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 ប្ទ្សកម្ពជុា   បានទទួលផលប្យោជន៍យ៉ាងច្ើនពីជំនួយបច្ចក្ទ្សទាក់ទងនឹងវិស័យពាណិជ្ជកម្មដ្លបានផ្តល់ឲ្យដោយដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ 
របស់ខ្លួន។ ជំនួយសម្ប់ពាណិជ្ជកម្មន្ះបានជួយឲ្យ ប្ទ្សកម្ពុជាមានការរីកចម្ើនយ៉ាងខ្លាំងកា្លាក្នុងការពង្ីក និងការធ្វើពិពិធកម្ម(ឲ្យមាន 
ភាពសម្បូរប្ប)ន្វិស័យនាំច្ញរបស់ខ្លួន។ ការអភិវឌ្ឍវិស័យពាណិជ្ជកម្ម គឺជាយន្តការដ៏សំខន់ន្យុទ្ធសាស្ត្កាត់បន្ថយភាពក្ីក្ជារួម 
របស់ប្ទ្សកម្ពុជា និងវត្ថុបំណងន្គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សហសវត្សរ៍ (MDG) ដូចបានច្ងនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ចតុកោណរបស់រដា្ឋាភិបាល និង
ផ្នការយុទ្ធសាស្ត្អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ។

 នៅក្នុងបរិបទន្ការពិនិត្យឡើងវិញជាសកលលើកទី៣ ន្ជំនួយសម្ប់ពាណិជ្ជកម្មដ្លបានរួមគ្នារៀបចំរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្ម 
ពិភពលោក (WTO)   និងអង្គការសហប្តិបត្តិការ    និងអភិវឌ្ឍន៍ស្ដ្ឋកិច្ច (OECD) នៅ (ទីក្ុងហ្សឺណ្វ ខ្កក្កដា ឆ្នាំ២០១១) ប្ទ្សកម្ពុជាបាន 
ឆ្លើយតបទៅនឹង ការអំពាវនាវដ្លធ្វើឡើយដោយអង្គការទាំងពីរន្ះ និងបានរៀបចំ �ករណីសិក្សា �  ចំនួន ៥ ន្ជំនួយសម្ប់ពាណិជ្ជកម្ម។ 
សព្វថ្ង្ន្ះ ករណីសិក្សាទាំងនោះត្ូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងគ្ហទំព័ររបស់សន្និសីទហើយ។

 យ៉ាងណាមិញ ប្ទ្សកម្ពុជាយល់ឃើញថា វានឹងមានប្យោជន៍ចំពោះអ្នកដទ្ទៀតដ្លមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើការសិក្សាព ី
បទពិសោធន៍របស់វាដើម្បីប្មូលផ្ដុំករណីសិក្សាទាំង ៥ ន្ះឲ្យទៅជាឯកសារត្មួយនិងដាក់វាទៅក្នុងបរិបទកាន់ត្ធំមួយន្ជំនួយសម្ប ់
ពាណិជ្ជកម្មសម្ប់ប្ទ្សន្ះ។ ន្ះគឺជាគោលបំណងន្ការបោះពុម្ពផ្សាយឯកសារខ្លីន្ះ។ 

 ដូចបានបញ្ជាក់នៅក្នុងករណីសិក្សាដ្លមានក្នុងឯកសារន្ះ ប្ទ្សកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យមានការរីកចម្ើនយ៉ាងធំ លើការធ្វើកំណ្ទម្ង់ 
ច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្ម និងអាជីវកម្មបនា្ទាប់ពីបានចូលជាសមាជិករបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក (WTO)។ ដោយសារមាន 
ការអនុវត្តការគ្ប់ហានិភ័យ   និង ASYCUDA  ដំណើរការ និងការត្ួតពិនិត្យពន្ធគយមានភាពប្សើរឡើងយ៉ាងខ្លាំង ហើយព្លវ្លាក្នុងការដោះ
ដូរការនាំច្ញ និងការនាំចូលត្ូវបានកាត់បន្ថយជិតពាក់កណា្តាល។   ការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីបរទ្សបានកើនឡើងយ៉ាងឆប់រហ័សក្នុងអំឡុង 
ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ២០០០ ន្ះ។ មូលដា្ឋានន្ការនាំច្ញរបស់យើងកំពុងត្ូវបានធ្វើពិពិធកម្មជាមួយនឹងការរីក ចម្ើនយ៉ាងធំលើការនាំច្ញអង្ករ 
ដំឡូងមី ជ័រកៅស៊ូ គ្ប់សា្វាយចន្ទី សូត្ និងវិស័យផ្ស្ងៗទៀត ដោយមានឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមាន យ៉ាងខ្លាំងលើជនក្ីក្។ យើងក៏កំពុងព្យាយម 
ធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងផងដ្រ ដើម្បីពង្ឹងសមត្ថភាពរបស់មន្ត្ីរដា្ឋាភិបាល ដើម្បីផ្តល់ស្វាកាន់ត្ប្សើរទៅដល់អ្នកនាំច្ញជាមួយនឹងការផ្តល់ 
ព័ត៌មានដ៏ទូលំទូលាយអំពី ស្ដ្ឋកិច្ចកាន់ត្ប្សើរឡើង។ ការអភិវឌ្ឍជាច្ើនក្នុងចំណោមការអភិវឌ្ឍទាំងន្ះគឺបានមកពីកិច្ចសហប្តិបត្តិការ 
វិជ្ជមានរវាងរាជរដា្ឋាភិបាលន្ប្ទ្សកម្ពុជាជាមួយនឹងដ្គូអភិវឌ្ឍន៍នានា។

 សរុបមក ខ្ញុំសូមថ្ល្ងអំណរគុណចំពោះការផ្តល់ជំនួយគំទ្របស់កម្មវិធីពង្ឹងក្បខ័ណ្ឌសមាហរណកម្ម (EIF) Tier 1  ហើយបើមិនមាន 
ជំនួយគំទ្ន្ះទ្  ការងារទៅលើករណីសិក្សាដំបូងទាំងន្ះ និងការបោះពុម្ពផ្សាយឯកសារខ្លីន្ះនឹងមិនអាចធ្វើទៅបានឡើយ។ 

 ខ្ញុំក៏សូមថ្ល្ងអំណរគុណផងដ្រ ដល់សមាជិកក្ុមការងារទទួលបន្ទុកផ្ន្កករណីសិក្សារបស់ក្សួងពាណិជ្ជកម្ម ដ្លដឹកនាំដោយ 
ឯកឧត្តម  រដ្ឋល្ខធិការ បា៉ាន សូរស័កិ្ត  ឯកឧត្តម សុខ សុភ័ក្្ត  ឯកឧត្តម ព្ជ ឬទី្ធ  លោក តាន់ យុវរដ្ឋ  លោក សុឹម សុខខ្ង 
លោក   សួន ប្សិទ្ធ និងជំនួយការបច្ច្កទ្សរបស់បណ្ឌិត Thierry Noyelle ចំពោះការងាររបស់ពួកគត់ ក្នុងការរៀបចំករណីសិក្សា 
និងឯកសារន្ះ។
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ADB ធនាគរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី

ASEAN សមាគមប្ជាជាតិអាសុីអាគ្ន្យ៍

AFD ទីភា្នាក់ងារបារាំងសម្ប់ការអភិវឌ្ឍ

AfT ជំនួយសម្ប់ពាណិជ្ជកម្ម

AusAid ទីភា្នាក់ងារផ្តល់ជំនួយអូស្្តាលីសម្ប់ការអភិវឌ្ឍ

Danida ភា្នាក់ងារអភវិឌ្ឍន៍អន្តរជាតិប្ទ្សដាណាមា៉ាក

Camcontrol អគ្គនាយកដា្ឋានកម្ពុជាត្ូតពិនិត្យទំនិញអាហ័រណនីហ័រណនិងបង្ក្បការក្ល្ងបន្ល ំន្ក្សួងពាណិជ្ជកម្ម

CDC ក្ុមប្ឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

CTIS 2007 យុទ្ធសាស្្តសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ ២០០៧

DICO នាយកដា្ឋានសហប្តិបត្តិការអន្តរជាតិ

DTIS ការវិភាគយុទ្ធសាស្្តសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្ម

EC គណៈកម្មការអឺរ�ុប

ECAP (II or III) កម្មវិធីសហប្តិបត្តិការកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ EC-ASEAN

EIF កម្មវិធីពង្ឹងក្បខ័ណ្ឌសមាហរណកម្ម

EU សហភាពអឺរ�ុប

FAO អង្គការស្បៀងអាហារ និងកសិកម្ម

GDCE អគ្គនាយកដា្ឋានគយ និងរដា្ឋាករ

GI ការកំណត់ភូមិសាស្្តទំនិញ

G-PSF វ្ទិការាជរដា្ឋាភិបាល-ផ្ន្កឯកជន

GTZ កិច្ចសហប្តិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍ប្ទ្សអាឡឺម៉ង់

ICAO អង្គការអាកាសចរណ៍សុីវិលអន្តរជាតិ

IF ក្បខ័ណ្ឌសមាហរណកម្ម

IFC សារជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ

ILO អង្គការពលម្មអន្តរជាតិ

IMF មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ

ITC មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ UNCTAD/WTO

JICA ទីភា្នាក់ងារសហប្តិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុន

LDC ប្ទ្សអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច

MAFF ក្សួងកសិកម្ម រុកា្ខាប្មាញ់ និងន្សាទ

MEF ក្សួងស្ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

MIME ក្សួងឧស្សាហកម្ម រ�្ និងថាមពល

MLVT ក្សួងការងារ និងបណ្ដុះបណា្តាលវិជា្ជាជីវៈ

MLMUPC ក្សួងរៀបចំដ្នដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់

ពាក្យបំព្ួញកាត ់
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MoC ក្សួងពាណិជ្ជកម្ម

MoH ក្សួងសុខភិបាល

MoI ក្សួងមហាផ្ទ្

MoJ  ក្សួងយុត្តិធម៌

MoT ក្សួងទ្សចរណ៍

MPDF មូនិធិអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជនតំបន់ទន្ល្ម្គង្គ

MPT  ក្សួងប្សនីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

MPWT ក្សួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

MULTRAP កម្មវិធីជំនួយគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មពហុភាគី (EC)

NBC ធនាគរជាតិន្កម្ពុជា

NCIPR គណៈកមា្មាធិការជាតិទទួលបន្ទុកកម្មសិទ្ធិបញ្ញា 

NZAid កម្មវិធីជំនួយប្ទ្សញ៉ូវហ្សឺឡ្ន

OECD អង្គការសហប្តិបត្តិការ និងអភិវឌ្ឍន៍ស្ដ្ឋកិច្ច

RGC រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា

SAD ឯកសាររដ្ឋបាលត្មួយ 

SECO កិច្ចសហប្តិបត្តិការស្ដ្ឋកិច្ចប្ទ្សស្វីស

SITF ក្ុមការងារពិស្សអន្តរក្សួងទទួលបន្ទុកសម្បសម្ួលពាណិជ្ជកម្ម និងបរិយកាសវិនិយោគ

SSCA រដ្ឋល្ខធិការដា្ឋានអាកាសចរណ៍សុីវិល

SWAp អភិក្មគ្បដណ្ដប់លើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម

TA ជំនួយបច្ច្កទ្ស 

TDSP  កម្មវិធីគំទ្ការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្ម

TFCP  កម្មវិធីកិច្ចសម្ួលពាណិជ្ជកម្ម និងការប្កួតប្ជ្ង

TPD  នាយកដា្ឋានជំរុញពាណិជ្ជកម្ម

UNCTAD សន្និសីទអង្គការសហប្ជាជាតិស្តីពីពាណិជ្ជកម្ម និងការអភិវឌ្ឍ

UNDP កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្ជាជាតិ

UNDP TRADE គម្ងជំនួយពាណិជ្ជកម្មដើម្បីការអភិវឌ្ឍ និងសមធម៌របស់ UNDP

UNESCAP គណៈកម្មការស្ដ្ឋកិច្ច និងសង្គមអង្គការសហប្ជាជាតិសម្ប់ទ្វីបអាសុី និងបា៉ាសុីភិច

UNIDO អង្គការអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មសហប្ជាជាតិ

USAID ទីភា្នាក់ងារសហរដ្ឋអាម្រិកដើម្បីការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ

VCU អង្គភាពខ្ស្ចងា្វាក់តម្ល្

WB ធនាគរពិភពលោក

WCO  អង្គការពន្ធគយពិភពលោក

WIPO  អង្គការកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោក

WTO  អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក



ការអភិវឌ្ឍវិស័យពាណិជ្ជកម្ម និង ជំនួយសម្្ប់ពាណិជ្ជកម្មនប្ទ្សកម្ពុជា10

អាទិភាពសម្ាប់អភិវឌ្ឍន៍ 
វិស័យពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពជុា

ការបញ្្ជាបពាណិជ្ជកម្ម  និងជំនួយសម្្ប់ពាណិជ្ជកម្ម 
នៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុជាចាប់តាំងពីពាក់កណ្ត្ល 
ទសវត្សរ៍ឆ្ន្ំ ១៩៩០

អំឡុងព្លមុនក្្យជម្ល្ះ

 ការអភិវឌ្ឍទាំង ៣ បានស្ថិតនៅជាចំណុចស្នូលន្កិច្ចខិតខ ំ
បឹ្ងប្ងដបំូងបង្អស  ់                                    របស់ប្ទ្សកម្ពជុា ដើមប្ីបង្វ្រការអភវិឌឍ្វិស័យ 
ពាណិជ្ជកម្មឲ្យកា្លាយទៅជាកមា្លាងំចលករដ៏សំខន់មួយ ក្នងុការកាត់បន្ថយ 
ភាពកី្ក្ និងការលូតលាស់ស្ដ្ឋកិច្ចនៅក្នងុអំឡុងព្លក្យជម្លាះ។

 លើកទី១ នៅថ្ង្ទី៨ ខ្ធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩៤ ប្ទ្សកម្ពុជាបានដាក់ 
ពាក្យសំុចូលជាសមាជិករបស់អង្គ ការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក(WTO)។ 
ក្ុមការងារមួយត្ូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ង្ទី២១ ខ្ធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៩៤។ 
អនុសារណៈរបស់ប្ទ្សកម្ពុជា    ស្ដីពីរបបពាណិជ្ជកម្មបរទ្សត្ូវ 
បានដាក់នៅថ្ង្ទី ២២ ខ្មិថុនា ឆ្នាំ១៩៩៩។  ការចរចាជាច្ើន 
លើកទៅលើល ក្ខន្តិកៈ                    ន្ការកា្លាយជាសមាជិករបស់ព្ះរាជាណាចក្ 
ន្ះ ត្ូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងឆប់រហ័សនៅក្នុងអំឡុងព្លប៉ុនា្មានឆ្នាំ 
ដំបូងន្សហសវត្សរ៍ថ្មីន្ះ។ ពិធីសារន្ការចូលជាសមាជិករបស់ 
ប្ទ្សកម្ពុជាត្ូវបានយល់ព្ម និងចុះហត្ថល្ខនៅថ្ង្ទី១១ ខ្ 
កញ្ញា ឆ្នាំ២០០៣ ស្ថិតក្មការធ្វើសចា្ចាប័នដោយរដ្ឋសភា និង 
ព្ឹទ្ធសភា។      ប្ទ្សកម្ពជុាបានកា្លាយជាសមាជកិទី១៤៨ របស់អង្គការ 
ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក (WTO) នៅថ្ង្ ទី១៣ ខ្តុលា ឆ្នាំ២០០៤។ 

 លើកទី ២ ចាប់ផ្តើមនៅអំឡុងឆ្នាំ១៩៩៧ ប្ទ្សកម្ពុជាបាន 
អភិវឌ្ឍប្កបដោយជោគជ័យនូវវិស័យកាត់ដ្រដ៏សំខន់ ដ្លក្នងុនោះ 
វិស័យន្ះ តូ្វបានផ្តល់ដល់ប្ទ្សដ្លទទួលបានឋានៈអនុគ្ះបំផុត 
ផ្នក្ពាណជិ្ជកម្ម (MFN) ដោយសហរដ្ឋអាម្រកិ នងិបានចុះហត្ថលខ្ 
លើកិច្ចព្មព្ៀង ជាក្បខ័ណ្ឌជាមួយនឹងសហភាពអឺរ�ុប ដើម្បីទទួល 
បានទីផ្សារក្មប្ព័ន្ធអនុគ្ះពន្ធទូទៅ (GSP) របស់ខ្លួន។ កិច្ច 
ព្មព្ៀងទ្វ្ភាគីរយៈព្ល ៣ឆ្នាំដ្លបានចុះហត្ថល្ខជាមួយនឹង 
សហរដ្ឋអាម្រិកនៅថ្ង្ទី១ ខ្មករា ឆ្នាំ១៩៩៩ បានបង្កើតឡើងនូវការ 
កំណត់កូតា ក្នុងកិច្ចព្មព្ៀងពហុវាយនភណ្ឌ (MFA)នៅក្នុងទីផ្សារ 
ដ្លស្បទៅតាមបទដា្ឋានពលកម្ម។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអត្ 
លូតលាស់ប្ចំាឆ្នាន្ំះបានបង្កើតបន្ថម្នូវកូតា (៦% ក្នងុមួយឆ្នា)ំ 
ស្បតាមចំណុច ន្អត្លូតលាស់បន្ថម្ដ្លអាចទទួលបានពីការ 
បំព្ញនូវបទដា្ឋានពលកម្មដ្លបញ្ជាក់ដោយអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ 
(ILO) ដ្លធ្វើឲ្យការនាំច្ញទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាម្រិកមានការ 
លូតលាស់យ៉ាងឆប់រហ័ស។

 លើកទី  ៣  ជាមួយនឹងសន្តភិាពបានវិលត្ឡប់មកកាន់ប្ទ្ស 
ជាតិវិញ ប្ទ្សកម្ពុជាបានសា្តារឡើងវិញនូវវិស័យទ្សចរណ៍ដ្ល 
ផ្តាតជាដំបូងទៅលើតំបន់អង្គរវត្តនៅភាគខងលិចន្ប្ទ្ស។       ចនោ្លាះ 
រវាងឆ្នា១ំ៩៩៨ និងឆ្នា២ំ០០៤  អ្នកទ្សចរបានចូលមកច្ើនជាងបួន 
ដងពីចំនួនមិនដល់ ៣០០,០០០ នាក់ផងក្នុងមួយឆ្នាំទៅរហូតដល ់
លើស ១,៤ លាននាក់។

សហសវត្សរ៍ថ្មី

 ខណៈព្លដ្លការចរចាអំពីការចូលជាសមាជិករបស់អង្គការ 
ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក (WTO) ដ្លបានដំណើរការក្នុងអំឡុង 
ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ២០០០ ការដាក់ច្ញនូវមូលដា្ឋានគោលនយោបាយនិង 
ច្បាប់សំខន់ថ្មីៗសម្ប់ការ បញ្ជា្បការអភិវឌ្ឍវិស័យពាណិជ្ជកម្មនៅ 
ក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្ីក្ និងយុទ្ធសាស្្តអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្ទ្ស 
កម្ពជុារាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា (RGC) ក៏មានភាពសកម្មផងដ្រនៅក្នុង 
ការកំណត់កំណ្ទម្ង់គោលនយោបាយ និងច្បាប់ផ្ស្ងៗ  តម្ូវការ 
ក្នុងការអភិវឌ្ឍសា្ថាប័ន ព្មទាំងតម្ូវការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពផ្ន្កផ្គត់
ផ្គង់ដ្លនឹងត្ូវការឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ផងដ្រ។

 នៅខ្កក្កដា ឆ្នាំ២០០១ រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបងា្ហាញនូវ 
�យុទ្ធសាស្្តវិស័យពាណិជ្ជកម្មសម្ប់កាត់បន្ថយភាពក្ីក្ " នៅក្នុង 
អំឡុងកិច្ចប្ជំុតុមូលរបស់អ្នកផ្តល់ជំនួយនៅក្នងុទីកុ្ងតូក្យូ។ កិច្ចប្ជំុ 
នៅទីក្ុងតូក្យូន្ះ បានឯកភាពលើការរៀបចំកម្មវិធីពង្ឹងសមត្ថភាព 
សមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្ម (DTIS) ស្ថិតក្មកម្មវិធីក្បខ័ណ្ឌ 
សមាហរណកម្ម (IF) សម្ប់ប្ទ្សអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច (LDC)។  
ការសិក្សាន្ះត្ូវបានបង្កើតឡើងនៅអំឡុងឆមាសទីពីរន្ឆ្នាំ២០០១ 
និងមានសុពលភាពដល់អំឡុងព្លបើកសិកា្ខាសាលានៅខ្ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 
២០០១  នៅក្នុងទីក្ុងភ្នំព្ញ។  ប្ទ្សកម្ពុជា  ជាប្ទ្សអភិវឌ្ឍន ៍
តិចតួច(LDC) ទីមួយដ្លបញ្ចប់ការវិភាគយុទ្ធសាស្្តសមាហរណកម្ម 
ពាណិជ្ជកម្ម (DTIS) ស្ថិតក្មកម្មវិធីក្បខ័ណ្ឌសមាហរណកម្ម។

 ថ្វីបើមានអនុសាសន៍ដ៏ទូលំទូលាយ ដ្លបានមកពីការវិភាគ 
យុទ្ធសាស្្តសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្ម (DTIS) ដំបូងក៏ដោយ  
ក៏ការយកចិត្តទុកដាក់លើជំនួយបច្ច្កទ្សក្នុងអំឡុងឆមាសទីមួយន្ 
ឆ្នាំ២០០០ នៅមានកម្ិតនៅឡើយ ដោយក្នុងនោះបានបងា្ហាញឲ្យ 
ឃើញតិចតួចពីចំណុចអាទិភាពរបស់រដា្ឋាភិបាល សមត្ថភាពស្ូប 
យករបស់សា្ថាប័នទាំងឡាយក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា និងការប្ត្ជា្ញាចិត្តមិន 
ច្បាស់លាស់របស់ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ចាស់ៗឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍវិស័យ 
ពាណិជ្ជកម្ម។      ការយកចិត្តទុកដាក់ច្ើនទៅលើជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ព ី
បរទ្ស (ODA) នៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មក្នុងអំឡុងប៉ុនា្មានឆ្នាំនោះ  
គឺ ទៅលើការចូលជាសមាជិករបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក 
(WTO) និងកំណ្ទម្ង់ច្បាប់ដ្លពាក់ព័ន្ធ (UNCTAD,EC-MULTRAP, 



11ការអភិវឌ្ឍវិស័យពាណិជ្ជកម្ម និង ជំនួយសម្្ប់ពាណិជ្ជកម្មនៅប្ទ្សកម្ពុជា

 ការអភិវឌ្ឍមួយចំនួនបានល្ចឡើង។ ការវិភាគយុទ្ធសាស្ត ្
សមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្ម (DTIS)  ដ្លបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព គឺ 
យុទ្ធសាស្្តធ្វើសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៧ (CTIS 
2007) ត្ូវបានរៀបចំតាមរយៈកិច្ចខិតខំប្ឹងប្ងរួមគ្នារបស់ក្សួង 
ពាណិជ្ជកម្ម (MoC)  កម្មវិធី អភិវឌ្ឍន៍សហប្ជាជាតិ (UNDP) និងក្ុម 
ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ដ្លបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៦។ យុទ្ធសាស្្ត 
ធ្វើសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៧ (CTIS 2007)  
ត្ូវបានឯកភាពដោយ  ៉អនុគណៈកមា្មាធិការអភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជកម្ម 
និងវិនិយោគពាក់ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្ម ៉ របស់រដា្ឋាភិបាលក្នុងខ្មីនា  ឆ្នាំ 
២០០៧  (បានចាប់ផ្តើមអនុវត្តជាផ្លូវការដោយសម្ត្ចនាយករដ្ឋ 
មន្ត្ីនៅក្នុងខ្ធ្នូ ឆ្នាំ២០០៧)។

 កម្មវិធីអភិក្មគ្បដណ្ដ ប់លើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម    (Trade                       SWAp)  
តូ្វបានចាប់ផ្តើមអនុវត្តនៅដើមឆ្នាំ២០០៨ ដោយរាជរដា្ឋាភិបាល 
កម្ពជុា           ដោយមានការបឹ្ក្សាជាមួយដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីអនុវត្តនូវវត្ថបំុណង 
ន្យុទ្ធសាស្្តធ្វើសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៧ 
(CTIS   2007) និងជួយពង្ឹងភាពជាមា្ចាស់ និងការគ្ប់គ្ង  ជំនួយ 
សម្ប់ ពាណិជ្ជកម្មរបស់រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា   កម្មវិធីគំទ្ការអភិវឌ្ឍ 
ពាណិជ្ជកម្ម (TDSP) ដ្លជាកម្មវិធីមា្ចាស់ជំនួយពហុភាគី ឧបត្ថម្ភ 
ហិរញ្ញវត្ថុ        ដោយសហភាពអឺរ�ុប(EU), ភា្នាក់ងារអភវិឌ្ឍន៍អន្តរជាត ិ
ប្ទ្សដាណាមា៉ាក (Danida) និង អង្គការអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្ម 
សហប្ជាជាតិ (UNIDO) ស្ថិតក្មការចាត់ច្ងមូលនិធិសង្គម 
ដោយធនាគរពិភពលោក          តូ្វបានរៀបចំឡើងដើម្បីផ្តល់ឲ្យរដា្ឋាភិបាល 
នូវធនធាននានា ដើម្បីគំទ្ដល់ អភិក្មគ្បដណ្ដប់ លើវិស័យ 
ពាណិជ្ជកម្ម (Trade SWAp)។ កម្មវិធីដ្លផ្តល់មូលនិធិដោយអ្នក 
ផ្តល់ជំនួយដទ្ទៀត មានដូចជា UNDP TRADE, USAID, ADB, 
IFC, EIF Tier 1 និងអ្នកផ្តល់ជំនួយផ្ស្ងទៀតត្ូវបានផ្សារភា្ជាប់ជា 
មួយនឹងអភិក្មគ្បដណ្ដបល់ើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម  (Trade      SWAp) 
ដើម្បីធានាថា ពួកគ្នឹងផ្តល់ការគំទ្ព្ញល្ញដល់គោលបំណង 
រួមទាំងន្ះ។

AFD, ADB, IMF,ដទ្ទៀត) ស្តពីកីារពង្ងឹកចិ្ចពភិាកស្ារវាងរដា្ឋាភបិាល 
និងវិស័យឯកជន (វ្ទិការាជរដា្ឋាភិបាល-ផ្ន្កឯកជន [G-PSF] ផ្តល់ 
ជំនួយដោយមូលនិធិអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជនតំបន់ទន្ល្ម្គង្គ (MPDF) 
ដ្លគ្ប់គ្ងដោយ សារជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ (IFC) ព្មទាំង 
ជួយរដា្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជនក្នុងការអនុវត្តបទដា្ឋានពលកម្ម ដ្ល 
ដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងកិច្ចព្មព្ៀងវាយនភណ្ឌទ្វ្ភាគី រវាងប្ទ្ស 
កម្ពុជា និងសហរដ្ឋអាម្រិក (តាមរយៈកម្មវិធីរោងក្ កាន់ត្ប្សើរ 
ដ្លអនុវត្តដោយអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ (ILO) ក្មការឧបត្ថម្ភ 
ផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុពីទីភា្នាក់ងារសហរដ្ឋអាម្រិកដើម្បីការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ 
(USAID) ទីភា្នាក់ងារបារាំងសម្ប់ការអភិវឌ្ឍ (AFD) និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ 
ដទ្ទៀត)។ អ្នកផ្តល់ជំនួយទ្វ្ភាគីមួយចំនួនពិតជាមានភាពសកម្ម 
នៅក្នុងវិស័យផលិតផលនីមួយៗ ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងវិស័យនានា 
ដ្លមានសមត្ថភាពនាំច្ញនៅព្លបច្ចុប្បន្ន ឬ មានសកា្តានុពល 
នាំច្ញ (អង្គការជំនួយអូស្្តាលីសម្ប់ការអភិវឌ្ឍ (AusAid) 
ក្នុងវិស័យអង្ករ, ទីភា្នាក់ងារបារាំងសម្ប់ការអភិវឌ្ឍ (AFD) ក្នុងវិស័យ 
ជ័រកៅស៊ូ, ភា្នាក់ងារអភវិឌ្ឍន៍អន្តរជាតិប្ទ្សដាណាមា៉ាក(Danida) 
ក្នុងវិស័យជលផលជាដើម) ហើយជាមួយនឹងការចាប់ផ្តើមកម្មវិធីកិច្ច 
សម្ួលពាណិជ្ជកម្មដ្លផ្តល់មូលនិធិ    ដោយធនាគរពិភពលោកនិង 
ការប្កួតប្ជ្ងនៅក្នុងឆ្នាំ  ២០០៤        ការផ្តាតការយកចិត្តទុកដាក់លើ 
ការងារគយ  និងកំណ្ទម្ង់ដ្លពាក់ព័ន្ធបានស្ត្ងច្ញជារូបរាង 
ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ ២០០៤។

កម្មវិធីអភិក្មគ្បដណ្ដប់លើវិស័យពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា

 ការចាប់ផ្តើមអនុវត្តនូវគំនិតផ្តចួផ្តើមកម្មវិធីជំនួយសម្ប់ពាណិជ្ជ 
កម្មក្នងុអំឡុងកិច្ចប្ជំុថា្នាក់រដ្ឋមន្្តរីបស់ អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក  
(WTO) នៅទីក្ុងហុងកុង ឆ្នាំ២០០៥ ដ្លជាកមា្លាំងរុញច្នដ្ល 
បង្កើតឡើងដោយស្ចក្ត ី ប្កាសទីកុ្ងបា៉ារីស ឆ្នា២ំ០០៥  ស្តពីីប្សិទ្ធភាព 
ជំនួយ ន្ការពង្ឹងការផ្តួចផ្តើមគំនិត លើក្បខ័ណ្ឌសមាហរណកម្ម 
(IF) ដ្លនាំឲ្យមានការចាប់ផ្តើមអនុវត្តនូវកម្មវិធីពង្ឹងក្បខ័ណ្ឌ 
សមាហរណកម្ម(EIF) នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៧ ដោយមានមូលនិធិសង្គម 
អ្នកផ្តល់ជំនួយពហុភាគីថ្មីៗ ព្មទាំងមានការយកចិត្តទុកដាក់សារ ជា 
ថ្មី របស់ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍សម្ប់ការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មរួមគ្នាដើម្បីផ្តល់នូវ  
កាលានុវត្តភាពថ្មីៗ សម្ប់ប្ទ្សកម្ពុជា ក្នុងការកៀងគរជំនួយ 
សម្ប់ពាណិជ្ជកម្ម សម្ប់បញ្្ជាបពាណិជ្ជកម្មនៅពាក់កណា្តាល
ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ២០០០។
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អាទិភាពនានាន្ការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យពាណិជ្ជកម្មរបស ់
ប្ទ្សកម្ពុជាក្្មអភិក្មគ្បដណ្ដប់លើ 
វិស័យពាណិជ្ជកម្ម 

    យុទ្ធសាស្្តធ្វើសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មកម្ពជុាឆ្នា២ំ០០៧ 
(CTIS 2007)  បានកំណត់ផ្ន្កអាទិភាពមួយចំនួនសម្ប់ធ្វើកំណ ្
ទម្ង់ និងអភិវឌ្ឍន៍ ដ្លបានកា្លាយជាមូលដា្ឋានសម្ប                  ់      ៉សរសរស្ដម្ភ    ៉
ទំាងបីន្អភិក្មគ្បដណ្ដប់លើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម (Trade  SWAp) ៖

     សសរស្ដម្ភទី ១ ដ្លផ្តាតលើ   ៉ការអនុវត្តលើការកំណ្ទម្ង ់
  ច្បាប់គ្ប់អន្តរវិស័យ និងសា្ថាប័នដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជកម្ម  "  
  ដោយមានផ្ន្កអាទិភាពមួយចំនួនដូចជា  (១)   ការបញ្ចប់ការ 
  អនុវត្តកំណ្ទម្ង់ច្បាប់ និងការសន្យានានាដ្លពាក់ព័ន្ធនឹង 
  ការចូលជាសមាជិករបស់អងា្ករពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក(WTO) 
    (២)     ការកាត់បន្ថយចំណាយនានាន្កិច្ចសម្ួលពាណិជ្ជកម្ម  
  (៣)ការក្ល ម្អបរិយកាសវិនិយោគ  (៤)  ជំរុញការប្ើប្ស ់ 
  ការគំពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញា (៥) ការអភិវឌ្ឍបរិយកាសច្បាប ់
  និងសា្ថាប័នសម្ប់អនាម័យ  និងភូតគមអនាម័យ  (SPS) 
   ព្មទាំងបទដា្ឋាននានាក្នុងចំណោមវិស័យផ្ស្ងៗទៀត។ 

    សសរស្ដម្ភទី ២ ដ្លផ្តាតលើ  ៉ការអភិវឌ្ឍការផ្គត់ផ្គង់ការនា ំ
  ច្ញប្កបដោយការប្កួតប្ជ្ង     ៉    ជាមួយនឹងការសង្កត់ធ្ងន ់
  ទៅលើការធ្វើពិពិធកម្ម នូវទីផ្សារនាំច្ញរបស់ 
  ប្ទ្សកម្ពុជា តាមរយៈផលិតផល និងស្វាកម្មថ្មីៗ និងទីផ្សារ 
  ថ្មីៗ ជាមួយវិស័យអាទិភាពនានា ដូចជា (១)  ការអភិវឌ្ឍខ្ស្ចងា្វាក់់ 
  តម្ល្នាំច្ញ និងព័ត៌មានអំពីពាណិជ្ជកម្ម (២) ការពង្ឹងសា្ថាប័ន 
  គំទ្ពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ិតសមាគមផលិតផល និងនៅតាម 
  បណា្តាខ្ត្តនានា និង (៣) ការពង្ឹងសមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់ការនា ំ
  ច្ញនៅក្នុងវិស័យដ្លមានសកា្តានុពលជាអាទិភាពចំនួន ១៩  
  ដ្លបានកំណត់នៅក្នងុ  យុទ្ធសាស្្តសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្ម 
  កម្ពុជាឆ្នាំ២០០៧ (CTIS 2007) ។

   សសរស្ដម្ភទី ៣ ដ្លផ្តាតលើ  ៉ការកសាងសមត្ថភាពរបស ់
  រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីដឹកនាំ ការអភិវឌ្ឍវិស័យពាណិជ្ជកម្ម  
      និងគ្ប់គ្ងជំនួយសម្ប់ពាណិជ្ជកម្ម   ៉ ដ្លមានដូចជា (១)  
  ការកសាងសមត្ថភាពនៅក្នុងនាយកដា្ឋាន សហប្តិបត្តការ 
  អន្តរជាតិរបស់ក្សួងពាណិជ្ជកម្ម (MoC) ដ្លបង្កើតថ្មី ដើម្បី 
  ដើរតួជាល្ខធិការដា្ឋានទទួលបន្ទុកអភិក្មគ្បដណ្ដប់លើ 
  វិស័យកសិកម្ម (Trade          SWAp) កម្មវិធីគំទ្ការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្ម 
   (TDSP) និងកម្មវិធីពង្ឹងក្បខ័ណ្ឌសមាហរណកម្ម (EIF)  
  Tier 1 និងទទួលកិច្ចការដឹកនាំកម្មវិធីជំនួយសម្ប់ ពាណិជ្ជកម្ម 
  (AfT)ពីមួយថ្ង្ទៅមួយថ្ង្ (២) ការកសាងសមត្ថភាពនៅតាម 
  ខ្ស្បណោ្តាយក្សួង ដ្លពាក់ព័ន្ធនឹងភាពជោគជ័យន្អភិ 
  ក្មគ្បដណ្ដប់លើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម (Trade SWAp)(៣)ការ 
  អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពស្វជ្វគោល នយោបាយពាណិជ្ជកម្ម(៤) 
   ការពង្ឹងសមត្ថភាពចរចាលើកិច្ចការពាណិជ្ជកម្ម ជាដើម។

   វត្ថុបំណង ចំណុចគោល និងគោលដៅអាទិភាពន្សសរស្ដម្ភ 
ទាំង ៣ ឥឡូវន្ះត្ូវបានបញ្ចូលនៅក្នុងផ្នទីបងា្ហាញផ្លូវទាំង ៣ ដ្ល 
កំពុងផ្តល់ការណ្នំាទៅដល់មូលនិធិមា្ចាស់ជំនួយពហុភាគី(TDSP)ន្ 
អភិក្មគ្បដណ្ដប់លើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម (Trade  SWAp) កម្មវីធ ី
ពង្ឹងក្បខ័ណ្ឌសមាហរណកម្ម (EIF) Tier 1,  និងកម្មវិធីជំនួយ 
សម្ប់ពាណិជ្ជកម្ម (AfT) ដទ្ទៀតដ្លកំពុងដំណើរការ (ADB,  
IFC, AusAid, USAid, AFD, JICA, ជាដើម)(១) ។ 

   ករណីសិក្សាទំាងឡាយដ្លមាននៅក្នងុឯកសារខ្លន្ីះ          ផ្តាតជា 
សំខន់ទៅលើវិស័យអាទិភាពទំាង៥ នៅក្នងុសសរស្ដម្ភទំាង៣ និងស្វង្ 
រកម្រៀនល្ៗអ សម្ប់ប្ទ្សកម្ពជុា   និងសម្ប់ប្ទ្សដទ្ទៀតពី 
ការរីកចម្ើននានា ដ្លបានធ្វើឡើងនៅក្នងុប្ទ្សទំាងនោះចាប់តំាង 
ពីពាក់កណា្តាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ២០០០ មក ដ្លមានដូចជា ៖
   ការអនុវត្តកម្មវិធីកំណ្ទម្ង់ច្បាប់ និងការសន្យានានាដ្ល 
  ជាលទ្ធផលន្ការចូលជាសមាជិករបស់  អង្គការពាណិជ្ជកម្ម 
  ពិភពលោក (WTO) (សសរស្តម្ភទី ១)
  កំណ្ទម្ង់ និងការធ្វើទំនើបកម្មកិច្ចសម្ួលពាណិជ្ជកម្ម   
  (សសរស្តម្ភទី ១)
  ការពង្ីក និងការធ្វើឲ្យមានភាពសម្បូរប្បនូវការនាំច្ញអង្ករ 
   (សសរស្តម្ភទី ២)
  ការពងី្ក និងការធ្វើឲ្យមានភាពសម្បូរប្បនូវការនំាច្ញផលិត 
  ផលសូត្ (សសរស្តម្ភ   ទី ២)
  ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខ្ស្ចងា្វាក់់តម្លន្្ការនំាច្ញ  និងព័ត៌មាន 
  អំពីពាណិជ្ជកម្ម (គ្បដណ្ដប់លើសសរស្តម្ភទី ២ និងទី ៣)។

(១)សសរស្ដម្ភទី ១ ន្ផ្នទីបងា្ហាញផ្លូវ ថ្ង្ទី២៩ ខ្កក្កដា ឆ្នាំ២០១០ សសរស្ដម្ភទី ២ ន្ផ្នទីបងា្ហាញផ្លូវ (ព្ង) ថ្ង្ទី ១៦ ខ្កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១  

សសរស្ដម្ភទី ៣       ន្ផ្នទីបងា្ហាញផ្លូវ ថ្ង្ទី ២៥ ខ្តុលា ឆ្នាំ២០១០
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ក្បខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្្តន្កម្មវិធីអភិក្មគ្បដណ្ដប់លើវិស័យពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា

 ការបង្កើតការងារ និង 
 កាត់បន្ថយភាព  

ក្ីក្រងឥទ្ធិពលវិជ្ជមានពីការ 
ពង្ីកពាណិជ្ជកម្ម

TSG ១:

ការនាំច្ញកើន 
ឡើងដោយសារត្ការធ្វើ 

ពិពិធកម្ម

TSG ២:

 រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា 
បង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការបង្កើត 
និង អនុវត្តគោលនយោបាយ 
និងយុទ្ធសាស្្ត ពាណិជ្ជកម្ម

TSG ៣:

ភាពឆ្លើយតបរបស់រាជរដា្ឋាភិបាល 
កម្ពុជាទៅនឹងតម្ូវការរបស ់

វិស័យឯកជន មានការ 
កើនឡើងដោយសារត្មាន 

កិច្ចពិភាក្សាកាន់ត្ប្សើរឡើង

TSG ៤:

 រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើន 
សមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការកសាង 

ផ្នការ អនុវត្ត និង 
ត្ួតពិនិត្យតាមរយៈការអនុវត្ត  

Trade SWAp 

TSG ៥:

គោលដៅន្អភិក្មគ្បដណ្ដប់លើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម (TSG)

លទ្ធផលន្សសរស្ដម្ភ(PO)

សសរស្ដម្ភ I ៈ កំណ្ទម្ង់និងបញ្ហ្អន្តរវិស័យ 
   សម្្ប់អភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្ម

ពង្ឹងភាពប្កួតប្ជ្ងន្ការនាំច្ញនាព្ល 
បច្ចុប្បន្ន, ជំរុញការធ្វើឲ្យមានភាពសម្បូរប្បន្ការ 
នាំច្ញដោយធ្វើឲ្យប្សើរឡើងនូវការបង្កើត និង 

ការអនុវត្តគោលយោបាយពាណិជ្ជកម្ម និងច្បាប់នានា

សសរស្ដម្ភទី១ លទ្ធផលទី ១ (P  ១០  ១) ៈ  សុវត្ថិភាព  
និងគុណភាពផលិតផលកើនឡើយធ្វើឲ្យមានឥទ្ធ ិ

វិជ្ជមានទៅលើការនាំច្ញ និងសុខភាពសាធារណៈ

P  ២០  ១ ៈ  រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា ត្ូវបានផ្តល់ឲ្យ 
វិធីសាស្្ត និងព័ត៌មានដើម្បីដឹកនាំការអភិវឌ្ឍ និង 
ការបង្កើតគោលនយោបាយតម្ង់ទិសការនាំច្ញ 

 ការត្ួត   ពិនិត្យដំណើរការ និងកំណត់អត្តសញ្ញាណ 
សម្ប់ TRTA និង AfT។

ក្ុមការងារបច្ចុប្បន ៖ អង្គភាពព័ត៌មានអំពី 
ខ្ស្សងា្វាក់តម្ល្  

P  ៣០  ១ ៈ សមត្ថភាពរបស់រាជរដា្ឋាភិបាលក្នុង 
ការធ្វើសមាហរណកម្ម សម្បសម្ួល និងអនុវត្ត 

កំណ្ទម្ង់ពាក់ព័ន្ធវិស័យពាណិជ្ជកម្ម

P  ៣០  ២ ៈ អភិក្មដ្លមានប្សិទ្ធភាពសម្ប់ 
ការអភិវឌ្ឍ និងការអនុវត្តគោលនយោបាយ 

ពាណិជ្ជកម្មត្ូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្ត

P  ៣០  ៣ ៈ ប្ព័ន្ធសា្ថាប័ន និងជំនាញស្នូល គឺមាន 
សម្ប់ធានាឲ្យមានដំណើរការអនុវត្តការងារប្កប 

ដោយប្សិទ្ធភាពពីសំណាក់សា្ថាប័ននានាដ្ល 
ពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្ម

P  ៣០  ៤ ៈ ការយល់ដឹងទូលំទូលាយ 
អំពីកាលានុវត្តភាព និងលទ្ធផល Trade SWAp  

ក្នុងចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធ 

P  ៣០  ៥ ៈ សមត្ថភាពចរចារបស់សា្ថាប័ន 
ក្នុងរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាដ្លត្ូវ 

បានចាត់តាំង និងពង្ឹង

P  ២០  ២ ៈ  ការផ្តល់ស្វាកម្មគំទ្ពាណិជ្ជកម្មនៅ 
ថា្នាក់មូលដា្ឋានត្ូវបានធ្វើឲ្យប្សើរឡើងតាមរយៈ 

សមាគមពាណិជ្ជ  ដ្លមានភាពរឹងមាំ 
សភាពាណិជ្ជកម្មក្នុងស្ុក, PDoCs, ស្វាកម្ម 
ផ្សព្វផ្សាយរបស់រដា្ឋាភិបាល, កិច្ចពិភាក្សារដ្ឋ- 

ផ្ន្កឯកជន, G-PSF ជាដើម។ 

ក្ុមការងារបច្ចុប្បន្ន ៖ សា្ថាប័នទ្ទ្ង់ពាណិជ្ជកម្ម  
និង PPPD 

P  ២០  ៣ ៈការនាំច្ញត្ូវបានធ្វើពិពិធកម្ម និង 
ពងី្កដោយជោគជ័យនៅក្នងុវិស័យជាច្ើន 

ក្នុងចំណោមវិស័យទាំង ១៩ដ្លបានកំណត់នៅ 
ក្នុងយុទ្ធសាស្្តសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្ម 

