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រពះរាជាណាចរររមពុជា 
ជាតិ សាសនា រពះមហារសរត 

        
 
 

 
ររសងួពាណិជជរមម 

 
របាយការណ៍ 

បូរសរបុការងារពាណិជជរមម ឆ្ន ាំ២០១៧ និង 
ទិសដៅអនុវតតន៍ការងារពាណិជជរមម ឆ្ន ាំ២០១៨ 

 
ដសចរតីដផតើម 
 

កមមវធីិនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋឌ ភិបាលនីតិកាលទី៥ ននរដឌសភា បានយកចិតថទុកដ្ឋក់
អភិវឌណន៍វស័ិយពាណិជជកមម តាមរយៈការយធវើពិពិធកមមទីផារនាំយចញ ការបយងកើនយលផឿន       
សមាហរណកមមយៅកបុងសហគមន៍យសដឌកិចចអាស៊ា ន និងតាំបន់ពាណិជជកមមយសរអីាស៊ា ន      
ការពរងីកទាំនក់ទាំនងពាណិជជកមមអនថរាតតិ ការយលើកកមពសស់សមតទភាពផលិត និងផគត់ផគង់      
ការការពារ និងយលើកតយមកើងកមមសិទនិបញ្ញដ  ការបយងកើនរបសិទនភាពននការរតួតពិនិតយ និងបង្ក្រក ប
ការក្កលងបនលាំយលើផលិតផល ទាំនិញ និងយសវា។ 

 
កបុងឆ្ប ាំ២០១៧-២០១៨យនេះ គឺាតឆ្ប ាំចុងយរកាយននអាណតថិទី៥របស់រាជរដ្ឋឌ ភិបាល   

កមពសុាត រកសួងពាណិជជកមមកបុងនមយសនធិការរបស់រាជរដ្ឋឌ ភិបាលសរមាប់វស័ិយធុរកិចច និង
កិចចទាំនក់ទាំនងពាណិជជកមមអនថរាតតិ បានខិតខាំពរងឹងសមតទភាព និងរបសិទនភាពការររ
របស់ខលួន តាមរយៈការយធវើកាំក្ណទរមង់នន ក្ដលកបុងយនេះរមួមាន រចនសមពស័ននរគប់រគង   
ការអភិវឌណសទ ប័ន ការពរងឹងធនធានមនុសស និងការក្កលមអយសវាសធារណៈាតយដើម យដ្ឋយ
យរបើរបាស់ទាំងស្សុងនូវរបព័ននបយចចកវទិាព័ត៌មានវទិាទាំយនើប។ សមទនិផល និងទិសយៅ
ការរររបស់រកសួងពាណិជជកមមកបុងឆ្ប ាំ២០១៧-២០១៨ រមួមានដូចខាងយរកាម៖ 
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ជាំពូរ១ 

 

សរមមភាព និង 
លទធផលការងារពាណិជជរមម 
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១. រាំណណទរមង់ 
១.១. រាំណណទរមងរ់ដ្ឋបាលសាធារណៈ 

- បានយរៀបចាំចងរកងការពិព័ណ៌នមុខតាំក្ណងកបុងមុខតាំក្ណងរគប់រគង ចាប់ពីថ្នប ក់អគគនយក
រហូតដល់អនុរបធានការោិល័យ រគប់អងគភាពយរកាមឱវាទរកសួងជូនរកសួងមុខររសធារណៈ 

- បានចូលរមួសិកាា សលាសឋីពី ការរតួតពិនិតយវឌណនភាព ននការអនុវតថកមមវធីិាតតិកាំក្ណទរមង់         
រដឌបាលសធារណៈឆ្ប ាំ២០១៥-២០១៨ ក្ដលយរៀបចាំយឡើងយដ្ឋយរកសួងមុខររសធារណៈ 

- បានចូលរមួសិកាា សលាសឋីពី ការយរៀបចាំរបមូល និងវភិាគទិនបន័យកបុងការអនុវតថកមមវធីិាតតិ       
ក្កទរមង់រដឌបាលសធារណៈ។ 

 
១.២. រាំណណទរមង់ការររប់ររងហរិញ្ញវតថុសាធារណៈ 

- បានយរៀបចាំរបាយការណ៍ហិរញ្ដវតទុាតយទៀងទត់ និងទន់យពលយវលា ជូនអគគយលខាធិការដ្ឋឌ នកាំក្ណ
ទរមង់ ការរគប់រគងហិរញ្ដវតទុសធារណៈ អនថររកសួង និងនដគូអភិវឌណន៍ 

- បានយរៀបចាំរបកាសអនថររកសួងរវាងរកសួងពាណិជជកមម និងរកសួងយសដឌកិចច និងហិរញ្ដវតទុ សថីពី
ការបយងកើតអងគភាពថវកិា យដ្ឋយបយងកើតឱយមានអងគភាពថវកិាចាំនួន៣១ កបុងយនេះអងគភាពមនធីររាជធានី
យខតថទាំង២៥ ាតអងគភាពថវកិាអាណាប័កយផធរសិទន និង០៦យទៀតយៅរដឌបាលកណាថ ល ាតអងគភាពថវកិា
មិនក្មនាតអាណាប័កយផធរសិទនិ 

- បានយរៀបចាំរបកាសយផធរជូនដល់មនធីរពាណិជជកមមទាំង២៥ ាតអាណាប័កយផធរសិទនិ និងបានអនុវតថ
ស្សបតាមរបកាស សថីពីសិទនិអាំណាច ការទទួលខុសរតូវ និងនីតិវធីិននការអនុវតថរបស់អងគភាពថវកិា 

- បានយរៀបចាំសិកាា សលាផសពវផាយកមមវធីិក្កទរមង់ការរគប់រគងហិរញ្ដវតទុសធារណៈ ការអនុវតថ
ថវកិាកមមវធីិ ការក្កទរមង់ ការរគប់រគងហិរញ្ដវតទុសធារណៈ យរៀបចាំករមងយសវាសធារណៈថមី។ 

 
១.៣. រាំណណទរមង់វិមជឈការ និងវិសហមជឈការ 

រកសួងបានយធវើរបតិភូកមមយលើមុខររចាំនួន០២ជូនរដឌបាល រាជធានី រកុង ស្សុក សរមាប់ឆ្ប ាំ២០១៧ 
ដូចមានខាងយរកាម ៖ 

- អនុញ្ញដ តឲ្យមានការយចញC/O Form D យៅយខតថបាត់ដាំបង និងនប៉ៃលិន 
- រគប់រគងការយចញលិខិតអនុញ្ញដ តរបកបអាជីវកមមយលាហធាតុតផូងថមមានតនមលាតយរគឿងអលរក រ 

រគប់របយភទ។ 
 

១.៤. រាំណណទរមងរ់នងុការផតលដ់សវាសាធារណៈ 
១.៤.១.  រាំណណទរមងក់ារដចញវិញ្ញញ បនបរតបញ្ញជ រ់របភពដដ្ើមទាំនិញ(C/O) 

- បានបនទយនីតិវធីិក្បបបទការររ យលើតរមូវការឯកសរក្ដលមិនចាាំបាច់ ការបាំយពញទរមង់យផសងៗ 
និងពយនលឿនការយចញវញិ្ញដ បនបរតបញ្ញជ ក់របភពយដើមទាំនិញយដ្ឋយ C/O Form N, C/O Under 
៦.០០០ អឺរ ៉ៃ ូនិង៨០០ ដុលាល រអាយមរកិ រតូវចុេះហតទយលខារតឹមថ្នប ក់អគគនយកដ្ឋឌ ន 

- បានចូលរមួ និងសហការយរៀបចាំការយរបើរបាស់នូវរបព័ននសវ័យរបវតថកមម កបុងការដ្ឋក់ពាកយ និងយចញ
វញិ្ញដ បនបរតបញ្ញជ ក់របភពយដើមទាំនិញ (C/O) យដើមផីកាត់បនទយយពលយវលា និងការចាំណាយយផសង 

- បានរបតិភូកមមជូនដល់មនធីរពាណិជជកមមយខតថាតប់រពាំក្ដន សរមាប់ការនាំចូលអងករពីបរយទស 
និងការយចញវញិ្ញដ បនបរតបញ្ញជ ក់របភពយដើមទរមង់ឌី (D) សរមាប់ទាំនិញកសិផល 
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- បណថុ េះបណាថ លសថីពីនីតិវធីិ ននការយចញវញិ្ញដ បនបរតបញ្ញជ ក់របភពយដើមទាំនិញទរមង់ឌី (C/O Form D) 
នាំយចញកសិផលយៅបរយទសតាមរបព័ននសវ័យរបវតថកមម ដល់មនធីរពាណិជជកមមនន 

- សហការយរៀបចាំរបកាស សថីពីការទទួលសគ ល់អបកតាំណាងស្សបចាប់ កបុងការយសបើសុាំចុេះបញ្ជ ី
ពាណិជជកមម ឬឯកសរនាំយចញ-នាំចូល 

- ជរមាបជូនយៅភាគីសហភាពអឺរ ៉ៃបុ សថីពីការសម័រគចិតថចូលរមួអនុវតថសកលផងនូវរបព័ននអបក         
នាំយចញ ក្ដលបានចុេះបញ្ជ ីសរមាប់ការនាំយចញយៅសហភាពអឺរ ៉ៃបុ និងទទួលយកការក្ចករ ាំក្លក
បទពិយសធន៍ពីមង្ក្នថីជាំនញរបស់អគគនយកដ្ឋឌ នសហភាពពននដ្ឋរ និងគយរបស់គណៈកមមការ
អឺរ ៉ៃបុ យដើមផីទទួលចាំយណេះដឹង សថីពីការអនុវតថគយរមាងយៅយដើមឆ្ប ាំ២០១៩ 

- បានសហការាតមួយអគគនយកដ្ឋឌ នគយ និងរដ្ឋឌ ករកមពសុាត កបុងការតភាជ ប់របព័ននសវ័យរបវតថកមម 
វញិ្ញដ បនបរតបញ្ញជ ក់របភពយដើមទាំនិញនិងរបព័នន ACYCUDA ននគយរមាងបញ្ជ រក្តមួយាតតិ និង 
ឈានយឆ្ពស េះយៅតភាជ ប់ាតមួយបញ្ជ រក្តមួយអាស៊ា ន (ASEAN SINGLE WINDOW) យហើយរ ាំពឹងថ្ន
របព័ននយនេះនឹងអាចភាជ ប់ និងផថល់ព័ត៌មានទក់ទងនឹង C/O Form D យៅយដើមឆ្ប ាំ២០១៨។ 
 

១.៤.២. រាំណណទរមងក់ារចុះបញ្ជពីាណិជជរមម 
- បានយចញរបកាសសថីពីការតមកល់របតិយវទន៍របចាាំឆ្ប ាំ តាមរបព័ននសវ័យរបវតថកមម 
- បានយចញយសចកថីជូនដាំណឹង សថីពីនីតិវធីិទូទត់កនរមយសវាចុេះបញ្ជ ីពាណិជជកមម 
- បានយចញយសចកថីជូនដាំណឹង សថីពីបនថការចុេះបញ្ជ ីពាណិជជកមមសរយឡើងវញិ តាមរបព័ននសវ័យរបវតថកមម 

រហូតដល់នថៃទី៣១ ក្ខធបូ ឆ្ប ាំ២០១៧ 
- បានយចញរបកាស សថីពីការទទួលសគ ល់អបកតាំណាងស្សបចាប់កបុងការយសបើសុាំចុេះបញ្ជ ីពាណិជជកមម 

ឬឯកសរនាំយចញ  នាំចូល យៅរកសួងពាណិជជកមម 
- បានទទួលការឯកភាពពីរកសួងយសដឌកិចច និងហិរញ្ដវតទុ និងអងគភាពរបឆ្ាំងអាំយពើរពុករលួយ កបុង

ករមិតបយចចកយទសយលើការបក្នទម និងការក្កសរមួលកនរមយសវា រមួទាំងការផាកពិន័យករណីមិនបាន
បាំយពញក្បបបទ កបុងការផាល ស់បថូរ ការក្កក្របយផសង  ៗនិងការមិនតមកល់របតិយវទន៍របចាាំឆ្ប ាំ 

- បានយធវើការទក់ទងផាធ ល់ ាតមួយធនគារឯកជនមួយចាំនួនដូចាត៖ ធនគារកាណាឌីោ៉ៃ  និងរកុមហ៊ាុន
Visa យលើការបក្នទមមុខររទូទត់កនរមយសវាចុេះបញ្ជ ីពាណិជជកមមតាមរបព័ននសវ័យរបវតថកមម 

- បានចូលរួមកបុងរកុមការររចរមុេះសថីពីការរបឆ្ាំងការសមាអ តរបាក់ និងហិរញ្ដបផទនយភរវកមម។ 
 

១.៤.៣.  រាំណណទរមងក់ារចុះបញ្ជម៉ីរពាណិជជរមម 
- បានអនុវតថក្ផនការសកមមភាព  យរកាមអនុសសរណៈននការយោគយល់គាប កបុងវស័ិយកមមសិទនិបញ្ញដ  

ាតទរមង់យទវភាគី ឬពហុភាគី KIPO, SIPO, MOST, LAO, JPO, USPTO, THAILAND, ASEAN-
CHINA, ASEAN-JAPAN, ASEAN-KOREA, ASEAN-NEW ZEALAND 

- បានរបជុាំពិភាកាការររពាក់ព័នននឹងកមមសិទិនបញ្ញដ ាតមួយនដគូអភិវឌណនន រមួមាន អងគការ
WIPO FAO EU AFD KIPA  អងគភាពកមមសិទនិបញ្ញដ របចាាំតាំបន់អាសីុអាយគបយ៍   និងអនុព័ននអងគភាព 
របកាសនីយបរតតកកកមមជប៉ៃុន  និងសទ នតាំណាងពាណិជជកមមនថរបចាាំយៅកមពសុាត 

- បានសយមាពស ធដ្ឋក់ឲ្យដាំយណើ រការាតផលូវការនូវរបព័ននយសបើសុាំចុេះមា៉ៃ កតាមយអឡិចរតូនិកននថៃទី២៥ ក្ខ 
ឧសភា ឆ្ប ាំ ២០១៧ យដ្ឋយមានអបកចូលរមួរបមាណ ៣០០នក់ 

-    បានពរងីកកិចចការពារយដ្ឋយចុេះបញ្ជ ី  “យរមចកាំពត” និង  “សករយតាប តកាំពង់សពសឺ” យៅរបយទសនថនិងសហភាពអឺរ ៉ៃបុ 
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- បានសហការាតមួយអងគការកមមសិទនិបញ្ញដ ពិភពយលាក  យដើមផីជាំរញុនិងអភិវឌណ  “រកូចថលុងយកាេះរទង់” 
កបុងយខតថរកយចេះ សរមាប់ចុេះបញ្ជ ីការពារាតមា៉ៃ កសមាគ ល់ភូមិសស្រសថទាំនិញ ក្ដលកាំពុងបនថអនុវតថ 

- បានសហការាតមួយអងគការកមមសិទនិបញ្ញដ ពិភពយលាក សហព័ននចុងយៅ និងសណាឌ គារ យដើមផី
ជាំរញុ និងកសងមា៉ៃ កយីយោ “គុយទវភបាំយពញ  “  សរមាប់ចុេះបញ្ជ ីការពារាតមា៉ៃ កសមូហភាពក្ដល
កាំពុងបនថអនុវតថ 

- បានពិនិតយ និងផថល់មតិយលើការយសបើសុាំចុេះបញ្ជ ីមា៉ៃ កវញិ្ញដ តកមម  “ Malys Angkor” របស់សហព័ននស្សវូ
អងករកមពសុាត ក្ដលសហព័ននយនេះកាំពុងក្តក្កតរមូវឯកសរបក្នទម   សរមាប់ការចុេះបញ្ជ ីកបុងយពល  ឆ្ប់ យៗនេះ 

- បានយរៀបចាំសិកាា សលាវគគបណថុ េះបណាថ ល សថីពីកមមសិទនិបញ្ញដ   នីតិវធីិចុេះបញ្ជ ីរបព័ននយអឡិចរតូនិក 
ការកសងមា៉ៃ កយីយោ ការកសងសមតទភាពសហរគាសធនតូចនិងមធយម ការអនុវតថចាប់    
កមមសិទិនបញ្ញដ  និងភាប ក់ររតាំណាងមាច ស់មា៉ៃ ក យៅទីសថីការរកសួងពាណិជជកមម សកលវទិាល័យ 
និងបណាថ យខតថចាំនួន ៩វគគ ក្ដលមានសិកាា កាមចូលរមួសរបុរបមាណ ៨៣៥នក់។ 

   
២. សរមមភាពពាណិជជរមមរនងុការអនុវតតយទុធសាស្តសតចតុដកាណដ្ាំណារ់កាលទី៣ 
២.១. លទធផលននការផតលដ់សវាសាធារណៈ  
២.១.១. ការងាររមមសទិធិបញ្ញញ  

រយៈយពល ១១ក្ខ ឆ្ប ាំ២០១៧ ការចុេះបញ្ជ ីមា៉ៃ ក និងការររយរកាយចុេះបញ្ជ ីមានការយកើនយឡើង យបើ
យរបៀបយធៀបយៅនឹងឆ្ប ាំ២០១៦ ដូចមានទិនបន័យកបុងតារាងខាងយរកាម៖ 

របយភទពាកយយសបើសុាំ 
យរបៀបយធៀប 

ឆ្ប ាំ ២០១៦ ឆ្ប ាំ ២០១៧ យរបៀបយធៀប 
ទទួលពាកយយសបើសុាំចុេះបញ្ជ ីមា៉ៃ ក ៤ ៣២៨ ៥ ១២៣ ១៨,៣៦% 
ការទទួលពាកយយសបើសុាំចុេះបញ្ជ ីមា៉ៃ កវញិ្ញដ តកមម  ០១  
ការទទួលពាកយយសបើសុាំចុេះបញ្ជ ីមា៉ៃ កសមាគ ល់ភូមិសស្រសថទាំនិញ  ០១  
ការចុេះបញ្ជ ីមា៉ៃ ក ៣ ៧៨០ ៣ ៩១៧ ៣,៦២% 
ការទទួលពាកយសុាំស្សវរាតវលទនភាពចុេះបញ្ដីមា៉ៃ ក ៥១២ ៤៨១ -០,៦% 
ការទទួលពាកយយសបើសុាំចុេះបញ្ជ ីមា៉ៃ កអនថរាតតិ ១ ១៤៤ ២ ២៥៩ ៩៧,៤៧% 
ការចុេះបញ្ជ ីមា៉ៃ កាតអនថរាតតិ ៣២៩ ៨៤០ ១៥៥,៣២% 
ការបញ្ញជ ក់អាំពីការយរបើរបាស់ ឬមិនយរបើរបាស់មា៉ៃ ក ២ ២៤៣ ២ ៦៨០ ១៩% 
ការចុេះបញ្ជ ីមា៉ៃ កសាតថមី ១ ១៦០ ១ ៨៤៦ ៥៩% 
ការកត់រតាទទួលសគ ល់សិទនិផាថ ច់មុខកបុងការយរបើរបាស់មា៉ៃ ក ៥៦ ៩៩ ៧៧% 
ការកត់រតាអាាតញ បណត ឬក្ង្ក្ហវនឆ្យ ៣១ ៦៤ ១០៦% 
ការផាល ស់បថូរយផសងៗ ១ ៩០៥ ២ ០០៣ ៥% 
ការយធវើទុតិយតាវញិ្ញដ បនបរត ៦២២ ៦៨៤ ១០% 
ការផាកពិន័យមកបង់របាក់ចុេះបញ្ជ ីមា៉ៃ កសាតថមីយឺតោ៉ៃ វ ០៩ ២៤ ១៦៧% 
ការទទួលពាកយសរមុេះសរមួលវវិាទ ១៧ករណី ១៤ករណី -១៨% 
ការសរមុេះសរមួលវវិាទ ១២ករណី ១៦ករណី ៣៣% 
ការទទួលពាកយយសបើសុាំលុបមា៉ៃ ក ៣០ករណី ៣១ករណី ៣,៣% 
ការលុបមា៉ៃ ក ២១មា៉ៃ ក ១២មា៉ៃ ក -៤៣ 
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២.១.២.  ការចុះបញ្ជពីាណិជជរមម នងិការផដលដ់សវាពារ់ព័នធ 
ការចុេះបញ្ជ ីតាមរបព័ននសវ័យរបវតថិកមមក្ដលបានអនុវតថកនលងមក យឃើញថ្នមានការយកើនយឡើងដូចមាន 

តារាងខាងយរកាម៖ 
 

ល.រ របយភទសហរគាសពាណិជជកមម 
៩ក្ខ  

ឆ្ប ាំ២០១៦ 
៩ក្ខ  

ឆ្ប ាំ២០១៧ 
យរបៀបយធៀប 

I 
 ១. 
 ២. 
 
 
 ៣. 

ការសុាំចុេះយឈាម េះកបុងបញ្ជ ីពាណិជជកមម (ចុេះបញ្ជ ីថមី)៖ 
រកុមហ៊ាុន 
រកុមហ៊ាុនពាណិជជកមមបរយទស  
(ការោិល័យតាំណាង និងសខារកុមហ៊ាុន
បរយទស) 

 
២ ៨៦៩ 

៦៨ 

 
៤ ៨១២ 

៨៧ 

 
៦៧,៧% 
២៩,៩% 

សរបុ ២ ៩៣៧ ៤ ៨៩៩ ៩៨,៦% 
សហរគាសឯកបុគគល ៧៨៦ ១ ២០៩ ៥៣,៨% 

II 
 ១. 
 ២. 
 ៣. 
 ៤. 
 
 ៥. 

ការសុាំវញិ្ញដ បនបរតយផសងៗ៖ 
ការក្កក្របផាល ស់បថូរភាគហ៊ាុន 
ការបយងកើតសខារកុមហ៊ាុនកបុងស្សុក 
ការក្កក្របយផសងៗ 
ពិន័យករណីមិនបានបាំយពញក្បបបទកបុងការផាល ស់
បឋូរក្កក្របយផសងៗ 

 
៦៧០ 
៣៨៥ 

៣ ៣៥៦ 
៥២ 

 
១ ០១៦ 

២៣៨ 
៦ ២៥០ 

៣៧៦ 

 
៥១,៦% 

-៣៨,១% 
៨៦,២% 

 

សរបុ ៤ ៤៦៣ ៧ ៨៩០ ៩៩,៧% 
សហរគាសឯកបុគគល ៥០ ៩០ ៨០% 

III 
 ១ 
 ២ 

ការតមកល់របតិយវទន៍របចាាំឆ្ប ាំ៖ 
យសវាតមកល់របតិយវទន៍របចាាំឆ្ប ាំ 
ការពិន័យចាំយពាេះការមិនតមកល់របតិយវទន៍របចាាំឆ្ប ាំ 

 
១ ៦៩៤ 

០ 

 
៧ ៣៦៧ 

៤០១ 

 
៣៣៤,៨% 

IV ការថតចមលងឯកសរ ១៥៩ ២  
V 

 ១. 
 ២. 

រ ាំលាយ៖ 
រកុមហ៊ាុន-ការតិាំណាង-សខារកុមហ៊ាុនបរយទស 
សហរគាសឯកបុគគល 

 
៣០ 

១ 

 
៥៦ 

២ 

 
៨៦,៦% 
១០០% 

VI 
 ១. 
 ២. 
 ៣. 
 ៤. 

ការបរមុងទុកនមរណ៍៖ 
បរមុងទុកនមករណ៍រកុមហ៊ាុន 
ពនាការបរមុងទុកនមករណ៍រកុមហ៊ាុន 
បរមុងទុកនមករណ៍សហរគាសឯកបុគគល 
ពនាការបរមុងទុកនមករណ៍សហរគាស 
ឯកបុគគល 

 
៤ ៤៥៧ 

៤១ 
៩៧៦ 

២ 

 
៦ ៨៣៥ 

១២៤ 
១ ៥០០ 

៥ 

 

VII ការបថូរវញិ្ញដ បនបរតចុេះបញ្ជ ីពាណិជជកមម 
(រកុមហ៊ាុនរដឌនិងរដឌចរមុេះឯកជន) 

២ ១  



របាយការណ៍ បូកសរបុការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅអនុវត្តនក៍ារងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៨ 7 

២.១.៣. ការផដលដ់សវានាាំដចញ-នាាំចូល 
- ការនាំយចញទាំនិញតាមរបព័ននអនុយរគាេះពាណិជជកមមមានទឹករបាក់ចាំនួន ៩.៥៥៩.២៧១.០៦៦ ដុលាល រ     អា

យមរកិ  យបើយរបៀបយធៀបយៅនឹងឆ្ប ាំ២០១៦ ក្ដលមានទឹករបាក់សរបុចាំនួន ៨.០១៧.៩៧៧.៣៨១ដុលាល រ
អាយមរកិ  គឺយកើនយឡើងចាំនួន ១៩,២២% 

- បានផឋល់អាាតញ ប័ណតនាំចូល មានទឹករបាក់សរបុចាំនួន ២.០៨៧.៨៤៤,០៨ ដុលាល រអាយមរកិ យបើយរបៀបយធៀប 
យៅឆ្ប ាំ២០១៦ មានទឹករបាក់សរបុចាំនួន ៤៧៩.៤៤៥,៦៨ ដុលាល រអាយមរកិ មានការយកើនយឡើងចាំនួន 
៣៣៥,៤៧% 

- បានផថល់អាាតញ ប័ណតនាំយចញ មានទឹករបាក់សរបុចាំនួន៩.១២៣.៣៩៧,៧១ ដុលាល រអាយមរកិ យបើ
យរបៀបយធៀបយៅនឹងឆ្ប ាំ២០១៦ ក្ដលមានទឹករបាក់សរបុចាំនួន៦.៦៤៧.៣៣១,៨៨ ដុលាល រអាយមរកិ 
មានការយកើនយឡើង ៣៧,២៥% 

- ការនាំចូលតផូងយពរជមិនទន់ក្កនចប មានទឹករបាក់សរបុចាំនួន១៦.៥១០.៥៤៩,៣៨ ដុលាល រអាយមរកិ 
យបើយរបៀបយធៀបយៅនឹងឆ្ប ាំ២០១៦ មានទឹករបាក់សរបុចាំនួន ១៥.៦៧៤.៨២១,៣៥ ដុលាល រអាយមរកិ 
មានការយកើនយឡើង ៥,៣៣% 

- តួយលខនាំយចញតផូងយពរជសល់ពីការក្កនចប មានទឹករបាក់សរបុចាំនួន ៨.៤៣៤.៨៩០,១២ ដុលាល រអាយមរកិ 
យបើយរបៀបយធៀបយៅនឹងឆ្ប ាំ២០១៦ មានទឹករបាក់សរបុចាំនួន ៥.០៤៦.៥៩២,២៦ ដុលាល រអាយមរកិ មានការ
យកើនយឡើង ៦៧,១៤ %  

- សរបុរមួការនាំយចញឆ្ប ាំ២០១៧ មានការយកើនយឡើងគួរឲ្យកត់សមាគ ល់ យបើយធៀបនឹងរយៈយពលដូចគាប
ឆ្ប ាំ២០១៦។ 
 

២.២. ការងារជាំរញុពាណិជជរមម 
២.២.១. ការដរៀបចាំពិព័រណ៍ពាណិជជរមម 

កបុងឆ្ប ាំ២០១៧ រកសួងបានយរៀបចាំ និងចូលរមួពិព័រណ៍យរៅរបយទសបានចាំនួន ៣៣យលើក និង
សរមបសរមួលយរៀបចាំរពឹតថិការណ៍ពិព័រណ៍ពាណិជជកមមកបុងរបយទសបានចាំនួន ១១៨យលើក។ 

  
រ. ការដរៀបចាំពិព័រណ៍ពាណិជជរមមដរៅរបដទស 
 បានចូលរមួពិព័រណ៍វនិិយោគផលិតផលអាសីុខាងតផូង និងអាសីុអាយគបយ៍ឆ្ប ាំ២០១៧ យៅទីរកុង 

គុនមីញ យខតថយូណាន ក្ដលរតូវបានទទួលការឧបតទមភគាាំរទយដ្ឋយរកសួងពាណិជជកមមចិន និង
រដ្ឋឌ ភិបាលថ្នប ក់តាំបន់ យដ្ឋយមានរបយទសចូលរមួចាំនួន ៨៦របយទស សថង់ពិព័រណ៍ចាំនួន ៨០០០
សឋង់ និងរកុមហ៊ាុនចូលរមួរបមាណាតង ៤០០០រកុមហ៊ាុន 

 បានចូលរមួពិព័រណ៍ និងយវទិកាពាណិជជកមមអាស៊ា ន-ឥណាឍ  យៅទីរកុងបាងកក របយទសនថ មាន
រកុមហ៊ាុនចាំនួន ២៥០ចូលរមួ និងមានសថង់ពាណិជជកមម សរបុចាំនួន ១៩៣សថង់ កបុងយនេះ កមពសុាត
មានសថង់ចាំនួន ១០សថង់ ក្ដលមានរកុមហ៊ាុនចាំនួន ២០ចូលរមួ  

 បានចូលរមួពិព័រណ៍ចិន-អាស៊ា ន យលើកទី១៤ ទីរកុងណាននីង របយទសចិន ក្ដលរតូវបានយបើក
សយមាពស ធាតផលូវការយរកាមអធិបតីភាព ឯកឧតឋម ចាង កាវលី (Zhang Gaoli) ឧបនយករដឌមង្ក្នថី 
ននសធារណរដឌរបាតមានិតចិន និង សយមឋចយតយាតនយករដឌមង្ក្នថីក៏បានចូលរមួក្ថលងសុនធរកថ្ន 
កបុងពិធីយបើកសយមាពស ធដ៏មយោឡារកិយនេះផងក្ដរ។ នឱកាសយនេះ គណៈកមមការយរៀបចាំពិព័រណ៍ 
បានផឋល់ពានររវ ន់ចាំនួន ០២ដល់កមពសុាតគឺ៖ 



របាយការណ៍ បូកសរបុការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅអនុវត្តនក៍ារងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៨ 8 

 ពានររវ ន់លអរបយសើរ យលើការយរៀបចាំសកមមភាពជាំរញុពាណិជជកមម និងវនិិយោគ (Best on 

Promotion Investment Cooperation) 

 ពានររវ ន់លអរបយសើរ យលើការយរៀបចាំរកុមហ៊ាុន សហរគាសចូលរមួបានលអ (Best on 

Industry Organizer) ក្ដលយគារពបានតាមលកាខណឍ  និងបទបផញ្ដតិននរបស់             
គណៈកមមការយរៀបចាំ។ 

 បានចូលរមួពិព័រណ៍សយមលៀកបាំពាក់ “APPAREL SOURCING PARIS 2017” យៅទីរកុងបា៉ៃ រសី 
របយទសបារាាំង ាតរពឹតថិការណ៍អនថរាតតិដ៏លផីលាញ និងធាំាតងយគបងអស់យៅកបុងតាំបន់អឺរ ៉ៃបុ 
ដូយចាប េះយហើយការចូលរមួរបស់កមពសុាតកបុងយពលយនេះ ពិតាតមានសរៈសាំខាន់ខាល ាំងណាស់។      
គណៈរបតិភូពាណិជជកមមកមពសុាត និងសមាគមយរាងចរកកាត់យដរយៅកមពសុាត (GMAC) បានដឹកនាំ
ពាណិជជករកមពសុាត ចាំនួន ០៩រកុមហ៊ាុន បានចូលរមួរពឹតថិការណ៍យនេះ យដើមផីបយងកើនទាំនក់ទាំនង
ពាណិជជកមមរវាងកមពសុាត-បារាាំង។ 
 

ខ. ការដរៀបចាំពិព័រណ៍ នងិរពឹតតិការណ៍ពាណិជជរមមរនងុរបដទស 
 កបុងឆ្ប ាំ២០១៧ បានយរៀបចាំយុទននការទិញផលិតផលក្ខមរកបុងរកបខ័ណឍ ទូទាំងរបយទស យដ្ឋយ

បានយរៀបចាំយៅយខតថសធឹងក្រតង យខតថបាត់ដាំបង សវ យយរៀង រាជធានីភបាំយពញ និងយខតថក្កប។ 
យគាលបាំណងននការយរៀបចាំយុទននការទិញផលិតផលក្ខមរយនេះ គឺយដើមផីពញ្ញដ ក់សម រតីអបកយរបើរបាស់ 
ទាំងឡាយ ឱយរកមកយរបើរបាស់ទាំនិញកបុងស្សុក កាត់បនទយការហូរចូលទាំនិញពីបរយទស 
ជាំរញុការនាំយចញផលិតផលក្ខមរយៅយរៅរបយទស រមួចាំក្ណកជួយពរងឹងសមតទភាព     ផលិត 
និងបយងកើនការររកបុងស្សុក។ បានយរៀបចាំពិព័រណ៍ទាំនិញនាំយចញ-នាំចូល និងពិព័រណ៍យខតថ១ 
ផលិតផល១កមពសុាតយលើកទី១២ ឆ្ប ាំ២០១៧។ ទនធឹមយនេះក៏បានយរៀបចាំផងក្ដរនូវរពឺតថិការណ៍ធាំៗ
ដូចាត៖ 
 ពិព័រណ៍អងគរសង្ក្រក នថ យលើកទី៥ យៅយខតថយសៀមរាប 
 តាាំងផលិតផលកបុងរពេះរាជពិធីបុណយរចត់រពេះនងគ័ល យៅយខតថនរពក្វង 
 យរៀបចាំរបទីបរបស់រកសួងពាណិជជកមម សរមាប់ចូលរមួរពេះរាជពិធីបុណយអុាំទូក បក្ណថ ត 

របទីប និងសាំពេះរពេះក្ខ អកអាំបុក 
 យរៀបចាំតាាំងបរា ញផលិតផលបក្នលក្ផលយឈើក្ខមរ  និងផលិតផលកសិកមមក្កនចបដនទយទៀត

យលើកទី៩យៅយខតថក្ប៉ៃលិន 
 តាាំងបរា ញផលិតផលកសិ-ពាណិជជកមម កសិ-ឧសាហកមម យៅយខតថយសៀមរាប។ 

 
២.២.២. ការងារអភិវឌ្ឍន៍ទីផារ 

រ. ការអភិវឌ្ឍទីផារ  
 បានសហការាតមួយរកុមហ៊ាុនឯកជនកមពសុាត និងចិន  បយងកើតមជឈមណឍ លពាណិជជកមមកមពសុាត យៅ 

របយទសចិន យដើមផីជាំរញុផសពវផាយពាណិជជកមម យទសចរណ៍ វបផធម៌ និងវនិិយោគកមពសុាត រពមទាំង 
ការដ្ឋក់តាាំងបរា ញផលិតផលកមពសុាតាតអចិនង្ក្នថយ៍។ មជណមណឍ លទាំងយនេះបានសយមាពស ធាតផលូវ
ការចាំនួន ០៣ ទីតាាំងគឺ យៅទីរកុងោយនីង ទីរកុងកាវ ងចូវ និងទីរកុងសីុអាន យរកាមអធិបតី
ភាពដ៏ខពសង់ខពសស់របស់ សយមថចយតយាតនយករដឌមង្ក្នថី 

 បានសហការាតមួយរកសួងវបផធម៌ និងវចិិរតសិលផៈ និងរកុមហ៊ាុនឯកជនចិន បយងកើតភូមិវបផធម៌ 
កមពសុាត-ចិន យៅទីរកុងយប៉ៃកាាំង យដើមផីផសពវផាយពាណិជជកមម យទសចរណ៍ និងវបផធម៌   រមួគាប កមពសុាត-ចិន 



របាយការណ៍ បូកសរបុការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅអនុវត្តនក៍ារងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៨ 9 

 បានយរៀបចាំបយងកើតការោិល័យតាំណាងសភាពាណិជជកមមកមពសុាត យៅទីរកុងបា៉ៃ រសី របយទស
បារាាំងយដើមផីផថល់លទនភាពឲ្យពាណិជជករយៅយរៅរបយទស អាចចូលរមួាតមួយរាជរដ្ឋឌ ភិបាល 
កបុងការជាំរញុយសដឌកិចចកមពសុាត 

 បានសហការាតមួយរបយទសយវៀតណាម យរៀបចាំបយងកើតផារគាំររូពាំក្ដនកមពសុាត យៅស្សុកយមម៉ៃត់ 
យខតថតផូងឃមុាំ រពេះរាាតណាចរកកមពសុាត ក្ដលគយរមាងឈានដល់ការសងសង់យៅក្ខធបូយនេះ 

 បានយរៀបចាំយវទិកាជាំរញុពាណិជជកមមយៅយរៅរបយទសចាំនួន ០៣យលើក យៅរបយទសចិន គឺ (១) 
យៅទីរកុងយប៉ៃកាាំង សថីពីកិចចសហរបតិបតថិការពាណិជជកមម និងយទសចរណ៍ កមពសុាត-ចិន យរកាម
អធិបតីភាពដ៏ខពសង់ខពសស់របស់សយមថចយតយាតនយករដឌមង្ក្នថី (២) យៅទីរកុងមា៉ៃ កាវ សថីពី Cambodia 

Trade, Investment & Development Forum និង (៣) យៅទីរកុងោងចូវ សថីពីការផសពវផាយ 
និងជាំរញុពាណិជជកមមកមពសុាត-ចិន 

 បានយរៀបចាំចុេះអនុសសរណៈយោគយល់គាប  (MOU) រវាងឯកឧតថមរដឌមង្ក្នថីរកសួងមាូបអាោរ នន
សធារណៈរដឌរបាតមានិតបង់កាល យដស និងឯកឧតថម បា៉ៃន សូរស័កថិ រដឌមង្ក្នថីរកសួងពាណិជជកមម 
សថីពីការលក់អងករសកមពសុាតឲ្យរបយទសបង់កាល យដសចាំនួន ១លានយតាន កបុងរយៈយពល ៥ឆ្ប ាំ និង
បានជាំរញុការចុេះកិចចសនាអនុវតថចាំនួន ១៥០,០០០យតាន កបុងឆ្ប ាំ២០១៧យនេះ 

 បានយរៀបចាំសិកាា សលា និងយវទិកាសថីពី “ការពិយរគាេះយោបល់រវាងអបកផលិត និងអបកផគត់ផគង់
ផលិតផលក្ខមរ ាតមួយអបកយរបើរបាស់ និងអបកក្ចកចាយបនថ” យៅរាជធានីភបាំយពញ យរកាមអធិបតី
ភាពរដឌមង្ក្នថីរកសួង ០៤ គឺ៖ រកសួងឧសាហកមម និងសិបផកមម រកសួងពាណិជជកមម រកសួង
យទសចរណ៍ និងរកសួងកសិកមម រកុាា របមាញ់ និងយនសទ យៅរាជធានីភបាំយពញ 

 បានយរៀបចាំសិកាា សលា យដើមផីចងរកងអតថសញ្ញដ ណផលិតផលសកាថ នុពលកមពសុាត  និងអមយដ្ឋយ 
ការតាាំងបរា ញផលិតផលក្ខមរ យដើមផីពរងឹងយករ ថិ៍យឈាម េះ និងពរងីកការនាំយចញផលិតផលទាំង
យនេះយៅកាន់ទីផារអនថរាតតិ សរបុចាំនួន ០៥យលើក គឺយៅយខតថបាត់ដាំបង យខតថកាំពង់ចាម យខតថ
សធឹងក្រតង យខតថមណឍ លគិរ ីនិងយខតថកាំពត 

