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ឱ្យទ្ទ្លួបានរបេិទ្នផលនិងរបេិទ្នភាពខពេ់ និងេសរមចបាននូវសជារជ័យតាមទិ្េសៅ ដដលបានសរោង
ទុ្ក្សៅក្បុងឆ្ប ាំ២០២១សនុះ។  សោងតាមអនុសាេន៍ដ៏ខពង់ខពេ់របេ់ សដមតចដរដជានាយក រដឋមង្រ្នត ី
ក្បុងការដរបកាល យការរាំរាមក្ាំដហងពីជាំងឺកូ្វដី-១៩ សៅជាឱ្កាេេរមាប់ការដក្ទ្រមង់មុត្រេួច និងេុីជសរៅ 
រក្េួងពាណិជជក្មមបានខិត្ខាំស វ្ីការដក្ទ្រមង់ និងបានអនុវត្ថោ ងខ្នជ ប់ខជួននូវក្មមវ ិ្ ីនសោបាយ និង  
យុទ្នសាហ្វេថរបេ់រាជរដ្ឋឌ ភិបាលក្បុងការអភិវឌណវេ័ិយពាណិជជក្មម ជាអាទ្ិ៍ការពរងឹងសលីក្េធួយផលិត្ក្មម 
សដីមផផីគត់្ផគង់ត្រមូវការក្បុងរេុក្ និងការនាំសចញតាមរយៈការស វ្ីពិពិ្ក្មមទី្ផារ េាំសៅជាំរុញក្ាំសណីន 
និងបសងកីនសលផឿនេមាហរណក្មមសេដឌកិ្ចច ពាណិជជក្មមត្ាំបន់ និងពិភពសោក្។ 

រពះរាជាណាចរកកមពុជា 
ជារិ សាសនា រពះមហាកសររ 
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 សរកាមការដឹក្នាំដ៏ឈ្លល េនវនិងរបក្បសដ្ឋយរតិ្បណឍិ ត្ របេ់ សដមតចអគគមហាដសនាបរី
ដរដជា ហ៊ុន ខសន នាយករដឋមង្រ្នតី ផ្នរពះរាជាណាចរកកមពុជា សយងីសៅដត្អាចរក្ាបាន
នូវក្ាំសណីនននការនាំសចញរបក្បសដ្ឋយបរោិប័នប សដ្ឋយសារដត្ការដ្ឋក់្សចញនូវវធិានការសឆលីយត្បជាបនថ
បនធ ប់របេ់របមុខរាជរដ្ឋឌ ភិបាល ជយួដល់េហរោេ្ុនតូ្ចនិងម្យម សដីមផរីក្ាបាននូវដាំសណីរការ
ដខសរចវាក់្ផលិត្ក្មម ផគត់្ផគង់ បងកលក្ខណៈងាយរេួលដល់េក្មមភាពវនិិសោរ ក៏្ដូចជារក្ាបាននូវ
ការងារជូនបងបអូនក្មមក្រ-ក្មមការនីិរបេ់សយងី។   

