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បានេមិទ្ធ្លេាំខ្នន់ៗ និងសលីក្ទិ្េសៅេក្មមភាពការងារេគ្មាប់ឆ្ា ាំ២០២១ ដូ្ចខ្នងសគ្កាម៖ 
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សកម្មភាព និង 
លទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្ម  

ឆ្ន ាំ២០២០ 
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១. ការងារកាំខណទ្ត្ម្ង់   
១.១. រដ្ឋបាលសាធារណៈ 
 ក. ការអភ្ិវឌឍនធ៍នធានម្នសុស និងសាថ ប័ន 

− បានចត្់បញ្ជូ នមហ្វនតីឱ្យចូលរមួវរគបណតុ ុះបណាត លរយៈសពលខែី និងផវង ទាំងក្ាុង និងសគ្ៅគ្បសទ្េ ដូ្ចជា គ្បសទ្េ
ចិន កូ្សរ  ខ្នងត្បូង ជ្ប ុន នូផវលសេឡង់ េ ុយផអ ត្ នងិសាថ ប័ន អងគការសគ្ៅរដ្ឋឋ ភបិាលមួយចាំននួផដ្លពាក្់ពន័ធ 

− បានបណតុ ុះបណាត លជ្ាំនញបសចចក្សទ្េ និងជ្ាំនញទូ្សៅគ្េបតាមត្គ្មូវការសដ្មីបពីគ្ងឹងេមត្ថភាពមហ្វនត ី
− បានផក្េគ្មួលរចនេមព័នធរបេគ់្ក្េួងគ្េបតាមសាថ នភាពរកី្ចសគ្មីន ដនវេិ័យពាណិជ្ជក្មមនសពលបចចុបបនា។ 

 ែ. ការត្រប់ត្រងធនធានម្នសុស និងដបៀវរស 
− បានស្វីបចចុបបនាភាពមហ្វនតីរាជ្ការ និងបផគ្មបគ្មួលគ្ក្បខណ័ឌ មហ្វនតីរាជ្ការ តាមសាថ នភាពជាក្់ផេតងគ្ពម
ទាំងសបីក្គ្បាក្់សបៀវត្សចាំនួនពីរដ្ងក្ាុងមួយផខ តាមគ្បពន័ធ្នោរបានទន់សពលសវោ។ 

 រ. ការបដងាើនរុណភាពដសវាសាធារណៈ 
− បានផក្ទ្គ្មង់ការងារចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជក្មម សដ្ឋយបសងកតី្គ្បព័នធចុុះបញ្ជ ីថ្មតីាមរយៈថ្នា លបសចចក្វទិ្ាព័ត្ម៌ាន
វទិ្ារបេ់រាជ្រដ្ឋឋ ភបិាល(CamDX) ផដ្លអាចេគ្មលួការចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជក្មមបានសលឿនជាងមុន និង
បានត្ភាជ បព់័ត្៌មាន ជាមយួអរគនយក្ដ្ឋឋ នពនធដ្ឋរ និងគ្ក្េួងការងារ និងបណតុ ុះបណាត លវជិាជ ជ្ីវៈ 

− បានស្វីការកាត្់បនថយក្ដគ្មសេវាចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជក្មមចាំននួ ៣គ្បសភទ្រ ឺ១.) ការចុុះបញ្ជ ីគ្ក្ុមហ ុនថ្មីពី ១ 
៦៨០ ០០០សរៀល មក្គ្ត្មឹ ១ ០១០ ០០០សរៀល  ២.) ការចុុះបញ្ជ ីេហគ្ោេថ្មពី ី៣០០ ០០០សរៀល
មក្គ្ត្ឹម ១៨០ ០០០សរៀល នងិ៣.) ការពិនតិ្យនមក្រណ៍ព ី៤០ ០០០សរៀលមក្គ្ត្មឹ ២៥ ០០០សរៀល 

− បានស្វីបចចុបបនាភាពគ្បពន័ធេវយ័គ្បវត្តក្មមរដ្ឋបាលក្មមេទិ្ធិបញ្ញញ  ការដ្ឋក្ព់ាក្យសេាេុីាំ និងការបងក់្ដគ្ម            
សេវាតាមគ្បពន័ធអនឡាញ ការបសងកីត្មជ្ឈមណឌ លព័ត្៌មានក្មមេទិ្ធិបញ្ញញ  ពគ្ងឹងេមត្ថភាពមហ្វនតីក្មមេទិ្ធិ
បញ្ញញ  េាំសៅសលីក្ក្មពេ់គ្បេទិ្ធភាពដនការចុុះបញ្ជ ីមា ក្ សដ្ឋយកាត្់បនថយរយៈសពលដនការចុុះបញ្ជ ីមា ក្ជា
ម្យមព៦ីសៅ៩ផខ មក្សៅគ្ត្មឹពី៥សៅ៧ផខ ផដ្លក្មពុជាមានសលខសរៀងទ្ី២ បនៃ ប់ពីេិងហបុរផីដ្លមានរយៈ
សពលចុុះបញ្ជ ីមា ក្ខែីជាងសរសៅក្ាុងបណាា គ្បសទ្េអាសា ន 

− បានសរៀបចាំមជ្ឈមណឌ លទ្ិនានយ័ (DATA CENTER) ថ្មមីយួេគ្មាប់្ ៃុក្ពត័្៌មាន និងដ្ាំសណីរការគ្បពន័ធ
េវ័យគ្បវត្តក្មមចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជក្មម ការសេាេុីាំវញិ្ញញ បនបគ្ត្បញ្ញជ ក្់សដ្មីក្ាំសណីត្ទ្ាំនិញ ទ្ិនាន័យក្មមេិទ្ធិ
បញ្ញញ  និងព័ត្៌មានស្សងសទ្ៀត្។ 

១.២. ការត្រប់ត្រងហរិញ្ញវរថសុាធារណៈ 
 ក. ការដរៀបេាំខផនការ នងិថវកិា 

− បានសរៀបចាំផ្នការយុទ្ធសាហ្វេតថ្វកិាឆ្ា ាំ២០២១-២០២៣ សដ្ឋយផ្ែក្សលីសោលការណ៍ថ្វកិាតាមក្មមវ ិ្  ី
− បានបញ្ចូលគ្បាក្ស់បេក្ក្មម (គ្បាក្ស់ោស   ហូបចុក្ សាា ក្់សៅ និងមស្ាបាយស្វដី្ាំសណីរ) សៅក្ាុង
រណសនយយផ្ទៃ ល់របេ់ថ្នា ក្់ដ្កឹ្នាំ ឬមហ្វនតីរាជ្ការ េគ្មាបក់ារចុុះសបេក្ក្មមក្ាុងគ្បសទ្េ 

− សរៀបចាំបញ្ជ ីសារសពភីណឌ សក្ីនសឡងី ថ្យចុុះឆ្ា ាំ២០២០ និងបានបញ្ជូ នសៅគ្ក្េងួសេដ្ឋក្ចិច និងហរិញ្ញវត្ថុ 
− សរៀបចាំរបាយការណ៍េមិទ្ធក្មមឆ្ា ាំ២០១៩ របាយការណ៍េមទិ្ធក្មមពាក្់ក្ណាត លឆ្ា ាំ២០២០ និងការសគ្ោង
លទ្ធ្លរ ាំពឹងទុ្ក្េគ្មាប់ឆ្ា ាំ២០២១ 

− សរៀបចាំរបាយការណ៍ការគ្ត្តួ្ពនិិត្យ សដ្ឋយរ ាំសលចនូវវឌ្ឍនភាព បញ្ញហ គ្បឈម នងិេាំណូមពរ 
− សរៀបចាំរបាយការណ៍វាយត្ដមែសលីការបសងកតី្អងគភាពថ្វកិា 
− ដ្ឋក្ប់ញ្ចូលថ្វកិាដដ្រូ និងថ្វកិារបេ់គ្ក្មុហ ុនហ្វហគនីសគ្ត្ដ្ សៅក្ាុងឧបេមពន័ធដនថ្វកិាគ្បចាំឆ្ា ាំ 
− សរៀបចាំក្មមវ ិ្ ចីាំណូលនងិការពាក្រណ៍ចាំណូលគ្បចាំគ្ត្មីាេទ្ី៣ ស្ៀបសៅនងឹការអនុវត្តក្ាុងវងវង់ +/-៥% 
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− សរៀបចាំរបាយការណ៍សគ្បៀបស្ៀបផ្នការចាំណាយ តាមក្មមវ ិ្ ីគ្បចាំគ្ត្មីាេ នងិការអនុវត្តជាក្ផ់េតង
សដ្ឋយឆែុុះបញ្ញច ាំងក្ាំណត្់សោលសៅចាំណាយមិនឱ្យត្ិចជាង ៦៧%។ 

 ែ. ការអនុវរតត្បព័នធត្រប់ត្រងហរិញ្ញវរថសុាធារណៈ (FMIS) 
− បានស្វីរបាយការណ៍ េតីពី"ការពិនិត្យលទ្ធភាពក្ាុងការដ្ឋក្់ឱ្យអនុវត្ត FMIS េគ្មាប់ថ្វកិាដដ្រូ និងជ្ាំនួយ” 
− បានអនុវត្តគ្បព័នធគ្រប់គ្រងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈសពញសលញសលីចាំណូល និងចាំណាយ 
− បានអនុវត្តគ្បព័នធព័ត្៌មានវទិ្ាគ្រប់គ្រងចាំណូលមនិផមនសារសពីពនធ (NRMIS) សដ្មីបគី្រប់គ្រងចាំណូល
ដូ្ចជា ចាំណូលក្ដគ្មសេវាសាធារណៈ និងចាំណូលក្ិចចេនា 

− បានស្វីរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព ដនការអនុវត្តេក្មមភាពផក្ទ្គ្មង់ការគ្រប់គ្រងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈជូ្ន
អរគសលខ្ន្ិការដ្ឋឋ ន ដនរណៈក្មាម ្ិការដ្កឹ្នាំការងារផក្ទ្គ្មង់ការគ្រប់គ្រងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ 

 រ. ការងារលទ្ធកម្ម 
ផក្េគ្មលួការអនុវត្តផ្នការលទ្ធក្មមឆ្ា ាំ២០២០ នងិសរៀបចាំផ្នការលទ្ធក្មមឆ្ា ាំ២០២១។ 

១.៣. វមិ្ជ្ឈការ និងវសិហម្ជ្ឈការ 
− ចូលរមួជាមួយអរគសលខ្ន្កិារដ្ឋឋ ន រ.ជ្.អ.ប ក្ាុងការស្ៃរមុខងារវេិ័យពាណិជ្ជក្មមសៅឱ្យថ្នា ក្់សគ្កាមជាត្ិ  
− បញ្ចប់សេចក្តីេសគ្មចរមួផ្នការេក្មមភាព នងិថ្វកិាឆ្ា ាំ២០២០ និងសរៀបចាំសេចក្តេីសគ្មចរមួេគ្មាប់
ផ្នការេក្មមភាព និងថ្វកិាឆ្ា ាំ២០២១ រវាងអរគសលខ្ន្កិារដ្ឋឋ ន រ.ជ្.អ.ប ជាមយួគ្ក្េួងពាណិជ្ជក្មម 

− សរៀបចាំសេចក្តេីសគ្មចស្ៃរមហ្វនតរីាជ្ការសៅថ្នា ក្់សគ្កាមជាត្ិ ក្ាុងគ្ក្បខណ័ឌ ទូ្ទាំងគ្បសទ្េ 
− ចូលរមួសរៀបចាំស្ៃរថ្វកិាោាំគ្ទ្ការអនុវត្តមុខងារវេិ័យពាណិជ្ជក្មម និងសរៀបចាំស្ៃរគ្ទ្ពយេមបត្តិ នងិេមាា រៈ
ការោិល័យសៅថ្នា ក្់សគ្កាមជាត្ិ 

− សរៀបចាំផក្េគ្មលួក្គ្មងសេវាសាធារណៈជាមួយគ្ក្េួងមោដ្ៃ គ្ក្េួងសេដ្ឋក្ចិច និងហរិញ្ញវត្ថុ និងស្វី
តារាង្តល់គ្បាក្់រងាវ ន់ជូ្នមហ្វនតរីាជ្ការសៅថ្នា ក្់សគ្កាមជាត្ ិ

− សបីក្វរគបណតុ ុះបណាត លបសចចក្សទ្េ េតីព"ីនីត្ិវ ិ្ កី្ាុងការអនុវត្តមុខងារវេិយ័ពាណិជ្ជក្មម” ផដ្លគ្ត្ូវបាន
ស្ៃរសៅឱ្យថ្នា ក្់សគ្កាមជាត្ិ  

− បានពិនតិ្យ និងផក្េគ្មលួរចនេមព័នធរបេ់គ្ក្េួងពាណិជ្ជក្មម និងមនៃីរពាណិជ្ជក្មមរាជ្ធានី សខត្ត 
− បានស្វីគ្បត្ិភូក្មមការងារគ្រប់គ្រងការសចញលិខិត្អនុញ្ញញ ត្សរៀបចាំពិព័រណ៍ពាណិជ្ជក្មមសគ្កាម ៥០េតង់សៅ
ឱ្យមនៃីរពាណិជ្ជក្មមរាជ្ធាន ីសខត្ត  

− បានសរៀបចាំស្ៃរសបៀវត្សមហ្វនតីថ្នា ក្់សគ្កាមជាត្ចិាំនួន ៥ទ្ីតាាំងរមួមាន៖ រាជ្ធានីភាាំសពញ សខត្តបាត្់ដ្ាំបង សខត្ត
មណឌ លរិរ ីសខត្តក្ាំពត្ និងសខត្តក្ាំពងេ់ពឺ។ 
 

២. ការងារផតលដ់សវាពាណិជ្ជកម្ម 1 
២.១. ការនាាំដេញ-នាាំេលូ  

− ទ្ាំហាំពាណិជ្ជក្មមេសគ្មចបាន ៣៥ ៨០៥,៨៥ោនដុ្ោែ រអាសម រកិ្ សក្នីសឡងី ២,៥៤% ក្ាុងសនុះការនាំ
សចញ ១៧ ២១៥,៣៧ោនដុ្ោែ រអាសម រកិ្ សក្ីនសឡងី ១៦,៧២% និងការនាំចូល ១៨ ៥៩០,៤៨ោន
ដុ្ោែ រអាសម រកិ្ថ្យចុុះ ៧,៨៤% សបីសគ្បៀបស្ៀបនឹងឆ្ា ាំ២០១៩ 

− ្តលអ់ាជាា បណ័ណនាំសចញចាំនួន ៥៣ចាប់ មានទ្ឹក្គ្បាក្់ ៥ ៣០៧ ៨៥៨,៨៧ដុ្ោែ រអាសម រកិ្ 
− ពនារអាជាា បណ័ណនាំសចញចាំននួ ២៣ចាប ់និង្តលល់ខិិត្ជូ្នដ្ាំណឹងទ្ាំនិញឆែងកាត្់ចាំនួន ៣៣ចាប់ 
− ្តលអ់ាជាា បណ័ណនាំចូលចាំននួ ១០ចាប់ មានទ្ឹក្គ្បាក្់ ១ ២៤១ ២៧៥,៣០ដុ្ោែ រអាសម រកិ្ 
− ពនារអាជាា បណ័ណនាំចូលចាំនួន ១ចាប ់

 
1 គ្បភព៖ អរគនយក្ដ្ឋឋ នសេវាពាណិជ្ជក្មម  



 

របាយការណ៍បកូសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០២០ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០២១  5 

− ្តលល់ខិិត្បញ្ញជ ក្់ការនាំសចញ នាំចូល ត្បូងសពគ្ជ្មិនទន់ផក្ដចា និងេល់ពកីារផក្ដចា៖ 
• នាំចូលចាំនួន ២៣ចាប់ មានទ្កឹ្គ្បាក្់ ២៣ ៨៩៩ ០៦៤,៧០ដុ្ោែ រអាសម រកិ្ 
• នាំសចញចាំនួន ២២ចាប ់មានទ្ឹក្គ្បាក្ ់១៩ ៨២១ ៩៦៦,០៧ដុ្ោែ រអាសម រកិ្។ 

 

េថិត្ិពាណិជ្ជក្មមក្មពុជាជាមួយដដ្រូេាំខ្នន់ៗក្ាុងឆ្ា ាំ២០២០ (ឯក្តា៖ ោនដុ្ោែ រអាសម រកិ្) 
 

ល.រ ទ្ិេសៅនាំសចញ 
ឆ្ា ាំ២០១៩ ឆ្ា ាំ២០២០ បផគ្មបគ្មលួ (%) 

នាំសចញ នាំចូល 
ទ្ាំហាំ 

ពាណិជ្ជក្មម 
នាំសចញ នាំចូល 

ទ្ាំហាំ 
ពាណិជ្ជក្មម 

នាំសចញ នាំចូល 
ទ្ាំហាំ 

ពាណិជ្ជក្មម 

1 ពិភពសោក្ ១៤ ៧៤៨,៧៤ ២០ ១៧១,៨១ ៣៤ ៩២០,៥៥ ១៧ ២១៥,៣៧ ១៨ ៥៩០,៤៨ ៣៥ ៨០៥,៨៥ ១៦,៧២% (៧,៨៤%) ២,៥៤% 

2 អាសម រកិ្ ៤ ៤០២,៣៦ ៣១១,២ ៤ ៧១៣,៥៧ ៥ ២៥៨,៨៨ ២៥០,៧៣ ៥ ៥០៩,៦ ១៩,៤៦% (១៩,៤៣%) ១៦,៨៩% 

3 ជ្ប ុន ១ ១៣៦,៥៨ ៨៨២,៣៤ ២ ០១៨,៩២ ១ ០៥៥,៥៥ ៦៣៧,០៩ ១ ៦៩២,៦៤ (៧,១៣%) (២៧,៨%) (១៦,១៦%) 

4 ចិន ១ ០០៤,៧៩ ៧ ៥៥៨,៥២ ៨ ៥៦៣,៣១ ១ ០៨៦,២៦ ៧ ០៣១,៨១ ៨ ១១៨,០៧ ៨,១១% (៦,៩៧%) (៥,២%) 

5 ចគ្ក្ភពអង់សរែេ ៩៧៧,៥ ៧៩,៧៧ ១ ០៥៧,២៨ ៨២៦,១៦ ៥១,៣៨ ៨៧៧,៥៤ (១៥,៤៨%) (៣៥,៦%) (១៧%) 

6 កាណាដ្ឋ ៨៣៦,៦៨ ១២១,១៦ ៩៥៧,៨៥ ៧៤៥,០៤ ៥៥,៣៦ ៨០០,៤ (១០,៩៥%) (៥៤,៣១%) (១៦,៤៤%) 

7 កូ្សរ   ២១១,៧២ ៦៧០,០៤ ៨៨១,៧៦ ១៨៥,០២ ៥៤៤,១១ ៧២៩,១៣ (១២,៦១%) (១៨,៧៩%) (១៧,៣១%) 

8 អូហ្វសាត លី ១៣៣,៥៨ ៧២,២១ ២០៥,៧៩ ១៣៣,៩២ ៧៩,៧២ ២១៣,៦៤ ០,២៦% ១០,៤១% ៣,៨២% 

9 ឥណាឌ  ៦៤,៦៧% ១៩១,៥៩ ២៥៦,២៦ ៦១,៣៦ ១២៨,៧៧ ១៩០,១៣ (៥,១២%) (៣២,៧៩%) (២៥,៨១%) 

10 នូផវលសេឡង់ ១២,១៨ ៩,៣១ ២១,៥ ១៣,៣១ ១៥,១៧ ២៨,៤៨ ៩,២៣% ៦២,៨៦% ៣២,៤៧% 

11 អាសា ន ១ ៣០៣,៤១ ៧ ៩៥១,៥ ៩ ២៥៤,៩ ៣ ៧២២,៧៦ ៧ ៦០៧,២៦ ១១ ៣៣០,០២ ១៨៥,៦២% (៤,៣៣%) ២២,៤២% 

 11.1 ដថ្ ៥០២,១ ៣ ២២២,៤៤ ៣ ៧២៤,៥៤ ៦៥០,៦៧ ២ ៨៣៥,៥៦ ៣ ៤៨៦,២៣ ២៩,៥៩% (១២,០១%) (៦,៤%) 

11.2 សវៀត្ណាម ៣៣៥,៨២ ២ ៧១៨,១៩ ៣ ០៥៤,០១ ៣៨៥,៧៩  ២ ៦៣៣,៨១ ៣ ០១៩,៦ ១៤,៨៨% (៣,១%) ((១,១៣%) 

12 
េហភាពអឺរ  ុប 
(EU) 

៣ ៨៩៤,១៩ ៧០១,០៩ ៤ ៥៩៥,២៨ ៣ ២០៣,៨៧ ៦៥៩,១៣ ៣ ៨៦៣ (១៧,៧៣%) (៥,៩៨%) (១៥,៩៤%) 

13 
េហភាពសេដ្ឋកិ្ចច
អឺរ  ុប-អាេុី 
(EAEU) 

៥១,៨១ ៥,១៧ ៥៦,៩៨ ៥២,១៩ ១៥,១៨ ៦៧,៣៧ ០,៧៣% ១៩៣,៥៧% ១៨,២២% 

14 គ្បសទ្េស្សងៗ ៧១៩,២៥ ១ ៦១៧,៩១ ២ ៣៣៧,១៧ ៨៧១,០៦ ១ ៥១៤,៧៦ ២ ៣៨៥,៨១ ២១,១១% (៦,៣៨%) ២,០៨% 

 
 
 
 



 

របាយការណ៍បកូសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០២០ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០២១  6 

េថិត្ិនាំសចញមុខទ្ាំនញិេាំខ្នន់ៗ (ឯក្តា៖ ោនដុ្ោែ រអាសម រកិ្) 
 

ល.រ មុខទ្ាំនិញស្សងសទ្ៀត្ ឆ្ា ាំ២០១៩ ឆ្ា ាំ២០២០ បផគ្មបគ្មលួ (%) 
1 េសមែៀក្បាំពាក្ ់ ៨ ២៦៦,៣៥ ៧ ៤២០,២៨ (១០,២៤%) 
2 ផេបក្សជ្ីង ១ ២៦៤,៦២ ១ ១១៦,៧៣ (១១,៦៩%) 
3 េមាា រៈស្វីដ្ាំសណីរ ១ ០៧៨,៨៩ ៩៦៤,៧ (១០,៥៨%) 
4 មា េុីនបរធិាន នងិេមាា រៈអរគេិន ី ៥៧៤,៤៤ ៧៥៥,៣៤ ៣១,៤៩% 
5 ក្ង ់ ៤១២,៤៩ ៥២៧,០៨ ២៧,៧៨% 
6 អងករ ៤២០,១៣ ៤៦៨,៥៨ ១១,៥៣% 
7 សគ្រឿងេងាហ រមឹ និងបរធិានបាំភែ ឺ ៤១៩,៤៨ ៦៣១,៨៨ ៥០,៦៣% 
8 សៅេ ូផគ្ក្ប ២២៣,៩ ២៨០,៣៤ ២៥,២១% 
9 េករអាំសៅ ៥៤,៤ ៤៦,០៤ (១៥,៣៦%) 
10 បផនែ និងផ្ែសឈ ី ៦៦,២៣ ១៣៤,៦៣ ១០៣,២៧% 
11 មុខទ្ាំនញិស្សងសទ្ៀត្ ១ ៩៦៧,៨ ៤ ៨៦៩,៧៦ ១៤៧,៤៧% 

សរបុ៖ ១៤ ៧៤៨,៧៤ ១៧ ២១៥,៣៧ ១៦,៧២% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

េសមែៀក្បាំពាក់្, 
7,420.28, 43%

ផេបក្សជ្ងី, 1,116.73, 
6%

េមាា រៈស្វដី្ាំសណីរ, 
964.70, 6%

មា េីុនបរធិាន និងេមាា រៈ
អរគិេន,ី 755.34, 4%ក្ង់, 527.08, 3%

អងករ, 468.58, 3%

សគ្រឿងេងាហ រមឹនងិបរ ិ
ធានបាំភែ,ឺ 631.88, 

4%

សៅេ ូផគ្ក្ប, 
280.34, 2%

េករអាំសៅ, 46.04, 0%

បផនែនងិផ្ែសឈ,ី 134.63, 
1%

មុខទ្ាំនញិស្សងសទ្ៀត្, 
4,869.76, 28%

េថិត្និាំសចញមុខទ្ាំនញិេាំខ្នន់ៗក្ាុងឆ្ា ាំ២០២០ (ដុ្ោែ រអាសម រកិ្)
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េថិត្ិនាំចូលមុខទ្ាំនិញេាំខ្នន់ៗ (ឯក្តា៖ ោនដុ្ោែ រអាសម រកិ្) 
 

ល.រ មុខទ្ាំនិញស្សងសទ្ៀត្ ឆ្ា ាំ២០១៩ ឆ្ា ាំ២០២០ បផគ្មបគ្មលួ (%) 
1 វាយនភណ័ឌ  ៥ ០៣០,៧៨  ៤ ៣៥៩,៣៨ (១៣,៣៥%) 
2 េមាា រៈេាំណង ់ ១ ០៨៨,០៤ ១ ០០៨,១៥ (៧,៣៤%) 
3 ផដ្ក្ ៥៥៦,៨៥ ៤០៣,៦៣ (២៧,៥២%) 
4 េុីម ង់ត្ ៍ ១២៨,៨៦ ៦៦,២៥ (៤៨,៥៩%) 
5 ទ្ឹក្ រមួទាំងទ្ឹក្ផរ   និងទ្កឹ្មានឧេម័ន ៣០៣,២៨ ៣០៩,១៥ ១,៩៤% 
6 គ្សាសបៀរ និងគ្សាចគ្មុុះ ៣៥,៦១ ១៧,៨៩ (៤៩,៧៨%) 
7 រថ្យនត ១ ៧៣៤,៣១ ១ ០៩៩,៥៦ (៣៦,៦%) 
8 ្លិត្្លឱ្េថ្ ៣៩៤,៥១ ៣៩៣,៥ (០,២៦%) 
9 ជ្ីក្េិក្មម នងិថ្នា ាំេមាែ ប់េត្វលែិត្ឬសមម  ៣២៣,៥៤ ៣២៧,៥៧ ១,២៥% 
10 សគ្រឿងសអឡចិគ្ត្នូកិ្ និងេមាា រៈអរគិេន ី ២ ៤៧៦,៥៩ ២ ៣៨៤,៤៩ (៣,៧២%) 
11 មុខទ្ាំនញិស្សងសទ្ៀត្ ៨ ០៩៩,៤៥ ៨ ២២០,៩ ១,៥% 

សរបុ៖ ២០ ១៧១,៨១ ១៨ ៥៩០,៤៨ (៧,៨៤%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

វាយនភ័ណឌ , 4,359.38, 
24%

េមាា រៈេាំណង់, 
1,008.15, 5%

ផដ្ក្, 403.63, 2%
េីុម ង់ត៍្, 66.25, 0%

ទ្ឹក្ រមួទាំងទ្កឹ្ផរ  នងិទ្កឹ្
មានឧេមន័, 309.15, 2%

គ្សាសបៀរ និងគ្សាចាំរុុះ, 
17.89, 0%

រថ្យនត, 1,099.56, 6%
្លិត្្លឱ្េថ្, 

393.50, 2%

ជ្ីក្េិក្មម និងថ្នា ាំេមាែ ប់
េត្វលែតិ្ឬសមម , 327.57, 

2%

សគ្រឿងសអឡចិគ្ត្នូចិ និង
េមាា រៈអរគេិន,ី 
2,384.49, 13%

មុខទ្ាំនញិស្សងសទ្ៀត្, 
8,220.90, 44%

េថិត្និាំចូលមុខទ្ាំនញិេាំខ្នន់ៗក្ាុងឆ្ា ាំ២០២០ (ដុ្ោែ រអាសម រកិ្)
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− ចុុះបញ្ជ ីេុាំេទិ្ធិនាំសចញតាមគ្បព័នធអនុសគ្ោុះពាណិជ្ជក្មមជូ្ន សរាងចគ្ក្ និងគ្ក្ុមហ ុនេរុបចាំនួន ២៥៩ 
− ចុុះបញ្ជ ីការសេាីេុាំវញិ្ញញ បនបគ្ត្បញ្ញជ ក្់សដ្ីមក្ាំសណីត្ទ្ាំនិញតាមគ្បព័នធសអឡចិគ្ត្នូិក្ថ្មីបានចាំនួន ២៤០ 
− ចុុះបញ្ជ ីការសេាីេុាំវញិ្ញញ បនបគ្ត្បញ្ញជ ក្់សដ្ីមក្ាំសណីត្ទ្ាំនិញតាមគ្បព័នធសអឡចិគ្ត្ូនកិ្សារសឡងីវញិចាំនួន ៩៦២ 
− សឆែីយបាំភែឺចាំសពាុះការសេាីេុាំបញ្ញជ ក្់ភាពគ្ត្មឹគ្ត្ូវ ដនវញិ្ញញ បនបគ្ត្បញ្ញជ ក្់សដ្ីមក្ាំសណីត្ទ្ាំនញិសៅកាន់រយដន
គ្បសទ្េនាំចូលបានចាំននួ ៨៨ចាប់។ 

២.២. ការងារកម្មសទិ្ធបិញ្ញញ  
 ក. ការេុះបញ្ជមីា៉ា ក 

− ចុុះបញ្ជ ីមា ក្ក្ាុងគ្េុក្ នងិសគ្ៅគ្េុក្ រមួទាំងការចុុះបញ្ជ ីមា ក្ជាលក្ខណៈអនតរជាត្តិាមគ្បព័នធមា គ្ឌ្ដី្ 
េរុបចាំននួ ៧ ៩៩៧មា ក្ សក្នីសឡងី ៣០% ស្ៀបនឹងឆ្ា ាំ២០១៩ 

− ចុុះបញ្ជ ីមា ក្តាមគ្បព័នធជាត្ិ បានចាំននួ ៥ ៦២៨មា ក្ សក្ីនសឡងី ៣២% 
− ចុុះបញ្ជ ីមា ក្តាមគ្បព័នធអនតរជាត្ិ (Madrid System) បានចាំនួន ២ ៣៦៩មា ក្ សក្ីនសឡងី ២៥% 
− បានេសគ្មចសេៃីរផត្ទាំងគ្េុងការចុុះបញ្ជ ីមា ក្ក្ក្េៃុះផដ្លបានដ្ឋក្់ពាក្យសេាីេុាំមុនឆ្ា ាំ២០២០ 
− េគ្មុុះេគ្មួលការរ ាំសោភបាំពានមា ក្ចាំនួន ២៣ក្រណី និងលុបសចលចាំនួន ៣៧មា ក្។ 

 

ការចុុះបញ្ជ ីមា ក្ និងសេវាពាក់្ព័នធ 
 

េក្មមភាពការងារ 
ឆ្ា ាំ២០១៩ 

(១មក្រា - ៣១្ាូ) 
ឆ្ា ាំ២០២០ 

(១មក្រា - ៣១្ាូ) 
ក្ាំសណីន(%) 

ក្. ការងារចុុះបញ្ជ ីមា ក្ 
បានទ្ទ្ួលពាក្យសេាីេុាំចុុះបញ្ជ ីមា ក្ 
- ក្ាុងគ្េុក្ 
- សគ្ៅគ្េុក្ 

៦ ៥៤៧ 
២ ៨១៥ 
៣ ៧៣២ 

៦ ១១៦ 
៣ ៥៨៨ 
២ ៥២៨ 

(៦%) 
 

បានចុុះបញ្ជ ីមា ក្ (តាមគ្បព័នធជាត្ិ) 
   - ក្ាុងគ្េុក្ 
   - សគ្ៅគ្េុក្ 

៤ ២៧៣ 
១ ៦៤៣ 
២ ៦៣០ 

៥ ៦២៨ 
២ ៦៣៥ 
២ ៩៩៣ 

៣២% 

ខ. ការងារចុុះបញ្ជ ីតាមគ្បព័នធចុុះបញ្ជ ីមា ក្អនតរជាត្ិ (Madrid System) 
ពាក្យសេាីេុាំផដ្លបានដ្ឋក្់សៅការោិល័យសដ្ីមសៅ
ក្មពុជា (Office of Origin) សដ្ីមបចុីុះបញ្ជ ីមា ក្តាម
គ្បព័នធអនតរជាត្ិ  

៤ ៩ ១២៥% 

ទ្ទ្ួលពាក្យសេាីេុាំតាមគ្បព័នធចុុះបញ្ជ ីមា ក្អនតរជាត្ិ  ៣ ៤៦០ ២ ៩៧៨ (១៤%) 
ចុុះបញ្ជ ីមា ក្តាមគ្បព័នធចុុះបញ្ជ ីមា ក្អនតរជាត្ិ ១ ៩០២  ២ ៣៦៩ ២៥% 

េរុបការចុុះបញ្ជ ីមា ក្ ៦ ១៧៥ ៧ ៩៩៧ ៣០% 
រ. ការងារសគ្កាយចុុះបញ្ជ ីមា ក្ 
បញ្ញជ ក្់អាំពីការសគ្បីគ្បាេ់ ឬមិនសគ្បីគ្បាេ់មា ក្ ៤ ៤៨១ ៣ ៦៧៨ (១៨%) 
ចុុះបញ្ជ ីមា ក្សាជាថ្មី ១ ៧៧៦ ២ ៥៤៩  ៤៤% 
ក្ត្់គ្តាទ្ទ្ួលសាគ ល់េិទ្ធិផ្ទត ច់មុខក្ាុងការនាំចូល ១៣២ ១០៦ (២០%) 
ក្ត្់គ្តាក្ិចចេនាអាជាា បណណ ឬក្ិចចេនា 
្តល់េិទ្ធិគ្បក្បអាជ្ីវក្មម 

៣ ១១១ ៣ ៦០០% 
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ការផ្ទែ េ់បតូរស្សងៗ ២ ០៧២ ១ ៥៩៦ (២៣%) 
ការស្វីទុ្ត្ិយតាវញិ្ញញ បនបគ្ត្ ៩៩២ ៥៨៦ (៤១%) 
ផ្ទក្ពិន័យចាំសពាុះការសេាីេុាំចុុះបញ្ជ ីមា ក្សាជាថ្មីយតឺ្ ១៥០ ២៦២ ៧៥% 
ឃ. ការងារចុុះបញ្ជ ីមា ក្ស្សងៗ 
ចុុះមា ក្េមាគ ល់ភូមិសាហ្វេតទ្ាំនិញ ១ ១ ០ 
ង. ក្ិចចការវវិាទ្មា ក្ 
ទ្ទ្ួលពាក្យសេាីេុាំទ្ប់សាក ត្់ការរ ាំសោភបាំពានមា ក្ ២១ ក្រណី ២៨ ក្រណី ៣៣% 
ទ្ទ្ួលពាក្យសេាីេុាំលុបមា ក្ ៤៤ ក្រណី ៣១ ក្រណី (៣០%) 
លទ្ធ្លេគ្មុុះេគ្មួលការរ ាំសោភបាំពានមា ក្ ១១ ក្រណី ២៣ ក្រណី ១០៩% 
លទ្ធ្លលុបមា ក្ ២២ មា ក្ ៣៧ មា ក្ ៦៨% 

 

 ែ. មា៉ា កសមាគ លភ់្ូម្សិាង្រ្សតទ្ាំនិញ 
− ចុុះបញ្ជ ីមា ក្េមាគ លភូ់មិសាហ្វេតទ្ាំនិញ “ទ្ឹក្ឃមុ ាំដគ្ពមណឌ លរិរ”ី ផដ្លសគ្ោងដ្ឋក្់េសមាព ្ក្ាុងផខសមសា២០២១ 
− ដ្ឋក្់ពាក្យេុាំចុុះបញ្ជ ីមា ក្េមាគ ល់ភូមសិាហ្វេតទ្ាំនិញ “សគ្មចក្ាំពត្” ជាអនតរជាត្ិសៅ ៣២គ្បសទ្េ សគ្កាមចាប់

ទ្ីគ្ក្ុងហសផឺណវ ដនក្ិចចគ្ពមសគ្ពៀងទ្ីគ្ក្ងុលីសេាន នងិបានចុុះបញ្ជ ីជា្ែូវការកាលពីដថ្ៃទ្១ី៤ ផខ្ាូ ឆ្ា ាំ២០២០ 
− ក្ាំពុងអនុវត្តរសគ្មាងចុុះបញ្ជ ីមា ក្េមាគ ល់ភូមសិាហ្វេតទ្ាំនិញ “អាំបិល នងិផ្ទក អាំបិលក្ាំពត្” 
− ក្ាំពុងអនុវត្តរសគ្មាងក្សាងសក្រ ត ិ៍ស ម្ ុះ និងេមត្ថភាពរបេេ់មារម តាមរយៈការជ្ាំរុញឱ្យសគ្បគី្បាេ់រូប

េញ្ញញ ជាត្ិមា ក្េមាគ ល់ភូមិសាហ្វេតទ្ាំនិញ “សគ្មចក្ាំពត្”  “េករសតាា ត្ក្ាំពង់េពឺ” និង “គ្ក្ូចថ្ែុងសកាុះគ្ទ្ង់” 
− េិក្ាគ្សាវគ្ជាវ្លិត្្ល អងករថ្មសោល នងិ្ុសរនក្ាំពត្ សដ្ីមបសីគ្ត្ៀមចុុះបញ្ជ ីមា ក្េមាគ ល់ភូមសិាហ្វេតទ្ាំនិញ។ 

 រ. មា៉ា កសម្ូហភាព 
− ក្ាំពុងសរៀបចាំចុុះបញ្ជ ីមា ក្េមូហភាព “អាំបុក្ក្ាំពង់្ាំ” “នាំបញ្ចុ ក្សេៀមរាប” “ចមាែ ក្់គ្បាក្-់សាព ន់ ឃុាំក្ាំពង់លួង-

សកាុះចិនសខត្តក្ណាត ល” “េមូនឆ្ា ាំងដ្ីសខត្តក្ាំពងឆ់្ា ាំង” នងិ“ពងទកូ្នផគ្េរសនង-សខត្តតាផក្វ” 
− ក្ាំពុងេកិ្ាគ្សាវគ្ជាវ្លិត្្លេកាត នុពល េូគ្ត្ផខមរ អងករេររីាងគគ្ពុះវោិរ គ្ក្ូចសពា្ិ៍សាត្់ អងករសាម ច់

សាវ យសរៀង ្ ុសរនេាំឡូត្ សមៀនដប លិន  អងករនងអាំ សដ្ីមបសីគ្ត្ៀមសរៀបចាំចុុះបញ្ជ ីមា ក្េមូហភាព។ 
 ឃ. មា៉ា កវញិ្ញញ រកម្ម 

បានចុុះបញ្ជ ីមា ក្វញិ្ញញ ត្ក្មម “MALYS ANGKOR” សៅក្មពុជា និងបានដ្ឋក្ព់ាក្យសេាេុីាំចុុះបញ្ជ ីការពារសៅ
គ្បសទ្េចាំនួន ១៤សទ្ៀត្ តាមគ្បព័នធចុុះបញ្ជ ីមា ក្ជាលក្ខណៈអនតរជាត្ិ (Madrid System)។ 

 ង-ការងារកិេចសហត្បរបិរតិការ និងការេលូជាសមាជ្កិសនធសិញ្ញញ អនតរជារ ិ
− បានចូលជាេមាជ្ិក្ដនចាបទ់្ីគ្ក្ុងហសផឺណវ ដនក្ចិចគ្ពមសគ្ពៀងទ្ីគ្ក្ុងលីសេាន េតីពីគ្បភពសដ្មីទ្ាំនិញ 
និងមា ក្េមាគ លភូ់មិសាហ្វេតទ្ាំនិញ កាលពីដថ្ៃទ្២ី៦ ផខកុ្មាៈ ឆ្ា ាំ២០២០ 

− គ្ក្បខណ័ឌ អងគការ WIPO៖ ១.) ស្វបីចចុបបនាភាពគ្បព័នធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលក្មមេិទ្ធឧិេាហក្មម (IPAS) 
ជ្ាំននទ់្៤ី សដ្ីមបេីគ្មួលការងារចុុះបញ្ជ ីមា ក្ នងិ្តល់សេវាតាមអនឡាញ។ ២.) ក្ាំពុងអនុវត្តរសគ្មាង
ពគ្ងឹងេមត្ថភាពមហ្វនតីគ្ត្តួ្ពិនតិ្យមា ក្ (Individualized Training for Trademark Examiners) 

− គ្ក្បខណ័ឌ អាសា ន៖ ដ្ឹក្នាំការអនុវត្តរសគ្មាង៖ ១.) មជ្ឈមណឌ លបណតុ ុះបណាត លក្មមេិទ្ធិបញ្ញញ                    
២.) មជ្ឈមណឌ លោាំគ្ទ្ នងិ្តល់ព័ត្ម៌ានក្មមេទិ្ធិបញ្ញញ  ៣.) អនុវត្តេក្មមភាពស្សងសទ្ៀត្សគ្កាមផ្នការ
េក្មមភាពក្មមេិទ្ធបិញ្ញញ អាសា នឆ្ា ាំ២០១៦-២០២៥  

− អនុវត្តរសគ្មាងសគ្កាមគ្ក្បខណ័ឌ ៖ ទ្ីភាា ក្ង់ារបារា ាំងេគ្មាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ (AFD) អងគភាពក្មមេិទ្ធបិញ្ញញ
អឺរ  ុប (EUIPO) ក្ចិចគ្ពមសគ្ពៀងពាណិជ្ជក្មមសេរអីាសា ន អូគ្សាត លី នូផវលសេឡង ់(AANZFTA) និងរសគ្មាង



 

របាយការណ៍បកូសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០២០ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០២១  10 

សគ្កាមគ្ក្បខ័ណឌ អាសា ន-ចិន (ASEAN-China) និងជាមួយអងគភាពក្មមេិទ្ធិបញ្ញញ ស្សងសទ្ៀត្ ទក្់ទ្ងនឹង
មា ក្គ្បកាេនីយបគ្ត្ត្ក្កក្មម មា ក្េមាគ ល់ភូមិសាហ្វេតទ្ាំនិញ ការក្សាងេមត្ថភាព ការពគ្ងឹងសាថ ប័នការ              
ក្សាងចាប់ និងបទ្បបញ្ញត្ិតនន ការអនុវត្តចាប់ និងេក្មមភាពស្សងសទ្ៀត្ទក្់ទ្ងនឹងក្មមេិទ្ធិបញ្ញញ ។ 

 េ. ការដលើកកម្ពសេ់ាំដណះដ្ឹងសាធារណៈពាកព់័នធនងឹកម្មសទិ្ិធបញ្ញញ  
− បានសរៀបចាំលខិិត្បទ្ដ្ឋឋ នរត្យុិត្តសដ្ីមបគី្រប់គ្រង ការពារ្នធានពនធុ ការេផមាង នងិចាំសណុះដ្ងឹជា

គ្បដពណី របាាំគ្បជាគ្បយិ ក្ាុងសោលបាំណងសលីក្ក្មពេ់សេដ្ឋក្ិចច ពាណិជ្ជក្មម វបប្ម៌ នងិសទ្េចរណ៍ 
− បានបណាុ ុះបណាា លជ្ាំនញជាភាា ក្់ងារក្មមេិទ្ធបិញ្ញញ  នងិជ្ាំនញក្មមេិទ្ធបិញ្ញញ ដ្ល់មហ្វនតអីនុវត្តចាប ់សដ្ីមបី

េគ្មួលការ្ាល់គ្បកឹ្ាសោបល់ និងសលីក្ក្មពេ់ការយល់ដ្ងឹទូ្លាំទូ្ោយអាំពីវេិ័យក្មមេិទ្ធិបញ្ញញ  
− បានជ្ាំរុញេហគ្ោេ្ុនតូ្ច នងិម្យមឱ្យសគ្បីគ្បាេក់្មមេទិ្ធិបញ្ញញ ជាគ្ទ្ពយេក្មមដនអាជ្ីវក្មម សដ្ីមបកី្សាងសក្រ ត ិ៍

ស ម្ ុះមា ក្ បសងកីនការ្ ាល់អាជាា ប័ណណ និងេទិ្ធិគ្បក្បអាជ្ីវក្មម បសងកីត្រាំនតិ្ដចាគ្បឌ្ិត្ ការស្ៃរបសចចក្វទិ្ា និង
អភិវឌ្ឍ្ លិត្្ល រមួចាំផណក្បសងកីត្ឱ្កាេការងារ បសងកីនភាពគ្បក្ួត្គ្បផជ្ង និងជ្ាំរុញក្ាំសណីនសេដ្ឋក្ិចចជាត្ ិ