ឆ្នា២ំ០០៧ របស់រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពជុា។ កុ្មការងារ 
ដ្លផ្តាតទៅលើផលិតផលនិងស្វា 

កម្មលក្ខណៈបុគ្គល (បច្ចុប្បន្ន មានក្ុមការងារ 
ចំនួន ៨ ក្ុម)

P  ១០  ២ ៈ លំហូរពាណិជ្ជកម្មកើន   ឡើងដោយ 
សារនីតិវិធី និងដំណើរការនាំចូល នាំច្ញ និងផ្ទ្រ 

ទំនិញកាន់ត្មានភាពសាមញ្ញ និងកាន់ត ្
មានតមា្លាភាព

P  ១០  ៣ ៈ ការនាំច្ញផលិតផល   ដ្លត្ូវ 
បានការពារក្មរបប កម្មសិទិ្ធបញ្ញា 

របស់កម្ពុជាមានការកើនឡើង

P  ១០  ៤ ៈ ប្ព័ន្ធច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង   ពាណិជ្ជកម្ម 
ត្ូវបានធ្វើឲ្យប្សើរឡើង និងបញ្ចប់ស្បទៅ 
តាមបទដា្ឋានអន្តរជាតិ និងកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិ

P  ១០  ៥ ៈ ការវិនិយោគពាក់ព័ន្ធនឹង 
ពាណិជ្ជកម្មមានការកើនឡើង

P  ១០  ៦ ៈ ការគោរពបទដា្ឋានការងារស្នូលបាន 
បង្កើនភាពប្កួតប្ជ្ងនិងផលិតភាព 

ន្ការនាំច្ញ

P  ១០  ៦ ៈ  SMEs ជាពិស្សនៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម 
ទទួលបានការប្ើប្ស់ឥណទានកាន់ត្ងាយស្ួ
លតាមផ្លូវការសម្ប់ពង្ីកសកម្មភាពរបស់ខ្លួន 

និងបង្កើនការនាំច្ញ

សសរស្ដម្ភ II ៈ ការអភិវឌ្ឍការនាំច្ញផលិតផល 

និងស្វាកម្ម

ពង្ឹងសមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់ផលិតផល និងស្វាកម្ម 

ទាំង១៩ ដ្លបានកំណត់នៅក្នុងយុទ្ធសាស្្ដ  

សមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៧

សសរស្ដម្ភ III  ៈ ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព

ពង្ឹងសមត្ថភាពរបស់រាជរដា្ឋាភិបាល និងភាគីពាក់ព័ន្ធ 
ផ្ន្កពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្ទ្សកម្ពុជាដើម្បីអនុវត្ត 

 ក្លម្អនិងគ្ប់គ្ងរបៀបវារៈន្ការអភិវឌ្ឍ 
ពាណិជ្ជកម្មរបស់រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងដើម្ប ី

ចរចាពីផលប្យោជន៍របស់ប្ទ្សនៅក្នុងវ្ទិកា 
ស្តីពីពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគ ពាក់ព័ន្ធនឹង 

ពាណិជ្ជកម្ម



ការអភិវឌ្ឍវិស័យពាណិជ្ជកម្ម និង ជំនួយសម្្ប់ពាណិជ្ជកម្មនប្ទ្សកម្ពុជា14



15ការអភិវឌ្ឍវិស័យពាណិជ្ជកម្ម និង ជំនួយសម្្ប់ពាណិជ្ជកម្មនៅប្ទ្សកម្ពុជា

 ការអនុវត្ត     ៉ កម្មវិធីការងារធ្វើកំណ្ 
   ទម្ង់ច្បាប់ និងការសន្យាដ្លកើតច្ញ 
 ពីការចូលជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្ម 
 ពិភពលោក (WTO)  �  របស់ប្ទ្សកម្ពុជា



ការអភិវឌ្ឍវិស័យពាណិជ្ជកម្ម និង ជំនួយសម្្ប់ពាណិជ្ជកម្មនប្ទ្សកម្ពុជា16

 ការអនុវត្ត       �  កម្មវិធីការងារធ្វើកំណ្ទម្ង់ច្បាប់ និងកាសន្យា 
 ដ្លកើតច្ញពីការចូលជាសមាជិកអង្គការ 
 ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក (WTO)   �  របស់ប្ទ្សកម្ពជុា

ស្ចក្តីសង្ខ្ប

 ដោយសារលទ្ធផលន្ការចូលជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក (WTO) រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់ 
នៅដើមឆ្នាំ ២០០៤ នូវ �កម្មវិធីការងារ � ប្កបដោយមហិច្ឆតាទៅលើការធ្វើកំណ្ទម្ង់ច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្ម និង 
អាជវីកម្មទាងំឡាយក្នងុគោលបណំងធ្វើឲយ្ បស្ើរឡើងនវូបរយិកាសបង្កលទ្ធភាព      នងិធ្វើឲយ្ចប្ាបស់្តពីពីាណជិ្ជកម្ម នងិចប្ាបព់ាកព់ន័្ធ 
នឹងអាជីវកម្មរបស់ប្ទ្សកម្ពុជាស្បទៅតាមគោលការណ៍របស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក (WTO)។  ក្នុងចំណោមច្បាប់ទាំង 
៧៤  អនុក្ឹត្យរបស់រដា្ឋាភិបាល និងបទបញ្ជារបស់ក្សួងនានាដ្លបានកំណត់ក្នុងរយៈព្លកន្លងមក  ដើម្បីអនុវត្តកម្មវិធីន្ះ គឺមាន 
ច្បាប់ចំនួន ៥០ (២/៣) ត្ូវបានប្កាសឲ្យប្ើប្ស់ និងអនុម័តនៅដើមឆ្នាំ២០១១។

 កំណ្ទម្ង់ជាច្ើនទាំងនោះ     គឺកើតច្ញពីជំនួយបច្ច្កទ្សរបស់ន្គម្ងជំនួយសម្ប់ពាណិជ្ជកម្ម  (AfT)  នៅក្នុង 
ដំណាក់កាលត្ួតពិនិត្យស្ចក្ដីព្ងច្បាប់ និងអនុក្ឹត្យនានាលើកដំបូង និងនៅក្នុងការកសាងសមត្ថភាពសម្ប់អនុវត្តការងារ។ 
ការកៀងគរធនធាន និងការសម្បសម្ួលបច្ច្កទ្ស គឺមានប្សិទ្ធភាពយ៉ាងខ្លាំងដោយមានភាពដឹកនាំច្បាស់លាស់មកពីសា្ថាប័ន 
មួយក្នងុជួររដា្ឋាភិបាល។ ការដាក់ច្ញនូវអភិក្មគ្បដណ្ដប់លើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម (Trade SWAp) នៅដើមឆ្នា២ំ០០៨ បានធ្វើ 
ឲ្យប្សើរឡើងនូវការសម្បសម្ួលរវាងរដា្ឋាភិបាល និងដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងឡាយ (និងក្នុងចំណោមដ្គូអភិវឌ្ឍន៍នានា) នៅក្នុង 
វិស័យដ្លគ្បដណ្ដប់ដោយកម្មវិធីការងារកំណ្ទម្ង់ច្បាប់។       ភាគច្ើនន្កំណ្ទម្ង់ដ្លត្ូវបានអនុម័តរួចរាល់ មានឥទ្ធិពល 
ជាចម្បង និងវិជ្ជមានទៅលើការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម ដ្លធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងជាពិស្សនូវកំណើនដ៏សំខន់មួយទាំងការវិនិយោគ 
ក្នុងប្ទ្ស និងក្ប្ទ្សនៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា ការរីកចម្ើនដ៏ខ្លាំងកា្លាក្នុងផ្ន្កកិច្ចសម្ួលពាណិជ្ជកម្ម ឬ ភាពជឿនលឿនគួរ 
ឲ្យកត់សមា្គាល់ក្នុងការអនុវត្ត   និងការប្ើប្ស់ការការពារសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា។

  (២)     ក៉ម្មវិធីការងាររបស់រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាកើតច្ញពីការចូលជាសមាជិករបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក (WTO)  �, គណៈរដ្ឋមន្ត្ី ថ្ង្ទី២៧ ខ្កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៤

១  បញ្ហាដ្លត្ូវបានដោះស្ាយ

 ប្ទ្សកម្ពជុាបានដាក់ពាក្យសំុចូលជាសមាជិករបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក (WTO) នៅថ្ងទី្៨ ខ្ធ្ន ូឆ្នា១ំ៩៩៤។ កុ្មការងារ 
មួយត្ូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ង្ទី២១ ខ្ធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩៤។ អនុស្សារណៈរបស់កម្ពុជាន្របបពាណិជ្ជកម្មបរទ្សត្ូវបានដាក់ជូនអង្គការពាណិជ្ជកម្ម 
ពិភពលោកនៅថ្ង្ទី២២ ខ្មិថុនា ឆ្នាំ១៩៩៩។ ការចរចាជាច្ើនលើកទៅលើលក្ខន្តិកៈន្ការកា្លាយជាសមាជិករបស់ព្ះរាជាណាចក្ន្ះ  តូ្វ
បានធ្វើឡើងយ៉ាងឆប់រហ័សនៅក្នងុអំឡុងព្លបុ៉នា្មានឆ្នាដំំបូងន្សហសវត្សរ៍ថ្មន្ីះ។ ពិធីសារន្ការចូលជាសមាជិករបស់ប្ទ្សកម្ពជុាត្ូវបាន
យល់ព្ម និងចុះហត្ថល្ខនៅថ្ង្ទី១១ ខ្កញ្ញា ឆ្នាំ២០០៣ ស្ថិតក្មការធ្វើសចា្ចាប័នដោយរដ្ឋសភា និងព្ឹទ្ធសភា។ ប្ទ្សកម្ពុជាបានកា្លា
យជាសមាជិកទី១៤៨ របស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក (WTO) នៅថ្ង្ទី១៣ ខ្តុលា ឆ្នាំ២០០៤។ 

 នៅព្លដ្លរៀបចំខ្លួនសម្ប់ការធ្វើសចា្ចាប័ន ក្សួងពាណិជ្ជកម្ម និងក្ុមការងារចរចាអន្តរក្សួងរបស់ប្ទ្សកម្ពុជាសម្ប់ការ 
សុំចូលជាសមាជិករបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក (WTO) បានរៀបចំ     �កម្មវិធីការងាររបស់រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដ្លកើតច្ញពីការសុំ 
ចូលជាសមាជិករបស់ប្ទ្សកម្ពជុានៅក្នងុអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក (WTO)  �  ដោយ ដាក់ បញ្ចលូគ្នានៅក្នងុឯកសារត្មួយនូវការសន្យា     និង 
តមូ្វការក្នងុការធ្វើកំណ្ទម្ង់ច្បាប់ដ្លមានឥទ្ធពិលទៅលើពាណិជ្ជកម្ម និងអាជីវកម្មដ្លបានកំណត់នៅក្នងុពិធីសារន្ការចូលជាសមាជិក។ 
(២)កម្មវិធីន្ះត្ូវបានដាក់ជូន និងឯកភាពដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្ីនៅថ្ង្ទី២៧ ខ្កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៤។



17ការអភិវឌ្ឍវិស័យពាណិជ្ជកម្ម និង ជំនួយសម្្ប់ពាណិជ្ជកម្មនៅប្ទ្សកម្ពុជា

  (៣  )  គួរកត់សមា្គាល់ថា មានត្បញ្ញត្តិរបស់ក្សួងសំខន់ៗដ្លពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីកំណ្ទម្ង់ប៉ុណោ្ណោះត្ូវបានរួមបញ្ចូល។ ជាអាទិ ការប្កាសឲ្យប្ើប្ស់ច្បាប់ស្តីពីគយ បាននាំឲ្យមានការអនុម័ត 

     នូវអនុក្ឹត្យរបស់រដា្ឋាភិបាល និងបទបញ្ញត្តិរបស់ក្សួងទាំង ២៥។ មានត្អនុក្ឹត្យ និងទបបញ្ញត្តិស្តីពីការអនុវត្តកិច្ចព្មព្ៀងស្តីពីការវាយតម្ល្គយប៉ុណោ្ណោះ ត្ូវបានបងា្ហាញនៅក្នុងតារាង។

២  វត្ថុបំណងដ្លសម្ចបាន

  នៅក្នងុវិធានការដ៏ធំនោះ រដា្ឋាភិបាលបានប្ើប្ស់នូវឱកាសក្នងុការចូលជាសមាជិករបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក (WTO) រួមទំាង 
ការបង្កើតរូបមន្ត និងការចរចាលើពិធីសារក្នុងការចូលជាសមាជិករបស់ខ្លួនដើម្បីកំណត់ និងចាប់ផ្តើមអនុវត្តកម្មវិធីដ៏ធំមួយស្ដីពីការធ្វើកំណ ្
ទម្ង់ច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិនានាក្នុងគោលបំណង ដើម្បីពង្ឹងបរិយកាសបង្កលទ្ធភាពដល់ពាណិជ្ជកម្ម និងធុរកិច្ចរបស់ប្ទ្សតាមវិធីយ៉ាង 
ទូលំទូលាយ និងជំរុញផ្ន្កពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគ ដើម្បីបង្កើនល្បឿនការអភិវឌ្ឍ។ បញ្ហាប្ឈម គឺហាក់ដូចជាថ្មីសម្ប់ប្ទ្សកម្ពុជា
ដ្លបនា្ទាប់ពីរយៈព្លប៉ុនា្មានឆ្នាំន្សង្គា្មសុីវិល ត្ូវប្ឈមមុខនឹងកិច្ចការយ៉ាងធំក្នុងការកសាងក្បខ័ណ្ឌច្បាប់ឡើងវិញ ដើម្បីឲ្យមានបរិយ
កាសបង្កលទ្ធភាពដល់ពាណិជ្ជកម្ម និងធុរកិច្ចដ្លស្ទើរត្បាត់សូន្យទាំងស្ុងទៅហើយនោះ។

  ដូចដ្លបានបងា្ហាញនៅក្នុងតារាង ១         �កម្មវិធីការងារ   � ប្កបដោយមហិច្ឆតាន្ះ បាននាំឲ្យមានភាពចាំបាច់ក្នុងការប្កាសឲ្យប្ើប្ស់ 
និងអនុម័តច្បាប់ចំនួន ៧៤ រួមទំាង(    ៉អនុកឹ្ត្យ  ៉) របស់រដា្ឋាភិបាលនិងបញ្ញតិ្តនានារបស់ក្សួងសំខន់ៗ ( �ប្កាស    �) មួយចំនួនទៀត។(៣)នៅដើម 
ឆ្នា២ំ០១១ មានច្បាប់ចំនួន ៥០ រួមទំាងអនុកឹ្ត្យ  និងទបបញ្ញត្តសំិខន់ៗមួយចំនួនទៀតតូ្វបានបញ្ចប់សព្វគ្ប់ ហើយមានច្បាប់ចំនួន៤ ផ្ស្ង 
ទៀតត្ូវបានបញ្ជូន ឬ រៀបចំរួចរាល់ដើម្បីបញ្ជូនទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្ីដើម្បីបន្តដំណើរការត្ួតពិនិត្យឡើងវិញ និងអនុម័តជាផ្លូវការ។ ន្ះបងា្ហាញ 
ឲ្យឃើញនូវការរីកចម្ើនដ៏គួរឲ្យកត់សមា្គាល់នៅក្នុងទិដ្ឋភាពន្កិច្ចការដ៏ធំដ្លប្ឈមនឹងរដា្ឋាភិបាលនៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៤។

៣  បញ្ហាប្ឈម និងកត្តាឈានទៅរកជោគជ័យ

  ដើម្បីអនុវត្តកម្មវិធីការងាររបស់ខ្លួនប្កបដោយជោគជ័យ      រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដោះស្យបញ្ហាប្ឈមមួយចំនួន    និងកតា្តា 
សំខន់ៗ ដូចជា ៖ 

  ១. សម្បសមួ្លកិច្ចខិតបឹ្ងប្ងរបស់រដា្ឋាភិបាលជំុវិញកម្មវិធីប្កបដោយមហិច្ឆតាដ្លពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ស្បណោ្តាយអន្តរក្សួងជាច្ើន
  ២. ធានាឲ្យមានការចូលរួមមតិយោបល់ពីភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយ
  ៣. ធានាឲ្យមានការផ្តល់ជំនួយបច្ច្កទ្សនៅទីណាដ្លចាំបាច់ និងព្លណាដ្លអាចធ្វើទៅបាន
  ៤. សម្លកតា្តាខងក្នានាដ្លអាចនឹងជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានលើការរីកចម្ើន និង
  ៥. អភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពមនុស្ស និងសា្ថាប័នដើម្បីអនុវត្ត និងដាក់ឲ្យអនុវត្តច្បាប់ អនុក្ឹត្យ និងបទបញ្ញត្តិថ្មីៗ។

៣.១ ការសម្បសម្ួលរបស់រដ្ឋ្ភិបាល

  ចាប់តាំងពីមានការអនុម័តកម្មវិធីការងារមក ការសម្បសម្ួលរបស់រដា្ឋាភិបាលបានដំណើរការតាមពីររបៀប។ ទី១ នៅថា្នាក់ ក្សួង  
គណៈកមា្មាធិការអន្តរក្សួងរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក (WTO) ដ្លមានក្សួងពាណិជ្ជកម្មជាប្ធានដ្លត្ូវបានបង្កើតឡើងដើម្បី 
ដឹកនាំកិច្ចខិតខំប្ឹងប្ងរបស់រដា្ឋាភិបាល ក្នុងអំឡុងន្ការចរចា ត្ូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីជួយដល់ការសម្បសម្ួលរួមលើការអនុវត្តកម្មវិធ ី
ការងារន្ះ។  ខណៈព្លដ្លកម្មវិធីន្ះបានចាត់ច្ងការទទួលខុសត្ូវច្បាស់លាស់ទៅឲ្យខ្្សបណោ្តាយអន្តរក្សួង  ទាំងឡាយដើម្បីរៀបចំធ្វើ 
កំណ្ទម្ង់ផ្ស្ងៗ    ក្នុងរយៈព្លប៉ុនា្មានឆ្នាំនោះ ក្សួង ពាណិជ្ជកម្មបានប្ើប្ស់ការទទួលខុសត្ូវក្នុងភាពជាប្ធានរបស់ខ្លួន ដោយផ្អ្កភាគ 
ច្ើនទៅលើមូលដា្ឋានពិស្ស   ធ្វើការដឹកនំាក្សួងទំាងឡាយឲ្យចូលរួមដឹកនំាការតួ្តពិនិត្យឡើងវិញតាមព្លកំណត់ទៅលើការរីកចម្ើន  និង 
ពិភាក្សាអំពីតម្ូវការជំនួយបច្ច្កទ្ស។  លើសពីន្ះទៀត ទៅតាមតម្ូវការចាំបាច់  និងនៅព្លដ្លទំនួលខុសត្ូវនានាអាចនឹងត្ូវឆ្លងកាត់
តាមក្សួងជាច្ើន   គណៈកមា្មាធិការអន្តរក្សួងត្ូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្តាតការយកចិត្តទុកដាក់ ទៅលើផ្ន្កជាក់លាក់មួយចំនួនដ្លត្ូវធ្វើ
កំណ្ទម្ង់ ៖ ឧទហរណ៍ជាក់ស្ត្ង គណៈកមា្មាធិការជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា (NCIPR) ដ្លត្ូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ២០០៨  
(ព័ត៌មានបន្ថ្មទាក់ទងនឹងបញ្ហាន្ះមាននៅខងក្ម) ឬ នៅព្លថ្មីៗន្ះ មានស្ចក្ដីព្ងបទបញ្ញត្តិអន្តរក្សួងស្តីពីការអនុវត្ត និងការ 
រៀបចំសា្ថាប័នទទួលបន្ទុកសុវត្ថិភាពស្បៀងអាហារដ្លមានការពាក់ព័ន្ធនឹងក្សួងមិនតិចជាង ៦ ឡើយ។



ការអភិវឌ្ឍវិស័យពាណិជ្ជកម្ម និង ជំនួយសម្្ប់ពាណិជ្ជកម្មនប្ទ្សកម្ពុជា18

 (៤ ) ព័ត៌មានមួយចំនួនសម្ប់ច្បាប់មួយចំនួនក្នុងចំណោមច្បាប់ អនុក្ឹត្យ និងបទបញ្ញត្តិនានាកំពុងត្បាត់បង់ ដូច្ន្ះហើយចំនួនសរុបន្ជំនួយអាចនឹងកាន់ត្ខ្ពស់ឡើង។ 

  ទី២ ដំណើរការត្ួតពិនិត្យឡើងវិញយ៉ាងហ្មត់ចត់របស់រដា្ឋាភិបាលនិងការអនុម័តរបស់អង្គនីតិបញ្ញត្តិត្ូវបានប្ើប្ស់ដើម្បីធានាឲ្យមាន 
ស្ចក្តីព្ងត្ឹមត្ូវការត្ួតពិនិត្យឡើងវិញ និងការអនុម័តសមស្បទៅលើអត្ថបទច្បាប់នានា។ ជាទូទៅច្បាប់នីមួយៗត្ូវឆ្លងកាត់ ៨ដំណាក ់
កាល (ដោយអាចនឹងមានការបញ្ជូនត្ឡប់ទៅមកនៅត្ង់ចំណុចខ្លះដើម្បីឲ្យអ្នកធ្វើស្ចក្ដីព្ងនោះឆ្លើយតបទៅនឹងមតិយោបល់ផ្ស្ងៗ) 
មុននឹងព្ះមហាក្សត្ប្កាសដាក់ឲ្យប្ើប្ស់ជាផ្លូវការ ៖ 

  ១. ក្សួងពាក់ព័ន្ធបង្កើតក្ុមការងារធ្វើស្ចក្ដីព្ងច្បាប់។
  ២. ស្ចក្ដព្ីងច្បាប់តូ្វបានរៀបចំឡើង និងធ្វើការតួ្តពិនិត្យឡើងវិញនៅថា្នាក់ក្សួង។ នៅព្លដ្លមានការផ្ដល់ជំនួយបច្ចក្ទ្ស  
   ជាទូទៅ ស្ចក្ដីព្ងច្បាប់ដំបូងត្ូវធ្វើឡើងជាភាសាអង់គ្ល្សមុននឹងធ្វើការបកប្ទៅជាភាសាខ្ម្រ។
  ៣.  ខ្ស្បណោ្តាយអន្តរក្សួងតូ្វស្វ្ងរកការចូលរួមមតិយោបល់ពីភាគីពាក់ព័ន្ធនានា។
  ៤. ក្យពីក្សួងមួយបានអនុម័ត ស្ចក្ដីព្ងច្បាប់នោះនឹងត្ូវដាក់ជូនទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្ី
  ៥. បនា្ទាប់មក ស្ចក្ដព្ីងច្បាប់ន្ះនឹងតូ្វពិនិត្យឡើងវិញដោយកុ្មការងារអន្តរក្សួង ដោយកុ្មបឹ្ក្សាយុត្តវិិទូដើម្បីធានាបាននូវការ 
   គោរពតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងត្ួតពិនិត្យដោយ ECOSOCC (ក្ុមប្ឹក្សាស្ដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌) ដើម្បីវាយតម្ល្លើ 
   ផលប៉ះពាល់ដ្លអាចកើតមានទៅលើស្ដ្ឋកិច្ច សង្គម និងវប្បធម៌។
  ៦. ក្យពីគណៈរដ្ឋមន្្តីបានអនុម័ត ស្ចក្ដីព្ងច្បាប់ន្ះនឹងត្ូវដាក់ទៅរដ្ឋសភា។
  ៧. ដំបូងឡើយ  ស្ចក្ដីព្ងច្បាប់ន្ះត្ូវបានត្ួតពិនិត្យដោយគណៈកមា្មាធិការដ្លសមស្បរបស់រដ្ឋសភា បនា្ទាប់មកទៀត   
   ត្ួតពិនិត្យ  ដោយគណៈកមា្មាធិការអចិន្ត្យ៍របស់រដ្ឋសភាមុនព្លដាក់ជូនទៅសភាព្ញអង្គដើម្បីពិភាក្សា។
  ៨. បនា្ទាប់ពិភាក្សា  និងអនុម័តដោយរដ្ឋសភា   ស្ចក្ដីព្ងច្បាប់ន្ះអាចនឹងត្ូវធ្វើវិសោធនកម្មហើយដាក់ជូនទៅព្ឹទ្ធសភាដើម្បីធ្វើ 
   សចា្ចាប័ន។
  ៩. ក្យពីព្ឹទ្ធសភាធ្វើសចា្ចាប័នរួច ច្បាប់ន្ះនឹងត្ូវដាក់ថា្វាយទៅព្ះមហាក្សត្ដើម្បីប្កាសឲ្យប្ើប្ស់ជាផ្លូវការ។  

៣.២ ការធានាឲ្យមានការចូលរួមមតិយោបល់ពីភាគីពាក់ព័ន្ធ

  ក្នុងរយៈព្លប៉ុនា្មានឆ្នាំកន្លងទៅន្ះ រដា្ឋាភិបាលបានគិតគូយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការធានាឲ្យមានការចូលរួមមតិយោបល់ពីភាគីពាក់ព័ន្ធនានា 
ជាពិស្ស វិស័យធុរកិច្ច នៅក្នុងអំឡុងដំណាក់កាលធ្វើស្ចក្ដីព្ងច្បាប់ ប៉ុន្ត្មិនម្នផ្ដាច់មុខត្ឯងនោះទ្។ ដោយសារត្គ្មានដំណើរការ 
ផ្លូវការ មធ្យាបាយន្ការពិភាក្សាត្ូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈវិធីសាស្ត្ចម្ុះដូចខងក្ម ៖
  ១. សិកា្ខាសាលាដ្លរៀបចំឡើងដោយក្សួងពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីលើកឡើង និងពិភាក្សាលើស្ចក្ដីព្ងច្បាប់។
  ២. ការប្ឹក្សាមួយទល់មួយជាមួយនឹងសមាគមផលិតផល។
  ៣. ការប្ើប្ស់ក្ុមការងារស្ថិតក្មវ្ទិការាជរដា្ឋាភិបាល-ផ្ន្កឯកជន (G-PSF) ជាពិស្សក្ុមការងារផ្ន្កច្បាប់ ពន្ធដារ និងផ្ន្ក 
   គ្ប់គ្ងដ្លមានឧបនាយករដ្ឋមន្្តី រដ្ឋមន្ត្ីក្សួងស្ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុជាប្ធាន និងក្ុមការងារទទួលបន្ទុកដំណើការនាំច្ញ 
   និងកិច្ចសម្ួលពាណិជ្ជកម្មដ្លមានទ្សរដ្ឋមន្ត្ី រដ្ឋមន្ត្ីក្សួងពាណិជ្ជកម្មជាប្ធាន។

  លើសពីន្ះទៀត        ក្សួងនានាបានរួមចំណ្កជាញឹកញាប់ក្នងុការធ្វើស្ចក្ដព្ីងច្បាប់ជាមួយនឹងដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ ក្នងុនាមជាអង្គការពហុភាគី  
(ដូចជា អង្គការកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោក (WIPO) ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា (IPRs), អង្គការពន្ធគយពិភពលោក (WCO) ទទួលបន្ទុកផ្ន្ក 
ពន្ធគយ ជាដើម) ឬ ដ្គូទ្វ្ភាគី (សហរដ្ឋអាម្រិក បារាំង ជប៉ុន សហភាពអឺរ�ុប ប្ទ្សផ្ស្ងៗទៀត) ដើម្បីស្នើសុំមតិយោបល់ និងការ 
ណ្នាំផ្ស្ងៗពីពួកគ្។

៣.៣ ជំនួយសម្្ប់ពាណិជ្ជកម្ម

  ក្នងុអំឡុងព្លបុ៉នា្មានឆ្នាន្ំះ ប្ទ្សកម្ពជុាបានទទួលជំនួយបច្ចក្ទ្សផ្ស្ងៗដើម្បីជួយដល់ក្សួងនានាក្នងុការធ្វើស្ចក្ដព្ីងច្បាប់ 
អនុក្ឹត្យ ឬ បទបញ្ញត្តិមួយចំនួន (តារាង ១)។ ក្នុងរយៈព្លប៉ុនា្មានឆ្នាំន្ះ រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទទួលជំនួយសម្ប់ពាណិជ្ជកម្មដើម្ប ី
ជួយរៀបចំច្បាប់ អនុក្ឹត្យ និងបទបញ្ញត្តិនានានៅក្នុងការធ្វើកំណ្ទម្ង់យ៉ាងតិច ៤១ ក្នុងចំណោម ៧៤ ដ្លបានកំណត់។(៤)  

  ជាទូទៅ ការសម្បសម្ួលជំនួយសម្ប់ពាណិជ្ជកម្មបានធ្វើឡើងនៅថា្នាក់ក្សួងសាមី។ វាបានដំណើរការយ៉ាងល្អក្នុងករណីពាក់ព័ន្ធ
នឹងកំណ្ទម្ង់ច្បាប់គយ និងសា្ថាប័នក្មការសម្បសម្ួល របស់អគ្គនាយកដា្ឋានគយ និងរដា្ឋាករ ហើយក្នុងរយៈព្លប៉ុនា្មានឆ្នាំកន្លងទៅន្ះ 
មានការចូលរួមពី មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF), អង្គការពន្ធគយពិភពលោក (WCO), គម្ងកិច្ចសម្ួលពាណិជ្ជកម្ម និងការប្កួត 



19ការអភិវឌ្ឍវិស័យពាណិជ្ជកម្ម និង ជំនួយសម្្ប់ពាណិជ្ជកម្មនៅប្ទ្សកម្ពុជា

(៥) TDSP ឬ កម្មវិធីគំទ្ការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មត្ូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីជួយគំទ្ដល់វត្ថុបំណងមួយចំនួនក្នុងចំណោមវត្ថុន្អភិក្ម Trade SWAp ហើយត្ូវបានអនុវត្តដោយក្សួងពាណិជ្ជកម្ម (MoC)។ 

 កម្មវិធីន្ះទទួលបានមូលនិធិពីមូលនិធិក្នុងអាណត្តិព្យាបាលភាពរបស់មា្ចាស់ជំនួយពហុភាគី (MDTF) និងគ្ប់គ្ង់ដោយធនាគរពិភពលោក និងផ្តល់មូលនិធិដោយសហភាពអឺរ�ុប (EU),  

 ភា្នាក់ងារអភវិឌ្ឍន៍អន្តរជាតិប្ទ្សដាណាមា៉ាក (Danida) និងអង្គការ អភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មសហប្ជាជាតិ (UNIDO)។ 

បជ្ង្ (TFCP) របសធ់នាគរពភិពលោក,  ទភីា្នាកង់ារសហបត្បិត្ត ិការអន្តរជាតជិប៉នុ (JAICA), ទភីា្នាកង់ារផ្តល ់ជនំយួអសូ្្តាលសីមប្ក់ារអភវិឌ្ឍ  
(AusAid), កម្មវិធីជំនួយ ប្ទ្សញ៉ូវហ្សឺឡ្ន (NZAid) និងសហភាពអឺរ�ុប (EU)។   ក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅមុខ   បានទទួលជំនួយគួរឲ្យកត់សមា្គាល ់
ពីកម្មវិធីគំទ្ការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្ម (TDSP) ន្កម្មវិធីអភិក្មគ្បដណ្ដប់លើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម (Trade SWAp) និងមូលនិធិពហុមា្ចាស់ជំនួយ 
(៥) របស់អ្នកផ្តល់ជំនួយពហុភាគី ដើម្បីបន្តធ្វើការលើក្បខ័ណ្ឌច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិគយ បង្កើនការយល់ដឹង និងការឈ្វ្ងយល់អំពីនីតិវិធីគយ
នៅក្នុងវិស័យឯកជន និងបន្តកសាងសមត្ថភាពរបស់មន្ត្ីគយ។ ដូចគ្នាន្ះដ្រ គណៈកមា្មាធិការជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា (D/IPR) 
ន្ក្សួងពាណិជ្ជកម្ម បច្ចុប្បន្នន្ះកំពុងព្យាយមជួយសម្បសម្ួលជំនួយគំទ្ពី អង្គការកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោក (WIPO), កម្មវិធីប្ចា ំ
តំបន់របស់កម្មវិធីសហប្តិបត្តិការកម្មសិទ្ធិបញ្ញា (ECAP III) របស់សហភាពអឺរ�ុប (EU), ទីភា្នាក់ងារបារាំងសម្ប់ការអភិវឌ្ឍ (AFD) និងជំ
នួយគំទ្ផ្ស្ងទៀតដ្លអាចរកបាននៅក្នុងចំណោមក្សួងផ្ស្ងៗ ដោយមានការទទួលខុសត្ូវនៅក្នុងផ្ន្កកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដ្លបានជ្ើសរី
ស។ ដូចបានបងា្ហាញខងក្ម មានការរំពឹងថា គណៈកមា្មាធិការជាតិទទួល បន្ទុកកម្មសិទ្ធិបញ្ញា (NCIPR) នឹងបានទទួល ជំនួយពីកម្មវិធីគំទ្
ការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្ម (TDSP) ដើម្បីចងក្ងឯកសារបណ្ដុះបណា្តាលដល់ សិស្ស និងអ្នកមានអាជីពផ្ន្កច្បាប់បច្ចុប្បន្ន ស្តីពីសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា 
(IPR) នៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា។

  នៅក្នងុផ្នក្ផ្ស្ងៗទៀត                ការសម្បសមួ្លមិនម្នសុទ្ធត្មានប្សិទ្ធភាពទំាងអស់នោះទ្             ដ្លនំាឲ្យមានការបាត់បង់ជំនួយបច្ចក្ទ្ស 
នៅព្លដ្លគ្ត្ូវការវា ឬ ការផ្តល់ត្ួតគ្នាដ្លមិនចាំបាច់ក្នុងចំណោមអ្នកផ្តល់ជំនួយ ដោយសារត្ការបរាជ័យរបស់ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍នានា 
ក្នុងការសម្បសម្ួលនៅក្នុងចំណោមពួកគ្។ ទោះជាយ៉ាងន្ះក្ដី ក៏នៅមានការរីកចម្ើននៅក្នុងព្លប៉ុនា្មានឆ្នាំថ្មីៗន្ះ ដោយសារត្ការដាក់ 
ច្ញនូវអភិក្មគ្បដណ្ដប់លើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម (Trade SWAp) ដោយរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដ្លបានជួយឲ្យរដា្ឋាភិបាលកាន់ត្មានភាព 
ច្បាស់លាស់ និងនាំយកសា្មារតីន្វិន័យដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងចំណោមគម្ងអភិវឌ្ឍន៍ (DP) ដ្លវាអាចមានការខ្វះខតកាលពីអតីតកាល។

៣.៤ ការកាត់បន្ថយកតា្ត្ខាងក្្

  កតា្តាដ្លរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានគ្ប់គ្ងតិចតួចបំផុតនោះ គឺលទ្ធភាពទទួលបានការគំទ្ពាក់ព័ន្ធនឹងជំនួយសម្ប់ពាណិជ្ជកម្ម។  
ដូចបានបញ្ជាក់ខងលើ លទ្ធភាពទទួលបានជំនួយបច្ច្កទ្សដ្លពាក់ព័ន្ធ ត្ូវបានពង្ឹងដោយសារត្មានការណ្នាំនាព្លថ្មីៗន្ះនូវ 
អភិក្មគ្បដណ្ដប់លើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម (Trade SWAp)។ ក្នុងអំឡុងព្លប៉ុនា្មានឆ្នាំដំបូង បានបងា្ហាញឲ្យឃើញនូវការផ្តល់ ជំនួយត្ួតគ្នាដ្ល 
គ្មានប្សិទ្ធភាព និងគ្មានហ្តុផលសមស្បពីសំណាក់ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ ហើយមិនមានជំនួយគំទ្នៅព្លដ្លគ្ត្ូវការវា។

៣.៥ សមត្ថភាពមនុស្ស និងសា្ថ្ប័នក្នុងការអនុវត្ត និងដក់ឲ្យអនុវត្តច្បាប់ អនុក្ឹត្យ និងបទបញ្ញត្តិថ្មីៗ

  ជាការពិតណាស់ ការធ្វើកំណ្ទម្ង់ច្បាប់ គឺមិនមានទីបញ្ចប់នោះទ្ ប៉ុន្ត្ត្ូវចាប់ផ្តើមពីចំណុចដ្លបង្កើតបរិយកាសអំណោយផល 
ដល់អាជីវកម្ម និងទំនាក់ទំនងសង្គមនៅក្នុងសង្គម។ ដើម្បីឲ្យការធ្វើកំណ្ទម្ង់ច្បាប់មានប្សិទ្ធភាព គឺតម្ូវឲ្យមានមនុស្ស និងសា្ថាប័ន 
សម្ប់អនុវត្ត និងដាក់ឲ្យអនុវត្តច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិនានា។ ប្សិនបើផ្ន្កដ៏ធំន្កំណ្ទម្ង់នោះបានគ្បដណ្ដប់លើកម្មវិធីការងារ នោះវានឹង
មិនអាចពិភាក្សាគ្នានៅទីន្ះទៅលើផ្ន្កទាំងអស់ដ្លរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងត្មានភាពសកម្មនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពគំទ្នោះបាន
ទ្។   បើនិយយឲ្យចំទៅ        គឺថាការខិតខំបឹ្ងប្ងក្នងុការកសាងសមត្ថភាព   និងកៀងគរធនធានជំនួយបច្ចក្ទ្សកំពុងស្ថតិក្នងុដំណើរការនៅក្នងុ 
ផ្នក្មួយចំនួនធំ។ ការកើនឡើងនូវចំណាប់អារម្មណ៍ពីដ្គូរអភិវឌ្ឍន៍ ចំពោះការកសាងសមត្ថភាពនៅក្នងុផ្នក្ជាច្ើនដ្លពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្ម 
ដ្លបានចាប់ផ្តើមឡើងនៅពាក់កណា្តាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ២០០០ រួមជាមួយនឹងការដាក់ច្ញនូវអភិក្មគ្បដណ្ដប់លើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម (Trade 
SWAp) បានជួយដល់ដំណើរការន្ះ។

  ការអនុវត្ត និងការដាក់ឲ្យអនុវត្តនូវការគំពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដ្លជាផ្ន្កមួយក្នុងចំណោមផ្្នកសំខន់ៗន្កំណ្ទម្ង់ដ្លបានដាក ់
បញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីការងារនោះ បានធ្វើឲ្យមានការយល់ដឹងកាន់ត្ច្បាស់លើផ្ន្កមួយចំនួន។ ទំនួលខុសត្ូវនានាចំពោះការគំពារសិទ្ធិកម្ម 
សិទ្ធិបញ្ញានៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា ត្ូវបានប្ងច្កនៅក្នុងចំណោមក្សួងជាច្ើន។ ក្សួងពាណិជ្ជកម្មទទួលខុសត្ូវចំពោះពាណិជ្ជសញ្ញា 
នងិការសមា្ងាត់ផ្នក្ពាណិជ្ជកម្ម។  ក្សួងឧស្សាហកម្មរ� ្    និងថាមពលទទួលខុសតូ្វចំពោះប្កាសនីយបត្តក្កកម្ម  គំនូរឧស្សហកម្ម   វិញ្ញាបនបត្ 
ម៉ដូល្មានអត្ថបយ្ោជន ៍   នងិគនំសូសៀគ្វបីម្មួ។   កស្ងួវបប្ធម ៌នងិវចិតិស្លិប្ៈ ទទលួខសុត្វូ ចពំោះសទិ្ធអិ្នកនពិន្ធ   នងិសទិ្ធបិហ្ាកប់ហ្ល្ 
ផ្ស្ងៗទៀត ក្សួងព័ត៌មានទទួលខុសត្ូវចំពោះការផ្សព្វផ្សាយ ក្សួងប្សណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ទទួលខុសត្ូវចំពោះវិស័យអ៊ិនធឺណិត 
ទំនួលខុសត្ូវចំពោះសិទ្ធិអ្នកបងា្កត់ពូជដំណាំ និងនឹងត្ូវប្ងច្ករវាងក្សួងកសិកម្ម រុកា្ខាប្មា៉ាញ់ និងន្សាទ និងក្សួងឧស្សាហកម្ម រ�្ 
និងថាមពល។
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(៦) សូមមើល   ៉ករណីសិក្សាស្ដីពីជំនួយសម្ប់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្ទ្សកម្ពុជាល្ខ ២ ៖ កំណ្ទម្ង់ការសម្បសម្ួលពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា   ៉សម្ប់ព័ត៌មានពិសា្តារបន្ថ្ម។

  ក្សួងនីមួយៗបានកំពុងផ្តាតការយកចិត្តទុកដាក់លើការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនៅក្នុងវិស័យដ្លខ្លួន គ្ប់គ្ង។ ការចុះបញ្ជីសា្លាកសញ្ញា 
ដ្លធ្វើឡើងដោយក្សួងពាណិជ្ជកម្មបានកើនឡើងយ៉ាងឆប់រហ័សក្នុងរយៈព្លប៉ុនា្មានឆ្នាំថ្មីៗន្ះ (មានចំនួន ៣៦ ០៩១ នៅចុងឆ្នាំ 
២០១០)។   ការចុះបញ្ជីដោយគ្មានអាណត្តិនូវសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធក៏មានការកើនឡើងផងដ្រ (ប្ហ្ល ៥០ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១០) ទោះបីជាយ៉ាងន្ះក្តី 
ក៏វិសាលភាពរបស់វាកាន់ត្មានដ្នកំណត់ដោយសារត្ប្ទ្សកម្ពុជា មិនទាន់កា្លាយជាសមាជិកន្អនុសញ្ញាទីក្ុងប៊ឺន ទើបវាមិនបានការពារ 
សិទ្ធកិារងារដ្លបង្កើតឡើងនៅខងក្ប្ទ្សកម្ពជុា។    ការដាក់ពាក្យសំុចុះបញ្ជប្ីកាសនីយបត្តក្កកម្មបានកើនឡើងប្ហ្ល ១០០ នៅចុង 
ឆ្នាំ២០១០   ប៉ុន្ត្ក្សួងឧស្សាហកម្ម រ�្  និងថាមពល នៅត្កំពុងធ្វើការងារលើការដាក់ឲ្យអនុវត្តដំណើរការចុះបញ្ជីផ្លូវការដោយមានជំនួយខ្លះពី  
អង្គការកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោក (WIPO)។ គំនូរឧសហ្សាហកម្មជាង ១០០ ត្ូវបានចុះបញ្ជីនៅក្សួងឧស្សាហកម្ម រ�្ និងថាមពល។  

  យន្តការសម្ប់ការដោះស្យវិវាទមានការប្ប្ួលអាស្័យទៅលើលក្ខណៈន្សិទ្ធិ ប៉ុន្ត្មានសម្ប់អនុវត្ត ឬ កំពុងត្ដាក់ឲ្យ 
អនុវត្តនៅក្នុងវិស័យកម្មសិទ្ធបញ្ញា (IP) ភាគច្ើន។ ជាពិស្ស អ្នកគ្ប់គ្ងសិទ្ធិអាចប្ើប្ស់មធ្យាបាយមួយចំនួនដើម្បីការពារសិទ្ធិ  
មានដូចជា �បញ្ឈប់ ឬ ផ្អាក � លិខិត ឬ ការសម្ុះសម្ួលតាមរយៈក្សួងពាក់ព័ន្ធ (រួមមាន ក្សួងពាណិជ្ជកម្មបានសម្ុះសម្ួល និងបានដោះ
ស្យបញ្ហាវិវាទទាក់ទងនឹងពាណិជ្ជនាមចំនួន ៣២ ក្នុងចំណោម ៣៥ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១០) ដោយសុំជំនួយពីនរគបាលស្ដ្ឋកិច្ច (នគរបាល
ស្ដ្ឋកិច្ចមានអំណាចធ្វើការ   ៉ផកពិន័យ  ៉ ចំពោះអ្នករំលោភបំពាន បញ្ឈប់ការក្ល្ងបន្លំ (ដូចជា មានសុីឌី/វីសុីឌីចំនួន ២៥០ ០០០បន្ទះ ត្ូវបាន 
រឹបអូសនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១០ ដ្លលើសពីឆ្នាំ ២០០៩ ចំនួន ២៧ ០០០ បន្ទះ) ឬ ស្នើទៅតុលាការដើម្បីអធិបញ្ជា។

