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របាយការណ៍ 
បូកសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៩  

និងទ្ិសដៅការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០២០ 
 

ដសចកតីដផតើម្ 
 

សោលនសោបាយរបេ់រាជ្រដ្ឋឋ ភិបាល បានយក្ចិត្តទុក្ដ្ឋក់្អភិវឌ្ឍន៍វេិ័យពាែិជ្ជក្មម សដ្ឋយ
ជំ្រុញទី្ារនសំចញនិងព្ម្ងឹងទី្ារក្នុងម្បសទេ សដី្មបបីសងាីនសលបឿនេមាហរែក្មមសៅក្នុងេហរមន៍
សេដ្ឋកិ្ចចអាសា ន តំ្បន់ពាែិជ្ជក្មមសេរអីាសា ននិងព្ម្ងីក្ទំនក់្ទំនងពាែិជ្ជក្មមអនតរាតិ្ សលីក្ក្មពេ់
េមត្ថភាព្្លិត្សដី្មបី្ គត់្ គ្ង់ទី្ារ សលីក្ក្មពេ់ការ ត្ល់សេវាពាែិជ្ជក្មម ការពារក្មមេិទធិបញ្ញញ  បសងាីន
ម្បេិទធភាព្ការម្តួ្ត្ពិ្និត្យនិងបហ្វងាា បការណក្ែងបនែំសលី្លិត្្ល ទំនិញ និងសេវា សដី្មបកីារពារអនក្             
សម្បីម្បាេនិ់ងការងារម្បកួ្ត្ម្បណជ្ងម្បក្បសដ្ឋយេមធម៌សៅក្នុងវេិ័យពាែិជ្ជក្មម។ 

 
ម្ក្េួងពាែិជ្ជក្មមក្នុងនមាសេនធិការរបេ់រាជ្រដ្ឋឋ ភិបាល េម្មាប់វេិ័យធុរកិ្ចចនិងកិ្ចច

ទំនក់្ទំនងពាែិជ្ជក្មមអនតរាតិ្ បានខិត្ខំព្ម្ងឹងេមត្ថភាព្និងម្បេិទធភាព្ការងាររបេ់ខែួន តាម             
រយៈការសធវីកំ្ណែទម្មង់ននណដ្លក្នុងសនុះរមួមានរចនេមព័នធម្រប់ម្រង ការអភិវឌ្ឍសាថ ប័ន ការព្ម្ងឹង
ធនធានមនុេសនិងការណក្លមអសេវាសាធារែៈាសដី្ម សដ្ឋយសម្បីម្បាេ់នូវម្បព័្នធបសចចក្វទិាព័្ត៌្មានវទិា
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ព្កសងួពាណិជ្ជកម្ម 

 
 

របាយការណ៍ 
បូកសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៩  

និងទ្ិសដៅការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០២០ 
 

ដសចកតីដផតើម្ 
 

សោលនសោបាយរបេ់រាជ្រដ្ឋឋ ភិបាល បានយក្ចិត្តទុក្ដ្ឋក់្អភិវឌ្ឍន៍វេិ័យពាែិជ្ជក្មម សដ្ឋយ
ជំ្រុញទី្ារនសំចញនិងព្ម្ងឹងទី្ារក្នុងម្បសទេ សដី្មបបីសងាីនសលបឿនេមាហរែក្មមសៅក្នុងេហរមន៍
សេដ្ឋកិ្ចចអាសា ន តំ្បន់ពាែិជ្ជក្មមសេរអីាសា ននិងព្ម្ងីក្ទំនក់្ទំនងពាែិជ្ជក្មមអនតរាតិ្ សលីក្ក្មពេ់
េមត្ថភាព្្លិត្សដី្មបី្ គត់្ គ្ង់ទី្ារ សលីក្ក្មពេ់ការ ត្ល់សេវាពាែិជ្ជក្មម ការពារក្មមេិទធិបញ្ញញ  បសងាីន
ម្បេិទធភាព្ការម្តួ្ត្ពិ្និត្យនិងបហ្វងាា បការណក្ែងបនែំសលី្លិត្្ល ទំនិញ និងសេវា សដី្មបកីារពារអនក្             
សម្បីម្បាេ់និងការងារម្បកួ្ត្ម្បណជ្ងម្បក្បសដ្ឋយេមធម៌សៅក្នុងវេិ័យពាែិជ្ជក្មម។ 

 
ម្ក្េួងពាែិជ្ជក្មមក្នុងនមាសេនធិការរបេ់រាជ្រដ្ឋឋ ភិបាល េម្មាប់វេិ័យធុរកិ្ចចនិងកិ្ចច

ទំនក់្ទំនងពាែិជ្ជក្មមអនតរាតិ្ បានខិត្ខំព្ម្ងឹងេមត្ថភាព្និងម្បេិទធភាព្ការងាររបេ់ខែួន តាម             
រយៈការសធវីកំ្ណែទម្មង់ននណដ្លក្នុងសនុះរមួមានរចនេមព័នធម្រប់ម្រង ការអភិវឌ្ឍសាថ ប័ន ការព្ម្ងឹង
ធនធានមនុេសនិងការណក្លមអសេវាសាធារែៈាសដី្ម សដ្ឋយសម្បីម្បាេ់នូវម្បព័្នធបសចចក្វទិាព័្ត៌្មានវទិា
ទំសនីប។ 
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ជ្ាំពូក១ 
 

សកម្មភាព និង 
លទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្ម  

ឆ្ន ាំ២០១៩ 
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២. ការងារផតលដ់សវាពាណិជ្ជកម្ម 1 
២.១. ការងារនាាំដចញ-នាាំចលូ   

− ការនសំចញទនំិញសៅម្របទ់វីបសម្កាមម្បព្័នធអនុសម្ោុះពាែិជ្ជក្មម និងក្ិចចម្ព្មសម្ព្ៀងពាែិជ្ជក្មមសេរ ីក្នុង
រយៈសព្ល១០ណខ ឆ្ន ២ំ០១៩មានទឹក្ម្បាក្់ម្បមាែាង១០ ៨១៣ោនដុ្ោែ រអាសមរកិ្ សបីសម្បៀបសធៀប
នឹងរយៈសព្លដូ្ចោន ឆ្ន ២ំ០១៨ ណដ្លមានទកឹ្ម្បាក្់ម្បមាែាង១០ ១៥៨ោនដុ្ោែ រអាសមរកិ្ សក្ីនស ងី
ម្បមាែាង៦៥៤ដុ្ោែ រអាសមរកិ្ សេមីនឹង៦,៤៥%។ ក្នុងសនុះមានេសមែៀក្បំពាក្់(Garments) មានទឹក្
ម្បាក្់ម្បមាែាង៦ ៤០៦ោនដុ្ោែ រអាសមរកិ្វាយនភែ័ឌ (Textiles) មានទឹក្ម្បាក្ម់្បមាែាង៤០
ោនដុ្ោែ រអាសមរកិ្ ណេបក្សជ្ងី(Footwear) មានទឹក្ម្បាក្ម់្បមាែាង៩០៥ោនដុ្ោែ រអាសមរកិ្ អងារ
(Rice)មានទឹក្ម្បាក្់ម្បមាែាង២៨៦ោនដុ្ោែ រអាសមរកិ្ និង្លតិ្្លស្សងៗ(Other Products) 
មានទឹក្ម្បាក្់ម្បមាែាង៣ ១៧៤ោនដុ្ោែ រអាសមរកិ្ 

− ការនសំចញទនំិញអនុ្លដម្ព្សឈ ី តាមរយៈអាាា បែ័ណនសំចញ មានទឹក្ម្បាក្់ម្បមាែាង២ោន
ដុ្ោែ រអាសមរកិ្ សបីសម្បៀបសធៀបនឹងរយៈសព្លដូ្ចោន ឆ្ន ២ំ០១៨ ទឹក្ម្បាក្់ម្បមាែាង៦ោនដុ្ោែ រ                  
អាសមរកិ្ថ្យចុុះម្បមាែាង៤ោនដុ្ោែ រអាសមរកិ្ សេមនីឹង២០០% 

− ការនសំចញតាមរយៈរឹមប័រលមី្បូសេេ(Kimberly Process) មានទឹក្ម្បាក្់ម្បមាែាង៣៥ោន
ដុ្ោែ រអាសមរកិ្ សបីសម្បៀបសធៀបនឹងរយៈសព្លដូ្ចោន ឆ្ន ២ំ០១៨ ទឹក្ម្បាក្ន់សំចញម្បមាែាង៣២ោន
ដុ្ោែ រអាសមរកិ្ សក្ីនស ងីរិត្ាទឹក្ម្បាក្ ់៣ោនដុ្ោែ រអាសមរកិ្ សេមីនងឹ៩% 

− ការនចូំលតាមរយៈរមឹប័រលីម្បូសេេ(Kimberly Process) មានទកឹ្ម្បាក្់ម្បមាែាង៤២ោន
ដុ្ោែ រអាសមរកិ្ សបីសម្បៀបសធៀបនឹងរយៈសព្លដូ្ចោន ឆ្ន ២ំ០១៨ ទឹក្ម្បាក្់នសំចញម្បមាែាង៥៤ោន
ដុ្ោែ រអាសមរកិ្ ថ្យចុុះរតិ្ាទឹក្ម្បាក្១់១ោនដុ្ោែ រអាសមរកិ្ សេមីនឹង២៧,៣០% 

− ការនចូំលតាមរយៈអាាា បែ័ណ មានទកឹ្ម្បាក្់ម្បមាែាង៧៨មុនឺដុ្ោែ រអាសមរកិ្ សបីសម្បៀបសធៀបនងឹ                    
រយៈសព្លដូ្ចោន ឆ្ន ២ំ០១៨ ណដ្លមានទឹក្ម្បាក្់ម្បមាែ៣ោនដុ្ោែ រអាសមរកិ្ ថ្យចុុះម្បមាែាង                
២ោនដុ្ោែ រអាសមរកិ្ សេមីនងឹ២៧៥%។ 
 

ការផតលដ់សវាសាធារណៈ 
(រយៈសព្ល១០ណខ ឆ្ន ២ំ០១៨ សធៀបនឹង ១០ណខ ឆ្ន ២ំ០១៩) 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
1 ម្បភព្៖ អរគនយក្ដ្ឋឋ នសេវាពាែិជ្ជក្មម  
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− សរៀបចំដ្ឋក្់បញ្ចូ លម្បាក្់សបេក្ក្មម(ម្បាក្ស់ោស   ហូបចុក្ សាន ក្់សៅនងិមសធាបាយសធវីដ្សំែីរ) សៅក្នុង
រែសនយយផ្ទទ ល់របេ់ថ្នន ក្់ដ្កឹ្ន ំ ឬមហ្វនតីណដ្លចុុះសបេក្ក្មមនិងអនក្្គត្់្គងេ់ម្មាបស់បេក្ក្មមទងំក្នុង
និងសម្ៅម្បសទេ 

− សរៀបចំបញ្ចូ លបញ្ជ ីសារសព្ីភែឌ ឆ្ន សំោល២០១៩ ចូលក្នុងម្បព្័នធម្រប់ម្រងម្ទព្យេមបត្តរិដ្ឋ របេ់ម្ក្េួង
សេដ្ឋក្ិចច និងហរិញ្ញវត្ថុ 

− សរៀបចំរបាយការែ៍េមិទធក្មមឆ្ន ២ំ០១៨ របាយការែ៍េមិទធក្មមពាក្់ក្ណ្តត លឆ្ន ២ំ០១៩និងការសម្ោង
លទធ្លរពំ្ឹងទុក្េម្មាប់ឆ្ន ២ំ០២០ 

− សរៀបចំរបាយការែ៍ េតពី្ី“ការម្ត្ួត្ព្ិនតិ្យ” សដ្ឋយរសំលចនូវវឌ្ឍនភាព្ បញ្ញា ម្បឈមនិងេែូំមព្រ 
− សរៀបចំរបាយការែ៍វាយត្ដមែសលីការបសងាតី្អងគភាព្ថ្វកិា 
− ដ្ឋក្់បញ្ចូលថ្វកិាដដ្រូនិងថ្វកិារបេ់ម្ក្មុហ ុនហ្វហគនីសម្ត្ដ្ សៅក្នុងឧបេមពន័ធដនថ្វកិាម្បចឆំ្ន  ំ
− សរៀបចំក្មមវធិីចំែូលនិងការព្ាក្រែ៍ចំែូលម្បចមំ្ត្ីមាេទី៣ សធៀបសៅនឹងការអនុវត្តក្នុងវងវង់ +/-៥% 
− សរៀបចំរបាយការែ៍សម្បៀបសធៀបណ្នការចណំ្តយ តាមក្មមវធិីម្បចមំ្ត្ីមាេនិងការអនុវត្តាក្់ណេតងសដ្ឋយ
ឆែុុះបញ្ញច ងំនូវសោលសៅចណំ្តយមិនត្ចិាង៦៧% 

− បានសធវីរបាយការែ៍ក្ិចចម្បជុ្នំិងវឌ្ឍនភាព្ដនការអនុវត្តេក្មមភាព្ណក្ទម្មងជូ់្នសលខាធកិារដ្ឋឋ ន។ 
 ែ. ការអនុវតតព្បព័នធព្គប់ព្គងហរិញ្ាវតាសុាធារណៈ(FMIS) 

− របាយការែ៍ េតីព្កីារម្ត្ួត្ព្និិត្យលទធភាព្ក្នុងការដ្ឋក្ឱ់្យអនុវត្ត FMIS េម្មាប់ថ្វកិាដដ្រូនិងជ្នំួយ 
− បានអនុវត្តម្បព្័នធម្រប់ម្រងហរិញ្ញវត្ថុសាធារែៈសព្ញសលញសលីចែូំលនិងចណំ្តយ 
− បានអនុវត្តម្បព្័នធព្័ត្៌មានវទិាម្រប់ម្រងចែូំលមនិណមនសារសព្ីព្នធ(NRMIS) សដ្ីមបមី្រប់ម្រងចែូំល
ដូ្ចាចែូំលក្ដម្មសេវាសាធារែៈនិងចែូំលក្ិចចេនា 

− បានចូលរមួវរគបែតុ ុះបណ្តត ល េតពី្ី“ការម្រប់ម្រងថ្វកិា រជ្ជសទយយបុសរម្បទន រជ្ជសទយយចំែូល នងិលទធ
ក្មមសាធារែៈ” ចំនួន១៥រូប និងចូលរមួេិកាខ សាោ្សព្វ្ាយនងិបែតុ ុះបណ្តត ល េតីព្ី“ម្បព្័នធ
ព្័ត្៌មានបសចចក្វទិាម្រប់ម្រងម្ទព្យេមបត្តិរដ្ឋ” 

− បានបំពាក្ ់Server និងកុ្ំព្យូទរ័ ចំនួន១២សម្រឿង េម្មាប់អនុវត្តម្បព្័នធម្រប់ម្រងហរិញ្ញវត្ថុសាធារែៈ។ 
 គ. ការងារលទ្ធកម្ម 

− សរៀបចំណ្នការលទធក្មមឆ្ន ២ំ០២០ 
− សរៀបចំណក្េម្មលួណ្នការលទធក្មមឆ្ន ២ំ០១៩។ 

១.៣. វមិ្ជ្ឈការ និងវសិហម្ជ្ឈការ 
 ក. ការដធ្វើព្បតភិ្ូកម្មនិងដផេរម្ុែងារដៅម្នេីរពាណិជ្ជកម្ម 

− បានសធវីម្បត្ភូិក្មមការសចញវញិ្ញញ បនបម្ត្បញ្ញជ ក្់សដ្មីក្ំសែីត្ទំនិញទម្មង់ឌ្ី(D)តាមម្បព្័នធេវ័យម្បវត្តក្មម
េម្មាប់ទនំិញក្េិ្ល បានចំនួន១៦មនទីរពាែិជ្ជក្មមសខត្ត ណដ្លសៅាប់ម្ព្ំណដ្ន 

− សរៀបចំសធវីម្បត្ភូិក្មមការងារសចញលិខិត្អនុញ្ញញ ត្ឱ្យសរៀបចំព្ពិ្័រែ៍ពាែិជ្ជក្មម។ 
 ែ. ការដធ្វើព្បតភិ្ូកម្មនិងដផេរម្ុែងារដៅថ្នន ក់ដព្កាម្ជាត ិ

− សធវីម្បត្ិភូក្មមការសចញលិខតិ្អនុញ្ញញ ត្ម្បក្បអាជ្ីវក្មម សេវាក្មម ពាែិជ្ជក្មម 
− សធវីម្បត្ិភូក្មមការងារសចញលិខតិ្អនុញ្ញញ ត្ម្បក្បអាជ្ីវក្មមសោហធាតុ្ ត្បូងថ្មមានត្ដមែាសម្រឿងអលងាា រ
ម្រប់ម្បសភទនិងការសចញលិខតិ្អនុញ្ញញ ត្បិទសាែ ក្ដថ្ែារូបយិប័ែណបរសទេ។ 
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២. ការងារផតលដ់សវាពាណិជ្ជកម្ម 1 
២.១. ការងារនាាំដចញ-នាាំចលូ   

− ការនសំចញទនំិញសៅម្របទ់វីបសម្កាមម្បព្័នធអនុសម្ោុះពាែិជ្ជក្មម និងក្ិចចម្ព្មសម្ព្ៀងពាែិជ្ជក្មមសេរ ីក្នុង
រយៈសព្ល១០ណខ ឆ្ន ២ំ០១៩មានទឹក្ម្បាក្់ម្បមាែាង១០ ៨១៣ោនដុ្ោែ រអាសមរកិ្ សបីសម្បៀបសធៀប
នឹងរយៈសព្លដូ្ចោន ឆ្ន ២ំ០១៨ ណដ្លមានទកឹ្ម្បាក្់ម្បមាែាង១០ ១៥៨ោនដុ្ោែ រអាសមរកិ្ សក្ីនស ងី
ម្បមាែាង៦៥៤ោនដុ្ោែ រអាសមរកិ្ សេមនីឹង៦,៤៥%។ ក្នុងសនុះមានេសមែៀក្បំពាក្(់Garments) 
មានទឹក្ម្បាក្់ម្បមាែាង៦ ៤០៦ោនដុ្ោែ រអាសមរកិ្ វាយនភ័ែឌ (Textiles) មានទឹក្ម្បាក្់ម្បមាែ
ាង៤០ោនដុ្ោែ រអាសមរកិ្ ណេបក្សជ្ីង(Footwear) មានទកឹ្ម្បាក្់ម្បមាែាង៩០៥ោន                             
ដុ្ោែ រអាសមរកិ្ អងារ(Rice)មានទឹក្ម្បាក្់ម្បមាែាង២៨៦ោនដុ្ោែ រអាសមរកិ្ និង្លិត្្លស្សងៗ
(Other Products) មានទឹក្ម្បាក្់ម្បមាែាង៣ ១៧៤ោនដុ្ោែ រអាសមរកិ្ 

− ការនសំចញទនំិញអនុ្លដម្ព្សឈ ី តាមរយៈអាាា បែ័ណនសំចញ មានទឹក្ម្បាក្់ម្បមាែាង២ោន
ដុ្ោែ រអាសមរកិ្ សបីសម្បៀបសធៀបនឹងរយៈសព្លដូ្ចោន ឆ្ន ២ំ០១៨ ទឹក្ម្បាក្់ម្បមាែាង៦ោនដុ្ោែ រ                  
អាសមរកិ្ថ្យចុុះម្បមាែាង៤ោនដុ្ោែ រអាសមរកិ្ សេមនីឹង២០០% 

− ការនសំចញតាមរយៈរឹមប័រលមី្បូសេេ(Kimberly Process) មានទឹក្ម្បាក្់ម្បមាែាង៣៥ោន
ដុ្ោែ រអាសមរកិ្ សបីសម្បៀបសធៀបនឹងរយៈសព្លដូ្ចោន ឆ្ន ២ំ០១៨ ទឹក្ម្បាក្ន់សំចញម្បមាែាង៣២ោន
ដុ្ោែ រអាសមរកិ្ សក្ីនស ងីរិត្ាទឹក្ម្បាក្ ់៣ោនដុ្ោែ រអាសមរកិ្ សេមីនងឹ៩% 

− ការនចូំលតាមរយៈរមឹប័រលីម្បូសេេ(Kimberly Process) មានទកឹ្ម្បាក្់ម្បមាែាង៤២ោន
ដុ្ោែ រអាសមរកិ្ សបីសម្បៀបសធៀបនឹងរយៈសព្លដូ្ចោន ឆ្ន ២ំ០១៨ ទឹក្ម្បាក្់នសំចញម្បមាែាង៥៤ោន
ដុ្ោែ រអាសមរកិ្ ថ្យចុុះរតិ្ាទឹក្ម្បាក្១់១ោនដុ្ោែ រអាសមរកិ្ សេមីនឹង២៧,៣០% 

− ការនចូំលតាមរយៈអាាា បែ័ណ មានទកឹ្ម្បាក្់ម្បមាែាង៧៨មុនឺដុ្ោែ រអាសមរកិ្ សបីសម្បៀបសធៀបនងឹ                    
រយៈសព្លដូ្ចោន ឆ្ន ២ំ០១៨ ណដ្លមានទឹក្ម្បាក្់ម្បមាែ៣ោនដុ្ោែ រអាសមរកិ្ ថ្យចុុះម្បមាែាង                
២ោនដុ្ោែ រអាសមរកិ្ សេមីនងឹ២៧៥%។ 
 

ការផតលដ់សវាសាធារណៈ 
(រយៈសព្ល១០ណខ ឆ្ន ២ំ០១៨ សធៀបនឹង ១០ណខ ឆ្ន ២ំ០១៩) 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
1 ម្បភព្៖ អរគនយក្ដ្ឋឋ នសេវាពាែិជ្ជក្មម  
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− បាននិងក្ំពុ្ងសរៀបចំអនុម្ក្ឹត្យ េតីព្ីនតី្ិវធិអីនុវត្តចាប់ក្មមេិទិធបញ្ញញ  សដ្ឋយេហការាមួយនឹងអងគការ   
ក្មមេិទធបិញ្ញញ ព្ភិព្សោក្(WIPO)និងអនក្ជ្នំញការចាបា់ត្ ិ

− បានសចញម្បកាេ េតីព្ីការបសងាីត្មជ្ឈមែឌ លព្ិសម្ោុះសោបល់ សលីការក្សាងមា ក្យសីោនិងរំនូរ
ឧេាហក្មមសម្កាមអនុេសរែៈ EIE 

− បាននិងក្ំពុ្ងសរៀបចំម្បកាេ េតីព្ីរចនេមពន័ធម្រប់ម្រងរសម្មាងថ្នន ក្ត់្ំបន់(AFD)េតពី្ីការសលីក្ក្មពេ ់
និងការទទលួសាគ ល់មា ក្េមាគ ល់ភូមសិាហ្វេតទនំិញ េម្មាប់ម្បសទេក្មពុា ឡាវនងិភូមា 

− បានបញ្ចបន់ិងដ្ឋក្់សេនេុីំចុុះហត្ថសលខាសលីសេចក្តីម្ពាងម្បកាេ េតពី្ីការក្ត្់ម្តាក្ិចចេនាអាាា បែ័ណ 
និងក្ិចចេនា្តល់េទិិធម្បក្បអាជ្ីវក្មម។ 

 គ. លទ្ធផលអនវុតតគដព្មាងកម្មសទិ្ធិបញ្ញា  
− បានេសមាព ធដ្ឋក្់ឱ្យសម្បីម្បាេម់ា ក្យសីោេមូហភាព្“រុយទវភនំសព្ញ”  
− បាននិងក្ំពុ្ងេហការាមួយនឹងជ្ំនញការអងគការក្មមេិទិធបញ្ញញ ព្ិភព្សោក្ សដ្ីមបសីរៀបចំយុទធសាហ្វេត              
ក្មមេិទិធបញ្ញញ ាត្ិេម្មាបឆ់្ន ២ំ០២០-២០២៥ 

− បាននិងក្ំពុ្ងចុុះេិក្ាម្បមូលព្័ត្៌មានបឋមពាក្ព់្័នធនងឹ “ម្ក្ូចសពាធិ៍សាត្់” “អងារេររីាងគសខត្តម្ព្ុះវោិរ” 
“េូម្ត្មាេ” និង “អបំិលនិងផ្ទា អំបិលក្ំព្ត្” សម្កាមរសម្មាង EIE-MoC-WIPO សដ្មីបសីលីក្ារសម្មាង                 
ក្សាងមា ក្យសីោ។ 

 ឃ. ការដលើកកម្ពសក់ារយលដ់្ឹងពាក់ពន័ធនងឹកម្មសទិ្ិធបញ្ញា  
− បានសរៀបចំវរគបែតុ ុះបណ្តត ល េិកាខ សាោនងិម្បារព្ធទិវាក្មមេិទិធបញ្ញញ  តាមបណ្តត សខត្ត ម្ក្ុង ចនំួន១៣
ដ្ង មានអនក្ចូលរមួ១ ៥៧៨នក្ ់និងចូលរមួសធវីបទេមាា េន៍ ២ដ្ង និងវារមិន ចំនួន៤ដ្ង 

− បានសរៀបចំចត្់បញ្ជូ នមហ្វនតីអនតរម្ក្េួង ចំនួន១១០នក្់ សដ្មីបចូីលរមួវរគបែតុ ុះបណ្តត ល េិកាខ សាោនិង
ក្ិចចម្បជុ្ំស្សងៗ សៅសម្ៅម្បសទេ ចំននួ៦៨ក្មមវធិ។ី  

      ង. ការផតលដ់សវាសាធារណៈ 
 

តារាងការផតលដ់សវាពាក់ព័នធនឹងការចុះបញ្ជមីា៉ា ក  
ឆ្ន ២ំ០១៨ សធៀបនងឹឆ្ន ២ំ០១៩ 

   

េក្មមភាព្ការងារ ឆ្ន ២ំ០១៨ ឆ្ន ២ំ០១៩ ក្ំសែីន(%) 
ក្ .ការចុុះបញ្ជ ីមា ក្ 
បានទទលួពាក្យសេនីេុំចុុះបញ្ជ ីមា ក្េរុប 
   - ក្នុងម្េុក្ 
   - សម្ៅម្េុក្ 

 
៥ ២៦៨ 
២ ១២៣ 
៣ ១៤៥ 

 
៥ ៨៤៥ 
២ ៥៤៥ 
៣ ៣០០ 

 
១០,៩៥ 

បានចុុះបញ្ជ ីមា ក្  
   - ក្នុងម្េុក្ 
   - សម្ៅម្េកុ្ 

៣ ៧៦១ 
១ ៣៨៨ 
២ ៣៧៣ 

៣ ៨៤១ 
១ ៤៤៥ 
២ ៣៩៦ 

២,១៣ 

ខ. ការចុុះបញ្ជ ីមា ក្អនតរាត្ិ (Madrid) 
ការទទួលពាក្យសេនេុីំចុុះបញ្ជ ីមា ក្អនតរាត្ ិ ២ ៤០១ ៣ ១៥៩ ៣១,៥៧ 
បានចុុះបញ្ជ ីមា ក្ាអនតរាត្ ិ ១ ២៥៦ ១ ៧៧២ ៤១,០៨ 
រ. ការសម្កាយការចុុះបញ្ជ ីមា ក្ 
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 ក. ការចុះបញ្ជសីុាំសទិ្ធិនា ាំដចញដព្កាម្ព្បព័នធអនុដព្រះពាណិជ្ជកម្ម 
− ចុុះបញ្ជ ីសរាងចម្ក្កាត្់សដ្រេសមែៀក្បំពាក្់នងិ្លិត្ណេបក្សជ្ីងតាមការសេនេុីំ ចនំួន៥១សរាងចម្ក្ សបីសម្បៀប
សធៀបនឹងរយៈសព្លដូ្ចោន ឆ្ន ២ំ០១៨ ចំនួន៤១សរាងចម្ក្ សក្ីនស ងី១០សរាងចម្ក្ សេមីនឹង២៤% 

− ចុុះបញ្ជ ីសរាងចម្ក្្លិត្កាបូបតាមការសេនេុីំ ចំននួ២៧សរាងចម្ក្ សបីសម្បៀបសធៀបនងឹរយៈសព្លដូ្ចោន                    
ឆ្ន ២ំ០១៨ ចំននួ១០សរាងចម្ក្ សក្ីនស ងី១៧សរាងចម្ក្ សេមីនឹង១៧០% 

− ចុុះបញ្ជ ីម្ក្ុមហ ុននសំចញនិងសរាងចម្ក្ស្សងៗ តាមការសេនេុីំ ចនំួន១៣៨ម្ក្មុហ ុន សបីសម្បៀបសធៀបនឹង                       
រយៈសព្លដូ្ចោន ឆ្ន ២ំ០១៨ ចនំួន១១៤ម្ក្ុមហ ុន សក្ីនស ងី២៤ម្ក្មុហ ុន សេមីនឹង២១%។ 

 ែ. គដព្មាងបញ្ជរខតម្យួជាត ិ 
− បានត្ភាជ ប់ម្បព្័នធេវ័យម្បវត្តក្មមបញ្ញជ ក្់សដ្មីក្ំសែីត្ទំនិញាមួយម្បព្ន័ធ ASYCUDA រចួសហយី ម្ព្មទងំ
ក្ំពុ្ងសាក្លបងបញ្ជូ ន(CO ATIGA e-Form D) ាមួយបណ្តត ម្បសទេាេមាជ្ិក្អាសា ន 

− បានដ្ឋក្់ឱ្យអនុវត្តជ្ំោនដ្បូំងម្បព្័នធបញ្ជ រណត្មយួាត្ិ េម្មាប់ការសចញអាាា បែ័ណនសំចញ-នចូំល នងិ
វញិ្ញញ បនបម្ត្រឹមប័រលីម្បូសេេ សម្កាមម្បព័្នធបញ្ជ រណត្មួយាតិ្ តាមរយៈសរហទំព័្រ www.nsw.gov.kh។ 

 គ. ការចុះបញ្ជចីលូរមួ្អនុវតត ការដសនើសុាំវិញ្ញា បនបព្តបញ្ញជ ក់ដដ្ើម្កាំដណើ តទ្ាំនិញតាម្ 
      ព្បព័នធដអឡចិព្តូនកិ (CO Online Application) 

− ចុុះបញ្ជ ីម្ក្ុមហ ុនថ្ម ី  ចំនួន២៣៨ 
− ចុុះបញ្ជ ីម្ក្ុមហ ុនសារស ងីវញិ ចំនួន៦៨៥។ 

 ឃ. ការងារដធ្ើវការដផេៀងផ្ទេ ត់ (Verification)  
 បានសធវលីិខិត្សឆែីយបំភែកឺារស ទ្ៀងផ្ទទ ត់្សដី្មកំ្សែីត្ទំនិញសៅកាន់រយដនម្បសទេនចូំលបាន ចនំួន៥២ចាប់។   
២.២. ការងារកម្មសទិ្ធបិញ្ញា  
 ក. កិចចសហព្បតិបតតិការ និងកចិចព្ពម្ដព្ពៀង អនុសញ្ញា   ឬសនធសិញ្ញា អនតរជាតិ 

− ចុុះអនុេសរែៈសោរយល់ោន  េដីព្កី្ិចចេហម្បត្បិត្តិការសលីវេិ័យក្មមេទិធិបញ្ញញ រវាងម្ក្េួងពាែិជ្ជក្មម
និងអងគភាព្ក្មមេិទធបិញ្ញញ ដនសាធារែរដ្ឋកូ្សរ   សៅដថ្ៃទី១៥ ណខេីោ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

− បានចូលរមួបែតុ ុះបណ្តត លនងិណចក្រណំលក្បទព្ិសសាធន៍ េតីព្ីម្បព្ន័ធម្រប់ម្រងការចុុះបញ្ជ ី(IPAS)ក្មពុា 
តាមការសេនេុីំព្ីអងគការក្មមេទិធិបញ្ញញ ព្ិភព្សោក្ ដ្ល់ម្បសទេឡាវ ភូមានិងម្បសទេមួយចំនួន 

− បានេហការាមួយម្ក្េួងវបបធម៌ នងិវចិិម្ត្េិលបៈ សដ្ីមបចូីលាេមាជ្ិក្ដនេនធេិញ្ញញ ម្ក្ុងសប កាងំ                    
េតីព្ីការេណមតងសសាត្ទេសន៍ សៅដថ្ៃទី២៧ ណខមិថុ្ន ឆ្ន ២ំ០១៩ 

− បាននិងក្ំពុ្ងេហការាមួយម្ក្េួងវបបធម៌ នងិវចិិម្ត្េលិបៈ សដ្ីមបសីរៀបចឯំក្សារចូលាេមាជ្ិក្ដន               
េនធិេញ្ញញ ម្ក្ុងណប ន េតពី្ីការការពារសាន ដដ្អក្សរសាហ្វេតនងិេិលបៈ 

− បានចូលរមួក្ិចចម្បជុ្ំចរចបញ្ចប់ណ្នក្ការងារក្មមេទិធិបញ្ញញ  សម្កាមក្ិចចម្ព្មសម្ព្ៀងដនភាព្ាដដ្រូសេដ្ឋក្ិចច
ម្រប់ម្ជ្ុងសម្ាយត្ំបន់(RCEP-WGIP) ចំននួ៦សលីក្ 

− បានចូលរមួក្ិចចម្បជុ្ំម្ក្ុមការងារេហម្បត្បិត្តិការក្មមេទិធបិញ្ញញ អាសា ន(AWGIPC) ចនំួន៣សលីក្ 
− បានចូលរមួក្ិចចម្បជុ្ំរែៈក្មាម ធិការ េតីព្ពីាែិជ្ជេញ្ញញ  មា ក្េមាគ ល់ភូមសិាហ្វេតទំនិញនិងរនូំរ                   
ឧេាហក្មម ចំននួ១សលីក្ 

− បានចូលរមួេននបិាត្របេ់អងគការ WIPO។ 
 ែ. ការងារកសាងចាប ់និងលែិិតបទ្ដ្ឋឋ នគតយិតុត 

− បាននិងក្ំពុ្ងសរៀបចំសេចក្តីម្ពាងចាប់ េតពី្ីការេមាៃ ត្់ពាែិជ្ជក្មមនងិព្័ត្៌មានមិនទមាែ យសចញ សម្កាម
ជ្ំនួយរបេ់អងគការក្មមេិទធិបញ្ញញ ព្ិភព្សោក្  
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− បាននិងក្ំពុ្ងសរៀបចំអនុម្ក្ឹត្យ េតីព្ីនតី្ិវធិីអនុវត្តចាប់ក្មមេិទិធបញ្ញញ  សដ្ឋយេហការាមួយនឹងអងគការ   
ក្មមេិទធបិញ្ញញ ព្ភិព្សោក្(WIPO)និងអនក្ជ្នំញការចាបា់ត្ ិ

− បានសចញម្បកាេ េតីព្ីការបសងាីត្មជ្ឈមែឌ លព្ិសម្ោុះសោបល់ សលីការក្សាងមា ក្យសីោនិងរំនូរ
ឧេាហក្មមសម្កាមអនុេសរែៈ EIE 

− បាននិងក្ំពុ្ងសរៀបចំម្បកាេ េតីព្ីរចនេមពន័ធម្រប់ម្រងរសម្មាងថ្នន ក្ត់្ំបន់(AFD)េតពី្ីការសលីក្ក្មពេ ់
និងការទទលួសាគ ល់មា ក្េមាគ ល់ភូមសិាហ្វេតទនំិញ េម្មាប់ម្បសទេក្មពុា ឡាវនងិភូមា 

− បានបញ្ចបន់ិងដ្ឋក្់សេនេុីំចុុះហត្ថសលខាសលីសេចក្តីម្ពាងម្បកាេ េតពី្ីការក្ត្ម់្តាក្ិចចេនាអាាា បែ័ណ 
និងក្ិចចេនា្តល់េទិិធម្បក្បអាជ្ីវក្មម។ 

 គ. លទ្ធផលអនវុតតគដព្មាងកម្មសទិ្ធិបញ្ញា  
− បានេសមាព ធដ្ឋក្់ឱ្យសម្បីម្បាេម់ា ក្យសីោេមូហភាព្“រុយទវភនំសព្ញ”  
− បាននិងក្ំពុ្ងេហការាមួយនឹងជ្ំនញការអងគការក្មមេិទិធបញ្ញញ ព្ិភព្សោក្ សដ្ីមបសីរៀបចំយុទធសាហ្វេត              
ក្មមេិទិធបញ្ញញ ាត្ិេម្មាបឆ់្ន ២ំ០២០-២០២៥ 

− បាននិងក្ំពុ្ងចុុះេិក្ាម្បមូលព្័ត្៌មានបឋមពាក្ព់្័នធនងឹ “ម្ក្ូចសពាធិ៍សាត្់” “អងារេររីាងគសខត្តម្ព្ុះវោិរ” 
“េូម្ត្មាេ” និង “អបំិលនិងផ្ទា អំបិលក្ំព្ត្” សម្កាមរសម្មាង EIE-MoC-WIPO សដ្មីបសីលីក្ារសម្មាង                 
ក្សាងមា ក្យសីោ។ 

 ឃ. ការដលើកកម្ពសក់ារយលដ់្ឹងពាក់ពន័ធនងឹកម្មសទិ្ិធបញ្ញា  
− បានសរៀបចំវរគបែតុ ុះបណ្តត ល េិកាខ សាោនងិម្បារព្ធទិវាក្មមេិទិធបញ្ញញ  តាមបណ្តត សខត្ត ម្ក្ុង ចនំួន១៣
ដ្ង មានអនក្ចូលរមួ១ ៥៧៨នក្ ់និងចូលរមួសធវីបទេមាា េន៍ ២ដ្ង និងវារមិន ចំនួន៤ដ្ង 

− បានសរៀបចំចត្់បញ្ជូ នមហ្វនតីអនតរម្ក្េួង ចំនួន១១០នក្់ សដ្មីបចូីលរមួវរគបែតុ ុះបណ្តត ល េិកាខ សាោនិង
ក្ិចចម្បជុ្ំស្សងៗ សៅសម្ៅម្បសទេ ចំននួ៦៨ក្មមវធិី។  

      ង. ការផតលដ់សវាសាធារណៈ 
 

តារាងការផតលដ់សវាពាក់ព័នធនឹងការចុះបញ្ជមីា៉ា ក  
ឆ្ន ២ំ០១៨ សធៀបនងឹឆ្ន ២ំ០១៩ 

   

េក្មមភាព្ការងារ ឆ្ន ២ំ០១៨ ឆ្ន ២ំ០១៩ ក្ំសែីន(%) 
ក្ .ការចុុះបញ្ជ ីមា ក្ 
បានទទលួពាក្យសេនីេុំចុុះបញ្ជ ីមា ក្េរុប 
   - ក្នុងម្េុក្ 
   - សម្ៅម្េុក្ 

 
៥ ២៦៨ 
២ ១២៣ 
៣ ១៤៥ 

 
៥ ៨៤៥ 
២ ៥៤៥ 
៣ ៣០០ 

 
១០,៩៥ 

បានចុុះបញ្ជ ីមា ក្  
   - ក្នុងម្េុក្ 
   - សម្ៅម្េកុ្ 

៣ ៧៦១ 
១ ៣៨៨ 
២ ៣៧៣ 

៣ ៨៤១ 
១ ៤៤៥ 
២ ៣៩៦ 

២,១៣ 

ខ. ការចុុះបញ្ជ ីមា ក្អនតរាត្ិ (Madrid) 
ការទទួលពាក្យសេនេុីំចុុះបញ្ជ ីមា ក្អនតរាត្ ិ ២ ៤០១ ៣ ១៥៩ ៣១,៥៧ 
បានចុុះបញ្ជ ីមា ក្ាអនតរាត្ ិ ១ ២៥៦ ១ ៧៧២ ៤១,០៨ 
រ. ការសម្កាយការចុុះបញ្ជ ីមា ក្ 
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២.៣. ការងារចុះបញ្ជពីាណិជ្ជកម្ម  
 ក. ការងារកសាងលែិិតបទ្ដ្ឋឋ នគតិយតុត 

− បានសរៀបចំសេចក្តីម្ពាងម្បកាេ េតីព្ីការណក្េម្មលួណបបបទ និងនតី្ិវធិីចុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជក្មម នូវរាល់ការ
ផ្ទែ េ់បតូរនងិណក្ណម្បរបេ់េហម្ោេ ម្ក្ុមហ ុនតាមម្បព្័នធេវយ័ម្បវត្តក្មម  

− បានសចញម្បកាេ េតីព្ីការបសងាីត្ម្ក្ុមការងាររងរបេ់ម្ក្េួងពាែិជ្ជក្មម ក្នុងម្ក្ុមការងារបសចចក្សទេ
អនតរម្ក្េងួម្បឆ្ងំការេមាអ ត្ម្បាក្់ និងហរិញ្ញបបទនសភរវក្មម  

− បានសចញម្បកាេរមួរវាងម្ក្េួងពាែិជ្ជក្មមនងិម្ក្េងួសទេចរែ៍ េតីព្កីារសម្បីម្បាេ់នមក្រែ៍      
េហម្ោេ ម្ក្ុមហ ុនសលីលខិតិ្ឯក្សារសាែ ក្េញ្ញញ  េម្មាប់្សព្វ្ាយាសាធារែៈ 

− បានសរៀបចំសេចក្តីម្ពាងអនុេសរែៈសោរយល់ោន  េតីព្កីារសម្បីម្បាេ់សេវាក្មមទូទត្់តាមម្បព្ន័ធ                  
សអ ចិម្ត្ូនកិ្របេធ់នោរ េម្មាប់ម្បត្ិបត្តិការចែូំលក្ដម្មសេវាសាធារែៈ របេ់ម្ក្េួងពាែិជ្ជក្មម 
ាមួយនឹងធនោរក្មពុាសាធារែៈ។  

 ែ. ការងារបណតុ ះបណាត ល ផសពវផាយចាបន់ិងលែិតិបទ្ដ្ឋឋ នគតយិតុត  
− បានម្បរល់វញិ្ញញ បនបម្ត្ដ្ល់សបក្ខភាព្ាប់ាសាថ ព្រ ក្នុងវរគបែតុ ុះបណ្តត ល “អនក្ត្ណំ្តងម្េបចាប់ក្នុង
ការសេនីេុំចុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជក្មម” ជ្ំនន់ទ១ី ចនំួន៤៧រូប 

− បានបែតុ ុះបណ្តត លនិេសតិ្ឆ្ន ទំី៤ មក្ព្មីោវទិាលយ័នីត្ិសាហ្វេត និងវទិាសាហ្វេតេងគម េតីព្ីនតី្ិវធិី
បសងាីត្ម្ក្ុមហ ុនមោជ្នសៅម្បសទេក្មពុា ចនំួន៦រូប 

− បានចុុះ្សព្វ្ាយអំព្ីនតី្ិវធិចីាប់និងម្បកាេពាក្់ព្័នធនឹងការចុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជក្មម ដ្ល់សាថ បន័ពាក្់ព្ន័ធ
នឹងអាជ្ីវក្រតាមបណ្តត រាជ្ធានី សខត្ត 

− បានបញ្ចបក់្មមវធិីម្ប ងេម្មាប់េិកាខ កាមណដ្លបានចូលរមួក្នុងវរគបែតុ ុះបណ្តត ល “អនក្ត្ំណ្តងម្េប
ចាប់ក្នុងការសេនីេុំចុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជក្មម”  ជ្នំន់ទ២ី។ 

 គ. ការងារសហព្បតបិតតិការពាកព់័នធការងារចះុបញ្ជពីាណិជ្ជកម្ម 
− បានចូលរមួ ក្នុងក្ចិចម្បជុ្ំម្ក្មុការងារម្ត្ួត្ព្ិនិត្យរមួោន ដនម្បសទេអាេុ-ីបា េុីហវកិ្(the International

Cooperation Review Group of the Asia Pacific Group) របេ់ The Financial Action Task 
Force សៅម្បសទេអូហ្វសាត លី ម្បសទេចនិនិងម្បសទេដថ្ សដ្ឋយព្ិនិត្យនិងអនុវត្តតាមអនុសាេន៍សៅក្នុង
របាយការែ៍ េតីព្ីវឌ្ឍនភាព្របេ់ក្មពុាក្នុងដ្ំណ្តក្់កាលសម្កាយអសងាត្ការែ៍សលី Mutual Evaluation 
Report ២០១៧  

− បាននិងក្ំពុ្ងអនុវត្ត ណ្នការេក្មមភាព្ដនយុទធសាហ្វេតាត្ិ េតីព្ីការម្បឆ្ងំការេមាអ ត្ម្បាក្់នងិ                   
ហរិញ្ញបបទនសភរវក្មមឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ សដ្ីមបសីឆែយីត្បសៅនឹងអនុសាេន៍ម្ក្ុមការងារម្ត្ួត្ព្ិនតិ្យ                
រមួោន ដនម្បសទេអាេុ-ីបា េុហីវកិ្ របេ ់The Financial Action Task Force 

− បានបញ្ជូ នត្ំណ្តងា Secondment សៅសធវីការាមយួនងឹអងគភាព្សេុីបការែ៍ហរិញ្ញវត្ថុក្មពុា សដ្ីមបី
សឆែីយត្បនងឹអនុសាេន៍របេម់្ក្ុមការងារ the International Cooperation Review Group of the 
Asia Pacific Group ណដ្លមានរសំលចក្នុងរបាយការែ៍ េតីព្ីវឌ្ឍនភាព្របេ់ក្មពុាក្នុងដ្ណំ្តក្់កាល
សម្កាយអសងាត្ការែ៍សលី Mutual Evaluation Report ២០១៧ 

− បានចូលរមួេននបិាត្ម្បចឆំ្ន រំបេ់ Corporate Register Forum សៅ Ohrid Macedonia ម្បសទេ 
North Macedonia សដ្ឋយព្ិភាក្ាសលីការសម្បីម្បាេ់ម្បព្័នធចុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជក្មមនិងម្សាយបំភែឺអពំ្ ី                  
ចំណ្តត្់ថ្នន ក្់របេ់ធនោរព្ិភព្សោក្ សលីម្បព្័នធចុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជក្មម 

− បានសរៀបចំនងិេម្មបេម្មលួដ្ំសែីការ រសម្មាងេហម្បត្ិបត្តិការអាសា នក្នុងសោលបែំងសធវឱី្យមាន
ភាព្ងាយម្េលួក្នុងការចុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជក្មមសៅម្បសទេក្មពុា ឡាវ និងមីោ នម់ា  សដ្ីមបណីក្េម្មលួ             
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០
១០០០
២០០០
៣០០០
៤០០០
៥០០០ ៣៧៦១

១២៥៦ ១៦៩៣

៣៥០៧

១៧៨៨

៣០

៣៨៤១

១៧៧២ ១៦១២
៤១៩៤

១៨៧៥

២២

២០១៨ ២០១៩

បានបញ្ញជ ក្អ់ំព្ីការសម្បីម្បាេ់ ឬមិនសម្បីម្បាេ់មា ក្ ៣ ៥០៧ ៤ ១៩៤ ១៩,៥៩ 
បានចុុះបញ្ជ ីមា ក្សាាថ្ម ី ១ ៦៩៣ ១ ៦១២ -៤,៧៨ 
បានក្ត្់ម្តាទទលួសាគ លេ់ិទធផិ្ទត ច់មុខក្នុងការនចូំល ៦៤ ១៣០ ១០៣,១៣ 
បានក្ត្់ម្តាអាាា បែណ ឬណហ្វហវនឆ្យ ៥៧ ២ -៩៦,៤៩ 
បានផ្ទែ េប់តូរស្សងៗ ១ ៧៨៨ ១ ៨៧៥ ៤,៨៧ 
ការសធវីទុត្ិយតាវញិ្ញញ បនបម្ត្ ៧៧០ ៩១៨ ១៩,២២ 
ផ្ទក្ព្ិន័យចំសពាុះការសេនីេុចុំុះបញ្ជ ីមា ក្សាាថ្មីយតឺ្ ១២៥ ១៣៩ ១១,២០ 
ឃ. ការចុុះបញ្ជ ីមា ក្ស្សងៗ 
បានចុុះមា ក្វញិ្ញញ ត្ក្មម ១ 0 N/A 
បានចុុះមា ក្េមាគ ល់ភូមិសាហ្វេតទំនិញ ១ ២ ១០០ 
មា ក្េមូហភាព្ ០ ១ N/A 
ង. ក្ិចចការវវិាទមា ក្ 
ការសេនីេុំទប់សាា ត្ក់ារបំពានមា ក្ ១៤ ក្រែី ២១ ក្រែី ៥០ 
បានេម្មុុះេម្មលួវវិាទមា ក្ ១០ ក្រែី ១១ ក្រែី ១០ 
បានចុុះទទលួពាក្យសេនេុីំលុបមា ក្ ៣៣ ក្រែី ៤៤ ក្រែី ៣៣ 
បានលុបមា ក្ ៣០ មា ក្ ២២ មា ក្ -២៧ 

េថិតិ្សនុះរិត្ម្តឹ្មដថ្ៃទី៣០ ណខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 

 
ព្កាហវចិបងាា ញការចុះបញ្ជមីា៉ា ក  
ឆ្ន ២ំ០១៨ សធៀបនងឹឆ្ន ២ំ០១៩ 
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២.៣. ការងារចុះបញ្ជពីាណិជ្ជកម្ម  
 ក. ការងារកសាងលែិិតបទ្ដ្ឋឋ នគតិយតុត 

