

 ស្ហការជាមួយលកសួ្ងការបរសទស្និងស្ហលបរិបរថិការអនថរជារិ សដើមផីពិនិររសមើលសស្េកថីលពាង
កិេចលពមសលពៀងស្ថីពី កិេចស្ហលបរិបរថិការសស្ដឌកិេចពាែិជ្ជកមយរវាងកមភុជា និងកាតា 

 សរៀបេំជំ្នួបសំ្ណដងការរួរស្ម និងពិភាកាការងារជាមួយឯកឧរថម Nikolai Nikiforov សៅដថងទី១៨ 
ណខ្កកកម ប្ ំ២០១៥។ ជាលទនផល កមភុជាបានជំ្រញុឲ្ររសុ្សីុពិនិររបញ្ជ ីផលិរផលេំនួន ៣.០០០
មុខ្ ណដលរសុ្សីុបានយល់លពម សលើកណលងពនននិងមិនកំែរ់កូតាស្លាប់កមភុជា សដើមផីនំសេញសៅ
កាន់លបសទស្រសុ្សីុ និងបានរូស្បញ្ញជ ក់ដល់វនិិសោរិនរសុ្សីុ កបុងការណស្ឝងយល់អំពីវស័ិ្យស្ណាឌ ោរ 
និងឧស្ាហកមយសទស្េរែ៍ និងរំបន់សស្ដឌកិេចពិសស្ស្ សៅសខ្រថលពុះសី្ហនុ និងពិនិររសមើលលទន
ភាពដនការបសងកើរសជ្ើងសហាុះសហើរលរង់រវាងរសុ្សីុ និងកមភុជា  

 សរៀបេំកមយវធីិសវទិកាធុរកិេចកមភុជា-រសុ្សីុ ណដលបានលបលពឹរថសៅ សៅទីស្ថីការលកសួ្ងពាែិជ្ជកមយណដល
ានការអសញ្ជ ើញេូលរមួពីវស័ិ្យឯកជ្នកមភុជា និងរំណាងលកមុហ៊ាុនជាសលេើនមកពីស្ហព័ននរសុ្សីុ។ 
ជាលទនផលដនកមយវធីិសវទិកាសនុះ លកុមហ៊ាុនកមភុជា បានជំ្រញុឲ្រវនិិសោរិនរសុ្សីុចាប់អារមយែ៍សលើការ       
វនិិសោរសលើវស័ិ្យកសិ្កមយ ថ្នមពល ទូររមនរមន៍ និងសទស្េរែ៍ 

 កមយវធីិទស្សនកិេចសិ្កាណេករណំលកបទពិសសាធន៍របស់្សវៀរណាម កបុងការេរចាកិេចលពមសលពៀងរំបន់
ពាែិជ្ជកមយសស្ររីវាងសវៀរណាម និងស្ហភាពសស្ដឌកិេចអាសីុ្-អឺរ ៉េបុ (Eurasian Economic Union) 
សៅលបសទស្សវៀរណាម។ ជាលទនផល រែៈលបរិភូបានសិ្កាណស្ឝងយល់ និងលជ្រួលជាបអំពីនីរិវធីិ
កបុងការេរចាកិេចលពមសលពៀង  រំបន់ពាែិជ្ជកមយសស្ររីវាងលបសទស្មួយ ជាមួយស្ហភាពសស្ដឌកិេច
អាសីុ្-អឺរ ៉េបុ (EEU) ការស្រាសាវលជាវអំពីផលប៉េុះពាល់ និងអរទលបសោជ្ន៍ដនការេរចាកិេចលពមសលពៀងសនុះ 

 សរៀបេំកិេចលបជំុ្អនថរលកសួ្ង-សាទ ប័ន សដើមផីពិភាកាសលើសស្េកថីលពាងដនកិេចលពមសលពៀងស្ថីពី “កិេចស្ហ
លបរិបរថិការសលើវស័ិ្យសស្ដឌកិេច វទិាសាស្រស្ថ និងបសេចកសទស្រវាងរមឌ ភិបាលដនសាធារែរដឌ                   
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ប៊ាុលហាគ រ ី និងរាជ្រមឌ ភិបាលដនលពុះរាជាណាេលកកមភុជា” ណដលានការអសញ្ជ ើញេូលរមួពីរំណាង
អនថរលកសួ្ងេំនួន១៧ ណដលបានលបលពឹរថសៅសៅដថងទី០៧ ណខ្កញ្ញដ  ប្ ំ២០១៥ សៅទីស្ថីការលកសួ្ង។ 
ជាលទនផល លកសួ្ងពាក់ព័ននបានផថល់មរិសោបល់របស់្ខ្វួនសលើកិេចលពមសលពៀងខ្ជងសលើ និងបានសផញើ
ជូ្នសៅលកសួ្ងពាក់ព័នន ំងសនុះវញិ សមយបានមក់បញ្ចូ លមរិសោបល់ណដលទទួលបានពីអងគលបជំុ្
សៅកបុងកិេចលពមសលពៀង មុននឹងបញ្ជូ នបនថសៅភារីប៊ាុលហាគ រ ី

 េូលរមួជាមួយថ្នប ក់ដឹកនំលកសួ្ងកបុងដំសែើ រទស្សនកិេច និងសធឝើរបាយការែ៍ស្ថីពី លទនផលដនការ
េូលរមួពិធីស្សាភ ធ “ដដថយីដនណលពកជី្កស្៊ាុយសអស្”  ណដលលបលពឹរថសៅសៅដថងទី៦ ណខ្សី្ហា ប្ ំ២០១៥ 
សៅលបសទស្សអហសីុប និងសផញើជូ្នខុ្ទធកាល័យសដមថចអរគមហាដសនាបតីដតដជា ហ៊ុន ណសន។ 
តាមរយៈដំសែើ រទស្សនកិេចសនុះ រែៈលបរិភូបានយល់ដឹងអំពីស្កាថ នុពលសស្ដឌកិេចរបស់្សអហសីុប 
ណដល ញផលលបសោជ្ន៍ ពីដដថយីដនណលពកជី្កសនុះ 

 សរៀបេំជំ្នួបស្ណមថងការរួរស្ម និងេូលរមួពិភាកាការងារជាមួយឯកឧរថមបែឍិ រ Valery Sadokho  
ឯកអរគរដឌទូរសាធារែរដឌសបឡារសុ្លបចំាកមភុជា ណដលាននិសវស្នមឌ នសៅទីលកងុហាែូយ  

 សរៀបេំជំ្នួបស្ណមថងការរួរស្ម និងេូលរមួពិភាកាការងារជាមួយ ឯកឧរថម Jörg Asmussen                      
រដឌសលខ្ជធិការដនលកសួ្ងការងារ និងកិេចការស្ងគម ដនស្ហព័ននអាលវឺម៉េង់ 

 សរៀបេំកិេចលបជំុ្ពិភាកាការពារសស្េកថីលពាងេាប់ ស្ថីពី “ការអនុម័រយល់លពមសលើកិេចលពមសលពៀង                  
ស្ថីពី កិេចស្ហលបរិបរថិការពាែិជ្ជកមយ” និងសស្ដឌកិេចរវាងរាជ្រមឌ ភិបាលដនលពុះរាជាណាេលកកមភុជា 
និងរមឌ ភិបាលដនសាធារែរដឌសបឡារសុ្” ជាមួយរែៈកមយការសាធារែការ ដឹកជ្ញ្ជូ ន 
ទូររមនរមន៍ ដលបស្ែីយ៍ ឧស្ាហកមយ ណរ ៉េ ថ្នមពល ពាែិជ្ជកមយ សរៀបេំណដនដី នររបូនីយកមយ 
និងសំ្ែង់ (រែៈកមយការទី៩) រែៈកមយការកិេចការបរសទស្ ស្ហលបរិបរថិការអនថរជារិ 
សឃ្ស្នការ និងព័រមាន (រែៈកមយការទី៥) និងរំណាងរែៈកមយការសផសងសទៀរ បានលបលពឹរថ
សៅសៅណខ្សី្ហា ប្ ំ២០១៥ សៅវាិនរដឌស្ភា។ ជាលទនផលរែៈកមយការស្ភា បានផថល់នូវការ                    
ោំលទេំសពាុះសស្េកថីលពាងកិេចលពមសលពៀងសនុះ 

 សរៀបេំជំ្នួបស្ណមថងការរួរស្ម និងពិភាកាការងារជាមួយសលាក Eric-Normand THIBEAULT 
នយកថយីដនការោិល័យរំបន់ស្លាប់អាសីុ្-បា៉េ សីុ្ហឝិក (BRAP) ដនអងគការ OIF  

 ជួ្បពិភាកាការងារជាមួយរែៈលបរិភូកមយវធីិ: ជាលទនផលកមយវធីិ ACT បានសស្បើភារីពាក់ព័ននោំលទ
សលើរំនិរផថួេសផថើមរបស់្ខ្វួនសដើមផីធាននិរនថរភាពឧស្ាហកមយវស័ិ្យការ់សដរសៅកមភុជា និងលបាក់
ឈបួលណដលអាេលទលទង់ ដល់ជី្វភាពរស់្សៅរបស់្កមយករ-និសោជិ្ក និងបានសស្បើសំុ្ការោំលទពី
លកសួ្ងពាែិជ្ជកមយសៅសលើរំនិរផថួេសផថើមសនុះ 

 សរៀបេំបសងកើរ និងផសពឝផាយជូ្នអនថរលកសួ្ងពាក់ព័នននូវសស្េកថីស្សលមេ ស្ថីពី “ការសរៀបេំនិងការ
លបលពឹរថសៅដនលកមុការងារជាន់ខ្ភស់្សដើមផី ជំ្រញុរសលាងវនិិសោរអាទិភាពរមួ រវាងលពុះរាជាណាេលក
កមភុជា និងស្ហព័ននរសុ្សីុ” ណដលបានេុុះហរទសលខ្ជដ៏ខ្ភង់ខ្ភស់្សមយ សដមថចអរគមហាដសនាបតី
ដតដជា ហ៊ុន ណសន នាយររដឌមស្រនថី  ដនលពុះរាជាណាេលកកមភុជា េុុះដថងទី១៩ ណខ្សី្ហា ប្ ំ២០១៥ 
និងបានសស្បើសំុ្ upload សស្េកថីស្សលមេសនុះសៅកបុងសរហទំព័ររបស់្លកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ 

 េូលរមួកបុងកិេចលបជំុ្ពិនិររសលើរសបៀបវារៈ ណដលកបុងសនុះានការពិភាកាជាជំ្ហា៊ា នដំបូងអំពីការ
សរៀបេំរសបៀបវារៈកិេចលបជំុ្ ស្លាប់កិេចលបជំុ្សលើកទី៩ ដនលកមុការងារកមភុជា-ស្ហភាពអឺរ ៉េបុស្ថីពី
ពាែិជ្ជកមយ ជាមួយរំណាងមកពីរែៈលបរិភូស្ហភាពអឺរ ៉េបុលបចំាកមភុជា និងដថឡង់ដ៏  
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 ទទួលដំសែើ រទស្សនកិេចផវូវការរបស់្ រែៈលបរិភូសវទិកាសស្ដឌកិេចពិភពសលាក ណដលដឹកនំសមយ
សលាក Dr. Philipp Rösler ចាប់ពីដថងទី១៩-២១ ណខ្រុលា ប្ ំ២០១៥ សំ្សៅណស្ឝងយល់ពីស្កាថ នុពល
ធុរកិេច និងវនិិសោរសៅកមភុជា និងជំ្នួបពិភាកាការងារជាមួយ សដមថចអរគមហាដសនាបតី
ដតដជា ហ៊ុន ណសន នាយររដឌមស្រនថីដនលពុះរាជាណាេលកកមភុជា សដើមផីពិភាកាពាក់ព័នននឹងការងារ
ណដលកមភុជាទទួលសធឝើជាាច ស់្ផធុះ   សវទិកាសស្ដឌកិេចពិភពសលាកកបុង ប្ ំ២០១៦ 

 េូលរមួកិេចលបជំុ្ពិភាកាការពារសស្េកថីលពាងេាប់ ស្ថីពី ការអនុម័រយល់លពមសលើកិេចលពមសលពៀង                     
ស្ថីពី “កិេចស្ហលបរិបរថិការពាែិជ្ជកមយ និងសស្ដឌកិេចរវាងរាជ្រមឌ ភិបាលដនលពុះរាជាណាេលកកមភុជា 
និងរមឌ ភិបាលដនសាធារែរដឌសបឡារសុ្”  កបុងស្ម័យលបជំុ្រដឌស្ភាសលើកទី៥ នីរិកាលទី៥ សលកាម
អធិបរីភាពដ៏ខ្ភង់ខ្ភស់្របស់្ សដមថចអរគមហាពញាចររី ដហង សាំរនិ របធានរដឌសភា ណដល
បានលបលពឹរថសៅសៅដថងទី២០ ណខ្រុលា ប្ ំ២០១៥ សៅវាិនរដឌស្ភា។ ជាលទនផល អងគលបជំុ្រដឌស្ភា
 ំងមូល បានពិនិររ និងឱ្រសោបល់ឯកភាព ំងស្រាស្ងុ សលើសស្េកថីលពាងកិេចលពមសលពៀងសនុះ 

 េូលរមួកិេចលបជំុ្ពិភាកាការពារសស្េកថីលពាងេាប់ ស្ថីពី ការអនុម័រយល់លពមសលើកិេចលពមសលពៀង                   
ស្ថីពី “កិេចស្ហលបរិបរថិការពាែិជ្ជកមយ និងសស្ដឌកិេចរវាងរាជ្រមឌ ភិបាលដនលពុះរាជាណាេលកកមភុជា 
និងរមឌ ភិបាលដនសាធារែរដឌសបឡារសុ្”  កបុងស្ម័យលបជំុ្វសិាមញ្ដលពឹទនស្ភា នីរិកាលទី៣ 
សលកាមអធិបរីភាពដ៏ខ្ភង់ខ្ភស់្របស់្ សដមថចវិបុលដសនាភរថី សាយ ឈុាំ របធានរពឹទនសភា និង
ានការអសញ្ជ ើញេូលរមួពីស្ាជិ្កលពឹទនស្ភា េំនួន ៥៤របូ ណដលបានលបលពឹរថសៅសៅដថងទី៣០                     
ណខ្រុលា ប្ ំ២០១៥ សៅលពឹទនស្ភា។ ជាលទនផល អងគលបជំុ្លពឹទនស្ភាបានពិនិររ និងឯកភាព
 ំងស្រាស្ងុសលើសស្េកថីលពាងេាប់ ំងមូលសមយឥរណកណលបេំនួន ៥៤ស្សមវង ដនេំនួនស្ាជិ្ក
លពឹទនស្ភា ំងអស់្ 

 សរៀបេំកិេចលបជំុ្ដផធកបុងអនថរលកសួ្ងសដើមផីពិភាកាអំពីកិេចស្ហលបរិបរថិការសទឝភារី រវាងកមភុជា-រសុ្សីុ
និងការកំែរ់នូវបណាថ រសលាងវនិិសោរអាទិភាពរមួរវាងលបសទស្ ំងពីរ ណដលបានលបលពឹរថសៅសៅ
ដថងទី០៥ ណខ្វេិិឆកា ប្ ំ២០១៥ សៅទីស្ថីការលកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ 

 ស្ហការសរៀបេំសិ្កាខ សាលាជាមួយសាធារែរដឌប៉េូឡូញ ស្ថីពីវឌណនភាពដនកិេចស្ហលបរិបរថិការ
សស្ដឌកិេច និងពាែិជ្ជកមយរវាងកមភុជា-ប៉េូឡូញ ណដលសរៀបេំសឡើងសៅដថងទី៣០ ណខ្វេិឆិកា ប្ ំ២០១៥ 
សៅរាជ្ធានីភបំសពញ 

 បាន និងកំពុងសិ្កាស្រាសាវលជាវព័រមាន ក់ទងនឹងស្ភាពការែ៍ និងវឌណនភាពវស័ិ្យសស្ដឌកិេច 
សៅរំបន់អឺរ ៉េបុ មជ្ឈឹមបូពាម  និងអាហ្វហឝិក ជាពិសស្ស្វស័ិ្យនិងផលិរផលស្កាថ នុពលស្លាប់ការ
ពលងឹង និងពលងីកទំនក់ទំនងពាែិជ្ជកមយ 

 សរៀបេំលកខខ័្ែឍ ការងារ (Terms of Reference) ស្ថីពីការជំ្រញុរសលាងវនិិសោរអាទិភាពរមួរវាង
កមភុជា-រសុ្សីុ និងបានសរៀបេំកិេចលបជំុ្សនុះសៅទីស្ថីការលកសួ្ង 

 ស្ហការសរៀបេំ និងទទួលបដិស្ណាឌ រកិេចេំសពាុះដំសែើ រទស្សនកិេច 
 ផវូវការរបស់្នយករដឌមហ្វនថីរសុ្សីុ បានអសញ្ជ ើញមកកមភុជាចាប់ពីដថងទី២៣-២៤ ណខ្វេិឆិកា ប្ ំ២០១៥។ 

 ២.៨ រិចចសហរបតិបតថិការពាណិជ្ជរមមជាមយួទវីបអាដមររិ 

 ស្លមបស្លមលួសបស្កកមយវនិិសោរពាែិជ្ជកមយកាណាម-កមភុជា៖ 
- ស្លមបស្លមលួសរៀបេំ នូវការពនរល់ស្សងខបស្ថីពីបរោិកាស្ធុរកិេចកមភុជា ជូ្នដល់អបក                     
វនិិសោរទុន និងធុរកិេចកាណាមេំនួន ៧ សៅកបុងសនុះានលកមុហ៊ាុន Clear Blue, BeeDoo,  

https://de.wikipedia.org/wiki/Philipp_R%C3%B6sler
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C-Comsat, Jaylor Canada, Mchalnney, Lucky Iron Fish, and Trade Facilitation Office 
សៅលពឹកដថងទី២៨ ណខ្មករា ប្ ំ២០១៥ សៅស្ណាឌ ោរ Raffles Hotel Le Royal សលកាមអធិបរី
ភាពរដឌសលខ្ជធិការលកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ និងឯកឧរថម Philip Calvert ឯកអរគរាជ្ទូរកាណាម
លបចំាកមភុជា ណដលាននិវាស្នមឌ នសៅទីលកងុបាងកក លបសទស្ដថ។ វារយិនអសញ្ជ ើញេូលរមួ                  
ផថល់បទឧសទធស្នមរមួាន៖ ឯរឧតថម សខុ្ សុផីាន់ណា ទីលបឹការបស់្រាជ្រមឌ ភិបាល                       
កមភុជា, សលាក Julian Clarke មហ្វនថីសស្ដឌកិេចជាន់ខ្ភស់្មកពីធនោរពិភពសលាកលបចំាសៅ                             
កមភុជា, សលាក Martin Desautels, Regional Managing Partner, DFDL -Legal  

- សៅលាង េដថងដណដល (ដថងទី២៨ ណខ្មករា ប្ ំ២០១៥) លកសួ្ងបានស្ហការជាមួយសាទ នទូរ                    
កាណាមលបចំាសៅកមភុជា ណដលាននិវាស្នមឌ នសៅទីលកងុបាងកក បានសរៀបេំពិធីលាង
សាយសភាជ្ន៍មួយ សធឝើសឡើងកបុងសោលបំែងផគូរផគងពាែិជ្ជករកាណាម-កមភុជា ណដលាន
អបកេូលរមួេំនួនស្របុ ១១២នក់   

- ដថងបនធ ប់ (ដថងទី២៩ ណខ្មករា ប្ ំ២០១៥) បានអសញ្ជ ើញលកមុហ៊ាុនកមភុជាមួយេំនួន ជួ្បផ្តវ ស់្                   
បថូរព័រមាន និងចាប់ដដោប  សដើមផីសធឝើជំ្នួញជាមួយោប ។ លកុមហ៊ាុនកមភុជាេំនួន ៣៦ លកុមហ៊ាុន 
បានជួ្បផ្តវ ស់្បថូរព័រមានជាមួយលកមុហ៊ាុនកាណាម។ 

ជាលទធផល៖  
- បនធ ប់ពីសបស្កកមយេុងសលកាយរបស់្លបរិភូធុរកិេចកាណាម ណដលដឹកនំសមយ ឯកឧរថមអរគ
រាជ្ទូរកាណាម ណដលានទីតំាងសៅទីលកុងបាងកក កាលពីេុងណខ្មករា ប្ ំ២០១៥                         
លកុមហ៊ាុន JAYLOR បានេុុះហរទសលខ្ជសលើកិេចលពមសលពៀងមួយសលើ “Dealer Agreement” 
ជាមួយលកមុហ៊ាុនមួយរបស់្កមភុជា ណដលានទឹកលបាក់លបាែជា $45,000 

- លកុមហ៊ាុន BeeDoo បានេុុះហរទសលខ្ជសលើកិេចលពមសលពៀងជាមួយលកុមហ៊ាុន EZECOM របស់្
កមភុជា កាលពីណខ្សី្ហា ប្ ំ២០១៥។ ជាមួយនឹងការេុុះកិេចលពមសលពៀងរវាងលកមុហ៊ាុន ំងពីរ
ខ្ជងសលើ កាលពីដថងទី០៣ ណខ្វេិឆិកា ប្ ំ២០១៥ បានចាប់សផថើមដំសែើ រការសស្វាកមយ Cloud 
ដំបូង និងថយីបំផុររបស់្ខ្វួនសឈាយ ុះថ្ន “BeeDoo” សមយសស្វាសនុះ និងអនុញ្ញដ រឲ្រអបកសលបើ
លបាស់្រកាទុកទិនបន័យសលើអីុនធឺែិរ ណេករណំលកឯកសារ និងផថល់ដំសណាុះស្រាសាយកបុងការសផញើ
សារអាជី្វកមយ។ 

 ផសពឝផាយពីលកខខ្ែឍ នន សដើមីផនំទំនិញកមភុជាសៅកាន់ទីផារកាណាម៖ 
- ដថងទី២៩ ណខ្មករា ប្ ំ២០១៥ លកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ បានស្ហការជាមួយការោិល័យកិេច
ស្លមលួពាែិជ្ជកមយកាណាម (TFO) បានសរៀបេំសិ្កាខ សាលា ស្ថីពី “ការនំសេញសៅ                             
កាណាម” ោំលទហិរញ្ដបផ នសមយរមឌ ភិបាលកាណាមសៅស្ណាឌ ោរ Raffles Hotel Le 
Royal ជូ្នដល់ស្ហលោស្ធុនរូេ និងមធរម (SMEs) ណដលានអបកេូលរមួស្របុ ៥២នក់។ 
ជាលទនផល៖ លកមុហ៊ាុន Woman for woman foundation Cambodia បានេុុះសឈាយ ុះរបស់្ខ្វួន
េូលសៅកបុងសរហទំព័ររបស់្ TFO Canada លបសោជ្ន៍ណស្ឝងរកអបកបញ្ញជ ទិញផ្តធ ល់ពីលកមុហ៊ាុន
កាណាម (http://www.tfocanada.ca/supply.php?searchtype=2&indgroup=&supplycount
=Cambodia&search=Search)  

http://www.tfocanada.ca/supply.php?searchtype
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- សៅដថងទី២ ណខ្កុមមៈ ប្ ំ២០១៥  លកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ បានស្ហការជាមួយការោិល័យកិេច
ស្លមលួពាែិជ្ជកមយកាណាម បានសរៀបេំសិ្កាខ សាលាស្ថីពី “ការនំសេញសៅកាណាម”                
ោំលទហិរញ្ដបផ នសមយរមឌ ភិបាលកាណាម    សៅស្ណាឌ ោរ ៧ មករា សខ្រថកំពង់ចាម 
ជូ្នដល់ស្ហលោស្ធុនរូេ និងមធរម (SMEs) និងមហ្វនថីមនធីរពាែិជ្ជកមយ កសិ្កមយ                     
ឧស្ាហកមយ និងកិេចការនរ ីសខ្រថកំពង់ចាម ណដលានអបកេូលរមួស្របុ ៥០នក់  

- សោងតាមមរិស្ហលោស្ធុនរូេ និងមធរម (SMEs) ណដលបានអសញ្ជ ើញេូលរមួបានសលើក
សឡើងថ្ន៖ ព័រមានណដលបានផថល់ជូ្នតាមរយៈ សិ្កាខ សាលាានសារៈសំ្ខ្ជន់ ដល់ការនំ
សេញរបស់្លកមុហ៊ាុន   របស់្ខ្វួន សហើយានបំែងេង់បានព័រមានបណនទម ស្ថីពីការសិ្កា
ស្រាសាវលជាវ និងេុុះសឈាយ ុះលកមុហ៊ាុនរបស់្ពួកសរសៅកបុងសរហទំព័រ www.tfocanada.ca របស់្
ការោិល័យកិេចស្លមលួពាែិជ្ជកមយកាណាម (TFO) ជាបនធ ន់។ ជារមួសយើងស ើញថ្ន ការ
េូលរមួរបស់្សិ្កាខ កាម សិ្កាខ សាលា ំងពីរខ្ជងសលើ រឺបានផថល់នូវព័រមានថយី អំពីរលមូវការ
ផលិរផលរបស់្កមភុជា នំសៅលបសទស្កាណាម ណដលសំ្ខ្ជន់ ក់ទងសៅនិងវស័ិ្យ
ផលិរផលេំែីអាហាររបស់្ស្ហលោស្ខ្ជប រធុនរូេ និងមធរម (SMEs) សៅកមភុជា។ 

 កិេចលពមសលពៀងជាមួយការោិល័យកិេចស្លមលួពាែិជ្ជកមយ (2014-2018) 
សលៅពីសនុះសលកាយបានេុុះកិេចលពមសលពៀងជាមួយ TFO ណដលកបុងសនុះរមួានការទទួលបាន

ការផថល់នូវសស្វាកមយបី រមួាន៖ 
- ផសពឝផាយផលិរផលកមភុជាតាមរយៈសរហទំព័រកាណាមសឈាយ ុះ www.tfocanada.ca  
- សស្វាកមយសឆវើយរបរហ័ស្  
- សស្វាកមយការសិ្កាេូលទីផារកាណាម  
កបុងសស្វាកមយដនកិេចលពមសលពៀង ំងបីខ្ជងសលើសនុះ មហ្វនថីរបស់្លកសួ្ង កនវងមកសធឝើការសៅសលើ

កិេចលពមសលពៀងដនសស្វាកមយទី១ សមយបានទំនក់ទំនងជាមួយលកុមហ៊ាុនមួយេំនួន សដើមផីសំុ្ឲ្រសធឝើការ
ផសពឝផាយផលិរផលរបស់្ខ្វួនសៅកបុងសរហទំព័រដន TFO សនុះ។ ណរមកដល់សពលសនុះមិន ន់ាន
លកុមហ៊ាុនណា មួយមកទំនក់ទំនងសដើមផីសធឝើការផសពឝផាយសៅសឡើយសទ។ េំសពាុះសស្វាកមយទី២ លកសួ្ង
ផសពឝផាយណស្ឝងរកលកមុហ៊ាុន សៅសធឝើការតំាងពិព័រែ៍សៅកបុងលបសទស្កាណាម សៅកបុងលពឹរថការែ៍ 
SIAL Canada Trade Show 2016 ណដលលបលពឹរថសៅសៅទីលកងុ ម៉េុងសលរអាល់  ណរមិនានលកមុហ៊ាុន
ណាមួយចាប់អារមយ ែ៍នឹងលពឹរថការែ៍សនុះសឡើយ។ 

 ស្រាសាវលជាវ និងលកខខ្ែឍ ស្លាប់នំផលិរផលកមភជុាសៅទីផារកាណាម 
- កំែរ់នូវវស័ិ្យអាទិភាព ស្រាស្បតាមឯកសារយុទនសាស្រស្ថស្ាហរែកមយកមភុជា ២០១៤-
២០១៨ ណដលកបុងសនុះរមួាន៖ វស័ិ្យស្រាស្ូវអងករ វស័ិ្យណកដេបមាូបអាហារ៖ នំស្រាស្យួសធឝើពីអងករ, 
ផលិរផលណផវសឈើ, ទឹកសីុ្អីុវ  និងផលិរផលសៅស្៊ាូ  

- សិ្កាស្រាសាវលជាវលកខខ្ែឍ  ស្លាប់នំសេញទំនិញសៅកាណាម នឹងលរូវបញ្ច ប់សៅកបុង
ដំណាេ់ ប្ ំ២០១៥សនុះ និងមក់ជូ្នថ្នប ក់ដឹកនំស្សលមេ សដើមផីសធឝើការសបាុះពុមភ និងផសពឝផាយ  

- ណកស្លមលួ និងសរៀបេំឯកសារជំ្នួយសាយ ររី  ក់ទងនឹងស្ហរដឌអាសមរកិ 
- តាមមន និងស្រាសាវលជាវឯកសារ ណដល ក់ទងសៅនឹងកិេចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយ និង
លកបខ័្ែឍ វនិិសោររវាងកមភុជា-ស្ហរដឌអាសមរកិ (TIFA) ណដលបានបសងកើរសឡើងតំាងពីដថងទី១៤ 

http://www.tfocanada.ca/
http://www.tfocanada.ca/
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ណខ្កកកម ប្ ំ២០០៦ និងបានសរៀបេំកិេចលបជំុ្សលើកទី១ នដថងទី១២ ណខ្កុមមៈ ប្ ំ២០០៧ សៅ
សខ្រថសស្ៀមរាប។ ចាប់តំាងពីសពលសនុះមក មិនានកិេចលបជំុ្ណាមួយសឡើយ។ រហូរមកដល់
ប្ ំ២០១៥ សនុះ សទើបភារីស្ហរដឌអាសមរកិ សស្បើសំុ្ឲ្រានកិេចលបជំុ្ពិភាកា ស្ថីពីកិេចលពមសលពៀង
ខ្ជងសលើសនុះសឡើងវញិ  

- ស្រាសាវលជាវឯកសារអំពីេាប់ស្ថីពី GSP ថយី របស់្ស្ហរដឌអាសមរកិ សដើមផផីសពឝផាយ និងពនរល់
ដល់ភារី GMAC  អំពីការមក់ញរិថសស្បើសំុ្ GSP សលើជំ្ពូកទំនិញ ៤២០២ “Traveler Goods”  
ណដលលបធានធិបរី សលាក បារា៉េក់ អូបាា៉េ  សទើបណរេុុះហរទសលខ្ជ ឲ្រកាវ យជាេាប់កាលពីណខ្
មិថុន ប្ ំ២០១៥ (ឧ.េាប់ស្ថីពី Trade Promotion Authority និង Trade Adjustment 
Assistances ) បនធ ប់ពីស្ភាជាន់ខ្ភស់្ស្ហរដឌអាសមរកិអនុម័រ រមួ ំងពលងាងអរទបទេុុះ
ផាយកបុងសារព័រមានរបស់្លកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ  

- ស្រាសាវលជាវឯកសារជំ្នួយសាយ ររី បណាថ លបសទស្សៅទឝីបអាសមរកិខ្ជងរផូង ណដលានទំនក់
ទំនងការទូរ និងពាែិជ្ជកមយ ជាមួយលបសទស្កមភុជា ។ 

 ការងារកិេចស្ហលបរិបរថិការពាែិជ្ជកមយ 
សរៀបេំសស្េកថីលពាងជំ្នួយសាយ ររីជូ្នថ្នប ក់ដឹកនំលកសួ្ងពាែិជ្ជកមយជួ្បជាមួយឯកអរគរដឌទូរ

ននដូេជា៖ 
- ជួ្បពិភាកាការងារជាមួយ ឯកឧរថម Donald Bobiash  ឯកអរគរាជ្ទូរកាណាមលបចំា                           
អាសា៊ា ន ឥែឍូ សែសីុ្ និងទីម័រខ្ជងសកើរ និង ឯកឧរថម Philip Calvert ឯកអរគរាជ្ទូរកាណា
មលបចំាកមភុជា ណដលាននិវាស្នមឌ ន សៅទីលកងុបាងកក កាលពីដថងទី១០ ណខ្កុមមៈ                         
ប្ ំ២០១៥ សៅទីស្ថីការលកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ 

- ជួ្បពិភាកាការងារជាមួយ ឯកឧរថម Kurt TONG ឧបការរីងទទួលបនធុកកិេចការធុរកិេច និង
សស្ដឌកិេចរបស់្លកសួ្ងការបរសទស្ស្ហរដឌអាសមរកិ និងឯកឧរថម William E. TODD 
ឯកអរគរដឌទូរស្ហរដឌអាសមរកិលបចំាកមភុជា កាលពីដថងទី១២ ណខ្កុមមៈ ប្ ំ២០១៥ សៅទីស្ថីការ
លកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ 

- ជួ្បពិភាកាការងារជាមួយ ឯកឧរថម  Peter MacArthur អរគនយកពាែិជ្ជកមយ និងការទូរ
របស់្កាណាមលបចំារំបន់អាសីុ្ខ្ជងរផូង និងអាសីុ្អាសរបយ៍ កាលពីដថងទី២៨ ណខ្កុមមៈ                         
ប្ ំ២០១៥ សៅទីស្ថីការលកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ 

- បនថសធឝើការងារជំ្រញុពាែិជ្ជកមយសទឝភារី ជាមួយកាណាម តាមរយៈការោិល័យកិេចស្លមលួ
ពាែិជ្ជកមយកាណាមដូេជា៖ ផថល់ព័រមានពីលពឹរថិការែ៍ពាែិជ្ជកមយសៅកមភុជា ការសលរៀម
េុុះហរទសលខ្ជសលើ ឯកសារជួ្យស្រាសាវលជាវផលិរផល ណដលានស្កាថ នុពលរបស់្កមភុជា 
ស្លាប់នំសេញសៅកាន់ទីផារកាណាម និងសបស្កកមយពាែិជ្ជកមយកមភុជានិងកាណាម  

- ស្ហការជាមួយ មហ្វនថីសាទ នទូរកាណាមពិភាកាការងារ  ស្ថីពីការជួ្យកសាងស្មរទភាព
ដល់មហ្វនថីនយកមឌ នអាសមរកិ និងការជួ្យភាជ ប់ទំនក់ទំនង លកមុហ៊ាុនផគរ់ផគង់កមភុជាឲ្រដល់
លកុមហ៊ាុនទទួលទិញរបស់្កាណាម  

- េូលរមួសវទិកាធុរកិេច កាណាម-អាសា៊ា នសលើកទី២ ណដលបានលបលពឹរថសៅពីដថងទី១៨-១៩                          
ណខ្មីន ប្ ំ២០១៥ សៅទីលកងុបាងកក លបសទស្ដថ  
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- សធឝើទំនក់ទំនងជាមួយលកមុហ៊ាុន CANATEXC ENGINEERING & CONSTRUCTION 
COMPANY LIMITED/DBD Engineering & Construction Co., Ltd/BKEC Co., ltd. ជាមួយ 
សលាក ណម៉េន ប៊ាុនសឡង មហ្វនថីស្លមបស្លមលួពាែិជ្ជកមយរបស់្សាទ នទូរកាណាម ជួ្បពិភាកា
ជាមួយសលាក Anthony Watanabe នយកលកមុហ៊ាុន “Clear Blue” លបចំារំបន់អាសីុ្អាសរបយ៍  

- ការងារជំ្រញុពាែិជ្ជកមយសទឝភារី ជាមួយកាណាម តាមរយៈការោិល័យកិេចស្លមលួ
ពាែិជ្ជកមយកាណាម(TFO)ដូេជា៖ ផថល់ព័រមានពីលពឹរថិការែ៍ពាែិជ្ជកមយកមភុជា ការសលរៀម
េុុះហរទសលខ្ជសលើ ឯកសារស្រាសាវលជាវផលិរផលស្កាថ នុពលកមភុជា ស្លាប់ទីផារកាណាម  