  ប៉នុ្ត ្      បទពសិោធនដ៍បំងូនៅក្នងុការដោះសយ្វវិាទបានបងា្ហាញឲយ្ឃើញពតីម្វូការធ្វើការសមប្សម្លួបន្ថម្នៅក្នងុចណំោមអ្នកអនវុត្ត 
ជាច្ើនដ្លទទួលខុសត្ូវក្នុងការអនុវត្ត និងដាក់ឲ្យអនុវត្តសិទ្ធិផ្ស្ងៗ មិនត្ឹមត្ខ្ស្បណោ្តាយអន្តរក្សួងដូចបានលើកឡើងពីខងដើម 
ប៉ុណោ្ណោះទ្ ប៉ុន្ត្ថ្មទាំងនគរបាលស្ដ្ឋកិច្ចរបស់ក្សួងមហាផ្ទ្ អគ្គនាយកដា្ឋានគយ និងរដា្ឋាករ អគ្គនាយកដា្ឋានកម្ពុជាត្ូតពិនិត្យទំនិញ 
អាហ័រណ នីហ័រណ និងបង្ក្បការក្ល្ងបន្លំន្ក្សួងពាណិជ្ជកម្ម ក្សួងយុត្តិធម៌ និងក្សួងផ្ស្ងៗទៀតផងដ្រ។ នៅឆ្នាំ ២០០៨ រដា្ឋាភិបាល 
បានអនុម័តនូវ អនុក្ឹត្យមួយដ្លបង្កើតគណៈកមា្មាធិការជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា (NCIPR) ដើម្បីសម្បសម្ួលភា្នាក់ងារទាំងអស់
ដ្លពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញា។ 

  គណៈកមា្មាធិការជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា (NCIPR) ថ្មីន្ះ កើតច្ញពីការពង្ីកគណៈកមា្មាធិការពីដំបូង (គណៈកមា្មាធិការ 
អន្តរក្សួងគ្ប់គ្ងផ្ន្កទាំង ៣ ន្កម្មសិទ្ធិបញ្ញា)។ បន្ថ្មទៅលើការផ្តាតការយកចិត្តទុកដាក់លើតម្ូវការជំនួយបច្ច្កទ្ស និងការសម្ប 
សម្ួលឲ្យមានការទទួលបាននូវធនធានជំនួយសម្ប់ពាណិជ្ជកម្ម គណៈកមា្មាធិការន្ះបានបង្កើតអនុគណៈកមា្មាធិការចំនួន ២ គឺ ៖ អនុគណៈ 
កមា្មាធិការមួយផ្តាតលើការដាក់ឲ្យអនុវត្ត និងមួយទៀតផ្តាតលើការអប់រំ (បទបញ្ញត្តិដ្លបង្កើតអនុគណៈទាំង ២ នោះ នៅមិនទាន់បានប្ើ 
ប្ស់នៅឡើយទ្)។ អនុគណៈកមា្មាធិការទី ១ មានផ្នការពង្ឹងការសម្បសម្ួលនៅក្នុងចំណោមភា្នាក់ងារនានាដ្លកំពុងធ្វើការងារនៅ
ក្នុងផ្ន្កន្ះ កំណត់ទំនួលខុសត្ូវច្បាស់លាស់ បង្កើតគោលការណ៍ណ្នាំនានាដ្លមានសង្គតភាពនឹងគ្នា និងបង្កើតកម្មវិធី Databases ក្នុង 
ការដាក់ឲ្យអនុវត្ត។ អនុគណៈកមា្មាធិការទី ២ មានបំណងបង្កើតឯកសារកម្មវិធីបណ្ដុះបណា្តាលដល់អ្នកមានអាជីពការងារផ្ន្កច្បាប់នៅកម្ិត 
សាកលវិទ្យល័យ ព្មទំាងអ្នកមានអាជីពការងារផ្ស្ងៗដ្លកំពុងអនុវត្តការងារផងដ្រ និងដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់សាធារណជនទូទៅ 
ផងដ្រ។ កម្មវិធីគំទ្ការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្ម បានឯកភាពរួចហើយលើការផ្តល់មូលនិធិមួយចំនួនសម្ប់ បង្កើតឯកសារកម្មវិធីបណ្ដះុបណា្តាល។  

  និយយឲ្យខ្លីទៅ រដា្ឋាភិបាលបានធ្វើដំណើរហួសពីដំណើរការធម្មតាន្ការតាក់ត្ង និងការអនុម័តច្បាប់ ដោយផ្តាតការយកចិត្តទុកដាក់
បន្ថ្មទៀតទៅលើការបង្កើតសា្ថាប័នដើម្បីអនុវត្ត និងដាក់ឲ្យអនុវត្ត។ ជំនួយសម្ប់ពាណិជ្ជកម្មដើរតួនាទី និងទំនងជាបន្តដើរតួនាទីយ៉ាងសំខន់
នៅក្នុងការគំទ្កិច្ចខិតខំប្ឹងប្ងក្នុងការកសាងសមត្ថភាពរបស់រដា្ឋាភិបាលដើម្បីអនុវត្ត និងដាក់ឲ្យអនុវត្តច្បាប់។

៤  លទ្ធផលដ្លសម្ចបាន- ប្សិទ្ធភាពដ្លអាចវាស់វ្ងបាន

  ជាថ្មីម្តងទៀត ទាក់ទងនឹងលក្ខណៈរីករាលដាលន្កំណ្ទម្ង់ស្ថិតក្មកម្មវិធីការងារន្ះ និងលក្ខណៈខ្លីៗន្ករណីសិក្សា វាជាការ 
លំបាកក្នុងការអនុវត្តការពិនិត្យឡើងវិញដោយដិតដល់បំផុតទៅលើលទ្ធផលដ្លសម្ចបានដោយកម្មវិធីការងារន្ះ។ ប៉ុន្ត្ ឧទហរណ៍មួយ 
ចំនួនបានបងា្ហាញ ឲ្យឃើញនូវវិសាលភាពន្ការប្ប្ួលដ្លមានលក្ខណៈវិជ្ជមាន។

  កម្មវិធីកិច្ចសម្ួលពាណិជ្ជកម្ម គឺជាផ្ន្កមួយដ្លមានភាពប្សើរឡើងតាមផ្ន្កដោយសារត្ការអនុវត្តច្បាប់គយ និងការអភិវឌ្ឍសមត្ថ
ភាពនៅក្នុងអគ្គនាយកដា្ឋានគយ និងរដា្ឋាករ។ ក្នុងនោះមានដូចជា ចំនួនថ្ង្ដ្លត្ូវការដើម្បីពិនិត្យកុងត្នឺនាំទំនិញច្ញចូលឆ្លងកាត់គយបាន 
ថយចុះជិតពាក់កណា្តាលចាប់ពីពាក់កណា្តាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ២០០០មក គឺ ៣៧ថ្ង្ទៅនៅត្ឹម ២២ ថ្ង្ សម្ប់កុងត្នឺនាំទំនិញច្ញ និងពី ៤៥ 
ថ្ង្ ទៅនៅត្ឹម ២៧ ថ្ង្សម្ប់កុងត្នឺនាំទំនិញចូល។(៦)  



21ការអភិវឌ្ឍវិស័យពាណិជ្ជកម្ម និង ជំនួយសម្្ប់ពាណិជ្ជកម្មនៅប្ទ្សកម្ពុជា

  (៧) UNCTAD, របាយការណ៍ស្តីពីការវិនិយោគសាកលឆ្នាំ២០១០ ទីក្ុងហ្សឺណ្វ ឆ្នាំ២០១០

  ការគំពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញា គឺជាផ្ន្កមួយផ្ស្ងទៀតដ្លបានបងា្ហាញនូវការអភិវឌ្ឍគួរឲ្យកត់សមា្គាល់។ តាមការកត់សមា្គាល់ពីមុនមក មាន 
ពាណិជ្ជសញ្ញាជាង ៣៦ ០០០ ត្ូវបានចុះបញ្ជី គិតមកដល់ចុងឆ្នាំ២០១០។ គួរឲ្យកត់សមា្គាល់ជាងន្ះទៅទៀត មានការកើនឡើងជាគំហុក 
ក្នុងការចុះបញ្ជីប្ចាំឆ្នាំដ្លចាប់ផ្តើមនៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៧ (ក្ហ្វិក ១)។ ស្បព្លជាមួយគ្នានោះ ការងារកម្មសិទិ្ធបញ្ញាចំនួន ៥០ ត្ូវ 
បានចុះបញ្ជីនៅក្សួងវប្បធម៌ និងវិចិត្សិល្បៈ (សា្នាដ្ទាំងអស់នោះនិពន្ធដោយអ្នកនិពន្ធជនជាតិកម្ពុជា)។ ពាក្យប្កាសនីយបត្តក្កកម្ម 
ប្ហ្ល ១០០ និងពាក្យសុំការគំនូរស្សាហកម្មចំនួន ១៣០ ត្ូវបានទទួលដោយនាយកដា្ឋានកម្មសិទិ្ធឧស្សាកម្មន្ក្សួងឧស្សាហកម្មរ�្ និង 
ថាមពល។ មា៉ាកសមា្គាល់ភូមិសាស្្តផលិតផលចំនួន ២ ត្ូវបានបង្កើតឡើង ក្នុងនោះមួយសម្ប់ផលិតផលម្ចក្នុងខ្ត្តកំពត និងមួយ 
ទៀតសម្ប់ផលិតផលស្ករត្នាតក្នុងខ្ត្តកំពង់ស្ពឺ (រូបភាព ១) ដោយមានក្សួងកសិកម្មរុកា្ខាប្មា៉ាញ់ និងន្សាទ (MAFF) ជួយដល់ 
ក្សួងពាណិជ្ជកម្ម (MoC) នៅក្នុងការបង្កើតព្ំដ្នទីតាំងភូមិសាស្ត្ន្មា៉ាកសមា្គាល់ភូមិសាស្្តផលិតផលទាំងនោះ។

  កំណើនគួរឲ្យកត់សមា្គាល់លើការវិនិយោគពីបរទ្ស បានកើតច្ញពីផ្ន្កមួយន្បរិយកាសដ្លបង្កលទ្ធភាពល្អប្សើរដល់ធុរកិច្ច,  
លទ្ធផលន្កំណ្ទម្ង់លើផ្ន្កជាច្ើនន្ច្បាប់វិនិយោគ, តំបន់ស្ដ្ឋកិច្ចពិស្ស (SEZ) និងផ្ន្កផ្ស្ងៗទៀត។  ស្ថិតិន្សន្និសីទអង្គការ 
សហបជ្ាជាតសិ្តពីពីាណជិ្ជកម្ម នងិការអភវិឌឍ្ (UNCTAD) បងា្ហាញថា ការវនិយិោគផ្ទាលព់បីរទស្ចលូមកក្នងុបទ្ស្កម្ពជុាបានកើនឡើងយ៉ាង 
ខ្លាំងចាប់ពីឆ្នាំ២០០៣មក គឺ កើនពី ៨០លានដុលា្លារអាម្រិក ទៅដល់ ១៣១លានដុលា្លារអាម្រិកនៅក្នុងឆ្នាំ២០០៤, ៣៨១លានដុលា្លារអាម្រិក 
ក្នុងឆ្នាំ២០០៥, ៤៨៣លានដុលា្លារអាម្រិកក្នុងឆ្នាំ២០០៦ និង ៨៦៧លានដុលា្លារអាម្រិកក្នុងឆ្នាំ២០០៧, ៨១៥លានដុលា្លារអាម្រិកក្នុងឆ្នាំ២០០
៨ និង ៥៣៣លានដុលា្លារអាម្រិកក្នុងឆ្នាំ ២០០៩។  (៧)បនា្ទាប់ពីអំឡុងព្លទទួលរងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ និងស្ដ្ឋកិច្ចសកលក្នុងឆ្នាំ ២០០៨ - ២០០៩ 
មានការបងា្ហាញឲ្យឃើញជាដំបូងថា កាវិនិយោគពីបរទ្សបានលោតឡើងវិញក្នុងឆ្នាំ ២០១០។ 

៥   បទពិសោធន៍ដ្លទទួលបាន

  រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យមានការរីកចម្ើនគួរឲ្យកត់សមា្គាល់ក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីការងារប្កបដោយមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនលើការធ្វើ
កំណ្ទម្ង់ច្បាប់ដោយសារត្ការចូលជាសមាជិករបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក (WTO)។ ការរីកចម្ើនន្ះមានលក្ខណៈគួរឲ្យកត់
សមា្គាល់ និងមានភាពឆប់រហ័សយ៉ាងខ្លាំងនៅលើផ្ន្កមួយចំនួនដ្លមានការដឹកនាំដ៏រឹងមាំដោយសា្ថាប័នមួយ និងលើផ្ន្កដ្លរាជរដា្ឋាភិបាល
កម្ពុជាមានលទ្ធភាពកៀងគរ និងសម្បសម្ួលធនធានជំនួយសម្ប់ពាណិជ្ជកម្ម (AfT)។ ការរីកចម្ើនលើផ្ន្កមួយចំនួនន្ច្បាប់ពន្ធគយ 
និងការការពារកម្មសិទ្ធបិញ្ញា អាចជាឧទាហរណ៍ដ៏ល្អសម្ប់ករណីន្ះ។   ម្យា៉ាងវិញទៀត  ការរីកចម្ើនអាចនឹងមានការលំបាក ឬកាន់ត្យឺតយ៉ាវ 
ក្នងុការសម្ចបានលទ្ធផលចំពោះផ្នក្ដ្លការដឹកនំាដ៏ច្បាស់លាស់តូ្វការព្លវ្លាយូរដើម្បីឲ្យល្ចច្ញជារូបរាង (ប្ហ្លជាដោយសារ 
ត្ព្លវ្លាដ្លត្ូវការដើម្បីប្ងច្កប្ភ្ទបណា្តាញទំនួលខុសត្ូវនៅក្នុងចំណោមក្សួងផ្ស្ងៗ) ដោយសារត្មានលំបាកកាន់ត្ធំធ្ង 
ក្នុងការកៀងគរធនធានជំនួយសម្ប់ពាណិជ្ជកម្ម (AfT) ឬ ដោយសារត្កតា្តាផ្ស្ងៗទៀត។ ផ្ន្កអនាម័យ និងភូតគមអនាម័យ (SPS) 
ពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្ម គឺជាឧទហរណ៍ដ៏សមស្បមួយសម្ប់ករណីលើកក្យ។ ប៉ុន្ត្ កិច្ចខិតខំប្ឹងប្ងជាថ្មីម្តងទៀតពីសំណាក់រាជ 
រដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា រួមជាមួយនឹងជំនួយគំទ្ថ្មីពីធនាគរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី (ADB) និងកម្មវិធីគំទ្ការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្ម (TDSP) បានស្នើសុំឲ្យមា
នការអភិវឌ្ឍលក្ខណៈវិជ្ជមានឆប់រហ័សបន្ថ្មទៀតទៅលើដំណើរការឆ្ពោះទៅមុខ។

  ការបន្តវត្តមានរបស់គណៈកមា្មាធិការអន្តរក្សួងទទួលបន្ទកុអនុវត្តកាតព្វកិច្ច និងការសន្យារបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក (WTO) 
ដ្លមានក្សួងពាណិជ្ជកម្មជាប្ធាន ដើម្បីផ្តល់ការយល់ដឹងសុីជម្បន្ថ្មអំពីការអនុវតកម្មវិធីការងារត្ូវបានធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងមួយ 
ផ្ន្ក ដើម្បីធានាឲ្យមានការគោរពច្បាប់ស្បតាមកិច្ចព្មព្ៀង និងគោលការណ៍របស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក (WTO) នៅព្លដ្ល 
អាចអនុវត្តបាន។ ជាពិស្ស ស្ចក្ដីព្ងច្បាប់ដ្លត្ូវធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញ និងផ្តល់មតិយោបល់ដោយក្សួងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីឲ្យស្បទៅ
តាមគោលការណ៍របស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក (WTO) ។ ចំណុចន្ះមិនម្នសុទ្ធត្ជាករណី ដ្លមានលទ្ធផលមិនល្អចំពោះច្បាប ់
មួយចំនួនដ្លត្ូវបានអនុម័តដោយគ្មានបទបញ្ញត្តិស្បតាមអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក (WTO) ដ្លនឹងតម្ូវឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្ម
បន្ថ្មទៀតនោះទ្។

  កំណ្ទម្ង់ច្បាប់មិនបានបញ្ឈប់តឹ្មការប្កាសឲ្យប្ើប្ស់ច្បាប់   និងការអនុវត្តអនុកឹ្ត្យនានារបស់រាជរដា្ឋាភិបាល  និងបទបញ្ជានានា 
របស់អន្តរក្សួងនោះឡើយ។ សមត្ថភាពរបស់មនុស្ស  និងសា្ថាប័នក៏ត្ូវត្អភិវឌ្ឍផងដ្រដើម្បីអនុវត្ត  និងដាក់ឲ្យអនុវត្តច្បាប់  និងបទបញ្ជាថ្មីៗ។ 
ដំណើរការន្ះកំពុងត្មានចលនាទៅមុខក្នុងល្បឿនមួយកាន់ត្លឿនសម្ប់ផ្ន្កមួយចំនួនលើសពីផ្ន្កដទ្ទៀត។ ការអនុវត្តលើផ្ន្កមួយ 
ចំនួន គឺមានភាពយឹតយ៉ាវដោយសារត្តម្ូវឲ្យធ្វើការប្ងច្កទំនួលខុសត្ូវនៅក្នុងចំណោមក្សួងពាក់ព័ន្ធនានា និងមានជំនួយសម្ប ់
ពាណិជ្ជកម្ម (AfT) មិនគ្ប់គ្ន់។ ទំនាក់ទំនងទន់ខ្សាយបំផុតក្នុងការជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ គឺនៅត្ធា្លាក់ទៅលើប្ព័ន្ធច្បាប់ដ្លទន់ខ្សាយ  
និងប្ព័ន្ធតុលាការដ្លបានបង្កើតឡើងនោះដដ្ល។
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ពាណិជ្ជកម្ម

ផ្ន្ក ច្បាប់/អនុក្ឹត្យ/បទបញ្ជ្អន្តរក្សួង (ប្កាស)
ភាគីទទួល 
ខុសត្ូវ

សា្ថ្នភាពមកត្ឹម             
ខ្កុម្ភៈ ឆ្ន្ំ២០១១

TRTA ដ្លបាន 
ទទួល (អតីតកាល  
ឬ បច្ចុប្បន្ន)

១. អនុក្ឹត្យល្ខ ២១ ស្តីពី  �ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យនៅតាមព្ំដ្ន � 
MEF ក្សួងស្ដ្ឋកិច្ច  
និងហិរញ្ញវត្ថុ

ខ្មីនា ឆ្នាំ២០០៦ AusAid, WB, IMF

២.
ច្បាប់ពន្ធគយ (អនុក្ឹត្យ ១, ប្កាស ២៥ ដ្លអនុម័តហើយ។ 
មានត្អនុក្ឹត្យល្ខ ២០៩ និងប្កាស ល្ខ ៣៨៧ របស់ MEF 
ដ្លបានបងា្ហាញខងក្ម)

MEF
ប្កាសឲ្យប្ើថ្ង្ទី២០  
ខ្កក្កដា ឆ្នាំ២០០៧ IMF, WCO

៣. អនុក្ឹត្យល្ខ ២០៩ ស្តីពីទំនិញហាមឃាត់ និងរឹតត្បឹត MEF អនុម័តឆ្នាំ២០០៧ IMF, WCO

៤.
ប្កាសល្ខ ៣៨៧ ស្តីពីការអនុវត្តកិច្ចព្មព្ៀងលើការកំណត់
តម្ល្ពន្ធគយ

MEF
អនុម័តថ្ង្ទី២២ ខ្ឧសភាឆ្នាំ២០០៨ IMF, WCO

៥. ច្បាប់ធ្វើវិសោធនកម្មលើច្បាប់ស្តីពីការគ្ប់គ្ងឱសថ MoH ក្សួងសុខភិបាល
ប្កាសឲ្យប្ើថ្ង្ទី២៨ ខ្ធ្នូ 
ឆ្នាំ២០០៧

n.a.

៦. ប្កាសស្តីពីការនាំចូលឱសថ MoH
អនុម័តថ្ង្ទី៣ ខ្វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៨

n.a.

៧.
ច្បាប់ស្តីពីដំណោះស្យពាណិជ្ជកម្ម (ប្ឆំងនឹងការចាក់កាក 
សំណល់, ការការពារ និងវិធានការទប់ទល់)

MoC ក្សួងពាណិជ្ជកម្ម

ព្ងជាភាសាអង់គ្ល្សស្ថិតក្មការ
ត្ួតពិនិត្យឡើងវិញនៅថា្នាក់ក្សួង 
ពាណិជ្ជកម្ម។ ការបកប្ជាភាសាខ្ម្រ
កំពុងដំណើរការ។

MULTRAP, USAID

៨. ច្បាប់ស្តីពីវិធានដើម MEF, MoC
ស្ចក្ដីព្ងស្ថិតក្មការត្ួតពិនិត្យ
ឡើងវិញនៅថា្នាក់ក្សួង

UNCTAD ដើម្បីផ្តល់

៩.
អនុក្ឹត្យល្ខ១៤៨ ស្តីពីការបង្កើត និងការគ្ប់គ្ងតំបន ់
ស្ដ្ឋកិច្ចពិស្ស 

MEF, MoC, MIME, 
CDC

អនុម័តថ្ង្ទី២៩ ខ្ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៥
n.a.

១០. ច្បាប់ស្តីពីបទដា្ឋានរបស់កម្ពុជា
MIME ក្សួង 
ឧស្សាហកម្ម រ�្ និង 
ថាមពល

ប្កាសឲ្យប្ើថ្ង្ទី២៤ 
ខ្មិថុនា ឆ្នាំ២០០៧

UNIDO

១១. អនុក្ឹត្យល្ខ ៦២ ធ្វើការបង្កើតវិទ្យាសា្ថានបទដា្ឋានជាតិកម្ពុជា MIME អនុម័តថ្ង្ទី៤ ខ្មិថុនា ឆ្នាំ២០០៨ n.a.

១២. អនុក្ឹត្យល្ខ ១៥ ស្តីពីការដាក់រោងចក្ឲ្យដាច់ពីគ្
MAFF ក្សួងកសិកម្ម 
រុកា្ខាប្មា៉ាញ់ និងន្សាទ

អនុម័តក្នុងឆ្នាំ២០០៣ NZAid, AusAid, ADB

១៣.
អនុក្ឹត្យល្ខ ១៦ ស្តីពីការគ្ប់គ្ងអនាម័យសត្វ 
និងផលិតផលសាច់សត្វ

MAFF អនុម័តក្នុងឆ្នាំ២០០៣ NZAid, AusAid, ADB

១៤.
ប្កាសរបស់អន្តរក្សួងស្តីពីការអនុវត្ត និងការរៀបចំសា្ថាប័នសុវត្ថិ
ភាពស្បៀងដោយពឹងផ្អក្លើវិធាន  �ផលិតផលពីកសិដ្ឋានេទៅលើតុុ  ៉ 

MEF, MoC, MIME, 
MAFF, MoH, MoT

អនុម័តថ្ង្ទី២២ ខ្តុលា 
ឆ្នាំ២០១០ ADB

១៥.
ប្កាសល្ខ ៥៨៩ ដ្លលុបបំបាត់ QRs ស្តីពីការនាំចូលថា្នាំ 
សមា្លាប់សត្វល្អិត និងជី

MAFF អនុម័តក្នុងឆ្នាំ២០០៣ n.a.

តារាងទី ១ ៖  កម្មវិធីការងារកំណ្ទម្ង់ច្បាប់របស់រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្មលក្ខខណ្ឌការចូលជាសមាជិក 
      របស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភលោក (WTO) (នៅខ្តុលា ឆ្នាំ២០០៤) 
                 សា្ថានភាពន្ការអនុវត្តមកដល់ខ្កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១
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សិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញ្

ផ្ន្ក ច្បាប់/អនុក្ឹត្យ/បទបញ្ជ្អន្តរក្សួង (ប្កាស)
ភាគីទទួល 
ខុសត្ូវ

សា្ថ្នភាពមកត្ឹម             
ខ្កុម្ភៈ ឆ្ន្ំ២០១១

TRTA ដ្លបាន 
ទទួល (អតីតកាល  
ឬ បច្ចុប្បន្ន)

១៦.
ច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមា៉ាកសញ្ញា, ពាណិជ្ជសញ្ញា, និងបញ្ញាតិ្តន្ការ 
ប្គួតប្ជ្ងមិនស្មើភាព

MoC
ប្កាសឲ្យប្ើថ្ង្ទី ៧ ខ្កុម្ភៈ 
ឆ្នាំ២០០២

WIPO

១៧. អនុក្ឹត្យស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីមា៉ាកសញ្ញា MoC អនុម័តថ្ង្ទី ១២ ខ្កក្កដា ឆ្នាំ ២០០៦ WIPO

១៨. ប្កាសស្តីពីភា្នាក់ងារច្ញពាណិជ្ជនាម MoC អនុម័តឆ្នាំ ២០១១ WIPO

១៩. ច្បាប់ស្តីពីការបងា្ហាញទីតាំងភូមិសាស្្ត
MoC ប្កាសដ្លគ្ប់គ្ង Gls នៅ  

ព្លបច្ចុប្បន្ន។ ស្ចក្ដីព្ងច្បាប ់
កំពុងដំណើរការ

AFD, ECAP II

២០. ច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការសមា្ងាត់ពាណិជ្ជកម្ម និងព័ត៌មានសមា្ងាត់ MoC
ស្ចក្ដីព្ងកំពុងស្ថិតក្មការត្ួត 
ពិនិត្យឡើងវិញនៅថា្នាក់ក្សួង

ប្ទ្សកណាដា  
(APEC-BIP)

២១. ច្បាប់ស្តីពីការតចរន្តរួម និងការរៀបចំបណា្តាញ MIME ស្ចក្ដីព្ងកំពុងដំណើរការ

២២. ច្បាប់ស្តីពីប័ណ្ណបា៉ាតង់ MIME
ប្កាសឲ្យប្ើថ្ង្ទី២២ ខ្មករា 
ឆ្នាំ២០០៣

WIPO

២៣.
ប្កាសស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីប័ណ្ណបា៉ាតង់ ដ្លទាក់ទងនឹងការ
ចុះបញ្ជីទ្ង់ទ្យឧស្សាហកម្ម

MIME អនុម័តថ្ង្ទី២៩ ខ្មិថុនា  
ឆ្នាំ២០០៦

WIPO

២៤.
ប្កាសស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីប័ណ្ណបា៉ាតង់ ដ្លទាក់ទងនឹងការ
ចុះបញ្ជីប័ណ្ណបា៉ាតង់ និងគំរូស្វាកម្ម

MIME
អនុម័តថ្ង្ទី២៩ ខ្មិថុនា ឆ្នាំ២០០៦

WIPO

២៥. ច្បាប់ស្តីពីការគ្ប់គ្ងគ្ប់ពូជ និងសិទ្ធិបងា្កត់កូនឈើ MIME, MIME
ប្កាសឲ្យប្ើថ្ង្ទី ២០ 
ខ្ឧសភា ឆ្នាំ២០០៨

n.a.

២៦. ចូលរួមអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការការពារប្ភ្ទរុក្ខជាតិថ្មីៗ NCIPR មិនទាន់ដំណើរការនៅឡើយ

២៧. អនុក្ឹត្យស្តីពីការវាស់វ្ងព្ំដ្នកម្មសិទ្ធិបញ្ញា MEF+MoC ពង្ងកំពុងដំណើរការ

២៨. ច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិថតចម្លង និងសិទ្ធិដ្លពាក់ព័ន្ធ MoCFA ប្កាសឲ្យប្ើក្នុងឆ្នាំ២០០៣ WIPO

២៩.
ប្កាសស្តីពីការគ្ប់គ្ង និងការបង្ក្បសកម្មភាពដ្លរំលោភ 
បំពានលើសិទ្ធិថតចម្លង

MoCFA អនុម័តថ្ង្ទី១៨ ខ្មីនាឆ្នាំ២០០៣ គ្មាន TA

៣០.
ប្កាសស្តីពីនីតិវិធីផ្តល់សិទ្ធិធ្វើការគ្ប់គ្ងសិទ្ធិអក្សរសាស្ត្ 
សិល្បៈ និងតន្្តីដោយគ្មានទាយទ

MoCFA អនុម័តថ្ង្ទី២៦ ខ្កក្កដា ឆ្នាំ ២០០៧ គ្មាន TA

៣១. ចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញាទីក្ុងប៊ឺន MoC មិនទាន់ដំណើរការនៅឡើយ

៣២.
អនុក្ឹត្យស្តីពីការបង្កើតអនុគណៈកមា្មាធិការជាតិទទួលបន្ទុក 
សិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា (NCIPR)

MoC, NCIPR អនុម័តក្នុងឆ្នាំ ២០០៨ គ្មាន TA

៣៣.
អនុក្ឹត្យស្តីពីការបង្កើតអនុគណៈកមា្មាធិការជាតិទទួលបន្ទុកអនុវត្ត
កម្មសិទ្ធិបញ្ញាស្ថិតក្ម NCIPR

MoC, NCIPR
បានព្ងរួចរាល់សម្ប់ដាក ់
ជូនទៅ COM

គ្មាន TA

៣៤.
អនុក្ឹត្យស្តីពីការបង្កើតអនុគណៈកមា្មាធិការជាតិទទួលបន្ទុកការ
អប់រំអំពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញា និងការយល់ដឹងជាសាធារណស្ថិតក្ម 
NCIPR

MoC បានព្ងរួចរាល់សម្ប់ដាក ់
ជូនទៅCOM

គ្មាន TA
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បរិយាកាសធុរកិច្ច

ផ្ន្ក ច្បាប់/អនុក្ឹត្យ/បទបញ្ជ្អន្តរក្សួង (ប្កាស)
ភាគីទទួល 
ខុសត្ូវ

សា្ថ្នភាពមកត្ឹម             
ខ្កុម្ភៈ ឆ្ន្ំ២០១១

TRTA ដ្លបាន 
ទទួល (អតីតកាល  
ឬ បច្ចុប្បន្ន)

៣៥. ច្បាប់ស្តីពីតុលាការពាណិជ្ជកម្ម MoC ស្ចក្ដីព្ងកំពុងដំណើរការ CIDA, MULTRAP, JICA

៣៦. ច្បាប់ស្តីពីសា្ថាប័នយុត្តិធម៌ (អនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតតុលាការពិស្ស) MoJ
ស្ថិតក្មការត្ួតពិនិត្យឡើងវិញ 
ដោយក្ុមប្ឹក្សាគណៈវិនិច្ឆ័យ

n.a.

៣៧. ច្បាប់ស្តីពីអសាធភាព MoC ប្កាសឲ្យប្ើក្នុងឆ្នាំ២០០៨ ADB, IMF

៣៨. ច្បាប់ស្តីពីកិច្ចសន្យាពាណិជ្ជកម្ម
MoC ស្ថិតក្មការត្ួតពិនិត្យឡើងវិញ 

ដោយគណៈកមា្មាធិការអន្តរក្សួង
ADB

៣៩. ច្បាប់ស្តីពីទីភា្នាក់ងារពាណិជ្ជកម្ម MoC ស្ចក្ដីព្ងកំពុងដំណើរការ n.a.

៤០. ច្បាប់ស្តីពីមជ្ឈិត្តការផ្ន្កពាណិជ្ជកម្ម MoC
ប្កាសឲ្យប្ើនៅថ្ង្ទី ៥ ខ្ឧសភា 
ឆ្នាំ២០០៦

ADB

៤១. អនុក្ឹត្យល្ខ១២៤  ស្តីពីការបង្កើតមជ្ឈិត្តកម្មជាតិ MoC អនុម័តក្នុងឆ្នាំ ២០០៩ ADB, IFC

៤២. ក្មរដ្ឋប្បវ្ណី MoJ
ប្កាសឲ្យប្ើនៅថ្ង្ទី៨ ខ្ធ្នូ 
ឆ្នាំ២០០៧

JICA

៤៣. ក្មនីតិវិធីរដ្ឋប្បវ្ណី MoJ
ប្កាសឲ្យប្ើនៅថ្ង្ទី៦ ខ្កក្កដា 
ឆ្នាំ២០០៦

JICA

៤៤. ក្មព្ហ្មទណ្ឌ MoJ
ប្កាសឲ្យប្ើនៅថ្ង្ទី៣០ ខ្វិច្ឆិកា 
ឆ្នាំ២០០៩

សហប្តិបត្តិការ 
ប្ទ្សបារាំង

៤៥. ក្មនីតិវិធីព្ហ្មទណ្ឌ MoJ
ប្កាសឲ្យប្ើនៅថ្ង្ទី១០ 
ខ្សីហា ឆ្នាំ២០០៧

សហប្តិបត្តិការ 
ប្ទ្សបារាំង

៤៦. ច្បាប់ស្តីពីសហគ្សពាណិជ្ជកម្ម MoC
ប្កាសឲ្យប្ើនៅថ្ង្ទី១៩ 
ខ្មិថុនា ឆ្នាំ២០០៥

ADB

៤៧. ច្បាប់ស្តីពីសញ្ញាប័ណ្ណរដា្ឋាភិបាល MEF
ប្កាសឲ្យប្ើនៅថ្ង្ទី១០ 
ខ្មករា ឆ្នាំ២០០៧

ADB

៤៨.
ច្បាប់ស្តីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម និងការច្ញសញ្ញាប័ណ្ណ 
ក្រដា្ឋាភិបាល

MEF ប្កាសឲ្យប្ើក្នុងឆ្នាំ២០០៧ ADB

៤៩. ច្បាប់ស្តីពីលិខិតូបករណ៍ចរចា និងការផ្ទ្រប្ក់ NBC ប្កាសឲ្យប្ើក្នុងឆ្នាំ២០០៥ n.a.

៥០. ច្បាប់ស្តីពីការផ្ទ្រប្ក់ដោយសុវត្ថិភាព MoC ប្កាសឲ្យប្ើក្នុងឆ្នាំ២០០៧ ADB

៥១.
ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម ន្ច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគ (ច្បាប់ដើមស្តីពីការ 
វិនិយោគត្ូវបានប្កាសឲ្យប្ើនៅថ្ង្ទី ៥ ខ្សីហា ឆ្នាំ១៩៩៤)

CDC
ប្កាសឲ្យប្ើនៅថ្ង្ទី២៤ ខ្មីនា 
ឆ្នាំ២០០៣

IFC

៥២.
អនុក្ឹត្យល្ខ ១១១ ស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ ការធ្វើវិសោធនកម្ម 
ន្ច្បាប់ស្តីពីការវិនិយោគ (លុបបំបាត់រងា្វាន់លើកទឹកចិត្តសម្ប ់
ការងារនាំច្ញ)

CDC អនុម័តនៅថ្ង្ទី២៧ ខ្កញ្ញា 
ឆ្នាំ២០០៥

IFC

៥៣. អនុក្ឹត្យល្ខ ១៤៩ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្ព្ឹត្តិទៅន្ CDC CDC
អនុម័តនៅថ្ង្ទី៣ ខ្តុលា 
ឆ្នាំ២០០៨

n.a.

៥៤. ច្បាប់ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មតាមប្ព័ន្ធអ្ឡិចត្ូនិច MoC
ស្ចក្ខព្ីងជាភាសាអង់គ្លស្ស្ថក្ិម 
ការតួ្តពិនិត្យឡើងវិញនៅថា្នាក់ MoC

UNCTAD, TDSP

៥៥. ច្បាប់ស្តីពីការប្កួតប្ជ្ង MoC
ស្ចក្ដីព្ងជាភាសាអង់គ្ល្សស្ថិត 
ក្មការត្ួតពិនិត្យឡើងវិញនៅ 
ថា្នាក់ MoC

UNCTAD, ADB

៥៦. ច្បាប់ស្តីពីជលផល MAFF
ប្កាសឲ្យប្ើនៅថ្ង្ទី២១ ខ្ឧសភា 
ឆ្នាំ២០០៦

Danida

៤៩. ច្បាប់ស្តីពីលិខិតូបករណ៍ចរចា និងការផ្ទ្រប្ក់ NBC ប្កាសឲ្យប្ើក្នុងឆ្នាំ២០០៥ n.a.
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ពាក្យបំព្ួញកាត់ (តាមលំដប់អក្សរ)  

BA   : គណៈម្ធាវី MoI: ក្សួងមហាផ្ទ្

CDC: ក្ុមប្ឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា MoJ: ក្សួងយុត្តិធម៌

MAFF: ក្សួងកសិកម្ម រុកា្ខាប្មា៉ាញ់ និងន្សាទ MoT: ក្សួងទ្សចរណ៍

MEF: ក្សួងស្ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ MPTC:  ក្សួងប្សនីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

MIME: ក្សួងឧស្សាហកម្ម រ�្ និងថាមពល MPWT: ក្សួងសាធារណការណ៍ និងដឹកជញ្ជូន

MLVT: ក្សួងការងារ និងបណ្ដុះបណា្តាលវិជា្ជាជីវៈ NBC:  ធនាគរជាតិន្កម្ពុជា

MLMUPC: ក្សួងរៀបចំដ្នដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ NCIPR: គណៈកមា្មាធិការជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា 

MoC: ក្សួងពាណិជ្ជកម្ម SSCA: រដ្ឋល្ខធិការដា្ឋានអាកាសចរណ៍សុីវិល 

MoH: ក្សួងសុខភិបាល

ប្ភពៈ កម្មវិធីការងាររបស់រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពជុាដ្លកើតច្ញពីការចូលជាសមាជិករបស់ប្ទ្កម្ពជុាទៅក្នងុអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក (WTO) រៀបចំលើកដំបូងដោយក្សួង 
 ពាណិជ្ជកម្ម (MoC) សម្ប់ទីស្តកីារគណៈរដ្ឋមន្្ត ី(COM) ថ្ងទី្ ២៧ ខ្កុម្ភៈ ឆ្នា២ំ០០៤ ហើយបានធ្វើបច្ចប្ុបន្នកម្មដោយ ក្សួងពាណិជ្ជកម្ម (MoC) នៅថ្ងទី្៩ ខ្កុម្ភៈ   
 ឆ្នា២ំ០០៧។ កម្មវិធីការងារ ន្ះតូ្វបានធ្វើបច្ចប្ុបន្នកម្មដោយ ក្សួងពាណិជ្ជកម្ម (MoC) ដូចមានក្នងុតារាង ក្នងុខ្កុម្ភៈ ឆ្នា ំ២០១១។

សមា្គ្ល់ ៈ បញ្ជីច្បាប់ និងអនុក្ឹត្យរបស់រដា្ឋាភិបាលដ្លផ្អ្កលើកម្មវិធីការងារឆ្នាំ២០០៤ គឺមានភាពទូលំទូលាយ។ មានត្ប្កាស (សំខន់) ដ្លបានជ្ើសរីសប៉ុណោ្ណោះ 
  ត្ូវបានចុះបញ្ជី។

ផ្ន្កស្វាកម្ម

ផ្ន្ក ច្បាប់/អនុក្ឹត្យ/បទបញ្ជ្អន្តរក្សួង (ប្កាស)
ភាគីទទួល 
ខុសត្ូវ

សា្ថ្នភាពមកត្ឹម             
ខ្កុម្ភៈ ឆ្ន្ំ២០១១

TRTA ដ្លបាន 
ទទួល (អតីតកាល  
ឬ បច្ចុប្បន្ន)

៥៧. ច្បាប់ទូរគមនាគមន៍ (ការបង្កើតសា្ថាប័ននិយតកម្មឯករាជ្យ) MPTC ប្កាសឲ្យប្ើក្នុងឆ្នាំ២០០៥ WB, ADB

៥៨.
អនុក្ឹត្យដ្លផ្តាច់ទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាច្ញពីក្សួង
ប្សនីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

MPTC អនុម័តនៅថ្ងទី្១២ ខ្មករា ឆ្នា២ំ០០៥ WB, ADB

៥៩.
ច្បាប់ស្តីពីការធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើច្បាប់ការងារ (ស្ចក្ដីបងា្គាប ់
របស់ GATS : អនុញ្ញាតឲ្យមានលិខិតអនុញ្ញាតការងាររយៈព្ល ២ឆ្នាំ  
សម្ប់ជនបរទ្សដ្លអាចបន្តជាថ្មីរយៈព្លរហូតដល់ ៥ ឆ្នាំ)

MLVT n.a. n.a.

៦០.
អនុក្ឹត្យដ្លធ្វើវិសោធនកម្មលើអនុក្ឹត្យល្ខ ៧៥ (ស្ចក្ដ ី
បងា្គាប់របស់ GATS : អនុញ្ញាតឲ្យមានលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យរស់នៅ 
និងទិដា្ឋាការរយៈព្ល ២ឆ្នាំ សម្ប់ជនបរទ្ស)

MoI n.a. n.a.

៦១.
ការធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើព្ះរាជក្ឹត្យ (ស្ចក្ដីបងា្គាប់របស់ GATS : អ
នុញ្ញាតឲ្យវិស្វករដ្លបានទទួលអាជា្ញាប័ណ្ណជាជនបរទ្ស 
ចុះហត្ថល្ខលើគម្ងធំៗ)

MLMUPC n.a. MULTRAP

៦២. ច្បាប់ស្តីពីលក្ខណៈសម្បត្តិវិជា្ជាជីវៈរបស់សា្ថាបត្យករ MLMUPC n.a. MULTRAP

៦៣. ច្បាប់ស្តីពីលក្ខណៈសម្បត្តិវិជា្ជាជីវៈរបស់វិស្វករ MLMUPC n.a. MULTRAP

៦៤. ច្បាប់ស្តីពីលក្ខណៈសម្បត្តិវិជា្ជាជីវៈរបស់អ្នកសាងសង់អាជីព MLMUPC n.a. WIPO

៦៥. ការធ្វើវិសោធនកម្មលើច្បាប់ស្តតីីគណៈម្ធាវី (ស្ចក្ដបីងា្គាប់របស់ GATS) Bar Association n.a. n.a.

៦៦. ច្បាប់ទ្សចរណ៍ MoT ប្កាសឲ្យប្ើក្នុងឆ្នាំ២០០៩ n.a.

៦៧. ប្កាសស្តីពីបទដា្ឋានអប្បបរមានៅក្នុងសណា្ឋាគរ MoT អនុម័តក្នុងឆ្នាំ ២០០៩ n.a.

៦៨. អនុក្ឹត្យស្តីពីការចាត់ចំណាត់ថា្នាក់សណា្ឋាគរ MoT អនុម័តនៅថ្ងទី្១១ ខ្មករា ឆ្នា២ំ០០៤ n.a.