− បានសរៀបចំសេចក្តីម្ពាងម្បកាេ េតីព្ីការណក្េម្មលួណបបបទ និងនតី្ិវធិីចុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជក្មម នូវរាល់ការ
ផ្ទែ េ់បតូរនងិណក្ណម្បរបេ់េហម្ោេ ម្ក្ុមហ ុនតាមម្បព្័នធេវយ័ម្បវត្តក្មម  

− បានសចញម្បកាេ េតីព្ីការបសងាីត្ម្ក្ុមការងាររងរបេ់ម្ក្េួងពាែិជ្ជក្មម ក្នុងម្ក្ុមការងារបសចចក្សទេ
អនតរម្ក្េងួម្បឆ្ងំការេមាអ ត្ម្បាក្់ និងហរិញ្ញបបទនសភរវក្មម  

− បានសចញម្បកាេរមួរវាងម្ក្េួងពាែិជ្ជក្មមនងិម្ក្េងួសទេចរែ៍ េតីព្កីារសម្បីម្បាេ់នមក្រែ៍      
េហម្ោេ ម្ក្ុមហ ុនសលីលខិតិ្ឯក្សារសាែ ក្េញ្ញញ  េម្មាប់្សព្វ្ាយាសាធារែៈ 

− បានសរៀបចំសេចក្តីម្ពាងអនុេសរែៈសោរយល់ោន  េតីព្កីារសម្បីម្បាេ់សេវាក្មមទូទត្់តាមម្បព្ន័ធ                  
សអ ចិម្ត្ូនកិ្របេធ់នោរ េម្មាប់ម្បត្ិបត្តិការចែូំលក្ដម្មសេវាសាធារែៈ របេ់ម្ក្េួងពាែិជ្ជក្មម 
ាមួយនឹងធនោរក្មពុាសាធារែៈ។  

 ែ. ការងារបណតុ ះបណាត ល ផសពវផាយចាបន់ិងលែិតិបទ្ដ្ឋឋ នគតយិតុត  
− បានម្បរល់វញិ្ញញ បនបម្ត្ដ្ល់សបក្ខភាព្ាប់ាសាថ ព្រ ក្នុងវរគបែតុ ុះបណ្តត ល “អនក្ត្ណំ្តងម្េបចាប់ក្នុង
ការសេនីេុំចុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជក្មម” ជ្ំនន់ទ១ី ចនំួន៤៧របូ 

− បានបែតុ ុះបណ្តត លនិេសតិ្ឆ្ន ទំី៤ មក្ព្មីោវទិាលយ័នីត្ិសាហ្វេត និងវទិាសាហ្វេតេងគម េតីព្ីនតី្ិវធិី
បសងាីត្ម្ក្ុមហ ុនមោជ្នសៅម្បសទេក្មពុា ចនំួន៦រូប 

− បានចុុះ្សព្វ្ាយអំព្ីនតី្ិវធិចីាប់និងម្បកាេពាក្់ព្័នធនឹងការចុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជក្មម ដ្ល់សាថ បន័ពាក្់ព្ន័ធ
នឹងអាជ្ីវក្រតាមបណ្តត រាជ្ធានី សខត្ត 

− បានបញ្ចបក់្មមវធិីម្ប ងេម្មាប់េិកាខ កាមណដ្លបានចូលរមួក្នុងវរគបែតុ ុះបណ្តត ល “អនក្ត្ំណ្តងម្េប
ចាប់ក្នុងការសេនីេុំចុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជក្មម”  ជ្នំន់ទ២ី។ 

 គ. ការងារសហព្បតបិតតិការពាកព់័នធការងារចះុបញ្ជពីាណិជ្ជកម្ម 
− បានចូលរមួ ក្នុងក្ចិចម្បជុ្ំម្ក្មុការងារម្ត្ួត្ព្ិនិត្យរមួោន ដនម្បសទេអាេុី-បា េុីហវកិ្(the International

Cooperation Review Group of the Asia Pacific Group) របេ់ The Financial Action Task 
Force សៅម្បសទេអូហ្វសាត លី ម្បសទេចនិនិងម្បសទេដថ្ សដ្ឋយព្ិនិត្យនិងអនុវត្តតាមអនុសាេន៍សៅក្នុង
របាយការែ៍ េតីព្ីវឌ្ឍនភាព្របេ់ក្មពុាក្នុងដ្ំណ្តក្់កាលសម្កាយអសងាត្ការែ៍សលី Mutual Evaluation 
Report ២០១៧  

− បាននិងក្ំពុ្ងអនុវត្ត ណ្នការេក្មមភាព្ដនយុទធសាហ្វេតាត្ិ េតីព្ីការម្បឆ្ងំការេមាអ ត្ម្បាក្់នងិ                   
ហរិញ្ញបបទនសភរវក្មមឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ សដ្ីមបសីឆែយីត្បសៅនឹងអនុសាេន៍ម្ក្ុមការងារម្ត្ួត្ព្ិនតិ្យ                
រមួោន ដនម្បសទេអាេុ-ីបា េុហីវកិ្ របេ ់The Financial Action Task Force 

− បានបញ្ជូ នត្ំណ្តងា Secondment សៅសធវីការាមយួនងឹអងគភាព្សេុីបការែ៍ហរិញ្ញវត្ថុក្មពុា សដ្ីមបី
សឆែីយត្បនងឹអនុសាេន៍របេម់្ក្ុមការងារ the International Cooperation Review Group of the 
Asia Pacific Group ណដ្លមានរសំលចក្នុងរបាយការែ៍ េតីព្ីវឌ្ឍនភាព្របេ់ក្មពុាក្នុងដ្ណំ្តក្់កាល
សម្កាយអសងាត្ការែ៍សលី Mutual Evaluation Report ២០១៧ 

− បានចូលរមួេននបិាត្ម្បចឆំ្ន រំបេ់ Corporate Register Forum សៅ Ohrid Macedonia ម្បសទេ 
North Macedonia សដ្ឋយព្ិភាក្ាសលីការសម្បីម្បាេ់ម្បព្័នធចុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជក្មមនិងម្សាយបំភែឺអពំ្ ី                  
ចំណ្តត្់ថ្នន ក្់របេ់ធនោរព្ិភព្សោក្ សលីម្បព្័នធចុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជក្មម 

− បានសរៀបចំនងិេម្មបេម្មលួដ្ំសែីការ រសម្មាងេហម្បត្ិបត្តិការអាសា នក្នុងសោលបែំងសធវឱី្យមាន
ភាព្ងាយម្េលួក្នុងការចុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជក្មមសៅម្បសទេក្មពុា ឡាវ និងមីោ នម់ា  សដ្ីមបណីក្េម្មលួ             
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សាតិិព្កុម្ហ ុន នងិសហព្រស ១១ខែដដ្ើម្ឆ្ន ាំ២០១៨ នងិ១១ខែដដ្ើម្ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 

 

 

 

 

 

១ ការណក្ណម្បផ្ទែ េប់តូរភារហ ុន ១ ១៦៨ ១ ៩៥៣ ៦៧,២០ 
២ ការបសងាីត្សាខាម្ក្ុមហ ុនក្នុងម្េុក្ ៥១៧ ៧៦០ ៤៧,០០ 
៣ ការណក្ណម្បស្សងៗ (អភិបាល នមក្រែ៍…) ៧ ៧៩៨ ៩ ៦៩១ ២៤.២៧ 
៤ ពិ្ន័យការមិនបានបំសព្ញណបបបទក្នុងការផ្ទែ េ់បតូរណក្ណម្បស្សងៗ ៦០ ៥៧ -៥ 
៥ ការណក្ណម្បេហម្ោេឯក្បុរគល ១៣១ ១៨៧ ៤២,៧៤ 
ឃ) ក្រែីត្មាល់ម្បត្ិសវទន៍ម្បចឆំ្ន  ំ
១ សេវាត្មាល់ម្បត្ិសវទន៍ម្បចឆំ្ន  ំ ១១ ៣៥៦ ១៤ ៧២៧ ២៩,៦៨ 
២ ការព្ិន័យសលកីារមិនត្មាល់ម្បត្ិសវទន៍តាមកាល

ក្ំែត្ ់
៤៤១ ៥៧៥ ៣០,៣៨ 

ង) ក្រែីថ្ត្ចមែងឯក្សារចុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជក្មម ០ ០ ០ 
ច) ការបតូរវញិ្ញញ បនបម្ត្ចុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជក្មម ០ ០ ០ 
ឆ) ក្រែីសេនេុីំបម្មងុទុក្នមក្រែ៍ 
១ ការបម្មុងទុក្នមក្រែ៍ម្ក្ុមហ ុនមូលធន ១៤ ១៩១ ១៥ ៥១៩ ៩,៣៥ 
២ ព្នាការបម្មងុទុក្នមក្រែ៍ម្ក្ុមហ ុនមូលធន ១៤៤ ២០៣ ៤០,៩៧ 
៣ ការបម្មុងទុក្នមក្រែ៍េហម្ោេឯក្បុរគល ៣ ៣១៦ ៦ ១៣៣ ៨៤,៩៥ 
៤ ព្នាការបម្មងុទុក្នមក្រែ៍េហម្ោេឯក្

បុរគល 
១២ ៣១ ១៥៨,៣៣ 

ជ្) ការព្ន័ិយសលីការណក្ែងបនែឯំក្សារេម្មវូការចុុះបញ្ជ ី ២ ០ -២០០ 
ឈ) ការងារព្ិសម្ោុះសោបល់ស្សងៗ ០ ០ ០ 

ល.រ តំណាងដោយ ល.រ តំណាងដោយ 
១ ម្ក្ុមហ ុនចុុះបញ្ជ ីថ្ម ី ៦ ណក្ណម្បស្សងៗ (អភិបាល នមក្រែ៍…) 
២ េហម្ោេចុុះបញ្ជ ីថ្ម ី ៧ ព្ិន័យការមិនបានបំសព្ញណបបបទក្នុងការផ្ទែ េ់បតូរណក្ណម្បស្សងៗ 
៣ ម្ក្ុមហ ុនលុបសចញព្ីបញ្ជ ីពាែិជ្ជក្មម ៨ ការណក្ណម្បេហម្ោេឯក្បុរគល 
៤ េហម្ោេលុបសចញព្បីញ្ជ ីពាែិជ្ជក្មម ៩ សេវាត្មាល់ម្បត្ិសវទន៍ម្បចឆំ្ន  ំ
៥ ការណក្ណម្បផ្ទែ េ់បតូរភារហ ុន ១០ ការព្ិន័យសលីការមនិត្មាល់ម្បត្ិសវទន៍តាមកាលក្ំែត្ ់

១០៣១៦

២៨០៣
១១៩ ៨ ១១៦៨

៧៧៩៨

៦០ ១៣១

១១៣៥៦

៤៤១

១០៧៥៤

៥៤៧០

១០៩ ១៦
១៩៥៣

៩៦៩១

៥៧ ១៨៧

១៤៧២៧

៥៧៥០

៥០០០

១០០០០

១៥០០០

២០០០០

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០

២០១៨ ២០១៩
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ចំណ្តត្់ថ្នន ក្់ការចុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជក្មម និងម្បព្័នធចុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជក្មមឱ្យម្េបតាមការ្តួចស្តីមសរៀបចំម្បព្័នធ
ចុុះបញ្ជ ីអាជ្ីវក្មមតាមថ្នន លបសចចក្វទិាព្័ត្ម៌ានរមួ 

− បានចូលរមួក្ិចចម្បជុ្ំ េតពី្ី The Policy Dialogue on Formalisation of Micro Enterprises and 4th 

Meeting of the ASEAN Task Force on Starting a Business សៅម្ក្ងុបាងក្ក្ ម្បសទេដថ្ សដ្មីបី
បងាា ញនិងព្ិភាក្ាព្ីវឌ្ឍនភាព្ដ្ំសែីការចុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជក្មមដនម្ក្េងួពាែិជ្ជក្មមក្មពុា 

− បានចូលរមួេហការនិងព្ភិាក្ា សលីការផ្ទែ េ់បតូរព្័ត្៌មាន តាមេំសែីេម្មាប់វាយត្ដមែេមាជ្កិ្ភាព្         
ក្មពុាក្នុងសវទិកាេក្ល េតីព្តី្មាែ ភាព្នងិការផ្ទែ េ់បតូរព្ត័្ម៌ានសដ្ីមបសីោលបែំងព្នធ។ 

 ឃ. សាតិចិុះបញ្ជពីាណិជ្ជកម្ម  
− បានចុុះបញ្ជ ីម្ក្មុហ ុនមូលធន ចំនួន១០ ៦៧២ម្ក្ុមហ ុន ពាែិជ្ជក្មមបរសទេ ចនំួន៨១ម្ក្ុមហ ុន                   
េហក្មមេិទធ ចំនួន១ នងិេហម្ោេឯក្បុរគល ចំននួ៥ ៤៧០  

− បានចុុះបញ្ជ ីណក្ណម្បផ្ទែ េ់បតូរភារហ ុន ចនំួន១ ៩៥៣ ណក្ណម្បស្សងៗ ចំននួ៩ ៦៩១ ការណក្ណម្បេហម្ោេ
ឯក្បុរគល ចនំួន១៨៧ នងិសធវកីារព្ិន័យមនិបានបំសព្ញណបបបទណក្ណម្ប ចំនួន៥៧ក្រែី 

− បានចុុះបញ្ជ ីក្នុងការបសងាតី្សាខាម្ក្ុមហ ុនក្នុងម្េកុ្ ចនំួន៧៦០ 
− បានទទលួត្មាល់ម្បត្ិសវទន៍ម្បចឆំ្ន  ំ ចំននួ១៤ ៧២៧ និងសធវីការព្ិន័យមិនបានត្មាល់ម្បត្ិសវទន៍ ចនំនួ 
៥៧៥ក្រែី 

− បានទទលួលុបម្ក្ុមហ ុនមូលធន ចំននួ៩៥ ម្ក្ុមហ ុនពាែិជ្ជក្មមបរសទេ ចំននួ១៤ និងេហម្ោេឯក្
បុរគល ចំនួន១៦។ 
 

ការផតលដ់សវាសាធារណៈ  
(រយៈសព្ល១១ណខ ឆ្ន ២ំ០១៨ សធៀបនឹង ១១ណខ ឆ្ន ២ំ០១៩) 

ល.រ យថ្នម្បសភទដនការចុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជក្មម 
សម្បៀបសធៀបម្បចណំខ 

១១ណខសដ្មី    
ឆ្ន ២ំ០១៨ 

១១ណខសដ្មី   
ឆ្ន ២ំ០១៩ 

ក្ំសែីន 
(%) 

ក្) ក្រែីសេនេុីំចុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជក្មម (ថ្មី) 
១ ម្ក្ុមហ ុនមូលធន ១០ ១៨៦ ១០ ៦៧២ ៤,៧៧ 
២ ម្ក្ុមហ ុនពាែិជ្ជក្មមបរសទេ ១៣០ ៨១ -៣៧,៦៩ 
៣ េហម្ោេឯក្បុរគល ២ ៨០៣ ៥ ៤៧០ ៩៥,១៤ 
៤ ម្ក្ុមហ ុនេហក្មមេិទធ ០ ១ ១ 
េរុបសេនេុីំចុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជក្មម ១៣ ១១៩ ១៦ ២០៨ ២៣,៥៤ 
ខ) ក្រែីសេនេុីំលុបស ម្ ុះសចញព្ីបញ្ជ ីពាែិជ្ជក្មម 
១ ម្ក្ុមហ ុនមូលធន ១១០ ៩៥ -១៣,៦៣ 
២ ម្ក្ុមហ ុនពាែិជ្ជក្មមបរសទេ ៩ ១៤ ៥៥,៥៥ 
៣ េហម្ោេឯក្បុរគល ៨ ១៦ ១០០ 
៤ ម្ក្ុមហ ុនេហក្មមេិទធ ០ ០ ០ 
េរុបសេនេុីំលុបស ម្ ុះសចញព្បីញ្ជពាែិជ្ជក្មម ១២៧ ១២៥ -១,៥៧ 
រ) ក្រែីសេនេុីំចុុះបញ្ជ ី ណក្ណម្ប 



 

របាយការណ៍បកូសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៩ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០២០  11 

 

សាតិិព្កុម្ហ ុន នងិសហព្រស ១១ខែដដ្ើម្ឆ្ន ាំ២០១៨ នងិ១១ខែដដ្ើម្ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 

 

 

 

 

 

១ ការណក្ណម្បផ្ទែ េប់តូរភារហ ុន ១ ១៦៨ ១ ៩៥៣ ៦៧,២០ 
២ ការបសងាីត្សាខាម្ក្ុមហ ុនក្នុងម្េុក្ ៥១៧ ៧៦០ ៤៧,០០ 
៣ ការណក្ណម្បស្សងៗ (អភិបាល នមក្រែ៍…) ៧ ៧៩៨ ៩ ៦៩១ ២៤.២៧ 
៤ ពិ្ន័យការមិនបានបំសព្ញណបបបទក្នុងការផ្ទែ េ់បតូរណក្ណម្បស្សងៗ ៦០ ៥៧ -៥ 
៥ ការណក្ណម្បេហម្ោេឯក្បុរគល ១៣១ ១៨៧ ៤២,៧៤ 
ឃ) ក្រែីត្មាល់ម្បត្ិសវទន៍ម្បចឆំ្ន  ំ
១ សេវាត្មាល់ម្បត្ិសវទន៍ម្បចឆំ្ន  ំ ១១ ៣៥៦ ១៤ ៧២៧ ២៩,៦៨ 
២ ការព្ិន័យសលកីារមិនត្មាល់ម្បត្ិសវទន៍តាមកាល

ក្ំែត្ ់
៤៤១ ៥៧៥ ៣០,៣៨ 

ង) ក្រែីថ្ត្ចមែងឯក្សារចុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជក្មម ០ ០ ០ 
ច) ការបតូរវញិ្ញញ បនបម្ត្ចុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជក្មម ០ ០ ០ 
ឆ) ក្រែីសេនេុីំបម្មងុទុក្នមក្រែ៍ 
១ ការបម្មុងទុក្នមក្រែ៍ម្ក្ុមហ ុនមូលធន ១៤ ១៩១ ១៥ ៥១៩ ៩,៣៥ 
២ ព្នាការបម្មងុទុក្នមក្រែ៍ម្ក្ុមហ ុនមូលធន ១៤៤ ២០៣ ៤០,៩៧ 
៣ ការបម្មុងទុក្នមក្រែ៍េហម្ោេឯក្បុរគល ៣ ៣១៦ ៦ ១៣៣ ៨៤,៩៥ 
៤ ព្នាការបម្មងុទុក្នមក្រែ៍េហម្ោេឯក្

បុរគល 
១២ ៣១ ១៥៨,៣៣ 

ជ្) ការព្ន័ិយសលីការណក្ែងបនែឯំក្សារេម្មវូការចុុះបញ្ជ ី ២ ០ -២០០ 
ឈ) ការងារព្ិសម្ោុះសោបល់ស្សងៗ ០ ០ ០ 

ល.រ តំណាងដោយ ល.រ តំណាងដោយ 
១ ម្ក្ុមហ ុនចុុះបញ្ជ ីថ្ម ី ៦ ណក្ណម្បស្សងៗ (អភិបាល នមក្រែ៍…) 
២ េហម្ោេចុុះបញ្ជ ីថ្ម ី ៧ ព្ិន័យការមិនបានបំសព្ញណបបបទក្នុងការផ្ទែ េ់បតូរណក្ណម្បស្សងៗ 
៣ ម្ក្ុមហ ុនលុបសចញព្ីបញ្ជ ីពាែិជ្ជក្មម ៨ ការណក្ណម្បេហម្ោេឯក្បុរគល 
៤ េហម្ោេលុបសចញព្បីញ្ជ ីពាែិជ្ជក្មម ៩ សេវាត្មាល់ម្បត្ិសវទន៍ម្បចឆំ្ន  ំ
៥ ការណក្ណម្បផ្ទែ េ់បតូរភារហ ុន ១០ ការព្ិន័យសលីការមនិត្មាល់ម្បត្ិសវទន៍តាមកាលក្ំែត្ ់
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៦០ ១៣១
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៥៧ ១៨៧

១៤៧២៧
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១០០០០

១៥០០០
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តារាងលទ្ធផលកិចចសនាទ្ិញលក់ខដ្លសដព្ម្ចបានទាំង៣ម្ណឌ លភ្មូ្ិភាគ 
 

 
 

៣.៣. ការងារបណតុ ះបណាត ល ព្សាវព្ជាវ និងភាពជានដ្គ ូ
 ក. ការងារបណតុ ះបណាត ល 

បានសរៀបចំវរគបែតុ ុះបណ្តត លេរុបចំននួ២៧វរគ ទងំថ្នន ក្ា់ត្ិនិងថ្នន ក្់សម្កាមាត្ិ ណដ្លមានេិកាខ កាម
ចូលរមួ េរបុចំននួ២ ២៥៦នក្់ ម្េី៨៨៤នក្់ ក្នុងសនុះវរគបែតុ ុះបណ្តត លថ្នន ក្ា់ត្ ិ ចំនួន៧វរគ ទក្ទ់ងនងឹ
ពាែិជ្ជក្មមអនតរាត្និិងការជ្រុំញពាែិជ្ជក្មម។ វរគបែតុ ុះបណ្តត លថ្នន ក្់សម្កាមាត្ិ ចំនួន២០វរគ ទក្់ទងនឹងការ
ណេវងរក្ទី្ ារ ការអភិវឌ្ឍេហម្ោេតូ្ច និងមធយម ក្មមេិទធិបញ្ញញ និងក្ចិចេនាពាែិជ្ជក្មម។ 
 ែ. ការងារព្សាវព្ជាវ 

− បានចងម្ក្ងឯក្សារនីត្ិវធិី ដនការនសំចញ នចូំល និងសេៀវសៅេតីព្ីពាែិជ្ជក្មម នងិវនិិសោរ 
− បញ្ចប់ការម្សាវម្ាវបឋម េតពី្ី្លិត្្លសចក្ ការណក្ដចន នងិេកាត នុព្លដនការនសំចញ 
− បញ្ចប់អត្ថបទខែ ីេតពី្ីអត្ថម្បសោជ្ន៍ដនភាព្ាដដ្រូសេដ្ឋក្ចិចម្រប់ម្ជ្ុងសម្ាយថ្នន ក្ត់្ំបនេ់ម្មាប់ក្មពុា 
− ក្ំពុ្ងបក្ណម្បឯក្សារពាែិជ្ជក្មមទំនញិ និងពាែិជ្ជក្មមសេវា របេ់អងគការពាែិជ្ជក្មមព្ភិព្សោក្ 
− បញ្ចូ លអត្ថបទម្សាវម្ាវនិងឯក្សារពាក្ព់្័នធនងឹពាែិជ្ជក្មម ក្នុងសរហទំព្័របណ្តណ លយ័សអ ចិម្ត្នូិក្ 
របេ់វទិាសាថ ននិងសធវបីចចុបបននភាព្សរហទពំ្័ររបេប់ណ្តណ លយ័សនុះ។ 

 គ. ការងារអភ្វិឌ្ឍនភ៍ាពជានដ្គ ូ
− ភាជ ប់ទំនក្ទ់ំនងភាព្ាដដ្រូាមួយេមព័នធេហម្ោេធុនតូ្ចនិងមធយម CHEUNG KONG GRADUATE 

SCHOOL OF BUSINESS មោវទិាល័យ Williams College អងគការ JICA អងគការ CAVAC និងGIZ 
សដ្ីមបផី្ទែ េប់តូរបទព្ិសសាធន៍ដនការបែតុ ុះបណ្តត លនិងណេវងរក្អាោរូបក្រែ៍េម្មាប់មហ្វនតរីាជ្ការ 

− បានសរៀបចំអនុេារែៈដនការសោរយល់ោន ាមួយវទិាសាថ ន ERIT េក្លវទិាលយ័ SHENZHEN 
េក្លវទិាល័យមា ស េុី(UMK) និងម្ក្មុហ ុន Team Synergy Co.,Ltd សដ្មីបភីាជ ប់ក្ចិចេហការ។ 

៣.៤. ការងារខផនការ សាតិិ និងផសពវផាយពត័ម៌ានពាណិជ្ជកម្ម 
 ក. ការងារខផនការពាណិជ្ជកម្ម 

− បញ្ចប់ក្ចិចម្បជុ្ំបសចចក្សទេាមួយអងគភាព្សម្កាមឱ្វាទម្ក្េងួនិងព្និិត្យេសម្មចសេចក្តីម្ពាង “ណ្នការ
យុទធសាហ្វេតអភិវឌ្ឍនព៍ាែិជ្ជក្មម(្.យ.អ.ព្.) ២០១៩-២០២៣” មុននឹងដ្ឋក្ឱ់្យសម្បមី្បាេ់ា្ែូវការ 
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• បានបសងាីត្ចសងាា ម្លិត្ក្រអាជ្ីវក្មមេរុប ចំននួ៣៨២ចសងាា ម ណដ្លរមួមាន្លិត្ក្រអាជ្ីវក្មមម្េូវ
ម្បែិត្ ចំនួន៧៥ចសងាា ម មាន់ណម្េ១១៩ចសងាា ម បណនែ៩៥ចសងាា ម ដ្ំ ូងមី៩២ចសងាា មនងិ្លិត្ក្រ
អាជ្ីវក្មមេូម្ត្១ចសងាា ម ក្នុងសនុះមានម្រួសារ្លិត្ក្រអាជ្ីវក្មម េរបុចំននួ២០ ២៧៨ម្រសួារ  

• េសម្មចបានក្ិចចេនាពាែិជ្ជក្មមេរុប១០៧ក្ិចចេនា រិត្ាទឹក្ម្បាក្់េរុបដនការលក្់សចញ
្លិត្្លមាន ចំននួ២ ៣៤០ ៩៩៦ដុ្ោែ រអាសមរកិ្ ក្នុងសនុះមែឌ លភូមភិារតាណក្វ ចំនួន១៧ 
មែឌ លភូមភិារក្ពំ្ង់ចម ចនំួន៤៩ នងិមែឌ លភូមិភារបាត្់ដ្ំបង ចំននួ៤១ក្ចិចេនា  

• បានបែតុ ុះបណ្តត លាម្រូបសងាគ លថ្នន ក្ា់ត្ិ ចំននួ៩៦នក្់ និងថ្នន ក្់សម្កាមាត្ិ ចនំួន១៤៦នក្់ ក្នុង
សនុះបានសបកី្វរគម្របូសងាគ ល ចំនួន២៩សលីក្ និងវរគបែតុ ុះបណ្តត លេមាជ្ិក្ចសងាា ម្លតិ្ក្មម                
អាជ្ីវក្មម ចំននួ២០សលីក្ សដ្ឋយសផ្ទត ត្សលកីារក្ត្់ម្តាសេៀវសៅចំែូលចណំ្តយម្បចដំថ្ៃនិងរសបៀប
យល់ដ្ឹងព្ីក្ិចចេនាពាែិជ្ជក្មម។ 

− ការងារអភិវឌ្ឍន៍ណខសេងាវ ក់្ត្ដមែតាមវេ័ិយ(SDF)៖  បានទទួលនិងក្ពុំ្ងព្និិត្យេំសែីររសម្មាងចំននួ 
១៧ព្ីថ្នន ក្់សខត្ត ណដ្លមានទកឹ្ម្បាក្់េរុប២៩២ ០៧៦ដុ្ោែ អាសមរកិ្ ណដ្លេំសែីររសម្មាងសនុះអាចនងឹ
ម្ត្ូវអនុវត្តសៅក្នុងឆ្ន បំនទ ប ់

− ការងារហរិញ្ញបបទន-វនិិសោរណខសេងាវ ក់្ត្ដមែ(VCIF)៖ បានសរៀបចំជ្ំរុញឱ្យមានការចូលរមួវនិិសោរព្ី
ណ្នក្ឯក្ជ្ន េំសៅអភិវឌ្ឍនណ៍ខសេងាវ ក្ត់្ដមែសផ្ទត ត្សលីចសងាា ម្លិត្ក្មមក្េិក្រខាន ត្តូ្ច េហម្ោេតូ្ច 
និងមធយម េមារមក្េកិ្មម ក្េិពាែិជ្ជក្មម អនក្្តល់សេវាពាែិជ្ជក្មម ណដ្លមានការចូលរមួព្ីអនក្ទទលួ
្ល(Beneficiaries) ចំននួ១១ ៧២៨នក្ ់េរុបទកឹ្ម្បាក្់វនិិសោរ៧៦២ ២៧៩ដុ្ោែ រអាសមរកិ្។  
 

តារាងសកម្មភាពសដព្ម្ចបានដធ្ៀបនងឹខផនការព្បចាំឆ្ន ាំ ២០១៩  
(រិត្ម្ត្ឹម ណខក្ញ្ញញ  ២០១៩) 
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តារាងលទ្ធផលកិចចសនាទ្ិញលក់ខដ្លសដព្ម្ចបានទាំង៣ម្ណឌ លភ្មូ្ិភាគ 
 

 
 

៣.៣. ការងារបណតុ ះបណាត ល ព្សាវព្ជាវ និងភាពជានដ្គ ូ
 ក. ការងារបណតុ ះបណាត ល 

បានសរៀបចំវរគបែតុ ុះបណ្តត លេរុបចំននួ២៧វរគ ទងំថ្នន ក្ា់ត្ិនិងថ្នន ក្់សម្កាមាត្ិ ណដ្លមានេិកាខ កាម
ចូលរមួ េរបុចំននួ២ ២៥៦នក្់ ម្េី៨៨៤នក្់ ក្នុងសនុះវរគបែតុ ុះបណ្តត លថ្នន ក្ា់ត្ ិ ចំនួន៧វរគ ទក្ទ់ងនងឹ
ពាែិជ្ជក្មមអនតរាត្និិងការជ្រុំញពាែិជ្ជក្មម។ វរគបែតុ ុះបណ្តត លថ្នន ក្់សម្កាមាត្ិ ចំនួន២០វរគ ទក្់ទងនឹងការ
ណេវងរក្ទី្ ារ ការអភិវឌ្ឍេហម្ោេតូ្ច និងមធយម ក្មមេិទធិបញ្ញញ និងក្ចិចេនាពាែិជ្ជក្មម។ 
 ែ. ការងារព្សាវព្ជាវ 

− បានចងម្ក្ងឯក្សារនីត្ិវធិី ដនការនសំចញ នចូំល និងសេៀវសៅេតីព្ីពាែិជ្ជក្មម នងិវនិិសោរ 
− បញ្ចប់ការម្សាវម្ាវបឋម េតពី្ី្លិត្្លសចក្ ការណក្ដចន នងិេកាត នុព្លដនការនសំចញ 
− បញ្ចប់អត្ថបទខែី េតពី្ីអត្ថម្បសោជ្ន៍ដនភាព្ាដដ្រូសេដ្ឋក្ចិចម្រប់ម្ជ្ុងសម្ាយថ្នន ក្ត់្ំបនេ់ម្មាប់ក្មពុា 
− ក្ំពុ្ងបក្ណម្បឯក្សារពាែិជ្ជក្មមទំនញិ និងពាែិជ្ជក្មមសេវា របេ់អងគការពាែិជ្ជក្មមព្ភិព្សោក្ 
− បញ្ចូ លអត្ថបទម្សាវម្ាវនិងឯក្សារពាក្ព់្័នធនងឹពាែិជ្ជក្មម ក្នុងសរហទំព្័របណ្តណ លយ័សអ ចិម្ត្នូិក្ 
របេ់វទិាសាថ ននិងសធវបីចចុបបននភាព្សរហទពំ្័ររបេប់ណ្តណ លយ័សនុះ។ 

 គ. ការងារអភ្វិឌ្ឍនភ៍ាពជានដ្គ ូ
− ភាជ ប់ទំនក្ទ់ំនងភាព្ាដដ្រូាមួយេមព័នធេហម្ោេធុនតូ្ចនិងមធយម CHEUNG KONG GRADUATE 

SCHOOL OF BUSINESS មោវទិាល័យ Williams College អងគការ JICA អងគការ CAVAC និងGIZ 
សដ្ីមបផី្ទែ េប់តូរបទព្ិសសាធន៍ដនការបែតុ ុះបណ្តត លនិងណេវងរក្អាោរូបក្រែ៍េម្មាប់មហ្វនតរីាជ្ការ 

− បានសរៀបចំអនុេារែៈដនការសោរយល់ោន ាមួយវទិាសាថ ន ERIT េក្លវទិាលយ័ SHENZHEN 
េក្លវទិាល័យមា ស េុី(UMK) និងម្ក្មុហ ុន Team Synergy Co.,Ltd សដ្មីបភីាជ ប់ក្ចិចេហការ។ 

៣.៤. ការងារខផនការ សាតិិ និងផសពវផាយពត័ម៌ានពាណិជ្ជកម្ម 
 ក. ការងារខផនការពាណិជ្ជកម្ម 

− បញ្ចប់ក្ចិចម្បជុ្ំបសចចក្សទេាមួយអងគភាព្សម្កាមឱ្វាទម្ក្េងួនិងព្និិត្យេសម្មចសេចក្តីម្ពាង “ណ្នការ
យុទធសាហ្វេតអភិវឌ្ឍនព៍ាែិជ្ជក្មម(្.យ.អ.ព្.) ២០១៩-២០២៣” មុននឹងដ្ឋក្ឱ់្យសម្បីម្បាេ់ា្ែូវការ 
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− សៅក្នុងក្ិចចម្បជុ្ំក្ពូំ្ល RCEP សលីក្ទី៣ នណខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៩ ថ្នន ក្់ដ្កឹ្ន ំ ចំនួន១៥ម្បសទេ(សលីក្
ណលងម្បសទេឥណ្តឌ ) បានម្បកាេបញ្ចប់ការចរច RCEP និងបានណែនឱំ្យម្ក្ុមការងារព្សនែឿនេអំាត្
អត្ថបទចាប(់legal scrubbing) សដ្មីបចុីុះហត្ថសលខាសៅម្បសទេសវៀត្ណ្តមនឆ្ន ២ំ០២០ខាងមុខ 

− បានសធវីាមាច េ់្ទុះសរៀបចំក្ចិចម្បជុ្ំ រែៈក្មមការេម្មបេម្មួលចម្មុុះ ដនត្ំបនអ់ភិវឌ្ឍន៍ម្ត្ីសកាែ               
ក្មពុា-ឡាវ-សវៀត្ណ្តម(CLV) សលកី្ទ១ី២ កាលព្ដីថ្ៃទ៧ី-១០ ណខមីន ឆ្ន ២ំ០១៩ សៅសខត្តម្ក្សចុះ 
សដ្ឋយភារីទងំបីបានសបតាា បនតព្ម្ងឹងក្ិចចេហម្បត្បិត្តិការសេដ្ឋក្ិចច ការបរសទេ នងិេនតេុិខ 

− េហការាមយួអនតរម្ក្េួងសរៀបចំបចចុបបននភាព្ព្័ត្៌មាន ណ្នការសមេម្មាប់ការអភិវឌ្ឍេងគម-សេដ្ឋក្ិចច
ត្ំបន ់ CLV ដ្ល់ឆ្ន ២ំ០២០ សដ្ីមបបីញ្ជូ នសៅភារីសវៀត្ណ្តមបូក្េរុបបញ្ចូ លព្័ត្៌មានក្នុងសោលបែំង
សម្ត្ៀមសរៀបចំសេចក្តីម្ពាងណ្នការសមថ្មី េម្មាប់ការអភិវឌ្ឍេងគម-សេដ្ឋក្ិចចត្បំន់ CLV ដ្ល់ឆ្ន ២ំ០៣០ 

− ក្នុងឱ្កាេក្ិចចម្បជុ្ំក្ពូំ្លរលំកឹ្ខួបអាសា ន-កូ្សរ   នដថ្ៃទី២៥-២៦ ណខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៩ សៅម្ក្ុងប ូសានដន
សាធារែៈរដ្ឋកូ្សរ   េសមតចសត្សានយក្រដ្ឋមហ្វនតបីាន្តល់អាែត្ត ិ ជូ្នរដ្ឋមហ្វនតីម្ក្េួងពាែិជ្ជក្មម                      
ចុុះហត្ថសលខាសលីសេចក្តីណថ្ែងការែ៍រមួ េតីព្ីការេិក្ាសលលីទធភាព្បសងាីត្ក្ិចចម្ព្មសម្ព្ៀងពាែិជ្ជក្មមសេរ ី
សទវភារ(ីFree Trade Agreement-FTA) ក្មពុា និងកូ្សរ   សៅដថ្ៃទី២៥ ណខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៩។ សលេីព្ី
សនុះសទៀត្ ម្ក្េួងពាែិជ្ជក្មមបានដ្ឹក្នរំែៈម្បត្ិភូចូលរមួក្ិចចម្បជុ្ំព្ភិាក្ាអំព្អីនុេារែៈដនការ
សោរយល់ោន  ក្នុងបែំងចប់ស្តីមសធវីការេិក្ាលទធភាព្រមួដនការបសងាតី្ FTA សៅដថ្ៃទី៣-៤ ណខធនូ ឆ្ន ំ
២០១៩ សៅម្ក្ុងសប កាងំ ដនសាធារែៈរដ្ឋម្បាមានិត្ចិន 

− បានសធវីការចរចក្ិចចម្ព្មសម្ព្ៀងពាែិជ្ជក្មមតាមម្ព្ំណដ្នក្មពុា-សវៀត្ណ្តម សដ្ីមបជី្ំរុញសលីក្ទឹក្ចិត្តឱ្យមាន
េក្មមភាព្ពាែិជ្ជក្មមតាមបសណ្តត យម្ព្ំណដ្ន េំសៅសលីក្ក្មពេ់ជ្ីវភាព្ម្បាជ្នតាមម្ព្ំណដ្នម្បសទេទងំ
ព្ីរ សដ្ឋយេសម្មចបានជ្ិត្១០០% 

− បានដ្ឋក្់ក្ចិចម្ព្មសម្ព្ៀងចំននួ៣ សេនីេុំការ្តល់េចច ប័នព្ីរដ្ឋេភាាត្ិ រឺ (១) ក្ចិចម្ព្មសម្ព្ៀងពាែិជ្ជ
ក្មមសេរអីាសា ន-ហុងកុ្ង (២) ព្ិធីសារអនុវត្តក្ញ្ចប់េនាទី១០ សៅសម្កាមក្ចិចម្ព្មសម្ព្ៀងម្ក្បខែ័ឌ  
អាសា នេតពី្ីសេវាក្មម និង (៣) ព្ិធីសារទ១ី េតីព្ីការសធវីវសិសាធនក្មមក្ចិចម្ព្មសម្ព្ៀងេតីព្ីភាព្ាដដ្រូ
សេដ្ឋក្ិចចម្រប់ម្ជ្ងុសម្ាយអាសា ន-ជ្ប ុន។ ឯក្សារចាបទ់ងំបីសនុះ ក្ំពុ្ងម្ត្ូវបានបនតព្ិនិត្យសដ្ឋយម្ក្ុម
ម្បឹក្ាអនក្ចាប់ ដនទេីតីការរែៈរដ្ឋមហ្វនតី ណដ្លនឹងសម្ោងបញ្ចប់នីត្ិវធិីដ្ទក្នុង ម្ត្ឹមឆ្ន ២ំ០២០ 

− បានសបីក្វរគបែតុ ុះបណ្តត លេតីព្ីពាែិជ្ជក្មមសេវាក្មមជូ្នអាាា ធរចំននួ៣សខត្ត/ម្ក្ុង សដ្ីមបី្ សព្វ្ាយការ
យល់ដ្ឹងអំព្ីការសបកី្ម្ចក្ទី្ារសេវា និងការេនាសៅសម្កាមអងគការពាែិជ្ជក្មមព្ិភព្សោក្(WTO) 
ណដ្លមានេិកាខ កាមចូលរមួ េរុប៣៥៥នក្។់ 
 

៤.២. កិចចសហព្បតបិតតកិារដសដ្ឋកចិច ពាណិជ្ជកម្មជាម្យួអឺរ ៉ាបុ ម្ជ្ឈមឹ្បព៌ូា និងអាហ្វហវកិ 
− បានចុុះហត្ថសលខាសលីក្ចិចម្ព្មសម្ព្ៀង េតីព្កី្ិចចេហម្បត្បិត្តិការសេដ្ឋក្ិចចក្មពុា-ហុងម្រ ី រវាងម្ក្េួង
ពាែិជ្ជក្មមក្មពុា និងម្ក្េួងការបរសទេនងិពាែិជ្ជក្មមហុងម្រី នដថ្ៃទី១៣ ណខមថុិ្ន ឆ្ន ២ំ០១៩ សៅ
ម្ក្ុងប ុយដ្ឋសប េ ម្បសទេហុងម្រ ី

− បានចុុះហត្ថសលខាសលីក្ចិចម្ព្មសម្ព្ៀង េតីព្ីក្ចិចេហម្បត្ិបត្តិការរវេិ័យសេដ្ឋក្ិចច វទិាសាហ្វេត នងិ                
បសចចក្សទេក្មពុា-ប ុលោគ រ ី រវាងម្ក្េួងពាែិជ្ជក្មមក្មពុានិងម្ក្េងួសេដ្ឋក្ិចចប ុលោគ រ ីនដថ្ៃទី១៦ ណខ
តុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៩ សៅទីម្ក្ងុេូហវោី  ម្បសទេប ុលោគ រ ី

− បានដ្ឹក្នរំែៈម្បត្ភូិអនតរម្ក្េួងចូលរមួក្ិចចម្បជុ្ំសលីក្ទ២ី ដនរែៈក្មមការសេដ្ឋក្ិចចចម្មុុះក្មពុា       
ត្ួក្រ ី សៅដថ្ៃទ១ី៧-១៨ ណខតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៩ សៅសាធារែរដ្ឋត្ួក្រី និងបានចុុះហត្ថសលខាសលី
ក្ំែត្់សហតុ្រមួដនក្ិចចម្បជុ្ ំ សដ្ឋយរដ្ឋមហ្វនតីម្ក្េងួពាែិជ្ជក្មមក្មពុានិងរដ្ឋមហ្វនតីម្ក្េួងក្េិក្មមនិងរុកាខ

 

របាយការណ៍បកូសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៩ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០២០  16 

− ណក្េម្មួលខែឹមសារាធាតុ្ចូលរបេ់ម្ក្េួងពាែិជ្ជក្មមក្នុង “របាយការែ៍ម្ត្តួ្ព្ិនតិ្យថ្នន ក្់ាត្ិសដ្ឋយ
េម័ម្រចិត្តឆ្ន ២ំ០១៩(VNR 2019) េតីព្ីការអនុវត្តសោលសៅអភិវឌ្ឍន៍ម្បក្បសដ្ឋយចរីភាព្ឆ្ន ២ំ០១៩-
២០៣០” “ណ្នការយុទធសាហ្វេតអភិវឌ្ឍន៍ាត្ឆិ្ន ២ំ០១៩-២០២៣” “ណ្នការេក្មមភាព្២០១៩-
២០២១ ដនសោលនសោបាយាត្ិម្បាជ្ន២០១៦-២០៣០” នងិ“របាយការែ៍វឌ្ឍនភាព្ឆ្ន ២ំ០១៩ 
ដនសោលនសោបាយាត្ិម្បាជ្ន២០១៦-២០៣០”។ 

 ែ. ការងារសរបុសាតិពិ័តម៌ានពាណិជ្ជកម្ម 
− បានបញ្ចូលទិននន័យេថតិ្ិសៅក្នុង “ម្បព្័នធម្រប់ម្រងទិននន័យេថិត្ិនសំចញ នចូំល” សរៀបចំេថិត្ិទនំិញនំ
សចញសម្កាមម្បព្ន័ធអនុសម្ោុះពាែិជ្ជក្មម នសំចញព្ីត្ំបនស់េដ្ឋក្ិចចព្ិសេេ េថិត្ិចុុះបញ្ជ ីម្ក្ុមហ ុន                  
ចុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជេញ្ញញ  ម្ព្មទងំចងម្ក្ងម្សាវម្ាវាម្បច ំឯក្សារព្ត័្៌មានពាែិជ្ជក្មមាត្ិ អនតរាត្ ិ

− បសងាីត្រំរូរបាយការែ៍នសំចញ នចូំលរយៈសព្ល៥ឆ្ន នំិង១០ឆ្ន  ំ រំរូរបាយការែ៍នសំចញទំនញិ                     
េកាត នុព្លនងិបាន្តល់ទនិននយ័េថិត្ិនសំចញ នចូំលដ្ល់អនក្ណដ្លបានសេនីេុ ំចំននួ២០៤សលីក្។ 

 គ. ការងារផសពវផាយពត័៌មានពាណិជ្ជកម្ម 
េហការម្បមូលព្ត័្៌មានព្បីណ្តត អងគភាព្ពាក្ព់្័នធ សដ្ីមបសីរៀបចំចងម្ក្ងម្ព្ឹត្តបិម្ត្ព្ត័្៌មានពាែិជ្ជក្មម និង

សបាុះពុ្មព្ ាយបាន ចំនួន២៤សលខ សេមនីឹង៧ ២០០ក្ាល។ 
 ឃ. ការងារព្គប់ព្គងព្បព័នធពត័៌មានវិទ្ា 

− សធវីបចចុបបននភាព្ព្ត័្៌មាន ទិនននយ័ និងណថ្ទាំម្បចសំរហទំព្រ័របេ់ម្ក្េងួ(www.moc.gov.kh) 
− ណថ្ទនំិងជ្េួជុ្លបណ្តត ញអុនីធែិឺត្(Internet) និងឧបក្រែ៍បសចចក្វទិាព្ត័្៌មានរបេ់ម្ក្េងួ 
− ណថ្ទនំិងការពាររចនេមព័នធម្បអប់ព្ត័្៌មាន(Folder) ្ទុក្ទិននន័យ MoC’s Cloud តាមអងគភាព្។ 

 ង. ការងារអភ្វិឌ្ឍនគ៍ដព្មាងខផនការ សាតិិ នងិផសពវផាយពត័៌មានពាណិជ្ជកម្ម 
សរៀបចំឯក្សារោមំ្ទការអនុវត្តរសម្មាង េតីព្ ី “ការបសងាីត្មជ្ឈមែឌ លពាែិជ្ជក្មមក្មពុា(Cambodia 

Trade Center-CTC)” សដ្ឋយេហការាមួយនងឹម្ក្ុមហ ុនមក្ព្ីម្បសទេមា ស េុីសម្កាមរូបភាព្រដ្ឋនិងឯក្ជ្ន។ 
 

៤. ការងារពាណិជ្ជកម្ម  និងសមាហរណកម្មដសដ្ឋកិចចពាណិជ្ជកម្មអនតរជាតិ 3 
៤.១. កចិចសហព្បតិបតតកិារដសដ្ឋកចិច-ពាណិជ្ជកម្ម កនងុព្កបែ័ណឌ ដទ្វភាគ ីអនុតាំបន់ និង                   
        សមាហរណកម្មដសដ្ឋកិចចតាំបន ់

− បានសធវីាមាច េ់្ទុះសរៀបចំអនតរក្ិចចម្បជុ្ំរដ្ឋមហ្វនតី ដនភាព្ាដដ្រូសេដ្ឋក្ិចចម្រប់ម្ជ្ុងសម្ាយត្ំបន់(7th ISSL 
RCEP MM) សៅដថ្ៃទ២ី ណខមីន ឆ្ន ២ំ០១៩ សខត្តសេៀមរាប សម្កាមអធបិត្ីភាព្ ដ្ខ៏ពងខ់ពេ់បំ្ុត្របេ ់              
សដម្តចអគគម្ហាដសនាបតីដតដជា ហ ុន ខសន នយក្រដ្ឋមហ្វនតីដនម្ព្ុះរាាណ្តចម្ក្ក្មពុា។                 
ក្ិចចម្បជុ្ ំ បានជ្ំរុញឱ្យម្បសទេចូលរមួទងំអេ ់ សដ្ឋុះម្សាយបញ្ញា រសេីបាក្់ោក្ន់ន(specific 
sensitive issues) សដ្មីបេីសម្មចឱ្យបានលទធ្លណដ្លមានតុ្លយភាព្ នងិអត្ថនយ័ពាែិជ្ជក្មម។ 
ាមួយោន សនុះណដ្រ េមាជ្កិ្មក្ព្ីបណ្តត ម្បសទេអាសា នក្ប៏ានចុុះហត្ថសលខាសលីព្ធិីសារទី១ ក្នុងការសធវី
វសិសាធនក្មម ក្ិចចម្ព្មសម្ព្ៀងភាព្ាដដ្រូសេដ្ឋក្ិចចម្រប់ម្ជ្ងុសម្ាយអាសា ន-ជ្ប ុន(AJCEP) សៅសខត្ត
សេៀមរាប ណដ្លព្ិធសីារសនុះនឹងព្ម្ងងឹភាព្ាដដ្រូរវាងអាសា ន ជ្ប ុន និងោមំ្ទដ្លេ់មាហរែក្មម     
សេដ្ឋក្ិចចក្នុងត្បំន់អាេុីបូព៌ា 

 
3 ម្បភព្៖ អរគនយក្ដ្ឋឋ នពាែិជ្ជក្មមអនតរាតិ្ 
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− សៅក្នុងក្ិចចម្បជុ្ំក្ពូំ្ល RCEP សលីក្ទី៣ នណខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៩ ថ្នន ក្់ដ្កឹ្ន ំ ចំនួន១៥ម្បសទេ(សលីក្
ណលងម្បសទេឥណ្តឌ ) បានម្បកាេបញ្ចប់ការចរច RCEP និងបានណែនឱំ្យម្ក្ុមការងារព្សនែឿនេអំាត្
អត្ថបទចាប(់legal scrubbing) សដ្មីបចុីុះហត្ថសលខាសៅម្បសទេសវៀត្ណ្តមនឆ្ន ២ំ០២០ខាងមុខ 