- កាលពីដថងទី៧-៨ ណខ្ឧស្ភា ប្ ំ២០១៥ បានស្លមបស្លមលួដំសែើ រទស្សនៈ កិេចរបស់្លកមុ
លបឹកាធុរកិេចអាសមរកិ-អាសា៊ា ន មកកមភុជា និងបានសរៀបេំកិេចលបជំុ្រវាងលកមុលបឹកាធុរកិេច                      
អាសមរកិ-អាសា៊ា ន ណដលដឹកនំរែៈលបរិភូសមយ សលាកស្រាសី្ Kathleen T. Santilo នយក
លរប់លរង សៅទីស្ថីការលកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ នសាលលបជំុ្អងគវរថ និងសដមថចអរគដសនាបតី
ដតដជានាយររដឌមស្រនថី សៅវាិនស្នថិភាព លពម ំងបានស្លមបស្លមលួឲ្រានជំ្នួប
ជាមួយរដឌមហ្វនថី រដឌសលខ្ជធិការ ដនបណាថ លកសួ្ង និងសាទ ប័នពាក់ព័ននមួយេំនួនផងណដរ  

- សធឝើការទំនក់ទំនងជាមួយ សលាក Joe Rouseជារសលាងដដរូរបស់្លកមុហ៊ាុន get2volume 
កាលពីដថងទី០៨ ណខ្ឧស្ភា ប្ ំ២០១៥ កនវងសៅសនុះ  

- កាលពីដថងទី១១-១៥ ណខ្ឧស្ភា ប្ ំ២០១៥ រែៈលបរិភូលកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ និងសលាក 
William E.Todd ឯកអរគរដឌទូរអាសមរកិលបចំាកមភុជា សៅបំសពញសបស្កកមយជំ្រញុវនិិសោរនិង
ធុរកិេច សៅទីលកងុ San Francisco រដឌ California ទីលកងុ Atlanta រដឌ Georgia និងទីលកងុ 
Washington D.C ស្ហរដឌអាសមរកិ សមយានរែៈលបរិភូធុរកិេចកមភុជាេំនួន ២៤លកមុហ៊ាុន 
េូលរមួផងណដរ  

- បនធ ប់ពីដំសែើ រទស្សនកិេចសនុះបានបញ្ច ប់ ភារីស្ហរដឌអាសមរកិបានអសញ្ជ ើញកមភុជា បសងកើរ
លកុមការងារជាន់ខ្ភស់្ជំ្នញសស្ដឌកិេច សដើមផីស្នធនសោលនសោបាយសស្ដឌកិេច។ លកមុ
ការងារជាន់ខ្ភស់្សនុះ កាលពីដថងទី០៤ ណខ្វេិឆិកា ប្ ំ២០១៥ កនវងសៅសនុះ  លបមុខ្រាជ្រមឌ                               
ភិបាលកមភុជាបានអនុម័រ និងេុុះហរទសលខ្ជ រេួរាល់សហើយ ណដលានស្ាជិ្កស្របុេំនួន 
១០របូសៅថ្ន៖ “លកុមការងារជាន់ខ្ភស់្ស្លាប់កិេចស្នធនអំពីភាពលបកួរលបណជ្ង និងកំសែើ ន
សស្ដឌកិេចរវាងលពុះរាជាណាេលកកមភុជា និងស្ហរដឌអាសមរកិ”  

- កាលពីដថងទី២៦ ណខ្ឧស្ភា ប្ ំ២០១៥ បានសធឝើកិេចស្លមបស្លមលួរវាងលកុមហ៊ាុន Five Star 
Enterprise ជួ្បជាមួយស្ារមអបកការ់សដរសៅកមភុជា សដើមផីណស្ឝងរកអបកផគរ់ផគង់ស្សមវៀក                         
បំពាក់សពទរស្លាប់នំសេញសៅកាណាម  

- ដថងទី០១ ណខ្កកកម ប្ ំ២០១៥ ជំ្នួបលបជំុ្ការងារជាមួយសលាក សដវដី សមសយើរ ិ៍ អនុលបធានណផបក
នសោបាយនិងសស្ដឌកិេច សាទ នទូរអាសមរកិលបចំាលបសទស្កមភុជា  

- ដថងទី១៦ ណខ្កកកម  ប្ ំ២០១៥ ផថល់ Contract Information របស់្លកមុហ៊ាុន WEI HUA 
GARMENT Co., Ltd. ជូ្នសលាក ណម៉េន ប៊ាុនសឡង ទីលបឹកាពាែិជ្ជកមយរបស់្សាទ នទូរ                           
កាណាម និងភាប ក់ងារសស្វាកមយលពំណដនកាណាម (CBSA)  

- ដថងទី២២ ណខ្កកកម  ប្ ំ២០១៥ សលជ្ើស្សរ ើស្លកមុហ៊ាុន Food Products Processing សដើមផជួី្យ
ឲ្រ លកុមហ៊ាុន ំងសនុះអាេេូលរមួកបុងកមយវធីិ Webinar ស្ថីពី “Grocery Innovation Canada - 



របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០១៦                                                               40 

An Entry into Canada Grocery Market” ណដលសធឝើសៅដថងទី០៤ ណខ្សី្ហា ប្ ំ២០១៥ ចាប់                    
សផថើមពីសា៉េង ១២:០០ -០១:០០ រសស្ៀល សៅអូតាវា៉េ លបសទស្កាណាម  

- ដថងទី២៤ ណខ្កកកម ប្ ំ២០១៥ បញ្ច ប់ទលមង់រំរ ូ េុុះបញ្ជ ីអបកេូលរមួសិ្កាខ សាលាណដលាន 
(ទលមង់រំរ)ូ ស្លាប់លកុមហ៊ាុនបំសពញព័រមាន  

- ដថងទី២៩ ណខ្កកកម ប្ ំ២០១៥ លបជំុ្ពិភាកាការងារជាមួយរែៈលបរិភូរបស់្ស្ារម                            
សរាងេលកការ់សដរសៅកមភុជា (GMAC) ស្ថីពីការ ម រអរទលបសោជ្ន៍ដន GSPថយី របស់្                             
ស្ហរដឌអាសមរកិ ដល់លបសទស្កមភុជា  

- ដថងទី១ ណខ្កញ្ញដ  ប្ ំ២០១៥  អីុណម៉េលទំនក់ទំនងជាមួយមហ្វនថីការោិល័យស្លមលួពាែិជ្ជកមយ
កាណាម (TFO Canada) សដើមផសំុី្ព័រមានអំពីរដមវរូប (Booth Cost) ស្លាប់ស្ហលោស្
ខ្ជប ររូេ និងមធរមកមភុជា សធឝើការពិនិររនូវលទនភាពរបស់្ខ្វួន កបុងការេូលរមួ ”SIAL Canada 
Trade Show 2016”  

- ដថងទី០៤ ណខ្កញ្ញដ  ប្ ំ២០១៥ ផថល់ព័រមានអំពីរដមវរូប (Booth Cost) ”SIAL Canada Trade 
Show 2016” សៅឲ្រនយកមឌ នពិព័ែម ពាែិជ្ជកមយ សដើមផផីថល់ព័រមានបនថសៅដល់                       
ស្ហលោស្ធុនរូេ និងមធរមកមភុជា  

- ដថងទី០៧ ណខ្កញ្ញដ  ប្ ំ២០១៥ សលជ្ើស្សរ ើស្លកមុហ៊ាុន ស្ហលោស្ សិ្បផកមយ សដើមផអីសញ្ជ ើញេូល
រមួកបុងការសធឝើបទបងាា ញស្ថីពី “ការេុុះសឈាយ ុះកបុងសរហទំព័រ www.tfocanada.ca របស់្
ការោិល័យស្លមួលពាែិជ្ជកមយកាណាម“ ណដលសធឝើសៅដថងទី៣០ ណខ្កញ្ញដ  ប្ ំ២០១៥  

- ដថងទី១៧ ណខ្កញ្ញដ  ប្ ំ២០១៥ ជំ្នួបលបជំុ្ការងារជាមួយសលាកស្រាសី្ Margaret Hsiang រំណាង
សាទ នទូរអាសមរកិលបចំាកមភុជា សៅទីស្ថីការលកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ  

- េុុះលបមូលព័រមានអំពីទំនិញ ពីបណាថ លកមុហ៊ាុនណដលផលិរសំ្សលៀកបំពាក់ រក (Baby 
wears) បានេំនួន ០៤ លកមុហ៊ាុន ជូ្នសាទ នទូរកាណាម តាមរយៈ សលាក ណម៉េន ប៊ាុនសឡង 
មហ្វនថីស្លមបស្លមួលពាែិជ្ជកមយរបស់្សាទ នទូរកាណាម។ ជាមួយសនុះណដរ បានជួ្បពិភាកា
ការងារ និងផសពឝផាយ i.Profile និងសោលនសោបាយវនិិសោរកមភុជា សៅដល់ Vriens 
Partner (លកមុហ៊ាុនលបឹកាសោបល់) មកពីលបសទស្សឹ្ងាបូរ ីកាលពីដថងទី២៨ ណខ្រុលា ប្ ំ២០១៥  

- សៅដថងទី៣០ ណខ្វេិឆិកា ប្ ំ២០១៥ េូលរមួដំសែើ រទស្សនកិេចេរចារសទឝភារីជាមួយ                              
ស្ហរដឌអាសមរកិ ជាលបធានលកុមេរចាជាន់ខ្ភស់្ លពម ំងានការេូលរមួពី ឯកឧរថម សលាក 
ណដលជាស្ាជិ្កដនលកមុេរចាកមភុជាសៅទីលកងុ Washington, D.C. U.S.A។ 

  ២.៩ ការងារសមាហរណរមមសារល 

 ពិនិររ និងលបមូលឯកសារ ស្ថីពីអនម័យ និងភូរោមអនម័យ (Sanitary and Phyto-sanitary, 
SPS) សមយស្ហការជាមួយមហ្វនថីជំ្នញដនលកសួ្ង/សាទ ប័នពាក់ព័នននឹងការងារ SPS សដើមផសីរៀបេំ
សធឝើសស្េកថីផថល់ព័រមានសៅការោិល័យេុុះបញ្ជ ីកណាថ ល (Central Registration of Notification, 
CRN) ដនសលខ្ជធិការមឌ នអងគការពាែិជ្ជកមយពិភពសលាក 

 សលរៀមលកខែៈសធឝើការផថល់ព័រមាន ស្ថីពីការផថល់ស្ចាច ប័នរបស់្សាទ ប័ននីរិបញ្ដរថិ សលើពិធីសារ 
ស្លាប់សធឝើវសិសាធនកមយមក់បញ្ចូ លកិេចលពមសលពៀង ស្ថីពីកិេចស្លមលួពាែិជ្ជកមយសៅកបុងឧបស្មភ័នន 
“១ក” ដនកិេចលពមសលពៀងស្ថីពីអងគការពាែិជ្ជកមយពិភពសលាក សៅសលខ្ជធិការមឌ នអងគការពាែិជ្ជកមយ
ពិភពសលាក 

http://www.tfocanada.ca/
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 កំពុងសរៀបេំបញ្ជូ នសស្េកថីផថល់ព័រមាន ស្ថីពីកមយសិ្ទនិបញ្ញដ សៅលកសួ្ងការបរសទស្ និងស្ហលបរិបរថិ
ការអនថរជារិ សដើមផបីញ្ជូ នបនថសៅសលខ្ជធិការមឌ នអងគការពាែិជ្ជកមយពិភពសលាក  

 ជិ្របញ្ច ប់ការណកស្លមលួអរទបទដន សស្េកថីលពាងេាប់ឧបាស្រាស័្យពាែិជ្ជកមយជាភាសាណខ្យរណដល
បានបកណលបសមយលកមុហ៊ាុនឯកជ្នជួ្លសមយអងគការ USAID។ ការលររួពិនិររសឡើងវញិសនុះាន
ការលំបាកោ៉េងខ្ជវ ំងសមយសារានកំហុស្សលេើនណផបកខ្វឹមសារសៅកបុងការបកណលប លពម ំងកំហុស្
អកខរាវរិទុន និងានភាពមិនដូេោប សៅកបុងការបកណលបពាករអង់សរវស្ មកជាភាសាណខ្យរសមយសលបើពាកស
សពេន៍សផសងៗ ោប  

 េូលរមួ និងផថល់សោបល់កបុងសិ្កាខ សាលា ស្ថីពី “េាប់ និងសោលនសោបាយលបកួរលបណជ្ង”  ណដល
សរៀបេំសមយលកសួ្ងពាែិជ្ជកមយណដលលបលពឹរថសៅនណខ្មករា ប្ ំ២០១៥ 

 បនថេូលរមួកិេចលបជំុ្ពិសលោុះសោបល់ ស្ថីពី “េាប់ឧបាស្រាស័្យពាែិជ្ជកមយកបុងលកបខ្ែឍ អាសា៊ា ន+6” 
 បនថសធឝើបេចុបផនបភាព និងជំ្រញុអនថរលកសួ្ង-សាទ ប័ន ឲ្រអនុវរថកមយវធីិការងារ WTO របស់្រាជ្រមឌ              
ភិបាលកមភុជា ណផអកសលើការរលមូវរបស់្ អងគការពាែិជ្ជកមយពិភពសលាក និងស្រាស្បតាមអនុសាស្ន៍
ណដលទទួលបានសៅកបុងការលរួរពិនិររ សោលនសោបាយពាែិជ្ជកមយរបស់្កមភុជា កបុងអងគការ
ពាែិជ្ជកមយពិភពសលាកណខ្វេិឆិកា ប្ ំ២០១១ ណដលបានទទួលការឯកភាពពី សដមថចដតដជានាយរ
រដឌមស្រនថ ី កាលពីដថងទី០៧ ណខ្កកកម ប្ ំ២០១២ និងសស្េកថីជូ្នដំែឹងរបស់្ទីស្ថីការរែៈរដឌមហ្វនថី
សលខ្ ៧៧២ ស្ជ្ែ េុុះដថងទី១៧ ណខ្កកកម ប្ ំ២០១២។ បេចុបផនបភាពថយីបំផុរដនកមយវធីិការងារ 
WTO របស់្រាជ្រមឌ ភិបាលកមភុជា លរូវបានសធឝើសឡើងសៅដថងទី២៤ ណខ្សី្ហា ប្ ំ២០១៥ សហើយឯកសារ
បេចុបផនបភាពសនុះលរូវបានមក់ជូ្នកិេចលបជំុ្លកមុការងារនីរិកមយ ពននមរ និងអភិបាលកិេច(លកមុ  ) ដន
សវទិការរាជ្រមឌ ភិបាល-ណផបកឯកជ្ន  

 បនថតាមមនការវវិរថន៍ដនការេរចា និងការអនុវរថកញ្ច ប់បាលីណដលស្សលមេសមយ រដឌមហ្វនថីអងគការ
ពាែិជ្ជកមយពិភពសលាក ជាពិសស្ស្ ការងារពាក់ព័នននឹងការមិនយកពនន និងមិនមក់កូតា (Duty 
Free Quota Free) កិេចស្លមលួពាែិជ្ជកមយ វធិានលបភពសដើមទំនិញ ណដលសុ្ទនណរជាវស័ិ្យណដល
ានសារៈសំ្ខ្ជន់ និងានអរទលបសោជ្ន៍េំសពាុះកមភុជា 

 សរៀបេំអរទបទ ស្ថីពីកិេចស្ហលបរិបរថិការសៅសលកាមអងគការពាែិជ្ជកមយពិភពសលាក ស្លាប់កិេចលបជំុ្
សលើកទី១របស់្រែៈកាយ ធិការេលមុុះកមភុជា-ទួររី 

 ទំនក់ទំនង និងផថល់ព័រមានជូ្នសាទ នទូរអូស្រសាថ លីពាក់ព័នននឹងដំសែើ រការដនការផថល់ស្ចាច ប័នសលើ
ពិធីសារ ស្ថីពី “វសិសាធនកមយកិេចលពមសលពៀងា៉េរា៉េ សកស្ ស្ថីពីការបសងកើរអងគការពាែិជ្ជកមយពិភពសលាក” 

 េូលរមួកិេចលបជំុ្រុមូល សរៀបេំសឡើងសមយអងគការពាែិជ្ជកមយពិភពសលាក ធនោរពិភពសលាក និង
ដដរូអភិវឌណន៍ សៅទីលកុងហសណឺែវ លបសទស្ស្ឝីស្ 

 ជួ្បពិភាកា និងសមុះដូរសោបល់ជាមួយសលខ្ជទីមួយសាទ នទូរជ្ប៉េុន លបចំាសៅកមភុជា អំពីដំសែើ រ
ការដនការផថល់ស្ចាច ប័នសលើកិេចលពមសលពៀង ស្ថីពីកិេចស្លមួលពាែិជ្ជកមយ សមយកបុងសនុះភារីជ្ប៉េុន
បានសស្បើសំុ្ឲ្រកមភុជាពិចារណាផថល់ស្ចាច ប័នសលើកិេចលពមសលពៀងខ្ជងសលើកបុងសវលាស្មស្រាស្បណាមួយ 

 បាន និងកំពុងតាមមនការវវិរថដនការេរចាកបុងលកបខ្ែឍ  អងគការពាែិជ្ជកមយពិភពសលាក កបុង
ជំ្ហានស ភ្ ុះសៅរកស្នបិសី្ទសលើកទី១០ដនរដឌមហ្វនថីអងគការពាែិជ្ជកមយពិភពសលាក ណដលសលោងសធឝើសៅ
ទីលកុងដែរបូ៊ាី លបសទស្សកនោ៉េ  នពាក់កណាថ លណខ្ធបូ ប្ ំ២០១៥ សនុះ 

 សរៀបេំលិខិ្រសស្បើសំុ្សោលការែ៍ សដើមផអីនុម័រសលើស្ាស្ភាពមហ្វនថីរាជ្រមឌ ភិបាលកមភុជាសៅេូល
រមួស្នបិសី្ទ រដឌមហ្វនថីអងគការពាែិជ្ជកមយពិភពសលាកសលើកទី១០ សៅទីលកងុដែរ ៉េបូ៊ាី លបសទស្សកនោ៉េ  
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 សរៀបេំលិខិ្រសៅ ឯកឧរថមរដឌមហ្វនថីលកសួ្ងសស្ដឌកិេច និងហិរញ្ដវរទុ  និងឯកឧរថមរដឌមហ្វនថី លកសួ្ង
កសិ្កមយ រកុាខ លបាញ់ និងសនសាទ សស្បើសំុ្ចារ់តំាងស្ាស្ភាពមហ្វនថីសៅេូលរមួស្នបិសី្ទរដឌមហ្វនថីអងគ
ការពាែិជ្ជកមយពិភពសលាកសលើកទី១០ សៅទីលកងុដែរ ៉េបូ៊ាី លបសទស្សកនោ៉េ  

 សរៀបេំលិខិ្រសៅ ឯកឧរថមឧបនយករដឌមហ្វនថី រដឌមហ្វនថីលកសួ្ងការបរសទស្ និងស្ហលបរិបរថិការអនថរ
ជារិ សស្បើសំុ្ជួ្យអនថរារមន៍សៅសាទ នសបស្កកមយអេិដហ្វនថយ៍របស់្កមភុជាលបចំាសៅហសឺណែវ សដើមផីផថល់
ព័រមានជាផវូវការសៅ អងគការពាែិជ្ជកមយពិភពសលាក អំពីស្ាស្ភាពរែៈលបរិភូកមភុជាណដលលរូវ
សៅេូលរមួកិេចលបជំុ្រុមូល Fourth China Round Table on WTO Accession និងេូលរមួស្នបិសី្ទ
រដឌមហ្វនថីអងគការពាែិជ្ជកមយពិភពសលាកសលើកទី១០ ណដលនឹងលបលពឹរថទីសៅណខ្ធបូ សៅទីលកុងដែរ ៉េបូ៊ាី 
លបសទស្សកនោ៉េ  

 ពិនិររ និងស្រាសាវលជាវឯកសារបណនទមសដើមផផីថល់សោបល់សលើលិខិ្រេំនួន ៣ ដូេជា៖ ១.លិខិ្ររបស់្ 
Mr. Roberto Azevedo អរគនយកអងគការពាែិជ្ជកមយពិភពសលាក ស្ថីពីការផថល់ស្ចាច ប័នសលើ ពិធី
សារដនកិេចលពមសលពៀងស្លមលួពាែិជ្ជកមយ (Ratification of the Trade Facilitation Agreement 
Protocol), ២. លិខិ្ររបស់្ WTO ជូ្នដំែឹងអំពីការផថល់លកខខ្ែឍ អនុសលោុះរបស់្សាធារែរដឌកូសរ ៉េ
េំសពាុះវស័ិ្យសស្វាកមយ និងការផថល់ភាពអនុសលោុះស្លាប់វស័ិ្យសស្វាកមយដល់លបសទស្អភិវឌណន៍រិេ
រួេបំផុរ, និង ៣. លិខិ្ររបស់្ WTO ស្ថីពីការរលឹំកការពឝកិេចជូ្នដំែឹងរបស់្កមភុជាកបុងវស័ិ្យ
កសិ្កមយ សស្វាកមយ កមយសិ្ទនិបញ្ញដ  ការសបើកទីផារ វនិិសោរ និងវធិានការ ក់ទងនឹងការលក់បងខូេ
ដថវ និងឧបរទមមធន   

 សរៀបេំកិេចលបជំុ្អនថរលកសួ្ង-សាទ ប័នេំនួនបីសលើក សដើមផីសលរៀមស្លាប់ស្នបិសី្ទរដឌមហ្វនថីសលើកទី១០ 
ដនអងគការពាែិជ្ជិកមយពិភពសលាកណដលសលោងនឹងសធឝើសៅណខ្ធបូ ប្ ំ២០១៥ លបសទស្សកនោ៉េ  នសពល
ខ្ជងមុខ្។ ខ្វឹមសារសំ្ខ្ជន់រឺ ពិភាកាអំពីជំ្ហររបស់្កមភុជាកបុងការកំែរ់លបសភទបញ្ដរថិ ក ខ្ និង រ 
ស្លាប់អនុវរថកិេចលពមសលពៀងស្ថីពីកិេចស្លមលួពាែិជ្ជកមយដនអងគការពាែិជ្ជកមយពិភពសលាក 

 សរៀបេំឯកសារជំ្នួយសាយ ររីស្លាប់ជំ្នួបរវាង ឯកឧរថមសទស្រដឌមហ្វនថី រដឌមហ្វនថីលកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ
ជាមួយភារៈធារដីនស្ហភាពអឺរ ៉េបុលបចំាសៅកមភុជា ស្ថីពីដំសែើ រការដនការសរៀបេំ ស្លាប់ការផថល់
ស្ចាច ប័នសលើពិធីសារ ស្ថីពីកិេចលពមសលពៀងស្ថីពីកិេចស្លមលួពាែិជ្ជកមយរបស់្កមភុជា 

 ខិ្រខំ្លបឹងណលបងណកស្លមលួអរទបទជាភាសាណខ្យរ ដនពិធីសារស្លាប់សធឝើវសិសាធនកមយកិេចលពមសលពៀង                          
ា៉េរា៉េ សកស្ ស្ថីពីការបសងកើរអងគការពាែិជ្ជកមយពិភពសលាក និងឧបស្មភ័ននដនពិធីសារសនុះ (កិេចលពម
សលពៀងស្ថីពីកិេចស្លមលួពាែិជ្ជកមយ របស់្អងគការពាែិជ្ជកមយពិភពសលាក) សដើមផីសផញើជូ្ន                                
សដមថចដតដជានាយររដឌមស្រនថី និងសស្បើសំុ្មក់េូលជារសបៀបវារៈដនកិេចលបជំុ្សពញអងគរែៈរដឌមហ្វនថី
សដើមផីអនុម័រ និងបញ្ជូ នសៅរដឌស្ភាសំុ្ការផថល់ស្ចាច ប័ន 

 សរៀបេំសស្េកថីណថវងសហរុដនពិធីសារ ស្លាប់សធឝើវសិសាធនកមយ កិេចលពមសលពៀងា៉េរា៉េ សកស្ស្ថីពីការ 
បសងកើរអងគការពាែិជ្ជកមយពិភពសលាក និងបានពិភាកាជាមួយលកមុលបឹកាអបកេាប់អំពីសស្េកថីលពាង
សនុះ សដើមផមីក់ជូ្ន សដមថចដតដជានាយររដឌមស្រនថី េុុះហរទសលខ្ជសស្បើសំុ្សៅរដឌស្ភាសដើមផផីថល់
ស្ចាច ប័ន  

 សរៀបេំលិខិ្រសៅ ឯកឧរថមរដឌមហ្វនថីលកសួ្ងសស្ដឌកិេច និងហិរញ្ដវរទុ សស្បើសំុ្កិេចស្ហការកបុងការេូលរមួ
ការពារពិធីសារស្លាប់សធឝើវសិសាធនកមយកិេចលពមសលពៀងា៉េរា៉េ សកស្ស្ថីពីការបសងកើរអងគការពាែិជ្ជកមយ
ពិភពសលាកសៅរដឌស្ភា 
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 េូលរមួផថល់មរិសលើសស្េកថីលពាងេាប់ស្ថីពីការលរប់លរងសលរឿងស្រាស្វងឹ ណដលលពាងសមយលកសួ្ងសុ្ខ្ជ
ភិបាល និងបានេូលរមួកបុងកិេចលបជំុ្រវាង ឯកឧរថមសទស្រដឌមហ្វនថី ជាមួយឯកឧរថមរដឌមហ្វនថីលកសួ្ង                    
សុ្ខ្ជភិបាល ស្ថីពីសស្េកថីលពាងេាប់ខ្ជងសលើ សដើមផីធានថ្នេាប់ថយីសនុះស្រាស្បតាមបទមឌ ន និងការ
កំែរ់ ំងឡាយសៅកបុងកិេចលពមសលពៀងពាក់ព័ននរបស់្អងគការពាែិជ្ជកមយពិភពសលាក   

 សរៀបេំលិខិ្រសៅ ឯកឧរថមរដឌមហ្វនថីលកសួ្ងសស្ដឌកិេច និងហិរញ្ដវរទុ សស្បើសំុ្ចារ់បញ្ជូ នមហ្វនថីអរគនយក
មឌ នរយ និងរមឌ ករកមភុជា សដើមផីេូលរមួជាមួយមហ្វនថីលកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ ការពារឯកសារស្លាប់ការ
ផថល់ស្ចាច ប័នសលើពិធីសារស្លាប់សធឝើវសិសាធនកមយកិេចលពមសលពៀងា៉េរា៉េ សកស្ ស្ថីពីការបសងកើរអងគការ
ពាែិជ្ជកមយពិភពសលាក សៅកបុងស្ម័យលបជំុ្សពញអងគរែៈរដឌមហ្វនថីសៅដថងទី១៣ ណខ្វេិឆិកា ប្ ំ២០១៥ 

 េូលរមួស្លមបស្លមលួការងារ សស្រភីាវបូនីយកមយពាែិជ្ជកមយសស្វាកមយ សៅសលកាមកិេចលពមសលពៀង
រំបន់ពាែិជ្ជកមយសស្ររីវាងអាសា៊ា ន និងដដរូពិភាកា 

 បនថតាមមនការវវិរថន៍ថយីៗ ដនការេរចាសស្វាកមយកបុងលកបខ័្ែឍ អងគការពាែិជ្ជកមយពិភពសលាក 
 ស្រាសាវលជាវឯកសារណដលពាក់ព័នននឹងការេរចាសស្វាកមយតាមសវបសាយរបស់្ WTO និងអាសា៊ា ន 
 រមូជាមួយលកមុការងារមកពីលកសួ្ងការងារ និងបែថុ ុះបណាថ លវជិាជ ជី្វៈ និងលកសួ្ងអប់រ ំយុវជ្ន និង
កីឡា េូលរមួលបជំុ្លកមុការងារលកបខ្ែឍ រុែវឌុណអិាសា៊ា ន  សដើមផសី្លមួលឲ្រានលំហូរសមយសស្រ ី
នូវកាវ ំងពលកមយកបុងលបសទស្អាសា៊ា ន ស្រាស្បតាមសោលសៅស្ហរមន៍សស្ដឌកិេចអាសា៊ា ន ប្ ំ២០១៥។ 

 ២.១០ ការងារសហរបតិបតថិការអនថរជាត ិនិងររប់ររងជ្ាំនួយ 
  ២.១០.១ ការអនុវតថអភិររមររបដណថ ប់វិសយ័ពាណិជ្ជរមម 

 កបុង ប្ ំ ២០១៥ លកសួ្ងបានសរៀបេំកិេចលបជំុ្អនុរែៈកមយការអភិវឌណពាែិជ្ជកមយ និងវនិិសោរ
 ក់ទងនឹងពាែិជ្ជកមយ SSC-TD-TRI (Sub-Steering Committee on Trade Development and 
Trade Related Investment) េំនួន ៤ សលើក (សូ្មពិនិរររបាយការែ៍ដនកិេចលបជំុ្នីមួយៗ)   

 កបុង ប្ ំ ២០១៥ លកសួ្ងបានសរៀបេំកិេចលបជំុ្រែៈកមយការអនុវរថរសលាង IC (Implemntation 
Committee) េំនួន៥ សលើក (សូ្មពិនិរររបាយការែ៍ដនកិេចលបជំុ្នីមួយៗ)  

 លកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ (i) បានសធឝើការវាយរដមវពាក់កណាថ លអាែរថិសលើការអនុវរថ CTIS 2014-2018, 
(ii) បានកំែរ់បញ្ជ ីដនកសនាមអាទិភាពេំនួន ១០ណដលលរូវការ ការជំ្នួយបសេចកសទស្ និង (iii)បាន
ចាប់សផថើមសរៀបេំណផនការរយៈសពលមធរម ស្លាប់សកៀងររជំ្នួយ ពាែិជ្ជកមយរបស់្លបសទស្កមភុជា 
ស្លាប់ ប្ ំ2016-2020 ។ 

  ២.១០.២ ការអនុវតថរមមវិធីោ ាំរទការអភិវឌ្ណពាណិជ្ជរមម 

 កមយវធីិោំលទការអភិវឌណវស័ិ្យពាែិជ្ជកមយ (TDSP) ចាប់សផថើមដថងទី ០៩ ណខ្មីន ប្ ំ២០០៩ សហើយ
បានបនថេំនួន ៣សលើក ណដលសលើកេុងសលកាយសនុះរឺនឹងលរូវបញ្ច ប់លរឹមដថងទី១៤ ណខ្សី្ហា                            
ប្ ំ២០១៦។ TDSP រឺោំលទមូលនិធិពហុាច ស់្ជំ្នួយ ានស្ហរមន៍អឺរ ៉េបុ អងគការ UNIDO និង 

DANIDA ណដលានអបកចារ់ណេងមូលនិធិសមយធនោរពិភពសលាក(WB)។ រិរចាប់ពីសពលអនុវរថ
ន៍កមយវធីិដំបូង ពី ប្ ំ២០០៩ រហូរដល់ដថងទី៣០ ណខ្កញ្ញដ  ប្ ំ២០១៥ សនុះលកសួ្ងបានសធឝើការេំណាយ
ថវកិាស្របុេំនួន $11,802,418 សស្យើនឹង 76.4% ដនេំនួនថវកិាស្របុរបស់្កមយវធីិ ($15,450,000)  

 កមយវធីិសនុះានរសលាងស្របុេំនួន ២៩ កបុងសនុះរសលាងេំនួន ២០ លរូវបានបិទ និងបញ្ច ប់ សហើយ
រសលាងេំនួន ៩ សទៀរ កំពុងបនថអនុវរថន៍រហូរដល់ដថងទី ១៤ ណខ្សី្ហា ប្ ំ២០១៦។ ការវាយរដមវ
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េុងសលកាយដនការអនុវរថ TDSP សមយធនោរពិភពសលាក និងស្ហរមន៍អឺរ ៉េបុ បានបញ្ញជ ក់ថ្ន 
TDSP ស្មស្រាស្បសៅនឹងយុទនសាស្រស្ថរបស់្រាជ្រមឌ ភិបាលកបុងការអភិវឌណវស័ិ្យពាែិជ្ជកមយ។  

  ២.១០.៣ ការអនុវតថរមមវិធីពរងឹងសមាហរណរមម 

 កមយវធីិពលងឹងស្ាហរែកមយជំ្ហានទី១ (EIF Tier 1) ចាប់សផថើមពីណខ្កុមមៈ ប្ ំ២០១០ និងបានបញ្ច ប់
សៅណខ្មីន ប្ ំ២០១៦។ រសលាងានថវកិាស្របុេំនួន $1,293,900 សហើយរហូរមកដល់ណខ្កញ្ញដ  ប្ ំ
២០១៥ រសលាងបានេំណាយថវកិាេំនួន $1,125,639 ឬ សស្យើនឹង 87% ដនេំនួនថវកិាស្របុ។ EIF 
Tier 1 រឺសំ្សៅពលងឹងស្មរទភាពអងគភាព អងគភាពអនុវរថរសលាង និងអនថរលកសួ្ងណដលពាក់ព័នន 

 កមយវធីិពលងឹងស្ាហរែកមយជំ្ហានទី២ (EIF Tier 2), CEDEP I ចាប់សផថើមពីណខ្កកកម ប្ ំ២០១២ 
និងបញ្ច ប់សៅណខ្រុលា ប្ ំ២០១៦ សមយសផ្តថ រសលើវស័ិ្យេំនួន២រឺ វស័ិ្យអងករ (IFC), វស័ិ្យសូ្លរ 
(ITC), និង ការលរួរពិនិររនិងវាយរដមវ (DICO)។ រហូរមកដល់ណខ្កញ្ញដ  ប្ ំ២០១៥ រសលាងបាន
េំណាយអស់្ $1,174,790 ណដលសស្យើ នឹង 49% ដនថវកិាស្របុរបស់្រសលាងណដលានេំនួន                            
$3,383,429 ។ ស្លាប់ រសលាង CEDEP II ចាប់សផថើមពីណខ្កុមម: ប្ ំ២០១៤ និងបញ្ញច ប់សៅណខ្កកកម 
ប្ ំ២០១៨ សមយសផ្តថ រសលើវស័ិ្យេំនួន៣ រឺ វស័ិ្យដំឡូងមី (អនុវរថសមយ UNDP), ជ្លផលស្មុលទ 

(អនុវរថសមយ UNIDO), សាលារាជ្បែឍិ រស្ភាសធឝើមាូប (អនុវរថសមយអងគការ Shift 360), និងការ
លរួរពិនិររនិងវាយរដមវ (អនុវរថសមយ DICO) ។ រហូរមកដល់ណខ្កញ្ញដ  ប្ ំ២០១៥ រសលាងបានសធឝើ
ការេំណាយអស់្ $28,068 ណដល សស្យើនឹង 8.0% ដនថវកិាស្របុរបស់្រសលាងណដលានេំនួន 
$347,610 ។ 

  ២.១០.៤ ការងារដរៀបចាំណផនការរយៈដពលមធយម 

លកសួ្ងបាន និងកំពុងសរៀបេំណផនការរយៈសពលមធរម MTP (Medium Term Plan 2016-
2020) សដើមផីសកៀង ររជំ្នួយស្លាប់ពាែិជ្ជកមយ ពី ប្ ំ ២០១៦ ដល់ ២០២០ ។ ការសរៀបេំណផនការ
សនុះសមយណផអកសលើការពិនិររ សមើលសឡើងវញិសលើការអនុវរថកនវងមក នូវយុទនសាស្រស្ថស្ាហរែកមយ
ពាែិជ្ជកមយកមភុជា និងណផនទីបងាា ញផវូវ CTIS (Cambodia Ttrade Integration Strategy 2014-
2018) ។ ជាលទនផល កសនាមអាទិភាពេំនួន ១០ វស័ិ្យលរូវបានអនុម័រសមយ SSC និង                                 
លកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ។ ណផអកសលើកសនាមអាទិភាព ំង ១០ សនុះ លកសួ្ងបានបសងកើរនូវឯកសារ                                     
ទស្សន ន (Concept Nates) េំនួន ៥ ណដលឯកសារសនុះ នឹងសលបើលបាស់្សដើមផីណស្ឝងរកការោំលទពី
ដដរូរអភិវឌណន៍។ លកសួ្ងនឹងសរៀបេំឯកសារទស្សន នេំនួន ៥ សផសងសទៀរ សៅសពលខ្ជងមុខ្។ 
ណផនការរយៈសពលមធរម ២០១៦-២០២០ សលោងនឹងសធឝើេប់ស្ពឝលរប់សៅលរីាស្ទី ១ ប្ ំ ២០១៦ ៕ 