 បានចូលរមួសហការាតមួយរកសួងកសិកមម រកុាា របមាញ់ និងយនសទ យដើមផីចរចាាតមួយ
របយទសចិន ាតពិយសសាតមួយអគគរដឌបាលរតួតពិនិតយគុណភាព អធិការកិចច និងចតាថ ឡីស័កថ 
(AQSIQ) ននសធារណរដឌរបាតមានិតចិន កបុងការបញ្ជូ នបញ្ជ ីរកុមហ៊ាុននាំយចញអងករចូល
របយទសចិន និងសុាំចុេះបញ្ជ ីនាំផលិតផលកមពសុាតចូលទីផារចិនបក្នទមយទៀតមានដូចាត យរមច   
កញ្ចុ ងអងករ សក្ណថ កយសៀង ក្ផលសវ យ ក្ផលយចក ក្ផលយមៀន រគាប់កាយហវ ក្ផលស្សកានគ និងសាំបុក
ទឹកមាត់រតយចៀកកាាំ និងផលិតផលកសិកមមយផសងៗយទៀត។ 

   
ខ. ការពរងឹងនដ្រូពាណិជជរមម 

បានទទួលយរៀបចាំជាំនួបពាណិជជកមម រវាងពាណិជជករកបុងរបយទសាតមួយពាណិជជករ យរៅរបយទស 
និងដឹកនាំពាណិជជករយៅបាំយពញយបសកកមមពាណិជជកមមយៅយរៅរបយទស រមួមាន៖ របយទសជប៉ៃុន 
កូយរ ៉ៃ ឥណាឍ  កាណាដ្ឋ ចិន នថ និងយវៀតណាម ដូចាត៖ 
 យវទិកា The 4th India CLMV Business Conclave យៅរបយទសឥណាឍ  
 3rd Edition of Buyer Seller meet for Ceramic Products យៅរបយទសឥណាឍ  
 ដឹកនាំរកុមហ៊ាុនឯកជនកមពសុាតយៅចូលរមួវគគបណថុ េះបណាថ ល “Business Management” យៅ      

ទីរកុងតូកយូ របយទសជប៉ៃុន  



របាយការណ៍ បូកសរបុការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅអនុវត្តនក៍ារងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៨ 10 

 យវទិកា ២០១៧ Macao International Environmental Co-Operation Forum & Exhibition 

(២០១៧ MIECF) និងយរៀបចាំទីតាាំង យដើមផីសយមាពស ធមជឈមណឍ លពាណិជជកមមកមពសុាតយៅទីរកុង   
មា៉ៃ កាវ រពមទាំងសហការយរៀបចាំសិកាា សលាផសពវផាយផលិតផលកមពសុាត យដើមផីទក់ទញ     
វនិិយោគចិន 

 យវទិកា សថីពី “The 2017 First China Innovation Conference” យៅទីរកុងកាវ ងចូវ សធារណរដឌ
របាតមានិតចិន 

 កមមវធីិ Textiles India - 2017 យៅហគូចារា៉ៃត របយទសឥណាឍ   
 សហការាតមួយមជឈមណឍ លអាស៊ា ន-ជប៉ៃុន យរៀបចាំសិកាា សលាសថីពី “ASAEN Design 

Selection-Promoting Trade in Creative Industry” យៅរាជធានីភបាំយពញ 
 សិកាា សលា សថីពី “The 3rd Seminar on Promoting Service Trade” យៅទីរកងុ   កូឡាឡាាំពួរ 

របយទសមា៉ៃ យឡសីុ 
 សហការាតមួយរបយទសនថ យរៀបចាំសិកាា សលា សថីពីការពរងីកសកាថ នុពលពាណិជជកមមតាម   

រពាំក្ដនរវាងកមពសុាត-នថ យៅរាជធានីភបាំយពញ 
 ចូលរមួវគគបណថុ េះបណាថ ល សថីពី “Developed Marked Oriented Export Promotion Strategy  

Marketing Strategy” យៅទីរកុងណាកូោ៉ៃ  របយទសជប៉ៃុន 

 ចូលរមួសិកាា សលា សថីពី “CLMV Export Capacity Program in Laos” យៅទីរកុងយវៀងច័នធ 
របយទសឡាវ 

 យធវើាតវាគមិនកបុងសិកាា សលា សថីពី E-Commerce and Status Border Trade between 

Cambodia, Thailand and Vietnam “យៅរាជធានីភបាំយពញ ក្ដលយរៀបចាំយដ្ឋយសមាគមភាប ក់ររ
បញ្ជូ នទាំនិញកមពសុាត (CAMFFA) 

 សហការាតមួយយវៀតណាមយរៀបចាំយវទិកា សថីពី “Viet Nam-Cambodia 2017 Trade and 

Investment Forum ” យៅរាជធានីភបាំយពញ។ 

 

រ. ការងារសាថ នតាំណាងពាណិជជរមមដរៅរបដទស 
 បានបយងកើតសទ នយបសកកមមអចិនង្ក្នថយ៍ននរពេះរាាតណាចរកកមពសុាត របចាាំអងគការពាណិជជកមម

ពិភពយលាក (WTO) និងអងគការអនថរាតតិពាក់ព័នននឹងវស័ិយយសដឌកិចច ពាណិជជកមម យៅទីរកុង
ហសឺក្ណវ របយទសសវីស 

 រហូតមកដល់យពលយនេះ សទ នតាំណាងពាណិជជកមមអមសទ នអគគរាជទូតកមពសុាត របចាាំយៅយរៅ
របយទសមានចាំនួន ១២ គឺ ៖ សហព័ននរសុសីុ សហរដឌអាយមរកិ អូស្រសថ លី ក្ប៊ាលហសិក មា៉ៃ យឡសីុ 
ឥណឍូ យនសីុ ចិន យវៀតណាម នថ ជប៉ៃុន សធារណរដឌកូយរ ៉ៃ និងសឹងាបូរ។ី 
 

 សទ នតាំណាងពាណិជជកមមរបចាាំយៅរបយទសអូស្រសថ លី និងណូក្វលយហសឡង់ 
 ផសពវផាយ និងជាំរញុសកមមភាពពាណិជជកមម ផាល ស់បថូរព័ត៌មាន ពាក់ព័នននឹងការយធវើពាណិជជកមម 

យសវាកមមរបស់កមពសុាតាតមួយបរយទស 
 យធវើការទក់ទញពាណិជជករ និងវនិិយោគិនបរយទស ឲ្យកាន់ក្តមានចាំណាប់អារមមណ៍ កបុង

ការយធវើាតនដគូាតមួយភាគីកមពសុាត 



របាយការណ៍ បូកសរបុការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅអនុវត្តនក៍ារងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៨ 11 

 រមួចាំក្ណកកបុងការផសពវផាយ និងយលើកមុខមាត់ អាំពីកិតានុភាព និងសកាថ នុពលនន
របយទសកមពសុាតាតអាទិ៍៖ ពាណិជជកមម យសដឌកិចច វនិិយោគ យទសចរណ៍ រពមទាំងក្ផបកសាំខាន់
យផសងយទៀត ក្ដលមានការពាក់ព័នននឹងការជួយជាំរញុដល់ការរកីចយរមើនយសដឌកិចចកមពសុាត។  
 

 សទ នតាំណាងពាណិជជកមមរបចាាំរបយទសឥណឍូ យនសីុ 
 បានចូលរមួពិព័រណ៍ពាណិជជកមម-យទសចរណ៍ 
 បានរបឹកាពិយរគាេះយោបល់ និងភាជ ប់នដគូពាណិជជកមមចាំនួន១៤ រកុមហ៊ាុន 
 បានយរៀបចាំដ្ឋក់តាាំងបរា ញមាូបអាោរ និងបក្ងអមក្ខមរ យៅកបុងពិធីបុណយខួបអាស៊ា នយលើកទី៥០ 
 បានពិយរគាេះយោបល់ និងសរមបសរមួលដល់គណៈរបតិភូសហគមន៍យរមចអនថរាតតិ មក

សិកាក្សវងយល់ពីសទ នភាពយរមចយៅកមពសុាត 
 សហការ និងសរមបសរមួលាតមួយសទ នទូតឥណឍូ យនសីុ របចាាំយៅទីរកុងភបាំយពញ ដឹកនាំ

ពាណិជជករកមពសុាតចាំនួន ២៤រកុមហ៊ាុន មកចូលរមួ និងក្សវងរកនដគូកបុងឱកាសពិព័រណ៍
ពាណិជជកមមឥណឍូ យនសីុយលើកទី៣២។ 
 

 សទ នតាំណាងពាណិជជកមមរបចាាំយៅសហរដឌអាយមរកិ 
 បានចូលរមួសិកាា សលា កិចចពិភាកា កិចចរបជុាំ និងសនបិបាតយផសង  ៗក្ដលពាក់ព័នននឹងវស័ិយ 

យសដឌកិចច  ពាណិជជកមម រមួទាំងចូលរមួកិចចរបជុាំរបចាាំឆ្ប ាំរបស់ធនគារពិភពយលាក មូលនិធិ
របិូយវតទុអនថរាតតិ 

 បានផសពវផាយពីរពឹតថិការណ៍ពិព័រណ៍ផលិតផលនាំយចញ-នាំចូល យខតថ ១ ផលិតផល ១ 
កមពសុាតយលើកទី១២ និងយវទិកាស្សូវអងករកមពសុាតយលើកទី៦ យៅរកសួងពាណិជជកមមសហរដឌ   
អាយមរកិ បណាថ សទ នទូត និងសទ ប័នឯកជនយផសងយទៀត 

 បានចូលរមួកមមវធីិរបជុាំ Alliance of GSP Countries  ក្ដលមានសមាជិកចាំនួន ២៧
របយទស យដើមផីក្សវងយល់ និងតាមដ្ឋន ពីយគាលនយោបាយរបស់រដឌបាលរបធានធិបតី 
Trump ចាំយពាេះបញ្ញា  GSP និង យុទនសស្រសថកបុងការយសបើសុាំពនា GSP ក្ដលនឹងរតូវផុត
កាំណត់យៅនថៃទី៣១ ក្ខធបូ ឆ្ប ាំ២០១៧ ខាងមុខ 

 បានយធវើការសរមបសរមួល និងចូលរមួកិចចរបជុាំរកុមរបឹកាននកិចចរពមយរពៀងរកបខ័ណឍ
ពាណិជជកមម       វនិិយោគយលើកទី៤ យៅរដឌធានីវា៉ៃសីុនយតាន ក្ដលដឹកនាំយដ្ឋយ ឯកឧតថម 
បា៉ៃ ន សូរស័កថិ រដឌមង្ក្នថីរកសួងពាណិជជកមម។ 
 

 សទ នតាំណាងពាណិជជកមមរបចាាំយៅរបយទសមា៉ៃ យឡសីុ 
 បានសរមបសរមួល និងចូលរមួាតមួយគណៈរបតិភូកមពសុាត យៅសិកាក្សវងយល់         

បទពិយសធន៍ ពាក់ព័នននឹងកិចចដាំយណើ រការឧសាហកមមោឡាល់យៅរបយទសមា៉ៃ យឡសីុ 
 បានផថល់របឹកា និងជួយសរមបសរមួល ផថល់ព័ត៌មានទាំនក់ទាំនងដល់រកុមហ៊ាុន ពាណិជជករ 

បរយទស ក្ដលមានយវសនដ្ឋឌ នយៅមា៉ៃ យឡសីុ យដើមផីទទួលបានការចុេះបញ្ជ ីពាណិជជកមមយៅ
របយទសកមពសុាត បានចាំនួន ៣៤រកុមហ៊ាុន 

 បានយធវើរបាយការណ៍សថីពីទិនបន័យតនមលយរបងលក់រាយយៅតាមសទ នីយននកបុងរបយទស
មា៉ៃ យឡសីុយដើមផីផថល់ជូនមករកសួងពាណិជជកមម។ 

 សទ នតាំណាងពាណិជជកមមរបចាាំយៅរបយទសសឹងាបុរ ី



របាយការណ៍ បូកសរបុការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅអនុវត្តនក៍ារងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៨ 12 

 បានទទួលជួបពិភាកាការររាតមួយបណាថ រកុមហ៊ាុនឯកជនមួយចាំនួន យដើមផីក្សវងយល់
ពីបរោិកាសយធវើពាណិជជកមម និងវនិិយោគយៅកមពសុាត នីតិវធីិការចុេះបញ្ជ ីពាណិជជកមម និង
ក្សវងរកនដគូវនិិយោគ។  

 បានចូលរមួកិចចរបជុាំ សិកាា សលា កមមវធីិសយមាពស ធពិព័រណ៍ពាណិជជកមម ពាក់ព័នននឹងវស័ិយ
ពាណិជជកមម វនិិយោគ និងយទសចរណ៍ 

 បានចូលរមួយធវើបទបរា ញសថីពីឱកាសយធវើពាណិជជកមម និងវនិិយោគ យៅរពេះរាាតណាចរក
កមពសុាត យៅកបុងសិកាា សលា Market Insights Seminar on Cambodia ក្ដលយរៀបចាំយដ្ឋយ
សហព័ននពាណិជជកមមសឹងាបូរ។ី កបុងសិកាា សលាយនេះ មានតាំណាងរកុមហ៊ាុនចូលរមួ
របមាណ ៥០រកុមហ៊ាុន 

 បានយធវើលិខិតផសពវផាយ សថីពី “ពិព័រណ៍ផលិតផលនាំយចញ-នាំចូល យខតថ ១ ផលិតផល ១ 
កមពសុាតយលើកទី១២ករមិតអនថរាតតិ”ជូនដល់រកសួងការបរយទសសិងាបុរ ី រកសួងពាណិជជកមម 
និងឧសាហកមម របស់របយទសសិងាបុរ ីបណាថ សទ នទូត និងសទ នយបសកកមមបរយទសរបចាាំ
សិងាបុរទីាំងអស់ រពមទាំងសទ ប័នឯកជនសាំខាន់ៗ មួយចាំនួន 

 បានយធវើរបាយការណ៍អាំពីតនមលលក់រាយយរបងឥនធនៈយៅតាមសទ នីយចាំនួនបួន កបុងរបយទស
សិងាបុរ ី យផញើជូនរកសួងពាណិជជកមម យដើមផីយធវើាតមូលដ្ឋឌ នកបុងការកាំណត់តនមលលក់រាយ    
យរបងឥនធនៈយៅកមពសុាត។ 
 

 សទ នតាំណាងពាណិជជកមមរបចាាំយៅទីរកុងណាននីងរបយទសចិន 
 ជួបរបឹកា និងសរមបសរមួលជូនយភញៀវវនិិយោគចិន មកពីយខតថសីុឈួនននរបយទសចិន 

ដ្ឋក់ពាកយ និងយលើកគយរមាងវនិិយោគអាោរយវចខចប់ខាប តតូចយៅ CDC 
 បានចូលរមួយរៀបចាំយវទិកាផសពវផាយ និងជាំរញុពាណិជជកមមកមពសុាត យដ្ឋយយរៀបចាំយដ្ឋយ

រកសួងពាណិជជកមមននរពេះរាាតណាចរកកមពសុាត និងបានចូលរមួចាំក្ណកយរៀបចាំការររ
សយមាពស ធមជឈមណឍ លពាណិជជកមមកមពសុាតមួយចាំនួន របចាាំយៅរបយទសចិនផងក្ដរ 

 ចូលរមួយរៀបចាំពិព័រណ៍ និងកមមវធីិដាំយណើ រទសសនកិចចរបស់ថ្នប ក់ដឹកនាំ 
 បានយរៀបចាំពិធីចូលឆ្ប ាំរបនពណីាតតិក្ខមរ យដ្ឋយមានការបរា ញរបាាំរបនពណីវបផធម៌ាតតិ 

និងផសពវផាយយទសចរណ៍កមពសុាតក្ដលមានការចូលរមួពីមង្ក្នថីរដ្ឋឌ ភិបាលចិន អបកវនិិយោគ
ចិន និងនិសសិតកមពសុាតសរបុរបមាណាតង ២០០របូ។ 
 

 សទ នតាំណាងពាណិជជកមមរបចាាំយៅរបយទសយវៀតណាម 
 បានចូលរមួទទួលសវ គមន៍សយមឋចអគគមោយសនធិបតីយតយាត ហ៊ាុន ក្សន នយករដឌមង្ក្នឋី

ននរពេះរាាតណាចរកកមពសុាត និងរបតិភូាតន់ខពសស់អមដាំយណើ រ យៅកបុងយខតថ BINH PHUOC 
និងយខតថ BINH DUONG ក្ដលាតទីតាាំងរបវតថិសស្រសថទាំងរបាាំពីរកក្នលង សរមាប់ដាំយណើ រ
យឆ្ពស េះយៅការផឋួលរ ាំលាំរបបរបល័យពូជសសន៍ក្ខមររកហម 

 ចូលរមួរបជុាំាតមួយគណៈកមាម ធិការរបាតជនទីរកុង ហូ ជីមិញ សឋីពីគាំយរាងវនិិយោគទីរកុង 
ហូ ជីមិញ ចាំនួនពីរយលើក និងរបជុាំយៅរកសួងពាណិជជកមមននរពេះរាាតណាចរកកមពសុាត បាន
ចាំនួនមួយយលើក សឋីពីការសងសង់ផារអនថរាតតិ (ផារដ្ឋ) 



របាយការណ៍ បូកសរបុការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅអនុវត្តនក៍ារងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៨ 13 

 បានទទួលជួបាតមួយយលាកទីរបឹកាពាណិជជកមមននរបយទស IRAN បានចាំនួនពីរយលើក 
យហើយបានទាំនក់ទាំនងពិភាកាគាប អាំពីបញ្ញា ពាណិជជកមម យលើផលិតផលរបស់កមពសុាតមួយ
ចាំនួនសាំរាប់ការនាំយចញយៅកាន់របយទស IRAN ាតពិយសសអងករកមពសុាត 

 បានទទួលជួបបណាថ តាំណាងរកុមហ៊ាុន យដើមផីផសពវផាយព័ត៌មានពាណិជជកមម ក្សវងយល់
ពីទីផារ និងយគាលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពសុាត កបុងការចុេះបញ្ជ ីវនិិយោគយៅ
សទ នតាំណាងពាណិជជកមម។ 
 

 សទ នតាំណាងពាណិជជកមមរបចាាំយៅរបយទសក្ប៊ាលហសកិ 
 បានអមឯកអគគរាជទូតកមពសុាត ចូលរមួរាល់កិចចរបជុាំពាក់ព័នននឹងវស័ិយពាណិជជកមម ាត

ពិយសសចូលរមួរបជុាំាតមួយមង្ក្នថីសបងការអឺរ ៉ៃបុ យដើមផីយឆលើយបាំភលឺរាល់បញ្ញា ទាំងឡាយ ក្ដល
ពាក់ព័នននឹងវស័ិយពាណិជជកមមយៅសភាអឺរ ៉ៃបុ 

 បានសហការាតមួយសមាគមក្ខមរ តាាំងបរា ញផលិតផលសកាថ នុពលរបស់កមពសុាត ជូន
អតិថិជនក្ប៊ាលហសិកយៅរាល់យពលមានពិធីពិព័រណ៌ពាណិជជកមមទាំងឡាយ ក្ដលយរៀបចាំ
យដ្ឋយរបយទសមាច ស់ផធេះ 

 បានអយញ្ជ ើញអាជីវករ ផលិតករ កសិករក្ប៊ាលហសិក មកសថ ប់បទឧយទធសនមអាំពីវឌណនភាព
សទ នភាពនយោបាយថមី និងភាពរកីចាំយរ ើនយសដឌកិចច ពាណិជជកមម យទសចរណ៍ ក្ដលយធវើបទ
ឧយទធសនម យដ្ឋយឯកឧតថមបណឍិ ត ហ៊ាុន មា៉ៃ ក្ណត កបុងយគាលបាំណងយគៀងគរវនិិយោគ
ទុនថមីៗ ឱយមកវនិិយោគកបុងរពេះរាាតណាចរកកមពសុាត 

 បានផថល់យោបល់ជូនអាជីវករ កសិករ ឧសាហករ សស្រសថ ចារយ សិសស និសិសត ក្ដលក្សវង
យល់អាំពីសកាថ នុពលពាណិជជកមមនិងកាលានុវតថភាពយធវើធុរៈកិចចកបុងរពេះរាាតណាចរកកមពសុាត។ 
 

 សទ នតាំណាងពាណិជជកមមរបចាាំយៅសធារណៈរដឌកូយរ ៉ៃ 
 បានចូលរមួកិចចរបជុាំពិភាការវាងមង្ក្នថីមកពីសទ ប័នគយកូយរ ៉ៃ ាតមួយនឹងមង្ក្នថីាតតាំណាង

របស់សទ នទូតរបយទសអាស៊ា ន សថីពីកិចចសរមបសរមួលពាណិជជកមម កបុងការអនុវតថកិចច
រពមយរពៀងពាណិជជកមមយសរយីលើការអនុវតថ e-CO យៅទីរកុងយសអ៊ាូល។ 

 បានចូលរមួរបជុាំ និងសរមបសរមួលការអនុវតថកមមវធីិនន ក្ដលទក់ទងាតមួយនឹង    
កមពសុាតកបុងរកបខ័ណឍ មជឈមណឍ លអាស៊ា ន-កូយរ ៉ៃ 

 កបុងនមសទ នទូតបានទទួលយរៀបចាំពិព័រណ៌ចាំនួន០២យលើក និងបានចូលរមួាតកិតថិយស
យៅកបុងពិព័រណ៌របស់កូយរ ៉ៃ ២០១៧ ចាំនួន ០២យលើក យៅទីរកុងយសអ៊ាូលផងក្ដរ 

 បានរបឹកាយោបល់ និងផថល់ព័ត៌មាន សថីពីពាណិជជកមម វនិិយោគ និងក្សវងរកនដគូអាជីវកមម 
ជូនដល់រកុមហ៊ាុនកូយរ ៉ៃ បានមួយចាំនួន។ 
 

 សទ នតាំណាងពាណិជជកមមរបចាាំយៅរបយទសសវសី 
 បានចូលរមួយធវើឲ្យវយិសធនកមមកិចចរពមយរពៀងកមមសិទនិបញ្ញដ  យលើសុខភាពសធារណៈ 

ចូលាតធរមានកាលពីនថៃទី២៣ ក្ខមករា ឆ្ប ាំ២០១៧ 
 បានចូលរមួជាំរញុឲ្យកិចចរពមយរពៀងសរមួលពាណិជជកមម ក្ដលចូលាតធរមានកាលពីនថៃទី

២២ ក្ខកុមភៈ ឆ្ប ាំ២០១៧ 



របាយការណ៍ បូកសរបុការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅអនុវត្តនក៍ារងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៨ 14 

 សយរមចបានកបុងការយធវើទរមង់ក្បបបទ (Template) សរមាប់ឲ្យសមាជិកជូនដាំណឹង 

(Notification) យលើវធិានរបភពយដើមទាំនិញ (ROO) 

 បានទទួលយសចកថីជូនដាំណឹង យលើការអនុវតថយលើរបរពឹតថិកមមពិយសស របស់ពាណិជជកមម        
យសវា (Notification on Services Waivers) ពីរបយទសសមាជិកចាំនួន ២៥ និងយសចកថីជូន
ដាំណឹងយលើវធិានរបភពយដើមទាំនិញសមាជិកចាំនួន ១៤របយទស 

 បានដ្ឋក់សាំយណើ ចរចា (Proposals) តាំណាងឲ្យLDCs យលើឧបតទមភធនជលផល និងចូលរមួ
ដ្ឋក់សាំយណើ ាតមួយរកុមរបយទស G90 សថីពីរបរពឹតថិកមមពិយសស (Special &Differential 

Treatment) យៅយលខាធិការដ្ឋឌ នននអងគការ WTO 

 ទទួលបានជាំនួយបយចចកយទស (Technical Assistances)ពីរបយទសអូស្រសថ លី អាលលឺម៉ៃង់ និង
ចរកភពអង់យគលស សរមាប់ជួយដល់ការសរមបសរមួលដល់រកុមរបយទសអភិវឌណន៍តិចតួច 

 ទទួលបានជាំនួយបយចចកយទសយលើការជូនដាំណឹង (Technical Assistance on Notifications) ដល់
កមពសុាត ពីយលខាធិការដ្ឋឌ នអងគការពាណិជជកមមពិភពយលាក 

 ទទួលបានជាំនួយបយចចកយទសយផសងៗសរមាប់ចូលរមួរបជុាំ និងចូលរមួវគគបណថុ េះបណាថ ល
យផសងៗ។ 

 
 សទ នតាំណាងពាណិជជកមមរបចាាំយៅទីរកុងយប៉ៃកាាំង 

 បានចូលរមួសហការយរៀបចាំរពឹតថការណ៍យផសងៗ ាតមួយអគគនយកដ្ឋឌ នជាំរញុពាណិជជកមម
ននរកសួងពាណិជជកមមកមពសុាត យៅកបុងទីរកុង និងយខតថមួយចាំនួនរបស់របយទសចិន 

 បានជួបពិភាកាាតមួយ Mr. Luyan QI អគគនយករកុមហ៊ាុន Huawei Security Group 

(Macao) អាំពីការររបយងកើតមជឈមណឍ លពាណិជជកមមយៅមា៉ៃ កាវ 
 បានទសសនកិចច Nansha Free Trade Zone ននយខតថកាវ ងទុង យដើមផីសិកាយគាល

នយោបាយនាំទាំនិញកមពសុាតចូលមករបយទសចិន តាមរចក Nansha 

 បានយរៀបចាំទទួលដាំយណើ រទសសនកិចចរបស់អភិបាលយខតថសនសីុ មកកាន់របយទសកមពសុាត 

យដើមផីជាំរញុពាណិជជកមមយទវភាគី 

 បានជួបពិភាកាការររាតមួយ Mr. WANG Shoujun របធានរកុមហ៊ាុន CNNC យដើមផីអបអរ
សទរគយរមាងជីកអណថូ ងយៅកមពសុាត រពមទាំងពិភាកាបញ្ញា គយរមាង សថីពីសុខាភិបាល 

និងក្ថទាំសុខភាព ក្ដលគយរមាងយនេះ អាចជួយយលើកសធួយវស័ិយសុខាភិបាលយៅកមពសុាត 

យហើយគយរមាងយនេះ ភាគីរកុមហ៊ាុនចិនគាាំរទឱយមានគយរមាងបណថុ េះបណាថ ល។ បានសរមប
សរមួលផងក្ដរ ឲ្យមានកិចចពិភាកាយលើបញ្ញា ផលិតអគគិសនីយៅកមពសុាត។ ភាគីរកុមហ៊ាុន
ចិននឹងទាំនក់ទាំនងាតមួយរកសួងជាំនញ យដើមផីទទួលបានគាំយរាងវនិិយោគយលើវស័ិយ    
អគគិសនីយៅកមពសុាតផងក្ដរ 

 បានចូលរមួទទួលដាំយណើ រទសសនកិចចរបស់ សយមថចយតយាតនយករដឌមង្ក្នថី មកកាន់
សធារណរដឌរបាតមានិតចិន យដើមផីចូលរមួយវទិកាកាំពូលផលូវមួយ និងក្ខសរកវា៉ៃត់មួយ និង
យរៀបចាំយវទិកាជាំរញុពាណិជជកមម និងយទសចរណ៍ ក្ដលមានរកុមហ៊ាុនរបមាណ ៣០០     
រកុមហ៊ាុនចូលរមួ 

 បានចូលរមួទទួលដាំយណើ រអយញ្ជ ើញមកដល់ននគណៈរបតិភូកមពសុាត ក្ដលដឹកនាំយដ្ឋយ      
សយមថចយតយាត ហ៊ានុ ក្សន នយករដឌមង្ក្នថី ននរពេះរាាតណាចរកកមពសុាត និងចូលរមួពិព័រណ៍  
ជាំរញុណិជជកមមផងក្ដរ 



របាយការណ៍ បូកសរបុការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅអនុវត្តនក៍ារងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៨ 15 

 បានចូលរមួអមដាំយណើ រគណៈរបតិភូកមពសុាត ក្ដលដឹកនាំយដ្ឋយ សយមថចយតយាតនយក     
រដឌមង្ក្នថី ចូលរមួសយមាពស ធពិព័រណ៍ចិន-អាស៊ា ន និងបានជួយសរមបសរមួល និងចូលរមួាត
សកាីភាពកបុងពិធីចុេះហតទយលខា MOU រវាងរកសួងបរសិទ នននរពេះរាាតណាចរកកមពសុាត
ាតមួយរកុម CNNC របស់របយទសចិន។ 
 

 សទ នតាំណាងពាណិជជកមមរបចាាំរបយទសជប៉ៃុន 
 បានចូលរមួកិចចរបជុាំ សិកាា សលា យវទិកាធុរកិចច សថីពីពាណិជជកមម វនិិយោគ និង

យទសចរណ៍ 
 បានទទួលជួប និងពិភាកាការររាតមួយធុរកិចច ចាំនួន ២៤រកុមហ៊ាុន និងមង្ក្នថីរដ្ឋឌ ភិបាល

ជប៉ៃុន 
 បានផសពវផាយព័ត៌មាន សថីពីការតាាំងពិព័រណ៌ OPOP យៅភបាំយពញ ដល់ពាណិជជករជប៉ៃុន 
 បានយរៀបចាំ និងចូលរមួការតាាំងពិព័រណ៌ពាណិជជកមមកមពសុាត ឆ្ប ាំ២០១៧ យៅតូកយូ 
 ជួយសរមួលដល់ភាប ក់ររជប៉ៃុន កបុងការនាំយកអាំយណាយាតឧបករណ៍យភលងក្ដលយរបើរចួ       

ផថល់ជូនមនធីរអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា យខតថកណាថ ល ចាំនួន ២យលើក។  
 

 សទ នតាំណាងពាណិជជកមមរបចាាំរបយទសនថ 
 បានចូលរមួសរមបសរមួល ការយរតៀមយរៀបចាំចាត់ក្ចងកិចចរបជុាំយវទិកាយលើកទី២ នន

របយទសកមពសុាត ឡាវ ភូមា យវៀតណាម និងនថ ក្ដលយរគាងយរៀបចាំយៅ ក្ខកុមភៈ ឆ្ប ាំ២០១៨
យៅទីរកុងភបាំយពញ របយទសកមពសុាត 

 បានចូលរមួកិចចរបជុាំរកបខ័ណឍ  កិចចរពមយរពៀងសរមួលពាណិជជកមមឆលងកាត់រពាំក្ដន យដ្ឋយ
របព័ននសវ័យរបវតថិកមម សរមាប់បណាថ របយទសអាសីុបា៉ៃ សីុហវិក 

 បានចូលរមួសរមបសរមួលពិព័រណ៍ និងយវទិកាពាណិជជកមមអាស៊ា ន-ឥណាឍ  
 បានចូលរមួសរមបសរមួលកិចចរបជុាំគណរដឌមង្ក្នថីចរមុេះកមពសុាត-នថយលើកទី៣យៅភបាំយពញ 
 បានជួបយធវើការាតរបចាាំាតមួយទីរបឹកាពាណិជជកមមរបយទសហវីលីពីនរបចាាំទីរកុងបាងកក 

យដើមផីរបមូលទិនប័យយសដឌកិចច ពាណិជជកមម និងការសរមបសរមួលពាណិជជករ វនិិយោគិន
ហវីលីពីន មកក្សវងយល់ទីផារ រកនដគូពាណិជជកមម និងការបណាថ ក់ទុនយៅកមពសុាត 

 បានជួបពិយរគាេះយោបល់ និងសរមបសរមួលដល់ពាណិជជករនថ និងរកុមហ៊ាុនបរយទសាត
យរៀងរាល់ក្ខ យដើមផីជាំរញុផសពវផាយអាំពីសកាថ នុពលទីផារពាណិជជកមម និងការបណាថ ក់ទុន
យៅកមពសុាត។ 

 
២.២.៣. ការងារអភិវឌ្ឍនដ៍ោលនដោបាយពាណិជជរមម 

រ. ការងារដោលនដោបាយអភិវឌ្ឍន៍ផលតិផលហាឡាលដៅរមពុជា 
 បញ្ច ប់ការយរៀបចាំអនុរកឹតយ សថីពី “ការយរៀបចាំ និងការរបរពឹតថយៅននគណៈកមាម ធិការរតួតពិនិតយ

ផលិតផលោឡាលកមពសុាត” និងទទួលបានការអនុម័តពីរាជរដ្ឋឌ ភិបាល កាលពីនថៃទី២៩ ក្ខ
កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៦  

 យរៀបចាំយនថការ និងនីតិវធីិសមស្សបមួយចាំនួន ដូចាតរបកាសក្ដលមានការពាក់ព័នននឹងការ
យចញវញិ្ញដ បនបរតបញ្ញជ ក់ោឡាល ជូនរបតិបតថិករអាជីវកមម យដើមផីបញ្ញជ ក់យលើផលិតផល និង



របាយការណ៍ បូកសរបុការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅអនុវត្តនក៍ារងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៨ 16 

យសវាកមមោឡាល កបុងន័យកសងទាំនុកចិតថជូនអបកយរបើរបាស់ទាំងកបុង និងយរៅរបយទស ទាំង
ជនមុសលីម និងមិនក្មនមុសលីម 

 យរៀបចាំសិកាា សលាផសពវផាយអនុរកឹតយ សថីពីការយរៀបចាំ និងការរបរពឹតថយៅននគណៈកមាម ធិការ            
រតួតពិនិតយផលិតផលោឡាលកមពសុាតបានមួយយលើកយៅរាជធានីភបាំយពញ យដើមផីផថល់ព័ត៌មានបឋម
ដល់របតិបតថិករអាជីវកមមោឡាល បានរាតបពីយនថការននការអនុវតថកិចចការ ោឡាលយៅកមពសុាត 

 រកសួងបានចាត់បញ្ចូ នមង្ក្នថីរបស់យលខាធិការដ្ឋឌ នកិចចការោឡាល និងរកុមឯកយទសោឡាល 
យធវើទសសនកិចចសិកាក្សវងយល់ពីនីតិវធីិ និងយនថការននការអនុវតថការយចញវញិ្ញដ បនបរត     
ោឡាល យៅរបយទសមា៉ៃ យឡសីុ និងយៅរបយទសនថឡង់ដ៍ 

 យលខាធិការដ្ឋឌ នកិចចការោឡាលកមពសុាត យរគាងសហការាតមួយរកុមជាំនញការរបយទស      
មា៉ៃ យឡសីុ យដើមផីយរៀបចាំកសងក្ផនទីបរា ញផលូវ និងកសងសថង់ដ្ឋរោឡាលយលើផលិតផល
មាូបអាោរ និងយភសជជៈ សណាឌ គារ និងយភាជនីយដ្ឋឌ ន ផលិតផលអងករ យរមច យដើមផីតរមូវតាម
ទីផារក្ដលចង់បាន។ 

 
ខ. ការអភិវឌ្ឍផលតិផលដរមច 
 បញ្ច ប់ការសិកាស្សវរាតវ និងចុេះរបមូលទិនបន័យ សថីពីផលិតកមម កតាថ ទីផារ បញ្ញា របឈម 

ក្ដលកាំពុងយកើតមានចាំយពាេះកសិករ និងបានចងរកងាតឯកសរយុទនសស្រសថជាំរញុការនាំយចញ
យរមច និងកាំពុងយបាេះពុមពសផសពវផាយាតសធារណៈ 

 យរៀបចាំកសងយសៀវយៅបនធុកផលិតយរមច ឱយអនុយលាមតាមសថង់ដ្ឋរ GAP និងជួយបយងកើត
កាលមា៉ៃ សីុនដឹកនាំវស័ិយយរមចយៅកមពសុាត យដើមផីកសងទាំនុកចិតថយរមចក្ខមរគុណភាពខពសស់ យៅ
យលើទីផារ 

 យរៀបចាំយវទិកាយរមចយលើកទី១ យៅរាជធានីភបាំយពញ យដើមផីសិកាសីុជយរៅពីបញ្ញា របឈម និង
ឱកាសកបុងការអភិវឌណវស័ិយយរមចយៅកមពសុាត ក្ដលយរគាងមានសមាគមយរមចទូទាំងរបយទស
ចូលរមួ និងយរៀបចាំបយងកើតរកុមរបឹកាយរមចថ្នប ក់ាតតិ តាំណាងឲ្យវស័ិយយរមចទាំងមូល សរមាប់
យធវើាតនដគូាតមួយរាជរដ្ឋឌ ភិបាល។  
 

រ. ការអភិវឌ្ឍផលតិផលដ្ាំឡងូម ី
 សហការាតមួយអងគការ UNDP កមពសុាត យរៀបចាំយគាលនយោបាយដាំឡូមីកមពសុាត យដើមផីធានឲ្យ

មានចីរភាព និងការរកីលូតលាស់ក្ផបកផលិតកមម ពរងឹង និងយធវើឲ្យរបយសើរយឡើងសរវ ក់តនមល
ដាំឡូងមី និងក្រប កាល យទីផារក្ដលយបើកយហើយ ឲ្យកាល យាតទីផារក្ដលមានសកមមភាពយពញ
យលញ និងយជឿទុកចិតថបាន។ ឯកសរយគាលនយោបាយយនេះ នឹងបញ្ច ប់នចុងក្ខធបូ ឆ្ប ាំ២០១៧ 
ខាងមុខ 

 សហការាតមួយអងគការ UNDP កមពសុាត បានយរៀបចាំយវទិកាវនិិយោគ និងធុរកិចចដាំឡូងមី យៅ
យខតថយសៀមរាប យដើមផីយកៀរគរអបកវនិិយោគទុនមកពីបរយទសមកយបើកយរាងចរកក្កនចបដាំឡូងមី ឲ្យ
កាល យាតផលិតផលយផសងៗ តាមតរមូវទីផារ ក្ដលមានអបកចូលរមួចាំនួន ១៦០នក់ មកពី
របយទសចាំនួន ០៧របយទស ាតអបកវនិិយោគ អបកនាំយចញ អបករបមូលទិញ អបកក្កនចប និង
សមាគមផលិតដាំឡូងមី    

 យរៀបចាំទិវាដាំឡូងមីយលើកទី២ យៅយខតថនប៉ៃលិន យដ្ឋយមានអបកចូលរមួាតពាណិជជករ កសិករ អបក
នាំយចញ អបកក្កនចបចាំនួន ១,១៥០នក់ មកពីរាជធានី យខតថចាំនួន ០៧     
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 បានយរៀបចាំយបសកកមមពាណិជជកមមដាំឡូងមី យៅរបយទសឥណាឍ  និងរបយទសឥណឍូ យនសីុ  យដើមផី
ក្សវងរកនដគូពាណិជជកមម យលើផលិតផលយមៅមីក្ដលកមពសុាតផលិតបាន។ 

 
ឃ. ការអភិវឌ្ឍរស-ិពាណិជជរមមរមពុជា 

បានយរៀបចាំយវទិកាថ្នប ក់ាតតិ សថីពីការជាំរញុការអនុវតថយគាលនយោបាយអភិវឌណន៍កសិ-
ពាណិជជកមមកមពសុាតយលើកទី៤ យៅយខតថនប៉ៃលិន និងយលើកទី៥ យៅយខតថយសៀមរាប កបុងយគាលយៅជាំរញុ
ការយលើកកមពសស់ផលិតផលកបុងស្សុក ជាំរញុឲ្យមានសកមមភាពពាណិជជកមមរស់រយវ ើក ជាំរញុផលិតករ 
សិបផករ កសិករកមពសុាត ឲ្យយកចិតថទុកដ្ឋក់យលើផលិតកមមសអ ត ផលិតទាំនិញក្ដលមានគុណភាព 
និងសុវតទិភាព សរមាប់អបកយរបើរបាស់យដើមផីបយងកើតការររ បយងកើនរបាក់ចាំណូល និងជួយទប់សក ត់
ការយធវើចាំណាកស្សុករបស់យុវជនវយ័យកមងយៅតាមមូលដ្ឋឌ ន។ 