− បានសធវីាមាច េ់្ទុះសរៀបចំក្ចិចម្បជុ្ំ រែៈក្មមការេម្មបេម្មួលចម្មុុះ ដនត្ំបនអ់ភិវឌ្ឍន៍ម្ត្ីសកាែ               
ក្មពុា-ឡាវ-សវៀត្ណ្តម(CLV) សលកី្ទ១ី២ កាលព្ីដថ្ៃទ៧ី-១០ ណខមីន ឆ្ន ២ំ០១៩ សៅសខត្តម្ក្សចុះ 
សដ្ឋយភារីទងំបីបានសបតាា បនតព្ម្ងឹងក្ិចចេហម្បត្បិត្តិការសេដ្ឋក្ិចច ការបរសទេ នងិេនតេុិខ 

− េហការាមយួអនតរម្ក្េួងសរៀបចំបចចុបបននភាព្ព្័ត្៌មាន ណ្នការសមេម្មាប់ការអភិវឌ្ឍេងគម-សេដ្ឋក្ិចច
ត្ំបន ់ CLV ដ្ល់ឆ្ន ២ំ០២០ សដ្ីមបបីញ្ជូ នសៅភារីសវៀត្ណ្តមបូក្េរុបបញ្ចូ លព្័ត្៌មានក្នុងសោលបែំង
សម្ត្ៀមសរៀបចំសេចក្តីម្ពាងណ្នការសមថ្មី េម្មាប់ការអភិវឌ្ឍេងគម-សេដ្ឋក្ិចចត្បំន់ CLV ដ្ល់ឆ្ន ២ំ០៣០ 

− ក្នុងឱ្កាេក្ិចចម្បជុ្ំក្ពូំ្លរលំកឹ្ខួបអាសា ន-កូ្សរ   នដថ្ៃទី២៥-២៦ ណខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៩ សៅម្ក្ុងប ូសានដន
សាធារែៈរដ្ឋកូ្សរ   េសមតចសត្សានយក្រដ្ឋមហ្វនតបីាន្តល់អាែត្តិ ជូ្នរដ្ឋមហ្វនតីម្ក្េួងពាែិជ្ជក្មម                      
ចុុះហត្ថសលខាសលីសេចក្តីណថ្ែងការែ៍រមួ េតីព្ីការេិក្ាសលលីទធភាព្បសងាីត្ក្ិចចម្ព្មសម្ព្ៀងពាែិជ្ជក្មមសេរ ី
សទវភារ(ីFree Trade Agreement-FTA) ក្មពុា និងកូ្សរ   សៅដថ្ៃទី២៥ ណខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៩។ សលេីព្ី
សនុះសទៀត្ ម្ក្េួងពាែិជ្ជក្មមបានដ្ឹក្នរំែៈម្បត្ិភូចូលរមួក្ិចចម្បជុ្ំព្ភិាក្ាអំព្អីនុេារែៈដនការ
សោរយល់ោន  ក្នុងបែំងចប់ស្តីមសធវីការេិក្ាលទធភាព្រមួដនការបសងាតី្ FTA សៅដថ្ៃទី៣-៤ ណខធនូ ឆ្ន ំ
២០១៩ សៅម្ក្ុងសប កាងំ ដនសាធារែៈរដ្ឋម្បាមានិត្ចិន 

− បានសធវីការចរចក្ិចចម្ព្មសម្ព្ៀងពាែិជ្ជក្មមតាមម្ព្ំណដ្នក្មពុា-សវៀត្ណ្តម សដ្ីមបជី្ំរុញសលីក្ទឹក្ចិត្តឱ្យមាន
េក្មមភាព្ពាែិជ្ជក្មមតាមបសណ្តត យម្ព្ំណដ្ន េំសៅសលីក្ក្មពេ់ជ្ីវភាព្ម្បាជ្នតាមម្ព្ំណដ្នម្បសទេទងំ
ព្ីរ សដ្ឋយេសម្មចបានជ្ិត្១០០% 

− បានដ្ឋក្់ក្ចិចម្ព្មសម្ព្ៀងចំននួ៣ សេនីេុំការ្តល់េចច ប័នព្ីរដ្ឋេភាាត្ិ រឺ (១) ក្ចិចម្ព្មសម្ព្ៀងពាែិជ្ជ
ក្មមសេរអីាសា ន-ហុងកុ្ង (២) ព្ិធីសារអនុវត្តក្ញ្ចប់េនាទី១០ សៅសម្កាមក្ចិចម្ព្មសម្ព្ៀងម្ក្បខែ័ឌ  
អាសា នេតពី្ីសេវាក្មម និង (៣) ព្ិធីសារទ១ី េតីព្ីការសធវីវសិសាធនក្មមក្ចិចម្ព្មសម្ព្ៀងេតីព្ីភាព្ាដដ្រូ
សេដ្ឋក្ិចចម្រប់ម្ជ្ងុសម្ាយអាសា ន-ជ្ប ុន។ ឯក្សារចាបទ់ងំបីសនុះ ក្ំពុ្ងម្ត្ូវបានបនតព្ិនិត្យសដ្ឋយម្ក្ុម
ម្បឹក្ាអនក្ចាប់ ដនទេីតីការរែៈរដ្ឋមហ្វនតី ណដ្លនឹងសម្ោងបញ្ចប់នីត្ិវធិីដ្ទក្នុង ម្ត្ឹមឆ្ន ២ំ០២០ 

− បានសបីក្វរគបែតុ ុះបណ្តត លេតីព្ីពាែិជ្ជក្មមសេវាក្មមជូ្នអាាា ធរចំននួ៣សខត្ត/ម្ក្ុង សដ្ីមបី្ សព្វ្ាយការ
យល់ដ្ឹងអំព្ីការសបកី្ម្ចក្ទី្ារសេវា និងការេនាសៅសម្កាមអងគការពាែិជ្ជក្មមព្ិភព្សោក្(WTO) 
ណដ្លមានេិកាខ កាមចូលរមួ េរុប៣៥៥នក្។់ 
 

៤.២. កិចចសហព្បតបិតតកិារដសដ្ឋកចិច ពាណិជ្ជកម្មជាម្យួអឺរ ៉ាបុ ម្ជ្ឈមឹ្បព៌ូា និងអាហ្វហវកិ 
− បានចុុះហត្ថសលខាសលីក្ចិចម្ព្មសម្ព្ៀង េតីព្កី្ិចចេហម្បត្បិត្តិការសេដ្ឋក្ិចចក្មពុា-ហុងម្រ ី រវាងម្ក្េួង
ពាែិជ្ជក្មមក្មពុា និងម្ក្េួងការបរសទេនងិពាែិជ្ជក្មមហុងម្រី នដថ្ៃទី១៣ ណខមថុិ្ន ឆ្ន ២ំ០១៩ សៅ
ម្ក្ុងប ុយដ្ឋសប េ ម្បសទេហុងម្រ ី

− បានចុុះហត្ថសលខាសលីក្ចិចម្ព្មសម្ព្ៀង េតីព្ីក្ចិចេហម្បត្ិបត្តិការរវេិ័យសេដ្ឋក្ិចច វទិាសាហ្វេត នងិ                
បសចចក្សទេក្មពុា-ប ុលោគ រ ី រវាងម្ក្េួងពាែិជ្ជក្មមក្មពុានិងម្ក្េងួសេដ្ឋក្ិចចប ុលោគ រ ីនដថ្ៃទី១៦ ណខ
តុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៩ សៅទីម្ក្ងុេូហវោី  ម្បសទេប ុលោគ រ ី

− បានដ្ឹក្នរំែៈម្បត្ភូិអនតរម្ក្េួងចូលរមួក្ិចចម្បជុ្ំសលីក្ទ២ី ដនរែៈក្មមការសេដ្ឋក្ិចចចម្មុុះក្មពុា       
ត្ួក្រ ី សៅដថ្ៃទ១ី៧-១៨ ណខតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៩ សៅសាធារែរដ្ឋត្ួក្រី និងបានចុុះហត្ថសលខាសលី
ក្ំែត្់សហតុ្រមួដនក្ិចចម្បជុ្ ំ សដ្ឋយរដ្ឋមហ្វនតីម្ក្េងួពាែិជ្ជក្មមក្មពុានិងរដ្ឋមហ្វនតីម្ក្េួងក្េិក្មមនិងរុកាខ
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៤.៤. ការងារសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មពភិ្ពដោក 
− បាន្តលព់្័ត្៌មាន(Notifications) សៅអងគការពាែិជ្ជក្មមព្ភិព្សោក្(WTO) រាល់ឯក្សារ                         
បទបបញ្ញត្តនិងចាប់នន ណដ្លម្ក្េងួនិងសាថ ប័នពាក្់ព្័នធបានសរៀបច ំ

− បានសរៀបចកំ្ិចចម្បជុ្អំនតរម្ក្េងួ និងស្ាលីិខតិ្្ែូវការ សដ្ីមបសីធវីបចចុបបននភាព្តារាងក្មមវធិីការងាររបេ ់                
រាជ្រដ្ឋឋ ភិបាល(WTO Work program) ចនំួន២សលីក្ 

− បានសរៀបចំេិកាខ សាោ្សព្វ្ាយលទធ្ ល េតីព្កី្ិចចម្បជុ្ំម្ត្តួ្ព្ិនិត្យស ងីវញិសលីសោលនសោបាយពាែិជ្ជ
ក្មមក្មពុាសលកី្ទ២ី(2nd POST TPR) សៅណខកុ្មាៈ ២០១៩ និងេកិាខ សាោេតីព្ី”បចចុបបននភាព្ពាែិជ្ជក្មម
និងការវនិិសោររបេក់្មពុាសម្កាមម្ក្បខែ័ឌ អាសា ននិងអងគការ WTO” ចំននួ២សលីក្  

− បានសរៀបចំសេចក្តីម្ពាងអនុម្ក្តឹ្យ េតីព្ីការសរៀបចនំិងម្បម្ព្ឹត្តិសៅដនរែៈក្មាម ធិការាត្ិក្ិចចេម្មួល
ពាែិជ្ជក្មម មុននងឹដ្ឋក្ឆ់ែងសោបល់ក្ចិចម្បជុ្អំនតរម្ក្េងួ 

− បាន្តលច់សមែីយសលីក្ម្មងេែួំររបេ់ភារអីាសមរកិ្ពាក្ព់្ន័ធចាប់ឧបាម្េ័យពាែិជ្ជក្មម 
− បានេម្មបេម្មលួាមយួម្ក្េួង សាថ បន័ពាក្ព់្័នធ្តល់ចសមែីយសលីក្ម្មងេែួំររបេ់UNIDO ពាក្់ព្ន័ធ
នឹងការសរៀបចំរបាយការែ៍េតពី្ីការងារ្តួចស្តីមរបេ់ម្ក្ុមម្បសទេG20 ក្នុងការោមំ្ទឧេាហូបនីយក្មម
ក្នុងម្បសទេអាហ្វហវកិ្និងម្បសទេអភិវឌ្ឍនត៍្ិចត្ួច 

− បានេម្មបេម្មលួាមយួម្ក្េួង សាថ បន័ពាក្ព់្័នធ្តល់ចសមែីយសលី Global Survey របេ់ UNESCAP 
និងរែៈក្មាម ធិការាត្ិសអសាា ប់ពាក្ព់្័នធនងឹក្ិចចេម្មួលពាែិជ្ជក្មមឌ្ជី្ីថ្លនិងសដ្ឋយចីរភាព្។ 

៤.៥. ការងារសហព្បតបិតតិការអនតរជាតិ និងព្គប់ព្គងជ្ាំនួយ  
− បានសរៀបចំេកិាខ សាោ្សព្វ្ាយ និងព្ិសម្ោុះសោបល់ថ្នន ក្ា់ត្ិ សម្កាមរសម្មាងនន ចំននួ៦សលកី្  
− បានបញ្ចបរ់សម្មាងោមំ្ទនិរនតរភាព្ និងក្ំពុ្ងសរៀបចំរបាយការែ៍បញ្ចប់រសម្មាងស្ាីជូ្នសៅមាច េ់ជ្ំនយួ 
− បានព្ិនតិ្យសេចក្តីម្ពាងយុទធសាហ្វេតពាែិជ្ជក្មមតាមម្បព្័នធសអ ចិម្ត្ូនកិ្ នងិសម្ោងបញ្ចប់សដ្ីមបអីាចយក្
សៅអនុវត្តបានសៅក្នុងឆ្ន ២ំ០២០ 

− េហការាមយួម្ក្ុមការងារណខសេងាវ ក្ត់្ដមែ ម្បមូលព្ិនតិ្យនិងចងម្ក្ងរបាយការែ៍ម្បចេំបាត ហ៍ជូ្ន
ថ្នន ក្់ដ្ឹក្ន ំនិងសរៀបចំក្ិចចម្បជុ្ពំ្ិភាក្ាម្បចណំខ ម្ត្ីមាេនិងឆ្ន  ំ

− បានសរៀបចំក្ចិចម្បជុ្ពំ្ិភាក្ាម្ក្មុការងារបសចចក្សទេ ក្ិចចម្បជុ្ំអនតរម្ក្េួងនិងក្ចិចម្បជុ្ំននជុ្ំវញិការសធវ ី
បចចុបបននភាព្រសម្មាង CTIS Update ២០១៩-២០២៣ ចំនួន១៣សលីក្ នងិបានសរៀបចំេិកាខ សាោ
្សព្វ្ាយ ចនំួន១សលីក្ 

− ម្បជុ្ំរែៈក្មាម ធិការម្ត្តួ្ព្ិនតិ្យលទធក្មមក្ម្មតិ្ទូសៅសម្កាមរសម្មាង AIMS, SSP, E-commerce 
Strategy ាសទៀងទត្់ចំននួ២៣សលីក្ សដ្ីមបសីធវីការសដ្ញដថ្ែនិង្សព្វ្ាយសម្ជ្េីសរេីទីម្បឹក្ា 

− បានចុុះក្ិចចេនាាមួយអងគការនន និងទីម្បឹក្ាសម្កាមរសម្មាង AIMS, SSP & EIF ចនំួន២៥សលីក្ 
− បានចុុះអនុេារែៈសោរយល់ោន  រវាងរសម្មាង AIMS និងរសម្មាង Heifer និងេហម្ោេ GIC  
− បានេហការាមួយនឹង UNESCAP សរៀបចំេកិាខ សាោព្ិសម្ោុះសោបល់ថ្នន ក្់ាត្េិតីព្ីសេចក្តីម្ពាង
រសម្មាង Cross-border Paperless Trade in LDCs ចំននួ១សលកី្ 

− បានេហការាមួយ GIZ សរៀបចំេិកាខ សាោថ្នន ក្់ាត្េិតីព្រីសម្មាង ARISE Plus Cambodia ១សលីក្ 
− បានសរៀបចំក្ចិចម្បជុ្នំិងទទួលជ្ួបម្ក្ុមសបេក្ក្មម IFAD ២សលីក្ និងម្ក្មុសបេក្ក្មម EIF ១សលកី្ នងិ                   
អងគការ UNDP ៣សលកី្។ 
 

 

របាយការណ៍បកូសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៩ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០២០  18 

ម្បមាញ់ត្ួក្រី។ ាមយួោន សនុះណដ្រ រដ្ឋមហ្វនតីម្ក្េួងពាែិជ្ជក្មមក្មពុាបានជ្ួបព្ភិាក្ាការងារាមួយ 
សោក្ជ្ំទវរដ្ឋមហ្វនតីម្ក្េួងពាែិជ្ជក្មមត្កួ្រី សដ្មីីបជ្ំរុញវេិយ័ពាែិជ្ជក្មមនិងសទេចរែ៍ 

− បានសរៀបចំក្ចិចម្បជុ្ំសលីក្ទី៣ ដនរែៈក្មាម ធិការចម្មុុះេតពី្ីក្ិចចេហម្បត្បិត្តិការពាែិជ្ជក្មម សេដ្ឋក្ចិច
រវាងក្មពុា សបឡារុេ សៅដថ្ៃទី២៥-២៦ ណខក្ក្ាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៩  សៅសខត្តសេៀមរាប និងបានចុុះហត្ថសលខា
សលីក្ែំត្់សហតុ្រមួដនក្ចិចម្បជុ្ ំ សដ្ឋយសោក្ជ្ទំវ ត្ឹក្សរ  ត្ ក្ំរង រដ្ឋសលខាធិការម្ក្េួងពាែិជ្ជក្មម នងិ              
ឯក្ឧត្តម Gennady Svidersky អនុរដ្ឋមហ្វនតីទ១ី ដនម្ក្េួងឧេាហក្មមសបឡារុេ 

− បានចូលរមួសវទិកាសេដ្ឋក្ិចចអនតរាត្ិសលកី្ទី២៣ សៅដថ្ៃទ៦ី-៨ ណខមថុិ្ន ឆ្ន ២ំ០១៩ សៅេហព្ន័ធរុេសុ ី
ក្នុងសោលបែំងជ្ំរុញនិងោមំ្ទដ្ល់ការព្ម្ងឹងក្ិចចេហម្បត្បិត្តិការសេដ្ឋក្ិចច ពាែិជ្ជក្មមរវាងេហព្ន័ធ                 
រុេសុ ីនិងបណ្តត ម្បសទេាដដ្រូជុ្ំវញិព្ិភព្សោក្ 

− ថ្នន ក្់ដ្ឹក្នមំ្ក្េងួពាែិជ្ជក្មមដ្ឹក្នសំដ្ឋយសោក្ជ្ំទវ ត្ឹក្សរ  ត្ ក្ំរង រដ្ឋសលខាធកិារ បានសៅបំសព្ញ
សបេក្ក្មមសៅម្បសទេអាសម ន(ីដថ្ៃទី២៥-២៦ ណខសមសា ឆ្ន ២ំ០១៩) និងរហីសុេុីីសាថ ន(ដថ្ៃទី១៨-១៩ 
ណខក្ញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩) សដ្មីបចីប់ស្តីមព្ម្ងឹងទនំក្់ទនំងក្ចិចេហម្បត្ិបត្តកិារនិងវេិយ័ពាែិជ្ជក្មម 

− បានសរៀបចំេកិាខ សាោចំនួន៣សលីក្៖ (ក្) សលកី្ទ១ីនិងទី២ េតីព្ីការអនុវត្តម្បព្័នធចុុះបញ្ជ ីអនក្នសំចញ 
(Registered Exporter/REX System) នងិការអនុវត្តសលខកូ្ដ្១០ខទង់ដនទំនញិអងារ ក្នុងសោលបែំង
្សព្វ្ាយអពំ្ីនីត្ិវធិីនិងការចុុះបញ្ជ ីអនក្នសំចញរបេ់ក្មពុាតាមរយៈម្បព្ន័ធ REX System ជូ្នដ្ល ់                 
សាធារែៈជ្នទងំអេ់ាព្ិសេេម្ក្មុហ ុន នងិអនក្នសំចញទំនិញសៅកាន់ទី្ ារេហភាព្អឺរ  ុប នងិ 
(ខ) េិកាខ សាោ្សព្វ្ ាយភាព្អនុសម្ោុះព្នធសលីមុខទំនញិណដ្លក្មពុាទទួលបានព្ីេហភាព្សេដ្ឋក្ិចច
អឺរ  ុប-អាេុី(EAEU) េម្មាប់ម្ក្ុមហ ុននសំចញនន ពាក្់ព្័នធនងឹ្លតិ្្លក្េកិ្មម និងឧេាហក្មម
របេ់ក្មពុា ណដ្លមានេកាត នុព្លក្នុងការនសំចញសៅកាន់ទី្ ារ EAEU។ 

 

៤.៣. កចិចសហព្បតបិតតកិារពាណិជ្ជកម្មជាម្យួទ្វីបអាដម្រកិ 
− បានសរៀបចំឯក្សារជ្នំួយសាម រត្ីពាក្់ព្ន័ធនឹងពាែិជ្ជក្មមរវាង ម្ព្ុះរាាណ្តចម្ក្ក្មពុានិងបណ្តត ម្បសទេ
សៅក្នុងទវីបអាសមរកិ្រមួមាន៖ ម្បសទេកូ្ ុបំ ី រុយបា ដូ្មនីីក្ សម្បេុីល មុកិ្េុិក្ កាណ្តដ្ឋ េហរដ្ឋ                 
អាសមរកិ្ ជូ្នម្ក្េងួការបរសទេ និងេហម្បត្ិបត្តិការអនតរាត្ ិ

− បនតេហម្បត្ិបត្តិការាមយួកាណ្តដ្ឋ ក្នុងការជ្ំរុញពាែិជ្ជក្មម នងិវនិិសោររវាងម្បសទេទងំព្ីរ 
− េម្មបេម្មួលក្ិចចម្បជុ្ំរវាងម្ក្ុមម្បឹក្ាធុរក្ិចចេហរដ្ឋអាសមរកិ្-អាសា ន (US-ABC) ាមួយថ្នន ក្់ដ្កឹ្នំ
ដនអនតរម្ក្េួង-សាថ ប័ន ក្នុងសោលបែំងសដ្ឋុះម្សាយរាលប់ញ្ញា ននណដ្លពាក្ព់្័នធនងឹធុរក្ិចចអាសមរកិ្សៅ
ក្មពុា 

− បានេហការសរៀបចំក្ិចចម្បជុ្ំម្ក្ុមម្បឹក្ាចម្មុុះដនក្ិចចម្ព្មសម្ព្ៀងម្ក្បខែ័ឌ វនិិសោរ និងពាែិជ្ជក្មមសលីក្
ទី៥(5th TIFA)  រវាងរាជ្រដ្ឋឋ ភិបាលក្មពុា នងិរដ្ឋឋ ភិបាលេហរដ្ឋអាសមរកិ្ សៅសខត្តសេៀមរាប 

− ្សព្វ្ាយដ្ល់ពាែិជ្ជក្រទងំអេ់ណដ្លនទំនំិញសចញសៅទី្ារេហរដ្ឋអាសមរកិ្ អពំ្កីារបនតស ងីវញិ
នូវម្បព្័នធអនុសម្ោុះព្នធទូសៅ(GSP) របេ់េហរដ្ឋអាសមរកិ្ ព្ីដថ្ៃទ១ី ណខមក្រា ឆ្ន ២ំ០១៨ ដ្ល់ដ្ណំ្តច ់              
ណខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

− សរៀបចំេិកាខ សាោ េតីព្មីរគុសទេក្៍នសំចញសៅកាណ្តដ្ឋ និងការេិក្ាព្កីារនសំចញ្លតិ្្ល                             
េកាត នុព្លក្មពុា សៅសខត្តសាវ យសរៀង និងសខត្តបនទ យមានជ្័យ 

− សធវីលិខិត្ជូ្នដ្ែឹំង េតីព្កីារចុុះបញ្ជ ីាមួយអាាា ធរចែីំអាោរ និងថ្នន សំព្ទយេហរដ្ឋអាសមរកិ្(U.S 
Food and Drug Administration-FDA) េតីព្កីារចុុះបញ្ជ ីសដ្ឋយមនិរិត្ដថ្ែសេវារបេ់ម្ក្មុហ ុន 
Registrar Corp េហរដ្ឋអាសមរកិ្េម្មាប់អនក្នសំចញក្មពុាឆ្ន ២ំ០១៩។ 
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៤.៤. ការងារសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មពភិ្ពដោក 
− បាន្តលព់្័ត្៌មាន(Notifications) សៅអងគការពាែិជ្ជក្មមព្ភិព្សោក្(WTO) រាល់ឯក្សារ                         
បទបបញ្ញត្តនិងចាប់នន ណដ្លម្ក្េងួនិងសាថ ប័នពាក្់ព្័នធបានសរៀបច ំ

− បានសរៀបចកំ្ិចចម្បជុ្អំនតរម្ក្េងួ និងស្ាលីិខតិ្្ែូវការ សដ្ីមបសីធវីបចចុបបននភាព្តារាងក្មមវធិីការងាររបេ ់                
រាជ្រដ្ឋឋ ភិបាល(WTO Work program) ចនំួន២សលីក្ 

− បានសរៀបចំេិកាខ សាោ្សព្វ្ាយលទធ្ ល េតីព្កី្ិចចម្បជុ្ំម្ត្តួ្ព្ិនិត្យស ងីវញិសលីសោលនសោបាយពាែិជ្ជ
ក្មមក្មពុាសលកី្ទ២ី(2nd POST TPR) សៅណខកុ្មាៈ ២០១៩ និងេកិាខ សាោេតីព្ី”បចចុបបននភាព្ពាែិជ្ជក្មម
និងការវនិិសោររបេក់្មពុាសម្កាមម្ក្បខែ័ឌ អាសា ននិងអងគការ WTO” ចំននួ២សលីក្  

− បានសរៀបចំសេចក្តីម្ពាងអនុម្ក្តឹ្យ េតីព្ីការសរៀបចនំិងម្បម្ព្ឹត្តិសៅដនរែៈក្មាម ធិការាត្ិក្ិចចេម្មួល
ពាែិជ្ជក្មម មុននងឹដ្ឋក្ឆ់ែងសោបល់ក្ចិចម្បជុ្អំនតរម្ក្េងួ 

− បាន្តលច់សមែីយសលីក្ម្មងេែួំររបេ់ភារីអាសមរកិ្ពាក្ព់្ន័ធចាប់ឧបាម្េ័យពាែិជ្ជក្មម 
− បានេម្មបេម្មលួាមយួម្ក្េួង សាថ បន័ពាក្ព់្័នធ្តល់ចសមែីយសលីក្ម្មងេែួំររបេ់UNIDO ពាក្់ព្ន័ធ
នឹងការសរៀបចំរបាយការែ៍េតពី្ីការងារ្តួចស្តីមរបេ់ម្ក្ុមម្បសទេG20 ក្នុងការោមំ្ទឧេាហូបនីយក្មម
ក្នុងម្បសទេអាហ្វហវកិ្និងម្បសទេអភិវឌ្ឍន៍ត្ិចត្ួច 

− បានេម្មបេម្មលួាមយួម្ក្េួង សាថ បន័ពាក្ព់្័នធ្តល់ចសមែីយសលី Global Survey របេ់ UNESCAP 
និងរែៈក្មាម ធិការាត្ិសអសាា ប់ពាក្ព់្័នធនងឹក្ិចចេម្មួលពាែិជ្ជក្មមឌ្ជី្ីថ្លនិងសដ្ឋយចីរភាព្។ 

៤.៥. ការងារសហព្បតបិតតិការអនតរជាតិ និងព្គប់ព្គងជ្ាំនួយ  
− បានសរៀបចំេកិាខ សាោ្សព្វ្ាយ និងព្ិសម្ោុះសោបល់ថ្នន ក្ា់ត្ិ សម្កាមរសម្មាងនន ចំននួ៦សលកី្  
− បានបញ្ចបរ់សម្មាងោមំ្ទនិរនតរភាព្ និងក្ំពុ្ងសរៀបចំរបាយការែ៍បញ្ចប់រសម្មាងស្ាីជូ្នសៅមាច េ់ជ្ំនយួ 
− បានព្ិនតិ្យសេចក្តីម្ពាងយុទធសាហ្វេតពាែិជ្ជក្មមតាមម្បព្័នធសអ ចិម្ត្ូនកិ្ នងិសម្ោងបញ្ចប់សដ្ីមបអីាចយក្
សៅអនុវត្តបានសៅក្នុងឆ្ន ២ំ០២០ 

− េហការាមយួម្ក្ុមការងារណខសេងាវ ក្ត់្ដមែ ម្បមូលព្ិនតិ្យនិងចងម្ក្ងរបាយការែ៍ម្បចេំបាត ហ៍ជូ្ន
ថ្នន ក្់ដ្ឹក្ន ំនិងសរៀបចំក្ិចចម្បជុ្ពំ្ិភាក្ាម្បចណំខ ម្ត្ីមាេនិងឆ្ន  ំ

− បានសរៀបចំក្ចិចម្បជុ្ពំ្ិភាក្ាម្ក្មុការងារបសចចក្សទេ ក្ិចចម្បជុ្ំអនតរម្ក្េួងនិងក្ចិចម្បជុ្ំននជុ្ំវញិការសធវ ី
បចចុបបននភាព្រសម្មាង CTIS Update ២០១៩-២០២៣ ចំនួន១៣សលីក្ នងិបានសរៀបចំេិកាខ សាោ
្សព្វ្ាយ ចនំួន១សលីក្ 

− ម្បជុ្ំរែៈក្មាម ធិការម្ត្តួ្ព្ិនតិ្យលទធក្មមក្ម្មតិ្ទូសៅសម្កាមរសម្មាង AIMS, SSP, E-commerce 
Strategy ាសទៀងទត្់ចំននួ២៣សលីក្ សដ្ីមបសីធវីការសដ្ញដថ្ែនិង្សព្វ្ាយសម្ជ្េីសរេីទីម្បឹក្ា 

− បានចុុះក្ិចចេនាាមួយអងគការនន និងទីម្បឹក្ាសម្កាមរសម្មាង AIMS, SSP & EIF ចនំួន២៥សលីក្ 
− បានចុុះអនុេារែៈសោរយល់ោន  រវាងរសម្មាង AIMS និងរសម្មាង Heifer និងេហម្ោេ GIC  
− បានេហការាមួយនឹង UNESCAP សរៀបចំេកិាខ សាោព្ិសម្ោុះសោបល់ថ្នន ក្់ាត្េិតីព្ីសេចក្តមី្ពាង
រសម្មាង Cross-border Paperless Trade in LDCs ចំននួ១សលកី្ 

− បានេហការាមួយ GIZ សរៀបចំេិកាខ សាោថ្នន ក្់ាត្េិតីព្រីសម្មាង ARISE Plus Cambodia ១សលីក្ 
− បានសរៀបចំក្ចិចម្បជុ្នំិងទទួលជ្ួបម្ក្ុមសបេក្ក្មម IFAD ២សលីក្ និងម្ក្មុសបេក្ក្មម EIF ១សលកី្ នងិ                   
អងគការ UNDP ៣សលកី្។ 
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ព្ិធីសបីក្េសមាព ធដ្៏មសោឡារកិ្សនុះ្ងណដ្រ។ ម្ព្តឹ្តិការែ៍ព្ិព្័រែ៍សនុះ ក្មពុាបានបញ្ជូ នម្ក្ុមហ ុនចំនួន
៩៩ម្ក្មុហ ុន/េហម្ោេ នងិមានេតង ់ េរុបចំនួន១៤៥េតង់។ នឱ្កាេសនុះណដ្ររែៈក្មមការសរៀបចំ
ព្ិព្័រែ៍ចិន-អាសា ន បាន្ដល់ពានរងាវ ន់ការសរៀបចំព្នែ ាត្ិលអាងសរចំននួ១ដ្ល់ក្មពុា 

− បានចូលរមួព្ិព្័រែ៍ពាែិជ្ជក្មម និងវនិិសោរ ក្នុងឱ្កាេដនការសរៀបចំសវទិកាទូ  ឹសៅទីម្ក្ងុផ្ទន់ចូវ សខត្ត
េុីចូវ ម្បសទេចិន សដ្ឋយក្មពុាទទលួសធវីាម្បសទេក្តិ្តយិេ ក្នុងសវទកិាសនុះ និងមានម្ក្ុមហ ុនចូលរមួ
ចំនួន១១ម្ក្មុហ ុន មានេតង់ ចំនួន១២េតង ់

− បានចូលរមួសរៀបចំព្ពិ្័រែ៍សាក្វបបក្មមអនតរាត្ិរយៈសព្ល៦ណខ សៅទីម្ក្ុងសប កាងំ ម្បសទេចិន។ ព្ិព្័រែ៍
សនុះ បានសបកី្េសមាព ធា្ែូវការសៅដថ្ៃទី២៩ ណខសមសា ឆ្ន ២ំ០១៩ សម្កាមអធបិត្ីភាព្ដ្៏ខពងខ់ពេ់របេ ់     
េសមតចអរគមោសេនបត្ីសត្សា ហ ុន ណេន នយក្រដ្ឋមហ្វនតដីនម្ព្ុះរាាណ្តចម្ក្ក្មពុា នងិបានបញ្ចប់ា
សាថ ព្រម្បក្បសដ្ឋយសារជ្័យសៅដថ្ៃទី៩ ណខតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៩។ ឯក្ឧត្តម សោ ណ្តហុំង ឧបនយក្រដ្ឋមហ្វនតី 
ត្ំណ្តងដ្៏ខពងខ់ពេ់របេ់េសមតចសត្សានយក្រដ្ឋមហ្វនតី បានអសញ្ជ ីញាអធបិត្ី ក្នុងព្ិធីបទិព្ពិ្័រែ៍ា្ែូវការ
សដ្ឋយម្បសទេក្មពុា មានក្ិត្តយេទទលួបានពានរងាវ នម់្បាក្់១សម្រឿង។ ក្នុងរយៈសព្លដនការសរៀបចំ
ព្ិព្័រែ៍សនុះ ព្នែ ាត្កិ្មពុា(េួនក្មពុា) ទទលួបានសភាៀវចូលទេសន ចនំួន៩៣៥ ២២៨នក្ ់

− បានចូលរមួសរៀបចំព្ពិ្័រែ៍ពាែិជ្ជក្មមចនិអនតរាត្ិនសំចញសលីក្ទី២ សៅម្ក្ុងសេៀងដហ ម្បសទេចនិ
ណដ្លម្ត្ូវបានសបីក្េសមាព ធា្ែូវការសម្កាមអធបិត្ភីាព្របេ ់ ឯក្ឧត្តម េុី ជ្ីនព្ីង ម្បធានធិបត្ី ដន
សាធារែរដ្ឋម្បាមានិត្ចិន។ នឱ្កាេសនុះឯក្ឧត្តមរដ្ឋមហ្វនតីម្ក្េួងពាែិជ្ជក្មមបានដ្ឹក្នរំែៈ
ម្បត្ភូិក្មពុាសៅចូលរមួក្នុងម្ព្តឹ្តិការែ៍ព្ិព្័រែ៍ខាងសលី នងិចូលរមួក្ចិចម្បជុ្ពំាក្់ព្ន័ធនន្ងណដ្រ។ 

 គ. ចូលរមួ្ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មដព្ៅព្បដទ្ស 
បានេម្មបេម្មលួ សម្ជ្េីសរេីម្ក្ុមហ ុន នងិដ្ឹក្នពំាែិជ្ជក្រ អាជ្ីវក្រក្មពុា សៅចូលរមួព្ិព្័រែ៍

ពាែិជ្ជក្មមសម្ៅម្បសទេ តាមការអសញ្ជ ីញរបេ់រែៈក្មាម ការសរៀបចំព្ិព្័រែ៍របេ់ម្បសទេអាសា ន អាសា នបូក្
បានចំននួ៣៣សលីក្ មានម្ក្មុហ ុន ចំននួ២៥៦ម្ក្ុមហ ុន។  
៥.២. ការងារអភ្ិវឌ្ឍនដ៍រលនដោបាយពាណិជ្ជកម្ម 

− បានទទលួពាក្យសេនីេុំសម្បីម្បាេ់សាែ ក្េញ្ញញ ោឡាលក្មពុា ចំនួន៧១ម្ក្មុហ ុន និងបានសចញ
វញិ្ញញ បនបម្ត្ោឡាលក្មពុាជូ្នវេិ័យឯក្ជ្ន ចំននួ៤៧ម្ក្ុមហ ុន(៣០៦មុខ្លិត្្ល) 

− បានសេនីេុំណក្េម្មលួេមាេភាព្ដនរែៈក្មាម ធិការ និងសម្ោងសរៀបចំម្បជុ្រំែៈក្មាម ធកិារម្ត្ួត្ព្ិនតិ្យ
្លិត្្លោឡាលក្មពុាសៅចុងឆ្ន ២ំ០១៩ េតីព្ីវឌ្ឍនភាព្ក្ិចចការោឡាលក្មពុា 

− បានសរៀបចំសេចក្តីម្ពាងសោលនសោបាយដ្ំ ូងមី ២០១៩-២០២៣ នងិក្ំពុ្ងដ្ឋក្ឆ់ែងក្ិចចម្បជុ្ំ
បសចចក្សទេសៅទេីតីការរែៈរដ្ឋមហ្វនតី ចនំួន៣សលកី្  

− បានេហការាមួយដដ្រូអភិវឌ្ឍន៍ IFC, CIRD និង HEKS ក្នុងការសរៀបចំចងម្ក្ងសេចក្តីម្ពាងសោល
នសោបាយសម្មចក្មពុា។ បានសរៀបចំក្ចិចម្បជុ្សំដ្មីបបីហ្វញ្ញជ បការវវិត្តថ្មីដនវេិ័យសម្មចក្មពុា ាមួយនងឹ
េមារមសម្មចសកាុះណក្រ សៅឃុមំ្េយ ង់ ម្េុក្រូណលន សខត្តម្ព្ុះវោិរ។ ក្នុងការជ្ំរុញវេិ័យសម្មចសនុះ ម្ក្េងួ
បានចូលរមួដ្ឹក្នសំម្ជ្ីេសរេីម្បធានថ្មីរបេ់េហព្័នធសម្មច និងសម្រឿងសទេក្មពុា សៅរាជ្ធាន ី            
ភនំសព្ញ និងសធវីបចចុបបននភាព្ម្បកាេ េតីព្ីការបសងាីត្ម្ក្ុមការងារចម្មុុះសរៀបចំសោលនសោបាយសម្មច           
ក្មពុាសដ្ឋយរង់ចកំារេសម្មចាចុងសម្កាយ  

− បានសរៀបចំេម្មបេម្មួលនិងក្ិចចម្បជុ្ពំ្ិភាក្ាការងារាមយួនឹង នយក្ម្បត្ិបត្តិដនេហរមន៍សម្មច                  
អនតរាត្(ិIPC) និងដដ្រូពាក្់ព្័នធនន េតីព្ីការសេនេុីំរបេ់ក្មពុាសដ្ីមបពី្និិត្យព្ិចរណ្តក្នុងការចូលរមួ
ាេមាជ្កិ្េហរមន៍សម្មចអនតរាត្ិ។ ក្មពុានឹងសៅចូលរមួេននិបាត្ម្បចឆំ្ន រំបេេ់ហរមន៍សម្មចសៅ
ម្បសទេសវៀត្ណ្តម នចុងឆ្ន ២ំ០១៩សនុះ 

 

របាយការណ៍បកូសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៩ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០២០  20 

៥. ការងារជ្ាំរញុពាណិជ្ជកម្ម 4 
៥.១. ការដរៀបចាំពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្ម 

ម្ក្េួងបានចូលរមួព្ិព្័រែ៍សម្ៅម្បសទេ ចនំួន៣៣សលកី្ និងេម្មបេម្មលួឱ្យមានម្ព្តឹ្តិការែ៍ព្ិព្័រែ៍
ពាែិជ្ជក្មម នងិសចញចាប់អនុញ្ញញ ត្ឱ្យសរៀបចពំ្ិព្័រែ៍ក្នុងម្បសទេមាន ចំននួ៤៧សលកី្(រិត្ម្ត្ឹមណខតុ្ោ) និង
សរៀបចំព្ិព្័រែ៍ពាែិជ្ជក្មមក្នុងម្បសទេ ចនំួន១០សលីក្(រិត្ដ្ល់ដថ្ៃទី៣១ ណខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩)។ 
 ក. ការដរៀបចាំពិព័រណ៍ នងិព្ពឹតតកិារណ៍ពាណិជ្ជកម្មកនងុព្បដទ្ស 

បានសរៀបចំយុទធនការទិញ្លិត្្លណខមរ ក្នុងម្ក្បខែ័ឌ ទូទងំម្បសទេ។ ក្នុងឱ្កាេដនយុទធនការសនុះ 
ម្ក្េួងបានសរៀបចំព្ពិ្័រែ៍្លិត្្លណខមរ សៅសខត្តក្ពំ្ង់ឆ្ន ងំ ក្ពំ្ង់ចម តាណក្វ សេៀមរាប រាជ្ធានីភនំសព្ញនិងសខត្ត
ក្ំព្ត្ ក្នុងសោលបែំងសដ្មីបបីំ្ុេម្បាជ្នក្មពុាឱ្យងាក្មក្ោមំ្ទនងិជ្ំរុញការសម្បីម្បាេ់្លលិ្លក្នុងម្េុក្ឱ្យ
បានសម្ចីនាអត្ិបរមា កាត្់បនថយការហូរចូល្លតិ្្លទនំិញមក្ព្ីបរសទេ ជ្ំរុញការនសំចញ្លិត្្លណខមរសៅ
សម្ៅម្បសទេ រមួចំណែក្ជ្ួយព្ម្ងឹងេមត្ថភាព្្លតិ្ក្មមនងិបសងាីត្ការងារក្នុងម្េុក្។ ទនទឹមសនុះក្៏បានសរៀបចំ្ង
ណដ្រនូវម្ព្ឹត្តិការែ៍ធំៗដូ្ចា៖ 

− បានសរៀបចំព្ពិ្ែ៍័្លតិ្្លណខមរនិងទនំិញនសំចញ នចូំលក្មពុាសលកី្ទ១ី៤ 
− ព្ិព្័រែ៍្លតិ្្លណខមរអំ ុងសព្លេហ្វងាា នតឆ្ន ថំ្មី សៅសខត្តដម្ព្ណវង បាត្់ដ្បំង នងិសខត្តបនទ យមានជ្័យ 
− តាងំ្លតិ្្លក្នុងម្ព្ុះរាជ្ព្ធិីបុែយម្ចត្់ម្ព្ុះនងគល័ សៅសខត្តតាណក្វ 
− ព្ិព្័រែ៍្លតិ្្លបណនែ ណ្ែសឈណីខមរ សលីក្ទី១២ សៅសខត្តសេៀមរាប 
− សរៀបចំម្បទីបរបេ់ម្ក្េួងពាែិជ្ជក្មម េម្មាប់ចូលរមួម្ព្ុះរាជ្ព្ិធបុីែយអុំទូក្ បណែត ត្ម្បទីប េំព្ុះ                   
ម្ព្ុះណខ នងិអក្អំបុក្។ 

 ែ. ការដរៀបចាំពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មដព្ៅព្បដទ្ស 
− បានចូលរមួសរៀបចំព្ពិ្័រែ៍ពាែិជ្ជក្មម ក្នុងឱ្កាេដនក្ិចចម្បជុ្ំក្ំពូ្លអាសា ន-ឥណ្តឌ សលកី្ទី៤ឆ្ន ២ំ០១៩ 
សៅទីម្ក្ុងញូណដ្លល ីម្បសទេឥណ្តឌ  សដ្ឋយមានេតង់ េរុបចំនួនាង២០០េតង់ និងមានម្បសទេចូលរមួ
ចំននួ១១ម្បសទេ 

− បានចូលរមួនិងសរៀបចំព្ិព្័រែ៍្ែូវេូម្ត្អនតរាត្ិសលកី្ទ៤ី នងិវនិិសោរ សៅទីម្ក្ុងេុីអាន សខត្តសានេុ ី
ម្បសទេចនិ សដ្ឋយក្មពុាទទលួសធវីាម្បសទេក្តិ្តិយេ ាមួយនឹងេហព្ន័ធរុេសុ ី មានម្បសទេចនំួន៦៨
ម្បសទេ ម្ក្ុមហ ុន/េហម្ោេបរសទេ ចំនួន២០០ និងម្ក្ុមហ ុនក្នុងម្េកុ្ ចំនួនាង២ ០០០ម្ក្មុហ ុន/
េហម្ោេមក្ព្២ី៣សខត្តម្ក្ងុដនម្បសទេចិនចូលរមួ។ ក្នុងសនុះណដ្រក្មពុាបានដ្កឹ្នមំ្ក្ុមហ ុនចូលរមួ
ចំនួន១៧ម្ក្ុមហ ុន និងមានេតង់ពាែិជ្ជក្មម េរុបចំននួ២២េតង ់

− បានចូលរមួព្ិព្័រែ៍្លិត្្ល និងវនិិសោរ អាេុីខាងត្បូង និងអាេុីអាសរនយ ៍ ឆ្ន ២ំ០១៩ សៅទីម្ក្ុង
រុែមិញ សខត្តយូណ្តន ម្បសទេចនិ សដ្ឋយក្មពុាទទលួសធវីាម្បសទេក្តិ្តិយេ។ ព្ិព្័រែ៍សនុះមាន
ម្បសទេចូលរមួ ចំននួ៧២ម្បសទេ េតង់េរុបចំនួន៧ ៥០០េតង់ ព្នែ ាត្ិចនំនួ១៧ ម្ក្ុមហ ុន/                          
េហម្ោេ ចំនួនាង៣ ០០០ ចូលរមួ ក្នុងសនុះក្មពុាបានចលនវេិ័យឯក្ជ្នចូលរមួក្នុងម្ព្ឹត្តិការែ៍
ព្ិព្័រែ៍ខាងសល ីសដ្ឋយមានម្ក្ុមហ ុនចូលរមួ ចំនួន២០ម្ក្មុហ ុន នងិេតង់ពាែិជ្ជក្មម ចនំួន៤៨េតង ់

− បានចូលរមួព្ិព្័រែ៍ចនិ-អាសា នសលីក្ទី១៦ សៅទីម្ក្ុងណ្តននងី សខត្តកាវ ងេុី ម្បសទេចិន ណដ្លបាន
សបីក្េសមាព ធា្ែូវការសៅដថ្ៃទ២ី១ ណខក្ញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ សម្កាមអធិបត្ីភាព្ឯក្ឧត្ដម HAN ZHENG 
ឧបនយក្រដ្ឋមហ្វនត ី ដនសាធារែរដ្ឋម្បាមានិត្ចិន។ ឯក្ឧត្តម សោ ណ្តហុំង ឧបនយក្រដ្ឋមហ្វនត ី
ត្ំណ្តងដ្៏ខពងខ់ពេ់របេ់េសមតចនយក្រដ្ឋមហ្វនតី បានដ្កឹ្នមំ្បត្ិភូក្មពុាសៅចូលរមួ និងណថ្ែងេុនទរក្ថ្ន ក្នុង

 
4 ម្បភព្៖ អរគនយក្ដ្ឋឋ នជំ្រុញពាែិជ្ជក្មម  



 

របាយការណ៍បកូសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៩ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០២០  21 

ព្ិធីសបីក្េសមាព ធដ្៏មសោឡារកិ្សនុះ្ងណដ្រ។ ម្ព្តឹ្តិការែ៍ព្ិព្័រែ៍សនុះ ក្មពុាបានបញ្ជូ នម្ក្ុមហ ុនចំនួន
៩៩ម្ក្មុហ ុន/េហម្ោេ នងិមានេតង់ េរុបចំនួន១៤៥េតង់។ នឱ្កាេសនុះណដ្ររែៈក្មមការសរៀបចំ
ព្ិព្័រែ៍ចិន-អាសា ន បាន្ដល់ពានរងាវ ន់ការសរៀបចំព្នែ ាត្ិលអាងសរចំននួ១ដ្ល់ក្មពុា 

− បានចូលរមួព្ិព្័រែ៍ពាែិជ្ជក្មម និងវនិិសោរ ក្នុងឱ្កាេដនការសរៀបចំសវទិកាទូ  ឹសៅទីម្ក្ងុផ្ទន់ចូវ សខត្ត
េុីចូវ ម្បសទេចិន សដ្ឋយក្មពុាទទលួសធវីាម្បសទេក្តិ្តយិេ ក្នុងសវទកិាសនុះ និងមានម្ក្ុមហ ុនចូលរមួ
ចំនួន១១ម្ក្មុហ ុន មានេតង់ ចំនួន១២េតង ់

− បានចូលរមួសរៀបចំព្ពិ្័រែ៍សាក្វបបក្មមអនតរាត្ិរយៈសព្ល៦ណខ សៅទីម្ក្ុងសប កាងំ ម្បសទេចិន។ ព្ិព្័រែ៍
សនុះ បានសបកី្េសមាព ធា្ែូវការសៅដថ្ៃទី២៩ ណខសមសា ឆ្ន ២ំ០១៩ សម្កាមអធបិត្ីភាព្ដ្៏ខពងខ់ពេ់របេ ់     
េសមតចអរគមោសេនបត្ីសត្សា ហ ុន ណេន នយក្រដ្ឋមហ្វនតដីនម្ព្ុះរាាណ្តចម្ក្ក្មពុា នងិបានបញ្ចប់ា
សាថ ព្រម្បក្បសដ្ឋយសារជ្័យសៅដថ្ៃទី៩ ណខតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៩។ ឯក្ឧត្តម សោ ណ្តហុំង ឧបនយក្រដ្ឋមហ្វនតី 
ត្ំណ្តងដ្៏ខពងខ់ពេ់របេ់េសមតចសត្សានយក្រដ្ឋមហ្វនតី បានអសញ្ជ ីញាអធបិត្ី ក្នុងព្ិធីបទិព្ពិ្័រែ៍ា្ែូវការ
សដ្ឋយម្បសទេក្មពុា មានក្ិត្តយេទទលួបានពានរងាវ នម់្បាក្់១សម្រឿង។ ក្នុងរយៈសព្លដនការសរៀបចំ
ព្ិព្័រែ៍សនុះ ព្នែ ាត្កិ្មពុា(េួនក្មពុា) ទទលួបានសភាៀវចូលទេសន ចនំួន៩៣៥ ២២៨នក្ ់