៦៩. ច្បាប់ស្តីពីការដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្ MPWT ស្ចក្ដីព្ងកំពុងដំណើរការ ប្ទ្សប៊្លហ្សីក

៧០. ច្បាប់ស្តីពីការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោក MPWT ប្កាសឲ្យប្ើក្នុងឆ្នាំ២០០៧

៧១. ច្បាប់ស្តីពីអាកាសចរណ៍សុីវិល SSCA ប្កាសឲ្យប្ើក្នុងឆ្នាំ២០០៨ ICAO

៧២.
ច្បាប់ស្តីពីការធានារា៉ាប់រង និងការធានារា៉ាប់រងឡើងវិញ   

ដ្លបានប្តូរទៅជាអនុក្ឹត្យជំនួសឲ្យការបង្កើច្បាប់ន្ះវិញ
MEF ស្ចក្ដីព្ងកំពុងដំណើរការ ADB

៧៣. ច្បាប់ស្តីពីភតិកសន្យាពាណិជ្ជកម្ម NBC n.a. n.a.
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ក្្ហ្វិក ១: 

ការចុះពាណិជ្ជសញ្ញាតាមឆ្នាំ (២០០០-២០០៩)
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Total Marks
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រូបភាព ១ ៈ មា៉ាកសមា្គាល់ភូមិសាស្ត្រស្ករត្នាតខ្ត្តកំពង់ស្ពឺ

ប្ភព ៈ  ក្សួងពាណិជ្ជកម្ម នាយកដា្ឋានកម្មសិទ្ធបិញ្ញា

PHOTO 2: Kampot Pepper Geographical Indication
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 កំណ្ទម្ង់កិច្ចសម្ួល 
   ពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជា
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ស្ចក្តីសង្ខ្ប 

 កាលពីឆ្នាំ ២០០៤ រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា (RGC) បានធ្វើការប្ជុំក្ុមការងារអន្តរក្សួងពិស្សមួយស្តីពីការជួយសម្ួល 
ពាណិជ្ជកម្ម និងបរិយកាសវិនិយោគទុន (SITF) និងបានធ្វើការសម្ចលើចំណុចសកម្មភាពទំាង ១២ចំណុច ដើម្បីអនុវត្តការងារកំណ្ 
ទម្ង់ និងធ្វើឲ្យមានភាពជឿនលឿនលើហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធន្កិច្ចសម្ួលពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួន។ ចាប់តាំងពីព្លនោះមក  
មានការវិវឌ្ឍឈានឡើងដ៏ចម្បងមួយតាមរយៈកំណ្ទម្ង់ច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិទូលំទូលាយ ដើម្បីធ្វើឲ្យវិស័យគយគោរពតាម 
កាតព្វកិច្ចរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក ការគណនាអំពីប្តិបត្តិការរបស់ខ្លួន (ប្ើប្ស់កម្មវិធី ASYCUDA) និងការណ្នាំ
អំពីវិធានគ្ប់គ្ងហានិភ័យសម្ប់ការត្ួតពិនិត្យរបស់គយ។ ការវិវឌ្ឍន្ះសម្ចបានជាអន្លើរៗដោយសារត្គយទទួលបាននូវ 
ជំនួយសម្ប់ពាណិជ្ជកម្ម (AfT) ។ 

 ផ្ទុយមកវិញ ភាពជឿនលឿននាព្លបច្ចុប្បន្នក្នុងវិស័យគយ ការវិវឌ្ឍឈានឡើង និងការធ្វើទំនើបកម្មនៅក្នុងផ្ន្កគ្ប់គ្ង 
អនាម័យ និងភូតគមអនាម័យ (SPS) មានសភាពយឺតយ៉ាវជាងមុន ប៉ុន្ត្ការប្ប្ួលកំពុងត្មានដំណើរការទៅមុខ។ ការវិវឌ្ឍយ៉ាង 
ច្ើនបន្ថម្ទៀតនឹងតូ្វការនៅព្លអនាគតដើម្បីឲ្យប្ទ្សកម្ពជុាអាចមានលទ្ធភាពអនុវត្តផ្នការ ច្កច្ញចូលត្មួយ ដូចដ្ល 
មានច្ងស្ថិតក្មក្បខ័ណ្ឌអាសា៊ាន និងប្ក់ត្ូវបង់ថ្រដ្លមានភាពចុះសម្ុងគ្នារបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក។ 

 ការវិវឌ្ឍរីកចម្ើនដ្លសម្ចបានដោយគយ បានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការសមា្អាតកុងត្នឺនៅតាមព្ំដ្ន ដោយ 
កាត់បន្ថយចំនួនថ្ង្ដ្លត្ូវការជាងពាក់កណា្តាលបើធៀបនឹងឆ្នាំ ២០០៧ និង ២០១០។ ការវិវឌ្ឍរីកចម្ើនបន្ថ្មទៀតនឹងអាច 
កំណត់បានជាផ្ន្កៗផងដ្រតាមរយៈសន្ទុះដ្លការគ្ប់គ្ង អនាម័យ និងភូតគមអនាម័យ (SPS) ពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មត្ូវ 
បានដាក់ឲ្យអនុវត្តក្មវិធានគ្ប់គ្ងហានិភ័យ។

១   បញ្ហាដ្លត្ូវបានដោះស្ាយ

  កម្ពុជា គឺជាប្ទ្សដំបូងគ្ដ្លបានបំព្ញយុទ្ធសាស្្តវិភាគសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្ម (DTIS) កាលពីឆ្នាំ ២០០១ ស្ថិតក្ម 
កម្មវិធីក្បខ័ណ្ឌសមាហរណកម្ម។ ការសិក្សាន្ះបានសមា្គាល់ឃើញថា មានផ្ន្កជាច្ើនដ្លទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក ់
រាជរដា្ឋាភិបាល និងពីវិស័យឯកជន ដើម្បីពន្លឿនការធ្វើសមាហរណកម្មស្ដ្ឋកិច្ចរបស់ប្ទ្សចូលទៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មសកលោក។ ក្នុងនោះមាន 
ផ្នក្មយួ គឺ ការសមប្សម្លួពាណជិ្ជកម្ម។                រយៈពល្ប៉នុា្មានឆ្នាកំន្លងមកន្ះ ការយកចតិ្តទកុដាកជ់ាសខំនរ់បសរ់ដា្ឋាភបិាល នងិដគ្អូភវិឌឍ្ គទឺៅ
លើការបំព្ញឲ្យចប់សព្វគ្ប់នូវការចូលទៅក្នុងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក (ចូលជាធរមាននៅថ្ង្ទី១៣ ខ្តុលា ឆ្នាំ ២០០៤(៨)  ដោយបាន 
អនុវត្តជំនួយទ្វ្ភាគីដ្លបានជ្ើសរីសនៅក្នុងវិស័យផលិតផលជាច្ើន (ឧទារហណ៍ដូចជា វិស័យកាត់ដ្រ អង្ករ កៅស៊ូ) និងជាមួយនឹងការ 
ដាក់ច្ញនូវគម្ងកិច្ចសម្ួលសម្ួលពាណិជ្ជកម្ម និងការប្កួតប្ជ្ង (TFCP) របស់ធនាគរពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ ២០០៤។ ការផ្តាតការ 
យកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងជាងន្ះ គឺទៅលើការផ្តល់នូវកិច្ចសម្ួលពាណិជ្ជកម្ម។ 

  កាលពីខ្មិថុនា ឆ្នាំ ២០០៤ ក្ុមការងារពិស្សរបស់អន្តរក្សួងស្តីពីកិច្ចសម្ួលពាណិជ្ជកម្ម និងបរិយកាសវិនិយោគ (SITF) ត្ូវ 
បានបង្កើតឡើងដោយនាយករដ្ឋមន្្តី។ ក្ុមការងារពិស្សរបស់អន្តរក្សួងស្តីពីកិច្ចសម្ួលពាណិជ្ជកម្ម  និងបរិយកាសវិនិយោគ (SITF) 
រួមមាន អគ្គនាយកដា្ឋានគយ និងរដា្ឋាករ (GDCE) ក្សួងស្ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (MEF) ក្សួងពាណិជ្ជកម្ម (MoC) ក្សួង 
កសិកម្មរុកា្ខាប្មាញ់ និងន្សាទ (MAFF) ក្សួងការងារ និងបណ្ដុះបណា្តាលវិជា្ជាជីវៈ (MLVT) ក្សួងមហាផ្ទ្ (MoI) ក្ុមប្ឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា 
(CDC) និងអាជា្ញាធរកំពង់ផ្ក្ុងព្ះសីហនុ ។ 

  (៨)សូមមើល ជំពូក ១
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កាលពីខ្មិថុនា ឆ្នាំ ២០០៤ ក្ុមការងារពិស្សរបស់អន្តរក្សួងស្តីពីកិច្ចសម្ួលពាណិជ្ជកម្ម និងបរិយកាសវិនិយោគ (SITF) បាន 
អនុម័តលើ ផ្នការសកម្មភាពទាំង ១២ ចំណុច  ដ្លផ្តាតលើវិធានការមួយចំនួនដ្លត្ូវអនុវត្តដើម្បីធ្វើឲ្យប្សើរដល់កិច្ចសម្ួល 
ពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជា។  សូមមើលតារាងល្ខ ១ ។ 

២   គោលដៅដ្លត្ូវបន្ត

   គោលដៅរបស់រដា្ឋាភិបាល        ក្នងុអំឡុងព្លបុ៉នា្មានឆ្នាចុំងក្យន្ះ       គឺបានផ្តាតលើការធ្វើឲ្យប្សើរឡើងនូវការប្កួតប្ជ្ងរបស់កម្ពជុាតាម 
រយៈការកាត់បន្ថយការចំណាយលើការធ្វើធុរកិច្ច   ដ្លពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពាណិជ្ជកម្ម  តាមរយៈការអនុវត្ត ផ្នការសកម្មភាពទាំង ១២ ចំណុច ។ 

៣   បញ្ហាប្ឈមដ្លបានជួបប្ទះ និងកត្តានានាសម្ាប់ភាពជោគជ័យ 

  ដើម្បីអនុវត្ត ផ្នការសកម្មភាពទាំង ១២ ចំណុច បានប្កបដោយជោគជ័យ រដា្ឋាភិបាលត្ូវដោះស្យបញ្ហាប្ឈមនិងកតា្តាសំខន់ៗ 
ជាច្ើនរួមមាន៖

  ១. អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនៅតាមសា្ថាប័ននានាដ្លទទួលខុសត្ូវចំពោះវិធាននានាការតាមព្ំដ្ន និងចំពោះការអនុវត្តសកម្មភាពផ្ស្ងៗ 
    ដូចដ្លបានកំណត់នៅក្នុងផ្នការ។ 
  ២. សម្បសម្ួលកិច្ចខិតខំប្ឹងប្ងរបស់រដា្ឋាភិបាលជុំវិញផ្នការសកម្មភាពដ្លពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្សួង និងភា្នាក់ងារ 
    ពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀត។ 
  ៣. ធានាឲ្យមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយ

  ៤. ធានាឲ្យមានជំនួយបច្ច្កទ្ស (TA) ក្នុងករណីដ្លចាំបាច់ និងក្នុងករណីដ្លអាចធ្វើទៅបាន

  ៥. កាត់បន្ថយកតា្តាខងក្ដ្លអាចប៉ះទង្គិចដោយអវិជ្ជមានដល់ភាពជឿនលឿន

៣.១.  ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពសា្ថ្ប័នដើម្បីអនុវត្តផ្នការសកម្មភាព

 ក្យពីការចាប់ផ្តើមដ៏យឺតយ៉ាវ ការអនុវត្តសកម្មភាពមួយចំនួនដ្លបានដាក់បញ្ចូលក្នុងផ្នការ ត្ូវបានបន្តអនុវត្តយ៉ាងល្អសមស្ប 
ជាពិស្សបញ្ហាដ្លពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ជាងគ្ទៅលើ អគ្គនាយកដា្ឋានគយ និងរដា្ឋាករ (GDCE)។ ការសិក្សាមួយដ្លបានធ្វើឡើងកាលពី 
ខ្កុម្ភៈ ឆ្នា២ំ០០៥ បានកត់សមា្គាល់ឃើញថា មានការតមូ្វឲ្យមានឯកសាររដ្ឋបាលជាង ៤៥ នៅតាមពំ្ដ្នសម្ប់ការនំាច្ញ។ ឯកសាររដ្ឋបាល 
ត្មួយមុខ (SAD) តូ្វបានណ្នំាឲ្យប្ើជំនួសឯកសារដ៏ច្ើនទំាងនោះ និងឯកសារផ្ស្ងៗទៀតតូ្វបានបំបាត់ចោលស្បព្លជាមួយគ្នានោះ។ 
ឧទាហរណ៍ អាជា្ញាប័ណ្ណនាំច្ញត្ូវបានលុបចោលដោយក្សួងពាណិជ្ជកម្ម លើកល្ងត្ចំពោះទំនិញមានលក្ខណៈរសើបមួយចំនួនប៉ុណោ្ណោះ។ 
វិញ្ញាបនប័ត្ក្ច្ន្ ត្ូវបានលុបចោលដោយក្សួងឧស្សាហកម្ម រ�្ និងថាមពល។ ការច្ញវិញ្ញាបនប័ត្បញ្ជាក់ពីប្ភពដើមទំនិញ  ត្ូវបានប្តូរព ី
ការច្ញមុនព្លដឹកជញ្ជូនមកជាការច្ញក្យព្លដឹកជញ្ជូនវិញ។ យុទ្ធសាស្្ត ត្ួតពិនិត្យលើហានិភ័យសម្ប់កិច្ចសម្ួលពាណិជ្ជកម្ម 
ត្ូវបានអនុម័តកាលពីថ្ង្ទី០១ ខ្មីនា ឆ្នាំ២០០៦ ស្បតាមអនុក្ឹត្យល្ខ ២១ របស់រដា្ឋាភិបាល ស្ដីពីការគ្ប់គ្ហានិភ័យនៅតាមព្ំដ្ន។ 
ការត្ួតពិនិត្យរួមគ្នារវាង គយ-កាំកុងត្ូល ត្ូវបានបង្កើតឡើងនៅតាមចំណុចត្ួតពិនិត្យតាមព្ំដ្ន (៩)។

  ចំណុចសំខន់ៗ...សម្ប់ប្ព័ន្ធ ASYCUDA ត្ូវបានប្ើប្ស់ដោយអគ្គនាយកដា្ឋានគយ និងរដា្ឋាករ (GDCE) ដោយចាប់ផ្តើមកាលព ី
ខឧ្សភា ឆ្នា២ំ០០៨  នងិបន្តដល ់២០០៩ ដ្លមានការណន្ាជំា ដបំងូនវូបព្ន័្ធន្ះនៅក្នងុចណំចុត្តួពនិតិយ្គយធំៗ ចនំនួ ៥ កន្ល្ង ដល្ស្មើនងឹ 
ជាងពាក់កណា្តាលន្ការត្ួតពិនិត្យទាំងអស់ រួមមាន ៖ អាកាសយនដា្ឋានអន្តរជាតិភ្នំព្ញ ផ្ស្ងួតចំនួន ៣ កន្ល្ងក្នុងទីក្ុងភ្នំព្ញ និងកំពង់ផ ្
ស្វយ័តកុ្ងព្ះសីហនុ។    ឯកសាររដ្ឋបាលត្មួយមុខ (SAD) ជាអ្ឡិចតូ្និចតូ្វបានសាកល្បងនៅក្នងុឆ្នា ំ២០០៨      ហើយការគ្ប់គ្ងហានិភ័យ 
ត្ូវបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងចំណុចត្ួតពិនិត្យចំនួន ៥ កន្ល្ងស្បព្លជាមួយនឹងការចាប់ផ្តើមដំណើរការប្ព័ន្ធ ASYCUDA ។ អគ្គនាយកដា្ឋានគយ  
និងរដា្ឋាករ (GDCE) គ្ងនឹងចាប់ប្ើប្ព័ន្ធ ASYCUDA នៅក្នុងចំណុចឆ្កឆ្គយ ដ្លនៅសល់ចំនួន ១៧ កន្ល្ងទៀតក្នុងអំឡុងឆ្នាំ  
២០១១ - ២០១២ ដើម្បីបំព្ញទៅតាមគម្ងកិច្ចសម្ួលពាណិជ្ជកម្ម     និងការប្កួតប្ជ្ង (TFCP) ដ្លជាប្ភពមូលនិធិដ៏ធំសម្ប ់
លទ្ធកម្មន្ប្ព័ន្ធន្ះ។ អគ្គនាយកដា្ឋានគយ និងរដា្ឋាករ (GDCE) ក៏គ្ងនឹងធ្វើការណ្នំាឯកសារណ្នំាប្ព័ន្ធ ASYCUDA ថ្មផីងដ្រ ដ្លមាន 
បញ្ចូលកម្មវិធីមួយដ្លអនុញ្ញាតឲ្យឈ្មួញកណា្តាល  និងអ្នកដឹកជញ្ជូនទំនិញបញ្ចូលព័ត៌មានតាមអ៊ិនធឺណិតបានដោយផ្ទាល់។  

(៩)កាំកុងត្ូល ឬ អគ្គនាយកដា្ឋានត្ួតពិនិត្យទំនិញអាហ័រណ នីហ័រណ និងបង្្កាបការក្ល្ងបងន្លំ។ ក្សួងពាណិជ្ជកម្មត្ូវបានផ្តល់អាណត្តិឲ្យដើម្បីធានាគុណភាព និងសុវត្ថភាពរបស់ផលិតផល 

និងស្វាកម្ម និងដើម្បីការពារអ្នកប្ើប្ស់តាមរយៈការធានាដល់ការគោរពតាមការតម្ូវរបស់ច្បាប់។ អគ្គនាយកដា្ឋានន្ះត្ូវបានបង្កើតឡើងដោយអនុក្ឹត្យរដា្ឋាភិបាលល្ខ ៥៩ ដ្ល 

ត្ូវបានអនុម័តនៅកាលពីថ្ង្ទី ២៩ ខ្ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៨។ អនុក្ឹត្យន្ះតំណាងឲ្យការដំឡើងឋានៈរបស់កាំកុងត្ូលដ្លឡើងពីនាយកដា្ឋានមួយរបស់ក្សួងពាណិជ្ជកម្ម។ 



ការអភិវឌ្ឍវិស័យពាណិជ្ជកម្ម និង ជំនួយសម្្ប់ពាណិជ្ជកម្មនប្ទ្សកម្ពុជា30

   នៅក្នុងអគ្គនាយកដា្ឋានគយ និងរដា្ឋាករ (GDCE) ការអនុវត្តផ្នការសកម្មភាពទាំង ១២ ចំណុច ត្ូវបានសម្បទៅតាមការអនុវត្តផ្នការ 
ទំនើបកម្មគយរយៈព្ល ៥ ឆ្នាំ (ពីឆ្នាំ២០០៣-២០០៨ និងពី ២០០៨- ២០១២) ដ្លត្ូវបានរៀបចំឡើងដោយមានជំនួយពីមូលនិធិរូបិយវត្ថ ុ
អន្តរជាតិ   និងមានការអនុវត្តដោយមានការគំទ្ពីដ្គូអភិវឌ្ឍមួយចំនួន។   ក្នងុចំណោមផ្នក្ផ្ស្ងៗទៀត ផ្នការ ៥ ឆ្នាន្ំះបានជួយជ្មជ្ង 
ដល់កិច្ចការច្បាប់បទបញ្ញតិ និងសា្ថាប័នដ៏ទូលំទូលាយដ្លតម្ូវឲ្យអនុវត្តន៍ច្បាប់គយ (បានប្កាសឲ្យប្ើនៅក្នុងខ្កក្កដាឆ្នាំ២០០៧) និងនា ំ
កម្ពជុាចលូទៅក្នងុរបតន់ក្ាតព្វកចិ្ចរបសអ់ង្គការពាណជិ្ជកម្មពភិពលោក។      សមូមើលតារាងលខ្ ២      ដល្មានបងា្ហាញពភីាពរកីចម្ើនជឿនលឿន 
ដ្លសម្ចបានដោយឈរលើមូលដា្ឋានច្បាប់ និងបទបញ្ញតិ  ដោយអគ្គនាយកដា្ឋានគយ  និងរដា្ឋាករ (GDCE)។ 

  រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នន្ះ ការរីកចម្ើនទទួលបានលើសពីការគ្ងទុកនៅក្នុងក្សួងពាណិជ្ជកម្ម ដ្លជាសា្ថាប័នសំខន់មួយទៀត 
សម្ប់ការងារត្ួតពិនិត្យទំនិញខូចគុណភាព និងខុសច្បាប់តាមព្ំដ្ន។  ក្សួងពាណិជ្ជកម្មបានកាត់បន្ថយព្លវ្លាតម្ូវការហិរញ្ញវត្ថុ  
និងថ្លចំ្ណាយលើការចុះបញ្ជពីាណិជ្ជកម្មយ៉ាងច្ើន ជាពិស្សក្នុងឆ្នាំ២០០៧។ ទោះជាយ៉ាងណាក្តី ក្សួងពាណិជ្ជកម្មទើបត្នឹងបានចាប ់
ផ្តើមក្នងុព្លកន្លងទៅថ្មីៗ ន្ះបុ៉ណោ្ណោះ សម្បផ្នការន្បច្ចក្វិទ្យាព័ត៌មានម្ ICT សម្ប់ការច្ញលិខិតចុះបញ្ជពីាណិជ្ជកម   និងវិញ្ញាបនប័ត្ 
បញ្ជាក់ប្ភពដើមទំនិញ (Co) តាមប្បអ្ឡិចតូ្និច។       ផ្នការន្ះមានបញ្ចលូការកសាងសមត្ថភាព ះុ    និងការងារបញ្ចលូក្នងុកំុព្យូទ័រនូវសកម្មភាព 
ផ្ស្ងៗទៀតផងដ្រ។ ផ្នការន្ះ គឺត្ូវអនុវត្តក្មមូលនិធិរបស់គម្ងកិច្ចសម្ួលពាណិជ្ជកម្មនិងការប្កួតប្ជ្ង (TFCP) និងកម្មវិធ ី
គំទ្ការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្ម (TDSP)។ បច្ចុប្បន្នន្ះ Co ត្ូវបានច្ញនៅក្នុងតំបន់ស្ដ្ឋកិច្ចពិស្សជាការបន្ថ្មក្ពីរាជធានីភ្នំព្ញ 
ហើយកិច្ចពិភាក្សានានាកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការដើម្បីរៀបចំច្ញ Co នៅតាមបណា្តាទីរួមខ្ត្តសំខន់ៗមួយចំនួនទៀត (ដូចជា ខ្ត្តបាត់ដំបង 
ខ្ត្តសៀមរាប) ដើម្បីទ្ទ្ង់ដល់ការនាំអង្ករច្ញ។ 

  ការណ្នំាអំពីការគ្ប់គ្ងហានីភ័យនៅក្នងុកំាកុងតូ្ល  ដ្លជាភា្នាក់ងារចំណុះក្សួងពាណិជ្ជកម្ម និងទទួលបន្ទកុរាល់សកម្មភាពតាមដាន 
ទីផ្សារឆ្លងដ្នដើម្បីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ គឺស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៅឡើយ។ ស្បតាមប្កាសល្ខ ១៥៥ ចុះថ្ង្ទី ១៣ ខ្កញ្ញា 
ឆ្នាំ២០១០ អង្គភាពគ្ប់គ្ងហានិភ័យ (RUM) ត្ូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងកាំកុងត្ូល។ លើសពីន្ះទៀតការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់អំពីតួនា
ទីចំពោះសុវត្ថិភាពចំណីអាហារក្នុងចំណោមភា្នាក់ងារផ្ស្ងៗទៀតរបស់រដ្ឋ ស្បតាមបទបញ្ញត្តិរបស់អន្តរក្សួងស្ដីពី  ៉ការអនុវត្ត និងការរៀបច ំ
សម្បសម្ួលសា្ថានប័នដើម្បីសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារផ្អ្កលើវិធាន  ៉ចាប់ពីកសិដា្ឋានផលិតដល់តុបរិភោគ   ៉អនុម័តក្នុងខ្តុលា ឆ្នាំ២០១០ នឹងជួយ

ពន្លឿនដល់ដំណើរការកំណ្ទម្ង់នៅក្នុងកាំកុងត្ូល។ កាំកុងត្ូលបានទទួលជំនួយពីធនាគរអភិវឌ្ឍអាសុីដើម្បីធ្វើការបង្កើតផ្នការគ្ប់គ្ង 

ហានីភ័យតាមយុទ្ធសាស្្ត និងសម្ប់ការបង្កើតដំបូងនូវអង្គភាពគ្ប់គ្ងហានីភ័យ។ គម្ងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពតាមដានសម្ប់អង្គភាពគ្ប់
គ្ងហានីភ័យរបស់កាំកុងត្ូលត្ូវបានបងា្ហាញ និងអនុម័តសម្ប់ផ្តល់មូលនិធិពីកម្មវិធីគំទ្ការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្ម (TDSP)(១០)  ។

  ការងារណ្នំាអំពីច្កច្ញចូលត្មួយ     ដ្លបានដាក់បញ្ចលូទៅ  ក្នងុ ផ្នការសកម្មភាពទំាង ១២ ចំណុច     តូ្វបានរៀបចំកម្មវិធីការងារសារ 
ជាថ្មច្ីញពីផ្នការដើម   ដើម្បីឲ្យសីុគ្នាជាមួយនឹងកម្មវិធីការងារដ្លបានអនុម័តដោយ អាសា៊ាន។  ការវិវឌ្ឍលើការប្ឈមន្ះ  ក៏ដូចជាការណ្នំា 
អពំបីក្ត់្វូបងថ់រ្សមប្ស់វ្ាកម្មសប្តាមអង្គការពាណជិ្ជកម្មពភិពលោក ហាកប់ដីចូជាមានការកណំតជ់ាអន្លើរៗ តាមអតដ្ល្កាកំងុត្វូនងឹអាច 
ក្ទម្ង់ ធ្វើទំនើបកម្ម និងអនុវត្តការគ្ប់គ្ងហានីភ័យ និងកំណត់យ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីថ្លចំ្ណាយពាក់ព័ន្ធនឹងការតួ្តពិនិត្យ និងការអនុញ្ញាត។ 

៣.២.  ការសម្បសម្ួលរបស់រដ្ឋ្ភិបាល

  លើកល្ងត្ចំពោះការត្ួតពិនិត្យជំហានដំបូងលើឯកសារចាំបាច់ ដ្លនាំទៅដល់ការណ្នាំអំពី ឯកសាររដ្ឋបាលត្មួយមុខ (SAD) 
និងការរៀបចំការត្ួតពិនិត្យរួមគ្នារវាងគយ-កាំកុងត្ូលតាមព្ំដ្ន ក្ពីន្ះការសម្បសម្ួលរបស់រដា្ឋាភិបាលនៅក្នុងផ្ន្កកំណ្ទម្ង់ន្ះ 
គឺនៅមានកម្ិតនៅឡើយ។ កិច្ចប្ជុំរបស់ក្ុមការងារពិស្សអន្តរក្សួងទទួលបន្ទុកសម្បសម្ួលពាណិជ្ជកម្ម និងបរិយកាសវិនិយោគ 
(SITF) មិនមានភាពមមាញឹកនោះទ្។   ការណ្នាំអំពីការគ្ប់គ្ងហានិភ័យនៅក្នុង កាំកុងត្ូល និងការចាប់ផ្តើមការងារច្កច្ញចូលត្មួយ 
ទំនងជាត្ូវធ្វើការសម្បសម្ួលឡើងវិញរវាងគយ និងកាំកុងត្ូល។ 

៣.៣. ការធានាឲ្យមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយ

  ការចូលរួមមតិយោបល់   និងព័ត៌មានត្ឡប់ពីវិស័យឯកជនកើតឡើងភាគច្ើនតាមរយៈកុ្មការងារផ្នក្រៀបចំការនំាច្ញ និងការសម្ប 
សម្ួលពាណិជ្ជកម្មដ្លមានទ្សរដ្ឋមន្្តី រដ្ឋមន្្តីក្សួងពាណិជ្ជកម្មជាប្ធាន ក្មវ្ទិការាជរដា្ឋាភិបាល-ផ្ន្កឯកជន (G-PSF) និងក្នុង 
ព្លថ្មីៗន្ះតាមរយៈ �បន្ទប់     �   ដ្លត្ូវបានបង្កើតឡើងដោយអគ្គនាយកដា្ឋានគយ និងរដា្ឋាករ (GDCE) ដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញលើបញ្ហាតាមព្ំដ្ន 
រវាងមន្្តីគយ និងក្ុមឈ្មួញកណា្តាល អ្នកដឹកជញ្ជូនទំនិញ និងអ្នកផ្ស្ងទៀតដ្លពាក់ព័ន្ធក្នុងកិច្ចការអាហ័រណ នីហ័រណ។ 

(១០) TDSP, ឬ កម្មវិធីគំទ្ការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មត្ូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីគំទ្ដល់គោលដៅមួយចំនួនន្ Trade SWAp របស់កម្ពុជា និងត្ូវបានអនុវត្តដោយក្សូងពានិជ្ជកម្ម។ កម្មវិធីន្ះទទួល 

       បានហិរញ្ញប្បទានពីមូលនិធិក្មអាណត្តិព្យា បាលភាពរបស់មា្ចាស់ជំនួយចម្ុះ (MDTF) ដឹកនាំដោយធនាគរពិភពលោក និងទទូលមូលនិធិពីសហគមន៍អឺរ�ុប Danida និង UNIDO។  



31ការអភិវឌ្ឍវិស័យពាណិជ្ជកម្ម និង ជំនួយសម្្ប់ពាណិជ្ជកម្មនៅប្ទ្សកម្ពុជា

៣.៤. ជំនួយសម្្ប់ពាណិជ្ជកម្ម 

  អគ្គនាយកដា្ឋានគយ និងរដា្ឋាករ (GDCE) បានទទួលការគំទ្ផ្ន្កជំនួយសម្ប់ពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងច្ើនចាប់តាំងពីអំឡុងដើមឆ្នាំ ២០០០ 
រួមមានពី មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ  ផ្ន្កអត្ថបទ  និងបញ្ញត្តិច្បាប់, AusAid, EU, JICA, NZAid ក្នុងផ្ន្កការគ្ប់គ្ងហានិភ័យ (បង្កើតប្ព័ន្ធ និង 
នីតិវិធី និងសិក្សាពីរបៀបប្ើប្ស់វា),  TFCE របស់ធនាគរពិភពលោកក្នុងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសម្ប់ប្ព័ន្ធ  ASYCUDA ។ ជារួម អគ្គនាយក 
ដា្ឋានគយ និងរដា្ឋាករ (GDCE) បានធ្វើការងារប្កបដោយប្សិទ្ធិភាពគួរឲ្យកត់សមា្គាល់មួយក្នុងការសម្បសម្ួលជំនួយប្បន្ះតាមរយៈការ 
ប្ើប្ស់ ផ្នការសកម្មភាពទាំង ១២ចំណុច និងផ្នការធ្វើទំនើបកម្មរយៈព្ល ៥ ឆ្នាំ របស់អគ្គនាយកដា្ឋានគយ និងរដា្ឋាករ (GDCE) ផ្ទាល់ដើម្បី 
ធ្វើការសម្បសម្ួល។   

  ចំពោះផ្ន្កផ្ស្ង ជំនួយសម្ប់ពាណិជ្ជកម្មមានកម្ិតតិចតួចបំផុត ដោយសារមានការលំបាកតាមផ្ន្កខ្លះនៅក្នុងជួររដា្ឋាភិបាលក្នុងការ 
រៀបចំចាត់ច្ងតួនាទី  និងការទទួលខុសត្ូវនានានៅក្នុងផ្ន្កសំខន់ៗន្ការជំរុញឲ្យអនុវត្តវិធានការ អនាម័យ និងភូតគមអនាម័យ (SPS) និង 
ឧបសគ្គផ្ន្កបច្ច្កទ្សចំពោះពាណិជ្ជកម្មដ្លពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំច្ញ និងការនាំចូល។ ធនាគរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី (ADB) និងអង្គការអភិវឌ្ឍន ៍
ឧស្សាហកម្មសហប្ជាជាតិ (UNIDO) បានផ្តល់ជំនួយឧបត្ថម្ភគំទ្ដល់ក្សួងឧស្សាហកម្ម រ�្ និងថាមពលលើផ្ន្កបច្ច្កទ្សពាណិជ្ជកម្ម។ 
ធនាគរអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ (ADB) បានចាប់ផ្តើមផ្តល់ជំនួយថ្មីៗ ទៅឲ្យកំាកុងតូ្លនៅក្នងុឆ្នា ំ២០០៩ ន្ះ។   កម្មវិធីគំទ្ការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្ម(TDSP) 
និងធនាគរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី (ADB) កំពុងត្ផ្តាតការយកចិត្តទុកដាក់លើការនាំជំនួយឧបត្ថម្ភថ្មីៗបន្ថ្មទៀតមកឲ្យក្សួងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីធ្វើ 
ទំនើបកម្មជាពិស្សលើប្តិបត្តិការ និងនីតិវិធីរបស់កាំកុងត្ូល។ ដូចបានបញ្ជាក់ពីខងដើម សំណើពីអង្គភាពគ្ប់គ្ងហានីភ័យរបស់កាំកុង 
តូ្លតូ្វបានសម្ចផ្តល់មូលនិធិពីសំណាក់កម្មវិធីគំទ្ការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្ម(TDSP)។  ជាមួយគ្នាន្ះដ្រ  ដូចដ្លបានលើកឡើងពីខងដើម 
ក្សួងពាណិជ្ជកម្មកំពុងធ្វើការងារលើផ្នការព័ត៌មានវិទ្យា     ដើម្បីជួយក្នងុការប្ើប្ស់ប្ព័ន្ធកំុព្យូទ័រដើម្បីច្ញ Co      និងឯកសារផ្ស្ងៗ ទៀតដ្ល 
តូ្វបានផ្ដល់មូលនិធិដោយគម្ងសម្បសមួ្លពាណិជ្ជកម្ម និងការប្កួតប្ជ្ង (TFCP) និងកម្មវិធីគំទ្ការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្ម (TDSP) ។   

  ចំណ្កឯផ្ន្កខងហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តវិញ គឺបាន និងកំពុងបន្តទទួលបានការគំទ្យ៉ាងច្ើនពីសំណាក់ដ្គូអភិវឌ្ឍនានាក្នុងការងារ 
ពង្ីកហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្ប់វិស័យពាណិជ្ជកម្ម។   ប្ទ្សជប៉ុន  កំពុងជួយធ្វើឲ្យប្សើរឡើងចំពោះសំណង់មួយចំនួននៅក្នុងកំពង់ផ្ស្វយ័ត 
កុ្ងព្ះសីហនុ។  ប្ទ្សចិនកំពុងផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ការពងី្កកំពង់ផ្ស្វយ័តកុ្ងភ្នព្ំញ(ផ្ទន្ល)្។  ធនាគរអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ គឺជាមា្ចាស់ 
កម្ចីដ៏ធំសម្ប់ការជួសជុលក្លម្អផ្លូវសំខន់ៗនៅក្នុងតំបន់ទន្ល្ម្គង្គដ៏ធំធ្ង ហើយក៏ជាមា្ចាស់ជំនួយដ៏ធំមួយផងដ្រនៅពីក្យការសា្តារឡើង 
វញិនវូផ្លវូរថភ្លើង (ជាមយួនងឹកណំាតផ់្លវូដល្ត្វូបានធ្វើការសា្តារឡើងវញិលើកដបំងូចនោ្លាះពទីកី្ងុភ្នពំញ្ ទៅកានក់្ងុព្ះសហីនដុ្លទើបនងឹ 
បានបើក)។ ប្ទ្សបារាំង  និងសារជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ (IFC) បានធ្វើការវិនិយោគទៅលើវិស័យហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាកាសយនដា្ឋាន។

៣.៤.  ការកាត់បន្ថយកតា្ត្ខាងក្្

  មិនមានកតា្តាខងក្គួរឲ្យកត់សមា្គាល់ណាមួយហួសពីការគ្ប់គ្ងរបស់រដា្ឋាភិបាល ដ្លធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្ន្កកំណ្ទម្ង់ និងការ 
កសាងសមត្ថភាពន្ះឡើយ។ ជាក់ស្ត្ង វាមិនមានកង្វះខតជំនួយបច្ច្កទ្ស ឬ កង្វះខតឆន្ទៈពីសំណាក់ដ្គូអភិវឌ្ឍក្នុងការផ្ដល់ជូនជំនួយ 
បច្ច្កទ្សបន្ថ្មនៅក្នុងវិស័យដ៏ធំទូលាយន្ះឡើយ។ 

  វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ និងស្ដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ ២០០៨ -២៩០៩ មិនបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ការគំទ្ផ្ន្កជំនួយសម្ប់ពាណិជ្ជកម្មដ្លកំពុងត្បន្ត 
ឬ ដ្លបានសន្យាផ្តល់សម្ប់ការសម្បសម្ួលពាណិជ្ជកម្មនោះឡើយ។ 

៤    លទ្ធផលដ្លសម្ចបាន - ប្សិទ្ធភាពដ្លអាចវាស់វ្ងបាន

  ការដាកឲ់យ្អនវុត្តឯកសាររដ្ឋបាលតម្យួមខុ (SAD) នងិការគប្គ់ង្ហានភិយ័នៅតាមចណំចុត្តួពនិតិយ្របសគ់យដល្ប្ើបស្ប់ព្ន័្ធ 
ស្វ័យប្វត្តិ ASYCUDA មានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើកុងត្ន័រជាច្ើន      ដ្លកំពុងស្ថិតក្មការត្ួតពិនិត្យយ៉ាងព្ញល្ញ។ សូមើលតារាង 
ល្ខ ៣។ ចំនួនមធ្យម ២០% ន្កុងត្ន័រនាំទំនិញចូល និង ១៣% ន្កុងត្ន័រនាំទំនិញច្ញត្ូវបានស្ថិតក្មការត្ួតពិនិត្យយ៉ាងព្ញល្ញ 
(ច្កផ្លូវ ៉ក្ហម ៉) ។ ចំនួនខ្ពស់ជាងន្ះបន្តិចនៅក្នុងទីក្ុងភ្នំព្ញល្ខ ១៥ (PNHH15) បានឆ្លុះបញ្ចាំងជាប្ក្តីអំពីមូលដា្ឋានដ្លថា 
ន្ះគឺជាការត្ួតពិនិត្យចុងក្យគ្បង្អស់ដ្លត្ូវបានធ្វើឡើង។ អគ្គនាយកដា្ឋានគយ និងរដា្ឋាករ (GDCE) បានគូសបញ្ជាក់ថា កាលពីដើម 
ឆ្នាំ ២០១១ ន្ះ ចំនួន ៩០% ន្ការប្កាសនាំចូលត្ូវបានធ្វើរួចរាល់ ហើយទំនិញត្ូវបានបញ្ច្ញក្នុងអំឡុងព្ល ២៤ ម៉ាងក្យពីការ 
ច្ញប្កាស ហើយប្ព័ន្ធ ASYCUDA ត្ូវបានប្ើប្ស់។ 



ការអភិវឌ្ឍវិស័យពាណិជ្ជកម្ម និង ជំនួយសម្្ប់ពាណិជ្ជកម្មនប្ទ្សកម្ពុជា32

  យោងតាមរបាយណ៍ការធ្វើអាជីវកម្មក្នងុឆ្នា ំ២០១១ របស់ធនាគរពិភពលោក   និង  សារជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថអុន្តរជាតិ (IFC) រយៈព្លនំាច្ញ
ត្ូវបានកាត់បន្ថយពីរយៈព្លមធ្យម ៣៧ថ្ង្ កាលពីឆ្នាំ ២០០៧ មកនៅត្ឹមត្ ២២ថ្ង្ ក្នុងឆ្នាំ២០១០ និងរយៈព្លនាំចូលពីរយៈព្លមធ្យម 
៤៥ថ្ង ្កាលពីឆ្នា ំ២០០៧     មកនៅតឹ្មត្ ២៦ថ្ង ្នៅក្នងុឆ្នា២ំ០១០(១១) ។     ពាក់ព័ន្ធការចាត់ចំណាត់ថា្នាក់ប្ទ្សទំាងអស់សម្ប់           ៉ ពាណិជ្ជកម្មឆ្លង 
ដ្ន  � កម្ពុជាមានភាពល្អប្សើរជាងមុនដ្លឡើងពីលំដាប់ទី ១២៦ មកនៅ ១១៨ នៅចនោ្លាះពីឆ្នាំ ២០០៩ - ២០១០(១២) ។ យោងតាមរបាយ
ណ៍ការធ្វើអាជីវកម្មក្នុងឆ្នាំ ២០១១ ដដ្ល កម្ពុជានៅត្ត្ូវការឯកសារបន្ថ្មសម្ប់ការនាំចូល និងនាំច្ញច្ើនជាងបណា្តាប្ទ្សជិតខង 
ខ្លួនទាំងអស់នៅក្នុងអាសា៊ាន (ឯកសារប្ហ្ល ១០មុខ) ។  

៥    បទពិសោធន៍ដ្លទទួលបាន 

  រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពជុា  សម្ចបាននូវការរីកចម្ើនគួរឲ្យកត់សមា្គាល់ក្នងុការក្ទម្ង់ផ្នក្សំខន់ៗមួយចំនួនទាក់ទងនឹងការសម្បសមួ្ល 
ពាណិជ្ជកម្ម ដោយសារត្ខ្លួនមានឆន្ទៈក្នុងការក្ទម្ង់ និងមានការដឹកនាំរឹងមាំទៅលើផ្ន្កដ្លភា្នាក់ងារបានទទួលរងផលប៉ះពាល់។ ការរីក 
ចម្ើនន្ះបានកា្លាយទៅជាករណីមួយដ្លជាពិស្សនៅក្នុងស្វ័យប្វត្តិកម្មគយ និងការអនុវត្តវិធានគ្ប់គ្ងហានីភ័យដោយអគ្គនាយកដា្ឋាន 
គយ និងរដា្ឋាករ (GDCE) ។ 

  វានៅមានភាពជឿនលឿនតិចតួចនៅឡើយនៅក្នុងផ្ន្កត្ួតពិនិត្យឧបសគ្គផ្ន្កបច្ច្កទ្សចំពោះពាណិជ្ជកម្ម និងអនាម័យ និងភូតគម 
អនាម័យ (SPS) ពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្ម។    ចំណុចន្ះកំពុងត្មានការប្បួ្ល    ហើយមានការចាត់វិធានការនានាដើម្បីក្ទម្ង់ និងធ្វើទំនើបកម្ម 
ក្នងុផ្នក្សំខន់ៗន្ការតួ្តពិនិត្យ និងការធ្វើអធិការកិច្ចតាមពំ្ដ្នដ្នទៅលើអនាម័យ និងភូតគមអនាម័យ (SPS) ពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្ម ។ 

  នៅមិនទាន់មានការខ្វះខតធនធានផ្នក្ជំនួយបច្ចក្ទ្សម្ប់គំទ្ឲ្យមានការធ្វើកំណ្ទម្ង  ់ និងការវិនិយោគនៅក្នងុការសម្បសមួ្ល 
ពាណិជ្ជកម្មនៅឡើយទ្។ ការសម្បសម្ួលពាណិជ្ជកម្មអាចជាផ្ន្កមួយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្ម ដ្លទទួលបានជំនួយដ្លមានការ
សម្បសម្ួលច្ើនបំផុត និងល្អបំផុតពីដ្គូអភិវឌ្ឍជាច្ើនសូម្បីត្នៅមុនការដាក់ច្ញនូវអភិក្មគ្បដណ្ដប់លើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម (Trade 
SWAp) របស់កម្ពុជាកាលពីដើមឆ្នាំ ២០០៨។ 

(11) IFC, Doing Business in 2011: Making a Difference for Entrepreneurs – Cambodia, Washington, DC: 2011
(5) Ibid

តារាងល្ខ ១ ៖ សា្ថានភាពក្នុងឆ្នាំ ២០១១ ន្ផ្នការសកម្មភាពទាំង ១២ចំណុច ដ្លបានអនុម័តដោយ  
         ក្ុមការងារអន្តរក្សួងពិស្សស្ដីពីការសម្បសម្ួលពាណិជ្ជកម្ម និងបរិយកាសវិនិយោគ  
         (SITF) នៅក្នុងខ្មិថុនា ឆ្នាំ២០០៤ 

#  
សកម្មភាពដ្លបានឯកភាព
ខ្មិថុនា ឆ្ន្ំ២០០៤  

សកម្មភាពដ្លបានស្នើ
ខ្មិថុនា ឆ្ន្ំ២០០៤

សកម្មភាពដ្លបានអនុវត្ត និងសា្ថ្នភាព
ខ្មិថុនា ឆ្ន្ំ២០០៤

១. បង្កើតក្ុមការងារសម្បសម្ួលពាណិជ្ជកម្ម
ឆ្លងភា្នាក់ងារ/ក្ុមការងារកំណ្ទម្ង់បរិយ 
កាសវិនិយោគ។ 

១. ក្ុមការងារត្ូវបានបង្កើត 
២. ត្ូវការការងារបន្ថ្មលើការធ្វើឲ្យមានក្ិតក្ម

ក្នុងការរៀបចំការងារ ពិធីការទំនាក់ទំនង 
និងល័ក្ខខ័ណ្ឌការងារលម្អិត។  

១. ក្ុមការងាររបស់ SITF ត្ូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុង
ឆ្នាំ ២០០៤ (រួមមាន GDCE MEF MoC, MAFF, MLSW, 
MoI, CDC, កំពង់ផ្ស្វ័យត្នក្ុងព្ះសីហនុ )។ 

២. កិច្ចប្ជុំធ្វើឡើងមិនបានញឹកញាប់។  

២. បង្កើតប្ព័ន្ធវាស់វ្ងការអនុវត្តការងារប្កប
ដោយតមា្លាភាពរួមទាំងការត្ួតពិនិត្យតាមដាន
វិស័យឯកជនផងដ្រ។

១. ចាប់ផ្តើមធ្វើការពិភាក្សាជាមួយនឹងអង្គការវិស័យ
ឯកជនដ្លពាក់ព័ន្ធ

២. បង្កើតសូចនាករ និងវិធីសាស្្តក្នុងការវាស់វ្ង
ការអនុវត្តការងារ

៣.ធនាគរពិភពលោកផ្តល់មូលនិធិដើម្បីបង្កើតវិធី
សាស្្តកាត់បន្ថយព្លវ្លាសម្ប់ប្មូល 
ទិន្នន័យតាមមូលដា្ឋាន និងត្ួតពិនិត្យតាមដាន
តាមព្លកំណត់។  

១. បន្ទប់មួយត្ូវបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងផ្ន្កគយសម្ប់ការ
ប្ជំុជាទៀងទាត់ជាមួយនឹងវិស័យឯកជនដើម្បីពិនិត្យ/ 
ពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដ្លកំពុងត្កើតមាននិងបច្ចប្ុបន្នភាពនានា។ 

២ និង ៣. ការសិក្សាអំពីការកាត់បន្ថយព្លវ្លាក្នងុឆ្នា២ំ០០៥
 និងការធ្វើផ្នទីអំពីដំណើរការពាណិជ្ជកម្ម  ឆ្នាំ ២០១០  
ត្ូវបានរៀបចំឡើងក្មការផ្តល់មូលនិធិព ី
ធនាគរពិភពលោក។ 
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#  
សកម្មភាពដ្លបានឯកភាព
ខ្មិថុនា ឆ្ន្ំ២០០៤  