ក្បុងរយៈសពលមយួឆ្ប ាំក្នលងសៅសនុះ រក្េួងពាណិជជក្មម បានសបថជាញ បនថកិ្ចចខិត្ខាំរបឹងដរបងក្បុងការ
ជាំរុញវេ័ិយពាណិជជក្មមឱ្យកាន់ដត្រកី្ចសរមីន តាមរយៈការស វ្ីក្ាំដណទ្រមង់េុីជសរៅ ការកាត់្បនទយចាំណាយ 
និងការពរងឹងភាពរបក្តួ្របដជងននទ្ាំនិញនាំសចញរបេ់ក្មពុជាសៅកាន់ទី្ផារអនថរជាតិ្ សដ្ឋយបងកលក្ខណៈ 
ងាយរេួល និងបសងកីត្បរោិកាេអាំសណាយផលដល់ការស វ្ី្ុរកិ្ចច និងការវនិិសោរសៅក្បុងរបសទ្េក្មពុជា។ 
ទ្នធឹមនឹងការរក្ាបាននូវក្ាំសណីនននការនាំសចញ តាមរយៈការសរបីរបាេ់ទី្ផារអនុសរោុះដដលមានរសាប់ 
រក្េួងពាណិជជក្មមបានស វ្ីពិពិ្ក្មមទី្ផារបដនទមដូចជា ការចរចបសងកីត្ត្ាំបន់ពាណិជជក្មមសេរសីទ្វភារីនិង
ពហុភារី សដីមផឱី្យទី្ផារទ្ាំនិញ សេវាក្មម និងវនិិសោរក្មពុជាកាន់ដត្មានភាពទូ្លាំទូ្ោយ។ សលីេពីសនុះ  
ការការពារក្មមេិទ្និបញ្ញដ  កិ្ចចការពារអបក្សរបីរបាេ់ ការរតួ្ត្ពិនិត្យ និងការបហ្វងាក បការដក្លងបនលាំនូវ
ផលិត្ផលទ្ាំនិញ និងសេវាក្មមររប់របសភទ្ ក៏្រតូ្វបានអនុវត្ថសដ្ឋយយក្ចិត្ថទុ្ក្ដ្ឋក់្និងរបក្បសដ្ឋយ
សាម រតី្ទ្ទ្លួខុេរតូ្វខពេ់បាំផុត្។ ម ាងវញិសទ្ៀត្ ការផថល់សេវាសាធារណៈជូនដល់វេ័ិយឯក្ជនក៏្រត្ូវបាន
ដក្លមអជាបនថបនធ ប់ឱ្យកាន់ដត្របសេីរជាងមុន តាមរយៈការដ្ឋក់្ឲ្យសរបីរបាេ់ទាំងរេុងនូវរបព័ននបសចចក្
វទិ្ាព័ត៌្មានវទិ្ាទ្ាំសនីប ដដលក្បុងសនុះ នលលសេវា សពលសវោ និងដបបបទ្ដដលបងកការលាំបាក្េមុរសាម ញ 
ក៏្រត្ូវបានកាត់្បនទយផងដដរ ដដលសនុះជាសមាទ្ក្ភាពមួយេរមាប់រក្េួងពាណិជជក្មមទាំងមូល។ 

ក្បុងសោលសៅសដីមផចូីលរមួរបក្ួត្របដជងក្បុងរក្បខ័ណឍ ត្ាំបន់ និងពិភពសោក្ រក្េួងពាណិជជក្មម
បាននិងក្ាំពុងខិត្ខាំពរងឹងេមត្ទភាព និងរបេិទ្នភាពការងាររបេ់មហ្វនថីរាជការបដនទមសទ្ៀត្ តាមរយៈការ
បនថក្សាងពរងឹង្នធានមនុេស ការស វ្ីក្ាំដណទ្រមង់រចនេមព័ននរដឌបាលនិងររប់ររង ការអភិវឌណសាទ ប័ន 
រមួទាំងការក្សាងចាប់ និងលិខិត្បទ្ដ្ឋឌ នរតិ្យុត្ថពាក់្ព័នននឹងវេ័ិយពាណិជជក្មមមយួចាំនួនផងដដរ។  

េមទ្និផលេាំខ្នន់ៗដដលេសរមចបានក្បុងឆ្ប ាំ២០២១ និងទិ្េសៅេក្មមភាពការងារេរមាប់ឆ្ប ាំ
២០២២ របេ់រក្េួងពាណិជជក្មម  មានដូចខ្នងសរកាម៖ 
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ជាំពូកទ្១ី 

 

សកមមភាព និង 
លទ្ធផលការងារពាណិជជកមម  

ឆ្ន ាំ២០២១ 
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១. ការងារកាំខណទ្រមង ់  
១.១. រដឋបាលសាធារណៈ 
 ក. ការអភិវឌឍនធ៍្នធានមនសុស និងសាថ ប័ន 

 បានចត់្បញ្ជូ នមហ្វនថីឱ្យចូលរមួវរគបណថុ ុះបណាថ លរយៈសពលខលី និងដវង ទាំងក្បុង នងិសរៅរបសទ្េ តាមរបព័នន 
អនឡាញដូចជា សាោភូមិនធរដឌបាល វទិ្ាសាទ នជាត្ិការទូ្ត្ និងទ្ាំនក់្ទ្ាំនងអនថរជាត្ិ របសទ្េេងឹាបុរ ី
របសទ្េចនិ របសទ្េកូ្សរ  ខ្នងត្ផូង របសទ្េជប ុន របសទ្េអូហ្វសាថ លី របសទ្េឥណាឍ  របសទ្េអង់សរលេ និង 
អងគការសរៅរដ្ឋឌ ភិបាលមួយចាំននួ 