− បានចូលរមួសរៀបចំព្ពិ្័រែ៍ពាែិជ្ជក្មមចនិអនតរាត្ិនសំចញសលីក្ទី២ សៅម្ក្ុងសេៀងដហ ម្បសទេចនិ
ណដ្លម្ត្ូវបានសបីក្េសមាព ធា្ែូវការសម្កាមអធបិត្ីភាព្របេ ់ ឯក្ឧត្តម េុី ជ្ីនព្ីង ម្បធានធិបត្ី ដន
សាធារែរដ្ឋម្បាមានិត្ចិន។ នឱ្កាេសនុះឯក្ឧត្តមរដ្ឋមហ្វនតីម្ក្េួងពាែិជ្ជក្មមបានដ្ឹក្នរំែៈ
ម្បត្ិភូក្មពុាសៅចូលរមួក្នុងម្ព្តឹ្តិការែ៍ព្ិព្័រែ៍ខាងសលី នងិចូលរមួក្ចិចម្បជុ្ពំាក្់ព្ន័ធនន្ងណដ្រ។ 

 គ. ចូលរមួ្ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មដព្ៅព្បដទ្ស 
បានេម្មបេម្មលួ សម្ជ្េីសរេីម្ក្ុមហ ុន នងិដ្ឹក្នពំាែិជ្ជក្រ អាជ្ីវក្រក្មពុា សៅចូលរមួព្ិព្័រែ៍

ពាែិជ្ជក្មមសម្ៅម្បសទេ តាមការអសញ្ជ ីញរបេ់រែៈក្មាម ការសរៀបចំព្ិព្័រែ៍របេ់ម្បសទេអាសា ន អាសា នបូក្
បានចំននួ៣៣សលីក្ មានម្ក្មុហ ុន ចំននួ២៥៦ម្ក្ុមហ ុន។  
៥.២. ការងារអភ្ិវឌ្ឍនដ៍រលនដោបាយពាណិជ្ជកម្ម 

− បានទទលួពាក្យសេនីេុំសម្បីម្បាេ់សាែ ក្េញ្ញញ ោឡាលក្មពុា ចំនួន៧១ម្ក្មុហ ុន និងបានសចញ
វញិ្ញញ បនបម្ត្ោឡាលក្មពុាជូ្នវេិ័យឯក្ជ្ន ចំននួ៤៧ម្ក្ុមហ ុន(៣០៦មុខ្លិត្្ល) 

− បានសេនីេុំណក្េម្មលួេមាេភាព្ដនរែៈក្មាម ធិការ និងសម្ោងសរៀបចំម្បជុ្រំែៈក្មាម ធកិារម្ត្ួត្ព្ិនតិ្យ
្លិត្្លោឡាលក្មពុាសៅចុងឆ្ន ២ំ០១៩ េតីព្ីវឌ្ឍនភាព្ក្ិចចការោឡាលក្មពុា 

− បានសរៀបចំសេចក្តីម្ពាងសោលនសោបាយដ្ំ ូងមី ២០១៩-២០២៣ នងិក្ំពុ្ងដ្ឋក្់ឆែងក្ិចចម្បជុ្ំ
បសចចក្សទេសៅទេីតីការរែៈរដ្ឋមហ្វនតី ចនំួន៣សលកី្  

− បានេហការាមួយដដ្រូអភិវឌ្ឍន៍ IFC, CIRD និង HEKS ក្នុងការសរៀបចំចងម្ក្ងសេចក្តីម្ពាងសោល
នសោបាយសម្មចក្មពុា។ បានសរៀបចំក្ចិចម្បជុ្ំសដ្មីបបីហ្វញ្ញជ បការវវិត្តថ្មីដនវេិ័យសម្មចក្មពុា ាមួយនងឹ
េមារមសម្មចសកាុះណក្រ សៅឃុមំ្េយ ង់ ម្េុក្រូណលន សខត្តម្ព្ុះវោិរ។ ក្នុងការជ្ំរុញវេិ័យសម្មចសនុះ ម្ក្េងួ
បានចូលរមួដ្ឹក្នសំម្ជ្ីេសរេីម្បធានថ្មីរបេ់េហព្័នធសម្មច និងសម្រឿងសទេក្មពុា សៅរាជ្ធាន ី            
ភនំសព្ញ និងសធវីបចចុបបននភាព្ម្បកាេ េតីព្ីការបសងាីត្ម្ក្ុមការងារចម្មុុះសរៀបចំសោលនសោបាយសម្មច           
ក្មពុាសដ្ឋយរង់ចកំារេសម្មចាចុងសម្កាយ  

− បានសរៀបចំេម្មបេម្មួលនិងក្ិចចម្បជុ្ពំ្ិភាក្ាការងារាមយួនឹង នយក្ម្បត្ិបត្តិដនេហរមន៍សម្មច                  
អនតរាត្(ិIPC) និងដដ្រូពាក្់ព្័នធនន េតីព្ីការសេនេុីំរបេ់ក្មពុាសដ្ីមបពី្និិត្យព្ិចរណ្តក្នុងការចូលរមួ
ាេមាជ្កិ្េហរមន៍សម្មចអនតរាត្ិ។ ក្មពុានឹងសៅចូលរមួេននិបាត្ម្បចឆំ្ន រំបេេ់ហរមន៍សម្មចសៅ
ម្បសទេសវៀត្ណ្តម នចុងឆ្ន ២ំ០១៩សនុះ 
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5 

 

របាយការណ៍បកូសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៩ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០២០  22 

− បានសរៀបចំម្ក្មុការងារចម្មុុះសរៀបចំសោលនសោបាយសាវ យចនទីក្មពុា។ ម្ក្េួងបានេហការាមួយនឹង
អងគការ HIEKS, CIRD, HARVEST II ជ្ួបម្បជុ្ំ ចនំួន៥សលីក្ នងិសរៀបចំសេចក្តីម្ពាងសេនីេុំបសងាីត្ម្ក្ុម
ការងារបសចចក្សទេេម្មាប់ចុុះេិក្ា និងចងម្ក្ងសេចក្ដីម្ពាងសោលនសោបាយសាវ យចនទកី្មពុា  

− បានេហការាមួយអងគការ HIEKS, CIRD, HARVEST II ចុុះេិក្ានិងម្បមូលទិនននយ័សលីណខសចងាវ ក្់
្លិត្ក្មមសាវ យចនទីសៅសខត្តក្ពំ្ង់ធំ នងិសខត្តម្ព្ុះវោិរ 

− សរៀបចំសវទិកាថ្នន ក្ា់ត្ិសលកី្ទ៨ី េតពី្ីការជ្ំរុញការអនុវត្តសោលនសោបាយអភិវឌ្ឍនក៍្េិ ពាែិជ្ជក្មម សៅ
ម្ក្ុងតាសមម  សខត្តក្ណ្តត ល ចប់ព្ីដថ្ៃទ០ី៦-០៩ ណខមិថុ្ន ឆ្ន ២ំ០១៩ អមសដ្ឋយការសរៀបចំេិកាខ សាោ
ព្ិសម្ោុះសោបល់សលីការអភិវឌ្ឍក្េិ ពាែិជ្ជក្មម និងការក្សាងទំនុក្ចិត្តសលី្ លិត្្លណខមរការតាងំ
បងាា ញ្លិត្្លបណនែ និងណ្ែសឈណីខមរ 

− បាននិងក្ំពុ្ងសរៀបចំបសងាតី្ “មជ្ឈមែឌ លភូមិមយួ្លតិ្្លមួយសលីវេិ័យេមូនដ្កី្មពុា” សៅភូមិបាញ់
សឆ្គ ល ឃុដំម្ជ្បាក្់ ម្េកុ្រោសបអៀរ សខត្តក្ំព្ង់ឆ្ន ងំ សដ្ឋយអនុវត្តម្េបតាមសោលនសោបាយាត្ជិ្ំរុញ
ចលនភូមិ១្លិត្្ល១ 

− បានសរៀបចំេកិាខ សាោ្សព្វ្ាយ េតីព្ីសោលនសោបាយអភិវឌ្ឍន៍វេិ័យពាែិជ្ជក្មមក្មពុា និងបហ្វញ្ញជ ប
ការយល់ដ្ងឹព្ីដ្ំសែីរវវិត្តេហរមន៍សេដ្ឋក្ចិចអាសា នចំននួ៥សលកី្ សៅសខត្តម្ក្សចុះ សេៀមរាប ត្បូងឃមុ ំ
បាត្់ដ្ំបងនិងសខត្តដម្ព្ណវង 

− បានម្បមូល និងសរៀបចំរបាយការែ៍អំព្ីវឌ្ឍនភាព្ការងារសោលនសោបាយអភិវឌ្ឍន៍វេិ័យឧេាហក្មម
ក្មពុា ក្នុងម្ក្បខែ័ឌ ម្ក្េងួពាែិជ្ជក្មម េម្មាបឆ់្ន ២ំ០១៧-២០១៨ និង២០១៩ ម្ត្មឹម្ត្ីមាេទី៣ជូ្ន
ម្ក្ុមម្បឹក្ាអភិវឌ្ឍន៍ក្មពុា 

− បានេហការាមួយេភាពាែិជ្ជក្មមក្មពុា សដ្ីមបសីរៀបចំបសងាីត្ការោិល័យត្ំណ្តងេភាពាែិជ្ជក្មម
ក្មពុាតូ្រ  ុនតូ្ សៅទីម្ក្ុងតូ្រ  នុតូ្ សខត្តអុនតារយី ូ ម្បសទេកាណ្តដ្ឋ។ 

៥.៣. ការងារអភ្ិវឌ្ឍនទ៍្ីផារ   
 ក. ការងារសហព្បតបិតតិការនដ្គូពាណិជ្ជកម្ម 

− បានេហការសរៀបចំ ជ្នំួបពាែិជ្ជក្មមក្មពុា-កូ្សរ   សម្កាមអធបិត្ីភាព្ដ្៏ខពងខ់ពេ ់ េសមតចអរគមោ                  
សេនបត្ីសត្សា ហ ុន ណេន នយក្រដ្ឋមហ្វនតីដនម្ព្ុះរាាណ្តចម្ក្ក្មពុា និង ឯក្ឧត្តម មូន សយ នអុនី 
ម្បធានធិបត្ីដនសាធារែរដ្ឋកូ្សរ   សៅដថ្ៃទ១ី៥ ណខមីន ឆ្ន ២ំ០១៩ សៅវមិានេនតិភាព្ និងសរៀបចំជ្នំួប
ព្ិភាក្ាការងារាមួយរែៈម្បត្ិភូដនសាធារែរដ្ឋកូ្សរ  ចនំនួ២សលីក្ 

− េហការសរៀបចំដេទកិាធុរកចិ្ចកម្ពុជា-ដេប៉ា ល់ដរកាម្អធិបតីភាពដ្៏ខពងខ់ពេ ់ សដម្េច្អគ្គម្ហាដសនាបត ី
ដតដជា ហ ុេ សសេ នាយករដ្ឋម្ន្រេតីនេរពះរាាណ្តចម្ក្ក្មពុា ននងៃទ១ី៤ សែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៩
ដៅសណាឋ គារសុខាភ្នំដពញ រាជ្ធានីភនំសព្ញ ម្ព្ុះរាាណ្តចម្ក្ក្មពុា 

− េហការសរៀបចំសវទកិាធុរក្ចិច “ក្មពុា-ម្េីលងាា ” ដរកាម្អធបិតីភាពដ្៏ខពងខ់ពេ់ សដម្េច្អគ្គម្ហាដសនាបតី
ដតដជា ហ ុេ សសេ នាយករដ្ឋម្ន្រេតីនេរពះរាាណ្តចម្ក្ក្មពុា នដថ្ៃទី៧  ណខេីោ ឆ្ន ២ំ០១៩ សៅ
េណ្តឋ ោរេូហវណីត្លភនំសព្ញភូសក្ម្តា រាជ្ធានីភនំសព្ញ ម្ព្ុះរាាណ្តចម្ក្ក្មពុា 

− េហការសរៀបចជំ្ំនួបពាែិជ្ជក្មម ក្មពុា-ឥែឌូ សនេុី នដថ្ៃទី២៦-២៧ ណខមីន ឆ្ន ២ំ០១៩ សម្កាមអធិបត្ី
ភាព្ ឯក្ឧត្តម ឈួន ដ្ឋរា  រដ្ឋសលខាធិការ ម្ក្េួងពាែិជ្ជក្មម សៅេណ្តឋ ោរ Great Duke                         
រាជ្ធានីភនំសព្ញ 

− េម្មបេម្មួលព្ិធីចុុះហត្ថសលខាសលីអនុេសរែៈសោរយល់ោន  ចនំួន៣ រវាងម្ក្េួងពាែិជ្ជក្មមក្មពុា 
និងម្ក្េងួឧេសហក្មម និងពាែិជ្ជក្មមសវៀត្ណ្តម សៅទីម្ក្ុងោែូយ សម្កាមអធបិត្ីភាព្ដ្៏ខពងខ់ពេ ់
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របាយការណ៍បកូសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៩ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០២០  25 

រមួមាន៖ េុវត្ថិភាព្្លិត្្ល នងិសាែ ក្េញ្ញញ  សេវាេុខុមាលភាព្ សេវាធនោរ នងិឥែទនអនក្សម្បី
ម្បាេ ់សេវាវាិជ ជ្ីវៈ បរសិាថ ន និងសេវាទូរេ័ព្ទ អុនីសធែិីត្និងពាែិជ្ជក្មមតាមម្បព្័នធសអ ចិម្ត្ូនិក្។ 

៦.៥. ការងារចាំណុចទ្ាំនាក់ទ្ាំនងអាំពីអនាម្យ័ និងភ្តូរម្អនាម្យ័ (SPS Enquiry Points) 
បានម្សាវម្ាវព្ិនតិ្យសម្ជ្ីេសរេីនិង្សព្វ្ាយសេចក្តីជូ្នដ្ែឹំងអំព្ីអនម័យ និងភូត្ោមអនម័យបាន

ចំនួន៥២៧ក្រែី(ណ្នក្េុវត្ថភិាព្្លតិ្្លមាូបអាោរ ចនំួន៣៣៦ ណ្នក្ក្ិចចការពារដ្ណំ្ត ំចំននួ១០៩ និងណ្នក្
ក្ិចចការពារេុខភាព្េត្វ ចំននួ៨២) ព្ី២៩ម្បសទេ និងណដ្នដ្ីរដ្ឋបាលណដ្លាេមាជ្ិក្ WTO។ 
៦.៦. ការងារកសាងចាប់ និងលែិិតបទ្ដ្ឋឋ នគតិយតុត 

− បានចូលរមួសរៀបចំតាក្់ណត្ង នងិម្បជុ្ំការពារសេចក្ដីម្ពាងចាប់ េដីព្ីក្ចិចការពារអនក្សម្បីម្បាេ់ ម្របដ់្ណំ្តក្់
កាលរហូត្បញ្ចប ់ សហយីចាប់សនុះម្ត្ូវបានម្បកាេឱ្យសម្បតីាមរយៈម្ព្ុះរាជ្ម្ក្មសលខ នេ/រក្ម/១១១៩/
០១៦ ចុុះដថ្ៃសៅរ ៍ណខក្ត្តកិ្ ឆ្ន កុំ្រ ឯក្េ័ក្ ព្.េ. ២៥៦៣ ម្ត្ូវនឹងដថ្ៃទ២ី ណខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៩  

− បានបញ្ចបក់្ិចចម្បជុ្ំព្ិភាក្ាក្ម្មិត្អនតរម្ក្េួងសៅទីេដីការរែៈរដ្ឋមហ្វនតី សលីសេចក្ដីម្ពាងចាប់េដពី្ីការ
ម្បក្ួត្ម្បណជ្ង ចំនួន៥ជ្ពូំ្ក្ ក្នុងចំសណ្តម ៧ជ្ំពូ្ក្ ណដ្លក្នុងសនុះជ្ពូំ្ក្ទ៤ី េតីព្នីីត្ិវធិីដនការបតឹងនងិនីត្ិ
វធិីដនការសេុីបអសងាត្ និងជ្ពូំ្ក្ទី៦ េតីព្ីសទេបបញ្ញត្តិ ម្ក្មុការងារបសចចក្សទេម្ក្េួងពាែិជ្ជក្មម បាន
ជ្ួបម្បជុ្ចំសងអៀត្ាមួយម្ក្ុមការងារបសចចក្សទេម្ក្េងួយុត្តធិម៌ បានចនំួន៤សលីក្ សហយីនឹងម្ត្ូវម្បជុ្ំ
ព្ិភាក្ាបនតឱ្យបានរចួរាល់ សដ្ីមបដី្ឋក្់បញ្ចូ លម្បជុ្ពំ្ិភាក្ាបញ្ចប់ក្នុងក្ម្មិត្អនតរម្ក្េួង មុនសេនីសៅម្បជុ្ំ
សព្ញអងគរែៈរដ្ឋមហ្វនត ីនសព្លខាងមុខ 

− បានម្បជុ្ំព្ភិាក្ាអនតរម្ក្េួងសៅទីេដីការរែៈរដ្ឋមហ្វនត ីសលីសេក្តីម្ពាងចាប់េតពី្ីមាូបអាោរ ចំនួន៤សលីក្  
− បានបញ្ចប់សេចក្តីម្ពាងអនុម្ក្តឹ្យ េតីព្ីការបសងាីត្រែៈក្មាម ធិការម្បក្តួ្ម្បណជ្ងក្មពុា ក្នុងក្ម្មតិ្ម្ក្ុម
ការងារបសចចក្សទេដ្ទក្នុងរបេ់អរគនយក្ដ្ឋឋ ន ាមួយជ្នំញការអូហ្វសាត ល ី

− បានចូលរមួសរៀបចំម្បកាេអនតរម្ក្េួង សលខ៥៧៤ េហវ.ម្បក្ ចុុះដថ្ៃអងាគ រ៨សរាច ណខសជ្េឋ ឆ្ន កុំ្រ ឯក្េក័្ 
ព្.េ.២៥៦៣ ម្ត្ូវនឹងដថ្ៃទី២៥ ណខមិថុ្ន ឆ្ន ២ំ០១៩ េតពី្កី្ិចចេហការរវាងអរគនយក្ដ្ឋឋ នរយនិងរដ្ឋឋ ក្រ
ក្មពុា នងិអរគនយក្ដ្ឋឋ នក្មពុាម្ត្ួត្ព្ិនតិ្យទំនញិនីហរែ័ អាហរែ័ និងបហ្វងាា បការណក្ែងបនែំ(កាកុំ្ងម្ត្លូ) 

− បានសរៀបចំម្បកាេ សលខ២៦៣ ព្.ែ អ.ត្ព្ទ.ម្បក្ ចុុះដថ្ៃចនទ ៣សរាច ណខភម្ទបទ ឆ្ន កុំ្រ ឯក្េក័្                     
ព្.េ.២៥៦៣ ម្ត្ូវនឹងដថ្ៃទ១ី៦ ណខក្ញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ េតីព្ីនីត្ិវធិីដនការនចូំលមាូបអាោរណដ្លមាន             
ោនិភ័យ និងតារាងឧបេមពន័ធ។ 

៦.៧. ការងារម្នេីរពិដសាធ្ន៍  
− បានទទលួវភិាររំរូ្លតិ្្ល ចំនួន២ ៧២៥រំរូ ក្នុងសនុះមានមាូបអាោរ ចំនួន១ ៥៤១រំរូ ទនំញិ                
ក្េិ្ល ចំនួន៦០២រំរូ នងិសម្បងឥនធនៈ ចំនួន៥៨២រំរូ សដ្ឋយបានរក្សឃញីរំរូ ចំននួ៥៥រំរូ(២%) មិន
អនុសោមនឹងបញ្ញត្តបិសចចក្សទេ 

− មនទីរព្ិសសាធន៍ខាន ត្តូ្ច(Mini Lab) សៅតាមបណ្តត សាខា ចនំួន៣ បានដ្ំសែីរការវភិារសលីរំរូ្ លិត្្ល
មាូបអាោរបាន ចំនួន៥៣៦រំរូ សដ្ឋយបានរក្សឃញីរំរូ ចនំួន១៣(២,៤៣%) មិនអនុសោមតាមបញ្ញត្តិ
បសចចក្សទេ 

− រថ្យនតព្ិសសាធន៍ចល័ត្ណ្នក្មាូបអាោរ បានចុុះតាមបណ្តត ទី្ារទូទងំម្បសទេ សដ្ឋយបានសធវីការវភិារ
បឋម សលីរំរូ្លិត្្លមាូបអាោរបាន ចំនួន១ ៨៤៨រំរូ  សដ្ឋយរក្សឃញី្លិត្្ល ចនំួន៦៨ររំ ូ
(៣,៦៧%)  មិនអនុសោមតាមបញ្ញត្តបិសចចក្សទេ(េែំលថ់្នន កំ្េកិ្មម  បូរា ក្ ់ហវ័រមា លីន ល័ក្ខរីមី   នងិ
ក្ម្មិត្បរមិាែអុីយ ូដ្ក្នុងអបំលិមិនម្រប់ចំននួតាមេតង់ដ្ឋរ) 

 

របាយការណ៍បកូសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៩ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០២០  24 

៦.១. ការងារឃ្ៃ ាំពិនតិយទ្ីផារ  
− បានបញ្ជូ នមហ្វនតីជ្នំញម្បចកំារសៅតាមបណ្តត ទី្ារេំខាន់ៗ សដ្មីបបីងាលក្ខែៈងាយម្េួលក្នុងការ
សដ្ឋុះម្សាយបញ្ញា ពាក្ព់្័នធនងឹេុវត្ថិភាព្មាូបអាោរជូ្នម្បាព្លរដ្ឋ អាជ្ីវក្រ អនក្លក្់ដូ្រ ទទួលបានទំនុក្
ចិត្តនិងភាព្ក្ក្់សៅត ក្នុងការលក្់ ទិញទនំិញមាូបអាោរ 

− ចុុះម្ត្ួត្ព្ិនិត្យទី្ារ ចំននួ៦៤៥្ារ/សលីក្ រក្សឃញីនិងរបឹអូេមក្ក្សមទចសចលនូវ្លិត្្លមាូប
អាោរ និងមិនណមនមាូបអាោរណដ្លមិនអនុសោមណ្នក្រុែភាព្ េុវត្ថិភាព្ ចំននួ១២ ២១៩រី ូម្កាម។ 

៦.២. ការងារកនងុព្កបែណ័ឌ ការពារអនកដព្បើព្បាស ់  
− បានតាមដ្ឋន ព្ិនតិ្យ និងម្សាវម្ាវ សលីការ្ាយពាែិជ្ជក្មមលក្់្លិត្្លរបេម់្ក្ុមហ ុន សៅតាម                 
បណ្តត ម្បព្ន័ធ្សព្វ្ ាយព្័ត្ម៌ានននបាន ចំននួ១៤៣េពត្  

− បានចុុះម្សាវម្ាវក្រែីពុ្លអាោរណដ្លបានសក្ីត្ស ងីសៅបណ្តត សខត្ត ចនំួន៤សលីក្ សដ្ីមបយីក្េំណ្តក្ 
រមួមាន៖ ចែីំអាោរ និងសភេជ្ជៈណដ្លម្បាព្លរដ្ឋបានបរសិភារ មក្វភិាររក្មូលសហតុ្បណ្តត លឱ្យមាន
ការពុ្ល ាលទធ្លបានរក្សឃញីថ្ន មាូបអាោរមួយចំនួនមានចមែងសមសរារបងាជ្ំង។ឺ 

៦.៣. ការងារទ្ប់សាក ត់ និងបហ្វងាក បការខកៃងបនៃាំ 
− បានចត្់តាងំមហ្វនតជី្ំនញ សដ្ឋយសម្បីម្បាេ់រថ្យនតព្ិសសាធន៍ចលត័្្ទុក្សដ្ឋយឧបក្រែ៍បសចចក្សទេមាន
ការទទួលសាគ ល់ចាេ់ោេព់្ីសាថ ប័នជ្ំនញ ចុុះម្ត្ួត្ព្ិនិត្យរុែភាព្ក្ម្មតិ្េនទេសន៍អុក្តានសម្បង
សាងំ សេតានសម្បងមា េ ូត្ នងិបរមិាែសម្បងឥនធនៈណដ្លលក្់សៅតាមសាថ នីយ/៍សដ្ប ូ ចនំួន២១៦ សដ្ឋយ
បានរក្សឃញីសាថ នីយ/សដ្ប ូ ចនំួន៦៣ បានលក្់សម្បងជូ្នអត្ិថ្ិជ្ន មានក្ម្មតិ្លំសអៀងណ្នក្រងាវ េ់រងាវ ល ់
(ព្ី២លីម្ត្ សៅ៦លីម្ត្ ក្នុងបរមិាែសម្បង១០០លីម្ត្) សាថ នីយ/៍សដ្ប ូ ចនំួន៩ លក្់សម្បងសាងំ ណដ្លមាន
ក្ម្មិត្េនទេសនអុ៍ក្តានទបាងបទដ្ឋឋ នក្ែំត្់ និងសាថ នីយ/៍សដ្ប ូ ចំននួ២៨ បានដ្ឋក្់លក្់សម្បងមាន
ក្ម្មិត្លំសអៀងទងំណ្នក្រុែភាព្ និងបរមិាែ។ មហ្វនតីជ្នំញបានត្ម្មូវឱ្យមាច េស់ាថ នយី/៍សដ្ប ូណដ្លមាន
ភាព្មិនអនុសោម សលកី្ទ១ី សធវីក្ិចចេនាសដ្ីមបសីធវីការណក្ត្ម្មូវ និងសាថ នីយ ៍ ចំននួ២ ម្ត្ូវបានមហ្វនត ី                  
កាកុំ្ងម្ត្លូក្សាងេែំុំសរឿងបញ្ជូ នសៅតុ្ោការ សហយីម្ត្វូបានតុ្ោការសខត្តក្ណ្តត លេសម្មចក្តី ដ្ឋក្់
សទេមាច េស់ាថ នីយនិមួយៗ ដ្ឋក្់ព្នធនោរ(ព្យួរសទេ) ចំនួន៧ណខ នងិព្ិន័យាម្បាក្់ ចំនួន៧ោន
សរៀល បង់ចូលថ្វកិារដ្ឋ 

− បានេហការាមួយេមត្ថក្ចិចពាក្់ព្ន័ធ ចុុះម្ត្ួត្ព្ិនិត្យទំនញិសៅេិបបក្មម្លិត្នងិឃ្ែ ងំេតុក្ ចំននួ១៧ 
ទីតាងំសៅរាជ្ធានីភនំសព្ញ សដ្ឋយបានយក្រំរូមក្វភិារសៅមនទីរព្ិសសាធន៍ និងឃ្ត្ទុ់ក្បសណ្តត ុះអាេនន
្លិត្្លណក្ែងកាែ យ ចនំួន២៦ ៥៦៩រី ូម្កាម មក្រក្ាទុក្សដ្ីមបអីនុវត្តនីត្ិវធិីបនត។ 

៦.៤. ការងារដលើកកម្ពសក់ារយលដ់្ឹងសាធារណៈ 
− បានចុុះអប់រ ំ្ សព្វ្ាយអពំ្ីរុែភាព្ េុវត្ថិភាព្មាូបអាោរដ្ល់អាជ្ីវក្រ្លតិ្ក្រនងិម្បាព្លរដ្ឋសៅ
តាមទី្ារក្នុងរាជ្ធាន ីសខត្តបាន ចំននួ៦៤៥សលីក្ និងតាមបណ្តត ម្រុឹះសាថ នេិក្ាក្នុងរាជ្ធានី សខត្ត ចនំួន
១៨សលីក្សដ្ឋយមានេេិានុេិេសសោក្ម្រូ អនក្ម្រូនិងអាជ្ីវក្រចូលរមួ ចំននួ៣៧ ៥៧៤នក្ ់

− បានបិទផ្ទទ ងំរូបភាព្្សព្វ្ ាយ(Posters) អំព្ីរសបៀបព្ិនតិ្យសាែ ក្េញ្ញញ ្លតិ្្លមាូបអាោរណដ្លមាន
េុវត្ថិភាព្សៅតាមទី្ ារនិងទសីាធារែៈបាន ចំនួន៥២ ៧២០ផ្ទទ ងំ 

− បានណចក្ចយខិត្តបែ័ណអប់រ ំ ្សព្វ្ាយដ្ល់អាជ្ីវក្រ ពាែិជ្ជក្រ អនក្្លិត្ណចក្ចយ និងម្បាព្លរដ្ឋ
ណដ្លាអនក្សម្បីម្បាេ់ ឱ្យយល់ដ្ឹងអពំ្ី្លប ុះពាល់របេ់ម្សា មូលសហតុ្ និងវធិានការបងាា រព្ីការពុ្លម្សា 

− បានដ្ឋក្់បញ្ចូ លក្នុងសរហទំព្័រកាកុំ្ងម្ត្លូ នូវសេៀវសៅអំព្ចីាប់និងបទបបញ្ញត្តិននេតីព្កី្ិចចការពារអនក្
សម្បីម្បាេ់អាសា ន និងឯក្សារអាសា នេតពី្ីការព្ម្ងងឹេមត្ថភាព្សលីក្ចិចការពារអនក្សម្បីម្បាេ់ក្នុងវេិ័យ ៦ 



 

របាយការណ៍បកូសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៩ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០២០  25 

រមួមាន៖ េុវត្ថិភាព្្លិត្្ល នងិសាែ ក្េញ្ញញ  សេវាេុខុមាលភាព្ សេវាធនោរ នងិឥែទនអនក្សម្បី
ម្បាេ ់សេវាវាិជ ជ្ីវៈ បរសិាថ ន និងសេវាទូរេ័ព្ទ អុនីសធែិីត្និងពាែិជ្ជក្មមតាមម្បព្័នធសអ ចិម្ត្ូនិក្។ 

៦.៥. ការងារចាំណុចទ្ាំនាក់ទ្ាំនងអាំពីអនាម្យ័ និងភ្តូរម្អនាម្យ័ (SPS Enquiry Points) 
បានម្សាវម្ាវព្ិនតិ្យសម្ជ្ីេសរេីនិង្សព្វ្ាយសេចក្តីជូ្នដ្ែឹំងអំព្ីអនម័យ និងភូត្ោមអនម័យបាន

ចំនួន៥២៧ក្រែី(ណ្នក្េុវត្ថភិាព្្លតិ្្លមាូបអាោរ ចនំួន៣៣៦ ណ្នក្ក្ិចចការពារដ្ណំ្ត ំចំននួ១០៩ និងណ្នក្
ក្ិចចការពារេុខភាព្េត្វ ចំននួ៨២) ព្ី២៩ម្បសទេ និងណដ្នដ្ីរដ្ឋបាលណដ្លាេមាជ្ិក្ WTO។ 
៦.៦. ការងារកសាងចាប់ និងលែិិតបទ្ដ្ឋឋ នគតិយតុត 

− បានចូលរមួសរៀបចំតាក្់ណត្ង នងិម្បជុ្ំការពារសេចក្ដីម្ពាងចាប់ េដីព្ីក្ចិចការពារអនក្សម្បីម្បាេ់ ម្រប់ដ្ណំ្តក្់
កាលរហូត្បញ្ចប ់ សហយីចាប់សនុះម្ត្ូវបានម្បកាេឱ្យសម្បតីាមរយៈម្ព្ុះរាជ្ម្ក្មសលខ នេ/រក្ម/១១១៩/
០១៦ ចុុះដថ្ៃសៅរ ៍ណខក្ត្តកិ្ ឆ្ន កុំ្រ ឯក្េ័ក្ ព្.េ. ២៥៦៣ ម្ត្ូវនឹងដថ្ៃទ២ី ណខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៩  

− បានបញ្ចបក់្ិចចម្បជំុ្ព្ិភាក្ាក្ម្មិត្អនតរម្ក្េួងសៅទីេដីការរែៈរដ្ឋមហ្វនតី សលីសេចក្ដីម្ពាងចាប់េដពី្ីការ
ម្បក្ួត្ម្បណជ្ង ចំនួន៥ជ្ពូំ្ក្ ក្នុងចំសណ្តម ៧ជ្ំពូ្ក្ ណដ្លក្នុងសនុះជ្ពូំ្ក្ទ៤ី េតីព្នីីត្ិវធិីដនការបតឹងនងិនីត្ិ
វធិីដនការសេុីបអសងាត្ និងជ្ពូំ្ក្ទី៦ េតីព្ីសទេបបញ្ញត្តិ ម្ក្មុការងារបសចចក្សទេម្ក្េួងពាែិជ្ជក្មម បាន
ជ្ួបម្បជុ្ចំសងអៀត្ាមួយម្ក្ុមការងារបសចចក្សទេម្ក្េងួយុត្តធិម៌ បានចនំួន៤សលីក្ សហយីនឹងម្ត្ូវម្បជុ្ំ
ព្ិភាក្ាបនតឱ្យបានរចួរាល់ សដ្ីមបដី្ឋក្់បញ្ចូ លម្បជុ្ំព្ិភាក្ាបញ្ចប់ក្នុងក្ម្មិត្អនតរម្ក្េួង មុនសេនីសៅម្បជុ្ំ
សព្ញអងគរែៈរដ្ឋមហ្វនត ីនសព្លខាងមុខ 

− បានម្បជុ្ំព្ភិាក្ាអនតរម្ក្េួងសៅទីេដីការរែៈរដ្ឋមហ្វនត ីសលីសេក្តីម្ពាងចាប់េតពី្ីមាូបអាោរ ចំនួន៤សលីក្  
− បានបញ្ចប់សេចក្តីម្ពាងអនុម្ក្តឹ្យ េតីព្ីការបសងាីត្រែៈក្មាម ធិការម្បក្តួ្ម្បណជ្ងក្មពុា ក្នុងក្ម្មតិ្ម្ក្ុម
ការងារបសចចក្សទេដ្ទក្នុងរបេ់អរគនយក្ដ្ឋឋ ន ាមួយជ្នំញការអូហ្វសាត ល ី

− បានចូលរមួសរៀបចំម្បកាេអនតរម្ក្េួង សលខ៥៧៤ េហវ.ម្បក្ ចុុះដថ្ៃអងាគ រ៨សរាច ណខសជ្េឋ ឆ្ន កុំ្រ ឯក្េក័្ 
ព្.េ.២៥៦៣ ម្ត្ូវនឹងដថ្ៃទី២៥ ណខមិថុ្ន ឆ្ន ២ំ០១៩ េតពី្កី្ិចចេហការរវាងអរគនយក្ដ្ឋឋ នរយនិងរដ្ឋឋ ក្រ
ក្មពុា នងិអរគនយក្ដ្ឋឋ នក្មពុាម្ត្ួត្ព្ិនតិ្យទំនញិនីហរែ័ អាហរែ័ និងបហ្វងាា បការណក្ែងបនែំ(កាកុំ្ងម្ត្លូ) 

− បានសរៀបចំម្បកាេ សលខ២៦៣ ព្.ែ អ.ត្ព្ទ.ម្បក្ ចុុះដថ្ៃចនទ ៣សរាច ណខភម្ទបទ ឆ្ន កុំ្រ ឯក្េក័្                     
ព្.េ.២៥៦៣ ម្ត្ូវនឹងដថ្ៃទ១ី៦ ណខក្ញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ េតីព្ីនីត្ិវធិីដនការនចូំលមាូបអាោរណដ្លមាន             
ោនិភ័យ និងតារាងឧបេមពន័ធ។ 

៦.៧. ការងារម្នេីរពិដសាធ្ន៍  
− បានទទលួវភិាររំរូ្លតិ្្ល ចំនួន២ ៧២៥រំរូ ក្នុងសនុះមានមាូបអាោរ ចំនួន១ ៥៤១រំរូ ទនំញិ                
ក្េិ្ល ចំនួន៦០២រំរូ នងិសម្បងឥនធនៈ ចំនួន៥៨២រំរូ សដ្ឋយបានរក្សឃញីរំរូ ចំននួ៥៥រំរូ(២%) មិន
អនុសោមនឹងបញ្ញត្តិបសចចក្សទេ 

− មនទីរព្ិសសាធន៍ខាន ត្តូ្ច(Mini Lab) សៅតាមបណ្តត សាខា ចនំួន៣ បានដ្ំសែីរការវភិារសលីរំរូ្ លិត្្ល
មាូបអាោរបាន ចំនួន៥៣៦រំរូ សដ្ឋយបានរក្សឃញីរំរូ ចនំួន១៣(២,៤៣%) មិនអនុសោមតាមបញ្ញត្តិ
បសចចក្សទេ 

− រថ្យនតព្ិសសាធន៍ចល័ត្ណ្នក្មាូបអាោរ បានចុុះតាមបណ្តត ទី្ារទូទងំម្បសទេ សដ្ឋយបានសធវីការវភិារ
បឋម សលីរំរូ្លិត្្លមាូបអាោរបាន ចំនួន១ ៨៤៨រំរូ  សដ្ឋយរក្សឃញី្លិត្្ល ចនំួន៦៨ររំ ូ
(៣,៦៧%)  មិនអនុសោមតាមបញ្ញត្តបិសចចក្សទេ(េែំលថ់្នន កំ្េកិ្មម  បូរា ក្ ់ហវ័រមា លីន ល័ក្ខរីមី   នងិ
ក្ម្មិត្បរមិាែអុីយ ូដ្ក្នុងអបំលិមិនម្រប់ចំននួតាមេតង់ដ្ឋរ) 
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ណ្នការចែូំលថ្វកិារដ្ឋឆ្ន ២ំ០១៩ មានចំននួ៖ ១៧២ ១៦៧ ០០០ ០០០សរៀល េរបុអនុវត្ត
ចំែូលឆ្ន ២ំ០១៩ មានចនំួន ៖ ១០៧ ៩៨៥ ៦៩៣ ៣៧៦សរៀល សេមនីឹង៦២,៧% ដនណ្នការចែូំលម្បចំ
ឆ្ន ២ំ០១៩ សបីសម្បៀបសធៀបនឹងការអនុវត្តឆ្ន ២ំ០១៨ ថ្យចុុះម្បមាែ៥០,៦%។  

ការថ្យចុុះចែូំលសនុះ រឺសដ្ឋយមានការណក្េម្មលួសាថ បន័មានេមត្ថក្ចិចម្ត្ួត្ព្ិនិត្យទនំិញនសំចញ-នំ
ចូល សដ្មីបេីម្មលួពាែិជ្ជក្មម និងព្ម្ងឹងភាព្ម្បក្តួ្ម្បណជ្ងក្មពុា ការលុបសចលនូវការសចញវញិ្ញញ បនបម្ត្បញ្ញជ ក្់
សដ្ីមក្ំសែីត្ទនំិញ (CO) េម្មាប់ម្បសទេមិនមានត្ម្មូវការ និងការចុុះបញ្ជ ីអនក្នសំចញ(Registered Exporter 
System-REX) របេ់េហភាព្អឺរ  ុប ណដ្លម្ក្មុហ ុន សរាងចម្ក្នសំចញ អាចេវ័យម្បកាេព្ីសដ្មីក្ំសែីត្ទនំញិ
សដ្ឋយខែួនឯង សដ្ឋយមិនត្ម្មូវឱ្យសធវីការសេនីេុំវញិ្ញញ បនបម្ត្បញ្ញជ ក្់សដ្ីមក្ំសែីត្ទំនិញ ព្ីម្ក្េួងពាែិជ្ជក្មម។ 
 ែ. សាា នភាពឥណទនថវិកា 

• ឥែទនឆ្ន ២ំ០១៩ មានចនំនួ  ៖  ១២៧ ៨៩១ ០០០ ០០០ សរៀល 
• បានចំណ្តយក្នុងឆ្ន ២ំ០១៩ មានចំននួ  ៖ ១២៤ ៦៩២ ៥៧២ ៩៤៥ សរៀល 
• សេមីនឹង ៩៧,៥% ដនឥែទនថ្វកិាណដ្លបាន្ដល ់
ក្នុងការអនុវត្តឥែទនថ្វកិា មហ្វនតជី្ំនញបានេហការាមួយម្បត្ិភូអធិការក្ិចចដនម្ក្េងួសេដ្ឋក្ចិច និង                  

ហរញិ្ញវត្ថុ ព្ិនិត្យស្ទៀត្ផ្ទទ ត្់រាល់ឯក្សារេក្ខបី័ម្ត្ចែូំល-ចំណ្តយ សដ្ីមបឱី្យម្េបតាមក្មមវធិីក្ំណែទម្មង់ហរិញ្ញវត្ថុ
សាធារែៈ។ 

រាល់ចែូំល-ចំណ្តយទងំអេ់របេ់ម្ក្េួងពាែិជ្ជក្មម ម្ត្ូវបានបញ្ចូលក្នុងម្បព្័នធម្រប់ម្រងចែូំលមិន
ណមនសារសព្ីព្នធ(NRMIS) នងិម្បព្័នធម្រប់ម្រងហរិញ្ញវត្ថុសាធារែៈ(FMIS) ាម្បច។ំ 
គ.ការងារលទ្ធកម្ម 

− បានសរៀបចំដ្ំសែីរការឯក្សារចរចនិងម្បកាេសដ្ញដថ្ែេមាា រៈការោិល័យ សម្រឿងេងាា រមឹ សម្បងឥនធនៈ 
រថ្យនត និងការជ្ួេជុ្លសាងេង់នន សដ្ឋយមានការចូលរមួព្អីងគភាព្លទធក្មមម្ក្េងួសេដ្ឋក្ចិច និង
ហរិញ្ញវត្ថុ និងអងគភាព្ម្បឆ្ងំអំសព្ីពុ្ក្រលួយ  

− សធវីរបាយការែ៍បូក្េរុបលទធ្ លការងារលទធក្មមម្បចឆំ្ន ២ំ០១៩។ 
៧.៣. ការងារបគុគលកិ 
 ក. ការងារព្គប់ព្គងម្ហ្វនតី 

ម្ក្បខែ័ឌ ឆ្ន ២ំ០១៩ មាន ចនំួន១ ៩៣០នក្់ ម្េី៥៤៤នក្់ ម្ក្បខែ័ឌ ម្បសភទ(ក្) ចនំួន១ ៦១៧នក្ ់
ម្ក្បខែ័ឌ ម្បសភទ(ខ) ចំនួន១១៧នក្ ់ម្ក្បខ័ែឌ ម្បសភទ(រ) ចំនួន១៩៦នក្់ រមួមាន៖ 

− ថ្នន ក្់ក្ណ្តត ល     :   ១ ៤១១  នក្ ់
• មហ្វនតមី្ក្បខែ័ឌ ាក្់ណេតង   :  ១ ៣២០  នក្ ់
• មហ្វនតីមិនណមនម្ក្បខែ័ឌ មុខងារសាធារែៈ :                ៦០  នក្ ់
• មហ្វនតីសៅសម្ៅម្ក្បខែ័ឌ សដ្ីម   :                ០៦  នក្ ់
• មហ្វនតីសាថ នត្ំណ្តងពាែិជ្ជក្មម   :                ១៥  នក្ ់
• មហ្វនតីេថិត្ក្នុងភាព្ទំសនរោម នសបៀវត្ស  :            ១០  នក្ ់

− ថ្នន ក្់រាជ្ធានី សខត្ត    :           ៥១៩  នក្ ់  
• ម្ក្បខែ័ឌ ាក្់ណេតង    :          ៥១២  នក្ ់  
• មហ្វនតីេថិត្សៅសម្ៅម្ក្បខែ័ឌ សដ្មី  :                   ១  នក្ ់
• មហ្វនតីេថិត្ក្នុងភាព្ទំសនរោម នសបៀវត្ស  :             ៦  នក្ ់

− សាថ នភាព្ម្ក្បខែ័ឌ មហ្វនតីរាជ្ការ សក្ីនក្នុងឆ្ន  ំ :        ៣៧ នក្ ់
• មហ្វនតមី្ក្បខែ័ឌ ស្ទរចូល   :         ៣២  នក្ ់

 

របាយការណ៍បកូសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៩ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០២០  26 

− បានអនុញ្ញញ ត្ឱ្យនេិសតិ្ ចំននួ៤៦៦នក្់ ណដ្លមក្ព្ីបណ្តត េក្លវទិាល័យ នងិវទិាសាថ ន ចំនួន៧  សធវី
ក្មមេិក្ាេតីព្ី “ម្បព្ន័ធម្រប់ម្រងេុវត្ថិភាព្មាូបអាោរ និងវធិសីាហ្វេតវភិាររក្សារធាតុ្រីមី និងបាក្់សត្រសីៅ
ក្នុងមាូបអាោរ”។ 

៦.៨ ការងារកសាងសម្តាភាព និងកិចចព្បជ្ុាំសាំខាន់ៗ 
− បានសបកី្វរគបែតុ ុះបណ្តត លដ្ទក្នុង ចនំួន៩សលកី្ សដ្ឋយមានមហ្វនតីចូលរមួ ចំននួ៨៣៩នក្់ សម្កាមម្បធានបទ
េំខាន់ៗដូ្ចា៖ ការអនុវត្តចាប់របេ់មហ្វនតនីររបាលយុត្តធិម៌ ការយលដ់្ឹងេតីព្ីចាប់ម្បក្ួត្ម្បណជ្ងនិង               
មូលដ្ឋឋ នដនម្បព្័នធចាប់ក្មពុា នីត្ិវធិីដនការម្ត្តួ្ព្និិត្យទនំញិណដ្លមានោនិភយ័ ការម្រប់ម្រងរុែភាព្                       
េុវត្ថិភាព្សលី្ លតិ្្លទំនញិ និងសេវា យនតការដនការ្តលក់្ិចចេហការរវាង អរគនយក្ដ្ឋឋ នរយនិងរដ្ឋឋ ក្រ               
ក្មពុា និងអរគនយក្ដ្ឋឋ នក្មពុាម្ត្ួត្ព្និិត្យទំនិញនីហរែ័ អាហរែ័ នងិបហ្វងាា បការណក្ែងបនែំ(កាកុំ្ងម្ត្ូល)  

− បានទទលួសធវីាមាច េ់្ទុះនិងសធវីាម្បធានដ្ឹក្នកំ្ិចចម្បជុ្ំសលកី្ទី១៩ ដនម្ក្ុមការងារកូ្ដ្ិចអាសា ន 
− បានទទលួសធវីាមាច េ់្ទុះសរៀបចំេននេិីទអាសា នសលកី្ទ៨ី េតីព្ីការម្បក្ួត្ម្បណជ្ង ណដ្លមានត្ំណ្តងចូល
រមួមក្ព្ីម្ក្េួង/សាថ ប័នាត្ ិ ម្បសទេាេមាជ្ិក្អាសា ន សាថ ប័នម្បក្ួត្ម្បណជ្ងអនតរាត្និិងដដ្រូ                  
អភិវឌ្ឍន៍ម្បមាែ២០០នក្ ់

− បានទទលួការអនុញ្ញញ ត្ចត្ប់ញ្ចូ ន មហ្វនតីទទលួបនទុក្ចែុំចទំនក្់ទនំងាត្ិេម្មាបក់ារងារេុវត្ថិភាព្
មាូបអាោរ ក្ចិចការពារអនក្សម្បីម្បាេ់ នងិក្ិចចការម្បក្ួត្ម្បណជ្ង បានចូលរមួក្នុងក្ចិចម្បជុ្ថំ្នន ក្់ត្ំបន់ និង
អនតរាត្ិ ចំនួន២៩សលីក្ និងេិកាខ សាោ ចំននួ១២សលីក្ សដ្ឋយមានមហ្វនតីចូលរមួ ចំននួ៦៨នក្។់ 

 
៧. ការងារព្គង់ព្គងរដ្ឋបាល និងហរិញ្ាវតាុ 6 

៧.១. ការព្គប់ព្គងរដ្ឋបាលទ្ូដៅ  
− ចុុះសលខលិខតិ្ចូលបាន ចនំនួ៥ ៨៥០ចាប់ លិខិត្សចញបាន ចំននួ៤ ២២៧ចាប់ លខិិត្ម្បកាេបាន 
ចំនួន២៨២ចាប ់ សបេក្ក្មមបាន ចំនួន១ ៦៤៤ចាប់ ដ្កីាអមបាន ចនំួន៦៩ចាប់ បញ្ជ ីពាែិជ្ជក្មម
បាន ចំននួ១ ២០៣ចាប់ នងិសរៀបចំលខិិត្អសញ្ជ ីញចូលរមួម្បជុ្ំនិងេិកាខ សាោបាន ចំននួ៣៨៤ចាប់  

− បូក្េរុបនិងសធវីរបាយការែ៍ម្បជុ្ំម្បចេំបាដ ហ៍បាន ចំនួន៧សលីក្ ម្បចណំខបាន ចំននួ៨សលីក្ ម្ត្ីមាេ
បាន ចំននួ១សលីក្ ឆមាេបាន ចំនួន១សលកី្ ម្បាបំនួណខបាន ចំនួន១សលកី្ នងិក្ំពុ្ងសធវកីារបូក្េរបុចង
ម្ក្ងរបាយការែ៍េម្មាប់េននិបាត្ឆ្ន ២ំ០១៩ និងទិេសៅឆ្ន ២ំ០២០ 

− សរៀបចំសាលម្បជុ្ំម្បចេំបាដ ហ៍ ចំននួ៧សលីក្ ម្បជុ្ំអនតរម្ក្េួង ចំននួ២២៩សលកី្ ម្បជុ្ំាមួយរែៈ
ម្បត្ិភូអនតរាត្ិ ចនំួន៧៨សលកី្ ម្បជុ្ំាមយួរែៈម្បត្ិភូាត្ិ ចំនួន១៥សលីក្ ម្បជុ្ំដ្ទក្នុងម្ក្េងួ ចំននួ
១០០សលកី្ វរគបែដុ ុះបណ្តដ ល ចំននួ៣៥សលីក្ ព្ធិីចុុះហត្ថសលខា ចំនួន១សលកី្ ទទួលនិងជូ្នដ្ំសែីរ                 
រែៈម្បត្ិភូ ចំនួន៨សលកី្ 