 
ង. ការងារអភិវឌ្ឍន៍ដោលនដោបាយអភិវឌ្ឍន៍ឧសាហរមមរមពុជា ២០១៥-២០២៥ 

បានចូលរមួពិនិតយយមើលយលើភាពយជឿនយលឿន ននការអនុវតថការរររបស់រកសួងពាណិជជកមម 
យរកាមកមមវធីិក្កទរមង់សីុជយរៅរបស់រកសួង កបុងការចូលរមួអនុវតថន៍តាមយគាលនយោបាយ
អភិវឌណន៍ឧសាហកមមកមពសុាត និងបានរាយការណ៍ាតរបចាាំជូនរកុមរបឹកាអភិវឌណន៍កមពសុាតក្ដលាត
យលខាធិការដ្ឋឌ នឲ្យរាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពសុាត។ 

 
ច. ការងារអភិវឌ្ឍន៍ដោលនដោបាយវិនិដោររមពុជា 

បានចូលរមួពិនិតយ និងផថល់ធាតុចូលយលើយសចកថីរពាងយគាលនយោបាយវនិិយោគថមីរបស់
កមពសុាត យដ្ឋយបានរ ាំយលចពីសមិទនផលាតវជិជមានរបស់រកសួងពាណិជជកមម យរកាមកមមវធីិក្កទរមង់  
សីុជយរៅរបស់ រកសួង និងបានផថល់របាយការណ៍យនេះ ជូនរកុមរបឹកាអភិវឌណន៍កមពសុាត ក្ដលាត
យលខាធិការដ្ឋឌ នឲ្យរាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពសុាត។ 

 
ឆ. ការងារបរោិកាសធុររិចច វិនិដោរ និងដទសចរណ៍  
 បានយរៀបចាំយវទិកាធុរកិចច វនិិយោគ និងយទសចរណ៍ កបុងឱកាសក្ដលរបយទសកមពសុាតបានចូល

រមួកបុងរពឹតថិការណ៍ពិព័រណ៍ចិន-អាស៊ា នរបចាាំឆ្ប ាំ បានចាំនួន ៥យលើក យៅទីរកុងណាននីញ 
តាំបន់សវយ័តយខតថកាវ ងសីុ ក្ដលមួយយលើកៗ មានពាណិជជករចិនចូលរមួចាំនួន ៥០០នក់។     
ការយរៀបចាំយវទិកាធុរកិចច វនិិយោគ និងយទសចរណ៍នឱកាសយនេះ គឺយដើមផីផសពវផាយពីឱកាស    
វនិិយោគ ទក់ទញយទសចរណ៍ចិនមកកាន់កមពសុាត និងជាំរញុទាំហាំពាណិជជកមម រវាងរបយទស
ទាំង២ កមពសុាត-ចិន ឲ្យមានលកាណៈកាន់ក្តរបយសើរយឡើង 

 បានយរៀបចាំសិកាា សលាផសពវផាយកមមវធីិក្កទរមង់របស់រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពសុាត និងកមមវធីិ     
ក្កទរមង់ របស់រកសួងពាណិជជកមម សរមបតាមរបត់សហគមន៍យសដឌកិចចអាស៊ា ន បានចាំនួន 
០១យលើក យៅសកលវទិាល័យកមពសុាត ក្ដលមានអបកចូលរមួចាំនួន ៣៥០នក់ និងយលើកទី២ 
យៅសណាឌ គារអីុមាវា៉ៃរ ីក្ដលមានអបកចូលរមួរបមាណ ១០០នក់។ 
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២.៣. ការងាររសាងបញ្ញតតិចាប់ពាណិជជរមម 
២.៣.១. ការងារដធវើដសចរតីរពាងចាប់ 

- យសចកថីរពាងចាប់សថីពីកិចចការពារអបកយរបើរបាស់ ចាប់សថីពីពាណិជជកមមតាមរបព័ននយអឡិចរតូនិក និង
យសចកថីរពាងចាប់សថីពីវយិសធនកមមចាប់សថីពីសភាពាណិជជកមម បានដ្ឋក់ជូន     ទីសថីការគណៈ រដឌមង្ក្នថី 
និងកាំពុងឆលងកាត់ដាំណាក់កាលពិភាកាតាមក្បបបទ និងនីតិវធីិ 

-  យសចកថីរពាងចាប់សថីពីកិចចសនាពាណិជជកមមកាំពុងសទិតកបុងដាំណាក់កាលពិភាការកុមចយងអៀត ក្ដល 
មានការចូលរមួពីតាំណាងរកសួងយុតថិធម៌ រកុមរបឹកាអបកចាប់ រកុមរបឹកាយសដឌកិចច សងគមកិចច 
និង វបផធម៌ តាមការក្ណនាំរបស់ទីសថីការគណៈរដឌមង្ក្នថី 

- យសចកថីរពាងចាប់សថីពីការរបកួតរបក្ជង បានបញ្ច ប់ការរតួតពិនិតយ និងសយរមចយលើយសចកថីរពាង
ចុងយរកាយ យៅថ្នប ក់រកសួង និងយរតៀមបញ្ជូ នយៅទីសថីការគណៈរដឌមង្ក្នថី 

- ចាប់សថីពីរបតិបតថិការក្ដលមានកិចចធាន រតូវបានអនថរសទ ប័នសយរមចមិនយធវើវយិសធនកមម យដ្ឋយ
ទុកឱយសទ ប័នពាក់ព័ននយរៀបចាំលិខិតបទដ្ឋឌ នសរមាប់អនុវតថាតក់ក្សថងតាមការចាាំបាច់ 

- ការផសពវផាយចាប់បានអនុវតថ តាមយគហទាំព័ររកសួង (www.moc.gov.kh) និងចុេះផសពវផាយ
ផាធ ល់ចាប់សាំខាន់ៗដូចាតចាប់សថីពីរបតិបតថិការក្ដលមានកិចចធាន ចាប់មជឈតថការពាណិជជកមម 
និង ចាប់កស័យធន តាមបណាថ យខតថរមួមាន បាត់ដាំបង យសៀមរាប  និង រពេះសីហនុ។ 

 
២.៣.២. ការងារតមកលល់ខិិតជូនដ្ាំណឹង 
          ពីក្ខមករា ដល់វចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៧ ការចុេះបញ្ជ ីតមកល់លិខិតជូនដាំណឹងយធវើបាន១១៧៦ (មួយពាន់មួយរយ

ចិតសិបរបាាំមួយ) ចាប់ ក្ដលមានរទពយអរបិូយ និងចលនរទពយរបិូយមួយចាំនួនរតូវបានដ្ឋក់ធាន។ 
 

២.៣.៣. ការងារវាយតនមលផលប៉ះពាលល់ខិិតបទដ្ឋឋ នរតិយតុតិ 
- បញ្ច ប់របាយការណ៍វាយតនមលបឋម (PAS) យលើយសចកថីរពាងរបកាសអនថររកសួង“សថីពីការកាំណត់

របូមនថសរមាប់ក្កសរមួលតនមលលក់រាយយរបងឥនននៈតាមសទ នីយ” និងកាំពុងពិនិតយ ក្ផបកយផសងយទៀត
ននយសចកថីរពាងចាប់សថីពីការរបកួតរបក្ជងយដើមផីវាយតនមលបនថយទៀត 

- ចូលរមួាតវាគមិនកបុងសនបិសីទថ្នប ក់តាំបន់អាស៊ា ន សថីពីការអនុវតថលអកបុងការវាយតនមលផលប៉ៃេះពាល់
លិខិតបទដ្ឋឌ នគតិយុតថិ និងកិចចរបជុាំចរមុេះ យរៀបចាំយដ្ឋយទីសថីការគណៈរដឌមង្ក្នថី និងវគគបណថុ េះបណាថ ល 
ននដូចាតវគគសិកាសថីពីការវភិាគបនធុកចាំណាយ និងផលចាំយណញ (CBA) និងវគគសិកាពី    
យគាលការណ៍យសដឌកិចចយៅសលា CamEd ចាំនួនពីរវគគ និងវគគបណថុ េះបណាថ លយផសងៗយទៀត០៤
យលើក យដើមផីបយងកើនសមតទភាពមង្ក្នថីកបុងការអនុវតថការររវាយតនមលផលប៉ៃេះពាល់លិខិតបទដ្ឋឌ នគតិយុតថ 
ក្ដលាតតរមូវការសរមាប់តាំបន់ និងពិភពយលាក។ 
 

២.៤. ការងារអភិវឌ្ឍនវ៍ិសយ័ឯរជន 
២.៤.១. ការងារអភិវឌ្ឍន៍ផលតិផល 

- ចុេះស្សវរាតវផលិតផលសកាថ នុពលដូចាតយរមចយៅយកាេះកុង សិបផកមមចិញ្ច ឹមរកយពើ រតសក់ក្ផអម 
របហុកអប់  និងសិបផកមមឫសសីយៅយសៀមរាប  សក្ណថ កបាយយៅសវ យយរៀង   ផាក អាំបិលយៅ
កាំពត      ដូងរកអូបយៅតាក្កវ រកូច និងមាប ស់យៅបាត់ដាំបង និងទាំពាាំងបារាាំងយៅនប៉ៃលិន 
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- ស្សវរាតវយៅតាំបន់យសដឌកិចចពិយសសយខតថយកាេះកុង រពេះសីហនុ និងយខតថបនធ យមានជ័យ យដើមផីយធវើ   
បចចុបផនថភាពផលិតផលសាំខាន់ៗក្ដលមានយៅកបុងយុទនសស្រសថសមាហរណកមមពាណិជជកមម កមពសុាត 
ឆ្ប ាំ២០១៤-២០១៨ (CTIS 2014-2018)  

- យរៀបចាំការបរា ញផលិតផលសច់កាថ មរបស់សហព័ននសមាគមជលផលសមុរទកមពសុាត និងផលិតផល 
រតសក់ក្ផអមរបស់សមាគមរតសក់ក្ផអមយសៀមរាបមានជ័យជូនដល់សណាឌ គារ និងអតិថិជនយៅ
យខតថយសៀមរាប 

- យរៀបចាំកិចចរបជុាំ និងដាំយណើ រទសសនៈកិចចរវាងសហព័ននសូរតអនថរាតតិរបយទសចិន និងគណៈកមមការ
អភិវឌណន៏វស័ិយសូរតកមពសុាត យៅកាន់យខតថតាក្កវ យសៀមរាប កណាថ ល បនធ យមានជ័យ និង       
រាជធានីភបាំយពញ យដើមផីជាំរញុវស័ិយសូរត និងក្កលមអគុណភាពផលិតផលសូរតកមពសុាត  

- យរៀបចាំបយងកើតមា៉ៃ កសញ្ញដ សមាគ ល់សូរតក្ខមរ យរកាមការឯកភាពពីគយរមាង EIF (CEDEP I) 
- យរៀបចាំចងរកងរបាយការណ៏លមអិតសថីពីដាំណាាំសកាថ នុពលរបស់យខតថកណាថ ល យកាេះកុង កាំពត 

នប៉ៃលិន រពេះវោិរសវ យយរៀង សធឹងក្រតង បាត់ដាំបង និងយខតថតផូងឃមុាំ 
- របជុាំសយរមចយលើអនុសារណៈយោគយល់គាប  កបុងការបយងកើតវទិាសទ នសូរតាតតិាតមួយរកសួង

ការររ និងបណថុ េះបណាថ លវាិតជ ជីវៈ និងគណៈកមមការជាំរញុអភិវឌណន៍វស័ិយសូរតកមពសុាត ក្ដលមាន
រកសួងពាណិជជកមមាតយលខាធិការដ្ឋឌ ន និងចុេះអនុសារណៈយោគយល់គាប រវាង     គណៈកមមការជាំរញុ
និងអភិវឌណន៍វស័ិយសូរតកមពសុាតាតមួយសហព័ននសូរតអនថរាតតិ(ISU) កបុងទិសយៅ         សហរបតិបតថិការ 
ទាំងការអភិវឌណ និងការជាំរញុពាណិជជកមមសូរតយលើទីផារអនថរាតតិ 

- យរៀបចាំសិកាា សលាផសពវផាយអាំពីគយរមាងជាំរញុទីផារសរមាប់កសិករខាប តតូច (AIMS) យៅយខតថ
បាត់ដាំបង តាក្កវ និងកាំពង់ចាម និងសិកាា សលាសថីពី ការផសពវផាយផលិតកមម និងផលិតផល 
សកាថ នុពល  យៅយខតថរពេះសីហនុ និងយខតថយសៀមរាប 

- យរៀបចាំសិកាា សលាសថីពី ការយឆលើយតបរបាាំងបយចចកយទសពាណិជចកមម សុវតទិភាពចាំណីអាោរ      
ការយវចខចប់ និងការដ្ឋក់ សល កសញ្ញដ  និងភសថុភារ យៅយខតថរពេះសីហនុ សវ យយរៀង និងកាំពត 

- យរៀបចាំសិកាា សលាសថីពីផលប៉ៃេះពាល់ននការក្កនចបដាំឡូងមី និងវធិានការកាត់បនទយោនិភ័យ យៅ
បាត់ដាំបង រពមទាំងការពរងឹងសមតទភាពអនុវតថតាមតរមូវការអនម័យ និងភូតគាមអនម័យយៅ
យសៀមរាប យដ្ឋយសហការាតមួយ UNDP ។ 

 

រ. ការងារអនុវតតន៍រដរមងជាំរញុទីផារសរមបរ់សរិរខ្នន តតូច (AIMS)  
 យរៀបចាំកិចចរបជុាំដាំយណើ រការអនុវតថគយរមាង (Launching of AIMS Project) យរកាមអធិបតីភាព

របស់ឯកឧតថមរដឌមង្ក្នថីរកសួងពាណិជជកមម យដើមផីផសពវផាយការអនុវតថគយរមាងដល់នដគូ      
ពាក់ព័នន និងសធារណៈជន សាំយៅទក់ទញការចូលរមួ និងការគាាំរទការអនុវតថគយរមាង       
រយៈយពល៦ឆ្ប ាំយនេះ និងយរគាងអនុវតថថវកិារបមាណាត៦១លានដុលាល រ ក្ដលកបុងយនេះាតថវកិា
កមចីពីមូលនិធិអភិវឌណកសិកមមអនថរាតតិ (IFAD) និងថវកិាបដិភាគពីរាជរដ្ឋឌ ភិបាល រពមទាំង
ការចូលរមួវនិិយោគរបស់វស័ិយឯកជនយរកាមរបូភាព Public Private Partnership (PPP) 

 យរៀបចាំរចួនូវអងគការយលខ  ាតរចនសមពស័ននសរមាប់អនុវតថគយរមាងរមួមានគណៈកមមការតរមង់ទិស 
ក្ដលមានសមាសភាពពីរកសួងយសដឌកិចចនិងហិរញ្ដវតទុ និងរកសួងពាណិជជកមម រកុមការររ
អភិវឌណន៍ ក្ខសសរវ ក់តនមល ការោិល័យមណឍ លភូមិភាគ និងការោិល័យតភាជ ប់ យៅតាមភូមិភាគ
ទាំងបី បយងកើតគណៈកមមការលទនកមម គណៈកមមការវនិិយោគសរមាប់ផថល់ទុនវនិិយោគ ក្ខសសរវ ក់
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តនមល និងទុនវនិិយោគសរមាប់បយងកើតរទពយសធារណៈ និងយរៀបចាំរចួ     កិចចរពមយរពៀងនដគូ  
រវាងបណាថ ញកសិករ និងសភាពាណិជជកមម ក្ដលរតូវចូលរមួអនុវតថគយរមាង 

 យរៀបចាំរចួយសចកថីបរោិយការររ សរមាប់យរ ើសទីរបឹកាាតតិ និងអនថរាតតិចាំនួន២៩តួនទី 
 អនុវតថការររអភិវឌណក្ខសសរវ ក់តនមលរមួមាន ការយធវើសិកាា សលាបណថុ េះបណាថ ល និងក្ណនាំ

បយចចកយទសតាមមណឍ លភូមិភាគទាំង៣ ចាំនួន៩យលើក សរមាប់ភាគីពាក់ព័នន យដើមផីកាំណត់    
អតថសញ្ញដ ណផលិតករ ចងរកងរកុមផលិតកមមសាំយៅអភិវឌណ និងយរៀបចាំយវទិកាពហុភាគីពាក់ព័នន 

 យរៀបចាំយសចកថីរពាងយសៀវយៅក្ណនាំសរមាប់អនុវតថគយរមាង (PIM) និងកូនយសៀវយៅសយងាប    
ការអនុវតថាតក់ក្សថងសរមាប់រកុមផលិតកមម និងភាគីពាក់ព័នន 

 បានយធវើលទនកមមរចួរាល់ សមាភ រ  បរកិាា រ ឧបករណ៍ ចាាំបាច់សរមាប់ការអនុវតថគយរមាងរមួមាន 
រថយនថ យទចរកោនយនថ សមាភ រការោិល័យ យរគឿងបាំពាក់ និងយរគឿងសរា រមឹ 

 យរៀបចាំយសចកថីរពាង ការក្ណនាំក្បបបទ យដើមផីកាំណត់ និងសយរមចការយសបើសុាំវនិិយោគ         
ក្ខសសរវ ក់តនមល (VCIF) និងយសៀវយៅសរមាប់ការយសបើសុាំវនិិយោគរទពយសធារណៈ (SDF) 

 យរៀបចាំ kick-off meeting សរមាប់យបសកកមមរតួតពិនិតយគយរមាង និងចូលរមួកបុងដាំយណើ រការ
រតួតពិនិតយាតក់ក្សថងរបស់យបសកកមមយនេះយៅតាមមណឍ លភូមិភាគទាំងបី។  

 
ខ. ការងារអភិវឌ្ឍសាថ បន័ពាណិជជរមម 
 យចញវញិ្ញដ បនប័រតទទួលសគ ល់ការតមកល់លកានថិកៈជូនសមាគម  និងសមពស័ននអាជីវកមមចាំនួន១១ 

ក្ដលមានជាំនញអាជីវកមមផលិតផលសវ យចនធី សូរត យរមច ឱសថបុរាណចិន ជលផលសមុរទ 
ផលិតផលទឹកពិស និងសមាគមសភាពាណិជជកមមអឺុរ ៉ៃបុ ជប៉ៃុន កាណាដ្ឋ និងសមាគម សិបផកមម
ក្ខមរ រពមទាំងសមាគមអាជីវកមមកមពសុាត-សិងាបុរ ី

 យចញរបកាសទទួលសគ ល់សមាសភាពការោិល័យរបតិបតថិសភាពាណិជជកមមមណឍ ល យខតថ
បាត់ដាំបង នប៉ៃលិន និងមណឍ លយខតថកាំពត ក្កប តាក្កវ រពមទាំងយចញប័ណតសមាគ ល់សមាជិក
ភាពសភាពាណិជជកមម ចាំនួន ១៥មណឍ ល  យហើយយរៀបចាំពិធីរបកាស និងរបគល់អនុរកឹតយសថីពីការ
ទទួលសគ ល់សមាជិកយរជើសតាាំងសភាពាណិជជកមមយខតថសវ យយរៀង 

 ចុេះពរងឹងការររ និងសរមបសរមូលការយរៀបចាំសនបិបាតសភាពាណិជជកមមយខតថយកាេះកុង កាំពង់ធាំ 
រកយចេះ យខតថកាំពត-ក្កប-តាក្កវ យខតថបនធ យមានជ័យ យខតថសវ យយរៀង យខតថយសៀមរាប          
ឧតថរមានជ័យ  បាត់ដាំបង និងយខតថនប៉ៃលិន 

 ចុេះពរងឹងការររ សមាគមអាជីវកមមស្សុករតនៈមណឍ ល និងស្សុកសាំឡូត យខតថបាត់ដាំបង 
សមាគមដាំឡូងមីស្សុករតពាាំងរបាសទ ស្សុកអនលង់ក្វង និង ស្សុកបនធ យអាំពិល ឧតថរមានជ័យ 

 យរៀបចាំចុេះអនុសារណៈយោគយល់គាប រវាងសភាពាណិជជកមមកមពសុាត និងសភាពាណិជជកមម    
បង់កាល យដស និងរវាងសភាពាណិជជកមមកមពសុាត និងសភាពាណិជជកមមទីម័រ 

 យបាេះយឆ្ប តបយងកើតសមាគមថមីចាំនួន៦គឺ សមាគមសូរតយកាេះដ្ឋច់ សមាគមអាជីវកមមសវ យចនធី
សធឹងក្សន សមាគមសវ យចនធីរបាសទបាលល័ងគ និងសមពស័ននសមាគមដាំឡូងមីឧតថរមានជ័យ 
សមាគមសវ យអនលង់ក្វង និងសមពសន័នសមាគមដាំឡូងមីបាត់ដាំបង 

 ក្កសរមួលលកានថិកៈ និងកិចចរពមយរពៀងការសងសង់ផាររមួសមពស័ននសមាគមជលផលសមុរទ
កមពសុាត រពមទាំងផសពវផាយអាំពីនីតិវធីិកបុងការដ្ឋក់តាាំងលក់ផលិតផលជលផល និងយរៀបចាំពិធី
សយមាពស ធផាររមួយនេះយៅកាំពត យរកាមអធិបតីភាពឯកឧតថមរដឌមង្ក្នថីរកសួងពាណិជជកមម 



របាយការណ៍ បូកសរបុការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅអនុវត្តនក៍ារងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៨ 21 

 សហការាតមួយ UNIDO យរៀបចាំ និងដាំយណើ រការយគហទាំព័រសមពស័ននសមាគមជលផលសមុរទ    
កមពសុាតរពមទាំងទទួលបានប័ណតសរយសើរពីអងគការUNIDO ចាំយពាេះការចូលរមួចាំក្ណកោ៉ៃ ង
សកមមរបស់រកសួងពាណិជជកមម កបុងការជាំរញុផលិតផលជលផលសមុរទកមពសុាត 

 យរៀបចាំរបាយការណ៍សយងាប សថីពីក្ផនការកសងសមតទភាពសមាគមដាំឡូងមីកមពសុាតាតមួយ   
អងគការ UNDP និងយរៀបចាំវគគបណថុ េះបណាថ លបយចចកយទសដ្ឋាំដុេះដាំឡូងមីបានទិនបផលខពសស់ដល់
សមាគមដាំឡូងមីយៅស្សុកបនធ យអាំពិល និងស្សុកអនលង់ក្វង យខតថឧតថរមានជ័យ និងសមាគម
អាជីវកមមដាំឡូងមីស្សុកសនថ ន់យខតថកាំពង់ធាំ។ 
 

២.៤.២. ការងារពិនិតយឃ្ល ាំដមើលសរមមភាពពាណិជជរមម 
- រតួតពិនិតយសនបិធិយរបងឥនននៈនិងោគ ស យៅយខតថរពេះសីហនុ និងយកាេះកុងចាំនួន ០៩រកុមហ៊ាុន រមួមាន 

រកុមហ៊ាុនសូគីមិុច យឆយវរ ៉ៃនកមពសុាត អិលយអចអ ភីធីធីកមពសុាត តូតាល់ លឹមលុង សវមិុីច   ប៊ាីវអឹីម និង
រកុមហ៊ាុនយតលាកមពសុាត និងក្កសរមួលរបកាសសថីពីការកាំណត់របូមនថនថលលក់រាយយរបងឥនននៈ និង
យចញយសចកថីជូនដាំណឹងសថីពីនថលលក់រាយយនេះបានចាំនួន២៧យលើក 

- តាមដ្ឋនពីការវវិតថន៍នថលយរបងឥនននៈយៅយលើទីផារអនថរាតតិ យដើមផីាតមូលដ្ឋឌ នកបុងការកាំណត់នថល
លក់រាយយរបងឥនននៈ និងផសពវផាយដល់រកុមហ៊ាុនលក់រាយយរបងឥនននៈយៅកមពសុាត 

- រតួតពិនិតយ និងតាមដ្ឋនការអនុវតថសកមមភាពការររដល់មនធីរពាណិជជកមមចាំនួន២២យលើក យៅ
យខតថកាំពត ក្កប រពេះសីហនុ តាក្កវ យពាធិ៍សត់ កាំពង់ឆ្ប ាំង រកយចេះ តផូងឃមុាំ យកាេះកុង កាំពង់សពសឺ នរពក្វង 
រកយចេះ តផូងឃមុាំ សវ យយរៀង ឧតថរមានជ័យ រពេះវោិរ បាត់ដាំបង នប៉ៃលិន យសៀមរាប បនធ យមានជ័យ 
កាំពង់ចាម កាំពង់ធាំ 

- តាមដ្ឋនការអនុវតថយចញលិខិតអនុញ្ញដ តយធវើអាជីវកមមពាណិជជកមម និងយសវាកមម (យចញយដ្ឋយមនធីរ
ចាំនួន ៦០៣៥ លិខិត និង យដ្ឋយរចកយចញចូលក្តមួយចាំនួន ២៦៨៥ លិខិត) និងលិខិតអនុញ្ញដ ត
យធវើអាជីវកមមតផូងថមមានតនមលាតយរគឿងអលរក រ (១១៧០ លិខិត) និងលិខិតអនុញ្ញដ តបិទសល កនថលាត
របិូយប័ណតបរយទស (ចាំនួន ៤៥៥ លិខិត) យដើមផីធានរបសិទនភាពននការយធវើរបតិភូកមមពីថ្នប ក់ាតតិ
យៅថ្នប ក់យរកាមាតតិ 

- យរៀបចាំចងរកងនថលទាំនិញចាាំបាច់របចាាំជីវភាព និងសនបិធិស្សូវ-អងករតាមបណាថ រាជធានី-យខតថ។  
 

២.៥. ការងារណផនការសថតិិ  និងផសពវផាយព័តម៌នពាណិជជរមម 
២.៥.១. ដបាះពុមពរពឹតតបរតពាណិជជរមម 
 បានក្កលមអរពឹតថិបរតព័ត៌មានពាណិជជកមមយដ្ឋយបក្នទមមាតិកា ខលឹមសរ និងអតទបទថមីមួយចាំនួន 
និងយបាេះផាយរពឹតថិបរតយនេះចាំនួន២៤ យលខ យសមើនឹង ៧២០០ចាប់។ 
 
២.៥.២. ការងារចងររងសថតិិ និងព័តម៌ន 

- បានចងរកង និងផសពវផាយសនធសសន៍នថលទាំនិញយរបើរបាស់ចាាំបាច់សាំខាន់ៗ មួយចាំនួនយលើទីផារ កបុង
របយទសរបចាាំសបាថ ហ៍ និងរបចាាំក្ខ 

- បានផថល់ទិនបន័យសទិតិនាំយចញ-នាំចូលដល់បុគគល ក្ដលបានយសបើសុាំ ចាំនួន១៥០យលើក 
- បានយរៀបចាំ និងបញ្ជូ លទិនបន័យសទិតិយៅកបុងរបព័ននរគប់រគងទិនបន័យសទិតិនាំយចញ-នាំចូលរបស់

រកសួង រពមទាំងស្សវរាតវ និងចងរកងឯកសរ សថីពីព័ត៌មានពាណិជជកមមាតតិ និងអនថរាតតិ 
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- បានយរៀបចាំសទិតិទាំនិញនាំយចញរបចាាំក្ខយរកាមរបព័ននអនុយរគាេះពាណិជជកមមយផសងៗដូចាត   សទិតិនាំយចញ 
យៅកាន់ USA, CANADA, CENTRAL & SOUTH AMERICA, EU, NON-EU, AFRICA ,
MIDDLE EAST និង ASIA AND OCEANIA។ 
 

២.៥.៣ ការងារដរៀបចាំណផនការពាណិជជរមម 
- យរៀបចាំឯកសរគាាំរទរមួមាន តារាងសូចនករ ចាំណាត់ថ្នប ក់ព័ត៌មាន/ទិនបន័យ និងរបភពព័ត៌មាន

ទិនបន័យ សរមាប់កសង “ក្ផនការយុទនសស្រសថអភិវឌណន៍ពាណិជជកមម ឆ្ប ាំ២០១៩-២០២៣” និងកិចច
របជុាំសរមបសរមួលាតមួយអងគភាពពាក់ព័នន យដើមផីរបមូលធាតុចូល 

- រតួតពិនិតយ និងក្កសរមួលធាតុចូលរបស់រកសួងពាណិជជកមម យៅកបុង“យគាលយៅអភិវឌណន៍
របកបយដ្ឋយចីរភាព” សរមាប់ការយធវើមូលដ្ឋឌ នីយកមមយគាលយៅយៅកបុងបរកិារណ៍កមពសុាត 

- សរមបសរមួល និងយរៀបចាំព័ត៌មានទិនបន័យរបស់រកសួងពាណិជជកមមសរមាប់ឆ្ប ាំ២០១៦ យហើយ
បញ្ជូ នយៅរកសួងក្ផនការ យដើមផីកសងទិនបន័យថ្នប ក់ាតតិ  

- ដ្ឋក់បញ្ចូ លកមមវធីិវនិិយោគសធារណៈ (ក.វ.ស.) បីឆ្ប ាំរ ាំកិល ២០១៨-២០២០ របស់រកសួង
ពាណិជជកមមយៅកបុងកមមវធីិ ក.វ.ស. ONLINE របស់រកសួងក្ផនការ 

- ផថល់ធាតុចូលរកសួងពាណិជជកមម យៅកបុងរបាយការណ៍ពាក់កណាឋ លអាណតថិននក្ផនការ    យុទនសស្រសថ 
អភិវឌណន៍ាតតិ )ផ.យ.អ.ជ(. ២០១៤-២០១៨  

- ផថល់តារាងសូចនកររបស់រកសួងពាណិជជកមមសរមាប់ដ្ឋក់បញ្ចូ លយៅកបុងរបព័ននទិនបន័យ  មូលដ្ឋឌ ន 
សូចនករអភិវឌណន៍ាតតិ (CAMInfo) យៅរកសួងក្ផនការ។ 
 

២.៥.៤. ការងារព័ត៌មនវិទា (ICT)  
- ក្កលមអ និងសរមិតសរមាាំងព័ត៌មានចាាំបាច់កបុងយគហទាំព័ររកសួង យដ្ឋយបញ្ចូ លព័ត៌មានថមីៗពី

សកមមភាពថ្នប ក់ដឹកនាំ សនធសសន៍នថលទាំនិញចាាំបាច់របចាាំនថៃ នថលលក់រាយយរបងឥនននៈ អារតាបថូររបាក់ 
សទិតិនាំយចញ-នាំចូលផលិតផល និងតនមលទាំនិញសាំខាន់ៗយលើទីផារអនថរាតតិ 

- អភិវឌណសមតទភាពយគហទាំព័ររបស់រកសួងដូចាត ការបយងកើតទាំព័រផធុកព័ត៌មានថមី យរកាមរបូភាព ាត
រពឹតថិបរតព័ត៌មាន ក្ដលឆលុេះបញ្ញច ាំងពីនថលទាំនិញរបចាាំនថៃ របចាាំក្ខ និងរបចាាំឆ្ប ាំ  

- ដ្ឋក់ឲ្យយរបើរបាស់ Email Domain Name របស់រកសួង និងយធវើការបណថុ េះបណាថ លយៅទីសថីការ
រកសួង និងយៅតាមមនធីរពាណិជជកមមរាជធានី-យខតថទាំង២៥ 

- ដ្ឋក់ដាំយណើ រការយសវា INTERNET យលផឿនយលឿន 200Mbps  និងតយមលើងឧបករណ៍ MikroTik យៅ
កបុងទិនបដ្ឋឌ នសាំរាប់ក្បងក្ចកយលផឿន INTERNET យៅតាមតរមូវការ និងដ្ឋក់ឱយដាំយណើ ការយសវា 
INTERNET តាមរបព័នន HOTSPOT 

- យផធរទិនបន័យ និងរបព័ននរបតិបតថិការមានកិចចធាន (SETFO) មកកបុងទិនបដ្ឋឌ នរបស់រកសួង 
- យធវើការតយមលើង Server និង Storage សរមាប់ Back-Up ការររចុេះបញ្ជ ីពាណិជជកមម និងបថូរ Hard 

Disk Server ចាំនួន ៣យរគឿង យដើមផីសរមួលដល់ដាំយណើ រការននរបព័នន 
- យផធរទិនបន័យននរបព័ននសវ័យរបវតថិកមម C/O មក Server យៅយលើ Cloud ថមី យដើមផីសរមួលរបតិបតថិការ

យសបើសុាំ C/O  ONLINE  
- យរៀបចាំរបតិបតថិការជួសជុលក្ថទាំទិនបដ្ឋឌ ន យដ្ឋយដ្ឋក់ឧបករណ៍ Heat Detector សរមាប់រតួតពិនិតយ 

សីតុណា ភាព និងសិកាការបាំពាក់ Firewall Palo Alto ាតមួយរកុមហ៊ាុនឯកជន រពមទាំងដ្ឋក់
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របព័នន Anti Virus សរមាប់ Servers របស់រកសួង និងរបព័ននទិនបន័យ (Database) និងបានជួសជុល 
មា៉ៃ សីុន Scan យមនដ យៅតាមនយកដ្ឋឌ ននន ។ 

 
២.៦. ការងារសមហរណរមមដសដ្ឋរិចចតាំបន ់អនុតាំបន ់និងនដ្រូ 
២.៦.១. សហរមន៍ដសដ្ឋរិចចអាស៊ាន 

- នថៃទី២៦-២៩ ក្ខយមស ឆ្ប ាំ២០១៧៖ កិចចរបជុាំកាំពូលអាស៊ា នយលើកទី៣០យៅទីរកុងមា៉ៃ នីលឡា 
របយទសហវីលីពីន ៖  

 បានទទួលសគ ល់អាំពីយសចកថីរតូវការរបស់អាស៊ា ន កបុងការយរតៀមខលួនយអាយបានលអ យដើមផី
អាចទញយកផលរបយោជន៍យអាយបានាតអតិបរមាពី 4th Industrial Resolution 

 បានយពញចិតថចាំយពាេះការយផាថ តយកចិតថទុកដ្ឋក់កាន់ក្តខាល ាំងយឡើងចាំយពាេះការអភិវឌណ MSMEs 
ក្ដលាតកមាល ាំងរញុរចានកាំយណើ នយសដឌកិចច 

 បានយលើកទឹកចិតថអាស៊ា នបនថពរងឹងការចូលរមួរវាងវស័ិយឯកជន និងសធារណៈ យលើកកមពសស់ 
តមាល ភាពវធិានការមិនក្មនពននគយ សមញ្ដកមមនីតិវធីិគយ ាតយដើម និងសវ គមន៍ចាំយពាេះ
យគាលយៅកាំណត់កាត់បនទយតនមលជួញដូរពាណិជជកមម ១០% យៅរតឹមឆ្ប ាំ ២០២០។ 

- កិចចរបជុាំរដឌមង្ក្នថីយសដឌកិចចអាស៊ា ន AEM យលើកទី៤៩៖ 
 បានអនុម័ត ASEAN Seamless Trade Facilitation Indicators  
 បានអនុម័ត ASEAN Inclusive Business Framework 
 បានអនុម័ត ASEAN Work Programme on Electronic Commerce 2017-2025 
 បានអនុម័ត AEC 2025 Trade Facilitation Strategic Action Plan 
 បានអនុម័ត ASEAN High-Level Principles on Consumer Protection 
 បានអនុម័ត ASEAN Regional Principles for Good Business Registration Practices 

- នថៃទី១២-១៤ ក្ខវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៧៖ កិចចរបជុាំកាំពូល អាស៊ា នយលើកទី៣១ យៅទីរកុងមា៉ៃ នីលឡា 
របយទសហវីលីពីន ៖ 

 បានអនុម័ត ASEAN Declaration on Innovation  
 ASEAN-wide Self-Certification Scheme នឹងអនុវតថបានកបុងឆ្ប ាំ ២០១៨ និងកិចចរពមយរពៀង 

ពាណិជជកមមយសវាកមមអាស៊ា ន នឹងរតូវចុេះហតទយលខា យដ្ឋយរដឌមង្ក្នថីយសដឌកិចចអាស៊ា ន យៅឆ្ប ាំ 
២០១៨ 

 បានជាំរញុមង្ក្នថីក្ផបករបកួតរបក្ជងបយងកើនកិចចខិតខាំរបឹងក្របងបនថយទៀត យដើមផីពរងឹងបរសិទ ន
របកួតរបក្ជងរបស់អាស៊ា ន យទេះបីាតមានការបញ្ច ប់នូវឯកសរចាំនួនពីរទក់ទងនឹងការ
របកួតរបក្ជងក៏យដ្ឋយ 

 បានយកាតសរយសើរចាំយពាេះការចាប់យផថើមសយមាពស ធ ASEAN Mentorship for Entrepreneurs 
Network (AMEN) និងការសិកាអាំពីការចូលរមួរបស់សហរគាសមីរកូ តូច និងមធយម 
(MSMEs) យៅកបុងយសដឌកិចចឌីជីតាល់ 

 បានបញ្ញជ ក់អាំពីសរៈសាំខាន់កបុងការរកា ASEAN Centrality and Unity កបុងការកសង
តាំបន់យដ្ឋយក្ផអកយលើយនថការក្ដលដឹកនាំយដ្ឋយអាស៊ា ន ដូចាត អាស៊ា នបូក១ អាស៊ា នបូក៣ 
យវទិកាតាំបន់អាស៊ា ន ាតយដើម 

 បានកត់សមាគ ល់ថ្ន ការសិកាអាំពីពាកយយសបើសុាំរបស់ Timor-Leste ចូលាតសមាជិកអាស៊ា ន 
កាំពុងដាំយណើ រការ។ ដូយចបេះ ថ្នប ក់ដឹកនាំ ទនធឹងរង់ចាាំលទនផលននការចរចារបស់រកុមការររ
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រកុមរបឹកាសរមបសរមួលអាស៊ា ន យៅកបុងក្ខធបូ ឆ្ប ាំ២០១៧ និងបានជាំរញុអងគភាពក្ផបក 
អាស៊ា នពាក់ព័នន បនថរកសកមមភាពកសងសមតទភាពពាក់ព័នន សរមាប់ការចូលរមួរបស់ 
Timor-Leste យៅកបុងអាស៊ា ន។ 

- កិចចរបជុាំភាពាតនដគូយសដឌកិចចរគប់រជុងយរាតយរបចាាំតាំបន់ (RCEP) ឆ្ប ាំ២០១៧៖  
 ពាណិជជកមមយសវា៖ ការពិភាកាយលើយសចកថីរពាងជាំពូកយសវាពាណិជជកមម មានវឌណនភាព 

គួរឲ្យកត់សមាគ ល់យដ្ឋយកិចចរបជុាំបានពិភាកាយលើយសចកថីរពាងមារតាទាំង៣៣ យដ្ឋយយផាថ ត 
សាំខាន់យលើ មារតា សថីពីវសិលភាពននជាំពូកពាណិជជកមមយសវា និងមារតាក្ដលពាក់ព័នននឹង
ការយធវើរបូមនថយទវកញ្ច ប់សនា (Dual Listing Approach)។ កិចចរបជុាំក៏បានពិភាកាយលើបញ្ញា
រចកចូលទីផារ ការយផធរកញ្ច ប់សនាយៅបញ្ជ ីអវជិជមាន  (Negative List)           និងបមាល ស់ទី  
របូវន័ថបុគគល  

 ពាណិជជកមមទាំនិញ៖ រកុមការររបានយល់រពមយៅយលើកិចចការជាំោនបនធ ប់ក្ដលរតូវយធវើ 
យដើមផីយដ្ឋេះស្សយវធិានការមិនក្មនពននគយ(NTMs) និងយគាលការណ៍សថីពីវធីិយដ្ឋេះស្សយ
ការចរចាសាំយណើ  និងផថល់តារាងពននគយ។ រកុមការររ នឹងយធវើអាទិភាពកបុងការសាំអាតអតទ
បទក្ដលមាន ៤ មារតា ក្ដលបានកាំណត់យៅកបុង Key Element Papers។ 
 