− សរៀបចាំវរគបណតុ ុះបណាត ល េិកាខ សាោ គ្ពឹត្តិការណ៍ក្ាុង និងសគ្ៅគ្េុក្ចាំនួន ៣២សលីក្ មានអាក្ចូលរមួ ៦៦៣នក្់  
− សរៀបចាំវរគបណតុ ុះបណាត លេគ្មាប់ភាា ក្់ងារត្ាំណាងគ្េបចាប់ដនមាច េម់ា ក្ ជ្ាំនន់ទ្៥ី 
− បងកលក្ខណៈឱ្យនេិិសត្សាក្លវទិ្ាល័យភូមិនៃនីត្ិសាហ្វេត និងវទិ្ាសាហ្វេតសេដ្ឋក្ិចចចាំនួន  ២នក្ចុ់ុះស្វី

ក្មមេិក្ាសដ្ីមបេីរសេរសារណាបញ្ចបថ់្នា ក្់បរញិ្ញញ បគ្ត្  េតពីីដ្ាំសណីរការអាជ្ីវក្មមសហ្វហវនឆ្យសៅក្មពុជា  
− សរៀបចាំក្ិចចគ្បជុ្ាំជាមួយរាជ្បណឌិ ត្យេភាក្មពុជា ក្ាុងការេកិ្ាគ្សាវគ្ជាវគ្បមូលទ្ិនានយ័ពាក្់ព័នធនឹង្លប ុះ

ពាល់សលីវេិយ័ពាណិជ្ជក្មម ផដ្លបណាត លមក្ពីការរកី្រាលដ្ឋលដនជ្ាំងឺកូ្វដី្- ។១៩  
២.៣. ការេុះបញ្ជពីាណិជ្ជកម្ម  

− ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជក្មម (ថ្មី) គ្ក្មុហ ុន នងិេហគ្ោេឯក្បុរគល បានចាំនួន ៧ ៨៦០ ថ្យចុុះ ៤០,៧២% 
− ចុុះបញ្ជ ីផក្ផគ្ប ផ្ទែ េ់បតូរភារហ ុន បសងកីន និងបនថយសដ្មីទុ្នបានចាំននួ ២ ៣៦៩ ថ្យចុុះ ១២,៥៨% 
− លុបស ម្ ុះសចញពីបញ្ជ ីពាណិជ្ជក្មម គ្ក្មុហ ុន និងេហគ្ោេឯក្បុរគល បានចាំនួន ៥០០ សក្នីសឡងី ១៨៧% 
 

ត្ួសលខចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជក្មម នងិការសេាីេុាំវញិ្ញញ បនបគ្ត្ស្សងៗ ដូ្ចមានក្ាុងតារាងខ្នងសគ្កាម៖ 
 

ល.រ គ្បសភទ្ដនការចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជក្មម 
សគ្បៀបស្ៀប 

១២ផខ 
ឆ្ា ាំ២០១៩ 

១២ផខ 
ឆ្ា ាំ២០២០ ក្ាំសណីន (%) 

ក្) ក្រណីសេាេុីាំចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជក្មម (ថ្មី) 
១ គ្ក្ុមហ ុនពាណិជ្ជក្មម ៩ ៣៤៤ ៥ ៦៧៧ (៣៩,២៤%) 
២ េហគ្ោេឯក្បុរគល ៣ ៩១៥ ២ ១៨៣ (៤៤,២៤%) 

 េរុប ១៣ ២៥៩ ៧ ៨៦០ (៤០,៧២%) 
ខ) ក្រណីសេាេុីាំលុបស ម្ ុះសចញពីបញ្ជ ីពាណិជ្ជក្មម 
១ គ្ក្ុមហ ុនពាណិជ្ជក្មម ១៥៥ ៤៧៤ ២០៥,៨០% 
២ េហគ្ោេឯក្បុរគល ១៩ ២៦ ៣៦,៨៤% 

 េរុប ១៧៤ ៥០០ ១៨៧% 
រ) ក្រណីសេាេុីាំចុុះបញ្ជ ីផក្ផគ្ប 
១ ការផក្ផគ្បផ្ទែ េប់តូរភារហ ុន បសងកីនសដ្ីមទុ្ន បនថយសដ្ីមទុ្ន ២ ៧១០ ២ ៣៦៩ (១២,៥៨%) 
២ ការបសងកីត្សាខ្នគ្ក្ុមហ ុនក្ាុងគ្េុក្ ៨៧៧ ៥៧៩ (៣៣,៩៧%) 
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េក្មមភាពស្សងៗ៖ 

− បាំសពញការងារក្ាុងគ្ក្ុមបសចចក្សទ្េអនតរគ្ក្េួងគ្បឆ្ាំងការេមាែ ត្គ្បាក្់ និងហរិញ្ញបបទនសភរវក្មម សដ្ីមបី
សឆែីយត្បសៅនឹងរបាយការណ៍ការគ្ត្ួត្ពិនតិ្យ របេ់គ្ក្មុការងារគ្ត្ួត្ពនិិត្យរមួោា ដនគ្បសទ្េអាេុីបា េុ-ី
ហវកិ្អាំពកី្ិចចេហគ្បត្បិត្តិការអនតរជាត្ិ (ICRG’s Asia/Pacific Joint Group)៖  

• សរៀបចាំេិកាខ សាោ្សពវ្ាយ េតីពី“កាត្ពវក្ិចចរបេ់វេិយ័ឯក្ជ្នក្ាុងការគ្បឆ្ាំងហរិញ្ញបបទន
ដ្ល់ការរកី្សាយភាយអាវុ្មោគ្បល័យ” 

• ពិនិត្យរបាយការណ៍ េតីពី“វឌ្ឍនភាពរបេ់ក្មពុជាក្ាុងដ្ាំណាក្់កាលសគ្កាយេសងកត្ការណ៍” និង
សរៀបចាំការសឆែីយត្បអនុសាេន៍វាយត្ដមែអញ្ញមញ្ញរបេ់គ្បសទ្េក្មពុជា (MER) ឆ្ា ាំ២០១៧ និង
ផ្នការេក្មមភាពដនយុទ្ធសាហ្វេតជាត្ិ េតពីី“ការគ្បឆ្ាំងការេមាែ ត្គ្បាក្់ និងហរិញ្ញបបទនសភរវក្មម 
ឆ្ា ាំ២០១៩-២០២៣”។ 

− ្សពវ្ាយចាប់ នងិគ្បកាេទក្់ទ្ងការចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជក្មម ដ្ល់សាថ ប័ន និងអាជ្ីវក្រ តាមរាជ្ធាន-ីសខត្ត 
− បញ្ជូ នទ្ិនាន័យគ្ក្ុមហ ុន និងេហគ្ោេឯក្បុរគល សៅមនៃីរពាណិជ្ជក្មមរាជ្ធានី-សខត្ត សដ្ីមបតីាមដ្ឋនគ្រប់គ្រង។ 

២.៤. រាំណាងពាណិជ្ជកម្មត្បចាំរដ្ឋបាលរាំបន់ដសដ្ឋកិេចពិដសស  
− សចញវញិ្ញញ បនបគ្ត្បញ្ញជ ក្់សដ្ីមក្ាំសណីត្ទ្ាំនញិចាំននួ ២៩ ១៩៩ចាប់ រិត្ជាទ្កឹ្គ្បាក្ច់ាំនួន ១ ៣០១ ោន

ដុ្ោែ រអាសម រកិ្ នងិ ឧបេមព័នធចាំនួន ៣៥ ៦២៤ចាប់ រិត្ជាទ្ឹក្គ្បាក្ច់ាំននួ ១ ៣៦៥ោនដុ្ោែ រអាសម រកិ្ 
− ស្វីអ្កិារក្ចិចគ្ត្តួ្ពិនតិ្យវត្ថុធាតុ្សដ្ីមនាំចូល នងិទ្ាំនិញមុននាំសចញ ជាមួយត្ាំណាងសាថ បន័ននក្ាុងត្ាំបន ់
− ្សពវ្ាយវធិានសដ្ីមក្ាំសណីត្ទ្ាំនិញ ការសគ្បីគ្បាេ់គ្បព័នធចុុះបញ្ជ ីអាក្នាំសចញ (REX) និងផណនាំពីផបបបទ្

សេាីេុាំវញិ្ញញ បនបគ្ត្បញ្ញជ ក្់សដ្មីក្ាំសណីត្ទ្ាំនិញគ្រប់ទ្គ្មង់តាមគ្បព័នធេវ័យគ្បវត្តក្មម គ្ពមទាំង្សពវ្ ាយ
អាំពីលិខតិ្បទ្ដ្ឋឋ នរត្ិយុត្តននផដ្លពាក្់ព័នធនឹងការនាំសចញទ្ាំនិញ។ 

៣. ការងារពាណិជ្ជកម្មកនងុត្បដទ្ស 2 
៣.១. ការកសាង និងផសពវផាយបញ្ញរតិេាបព់ាណិជ្ជកម្ម  

− សរៀបចាំសេចក្ាីគ្ពាងចាប់ េាីពី “ក្ិចចេនាពាណិជ្ជក្មម ” ក្ាុងបាំណងជ្ាំរុញេក្មមភាពសេដ្ឋក្ិចច  និងពាណិជ្ជក្មម
តាមរយៈការបសងកីត្វធិានពិសេេេគ្មាប់គ្រប់គ្រងក្ិចចេនាពិសេេសគ្កាមវេិ័យពាណិជ្ជក្មម 

 
2 គ្បភព៖ អរគនយក្ដ្ឋឋ នពាណិជ្ជក្មមក្ាុងគ្បសទ្េ  

៣ ការផក្ផគ្បស្សងៗ (អភិបាល នមក្រណ៍…) ១០ ២៨៦ ៩ ៦៤៥ (៦,២៣%) 
៤ ពិន័យការមនិបានបាំសពញផបបបទ្ក្ាុងការផ្ទែ េប់តូរផក្ផគ្បស្សងៗ ១៤៤ ២៨៩ ១០០,៦៩% 
៥ ការផក្ផគ្បេហគ្ោេឯក្បុរគល ៤០៨ ២៨៥ (៣០,១៤%) 

ឃ) ក្រណីត្មកល់គ្បត្ិសវទ្ន៍គ្បចាំឆ្ា ាំ 
១ សេវាត្មកល់គ្បត្ិសវទ្ន៍គ្បចាំឆ្ា ាំ ១៨ ១១១ ២១ ៦៧១ ១៩,៦៥% 
២ ការពិន័យសលកីារមិនត្មកល់គ្បត្ិសវទ្ន៍តាមកាលក្ាំណត្ ់ ២ ២៨៤ ២ ១២៨ (៦,៨៣%) 

ង) ក្រណីថ្ត្ចមែងឯក្សារចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជក្មម ០ ០ 0 
ច) ការបតូរវញិ្ញញ បនបគ្ត្ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជក្មម ០ ០ 0 
ឆ) ក្រណីសេាេុីាំបគ្មងុទុ្ក្នមក្រណ៍គ្ក្មុហ ុន េហគ្ោេ ១៧ ៧៨៨ ១១ ៧៧៧ (៣៣,៧៩%) 
ជ្) ការពន័ិយសលីការផក្ែងបនែាំឯក្សារត្គ្មវូការចុុះបញ្ជ ី 0 ០ 0 
ឈ) ការងារពិសគ្ោុះសោបល់ស្សងៗ ០ ០ ០ 
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− សរៀបចាំសេចក្ាីគ្ពាងចាប់  េាីពី “ភាា ក្់ងារពាណិជ្ជក្មម ” ក្ាុងបាំណងជ្ាំរុញេក្មមភាពសេដ្ឋក្ចិច និងពាណិជ្ជក្មម 
តាមរយៈការបសងកីត្វធិានពិសេេេគ្មាប់គ្រប់គ្រងរត្ិយុត្ត រវាងភាា ក្់ងារឬត្ាំណាងជាមួយមាច េ់េទិ្ធ ិ

− បានបញ្ចប់សេចក្តីគ្ពាងចាបេ់តីពី “ការគ្បក្ួត្គ្បផជ្ង” ផដ្លក្ាំពុងដ្ឋក្់ឆែងក្ិចចគ្បជុ្ាំសពញអងគរណៈរដ្ឋមហ្វនត ី
− សរៀបចាំសេចក្តីគ្ពាងចាប ់េតពីី“េុវត្ថិភាពមហូបអាោរ” ផដ្លក្ាំពុងពិភាក្ាអនតរគ្ក្េងួសៅទ្េីតកីាររណៈរដ្ឋមហ្វនត ី
− សរៀបចាំសេចក្តីគ្ពាងវសិសា្នក្មមចាប់ េតពីី“េហគ្ោេពាណិជ្ជក្មម” នងិចាប់ េតីពី“វធិានពាណិជ្ជក្មម 

និងបញ្ជ ីពាណិជ្ជក្មម” 
− សរៀបចាំសេចក្តីគ្ពាងចាប ់េតីព“ីការេមាៃ ត្់ពាណិជ្ជក្មម និងពត័្៌មានមនិទ្ាំោយសចញ”  
− បានបញ្ចបជ់ាសាថ ពរ អនុគ្ក្ឹត្យ េតីពី“ការសរៀបចាំ និងការគ្បគ្ពឹត្តសៅរបេ់រណៈក្មាម ្ិការជាត្ិការពារអាក្

សគ្បីគ្បាេ់” និងសេចក្តេីសគ្មច “ផត្ងតាាំងេមាេភាពរណៈក្មាម ្ិការជាត្ិការពារអាក្សគ្បីគ្បាេ់”   
− បានបញ្ចបជ់ាសាថ ពរ អនុគ្ក្តឹ្យ េាីពី“ការក្ាំណត្់គ្បសភទ្ ផបបបទ្ នងិនីត្ិវ ិ្ ីដនការ្ាល់លិខតិ្អនុញ្ញញ ត្ ឬ

អាជាា បណ័ណដ្ល់អនារការ ីនិងបុរគល្ាល់សេវាពាណិជ្ជក្មមតាមគ្បព័នធសអឡចិគ្ត្នូិក្ នងិការសលីក្ផលង”  
− បានបញ្ចប់ជាសាថ ពរ អនុគ្ក្ឹត្យ េតីពី“ឯក្េណាឋ ន េញ្ញញ េមាគ ល់ នងិេញ្ញញ េ័ក្ត ិរបេ់អរគនយក្ដ្ឋឋ ន ក្.ប.ប”  
− បានសរៀបចាំអនុគ្ក្ឹត្យទ្ទ្ួលសាគ ល់េមាេភាពេមាជ្ិក្េភាពាណិជ្ជក្មមរាជ្ធានី-សខត្ត  
− បានសរៀបចាំសេចក្តីគ្ពាងអនុគ្ក្ឹត្យ េតីពី“ការគ្រប់គ្រងការ្ ាយពាណិជ្ជក្មមសលី្លិត្ លទ្ាំនិញ នងិសេវា” អនុគ្ក្ឹត្យេតី

ពី“ការសៅមហូបអាោរគ្ត្ឡប់មក្វញិ” និងអនុគ្ក្ឹត្យេតីពី“ការសរៀបចាំនិងការគ្បគ្ពឹត្តសៅដនរណៈក្មាម ្ិការកូ្ដ្ិចជាត្ិ”  
− ផក្េគ្មួលអនុគ្ក្ឹត្យេាីពី“ការសរៀបចាំនងិការគ្បគ្ពឹត្តសៅដនរណៈក្មាម ្កិារគ្ត្តួ្ពនិិត្យ្ លតិ្្លោឡាលក្មពុជា” 
− បានសរៀបចាំសេចក្តីគ្ពាងអនុគ្ក្តឹ្យ េតីពនីីត្ិវ ិ្ ីអនុវត្តរដ្ឋបាល និងចាប់ក្មមេទិ្ិធបញ្ញញ  
− បានសរៀបចាំផក្េគ្មួលសេចក្តីគ្ពាងអនុគ្ក្តឹ្យេតពីី ការសរៀបចាំ និងការគ្បគ្ពតឹ្តសៅរបេរ់ណៈក្មាម ្ិការជាត្ិ

គ្រប់គ្រងក្មមេិទ្ធិបញ្ញញ  និងសេចក្តីគ្ពាងផ្នការយុទ្ធសាហ្វេតជាត្ិក្មមេិទ្ធិបញ្ញញ ២០២១-២០២៦ 
− បានសរៀបចាំគ្បកាេអនតរគ្ក្េួង រវាងគ្ក្េួងពាណិជ្ជក្មម និងគ្ក្េួងព័ត្៌មាន េតីពី“ការគ្រប់គ្រងការចុុះបញ្ជ ី

ពាណិជ្ជក្មម និងក្ចិចការពារមា ក្ និងពាណិជ្ជនមេគ្មាប់អាជាា ប័ណណសលីវេិ័យពត័្៌មាន និងសសាត្ទ្េសន៍”  
− បានសរៀបចាំគ្បកាេ េតីពី“ការ្តល់លិខិត្អនុញ្ញញ ត្ ឬអាជាា បណ័ណពាណិជ្ជក្មមតាមគ្បព័នធសអឡចិគ្ត្ូនិក្” 
− បានសរៀបចាំគ្បកាេ េតីពី“ការក្ត្់គ្តាក្ិចចេនាអាជាា ប័ណណ នងិក្ិចចេនា្តល់េទិ្ិធគ្បក្បអាជ្ីវក្មម”  
− បានសរៀបចាំគ្បកាេ េតពីី“ការបសងកីត្មជ្ឈមណឌ លពិសគ្ោុះសោបល់សលីការក្សាងសក្រ ត ិ៍ស ម្ ុះមា ក្ និងរាំនូរឧេាហក្មម” 
− បានសរៀបចាំគ្បកាេេាពីី ការបសងកីត្រចនេមពន័ធគ្រប់គ្រងរសគ្មាងថ្នា ក្់ត្ាំបន់ េាីពី ការសលីក្ក្មពេ់ និង

ទ្ទ្ួលសាគ ល់មា ក្េមាគ ល់ភូមសិាហ្វេតទ្ាំនញិ េគ្មាប់គ្បសទ្េក្មពុជា ឡាវ និងមីោ ន់មា   
− បានសរៀបចាំគ្បកាេ  េតពី“ីការទ្ទ្ួលសាគ លេ់មាេភាពការោិល័យគ្បត្ិបត្តិរបេេ់ភាពាណិជ្ជក្មម                  

រាជ្ធានី-សខត្ត”  និងគ្បកាេ  េតីពី“ការទ្ទ្លួសាគ ល់គ្បធានេហពន័ធ គ្បធានគ្ក្ុមគ្បកឹ្ាភិបាល និង
េមាជ្ិក្គ្ក្ុមគ្បកឹ្ាភិបាលេហព័នធគ្េូវអងករក្មពុជា អាណត្តិទ្ី៣ ” 

− បានសរៀបចាំគ្បកាេ េតីពី“ការគ្រប់គ្រងការសរៀបចាំនិងចត្់ផចងគ្ពឹត្តិការណ៍ពពិ័រណ៍ពាណិជ្ជក្មមសៅក្ាុងគ្ពុះរាជា
ណាចគ្ក្ក្មពុជា” សដ្ីមបពីគ្ងឹងរុណភាពការសរៀបចាំពិព័រណ៍ពាណិជ្ជក្មមក្ាុងគ្បសទ្េ និងពគ្ងឹងការគ្បមូលចាំណូល 

− បានសរៀបចាំគ្បកាេ េតីពី“ការស្វគី្បត្ិភូក្មមការគ្រប់គ្រងការសរៀបចាំនិងចត្់ផចងគ្ពតឹ្តិការណ៍ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជក្មម
សៅក្ាុងសខត្ត” ជូ្នមនៃីរពាណិជ្ជក្មមរាជ្ធានី- សខត្ត សដ្ីមបី្ តលេ់ិទ្ធិការងារជូ្នរដ្ឋបាលថ្នា ក្់សគ្កាមជាត្ិ 

− បានសរៀបចាំគ្បកាេ េតីពី“ការផក្េគ្មួលេមាេភាពគ្ក្ុមការងារជ្ាំរុញចលនភូម១ិ្លតិ្្ ល១” គ្ក្េួងពាណិជ្ជក្មម 
− បានសរៀបចាំសេចក្តីគ្ពាងគ្បកាេេតីព ី ការផក្េគ្មួលេមាេភាពគ្ក្ុមការងារបសចចក្សទ្េ និងត្ួនទ្ ី                

ភារ:ក្ិចចគ្ត្ួត្ពនិិត្យ នងិពគ្ងងឹទ្ាំនិញេមាគ ល់ភូមិសាហ្វេត “សគ្មចក្ាំពត្” 



 

របាយការណ៍បកូសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០២០ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០២១  13 

− សរៀបចាំសេចក្តីគ្ពាង គ្បកាេអនតរគ្ក្េួង េតីពី“នីត្ិវ ិ្ ីដនការពិន័យជាគ្បាក្់សលីអាំសពីសលមេី” គ្បកាេអនតរ
គ្ក្េួងេតីព ី “ការផបងផចក្ចាំណូលពីការពនិ័យជាគ្បាក្់សលអីាំសពីសលមីេ” គ្បកាេេតីពី“នតី្ិវ ិ្ ីដនការសដ្ឋុះ
គ្សាយតាមរយៈការចរច” និងគ្បកាេេតីពី “ផបបបទ្ និងនីត្ិវ ិ្ ីដនការគ្ត្ួត្ពិនិត្យ និងសេុបីអសងកត្” ផដ្ល
ត្គ្មូវសដ្ឋយចាប់ េតីពី”ក្ិចចការពារអាក្សគ្បីគ្បាេ់”  

− សរៀបចាំផ្នការេក្មមភាពឆ្ា ាំ២០២១ របេ់រណៈក្មាម ្ិការជាត្ិការពារអាក្សគ្បីគ្បាេ់  និងបទ្បញ្ញជ ដ្ៃក្ាុង              
េតីពី“រសបៀបរបបដនក្ិចចគ្បជុ្ាំរបេ់រណៈក្មាម ្ិការជាត្ិការពារអាក្សគ្បីគ្បាេ់”  

− សរៀបចាំផ្នការេក្មមភាពរបេ់រណៈក្មាម ្ិការជាត្ិគ្រប់គ្រងក្មមេិទ្ធិបញ្ញញ ឆ្ា ាំ២០២១-២០២៣ 
− សរៀបចាំចុុះក្ិចចេនាភាពជាដដ្រូអនុវត្តរសគ្មាង រវាងនយក្ដ្ឋឋ នក្មមេិទ្ធិបញ្ញញ  និងអងគការ GRET សដ្ីមបី

ជ្ាំរុញ និងចុុះបញ្ជ ីមា ក្េមាគ លភូ់មិសាហ្វេតទ្ាំនិញ គ្បសទ្េក្មពុជា ឡាវ និងមីោ ន់មា  
− សរៀបចាំសេចក្តីគ្ពាងសេចក្តីេសគ្មច ផក្េគ្មួល និងស្វីបចចុបបនាភាពេមាេភាពេមាជ្ិក្រណៈក្មាម ្ិការ

អនតរគ្ក្េួងសដ្ីមបសីរៀបចាំ និងចូលរមួពិព័រណ៍ពាណិជ្ជក្មមអនតរជាត្ិ និងពិព័រណ៍ពិភពសោក្។ 
៣.២. ការអភ្វិឌឍន៍វសិយ័ឯកជ្ន 
 ក. ការឃ្ែ ាំដម្ើល នងិតាម្ដ្ឋនសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម 

− ចុុះគ្ត្តួ្ពិនតិ្យ នងិវាយត្ដមែបរមិាណេនាិ្ ិសគ្បងឥនធនៈ និងោគ េចាំននួ ២សលកី្ បានចាំនួន ១០គ្ក្មុហ ុន 
− តាមដ្ឋន និងគ្ត្ួត្ពិនិត្យសលកីារអនុវត្តការសចញលិខតិ្អនុញ្ញញ ត្ ពាណិជ្ជក្មម សេវាក្មម ការស្វីអាជ្ីវក្មម

សោហធាតុ្ត្បូងថ្មមានត្ដមែជាសគ្រឿងអលងាក រ ការបិទ្សាែ ក្ដថ្ែសលីមុខទ្ាំនិញ នងិគ្ចក្សចញ-ចូលផត្មយួ 
− បានសចញសេចក្តីជូ្នដ្ាំណឹង  េតីពី“ដថ្ែលក្់រាយសគ្បងឥនធនៈសៅតាមសាថ នីយ”៍  ចាំនួន ២២សលីក្ 
− តាមដ្ឋនរបាយការណ៍គ្បចាំផខ  េតីពី “បញ្ញហ គ្បឈម នងិេាំណូមពរ” ទ្ាំនិញេកាត នុពលរបេម់នៃីរពាណិជ្ជក្មម 
− សរៀបចាំរបាយការណ៍  េតពីី“ដថ្ែទ្ាំនិញចាំបាច់គ្បចាំជ្ីវភាពចាំនួន ១១៩មុខ និងការេតុក្គ្េូវ-អងករតាម          

បណាត សខត្ត ដថ្ែសគ្បងឥនធនៈ េនៃេសន៍ដថ្ែទ្ាំនិញចាំបាច់គ្បចាំជ្ីវភាពសលទី្ី្ារទាំង៥ ក្ាុងរាជ្ធានីភាាំសពញ។ 
 ែ. ការអភ្ិវឌឍនស៍ាថ បន័ពាណិជ្ជកម្ម 

− បានសរៀបចាំេិកាខ សាោ្សពវ្ ាយពភីារក្ចិច បទ្បញ្ញជ ដ្ៃក្ាុង និងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលដ្លេ់ភាពាណិជ្ជក្មម 
− បានសរៀបចាំក្ចិចគ្បជុ្ាំពិភាក្ា េតីពី“ការបសងកតី្គ្ក្ុមគ្បកឹ្ា្តល់សោបលក់្ាុងវេិយ័គ្េូវអងករ-ក្មពុជា ” 
− បានគ្បមូលព័ត្ម៌ានពាក្ព់័នធនងឹសាថ នភាពរបេេ់មារមអាជ្ីវក្មមក្ាំឡុងសពល្ៃុុះជ្ាំងឺរាត្ត្ាត្កូ្វដី្-១៩ 
− ្សពវ្ាយពសីារៈគ្បសោជ្ន ៍ ដនការសរៀបចាំេមារមអាជ្ីវក្មម និងលខិិត្បទ្ដ្ឋឋ នទាំងឡាយទក្់ទ្ងដ្ល់

ការបសងកីត្េមារម និងចុុះជ្យួសរៀបចាំបសងកតី្េមារមអាជ្ីវក្មម។ 
 រ. ការអភ្ិវឌឍនផ៍លរិផល 

− បានសរៀបចាំេិកាខ សាោេតីពី “យុទ្ធសាហ្វេតវេិ័យេូគ្ត្ ២០១៦-២០២០ សៅក្មពុជា” 
− បានស្វីតារាងទ្ិនាន័យ្លតិ្ក្មមមាន់ ទផគ្េ និងមាន់ ទក្េិក្មម ទាំង២៥ រាជ្ធានី-សខត្ត 
− បានបូក្េរុបេនាិ្ិបរមិាណ្គត្់្គង់ និងត្គ្មូវការដន្លិត្្លចាំបាច់  
− បានចុុះគ្សាវគ្ជាវ គ្បមូលទ្ិនាន័យ្លិត្្លេូគ្ត្ និងស្វីបចចុបបនាភាពក្ីត្មាញក្ាុងសខត្តក្ាំពង់្ាំ សេៀមរាប 

បាត្់ដ្ាំបង និងសខត្តបនៃ យមានជ្័យ 
− បានគ្បមូលទ្ិនាន័យ នងិសរៀបចាំរបាយការណ៍ េតពីី“្លតិ្្លេកាត នុពលតាមបណាត សខត្ត” 
− បានសរៀបចាំេកិាខ សាោ  េតីព“ីការបាំសពញលក្ខខណឌ ត្គ្មូវដនរបាាំងបសចចក្សទ្េចាំសពាុះពាណិជ្ជក្មម”  ដូ្ចជា

រុណភាព េុវត្ថិភាព  ការសវចខចប់ ការដ្ឋក្់សាែ ក្េញ្ញញ  នងិភេតុភារក្មមដន្លិត្្ល។ 
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៣.៣. ការងារខផនការ សថរិិ និងផសពវផាយពរ័ម៌ានពាណិជ្ជកម្ម 
− បានសបាុះពុមព និង្សពវ្ាយគ្ពឹត្តិបគ្ត្ព័ត្៌មានរបេ់គ្ក្េួងក្ាុងឆ្ា ាំ២០២០ សនុះចប់ពីសលខ ៦៤៤-៦៦៧ 

េរុបចាំននួ ៧ ២០០ក្ាល  និងបានផចក្្សពវ្ ាយជូ្នគ្រប់អងគភាពពាក្់ពន័ធដូ្ចជា គ្ពឹទ្ធេភា រដ្ឋេភា 
រណៈរដ្ឋមហ្វនតី គ្ក្េួង សាថ បន័ េភាពាណិជ្ជក្មម នងិអងគភាពសគ្កាមឱ្វាទ្គ្ក្េួង  

− បានសរៀបចាំគ្បមូលពត័្៌មាន នងិត្ួសលខននពបីណាត អងគភាពពាក្់ពន័ធសដ្ីមបសីរៀបចាំ ចងគ្ក្ង និងចុុះ្ាយ។ 
 ក. ការបញ្ចូលទ្និននយ័(Upload) កនងុដរហទ្ាំព័រ(www.moc.gov.kh) 

− បានបញ្ចូ លទ្ិនាន័យរបាយការណ៍េតពីី “លទ្ធ្លការងាររយៈសពល១២ផខគ្បចាំឆ្ា ាំ២០២០” របេ់ត្ាំបន់
សេដ្ឋក្ិចចពិសេេភាាំសពញ ត្ាំបនស់េដ្ឋក្ិចចពិសេេ តាយសេងបាវតិ្ ត្ាំបន់សេដ្ឋក្ិចចពិសេេ ឈលូីជានពូចយ 
និងត្ាំបន់សេដ្ឋក្ចិចពិសេេ សមនោស្នសាវ យសរៀង េរុបចាំនួន ៤៦សលីក្ 

− បានបញ្ចូ លសេៀវសៅគ្ពឹត្តិបគ្ត្ព័ត្៌មានពាណិជ្ជក្មមរយៈសពល ១២ផខមានចាំនួន ២៤សលីក្ 
− បានបញ្ចូ ល ចាប់ គ្បកាេ សេចក្តីជូ្នដ្ាំណឹង សារាចរផណនាំ គ្ពុះរាជ្គ្ក្តឹ្យ គ្ពុះរាជ្គ្ក្ម អនុគ្ក្ឹត្យ និង 

លិខិត្បទ្ដ្ឋឋ នរត្យុិត្តស្សងៗពាក្់ព័នធនឹងវេិ័យពាណិជ្ជក្មម បានចាំនួន ៨៧សលីក្ 
− បានបញ្ចូ លត្ដមែលក្់រាយសគ្បងឥនធនៈ ផដ្លគ្ត្ូវអនុវត្តន៍ចបព់ីដថ្ៃទ្ី១ ដ្ល់ដថ្ៃទ្ី១៥ និងពចីប់ពីដថ្ៃទ្ី១៦

ដ្ល់ដ្ាំណាច់ផខនីមួយៗ ចាំនួន ២៤សលីក្ 
− បានបញ្ចូ លរបាយការណ៍េនៃេសន៍ដថ្ែទ្ាំនិញសៅសលទី្ី្ារតាមបណាត រាជ្ធានី-សខត្ត គ្បចាំដថ្ៃ គ្បចាំផខ និង

គ្បចាំឆ្ា ាំបានចាំនួន ២១៦សលកី្។ 
 ែ. ការដរៀបេាំខផនការពាណិជ្ជកម្ម 

− បានបញ្ចប់ការសរៀបចាំ “ផ្នការយុទ្ធសាហ្វេតអភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជក្មម ឆ្ា ាំ២០១៩-២០២៣” និង “របាយការណ៍
វឌ្ឍនភាពឆ្ា ាំ២០១៩ ដនការអនុវត្ត ្.យ.អ.ព. ឆ្ា ាំ២០១៩-២០២៣” 

− ពិនិត្យផក្េគ្មលួ នងិបផនថមធាតុ្ចូល(ខែឹមសារ នងិត្ួសលខ) របេ់គ្ក្េួងពាណិជ្ជក្មម េគ្មាប់ដ្ឋក្ប់ញ្ចូល
សៅក្ាុង “របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពឆ្ា ាំ២០១៩ដនការអនុវត្តផ្នការយុទ្ធសាហ្វេតអភិវឌ្ឍន៍ជាត្២ិ០១៩-២០២៣” 

− បានគ្ត្ួត្ពិនិត្យ និងសរៀបចាំបញ្ជ ីេូចនក្រ និងេថិត្ិ្ ែូវការរបេ់គ្ក្េួងពាណិជ្ជក្មម េគ្មាប់ដ្ឋក្់បញ្ចូ លសៅ
ក្ាុងបចចុបបនាភាពអនុគ្ក្តឹ្យថ្មី “េថិត្ិ្ែូវការផដ្លបានចត្់តាាំង” 

− បានគ្ត្ួត្ពិនិត្យបញ្ជ ីរសគ្មាងរបេ់គ្ក្េួងពាណិជ្ជក្មម េគ្មាប់ដ្ឋក្់បញ្ចូ លក្ាុងសេចក្តីគ្ពាង “ក្មមវ ិ្ ីវនិិ
សោរសាធារណៈ៣ឆ្ា ាំរ ាំក្ិល ២០២១-២០២៣” 

− គ្បមូល គ្ត្ួត្ពិនិត្យ ផក្េគ្មួល និងសរៀបចាំេូចនក្ររបេ់គ្ក្េួងពាណិជ្ជក្មម េគ្មាប់ដ្ឋក្់បញ្ចូ លសៅក្ាុង 
“សោលសៅអភិវឌ្ឍន៍គ្បក្បសដ្ឋយចីរភាពក្មពុជា” និងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព ២០១៩-២០២០ ដន“សោល
នសោបាយជាត្ិគ្បជាជ្ន ២០១៦-២០៣០”។ 

៣.៤. ការអនុវរតរដត្មាងជ្ាំរញុទ្ផីារសត្មាប់កសកិម្មខ្នន ររូេ(AIMS) 
− សរៀបចាំចងគ្ក្ងគ្ក្ុមក្េិក្រខ្នា ត្តូ្ចបានចាំនួន ១ ៥៨០គ្ក្មុ ផដ្លមានក្េិក្រជាេមាជ្ិក្ចាំនួន ៥១ ៣៨៣

គ្រសួារសេមនីឹង ៦៨,៥%សលី្លិត្្លក្េ-ិពាណិជ្ជក្មម គ្េវូគ្បណីត្ មាន់ផគ្េ បផនែ ដ្ាំឡូងមី និងេូគ្ត្ផខមរ 
− បានចុុះស ម្ ុះក្េិក្រចូលក្ាុងគ្បព័នធ MIS បានចាំនួន ៦១ ៩២៥គ្រសួារ សេមីនឹង ៨២,៥% ស្ៀបនឹងក្េិក្រ

េរុបរបេ់រសគ្មាងផដ្លមានចាំនួន ៧៥ 000គ្រសួារ 
− បានេគ្មបេគ្មួលឱ្យមានក្ចិចេនាទ្ិញលក្់រវាងក្េិក្រ និងអាក្គ្បមូលទ្ិញ និងរវាងក្េិក្រ និងអាក្្គត្់

្គង់ធាតុ្ចូល េរុប ៨២៧ក្ិចចេនា ផដ្លមានបរមិាណេរុបចាំនួន ១២១ ០៣៧,៨សតាន រិត្ជាទ្ឹក្គ្បាក្់
ចាំនួន ២៦,៩ោនដុ្ោែ រេហរដ្ឋអាសម រកិ្ 
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− បាន្តល់អណតូ ងសគ្សាចគ្េពបាំពាក្់សដ្ឋយម ូទ្័របូមចាំនួន ៣៣៣ ជូ្នសខត្តទាំង១៨ សគ្កាមរសគ្មាង AIMS 
− បាន្តល់មូលនិ្ិនវានុវត្តន៍ (VCIF) ចាំនួន ៧៤៥េាំសណី រតិ្ជាទ្ឹក្គ្បាក្៥់៩៩ ០៤៦,៤៦ ដុ្ោែ រេហរដ្ឋ

អាសម រកិ្ ជូ្នសខត្តទាំង១៨ សគ្កាមរសគ្មាង AIMS 
− បានេគ្មបេគ្មួលឱ្យមានការចុុះអនុេសរណៈសោរយលោ់ា ជាមួយគ្ក្ុមហ ុនឯក្ជ្នជាត្ ិ និងអនតរជាត្ិ

មានដូ្ចជា គ្ក្ុមហ ុនជ្ីសអេឌ្ ីភាច ឯ.ក្ (GSD PHEACH CO.,LTD/Golden Silk Pheach) ្ារអាោរ
េុវត្ថិភាពរបេ់គ្ក្ុមហ ុនសខ.េុ.ីេុី.វ ី ស្ែនសថ្េិន(KCCV) គ្ក្ុមហ ុនមា គ្ក្ូ(សខមបូឌា) ឯ.ក្(្ារមា គ្ក្ូ) 
គ្ក្ុមហ ុន Yamato Green Co.,Ltd និងគ្ក្ុមហ ុន LYLY FOODS។ 
 

៤. ការងារពាណិជ្ជកម្មអនតរជារ ិនិងសមាហរណកម្មដសដ្ឋកិេច 3 
៤.១. ការដធវើសហត្បរិបរតិការដសដ្ឋកិេច ពាណិជ្ជកម្ម ដទ្វភារី អនុរាំបន់ និងសមាហរណកម្មដសដ្ឋកិេច 

− បានចរចបញ្ចប់ និងចុុះហត្ថសលខ្នសលីក្ិចចគ្ពមសគ្ពៀងពាណិជ្ជក្មមសេរកី្មពុជា-ចិន សៅដថ្ៃទ្១ី២ ផខតុ្ោ ឆ្ា ាំ
២០២០ និងក្ចិចគ្ពមសគ្ពៀងRCEP សៅដថ្ៃទ្ី១៥ ផខវចិឆិកា ឆ្ា ាំ២០២០ តាមគ្បព័នធវសីដ្អូផដ្លនឹង្តលទ់្ី្ារ
បផនថមសទ្ៀត្េគ្មាប់ពាណិជ្ជក្មមទ្ាំនិញ សេវា និងវនិិសោរ 

− បានចូលរមួចរច និងចុុះហត្ថសលខ្នសលី ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Type 
Approval for Automotive Products ផដ្លអនុញ្ញញ ត្ឱ្យ្លិត្្លោនយនតដូ្ចជា រថ្យនត និងបាំផណក្  
រថ្យនត ផដ្លគ្ត្ូវបានស្វីសត្េតបញ្ញជ ក្់សដ្ឋយគ្បសទ្េ្លិត្ សដ្ីមបនីាំចូលសដ្ឋយមិនបាច់ស្វីសត្េតមតងសទ្ៀត្ 

− បានចូលរមួចរច និងចុុះហត្ថសលខ្នសលី Memorandum of Understanding on the Implementation of 
Non-Tariff Measures on Essential Goods សដ្ីមបធីានលាំហូរសដ្ឋយរលូនដនទ្ាំនិញេាំខ្នន់ៗ ពគ្ងឹងការ
ត្ភាជ ប់ផខសគ្ចវាក្់្តត្់្ គង់ នងិកាត្់បនថយបនៃុក្រដ្ឋបាលសលីគ្ក្ុមហ ុននន ក្ាុងសពលការរកី្រាលដ្ឋលជ្ាំងឺកូ្វដី្-១៩ 

− បានបញ្ចប់នីត្ិវ ិ្ កី្ាុងគ្េុក្ ក្ាុងការសេាីេុាំេចច ប័នសលកី្ិចចគ្ពមសគ្ពៀង និងពិ្ីសារចាំនួន ៣ រមួមាន៖ ១.) 
ក្ិចចគ្ពមសគ្ពៀងពាណិជ្ជក្មមសេរអីាសា ន-ហុងកុ្ង ២.) ពិ្សីារអនុវត្តក្ញ្ចប់េនាទ្ី១០ ដនសគ្កាមក្ិចចគ្ពម
សគ្ពៀងគ្ក្បខ័ណឌ អាសា ន េតីព“ីសេវាក្មម” និង៣.) ពិ្ីសារទ្ី១ ស្វីវសិសា្នក្មមក្ចិចគ្ពមសគ្ពៀងេតីពី  “ភាព
ជាដដ្រូសេដ្ឋក្ិចចគ្រប់គ្ជ្ុងសគ្ជាយអាសា ន-ជ្ប ុន”  និងបានជូ្នដ្ាំណឹងសៅអរគសលខ្ន្ិការដ្ឋឋ នអាសា ន  

− បានអនុម័ត្ក្ិចចគ្ពមសគ្ពៀងគ្ក្បខ័ណឌ េគ្មាប់អភិវឌ្ឍន៍គ្បសទ្េ CLMV ផដ្ល្តល់យុទ្ធសាហ្វេតេហគ្បត្ិបត្តិ
ការ សដ្ីមបេីសគ្មចបានសោលសៅអភិវឌ្ឍន៍រមួេគ្មាប់រយៈសពល ១០ឆ្ា ាំបនៃ ប ់

− បានសរៀបចាំឯក្សារជ្ាំនួយសាម រត្ី និងេុនៃរក្ថ្នរនែឹុះជូ្ន សដម្តេដរដជា នាយករដ្ឋម្ង្រ្នតី ផ្នត្ពះរាជា
ណាេត្កកម្ពុជា ផថ្ែងក្ាុងក្ចិចគ្បជុ្ាំក្ាំពូល CLV សលីក្ទ្ី១១។ 
 

៤.២. ការដធវើសហត្បរិបរតិការដសដ្ឋកិេច ពាណិជ្ជកម្មជាម្ួយអឺរ ៉ាបុ ម្ជ្ឈមិ្បូព៌ា នងិអាង្រ្ហវកិ 
− បានស្ាីលខិិត្្តួចស្តីមសរៀបចាំសេចក្តីគ្ពាងក្ិចចគ្ពមសគ្ពៀង េតពីី“ក្ិចចេហគ្បត្ិបត្តិការសេដ្ឋក្ចិច និងពាណិជ្ជក្មម

រវាងក្មពុជា និងេ វីេ” េាំសៅជ្ាំរុញក្ិចចេហគ្បត្ិបត្តិការសេដ្ឋក្ិចច និងពាណិជ្ជក្មមសទ្វភារ ី
− បានស្ាីលិខិត្សៅសាថ នទូ្ត្ចគ្ក្ភពអង់សរែេសៅក្មពុជា សដ្ីមបសីេាីេុាំការបញ្ញជ ក្់បផនថមអាំពកីារ្តល់ និងការ

អនុវត្តនីត្ិវ ិ្ ីចាំបាច់ននដនគ្បព័នធអនុសគ្ោុះពនធ (UK GSP) ដ្ល់ក្មពុជា  
− បានសរៀបចាំក្ិចចគ្បជុ្ាំពិភាក្ាការងារជាមួយេភាពាណិជ្ជក្មមអឺរ  ុប (EUROCHAM) គ្បចាំសៅក្មពុជា សដ្ីមបី

ពិភាក្ាពីក្ិចចេហគ្បត្ិបត្តិការរវាងគ្ក្េួងពាណិជ្ជក្មមក្មពុជា និងេភាពាណិជ្ជក្មមអឺរ  ុប 

 
3 គ្បភព៖ អរគនយក្ដ្ឋឋ នពាណិជ្ជក្មមអនតរជាតិ្ 



 

របាយការណ៍បកូសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០២០ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០២១  16 

− បានសរៀបចាំជ្ាំនួបពិភាក្ារវាងរដ្ឋមហ្វនតីការបរសទ្េ និងពាណិជ្ជក្មមហុងគ្រី និងរដ្ឋមហ្វនតីពាណិជ្ជក្មមក្មពុជា សៅ
ដថ្ៃទ្ី៣ ផខវចិឆិកា ឆ្ា ាំ២០២០ សដ្ីមបជី្ាំរុញក្ិចចេហគ្បត្ិបត្តិការសេដ្ឋក្ិចច និងពគ្ងីក្ទ្ាំហាំពាណិជ្ជក្មម  