− បានទទលួអនក្មក្អាន ចំននួ៣០នក្់ អនក្មក្ខចីសេៀវសៅឬឯក្សារបាន ចនំួន១៩នក្ ់ ទទួលឯក្សារ
បញ្ចូ លសៅបណ្តណ ល័យ ចនំួន២៦៤ក្ាល 

− ចូលរមួបំសព្ញក្ចិចការស្សងៗ និងម្បជុ្ំននសៅក្នុង និងសម្ៅម្ក្េួងមយួចំននួសទៀត្។ 
៧.២. ការងារហរិញ្ាវតា ុ
 ក. សាា នភាពចាំណូល 

 
6 ម្បភព្៖ អរគនយក្ដ្ឋឋ នរដ្ឋបាល និងហរិញ្ញវត្ថុ   
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ណ្នការចែូំលថ្វកិារដ្ឋឆ្ន ២ំ០១៩ មានចំននួ៖ ១៧២ ១៦៧ ០០០ ០០០សរៀល េរបុអនុវត្ត
ចំែូលឆ្ន ២ំ០១៩ មានចនំួន ៖ ១០៧ ៩៨៥ ៦៩៣ ៣៧៦សរៀល សេមនីឹង៦២,៧% ដនណ្នការចែូំលម្បចំ
ឆ្ន ២ំ០១៩ សបីសម្បៀបសធៀបនឹងការអនុវត្តឆ្ន ២ំ០១៨ ថ្យចុុះម្បមាែ៥០,៦%។  

ការថ្យចុុះចែូំលសនុះ រឺសដ្ឋយមានការណក្េម្មលួសាថ បន័មានេមត្ថក្ចិចម្ត្ួត្ព្ិនិត្យទនំិញនសំចញ-នំ
ចូល សដ្មីបេីម្មលួពាែិជ្ជក្មម និងព្ម្ងឹងភាព្ម្បក្តួ្ម្បណជ្ងក្មពុា ការលុបសចលនូវការសចញវញិ្ញញ បនបម្ត្បញ្ញជ ក្់
សដ្ីមក្ំសែីត្ទនំិញ (CO) េម្មាប់ម្បសទេមិនមានត្ម្មូវការ និងការចុុះបញ្ជ ីអនក្នសំចញ(Registered Exporter 
System-REX) របេ់េហភាព្អឺរ  ុប ណដ្លម្ក្មុហ ុន សរាងចម្ក្នសំចញ អាចេវ័យម្បកាេព្ីសដ្មីក្ំសែីត្ទនំញិ
សដ្ឋយខែួនឯង សដ្ឋយមិនត្ម្មូវឱ្យសធវកីារសេនីេុំវញិ្ញញ បនបម្ត្បញ្ញជ ក្់សដ្ីមក្ំសែីត្ទំនិញ ព្ីម្ក្េួងពាែិជ្ជក្មម។ 
 ែ. សាា នភាពឥណទនថវិកា 

• ឥែទនឆ្ន ២ំ០១៩ មានចនំនួ  ៖  ១២៧ ៨៩១ ០០០ ០០០ សរៀល 
• បានចំណ្តយក្នុងឆ្ន ២ំ០១៩ មានចំននួ  ៖ ១២៤ ៦៩២ ៥៧២ ៩៤៥ សរៀល 
• សេមីនឹង ៩៧,៥% ដនឥែទនថ្វកិាណដ្លបាន្ដល ់
ក្នុងការអនុវត្តឥែទនថ្វកិា មហ្វនតីជ្ំនញបានេហការាមួយម្បត្ិភូអធិការក្ិចចដនម្ក្េងួសេដ្ឋក្ចិច និង                  

ហរញិ្ញវត្ថុ ព្ិនិត្យស្ទៀត្ផ្ទទ ត្់រាល់ឯក្សារេក្ខបី័ម្ត្ចែូំល-ចំណ្តយ សដ្ីមបឱី្យម្េបតាមក្មមវធិីក្ំណែទម្មង់ហរិញ្ញវត្ថុ
សាធារែៈ។ 

រាល់ចែូំល-ចំណ្តយទងំអេ់របេ់ម្ក្េួងពាែិជ្ជក្មម ម្ត្ូវបានបញ្ចូលក្នុងម្បព្័នធម្រប់ម្រងចែូំលមិន
ណមនសារសព្ីព្នធ(NRMIS) នងិម្បព្័នធម្រប់ម្រងហរិញ្ញវត្ថុសាធារែៈ(FMIS) ាម្បច។ំ 
គ.ការងារលទ្ធកម្ម 

− បានសរៀបចំដ្ំសែីរការឯក្សារចរចនិងម្បកាេសដ្ញដថ្ែេមាា រៈការោិល័យ សម្រឿងេងាា រមឹ សម្បងឥនធនៈ 
រថ្យនត និងការជ្ួេជុ្លសាងេង់នន សដ្ឋយមានការចូលរមួព្ីអងគភាព្លទធក្មមម្ក្េងួសេដ្ឋក្ចិច និង
ហរិញ្ញវត្ថុ និងអងគភាព្ម្បឆ្ងំអំសព្ីពុ្ក្រលួយ  

− សធវីរបាយការែ៍បូក្េរុបលទធ្ លការងារលទធក្មមម្បចឆំ្ន ២ំ០១៩។ 
៧.៣. ការងារបគុគលកិ 
 ក. ការងារព្គប់ព្គងម្ហ្វនតី 

ម្ក្បខែ័ឌ ឆ្ន ២ំ០១៩ មាន ចនំួន១ ៩៣០នក្់ ម្េី៥៤៤នក្់ ម្ក្បខែ័ឌ ម្បសភទ(ក្) ចនំួន១ ៦១៧នក្ ់
ម្ក្បខែ័ឌ ម្បសភទ(ខ) ចំនួន១១៧នក្ ់ម្ក្បខ័ែឌ ម្បសភទ(រ) ចំនួន១៩៦នក្់ រមួមាន៖ 

− ថ្នន ក្់ក្ណ្តត ល     :   ១ ៤១១  នក្ ់
• មហ្វនតីម្ក្បខែ័ឌ ាក្់ណេតង   :  ១ ៣២០  នក្ ់
• មហ្វនតីមិនណមនម្ក្បខែ័ឌ មុខងារសាធារែៈ :                ៦០  នក្ ់
• មហ្វនតីសៅសម្ៅម្ក្បខែ័ឌ សដ្ីម   :                ០៦  នក្ ់
• មហ្វនតីសាថ នត្ំណ្តងពាែិជ្ជក្មម   :                ១៥  នក្ ់
• មហ្វនតីេថិត្ក្នុងភាព្ទំសនរោម នសបៀវត្ស  :            ១០  នក្ ់

− ថ្នន ក្់រាជ្ធានី សខត្ត    :           ៥១៩  នក្ ់  
• ម្ក្បខែ័ឌ ាក្់ណេតង    :          ៥១២  នក្ ់  
• មហ្វនតីេថិត្សៅសម្ៅម្ក្បខែ័ឌ សដ្មី  :                   ១  នក្ ់
• មហ្វនតីេថិត្ក្នុងភាព្ទំសនរោម នសបៀវត្ស  :             ៦  នក្ ់

− សាថ នភាព្ម្ក្បខែ័ឌ មហ្វនតីរាជ្ការ សក្ីនក្នុងឆ្ន  ំ :        ៣៧ នក្ ់
• មហ្វនតីម្ក្បខែ័ឌ ស្ទរចូល   :         ៣២  នក្ ់
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• សរៀបចំេិកាខ សាោ្សព្វ្ ាយ េតីព្ីនីត្ិវធិី ដនការ្តល់សេវាសាធារែៈរបេ់ម្ក្េួងពាែិជ្ជក្មម ដ្ល់
មហ្វនតរីាជ្ការ េេិសនិេសតិ្ នងិអាជ្ីវក្រ ចនំួន៤សខត្ត សៅសខត្តក្ំព្ង់ចម បាត្់ដ្ំបង តាណក្វ  និងសខត្ត
ក្ំព្ត្ មានចំននួ៣៥០នក្ ់ 

• ចត្់បញ្ជូ នមហ្វនតីក្មមេកិ្ាម្ក្បខ័ែឌ ឆ្ន ២ំ០១៧ និង២០១៨ ឱ្យចូលរមួវរគបែតុ ុះបណ្តត លដ្ំបូងសៅ
សាោភូមនិទរដ្ឋបាល វរគបែតុ ុះបណ្តត លទ១ីនិងទី២េម្មាប់ទីម្បឹក្ាពាែិជ្ជក្មម និងអនុព្័នធ                       
ពាែិជ្ជក្មម វរគបែតុ ុះបណ្តត លេម្មាបថ់្នន ក្់ដ្កឹ្នាំនរកី្នុងមុខត្ំណែងាអនុរដ្ឋសលខាធិការ និងា
អរគនយក្រងសៅសាោភូមនិទរដ្ឋបាល និងវរគបែតុ ុះបណ្តត លមយួចំននួសទៀត្ាមួយមជ្ឈមែឌ ល
ក្ិចចេហម្បត្ិបត្តិការក្មពុា េងាបុរ ីរាជ្ធានីភនំសព្ញ 

− បែតុ ុះបណ្តត លសម្ៅម្បសទេ 
ចត្ម់ហ្វនតីចូលរមួវរគបែតុ ុះបណ្តត ល េិកាខ សាោនងិក្ិចចម្បជុ្ំ េរុបចនំួន៧០នក្់ ម្េីចំនួន២៣នក្ ់                

រមួមាន៖ វរគបែតុ ុះបណ្តត លខែី និងមធយមសៅម្បសទេេ ុយណអ ត្ នូណវលសហស ង់ ចិន ឥណ្តឌ  កូ្សរ   នងិម្បសទេេិងាបុរ។ី 
 

៨. ព្កមុ្ហ ុនហ្វហគនីដព្តដ្ 7 

 ក. ការងារគណដនយយ 
− េក្មមភាព្អាជ្ីវក្មមបា នស់ាម ន ឆ្ន ២ំ០១៩ 

• េរុបចែូំល     = ២២ ២៨៩ ៩១០ ០០០៛  
• េរុបចណំ្តយ     = ២១ ៦២០ ៣០០ ០០០៛ 
• ចំសែញដុ្ល     =            ៦៦៩ ៦១០ ០០០៛ 

− េក្មមភាព្អាជ្ីវក្មមសម្ោងទុក្ ឆ្ន ២ំ០២០ 
• េរុបចែូំល     = ២៤ ០៤៩ ៧២៥ ០០០៛  
• េរុបចណំ្តយ     = ២៣ ៤៦៥ ៤៨១ ០០០៛ 
• ចំសែញដុ្ល     =             ៥៨៤ ២៤៤ ០០០៛ 

 ែ. ការងារអាជ្ីវកម្ម 
− េដុក្សដ្ីមម្ោឆ្ន ២ំ០១៩ 

• អងារអុីណអ រ៣៥%     = ១ ៥៤០ ៦៥០ រម្ក្ 
• អងារណេនម្ក្អូប     =         ២ ៥០០ រម្ក្        

− អងារទិញេម្មាបល់ក្់សចញ ក្នុងឆ្ន ២ំ០១៩    =   ៤ ៤២០ ០០០ រម្ក្  
− អងារលក្់សចញក្នុងរយៈសព្ល១០ណខ ឆ្ន ២ំ០១៩  =   ៤ ៤២០ ៥០០ រម្ក្ 
− េតុក្ចុងម្ោ ណខតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៩     =   ១ ៥៤០ ៦៥០ រម្ក្ 
− េតុក្សៅក្នុងអាោរលក្់រាយ    =                  ២ ០០០ រម្ក្  
− េដុក្អងារអាជ្ីវក្មមរុែភាព្៣៥% តាមបណ្តត សខត្ត ម្ក្ុង =   ១ ៥៤២ ៦៥០ រម្ក្ 
− ការងារសេបៀងសម្ត្ៀមបម្មុងរដ្ឋ 

• អងារេតុក្សដ្ីមឆ្ន ២ំ០១៩    =      ១៤ ៥៥៧ ៣៤៦ រម្ក្ 
• អងារបញ្ចូលក្នុងរយៈសព្ល១០ណខ ឆ្ន ២ំ០១៩  =      ១ ៨០៥ ៤០០ រម្ក្ 
• អងារបសញ្ចញក្នុងរយៈសព្ល១០ណខ ឆ្ន ២ំ០១៩  =              ២០៥ ០០០ រម្ក្(ជូ្នរ.ជ្.រ.ម) 
• អងារេតុក្ចុងម្ោណខតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៩   =      ១៦ ១៥៧ ៧៤៦ រម្ក្ 

 
7 ម្បភព្៖ ម្ក្ុមហ ុន ហ្វហគីនសម្ត្ដ្  
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• មហ្វនតីចូលបសម្មីការងារវញិសម្កាយទំសនរោម នសបៀវត្ស:                   ៥  នក្ ់
− សាថ នភាព្ម្ក្បខែ័ឌ មហ្វនតីរាជ្ការថ្យក្នុងឆ្ន  ំ  :        ៧៣ នក្ ់

• ចូលនិវត្តន៍(ថ្នន ក្់ក្ណ្តត ល)   :                  ១២ នក្ ់
• ចូលនិវត្តន៍(ថ្នន ក្់រាជ្ធានី សខត្ត)  :                ២៤ នក្ ់
• មហ្វនតីម្ក្បខែ័ឌ ស្ទរសចញ   :            ៩ នក្ ់
• លុបស ម្ ុះសចញព្ីម្ក្បខែ័ឌ ចនំួន  :                ១៤ នក្ ់

ក្នុងសនុះមាន៖ លុបសដ្ឋយសាមខីែួនេុោំឈប ់       :                              ៣ នក្ ់
                    លុបសដ្ឋយមហ្វនតីសបាុះបង់ម្ក្បខ័ែឌ     :                              ៧  នក្ ់

                                លុបសដ្ឋយមហ្វនតីទទលួមរែភាព្       :                               ៤ នក្ ់
− ម្ក្េួងបានសេនីេុំសម្រឿងឥេសរយិយេតាមម្បសភទជូ្នថ្នន ក្ដ់្ឹក្ន ំ មហ្វនតីរាជ្ការសម្កាមឱ្វាទ នងិទីម្បឹក្ា

ពាែិជ្ជក្មមម្បចសំៅសម្ៅម្បសទេមួយចំនួន ណដ្លមានសាន ដដ្លអក្នុងការបំសព្ញការងារក្នុងឆ្ន ២ំ០១៨ 
ក្នែងមក្រមួមាន៖ 
• សម្រឿងឥេសរយិយេថ្នន ក្់ម្ព្ុះរាាណ្តចម្ក្ក្មពុា  
• សម្រឿងឥេសរយិយេថ្នន ក្់េុវតាថ រា និងសមដ្ឋយការងារ។     

 ែ. ការងារចត់តា ាំងម្ហ្វនតី  
ណត្ងតាងំ និងេម្មួលភារក្ិចចមហ្វនតីរាជ្ការសដ្ឋយម្ព្ុះរាជ្ម្ក្តឹ្យ អនុម្ក្ឹត្យ និងម្បកាេេរុប ចំនួន១៥៨នក្ ់

(ម្េី៤៤នក្់) ក្នុងសនុះមាន៖ 
• ថ្នន ក្់ក្ណ្តដ ល១៤៨នក្់(ម្េ៤ី០នក្់) 
• ថ្នន ក្់មនទីររាជ្ធានី សខត្ត១០នក្់(ម្េី៤នក្់) 
• ចត្់បញ្ជូ នមហ្វនតីក្មមេកិ្ា ចំននួ៥៤នក្់ ក្នុងសនុះម្េី២០នក្់ ម្បសភទម្ក្បខែ័ឌ (ក្.៣-៤) ចំនួន 

៤៥នក្់ ម្បសភទម្ក្បខែ័ឌ (ខ.៣-៤) ចំនួន៤នក្់ ម្បសភទម្ក្បខែ័ឌ (រ-១០) ចំននួ៥នក្់ ឱ្យសៅ
បសម្មីការងារតាមបណ្តត អងគភាព្សម្កាមឱ្វាទម្ក្េួង 

ម្ក្េួងបានចត្ប់ញ្ជូ នថ្នន ក្់ដ្កឹ្ន ំនិងមហ្វនតីរាជ្ការ ចំនួន១២រូប ចូលរមួក្នុងយនដការស្សងៗដូ្ចា៖ 
• ាេមាជ្កិ្រែៈក្មាម ធិការណក្ទម្មង់រដ្ឋបាលសាធារែៈ 
• ាេមាជ្កិ្រែៈក្មាម ធិការាត្ិម្បឆ្ងំព្លក្មមកុ្មារ 
• ាេមាជ្កិ្រែៈក្មាម ធិការាត្ិេនតេុិខអាកាេចរែ៍េុីវលិ 
• ាេមាជ្កិ្សលខាធិការដ្ឋឋ ន ដនរែៈបញ្ញជ ការេនតេុិខអចដិហ្វនតយ ៍
• ាេមាជ្កិ្រែៈក្មាម ធកិារដ្កឹ្នកំ្មមវធិ ីការម្រប់ម្រងធនធានទកឹ្ នងិការផ្ទែ េ់បដូរវេិ័យក្េកិ្មម សៅក្មពុា 
• ាត្ំណ្តងសដ្ីមបចូីលរមួម្បជុ្ំវភិារសាថ នភាព្សេដ្ឋក្ិចច េងគមក្ិចច នងិវបបធម៌ម្បចឆំ្ន  ំ
• ាេមាជ្កិ្ម្ក្ុមការងារសរៀបចមំ្ក្បខែ័ឌ  នងិវធិានដនម្បព្័នធេវនក្មមដ្ទក្នុង និងអធិការក្ចិច 
• ាម្ក្ុមការងារេម្មបេម្មួល ការងារម្រប់ម្រងសម្ោុះមហនតរាយ 
• ាម្ក្ុមការងារអនតរម្ក្េួងេម្មាប់សរៀបចំណ្នការសមត្ភាជ ប់សេដ្ឋក្ិចចក្មពុា សវៀត្ណ្តមដ្ល់ឆ្ន ២ំ០៣០ 
• ាេមាជ្កិ្ដនម្ក្ុមម្បឹក្ាបែណសារ 
• ាេមាជ្កិ្ម្ក្ុមការងារសរៀបចសំេចក្ដីម្ពាងម្ក្បខែ័ឌ សោលនសោបាយរដ្ឋឋ ភបិាលឌ្ជី្ីថ្ល 
• េមាជ្ិក្ម្ក្ុមម្បកឹ្ាេថិត្។ិ 

 គ. ការងារអភ្វិឌ្ឍនធ៍្នធានម្នសុស 
− បែតុ ុះបណ្តត លក្នុងម្បសទេ 

• បានចត្់បញ្ជូ នមហ្វនតីឱ្យចូលរមួវរគបែតុ ុះបណ្តត លខែី ចនំួន១០៧នក្់ ក្នុងសនុះមានម្េី ចនំួន៤៧នក្ ់
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• សរៀបចំេិកាខ សាោ្សព្វ្ ាយ េតីព្ីនីត្ិវធិី ដនការ្តល់សេវាសាធារែៈរបេ់ម្ក្េួងពាែិជ្ជក្មម ដ្ល់
មហ្វនតីរាជ្ការ េេិសនិេសតិ្ នងិអាជ្ីវក្រ ចនំួន៤សខត្ត សៅសខត្តក្ំព្ង់ចម បាត្់ដ្ំបង តាណក្វ  និងសខត្ត
ក្ំព្ត្ មានចំននួ៣៥០នក្ ់ 

• ចត្់បញ្ជូ នមហ្វនតីក្មមេកិ្ាម្ក្បខ័ែឌ ឆ្ន ២ំ០១៧ និង២០១៨ ឱ្យចូលរមួវរគបែតុ ុះបណ្តត លដ្ំបូងសៅ
សាោភូមនិទរដ្ឋបាល វរគបែតុ ុះបណ្តត លទ១ីនិងទី២េម្មាប់ទីម្បឹក្ាពាែិជ្ជក្មម និងអនុព្័នធ                       
ពាែិជ្ជក្មម វរគបែតុ ុះបណ្តត លេម្មាបថ់្នន ក្់ដ្កឹ្នាំនរកី្នុងមុខត្ំណែងាអនុរដ្ឋសលខាធិការ និងា
អរគនយក្រងសៅសាោភូមនិទរដ្ឋបាល និងវរគបែតុ ុះបណ្តត លមយួចំននួសទៀត្ាមួយមជ្ឈមែឌ ល
ក្ិចចេហម្បត្ិបត្តិការក្មពុា េងាបុរ ីរាជ្ធានីភនំសព្ញ 

− បែតុ ុះបណ្តត លសម្ៅម្បសទេ 
ចត្់មហ្វនតីចូលរមួវរគបែតុ ុះបណ្តត ល េិកាខ សាោនងិក្ិចចម្បជុ្ំ េរុបចនំួន៧០នក្់ ម្េីចំនួន២៣នក្ ់                

រមួមាន៖ វរគបែតុ ុះបណ្តត លខែី និងមធយមសៅម្បសទេេ ុយណអ ត្ នូណវលសហស ង់ ចិន ឥណ្តឌ  កូ្សរ   និងម្បសទេេិងាបុរ។ី 
 

៨. ព្កមុ្ហ ុនហ្វហគនីដព្តដ្ 7 

 ក. ការងារគណដនយយ 
− េក្មមភាព្អាជ្ីវក្មមបា នស់ាម ន ឆ្ន ២ំ០១៩ 

• េរុបចែូំល     = ២២ ២៨៩ ៩១០ ០០០៛  
• េរុបចណំ្តយ     = ២១ ៦២០ ៣០០ ០០០៛ 
• ចំសែញដុ្ល     =            ៦៦៩ ៦១០ ០០០៛ 

− េក្មមភាព្អាជ្ីវក្មមសម្ោងទុក្ ឆ្ន ២ំ០២០ 
• េរុបចែូំល     = ២៤ ០៤៩ ៧២៥ ០០០៛  
• េរុបចណំ្តយ     = ២៣ ៤៦៥ ៤៨១ ០០០៛ 
• ចំសែញដុ្ល     =             ៥៨៤ ២៤៤ ០០០៛ 

 ែ. ការងារអាជ្ីវកម្ម 
− េដុក្សដ្ីមម្ោឆ្ន ២ំ០១៩ 

• អងារអុីណអ រ៣៥%     = ១ ៥៤០ ៦៥០ រម្ក្ 
• អងារណេនម្ក្អូប     =         ២ ៥០០ រម្ក្        

− អងារទិញេម្មាបល់ក្់សចញ ក្នុងឆ្ន ២ំ០១៩    =   ៤ ៤២០ ០០០ រម្ក្  
− អងារលក្់សចញក្នុងរយៈសព្ល១០ណខ ឆ្ន ២ំ០១៩  =   ៤ ៤២០ ៥០០ រម្ក្ 
− េតុក្ចុងម្ោ ណខតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៩     =   ១ ៥៤០ ៦៥០ រម្ក្ 
− េតុក្សៅក្នុងអាោរលក្់រាយ    =                  ២ ០០០ រម្ក្  
− េដុក្អងារអាជ្ីវក្មមរុែភាព្៣៥% តាមបណ្តត សខត្ត ម្ក្ុង =   ១ ៥៤២ ៦៥០ រម្ក្ 
− ការងារសេបៀងសម្ត្ៀមបម្មុងរដ្ឋ 

• អងារេតុក្សដ្ីមឆ្ន ២ំ០១៩    =      ១៤ ៥៥៧ ៣៤៦ រម្ក្ 
• អងារបញ្ចូលក្នុងរយៈសព្ល១០ណខ ឆ្ន ២ំ០១៩  =      ១ ៨០៥ ៤០០ រម្ក្ 
• អងារបសញ្ចញក្នុងរយៈសព្ល១០ណខ ឆ្ន ២ំ០១៩  =              ២០៥ ០០០ រម្ក្(ជូ្នរ.ជ្.រ.ម) 
• អងារេតុក្ចុងម្ោណខតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៩   =      ១៦ ១៥៧ ៧៤៦ រម្ក្ 

 
7 ម្បភព្៖ ម្ក្ុមហ ុន ហ្វហគីនសម្ត្ដ្  



 

របាយការណ៍បកូសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៩ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០២០  31 

• បសងាីននូវការព្ម្ងឹងធនធានមនុេស តាមរយៈវរគបែដុ ុះបណ្តដ ល និង្ដួចស្ដីមរំនិត្ ឱ្យសក្មងម្េី និង 
សក្មងម្បុេ បានចូលសរៀនដូ្ចោន  

• បសងាីននូវក្ំសែីនសេដ្ឋក្ិចចដ្ល់ហ្វេតី និងសេដ្ឋក្ចិចាត្ិ(តាមរយៈវរគបែដុ ុះបណ្តដ លឱ្យហ្វេតីោ ន                 
្ដួចស្ដីមមុខរបរ សចុះសធវីអាជ្ីវក្មម)។ 
 

១០. ការងារអរគ ធ្ិការដ្ឋឋ ន 9 
− បានចុុះសធវីអធកិារក្ិចច ចំននួ៧១អងគភាព្ ក្នុងសនុះមាន៖ មនទីរពាែិជ្ជក្មមរាជ្ធាន ី សខត្ត ២៥អងគភាព្                           
សាខាកាកុំ្ងម្ត្ូលម្បចសំខត្ត ២៣អងគភាព្ និងនយក្ដ្ឋឋ នចែុំុះទីេតកីារម្ក្េងួ ២៣អងគភាព្។                    
អនុសាេន៍ណដ្លត្ម្មូវឱ្យមានការណក្លមអ រមួាន៖ 
• ក្ំហុេឆគងទក្ទ់ងនងឹ ការងារម្រប់ម្រងរដ្ឋបាល បសចចក្សទេ ចំនួន  ១១ក្រែី 
• ក្ំហុេឆគងទក្ទ់ងនងឹ ការងាររែសនយយ ហរិញ្ញវត្ថុ  ចំនួន      ៩ក្រែី  
• ក្ំហុេឆគងទក្ទ់ងនងឹ ការម្រប់ម្រងម្ទព្យេមបត្តិរដ្ឋ  ចំនួន     ៦ក្រែី 
• ក្ំហុេឆគងទក្ទ់ងនងឹ ការម្រប់ម្រងការសធវអីាជ្ីវក្មម  ចំនួន  ១០ក្រែី 

− បានជូ្នដ្ំែឹង តាមដ្ឋន និងវាយត្ដមែលទធ្ល ដនការណក្លមអចែុំចខវុះខាត្ តាមអនុសាេន៍របេ់
ម្បត្ិភូម្ក្េួងសេដ្ឋក្ិចចនិងហរិញ្ញវត្ថុ និងម្ក្េួងទំនក្់ទំនងាមួយរដ្ឋេភា ម្ព្ឹទធេភា និងអធិការក្ចិច 
ណដ្លបានសលីក្ស ងី ចំននួ២៥អងគភាព្ 

− បានចុុះសធវីអធកិារក្ិចចសដ្ឋយមនិជូ្នដ្ែឹំងមុន(Spot Check) ចំនួន១០សលីក្ សៅសលកីារងារម្រប់ម្រង
បញ្ជ ីវត្តមានមហ្វនតីរាជ្ការនិងមហ្វនតីាប់ក្ចិចេនា សៅតាមអងគភាព្ចែុំុះទីេតីការម្ក្េួងពាែិជ្ជក្មម 

− បានតាមដ្ឋន ម្ត្ួត្ព្ិនិត្យ បូក្េរុប នងិសធវីរបាយការែ៍ េតីព្ីសាម រត្ីដនការអនុវត្តការងារ និងរបបម្បជុ្ំ
របេ់អងគភាព្ចំែុុះទីេតីការម្ក្េួង និងមនទីរពាែិជ្ជក្មមរាជ្ធានី សខត្ត េរុប១២សលីក្ សេមីនឹង ៥២អងគភាព្ 

− បានបំប នេមត្ថភាព្មហ្វនតីរាជ្ការសៅក្ណនែងសធវកីារ(On the Job Training) ចំនួន១០០សមា ង ពាក្ព់្័នធ
នឹងលិខតិ្បទដ្ឋឋ នរត្ិយុត្តនងិនីត្ិវធិេីម្មាបក់ារចុុះសធវអីធកិារក្ិចច 

− បានសដ្ឋុះម្សាយបែតឹ ង ចំនួន២ក្រែី ទក្ទ់ងនងឹការម្របម់្រង់មហ្វនតរីាជ្ការ។ 
 

១១. ការងារសវនកម្មនផេកនងុ 10 

១១.១. ការចុះដធ្វើសវនកម្មនផេកនងុ 
ណ្អក្តាមណ្នការេវនក្មមម្បចឆំ្ន ២ំ០១៩ នយក្ដ្ឋឋ នេវនក្មមដ្ទក្នុង បានចុុះសធវេីវនក្មម េរុបចំនួន

៥៣អងគភាព្រងេវនក្មម រមួមាន៖ 
 

 ក. អងគភាពថ្នន ក់កណាត ល  
បានសធវីេវនក្មមអងគភាព្ថ្នន ក្ក់្ណ្តត ល ចំននួ១៣អងគភាព្រងេវនក្មម សេមនីឹង ១០០%៖  

− អរគនយក្ដ្ឋឋ នពាែិជ្ជក្មមក្នុងម្បសទេ មាន៤អងគភាព្រងេវនក្មម រឺនយក្ដ្ឋឋ ននីត្ិក្មម នយក្ដ្ឋឋ ន
អភិវឌ្ឍវេិ័យឯក្ជ្ន នយក្ដ្ឋឋ នណ្នការ េថិត្ ិនិងព្័ត្៌មានពាែិជ្ជក្មម និងវទិាសាថ ន បែតុ ុះបណ្តត ល
ពាែិជ្ជក្មម និងម្សាវម្ាវ 

− អរគនយក្ដ្ឋឋ នជ្ំរុញពាែិជ្ជក្មម មាន៣អងគភាព្រងេវនក្មម រឺនយក្ដ្ឋឋ នក្ិចចការព្ពិ្័រែ៍ នយក្ដ្ឋឋ ន
អភិវឌ្ឍន៍ទី្ ារ និងនយក្ដ្ឋឋ នសោលនសោបាយពាែិជ្ជក្មម 

 
9 ម្បភព្៖ អោគ ធិការដ្ឋឋ ន 
10 ម្បភព្៖ នយក្ដ្ឋឋ នេវនក្មមដ ទ្ក្នុង  

 

របាយការណ៍បកូសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៩ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០២០  30 

 គ. ការងារបដចចកដទ្ស 
− ចូលរមួព្និិត្យសរៀបចកំារងារជ្លួដ្ី ឃ្ែ ងំមយួណ្នក្ សៅមែឌ លឃ្ែ ងំ រម៦ និងដ្ីសៅសខត្តម្ព្ុះេីហនុជូ្ន
ក្ំព្ង់ណ្េវយត័្ភនំសព្ញ  

− ចុុះព្ិនតិ្យ នងិសលីក្រសម្មាងជ្េួជុ្លឃ្ែ ងំរបេ់ម្ក្ុមហ ុនហ្វហគនីសម្ត្ដ្សៅសខត្តតាណក្វ 
− ព្ិនិត្យសរៀបចរំសម្មាងសាងេង់ឃ្ែ ងំថ្មីរបេ់ម្ក្ុមហ ុនសៅមែឌ លឃ្ែ ងំ រម៦ ទំហ ំ២៥ម រុែ ៩០ម  
− សលីក្រសម្មាងការងារជ្េួជុ្លណក្លំអអោរសាន ក្់ការក្ណ្តត លរបេ់ម្ក្មុហ ុន សៅ្ារក្ណ្តត ល 
− ចូលរមួជ្យួការងារឃ្ែ ងំក្នុងយុទធនការ្តល់អងារជូ្នម្បាព្លរដ្ឋ  ណដ្លរង្លប ុះពាល់សដ្ឋយសារទកឹ្
ជ្ំនន់សៅតាមបណ្តត សខត្តមួយចំនួន  

− សលីក្រសម្មាងណ្នការហរិញ្ញវត្ថុឆ្ន ២ំ០២០។ 
 

៩. ការងារដយនឌ្័រ 8 

− ម្បជុ្ំព្ិសម្ោុះសោបល់ណបងណចក្ភារក្ិចច នងិដ្ំសែីការអនុវត្តណ្នការេក្មមភាព្បហ្វញ្ញជ បសយនឌ្័រឆ្ន ំ
២០១៩ សៅទីេដកីារម្ក្េងួពាែិជ្ជក្មម(អនក្ចូលរមួ ចំននួ៦២នក្់ ហ្វេត ីចំននួ៥៩នក្)់ 

− សបីក្វរគ្សព្វ្ ាយ េដីព្អីភិម្ក្ម និងយនតការបហ្វញ្ញជ បសយនឌ្រ័ អនុេញ្ញញ េុ-ីដ្ នងិេុវត្តិភាព្ចែីំអាោរ 
សៅសខត្តបាត្ដ់្ំបង(អនក្ចូលរមួ ចំនួន៧៣នក្់ ហ្វេតី ចំនួន៤៨នក្់) 

− សបីក្វរគ្សព្វ្ ាយ េដពី្ីអភិម្ក្ម និងយនតការបហ្វញ្ញជ បសយនឌ្រ័ េមភាព្សយនឌ្័រ និងអត្ថម្បសោជ្ន៍នីត្ិវធិី
ដនការចុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជក្មម(តាមម្បព្័នធេវ័យម្បវត្តក្មម) សៅសខត្តក្ំព្ង់ឆ្ន ងំ(អនក្ចូលរមួ ចំនួន៦៤នក្ ់
ហ្វេតី ចំននួ៤០នក្់) 

− ម្បជុ្ំព្ិនតិ្យ ព្ិសម្ោុះសោបល់សលីសេៀវសៅណ្នការយុទធសាហ្វេតបហ្វញ្ញជ បសយនឌ្័រឆ្ន ២ំ០១៨-២០២៣ ទងំ
ថ្នន ក្់ាត្ិ ថ្នន ក្់សម្កាមាត្ិ ព្និតិ្យសលីវឌ្ឍនភាព្ ទេិសៅ េូចនក្រ នងិបញ្ញា ម្បឈមក្នុងការបហ្វញ្ញជ បសយន
ឌ្័រក្នុងវេិយ័ពាែិជ្ជក្មម(អនក្ចូលរមួចនំួន៧៥នក្់ ហ្វេត ីចនំួន៧២នក្់) 

− ម្បជុ្ំបូក្េរុបេក្មមភាព្ការងារបហ្វញ្ញជ បសយនឌ្័រក្នុងវេិ័យពាែិជ្ជក្មម ទងំថ្នន ក្់ាត្ ិនងិថ្នន ក្់សម្កាមាត្ ិ
ឆ្ន ២ំ០១៩ និងទិេសៅេក្មមភាព្ការងារបហ្វញ្ញជ បសយនឌ្័រឆ្ន ២ំ០២០ សៅទីេដកីារម្ក្េួងពាែិជ្ជក្មម
(អនក្ចូលរមួចំនួន៤៤នក្់ ហ្វេតី ចំននួ៣៧នក្់) 

− ម្ក្ុមការងារ និងថ្នន ក្់ដ្ឹក្ន ំ បានបនតជ្ំរុញសាថ នភាព្ហ្វេត ី ក្នុងម្ក្បខ័ែឌ ម្ក្េងួពាែិជ្ជក្មម នងិសៅក្នុង
ម្បសទេក្មពុា ក្នុងការអនុវត្តសោលនសោបាយក្ំណែទម្មងស់ាធារែៈដនការបហ្វញ្ញជ បសយនឌ្័រ ដូ្ចា៖ 
• ភាររយហ្វេតីណដ្លបានណត្ងតាងំក្នុងរចនេមពន័ធ ាថ្នន ក្ដ់្កឹ្ន ំ ដនការសធវីសេចក្ដីេសម្មចសៅថ្នន ក្់

ម្ក្េួង និងមនទីររាជ្ធានីសខត្តមាន៖ 
o ម្ក្បខែ័ឌ មហ្វនតីរាជ្ការ េរបុចនំួន១ ៩០៧នក្់ (ហ្វេតីចនំួន៥៤៧នក្់) 
o ចំនួនហ្វេតចូីលនិវត្តន៍ឆ្ន ២ំ០១៨ មានចំនួន១៧នក្ ់
o ចំនួនហ្វេតចូីលនិវត្តន៍ឆ្ន ២ំ០១៩ មានចំនួន១៧នក្ ់
o ចំនួនហ្វេតីម្ត្ូវបានត្សមែីងថ្នន ក្់ ឋាននតរេ័ក្ដិ ម្ក្បខ័ែឌ របេ់ខែួនតាមអត្ីត្ភាព្ការងារឱ្យម្េបតាម

សោលការែ៍ឆ្ន ២ំ០១៨ ចំនួន១៦២នក្់ និងឆ្ន ២ំ០១៩ ចំននួ២២៥នក្់។ 
• បសងាីនចនំួនមហ្វនតីរាជ្ការាហ្វេត ី និងចំសែុះដ្ងឹដ្ល់ហ្វេតី ាថ្នន ក្់ដ្ឹក្ន ំ និងម្រប់ម្រង(តាមរយៈ                      

វរគបែដុ ុះបណ្តដ លសៅសាោភូមិនទរដ្ឋបាល នងិតាមរយៈម្ក្េួង មនទីររាជ្ធានី សខត្ត) 

 
8 ម្បភព្៖ ម្ក្មុការងារសយនឌ័្រម្ក្េួងពាែិជ្ជក្មម  
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• បសងាីននូវការព្ម្ងឹងធនធានមនុេស តាមរយៈវរគបែដុ ុះបណ្តដ ល និង្ដួចស្ដីមរំនិត្ ឱ្យសក្មងម្េី និង 
សក្មងម្បុេ បានចូលសរៀនដូ្ចោន  

• បសងាីននូវក្ំសែីនសេដ្ឋក្ិចចដ្ល់ហ្វេតី និងសេដ្ឋក្ចិចាត្ិ(តាមរយៈវរគបែដុ ុះបណ្តដ លឱ្យហ្វេតីោ ន                 
្ដួចស្ដីមមុខរបរ សចុះសធវីអាជ្ីវក្មម)។ 
 

១០. ការងារអរគ ធ្ិការដ្ឋឋ ន 9 
− បានចុុះសធវីអធកិារក្ិចច ចំននួ៧១អងគភាព្ ក្នុងសនុះមាន៖ មនទីរពាែិជ្ជក្មមរាជ្ធានី សខត្ត ២៥អងគភាព្                           
សាខាកាកុំ្ងម្ត្ូលម្បចសំខត្ត ២៣អងគភាព្ និងនយក្ដ្ឋឋ នចែុំុះទីេតកីារម្ក្េងួ ២៣អងគភាព្។                    
អនុសាេន៍ណដ្លត្ម្មូវឱ្យមានការណក្លមអ រមួាន៖ 
• ក្ំហុេឆគងទក្ទ់ងនងឹ ការងារម្រប់ម្រងរដ្ឋបាល បសចចក្សទេ ចំនួន  ១១ក្រែី 
• ក្ំហុេឆគងទក្ទ់ងនងឹ ការងាររែសនយយ ហរិញ្ញវត្ថុ  ចំនួន      ៩ក្រែី  
• ក្ំហុេឆគងទក្ទ់ងនងឹ ការម្រប់ម្រងម្ទព្យេមបត្តិរដ្ឋ  ចំនួន     ៦ក្រែី 
• ក្ំហុេឆគងទក្ទ់ងនងឹ ការម្រប់ម្រងការសធវអីាជ្ីវក្មម  ចំនួន  ១០ក្រែី 

− បានជូ្នដ្ំែឹង តាមដ្ឋន និងវាយត្ដមែលទធ្ល ដនការណក្លមអចែុំចខវុះខាត្ តាមអនុសាេន៍របេ់
ម្បត្ិភូម្ក្េួងសេដ្ឋក្ិចចនិងហរិញ្ញវត្ថុ និងម្ក្េួងទំនក្់ទំនងាមួយរដ្ឋេភា ម្ព្ឹទធេភា និងអធិការក្ចិច 
ណដ្លបានសលីក្ស ងី ចំននួ២៥អងគភាព្ 

− បានចុុះសធវីអធកិារក្ិចចសដ្ឋយមនិជូ្នដ្ែឹំងមុន(Spot Check) ចំនួន១០សលីក្ សៅសលកីារងារម្រប់ម្រង
បញ្ជ ីវត្តមានមហ្វនតីរាជ្ការនិងមហ្វនតីាប់ក្ចិចេនា សៅតាមអងគភាព្ចែុំុះទីេតីការម្ក្េួងពាែិជ្ជក្មម 

− បានតាមដ្ឋន ម្ត្ួត្ព្ិនិត្យ បូក្េរុប នងិសធវីរបាយការែ៍ េតីព្ីសាម រត្ីដនការអនុវត្តការងារ និងរបបម្បជុ្ំ
របេ់អងគភាព្ចំែុុះទីេតីការម្ក្េួង និងមនទីរពាែិជ្ជក្មមរាជ្ធានី សខត្ត េរុប១២សលីក្ សេមីនឹង ៥២អងគភាព្ 

− បានបំប នេមត្ថភាព្មហ្វនតីរាជ្ការសៅក្ណនែងសធវកីារ(On the Job Training) ចំនួន១០០សមា ង ពាក្ព់្័នធ
នឹងលិខតិ្បទដ្ឋឋ នរត្ិយុត្តនងិនីត្ិវធិេីម្មាប់ការចុុះសធវអីធកិារក្ិចច 

− បានសដ្ឋុះម្សាយបែតឹ ង ចំនួន២ក្រែី ទក្ទ់ងនងឹការម្របម់្រង់មហ្វនតីរាជ្ការ។ 
 

១១. ការងារសវនកម្មនផេកនងុ 10 

១១.១. ការចុះដធ្វើសវនកម្មនផេកនងុ 
ណ្អក្តាមណ្នការេវនក្មមម្បចឆំ្ន ២ំ០១៩ នយក្ដ្ឋឋ នេវនក្មមដ្ទក្នុង បានចុុះសធវេីវនក្មម េរុបចំនួន

៥៣អងគភាព្រងេវនក្មម រមួមាន៖ 
 

 ក. អងគភាពថ្នន ក់កណាត ល  
បានសធវីេវនក្មមអងគភាព្ថ្នន ក្ក់្ណ្តត ល ចំននួ១៣អងគភាព្រងេវនក្មម សេមនីឹង ១០០%៖  

− អរគនយក្ដ្ឋឋ នពាែិជ្ជក្មមក្នុងម្បសទេ មាន៤អងគភាព្រងេវនក្មម រឺនយក្ដ្ឋឋ ននីត្ិក្មម នយក្ដ្ឋឋ ន
អភិវឌ្ឍវេិ័យឯក្ជ្ន នយក្ដ្ឋឋ នណ្នការ េថិត្ ិនិងព្័ត្៌មានពាែិជ្ជក្មម និងវទិាសាថ ន បែតុ ុះបណ្តត ល
ពាែិជ្ជក្មម និងម្សាវម្ាវ 

− អរគនយក្ដ្ឋឋ នជ្ំរុញពាែិជ្ជក្មម មាន៣អងគភាព្រងេវនក្មម រឺនយក្ដ្ឋឋ នក្ិចចការព្ិព្័រែ៍ នយក្ដ្ឋឋ ន
អភិវឌ្ឍន៍ទី្ ារ និងនយក្ដ្ឋឋ នសោលនសោបាយពាែិជ្ជក្មម 

 
9 ម្បភព្៖ អោគ ធិការដ្ឋឋ ន 
10 ម្បភព្៖ នយក្ដ្ឋឋ នេវនក្មមដ ទ្ក្នុង  
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១២. សកម្មភាពការងារម្នេីរពាណិជ្ជកម្មរាជ្ធានី ដែតត 
មនទីរពាែិជ្ជក្មមរាជ្ធាន ី សខត្តទងំ២៥ ាសេនធកិាររបេ់ម្ក្េងួពាែិជ្ជក្មម ណដ្លបសំព្ញត្ួនទ ី ម្ទម្ទង់

ណ្នក្បសចចក្សទេេម្មាប់ការងារពាែិជ្ជក្មមសៅថ្នន ក្់សម្កាមាត្ិ សដ្ឋយេសម្មចបានលទធ្ លដូ្ចត្សៅ៖ 
− សចញលិខតិ្អនុញ្ញញ ត្ម្បក្បអាជ្ីវក្មម សេវាក្មម ពាែិជ្ជក្មមបាន ចនំួន១០ ៩៤៥ សៅតាមបណ្តត រាជ្ធាន ី

សខត្តទងំ២៥ 
− សចញលិខតិ្អនុញ្ញញ ត្ម្បក្បអាជ្ីវក្មម សេវាក្មម ពាែិជ្ជក្មមបាន ចំនួន៩ ៦៥០ តាមរយៈការោិល័យ

ម្ចក្សចញ ចូលណត្មួយ សៅតាមម្ក្ុង ម្េកុ្ ខែឌ សោលសៅ 
− សចញលិខតិ្អនុញ្ញញ ត្ម្បក្បអាជ្ីវក្មមាសម្រឿងអលងាា  សោហៈធាតុ្ និងត្បូងថ្មមានត្ំដល េរុបទងំអេ ់

៧៦២ចាប ់
− ្តល់ការម្បកឹ្ាជ្ួយេម្មួលដ្ល់ពាែិជ្ជក្រ អាជ្ីវក្រណដ្លមានបែំងចង់បសងាតី្អាជ្ីវក្មម ការចុុះបញ្ជ ី

ពាែិជ្ជក្មម េហម្ោេ ម្ក្ុមហ ុន ចុុះបញ្ជ ីមា ក្ និងេុំវញិ្ញញ បនបម្ត្បញ្ញជ ក្់សដ្មីក្ំសែីត្ទនំិញ សដ្មីបបីងា    
លក្ខែៈងាយម្េួលដ្ល់ការម្បក្បអាជ្ីវក្មម 

− ្សព្វ្ាយណែនអំពំ្ីត្ម្មូវការទី្ារ  ាព្ិសេេរចឺំសពាុះទនំិញក្េិ្ លណដ្លាត្ម្មូវការក្នុងម្េុក្ និង
ទី្ារអនតរាត្ិ សដ្ីមបតី្ម្មង់ទេិឱ្យក្េិក្រអាចេសម្មចចិត្តសធវីការដ្ឋដុំ្ុះបានម្ត្មឹម្ត្ូវសជ្ៀេវាងការធាែ ក្់ដថ្ែ 
និងការក្ក្េទុះទំនិញ។ 
 

១៣. ព្កុម្ការងារថ្នន កជ់ាតិចះុម្លូដ្ឋឋ ន រាជ្ធានី ដែតត ព្កុង ព្សុក ែណឌ  
សៅក្នុងឆ្ន ២ំ០១៩សនុះ្ងណដ្រ មហ្វនតីរាជ្ការម្ក្េងួពាែិជ្ជក្មម ចប់ព្ីថ្នន ក្អ់រគនយក្រង  រហូត្ដ្លថ់្នន ក្់

ដ្ឹក្នកំ្ពូំ្ល ណត្ងបានចូលរមួក្នុងេក្មមភាព្តាមបណ្តត ម្ក្មុការងារថ្នន ក្់ាត្ិចុុះមូលដ្ឋឋ ន រាជ្ធានី  សខត្ត  ម្ក្ងុ 
ម្េុក្ ខែឌ  សៅទូទងំម្បសទេ សដ្មីបមី្ត្ួត្ព្និិត្យ នងិោមំ្ទការអនុវត្តក្មមវធិីនសោបាយ និងយុទធសាហ្វេត                 
ចតុ្សកាែដ្ណំ្តក្់កាលទ៤ី របេ់រាជ្រដ្ឋឋ ភបិាលក្មពុា ម្បក្បសដ្ឋយភាព្ទទលួខុេម្ត្ូវខពេ់។  

ាមួយោន សនុះណដ្រ ឯក្ឧត្តម សោក្ជ្ំទវ សោក្ សោក្ម្េីណដ្លាម្បធាន អនុម្បធាន ឬេមាជ្ិក្ម្ក្ុម
ការងារនីមួយៗ  បានចូលរមួក្នុងសវទិការសាធារែៈសដ្ីមបពី្ិភាក្ា ្សព្វ្ ាយ ជូ្នដ្ល់ម្បាព្លរដ្ឋនូវសោល
នសោបាយននពាក្់ព្ន័ធវេិយ័សេដ្ឋក្ចិច ពាែិជ្ជក្មម នងិចូលរមួសដ្ឋុះម្សាយនូវបណ្តត ទុក្ខក្ងវល់ និងេែូំមព្រ
ស្សងៗរបេ់ម្បាព្លរដ្ឋ ដូ្ចា៖ បញ្ញា ពាក្ព់្័នធនងឹការ្តល់សេវាសាធារែៈ(ការងារចុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជក្មម 
វញិ្ញញ បនបម្ត្បញ្ញជ ក្់សដ្មីក្ំសែីត្ទំនិញ ាសដ្មី) បញ្ញា ទី្ ារក្េិ្ល បញ្ញា េមារម អាជ្ីវក្រ ក្េកិ្រ និងបញ្ញា
ដនការក្ក្េទុះក្េិ្លនន ណដ្លម្ត្ូវបានភារីឈមួញដនម្បសទេនចូំលសឆែៀត្ឱ្កាេបងាស ងីាព្ិសេេរឺសៅរដូ្វ
ម្បមូល្លមតងៗ។ 
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− អរគនយក្ដ្ឋឋ នសេវាពាែិក្មម មាន៣អងគភាព្រងេវនក្មម រឺនយក្ដ្ឋឋ នចុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជក្មម                     
នយក្ដ្ឋឋ ននសំចញ នចូំល និងនយក្ដ្ឋឋ នក្មមេទិធិបញ្ញញ  