២.៦.២.  នដ្រូអាស៊ាន 
រ.  អាស៊ាន-ចិន 
  ពិធីសរយធវើវយិសធនកមមកិចចរពមយរពៀងរកបខណឍ  សថីពីកិចចសហរបតិបតថិការយសដឌកិចច   
ទូលាំទូលាយ និងកិចចរពមយរពៀងមួយចាំនួនយទៀតយរកាមកិចចរពមយរពៀងរកបខ័ណឍ យនេះរវាងអាស៊ា ន 
និងចិន៖ កមពសុាតទទួលបានការផថល់សចាច ប័នពីរដឌសភា និងរពឹទនសភា យហើយរពេះមោកសរតបាន
ឡាយរពេះហសទយលខាឱយយរបើរបាស់ចាប់យនេះរចួរាល់យហើយ។ 
 
ខ.  អាស៊ាន-រដូរ ៉
  ពិធីសរទី៣យធវើវយិសធនកមមកិចចរពមយរពៀងពាណិជជកមមទាំនិញរវាងអាស៊ា ននិងកូយរ ៉ៃ៖ កមពសុាត 
ទទួលបានការផថល់សចាច ប័នពីរដឌសភា និងរពឹទនសភា យហើយរពេះមោកសរតបានឡាយរពេះហសទយលខា 
ឱយយរបើរបាស់ចាប់យនេះរចួរាល់យហើយ។ 

 
រ.  អាស៊ាន-ជប៉ុន 
  ពិធីសរយធវើវយិសធនកមមកិចចរពមយរពៀងភាពាតនដគូយសដឌកិចចរគប់រជុងយរាតយអាស៊ា ន និង     
ជប៉ៃុន៖  រដឌមង្ក្នថីយសដឌកិចចអាស៊ា ន និងជប៉ៃុន បានឯកភាពយៅនថៃទី១១ ក្ខវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៧ យហើយ
យរគាងចុេះហតទយលខាយៅយដើមឆ្ប ាំ២០១៨។ 
 
ឃ.  អាស៊ាន-រសុស ី
 អនុសារណៈយោគយល់គាប រវាងអាស៊ា ន និង គណៈកមមការយសដឌកិចចអឺរ ៉ៃបុ-អាសីុ (Eurasian 

Economic Commission-EEC) រតូវបានបញ្ច ប់ នឹងយរគាងចុេះហតទយលខានយពលខលីខាងមុខ 
 ការសិកាលទនភាព (Feasibility Study) ចរចាពាណិជជកមមយសររីវាងអាស៊ា ន និងEurasian 

Economic Union-EAEU ៖ ភាគីទាំងពីរកាំពុងផាល ស់បថូរព័ត៌មាន និងក្សវងយល់អាំពីនីតិវធីិនផធកបុង។ 
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ង.  អាស៊ាន-ហុងរងុ 
  បានចុេះហតទយលខាយលើកិចចរពមយរពៀពាណិជជកមមយសរអីាស៊ា ន-ហុងកុង និងកិចចរពមយរពៀង      
វនិិយោគអាស៊ា ន-ហុងកុង នកិចចរបជុាំកាំពូលអាស៊ា ន ននថៃទី១២ ក្ខវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៧។ 

 
ច.  អាស៊ាន-អឺរ ៉បុ 
 រដឌមង្ក្នថីយសដឌកិចចអាស៊ា ន និងរដឌមង្ក្នថីពាណិជជកមមអឺរ ៉ៃបុ បានរបកាសយបើកការចរចាពាណិជជកមមយសរ ី

តាំបន់ និងតាំបន់ នកិចចរបជុាំរដឌមង្ក្នថីចយងអៀតយសដឌកិចចអាស៊ា នននថៃទី៨-១០ ក្ខមីន ឆ្ប ាំ២០១៧ 
 រកុមការររចរចាអាស៊ា ន-អឺរ ៉ៃបុ បានកាំពុងពិភាកាយលើការបយងកើតរកបខ័ណឍ សរមាប់កិចចរពមយរពៀង 

ពាណិជជកមមយសរអីាស៊ា ន-អឺរ ៉ៃបុ 
 
ឆ.  អាស៊ាន-កាណាដ្ឋ 
 បានបញ្ច ប់របាយការណ៍បឋមសថីអាំពីការសិការមួ (Joint Feasibility Study) សរមាប់ពាណិជជកមម 

យសរអីាស៊ា ន-កាណាដ្ឋ យហើយភាគីទាំងពីរនឹងបញ្ចូ លយោបល់ សីុជយរៅបក្នទមយទៀតយដើមផីឱយ
ស្សបយៅតាមលកាខណឍ របតិបតថិ (ToR)។ 

 
២.៦.៣.  ការងារអនុតាំបន់ 

- កមពសុាត-ឡាវ-មីោ៉ៃ ន់មា៉ៃ -យវៀតណាម-នថ (CLMVT) ៖ បាន និងកាំពុងយរៀបចាំរបធានបទននកិចចរបជុាំ 
(Theme) និងយសចកថីរពាងបយងកើតគណៈកមមការ និងអនុគណៈកមមការ យរតៀមយធវើមាច ស់ផធេះយរៀបចាំ
CLMVT Forum យៅយដើមឆ្ប ាំ២០១៨ 

- នថៃទី០៦ ក្ខតុលា ឆ្ប ាំ២០១៧ ៖ កិចចរបជុាំរកុមការររសថីពីការតភាជ ប់យសដឌកិចច កមពសុាត-ឡាវ-          
យវៀតណាម (CLV)៖  រកុមការររបានពិភាកាយលើយសចកថីរពាងក្ផនការសកមមភាពសថីពីការតភាជ ប់   
យសដឌកិចច កមពសុាត-ឡាវ-យវៀតណាម បានបញ្ច ប់៥០%យហើយ។ ចាំក្ណក ៥០% យទៀតនឹងបញ្ច ប់យៅ
កិចចរបជុាំគណៈកមមការសរមបសរមួលចរមុេះយលើកទី ១១ យៅក្ខធបូ ឆ្ប ាំ២០១៧។ 

 
២.៦.៤.  ការងារដទវភារី 

- សធារណរដឌរបាតមានិតចិន ៖ បានចុេះអនុសារណៈយោគយល់គាប  សថីពី ពាណិជជកមមយអឡិចរតូនិក 
ននថៃទី១០ ក្ខវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៧។ 

- នថ៖ បានយរៀបចាំរបជុាំពាណិជជកមមចរមុេះថ្នប ក់ឧតថមមង្ក្នថី ននថៃទី១៣-១៤ ក្ខមីន ឆ្ប ាំ២០១៧ យដ្ឋយបាន
ពិភាកាយលើយុទនសស្រសថកាំយណើ នននកិចចសហរបតិបតថិការយសដឌកិចច យៅតាមបណាថ យខតថាតប់រពាំក្ដន 
(Growth Strategy of Border Provinces’ Economic Cooperation) និងអនុសារណៈយោគយល់
គាប សថីពី កិចចសហរបតិបតថិការជាំរញុពាណិជជកមម 

- បង់កាល យដស៖ អនុសារណៈយោគយល់គាប សថីពីពាណិជជកមមអងករ ចុេះនថៃទី ០២ ក្ខសីោ ឆ្ប ាំ២០១៧។ 
 

២.៧. រិចចសហរបតិបតតកិារដសដ្ឋរិចច និងពាណិជជរមមជាមួយអឺរ ៉បុ មជឈមឹបូព៌ា និងអាស្តហវរិ 
២.៧.១. រិចចសហរបតិបតតិការដសដ្ឋរិចច និងពាណិជជរមមជាមួយអឺរ ៉បុ 

- កបុងអាំឡុងយពលកិចចរបជុាំយលើកទី១ ននរកុមការរររមួសថីពី កិចចសហរបតិបតថិការរវាងរាជរដ្ឋឌ ភិបាល
ននរពេះរាាតណាចរកកមពសុាត និងគណៈកមមការយសដឌកិចចអឺរ ៉ៃបុ-អាសីុ យៅនថៃទី១៣ ក្ខកុមភៈ ឆ្ប ាំ២០១៧ 
យៅរាជធានីភបាំយពញ ភាគីទាំងពីរបានចុេះហតទយលខាយលើយសចកថីក្ថលងការណ៍រមួសថីពីទាំនក់ទាំនង
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យសដឌកិចច និងពាណិជជកមម កមពសុាត និងសមាជិកននសហភាពយសដឌកិចចអឺរ ៉ៃបុ-អាសីុ អាំពីពាណិជជកមម និង
ការវនិិយោគ អនម័យ ភូតគាមអនម័យ និងវធិានការបសុយពទយ បទដ្ឋឌ នគតិយុតថបយចចកយទស 
បទដ្ឋឌ នគតិយុតថគយ វស័ិយកមមសិទនិបញ្ញដ  និងកិចចសរមួលពាណិជជកមម ការយលើកទឹកចិតថឲ្យមានការ 
វនិិយោគយដ្ឋយផាធ ល់ និងការយធវើសកមមភាពពាណិជជកមមយផសងៗ និងការយរៀបចាំកិចចរបជុាំយលើកទី២ 
ក្ដលនឹងរបរពឹតថយៅយៅទីរកុងម៉ៃូសគូ ននសហព័ននរសុសីុ 

- ថ្នប ក់ដឹកនាំរកសួងពាណិជជកមមបានទទួលជួប ឯកឧតថម Valeriu Arteni ភារៈធារនីនសទ នទូតរ ៉ៃមូា៉ៃ នី
របចាាំកមពសុាតមាននិយវសនដ្ឋឌ នយៅទីរកុងោណូយ ពិភាកាយដើមផីជាំរញុកិចចសហរបតិបតថិការយសដឌកិចច 
ពាណិជជកមម និងវនិិយោគ រវាងកមពសុាត និងរ ៉ៃមូា៉ៃ នី 

- ថ្នប ក់ដឹកនាំរកសួងពាណិជជកមមបានទទួលជួប ឯកឧតថម Dmitry Tsvetkov  ឯកអគគរដឌទូតសហព័នន
រសុសីុ របចាាំយៅកមពសុាត យដ្ឋយយផាថ តសាំខាន់យលើការជាំរញុឲ្យមានជាំនួបពិភាកាយវទិកាវស័ិយឯកជន
រវាងរបយទសទាំងពីរ ជាំរញុការនាំចូលផលិតផលកសិកមមពីកមពសុាតរមួមាន៖ អងករ យៅស៊ាូ និង
សវ គមន៍អបកវនិិយោគិនរសុសីុមកមពសុាត  និងបយងកើតរកុមការររចរចា (Working Group)។ រកសួង
ពាណិជជកមម បានជូនដាំណឹងយៅសទ នទូតសហព័ននរសុសីុរបចាាំកមពសុាត យដើមផីរ ាំលឹក និងជាំរញុការ    
អនុវតថការអនុយរគាេះពននយលើទាំនិញកមពសុាតរបមាណជិត៣០០០មុខ ចូលយៅកាន់ទីផាររសុសីុយដ្ឋយ
មិនាតប់ពនន និងកូតា។ បានពិភាកាាតមួយ ឯកឧតថម Dmitry Tsvetkov  អាំពីសាំយណើ សិការមួ   
ននកិចចរពមយរពៀងពាណិជជកមមយសរ ី រវាងសហភាពយសដឌកិចចអឺរ ៉ៃបុ-អាសីុ (EAEU) និងអាស៊ា ន 
(ASEAN) និងពាណិជជកមមយសរ ីកមពសុាត-EAEU 

- រកសួងពាណិជជកមម បានបញ្ជូ នបញ្ជ ីវស័ិយអាទិភាពខពសស់ និងគយរមាងរមួគាប  សរមាប់កិចច           
សហរបតិបតថិការាតមួយ EAEU និងបញ្ជ ីសថីពីបញ្ញា ននពាក់ព័នននឹងការនាំយចញទាំនិញកមពសុាត យៅសហ
ភាព យសដឌកិចចអឺរ ៉ៃបុ-អាសីុ (EAEU)  

- ថ្នប ក់ដឹកនាំរកសួងពាណិជជកមមបានទទួលជួប ឯកឧតថម Beketzhan Zhumakhanov ឯកអគគរដឌទូត
កាហាក់សទ នរបចាាំកមពសុាត យដ្ឋយយផាថ តយលើការជាំរញុកិចចសហរបតិបតថិការយសដឌកិចច ពាណិជជកមម 
និងវនិិយោគរវាងរបយទសទាំងពីរ 

- ថ្នប ក់ដឹកនាំរកសួងពាណិជជកមមបានទទួលជួប យលាកបណឍិ ត Sergey PRONIN នយករបតិបតថិ
រកុមហ៊ាុន RSTradehouse ននសហព័ននរសុសីុ យដើមផីយរតៀមលកាណៈយរៀបចាំយវទិកាធុរកិចចរវាងកមពសុាត 
និងសហភាពយសដឌកិចចអឺរ ៉ៃបុ-អាសីុ(EAEU) ក្ដលនឹងរបរពឹតថយៅយៅនថៃទី១៦ ក្ខធបូ ឆ្ប ាំ២០១៧ យៅ
រាជធានីភបាំយពញ ទនធឹមនឹងយនេះក្ដរ រកសួងបានយរតៀមលកាណៈយសធើរក្តរចួរាល់យហើយ 

- យៅនថៃទី២៩-៣០ក្ខមិថុន ឆ្ប ាំ២០១៧ បានរបជុាំយលើកទី២ ននគណៈកមាម ធិការចរមុេះ សថីពី          
កិចច   សហរបតិបតថិការពាណិជជកមម និងយសដឌកិចច រវាងកមពសុាត និងយបឡារសុ យៅទីរកុងមីនសក និង
បានចុេះហតទយលខាយលើកាំណត់យហតុរមួ ក្ដលមានខលឹមសរសាំខាន់  ៗ ដូចាតការជាំរញុពាណិជជកមម 
យទវភាគី ជាំរញុឲ្យទិញផលិតផលកសិកមមពីកមពសុាត ពរងឹងវស័ិយអនម័យ និងភូតគាមអនម័យ 
ជាំរញុ និងពរងីកការវនិិយោគ ការផាល ស់បថូរព័ត៌មានយទសចរណ៍ និងវបផធម៌ និងយវទិកាធុរកិចច 

- យៅនថៃទី២៣-២៤ ក្ខសីោ ឆ្ប ាំ២០១៧ បានចូលរមួកិចចរបជុាំយលើកទី១០ ននគណៈកមមការអនថររដ្ឋឌ ភិបាល 
កមពសុាត-រសុសីុសថីពីកិចចសហរបតិបតថិការពាណិជជកមម យសដឌកិចច វទិាសស្រសថ និងបយចចកយទស យៅ
សហព័ននរសុសីុ យដ្ឋយបានឯកភាពជាំរញុយរៀបចាំបញ្ជ ីសាំយណើ លមអិតននគយរមាងវនិិយោគរមួសរមាប់
កិចចសហរបតិបតថិការកមពសុាត-រសុសីុ យលើវស័ិយពាណិជជកមម យសដឌកិចច និងវនិិយោគដល់ឆ្ប ាំ២០២០ 
និងកមពសុាតក៏បានយសបើសុាំឲ្យភាគីរសុសីុ ពិនិតយលទនភាពយរៀបចាំកិចចរបជុាំយលើកទី២ ននរកុមការររាតន់
ខពសស់ យដើមផីជាំរញុគយរមាងវនិិយោគអាទិភាពរមួរវាងកមពសុាត និងរសុសីុ  
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- ថ្នប ក់ដឹកនាំរកសួងពាណិជជកមមបានទទួលជួបឯកឧតថម EVGUENI STEFANOV STOYTCHEV ឯកអគគរដឌទូតនន
សធារណរដឌប៊ាុលោគ ររីបចាាំកមពសុាត ក្ដលមាននិយវសនដ្ឋឌ ន យៅទីរកុងោណូយ យដ្ឋយបានបញ្ច ប់យសច
កថីរពាង ននកិចចរពមយរពៀង សថីពីកិចចសហរបតិបតថិការយលើវស័ិយយសដឌកិចច  វទិាសស្រសថ និងបយចចកយទស 
រវាងកមពសុាត និងប៊ាុលោគ រ ីនិងយរគាងចុេះហតទយលខាយៅយពលសមស្សបខាងមុខ 

- នថៃទី១៧-១៩ ក្ខតុលា ឆ្ប ាំ២០១៧ បានសហការយរៀបចាំាតមួយ អងគការអនថរាតតិននរបយទស
និោយភាសបារាាំង(OIF) សថីអាំពីការរបឹកាយោបល់ថ្នប ក់តាំបន់ (អាសីុ ការាយបៀន និងបា៉ៃ សីុហវិក) 
យដើមផីយរតៀមចូលរមួសនបិសីទយលើកទី១១ ថ្នប ក់រដឌមង្ក្នថីរបស់អងគការពាណិជជកមមពិភពយលាក(WTO) 
យៅយខតថយសៀមរាប យដ្ឋយកិចចរបជុាំយនេះសងកត់ធៃន់ និងទទួលបានលទនផលសាំខាន់ៗ ដូចាតការ
ជាំរញុឲ្យរបយទសអភិវឌណន៍ អនុវតថការយបើករចកទីផារសរមាប់របយទសអភិវឌណន៍តិចតួចយដ្ឋយមិន
ាតប់ពនន និងកូតា (DFQF) ក្ខសសរវ ក់តនមលននផលិតផលកបាស និងការអនុវតថកិចចសរមួល
ពាណិជជកមម (TFA) 

- រកសួងបានសហការសិកាស្សវរាតវាតមួយ Economic Research Institute for ASEAN and 
East Asia (ERIA) អាំពីអតទរបយោជន៍ និងផលប៉ៃេះពាល់ននការចរចាកិចចរពមយរពៀងពាណិជជកមម
យសរ ី(FTA) រវាងកមពសុាត និងសហភាពយសដឌកិចចអឺរ ៉ៃបុ-អាសីុ (EAEU) ក្ដលការសិកាស្សវរាតវយនេះ 
យសធើរក្តចប់សពវរគប់យហើយ។  

 
២.៧.២. រិចចសហរបតិបតតិការដសដ្ឋរិចច និងពាណិជជរមមជាមួយមជឈមឹបូព៌ា 

- បានទាំនក់ទាំនងាតមួយរបយទសកាតា យដើមផីឈានយៅដល់ការពិនិតយ យសចកថីរពាងចុងយរកាយនន
កិចចរពមយរពៀងសថីពីកិចចសហរបតិបតថិការយលើវស័ិយយសដឌកិចច ពាណិជជកមម និងបយចចកយទស  
សរមាប់យរតៀមចុេះហតទយលខាយៅយពលសមស្សបណាមួយ 

- បានទាំនក់ទាំនងាតមួយសទ នទូតសធារណរដឌតួកគីរបចាាំយៅកមពសុាត សថីពីការយរៀបចាំកិចចរបជុាំយលើក
ទី២ ននគណៈកមមការយសដឌកិចចចរមុេះ រវាងកមពសុាត និងតួកគី ក្ដលយរគាងនឹងរបរពឹតថយៅយៅតួកគី
យៅយពលខាងមុខ  

- បានទាំនក់ទាំនងាតមួយសទ នទូតរដឌគូក្វ ៉ៃតរបចាាំកមពសុាតយៅភបាំយពញ សថីពីលទនភាពននការយរៀបចាំកិចច
របជុាំយលើកទី២ ននគណៈកមាម ធិការពាណិជជកមមចរមុេះ រវាងកមពសុាត និងរដឌគូក្វ ៉ៃត យៅរដឌគូក្វ ៉ៃត ក្ដល
អាចនឹងយធវើយឡើងយៅកបុងរតីមាសទី១ ឆ្ប ាំ២០១៨។  

 
២.៧.៣. រិចចសហរបតិបតតិការដសដ្ឋរិចច និងពាណិជជរមមជាមួយអាស្តហវរិ 

- ថ្នប ក់ដឹកនាំរកសួង បានជួបរបជុាំពិភាកាការររាតមួយគណៈរបតិភូមកពីបណាថ របយទសយៅទវីប
អាង្ក្ហវិក រមួមាន៖ អាង្ក្ហវិកខាងតផូង កូម៉ៃូរសុ យអតយូពី និងកូឌីវរ័ យដើមផីជាំរញុកិចចសហរបតិបតថិការ
យសដឌកិចច និងពាណិជជកមម 

- ឯកឧតថមរដឌមង្ក្នថីរកសួងពាណិជជកមម បានជួបពិភាកាការររាតមួយ យលាក Kamalidini SOUEF 
តាំណាងរកសួងហិរញ្ដវតទុ និងថវកិា ននសហភាពកូម៉ៃូរសុ។ កូម៉ៃូរសុបានបរា ញចាំណាប់អារមមណ៍
ចង់ទិញអងករ និងសាំយលៀកបាំពាក់ពីកមពសុាត។ 

 
២.៧.៤. ពាណិជជរមមរសូវ-អងករ 

- សហភាពអឺរ ៉ៃបុ (EU) បានបរា ញអាំពីការយចញបទបផញ្ដតថិថមីពាក់ព័នននឹង ការករមិតកាំណត់ការយរបើ
របាស់ កាកសាំណល់សរធាតុគីមីសកមម Tricyclazole យៅ ០.០១មីលីរកាម។ រកសួងពាណិជជកមម បាន



របាយការណ៍ បូកសរបុការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅអនុវត្តនក៍ារងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៨ 28 

អយញ្ជ ើញរកសួងកសិកមម សហព័ននស្សូវ-អងករកមពសុាត សហគមន៍កសិកមម រកុមហ៊ាុនផគត់ផគង់សរធាតុគីមី
សកមមសរមាប់ដាំណាាំកសិកមម តាំណាងយរាងចរកមា៉ៃ សីុនកិនស្សូវ អបកផលិតនាំយចញស្សូវ-អងករកមពសុ
ាត និងតាំណាងរកសួង-សទ ប័នពាក់ព័នន បរា ញអាំពីបទបផញ្ដតថិថមីយនេះ ឱយយល់ដឹងអាំពីការោម
ឃាត់ និងការដ្ឋក់កាំរតិសរធាតុគីមីសកមម Tricyclazole និងយដើមផីយរតៀមយរៀបចាំវធិានការទុកាតមុន 
យៅនឹងការោមឃាត់យនេះ 

- សហព័ននស្សូវអងករ និងសទ ប័នយដើមផីជួយផសពវផាយ និងពនយល់ឱយសមាជិកសហព័ននស្សូវ-អងករកមពសុាត 
សហគមន៍កសិកមម រកុមហ៊ាុនផគត់ផគង់សរធាតុគីមីសកមមសរមាប់ដាំណាាំកសិកមម តាំណាងយរាងចរក
មា៉ៃ សីុនកិនស្សូវ អបកផលិត-នាំយចញស្សូវ-អងករកមពសុាត និងតាំណាងរកសួង-សទ ប័នពាក់ព័ននឱយយល់
ដឹងអាំពីការោមឃាត់ និងការដ្ឋក់កាំរតិសរធាតុគីមីសកមម Tricyclazole ក្ដលមានយៅកបុងអងករ
កមពសុាត និងយដើមផីយរៀបចាំវធិានការទុកាតមុន ទក់ទងនឹងការោមឃាត់ និងកាត់បនទយការយរបើ
របាស់សរធាតុគីមីសកមម Tricyclazole យនេះ 

- ថ្នប ក់ដឹកនាំរកសួងបានជួបពិភាកាាតមួយ គណៈរបតិភូននសហភាពអឺរ ៉ៃបុ ក្ដលដឹកនាំយដ្ឋយ 
យលាក Nikolaos Zaimis ទទួលបនធុកការររពាណិជជកមមសហភាពអឺរ ៉ៃបុ(EU) យដើមផីពិយរគាេះ
យោបល់ាតយលើកទី៤ សថីពីពាណិជជកមមអងករយៅកាន់ទីផារសហភាពអឺរ ៉ៃបុ៖ ១). ពិនិតយអាំពីសទ ន
ភាពការនាំយចញរបយភទអងករ និង ២). EU បានបរា ញអាំពីតួយលខការនាំចូលអងករសទិតយរកាមរបព័នន
អនុយរគាេះពនន (EBA) សរបុចាំនួន ១,២៥ លានយតាន (តួយលខពីក្ខកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១៦ដល់ក្ខសីោ 
ឆ្ប ាំ២០១៧)  ក្ដលកបុងយនេះតួយលខនាំចូលពីកមពសុាតយសមើនឹង ៤៥%។ 

 
២.៨. រិចចសហរបតិបតតិការពាណិជជរមមជាមួយទវីបអាដមររិ 

- បានចូលរមួកិចចរបជុាំសថីពីកិចចរពមយរពៀងរកបខ័ណឍ វនិិយោគ និងពាណិជជកមមយលើកទី៤ (TIFA) នថៃទី
៨ ក្ខសីោ ឆ្ប ាំ២០១៧ យៅវា៉ៃសីុនយតាន ឌី.សីុ សហរដឌអាយមរកិ។ ាតលទនផល ភាគីទាំងពីរបាន
ឯកភាពបយងកើតរកុមការររ យដើមផីពិភាកាបនថយលើវស័ិយចាំនួន៥៖ ១). កមមសិទនិបញ្ញដ  ២). ជាំនួយ
បយចចកយទសទក់ទងនឹងការកសងចាប់ ការអនុវតថកិចចរពមយរពៀង សរមួលពាណិជជកមមយរកាម
រកបខ័ណឍ  WTO ការយរៀបចាំខលួនសរមាប់ពិចារណាចូលរមួកបុងកិចចរពមយរពៀងបយចចកវទិាព័ត៌មាន   
អនម័យ និងភូតគាមអនម័យ ននវស័ិយកសិកមម ជាំនួយកសងធនធានមនុសសក្ផបកសុវតទិភាព
ចាំណីអាោរ ការកសងសមតទភាពអនុវតថន៍ចាប់ឧបាស្ស័យពាណិជជកមម និងចាប់របកួតរបក្ជង 
និងការកសងសមតទភាពកបុងការអនុវតឋចាប់ពាណិជជកមមតាមរបព័ននយអឡិចរតូនិក ៣). យសវាបង់
របាក់តាមរបព័ននយអឡិចរតូនិក ៤). វស័ិយការររ និង ៥). វស័ិយពាណិជជកមម។ ភាគីទាំងពីរបាន    
ឯកភាពថ្ន របជុាំរកុមការរររតូវជួបគាប ២ដងកបុងមួយឆ្ប ាំ យដើមផីយដ្ឋេះស្សយបញ្ញា ននកបុងយគាល
បាំណងពរងឹងបក្នទមយទៀតនូវកិចចសហរបតិបតថិការវនិិយោគ និងពាណិជជកមមយទវភាគី 

- បានដ្ឋក់ញតថិតវា៉ៃ យលើផលិតផលសាំយលៀកបាំពាក់ វាយនភណឍ័  និងក្សផកយជើង យៅកាន់សទ ន
តាំណាងពាណិជជកមមសហរដឌអាយមរកិ (USTR) សរមាប់ការពិនិតយយឡើងវញិនូវរបពនន័អនុយរគាេះពនន
ទូយៅរបចាាំឆ្ប ាំ២០១៧ របស់សហរដឌអាយមរកិ (GSP Review Program 2017) 

- បានបញ្ជូ នរកុមហ៊ាុនចាំនួន០៣ ចូលរមួសនបិសីទពាណិជជកមមយសកតឈីវ ៉ៃន់-អាសីុ ទីរកុងRegina យខតថ
សយសកតឈីវ ៉ៃន់ កាណាដ្ឋ យហើយមានពាណិជជករយៅកាណាដ្ឋ មានចាំណាប់អារមមណ៍ចាំយពាេះ
ផលិតផលយរមច និងសាំបុករតយចៀកកាាំរបស់កមពសុាត 

- សហការាតមួយទីភាប ក់ររអភិវឌណន៍អនថរាតតិសហរដឌអាយមរកិ (USAID) កបុងការយរៀបចាំសិកាា សលា 
ផសពវផាយសថីពី “ការអនុវតថកិចចសរមួលពាណិជជកមមអងគការពាណិជជកមមពិភពយលាក” និងបរា ញ
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ពីលទនផលស្សវរាតវ៖ ១). សទ នភាពបចចុបផនបរបស់កមពសុាត ២). ឥទនិពលនន ក្ដលអាចយកើតយឡើង
ពីការអនុវតថកិចចរពមយរពៀង TFA យនេះ ៣). ចាំណុចអាទិភាពក្ដលគួររតូវបានក្កទរមង់ យដើមផីអនុវតថ និង
អនុយលាមតាមកិចចរពមយរពៀងមួយយនេះ ៤). ការវភិាគលមអិតយលើមារតានីមួយ នៗនកិចចរពមយរពៀង និង៥). 
កាលានុវតថភាពននការបយងកើតគណៈកមាម ធិការាតតិសរមាប់កិចចសរមួលពាណិជជកមម 

- បានយរៀបចាំការរបជុាំពិភាកា ាតមួយគណៈរបតិភូរបស់រកុមរបឹកាធុរកិចចអាយមរកិ-អាស៊ា ន យដើមផី
ក្សវងយល់ពីសកាថ នុពលយធវើពាណិជជកមម និងវនិិយោគយៅកមពសុាត ក្ដលមានរកុមហ៊ាុនធាំៗចាំនួន១៤ 
របស់ហរដឌអាយមរកិ ក្ដលមានយដើមទុនសរបុាតង ពីរប៊ាីលានដុលាល រ។  
 

២.៩. ការងារសមហរណរមមពាណិជជរមមពភិពដោរ 
- បានចូលរមួកិចចរបជុាំតុមូលចិនយលើកទី៦ និងយវទិកាថ្នប ក់រដឌមង្ក្នថីយលើកទី១១ យៅនថៃទី០៩ ដល់នថៃទី

១៣ ក្ខធបូ ឆ្ប ាំ២០១៧ យៅទីរកុងប៊ាូណូសក្អយរស របយទសអាហសង់ទីន យដើមផីបនថចរចាយលើបញ្ញា
ក្ដលយៅយសសសល់ពីកិចចរបជុាំយលើកទី១០ ដូចាត៖ បញ្ញា កសិកមម (កបាស) ការឧបតទមភធន     
ជលផល ការយលើកក្លងពនន និងមិនកាំណត់ចាំនួនកូតា របរពឹតថិកមមពិយសស និងបញ្ញា ថមីគឺការយធវើ
ពាណិជជកមមតាមរបព័ននយអឡិចរតូនិក 

- បានយរៀបចាំកិចចរបជុាំ ការរតួតពិនិតយយឡើងវញិយគាលនយោបាយពាណិជជកមមកមពសុាតយលើកទី២ ទទួល
បានយាតគជ័យ យៅទីរកុងហសឺក្ណវ របយទសសវីស យៅនថៃទី២១ និង ២៣ ក្ខវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៧។ 
ការយធវើការរតួតពិនិតយយឡើងវញិនូវយគាលនយោបាយពាណិជជកមមគឺ យដើមផីបយងកើនតមាល ភាព និងការ
យល់ដឹងអាំពីយគាលនយោបាយ និងការអនុវតថយគាលនយោបាយពាណិជជកមមរបស់កមពសុាតតាមរយៈ
ការរតួតពិនិតយាតយទៀងទត់តាមកាលវភិាគ និងយដើមផីយបើកការវាយតនមលពហុភាគីអាំពីឥទនិពលនន
យគាលនយោបាយយលើរបព័ននពាណិជជកមមពិភពយលាក 

- បានយរៀបចាំកិចចរបជុាំអនថររកសួង សថីពីការយធវើចាំណាត់ថ្នប ក់វធិានការននកិចចរពមយរពៀងកិចចសរមួល
ពាណិជជកមម (TFA) និងបានយធវើយសចកថីជូនដាំណឹងសថីពីការយធវើចាំណាត់ថ្នប ក់វធិានការកិចចរពមយរពៀង 
TFA របស់កមពសុាត យដ្ឋយអងគការ WTO បានយធវើការផសពវផាយាតសធារណៈយៅនថៃទី៣១ ក្ខ
សីោ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

- បានយធវើបចចុបផនបភាព យលើតារាងកមមវធីិរបស់រាជរដ្ឋឌ ភិបាលយរកាមរកបខ័ណឍ អងគការ WTO Work 
program ក្ដលមានសកមមភាព បញ្ដតថិ និងចាប់សរបុចាំនួន ៨៣ 

- បានយរៀបចាំកិចចរបជុាំតុមូលចិនយលើកទី៥ (The 5th China Round Table) យៅនថៃទី ២០ ដល់នថៃទី
២៣  ក្ខមីន ឆ្ប ាំ២០១៧ យៅទីរកុងយសៀមរាប។ កិចចរបជុាំយនេះបានទទួលការឧបតទមភពីរដ្ឋឌ ភិបាល
របយទសចិន និងអនុវតថន៍ យដ្ឋយអងគការ WTO កបុងយនេះមានការចូលរមួពីថ្នប ក់រដឌមង្ក្នថី ននរបយទស   
អភិវឌណន៍តិចតួចក្ដលាតសមាជិកអងគការ WTO និងអងគការអនថរាតតិមួយចាំនួនសរបុអបកចូលរមួ
របមាណ៤០នក់។ លទនផលននកិចចរបជុាំយនេះ គឺយដើមផីផថល់ាតយវទិកាសរមាប់របយទសអភិវឌណន៍    
តិចតួច ក្ដលាតសមាជិក WTO និងរបយទសអភិវឌណន៍តិចតួច ក្ដលកាំពុងយសបើចូលាតសមាជិក       
អងគការ WTO កបុងការក្ចករ ាំក្លកបទពិយសធន៍ននពាក់ព័ននដល់ការចូលាតសមាជិក 

- បានសហការយរៀបចាំកិចចរបជុាំយវទិកាយសដឌកិចចពិភពយលាកសថីពីអាស៊ា នឆ្ប ាំ២០១៧ យៅនថៃទី១០ ដល់
នថៃទី១២ ក្ខឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៧។ លទនផលននកិចចរបជុាំយនេះគឺ យដើមផីពរងឹងវស័ិយអប់រ ាំភាពាត    
សហរគិន របព័ននបយចចកវទិាកបុងការយធវើពាណិជជកមម។ យវទិកាយនេះ ាតយវទិកាអងគការអនថរាតតិមួយ
សរមាប់កិចចសហរបតិបតថិការសធារណៈ និងឯកជន។ កិចចរបជុាំយនេះនឹងកាល យាតយវទិកាដ៏លអ
សរមាប់អបកជាំនួញពីវស័ិយនន យដើមផីចាប់នដគូកបុងការយធវើវនិិយោគ  
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- រពេះរាាតណាចរកកមពសុាត រតូវបានយរជើសយរ ើស ាតរបធានសរមបសរមួលរកុមរបយទសអភិវឌណន៍    
តិចតួច (LDCs) យរកាមរកបខ័ណឍ អងគការ WTO កាលពីនថៃទី២០ ក្ខមករា ឆ្ប ាំ២០១៧។ រកសួង
បានយធវើការផសពវផាយដល់សធារណៈជន អាំពីសរៈសាំខាន់កបុងការទទួលយកតួនទីយនេះ យដើមផី
ជួយរបយទសអភិវឌណន៍តិចតួចកបុងការចរចាននដូចាត ការមិនាតប់ពនន និងមិនាតប់កូតា (DFQF) 
ការផថល់នូវការអនុយរគាេះពនន (GSP) របរពឹតថិកមមពិយសស (S&DT)។  

 
២.១០. ការងារសហរបតិបតតិការអនតរជាត ិនិងររប់ររងជាំនួយ 
២.១០.១. ការងាររបសរ់មមវិធីពិពិធរមម និងពរងីរការនាាំដចញរបសរ់មពុជាជាំហានទី២   (ណផនរ 
     តាមដ្ឋន និងវាយតនមល) 

- បានវាយតនមលបញ្ច ប់គយរមាងសមាសភាគពីរគឺ (១) សមាសភាគជលផលសមុរទ អនុវតថយដ្ឋយ  
អងគការ UNIDO និង (២) សមាសភាគដាំឡូងមី អនុវតថយដ្ឋយអងគការ UNDP។ ាតលទនផលបាន
បរា ញថ្ន ការអនុវតថមានការយពញចិតថ 

- យដ្ឋយក្ឡក សមាសភាគពីរយទៀតគឺ (១) សមាភាគសលាបណឋុ េះបណាឋ លវាិតជ ជីវៈយធវើមាូបអាោរ
អនុវតថយដ្ឋយអងគការ Shift 360 និង (២) សមាសភាគរតួតពិនិតយ និងវាយតនមល អនុវតថយដ្ឋយ
យលខាធិការដ្ឋឌ នជាំនួយសរមាប់ពាណិជជកមម បនថដល់នថៃទី១៤ ក្ខកកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៨។ 

 
២.១០.២. រដរមងោាំរទនិរនតភាព 

- បាន និងកាំពុងអនុវតថគយរមាងគាាំរទនិរនថរភាព គឺាតគយរមាងយរកាមជាំនួយឥតសាំណងរបស់ EIF 
ក្ដលមានទឹករបាក់ ២៣៥.៤៥០ ដុលាល រអាយមរកិ សរមាប់រយៈយពល ០២ ឆ្ប ាំ ពីឆ្ប ាំ២០១៧ ដល់ 
២០១៨ យហើយបាន និងកាំពុងអនុវតថបនថយរកាមក្ផនការសកមមភាពរបស់គយរមាងរមួមាន៖ 
 គាាំរទការពរងឹងសមតទភាពមង្ក្នថីយលខាធិការដ្ឋឌ នជាំនួយសរមាប់ពាណិជជកមម យដើមផីយដើរតួាត

ភាប ក់ររអនុវតថគយរមាងថ្នប ក់ាតតិ ឲ្យមានរបសិទនភាព និងដាំយណើ រការយពញយលញ  
 ពរងឹងការចូលរមួមង្ក្នថីយលខាធិការដ្ឋឌ នជាំនួយសរមាប់ពាណិជជកមម និងភាគីពាក់ព័ននកបុងការ   

អនុវតថ យរៀបចាំ និងសរមបសរមួលជាំនួយសរមាប់ពាណិជជកមម  
 ពរងឹងសមតទភាពមង្ក្នថីយលខាធិការដ្ឋឌ នជាំនួយសរមាប់ពាណិជជកមម និងពរងីកការយល់ដឹង អាំពី

អភិរកមរគបដណឋ ប់យលើវស័ិយពាណិជជកមម យគាលនយោបាយពាណិជជកមម និងការយរៀបចាំ 
សរមបសរមួល និងរគប់រគងជាំនួយសរមាប់ពាណិជជកមម  

 គាាំរទដល់ការផឋល់ាតធាតុចូលរបស់រកសួងពាណិជជកមម កបុងការយរៀបចាំក្ផនការយុទនសស្រសថ
អភិវឌណន៍ាតតិយលើកទី៥ តាមរយៈការរបឹកាាតមួយរកសួងពាក់ព័នន 

  គាាំរទដល់សកមមភាពការរររបស់សហព័ននស្សូវអងករកមពសុាត (CRF) 
  គាាំរទដល់សកមមភាពការរររបស់គណៈកមាម ធិការអភិវឌណន៍សូរត (SDC)  
  គាាំរទដល់ការសិកាអាំពីការយរតៀមខលួនរបស់កមពសុាត កបុងការអភិវឌណយចញពីរបយទសមានការ

អភិវឌណតិចតួច។ 
 

២.១០.៣. ការងាររដរមងជាំរញុទីផារសរមបរ់សរិមមខ្នន តតូច 
- បាន និងកាំពុងអនុវតថគយរមាងជាំរញុទីផារសរមាប់កសិកមមខាប តតូច ាតរបាក់កមចីចាំនួន ៣៦,៣ 