− បានសរៀបចាំក្ិចចគ្បជុ្ាំសលកី្ទ្១ី ដនរណៈក្មមការចគ្មុុះេគ្មាប់ក្ិចចេហគ្បត្ិបត្តិការសលីវេិ័យសេដ្ឋក្ចិច               
ក្មពុជា-ហុងគ្រី តាមគ្បព័នធវសីដ្អូ សៅដថ្ៃទ្ី២០-២១ ផខមក្រា ឆ្ា ាំ២០២១  

− បានសេាីេុាំសោលការណ៍អនុញ្ញញ ត្ស្វីបចចុបបនាភាព និងផក្េគ្មួលសេចក្តីេសគ្មច េតីព“ីេមាេភាពគ្ក្ុម
ការងារជាន់ខពេ់(HLWG)” សដ្ីមបជី្ាំរុញរសគ្មាងវនិិសោរអាទ្ិភាពរមួរវាងក្មពុជា-រុេសុ ី

− បាន្តលក់ារឯក្ភាពសលីខែឹមសារ ផដ្លផក្េគ្មលួសដ្ឋយភារីអាផេ ដបហសង់សលីអនុេសរណៈ េតីពី“ក្ិចចេហ
គ្បត្ិបត្ាិការសេដ្ឋក្ិចច និងពាណិជ្ជក្មមរវាងក្មពុជា-អាផេ ដបហសង់ និងសេាីពិនតិ្យលទ្ធភាពចុុះហត្ថសលខ្ន 

− បានសរៀបចាំជ្ាំនបួរវាងឯក្អរគរដ្ឋទូ្ត្ដនសាធារណរដ្ឋសបឡារុេគ្បចាំក្មពុជា នងិគ្ក្េួងពាណិជ្ជក្មម សដ្ីមបជី្ាំរុញ
អនុវត្តក្ិចចគ្ពមសគ្ពៀង/អនុេសរណៈផដ្លចុុះហត្ថសលខ្នសដ្ឋយគ្ក្េងួ-សាថ បន័ពាក្់ពន័ធនងិឯក្ភាពសលីក្ាំណត្់សហតុ្
រមួក្ិចចគ្បជុ្ាំសលីក្ទ្ី៣ រណៈក្មាម ្ិការចគ្មុុះេហគ្បត្ិបត្តិការពាណិជ្ជក្មម និងសេដ្ឋក្ិចចក្មពុជា-សបឡារុេ  

− បានសរៀបចាំក្ិចចគ្បជុ្ាំរវាងគ្ក្មុការងារសលខ្ន្ិការដ្ឋឋ នដនគ្ក្េងួពាណិជ្ជក្មម នងិមូលនិ្ ិអាេុ-ីអឺរ  បុ (ASEF) 
សគ្ត្ៀមេគ្មាប់សរៀបចាំ  “សវទ្កិាសេដ្ឋក្ចិច និង្ុរក្ចិចអាេុី-អឺរ  ុបសលីក្ទ្១ី”។ លទ្ធ្ លដនក្ិចចពភិាក្ាមាន៖  
១.) ក្មពុជានឹងស្វីជាមាច េ់្ ៃុះសរៀបចាំ “ក្ិចចគ្បជុ្ាំក្ាំពូលអាេុ-ីអរឺ  ុបសលីក្ទ្ី១៣” សគ្ោងស្វីសៅដថ្ៃទ្ី១-២ មិថុ្ន 
ឆ្ា ាំ២០២១ និងសរៀបចាំ “សវទ្ិកាសេដ្ឋក្ិចច និង្ុរក្ិចចអាេុី-អឺរ  បុសលីក្ទ្ី១” សៅដថ្ៃទ្ី១ ផខមិថុ្ន ឆ្ា ាំ២០២១ 
ផដ្លជាគ្ពឹត្តិការណ៍អម ២.) សេាីេុាំមូលនិ្ិអាេុី-អឺរ  ុបជ្យួអសញ្ជ ីញវារមិនពីអឺរ  ុប និងអាក្េគ្មបេគ្មួល
ក្មមវ ិ្ ី គ្ក្ុមហ ុនលបីៗ មក្ពីវេិ័យឯក្ជ្នសៅអាេុី-អឺរ  ុប នងិភារីពាក្់ព័នធសដ្មីបចូីលរមួសវទ្ិកាខ្នងសល ី

− បានសរៀបចាំក្ិចចគ្បជុ្ាំសលកី្ទ្១ី១ អនុគ្ក្មុការងារពាណិជ្ជក្មម នងិវនិិសោរ របេរ់ណៈក្មាម ្កិារចគ្មុុះក្មពុជា-
េហភាពអឺរ  ុប ចូលរមួពសីាថ ប័នពាក្់ព័នធ សៅដថ្ៃទ្២ី៥ វចិិឆកា ២០២០ ជាមយួេហភាពអឺរ  បុ តាមគ្បព័នធវសីដ្អូ  

− បានបញ្ជូ នចសមែីយត្បវញិរបេ់ភារីក្មពុជាសៅភារីកាតា សលីសេចក្តីគ្ពាងក្ិចចគ្ពមសគ្ពៀង េតីពី “ក្ិចចេហ
គ្បត្ិបត្តិការសេដ្ឋក្ិចច ពាណិជ្ជក្មម និងបសចចក្សទ្េរវាងក្មពុជា-កាតា”  

− បាន្តល់ព័ត្៌មានពាក្់ព័នធនឹងទ្ាំហាំពាណិជ្ជក្មម និងបញ្ជ ីមុខទ្ាំនិញរវាងក្មពុជា-សអហសុបី និងក្មពុជា-សអត្យូព ី
ត្បតាមេាំសណីរបេ់គ្ក្េួងការបរសទ្េ និងេហគ្បត្ិបត្តិការអនតរជាត្ិ។ 

៤.៣. កេិចសហត្បរបិរតកិារពាណិជ្ជកម្មជាម្យួទ្វីបអាដម្៉ារកិ 
− បានសរៀបចាំឯក្សារជ្ាំនួយសាម រត្ី េតីពី“ក្ិចចេហគ្បត្បិត្តិការក្មពុជា-អាសម រកិ្” និង“ក្ចិចេហគ្បត្ិបត្តិការក្មពុជា-

រុយបា” ជូ្ន សដម្តេដរដជា នាយករដ្ឋម្ង្រ្នតី សគ្ត្ៀមចូលរមួក្ិចចគ្បជុ្ាំក្ាំពូលពិសេេអាសា ន-អាសម រកិ្ និង
ដ្ាំសណីរទ្េសនក្ិចច្ែូវការសៅសាធារណរដ្ឋរុយបា ផត្គ្ត្ូវបានសលីក្សពលសដ្ឋយជ្ាំងឺឆែងកូ្វដី្-១៩ 

− បានសរៀបចាំក្ិចចពិភាក្ាសលីការសេាីេុាំដ្ក្ពនធអនុសគ្ោុះសលមុីខទ្ាំនិញអងករសដ្ីមប៖ី ១.) ពិនិត្យសឡងីវញិគ្បព័នធ
អនុសគ្ោុះពនធទូ្សៅរបេ់េហរដ្ឋអាសម រកិ្ ២.) នីត្ិវ ិ្ ី និងលទ្ធភាពផដ្លគ្បសទ្េទ្ទ្ួលគ្បសោជ្នអ៍ាចអនុវត្ត
បាន ៣.) ក្ិចចការគ្ត្ូវអនុវត្តបនតសដ្ឋយសាថ បន័ពាក្់ព័នធ 

− បានដ្ឋក្់ញត្តិត្វា ការដ្ក្អងករក្មពុជាសចញពីគ្បព័នធអនុសគ្ោុះពនធទូ្សៅ របេ់អាសម រកិ្ សៅកាន់ត្ាំណាងពាណិជ្ជ-
ក្មមអាសម រកិ្(USTR) និងស្ាីលិខិត្ជូ្នដ្ាំណឹងសៅេហព័នធគ្េូវ-អងករក្មពុជា គ្ពមទាំងសរៀបចាំេាំសណីេុាំការ
ោាំគ្ទ្សដ្ឋយេមព័នធភាពគ្បសទ្េទ្ទ្ួលបានគ្បព័នធអនុសគ្ោុះពនធទូ្សៅ(Alliance of GSP Countries)  

− បានគ្សាវគ្ជាវចងគ្ក្ងពត័្៌មានបចចុបបនាភាព េតពីី“ពាណិជ្ជក្មមរវាងក្មពុជា នងិបណាត គ្បសទ្េសៅទ្វីបអាសម រកិ្” 



 

របាយការណ៍បកូសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០២០ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០២១  17 

− បានសឆែីយត្បសៅការោិល័យេគ្មបេគ្មលួពាណិជ្ជក្មមកាណាដ្ឋ ទក្់ទ្ងនឹងបញ្ញហ កូ្វដី្-១៩ សៅក្មពុជា ផដ្ល
េិក្ាពី្លប ុះពាល់របេ់កូ្វដី្-១៩ ក្ាុងរសគ្មាង “Women in Trade for Inclusive and Sustainable Growth(WITISR)”  

− ចូលរមួក្ចិចេនៃនសោលនសោបាយពាណិជ្ជក្មមសលីក្ទ្ី៤ រវាងអាសា ន នងិកាណាដ្ឋតាមរយៈគ្បព័នធវសីដ្អូ ផដ្ល
ផ្ទែ េ់បតូរសោបល់សលីគ្បធានបទ្៖ ១.) លទ្ធក្មមរដ្ឋឋ ភិបាល ២.) បរសិាថ ន ៣.) ការងារ និង៤.) េហគ្ោេសាធារណៈ 

− សរៀបចាំឯក្សារជ្ាំនួយសាម រត្ី និងឯក្សារពាក្់ព័នធ ជូ្ន សដម្តេដរដជា នាយករដ្ឋម្ង្រ្នតី េគ្មាប់ជ្ាំនួប
ពិភាក្ាការងារតាមរយៈគ្បព័នធវសីដ្អូ ជាមួយគ្ក្ុមគ្បកឹ្ា្ុរក្ិចចេហរដ្ឋអាសម រកិ្-អាសា ន ផដ្លគ្បគ្ពឹត្តសៅ
សៅដថ្ៃទ្ី២១ ក្ញ្ញញ  ឆ្ា ាំ២០២០ សៅទ្ីេតីការរណៈរដ្ឋមហ្វនតី និងបានេគ្មបេគ្មួលេាំសណីេុាំជ្ួបតាមរយៈ
គ្បព័នធវសីដ្អូ របេ់គ្ក្ុមគ្បឹក្ា្ុរក្ិចចេហរដ្ឋអាសម រកិ្-អាសា ន ជាមួយថ្នា ក្ដ់្ឹក្នាំដនបណាត គ្ក្េួង-សាថ ប័ន 

− សរៀបចាំរបាយការណ៍ េាពីី“ការសលីក្ក្មពេវ់េិ័យេហគ្បត្ិបត្តិការពាណិជ្ជក្មមសទ្វភារីរវាងក្មពុជា-កាណាដ្ឋ” 
ផដ្លមានខែឹមសារបនតោាំគ្ទ្ការចរចពាណិជ្ជក្មមសេរអីាសា ន-កាណាដ្ឋ និងបនតជ្ាំរុញពាណិជ្ជក្មមសទ្វភារី
រវាងក្មពុជា-កាណាដ្ឋ សដ្ីមបកី្មពុជាទ្ទ្លួបានការរចួពនធ និងោម នក្គ្មិត្ក្ាំណត្់(DFQF)។ 

៤.៤. ការងារសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មពភិ្ពដោក 
− តាមដ្ឋនវឌ្ឍនភាពការងារក្ាុងតារាងក្មមវ ិ្ កីារងារ WTO និងសរៀបចាំរបាយការណ៍ជូ្នថ្នា ក្់ដ្កឹ្នាំ ផដ្លក្ាុងសនុះ

មានចាប់ និងវសិសា្នក្មមចាប់ ផដ្លបានអនុម័ត្រចួចាំនួន ១៦ចាប ់ វសិសា្នក្មមចាប់ផដ្លក្ាំពុងសរៀបចាំ
ចាំនួន ១៤ អនុគ្ក្ឹត្យ បទ្បបញ្ញត្តិ លខិិត្បទ្ដ្ឋឋ ន និងេក្មមភាពផដ្លសរៀបចាំរចួចាំននួ ៣២ នងិក្ាំពុងបនតសរៀបចាំ
ចាំនួន ២៦ េក្មមភាពផដ្លសេាេុីាំលុប  ឬមនិពាក្់ពន័ធចាំននួ ១ និងេក្មមភាពផដ្លអនុវត្តជាគ្បចាំចាំននួ ៥ 

− សរៀបចាំេុនៃរក្ថ្នរនែឹុះ ឯក្សារពាក្់ព័នធ សដ្ឋយថ្ត្វសីដ្អូទុ្ក្ជាមុនជូ្ន សដម្តេដរដជា នាយករដ្ឋម្ង្រ្នតី ក្ាុង
ក្ិចចគ្បជុ្ាំក្ាំពូលក្មមនតសាល និងឧេាហូបនីយក្មមេក្លឆ្ា ាំ២០២០ និងក្ិចចគ្បជុ្ាំក្ាំពូល េតីពី“្ លប ុះពាល់
សលីការអភិវឌ្ឍគ្បក្បសដ្ឋយចីរភាពឆ្ា ាំ២០២០” ដនសវទ្កិាសេដ្ឋក្ិចចពភិពសោក្ (WEF)  

− ពិនិត្យ និង្តល់សោបល់សលកីារងារសគ្កាមគ្ក្បខ័ណឌ WTO៖ ១.) ការសេាីេុាំេមាជ្ិក្ចូលរមួជា Co-
sponsor របេ់េ វីេចាំសពាុះសេចក្តីផថ្ែងការណ៍ថ្នា ក្់រដ្ឋមហ្វនត ីWTO    េតីពី“កូ្វដី្-១៩ និងគ្បព័នធពាណិជ្ជក្មម
ពហុភារី” ២.) ការសេាីេុាំក្មពុជាចូលជាេមាជ្ិក្ Co-sponsor របេ់គ្បសទ្េហវជី្ី នឱ្កាេដ្ឋក្់ដ្ាំសណីការ
ក្ិចចេនៃនសគ្ៅ្ែូវការរបេ់ WTO េតីពី “Plastics Pollution and Environmentally Sustainable 
Plastics Trade” ៣.) ការសេាីេុាំក្មពុជាសដ្ីរត្ួនទ្ីជាគ្បធានេគ្មបេគ្មួលគ្ក្ុមគ្បសទ្េAPG សៅWIPO 
៤.) ការសេាីេុាំក្មពុជាចូលរមួ Co-Sponsor សលីសេចក្តីគ្ពាងេាំសណី េតីពី “Agriculture Export 
Prohibtions or Restrictions relating to the World Food Programme” ៥.) ការពិនិត្យសឡងីវញិនូវ
ឯក្សារការគ្ត្ួត្ពិនិត្យសោលនសោបាយពាណិជ្ជក្មម(TPR) របេ់ដថ្ និងឥណឌូ សនេុី ៦.) សេចក្តីគ្ពាង     
សេចក្តីផថ្ែងការណ៍ LDCs និងអាសា ន ក្ាុងការោាំគ្ទ្សគ្ជ្ីេសរេីអរគនយក្WTO ថ្មី ៧.) ការសេាីេុាំក្មពុជា
ចូលរមួជាេមាជ្ិក្ោាំគ្ទ្ (Co-Sponsor) សលីក្ាំណត្់ទ្ាំនក្់ទ្ាំនង េតីពី“Trade and Environmental 
Sustainability” ៨.) ក្រណីWEF សេាីេុាំស្វីបទ្បងាហ ញព ី “រាំនិត្្តួចស្តីមផ្នទ្បីងាហ ញ្ែូវហរិញ្ញបបទន
(CFRI)” សគ្កាមរសគ្មាងភាពជាដដ្រូវនិិសោរក្ាុងការអភិវឌ្ឍសដ្ឋយចីរភាព មុននឹងដ្ឋក្់េាំសណីជូ្ន សដម្តេ
ដរដជា នាយករដ្ឋម្ង្រ្នតី 

− សរៀបចាំេុនៃរក្ថ្ន សដ្ីមបថី្ត្ទុ្ក្មុនេគ្មាប់ក្ិចចគ្បជុ្ាំតុ្មូលចិនសលីក្ទ្ី៩ សហយីស្ាីសៅសលខ្ន្ិការដ្ឋឋ នWTO 
− សេាីេុាំគ្ក្េងួអប់រ ាំ យុវជ្ន និងក្ីទ្ា ជ្ួយ្សពវ្ាយអសញ្ជ ីញសាក្លវទិ្ាល័យ និងគ្រុឹះសាថ នេិក្ាផដ្លមាន

ចាំណាប់អារមមណ៍ដ្ឋក្់ពាក្យចូលរមួក្មមវ ិ្ ី WTO Chairs Programme (WCP) ២០២១  



 

របាយការណ៍បកូសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០២០ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០២១  18 

− សេាីេុាំសោលការណ៍ពីគ្ក្េួងសេដ្ឋក្ិចច និងហរិញ្ញវត្ថុ សលីេាំសណីេុាំការោាំគ្ទ្សបក្ខភាពេគ្មាប់ត្ាំផណង
នយក្ផ្ាក្ក្ិចចការពនធរយ នងិពាណិជ្ជក្មម ដនអងគការរយពិភពសោក្ របេ់គ្បសទ្េមីោ ន់មា  

− ពិនិត្យ និង្តលព់័ត្៌មានជូ្នអងគការWTO សលីក្ិចចគ្ពមសគ្ពៀង េាីពី“ក្ិចចេគ្មួលពាណិជ្ជក្មម”៖ ១.) កាលបរសិចឆទ្
ជាក្់ោក្់ (Definitive Dates) េគ្មាប់អនុវត្តវធិានការដនគ្បសភទ្B  ២.) មាគ្តា១០ ក្ថ្នខណឌ ទ្៦ី ចាំណុច
ទ្ី២ (Use of Customs Brokers) មាគ្តា១២ ក្ថ្នខណឌ ទ្២ី ចាំណុចទ្ី២ (Details of Contact Points for 
Exchange Customs Information) និងមាគ្តា២២ ក្ថ្នខណឌ ទ្ី៣ (Contact Details of the Persons 
Responsible for Coordinating Technical Assistance and Capacity Building Support) និង៣.) ការ
ផ្ទែ េ់បាូរចាំណាត្់ថ្នា ក្់សគ្កាមមាគ្តា៧.៩ 

− ពិនិត្យ និងសរៀបចាំ្តល់ព័ត្៌មានជូ្នអងគការ WTO សលីការងារេាំខ្នន់ៗ៖ ១.) េតពីី“MFN applied tariffs 
េគ្មាប់ឆ្ា ាំ២០២០ របេ់ក្មពុជា” ២.) ការឧបត្ថមា្នសលីការនាំសចញ(Export Subsidies) េគ្មាប់ឆ្ា ាំ
២០១៩ និងការឧបត្ថមាោាំគ្ទ្ក្ាុងគ្េុក្(Domestic Support) េគ្មាប់ឆ្ា ាំ២០១៨ សគ្កាមក្ិចចគ្ពមសគ្ពៀង                 
េតីពី “ក្េិក្មម” ៣.) មាគ្តា៥.១ ក្ថ្នខណឌ ទ្ី៤ ដនឧបេមពន័ធ II ដនក្ចិចគ្ពមសគ្ពៀង េតីពី “វធិានគ្បភពសដ្ីម
ទ្ាំនិញ” ៤.) Article XVII:4(a) of the GATT និងក្ថ្នខណឌ ទ្ី១ដនការសោរយល់អាំពីការបក្គ្សាយមាគ្តា
១៧ (New and Full Notification Pursuant to Article XVII:4(a) of The GATT and Paragraph I of 
the Understanding on Article XVII) – State Trading Enterprise ៥.) ក្រណីបាំសពញក្គ្មងេាំណួរ 
សគ្កាមមាគ្តា៧.៣ ដនក្ិចចគ្ពមសគ្ពៀង េាីពី“នីត្ិវ ិ្ ីអាជាា បណ័ណនាំចូលទ្ាំនិញេគ្មាបឆ់្ា ាំ២0១៤-២០១៩” 
៦.) មាគ្តា១៦.៤ ដនក្ិចចគ្ពមសគ្ពៀង េាីពី“ការគ្បឆ្ាំងនឹងការលក្់បងខូចដថ្ែ (Article 16.4 Semi-annual 
Report Anti-Dumping actions for Jan-Dec 2019 and Jan-June 2020)” ៧.) មាគ្តា ២៥.១១ និង
មាគ្តា ២៥.១២ ដនក្ិចចគ្ពមសគ្ពៀង េាីពី“ការស្វីឧបត្ថមា្ន និងវធិានការគ្បឆ្ាំងត្បវញិ(Agreement on 
Subsidies and Countervailing Measure)” 

− សរៀបចាំតារាងសគ្បៀបស្ៀបពិនិត្យសលីអត្ថបទ្ Streamline Text ដនពាណិជ្ជក្មមតាមគ្បព័នធសអឡចិគ្ត្ូនិក្របេ ់
WTO ជាមួយក្ិចចគ្ពមសគ្ពៀងអាសា ន េតីពី“ពាណិជ្ជក្មមតាមគ្បព័នធសអឡចិគ្ត្ូនិក្” និងបានសរៀបចាំេិកាខ
សាោពិសគ្ោុះសោបល់ េតីព“ីWTO E-commerce” ផដ្លសផ្ទត ត្េាំខ្នន់សលីបញ្ញហ ចាំនួន ៣រឺ Custom 
Duty, Business Trust, និង Digital Trade Facilitation and Logistic។ 

៤.៥. កេិចសហត្បរិបរតកិារអនតរជារ ិនិងត្រប់ត្រងជ្ាំនួយ  
− បាន្តួចស្តមីចងគ្ក្ង និងដ្ឋក្់ឱ្យសគ្បីគ្បាេជ់ា្ែូវការនូវឯក្សារយុទ្ៃសាហ្វេតពាណិជ្ជក្មមតាមគ្បព័នធសអឡចិ

គ្ត្ូនិក្ នងិបក្ផគ្ប-សបាុះពុមព ជាភាសាអង់សរែេ និងផខមរ នងិបានផចក្្ាយដ្ល់គ្ក្េងួសាថ ប័នពាក្់ព័នធ 
− េសមាព ្ជា្ែូវការរសគ្មាង Go4eCAM និងបានចុុះអនុេសរណៈដនការសោរយល់ោា  រវាងគ្ក្េួងពាណិជ្ជ-

ក្មមEIF នងិUNDP េគ្មាបអ់នុវត្តរសគ្មាង Go4eCAM សដ្ឋយសផ្ទត ត្េាំខ្នន់សលកីារជ្ួយគ្ក្ុមហ ុន SMEs 
អាចស្វីពាណិជ្ជក្មមតាមគ្បព័នធសអឡចិគ្ត្ូនកិ្បានសពញសលញ 

− បានចូលរមួ និងបញ្ចប់ការចរចរជ្ាំពូក្េហគ្បត្បិត្តិការសេដ្ឋក្ិចចដនក្ិចចគ្ពមសគ្ពៀងពាណិជ្ជក្មមសេរកី្មពុជា 
កូ្សរ   និងបានបក្ផគ្បអត្ថបទ្ដនជ្ាំពូក្សនុះ ជាភាសាផខមររចួរាល ់

− បានចូលរមួសរៀបចាំក្ចិចគ្បជុ្ាំសទ្វភារីតាមគ្បព័នធវសីដ្អូជាមួយដដ្រូអភិវឌ្ឍន៍េាំខ្នន់ៗ ដូ្ចជាសាថ នទូ្ត្/គ្ក្េួង
ការបរសទ្េអូហ្វសាត លី េហភាពដគ្បេណីយេ៍ក្ល (UPU) អងគការ UNCTAD ្នោរអភិវឌ្ឍន៍អាេុ ី
(ADB) ARISE Plus Cambodia និងអងគការ UNOPS   
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− បានអនុវត្តរសគ្មាងជ្ាំរុញការេគ្មបខែួនក្ាុងការសគ្បីគ្បាេប់ទ្បបញ្ញត្តិទក្់ទ្ងនឹងពាណិជ្ជក្មមតាមគ្បព័នធ
សអឡចិគ្ត្ូនកិ្សៅក្មពុជា ផដ្លោាំគ្ទ្សដ្ឋយសាថ នទូ្ត្/គ្ក្េងួការបរសទ្េអូហ្វសាត ល ី

− បានេហការជាមយួ GIZ សដ្ីមបជី្ួលគ្ក្មុហ ុនទ្ីគ្បកឹ្ា េគ្មាប់្តលក់ារបណតុ ុះបណាត លតាមរយៈគ្បព័នធវសីដ្អូ 
(Video Conference) ដ្លម់ហ្វនតីនយក្ដ្ឋឋ នេហគ្បត្បិត្តកិារអនតរជាត្ចិាំនួន ៤រូប ក្ាុងការសគ្បីគ្បាេ់ក្មម
វ ិ្ ីកុ្ាំពយូទ្រ័គ្ត្តួ្ពិនតិ្យ និងវាយត្ដមែសលីការអនុវត្ត CTISU 2019-2023 

− បានបនតតាមដ្ឋនវឌ្ឍនភាពដនការអនុវត្តយុទ្ធសាហ្វេត CTISU  2019-2023 គ្ត្ូវបានផបងផចក្ជា ២៣ ត្ួអងគ 
ផដ្លរមួមានអនតរគ្ក្េួង វេិយ័ឯក្ជ្ន និងគ្ក្េួងពាណិជ្ជក្មម 

− បាន្តលធ់ាតុ្ចូលក្ាុងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពគ្បចាំគ្ត្ីមាេ ឆ្ា ាំ២០២០ ដនការអនុវត្តផ្នការេក្មមភាព
របេ់គ្ក្េងួពាណិជ្ជក្មម ក្ាុងគ្ក្បខណ័ឌ សោលនសោបាយអភិវឌ្ឍន៍វេិ័យឧេាហក្មមក្មពុជាឆ្ា ាំ២០១៥-
២០២៥ សដ្ីមបបូីក្េរុប និងស្ាីបនតសៅគ្ក្មុគ្បឹក្ាអភិវឌ្ឍនក៍្មពុជា 

− បានេហការ និងេគ្មបេគ្មួលសរៀបចាំវរគបណាុ ុះបណាា ល េាីពី“ការសរៀបចាំសាថ ប័នេគ្មាប់ការចរច
ពាណិជ្ជក្មម” ផដ្លសរៀបចាំសឡងី សដ្ឋយអងគការ GIZ   

− បានេហការសរៀបចាំេកិាខ សាោថ្នា ក្់ត្ាំបន់ េាីពី“ការគ្ត្តួ្ពិនិត្យ និងវាយត្ដមែនូវការអនុវត្តរសគ្មាង” និង
ចូលរមួទ្េសនក្ចិចេកិ្ាសៅគ្ក្ុមហ ុន AMRU Rice and ACAC សគ្កាមជ្ាំនយួថ្វកិាពី EIF 

− បានស្វីការសគ្ជ្េីសរេី និងចុុះក្ិចចេនាជាមួយទ្ីគ្បឹក្ាសដ្ីមបសីរៀបចាំ  Infographic និង Video Animation  
របេ់ E-Commerce Strategy និងបានសគ្ជ្ីេសរេីគ្ក្ុមហ ុនបក្ផគ្បឯក្សារក្ិចចគ្ពមសគ្ពៀង RCEP រចួរាល់ 
គ្ពមទាំងបានសបាុះពុមពសេៀវសៅ E-Commerce Strategy និង CTISU  2019-2023  

− បានសគ្ជ្ីេសរេីគ្ក្ុមហ ុនេវនក្មមសលីរសគ្មាងសគ្កាមការឧបត្ថមារបេ់ EIF រមួមាន SSP, CTISU 2019-
2023 និង E-Commerce Strategy  

− បានេគ្មបេគ្មលួក្ាុងការភាជ ប់សរហទ្ាំព័ររបេ់រសគ្មាង ARISE Plus Cambodia សៅក្ាុងសរហទ្ាំព័រ
របេ់គ្ក្េងួពាណិជ្ជក្មម នងិពិនិត្យរក្ទ្តីាាំងការោិល័យបផនថមេគ្មាប់គ្ក្ុមការងាររបេ ់ GIZ   

− បានសរៀបចាំេិកាខ សាោ េាីពី“ការគ្រប់គ្រងព័ត្៌មានតាមគ្បព័នធMIS  ”(ផបងផចក្ Tablet ៨០សគ្រឿង សៅកាន់
សខត្តសោលសៅទាំង១៨ និងផចក្ម ូតូ្ចាំនួន ១១៤សគ្រឿង ដ្ល់គ្ក្ុមគ្បមូល្ាុ ាំក្េិក្រ )Social Mobilizer-SM 
ទាំង១៨ ផដ្លក្ាំពុងអនុវត្តរសគ្មាងAIMS 

− បានអនុវត្តផ្នការេក្មមភាព និងេគ្មបេគ្មួលការងារជាមួយថ្នា ក្់សខត្ត ក្ាុងការសឆែីយត្បតាមអនុសាេន ៍
របេ់ IFAD ពាក្់ព័នធផ្ាក្ M&E និងMIS   

− បានសគ្ជ្ីេសរេី នឹងចុុះក្ចិចេនាជាគ្បសភទ្លទ្ធក្មមទ្ីគ្បកឹ្ាចាំនួន ១៥ក្ិចចេនាសគ្កាមរសគ្មាង AIMS 
− បាន្សពវ្ាយរសគ្មាងសេាីេុាំហរិញ្ញបបទនពីរដ្ឋឋ ភិបាលកូ្សរ  េគ្មាប់ឆ្ា ាំ២០២២-២០២៣ ជាលទ្ធ្ ល

បានទ្ទ្លួេាំសណីរសគ្មាងពនីយក្ដ្ឋឋ នចាំនួន ១។ 
 

៥. ការងារជ្ាំរញុពាណិជ្ជកម្ម 4 
៥.១. ការដរៀបេាំ និងេូលរមួ្ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្ម 
 ក. ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មកនងុត្បដទ្ស 

− បានចូលរមួសរៀបចាំពិព័រណ៍ពាណិជ្ជក្មម្លិត្្លផខមរ “យុទ្ធនការទ្ិញ្លិត្្លផខមរ” ក្ាុងឱ្កាេពិ្ ី
បុណយទ្សនែសលីក្ទ្ី៦ ឆ្ា ាំ២០២០ ផដ្លគ្បគ្ពឹត្តសៅដថ្ៃទ្ី១៣-១៥ ផខមីន ឆ្ា ាំ២០២០ សៅសខត្តបាត្់ដ្ាំបង 

− បានចូលរមួសរៀបចាំពិព័រណ៍្លិត្្លផខមរ “យុទ្ធនការទ្ិញ្លិត្្លផខមរ” រដូ្វកាលទ្ី៥ ឆ្ា ាំ២០២០ សៅ
សខត្តមណឌ លរិរ ីពីដថ្ៃទ្៥ី-៨ ផខវចិឆិកា ឆ្ា ាំ២០២០ និងសៅសខត្តរត្នរិរ ីពីដថ្ៃទ្ី៦-៩ ផខវចិឆិកា ឆ្ា ាំ២០២០។ 

 
4 គ្បភព៖ អរគនយក្ដ្ឋឋ នជ្ាំរុញពាណិជ្ជក្មម  



 

របាយការណ៍បកូសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០២០ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០២១  20 

 ែ. ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មដៅដត្ៅត្បដទ្ស 
− បានដ្ឹក្នាំ និងេគ្មបេគ្មលួពាណិជ្ជក្រក្មពុជាសៅចូលរមួពិព័រណ៍ពាណិជ្ជក្មម “The 24th Consumer 

Fair” ផដ្លបានគ្បគ្ពឹត្តសៅសៅដថ្ៃទ្ី១៥-១៩ ផខមក្រា ឆ្ា ាំ២០២០ សៅគ្បសទ្េគ្ពុយសណដ្ឋរូេសាឡមឹ 
− បានដ្ឹក្នាំ និងេគ្មបេគ្មលួពាណិជ្ជក្រក្មពុជា សៅចូលរមួពិព័រណ៍ពាណិជ្ជក្មម “The 65th Bangkok 

Gems & Jewelry Fair 2020”  ផដ្លបានគ្បគ្ពឹត្តសៅសៅដថ្ៃទ្ី២៥-២៩ ផខកុ្មាៈ ឆ្ា ាំ២០២០ សៅគ្បសទ្េដថ្ 
− បានសរៀបចាំនិងចូលរមួពពិ័រណ៍ទ្ាំនិញនាំចូលចិនអនតរជាត្ិសលីក្ទ្៣ី ពីដថ្ៃទ្៥ី-១០ ផខវចិឆិកា ឆ្ា ាំ២០២០ សៅសេៀង

ដហ សដ្ឋយមានគ្ក្មុហ ុន ០២ យក្្លិត្្លសៅដ្ឋក្ត់ាាំងរមួមាន អងករ និងរសគ្មាងវនិិសោរតារាសាររ សកាុះកុ្ង 
− បានសរៀបចាំនងិចូលរមួពិព័រណ៍ចិន-អាសា ន សលីក្ទ្១ី៧ ពីដថ្ៃទ្ី២៧-៣០ ផខវចិឆិកា ឆ្ា ាំ២០២០ សៅគ្ក្ុងណាន-

នីង សដ្ឋយមានគ្ក្ុមហ ុន ១៦ និងសាលពិព័រណ៍រមួមួយ ៨១ផម គ្ត្កាសរ   ផដ្លមានេតង់ក្េកិ្មម ២០, េតង់
សេវាក្មម និងវនិិសោរ ២៦, េតង់អាោរ និងសភេជ្ជៈ ២, និងេតងេ់ិបបក្មម វត្ថុអនុេាវរយីច៍ាំនួន ៥ 

− បាន្សពវ្ាយរក្គ្ក្ុមហ ុន េហគ្ោេ ្លិត្ក្រ ពាណិជ្ជក្រ សេវាក្រចូលរមួពិព័រណ៍អនឡាញបានចាំនួន 
២១ គ្ពឹត្ិតការណ៍ រមួមាន៖ ពិព័រណ៍សគ្រឿងេងាហ រមឹ ក្េិក្មម ឧេាហក្មម េូគ្ត្ ផលបងក្មានតេក្ល 
្លិត្្លសគ្បងនិងគ្ោប់្ញ្ញជាត្ិ ឧបក្រណ៍សគ្បីគ្បាេ់ និងបសចចក្វទិ្ា វាយនភណឌ  និងេមាា រៈសគ្បីគ្បាេ់។ 
ពិព័រណ៍ទាំងសនុះបានសរៀបចាំសៅគ្បសទ្េ៖ ដថ្ មា សឡេុី ឥណាឌ  កូ្សរ   ចិន ភូមា និងក្ផនែងស្សងសទ្ៀត្។ 

 រ. ការត្រប់ត្រងត្ពរឹតិការណ៍ និងពិព័រណ៍ 
បានសចញចាប់អនុញ្ញញ ត្ជូ្នគ្ក្ុមហ ុនឯក្ជ្នសរៀបចាំពិព័រណ៍ចាំនួន ១១ចាប់ លុបសចលការសរៀបចាំពិព័រណ៍

ចាំនួន ២ចាប់ និងពនាសពលសរៀបចាំពិព័រណ៍ចាំនួន ៧ចាប់។ 
៥.២. ការងារអភ្ិវឌឍនទ៍្ីផារ   
 ក. ការបណតុ ះបណាត លធនធានម្នសុស 

− បានចូលរមួវរគបណតុ ុះបណាត ល េតីពី“ការក្សាងេមត្ថភាពេមាជ្ិក្ ដនមជ្ឈមណឌ លពិសគ្ោុះសោបល ់
"Hub" ក្ាុងការក្សាងមា ក្យសីោ និងរាំនូរឧេាហក្មម” នដថ្ៃទ្ី១៣-១៥ ផខមក្រា ឆ្ា ាំ២០២០  

− បានចូលរមួវរគបណតុ ុះបណាត ល េតីពី“វឌ្ឍនភាពពាណិជ្ជក្មមសគ្កាមគ្ក្បខ័ណឌ អាសា ន និងអងគការពាណិជ្ជ-
ក្មមពិភពសោក្”  ផដ្លគ្បគ្ពឹត្តសៅនដថ្ៃទ្ី២១ ផខកុ្មាៈ ឆ្ា ាំ២០២០ សៅសាក្លវទិ្ាល័យផប ល្ីអនតរជាត្ ិ

− បានេហការជាមួយមជ្ឈមណឌ លអាសា ន-ជ្ប ុន េគ្មបេគ្មួល និងសរៀបចាំេិកាខ សាោ េតីពី “Cambodia-
Japan IT/Software Outsourcing Trade Promotion and Business Meeting”  

− ចូលរមួវរគបណតុ ុះបណាត លអនឡាញ េតីពី“ការពគ្ងងឹេមត្ថភាពេមាជ្កិ្ការោិលយ័មា ក្យសីោ” សលីក្ទ្ី២  
− បានចូលរមួេិកាខ សាោ េតពី“ីការលុបបាំបាត្់រាល់ទ្គ្មង់ ដនការសរេីសអីងចាំសពាុះហ្វេតីមានពកិារភាព” 
− បានចូលរមួេិកាខ សាោក្សាងេមត្ថភាពជាសេ រ ីេតីពី“ការចរចពាណិជ្ជក្មម”  
− បានចូលរមួវរគបណតុ ុះបណាត ល េតីពី“Entrepreneurship Development Through E-Commerce 

Promotion”  តាមរយៈគ្បព័នធអនឡាញ សរៀបចាំសដ្ឋយ Mekong Institute េហការោាំគ្ទ្សដ្ឋយ KOICA 
− បានចូលរមួសវទ្ិកា South Sumatera Investment Webinar Forum 2020 សគ្កាមគ្បធានបទ្ “ Driving 

Opportunities in the New Normal Era “ សៅគ្បសទ្េឥណឌូ សនេុី តាមរយៈគ្បព័នធអនឡាញ 
− បានចូលរមួេិកាខ សាោ េតីពី“ការអភិវឌ្ឍ ភាពជាេហគ្រិនហ្វេតីក្មពុជា តាមរយៈការសលីក្ក្មពេ់ពាណិជ្ជក្មម

តាមគ្បព័នធសអឡចិគ្ត្ូនិក្” សៅគ្ក្េួងពាណិជ្ជក្មម នដថ្ៃទ្ី២៦ ផខវចិឆិកា ឆ្ា ាំ២០២០ តាមគ្បព័នធអនឡាញ។ 
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 ែ. ការសហត្បរិបរតិការផ្ដ្រូពាណិជ្ជកម្ម 
− េគ្មបេគ្មួល និងសរៀបចាំក្មមវ ិ្ ីសបីក្េសមាព ្អោរសាា ក្ក់ារក្ណាត លរបេ់គ្ក្មុហ ុនតូ្យ ូតា (សខមបូឌា) 

សៅរាជ្ធានីភាាំសពញ សគ្កាមអ្បិត្ីភាពរបេ់ឯក្ឧត្តមរដ្ឋមហ្វនតគី្ក្េួងពាណិជ្ជក្មម  
− បានបសងកតី្មជ្ឈមណឌ លពាណិជ្ជក្មមឯក្ជ្នក្មពុជាសៅសគ្ៅគ្បសទ្េចាំននួ ៦ទ្តីាាំង រមួមាន៖ ទ្ីគ្ក្ុងោយនងី 

ោវ ងចុង េុីអាន ហុងកុ្ង ោនថ្នយ និងរុនមិញ ដនគ្បសទ្េចិន 
− ចុុះគ្ត្ួត្ពិនតិ្យទ្ីតាាំង េគ្មាប់បសងកីត្មជ្ឈមណឌ លពាណិជ្ជក្មមឯក្ជ្នក្មពុជាគ្បចាំទ្ីគ្ក្ងុ XIAMEN នងិ

សរៀបចាំលិខិត្អនុញ្ញញ ត្សបីក្មជ្ឈមណឌ លពាណិជ្ជក្មមក្មពុជា បសណាត ុះអាេនារយៈសពល៦ផខ សៅទ្ីគ្ក្ុង Haikou  
− ចុុះគ្ត្ួត្ពិនតិ្យទ្ីតាាំង េគ្មាបប់សងកីត្មជ្ឈមណឌ លពាណិជ្ជក្មមឯក្ជ្នក្មពុជា សៅគ្ក្ុងហ វូចូវ និងគ្ក្ុងោាំងចូវ 
− បានសចញលិខតិ្អនុញ្ញញ ត្បសណាត ុះអាេនា បសងកតី្មជ្ឈមណឌ លពាណិជ្ជក្មមឯក្ជ្នក្មពុជា សៅគ្ក្ុងChengdu 
− បញ្ជូ នរសគ្មាងេក្មមភាពថ្នា ក្ជ់ាត្ិេគ្មាប់វេិ័យពាណិជ្ជក្មមឆ្ា ាំ២០២០ សដ្ីមបសីឆែីយត្បនឹងេាំសណីរបេ់

មជ្ឈមណឌ លអាសា ន-ជ្ប ុន តាមរយៈគ្ក្េួងការបរសទ្េ និងេហគ្បត្ិបត្តិការអនតរជាត្ិ 
− បានសរៀបចាំក្មមវ ិ្ ី “Connecting Shandong with MINEs-ASEAN Special” រវាងក្មពុជា និងសខត្តសាន

តុ្ង គ្បសទ្េចិន តាមរយៈគ្បព័នធសអឡចិគ្ត្ូនិក្ នដថ្ៃទ្ី២២ ផខក្ញ្ញញ  ឆ្ា ាំ២០២០ សៅគ្ក្េងួពាណិជ្ជក្មម 
− បានគ្បមូលទ្ិនាន័យ ស្វីតារាងគ្េង់ទ្ិនាន័យ្លិត្្លេកាត នុពលសៅរាជ្ធានី-សខត្តទាំង២៥  
− បានបញ្ជូ នស ម្ ុះេហគ្រិនក្មពុជា ចូលរមួក្មមវ ិ្ ី ASEAN Entrepreneurs Awards េគ្មាប់ឆ្ា ាំ២០២០ 
− បានេហការជាមួយេភាពាណិជ្ជក្មមក្មពុជា ទក្់ទ្ងនងឹការផេវងរក្ដដ្រូរបេ់គ្ក្ុមហ ុនសគ្រឿងេងាហ រមឹ 

Dimension Furniture របេ់េហរដ្ឋអាសម រកិ្ 
− បានេហការជាមួយសាថ នទូ្ត្រុេសុគី្បចាំក្មពុជា សដ្ីមបផីេវងរក្ដដ្រូពាណិជ្ជក្មម របេ់គ្ក្ុមហ ុន Business 

Cooperation Center (BGgroupp) របេ់េហព័នធរុេសុ។ី 
 រ. យទុ្ធសាង្រ្សតជ្ាំរញុទ្ផីារ និងផដលដ់សវាព័រម៌ានទ្ីផារ នងិផសពវផាយ 

− បានតាមដ្ឋនការងារ វឌ្ឍនភាពក្មពុជា ជាមួយទូ្រទ្េសន៍ NICE TV និងក្ិចចេហគ្បត្ិបត្ាិការសរៀបចាំក្មមវ ិ្ ី
្ាល់ពានរងាវ ន់ដ្លបុ់រគលិក្សឆាមី និងេហគ្រិនសឆាីមគ្បចាំឆ្ា ាំ២០២០ សៅគ្ក្េួងពាណិជ្ជក្មម 

− ចូលរមួក្មមវ ិ្ ី “The Next Age, The Future of YEC in Cambodia - to Do Business in the Growing ASEAN” 
នដថ្ៃទ្ី១៣ ផខកុ្មាៈ ឆ្ា ាំ២០២០ សៅេណាឋ ោរកាាំបូឌ្ីោ ណា រាជ្ធានីភាាំសពញ 

− បានគ្បជុ្ាំពិសគ្ោុះសោបល់ដ្ៃក្ាុង សដ្ីមបអីនុវត្តមា គ្ទ្ីេេក្មមភាព ដនយុទ្ធសាហ្វេតេមាហរណក្មមពាណិជ្ជ-
ក្មមក្មពុជាឆ្ា ាំ២០១៩-២០២៣ និងក្ាំណត្់ផ្នទ្ីបងាហ ញ្ែូវេគ្មាប់ការអនុវត្ត  