សកម្មភាពដ្លបានស្នើ
ខ្មិថុនា ឆ្ន្ំ២០០៤

សកម្មភាពដ្លបានអនុវត្ត និងសា្ថ្នភាព
ខ្មិថុនា ឆ្ន្ំ២០០៤

៣. ពិនិត្យឡើងវិញលើដំណើរការសម្បសម្ួល
ពាណិជ្ជកម្មដើម្បីលុបចោលនូវស្ចក្ត ី
សម្ចណាដ្លជាន់គ្នា និងមិនចាំបាច់។  
ដំណើរការន្ះនឹងរួមបញ្ចូលនូវការពិនិត្យឡើង
វិញនិងការធ្វើសនិទានកម្មលើឯកសារយោង 
ន្ការនំាចូល/នំាច្ញ និងការសម្ចលើទម្ង់ 
ត្មយួសមប្ក់ារប្កាសនាំចលូ/ការនាំច្ញ 
ដ្លត្ូប្ើប្ស់ដោយភា្នាក់ងារនិយ័ត 
កម្មទាំងអស់។ 

១. ទទួលអនុវត្តការត្ួតពិនិត្យឡើងវិញ និងការវាយ
តម្ល្លើដំណើរការនានានិងឯកសារសំអាងនា
ព្លបច្ចប្ុបន្ន។ការតួ្តពិនិត្យឡើងវិញគួរធ្វើឡើង 
ដោយមានជំនួយពីខងក្/ ឯករាជ្យ។ 

 ល័ក្ខខ័ណ្ឌយោងសម្ប់ការត្ួតពិនិត្យឡើងវិញ  
 និងការគំទ្ផ្ន្កផ្ដល់ប្ឹក្សា គឺតម្ូវឲ្យមាន។

EC បានគូសបញ្ជាក់អំពីការត្ៀមខ្លួនក្នុងការ 
ផ្តល់ជំនួយបច្ច្កទ្សទៅតាមការស្នើសុំរបស់ 
រដា្ឋាភិបាល។ 

២. អនុវត្តទម្ង់ប្កាសត្មួយសម្ប់រាល់តម្ូវ
ន្ការនាំចូល/ការនាំច្ញ។ 

៣. ត្ួតពិនិត្យឡើងវិញ និងក្សម្ួលលិខិតបទ
ដា្ឋានប្សិនបើចាំបាច់។ 

៤. ផ្តួចផ្តើមដំណើរការកំណត់តម្ូវការ ITរយៈព្ល
វ្ងដើម្បី បន្តផ្សព្វផ្សាយពីនីតិវិធី និងសម្ួលឲ្យ
មានការទទួលយកនូវវិធានអនុវត្តដ្លល្អបំផុត។ 

១. ការសិក្សាមួយដ្លបានធ្វើឡើងកាលពីខ្កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៥
បានបងា្ហាញឲ្យឃើញថា ឯកសារចំនួន ៤៥ ប្ភ្ទតម្ូវឲ្យ
មានសម្ប់ការនាំច្ញ។ 

២ និង ៣. ឯកសាររដ្ឋបាលត្មួយ (SAD)ត្ូវបានណ្នាំឲ្យ
ប្ើជាដំបូង + ឯកសារមិនចាំបាច់នានាត្ូវបានកាត់ចោល
ដោយដាក់ជំនួសវិញនូវឯកសារទាំង ៤៥ មុខនោះ ។ យុទ្ធ
សាស្្តត្ួតពិនិត្យលើហានិភ័យសម្ប់ការសម្បសម្ួល
ពាណិជ្ជកម្មត្ូវបានអនុម័តនៅក្នុងខ្ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៦ 
ដោយអនុក្ឹត្យល្ខ ២១។  SAD ប្បអ្ឡិចត្ូនិចត្ូវ
បានសាកល្បងកាលពីឆ្នាំ ២០០៨។ 

៤. ប្ព័ន្ធ ASYCUDA ត្ូវបានណ្នាំឲ្យប្ើនៅតាមចំណុច
ត្ួតពិនិត្យរបស់គយចំនួន ៥ កន្ល្ង រួមមាន អាកាស
យនដា្ឋានអន្តរជាតិភ្នព្ំញ ផ្ស្ងតួ ៣កន្លង្ក្នងុទីកុ្ងភ្នព្ំញ
និងកំពង់ផ្ស្វ័យត្នក្ុងព្ះសីហនុ ដោយមានជំនួយដំបូង
ពីក្ុមការងារបច្ច្កទ្សរបស់ UNCTAD (បានបញ្ចប់ក្នុង
ឆ្នាំ ២០០៩)។ ប្ព័ន្ធ ASYCUDA ត្ូវបានដាក់ឲ្យដំណើរ
ការដំបូងដោយមិនមានជំនួយបច្ចក្ទ្សអស់រយៈព្ជាង
មួយឆ្នាំ។ ការសិក្សាអំពីតម្ូវការប្ព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាត្ូវ
បានធ្វើឡើងនៅតាមចំណុចត្ួតពិនិត្យតាមព្ំដ្នចំនួន 
១៧ កន្ល្ងទៀតដ្លនៅសល់កាលពីឆ្នាំ២០១០។ ប្ព័ន្ធ 
ASYCUDA ត្ូវចាប់ដំណើរការនៅតាមកន្ល្ងដ្លនៅស
ល់ទាំងប៉ុនា្មានក្នុងអំឡុងឆ្នាំ២០១១ និងដើមឆ្នាំ ២០១២។ 
ម៉ូឌុលប្ព័ន្ធ ASYCUDA ថ្មីត្ូវបានណ្នាំឲ្យប្ើ រួមមាន
ម៉ូឌុលដ្លអនុញ្ញាតឲ្យឈ្មួញកណា្តាលអាចបញ្ជូលទិន្នន័យ 
ដោយផ្ទាល់តាមប្ព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបាន និងម៉ូឌុលអំពីការ
ដោះដូរពាណិជ្ជកម្ម។ 

៤. ដាក់ច្ញនូវយុទ្ធសាស្្ត គ្ប់គ្ងហានិភ័យ
ជារួមដើម្បីច្បាច់បញ្ចូលគ្នា និងធ្វើសនិទាន
កម្មលើតម្ូវការន្ការត្ួតពិនិត្យទាំងអស់
របស់ភា្នាក់ងារត្ួតពិនិត្យផ្ស្ងៗ។

១. បើកវគ្គបណ្ដះុបណា្តាលអំពីការគ្ប់គ្ងហានិភ័យ 
និងអំពីការសុើបអង្គ្តសម្ប់គយ កាំកុងត្ូល 
និងក្ុមមន្្តីរាជការដ្លពាក់ព័ន្ធផ្ស្ងៗទៀត។
ការបណ្ដុះបណា្តាលផ្ដាតលើជំនាញឯកទ្ស
ដ្លមិនមាននៅក្នុងជួររដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា។  
AusAid បានបញ្ជាក់ពីឆន្ទៈក្នុងការផ្ដល់មូលនិធិ
សម្ប់សកម្មភាពប្បន្ះតាមរយៈ CATAF 
តបតាមការស្នើសុំរបស់រដា្ឋាភិបាល។ 

២. បង្កើត និងអនុវត្តយុទ្ធសាស្្តគ្ប់គ្ង
 ហានិភ័យ។ 

១. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យត្ូវបានបង្កើតឡើងដោយអនុក្ឹត្យ
ល្ខ២១ ស្ដពីីការគ្ប់គ្ហានិភ័យ (ខ្មីនា ឆ្នា ំ២០០៦)។ 

២. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យត្ូវបានណ្នាំឲ្យអនុវត្តលើកដំបូង
នៅក្នងុចំណុចតួ្តពិនិត្យតាមពំ្ដ្នចំនួន ៥ កន្លង្ជាកន្លង្
ដ្លត្ូវបានដាក់ឲ្យប្ើប្ព័ន្ធ ASYCUDA រួមមានអាកាស
យនដា្ឋានអន្តរជាតិភ្នំព្ញ ផ្ស្ងួត ៣ កន្ល្ងក្នុងទីក្ុង
ភ្នំព្ញ និងកំពង់ផ្ស្វ័យត្នក្ុងព្ះសីហនុ។ (ផ្ស្ងួត PHN 
MSE-KPM គឺជាផ្ទី៥ ដ្លត្ូវអនុវត្តប្ព័ន្ធ ASYCUDA 
ដ្លចូលជាធរមានកាលពីខ្សីហា ឆ្នាំ ២០១០)។ ជាម្យម 
ការត្ួតពិនិត្យព្ញល្ញ ( �ច្កក្ហម �) នៅក្នុងទីតាំង
៤ កន្ល្ងត្ូវបានកាត់បន្ថយមកនៅត្ឹម ២០% ន្កុងត្ន័រ
នាំចូល និង ១៣% ន្កុងត្ន័រនាំច្ញ។ ការអនុវត្តន្ះ
ទទួលបានផលតាមរយៈការកាត់បន្ថយប្ភ្ទទំនិញ
ហាមឃាត់ពីបញ្ជីដើមប្ហ្លពី ៥០០០ មុខ មកនៅ
ត្ឹម ១៥៣៧ មុខ (អនុក្ឹត្យ ឆ្នាំ ២០០៧)    

៥. ទទួលអនុវត្តការពិនិត្យឡើងវិញតាមយុទ្ធ
សាស្្តលើតួនាទី និងអាណត្តិរបស់កាំកុងត្ូល
ដើម្បីធានាថាខ្លួនបានប្ើប្ស់អ្នកជំនាញ
ច្បាស់លាស់របស់ខ្លួនប្កបដោយផលិតភាព
បំផុតលើការគ្ប់គ្ងគុណភាព។ 

១. ត្ួតពិនិត្យឡើងវិញទ្ង់ទ្យធំលើតួនាទី
ប្តិបត្តកិារ និងការផ្តល់អាណត្តដិល់កំាកុងតូ្ល។
ដើម្បីធានាឲ្យមានភាពឯករាជ្យ ការត្ួតពិនិត្យ
ឡើងវិញគួរធ្វើឡើងដោយអ្នកជំនាញពីខងក្។ 
ល័ក្ខខ័ណ្ឌយោងតម្ូវឲ្យមានការរៀបចំ។ 

២. រដា្ឋាភិបាលត្ូវពិនិត្យលើអនុសាស្្តនានា
និងធ្វើការសម្ចចិត្ត។ 

៣. រៀបចំជាថ្មី និងបណ្ដុះបណា្តាលដល់មន្្តីដ្ល
រងការប៉ះពាល់។ 

៤. វាយតម្ល្ និងត្ួតពិនិត្យតាមដានលើលទ្ធផល។  

១. ផ្នការគ្ប់គ្ងហានិភ័យតាមយុទ្ធសាស្្តរបស់កំាកុងតូ្ល
ត្ូវបានបង្កើតឡើងដោយមានជំនួយពីអ្នកប្ឹក្សាអន្តរជាតិ
មា្នាក់ និងអនុម័តដោយក្សួងពាណិជ្ជកម្មកាល ពី
ឆ្នាំ២០១០។  អង្គភាពគ្ប់គ្ងហានិភ័យរបស់កាំកុងត្ូល
ត្ូវបានបង្កើតឡើងកាលពីខ្កញ្ញា ឆ្នាំ២០១០។

២. សំណើសុំការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពអង្គភាពគ្ប់គ្ងហានិភ័យ
របស់កាំកុងត្ូលត្ូវបានរៀបចំឡើង  និងត្ូវបានសម្ច
ផ្តល់មូលនិធិឲ្យដោយ TDSP ។ 

៣. ប្កាសអន្តរក្សួងស្តីពី   ៉ការអនុវត្តនិងការរៀបចំសា្ថានប័ន
សម្ប់សុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារផ្អ្កលើវិធាន  ៉ចាប់ពី
កសិដា្ឋានផលិត ដល់តុបរិភោគត្ូវបានអនុម័តកាលពីខ្
តុលា ឆ្នាំ២០១០។ ប្កាសស្ដីពីវិធាន SPS របស់ភា្នាក់
ងារផ្ស្ងៗនៅតាមព្ំដ្ន។ 
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#  
សកម្មភាពដ្លបានឯកភាព
ខ្មិថុនា ឆ្ន្ំ២០០៤  

សកម្មភាពដ្លបានស្នើ
ខ្មិថុនា ឆ្ន្ំ២០០៤

សកម្មភាពដ្លបានអនុវត្ត និងសា្ថ្នភាព
ខ្មិថុនា ឆ្ន្ំ២០០៤

៦. បង្កើត និងអនុវត្តសាកល្បងនូវដំណើរការ  �ច្ក 
ច្ញចូលត្មួយ  ៉ ដើម្បីគ្ប់គ្ងការសម្ប 
សមួ្លពាណិជ្ជកម្មក្នងុកំពង់ផ្កុ្ងព្ះសីហនុ។  
ការប្ើប្ស់ស្វយ័ប្វត្តកិម្ម (សូមមើលផ្នក្  
សកម្មភាព ក្មចំណុច ៣ ខងលើ) 

១. ធ្វើការបណ្ដុះបណា្តាលដល់ភា្នាក់ងារគ្ប់គ្ងព្ំ
ដ្ន។ 

២. បង្កើតហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងសំណង់សមស្ប
ដើម្បីឲ្យ   ៉ការិយល័យច្កច្ញចូលត្មួយ  ៉ 
មានដំណើរការល្អ។ 

៣. ពិនិត្យឡើងវិញ និងក្សមួ្លលិខិតបទដា្ឋានដើម្បី
ជម្ះ ចោលនូវឧបសគ្គនានាដ្លរារាំងដល់កា
ម្ចគោលដៅ   ៉ច្កច្ញចូលត្មួយ  ៉។ 

៤. បង្កើត និងអនុវត្តសាកល្បងនូវវិធាន  ៉ច្កច្ញ
ចូលត្មួយ  ៉ នៅក្នុងកំពង់ផ្ក្ុងព្ះសីហនុ។  

១. ប្ព័ន្ធ ASYCUDA នឹងកា្លាយជាប្ព័ន្ធគ្ប់ដណ្ដប់ដ៏សំខន់
មួយន្ច្កច្ញចូលត្មួយ។ គណៈកមា្មាធិការច្កច្ញ
ចូលត្មួយត្ូវបានបង្កើតឡើង

២.  ត្ូវការព្លវ្លាបន្ថ្មទៀតសម្ប់ GDCE និងភា្នាក់ងារ
ពាក់ព័ន្ធដទ្ទៀតក្នុងការត្ួតពិនិត្យឡើងវិញលើវិធីដ្ល្អ
បំផុតក្នងុការរៀបចំបង្កើតច្កច្ញចូលត្មួយដ្លល្អបំផុត
សម្ប់កម្ពជុា។ ការប្ើប្ស់បទដា្ឋាន និងពិធីសារអន្តរជាតិ។
 ការអនុវត្តនឹងត្ូវធ្វើទៅតាមកម្មវិធីការងារន្ច្កច្ញចូល
ត្មួយមួយរបស់អាសា៊ាន។ ប្ទ្សឡាវ វៀតណាម ភូមា 
កម្ពុជាមានព្លរហូតដល់ឆ្នាំ ២០១២ ដើម្បីដាក់ឲ្យប្ើ
ប្ព័ន្ធន្ះ ប៉ុន្ត្ ASEAN-6 មានភាពយឺតយ៉ាវ។   

៧. ណ្នាំឲ្យប្ើថ្ល្ស្វាថ្រស្បតាមអង្គការ
ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក (WTO) ដើម្បីធ្វើ
សនិទានកម្មលើប្ក់បង់ផ្ស្ងៗ ដ្លទើប
ប្មូលបានក្នុងព្លបច្ចុប្បន្ន។ 

១.  ពិនិត្យឡើងវិញលើប្ក់បង់បច្ចប្ុបន្នទំាងអស់ដើម្បី
កំណត់ភាពស្បទៅតាមបទបញ្ញត្តនិានារបស់
អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក (WTO) ។ 

២. បង្កើត និងអនុវត្តប្ព័ន្ធ និងរចនាសម្ពន័្ធប្ក់បង់ថ្មី 
៣. បង្កើត និងអនុវត្តប្ក់បង់សម្ប់ការដាក់ក្នងុ

បញ្ជតីាមវិបសាយ និងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ។ 

១. ការបា៉ាន់ប្មាណលើថ្ល្ចំណាយប្តិបត្តិការគយស្វយ័តត្ូវ
បានបង្កើតឡើង។ ការវិភាគលើថ្លចំ្ណាយសម្ប់ភា្នាក់ងារ
ផ្ស្ងៗទៀតក៏តម្ូវឲ្យមានផងដ្រ។ 
ត្ូវការព្លវ្លាបន្ថ្មទៀត។ 

៨. ផ្សព្វផ្សាយពីដំណើរការ និងកាត់បន្ថយថ្ល្
ចំណាយលើការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មសម្ប់
ការបង្កើតក្ុមហ៊ុន ។  

១. បង្កើតការបណ្ដុះបណា្តាលសម្ប់មន្្តីពាក់ព័ន្ធ 
២. កាត់បន្ថយថ្ល្បង់សម្ប់ការចុះបញ្ជី 
៣.ធ្វើវិមជ្ឈការដំណើរការចុះបញ្ជី
៤.កាត់បន្ថយតម្ូវការភាគហ៊ុនឲ្យនៅទាបបំផុត

តាមដ្លអាចធ្វើបាន។ 
៥. ណ្នំាឲ្យប្ើប្ព័ន្ធចុះបញ្ជតីាមប្បអ្ឡិចតូ្និច។ 

១. ផ្នការព័ត៌មានវិទ្យាបច្ចុប្បន្នសម្ប់ក្សួងពាណិជ្ជកម្ម
 រួមមាន ការបញ្ចូលទៅក្នុងកុំព្យួទ័រសម្ប់ការចុះបញ្ជី
ពាណិជ្ជកម្ម និងវិញ្ញាបនបត្បញ្ជាក់ប្ភពដើមដោយមាន
ជំនួយមូលនិធិពី TFCP និង TDSP។ ក្សួងពាណិជ្ជកម្ម
ចង់ឲ្យមានរីកចម្ើន ហើយគណៈគ្ប់គ្ង់ជាន់ខ្ពស់បាន
សម្ចអនុម័តលើផ្នការផ្ស្ងៗ ។ 

២. ដើមទុនអប្បបរមាសម្ប់ការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មត្ូវបាន
កាត់បន្ថយពី ៥០០០ដុលា្លារ មកនៅត្ឹមត្១០០០ដុលា្លារ។ 
ថ្ល្ចំណាយសម្ប់ការចុះបញ្ជីត្ូវបានកាត់ពី ៦៣០ដុលា្លារ 
មកនៅត្ឹមត្ ១០៥ ដុលា្លារ ប៉ុណោ្ណោះក្នុងឆ្នាំ ២០០៧។ 
រយៈព្លចុះបញ្ជីក៏ត្ូវបានកាត់បន្ថយផងដ្រ។ 

៣. បច្ចុប្បន្នន្ះ វិញ្ញាបនបត្បញ្ជាក់ប្ភពដើមត្ូវបានច្ញ
នៅក្នុងតំបន់ស្ដ្ឋកិច្ចពិស្ស។ កិច្ចពិភាក្សានានាកំពុងត្
ដំណើរការដោយផ្ដាតទៅលើការច្ញវិញ្ញាបនបត្ បញ្ជាក់
ប្ភពដើមដ្លអាចធ្វើបាននៅតាមបណា្តាខ្ត្តសំខន់ៗ 
(ឧ. ខ្ត្តបាត់ដំបង សៀមរាប) ដើម្បីជូយដល់ការពង្ីក
ការនាំអង្ករច្ញ (វិញ្ញាបនប័ត្បញ្ជាក់ប្ភពដើម បច្ចុប្បន្ន
ន្ះមានការច្ញនៅក្នុងទីក្ុងភ្នំព្ញ) ។    

៩. ផ្សព្វផ្សាយពីដំណើរការជូនដំណឹងទៅដល់ក្
សួងការងារ ដើម្បីចាប់ផ្តើមជ្ើសរីស
និយោជិត។ 

ឧបសគ្គព្លវ្លាបានធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ការពិចារ
ណាលម្អិតរបស់ក្ុមការងារកំណ្ទម្ង់។

មានការសម្បសម្ួលលើដំណើរការនៅក្នុងតំបន់ស្ដ្ឋកិច្ច  
ពិស្ស។ គ្មានការផ្លាស់ប្តូរនៅកន្ល្ងផ្ស្ងឡើយ។

១០. ធ្វើសុខដុមនីយកម្មការចុះបញ្ជីសម្ប់ VAT 
ពន្ធនាំចូល ការចុះបញ្ជីក្ុមហ៊ុន ដោយប្ើ
ប្ស់ទម្ង់ដូចគ្នា និងទទួលបានល្ខ
ពិស្សដូចគ្នា។

ឧបសគ្គព្លវ្លាបានធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ការពិចារ
ណាលម្អិតរបស់ក្ុមការងារកំណ្ទម្ង់។

ក្សួងស្ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថបុានដាក់ឲ្យប្ើល្ខអត្តសញ្ញាណ
កម្មត្មួយសម្ប់ VAT និងគយកាលពីចុងឆ្នាំ ២០០៩។

១១. អនុវត្តវិធីផ្តល់រងា្វាន់លើកទឹកចិត្តថា្នាក់ជាតិ
ដើម្បីលើកកម្ពស់ភាព ជាប្ជាពលរដ្ឋ និងអភិ
បាលកិច្ចដ្លមានការសហការបានល្អនៅក្នុង
វិស័យឯកជន

១. បង្កើតគណៈកមា្មាធិការវាយតម្ល្
២. រៀបចំសិកា្ខាសាលាផ្ស្ងៗ
៣. អនុវត្ត និងតួ្តពិនិត្យតាមដាន(ចំណំាៈ សកម្មភាព

នានាដ្លពាក់ព័ន្ធនឹងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមន្ះបច្ចុប្បន្ន
ន្ះកំពុងតូ្វបានអនុវត្តដោយក្សួងពាណិជ្ជម្ម)។ 

១២. ត្ួតពិនិត្យតាមដាន និងរាយការណ៍ ឧបសគ្គព្លវ្លាបានធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ការពិចារ
ណាលម្អិតរបស់ក្ុមការងារកំណ្ទម្ង់។

១. ទម្ង់រាយការណ៍ និងត្ួតពិនិត្យតាមដានមួយចំនួស្ថិត
ក្នុងបរិបទ G-SPF រៀងរាល់ ២ឆ្នាំម្តង។ 

២. គយបានប្ើប្ស់ផ្នការយុទ្ធសាស្្ត ៥ ឆ្នាំ ដើម្បីដឹក
នាំការរីកចម្ើនរបស់ខ្លួនឆ្ពោះទៅមុខ។



35ការអភិវឌ្ឍវិស័យពាណិជ្ជកម្ម និង ជំនួយសម្្ប់ពាណិជ្ជកម្មនៅប្ទ្សកម្ពុជា

តារាងល្ខ ២ ៖ ច្បាប់ អនុក្ឹត្យរបស់រដា្ឋាភិបាល និងប្កាសអន្តរក្សួង

ការគ្ប់គ្ងគយ និងរដា្ឋាករ (សា្ថានភាពដើមឆ្នា ំ២០១១) 
ប្ភពៈ ក្សួងស្ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុអគ្គនាយកដា្ឋានគយ និងរដា្ឋាករ 
គ្ហទំព័រ www.customs.gov.kh (ច្បាប់ និងបញ្ញត្ត)ិ

១. ច្បាប់គយ បានប្កាសឲ្យប្ើប្ស់កាលពីថ្ង្ទី២០ ខ្កក្កដា ឆ្នាំ២០០៧។ 

 ២. អនុក្ឹត្យរបស់រដ្ឋ្ភិបាលល្ខ ២០៩ ស្ដីពីការដក់ឲ្យប្ើប្្ស់បញ្ជីទំនិញហាមឃាត់ និងទំនិញរឹតត្បិត 
ចុះថ្ង្ទី ៣១ ខ្ធ្នូ ឆ្នាំ២០០៧។ 

៣.  ប្កាសរបស់ក្សួង  

 ប្កាសស្ដីពី បញ្ញត្តិ និងនីតិវិធីប្តិវ្ទន៍គយ

 ប្កាសស្ដីពី ការង្កើត និងកិច្ចដំណើរការជើងសារគយ 

 ប្កាសស្ដីពី ការកំណត់តម្ល្គិតពន្ធគយលើទំនិញនាំចូល

 ប្កាសស្ដីពី ភណា្ឌគរគយមានដ្នកំណត់

 ប្កាសស្ដីពី សន្និធិគយបណោ្តាះអាសន្ន 

 ប្កាសស្ដីពី ការបង្វិលសងវិញនូវពន្ធ និងអាករគយ

 ប្កាសស្ដីពី និមុត្តិធានា

 ប្កាសស្ដីពី ការរាយការណ៍ ការធ្វើចរាចរ ការធ្វើសន្និធិ និងការដឹកជញ្ជូនទំនិញនាំច្ញ 

 ប្កាសស្ដីពី ការនាំចូលបណោ្តាះអាសន្នតាមរបបប្វ្សន៍កាលិក 

 ប្កាសស្ដីពី ការគ្ប់គ្ងឯកសារ បញ្ជីគនណ្យ្យ កំណត់ត្ និងព័ត៌មានផ្ស្ងៗទៀតអំពីការនំាច្ញ និងនាំចូល

 ប្កាសស្ដីពី ការកំណត់មុខទំនិញដ្លត្ូវលើកល្ងពន្ធ និងអាករ

 ប្កាសស្ដីពី នីតិវិធីគ្ប់គ្ងទំនិញលើកល្ងពន្ធ និងអាករ

 ប្កាសស្ដីពី ការគ្ប់គ្ងទំនិញគ្មានការទាមទារ 

 ប្កាសស្ដីពី ការនាំច្ញទំនិញបណោ្តាះអាសន្ន 

 ប្កាសស្ដីពី ការអនុញ្ញាតឲ្យបំព្ញទម្ង់ការគយនៅក្ការិយល័យគយ 

 ប្កាសស្ដីពី ការពង្ីកវង់អំណាចគយ 

 ប្កាសស្ដីពី សវនកម្មក្យព្លបញ្ច្ញទំនិញពីគយ ដោយទីចាត់ការគយ និងរដា្ឋាករ 

 ប្កាសស្ដីពី ការឆ្លងកាត់គយ 

 ប្កាសស្ដីពី នីតិវិធីគយពិស្សសម្ប់អនុវត្តក្នុងតំបន់ស្ដ្ឋកិច្ចពិស្ស

 ប្កាសស្ដីពី នីតិវិធីន្ការគ្ប់គ្ងទំនិញកំណត់ពិស្ស 

 ប្កាសស្ដីពី ការដឹកជញ្ជូន ការច្កចាយ និងការកាន់រក្សាទំនិញនៅក្នុងដ្នគយ 

 ប្កាសស្ដីពី ការប្ើប្ស់ព័ត៌មានដ្លទទួលបានពីមន្្តីគយ 

 ប្កាសស្ដីពី ការសម្ុះសម្ួលបទល្មើសគយ 

 ប្កាសស្ដីពី អត្ពន្ធគយ និងចំណាត់ថា្នាក់អត្ពន្ធលើមុខទំនិញ 

 ប្កាសស្ដីពី ការច្កចាយជារងា្វាន់

៤.    គោលការណ៍ណ្នាំដ្លបានអនុម័ត

 ស្ចក្ដីណ្នាំល្ខ ៥៨៣ ចុះថ្ង្ទី៣១ ខ្មិថុនា ឆ្នាំ២០០៨ ស្ដីពីការអនុវត្តសវនកម្មក្យព្លបញ្ច្ញទំនិញលើកដំបូង

 សៀវភៅណ្នាំនៅក្នុងនាយកដា្ឋានគយ និងរដា្ឋាករ

 ស្ចក្តីណ្នាំល្ខ ៧៩០ ចុះថ្ង្ទី២៨ ខ្សីហា ឆ្នាំ២០០៨ និងនីតិវិធីសម្ប់ការឆ្លងកាត់គយ

៥. អនុក្ឹត្យ និងប្កាសសំខាន់ៗ
 ប្កាសស្ដីពី នីតិវិធីន្ការបង់ពន្ធ និងអាករ និងពន្ធដ៏ទ្ទៀតលើទំនិញនាំចូល និងទំនិញនាំច្ញ

 ប្កាសស្ដីពី ការរាយការណ៍អំពីទំនិញនាំចូល 

 ប្កាសស្ដីពី ការកំណត់អាត្ការប្ក់បំណុល

 ប្កាសស្ដីពី នីតិវិធីសម្ប់ការរឹបអូសជាបណោ្តាះអាសន្ននូវទំនិញ ឯកសារផ្ទ្រទំនិញ ឯកសារ និងសមា្ភារៈផ្ស្ងទៀត

 ប្កាសស្ដីពី ការរឹបអូស (បទល្មើស) របាយការណ៍

 ប្កាសស្ដីពី នីតិវិធីបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ 

 ប្កាសស្ដីពី ការលើកល្ងពន្ធ អាករសម្ប់អ្នកធ្វើដំណើរ កម្មករ និងអ្នកឆ្លងកាត់ព្ំដ្ន 

 អនុក្ឹត្យស្ដីពី ការអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្ីគយអនុវត្តតួនាទីនៅក្ដ្នគយ និងផ្តល់ការអនុញ្ញាតដល់មន្្តីគយបរទ្សអនុវត្តតួនាទីនៅក្នុងដ្នគយ។ 



ការអភិវឌ្ឍវិស័យពាណិជ្ជកម្ម និង ជំនួយសម្្ប់ពាណិជ្ជកម្មនប្ទ្សកម្ពុជា36

តារាល្ខ ៣ ៖ ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យ

ការរៀបចំ SAD សម្្ប់ការនាំចូល

ការិយាល័យ សរុប
ក្ហម លឿង ខៀវ ប្តង

SAD ភាគរយ SAD ភាគរយ SAD ភាគរយ SAD ភាគរយ

PNH01 19868 3861 19.43% 3553 17.88% 11621 58.49% 762 3.84%

PNH15 504 245 48.61% 168 33.33% 76 15.08% 1 0.20%

PNH19 6286 1546 24.59% 2015 32.06% 2518 40.06% 162 2.58%

PNH20 4004 462 11.54% 1425 35.59% 2075 51.82% 31 0.77%

SHV11 44348 8921 20.12% 21329 48.09% 12293 27.72% 385 0.87%

G.T. 75010 15035 20.04% 28490 37.98% 28583 38.11% 1341 1.79%

ការរៀបចំ SAD សម្្ប់ការនាំច្ញ

ការិយាល័យ សរុប
ក្ហម លឿង ខៀវ ប្តង

SAD Percent SAD Percent SAD Percent SAD Percent

PNH01 14049 1729 12.31% 667 4.75% 11401 81.15% 252 1.79%

PNH15 168 53 31.55% 42 25.00% 75 44.64% 0 0.00%

PNH19 31 2 6.45% 14 45.16% 15 48.39% 0 0.00%

PNH20 138 6 4.35% 64 46.38% 68 49.28% 0 0.00%

SHV11 1792 340 18.97% 193 10.77% 1155 64.45% 78 4.35%

G.T. 16178 2130 13.17% 980 6.06% 12714 78.59% 330 2.04%

ព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា  
ជាតិ សាសនា ព្ះមហាក្សត្

នាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋករ កម្ពុជា 
ក្ុមការងារគម្ោងថ្នាក់ជាតិន្ ASYCUDA

ការរៀបចំ SAD សម្ប់ឆ្នាំ 2010: អាត្ការត្ួតពិនិត្យលើហានីភ័យលើ ទីតាំងរបស់ ASYCUDA ទាំងអស់

ឧបសម្ព័ន្ធ ១

Note:

PNH01 = 30  នាំចូល និង 15 SADs នាំច្ញត្ូវបានលុបចោល

PNH15 = 13  នាំចូល និង 00 SAD នាំច្ញត្ូវបានលុបចោល

PNH19 = 03  នាំចូល និង 00 SAD នាំច្ញត្ូវបានលុបចោល

PNH20 = 02  ការនាំចូល និង 00 SAD នាំច្ញត្ូវបានលុបចោល 

SHV11 = 36  ការនាំចូល និង 02 SAD នាំច្ញត្ូវបានលុបចោល

SAD G.T. មិនរាប់បញ្ចូលការលុបចោលការនាំចួល ៧២  និងការនាំច្ញ ០៩

PNH01 = ការិយល័យគយ និងរដា្ឋាករអាកាសយនដា្ឋានអន្តរជាតិភ្នំព្ញ 

PNH15 = អនុសាខគយ និងរដា្ឋាករផ្ស្ងួត MSE-KPM 

PNH19 = អនុសាខគយ និងរដា្ឋាករផ្ស្ងួត តិចស្៊ុន  

PNH20 = អនុសាខគយ និងរដា្ឋាករផ្ស្ងួត ត្ងឡាយ  TENG LAY DRY PORT 

SHV11 = អគ្គនាយកដា្ឋានគយ និងរដា្ឋាករ ការិយល័យ Asycuda សាខក្ុងព្ះសីនុ

SAD= ឯកសាររដ្ឋបាលត្មួយ 

ក្ហម = ការត្ួតពិនិត្យរូបវ័ន្តព្ញល្ញ

លឿង = ស្ថិតក្មការត្ួតពិនិត្យឯកសារបញ្ជាក់ 

ខៀវ = ស្ថិតក្មសវនកម្មក្យការបញ្ច្ញទំនិញ 

ប្តង = បញ្ច្ញភា្លាមៗ 

G.T. = សរុបរួម

Total = ចំនួនសរុបន ្of SAD

Offi. = ការិយល័យ
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 ការពង្ីក និងការធ្វើពិពិធកម្ម
 ការនាំអង្គរ ច្ញរបស់កម្ពុជា 

Photo by:  Oxfam
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Iv. ការពងី្ក និងការធ្វើឲ្យមានភាពសម្បូរប្បសម្ាប់ 
 ការនាំអង្គរច្ញរបស់កម្ពជុា 

ស្ចក្តីសង្ខ្ប

 ផលិតកម្មស្ូវបានរីកលូតលាស់យ៉ាងឆប់រហ័សនៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុជាក្នុងអំឡុងព្លប៉ុនា្មានឆ្នាំចុងក្យន្ះ។ រហូតមក 
ដល់ព្លបច្ចុប្បន្នន្ះ រាល់បរិមាណដ្លលើសក្នុងស្ុកទាំងអស់ត្ូវបាននាំច្ញក្នុងទម្ង់ជាស្ូវទៅកាន់ប្ទ្សវៀតណាមនិង 
ប្ទ្សថ្ដ្លមកដល់ប្ទ្សទាំងន្ះស្ូវត្ូវបានក្ច្ន្ ហើយបាននាំច្ញក្នុងទម្ង់ជាអង្ករ ហើយទទួលបានតម្ល្បន្ថ្មយ៉ាង 
ច្ើន។ ក្នុងអំឡុងព្ល៣ឆ្នាំ ចុងក្យន្ះ មានសមាគមតូចមួយន្ក្ុមរោងមា៉ាសុីនកិនស្ូវខ្នាតធំ និងមានកមា្លាំងខ្លាំងបានចាប់ផ្តើម 
ធ្វើការនាំច្ញអង្ករ។ ចាប់ផ្តើមពីកាលពី ៣ ឬ ៤ឆ្នាំមុនដ្លស្ទើរត្គ្មានការនាំអង្ករច្ញសោះនោះ ការនាំច្ញក្នុងឆ្នាំ ២០១០ - 
២០១១ នឹងកើនឡើងដល់ ៥០.០០០ ទៅ ៦០.០០០តន ហើយអាចនឹងមានការកើនឡើងប៉ុនា្មានពាន់តនទៀតក្នុងអំឡុងព្ល
ប៉ុនា្មានឆ្នាំខងមុខ។ 

 ដើម្បីគំទ្ដល់ការជំរុញការនាំច្ញអង្ករ រដា្ឋាភិបាលបានសម្ចច្ញគោលនយោបាយនាំអង្ករច្ញកាល  ពីខ្កក្កដា 
ឆ្នា ំ២០១០ ដ្លផ្តាតលើការខិតខំបឹ្ងប្ងរបស់ក្សួងពាក់ព័ន្ធនានាក្នងុការជម្ះចោលនូវឧបសគ្គទំាងឡាយ។ គោលនយោបាយ 
ន្ះបានកំណត់នូវគោលដៅដ៏មាន មហិច្ឆតា គឺនាំច្ញអង្គរឲ្យបាន ១ លានតនក្នុងឆ្នាំ ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៥ - ២០១៦។ ក្ពីការ  
ទទួលបានផលចំណ្ញពីវិស័យអង្ករន្ះផ្ទាល់ ការអនុវត្ត និងភាពជោគជ័យន្គោលនយោបាយន្ះផ្តល់នូវបទពិសោធន៍ដ៏មាន 
តម្លស្ម្ប់រាជរដា្ឋាភិបាលក្នងុការបង្កើតនូវគោលនយោបាយ ស្ដៀងគ្នាន្ះសម្ប់វិស័យនំាច្ញផលិតផលកសិឧស្សាហកម្មដ្ល 
មានគោលដៅ ដើម្បីពង្ីក និងធ្វើពិពិធកម្ម។ 

(១៣)     អ្នកស្វជ្វជាច្ើនបានកំពុងធ្វើការងារទៅលើសងា្វាក់ផលិតកម្មស្ូវរបស់កម្ពុជា ហើយមានការបា៉ាន់ប្មាណខុសៗគ្នាអំពីបរិមាណនាំច្ញស្ូវតាមសមាមាត្ (ផ្លូវការ និងក្ផ្លូវការ) 
ចនោ្លាះពី ២ លាន ទៅ ៣ លានតន ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ ២០០៨-២០០៩។ ករណីសិក្សាន្ះប្ើប្ស់ការបា៉ាន់ប្មាណក្នុងលំដាប់ទាបជាងដ្លអ្នកស្វជ្វទាំងនោះមើលឃើញថាមានភាពសុីគ្នា 
ច្ើនជាមួយនឹងលំដាប់ដ្លបានបា៉ាន់ប្មាណដោយក្ុមមា្ចាស់មា៉ាសុីនកិនស្ូវ និងអ្នកនាំច្ញធំៗបំផុតមួយចំនួនរួមទាំង Green Trade ផងដ្រសម្ប់អំឡុងឆ្នាំ ២០០៩-២០១០ និង 
២០១០-២០១១។ ភាពខុសគ្នាត្ងត្កើតច្ញពីភាពមិនដូចគ្នាន្ការបា៉ាន់ប្មាណលើការបាត់បងក្យព្លប្មូលផល និងការប្ើប្ស់ក្នុងស្ុក។ តាមការសិក្សាព្លបច្ចុប្បន្ន  
ដោយ Tom Slayton,ចំណង់ជើង  A Road Map for Cambodian Rice Export, ខ្ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៩។  ដោយ DAI,ចំណងជើង Rice Sector Value Chain, ឆ្នាំ ២០០៨។ ដោយ Gergely, 
Baris, និង Meas,ចំណងជើង An Economic Survey of the Rice Sector in Cambodia, AFD, ខ្វិច្ឆកា ឆ្នាំ ២០១០ និងក្សួងពាណិជ្ជកម្ម   អង្គភាអសងា្វាក់ផលិតកម្ម ចំណងជើង Rice Sector 
Profile, ខ្កញ្ញា ឆ្នាំ២០១០។ 

១   បញ្ហាដ្លត្ូវបានដោះស្ាយ

 ដោយសារត្មានការរីកចម្ើនគួរឲ្យកត់សមា្គាល់លើផ្ន្កទិន្នផលដោយសារត្មានគ្ប់ពូជល្អជាងមុន ផលិតកម្មស្ូវនៅក្នុងប្ទ្ស
កម្ពុជាបានការកើនឡើងយ៉ាងឆប់រហ័សក្នុងអំឡុងព្លប៉ុនា្មានឆ្នាំចុងក្យន្ះ ដ្លកើនពី ៤,៥ លានតនអំឡុងឆ្នាំ ២០០៣-២០០៤ ដល់ 
៧,៥ លានតន ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ ១០០៧-២០១០។ បច្ចុប្បន្នន្ះកម្ពុជា គឺជាប្ទ្សធំជាងគ្ទី ១៤ លើពិភពលោកខងផលិតកម្មស្ូវដ្លឈរ 
បនា្ទាប់ពីប្ទសថ្ (ទី ៧) វៀតណាម (ទី ៥) និងឥណ្ឌូណ្សុី (ទី៣) ក្នុងចំណោមបណា្តាប្ទ្សអាសា៊ាន។ ប្ទ្សចិននិងឥណា្ឌគឺជាប្ទ្ស 
ពីរដ្លផលិតស្ូវធំជាងគ្បង្អស់ ។ 

 ស្បគ្នាជាមួយនឹងការកើនឡើងជាលំដាប់នូវការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្ុក បរិមាណកើនឡើងន្ផលិតផលរបស់កម្ពុជាកំពុងត្ូវបានធ្វើការនាំ 
ច្ញ។ រហូតមកដល់ព្លបច្ចប្ុបន្នន្ះ ការនំាច្ញរបស់កម្ពជុាតូ្វបានធ្វើឡើងក្នងុទម្ង់ជាសូ្វដ្លមិនមានការក្ច្នក្្យពីប្មូលផលភា្លាមៗ 
ពីក្នុងស្ ហើយដឹកជញ្ជូនតាមរថយន្តទៅកាន់ប្ទ្សវៀតណាម និងប្ទ្សថ្ជាទីដ្លស្ូវត្ូវបានក្ច្ន្ បនា្ទាប់មកត្ូវបាននាំច្ញបន្ត 
ទៀត។ ប្ទ្សថ្ និងវៀតណាម គឺជាប្ទ្សនាំច្ញធំបំផុតនៅលើពិភពលោក។ ភាគច្ើនបំផុតន្ការនាំច្ញស្ូវរបស់កម្ពុជា គឺមាន 
លក្ខណៈ �ក្ផ្លូវការ ៉ ហើយការតាមដានមានកម្ិតទាបតាមរយៈការប្ើប្ស់វិធីសាស្្តវាស់វ្ងស្ថិតិពាណិជ្ជកម្មធម្មតាៗ (ទិន្នន័យនាំច្ញ 
ជាផ្លូវការ ឬ ស្ថិតិដ្លបងា្ហាញដោយបណា្តាប្ទ្សដ្លនាំចូល)។ ស្បព្លជាមួយគ្នាន្ះដ្រ ក្ុមអ្នកស្វជ្វបានប្ើប្ស់វិធានមួយ 
ដ្លផ្អ្កលើទិន្នន័យផលិតកម្មសរុប និងការប្ើប្ស់ក្នុងស្ុកដើម្បីធ្វើការបា៉ាន់សា្មានអំពីទិន្នផលសរុបដ្លត្ូវបាននាំច្ញ។ សូមមើលតារាង 
ល្ខ ១។ ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ ២០០៨-២០០៩ ស្ូវជិត ១,៦លានតនត្ូវបានបា៉ាន់ប្មាណថា ត្ូវបាននាំច្ញពីកម្ពុជា ដ្លស្ទើត្ទាំងអស់គឺ 
ជាស្ូវ។ គិតត្ឹមឆ្នាំ ២០១០-២០១១ ចំនួននោះមានការកើនឡើងជាង ២ លានតន ដ្លមួយផ្ន្កន្ការកើនឡើងនោះ គឺជាអង្ករ ។(១៣) 



39ការអភិវឌ្ឍវិស័យពាណិជ្ជកម្ម និង ជំនួយសម្្ប់ពាណិជ្ជកម្មនៅប្ទ្សកម្ពុជា

 (១៤)រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា យុទ្ធសាស្្តសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្ម ឆ្នាំ ២០០៧  ដាក់ច្ញនៅរាជធានីភ្នំព្ញ ខ្ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៧
 (១៥) រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា ឯកសារគោលនយោបាយស្តីអីការបង្កើនផលិតកម្មស្ូវ និងការនាំច្ញអង្ករ  អនុម័តដោយទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្្តី រាជធានីភ្នំព្ញ ថ្ង្ទី២៥ ខ្កក្កដា ឆ្នាំ២០១០ 
 (១៦)អង្គភាពខ្ស្សងា្វាក់់តម្ល្  នាយកដា្ឋានជំរុញការនាំច្ញ ក្សួងពាណិជ្ជកម្ម ព័ត៌មាន និងយុទ្ធសា្រស្ដអំពីវិស័យអង្ករ  រាជធានីភ្នំព្ញ ខ្កញ្ញា ឆ្នាំ២០១០
 (១៧)ដោយ IFC, Doing Business 2011: Cambodia, ទីក្ុងវា៉ាសុីងតន DC ឆ្នាំ ២០១១ 
  (១៨)រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា Policy Paper on the Promotion of Paddy Production and Rice Export, អនុម័តដោយទីស្ដីការណៈរដ្ឋមន្្តី រាជធានី ភ្នំព្ញ ថ្ង្ទី ២៥ ខ្កក្កដា ឆ្នា ណ២០១០ 
  (១៩)ការបា៉ាន់សា្មានផ្អ្កលើទិន្នន័យ និងព័ត៌មានដ្លទទួលបានពី អគ្គនាយកដា្ឋានគយ និងរដា្ឋាករកម្ពុជា(GDCE) . 