 បានបណថុ ុះបណាថ លដផបក្បសចចក្សទ្េ នងិរដឌបាលទូ្សៅរេបតាមត្រមូវការរបេ់អងគភាពនីមួយៗ សដមីផី
ពរងឹងេមត្ទភាព 

 បានដក្េរមួលរចនេមព័ននរបេ់រក្េួង រេបតាមសាទ នភាពវវិត្ថន៍ដរបរបួលជាក់្ដេថងននវេ័ិយពាណិជជក្មម។ 
 ែ. ការរគប់រគងធ្នធានមនសុស និងដបៀវរស 

 បានស្វីបចចុបផនបភាពមហ្វនថីរាជការ និងសាទ នភាពរក្បខ័ណឍ មហ្វនថីរាជការតាមសាទ នភាពជាក់្ដេថង 
 បានអនុវត្ថការសបីក្របាក់្សបៀវត្សជូនមហ្វនថីរាជការពីរដងក្បុងមយួដខតាមរបព័នន្នោរ បានទន់សពលសវោ 
 បានសរៀបចាំររប់ររងទ្និប័យមហ្វនថីរាជការតាមរបព័ននព័ត៌្មានវទិ្ា 
 បានបញ្ចូ លរបាក់្សបេក្ក្មម (របាក់្សហាស   ហូបចុក្ សាប ក់្សៅ និងរបាក់្សលមីស្ាបាយស្វីដាំសណីរ) សៅ
ក្បុងរណសនយយផ្ទធ ល់របេ់ថ្នប ក់្ដឹក្នាំ ឬមហ្វនថីរាជការេរមាប់ការចុុះសបេក្ក្មមក្បុងរបសទ្េ។ 

 គ. ការបដងាើនគុណភាពដសវាសាធារណៈ 
 បានចូលរមួសរៀបចាំរបកាេអនថររក្េួងសលខ ៣១៥ េហវ.របក្ ចុុះនលៃទ្១ី២ ដខឧេភា ឆ្ប ាំ២០២១ រវាង
រក្េួងសេដឌក្ិចចនងិហរិញ្ដវត្ទុ និងរក្េួងពាណិជជក្មម េថីពកី្រមងសេវាសាធារណៈ របេ់រក្េួងពាណិជជក្មម 
ក្បុងការកាត់្បនទយត្នមលសេវាសាធារណៈេាំសៅជាំរុញក្ិចចេរមួលពាណិជជក្មម 

 បានស្វីរបត្ិភូក្មមក្បុងការសចញវញិ្ញដ បនបរត្បញ្ញជ ក់្សដមីក្ាំសណីត្ទ្ាំនញិទ្រមង់ឌ ី(D) េរមាប់ទ្ាំនិញក្េផិល 
ដល់ររប់មនធីរពាណិជជក្មមសខត្ថជាប់រពាំដដន 

 បានដ្ឋក់្ឱ្យអនុវត្ថរបត្ិសវទ្ន៍េវ័យបញ្ញជ ក់្សដីមក្ាំសណីត្ទ្ាំនញិទូ្ទាំងត្ាំបន់អាសា ន (ASEAN-Wide Self 
Certification-AWSC) សដីមផេីរមួលដល់ការស្វពីាណិជជក្មមក្បុងត្ាំបន់អាសា ន 

 បានចូលរមួអនុវត្ថរបព័ននបញ្ជ រដត្មួយជាត្ិ េរមាប់ការសចញអាជាញ បណតនាំសចញ-នាំចូល នងិវញិ្ញដ បនបរត្
រីមប័រលីរបូសេេ សរកាមរបព័ននបញ្ជ រដត្មយួជាត្ិ (National Single Window-NSW) 

 បានភាជ ប់របព័ននេវ័យរបវត្ថក្មមវញិ្ញដ បនបរត្បញ្ញជ ក់្សដមីក្ាំសណីត្ទ្ាំនិញ (ATIGA e-Form D)  សៅក្បុង
បញ្ជ រដត្មួយជាត្ិ នងិភាជ ប់សៅបញ្ជ រដត្មួយអាសា ន 

 បានអនុវត្ថរសរមាងចុុះបញ្ជ ីអបក្នាំសចញ (Registered Exporter System-REX) េរមាប់ស្វីការនាំសចញ 
សៅកាន់េហភាពអឺរ  បុ របសទ្េេវីេ ណ័រដវេ និងត្ួក្រ ី