− ចូលរមួពិ្ីគ្បរល់វញិ្ញញ បនបគ្ត្អនុញ្ញញ ត្ ឱ្យសគ្បីគ្បាេ់មា ក្េមូហភាព “រុយទវភាាំសពញ” និងចុុះក្ិចចេនា
្តល់េទិ្ធិគ្បក្បអាជ្ីវក្មម “អ ុយរុយទវ” សគ្កាមអ្ិបត្ភីាពរបេ់ឯក្ឧត្តមរដ្ឋមហ្វនតីគ្ក្េួងពាណិជ្ជក្មម  

− បានពិនិត្យបញ្ចប់ការសាងេង់តូ្បក្ាុង្ាររាំរូគ្ពាំផដ្នក្មពុជា និងគ្បរល់្ាររាំរូសនុះជូ្នរដ្ឋបាលសខត្តត្បូងឃមុ ាំ  
− បានទ្ាំនក្់ទ្ាំនងគ្បមូលព័ត្៌មានពីអាជ្ីវក្រ និងេិបបក្រផខមរផដ្ល្លិត្គ្ក្មា មា េ និងសរៀបចាំបញ្ជ ីស ម្ ុះ

្លិត្្លគ្ក្ុមហ ុនសៅក្មពុជា (List of Company Cambodia Products) 
− បានចូលរមួក្មមវ ិ្ ីបទ្បងាហ ញេតីពី “ការអភិវឌ្ឍន៍ទ្ី្ារេគ្មាប់េហគ្រិន” សៅដថ្ៃទ្ី១៦ ផខមិថុ្ន ២០២០ 

សៅវទិ្ាសាថ នជាត្ិេហគ្រិន នងិនវានុវត្ថន៍ ដនគ្ក្េួងការងារ និងបណតុ ុះបណាត លវជិាជ ជ្ីវៈ 
− បានសរៀបចាំ និងដ្ឋក្់ជូ្នថ្នា ក្់ដ្កឹ្នាំពិនិត្យេសគ្មចសលីេមាេភាពរណៈក្មមការគ្រប់គ្រងរសគ្មាង េគ្មាប់

អនុវត្តការេងេង់្ារគ្ពាំផដ្នក្មពុជាសៅសខត្តសាវ យសរៀង សដ្ឋយសគ្បីថ្វកិាជាត្ិ ឬជ្ាំនួយហរិញ្ញបបទនចិន  



 

របាយការណ៍បកូសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០២០ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០២១  22 

− ចុុះពិនិត្យវឌ្ឍនភាព្ារពាណិជ្ជក្មម សចងឌូ្បាយ ី ផដ្លបតូរស ម្ ុះជាទ្ីគ្ក្ុងពាណិជ្ជក្មមភាាំសពញេមមាន 
(SAMANEA MARKET) សៅគ្េុក្អងគេាួល និងពិភាក្ាបនតក្ិចចេហការ ក្ាុងការជ្ាំរុញពាណិជ្ជក្មម 

− បានចូលរមួក្ិចចគ្បជុ្ាំអនឡាញេតីពី  6th India-CLMV Business Conclave 2020 សៅគ្បសទ្េឥណាឌ ។ 
៥.៣. ការងារអភ្វិឌឍដគ្គលនដោបាយពាណិជ្ជកម្ម 
 ក. ដគ្គលនដោបាយអភ្ិវឌឍន៍ផលរិផល 

− បានបញ្ចប់សោលនសោបាយជាត្ិេតីពីដ្ាំឡូងមី២០២០-២០២៥ ផដ្លទ្ទ្ួលបានការអនុម័ត្ព ី
រាជ្រដ្ឋឋ ភិបាល សៅដថ្ៃទ្ី១៤ ផខេីោ ឆ្ា ាំ២០២០ ក្ាុងក្ចិចគ្បជុ្ាំសពញអងគរណៈរដ្ឋមហ្វនត ី និងបានគ្បកាេ
្សពវ្ាយជា្ែូវការសៅដថ្ៃទ្ី១៤ ផខមក្រា ឆ្ា ាំ២០២១ 

−  បានសរៀបចាំសេចក្តីគ្ពាងបឋមក្គ្មិត្បសចចក្សទ្េ សោលនសោបាយជាត្ិេតីពីសាវ យចនៃី ២០២២-២០២៧  
សដ្ឋយេហការជាមួយដដ្រូអភិវឌ្ឍន៍មានដូ្ចជា អងគការ HEKS, havest II, CIRD, Grow ASIA 

−  បានសរៀបចាំរបាយការណ៍េិក្ាសោលនសោបាយជាត្ិ េតីពីសគ្មច ២០២២-២០២៧ សដ្ឋយេហការជាមួយ
ដដ្រូអភិវឌ្ឍន៍មានដូ្ចជា អងគការ HEKS, CIRD, និងេហការោាំគ្ទ្ពី IFC។ 

 ែ. ការអភ្ិវឌឍផលរិផលហាឡាលកម្ពុជា 
− ចូលរមួចុុះគ្ត្ួត្ពនិិត្យគ្ក្ុមហ ុន/េហគ្ោេចាំនួន ៩សលីក្ ចាំននួ ៤៦គ្ក្ុមហ ុន/េហគ្ោេ 
− ទ្ទ្ួលពាក្យសេាីេុាំសគ្បីគ្បាេ់សាែ ក្េញ្ញញ ោឡាលចាំនួន ៤៦គ្ក្មុហ ុន/េហគ្ោេ ផដ្លមាន ២២៨មុខទ្ាំនិញ 
− សចញវញិ្ញញ បនបគ្ត្ោឡាល ជូ្នវេិ័យឯក្ជ្នចាំនួន ៤៨គ្ក្ុមហ ុន/េហគ្ោេ ផដ្លមាន ៣០៥មុខទ្ាំនិញ។ 

 រ. ការអនវុរតដគ្គលនដោបាយអភ្ិវឌឍន៍វសិយ័ឧសាហកម្មកម្ពុជាឆ្ន ាំ២០១៥-២០២៥(IDP) 
− បានសរៀបចាំ និងបញ្ជូ នរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព ការអនុវត្តផ្នការេក្មមភាពគ្ក្េួងពាណិជ្ជក្មមក្ាុង

គ្ក្បខ័ណឌ សោលនសោបាយអភិវឌ្ឍន៍វេិ័យឧេាហក្មមក្មពុជាគ្បចាំគ្ត្ីមាេទ្១ី និងទ្ី២ ឆ្ា ាំ២០២០ 
− សរៀបចាំក្ិចចគ្បជុ្ាំេតីពី “ការរបាយការណ៍សោលនសោបាយអភិវឌ្ឍន៍វេិ័យឧេាហក្មមក្មពុជា ឆ្ា ាំ២០១៥-

២០២៥” េគ្មាប់វាយត្ដមែពាក្់ក្ណាត លអាណត្តិ និងការផក្េគ្មួលេមាេភាពគ្ក្ុមការងារ IDP ថ្មី។ 
 ឃ. ការអនវុរតដគ្គលនដោបាយភ្ូម្ិម្យួ ផលរិផលម្យួ 

− បានសរៀបចាំផ្នការេក្មមភាព ចូលរមួចាំផណក្អនុវត្តការងារជ្ាំរុញចលនភូម១ិ ្ លតិ្្ល១ (២០១៩-២០២៣) 
− េិក្ាគ្បមូលពត័្៌មានចងគ្ក្ងគ្ក្ុម្ លិត្តាមជ្ាំនញ និងសបាុះពុមពសេៀវសៅផណនាំេតពីី“្ លិត្ លកុ្ោលភាជ្ន៍ក្មពុជា”  
− បានបសងកីត្មជ្ឈមណឌ លជ្ាំរុញអភិវឌ្ឍន៍វេិ័យេមូនដ្ីក្មពុជា សៅគ្េកុ្រោសបែៀរ សខត្តក្ាំពង់ឆ្ា ាំង  
− បានបសងកីត្មជ្ឈមណឌ លជ្ាំរុញអភិវឌ្ឍន៍សលីវេិ័យចមាែ ក្់គ្បាក្់-សាព ន់ក្មពុជា សៅគ្េុក្ពញាឮ សខត្តក្ណាត ល 
− បានបសងកីត្េហព័នធចមាែ ក្់គ្បាក្់-សាព ន់ក្មពុជា ផដ្លមានការចូលរមួពីេមារមចមាែ ក្់ និងេហរមន៍ អាក្

ឆ្ែ ក្់គ្បាក្់-សាព ន់ សដ្ីមបដី្ឹក្នាំគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណឌ លជ្ាំរុញអភវិឌ្ឍន៍វេិ័យចមាែ ក្់គ្បាក្់-សាព នក់្មពុជា 
− បនតេហការជាមយួដដ្រូអភិវឌ្ឍន៍មាន CBI នងិគ្ក្ុមហ ុន Beyond Retail Business ផដ្លជាេមាជ្កិ្គ្បកឹ្ា

សោបល់ដនេមារមេបិបក្រក្មពុជា សដ្មីបជី្ួយបណតុ ុះបណាត លផ្ាក្បសចចក្សទ្េក្ាុងការ្ លតិ្ នងិផេវងរក្ទ្ី្ារ  
− ចុុះពនិិត្យទ្ីតាាំង សដ្មីបបីសងកតី្មជ្ឈមណឌ លជ្ាំរុញអភិវឌ្ឍន៍សលីវេិ័យចមាែ ក្ថ់្មផក្វក្មពុជា សៅសខត្តសពា្ិ៍សាត្ ់
− បានចុុះអនុេសរណៈដនការសោរយល់ោា  រវាងអរគនយក្ដ្ឋឋ នជ្ាំរុញពាណិជ្ជក្មម និងគ្ក្មុហ ុនសភេជ្ជៈកូ្កា

កូ្ទ្ាក្មពុជា សលីក្ិចចេហគ្បត្បិត្តិការជ្ាំរុញការសគ្បីគ្បាេ់្លិត្្លផខមរ 
− បានចុុះអនុេសរណៈដនការសោរយល់ោា  រវាងអរគនយក្ដ្ឋឋ នជ្ាំរុញពាណិជ្ជក្មម និងគ្ក្មុហ ុន BEYOND 

RETAIL BUSINESS សលីក្ិចចេហគ្បត្ិបត្តិការជ្ាំរុញ និងអភិវឌ្ឍន៍វេិ័យេមូនដ្ីក្មពុជា 



 

របាយការណ៍បកូសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០២០ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០២១  23 

− ស្វីរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារ និងលទ្ធ្លគ្បចាំគ្ត្ីមាេ និងឆមាេឆ្ា ាំ២០២០ របេ់គ្ក្ុមការងារជ្ាំរុញ
ចលនភូមិ១្លិត្្ល១ គ្ក្េួងពាណិជ្ជក្មមជូ្នរណៈក្មាម ្ិការជាត្ិជ្ាំរុញចលនភូម១ិ្លិត្្ល១។ 

ង. សកិាា សាោផសពវផាយ 
− បានេហការសរៀបចាំេកិាខ សាោ េតពីី“ការនាំសចញ្លិត្្លេកាត នុពលវេិ័យវាយនភណឌ  និងេសមែៀក្

បាំពាក្់ពកី្មពុជា ឡាវ មីោ នម់ា  និងសវៀត្ណាម សៅទ្ី្ារជ្ប ុន និងផខសគ្ចវាក្់សាក្លដនឧេាហក្មមវាយ
នភណឌ នដថ្ៃទ្១ី៣ ផខកុ្មាៈ ឆ្ា ាំ២០២០ សៅេណាឋ ោរេុខ្ន រាជ្ធានីភាាំសពញ 

− បានេហការជាមួយេមារមជ្ាំរុញបសចចក្វទិ្ា ដថ្-ជ្ប ុន សរៀបចាំេិកាខ សាោ េតីពី“ក្មមវ ិ្ ីអភិវឌ្ឍន៍និសោជ្ិក្
អាជ្ីព” េគ្មាប់វេិ័យឯក្ជ្នក្មពុជា នដថ្ៃទ្ី២០-២៤ ផខមក្រា ឆ្ា ាំ២០២០ សៅសខត្តសេៀមរាប 

− បានសរៀបចាំេិកាខ សាោ េតីពី“ការ្សពវ្ាយ និងបញ្ជូ ន្លិត្្លេកាត នុពលក្មពុជា” េគ្មាប់ទ្ី្ារក្ាុង  
និងសគ្ៅគ្បសទ្េ សៅសខត្តគ្ពុះេីហនុ ក្ាំពត្ បនៃ យមានជ្យ័ សេៀមរាប ដប លិន និងសខត្តបាត្់ដ្ាំបង 

− បានសរៀបចាំេិកាខ សាោ្សពវ្ាយ េាីពី “គ្ចក្ចូលទ្ី្ារក្មពុជាសៅកាន់គ្បសទ្េជាដដ្រូ សគ្កាមគ្ក្បខ័ណឌ
ពាណិជ្ជក្មមសេរ”ី សៅសខត្តក្ាំពត្ និងសខត្តសេៀមរាប 

− បានសរៀបចាំេិកាខ សាោ្សពវ្ាយជាសេរ ីេតីពី “សោលនសោបាយអភិវឌ្ឍន៍វេិ័យពាណិជ្ជក្មមក្មពុជា និង 
បហ្វញ្ញជ បការយល់ដ្ឹងពីដ្ាំសណីរវវិឌ្ឍន៍េហរមន៍សេដ្ឋក្ិចចអាសា ន” សៅសខត្តសពា្ិ៍សាត្់ 

− បានេហការជាមួយអងគការ CAVAC សរៀបចាំសវទ្ិកា “ការជ្ាំរុញព័ត្៌មានពាណិជ្ជក្មម្លិត្្លេកាត នុពល
ក្មពុជា” និងពិភាក្ារបាយការណ៍ទ្ី្ ារដ្ាំណាាំក្មពុជា ផដ្លេិក្ាសដ្ឋយអងគការ CAVAC មានដូ្ចជា ផ្ែ
សាវ យ ចាំណិត្សចក្េៃួត្ ផ្ែគ្េកានរ ផ្ែប័រ គ្ោប់សាវ យចនៃី ដ្ាំឡូងជាវ  សមៃេ លៃ និងេករសតាា ត្។ 

៥.៤. ការងារសាថ នរាំណាងពាណិជ្ជកម្មដត្ៅត្បដទ្ស  
− បានសលីក្េាំសណីេុាំសរៀបចាំអាណត្តថិ្មីេគ្មាប់ត្ាំណាងពាណិជ្ជក្មម សៅគ្បសទ្េចិន នងិេងិហបុរ ីសៅឆ្ា ាំ២០២០ 
− បានសរៀបចាំសាថ នត្ាំណាងពាណិជ្ជក្មមគ្បចាំសៅសគ្ៅគ្បសទ្េចាំននួ ១៩ទ្ីតាាំង ផដ្លមានមហ្វនតបីសគ្មីការ១៩របូ 

សៅឥណឌូ សនេុី មា សឡេុ ីេិងហបុរ ីហវលីីពីន ដថ្ សវៀត្ណាម ជ្ប ុន សាធារណរដ្ឋកូ្សរ   េហព័នធេវីេ ផប លហសកិ្ 
ចគ្ក្ភពអង់សរែេ សាធារណរដ្ឋត្ួក្រី េហពន័ធរុេស ីេហរដ្ឋអាសម រកិ្ អូហ្វសាត ល-ីនូផវលសេឡង់ និងគ្បសទ្េ
ចិនចាំនួន ៤ទ្តីាាំង(សៅគ្ក្ុងកាវ ងចូវ គ្ក្ុងសេៀងដហ គ្ក្ុងណាននីង និងរដ្ឋធានីសប កាាំង)។ 

 ក. លទ្ធផលការងារ 
❖ ការ្សពវ្ាយសបីក្ទ្ី្ ារ ការជ្ាំរុញពាណិជ្ជក្មម  និងភាពជាដដ្រូ 
− ចូលរមួេក្មមភាពការងារចាំននួ ៩សលកី្ ទក្ទ់្ងនងឹរសគ្មាងសរៀបចាំ China-ASEAN Expo សលកី្ទ្១ី៧ (The Senior 

Officials’ Meeting for the 17th China-ASEAN Expo & Working Meeting of Investment Cooporation Plan) (ចិន) 
− ចូលរមួក្ិចចគ្បជុ្ាំអនឡាញ ក្មមវ ិ្ ីេសមាព ្ពពិ័រណ៍ នងិក្ិចចគ្បជុ្ាំស្សងៗទក្ទ់្ងនងឹចាប់ពាណិជ្ជក្មមអាសា ន-

ចិន ក្ិចចគ្បជុ្ាំអាំពវីេិ័យក្េិក្មម និងវេិ័យបសចចក្វទិ្ា េរុប ២០សលីក្ និងជ្ាំនួបផ្ទៃ ល់ ៣០សលកី្(ចិន) 
− ចូលរមួក្ចិចគ្បជុ្ាំអនឡាញ សដ្មីបជី្ាំរុញការតាាំងពពិ័រណ៍ពាណិជ្ជក្មម ចិន-អាសា ន សលីក្ទ្១ី៧ (ចិន) 
− ចូលរមួក្ិចចគ្បជុ្ាំអនឡាញ ជាមួយភារីចិនេតពីី “ពិព័រណ៍នាំចូលអនតរជាត្ិចិន សលីក្ទ្ី៣” (ចិន) 
− ចូលរមួសវទ្ិកាេតីព ីMultilateral Economic, Trade and People-to-People Cooperation and Exchange 

between SCO, ASEAN and Xuzhou និងចូលរមួក្មមវ ិ្ ី្សពវ្ាយស្សងសទ្ៀត្េរុបចាំននួ ៤សលកី្(ចិន) 
− ចូលរមួពិព័រណ៍ថ្នា ក្់ជាត្ិ និងអនតរជាត្ិចាំនួន ៥សលីក្ និងជ្បួគ្បឹក្ាសោបល់ទក្់ទ្ងនឹងក្ិចចការពាណិជ្ជ-

ក្មម និងបងាហ ញពីឱ្កាេវនិិសោរសៅក្មពុជាជូ្នភារីរុេសុចីាំនួន ១សលីក្ (រុេស)ី 
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− ចូលរមួក្មមវ ិ្ ី International Military-Technical និងទ្ាំនក្់ទ្ាំនងការងារពាណិជ្ជក្មមស្សងៗសទ្ៀត្េរុប
ចាំនួន ១២សលីក្ (រុេស)ី 

− េគ្មបេគ្មួលការងារពាណិជ្ជក្មម ចូលរមួពិព័រណ៍ និងចូលរមួវសីដ្អូខន់ហវរឺនិេ៍ និងក្មមវ ិ្ ីស្សងៗេរុប
ចាំនួន ៤សលីក្ និងពិភាក្ាការងារស្សងៗចាំនួន ២សលីក្ (សវៀត្ណាម) 

− ចូលរមួក្មមវ ិ្ ីបាឋក្ថ្ន េសមាព ្ពិព័រណ៍ និងសវទ្ិកា្ុរក្ចិចេរុបចាំនួន ៩សលីក្ (ដថ្) 
− បានទ្ាំនក្់ទ្ាំនងជាមួយគ្ក្ុមហ ុនចាំនួន ២ ផដ្លមានបាំណងផេវងរក្ដដ្រូពាណិជ្ជក្មមសៅក្មពុជា (អាសម រកិ្) 
− បានេហការជាមួយេមារមជ្ប ុន-ក្មពុជា សរៀបចាំេិកាខ សាោវនិិសោរ (ជ្ប ុន) 
− ចូលរមួគ្បជុ្ាំទក្់ទ្ងនឹងការសរៀបចាំពិព័រណ៍ និងការវនិិសោរសលីឧបក្រណ៍បរកិាខ រសពទ្យចាំនួន៣សលីក្(ជ្ប ុន) 
− ចូលរមួេិកាខ សាោតាមអនឡាញ ១០សលីក្ និងចូលរមួក្មមវ ិ្ ីស្សងៗេរុបចាំនួន ១៧សលីក្(ជ្ប ុន) 
− ចូលរមួជ្ាំនួបពិភាក្ាទក្់ទ្ងនឹងការងារសេដ្ឋក្ិចច ពាណិជ្ជក្មម វនិិសោរ សទ្េចរណ៍ វបប្ម៌ និងក្ិចច

ពិភាក្ាការងារស្សងៗចាំនួន ៧៤សលីក្ (កូ្សរ  ) 
− ចូលរមួក្មមវ ិ្ ី IT Infrastructure Summit 2020 េតីពី Platform Revolution មូលដ្ឋឋ នគ្រឹុះបសចចក្វទិ្ា

េគ្មាប់្ុរៈក្ិចចឌ្ជី្ីថ្ល ឧបក្រណ៍គ្រប់គ្រងទ្ិនាន័យ សេវាក្មម Cloud, Internet of Things (ឥណឌូ សនេុី) 
− ចូលរមួេិកាខ សាោតាមគ្បពន័ធអនឡាញ ចាំនួន៥សលីក្ ទក្ទ់្ងការងារសទ្េចរណ៍ និងមហូបអាោរ  និង

េិកាខ សាោចាំនួន ៦សលីក្ ទក្់ទ្ងនឹងការងារសេដ្ឋក្ិចច ពាណិជ្ជក្មម (ឥណឌូ សនេុី) 
− េិក្ាគ្សាវគ្ជាវឯក្សារសាថ នភាពសេដ្ឋក្ិចច-ពាណិជ្ជក្មម សគ្ៅគ្បសទ្េរបេ់ត្ួក្រី (ត្ួក្រី) 
− ចូលរមួេគ្មបេគ្មួល ការងារទក្់ទ្ងនឹងវេិ័យសេដ្ឋក្ិចច នងិពាណិជ្ជក្មម (អង់សរែេ) 
− ចូលរមួសវទ្ិកា េតីពី “Export Opportunity to EUROPE: Processed Food, Natural Ingredients, and 

Valued-Added Textiles” (ហវលីីពីន) 
− តាមដ្ឋន និងស្វីរបាយការណ៍ពីត្ដមែលក្់រាយសគ្បងឥនធនៈសៅតាមសាថ នីយន៍ន ចាំនួន ៥គ្បសទ្េរបេ់     

េិងហបុរ ីផដ្លមានគ្ក្ុមហ ុន CALTEX, ESSSO, SHELL, SPC, SINOPEC (េិងហបុរ)ី។ 
❖ ការចូលរមួអនុវត្តកាត្ពវក្ិចចពាណិជ្ជក្មមសទ្វភារី និងត្ាំបន់ 
− ជ្ួបពិភាក្ាការងារពាណិជ្ជក្មមសទ្វភារី ចូលរមួក្ចិចគ្បជុ្ាំ និងទ្េសនក្ិចចស្សងៗេរុបចាំនួន ២៨សលីក្ (ដថ្) 
− ចូលរមួក្ិចចគ្បជុ្ាំតាមគ្បពន័ធទូ្រេពៃចាំនួន ៤០សលីក្ និងតាមគ្បព័នធវសីដ្អូ ចាំនួន ១៦សលីក្ (អាសម រកិ្) 
− ចូលរមួជ្ាំរុញទ្ាំនក្់ទ្ាំនងពាណិជ្ជក្មមក្មពុជា-អូហ្វសាត លី ក្មពុជា-នូផវលសេឡង ់ផេវងរក្ជ្ាំនយួបសចចក្ សទ្េន

នពាក្់ព័នធវេិ័យពាណិជ្ជក្មម និងជ្ួយផេវងរក្ទ្ី្ារេគ្មាបទ់្ាំនិញក្មពុជា (អូហ្វសាត លី) 
− ចូលរមួក្ិចចគ្បជុ្ាំអនុរណៈក្មមការពាណិជ្ជក្មម (ABC-SCOT) (ផប លហសកិ្) 
− ចូលរមួសាត ប់ Close-door sharing session on 2019 N-Cov situation in Singapore (េិងហបុរ)ី 
− ចូលរមួ ASEAN Heads of Mission Lunch Meeting សរៀបចាំសដ្ឋយគ្ក្េួងការបរសទ្េេិងហបុរ ី(េិងហបុរ)ី 
− ចូលរមួពិភាក្ាផ្ៃក្ាុងសលីផ្នការេក្មមភាពការទូ្ត្សេដ្ឋក្ិចច ពាណិជ្ជក្មមឆ្ា ាំ២០២១(អង់សរែេ) 
− ជ្ួបពិភាក្ាការងារជាមួយអនុព័នធពាណិជ្ជក្មមគ្បសទ្េសវៀត្ណាម ដថ្ឡង់ដ្៍ និងមា សឡេុី សដ្ីមបេីិក្ា              

បទ្ពិសសា្ន៍ការងារ ក្ិចចេហគ្បត្ិបត្តិការជាមួយចគ្ក្ភពអង់សរែេ (អង់សរែេ) 
− ជ្ួបេផមតងការរួរេមជាមួយរដ្ឋមហ្វនតីគ្ក្េួងក្េិក្មម និងរុកាខ គ្បមាញ់ ដនសាធារណរដ្ឋត្កួ្រី និងជាេហ

គ្បធានរណៈក្មមការសេដ្ឋក្ិចចចគ្មុុះរវាងក្មពុជា និងត្ួក្រី (ត្ួក្រី) 
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− សរៀបចាំក្ិចចគ្បជុ្ាំជាមួយត្ាំណាងគ្ក្េួងពាណិជ្ជក្មម នងិគ្ក្េួងក្េិក្មម ហវលីីពីន េតពីីក្ិចចេហគ្បត្តិបត្តិការ
សលីវេិ័យពាណិជ្ជក្មម និងក្េិក្មម រវាងក្មពុជា និងហវលីីពនី (ហវលីីពីន)។ 

❖ ការ្តល់គ្បឹក្ាសោបល់អាំពី្ ុរៈក្ិចច និងទក់្ទញវនិិសោរ 
− ជ្ួបពិភាក្ាជាមួយ្ុរ:ជ្ន និងគ្ក្ុមហ ុន គ្ពមទាំងចូលរមួគ្បជុ្ាំក្ិចចការវនិិសោរចាំនួន ៦២សលីក្ (ដថ្) 
− ្តលគ់្បឹក្ា្ុរៈក្ចិច និងព័ត្៌មានទក្់ទ្ងវនិិសោរចាំនួន ៩សលីក្ សដ្ឋយផ្ទៃ ល់ និងតាមវសីដ្អូ (ផប លហសកិ្) 
− ចូលរមួក្ាុងសវទ្ិកាពាណិជ្ជក្មម និងវនិិសោរ គ្ពមទាំងក្ិចចគ្បជុ្ាំស្សងសទ្ៀត្ចាំនួន ៦សលីក្(ផប លហសកិ្) 
− ្តល់គ្បឹក្ាការងារពាណិជ្ជក្មម និងវនិិសោរចាំនួន ១១សលីក្ (សវៀត្ណាម) 
− ្តលគ់្បឹក្ាការងារ វនិិសោរ ពាណិជ្ជក្មម និង្ុរៈក្ិចច េរុបចាំនួន ៣៦សលីក្ (ជ្ប ុន) 
− ្តល់គ្បឹក្ាការងារពាណិជ្ជក្មម និង្គូ្គងដដ្រូ្ុរ:ក្ិចចជូ្នគ្ក្ុមហ ុនចាំនួន ២ (ចិន) 
− ជ្ួបពិភាក្ាការងារជាមួយ្ុរៈជ្ន និងអាក្វនិិសោរសដ្ីមបជី្ាំរុញការនាំចូល្លិត្្លក្េិក្មមក្មពុជាសៅ

កាន់ទ្ី្ារអូហ្វសាត លចីាំនួន ២សលីក្ និង្តលគ់្បឹក្ាសោបលផ់្ទៃ ល់ចាំនួន ២សលីក្ (អូគ្សាត ល)ី  
− ្តលគ់្បឹក្ាការងារវនិិសោរ  និងព័ត្៌មាននីត្ិវ ិ្ ីដនការចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជក្មមសៅក្មពុជាចាំនួន ៣សលកី្ (មា សឡេុី) 
− ជ្ួបពិភាក្ាជាមួយគ្ក្ុមហ ុន BESTINET SDN.BHD ក្ាុងបាំណងេហការរវាងភារីមា សឡេុី និងក្មពុជា

សដ្ីមបបីសងកីត្គ្បព័នធគ្ត្ួត្ពិនតិ្យេុខភាព (មា សឡេុី) 
− ជ្ួបពិភាក្ាការងារជាមួយគ្ក្ុមហ ុន ChaCha Realty ទក្់ទ្ងនឹងពាណិជ្ជក្មម និងការវនិិសោររវាង

គ្បសទ្េទាំងពីរចាំនួន ១៤សលកី្ (េិងហបុរ)ី 
− ជ្ួបពិភាក្ាការងារជាមួយេហព័នធអាក្ជ្ាំនួញឧេាហក្មម េតីពីរសគ្មាងសរៀបចាំសវទ្ិកា្ុរៈក្ិចចរវាងអាក្                  

វនិិសោរ និង្ុរៈជ្នរបេ់គ្បសទ្េទាំងពីរ (ត្ួក្រី)។ 
❖ ការចូលរមួេគ្មបេគ្មលួវវិាទ្ និងក្រណីមនិគ្បគ្ក្ត្ីទក់្ទ្ងនឹងការស្វពីាណិជ្ជក្មម 
− បានចូលរមួសដ្ឋុះគ្សាយក្រណីេាំបក្សវចខចប់ទ្ាំនិញ ផដ្លមានរូបេញ្ញញ អងគរវត្តសលីផក្វគ្បហុក្ (្លិត្្ល

គ្បសទ្េដថ្) និងគ្ពហមមុខបួនសលីទ្ាំនិញអាោរក្ក្ (្លិត្្លគ្បសទ្េសវៀត្ណាម) និងបានចូលរមួសដ្ឋុះ
គ្សាយក្រណីគ្ក្ុមហ ុនសទ្េចរណ៍ Wendy Wu Tours សគ្បីគ្បាេ់រូបថ្ត្គ្បាសាទ្អងគរវត្ត 

− បានចូលរមួេហការជាមួយសោក្កុ្ងេ ុលក្តិ្តិយេ េមារមផខមរ និងេិេសនិេសតិ្ សៅរដ្ឋ California 
គ្សាវគ្ជាវអាំពី្លិត្្លសវៀត្ណាម សគ្បីគ្បាេ់សាែ ក្េញ្ញញ អងគរវត្ត ជាលទ្ធ្លបានរក្សឃញីទ្ាំនិញេរុប
ចាំនួន ៦មុខក្ាំពុងសគ្បីគ្បាេស់ាែ ក្េញ្ញញ អងគរវត្ត និងដ្ឋក្់ថ្នជា្លិត្្លរបេ់គ្បសទ្េសវៀត្ណាម។  

❖ េក្មមភាពស្សងៗ 
− េគ្មបេគ្មួលសរៀបចាំក្ិចចគ្បជុ្ាំ និងចូលរមួក្ាុងក្ចិចគ្បជុ្ាំពិភាក្ាការងារក្មមវ ិ្ ីស្សង  ៗចាំនួន ៨សលីក្ (អាសម រកិ្) 
− ចូលរមួជាមួយសាថ នអរគកុ្ងេ ុល ក្ាុងក្ិចចគ្បជុ្ាំពិភាក្ា និងក្មមវ ិ្ ីស្សងៗសទ្ៀត្ចាំនួន ១០សលីក្ (ចិន) 
− ទ្ទ្ួលក្ាំណត្់ទូ្ត្ពី អរគរដ្ឋឋ ក្ររយ ជូ្នដ្ាំណឹងភារីផខមរ នូវការសរៀបចាំក្ិចចគ្ពមសគ្ពៀងនាំផ្ែសាវ យក្មពុជាចូល

មក្ទ្ី្ារគ្បសទ្េចិន និងបានទ្ាំនក្់ទ្ាំនងជាមួយទ្ីគ្បឹក្ាពាណិជ្ជក្មមចិនគ្បចាំសៅគ្បសទ្េក្មពុជា ក្ាុងការ
សរៀបចាំពិ្ីចុុះហត្ថសលខ្នសលកី្ចិចគ្ពមសគ្ពៀងនាំផ្ែសាវ យក្មពុជាចូលទ្ី្ារគ្បសទ្េចិន (ចិន) 

− ស្វីបទ្បងាហ ញអាំពីបរោិកាេ និងសោលនសោបាយវនិិសោរសៅក្មពុជា ចាំនួន ២សលីក្ (ចិន) 
− ស្វីការថ្ត្វសីដ្អូេគ្មាប់ចូលរមួសបីក្េសមាព ្ក្មមវ ិ្ ី Silk Road E-Commerce International 

Cooperation (Shenzhen) Summit hosted by Henan Provincial Commerce Center (ចិន) 
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− ចូលរមួការងារេងគម និងជូ្នេមាា រៈការពារកូ្វដី្-១៩ ដ្ល់េមារមនិេសតិ្ ហ្វេតីសរៀបការ និងពលក្រផខមរផដ្ល
បាំសពញការងារសៅសាធារណរដ្ឋកូ្សរ  ចាំនួន ៧សលកី្ និងការងារដ្ឋាំដុ្ុះបផនែេហរមនច៍ាំនួន ២សលីក្ (កូ្សរ  ) 

− េគ្មបេគ្មួលដ្ាំសណីរពលការនីស្វីការតាម្ៃុះសៅេិងហបុរចីាំននួ ៤រូប គ្ត្ឡប់សៅក្មពុជាវញិ (េិងហបុរ)ី 
− ចូលរមួក្ិចចេនៃនជាអនតរជាត្ិ Manila 6th េតីពី Human Trafficking (ហវលីីពីន)។ 
❖ ការងាររបេ់សាថ នសបេក្ក្មមអចិដហ្វនតយគ៍្បចាំទ្ីគ្ក្ងុហសផឺណវ 
− សៅក្ាុងឆ្ា ាំ២០២០ ក្មពុជាបានទ្ទ្ួលយក្ត្នួទ្ីជាគ្បសទ្េបសងាគ ល(  Focal Point) ដ្ឹក្នាំចរចសលកីារ

នាំសចញទ្ាំនញិសដ្ឋយរចួពនធ និងមិនជាប់កូ្តា(DFQF ) គ្ពមទាំងសដ្ីរត្ួនទ្ជីាេមាជ្ិក្គ្ក្ុមការងារេាូល
ចាំនួន ៧សទ្ៀត្  រឺ៖ ជ្ាំនួយេគ្មាប់ពាណិជ្ជក្មម(AFT) រសគ្មាងពគ្ងឹងគ្ក្បខណ័ឌ េមាហរណក្មម(EIF)  វេិ័យ
ក្មមេិទ្ធបិញ្ញញ  (TRIPs) វធិានគ្បភពសដ្មីទ្ាំនញិ  (RoO) ការឧបត្ថមា្ នសលីវេិ័យជ្ល្ល ពាណិជ្ជក្មម
និងបរសិាថ ន និងការផក្ទ្គ្មងអ់ងគការ WTO 

− សគ្ៅពីការដ្ឹក្នាំចរច សាថ នសបេក្ក្មមបានជូ្នដ្ាំណឹងពីការអនុវត្តកាត្ពវក្ិចចចាំនួន៨សលកី្ បានសរៀបចាំក្ិចច
គ្បជុ្ាំចាំននួ ១០សលីក្ ជ្ាំនួបសទ្វភារីចាំននួ ៧៨សលីក្ ស្វីការេគ្មបេគ្មលួរណៈគ្បត្ិភូចូលរមួគ្បជុ្ាំ ចូលរមួ
េិកាខ សាោ និងវរគបណតុ ុះបណាត លតាមគ្បពន័ធអនឡាញចាំនួន ៣៤សលីក្ បានស្វីសេចក្តផីថ្ែងការណ៍ពាក្់
ព័នធនឹងក្ចិចគ្បជុ្ាំេាំខ្នន់ៗចាំនួន៦៣សលីក្ ចូលរមួគ្បជុ្ាំផ្ទៃ លច់ាំននួ១២សលីក្ និងតាមអនឡាញចាំនួន៣៨៦សលីក្ 

− សាថ នសបេក្ក្មមបានស្វីការោ ងជ្ិត្េាិទ្ជាមួយអងគការនន សដ្ឋយបានចូលរមួផថ្ែងេុនៃរក្ថ្ន និងចូល
រមួគ្បជុ្ាំតាមគ្បព័នធវសីដ្អូទក្ទ់្ងនឹងគ្បធានបទ្េាំខ្នន់ៗមួយចាំនួន បាន ៧៤សលីក្  

− បានចូលរមួសរៀបចាំ្តល់សោបល់ នងិពិភាក្ាជាមួយគ្ក្មុគ្បសទ្េអភិវឌ្ឍនត៍្ិចត្ចួ  (LDCs ) រហូត្បាន
េសគ្មចសលឯីក្សារ និងេាំសណីចាំនួន៧ រចួបានដ្ឋក្ជូ់្នេមាជ្ិក្អងគការ WTO សដ្ឋយគ្បសទ្េឆ្ដ្
ត្ាំណាងឱ្យគ្ក្ុមគ្បសទ្េ LDCs  

− បានចូលរមួជ្ាំរុញឱ្យេមាជ្កិ្អភិវឌ្ឍន៍ នងិក្ាំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ្តល់ភាពអនុសគ្ោុះសលីការនាំសចញសដ្ឋយរចួពនធ 
និងមិនជាប់កូ្តា (DFQF) តាមសេចក្តីេសគ្មចននក្នែងមក្។ ជាលទ្ធ្លគ្បសទ្េម ុងសត្សណគ្ក្ូ នងិ
ឈលីី បានជូ្នដ្ាំណឹងពកីារអនុវត្តការ្តល់DFQF ដ្ល់គ្ក្ុមគ្បសទ្េអភិវឌ្ឍនត៍្ិចត្ចួមួយចាំនួន សហយីរិត្
គ្ត្ឹមផខ្ាូឆ្ា ាំ២០២០សនុះ គ្បសទ្េអភិវឌ្ឍន៍ភារសគ្ចនី បាន្តលភ់ាពអនុសគ្ោុះDFQF សេៃីរផត្១០០% សៅសហយី 

− បានចូលរមួជ្ាំរុញឱ្យេមាជ្កិ្អភិវឌ្ឍន៍ នងិក្ាំពុងអភិវឌ្ឍន៍ អនុវត្តនងិ្តលភ់ាពអនុសគ្ោុះវធិានសដ្មី
ក្ាំសណីត្ទ្ាំនិញ។ ជាលទ្ធ្ល មានេមាជ្ិក្ចាំនួន២ បផនថមសទ្ៀត្ រឺ  ដត្វា ន់ និងឈលី ី បានស្វីការជូ្ន
ដ្ាំណឹងពីការអនុវត្តភាពអនុសគ្ោុះសលីវធិានសដ្ីមក្ាំសណីត្ទ្ាំនញិរបេ់ខែួន   

− បានចូលរមួជ្ាំរុញឱ្យេមាជ្កិ្អភិវឌ្ឍន៍ នងិក្ាំពុងអភិវឌ្ឍន ៍ អនុវត្តការសបីក្ទ្ី្ារសេវាក្មម គ្េបតាមការ
េសគ្មចសៅទ្ីគ្ក្ុងបាលី និងទ្គី្ក្ុងដណរ  បូ ីរបេ់គ្ក្ុមគ្បសទ្េអភិវឌ្ឍន៍ត្ចិត្ួចរមួទាំងក្មពុជា។ រិត្គ្ត្មឹផខ
្ាូ ឆ្ា ាំ២០២០ សនុះ មានេមាជ្ិក្២៤ បានជូ្នដ្ាំណឹងពីការអនុវត្ត ការសបកី្ទ្ី្ារសេវាក្មម 

− បានចូលរមួបាំសពញកាត្ពវក្ិចចជាេមាជ្កិ្ WTO  សដ្ឋយបានេគ្មបេគ្មលួ នងិសឆែីយត្បសៅនឹងេាំណួរ
សលខ្ន្ិការដ្ឋឋ នអងគការ WTO រចួសហយី ទក្ទ់្ងនងឹការជូ្នដ្ាំណឹងរបេក់្មពុជា ចាំនួន ៨ផ្ាក្   

− បានទ្ទ្ួលការបញ្ញជ ក្់សារជាថ្មីពីគ្ក្ុមគ្បសទ្េអាេុីបា េុីហវកិ្(APG) ក្ាុងការោាំគ្ទ្សបក្ខភាពក្មពុជាេគ្មាប ់
ដ្ឋក្់ឱ្យមោេនាិបាត្ដនអងគការ WIPO ឆ្ា ាំ២០២១ អនុម័ត្ចូលជាេមាជ្ិក្ថ្មីដនរណៈក្មាម ្ិការ Co-Co។ 
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៦. កិេចការពារអនកដត្បើត្បាស ់កេិចការត្បករួត្បខជ្ង និងបង្រ្ងាា បការខកែងបនែាំ 5 
៦.១. ការងារពាក់ពន័ធនងឹរណុភាព សវុរថិភាពផលរិផលទ្ាំនិញ  

− សគ្បីគ្បាេ់រថ្យនតពិសសា្ន៍ចល័ត្ផ្ាក្មហូបអាោរ ចុុះពិនតិ្យ និងស្វីសត្េតបឋម្លិត្្លបផនែ ផ្ែសឈនីាំ
ចូល សៅគ្ចក្ទវ រគ្ពាំផដ្នបានចាំនួន ៥សលីក្ សដ្ឋយសេាីេុាំផ្ទែ ក្ការអនុញ្ញញ ត្ឱ្យនាំចូលបផនែ ផ្ែសឈ ី១១មុខ 
ជាបសណាត ុះអាេនាសគ្កាយរក្សឃញីេាំណល់ថ្នា ាំក្េិក្មម 

− ឃ្ែ ាំពិនិត្យទ្ី្ារបានចាំនួន ៦២៥សលីក្ និងេិបបក្មម្លិត្និងផក្ដចាមហូបអាោរចាំនួន ១៩សលីក្ សដ្ឋយដ្ក្
ហូត្ទ្ាំនិញមិនមានភាពអនុសោមចាំនួន ១០សតាន១៦៧រឡូីគ្កាម មក្ក្សមៃចសចល 

− សាៃ ក្់ចប់រថ្យនតដ្ឹក្បងាគ រកាែ សេចាំនួន ៣សគ្រឿង របឹអូេបងាគ រមានចក្់បញ្ចូ លសារធាតុ្ CMC (ចហួយ) 
ចាំនួន ១១សតាន២២៥រីឡូគ្កាម មក្ក្សមៃចសចល 

− គ្សាវគ្ជាវក្រណីពុលគ្សាសៅសខត្តបនៃ យមានជ្័យ និងសខត្តក្ាំពង់ឆ្ា ាំង ផដ្លបណាត លឱ្យគ្បជាពលរដ្ឋសាែ ប់
បាត្់បង់ជ្ីវតិ្ សដ្ឋយបានរក្សឃញីេាំណាក្រាំរូគ្សាទាំងសនុះ មានសារធាតុ្សមតាណុលក្ាុងក្គ្មិត្ខពេ់ (១៤%) 
និងបានក្សាងេាំណុាំ សរឿងបញ្ជូ នសៅតុ្ោការ សដ្ីមបអីនុវត្តតាមនីត្ិវ ិ្  ី

− ចត្់វធិានការសេុីបអសងកត្ គ្សាវគ្ជាវ និងគ្បមូលភេតុតាងសលី្ លិត្្លសមៅទ្ឹក្សដ្ឋុះសោ តាមបណតឹ ងរបេ់
មាតាបិតាទរក្រងសគ្ោុះ និងបានក្សាងេាំណុាំ សរឿងបញ្ជូ នសៅតុ្ោការសដ្ីមបបីនតនីត្ិវ ិ្ ។ី 

៦.២. ការងារពាក់ព័នធនងឹកិេចការពារអនកដត្បើត្បាស ់និងបង្រ្ងាា បការខកែងបនែាំ 
− ចុុះគ្ត្ួត្ពិនិត្យរុណភាពក្គ្មិត្េនៃេសន៍អុក្តាន(Octance) និងបរមិាណសគ្បងសាាំង សៅតាមបណាត សាថ នយី 