ការវិភាគយុទ្ធសាស្្តសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មដ្លបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកាលពីឆ្នាំ ២០០៧ របស់កម្ពុជា  គឺ យុទ្ធសាស្ត្សមាហរណកម្មពា
ណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៧ (CTIS 2007)   បានកំណត់ការនាំច្ញស្ូវថា ជាវិស័យមួយក្នុងចំណោមវិស័យនាំច្ញដ្លមានសកា្ដានុពលទាំង 
១៩ ដ្លត្ូវបានដឹងថា មានកាលានុវឌ្ឍភាពសម្ប់កម្ពុជាក្នុងការធ្វើពិពិធកម្ម លើមូលដា្ឋាននាំច្ញបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួន រួមមានតាមរយៈ 
ការសម្ួលសងា្វាក់តម្ល្ និងការពង្ីកទីផ្សារចូលទៅក្នុងទីតាំងភូមិសាស្្តថ្មីៗ។(១៤) 

២  គោលដៅដ្លត្ូវបន្ត 

  គោលដៅរបស់កម្ពជុា គឺតូ្វរំកិលច្ញឲ្យឆ្ងាយពីភាពជាអ្នកនំាច្ញសូ្វដ៏ចម្បងមួយមកជាអ្នកនំាច្ញអង្ករដ៏ចម្បងវិញ           ដូច្នះ្តូ្វធ្វើការ 
បង្កើនខ្ស្សងា្វាក់តម្ល្ រក្សាឲ្យបាននូវចំណ្កន្តម្ល្បន្ថ្មដ្លកំពុងមានកំណើនឡើង និងចាកច្ញឆ្ងាយពីការពឹងផ្អ្កក្នុងព្លបច្ចុប្បន្នរបស់
ខ្លួនទៅលើការនាំច្ញដ្លមានតម្ល្ទាបទៅកាន់ប្ទ្សជិតខងទាំងពីររបស់ខ្លួន។ គោលនយោបាយរបស់រដា្ឋាភិបាលបានដាក់ច្ញនូវគោល
ដៅនាំអង្ករច្ញឲ្យបាន ១ លានតនក្នុងឆ្នាំ ២០១៥-២០១៦(១៥) ។ ក្នុងព្លរៀបចំករណីសិក្សាន្ះ កិច្ចសមា្ភាសន៍ត្ូវបានធ្វើឡើងជាមួយនឹង
រោងមា៉ាសុីនកិនស្ូវធំៗមួយចំនួនដ្លមានសមត្ថភាពអាចបំព្ញតាមបរិមាណ និងបទដា្ឋានរបស់ប្ទ្សហើយបានបងា្ហាញថា ការនាំច្ញអង្ករ 
ជាច្ើនពាន់តនអាចសម្ចបានភាគច្ើននៅក្នុងអំឡុងព្លពីរឆ្នាំ។ 

៣   បញ្ហាប្ឈមដ្លបានជួបប្ទះ និងកត្តានាំទៅរកភាពជោគជ័យ

៣.១ ការពង្ីកសមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់ការនាំច្ញអង្ករ និងការបង្កើតទីផ្សារថ្មីៗ

  ដើម្បីឲ្យប្ទ្សកម្ពុជាឆ្លើយតបទៅនឹងគោលដៅរបស់ខ្លួនក្នុងការពង្ីកការនាំច្ញអង្ករដ៏ច្ើនសន្ធឹកសនា្ធាប់ ចាំបាច់ត្ូវធ្វើការ
ដោះស្យបញ្ហាជាច្ើនក្នុងព្លបច្ចុប្បន្នន្ះ ដ្លក្នុងនោះមានបញ្ហាសំខន់ៗបំផុតមួយចំនួនដូចជា(១៦)  ៖ 
  ១. ការបង្កើនផលិតភាព និងគុណភាពស្ូវ
  ២. ការបង្កើនកិច្ចសម្ួលពាណិជ្ជកម្ម (បនា្ទាបថ្ល្ចំណាយ រួមទាំងថ្ល្ដឹកជញ្ជូន និងកាត់បន្ថយរយៈព្លក្ច្ន្) 
  ៣. ការបង្កើនសមត្ថភាពកិនស្ូវ និងគុណភាពអង្ករ និងកាត់បន្ថយថ្ល្ចំណាយលើការកិនស្ូវ (ជាពិស្សថ្ល្ចំណាយលើថាមពល) 
  ៤. ការបំព្ញទៅតាមបទដា្ឋានទីផ្សារនាំចូល (គុណភាព និងអនាម័យ និងភូតគមអនាម័យ [SPS]) 
  ៥. ការបង្កើតទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសន្យាទីផ្សារក្ប្ទ្សថ្មីៗ
   ៦. ការបង្កើនលទ្ធភាពប្ើប្ស់ទុនសម្ប់ដំណើរការមា៉ាសុីនកិនស្ូវ។

  គណុភាព នងិផលតិភាពគប្ព់ជូមានភាពល្អបស្ើរយ៉ាងច្ើនក្នងុអំឡងុពល្ប៉នុា្មានឆ្នាចំងុកយ្ន្ះ។       ទោះជាយ៉ាងន្ះក្ត ី      តាមការ 
ពិចារណាភាគច្ើន ចំណុចន្ះនៅត្ជាផ្ន្កមួយដ្លត្ូវធ្វើការក្លម្អដដ្ល។  ការគ្ប់គ្ងទឹក និងប្ព័ន្ធស្ចស្ព្វក៏ជាផ្ន្កដ្លត្ូវត្
ធ្វើការក្លម្អ និងវិនិយោគផងដ្រ។ 

  ថ្ល្ចំណាយមធ្យមលើការនាំច្ញសម្ប់កុងត្ន័រល្ខ ២០ មួយទូ គឺ ថ្ល្៧៣២ ដុលា្លារ ច្ញពីកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៩ បើប្ៀបធៀប 
ទៅនឹងប្ទ្សឥណ្ឌណ្ូសីុ គឺ ៧០៤ដុលា្លារ             និងប្ទ្សថ្ ៦២៥ដុលា្លារ ដ្លជាប្ទ្សពីរជិតខងមានការប្កួតប្ជ្ងក្នងុការនំាអង្ករច្ញ(១៧) ។ 
សំខន់ជាងន្ះទៀត   ការចំណាយលើការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោក    គឺមានកម្ិតខ្ពស់បើប្ៀបធៀបទៅនឹងប្ទ្សថ្ និងវៀតណាម (១៥ដុលា្លារ/
តន/១០០គីឡូម្៉ត្ បើប្ៀបធៀបជាមួយនឹងប្ទ្សថ្ចំណាយតឹ្មត្ ៤ដុលា្លារ    និងវៀតណាម ៧,៥ ដុលា្លារ)(១៨) ។    ជាមួយគ្នាន្ះដ្រ ឧបមាថា 
អាចសម្ចបានការនាំអង្ករច្ញក្នុងចំនួន ១ លានតន និងឧបមាថា កុងត្ន័រល្ខ ២០ មួយទូរផ្ទុកអង្ករបាន ២៤តន នោះនឹងមានកុងត្ន័រ 
បហ្ល្ ៤២ ០០០ ទរូ ឬ លើសពនី្ះនងឹត្វូការប្ើបស្ឆ់្លងកាតត់ាមចក្ត្តួពនិតិយ្គយ     នងិចក្ព្ដំន្សប្ចប្ាប ់ដល្ធ្វើឲយ្មានកំណើនជតិ 
២៥% លើសចំនួនកុងត្ន័របច្ចុប្បន្នដ្លមានប្ហ្ល ១៨០ ០០០ ទូរ (គ្ប់ប្ភ្ទ) ត្ូវបានចរាចរតាមច្កត្ួតពិនិត្យស្បច្បាប(់១៩) ។  
ជាក់ស្ដ្ងដំណើរការន្ះនឹងទាមទារឲ្យមានការក្លម្អនូវហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្បសម្ួលពាណិជ្ជកម្មផ្ស្ងៗ។ 



ការអភិវឌ្ឍវិស័យពាណិជ្ជកម្ម និង ជំនួយសម្្ប់ពាណិជ្ជកម្មនប្ទ្សកម្ពុជា40

(២០)Dr. Ralf Muller, ប្សកកម្មរោងមា៉ាសុីនកិនស្ូវកម្ពុជាទៅកាន់ទី្វបអឺរ�ុប របាយការណ៍ប្សកកម្ម ក្សួងពាណិជ្ជកម្ម /TDP,ខ្តុលា ឆ្នាំ២០១០ 
(២១)គណៈកមា្មាអឺរ�ុប កសិកម្ម និងការអភិវឌ្ឍជនបទ៖ ស្ូវ  ឆ្នាំ ២០១១

 សមត្ថភាពកិនស្ូវក្នុងឆ្នាំ ២០១០ នាព្លបច្ចុប្បន្នដ្លអាចបំព្ញតាមបទដា្ឋានជាតិសម្ប់ការនាំច្ញអង្ករ គឺនៅមានកម្ិតសម្ប ់
រោងមា៉ាសីុនកិនសូ្វធំៗមួយចំនួនរបស់កម្ពជុា និងក្នងុលំដាប់ពី ៥០ ០០០ ទៅ ៦០ ០០០ តន ។  ត្ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដោយសារត្ការ 
វិនិយោគថ្មីៗធំៗន្រោងមា៉ាសុីនកិនស្ូវធំៗចំនួន ៣ បន្ថ្មទៀត ធ្វើឲ្យសមត្ថភាពកើនឡើងយ៉ាងឆប់រហ័សដល់បរិមាណប្ហ្ល ២៥០ ០០០ 
ទៅ ៣៥០ ០០០ តន ក្នងុអំឡុងព្ល ១៨ ខ្ក្យ    ឬ ប្ហាក់ប្ហ្លន្ះ។      ថ្លចំ្ណាយលើផលិតកម្ម      ជាពិស្សការចំណាយលើភ្លើងអគ្គសិនី 
នៅត្ជាកតា្តាមួយដ៏សំខន់ ប្សិនបើរោងមា៉ាសីុនកិនសូ្វមិនមានលទ្ធភាពប្ើប្ស់ប្ភពថាមពលផ្ស្ងដ្លមានតម្លទ្ាបនោះទ្ (រាប់បញ្ចលូ 
ទាំងការប្ើប្ស់អងា្កមសម្ប់ផលិតថាមពលផងដ្រ) ។ 

 ក្ុមរោងមា៉ាសុីនកិនស្ូវសម្ប់នាំច្ញភាគច្ើនក៏ត្ូវធ្វើការក្លម្អគុណភាពផលិតផលរបស់ខ្លួន និងបទដា្ឋានអនាម័យ និងភូតគម 
អនាមយ័ (SPS) ផងដរ្ ដើមប្បីពំញ្តាមតម្វូការទផីស្ារនាចំលូ។    កយ្ពដីណំើរបស្កកម្មនាពល្ថ្មីៗ ទៅកានទ់្វបីអរឺបុ (ខក្ញ្ញា ឆ្នា២ំ០១០) 
ក្មជំនួយហិរញ្ញប្បទានរួមពី AFD UNDP TRADE និង GTZ  ក្ុមរោងមា៉ាសុីនកិនស្ូវរបស់កម្ពុជាទាំងអស់ដ្លបានចូលរួមក្នុងដំណើរទស្សន 
កិច្ចន្ះ បានចង្អលុបងា្ហាញពីបទពិសោធន៍ដ៏មានសារៈសំខន់ដ្លពួកគត់ទទួលបានពីដំណើរទស្សនកិច្ចន្ះ(២០) ។         បច្ចក្វិទ្យាក្ច្នថ្្មដ្ីលកំពុងតូ្វ 
បានដាក់ឲ្យប្ើនាព្លបច្ចប្ុបន្ននឹងជួយដល់ដំណើរការន្ះ  ជាពិស្សក្នងុការក្លម្អគុណភាពន្ការកិន (និងកាត់បន្ថយភាគរយអង្ករបាក់)។

 អ្វីដ្លគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺថា កតា្តាមួយក្នុងចំណោមកតា្តានានាដ្លអាចនឹងរឹតត្បិតលើអាត្ដ្លរោងមា៉ាសុីនកិនស្ូវអាចមាន 
លទ្ធភាពពងី្កការនំាច្ញរបស់ខ្លនួនោះ គឺសមត្ថភាពក្នងុការជ្ៀតចូលទៅកាន់ទីផ្សារថ្មីៗ     និងការបង្កើតទំនាក់ទំនង   និងកិច្ចសន្យាធុរកិច្ចថ្មីៗ ។ 
ការយកចិត្តទុកដាក់នាព្លបច្ចប្ុបន្នន្ះ គឺទៅលើទីផ្សាររបស់សហគមន៍អឺរ�បុដោយសារមានការលុបចោលពន្ធស្បតាម EBA (មានសុពលភាព 
កាលពីខ្កញ្ញា ឆ្នា២ំ០០៩)។ រោងមា៉ាសីុនកិនសូ្វមួយចំនួនក៏អាចបង្កើតទំនាក់ទំនង    និងឱកាសដើម្បីនំាច្ញទៅកាន់ប្ទ្សរុស្សីុបានផងដ្រ។ 
អាជា្ញាធរគយក្ុងព្ះសីហនុ បានចង្អុលបងា្ហាញថា ការនាំច្ញអង្ករជាង ៩០% ដ្លបានឆ្លងកាត់តាមកំពង់ផ្រន្ះនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១០ គឺមាន 
គោលដៅទៅកាន់សហគមន៍អរឺ�ុប ឬ ទៅប្ទ្សរុស្សី។  សម្ប់រយៈព្លខ្ល ីទផី្សារទាំងន្ះ គឺជាឱកាសដ៏ល្អ ប៉ុន្ត្សម្ប់រយៈព្លវ្ង ទផី្សារទាំង 
នោះនៅមិនទាន់ជាទីផ្សារនាំចូលដ៏ធំនៅឡើយទ្។ 

 បណា្តាប្ទ្សក្នងុសហគមន៍អឺរ�បុនំាអង្ករចូលប្ហ្ល ១ លានតនជារៀងរាល់ឆ្នា ំ     បើធៀបទៅនឹងការនំាចូលសរុបរបស់ពិភពលោកដ្ល 
មានប្ហ្ល ៣៣ លានតនក្នុងមួយឆ្នាំ (២០០៨-២០០៩)  ដ្លតិចជាង ៣% ន្ការនាំចូលរបស់ពិភពលោក។ បរិមាណន្ការនាំចូលមាន 
សភាពនៅទ្ឹងយ៉ាងខ្លាំងកាលពីប៉ុនា្មានឆ្នាំចុងក្យន្ះ(២១) ។  ការនាំចូលប្ហ្ល ១០% របស់ប្ទ្សក្នុងទ្វីបអឺរ�ុប គឺជាប្ភ្ទអង្ករ Japonica  
ហើយនៅសល់ ៩០% ទៀតគឺជាប្ភ្ទអង្ករ Indica។ កម្ពុជាផលិតអង្ករប្ភ្ទ Indica។ យោងតាមពាណិជ្ជកររបស់សហគមន៍អឺរ�ុប គឺថា 
កម្ពុជាអាចនឹងនាំអង្ករដល់ទៅ ១០០ ០០០ តនចូលទៅក្នុងសហគមន៍អឺរុប ហើយចំនួន ៤០ ០០០ តនទៀតនាំចូលទៅប្ទ្សរុស្សុី។ 
ដូច្ន្ះ ទីផ្សារផ្ស្ងៗទៀតនឹងចាំបាច់ត្ូវបង្កើតឡើងសម្ប់រោងមា៉ាសុីនកិនស្ូវរបស់កម្ពុជាដើម្បីធ្វើការនាំច្ញឲ្យបានបរិមាណកាន់ត្ច្ើន។ 
ប្តិបត្តិកររោងមា៉ាសុីនកិនស្ូវមួយចំនួនចាប់ផ្តើមរុករកទីផ្សារនៅសហរដ្ឋអាម្រិក និងអា្រហ�ិក។ ជាងន្ះទៅទៀត វាក៏មានឱកាសផងដ្រនៅ 
ក្នុងតំបន់អាសុី  ដ្លអាចធ្វើបាន  រួមមានតាមរយៈកិច្ចព្មព្ៀងរវាងរដា្ឋាភិបាល  និងរដា្ឋាភិបាល  ដូចករណីក្នុងប្ទ្សហ្វីលីពីនជាដើម។  

 តារាងល្ខ ២ និងល្ខ ៣ បងា្ហាញពីផ្សារដ្លសកម្មបំផុតចំនួន ២០ លំដាប់លើគ្បង្អស់សម្ប់  អ៉ង្ករស � និង  អ៉ង្ករបាក់    ផ្៉ស្ងៗពីគ្នា     
ន្ះបើតាមវិធីសាស្្តរបស់មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដ្លច្បាច់បញ្ចលូគ្នានូវទីផ្សារនំាចូល       អត្កំណើនន្ការនំាចូល      និងអត្ថប្យោជន៍ 
លើពន្ធដ្លបណា្តាអ្នកនាំច្ញកម្ពុជាទទួលបាន បើប្ៀបធៀបទៅនឹងអ្នកប្កួតប្ជ្ងផ្ទាល់បំផុតរបស់ខ្លួន។ ជាទូទៅ ពួកគ្កំណត់ទិសដៅទៅ 
តំបន់អា្រហ�ិកដ្លក្ុមប្ទ្សតំបន់ឈូងសមុទ្ និងប្ទ្សក្នុងតំបន់អាសុីផ្ស្ងទៀត ដ្លជាគោលដៅថ្មីមួយចំនួនក្នុងចំណោមគោលដៅថ្មី
ដ្លមានការទាក់ទាញបំផុត។ 

 ជាចុងក្យ បញ្ហាសំខន់មួយទៀតនោះ គឺលទ្ធភាពទទួលបានទុនសម្ប់ដំណើរការ។ ទន្ទឹមនឹងព្លដ្លក្ុមរោងមា៉ាសុីនកិនស្ូវ 
ធំៗបំផុត អាចមានលទ្ធភាពផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសម្ប់ការវិនិយោគថ្មីលើវិស័យកិនស្ូវនោះ កិច្ចការមួយក្នុងចំណោមកិច្ចការចាំបាច់បំផុតជា
ច្ើនដ្លពួកគត់ប្ឈមនោះ គឺលទ្ធភាពទទួលបានទុនសម្ប់ដំណើរការដោយសារត្ពួកគត់ត្ូវផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសម្ប់ទិញស្ូវ និង 
ដើម្បីជួយដល់កសិករក្នុងការទិញពូជ និងជី។ 

៣.២. ការសម្បសម្ួល និងការគាំទ្គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋ្ភិបាល

 ដើម្បីដោះស្យបញ្ហាទំាងនោះបាន ទីស្ដកីារគណៈរដ្ឋមន្្តបីានសម្ចច្ញនូវ ឯកសារគោលនយោបាយស្ដពីីការលើកកម្ពស់ផលិតកម្ម 
សូ្វ   និងការនំាច្ញអង្ករ  នៅថ្ងទ្ៅ២៥ ខ្កក្កដា ឆ្នា២ំ០១០។   គោលនយោបាយន្ះបានដោះស្យបញ្ហាសំខន់ៗខងលើ។   ឯកសារន្ះតូ្វ 
បានធ្វើស្ចក្តីព្ងដោយឧត្តមក្ុមប្ឹក្សាស្ដ្ឋកិច្ចជាតិ (SNEC) ដ្លជាភា្នាក់ងារស្វជ្វមួយរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្្តីក្មការដឹកនាំ 
របស់ក្សួងស្ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (MEF)។ តារាងល្ខ ៤ ផ្ដល់នូវស្ចក្ដីសង្ខ្បអំពីគោលនយោបាយន្ះ។ 



41ការអភិវឌ្ឍវិស័យពាណិជ្ជកម្ម និង ជំនួយសម្្ប់ពាណិជ្ជកម្មនៅប្ទ្សកម្ពុជា

(២២)TDSP ឬ កម្មវិធីទ្ទ្ង់ការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មត្ូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីគំទ្គោលបំណងនានារបស់អភិក្មគ្ប់ដណ្ដប់លើវិស័យពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និងអនុវត្តដោយក្សួងពាណិជ្ជកម្ម។  
      កម្មវិធីន្ះទទួលហិរញ្ញប្បទានពីមូលនិធិក្មអាណត្តិព្យាលភាពរបស់មា្ចាស់ជំនួយចម្ុះ (MDTF) ក្មការគ្ប់គ្ងរបស់ធនាគរពិភពលោក និងទទួលមូលនិធិពីសហគមន៍អឺរ�ុប  
      Danida និង UNIDO ។

 ដើម្បីឲ្យមានប្សិទ្ធភាព     គោលនយោបាយន្ះត្ូវការការសម្បសម្ួលក្នុងកម្ិតណាមួយក្នុងចំណោមក្សួងពាក់ព័ន្ធជាច្ើន។ 
គោលនយោបាយន្ះបញ្ជាក់ថា គណៈកមា្មាធិការគោលនយោបាយស្ដ្ឋកិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុនឹងត្ូវទទួលបន្ទុកធ្វើការត្ួតពិនិត្យតាមដាន និងសម្ប 
សម្ួលនៅកម្ិតគោលនយោបាយ ក្សួងកសិកម្ម រុកា្ខាប្មាញ់ និងន្សាទ (MAFF) ហើយក្សួងពាណិជ្ជកម្ម (MoC) នឹងទទួលខុសត្ូវ 
ចំពោះការអនុវត្តវិធានការសំខន់ៗជាច្ើន ហើយក្សូងស្ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគរជាតិន្កម្ពុជា (NBC) ត្ូវអនុវត្តផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុ។ 
ក្នុងព្លន្ះ គោលនយោបាយន្ះមានគោលដៅរួមច្បាស់លាស់ (នាំអង្ករច្ញឲ្យបាន ១ លានតន) និងគោលដៅច្បាស់លាស់នានាពាក់ព័ន្ធ 
នឹងជំនួយហិរញ្ញវត្ថដ្ុលមានការកើនឡើងចំពោះវិស័យន្ះ និងប្តិបត្តកិរនៅក្នងុវិស័យន្ះ។    នៅក្នងុផ្នក្ផ្ស្ងៗទៀត គោលនយោបាយន្ះមិន 
មានរៀបរាប់លម្អតិអំពីគោលដៅន្ការអនុវត្តការងារចំពោះអ្វដ្ីលក្សួងនានាមានការរំពឹងទុក   និងមិនមានយន្តការច្បាស់លាស់ដើម្បីគំទ្ដល់ 
ការត្ួតពិនិត្យតាមដានផ្ទាល់ជាងន្ះលើការអនុវត្តរបស់ខ្លួនឡើយ។ 

៣.៣. ជំនួយសម្្ប់ពាណិជ្ជកម្ម 

 អំឡុងព្លប៉ុនា្មានឆ្នាំកន្លងមកន្ះ កម្ពុជាបានទទួលជំនួយយ៉ាងច្ើនពីប្ទ្សអូស្តា្លីនិងជប៉ុននៅតាមកម្ិតកសិដា្ឋានជាពិស្ស 
ផ្តាតលើគ្ប់ពូជ  ការងារច្ូតកាត់ និងក្យការប្មូលផល ប្ព័ន្ធស្ចស្ព ទិន្នផលនិងផលិតភាពជាដើម ។ល។  ជំនួយន្ះមានសារៈ 
សំខន់ណាស់ក្នុងការចាប់ផ្តើមជាថ្មីនូវវិស័យស្ដ្ឋកិច្ចកសិកម្មដ្លពឹងផ្អ្កយ៉ាងខ្លាំងលើអង្ករ      និងទទួលរងការខ្ទ្ចខ្ទាំដោយសារសង្គា្មជា 
ច្ើនឆ្នាំនិងអស្ថ្រភាព។ 

 នាព្លថ្មីៗ ន្ះ គម្ងជំនួយពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មសម្ប់ការអភិវឌ្ឍ និងសមភាព (TRADE) របស់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្ជាជាតិ  
(UNDP) គម្ងការក្ច្ន្កសិកម្មរបស់ សារជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ (IFC) (មូលនិធីពីសហគមន៍អឺរ�ុប) GTZ ក៏ដូចជា ទីភា្នាក់ងារបារាំងសម្ប ់
ការអភិវឌ្ឍ (AFD) បានផ្តាតការយកចិត្តទុកដាក់លើការរៀបចំរោងមា៉ាសុីនកិនស្ូវ ដើម្បីបំព្ញតម្ូវការទីផ្សារនាំចូល និងសិក្សាអំពីទីផ្សារ 
ទាំងនោះ។ ចនោ្លាះពីឆ្នាំ ២០០៨ មកដល់ដើមឆ្នាំ ២០១១ មា្ចាស់ជំនួយទាំងនោះបានផ្តល់មូលនិធិឲ្យក្ុមរោងមា៉ាសុីកិនស្ូវទាំងនោះដើម្បីសិក្សា 
នងិបង្កើតទនំាកទ់នំងអាជីវកម្មនៅក្នងុទផីស្ារតំបនអ់ា្រហ្វកិ ខងតប្ងូ (បស្កកម្មមយួ) នងិទផីស្ារក្នងុសហគនអ៍រឺ�បុ (បស្កកម្ម ៣)។ លើសពនី្ះ 
ទៀត រោងមា៉ាសុីនកិនស្ូវត្ូវបាននាំទៅចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីទីផ្សារអ្នកលក់-អ្នកទិញភាគខងត្បូង ដ្លរៀបចំឡើងនៅក្នុងទីក្ុង ហូជីមិញ 
នៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៩។ ជំនួយបច្ច្កទ្សបន្ថ្មក្នុងការរុករកទីផ្សារផ្ស្ងទៀតនៅតំបន់អា្រហ្វិក ដ្លជាទីផ្សាររបស់ប្ទ្ស ក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្ 
និងទីផ្សារនៅអាសុីក៏នឹងមានផលល្អផងដ្រក្នុងទស្សនៈន្ការប្កួតប្ជ្ងនាព្លអនាគត។ 

 សារជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ (IFC)    និងធនាគរពិភពលោកំពុងរកវិធីផ្តល់មូលនិធិតាមយន្តការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានផ្ស្ងៗដ្លមានការ 
អំពាវនាវក្មគោលនយោបាយស្ូវ។ ទីភា្នាក់ងារបារាំងសម្ប់ការអភិវឌ្ឍ (AFD) អាចនឹងចូលរួមជាផ្ន្កខ្លះនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្ឹងប្ងទាំង 
នោះ។ ទីភា្នាក់ងារបារាំងសម្ប់ការអភិវឌ្ឍ (AFD) រួមជាមួយនឹងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្ជាជាតិ (UNDP) បានធ្វើហិរញ្ញប្បទានដល់ 
សន្និសីទអ្នកជំនាញមួយស្តីពីជំនួយហិរញ្ញវត្ថុក្នុងឆ្នាំ ២០០៩ ដ្លជួយត្ួសត្យផ្លូវសម្ប់អនុសាស្្តមួយចំនួនដ្លមានបញ្ចូលទៅក្នុង 
គោលនយោបាយន្ះ។ ធនាគរអភិវឌ្ឍអាសុី និងកម្មវិធីគំទ្ការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្ម (TDSP) បានកំពុងនឹងធ្វើការងារលើបញ្ហាបទដា្ឋាន 
បច្ច្កទ្ស  និងអនាម័យ  និងភូតគមអនាម័យ (SPS) រួមទាំងផ្ន្កដ្លបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ការនាំច្ញផងដ្រ(២២) ។ 

 ទន្ទឹមព្លដ្លជំនួយសម្ប់ពាណិជ្ជកម្មកំពុងត្ូវបានកំណត់គោលដៅយ៉ាងល្អសមស្បចំពោះ បញ្ហាដ្លត្ូវការយកចិត្តទុកដាក់ 
ការសមប្សម្លួនជ្នំយួសមប្ព់ាណជិ្ជកម្មខងភាគរីដា្ឋាភបិាលហាកម់ានលក្ខណៈមនិហកល់ោតខ្លាងំរហតូមកដលប់ច្ចបុប្ន្នន្ះនៅក្នងុផ្នក្ 
ពិស្សមួយន្ះ។ ជាមួយនឹងអភិក្មគ្បដណ្ដប់លើវិស័យកសិកកម្ម និងអភិក្មគ្បដណ្ដប់លើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម និងលើពីន្ះទៀត ធ្វើឲ្យ 
គោលនយោបាយនាំច្ញអង្ករកំពុងផ្ដល់នូវគន្លឹះសំខន់ៗ មួយចំនួនដល់រដា្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើឲ្យមានប្សិទ្ធភាពកាន់ត្ខ្លាំងឡើងទៅលើការ 
សម្បសម្ួលជំនួយសម្ប់ពាណិជ្ជកម្ម។ 

៣.៤. ការកាត់បន្ថយកតា្ត្ខាងក្្  

 ក្នងុអំឡុងព្លវ្ង តមូ្វការសម្ប់ការនំាចូលអង្ករនៅលើទីផ្សារពិភពលោក គឺជាមុខងារមួយន្កតា្តាពីរ គឺ កំណើនប្ជាជន និងកំណើន 
ចំណូលរបស់មនុស្សមា្នាក់ៗ។ ជំហានដំបូងនឹងមានទំនោរជំរុញឲ្យមានតម្ូវការ ជំហានបនា្ទាប់នឹងជំរុញឲ្យមានការធា្លាក់ចុះ ។ ក្នុងអំឡុងព្លខ្លី  
ល័ក្ខខ័ណ្ឌអាកាសធាតុនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់តម្ូវការនាំចូល។   កតា្ដាផ្ស្ងៗទាំងន្ះគឺហួសពីការគ្ប់គ្ងរបស់កម្ពុជា ឬ ហួសពីការគ្ប់គ្ង 
របស់ក្ុមប្តិបត្តិការរោងមា៉ាសុីនកិនស្ូវរបស់ខ្លួន។  អត្កំណើន ៦% នាព្លបច្ចុប្បន្នក្នុងការនាំចូលអង្កររបស់ពិភពលោក គឺជាអត្មធ្យម 
ប៉ុន្ត្វានៅត្មានការអនុគ្ះដល់បណា្តាអ្នកនាំច្ញរបស់កម្ពុជា។  
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(២៣)ការបា៉ាន់ប្មាណសម្ប់ឆ្នាំ ២០០៩-២០១០ របស់ Green Trade និងដកស្ង់ពី Gergely, Baris, and Meas, An Economic Survey of the Rice Sector in Cambodia, 
         AFD, ខ្វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១០។ 
(២៤)ការបា៉ាន់ប្មាណសម្ប់ឆ្នាំ ២០១០-២០១១ របស់ Green Trade និងផ្អ្កលើសមត្ថភាពន្មា៉ាសុីនកិនស្ូវ ដ្លបំព្ញ បានទៅតាមបទដា្ឋានទីផ្សារអន្តរជាតិដ្លមានស្ប់ក្នុង 
      ប្ទ្សកម្ពុជា ដូចកាលពីចុងឆ្នាំ ២០១០ (ប្ហ្លជា ៥៥ តន/ម៉ាង) 
(២៥)ផ្អ្កតាមការងារតាមមូលដា្ឋានៈ ខ្ម្សា ឆ្នាំ ២០១១ រោងមា៉ាសុីនកិនស្ូវមួយត្ូវបានបើក ដ្លត្បាល់កិនថ្មីមួយមានសមត្ថភាពផលិតបាន ១០០តន/ម៉ាង ហើយរោងមា៉ាសុីន 
      ពីរផ្ស្ងទៀត  គ្ងនឹងដំឡើងត្បាល់ថ្មីចំនួនពីរទៀតដ្លមានសមត្ថភាពផលិត ប្ហាក់ប្ហ្លគ្នា។ 

 នៅពីលើ និងបន្ថ្មលើអាជីវកម្មផ្ទាល់ ការនាំច្ញនាព្លបច្ចុប្បន្នទៅកាន់សហគមន៍អឺរ�ុប និងរុស្សុី កំពុងផ្តល់ឲ្យកម្ពុជានូវឱកាស 
៉ខ្ស្កោងសិក្សា  ៉ ដ៏មានសារៈសំខន់។   ទោះជាយ៉ាងណា វានឹងមានហានិភ័យក្នុងការសន្មតថា ច្កន្ឱកាសបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងទីផ្សារនោះនឹងល្ង 
មានទៀត លុះតត្ក្ម្ពជុា បានដោះសយ្នូវបញ្ហាបឈ្មមយួចនំនួដល្កពំងុធ្វើឲយ្ចុះខស្ាយដលក់ារបក្តួបជ្ង្របសខ់្លនួ។ អ្នកនាចំលូដល្ 
ត្ៀមបង់ប្ក់បន្ថ្មក្ដំបូងដើម្បីបង្កើតភាពសម្បូរបប្ចំពោះប្ភពផ្គត់ផ្គង់របស់ខ្លួននឹងមិនចង់បង់បក្់បន្ថ្មក្ន្ះក្នុងរយៈព្លមធ្យម 
ឬ រយៈព្លវ្ងនោះទ្។  ដូចដ្លបានគូសបញ្ជាក់ បច្ច្កវិទ្យាកិនស្ូវនឹងមានភាពប្សើរឡើងជាមួយនឹងគុណភាព និងបទដា្ឋានអនាម័យ 
និងភូតគមអនាម័យ (SPS) ប៉ុន្ត្ ថ្ល្ដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោក និងថ្ល្ចំណាយលើថាមពលគឺមានកម្ិតខ្ពស់ និងជាកតា្តាអវិជ្ជមានខ្លាំង។ 

 លើសពីន្ះទៀត ការទទួលបានអត្ថប្យោជន៍ពីពន្ធគយនាព្លបច្ចុប្បន្នរបស់កម្ពុជាស្ថិតក្ម EBA អាចនឹងមិនបញ្ចប់ទ្ ប្សិនបើ 
ពន្ធគយក៏ត្ូវបានកាត់បន្ថយចំពោះអ្នកប្កួតប្ជ្ងដ្លមិនម្នជាប្ទ្សក្ីក្នោះ (រួមមានប្ទ្ស ថ្ និងវៀតណាម)។ ការគំរាមកំហ្ង 
ក្នុងការប្កួតប្ជ្ងដ៏ចម្បងមួយទៀតសម្ប់ការនាំច្ញរបស់កម្ពុជាគឺប្ទ្សភូមា ដ្លជាប្ទ្សមានសមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់ដ៏មានសកា្ដានុពល 
ខ្លាងំកា្លា និងដ្លល័ក្ខខ័ណ្ឌក្នងុការជ្ៀតចូលទីផ្សារអាចនឹងប្បួ្លប្សិនបើសា្ថានភាពនយោបាយរបស់ប្ទ្សន្ះមានការផ្លាស់ប្តរូដ្រនោះ។

 ជាការពិតណាស  ់       រដា្ឋាភិបាលក៏តូ្វមានការខ្វាយខ្វល់ផងដ្រអំពីកំណើនយ៉ាងលឿនដ្លអាចកើតមានទាក់ទងនឹងតម្លទី្ផ្សារពិភពលោក 
ដ្លជាលទ្ធផល អាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារក្នុងស្ុក។ ដូច្ន្ះហើយ ន្ះគឺជាលទ្ធភាពមួយដ្លវិធានការបណោ្តាះអាសន្នដ្លដាក់កម្ិតលើ
ការនាំច្ញ អាចនឹងតម្ូវឲ្យអនុវត្ត ដើម្បីបងា្ករការហក់ឡើងលឿនន្តម្ល្អាហារមូលដា្ឋានដ៏សំខន់បំផុតរបស់ប្ទ្ស ដូចដ្លបានកើតឡើង
នៅក្នុងរដូវកៅ្តាក្នុងឆ្នាំ ២០០៩។ វិធានការប្បន្ះត្ូវបានអនុញ្ញាតដោយអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក។ 

៤   លទ្ធផលដ្លទទួលបាន - ប្សិទ្ធភាពដ្លអាចវាស់វ្ងបាន

 កម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលដំបូងន្ចំណុចផ្លាស់ប្តូរ។      ត្ឡប់ទៅពាក់កណា្តាលឆ្នាំ ២០០០ ការនាំច្ញអង្ករ គឺមិនមានសារៈសំខន ់
នោះទ្។  ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ ២០០៩-២០១០ ការនាំច្ញមានបរិមាណប្ហ្លជា ២០ ០០០ តន(២៣) ។ ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ ២០១០-២០១១បរិមាណ 
នាំច្ញន្ះអាចនឹងកើនដល់  ៥០ ០០០ ទៅ ៦០ ០០០ តន(២៤)។ ការនាំច្ញទៅគ្ប់ទិសទីក្នុងបរិមាណចនោ្លាះពី២៥០ ០០០ ទៅ 
៥០០ ០០០ តន ទំនងជាអាចសម្ចបានក្នុងអំឡុងព្លប៉ុនា្មានឆ្នាំខងមុខ(២៥) ។  

៥   បទពិសោធន៍ដ្លទទួលបាន

  ការផ្លាស់ប្តូរពីការនាំច្ញស្ូវដ្លមានតម្ល្ទាបទៅជាការនាំច្ញអង្ករដ្លមានតម្ល្ខ្ពស់នឹងនាំឲ្យមានបទពិសោធន៍ជោគជ័យមួយ 
ន្ការពង្ីក និងការធ្វើពិពិធកម្មសម្ប់បរិមាណនាំច្ញរបស់កម្ពុជា។

  គោលនយោបាយនំាច្ញអង្ករ អាចជាមគ្គទ្ុសក៍ មួយសម្ប់គោលនយោយ     ន្វិស័យស្ដៀងគ្នាសម្ប់ឱកាសន្ការនំាច្ញផលិតផល 
កសិពាណិជ្ជកម្ម។ កង្វះគោលនយោបាយប្បន្ះនៅក្នុងវិស័យផ្ស្ងៗទៀត (ឧ. គ្ប់សា្វាយចន្ទី ដំឡូងមី កៅស៊ូ សូត្ និងផលិតផលផ្ស្ង 
ទៀត) មានន័យថា ជាញឹកញាប់អាជីវកម្មត្ងត្ខ្វះខតការគំទ្ដ្ល ខ្លួនអាចនឹងត្ូវការដើម្បីធ្វើឲ្យកាន់ត្មានប្សិទ្ធភាពឡើង ហើយជំនួយ 
សម្ប់ពាណិជ្ជកម្មអាច នឹងបាត់បង់ប្សិទ្ធភាពជាងការដ្លស្ថិតក្មការដឹកនាំដ្លកាន់ត្រឹងមាំ និងកាន់ត្ច្បាស់លាស់របស់រដា្ឋាភិបាល។ 
ជាការពតិ ន្ះគជឺាកង្វលដ់ល្ត្វូបានលើកឡើងដោយក្មុដគ្អូភវិឌឍ្ខ្លនួឯងផ្ទាល ់    ដល្ចងឃ់ើញមានភាពចប្ាសល់ាសជ់ាងនោះ ទាកទ់ងនងឹ 
ការផ្តាតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើគោលនយោបាយនានានៅតាមកមិ្តផ្នក្នំាច្ញជាលក្ខណៈបុគ្គល ដើម្បីផ្តល់ការណ្នំាដ្លប្សើរឡើង 
សម្ប់ជំនួយរបស់ខ្លួន។ 
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ស្ូវ

៧.១៧៤.០០០តន 
(១០០%)

ទុកពូជ 
៣៥៩.០០០ តន 

(៣% )

ចំណីសត្វ 
២១៥.០០០តន 

(៣% )

ស្ូវនាំច្ញទៅវៀតណាមៈ 
 ១.០៤២.០០០ តន 

 (១៥% )

ស្ូវនាំច្ញទៅថ្ៈ 
៥៦១.០០០ តន  

(៨% )

ចំណ្កប្ើប្ស់ដោយកសិករ 
(មា៉ាសុីនកិនប្បបូរាណ) 

២.៦៧៣.០០០តន (៣៧% )

ការបាត់បង់ក្យ 
ប្មូលផល 

១.២៥៦.០០០តន 
(១៨% )

ចំនួនលើសសម្្ប់តម្ូវការ 
របស់មនុស្ស 

៥.៣៤៦.០០០តោន 
(១០០%)

ស្ូវកិនក្នុងរោងមា៉្សុីនក្នុងស្ុក 
១.០៦៩.០០០តោន (១៥%)   

=៦៧៤.០០០ តោន អង្ករ 

បរិមាណលើសក្នុងទីផ្សារ
២.៦៧៣.០០០តោន 

(៣៧%)

នាំច្ញៈ
២០.០០០តោនអង្ករ 

បរិមាណលក់ក្នុងទីផ្សារក្នុងស្ុកៈ 

៦៥៤.០០០ តន (៨% )

តារាងល្ខ ១ ៖ តារាងតម្ល្អង្កររបស់កម្ពុជា (២០០៨-២០០៩)

ប្ភព ៖ Tom Slayton, ផ្នទីបងា្ហាញផ្លូវសម្ប់ការនាំច្ញស្ូវរបស់ប្ទ្សកម្ពុជា, ខ្ឧសភា ឆ្នាំ២០០៩ ធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មដោយអង្គភាពខ្ស្ចងា្វាក់តម្ល្ន្ក្សួងពាណិជ្ជកម្ម 
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ប្ភព ៈ អង្គភាពខ្ស្ចងា្វ្ក់តម្ល្ន្ក្សួងពាណិជ្ជមក្ម

ចំណំ ៈ ទីផ្សារដ្លមានការទាក់ទាញតូ្វបានកំណត់ដោយផ្អក្លើសន្ទស្សន៍រួមផ្សំដ្លរួមបញ្ចលូនូវទំហំន្ការនំាចូលបច្ចប្ុបន្នតាមប្ទ្សក្នងុឆ្នា ំ២០០៨    
  កំណើនន្ការនំាចូលក្នងុអំឡុងឆ្នា ំ២០០៤-២០០៨ ពន្ធគយដ្លតូ្វបានអនុវត្តនៅក្នងុប្ទ្សកម្ពជុា និងគុណប្យោជន៍/

ចំណំ ៈ ទន្ទមឹនឹងការប្ើប្ស់ទិន្នន័យឆ្នា ំ២០០៤-២០០៨ តារាងន្ះ និងតារាងបន្តទៀតមាន ការក្តមូ្វ និងសន្មត់ពីពន្ធគយ ០% ន្ការលើកល្ងពន្ធគ្ប់ប្ភ្ទលើកល្ង 
  ត្អាវុធសម្ប់កម្ពជុា ទៅកាន់បណា្តាប្ទ្សរបស់សហភាពអឺរ�បុ (ដ្លចូលជាធរមាននៅក្នងុខ្កញ្ញា ឆ្នា២ំ០០៩) 

តារាងល្ខ ២ ៖ ទីផ្សារទាក់ទាញបំផុតទាំង ២៥  សម្ប់អង្កររបស់កម្ពុជា ឆ្នាំ ២០០៨ (HS 100630)

ទីផ្សារ

ការនាំ
ច្ញរបស់
កម្ពុជាទៅ
កាន់ទីផ្សារ
(១.០០០ដុល្លរ្)

ការនាំចូល

សរុបទៅ 

ក្នុងទីផ្សារ 

ពីជុំវិញ 

ពិភពលោក

ចំណ្ក

ទីផ្សារនា ំ

ចូលទូទាំង 

ពិភពលោក

កំណើន

តម្ល្ទីផ្សារ

(អាចមាន 

ការប្្

ប្ួល)

កំណើន 

តម្ល្ទីផ្សារ

(មានការ 

ប្្ប្ួល 

ទាំងស្ុង)

ពន្ធ

អនុវត្ត

ចំពោះ

កម្ពុជា

ផល 

ប្យោជន៍ 

ពន្ធសម្្ប ់

កម្ពុជា (+) 

ឬ ការ 

បាត់បង់ផល 

ប្យោជន៍ (-)

អ្នកប្កួត 

ប្ជ្ងធំៗ

ក្នុងទីផ្សារ

១. អារា៉ាប់ រួមអ្មីរ�្ត 0 ១.៤៩៨.៩៨៤ ៩,០ ៤០ ៨១៣.៣៥៦ ០% ០% ឥណា្ឌ បា៉ាគីសា្ថាន ថ្

២. អ៊ីរ�ង់ ០ ១.១១៣.៥៨៤ ៦,៦ ៣៣ ៤៤៤.៤០១ ៤% ០% អារា៉ាប់រួម បា៉ាគីសា្ថាន  
អ៊ុយរា៉ាហា្គាយ

៣. អារា៉ាប៊ីសាអូឌីត ០ ១.១៤៥.៤១២ ៦,៨ ២១ ៦១២.៥៥០ ០% 0% ឥណា្ឌ បា៉ាគីសា្ថាន 
សហរដ្ឋអាម្រិក