− អរគនយក្ដ្ឋឋ នរដ្ឋបាល និងហរិញ្ញវត្ថុ មាន៣អងគភាព្រងេវនក្មម រនឺយក្ដ្ឋឋ នរដ្ឋបាល នយក្ដ្ឋឋ ន
បុរគលិក្ និងនយក្ដ្ឋឋ នរែសនយយ និងហរិញ្ញវត្ថុ។ 

 ែ. អងគភាពថ្នន ក់ដព្កាម្ជាតិ  
បានសធវីេវនក្មមអងគភាព្ថ្នន ក្់សម្កាមាត្ិ ចំនួន៤០អងគភាព្រងេវនក្មម៖  

− មនទីរពាែិជ្ជក្មមសខត្ត បានចនំួន២៣អងគភាព្រងេវនក្មម សេមីនឹង១០០% រឺសខត្តក្ណ្តត ល តាណក្វ ណក្ប 
ក្ំព្ត្ ក្ំព្ង់ធំ សេៀមរាប បនទ យមានជ្័យ ឧត្តរមានជ្យ័ ម្ព្ុះវោិរ េទឹងណម្ត្ង ម្ក្សចុះ ក្ំព្ង់ឆ្ន ងំ 
សពាធិ៍សាត្ ់បាត្់ដ្ំបង ក្ំព្ងេ់ពឺ  ដម្ព្ណវង សាវ យសរៀង ក្ំព្ងច់ម សកាុះកុ្ង ម្ព្ុះេីហនុ រត្នរិរ ីមែឌ លរិរ ី
និងរាជ្ធានភីនំសព្ញ 

− សាខាកាកុំ្ងម្ត្ូលសខត្ត បានចំនួន១២អងគភាព្រងេវនក្មម រឺសខត្តតាណក្វ ក្ំព្ត្-ណក្ប បនទ យមានជ្យ័       
ម្ព្ុះវោិរ សពាធិ៍សាត្់ ណម្ព្ណវង សាវ យសរៀង បាត្ដ់្ំបង ម្ព្ុះេហីនុ រត្នរិរ ីសកាុះកុ្ង នងិសខត្តមែឌ លរិរ ី 

− ត្ំបន់សេដ្ឋក្ិចចព្ិសេេ បានចំនួន៥អងគភាព្រងេវនក្មម សេមីនឹង១០០% រតឺ្ំបន់សេដ្ឋក្ិចចព្ិសេេសមន
ោត្សធនសាវ យសរៀង តាយសេងបាវតិ្ នងកុ្ក្សកាុះកុ្ង ម្ក្ុងម្ព្ុះេីហនុ និងត្បំន់សេដ្ឋក្ិចចព្ិសេេ
សបា យណប ត្អូនង។  

១១.២. លទ្ធផលននការចុះដធ្វើសវនកម្មនផេកនងុ 
លទធ្លដនការចុុះសធវេីវនក្មម សៅអងគភាព្ថ្នន ក្់ក្ណ្តត ល និងអងគភាព្ថ្នន ក្់សម្កាមាត្ិ ម្ត្ូវបានក្ែំត្ ់           

ោនិភ័យ ា២ក្ម្មតិ្ រ៖ឺ 
 ក. កព្ម្ិតម្ធ្យម្ 

អងគភាព្ថ្នន ក្់ក្ណ្តត ល និងអងគភាព្ថ្នន ក្់សម្កាមាត្មិួយចនំនួ មានការម្រប់ម្រងវត្តមានមហ្វនតីរាជ្ការនងិ
មហ្វនតីាប់ក្ចិចេនា សៅពុ្ំទនស់ព្ញសលញ(មិនទន់ម្េបតាម អនុម្ក្តឹ្យសលខ៥៦ អន ម្ក្.បក្ ចុុះដថ្ៃទ១ី ណខសមសា
ឆ្ន ២ំ០១៦) ពុ្ំបានណបងណចក្ក្ែំត្់មុខងារ និងត្នួទភីារកិ្ចចដ្ល់មហ្វនតីរបេ់ខែួន(មនិទន់ម្េបតាមអនុម្ក្ឹត្យ
សលខ ១១៤ អនម្ក្.បក្  ចុុះដថ្ៃទី៧  ណខក្ញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៥) និងការជ្ម្មុះសម្រឿងេមាា រៈេងាា រមឹណដ្លខូចរុែភាព្
សចញព្ីបញ្ជ ីសារសព្ីភែឌ ម្ទព្យេមបត្តិរដ្ឋសៅមានភាព្យតឺ្ោ វ(មិនទន់ម្េបតាម អនុម្ក្ឹត្យសលខ៦៦ អនម្ក្.បក្ 
ចុុះដថ្ៃទ២ី៧ ណខសមសា ឆ្ន ២ំ០១៧)។ ការោិល័យមយួចំននួពុ្ំបានសធវីរបាយការែ៍ព្េីក្មមភាព្ការងាររបេខ់ែួន
ាោយលក្ខែ៍អក្សរម្បចណំខ ម្ត្ីមាេ ឆមាេ នងិឆ្ន ។ំ ពុ្ំបានសធវីរបាយការែ៍ាោយល័ក្ខែ៍អក្សរសម្កាយព្ី
បញ្ចប់វរគបែតុ ុះបណ្តត ល និងេិកាខ សាោ។ អងគភាព្មួយចនំួនសទៀត្ពុ្មំានសេៀវសៅចុុះសលខលខិិត្សចញ ចូល និង
ពុ្ំមានម្តាវាយសលលីិខតិ្ចូល។ របាយការែ៍ ឬលខិិត្សចញមួយចំននួរបេ់អងគភាព្ ពុ្បំានចុុះសលខសព្លស្ាីសចញ
សៅសម្ៅនយក្ដ្ឋឋ ន។ 
 ែ. កព្ម្ិតែពស ់

អងគភាព្ថ្នន ក្់ក្ណ្តត ល និងថ្នន ក្់សម្កាមាត្មិួយចនំួន មានការ្តល់សេវាសាធារែៈដ្លអ់ត្ិថ្ិជ្នមានការ
យតឺ្ោ វ ចំណ្តយសថ្រសវោហួេកាលបរសិចឆទណដ្លក្ែំត្់សដ្ឋយម្បកាេរមួរបេ់ម្ក្េងួសេដ្ឋក្ចិច និងហរិញ្ញវត្ថុ 
និងម្ក្េងួពាែិជ្ជក្មម។ ពុ្បំានរសំលចត្ួសលខចំែូលព្កីារសចញលិខតិ្អនុញ្ញញ ត្សរៀបចំព្ិព្័រែ៍ក្នុងរបាយការែ៍
លទធ្លការងារម្បចឆំ្ន ២ំ០១៨។ ការអនុវត្តលទធក្មមសាធារែៈេថិត្ក្នុងត្ដមែខពេ់ាងដថ្ែទី្ារ។ ដ្ីនងិអោរ
របេ់មនទីរពាែិជ្ជក្មមសខត្ត នងិសាខាកាកុំ្ងម្ត្លូសខត្តមយួចំនួន សៅពុ្ទំន់បានសធវីបែ័ណក្មមេិទធិ និងសដ្ឋុះម្សាយ
ការរសំោភចូលកាន់កាប់សដ្ឋយខុេចាប់ព្ីេណំ្តក្់ម្បាព្លរដ្ឋ។ 
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១២. សកម្មភាពការងារម្នេីរពាណិជ្ជកម្មរាជ្ធានី ដែតត 
មនទីរពាែិជ្ជក្មមរាជ្ធាន ី សខត្តទងំ២៥ ាសេនធកិាររបេ់ម្ក្េងួពាែិជ្ជក្មម ណដ្លបសំព្ញត្ួនទ ី ម្ទម្ទង់

ណ្នក្បសចចក្សទេេម្មាប់ការងារពាែិជ្ជក្មមសៅថ្នន ក្់សម្កាមាត្ិ សដ្ឋយេសម្មចបានលទធ្ លដូ្ចត្សៅ៖ 
− សចញលិខតិ្អនុញ្ញញ ត្ម្បក្បអាជ្ីវក្មម សេវាក្មម ពាែិជ្ជក្មមបាន ចនំួន១០ ៩៤៥ សៅតាមបណ្តត រាជ្ធាន ី

សខត្តទងំ២៥ 
− សចញលិខតិ្អនុញ្ញញ ត្ម្បក្បអាជ្ីវក្មម សេវាក្មម ពាែិជ្ជក្មមបាន ចំនួន៩ ៦៥០ តាមរយៈការោិល័យ

ម្ចក្សចញ ចូលណត្មួយ សៅតាមម្ក្ុង ម្េកុ្ ខែឌ សោលសៅ 
− សចញលិខតិ្អនុញ្ញញ ត្ម្បក្បអាជ្ីវក្មមាសម្រឿងអលងាា  សោហៈធាតុ្ និងត្បូងថ្មមានត្ំដល េរុបទងំអេ ់

៧៦២ចាប ់
− ្តល់ការម្បកឹ្ាជ្ួយេម្មួលដ្ល់ពាែិជ្ជក្រ អាជ្ីវក្រណដ្លមានបែំងចង់បសងាតី្អាជ្ីវក្មម ការចុុះបញ្ជ ី

ពាែិជ្ជក្មម េហម្ោេ ម្ក្ុមហ ុន ចុុះបញ្ជ ីមា ក្ និងេុំវញិ្ញញ បនបម្ត្បញ្ញជ ក្់សដ្មីក្ំសែីត្ទនំិញ សដ្មីបបីងា    
លក្ខែៈងាយម្េួលដ្ល់ការម្បក្បអាជ្ីវក្មម 

− ្សព្វ្ាយណែនអំពំ្ីត្ម្មូវការទី្ារ  ាព្ិសេេរឺចំសពាុះទនំិញក្េិ្ លណដ្លាត្ម្មូវការក្នុងម្េុក្ និង
ទី្ារអនតរាត្ិ សដ្ីមបតី្ម្មង់ទេិឱ្យក្េិក្រអាចេសម្មចចិត្តសធវីការដ្ឋដុំ្ុះបានម្ត្មឹម្ត្ូវសជ្ៀេវាងការធាែ ក្់ដថ្ែ 
និងការក្ក្េទុះទំនិញ។ 
 

១៣. ព្កុម្ការងារថ្នន កជ់ាតិចះុម្លូដ្ឋឋ ន រាជ្ធានី ដែតត ព្កុង ព្សុក ែណឌ  
សៅក្នុងឆ្ន ២ំ០១៩សនុះ្ងណដ្រ មហ្វនតីរាជ្ការម្ក្េងួពាែិជ្ជក្មម ចប់ព្ីថ្នន ក្អ់រគនយក្រង  រហូត្ដ្លថ់្នន ក្់

ដ្ឹក្នកំ្ពូំ្ល ណត្ងបានចូលរមួក្នុងេក្មមភាព្តាមបណ្តត ម្ក្មុការងារថ្នន ក្់ាត្ិចុុះមូលដ្ឋឋ ន រាជ្ធានី  សខត្ត  ម្ក្ងុ 
ម្េុក្ ខែឌ  សៅទូទងំម្បសទេ សដ្មីបមី្ត្ួត្ព្និិត្យ នងិោមំ្ទការអនុវត្តក្មមវធិីនសោបាយ និងយុទធសាហ្វេត                 
ចតុ្សកាែដ្ណំ្តក្់កាលទ៤ី របេ់រាជ្រដ្ឋឋ ភបិាលក្មពុា ម្បក្បសដ្ឋយភាព្ទទលួខុេម្ត្ូវខពេ់។  

ាមួយោន សនុះណដ្រ ឯក្ឧត្តម សោក្ជ្ំទវ សោក្ សោក្ម្េីណដ្លាម្បធាន អនុម្បធាន ឬេមាជ្ិក្ម្ក្ុម
ការងារនីមួយៗ  បានចូលរមួក្នុងសវទិការសាធារែៈសដ្ីមបពី្ិភាក្ា ្សព្វ្ ាយ ជូ្នដ្ល់ម្បាព្លរដ្ឋនូវសោល
នសោបាយននពាក្់ព្ន័ធវេិយ័សេដ្ឋក្ចិច ពាែិជ្ជក្មម និងចូលរមួសដ្ឋុះម្សាយនូវបណ្តត ទុក្ខក្ងវល់ និងេែូំមព្រ
ស្សងៗរបេ់ម្បាព្លរដ្ឋ ដូ្ចា៖ បញ្ញា ពាក្ព់្័នធនងឹការ្តល់សេវាសាធារែៈ(ការងារចុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជក្មម 
វញិ្ញញ បនបម្ត្បញ្ញជ ក្់សដ្មីក្ំសែីត្ទំនិញ ាសដ្មី) បញ្ញា ទី្ ារក្េិ្ល បញ្ញា េមារម អាជ្ីវក្រ ក្េកិ្រ និងបញ្ញា
ដនការក្ក្េទុះក្េិ្លនន ណដ្លម្ត្ូវបានភារីឈមួញដនម្បសទេនចូំលសឆែៀត្ឱ្កាេបងាស ងីាព្ិសេេរឺសៅរដូ្វ
ម្បមូល្លមតងៗ។ 
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ជ្ាំពូកទ្ី២ 

ទ្ិសដៅការងារ 
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ទ្ិសដៅការងារ 
ពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០២០ 
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១. អគគនាយកដ្ឋឋ នដសវាពាណិជ្ជកម្ម  

− បនតសរៀបចំម្បព្័នធចុុះបញ្ជ ីម្េបតាមថ្នន លចុុះបញ្ជ ីរមួ ណដ្លម្ត្ូវបានសរៀបចំស ងីសដ្ឋយរែៈក្មាម ធកិារ
សោលនសោបាយដនម្ក្េងួសេដ្ឋក្ិចច និងហរិញ្ញវត្ថុ 

− បនតព្ម្ងងឹ និងព្ម្ងីក្ម្បព្័នធេវយ័ម្បវត្តក្មមសដ្ឋយបណនថមសេវាចុុះបញ្ជ ីសាខាក្នុងម្េុក្ក្នុងម្បព្័នធ 
− អភិវឌ្ឍឃ្ែ ងំត្មាលឯ់ក្សារចុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជក្មម 
− សរៀបចំម្បកាេ េតីព្កីារចុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជក្មមសលីការណក្ណម្បស្ទរភារហ ុន ម្បកាេេតីព្កីារចុុះបញ្ជ ីសាខា 
ម្ក្ុមហ ុនក្នុងម្េកុ្ និងម្បកាេេតីព្កីារលុបស ម្ ុះសចញព្បីញ្ជ ីពាែិជ្ជក្មមតាមម្បព្័នធេវយ័ម្បវត្តក្មម 

− សរៀបចំការ្សព្វ្ាយសលីការសលីក្ក្មពេ់ការយល់ដ្ឹងព្កីាត្ព្វក្ិចចរបេ់វេិ័យឯក្ជ្នពាក្ព់្័នធនឹងទែឌ ក្មម
ហរិញ្ញវត្ថុសលីការជ្ំរុញហរិញ្ញបបទនអាវុធមោម្បល័យ សដ្មីបសីឆែីយត្បនឹងអនុសាេន៍ក្នុងរបាយការែ៍
វាយត្ដមែអញ្ញមញ្ញរបេ់ម្បសទេក្មពុា(MER) ឆ្ន ២ំ០១៧ និងណ្នការេក្មមភាព្ដនយុទធសាហ្វេតាត្ ិ              
េតីព្ីការម្បឆ្ងំការេមាអ ត្ម្បាក្់ និងហរិញ្ញបបទនសភរវក្មមឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ 

− សរៀបចំសធវីវសិសាធនក្មមចាប់េតពី្ីេហម្ោេពាែិជ្ជក្មម 
− បនតសបីក្វរគបែតុ ុះបណ្តត លដ្ល់អនក្ត្ណំ្តងម្េបចាប់ក្នុងការសេនីេុំឯក្សារនសំចញ នចូំលសៅ ម្ក្េងួ
ពាែិជ្ជក្មម និងសៅរដ្ឋបាលត្បំន់សេដ្ឋក្ិចចព្ិសេេ 

− សរៀបចំេិកាខ សាោ្សព្វ្ ាយការសម្បីម្បាេ់រសម្មាងចុុះបញ្ជ ីអនក្នសំចញ(Registered Exporter - REX) 
ដ្ល់អនក្នសំចញទំនិញសៅេហភាព្អឺរ  ុប សដ្ីមបសីម្ត្ៀមខែួនអនុវត្ត សៅសដ្ីមឆ្ន ២ំ០២០ 

− បនតសធវីម្បត្ភូិក្មមក្នុងការសចញវញិ្ញញ បនបម្ត្បញ្ញជ ក្់សដ្មីក្ំសែីត្ទំនិញទម្មង់ឌ្ ី េម្មាបទ់ំនិញក្េិ្ល 
សៅម្រប់មនទីរពាែិជ្ជក្មមសខត្តាប់ម្ព្ំណដ្នសៅម្ត្ឹមឆ្ន ២ំ០២០ 

− បនតចូលរមួរាល់ក្ចិចម្បជុ្ំពាក្់ព្ន័ធនឹងវធិានម្បភព្សដ្ីមទនំិញ ណដ្លអនុវត្តក្នុងត្ំបន ់និងម្បសទេាដដ្រូ 
− បនតេហការ នងិចូលរមួចុុះអសងាត្ម្បភព្សដ្ីមទនំិញ ាមយួរយ/ម្ក្ុមការងារចុុះអសងាត្នន ដនម្បសទេ                     
្តល់ភាព្អនុសម្ោុះពាែិជ្ជក្មម 

− េហការសរៀបចអំនុេារែៈសោរយល់ោន  រវាងរាជ្រដ្ឋឋ ភបិាលដនម្ព្ុះរាាណ្តចម្ក្ក្មពុា េមារម                 
សរាងចម្ក្កាត្់សដ្រសៅក្មពុា នងិអងគការព្លក្មមអនតរាត្ិខាងការងារ េតពី្ីក្មមវធិរីសម្មាងសរាងចម្ក្កាន់ណត្
ម្បសេីរសៅក្មពុា េម្មាប់ឆ្ន ២ំ០២០ ដ្ល់ឆ្ន ២ំ០២២ នងិជ្ំរុញឱ្យសរាងចម្ក្្លតិ្្លតិ្្លទនំិញវា លី
េម្មាប់សធវដី្ំសែីរ(Traveller Goods) ឱ្យចូលរមួក្នុងក្មមវធិីសនុះណដ្រ 

− បនតេិក្ាសលីលទធភាព្ និងអត្ថម្បសោជ្ន៍ចូលាេមាជ្ិក្ក្ិចចម្ព្មសម្ព្ៀងអនុេញ្ញញ  ឬេនធិេញ្ញញ អនតរាត្ ិ
− បនតសរៀបចំសេចក្ដីម្ពាងចាប់ េដីព្ីការេមាៃ ត្់ពាែិជ្ជក្មម នងិព្័ត្៌មានមិនទមាែ យសចញ 
− បនតសរៀបចំអនុម្ក្ឹត្យ េតពី្ីនីត្ិវធិីអនុវត្តចាប់ពាក្ព់្័នធនងឹក្មមេិទិធបញ្ញញ សាាថ្មី សដ្ឋយេហការាមួយនឹង
ជ្ំនញការ WIPO និងជ្ំនញការាត្ ិ

− បនតអនុវត្តណ្នការ សលីក្ក្មពេ់ការយល់ដ្ឹងណ្នក្ក្មមេិទធបិញ្ញញ  សៅតាមបណ្តត សាថ បន័ពាក្់ព្ន័ធ នងិ                             
សាក្លវទិាល័យតាមបណ្តត រាជ្ធានី សខត្ត សដ្ឋយថ្វកិាម្ក្េួងនិងេហការាមួយនងឹដដ្រូអភិវឌ្ឍនន 

− សរៀបចំវរគបែតុ ុះបណ្តត លភាន ក្ង់ារត្ំណ្តងម្េបចាប់េម្មាប់ការងារក្មមេិទធិបញ្ញញ  
− សរៀបចំម្បារព្ធទិវាក្មមេិទធបិញ្ញញ ព្ិភព្សោក្ម្បចឆំ្ន  ំ
− បនតអនុវត្តេក្មមភាព្និងេហម្បត្ិបត្តិការ   សម្កាមអនុេសរែៈសោរយល់ោន ក្នុងវេិយ័ក្មមេទិធិបញ្ញញ  
ាមួយដដ្រូអភិវឌ្ឍអនតរាត្ិ(KIPO, KISTA, CNIPA, MOST-LAO, JPO, AFD, EuIPO, EPO USPTO) 

− បនតចូលរមួក្ិចចម្បជុ្ាំមួយម្ក្មុការងារេហម្បត្ិបត្តិការក្មមេិទធិបញ្ញញ អាសា ន(AWGIPC) 
 

11 ម្បភព្ ៖ អរគនយក្ដ្ឋឋ នសេវាពាែិជ្ជក្មម  



 

របាយការណ៍បកូសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៩ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០២០  35 

១. អគគនាយកដ្ឋឋ នដសវាពាណិជ្ជកម្ម  

− បនតសរៀបចំម្បព្័នធចុុះបញ្ជ ីម្េបតាមថ្នន លចុុះបញ្ជ ីរមួ ណដ្លម្ត្ូវបានសរៀបចំស ងីសដ្ឋយរែៈក្មាម ធកិារ
សោលនសោបាយដនម្ក្េងួសេដ្ឋក្ិចច និងហរិញ្ញវត្ថុ 

− បនតព្ម្ងងឹ និងព្ម្ងីក្ម្បព្័នធេវយ័ម្បវត្តក្មមសដ្ឋយបណនថមសេវាចុុះបញ្ជ ីសាខាក្នុងម្េុក្ក្នុងម្បព្័នធ 
− អភិវឌ្ឍឃ្ែ ងំត្មាលឯ់ក្សារចុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជក្មម 
− សរៀបចំម្បកាេ េតីព្កីារចុុះបញ្ជ ីពាែិជ្ជក្មមសលីការណក្ណម្បស្ទរភារហ ុន ម្បកាេេតីព្កីារចុុះបញ្ជ ីសាខា 
ម្ក្ុមហ ុនក្នុងម្េកុ្ និងម្បកាេេតីព្កីារលុបស ម្ ុះសចញព្បីញ្ជ ីពាែិជ្ជក្មមតាមម្បព្័នធេវយ័ម្បវត្តក្មម 

− សរៀបចំការ្សព្វ្ាយសលីការសលីក្ក្មពេ់ការយល់ដ្ឹងព្ីកាត្ព្វក្ិចចរបេ់វេិ័យឯក្ជ្នពាក្ព់្័នធនឹងទែឌ ក្មម
ហរិញ្ញវត្ថុសលីការជ្ំរុញហរិញ្ញបបទនអាវុធមោម្បល័យ សដ្មីបសីឆែីយត្បនឹងអនុសាេន៍ក្នុងរបាយការែ៍
វាយត្ដមែអញ្ញមញ្ញរបេ់ម្បសទេក្មពុា(MER) ឆ្ន ២ំ០១៧ និងណ្នការេក្មមភាព្ដនយុទធសាហ្វេតាត្ ិ              
េតីព្ីការម្បឆ្ងំការេមាអ ត្ម្បាក្់ និងហរិញ្ញបបទនសភរវក្មមឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ 

− សរៀបចំសធវីវសិសាធនក្មមចាប់េតពី្ីេហម្ោេពាែិជ្ជក្មម 
− បនតសបីក្វរគបែតុ ុះបណ្តត លដ្ល់អនក្ត្ណំ្តងម្េបចាប់ក្នុងការសេនីេុំឯក្សារនសំចញ នចូំលសៅ ម្ក្េងួ
ពាែិជ្ជក្មម និងសៅរដ្ឋបាលត្បំន់សេដ្ឋកិ្ចចព្ិសេេ 

− សរៀបចំេិកាខ សាោ្សព្វ្ ាយការសម្បីម្បាេ់រសម្មាងចុុះបញ្ជ ីអនក្នសំចញ(Registered Exporter - REX) 
ដ្ល់អនក្នសំចញទំនិញសៅេហភាព្អឺរ  ុប សដ្ីមបសីម្ត្ៀមខែួនអនុវត្ត សៅសដ្ីមឆ្ន ២ំ០២០ 

− បនតសធវីម្បត្ភូិក្មមក្នុងការសចញវញិ្ញញ បនបម្ត្បញ្ញជ ក្់សដ្មីក្ំសែីត្ទំនិញទម្មង់ឌ្ី េម្មាបទ់ំនិញក្េិ្ល 
សៅម្រប់មនទីរពាែិជ្ជក្មមសខត្តាប់ម្ព្ំណដ្នសៅម្ត្ឹមឆ្ន ២ំ០២០ 

− បនតចូលរមួរាល់ក្ចិចម្បជុ្ំពាក្់ព្ន័ធនឹងវធិានម្បភព្សដ្ីមទនំិញ ណដ្លអនុវត្តក្នុងត្ំបន ់និងម្បសទេាដដ្រូ 
− បនតេហការ នងិចូលរមួចុុះអសងាត្ម្បភព្សដ្ីមទនំិញ ាមយួរយ/ម្ក្ុមការងារចុុះអសងាត្នន ដនម្បសទេ                     
្តល់ភាព្អនុសម្ោុះពាែិជ្ជក្មម 

− េហការសរៀបចអំនុេារែៈសោរយល់ោន  រវាងរាជ្រដ្ឋឋ ភបិាលដនម្ព្ុះរាាណ្តចម្ក្ក្មពុា េមារម                 
សរាងចម្ក្កាត្់សដ្រសៅក្មពុា នងិអងគការព្លក្មមអនតរាត្ិខាងការងារ េតពី្ីក្មមវធិរីសម្មាងសរាងចម្ក្កាន់ណត្
ម្បសេីរសៅក្មពុា េម្មាប់ឆ្ន ២ំ០២០ ដ្ល់ឆ្ន ២ំ០២២ នងិជ្ំរុញឱ្យសរាងចម្ក្្លតិ្្លតិ្្លទនំិញវា លី
េម្មាប់សធវដី្ំសែីរ(Traveller Goods) ឱ្យចូលរមួក្នុងក្មមវធិីសនុះណដ្រ 

− បនតេិក្ាសលីលទធភាព្ និងអត្ថម្បសោជ្ន៍ចូលាេមាជ្ិក្ក្ិចចម្ព្មសម្ព្ៀងអនុេញ្ញញ  ឬេនធិេញ្ញញ អនតរាត្ ិ
− បនតសរៀបចំសេចក្ដីម្ពាងចាប់ េដីព្ីការេមាៃ ត្់ពាែិជ្ជក្មម នងិព្័ត្៌មានមិនទមាែ យសចញ 
− បនតសរៀបចំអនុម្ក្ឹត្យ េតពី្ីនីត្ិវធិីអនុវត្តចាប់ពាក្ព់្័នធនងឹក្មមេិទិធបញ្ញញ សាាថ្មី សដ្ឋយេហការាមួយនឹង
ជ្ំនញការ WIPO និងជ្ំនញការាត្ ិ

− បនតអនុវត្តណ្នការ សលីក្ក្មពេ់ការយល់ដ្ឹងណ្នក្ក្មមេិទធបិញ្ញញ  សៅតាមបណ្តត សាថ បន័ពាក្់ព្ន័ធ នងិ                             
សាក្លវទិាល័យតាមបណ្តត រាជ្ធានី សខត្ត សដ្ឋយថ្វកិាម្ក្េួងនិងេហការាមួយនងឹដដ្រូអភិវឌ្ឍនន 

− សរៀបចំវរគបែតុ ុះបណ្តត លភាន ក្ង់ារត្ំណ្តងម្េបចាប់េម្មាប់ការងារក្មមេិទធិបញ្ញញ  
− សរៀបចំម្បារព្ធទិវាក្មមេិទធបិញ្ញញ ព្ិភព្សោក្ម្បចឆំ្ន  ំ
− បនតអនុវត្តេក្មមភាព្និងេហម្បត្ិបត្តិការ   សម្កាមអនុេសរែៈសោរយល់ោន ក្នុងវេិយ័ក្មមេទិធិបញ្ញញ  
ាមួយដដ្រូអភិវឌ្ឍអនតរាត្ិ(KIPO, KISTA, CNIPA, MOST-LAO, JPO, AFD, EuIPO, EPO USPTO) 

− បនតចូលរមួក្ិចចម្បជុ្ំាមួយម្ក្មុការងារេហម្បត្ិបត្តិការក្មមេិទធិបញ្ញញ អាសា ន(AWGIPC) 
 

11 ម្បភព្ ៖ អរគនយក្ដ្ឋឋ នសេវាពាែិជ្ជក្មម  
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− សរៀបចំសេចក្តីម្ពាងអនុម្ក្ឹត្យ េតីព្ីការទទួលសាគ ល់េមាជ្ិក្េភាពាែិជ្ជក្មមមែឌ លក្ំព្ង់ធ-ំម្ព្ុះវោិរ   
ក្ណ្តត ល-ក្ពំ្ង់ឆ្ន ងំ ក្ំព្ត្-ណក្ប សខត្តក្ំព្ង់េពឺ សាវ យសរៀង ដម្ព្ណវង តាណក្វ ត្បូងឃមុ ំបាត្់ដ្ំបង ដប លិន នងិ
រាជ្ធានីភនំសព្ញ 

− សរៀបចំម្បកាេទទួលសាគ លេ់មាេភាព្ការោិល័យម្បត្ិបត្តិេភាពាែិជ្ជក្មមមែឌ លម្ក្សចុះ-េទឹងណម្ត្ង-
រត្នរីរ ី ក្ំព្ង់ធ-ំម្ព្ុះវោិរ ក្ពំ្ង់ចម-មែឌ លរីរ ី ក្ំព្ត្-ណក្ប សខត្តសពាធិ៍សាត្់ បនទ យមានជ្័យ ដម្ព្ណវង 
សាវ យសរៀង តាណក្វ ត្បូងឃមុ ំបាត្់ដ្ំបង ដប លនិ និងេភាពាែិជ្ជក្មមរាជ្ធានីភនំសព្ញ 

− សរៀបចំេិកាខ សាោ្សព្វ្ ាយព្ម្ងឹងត្ួនទី ភារក្ិចច អត្ថម្បសោជ្ន៍ បទបញ្ញជ ដ្ទក្នុងនិងការទទួលខុេម្ត្ូវ
របេ់េភាពាែិជ្ជក្មមរាជ្ធានី សខត្ត 

− ្សព្វ្ាយអពំ្ីសារៈម្បសោជ្ន៍ដនការបសងាតី្េមារមអាជ្ីវក្មម និងជ្យួសរៀបចំបសងាតី្េមារម អាជ្ីវក្មមថ្ម ី
សៅតាមបណ្តត សខត្តណដ្លមានេកាត នុព្ល 

− សរៀបចំេិកាខ សាោ េតីព្ី“ការ្សព្វ្ាយយុទធសាហ្វេតវេិ័យេូម្ត្ក្មពុាឆ្ន ២ំ០១៦-២០២០” សៅសខត្ត
ក្ំព្ង់ចម នងិេតពី្ ី “រុែភាព្សវចខចប ់េតង់ដ្ឋសាែ ក្េញ្ញញ  ក្មមេិទធិបញ្ញញ  នតី្ិវធិីដនការនសំចញ នចូំល 
និងេុវត្ថភិាព្ចែីំអាោរ” សៅសខត្តសពាធិ៍សាត្់ នងិសខត្តបនទ យមានជ្យ័ 

− ចុុះម្បមូលទនិនន័យ នងិសធវីបចចុបបននភាព្ក្តី្មាញសៅសខត្តក្ពំ្ត្ បនទ យមានជ្័យ បាត្់ដ្ំបង ម្ព្ុះវោិរ នងិ
សខត្តក្ំព្ង់ធំ  

− ម្សាវម្ាវម្បមូលទិនននយ័ ទំនញិ ្លតិ្្លេកាត នុព្លតាមបណ្តត សខត្តសោលសៅ។ 
២.៣. ការងារវិទ្ាសាា នបណតុ ះបណាត លពាណិជ្ជកម្ម នងិព្សាវព្ជាវ 

− សរៀបចំវរគបែតុ ុះបណ្តត លថ្នន ក្ា់ត្ ិ ចនំួន១៥វរគ និងថ្នន ក្់សម្កាមាត្ ិ ចំននួ១៥វរគ សៅមនទីរពាែិជ្ជក្មម
សខត្តរត្នរីរ ី បនទ យមានជ្័យ ម្ព្ុះវោិរ មែឌ លរីរ ី ត្បូងឃមុ ំ សាវ យសរៀង ដម្ព្ណវង តាណក្វ ណក្ប ក្ពំ្ត្                    
និងសខត្តម្ព្ុះេហីនុ 

− ណថ្រក្ា និងសរៀបចំស ងីវញិសរហទំព្័ររបេ់វទិាសាថ នបែតុ ុះបណ្តត លពាែិជ្ជក្មម នងិម្សាវម្ាវ និង                    
សរហទពំ្័រ E-Learning របេវ់ទិាសាថ នេម្មាប់វរគបែតុ ុះបណ្តត ល 

− បនតចងម្ក្ងព្ត័្៌មានពាែិជ្ជក្មម ឯក្សារម្សាវម្ាវាត្ ិ និងអនតរាត្ិេម្មាប់ដ្ឋក្ប់ញ្ជូ លទិននន័យក្នុង
ម្បព្័នធបណ្តណ លយ័សអ ចិម្ត្ូនចិ និងណេវងរក្ដដ្រូក្នុងម្េកុ្ និងដដ្រូបរសទេសដ្មីបអីភិវឌ្ឍន ៍ េម្មាប់សធវី
ក្ិចចេហម្បត្ិបត្តិរមួោន  សលកីារបែដុ ុះបណ្តដ ល និងម្សាវម្ាវ និងជ្យួជ្ំរុញ ្សព្វ្ាយព្ីវទិាសាថ នសៅ
សាធារែៈជ្ន។ 

២.៤. ការងារខផនការ សាតិិ និងព័ត៌មានវទិ្ា 
− បក្ណម្បឯក្សារ ្.យ.អ.ព្. ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ ព្ីភាសាណខមរ ាភាសាអង់សរែេ 
− សរៀបចំេិកាខ សាោ្សព្វ្ ាយ ្ .យ.អ.ព្. ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ និងសរៀបចំវរគបែតុ ុះបណ្តត លពាក្់ព្័នធនឹង
ការតាមដ្ឋន ម្ត្ួត្ព្និិត្យ នងិវាយត្ដមែសលីការអនុវត្ត ្.យ.អ.ព្. 

− បនតសរៀបចំអភិវឌ្ឍ នងិសធវីបចចុបបននភាព្ធាតុ្ចូលរបេ់ម្ក្េួងពាែិជ្ជក្មម សៅក្នុងសោលនសោបាយ 
ណ្នការយុទធសាហ្វេត និងក្មមវធិីននរបេ់រាជ្រដ្ឋឋ ភិបាលក្មពុា 

− សរៀបចំ ម្សាវម្ាវ អភិវឌ្ឍ នងិ្សព្វ្ាយេថតិ្ិពាែិជ្ជក្មមេខំាន់ៗ និងទន់សព្លសវោ 
− បនតចងម្ក្ង អភិវឌ្ឍ នងិសបាុះពុ្មព្ាយនូវម្ព្ឹត្តិបម្ត្ព្័ត្៌មានពាែិជ្ជក្មម 
− ត្ភាជ ប់សេវា Internet និងបណ្តត ញ Network សៅតាមមនទីរពាែិជ្ជក្មមរាជ្ធានី សខត្ត និងរដ្ឋបាលត្ំបន ់                    
សេដ្ឋក្ិចចព្ិសេេ សដ្មីប ី Migration ម្បព្ន័ធសេវាពាែិជ្ជក្មមទងំអេ់មក្ Hosting ក្នុងទិននដ្ឋឋ នរបេ់
ម្ក្េួងពាែិជ្ជក្មមវញិ 
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− េហការាមយួដដ្រូអភិវឌ្ឍនន សដ្ីមបសីលីក្ នងិអនុវត្តរសម្មាងក្សាងមា ក្យសីោសលទីំនិញេកាត នុព្ល
អងារេររីាងគម្ព្ុះវោិរ ម្ក្ូចសពាធិ៍សាត្់ អំបិលនិងផ្ទា អំបិល នងិេូម្ត្មាេ 

− អនុវត្តរសម្មាងថ្នន ក្ត់្ំបន់(AFD) េតពី្ីការសលកី្ក្មពេ់  និងការទទួលសាគ ល់មា ក្េមាគ លភូ់មិសាហ្វេតទំនញិ 
េម្មាប់ម្បសទេក្មពុា ឡាវ និងភូមា ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២២ 

− េហការាមយួជ្ំនញការអងគការក្មមេិទិធបញ្ញញ ព្ិភព្សោក្ បនតសរៀបចំយុទធសាហ្វេតក្មមេិទិធបញ្ញញ ាត្ ិ
េម្មាបឆ់្ន ២ំ០២០-២០២៥  សដ្ីមបដី្ឋក្ជូ់្នរែៈរដ្ឋមហ្វនតីព្និិត្យអនុម័ត្ 

− េហការាមយួអងគការក្មមេទិធិបញ្ញញ ព្ិភព្សោក្ សដ្ីមបបីនតសធវីបចចុបបននភាព្ម្បព្័នធចុុះបញ្ជ ីមា ក្ IPAS 
េំសៅេម្មលួការងារចុុះបញ្ជ ីមា ក្ឱ្យបានកាន់ណត្ម្បសេីរស ងី 

− េហការាមយួនឹងបណ្តត ធនោរ សដ្ីមបភីាជ ប់ការបង់ម្បាក្់ ក្នុងការសេនេុីំចុុះបញ្ជ ីមា ក្តាមម្បព្័នធ                          
សអ ចិម្ត្ូនកិ្ឱ្យបានកាន់ណត្ទូលំទូោយ។ 
 

២. អគគនាយកដ្ឋឋ នពាណិជ្ជកម្មកនងុព្បដទ្ស  

២.១. ការងារនតីិកម្ម 
− បញ្ជូ នសេចក្ដីម្ពាងចាប់ េដីព្កី្ិចចេនាពាែិជ្ជក្មមសៅទីេដកីាររែៈរដ្ឋមហ្វនដ ីសដ្ីមបសីម្ត្ៀមព្ិភាក្ាក្ម្មតិ្
អនដរម្ក្េងួ(ចសងអៀត្) នងិេុកំារអនុម័ត្ព្ីក្ិចចម្បជុ្ំសព្ញអងគរែៈរដ្ឋមហ្វនដី ម្ព្មទងំសាថ បន័នីត្ិបបញ្ញត្ត ិ

− បនដព្ិភាក្ាបញ្ចប់សលីសេចក្ដីម្ពាងចាបេ់ដីព្ីការម្បក្ួត្ម្បណជ្ងាមួយម្ក្េួងយុត្តិធម៌ និងេុំការអនុម័ត្ព្ី
ក្ិចចម្បជុ្ំសព្ញអងគរែៈរដ្ឋមហ្វនដី ម្ព្មទងំសាថ បន័នីត្បិបញ្ញត្ត ិ

− សម្ត្ៀមសរៀបចំសេចក្ដីម្ពាងចាប់េដីព្ីភាន ក្់ងារពាែិជ្ជក្មម 
− សម្ត្ៀមសរៀបចំសេចក្ដីម្ពាងអនុម្ក្ឹត្យ េដពី្ីការអនុវត្តចាបេ់ដីព្ពីាែិជ្ជក្មមតាមម្បព្ន័ធសអ ចិម្ត្នូិក្ សេចក្ដី
ម្ពាងអនុម្ក្តឹ្យេដីព្កីារបសងាីត្រែៈក្មាម ធកិារាត្ិការពារអនក្សម្បីម្បាេ់   នងិសេចក្ដីម្ពាងអនុម្ក្តឹ្យេដីព្ី
ការបសងាីត្រែៈក្មាម ធកិារម្បក្ួត្ម្បណជ្ងក្មពុា 

− បនដចូលរមួក្ិចចម្បជុ្ំ េិកាខ សាោ វរគបែដុ ុះបណ្តដ លស្សងៗ សដ្ីមបពី្ម្ងងឹេមត្ថភាព្ និងទទលួបាន                        
ចំសែុះដ្ឹងបទព្ិសសាធនថ៍្មីបណនថម 

− បនដការងារចុុះបញ្ជ ីត្មាលល់ិខតិ្ជូ្នដ្ែឹំង េតីព្ីម្បត្ិបត្តកិារណដ្លមានក្ិចចធាន នងិសធវីទសំនីបក្មមម្បព្័នធ
ត្មាលល់ិខិត្ជូ្នដ្ែឹំងដនម្បត្ិបត្តិការណដ្លមានក្ិចចធាន(www.setfo.gov.kh) 

− សលីក្រសម្មាងនិងសរៀបចេំិកាខ សាោ្សព្វ្ ាយចាប់ពាែិជ្ជក្មមតាមបណ្តដ រាជ្ធានី សខត្ត 
− បនដក្ិចចេហការាមួយនងឹមជ្ឈមែឌ លាត្ិដនមជ្ឈត្តការណ្នក្ពាែិជ្ជក្មម(NCAC) និងម្សាវម្ាវលិខិត្
បទដ្ឋឋ នពាក្់ព្័នធាមួយម្ក្េួងយុត្តិធម៌សដ្ីមបជី្ំរញុដ្ំសែីរការតុ្ោការណ្នក្ពាែិជ្ជក្មម 

− បនតសធវីការវាយត្ដមែបឋមសលីសេចក្ដីម្ពាងចាប់នងិអនុម្ក្ឹត្យក្នុងវេិ័យពាែិជ្ជក្មម 
− បនដបញ្ជូ នមហ្វនដីសៅចូលរមួក្ិចចម្បជុ្ំ េិកាខ សាោ ឬវរគបែដុ ុះបណ្តដ ល េដីព្ីវធិសីាហ្វេដ RIA និងការវភិារសលី
ការចំណ្តយនិង្លម្បសោជ្ន៍(CBA)។   

២.២. ការងារអភ្វិឌ្ឍន៍វសិយ័ឯកជ្ន 
− បនតតាមដ្ឋនព្័ត្ម៌ាន េតីព្កីារវវិត្តន៍ដថ្ែសម្បងឥនធនៈសៅសលីទី្ារអនតរាត្ិ សដ្មីបកី្ែំត្ត់្ដមែលក្់រាយ
សម្បងឥនធនៈ និង្សព្វ្ាយាទូសៅដ្ល់ម្ក្ុមហ ុនលក្រ់ាយសម្បងឥនធនៈសៅក្មពុា និងេននិធិទនំិញ                    
យុទធសាហ្វេត និងទនំិញចបំាចម់ួយចំននួសៅសលីទី្ ារ 
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− សរៀបចំសេចក្តីម្ពាងអនុម្ក្ឹត្យ េតីព្ីការទទួលសាគ ល់េមាជ្ិក្េភាពាែិជ្ជក្មមមែឌ លក្ំព្ង់ធ-ំម្ព្ុះវោិរ   
ក្ណ្តត ល-ក្ពំ្ង់ឆ្ន ងំ ក្ំព្ត្-ណក្ប សខត្តក្ំព្ង់េពឺ សាវ យសរៀង ដម្ព្ណវង តាណក្វ ត្បូងឃមុ ំបាត្់ដ្ំបង ដប លិន នងិ
រាជ្ធានីភនំសព្ញ 

− សរៀបចំម្បកាេទទួលសាគ លេ់មាេភាព្ការោិល័យម្បត្ិបត្តិេភាពាែិជ្ជក្មមមែឌ លម្ក្សចុះ-េទឹងណម្ត្ង-
រត្នរីរ ី ក្ំព្ង់ធំ-ម្ព្ុះវោិរ ក្ពំ្ង់ចម-មែឌ លរីរ ី ក្ំព្ត្-ណក្ប សខត្តសពាធិ៍សាត្់ បនទ យមានជ្័យ ដម្ព្ណវង 
សាវ យសរៀង តាណក្វ ត្បូងឃមុ ំបាត្់ដ្ំបង ដប លនិ និងេភាពាែិជ្ជក្មមរាជ្ធានីភនំសព្ញ 

− សរៀបចំេិកាខ សាោ្សព្វ្ ាយព្ម្ងឹងត្ួនទី ភារក្ិចច អត្ថម្បសោជ្ន៍ បទបញ្ញជ ដ្ទក្នុងនិងការទទួលខុេម្ត្ូវ
របេ់េភាពាែិជ្ជក្មមរាជ្ធានី សខត្ត 

− ្សព្វ្ាយអពំ្ីសារៈម្បសោជ្ន៍ដនការបសងាតី្េមារមអាជ្ីវក្មម និងជ្យួសរៀបចំបសងាតី្េមារម អាជ្ីវក្មមថ្ម ី
សៅតាមបណ្តត សខត្តណដ្លមានេកាត នុព្ល 

− សរៀបចំេិកាខ សាោ េតីព្ី“ការ្សព្វ្ាយយុទធសាហ្វេតវេិ័យេូម្ត្ក្មពុាឆ្ន ២ំ០១៦-២០២០” សៅសខត្ត
ក្ំព្ង់ចម នងិេតពី្ី “រុែភាព្សវចខចប ់េតង់ដ្ឋសាែ ក្េញ្ញញ  ក្មមេិទធិបញ្ញញ  នតី្ិវធិីដនការនសំចញ នចូំល 
និងេុវត្ថភិាព្ចែីំអាោរ” សៅសខត្តសពាធិ៍សាត្់ នងិសខត្តបនទ យមានជ្យ័ 

− ចុុះម្បមូលទនិនន័យ នងិសធវីបចចុបបននភាព្ក្តី្មាញសៅសខត្តក្ពំ្ត្ បនទ យមានជ្័យ បាត្់ដ្ំបង ម្ព្ុះវោិរ នងិ
សខត្តក្ំព្ង់ធំ  

− ម្សាវម្ាវម្បមូលទិនននយ័ ទំនញិ ្លតិ្្លេកាត នុព្លតាមបណ្តត សខត្តសោលសៅ។ 
២.៣. ការងារវិទ្ាសាា នបណតុ ះបណាត លពាណិជ្ជកម្ម នងិព្សាវព្ជាវ 

− សរៀបចំវរគបែតុ ុះបណ្តត លថ្នន ក្ា់ត្ិ ចនំួន១៥វរគ និងថ្នន ក្់សម្កាមាត្ ិ ចំននួ១៥វរគ សៅមនទីរពាែិជ្ជក្មម
សខត្តរត្នរីរ ី បនទ យមានជ្័យ ម្ព្ុះវោិរ មែឌ លរីរ ី ត្បូងឃមុ ំ សាវ យសរៀង ដម្ព្ណវង តាណក្វ ណក្ប ក្ពំ្ត្                    
និងសខត្តម្ព្ុះេហីនុ 

− ណថ្រក្ា និងសរៀបចំស ងីវញិសរហទំព្័ររបេ់វទិាសាថ នបែតុ ុះបណ្តត លពាែិជ្ជក្មម នងិម្សាវម្ាវ និង                    
សរហទពំ្័រ E-Learning របេវ់ទិាសាថ នេម្មាប់វរគបែតុ ុះបណ្តត ល 

− បនតចងម្ក្ងព្ត័្៌មានពាែិជ្ជក្មម ឯក្សារម្សាវម្ាវាត្ ិ និងអនតរាត្ិេម្មាប់ដ្ឋក្ប់ញ្ជូ លទិននន័យក្នុង
ម្បព្័នធបណ្តណ លយ័សអ ចិម្ត្ូនចិ និងណេវងរក្ដដ្រូក្នុងម្េកុ្ និងដដ្រូបរសទេសដ្មីបអីភិវឌ្ឍន៍ េម្មាប់សធវី
ក្ិចចេហម្បត្ិបត្តិរមួោន  សលកីារបែដុ ុះបណ្តដ ល និងម្សាវម្ាវ និងជ្យួជ្ំរុញ ្សព្វ្ាយព្ីវទិាសាថ នសៅ
សាធារែៈជ្ន។ 

២.៤. ការងារខផនការ សាតិិ និងព័ត៌មានវទិ្ា 
− បក្ណម្បឯក្សារ ្.យ.អ.ព្. ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ ព្ីភាសាណខមរ ាភាសាអង់សរែេ 
− សរៀបចំេិកាខ សាោ្សព្វ្ ាយ ្ .យ.អ.ព្. ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ និងសរៀបចំវរគបែតុ ុះបណ្តត លពាក្់ព្័នធនឹង
ការតាមដ្ឋន ម្ត្ួត្ព្និិត្យ នងិវាយត្ដមែសលីការអនុវត្ត ្.យ.អ.ព្. 