និងសដ្ប ូលក្់សគ្បងឥនធនៈ សដ្ឋយសគ្បីគ្បាេ់រថ្យនតពិសសា្នច៍ល័ត្ផ្ាក្សគ្បងឥនធនៈ បានចាំនួន១៤៩ រក្សឃញី
សដ្ប ូចាំននួ៤៨ លក្់សគ្បងជូ្នអត្ិថ្ិជ្នមានក្គ្មតិ្លសមែៀងផ្ាក្បរមិាណ សដ្ប ូចាំនួន៣៦ មិនមានភាពអនុសោម
ផ្ាក្រុណភាព(េនៃេសនអុ៍ក្តាន) សដ្ប ូចាំនួន៧ លក្់សគ្បងសលីេពីត្ដមែផដ្លបានក្ាំណត្់ក្ាុងសេចក្តីជូ្ន
ដ្ាំណឹងរបេ់គ្ក្េងួពាណិជ្ជក្មម និងត្គ្មូវឱ្យមាច េ់សដ្ប ូស្វីក្ិចចេនានិងពិនយ័ជាគ្បាក្េ់រុបចាំននួ១៣ោនសរៀល 

− គ្ត្ួត្ពិនតិ្យរុណភាពអាល់កុ្ល និងផជ្លោងដដ្គ្រប់គ្បសភទ្ សៅតាមបណាត ឃ្ែ ាំងេតុក្ ទ្ី្ារ និងឱ្េថ្សាថ ន 
រក្សឃញី និងរបឹអូេមក្ក្សមៃចសចលសារធាតុ្សមតាណុលចាំនួន៩៤សតាន៦៧០រីឡូគ្កាម និងបានក្សាង
េាំណុាំ សរឿងបញ្ជូ នសៅតុ្ោការសដ្ីមបអីនុវត្តនីត្ិវ ិ្  ី

− សកាុះអសញ្ជ ីញគ្ក្ុមហ ុនចាំនួន ៦(ផដ្លមាន្លិត្្លពាក្់ព័នធចាំនួន ១២) ឱ្យមក្បាំភែ ឺនិង្តល់ឯក្សារពាក្់
ព័នធនឹងការ្ាយពាណិជ្ជក្មមលក្់្លិត្្លផដ្លមានភាជ ប់រងាវ ន់តាមគ្បព័នធពត័្៌មាន 

− េហការចុុះបហ្វងាក បទ្ីតាាំង្លិត្ ផក្ដចា និងឃ្ែ ាំងេតុក្្លិត្្លផក្ែងកាែ យចាំនួន៩សលីក្ ឃ្ត្់ទុ្ក្្លិត្្ល
ផក្ែងកាែ យចាំនួន ១៤៧សតាន៣០០រីឡូគ្កាម និងបានក្សាងេាំណុាំ សរឿងបញ្ជូ នសៅតុ្ោការ។ 

៦.៣. ការងារពាក់ពន័ធនងឹការវិភាររណុភាពទ្ាំនិញ  
− មនៃីរពិសសា ន្៍បានវភិាររុណភាពទ្ាំនិញចាំនួន ៤ ៦៦៤រាំរ ូរក្សឃញី ៦១១រាំរ ូមិនអនុសោមនឹងបញ្ញត្តិបសចចក្សទ្េ 
− រថ្យនតពិសសា្ន៍ចល័ត្ផ្ាក្មហូបអាោរចាំនួន ៤សគ្រឿង បានចុុះវភិាររុណភាពទ្ាំនិញ សៅតាមរាជ្ធានី សខត្ត 

ចាំនួន ៦៣សលីក្ សដ្ឋយរក្សឃញីមហូបអាោរ នងិ្លតិ្្លសគ្បីគ្បាេច់ាំនួន ៨៥រាំរូសេមនីឹង ៨,៩៦% ដន
្លិត្្លេរុបចាំនួន ៩៤៩រាំរ ូមិនអនុសោមនឹងបញ្ញត្តិបសចចក្សទ្េ 

− បានបាំពាក្់រថ្យនតពិសសា្ន៍ចល័ត្មួយសគ្រឿង ផដ្លមានបាំពាក្់ឧបក្រណ៍វភិារ្លិត្្លមហូបអាោរ និង
បាំពាក្់បផនថមឧបក្រណ៍វាេ់សគ្បងចាំនួន ១សគ្រឿង 

 
5 គ្បភព៖ អរគនយក្ដ្ឋឋ ន ក្.ប.ប.  
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− សាងេង់មនៃីរពិសសា្ន៍ខ្នា ត្តូ្ចពីរក្ផនែងសៅសខត្តសាវ យសរៀង និងរត្នរិរ ីបផនថមសលីមនៃីរពិសសា្ន៍ខ្នា ត្តូ្ច
ផដ្លមានគ្សាប់ចាំនួន ៨(សខត្តគ្ពុះេីហនុ បនៃ យមានជ្័យ សាវ យសរៀង តាផក្វ ក្ាំពត្ ក្ាំពង់ចម គ្ពុះវោិរ 
និងសខត្តត្បូងឃមុ ាំ) សដ្ឋយបាំពាក្់ឧបក្រណ៍ និងបណតុ ុះបណាត លមហ្វនតីជ្ាំនញសដ្ីមបសីគ្បីគ្បាេ់ឧបក្រណ៍វភិារ។ 

៦.៤. ការងារត្សាវត្ជាវដសេកតីជ្នូដ្ាំណឹង អាំពីអនាម្័យ និងភ្ូរគ្គម្អនាម្័យ 
− េិក្ាគ្សាវគ្ជាវ គ្បមូល្តុ ាំ និងសគ្ជ្ីេសរេីសេចក្តីជូ្នដ្ាំណឹង េតីពី“វធិានអនម័យ និងភូត្ោមអនម័យ” 

បានចាំនួន ៧១៤(ផ្ាក្េុវត្ថភិាព្លិត្្លមហូបអាោរចាំននួ ៤៤៧ ផ្ាក្ក្ិចចការពារដ្ាំណាាំចាំនួន ៧៥ និង
ផ្ាក្ក្ិចចការពារេុខភាពេត្វចាំនួន ១៩២)។ សេចក្តីជូ្នដ្ាំណឹងទាំងសនុះ គ្ត្ូវបានបញ្ជូ នសៅសាថ ប័នឬគ្ក្េួង 
ពាក្់ព័នធ(ទាំងសាថ ប័នរដ្ឋ និងឯក្ជ្ន) សដ្ីមបពីិនិត្យ និង្តល់សោបល់ 

− តាមដ្ឋនគ្ពឹត្តិការណ៍ទក្់ទ្ងនឹងេុវត្ថិភាព្លិត្្លមហូបអាោរ ផដ្លសក្ីត្មានសៅគ្បសទ្េននចាំនួន៦ 
សដ្ីមបចីត្់វធិានការទ្ប់សាក ត្ក់ារនាំចូល និងតាមដ្ឋនគ្សាវគ្ជាវចរាចរទ្ាំនិញទាំងសនុះសលីទ្ី្ារក្មពុជា។ 

៦.៥. ការងារដលើកកម្ពសក់ារយលដ់្ឹងសាធារណៈ 
− ្សពវ្ាយពេុីវត្ថភិាពមហូបអាោរដ្ល់េេិានុេិេស សៅតាមបណាត គ្រុឹះសាថ នេិក្ាននបានចាំននួ៤សលកី្ 

សដ្ឋយមានេិេានុេិេស សោក្គ្រូ-អាក្គ្រូ និងអាជ្ីវក្រ ចូលរមួេរុបចាំនួន ១ ៩៦០នក្ ់
− ្សពវ្ាយចាប់ េតីពី “ក្ិចចការពារអាក្សគ្បីគ្បាេ”់ ក្ាុងបរបិទ្ទូ្សៅគ្ពមទាំងបទ្បបញ្ញត្តិស្សងសទ្ៀត្ពាក្់ព័នធ

នឹងការស្វីអាជ្ីវក្មមលក្់ ផចក្ចយសគ្បងឥនធនៈបានចាំនួន ៨រាជ្ធានី-សខត្ត 
− បិទ្ផ្ទៃ ាំងរូបភាព្សពវ្ាយ (Posters) ពីរសបៀបពនិិត្យសាែ ក្េញ្ញញ ្លតិ្្លមហូបអាោរ ផដ្លមានេុវត្ថិភាព 

សៅតាមទ្ី្ារ និងទ្ីសាធារណៈ បានចាំនួន ៨ ៣១៦ផ្ទៃ ាំង 
− សរៀបចាំ និងសបាុះពុមពខតិ្តបណ័ណ េតីពី “ការផេវងយល់អាំពីអាំសពមីិនេុចរតិ្ក្ាុង្ុរក្ចិច” ពាក្់ពន័ធនឹងសគ្បងឥនធនៈ

េគ្មាប់បិទ្្ាយសៅតាមបណាត សាថ នីយ និងសដ្ប ូលក្់រាយសគ្បងឥនធនៈសៅទូ្ទាំងគ្បសទ្េ។ 
៦.៦. ការងារបដងាើនសម្រថភាពជ្ាំនាញដ្លម់្ង្រ្នត ី

− សបីក្វរគបណតុ ុះបណាត ល ចាបេ់តីពី “ក្ិចចការពារអាក្សគ្បីគ្បាេ់” ចាំនួន៤វរគ មានមហ្វនតីចូលរមួចាំននួ ៦៤៦នក្ ់
− សបីក្វរគបណតុ ុះបណាត លការយល់ដ្ឹងពីខែឹមសារដនសេចក្តីគ្ពាងចាប់ េតីពី“ក្ិចចការគ្បក្ួត្គ្បផជ្ង” បានចាំនួន 

២វរគ សដ្ឋយមានមហ្វនតចូីលរមួចាំនួន ២៤៣នក្់ 
− សបីក្វរគបណតុ ុះបណាត លការយលដ់្ឹងចាប់ េតីពី “ក្មមេិទ្ធិបញ្ញញ ” ចាំនួន១វរគ មានមហ្វនតីចូលរមួចាំននួ ៥០នក្ ់
− សបីក្វរគបណតុ ុះបណាត លការយល់ដ្ឹង េតីពី“រុណភាពសគ្បងឥនធនៈ និងនីត្ិវ ិ្ ីគ្ត្ួត្ពិនតិ្យសគ្បងឥនធនៈ” សៅ

តាមបណាត សាថ នីយចាំនួន ១វរគ ផដ្លមានមហ្វនតីចូលរមួចាំនួន ៥៥នក្់។  
៦.៧. ការេលូរមួ្កិេចត្បជ្ុាំកនងុត្កបែ័ណឌ ជារិ រាំបន់ នងិអនតរជារ ិ

− ក្ិចចគ្បជុ្ាំក្ាុងគ្ក្បខណ័ឌ ជាត្ិចាំននួ ១២សលីក្ សដ្ឋយមានមហ្វនតីចូលរមួចាំនួន ២៩នក្ ់
− ក្ិចចគ្បជុ្ាំក្ាុងគ្ក្បខណ័ឌ អនតរជាត្ិចាំនួន ២សលីក្ និងគ្ក្បខណ័ឌ អាសា នចាំនួន ៨សលីក្តាមគ្បព័នធអនឡាញ 
− េហការសរៀបចាំេិកាខ សាោថ្នា ក្់ជាត្ិេាីពី“រសបៀបអនុវត្តផ្ទៃ លដ់នការងារកូ្ដ្ិច”មានការោាំគ្ទ្ពីរសគ្មាង FAO 

សៅថ្នា ក្់ត្ាំបន ់នងិមានការចូលរមួត្ាំណាងមហ្វនតជី្ាំនញមក្ពសីាថ ប័ន នងិភារីពាក្់ព័នធ េរុបចាំនួន ៤០នក្។់ 
 



 

របាយការណ៍បកូសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០២០ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០២១  29 

៧. ការងារត្រង់ត្រងរដ្ឋបាល និងហរិញ្ញវរថុ 6 
៧.១. ការត្រប់ត្រងរដ្ឋបាលទ្ូដៅ  

− ចុុះសលខលិខតិ្ចូលបានចាំនួន  ៥ ៩៥៥ចាប់ លខិិត្សចញបានចាំននួ  ៣ ៩០៧ចាប់ លខិិត្គ្បកាេបាន  
ចាំនួន  ៣៣០ចាប់ សបេក្ក្មមបានចាំនួន  ១ ២៥៤ចាប់  ដ្ីកាអមបានចាំននួ  ៣៨ចាប់ បញ្ជ ីពាណិជ្ជក្មម
បានចាំននួ ១ ៤៧០ចាប់ នងិសរៀបចាំលិខតិ្អសញ្ជ ីញចូលរមួគ្បជុ្ាំនិងេិកាខ សាោបានចាំនួន ៤២៣ចាប់  

− បូក្េរុបនិងស្វីរបាយការណ៍គ្បជុ្ាំគ្បចាំេបាា ហ៍បានចាំននួ ៥សលីក្ គ្បចាំផខបានចាំនួន ១២សលីក្ គ្ត្ីមាេ 
បានចាំននួ  ១សលីក្ ឆមាេបានចាំនួន  ១សលីក្ គ្បាាំបួនផខបានចាំនួន  ១សលីក្ និងស្វីការបូក្េរុបចងគ្ក្ង
របាយការណ៍េគ្មាបេ់នាិបាត្ឆ្ា ាំ២០២០ នងិទ្ិេសៅឆ្ា ាំ២០២១ 

− េគ្មបេគ្មួលក្ិចចគ្បជុ្ាំគ្បចាំេបាា ហ៍ ៥សលីក្ ក្ិចចគ្បជុ្ាំអនតរគ្ក្េួង ២៧៨សលីក្ ក្ិចចគ្បជុ្ាំរណៈគ្បត្ិភូអនតរជាត្ ិ
៥១សលីក្ ក្ិចចគ្បជុ្ាំរណៈគ្បត្ិភូជាត្ិ ១៣សលីក្ ក្ិចចគ្បជុ្ាំដ្ៃក្ាុង  ៦៣សលីក្ និងវរគបណាុ ុះបណាា ល  ២៧សលីក្  

− ចូលរមួក្មមវ ិ្ ីបុណយជាត្ិ សោរពវញិ្ញញ ណក្ខនធ នងិក្ិចចគ្បជុ្ាំននសៅក្ាុង និងសគ្ៅគ្ក្េួងមយួចាំនួនសទ្ៀត្។ 
៧.២. ការងារហរិញ្ញវរថ ុ
 ក. សាថ នភាពេាំណូល 
  ក្ាុងឆ្ា ាំ២០២០ គ្ក្េួងគ្បមូលចាំណូលេរុបបានចាំនួន ៥១ ៦១៩,២ ោនសរៀល សេមនីឹង ១១៤% ដន
ផ្នការផដ្លមានចាំនួន ៤៥ ២៦១,០ ោនសរៀល។ សបីសគ្បៀបស្ៀបនងឹការអនុវត្តឆ្ា ាំ២០១៩ ថ្យចុុះគ្បមាណ 
៥០,៨៣%។ ក្ាុងសនុះរមួមាន៖ 

− ចាំណូលទ្ទ្ួលបានពីការត្មកលល់ិខិត្ជូ្នដ្ាំណឹងដនគ្បត្បិត្តិការផដ្លមានក្ចិចធាន ៣១២ ៥២០ ០០០សរៀល 
− ចាំណូលទ្ទ្លួបានពីការចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជក្មម ១៩ ៣១៦ ៦១០ ០០០សរៀល 
− ចាំណូលទ្ទ្លួបានពីការ្តល់វញិ្ញញ បនបគ្ត្គ្បភពសដ្ីមទ្ាំនិញ និងការសចញអាជាា ប័ណណ នងិសេវាពាក្់ពន័ធ 

២៣ ៥៧៦ ២៨៤ ១២៣សរៀល 
− ចាំណូលទ្ទ្លួបានពីការចុុះបញ្ជ ីមា ក្ នងិសេវាពាក្ព់័នធ ៨ ២៨២ ៥៦៩ ៥២៤សរៀល 
− ចាំណូលទ្ទ្លួបានពីសេវារបេ់អរគនយក្ដ្ឋឋ ន ក្.ប.ប ៨៨ ៦៦៨ ០០០សរៀល 
− ចាំណូលទ្ទ្លួបានពីក្ិចចការពពិ័រណ៍ ចាំនួន ៤២ ៦៤០ ០០០សរៀល។ 

 ែ. សាថ នភាពឥណោនថវិកា 
− ឥណទនឆ្ា ាំ២០២០  មានចាំនួន  ៖   ១០៤ ៤៧៩ ោនសរៀល 
− បានចាំណាយក្ាុងឆ្ា ាំ២០២០  មានចាំននួ   ៖ ១០២ ៩៧៤ ោនសរៀល 
− សេមីនឹង  ៩៨,៦ %ដនឥណទនថ្វកិាផដ្លបាន្ាល ់

ការអនុវត្តឥណទនថ្វកិា មហ្វនតីជ្ាំនញបានេហការជាមួយគ្បត្ិភូអ្ិការក្ិចចគ្ក្េួងសេដ្ឋក្ិចច និងហរិញ្ញវត្ថុ 
ពិនិត្យស្ៃៀងផ្ទៃ ត្់រាល់ឯក្សារេក្ខីប័គ្ត្ចាំណូល-ចាំណាយសដ្មីបឱី្យគ្េបតាមក្មមវ ិ្ ីក្ាំផណទ្គ្មង់ហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ 

រាល់ចាំណូល-ចាំណាយទាំងអេ់របេ់គ្ក្េួងពាណិជ្ជក្មម គ្ត្ូវបានបញ្ចូលក្ាុងគ្បព័នធគ្រប់គ្រងចាំណូលមិន
ផមនសារសពីពនធ(NRMIS) នងិគ្បព័នធគ្រប់គ្រងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ(FMIS) ជាគ្បចាំ។ 
 រ.ការងារលទ្ធកម្ម 

− បានសរៀបចាំដ្ាំសណីរការឯក្សារចរច និងគ្បកាេសដ្ញដថ្ែេមាា រៈការោិល័យ សគ្រឿងេងាហ រមឹ សគ្បងឥនធនៈ 
រថ្យនត និងការជ្ួេជុ្លសាងេង់នន សដ្ឋយមានការចូលរមួពីអរគនយក្ដ្ឋឋ នលទ្ធក្មមសាធារណៈដន
គ្ក្េួងសេដ្ឋក្ិចច និងហរិញ្ញវត្ថុ និងអងគភាពគ្បឆ្ាំងអាំសពពុីក្រលួយ  

− ស្វីរបាយការណ៍បូក្េរុបលទ្ធ្ លការងារលទ្ធក្មមគ្បចាំឆ្ា ាំ២០២០។ 

 
6 គ្បភព៖ អរគនយក្ដ្ឋឋ នរដ្ឋបាល និងហរិញ្ញវត្ថុ   
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៧.៣. ការងារបរុគលកិ 
 ក. ការងារត្រប់ត្រងម្ង្រ្នតី 

គ្ក្បខ័ណឌ ឆ្ា ាំ២០២០ មានចាំននួ ១ ៨៧០នក្់ គ្េី៥៣៧នក្់ គ្ក្បខ័ណឌ គ្បសភទ្(ក្) ចាំនួន ១ ៥៤០នក្់ 
គ្ក្បខណ័ឌ គ្បសភទ្(ខ) ចាំនួន ១៣៦នក្់ គ្ក្បខណ័ឌ គ្បសភទ្(រ) ចាំនួន ១២៣នក្់ រមួមាន៖ 

− ថ្នា ក់្ក្ណាត ល     :   ១ ៤២០  នក្ ់
• មហ្វនតីគ្ក្បខណ័ឌ ជាក្់ផេតង   :  ១ ៣១២  នក្ ់
• មហ្វនតីមិនផមនគ្ក្បខណ័ឌ មុខងារសាធារណៈ :                ៧០  នក្ ់
• មហ្វនតីសៅសគ្ៅគ្ក្បខណ័ឌ សដ្ីម   :                   ៧  នក្ ់
• មហ្វនតីសាថ នត្ាំណាងពាណិជ្ជក្មម   :                ២១  នក្ ់
• មហ្វនតីេថិត្ក្ាុងភាពទ្ាំសនរោម នសបៀវត្ស  :            ១០  នក្ ់

− ថ្នា ក់្រាជ្ធានី សខត្ត    :           ៤៥០  នក្ ់  
• គ្ក្បខណ័ឌ ជាក្់ផេតង    :          ៤៤៩  នក្ ់  
• មហ្វនតីេថិត្សៅសគ្ៅគ្ក្បខណ័ឌ សដ្មី  :                   ១  នក្ ់
• មហ្វនតីេថិត្ក្ាុងភាពទ្ាំសនរោម នសបៀវត្ស  :             ០  នក្ ់

− សាថ នភាពគ្ក្បខ័ណឌ មហ្វនតីរាជ្ការសក្ីនក្ាុងឆ្ា ាំ  :        ១៤ នក្ ់
• មហ្វនតីគ្ក្បខណ័ឌ ស្ៃរចូល   :         ១២  នក្ ់
• មហ្វនតីចូលបសគ្មីការងារវញិសគ្កាយទ្ាំសនរោម នសបៀវត្ស:                   ២  នក្ ់

− សាថ នភាពគ្ក្បខ័ណឌ មហ្វនតីរាជ្ការថ្យក្ាុងឆ្ា ាំ  :        ៥០ នក្ ់
• ចូលនិវត្តន ៍     :                  ២៧ នក្ ់
• មហ្វនតីគ្ក្បខណ័ឌ ស្ៃរសចញ   :          ១៧ នក្ ់
• លុបសដ្ឋយសាមខីែួនេុាំោឈប ់       :                              ១ នក្ ់
• លុបសដ្ឋយមហ្វនតីសបាុះបង់គ្ក្បខណ័ឌ       :                              ២  នក្ ់
• លុបសដ្ឋយមហ្វនតទី្ទ្លួមរណភាព         :                               ៣ នក្ ់

− បានសេាីេុាំសគ្រឿងឥេសរយិយេតាមគ្បសភទ្ជូ្នថ្នា ក្់ដ្កឹ្នាំ មហ្វនតីរាជ្ការសគ្កាមឱ្វាទ្ នងិទ្គី្បឹក្ាពាណិជ្ជ-
ក្មមគ្បចាំសៅសគ្ៅគ្បសទ្េចាំននួ ៤៧១នក្ ់ផដ្លមានសាា ដដ្លែក្ាុងការបាំសពញការងារក្ាុងឆ្ា ាំ២០១៩។ 

 ែ. ការងារចរ់តា ាំងម្ង្រ្នតី  
ផត្ងតាាំង និងេគ្មួលភារក្ិចចមហ្វនតីរាជ្ការសដ្ឋយគ្ពុះរាជ្គ្ក្តឹ្យ អនុគ្ក្ឹត្យ និងគ្បកាេេរុបចាំនួន ២០១នក្ ់

(គ្េី៤៦នក្)់ ក្ាុងសនុះមាន៖ 
− ថ្នា ក្់ក្ណាា លចាំនួន ១៧៨នក្់ (គ្េី៣៦នក្់) និងថ្នា ក្់មនៃីររាជ្ធានី សខត្តចាំនួន  ២៣នក្់ (គ្េី១០នក្់) 
− ស្ៃរគ្ក្បខណ័ឌ ចូលចាំននួ  ១៤នក្ ់(គ្េី២នក្់)  និងស្ៃរគ្ក្បខណ័ឌ សចញចាំនួន ៨នក្់ (គ្េី៣នក្)់ 

បានចត្់បញ្ជូ នថ្នា ក្់ដ្ឹក្នាំ នងិមហ្វនតីរាជ្ការចាំនួន ៧រូប ចូលរមួក្ាុងយនាការស្សងៗដូ្ចជា៖ 
− េមាជ្ិក្គ្ក្ុមការងារអនតរគ្ក្េួងតាមដ្ឋន គ្ត្ួត្ពិនិត្យ វាយត្ដមែ និងជ្ាំរុញអនុវត្តសោលនសោបាយ នងិ

ផ្នការេក្មមភាពពាក្់ពន័ធនងឹការអភិវឌ្ឍន៍វេិ័យក្េិក្មម និងក្េ-ិឧេាហក្មម   
− េមាេភាពរណៈក្មាម ្ិការបសចចក្សទ្េអនតរគ្ក្េួង សរៀបចាំសោលនសោបាយគ្រប់គ្រង និងសគ្បីគ្បាេ ់   

ដ្ី្ែីសដ្ីមបអីភិវឌ្ឍន៍សខត្តគ្ពុះេហីនុសៅជាត្ាំបន់សេដ្ឋក្ិចចពិសេេរាំរូពហុបាំណង 
− េមាជ្ិក្គ្ក្ុមគ្បកឹ្ាភិបាល ដនរាជ្បណឌិ ត្យេភាក្មពុជា 
− គ្ក្ុមការងារអនតរគ្ក្េងួ សដ្ីមបេីិក្ាលទ្ធភាពបសងកតី្គ្ចក្ទវ រអុីន្ណិឺត្ជាត្ ិ(National Internet Gateway) 
− គ្ក្ុមការងារសរៀបចាំសេចក្ាីគ្ពាងសោលនសោបាយជាត្ ិេាីព ី“វេិ័យដ្ឹក្ជ្ញ្ជូ ន្ែូវសោក្ ” 
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− ជ្នបសងាគ លចូលរមួក្ាុងគ្ក្ុមការងារចាំសពាុះក្ិចច សដ្ីមបសីដ្ឋុះគ្សាយការក្ក្េៃុះចរាចរណ៍សៅគ្ចក្គ្ពាំផដ្នបាវតិ្- 
ម ុក្ដប និងសបា យផប ត្-អារញ្ញបា សថ្ត្ 

− គ្ក្ុមការងារបសចចក្សទ្េេគ្មាប់សរៀបចាំសោលនសោបាយអភវិឌ្ឍន៍វេិ័យក្េិក្មមក្មពុជា២០២១-២០២៣
គ្ក្ុមការងារបសចចក្សទ្េអនតរគ្ក្េួងេិក្ា នងិក្សាងផ្នការសរៀបចាំផដ្នដ្ថី្នា ក្់ជាត្ ិ

− េមាជ្ិក្គ្ក្ុមគ្បកឹ្ាជាត្ិវទិ្ាសាហ្វេត បសចចក្វទិ្ា នងិនវានុវត្តន៍។ 
 រ. ការងារដ្ាំដ ើងឋាននតរសក័តិ និងថ្នន ក់ត្បចាំឆ្ន ាំ 

គ្ក្េួងបានសរៀបចាំេាំសណីេុាំដ្ាំសឡងីឋាននតរេ័ក្ត ិ និងថ្នា ក្់គ្បចាំឆ្ា ាំជូ្នមហ្វនតីរាជ្ការេុីវលិចាំនួន ៩៣៥នក្ ់
េគ្មាបឆ់្ា ាំ២០២១ (ថ្នា ក្់ក្ណាត ល៧៣១នក្់ រាជ្ធានី-សខត្ត២០៤នក្់) ក្ាុងសនុះមាន៖ 

− គ្ក្បខណ័ឌ ឧត្តមមហ្វនត ី    ចាំនួន ៣៧នក្ ់
− គ្ក្បខណ័ឌ វរមហ្វនត ី     ចាំនួន ៤៥នក្ ់
− គ្ក្បខណ័ឌ អនុមហ្វនត ី    ចាំនួន ១២៥នក្ ់
− គ្ក្បខណ័ឌ គ្ក្មការ    ចាំនួន ២៥នក្ ់
− គ្ក្បខណ័ឌ សលខ្ន្ិការរដ្ឋបាល   ចាំនួន ៥៣នក្ ់
− ថ្នា ក្់ក្ិត្តិយេគ្បចាំឆ្ា ាំ    ចាំនួន ១៩នក្ ់
− គ្ក្បខណ័ឌ បសចចក្សទ្េជាន់ខពេ់សដ្ីមផខសពិសេេ ចាំនួន ២៧៤នក្ ់
− គ្ក្បខណ័ឌ បសចចក្សទ្េជាន់ខពេ់សដ្ីមផខស  ចាំនួន ១២១នក្ ់
− គ្ក្បខណ័ឌ បសចចក្សទ្េជាន់ខពេ់   ចាំនួន ១៩២នក្ ់
− គ្ក្បខណ័ឌ បសចចក្សទ្េម្យម   ចាំនួន ២១នក្ ់
− គ្ក្បខណ័ឌ បសចចក្សទ្េបឋម   ចាំនួន ២៣នក្ ់

៧.៤. ការងារបណតុ ះបណាត ល ត្សាវត្ជាវ និងភាពជាផ្ដ្រ ូ
 ក. ការបណតុ ះបណាត ល និងអភ្ិវឌឍន៍ធនធានម្នសុស 

− បណតុ ុះបណាត លក្ាុងគ្បសទ្េ: បានចត្ប់ញ្ជូ នមហ្វនតីឱ្យចូលរមួបណតុ ុះបណាត លវរគខែី នងិេិកាខ សាោចាំនួន 
៥៥នក្់ គ្េ៨ីនក្់ និងបានសចញលិខតិ្បញ្ញជ ក្់ជូ្នក្មមេកិ្ាចាំនួន៧នក្់ ដូ្ចខ្នងសគ្កាម៖ 
• វរគបណតុ ុះបណាត ល Basic English Language and Communication Skills   
• វរគបណតុ ុះបណាត លេិេសមហ្វនតជីាន់ខពេ់សលីក្ទ្១ី១ សៅសាោភូមិនៃរដ្ឋបាល  
• វរគបណតុ ុះបណាត លេតពីី“នតី្ិវ ិ្ ដីនការដ្ឋក្ព់ាក្យសេាីេុាំលិខតិ្ឆែងផដ្នការទូ្ត្ និង្ែូវការសអឡចិគ្ត្ូនកិ្ថ្មី”  
• វរគបណតុ ុះបណាត លដ្ាំបូង(វរគទ្៥ី នងិទ្៦ី) តាមគ្បព័នធអនឡាញ ផដ្លសរៀបចាំសដ្ឋយសាោភូមិនៃរដ្ឋបាល  
• វរគបណតុ ុះបណាត លតាមគ្បពន័ធសអឡចិគ្ត្ូនកិ្(Online Capacity Training Plan) េតីពី“ការស្វ ី

ពាណិជ្ជក្មមតាមគ្បពន័ធសអឡចិគ្ត្ូនិក្ (E-Commerce)”   
• វរគបណតុ ុះបណាត លេតីពី“ជ្ាំនញទ្ាំនក្់ទ្ាំនងនងិភាសាអង់សរែេក្គ្មតិ្ម្យម” តាមគ្បព័នធអុីន្ឺផណត្  
• ចូលរមួេិកាខ សាោផដ្លសរៀបចាំសដ្ឋយអងគភាពពត័្៌មាន និងគ្បត្ិក្មមរហ័េ ដនទ្ីេតីការរណៈរដ្ឋមហ្វនតី។ 

− បណតុ ុះបណាត លសគ្ៅគ្បសទ្េ: បានចត្់បញ្ជូ នមហ្វនតីរាជ្ការេរុបចាំនួន ៩នក្(់គ្េ ី២នក្់) ឱ្យចូលរមួវរគ    
បណតុ ុះបណាត ល និងដ្ឋក្ព់ាក្យចូលរមួអាោរូបក្រណ៍ សៅសគ្ៅគ្បសទ្េេរុបចាំនួន ៤វរគ  ដូ្ចខ្នងសគ្កាម៖ 
• វរគបណតុ ុះបណាត ល េតីពី“Agriculture and Trade” សៅគ្បសទ្េនូផវលសហសឡង ់
• គ្បក្ួត្គ្បផជ្ងវរគបណតុ ុះបណាត ល េតពីី“Intellectual Property for Least Developed Countries; 

National Technological Capacity Building” សៅគ្បសទ្េ េ ុយផអត្ 
• ចូលរមួគ្បក្ួត្គ្បផជ្ងអាោរូបក្រណ៍ ថ្នា ក្អ់នុបណឌិ ត្ សៅេកិ្ាសៅគ្បសទ្េចិន និងសៅសាធារណរដ្ឋ

កូ្សរ   េគ្មាប់ឆ្ា ាំ២០២០។ 
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− វរគបណតុ ុះបណាត លសរៀបចាំសដ្ឋយវទិ្ាសាថ នបណតុ ុះបណាត ល និងគ្សាវគ្ជាវពាណិជ្ជក្មមចាំននួ ១៦វរគ៖ 
• វរគបណតុ ុះបណាត ល េតពីី “អាក្ត្ាំណាងគ្េបចាប់ក្ាុងការសេាីេុាំឯក្សារនាំសចញនាំចូល” ចាំននួ២វរគ 

ផដ្លមានេិកាខ កាមចូលរមួេរុបចាំនួន ៥៥នក្់ គ្េីចាំននួ ២៨នក្ ់
• េិកាខ សាោក្សាងេមត្ថភាពជាសេ រេីតពីី “ការចរចពាណិជ្ជក្មម” ចាំនួន២សលីក្ នងិ“យុទ្ធសាហ្វេត

េគ្មាប់ការវាយត្ដមែពី្លប ុះពាលព់ាណិជ្ជក្មមេគ្មាប់ក្មពុជា” ចាំននួ១សលីក្ ផដ្លមានអាក្ចូលរមួ
៤០នក្់ ហ្វេត១ី២នក្់ តាមគ្បព័នធសអឡចិគ្ត្ូនកិ្(Webinar) សដ្ឋយេហការជាមយួ GIZ សគ្កាម
រសគ្មាង ARISE Plus Cambodia 

• េិកាខ សាោជាសេ រតីាមគ្បពន័ធសអឡចិគ្ត្នូិក្(Webinar)េតីពី “Strengthening the Multilateral 
Trading System to Promote Development and Inclusivity”ចាំនួន ១០វរា  និងេកិាខ សាោេតី
ពី“Plurilateral Initiatives and their Interaction with WTO Rules” ចាំនួន ១វរគ ជូ្នដ្ល់មហ្វនតី
ជ្ាំនញគ្ក្េួងពាណិជ្ជក្មមចាំននួ១៥នក្់ សដ្ឋយេហការជាមួយមជ្ឈមណឌ លេកិ្ា(Third World 
Network) របេ់អងគការWTO។ 

 ែ. ការត្សាវត្ជាវ នងិអភ្ិវឌឍន ៍
− បានសរៀបចាំអភិវឌ្ឍន៍សរហទ្ាំព័រវទិ្ាសាថ ន និងសរហទ្ាំព័រការេិក្ាតាមគ្បព័នធសអឡចិគ្ត្ូនកិ្សឡងីវញិ  នងិ

ក្ាំពុងស្វីសត្េតសាក្លបង(https://ttri.info )(https://elearning.ttri.info/) 
− ស្វីការគ្សាវគ្ជាវ  េតីពី“Public Private Partnership for Social Goods” សដ្ឋយសលកី្ពីត្ួនទ្ីរបេ់

គ្ក្េួងពាណិជ្ជក្មមសៅក្ាុងរសគ្មាងសរាងចគ្ក្កាន់ផត្គ្បសេីរសឡងីសៅក្មពុជាBetter Factories Cambodia 
− សរៀបចាំ និងចងគ្ក្ងអត្ថបទ្ខែី ពាក្់ពនធ័សៅនឹង “នតី្ិវ ិ្ ី ដនការនាំសចញ និងនាំចូល”   
− េិក្ាគ្សាវគ្ជាវ “ការសដ្ឋុះគ្សាយជ្សមាែ ុះសគ្ៅគ្បព័នធនិងក្ាុងគ្បព័នធតុ្ោការ   និងចាប់េហជ្ីព” សៅក្មពុជា   
− េិក្ាគ្សាវគ្ជាវក្ចិចគ្ពមសគ្ពៀងពាណិជ្ជក្មមសេរសីទ្វភារី និងពហុភារី(ATIGA និងCAMBODIA-CHINA) 
− េិក្ាគ្សាវគ្ជាវ “យុទ្ធសាហ្វេតសដ្មីបទីញយក្គ្បសោជ្ន៍ជាអត្បិរមិាពីការអនុវត្តក្ិចចគ្ពមសគ្ពៀងពាណិជ្ជក្មមសេរ”ី 
− េិក្ាគ្សាវគ្ជាវចងគ្ក្ងអត្ថបទ្ខែីេគ្មាប់ជាគ្បសោជ្ន៍ដ្លេ់ហគ្ោេ្ុនតូ្ច នងិម្យម ដូ្ចជានីត្ិវ ិ្ ី

ក្ាុងការចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជក្មម ចាប់ការងារ គ្បព័នធពនធដ្ឋរក្មពុជា 
− េិក្ាគ្សាវគ្ជាវពីដថ្ែសដ្ីមគ្េូវ និងដ្ាំណាាំសចក្ ក្ាុងការសរៀបចាំយុទ្ធសាហ្វេតពាណិជ្ជក្មម នងិជ្ាំរុញការនាំសចញ 

សដ្ឋយផ្ែក្សលេីមត្ថភាពដនការ្លិត្ក្ាុងគ្េកុ្។ 
 រ. ការអភ្ិវឌឍនភ៍ាពជាផ្ដ្រ ូ

− ស្វីក្ិចចេហគ្បត្បិត្តិការជាមយួសាោ Lee Kuan Yew of Public Policy ដនសាក្លវទិ្ាល័យជាត្ ិ                
េិងហបុរ ី្ សពវ្ាយសគ្ជ្េីសរេី  និងេគ្មបេគ្មលួបញ្ជូ នមហ្វនតីគ្ក្េួងពាណិជ្ជក្មមចាំននួ ៩នក្េ់គ្មាបស់្វី
ការគ្បក្ួត្គ្បផជ្ងយក្អាោរបូក្រណ៍ Lee Kuan Yew បរញិ្ញញ បគ្ត្ជានខ់ពេ់សលមុីខជ្ាំនញ Master in 
International Affairs (MIA), Master in Public Policy (MPP) និង Master in Public  
Administration (MPA) ផដ្លមានរយៈសពល២ឆ្ា ាំ សៅគ្បសទ្េេងិហបុរ ី

− េហការជាមួយទ្ីគ្បឹក្ា្តលស់ោបល់ និងោាំគ្ទ្ដ្ល់ក្ិចចេហគ្បត្ិបត្តិការសេដ្ឋក្ិចចក្ាុងត្ាំបន់អាសា នរបេ់
GIZ សលីការបណាុ ុះបណាា លសលីវេិ័យក្េិក្មម  ផ្ែសឈគី្េេ់ ៧មុខនាំសចញសៅគ្បសទ្េចិន។ 
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៨. ត្កមុ្ហ ុនង្រ្ហគនីដត្រដ្7  
ជាគ្ក្ុមហ ុនសគ្កាមអាណាពាបាលបសចចក្សទ្េគ្ក្េួងពាណិជ្ជក្មម ផដ្លមានត្ួនទ្ ី និងេក្មមភាពក្ាុង

ការអនុវត្តការងារ អាជ្ីវក្មម ្លិត្្លសេបៀង នងិមហូបអាោរក្ាុងសោលសៅរក្ាសេថរភាពទ្ី្ារ រមួចាំផណក្ក្ាុងការ
នាំសចញ/នាំចូល សេបៀង និងគ្រប់គ្រងេនាិ្ិសេបៀងសគ្ត្ៀមបគ្មុង ជាយុទ្ធសាហ្វេតរបេ់រាជ្រដ្ឋឋ ភិបាល។ លទ្ធ្ល
ការងារមានដូ្ចត្សៅ៖ 

− េក្មមភាពអាជ្ីវក្មមឆ្ា ាំ២០២០ 
• េរុបចាំណូល   = ១១ ៤៩១ ៥៩២ ៥៨៦ សរៀល   
• េរុបចាំណាយ   = ១១ ៤៣៧ ៦៨៣ ៤៣៧ សរៀល  
• ចាំសណញពិត្    =             ៥៣ ៩០៩ ១៤៩ សរៀល   

− េក្មមភាពអាជ្ីវក្មមសគ្ោងទុ្ក្ឆ្ា ាំ២០២១ 
• េរុបចាំណូល   = ២១ ៩២០ ៨៩៦ ០០០ សរៀល 
• េរុបចាំណាយ   = ២០ ៥០២ ៧៨៤ ៨០០ សរៀល 
• ចាំសណញដុ្ល   =        ១ ៤១៨ ១១១ ០០០ សរៀល        

− អងករទ្ិញេគ្មាបល់ក្់សចញក្ាុងឆ្ា ាំ២០២០   =      ៣ ២០៣ ០៨៧  រគ្ក្   
− អងករលក្់សចញក្ាុងឆ្ា ាំ២០២០             =      ៣ ២០៣ ០៨៧  រគ្ក្ 
− េតុក្ចុងគ្ោ ឆ្ា ាំ២០២០    =  ១ ៥៤០ ៦៥០    រគ្ក្ 
− សេបៀងសគ្ត្ៀមបគ្មងុរដ្ឋចុងគ្ោឆ្ា ាំ២០២០ =         ១៦ ៨២៥ ៨៣៣   រគ្ក្ 

 
− សគ្ៅពសីនុះគ្ក្មុហ ុនបានពភិាក្ា និងចរចសបីក្គ្ចក្ទ្ី្ ារអងករដូ្ចជា៖ 

• បានជ្ាំរុញការងារនាំសចញអងករជាមួយគ្បសទ្េទ្ីម័រខ្នងសក្ីត្ សដ្ីមបី្ នសៅចុុះអនុេសរណៈ េតពីី
“ការស្វីពាណិជ្ជក្មមអងករ ”រវាងគ្បសទ្េទាំងពីរ 

• បានជ្ាំរុញការនាំសចញអងករសៅគ្បសទ្េចនិក្ាុងកូ្តា ៤០មុឺនសតានផដ្លអនុវត្តបានក្ាុងឆ្ា ាំ២០២០សនុះ 
ចាំនួន ២៨៩ ៤៣៩សតាន សេមនីឹង ៧២ ,៣៦% ដនកូ្តា 

• បានសរៀបចាំគ្សាវគ្ជាវ និងចងគ្ក្ងត្ដមែគ្េូវអងករក្ាុងគ្េុក្ និងអនតរជាត្ិសដ្ឋយតាមដ្ឋនជាគ្បចាំេនៃ-
េសន៍ដថ្ែតាមបណាត សរាងមា េុនីគ្េូវ និងបណាត សខត្ត្លិត្គ្េូវសដ្ីមបតីាមដ្ឋនតុ្លយភាពដថ្ែ 

• អនុវត្តការងារ ផថ្រក្ា ការពារេតុក្បគ្មុងរដ្ឋជាសេបៀងផដ្លសគ្ៅពីអងករមានដូ្ចជា៖ ទ្ឹក្េុទ្ធ ទ្ឹក្េុីអុីវ 
ទ្ឹក្គ្ត្ី នងិមីសដ្ឋយបសងកីត្គ្ក្ុមការងារចាំសពាុះក្ិចចតាមដ្ឋនជាគ្បចាំេតុក្សេបៀងទាំងសនុះ។ 

− បានបសញ្ចញជូ្នរណៈក្មាម ្កិារជាត្ិគ្រប់គ្រងសគ្ោុះមហនតរាយ និងអនតរារមន៍ស្សងៗ៖ 
• ទ្ឹក្េុទ្ធអារុណា៖ បរមិាណេតុក្បគ្មុង៥០ ០០០សក្េ បានបសញ្ចញសគ្បីគ្បាេ៥់០ ០០០សក្េ សោល

សៅសខត្តបនៃ យមានជ្័យ បាត្់ដ្ាំបង សពា្ិសាត្់ ក្ណាត ល និងរាជ្ធានីភាាំសពញ 
• មីជាត្ិ៖ បរមិាណេតុក្បគ្មុង១០០ ០០០សក្េ បានបសញ្ចញសគ្បីគ្បាេ់៣០ ០០០សក្េ សោលសៅសខត្ត

បនៃ យមានជ្័យ 
• មីសយងី៖ បរមិាណេតុក្បគ្មុង ៥០ ០០០សក្េ បានបសញ្ចញសគ្បីគ្បាេ់១០ ០០០សក្េ សោលសៅសខត្ត

បនៃ យមានជ្័យ 
• ទ្ឹក្គ្ត្ី៖ បរមិាណេតុក្បគ្មុង១៥០ ០០០ដ្ប បានបសញ្ចញសគ្បីគ្បាេ់ ២៤០ ០០០ដ្ប 
• ទ្ឹក្េុីអុីវ៖ បរមិាណេតុក្បគ្មុង១៥០ ០០០ដ្ប បានបសញ្ចញសគ្បីគ្បាេ់២៤០ ០០០ដ្ប 

 
7 គ្បភព៖ គ្កុ្មហ ុន ហ្វហគីនសគ្ត្ដ្  



 

របាយការណ៍បកូសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០២០ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០២១  34 