៤. ហ្វីលីពីន ០ ១.៩៥១.០៦៥ ១១,៦ ៦៥ ១.៦៨៨.៧៣៨ ៥០% ០% វៀតណាម ថ្ 
សហរដ្ឋអាម្រិក

៥. សហរដ្ឋអាម្រិក ០ ៥៣២.១៣៩ ៣,២ ២០ ២៧៤.៨៨១ ០% ១% ថ្   ឥណា្ឌ  ចិន

៦. មា៉ាឡ្សុី ៥៩៩ ៦៥៣.៧៦៣ ៣,៩ ៤៨ ៥១៧.៤៨៥ ៤០% ០% ថ្ វៀតណាម បា៉ាគីសា្ថាន

៧. ប្ណាំង ០ ៤៩៩.៨២៧ ៣,០ ៤៨ ៣៩៦.៤៦៧ ១០% ០% ថ្ ប្សុីល បា៉ាគីសា្ថាន 

៨. បង់កា្លាដ្ស ០ ៥០៣,០១៥ ៣,០ ២៩ ៣១៩.៧៧២ ៥% ០% ឥណា្ឌ ថ្ បា៉ាគីសា្ថាន

៩. អា្រហ្វិកខងត្បូង 0 ៤៤៦.៣៣៩ ២.៧ ២២ ២៤៤.០៤៤ ០% ០% ថ្ ឥណា្ឌ ចិន

១០. អូម៉ង់ ០ ៣៥០.៨៤១ ២,១ ៥២ ២៨៥.៥៩៦ ០% ០% បា៉ាគីសា្ថាន ថ្ អារា៉ាប់រួម 

១១. យ្ម្ន 0 ២២៤.៤៩៦ ១,៣ ៥៥.៦ ១៨៦,២៤១ ០% ០% ថ្ ឥណា្ឌ បា៉ាគីសា្ថាន 

១២. ចក្ភពអង់គ្ល្ស ០ ២៨៨.១៨១ ១,៧ 0% 0% អ៊ីតាលី ហ៊ុឡង់ បារាំង 

១៣. បារាំង ១.៨៤៩ ៣៤៤.៥៦៨ ២,១ ១៤ ១៣៧,១៦៧ 0% ៧% អ៊ីតាលី ថ្ អ្ស្បា៉ាញ

១៤. គុយវ�្ត 0 ២៤៣.៧០៦ ១,៥ ៣២,៦ ១៦៣,៨៤៦ 0% 0% ឥណា្ឌ បា៉ាគីសា្ថាណ ថ្ 

១៥. កូឌីវ័រ 0 ៣៣១.៩៥៨ ២.០ ១៨,៨ ១៦៥,២១៩ ១០% ០% ថ្ វៀតណាម បា៉ាគីសា្ថាន 

១៦. អាឡីម៉ង់ ១២១ ២២៥.៣៨៨ ១.៣ ១៩,៥ ១១៥,០០៨ ០% ៧% អ៊ីតាលី ថ្ ហ៊ុឡឡង់ 

១៧. កាតា ០ ១៣៧.១៤៣ ០.៨ ៧៣,៧ ១២២,០៩២ ០% ០% បា៉ាគីសា្ថាន ឥណា្ឌ ថ្ 

១៨. អូស្្តាលី ០ ១៥៧.៦០៣ ០.៩ ៤០,២ ១១៦,៨៦៨ ០% ០% បា៉ាគីសា្ថាន ឥណា្ឌ ថ្

១៩. សហព័ន្ធរុស្សុី ០ ១៦២.៦៣០ ១,០ ១៨,២ ៧៩.៤១៣ ០% ២១% ថ្ វៀតណាម ចិន

២០. កាណាដា 0 ២៤០.៧១១ ១,៤ ១៥,៧ ១០៦,២៦៥ ០% ០% សហរដ្ឋអាម្រិក ថ្ 
ឥណា្ឌ

២១. ហុង កុង ០ ២៥៤,១៤២ ១,៥ ១៣,៤ ១០០,៧២២ ០% ០% ថ្ ចិន អូស្្តាលី 

២២. សឹង្ហបូរី ៨៦ ២១៩,០០៩ ១,៣ ១៨ ១០៦,៩៧៥ ០% 0% ថ្ ឥណា្ឌ វៀតណាម

២៣. លីប៊ី ០ ១១២,០២៣ ០,៧ ៧៥,៨ ១០០,២៣៨ ០% ០% ថ្ អ្សុីប ត្វា៉ាន់ 

២៤. ប្ឡារូស្ស ៨ ២៥,៤១៩ ០,២ ៣០,៧ ១៦,៧០៤ ០% ១៧% បា៉ាគីសា្ថាន វៀតណាម 
ឥណា្ឌ 

២៥. អ៊ីតាលី ២៣៤ ៤១,៥០៨ ០,២ ៣១,៨ ២៧,៧៣៦ ១៧% ៣% ថ្ អឡឺម៉ង់ បារាំង 
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តារាងទី ៣ ៖ ទីផ្សារទាក់ទាញបំផុតទាំង ២០ សម្ប់អង្ករបាក់របស់កម្ពុជាឆ្នាំ ២០០៨ (HS 100640)

ទីផ្សារ 

ការនាំចូល 
សរុបទៅក្នុង
ទីផ្សារពីជុំវិញ 
ពិភពលោក

ចំណ្កក្នុង

ទីផ្សារនាំចូល 

របស់ពិភពលោក

កំណើនការនាំចូល

២០០៤-២០០៨ 

ពន្ធអនុវត្ត 

ចំពោះកម្ពុជា 

ផលប្យោជន៍ពន្ធ 

សម្្ប់កម្ពុជា (+)  

ឬ ការបាត់បង ់

ផលប្យោជន៍ (-)

ដ្គូប្កូតប្ជ្ង 

សំខាន់ៗនៅលើទីផ្សារ  

១. ប្លហ្សុីក ៨៥.២៩៣ ៤,៥ ៣៨,៤ 0% ១២% ហ៊ុឡង់ ថ្ បា៉ាគីសា្ថាន 

២. ហា្គាណា ១៤៤.២៦៥ ៧,៧ ខ្ពស់ ២០% 0% ថ្ សហរដ្ឋអាម្រិក 
វៀតណាម 

៣. កូឌីវ័រ ១៣៦.២៩៧ ៧,៣ ៣១,៧ ១០% 0% ថ្ វៀតណាម បា៉ាគីសា្ថាន

៤. ហ្វីលីពីន ៦៧.៩៧៧ ៣,៦ ២១,៩ ០% ៩% ថ្ អ្ស្បា៉ាញ អ៊ីតាលី 

៥. ចក្ភពអង់គ្ល្ស ៦៧.៣០៨ ៣,៦ ១៦,២ 0% ១១% អ្ស្បា៉ាគ ថ្ សហរដ្ឋអាម្រិក 

៦. សណ្ហា្គាល់ ៥៦៨.៤២៨ ៣0,៣ ២៥,១ ១០% 0% ថ្ វៀតណាម ប្សុីល 

៧. មា៉ាឡ្សុី ៨២.៧៦៤ ៤,៤ ១១៦,២ ៤០% 0% ថ្ វៀតណាម បា៉ាគីសា្ថាន

៨. ម៉ូរីតានី ៧២.៣១៧ ៣,៨ ៥១,0 ១៣% 0% ថ្ ប្សុីល ប្លហ្សុីក 

៩. គីណ្ ៦៧.២២១ ៣,៦ ២៥,៩ ១0% 0% ថ្ វៀតណាម បា៉ាគីសា្ថាន

១០. មា៉ាលី ៤០.២៨៧ ២,១ ៣៩,៣ ១0% 0% ថ្ ជប៉ុន ឥណា្ឌ

១១. អាឡឺម៉ង់ ២៨.៤៨៤ ១,៥ ២៦,៥ 0% ១៣% ហ៊ុឡង់ ថ្ សហរដ្ឋអាម្រិក 

១២. ហ៊ុឡង់ ៣២.៦៩៥ ១,៧ 0% ៤,៥% អ៊ីតាលី ថ្ ប្លហ្សុីក 

១៣. ជប៉ុន ៦៣.៩00 ៣,៤ ១៣,0 ៨២៧% 0% ថ្  សហរដ្ឋអាម្រិក ចិន

១៤. សហរដ្ឋអាម្រិក ២២.៩៧៣ ១,២ ១១៤,២ 0% ១% ថ្ មិចសីចកូ ចិន 

១៥ អ៊ីតាលី ៧.៣៥១ 0,៤ 0% ៧,៥% ថ្ ប្លហ្សុីក 
ចក្ភពអង់គ្ល្ស 

១៦. នីស្រីយ៉ា ១៦.៦00 0,៩ ១១៩,៧ ១០% 0% ថ្ បា៉ាគីសា្ថាន វៀតណាម 

១៧. អារា៉ាប់រួមអ្មីរ�្ត ៧.៦១៧ 0,៤ ១១០,៥ 0% 0% បា៉ាគីសា្ថាន ថ្ ឥណា្ឌ 

១៨. ឥណ្ឌូណ្សុី ២៨.៩៧៤ ១,៥ ៣៦,0 ២២% 0% ថ្ វៀតណាម បា៉ាគីសា្ថាន

១៩. អា្រហ�ិកខងត្បូង ១២.៤៣៦ 0,៧ ៦១,៤ 0% 0% វៀតណាម ថ្ ឥណា្ឌ 

២០. អូស្្តលី ១៣.0៦៤ 0,៧ ៤៥,៣ 0% 0% ថ្ សហរដ្ឋអាម្រិក 
បា៉ាគីសា្ថាន

ប្ភព ៖  អង្គភាពខ្ស្ចងា្វាក់តម្ល្្លន្ក្សួងពាណិជ្ជកម្ម
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តារាងទី ៤ ៖ គោលនយោបាយស្ូវខ្កក្កដា ឆ្នាំ ២០១០ របស់រដា្ឋាភិបាល

បញ្ហ្ចម្បង (វិធានការគោលនយោបាយដ្លត្ូវបានជ្ើសរើស) សា្ថ្ប័នទទួលបន្ទុក 

ផលិតកម្មស្ូវ

ជ័យជំនះរហ័ស បង្កើនផលិតភាពតាមរយៈការប្ើគ្ប់ពូជដ្លទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ និងបច្ច្កទ្សផលិតកម្ម 
ទំនើប (ជួយសម្ួលដល់ការនាំចូលគ្ប់ពូជ និងជី និងពង្ឹងផលិតកម្មគ្ប់ពូជក្នុងស្ុក ពិនិត្យ 
ឡើងវិញលើស្វាផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម។ល។)  

ក្សួងស្ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ  
ក្សួងកសិកម្ម រុកា្ខាប្មាញ់ និងន្សាទ 

បន្តពង្ីកប្ព័ន្ធស្ចស្ព (ពង្ឹងគម្ងស្ចស្ពខ្នាតតូច ថ្ទាំប្ព័ន្ធស្ច 
ស្ព ជាដើម)។ 

ក្សួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម 
និងក្សួងពាក់ព័ន្ធផ្ស្ងទៀត

ថ្ទាំផ្លូវថ្នល់ បង្កើតបណា្តាញផ្លូវតូចៗតាមទីជនបទ ក្សួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 
និងក្សួងពាក់ព័ន្ធនានា

លើកកម្ពស់ឥណទានខ្នាតតូច ក្សួងស្ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ  
ធនាគរជាតិន្កម្ពុជា 

រយៈព្លមធ្យម/
រយៈព្លវ្ង

ធ្វើឲ្យប្សើរឡើងនូវផលិតភាព  និងប្ពលវប្បកម្មដំណាំ (ផ្នការគ្ប់គ្ងទឹករយៈព្លវ្ង 
និងការសា្ដារឡើងវិញនូវសា្ថានីយ  និងមជ្ឈមណ្ឌលកសិកម្ម កិច្ចការស្វជ្វ និងអភិវឌ្ឍន៍ជាដើម 

ក្សួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម 
ក្សួងកសិកម្ម រុកា្ខាប្មាញ់ និងន្សាទ

អនុវត្តគោលនយោបាយថា្នាក់ជាតិសម្ប់ ច្កចាយអគ្គិសនីកម្មនៅតាមជនបទ ក្សួងឧស្សាហកម្ម រ�្ និងថាមពល, 
ក្សួងពាក់ព័ន្ធនានា

បង្កើត និងពង្ឹងសមត្ថភាពអង្គការកសិករ ក្សួងកសិកម្ម រុកា្ខាប្មាញ់ និងន្សាទ, 
ក្សួងពាក់ព័ន្ធនានា

លើកកម្ពស់ និងអនុវត្តគោលនយោបាយស្ដីពីការប្ើប្ស់ដីកសិកម្មប្កបដោយនិរន្តរភាព ក្សួងដ្នដី នគរូបនីយីកម្ម និងសំណង់, 
ក្សួងកសិកម្ម រុកា្ខាប្មាញ់ និងន្សាទ, 
ក្សួងពាក់ព័ន្ធនានា

ការប្មូលស្ូវ និងការក្ច្ន្

ជ័យជំនះរហ័យ លើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចូលរួមពីវិស័យឯកជនក្នុងការផលិត និងការកិនស្ូវ (បន្តអនុវត្តច្បាប់ស្តីព ី
ការវិនិយោគ ធ្វើការក្លម្អ ប្សិនបើចាំបាច់) 

ក្ុមប្ឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា, 
ក្សួងពាក់ព័ន្ធនានា

លើកកម្ពស់ការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ការប្មូលស្ូវ (ផ្តល់ទុនបន្ថ្ម ៧ លានដុលា្លារទៅឲ្យធនាគរ 
អភិវឌ្ឍជនបទ បង្កើនទុនទ្វ្ដងសម្ប់មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ និងគំទ្កសិកម្ម ពី ៨លាន ទៅ ៣៦ 
លានដុលា្លារ បង្កើតគ្ងការធានាឥណទានដើម្បីធានាចំពោះប្ក់កម្ចីពីធនាគរពាណិជ្ជទៅឲ្យវិស័យ 
អង្ករ បង្កើតវិធីសាស្្តច្ករំល្កហានិភ័យសម្ប់ធនាគរពាណិជ្ជដើម្បីផ្តល់កម្ចីសម្ប់ការ 
ក្ច្ន្ពាណិជ្ជកម្ម)   

ក្សួងស្ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ  
ធនាគរជាតិន្កម្ពុជា

អនុវត្តចំពោះសមាគមមា៉ាសុីនកិនស្ួវប្ហាក់ប្ហ្លគ្នានឹងការប្ព្ឹត្តចំពោះ GMAC ដ្រ រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា 

រយៈព្លមធ្យម/
រយៈព្លវ្ង

បង្កើតលិខិតុបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុនិងយន្តការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដ៏មានប្សិទ្ធភាព (អនុវត្តច្បាប់ស្ដពីីការ 
ផ្ទរ្ប្ក់ដ្លមានការធានា និងកិច្ចសន្យាផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន  បង្កើតព័ត៌មានអំពីឥណទាន ពិចារណាលើ
ការបង្កើតធនាគរអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម)  

ក្សួងស្ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ  
ក្សួងពាណិជ្ជកម្ម ធនាគរជាតិន្កម្ពុជា

បង្កើត   ៉ទីផ្សារស្ូវបើកចំហរ  �  (បង្កើតការធ្វើកសិដា្ឋានចុះកិច្ចសន្យាជំរុញទីផ្សារទិញផលិតកម្មអង្ករ 
កម្ចីយកស្ូវជាទ្ព្យបញ្ចាំ) 

ក្សួងកសិកម្ម រុកា្ខាប្មាញ់ និងន្សាទ, 
ក្សួងពាក់ព័ន្ធនានា

ទមា្លាក់តម្ល្អគ្គិសនី និងពង្ីកតំបន់គ្បដណ្ដប់ (ពន្លឿនការធ្វើពិពិធកម្មនូវប្ភពថាមពលតាមជនបទ 
ក្លម្អការគ្ប់គ្ងរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា ជាដើម ) ។ 

ក្សូងឧស្សាហកម្ម រ�្ និងថាមពល  
អាជា្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា អគ្គិសនីកម្ពុជា 

កិច្ចការរៀបចំ
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ជ័យជំនះរហ័ស បង្កើនការសម្បសម្ួលពាណិជ្ជកម្ម កាត់បន្ថយការចំណាយក្ផ្លូវការ លុបបំបាត់កុងត្ូវជជុះ  
(ពង្ីកការប្ព្ឹត្តពិស្សស្ដៀងគ្នាទៅនឹងវិស័យកាត់ដ្រដ្រ) 

ក្សួងស្ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ/
អគ្គនាយកដា្ឋានគយ និងរដា្ឋាករ  
ក្សួងកសិកម្ម រុកា្ខាប្មាញ់ និងន្សាទ 
ក្សួងពាណិជ្ជកម្ម/កាំកុងត្ូល 
ក្សួងពាក់ព័ន្ធ

អនុវត្តស្វាច្កច្ញចូលត្មួយសម្ប់ដំណើរការនាំច្ញ (សម្ប់ការច្ញវិញ្ញាបនបត្ 
SPS ការបាញ់ថា្នាំសមា្លាប់សត្វល្អិត ការធ្វើចំណាត់ថា្នាក់ផលិតផល និងគុណភាព ទម្ងន់ ការវាស់វ្ង 
ការប្កាសរបស់គយ)  

ក្សួងស្ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ/
អគ្គនាយកដា្ឋានគយ និងរដា្ឋាករ 
ក្សួងកសិកម្ម រុកា្ខាប្មាញ់ និងន្សាទ  
ក្សួងពាណិជ្ជកម្ម/កាំកុងត្ូល 
ក្សួងឧស្សាហកម្ម រ�្ និងថាមពល/
វិទ្យាសា្ថានបទដា្ឋានន្កម្ពុជា ក្សួងពាក់ព័ន្ធ

ដោះស្យបញ្ហាធ្វើចំណាត់ថា្នាក់ផលិតផល និងគុណភាពឲ្យស្បទៅតាមបទដា្ឋានដ្លត្ូវបាន 
ទទួលសា្គាល់ជាអន្តរជាតិ (កំណត់បទដា្ឋាន បង្កើតសា្ថាប័នពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ដ្លមានការទទួលសា្គាល ់
ជាអន្តរជាតិ ឬ លើកទឹកចិត្តដល់សា្ថាប័នអន្តរជាតិឯករាជ្យ ជាដើម) ។ 

ក្សួងឧស្សាហកម្ម រ�្ និងថាមពល/
វិទ្យាសា្ថានបទដា្ឋានន្កម្ពុជា ក្សួងកសិកម្ម 
ក្សូងពាណិជ្ជកម្ម វិស័ឯកជន 

លើកទឹកចិត្តដល់ការបង្កើតឃា្លាំងមានដ្នកំណត់នៅក្នុងកំពង់ផ្រភ្នំព្ញ ក្សួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន  
ក្សួងស្ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ 

រយៈព្លមធ្យម/
រយៈព្លវ្ង

បង្កើតក្បខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្្ត និងក្បខ័ណ្ឌច្បាប់ ដ្លផ្ដាតសំខន់លើ SPS (ច្បាប់ស្ដីពី SPS 
ពាក់ព័ន្ធនឹងអនុក្ឹត្យ និងប្កាសនានា បង្កើតផ្ន្កទទួលបន្ទុកកិច្ចការច្បាស់លាស់ក្នុងចំណោមក្សួង
ពាក់ព័ន្ធ ពង្ឹងធនធានមនុស្ស និងធនធានសា្ថាប័នជាដើម) ។ 

ក្សួងកសិកម្ម រុកា្ខាប្មាញ់ និងន្សាទ  
ក្សួងពាណិជ្ជកម្ម, ក្សួងសុខភិបាល 
ក្សួងឧស្សាហកម្ម រ�្ និងថាមពល

វិនិយោគលើវិស័យហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីកាត់បន្ថយថ្ល្ចំណាយលើការនាំច្ញ  
(ឧ. ពន្លឿនការជួសជុលផ្លូវរថភ្លើង ភ្នំព្ញ-បោ៉ាយប៉្ត និង ភ្នំព្ញ- ក្ុងព្ះសុីហនុ ជាដើម) ។  

ក្សួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន 
ក្សួងពាក់ព័ន្ធ 

សម្បសម្ួលការធ្វើហិរញ្ញប្បទានសម្ប់ការនាំច្ញ (ពិចារណាលើការបង្កើតធនាគរអាហ័រន-
នីហ័រណ) 

ក្សួងពាណិជ្ជកម្ម 
ធនាគរជាតិន្កម្ពុជា

សម្បសម្ួលការធ្វើហិរញ្ញប្បទានសម្ប់ការអភិវឌ្ឍហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ក្សួងពាណិជ្ជកម្ម 
ធនាគរជាតិន្កម្ពុជា

ការងារស្វ្ងរកទីផ្សារ

ជ័យជំនះរហ័ស រុករកឱកាសសម្ប់ការនាំច្ញនៅក្នុងទីផ្សារ ក្នុងតំបន់ និងទីផ្សារសាកល (ការសិក្សាអំពីទីផ្សារ 
នាំចូលដ្លមានសកា្តានុពល ដឹកនាំប្សកកម្មទៅរកទីផ្សារដ្លមានសកា្តានុពល រុករកនៅ 
ក្នុងប្ទ្សហ្វីលីពីន ឥណ្ឌូណ្សុី ប្៊ុយណ្ ។ល។) ។ 

ក្សួងពាណិជ្ជកម្ម ក្សួងការបរទ្ស 
និងសហប្តិបត្តិការអន្តរជាតិ

រិះរកការបង្កើតអង្គភាពទីភា្នាក់ងារទីផ្សារអង្ករ ក្សួងពាណិជ្ជកម្ម ក្សួងកសិកម្ម 
រុកា្ខាប្មាញ់ និងន្សាទ, វិស័យឯកជន  

ពង្ឹងការច្កចាយ និងការត្ួតពិនិត្យតាមដានព័ត៌មានទីផ្សារក្នុងប្ទ្ស។ ក្សួងពាណិជ្ជកម្ម  ក្សួងកសិកម្ម 
រុកា្ខាប្មាញ់ និងន្សាទ ក្សួងធនធាន ទឹក 
និងឧតុនិយម  ក្សួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 

រយៈព្លមធ្យម/
រយៈព្លវ្ង

រៀបចំផ្នការយុទ្ធសាស្្តសម្ប់វិស័យអង្កររបស់កម្ពុជាដើម្បីប្កួតប្ជ្ងក្នុងទីផ្សារក្នុង តំបន់ 
និងទីផ្សារសាកល (កំណត់វត្ថុបំណង កំណត់ទីផ្សារ ចរចារកិច្ចព្មព្ៀងទ្វ្ភាគី ។ល។) ។ 

ក្សួងពាណិជ្ជកម្ម ក្សួងការបរទ្ស 
និងសហប្តិបត្តិការអន្តរជាតិ 
ក្សួងពាក់ពព័ន្ធនានា 

ប្ភពៈ យោងតាម ឯកសារគោលនយោបាយស្ដពីីការលើកកម្ពស់ផលិតកម្មសូ្វ និងការនំាច្ញអង្ករ ទីស្ដកីារគណៈរដ្ឋមន្្ត ីថ្ងទី្២៥ ខ្កក្កដា ឆ្នា២ំ០១០ ។ 
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ការពង្ីក និងការធ្វើពិពិធកម្ម 
ការនាំច្ញផលិតផលសូត្កម្ពុជា
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ការពងី្ក និងការធ្វើ ពិពិធកម្ម ការនាំច្ញ 
ផលិតផលសូត្កម្ពជុា

ស្ចក្តីសង្្ខប 

 ក្នុងនាមជាអ្នកផលិតអំបោះ និងក្ណាត់សូត្ដ៏ធំមួយ កម្ពុជាបានមើលឃើញវិស័យន្ះជិតសាបសូន្យក្នុងអំឡុងព្ល 
ប៉ុនា្មានឆ្នាំន្អស្ថ្រភាពសង្គម។ ដោយការចាប់ផ្តើមឡើងវិញនៅពាក់កណា្តាលឆ្នាំ ១៩៩០ នោះ ដ្គូអភិវឌ្ឍមួយចំនួនតូចបានផ្តាត 
លើជំនួយសម្ប់ពាណិជ្ជកម្ម (AfT) លើការខិតខំប្ឹងប្ងព្យាយមសា្ដារឡើងវិញលើវិស័យន្ះ។ តម្ូវការដ្លកើនឡើងជា 
លំដាប់ក្នុងទីផ្សារសាកលលោកសម្ប់ផលិតផលពាក់ព័ន្ធនឹងសូត្ (ម៉ូដ ការតុបត្ងលម្អគ្ហដា្ឋាន តម្ូវការផ្ស្ងៗទៀត) ហើយ 
វិស័យន្ះត្ូវបានកំណត់នៅក្នុង យុទ្ធសាស្្តសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០០៧ ថាជា វិស័យមួយក្នុងចំណោមវិស័យ 
ដ្លមានសកា្ដានុពលភាពទាំង ១៩ ដើម្បីជួយដល់ការពង្ីក និងការធ្វើពិពិធកម្មលើបរិមាណនាំច្ញរបស់ប្ទ្ស។  
លើសពីន្ះ ទៀត វិស័យន្ះមានឥទ្ធពិលផ្ទាល់និងភា្លាមៗលើការកាត់បន្ថយភាពកី្ក្និងលើចំណូល និងការងាររបស់ស្្តជីាពិស្ស។    

 បន្តទៀត ការអភិវឌ្ឍបន្តន្ចងា្វាក់ផលិតកម្មសូត្កម្ពុជាអាចនឹងត្ូវការការគ្ប់គ្ងរឹងមាំជាងមុន និងច្បាស់លាស់ជាងមុន
របស់រដា្ឋាភិបាលក្នុងការដាក់ច្ញនូវផ្នទីបងា្ហាញផ្លូវ និងបរិយកាសគោលនយោបាយសម្ប់វិស័យន្ះដើម្បីជួយឲ្យមានកំណើន 
និងការពង្ីកបន្ថ្ម ។ 

  (២៦)  រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា យុទ្ធសាស្ត្សមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០០៧ ប្កាសឲ្យប្ើ នៅរាជធានីភ្នំព្ញ ខ្ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៧ 

១  បញ្ហាដ្លបានដោះស្ាយ

 ក្នងុនាមជាអ្នកផលិតអំបោះ និងសូត្តម្បាញដ៏ធំមួយ កម្ពជុាបានមើលឃើញសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធ នឹងសូត្របស់ខ្លនួមានការអាក់ខនយ៉ាង 
ច្បាស់លាស់ក្នងុអំឡុងឆ្នាមំានភាពចមូ្ងចម្ស។ ត្ឡប់ទៅអំឡុងពាក់កណា្តាលទសវត្សរ៍ឆ្នា១ំ៩៩០ ដ្លមានជំនួយដំបូងពី ទីភា្នាក់ងារបារំាង
សម្ប់ការអភិវឌ្ឍ (AFD)  កម្ពជុាបានចាប់ផ្ដើមសា្ដារវិស័យន្ះឡើងវិញ ដោយផ្តាតជាសំខន់លើកសិដា្ឋានផលិតសូត្ (ការផលិតសូត្ឆៅ) 
ការផលិតអំបោះ តម្បាញ និងផលិតកម្មសម្លៀកបំពាក់មូ៉ដ និងក្មា។ ចាប់តំាងពីឆ្នា ំ២០០៥ បនា្ទាប់ពីការបញ្ចប់ជំនួយរបស់បារំាងលើវិស័យន្ះ 
មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ (ITC) ជាមួយនឹងមូលនិធិមា្ចាស់ជំនួយពហុភាគីបានកា្លាយជាដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ដ៏សំខន់។  

 ការវិភាគសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មដ្លបានធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មក្នុងឆ្នាំ ២០០៧ របស់កម្ពុជា ដ្លហៅថា យុទ្ធសាស្ត្សមាហរណកម្ម 
ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០០៧ (CTIS 2007)  បានកំណត់ការនាំច្ញសូត្ជាវិស័យមួយក្នុងចំណោមវិស័យដ្លមានសកា្ដានុពលទាំង ១៩  
ដោយមានឱកាសសមប្ក់ម្ពជុាក្នងុការធ្វើពពិធិកម្មលើមលូដា្ឋាននក្ារនាចំញ្បច្ចបុប្ន្នរបសខ់្លនួ រមួមានតាមរយៈការបង្កើនចងា្វាកត់ម្ល ្ នងិពង្កី 
ទីផ្សារសម្ប់ផលិតផល និងភូមិសាស្្តទីផ្សារថ្មីៗទៀត(២៦) ។



51ការអភិវឌ្ឍវិស័យពាណិជ្ជកម្ម និង ជំនួយសម្្ប់ពាណិជ្ជកម្មនៅប្ទ្សកម្ពុជា

   (២៧)  ការស្ត ភ្នំព្ញប៉ុស្ត   ៉ការនាំចូលសូត្ ចាប់ផ្ដើមហូរចូល ខណៈវិស័យន្ះទទួលរងពីវិបត្តិ   ៉ ថ្ង្ទី ២២  ខ្កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៩។ 

២      គោលដៅដ្លត្ូវបន្ត

 សកម្មភាពការងារពាកព់ន័្ធនងឹសតូ ្   គជឺាការងារដល្ត្វូការកមា្លាងំពលកម្មច្ើន ដល្ភាគច្ើនជាស្្តរីសន់ៅតាមទជីនបទ ហើយការងារ 
ន្ះមានឥទ្ធពិលកម្តិខ្ពស ់នងិដោយផ្ទាលទ់ៅលើការកាតប់ន្ថយភាពក្កី្។     ឧទាហរណ ៍ការផលតិស្វូក្នងុ ១ ហកិតា ផ្ដលប់្កច់ណំលូចនោ្លាះព ី
៥០០ - ៦០០ ដុលា្លារអាម្រិកក្នុងមួយឆ្នាំសម្ប់កសិករមា្នាក់ នោះការដាំដើមមន ១ ហិកតា ស្មើគ្នា សម្ប់ចិញ្ចឹមដង្កូវនាងនឹងផ្តល់ចំណូលបាន 
ប្ហ្ល ២០០០ ដុលា្លារអាម្រិកសម្ប់កសិករមា្នាក់ ។ 

 ផលិតផលសម្ចធ្វើពីសូត្  ដូចជាសម្លៀកបំពាក់    សមា្ភារៈលម្អគ្ហដា្ឋាន  ក្មា   កន្ស្ងផ្ស្ងៗ គឺមានតម្ូវការខ្ពស់ទាំងសម្ប់ការ 
នាំច្ញផ្ទាល់ ឬ ការទិញពីសំណាក់ភ្ញៀវទ្សចរបរទ្ស។ 

 គោលដៅរបស់រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា (RGC) ចំពោះវិស័យសូត្ គឺធ្វើការអភិវឌ្ឍឡើងវិញនូវខ្ស្ចងា្វាក់តម្ល្ដើម្បីពង្ីក និងធ្វើពិពិធកម្មដល ់
ការនាំច្ញរបស់ខ្លួន កាត់បន្ថយភាពក្ីក្ និងផ្ដល់ផលចំណ្ញដល់ស្្តី។

៣     បញ្ហាប្ឈមដ្លជួបប្ទះ និងកត្តាឈានទៅរកជោគជ័យ 

៣.១ ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពផ្ន្កខ្ស្ចងា្វ្ក់តម្ល្  

 ខ្ស្ចងា្វាក់តម្ល្សូត្របស់កម្ពុជា    រួមមានវិស័យរងចំនួន ៣ សំខន់ៗ ៖ កសិដា្ឋានផលិតដើមមន ចិញ្ចឹមដង្កូវនាង  និងការផលិតអំបោះសូត ្
 តម្បាញ និងការអភិវឌ្ឍផលិតផលសម្ច និងការបង្កើតទីផ្សារ ។ 

 ក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៥០ កម្ពុជាផលិតសូត្បានចំនួនច្ើន គឺអំបោះ ៥០ តន ក្នុងមួយឆ្នាំពីកសិដា្ឋានផលិតសូត្របស់ខ្លួន។ 
បច្ចុប្បន្នន្ះ   ការផលិតន្ះមានប្ហ្លជា ៥ តន ក្នុងមួយឆ្នាំ ដ្លមានអ្នកចិញ្ចឹមដង្កូវនាង ១ ៣០០ នាក់ និងដើមមនក្នុងផ្ទ្ដី ១៦០ ហិកតា។ 
ផលិតកម្មន្ះមានការកើនឡើងបន្តិចនៅព្លចុងបញ្ចប់ន្ជំនួយប្ទ្សបារាំងក្នុងឆ្នាំ ២០០៥  (ផលិតបាន ៧ តន លើផ្ទ្ដី ២៣០ ហិកតា) 
ប៉ុន្ត្ចំនួនន្ះបានធា្លាក់ចុះវិញបន្តិចចាប់ពីព្លនោះមក ដោយសារត្មានជំងឺជាអន្លើរៗ។  គម្ងរយៈព្ល ២ ឆ្នាំ មួយរបស់អង្គការ FAO បាន 
ចាប់ផ្ដើមនាចុងឆ្នាំ២០០៩ និងផ្ដាតលើការផលិតពងដង្កូវនាង ការគ្ប់គ្ងជំងឺ និងការដាំដើមមន (មនត្ូវបានដាំជាដើមទាបៗ ហើយវាអាច 
ចាប់ផ្ដើមការផលិតក្នុងអំឡុងព្ល ៨ ខ្ក្យពីដាំ)។ គោលដៅ គឺ ប្អប់ដាក់ដង្កូវនាងដ្លគ្មានជំងឺចំនួន ៥០០០ ប្អប់ ក្នុងមួយឆ្នាំ។ កសិដា្ឋាន 
គំរូចំនួន ៧ នឹងត្ូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបង្ៀនបចច្ច្កទ្សក្នុងការចិញ្ចឹមដង្កូវនាង និងការហូតសូត្។ 

 ការដំា និងការផលិតអំបោះសូត្មានចំនួនច្ើននៅក្នងុខ្ត្តបនា្ទាយមានជ័យ    និងខ្ត្តសៀមរាប។    ឧបសគ្គចម្បងមួយចំនួនរារំាងដល់ការ 
ពង្ីកឲ្យកាន់ត្លឿននូវការផលិតតាមផ្ទះនោះ គឺកង្វះដីដ្លធំល្មម (ដ្លជាមធ្យមក្នុងព្លបច្ចុប្បន្នន្ះគឺ ០,១៥ ហិកតា) និងតម្ូវការក្នុង
ការបង្កើនការហូតសូត្ដើម្បីផលិតជាអំបោះដោយត្ូវបម្ល្ងទៅជារោងចក្ហូតសូត្ (ការហូតសូត្ព្លបច្ចុប្បន្នន្ះ គឺធ្វើឡើងដោយកសិករ 
ខ្លួនឯងផ្ទាល់ដ្លនាំឲ្យមានគុណភាពមិនដូចគ្នា)។ 

 សូត្ប្ហ្លជា ៤០០ តន ត្ូវបាននាំចូលជារៀងរាល់ឆ្នាំ។  ក្ណាត់ប្ហ្លជា ២,៣ ទៅ ២,៤ លាន ម៉្ត្ការ�្ ត្ូវបានផលិត និង 
ប្ើប្ស់ជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ ការនាំចូលសូត្មានការធា្លាក់ចុះមកនៅត្ឹម ៣០០ តន ក្នុងឆ្នាំ ២០០៩ ក្នុងអំឡុងព្លមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុប៉ុន្ត ្
ចនំនួន្ះបានកើនឡើងវញិចាបព់ឆី្នានំោះមក(២៧) ។         ហានភីយ័ដល្ពាកព់ន័្ធនងឹការនាចំលូនោះ       គកឺារឡើងចុះយ៉ាងខ្លាងំនត្ម្ល ្ដល្ន្ះអាចនងឹ 
ធ្វើឲ្យប្ក់ចំណ្ញរបស់អ្នកតម្បាញមានការធា្លាក់ចុះ។ អ្នកតម្បាញ និងអ្នកចឹញ្ចឹមដង្កូវនាងត្ូវបានរៀបចំជាសមាគម ដ្លសមាគមធំជាង 
គ្គឺ សមាគភូមិសូត្ខ្មរ្ដ្លប្មូលផ្ដុអំ្នកចិញ្ចមឹដង្កវូនាងប្ហ្លជា ៧០០ នាក់ នៅតំបន់ពាយ័ព្យ និង ៨០០ នៅតំបន់ភាគខងត្បូងប្ទ្ស។   

 វាខុសពីផលិតកម្មនៅក្នុងតំបន់ពាយ័ព្យ ការតម្បាញភាគច្ើនគឺផ្អ្កទៅលើភាគខងត្បូងប្ទ្ស (ដ្លមានអ្នកតម្បាញប្ហ្លជា 
២០ ០០០ នាក់)  និងចំនួនមានកមិ្តនៅភាគខងជើង (ដ្លមានអ្នកតម្បាញប្ហ្លជា ៣០០ នាក់) សូមមើលតារាងទី ១។      ជាការចាប់អារម្មណ៍ 
តមប្ាញគជឺាសកម្មភាពមយួដ្លអនវុត្តដោយស្្ត។ី ជាការពតិណាស ់ដោយសារត្ផលតិកម្មសតូ្នៅតម្ានកម្តិតតិតចួខ្លាងំ កម្ពជុាបានកា្លាយ 
ជាប្ទ្សដ្លនាំសូត្ចូលដ៏ធំមួយពីប្ទ្ស វៀតណាម ចិន និងអ៊ុយប្គីសា្ថាន។
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(២៨)  ITC, អភិក្មគ្បដណ្ដប់លើវិស័យ សម្ប់វិស័យសូត្កម្ពុជា ខ្មីនា ឆ្នាំ ២០០៦
(២៩)UNDP-TRADE តំណាងឲ្យគម្ង   ៉ជំនួយពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មសម្ប់ការអភិវឌ្ឍ និងសមភាព    ៉ របស់  UNDP

  ដើម្បីធ្វើឲ្យមានអនុភាពដល់វិស័យតម្បាញ គម្ងមួយរបស់ មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិបាននឹងកំពុងព្យាយមធ្វើការណ្នាំ
អំពីបទដា្ឋានសូត្មាសខ្ម្រ (CGS) និង យីហោរួមផ្អ្កលើបទដា្ឋានបច្ច្កទ្សដ្លត្ូវបានកំណត់យ៉ាងល្អ និងបទដា្ឋានពាណិជ្ជកម្មស្មើភាពគ្នា 
និងមានទិសដៅជួយដល់ការបង្កើតយីហោផលិតផលសូត្របស់កម្ពុជានៅលើទីផ្សារសកលលោក។ 

 វិស័យរងសំខន់ទី ៣  ន្ខ្ស្ចងា្វាក់ត់ម្លសូ្ត្ គឺការបង្កើតផលិតផល     និងការបង្កើតទីផ្សារ។  លើកល្ងត្សិប្បកម្មធំមួយគឺសប្បកម្ម សិប្បករ 
អង្គរ  (Artisans d  Angkor) (ទាំងជាអ្នកត្បាញផង  និងអ្នកផលិតផង/អ្នកលក់រាយផលិតផលសម្ច) ក្ពីន្ះ   វិស័យន្ះត្ូវបានគ្បដណ្ដប់ 
ភាគច្ើនដោយផលិតករតូចតាច អ្នកលក់រាយ អង្គការមិនម្នរដា្ឋាភិបាល ដ្លមានការប្មូលផ្ដុគំ្នាមិនបានល្អក្មការគ្ប់គ្ងរបស់អង្គការទំាង 
ន្ះ មានសមាគមសិប្បករកម្ពុជា វ្ទិកាសូត្កម្ពុជា បណា្តាញសិប្បករកម្ពុជា និងអង្គការផ្ស្ងៗទៀត។ សិប្បករអង្គរ គឺជាសហគ្សរដ្ឋ-ឯកជន 
មួយដ្ល ៣០% ជាចំណ្ករបស់រដា្ឋាភិបាល ៣០% ជាចំណ្ករបស់ក្ុមហ៊ុន SCA (ក្ុមហ៊ុនប្ទ្សបារាំង ប្តិបត្តិករអាកាសយនដា្ឋានដ៏ធ ំ
របស់កម្ពុជា) ហើយ ៤០% ទៀតគឺជារបស់សមាគមសិប្បករ។  ចំនួនន្អ្នកប្តិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យន្ះមានការកើនឡើងយ៉ាងឆប់រហ័ស ប៉ុន្ត្ 
ចំនួនន្ះមានទំហំតូចណាស់ និងមានកម្ិតក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានពីទីផ្សារ និងចំណ្ះដឹងមានក្ិតអំពីទីផ្សារអន្តរជាតិ លើកល្ងត្ចំពោះ 
ភ្ញៀវទ្សចរ។  វិស័យរងន្ះ ក៏ត្ូវការការលើកកម្ពស់ជំនាញក្នុងផ្ន្ករចនាផលិតផល  ការបង្កើតផលិតផល  និងការយល់អំពីតម្ូវការផលិតផល 
នៅក្នុងទីផ្សារនាំច្ញដ្លមានសកា្ដានុពល។  

៣.២ ការសម្បសម្ួលរាជរដ្ឋ្ភិបាល-វិស័យឯកជន 

 ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់រដា្ឋាភិបាលនៅក្នុងការបង្កើតវិស័យន្ះត្ូវបានកំណត់រហូតមកដល់ព្លបច្ចុប្បន្នន្ះ។

 កិច្ចខិតខំបឹ្ងប្ងពីដំបូងបានធ្វើឡើងភាគច្ើនបំផុតដោយអ្នកផ្ដល់ជំនួយ ហើយមានបំណងផ្តាតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការអភិវឌ្ឍវិស័យ 
ន្ះដ្លដឹកនាំដោយវិស័យឯកជន។ ប៉ុន្ត្ កិច្ចការន្ះមិនទំនងជាមានភាពគ្ប់គ្ន់ ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍព្ញល្ញនូវចងា្វាក់តម្ល្សូត្របស ់
ប្ទ្សកម្ពុជាដ្លកំពុងឈានទៅមុខនោះនៅឡើយទ្។ រដា្ឋាភិបាលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខន់នៅក្នុងការដាក់ច្ញនូវគោលនយោបាយ និង 
បរិយកាសបង្កលទ្ធភាពដល់វិស័យពាណិជ្ជកម្មសម្ប់វិស័យន្ះ និងជាអ្វីមួយដ្លវិស័យឯកជនមិនអាចធ្វើត្ឯងបានឡើយ។

 ការគំទ្របស់មា្ចាស់ជំនួយពហុភាគីន្មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ (ITC) ដ្លបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៦ និងអនុវត្តដោយ 
ក្សួងពាណិជ្ជកម្ម (MoC) បានធ្វើការងារជាមួយក្សួងន្ះ នៅដំណាក់កាលដំបូងដើម្បីបង្កើតយុទ្ធសាស្្តគ្បដណ្ដប់លើវិស័យសូត្របស ់
កម្ពុជា។(២៨)   នៅព្លបច្ចុប្បន្ន គម្ងន្ះកំពុងផ្តាតលើការព្យាយមដើម្បីបង្កើតយន្តការសា្ថាប័ន           ៉ក្ុមប្ឹក្សា ភិបាល សូត្       ៉  ដើម្បីប្មូលផ្តុំអ្នក 
ដើរតួសំខន់ៗទាំងអស់។ ក្ុមប្ឹក្សាភិបាលដ្លបានស្នើសុំន្ះ   គឺដើម្បីបញ្ចូលមិនត្ឹមត្អង្គការតំណាងវិស័យឯកជន (អង្គការភូមិសូត្ 
ខ្ម្រសមាគមសិប្បករអង្គការផ្ស្ងៗទៀត)ប៉ុណោ្ណោះទ្  ប៉ុន្ត្ថ្មទាំងក្សួងតាមខ្ស្បណោ្តាយសំខន់ៗ  ក៏ស្ថិតនៅក្មការដឹកនាំរបស់ក្សួង 
ពាណិជ្ជកម្ម(MoC) ដ្រដូចជាក្សួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ (MRD) ក្សួងកសិកម្មរុកា្ខាប្មា៉ាញ   និងន្សាទ (MAFF)  ក្សួងឧស្សាហកម្មរ�្ 
និងថាមពល(MIME) ក្សួងកិច្ចការនារី (MoWA) ជាដើម។ គោលបំណងន្ះ គឺដើម្បីឲ្យក្ុមប្ឹក្សាភិបាលសូត្អាចផ្តល់ជាកមា្លាំងរុញច្ន 
និងទស្សនៈនានាអំពីវិធីសាស្្តផ្ស្ងៗ ដ្លរដា្ឋាភិបាលអាចបង្កើតបរិយកាសគំទ្  និងបង្កលទ្ធភាពសម្បការអភិវឌ្ឍកាន់ត្ឆប់រហ័ស។ 
ល័ក្ខខ័ណ្ឌប្តិបត្តិសម្ប់ក្ុមប្ឹក្សាសូត្កំពុងត្ធ្វើស្ចក្តីព្ង។