 ២.១១ ការងាររតួតពិនិតយ បរងាក បការណរលងបនលាំ និងការពារអបរដរបើរបាស ់
  ២.១១.១ ការពរងឹងរបសទិនភាពននការរតួតពិនិតយការនាាំដចញ-នាាំចូល តាមរចររពាំណដន  

 រកស ើញ និងរបឹអូស្យកកសមធេសចាលនូវផលិរផលមាូបអាហារោយ នសុ្វរទិភាពេំនួន ១៣.៩៧៤ 
រីឡូលកាម  

 រកស ើញសារធារុរាវោយ នសាវ កស្ញ្ញដ េំនួន ១៥ប៊ាីដុង សស្យើ៣០០លីលរ និងសម៉េៅលកាមពែម ស្ោយ ន
សាវ កស្ញ្ញដ េំនួន ២០រីឡូលកាម 
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 ស្ហការជាមួយស្មរទកិេចពាក់ព័នន រកស ើញ និងឃ្រ់ទុកជាបសណាថ ុះអាស្នបនូវភវុក កនធុយដំរ ី                      
លកញ ំេងកូមខ្ជវ  ានទមងន់ស្របុ ៤៥,៦០រីឡូលកាម 

 ឃ្រ់ទុកសមសឡលាបណស្ផកេំនួន ៦ធុង សស្យើ ៣០រីឡូលកាម និងអាសីុ្រអាសស្និេេំនួន ៣៦ដប សស្យើ 
៤២លីលរ។ 

២.១១.២ ពរងឹងរបសទិនភាពននការឃ្ល ាំពិនិតយទីផារ ទប់សាក ត់ដរោះណផបរសខុ្មាលភាព 
សវុតទិភាពអបរដរបើរបាស ់ពារ់ព័នននឹងផលតិផល 

កមយវធីិឃ្វ ពិំនិររទីផាររមួាន៖ ការសធឝើអសងករសលើការសលបើលបាស់្សារធារុរីមីហាមឃ្រ់ និង
សារធារុរីមីបណនទមកបុងមាូបអាហារ វរថានមីលកជីូ្វសាស្រស្ថណដលបណាឋ លឲ្រពុល និងការសធឝើអសងករសលើ
សមតាែុលកបុងស្រាសា។ ជាលទឌផលបានឃ្វ ពិំនិររទីផារេំនួន ១.២២៧សលើក និង២៤លរឹុះសាទ នសិ្កា
សៅទូ ំងលបសទស្ដកហូរទំនិញណដលានភាពមិនលបលករី (ទំនិញណកវងកាវ យ, ខូ្េរុែភាព, ផុរ
កំែរ់រយៈសពលសលបើលបាស់្ ។ល។) ស្របុលបាែ ១៣.៩៥៦រីឡូលកាម មកកសមធេសចាល។ 

  ២.១១.៣  ពរងឹងសាទ ប័ន ដធវើឱ្យរបដសើរ និងមានរបសទិនភាពចាំដពាះរិចចការពារអបរដរបើរបាស ់  

 បិទផ្តធ ំងរបូភាពផសពឝផាយ (Posters) អំពីរសបៀបពិនិររសាវ កស្ញ្ញដ ផលិរផលមាូបអាហារណដលាន
សុ្វរទិភាព សៅតាមទីផារ និងទីសាធារែៈ បានេំនួន ៥១.៦៣០ផ្តធ ំង 

 សស្បើសំុ្ផ្តអ កការផាយពាែិជ្ជកមយលក់ផលិរផលេំនួន ០៤ ជាបសណាថ ុះអាស្នប សដើមផីឲ្រលកមុហ៊ាុនណក
ស្លមលួខ្វឹមសារឲ្របានស្មស្រាស្បសឡើងវញិ។ តាមការតាមមនរបស់្លកសួ្ងស ើញថ្ន លកុមហ៊ាុន
ណដលជាាច ស់្ផលិរផល ំង ៤ បានលបរិបរថិតាមកិេចស្នារបស់្ខ្វួនបានស្មស្រាស្ប  

 ពិភាកាជាមួយលកុមហ៊ាុនេំនួន ១០ ពីរាវ ភាពដនការផថល់រងាឝ ន់ និងលបសិ្ទនភាពដនផលិរផលណដល
លកុមហ៊ាុនបានអុះអាងតាមរយៈការសឃ្ស្នផាយពាែិជ្ជកមយតាមទូរទស្សន៍។ 

  ២.១១.៤ ដលើររមពសក់ារយលដឹ់ងសាធារណៈ 

 េុុះអប់រផំសពឝផាយអំពីរុែភាព សុ្វរទិភាពមាូបអាហារ និងផលប៉េុះពាល់ដល់អាជី្វករ សៅតាម                        
ទីផារបានេំនួន ១.២២៧សលើក សមយានអាជី្វករេូលរមួលបាែ ២២.៩២៥នក់ 

 េុុះអប់រផំសពឝផាយអំពីរុែភាព សុ្វរទិភាពមាូបអាហារ និងផលប៉េុះពាល់ណដលបណាថ លមកពីការសលបើ
លបាស់្សលរឿងសញៀនសៅតាមវទិាល័យ និងមហាវទិាល័យបានេំនួន ១៩សលើក សមយានសិ្ស្ា                         
នុសិ្ស្ស-និស្សរិ សលាកលរ-ូអបកលរ ូនិងសាស្រសាថ ចាររេូលរមួេំនួន ៤.៩៦៩នក់។ 

  ២.១១.៥ ទប់សាក ត់ការណរលងបនលាំ  

 ស្ហការបហ្វងាក បសិ្បផកមយផលិរកាសហឝមួយកណនវង ណដលានកំហុស្ណផបកបសេចកសទស្សលើសំ្បកសវេ
ខ្ចប់ សមយបានភូរកុហកអបកសលបើលបាស់្ថ្នជាកាសហឝ ១០០%  

 េុុះលរួរពិនិរររុែភាពកលមិរស្នធស្សន៍អុកតាន (Octance) និងបរាិែរងាឝ ស់្រងាឝ ល់សលបងសាងំ 
សៅសាទ នីយ៍សលបងឥនននៈេំនួន ៤៥ សៅរាជ្ធានីភបំសពញ សមយរកស ើញសាទ នីយ៍ ៣ បានមក់លក់
សលបងសាងំណដលានកលមិរអុកតាន បជាងបទមឌ នកំែរ់ និងានសាទ នីយ៍េំនួន ៨ ានកលមិរ
លំសអៀងណផបករងាឝ ស់្រងាឝ ល់ (ពី ១.៣លីលរ សៅ ៦.៤ លីលរ កបុងបរាិែសលបង ១០០ លីលរ)។ លកសួ្ង



របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០១៦                                                               46 

ពាែិជ្ជកមយ បានឲ្រាច ស់្សាទ នីយ៍ ំង ១១ សធឝើកិេចស្នាសដើមផសីធឝើការណកស្លមួលជាការ                                
លបញប់។ កបុងករែីពំុអនុវរថតាមការណែនំ លកសួ្ងនឹងអនុវរថវធិានការេាប់ជាបនថ  

 ស្លមបស្លមលួពាករបែថឹ ងជាមួយលកុមហ៊ាុនបារ ី ៥៥៥ The British American Tobacco 
Cambodia ជាមួយនយកមឌ នកមយសិ្ទនបញ្ញដ ដនលកសួ្ងពាែិជ្ជកមយកបុងវធិានការស្រាសាវលជាវការលក់
បារ៥ី៥៥ ពីសំ្ណាក់លកុមហ៊ាុនដដទសទៀរកបុងលពុះរាជាណាេលកកមភុជា 

 េូលរមួស្ហការ លររួពិនិររទីតំាងផលិរទំនិញណកវងកាវ យេំនួន ២កណនវង សៅរាជ្ធានីភបំសពញរឺ:                        
ទីតំាងផលិរសលរឿងសំ្អាង ណកវងបនវំា៉េកមួយកណនវង និងទីតំាងសិ្បផកមយផលិរសភស្ជ្ជ:ា៉េក 
ENERGY DRINK លួេបនវំសាវ កស្ញ្ញដ កាលលកបីមួយកណនវង សមយដកហូរវរទុតាងមួយេំនួន
បញ្ជូ នសៅរុលាការ 

 េុុះលរួរពិនិររ និងដកហូរស្រាសាណកវងកាវ យេំនួន ១៤៨ដប បញ្ជូ នសៅរុលាការសដើមផីចារ់ណេងតាម
នីរិវធីិ  

 លរួរពិនិររ និងសធឝើសរស្ថិ៍សាកលផងសលើជ្ញ្ជ ីងលក់កាថ មសៅសខ្រថកំពរ និងសខ្រថណកបេំនួន ២៧ជ្ញ្ជ ីង 
ណដលលទនផលពិនិររស ើញានជ្ញ្ជ ីងេំនួន ៥ ានកលមិរលំសអៀងសលើស្ពី ១០០លកាម ដល់ ៥០០
លកាម សលើដំុទមងន់ ២០ រីឡូលកាម ណដលបានសាកលផង។ 

  ២.១១.៦ បញ្ជរទាំនារ់ទាំនងអាំពីអនាមយ័ និងភូតោមអនាមយ័ (SPS Enquiry Points) 

ស្រាសាវលជាវ និងពិនិររការជូ្នដំែឹងអំពីអនម័យ និងភូរោមអនម័យបានេំនួន ៥៤៤
ករែី (ណផបកសុ្វរទិភាពផលិរផលមាូបអាហារេំនួន ៤២២ករែី  ណផបកកិេចការពារដំណំាេំនួន ៦០
ករែី  និងណផបកកិេចការពារសុ្ខ្ភាពស្រឝេំនួន ៦២ករែី) ពី ១៧លបសទស្ និងតាមមនលពឹរថិការែ៍ 
ស្ថីពីសុ្វរទិភាពផលិរផលមាូបអាហារ ណដលសកើរានសៅលបសទស្ននបានេំនួន ១១ករែី ដូេជា៖ 

 ករែីមិនអនុញ្ញដ រឲ្រនំេូល និងបញ្ជូ នលរឡប់សៅវញិ នូវអងករសំ្ររិណដលានលបភពសដើមសៅលបសទស្
ឥណាឍ  សលកាយពីបានរកស ើញានបរាិែ សំ្ែល់ថ្នប ំកសិ្កមយCarbendazim កបុងកលមិរ0.03mg/Kg 
របស់្លបសទស្អីុតាលី  

 សស្េកថីជូ្នដំែឹងរបស់្អាជាញ ធរលបសទស្អូស្រសាថ លី និងែូណវលសហសឡង់ អំពីវធិានការរបស់្លកមុ
ហ៊ាុន Patties Foods Ltd លបមូលមកវញិនូវផលិរផលដផវសឈើបងកក (Mixed Berries and 
Raspberries; Creative Gourmet Mixed Berries) ណដលានលបភពសដើមសៅលបសទស្េិន។ 
ផលិរផល ណផវសឈើសនុះ លរូវបានរកស ើញានការេមវងេូលវរីសុ្ Hepatitis A  

 ការហាមឃ្រ់ មិនអនុញ្ញដ រឲ្រនំេូល និងកសមធេសចាលណផវស្រាស្ការនរ នំេូលពីលបសទស្សវៀរណាម 
បនធ ប់ពីបានរកស ើញវរថានសំ្ែល់ថ្នប ំកសិ្កមយ Carbendazim សលើស្កលមិកកំែរ់ កបុងបទបផញ្ដរថិ
សៅលបសទស្ណប៊ាលហសិក 

 ការលបមូលមកវញិនូវណផវសបា៉េម ណដលផលិរសមយលកមុហ៊ាុន Bidart Brothers និងលកមុហ៊ាុនជាដដរូ 
Bidart Brothers បនធ ប់ពីបានរកស ើញានេមវងបាក់សររ ី Listoria Monocytogenes សៅស្ហរដឌ   
អាសមរកិ  

 ការជូ្នព័រមានអំពីការលបមូលមកវញិនូវផលិរផល Fisher Brand 10 Ounce Chopped Walnuts  
របស់្លកមុហ៊ាុន John B. Sanfilippo & Son, Inc បនធ ប់ពីបានរកស ើញថ្នានការេមវងេូលបាក់សររ ី
Salmonella  
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 អាជាញ ធរសុ្វរទិភាពផលិរផលមាូបអាហារ លបសទស្ណប៊ាលហសកិ បានរកស ើញវរថានបរាិែ
សំ្ែល់ថ្នប ំកសិ្កមយ Chlorpyrifos 12.2mg/Kg សលើផលិរផលសលរឿងសទស្ជី្រនងវង (SweetBasil) 
ណដលានលបភពសៅកមភុជា សលើស្ពីការកំែរ់កបុងបទបញ្ដរថិស្ហភាពអឺរ ៉េបុ  

 សស្េកថីណែនំជាសាធារែៈ មិនឲ្រទិញ លក់ ឬទទួល នស្ករលោប់រស្ជារិណផវធូសរនណដលាន
ា៉េក (យីសហា)    “Wendy’s“ ណដលស្ងសយ័ពីលទឌភាព ដនការេមវងេូលបាក់សររបីងកជ្មងឺ Samolnella 
E. coli របស់្រដឌបាលឱ្ស្ថ និងមាូបអាហារលបសទស្ហឝីលីពីន 

 ការជូ្នព័រមានអំពីលកមុហ៊ាុន Atkins International BV បានស្យ័លរេិរថលបមូលមកវញិផលិរផលនំ              
សូ្កូឡា “Atkins Endulge  Chocolate Break Wafers” បនធ ប់ពីស្ងសយ័លទឌភាព ដនការេមវងេូល
បាក់សររ ីSalmonella សៅេលកភពអង់សរវស្ 

 លកុមហ៊ាុន Butala Emporium, Inc of Jackson Heights, NY សៅស្ហរដឌអាសមរកិ បានស្យ័លរេិរថ
លបមូលមកវញិនូវផលិរផលអាហារបំប៉េន “Ayurvedic Dietary Supplements” ណដលនំេូលពី
លបសទស្ឥណាឍ  បនធ ប់ពីបានរកស ើញថ្នានវរថានសារធារុពុលសលាហៈធារុធងន់សំ្ែរ និង                    
បារ ៉េរកបុងកលមិរបរាិែ ណដលនឹងបណាថ លឲ្រានសលោុះថ្នប ក់ ដល់សុ្ខ្ភាពអបកសលបើលបាស់្                      
ជាពិសស្ស្ រក កុាររូេ និងស្រស្ថីានដផធសពាុះ។ 

 សស្េកថីជូ្នដំែឹងពីសាទ ប័នអនម័យមាូបអាហារ និងបរសិាទ ន រដឌបាលលកងុហុងកុង ណដលបានហាម
ទទួល ន   ណេកចាយ និងលក់ផលិរផលសភស្ជ្ជៈអាល់កុល (េំសពាុះណរឡូរិ៍ផលិរផលណដលាន
បញ្ញា ) ណដលផលិរសៅលបសទស្បារាងំ បនធ ប់ពីទទួលបានសស្េកថីជូ្នជូ្នដំែឹង ពីវរថានសារធារុ
រីមី Ethyl Carbamate ( 11.4 milligram per Litre) សៅកបុងផលិរផលសនុះ ។ 

  ២.១១.៧ ការងារពារ់ព័នន ACCSQ, ATFC, ARASFF, ARASCP, ACOST,  ACCP  
 កិេចការអាសា៊ា ន 

- ACCSQ: បានេូលរមួកបុងកិេចលបជំុ្សលើកទី ២០ ដនលកុមការងារផលិរផលមាូបអាហារផសំសស្រាស្េ 
(Prepared Food stuff Working Group) ណដលជាលកមុការងារសលកាមរែៈកាយ ធិការពិសលោុះ
សោបល់អាសា៊ា ន អំពីកិេចការស្ថង់មរ និងរុែភាព ( ACCSQ) សដើមផពិីនិររ និងយល់លពម
នូវកិេចការមួយេំនួន ណដលពាក់ព័ននសៅនឹងការសធឝើសុ្ខ្ដុមនីយកមយមាូបអាហារផសំសស្រាស្េជាអាទិ៍ 
ការទទួលសាគ ល់ោប សៅវញិសៅមក, ការកំែរ់ លកខខ្ែឍ រលមូវស្លាប់ការលរួរពិនិររ
ផលិរផលមាូបអាហារ, ការសរៀបេំមនធីរពិសសាធន៍ ស្លាប់សលបើលបាស់្ជាយនថការសមុះស្រាសាយ
ជ្សាវ ុះកបុងពាែិជ្ជកមយមាូបអាហារ  

- ATFC: បានេូលរមួកបុងកិេចលបជំុ្ពិភាកា សដើមផកំីែរ់នូវជំ្ហរ ឯកភាពោប សលើបណាថ េំែុេ 
ពាក់ព័នននឹងការលរប់លរងសុ្វរទិភាពមាូបអាហារ ណដលយនថការកូដិេអនថរជារិបានដំសែើ រការ
កសាង នូវស្ថង់មរ សៅតាមបណាថ ដំណាក់  

- រួរករ់សំ្ោល់ថ្ន អនុសលាមសៅតាមណបបបទដនការលបជំុ្បថូរសវន កមភុជាានការពឝកិេចលរូវសធឝើ
ជាាច ស់្ផធុះ ស្លាប់កិេចលបជំុ្សលើកទី ១៧ ដន ATFC សៅកបុង ប្ ំ ២០១៧ ខ្ជងមុខ្  

- ARASFF: បានេូលរមួកបុងកិេចលបជំុ្ លបព័ននសឆវើយរបបនធ ន់ ស្លាប់មាូបអាហារ និងេំែីស្រឝ
របស់្អាសា៊ា ន (ARASFF) ណដលានស្ាស្ភាពមកពីបណាថ លបសទស្កបុងរំបន់អាសា៊ា នបាន
េូលរមួ។ កមយវរទុ ដនកិេចលបជំុ្ រឺសដើមផសីាថ ប់របាយការែ៍អំពីលទនផល, ភាពខ្ជវ ំង, និងការ
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លំបាកដនការអនុវរថលបព័នន ARASFF ណដលលបសទស្អាសា៊ា នជាស្ាជិ្កបានអនុវរថកនវងមក 
និងការសរៀបេំណផនការស្លាប់អនុវរថរយៈសពល ៣ ប្ ំបនថ ( ២០១៦-២០១៨)។ 

២.១១.៨ ការងាររណៈរមាម ធិការអនថរររសងួសរមបសរមួលការរតួតពិនិតយរុណភាព 
សវុតទិភាពផលតិផល និងដសវា និងរណៈរមាម ធិការរដិូចជាតិ 

 កិេចការកូដិេអនថរជារិ 
- សរៀបេំសារជាថយី នូវស្ាស្ភាព របស់្រែៈកាយ ធិការកូដិេជារិ, សលខ្ជធិការមឌ ន, និងលកមុ
ការងារបសេចកសទស្ ំង ៤  

- សរៀបេំកិេចលបជំុ្រែៈកាយ ធិការកូដិេជារិ សដើមផីលបកាស្ស្ាស្ភាពណរងតំាងថយី សមយាន
ការណែនំឲ្រានណផនការស្កមយភាពស្មស្រាស្បអមសមយរបបរាយការែ៍ អំពីស្កមយភាព
ណដលបានអនុវរថ សៅតាមរេនស្មភ័ននណដលបានកំែរ់។  

២.១១.៩ ការរសាងចាប់ និងបទបផញ្ដតថបិដចចរដទសសរមាប់ការងារកាាំរងុរតូល 

 កំពុងសរៀបេំសស្េកថីលពាងេាប់ ស្ថីពីមាូបអាហារនិងសស្េកថីលពាងេាប់ស្ថីពីកិេចការពារអបកសលបើលបាស់្ 
 កំពុងសរៀបេំសស្េកថីលពាងបញ្ដរថិបសេចកសទស្ អំពី “ការនំេូលផលិរផលមាូបអាហារ និងការលបមូល
លរលប់មកវញិនូវមាូបអាហារណដលានសលោុះថ្នប ក់ (Food Recall)”  

 បនថការស្រាសាវលជាវ និងសធឝើបេចុបផនបភាពកលមងព័រមានហានិភ័យ បងកសមយផលិរផលមាូបអាហារ 
សដើមផកំីែរ់វធិានការលររួពិនិររការនំេូល និងឃ្វ ពិំនិររទីផារ លពម ំងវាយរដមវហានិភ័យ សលើ
លបសភទមាូបអាហារកំប៉េុង ផលិរផលទឹកសមុះសោ, ផលិរផលទឹកពិសារ, និងផលិរផលសលបងឥនននៈ
មួយេំនួន។ 

២.១១.១០ ការងារមនធរីពិដសាធន៍  

 េូលរមួការសធឝើសរស្ថកបុងកមយវធីិអនថរមនធីរពិសសាធន៍ជាលកខែៈអនថរជារិបានមួយសលើក ស្ថីពីការវភិារ
រកសលាហៈធងន់កបុងទឹក (ណដក, ការ់មរូម, ទង់ណដង, និងសំ្ែរ) សរៀបេំសឡើងសមយការោិល័យរុែ
ភាព និងសុ្វរទិភាពមាូបអាហារ ដនលកសួ្ងសុ្ខ្ជភិបាលដថ 

 ទទួលវភិារសារធារុរីមីបណនទម កបុងមាូបអាហារេំនួន ១,២៤១រំរ,ូ សារធារុេមវងេំនួន ៤៩រំរ,ូ មីលកូ
ជី្វសាស្រស្ថេំនួន ៥១៤រំរ,ូ របូសាស្រស្ថេំនួន ១.៩៦៧រំរ,ូ សារធារុអាហារបូរទមមេំនួន ៦៣រំរ,ូ 
សំ្ែល់សារធារុរីមីេំនួន ៣២រំរ,ូ រុែភាពសលបងឥនននៈេំនួន ៧៧៦រំរ,ូ និងការវភិារសផសងសទៀរ
េំនួន ១០រំរ ូសមយពិនិររស ើញផលិរផលេំនួន ១២៨រំរ ូមិនស្មស្រាស្បតាមស្ថង់មររលមូវ  

 អនុញ្ញដ រឲ្រនិស្សរិ មកពីមហាវទិាល័យឪស្ថសាស្រស្ថ រីមីសាស្រស្ថ និងរីមីេំែីអាហារ េំនួន 
១៣៧នក់ បានសធឝើកមយសិ្កា ស្ថីពីលបព័ននលរប់លរងសុ្វរទិភាពមាូបអាហារ និងវធីិសាស្រស្ថវភិាររុែ
ភាព និងសុ្វរទិភាពមាូប  

 សរៀបេំមហ្វនថីតាមជំ្នញ និងបសងកើនស្មរទភាពបសេចកសទស្ តាមការហឝឹកហារ់កបុងលបសទស្/សលៅ
លបសទស្ និងការបែថុ ុះបណាថ លជំ្នញជាក់លាក់បណនទម ជាពិសស្ស្ការបែថុ ុះបណាថ ល ការសលបើ
លបាស់្ឧបករែ៍ទំសនើប។ វរគបែថុ ុះបណាថ ល ំងសនុះានដូេជា៖ វធីិសាស្រស្ថណញកសារធារុរីមី 
សមយសលបើលបាស់្ឧបករែ៏ទំសនើប GC-MS យុទនសាស្រស្ថលរប់លរងសារធារុរីមី និងការសិ្កា                           
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រេនស្មភ័ននណដលានលកខែៈស្មផរថិស្លាប់ធានសុ្វរទិភាពមាូបអាហារ។ល។ 

២.១២ ការងារមស្រនថ ីបណថុ ះបណាថ ល និងអភិវឌ្ណន៍ធនធានមនុសស 

លកសួ្ងានលកបខ្ែឍ មហ្វនថីរាជ្ការស្របុេំនួន ១.៦៤៤ នក់ ស្រាសី្េំនួន ៤៣៦នក់រមួាន៖ 
 រដឌបាលកណាថ ល    េំនួន  ១.១៨៨  នក់ ស្រាសី្េំនួន ២៨២ នក់ 
 មនធីរពាែិជ្ជកមយរាជ្ធានី-សខ្រថ    េំនួន      ៤៥៦  នក់  ស្រាសី្េំនួន ១៥៤ នក់ 
 លកបខ្ែឍ  មុខ្ងារសាធារែៈ    េំនួន  ១.៦១៥  នក់ 
 លកបខ្ែឍ  មិនណមនមុខ្ងារសាធារែៈ   េំនួន        ២៩  នក់ 
 លបសភទលកបខ្ែឍ  ”ក” េំនួន ១.៣៣៧នក់ លកបខ្ែឍ  “ខ្” េំនួន ១០២នក់ លកបខ្ែឍ  “រ”  េំនួន 
២០៥នក់   

 សមយណឡកជ្នពិការានេំនួន ២៦នក់ ស្រាសី្េំនួន ៧នក់ រិរជាភាររយេំនួន ១.៦% ដនមហ្វនថីស្របុ  
 សធឝើសស្េកឋីជូ្នដំែឹង ស្ឋីពី “មហ្វនថីរាជ្ការណដលលរូវេូលនិវរថន៍ ប្ ំ២០១៦” ានេំនួន ២៨នក់ ជូ្នសៅ
លរប់អងគភាពពាក់ព័នន 

 សធឝើប័ែតសំ្ោល់ខ្វួនជូ្នថ្នប ក់ដឹកនំ ទីលបឹកាជំ្នួយការ និងមហ្វនថីរាជ្ការសលកាមឱ្វាទលកសួ្ងពាែិជ្ជ
កមយសៅទីស្ថីការលកសួ្ងបានេំនួន ១.៣៣៧នក់ និងមនធីរពាែិជ្ជកមយរាជ្ធានី-សខ្រថបានេំនួន ៤៣១
នក់ ស្របុ ំងអស់្បានេំនួន ១.៧៦៨នក់ 

 ការងារសមមយ បានសរៀបេំណបបបទឯកសារសស្បើសំុ្ផថល់សលរឿងឥស្សរយិយស្ ជូ្នមហ្វនថីរាជ្ការ សៅ
តាមអងគភាពសលកាមឱ្វាទលកសួ្ង ណដលបានខិ្រខំ្បំសពញការងារកបុង ប្ ំ២០១២ និង ប្ ំ២០១៣ សៅ
តាមលបសភទសមមយសឡើងវញិ ដូេខ្ជងសលកាម៖ 

ក. សលរឿងឥស្សរយិស្ស្លាប់លទនផលការងារ ប្ ំ២០១២ ានេំនួន ១៣នក់កបុងសនុះាន៖ 
- សមមយសុ្វតាទ រា ថ្នប ក់មហាសស្រវីឌណន៍             េំនួន ០៣នក់ 
- សមមយសុ្វតាទ រា ថ្នប ក់មហាសស្ន    េំនួន ១០នក់។ 
ខ្. សលរឿងឥស្សរយិស្ស្លាប់លទនផលការងារ ប្ ំ២០១៣ ានេំនួន ២៧របូ កបុងសនុះាន៖ 

- សមមយារុលបសទស្ ជារូបការ               េំនួន ០៣នក់ 
- សមមយលពុះរាជាណាេលកកមភុជា ថ្នប ក់មហាសស្រវីឌណន៍ េំនួន ០២នក់ 
- សមមយលពុះរាជាណាេលកកមភុជា ថ្នប ក់មហាសស្ន  េំនួន ០២នក់ 
- សមមយលពុះរាជាណាេលកកមភុជា ថ្នប ក់សស្ន  េំនួន ០១នក់ 
- សមមយសុ្វតាទ រា ថ្នប ក់មហាសស្រវីឌណន៍   េំនួន ០៥នក់ 
- សមមយសុ្វតាទ រា ថ្នប ក់មហាសស្ន   េំនួន ១៤នក់។ 

 ណកស្លមលួរួនទីតាមលបកាស្ណរងតំាង និងណកស្លមលួលបាក់បំណាេ់មុខ្ងារជូ្នមហ្វនថី ណដលបាន
ណរងតំាង សមយអនុលកឹររសលខ្ ១១៤អនលក.បក េុុះដថងទី០៧ ណខ្កញ្ញដ  ប្ ំ២០១៥ ស្ថីពី “ការកំែរ់
រេនស្មភ័ននលរប់លរង និងមុខ្រំណែងកបុងរេនស្មភ័ននលរប់លរង” ដនលកសួ្ងសាទ ប័នថ្នប ក់ជារិ និងថ្នប ក់
សលកាមជារិ 

 អនុវរថណផនការលកបខ័្ែឍ មហ្វនថីរាជ្ការ ណដលបានឯកភាពពីលកសួ្ងមុខ្ងារសាធារែៈ និងលកសួ្ង
សស្ដឌកិេច និងហិរញ្ដវរទុ ផថល់លកបខ័្ែឍ មហ្វនថីថយីេំនួន ៨៥កណនវង បុរគលិកជាប់កិេចស្នាេំនួន ១០០ 
កណនវង និងពលករអណែថ រេំនួន ៩៦កណនវង ស្លាប់ ប្ ំ២០១៦ 
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 មហ្វនថីរាជ្ការលកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ បានេូលជាស្ាជិ្កស្ារមមហ្វនថីរាជ្ការសីុ្វលិ សៅទីស្ថីការ
លកសួ្ងេំនួន ៧៨៧នក់ និងមនធីរពាែិជ្ជកមយរាជ្ធានី-សខ្រថេំនួន ៥៤៩នក់ ស្របុានេំនួន 
១.៣៣៦នក់។ លកសួ្ងបានចារ់តំាង និងចារ់បញ្ចូ នថ្នប ក់ដឹកនំនិងមហ្វនថីរាជ្ការរំណាង លកសួ្ងឲ្រ
េូលរមួកបុងរែៈកមយការ និងយនថការននានេំនួន ១០៣របូ។ 

 ក. ណរងតំាង៖ 
ណរងតំាង និងស្លមួលភារកិេចជូ្នមហ្វនថីរាជ្ការ សមយលពុះរាជ្លកឹររ អនុលកឹររ និងលបកាស្

ស្របុេំនួន ២៧៩របូ (ថ្នប ក់រដឌបាលកណាថ លេំនួន ៩៩របូ  ស្លមលួភារកិេចថ្នប ក់កណាថ ល  ស្របុ
េំនួន ១៧៦នក់ និងថ្នប ក់រាជ្ធានី-សខ្រថេំនួន ១៥របូ) រមួាន៖ អោគ ធិការមួយរបូ អរគនយកជំ្រញុ
ពាែិជ្ជកមយមួយរបូ ទីលបឹកាលកសួ្ងានឋានៈសស្យើអនុរដឌសលខ្ជធិការមួយរបូ អរគនយករង ២របូ                   
ទីលបឹកាពាែិជ្ជកមយអមសាទ នសបស្កកមយកមភុជា សៅទីលកងុហសណឺែវានឋានៈសស្យើអរគនយករង          
មួយរបូ និងអរគនយកលកុមហ៊ាុនហ្វហគីនសលរដេំនួនមួយរបូ និងទីលបឹកាពាែិជ្ជកមយអមសាទ ន
សបស្កកមយកមភុជា សៅទីលកងុហសឺណែវានឋានៈសស្បើលបធាននយកមឌ នមួយរបូ ទីលបឹកាលកសួ្ងាន
ឋានៈសស្យើអរគនយករងមួយរបូ លបធាននយកមឌ ន ៦របូ អនុលបធាននយកមឌ ន ១០របូ ថ្នប ក់លបធាន
ការោិល័យ ៣០របូ ថ្នប ក់អនុលបធានការោិល័យេំនួន ៤៤របូ។ និងការណរងតំាងថ្នប ក់សលកាមជារិ
ានដូេជា៖លបធានមនធីរ ៣របូ និងលបធានមនធីរស្ថីទីេំនួនមួយរបូ អនុលបធានមនធីរ ២របូ និងលបរល់
ភារកិេចអនុលបធានមនធីរ ២របូ និងលបធានការោិល័យថ្នប ក់សលកាមជារិេំនួន ៧របូ ស្របុានេំនួន 
១៥របូ។ 

 ខ្. សផធរ និងស្លមលួភារកិេច៖ 
 ស្លមលួ និងសផធរភារកិេចជូ្នមហ្វនថី ដនអរគនយកមឌ នកំាកុងលរលូស្របុានេំនួន ១៦២របូ កបុងសនុះ
ាន៖ លបធានសាខ្ជេំនួន ២៤របូ និងអនុលបធានសាខ្ជានេំនួន ១៣៨របូ  

 ស្លមលួ និងសផធរភារកិេចជូ្នមហ្វនថីថ្នប ក់ជារិ និងថ្នប ក់សលកាមជារិ ស្របុានេំនួនេំនួន ៨របូ។ 

 រ. ការបែថុ ុះបណាថ ល និងអភិវឌណន៍ធនធានមនុស្ស៖ 
- សរៀបេំវរគបែថុ ុះបណាថ លបានេំនួន ១៦ សលើក ស្របុសិ្កាខ កាមេំនួន ៨៣៩នក់កបុងសនុះ៖ 

 មហ្វនថីលកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ   េំនួន   ៧៨៤ នក់ 
 មហ្វនថីលកសួ្ងពាក់ព័នន  េំនួន  ១៥ នក់ 
 វស័ិ្យឯកជ្ន   េំនួន  ៤០នក់ 

- សរៀបេំវរគបែថុ ុះបណាថ លការសិ្កាពីេាង យ (Distance Learning) របស់្អងគការពាែិជ្ជកមយ
ពិភពសលាកេំនួន ២វរគ ណដលានសិ្កាខ កាមេូលរមួេំនួន ៧៥នក់ 

- សលជ្ើស្សរ ើស្ និងបែថុ ុះបណាថ លលរបូសងាគ លស្លាប់វទិាសាទ ន ពីកបុងេំសណាមមហ្វនថីលរប់នយក
មឌ ន និងមនធីរពាែិជ្ជកមយរាជ្ធានី-សខ្រថ បានេំនួន ៦០នក់  

- បែថុ ុះបណាថ លវធីិសាស្រស្ថសិ្កាស្រាសាវលជាវដល់មហ្វនថីលកសួ្ងពាែិជ្ជកមយេំនួន ៣៥នក់ ណដល
នឹងកាវ យខ្វួនជាលកុមមហ្វនថីបសងាគ លស្លាប់ការងារស្រាសាវលជាវរបស់្លកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ 

- សរៀបេំកមយវធីិសិ្កាពាែិជ្ជកមយរយៈសពលណវង មធរម និងខ្វីស្លាប់បែថុ ុះបណាថ លមហ្វនថីថ្នប ក់
កណាថ លមហ្វនថីរាជ្ធានី-សខ្រថ និងវស័ិ្យឯកជ្ន 
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- សរៀបេំកមយវធីិសិ្កាកំុពរូទ័រេំនួន ១២០សា៉េង និងកមយវធីិសិ្កាភាសាអង់សរវស្េំនួន ១២
កលមិរ សដើមផីបែថុ ុះបណាថ លមហ្វនថីថ្នប ក់កណាថ ល និងមនធីររាជ្ធានី-សខ្រថ 

- មក់ឲ្រដំសែើ រការលបព័ននទិនបន័យ ARDI របស់្អងគការកមយសិ្ទនិបញ្ញដ ពិភពសលាក (WIPO) 
ណដលអាេេូលសៅកាន់សស្ៀវសៅនិងអរទបទសិ្កាសផសងៗ រាប់ពាន់មុខ្ស្លាប់សលបើលបាស់្កបុង
បណាត ល័យរបស់្វទិាសាទ ន 

- សរៀបេំេងលកង និងសបាុះពុមមកមយវធីិសិ្កាពាែិជ្ជកមយណដលានេំនួន ២០ សមសរៀន (Modules)  
- សរៀបេំសោលនសោបាយនិងឯកសារវាយរដមវស្កមយភាពបែថុ ុះបណាថ លស្លាប់វទិាសាទ ន
និងលកសួ្ង ំងមូល 