• អងករ៖ បរមិាណបសញ្ចញសគ្បីគ្បាេ់១ ៧៦៥សតាន សោលសៅសខត្តបនៃ យមានជ្័យ សេៀមរាប បាត្់ដ្ាំបង 
ឧត្តរមានជ្័យ តាផក្វ ក្ណាត ល និងរាជ្ធានីភាាំសពញ 

• បាន្តល់ជូ្នពលរដ្ឋក្ាំពុងស្វីចតាត ឡេី័ក្តាមសខត្ត៖ ទ្ឹក្េុទ្ធ៥២ ០០០សក្េ និងមី២៤ ០០០សក្េ។ 
 

− សរៀបចាំបសងកីត្គ្ក្ុមការងារលក្ ់ ទ្ិញអងករក្ាុងគ្េុក្  សដ្ីមបជី្យួបសងកីនទ្ី្ ារក្ាុងគ្េុក្មានេនៃុុះបផនថមគ្ពម
ទាំងជ្ួយបសងកីនការងារដ្ល់បុរគលិក្គ្ក្ុមហ ុន  ឱ្យខិត្ខាំផេវងរក្ទ្ី្ារលក្់អងករក្ាុងគ្េុក្បានសគ្ចីនផថ្មសទ្ៀត្ 

− ក្ិនផក្ដចាអងករបានចាំនួន ១  ០២០សតាន សៅមណឌ លឃ្ែ ាំង រម.៦ 
− េហការជាមយួក្មមវ ិ្ ីសេបៀងអាោរពិភពសោក្ (WFP) ោយវតីាមីនសៅក្ាុងអងករបាន១ ៥០០សតាន 
− េហការជាមយួេហព័នធគ្េូវ-អងករក្មពុជា សចញសេចក្តីផថ្ែងការណ៍រមួ សដ្ីមបទី្ប់សាក ត្ក់ារសឡងីដថ្ែគ្េូវ-

អងករក្ាុងអាំឡុងសពលមានការរកី្រាលដ្ឋលជ្ាំងឺកូ្វដី្-១៩ 
− ្សពវ្ាយ និងផចក្រ ាំផលក្ពត័្ម៌ានពាក្់ពន័ធនងឹវេិយ័គ្េូវអងករដ្ល់ដដ្រូេហការ នងិអងគការសគ្ៅរដ្ឋឋ ភបិាល

ផដ្លស្វីការងារវេិ័យក្េិក្មម។ 
៩. ការងារដយនឌ័រ 8 
ក្ាុងឆ្ា ាំ២០២០សនុះ គ្ក្ុមការងារសយនឌ្័របានេសគ្មចនូវលទ្ធ្លការងារដូ្ចខ្នងសគ្កាម៖ 

− សបីក្ក្ិចចគ្បជុ្ាំពិសគ្ោុះសោបល់ផបងផចក្ភារក្ិចច និងដ្ាំសណីរការអនុវត្តផ្នការេក្មមភាពបហ្វញ្ញជ បសយនឌ្រ័ 
ក្ាុងវេិ័យពាណិជ្ជក្មម ផដ្លមានអាក្ចូលរមួ៥២នក្់ គ្េ៤ី៩នក្់ នងិបុរេ៣នក្ ់

− បានគ្បជុ្ាំពភិាក្ាផ្នថ្វកិា និងផក្េគ្មលួបផនថមសលីផ្នការយុទ្ធសាហ្វេតបហ្វញ្ញជ បសយនឌ្័រឆ្ា ាំ២០២០-
២០៣០ និងសគ្ោងសបាុះពុមព្ាយ ផដ្លមានអាក្ចូលរមួ៣២នក្់ គ្េី៣១នក្់ នងិបុរេ១នក្។់ 

− ការវាយត្ដមែសលីសាថ នភាពហ្វេត ី
• េមត្ថភាពដ្ឹក្នាំរបេ់ហ្វេតីមានភាព ែ្ េដវរងឹមាាំ នងិមានបទ្ពិសសា្ន៍លែៗ ពីបញ្ញហ របេ់ហ្វេតី  
• ការពគ្ងឹងេមត្ថភាពមហ្វនតជីានរពីាក្់ព័នធនឹងវេិយ័ពាណិជ្ជក្មម សៅមានក្គ្មិត្ 
• េក្មមភាពក្ាុងវេិ័យពាក្់ព័នធ ផដ្លអាចជ្ួយហ្វេតីមានមុខរបរចាេ់ោេដូ់្ចជា ចិញ្ច ឹមមាន់ ដ្ឋាំបផនែ 

ត្មាញេូគ្ត្។ល។ បានគ្ត្ូវជ្ួយជ្ាំរុញពគ្ងឹងេក្មមភាពតាមយុទ្ធសាហ្វេតរបេ់គ្ក្េួងពាណិជ្ជក្មម  
• តាមរយៈការអនុវត្តយុទ្ធសាហ្វេតពាណិជ្ជក្មម ផដ្លជ្ាំរុញការក្សាងេហគ្រិនភាព ហ្វេតីជាមាច េ់គ្ក្ុម

ហ ុននិងេហគ្ោេបានសក្នីសឡងីគ្បមាណ ៣០%។ សាថ នភាពមុខរបរហ្វេតីក្ាុងឆ្ា ាំ២០២០មានភាព
គ្បសេីរ ប ុផនតគ្បឈមនឹងឧបេរគដនការរកី្រាលដ្ឋលជ្ាំងឺកូ្វដី្-១៩។  

− េក្មមភាពចូលរមួស្សងសទ្ៀត្របេ់ហ្វេតីក្ាុងគ្ក្េួងពាណិជ្ជក្មម 
• មានហ្វេតី ២៨នក់្ ក្ាុងចាំសណាមេិកាខ កាម ៥៥នក្់ ចូលរមួវរគបណតុ ុះបណាត លត្ាំណាងគ្េបចាប់ក្ាុង

ការសេាីេុាំឯក្សារនាំសចញ នាំចូល  
• មានេតង់ហ្វេតីចាំននួ ៣៦៧ ក្ាុងចាំសណាមេតង ់ ៤៩០ ចូលរមួក្ាុងពពិ័រណ៍ពាណិជ្ជក្មម្លតិ្្លផខមរ 

“យុទ្ធនការទ្ិញ្លិត្្លផខមរ” ក្ាុងឱ្កាេពិ្បុីណយទ្សនែសលីក្ទ្៦ី ឆ្ា ាំ២០២០ សៅសខត្តបាត្់ដ្ាំបង 
• មានគ្ក្ុមហ ុនផដ្លដ្ឹក្នាំសដ្ឋយហ្វេតីចាំននួ ៩គ្ក្មុហ ុន ក្ាុងចាំសណាម១៧គ្ក្ុមហ ុន ចូលរមួពិព័រណ៍

ពាណិជ្ជក្មម “The 65th Bangkok Gems &  Jewelry Fair 2020” សៅបាងក្ក្ គ្បសទ្េដថ្ 
• ហ្វេតីក្ាុងត្នួទ្ីជារដ្ឋសលខ្ន្កិារមាន ២រូប អនុរដ្ឋសលខ្ន្ិការ ៣រូប អោគ ្ិការ ១រូប អោគ ្ិការរង ១

រូប អរគនយក្រង ៥រូប អនុគ្បធាននយក្ដ្ឋឋ ន ២៤រូប គ្បធានការោិលយ័ ៣០របូ 

 
8 គ្បភព៖ គ្ក្មុការងារសយនឌ័្រគ្ក្េួងពាណិជ្ជក្មម  



 

របាយការណ៍បកូសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០២០ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០២១  35 

• ហ្វេតីជាថ្នា ក្ដ់្ឹក្នាំសៅថ្នា ក្់សគ្កាមជាត្ិ(មនៃីរពាណិជ្ជក្មម)មានត្ួនទ្ីជាគ្បធានមនៃីរ១របូ គ្បធានមនៃីរ
េតីទ្ី ១រូប អនុគ្បធានមនៃីរ ១១រូប គ្បធានការោិល័យ ១៨រូប 

• ហ្វេតីផដ្លបានដ្ាំសឡងីថ្នា ក្់ និងឋាននតរេក័្តិគ្ក្បខ័ណឌ តាមអត្តី្ភាពការងារ មាន១៩៥រូប នងិគ្ត្ូវចូល
និវត្តន៍ក្ាុងឆ្ា ាំ២០២០ចាំនួន ១៦រូប។  
 

១០. ការងារអគ្គគ ធិការដ្ឋឋ ន 9 
១០.១. អធកិារកិេចរដ្ឋបាល នងិទ្ទ្ួលពាកយបណតឹ ង 

− សដ្ឋយសារសាថ នភាពជ្ាំងឺកូ្វដី្-១៩ ការចុុះស្វីអ្ិការក្ិចចគ្ត្ូវបានសលីក្សពល មនិអាចអនុវត្តបានសៅតាម
ផ្នការឆ្ា ាំ២០២០ ផដ្លគ្ត្ូវចុុះស្វីអ្ិការក្ចិចរដ្ឋបាលចាំនួន  ៤៦អងគភាព ចាំណុុះគ្ក្េួងពាណិជ្ជក្មម 

− តាមការចុុះស្វីអ្កិារក្ិចចក្នែងមក្មុនសពលជ្ាំងឺកូ្វដី្-១៩ រាត្ត្ាត្បានរក្សឃញី៖ 
• ក្ាំហុេឆគងទក្ទ់្ងនងឹការគ្រប់គ្រងការងាររដ្ឋបាលចាំនួន ២៣ចាំណុច 
• ក្ាំហុេឆគងទក្ទ់្ងនងឹការគ្រប់គ្រងគ្ទ្ពយេមបត្តិរដ្ឋចាំននួ ៤ក្រណី 

− ចុុះស្វីអ្ិការក្ចិចសដ្ឋយមនិជូ្នដ្ាំណឹងមុន១សលីក្ សលកីារងារគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសៅអងគភាពចាំណុុះទ្ីេតីការ 
− សដ្ឋុះគ្សាយបណតឹ ង ៤ក្រណីរ៖ឺ ក្រណីមិនគ្បគ្ក្ត្កី្ាុងការសេាេុីាំផត្ងតាាំងសបក្ខភាពអនុគ្បធានមនៃីរ

ពាណិជ្ជក្មម  និងវវិាទ្មុខងារសាធារណៈសៅក្ាុងមនៃីរពាណិជ្ជក្មម សខត្តេៃឹងផគ្ត្ង វវិាទ្ការងាររដ្ឋបាលមនៃីរ
ពាណិជ្ជក្មមសខត្តបាត្ដ់្ាំបង នងិវវិាទ្ដ្ី្ែីជាមួយគ្បជាពលរដ្ឋសៅក្ាុងសខត្តបនៃ យមានជ្័យ  

− សដ្ឋុះគ្សាយវវិាទ្ដ្ី្ែីជាមយួគ្បជាពលរដ្ឋសៅក្ាុងសខត្តក្ណាា ល ចបជ់ាសាថ ពរ 
− តាមដ្ឋន ពិនតិ្យ និងបូក្េរុបរបាយការណ៍ ការអនុវត្តេក្មមភាពការងារពាណិជ្ជក្មម នងិរបបគ្បជុ្ាំតាមអងគ

ភាពថ្នា ក្ជ់ាត្ ិមនៃីរពាណិជ្ជក្មមរាជ្ធាន ីសខត្ត និងេហគ្ោេសាធារណៈ ១២សលីក្ សេមីនឹង ៥៤អងគភាព 
− បានសរៀបចាំវរគបណតុ ុះបណាត លដ្ល់មហ្វនតកី្ាុងនយក្ដ្ឋឋ ន េតីព“ីលិខិត្បទ្ដ្ឋឋ នរត្ិយុត្ត នីត្ិវ ិ្ ីអ្ិការក្ចិចរដ្ឋ

បាល និងទ្ទ្ួលពាក្យបណតឹ ង” រសបៀបដនការស្វីរបាយការណ៍េសងខបការងារពាណិជ្ជក្មមពីបណាា អងគភាព
ថ្នា ក្់ជាត្ិ មនៃីរពាណិជ្ជក្មមរាជ្ធានីសខត្ត និងេហគ្ោេសាធារណៈចាំនួន  ៤សលកី្។ 

១០.២. អធិការកេិចបដេចកដទ្ស 
− ការងារតាមដ្ឋនអនុសាេន៍អងគភាពគ្ត្តួ្ពនិិត្យ ្តល់ជូ្នមនៃរីពាណិជ្ជក្មមរាជ្ធាន-ីសខត្ត៖ 

• ស្វីការតាមដ្ឋនលទ្ធ្ ល ចុុះស្វអី្ិការក្ិចចរបេអ់ងគភាពគ្ត្ួត្ពនិិត្យមួយចាំននួ និងទ្ទ្លួរបាយការណ៍ពី
មនៃីរពាណិជ្ជក្មមសខត្តចាំនួន ១៣៖ មនៃីរពាណិជ្ជក្មមសខត្តសពា្ិ៍សាត្់ សាវ យសរៀង សកាុះកុ្ង ក្ាំពងច់ម 
បនៃ យមានជ្យ័ បាត្ដ់្ាំបង ក្ាំពង់្ាំ េៃឹងផគ្ត្ង សេៀមរាប ដគ្ពផវង ឧត្តរមានជ្័យ គ្ក្សចុះ នងិសខត្តគ្ពុះវោិរ  

• បញ្ញហ ជារមួផដ្លអងគភាពគ្ត្ួត្ពិនិត្យបាន្តលអ់នុសាេន៍សដ្មីបផីក្លាំអរមួមាន៖ 
o ភាពយតឺ្ោ វក្ាុងការសរៀបចាំបញ្ជ ីសារសពីភណឌ គ្ទ្ពយេមបត្តិរដ្ឋ(ឆ្ា ាំសោល) 
o ការស្វីវញិ្ញញ បនបគ្ត្េមាគ ល់មាច េ់អចលនវត្ថុ ផដ្លេថិត្សគ្កាមការគ្រប់គ្រងសដ្ឋយមនៃីរ 
o គ្រប់េនែកឹ្ឯក្សារក្ិចចេនា គ្ត្ូវមានចុុះហត្ថសលខ្នេសងខបគ្រប់ភារីផដ្លពាក្់ព័នធនឹងការ

ចុុះហត្ថសលខ្ន នងិការអនុម័ត្ក្ិចចេនា 
o គ្ត្ូវស្វីការគ្សាវគ្ជាវរក្អាជ្ីវក្មមដ្ឋឋ ន ផដ្លសៅពុាំទន់បានសចញលិខិត្អនុញ្ញញ ត្ស្វីអាជ្ីវក្មម 
o រជ្ជសទ្យយក្រគ្ត្ូវអនុវត្តរតឹ្ត្បតិ្ការចាំណាយតាមរជ្ជសទ្យយបុសរគ្បទន។ 

− ការអភិវឌ្ឍនេមត្ថភាពស្វីអ្កិារក្ិចច៖  
• បានសរៀបចាំបណតុ ុះបណាត លសៅនឹងក្ផនែង ដ្លម់ហ្វនតអី្កិារក្ចិចសលីការងារគ្រប់គ្រងគ្ទ្ពយេមបត្តិរដ្ឋ ផដ្ល

ពាក្់ពន័ធនងឹការជ្លួ ឬេមបទនគ្ទ្ពយេមបត្តិឯក្ជ្នរបេ់រដ្ឋ និងគ្ទ្ពយេមបត្តសិាធារណៈរបេ់រដ្ឋ។  
 

9 គ្បភព៖ អោគ ្ិការដ្ឋឋ ន 



 

របាយការណ៍បកូសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០២០ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០២១  36 

• ផចក្រ ាំផលក្បទ្ពិសសា្ន៍ នីត្ិវ ិ្ ី និងឯក្សារេគ្មាប់ការងារចុុះស្វីអ្ិការក្ិចចតាមអងគភាពចាំណុុះគ្ក្េួង។  
 

ការបណតុ ុះបណាត ល និងផចក្រ ាំផលក្បទ្ពិសសា្ន៍ទាំងសនុះស្វីសឡីងចាំនួន ១០សលីក្(េរុប ២០សមា ង) 
 

១១. ការងារសវនកម្មផ្ផៃកនងុ 10 

១១.១. ការេុះដធវើសវនកម្មផ្ផៃកនងុ 
តាមផ្នការឆ្ា ាំ២០២០ ការចុុះស្វីេវនក្មមបានអនុវត្តសៅ ២៦េវនដ្ឋឋ ន(អងគភាពរងេវនក្មម) រមួមាន៖ 

 ក. អងគភាពថ្នន ក់ជារ ិ(១៦សវនដ្ឋឋ ន)  
− អរគនយក្ដ្ឋឋ នពាណិជ្ជក្មមអនតរជាត្ិ៖ ៥េវនដ្ឋឋ ន - នយក្ដ្ឋឋ នអាេុីបា េុីហវកិ្ ន/ដ្អាសម រកិ្ ន/ដ្

េហគ្បត្បិត្តិការអនតរជាត្ិ ន/ដ្អឺរ  ុប មជ្ឈមិបូព៌ា និងអាហ្វហវកិ្ និងន/ដ្្តល់ពត័្៌មាន និងស្ៃៀងផ្ទៃ ត្់ចាប ់
− អរគនយក្ដ្ឋឋ នសេវាពាណិជ្ជក្មម៖ ៣េវនដ្ឋឋ ន - ន/ដ្ក្មមេិទ្ធិបញ្ញញ  ន/ដ្ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជក្មម ន/ដ្នាំសចញ នាំចូល 
− សាខ្នការពារអាក្សគ្បីគ្បាេ់ ក្ិចចការគ្បក្តួ្គ្បផជ្ង និងបហ្វងាក បការផក្ែងបនែាំ៖ ៦េវនដ្ឋឋ ន - សាខ្នសខត្ត

ដប លិន បាត្់ដ្ាំបង ក្ណាត ល ក្ាំពង់េព ឺក្ាំពង់ឆ្ា ាំង និងសខត្តសពា្ិ៍សាត្ ់
− ត្ាំណាងពាណិជ្ជក្មមគ្បចាំរដ្ឋបាលត្ាំបន់សេដ្ឋក្ិចចពិសេេ៖  ២េវនដ្ឋឋ ន - ត្ាំបន់សេដ្ឋក្ចិចពិសេេភាាំសពញ 

និងត្ាំបន់សេដ្ឋក្ិចចពិសេេសបា យផប ត្-អូនង។  
 ែ. អងគភាពថ្នន ក់ដត្កាម្ជារិ (១០សវនដ្ឋឋ ន)៖ មនៃីរពាណិជ្ជក្មមសខត្តក្ាំពង់ឆ្ា ាំង សពា្ិ៍សាត្ ់                    
បាត្់ដ្ាំបង បនៃ យមានជ្យ័ ដប លិន ក្ាំពង់ចម ត្បូងឃមុ ាំ  ក្ណាត ល ក្ាំពង់េពឺ និងសខត្តតាផក្វ។ 
១១.២. លទ្ធផលផ្នការេុះដធវើសវនកម្មផ្ផៃកនងុ 

លទ្ធ្លដនការចុុះស្វេីវនក្មម អងគភាពថ្នា ក្់ជាត្ ិនិងថ្នា ក្់សគ្កាមជាត្ិ ផដ្លបានរក្សឃញី មានដូ្ចខ្នងសគ្កាម៖ 
 ក. លទ្ធផលបេចបុបនន 

− អងគភាពថ្នា ក់្ជាត្ិ  
• របាយការណ៍េមទិ្ធក្មម៖ ការោិល័យចាំណុុះអងគភាពមួយចាំនួនពុាំបានស្វីរបាយការណ៍ព ីេក្មមភាព

ការងាររបេ់ខែួនជាោយលក្ខណ៍អក្សរគ្បចាំផខ គ្ត្មីាេ ឆមាេ នងិឆ្ា ាំសៅសឡយី 
• ការគ្រប់គ្រងគ្បព័នធរដ្ឋបាល៖ អងគភាពខែុះ ពុាំបានផបងផចក្ និងក្ាំណត្់មុខងារភារក្ិចចជូ្នមហ្វនតី សគ្កាមឱ្វាទ្ 

ការគ្រប់គ្រងបញ្ជ ីេគ្មង់វត្តមានមហ្វនតីរាជ្ការ និងមហ្វនតីជាប់ក្ិចចេនា ពុាំទនប់ានគ្ត្មឹគ្ត្ូវសពញសលញ  
• ការ្តល់សេវាសាធារណៈជូ្នអត្ិថ្ិជ្ន រឺអនុវត្តសដ្ឋយគ្បគ្ក្ត្ីគ្បក្បសដ្ឋយការទ្ទ្ួលខុេគ្ត្ូវ សដ្ឋយ

ផឡក្សេវាមួយចាំនួនក្ាំពុងផក្លមែឱ្យបានកានផ់ត្លែគ្បសេីរ តាមការក្ាំណត្់ក្ាុងគ្បកាេរមួ េតីពី“ការ    
្តល់សេវាសាធារណៈរបេ់គ្ក្េួងពាណិជ្ជក្មម”។ 

− អងគភាពថ្នា ក់្សគ្កាមជាត្ិ  
• ចាំណូល-ចាំណាយ៖ អងគភាពរងេវនក្មមខែុះ ពុាំបានរាយការណ៍ពកីារចាំណាយគ្រប់គ្រងមនៃីរ ក្ាុង

របាយការណ៍បូក្េរុបលទ្ធ្លការងារពាណិជ្ជក្មមគ្បចាំឆ្ា ាំស្ាីជូ្នគ្ក្េួង 
• លទ្ធក្មមសាធារណៈ៖ អងគភាពមួយចាំនួនពុាំបានបាំសពញខែឹមសារឱ្យបានសពញសលញសៅក្ាុងទ្គ្មងក់្ិចច

េនា និងក្ាុងសេចក្តីផណនាំចាំសពាុះអាក្េៃងត់្ដមែ 
• ការគ្រប់គ្រងគ្ទ្ពយេមបត្តិរដ្ឋ៖ អងគភាពខែុះ ស្វកី្ិចចេនាជ្លួដ្ីឃ្ែ ាំង ពុាំបានផចងនូវគ្បការ ផ្ទក្ពិន័យ

និងទ្ទ្លួការឯក្ភាពពីគ្ក្េងួសេដ្ឋក្ចិច នងិហរិញ្ញវត្ថុ 

 
10 គ្បភព៖ នយក្ដ្ឋឋ នេវនក្មមដ ៃ្ក្ាុង  
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• ការគ្រប់គ្រងគ្បព័នធរដ្ឋបាល៖ អងគភាពខែុះពុាំបានផបងផចក្ នងិក្ាំណត្់មុខងារភារក្ចិចជូ្នមហ្វនតី សគ្កាម
ឱ្វាទ្ នងិការគ្រប់គ្រងបញ្ជ ីេគ្មង់វត្តមានមហ្វនតីរាជ្ការេុីវលិ នងិមហ្វនតីជាប់ក្ិចចេនាពុាំទន់បានគ្ត្មឹ
គ្ត្ូវនិងសពញសលញតាមអនុគ្ក្តឹ្យសលខ ៥៦ អនគ្ក្.បក្ សៅសឡយី។  

 ែ. ការតាម្ដ្ឋនការអនវុរតអនុសាសនស៍វនកម្មត្គ្គម្នុ 
ការស្វីេវនក្មមការយិបរសិចឆទ្២០១៩ បាន្តល់អនុសាេន៍មួយចាំនួនប ុផនតការអនុវត្តតាមអនុសាេន៍សៅ

មានក្គ្មិត្។ ក្ាុងឆ្ា ាំ២០២០ ការតាមដ្ឋនការអនុវត្តអនុសាេន៍បានរក្សឃញីដូ្ចខ្នងសគ្កាម៖ 
− អងគភាពថ្នា ក់្ជាត្ិ៖ អងគភាពខែុះពុាំបានផបងផចក្  និងក្ាំណត្់  មុខងារភារក្ិចចជូ្នមហ្វនតីសគ្កាមឱ្វាទ្របេ់ខែួន។ 

ការោិល័យខែុះសៅក្ាុងអងគភាព ពុាំបានស្វីរបាយការណ៍ពីេក្មមភាពការងាររបេ់ខែួនជាោយលក្ខណ៍
អក្សរគ្បចាំផខ គ្ត្ីមាេ ឆមាេ និងឆ្ា ាំ។ អងគភាពខែុះ ពុាំបានក្ត្់គ្តាលិខិត្សចញ-ចូល សៅក្ាុងសេៀវសៅ នងិ
អងគភាពខែុះសទ្ៀត្ពុាំទនប់ានគ្រប់គ្រងបញ្ជ ីេគ្មង់វត្តមានមហ្វនតីរាជ្ការេុីវលិ  និងមហ្វនតជីាបក់្ិចចេនា គ្ត្មឹ
គ្ត្ូវ និងសពញសលញតាមអនុគ្ក្ឹត្យសលខ ៥៦ អនគ្ក្.បក្ 

− អងគភាពសគ្កាមជាត្ិ៖ មានភាពយតឺ្ោ វក្ាុងការស្វបីណ័ណក្មមេទិ្ធិសលីគ្ទ្ពយេមបត្តិរដ្ឋ  អងគភាពខែុះពុាំបានស្វរីបាយ
ការណ៍គ្បចាំផខ គ្ត្មីាេ ឆមាេ និងឆ្ា ាំ  សដ្ីមបឆីែុុះបញ្ញច ាំងអាំពីទ្និា្លការងារ។ អងគភាពខែុះសទ្ៀត្ ការគ្រប់គ្រងបញ្ជ ី
វត្តមានមហ្វនតីរាជ្ការ  និងមហ្វនតជីាបក់្ិចចេនា ពុាំទនប់ានគ្ត្មឹគ្ត្ូវ នងិសពញសលញតាមអនុគ្ក្តឹ្យសលខ ៥៦ អនគ្ក្.បក្។ 

១២. សកម្មភាពការងារម្នៃីរពាណិជ្ជកម្មរាជ្ធានី ដែរត 
− សចញលិខិត្អនុញ្ញញ ត្គ្បក្បអាជ្ីវក្មម សេវាក្មម ពាណិជ្ជក្មមបានចាំនួន១  ១៧៨ សៅតាមមនៃីររាជ្ធានី សខត្ត 

ទាំង២៥ និងចាំនួន៦  ១៨៩ តាមរយៈការោិល័យគ្ចក្សចញ ចូលផត្មយួ សៅគ្ក្ុង-គ្េកុ្ ខណឌ សោលសៅ 
− សចញលិខិត្អនុញ្ញញ ត្គ្បក្បអាជ្ីវក្មម សោហៈធាតុ្ និងត្បូងថ្មមានត្ដមែជាសគ្រឿងអលងាក រេរុប ៣០៨ចាប់ 
− ្តល់ការគ្បកឹ្ាជ្ួយេគ្មួលដ្ល់ពាណិជ្ជក្រ អាជ្ីវក្រផដ្លមានបាំណងចង់បសងកតី្អាជ្ីវក្មម ការចុុះបញ្ជ ី

ពាណិជ្ជក្មម គ្ក្ុមហ ុន េហគ្ោេ ចុុះបញ្ជ ីមា ក្ នងិការសេាេុីាំវញិ្ញបនបគ្ត្បញ្ជក្់សដ្ីមក្ាំសណីត្ទ្ាំនិញ សដ្ីមបី
បងកលក្ខណៈងាយគ្េលួដ្លក់ារគ្បក្បអាជ្ីវក្មម 

− ្សពវ្ាយផណនាំពតី្គ្មូវការទ្ី្ារទាំងក្ាុងគ្េុក្ និង  ទ្ី្ ារអនតរជាត្ិ ជាពិសេេរឺទ្ាំនញិក្េិ្ល សដ្ីមបី
ត្គ្មង់ទ្េិឱ្យក្េិក្រអាចេសគ្មចចិត្តស្វីការដ្ឋាំដុ្ុះបានគ្ត្ឹមគ្ត្ូវសជ្ៀេវាងការធាែ ក្់ដថ្ែ នងិទ្ាំនិញក្ក្េៃុះ។ 

១៣. ត្កុម្ការងាររាជ្រដ្ឋឋ ភ្ិបាលេះុម្លូដ្ឋឋ ន រាជ្ធានី ដែរត   
សដ្ីមបតីាមដ្ឋនគ្ត្ួត្ពិនិត្យ នងិោាំគ្ទ្ការអនុវត្តក្មមវ ិ្ ីនសោបាយ នងិយុទ្ធសាហ្វេតចតុ្សកាណដ្ាំណាក្់កាលទ្៤ី 

របេ់រាជ្រដ្ឋឋ ភបិាល តាមរយៈការជ្ួបគ្បាគ្េយ័ផ្ទៃ លជ់ាមួយគ្បជាពលរដ្ឋ មហ្វនតីគ្ក្េួងពាណិជ្ជក្មម ចបព់ីថ្នា ក្អ់រគ
នយក្រងសឡងីសៅបានចូលរមួេក្មមភាពគ្ក្មុការងារ រាជ្រដ្ឋឋ ភិបាលចុុះមូលដ្ឋឋ ន រាជ្ធានី  សខត្ត  គ្ក្ងុ គ្េកុ្ ខណឌ  
តាមសោលសៅសរៀងៗខែួនសៅទូ្ទាំងគ្បសទ្េគ្បក្បសដ្ឋយគ្បេិទ្ធភាព និងទ្ទ្ួលខុេគ្ត្ូវខពេ់។  

ឯក្ឧត្តម សោក្ជ្ាំទវ សោក្ សោក្គ្េីផដ្លជាគ្បធាន អនុគ្បធាន ឬេមាជ្ិក្គ្ក្ុមការងារនីមួយៗ បានចូល
រមួក្ាុងសវទ្ិកាសាធារណៈសដ្ីមបពីិភាក្ា បាំភែឺ នងិ្សពវ្ ាយ ជូ្នដ្ល់គ្បជាពលរដ្ឋឱ្យបានគ្ជ្ួត្គ្ជាបនូវក្មមវ ិ្ ី
នសោបាយរបេ់រាជ្រដ្ឋឋ ភិបាល បញ្ញហ ថ្មីៗទក្់ទ្ងនឹងេថិរភាពនសោបាយ េនតិេុខ េណាត ប់ធាា ប់េងគម យុទ្ធសាហ្វេត
ពាណិជ្ជក្មម សដ្ីមបសីលកី្ក្មពេជ់្ីវភាពគ្បជាពលរដ្ឋ និងការចូលរមួសដ្ឋុះគ្សាយ េាំណូមពរ និងក្ងវល់ស្សងៗ។ ក្ាុង
ឆ្ា ាំ២០២០សនុះ េមាជ្កិ្គ្ក្ុមការងារបានចូលរមួ្សពវ្ ាយ និងសដ្ឋុះគ្សាយបញ្ញហ រមួមាន៖  

− បញ្ញហ ទ្ី្ារ ដថ្ែក្េិ្ល ការចងគ្ក្ងេមារម អាជ្ីវក្រ េមព័នធក្េិក្រ និងការផេវងរក្ទ្ី្ារជូ្នក្េិក្រ
ខ្នា ត្តូ្ច ក្ចិចេគ្មលួទ្ាំនក្់ទ្ាំនងពាណិជ្ជក្មមឆែងកាត្គ់្ពាំផដ្ន ការជ្ាំរុញផក្ដចាស្វពីិពិ្ក្មមក្េិ្លេគ្មាប ់
ទ្ី្ារក្ាុងគ្េកុ្ នងិនាំសចញ ការសគ្បីគ្បាេ់យនតការទ្ី្ារគ្ពាំផដ្នសដ្ីមបសីលីក្ក្មពេជ់្ីវភាពពលរដ្ឋ 

− ចូលរមួជ្ាំរុញការអនុវត្ត នងិសដ្ឋុះគ្សាយបញ្ញហ ទក្ទ់្ងនងឹការអនុវត្តក្មមវ ិ្ ភូីមិ ឃុាំមានេុវត្ថិភាព ការជ្ាំរុញ
ការ្តល់សេវាសាធារណៈឱ្យមានគ្បេទិ្ធភាពទន់សពលសវោ ការសដ្ឋុះគ្សាយទ្ាំនេ់ដ្ី្ែីគ្បក្បសដ្ឋយ                    
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ត្មាែ ភាព ការចូលរមួសដ្ឋយមាច េ់ការរបេ់ពលរដ្ឋក្ាុងការសាត រសហដ្ឋឋ រចនេមព័នធរូបវន័ត េគ្មាបប់សគ្មឱី្យ
្លិត្ក្មម និងេក្មមភាពពាណិជ្ជក្មមដូ្ចជា ្ែូវលាំជ្នបទ្ សាព ន អណតូ ងទ្កឹ្ គ្បឡាយទ្ឹក្ ការត្ភាជ ប ់             
បណាត ញនងិត្ដមែអរគេិនី ។ល។ 

− ្សពវ្ាយសេចក្តីផណនាំ នងិព័ត្៌មានថ្មីៗទក្ទ់្ងនងឹការអនុវត្តសោលនសោបាយរបេ់រដ្ឋឋ ភិបាល សដ្ីមបី
សឆែីយត្បនងឹបញ្ញហ ផដ្លសក្តី្មានដូ្ចជា ក្រណីបងាក រ និងទ្ប់សាក ត្ជ់្ាំងឺរកី្រាលដ្ឋលកូ្វដី្-១៩ តាមវធិាន
ការអនម័យ នងិវធិានការរក្ាេុខភាពស្សងសទ្ៀត្ដូ្ចជា ការយក្ចិត្តទុ្ក្ដ្ឋក្់ដ្ល់េុវត្ថិភាពចាំណី
អាោរ ការសគ្បីគ្បាេ់ជ្ីរីមីផដ្លមានជាត្ិពុលក្ាុងក្េិក្មម និងការអនុវត្តសោលការណ៍ក្េិក្មមលែជាសដ្ីម។ 
 

 ជារមួេមាជ្ិក្គ្ក្ុមការងារចុុះមូលដ្ឋឋ នរាជ្ធានីសខត្តរបេ់គ្ក្េួងពាណិជ្ជក្មមបានបាំសពញការងារគ្បក្បសដ្ឋយ
ការទ្ទ្ួលខុេគ្ត្ូវសដ្ឋយបានេហការេគ្មបេគ្មួល និងបនតសដ្ឋុះគ្សាយបញ្ញហ ននក្ាុងមូលដ្ឋឋ នេាំសៅស្វីឱ្យ
គ្បជាពលរដ្ឋកាន់ផត្មានការសជ្ឿទុ្ក្ចតិ្ត និងោាំគ្ទ្ពីរាជ្រដ្ឋឋ ភិបាល ផដ្លមាន សដម្តេអរគម្ហាដសនាបរី
ដរដជា ហ ុន ខសន នាយករដ្ឋម្ង្រ្នតី ជាគ្បមុខដ្កឹ្នាំ។ 
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ជ្ាំពូក២ 
ទ្ិសដៅការងារ 

ពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០២១ 
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១. អរគនាយកដ្ឋឋ នដសវាពាណិជ្ជកម្ម 11 

១.១. ការងារេុះបញ្ជពីាណិជ្ជកម្ម  
− សរៀបចាំស្វីវសិសា្នក្មមចាប់  េតីពី“េហគ្ោេពាណិជ្ជក្មម ” និងចាប់  េតីពី“វធិានពាណិជ្ជក្មម និងបញ្ជ ី

ពាណិជ្ជក្មម” សលីមាគ្តាមយួចាំនួន គ្េបតាមត្គ្មូវការចាំបាច់ និងសដ្ីមបឱី្យដ្ាំសណីរការក្ាំផណទ្គ្មង់ការចុុះ
បញ្ជ ីពាណិជ្ជក្មមថ្មី កាន់ផត្រលូន និងមានគ្បេទិ្ធភាពខពេ ់

− ដ្ឋក្់ឱ្យដ្ាំសណីរការ  មជ្ឈមណឌ លទ្ិនានយ័ថ្មី (DATA CENTER) េគ្មាប់្ ៃុក្ពត័្៌មានចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជក្មម 
ព័ត្៌មានការសេាីេុាំវញិ្ញញ បនបគ្ត្គ្បភពសដ្មីទ្ាំនញិ នងិព័ត្៌មានស្សងៗសទ្ៀត្របេ់គ្ក្េួងពាណិជ្ជក្មម 

− បនតត្ភាជ ប់គ្បព័នធចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជក្មមរបេ់គ្ក្េងួពាណិជ្ជក្មម ជាមយួនឹងគ្ក្េួង សាថ បន័ស្សងៗសទ្ៀត្ដូ្ច
ជាគ្ក្េួងសទ្េចរណ៍ គ្ក្េួងឧេាហក្មម វទិ្ាសាហ្វេត បសចចក្វទិ្ា នងិនវានុវត្តន៍ ។ល។ ផដ្លសគ្ត្ៀមខែួន
ចូលមក្ក្ាុងគ្បព័នធថ្នា លបសចចក្វទិ្ាព័ត្៌មានវទិ្ាក្ាុងដ្ាំណាក្ក់ាលទ្ី២ ខ្នងមុខសនុះ 

− ដ្ាំសណីរការការ្តលល់ិខិត្អនុញ្ញញ ត្ និងអាជាា បណ័ណពាណិជ្ជក្មមតាមគ្បព័នធសអឡចិគ្ត្នូិក្។ 
១.២. ការងារកម្មសទិ្ធិបញ្ញញ   

− បញ្ចប់ការស្វបីចចុបបនាភាពគ្បពន័ធចុុះបញ្ជ ីមា ក្ IPAS ជ្ាំននទ់្ី៤ និងបនតសលីក្ក្មពេ់ការចុុះបញ្ជ ីមា ក្តាម
គ្បព័នធេវយ័គ្បវត្តក្មម ផដ្លអនុញ្ញញ ត្ឱ្យបង់គ្បាក្ចុ់ុះបញ្ជ ីមា ក្តាមគ្បពន័ធអនឡាញ  

− បញ្ចប់ការសរៀបចាំសេចក្ាីគ្ពាងចាប់  េាីពីការេមាៃ ត្់ពាណិជ្ជក្មម  និងពត័្៌មានមិនបងាហ ញ និងសេចក្តីគ្ពាង
អនុគ្ក្ឹត្តេតីពី នីត្ិវ ិ្ ីអនុវត្តរដ្ឋបាល នងិចាប់ក្មមេិទ្ិធបញ្ញញ  

− សគ្ោងសរៀបចាំក្ិចចគ្បជុ្ាំគ្បចាំឆ្ា ាំរបេ់រណៈក្មាម ្ិការជាត្ិគ្របគ់្រងក្មមេិទ្ធិបញ្ញញ  សលីក្ទ្ី១១ 
− សគ្ោងសរៀបចាំទ្ិវាក្មមេិទ្ធិបញ្ញញ ពិភពសោក្ និងគ្ពឹត្តិការណ៍ក្មមេិទ្ធិបញ្ញញ   សៅដថ្ៃទ្ី២៦  ផខសមសា  ឆ្ា ាំ២០២១ 
− បនតេិក្ាសលីលទ្ធភាព និងអត្ថគ្បសោជ្នចូ៍លជាេមាជ្កិ្ក្ិចចគ្ពមសគ្ពៀង អនុេញ្ញញ  ឬេនធិេញ្ញញ អនតរ

ជាត្ិស្សងសទ្ៀត្ពាក្់ពន័ធនឹងក្មមេិទ្ធិបញ្ញញ  
− បនតេហការជាមួយដដ្រូអភិវឌ្ឍន៍នន ក្ាុងការសលីក្ និងអនុវត្តរសគ្មាងក្សាងមា ក្យសីោេគ្មាប់ទ្ាំនិញ 

េកាត នុពល ដូ្ចជា អងករេិររីាងគគ្ពុះវោិរ គ្ក្ូចសពា្ិ៍សាត្់ អាំបិលនិងផ្ទក អាំបលិ និងេូគ្ត្មាេ សដ្ីមបសីរៀបចាំ
ការចុុះបញ្ជ ីជាមា ក្េមាគ ល់ភូមសិាហ្វេតទ្ាំនញិ ឬមា ក្េមូហភាព 

− បនតអនុវត្តរសគ្មាងថ្នា ក្់ត្ាំបន(់AFD) េតីពកីារសលីក្ក្មពេ ់ និងការទ្ទ្ួលសាគ ល់មា ក្េមាគ ល់ភូមសិាហ្វេត
ទ្ាំនិញ េគ្មាប់គ្បសទ្េក្មពុជា ឡាវ និងមីោ ន់មា  ឆ្ា ាំ២០១៩-២០២២ 

− បនតសលីក្ក្មពេ់ចាំសណុះដ្ងឹសាធារណៈ បសងកនីេមត្ថភាពមហ្វនតី និងមហ្វនតអីនុវត្តចាប់ផ្ាក្ក្មមេិទ្ធិបញ្ញញ  និង
សាធារណជ្នទូ្សៅ គ្ពមទាំងបញ្ចូ លសៅក្ាុងក្មមវ ិ្ ីេកិ្ាសៅតាមគ្រុឹះសាថ នអប់រ ាំ តាមរាជ្ធានី សខត្ត គ្ក្ុង 

− បនតសរៀបចាំវរគបណតុ ុះបណាត លភាា ក្់ងារត្ាំណាងគ្េបចាប់ដនមាច េ់មា ក្។ 
១.៣. នាយកដ្ឋឋ ននាាំដេញ នាាំេលូ 

− បនតសរៀបចាំក្មមវ ិ្ ី និងវរគបណតុ ុះបណាត លដ្លអ់ាក្ត្ាំណាងគ្េបចាប់ក្ាុងការសេាីេុាំឯក្សារនាំសចញ-នាំចូល 
− បនត្សពវ្ាយវធិានសដ្មីក្ាំសណីត្ទ្ាំនញិ  នងិផក្លមែគ្បព័នធេវ័យគ្បវត្តក្មមវញិ្ញញ បនបគ្ត្បញ្ញជ ក្់សដ្មីក្ាំសណីត្ទ្ាំនិញ 
− បនតេហការចូលរមួចុុះអសងកត្សដ្ីមក្ាំសណីត្ទ្ាំនិញជាមួយគ្ក្ុមការងាររយដនគ្បសទ្េ្តល់ភាពអនុសគ្ោុះ 
− បនតអនុវត្តនូវេវ័យបញ្ញជ ក្់សដ្ីមក្ាំសណីត្ទ្ាំនិញទូ្ទាំងអាសា ន(ASEAN-Wide  Self-Certification AWSC) 
− បនតសរៀបចាំC/Oទ្គ្មង់ស្សងៗបផនថមក្ាុងគ្បព័នធេវ័យគ្បវត្តក្មម គ្េបតាមវធិានសដ្ីមក្ាំសណីត្ទ្ាំនិញដនគ្បសទ្េនាំចូល  
− បនតអនុវត្តគ្បព័នធេវ័យគ្បវត្តក្មមបញ្ញជ ក្់សដ្មីក្ាំសណីត្ទ្ាំនិញ(C/O) ជាមួយគ្បព័នធអាេុីរូដ្ឋ (ASYCUDA)

ជាមួយបណាត គ្បសទ្េជាេមាជ្ិក្អាសា ន 
 

11 គ្បភព ៖ អរគនយក្ដ្ឋឋ នសេវាពាណិជ្ជក្មម  
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− បនតអនុវត្តជ្ាំោនដ្ាំបូងគ្បព័នធបញ្ជ រផត្មួយជាត្េិគ្មាបក់ារសចញអាជាា បណ័ណនាំសចញ នាំចូល និងវញិ្ញញ បនបគ្ត្
រឹមប័រលីគ្បូសេេ សគ្កាមគ្បពន័ធបញ្ជ រផត្មយួជាត្(ិNSW) តាមរយៈសរហទ្ាំព័រ www.nsw.gov.kh 

− បនតចូលរមួក្ិចចគ្បជុ្ាំគ្បចាំគ្ត្ីមាេ រវាងគ្ក្ុមការងារគ្ក្េួងពាណិជ្ជក្មម គ្ក្េួងការងារ នងិបណតុ ុះបណាត ល
វជិាជ ជ្ីវៈ រសគ្មាងសរាងចគ្ក្កានផ់ត្គ្បសេីរ(ILO/BFC) និងេមារមសរាងចគ្ក្កាត្់សដ្រសៅក្មពុជា(GMAC) 