− បនតសរៀបចំអភិវឌ្ឍ នងិសធវីបចចុបបននភាព្ធាតុ្ចូលរបេ់ម្ក្េួងពាែិជ្ជក្មម សៅក្នុងសោលនសោបាយ 
ណ្នការយុទធសាហ្វេត និងក្មមវធិីននរបេ់រាជ្រដ្ឋឋ ភិបាលក្មពុា 

− សរៀបចំ ម្សាវម្ាវ អភិវឌ្ឍ នងិ្សព្វ្ាយេថតិ្ិពាែិជ្ជក្មមេខំាន់ៗ និងទន់សព្លសវោ 
− បនតចងម្ក្ង អភិវឌ្ឍ នងិសបាុះពុ្មព្ាយនូវម្ព្ឹត្តិបម្ត្ព្័ត្៌មានពាែិជ្ជក្មម 
− ត្ភាជ ប់សេវា Internet និងបណ្តត ញ Network សៅតាមមនទីរពាែិជ្ជក្មមរាជ្ធានី សខត្ត និងរដ្ឋបាលត្ំបន ់                    
សេដ្ឋក្ិចចព្ិសេេ សដ្មីប ី Migration ម្បព្ន័ធសេវាពាែិជ្ជក្មមទងំអេ់មក្ Hosting ក្នុងទិននដ្ឋឋ នរបេ់
ម្ក្េួងពាែិជ្ជក្មមវញិ 



 

របាយការណ៍បកូសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៩ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០២០  39 

− បនតទំនក្់ទំនងាមួយសាថ នទូត្ដនរដ្ឋរូណវ  ត្ម្បចសំៅក្មពុា សដ្ីមបសីរៀបចំនងិចូលរមួក្ិចចម្បជុ្ំសលីក្ទ២ី ដន
រែៈក្មាម ធកិារពាែិជ្ជក្មមចម្មុុះក្មពុា-រូណវ  ត្ សៅណខមីន ឆ្ន ២ំ០២០ សៅរដ្ឋរូណវ  ត្ 

− បនតេហការាមួយសាថ នទូត្ដនរដ្ឋកាតាម្បចកំ្មពុាសៅសវៀត្ណ្តម សដ្ីមបពី្សនែឿនបញ្ចប់សេចក្តីម្ពាង                       
ក្ិចចម្ព្មសម្ព្ៀង េតីព្កី្ិចចេហម្បត្ិបត្តិការសលីវេិ័យសេដ្ឋក្ចិច ពាែិជ្ជក្មម នងិបសចចក្សទេក្មពុា-កាតា 
និងចុុះហត្ថសលខានសព្លេមម្េបខាងមុខ 

− សរៀបចំសវទិកាធុរក្ចិច និងសបេក្ក្មមពាែិជ្ជក្មមសៅបណ្តត ម្បសទេសៅទវបីអឺរ  ុប មជ្ឈមឹបូព៌ា និងអាហ្វហវកិ្ 
ក្នុងសោលបែំង្សព្វ្ ាយ អពំ្ីទំនញិេកាត នុព្លនិងកាោនុវត្តភាព្វនិិសោរសៅក្មពុា 

− សរៀបចំសេចក្តីម្ពាងក្ចិចម្ព្មសម្ព្ៀងេតីព្កី្ិចចេហម្បត្បិត្តិការសេដ្ឋក្ិចច ពាែិជ្ជក្មមរក្មពុា-អារា ប ីសាអ ូឌ្តី្ 
និងសរៀបចំក្ចិចម្បជុ្អំនតរម្ក្េួង ព្ិភាក្ាសលីសេចក្តីម្ពាងក្ិចចម្ព្មសម្ព្ៀងសនុះ មុននងឹបញ្ជូ នសៅភារ ី                 
អារា ប ីសាអ ូឌ្តី្ព្ិនតិ្យនិង្តលស់ោបល់។ 

៣.៣. ការងារសហព្បតបិតតិការពាណិជ្ជកម្មជាម្យួទ្វីបអាដម្រកិ  
− បនតេហការ និងភាជ ប់ទនំក្់ទំនងដដ្រូពាែិជ្ជក្មមរវាងក្មពុា និងបណ្តត ម្បសទេសៅក្នុងទវីបអាសមរកិ្    
ម្ព្មទងំធុរជ្ន 

− េិក្ាម្សាវម្ាវសោលនសោបាយទី្ារ និង្លិត្្លេកាត នុព្ល េម្មាប់នសំចញសៅបណ្តត ម្បសទេ
សៅក្នុងទវីបអាសមរកិ្ 

− អនុវត្តណ្នការេក្មមភាព្ការងារេម្មាប់ឆ្ន ២ំ០២០។ 
៣.៤. ការងារសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មពភិ្ពដោក 

− បនត្តលព់្័ត្៌មានសម្កាមក្ចិចម្ព្មសម្ព្ៀងននរបេ់អងគការ WTO  
− បនតតាមដ្ឋនការ្តល់ព្័ត្ម៌ានរបេ់េមាជ្ិក្ស្សងៗ អំព្ចីាប់ លិខិត្បទដ្ឋឋ នរត្ិយុត្ត នងិវធិានការនន
ណដ្លអាចមាន្លប ុះពាលដ់្ល់ពាែិជ្ជក្មមក្មពុាក្នុងត្ំបន ់និងេក្ល 

− បនតតាមដ្ឋនការងារនងិេម្មបេម្មលួាមួយម្ក្េួង សាថ ប័នពាក្់ព្័នធ សលកី្ិចចការក្នុងតារាងក្មមវធិី
ការងាររាជ្រដ្ឋឋ ភិបាល(Work Program) និងព្ិនិត្យសលេីងគត្ិភាព្ដនចាប់ ឬសេចក្តមី្ពាងចាប់ និង
លិខិត្បទដ្ឋឋ ននន 

− បនតេម្មបេម្មលួសរៀបចបំសងាតី្រែៈក្មាម ធិការាត្កិ្ិចចេម្មួលពាែិជ្ជក្មម 
− បនតការងារសម្ត្ៀមសរៀបចំរែៈក្មាម ធិការាត្ិឧបាម្េ័យពាែិជ្ជក្មម 
− សម្ត្ៀមសរៀបចំសេចក្តីម្ពាងអនុម្ក្ឹត្យ េតីព្ីការអនុវត្តកាត្ព្វក្ចិចរបេ់ក្មពុាសម្កាមអងគការ WTO សលីការ
េនាណ្នក្ពាែិជ្ជក្មមសេវាក្មម 

− បនតសរៀបចំការងារចូលរមួេននេិីទរដ្ឋមហ្វនតីអងគការ WTO សលីក្ទ១ី២ ណដ្លនឹងម្បម្ព្តឹ្តិសៅសៅដថ្ៃទ៨ី-១១ 
ណខមិថុ្ន ឆ្ន ២ំ០២០ សៅទីម្ក្ងុ Nur-Sultan ម្បសទេ Kazakhstan និងចូលរមួក្ិចចម្បជុ្សំម្ត្ៀមនន 

− សម្ត្ៀមសរៀបចំការងារពាក្់ព្័នធនងឹដ្ំសែីរចូលរមួ ក្ចិចម្បជុ្ំម្បចឆំ្ន ដំនសវទិកាសេដ្ឋក្ិចចព្ិភព្សោក្(WEF) 
របេ់េសមតចសត្សានយក្រដ្ឋមហ្វនតី ណដ្លនឹងម្បម្ព្ឹត្តសៅចបព់្ីដថ្ៃទី២១ដ្ល់២៤ ណខមក្រា ឆ្ន ២ំ០២០ 

− បនតចូលរមួក្ិចចម្បជុ្ំចរច េតពី្ីពាែិជ្ជក្មមតាមម្បព្័នធសអទបចិម្ត្ូនិក្សម្កាមម្ក្បខ័ែឌ អងគការ WTO នងិ
ក្ិចចម្បជុ្ំពាក្់ព្័នធ 

− បនតេម្មបេម្មលួការងារពាក្់ព្័នធាមួយនឹង សាថ នសបេក្ក្មមអចិដហ្វនតយក៍្មពុាម្បចអំងគការ WTO នងិ                  
អងគការអនតរាត្ិននពាក្់ព្ន័ធនឹងវេិ័យសេដ្ឋក្ចិច ពាែិជ្ជក្មម 

− េម្មបេម្មួលាមួយអនតរម្ក្េួង សាថ ប័នចំសពាុះចាប់ណដ្លមិនទន់មាន និងម្ត្ូវសធវឱី្យម្េបនឹងការេនា  
− តាមដ្ឋន និងចូលរមួក្ចិចម្បជុ្ពំាក្់ព្័នធនឹងវេិយ័សេវាសៅអងគការ WTO 
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− បនតសរៀបចំអភិវឌ្ឍ និងម្រប់ម្រងបណ្តត ញព្ត័្៌មានវទិា និងសរហទពំ្័ររបេ់ម្ក្េងួម្េបតាមបរបិទ                      
រកី្ចសម្មីនដនម្បព្័នធព្័ត្៌មានវទិាសាក្ល 

− សរៀបចំ និងម្រប់ម្រងរសម្មាងបសងាីត្មជ្ឈមែឌ លពាែិជ្ជក្មមក្មពុា(Cambodia Trade Center-CTC)។ 
 

៣. អគគនាយកដ្ឋឋ នពាណិជ្ជកម្មអនតរជាតិ  

៣.១. ការងារសមាហរណកម្មដសដ្ឋកិចចតាំបន ់អនុតាំបន់ និងនដ្គ ូ
− បញ្ចប់នតី្ិវធិីដ្ទក្នុងេម្មាប់សេនីេុំការ្តល់េចច ប័ន សលីក្ចិចម្ព្មសម្ព្ៀងពាែិជ្ជក្មមសេរអីាសា ន-ហុងកុ្ង 

(AHKFTA) ព្ិធសីារសដ្ីមបអីនុវត្តក្ញ្ចបេ់នាទ១ី០សម្កាមក្ិចចម្ព្មសម្ព្ៀងម្ក្បខ័ែឌ អាសា នេតពី្ីសេវាក្មម
(AFAS 10th Package) និង AJCEP Protocol ក្ចិចម្ព្មសម្ព្ៀងពាែិជ្ជក្មមសេវាក្មមអាសា ន(ATISA) 

− សរៀបចំនីត្ិវធិីដ្ទក្នុងសដ្មីបចុីុះហត្ថសលខាសលីក្ិចចម្ព្មសម្ព្ៀង RCEP និងសេនេុីំេចច ប័ន 
− សធវីការេិក្ារមួ េតីព្លីទធភាព្ក្នុងការបសងាីត្ក្ចិចម្ព្មសម្ព្ៀងពាែិជ្ជក្មមសេរសីទវភារីរវាង ក្មពុា-កូ្សរ   និង 
ក្មពុា-ចិន 

− ព្ិនិត្យសរៀបចំស ងីវញិនូវក្ចិចម្ព្មសម្ព្ៀងពាែិជ្ជក្មមក្មពុា-បង់កាែ ណដ្េ មុននឹង្នសៅចុុះហត្ថសលខា 
− សរៀបចំសេចក្តីម្ពាងអនុេសរែៈសោរយល់ោន ថ្មី ជ្ំនេួឱ្យក្ិចចម្ព្មសម្ព្ៀងពាែិជ្ជក្មមក្មពុា-ឥណ្តឌ  ណដ្ល
បានចុុះហត្ថសលខា កាលព្ីដថ្ៃទី៦ ណខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០០២ 

− សធវីាមាច េ់្ ទុះសរៀបចំសវទិកា CLMVT Forum ២០២0  
− បនតចូលរមួក្ិចចម្បជុ្ំននដូ្ចា៖ RCEP, SEOM, HLTF, JCM, AEM, Summit, CCA, CCS, ASEAN-

EU FTA, ASEAN-Canada FTA, CLV, CLMV, AMEICC, ACMECS, GMS ។ល។ ក្៏ដូ្ចាក្ិចចម្បជុ្ំ
សទវភារីក្នុងសោលសៅបនតេមាហរែក្មមសេដ្ឋក្ិចច និងពាែិជ្ជក្មមក្នុងត្ំបន ់

− េហការាមយួសាថ បន័ពាក្ព់្ន័ធក្នុងម្ក្បខែ័ឌ សទវភារី ព្ហុភារី នងិអនតរាត្ិ សដ្មីបបីញ្ចប់នីត្ិវធិីដ្ទក្នុង 
រាល់ឯក្សារក្ិចចម្ព្មសម្ព្ៀង េនធិេញ្ញញ ស្សងៗ ណដ្លក្មពុាមិនទនប់ានបំសព្ញនតី្ិវធិចីប់េព្វម្រប។់ 

៣.២. ការងារកិចចសហព្បតបិតតកិារដសដ្ឋកិចច ពាណិជ្ជកម្មជាម្យួអឺរ ៉ាបុ ម្ជ្ឈមឹ្បូព៌ា នងិអាហ្វហវកិ 
− សរៀបចំក្ិចចម្បជុ្ំសលីក្ទី៣ ដនម្ក្ុមការងាររមួេតីព្កី្ិចចេហម្បត្ិបត្តិការរវាងក្មពុា នងិរែៈក្មមការ                
សេដ្ឋក្ិចចអឺរ  ុប-អាេុី(រ.េ.អ.អ) សៅក្មពុា ក្នុងអ ុំងណខកុ្មាៈ ឆ្ន ២ំ០២០ 

− េហការចូលរមួក្ចិចម្បជុ្ំសលីក្ទី១១  របេ់រែៈក្មមការអនតររដ្ឋឋ ភិបាលក្មពុា-រុេសុ ី េម្មាប់ក្ិចច                    
េហម្បត្បិត្តិការពាែិជ្ជក្មម សេដ្ឋក្ិចច វទិាសាហ្វេត និងបសចចក្សទេសៅក្មពុា 

− េហការសរៀបចនំិងចូលរមួក្ចិចម្បជុ្ំសលីក្ទី២ ម្ក្មុការងារាន់ខពេក់្មពុា-រុេសុ ី សដ្មីបជី្ំរុញរសម្មាង                     
វនិិសោរអាទិភាព្រមួ ក្មពុា-រុេសុ ីសៅណខមីន ឆ្ន ២ំ០២០ សៅេហព្ន័ធរុេសុ ី

− បនតតាមដ្ឋននិងេហការាមយួសាថ នទូត្សាធារែរដ្ឋអាណេ ដបហសង់ម្បចកំ្មពុាសៅសវៀត្ណ្តម សដ្មីប ី      
ព្សនែឿនបញ្ចប់សេចក្តីម្ពាងនិងចុុះហត្ថសលខាសលអីនុេសរែៈ េតីព្កី្ិចចេហម្បត្បិត្តកិារសេដ្ឋក្ចិចនិង
ពាែិជ្ជក្មមរវាងក្មពុា អាណេ ដបហសង់ នសព្លេមម្េបខាងមុខ 

− បនតេហការាមួយសាថ នទូត្រ  មូា នីម្បចកំ្មពុាសៅសវៀត្ណ្តម និងម្ក្េួង សាថ ប័នពាក្់ព្ន័ធ សដ្ីមបពី្និិត្យ
លទធភាព្សរៀបចំ ម្ក្មុការងារសេដ្ឋក្ចិចនិងពាែិជ្ជក្មមចម្មុុះ នងិសរៀបចំសេចក្តីម្ពាងក្ិចចម្ព្មសម្ព្ៀង                      
ក្ិចចេហម្បត្ិបត្តិការសេដ្ឋក្ិចចនិងពាែិជ្ជក្មមរវាងក្មពុា រ  មូា ន ី

− បនតេហការាមួយសាថ នទូត្កាហាក្់សាថ នម្បចកំ្មពុាសៅសវៀត្ណ្តមនងិម្ក្េងួ សាថ បន័ពាក្់ព្ន័ធសដ្ីមបី
សរៀបចំសេចក្តីម្ពាងក្ចិចម្ព្មសម្ព្ៀងក្ិចចេហម្បត្ិបត្តិការសេដ្ឋក្ិចចនងិពាែិជ្ជក្មមក្មពុា កាហាក្់សាថ ន 

 
13 ម្បភព្៖ អរគនយក្ដ្ឋឋ នពាែិជ្ជក្មមអនតរាតិ្ 
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− បនតទំនក្់ទំនងាមួយសាថ នទូត្ដនរដ្ឋរូណវ  ត្ម្បចសំៅក្មពុា សដ្ីមបសីរៀបចំនងិចូលរមួក្ិចចម្បជុ្ំសលីក្ទ២ី ដន
រែៈក្មាម ធកិារពាែិជ្ជក្មមចម្មុុះក្មពុា-រូណវ  ត្ សៅណខមីន ឆ្ន ២ំ០២០ សៅរដ្ឋរូណវ  ត្ 

− បនតេហការាមួយសាថ នទូត្ដនរដ្ឋកាតាម្បចកំ្មពុាសៅសវៀត្ណ្តម សដ្ីមបពី្សនែឿនបញ្ចប់សេចក្តីម្ពាង                       
ក្ិចចម្ព្មសម្ព្ៀង េតីព្កី្ិចចេហម្បត្ិបត្តិការសលីវេិ័យសេដ្ឋក្ចិច ពាែិជ្ជក្មម នងិបសចចក្សទេក្មពុា-កាតា 
និងចុុះហត្ថសលខានសព្លេមម្េបខាងមុខ 

− សរៀបចំសវទិកាធុរក្ចិច និងសបេក្ក្មមពាែិជ្ជក្មមសៅបណ្តត ម្បសទេសៅទវបីអឺរ  ុប មជ្ឈមឹបូព៌ា និងអាហ្វហវកិ្ 
ក្នុងសោលបែំង្សព្វ្ ាយ អំព្ីទំនញិេកាត នុព្លនិងកាោនុវត្តភាព្វនិិសោរសៅក្មពុា 

− សរៀបចំសេចក្តីម្ពាងក្ចិចម្ព្មសម្ព្ៀងេតីព្កី្ិចចេហម្បត្បិត្តិការសេដ្ឋក្ិចច ពាែិជ្ជក្មមរក្មពុា-អារា ប ីសាអ ូឌ្តី្ 
និងសរៀបចំក្ចិចម្បជុ្អំនតរម្ក្េួង ព្ិភាក្ាសលីសេចក្តីម្ពាងក្ិចចម្ព្មសម្ព្ៀងសនុះ មុននងឹបញ្ជូ នសៅភារ ី                 
អារា ប ីសាអ ូឌ្តី្ព្ិនតិ្យនិង្តលស់ោបល់។ 

៣.៣. ការងារសហព្បតបិតតិការពាណិជ្ជកម្មជាម្យួទ្វីបអាដម្រកិ  
− បនតេហការ និងភាជ ប់ទនំក្់ទំនងដដ្រូពាែិជ្ជក្មមរវាងក្មពុា និងបណ្តត ម្បសទេសៅក្នុងទវីបអាសមរកិ្    
ម្ព្មទងំធុរជ្ន 

− េិក្ាម្សាវម្ាវសោលនសោបាយទី្ារ និង្លិត្្លេកាត នុព្ល េម្មាប់នសំចញសៅបណ្តត ម្បសទេ
សៅក្នុងទវីបអាសមរកិ្ 

− អនុវត្តណ្នការេក្មមភាព្ការងារេម្មាប់ឆ្ន ២ំ០២០។ 
៣.៤. ការងារសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មពភិ្ពដោក 

− បនត្តលព់្័ត្៌មានសម្កាមក្ចិចម្ព្មសម្ព្ៀងននរបេ់អងគការ WTO  
− បនតតាមដ្ឋនការ្តល់ព្័ត្ម៌ានរបេ់េមាជ្ិក្ស្សងៗ អំព្ចីាប់ លិខិត្បទដ្ឋឋ នរត្ិយុត្ត នងិវធិានការនន
ណដ្លអាចមាន្លប ុះពាលដ់្ល់ពាែិជ្ជក្មមក្មពុាក្នុងត្ំបន ់និងេក្ល 

− បនតតាមដ្ឋនការងារនងិេម្មបេម្មលួាមួយម្ក្េួង សាថ ប័នពាក្់ព្័នធ សលកី្ិចចការក្នុងតារាងក្មមវធិី
ការងាររាជ្រដ្ឋឋ ភិបាល(Work Program) និងព្ិនិត្យសលេីងគត្ិភាព្ដនចាប់ ឬសេចក្តមី្ពាងចាប់ និង
លិខិត្បទដ្ឋឋ ននន 

− បនតេម្មបេម្មលួសរៀបចបំសងាតី្រែៈក្មាម ធិការាត្កិ្ិចចេម្មួលពាែិជ្ជក្មម 
− បនតការងារសម្ត្ៀមសរៀបចំរែៈក្មាម ធិការាត្ិឧបាម្េ័យពាែិជ្ជក្មម 
− សម្ត្ៀមសរៀបចំសេចក្តីម្ពាងអនុម្ក្ឹត្យ េតីព្ីការអនុវត្តកាត្ព្វក្ចិចរបេ់ក្មពុាសម្កាមអងគការ WTO សលីការ
េនាណ្នក្ពាែិជ្ជក្មមសេវាក្មម 

− បនតសរៀបចំការងារចូលរមួេននេិីទរដ្ឋមហ្វនតីអងគការ WTO សលីក្ទ១ី២ ណដ្លនឹងម្បម្ព្តឹ្តិសៅសៅដថ្ៃទ៨ី-១១ 
ណខមិថុ្ន ឆ្ន ២ំ០២០ សៅទីម្ក្ងុ Nur-Sultan ម្បសទេ Kazakhstan និងចូលរមួក្ិចចម្បជុ្សំម្ត្ៀមនន 

− សម្ត្ៀមសរៀបចំការងារពាក្់ព្័នធនងឹដ្ំសែីរចូលរមួ ក្ចិចម្បជុ្ំម្បចឆំ្ន ដំនសវទិកាសេដ្ឋក្ិចចព្ិភព្សោក្(WEF) 
របេ់េសមតចសត្សានយក្រដ្ឋមហ្វនតី ណដ្លនឹងម្បម្ព្ឹត្តសៅចបព់្ីដថ្ៃទី២១ដ្ល់២៤ ណខមក្រា ឆ្ន ២ំ០២០ 

− បនតចូលរមួក្ិចចម្បជុ្ំចរច េតពី្ីពាែិជ្ជក្មមតាមម្បព្័នធសអទបចិម្ត្ូនិក្សម្កាមម្ក្បខ័ែឌ អងគការ WTO នងិ
ក្ិចចម្បជុ្ំពាក្់ព្័នធ 

− បនតេម្មបេម្មលួការងារពាក្់ព្័នធាមួយនឹង សាថ នសបេក្ក្មមអចិដហ្វនតយក៍្មពុាម្បចអំងគការ WTO នងិ                  
អងគការអនតរាត្ិននពាក្់ព្ន័ធនឹងវេិ័យសេដ្ឋក្ចិច ពាែិជ្ជក្មម 

− េម្មបេម្មួលាមួយអនតរម្ក្េួង សាថ ប័នចំសពាុះចាប់ណដ្លមិនទន់មាន និងម្ត្ូវសធវីឱ្យម្េបនឹងការេនា  
− តាមដ្ឋន និងចូលរមួក្ចិចម្បជុ្ពំាក្់ព្័នធនឹងវេិយ័សេវាសៅអងគការ WTO 
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− បនតម្បមូល និងសរៀបចំរបាយការែ៍អំព្ីវឌ្ឍនភាព្ការងារសោលនសោបាយអភិវឌ្ឍន៍វេិ័យឧេាហក្មម  
ក្មពុា ក្នុងម្ក្បខែ័ឌ ម្ក្េងួពាែិជ្ជក្មម ម្បចមំ្ត្ីមាេ ជូ្នម្ក្ុមម្បឹក្ាអភិវឌ្ឍនក៍្មពុា 

− បនតរមួេហការការងារាមួយនឹងរែៈក្មាម ធិការអាជ្ីក្មមម្បក្បសដ្ឋយបរោិប័ននសៅក្មពុា(Inclusive 
Business in Cambodia) 

− បនតចូលរមួេហការាមួយនងឹរែៈក្មាម ធិការាត្ជិ្ំរុញចលនភូមមិួយ្លិត្្លមួយ 
− សម្ត្ៀមអនុវត្តន៍ការងារបណនថមសទៀត្តាមការវវិត្តណម្បម្បួលាចបំាច់។ 

៤.២. ការងារពពិ័រណ៍ 
 ក. បនតដរៀបចាំពិព័រណ៍ នងិព្ពឹតតកិារណ៍ពាណិជ្ជកម្មកនងុព្បដទ្ស 

− សរៀបចំព្ិព្័រែ៍្លិត្្លណខមរ នឱ្កាេយុទធនការទិញ្លតិ្្លណខមរ 
− សរៀបចំព្ិព្័រែ៍្លិត្្លណខមរ និងទំនិញនសំចញ នចូំលក្មពុាសលីក្ទី១៥ ក្ម្មិត្អនតរាត្ិ នងិចូលរមួ
សរៀបចំម្ព្ឹត្តិការែ៍ធំៗដូ្ចាការតាងំបងាា ញ្លតិ្្លក្នុងម្ព្ុះរាជ្ព្ធិីបុែយម្ចត្់ម្ព្ុះនងគល័ាសដ្ីម។  

 ែ. បនតដរៀបចាំ និងចូលរមួ្ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មដព្ៅព្បដទ្ស 
− ព្ិព្័រែ៍ និងសវទកិាពាែិជ្ជក្មមឥណ្តឌ  អាសា ន(២១-២៣កុ្មាៈ) ម្ក្ុងញ ូ ណដ្លែ ីម្បសទេឥណ្តឌ  
− ព្ិព្័រែ៍អនតរាត្ិ្ែូវេូម្ត្ និងសវទិកាធុរក្ិចច និងវនិិសោរសលីក្ទ២ី៣(១១-១៥ឧេភា) ម្ក្ងុេុីអាន          
សខត្តសានេុ ីម្បសទេចនិ 

− ព្ិព្័រែ៍ចិន អាេុីខាងត្បូងសលីក្ទ៧ី នងិព្ិព្័រែ៍ទនំិញនចូំល នសំចញរុនមិញ សលីក្ទ២ី៧(១២-
១៨ មិថុ្ន) ម្ក្ងុរុនមិញ ម្បសទេចិន 

− ព្ិព្័រែ៍"China International Fair for Invetment &Trade"៥-១០ ណខក្ញ្ញញ  ម្ក្ុងសេៀមិនម្បសទេចនិ 
− ព្ិព្័រែ៍ចិន អាសា នសលីក្ទ១ី៧ ឆ្ន ២ំ០២០ ទីម្ក្ុងណ្តននងី សខត្តកាវ ងេុ ី
− ព្ិព្័រែ៍នចូំលអនតរាត្ិចិនសលីក្ទី៣ សៅទីម្ក្ុងសេៀងដហ 
− ចូលរមួេននិបាត្ការោិល័យព្ិព្័រែ៍អនតរាត្ិ(BIE) 
− ព្ិព្័រែ៍ព្ិភព្សោក្ឆ្ន ២ំ០២០ សៅទីម្ក្ងុឌុ្យដប េហភាព្អារា ប់សអមីរា ត្។់ 

៤.៣. ការងារអភ្ិវឌ្ឍនទ៍្ីផារ 
− ទំនក្់ទនំងាមយួភារីសវៀត្ណ្តម ក្នុងការតាមដ្ឋនវឌ្ឍនភាព្្ាររំរូម្ព្ំណដ្នក្មពុា(្ារដ្ឋរ) សៅសខត្ត
ត្បូងឃមុ ំនិងសរៀបចនំីត្ិវធិរីសម្មាងបសងាីត្្ារម្ព្ំណដ្នចំនួន២ទីតាងំសទៀត្ សៅសខត្តសាវ យសរៀង និងសខត្តក្ពំ្ត្ 

− សរៀបចំការតាងំបងាា ញ ្សព្វ្ាយ និងម្បឹក្ាសោបល់សលី្លិត្្លណខមរ ណដ្លមានេកាត នុព្លតាមបណ្តត
សខត្តសដ្ឋយេហការាមយួមនទីរពាែិជ្ជក្មមសខត្ត ចនំួន៦ដ្ង  

− សរៀបចំេិកាខ សាោ េតីព្ី“ការ្សព្វ្ាយ និងការបញ្ជូ ន្លិត្្លេកាត នុព្លរបេក់្មពុាសៅកានទ់ី្ ារ                         
អនតរាត្”ិ សៅតាមបណ្តត រាជ្ធានី សខត្ត ចំនួន៦ដ្ង េម្មាប់ជ្ំរុញទី្ារនសំចញ 

− សរៀបចំេិកាខ សាោ េតពី្ី“ការសលីក្ក្មពេ់្លិត្្លណខមរ” សៅតាមបណ្តត រាជ្ធានី សខត្ត ចំនួន៦ដ្ង សដ្មីបី
ជ្ំរុញការសម្បីម្បាេ់្ លតិ្្លណខមរជ្ំនួេ្លិត្្លនចូំលព្បីរសទេ 

− តាមដ្ឋនេតង់្លិត្្លណខមរសៅក្នុង្ារពាែិជ្ជក្មមក្មពុា ចិន(េុីឈួន) សៅម្េកុ្អងគេនួល សខត្ត
ក្ណ្តដ ល ចំននួ២ដ្ង 

− សរៀបចំបសងាីត្មជ្ឍមែឌ លពាែិជ្ជក្មមក្មពុាសៅសម្ៅម្បសទេមួយចនំួនសទៀត្ នងិចុុះព្ិនតិ្យតាមដ្ឋនវឌ្ឍន
ភាព្ក្នុងការបញ្ជូ ន្លិត្្លណខមរ ដ្ឋក្់តាងំ ផ្ទែ េប់តូរថ្មី សៅក្នុងមជ្ឈមែឌ លទងំ៥ណដ្លបានបសងាីត្រចួ 

− សរៀបចំ “ជ្ំនួបព្ិសម្ោុះសោបលរ់វាង អនក្្លតិ្ និងអនក្្គត្់្ គង់្លិត្្លណខមរ ាមួយអនក្សម្បីម្បាេ់ និងអនក្
ណចក្ចយបនត” សៅរាជ្ធានភីនំសព្ញឆ្ន ២ំ០២០ ក្នុងជ្ំោនបនត ២ដ្ង 
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− បនតតាមដ្ឋនវឌ្ឍនភាព្ថ្មីៗដនការវវិត្តពាែិជ្ជក្មមអនតរាត្ិ េិក្ាព្ី្លប ុះពាល់និងសោលជ្ំហរក្មពុា។ 
៣.៥. ការងារសហព្បតបិតតិការអនតរជាតិ និងព្គប់ព្គងជ្ាំនួយ 

− សរៀបចំណ្នការេក្មមភាព្ នងិថ្វកិាេម្មាបឆ់្ន ២ំ០២០ សម្កាមរសម្មាង AIMS  
− សធវីបចចុបបននភាព្ និងចងម្ក្ងឯក្សារ M&E សម្កាមរសម្មាង AIMS  
− សរៀបចំលក្ខខែឌ ការងារេម្មាប់ CIAT, Annual outcome surveys និង VC studies 
− សម្ត្ៀមសធវីបចចុបបននភាព្រែក្មមការអនតរម្ក្េួងេំរាប់ម្ត្ួត្ព្និិត្យនិងតាមដ្ឋនយុទធសាហ្វេតេមាហរែក្មម
ពាែិជ្ជក្មមក្មពុាឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ សម្កាមរសម្មាង CTIS  

− សម្ត្ៀមចុុះក្ិចចេនាាមួយទីម្បឹក្ា ចំនួន៦នក្់ និងសម្ជ្ីេសរេីអនក្េមាអ ត្ អនក្សបីក្បរសម្កាមរសម្មាងAIMS  
− សម្ត្ៀមសរៀបចំក្ិចចម្បជុ្ំអនតរម្ក្េួងក្ម្មតិ្បសចចក្សទេ E-commerce Stretagy/EIF 
− សម្ត្ៀមសរៀបចំក្ិចចម្បជុ្ំអនតរម្ក្េួងព្ិនតិ្យសលីសេចក្តីម្ពាងសលីក្ទ១ី របេ់រសម្មាងយុទធសាហ្វេតពាែិជ្ជក្មម
តាមម្បព្័នធសអ ចិម្ត្ូនិក្(E-commerce Strategy)។ 
 

៤. អគគនាយកដ្ឋឋ នជ្ាំរញុពាណិជ្ជកម្ម 14 
៤.១. ការងារដរលនដោបាយ 

− បនតតាមដ្ឋនសលីម្បកាេ េតីព្កីារបសងាីត្ម្ក្មុការងារចម្មុុះសរៀបចំសោលនសោបាយសម្មចក្មពុា 
− បនតេហការាមួយដដ្រូអភិវឌ្ឍន៍ IFC, CIRD, HEKS, GROWTH ASIA, HARVEST II សដ្ីមបពី្ិនិត្យ  
សលីសេចក្តីម្ពាងឯក្សារសោលនសោបាយសាវ យចនទី និងសោលនសោបាយសម្មចក្មពុា 

− បនតព្ិនតិ្យលទធភាព្របេ់ក្មពុាក្នុងការចូលាមាជ្ិក្របេេ់ហរមន៍សម្មចអនតរាត្ិ នងិចូលរមួេននិបាត្
ម្បចឆំ្ន រំបេេ់ហរមន ៍

− បនតចូលរមួម្បជុ្ំម្ត្ួត្ព្និិត្យ នងិ្តល់ធាតុ្ចូលសលីសេចក្តីម្ពាងណ្នការយុទធសាហ្វេតាត្៥ិឆ្ន  ំេតីព្ីការសលកី្
ក្មពេ់ចលនភូមិមួយ្លតិ្្លមួយ ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ 

− បនតជ្ំរុញ និងសរៀបចំ “មជ្ឈមែឌ លភូមិមយួ្លតិ្្លមួយសលីវេិ័យេមូនដ្ីក្មពុា” សៅសខត្តក្ំព្ង់ឆ្ន ងំ 
− េិក្ាបសងាតី្ មជ្ឈមែឌ លភូមិមួយ្លិត្្លមួយសលីវេិយ័ចមាែ ក្់ថ្មណក្វក្មពុាសៅសខត្តសពាធិ៍សាត្់ នងិ                
វេិ័យេូម្ត្ក្មពុាសៅសខត្តសេៀមរាប និងសខត្តបនទ យមានជ្យ័ 

− បនតតាមដ្ឋនវឌ្ឍនភាព្ឯក្សារសោលនសោបាយដ្ំ ូងមីក្មពុា និងេហការាមួយអងគការ UNDP ក្នុង
ការសរៀបចំេិកាខ សាោ្សព្វ្ាយ ឯក្សារសោលនសោបាយដ្ំ ូងម ីសៅក្នុងសខត្តសោលសៅ 

− េហការាមយួអងគការ UNDP សរៀបចំសវទិកា េតីពី្ភាព្ាដដ្រូរវាងវេិ័យឯក្ជ្ន នងិសាធារែៈសល ី                           
វេិ័យដ្ំ ូងម ី

− បនតេហការាមួយដដ្រូអភិវឌ្ឍន៍ សរៀបចំេកិាខ េិោព្ិសម្ោុះសោបល់ និងេកិាខ សាោ្សព្វ្ាយឯក្សារ
សោលនសោបាយសាវ យចនទី និងសោលនសោបាយសម្មច សៅក្នុងសខត្តសោលសៅ 

− សម្ោងសរៀបចំសវទិកាដ្ ូំងម ីសាវ យចនទី និងសម្មច 
− បនតតាមដ្ឋនសេចក្ដីម្ពាងេសម្មច េដពី្ីការបសងាតី្ម្ក្ុមការងារបសចចក្សទេេម្មាប់ចុុះេកិ្ា និងចងម្ក្ង
សេចក្ដីម្ពាងសោលនសោបាយសាវ យចនទីក្មពុា 

− បនតទទលួពាក្យ និងសចញវញិ្ញញ បនបម្ត្សម្បីម្បាេ់សាែ ក្េញ្ញញ ោឡាលក្មពុា 
− សម្ោងសរៀបចំេិកាខ សាោ្សព្វ្ ាយ េតីព្ី “បរោិកាេធុរក្ចិចសៅក្មពុា” ក្នុងនងិសម្ៅម្បសទេ 

 
14 ម្បភព្៖ អរគនយក្ដ្ឋឋ នជំ្រុញពាែិជ្ជក្មម 
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− បនតម្បមូល និងសរៀបចំរបាយការែ៍អំព្ីវឌ្ឍនភាព្ការងារសោលនសោបាយអភិវឌ្ឍន៍វេិ័យឧេាហក្មម  
ក្មពុា ក្នុងម្ក្បខែ័ឌ ម្ក្េងួពាែិជ្ជក្មម ម្បចមំ្ត្ីមាេ ជូ្នម្ក្ុមម្បឹក្ាអភិវឌ្ឍនក៍្មពុា 

− បនតរមួេហការការងារាមួយនឹងរែៈក្មាម ធិការអាជ្ីក្មមម្បក្បសដ្ឋយបរោិប័ននសៅក្មពុា(Inclusive 
Business in Cambodia) 

− បនតចូលរមួេហការាមួយនងឹរែៈក្មាម ធិការាត្ជិ្ំរុញចលនភូមមិួយ្លិត្្លមួយ 
− សម្ត្ៀមអនុវត្តន៍ការងារបណនថមសទៀត្តាមការវវិត្តណម្បម្បួលាចបំាច់។ 

៤.២. ការងារពពិ័រណ៍ 
 ក. បនតដរៀបចាំពិព័រណ៍ នងិព្ពឹតតកិារណ៍ពាណិជ្ជកម្មកនងុព្បដទ្ស 

− សរៀបចំព្ិព្័រែ៍្លិត្្លណខមរ នឱ្កាេយុទធនការទិញ្លតិ្្លណខមរ 
− សរៀបចំព្ិព័្រែ៍្លិត្្លណខមរ និងទំនិញនសំចញ នចូំលក្មពុាសលីក្ទី១៥ ក្ម្មិត្អនតរាត្ិ នងិចូលរមួ
សរៀបចំម្ព្ឹត្តិការែ៍ធំៗដូ្ចាការតាងំបងាា ញ្លតិ្្លក្នុងម្ព្ុះរាជ្ព្ធិីបុែយម្ចត្់ម្ព្ុះនងគល័ាសដ្ីម។  

 ែ. បនតដរៀបចាំ និងចូលរមួ្ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មដព្ៅព្បដទ្ស 
− ព្ិព្័រែ៍ និងសវទកិាពាែិជ្ជក្មមឥណ្តឌ  អាសា ន(២១-២៣កុ្មាៈ) ម្ក្ុងញ ូ ណដ្លែី ម្បសទេឥណ្តឌ  
− ព្ិព្័រែ៍អនតរាត្ិ្ែូវេូម្ត្ និងសវទិកាធុរក្ិចច និងវនិិសោរសលីក្ទ២ី៣(១១-១៥ឧេភា) ម្ក្ងុេុីអាន          
សខត្តសានេុី ម្បសទេចនិ 

− ព្ិព្័រែ៍ចិន អាេុីខាងត្បូងសលីក្ទ៧ី នងិព្ិព្័រែ៍ទនំិញនចូំល នសំចញរុនមិញ សលីក្ទ២ី៧(១២-
១៨ មិថុ្ន) ម្ក្ងុរុនមិញ ម្បសទេចិន 

− ព្ិព្័រែ៍"China International Fair for Invetment &Trade"៥-១០ ណខក្ញ្ញញ  ម្ក្ុងសេៀមិនម្បសទេចនិ 
− ព្ិព្័រែ៍ចិន អាសា នសលីក្ទ១ី៧ ឆ្ន ២ំ០២០ ទីម្ក្ុងណ្តននងី សខត្តកាវ ងេុ ី
− ព្ិព្័រែ៍នចូំលអនតរាត្ិចិនសលីក្ទី៣ សៅទីម្ក្ុងសេៀងដហ 
− ចូលរមួេននិបាត្ការោិល័យព្ិព្័រែ៍អនតរាត្ិ(BIE) 
− ព្ិព្័រែ៍ព្ិភព្សោក្ឆ្ន ២ំ០២០ សៅទីម្ក្ងុឌុ្យដប េហភាព្អារា ប់សអមីរា ត្។់ 

៤.៣. ការងារអភ្ិវឌ្ឍនទ៍្ីផារ 
− ទំនក្់ទនំងាមយួភារីសវៀត្ណ្តម ក្នុងការតាមដ្ឋនវឌ្ឍនភាព្្ាររំរូម្ព្ំណដ្នក្មពុា(្ារដ្ឋរ) សៅសខត្ត
ត្បូងឃមុ ំនិងសរៀបចនំីត្ិវធិរីសម្មាងបសងាីត្្ារម្ព្ំណដ្នចំនួន២ទីតាងំសទៀត្ សៅសខត្តសាវ យសរៀង និងសខត្តក្ពំ្ត្ 

− សរៀបចំការតាងំបងាា ញ ្សព្វ្ាយ និងម្បឹក្ាសោបល់សលី្លិត្្លណខមរ ណដ្លមានេកាត នុព្លតាមបណ្តត
សខត្តសដ្ឋយេហការាមយួមនទីរពាែិជ្ជក្មមសខត្ត ចនំួន៦ដ្ង  

− សរៀបចំេិកាខ សាោ េតីព្ី“ការ្សព្វ្ាយ និងការបញ្ជូ ន្លិត្្លេកាត នុព្លរបេក់្មពុាសៅកាន់ទី្ ារ                         
អនតរាត្ិ” សៅតាមបណ្តត រាជ្ធានី សខត្ត ចំនួន៦ដ្ង េម្មាប់ជ្ំរុញទី្ារនសំចញ 

− សរៀបចំេិកាខ សាោ េតពី្ី“ការសលីក្ក្មពេ់្លិត្្លណខមរ” សៅតាមបណ្តត រាជ្ធានី សខត្ត ចំនួន៦ដ្ង សដ្មីបី
ជ្ំរុញការសម្បីម្បាេ់្ លតិ្្លណខមរជ្ំនួេ្លិត្្លនចូំលព្បីរសទេ 

− តាមដ្ឋនេតង់្លិត្្លណខមរសៅក្នុង្ារពាែិជ្ជក្មមក្មពុា ចិន(េុីឈួន) សៅម្េកុ្អងគេនួល សខត្ត
ក្ណ្តដ ល ចំននួ២ដ្ង 

− សរៀបចំបសងាីត្មជ្ឍមែឌ លពាែិជ្ជក្មមក្មពុាសៅសម្ៅម្បសទេមួយចនំួនសទៀត្ នងិចុុះព្ិនតិ្យតាមដ្ឋនវឌ្ឍន
ភាព្ក្នុងការបញ្ជូ ន្លិត្្លណខមរ ដ្ឋក្់តាងំ ផ្ទែ េប់តូរថ្មី សៅក្នុងមជ្ឈមែឌ លទងំ៥ណដ្លបានបសងាីត្រចួ 

− សរៀបចំ “ជ្ំនួបព្ិសម្ោុះសោបលរ់វាង អនក្្លតិ្ និងអនក្្គត្់្ គង់្លិត្្លណខមរ ាមួយអនក្សម្បីម្បាេ់ និងអនក្
ណចក្ចយបនត” សៅរាជ្ធានភីនំសព្ញឆ្ន ២ំ០២០ ក្នុងជ្ំោនបនត ២ដ្ង 
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• បនតម្បជុ្ពំ្ិភាក្ាក្ម្មិត្អនតរម្ក្េួងសលីសេចក្តីម្ពាងចាប់ េតពី្ីមាូបអាោរសៅទីេតីការរែៈរដ្ឋមហ្វនត ី
• បនតម្បជុ្ពំ្ិភាក្ាចសងអៀត្ាមយួម្ក្េួង/សាថ ប័នពាក្ព់្័នធសលសីេចក្តីម្ពាងចាប់ េតពី្ីការម្បក្ួត្ម្បណជ្ង 

ឱ្យបានចបេ់ព្វម្រប់ សដ្មីបសីេនដី្ឋក្់ម្បជុ្ំសព្ញអងគរែៈរដ្ឋមហ្វនត ី
• ក្សាងសេចក្តីម្ពាងបញ្ញត្តបិសចចក្សទេេំរាប់អនុវត្តចាបព់ាក្់ព្័នធ៖ 

o បនតសរៀបចំសេចក្ដីម្ពាងអនុម្ក្តឹ្យ េដីព្ីការបសងាីត្រែៈក្មមការម្បក្ួត្ម្បណជ្ងក្មពុា 
o សរៀបចំសេចក្តីម្ពាងអនុម្ក្ឹត្យ េតីព្ីការសរៀបចំ និងការម្បម្ព្ឹត្តសៅរបេ់រែៈក្មាម ធិការាត្កិារពារ

អនក្សម្បីម្បាេ ់
o សរៀបចំម្បកាេអនតរម្ក្េួង ម្បកាេ និងលិខតិ្បទដ្ឋឋ នរត្ិយុត្តពាក្់ព្័នធននសដ្មីបោីមំ្ទការ                     

អនុវត្តចាបេ់តីព្កី្ិចចការពារអនក្សម្បីម្បាេ ់
• ព្ម្ងឹងេមត្ថភាព្ម្រប់ម្រង និងជ្នំញបសចចក្សទេតាមលំដ្ឋប់ថ្នន ក្ឱ់្យសឆែីយត្បនងឹត្ម្មូវការដន

ការងារាមូលដ្ឋឋ ន នងិក្ិចចការេមាហរែក្មមក្មពុាាទូសៅ និងត្ម្មូវការដនេក្លភាវូបនីយក្មម៖
ការបែតុ ុះបណ្តត លជ្ំនញ(ដ្ទក្នុង) ការចូលរមួេិកាខ សាោ នងិក្ិចចម្បជុ្ំនន(សទវភារី ត្ំបន់ និង
េក្លសោក្) 

• ព្ិនិត្យណក្េម្មួលក្មមវធិីការងារ(Work Plans) តាមលំដ្ឋបដ់នរចនេមព័នធសាថ ប័នដនអរគនយក្ដ្ឋឋ ន
តាមសព្លក្ែំត្់ម្ព្មទងំការក្ំែត្់ភារក្ិចចដនមហ្វនតី ឬម្ក្ុមមហ្វនតីឱ្យេមម្េបនឹងការងារាក្់ណេតង 

− ព្ម្ងឹងម្ក្បខែ័ឌ សាថ បន័ សធវឱី្យម្បសេីរ និងមានម្បេិទធភាព្ ដនដ្ំសែីរការអនុវត្តក្ិចចការការពារេិទធិ និង
្លម្បសោជ្ន៍របេអ់នក្សម្បីម្បាេ ់
• បនតជ្ំរុញម្បេិទធភាព្ដនេក្មមភាព្ម្រប់ម្រង តាមដ្ឋនការ្តល់ព្័ត្ម៌ានម្ត្មឹម្ត្ូវដ្លអ់នក្សម្បីម្បាេ ់           

ាអាទិ៍ ការដ្ឋក្ស់ាែ ក្េញ្ញញ សលី្លតិ្្ល ការ្សព្វ្ ាយសលីក្ក្មពេក់ារសម្បីម្បាេ់្លតិ្្ល                 
ការ្សព្វ្ាយការលក្់ ព្ិសេេការ្ាយពាែិជ្ជក្មមភូត្កុ្ហក្់ ព្ងាវ ងការព្តិ្ ឬសធវីឱ្យមានការភ័នត              
ម្ចទបដំ្លអ់នក្សម្បីម្បាេ ់

• បនតក្សាងឯក្សារ និងក្មមវធិេីម្មាប់ការសលកី្ក្មពេ់ការយល់ដ្ឹងសាធារែៈ៖ 
o រុែភាព្ នងិេុវត្ថភិាព្មាូបអាោរ 
o បញ្ញា សម្ោុះដ្ល់េុខភាព្ពាក្ព់្័នធនឹង្លិត្្ល 
o សារធាតុ្រមីីមួយចនំួន(រមួបណនថមនឹងសម្រឿងសញៀន) 
o េិទធិ និង្លម្បសោជ្ន៍របេអ់នក្សម្បីម្បាេ់ និងបទបបញ្ញត្តេំខាន់ៗដនចាប់េតពី្ីក្ិចចការពារអនក្

សម្បីម្បាេ ់
o េក្មមភាព្ នងិ/ឬការម្ព្មសម្ព្ៀងណដ្លប ុះពាលដ់្លក់ារម្បក្តួ្ម្បណជ្ង 

• ព្ម្ងឹងក្ចិចដ្ំសែីរការទបស់ាា ត្ ់ និងបហ្វងាា បរាល់ការបនែំ ការប ុនប ងបនែំសលី្ លតិ្្ល សម្ៅអំព្ីបញ្ញា
រុែភាព្ េុវត្ថិភាព្តាមម្របរូ់បភាព្ នងិតាមទី្ារទូទងំម្បសទេ 

• ក្សាងឯក្សារ និងក្មមវធិបីែតុ ុះបណ្តត ល ្សព្វ្ ាយអំព្ខីែឹមសារ ម្ព្មទងំបញ្ញត្តិននដនចាប់េតពី្ី
ការម្រប់ម្រងរុែភាព្ េុវត្ថភិាព្សលី្លិត្្លទនំិញ និងសេវា ចាប់េតីព្កី្ិចចការពារអនក្សម្បីម្បាេ ់
ម្ព្មទងំចាប់ លខិិត្បទដ្ឋឋ នរត្ិយុត្តនន ជូ្នសាធារែៈជ្ន និងភារីពាក្់ព្័នធ។ 
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− េហការសរៀបចំសវទកិា “សេដ្ឋក្ិចច និងធុរក្ិចចអាេុី-អឺរ  ុប” សៅអំ ុងសព្លក្ចិចម្បជុ្ំក្ពូំ្លអាេុី អឺរ  ុបសលីក្
ទី១៣(ASEM13) ឆ្ន ២ំ០២០ 

− សរៀបចំបសងាីត្សាថ នត្ណំ្តងពាែិជ្ជក្មមសៅសម្ៅម្បសទេ ចំននួ៥បណនថមសទៀត្ 
− សរៀបចំណ្នការយុទធសាហ្វេតទី្ារ េិកាខ សាោ ជ្ំរុញពាែិជ្ជក្មមក្មពុា ក្នុងនិងសម្ៅម្បសទេ 
− េហការាមយួនឹងដដ្រូេហម្បត្ិបត្តិការពាែិជ្ជក្មមក្នុងម្បសទេនិងអនតរាត្ ិ
− ទទួលរបាយការែ៍ដថ្ែលក្់រាយសម្បងឥនធនៈម្បចេំបាត ហ៍ ណខ និងព្័ត្ម៌ានស្សងៗ ណដ្ល្តលស់ដ្ឋយសាថ ន
ត្ំណ្តងពាែិជ្ជក្មមក្មពុា ម្បចសំៅសម្ៅម្បសទេ។ 
 