- សរៀបេំសធឝើណផនការវាយរដមវ អំពីរលមូវការអភិវឌណធនធានមនុស្សរបស់្នយកមឌ ននិមួយៗ 
និងមនធីររាជ្ធានី-សខ្រថ និងសរៀបេំណផនការយុទនសាស្រស្ថរបស់្វទិាសាទ នស្លាប់អនុវរថកបុងរយៈ
សពល៥ ប្ ំខ្ជងមុខ្  

- សរៀបេំសរហទំព័ររបស់្វទិាសាទ នណដលបេចុបផនបសនុះស្សលមេបាន ៧០% សហើយនឹងមក់ដំសែើ រ
ការកបុងសពល្ប់ៗខ្ជងមុខ្សនុះ 

- សធឝើការសិ្កាស្រាសាវលជាវណខ្សស្ងាឝ ក់រដមវផលិរកមយ េំសពាុះផលិរផលកង់ ស្ករសតាប រ និង
ផលិរផលសាឝ យ  

- ស្ហការជាមួយនយកមឌ នអភិវឌណន៍វស័ិ្យឯកជ្ន និងលកុមការងារខុ្ទធកាល័យ សរៀបេំកមយ
វធីិភាញ ស់្រំនិរអាជី្វកមយ (MOC 101) ស្សលមេបានវរគបែថុ ុះបណាថ លបឋម (BootCamp) 
េំនួន ៤ដង វរគភាញ ស់្រំនិរអាជី្វកមយ (Incubator) េំនួន ៦វរគ និងសលរៀមសរៀបេំកមយវធីិទីផារ
និងពិព័រែ (Market Day) និងកមយវធីិជួ្បជាមួយអបកវនិិសោរទុន និងសិ្កាខ កាមណដលទទួល
បានជ័្យលាភី (Pitch Day) សៅដថងទី១៨ ណខ្ធបូ ប្ ំ២០១៥ ខ្ជងមុខ្សនុះ    

- េុុះអនុស្សរែៈសោរយល់ោប  ស្លាប់កិេចស្ហលបរិបរថិការ កបុងការបែថុ ុះបណាថ ល
ធនធានមនុស្សនិងការសិ្កាស្រាសាវលជាវជាមួយវទិាសាទ នសមរងគ (Mekong Institute)   

- សធឝើការណកស្លមលួរួនទីភារកិេច តាមការវភិារមុខ្ងារជាក់លាក់ ស្លាប់មហ្វនថីនយកមឌ ន
សដើមផធីានលបសិ្ទនភាពការងារ។ 

- ការបែថុ ុះបណាថ លកបុងលបសទស្៖ ចារ់បញ្ជូ នមហ្វនថីស្របុេំនួន ២១០នក់ ស្រាសី្េំនួន ៦០នក់ 
សៅេូលរមួតាមវរគបែថុ ុះបណាថ លជំ្នញដូេជា៖ 

 វរគបែថុ ុះបណាថ ល Intermediate English Language and Communication Skills 
 វរគបែថុ ុះបណាថ ល Project Management for the Public Sector 
 វរគបែថុ ុះបណាថ ល Principles in Tax Laws and Its Interpretation 
 វរគបែថុ ុះបណាថ ល Enabling Private Sector Growth and Attracting PDIs 
 វរគបែថុ ុះបណាថ ល Public Speaking Presentation Skill 
 វរគបែថុ ុះបណាថ ល Intermediate English Language and Communication Skill (I) 
 វរគបែថុ ុះបណាថ ល Tourism Development and Promotion 
 វរគបែថុ ុះបណាថ ល Logistics and Planning of Meeting, Conventions and 

Exhibition 
 វរគបែថុ ុះបណាថ ល Capacity Building for Negotiation FTAs 
 វរគបែថុ ុះបណាថ ល Business Etiquette and Professional Image 
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 វរគបែថុ ុះបណាថ លភាសាអង់សរវស្ថ្នប ក់ៈ Elementary 
 វរគបែថុ ុះបណាថ លភាសាអង់សរវស្ថ្នប ក់ៈ Pre-Intermediate Level 
 វរគបែថុ ុះបណាថ លភាសាអង់សរវស្ថ្នប ក់ៈ UpperIntermediate Level 
 វរគបែថុ ុះបណាថ លថ្នប ក់កំុពរួទ័រទូសៅ 
 វរគបែថុ ុះបណាថ លការបហ្វញ្ញជ បសយនឌ័រកបុងវស័ិ្យសាធារែៈ 
 សិ្កាខ សាលាស្ថីពីការសិ្កាសលើមុខ្ងាររេនស្មភ័នននិងនីរិវធីិការបំសពញមុខ្ងារ
របស់្អងគភាពលរប់ លរងធនធានមនុស្សសៅកបុងរដឌបាលសាធារែៈ 

 សិ្កាខ សាលាស្ថីពី ការលរួរពិនិររ និងវាយរដមវការអនុវរថកមយវធីិស្មរទភាពមហ្វនថីរាជ្
ការសីុ្វលិ ប្ ំ២០១៤-២០១៥ 

 េូលរមួសវទិកាស្ថីពី Green Business Forum 
 បរញិ្ញដ ប័លរជាន់ខ្ភស់្ (េំនួន ០២នក់)។ 

- ការបែថុ ុះបណាថ លសលៅលបសទស្៖ ចារ់បញ្ជូ នសៅតាមបណាថ លបសទស្ស្៊ាុយណអរ សឹ្ងាបុរ ី                 
ា៉េ សឡសីុ្ ដថ នូណវលសហសឡង់ កូសរ ៉េ ស្ឝីស្ េិន ជ្ប៉េុន អូស្រសាថ លី អូលទីស្ ណដលានេំនួនស្របុ 
១១៥នក់  ស្រាសី្េំនួន ២៥នក់ សមយបានេូលរមួសៅតាមជំ្នញដូេជា៖ 

 វរគបែថុ ុះបណាថ ល Efficient Energy Use and Planning 2015A 
 វរគបែថុ ុះបណាថ ល Investment and Trade facilitation 
 វរគបែថុ ុះបណាថ ល Quality Infrastructure of Sustainable Development 
 វរគបែថុ ុះបណាថ ល Successful Contract Farming Models in Thailand 
 វរគបែថុ ុះបណាថ ល The ACWL's Secondment Programme for Trade Lawyers 
 វរគបែថុ ុះបណាថ ល Quality Infrastructure for Food Safety 
 វរគបែថុ ុះបណាថ ល Master of Laws in Business law 
 វរគបែថុ ុះបណាថ ល Public Procurement 
 វរគបែឋុ ុះបណាឋ ល Master of International Economic Cooperation (1Year) 
 វរគបែថុ ុះបណាថ ល ASEAN Single Electronic Window 
 វរគបែថុ ុះបណាថ ល The Practical Guide for Trade Policy Analysis 
 វរគបែថុ ុះបណាថ ល Efficient Energy Use and Planning 2015B 
 វរគបែថុ ុះបណាថ លភាសាអង់សរវស្ស្ថីពីTrade Policy 
 សិ្កាខ សាលា Trade Promotion for Developing Countries 
 សិ្កាខ សាលា 24th Asian Promotion Forum 
 សិ្កាខ សាលា Information System Application Management of E-Commerce for 

Cambodia in 2015 
 សិ្កាខ សាលា Intermediate Thematic Course, Level2, for Least Development 

Country 
 សិ្កាខ សាលា China-ASEANConvention & Exhibition Affairs 
 សិ្កាខ សាលា Trade Negotiation Skills 
 សិ្កាខ សាលា Malaysian Technology Development Corporation 
 សិ្កាខ សាលា Investment Trade Facilitation 
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 សិ្កាខ សាលា Commercial Circulation &Comprehensive Transportation System 
Construction for Developing Countries 

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

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

 លបលងលបណជ្ងយកអាហារបូករែ៍សៅលបសទស្កូសរ ៉េ Master’s  Degree  Program  in  
Economic  Policy  and Development 

 ២.១៣ រដឌបាលទូដៅ និងហរិញ្ដវតទ ុ
ក. ការងាររដឌបាលទូសៅ 

 ទទួលលិខិ្រេូលេំនួន ៨.៣៨២េាប់ 
 បញ្ជូ នលិខិ្រសេញេំនួន ១៧.៧៦៧េាប់ 
 សរៀបេំស្ណាឋ ប់ធាប ប់េំែរោនយនថរបស់្ថ្នប ក់ដឹកនំ មហ្វនថីរាជ្ការ លពម ំងអរិថិជ្ន សភញៀវជារិ 
និងអនថរជារិ   

 ស្ហការពលងឹងស្នថិសុ្ខ្ និងសុ្វរទិភាពកបុងទីស្ថីការលកសួ្ង  
 ណថ ំ និងជួ្ស្ជុ្លសហមឌ រេនស្មភ័នន (ទឹក សភើវង ា៉េ សីុ្នលរជាក់ លូ ផវូវ សួ្នេារ។ល។) សៅកបុង                    
ទីស្ថីការលកសួ្ងសរៀបេំ និងេងលកងរបាយការែ៍បូកស្របុការងារពាែិជ្ជកមយលបចំា ស្បាថ ហ៍ ណខ្       
លរីាស្ ឆាស្ ប្ ំ និងស្មិទនផលការងារពាែិជ្ជកមយ្ ប ំ២០១៥ និងទិស្សៅ ប្ ំ២០១៦ ណផនការ
ស្កមយភាពពាែិជ្ជកមយ្ ប ំ២០១៦ និងលទនផលការងការងារពាែិជ្ជកមយរិរលរឹមណខ្វេិឆិកា ប្ ំ២០១៥ 

 សរៀបេំពិធីបដិស្ណាឌ រកិេចទទួលសភញៀវជារិ-អនថរជារិ ពិធិបុែរជារិ និងកិេចលបជំុ្សផសងៗ 
 សរៀបេំទុកមក់ឯកសារ ឲ្របានលអលបសស្ើរតាមលំមប់ដនសលខ្កូដ ដនសស្ៀវសៅងាយស្រាស្ួលកបុងការ
ណស្ឝងរក។ 

ខ្. ការងារហិរញ្ដវរទុ 
 អនុវរថការសបើកផថល់លបាក់សបៀវរស និងលបាក់លាភការសផសងៗ ជូ្នមហ្វនថីរាជ្ការស្របុទឹកលបាក់េំនួន 
១៥.៧៦៦,៤លានសរៀល កបុងទឹកលបាក់លបចំា ប្ ំ ៤៨.០០៤,៧លានសរៀល  

 ករ់លតា និងតាមមនរាល់េំែូល-េំណាយថវកិាជារិលរឹមលរូវ 
 សរៀបេំសបើកលបាក់សបៀវរសមហ្វនថីរាជ្ការតាមលបព័ននធនោរ (ATM) និងធានសបើកលបាក់សបៀវរសបាន
សទៀង រ់សរៀងរាល់េុងស្បាឋ ហ៍ទី៤ ដនណខ្នីមួយៗ  

 េំែូល៖  
ការអនុវរថេំែូល ស្ថីពីការផថល់សស្វាសាធារែៈកបុង ប្ ំ២០១៥ បានេំនួន  ២៤៦.០៥៩,៧ 

លានសរៀល កបុងសនុះបានបង់េូលថវកិាជារិេំនួន ២០៤.៧២០,៤ លានសរៀល រងាឝ ន់ការ់ទុកជូ្ន
លកសួ្ងពាែិជ្ជកមយេំនួន  ៤១.៦២២,៨ លានសរៀល និងរងាឝ ន់ការ់ទុកជូ្ន លកសួ្ងសស្ដឌកិេច និង
ហិរញ្ដវរទុេំនួន ១.២៣០,៣ លានសរៀល។ 
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 េំណាយ៖ 
- ជំ្ពូក៦០: ានឥែ នអនុម័រេំនួន ១១.៦៣៣.៣០០.០០០សរៀល អនុវរថបាន 
៤.៣៥១.១៦៨.៧៧៩ (៣៧,៤%) 

- ជំ្ពូក៦១: ានឥែ នអនុម័រេំនួន ៣៥.៩៧៣.៩០០.០០០សរៀល អនុវរថបាន 
៣០.៥០៦.៤២៦.៨២៥ (៨៤,៨០%) 

- ជំ្ពូក៦២: ានឥែ នអនុម័រេំនួន ៣.០០០.០០០.០០០សរៀល អនុវរថបាន 
៣.៩១៣.០០០.០០០(១៣០%)(សស្បើសំុ្ថវកិាបណនទមស្លាប់ផថល់ជូ្នស្ហព័ននស្រាស្ូវអងករកមភុជា) 

- ជំ្ពូក៦៣: ានឥែ នអនុម័រេំនួន ១៧.០០០.០០០សរៀល អនុវរថបាន ៨.៥០៩.០០០  (៥០%) 
- ជំ្ពូក៦៤: ានឥែ នអនុម័រេំនួន ៤៨.០០៤.៧០០.០០០សរៀល អនុវរថបាន 
៤៤.៣៨៩.៤៤៦.៧៦១ (៩២,៤៦%) 

- ជំ្ពូក៦៥: ានឥែ នអនុម័រេំនួន ១.២១៩.២០០.០០០សរៀល អនុវរថបាន 
៣៤៥.៥៣៨.៧២០ (២៨,៣៤%) 

 សរៀបេំណផនការស្កមយភាពដំណាក់កាលទី៣ ស្លាប់កមយវធីិកំណែទលមង់ថវកិាលរប់លរងហិរញ្ដវរទុ                    
សាធារែៈ (MAP3) 

 សរៀបេំណផនការយុទនសាស្រស្ថថវកិាលកសួ្ង ប្ ំ២០១៥-២០១៧ 
 សរៀបេំរសលាងថវកិាលកសួ្ងលបចំា ប្ ំ២០១៦  
 េូលរមួការពាររសលាងថវកិារបស់្លកសួ្ង ប្ ំ២០១៦  
 សលើកកមយវធីិេំែូលេំណាយថវកិាលបចំាលរីាស្ ប្ ំ 
 េូលរមួសរៀបេំអនុស្សរែៈសោរយល់ ស្ឋីពីការទូ រ់កដលមសស្វាសាធារែៈរបស់្លកសួ្ងពាែិជ្ជ
កមយតាមលបព័ននសអឡិកលរនិូក (E-Payment) ជាមួយធនោរេំនួន៣រឺ៖ ធនោរសអសីុ្លីម                            
ភីអិលសីុ្ (ACLEDA PLC) ធនោរ កាណាឌីោ៉េ  ក.អ (CANADIA Bank PCL) និងធនោរ
ពាែិជ្ជកមយសលៅលបសទស្ដនកមភុជា (FTB) 

 េូលរមួកបុងរែៈកមយការសរៀបេំលបព័ននស្ឝ័យលបវរថិកមយដនការេុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជកមយ 
 សរៀបេំកមយវធីិបែឋុ ុះបណាឋ ល មហ្វនថីទទួលេំែូលសៅបញ្ជ រ សដើមផីសធឝើការទូ រ់កដលមសស្វាតាមលបព័នន                              
សអឡិកលរនិូក (E-Payment) 

 សរៀបេំលបព័ននណបងណេកលបាក់រងាឝ ន់សៅតាមស្នធស្សន៍ និងកលមិរស្កមយ សៅតាមការវាយរដមវរបស់្
អងកភាពនីមួយៗ 

 អនុវរថការសបើកលបាក់លបាក់រងាឝ ន់សលើកទឹកេិរថតាមលបព័ននធនោរ (ATM)  
 ពិនិររ និងណកស្លមលួកដលមសស្វា កបុងទិស្សៅលបមូលេំែូល និងេំណាយឲ្របានស្មស្រាស្ប               
 សរៀបេំរសលាងសដញដថវផគរ់ផគង់សលបងឥនននៈ-ស្ាម រៈការោិល័យ-ឧបករែ៍មនធីរពិសសាធន៍ និងការសបាុះពុមម  
 សរៀបេំណផនការលទនកមយ្ ប ំ២០១៥  
 សធឝើរបាយការែ៍បូកស្របុលទនផលការងារលទនកមយលបចំា ប្ ំ  
 េូលរមួកបុងរែៈកមយការសដើមផីផគូផគងបញ្ជ ីសារសពើភ័ែឍ  
 បញ្ច ប់បញ្ជ ីសារសពើភ័ែឍ ប្ ំ២០១៤ និងកំពុងបនថសរៀបេំបញ្ជ ីសារសពើភ័ែឍ ប្ ំ២០១៥ 
 ផថរ់ផគង់ស្ាម រៈការោិល័យ និងបរកិាខ រជូ្នបណាថ អរគនយកមឌ ន និងនយកមឌ ន។ 
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 ២.១៤ ការងារសនថិសខុ្ដសផៀង និងសនបិធិអាស៊ាន 
តាមអនុសាស្ន៍ដ៏ខ្ភង់ខ្ភស់្របស់្ សដមថចអរគមហាដសនាបតីដតដជា ហ៊ុន ណសន នាយរ

រដឌមស្រនថ ី ដនលពុះរាជាណាេលកកមភុជា បានកំែរ់ថ្នសៅ ប្ ំ ២០១៥ ជា ប្ ំសោលសដើមផជំី្រញុការ      
ផលិរស្រាស្ូវស្ល់ពីការសលបើលបាស់្កបុងស្រាស្កុឲ្របានសលេើនជាង ៤លានសតាន កបុងសនុះបរាិែអងករ
ស្លាប់នំសេញលរូវស្សលមេ ឲ្របានោ៉េងរិេ ១លានសតាន និងសធឝើឲ្រអងករកមភុជាលរូវបានសរទទួល
សាគ ល់ជាអនថរជារិ។ 

ការនំសេញតាមបណាថ ប្ ំកនវងមក សោងតាមរួសលខ្ពីសលខ្ជធិការមឌ នសស្វាលេកសេញេូល
ណរមួយ ស្លាប់បំសពញណបបបទនំសេញអងករកមភុជាស ើញថ្នានដូេខ្ជងសលកាម៖ 

  ១. សៅ ប្ ំ ២០១០ នំសេញបាន  = ១០៥.២៥៩សតាន 
  ២. សៅ ប្ ំ ២០១១ នំសេញបាន  = ២០១.៨៩៩សតាន 
  ៣. សៅ ប្ ំ ២០១២ នំសេញបាន  = ២០៥.៧១៧សតាន 
  ៤. សៅ ប្ ំ ២០១៣ នំសេញបាន  = ៣៧៨.៨៥៦សតាន 
  ៥. សៅ ប្ ំ ២០១៤ នំសេញបាន  = ៣៨៧.០៦១សតាន 

សមយណឡក ប្ ំ២០១៥ សៅកបុងរយៈសពល ១០ណខ្ដំបូងនំសេញបាន ៤០៨.១៦៩សតាន សកើន
សឡើង ១៣៣,៩២%សបើសធៀបនឹងរយៈសពលដូេោប កាលពី ប្ ំមុន។ ស ុះជាានការសកើនសឡើងជាង ប្ ំ
មុនសលើបរាិែនំ សេញក៏ពិរណមន ប៉េុណនថសយើងស ើញថ្នដថវអងករកមភុជា ានរដមវដថវជាងអងករណដល
បាននំសេញពីបណាថ លបសទស្ជិ្រខ្ជងដូេជា៖ លបសទស្សវៀរណាម ដថ ជាសដើមកបុងករែីសនុះកមភុជា
ពិរជាពិបាកសធឝើការលបកួរលបណជ្ងសៅសលើទីផារអនថរជារិ សបើសោងតាមសោលការែ៍ស្លាប់ការនំ
សេញអងករឲ្របាន ១លានសតានសៅ ប្ ំ២០១៥សនុះ។ 

 ការងារអាជី្វកមយ និងវនិិសោរកបុង ប្ ំ២០១៥ របស់្លកុមហ៊ាុនហ្វហគីនសលរដ បានលទនផលដូេខ្ជង
សលកាម៖ 

- ការលបមូលទិញទំនិញកបុង ប្ ំ២០១៥ បរាិែ ៧.៥៧៩សតាន៩២៧ សស្យើនឹងទឹកលបាក់ 
១២.១៤៣.០២៩.៥៥០៛ សស្យើនឹង ១២២,៦៦% ដនណផនការទិញសស្យើនឹង ៩៦,៤១% សបើសធៀបនឹង
ប្ ំ២០១៤ 

- ការលក់សេញស្របុលក់ ប្ ំ២០១៥ បរាិែ ៨.៧៧៩សតាន២៥៨ សស្យើនឹងទឹកលបាក់
១៦.១៩៦.៥០៩.២៧០៛ សស្យើនឹង ១០៣,១០% ដនណផនការទិញសស្យើនឹង ១២៤,៤៧% សបើសធៀប
នឹងការអនុវរថ្ ប ំ២០១៤  

- ការលរប់លរងស្ថុកអងករសលរៀមបលមងុរបស់្រាជ្រមឌ ភិបាលរិរលរឹមដថងទី០១ ណខ្វេិឆិកា ប្ ំ២០១៥ 
ានេំនួន ១២.០០៤សតាន៥៣១ 

- េំែូលអាជី្វកមយ្ ប ំ២០១៥ ានេំនួន ១៧.២២៦.៩០៤.០០០៛ 
- េំណាយអាជី្វកមយ ប្ ំ២០១៥ ានេំនួន ១៧.១៤២.៦៦៧.០០០៛ 
- េំសែញដុល ប្ ំ២០១៥ ានេំនួន ៨៤.២៣៧.០០០៛ 
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 ២.១៥ ការងារអធិការរិចច និងសវនរមម 
  ២.១៥.១ ការងារអធិការរិចច 

 េុុះសធឝើអធិការកិេចលររួពិនិររការងារលរប់លរងរដឌបាល រែសនយរ ហិរញ្ដវរទុ និងការងារលរប់លរង
លទពរស្មផរថិរដឌ សៅលកុមហ៊ាុនហ្វហគីនសលរដ រយៈសពល ២ណខ្ 

 សធឝើការតាមមន និងលររួពិនិររ ការអនុវរថណកលមអនូវអនុសាស្ន៍របស់្លកុមអធិការកិេច  សៅសលើអងគ
ភាពេំនួន ១៥ រឺមនធីរពាែិជ្ជកមយសខ្រថកំពរ សខ្រថមែឍ លរីរ ីសខ្រថលពុះសី្ហនុ សខ្រថសាឝ យសរៀង សខ្រថ
កំពង់ធំ សខ្រថសពាធិសារ់ សខ្រថររនៈរីរ ីសខ្រថស្ធឹងណលរង សខ្រថបារ់ដំបង សខ្រថណកប សខ្រថសស្ៀមរាប សខ្រថ
កណាថ ល សខ្រថឧរថរានជ័្យ និងសខ្រថដប៉េលិន និងសាខ្ជកំាកុងលរូលសាឝ យសរៀង។ រាល់អនុសាស្ន៍
ណដលរលមូវឲ្រានការណកលមអាន៖ 

- កំហុស្ឆគង ក់ទងនឹងការងារលរប់លរងរដឌបាលបសេចកសទស្ :     ៧ ករែី 
- កំហុស្ឆគង ក់ទងនឹងការងាររែសនយរ ហិរញ្ដវរទុ              :  ១៨ ករែី 
- កំហុស្ឆគង ក់ទងនឹងការលរប់លរងលទពរស្មផរថិរដឌ               :  ១៥ ករែី 
អងគភាព ំង ១៥ ខ្ជងសលើបានសធឝើការណកលមអ សមយបានបញ្ញជ ក់ជាលាយលកខែ៍អកសរ                   

នូវរាល់េំែុេណដលបានរកស ើញខ្ជងសលើសនុះ 
 េុុះសធឝើអធិការកិេច ការអនុវរថបទបញ្ញជ ដផធកបុង ខ្វឹមសារដនលិខិ្ររបស់្លកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ ស្ថីពីការ
ពលងឹងការអនុវរកការងារ និងរបបលបជំុ្ បានេំនួន ២០អងគភាព 

 សធឝើការតាមមនលរួរពិនិររការសផញើរបាយការែ៍ស្ថីពីការពលងឹងការអនុវរថការងារ និងរបបលបជំុ្បាន
េំនួន ៥ណខ្ សស្យើនឹង២៤អងគភាព 

 ការងារទទួលពាករបែថឹ ង និងសមុះស្រាសាយវវិាទ៖   
- ទទួលការផថល់ព័រមាន និងសមុះស្រាសាយពីភាពអស្កមយរបស់្មហ្វនថី និងណខ្សស្ងាឝ ក់ការងារសៅ
កបុងលកសួ្ងពាែិជ្ជកមយបានេំនួន ៣សលើក 

- ស្រាសាវលជាវរកមូលសហរុដនភាពអស្កមយសៅកបុងអងគភាពេំែុុះទីស្ថីការលកសួ្ងពាែិជ្ជកមយបាន
េំនួន ៣សលើក 

- កំពុងដំសែើ រការតាមមនពាករបែថឹ ងស្ថីពីជំ្ពាក់លបាក់ រមិន ន់បានសៅមនធីរសខ្រថកំពរ
មួយករែី  

- កំពុងតាមមនការវវិរថដនភាពមិនលបលករីសៅមនធីរពាែិជ្ជកមយសខ្រថស្ធឹងណលរងមួយករែី 
- កំពុងសធឝើការតាមមនការអនុវរថសំ្ែងលរឡប់មកវញិនូវ  
- ការបារ់បង់សៅលកុមហ៊ាុនហ្វហគីនសលរដមួយករែី      

 ការងារអធិការកិេចសលើលបភពសដើមកបុងការនំសេញស្រាស្ូវអងករ៖ 
- ដឹកនំលកមុការងារដំសែើ រការកសាង ណផនការយុទនសាស្រស្ថ ស្លាប់អនុវរថន៍កបុងការងារលរួរ
ពិនិររលបភពសដើមការនំសេញស្រាស្ូវអងករសៅបរសទស្ 

- ដំសែើ រការសិ្កាខ សាលាមួយ សដើមផផីសពឝផាយពីសោលបំែង និងណផនការយុទនសាស្រស្ថណដល
បានមក់េុុះជូ្នភារីពាក់ព័នននន 

- កិេចការសនុះកំពុងស្ទិរសៅកបុងដំសែើ រការ  និងអនុវរថន៍បនថ ។  
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  ២.១៥.២ ការងារសវនរមមនផធរបងុ 

 េុុះសធឝើការងារស្វនកមយបានេំនួន ៥៨ អងគភាពកបុងសនុះាន៖ 
- អងគភាពថ្នប ក់កណាថ ល ០៥ អងគភាព 
- មនធីរពាែិជ្ជកមយសខ្រថ ២៥ អងគភាព  
- សាខ្ជកំាកុងលរលូ ២២ អងគភាព 
- រំបន់សស្ដឌកិេចពិសស្ស្ ០៥ អងគភាព 
- លកុមហ៊ាុនហ្វហគីនសលរដ ០១ អងគភាព  

 លទនផលណដលបានរកស ើញានដូេខ្ជងសលកាម៖ 
- កងឝុះខ្ជរកបុងការងារលរប់លរងរដឌបាល (ការសរៀបេំរេនស្មភ័ននចារ់តំាង ការសធឝើតារាងវភិារ
មុខ្ងារ ការលរប់លរងវរថានមហ្វនថីរាជ្ការ ការសលើកណផនការការងារ និងការសធឝើរបាយការែ៍
ជាលាយលកខ័អកសរអំពីលទនផលការងារតាមការោិល័យជំ្នញនីមួយៗ) 

- កងឝុះខ្ជរកបុងការងារលរប់លរងហិរញ្ដវរទុ (របាយការែ៍ស្សលមេទូ រ់រេួរបាយការែ៍
េំែូល-េំណាយថវកិាលបចំា ប្ ំ បញ្ជ ីសបឡា និងរបាយការែ៍កិេចលទនកមយសាធារែៈ) 

- កងឝុះខ្ជរកបុងការងារលរប់លរងលទពរស្មផរថិរដឌ (បញ្ជ ីសារសពើភ័ែឍ សោល ប្ ំ២០១៤ របាយ
ការែ៍ស្ថីពីការជួ្លនិងលក់លទពរស្មផរថិរដឌ ការសធឝើប័ែតកមយសិ្ទនសលើអេលលទពរ និងកិេច
ជ្លមុះបញ្ជ ីលទពរស្មផរថិរដឌ) 

- កងឝុះខ្ជរកបុងការងារអនុវរថន៍ តាមអនុសលាមភាពដនេាប់ (ការអនុវរថស្ថង់មរសស្វា                                 
សាធារែៈ លបព័ននលរប់លរងហិរញ្ដវរទុសាធារែៈ និងលបព័ននលរប់លរងរដឌបាលសាធារែៈ) 

 ២.១៦ ការងារសងគមរិចច និងសមព័ននភាព 

 េុុះសួ្រសុ្ខ្ទុកខ និងឧបរទមមសលរឿងឧបសភារ បរសិភារ ស្ាម រៈសាងស្ង់ និងវភិារ នដល់ កងទ័ព
សជ្ើងសោក បញ្ញជ ការមឌ នកំាសភវើងធំ សខ្រថកំពង់ ប្ ំងនូវទឹកលបាក់េំនួន ៤៦លានសរៀល និងថវកិាសាង
ស្ង់ទីបញ្ញជ ការវរសស្នរូេេំនួន ៥៤.៧៩២ដុលាវ រស្ហរដឌអាសមរកិ 

 េុុះសួ្រសុ្ខ្ទុកខ និងឧបរទមមសលរឿងឧបសភារ បរសិភារ ស្ាម រៈសាងស្ង់ និងវភិារ នដល់ បញ្ញជ
ការមឌ នកងទ័ពសជ្ើងសោក សោធភូមិភារទី៥ កបុងទិវានរអីនថរជារិសលើកទី១០៤ នូវទឹកលបាក់េំនួន 
៥,៥លានសរៀល 

 េុុះសួ្រសុ្ខ្ទុកខ និងឧបរទមមសលរឿងឧបសភារ បរសិភារ ស្ាម រៈសាងស្ង់ និងវភិារ នដល់ កងពល
លបចំាស្មរភូមិទិស្លបាសាទលពុះវហិារ និងទិស្ទី៣ កបុងវងឝង់ទឹកលបាក់េំនួន ១០៧លានសរៀល 

 សួ្រសុ្ខ្ទុកខ និងឧបរទមមសលរឿងឧបសភារ បរសិភារ និងវភិារ នដល់ បញ្ញជ ការមឌ នអងគរកសស្សមថេ
សរសជា នូវទឹកលបាក់េំនួន ៣២.៤៣៦ដុលាវ រស្ហរដឌអាសមរកិ និង៣២លានសរៀល 

 ឧបរទមមឧរថមសស្នីយ៍ឯក លពហយ សផង នូវសីុ្ម៉េង់រ៍ និងស័្ងកសី្កបុងទឹកលបាក់េំនួន ៧.១០០                              
ដុលាវ រស្ហរដឌអាសមរកិ 

 ឧបរទមមឧរថមសស្នីយ៍ស  ឡាយ តារា នូវអារុយស្លាប់សលបើលបាស់្កបុងទឹកលបាក់េំនួន ៧.៨០០
ដុលាវ រស្ហរដឌអាសមរកិ 

 ឧបរទមមឧរថមសស្នីយ៍ ស្រាសី្ ឌឹក នូវសីុ្ម៉េង់រ៍ និងណដកកបុងទឹកលបាក់េំនួន ១២.៨៨០ ដុលាវ រ                                     
ស្ហរដឌអាសមរកិ 
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 ឧបរទមមឧរថមសស្នីយ៍ ណកវ ធី កបុងការសរៀបេំសធឝើសលនមឌ នេំនួន ២ និងឧបរទមមសីុ្ម៉េង់រ៍ ៤០សតាន 
ណដលសលបើលបាស់្ទឹកលបាក់អស់្េំនួន ១៥.២០០ដុលាវ រស្ហរដឌអាសមរកិ 

 ឧបរទមមឯកឧរថមនយឧរថមសស្នីយ៍ ជា តារា នូវសីុ្ម៉េង់រ៍ និងណដកណដលានរដមវេំនួន ៥.២៥០
ដុលាវ រស្ហរដឌអាសមរកិ 

 ឧបរទមមយុវជ្នអាសា៊ា នេំនួន ១.០០០ដុលាវ រស្ហរដឌអាសមរកិ 
 ឧបរទមមនិស្សិរសាកលវទិាល័យភូមិនធភបំសពញ េំនួន ៥លានសរៀល 
 មហ្វនថីលកសួ្ងពាែិជ្ជកមយេំនួន ៨០នក់េូលរមួសធឝើការបរចិាច កឈាមដល់មជ្ឈមែឍ លជារិផថល់ឈាម 
 សរៀបេំកមយវធីិលបរំុរហ្វនថីស្បផុរស្ធមម “សពលសវលាណដលលរូវរបស្បង” និងបានលបរល់ថវកិាជូ្ន៖ 

- លកុមលរសួាររបស់្សលាក សីុ្ន សីុ្សាមុរ េំនួន ៥៣.៦៧៧ដុលាវ រស្ហរដឌអាសមរកិ 
- លកុមលរសួាររបស់្សលាកស្រាសី្ រស់្ សស្រសុី្ ន  េំនួន ៥.៣៦៧ដុលាវ រស្ហរដឌអាសមរកិ 
- ស្ារមសិ្លផៈករ េំនួន ១៦.១០៣ដុលាវ រស្ហរដឌអាសមរកិ 
- មនធីរសពទររននបុបាព  េំនួន ២១.៤៧១ដុលាវ រស្ហរដឌអាសមរកិ 
- និងមនធីរសពទរលពុះអងគឌួង េំនួន ១០.៧៣៥ដុលាវ រស្ហរដឌអាសមរកិ។ 

 ២.១៧ ការងារដយនឌ័្រ 

 មហ្វនថីរាជ្ការស្រស្ថីេំនួនស្របុ ៤៣៦នក់ សស្យើ ២៥,៥% និងស្រស្ថីានមុខ្រំណែងតាមរួនទីានេំនួន
ស្របុ ១៥៩នក់ សស្បើនឹង៩,៧% 

 សស្េកថីស្សលមេ សលើការបហ្វញ្ញជ បសយនឌ័រ បានចារ់បញ្ជូ នមហ្វនថីលកុមការងារសយនឌ័រលកសួ្ង                        
ពាែិជ្ជកមយ េូលរមួស្កមយភាព ជាមួយលកសួ្ងកិេចការនរ ី កបុងកមយវធីិសិ្កាខ សាលាផសពឝផាយដល់
ស្រស្ថីេំនួន ១២ដង  

 លកុមការងារសយនឌ័រលកសួ្ងពាែិជ្ជកមយស្សលមេបាននូវស្កមយភាពបហ្វញ្ញជ បសយនឌ័រ ស្លាប់អនុវរថ
កបុង ប្ ំ២០១៥ ាន ៥ េំែុេដូេខ្ជងសលកាម៖ 

- សបើកកិេចលបជំុ្ពិភាកាពលងឹងការអនុវរថការងារបហ្វញ្ញជ បសយនឌ័រកបុងវស័ិ្យពាែិជ្ជកមយ សៅទីស្ថី
ការលកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ ណដលានស្ាស្ភាពអបកេូលរមួេំនួន ៧៨នក់ ស្រស្ថី៥២នក់ និង
បុរស្ ២៦នក់ 

- សបើកវរគផសពឝផាយ ស្ថីពី “ការបហ្វញ្ញជ បសយនឌ័រ សោលរំនិរសយនឌ័រ និងអនុស្ញ្ញដ ស្ថីពីការ
លុបបំបារ់សចាលរាល់ទលមង់ដនការសរ ើស្សអើស្លប្ំងនរសីភទ” សៅសខ្រថស្ធឹងណលរង ណដលាន
ស្ាស្ភាពេូលរមួេំនួន៦៧នក់ ស្រស្ថី៤២នក់និងបុរស្២៥នក់ 

- សបើកវរគបែថុ ុះបណាថ ល ស្ថីពី “សុ្វរទិភាពេំែីអាហារនិងសយនឌ័រ” សៅសខ្រថសស្ៀមរាប ណដល
ានអបកេូលរមួេំនួន ៦៩នក់ ស្រស្ថី៥០នក់ 