− បនតចូលរមួក្ិចចគ្បជុ្ាំរណៈក្មមការគ្បឹក្ាការងារ Labor Advisory Committee (LAC) 
− បនតចូលរមួក្ិចចគ្បជុ្ាំរណៈក្មមការគ្បឹក្ារសគ្មាង Project Advisory Committee (PAC) 
− បនតចូលរមួក្ិចចគ្បជុ្ាំជាមយួរណៈក្មមការេគ្មាប់សដ្ឋុះគ្សាយបញ្ញហ កូ្ដ្ក្មម  នងិបាតុ្ក្មមសៅតាមគ្រប់មុខេញ្ញញ  
− បនតចូលរមួរាល់ក្ចិចគ្បជុ្ាំពាក្់ពន័ធនឹងវធិានសដ្ីមក្ាំសណីត្ទ្ាំនិញ ផដ្លអនុវត្តក្ាុងត្ាំបន ់និងដដ្រូ 
− សរៀបចាំអភិវឌ្ឍគ្បព័នធស្ៃៀងផ្ទៃ ត្វ់ញិ្ញញ បនបគ្ត្សដ្ីមក្ាំសណីត្ទ្ាំនញិ(Verification System) ជាមួយអាសា ន 
− បនតចុុះបញ្ជ ីអាក្នាំសចញសៅកាន់ទ្ី្ារេហភាពអឺរ  បុ គ្បសទ្េេ វីេ ន័រផវេ និងត្ួក្រី(REX System) 
− បនតសរៀបចាំត្ភាជ ប់គ្បព័នធេវយ័គ្បវត្តក្មមវញិ្ញញ បនបគ្ត្សដ្ីមក្ាំសណីត្ទ្ាំនិញជាមួយ្នោរេគ្មាប់ទូ្ទត្ត់ាម

គ្បព័នធសអឡចិគ្ត្ូនកិ្(E-payment)។ 
១.៤. រាំណាងពាណិជ្ជកម្មត្បចាំរដ្ឋបាលរាំបន់ដសដ្ឋកិេចពិដសស  

− បនត្សពវ្ ាយពីវធិានសដ្ីមក្ាំសណីត្ទ្ាំនិញ ការសគ្បីគ្បព័នធ REX (Registered Exporter System-REX) 
និងផណនាំអាំពីផបបបទ្សេាីេុាំវញិ្ញញ បនបគ្ត្បញ្ញជ ក្់សដ្ីមក្ាំសណីត្ទ្ាំនិញគ្រប់ទ្គ្មង់ តាមគ្បព័នធេវ័យគ្បវត្តក្មម 

− បនតេហការ ជាមយួត្ាំណាងគ្ក្េួង សាថ បន័ពាក្់ពន័ធ ចុុះស្វអី្ិការក្ិចចសរាងចគ្ក្ គ្ត្ួត្ពនិតិ្យការនាំចូលវត្ថុ 
ធាតុ្សដ្ីម និងពនិិត្យទ្ាំនិញ មុនស្វីការនាំសចញ 

− បនតេហការ ជាមួយត្ាំណាងគ្ក្េួង សាថ ប័នពាក្់ពន័ធ សដ្ឋុះគ្សាយវវិាទ្ក្មមក្រ និងមាច េ់សរាងចគ្ក្ 
− បនត្សពវ្ ាយលិខតិ្បទ្ដ្ឋឋ នរត្ិយុត្តផដ្លពាក្់ព័នធនឹងការនាំសចញទ្ាំនញិ 
− បនតចូលរមួគ្បជុ្ាំជាមួយត្ាំណាងគ្ក្េួង សាថ ប័នពាក្់ពន័ធ សដ្ីមបផីេវងយល់បផនថមអាំពដី្ាំសណីរការដនត្ាំបន់

សេដ្ឋក្ិចចពិសេេ ចាប់ នីត្ិវ ិ្ ី ផបបបទ្ នងិបញ្ញហ ស្សងៗសទ្ៀត្ 
− បនតសចញវញិ្ញញ បនបគ្ត្បញ្ញជ ក្់សដ្ីមក្ាំសណីត្ទ្ាំនញិ នងិឯក្សារឧបេមព័នធជូ្នដ្ល់អាក្នាំសចញ តាមការសេាីេុាំ។ 

២. អរគនាយកដ្ឋឋ នពាណិជ្ជកម្មកនងុត្បដទ្ស 12 

២.១. ការងារនរីិកម្ម 
− បញ្ជូ នសេចក្ាីគ្ពាងចាប់ េាពីី “ក្ិចចេនាពាណិជ្ជក្មម  ” សដ្ីមបពីិភាក្ាក្គ្មិត្អនារគ្ក្េងួ  និងេុាំឆែងក្ិចច

គ្បជុ្ាំសពញអងគរណៈរដ្ឋមហ្វនាី គ្ពមទាំងបញ្ជូ នសៅេុាំការពនិិត្យនិងអនុម័ត្ពសីាថ ប័ននីត្ិបបញ្ញត្តិ 
− បនាសរៀបចាំ នងិបញ្ជូ នសេចក្ាីគ្ពាងចាប ់ េាពីី “ភាា ក្ង់ារពាណិជ្ជក្មម  ”សៅទ្ីេាកីាររណៈរដ្ឋមហ្វនាីសដ្មីបបីនានីត្ិវ ិ្  ី
− សគ្ត្ៀមសរៀបចាំសេចក្ាីគ្ពាងវសិសា្នក្មមចាប់ពាណិជ្ជក្មមមយួចាំនួនសៅតាមការចាំបាច ់
− បនាការងារចុុះបញ្ជ ីត្មកលល់ិខតិ្ជូ្នដ្ាំណឹងដនគ្បត្បិត្តិការផដ្លមានក្ចិចធាននិងការស្វទី្ាំសនីបក្មមគ្បព័នធ 

ត្មកល់លិខិត្ជូ្នដ្ាំណឹងដនគ្បត្ិបត្តិការផដ្លមានក្ិចចធាន(www.setfo.gov.kh )គ្ពមទាំងពគ្ងឹងយនតការ
សក្ៀរររគ្បមូលចាំណូលឱ្យកានផ់ត្មានគ្បេិទ្ធភាព។ 

២.២. ការងារអភ្វិឌឍន៍វសិយ័ឯកជ្ន 
− បនតបញ្ជូ នមហ្វនតីចូលរមួវរគបណតុ ុះបណាត ល នងិេិកាខ សាោ ក្ាុង និងសគ្ៅគ្បសទ្េ 
− បនតគ្រប់គ្រងេមាា រៈការោិលយ័ បញ្ជ ីវត្តមាន លខិិត្សចញ-ចូល នងិសរៀបចាំលខិិត្រដ្ឋបាលស្សងៗ 
− បនតតាមដ្ឋនរបាយការណ៍ េតពី“ីដថ្ែទ្ាំនិញចាំបាច់គ្បចាំជ្ីវភាព” និងការេតុក្គ្េូវ-អងករតាមបណាត សខត្ត ដថ្ែ

សគ្បងឥនធនៈ និងេនៃេសន៍ដថ្ែទ្ាំនិញចាំបាច់គ្បចាំជ្ីវភាពសលទី្ី្ាររាជ្ធានីភាាំសពញ 
 

12 គ្បភព៖ អរគនយក្ដ្ឋឋ នពាណិជ្ជក្មមក្ាុងគ្បសទ្េ 

http://www.setfo.gov.kh/
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− បនតតាមដ្ឋន  និងបូក្េរុបរបាយការណ៍ដនការអនុវត្តសចញលិខិត្អនុញ្ញញ ត្ស្វីអាជ្ីវក្មម  ពាណិជ្ជក្មម  សេវា
ក្មម  និងលិខិត្អនុញ្ញញ ត្ស្វីអាជ្ីវក្មមសោហៈធាតុ្ ត្បូងថ្មមានត្ដមែជាសគ្រឿងអលងាក រ  របេម់នៃីពាណិជ្ជក្មម
រាជ្ធានី សខត្ត សដ្ីមបធីានគ្បេិទ្ធភាពដនការស្វីគ្បត្ិភូក្មមពថី្នា ក្់ជាត្ិសៅថ្នា ក្់សគ្កាមជាត្ ិ

− បនតតាមដ្ឋនរបាយការណ៍  េតីពបីញ្ញហ គ្បឈម-េាំណូមពរ  នងិទ្ាំនិញេកាត នុពលគ្បចាំផខរបេ់មនៃីរពាណិជ្ជក្មម 
− បនតសរៀបចាំសបាុះសឆ្ា ត្អាណត្តថិ្មី និងអាណត្តិបនតរបេម់ណឌ លេភាពាណិជ្ជក្មមរាជ្ធានី សខត្ត នងិសរៀបចាំ

េិកាខ សាោ្សពវ្ាយអាំពីអត្ថគ្បសោជ្ន៍ដនេភាពាណិជ្ជក្មម សដ្ីមបជី្ាំរុញឱ្យបសងកតី្នូវមណឌ លេភា
ពាណិជ្ជក្មមថ្មីៗ  និងត្ាំណាងេភាពាណិជ្ជក្មមក្មពុជាសៅសគ្ៅគ្បសទ្េ 

− សរៀបចា្ំ សពវ្ាយ អាំពីភារក្ិចច បទ្បញ្ញជ ដ្ៃក្ាុង និងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលដ្ល់េភាពាណិជ្ជក្មមរាជ្ធានី សខត្ត 
− បនត្សពវ្ ាយពីសារគ្បសោជ្ន៍ ដនការសរៀបចាំេមារម ពាក្់ព័នធនងឹគ្បកាេ ឬចាបទ់ាំងឡាយ ទក្ទ់្ង

ដ្ល់ការបសងកីត្េមារម និងចុុះជ្ួយសរៀបចាំបសងកីត្េមារមអាជ្ីវក្មមពាណិជ្ជក្មម សៅតាមរាជ្ធានី សខត្ត 
− សរៀបចាំេិកាខ សាោ  នងិ្សពវ្ាយយុទ្ធសាហ្វេតអភិវឌ្ឍន៍វេិយ៍េូគ្ត្ នងិ្លតិ្្លេូគ្ត្ និងយុទ្ធនការ

ជ្ាំរុញសគ្បីគ្បាេ់្ លិត្្លស្វអីាំពីេូគ្ត្ 
− បនតចុុះគ្សាវគ្ជាវ គ្បមូលទ្និានយ័្លិត្្លេកាត នុពលតាមបណាត សខត្ត 
− សរៀបចាំេិកាខ សាោ  េតពីី“ការបាំសពញលក្ខខណឌ ត្គ្មូវដនរបាាំងបសចចក្សទ្េពាណិជ្ជក្មម  ”ដូ្ចជា៖  រុណភាព

េុវត្ថិភាពចាំណីអាោរ ការសវចខចប់ ការដ្ឋក្់សាែ ក្េញ្ញញ   នងិភេតុភារក្មមដន្លិត្្លេកាត នុពល។ 
២.៣. ការងារខផនការ សថរិិ និងព័រ៌មានវទិ្ា 

− គ្បមូល និងចងគ្ក្ង សដ្មីបសី្វីការ្សពវ្ាយជា្ែូវការនូវឯក្សារេតពីី ផ្នការយុទ្ធសាហ្វេតអភិវឌ្ឍន៍
ពាណិជ្ជក្មម “្.យ.អ.ព ២០១៩-២០២៣” ទាំងសៅថ្នា ក្ជ់ាត្ិ និងថ្នា ក្់សគ្កាមជាត្ ិ

− សរៀបចាំរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពដនការអនុវត្ត ្.យ.អ.ព “២០១៩ -២០២៣” សដ្មីបសី្វីការបណតុ ុះបណាត ល
ផចក្រ ាំផលក្បទ្ពិសសា្ន៍ េតីព“ីការក្សាង ការតាមដ្ឋនគ្ត្ួត្ពិនិត្យ នងិវាយត្ដមែ” 

− គ្បមូល នងិចងគ្ក្ងទ្ិនាន័យ នាំសចញ នាំចូល តាមគ្បពន័ធអនុសគ្ោុះពាណិជ្ជក្មម  េថិត្ិដថ្ែទ្ាំនិញ និងសគ្បង
ឥនធនៈសលីទ្ី្ារ សដ្មីបសី្វីការសបាុះពុមព្ ាយជាគ្ពតឹ្តិបគ្ត្ពត័្ម៌ានពាណិជ្ជក្មម សរៀងរាលព់ីរេបាត ហ៍មតង 

២.៤. ការងារអនុវរតរដត្មាងជ្ាំរញុទ្ីផារសត្មាប់កសកិម្មខ្នន ររូេ 
− បនតជ្ាំរុញការសក្ៀរររគ្រួសារក្េិក្រសោលសៅគ្បមាណ ១៣  ០៧៥គ្រួសារ សទ្ៀត្សេមីនឹង១៧,៥%សដ្ីមបី្ ន 

សៅបហ្វងគប់១០០%  ដនគ្រួសារក្េិក្រសោលសៅេរុបចាំនួន  ៧៥  ០០០គ្រួសារ ក្ាុងគ្ត្ីមាេទ្ី១ ឆ្ា ាំ ២០២១ 
− បនតេគ្មបេគ្មលួជាមយួវេិយ័ឯក្ជ្នសដ្ីមបពីគ្ងីក្ទ្ី្ ារក្ាុងគ្េុក្តាមរយៈការពគ្ងឹង និងពគ្ងីក្ក្ចិច

េនាទ្ិញ-លក្់ នងិការនាំសចញសៅសគ្ៅគ្បសទ្េ សដ្ឋយសរៀបចាំឱ្យមានការចុុះអនុេសរណៈសោរយលប់នត 
ក្ាុងសនុះរសគ្មាងមានផ្នការចុុះអនុេសរណៈសោរយល់ជាមួយ បណាត គ្ក្ុមហ ុន និងសរាងមា េុីនក្ិនគ្េូវ
ចាំនួន៦ គ្ក្ុមហ ុនទ្ិញបផនែចាំនួន ៥ និងគ្ក្មុហ ុន្គត្់្គងធ់ាតុ្ចូលក្េកិ្មមចាំនួន៤ បផនថមសទ្ៀត្ 

− បនតោាំគ្ទ្សរៀបចាំសាងេង់សហដ្ឋឋ រចនេមព័នធសាធារណៈជូ្នគ្ក្ុមក្េកិ្រ្លតិ្ េមារមក្េិក្រ ឬេហ-
រមន៍ក្េិក្មម តាមរយៈការសគ្បីគ្បាេ់មូលនិ្អិភិវឌ្ឍន៍វេិយ័(SDF) ដូ្ចជា៖ ការសាងេង់ទ្ីក្ផនែង
េគ្មាប់ោងេមាែ ត្ សវចខចប់ និង ការស្វីចាំណាត្់ថ្នា ក្់បផនែ ទ្ីតាាំងគ្បមូល្តុ ាំទ្ិញលក្់្លតិ្្លបផនែ មាន់
ផគ្េ និង្លិត្្លចគ្មុុះស្សងៗសទ្ៀត្ ការសរៀបចាំគ្បព័នធសគ្សាចគ្េពអណតូ ងទ្កឹ្បាំពាក្់សដ្ឋយគ្បព័នធពនែឺ
គ្ពុះអាទ្តិ្យ និងការសាងេងេ់ត្តឃ្ត្ដ្ឋឋ នមាន់ផគ្េចាំននួ  ១៥២ ក្ផនែងបផនថមសទ្ៀត្ 

− បនតោាំគ្ទ្ និងជ្ួយេគ្មបេគ្មួលក្េិក្រខ្នា ត្តូ្ច និងេហគ្ោេ្ុនតូ្ច និងម្យម ក្ាុងការសរៀបចាំផ្នការ 
វនិិសោរ និងេាំសណីរសគ្មាងវនិិសោរ  សដ្ីមបសីេាីេុាំថ្វកិាហរិញ្ញបបទនឥត្េាំណង គ្ចក្ទ្១ី(Window I) 
និងគ្ចក្ទ្ី២ (Window II)ក្ាុងទ្ាំហាំថ្វកិាគ្បចាំឆ្ា ាំចាំនួនគ្បមាណមយួោនដុ្ោែ រេហរដ្ឋអាសម រកិ្ 
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− បនតសរៀបចាំ្ារចុងេបាត ហ៍ឱ្យមាននិរនតរភាព សដ្ឋយបសងកីនគ្បសភទ្បផនែេុវត្ថិភាព និងេររីាងគរបេ់ក្េិក្រ
្លិត្ ទាំងបរមិាណ រុណភាព និងការសវចខចប់គ្បក្បសដ្ឋយសសាភណ័ភាព  

− បនតេគ្មបេគ្មលួជាមយួវេិយ័សាធារណៈ និង ដដ្រូអនុវត្តរសគ្មាងទាំងអេ ់ក្ាុងការជ្ាំរុញ នងិពសនែឿន
ការអនុវត្តេក្មមភាពរសគ្មាងឱ្យេសគ្មចបានសៅតាមផ្នការេក្មមភាពនងិថ្វកិាឆ្ា ាំ២០២១ ផដ្លបាន
អនុម័ត្សដ្ឋយគ្ក្េងួសេដ្ឋក្ិចចនិងហរិញ្ញវត្ថុ និងមូលនិ្ ិអនតរជាត្ិេគ្មាប់អភិវឌ្ឍន៍ក្េកិ្មម (IFAD)។ 
 

៣. អរគនាយកដ្ឋឋ នពាណិជ្ជកម្មអនតរជារិ 13 
៣.១. ការងារសមាហរណកម្មដសដ្ឋកិេចរាំបន ់អនុរាំបន់ និងផ្ដ្រ ូ

− សេាីេុាំេចច ប័នពីរដ្ឋេភា នងិគ្ពឹទ្ធេភា េគ្មាបក់្ិចចគ្ពមសគ្ពៀងពាណិជ្ជក្មមសេវាក្មមអាសា ន(ATISA)  
ក្ិចចគ្ពមសគ្ពៀងភាពជាដដ្រូសេដ្ឋក្ិចចគ្រប់គ្ជ្ុងសគ្ជាយត្ាំបន(់RCEP)   ក្ិចចគ្ពមសគ្ពៀងគ្ក្បខណ័ឌ េតីពី“ក្ចិច
េគ្មួលពាណិជ្ជក្មមឆែងកាត្់គ្ពាំផដ្នសដ្ឋយពុាំសគ្បគី្បាេគ់្ក្ដ្ឋេសាា មេគ្មាបត់្ាំបន់អាេុីបា េុីហវកិ្ និងក្ចិច 
គ្ពមសគ្ពៀងពាណិជ្ជក្មមសេរសីទ្វភារី ក្មពុជា-ចនិ 

− បញ្ចប់ក្ចិចចរច និងសរៀបចាំចុុះហត្ថសលខ្នសលីក្ិចចគ្ពមសគ្ពៀងពាណិជ្ជក្មមសេរកី្មពុជា-កូ្សរ    
− សរៀបចាំក្ិចចគ្បជុ្ាំចរចបនតបនៃ ប ់និងចុុះហត្ថសលខ្នសលកី្ិចចគ្ពមសគ្ពៀងពាណិជ្ជក្មម ក្មពុជា-បងក់ាែ ផដ្េ  
− ស្វីជាមាច េ់្ ៃុះសរៀបចាំក្ចិចគ្បជុ្ាំរណៈក្មាម ្កិារេគ្មបេគ្មលួសេវាក្មមអាសា នសលកី្ទ្៤ី៨  សៅសខត្តសេៀមរាប 
− សរៀបចាំសេចក្តីគ្ពាងក្ចិចគ្ពមសគ្ពៀងថ្មី េគ្មាប់ជ្ាំនេួឱ្យក្ចិចគ្ពមសគ្ពៀងពាណិជ្ជក្មមក្មពុជា-ឥណាឌ  ផដ្លបាន

ចុុះហត្ថសលខ្នកាលពីដថ្ៃទ្ី៦ ផខវចិឆិកា ឆ្ា ាំ២០០២ 
− ស្វីបចចុបបនាភាពពត័្៌មានផ្នការសមេគ្មាបក់ារអភិវឌ្ឍេងគម-សេដ្ឋក្ិចចត្ាំបន ់CLV ដ្លឆ់្ា ាំ២០២០ សដ្ឋយ

េហការជាមយួអនតរគ្ក្េួង បញ្ជូ នសៅភារីសវៀត្ណាម ស្វីការបូក្េរុបបញ្ចូ លពត័្ម៌ានទាំងបីគ្បសទ្េ          
សដ្ីមបសីរៀបចាំសេចក្តីគ្ពាងផ្នការសមថ្មី េគ្មាប់ការអភិវឌ្ឍេងគម-សេដ្ឋក្ិចចត្ាំបន់ CLV ដ្ល់ឆ្ា ាំ២០៣០ 
ដ្ឋក្់ជូ្នថ្នា ក្់ដ្ឹក្នាំអនុម័ត្ក្ាុងក្ិចចគ្បជុ្ាំក្ាំពូល CLV សលកី្ទ្១ី២ ឆ្ា ាំ២០២២ ផដ្លក្មពុជាស្វីជាមាច េ់្ ៃុះ 

− បនតចរចបញ្ចប់ក្ចិចគ្ពមសគ្ពៀងពាណិជ្ជក្មមតាមគ្ពាំផដ្នរវាងក្មពុជា-សវៀត្ណាម 
− េិក្ាលទ្ធភាពបសងកីត្ក្ចិចគ្ពមសគ្ពៀងពាណិជ្ជក្មមសេរសីទ្វភារជីាមួយគ្បសទ្េដដ្រូស្សងសទ្ៀត្ដូ្ចជា៖ ជ្ប ុន 

ម ុងសោគ លី ឥណាឌ  ជាសដ្ីម គ្េបតាមសោលនសោបាយចតុ្សកាណដ្ាំណាក្់កាលទ្ី៤ របេ់រាជ្រដ្ឋឋ ភិបាលក្មពុជា 
− េហការសរៀបចាំ  “សវទ្ិកាសេដ្ឋក្ិចច និង្ុរក្ិចចអាេុី-អឺរ  ុបសលកី្ទ្ី១” គ្េបោា នងឹក្ិចចគ្បជុ្ាំ ASEM13 ផដ្ល

ក្មពុជានងឹស្វីជាមាច េ់្ៃុះសៅចុងឆ្ា ាំ២០២១សនុះ 
− សរៀបចាំគ្ក្ុមការងារ និងក្ចិចការេាំខ្នន់ៗ សៅសគ្កាមេេរេតមាសេដ្ឋក្ចិចេគ្មាប់សគ្ត្ៀមលក្ខណៈសពលក្មពុជា 

ស្វីជាមាច េ់្ ៃុះអាសា ននឆ្ា ាំ២០២២ 
− បនតចូលរមួោ ងេក្មមក្ាុងក្ចិចគ្បជុ្ាំននដូ្ចជា៖  SEOM, HLTF, JCM, AEM, Summit, ASEAN-EU 

FTA, CLV, CLMV, AMEICC, ACMECS, GMS ។ល។  ក្ដូ៏្ចជាក្ចិចគ្បជុ្ាំសទ្វភារីក្ាុងសោលសៅបនតពគ្ងីក្
ការស្វីេមាហរណក្មមសេដ្ឋក្ចិចនិងពាណិជ្ជក្មមសៅក្ាុងត្ាំបន់។ 

៣.២. ការងារកិេចសហត្បរិបរតិការដសដ្ឋកិេច ពាណិជ្ជកម្មជាម្យួអឺរ ៉ាបុ ម្ជ្ឈមិ្បូព៌ា នងិអាង្រ្ហវកិ 
− សរៀបចាំក្ចិចគ្បជុ្ាំសលកី្ទ្២ី ដនគ្ក្មុការងារជាន់ខពេក់្មពុជា-រុេសុ ីសដ្មីបជី្ាំរុញរសគ្មាងវនិិសោររមួរវាង ក្មពុជា-រុេសុ ី
− បនតទ្ាំនក្់ទ្ាំនងជាមួយភារីរុេស ី  សដ្មីបផីេវងរក្លទ្ធភាព ក្ាុងការចប់ស្តីមការចរចក្ិចចគ្ពមសគ្ពៀង 

ពាណិជ្ជក្មមសេរជីាមួយេហភាពសេដ្ឋក្ិចច អាេុី-អឺរ  ុប (EAEU) 

 
13 គ្បភព៖ អរគនយក្ដ្ឋឋ នពាណិជ្ជក្មមអនតរជាតិ្ 
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− បនតេហការជាមួយភារីរូមា ន ី សដ្ីមបពីនិិត្យសរៀបចាំសេចក្តគី្ពាងអនុេសរណៈ េតពីីការជ្ាំរុញសេដ្ឋក្ចិច  
ពាណិជ្ជក្មមនងិវនិិសោរ និងបសងកីត្រណៈក្មាម ្ិការពាណិជ្ជក្មមចគ្មុុះ(Joint Trade Committee) 

− ពសនែឿនដ្ាំសណីរការចុុះហត្ថសលខ្នសលីអនុេសរណៈសោរយល់ោា េតពីី “ក្ិចចេហគ្បត្បិត្តិការសលីវេិ័យ
សេដ្ឋក្ិចច ពាណិជ្ជក្មម រវាងក្មពុជា អាផេ ដបហសង់” 

− សរៀបចាំក្ិចចគ្បជុ្ាំសលីក្ទ្ី១ ដនគ្ក្ុមការងាររមួេគ្មាប់រណៈក្មមការចគ្មុុះ ដនក្ចិចេហគ្បត្ិបត្តកិារវេិយ័ 
សេដ្ឋក្ិចចក្មពុជា ហុងគ្រី តាមរយៈគ្បព័នធវសីដ្អូ 

− ជ្ាំរុញការបសងកតី្គ្ក្ុមការងាររមួរណៈក្មមការចគ្មុុះដនក្ិចចេហគ្បត្ិបត្តកិារសលីវេិយ័សេដ្ឋក្ិចចសដ្ីមបអីនុវត្ត
ក្ិចចគ្ពមសគ្ពៀង េតពី“ីក្ិចចេហគ្បត្ិបត្តិការសេដ្ឋក្ចិច វទិ្ាសាហ្វេត និងបសចចក្សទ្េ” រវាងក្មពុជា-ប ុលោគ រ ី

− សរៀបចាំក្ិចចគ្បជុ្ាំគ្ក្ុមការងារជ្ាំនញ(Expert Group Meeting)សដ្ីមបសីគ្ត្ៀមសរៀបចាំក្ចិចគ្បជុ្ាំសលីក្ទ្ី៣ រវាង
ក្មពុជានងិរណៈក្មមការសេដ្ឋក្ិចចអឺរ  ុប-អាេុី(រ.អ.អ.េ) 

− េគ្មបេគ្មួលនិងសរៀបចាំក្ិចចគ្បជុ្ាំសលីក្ទ្ី៤ ដនរណៈក្មាម ្ិការចគ្មុុះេតីពីក្ិចចេហគ្បត្ិបត្តិការពាណិជ្ជ-
ក្មម និងសេដ្ឋក្ិចច រវាងក្មពុជា និងសបឡារុេ សៅសបឡារុេ 

− េគ្មបេគ្មួលក្ាំណត្់កាលបរសិចឆទ្ជាក្់ោក្់ សដ្ីមបសីរៀបចាំសេចក្តីគ្ពាងរសបៀបវារៈ និងក្ាំណត្់សហតុ្រមួក្ចិច
គ្បជុ្ាំេគ្មាប់ក្ិចចគ្បជុ្ាំសលីក្ទ្២ី ដនរណៈក្មាម ្ិការពាណិជ្ជក្មមចគ្មុុះ រវាងក្មពុជា-កូ្ផវ  ត្ សៅរដ្ឋកូ្ផវ  ត្ 

− េគ្មបេគ្មួលសរៀបចាំក្ិចចគ្បជុ្ាំសលីក្ទ្ី៣ ដនរណៈក្មមការសេដ្ឋក្ិចចចគ្មុុះរវាងក្មពុជា-ត្កួ្រី សៅក្មពុជា និង 
បនតេហការនិងទ្ាំនក្ទ់្ាំនងជាមួយអនតរគ្ក្េងួពាក្់ព័នធ  សដ្ីមបបីសងកីត្យុទ្ធសាហ្វេតចាំបាចន់ន  េាំសៅពគ្ងកី្
ទ្ាំហាំពាណិជ្ជក្មមសទ្វភារីក្មពុជា-ត្ួក្រីឱ្យ្នដ្ល់  ១ ០០០ោនដុ្ោែ រអាសម រកិ្ 

− ពសនែឿនបញ្ចប់សេចក្តីគ្ពាងក្ិចចគ្ពមសគ្ពៀងេតពីី ក្ិចចេហគ្បត្បិត្តិការសេដ្ឋក្ិចច ពាណិជ្ជក្មម  និងបសចចក្សទ្េ 
រវាងក្មពុជា កាតា និងពិនិត្យលទ្ធភាពចុុះហត្ថសលខ្នតាមកាលបរសិចឆទ្ដ្៏េមគ្េប 

− បនតការងារជាមួយគ្ក្ុមបសចចក្សទ្េដនគ្បសទ្េ (Mauritius) ផដ្លមានបាំណងមក្ទ្េសនក្ិចចសៅក្មពុជា 
− សរៀបចាំសេចក្តីគ្ពាងក្ិចចគ្ពមសគ្ពៀងេតីពី  “ក្ិចចេហគ្បត្ិបត្តកិារសេដ្ឋក្ិចច និងពាណិជ្ជក្មម រវាងក្មពុជា និង 

រដ្ឋឋ ភិបាលដនអារា ប សីាអូឌ្ីត្ និងស្ាីជូ្នភារីអារា ប ីសាអូឌ្ីត្ សដ្ីមបពីិនតិ្យនិង្តល់សោបលត់្ប។ 
៣.៣. ការងារសហត្បរបិរតិការពាណិជ្ជកម្មជាម្យួទ្វីបអាដម្៉ារកិ  

− បនតេហការ និងភាជ ប់ទ្ាំនក្់ទ្ាំនងដដ្រូពាណិជ្ជក្មមរវាងក្មពុជា និងបណាត គ្បសទ្េសៅក្ាុងទ្វីបអាសម រកិ្ 
− សរៀបចាំទ្ទ្លួរណៈគ្បត្ិភូគ្ក្ុមគ្បឹក្ា្ុរក្ិចចេហរដ្ឋអាសម រកិ្ អាសា ន មក្បាំសពញទ្េសនក្ចិចសៅក្មពុជា 
− បនតតាមដ្ឋនវឌ្ឍនភាពដនក្ចិចគ្បជុ្ាំ  េតីពី“ក្ចិចគ្ពមសគ្ពៀងគ្ក្បខ័ណឌ វនិិសោរ និងពាណិជ្ជក្មម រវាងរាជ្រដ្ឋឋ -

ភិបាលក្មពុជា នងិេហរដ្ឋអាសម រកិ្ សលីក្ទ្ី៦ នងិក្ិចចេនៃន  េតីពី“ភាពគ្បក្ួត្គ្បផជ្ង និងក្ាំសណីនសេដ្ឋ
ក្ិចច រវាងក្មពុជា នងិេហរដ្ឋអាសម រកិ្” សៅេហរដ្ឋអាសម រកិ្ នសពលខ្នងមុខ 

− េិក្ាគ្សាវគ្ជាវសោលនសោបាយទ្ី្ារ និង្លតិ្្លេកាត នុពលផដ្លក្មពុជានាំសចញសៅបណាត គ្បសទ្េក្ាុង 
ទ្វីបអាសម រកិ្ និងសរៀបចាំេិកាខ សាោ្សពវ្ាយ េតីពី “ការនាំសចញសៅកាន់បណាត គ្បសទ្េក្ាុងទ្វីបអាសម រកិ្”។ 

៣.៤. ការងារសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មពភិ្ពដោក 
− បនតការសគ្ត្ៀមសរៀបចាំឯក្សារេគ្មាប់ចូលរមួេនាិេទី្ថ្នា ក្់រដ្ឋមហ្វនតីអងគការWTO សលីក្ទ្១ី២ នងិតាមដ្ឋន

វឌ្ឍនភាពដនក្ិចចគ្បជុ្ាំសលីវេិយ័ពាក្់ព័នធ និងសគ្ត្ៀមសរៀបចាំក្ចិចគ្បជុ្ាំជាមយួអនតរគ្ក្េួង សាថ ប័ន 
− បនតការងារពនិិត្យ្តល់សោបល់ សរៀបចាំេុនៃរក្ថ្ន និងឯក្សារពាក្់ពន័ធ នងិេគ្មបេគ្មលួជាមួយគ្ក្េងួ 

សាថ ប័នពាក្់ព័នធ្ តល់ធាតុ្ចូល សលីសេចក្តីគ្ពាងសេចក្តីផថ្ែងការណ៍ និងក្ាំណត្់ទ្ាំនក្ទ់្ាំនងពាក្់ព័នធនងឹ                            
វេិ័យននសគ្កាមគ្ក្បខណ័ឌ WTO និងក្ិចចគ្បជុ្ាំស្សងៗសទ្ៀត្សគ្កាមគ្ក្បខណ័ឌ អងគការអនតរជាត្ិពាក្់ពន័ធនឹង
វេិ័យសេដ្ឋក្ិចច ពាណិជ្ជក្មម ដូ្ចជា UNCTAD, WEF នងិUNIDO ជាសដ្មី 
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− សគ្ត្ៀមសរៀបចាំ្តល់ព័ត្៌មានក្ិចចគ្ពមសគ្ពៀងពាណិជ្ជក្មមសេររីវាងក្មពុជា និងចនិ សៅWTO 
− បនតតាមដ្ឋនវឌ្ឍនភាព  ដនដ្ាំសណីរការសេុីបអសងកត្ក្រណីលក្ប់ងខូចដថ្ែ នងិការសចញសេចក្តេីសគ្មចបនតបនៃ ប់

របេ់គ្ក្េងួពាណិជ្ជក្មមអាសម រកិ្ សលីក្រណី្លិត្្លពូក្្លិត្សៅក្មពុជា 
− បនតតាមដ្ឋនការចុុះហត្ថសលខ្នរបេ់េមាជ្ិក្អាសា ន  នងិក្មពុជា  សលពីិ្ីសារយនតការសដ្ឋុះគ្សាយវវិាទ្

ពាណិជ្ជក្មមអាសា ន(EDSM) និងសគ្ត្ៀមសរៀបចាំនីត្ិវ ិ្ កី្ាុងគ្េុក្ 
− បនតការងារសរៀបចាំលិខិត្បទ្ដ្ឋឋ នរត្ិយុត្តពាក្់ពន័ធនឹងការអនុវត្តចាប់ឧបាគ្េ័យពាណិជ្ជក្មម 
− បនាការងារសរៀបចាំវសិសា្នក្មមចាប់ េាីពី “លក្ខនាកិ្ៈសមធាវ ី”។ 

៣.៥. ការងារសហត្បរបិរតិការអនតរជារិ និងត្រប់ត្រងជ្ាំនួយ 
− សរៀបចាំរណៈក្មមការតាមដ្ឋនការអនុវត្តយុទ្ធសាហ្វេតពាណិជ្ជក្មមតាមគ្បព័នធសអឡចិគ្ត្នូិក្ និងរណៈក្មម

ការត្គ្មង់ទ្េិរសគ្មាងអភិវឌ្ឍន៍ E-Commerce  នងិសគ្ត្ៀមសរៀបចាំេកិាខ សាោ្សពវ្ាយយុទ្ធសាហ្វេត
ពាណិជ្ជក្មមតាមគ្បពន័ធសអឡចិគ្ត្ូនិក្ សៅបណាត ភារីពាក្ព់័នធចាំនួន ០៣ សលកី្សទ្ៀត្ 

− សរៀបចាំក្ិចចគ្បជុ្ាំជាមួយអនតរគ្ក្េួង ពនិិត្យ នងិតាមដ្ឋនវឌ្ឍនភាពេក្មមភាព សដ្ីមបសី្វីបចចុបបនាភាព
ផ្នការេក្មមភាពមា គ្ទ្ីេ (Action Matrix) ដន CTISU 2019-2023 

− បនតអនុវត្តេក្មមភាពក្ាុងេមាេភាពទាំង ៤ ដនរសគ្មាង Go4eCAM រមួមាន (១)បសងកីត្ B2B2C 
Marketplace (២)្ាល់ការបណាុ ុះបណាា ល និងឧបត្ថមា្នដ្ល់េហគ្ោេ្ុនតូ្ច និងម្យម (៣)ថ្នា ល 
េគ្មាប់វនិិសោរ (៤) ការគ្រប់គ្រងរសគ្មាង 

− ទ្ទ្ួលសបេក្ក្មមគ្ត្ួត្ពិនិត្យរសគ្មាងរបេ់ EIF ក្ាុងផខកុ្មាៈ ឆ្ា ាំ២០២១ 
− បនតអនុវត្តេក្មមភាព សគ្កាមរសគ្មាង ជ្ាំរុញការេគ្មបខែួនក្ាុងការសគ្បីគ្បាេ់បទ្បបញ្ញត្តិទក្់ទ្ងនឹង               

ពាណិជ្ជក្មមតាមគ្បពន័ធសអឡចិគ្ត្ូនិក្សៅក្មពុជា ផដ្លោាំគ្ទ្សដ្ឋយសាថ នទូ្ត្/គ្ក្េួងការបរសទ្េអូហ្វសាត ល ី
− សរៀបចាំក្មមវ ិ្ ពីិនិត្យសឡងីវញិនូវជ្ាំនួយេគ្មាប់ពាណិជ្ជក្មម(Aid-for-Trade)េគ្មាប់គ្បសទ្េអភិវឌ្ឍន៍ត្ចិត្ចួ 
− ចូលរមួក្ចិចគ្បជុ្ាំរណៈក្មមការពាណិជ្ជក្មម និងវនិិសោរសលកី្ទ្ី ៧ របេអ់ងគការ UNESCAP 
− សរៀបចាំ និងគ្បមូលឯក្សារចូលរមួក្ិចចពិភាក្ាក្គ្មិត្សោលនសោបាយរបេ់អងគការ UNCTAD  
− េហការសរៀបចាំេិកាខ សាោក្សាងេមត្ថភាពជាមួយ GIZ េាីពី“ការចរចពាណិជ្ជក្មម និងការវាយត្ដមែ

្លប ុះពាលដ់្ល់ពាណិជ្ជក្មម” ចាំនួន ៤ បផនថមសទ្ៀត្ 
− សរៀបចាំពិ្ីចុុះអនុេសរណៈដនការសោរយល់ោា រវាងគ្ក្េងួពាណិជ្ជក្មម នងិគ្ក្ុមហ ុន Yamato Green 

និង LyLy Food Industry Co., Ltd  
− បនតសរៀបចាំឯក្សារជ្គ្មុះបុសរគ្បទនរបេ់ដដ្រូ នងិឯក្សារសេាីេុាំថ្វកិាបដ្ិភាររបេ់រាជ្រដ្ឋឋ ភិបាល 
− បនតការគ្រប់គ្រងក្ចិចេនាលទ្ធក្មមទ្ីគ្បឹក្ា លទ្ធក្មមទ្ាំនិញ និងមូលនិ្ិ SDF និង VCIF 
− បនតចុុះពិនិត្យការគ្រប់គ្រងគ្ទ្ពយេមបត្តិសគ្កាមសគ្ោង AIMS អនុវត្តផ្នការបណាុ ុះបណាា លដ្ល់សខត្តទាំង១៨ 
− បនតពគ្ងងឹ និងពគ្ងីក្ក្ិចចេហការជាមួយបណាត សខត្តេមាជ្ិក្ទាំងអេ់ អងគការ និងេហរមន៍អនុវត្ត

រសគ្មាង សដ្ីមបី្ នសៅេសគ្មចបាននូវសោលបាំណង និងសោលសៅរបេ់រសគ្មាង AIMS 
− បនត្សពវ្ ាយសគ្ជ្ីេសរេីទ្ីគ្បឹក្ារសគ្មាង និងសគ្ត្ៀមស្វីេវនក្មមដ្ៃក្ាុង នងិេវនក្មមឯក្រាជ្យសលរីសគ្មាងទាំងអេ ់
− បនតការគ្រប់គ្រងរសគ្មាងតាមនីត្ិវ ិ្ ីរបេ់រាជ្រដ្ឋឋ ភិបាលក្មពុជា និងដដ្រូអភិវឌ្ឍន ៍
− សរៀបចាំផ្នការេក្មមភាព ថ្វកិា និងផ្នការលទ្ធក្មមេគ្មាប់ឆ្ា ាំ២០២២ 
− សរៀបចាំក្ិចចគ្បជុ្ាំគ្បចាំឆ្ា ាំរបេន់យក្ដ្ឋឋ នេហគ្បត្ិបត្តកិារអនតរជាត្។ិ 
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៤. អរគនាយកដ្ឋឋ នជ្ាំរញុពាណិជ្ជកម្ម 14 

៤.១. ការងារពិព័រណ៍ 
 ក. ត្ពរឹតិការណ៍ពពិ័រណ៍កនងុត្បដទ្ស 

− សគ្ត្ៀមសរៀបចាំពិព័រណ៍្លិត្្លផខមរ នឱ្កាេបុណយទ្សនែជុ្ាំទ្ី២ សៅគ្ក្ុងគ្ក្សចុះ សខត្តគ្ក្សចុះ ចប់ពីដថ្ៃទ្ី
១៣ ដ្ល់១៥ផខមនី ឆ្ា ាំ២០២១ 

− សគ្ត្ៀមសរៀបចាំពិព័រណ៍្លិត្្លផខមរ នឱ្កាេទ្ិវាជាត្ិសលកី្ក្មពេក់ារសគ្បីគ្បាេ់្ លតិ្្លផខមរ សៅសខត្ត
ត្បូងឃមុ ាំ ចប់ពីដថ្ៃទ្១ី៦ ដ្ល១់៩ ផខសមសា ឆ្ា ាំ២០២១ 

− សគ្ត្ៀមសរៀបចាំពិព័រណ៍្លិត្្លផខមរ ក្ាុងឱ្កាេបុណយចូលឆ្ា ាំផខមរ សៅសខត្តសេៀមរាប ចប់ពីដថ្ៃទ្១ី៣ ដ្ល់
១៦ ផខសមសា ឆ្ា ាំ២០២១ 

− សគ្ត្ៀមសរៀបចាំពិព័រណ៍្លិត្្លបផនែ ផ្ែសឈផីខមរ ្លិត្្លក្េិ ពាណិជ្ជក្មម ឧេាហក្មម សលីក្ទ្ី១៤ 
សៅសខត្តសេៀមរាប ចបព់ីដថ្ៃទ្២ី១ ដ្ល់២៤ ផខវចិឆិកា ឆ្ា ាំ២០២១ 

− សគ្ត្ៀមសរៀបចាំពិព័រណ៍្លិត្្លផខមរ និងទ្ាំនិញនាំសចញ នាំចូលក្មពុជា សលកី្ទ្១ី៥ សៅរាជ្ធានីភាាំសពញ 
− សគ្ត្ៀមសរៀបចាំពិព័រណ៍្លិត្្លផខមរ នឱ្កាេបុណយេមុគ្ទ្សលីក្ទ្ី៩ ជុ្ាំទ្ី៣ផដ្លនឹងគ្បគ្ពឹត្តសៅក្ាុង

អាំឡុង ផខ្ាូ ឆ្ា ាំ២០២១ សៅសខត្តគ្ពុះេីហនុ។ 
 ែ. េូលរមួ្ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មដត្ៅត្បដទ្ស និងពភិ្ពដោក 

− សគ្ត្ៀមចូលរមួពិព័រណ៍ចនិ អាេុីខ្នងត្បូងសលីក្ទ្ី៧ នងិពិពរ័ណ៍ទ្ាំនញិនាំចូល នាំសចញ រុនមិញសលីក្ទ្ី
២៧ (១២ ដ្ល១់៨ មិថុ្ន ២០២១) សៅគ្ក្ងុរុនមិញ សខត្តយូណាន គ្បសទ្េចនិ 

− សគ្ត្ៀមសរៀបចាំ នងិចូលរមួពិព័រណ៍ចនិ អាសា ន សលកី្ទ្១ី៨ ផដ្លនងឹគ្បគ្ពឹត្តសៅចប់ពីដថ្ៃទ្ី១០-១៣ ផខ
ក្ញ្ញញ  ឆ្ា ាំ២០២១ សៅទ្ីគ្ក្ុងណាននងី សខត្តកាវ ងេុី គ្បសទ្េចិន 

− សគ្ត្ៀមចូលរមួពិព័រណ៍ទ្ាំនិញនាំចូលអនតរជាត្ចិិនសលកី្ទ្៤ី ផដ្លនឹងគ្បគ្ពឹត្តសៅចប់ពីដថ្ៃទ្ី៥ ដ្ល១់០ ផខ 
វចិឆិកា ឆ្ា ាំ២០២១ សៅទ្ីគ្ក្ុងសេៀងដហ គ្បសទ្េចនិ 