៣.៣  ជំនួយសម្្ប់ពាណិជ្ជកម្ម 

 ចាប់ពីពាក់កណា្តាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៩៩០ ដល់ពាក់កណា្តាលឆ្នាំ ២០០០ ទីភា្នាក់ងារបារាំងសម្ប់ការអភិវឌ្ឍ (AFD) គឺជាដ្គូអភិវឌ្ឍន៍
ដំបូងសម្ប់វិស័យន្ះតាមរយៈកម្មវិធី PRESNOC របស់ខ្លួន (១៩៩៥-១៩៩៨ ពង្ីកដល់ឆ្នាំ ២០០១) អនុវត្តតាមក្យដោយកម្មវិធី PASS 
(២០០២ - ២០០៥) របស់ខ្លួន។   នៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៦ មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ (ITC) បានពង្យជំនួយហិរញ្ញប្បទានពី NZAid, SECO 
និង UNDP-TRADE(២៩) ។  នៅព្លថ្មីៗន្ះ អង្គការស្បៀង និងកសិកម្ម (FAO) បានចាប់ផ្តើមផ្តល់ជំនួយដ្លផ្តាតលើការចិញ្ចឹមដង្កូវនាង។  
រដា្ឋាភិបាលប្ទ្សប៊្លហ្សិកកំពុងរៀបចំផ្នការផ្តល់ជំនួយដើម្បីពង្ឹងសមត្ថភាពផលិតកម្មអំបោះសូត្ក្នុងស្ុកនៅស្ុកភ្នំស្ុក។ 
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  (៣០)   រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា ឯកសារគោលនយោបាតស្តីពីការលើកម្ពស់ផលិតកម្មស្ូវ និងការនាំច្ញអង្ករ អនុម័តដោយដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្ី រាជធានីភ្នំព្ញ ថ្ង្ទី២៥ ខ្កក្កដា ឆ្នាំ២០១០

៣.៤ ការកាត់បន្ថយកតា្ត្ខាងក្្

 ការអភិវឌ្ឍកាន់ត្ឆប់រហ័សនូវវិស័យន្ះអាចនឹងទាមទារឲ្យមានការប្តជ្ា្ញាចិត្តប្កបដោយឆន្ទៈថ្មទៀតលើធនធានសា្ថាប័ន        និងហិរញ្ញវត្ថ ុ
ពរីាជរដា្ឋាភបិាលកម្ពជុា។       ប៉នុ្ត្ នៅក្នងុរយៈពល្ដខ៏្លនី្ះ ទនំងជាមានតម្វូការជនំយួសម្បព់ាណជិ្ជកម្ម (AfT) បន្ថ្ម ដើមប្បីន្តវនិយិោគនៅពល្ 
អនាគតក្នុងរយៈព្លយូរអង្វ្ងលើវិស័យន្ះ។    ដើម្បីកៀងគរជំនួយសម្ប់កសិកម្ម (AfT) ថ្មី គឺអាចនឹងត្ូវការការប្ត្ជា្ញាចិត្តច្បាស់លាស់បន្ថ្ម  
នងិការចលូរមួរបសរ់ាជរដា្ឋាភបិាលកម្ពជុានៅក្នងុការដាកច់្ញនវូផន្ទបីងា្ហាញផ្លវូសមប្វ់សិយ័ន្ះ  អាចក្នងុទមង្ដ់ល្បានកណំតក់ម្ជនំយួ 
របស់មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ (ITC) ដ្លអនុវត្តដោយក្សួងពាណិជ្ជកម្ម (MoC) នាព្លបច្ចុប្បន្ន។ 

៤   លទ្ធផលសម្ចបាន - ប្សិទ្ធភាពដ្លអាចវាស់វ្ងបាន 

 ទិន្នផលសរុបន្វិស័យន្ះ គឺប្ហ្ល ៥០ លានដុលា្លារ ដ្លក្នងុនោះ ប្ក់ប្ហ្ល ២៥ លានដុលា្លារ  សម្ប់ចំណាយលើការនំាចូលអំបោះ 
សតូ។្     ម៉យ្ាងទៀត     តម្លប្ន្ថម្នវ្សិយ័ន្ះ         គ ឺបហ្ល្ ២៥ លានដលុា្លារ។         ការនាចំញ្ផលតិផលសតូប្ា៉ានស់ា្មានដល្បានស្នើសុកំ្នងុឆ្នា២ំ០០៩  
គឺមានតម្ល្ប្ហ្លពី ៣,៥ ទៅ ៤ លានដុលា្លារ។    ការប្ប្ួលដ៏ឆប់រហ័សនូវផលិតកម្មក្នុងស្ុកសម្ប់ការនាំច្ញអំបោះសូត្នាព្លបច្ចុប្បន្ន 
អាចបង្កើតការងារបន្ថ្មពី ២០ ០០០ ទៅ ២៥ ០០០ កើនការងារដល់ពី ២២ ០០០ ទៅដល់ ២៥ ០០០ នាព្លបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងវិស័យន្ះ។

 ការងារភាគច្ើនបំផុតដ្លបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងវិស័យសូត្បានផ្តល់ផលប្យោជន៍ដល់ស្្តី  និងផ្តាតលើតំបន់ដ្លមានភាពក្ីក ្
ខ្លាំង និងត្ូវការបង្កើតការងារដ្លបង្កើតឲ្យមានចំណូល។

៥  បទពិសោធន៍ដ្លទទួលបាន 

 រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ការអភិវឌ្ឍឡើងវិញនូវវិស័យសូត្នៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា ជាវិស័យឯកជន និងកិច្ចខិតខំប្ឹងប្ងធ្វើឡើយដោយ 
អ្នកផ្តល់ជំនួយស្ទើរត្ទាំងស្ុង។ បំណងពីដំបូងបំផុត គឺដើម្បីជំរុញវិស័យន្ះដ្លជាសំខន់តាមរយៈការផ្តួចផ្តើមគំនិតរបស់វិស័យឯកជន ដូច 
ជាវ្ទិកាស្តពីីសូត្កម្ពជុា ឬ    the CraftNetwork-Cambodia ដ្លវាអាចជួយបានយ៉ាងច្ើន បុ៉ន្តន្ៅមានកមិ្តនៅឡើយ។  វាជាការចំាបាច់ដ្ល 
ត្ូវបង្កើតភាពជាដ្គូររដ្ឋ-វិស័យឯកជន ដើម្បីដោះស្យបញ្ហាដ្លប្ឈមចំពោះវិស័យន្ះ និងពង្ឹងការរីកចម្ើនដ្លបានធ្វើកន្លងមក។ 
ការបង្កើតឡើងនូវក្ុមប្ឹក្សាអភិបាលសូត្ដ្លបានស្នើឡើង  គឺដើម្បីដោះស្យគមា្លាតនៅក្នុងសា្ថាប័នន្ះ។ 

 បន្ថ្មទៅលើការបង្កើតយន្តការសមស្បសម្ប់ភាពជាដ្គូរដ្ឋឯកជនក្នុងវិស័យសូត្ មានការចាំបាច់សម្ប់រដា្ឋាភិបាលដ្លត្ូវ 
ផ្តល់ក្បខ័ណ្ឌគោលនយោបាយសម្ប់វិស័យន្ះ    និងផ្នទីបងា្ហាញផ្លូវសម្ប់ដ្គូផ្ស្ងៗគ្នា   ដើម្បីរួមចំណ្កដល់ភាពជោគជ័យន្គោល 
នយោបាយន្ះ។  យុ៉ទ្ធសាស្្តគ្បដណ្ដប់លើវិស័យសូត្របស់ប្ទ្សកម្ពជុា     ឆ៉្នា ំ២០០៦ អាចផ្តល់នូវមូលដា្ឋានគឹ្ះសម្ប់កិច្ចខិតខំបឹ្ងប្ង 
នោះ ប៉ុន្ត្ចុងក្យ វាត្ូវត្ជាគោលនយោបាយដ្លបានបង្កើតឡើង និងឯកភាពដោយរដា្ឋាភិបាល មិនម្នជាយុទ្ធសាស្្តជំរុញអ្នកផ្តល់ 
ជំនួយនោះឡើយ។ ឯកសារគោលនយោបាយនាព្លថ្មីៗន្ះរបស់រដា្ឋាភិបាលស្តីពីការនាំច្ញអង្ករអាចនឹងផ្តល់នូវមធ្យាបាយ និងការណ្នាំ
ដ៏មានប្យោជន៍យ៉ាងខ្លាំងសម្ប់អ្វីដ្លអាចនឹងត្ូវការឲ្យកើតឡើងនៅក្នុងវិស័យសូត្។(៣០)  

 ជំនួយសម្ប់ពាណិជ្ជកម្ម (AfT) ទៅដល់វិស័យសូត្របស់ប្ទ្សកម្ពុជា គឺជាឧទាហរណ៍ដ៏ល្អដ្លបងា្ហាញពីវិធីដ្លជំនួយសម្ប់
ពាណិជ្ជកម្ម (AfT) អាចផ្តាតគោលដៅដោយផ្ទាល់លើក្ុមជនក្ីក្ និងនាំមកនូវផលប្យោជន៍ក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្ីក្ភា្លាមៗ បន្ថ្មទៅ
លើការទទួលបានផ្ន្កពាណិជ្ជកម្ម។ 
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តំបន់ # អ្នកតម្បាញ ឯកទ្ស

ខ្ត្តតាក្វ ១២ ៥៨៤ ហូល (៨៦%), ក្ណាត់លាត (៨%), ក្មា៉ា (៦%)

ខ្ត្តកណា្តាល ៤ ៥១៣ ផមួង, ចរល្បាប់, ល្បើក

ខ្ត្តកំពង់ចាម ៧៧០ ហូល (៩៥%)

ខ្ត្តព្វ្ង ២ ០៣៧ ក្ណាត់លាត/Organza (៨៣%), ក្មា៉ា (១៧%)

តំបន់ពាយ័ព្យ ៣២១ ក្ណាត់លាត, ភួយ, ក្មា៉ា (៧០%)

សរុប ២០ ២២៥  

តារាង ១ ៖ ចំនួន និងទីតាំងរបស់អ្នកតម្បាញសូត្នៅប្ទ្សកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១០

ប្ភព  ៈ ភូមិសូត្ខ្មរ្ (ខ្ម្សា ឆ្នា២ំ០១០)
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ការកសាងសមត្ថភាពសម្ាប់ខ្ស្ចង្វាក់់តម្ល្ 
ន្ការនាំច្ញ និងព័ត៌មានអំពីពាណិជ្ជកម្ម 
នៅប្ទ្សកម្ពុជា
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ការកសាងសមត្ថភាពសម្ាប់ខ្ស្សង្វាក់តម្លន្្ការនាំច្ញ  
និងព័ត៌មានអំពីពាណិជ្ជកម្មនៅប្ទ្សកម្ពជុា

ស្ចក្តីសង្ខ្ប

 លទ្ធផលន្ការរៀបចំយុទ្ធសាស្្តសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មកម្ពជុាឆ្នា ំ២០០៧  (CTIS 2007)    គឺដើម្បីបងា្ហាញពីតមូ្វការ 
សម្ប់ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនៅក្នុងវិស៍យន្ការស្វជ្វអំពីខ្ស្ចងា្វាក់់តម្ល្ និងព័ត៌មានអំពីពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងរដា្ឋាភិបាល។ 
សរសរស្តម្ភទី ២ ន្អភិក្មគ្បដណ្ដប់លើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម (Trade SWAp) ដ្លបានចាប់ផ្តើមអនុវត្តន៍នៅដើមឆ្នាំ 
២០០៨ មានទំនួលខុសត្ូវក្នុងការសម្បសម្ួលការងារ ស្តីពីការនាំច្ញខ្ស្ចងា្វាក់ន្ការនាំច្ញនៅក្នុងវិស័យ សកា្តានុពល 
សម្ប់នាំច្ញទាំង ១៩ ដ្លបានកំណត់នៅក្នុង CTIS ឆ្នាំ ២០០៧។ សសរស្តម្ភទី ២ បានកំណត់ជាដំបូងលើតមូ្វការដើម្បីបង្កើត 
អង្គភាពខ្ស្ចងា្វាក់តម្ល្ និងព័ត៌មានអំពីពាណិជ្ជកម្ម (VCU) នៅក្នុងក្សួងពាណិជ្ជកម្ម (MoC) ដើម្បីចាប់ផ្តើមអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព 
ស្វជ្វនិងស្វជ្វព័ត៌មាន។

 ជាមួយនឹងការចាប់ផ្តើមបង្កើតអង្គភាពខ្ស្ចងា្វាកតម្ល្ (VCU) នៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៩   និងការផ្លាស់ប្តូរន្ជំនួយរបស់មា្ចាស់ 
ជំនួយនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១១ វាជាការឆប់រហ័សព្កដ្លត្ូវកំណត់ផលប៉ះពាល់ជាក់លាក់ ឬមួយបង្ៀនរឹងមាំនោះ។ ប៉ុន្ត្ 
តាមវិស័យជាច្ើនបំផុត គឺគ្ត្ូវការសមត្ថភាពនោះជាចាំបាច់ព្ះថាវាអាចផ្តល់ផលប្យោជន៍  ដល់វិស័យឯកជនក្នុងកិច្ចខិតខ ំ
ប្ឹងប្ងធ្វើការនាំច្ញរបស់ខ្លួនដោយក្នុងនោះរដា្ឋាភិបាល ត្ូវចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយចំនួនក្នុងចំណោមកិច្ចពិភាក្សានានារបស់ 
ខ្លនួជាមួយនឹងដ្គូអភិវឌ្ឍន៍អំពីជំនួយសម្ប់ពាណិជ្ជកម្ម(AfT) រដា្ឋាភិបាលចូលរួមក្នុងការធ្វើគោលនយោបាយផ្អ្កលើវិស័យ ឬ 
រដា្ឋាភិបាល វិស័យឯកជននិងដ្គូអភិវឌ្ឍន៍នានាក្នុងការត្ួតពិនិត្យលើការរីកចម្ើនរបស់ខ្លួនស្ថិតក្មអភិក្មគ្បដណ្ដប់លើ 
វិស័យពាណិជ្ជកម្ម(Trade SWAp)។ 

១        បញ្ហាដ្លបានដោះស្ាយ

 នៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៦-២០០៧ រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា (RGC) ស្ថិតក្មការដឹកនាំរបស់ក្សួងពាណិជ្ជកម្ម (MoC) បានដំណើរការធ្វើ 
បច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីពងឹ្ងសមត្ថភាពសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មឆ្នា ំ ២០០១ របស់ខ្លនួ។    លទ្ធផល គឺការរៀបចំ យុទ្ធសាស្្តសមាហរណកម្ម 
ពាណិជ្ជកម្មកម្ពជុាឆ្នាំ ២០០៧ (ដ្លគ្ហៅថា  CTIS ២០០៧) ដ្លបានឯកភាពដោយអនុគណៈកមា្មាធិការអភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជកម្ម និង 
វិនិយោគទាក់ទងនឹងពាណិជ្ជកម្ម នៅក្នុងខ្មីនា ឆ្នាំ ២០០៧ និងអនុម័តដោយសម្ត្ច ហ៊ុន ស្ន នាយករដ្ឋមន្ត្ីនៅក្នុងខ្ធ្នូ ឆ្នាំ២០0៧។

 យុទ្ធសាស្្តសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មកម្ពជុា ឆ្នា២ំ០០៧ ( CTIS 2007) បានកំណត់ និងផ្តល់ ការស្វជ្វដំបូងលើវិស័យប្កបដោយ 
សកា្តានុពលទាំង ១៩ ដ្លអាចធ្វើជាមូលដា្ឋានសម្ប់ការពង្ីក និងការធ្វើពិពិធកម្ម លើមូលដា្ឋានន្ការនាំច្ញរបស់ប្ទ្សកម្ពុជា។  ទិសដៅ 
ន្កិច្ចខិតខំប្ឹងប្ងនោះ  គឺដើម្បីបងា្ហាញពីតម្ូវការសម្ប់ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនៅក្នុងផ្ន្កន្ការស្វជ្វអំពីខ្ស្ចងា្វាក់តម្ល្ និងព័ត៌មាន 
អំពីពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងរដា្ឋាភិបាល និងវិធីសាស្្តតូចៗឈានទៅរកការស្វជ្វខ្ស្ចងា្វាក់់តម្ល្ដោយដ្គូអភិវឌ្ឍន៍រហូតដល់ចំណុចដ្ល 
ត្ូវការ។

២      គោលដៅដ្លត្ូវបន្ត

 បនា្ទាប់ពីការអនុវត្ត យុទ្ធសាស្្តសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៧ ( CTIS 2007) និង អភិក្មគ្បដណ្ដប់លើវិស័យ 
ពាណិជ្ជកម្ម (Trade SWAp) ខ្លួនឯង (ខ្មករា ឆ្នាំ ២០០៨ ) អនុគណៈកមា្មាធិការការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគទាក់ទងនិង 
ពាណិជ្ជកម្ម បានកំណត់   ៉សរសរស្ដម្ភ  ៉ចំនួន ៣ ដើម្បីគំទ្ដល់ការអនុវត្តអភិក្មគ្បដណ្ដប់លើវិស័យ ពាណិជ្ជកម្ម (Trade SWAp) និងសម្ប 



57ការអភិវឌ្ឍវិស័យពាណិជ្ជកម្ម និង ជំនួយសម្្ប់ពាណិជ្ជកម្មនៅប្ទ្សកម្ពុជា

   (៣១)ការអភិវឌ្ឍច្វាក់តម្ល្ និងព័ត៌មានអំពីពាណិជ្ជកម្ម លទ្ធផលទី ១ នៅក្នុងផ្នទីបងា្ហាញផ្លូវន្សសរស្ដម្ភទី ២ កំពុងបញ្ចប់ (ស្ចក្ដីព្ង ថ្ង្ទី ១៦ ខ្កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១១) 
   (៣២)USAID, សកម្មភាពច្វាក់តម្ល្ និងការសិក្សាអំពីការសម្បសម្ួល នៅរាជធានីភ្នំព្ញ ខ្កញ្ញា ឆ្នាំ២០០៧

ការកសាងសមត្ថភាពសម្ាប់ខ្ស្សង្វាក់តម្លន្្ការនាំច្ញ  
និងព័ត៌មានអំពីពាណិជ្ជកម្មនៅប្ទ្សកម្ពជុា

សម្ួលជំនួយរបស់ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ដ្លឈានឆ្ពោះទៅមុខជាមួយនឹងសរសរស្ដម្ភទី ២ ដ្លផ្ដាតលើខ្ស្ចងា្វាក់តម្ល្ន្ការនាំច្ញ។  ចាប់ពី 
ដំបូងមក សរសរស្ដម្ភទី ២ បានអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពស្វជ្វខ្ស្ចងា្វាក់តម ្ល្   និងព័ត៌មានអំពីពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងរដា្ឋាភិបាលដ្លជាវត្ថុបំណងមួយ 
ក្នុងចំណោមវត្ថុបំណងសំខន់ៗរបស់ខ្លួន ដោយផ្តាតលើការបង្កើតអង្គភាពខ្ស្ចងា្វាក់់តម្ល្ (VCU) នៅក្នុងក្សួងពាណិជ្ជកម្ម (MoC)។(៣១)    

៣      បញ្ហាប្ឈម និងកត្តាឈានទៅរកជោគជ័យ

៣.១ សាវតារបន្ថ្ម

  ក្នុងខណៈព្លអនុវត្តការងារលើ យុទ្ធសាស្្តសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៧ ( CTIS 2007) និងកំពុងដាក់ឲ្យអនុវត្តន៍ 
អភិក្មគ្បដណ្ដប់លើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម (Trade SWAp) កំពុងមានការរីកចម្ើននោះ  ទីភា្នាក់ងារសហរដ្ឋអាម្រិកដើម្បីការអភិវឌ្ឍអន្តរជាត ិ
(USAID) ដោយមានជំនួយគំទ្ពីកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្ជាជាតិ (UNDP) ធនាគរពិភពលោក និងសារជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ (IFC) 
បានរៀបចំកិច្ចប្ជំុមួយសម្ប់ដ្គូ អភិវឌ្ឍន៍ដ្លធ្វើការងារនៅក្នងុផ្នក្ខ្ស្ចងា្វាក់តម្លន្ៅខ្កញ្ញាឆ្នា២ំ០០៧។ ដោយឡ្កការសិក្សាមួយត្ូវ 
បានរៀបចំឡើងដោយទីភា្នាក់ងារសហរដ្ឋអាម្រិកដើម្បីការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ (USAID) ហើយបានទទួលអនុសាសន៍មួយចំនួនពីការសិក្សានោះ 
និងពីសិកា្ខាសាលា។(៣២) អនុសាសន៍សំខន់ៗពីសកម្មភាពខ្ស្ចងា្វាក់តម្ល្របស់ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្ទ្សកម្ពុជានិងការសិក្សាអំពីការសម្បស
ម្ួល រួមមាន ៖

 ១.ការបង្កើតល្ខធិការដា្ឋានខ្ស្ចងា្វាក់តម្លដ្្លមានទំាងរដា្ឋាភិបាល  ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍  និងអ្នកតំណាងវិស័យឯកជន ហើយវានឹងជួយក្នងុ 
   ការកំណត់ពីតម្ូវការ និងសម្បសម្ួលជំនួយអភិវឌ្ឍន៍លើវិស័យនាំច្ញ ដ្លមានសកា្តានុពលជាអាទិភាពដូចបានកំណត់ក្នុង  
   យុទ្ធសាស្្តធ្វើសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៧ ( CTIS 2007)។
 ២.  ល្ខធិការដា្ឋានន្ះនឹងដើរតួជាឃា្លាំងស្តុកខ្ស្ចងា្វាក់តម្ល្  និងព័ត៌មានតាមវិស័យ
 ៣.ការបង្កើតក្ុមការងារតាមវិស័យដ្លរដា្ឋាភិបាល  ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍  និងអ្នកតំណាងវិស័យឯកជននឹងធ្វើការងារជាមួយគ្នាលើវិស័យ 
    អាទិភាពនានា។

 ជាលទ្ធផល ដោយសារត្មិនសូវអនុវត្តតាមទម្ង់ដើមដ្លបានលើកឡើងនៅក្នុងលទ្ធផលន្សិកា្ខាសាលា ទើបធ្វើឲ្យអនុសាសន៍ទាំង 
៣ ស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលផ្ស្ងៗន្ការអនុវត្ត។   សរសរស្ដម្ភទី ២ ន្អភិក្មគ្បដណ្ដប់លើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម (Trade SWAp) ស្ថិតក្មការ    
ដឹកនាំរបស់ក្សួងពាណិជ្ជកម្ម មានបំណងធ្វើជាអ្នកសម្បសម្ួល និងជាអ្នកដឹកនាំសកម្មភាពខ្ស្ចងា្វាក់់តម្ល្នៅក្នុងវិស័យនាំច្ញជាអាទិភា
ព។ សរសរស្ដម្ភទ ី២ បានរៀបច ំ ៉ក្មុការងារ ៉ មយួចនំនួ ដល្ភាគច្ើនជាក្មុការងារផ្នក្វសិយ័នាចំញ្ ដល្មានអាណត្តបិហ្ាកប់ហ្ល្គ្នាទៅ
នឹងអ្វីដ្លសិកា្ខាកាមបានលើកឡើងនៅក្នុងសិកា្ខាសាលារៀបចំឡើងដោយទីភា្នាក់ងារសហរដ្ឋអាម្រិកដើម្បីការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ (USAID) នៅ 
ខ្កញ្ញា ឆ្នាំ២០០៧។  មិនត្ប៉ុណោ្ណោះ  វិធានការដំបូងមួយចំនូនត្ូវបានអនុវត្តដើម្បីបង្កើតអង្គភាពខ្ស្ចងា្វាក់តម្ល្ និងព័ត៌មានអំពីពាណិជ្ជកម្មនៅ 
ក្នុងនាយកដា្ឋានជំរុញពាណិជ្ជកម្ម (TPD) របស់ក្សួងពាណិជ្ជកម្ម (MoC)។

 ករណសីកិស្ាន្ះ        មនិគប្ដណ្ដបល់ើការអភវិឌឍ្ទាងំ     ៣     ឡើយ ទោះបជីាវាមានទនំាកទ់នំងជាមយួគ្នាកដ៏ោយ        កប៏៉នុ្តវ្ាផ្តាតតចិតចួប៉ណុោ្ណោះ 
ទៅលើអង្គភាពខ្ស្ចងា្វាក់់តម្ល្។

៣.២ ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពដំបូងសម្្ប់ចងា្វ្ក់តម្ល្ និងព័ត៌មានអំពីពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងរដ្ឋ្ភិបាល

 ជាមួយនឹងជំនួយគំទ្ដំបូងពីគម្ងពាណិជ្ជមក្មរបស់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្ជាជាតិ (UNDP) ទីប្ឹក្សាមា្នាក់ត្ូវបានជ្ើសរីសនៅ 
ក្នុងខ្កញ្ញា ឆ្នាំ២០០៩ ដើម្បីជួយដល់ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនៅក្នុងការិយល័យមួយក្នុងចំណោមការិយល័យនានារបស់នាយកដា្ឋានជំរុញ 
ពាណិជ្ជកម្ម (TPD)។ គោលដៅដំបូងន្ការគំទ្ គឺទៅលើ ៤ ផ្ន្ក ៖

 ១. អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពស្វជ្វ និងវិភាគក្នុងចំណោមបុគ្គលិកដ្លឈា្លាសវ្ដើម្បីរៀបចំការសិក្សាអំពីចងា្វាក់់តម្ល្តាមវិស័យ ដូចជា ការ 
   សិក្សាអំពីការប្ើប្ស់ឧបករណ៍មូលដា្ឋាន (ការវិភាគ SWOT ការប្ើប្ស់   និងការរៀបចំទិន្នន័យពាណិជ្ជកម្មមូលដា្ឋាន ការប្ើប្ស ់
   ឧបករណ៍ព័ត៌មានមូលដា្ឋាន      ដូចជាផ្នទីពាណិជ្ជកម្មរបស់មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ  (ITC)   និងបច្ច្កទ្សស្ទង់មតិតាម 
   ផ្ន្កជាដើម)។
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 ២. រៀបចំការសិក្សាអំពីខ្ស្ចងា្វាក់់តម្ល្តាមវិស័យដ្លបានជ្ើសរីស  ដោយផ្តាតជាដំបូងទៅលើវិស័យជាអាទិភាពទាំង ១៩  
    ដ្លបានកំណត់នៅក្នុង យុទ្ធសាស្្តសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៧ (CTIS 2007)
 ៣.  ផស្ព្វផស្ាយពត័ម៌ានមយួចនំនួក្នងុចណំោមពត័ម៌ានទាងំឡាយក្នងុទមង្ជ់ាគហ្ទពំរ័ សៀវភៅបោះពមុ ្ព    ការបណ្ដុះបណា្តាលមន្ត្វីសិយ័ 
    ឯកជន និងមន្ត្ីរដា្ឋាភិបាលនៅតាមខ្ត្ត ជាដើម។  ច្ករំល្ក និងផ្តល់សុពលភាពដល់ការសិក្សាអំពីខ្ស្សងា្វាក់់តម្ល្ជាមួយនឹងក្ុម 
     ការងារសរសរស្ដម្ភទី ២ តាមវិស័យសមស្ប។
 ៤. បង្កើតបញ្ជីសារពើភណ្ឌអំពីការសិក្សាលើខ្ស្ចងា្វាក់ម្ល្ថ្មីៗ និងដ្លមានក្នុងបច្ចុប្បន្នន្ះ។

 ជាមួយនឹងគម្ងពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្ជាជាតិ (UNDP) ដ្លបានបញ្ចប់ នៅក្នុងខ្ធ្នូ ឆ្នាំ២០១០នោះ គោលដៅ 
ទាំង ៤ គឺពិតជាមានមហិច្ឆតាលើសពីអ្វីដ្លអាចសម្ចបានពិតប្កដ។ នៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ត្ងការផ្តាតជាសំខន់របស់អង្គភាព 
ខ្ស្ចងា្វាក់់តម្ល្្ល (VCU) ដ្លទើបត្បង្កើតថ្មី គឺទៅលើគោលដៅទី ១ និង ២ ដូចជា ៖
	    ការបណ្ដុះបណា្តាលមន្ត្ីរដា្ឋាភិបាលអំពីបច្ច្កទ្ស និងឧបករណ៍ស្វជ្វខ្ស្ចងា្វាក់់តម្ល្
 	ការរៀបចំកម្ងសំណួរសា្ទាបស្ទប់មតិតាមមូលដា្ឋាន
	 	ការបង្កើតគំរូតាមប្ភ្ទសម្ប់ការសិក្សាតាមវិស័យ និង
	 	ការបញ្ចប់ការសិក្សាអំពីខ្ស្ចងា្វាក់តម្ល្ទាំង ៣ ដូចជា អង្ករ ដំឡូងមី និងគ្ប់សា្វាយចន្ទី។

៣.៣ ការសម្បសម្ួល និងការប្ត្ជា្ញ្ចិត្តរបស់រដ្ឋ្ភិបាល

 ផ្ដើមច្ញពីក្ុមការងារអង្គភាពខ្ស្ចងា្វាក់តម្ល្ (VCU) ដំបូងដ្លមានបុគ្គលិក ៥ រូប មកពីនាយកដា្ឋានជំរុញពាណិជ្ជកម្ម (TPD) ក្សួង 
ពាណិជ្ជកម្មបានសម្ចពង្ីកការបណ្ដុះបណា្តាលទៅដល់ក្ុមមនុស្សកាន់ត្ធំជាងមុន ឬ �ក្ុមការងារស្វជ្វរបស់ក្សួងពាណិជ្ជកម្ម  
(MoC)  ៉ ដ្លមានមនុស្សពី ២០ ទៅ ៣០ នាក់។  ដោយសារត្មានការបណ្ដុះបណា្តាលដល់ក្ុមមន្ត្ីរបស់ក្សួងពាណិជ្ជកម្ម (MoC) កាន់ត្ 
ច្ើនអំពីបច្ច្កទ្ស និងវិធីសាស្្តសិក្សាអំពីខ្ស្ចងា្វាក់តម្ល្មូលដា្ឋាន ព្មទាំងអំពីប្ភពទិន្នន័យ និងការប្មូលទិន្នន័យច្ើនជាងផ្នការ 
កាលពីដំបូង ទើបតម្ូវឲ្យមានការប្ត្ជា្ញាចិត្តកាន់ត្ច្បាស់លាស់ និងមានរយៈព្លកាន់ត្វ្ងពីមន្ត្ីនៅក្នុងអង្គភាពខ្ស្ចងា្វាក់តម្ល្  (VCU) 
ឲ្យផ្តាតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការបង្កើតការសិក្សាមូលដា្ឋាន  និងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន។ ការប្ត្ជា្ញាចិត្តគឺនៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់ព្ញ 
ល្ញនៅឡើយទ្ ដូចជា ការប្ងច្កតួនាទីផ្ស្ងគ្នារបស់ក្ុមការងារអង្គភាពខ្ស្ចងា្វាក់់តម្ល្ (VCU) ដំបូងនិង  ៉ក្ុមការងារស្វជ្វ 
ធំជាងមុនរបស់ក្សួងពាណិជ្ជកម្ម (MoC)  ៉ ឬ បញ្ចូលក្ុមការងារទាំងពីរឲ្យទៅជាអង្គភាពខ្ស្ចងា្វាក់តម្ល្ (VCU) ធំត្មួយ។

 ការសម្បសម្ួល និងកិច្ចសហប្តិបត្តិការអន្តរក្សួងលើការស្វជ្វខ្ស្សងា្វាក់់តម្ល្  និងការបង្កើតរូបមន្តយុទ្ធសាស្្តខ្ស្ចងា្វាក់ ់
តម្លន្ៅក្នងុចណំោមខស្ប្ណោ្តាយអន្តរកស្ងួសខំន់ៗ  ពម្ទាងំនៅក្នងុចណំោមដគ្អូភវិឌឍ្នន៍ងឹតម្វូឲយ្មានការធ្វើឲយ្បស្ើរឡើង          និងអនុវត្ត 
ឲ្យសុីជម្ឆ្ពោះទៅធានាឲ្យបាននូវការងារប្កបដោយគុណភាព។ នៅក្នុងរយៈព្លខ្លីន្ះការច្ករំល្កព័ត៌មាន និងទិន្នន័យ គឺមានកម្ិត 
តិចតួចយ៉ាងខ្លាំងរវាងក្សួងពាណិជ្ជកម្ម (MoC) (ដ្លផ្តាតលើពាណិជ្ជកម្ម) និងក្សួងកសិកម្ម រុកា្ខាប្មាញ់ និងន្សាទ (MAFF) 
(ដ្លផ្តាតលើផលិតកម្ម) នៅក្នុងវិស័យនាំច្ញជាច្ើនដ្លបានកំណត់នៅក្នុង យុទ្ធសាស្្តសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ២០០៧  
(CTIS 2007)។ ចាំបាច់ត្ូវមានយន្តការនានាដើម្បី គំទ្ដល់កិច្ចសហប្តិបត្តិការន្ះ។  ការពង្ឹងយន្តការនៅក្នុងសរសរស្ដម្ភទី ២ ដ្ល 
តម្ូវឲ្យមានការសម្បសម្ួលកាន់ត្ប្សើរឡើងនៅក្នុងក្សួងនានា គួរត្មានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានទៅលើការងារន្ះ។    ការសម្បសម្ួលនៅ 
ក្នុងចំណោមដ្គូអភិវឌ្ឍន៍និងរវាងក្សួងទាំងឡាយនិងរដា្ឋាភិបាលនៅមានកម្ិតតិចតួចនៅឡើយ ហើយនឹងតម្ូវឲ្យធ្វើការក្ប្។

៣.៤ ជំនួយសម្្ប់ពាណិជ្ជកម្ម

 ការបង្កើតដបំងូនវូអង្គភាពខស្ស្ងា្វាក់ត់ម្ល ្(VCU) ត្វូបានផ្តលម់លូនធិឲិយ្តាមរយៈគមង្ពាណជិ្ជកម្ម របសក់ម្មវធិអីភវិឌឍ្នស៍ហបជ្ាជាត ិ 
(UNDP)។     នាយកដា្ឋានជំរុញពាណិជ្ជកម្ម (TPD) បានបញ្ជនូគម្ងតាមដានរយៈព្ល ១ឆ្នា ំ   ទៅឲ្យមូលនិធិសង្គមមា្ចាស់ជំនួយពហុភាគ ី
ន្កម្មវិធីគំទ្ការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្ម (TDSP) ន្អភិក្មគ្បដណ្ដប់លើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម (Trade SWAp)(៣៣)។     សំណើន្ះត្ូវបាន 
ឯកភាពសម្ប់ការផ្តល់មូលនិធិដោយកម្មវិធីគំទ្ការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្ម (TDSP)។    ប៉ុន្ត្វានឹងតម្ូវឲ្យមានការប្ត្ជា្ញាចិត្តសម្ប់រយៈព្ល 
កាន់វ្ងពីអ្នកផ្តល់ជំនួយ ឬ ក្ុមអ្នកផ្តល់ជំនួយដើម្បីជួយក្សួងពាណិជ្ជកម្ម (MoC) ឲ្យបង្កើតអង្គភាពមួយប្កបដោយចីរភាព។ វាក៏នឹងមាន 
ការប្ប្ួលចំពោះឥរិយបទមួយផ្ន្ករបស់ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ (PD) ផងដ្រ។

 ការសកិស្ាអពំខីស្ច្ងា្វាក់ត់ម្លយ្៉ាងច្ើនលើវសិយ័នាចំញ្សខំន់ៗ របសប់ទ្ស្កម្ពជុា ត្វូបានរៀបចឡំើងកាលពពីល្មនុដោយដគ្ ូ
អភិវឌ្ឍន៍ (PD) ហើយជាញឹកញាប់វាត្ួតគ្នា និងមានការសម្បសម្ួលតិចតួច។  ប្សិនបើដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ (PD) មានភាពច្បាស់លាស់ចំពោះ 

  (៣៣)  TDSP, ឬ កម្មវិធីគំទ្ការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្ម ត្ូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីគំទ្វត្ថុបំណងមួយចំនួនរបស់ SWAp ពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្ទសកម្ពុជា និងត្ូវបានអនុវត្តដោយ MoC។ កម្មវិធីត្ូវ 
 បានផ្តល់មូលនិធិដោយមូលនិធិក្នុងអាណត្តិព្យបាលភាពរបស់អ្នកផ្តល់ជំនួយពហុភាគី (MDTF) ដ្លគ្ប់គ្ងដោយធនាគរពិភពលោក និងផ្តល់មូលនិធិដោយ EU, Danida និង UNIDO. 
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  (៣៤)  រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា គណៈរដ្ឋមន្ត្ី ឯកសារគោលនយោបាយស្តីពីការជំរុញផលិតកម្មស្ូវ និងការនាំច្ញអង្ករ អនុម័តនៅថ្ង្ទី ២៥ ខ្កក្កដា ឆ្នាំ ២០១០។

អនុសាសន៍នានាដ្លពួកគ្បានផ្តល់ឲ្យក្នុងអំឡុងសិកា្ខាលាលារបស់ ទីភា្នាក់ងារសហរដ្ឋអាម្រិកដើម្បីការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ (USAID) នៅខ្ 
កញ្ញា   ឆ្នា២ំ០០៧   ដ្លបានពិភាក្សាពីខងដើម      ពួកគ្នឹងតូ្វផ្សារភា្ជាប់ការងារវិភាគខ្ស្ចងា្វាក់ម្លរ្បស់ពួកគ្ឲ្យកាន់ត្ជិតស្នទិ្ធខ្លាងំទៅនឹងការងារ 
របស់អង្គភាពខ្ស្ចងា្វាក់់តម្ល្ (VCU)  ដោយប្ើប្ស់វាជាឱកាសដើម្បីកសាងសមត្ថភាពនៅក្នុងអង្គភាពខ្ស្ចងា្វាក់់តម្ល្ (VCU)។ ការងារន្ះ 
គឺស្ថិតនៅឆ្ងាយពីករណីនាព្លបច្ចុប្បន្ន។   ជាក់ស្ដ្ង មានឧទហរណ៍ពីរក្នុងចំណោមឧទាហរណ៍ជាច្ើននាព្លបច្ចុប្បន្ន គឺការរៀបចំឯកសារ 
គោលនយោបាយស្តីពីការនាំច្ញអង្ករ ដ្លអនុម័តនាព្លថ្មីៗន្ះដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្ី(៣៤) ទាមទារឲ្យមានការស្វជ្វខ្ស្ចងា្វាក់តម្ល ្
ឡើងវិញក្មការផ្តល់មូលនិធិរបស់អ្នកផ្តល់ជំនួយ ដ្លភាគច្ើនក្នុងចំណោមព័ត៌មានន្ះអាចទទួលបានយ៉ាងងាយពីការងារដ្លអង្គភាព 
ខ្ស្ចងា្វាក់់តម្ល្ (VCU) កំពុងត្ធ្វើលើផ្ន្កអង្ករ។ ដូចគ្នាន្ះដ្រការសិក្សាអំពីខ្ស្ចងា្វាក់តម្ល្ស្ដៀងគ្នាចំនួន    ២ អំពីគ្ប់សា្វាយចន្ទ ី
ត្ូវបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ  ២០១០  ដោយមានការច្ករំល្កព័ត៌មានក្នុងកម្ិតបន្តិចបន្តួចរហូតដល់គ្មានត្ម្តងដោយរាប់បញ្ចូល 
ទាំងការសិក្សាមួយដ្លធ្វើឡើងដោយអង្គភាពខ្ស្ចងា្វាក់់តម្ល្ (VCU) ផងដ្រ។

៣.៥ ការកាត់បន្ថយកតា្ត្ពីខាងក្្

 ក្ពីការប្ត្ជា្ញាចិត្តដ៏ច្បាស់លាស់ផ្ន្កសា្ថាប័ន និងធនធានមនុស្សចំពោះអង្គភាពខ្ស្ចងា្វាក់តម្ល្ (VCU) ពីសំណាក់ក្សួងពាណិជ្ជកម្ម 
(MoC) កតា្តាពីខងក្ដ៏សំខន់មួយសម្ប់រដា្ឋាភិបាលក្នុងការសម្លបន្ទុកនោះ គឺការតម្ូវឲ្យក្សួងពាណិជ្ជកម្ម (MoC) ធ្វើការធានាឲ្យ 
មានធនធានជំនួយសម្ប់ពាណិជ្ជកម្ម (AfT) រយៈព្លយូរអង្វ្ង ដ្លចាំបាច់សម្ប់បង្កើតអង្គភាពដ្លមានចីរភាពពិតប្កដមួយដ្ល 
មានសមត្ថភាពផលិត និងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានប្កបដោយគុណភាពខ្ពស់។ ក្សួងពាណិជ្ជកម្ម (MoC) ក៏នឹងចាំបាច់ត្ូវធានាឲ្យបាននូវការ 
ប្ត្ជា្ញាចិត្តកាន់ត្ខ្លាំងកា្លាពី ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ដ្លបច្ចុប្បន្នមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារខ្ស្ចងា្វាក់តម្ល្       និងការស្វជ្វខ្ស្ចងា្វាក់់តម្ល្ដើម្បីភា្ជាប ់
ទំនាក់ទំនងការងាររបស់ពួកគ្ឲ្យកាន់ត្ជិតស្នទិ្ធទៅនឹងតមូ្វការក្នងុការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព របស់ក្សួងពាណិជ្ជកម្ម (MoC) នៅក្នងុផ្នក្ន្ះ។

៤  លទ្ធផលដ្លសម្ចបាន - ប្សិទ្ធភាពដ្លអាចវាស់វ្ងបាន

 វាហាក់ដូចជាឆប់រហ័សព្កក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពផ្ន្កខ្ស្ចងា្វាក់តម្ល្   និងព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងក្សួងពាណិជ្ជកម្ម (MoC) 
 ឲ្យមានលទ្ធភាពកំណត់ពីឥទ្ធិពលមួយដ្លអាចវាស់វ្ងបាន។ ការងារន្ះ លើកល្ងត្ការបង្កើតអង្គភាពខ្ស្ចងា្វាក់់តម្ល្ (VCU) និងការ 
គំទ្ដំបូងគួរត្មានកិច្ច   ពិភាក្សារវាងរដា្ឋាភិបាល     និងដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ទៅលើចំណុចដ្លត្ឹមត្ូវដើម្បីផលិតព័ត៌មានអំពីខ្ស្ចងា្វាក់តម្ល្  និង 
ពាណិជ្ជកម្ម ហើយជាវិធីល្អបំផុតដ្លត្ូវធ្វើកិច្ចការន្ះ ដើម្បីឲ្យរដា្ឋាភិបាលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងដំណើរការន្ះ។

 នៅក្នងុរយៈពល្មធយ្ម នងិរយៈពល្វង្ សមត្ថភាពរងឹមាផំ្នក្ចងា្វាកត់ម្ល ្នងិពត័ម៌ានអពំពីាណជិ្ជកម្មនៅក្នងុកស្ងួពាណជិ្ជកម្ម (MoC) 
 អាចបម្ើឲ្យដំណើរការយ៉ាងច្ើន ៖
	 			អាចបង្កើតព័ត៌មានដ្លអាចផ្សព្វផ្សាយដោយមានសារៈប្យោជន៍ចំពោះអាជីវកម្ម
	 		អាចបង្កើតព័ត៌មានដ្លអាចប្ើប្ស់ដោយដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ រដា្ឋាភិបាល និងវិស័យអាជីវកម្ម នៅក្នុងបរិបទន្សរសរស្ដម្ភទី ២  
    ដើម្បីរៀចំផ្នការជំនួយសម្ប់ពាណិជ្ជកម្ម (AfT) បន្ថ្មសម្ប់ខ្ស្ចងា្វាក់់តម្ល្ន្ការនាំច្ញ
	    អាចបង្កើតព័ត៌មានមួយចំនួនដ្លរដា្ឋាភិបាលត្ូវការដើម្បីបង្កើតរូបមន្តគោលនយោបាយតាមវិស័យ ដូចជាគោលនយោបាយ 
    ដ្លគ្ប្ើបច្ចុប្បន្នសម្ប់អង្ករ ជាដើម
	   អាចបង្កើតព័ត៌មានដ្លរដា្ឋាភិបាល វិស័យឯកជន និងដ្គូអភិវឌ្ឍន៍អាចប្ើប្ស់ដើម្បីត្ួតពិនិត្យ និងវាយតម្ល្ការរីកចម្ើន 
    ដ្លធ្វើឡើងស្ថិតក្មវត្ថុបំណងរបស់អភិក្មគ្បដណ្ដប់លើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម (Trade SWAp)។

៥  បទពិសោធន៍ដ្លទទួលបាន

 វាកជ៏ាការឆបរ់ហស័ពក្ដរ្  ដល្ត្វូទទលួបានបទពសិោធនជ៍ាច្ើនពកីារងារដបំងូរបសអ់ង្គភាពខស្ច្ងា្វាក់ត់ម្ល ្(VCU) ព្ះដចូបាន 
បញ្ជាក់ហើយថា ការកសាងសមត្ថភាពត្ូវការព្លវ្លា ជាពិស្សនៅព្លដ្លខ្លួនព្យាយមអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពថ្មីដ្លមិនធា្លាប់មានពីមុន 
មក។ ករណីន្ះអាចជាបញ្ហាប្ឈមសម្ប់រដា្ឋាភិបាលនៅព្លដ្លជួបប្ទះជាមួយនឹងដ្គូផ្ដល់ជំនួយសម្ប់ពាណិជ្ជកម្ម (AfT) ដ្ល 
ទាមទារឲ្យសម្ចបានលទ្ធផល និងប្សិទ្ធភាពក្នុងរយៈព្លកាន់ត្ខ្លីនោះ។
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