- សបើកវរគបែថុ ុះបណាថ ល ស្ថីពី “ការអភិវឌណស្រស្ថីកបុងវស័ិ្យស្ហលោស្ធុនរូេនិងមធរមនិង                            
សយនឌ័រ” សៅសខ្រថលកេុះ ណដលានេំនួន ៦២នក់ ស្រស្ថី៣៩នក់ និងបុរស្២៣នក់ 

- សបើកកិេចលបជំុ្បូកស្របុស្កមយភាពការងារបហ្វញ្ញជ បសយនឌ័រកបុងវស័ិ្យពាែិជ្ជកមយ្ ប ំ២០១៥ 
និងសលើកទិស្សៅស្កមយភាពការងារបហ្វញ្ញជ បសយនឌ័រកបុងវស័ិ្យពាែិជ្ជកមយ្ ប ំ២០១៦ សៅ                  
ទីស្ថីការលកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ 

 ជាមួយោប សនុះណដរស្ាជិ្កខ្វុះ ដនលកមុការងារសយនឌ័រលកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ បានេូលរមូកបុងកិេចលបជំុ្
ពិសលោុះសលើសោលនសោបាយនិងយុទនសាស្រស្ថជារិ សលើកកំពស់្ស្រស្ថីភាពជាអបកដឹកនំកបុងវស័ិ្យមុខ្
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ងារសាធារែៈ េូលរមួកិេចលបជំុ្ពិភាកាលពាងរបាយការែ៍ជារិដនអនុស្ញ្ញដ  CEDAW ដនអងគការ
ស្ហលបជាជារិ និងេូលរមួសធឝើបទបងាា ញកបុងសិ្កាខ សាលា ស្ថីពីការអភិវឌណស្ារមអាជី្វកមយស្រស្ថី
របស់្លកសួ្ងកិេចការនរ ីលពម ំងសិ្កាខ សាលារមួអនថរវស័ិ្យននសទៀរជាសលេើន។ 

 ២.១៨ សរមមភាពការងារមនធីរពាណិជ្ជរមមរាជ្ធាន-ីដខ្តថ 
  ២.១៨.១ ការងារអាជី្វរមម 

 សេញលិខិ្រអនុញ្ញដ រលបកបអាជី្វកមយ សស្វាកមយ ពាែិជ្ជកមយបាន ១០.៥៨៤េាប់ 
 សេញលិខិ្រអនុញ្ញដ រលបកបអាជី្វកមយ-សស្វាកមយ-ពាែិជ្ជកមយបានេំនួន ៣.២៤៥េាប់ តាមរយៈ
ការោិល័យលេកសេញ-េូលណរមួយ សៅតាមលកងុ-ស្រាស្ុក-ខ្ែឍ សោលសៅ  

 សេញលិខិ្រអនុញ្ញដ រលបកបអាជី្វកមយសលរឿងអលងាក  សលាហធារុ និងរផូងថយានរដមវបានេំនួន 
២.២៤៤េាប់ 

 ផថល់លបឹកាជួ្យស្លមលួដល់ពាែិជ្ជករ  អាជី្វករ ណដលានបំែងេង់បសងកើរអាជី្វកមយ ការេុុះបញ្ជ ី
ពាែិជ្ជកមយស្ហលោស្ លកមុហ៊ាុន េុុះបញ្ជ ីា៉េក និងសំុ្វញិ្ញដ បនបលរបញ្ញជ ក់លបភពសដើមទំនិញ សដើមផី
បងកលកខែៈងាយស្រាស្លួដល់ការលបកបអាជី្វកមយ 

 ផសពឝផាយណែនំ អំពីរលមវូការទីផារ ពិសស្ស្េំសពាុះមុខ្ទំនិញកសិ្ផល ណដលជារលមូវការទីផារ
កបុងស្រាស្កុ និងទីផារអនថរជារិ សដើមផីរលមង់ទិស្ឲ្រកសិ្ករអាេស្សលមេេិរថសធឝើការមំដុុះបានលរឹមលរូវ
សជ្ៀស្វាងការធាវ ក់ដថវ និងទំនិញកកស្ធុះ 

 េូលរមួស្ហការជាមួយភាប ក់ងារកំាកុងលរលូ សធឝើការលររួពិនិររអនុសលាមភាពបទមឌ នបសេចកសទស្ 
មុខ្ទំនិញមាូបអាហារ ទំនិញសវេខ្ចប់ និងណស្ឝងរកសារធារុរីមីហាមឃ្រ់ ណដលអាេប៉េុះពាល់     
សុ្ខ្ភាពអបកសលបើលបាស់្។  

  ២.១៨.២ ការងារជ្ាំរញុពាណិជ្ជរមម 

 ស្រាស្ង់ស្ទិរិដថវទំនិញចំាចាេ់ស្លាប់ជី្វភាពសៅទីផារ បញ្ជូ នជាលបចំាមកលកសួ្ង ស្លាប់សលបើលបាស់្
កបុងការវភិារព័រមានពាែិជ្ជកមយ និងរាយការែ៍ជូ្នអងគលបជំុ្រែៈរដឌមហ្វនថីលបចំាស្បាថ ហ៍ 

 តាមមនលរួរពិនិររ និងផសពឝផាយណែនំឲ្រានការបិទសាវ កដថវទំនិញសៅតាមទីផារ សដើមផីធាន
រាវ ភាពរវាងអបកទិញ និងអបកលក់ 

 ស្ហការជាមួយរែៈកមយការសរៀបេំពិព័រែ៍ថ្នប ក់សខ្រថ សរៀបេំពិព័រែ៍លបចំា ប្ ំ និងពិព័រែ៍ភូមិមួយ
ផលិរផលមួយជាសរៀងរាល់ ប្ ំ 

 េូលរមួពិព័រែ៍ពាែិជ្ជកមយអនថរជារិសរៀបេំសមយសខ្រថស្មភ័ននភាព ណដលសធឝើសឡើងសៅតាមសខ្រថដន
លបសទស្នីមួយៗ 

 សរៀបេំពិព័រែ៍ផលិរផលកសិ្កមយសមយស្ហការជាមួយមនធីរកសិ្កមយ សដើមផជំី្រញុការសធឝើពិពិធកមយ 
ការនំសេញទំនិញកសិ្ផលកមភុជា 

 េូលរមួផសពឝផាយការអនុវរថេាប់ពាែិជ្ជកមយដល់អាជី្វករ និងស្ភាពាែិជ្ជកមយសដើមផឲី្រយល់ ដឹង
អំពីបញ្ដរថិេាប់ពាែិជ្ជកមយថយីៗ ណដលសទើបនឹងកសាង និងមក់ឲ្រអនុវរថ  

 េូលរមួកបុងសវទិកាសាធារែៈសដើមផីកាថ ប់នូវសំ្ែូមពររបស់្លបជាពលរដឌ និងអាជី្វករ ក់ទងនឹង      
វស័ិ្យពាែិជ្ជកមយ សំ្សៅផថល់នូវដំសណាុះស្រាសាយេំសពាុះមុខ្ ន់សពលសវលា និងពំានំបញ្ញា មួយ
េំនួនណដលមិនអាេសមុះស្រាសាយបាន ស្លាប់ជូ្នថ្នប ក់លកសួ្ងសមុះស្រាសាយ។ 
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III. ទិសដៅការងារពាណិជ្ជរមមឆ្ប ាំបនថ 
 ៣.១ ការងារអធិការរិចច 

 អនុវរថណផនការសធឝើអធិការកិេចអងគភាពននកបុងលកសួ្ងពាែិជ្ជកមយលបចំា ប្ ំ២០១៦ 
 បនថការងារសធឝើអធិការកិេចលបភពសដើមទំនិញស្រាស្ូវអងករនំសេញសៅបរសទស្ 
 សធឝើអធិការកិេចឆយក់តាមសោលសៅនន ជាពិសស្ស្តាមបណាថ អងគភាពេំែុុះ ឲ្រទីស្ថីការលកសួ្ង
ពាែិជ្ជកមយ 

 តាមមន ការណកលមអតាមបណាថ អនុសាស្ន៍នន ណដលបានរកស ើញសមយ លកមុអធិការកិេចនិង             
អងគភាពស្វនកមយ សដើមផបីញ្ញជ ក់ឲ្របានេាស់្ថ្នអងគភាព ណដលានកំហុស្ឆគងពិរជាបានសធឝើការ                    
ណកលមអពិរលបាកដណមន 

 បនថឃ្វ ំសមើលតាមមនជាលបចំា សាយ ររីសោរពវន័ិយ សពលសា៉េងសធឝើការ ស្ណាថ ប់ធាប ប់ និងអំពី
ស្កមយភាពអវជិ្ជានននណដលអាេប៉េុះពាល់ដល់នសោបាយកំណែទលមង់របស់្លកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ 

 បនថតាមមនការសោរពបទបញ្ញជ ដផធកបុង និងការសផញើរបាយការែ៍កិេចលបជំុ្ដផធកបុង លររួពិនិររការ                 
អនុវរថការងារ របស់្បណាថ អងគភាពេំែុុះទីស្ថីការលកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ។  

 ៣.២ ការងារសវនរមមនផធរបងុ 

 សធឝើណផនការស្វនកមយលបចំា ប្ ំ២០១៦ 
 សធឝើការសិ្កាសលើហានិភ័យរបស់្អងគភាពរងស្វនកមយ សដើមផកំីែរ់វសិាលភាពការងារណដលលរូវ                     
អនុវរថតាមបណាថ ស្វនមឌ ននីមួយៗ ប្ ំ២០១៦ 

 េុុះសធឝើស្វនកមយសៅតាមអងគភាពសលកាមឱ្វាទលកសួ្ងពាែិជ្ជកមយរមួាន៖ អរគនយកមឌ នរដឌបាល
និងហិរញ្ដវរទុ អរគនយកមឌ នជំ្រញុពាែិជ្ជកមយ អរគនយកមឌ នសស្វាពាែិជ្ជកមយ អរគនយកមឌ ន                                           
កំាកុងលរលូនិងសាខ្ជ រំបន់សស្ដឌកិេចពិសស្ស្ និងមនធីរពាែិជ្ជកមយរាជ្ធានី-សខ្រថ។ 

 ៣.៣ ការងាររដឌបាល 

 បូកស្របុស្កមយភាពការងារពាែិជ្ជកមយរបស់្លកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ លបចំាណខ្ 
 បូកស្របុស្កមយភាពការងារពាែិជ្ជកមយរបស់្លកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ លរីាស្ទី១ 
 បូកស្របុស្កមយភាពការងារពាែិជ្ជកមយរបស់្លកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ ឆាស្ទី១ 
 បូកស្របុស្កមយភាពការងារពាែិជ្ជកមយរបស់្លកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ ៩ណខ្សដើម ប្ ំ 
 បូកស្របុស្កមយភាពការងារ ប្ ំ២០១៦ របស់្លកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ  
 សរៀបេំស្នបិបារបូកស្របុការងារពាែិជ្ជកមយលបចំា ប្ ំ២០១៦ 
 សរៀបេំពិធីបុែរសផសងៗ 
 ណកលមអសសាភ័ែភាពទូសៅកបុង និងសលៅអាោរទីស្ថីការលកសួ្ង 
 ពលងឹងបទបញ្ញជ ដផធកបុងលកសួ្ង និងសរៀបេំឲ្រមហ្វនថីពាក់ផ្តវ កស្ាគ ល់ (អរថស្ញ្ញដ ែប័ែតមហ្វនថី)។ 

 ៣.៤ ការងារមស្រនថ ី

 សរៀបេំឯកសារតំាងស្៊ាប់មហ្វនថីកមយសិ្កា ណដលបានលបឡងជាប់េូលបសលមើការងារេំនួន ៦៤នក់ សៅ
កបុងលកបខ័្ែឍ លកសួ្ង ប្ ំ២០១៥ 
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 សរៀបេំការដំសែើ រការលបឡងលបណជ្ងសលជ្ើស្សរ ើស្មហ្វនថីរាជ្ការ ណដលេូលបសលមើការងារកបុងលកបខ័្ែឍ
លកសួ្ង ប្ ំ២០១៦ 

 ការលបឡងលបណជ្ងដផធកបុងស្លាប់ផ្តវ ស់្បថូរលបសភទលកបខ័្ែឍ មហ្វនថីរាជ្ការថ្នប ក់ជារិ និងសលកាមជារិ 
 ជំ្រញុឲ្របានេប់ស្ពឝលរប់នូវការសេញលពុះរាជ្លកឹររ អនុលកឹររ េំសពាុះមហ្វនថីរាជ្ការណដលបានលបឡង
ដផធកបុង ស្លាប់ការផ្តវ ស់្បថូរលបសភទលកបខ័្ែឍ ប្ ំ២០១៤ 

 សរៀបេំណកស្លមលួភារកិេច និងណរងតំាងមហ្វនថីដឹកនំតាមអរគនយកមឌ ន នយកមឌ ន ជំ្នួស្មហ្វនថីេូល
និវរថន៍ និងមហ្វនថីណដលកំពុងបំសពញភារកិេចសៅសលៅលបសទស្ 

 សរៀបេំសស្បើសំុ្សលរឿងឥស្សរយិយស្ជូ្នមហ្វនថីរាជ្ការ ណដលបានបសលមើការងារជូ្នលកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ                        
ប្ ំ២០១៥ 

 សិ្កាខ សាលាពលងឹងស្មរទភាពដល់មហ្វនថីកមយសិ្កាថ្នប ក់ជារិ 
 បែថុ ុះបណាថ លសលើកកមភស់្ការយល់ដឹងដល់មហ្វនថីជំ្នញការងារបុរគលិក 
 េុុះផសពឝផាយលិខិ្របទមឌ នររិយុរថិសផសងៗ  លពុះរាជ្លកម លពុះរាជ្លកឹររ  អនុលកឹររ សារាេរ 
លបកាស្ និងសស្េកថីណែនំ របស់្រាជ្រមឌ ភិបាល សៅតាមមនធីរពាែិជ្ជកមយរាជ្ធានី-សខ្រថ 

 សធឝើសបៀវរសមូលមឌ នដល់មហ្វនថីរាជ្ការ មហ្វនថីជាប់កិេចស្នា និងបុរគលិកអណែថ រ។ 

 ៣.៥ ការងាររណដនយយ និងហរិញ្ដវតទ ុ

 សរៀបេំណផនការយុទនសាស្រស្ថថវកិា 
 សលើករសលាងណផនការថវកិាលកសួ្ង ប្ ំ២០១៧ 
 េូលរមួការពាររសលាងថវកិារបស់្លកសួ្ង ប្ ំ២០១៧ 
 សរៀបេំលបកាស្អាណាប័កសផធរសិ្ទនិ រដឌបាលកណាឋ ល និងរាជ្ធានី-សខ្រថ 
 សរៀបេំបង់ និងបណងឝរេំែូលថវកិាសៅតាមជំ្ពូក រែនី និងអនុរែនី 
 សរៀបេំសំ្សែើ រការេំណាយលបចំាណខ្ និងលរីាស្  
 ពិនិររ និងសមុះស្រាសាយសំ្សែើ ថវកិាតាមបណាឋ អងគភាព 
 សរៀបេំលបកាស្អនថរលកសួ្ង និងលកខខ័្ែឍ វនិិេឆ័យស្លាប់បសងកើរអងគភាពថវកិា 
 សរៀបេំរបាយការែ៍លររួពិនិររថវកិាពាក់កណាឋ ល ប្ ំ 
 សលើកកមយវធីិេំែូល-េំណាយថវកិាលបចំាលរីាស្ ឆាស្ និង ប្ ំ 
 បែឋុ ុះបណាឋ លមហ្វនថីបញ្ជ រ ស្ឋីពី “ការទូ រ់តាមលបព័ននសអឡិេលរនិូក” 
 ពិនិររ និងណកស្លមលួកដលមសស្វាកបុងទិស្សៅពលងឹងការលបមូលេំែូល 
 ពិនិររសឡើងវញិនូវបំែុលចាស់្ 
 េូលរមួរែៈកមយការសដើមផីផគូផគងបញ្ជ ីសារសពើភ័ែឍ  
 សរៀបេំបញ្ជ ីសារសពើភ័ែឍ  
 សធឝើរបាយការែ៍បូកស្របុបញ្ជ ីសារសពើភ័ែឍ លបចំា ប្ ំ 
 សរៀបេំនីរិវធីិសដើមផីបញ្ចូ លអោរណដលសទើបសាងស្ង់សហើយកបុងបញ្ជ ីសារសពើភ័ែឍ  
 េូលរមួលររួពិនិររ និងតាមមនការបង់េំែូល និងបំែុលណដលានភាពយឺរោ៉េ វ 
 សិ្កាេងលកងេាប់ លិខិ្របទមឌ នររិយុរថ  ក់ទងនឹងលទពរស្មផរថិរដឌ 
 សិ្កាសរៀបេំលបព័ននលរប់លរងលទពរស្មផរថិរដឌ។ 
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 ៣.៦ ការងារសមាហរណរមមអាស៊ាន 

 ស្លមបស្លមលួជាមួយអនថរលកសួ្ងសិ្កាសរៀបេំណផនការ និងយុទនសាស្រស្ថនន សដើមផីេូលរមួអនុវរថ
ណផនការលមអិរស្ហរមន៍សស្ដឌកិេចអាសា៊ា ន ប្ ំ២០២៥ 

 ស្លមបស្លមលួ ស្ហការសរៀបេំឯកសារ ជំ្នួយសាយ ររី សុ្នធរកថ្ន និងអមដំសែើ រឧរថមមហ្វនថី រដឌមហ្វនថី
សស្ដឌកិេចអាសា៊ា ន និងលបមុខ្ដឹកនំរាជ្រមឌ ភិបាលកមភុជា េូលរមួកិេចលបជំុ្ឧរថមមហ្វនថីសស្ដឌកិេច                         
អាសា៊ា ន រដឌមហ្វនថីសស្ដឌកិេចអាសា៊ា ន កិេចលបជំុ្កំពូលអាសា៊ា ន និងកិេចលបជំុ្ពាក់ព័នននន 

 ស្លមបស្លមលួសរៀបេំឯកសារសោលជំ្ហរ និងដឹកនំរែៈលបរិភូកមភុជាេូលរមួកបុងកិេចេរចា និង
កិេចលបជំុ្របស់្រែៈកាយ ធិការ និងលកមុការងារនន សៅសលកាមស្ហរមន៍សស្ដឌកិេចអាសា៊ា ន                           
ប្ ំ២០២៥ រមួាន៖ ពាែិជ្ជកមយទំនិញ, ពាែិជ្ជកមយសស្វា, ការស្លមួលពាែិជ្ជកមយនិងវធិានលបភព
សដើមទំនិញ, កិេចលបជំុ្លកមុការងារជាន់ខ្ភស់្ ស្ថីពីស្ាហរែកមយសស្ដឌកិេចអាសា៊ា ន និងលកមុការងារ
ស្ហរមន៍សស្ដឌកិេចអាសា៊ា នសលកាយ ប្ ំ២០១៥ ជាសដើម 

 ស្លមបស្លមលួសរៀបេំឯកសារ សោលជំ្ហរ និងដឹកនំរែៈលបរិភូកមភុជាេូលរមួកបុងកិេចេរចា
បសងកើនកលមិរកិេចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយសស្រអីាសា៊ា នបូក១ រមួាន៖ លបសទស្េិន ជ្ប៉េុន កូសរ ៉េ ឥណាឍ  
អូស្រសាថ លី និងែូណវលសហសឡង់។ 

 ស្លមបស្លមលួសរៀបេំឯកសារសោលជំ្ហរ និងដឹកនំរែៈលបរិភូកមភុជា េូលរមួកបុងកិេចេរចាកិេច
លពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយសស្រអីាសា៊ា ន-ហុងកុង សំ្សៅបញ្ច ប់ការេរចា និងមក់ជូ្នរដឌមហ្វនថីសស្ដឌកិេច           
អាសា៊ា ន-ហុងកុងេុុះហរទសលខ្ជសៅេុង ប្ ំ២០១៦ និងេូលរមួេរចាកិេចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយសស្រ ី
ថយីៗ សផសងសទៀរ 

 ស្លមបស្លមលួសរៀបេំឯកសារ សោលជំ្ហរ និងដឹកនំរែៈលបរិភូកមភុជាេូលរមួកបុងកិេចេរចា                    
កិេចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយសស្វា និងេូលរមួេរចាវធិានលបភពសដើមទំនិញ សៅសលកាមភាពជាដដរូ
សស្ដឌកិេចទូលំទូលាយរំបន់សំ្សៅបញ្ច ប់ការេរចា និងមក់ជូ្នរដឌមហ្វនថី RCEP េុុះហរទសលខ្ជសៅេុង
ប្ ំ២០១៦ 

 សិ្កាស្រាសាវលជាវ និងតាមមនអំពីឥទនិពល ដនកិេចស្ហលបរិបរថិការសស្ដឌកិេចណដលសលេសឡើងថយីៗ 
និងកិេចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយសស្ររំីបន់នន ដូេជាស្ហលបរិបរថិការសស្ដឌកិេចបា៉េនបីុពូ ណខ្សលកវារ់
មួយផវូវមួយ (One Belt One Road) និងភាពជាដដរូឆវងស្មុលទបា៉េ សីុ្ហឝិក (TPP) ជាសដើម មកសលើ       
ស្ហរមន៍សស្ដឌកិេចអាសា៊ា ន (AEC) ភាពជាដដរូសស្ដឌកិេចទូលំទូលាយរំបន់ (RCEP) និងសស្ដឌកិេច
លបសទស្កមភុជា 

 សរៀបេំឯកសារ និងសស្បើសំុ្សិ្ទនិលប នពីរាជ្រមឌ ភិបាល ជូ្នលកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ សដើមផេុីុះហរទសលខ្ជ
សលើកិេចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយននរបស់្អាសា៊ា នណដលសទើបេរចាេប់ 

 ស្លមបស្លមលួបកណលប និងសរៀបេំឯកសារ ស្ថីពីកិេចលពមសលពៀង និងពិធីសារពាែិជ្ជកមយអាសា៊ា ន,         
អាសា៊ា នបូក១ និង RCEP ណដលបានេុុះហរទសលខ្ជរេួ សដើមផមីក់ជូ្នរាជ្រមឌ ភិបាលេូលជាធរាន 
ឬមក់ជូ្នរដឌស្ភា និងលពឹទនស្ភា សំុ្ស្ចាច ប័ន សដើមផអីនុវរថកិេចលពមសលពៀង និងពិធីសារ ំងសនុះ 

 ស្លមបស្លមលួសរៀបេំឯកសារសោលជំ្ហរ ជំ្នួយសាយ ររី សុ្នធរកថ្ន និងអមដំសែើ ររែៈលបរិភូ              
កមភុជាេូលរមួកបុងកិេចអនុរំបន់ដូេជា៖ កិេចលបជំុ្លកមុការងារេរចាកិេចលពមសលពៀងជំ្រញុ និងស្លមលួ
ពាែិជ្ជកមយរំបន់លរីសកាែអភិវឌណន៍កមភុជា-ឡាវ-សវៀរណាម (CLV DTA) កិេចលបជំុ្រែៈកាយ ធិការ
ស្លមបស្លមលួេលមុុះ រំបន់លរីសកាែអភិវឌណន៍កមភុជា-ឡាវ-សវៀរណាម និងកិេចលបជំុ្ពាក់ព័នន                       
កិេចលបជំុ្កំពូល CLV DTA កិេចលបជំុ្ឧរថមមហ្វនថី រដឌមហ្វនថី កិេចលបជំុ្កំពូលមហាអនុរំបន់សមរងគ កិេចលបជំុ្
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សលកាមកិេចស្ហលបរិបរថិការសមរងគ-ជ្ប៉េុន កិេចលបជំុ្ AMECS កិេចលបជំុ្រំបន់លរីសកាែមរករ                    
កមភុជា-ឡាវ-ដថ និងកិេចលបជំុ្សទឝភារីនន ដូេជា៖ កិេចលបជំុ្លកមុការងារេរចាកិេចលពមសលពៀង             
ពាែិជ្ជកមយតាមលពំណដនកមភុជា-សវៀរណាម កិេចលបជំុ្រែៈកាយ ធិការពាែិជ្ជកមយេលមុុះកមភុជា-ដថ  

 ទទួលសធឝើជាាច ស់្ផធុះ ឬស្ហការសរៀបេំកិេចេរចាពាែិជ្ជកមយ ដូេជា៖ កិេចលបជំុ្រែៈកាយ ធិការេរចា
ពាែិជ្ជកមយសស្រអីាសា៊ា ន-ហុងកុង, អាសា៊ា ន-េិន, កិេចលបជំុ្ការងារេរចាកិេចលពមសលពៀងស្ថីពីការជំ្រញុ 
និងស្លមលួពាែិជ្ជកមយស្លាប់រំបន់លរីសកាែអភិវឌណន៍កមភុជា-ឡាវ-សវៀរណាម, កិេចលបជំុ្កំពូល
រំបន់លរីសកាែអភិវឌណន៍កមភុជា-ឡាវ-សវៀរណាម, កិេចលបជំុ្លកុមការងារេរចា កិេចលពមសលពៀង                               
ពាែិជ្ជកមយតាមរំបន់លពំណដនកមភុជា-សវៀរណាម និងលបជំុ្សផសងៗសទៀរ 

 បនថេុុះផសពឝផាយ ស្ថីពីស្ហរមន៍សស្ដឌកិេចអាសា៊ា នសៅតាមសខ្រថ-លកងុសំ្ខ្ជន់ៗ តាមរយៈការសធឝើ
សិ្កាខ សាលា និងស្នបិសី្ទនន សដើមផីណែនំ និងផថល់នូវេំសែុះដឹកជូ្ន លបជាពលរដឌ មហ្វនថីរាជ្ការ 
អាជី្វករ ផលិរករ អបកវនិិសោរ យុវជ្ន និស្សិរ-សិ្ស្ស និងអងគការស្ងគម-សី្វលិនន សដើមផីឲ្រ                     
ពួរសរលបងុសលបៀបសរៀបេំខ្វួនេូលរមួនិងសធឝើយុទនសាស្រស្ថ រកវធីិសមុះស្រាសាយេំសពាុះការលបឈម និងផល
បេច័យននសលើជី្វភាពរស់្សៅ ការងារ និងអាជី្វកមយរបស់្ពួកសរ ពីការណកទលមង់ ការលបកួរលបណជ្ង 
ក៏ដូេជា ញយកឱ្កាស្ និងអរទលបសោជ្ន៍ពី ស្ហរមន៍សស្ដឌកិេចអាសា៊ា ន ប្ ំ២០១៥ និង                      
ស្ហរមន៍សស្ដឌកិេចអាសា៊ា ន ប្ ំ២០២៥ 

 បនថផសពឝផាយអំពីស្ហរមន៍សស្ដឌកិេចអាសា៊ា ន និងអរទលបសោជ្ន៍របស់្វាសៅតាមលបសទស្សំ្ខ្ជន់ៗ 
ក៏ដូេជាការេូលរមួផ្តវ ស់្បថូរបទពិសសាធន៍ អំពីការអនុវរថស្ហរមន៍សស្ដឌកិេចអាសា៊ា ន សដើមផីសធឝើ                   
មូលមឌ នណកលមអសោលនសោបាយសស្ដឌកិេចពាែិជ្ជកមយជារិ ឲ្រសជ្ឿនសលឿនតាមការវវិរថស្ហរមន៍
អាសា៊ា ន និងស្កលភាវបូនីយកមយ 

 េូលរមួការពិភាកាជាមួយថ្នប ក់ដឹកនំលកសួ្ង អរគនយកមឌ ន នយកមឌ ន វទិាសាទ ន ជំ្នញការ
េំែុុះលកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ និងលកសួ្ង-សាទ ប័នសផសងៗ អំពីសោលនសោបាយ និងការអភិវឌណ
ពាែិជ្ជកមយ 

 ស្ហការសរៀបេំឯកសារជំ្នួយសាយ ររី សុ្នធរកថ្ន និងបទបងាា ញនន ជូ្នថ្នប ក់ដឹកនំលកសួ្ងពាក់ព័នន
នឹងសស្ដឌកិេចពាែិជ្ជកមយអាសា៊ា ន ដដរូអាសា៊ា ន និងលបសទស្ននសៅកបុងរំបន់អាសីុ្បា៉េ សីុ្ហឝិក។ 

 ៣.៧ ការងារដៅទវីបអឺរ ៉បុ មជ្ឈមឹបូព៌ា និងអាស្រហវរិ 

 សរៀបេំកិេចលបជំុ្ រែៈកាយ ធិការជារិ ស្លាប់កិេចស្ហលបរិបរថិការសស្ដឌកិេច-ពាែិជ្ជកមយរវាង                    
កមភុជា-សបឡារសុ្ ណដលនឹងលបលពឹរថសៅសៅភបំសពញ 

 សរៀបេំកិេចលបជំុ្ដផធកបុងលកសួ្ង សដើមផីពិនិររ និងពិភាកាអំពីរសបៀបវារៈស្លាប់កិេចលបជំុ្សលើកទី៩                    
ដនលកមុការងារ កមភុជា-ស្ហភាពអឺរ ៉េបុស្ថីពី ពាែិជ្ជកមយ សៅទីស្ថីការលកសួ្ង 

 ស្ហការជាមួយលកសួ្ងការបរសទស្ និងស្ហលបរិបរថិការអនថរជារិ សដើមផីសរៀបេំកិេចលបជំុ្សលើកទី៩ 
ដនលកមុការងារកមភុជា-ស្ហភាពអឺរ ៉េបុស្ថីពីពាែិជ្ជកមយ ណដលនឹងលបលពឹរថសៅសៅភបំសពញ 

 ស្ហការជាមួយលកសួ្ងការបរសទស្ និងស្ហលបរិបរថិការអនថរជារិ សដើមផីសរៀបេំកិេចលបជំុ្ និងឱ្រាន
ការេុុះហរទសលខ្ជសលើកិេចលពមសលពៀងស្ថីពី កិេចស្ហលបរិបរថិការសលើវស័ិ្យសស្ដឌកិេច វទិាសាស្រស្ថ និង
បសេចកសទស្រវាងរមឌ ភិបាលប៊ាុលហាគ រ ីនិងរមឌ ភិបាលកមភុជាសៅទីលកុងភបំសពញ 

 េូលរមួកិេចលបជំុ្សលើកទី២ ដនរែៈកមយការសស្ដឌកិេចេលមុុះកមភុជា-រួករី សៅលបសទស្រួករី 
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 សរៀបេំអនុស្សរែៈដនការនំសេញអងករពីកមភុជាសៅស្ហព័ននរសុ្សីុ និងសរៀបេំពិធីេុុះហរទសលខ្ជណដល
នឹងលរូវេុុះហរទសលខ្ជសមយថ្នប ក់ដឹកនំលកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ និងភារីរសុ្សីុ 

 សរៀបេំ និងេូលរមួកបុងសបស្កកមយពាែិជ្ជកមយសៅលបសទស្រូណវ ៉េរ អារា៉េប់រមួ និងដដទសទៀរ 
 សរៀបេំ និងេូលរមួកិេចលបជំុ្រែៈកាយ ធិការេលមុុះសលើកទី៣ រវាងរូណវ ៉េរ និងកមភុជា សៅរូណវ ៉េរ 
 េូលរមួជាវារយិន កបុងការបែថុ ុះបណាថ លមហ្វនថីជំ្នញ សដើមផីបសងកើនស្មរទភាពេរចា តាមរយៈ                   
សិ្កាខ សាលា និងវរគបែថុ ុះបណាថ លសផសងៗ 

 បនថសិ្កាស្រាសាវលជាវព័រមាន ក់ទងនឹងស្ភាពការែ៍ និងវឌណនភាពវស័ិ្យសស្ដឌកិេច សៅរំបន់
អឺរ ៉េបុ មជ្ឈមឹបូពាម  និងអាហ្វហឝិក ជាពិសស្ស្វស័ិ្យនិងផលិរផលស្កាថ នុពលស្លាប់ការពលងឹង និង
ពលងីកទំនក់ទំនងពាែិជ្ជកមយ។  

 ៣.៨ ការងារដៅទវីបអាដមររិ 

 ភាជ ប់ទំនក់ទំនងដដរូពាែិជ្ជកមយរវាងធុរកិេចជ្នមកពីទឝីបអាសមរកិជួ្បជាមួយធុរកិេចជ្នកមភុជា 
 សធឝើបេចុបផនបភាពទីផារពាែិជ្ជកមយ សៅបណាថ លបសទស្របស់្ទឝីបអាសមរកិស្លាប់ថ្នប ក់ដឹកនំ និងធុរ
កិេចកមភុជា 

 សលជ្ើស្សរ ើស្ស្ហលោស្នំសេញរបស់្កមភុជាស្លាប់សធឝើការសិ្កាលទនភាពេូលទីផារកាណាម 
 ទិញស្ាម រៈការោិល័យ និងបរកិាខ រការោិល័យ (កំុពរូទ័រ ា៉េ សីុ្នណស្កន រុ ទូមក់ឯកសារ សៅអី...) 
 ផសពឝផាយព័រមាន  ស្ថីពី “មរគុសទធស្ក៍ផារកាណាមដល់អបកនំសេញកមភុជា” 
 ផសពឝផាយសរហទំព័រ TFO មក់ព័រមាននំសេញសៅកាណាមដល់ស្ហលោស្នំសេញកមភុជា 
 សរៀបេំសិ្កាខ សាលាផសពឝផាយ ស្ថីពី “ការនំសេញសៅកាណាម” 
 សិ្កាពីលទនភាពេូលទីផារដនផលិរផលនំស្រាស្យួលីលីផលិរពីអងករ និងផសពឝផាយ 
 សិ្កា ស្ថីពី “ការសធឝើពាែិជ្ជកមយសស្ររីវាងកមភុជា-កាណាម និងផសពឝផាយ” ណស្ឝងរកការោំលទពីអបក
ផថល់ជំ្នួយសបស្កកមយជំ្រញុវនិិសោរ និងធុរកិេចជ្នកមភុជាសៅកាន់ស្ហរដឌអាមរកិ 

 សបស្កកមយជំ្រញុវនិិសោរ និងធុរកិេចជ្នកមភុជាសៅកាន់កាណាម 
 សបស្កកមយចាប់សផថើមទំនក់ទំនងពាែិជ្ជកមយជួ្បជាមួយសាទ នទូរអាហសង់ទីន ឈលីី និងបា៉េ រហូាគ យ 
 សរៀបេំទទួលរែៈលបរិភូលកមុលបឹកាធុរកិេចស្ហរដឌអាមរកិ-អាសា៊ា នមកបំសពញទស្សនកិេចសៅកមភុជា 
 វាយរដមវការអនុវរថ ប្ ំ២០១៦។ 

 ៣.៩ ការងារអនុវតថរដរមាង 

 ោំលទវទិាសាទ នស្ថង់មរកមភុជា កបុងការទទួលបានលកខែៈស្មផរថិ សេញវញិ្ញដ បនបលរបញ្ញជ ក់                  
រុែភាពអងករ 

 ការសធឝើបេចុបផនបភាពលបព័នន ASYCUDA សមយ UNCTAD 
 បនថការោំលទដល់ការអនុវរថស្ឝ័យលបវរថិកមយ C/O  
 បនថការោំលទដល់ការអនុវរថស្ឝ័យលបវរថិកមយការេុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជកមយ (សធឝើលទនកមយឧបករែ៍ និងស្ងាា រមឹ) 
 បនថការោំលទដល់ការអនុវរថស្ឝ័យលបវរថិកមយការេុុះបញ្ជ ីា៉េក 
 ោំលទការអនុវរថរសលាងស្ឝ័យលបវរថិកមយវញិ្ញដ បនបលរភូរោមអនម័យ (SPS) របស់្លកសួ្ងកសិ្កមយ 
រកុាខ លបាញ់ និងសនសាទ 