លានដុលាល រអាយមរកិពីអងគការមូលនិធិអនថរាតតិសរមាប់អភិវឌណន៍វស័ិយកសិកមម(IFAD) ក្ដលយៅ
ឆ្ប ាំដាំបូងសរមាប់ការចាប់យផថើមអនុវតថគយរមាង ដូចាត៖ 



របាយការណ៍ បូកសរបុការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅអនុវត្តនក៍ារងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៨ 31 

 ការយរៀបចាំសទ ប័ន និងអងគភាពអនុវតថន៍គយរមាង៖ គណៈកមមការរគប់រគងគយរមាង អងគភាព
រគប់រគងគយរមាង អងគភាពអនុវតថន៍គយរមាង  ការោិល័យមណឍ លភូមិភាគ គណៈកមមការ     
លទនកមម រតូវបានបយងកើតយឡើងយដើមផីអនុវតថគយរមាង។  យរៅពីយនេះយលខាធិការដ្ឋឌ នជាំនួយ
សរមាប់ពាណិជជកមម ក៏បានយរៀបចាំាតសទ ពរនូវក្ផនការសកមមភាព និងថវកិាសរមាប់អនុវតថ
គយរមាងឆ្ប ាំ២០១៧ និងបានយរៀបចាំយសចកឋីរពាងក្ផនការសកមមភាព និងថវកិាឆ្ប ាំ២០១៨ និង
យរគាងយរៀបចាំកិចចរបជុាំសរមាប់រតួតពិនិតយយលើក្ផនការសកមមភាព និងបូកសរបុថវកិារមួឲ្យបាន
រចួរាល់យៅកបុងអាំឡុងក្ខធបូ ឆ្ប ាំ២០១៧ រចួយផញើក្ផនការសកមមភាព និងថវកិាយនេះយៅអងគការ 
IFAD និងរកសួងយសដឌកិចច និងហិរញ្ដវតទុ យដើមផីពិនិតយ និងអនុម័ត 

 ការយរៀបចាំឯកសរក្ណនាំពីគយរមាង៖ យសៀវយៅក្ណនាំពីការអនុវតថគយរមាង និងយគាលការណ៍
ក្ណនាំឥណទនអភិវឌណន៍វស័ិយ (SDF) និងឥណទននវានុវតថន៍ក្ខសសរវ ក់តនមល (VCIF) បានយរៀបចាំ
យដើមផីបយងកើតាតនីតិវធីិ កបុងការផឋល់ឥណទនយលើការវនិិយោគណាមួយយរកាមរកបខ័ណឍ គយរមាង 

 ការយធវើលទនកមមទាំនិញ និងទីរបឹកា៖ ការយធវើលទនកមមទាំនិញ និងទីរបឹកានឹងផឋល់នូវឧបករណ៍ 
យរគឿងបរកិាា រ និងមូលដ្ឋឌ នចាំយណេះដឹងរគប់រគាន់ដល់ភាប ក់ររអនុវតថគយរមាងទាំងថ្នប ក់កណាឋ ល 
និងថ្នប ក់មណឍ លភូមិភាគ កបុងការអនុវតថគយរមាងឲ្យសយរមចបានតាមលទនផលរ ាំពឹងទុក។ 

 
២.១១ ការងាររតួតពិនតិយ បរងាក បការណរលងបនលាំ និងការពារអនរដរបើរបាស ់

  កបុងយគាលបាំណងរមួចាំក្ណកអនុវតថន៍កមមវធីិនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋឌ ភិបាល កបុងការ     
កាត់បនទយភាពរកីរក     យលើកកមពសស់សុខមាលភាពរបស់របាតពលរដឌ រកសួងពាណិជជកមម ក្ដល
មានអគគនយកដ្ឋឌ នកាាំកុងរតូលាតយសនធិការ  បានខិតខាំរបឹងក្របងយលើកកមពសស់គុណភាព
ផលិតផល ពិយសសចាំណីអាោរ តាមរយៈការរតួតពិនិតយទាំនិញនាំចូល-នាំយចញ យៅតាមរគប់
រចករពាំក្ដន និងឃាល ាំពិនិតយទីផារកបុងស្សុក យដើមផីទប់សក ត់នូវការនាំចូល-នាំយចញ និងការចរាចរ
ទាំនិញពុាំសមស្សបតាមបញ្ដតថិបយចចកយទស ពាក់ព័នឌនឹងគុណភាពសុវតទិភាពផលិតផល និង    
យគាលនយោបាយពាណិជជកមម។ កបុងឆ្ប ាំ២០១៧ អគគនយកដ្ឋឌ នកាាំកុងរតូលបានអនុវតថតួនទី និង
ភារកិចច យដ្ឋយសយរមចបាននូវលទនផលដូចខាងយរកាម៖ 

 
២.១១.១. លទធផលពីការរបមូលចាំណូលដសាហ៊ុយរតួតពិនិតយ 

  កបុងឆ្ប ាំ២០១៧ អគគនយកដ្ឋឌ នកាាំកុងរតូល បានរបមូលចាំណូលពីកនរមយសវារតួតពិនិតយ 
និងវភិាគគុណភាពទាំនិញបាន ១០៨.៣៥២.០០០.០០០យរៀល យបើយរបៀបយធៀបាតមួយរបាក់ចាំណូល
កបុងឆ្ប ាំ២០១៦ មានការយកើនយឡើងចាំនួន ៧.៩២៩.៩៧៤.៩០១យរៀល យសមើនឹង៧.៩០%។ យរបៀបយធៀប
ាតមួយក្ផនការចាំណូលរដឌឆ្ប ាំ២០១៧ ក្ដលរកសួងយសដឌកិចច និងហិរញ្ដវតទុបានកាំណត់ចាំនួន 
៩២.០០០.០០០.០០០យរៀល (យៅសិបពីរពាន់ លានយរៀលគត់) អគគនយកដ្ឋឌ នអនុវតថបានយលើស
ក្ផនការចាំនួន ១៦.៣៥២.០០០.០០០យរៀល យសមើ១៧.៧៧% ។ 

  
២.១១.២. លទធផលពីការងាររតួតពិនិតយការនាាំចូល-នាាំដចញ តាមរចររពាំណដ្ន 

- រថយនថពិយសធន៍ចល័តក្ផបកមាូបអាោរ បានចុេះយៅតាមរចកទវ ររពាំក្ដនននបណាថ យខតថ យដ្ឋយបាន
រតួតពិនិតយ និងវភិាគយៅយលើផលិតផល (បក្នល សច់ យរគឿងសមុរទស្សស់) ចាំនួន ៥៤០ គាំរ ូនិងរកយឃើញ 
ផលិតផល ៣៦ គាំរ ូមានសាំណល់ថ្នប ាំកសិកមម ឬសរធាតុគីមីោមឃាត់ 
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- បានរកយឃើញ និងកយមធចយចាល នូវផលិតផលមាូបអាោរខូចគុណភាពនាំចូលយៅតាមបណាថ    
រចករពាំក្ដនចាំនួន ៤៨.២៦៦គីឡូរកាម 

- សហការទប់សក ត់ការយធវើចរាចរសរធាតុយញៀនបាន ០១ ករណី យៅអាកាសោនដ្ឋឌ នអនថរាតតិ 
ភបាំយពញ យដ្ឋយបានឃាត់ខលួនជនសងស័យចាំនួន ០១ នក់ និងរបឹអូសសរធាតុយញៀនរបយភទកូកាអីុន 
ចាំនួន ២.៤៥១,២៤ រកាម (ពីរពាន់ បួនរយោសិបមួយរកាមយកផៀសនមភបួន) យដើមផីចាត់ក្ចងតាម
នីតិវធីិ។  

 

២.១១.៣. លទធផលពីការងារឃ្ល ាំពិនិតយទីផារ  
- រថយនថពិយសធន៍ចល័តក្ផបកមាូបអាោរ បានចុេះរតួតពិនិតយ និងវភិាគយៅយលើផលិតផល (បក្នល

សច់ យរគឿងសមុរទស្សស់) យៅតាមបណាថ ផារកបុងរាជធានី យខតថ បានចាំនួន ៣.០៧៥ គាំរ ូ និង     
រកយឃើញផលិតផល ១៤៨ គាំរ ូមានសាំណល់ថ្នប ាំកសិកមម ឬសរធាតុគីមីោមឃាត់ 

- បានរកយឃើញ និងរបឹអូសមកកយមធចយចាលនូវផលិតផលមាូបអាោរខូចគុណភាព ចាំនួន ២១.០៦៦
គីឡូរកាម និងផលិតផលមិនក្មនមាូបអាោរចាំនួន ១១៣ គីឡូរកាម ពីទីផារចាំនួន១.៧១៨ ផារ 
ក្ដលបានរតួតពិនិតយ។ 

 

២.១១.៤.  ការងារដដ្ើមបរីបសទិធភាពចាំដពាះរិចចការពារអនរដរបើរបាស ់  
- បានតាមដ្ឋន ពិនិតយ និងស្សវរាតវ យលើការផាយពាណិជជកមមលក់ផលិតផលរបស់រកុមហ៊ាុន 

យដ្ឋយមានភាជ ប់ររវ ន់ជូនអតិថិជន យដ្ឋយបានអយញ្ជ ើញតាំណាងរកុមហ៊ាុនចាំនួន ១៦ ឱយមកបាំភលឺអាំពី
ខលឹមសរ និងផថល់ការអេះអាង អាំពីការផថល់ររវ ន់ គុណភាព និងរបភពផលិត 

- បានយរៀបចាំខលឹមសរាតអតទបទ៖ “សុវតទិភាព និងការសនសាំសាំនចមាូបអាោរ” សរមាប់ការយល់ដឹងពី
មាូបអាោរ បក្នល ក្ផលយឈើ ការយរជើសយរ ើសអាោរ សរធាតុបក្នទមកបុងអាោរ យលខកូដបញ្ញជ ក់ពីការ
ដ្ឋាំដុេះសររីាងគ ឬតាមក្បបធមមតាាតយដើម សរមាប់យធវើការអប់រ ាំ ផថល់ការយល់ដឹងដល់សិសស និសសិត 
អាជីវករ និងអបកយរបើរបាស់ 

- បានចុេះស្សវរាតវករណីពុលអាោរ ក្ដលបានយកើតយឡើងយៅបណាថ យខតថចាំនួន ០៤យលើក និងយក
សាំណាក រមួមានចាំណីអាោរ និងយភសជជៈ ក្ដលរបាតពលរដឌបានបរយិភាគ មកវភិាគរកមូលយហតុ
បណាថ លឱយមានការពុល។ 

 
២.១១.៥. ការងារទប់សាក ត់ការណរលងបនលាំ 

- បានចុេះរតួតពិនិតយគុណភាពករមិតសនធសសន៍អុកតាន (Octane) យរបងសាំង និងបរមិាណយរបង
ឥនននៈ ក្ដលលក់យៅតាមសទ នីយ ចាំនួន ១០២ (យៅរាជធានីភបាំយពញចាំនួន ៧៦សទ នីយ និងតាម  
បណាថ យខតថចាំនួន ២៦សទ នីយ) យដ្ឋយបានរកយឃើញសទ នីយ ៣៧ លក់យរបងសាំង ក្ដលមាន
ករមិតសនធសសន៍អុកតាន (Octane) ទបាតងបទដ្ឋឌ នកាំណត់ និងមានសទ នីយចាំនួន ៤៧ បាន
លក់យរបងជូនអតិថិជន មានករមិតលាំយអៀងក្ផបកររវ ស់ររវ ល់ (ពី ០២លីរត យៅ ០៨លីរត កបុង
បរមិាណយរបង ១០០លីរត)។ មង្ក្នថីជាំនញបានតរមូវឱយមាច ស់ សទ នីយទាំង ៨៤ យធវើកិចចសនាយដើមផី
យធវើការក្កតរមូវ និងអនុវតថនីតិវធីិបនថកបុងករណីមិនបានក្កតរមូវ 

- បានយសបើសុាំផាអ កការផលិតាតបយណាថ េះអាសនប ចាំយពាេះសិបផកមមផលិតសរនសគុយទវចាំនួន ០៥កក្នលង 
យរកាយពីមង្ក្នថីកាាំកុងរតូលបានរកយឃើញវតថមានសរធាតុគីមីបូរា៉ៃ ក់កបុងផលិតផលយនេះ។  មង្ក្នថីជាំនញ 
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បានឱយមាច ស់សិបផកមម យធវើកិចចសនា និងក្កតរមូវបញ្ឈប់ការយរបើរបាស់សរធាតុគីមីោមឃាត់ កបុង
ការផលិតបនថយទៀត យបើពុាំយនេះយទ មាច ស់សិបផកមមនឹងរតូវរបឈមចាំយពាេះមុខចាប់ 

- បានសហការចុេះរតួតពិនិតយទីតាាំងផលិត និងសថុកទាំនិញចាំនួន ០៧កក្នលង (យខតថតផូងឃមុាំ ០១កក្នលង 
និងយៅរាជធានីភបាំយពញ ០៦កក្នលង) យដ្ឋយបានរកយឃើញ និងឃាត់ទុកបយណាថ េះអាសនប នូវ
ផលិតផលក្កលងសល កសញ្ញដ  (ស្ស ទឹកយមធស ទឹកយសៀង និងធូបមូស...) មួយចាំនួនមករកាទុក 
យដើមផីអនុវតថតាមនីតិវធីិបនថ។ 
 

២.១១.៦. ការងារដលើររមពសក់ារយលដ់្ឹងសាធារណៈ 
- បានចុេះអប់រ ាំផសពវផាយអាំពីគុណភាព សុវតទិភាពមាូបអាោរ ដល់អាជីវករយៅតាមទីផារកបុង

រាជធានី-យខតថបានចាំនួន ១.៧១៨យលើក និងយរៀបចាំសិកាា សលាផសពវផាយសថីពី “សុវតទិភាពមាូបអាោរ 
និងការពារអបកយរបើរបាស់” និង “យនថការ និងនីតិវធីិរតួតពិនិតយទាំនិញ និងការរគប់រគងសកមមភាព
អាជីវកមម យលាហធាតុ តផូងមានតនមល ាតយរគឿងអលរក រ និងវតទុអនុសាវរយ៍ី" ដល់រកុមអាជីវករ    
ផលិតករ និងរបាតពលរដឌ យៅរាជធានីភបាំយពញ និងយខតថយសៀមរាប បានចាំនួន ០៩ យលើក មានអបក
ចូលរមួសរបុរបមាណ ២៧៦.៤២០នក់ 

- បានផសពវផាយអាំពីសុវតទិភាពមាូបអាោរដល់សិសានុសិសស យៅតាមបណាថ រគឹេះសទ នសិកា កបុង
រាជធានី-យខតថ ចាំនួន ៣៥យលើក យដ្ឋយមានសិសានុសិសស យលាករគូ-អបករគូ និងអាជីវករតូចតាច
ចូលរមួចាំនួន ១១,៨៧៧ នក់ 

- បិទផាធ ាំងរបូភាពផសពវផាយ (Posters) អាំពីរយបៀបពិនិតយសល កសញ្ញដ ផលិតផលមាូបអាោរក្ដល
មានសុវតទិភាព យៅតាមទីផារ និងទីសធារណៈ បានចាំនួន ៥២.៦៣០ ផាធ ាំង។ 
 

២.១១.៧.  ការងារចាំណុច ទាំនារ់ទាំនងអាំពីអនាម័យ និងភូតោមអនាម័យ(SPS Enquiry Points) 
- ស្សវរាតវ ពិនិតយ យរជើសយរ ើស និងផសពវផាយយសចកថីជូនដាំណឹងអាំពីអនម័យ និងភូតគាមអនម័យ បាន

ចាំនួន ៥១១ ករណី (ក្ផបកសុវតទិភាពផលិតផលមាូបអាោរចាំនួន ៣៤៦ករណី  ក្ផបកកិចចការពារ
ដាំណាាំចាំនួន ៤៨ករណី  និងក្ផបកកិចចការពារសុខភាពសតវចាំនួន ១១៧ករណី) ពី ៣៤របយទស និង
ក្ដនដីរដឌបាល ក្ដលាតសមាជិក WTO 
 បានតាមដ្ឋនរពឹតថិការណ៍សថីពី “សុវតទិភាពផលិតផលមាូបអាោរ” ក្ដលយកើតមានយឡើងយៅ

របយទសននបានចាំនួន ០៦ យដើមផីចាត់វធិានការទប់សក ត់ការនាំចូល និងស្សវរាតវរក     
ការចរាចរយលើទីផារកមពសុាត ចាំយពាេះផលិតផលយនេះ  

 ការរកយឃើញវតថមានបាក់យតរ ី Bacillus cereus យៅកបុងផលិតផលយៅហ៊ាូ ក្ដលផលិតយៅ
យកាេះនតវា៉ៃន់ យដ្ឋយមជឈមណឍ លសុវតទិភាពមាូបអាោររកុងហុងកុង 

 ការរបមូលរតឡប់មកវញិ នូវផលិតផលអាោរសាំរាប់ទរក និងកុមារតូច PC Organic 
Brand  ពីទីផាររបយទសកាណាដ្ឋ បនធ ប់ពីបានរកយឃើញកាំហុសឆគងបានយកើតយឡើង យៅកបុង
សរវ ក់ផលិតកមម ក្ដលាតសកាថ នុពលអាំយណាយផល ចាំយពាេះការលូតលាស់បាក់យតរ ី 
Clostridium botulinum  

 ការរបមូលរតឡប់មកវញិនូវផលិតផលមាូបអាោរ  “I.M. Healthy SoyNut Butter , I.M. 
Healthy Granola products and Dixie Diner’s Club brand“ ពីទីផារសហរដឌអាយមរកិរបស់
រកុមហ៊ាុន The Soynut  Butter Co. យរកាយពីសងស័យមានចមលងចូលបាក់យតរ ីE. coli O 157: H 7  
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 ការរកយឃើញវតថមានសរធាតុគីមី  propyl para-hydroxybenzoate យៅកបុងគាំរផូលិតផលយរគឿងផសាំរស់            
(Oyster Sauce)  យដ្ឋយមជឈមណឍ លសុវតទិភាពផលិតផលមាូបអាោររកុងហុងកុង។   សរធាតុ
គីមីយនេះ រតូវបានោមយរបើកបុងផលិតផលមាូបអាោរ  

 ការរបមូលរតឡប់មកវញិពីទីផាររបយទសបារាាំងនូវផលិតផលរតី Tuna ក្កវមានគាំរប បនធ ប់
ពីរកយឃើញវតថមានបាំក្ណកដុាំក្កវយៅកបុងផលិតផលយនេះ យដ្ឋយរកុមហ៊ាុន Conserverie 
Chancerelle 

 ការរបមូលរតឡប់មកវញិពីទីផាររបយទសកាណាដ្ឋនូវផលិតផលពងរតី Rainbow Trout 
Caviar បនធ ប់ពីបានរកយឃើញនូវករណីក្ដលអាចមានសកាថ នុពល អាំយណាយផលចាំយពាេះ  
ការលូតលាស់បាក់យតរ ី  Clostridium botulinum  កបុងផលិតផលយនេះ យដ្ឋយរកុមហ៊ាុន 
International House of Caviar។  
 

២.១១.៨. ការងារពារ់ព័នធនឹងរិចចការរបរតួរបណជង 
- បានយរៀបចាំសិកាា សលាថ្នប ក់តាំបន់សថីពី “ការកសងសទ ប័នរបកួតរបក្ជង” យៅរកុងយសៀមរាប 

យរកាមកិចចសហការរបស់គាំយរាង CLIP–ASEAN Australia New Zeeland  យដ្ឋយមានរបយទស
ចាំនួន ០៤ បានចូលរមួ (របយទសកមពសុាត យវៀតណាម ឡាវ និងមីោ៉ៃ ន់មា៉ៃ ) 

- បានយរៀបចាំសិកាា សលាថ្នប ក់ាតតិសថីពី “ការផសពវផាយាតសធារណៈអាំពីយគាលនយោបាយរបកួត
របក្ជង និង យសចកថីរពាងចាប់របកួតរបក្ជង”  យដ្ឋយមានការចូលរមួពីរកសួងពាក់ព័ននចាំនួន ០៨ 

- បានចូលរមួវគគបណថុ េះបណាថ លយរៅរបយទសចាំនួន ២៥យលើក ក្ដលមានរបធានបទពាក់ព័នននឹង
យគាលនយោបាយ និងការអនុវតថចាប់របកួតរបក្ជង និងបានចូលរមួទសសនកិចចសិកាសថីពីបទ
ពិយសធន៍ននការអនុវតថចាប់របកួតរបក្ជង ក្ដលយរៀបចាំយឡើងយដ្ឋយគណៈកមាម ធិការរបកួតរបក្ជង 
និងអបកយរបើរបាស់អូស្រសថ លី និងគណៈកមាម ធិការរបកួតរបក្ជងពាណិជជកមមណូក្វលយសឡង់។ 
 

២.១១.៩. ការរសាងចាប់ និងបទបបញ្ញតតិបដចចរដទស  
- បានបញ្ច ប់យសកថីរពាងចាប់សថីពីមាូបអាោរ យៅករមិតថ្នប ក់បយចចកយទស និងកាំពុងសទិតយៅកបុង    

ការពិនិតយ ពិភាការបស់រកុមរបឹកាអបកចាប់របស់ទីសឋីការគណៈរដឌមង្ក្នថី 
- ចូលរមួពិនិតយ និងពិភាកាយលើយសចកឋីរពាងចាប់សឋីពីកិចចការពារអបកយរបើរបាស់ាតមួយអនថររកសួង

យៅទីសឋីការគណៈរដឌមង្ក្នថី )សយរមចបាន ៧០%(  
- រកុមការររបយចចកយទសបានបញ្ច ប់យសចកឋីរពាងចាប់សឋីពីការរបកួតរបក្ជង និងបនថយរៀបចាំយសចកឋី

ពនយល់តាមខលឹមសរននមារតានីមួយៗ 
- បានយរៀបចាំយសចកថីរពាងបញ្ដតថិបយចចកយទសសឋីពីការរបមូលរតលប់មកវញិ នូវមាូបអាោរក្ដលមាន

យរគាេះថ្នប ក់ (Food Recall) យដើមផីបយងកើនរបសិទនភាពទាំងក្ផបករគប់រគង និងកិចចការរតួតពិនិតយ។ 
 

២.១១.១០. ការងារមនទីរពិដសាធន៍  
- បានទទួលវភិាគគាំរផូលិតផល ចាំនួន ៤.៩៧៣ គាំរ ូ(ផលិតផលមាូបអាោរចាំនួន ២.៨៣១គាំរ ូផលិតផល

កសិផល ចាំនួន ១.៣១៦គាំរ ូ យរបងឥនននៈចាំនួន ៧៩៩គាំរ ូ និងផលិតផលមិនក្មនមាូបអាោរចាំនួន ០៧ 
គាំរ)ូ យដ្ឋយបានរកយឃើញគាំរចូាំនួន ២២៦ (៤.៥០ %) មិនអនុយលាមតាមបញ្ដតថិបយចចកយទស 

- បានចូលកបុងកមមវធីិវាយតនមលសមតទភាពមនធីរពិយសធន៍ (Proficiency Testing) ចាំនួន ០១យលើក 
យដើមផីវភិាគរកចាំនួនបាក់យតរ ី   Bacillus cereus  យៅកបុងគាំរយូមៅទឹកយដ្ឋេះយគា  យរៀបចាំយដ្ឋយមនធីរ
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ពិយសធន៍  QUATEST-3 របស់របយទសយវៀតណាម  ក្ដលាតមនធីរពិយសធន៍យោងក្ផបកមីរកូ
ជីវសស្រសថរបស់អាស៊ា ន 

- បានបាំពាក់រថយនថពិយសធន៍ចល័តក្ផបកយរបងឥនននៈ ចាំនួន ០១ យរគឿង ក្ដលមានសមតទភាពអាច
ចុេះរតួតពិនិតយ គុណភាព និងររវ ស់ររវ ល់យរបងយៅតាមបណាថ សទ នីយយៅរាជធានីភបាំយពញ និង
រគប់យខតថ-រកុង 

- បានអនុញ្ញដ តឱយនិសសិត ចាំនួន ៤៣៨នក់ មកពីបណាថ សកលវទិាល័យ និងវទិាសទ ន ចាំនួន ០៧  
យធវើកមមសិកាសថីពី “របព័ននរគប់រគងសុវតទិភាពមាូបអាោរ និងវធីិសស្រសថវភិាគរកសរធាតុគីមី និង
បាក់យតរ ីយៅកបុងមាូបអាោរ” 

- បានបាំពាក់ឧបករណ៍វភិាគដល់មនធីរពិយសធន៍ខាប តតូច (Mini Lab) ចាំនួន ០៣កក្នលង យៅយខតថ
បនធ យមានជ័យ យខតថសវ យយរៀង និងយខតថរពេះសីហនុ។ ឧបករណ៍ទាំងយនេះមានសមតទភាពអាច
វភិាគរកសរធាតុគីមីោមឃាត់ ចាំនួន ១១ មុខ កបុងផលិតផលមាូបអាោរ ដូចាត បក្នល ក្ផលយឈើ រតី 
សច់ អាោរសមុរទ និងអាោរក្កនចប យវចខចប់ស្សប់។ល។ និងកាំពុងដាំយណើ រការសងសង់មនធីរ
ពិយសធន៍ខាប តតូចចាំនួន ០៣ បក្នទមយទៀត យៅយខតថកាំពង់ចាម យខតថតាក្កវ និងយខតថនរពក្វង ក្ដល
យរគាងនឹងបញ្ច ប់យៅចុងឆ្ប ាំ២០១៧ និងបាំពាក់ឧបករណ៍យៅយដើម ឆ្ប ាំ២០១៨ ខាងមុខ។ 

 
២.១១.១១. ការងាររនងុររបខ័ណឌ អាស៊ានពារ់ព័នធនឹងរិចចការពារអនរដរបើរបាស ់រិចចការរបរតួ 
     របណជង នងិសវុតថិភាពមហូបអាហារ 
 រ. ការងារពារ់ព័នធនឹងរិចចរបជុាំនានា 
 មង្ក្នថីននចាំណុចទាំនក់ទាំនងថ្នប ក់ាតតិ បានចូលរមួកបុងកិចចរបជុាំនន របស់គណៈកមមការការពារអបក   
យរបើរបាស់ អាស៊ា ន និងអនុគណៈកមមការអាស៊ា នក្ផបកវទិាសស្រសថ និងបយចចកវទិាមាូបអាោរ (SCFST) 
យដើមផីពិនិតយពិភាកា យលើរបធានបទដូចខាងយរកាម ៖ 

 កិចចរបជុាំរបស់អនុគណៈកមមការអាស៊ា នក្ផបកវទិាសស្រសថ និងបយចចកវទិាមាូបអាោរ (SCFST) 
យលើកទី១៤ យៅរបយទសរប៊ាុយយណ យដើមផីយរៀបចាំឱយមានការបណថុ េះបណាថ លយលើអាោរមុខររ 
(Functional Foods) និងការយវចខចប់អាោរ (Food Packaging)  

 សនបិសីទមាូបអាោរ (ASEAN Food Conference) យលើកទី១៥ របស់អនុគណៈកមមការអាស៊ា ន 
ក្ផបក វទិាសស្រសថ និងបយចចកវទិាមាូបអាោរ (SCFST) និងបានយធវើបទបរា ញពីការស្សវរាតវ
យលើរបធានបទមាូបអាោរ និងចូលរមួការរបឡងរបក្ជងសាំណួរកបុងវស័ិយមាូបអាោរ  

 កិចចរបជុាំយលើកទី១៥ របស់គណៈកមមការការពារអបកយរបើរបាស់អាស៊ា ន (15th ACCP) យដើមផី
ពិភាកាយលើ កមមវធីិការររ ក្ដលមានយៅកបុងក្ផនការសកមមភាពាតយុទនសស្រសថ អាស៊ា ន 
សរមាប់ ការពារអបកយរបើរបាស់ ២០១៦-២០២៥ និងការពរងឹងសទ ប័នអនុវតថន៍ចាប់ 

 កិចចរបជុាំពិយសសរបស់គណៈកមមការការពារអបកយរបើរបាស់អាស៊ា ន យដើមផីយរៀបចាំយសៀវយៅ       
មគគយទសក៍សឋីពីកិចចការពារអបកយរបើរបាស់អាស៊ា ន (Consumer Protection Handbook) និង    
ផថល់ការយល់ដឹងអាំពីសិទនិរបស់អបកយរបើរបាស់ (Consumer Empowerment)  

 យវទិកាពិភាការបស់បណាថ របយទសអាសីុ យលើយគាលនយោបាយការពារអបកយរបើរបាស់យលើកទី៦ 
យដើមផីពិនិតយ បញ្ញា របឈម ក្ដលយកើតមានចាំយពាេះសមតទកិចចទទួលខុសរតូវកិចចការការពារអបក
យរបើរបាស់  

 កិចចរបជុាំគណៈកមមការការពារអបកយរបើរបាស់យលើកទី១៦ (16th ACCP) យដើមផីយរៀបចាំរបព័ននផាល ស់បថូរ 
ព័ត៌មាន អាស៊ា នយលើយគហទាំព័រ ពរងឹងរបព័ននរបមូលទិនបន័យផលិតផលមិនមានសុវតទិភាពកបុង
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អាស៊ា ន និងយរៀបចាំព័ត៌មាន សថីពីកិចចការពារអបកយរបើរបាស់កបុងយគហទាំព័រអាស៊ា ន   (ACCP 
Website)  

 បានយរៀបចាំរបូភាពវយីដអូអាំពីភារកិចច និងសកមមភាពននពាក់ព័នននឹងកិចចការការពារអបកយរបើ 
របាស់ ការកសងចាប់ការពារអបកយរបើរបាស់ ការបង្ក្រក បការក្កលងបនលាំ និងការអយងកត
ផលិតផលយលើទីផារ ការទប់សក ត់ទាំនិញនាំចូលមិនមានសុវតទិភាព ឬមិនអនុយលាមនឹង      
បទបផញ្ដតថិនន ការអប់រ ាំ និងផថល់ការយល់ដឹងជូនអបកយរបើរបាស់ ាតពិយសសសិសស និង       
និសិសត ជូនដល់យលខាធិការដ្ឋឌ នអាស៊ា នយដើមផីដ្ឋក់បញ្ចូ លកបុងយគហទាំព័រអាស៊ា ន 

 បានចូលរមួកបុងកិចចរបជុាំយលើកទី២៤ ននរកុមការររសុខដុមនីយកមមសឋង់ដ្ឋរផលិតផល       
មាូបអាោរយរៀបចាំយស្សច និងកិចចការមនធីរពិយសធន៍អាស៊ា ន  

 បានចូលរមួកបុងកិចចរបជុាំយលើកទី៥ ននរកុមមង្ក្នថី ចាំណុចទាំនក់ទាំនងថ្នប ក់ាតតិ សឋីពីរបព័ននផឋល់
ព័ត៌មានរហ័ស សឋីពីមាូបអាោរ និងចាំណីសតវ 

 បានចូលរមួកិចចរបជុាំរកុមការររអបកជាំនញរបកួតរបក្ជងអាស៊ា ន (AEGC-Meeting) យលើកទី
១៩ និងយលើកទី២០ យៅរបយទសភូមា យដើមផីជាំរញុយលើកកមពសស់យគាលនយោបាយ និងការអនុវតថ
ចាប់របកួតរបក្ជងអាស៊ា នរហូតដល់ឆ្ប ាំ២០២៥។ 
 

 ខ. ការងារពារ់ព័នធនឹងសកិាា សាោ  
 ចូលរមួសិកាា សលាសថីពីការបណថុ េះបណាថ ល E-Commerce យដើមផីយល់ដឹងពីការយរៀបចាំចាប់

បទបផញ្ដតថិ ការទទួលពាកយបណថឹ ងកបុងស្សុក និងពីបរយទស និងការយដ្ឋេះស្សយសាំណង 
 ចូលរមួសិកាា សលាសថីពី ការកសងរបព័ននរបមូលផលិផលមិនមានសុវតទិភាពកបុងរបយទស   

អាស៊ា ន-ចិន យដើមផីយល់ដឹងពីរបព័ននរបមូលផលិតផលមិនមានសុវតទិភាពកបុងរបយទសអាស៊ា ន 
និងយរៀបចាំក្ផនការយលើកកមពសស់ការផថល់ព័ត៌មានយៅវញិយៅមកតាមរយៈយគហទាំព័រអាស៊ា ន។ 

 
២.១១.១២. ការងារពារ់ព័នធនឹងរដូ្ចិ 

- បានចូលរមួកបុងកិចចរបជុាំយលើកទី១៧ របស់រកុមការររកូដិចអាស៊ា ន សឋីពីការពិនិតយ និងពិភាកាអាំពី
យគាលជាំហរ របស់អាស៊ា នយៅកបុងការកសងសឋង់ដ្ឋរកូដិច យៅរបយទសឥណឍូ យណសីុ 

- យលខាធិការដ្ឋឌ នននគណៈកមាម ធិការកូដិចាតតិ បានទទួលឯកសរថមីៗ ចាំនួន ៨៣ ក្ដលពាក់ព័នននឹង
សាំយណើ ននយសចកឋីរពាងសថង់ដ្ឋរកូដិច ក្ដលរតូវបានយសបើសុាំឱយមានការពិនិតយ និងផឋល់មតិ យដើមផី
បញ្ញជ ក់អាំពីយគាលជាំហរាតតិ កបុងកិចចរបជុាំគណៈកមាម ធិការកូដិចអនថរាតតិចាំនួន ១៧ យលើក 

- បានចូលរមួកបុងកិចចរបជុាំកូដិចអនថរាតតិយលើកទី៣៩ ននគណៈកមាម ធិការអាោរបូតទមភ និងមាូបអាោរ 
សរមាប់យរបើរបាស់ាតរបបអាោរពិយសស ក្ដលពាក់ព័ននយៅនឹងការពិនិតយយឡើងវញិននសឋង់ដ្ឋរ
ផលិតផលសរមាប់ទរក និងកុមារ និងសធាតុអាោររបូបតទមភ យផសងៗយទៀត។ 

 

២.១១.១៣. ការងារពារ់ព័នធនឹងការចូលរមួអនុវតតន៍រដរមងដផសងៗ  
- គយរមាងកមចីឥណទនធនគារអភិវឌណន៍អាសីុ សរមាប់កិចចសរមួលពាណិជជកមមសឋីពីការយធវើឱយ

របយសើរយឡើងនូវវធិានអនម័យ និងភូតគាមអនម័យ (SPS) យៅកបុងរបយទសមោអនុតាំបន់ទយនល  
យមគងគ ក្ដលដឹកនាំយដ្ឋយរកសួងកសិកមម រកុាា របមាញ់ និងយនសទ 
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- គយរមាងថ្នប ក់តាំបន់របស់អងគការយសផៀង និងកសិកមមសហរបាតាតតិ (FAO) សឋីពីការកសងសមតទភាព 
សរមាប់ការអភិវឌណ និងអនុវតថន៍សថង់ដ្ឋរសុវតទិភាពមាូបអាោរកបុងរបយទសអាស៊ា ន (២០១៦-២០២១) 

- គយរមាងសុវតទិភាពមាូបអាោរ របស់វទិាសទ នយមគងគថ្នប ក់តាំបន់ សរមាប់របយទស CLMV  ក្ដល       
ពាក់ព័ននយៅនឹងការបណឋុ េះបណាឋ ល ការរគប់រគង និងការយធវើអធិការកិចចសុវតទិភាពមាូបអាោរ ដល់
រគប់ភាគីពាក់ព័ននទាំងសទ ប័នាតតិ និងវស័ិយឯកជន 

- គយរមាងកិចចសហរបតិបតថិការយទវភាគីកមពសុាត-នថឡង់ សឋីពីក្ផនការសកមមភាពសថង់ដ្ឋរគុណភាព
ដាំឡូងមីសៃួត។ 

 
២.១២. ការងារមស្តនតី បណតុ ះបណាត ល និងអភិវឌ្ឍនធ៍នធានមនុសស 
          រកបខ័ណឍ មង្ក្នថីរាជការសីុវលិសរបុគិតរតឹមឆ្ប ាំ២០១៧យនេះមានចាំនួន ១.៧១៧នក់ កបុងយនេះស្សី
ចាំនួន ៤៧៥នក់ (រកបខ័ណឍ របយភទ « ក » មានចាំនួន ១.៣៩៨នក់ របយភទ « ខ » ចាំនួន ៩៨នក់ និង
រកបខ័ណឍ របយភទ« គ » ចាំនួន ១៨៥នក់)៖ 

 ថ្នប ក់កណាថ ល៖          ១.២៧៣នក់ 
 ថ្នប ក់រាជធានី-យខតថ៖    ៤៤៤នក់  

 
២.១២.១. ការណតងតា ាំង 
 ក្តងតាាំង និងសរមួលភារកិចចជូនមង្ក្នថីរាជការ យដ្ឋយរពេះរាជរកឹតយ អនុរកឹតយ និងរបកាសថ្នប ក់          
កណាថ ល ចាំនួន១៥២ របូ និងថ្នប ក់មនធីររាជធានី-យខតថ ចាំនួន៣១របូ។ 

 
២.១២.២ .ការបណតុ ះបណាត ល និងអភិវឌ្ឍនធ៍នធានមនុសស 

រ. ណផនរបណតុ ះបណាត លរនងុរបដទស 
 បានចាត់បញ្ជូ នមង្ក្នថីឲ្យចូលរមួសិកាា សលា និងវគគបណថុ េះបណាថ លខលីៗកបុងរបយទសមានចាំនួន 

១,០៣៤នក់ កបុងយនេះស្រសថីមានចាំនួន ២៧៨នក់ យដ្ឋយទទួលការបណថុ េះបណាថ លយៅយលើ
របធានបទដូចាត Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) ការវនិិយោគ
អនថរាតតិ មជឈតថការពាណិជជកមម និងចាប់អនថរាតតិសធារណៈ "Public-Private 
Partnerships" អាោរបូករណ៍យៅសិកាយៅរបយទសអូស្រសឋ លី វគគវរិកឹតយការមង្ក្នថីាតន់ខពសស់  
របព័ននពាណិជជកមមពហុភាគី បយចចកយទសននការបយងកើត និងយរបើរបាស់ មជឈមណឍ លព័ត៌មាន
ពាណិជជកមមរបស់អងគការពាណិជជកមមពិភពយលាក   ផថល់វគគបណថុ េះបណាថ លយលើជាំនញ       
កិចចការបរយទស ការររពិធីការ និងការទូត ការអភិវឌណវស័ិយឯកជន ការយធវើយតសថចូលយរៀនវគគ
បណថុ េះបណាថ លភាសអង់យគលសករមិត១ និងករមិត៨ 

  ចាត់បញ្ជូ នមង្ក្នថីរកបខ័ណឍ ថមីឆ្ប ាំ២០១៦ ចូលរមួទទួលការបណឋុ េះបណាឋ លដាំបូងយៅសលា
ភូមិនធរដឌបាលចាំនួន៤វគគ។ 

 
ខ. ការបណតុ ះបណាត លដរៅរបដទស 

 បានចាត់បញ្ជូ នមង្ក្នថីឲ្យចូលរមួការបណថុ េះបណាថ លយរៅរបយទសមានចាំនួន ១៦ នក់ កបុង
យនេះស្រសថីចាំនួន ០៤ នក់ យៅ របយទសឥណាឍ  របយទសនថ របយទសចិន របយទសជប៉ៃុន របយទស
កូយរ ៉ៃ និងរបយទសអាលលឺម៉ៃង់។ 
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រ. ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសស 
 ការបណថុ េះបណាថ ល 