 បានបដនទម CO ទ្រមង់សផសងៗសទ្ៀត្ រេបតាមវធិានសដីមក្ាំសណីត្ទ្ាំនិញននរបសទ្េនាំចូលសៅក្បុងរបព័នន
េវ័យរបវត្ថក្មម រមួមាន៖ Form ANNEX េរមាប់នាំសចញសៅរបសទ្េ Japan, Form Chile េរមាប់នាំ
សចញសៅរបសទ្េ Chile និងForm AHK េរមាប់នាំសចញសៅហុងកុ្ង 

 បានត្ភាជ ប់របព័ននេវ័យរបវត្ថក្មមវញិ្ញដ បនបរត្បញ្ញជ ក់្សដមីក្ាំសណីត្ទ្ាំនិញជាមយួ្នោរ េរមាប់ទូ្ទត់្តាម
របព័ននសអឡចិរត្ូនកិ្(E-payment) 

 បានត្ភាជ ប់របព័ននេវ័យរបវត្ថក្មមវញិ្ញដ បនបរត្បញ្ញជ ក់្សដីមក្ាំសណីត្ទ្ាំនិញររប់ទ្រមង់ សៅតាមររប់រដឌបាល
ត្ាំបន់សេដឌក្ិចចពិសេេ 

 បានដាំសឡងីរបព័ននរក្ាទុ្ក្ទ្និបន័យសដ្ឋយេវ័យរបវត្ថ (Install Automation Backup Server) េរមាប់ 



 

របាយការណ៍បូកសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០២១ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០២២  5 

រក្ាទុ្ក្ទ្ិនបន័យ CO សដីមផកីារពារក្បុងក្រណីមានការបាត់្បង់ទ្ិនបន័យសៅសពលមា េុីនសមខូច 
 បានដក្េរមួលលខិិត្សផសងៗពាក់្ព័នននឹងការចុុះបញ្ជ ីមា ក្ និងដក្េរមួលក្នរមសេវាសាធារណៈពាក់្ព័នន
ក្ិចចការចុុះបញ្ជ ីមា ក្ 

 បានសរៀបចាំក្ិចចរបជុាំពិភាក្ាពាក់្ព័នននងឹបញ្ជ ីមុខទ្ាំនិញសររឿងបនល េ់ ឬវត្ទុធាតុ្សដីមពីសវៀត្ណាមដដលរត្ូវ
ការវធិាន Extended Cumulation េរមាប់យក្មក្ផលតិ្ និងនាំសចញបនថសៅកាន់ទ្ីផារេហភាពអឺរ  ុប 

 បានសរៀបចាំក្ិចចរបជុាំអនថររក្េងួ, វេ័ិយឯក្ជន, នងិេងគមេុីវលិ សដមីផសីរត្ៀមផសពវផាយពីយនថការអនុសរោុះ 
ពននទូ្សៅលមីរបេ់ចរក្ភពអង់សរលេ នងិការបាំសពញក្រមងេាំណួរ េថពីី Consultation on the UK Trade 
Preference Scheme 

 បានសរៀបចាំក្ិចចរបជុាំពិសរោុះសោបល់ជាមួយវេ័ិយឯក្ជន ទក់្ទ្ងនឹងវធិានសដីមក្ាំសណីត្ទ្ាំនិញសរកាមរក្ប 
ខ័ណឍ របព័ននអនុសរោុះពននទូ្សៅរបេ់ជប ុន (Japan‟s GSP)  

 បានសរៀបចាំក្ិចចរបជុាំពភិាក្ា នងិសឆលីយក្រមងេាំណួររបេ់្នោរពិភពសោក្ ពាក់្ព័នននងឹការស្វីពាណិជជក្មម 
ឆលងកាត់្រពាំដដនននការេរមលួបរោិកាេ្ុរក្ិចចេរមាប់ឆ្ប ាំ២០២២  

 បានសរៀបចាំក្ិចចរបជុាំពិភាក្ា សលីសេចក្ថីេសរមចរបេ់រក្ុមរបកឹ្ារបជាជនទ្ីរក្ុងហូជីមិញននរបសទ្េសវៀត្ណាម 
េថីពីការអនុវត្ថក្ាំណត់្ការរបមូលក្នរមសរបីរបាេ់សហដ្ឋឌ រចនេមព័ននក្ាំពង់ដផេមុរទ្ និងសេវាក្មមចាំបាច់
ននសៅរចក្រពាំដដនេមុរទ្សៅទ្ីរក្ុងហូជីមិញ 