− សគ្ត្ៀមសរៀបចាំចូលរមួពិពរ័ណ៍ពភិពសោក្ឌុ្យដប ឆ្ា ាំ២០២១ សៅទ្ីគ្ក្ុងឌុ្យដប េហភាពសអមីរា ត្អារា ប់រមួ។ 
៤.២. ការអភ្ិវឌឍន៍ទ្ផីារ 

− សគ្ត្ៀមនីត្ិវ ិ្ ី ចុុះេកិ្ារសគ្មាងបសងកីត្្ារគ្ពាំផដ្នក្មពុជាចាំននួ  ២ទ្ីតាាំង សៅសខត្តសាវ យសរៀង និងសខត្តក្ាំពត្ 
− សរៀបចាំេិកាខ សាោ  េតីព ី “ការពគ្ងឹងេមត្ថភាពអាក្្លិត្ ក្ាុងការផេវងរក្ទ្ី្ារក្ាុង នងិសគ្ៅគ្បសទ្េ” 

សៅក្ាុងសខត្តចាំនួន៦ 
− សរៀបចាំជ្ាំនួបពាណិជ្ជក្មម និងសវទ្ិកាពិសគ្ោុះសោបល់រវាង មាច េ់្ារទ្ាំសនីប មាច េ់សភាជ្នីយដ្ឋឋ ន   គ្បធាន 

គ្ក្ុមហ ុននាំសចញ្លិត្្លផខមរ ជាមួយនឹងមាច េ់្លិត្្លផខមរ មាច េ់េហគ្ោេ្លិត្ ក្ាុងគ្ពុះរាជាណា
ចគ្ក្ក្មពុជា សៅរាជ្ធានភីាាំសពញចាំនួន  ២ដ្ង 

− សគ្ត្ៀមេហការសរៀបចាំ  “សវទ្កិាសេដ្ឋក្ចិច នងិ្ុរក្ចិចអាេុ-ីអឺរ  ុបសលកី្ទ្១ី”គ្េបោា នឹងក្ចិចគ្បជុ្ាំអាេុី-អឺរ  បុ
សលីក្ទ្១ី៣ (ASEM13) ផដ្លក្មពុជានឹងស្វជីាមាច េ់្ ៃុះសៅចុងឆ្ា ាំ២០២១សនុះ 

− សរៀបចាំេិកាខ សាោ  េតពីី “ការ្សពវ្ាយ នងិការបញ្ជូ ន្លតិ្្លេកាត នុពលក្មពុជាសៅទ្ី្ ារអនតរជាត្ិ  ” 
សៅតាមបណាត សខត្តចាំនួន១២ដ្ង 

− បនតសរៀបចាំេិកាខ សាោ េតពីី”ការសលីក្ក្មពេ់្លិត្្លផខមរ” សៅរាជ្ធានី និងបណាត សខត្តចាំនួន៦ សដ្មីបី
ជ្ាំរុញការសគ្បីគ្បាេ់្ លតិ្្លផខមរ ជ្ាំនួេ្លតិ្្លនាំចូលពីបរសទ្េ 

− សគ្ត្ៀមសរៀបចាំក្ិចចគ្បជុ្ាំអចិដហ្វនតយគ៍្បចាំឆ្ា ាំ ជាមួយត្ាំណាងពាណិជ្ជក្មមសគ្ៅគ្បសទ្េ សៅរាជ្ធានីភាាំសពញ 
 

14 គ្បភព៖ អរគនយក្ដ្ឋឋ នជ្ាំរុញពាណិជ្ជក្មម 



 

របាយការណ៍បកូសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០២០ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០២១  47 

− បនតបសងកតី្ នងិគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណឌ លពាណិជ្ជក្មមឯក្ជ្នក្មពុជា  សៅសគ្ៅគ្បសទ្េមួយចាំនួនសទ្ៀត្ និងចុុះ
ពិនិត្យតាមដ្ឋនវឌ្ឍនភាព  ដនការបញ្ជូ ន្លិត្្លផខមរ  ផដ្លបានដ្ឋក្់តាាំង និងផ្ទែ េប់តូរ្លិត្្លថ្ម ី សៅ
គ្រប់មជ្ឈមណឌ លពាណិជ្ជក្មមទាំងអេ ់ផដ្លបានបសងកតី្រចួសហយី 

− បនតសរៀបចាំបសងកីត្សវទ្ិកាដដ្រូពាណិជ្ជក្មមបផនថមសទ្ៀត្  តាមរយៈការចុុះMOU  រវាងេភាពាណិជ្ជក្មម ឬ
េមារមពាណិជ្ជក្មមសគ្ៅគ្បសទ្េ ជាមួយេភាពាណិជ្ជក្មមនីមួយៗ 

− បនតសរៀបចាំសវទ្ិកាជ្ាំរុញពាណិជ្ជក្មមក្មពុជា េិកាខ សាោក្ាុង នងិសគ្ៅគ្បសទ្េ តាមការចាំបាច់ 
− សរៀបចាំផ្នការយុទ្ធសាហ្វេតទ្ី្ារ បនតក្ិចចេហគ្បត្បិត្តិការពាណិជ្ជក្មមជាមួយដដ្រូ ក្ាុង និងសគ្ៅគ្បសទ្េ។ 

៤.៣. ការអភ្ិវឌឍន៍ដគ្គលនដោបាយពាណិជ្ជកម្ម 
− បនតសរៀបចាំសោលនសោបាយជាត្ិ េតីពី”សាវ យចនៃី” និងសោលនសោបាយជាត្ិេតីពី “សគ្មច ឆ្ា ាំ២០២២-២០២៧” 
− បនតជ្ាំរុញសរៀបចាំបសងកីត្មជ្ឈមណឌ លជ្ាំរុញអភិវឌ្ឍន៍សលីវេិយ័េមូនដ្ ី សៅសខត្តក្ាំពង់ឆ្ា ាំង មជ្ឈមណឌ លជ្ាំរុញ

អភិវឌ្ឍន៍វេិ័យចមាែ ក្់គ្បាក្-់សាព ន់ក្មពុជា សៅសខត្តក្ណាត ល និងមជ្ឈមណឌ លជ្ាំរុញអភិវឌ្ឍន៍វេិ័យចមាែ ក្់ថ្ម
ផក្វសៅសខត្តសពា្ិ៍សាត្់ សដ្ឋយេហការជាមយួនយក្ដ្ឋឋ ន មនៃីរ អាជាា ្រ និងសាថ ប័នពាក្ព់័នធស្សងៗសទ្ៀត្ 

− សគ្ត្ៀមសរៀបចាំគ្ពឹត្តកិារណ៍ជ្ាំរុញ្លិត្្លចមាែ ក្់គ្បាក្-់សាព នក់្មពុជា សដ្ឋយមានការគ្បក្តួ្សាា ដដ្សឆាីម សលី
ការដចាគ្បឌ្ិត្ និងសាា ដដ្ចមាែ ក្់ របេ់អាក្ចមាែ ក្់ទាំងអេ់ និងសដ្ីមបពីនិិត្យទ្តីាាំងេគ្មាបប់សងកីត្ នងិសាង
េង់មជ្ឈមណឌ លជ្ាំរុញអភិវឌ្ឍន៍វេិ័យចមាែ ក្់គ្បាក្-់សាព ន់ក្មពុជា សៅសខត្តក្ណាា ល 

− សរៀបចាំពិ្ីគ្បកាេ្សពវ្ាយជា្ែូវការ សោលនសោបាយជាត្ិ េតពីី “ដ្ាំឡូងមី ឆ្ា ាំ២០២០-២០២៥” 
− េិកាខ សាោ្សពវ្ាយ និងតាមដ្ឋនការអនុវត្តសោលនសោបាយជាត្ិ េតីពី “ដ្ាំឡូងមី ឆ្ា ាំ២០២០-២០២៥” 
− សរៀបចាំសវទ្ិកា េាពីី “ការជ្ាំរុញ្សពវ្ាយព័ត្៌មានពាណិជ្ជក្មម សលី្លិត្្លេកាត នុពលក្មពុជា” 
− សរៀបចាំេិកាខ សាោពិសគ្ោុះសោបល់ សលកីារបសងកតី្មា ក្យសីោេមូនដ្កី្មពុជា និងសគ្ជ្េី្លិត្ក្រសឆាមី 
− សរៀបចាំេិកាខ សាោពិសគ្ោុះសោបល់សលីសេចក្តីគ្ពាងសោលនសោបាយជាត្ិ េតពីី “សគ្មច និងសាវ យចនៃី” 
− បនតទ្ទ្លួពាក្យសេាីេុាំសគ្បីគ្បាេ់សាែ ក្េញ្ញញ ោឡាលក្មពុជា និងសចញវញិ្ញញ បនបគ្ត្ោឡាលជូ្នគ្ក្ុមហ ុន 

និងស្ៃរភារក្ចិចសនុះជូ្នសៅអរគនយក្ដ្ឋឋ ន ក្.ប.ប។ 
៤.៤.សាថ នដបសកកម្មអេិផ្ង្រ្នតយត៍្បចាំទ្ីត្កុងហសខឺណវ  

− បនតទ្ទ្លួយក្ត្ួនទ្ជីាគ្បសទ្េបសងាគ ល(Focal Point) ដ្ឹក្នាំចរចផ្ាក្ទ្ាំនិញនាំសចញ សដ្ឋយរចួពនធ 
និងមិនជាប់កូ្តា(DFQF)គ្ពមទាំងសដ្ីរត្នួទ្ីជាេមាជ្កិ្គ្ក្ុមការងារេាូលចាំនួន៥សទ្ៀត្ រឺគ្ក្ុមការងារ
េាូលជ្ាំនួយេគ្មាប់ពាណិជ្ជក្មម(AFT) រសគ្មាងពគ្ងងឹគ្ក្បខណ័ឌ េមាហរណក្មម(EIF ) ក្មមេទិ្ធិបញ្ញញ  
(TRIPs) វធិានគ្បភពសដ្មីទ្ាំនិញ (RoO) និងការផក្ទ្គ្មង់អងគការ WTO 

− បនតចូលរមួជ្ាំរុញឱ្យគ្បសទ្េផដ្លមិនទន់បាន្តល់ នងិជូ្នដ្ាំណឹងពីការ្តល់ DFQF ដ្ល់គ្បសទ្េ LDCs 
ឱ្យអនុវត្តសៅក្ាុងឆ្ា ាំ២០២១ និងបនតេហការជាមួយសលខ្ន្ិការដ្ឋឋ នអងគការ WTO ក្ាុងការសរៀបចាំរបាយ
ការណ៍ពកីារអនុវត្តក្ាុងការ្តល់ DFQF សនុះ 

− បនតជ្ាំរុញេមាជ្កិ្ឱ្យអនុវត្តភាពអនុសគ្ោុះដនវធិានសដ្មីក្ាំសណីត្ទ្ាំនិញ (RoO) ឱ្យបានសពញសលញគ្េប
តាមសេចក្តីេសគ្មចសៅទ្ីគ្ក្ងុបាលី នងិទ្ីគ្ក្ុងដណរ  ូប  ី

− បនតជ្ាំរុញេមាជ្កិ្ឱ្យអនុវត្តនិងជូ្នដ្ាំណឹងពីការ្ ាល់ភាពអនុសគ្ោុះសលីវេិយ័សេវាក្មម (Services Waiver) 
េគ្មាប់គ្បសទ្េ LDCs និងបនាការពិសគ្ោុះសោបល់សដ្មីបទីញយក្្លគ្បសោជ្ន៍ពីភាពអនុសគ្ោុះសនុះ 

− បនតេគ្មបេគ្មលួសលរីាំនិត្្តួចស្តីមផដ្លសេាីសដ្ឋយសវទ្ិកាសេដ្ឋក្ិចចពិភពសោក្(WEF ) ទក្់ទ្ងនងឹ
រាំនិត្្តួចស្តីមដនផ្នទ្ីបងាហ ញ្ែូវហរិញ្ញបបទន(Country Financing Roadmap initiative  )សដ្ីមបទីញ 
្លគ្បសោជ្ន៍ពីរាំនិត្្តួចស្តមីសនុះ 



 

របាយការណ៍បកូសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០២០ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០២១  48 

− បនាចូលរមួចរចសដ្មីបកីារពារ និងទញយក្្លគ្បសោជ្ន៍សលីការទ្ទ្ួលគ្បគ្ពឹត្តិក្មមពសិេេផដ្លគ្ក្ុម
គ្បសទ្េ LDCs រមួទាំង G90 បានដ្ឋក្់ជូ្នេមាជ្ិក្រចួសហយី 

− បនតចូលរមួពិភាក្ា ោាំគ្ទ្ នងិផចក្រ ាំផលក្បទ្ពិសសា្នជ៍ាមួយគ្បសទ្េផដ្លក្ាំពុងចរចចូលជាេមាជ្ិក្
អងគការ WTO ជាពិសេេគ្បសទ្េ Timor-Leste 

− បនតសក្ៀរររជ្ាំនួយេគ្មាប់អភិវឌ្ឍវេិ័យពាណិជ្ជក្មមសៅក្មពុជា ពីអងគការអនតរជាត្េិាំខ្នន់ៗ និងសក្ៀរររ
ជ្ាំនួយេគ្មាប់ការអនុវត្តកាត្ពវក្ិចចរបេ់ក្មពុជា សគ្កាមក្ចិចគ្ពមសគ្ពៀងេតពីីក្ិចចេគ្មលួពាណិជ្ជក្មម នងិ
ជ្ាំនួយបសចចក្សទ្េេគ្មាបអ់នុវត្តក្ិចចគ្ពមសគ្ពៀងរបាាំងបសចចក្សទ្េពាណិជ្ជក្មម 

− បនតសេាេុីាំជ្ាំនួយេគ្មាបក់ារក្សាងេមត្ថភាពេគ្មាបម់ហ្វនតកី្មពុជា ដូ្ចជា វរគបណតុ ុះបណាត ល េិកាខ សាោ 
និងការស្វីក្មមេកិ្ាតាមរយៈគ្បព័នធវសីដ្អូ និងតាមការចូលរមួសដ្ឋយផ្ទៃ ល ់

− បនតស្វីក្ចិចេហការលែជាមយួេមាជ្ិក្ និងសបក្ខជ្នអរគនយក្អងគការ WTOទាំងពីររូប ផដ្លបានជាប់ជុ្ាំ
ចុងសគ្កាយផដ្លនឹងអាចគ្ត្ូវេសគ្មចសគ្ជ្េីសរេីក្ាុងឆ្ា ាំ២០២១សនុះ  សដ្មីបី្ លគ្បសោជ្ន៍ស្សងៗ  

− បនតស្វីេហការលែជាមួយ UNCTAD សដ្ីមបជី្ាំនួយនន ពិសេេជ្ាំនួយសលរីសគ្មាង ASEAN LDCs សគ្កាម
រសគ្មាងថ្វកិា EIF ក្៏ដូ្ចជាបនាការចូលរមួពិភាក្ា សដ្ីមបជី្ាំរុញការអនុវត្តរសគ្មាងពាក្់ព័នធសៅឆ្ា ាំ២០២១ 
និងការសរៀបចាំេនាិេទី្េតពីី LDCs និងសរៀបចាំឯក្សារពាក្ព់ន័ធេគ្មាបេ់នាេិីទ្ UNCTAD សលីក្ទ្១ី៥ ពី
ដថ្ៃទ្ី៣ ដ្ល់ដថ្ៃទ្៨ី ផខតុ្ោ ឆ្ា ាំ២០២១ សៅទ្ីគ្ក្ងុ Bridgetown គ្បសទ្េ Barbados 

− បនាក្ិចចេហគ្បត្ិបត្តកិារលែជាមួយមជ្ឈមណឌ លពាណិជ្ជក្មមអនតរជាត្ិ(ITC) សដ្មីបទីញយក្គ្បសោជ្ន ៍
និងជ្ាំនួយនន ដូ្ចជា ការបសងកីត្ជ្ាំនញដ្ល់្លិត្ក្រ គ្េបតាមត្គ្មូវការទ្ី្ារ ការពគ្ងឹងរុណភាព
្លិត្្លផក្ដចាក្េកិ្មម ការ្តល់ឥណទនជូ្នេហគ្ោេ្ុនតូ្ច នងិម្យម ការរក្ាទ្ី្ារចេ ់និងសបីក្
ទ្ី្ារថ្មេីគ្មាបក់្មពុជា ដូ្ចជាសៅេហភាពអឺរ  ុប នងិចនិជាសដ្មី 

− បនាស្វីការោ ងជ្ិត្េាិទ្ជាមយួត្ាំណាងអងគការUNIDO សៅទ្ីគ្ក្ុងហសផឺណវ និងទ្ីគ្ក្ុង Vienna នងិបនត
ចូលរមួក្ិចចគ្បជុ្ាំសដ្ីមបតីាមដ្ឋនពីបចចុបបនាភាពដនក្មមវ ិ្ ីភាពជាដដ្រូ(Country Partnership Programme) 
សោលនសោបាយអភិវឌ្ឍន៍ឧេាហក្មម(IDP) នងិការអភិវឌ្ឍក្េិ-ឧេាហក្មម ពគ្ងឹងេកាត នុពល
ពាណិជ្ជក្មមេគ្មាប់ការនាំសចញ ជ្ួយអាក្គ្ក្ីគ្ក្ និងការអភិវឌ្ឍេហគ្ោេមីគ្ក្ូ ្ុនតូ្ច នងិម្យម 

− បនាស្វីការោ ងជ្ិត្េាិទ្ជាមយួ EIF សដ្មីបទីញយក្ជ្ាំនួយពាក្់ព័នធនឹងគ្បធានបទ្េាំខ្នន់ៗ   ដូ្ចជា ការស្វី
ពាណិជ្ជក្មមតាមគ្បពន័ធសអឡចិគ្ត្ូនិក្ (E-Commerce) ក្េិក្មមគ្បក្បសដ្ឋយចីរភាព (Sustainable 
Agriculture) និងការស្វីវនិិសោរចាំសពាុះេហគ្ោេ្ុនតូ្ច និងម្យម  (Investing in MSMEs) 

− បនតេហការជាមួយរណៈគ្បត្ិភូគ្ក្ុមគ្បកឹ្ាអភិវឌ្ឍន៍ក្មពុជា(CDC) ចូលរមួក្ិចចគ្បជុ្ាំចរចក្ិចចេគ្មលួវនិ-ិ 
សោរេគ្មាប់ការអភិវឌ្ឍ  (JSI) តាមកាលបរសិចឆទ្សៅដថ្ៃទ្ី២៥-២៦ មក្រា ដថ្ៃទ្ី៨-៩ មីន ដថ្ៃទ្ី១៩ -២០ 
សមសា ដថ្ៃទ្១ី១-១២ ឧេភា ដថ្ៃទ្ី១៥-១៦ មថុី្ន និងដថ្ៃទ្ី១២-១៣ ផខក្ក្កដ្ឋ ឆ្ា ាំ២០២១ និងេិក្ា
បផនថមពអីត្ថគ្បសោជ្ន៍ក្ាុងការចូលរមួស្វជីាអាក្ោាំគ្ទ្ដនសេចក្តីផថ្ែងការណ៍រមួ ឬេាំសណីថ្មីៗសលីវេិ័យសនុះ 

− បនតេហការ នងិេគ្មបេគ្មួលរណៈគ្បត្ិភូគ្ក្េួងក្េកិ្មម រុកាខ គ្បមាញ់ និងសនសាទ្ ចូលរមួក្ិចចគ្បជុ្ាំ
ចរចសលីវធិានដនការឧបត្ថមា្នវេិ័យជ្ល្ល ផដ្លសគ្ោងនឹងចប់ស្តីមសៅសដ្ីមឆ្ា ាំ២០២១ និងសគ្ោង
នឹងបញ្ចប់មុនេនាេិីទ្ថ្នា ក្់រដ្ឋមហ្វនតីសលីក្ទ្ី១២ សៅគ្បសទ្េកាហាក្់សាថ ន ក្ាុងឆ្ា ាំ២០២១ 

− បនតេហការជាមួយមហ្វនតីបសងាគ លពីគ្ក្េួង សាថ ប័ន-ពាក្់ពន័ធ ចូលរមួក្ិចចគ្បជុ្ាំ និងចរចនន សដ្ីមបទីញ
យក្្លគ្បសោជ្ន៍ ផដ្លសគ្ោងនឹងេសគ្មចសដ្ឋយេនាេិទី្ថ្នា ក្់រដ្ឋមហ្វនតីសលីក្ទ្ី១២  

− បនតេគ្មបេគ្មលួក្ចិចការរវាងគ្ក្េួងពាណិជ្ជក្មម នងិអងគការ WIPO សរៀបចាំឱ្យក្មពុជាមក្ត្មកល់លខិិត្
តូ្បក្រណ៍ចូលជាេមាជ្ិក្ដនេនធិេញ្ញញ  Bern Convention និងចូលជាេមាជ្ិក្ដនេនធិេញ្ញញ ស្សងសទ្ៀត្ 
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− បនតជ្ាំរុញឱ្យគ្បសទ្េជាេមាជ្កិ្េសគ្មចសលីេាំសណីផដ្លបានសេាីខ្នងសលី ពិសេេការសេាីសលីការពនា
សពលចាំននួ១២ឆ្ា ាំបផនថមសទ្ៀត្ ដនអនតរកាលក្ាុងការអនុវត្តតាមក្ថ្នខណ័ឌ ទ្ី១ ដនមាគ្តា៦៦ ដនក្ិចចគ្ពម
សគ្ពៀងក្មមេិទ្ធិបញ្ញញ  េគ្មាបេ់មាជ្ិក្គ្បសទ្េអភិវឌ្ឍនត៍្ិចត្ួច(េាំសណីសលខ IP/C/W/668) 

− បនតេហការជាមួយគ្ក្ុមគ្បសទ្េLDCs សដ្ីមបសីរៀបចាំសេចក្តីគ្ពាងដ្ឋក្់េាំសណីចាំសពាុះបញ្ញហ សេេេល់ ដូ្ចជា 
ក្េកិ្មម សេវាក្មម វធិានសដ្មីក្ាំសណីត្ទ្ាំនញិ ជ្ាំនយួេគ្មាបព់ាណិជ្ជក្មម នងិការសាត សឡងីវញិសគ្កាយជ្ាំងឺកូ្វដី្-១៩  

− បនតការពិសគ្ោុះសោបល់ សដ្ីមបសីគ្ត្ៀមខែួនចូលជា Co-Sponsor សលីេាំសណីចាំនួនបីរឺ េាំសណីេតពីីការោម
ឃ្ត្់ឬការដ្ឋក្់ក្គ្មិត្ការនាំសចញក្េកិ្មមទក្់ទ្ងនឹងក្មមវ ិ្ ីសេបៀងអាោរពភិពសោក្ េាំសណីេាីពកីារ
បាំពុលបរសិាថ នសដ្ឋយបាែ េៃចិ និងពាណិជ្ជក្មមបាែ េៃិចគ្បក្បសដ្ឋយនិរនារភាពបរសិាថ ន គ្ពមទាំងេាំសណីេតពីី
មីគ្ក្ូេហគ្ោេ ្ុនតូ្ច និងម្យម  (MSMEs ) 

− បនតបញ្ចុ ុះបញ្ចូ លគ្បសទ្េប ូតាន គ្ពុយសណ និងគ្បសទ្េជាេមាជ្ិក្ដ្ដទ្សទ្ៀត្ សដ្ីមបទី្ទ្លួបាននូវត្ួនទ្ីជា
គ្បធានេគ្មបេគ្មលួគ្ក្មុគ្បសទ្េអាេុីបា េុីហវកិ្(APG)សៅអងគការWIPO េគ្មាបឆ់្ា ាំ២០២១-២០២២ 

− សគ្ត្ៀមេហការ ចូលរមួ និងសឆែីយការពារសលីការជូ្នដ្ាំណឹងនន ផដ្លក្មពុជាបានជូ្នដ្ាំណឹងសៅអងគការ 
WTO នសពលក្នែងមក្។ 

៥. អរគនាយកដ្ឋឋ នកេិចការពារអនកដត្បើត្បាស ់កេិចការត្បករួត្បខជ្ង និងបត្ងាា បការខកែងបនែាំ””ក.ប.ប”15  
− ពគ្ងឹងគ្បេិទ្ធភាពឃ្ែ ាំពិនតិ្យទ្ី្ ារ  សដ្មីបកីារពារ្លគ្បសោជ្ន៍អាក្សគ្បីគ្បាេ ់ទាំង្លគ្បសោជ្ន៍ផ្ាក្

េុខុមាលភាព និង្លគ្បសោជ្ន៍ផ្ាក្សេដ្ឋក្ចិច  
− ពគ្ងងឹគ្បេិទ្ធភាពដនការគ្ត្ួត្ពនិិត្យទ្ាំនិញនាំចូលក្ាុងគ្ក្បខណ័ឌ ដនក្ិចចេហគ្បត្បិត្តកិារជាមយួអនតរសាថ ប័ន   
− ពគ្ងឹងក្ចិចេហការណ៍ ចូលរមួអនុវត្តេក្មមភាពការងារ ក្ាុងត្ាំបន់ និងអនតរជាត្ិ  
− ពគ្ងឹងេមត្ថភាពមនៃីរពិសសា្ន ៍ឱ្យមានលក្ខណៈេមបត្តិបសចចក្សទ្េេមគ្េបតាមេតង់ដ្ឋរអនតរជាត្ិ ISO-17025    
− ក្ិចចការក្សាងសោលនសោបាយ ចាប់ បទ្បបញ្ញត្តបិសចចក្សទ្េ និងការពគ្ងឹងេមត្ថភាពបសចចក្សទ្េ 
− ពគ្ងឹងគ្ក្បខណ័ឌ សាថ បន័ និងស្វីឱ្យគ្បសេីរ និងមានគ្បេិទ្ធភាព ដនដ្ាំសណីរការអនុវត្តក្ិចចការការពារេទិ្ធ ិ

និង្លគ្បសោជ្ន៍របេ់អាក្សគ្បីគ្បាេ។់ 
 

៦. អរគនាយកដ្ឋឋ នរដ្ឋបាល និងហរិញ្ញវរថ ុ16 
៦.១. ការងាររណដនយយ 

− សរៀបចាំផ្នការយុទ្ធសាហ្វេតថ្វកិា និងសរៀបចាំរសគ្មាងផ្នការថ្វកិារបេ់គ្ក្េួងឆ្ា ាំ២០២២ 
− ចូលរមួចរច និងការពាររសគ្មាងថ្វកិារបេ់គ្ក្េងួឆ្ា ាំ២០២២ 
− សរៀបចាំគ្បកាេរមួេាីពី “ការបសងកតី្រជ្ជសទ្យយចាំណូល  នងិការផត្ងតាាំងរជ្ជសទ្យយក្រចាំណូល  គ្ក្េួងឆ្ា ាំ២០២១ ” 
− សរៀបចាំគ្បកាេអាណាបក័្ស្ៃរេិទ្ធិ រដ្ឋបាលក្ណាា ល  និងរាជ្ធានី សខត្ត 
− សរៀបចាំបង់ និងបផងវរចាំណូលថ្វកិាសៅតាមជ្ាំពូក្ រណនី អនុរណន ី
− សរៀបចាំេាំសណីការចាំណាយគ្បចាំផខ  គ្ត្មីាេ និងរបាយការណ៍ចាំណូលគ្បចាំផខ  គ្ត្មីាេ  ឆមាេ  នងិគ្បចាំឆ្ា ាំ 
− ពិនិត្យ នងិសដ្ឋុះគ្សាយេាំសណីថ្វកិាតាមបណាា អងគភាព សរៀបចាំរបាយការណ៍គ្ត្ួត្ពនិិត្យថ្វកិាពាក្់ក្ណាា លឆ្ា ាំ 
− សលីក្ក្មមវ ិ្ ីចាំណូល  ចាំណាយថ្វកិាគ្បចាំគ្ត្ីមាេ ឆមាេ  នងិឆ្ា ាំ 
− សរៀបចាំទូ្ទត្ច់ាំណាយគ្បាក្់រងាវ ន់សលីក្ទ្ឹក្ចតិ្តតាមសារាចរផណនាំរបេ់គ្ក្េងួសេដ្ឋក្ិចច  និងហរិញ្ញវត្ថុ 
− សរៀបចាំ្គូរ្គងចាំណូល ចាំណាយគ្បចាំឆ្ា ាំ២០២០ ជាមួយអរគនយក្ដ្ឋឋ នរត្នោរជាត្ ិ

 
15 គ្បភព៖ អរគនយក្ដ្ឋឋ ន“ក្.ប.ប. 
16 គ្បភព៖ អរគនយក្ដ្ឋឋ នរដ្ឋបាល និងហរិញ្ញវត្ថុ 
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− បនតចូលរមួពិនតិ្យ និងេគ្មបេគ្មួលក្ាុងការផក្េគ្មួលក្គ្មងសេវាសាធារណៈរបេ់គ្ក្េួងពាណិជ្ជក្មម 
− សរៀបចាំគ្បកាេអនតរគ្ក្េួង នងិលក្ខខណឌ វនិិចឆ័យេគ្មាប់បសងកីត្អងគភាពថ្វកិា 
− សរៀបចាំបញ្ជ ីសារសពភីណ័ឌ  សដ្ឋយបញ្ចូ លអោរផដ្លសទ្ីបសាងេង់សហយីក្ាុងបញ្ជ ី នងិស្វីរបាយការណ៍បូក្

េរុបបញ្ជ ីសារសពីភណ័ឌ គ្បចាំឆ្ា ាំ២០២០ និងចូលរមួរណៈក្មមការសដ្ីមបី្ គូរ្គងបញ្ជ ីសារសពីភណ័ឌ  
− បនតពិនតិ្យសឡងីវញិនូវក្ិចចេនាជ្ួលទ្ីតាាំងរបេ់គ្ក្េួង និងជ្ាំរុញសរៀបចាំស្វីបណណក្មមេទិ្ធិអចលនគ្ទ្ពយ 
− ចូលរមួគ្ត្តួ្ពិនតិ្យ និងតាមដ្ឋនការបង់ចាំណូល នងិបាំណុលផដ្លមានភាពយតឺ្ោ វ 
− ចូលរមួអនុវត្តការគ្រប់គ្រងគ្ទ្ពយេមបត្តិរដ្ឋតាមគ្បព័នធពត័្៌មានវទិ្ា។ 

៦.២. ការងារបរុគលកិ 
− សរៀបចាំបញ្ចូ លគ្បាក្់សបៀវត្សមហ្វនតីរាជ្ការក្ាុងតារាងព័ត្ម៌ានវទិ្ា 
− បនតេហការជាមួយគ្ក្េួងមុខងារសាធារណៈសដ្មីបសី្វីបចចុបបនាភាពរចនេមពន័ធរបេ់គ្ក្េួងពាណិជ្ជក្មម 
− បនតស្វីរបាយការណ៍បចចុបបនាភាពមហ្វនតីរាជ្ការ ការសបីក្សបៀវត្សតាមគ្បព័នធ្នោរគ្បចាំផខ ជូ្នគ្ក្េួង

សេដ្ឋក្ិចច និងហរញិ្ញវត្ថុ 
− បនតស្វីបណ័ណ(ប.េ.េ) េគ្មាប់មហ្វនតីថ្ម ីនិងមហ្វនតីជាបក់្ិចចេនា 
− សរៀបចាំផបបបទ្  សេាីេុាំដ្ាំសឡងីឋាននតរេ័ក្តិ  និងថ្នា ក្់តាមសវន និងក្គ្មិត្េញ្ញញ បគ្ត្ជូ្នមហ្វនតីរាជ្ការ ឆ្ា ាំ២០២១ 
− បនតេហការជាមួយដដ្រូអភិវឌ្ឍន៍្នធានមនុេសនន ទាំងក្ាុង និងសគ្ៅគ្បសទ្េ សដ្ីមបី្ តល់ឱ្កាេដ្ល់   

មហ្វនតីគ្ក្េងួពាណិជ្ជក្មមទ្ទ្លួបានការបណតុ ុះបណាត ល សដ្មីបបីសងកីនេមត្ថភាព និង្លតិ្ភាពការងារ  
− សរៀបចាំវរគបណតុ ុះបណាត ល ដ្លម់ហ្វនតីក្មមេិក្ាគ្ក្បខណ័ឌ ថ្មីរបេ់គ្ក្េងួ េតីពតី្ួនទ្ ីនិងភារក្ិចចរបេអ់ងគ 

ភាពសគ្កាមឱ្វាទ្គ្ក្េួង 
− ស្វីបចចុបបនាភាពទ្និាន័យមហ្វនតីរាជ្ការ និងេាំណុាំ ឯក្សារពាក្ព់័នធននរបេ់មហ្វនតីរាជ្ការមាា ក្់ៗសៅតាមអងគ 

ភាពនីមួយៗ សដ្មីបសីរៀបចាំគ្របគ់្រងទ្ិនាន័យមហ្វនតីរាជ្ការតាមគ្បព័នធពត័្៌មានវទិ្ា  និងេហការជាមយួគ្ក្េងួ
ដគ្បេណីយ ៍នងិទូ្ររមនរមន៍ ក្ាុងការសរៀបចាំគ្បពន័ធព័ត្៌មានមហ្វនតីរាជ្ការ  តាមគ្បពន័ធព័ត្ម៌ានវទិ្ា 

− សរៀបចាំផ្នការថ្វកិាក្មមវ ិ្ េីគ្មាប់នយក្ដ្ឋឋ ន ឆ្ា ាំ២០២២ -២០២៤។ 
៦.៣. ការងារដ្ឋបាល 

− សរៀបចាំរបាយការណ៍បូក្េរបុេក្មមភាពការងារពាណិជ្ជក្មម របេ់គ្ក្េងួ ជាគ្បចាំ ជូ្នទ្ីេាកីាររណៈរដ្ឋមហ្វនត ី
− សរៀបចាំេនាិបាត្បូក្េរុបការងារពាណិជ្ជក្មម និងទ្េិសៅការងារពាណិជ្ជក្មមគ្បចាំឆ្ា ាំបនត 
− ចត្់ផចងការងារពិ្ីការ និងបដ្ិេណាឋ រក្ិចចស្សងៗ ក្ាុងការសរៀបចាំបនៃប់/សាលគ្បជុ្ាំ នងិសរៀបចាំពិ្បុីណយ 

ឬ ទ្ិវាបុណយជាត្ិ និងអនតរជាត្ិនន 
− គ្រប់គ្រងចរាចរលិខតិ្សចញ  ចូល ឯក្សាររដ្ឋបាលស្សងៗ សរៀបចាំលិខតិ្អសញ្ជ ីញ ទ្ទ្លួ នងិផចក្លខិិត្ 
− សរៀបចាំការងារគ្របគ់្រងបណាណ ល័យ នងិបណណសាររបេ់គ្ក្េួង 
− ស្វីផ្នការជ្េួជុ្លអោរ ផក្លមែសសាភណ័ភាពទូ្សៅក្ាុង និងបរសិវណទ្ីេាកីារគ្ក្េងួពាណិជ្ជក្មម 
− ពគ្ងឹងការសោរពបទ្បញ្ញជ ដ្ៃក្ាុង និងផថ្រក្ាេណាា ប់ធាា ប់ េនតិេុខេុវត្ថិភាព អនម័យ េនួចារ ទ្ឹក្ សភែីង 

ក្ាុងបរសិវណខ្នងក្ាុងទ្េីតីការគ្ក្េួង 
− ពគ្ងឹងការអនុវត្តឲ្យបានមុឺងមា ត្់តាមវធិានការផណនាំរបេ់គ្ក្េួងេុខ្នភិបាល េាំសៅការពារទ្ប់សាក ត្់នូវ

ការរកី្រាលដ្ឋលឆែង ដនជ្ាំងឺកូ្វដី្-១៩។ 
៦.៤. ការងារវិទ្ាសាថ នបណតុ ះបណាត លពាណិជ្ជកម្ម នងិត្សាវត្ជាវ 

− សគ្ត្ៀមសរៀបចាំវរគបណតុ ុះបណាត លថ្នា ក្់ជាត្ិ មានដូ្ចជា៖ ក្មមេិទ្ធិបញ្ញញ សៅក្មពុជា នងិចាប់ក្មមេទិ្ធិបញ្ញញ
អនតរជាត្ិ ការចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជក្មម និងចាប់េហគ្ោេពាណិជ្ជក្មម   ភេតុភារពាណិជ្ជក្មម  )ក្គ្មិត្ម្យម (  



 

របាយការណ៍បកូសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០២០ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្ម ឆ្ន ាំ២០២១  51 

េថិត្ិពាណិជ្ជក្មម (Trade Statistics) ការបសងកីត្ នងិគ្រប់គ្រងរសគ្មាងការទ្ាំនក្់ទ្ាំនង និងការចរច
ពាណិជ្ជក្មម   ឧបក្រណ៍រងាវ យត្ដមែទ្ី្ារ (ITC)   ការយល់ដ្ឹងពីេតង់ដ្ឋរអនម័យ   និងភូត្ោមអនមយ័  

           ចាប់វនិិសោរក្មពុជា  ផខសគ្ចវាក្់ត្ដមែ្ លិត្ក្មម នងិផខសគ្ចវាក្់ត្ដមែេក្ល អងគការពាណិជ្ជក្មមពិភពសោក្ 
           ការជ្ាំរុញពាណិជ្ជក្មម(Trade Promotion) នីត្ិគ្ក្មុហ ុន នងិមូលដ្ឋឋ នគ្រុឹះពនធដ្ឋរ និងវរគបណតុ ុះបណាត ល 
           ពីចមាៃ យ (Distanced Learning) អាំពីចាប់ពាណិជ្ជក្មមពភិពសោក្(ចាំនួន២ វរគ) 

− សគ្ត្ៀមសរៀបចាំវរគបណតុ ុះបណាត លថ្នា ក្់សគ្កាមជាត្មិានដូ្ចជា៖ អាក្ត្ាំណាងគ្េបចាប់ក្ាុងការសេាីេុាំឯក្សារ 
នាំសចញ-នាំចូល ក្ិចចេគ្មួលពាណិជ្ជក្មម(Trade facilitation) ការជ្ាំរុញ និងអភិវឌ្ឍន៍េហគ្ោេ្ុនតូ្ច 
និងម្យម ការក្សាងេមត្ថភាពភាពជាេហគ្រនិ និង្លគ្បសោជ្ន៍ដនក្ិចចគ្ពមសគ្ពៀងពាណិជ្ជក្មមសេរ ី

− គ្រប់គ្រង  អភិវឌ្ឍ  និងផថ្រក្ាសរហទ្ាំព័រវទិ្ាសាថ ន(https://ttri.info/) និងសរហទ្ាំព័រេិក្ាតាមគ្បព័នធសអ
ឡចិគ្ត្ូនិក្ (https://elearning.ttri.info/) និងគ្រប់គ្រងស ម្ ុះសរហទ្ាំព័រ(Domain Name) របេ់វទិ្ាសាថ ន 

− ស្វីការគ្សាវគ្ជាវជាមួយគ្ក្ុមការងារសរៀបចាំយុទ្ធសាហ្វេតអនុវត្តក្ិចចគ្ពមសគ្ពៀងពាណិជ្ជក្មមសេរ ី
 

៧. ត្កមុ្ហ ុនង្រ្ហគនីដត្រដ្ 17  
− បនតេហការជាមួយគ្ក្ុមហ ុនវនិិសោរសខត្តហុណឺានក្ាុងរសគ្មាងជ្ាំរុញ្លិត្ក្មមគ្េូវនងិការនាំសចញអងករ 
− បនតរសគ្មាង េតីពី  “រសគ្មាងជ្ាំរុញ្លិត្ក្មមគ្េូវ  និងការនាំសចញអងករ  ក្ាុងគ្ក្បខណ័ឌ ហរិញ្ញបបទនេហ

គ្បត្ិបត្តិការពីសាធាររដ្ឋគ្បជាមានិត្ចិន ” ដ្ឹក្នាំសដ្ឋយគ្ក្ុមការងារបចចក្សទ្េដនគ្ក្េួងសេដ្ឋក្ចិច និងហរិញ្ញវត្ថុ 
− បនត និងជ្ាំរុញការលក្់រាយ/ដុ្ាំ អងករក្ាុងគ្េុក្សៅអោររបេ់គ្ក្ុមហ ុន 
− ធានសេថរភាពដថ្ែអងករទ្ី្ ារក្ាុងគ្េុក្ រក្ាជ្ីវភាពរេ់សៅរបេ់គ្បជាពលរដ្ឋ សដ្ីមបចូីលរមួកាត្ប់នថយភាពគ្ក្ីគ្ក្ 
− ផថ្រក្ាេតុក្ជាយុទ្ធសាហ្វេតសេបៀងជាអងករបគ្មុងរដ្ឋ េគ្មាប់ចូលរមួអនតរារមន៍ដ្ល់ការងារសគ្ោុះមហនត

រាយផដ្លបានសក្ីត្មានជាយថ្នសហតុ្ 
− ចូលរមួពគ្ងឹងបផនថមការងារ្សពវ្ាយ និងផចក្រ ាំផលក្ព័ត្ម៌ានផដ្លពាក្់ពន័ធក្ាុងការជ្ាំរញុ្លិត្ក្មមគ្េវូ 

និងការនាំសចញអងករក្មពុជាដ្ល់េមាជ្ិក្អាក្្លតិ្ េមារមមា េុីនក្ិនគ្េូវ គ្ពមទាំងេហព័នធគ្េូវ-អងករ 
− បនតពគ្ងងឹក្ិចចេហគ្បត្ិបត្តិការ ជាមួយដដ្រូអភិវឌ្ឍ សាថ បន័ពាក្់ពន័ធ ជាពិសេេក្មមវ ិ្ សីេបៀងអាោរ

ពិភពសោក្ (WFP) ក្ាុងការ្គត្់្គង់សេបៀងរបេ់រាជ្រដ្ឋឋ ភបិាលក្មពុជាជូ្ន WFP 
− បនត និងអនុវត្តតាមការផណនាំរបេ់រាជ្រដ្ឋឋ ភបិាល ក្ដូ៏្ចជាគ្ក្េួងអាណាពាបាលនូវការគ្រប់គ្រងេិនាិ្ិ

សេបៀងបគ្មុងរដ្ឋឱ្យមានគ្បេទិ្ធភាពខពេ ់
− ខិត្ខាំបនតផេវងរក្ទ្ី្ារ និងជ្ួយជ្ាំរុញការនាំសចញអងករក្មពុជាសៅកាន់ទ្ី្ារអនតរជាត្ឱិ្យមានក្ាំសណីន

បផនថម ជាពិសេេអងករគ្ក្អូប អងករផ្ទក មែុិះ និងផ្ទក ររ ាំដ្ួល..។ល។ 
− ខិត្ខាំពគ្ងីក្អាជ្កី្មមរបេ់គ្ក្ុមហ ុនបផនថមសដ្ីមបបីសងកីនទុ្នគ្ក្មុហ ុន ក្ាុងការបសងកនីជ្ីវភាពដ្ល់បុរគលិក្។ 

 

៨. អគ្គគ ធកិារដ្ឋឋ ន 18 
− អ្ិការក្ិចចសលីការងាររដ្ឋបាល និងទ្ទ្លួពាក្យបណតឹ ង នងិអនុសោមភាពដនចាប់  ចាំននួ ៧១អងគភាព  
− តាមដ្ឋន និងវាយត្ដមែការអនុវត្តផ្នការេក្មមភាពផក្លមែ តាមអនុសាេន៍របេ់គ្បត្ភូិអ្ិការក្ចិច /

េវនក្មម ផដ្លបានសលកី្សឡងីចាំនួន ៣៦អងគភាព 
− អ្ិការក្ិចចសដ្ឋយមនិជូ្នដ្ាំណឹងមុន (Spot Check) សលីការសោរពវនិ័យ សពលសមា ងស្វីការ េណាត ប់ធាា ប ់

និងភាពអវជិ្ជមាននន  ផដ្លស្វីឱ្យប ុះពាលដ់្ល់សោលនសោបាយក្ាំផណទ្គ្មង់របេ់គ្ក្េួង ចាំននួ ១២សលកី្ 
 

17 គ្បភព៖ គ្ក្ុមហ ុន ហ្វហគីនសគ្ត្ដ្  
18 គ្បភព៖ អោគ ្ិការដ្ឋឋ ន 
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