 យរៀបចាំបណថុ េះបណាថ លចាំនួន២០វគគ ពាក់ព័ននការររយសដឌកិចច ពាណិជជកមម វនិិយោគ       
មជឈតថកមម ចាប់អនថរាតតិ កមមសិទនិបញ្ញដ  សទិតិពាណិជជកមម ឡូជីសធីកពាណិជជកមម ការចុេះ
បញ្ជ ីពាណិជជកមម របព័ននយគាលនយោបាយពាណិជជកមមពហុភាគី បញ្ញា របយទសអភិវឌណន៍
តិចតួច រយបៀបយរបើព័ត៌មានរបស់មជឈមណឍ លព័ត៌មានពាណិជជកមមអនថរាតតិ ការចរចាកិចច
រពមយរពៀងអនុយរគាេះពាណិជជកមម  ការអភិវឌណវស័ិយឯកជន និងការជាំរញុរបសិទនភាព   
សហរគាសធុនតូច និងមធយម ការវភិាគរបសិទនភាពននការអនុវតថកិចចរពមយរពៀង និង
សហរបតិបតថិការនន ការបណថុ េះបណាថ លភាសអង់យគលសសរមាប់ពាណិជជកមម វគគសិកា ពី
ចមាៃ យសថីពីការចរចាពាណិជជកមម និងកិចចរពមយរពៀងពាណិជជកមមកបុងតាំបន់ ក្ដលមាន
សិកាា កាមសរបុចាំនួន១.៣៨៥ នក់។ 
 

 ការររស្សវរាតវ និងយបាេះពុមពសផាយ 
 ស្សវរាតវ និងយបាេះពុមពសផសពវផាយសប នដស្សវរាតវសថីពីក្ខសសរវ ក់តនមល សវ យ សករយតាប ត 

និងកង់ ចាំនួន ១៥០ កាល រពមទាំងបកក្របសប នដស្សវរាតវយផសង  ៗក្ដលមានអតទរបយោជន៍ 
ដល់តរមូវការបចចុបផនបរបស់កិចចការពាណិជជកមមកមពសុាត 

 ចូលរមួពិភាកា និងផសពវផាយលទនផលស្សវរាតវ និងការបណថុ េះបណាថ លការយធវើពាណិជជកមម 
តាមរបព័ននយអឡិចរតូនិក បញ្ញា យសវាកមម និងកសិកមមាតមួយ IDEA Centre របយទសអូស្រសថ លី។ 
 

២.១៣. រដ្ឋបាលទូដៅ និងហរិញ្ញវតថុ 
២.១៣.១. ការងាររដ្ឋបាលទូដៅ 

- ទទួលលិខិតចូលចាំនួន ៥.៥០៦ចាប់ 
- ចុេះយលខលិខិតយចញចាំនួន ៥.០០១ចាប់ 
- យរៀបចាំកិចចរបជុាំននបានចាំនួន ៣០១យលើក សិកាា សលា ២៨យលើក បដិសណាឌ រកិចចាតតិ និង 

អនថរាតតិ ៨៥យលើក រពមទាំងជួយសរមបសរមូលកបុងដាំយណើ រការរបស់គណៈរបតិភូក្ដលបាន    
ចួលរមូកបុងកិចចរបជុាំតុមូលចិនយលើកទី៥ កិចចរបជុាំរកុមរបឹកាភិបាល កមមវធីិពរងឹងរកបខ័ណឍ        
សមាហរណកមម និងកិចចរបជុាំរបឹកាយោបល់ថ្នប ក់តាំបន់(អាសីុ ការាយបៀន និងបា៉ៃ សីុហវិក)  

- ពរងឹងសនថិសុខ និងសុវតទិភាពកបុងទីសថីការរកសួង  
- ក្ថទាំ និងជួសជុលយហដ្ឋឌ រចនសមពស័នន (ទឹក យភើលង មា៉ៃ សីុនរតាតក់ លូ ផលូវ សួនចារ) យៅកបុងទីសថីការ

រកសួង 
- យរៀបចាំពិធីបដិសណាឌ រកិចចទទួលយភញៀវាតតិ-អនថរាតតិ ពិធិបុណយាតតិ និងកិចចរបជុាំយផសងៗ 

 
២.១៣.២. ការងារហរិញ្ញវតថុ 

 ចាំណូល៖ 
ររសួងពាណិជជរមម បានរបមូលចំណូលរម្រមសសវាសាធារណៈ សរបុរបចំឆ្ន ំ២០១៧ បាន
របមាណ ២៦៨.០៩៦.៧៩៣.៨១៩ ៛ (ពីររយហុរសិបរបំាបីប ីលាន សៅសិបរបំាមួយលាន របំាពីរ
រយសៅសិបបីពាន់ របំាបីរយដប់របំាបួនសរៀលគត់) សសនើនឹង ១២០,៦% (សធៀបនឹងចាប់ថវកិាឆ្ន ំ
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២០១៧ ដដលមានទឹររបារ់ចំនួន ២២២.៣៨៥.០០០.០០០៛) រនុងស ោះរតូវបង់ចូលថវកិាជាតិ
ចំនួនរបមាណ  ២២០. ១៦០.៩៩២.០១៨ ៛ (ពីររយម្មៃប ីលាន មួយរយហុរសិបលាន របំាបួនរយ
សៅសិបពីរពាន់ ដប់របំាបីសរៀលគត់)។ 

 ចាំណាយ៖ 
បានសរៀបចំឯរសារទូទាត់ចំណាយសៅររសួងសសដឋរិចច និងហិរញ្ញវតថុ សរមាប់ការចំណាយ       
សផេងៗដូចតសៅ៖ 

 ជំពូរ ៦០ ចំនួន           ១៤.០៣៨.៩៦០.៤៣៥ សរៀល  សសមើនឹង ៩៨,០០% 
 ជំពូរ ៦១ ចំនួន           ៣២.៧៣៧.៦៣៩.៩៨៩ សរៀល សសមើនឹង ៩៧,១០ % 
 ជំពូរ ៦២ ចំនួន           ៣.០០០.០០០.០០០ សរៀល សសមើនឹង ១០០,០០ % 
 ជំពូរ ៦៤ ចំនួន           ៦៨.៨៤២.៨០១ .០០០ សរៀល   សសមើនឹង ១១០,០៣ % 
 ជំពូរ ៦៥ ចំនួន           ៣៧២.២៦៦.៣៦០ សរៀល សសមើនឹង ៣០,៥៣ % 

- បានចូលរមួសវទិកាសាធារណៈសដីពីការរគប់រគងមា៉ា ររូសសដឋរិចច និងថវកិាឆ្ន ំ២០១៧ 
- បានចូលរមួរបជំុគណៈរមាម ធិការរតួតពិនិតយ និងវាយតម្មលចំណូលមិនដមនសារសពើពនធ ១). សាថ ន
ភាពសរៀរគរចំណូលមិនដមនសារសពើពនធ និងការពិបារទារបំណុលឆ្ន ំ២០១៦ ២). វឌ្ឍនភាពម្នការ
សរៀបចំដផនការសរមមភាពគំរទវធិានការដារ់សចញរនុងយុទធសាស្រសតសរៀរគរចំណូលរយៈសពលមធយម 
(Revenue Mobilization Strategy - RMS) ២០១៤-២០១៨ របស់ររសួង-សាថ ប័ន និង ទិសសៅបនត 

- បានសហការ និងចូលរមួសរៀបចំដរសរមួលតារាងឧបសមព័នធ ម្នរបកាសរមួសលខ ១៦៤៣      
សហវ.របរ ចុោះម្ថៃទី ១៦ ដខធនូ ឆ្ន ំ២០១៤ សដីពីការដរសរមួលររមងសសវាសាធារណៈ ម្នតារាង
ឧបសមព័នធភាជ ប់នឹងរបកាសរមួសលខ ៩៨៥ សហវ.របរ ចុោះម្ថៃទី ២៨ ដខធនូ ឆ្ន ំ២០១២ សដីពីការ
ផដល់សសវាសាធារណៈរបស់ររសួងពាណិជជរមម និងបានឆលងសសចរដីសសរមចអនតរររសួងជាធរមាន 
សដាយរតូវអនុវតតចប់ពីម្ថៃទី០១ ដខមររា ឆ្ន ំ២០១៨  

- បានសរៀបចំចំណាត់ថ្នន រ់រដឋបាលម្នមាតិកាថវកិា សរមាប់ការសរៀបចំដារ់រនុងរបព័នធ FMIS 
(Financial Management Information System) ជំហានទី២ និងបានសផញើជូនអគគ យរដាឋ ន      
រត គរកាលពីម្ថៃទី១១ ដខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៧ 

- បានរបមូល និងសរៀបចំបញ្ជ ីសារសពើភ័ណឌ រទពយសមបតតិរបស់ររសួងពាណិជជរមមឆ្ន ំ២០១៦  
- រិចចលទធរមមរបស់ររសួងពាណិជជរមមសរបុមានចំនួន ១១គសរមាង  
- បានយរៀបចាំយធវើប័ណតកមមសិទនិអចនលរទពយចាំនួន០៣ទីតាាំងបក្នទមកបុងឆ្ប ាំ២០១៧ 
- បានយធវើលិខិតសាំយណើ សុាំយគាលការណ៍យដើមផីពយនលឿនការជរមេះយចញពីបញ្ជ ីសរយពើភ័ណឍ រទពយសមផតថិ 

របស់រដឌ នូវដីនិងកក្នលងសប ក់យៅក្ដរសទិតយៅយរកាមការកាន់កាប់របស់មនធីរពាណិជជកមមយខតថទាំង១៧  
- ចូលរមួការពារគយរមាងថវកិារបស់រកសួងឆ្ប ាំ២០១៨ 
- បានយរៀបចាំកិចចរបជុាំរតួតពិនិតយយឡើងវញិ យលើយសចកថីរពាងករមងលិខិតបទដ្ឋឌ នគតិយុតថពាក់ព័នន

នឹងលទនកមម 
- បានយរៀបចាំវគគបណថុ េះបណាថ លសថីពីអងគភាពថវកិា នីតិវធីិននការអនុវតថថវកិាកមមវធីិ ការរគប់រគង

រទពយសមផតថិរដឌ និងនីតិវធីិចាំណាយ   តាមរជជយទយយបុយររបទន ននថៃទី០៣-០៤ ក្ខសីោ ឆ្ប ាំ
២០១៧ យៅសណាឌ គារ ហីុមា៉ៃ វា៉ៃរ ី (អនុវតថបនថពីរតីមាសទី២) 



របាយការណ៍ បូកសរបុការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅអនុវត្តនក៍ារងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៨ 40 

- បានយរៀបចាំយសចកថីរពាងនីតិវធីិនផធកបុង    សថីពីការយរៀបចាំក្ផនការយុទនសស្រសថថវកិា និងថវកិាកមមវធីិ  
- បានយរៀបចាំសាំណុាំ ឯកសរ និងកិចចការពាក់ព័ននសរមាប់ យរៀបចាំសិកាា សលាផសពវផាយសថីពីការ 

ក្កទរមង់ការរគប់រគងហិរញ្ដវតទុសធារណៈ  
- យរៀបចាំក្ផនការលទនកមមឆ្ប ាំ២០១៨ 
- ជាំរញុការយរៀបចាំប័ណតកមមសិទនក្ដលយៅយសសសល់ទាំងរដឌបាលកណាថ ល និងថ្នប ក់យរកាមាតតិ 
- បានបញ្ច ប់យរឿងទាំនស់អគារយលខ៦០អឺ០ និងយធវើរបាយការណ៍ជូនយៅរកសួងយសដឌកិចចនិងហិរញ្ដវតទុ 
- យដ្ឋយមានការឯកភាពពីរាជរដ្ឋឌ ភិបាល រកសួងមានការយដ្ឋេះដូររទពយសមផតថិរដឌ យដ្ឋយទទួល

បាន សាំណង់អគាររដឌបាលថមីរបស់មនធីរពាណិជជកមមយខតថរពេះវោិរ អនុវតថការសងសង់សយរមច
បាន៩៩%  សាំណង់អគាររដឌបាលថមីរបស់មនធីរពាណិជជកមមយខតថបាត់ដាំបង សយរមចបាន២០% 
សាំណង់អគាររដឌបាលថមីរបស់មនធីរពាណិជជកមមយខតថកាំពង់ចាម សយរមចបាន២៥%។ 
 

២.១៤. ការងារសនតិសខុដសបៀង និងសននិធិអាស៊ាន  
 យោងតាមតួយលខពីយលខាធិការដ្ឋឌ នយសវារចកយចញចូលក្តមួយសរមាប់បាំយពញក្បបបទនាំយចញ
អងករកមពសុាត ការនាំយចញតាមបណាថ ឆ្ប ាំកនលងមកមានដូចខាងយរកាម៖ 

 ឆ្ប ាំ ២០១២ =  ២០៥.៧១៧យតាន 
 ឆ្ប ាំ ២០១៣ =  ២៧៨.៨៥៦យតាន 
 ឆ្ប ាំ ២០១៤ =  ៣៨៧.០៦១យតាន 
 ឆ្ប ាំ ២០១៥ =  ៥៣៨.៣៩៦យតាន 
 ឆ្ប ាំ ២០១៦ =  ៥៤២.១៤៤យតាន 

 យៅរយៈយពល១០ក្ខយដើមឆ្ប ាំ២០១៧ កមពសុាតនាំយចញអងករបាន ៤៩មឺុនយតាន យកើនយឡើង ១៦,៧០% 
យបើយរបៀបយធៀបយៅនឹងឆ្ប ាំ២០១៦។ របយទសចិនាតប់ចាំណាត់ថ្នប ក់យលខ១ នាំចូលអងករពីកមពសុាតយរចើនាតងយគ 
ក្ដលមានចាំនួន១៤មឺុនយតាន។ តួយលខយកើនយឡើងយនេះបណាថ លមកពី ៖ 

- រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពសុាតបានជួយសរមួលដល់បណាឋ យរាងមា៉ៃ សីុន និងរកុមហ៊ាុននាំយចញននឲ្យមាន
ភាពរយស្សលួកបុងការបាំយពញក្បបបទយផសងៗកបុងការនាំយចញយៅរបយទសចិនបានចាំនួន ២៦យរាង
មា៉ៃ សីុន យហើយរកុមហ៊ាុនចាំនួន ៤៥ មានសិទនិនាំយចញតាមរយៈរកុមហ៊ាុន COFCO  

- អាកាសធាតុយៅរបយទសកមពសុាតមានលកាណៈអាំយណាយផលដល់វស័ិយកសិកមម ក្ដលយធវើឲ្យ
បរមិាណទឹកយភលៀងមានចាំនួនរគប់រគាន់រហូតដល់កសិករអាចបងកបយងកើនផលបានពីរដងកបុងមួយឆ្ប ាំ  

- នផធដីននការដ្ឋាំដុេះមានការយកើនយឡើង យហើយកសិករភាគយរចើនរកមកដ្ឋាំស្សូវរបណិតក្ដលអាច
បាំយពញនូវតរមូវការនាំយចញបានយរចើនាតងមុន  

- បណាឋ យខតឋមួយចាំនួនដូចាត នរពក្វង កាំពង់ធាំ យពាធិសត់ បាត់ដាំបង និង បនធ យមានជ័យ មានស្សូវ
សរមាប់រចូតរគប់រដូវ ក្ដលាតយហតុយធវើយអាយការផគត់ផគង់ស្សូវ-អងករបានទន់យពលយវលា  និង រគប់ចាំនួន  

- កសិករក្ដលធាល ប់យរបើរបាស់សតវពាហនៈ(យគា-រកបី) កបុងការយធវើក្ស្សបានរកមកយរបើរបាស់យរគឿងយនឋ 
កសិកមមដូចាតរតាក់ទ័រវញិបានយរចើន ក្ដលាតកតាឋ ជាំរញុឲ្យការផលិតស្សូវ-អងករមានលកាណៈ
រយស្សួល និង ឆ្ប់រហ័ស  

 កបុងយនេះ សយមឋចយតយាត ហ៊ុន ណសន នយករដឌមង្ក្នឋីកមពសុាត បានសយរមចដ្ឋក់យចញនូវ “កមមវធីិ
ពិយសសរបស់រាជរដ្ឋឌ ភិបាល” ក្ដលមានថវកិាសមមូលនឹងចាំនួន ៥០លានដុលាល រអាយមរកិ កបុងយគាលយៅរមួ
ចាំក្ណកយដ្ឋេះស្សយបញ្ញា ខវេះទុនទិញស្សូវរបស់យរាងមា៉ៃ សីុនកិនស្សូវ យៅតាមបណាឋ យខតឋយគាលយៅ និង     
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ជាំរញុរបមូលទិញស្សូវក្សនរកអូប ក្ដលចាប់យផឋើមរបមូលផលរហូតដល់ចុងឆ្ប ាំ និងយដើមឆ្ប ាំយរកាយ រពមទាំង 
អាំពាវនវឲ្យរគប់រកសួង-សទ ប័ន និងរបាតពលរដឌជួយទិញអងករក្សនរកអូបយៅទទួលទន និងសឋុកកបុងផធេះ 
យដើមផីជួយកាត់បនទយការសឋុកទុកតាមបណាឋ យរាងមា៉ៃ សីុនកិនស្សូវ និងយដើមទុនបងវិល ។ 
 កបុងនមរកុមហ៊ាុនង្ក្ហគីនយរតដ យដើមផីរមួចាំក្ណកកបុងការទប់សក ត់នថលស្សូវក្សនរកអូបកុាំយអាយធាល ក់នថល
កបុងយនេះរកុមហ៊ាុនង្ក្ហគីនយរតដបានរមួចាំក្ណក ៖ 

- ទិញអងករក្សនរកអូបពីកសិករយៅកបុងយខតឋបាត់ដាំបងបរមិាណ ២៧យតាន និង បនឋយរគាងទិញ
បក្នទមបរមិាណ ៣០យតាន យៅ៤ក្ខចុងឆ្ប ាំ ២០១៧  

- យរកាមការដឹកនាំ និងចងអុលបរា ញពីរកសួងពាណិជជកមម រកុមហ៊ាុនង្ក្ហគីនយរតដបានចរចាទីផារ   
នាំយចញយដ្ឋយ ៖ 
 រកាបាននូវទីផារនាំយចញយៅកាន់សហគមន៍អឺុរ ៉ៃបុតាមរយៈកិចចសហការាតមួយនឹងសហព័នន

ស្សូវអងករកមពសុាត 
 នយករដឌមង្ក្នឋីននសធារណៈរដឌរបាតមានិតចិន បានសនាទិញអងករពីកមពសុាត ចាំនួន 

២០០.០០០យតាន សរមាប់ឆ្ប ាំ ២០១៦-២០១៧  និង យកើនយឡើងដល់បរមិាណ ៣០០.០០០
យតានសរមាប់ឆ្ប ាំ ២០១៧ -២០១៨  

 របយទសឥណឍូ យនសីុបាន និងកាំពុងពិនិតយលទនភាពទិញអងករពីរបយទសកមពសុាតចាំនួន ១០០.០០០
យតាន កបុងមួយឆ្ប ាំ និងបនឋាតជាំោនៗ  

 រដ្ឋឌ ភិបាលរបយទសបង់កាល យដសបានសនាទិញអងករពីកមពសុាត ចាំនួន ១.០០០.០០០យតាន          
រយៈយពល ៥ឆ្ប ាំ យដ្ឋយគិតចាប់ពីឆ្ប ាំ ២០១៧ ដល់ឆ្ប ាំ ២០២២  តយៅ។ 
 

 លទនផលអាជីវកមមឆ្ប ាំ ២០១៧  
 ក-លទនផលរបមូលទិញទាំនិញ 

 យលើមុខទាំនិញាស្សូវ ៖ មិនបានអនុវតឋ 
 យលើមុខទាំនិញអងករ ៖ 

   - ទិញចូលរយៈយពល ៨ក្ខ    = ៨.២៨២ យតាន ៥០០ = ១៣.៥៩៥.០២១.៣៨៥ ៛ 
   - បា៉ៃ ន់សម នទិញចូល៤ក្ខបនឋ= ១៧.៣៣៥យតាន       = ២៩.៨៣០.៤០២.២៥០ ៛ 
   - សរបុអនុវតឋឆ្ប ាំ ២០១៧      = ២៥.៦១៧T៥០០      = ៤៣.៤២៥.៤២៣.៦៣៥ ៛ 

 អងករផាក មលិេះ ៥% =     ២១៧ យតាន 
 អងករក្សនរកអូប ៥% =          ៣.០២៧យតាន 
 អងករផាក ខញី =          ៧៣ យតាន ៥០០ 
 អងករអីុក្អ៊ារ ៥% =          ១២.០០០យតាន 
 អងករអីុក្អ៊ារ ១០% =          ១០.០០០យតាន 
 អងករអីុក្អ៊ារ ៣៥%                  =          ៣០០យតាន 

 សរបុទិញបានឆ្ប ាំ២០១៧ បរមិាណ ២៥.៦១៧យតាន៥០០ គិតាតទឹករបាក់       
៤៣.៤២៥.៤២៣.៦៣៥យរៀល យសមើនឹង ២៥៩,៨១%ននក្ផនការទិញ។ 
 

 ខ-លទនផលលក់យចញ 
 យលើមុខទាំនិញស្សូវ ៖ មិនបានអនុវតឋ 
 យលើមុខទាំនិញអងករ ៖ 
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   - លក់យចញរយៈយពល ៨ក្ខ = ១១.៨៥៣យតាន៩៤៦ = ២០.៥៤០.៨២៦.០៥២ ៛ 
   - បា៉ៃ ន់សម នលក់យចញ ៤ក្ខបនឋ = ១៧.៣៣៥យតាន        = ៣០.០៩៧.៤៤៧.៨០០ ៛ 
   - សរបុអនុវតឋឆ្ប ាំ ២០១៧ = ២៩.១៨៨យតាន៩៤៦ = ៥០.៦៣៨.២៧៥.៨៥២ ៛ 

 លក់ជូនរាជរដ្ឋឌ ភិបាល = ១.៤៤២យតាន៣០៨ 
 លក់ជូន WFP                      = ២.៣០០យតាន 
 លក់សហការនាំយចញ           = ២៥.២០០យតាន 
 លក់រាយ និងយផសងៗ             = ២៤៦យតាន៦៣៨ 

 សរបុលក់បានឆ្ប ាំ២០១៧ បរមិាណ ២៩.១៨៨ យតាន៩៤៦ គិតាតទឹករបាក់ 
៥០.៦៣៨.២៧៥.៨៥២យរៀល យសមើនឹង ៣០៩,៦៤% ននក្ផនការលក់។ 
 
 ការរគប់រគងសឋកុយរតៀមបរមុងរាជរដ្ឋឌ ភិបាល  

  សទ នភាពសឋុកយរតៀមរបស់រាជរដ្ឋឌ ភិបាល ២០១៧ កបុងយនេះ ៖ 
 សឋុកនថៃទី ០១ ក្ខ មករា ឆ្ប ាំ២០១៧  = ១៣.៣៦១យតាន៩៩៧ 
 ទិញចូលឆមាសទី ១ ឆ្ប ាំ ២០១៧   = ១.៤៤២យតាន៣០៨ 
 បយញ្ច ញយរបើរបាស់ឆមាសទី១ ឆ្ប ាំ ២០១៧  = គាម ន 
 សឋុកយរតៀមបរមុងនថៃទី ៣១ ក្ខ សីោ ឆ្ប ាំ ២០១៧ = ១៤.៨០៤យតាន៣០៥។ 

 
២.១៥. ការងារអធិការរិចច និងសវនរមម 
២.១៥.១. ការងារអធិការរិចច 

- ចុេះយធវើអធិការកិចច បានចាំនួន ៣៣អងគភាព រមួមាន៖ មនធីរពាណិជជកមមរាជធានី-យខតថ ១២អងគភាព 
សខាកាាំកុងរតូលរបចាាំយខតថ ១១អងគភាព នយកដ្ឋឌ នចាំណុេះទីសថីការរកសួង ១០អងគភាព។ រាល់
អនុសសន៍ក្ដលតរមូវឲ្យមានការក្កលមអ រួមមាន៖ 

 កាំហុសឆគងទក់ទងនឹង ការរររគប់រគងរដឌបាល-បយចចកយទសចាំនួន ៣១ករណី 
 កាំហុសឆគងទក់ទងនឹង ការររគណយនយយ-ហិរញ្ដវតទុចាំនួន ១០ករណី 
 កាំហុសឆគងទក់ទងនឹង ការរគប់រគងរទពយសមផតថិរដឌចាំនួន ០៧ករណី។ 

- ចុេះយធវើអធិការកិចច Spot Check បានចាំនួន ១២យលើក យៅយលើការរររគប់រគងបញ្ជ ីវតថមានមង្ក្នថី
រាជការសីុវលិ និងមង្ក្នថីាតប់កិចចសនា យៅតាមអងគភាពចាំណុេះទីសថីការរកសួងពាណិជជកមម 

- បានជូនដាំណឹង តាមដ្ឋន និងវាយតនមលលទនផល ននការក្កលមអចាំណុចខវេះខាត តាមអនុសសន៍ របស់
របតិភូរកសួងយសដឌកិចច និងហិរញ្ដវតទុ និងរកសួងទាំនក់ទាំនងាតមួយរដឌសភា-រពឹទនសភា និង
អធិការកិចច ក្ដលបានយលើកយឡើងចាំនួន ២៧អងគភាព សរុប ៦៩ករណី 

- បានយធវើការតាមដ្ឋន រតួតពិនិតយ បូកសរបុ និងយធវើរបាយការណ៍សថីពី សម រតីននការអនុវតថការររ និង
របបរបជុាំ របស់អងគភាពចាំណុេះទីសថីការរកសួង និងមនធីរពាណិជជកមមរាជធានី-យខតថ សរបុ ១២យលើក 
យសមើនឹង ៥២អងគភាព 

- ការររទទួលពាកយបណថឹ ង និងយដ្ឋេះស្សយវវិាទ៖ យដ្ឋេះស្សយបណថឹ ងរបស់សធារណៈជន 
ទក់ទងនឹងការផថល់យសវាសធារណៈ ចាំនួន ១០ករណី និងតាមចាំណាររបស់ថ្នប ក់ដឹកនាំរកសួង 
ចាំនួន ១១យលើក ទក់ទងនឹងៈ 
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 បញ្ញា សមគគីភាពនផធកបុងមង្ក្នថីរាជការ ០៥យលើក 
 បញ្ញា រគប់រគងរទពយសមផតថិរដឌ ០៥យលើក 
 បញ្ញា រគប់រគងហិរញ្ដវតទុសធារណៈ ០១យលើក 

 
២.១៥.២. ការងារសវនរមមនផទរនងុ 
 យដ្ឋយក្ផអកយលើក្ផនការចុេះយធវើសវនកមមរបចាាំឆ្ប ាំ២០១៧ នយកដ្ឋឌ នសវនកមមនផធកបុងបានចុេះយធវើ
សវនកមមបានចាំនួន៤៧សវនដ្ឋឌ នរួមមាន៖ អគគនយកដ្ឋឌ នចាំនួន ០៣ (មានសវនដ្ឋឌ នចាំនួន១៧) មនធីរ
ពាណិជជកមមចាំនួន ១៣ សខាកាាំកុងរតូលចាំនួន ១៣ និងតាំបន់យសដឌកិចចពិយសសចាំនួន ០៤៖ 

- អគគនយកដ្ឋឌ នពាណិជជកមមអនថរាតតិ(នយកដ្ឋឌ នសហរបតិបតថិការអនថរាតតិ  នយកដ្ឋឌ ន
អាសីុបា៉ៃ សីុហវិក នយកដ្ឋឌ នអឺុរ ៉ៃុប មជឈឹមបូព៌ា និងអាង្ក្ហវិក នយកដ្ឋឌ នអាយមរកិ នយកដ្ឋឌ ន
សហរបតិបតថិការអនថរាតតិ និងនយកដ្ឋឌ នផថល់ព័ត៌មាន និងយផធៀងផាធ ត់ចាប់) 

- អគគនយកដ្ឋឌ នកាាំកុងរតូល រួមមាននយកដ្ឋឌ នយដ្ឋេះស្សយវវិាទ និងយគាលនយោបាយទូយៅ 
នយកដ្ឋឌ នបយចចកយទស និងទាំនក់ទាំនងសធារណៈ  នយកដ្ឋឌ នកិចចការការពារអបកយរបើរបាស់ និង
បង្ក្រក បការក្កលងបនលាំ នយកដ្ឋឌ នមនធីរពិយសធន៍ និងនយកដ្ឋឌ ន កិចចការរបកួតរបក្ជង 

- អគគនយកដ្ឋឌ នរដឌបាល និងហិរញ្ដវតទុ រួមមាននយកដ្ឋឌ នបុគគលិក នយកដ្ឋឌ នរដឌបាល និង
នយកដ្ឋឌ នគណយនយយ និងហិរញ្ដវតទុ 

- មនធីរពាណិជជកមម និងសខាកាាំកុងរតូលយខតថរកយចេះ រតនគិរ ីរពេះសីហនុ កាំពត ក្កបមណឍ លគិរ ី
តផូងឃមុាំ បនធ យមានជ័យ ឧតថរមានជ័យ នរពក្វង សវ យយរៀង  នប៉ៃលិន បាត់ដាំបង និងយកាេះកុង 

- តាំបន់យសដឌកិចចពិយសសរកុងរពេះសីហនុ យខតថសវ យយរៀង(យមនោតយធនសវ យយរៀង-តាយយសង
បាវតិ សន់ដុង សន់យសលសវ យយរៀង និងយរដហគនឃីង បាវតិ) យខតថយខតថយកាេះកុង (នងកុក) 
និងតាំបន់យសដឌ-កិចចពិយសសយខតថបនធ យមានជ័យ(អូរនង យបា៉ៃ យក្ប៉ៃត និងសនកូយបា៉ៃ យក្ប៉ៃត)។ 

 ការយធវើសវនកមមយនេះគឺយផាថ តយលើ ការតាមដ្ឋនអនុសសន៍រគាមុន ការរតួតពិនិតយរបព័នន
រគប់រគងរដឌបាល ហិរញ្ដវតទុ និងរទពយសមផតថិរដឌ អនុយលាមភាពននចាប់ បទបផញ្ដតថិនន និងរាល់ 
របតិបតថិការឆ្ប ាំ ២០១៦ និងឆ្ប ាំពាក់ព័នន។  
 
 ាតលទនផល រួមមានដូចខាងយរកាម៖ 

- ការតាមដ្ឋនអនុសសន៍រគាមុន  
 អនុយលាមអនុរកឹតយយលខ៥៦ អនរក.បក ចុេះនថៃទី០១ ក្ខយមស ឆ្ប ាំ២០១៦ សថីពី

“ការរគប់រគងវតថមាន មង្ក្នថីរាជការសីុវលិ និងមង្ក្នថីាតប់កិចចសនា”  យឃើញថ្ន   
សវនដ្ឋឌ នបាន និងកាំពុងអនុវតថតាមអនុរកឹតយយនេះ ប៉ៃុក្នថយៅមានសវនដ្ឋឌ នខលេះមិន
ទន់បានអនុវតថយពញយលញយៅយឡើយ  

 ការយធវើរបាយការណ៍បូកសរុបការរររបចាាំក្ខ រតីមាស ឆមាស និងឆ្ប ាំ របស់
ការោិល័យនីមួយៗននសវនដ្ឋឌ នខលេះមិនទន់អនុវតថតាមអនុសសន៍យៅយឡើយ 

 ការរគប់រគងរទពយសមផតថិរដឌ ពាក់ព័នននឹងការយធវើប័ណតកមមសិទនិ ដីធលី អគារ និងបញ្ជ ី
បចចុបផនបភាព មានសវនដ្ឋឌ នខលេះកាំពុងរង់ចាាំការចុេះបញ្ជ ីដីធលីាតរបព័នន LMAP និងខលេះ
យទៀត យដ្ឋយសរដីយនេះមានជយមាល េះ កាំពុងរង់ចាាំយធវើការយដ្ឋេះស្សយ។ រឯីការយធវើ      
ប័ណតកមមសិទនិសមាគ ល់អចលនរទពយរតូវបានដ្ឋក់ជូនយៅសទ ប័នមានសមតទកិចច
រួចរាល់យហើយ ប៉ៃុក្នថសទ ប័នមានសមតទកិចចឲ្យរង់ចាាំការចុេះបញ្ជ ីាតរបព័នន LMAP 
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 ការអនុវតថនូវសថង់ដ្ឋរយសវាសធារណៈក្ដលទក់ទងយៅនឹងការបិទផាយនូវនីតិវធីិ
ននការផថល់យសវា មានសវនដ្ឋឌ នខលេះមិនបានអនុវតថតាមរបកាសរមួយលខ៩៨៥សហវ.របក   
ចុេះនថៃទី២៨ ក្ខធបូ ឆ្ប ាំ២០១២ សថីពីការផថល់យសវាសធារណៈរបស់រកសួងពាណិជជកមម។   
 

- លទនផលវឌណនភាពសវនកមមនផធកបុង 
 ក្ផអកតាមក្ផនការចុេះយធវើសវនកមមនផធកបុងរបចាាំឆ្ប ាំ២០១៧ របស់នយកដ្ឋឌ នសវនកមមនផធ
កបុង សយងកតយឃើញថ្ន សកមមភាពក្កលមអលទនផលការររសវនកមមនផធកបុងក្ដលបានអនុវតថ
កបុងឆ្ប ាំ ២០១៧យនេះមានដូចតយៅ៖ 

 អងគភាពផថល់យសវាសធារណៈមួយចាំនួនមិនទន់បិទផាយនូវនីតិវធីិននការផថល់យសវា 
សធារណៈយៅនឹងកក្នលងផថល់យសវាយៅយឡើយ 

 របាយការណ៍បូកសរុបការរររបចាាំរតីមាស ឆមាស និងឆ្ប ាំ របស់ការោិល័យ
នីមួយៗននសវនដ្ឋឌ នខលេះមិនទន់អនុវតថតាមអនុសសន៍យៅយឡើយ 

 ការយធវើប័ណតកមមសិទនិយលើរទពយសមផតថិរដឌ ការយសបើសុាំជរមេះយចញពីបញ្ជ ីសរយពើភ័ណឍ
នូវរទពយសមផតថិក្ដលខូចគុណភាព និងការយដ្ឋេះស្សយទាំនស់យលើការសប ក់យៅ
របស់របាតពលរដឌក្ដលបានរ ាំយលាភកាន់កាប់ដី ឃាល ាំងរបស់រដឌកាំពុងស្សយបញ្ច ប់
ាតសទ ពរ។ 

 
២.១៦. ការងារដយនឌ្័រ 
 លទធផលម្នការអនុវតតដផនការសរមមភាពបញ្ជ្រជ បសយនឌ័្ររនុងវស័ិយពាណិជជរមមឆ្ន ំ២០១៧រមួ
មានដូចខាងសរកាម៖  

- សបើរវគគផេពវផាយអំពីសយ៉ានឌ័្រ អនុសរញ សីុ-ដ សសចរតីសននិដាឋ ន៥២ចំនុច របស់អងគការសហរបជា
ជាតិ ដដលរបរពឹតតិសៅសៅទីសតីការររសួងពាណិជជរមម (ដដលមានសិកាា កាមចូលរមួចំនួន៨៥ រ់ 
រនុងស ោះស្រសតីចំនួន៦៣ រ់) 

- សបើរវគគបណតុ ោះបណាត ល សតីពីសគលគំនិតសយនឌ័្រ សមភាពសយនឌ័្ររនុងវស័ិយពាណិជជរមម ទំាង
រនុងរបព័នធ និងសរៅរបព័នធ បរា របឈម ការតស ូមតិ និងអនុសរញ សីុ-ដ សៅសខតតរំពង់សពឺ ( ដដល
មានសិកាា កាមចូលរមួចំនួន៧៣  រ់រនុងស ោះសតីចំនួន ៤៨  រ់)  

- សបើរវគគបណតុ ោះបណាត ល សតីពីអនុសរញ លុបបំបាត់រាល់ទរមង់ ម្នការសរ ើសសអើងរបឆំ្ងនឹង រសីភទ 
និងចាប់ពារ់ព័នធរនុងការអនុវតតបំសពញសិទធិរបស់ស្រសតី និងការផេពវផាយជូនពាណិជជររ អាជីវររ ជា
ស្រសតី សតីពីសុវតថិភាពចំណីអាហារ និងការដថទំាសុខភាពមាតា និងរុមារ សៅសខតតតាដរវ (ដដលមាន
សិកាា កាមចូលរមួចំនួន ៦៥  រ់ រនុងស ោះមានស្រសតីចំនួន ៤៣ រ់) 

- សបើរវគគបណតុ ោះបណាត ល សតីពីសគលគំនិតសយនឌ័្រ សមភាពសយនឌ័្រ រនុងវស័ិយពាណិជជរមម និង   
ការអភិវឌ្ឍស្រសតីរនុងវស័ិយសហរគសធុនតូច និងមធយម សៅសខតតមណឌ លគីរ ី (ដដលមានសិកាា កាម
ចូលរមួចំនួន ៦៩  រ់ រនុងស ោះស្រសតីចំនួន ៤៤  រ់) 

- របជំុសរៀបចំ ចងររងដរសរមួលដផនការយុទធសាស្រសតបញ្ជ្រជ បសយនឌ័្រឆ្ន ំ ២០១៧-២០២៣ សៅទីសតី
ការររសួងពាណិជជរមម ( ដដលមានសិកាា កាមចូលរមួចំនួន ៩០ រ់ រនុងស ោះស្រសតីចំនួន ៧៣ រ់)  
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- ពិនិតយដរសរមួលដផនការយុទធសាស្រសតបញ្ជ្រជ បសយនឌ័្រឆ្ន ំ២០១៧-២០១៣ សៅទីសតីការររសួង
ពាណិជជរមម ( ដដលមានសិកាា កាមចូលរមួចំនួន ៨៧ រ់ រនុងស ោះស្រសតីចំនួន ៥២ រ់) 

- ចូលរមួរបជំុបូរសរបុសរមមភាពបញ្ជ្រជ បសយនឌ័្ររនុងវស័ិយពាណិជជរមមឆ្ន ំ២០១៧ និងការសលើរ
ទិសសៅសរមមភាពការងារបញ្ជ្រជ បសយនឌ័្រឆ្ន ំ២០១៨ សៅទីសតីការររសួងពាណិជជរមម (ដដលមាន
សិកាា កាមចូលរមួចំនួន ៩៣ រ់ រនុងស ោះស្រសតីចំនួន ៦៨ រ់) 

- ស្សបនឹងការចូលរមួសបើរវគគបណតុ ោះបណាត ល និងវគគផេពវផាយសនោះ ររុមការងារសយនឌ័្រររសួង
ពាណិជជរមម ដដលមាន សលារជំទាវ តឹរសរ ៉ាត រំរង ជារបធានរ៏បានចុោះសួរសុខទុរា និង ំយរ
អំសណាយជារបារ់ឧបតថមៃជូនដល់សមាជិរររុមការងារថ្នន រ់ជាតិ ដដលជួបរបទោះសដាយសរគោះថ្នន រ់
ធមមជាតិ និងចូលរមួរដំលរទុរាជាមួយរគួសារសព និងនិវតតជន ជាអតីតមញ្ជ្នតីមញ្ជ្នតីរាជការដដលបាន
ទទួលមរណភាព។ 

 

៣. សរមមភាពការងារមនទីរពាណិជជរមមរាជធាន-ីដខតត 
៣.១. ការងារររប់ររងអាជីវរមម 

- លិខិតអនុរញ តរបរបអាជីវរមម សសវារមម ពាណិជជរមមបាន ១៤០៥៩ ចាប់ សៅតាមបណាត        
រាជធានី-សខតតទំាង២៥ 

- សចញលិខិតអនុរញ តរបរបអាជីវរមម សសវរមម ពាណិជជរមម បានចំនួន ៦៨៦០ ចាប់ តាមរយៈ
ការយិាល័យរចរសចញចូលដតមួយ សៅតាមររុង-ស្សុរ-ខណឌ សគលសៅ 