 បនថោំលទរសលាងមជ្ឈរថការការងារតាមរយៈមូលនិធិ លកមុលបឹកាអាជាញ កណាថ ល 
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 បនថោំលទរសលាងមជ្ឈរថការពាែិជ្ជកមយ តាមរយៈការពលងឹងសលខ្ជធិការមឌ ន 
 សរៀបេំកិេចលបជំុ្រវាងថ្នប ក់ដឹងនំលកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ ជាមួយនយកលបរិបរថិលកមុហ៊ាុន  
 សរៀបេំការវាយរដមវបញ្ច ប់រសលាង TDSP ស្លាប់ Implementation Completion Report 
 ពលងឹងលបព័ននលររួពិនិររវាយរដមវស្លាប់អភិលកមលរបដែថ ប់វស័ិ្យពាែិជ្ជកមយ (TradeSWAp)          
រមួ ំង TDSP  

 េុុះលរួរពិនិររតាមមន លទនផលអនុវរគរសលាង TDSP របស់្ភាប ក់ងារអនុវរថរសលាង 
 បនថអនុវរថណផនការទំនក់ទំនង (Communication Plan) 
 បនថោំលទការអនុវរថរសលាងរបស់្វទិាសាទ នស្រាសាវលជាវ និងបែថុ ុះបណាថ លពាែិជ្ជកមយ (TTRI) 
 ផថល់វរគសិ្កាខ សាលាផសពឝផាយ ស្ថីពី “កំណែទលមង់របស់្លកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ (MoC Seminar series)”  
 បែថុ ុះបណាថ លដល់បុរគលិក DICO សៅសលើវរគសិ្កា ស្ថីពី “ការលរប់លរងរសលាង លទនកមយ                                
ហិរញ្ដវរទុ និងការលររួពិនិររ និងវាយរដមវ” 

 បនថោំលទរសលាងពលងឹងស្មរទភាព DICO និង IAs ស្ថីពី “ការលរប់លរងរសលាងនិងពាែិជ្ជកមយ និង
ការអភិវឌណកបុង ប្ ំ២០១៦-២០២០” 

 សធឝើលទនកមយផថល់ស្ាម រៈបរកិាខ រស្លាប់អាោរថយីរបស់្លកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ  
 បនថសធឝើស្វនកមយដផធកបុងណផបកហិរញ្ដវរទុសលកាមរសលាង TDSP ស្លាប់ ប្ ំ២០១៥-២០១៦ 
 ពលងឹងយនថការស្មរទភាពសាទ ប័ន ស្លាប់សរៀបេំរសលាង អនុវរថលរប់លរង និងលររួពិនិររនូវ                   
យុទនសាស្រស្ថស្ាហរែកមយពាែិជ្ជកមយកមភុជា 

 សបាុះពុមម និងផសពឝផាយ៖ លពឹរថិប័លរ, Trade Swap Facebook, Trade SWAp Website, និងស្ាម រៈ
សផសងៗសទៀរ (រមួោប រវាង EIF និង TDSP) 

 បនថោំលទរសលាងសូ្លរលបែិរពិសស្ស្ការបសងកើរ និងពលងឹងលកុមលបឹកាជារិស្លាប់សូ្លរ (តាម                 
រយៈ ITC) 

 ពលងឹងស្មរទភាពណផបកលររួពិនិររ និងវាយរដមវលពម ំងការងារផសពឝផាយ 
 សរៀបេំការវាយរដមវបញ្ច ប់រសលាង CEDEP I - ស្ាស្ភារអងករ និងសូ្លរលបែិរ 
 សរៀបេំកិេចលបជំុ្លបចំា ប្ ំ (DICO Retreat) 
 បនថោំលទការអនុវរថរសលាងដំឡូងមីតាមរយៈការោំលទលកមុអបកផលិរ ការពលងឹងណផបក (SPS) និង
ការជំ្រញុការនំសេញសៅកាន់ទីផារថយី 

 បនថោំលទការអនុវរថរសលាងជ្លផលស្មុលទតាមរយៈការសិ្ការលមូវការ ការសាកលផង ការោំលទ
លកុមផលិរ ការពលងឹងរុែភាព និងស្ថង់មផលិរផលជ្លផលស្មុលទ និងការជំ្រញុការនំសេញ 

 បនថោំលទការអនុវរថរសលាងបសងកើរសាលាបែថុ ុះបណាថ លវជិាជ ជី្វៈសធឝើមាូបអាហារ 
 ពលងឹងស្មរទភាពណផបកលររួពិនិររ និងវាយរដមវលពម ំងផសពឝផាយ 
 សរៀបេំការវាយរដមវពាក់កណាថ លអាែរថិរសលាង CEDEP II 
 សិ្កាខ សាលាផសពឝផាយលទនផលវាយរដមវពាក់កណាថ លអាែរថិ 
 េុុះពិនិររការអនុវរថរសលាង CEDEP II 
 សរៀបេំណផនការរយៈសពលមធរម២០១៦-២០១៨ 
 សរៀបេំកិេចលបជំុ្ជាសទៀង រ់ដនរែៈកមយការននរបស់្អភិលកមលរបដែថ ប់សលើវស័ិ្យពាែិជ្ជកមយ 
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 សកៀងររជំ្នួយហិរញ្ដវរទុ និងបសេចកសទស្បណនទមសទៀរពីដដរូអភិវឌណន៍ សដើមផីអនុវរថរសលាងសលកាយ 
TDSP និង EIF-Tier 1 

 សកៀងររជំ្នួយហិរញ្ដវរទុ និងបសេចកសទស្បណនទមសទៀរពីដដរូអភិវឌណន៍ សដើមផីអនុវរថរសលាងសលកាម 
Trade SWApតាមរយៈរសលាង TDSP និងEIF 

 ពិនិររសឡើងវញិពាក់កណាថ លអាែរថិដនការអនុវរថ CTIS 2014-2018។ 

 ៣.១០ ការងារផថលព័់ត៌មាន និងដផធៀងផាធ ត់ចាប់ 

 បនថតាមមន និងជំ្រញុអនថរលកសួ្ង-សាទ ប័នឲ្រអនុវរថកមយ វធីិការងាររបស់្រាជ្រមឌ ភិបាលកមភុជាណផអក
សលើរលមូវការរបស់្អងគការពាែិជ្ជកមយពិភពសលាក 

 សធឝើសស្េកថីផថល់ព័រមាន អំពីអនម័យនិងភូរោមអនម័យ (SPS Notification) សៅការោិល័យេុុះ
បញ្ជ ីកណាថ លស្លាប់ការផថល់ព័រមានដនសលខ្ជធិការមឌ នអងគការ WTO 

 សធឝើសស្េកថីផថល់ព័រមានអំពីេំែុេសាកសួ្រព័រមាន ស្ថីពីអនម័យនិងភូរោមអនម័យ (SPS 
Enquiry Point Notification) សៅការោិល័យេុុះបញ្ជ ីកណាថ លស្លាប់ការផថល់ព័រមាន ដន
សលខ្ជធិការមឌ នអងគការ WTO 

 សរៀបេំមជ្ឈមែឍ លព័រមានពាែិជ្ជកមយពិភពសលាក (WTO Reference Center) សៅកបុងនយកមឌ ន
ផថល់ព័រមាននិងសផធៀងផ្តធ រ់េាប់ 

 បញ្ជូ នអរទបទសស្េកថីលពាងេាប់ឧបាស្រាស័្យពាែិជ្ជកមយសៅទីស្ថីការរែៈរដឌមហ្វនថី  
 បនថេូលរមួពិភាកា ផថល់សោបល់ពាក់ព័នននឹងអនុសលាមភាព WTO សៅកបុងសស្េកថីលពាងេាប់                     
បទបផញ្ដរថិ និងលិខិ្របទមឌ នសផសងៗ របស់្អនថរលកសួ្ង-សាទ ប័ន និងសៅកបុងស្ននិស្ញ្ញដ អនថរជារិនិង
កិេចលពមសលពៀងពាែិជ្ជកមយសស្រកីលមិរសទឝភារី អនុរំបន់ និងរំបន់ (ណផអកតាមការសស្បើសំុ្សាមីសាទ ប័ន) 

 តាមមនការអនុវរថលទនផលដនស្នបិសី្ទសលើកសៅ១០ ដនរដឌមហ្វនថីអងគការពាែិជ្ជកមយពិភពសលាក 
 ស្ហការជាមួយសាទ ប័នពាក់ព័នន សដើមផីសរៀបេំវរគបែថុ ុះបណាថ លកបុងលកបខ្ែឍ  WTO សលើលបធានបទ
មួយេំនួនដូេជា “ការណស្ឝងយល់អំពីអងគការពាែិជ្ជកមយពិភពសលាក” និង “ការេូលរមួកបុង                               
ពាែិជ្ជកមយអនថរជារិ សលកាមលបព័ននពាែិជ្ជកមយពហុភារី” ។ល។ 

 ៣.១១ ការងារចាប់ និងបទបញ្ដតថដិផសងៗ 

 ការសរៀបេំសស្េកថីលពាងេាប់ស្ថីពីអីុ-ពាែិជ្ជកមយ៖ ពិភាកាសស្េកថីលពាងេាប់ជាមួយទីស្ថីការរែៈ
រដឌមហ្វនថី សដើមផីសស្បើសំុ្សស្េកថីស្សលមេពីរែៈរដឌមហ្វនថី និងបញ្ជូ នសស្េកថីលពាងេាប់សនុះសៅ រដឌស្ភា 
និងលពឹទនស្ភា 

 ការសរៀបេំសស្េកថីលពាងេាប់ស្ថីពីកិេចការពារអបកសលបើលបាស់្៖ ពិភាកាសស្េកថីលពាងេាប់ជាមួយទីស្ថី
ការរែៈរដឌមហ្វនថី សដើមផីសស្បើសំុ្សស្េកថីស្សលមេពីរែៈរដឌមហ្វនថី និងបញ្ជូ នសស្េកថីលពាងេាប់សនុះសៅ 
រដឌស្ភា និងលពឹទនស្ភា 

 សរៀបេំសស្េកថីលពាងេាប់ស្ថីពីការលបកួរលបណជ្ង៖ សរៀបេំសស្េកថីលពាងេាប់សៅលកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ 
និងពិភាកាសស្េកថីលពាងេាប់ ជាមួយទីស្ថីការរែៈរដឌមហ្វនថី សដើមផីសស្បើសំុ្សស្េកថីស្សលមេពី                  
រែៈរដឌមហ្វនថី និងបញ្ជូ នសស្េកថីលពាងេាប់សនុះសៅ រដឌស្ភា និងលពឹទនស្ភា 
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 ការសរៀបេំសស្េកថីលពាងេាប់ស្ថីពីកិេចស្នាពាែិជ្ជកមយ៖ បនថពិភាកាជាមួយលកសួ្ងយុរថិធមមសលើ                  
សស្េកថីលពាងេាប់សនុះ សដើមផីមក់េូលកបុងកិេចលបជំុ្អនថរលកសួ្ង និងកិេចលបជំុ្សពញអងគរែៈរដឌមហ្វនថី
សៅទីស្ថីការរែៈរដឌមហ្វនថី 

 ការងារសមុះស្រាសាយវវិាទនិងពិសលោុះសោបល់ណផបកេាប់៖ បនឋស្កមយភាពសលើការងារសមុះស្រាសាយវវិាទ
និងពិសលោុះសោបល់ណផបកេាប់ដល់ពាែិជ្ជករ-អាជី្វករ កបុងការសស្បើសំុ្បញ្ញជ ក់អនុសលាមភាពដន
េាប់សលើការសរៀបេំខ្វឹមសារ លកខនឋិកៈបសងកើរលកុមហ៊ាុន និងការណកណលបលកខនឋិកៈថយី និងឯកសាររលមូវ 

 ការងាររមកល់លិខិ្រជូ្នដំែឹង ស្ថីពីលបរិបរថិការណដលានកិេចធាន៖ បនឋផថល់សស្វាកមយរមកល់
លិខិ្រជូ្នដំែឹង ស្ថីពីលបរិបរថិការណដលានកិេចធានជូ្ន អបកសលបើលបាស់្សស្វាតាមរយៈលបព័នន                  
អិុនធឺែិរ និងសរហទំព័រ www.setfo.gov.kh  

 ការងារផសពឝផាយេាប់៖ បនឋសធឝើការផសពឝផាយជាបនថបនធ ប់នូវេាប់ពាែិជ្ជកមយ ណដលលរូវបាន
លបកាស្ឲ្រសលបើនសពលកនវងមក តាមរយៈការផសពឝផាយសលើសរហទំព័ររបស់្លកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ 
(www.moc.gov.kh) និងសរៀបេំឲ្រានជាសិ្កាខ សាលាផសពឝផាយេាប់ពាែិជ្ជកមយសៅ តាមបណាឋ
រាជ្ធានី-សខ្រថទូ ំងលបសទស្ 

 ការវាយរដមវផលប៉េុះពាល់លិខិ្របទមឌ នររិយុរថិ៖ អនុវរថវធិានការវាយរដមវេំសពាុះផលប៉េុះពាល់ដន
លិខិ្របទមឌ នររិយុរថិណដលសេញសមយលកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ។ 

 ៣.១២ ការងារអភិវឌ្ណន៍វិសយ័ឯរជ្ន  

 បនថសរៀបេំបសងកើរស្ារមដំឡូងមី តាមបណាថ សខ្រថមួយេំនួនសទៀរដូេជា៖  សខ្រថឧរថរានជ័្យ, 
លកសេុះ, បនធ យានជ័្យ, និងសខ្រថររនៈរីរ ី សដើមផីងាយស្រាស្លួកបុងការលរប់លរងផលិរកមយ និងបសងកើន
រុែភាពផលិរផល និងជួ្យោប សៅវញិសៅមកកបុងេំសណាមអបកមំដុុះ សដើមផជំី្រញុអាជី្វកមយ  ំង                 
ទីផារកបុងស្រាស្កុ-សលៅស្រាស្កុ និងឈានសៅដល់ការបសងកើរជាស្ហព័ននដំទផូងមីកមភុជា 

 បនថសរៀបេំសវទិកាពិសលោុះសោបល់ សវទិកាវស័ិ្យឯកជ្ន តាមបណាថ សខ្រថដដទសទៀរ សដើមផផីសពឝផាយ
ពីកំណែទលមង់សីុ្ជ្សលៅរបស់្លកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ និងស្ាហរែកមយស្ហរមន៍សស្ដឌកិេចអាសា៊ា ន  

 បនថជំ្រញុអនុវរថការងារអភិវឌណន៍ផលិរផលសូ្លរ តាមរយៈការសរៀបេំណផនការស្កមយភាព និងអនុវរថ
ការងារអភិវឌណន៍ផលិរផលសូ្លរ តាមមូលមឌ នផលិរកមយសំ្ខ្ជន់ៗ សៅសខ្រថេំនួន៥ 

 សធឝើបេចុបផនបភាពឯកសារផលិរផលស្កាថ នុពលរបស់្រាជ្ធានី-សខ្រថ ំង ២៥ និងបនថការសិ្កា
ស្រាសាវលជាវស្ងាឝ ក់រដមវផលិរផលអាទិភាពណដលកំែរ់សមយរាជ្រមឌ ភិបាល 

 បនថតាមមនស្នបិធិទំនិញយុទនសាស្រស្ថសំ្ខ្ជន់ៗ និងព័រមានទីផារ តាមរយៈកិេចស្ហការជាមួយ
មនធីរពាែិជ្ជកមយរាជ្ធានី-សខ្រថ 

 បនថជំ្រញុការេងលកង និងបសងកើរស្ារមអាជី្វកមយទូ ំងរាជ្ធានី-សខ្រថ តាមរយៈការផសពឝផាយ
ពីសារៈលបសោជ្ន៍ដនការសរៀបេំស្ារម និងលបកាស្ ឬេាប់  ំងឡាយ ក់ទងដល់ការបសងកើរ
ស្ារម និងេុុះជួ្យសរៀបេំបសងកើរស្ារមអាជី្វកមយពាែិជ្ជកមយសៅតាមបណាថ រាជ្ធានី-សខ្រថ 

 បនថេុុះតាមមន និងពិនិររនូវសាទ នភាពស្ភាពាែិជ្ជកមយ និងជំ្រញុឲ្របសងកើរនូវមែឍ លស្ភា
ពាែិជ្ជកមយថយីៗ និងេុុះណែនំ និងពលងឹងការងារស្ភាពាែិជ្ជកមយលរប់មែឍ ល តាមរយៈការសរៀបេំ
សបាុះស ប្ រអាែរថិថយី និងអាែរថិបនថរបស់្មែឍ លស្ភាពាែិជ្ជកមយរាជ្ធានី-សខ្រថ  

 បនថផថល់លបឹកាបសេចកសទស្ និងជំ្រញុការអនុវរថការងារសអាយានលបសិ្ទនភាព ដល់មនធីរពាែិជ្ជកមយ
រាជ្ធានី-សខ្រថ ំង២៥។ 
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 ៣.១៣ ណផនការ សទតិិ និងព័ត៌មានពាណិជ្ជរមម 

 ពលងឹងការងាររដឌបាល សធឝើកិេចស្លមបស្លមួល ការងារបសេចកសទស្ណផនការស្ទិរិ និងព័រមាន                      
ពាែិជ្ជកមយនន ពាក់ព័ននការងារមហ្វនថីកបុងនយកមឌ ននឹងវស័ិ្យពាែិជ្ជកមយ 

 សរៀបេំឯកសារ និងសលើករសលាងេុុះសិ្កាស្រាសាវលជាវលបមូលទិនបន័យ ស្ទិរិ និងព័រមានពាែិជ្ជកមយ 
សមយស្ហការជាមួយនយកមឌ នពាក់ព័នន 

 កំពុងសរៀបេំណផនការស្កមយភាព និងការងារពាែិជ្ជកមយ ប្ ំ២០១៦ មក់ជូ្នថ្នប ក់ដឹកនំលកសួ្ងឲ្រ
 ន់សពលសវលា    

 សលរៀមអនុវរថណផនការស្កមយភាពការងាររបស់្នយកមឌ ន សដើមផីសឆវើយរបសៅនឹងថវកិាកមយវធីិ ណដល
បានមក់សស្បើសៅលកសួ្ងសស្ដឌកិេច និងហិរញ្ដវរទុសៅសដើម ប្ ំ២០១៦  

 ពលងាងារិកា “ណផនការយុទនសាស្រស្ថពាែិជ្ជកមយ្ ប ំ២០១៩ - ២០២៣” នឹងមក់ជូ្នថ្នប ក់ដឹកនំ
លកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ សដើមផីសស្បើសំុ្ការពិនិររ និងស្សលមេសៅសដើម ប្ ំ២០១៦  

 សរៀបេំឲ្រានយនថការ និងណផនទីផវូវដនការអនុវរថការងារសលើការ “កសាងណផនការយុទនសាស្រស្ថ
ពាែិជ្ជកមយ្ ប ំ២០១៩-២០២៣” ឲ្រានលបសិ្ទនភាពខ្ភស់្  

 េងលកងនូវវឌណនភាពដនការកសាង “ណផនការយុទនសាស្រស្ថពាែិជ្ជកមយ” ឲ្រានលកខែៈបេចុបផនបភាព 
និងលរឹមលរវូស្លាប់ការសធឝើសស្េកថីស្សលមេេិរថលបសស្ើរជាងមុនកបុងការសធឝើពាែិជ្ជកមយ ស្រាសាវលជាវ និង
កបុងសោលបំែងអភិវឌណន៍ 

 ខិ្រខំ្អភិវឌណសរហទំព័ររបស់្លកសួ្ងឲ្របានលអបណនទមសទៀរ និងបេចុបផនបភាពព័រមានពាែិជ្ជកមយ                
សំ្បូរណបប 

 ខិ្រខំ្រកវធីិសាស្រស្ថកបុងការលរប់លរង Internet របស់្លកសួ្ង និងសមុះស្រាសាយបញ្ញា លបព័នន Internet 
 ំងមូល 

 សដើមផធីានឲ្របាននូវការសលបើលបាស់្ឲ្រលរួវទិស្សៅ សមយរកវធីិលរប់លរងសលបើលបាស់្កមយវធីិសដើមផី
លរប់លរងអបកសលបើលបាស់្ ំងអស់្ 

 បសងកើនស្មរទភាពជំ្នញមហ្វនថីកបុងកិេចការពារការសលជ្ៀរេូល និងវាយលបហារតាមលបព័ននបសេចកវទិាពី
សំ្ណាក់ជ្នអនមិក 

 បសងកើរ Database ស្លាប់លរប់លរងមហ្វនថីរាជ្ការរបស់្លកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ ំងមូលជាលបព័នន 
 បសងកើនស្មរទភាពមហ្វនថីព័រមានវទិា(IT) ឲ្របានសលេើនស្លាប់លរប់លរងជំ្នញសលើព័រមានវទិា 
 ខិ្រខំ្លបឹងណលបងស្រាសាវលជាវបណនទមសទៀរស្លាប់បសេចកវទិាព័រមានថយីៗ 
 បសងកើរកមយវធីិលរប់លរងទិនបន័យស្ទិរិពាែិជ្ជកមយតាមបណាថ លេកលពំណដន និងណផស្ងួរមួយេំនួន 
 សិ្កាសលើលបព័ននលរប់លរងសស្គនសមដដណដលានស្រាសាប់ ឲ្រកាវ យសៅជាលបព័ននលរប់លរងវរថានមួយ
ានរាវ ភាពជាក់លាក់ និងជាក់ណស្ថង 

 សិ្កាសលើលបព័ននលរប់លរងសស្គនសមដដណដលានស្រាសាប់ សហើយសធឝើកំណែណលបសបើសិ្នជាអាេ។ 

 ៣.១៤ បណថុ ះបណាថ លពាណិជ្ជរមម និងរសាវរជាវ 

 បនថការងារសរៀបេំលបព័ននលរប់លរងព័រមានវទិាស្លាប់ កមយវធីិបែថុ ុះបណាថ ល និងលរប់លរងរដឌបាល                              
របស់្វទិាសាទ ន 

 ណកលមអថ្នប ក់សរៀន បនធប់សិ្កាស្រាសាវលជាវ បណាត ល័យ របស់្វទិាសាទ ន លពម ំងបំពាក់ ស្ាម រៈបរកិាខ រ                      
ភាជ ប់បណាថ ញ Network កំុពរូទ័រ និងសរៀបេំរសលាងជួ្ស្ជុ្លណថ ំស្ាម រៈបរកិាខ រ ំងសនុះ 
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 សរៀបេំវរគបែថុ ុះបណាថ លពាែិជ្ជកមយរយៈសពលខ្វីរមួាន៖ វរគសិ្កាស្ថីពី ការលបាស័្យ ក់ទង
ពាែិជ្ជកមយ និងជំ្នញកបុងការេរចា ការយល់ដឹងអំពីអងគការពាែិជ្ជកមយពិភពសលាកនឹងអាសា៊ា ន 
ការសស្បើសំុ្វញិ្ញដ បនបលរលបភពសដើមទំនិញ ការេុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជកមយ ការអភិវឌណស្ហលោស្ខ្ជររូេ 
និងជំ្នញយុទនសាស្រស្ឋផសពឝផាយ េាប់វនិិសោរនិងេាប់ធុរកិេចស្ហលរិន េាប់ពាែិជ្ជកមយអនថរ
ជារិនិងេាប់ស្ឋីពីកិេចស្នា េាប់ស្ថីពីកមយសិ្ទនបញ្ញដ  ការងារភស្ថុភាពាែិជ្ជកមយ ស្ហរមន៍                    
សស្ដឌកិេចអាសា៊ា ននិងស្ាហរែកមយកបុងរំបន់ ភាពជាដដរូរបស់្ស្ហលោស្ធុនរូេ និងមធរម                     
ការជំ្រញុពាែិជ្ជកមយនិងការអភិវឌណផលិរផល  

 សរៀបេំវរគបែថុ ុះបណាថ លរយៈសពលណវងតាមកមយវធីិសិ្កាពាែិជ្ជកមយរមួាន៖ វរគសិ្កាស្ថីពីសាទ ប័ន
ពាែិជ្ជកមយអនថរជារិ សស្េកថីសផថើមដនសាទ ប័នោំលទពាែិជ្ជកមយ ហិរញ្ដបផ នពាែិជ្ជកមយ និងវធិាន
ដនការនំសេញនំេូល សស្េកថីសផថើមសោលនសោបាយពាែិជ្ជកមយ វធិានស្ថីពីអនម័យ និងភូរោម          
អនម័យ ។ល។ 

 សរៀបេំវរគបែថុ ុះបណាថ លមូលមឌ នរមួាន៖ វរគសិ្កាស្ថីពី កំុពរូទ័រ និងលបព័ននព័រមានវទិា និង
ភាសាអង់សរវស្ស្លាប់ពាែិជ្ជកមយ 

- សិ្កាស្រាសាវលជាវសដើមផផីថល់ព័រមានអំពីនិនប កាអនររដនផលិរផល ណដលានស្កាថ នុពល
របស់្កមភុជាដល់លបជាកសិ្ករ  

- សិ្កាស្រាសាវលជាវការសធឝើពិពិធកមយសស្ដឌកិេចសលៅពីវស័ិ្យសទស្េរែ៍សៅសខ្រថសស្ៀមរាប  
- សធឝើការផសពឝផាយលទនផលដនសាប ដដស្រាសាវលជាវណផបកសស្ដឌកិេចសផសងៗកបុងរំបន់ 

 េុុះអនុស្ារែៈដនការសោរយល់ោប ជាមួយ  វទិាសាទ នបែថុ ុះបណាថ ល និងស្រាសាវលជាវ សដើមផី
អភិវឌណន៍កមភុជា (CDRI), វទិាសាទ នស្រាសាវលជាវសស្ដឌកិេចស្លាប់ពាែិជ្ជកមយ (ERIT) ដនលបសទស្ឡាវ 
វទិាសាទ នអនថរជារិស្លាប់ពាែិជ្ជកមយ និងការអភិវឌណន៍ (ITD) សៅលបសទស្ដថ សដើមផីស្ហការផ្តវ ស់្
បថូរបទពិសសាធន៍កបុងការបែថុ ុះបណាថ ល និងស្រាសាវលជាវ 

 បសងកើរបណាត ល័យសអឡិេលរនិូេ (E-Library) និងបំពាក់សស្ៀវសៅ លពម ំងឯកសារសផសងៗ សៅកបុង
បណាត ល័យ និងបសងកើរបនធប់ស្នបិសី្ទវសីដអូ (Video Conference Room) របស់្វទិាសាទ ន  

 សរៀបេំលបព័ននលរប់លរង ការលបមូលទិនបន័យ និងឯកសារស្លាប់ការបែថុ ុះបណាថ លតាមលបព័នន                  
សអឡិេលរនិូេ (E-learning)។ 

 ៣.១៥ ការងារចុះបញ្ជពីាណិជ្ជរមម 

 បញ្ចូ លទិនបន័យដនការេុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជកមយ ំងអស់្ណដលានកបុងបញ្ជ ីពាែិជ្ជកមយ សៅកបុងលបព័នន
ស្ឝ័យលបវរថិកមយេុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជកមយថយី៖ 

- សរៀបេំលបកាស្ ស្ថីពី “ការេុុះបញ្ជ ីសឡើងវញិេំសពាុះលកមុហ៊ាុនណដលបានេុុះបញ្ជ ីរេួសហើយ” 
- េុុះបញ្ជ ីសឡើងវញិនូវលកុមហ៊ាុនណដលបានេុុះបញ្ជ ីរេួសហើយកបុងលបព័ននស្ឝ័យលបវរថិកមយ 

 កំែរ់លិខិ្របទមឌ នររិយុរថិនន សដើមផីលទលទង់ការេុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជកមយតាមលបព័ននស្ឝ័យលបវរថិកមយ 
- សរៀបេំណកស្លមលួលបកាស្ ស្ថីពី “ការេុុះសឈាយ ុះកបុងបញ្ជ ីពាែិជ្ជកមយ” លបកាស្ ស្ថីពី “ការេុុះ
បញ្ជ ីសលើការណកណលប” និងលបកាស្ ស្ថីពី “ការរមកល់លបរិសវទន៍លបចំា ប្ ំ” 

- សរៀបេំសស្េកថីជូ្នដំែឹងពាក់ព័ននការេុុះបញ្ជ ីតាមលបព័ននស្ឝ័យលបវរថិកមយ  
 សស្បើសំុ្សធឝើវសិសាធនកមយេាប់ណដលពាក់ព័ននការងារេុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជកមយតាមលបព័ននស្ឝ័យលបវរថិកមយ៖ 

- សស្បើសំុ្សធឝើវសិសាធនកមយេាប់ ស្ថីពី “វធិានពាែិជ្ជកមយ និងបញ្ជ ីពាែិជ្ជកមយ” 
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- សស្បើសំុ្សធឝើវសិសាធនកមយេាប់ ស្ថីពី “ស្ហលោស្ពាែិជ្ជកមយ”  
 សស្បើសំុ្ការអនុម័រសលើការណកស្លមលួរេនស្មភ័ននរបស់្នយកមឌ ន៖ 

- សរៀបេំណកស្លមលួលបកាស្ ស្ថីពី “ការសរៀបេំនិងការលបលពឹរថសៅរបស់្នយកមឌ នេុុះបញ្ជ ី” 
- សរៀបេំវភិារមុខ្ងារមហ្វនថីតាមរេនស្មភ័ននថយីរបស់្នយកមឌ នេុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជកមយ  

 សធឝើការផសពឝផាយការងារេុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជកមយតាមលបព័ននស្ឝ័យលបវរថិកមយ៖ 
- សធឝើបេចុបផនបភាពសស្ៀវសៅណែនំ ស្ថីពី “ការេុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជកមយ” 
- សបាុះពុមភផាយសស្ៀវសៅណែនំស្ថីពី“ការសលបើលបាស់្លបព័ននស្ឝ័យលបវរថិកមយេុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជកមយ”  

 បែថុ ុះបណាថ លមហ្វនថីណដលលរូវអនុវរថការងារេុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជកមយតាមលបព័ននស្ឝ័យលបវរថិកមយ៖ 
- បែថុ ុះបណាថ លមហ្វនថី នយកមឌ នសលើការអនុវរថការងារ េុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជកមយតាមលបព័នន
ស្ឝ័យលបវរថិកមយ 

- បែថុ ុះបណាថ លមហ្វនថីមនធីរពាែិជ្ជកមយរាជ្ធានី-សខ្រថ សលើការអនុវរថការងារេុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជកមយ
តាមលបព័ននស្ឝ័យលបវរថិកមយ  

 ពលងីកការរភាជ ប់លបព័ននស្ឝ័យលបវរថិកមយេុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជកមយជាមួយលកសួ្ង-សាទ ប័នណដលពាក់ព័នន៖ 
- ស្ហការជាមួយលកសួ្ង-សាទ ប័នសលើការរភាជ ប់លបព័ននស្ឝ័យលបវរថិកមយេុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជកមយ 
- ស្ហការជាមួយសាទ ប័នឯកជ្នសលើការរភាជ ប់លបព័ននស្ឝ័យលបវរថិកមយេុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជកមយ  

 បនថស្ហការជាមួយលកសួ្ង-សាទ ប័នពាក់ព័ននកបុងការស្លមបស្លមលួដល់ការេុុះបញ្ជ ីពាក់ព័នននឹង                                    
ស្ហលោស្ធុនរូេនិងមធរមសលកាមលកបខ្ែឍ ដំបូលណរមួយ៖ 

- សលរៀមបញ្ជូ នមហ្វនថីសៅបំសពញការងារសៅយនថការស្លមបស្លមលួដល់ការេុុះបញ្ជ ីពាក់ព័នននឹង
ស្ហលោស្ធុនរូេនិងមធរម សលកាមលកបខ្ែឍ ដំបូលណរមួយ 

- បំពាក់ស្ាម រៈសដើមផីដំសែើ រការអនុវរថស្ឝ័យលបវរថិកមយេុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជកមយ សៅយនថការស្លមប
ស្លមលួដល់ការេុុះបញ្ជ ីពាក់ព័ននស្ហលោស្ធុនរូេនិងមធរមសលកាមលកបខ្ែឍ ដំបូលណរមួយ  

 បនថផថល់សស្វារមកល់លិខិ្រជូ្នដំែឹងស្ថីពីលបរិបរថិការណដលានកិេចធានជូ្នដល់ អបកសលបើលបាស់្
សស្វាតាមរយៈលបព័ននអីុធឺែិរ៖ 

- សធឝើឲ្រកាន់ណរលបសស្ើរសឡើង នូវលបព័ននស្ឝ័យលបវរថិកមយេុុះបញ្ជ ី និងរមកល់លិខិ្រជូ្នដំែឹង ស្ថីពី                        
”លបរិបរថិការណដលានកិេចធាន”  

- បណនទមមុខ្ងារេុុះបញ្ជ ីភរិស្នាហិរញ្ដវរទុកបុងលបព័ននស្ឝ័យលបវរថិកមយ 

 បំពាក់ស្ាម រៈបសេចកវទិាទំសនើបនិងសរៀបេំបណាថ ញសែរសវ ើក សដើមផដំីសែើ រការអនុវរថស្ឝ័យលបវរថិកមយ
េុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជកមយ។ 

 ៣.១៦ ការងាររមមសទិនិបញ្ញដ  

 ពិនិររ និងអនុវរថឲ្រានលបសិ្ទនិភាព នូវលបកាស្ណដលបានសរៀបេំសៅ ប្ ំ២០១៥ ដូេជា៖ (១) 
លបកាស្ស្ថីអំពីនីរិវធីិេុុះបញ្ជ ីា៉េកស្ាគ ល់េរកិលកខែៈទំនិញ និងសស្វា (២) លបកាស្ស្ថីពី នីរិវធីិ
េុុះបញ្ជ ីា៉េកកបុងលកបខ័្ែឍ អនថរជារិ (៣) លបកាស្ស្ថីអំពី នីរិវធីិេុុះបញ្ជ ីា៉េកស្ាគ ល់ភូមិសាស្រស្ថ
ទំនិញ (៤) លបកាស្ស្ថីអំពីការករ់លតា និងរមកល់លិខិ្រលបរល់សិ្ទនិនំេូលទំនិញពាក់ា៉េកផ្តថ េ់មុខ្ 
(៥) លបកាស្ស្ថីអំពីនីរិវធីិលមអិរកបុងការេុុះបញ្ជ ីា៉េក និងលរប់លរងា៉េក (៦) លបកាស្រមួស្ថីអំពីការ                
ណកស្លមលួកដលមសស្វាសាធារែៈពាក់ព័នននឹងការងារកមយសិ្ទនិបញ្ញដ ។ 
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 ស្ហការជាមួយអងគការ WIPO សដើមផីបនថបែថុ ុះបណាថ លលរបូសងាគ លកមយសិ្ទិនបញ្ញដ  ស្លាប់បនថនិរនថ
ភាពសៅកបុងមជ្ឈមែឍ លបែថុ ុះបណាឋ លកមយសិ្ទនិបញ្ញដ  ណដលសលោងនឹងបសងកើរសឡើងសៅ ប្ ំ២០១៨  

 បសងកើរ Technology Innovation Support Center (TISC) កបុងសោលបំែងបសងកើនការយល់ដឹង                   
កមយសិ្ទនិបញ្ញដ ដល់សារធារែៈជ្ន 

 អនុវរថណផនការការងាររបស់្អាសា៊ា ន ២០១៦-២០២៥ (ASEAN IPR Action Plan 2016-2025) ណដល
បានបសងកើរសឡើងសមយ AWGIPC  

 ជួ្យស្លមបស្លមួលជាមួយលកសួ្ងឧស្ាហកមយ កបុងការសរៀបេំេូលជាស្ាជិ្កដន Patent 
Cooperation Treaty (PCT) 

 ជំ្រញុសមុះស្រាសាយរាល់វវិាទ ក់ទិននឹងការរសំលាភបំពាន និងការលុបា៉េកណដលសៅសស្ស្ស្ល់  
 បសងកើនស្មរទភាពយល់ដឹង សលើណផបកភាសាអង់សរវស្ កំុពរូទ័រ និងកមយសិ្ទនិបញ្ញដ ដល់មហ្វនថី តាមរយៈ
ការបញ្ជូ នសៅសិ្កា ំងកបុង និងសលៅលបសទស្  