៥. អគគនាយកដ្ឋឋ នកម្ពជុាព្តួតពិនិតយទ្ាំនញិនហីរណ័-អាហរណ័ និងបហ្វងាក បការខកៃងបនៃាំ  
 ““កាាំកងុព្តលូ”” 15  

− ព្ម្ងឹងម្បេិទធភាព្ដនការឃ្ែ ពំ្និិត្យទី្ារ(Market Surveillance)  ទប់សាា ត្់សម្ោុះណ្នក្េុខុមាលភាព្ 
និងេុវត្ថភិាព្អនក្សម្បីម្បាេព់ាក្់ព្័នធនងឹ្លតិ្្ល 
• បនតក្សាង និងដ្ំសែីរការអនុវត្តក្មមវធិឃី្ែ ពំ្ិនតិ្យទី្ារ ចំសពាុះ្លិត្្ល និងោនភិ័យពាក្់ព្ន័ធ 

ណដ្លបានក្ែំត្់ាអាទិភាព្ តាមទី្ារក្នុងរាជ្ធានភីនំសព្ញ និងទី្ារតាមម្ក្ុង ម្េកុ្ ដនបណ្តត សខត្ត 
សដ្ឋយអនុវត្តក្មមវធិីយក្រំរូ្លិត្្លសលីទី្ ារ សដ្ីមបពី្និតិ្យ និងបញ្ញជ ក្់ភាព្អនុសោម 

• សធវីការម្សាវម្ាវ និងក្សាងទនិនន័យមូលដ្ឋឋ ននូវក្ម្មិត្ដនសារធាតុ្បងាសម្ោុះ សដ្មីបមីានវធិានការតាម
នីត្ិវធិី នងិលក្ខខែឌ បសចចក្សទេេមម្េប  

− ព្ម្ងឹងម្បេិទធភាព្ដនការម្ត្ួត្ព្ិនិត្យទនំិញនសំចញ នចូំលក្នុងម្ក្បខ័ែឌ ដនក្ិចចេហម្បត្បិត្តិការ  
− សម្ត្ៀមលក្ខែៈទងំសលធីនធានមនុេស និងក្ិចចការពាក្់ព្័នធេម្មាប់អនុវត្តសោលការែ៍ម្ត្ួត្ព្ិនិត្យ 
សដ្ឋយណ្អក្សលអីភិម្ក្មដនការម្រប់ម្រងោនិភ័យ េំសៅឱ្យមានតុ្លយភាព្រវាងទំហដំនការងារម្ត្ួត្ព្ិនតិ្យ
ាក្់ោក្់ និងក្ចិចេម្មលួពាែិជ្ជក្មម 

− សធវីឱ្យម្បសេីរស ងីនូវការសធវេីមាហរែក្មមក្មពុាសៅក្នុងត្បំន់និងអនតរាត្ ិ 
• ព្ម្ងឹងេមត្ថភាព្ នងិម្បេទិធភាព្ដនចែុំចទំនក្ទ់ំនងទទួលនិង្តលច់សមែីយអពំ្ីវធិានអនម័យ និង

ភូត្ោមអនម័យ(SPS Enquiry Points) 
• េិក្ាឯក្សារសោលក្នុងម្ក្បខ័ែឌ អាសា ន ពាក្ព់្័នធនងឹេេរេតមសេដ្ឋក្ចិច ព្ិសេេបញ្ញា េម្មលួ

ពាែិជ្ជក្មម ក្ចិចការម្បក្តួ្ម្បណជ្ង និងក្ិចចការពារអនក្សម្បីម្បាេ់សៅលំដ្ឋប់ ACCSQ, ARASFF, 
AEGC, ACCP នងិក្សាងេក្មមភាព្េមម្េប 

• េិក្ាសេចក្ដីម្ពាងឯក្សារកូ្ដ្ិច សៅម្របល់ំដ្ឋបថ់្នន ក្់(Steps) តាមការេម្មបេម្មួលរវាង
សលខាធិការដ្ឋឋ នកូ្ដ្ចិ និងរែៈក្មាម ធិការកូ្ដ្ិចាត្ិ  

− ព្ម្ងឹងេមត្ថភាព្វភិាររបេ់មនទីរព្ិសសាធន៍ និងម្បព្័នធម្រប់ម្រងឱ្យេមម្េបតាម ISO-17025   
• ក្សាង សរៀបចំចងម្ក្ង នងិអនុម័ត្ឱ្យបានម្រប់ម្ោន់នូវឯក្សារេតីព្ីម្បព្័នធរុែភាព្របេ់មនទីរ 

ព្ិសសាធន ៍
• អនុវត្តក្មមវធិីធានរុែភាព្ និងចូលរមួក្នុងក្មមវធិីវភិារ វាយត្ដមែេមត្ថភាព្(Proficiency Testing 

Programmes) ណដ្លសរៀបចំសដ្ឋយមនទីរព្ិសសាធនក៍្នុងត្បំន់ និងអនតរាត្ ិ
• អភិវឌ្ឍេមត្ថភាព្ជ្ំនញណ្នក្បសចចក្សទេ តាមរយៈការបែតុ ុះបណ្តត លាក្ោ់ក្ ់

− ក្ិចចការក្សាងសោលនសោបាយ ចាប់ បទបបញ្ញត្តបិសចចក្សទេ និងការព្ម្ងឹងេមត្ថភាព្បសចចក្សទេ 
 

15 ម្បភព្៖ អរគនយក្ដ្ឋឋ ន“កាកុំ្ងម្ត្ូល” 
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• បនតម្បជុ្ពំ្ិភាក្ាក្ម្មិត្អនតរម្ក្េួងសលីសេចក្តីម្ពាងចាប់ េតពី្ីមាូបអាោរសៅទីេតីការរែៈរដ្ឋមហ្វនត ី
• បនតម្បជុ្ពំ្ិភាក្ាចសងអៀត្ាមយួម្ក្េួង/សាថ ប័នពាក្ព់្័នធសលសីេចក្តីម្ពាងចាប់ េតពី្ីការម្បក្ួត្ម្បណជ្ង 

ឱ្យបានចបេ់ព្វម្រប់ សដ្មីបសីេនដី្ឋក្់ម្បជុ្ំសព្ញអងគរែៈរដ្ឋមហ្វនតី 
• ក្សាងសេចក្តីម្ពាងបញ្ញត្តបិសចចក្សទេេំរាប់អនុវត្តចាបព់ាក្់ព្័នធ៖ 

o បនតសរៀបចំសេចក្ដីម្ពាងអនុម្ក្តឹ្យ េដីព្ីការបសងាីត្រែៈក្មមការម្បក្ួត្ម្បណជ្ងក្មពុា 
o សរៀបចំសេចក្តីម្ពាងអនុម្ក្ឹត្យ េតីព្ីការសរៀបចំ និងការម្បម្ព្ឹត្តសៅរបេ់រែៈក្មាម ធិការាត្កិារពារ

អនក្សម្បីម្បាេ ់
o សរៀបចំម្បកាេអនតរម្ក្េួង ម្បកាេ និងលិខតិ្បទដ្ឋឋ នរត្ិយុត្តពាក្់ព្័នធននសដ្មីបោីមំ្ទការ                     

អនុវត្តចាបេ់តីព្កី្ិចចការពារអនក្សម្បីម្បាេ ់
• ព្ម្ងឹងេមត្ថភាព្ម្រប់ម្រង និងជ្នំញបសចចក្សទេតាមលំដ្ឋប់ថ្នន ក្ឱ់្យសឆែីយត្បនងឹត្ម្មូវការដន

ការងារាមូលដ្ឋឋ ន នងិក្ិចចការេមាហរែក្មមក្មពុាាទូសៅ និងត្ម្មូវការដនេក្លភាវូបនីយក្មម៖
ការបែតុ ុះបណ្តត លជ្ំនញ(ដ្ទក្នុង) ការចូលរមួេិកាខ សាោ នងិក្ិចចម្បជុ្ំនន(សទវភារី ត្ំបន់ និង
េក្លសោក្) 

• ព្ិនិត្យណក្េម្មួលក្មមវធិីការងារ(Work Plans) តាមលំដ្ឋបដ់នរចនេមព័នធសាថ ប័នដនអរគនយក្ដ្ឋឋ ន
តាមសព្លក្ែំត្់ម្ព្មទងំការក្ំែត្់ភារក្ិចចដនមហ្វនតី ឬម្ក្ុមមហ្វនតីឱ្យេមម្េបនឹងការងារាក្់ណេតង 

− ព្ម្ងឹងម្ក្បខែ័ឌ សាថ បន័ សធវឱី្យម្បសេីរ និងមានម្បេិទធភាព្ ដនដ្ំសែីរការអនុវត្តក្ិចចការការពារេិទធិ និង
្លម្បសោជ្ន៍របេអ់នក្សម្បីម្បាេ ់
• បនតជ្ំរុញម្បេិទធភាព្ដនេក្មមភាព្ម្រប់ម្រង តាមដ្ឋនការ្តល់ព្័ត្ម៌ានម្ត្មឹម្ត្ូវដ្លអ់នក្សម្បីម្បាេ ់           

ាអាទិ៍ ការដ្ឋក្ស់ាែ ក្េញ្ញញ សលី្លតិ្្ល ការ្សព្វ្ ាយសលីក្ក្មពេក់ារសម្បីម្បាេ់្លតិ្្ល                 
ការ្សព្វ្ាយការលក្់ ព្ិសេេការ្ាយពាែិជ្ជក្មមភូត្កុ្ហក្់ ព្ងាវ ងការព្តិ្ ឬសធវីឱ្យមានការភ័នត              
ម្ចទបដំ្លអ់នក្សម្បីម្បាេ ់

• បនតក្សាងឯក្សារ និងក្មមវធិេីម្មាប់ការសលកី្ក្មពេ់ការយល់ដ្ឹងសាធារែៈ៖ 
o រុែភាព្ នងិេុវត្ថភិាព្មាូបអាោរ 
o បញ្ញា សម្ោុះដ្ល់េុខភាព្ពាក្ព់្័នធនឹង្លិត្្ល 
o សារធាតុ្រមីីមួយចនំួន(រមួបណនថមនឹងសម្រឿងសញៀន) 
o េិទធិ និង្លម្បសោជ្ន៍របេអ់នក្សម្បីម្បាេ់ និងបទបបញ្ញត្តេំខាន់ៗដនចាប់េតពី្ីក្ិចចការពារអនក្

សម្បីម្បាេ ់
o េក្មមភាព្ នងិ/ឬការម្ព្មសម្ព្ៀងណដ្លប ុះពាលដ់្លក់ារម្បក្តួ្ម្បណជ្ង 

• ព្ម្ងឹងក្ចិចដ្ំសែីរការទបស់ាា ត្ ់ និងបហ្វងាា បរាល់ការបនែំ ការប ុនប ងបនែំសលី្ លតិ្្ល សម្ៅអំព្ីបញ្ញា
រុែភាព្ េុវត្ថិភាព្តាមម្របរូ់បភាព្ នងិតាមទី្ារទូទងំម្បសទេ 

• ក្សាងឯក្សារ និងក្មមវធិបីែតុ ុះបណ្តត ល ្សព្វ្ាយអំព្ខីែឹមសារ ម្ព្មទងំបញ្ញត្តិននដនចាប់េតពី្ី
ការម្រប់ម្រងរុែភាព្ េុវត្ថភិាព្សលី្លិត្្លទនំិញ និងសេវា ចាប់េតីព្កី្ិចចការពារអនក្សម្បីម្បាេ ់
ម្ព្មទងំចាប់ លខិិត្បទដ្ឋឋ នរត្ិយុត្តនន ជូ្នសាធារែៈជ្ន និងភារីពាក្់ព្័នធ។ 
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− សរៀបចំេននិបាត្បូក្េរុបការងារពាែិជ្ជក្មម នងិទេិសៅអនុវត្តការងារពាែិជ្ជក្មមម្បចឆំ្ន  ំ
− ចត្់ណចងការងារព្ិធីការ នងិបដ្ិេណ្តឋ រក្ិចចស្សងៗ ក្នុងការសរៀបចំបនទប់/សាលម្បជុ្ ំ សរៀបចំព្ិធបុីែយឬ 
ទិវាបុែយាត្ ិនងិអនតរាត្និន 

− ម្រប់ម្រងចរាចរលិខតិ្សចញ ចូល ឯក្សាររដ្ឋបាលស្សងៗ សរៀបចលំិខតិ្អសញ្ជ ីញ ទទលួ នងិណចក្លខិិត្ 
− សរៀបចំការងារម្របម់្រងបណ្តណ ល័យ នងិបែណសាររបេ់ម្ក្េួង 
− សធវីណ្នការជ្េួជុ្លអោរ ណក្លំអសសាភែ័ឌ ភាព្ទូសៅក្នុង និងបរសិវែទីេដកីារម្ក្េងួពាែិជ្ជក្មម 
− ព្ម្ងឹងការអនុវត្តបទបញ្ញជ ដ្ទក្នុងរបេ់ម្ក្េួងឱ្យកានណ់ត្មានម្បេិទធភាព្ 
− ណថ្រក្ាេណ្តដ ប់ធាន ប់ អនមយ័ េនតេុិខ នងិេុវត្ថិភាព្ក្នុងបរសិវែខាងក្នុង និងខាងសម្ៅម្ក្េួង។ 

៦.៤. ការងារវិម្ជ្ឈការ និងវសិហម្ជ្ឈការ 
− សរៀបចំសធវីម្បត្ភូិក្មម ការងារសចញលិខតិ្អនុញ្ញញ ត្ សរៀបចំព្ិព្័រែ៍ពាែិជ្ជក្មមសៅឱ្យមនទីរពាែិជ្ជក្មម                   
រាជ្ធានី សខត្ត 

− សរៀបចំការស្ទរមុខងារ ធនធានមនុេស និងថ្ិវកានូវមុខងារពាែិជ្ជក្មមមួយចំនួនសៅឱ្យថ្នន ក្ស់ម្កាមាត្ ិ
− ស្ទរការសចញលខិិត្អនុញ្ញញ ត្ម្បក្បអាជ្ីវក្មម សេវាក្មម ពាែិជ្ជក្មមសៅឱ្យម្ក្ុង ម្េកុ្ ខែឌ  
− ស្ទរការសចញលខិិត្អនុញ្ញញ ត្ម្បក្បអាជ្ីវក្មមសោហធាតុ្ត្បូងថ្មមានត្ដមែាសម្រឿងអលងាា រម្រប់ម្បសភទ ជូ្ន
អងគភាព្ម្ចក្សចញ ចូលណត្មយួ សៅតាមបណ្តត ម្ក្ងុ ម្េុក្ 

− ស្ទរមុខងារការណេវងរក្ទី្ ារេម្មាប់្លិត្្លរបេ់ម្បាព្លរដ្ឋក្នុងណដ្នេមត្ថក្ិចចរបេ់ខែួន 
− ស្ទរមុខងារការម្ត្តួ្ព្ិនតិ្យសលកីារបិទសាែ ក្ដថ្ែសលីមុខទំនញិ និងសេវាម្រប់ម្បសភទ និងការម្េង់េនទេសន៍
ដថ្ែទំនិញចបំាច់ម្បចជំ្ីវភាព្ម្បចដំថ្ៃ។ 
 

៧. ព្កមុ្ហ ុនហ្វហគនីដព្តដ្   
− ខិត្ខំរក្ទី្ារ ដដ្រូនសំចញ ម្សាវម្ាវដថ្ែសៅទី្ារសដ្មីបជី្ំរុញឱ្យការងារនសំចញបានេសម្មចលទធ្ លលអ   
− បនតការងាររសម្មាងជ្ំរុញ្លតិ្ក្មមម្េូវនិងការនសំចញអងារ ក្នុងម្ក្បខែ័ឌ ហរិញ្ញបបទនេហម្បត្បិត្តិការ
ព្ីសាធារែរដ្ឋម្បាមានិត្ចនិ(រសម្មាងសាងេង់ឃ្ែ ងំ នងិ េមៃួត្) 

− អនុវត្តរសម្មាងសាងេង់ឃ្ែ ងំ និង េមៃួត្ ដនរសម្មាងជ្ំរុញ្លិត្ក្មមម្េូវនងិការនសំចញអងារក្នុង               
ម្ក្បខែ័ឌ ហរិញ្ញបបទនេហម្បត្ិបត្តកិារព្ីសាធារែៈរដ្ឋម្បាមានិត្ចនិ  

− អនុវត្តរសម្មាងសាងេង់ឃ្ែ ងំថ្មីរបេ់ម្ក្មុហ ុនសៅមែឌ លឃ្ែ ងំ រម៦។ 
 

៨. ការងារដយនឌ្័រ  
− បនតអនុវត្តសោលនសោបាយក្ណំែទម្មង់សាធារែៈដនការបហ្វញ្ញជ បសយនឌ្័រ ម្ក្ុមការងារនិងថ្នន ក្់ដ្កឹ្ន ំ
សៅណត្បនតជ្ំរុញ សាថ នភាព្ហ្វេត ីាមហ្វនតីរាជ្ការ េិបបក្រ អាជ្ីវក្រ ក្នុងម្ក្បខែ័ឌ ម្ក្េួងពាែិជ្ជក្មម និងសៅ
ក្នុងម្បសទេក្មពុា។ េក្មមណដ្លម្ត្ូវអនុវត្តបនតរមួមាន៖  
• សលីក្ក្មពេ់ត្ួនទីហ្វេតី ការចូលរមួសធវីសេចក្ដីេសម្មចទងំម្ក្បខែ័ឌ មុខងារសាធារែៈ 
• បសងាីននូវចំសែុះដ្ឹងដ្ល់ហ្វេតី ហ្វេតីថ្នន ក្់ដ្កឹ្ន ំ
• បសងាីននូវការព្ម្ងឹងធនធានមនុេស(ហ្វេតីនិងកុ្មារ) 
• បសងាីនចនំួនមហ្វនតីរាជ្ការ ាហ្វេតី 

 
17 ម្បភព្៖ ម្ក្ុមហ ុន ហ្វហគីនសម្ត្ដ្  
18 ម្បភព្៖ ម្ក្ុមការងារសយនឌ័្រម្ក្េួងពាែិជ្ជក្មម  

 

របាយការណ៍បកូសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៩ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០២០  44 

៦. អគគនាយកដ្ឋឋ នរដ្ឋបាល និងហរិញ្ាវតាុ  
៦.១. ការងារគណដនយយ 

− សរៀបចំរបាយការែ៍េមិទធិក្មមដនការអនុវត្តថ្វកិាក្មមវធិីេម្មាប់ឆ្ន ២ំ០១៩ 
− សរៀបចំ្គូ្គងចែូំល ចំណ្តយម្បចឆំ្ន ២ំ០១៩ ាមួយអរគនយក្ដ្ឋឋ នរត្នោរាត្ ិ
− សរៀបចំណ្នការយុទធសាហ្វេតថ្វកិាឆ្ន ២ំ០២១-២០២២ 
− ក្សាងណ្នការថ្វកិាឆ្ន ២ំ០២១ ឱ្យកាន់ណត្មានម្បេិទធភាព្បណនថមសទៀត្ 
− សរៀបចំម្បកាេ និងលក្ខខែឌ វនិិចឆ័យក្នុងការបសងាតី្អងគភាព្ថ្វកិា 
− ចូលរមួអនុវត្តយុទធសាហ្វេតសក្ៀរររចំែូលរយៈសព្លមធយម ២០១៩-២០២៣ 
− សរៀបចំបញ្ជ ីសារសព្ភីែឌ ឆ្ន សំោល និងដ្ឋក្់ជូ្នអរគនយក្ដ្ឋឋ នម្ទព្យេមបត្តិរដ្ឋ និងចែូំលមិនណមន                 
សារសព្ីព្នធ សដ្ីមបបីញ្ជូ លក្នុងម្បព្័នធបសចចក្វទិាព្ត័្៌មានម្រប់ម្រងទិននន័យបញ្ជ ីសារសព្ីភែឌ ម្ទព្យេមបត្តិរដ្ឋ 

− ចូលរមួអនុវត្តម្បព្័នធបសចចក្វទិាព្័ត្៌មានម្រប់ម្រងទិននន័យបញ្ជ ីសារសព្ីភែឌ ម្ទព្យេមបត្តិរដ្ឋ 
− ជ្ំរុញការអនុវត្តម្បព្័នធព្័ត្៌មានវទិាេម្មាប់ម្រប់ម្រងហរិញ្ញវត្ថុសាធារែៈ(FMIS) ទងំសៅថ្នន ក្់រដ្ឋបាល
ក្ណ្តដ ល និងរាជ្ធានី សខត្ត 

− សម្ត្ៀម និងជ្ំរុញការអនុវត្តម្បព្័នធព្័ត្ម៌ានវទិាម្រប់ម្រងចែូំលមិនណមនសារសព្ីព្នធ(NRMIS) ទងំសៅ
ថ្នន ក្់រដ្ឋបាលក្ណ្តដ ល នងិរាជ្ធានី សខត្តឆ្ន ២ំ០២០ 

− តាមដ្ឋន នងិម្ត្ួត្ព្ិនិត្យការអនុវត្តថ្វកិាឆ្ន ២ំ០២០ ទងំថ្នន ក្់រដ្ឋបាលក្ណ្តត លនិងរាជ្ធានី សខត្ត ឱ្យមាន
េុម្ក្ឹត្ភាព្ 

− សរៀបចំរបាយការែ៍ចែូំល ចំណ្តយថ្វកិារដ្ឋម្បចណំខ ម្ត្មីាេ ឆមាេ នងិម្បចឆំ្ន ២ំ០២០ 
− ព្ម្ងឹងការម្រប់ម្រងថ្វកិារដ្ឋ នងិការម្រប់ម្រងម្ទព្យេមបត្តិរដ្ឋ ព្ិសេេការសធវីបែ័ណក្មមេិទធអចលនម្ទព្យ 
− ព្ិនិត្យ នងិសដ្ឋុះម្សាយេំសែីចំណ្តយថ្វកិាតាមបណ្តដ អងគភាព្សម្កាមឱ្វាទម្ក្េួងពាែិជ្ជក្មម។ 

៦.២. ការងារបគុគលកិ 
− សរៀបចំសម្ជ្ីេសរេីមហ្វនតីក្ចិចេនាសម្បីម្បាេ់េម្មាប់ឆ្ន ២ំ០២០  
− សរៀបចំដ្ំស ងីម្បាក្់បណំ្តច់មុខងារ និងឋាននតរេ័ក្ាិ នងិថ្នន ក្់ជូ្នមហ្វនតីរាជ្ការតាមសវនឆ្ន ២ំ០២០  
− សធវីណ្នការថ្វកិាបនទុក្បុរគលិក្ សដ្ីមបេីរុបបញ្ចូ លក្នុងក្ញ្ចបថ់្វកិាម្ក្េងួឆ្ន ២ំ០២០ 
− សធវីបចចុបបននភាព្ការសបកី្ម្បាក្់សបៀវត្សតាមម្បព្័នធធនោរសៅតាមបណ្តត មនទីរពាែិជ្ជក្មមរាជ្ធានី សខត្ត  
− បនតេហការាមួយនឹងដដ្រូអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុេសននក្នុងនិងសម្ៅម្បសទេ សដ្ីមបី្ តល់ឱ្កាេដ្ល ់                
មហ្វនតីម្ក្េងួពាែិជ្ជក្មមទទលួបានការបែតុ ុះបណ្តត ល ណដ្លមានរុែភាព្ក្នុងសោលបែំងបសងាីន    
េមត្ថភាព្ នងិ្លតិ្ភាព្ការងារខពេ ់

− សបីក្វរគបែតុ ុះបណ្តត ល ដ្ល់មហ្វនតីក្មមេកិ្ាម្ក្បខែ័ឌ ថ្មីរបេ់ម្ក្េួង េតីព្តី្ួនទី និងភារក្ិចចរបេ់                     
អងគភាព្នីមួយៗសម្កាមឱ្វាទម្ក្េួង 

− េិក្ាម្សាវម្ាវព្ីរចនេមពន័ធរបេ់អងគភាព្/ម្ក្េងួពាែិជ្ជក្មម ដនម្បសទេក្នុងត្ំបន់អាសា នសដ្ីមប ី                       
ព្ិនិត្យលទធភាព្ណក្េម្មលួរចនេមព័នធម្ក្េួងឱ្យម្េបតាមនិនន ការត្ំបន់ នងិេក្ល។ 

៦.៣. ការងារដ្ឋបាល 
− សរៀបចំចងម្ក្ងរបាយការែ៍បូក្េរុបេក្មមភាព្ការងារពាែិជ្ជក្មម របេ់ម្ក្េងួពាែិជ្ជក្មមតាមេំសែី
របេ់ទេីដីការរែៈរដ្ឋមហ្វនត ី

 
16 ម្បភព្៖ អរគនយក្ដ្ឋឋ នរដ្ឋបាល និងហរិញ្ញវត្ថុ 
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− សរៀបចំេននិបាត្បូក្េរុបការងារពាែិជ្ជក្មម និងទេិសៅអនុវត្តការងារពាែិជ្ជក្មមម្បចឆំ្ន  ំ
− ចត្់ណចងការងារព្ិធីការ នងិបដ្ិេណ្តឋ រក្ិចចស្សងៗ ក្នុងការសរៀបចំបនទប់/សាលម្បជុ្ ំ សរៀបចំព្ិធបុីែយឬ 
ទិវាបុែយាត្ិ នងិអនតរាត្និន 

− ម្រប់ម្រងចរាចរលិខតិ្សចញ ចូល ឯក្សាររដ្ឋបាលស្សងៗ សរៀបចលំិខតិ្អសញ្ជ ីញ ទទលួ នងិណចក្លខិិត្ 
− សរៀបចំការងារម្រប់ម្រងបណ្តណ ល័យ នងិបែណសាររបេ់ម្ក្េួង 
− សធវីណ្នការជ្េួជុ្លអោរ ណក្លំអសសាភែ័ឌ ភាព្ទូសៅក្នុង និងបរសិវែទីេដកីារម្ក្េងួពាែិជ្ជក្មម 
− ព្ម្ងឹងការអនុវត្តបទបញ្ញជ ដ្ទក្នុងរបេ់ម្ក្េួងឱ្យកាន់ណត្មានម្បេិទធភាព្ 
− ណថ្រក្ាេណ្តដ ប់ធាន ប់ អនមយ័ េនតេុិខ នងិេុវត្ថិភាព្ក្នុងបរសិវែខាងក្នុង និងខាងសម្ៅម្ក្េួង។ 

៦.៤. ការងារវិម្ជ្ឈការ និងវសិហម្ជ្ឈការ 
− សរៀបចំសធវីម្បត្ភូិក្មម ការងារសចញលិខតិ្អនុញ្ញញ ត្ សរៀបចពំ្ិព្័រែ៍ពាែិជ្ជក្មមសៅឱ្យមនទីរពាែិជ្ជក្មម                   
រាជ្ធានី សខត្ត 

− សរៀបចំការស្ទរមុខងារ ធនធានមនុេស និងថ្ិវកានូវមុខងារពាែិជ្ជក្មមមួយចំនួនសៅឱ្យថ្នន ក្ស់ម្កាមាត្ ិ
− ស្ទរការសចញលខិិត្អនុញ្ញញ ត្ម្បក្បអាជ្ីវក្មម សេវាក្មម ពាែិជ្ជក្មមសៅឱ្យម្ក្ុង ម្េកុ្ ខែឌ  
− ស្ទរការសចញលខិិត្អនុញ្ញញ ត្ម្បក្បអាជ្ីវក្មមសោហធាតុ្ត្បូងថ្មមានត្ដមែាសម្រឿងអលងាា រម្រប់ម្បសភទ ជូ្ន
អងគភាព្ម្ចក្សចញ ចូលណត្មយួ សៅតាមបណ្តត ម្ក្ងុ ម្េុក្ 

− ស្ទរមុខងារការណេវងរក្ទី្ ារេម្មាប់្លិត្្លរបេ់ម្បាព្លរដ្ឋក្នុងណដ្នេមត្ថក្ិចចរបេ់ខែួន 
− ស្ទរមុខងារការម្ត្តួ្ព្ិនតិ្យសលកីារបិទសាែ ក្ដថ្ែសលីមុខទំនញិ និងសេវាម្រប់ម្បសភទ និងការម្េង់េនទេសន៍
ដថ្ែទំនិញចបំាច់ម្បចជំ្ីវភាព្ម្បចដំថ្ៃ។ 
 

៧. ព្កមុ្ហ ុនហ្វហគនីដព្តដ្   
− ខិត្ខំរក្ទី្ារ ដដ្រូនសំចញ ម្សាវម្ាវដថ្ែសៅទី្ារសដ្មីបជី្ំរុញឱ្យការងារនសំចញបានេសម្មចលទធ្ លលអ   
− បនតការងាររសម្មាងជ្ំរុញ្លតិ្ក្មមម្េូវនិងការនសំចញអងារ ក្នុងម្ក្បខែ័ឌ ហរិញ្ញបបទនេហម្បត្បិត្តិការ
ព្ីសាធារែរដ្ឋម្បាមានិត្ចនិ(រសម្មាងសាងេង់ឃ្ែ ងំ នងិ េមៃួត្) 

− អនុវត្តរសម្មាងសាងេង់ឃ្ែ ងំ និង េមៃួត្ ដនរសម្មាងជ្ំរុញ្លិត្ក្មមម្េូវនងិការនសំចញអងារក្នុង               
ម្ក្បខែ័ឌ ហរិញ្ញបបទនេហម្បត្ិបត្តកិារព្ីសាធារែៈរដ្ឋម្បាមានិត្ចនិ  

− អនុវត្តរសម្មាងសាងេង់ឃ្ែ ងំថ្មីរបេ់ម្ក្មុហ ុនសៅមែឌ លឃ្ែ ងំ រម៦។ 
 

៨. ការងារដយនឌ្័រ  
− បនតអនុវត្តសោលនសោបាយក្ណំែទម្មង់សាធារែៈដនការបហ្វញ្ញជ បសយនឌ្័រ ម្ក្ុមការងារនិងថ្នន ក្់ដ្កឹ្ន ំ
សៅណត្បនតជ្ំរុញ សាថ នភាព្ហ្វេត ីាមហ្វនតីរាជ្ការ េិបបក្រ អាជ្ីវក្រ ក្នុងម្ក្បខែ័ឌ ម្ក្េួងពាែិជ្ជក្មម និងសៅ
ក្នុងម្បសទេក្មពុា។ េក្មមណដ្លម្ត្ូវអនុវត្តបនតរមួមាន៖  
• សលីក្ក្មពេ់ត្ួនទីហ្វេតី ការចូលរមួសធវីសេចក្ដីេសម្មចទងំម្ក្បខែ័ឌ មុខងារសាធារែៈ 
• បសងាីននូវចំសែុះដ្ឹងដ្ល់ហ្វេតី ហ្វេតីថ្នន ក្់ដ្កឹ្ន ំ
• បសងាីននូវការព្ម្ងឹងធនធានមនុេស(ហ្វេតីនិងកុ្មារ) 
• បសងាីនចនំួនមហ្វនតីរាជ្ការ ាហ្វេតី 

 
17 ម្បភព្៖ ម្ក្ុមហ ុន ហ្វហគីនសម្ត្ដ្  
18 ម្បភព្៖ ម្ក្ុមការងារសយនឌ័្រម្ក្េួងពាែិជ្ជក្មម  
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• អងគភាព្ថ្នន ក្់ក្ណ្តត ល មាន ២៤ អងគភាព្រងេវនក្មម រមួមាន៖ អរគនយក្ដ្ឋឋ នសេវាពាែិជ្ជក្មម 
មានចំននួ ៣ អរគនយក្ដ្ឋឋ នជ្ំរុញពាែិជ្ជក្មម មានចនំួន ៣ អរគនយក្ដ្ឋឋ នពាែិជ្ជក្មមអនតរាត្ ិ
មានចំននួ ៥ អរគនយក្ដ្ឋឋ នរដ្ឋបាល និងហរិញ្ញវត្ថុ មានចនំួន ៣ អរគនយក្ដ្ឋឋ នកាកុំ្ងម្ត្ូល មាន
ចំនួន ៥ នងិម្ក្ុមហ ុនហ្វហគនីសម្ត្ដ្ មានចំនួន ៥  

• មនទីរពាែិជ្ជក្មមរាជ្ធានី ដែតត មាន ២៥ អងគភាព្រងេវនក្មម រមួមាន៖ សខត្តម្ក្សចុះ រត្នរិរ ីមែឌ លររិ ី
ក្ំព្ត្ ម្ព្ុះេីហនុ បាត្់ដ្ំបង បនទ យមានជ្័យ ឧត្តរមានជ្័យ ដម្ព្ណវង សាវ យសរៀង សកាុះកុ្ង ក្ណ្តត ល 
តាណក្វ ណក្ប ក្ំព្ង់េពឺ ក្ំព្ង់ឆ្ន ងំ សពាធិ៍សាត្់ ក្ំព្ង់ធំ ម្ព្ុះវោិរ សេៀមរាប ក្ំព្ង់ចម េទឹងណម្ត្ង ដប លិន 
ត្បូងឃមុ ំនិងរាជ្ធានីភនំសព្ញ 

• សាខាកាកុំ្ងម្ត្ូលម្បចរំាជ្ធានី សខត្ត មាន ២៤ អងគភាព្រងេវនក្មម រមួមាន៖ សខត្តម្ក្សចុះ រត្នរិរ ី
មែឌ លររិ ី ក្ំព្ត្-ណក្ប ម្ព្ុះេីហនុ បាត្់ដ្បំង បនទ យមានជ្័យ ឧត្តរមានជ្័យ ដម្ព្ណវង សាវ យសរៀង 
សកាុះកុ្ង ក្ណ្តត ល តាណក្វ ក្ពំ្ង់េពឺ ក្ំព្ងឆ់្ន ងំ សពាធិ៍សាត្ ់ក្ំព្ងធ់ំ ម្ព្ុះវោិរ សេៀមរាប ក្ំព្ងច់ម 
េទឹងណម្ត្ង ដប លិន ត្បូងឃមុ ំនងិរាជ្ធានីភនំសព្ញ 

• ត្ំណ្តងម្ក្េងួពាែិជ្ជក្មមម្បចរំដ្ឋបាលត្ំបន់សេដ្ឋក្ិចចព្ិសេេ មាន ៦ អងគភាព្រងេវនក្មម រមួមាន៖ 
ត្ំបន់សេដ្ឋក្ិចចព្ិសេេតាយសេងបាវតិ្ សមនោត្សធនសាវ យសរៀង សបា យណប ត្អូនង ម្បចសំខត្ត     
ម្ព្ុះេីហនុ នងកុ្ក្សកាុះកុ្ង និងត្ំបន់សេដ្ឋក្ិចចព្ិសេេភនំសព្ញ 

− បនតតាមដ្ឋនអនុសាេន៍េវនក្មមម្ោមុន នងិព្ិនតិ្យស ងីវញិនូវរាល់ម្បត្បិត្តិការ ការងារអនុសោមតាម
ចាប់ បទបបញ្ញត្ត ិនិងោនភិយ័ទងំឡាយណដ្លអាចនឹងសក្តី្មានស ងីាយថ្នសហតុ្ ដូ្ចា៖ 
• េិក្ាសលីោនភិ័យននរបេ់អងគភាព្រងេវនក្មម សដ្ីមបកី្ំែត្់វសិាលភាព្េវនក្មម 
• វភិារ វាយត្ដមែសលេីក្មមភាព្ការងារ និងម្បព្័នធម្ត្តួ្ព្និិត្យដ្ទក្នុងសដ្ីមបធីានបានអនុសោមភាព្

សោលនសោបាយ ណ្នការ នតី្ិវធិីចាប់ និងបទបបញ្ញត្តពិាក្ព់្័នធ 
− តាមដ្ឋន និងវាយត្ដមែការអនុវត្តណ្នការេក្មមភាព្ណក្លមអ 
− ព្ម្ងឹងេមត្ថភាព្េវនក្រ និងម្ក្មេលីធម៌វាិជ ជ្ីវៈេវនក្មមដ្ទក្នុង 
− បូក្េរុបេក្មមភាព្ការងារ នងិសលីក្ទេិសៅការងារេម្មាប់ការអនុវត្តសៅឆ្ន បំនទ ប់ ៕ 

 
 ដថ្ៃពុ្ធ ៨សក្ីត្ ណខមិរេិរ ឆ្ន កុំ្រ ឯក្េក័្ ព្.េ.២៥៦៣ 

រាជ្ធានីភនំសព្ញ ដថ្ៃទ៤ី ណខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
រដ្ឋម្ហ្វនតីព្កសងួពាណិជ្ជកម្ម 
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• បសងាីននូវក្ំសែីន សេដ្ឋក្ិចចដ្ល់ហ្វេតី នងិសេដ្ឋក្ិចចាត្ ិ
− សបីក្ក្ិចចម្បជុ្ំព្ិសម្ោុះសោបល់ណបងណចក្ភារក្ិចច នងិដ្ំសែីរការណដ្លម្ត្ូវអនុវត្តន៍ណ្នការយុទធសាហ្វេត
បហ្វញ្ញជ បសយនឌ្័រឆ្ន ២ំ០២០ ណដ្លនឹងម្បម្ព្ឹត្តសៅសៅទីេដកីារម្ក្េួងពាែិជ្ជក្មម 

− សបីក្ក្ិចចម្បជុ្ំព្ិភាក្ាសលីណ្នការថ្វកិា នងិព្ិនតិ្យចុងសម្កាយ សដ្ីមបសីបាុះពុ្មពសេៀវសៅណ្នការយុទធសាហ្វេត
បហ្វញ្ញជ បសយនឌ្័រឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ ណដ្លនឹងម្បម្ព្ឹត្តសៅសៅទីេដីការម្ក្េួងពាែិជ្ជក្មម 

− ្សព្វ្ាយ នងិព្ម្ងងឹេមត្ថភាព្ ម្ក្ុមការងារសយនឌ្័រម្ក្េួងពាែិជ្ជក្មម ថ្នន ក្់ាត្ិ នងិថ្នន ក្់សម្កាមាត្ ិ
េដីព្ីអភិម្ក្ម និងយនតការបហ្វញ្ញជ បសយនឌ្័រ សៅទីេដកីារម្ក្េួងពាែិជ្ជក្មម 

− សបីក្វរគ្សព្វ្ ាយ និងព្ម្ងងឹេមត្ថភាព្ម្ក្មុការងារបហ្វញ្ញជ បសយនឌ្័រម្ក្េួងពាែិជ្ជក្មមថ្នន ក្់ាត្ិ នងិ
ថ្នន ក្់សម្កាមាត្ិេដីព្អីនុេញ្ញញ លុបបំបាត្់រាល់ទម្មង់ដនការសរេីសអីងម្បឆ្ងំនរសីភទ(CEDAW) ណដ្លនឹង
ម្បម្ព្ឹត្តសៅសៅទេីដីការម្ក្េួងពាែិជ្ជក្មម 

− ព្ិនិត្យ នងិព្ិសម្ោុះសោបលអ់ពំ្ីេក្មមភាព្បហ្វញ្ញជ បសយនឌ្័ររបេ់មនទីរ និង្សព្វ្ាយអពំ្ីអត្ថម្បសោជ្ន៍ដន
ការការពារមា ក្ក្មមេិទធបិញ្ញញ  និងនីត្ិវធិីដនការចុុះបញ្ជ ីការពារមា ក្េញ្ញញ  ណដ្លនឹងម្បម្ព្ឹត្តសៅសៅមនទីរ    
រាជ្ធានីភនំសព្ញ 

− ព្ិនិត្យ និងព្ិសម្ោុះសោបល់ អំព្ីេក្មមភាព្បហ្វញ្ញជ បសយនឌ្រ័របេ់មនទីរ និងនីត្ិវធិីដនការបសងាីត្េមារម
អាជ្ីវក្មម និងណ្នការអាជ្ីវក្មមដ្ល់ហ្វេតីណដ្លនឹងម្បម្ព្តឹ្តសៅសៅសខត្តណក្ប 

− សបីក្ក្ិចចម្បជុ្ំបូក្េរុបេក្មមភាព្ការងារបហ្វញ្ញជ បសយនឌ្័រក្នុងវេិ័យពាែិជ្ជក្មម ទងំថ្នន ក្់ាត្ិ និងថ្នន ក្់
សម្កាមាត្ិ ឆ្ន ២ំ០២០ នងិសលីក្ទេិសៅេក្មមភាព្ការងារបហ្វញ្ញជ បសយនឌ្័រក្នុងវេិ័យពាែិជ្ជក្មមឆ្ន ំ
២០២១ ណដ្លនងឹម្បម្ព្ឹត្តសៅសៅទីេដីការម្ក្េួងពាែិជ្ជក្មម។ 
 

៩. អរគ ធិ្ការដ្ឋឋ ន  
− អនុវត្តណ្នការសធវីអធិការក្ិចចសលីអងគភាព្ននក្នុងម្ក្េួងពាែិជ្ជក្មមម្បចឆំ្ន ២ំ០២០ 
− តាមដ្ឋនការណក្លំអរាល់អនុសាេន៍ននណដ្លបានរក្សឃញីសដ្ឋយម្ក្ុមម្បត្ិភូអធិការក្ចិច និងេវនក្មម 
− ចុុះសធវីអធិការក្ចិចសដ្ឋយមនិជូ្នដ្ែឹំងមុន(Spot Check) សលីការសោរព្វនិ័យ សព្ល សមា ងសធវកីារ                        
េណ្តត ប់ធាន ប់ និងេក្មមភាព្អវជិ្ជមាននន ណដ្លប ុះពាល់ដ្ល់សោលនសោបាយក្ំណែទម្មង់របេ់ម្ក្េួង 

− បនតតាមដ្ឋនការសោរព្បទបញ្ញជ ដ្ទក្នុង នងិការស្ាីរបាយការែ៍ក្ចិចម្បជុ្ំដ្ទក្នុង ម្ត្តួ្ព្ិនិត្យការអនុវត្ត
ការងាររបេ់បណ្តត អងគភាព្ចែុំុះទីេតីការម្ក្េួងពាែិជ្ជក្មម 

− បំប នេមត្ថភាព្មហ្វនតីរាជ្ការសៅនឹងក្ណនែងសធវីការ(On the Job Training) ពាក្់ព្ន័ធនងឹលិខិត្បទដ្ឋឋ ន
រត្ិយុត្តនិងនតី្ិវធិីេម្មាប់ការចុុះសធវីអធិការក្ចិច 

− បនតអនុវត្តតាមការណែនរំបេ់ថ្នន ក្់ដ្កឹ្នមំ្ក្េួង សលីបញ្ញា ស្សងៗ ណដ្លសក្ីត្មានស ងី។ 
 

១០. នាយកដ្ឋឋ នសវនកម្មនផេកនងុ  
− ក្មមវធិីេវនក្មមដ្ទក្នុងម្បចឆំ្ន ២ំ០២០ នឹងចុុះសធវីេវនក្មមសលីម្បព្័នធរគ្ប់រគ្ងដ្ទក្នុង រដ្ឋបាល ហរិញ្ញវត្ថុ 
ម្ទព្យេមបត្តិរដ្ឋ ការ្តល់សេវាសាធារែៈ និងការអនុវត្តអនុសោមតាមចាប់ បទបបញ្ញត្តិ រាល់ម្បត្ិបត្តិការ
ឆ្ន ២ំ០១៩និងឆ្ន ពំាក្់ព្ន័ធសៅតាមអងគភាព្ដរកាម្ឱវាទរកសួងពាណិជ្ជកម្មរួម្មាន ៧៩អងគភាព្រងេវនក្មម៖  

 
 

19 ម្បភព្៖ អោគ ធិការដ្ឋឋ ន 
20 ម្បភព្៖ នយក្ដ្ឋឋ នេវនក្មមដ ទ្ក្នុង  



 

របាយការណ៍បកូសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០១៩ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០២០  47 

• អងគភាព្ថ្នន ក្់ក្ណ្តត ល មាន ២៤ អងគភាព្រងេវនក្មម រមួមាន៖ អរគនយក្ដ្ឋឋ នសេវាពាែិជ្ជក្មម 
មានចំននួ ៣ អរគនយក្ដ្ឋឋ នជ្ំរុញពាែិជ្ជក្មម មានចនំួន ៣ អរគនយក្ដ្ឋឋ នពាែិជ្ជក្មមអនតរាត្ ិ
មានចំននួ ៥ អរគនយក្ដ្ឋឋ នរដ្ឋបាល និងហរិញ្ញវត្ថុ មានចនំួន ៣ អរគនយក្ដ្ឋឋ នកាកុំ្ងម្ត្ូល មាន
ចំនួន ៥ នងិម្ក្ុមហ ុនហ្វហគនីសម្ត្ដ្ មានចំនួន ៥  

• មនទីរពាែិជ្ជក្មមរាជ្ធានី ដែតត មាន ២៥ អងគភាព្រងេវនក្មម រមួមាន៖ សខត្តម្ក្សចុះ រត្នរិរ ីមែឌ លរិរ ី
ក្ំព្ត្ ម្ព្ុះេីហនុ បាត្់ដ្ំបង បនទ យមានជ្័យ ឧត្តរមានជ្័យ ដម្ព្ណវង សាវ យសរៀង សកាុះកុ្ង ក្ណ្តត ល 
តាណក្វ ណក្ប ក្ំព្ង់េពឺ ក្ំព្ង់ឆ្ន ងំ សពាធិ៍សាត្់ ក្ំព្ង់ធំ ម្ព្ុះវោិរ សេៀមរាប ក្ំព្ង់ចម េទឹងណម្ត្ង ដប លិន 
ត្បូងឃមុ ំនិងរាជ្ធានីភនំសព្ញ 

• សាខាកាកុំ្ងម្ត្ូលម្បចរំាជ្ធានី សខត្ត មាន ២៤ អងគភាព្រងេវនក្មម រមួមាន៖ សខត្តម្ក្សចុះ រត្នរិរ ី
មែឌ លរិរ ី ក្ំព្ត្-ណក្ប ម្ព្ុះេីហនុ បាត្់ដ្បំង បនទ យមានជ្័យ ឧត្តរមានជ្័យ ដម្ព្ណវង សាវ យសរៀង 
សកាុះកុ្ង ក្ណ្តត ល តាណក្វ ក្ពំ្ង់េពឺ ក្ំព្ងឆ់្ន ងំ សពាធិ៍សាត្ ់ក្ំព្ងធ់ំ ម្ព្ុះវោិរ សេៀមរាប ក្ំព្ងច់ម 
េទឹងណម្ត្ង ដប លិន ត្បូងឃមុ ំនងិរាជ្ធានីភនំសព្ញ 

• ត្ំណ្តងម្ក្េងួពាែិជ្ជក្មមម្បចរំដ្ឋបាលត្ំបន់សេដ្ឋក្ិចចព្ិសេេ មាន ៦ អងគភាព្រងេវនក្មម រមួមាន៖ 
ត្ំបន់សេដ្ឋក្ិចចព្ិសេេតាយសេងបាវតិ្ សមនោត្សធនសាវ យសរៀង សបា យណប ត្អូនង ម្បចសំខត្ត     
ម្ព្ុះេីហនុ នងកុ្ក្សកាុះកុ្ង និងត្ំបន់សេដ្ឋក្ិចចព្ិសេេភនំសព្ញ 

− បនតតាមដ្ឋនអនុសាេន៍េវនក្មមម្ោមុន នងិព្ិនតិ្យស ងីវញិនូវរាល់ម្បត្បិត្តិការ ការងារអនុសោមតាម
ចាប់ បទបបញ្ញត្តិ និងោនភិយ័ទងំឡាយណដ្លអាចនឹងសក្តី្មានស ងីាយថ្នសហតុ្ ដូ្ចា៖ 
• េិក្ាសលីោនភិ័យននរបេ់អងគភាព្រងេវនក្មម សដ្ីមបកី្ំែត្់វសិាលភាព្េវនក្មម 
• វភិារ វាយត្ដមែសលេីក្មមភាព្ការងារ និងម្បព្័នធម្ត្តួ្ព្និិត្យដ្ទក្នុងសដ្ីមបធីានបានអនុសោមភាព្

សោលនសោបាយ ណ្នការ នតី្ិវធិីចាប់ និងបទបបញ្ញត្តពិាក្ព់្័នធ 
− តាមដ្ឋន និងវាយត្ដមែការអនុវត្តណ្នការេក្មមភាព្ណក្លមអ 
− ព្ម្ងឹងេមត្ថភាព្េវនក្រ និងម្ក្មេលីធម៌វាិជ ជ្ីវៈេវនក្មមដ្ទក្នុង 
− បូក្េរុបេក្មមភាព្ការងារ នងិសលីក្ទេិសៅការងារេម្មាប់ការអនុវត្តសៅឆ្ន បំនទ ប់ ៕ 

 
 ដថ្ៃពុ្ធ ៨សក្ីត្ ណខមិរេិរ ឆ្ន កុំ្រ ឯក្េក័្ ព្.េ.២៥៦៣ 

រាជ្ធានីភនំសព្ញ ដថ្ៃទ៤ី ណខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
រដ្ឋម្ហ្វនតីព្កសងួពាណិជ្ជកម្ម 
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