- សចញលិខិតអនុរញ តរបរបអាជីវរមមសរគឿងអលងាា រ សលាហធាតុ និងតបូងថមមានតម្មលបានចំនួន 
៣១១៨ ចាប់ 

- សចញលិខិតអនុរញ តបិទសាល រម្ថល ជារបិូយប័ណណបរសទសបានចំនួន ៩៨០ ចាប់ សដាយសយាងសៅ
សលើរបកាសសលខ ២៦៦ព.ណបលរប.រ របស់ររសួងពាណិជជរមម សតីពីការសធវើរបតិភូរមមការងារ
រគប់រគងការងារសចញលិខិតបិទសាល រម្ថល 

- ផតល់របឹរាជួយសរមួលដល់ពាណិជជររ អាជីវររដដលមានបំណងចង់បសងាើតអាជីវរមម ការចុោះបញ្ជ ី
ពាណិជជរមមសហរគស ររុមហ ុន ចុោះបញ្ជ ីមា៉ារ និងសំុវរិញ បនបរតបរជ រ់របភពសដើមទំនិញ សដើមបី
បងាលរាណៈងាយស្សួលដល់ការងាររបរបអាជីវរមម  

- ផេពវផាយដណ ំ អំពីតរមូវការទីផារ ពិសសសចំសពាោះមុខទំនិញរសិផល ដដលជាតរមូវការ        
ទីផាររនុងស្សុរ និងទីផារអនតរជាតិ សដើមបីតរមង់ទិសឲ្យរសិររអាចសសរមចចិតតសធវើការដំាដុោះបាន
រតឹមរតូវសជៀសវាងការធាល រ់ម្ថល និងទំនិញររសទោះ 

- សហការ និងជួយសរមួលការងារភាន រ់ងារកំារុងរតូល រនុងការរតួតពិនិតយអនុសលាមភាពបទដាឋ ន
បសចចរសទស មុខទំនិញមាូបអាហារ ទំនិញសវចខចប់ និងដសវងររសារធាតុគីមីហាមឃាត់ដដលអាច      
ប៉ាោះពាល់ សុខភាពអនរសរបើរបាស់។ 
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៣.២. ការងារជាំរញុពាណិជជរមម 
- ស្សង់សថិតិម្ថលទំនិញចំបាច់សរមាប់ជីវភាពសៅទីផារបញ្ជូ លជារបចំមរររសួង សរមាប់សរបើរបាស់ 

រនុងវភិាគព័ត៌មានពាណិជជរមម 
- តាមដានរតួតពិនិតយ និងផេពវផាយដណ ំ ឲ្យមានការបិទសាល រម្ថលទំនិញសៅសលើទីផារសដើមបី

ធា តមាល ភាពរវាងអនរទិញ និងអនរលរ់ 
- សហការជាមួយគណៈរមមការសរៀបចំពិព័រណ៍ថ្នន រ់សខតត សរៀបចំពិព័ណ៍របចំឆ្ន ំ និងពិព័រណ៍ ំសចញ 

 ំចូលជាសរៀងរាល់ឆ្ន ំ 
- ចូលរមួពិព័រណ៍ពាណិជជរមមអនតរជាតិសរៀបចំសដាយសខតតសមព័នធភាព ដដលសធវើសឡើងសៅតាមសខតតនីមួយ  ៗ
- ចូលរមួផេពវផាយការការអនុវតតចាប់ពាណិជជរមមដល់អាជីវររ និងសភាពាណិជជរមមសដើមបីឲ្យ

យល់ដឹង អំពីបទបបញ្ញតិត ចាប់ពាណិជជរមមថមីៗ ដដលសទើបនឹងរសាង និងដារ់ឲ្យអនុវតត  
- ចូលរមួរនុងសវទិកាសាធារណៈ សដើមបីកាត ប់នូវសំណូមពររបស់របជាពលរដឋ និងអាជីររទារ់ទងនឹង   

វស័ិយពាណិជជរមម សំសៅផតល់នូវដំសណាោះស្សាយចំសពាោះមុខទាន់សពលសវលា។ 
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ជាំពូរ២ 

 
ទិសដៅការងារពាណិជជរមម   

ឆ្ន ាំ២០១៨ 
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១. ការងារអធិការរិចច 
- អនុវតតដផនការសធវើអធិការរិចច អងគភាព   រនុងររសួងពាណិជជរមមរបចំឆ្ន ំ២០១៨ 
- ចុោះសធវើអធិការរិចច Spot Check សលើការសគរពវន័ិយ សពលសមា៉ាងសធវើការ សណាត ប់ធាន ប់ និង

សរមមភាពអវជិជមាន   ដដលសធវើឲ្យរាងំសទោះ ដល់សគលនសយាបាយរំដណទរមង់របស់ររសួង
ពាណិជជរមម 

- បនតតាមដានការសគរពបទបរជ ម្ផទរនុង និងការសផញើរបាយការណ៍រិចចរបជំុម្ផទរនុង រតួតពិនិតយការ    
អនុវតតការងាររបស់បណាត អងគភាពចំណុោះទីសតីការររសួងពាណិជជរមម 

- តាមដានការដរលមអតាមបណាត អនុសាសន៍   ដដលបានររសឃើញសដាយររុមអធិការរិចច និង
សវនរមម សដើមបីបរជ រ់ឲ្យបានចាស់ថ្ន អងគភាពដដលមានរំហុសឆគង ពិតជាបានដរលមអពិត
របារដដមន 

- បនតអនុវតតតាមការដណ ំរបស់ថ្នន រ់ដឹរ ំររសួង សលើបរា សផេងៗ ដដលសរើតមានសឡើង។ 
 

២. ការងារសវនរមមនផទរនងុ 
- តាមដាន និងវាយតម្មលការអនុវតតអនុសាសន៍សវនរមមរគមុន 
- ចុោះសធវើសវនរមមសៅ ៤៧អងគភាព រមួមាន៖ 

 អគគ យរដាឋ នចំនួន ៣ (មានសវនដាឋ នចំនួន១៧) 
 មនទីរពាណិជជរមមរាជធានី-សខតតចំនួន ១៣ 
 សាខាកំារុងរតូលរបចំសខតតចំនួន ១៣ 
 តំបន់សសដឋរិចចពិសសសចំនួន៤។ 
 ការងារពរងឹងសាថ ប័ន 

- បនតសរៀបចំរិចចរបជំុម្ផទរនុងរបស់ យរដាឋ នសវនរមមម្ផទរនុង សដើមបីជំរញុ និងពរងឹងសាម រតីសគរវន័ិយ 
ការងារសាមគគីភាព    វបបធម៌ម្នការដចររដំលរ     និង ររមសីលធម៌វជិាជ ជីវៈ       ដដលសធវើឲ្យការអនុវតត  
ការងាររបរបសដាយរបសិទធភាពខពស់ 

- បនតពរងឹងសាថ ប័ន និងគុណភាពការងារ     សដើមបីមានសមតថភាពបសងាើតរបាយការណ៍សវនរមមមួយ
ស្សបតាមររមិតសតង់ដារអនតរជាតិ  តាមរយៈការងារបណតុ ោះបណាត លមញ្ជ្នតី    តាមវគគសិរា   
ដដលរនុងស ោះសតត តសំខាន់សៅសលើការបណតុ ោះបណាត លទំាងរនុង និងខាងសរៅររសួង។  
 

៣. ការងាររដ្ឋបាល 
- យរៀបចាំរបាយការណ៍បូកសរបុសកមមភាពការររពាណិជជកមមរបចាាំសបាថ ហ៍ ក្ខ រតីមាស ឆមាស    

៩ក្ខ និងឆ្ប ាំ របស់រកសួងពាណិជជកមម ជូនយៅទីសថីការគណៈរដឌមង្ក្នថី 
- យរៀបចាំសនបិបាតបូកសរបុការររពាណិជជកមមរបចាាំឆ្ប ាំ២០១៨ និងទិសយៅអនុវតថន៍ការររពាណិជជកមម 

ឆ្ប ាំ២០១៩ 
- ចាត់ក្ចងការររពិធីការ និងបដិសណាឌ កិចចយផសងៗ កបុងការយរៀបចាំបនធប់/សលរបជុាំ យរៀបចាំពិធី

បុណយ ឬទិវាបុណយាតតិ / អនថរាតតិនន 
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- រគប់រគងចរាចរលិខិតយចញ-ចូល ឯកសររដឌបាលយផសងៗ យរៀបចាំលិខិតអយញ្ជ ើញ ទទួល និងក្ចក
លិខិតឲ្យមានរបសិទនភាព និងទន់យពលយវលា 

- យរៀបចាំការរររគប់រគងបណាត ល័យ និងបណតសរ 
- ពរងឹងការអនុវតថបទបញ្ញជ នផធកបុងរកសួង 
- យរៀបចាំក្ថរកាសនថិសុខ សណាថ ប់ធាប ប់ សុវតទិភាព និងអនម័យ យៅកបុងទីសថីការរកសួងពាណិជជកមម។ 

 
៤. ការងារមស្តនត ី

- បនថយរៀបចាំបញ្ចូ នទិនបន័យបុគគលិក តារាងព័ត៌មានរបតិបតថិ និងសាំណុាំ ឯកសរយឡើងវញិទាំងអស់ 
យៅកបុងរបព័ននព័ត៌មានវទិា « របព័ននរគប់រគងមង្ក្នថីរាជការតាមរបព័ននព័ត៌មានវទិា »  (Database 
Management System)  

- យរៀបចាំឯកសរមង្ក្នថីកមមសិកាកបុងរកបខ័ណឍ ឆ្ប ាំ២០១៧ យដើមផីយសបើសុាំតាាំងស៊ាប់កបុងរកបខ័ណឍ រកសួង 
ពាណិជជកមម ជូនរកសួងមុខររសធារណៈ 

- យធវើបចចុបផនបភាពមង្ក្នថីរាជការតាមអងគភាព និងរចនសមពស័ននចាត់តាាំង 
- យរៀបចាំឯកសរតយមលើងថ្នប ក់ និងឋាននថរស័កិថជូនមង្ក្នថីរាជការរបចាាំឆ្ប ាំ 
- យរៀបចាំបញ្ចូ លរបាក់យបៀវតសមង្ក្នថីរាជការកបុងតារាងព័ត៌មានវទិា 
- សិកាស្សវរាតវពីរចនសមពស័ននរបស់អងគភាព/រកសួងពាណិជជកមម ននរបយទសកបុងតាំបន់អាស៊ា ន 

យដើមផីពិនិតយលទនភាពក្កសរមួលរចនសមពស័ននរកសួងឱយស្សបតាមនិនប ការតាំបន់ និងសកល 
- ជាំរញុយធវើទាំយនើបកមមវទិាសទ នបណថុ េះបណាថ លពាណិជជកមម និងស្សវរាតវ រមួទាំងការយធវើទាំយនើបកមម 

បណាត ល័យ និងសមាភ រឧបយទធស យដើមផីទទួលបានទាំនុកចិតថទាំងថ្នប ក់ាតតិ និងអនថរាតតិ 
- បនថសហការាតមួយនដគូ យដើមផីជាំរញុសមតទភាពបណថុ េះបណាថ លស្សវរាតវ ឈានយៅរកការ        

កសងក្ផនការបណថុ េះបណាថ ល និងកមមវធីិសិការបកបយដ្ឋយរបសិទនភាពករមិតអនថរាតតិ 
- ជាំរញុបយងកើតមជឈមណឍ លកសងសមតទភាពភាពាតសហរគិន សហការាតមួយវស័ិយឯកជន។ 

 
៥. ការងាររណដនយយ និងហរិញ្ញវតថ ុ

- យលើកគយរមាងក្ផនការថវកិារកសួងឆ្ប ាំ២០១៩ និងចូលរមួការពារគយរមាងថវកិារបស់រកសួង    ឆ្ប ាំ២០១៩  
- យរៀបចាំសាំយណើ ចាំណាយរបចាាំក្ខ និងរតីមាស  
- យរៀបចាំរបាយការណ៍រតួតពិនិតយថវកិាពាក់កណាឋ លឆ្ប ាំ 
- ចងរកងចាប់ លិខិតបទដ្ឋឌ នគតិយុតថ ទក់ទងនឹងរទពយសមផតថិរដឌ។ 

 
៦. ការងារអភិវឌ្ឍនវ៍ិសយ័ឯរជន  

- បនថកសងក្ផនការពាណិជជកមម យដ្ឋយសហការាតមួយនយកដ្ឋឌ នយរកាមឱវាទរកសួង និងសទ ប័ន 
ពាក់ព័នន យដើមផីរបមូលទិនបន័យសរមាប់ក្ផនការពាណិជជកមមឆ្ប ាំ២០១៩-២០២៣ 

- បនថសហការាតមួយរកសួងក្ផនការ ចូលរមួជាំរញុការអនុវតថយគាលនយោបាយចតុយកាណរបស់
រាជរដ្ឋឌ ភិបាលដាំណាក់កាលទី៣ 

- បនថយរៀបចាំក្កលមអរពឹតថិប័រតព័ត៌មានពាណិជជកមមទាំងរបូភាព និងខលឹមសរ រពមទាំងជាំរញុចងរកង 
និងវភិាគទិនបន័យពាណិជជកមមសរមាប់ការយរបើរបាស់ឱយមានរបសិទនភាព ក៏ដូចាតសរមាប់ចងរកង
ព័ត៌មានសទិតិឱយបានរគប់រជុងយរាតយ យដើមផីបយរមើយសចកថីរតូវការរបស់រដឌ និងឯកជន 
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- បនថពរងឹងសមតទភាពសភាពាណិជជកមម និងសមាគមពាណិជជកមម យដើមផីជាំរញុការចូលរមួរបស់        
វស័ិយឯកជន កបុងការអភិវឌណយសដឌកិចចាតតិ 

- បនថពរងឹងការអភិវឌណផលិតផលថមីៗ ទាំងបរមិាណ និងគុណភាព យដើមផីយឆលើយតបនឹងតរមូវការទីផារ 
រពមទាំងចូលរមួរបកួតរបក្ជងយៅកបុងទីផារអនថរាតតិ របកបយដ្ឋយរបសិទនភាពខពសស់ និងយរៀបចាំ
សិកាា សលាផសពវផាយអាំពីផលិតផលទាំងយនេះតាមបណាថ រាជធានី-យខតថ 

- សរមបសរមួលយរៀបចាំកិចចរបជុាំកាំពូលរបចាាំឆ្ប ាំរបស់សភាពាណិជជកមមកមពសុាត 
- យរៀបចាំក្ផនការសកមមភាព និងបនថអនុវតថការររអភិវឌណន៍ផលិតផលសូរត តាមមូលដ្ឋឌ ន

ផលិតកមមសាំខាន់ៗ យៅបណាថ យខតថចាំនួន៦ 
- សហការជាំរញុការអនុវតថការបិទសល កនថលទាំនិញយលើទីផារ ការយចញលិខិតអនុញ្ញដ តរបកប អាជីវកមម 

ពាណិជជកមម និងយសវាកមម ការរបកបអាជីវកមមតផូងថមមានតនមលាតយរគឿងអលរក រ រពមទាំងការពិនិតយ 
តាមដ្ឋនសនបិធិយរបងឥនននៈ និងោគ ស យៅតាមរាជធានី-យខតថទាំង ២៥ 

- បនថបយងាើយការកសងយសចកថីរពាងចាប់ ក្ដលកាំពុងសទិតកបុងដាំណាក់កាលពិភាកា យដើមផីដ្ឋក់ជូន
យៅសទ ប័នអនុម័តចាប់ និងបនថកសងលិខិតបទដ្ឋឌ នគតិយុតថចាាំបាច់យផសងយទៀត សរមាប់ការ    
អនុវតថចាប់ទាំងយនេះ ឱយមានរបសិទនភាព 

- បនថការកសងយសចកថីរពាងចាប់ពាណិជជកមមយផសងយទៀត ក្ដលចាាំបាច់តាមតរមូវការរបស់ការររ
ពាណិជជកមមថ្នប ក់តាំបន់ និងពិភពយលាក 

- បនថអនុវតថការចុេះបញ្ជ ីទទួលសគ ល់កិចចរបតិបតថិការ ក្ដលមានកិចចធាន និងជាំរញុឱយវស័ិយឯកជន 
យរបើរបាស់យសវាយនេះ យដើមផីបយងកើនរបសិទនភាពធុរកិចចរបស់ខលូន 

- បនថអនុវតថការររវាយតនមលផលប៉ៃេះពាល់លិខិតបទដ្ឋឌ នគតិយុតថ យៅតាមក្ផនការសកមមភាពរបចាាំ
ឆ្ប ាំ និងបនថបណថុ េះបណាថ លសមតទភាពមង្ក្នថី យដើមផីយឆលើយតបនឹងតរមូវការរបស់កិចចការយនេះ 

- បនថបកក្រប និងយធវើសរមង់ខលឹមសរសាំខាន់សប នដសិកាស្សវរាតវអនថរាតតិនន ក្ដលផថល់        
អតទរបយោជន៍ដល់វស័ិយពាណិជជកមម និងយសដឌកិចចកមពសុាត   

- បនថយបើកវគគសិកាពីចមាៃ យ វគគភាសអង់យគលសសរមាប់ពាណិជជកមម និងវគគបណថុ េះបណាថ លរយៈ
យពលខលី និងក្វង និងសិកាា សលាជូនមង្ក្នថីពាណិជជកមមរាជធានី-យខតថ និងវស័ិយឯកជន។ 
 

៧. ការងារចះុបញ្ជពីាណិជជរមម 
- បនថកសងលិខិតបទដ្ឋឌ ននន ពាក់ព័នននឹងការចុេះបញ្ជ ីពាណិជជកមម តាមរបព័ននសវ័យរបវតថិកមមដូចាត៖ 

បញ្ច ប់យសចកថីរពាងរបកាស សថីពីការចុេះបញ្ជ ីពាណិជជកមម យលើការក្កក្រប យផធរភាគហ៊ាុនតាមរបព័នន
សវ័យរបវតថិកមម យរៀបចាំរបកាស សថីពីការលុបយឈាម េះរកុមហ៊ាុនយចញពីបញ្ជ ីពាណិជជកមមតាមរបព័នន
សវ័យរបវតថិកមម របកាសសថីពីការចុេះបញ្ជ ីសខារកុមហ៊ាុនកបុងស្សុកតាមរបព័ននសវ័យរបវតថិកមម 

- យធវើការក្កក្រប និងយរៀបចាំយសចកថីជូនដាំណឹង សថីពីការអនុវតថកនរមយសវាយៅយលើរបព័ននសវ័យរបវតថិកមម 
តាមរបកាសរមួថមី 

- យធវើទាំយនើបកមមយដើមផីអាចចុេះបញ្ជ ីសខារកុមហ៊ាុនតាមរបព័ននសវ័យរបវតថិកមម 
- យរៀបចាំរបព័ននយដើមផីរគប់រគងទិនប័យ ននការយចញលិខិតអនុញ្ញដ តការរបកបរបរអាជីវកមមតាម រាជធានី-យខតថ 
- ការយធវើឲ្យកាន់ក្តរបយសើរយឡើងនូវរបព័ននចុេះបញ្ជ ីពាណិជជកមម យដ្ឋយបក្នទមមុខររផថល់យសវាមួយ

ចាំនួនយទៀត 
- យរៀបចាំឃាល ាំងឯកសរថមី-អភិវឌណឃាល ាំង និងបាំពាក់សមាភ រ បយងកើតរបព័ននសវ័យរបវតថិកមមរគប់រគងឯកសរ 
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- បនថការបញ្ជូ លទិនបន័យ ននការចុេះបញ្ជ ីពាណិជជកមម ក្ដលមានសកមមភាពទាំងអស់យៅកបុងរបព័នន
សវ័យរបវតថិកមម ពិនិតយលទនភាពកបុងការបនថការចុេះបញ្ជ ីសរយឡើងវញិ យរៀបចាំបញ្ជ ីរកុមហ៊ាុនក្ដលមិន
បានចុេះបញ្ជ ីសរយឡើងវញិ រតឹមចុងឆ្ប ាំ២០១៨ និងយសបើសុាំយគាលការណ៍ថ្នប ក់ដឹកនាំនូវចាំណាត់ការ
តាមផលូវចាប់ 

- យរៀបចាំបញ្ជ ីថមី ឬក្កលមអបញ្ជ ីក្ដលមានស្សប់ ឲ្យមានលកាណៈសមស្សប និងរយស្សួលដល់អតិថិជន 
ក្ដលមកទាំនក់ទាំនងយដ្ឋយផាធ ល់ 

- បនថបណថុ េះបណាថ ល និងផសពវផាយការចុេះបញ្ជ ីពាណិជជកមម តាមរបព័ននសវ័យរបវតថិកមមដល់
សធារណជន 

- អនុវតថរបកាស សថីពីការទទួលសគ ល់អបកតាំណាងស្សបចាប់ កបុងការយសបើសុាំចុេះបញ្ជ ីពាណិជជកមម ឬ
ឯកសរនាំយចញ-នាំចូល យៅរកសួងពាណិជជកមម ននរពេះរាាតណាចរកកមពសុាត យដ្ឋយការយរៀបចាំវគគ        
បណថុ េះបណាថ ល បយងកើតគណៈកមមការរបឡងបញ្ច ប់វគគ យរៀបចាំយឈាម េះ និងប័ណតសាំគាល់អបកតាំណាង
ស្សបចាប់។ 
  

៨. ការងាររមមសទិធិបញ្ញញ  
- បនថអនុវតថក្ផនការសកមមភាព យរកាមអនុសសរណៈននការយោគយល់គាប  កបុងវស័ិយកមមសិទនិបញ្ញដ

ាតទរមង់យទវភាគី ឬពហុភាគី KIPO, SIPO, MOST, LAO, JPO, USPTO, THAILAND, ASEAN-
CHINA, ASEAN-JAPAN, ASEAN-KOREA 

- បនថចូលរមួកិចចរបជុាំ រកុមការររសហរបតិបតថិការកមមសិទនិបញ្ញដ អាស៊ា ន (AWGIPC) និងអនុវតថ
ក្ផនការសកមមភាពអាស៊ា ន ២០១៦-២០២៥ 

- យរៀបចាំវគគបណថុ េះបណាថ លរគូបយរគ លកមមសិទិនបញ្ញដ  យរកាមកិចចរពមយរពៀងបយងកើតមជឈមណឍ លាតតិ  
បណថុ េះបណាថ លកមមសិទនិបញ្ញដ  រវាងអងគការកមមសិទិនបញ្ញដ ពិភពយលាក និងនយកដ្ឋឌ នកមមសិទិនបញ្ញដ  

-      សរមបសរមួលបយងកើតមជឈមណឍ លគាាំរទបយចចកវទិា និងការនចបរបឌិត យៅវទិាសទ នបយចចកវទិាកមពសុាត 
- បនថសហការាតមួយអងគការ WIPO យដើមផីយធវើទាំយនើបកមមរបព័ននរគប់រគងកមមសិទិនបញ្ញដ  (IPAS) 
- យរៀបចាំបញ្ជ ីរគប់រគងទាំនិញ និងយសវា (MGS) សរមាប់បងកលកាណៈរយស្សួលកបុងការចុេះបញ្ជ ី 
- សហការាតមួយអងគការ WIPO យដើមផីយរៀបចាំពិធីរបកួតរបក្ជងបយចចកវទិាសមស្សប 
- ក្សវងរកកិចចឧបតទមភ និងយរៀបចាំរពឹតថិការណ៍ណាមួយកបុងទិវាកមមសិទិនបញ្ញដ  
- បនថសហការាតមួយសទ ប័នពាក់ព័នន និងសកលវទិាល័យតាមបណាថ យខតថ-រកុង យដើមផីយរៀបចាំ   

សិកាា សលាផសពវផាយទសសនទនអាំពីកមមសិទនិបញ្ញដ  នីតិវធីិចុេះបញ្ជ ី ការកសងមា៉ៃ កយីយោ និង
ការអនុវតថចាប់ 

- បនថសិកាយលើលទនភាពចូលាតសមាជិកននកិចចរពមយរពៀងអនុសញ្ញដ ឬសននិសញ្ញដ អនថាតតិមួយចាំនួន 
- យរៀបចាំរបកាស សថីពីការបយងកើតរកុមរបឹកាយដ្ឋេះស្សយបណថឹ ងតវា៉ៃ និងនីតិវធីិយដ្ឋេះស្សយវវិាទ 
- យរៀបចាំយសចកថីរពាងអនុរកឹតយ សថីពីនីតិវធីិអនុវតថចាប់កមមសិទិនបញ្ញដ  
-       យរៀបចាំយសចកថីរពាងរបកាស ឬអនុរកឹតយសថីពីការកត់រតាកិចចសនាអាាតញ ប័ណត និងអាាតញ ប័ណតពិយសស 
- យរៀបចាំយសចកថីរពាងចាប់ សថីពីព័ត៌មានសមាៃ ត់ពាណិជជកមម និងព័ត៌មានសមាៃ ត់ 
- ក្សវងរកនដគូអភិវឌណន៍ យដើមផីជាំរញុ និងអភិវឌណផលិតផលសកាថ នុពលសរមាប់ចុេះបញ្ជ ីាតទាំនិញ

សមាគ ល់ភូមិសស្រសថបក្នទមយទៀត 
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- សហការាតមួយអងគការកមមសិទនិបញ្ញដ ពិភពយលាក  យដើមផីបនថអនុវតថគយរមាងជាំរញុ  និងអភិវឌណ 
“រកូចថលុងយកាេះរទង់” កបុងយខតថរកយចេះ សរមាប់ចុេះបញ្ជ ីការពារាតមា៉ៃ កសមាគ ល់ភូមិសស្រសថទាំនិញ 

- សហការាតមួយអងគការកមមសិទនិបញ្ញដ ពិភពយលាក សហព័ននចុងយៅ និងសណាឌ គារ យដើមផីបនថ    
អនុវតថគយរមាងជាំរញុ និងកសងមា៉ៃ កយីយោ “គុយទវភបាំយពញ” សរមាប់ចុេះបញ្ជ ីការពារាតមា៉ៃ ក
សមូហភាព 

- សហការាតមួយរបយទសកូយរ ៉ៃ យដើមផីយលើក និងអនុវតថគយរមាងជាំរញុ និងកសងមា៉ៃ កយីយោ “យរមច
យមមត់” សរមាប់ចុេះបញ្ជ ីការពារាតមា៉ៃ កសមូហភាព ។ 

 
៩. ការងារនាាំដចញ-នាាំចូលពាណិជជរមម 

- យរៀបចាំកមមវធីិ និងវគគបណថុ េះបណាថ ល ដល់អបកតាំណាងស្សបចាប់កបុងការយសបើសុាំឯកសរនាំយចញ-
នាំចូល យៅរកសួងពាណិជជកមម 

- បនថក្ថទាំ ក្កលមអរបព័ននសវ័យរបវតថកមមវញិ្ញដ បនបរតបញ្ញជ ក់របភពយដើមទាំនិញ 
- បនថសហការាតមួយសទ ប័នពាក់ព័ននយរៀបចាំតភាជ ប់របព័ននសវ័យរបវតថកមមវញិ្ញដ បនបរតបញ្ញជ ក់របភព

យដើមទាំនិញទរមង់ D យៅកបុងបញ្ជ រក្តមួយាតតិ និងឈានយៅការភាជ ប់បញ្ជ រក្តមួយអាស៊ា ន 
- បនថយធវើរបតិភូកមមកបុងការយចញវញិ្ញដ បនបរតបញ្ញជ ក់របភពយដើមទាំនិញទរមង់ D សរមាប់ទាំនិញ  កសិផល 

រគប់មនធីរពាណិជជកមមយខតថាតប់រពាំក្ដន  
- បនថជាំរញុការតភាជ ប់របព័ននសវ័យរបវតថកមម វញិ្ញដ បនបរតបញ្ញជ ក់របភពយដើមទាំនិញទរមង់D ពីតាំបន់

យសដឌកិចចពិយសស ទូទាំងរពេះរាាតណាចរកកមពសុាតយៅកបុងរបព័នន ASYCUDA ននរបព័ននបញ្ជ រក្តមួយ
ាតតិ និងបញ្ជ រក្តមួយអាស៊ា ន 

- យរៀបចាំសិកាា សលាផសពវផាយអាំពីការយរបើរបាស់គយរមាងចុេះបញ្ជ ីអបកនាំយចញ (Registered 
Exporter- REX SYSTEM) ដល់អបកនាំយចញទាំនិញយៅសហភាពអឺរ ៉ៃបុយដើមផីយរតៀមខលួនអនុវតថយៅ
យដើមឆ្ប ាំ២០១៩ 

- យរៀបចាំបក្នទម CO ទរមង់យផសងៗយទៀតស្សបតាមវធិានរបភពយដើមននរបយទសនាំចូលកបុងរបព័នន
សវ័យរបវតថកមម 

- យរៀបចាំបញ្ចូ ល QR Code យៅកបុងវញិ្ញដ បនបរតបញ្ញជ ក់របភពយដើមទាំនិញ CO 
- បនថការយធវើសមញ្ដកមមដាំយណើ រការផថល់វញិ្ញដ បនបរតបញ្ញជ ក់របភពយដើមទាំនិញតាមរបព័ននសវ័យរបវតថកមម 
- បនថយរៀបចាំតភាជ ប់របព័នន e-payment ាតមួយរតនគារាតតិ និងធនគារយផសងៗយទៀត  
- បនថសហការ និងចូលរមួចុេះអយងកតរបភពយដើមទាំនិញាតមួយគយ រកុមការររចុេះអយងកតនន       

ននរបយទសផថល់ភាពអនុយរគាេះពាណិជជកមម។ 
 
១០. ការងារពិព័រណ៍ពាណិជជរមម 

- បនថយរៀបចាំចូលរមួពិព័រណ៍ពាណិជជកមមកបុងរបយទសដូចាត៖ 
 ពិព័រណ៍ពាណិជជកមមផលិតផលក្ខមរ 
 ពិព័រណ៍ផលិតផលនាំយចញ-នាំចូល និងយខតថ១ ផលិតផល១ 

- បនថយរៀបចាំចូលរមួពិព័រណ៍ពាណិជជកមម និងសនបិបាតយរៅរបយទសដូចាត៖ 
 ពិព័រណ៍វនិិយោគ និងផលិតផលអាសីុខាងតផូង និងអាសីុអាយគបយ៍ឆ្ប ាំ២០១៨ យៅទីរកុងគុនមីញ 
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 ពិព័រណ៍ចិន-អាស៊ា ន យលើកទី១៥ ឆ្ប ាំ២០១៨ ទីរកុងណាននីង យដ្ឋយរបយទសកមពសុាតយធវើាត
របយទសកិតថិយស 

 ពិព័រណ៍ពិភពយលាកឆ្ប ាំ២០២០ យៅទីរកុងឌុយនប សហភាពអារា៉ៃប់យអមីរា៉ៃ ត់ 
 សនបិបាតការោិល័យពិព័រណ៍អនថរាតតិ (BIE) 

 
១១. ការងារអភិវឌ្ឍនទ៍ផីារ 

- បនថយរៀបចាំការតាាំងបរា ញផសពវផាយ និងរបឹកាយោបល់យលើផលិតផលកមពសុាតសាំខាន់ៗ ចាំនួន១០
មុខ យៅមនធីរពាណិជជកមមយខតថចាំនួន០៦ យទៀត 

- បនថយរៀបចាំសិកាា សលាចងរកងអតថសញ្ញដ ណផលិតផលសកាថ នុពលកមពសុាត និងអមយដ្ឋយការតាាំង
បរា ញផលិតផលក្ខមរ យដើមផីពរងឹងយករ ថិ៍យឈាម េះ និងពរងីកការនាំយចញផលិតផលទាំងយនេះ យៅទីផារ 
អនថរាតតិ និងយៅរាជធានី-យខតថ 

- បនថការទទួលយរៀបចាំជាំនួបពាណិជជកមម រវាងពាណិជជករកបុងរបយទសាតមួយពាណិជជករយរៅរបយទស 
និងបនថដឹកនាំពាណិជជករយៅបាំយពញយបសកកមមពាណិជជកមមយៅយរៅរបយទស រមួមាន៖ ជប៉ៃុន កូយរ ៉ៃ 
ឥណាឍ    កាណាដ្ឋ ចិន នថ យវៀតណាម និងអឺរ ៉ៃបុ 

- បនថសហការាតមួយសធារណរដឌសងគមនិយមយវៀតណាម រតួតពិនិតយការសងសង់ផារគាំរ ូ       
រពាំក្ដនកមពសុាត យៅស្សុកយមមត់ យខតថតផូងឃមុាំ  និងបនថសិកាយដើមផីបយងកើតបក្នទមយទៀត យៅយខតថកាំពត 
ននរពេះរាាតណាចរកកមពសុាត 

- យរៀបចាំបញ្ជូ នផលិតផលក្ខមរ យដើមផីយកយៅផសពវផាយរកទីផារយៅមជឈមណឍ លពាណិជជកមមកមពសុាត 
ក្ដលបានយបើករចួចាំនួន ៥ទីតាាំង និងយរៀបចាំយវទិកាផសពវផាយ 

- បនថសហការាតមួយរកុមហ៊ាុនឯកជន យដើមផីបយងកើតមជឈមណឍ លពាណិជជកមមកមពសុាតថមីចាំនួន ០៥  ក្ថមយទៀត 
យៅរបយទសចិន របយទសនថ និងរបយទសយវៀតណាម 

- បយងកើតមជឈមណឍ លពាណិជជកមមកមពសុាត យៅតាមបណាថ យខតថននរពេះរាាតណាចរកកមពសុាត ក្ដលមាន
សកាថ នុពល យដើមផីជាំរញុផសពវផាយ និងរកទីផារ 

- បនថសហការាតមួយរកសួងវបផធម៌ និងវចិិរតសិលផៈ និងរកុមហ៊ាុនឯកជនចិន សងសង់ភូមិ     
វបផធម៌កមពសុាត-ចិន យៅទីរកុងយប៉ៃកាាំង និងយរៀបចាំការសយមាពស ធដ្ឋក់ឲ្យដាំយណើ រការ យដើមផីផសពវផាយ
ពាណិជជកមម យទសចរណ៍ និងវបផធម៌ រមួគាប កមពសុាត-ចិន 

- បនថពិនិតយយលើលទនភាពបយងកើតសទ នទីរបឹកាពាណិជជកមមកមពសុាត អមសទ នអគគរាជទូតរបចាាំយៅយរៅ 
របយទស ក្ដលមានសកាថ នុពលក្ថមយទៀត 

- បនថកិចចសហការាតមួយរកសួងកសិកមម រកុាា របមាញ់ និងយនសទ ចរចាាតមួយរបយទសចិន ាត
ពិយសសាតមួយអគគរដឌបាលរតួតពិនិតយគុណភាព អធិការកិចច និងចតាថ ឡីស័កថ (AQSIQ) នន
សធារណរដឌរបាតមានិតចិន យដើមផីចុេះបញ្ជ ីនាំផលិតផលកមពសុាតចូលទីផារចិន នូវមុខទាំនិញមួយ
ចាំនួនយទៀត គឺ៖ យរមច កញ្ចុ ងអងករ សក្ណថ កយសៀង ក្ផលសវ យ ក្ផលយចក ក្ផលយមៀន រគាប់កាយហវ ក្ផល
ស្សកានគ សាំបុកទឹកមាត់រតយចៀកកាាំ និងផលិតផលយផសងៗយទៀត 

- បនថយរៀបចាំបយងកើតការោិល័យតាំណាងសភាពាណិជជកមមកមពសុាត យៅទីរកុងបា៉ៃ រសីននសធារណរដឌបារាាំង 
- បនថការយរៀបចាំយវទិកាជាំរញុពាណិជជកមមយៅយរៅរបយទស ដូចាត៖ យៅរបយទសចិន និងបណាថ

របយទសយផសងយទៀត យៅតាមលទនភាពាតក់ក្សថង 
- យរៀបចាំយធវើាតមាច ស់ផធេះយរៀបចាំជាំនួបពាណិជជកមមយលើកទី៥ ឥណាឍ -CLMV យៅកមពសុាត  “The 5th India - 

CLMV Business Conclave in Cambodia” នថៃទី២៩-៣០ ក្ខមីន ឆ្ប ាំ២០១៨ 
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- បនថយរៀបចាំសិកាា សលា និងយវទិកា សថីពី “ការពិយរគាេះយោបល់រវាងអបកផលិត និងអបកផគត់ផគង់
ផលិតផលក្ខមរ ាតមួយអបកយរបើរបាស់ និងអបកក្ចកចាយបនថ” យៅរាជធានីភបាំយពញ យរកាមអធិបតី
ភាពរដឌមង្ក្នថី រកសួងចាំនួន ០៤ គឺ៖ រកសួងឧសាហកមម និងសិបផកមម រកសួងពាណិជជកមម រកសួង
យទសចរណ៍ និង រកសួងកសិកមម រកុាា របមាញ់ និងយនសទ យៅរាជធានីភបាំយពញ 

- បនថចាត់ក្ចងយរៀបចាំជាំនួបពាណិជជកមម និងធុរកិចចពាណិជជកមមកបុងរបយទស។  
 
១២. ការងារអភិវឌ្ឍនដ៍ោលនដោបាយ 

- បនថយរៀបចាំកសងយគាលនយោបាយជាំរញុការនាំយចញយលើផលិតផលសកាថ នុពលយផសង  ៗយទៀត ដូចាត៖ 
ដាំឡូងមី យពាត សវ យ សក្ណថ កយសៀង សវ យចនធី យៅស៊ាូ និងផលិតផលកសិកមមដនទយទៀត ក្ដល
រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពសុាតបានកាំណត់ 

- បនថយរៀបចាំយវទិកាធុរកិចច វនិិយោគ និងយទសចរណ៍ កបុងឱកាសក្ដលរបយទសកមពសុាតបានចូលរមួកបុង 
រពឹតថិការណ៍ពិព័រណ៍ចិន-អាស៊ា នរបចាាំឆ្ប ាំ និងពិព័ណ៍ពិភពយលាក នយពលខាងមុខ 

- ផថួចយផថើមគាំនិតបយងកើតយគាលនយោបាយរទរទង់ពាណិជជកមមកបុងស្សុក តាមរយៈការយរៀបចាំយវទិកា ឬ
សនបិសីទថ្នប ក់ាតតិ យលើយគាលនយោបាយអភិវឌណន៍កសិ-ពាណិជជកមមកមពសុាតយលើកទី៦/ទី៧ កបុងយខតថ
យគាលយៅ (យខតថរពេះសីហនុ យសៀមរាប ឬ យខតថយុទនសស្រសថតាមការសយរមចរបស់រកសួង) 

- បនថយរៀបចាំទិវាាតតិដាំឡូងមីកមពសុាតយលើកទី៣ យវទិកាយរមចយលើកទី២ យវទិកាយៅស៊ាូ យវទិកាសវ យចនធី 
យវទិកាបក្នល និងក្ផលយឈើក្ខមរយៅតាមមូលដ្ឋឌ ន យដើមផីជាំរញុផលិតករ កសិករ សមាគមអាជីវកមម 
ខិតខាំផលិតទាំនិញ និងយសវាកមមអនុយលាមតាមសថង់ដ្ឋរផលិតកមម សរមាប់បយរមើទីផារ 

- បនថយរៀបចាំវគគបណថុ េះបណាថ ល យរៀបចាំសិកាា សលា សនបិសីទ និងតាាំងបរា ញផលិតផលោឡាល
កមពសុាតយៅរាជធានីភបាំយពញ និងយខតថយសៀមរាប 

- បនថចូលរមួកិចចរបជុាំោឡាលអាស៊ា នរបចាាំឆ្ប ាំ យលើក ១៤ យៅរបក្ទសនថ 
- បនថចូលរមួមោសនបិបាតរបចាាំឆ្ប ាំយលើកទី៤៦ សហគមន៍យរមចអនថរាតតិ  
- បនថចូលរមួកិចចរបជុាំរបចាាំឆ្ប ាំ ថ្នប ក់មង្ក្នថីបយចចកយទស និងថ្នប ក់អគគនយកជាំរញុពាណិជជកមម ននយវទិកា

ជាំរញុពាណិជជកមមអាសីុ (Asia Trade Promotion Forum) 
- សហការយរៀបចាំសិកាា សលា សនបិសីទ និងការផសពវផាយកមមវធីិកាំក្ណទរមង់កបុងវស័ិយពាណិជជកមម 

និងយគាលនយោបាយពាណិជជកមមាតមួយនដគូពាក់ព័នន 
- បនថជាំរញុការយរៀបចាំកាលមា៉ៃ សីុនដឹកនាំវស័ិយយរមចយៅកមពសុាត  
- បនថក្ផនការការររ និងសកមមភាពយផសងៗក្ដលយៅយសសសល់។  
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ឧបសមព័នធ 
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ឧបសមព័នធទី ១ 

 កបុងរយៈយពល ១១ក្ខ ឆ្ប ាំ២០១៧ ការចុេះបញ្ជ ីមា៉ៃ ក និងការររយរកាយចុេះបញ្ជ ី មានការយកើនយឡើង 
យបើយរបៀបយធៀបយៅនឹងឆ្ប ាំ២០១៦ ដូចមានទិនបន័យកបុងតារាងខាងយរកាម៖ 

 

របយភទពាកយយសបើសុាំ 
យរបៀបយធៀប 

ឆ្ប ាំ ២០១៦ ឆ្ប ាំ ២០១៧ យរបៀបយធៀប 
ទទួលពាកយយសបើសុាំចុេះបញ្ជ ីមា៉ៃ ក ៤៣២៨ ៥១២៣ ១៨.៣៦% 
ការទទួលពាកយយសបើសុាំចុេះបញ្ជ ីមា៉ៃ កវញិ្ញដ តកមម  ០១  
ការទទួលពាកយយសបើសុាំចុេះបញ្ជ ីមា៉ៃ កសមាគ ល់ភូមិសស្រសថទាំនិញ  ០១  
ការចុេះបញ្ជ ីមា៉ៃ ក ៣៧៨០ ៣៩១៧ ៣.៦២% 
ការទទួលពាកយសុាំស្សវរាតវលទនភាពចុេះបញ្ដីមា៉ៃ ក ៥១២ ៤៨១ -០.៦% 
ការទទួលពាកយយសបើសុាំចុេះបញ្ជ ីមា៉ៃ កាតអនថរាតតិ ១១៤៤ ២២៥៩ ៩៧.៤៧% 
ការចុេះបញ្ជ ីមា៉ៃ កាតអនថរាតតិ ៣២៩ ៨៤០ ១៥៥.៣២% 
ការបញ្ញជ ក់អាំពីការយរបើរបាស់ ឬមិនយរបើរបាស់មា៉ៃ ក ២២៤៣ ២៦៨០ ១៩% 
ការចុេះបញ្ជ ីមា៉ៃ កសាតថមី ១១៦០ ១៨៤៦ ៥៩% 
ការកត់រតាទទួលសគ ល់សិទនិផាថ ច់មុខកបុងការយរបើរបាស់មា៉ៃ ក ៥៦ ៩៩ ៧៧% 
ការកត់រតាអាាតញ បណត ឬក្ង្ក្ហវនឆ្យ ៣១ ៦៤ ១០៦% 
ការផាល ស់បថូរយផសងៗ ១៩០៥ ២០០៣ ៥% 
ការយធវើទុតិយតាវញិ្ញដ បនបរត ៦២២ ៦៨៤ ១០% 
ការផាកពិន័យមកបង់របាក់ចុេះបញ្ជ ីមា៉ៃ កសាតថមីយឺតោ៉ៃ វ ០៩ ២៤ ១៦៧% 
ការទទួលពាកយសរមុេះសរមួលវវិាទ ១៧ករណី ១៤ករណី -១៨% 
ការសរមុេះសរមួលវវិាទ ១២ករណី ១៦ករណី ៣៣% 
ការទទួលពាកយយសបើសុាំលុបមា៉ៃ ក ៣០ករណី ៣១ករណី ៣.៣% 
ការលុបមា៉ៃ ក ២១មា៉ៃ ក ១២មា៉ៃ ក -៤៣ 
ការយបាេះពុមពសរពឹតថិប័រតផលូវការរបចាាំសបាថ ហ៍    ៤៧យលខ  
 

របភព៖ អគគនយកដ្ឋឌ នយសវាពាណិជជកមម 
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ឧបសមព័នធទី ២ 

 ការចុេះបញ្ជ ីតាមរបព័ននសវ័យរបវតថកមមក្ដលបានអនុវតថកនលងមក យឃើញថ្នមានការយកើនយឡើង  
គួរាតទីយមាទនៈ ដូចមានតារាងខាងយរកាម៖ 
 

ល.រ របយភទសហរគាសពាណិជជកមម 
៩ក្ខ ឆ្ប ាំ
២០១៦ 

៩ក្ខ ឆ្ប ាំ
២០១៧ 

យរបៀបយធៀប 

I 
១. 
២. 