 សរៀបេំទលមង់ពាករសស្បើសំុ្េុុះបញ្ជ ី ា៉េកបញ្ញជ ក់ពីេរកិនិងលកខែៈទំនិញ និងសស្វា Certification Mark 
 ជំ្រញុការេុុះបញ្ជ ី ា៉េកស្មូហភាព Collective Mark  
 ជំ្រញុការសិ្កាបណនទម និងណស្ឝងរកដដរូរសលើផលិរផលណដលបានកំែរ់អរថស្ញ្ញដ ែរេួសហើយដូេ
ជា អងករថយសោលបារ់ដំបង  លបហុកសស្ៀមរាប លកេូសពាធិសារ់  លកវា៉េញសពាធិសារ់  សូ្លរភបំស្រាស្កុ  
ទឹក យុំមែឍ លរីរ ី ធូសរនកំពរ សមៀនដប៉េលិន អងករលកហមសាឝ យសរៀង សដើមផឈីានសៅរកការេុុះបញ្ជ ី
ការពារា៉េកស្ាគ ល់ភូមិសាស្រស្ថទំនិញ  

 ជួ្យស្លមបស្លមួលការលបមូលទិនបន័យឱ្ស្ថបូរាែ (Traditional Medicines) សមយស្ហការ 
ជាមួយលកសួ្ងសុ្ខ្ជភិបាល 

 ពិនិររសមើលសស្េកថីលពាងេាប់ ស្ថីពី “ព័រមានស្ាង រ់ និងការស្ាង រ់ពាែិជ្ជកមយ Trade Secrets 
and Undisclosed Information” 

 សរៀបេំលបកាស្ស្ថីពីការបសងកើរលកមុលបឹកាសមុះស្រាសាយបែថឹ ង និងនីរិវធីិសមុះស្រាសាយទំនស់្តាមាលតា
២៤ ដនអនុលកឹររស្ថីពីការអនុវរថេាប់ស្ថីពីា៉េកពាែិជ្ជនម និងអំសពើលបកួរលបណជ្ងមិនសសាយ ុះលរង់  

 ពិនិររ សមើលសស្េកថីលពាងអនុលកឹររ សដើមផអីនុវរថេាប់ សី្ថពីា៉េកស្ាគ ល់ភូមិសាស្រស្ថទំនិញ  
 បនថកិេចលបជំុ្េរចា ស្ថីពីភាពជាដដរូពាែិជ្ជកមយទូលំទូលាយលបចំារំបន់ (RCEP) សលើណផបកកមយសិ្ទនិ
បញ្ញដ តាមការណែនំរបស់្ថ្នប ក់ដឹកនំលកសួ្ង។ 

 ៣.១៧ ការងារដសវាពាណិជ្ជរមម 

 េូលរមួលបជំុ្ ក់ទងនឹងវធិានលបភពសដើមទំនិញ 
 ស្ហការ និងេូលរមួេុុះសធឝើអសងករ លបភពសដើមទំនិញជាមួយរយដនលបសទស្ផថល់ភាពអនុសលោុះ
ពាែិជ្ជកមយ 

 តាមមន និងស្រាសាវលជាវបទបញ្ដរថិពាក់ព័នននឹងវធិានលបភពសដើមទំនិញ និងការអនុវរថលបព័នន GSP 
របស់្លបសទស្មួយេំនួន 
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 ណកលមអលបព័ននព័រមានវទិា និងអនុវរថលបព័ននស្ឝ័យលបវរថិកមយសពញសលញ ស្លាប់ការសេញ
វញិ្ញដ បនបលរបញ្ញជ ក់លបភពសដើមទំនិញ 

 មក់ឲ្រអនុវរថនូវការទូ រ់តាមលបព័ននសអឡិេលរនិូក ស្លាប់ការលបមូលកដលមសស្វាសាធារែៈ និង
កដលមននរបស់្លកសួ្ង 

 បនថអនុវរថរសលាងសាកលផង ដនការសលបើលបាស់្វកិកយបលរ ស្លាប់សធឝើលបរិសវទន៍ស្ឝ័យលបវរថិកមយ
បញ្ញជ ក់លបភពសដើមទំនិញកបុងលកបខ្ែឍ អាសា៊ា ន 

 ស្ហការសរៀបេំសិ្កាខ សាលាផសពឝផាយអំពីវឌណនភាពដនវធិានលបភពសដើមទំនិញលរប់ទិស្សៅនំសេញ 
 សរៀបេំកិេចលបជំុ្លបចំាលរីាស្ រវាងលកមុការងារលកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ លកុមការងារលកសួ្ងការងារ                                           
និងបែថុ ុះបណាថ លវជិាជ ជី្វៈ លកមុការងារដនរសលាងសរាងេលកកាន់ណរលបសស្ើរ (BFC) លកុមការងារ 
GMAC និងសរាងេលកការ់សដរ Low Compliance 

 បនថេូលរមួ ជាមួយ ILO និងមហ្វនថីលកសួ្ងការងារ និងបែថុ ុះបណាថ លវជិាជ ជី្វៈ េុុះពិនិររសរាងេលក
ណដលអនុវរថលកខខ្ែឍ ការងារសៅានកលមិរ ប 

 ស្ហការជាមួយអនថរលកសួ្ងកបុងការទប់សាក រ់ការនំសេញសឈើខុ្ស្េាប់ និងេូលរមួលបជំុ្របស់្ 
សលខ្ជធិការមឌ នអេិដហ្វនថយ៍ថ្នប ក់ជារិបងាក រ ទប់សាក រ់ និងបហ្វងាក បការកាប់ ការដឹកជ្ញ្ជូ ន ការលបមូល 
ការស្ថុកទុក និងការនំសេញសឈើលកញូង 

 ពលងឹងការលរប់លរងការនំេូលមុខ្ទំនិញ ស្ទិរកបុងបញ្ជ ីមុខ្ទំនិញហាមឃ្រ់ និងទំនិញជាប់កលមិរ
កំែរ់របស់្រាជ្រមឌ ភិបាល ស្រាស្បតាមអនុលកឹររសលខ្២០៩ និងលិខិ្របទមឌ នជាធរាននន 

 ស្ហការជាមួយលបសទស្ស្ាជិ្កដនអងគការរឹមប័រលី (Kimberly) សដើមផធីានការលរប់លរងការ                                      
នំសេញ-នំេូលរផួងសពលជ្មិន ន់ណកដេប 

 េូលរមួលបជំុ្ជាមួយលបសទស្ស្ាជិ្កដនអងគការរឹមប័រលី (Kimberly) សដើមផីផ្តវ ស់្បថូបទពិសសាធន៍និង
ព័រមាន 

 ពលងឹងការអនុវរថការេុុះលបមូលទិនបន័យ ពីសរាងេលកការ់សដរសំ្សលៀកបំពាក់-ណស្ផកសជ្ើង និងសរាង
េលក-ស្ហលោស្សផសងសទៀរ សដើមផីេងលកងស្ទិរិផវូវការ 

 ជំ្រញុការងារេុុះពិនិររ និងសផធៀងផ្តធ រ់ស្នបិធិវរទុធារុសដើមតាមបណាថ សរាងេករ ស្រាស្បតាមសស្េកថី
ណែនំរបស់្លកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ សលខ្ ០០៥១ MOC/SM 2011 េុុះដថងទី ១០ ណខ្មករា ប្ ំ២០១១ 

 ពលងឹងការអនុវរថការលបមូលេំែូលសស្វាសាធារែៈតាមបញ្ដរថិកំែរ់ ជាពិសស្ស្ EMF និង                          
ពិនិររមុខ្ទំនិញថយីបណនទមសទៀរ 

 បនថការេុុះបញ្ជ ីសលបើលបាស់្ លបព័ននស្ឝ័យលបវរថិកមយវញិ្ញដ បនបលរបញ្ញជ ក់លបភពសដើមទំនិញ េំសពាុះ                  
លកុមហ៊ាុនសៅសស្ស្ស្ល់ 

 ករ់លតា និងបញ្ចូ លទិនបន័យនំសេញតាមលបព័ននអនុសលោុះពាែិជ្ជកមយ 
 េូលរមួស្ហការ កបុងការកសាងបទមឌ នររិយុរថិ ពាក់ព័ននផលិរផលមាូបឥសាវ ម (Halal Food) 
 ពលងឹងការលរប់លរងការនំេូលផ្តធ ំងលកណារ់ និងវរទុធារុសដើមស្លាប់ផលិរបសលមើការនំសេញ 
 បនថេុុះបញ្ជ ីសំុ្សិ្ទននំសេញសលកាមលបព័ននអនុសលោុះពាែិជ្ជកមយ 



របាយការណ៍បូកសរុបការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០១៥ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០១៦                                                               73 

 តាមមនការងារជួ្លផលិរ (Sub-Contract) តាមលបកាស្អនថរលកសួ្ងសលខ្៣៨៩៦MOC/SM2011 
របស់្លកសួ្ងពាែិជ្ជកមយ 

 ជំ្រញុការងារបែថុ ុះបណាថ លបសេចកសទស្ជំ្នញដល់មហ្វនថីរាជ្ការ 
 តាមមនលរួរពិនិររការណកវងបនវំឯកសារនំសេញសឈើសៅសលៅលបសទស្ 
 សរៀបេំណបបបទពាក់ព័នន សៅនឹងការសស្បើសំុ្ឆវងការ់ទំនិញ ណដលស្ទិរសលកាមការលរប់លរងរបស់្រាជ្                       
រមឌ ភិបាល និងកិេចលពមសលពៀងននជាលកខែៈសទឝភារី និងពហុភារី 

 បនថេូលរមួកិេចលបជំុ្លកមុការងារណផបកេាប់ និងបសេចកសទស្ ដនលកមុការងារេលមុុះអនថររមឌ ភិបាល                   
បសណាថ ុះអាស្នបស្លាប់កិេចស្លមលួពាែិជ្ជកមយ ការ់បនទយការសលបើលកមស្សាប ម តាមការអសញ្ជ ើញ
របស់្សលខ្ជធិការមឌ នដន UNESCAP។ 

 ៣.១៨ ការងារជ្ាំរញុពាណិជ្ជរមម 

 សរៀបេំ និងេូលរមួពិព័រែ៍ពាែិជ្ជកមយកបុងលបសទស្ 
 សរៀបេំ និងេូលរមួពិព័រែ៍ពាែិជ្ជកមយសលៅលបសទស្ 
 ស្លមបស្លមលួ និងជំ្រញុឲ្រានលពឹរថិការែ៍ពាែិជ្ជកមយ 
 េូលរមួស្និបបារការោិល័យពិព័រែ៍អនថរជារិ (BIE) 
 េូលរមួលបជំុ្ជាលកខែៈបសេចកសទស្សលរៀមសរៀបេំេូលរមួពិព័រែ៍អនថរជារិ ប្ ំ២០១៧ កាស្ាក់ស្ថង់ 
 សរៀបេំ និងេូលរមួពិព័រែ៍អនថរជារិ ប្ ំ២០១៧ សៅទីលកងុអាសាថណា លបសទស្កាស្ាក់ស្ថង់ 
 បនថការណែនំ និងេុុះពលងឹងការអនុវរថន៍លបកាស្សលខ្ 162 MOC/SM 2013 េុុះដថងទី៣១ ណខ្កកកម 
ប្ ំ២០១៣ របស់្លកសួ្ងសៅទូ ំងលបសទស្ 

 ពលងឹងការលបមូលេំែូលពីការចារ់ណេង និងសរៀបេំពិព័រែ៍ជូ្នរដឌឲ្រានលបសិ្ទនភាពស្លាប់ ប្ ំ
បនថបនធ ប់ 

 បនថសរៀបេំនីរិវធីិ និងឯកសារររិយុទនសដើមផីបញ្ជូ នសស្េកថីលពាងអនុលកិររស្ថីពីការបសងកើរ និងការ
លបលពឹរថិសៅដនរែៈកាយ ធិការលរប់លរងផលិរផលហាឡាលកមភុជា 

 សរៀបេំសស្េកថីលពាងលបកាស្ ស្ថីពីការបសងកើរលកមុឯកសទស្ផលិរផលហាឡាលកមភុជា សដើមផីដំសែើ រ
ការសរៀបេំនីរិវធីិស្លាប់វនិិេឆ័យកំែរ់ស្ថង់មរផលិរផលហាឡាលកមភុជា 

 បនថេុុះស្រាសាវលជាវសលើផលិរផលសលមេសៅតាមបណាថ សខ្រថសោលសៅ សដើមផីកំែរ់ពីណខ្សេងាឝ ក់
ផលិរកមយសលមេ  ការផគរ់ផគង់ និងបញ្ញា លបឈមសផសងៗ សដើមផីកំែរ់ទិស្សៅ និងមក់សេញជាសោល
នសោបាយរលមង់ទិស្កបុងការនំសេញផលិរផលសលមេសៅកាន់ទីផារអនថរជារិ 

 បនថសធឝើសិ្កាខ សាលាផសពឝផាយ និងសរៀបេំស្នបិសិ្ទនថ្នប ក់ជារិពាក់ព័នននឹងការជំ្រញុដល់កសិ្កមយការ
ផសពឝផាយពីលេកទីផារថយី ក៏ដូេជាផសពឝផាយអំពីកមយវធីិណកទលមង់របស់្លកសួ្ងឲ្រដល់ភារីពាក់ព័នន 
សដើមផីផថល់លទនភាពឲ្រពួកសរទទួលបានពរមានទីផារថយីៗ ក៏ដូេជាកមយវធីិណកទលមង់របស់្លកសួ្ង
ពាក់ព័នន និងការស្លមួលពាែិជ្ជកមយ 
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 លកសួ្ងនឹងបនថេូលរមួកបុងសវទិកាជំ្រញុពាែិជ្ជកមយរបស់្រំបន់ សដើមផីណេករណំលកនិងទទួលបទ
ពិសសាធន៍ថយីៗពាក់ព័នននឹងការងារជំ្រញុពាែិជ្ជកមយក៍ដូេជា សដើមផជួី្យជំ្រញុស្ហលបរិបរថិការរវាង
អរគជំ្រញុពាែិជ្ជកមយកមភុជាជាមួយសាទ ប័នជំ្រញុពាែិជ្ជកមយរបស់្លបសទស្នីមួយៗ កបុងរំបន់ 

 សរៀបេំរសលាងសស្បើសំុ្ ជំ្នួយបសេចកសទស្ពីដដរូពាែិជ្ជកមយអនថរជារិ សលើការសរៀបេំសស្េកថីលពាង
បសងកើរយុទនសាស្រស្ថជំ្រញុពាែិជ្ជកមយ និងការសរៀបេំកមយវធីិភាញ ស់្ស្ហលោស្ធុនរូេ និងមធរម សដើមផី
ផថល់លទនភាពឱ្រ SMEs អាេពលងីកខ្វួនស្លាប់ការលបកួរលបណជ្ងកបុងទីផារ 

 ការសរៀបេំ និងចារ់ណេងសវទិការ ជំ្នួបពាែិជ្ជកមយស្លាប់ពាែិជ្ជករកបុងស្រាស្កុ សវទិការជំ្នួប             
ពាែិជ្ជកមយស្លាប់ពាែិជ្ជករបរសទស្ និងពាែិជ្ជករកបុងស្រាស្កុ  

 កិេចការជំ្នួបពាែិជ្ជកមយ ដល់រែៈលបរិភូពាែិជ្ជកមយបរសទស្សៅកមភុជា តាមរយៈការងារជាមួយ
មជ្ឈមែឍ លអាសា៊ា ន-ជ្ប៉េុន , មជ្ឈមែឍ ល អាសា៊ា ន-កូសរ ៉េ, មជ្ឈមែឍ លអាសា៊ា ន-េិន,មជ្ឈមែឍ ល      
អាសា៊ា ន-ឥណាឍ  លបសទស្សវៀរណាម (VIETRADE: Viet Nam Trade Promotion), លបសទស្ដថ 
(DITP:  Department of Internation Trade Promotion), ហុងកុង (HKTDC: Hong Kong Trade 
Development Council), លបសទស្ា៉េ សឡសីុ្ (MATRADE: Malasia External Trade Department 
Copperation ), លបសទស្េិន (CCPIT:China Council for the Promotion of International Trade), 
លបសទស្ជ្ប៉េុន (JETRO: Japan Internal Trade Organization), លបសទស្ កូសរ ៉េ (KOTRA: Korea 
Trade Investment Promotion Agency)ស្ារមជំ្រញុកិេចសខ្រថយូណាន់ (ECTPA: Association of 
Economic Cooperation and Trade Promotion Between Yunnan and South-East and South 
Asia ) ស្ហរដឌអាសមរកិ និងសាទ ប័នជំ្រញុពាែិជ្ជកមយសផសងៗ សទៀរ 

 សិ្កានិងស្រាសាវលជាវពីព័រមានស្ថីពីសាទ នភាពទីផារសៅតាមបណាថ រាជ្ធានី-សខ្រថ និងលពំណដននំសេញ  
 ស្រាសាវលជាវ និងេងលកង ផលិរផលថយីៗណដលជាស្កាថ នុពលបសលមើទីផារកបុងស្រាស្កុ និងនំសេញ។ 
 សិ្កាខ សាលាសដើមផីជារំនិរផថួេសផថើម កបុងការសរៀបេំយុទនសាស្រស្ថទីផារស្លាប់ទីផារកបុងស្រាស្កុ និង                  
ទីផារនំសេញ 

 សិ្កា និងស្រាសាវលជាវព័រមានសំ្ខ្ជន់ស្ថីពីទីផារសៅសលៅលបសទស្ដូេជា: េិន ដថ សវៀរណាម អឺរ ៉េបុ 
និងដ៏ដទសទៀរ 

 សិ្កា និងេងលកងអរថស្ញ្ញដ ែផលិរផល (Branding) សលើផលិរផលស្កាថ នុពលមួយេំនួនដូេ
ជា: អងករ សលមេ និងកសិ្ផលសផសងៗ សដើមផីផសពឝផាយសលើទីផារ 

 សធឝើជាេំនុេលបស្ពឝ ស្លាប់កិេចការពាែិជ្ជកមយកបុង និងសលៅលបសទស្ តាមរយៈសាទ នរំណាង
ពាែិជ្ជកមយ 

 សរៀបេំសវទិកាជំ្នួបពិភាកាសមយផ្តធ ល់រវាងធុរជ្នកមភុជា និងអបកពាក់ព័ននតាមរយៈ Video 
Conference 

 បសងកើរ និងសរៀបេំឲ្រានមែឍ លអេិដហ្វនថយ៍ ស្លាប់តំាងផលិរផលកមភុជា សដើមផីសបើកលេកទីផារ 
កបុងលបសទស្ និងសលៅលបសទស្ ានសៅបណាថ សខ្រថមួយេំនួន និងសៅលបសទស្មួយេំនួន ណដលាន                  
ទីតំាងអាេសរៀបេំបាន 
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 សរៀបេំ និងេងលកងព័រមានស្ថីពីទីផារកបុងនិងសលៅលបសទស្ និងព័រមានពាែិជ្ជកមយ តាមរយៈការ
សរៀបេំឯកសារ សបាុះពុមម និងផសពឝផាយដូេជា ខិ្រប័ែត និងទស្សនវដថីទីផារ និងផសពឝផាយ
សស្ៀវសៅនីរិវធីិនំសេញ 

 បនថអនុវរថរសលាងស្លាប់លរប់លរង និងការសាងស្ង់ផារលពំណដនកមភុជា-សវៀរណាម សៅសខ្រថរផូង យុ ំ
និងសខ្រថណកប 

 បនថស្ហការជាមួយ ស្ារម CICC និង លកមុហ៊ាុនP&T Investmentសៅលបសទស្េិនសដើមផមីក់តំាង
រកទីផារសៅតាមផារទំសនើបសៅលបសទស្េិន និងេូលរមួពិនិររសលើកិេចស្នាលបរល់ និងទូ រ់
ទំនិញរបស់្លកមុហ៊ាុនលក់ និងលកមុហ៊ាុនណេកចាយ 

 បនថសរៀបេំេុុះអនុស្សនៈសោរយល់ោប  MOU រវាងអរគនយកមឌ នជំ្រញុពាែិជ្ជកមយ ជាមួយលកមុ
លបឹកាអភិវឌណន៍ពាែិជ្ជកមយទីលកុងហុងកុង (HKTDC) ស្ថីពីកិេចស្ហលបរិបរថិការជំ្រញុពាែិជ្ជកមយ  
កមភុជា-ហុងកុង។ 

 ៣.១៩ ការងារកាាំរងុរតូល 

 បនថដំសែើ រការោំលទ ការពិនិររទិដឌភាពបសេចកសទស្សស្េកថីលពាងេាប់ស្ថីពីមាូបអាហារ  
 បនថេូលរមួកសាងសស្េកថីលពាងេាប់ស្ថីពីការការពារអបកសលបើលបាស់្  
 កសាងសស្េកថីលពាងអនុលកឹររអំពីស្ថង់មរសុ្វរទិភាពមាូបអាហារសមយអនុម័រយកស្ថង់មរជារិ និង
ស្ថង់មរកូដិេណដលពាក់ពនន័ 

 កសាងសស្េកថីលពាងលបកាស្ អំពីណបបបទដនការលររួពិនិររមាូបអាហារនំេូល 
 កសាងសស្េកថីលពាងលបកាស្អំពីការលបមូលទំនិញពីទីផារ (ផលិរផលមិនស្មស្រាស្បនិងភាព
អនុសលាម តាមបទបញ្ដរថិេាប់) 

 សិ្កាខ្វឹមសារដនបទបញ្ដរថិដនផលិរផលសលបងឥនននៈ  
 ពលងឹងលបសិ្ទនភាពដនការឃ្វ ំពិនិររទីផារ (Market Surveillance) ទប់សាក រ់សលោុះណផបក                       
សុ្ខ្ាលភាព សុ្វរទិភាពអបកសលបើលបាស់្ពាក់ព័នននឹងផលិរផល 

 ពលងឹងលបសិ្ទនភាពដនការលររួពិនិររការនំសេញ-នំេូលតាមលេកលពំណដន សមយអនុវរថអភិលកមដន
ការលរប់លរងហានិភ័យ 

 សធឝើឱ្រលបសស្ើរនូវកលមិរ ការសធឝើស្ាហរែ័កមយកមភុជាសៅកបុងរំបន់ និងស្ហរមន៍អនថរជារិ: អាសា៊ា ន
, មហាអនុរំបន់ទសនវសមរងគ (GMS), រំបន់ពាែិជ្ជកមយសស្រពីាក់ព័នន លបសទស្ដដរូស្នធន និងការ
េូលរមួកិេចការរែៈកាយ ធិការកូដិេអនថរជារិ ៘ តាមការអនុវរថសោលការស្មស្រាស្ប និងការ
ពលងឹងស្មរទភាព 

 ពលងឹងស្មរទភាពវភិាររបស់្មនធីរពិសសាធន៍ និងលបព័ននលរប់លរង ឲ្រានលកខែៈស្មផរថិស្មស្រាស្ប
តាមការរលមូវដនស្ថង់មរអនថរជារិ ស្លាប់មនធីរពិសសាធន៍ សដើមផទីទួលបានការទទួលសាគ ល់ 
(Accreditation) សលើស្មរទភាពជាក់លាក់(ណផបករបូវនថ, រីមីសាស្រស្ថ, និងមីលកូជី្វសាស្រស្ថ) 

 បសងកើនស្មរទភាព និងលបសិ្ទនភាពការលរប់លរងស្កមយភាពទូសៅ (លកបខ្ែឍ លរប់លរង លកបខ្ែឍ
េាប់ និងបសេចកសទស្)  
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 បនថជំ្រញុលបសិ្ទនភាពដនស្កមយភាពលរប់លរង តាមមនការផថល់ព័រមានលរឹមលរូវដល់អបកសលបើលបាស់្ 
ជាអាទិ៍ការមក់សាវ កស្ញ្ញដ សលើផលិរផល ការផសពឝផាយសលើកកមភស់្ការសលបើលបាស់្ផលិរផល ការ
ផសពឝផាយការលក់ ពិសស្ស្ ការផាយពាែិជ្ជកមយភូរកុហក់ ពងាឝ ងការពិរ ឬសធឝើឱ្រានការភ័នថ                     
លេទផដំល់អបកសលបើលបាស់្ 

 កសាងខ្វឹមសារ និងកមយវធីិដនដំសែើ រការអនុវរថការសលើកកំពស់្ការយល់ដឹងសាធារែៈ 
 ពលងឹងកិេចដំសែើ រការទប់សាក រ់រាល់ការបនវំ ការប៉េុនប៉េងបនវំសលើផលិរផល សលៅអំពីបញ្ញា រុែភាព 
សុ្វរទិភាពតាមលរប់របូភាព និងតាមទីផារទូ ំងលបសទស្។ 

 ៣.២០ ការងារសនថិសខុ្ដសផៀង និងសនបិធិអាស៊ាន 

 លកុមហ៊ាុនខិ្រខំ្បែថុ ុះបណាថ លស្មរទភាពបណនទមដល់មហ្វនថីនិសោជិ្រ 
 ណកស្លមលួបណនទមនូវរេនស្មភនន័តាមការងារជាក់ណស្ថង  
 ណផនការអាជី្វកមយ និងស្ថុកសលរៀមបលមុង: ណផនការអាជី្វកមយ ណផនការទិញេូល បរាិែទិញេូល                              
៧.០០០សតាន០០០ ទឹកលបាក់ស្របុ ១១.៦២០.០០០.០០០៛ សបើសធៀបសៅការអនុវរថ្ ប ំ២០១៥ សនុះ
ការកសាងណផនការទិញ ប្ ំ ២០១៦ បានលរឹមណរ ៩៥,៦៩% សមយកបុងសនុះមុខ្ទំនិញអងករ និងលក់
សេញដូេខ្ជងសលកាម៖ 

- សខ្រថ ដលពណវង   =  ៥.៦០០សតាន០០០ 
- សខ្រថ រផូង យុំ   =      ៤០០សតាន០០០ 
- សខ្រថ កំពង់ធំ   =     ២០០សតាន០០០ 
- សខ្រថ សស្ៀមរាប   =      ៣០០សតាន០០០ 
- មែឍ លឃ្វ ំងរ.ម៦  =       ៥០០សតាន០០០ 
- បរាិែសលោងទិញេូល  =  ៧.០០០សតាន០០០ 
- ស្របុទឹកលបាក់   = ១១.៦២០,០០០,០០០៛ 
- លក់ជូ្នWFP   =   ១.០០០សតាន០០០  = ១.៧២២.០០០.០០០៛ 
- លក់ជូ្នMOC   =   ១.៣៥៧សតាន៤៦៦ = ៣.០០០.០០០.០០០៛ 
- លក់នំសេញ   =   ៥.០០០សតាន០០០ = ៨.៦១០.០០០.០០០៛ 
- លក់សផសងៗ   =      ៥០០សតាន០០០  = ១.០០០.០០០.០០០៛ 
- បរាិែលក់សេញរសលាង =  ៧.៨៥៧សតាន៤៦៦ 
- ស្របុទឹកលបាក់   =  ១៤.៣៣២.០០០.០០០៛ 

 ណផនការថវកិាលទលទង់ដថវ ស្លាប់ស្ថុកសលរៀមបលមងុយុទនសាស្រស្ថ្ ប ំ២០១៦ ានទឹកលបាក់ ៣,០០០
លានសរៀល។ កបុងសនុះលកមុហ៊ាុនានរសលាងទិញជូ្ន លកសួ្ងពាែិជ្ជកមយបានេំនួន ១.៣៥៧សតាន
៤៦៦។ ដថវលក់សនុះលរូវបានរិរបញ្ចូ ល VAT ១០% និងពននសលើលបាក់េំសែញ ១% ផងណដរ 

 ខិ្រខំ្ណស្ឝងរកទីផារ សដើមផបីសងកើនទុនលកុមហ៊ាុនកបុងការបសងកើនជី្វភាពមហ្វនថីនិសោជិ្រលកមុហ៊ាុន 
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 ធានសស្ទរភាពរដមវអងករទីផារកបុងស្រាស្កុ រកានូវផលលបសោជ្ន៍ ជី្វភាពរស់្សៅរបស់្លបជាពលរដឌ 
សដើមផេូីលរមួការការ់បនទយភាពលកីលក  

 ណថរកាស្ថុកយុទនសាស្រស្ថសស្ផៀងបលមងុរដឌ ស្លាប់េូលរមួអនថរារមន៍ដល់សលោុះមហនថរាយសផសងៗ  
 សលរៀមលកខែៈទិញស្រាស្ូវ-អងករ ស្លាប់បសលមើឲ្រអាជី្វកមយតាមណផនការ ប្ ំ២០១៦  
 សធឝើការេរចាពាែិជ្ជកមយសទឝភារី ជាមួយទីផារណដលានស្រាសាប់ និងបនថេរចាជាមួយលបសទស្    
ឥែឍូ សនសីុ្សលើការសធឝើពាែិជ្ជកមយអងករ រវាងរមឌ ភិបាលនិងរមឌ ភិបាល 

 ស្ហការជាមួយស្ហព័ននស្រាស្ូវ-អងករកមភុជាកបុងការនំសេញអងករកមភុជា-េិន (លកមុហ៊ាុនCOFCO) ណដល
បានេុុះ MOU កាលពីដថងទី១៥ ណខ្រុលា ប្ ំ២០១៥ នំអងករសេញពីកមភុជាេំនួន ១០០.០០០សតាន 

 ពលងឹងការផសពឝផាយណេករណំលកព័រមាន ណដលពាក់ព័នននឹងការជំ្រញុផលិរកមយស្រាស្ូវ និងការនំសេញ
អងករកមភុជាដល់ស្ារមអបកផលិរ ស្ារមា៉េ សីុ្នកិនណកដេបអងករ ស្ហព័ននស្រាស្ូវ-អងករកមភុជា។ 

  

                        រាជ្ធានីភបំសពញ, ដថងទី         ណខ្           ប្ ំ២០១៥ 

              ជ្.រដឌមស្រនថរីរសងួពាណិជ្ជរមម 
       រដឌមស្រនថសី ថទីី  

 
 

 
 
 

                              រឹម សុថីន 
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តារាងសដងេបសរមមភាពបញ្ចូលទិនបន័យដៅរបងុដរហទាំព័ររបសរ់រសងួ 

(http://www.moc.gov.kh) 
 

ល.រ ដឈាម ះពត័៌មាន សរបុ ឯរតា របដភទ ឆ្ប ាំ 

១ ព័រមានស្កមយភាពថ្នប ក់ដឹកនំរបស់្លកសួ្ង ៣២៤ ឯកសារ Pdf ប្ ំ 

២ លកុមហ៊ាុនបានេុុះបញ្ជ ីផាយកបុងលពឹរថិបលរពាែិជ្ជកមយ ៣០៩០ លកុមហ៊ាុន Rich Tex ប្ ំ 

៣ ស្ទិរិលកុមហ៊ាុនស្ហលោស្ឯកបុរគលណដលបានេុុះបញ្ជ ី
ពាែិជ្ជកមយ (លបចំា ប្ ំ២០១៥) 

៣៥៣០ ឯកសារ Pdf ប្ ំ 

៤ សស្េកថីជូ្នដំែឹង,សស្េកថីសំ្សរេ,េាប់,លពុះរាជ្លកឹររ.. ០៤ ទិនបន័យ Pdf ប្ ំ 

៥ របាយការែ៍ស្ទិរិពាែិជ្ជកមយ ០ ឯកសារ Pdf ប្ ំ 

៦ របាយការែ៍រំបន់សស្ដឌកិេចពិសស្ស្ ំងអស់្លបចំាណខ្ ២៤ ឯកសារ Pdf ប្ ំ 

៧ េុុះបញ្ជ ីា៉េកកបុងនិងសលៅស្រាសុ្ក ៣៦៤៦ ា៉េក Rich Tex ប្ ំ 

 
 
 
 
 

http://www.moc.gov.kh/
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តារាងសនធសសន៍នថលទាំនិញដរបើរបាសច់ ាំបាច់សាំខាន់ៗ មួយចាំនួនដៅដលើទីផាររបងុរបដទស 
របច ាំឆ្ប ាំ២០១៥́ 

 

លរ រាយមខុ្ទាំនិញ ឯរតាថ  

នថលលររ់ាយជាមធយម 
(Average) ររមិតលាំដអៀង 

របចាំឆ្ប ាំ 
២០១៤ 

 

របចាំឆ្ប ាំ 
២០១៥ 

 

ការណរប
របួល ភាររយ 

I តាំនលអងករ ( លរ់រាយដៅភបាំដពញ ) 

1 អងករសូ្ា៉េ លីនិងផ្តក មវិុះ បារ់ដំបង សរៀល/រ.ក 3400 3572 172.00 5.06% 

2 អងករផ្តក ខ្ញីបារ់ដំបង សរៀល/រ.ក 2700 2746 46.00 1.70% 

3 អងករនងខុ្នបារ់ដំបង សរៀល/រ.ក 2500 2491 9.00 -0.36% 

4 អងករនងមិុញបារ់ដំបង សរៀល/រ.ក 2300 2362 62.00 2.70% 

5 អងករផ្តក មវិុះ សពាធិសារ់.តាណកវ. សរៀល/រ.ក 3000 3210 210.00 7.00% 

6 អងករផ្តក ខ្ញីសាងឬស្សី-សខ្រឋសពាធិសារ់ សរៀល/រ.ក 2400 2527 127.00 5.29% 

7 អងករេំរុុះសាងឬស្ស-ីសខ្រឋសពាធិសារ់ សរៀល/រ.ក 2200 2229 29.00 1.32% 

8 អងករផ្តក ខ្ញីតាណកវ-កណាឋ ល-កំពង់ស្ភឺ សរៀល/រ.ក 2200 2300 100.00 4.55% 

9 អងករ ស្ លកហម តាណកវ កំពង់ស្ភឺ សរៀល/រ.ក 2200 2035 165.00 -7.50% 
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លរ រាយមខុ្ទាំនិញ ឯរតាថ  

នថលលររ់ាយជាមធយម 
(Average) ររមិតលាំដអៀង 

របចាំឆ្ប ាំ 
២០១៤ 

 

របចាំឆ្ប ាំ 
២០១៥ 

 

ការណរប
របួល ភាររយ 

10 អងករអីុណអ៊ារបនវ សដឋ  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 ស្រាស្ូវជំុ្វញិ ភបំសពញ សរៀល/រ.ក 1140 1427 287.00 0.25 

III នថលរសូវវសា (ដលដ់រាងម៉ាសុនឺ) 

15 ស្រាស្ូវេំរុុះ តាណកវដលពណវងកណាឋ ល សរៀល/រ.ក 1117 1187 70.00 6.36% 

16 ស្រាស្ូវផ្តក មវិុះ-រដួំល សរៀល/រ.ក 1312 1540 228.00 17.38% 

17 ស្រាស្ូវសូ្ា៉េ លី សរៀល/រ.ក 1187 1446 259.00 21.82% 

18 ស្រាស្ូវផ្តក ខ្ញី សរៀល/រ.ក 1170 1167 3.00 -0.26% 

19 ស្រាស្ូវនងខុ្ន សរៀល/រ.ក 1100 1080 20.00 -1.82% 
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លរ រាយមខុ្ទាំនិញ ឯរតាថ  

នថលលររ់ាយជាមធយម 
(Average) ររមិតលាំដអៀង 

របចាំឆ្ប ាំ 
២០១៤ 

 

របចាំឆ្ប ាំ 
២០១៥ 

 

ការណរប
របួល ភាររយ 

20 ស្រាស្ូវនងមិុញ សរៀល/រ.ក 1100 1028 72.00 -6.55% 

IV នថលទាំនិញដរបើរបាសច់ ាំបាច់ដៅដលើទីផាររាជ្ធានីភបាំដពញ 

21 លងស្ សរៀល/រ.ក 8045 11446 3401.00 42% 

22 លងសមយ  សរៀល/រ.ក 7931 11649 3718.00 47% 

23 ស្ណែឋ កសស្ៀង សរៀល/រ.ក 4600 4417 -183.00 -4% 

24 ស្ណែឋ កបាយ 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 ស្ណែឋ កដីលោប់ សរៀល/រ.ក 7689 6990 -699.00 -9% 