 
៣. 

 

ការសុាំចុេះយឈាម េះកបុងបញ្ជ ីពាណិជជកមម (ចុេះបញ្ជ ីថមី)៖ 
រកុមហ៊ាុន 
រកុមហ៊ាុនពាណិជជកមមបរយទស  
(ការោិល័យតាំណាង និងសខារកុមហ៊ាុនបរយទស) 

 
២៨៦៩ 

៦៨ 

 
៤៨១២ 

៨៧ 

 
៦៧,៧% 
២៩,៩% 

សរបុ... ២៩៣៧ ៤៨៩៩ ៩៨,៦% 
សហរគាសឯកបុគគល ៧៨៦ ១២០៩ ៥៣.៨% 

II 
១. 
២. 
៣. 
៤. 

 
៥. 

ការសុាំវញិ្ញដ បនបរតយផសងៗ៖ 
ការក្កក្របផាល ស់បថូរភាគហ៊ាុន 
ការបយងកើតសខារកុមហ៊ាុនកបុងស្សុក 
ការក្កក្របយផសងៗ 
ពិន័យករណីមិនបានបាំយពញក្បបបទកបុងការផាល ស់
បឋូរក្កក្របយផសងៗ 

 
៦៧០ 
៣៨៥ 

៣៣៥៦ 
៥២ 

 
១០១៦ 
២៣៨ 

៦២៥០ 
៣៧៦ 

 
៥១,៦% 

-៣៨,១% 
៨៦,២% 

 

សរបុ... ៤៤៦៣ ៧៨៩០ ៩៩,៧% 

សហរគាសឯកបុគគល ៥០ ៩០ ៨០% 
III 
១. 
២. 

ការតមកល់របតិយវទន៍របចាាំឆ្ប ាំ៖ 
យសវាតមកល់របតិយវទន៍របចាាំឆ្ប ាំ 
ការពិន័យចាំយពាេះការមិនតមកល់របតិយវទន៍របចាាំឆ្ប ាំ 

 
១៦៩៤ 

០ 

 
៧៣៦៧ 

៤០១ 

 
៣៣៤,៨% 

IV ការថតចមលងឯកសរ ១៥៩ ២  
V 
១. 
២. 

រ ាំលាយ៖ 
រកុមហ៊ាុន-ការោិល័យតាំណាង-សខារកុមហ៊ាុន
បរយទស 
សហរគាសឯកបុគគល 

 
៣០ 

១ 

 
៥៦ 

២ 

 
៨៦,៦% 
១០០% 

VI 
១. 
២. 
៣. 
៤. 

ការបរមុងទុកនមករណ៍៖ 
បរមុងទុកនមករណ៍រកុមហ៊ាុន 
ពនាការបរមុងទុកនមករណ៍រកុមហ៊ាុន 
បរមុងទុកនមករណ៍សហរគាសឯកបុគគល 
ពនាការបរមុងទុកនមករណ៍សហរគាសឯកបុគគល 

 
៤៤៥៧ 

៤១ 
៩៧៦ 

២ 

 
៦៣៥ 
១២៤ 

១៥០០ 
៥ 

 

VII ការបថូរវញិ្ញដ បនបរតចុេះបញ្ជ ីពាណិជជកមម 
(រកុមហ៊ាុនរដឌ និងរដឌចរមុេះឯកជន) 

២ ១  

 

របភព៖ អគគនយកដ្ឋឌ នយសវាពាណិជជកមម 
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ឧបសមព័នធទី ៣ 

តារាងននការនា ាំដចញរបសត់ាំបន់ដសដ្ឋរចិចពិដសសនីមយួៗ 
 

No. Name of Special Economic Zones 

Annual Export Value Variation 

2016 2017 Amount Pct (%) 

1 Manhattan SEZ (Svay Rieng) 325,298,395.75 327,651,274.18 2,352,878.43 0.72% 

2 Tai Seng Bavet SEZ 250,402,058.37 245,377,969.87 -5,024,088.50 -2.01% 

3 Phnom Penh SEZ 166,757,068.04 232,547,989.86 65,790,921.82 39.45% 

4 Sihanouk Ville SEZ 168,868,825.09 210,154,034.28 41,285,209.19 24.45% 

5 Sihanouk Ville Port SEZ 3,598,936.52 5,409,313.21 1,810,376.69 50.30% 

6 Neang Kok Koh Kong SEZ 104,203,371.91 117,075,916.88 12,872,544.97 12.35% 

7 Sanco Poipet SEZ 253,694.08 2,566,308.63 2,312,614.55 911.58% 

8 Poipet O’Neang SEZ 5,122,362.12 1,793,598.83 -3,328,763.29 -64.98% 

9 Shandong Sunshell SEZ 29,846,475.78 37,419,718.44 7,573,242.66 25.37% 

10 Dragon King SEZ 7,128,326.41 8,481,200.49 1,352,874.08 18.98% 

11 Hi-Park SEZ 54,600.00 587,244.00 532,644.00 975.54% 

TOTAL 1,061,534,114.07 1,189,064,568.67 127,530,454.60 12.01% 

 

របភព៖ តាំបន់យសដឌកិចចពិយសសកមពសុាត 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ឧបសមព័នធទី ៤ 

តារាងទីផារដោលដៅរបសត់ាំបន់ដសដ្ឋរចិចពិដសស 
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No 
Destination 

Markets 
Description Unit 

Year 2016 Year 2017 Variation 

Qty Value Qty Value Value  Pct (%)  

  

USA 

Bicycles PC/Set 140,253 18,472,451 121,674 17,583,481.52 -888,970 -5% 

Garment PCS 4,920,045 40,756,984.01 6,995,372 41,046,620.65 289,636.64 100% 

Footwear PRS 575,811 4,328,915.60 324,148 2,458,471.56 -1,870,444.04 0% 

Others N/A - 148,234,839.98 
 

171,288,508.78 23,053,669 16% 

Canada 

Bicycles PC/Set 31,780 8,676,874.32 32,597 8,371,468.89 -305,405.43 -4% 

Garment PCS 750,353 3,438,978.87 1,327,909 4,821,637.22 1,382,658.35 0% 

Footwear PRS 29,617 218,004.40 102,456 344,737.50 126,733.10 0% 

Others N/A - 14,928,749.93 - 9,378,911.46 -5,549,838.47 -37% 

Others 

Bicycles PC/Set 11,687 1,738,643.02 14,116 2,502,718.55 764,075.53 44% 

Garment PCS 983,225 6,263,608.71 973,637 5,844,671.30 -418,937.41 0% 

Footwear PRS 487,866 5,790,193.33 327,694 2,769,909.33 -3,020,284.00 0% 

Others N/A - 4,893,178.54 - 5,213,023.29 319,844.75 0% 

1-Subtotal USA Continental Markets 
 

257,741,422 
 

271,624,160.05 13,882,738.20 5% 

  
EU 

Bicycles PC/Set 767,245 168,192,649.62 796,425 164,091,374.19 -4,101,275.43 -2% 

Garment PCS 11,013,681 94,867,321.27 13,627,948 95,230,934.60 363,613.33 0% 

Footwear PRS 3,269,530 21,037,313.46 5,045,679 22,333,742.99 1,296,429.53 0% 

Others N/A - 23,034,605.34 - 39,749,076.42 16,714,471.08 73% 

Great 

Britain 

(GB) 

Bicycles PC/Set 339,041 65,178,370.72 394,590 72,422,545.28 7,244,174.56 11% 

Garment PCS 1,729,548 5,506,745.38 1,821,264 8,969,939.90 3,463,194.52 0% 

Footwear PRS 179,439 1,284,129.27 354,303 2,595,583.57 1,311,454.30 0% 

Others N/A - 2,237,944.29 
 

6,292,187.17 4,054,242.88 181% 

NON EU 

Bicycles PC/Set 8,932 2,145,445.77 15,485 3,383,465.04 1,238,019.27 58% 

Garment PCS 319,391 2,997,576.03 185,991 2,125,935.02 -871,641.01 0% 

Footwear PRS 121,792 1,111,497.48 136,397 1,196,027.50 84,530.02 0% 

Others N/A - 290,904.35 - 850,859.85 559,955.50 192% 

2-Subtotal EU Continental Markets 
 

387,884,502.98 
 

419,241,671.53 31,357,168.55 8% 

  
Africa 

Bicycles PC/Set 1,778 431,641.85 1,191 192,770.75 -238,871.10 -55% 

Garment PCS 32,447 733,717.80 272,889 863,564.71 129,846.91 0% 

Footwear PRS 21,155 206,995.00 67,664 633,810.00 426,815.00 0% 

Others N/A - 960,384.90 - 1,346,845.67 386,460.77 0% 

3-Subtotal African Continental 

Markets  
2,332,739.55 

 
3,036,991.13 704,251.58 30% 

  
ASEAN 

Bicycles PC/Set 3,963 442,293.68 1,469 480,583.08 38,289.40 9% 

Garment PCS 354,319 8,083,621.54 26,832,152 9,873,214.22 1,789,592.68 0% 

Footwear PRS 66,296 820,431.36 1,668,048 1,219,031.89 398,600.53 0% 

Others N/A - 117,577,227.34 8,267,382 164,449,310.72 46,872,083.38 100% 

NON 

ASEAN 

Bicycles PC/Set 31,597 6,420,165.74 33,140 5,108,461.18 -1,311,704.56 -20% 

Garment PCS 32,481,756 116,079,340.15 18,889,395 130,731,794.06 14,652,453.91 13% 

Footwear PRS 1,611,458 17,967,597.81 1,229,796 22,099,132.62 4,131,534.81 23% 

Others N/A - 146,184,772.07 - 161,200,218.19 15,015,446.12 10% 

4-Subtotal Asia & Oceania Continental 

Markets 
   413,575,449.69      495,161,745.96  81,586,296.27 20% 

 GRAND TOTAL  1,061,534,114.07 
 

1,189,064,568.67 127,530,454.60 12.01% 

របភព៖ តាំបន់យសដឌកិចចពិយសសកមពសុាត 
ឧបសមព័នធទី ៥ 
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ដរបងសាាំង 2013 2014 2015 2016 2017 
Janury 5250 5154 4050 3345 3710 
February 5560 5176 3815 3345 3750 
Murch 5417 5200 3950 3345 3668 
April 5427 5200 3975 3185 3668 
May  5197 5200 4120 3290 3565 
June 5132 5208 4275 3405 3610 
July 5263 5301 4285 3313 3500 
August 4877 5350 4175 3182 3613 
September 4778 5346 4214 3335 3773 
Octomber 4767 5343 3700 3430 3730 
November 4935 4767 3650 3500 3730 
December 5064 4935 3650 3500 3730 

ដរបងម៉ស៊តូ Diesel  

Janury 5150 4975 3850 3085 3390 
February 5260 4983 3635 3085 3430 
Murch 5123 4980 3800 3085 3405 
April 5001 4974 3825 2724 3405 
May  4947 4974 3970 2960 3282 
June 5038 5015 4125 3095 3275 
July 5059 5055 4135 3118 3250 
August 4465 5050 4005 2969 3362 
September 4401 5050 4059 3065 3455 
Octomber 4386 5050 3450 3148 3420 
November 4649 4386 3400 3200 3420 
December 4862 4649 3400 3200 3420 
ដរបងកាត 

Janury 5500 5234 5175 4095 3500 
February 5421 5181 5100 4095 3500 
Murch 5316 5050 5100 4095 3500 
April 5174 5082 5100 3500 3500 
May  5130 5082 5100 3500 3500 
June 5260 5441 5100 3500 3500 
July 5227 5218 5100 3500 3500 
August 4606 5180 5100 3500 3500 
September 4499 5180 5100 3500 4275 
Octomber 4483 5180 5100 3505 4500 
November 4763 4483 5100 3540 4500 
December 5034 4763 5100 3540 4500 

 

របភព៖ អរគនាយរដ្ឋឋ នពាណិជជរមមរនងុរបដទស 
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ឧបសមព័នធទី ៦ 

របាយការណ៍  សតពីីតនមលទាំនញិសាំខ្នន់ៗដលើទីផារអនតរជាតិ របចាំ ឆ្ន ាំ២០១៧ 

លរ យថារបដភទ 

លរាខណឌ
របរល-់ទទួល 

តនមល (US$/T) 
មធយម ឆ្ន ាំ២០១៦ 

តនមល (US$/T) 
មធយម ឆ្ន ាំ ២០១៧ 

មធយមភារ ភាររយ% 

I-Ggár 

១ អងាររបសភទបារ់ ២៥% FOB Bangkok 353.84 351.06 -2.78 0.79 
២ អងាររបសភទបារ់ ២៥% FOB HCM (VN) 333.36 351.46 18.1 5.43 
៣ អងាររបសភទបារ់ ៤-៥% FOB Chicago USA 508.76 519.54 10.78 2.12 
៤ អងាររបសភទ១០០% សប FOB Bangkok 386.05 375.89 -10.16 2.63 
៥ អងាររបសភទបារ់ ៥% FOB Bangkok 373.89 365.58 -8.31 2.22 
៦ អងាររបសភទបារ់ ៥% FOB HCM (VN) 362.55 383.2 20.65 5.70 
៧ អងាររបសភទបារ់ ១០% - 343.85 373.2 29.35 8.54 
៨ អងាររបសភទបារ់ ១៥% - 334.56 361.32 26.76 8.00 
៩ អងាររបសភទបារ់ ១០% FOB Chicago USA 489.17 509.51 20.34 4.16 
១០ អងាររបសភទបារ់ ១៥% FOB Chicago USA 486.25 489.30 3.05 0.63 
១១ អងាររបសភទតា មលិោះ FOB Bangkok 779.97 769.78 -10.19 1.31 
II-រសផិល 

១ ស្សូវសាលី FOB Chicago USA 158.15 164.475 6.325 4.00 
២ សពាត - 130.53 132.81 2.28 1.75 
៣ សដណត រសសៀង - 359.77 359.045 -0.725 0.20 

៤ សដណត របាយ FOB HCM (VN) 1,386.21 1,397.34 11.13 0.80 

៥ សដណត រដី  
- 

1,666.83 1,751.71 84.88 5.09 

៨ សរបងដូងសរបង  
FOB Malaysia 

698.16 734.46 36.30 5.20 

៩ រគប់សរមច សមម   
FOB (V.N) 

6,974.24 4,547.56 -2,426.68 34.79 
១០ រគប់សរមច ស  

- 
7,549.30 5,327.80 -2,221.49 29.43 

១១ រគប់សាវ យចនទីដរម្ចនរចួ FOB HCM (VN) 6,508.79 5,637.39 -871.395 13.39 
១២ កាសហវ (ROBUSTA)  

CIF New York (USA) 
1,916.33 2,051.40 135.07 7.05 

១៣ ការសហវV (ARABICA) - 3,101.54 2,900.33 -201.205 6.49 
១៤ របាសសលខ២ FOB New York 1,503.46 1,558.91 55.45 3.69 
III-ផលតិផលដនសាទ 

១ រតីរបាស ( Fillet ) - 1,000.39 854.42 -145.97 14.59 

២ មឹរបងារ - 3,370.21 3,589.73 219.52 6.51 
IV-ផលតិផលឧសាហរមម 
១ សារស FOB HCM (VN) 552.90 403.56 -149.34 27.01 

២ សៅស ូរបសភទ RSS2 FOB Tokyo (Japan) 1,772.14 1,868.65 96.51 5.45 
V-ដរបងឥនធនៈ 

១  eRbgeqA Brent ( $/Fug¦ 
 

FOB England 
47.03 52.11 5.08 10.80 

២ សរបង WTI ($/ធុង) CIF HCM (VN) 45.59 47.62 2.03 4.45 
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VI-ដោហធាតុ 

១  មាស ( $ / ounce )  
Hong Kong 

1,278.20 1,274.30 -3.9 0.31 

២ មាស  ( $ / ounce )  
London 

1,278.57 1,274.24 -4.33 0.34 
៣ សាព ន់  

FOB London 
4,778.03 6,346.90 1,568.87 32.84 

៤ អាលុយមីញ៉ាម     (Al ) 
 

- 
1,650.49 2,023.91 373.42 22.62 

៥ ស័ងាសី I   (Zinc ) 
 
- 

2,209.55 2,999.03 789.48 35.73 

៦ សំណបា៉ាហាំង  (Tin  )  
- 

18,826.61 20,436.81 1,610.2 8.55 

៧ នីដរល    (Nickel)  - 10,022.72 10,630.76 608.04 6.07 
៨ ដដរដថបមូលអងាត់ផចិត0>4  

CIF Kgs.Som 
552.83 551.73 -1.1 0.20 

៩  
ដដរដថបអរេរ ( V) 

25x25x3 - 597.07 596.45 -0.62 0.10 

១០  
ដដរដថបអរេរ (U) 

50x25x3 
- 542.18 541.45 -0.73 0.13 

VII-អរតាបតូររបារ់ 

១  ដុលាល រអាសមររិ USD / 

EURO London 0.9043 0.8700 -0.0343 3.79 

  ២ សយ៉ានជប៉ាុន     USD/Y Tokyo 106.01 112.03 6.02 5.68 

របភព៖ អគគនយកដ្ឋឌ នពាណិជជកមមកបុងរបយទស 
 
សាំោល៖់ 
តម្មលអងារ៖ សបើសសងាតជារមួតម្មលអងារ ំសចញរគប់របសភទសៅសលើទីផារពិភពសលាររបចំឆ្ន ំ២០១៧ សនោះ មានការដរបរបួល
សៅតាមតំបន់ សធៀបសៅនឹងឆ្ន ំ២០១៦។ សៅរបសទសម្ថតម្មលអងាររបសភទ២៥% លរ់សចញបានថយចុោះ២១,៧៨ ដុលាល រ/សតាន   
គឺសសមើនឹង០,៧៩%   សដាយលរ់សចញរនុងតម្មល៣៥១,០៦ដុលាល រ/សតាន, FOB Bangkok និងសៅសវៀតណាមតម្មលអងាររបសភទដូច
គន សនោះបានសរើន១៨,១០  ដុលាល រ/សតាន គឺសសមើនឹង៥,៤៣%   សដាយលរ់សចញរនុងតម្មល ៣៥១,៤៦ ដុលាល រ/សតាន (FOBរំពង់ដផ
ររុងហូជីមីញ) ។ 
 សពាត៖ សបើសធៀបសៅនឹងឆ្ន ំ២០១៦សនោះ តម្មលសពាតលរ់សចញរនុងឆ្ន ំ២០១៧សនោះ សៅChicago(អាសមររិ ) បានសរើនសឡើង ២,២៨ 
ដុលាល រ/សតាន គឺសសមើនឹង១,៧៥% សដាយលរ់សចញរនុងតម្មល ១៣២,៨១ ដុលាល រ/សតាន, FOB Chicago។ 
តម្មលសដណត រសសៀង៖ សៅរនុងឆ្ន ំ២០១៦សនោះ តម្មលសដណត រសសៀងលរ់សចញរនុងតម្មលជាមធយម         ៣៥៩,០៤៥ ដុលាល រ/សតាន   
FOBChicago(អាសមររិ) សបើសធៀបសៅនឹងឆ្ន ំ ២០១៦ តម្មលសដណត រសសៀងបានថយចុោះជាមធយម ០,៧២ ដុលាល រ/សតាន គឺសសមើ
នឹង០,២០% ។ 
តម្មលសដណត របាយ៖ សដណត របាយលរ់សចញជាមធយមម្ថល ១,៣៩៧.៣៤ ដុលាល រ/សតាន ( FOBរំពុងដផររុងហូជីមីញ) សៅរនុង 
ឆ្ន ំ២០១៧ សបើសធៀបសៅនឹងឆ្ន ំ២០១៦ តម្មលសដណត របាយគឺបានសរើនសឡើងជាមធយម ១១,១៣ដុលាល រ/សតាន គឺសសមើនឹង០,៨០%។  
សដណត រដី៖ សដណត រដីលរ់សចញជាមធយមម្ថល១,៧៥១.៧១ ដុលាល រ/សតាន(FOBរំពង់ដផររុងហូជីមីញ)សៅរនុងឆ្ន ំ២០១៧សនោះ 
សបើសធៀបសៅនឹងឆ្ន ំ ២០១៦ គឺបានសរើនសឡើងជាមធយម ៨៤,៨៨ ដុលាល រ/សតានគឺសសមើនឹង ៥,០៩%។  
តម្មលសរបងដូងសរបង៖ តម្មលសរបងដូងសរបងសៅរនុងឆ្ន ំ២០១៧ លរ់សចញជាមធយមម្ថល៧៣៤,៤៦ ដុលាល រ/សតាន ,FOB Malaysia 
សបើសធៀបសៅនឹងឆ្ន ំ២០១៦ គឺ បានសរើនសឡើងជាមធយម ៣៦,៣០ ដុលាល រ/សតាន គឺសសមើនឹង ៥,២០%។ 
តម្មលកាសហវ៖ សៅរនុងឆ្ន ំ២០១៧សនោះ តម្មលកាសហវបានសរើនសឡើង និងថយចុោះសៅតាមរបសភទនីមួយៗ។ សៅNewYork (អាសមររិ) 
តម្មលកាសហវរ ៉ាបូ ូសាត លរ់សចញជាមធយមម្ថល ២,០៥១.៤០ ដុលាល រ/សតាន, Cif NewYork (អាសមររិ) សបើសធៀបសៅនឹងឆ្ន ំ២០១៦ គឺ
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បានសរើនសឡើងជាមធយម ១៣៥,០៧ ដុលាល រ/សតាន គឺសសមើនឹង ៧,០៥% និងផទុយសៅវញិ សៅទីររងុឡុងដ៍តម្មលកាសហវអារា៉ាប ីកាលរ់
សចញបានថយចុោះ២០១,២០ដុលាល រ/សតាន គឺសសមើនឹង៦,៤៩% សដាយលរ់សចញរនុងតម្មលជាមធយម២,៩០០.៣៣ដុលាល រ/សតាន។ 
តម្មលសៅស ូធមមជាតិរបសភទ RSS2៖  សៅរនុងឆ្ន ំ២០១៧សនោះ តម្មលសៅស ូធមមជាតិរបសភទ RSS2 សៅតូរយូរបសទសជប៉ាុន លរ់
សចញជាមធយមម្ថល១,៨៦៨.៦៥ ដលាល រ/សតាន, FOB Tokyo សបើសធៀបសៅនឹងឆ្ន ំ២០១៦ គឺបានសរើនសឡើងជាមធយម ៩៦,៥១ 
ដុលាល រ គឺសសមើនឹង ៥‚៤៥% ។ 
តម្មលសរបងសៅ (Brent)៖ តម្មលសរបងសៅសៅសលើទីផារអនតរជាតិ (ទីររងុឡុងដ៍) បានសរើនសឡើងជាមធយម៥,០៨ ដុលាល រ/ធុង 
(១០,៨០%)សៅរនុងឆ្ន ំ២០១៧សនោះ សធៀបសៅនឹងឆ្ន ំ២០១៦ សដាយលរ់សចញសៅរនុងតម្មលជាមធយម៥២,១១ ដុលាល រ/ធុង និង 
សៅរនុងឆ្ន ំ២០១៦ តម្មលលរ់ជាមធយម៤៧,០៣ដុលាល រ/ធុង ។ 
តម្មលមាស៖ សៅរនុងឆ្ន ំ២០១៧ សនោះសៅហុងរុងតម្មលមាសលរ់សចញជាមធយមម្ថល ១,២៧៤.៣០ដុលាល រ/Ounce,FOB ហុងរុង។ 
សបើសធៀបសៅនឹងឆ្ន ំ២០១៦ តម្មលមាសបានថយចុោះជាមធយម ៣,៩០ ដុលាល រ/ Ounce គឺសសមើនឹង០,៣១% និងសៅទីររុងឡុងដ៍តម្មល
មាសលរ់សចញជាមធយមម្ថល ១,២៧៤.២៤ ដុលាល រ/ Ounce,FOBឡុងដ៍ គឺបានថយជាមធយម៤,៣៣ ដុលាល រ/ Ounce គឺ សសមើនឹង 
០,៣៤% ។ 
តម្មលរបីូយ៍បណណ័ ៖   តម្មលរបីូយ៍បណណ័ បរសទសជាពិសសសរបារ់ដុលាល រអាសមររិបានថយចុោះ សធៀបសៅនឹងរបារ់អឺរ ៉ា។ូ សៅទីររុង
ឡុងដ៍រនុងឆ្ន ំ២០១៧សនោះ តម្មលរបារ់អឺរ ៉ាលូរ់សចញជាមធយមម្ថល០,៨៧០០ អឺរ ៉ា/ូដុលាល រ សបើសធៀបសៅនឹងឆ្ន ំ២០១៦ គឺបានថយចុោះ
ជាមធយម០.០៣៤៣អឺរ ៉ា/ូដុលាល រ សសមើនឹង៣,៧៩%និង របារ់សយ៉ានជប៉ាុនថយ៦,០២ សយ៉ាន/ដុលាល រ សសមើនឹង៥,៦៨% សដាយលរ់
សចញរនុងតម្មលជាមធយម១១២,០៣សយ៉ាន/ដុលាល រ និងសៅឆ្ន ំ២០១៦លរ់សចញជាមធយមម្ថល១០៦,០១ សយ៉ាន/ដុលាល រ។ 
 

 



  

របាយការណ៍ បូកសរបុការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅអនុវត្តការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៨   65  

ឧបសមព័នធទី ៧  

 

ល.រ រាយមុខទាំនិញ ឯរតា Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Average 

I តនមលអងករលររ់ាយដៅភនាំដពញ 

1 អងារសូមា៉ា លី.តា មលិោះបាត់ដំបង R/Kg 3,350 3,400 3,425 3,575 3,575 3,500 3,475 3,600 3,650 3,650 3,600 3,530 3,527.50 

2 អងារតា ខញីបាត់ដំបង R/Kg 2,525 2,550 2,600 2,675 2,700 2,700 2,688 2,700 2,713 2,700 2,700 2,600 2,654.25 

3 អងារ ងខុនបាត់ដំបង R/Kg 2,350 2,300 2,300 2,300 2,330 2,420 2,430 2,495 2,510 2,500 2,400 2,400 2,394.58 

4 អងារ ងមិុញបាត់ដំបង R/Kg 2,250 2,300 2,125 2,200 2,210 2,240 2,225 2,215 2,213 2,200 2,200 2,200 2,214.83 

5 អងារសូមា៉ា លីសមាងឬសេី R/Kg 2,850 2,800 2,800 2,950 3,025 3,100 3,100 3,127 3,108 3,100 3,100 3,100 3,013.33 

6 អងារតា ខញីសមាងឬសេី R/Kg 2,300 2,300 2,300 2,375 2,400 2,400 2,400 2,450 2,500 2,500 2,500 2,500 2,410.42 

7 អងារចំរោុះសមាងឬសេី R/Kg 2,075 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,050 2,100 2,100 2,100 2,035.42 

8 អងារតា ខញីតាដរវ R/Kg 2,300 2,300 2,325 2,400 2,400 2,400 2,400 2,450 2,500 2,500 2,500 2,500 2,414.58 

9 អងារសររហមតាដរវរំពង់សពឺ R/Kg 1,900 1,845 1,875 1,975 2,000 2,025 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,968.33 

10 អងារអីុដអ រ ប ល សដដ  R/Kg 1,720 1,730 1,760 1,780 1,785 1,800 1,800 1,780 1,780 1,740 1,740 1,740 1,762.92 

II តនមលរសូវរបា ាំងដ្លដ់រាងម៉សុនី 

11 ស្សូវសខតដ តាដរវ R/Kg 1,100 1,075 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 943 1,033 1,100 1,080 1,080 1,055.08 

12 ស្សូវសខតដ ម្រពដវង R/Kg 773 815 780 773 788 830 835 843 860 830 820 820 813.92 

13 ស្សូវជំុវញិ ភនំសពញ R/Kg 1,235 1,230 1,240 1,303 1,313 1,358 1,378 1,445 1,450 1,380 1,300 1,200 1,319.33 
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III តនមលរសូវ វសាដ្លដ់រាងម៉សុនឺ 

14 
ស្សូវចំរោុះតាដរវ ម្រពដវង
រណាដ ល R/Kg 952 1,006 1,081 1,108 1,124 1,126 1,141 1,149 1,141 1,132 1,080 970 1,084.17 

15 តា មលិោះ R/Kg 1,373 1,385 1,394 1,406 1,422 1,437 1,501 1,580 1,580 1,350 1,160 1,160 1,395.67 

16 សូមា៉ា លី R/Kg 1,334 1,374 1,382 1,393 1,400 1,413 1,475 1,550 1,550 1,450 1,140 1,100 1,380.08 

17 តា ខញី R/Kg 954 1,063 1,070 1,100 1,140 1,140 1,170 1,180 1,180 1,150 1,150 1,130 1,118.92 

18  ងខុន R/Kg 918 990 1,043 1,100 1,100 1,100 1,160 1,180 1,180 1,130 1,130 1,130 1,096.75 

19  ងមិុញ R/Kg 883 968 1,005 1,035 1,050 1,050 1,113 1,048 1,065 1,068 1,068 1,020 1,031.08 

20 លៃស R/Kg 1,011 9,800 9,778 9,778 7,592 9,980 9,355 9,660 9,680 9,400 9,960 9,960 8,829.48 

21 លៃសមម  R/Kg 9,980 9,800 9,835 9,835 9,863 9,770 9,355 9,960 9,680 9,400 9,960 9,960 9,783.13 

22 សដណដ រសសៀង R/Kg 4,100 4,100 4,230 4,230 4,165 4,250 4,245 4,230 4,200 4,200 4,200 4,200 4,195.83 

23 សដណដ របាយ R/Kg 6,850 6,780 6,581 6,581 6,698 6,510 6,505 6,490 6,460 6,460 7,840 7,840 6,799.58 

24 សរមច R/Kg 37,560 36,600 37,900 37,900 37,490 38,620 36,070 35,600 35,600 35,600 35,700 35,700 36,695.00 

25 ខទឹមស R/Kg 5,670 6,015 6,560 6,560 6,201 5,380 5,760 5,600 5,600 5,300 5,300 5,300 5,770.52 

26 សដណដ រដីរគប់ R/Kg 7,040 7,040 7,675 7,675 7,358 7,680 7,910 7,870 7,870 7,840 7,840 7,840 7,636.46 

27 រគប់សាវ យចន់ទីបរសំបររចួ R/Kg 41,480 41,600 42,120 42,120 41,830 42,400 42,400 42,400 35,600 42,400 42,400 42,400 41,595.83 

IV បណនល រត ីសាច់ និង មហូបអាហារ 

28 សចរណំាវា៉ា R/hand 3,210 3,240 3,279 3,279 3,252 3,280 3,210 3,210 3,200 3,200 3,200 3,200 3,230.00 

29 មាន ស់ R/Unit 2,500 2,500 2,435 2,435 2,468 2,420 2,490 2,490 2,415 2,400 2,400 2,400 2,446.04 
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30 ររូចសពាធិសាត់ R/Doz 17,420 17,510 17,270 17,270 17,368 17,220 17,040 17,040 16,830 16,800 16,800 16,800 17,113.96 

31 ប ីសចង R/Parke
d 

5,500 6,480 7,665 7,665 6,828 5,525 5,550 5,601 5,601 5,574 5,598 5,598 6,098.71 

32 សារសម្ថ R/Kg 2,714 2,888 3,005 3,005 2,903 3,054 3,100 3,015 3,015 3,000 3,000 3,000 2,974.92 

33 សារសតាន ត R/Kg 4,718 4,790 4,680 4,680 4,717 4,680 4,680 4,680 4,680 4,480 4,585 4,585 4,662.92 

34 អំបិលម៉ាត់ R/Kg 1,268 1,280 1,260 1,260 1,267 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,251.25 

35 រតរួន R/Kg 2,920 2,920 2,846 2,846 2,883 2,970 3,205 3,240 3,240 3,040 3,223 3,223 3,046.33 

36 សប៉ាងសបា៉ា ោះ R/Kg 3,726 3,780 3,155 3,155 3,454 3,180 3,435 3,640 3,650 3,840 3,790 3,790 3,549.58 

37 សាច់សគ R/Kg 37,240 37,240 37,740 37,740 37,490 36,300 36,500 35,940 35,940 36,280 34,106 34,106 36,385.17 

38 សាច់រជរូ R/Kg 20,200 20,120 19,280 19,280 19,720 18,840 18,420 18,570 18,570 18,600 18,600 18,600 19,066.67 

39 សាច់មាន់ R/Kg 23,500 22,930 20,305 20,305 21,760 19,248 18,500 18,910 18,910 20,104 20,104 20,104 20,390.00 

40 រតី រ ៉ាស់ស្សស់ R/Kg 20,840 20,260 16,895 16,895 18,723 17,520 19,200 18,800 18,650 18,800 18,800 18,800 18,681.88 

41 ម្សពសកាដ ប  R/Kg 2,670 2,760 2,685 2,685 2,700 2,590 2,705 2,705 2,800 3,020 2,980 2,980 2,773.33 

42 រតសរ់ R/Kg 2,652 2,615 2,160 2,160 2,397 2,390 2,515 2,515 2,460 2,660 2,520 2,520 2,463.65 

43 ពងមាន់  10/Eggs 4,480 4,480 4,493 4,493 4,487 4,480 4,410 4,410 5,400 4,524 4,542 4,542 4,561.71 

44 ពងទា 10/Eggs 5,500 5,472 5,295 5,295 5,391 5,240 5,170 5,170 5,228 5,260 5,260 5,260 5,295.04 

V ដរបងឥនទនៈ 

45 សរបងសាងំ R/L 3,710 3,750 3,668 3,668 3,699 3,610 3,500 3,613 3,773 3,760 3,730 3,750 3,685.92 

46 សរបងមា៉ាសេូត R/L 3,390 3,430 3,405 3,405 3,408 3,275 3,250 3,362 3,455 3,460 3,420 3,400 3,388.29 
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47 សរបងកាត R/L 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 4,250 4,275 4,500 4,500 4,500 3,877.08 

VI អរតាបតូរបារ ់និងរបូីយវតថ ុ

48 ដុលាល រអាសមររិ R/USD 4,038 4,019 3,996 3,997 4045 4,082 4,091 4,098 4,050 4,052 4,044 4,045 4,046.40 

49 បាតម្ថ R/Baht 113 114 114 114 117 119 121 124 123 122 122 122 80.90 

50 ១ជីមាសគីឡូ R/Chi 568,685 568,370 595,225 595,225 598,451 607,906 625,464 625,464 625,464 625,464 625,464 625,464 607,220 

51 ១០០ដុលាល រអាសមររិ Chi 0.70 0.70 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 

 
របភព៖ អគគ យរដាឋ នពាណិជជរមមរនុងរបសទស 