28 លោប់សាឝ យេនធីបកសំ្បករេួ សរៀល/រ.ក 39000 41772 2772.00 7% 

29 សេកណំាវា៉េ សរៀល/ស្បិរ 2541 3060 519.00 20% 

30 ាប ស់្ សរៀល,ណផវ 2036 2260 224.00 11% 
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លរ រាយមខុ្ទាំនិញ ឯរតាថ  

នថលលររ់ាយជាមធយម 
(Average) ររមិតលាំដអៀង 

របចាំឆ្ប ាំ 
២០១៤ 

 

របចាំឆ្ប ាំ 
២០១៥ 

 

ការណរប
របួល ភាររយ 

31 លកូេសពាធិសារ់ សរៀល/ឡូរ ៍ 13022 15323 2301.00 18% 

32 ប៊ាីសេង 
សរៀល/
កញ្ច ប់ 

4800 5513 713.00 15% 

33 ស្ករស្ដថ សរៀល/រ.ក 2915 2530 -385.00 -13% 

34 ស្ករសតាប រ 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 សប៉េងសបា៉េ ុះ សរៀល/រ.ក 2552 3106 554.00 22% 

38 ដស្ភសកាឋ ប 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% 
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លរ រាយមខុ្ទាំនិញ ឯរតាថ  

នថលលររ់ាយជាមធយម 
(Average) ររមិតលាំដអៀង 

របចាំឆ្ប ាំ 
២០១៤ 

 

របចាំឆ្ប ាំ 
២០១៥ 

 

ការណរប
របួល ភាររយ 

42 សាេ់សោ សរៀល/រ.ក 32859 40916 8057.00 25% 

43 សាេ់លជ្កូ សរៀល/រ.ក 17891 22080 4189.00 23% 

44 សាេ់ាន់ សរៀល/រ.ក 21786 23875 2089.00 10% 

45 លរីរ ៉េស់្ សរៀល/រ.ក 13555 16975 3420.00 25% 

V 
ដរបងឥនននៈ 

46 សលបងសាងំ សរៀល/លីរ 5091 3988 -1103.00 -22% 

47 សលបងា៉េស្សូរ សរៀល/លីរ 4794 3804 -990.00 -21% 

48 សលបងការ សរៀល/លីរ 4959 5100 141.00 3% 

VI អរតាបថូររបារ់ នងិ របូយិវតទ ុ

49 ១ ដុលាវ រអាសមរកិ 
សរៀល
,ដុលាវ រ 

4074 4032 -42.00 -1% 

50 ១ បារដថ សរៀល, បារ 132 122 -10.00 -8% 

51 ១ជី្ាស្រីឡូ សរៀល/ជី្ 666589 570421 -96168.00 -14% 
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លរ រាយមខុ្ទាំនិញ ឯរតាថ  

នថលលររ់ាយជាមធយម 
(Average) ររមិតលាំដអៀង 

របចាំឆ្ប ាំ 
២០១៤ 

 

របចាំឆ្ប ាំ 
២០១៥ 

 

ការណរប
របួល ភាររយ 

52 ១០០ ដុលាវ រអាសមរកិ ជី្ 0.61 0.69 0.01 1% 

 

របភពៈ ររុមហ៊ុនស្រហគនីដរតដ និងនាយរដ្ឋឌ នអភិវឌ្ណន៍វសិ៍យ័ឯរជ្ន 
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តារាងតនមលទាំនិញអនថរជាតិ សាំខាន់ៗដរបើរបាសច់ ាំបាច់របច ាំ ឆ្ប ាំ២០១៥ 

លរ យថ្នរបដភទ 
លរ័េខ្័ណឍ

របរល-់ទទួល 

តនមល (US$/T) 
មធយម 

ឆ្ប ាំ២០១៤ 

តនមល 
(US$/T)មធយម 

ឆ្ប ាំ ២០១៥ 
មធយមភារ 

ភាររយ 
% 

I-អងករ 

១ អងករលបសភទបាក់ ២៥% 
FOB 
Bangkok 

386.55 352.52 -34.03 8.80 

២ អងករលបសភទបាក់ ២៥% 
FOB HCM 
(VN) 

392.35 332.10 -60.25 15.36 

៣ អងករលបសភទបាក់ ៤-៥% 
FOB Chicago 
USA 

555.87 510.80 -45.07 8.11 

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 

៦ អងករលបសភទបាក់ ៥% 
FOB HCM 
(VN) 

431.22 362.28 -68.94 15.99 

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% 
FOB Chicago 
USA 

537.54 496.54 -41 7.63 

១០ អងករលបសភទបាក់ ១៥% 
FOB Chicago 
USA 

528.46 498.33 -30.13 5.70 

១១ អងករលបសភទផ្តក មវិុះ FOB Bangkok 782.10 775.67 -6.43 0.82 

II-រសផិល 

១ ស្រាស្វូសាលី  
FOB Chicago 
USA 

207.12 190.24 -16.88 8.15 
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២ សពារ  - 144.18 141.17 -3.01 2.09 

៣ ស្ណែថ កសស្ៀង - 424.17 365.75 -58.42 13.77 

៤ ស្ណែថ កបាយ FOB HCM(VN) 1,565.97 1,462.23 -103.74 6.62 

៥ ស្ណែថ កដី - 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 លោប់សាឝ យេនធីណកដេបរេួ FOB HCM(VN) 6,512.90 6,450.86 -62.04 0.95 

១២ កាសហឝ (ROBUSTA) 
CIF New York 
(USA) 

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 

III-ផលតិផលដនសាទ 

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-ផលតិផលឧសាហរមម 

១ ស្ករស្ FOBHCM (VN) 438.85 374.26 -64.59 14.72 

២ សៅស្៊ាលូបសភទ 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 eRbgeqA Brent                    FOB England 96.43 51.39 -45.04 46.71 
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( $/Fug¦ 

VI-ដលាហធាត ុ

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 សាភ ន់ FOB London 6,843.65 5,340.78 -1,502.87 21.96 

៤ អាលុយមីញ៉េម     (Al ) - 1,938.83 1,598.90 -339.93 17.53 

៥ ស័្ងកសី្I   (Zinc ) - 2,214.84 1,809.71 -405.13 18.29 

៦ សំ្ែ  (Sinker  ) - 2,168.41 1,943.46 -224.95 10.37 

៧ សំ្ែបា៉េហាងំ   (Tin ) - 21,393.52 15,855.69 -5,537.83 25.89 

៨ នីណកល    (Nickel)  - 15,212.10 11,109.65 -4,102.45 26.97 

៩ 
ណដកណថបមូលអងករ់ផចិរ
0>4 

CIF Kgs.Som 574.35 562.91 -11.44 1.99 

១០ 
ណដកណថបអកសរ (V) 
25x25x3 

- 624.62 613.45 -11.17 1.79 

១១ 
ណដកណថបអកសរ (U) 
50x25x3 

- 565.15 560.22 -4.93 0.87 

VII-អរកាបថរូរបារ់ 

  ១  
ដុលាវ រអាសមរកិ USD / 
EURO 

London 0.7668 0.8999 0.1331 17.36 

  ២ សយ៉េនជ្ប៉េុន     USD/Y Tokyo 107.30 120.84 13.54 12.62 
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រតស់ាំោល៖់ 

 តនមលអងករ:  
សបើស្សងករជារមួរដមវអងករនំសេញលរប់លបសភទ សៅសលើទីផារពិភពសលាកលបចំា ប្ ំ២០១៥ សនុះបានថយេុុះសធៀបសៅ
នឹង ប្ ំ២០១៤។ សៅលបសទស្ដថរដមវអងករលបសភទ ២៥% លក់សេញបានថយេុុះ ៣៤,០៣ ដុលាវ រ/សតាន  រឺសស្យើនឹង 
៨,៨០% សមយលក់សេញកបុងរដមវ ៣៥២,៥២ដុលាវ រ/សតាន, FOB Bangkok និងសៅសវៀរណាមរដមវអងករលបសភទដូេ
ោប សនុះ បានថយ ៦០,២៥ ដុលាវ រ/សតាន រឺសស្យើនឹង ១៥,៣៦%  សមយលក់សេញកបុងរដមវ ៣៣២,១០ដុលាវ រ/សតាន ( 
FOBកំពុងណផលកងុហូជី្មីញ)។  

 តនមលដពាត:  
សបើសធៀបសៅនឹង ប្ ំ២០១៤ សនុះ រដមវសពារលក់សេញកបុង ប្ ំ២០១៥សនុះ សៅ Chicago (អាសមរកិ) បានថយេុុះ 
៣,០១ ដុលាវ រ/សតាន រឺសស្យើនឹង ២,០៩០% សមយលក់សេញកបុងរដមវ ១៤១,១៧ ដុលាវ រ/សតាន, FOB Chicago ។ 
រដមវស្ណែថ កសស្ៀងសៅកបុង ប្ ំ២០១៥ សនុះរដមវស្ណែថ កសស្ៀងលក់សេញកបុងរដមវជាមធរម៣៦៥,៧៥ដុលាវ រ/
សតាន, FOB Chicago (អាសមរកិ) សបើសធៀបសៅនឹង ប្ ំ២០១៤ រដមវស្ណែថ កសស្ៀងបានថយេុុះជាមធរម៥៨,៤២
ដុលាវ រ/សតានរឺ សស្យើនឹង ១៣,៧៧%។ 

 តនមលសណណថ របាយ:  
ស្ណែថ កបាយលក់សេញជាមធរមដថវ ១.៤៦២,២៣ដុលាវ រ/សតាន (FOBកំពុងណផលកងុហូជី្មីញ) សៅកបុង ប្ ំ២០១៥ 
សបើសធៀបសៅនឹង ប្ ំ២០១៤ រដមវស្ណែថ កបាយ រឺបានថយេុុះជាមធរម ១០៣,៧៤ ដុលាវ រ/សតាន រឺសស្យើនឹង 
៦,៦២%។  

 សណណថ រដី:  
ស្ណែថ កដីលក់សេញជាមធរមដថវ ១.៧៦២,៣២ដុលាវ រ/សតាន( FOBកំពុងណផលកុងហូជី្មីញ)សៅកបុង ប្ ំ ២០១៥សនុះ 
សបើសធៀបសៅនឹង ប្ ំ២០១៤ រឺបានថយេុុះជាមធរម ៤០,៩២ដុលាវ រ/សតាន រឺសស្យើនឹង ២,២៧%។  

 តនមលដរបងដូងដរបង:  
រដមវសលបងដូងសលបងសៅកបុង ប្ ំ២០១៥ លក់សេញជាមធរមដថវ ៧២៨,៣៦ដុលាវ រ/សតាន ,FOB Malaysia សបើសធៀបសៅ
នឹង ប្ ំ២០១៤ រឺបានថយេុុះជាមធរម ៤៦,៦៨ដុលាវ រ/សតាន រឺសស្យើនឹង ៦,៣៩%។ 

 តនមលកាដហវ:  
សៅកបុង ប្ ំ២០១៥ សនុះរដមវកាសហឝបានថយេុុះ។ សៅ New York (អាសមរកិ) រដមវកាសហឝរ ៉េបូ៊ាូសាថ លក់សេញជាមធរម
ដថវ ១.៦៧៤,៩១ ដុលាវ រ/សតាន, Cif New York  (អាសមរកិ) សបើសធៀបសៅនឹង ប្ ំ២០១៤ រឺបានថយេុុះជាមធរម 
៣៤០ ,៨៤ដុលាវ រ /សតាន រឺសស្យើនឹង ១៦,៩១% និងសៅឡុងដ៍រដមវកាសហឝអារា៉េប៊ាីកាលក់សេញបានថយ១.០៦០,២០
ដុលាវ រ/សតាន រឺសស្យើនឹង ២៦ ,៩៥% សមយលក់សេញកបុងរដមវជាមធរម ២.៨៧៣,១៣ ដុលាវ រ/សតាន,Cif New York  

 តនមលដៅស៊ធូមមជាតិរបដភទRSS2:  
សៅកបុង ប្ ំ២០១៥ សនុះរដមវសៅស្៊ាូធមយជារិលបសភទRSS2 សៅសឹ្ងឍបូរលីក់សេញជាមធរមដថវ ១.៤៥១,៦៨ ដុលាវ រ/
សតាន, FOB Singapore សបើសធៀបសៅនឹង ប្ ំ២០១៤ រឺបានថយេុុះជាមធរម ៤១៩,០៧ដុលាវ រ រឺសស្យើនឹង ២២ ‚៤០%  

 តនមលដរបងដៅ(Brent):  
រដមវសលបងសៅសៅសលើទីផារអនថរជារិ (ទីលកងុឡុងដ៍) បានថយេុុះជាមធរម ៤៥,០៤ ដុលាវ រ/ធុង (៤៦,៧១%) សៅ
កបុង ប្ ំ២០១៥សនុះ សធៀបសៅនឹង ប្ ំ២០១៤ សមយលក់សេញសៅកបុងរដមវជាមធរម ៥១,៣៩ ដុលាវ រ/ធុង និងសៅកបុង
ប្ ំ២០១៤ រដមវលក់ជាមធរម ៩៦ ,៤៣ដុលាវ រ/ ធុង។ 
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 តនមលមាស:  
សៅកបុង ប្ ំ២០១៥សនុះសៅហុងកុងរដមវាស្លក់សេញជាមធរមដថវ ១.១៦៤,១៦ដុលាវ រ/ Ounce, FOB ហុងកុង។ 
សបើសធៀបសៅនឹង ប្ ំ២០១៤ រដមវាស្បានថយេុុះជាមធរម ៨៦,៦៥ ដុលាវ រ/ Ounce រឺ សស្យើនឹង៦,៩៣% និង សៅ
ឡុងដ៍រដមវាស្លក់សេញជាមធរមដថវ ១.១៥៥,៤៨ដុលាវ រ/Ounce, FOBឡុងដ៍ រឺបានថយេុុះជាមធរម៩៤,៥៦
ដុលាវ រ/ Ounce រឺសស្យើនឹង ៧,៥៦%។ 

 តនមលរបិូយបណ័ត : រដមវរបិូយបែត័ បរសទស្ជាពិសស្ស្លបាក់ដុលាវ រអាសមរកិបានសកើនសឡើង សធៀបសៅនឹងលបាក់អឺរ ៉េ។ូ 
សៅឡុងដ៍កបុង ប្ ំ២០១៥សនុះ រដមវលបាក់អឺរ ៉េលូក់សេញជាមធរមដថវ ០,៨៩៩៩អឺរ ៉េ/ូដុលាវ រ សបើសធៀបសៅនឹង ប្ ំ២០១៤ រឺ 
បានសកើនសឡើងជាមធរម ០.០១៣៣១អឺរ ៉េ/ូដុលាវ រ សស្យើនឹង ១៧,៣៦% និងផធុយសៅវញិលបាក់សយ៉េនជ្ប៉េុនថយ 
១៣,៥៤សយ៉េន/ដុលាវ រ សស្យើនឹង ១២,៦២% សមយលក់សេញកបុងរដមវជាមធរម ១២០,៨៤សយ៉េន/ដុលាវ រ និងសៅ ប្ ំ
២០១៤ លក់សេញជាមធរមដថវ ១០៧,៣០សយ៉េន/ដុលាវ រ។ )លរប់តារាងទំនិញសលបើលបាស់្ចំាបាេ់សំ្ខ្ជន់ៗ  សលើទីផារ
អនថរជារិលបចំា ប្ ំ២០១៥ បកណលបតាមេាប់សដើមពីកាណស្របរសទស្ សមយនយកមឌ នណផនការស្ទិរិនិងព័រមាន
ពាែិជ្ជកមយ។
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សទតិិពាណិជ្ជរមម របច ាំឆ្ប ាំ២០១៥ 

ល.រ ណខ្ 
នាាំដចញ 
(ដុលាល រ) 

នាាំចលូ 
(ដុលាល រ) 

ទាំហាំពាណិជ្ជរមម 
(ដុលាល រ) 

តុលយភាពពាណិជ្ជរមម 
(ដុលាល រ) 

១ មករា         
783,340,175  

        
911,126,184  1,694,466,360 (127,786,009) 

២ កុមភៈ         
693,334,382  

        
910,606,960  1,603,941,342 (217,272,579) 

៣ មីនា         
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 មិថុនា         
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 តុលា 887,960,000  990,470,000  1,878,430,000 (102,510,000) 

១១ វចិ្ឆិកា 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៖ អរគនាយរដ្ឋឌ នកាាំរងុរតូល 

 តួដលខ្ពាររណ៍របងុណខ្ តុលា, វិចឆិកា និងណខ្ធបូ 

 ពាករណ៍បបបលីមនបអ៊ែរ៖ នាាំមច្ញ Y = 25.999X + 627.97            នាាំចូ្លY = 10.21X + 888.37  

 
 



ឧបសម្ពន័ធ   14 

តនមលដរបងរិតជាមធយមរបចាំណខ្ពីឆ្ប ាំ ២០១១ ដល ់ឆ្ប ាំ ២០១៥ 

 

 

 

(ឯកតាគិតជារ ៀល
កនុង១លីត) 

ដរបងសាាំង 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 

ដរបងម៉ាស៊តូ       
  

  

January 4315 4700 5150 4975 3850 

February 4500 4900 5260 4983 3635 
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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 

ដរបងកាត           

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 
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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 
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ល.រ រាយមខុ្ទាំនញិ 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 

I តនមលអងករលរ់រាយដៅភបាំដពញ 

1 

អង្ករសូម៉ា លី.ផ្កក ម្ិិះបាត់
ដាំបង្ 

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 អង្ករផ្កក ខ្ញីបាត់ដាំបង្ 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 អង្ករនាង្ខុ្នបាត់ដាំបង្ 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 អង្ករនាង្មិុញបាត់ដាំបង្ 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 អង្ករសូម៉ា លីមមង្ឬសសី 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 អង្ករផ្កក ខ្ញីមមង្ឬសសី 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 អង្ករច្ាំរិុះមមង្ឬសសី 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 អង្ករផ្កក ខ្ញីតាបកវ 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  

9 

អង្ករសក្កហមតាបកវ
កាំពង់្សពឺ 

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  

10 អង្ករអីុបអ៊ែរ បន្ាមដៅ  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  

II តនមលរសូវរបា ាំងដលដ់រាងម៉ាសុនឺ 

11 ស្សូវមខ្តៅ តាបកវ R/Kg       1,225.00        1,145.00        1,140.00      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  

12 ស្សូវមខ្តៅ ព្ក្ពបវង្ R/Kg          868.00          880.00          890.00          899.00          915.00           895.00           920.00          995.00            988.00       1,060.00        1,020.00          970.00          941.67  

13 ស្សូវជុាំវញិ ភនាំមពញ R/Kg       1,375.00       1,408.00        1,400.00      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  
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III តនមលរសូវ វសាដលដ់រាងម៉ាសុនឺ 

14 

ស្សូវច្ាំរិុះតាបកវព្ក្ពបវង្
កណ្ដៅ 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  

15 ផ្កក ម្ិិះ R/Kg       1,492.00       1,534.00        1,568.00      1,577.00       1,580.00      1,586.00        1,611.00       1,645.00          1,650.00       1,540.00        1,400.00        1,300.00       1,540.25  

16 សូម៉ា លី 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 ផ្កក ខ្ញី 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 នាង្ខុ្ន 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 នាង្មិុញ R/Kg          830.00          925.00           945.00     1,024.00       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  
   

11,600.00  

   

11,600.00  

   

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  
   

11,700.00  

   

11,700.00  

   

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 សបណៅ កមសៀង្ R/Kg      4,000.00        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  

23 សបណៅ កបាយ R/Kg      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  

24 មក្មច្ 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  

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  

26 សបណៅ កដីក្ាប់ 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  

27 

ក្ាប់សាា យចាន់ទីបក
សាំបករចួ្ 

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  
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IV បណនល រតី សាច់ នងិ មហូបអាហារ 

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 មន ស់ 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 សករមតាន ត 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 សាច់្មា 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 សាច់្ក្ជូក 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 សាច់្មន់ 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 ព្សពមកាៅ ប  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 2350.40       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      2,401.60        2,100.00        2,100.00       2,179.93  
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របភពៈ ររុមហ៊ុនស្រហគនីដរតដ និង មនធីរពាណិជ្ជរមមរាជ្ធានភីបាំដពញ 

 

 

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 មក្បង្ម៉ាសសូត 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 អរតាបថូរបារ ់នងិរបូីយវតទ ុ

48 ដុល្ារអាមមរកិ R/USD 4,061.50  4,060.90  4,020.00      4,014.00  4,037.00  4,034.00        4,012.00  4,068.00  4037.75 4,012.00  4,014.00  4,014.00         4,032.10  

49 បាតព្ថ R/Baht 124.95  125.00  124.00  125.00  125.00  122.00           120.00  118.00  121.25 114.00  125.00  125.00           122.43  

50 ១ជីមសគីឡូ R/Chi   585,475.00    580,450.00  580,000.00   577,533.00   572,598.00    570,130.00     565,060.00    543,902.00     562,922.50    551,928.00   577,532.50   577,532.50    570,421.96  

51 ១០០ដុល្ារអាមមរកិ Chi 0.68  0.68  0.68  0.68  0.68  0.68   0.68   0.68  0.75 0.75 0.68  0.68               0.69  
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តារាងដឈាម ះសមារមណដលបានបដងកើត 
 

លរ ម ម្ ិះសមគម 
១ សមគមដាំឡូង្មីស្សុកសាំមៅលូន 
២ សមគមដាំឡូង្មីស្សុកកាំមរៀង្ 
៣ សមគមដាំឡូង្មីស្សុកភនាំក្ពឹក 
៤ សមគមដាំឡូង្មីស្សុកសាលាមក្ៅ 
៥ សមគមដាំឡូង្មីស្សុករតនៈមណឌ ល 
៦ សមគមដាំឡូង្មីស្សុកសាំឡូត 
៧ សមគមដាំឡូង្មីក្កុង្ព្ប៉ាលិន 
៨ សមគមដាំឡូង្មីស្សុកភនាំក្កវញ(មោធិ៍សាត់) 
៩ ស្ារមដំឡូងមីស្រាសុ្ករំណបរ (រផូង យុំ) 

១០ ស្ារមដំឡូងមីស្រាសុ្កស្ណាថ ន់ (កំពង់ធំ) 
១១ សមគមដាំឡូង្មីស្សុកសាំបូរ 
១២ សមគមដាំឡូង្មីស្សុកក្តោាំង្ក្បាសាទ 
១៣ សមគមដាំឡូង្មីស្សុកអន្ង់្បវង្ 
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TDSP Fund

Actual Disbursement against Projected Disbursement by Quarter, 2014/ 2015
As of 30th September 2015
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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 
 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  

9 
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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)  
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តួដលខ្ចុះបញ្ជពីាណិជ្ជរមមនិងការផថលដ់សវាពារ់ព័នន 
 

ល.រ របដភទសហរោសពាណិជ្ជរមម 

១០ ណខ្ ដដើមឆ្ប ាំ ២០១៥ 

១០ ណខ្ ដដើម
ឆ្ប ាំ ២០១៥ 

ដរបៀបដធៀប 

១០ ណខ្ 
ដដើមឆ្ប ាំ 
២០១៤ 

អរតា 
រាំដណើ ន 
( 6-7) % 

7 
1 2 6 7 8 

I 
1 
 
2 
3 

ការសំុ្េុុះសឈាយ ុះកបុងបញ្ជ ីពាែិជ្ជកមយ(េុុះបញ្ជ ីថយី)៖ 
លកុមហ៊ាុន 
កបុងសនុះលកុមហ៊ាុនវនិិសោរ 
ការោិល័យរំណាង 
សាខ្ជលកុមហ៊ាុនបរសទស្ 

 
3735 
(87) 
21 
42 

 
3346 
(124) 
16 
31 

 
11,63% 
(-29,84%) 
31,25 % 
35,48 % 

 ស្របុ 3798 3393 11,94% 
4 ស្ហលោស្ឯកបុរគល 1217 709 

 

71,65% 
II 
1 
2 
3 
4 
 

ការសំុ្វញិ្ញដ បនបលរសផសងៗ៖ 
-ការណកណលបផ្តវ ស់្បថូរភារហ៊ាុន 
-ការបសងកើរសាខ្ជលកុមហ៊ាុនកបុងស្រាសុ្ក 
-ការណកណលបសផសងៗ 
-ពិន័យករែីមិនបានបំសពញណបបបទកបុងការផ្តវ ស់្បថូ
រ  
 ណកណលបសផសងៗ 

 
1068 
453 
2332 
0 

 
1181 
450 
1137 
0 

 
-9,57% 
0,67% 
105,10% 
0 
 

 ស្របុ 3853 2768 39,20% 
6 ស្ហលោស្ឯកបុរគល 612 316  93,67% 
III ការបថូរវញិ្ញដ បនបលរេុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជកមយ 2321 1921  20,82% 
IV 
1 
2 

ការរមកល់លបរិសវទន៍លបចំា ប្ ំ៖ 
សស្វារមកល់លបរិសវទន៍លបចំា ប្ ំ 
ការពិន័យេំសពាុះការមិនរមកល់លបរិសវទន៍លបចំា ប្ ំ 

 
5662 
0 

 
4397 
0 

  
   28,77% 

V ការថរេមវងឯកសារ 296 191  54,97% 
VII ការទទួលពាករសដើមផីស្លមបស្លមួលសមុះស្រាសាយ

វវិាទ និងរកាការណកណលបសផសងៗ 
0 0 0% 

VIII 
1 

រលំាយៈ 
លកុមហ៊ាុន-ការោិល័យរំណាង-សាខ្ជលកុមហ៊ាុន
បរសទស្ 

 
37 

 
52 

 
-28,85% 

2 ស្ហលោស្ឯកបុរគល 5 2 150% 
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ដរបៀបដធៀបតួដលខ្ចុះបញ្ជពីាណិជ្ជរមមរបងុរយៈដពល១០ណខ្ដដើមឆ្ប ាំ២០១៥ 
ដៅនឹងតួដលខ្១០ណខ្ដដើមឆ្ប ាំ២០១៤ 
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ឧបសម្ពន័ធ  26 

តួដលខ្ចុះបញ្ជ រីរុមហ៊ុន (ចុះបញ្ជថីមី) 
 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

តួដលខ្ចុះបញ្ជសីហរោសឯរបុរគល (ចុះបញ្ជថីមី) 
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តួដលខ្ចុះបញ្ជ រីរុមហ៊ុន (ចុះបញ្ជ ណីរណរប) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

តួដលខ្ចុះបញ្ជសីហរោសឯរបុរគល (ចុះបញ្ជ ណីរណរប) 
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តួដលខ្លបុដឈាម ះររមុហ៊ុនដចញពីបញ្ជពីាណិជ្ជរមម 
 
 
 
 

 

 

 
 

តួដលខ្នាាំដចញដៅកាន់សហភាពអឺរ ៉បុ (EU) 
 

No. Description Unit Quantity Value (USD) 

TOTAL 2,321,652,729.43 
1  សមម្ៀកបាំោក់ (Garments) DOZ 50,402,910 1,926,854,160.69 
2  វយនភ័ណឌ  N/A - 11,507,829.87 
3  បសបកមជើង្ (Footwear) PRS 27,181,857 213,312,335.17 
4  អង្ករ (Rice) TON 226,440.20 142,439,152.95 
5  មផសង្ៗ (Others) N/A - 27,539,250.75 

 
តួដលខ្នាាំដចញដៅកានដ់រៅសហភាពអឺរ ៉បុ (NON EU) 

No. Description Unit Quantity Value (USD) 
TOTAL 59,131,187.62 
1 សមម្ៀកបាំោក់ (Garments) DOZ 1,115,124 50,214,229.75 
2 វយនភ័ណឌ  N/A -  304,173.86 
3 បសបកមជើង្ (Footwear) PRS 384,659 3,353,432.04 
4 អង្ករ (Rice) TON 2,632.49 2,010,309.05 
5 មផសង្ៗ (Others) N/A -  3,249,042.92 
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តួដលខ្នាាំដចញដៅកានទ់វីបអាស្រហវរិ (Africa) 
 
No. Description Unit Quantity Value (USD) 
TOTAL 15,956,981.44 

1  សមម្ៀកបាំោក់ (Garments) DOZ 147,755 9,107,088.77 
2  វយនភ័ណឌ  N/A -  67,272.66 
3  បសបកមជើង្ (Footwear) PRS 385,104 3,608,420.18 
4  អង្ករ (Rice) TON 3,384.29 3,051,226.53 
5  មផសង្ៗ (Others) N/A -  122,973.30 

  
 

តួដលខ្នាាំដចញដៅកានទ់វីបអាដមររិ 
 

No. Description Unit Quantity Value (USD) 
TOTAL 2,073,178,600.04 
1 សមម្ៀកបាំោក់ (Garments) DOZ 62,650,308 1,876,589,339.55 
2 វយនភ័ណឌ  N/A - 14,295,111.50 
3 បសបកមជើង្ (Footwear) PRS 14,159.589 108,811,506.88 
4 អង្ករ (Rice) TON 810 682,315.84 
5 មផសង្ៗ (Others) N/A - 72,800,326.27 

 
 

តួដលខ្នាាំដចញដៅកានទ់វីបអាសុ ីប៉ាសុហីវរិ 
 

No. Description Unit Quantity Value (USD) 
TOTAL 1,178,269,979.92 
1 សមម្ៀកបាំោក់ (Garments) DOZ 6,298,146.20 323,910,640.34 
2 វយនភ័ណឌ  N/A - 894,125.38 
3 បសបកមជើង្ (Footwear) PRS 4,028,672.00 31,326,346.73 
4 អង្ករ (Rice) TON 141,946,00 61,926,762.55 
5 មផសង្ៗ (Others) N/A - 760,302,104.92 
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ការនាំចេញទាំនិញចៅសាធារណរដ្ឋសង្គមនយិមច ៀតណាម (C/O Form S) 
 

No. Description Unit Quantity Value (USD) 
1 ក្ាប់សាា យច្នទី មតាន 30,420 34,059,000.00 
2 សន្ឹកថ្ន ាំជក់ មតាន 2,400 6,982,500.00 
3 មៅស៊ែូធមមជាតិ មតាន 3,131.56 8,064,800.00 
 សរបុ 47, 031,300.00 

 
 

 
តួដលខ្អាជាញ បណ័ត នា ាំដចញ (Export Licence) 

 
No. Description Unit Quantity Value (USD) 
TOTAL 18,250,519.17 
1 ម ើបកព្ច្ន ម៣ 17,178.153.00 14,671,999.17 
2 ម ើមដើមមៅស៊ែូបកព្ច្ន ម៣ 24,600.00 2,460,000.00 
3 ម ើមដើមសាា យបកព្ច្ន ម៣ 2,000.00 100,000.00 
4 ម ើមដើមសាា យច្នទីបកព្ច្ន ម៣ 12,500.00 625,000.00 
5 មដើមអាកាសាកាត់ជាកង់្ៗ មតាន 3000.00 390,000.00 
6 មដើមច័្នទក្កឹសាន រស់ មដើម 72.00 2,520.00 

   
 
 
 

តួដលខ្អាជាញ បណ័ត នា ាំចលូ (Import Licence) 
 

No. Description Unit Quantity Value (USD) 
TOTAL  
1 ម ើអារ និង្ម ើឡាំង្ 

CHANFUTA 
ម៣ 800.00 304,000.00 

2 ម ើបនទិះកាា របកព្ច្ន ម៣ 24.105 15,065.63 
3 ម ើបកព្ច្ន (MDF) ម៣ 100.02 25,005.00 
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ការនាាំដចញ-នាាំចូលតផងូដពរជ្មិនទាន់ណរនចប នងិសលព់ីការណរនចប 

 
No. Description Unit Quantity Value (USD) 
1 នាាំចូ្ល KARAT 54,081.58 14,755,16

7.91 
2 នាាំមច្ញ KARAT 3,138.65 846,081.1

06 
 
 
 
 
 
 
 

ការងារ ចុះបញ្ជសីុាំសទិននា ាំដចញដរកាមរបព័ននអនុដរោះពាណិជ្ជរមម 
 

ល.រ  ក្បមភទក្កមុហ៊ែុន  2015 
1  ក្កុមហ៊ែុនកាត់មដរ 

 
ក្កុមហ៊ែុនថមី 53 
ក្កុមហ៊ែុនបនាសុពលភាព 305 

2  ក្កុមហ៊ែុនបសបកមជើង្ ក្កុមហ៊ែុនថមី 5 
ក្កុមហ៊ែុនបនាសុពលភាព 32 

3  ក្កុមហ៊ែុនមផសង្ៗ ក្កុមហ៊ែុនថមី 108 
ក្កុមហ៊ែុនបនាសុពលភាព 131 

សរបុ 634 
 
 
 
 

ការងារបញ្ចូលសនបិធ ិ
No. Description Unit Quantity Value (USD) 
GRAND TOTAL  843,472,290.39 2,197,920,168.04 
1  Woven Fabric kgs 71,165,974.26 650,502,504.83 
2  NON W.F kgs 5,340,825.25 16,689,924.99 
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3  Knitted Fabric kgs 176,121,882.46 1,150,001,433.96 
4  Yarn kgs 14,302,001.40 86,247,174.00 
5  Polyethylene kgs 2,693,458.00 4,192,688.60 
6  Rawhide kgs 1,054,552.90 8,122,213.33 
7  PAPER kgs 363,351.00 426,791.25 
8  STEEL WIRE kgs 63,647.00 50,917.69 
9  PLASTIC RESIN kgs 345,500.00 527,350.00 
10  WIRE kgs 824,311.78 5,574,468.75 
11  PROCESSING kgs 875.00 2,625.00 
12  MIDICAL MATERIALS kgs 8,988.00 27,024.10 
13  LICOWAX kgs 3,420.00 6,840.00 
 Sub-Total 272,288,787.05 1,922,371,956.5 
14  Leather sf 21,570,620.55 27,268,938.90 
  Sub-Total 21,570,620.55 27,268,938.90 
15  P.U yds 12,306,201.21 20,384,047.36 
16  PVC yds 765,031.09 1,420,970.21 
17  Textile yds 12,618,884.49 18,123,501.55 
  Sub-Total 25,690,116.79 39,928,519.12 
18  Panels PNLS 99,632,627.00 99,461,108.88 
  Sub-Total 99,632,627.00 99,461,108.88 
19  TERMINAL PCS 347,222,598.00 3,351,480.16 
20  NATURAL SKIN PCS 1,541,875.00 103,597,573.25 
21  SPEAKER MATERIAL PCS 52,703,415.00 1,533,271.23 
22  CONTACT PIN PCS 22,822,251.00 407,320.00 
  Sub-Total 424,290,139.00 108,889,644.64 
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ការងារពិនិតយសងាវ រ់ផលតិរមម (INSPECTION) 

ពិនិតយទាំនិញដរកាយដពលដសបើសុាំ C/O 
ល .រ  យថ្ក្បមភទទាំនិញ ឯកតា បរមិណ 
1 សាំមលៀកបាំោក់ PCS 407,724,355 
2 មួក PCS 2,704,952 
3 ផលិតផលមផសង្ៗ PCS 89,374,730 
សរបុ 499,804,037 
1 មស្សាមមជើង្ PRS 8,197,883 
2 បសបកមជើង្ PRS 20,366,536 
សរបុ 28,564,419 

 
 
 

ការងារពិនិតយដរាងចររថមី 
ចាត់មន្តនាីចុ្ិះវយតាំព្លសមតថភាពផលិតមរាង្ច្ក្កថមី (New Factory Inspection ) បានច្ាំនួន 53 មលើក 

ល .រ  យថ្ក្បមភទទាំនិញ ឯកត បរមិណ មក្បៀបមធៀប                                                     
)គិតជាភាគរយ(  

1 បសបកមជើង្ PRS 24,452 -53.00% 
2 សាំមលៀកបាំោក់ PCS 372,890 -57.00% 

 
 