 បានសរៀបចាំក្ិចចរបជុាំជាមយួវេ័ិយឯក្ជនសដីមផពីភិាក្ាសលីឯក្សារយុទ្នសាហ្វេថទញយក្អត្ទរបសោជន៍ជា
អត្ិបរមាពកីារអនុវត្ថក្ិចចរពមសរពៀងពាណិជជក្មមសេរ ី

 បានសរៀបចាំក្ិចចរបជុាំជាមយួរណៈក្មាម ្ិការសោលនសោបាយសេដឌក្ចិច និងហរិញ្ដវត្ទុសដីមផពីិភាក្ាសលីឯក្
សារយុទ្នសាហ្វេថទញយក្អត្ទរបសោជន៍ជាអត្ិបរមាពីការអនុវត្ថក្ិចចរពមសរពៀងពាណិជជក្មមសេរ ី

 បានសរៀបចាំក្ិចចរបជុាំអនថររក្េួងសដីមផីពិនិត្យ និងផថល់សោបល់ សលីសេចក្ថីរពាងពិ្ីសាររវាងសេវាក្មម 
េហព័ននននេហព័ននរុេស ីនិងរក្េួងពាណិជជក្មម េថីពកី្ិចចេហរបត្បិត្ថិការរដឌបាល ការផ្ទល េ់បថូរព័ត៌្មាន 
និងជាំនយួសៅវញិសៅមក្។ 

១.២. ការរគប់រគងហរិញ្ញវរថសុាធារណៈ 
 ក. ការដរៀបចាំខផនការ នងិថវកិា 

 បានសរៀបចាំដផនការយុទ្នសាហ្វេថលវកិាឆ្ប ាំ២០២២-២០២៤ សដ្ឋយដផអក្សលីសោលការណ៍លវកិាតាមក្មមវ ិ្ ី 
 បានសរៀបចាំបញ្ជ ីសារសពភីណឍ  សក្ីនសឡងី លយចុុះឆ្ប ាំ២០២០ និងបានបញ្ជូ នសៅរក្េងួសេដឌក្ិចច និងហរិញ្ដវត្ទុ 
 បានសរៀបចាំរបាយការណ៍េមទិ្នក្មមឆ្ប ាំ២០២០ របាយការណ៍េមិទ្នក្មមពាក់្ក្ណាថ លឆ្ប ាំ២០២១ និងការ
សរោងលទ្នផលរ ាំពងឹទុ្ក្េរមាប់ឆ្ប ាំ២០២២ 

 បានសរៀបចាំរបាយការណ៍ការរត្ួត្ពិនិត្យ សដ្ឋយរ ាំសលចនូវវឌណនភាព បញ្ញា របឈម និងេាំណូមពរ 
 បានសរៀបចាំរបាយការណ៍វាយត្នមលសលីការបសងកីត្អងគភាពលវកិា 
 បានដ្ឋក់្បញ្ចូ លលវកិានដរូ នងិលវកិារបេ់រក្ុមហ ុនហ្វហគនីសរត្ដសៅក្បុងឧបេមព័ននននលវកិារបចាំឆ្ប ាំ 
 បានសរៀបចាំក្មមវ ិ្ ីចាំណូល និងការពាក្រណ៍ចាំណូលរបចាំរត្មីាេទ្ី៣ ស្ៀបសៅនឹងការអនុវត្ថក្បុងវងវង់ +/-៥% 
 បានសរៀបចាំរបាយការណ៍សរបៀបស្ៀបដផនការចាំណាយ តាមក្មមវ ិ្ រីបចាំរត្ីមាេ និងការអនុវត្ថជាក់្ដេថង
សដ្ឋយឆលុុះបញ្ញច ាំងអាំពីការក្ាំណត់្សោលសៅចាំណាយមិនឱ្យត្ិចជាង ៦៧%។ 

 ែ. ការអនុវរតរបព័នធរគប់រគងហរិញ្ញវរថសុាធារណៈ(FMIS) 
 បានសរៀបចាំរបាយការណ៍េថីព ី"ការពិនតិ្យលទ្នភាពក្បុងការដ្ឋក់្ឱ្យអនុវត្ថFMISេរមាប់លវកិានដរូ និងជាំនយួ" 
 បានអនុវត្ថចាំណាយដដលមានហានិភ័យទបដូចជាចាំណាយបនធុក្បុរគលិក្ ចាំណាយទ្កឹ្ សភលីង រាជក្ិចច 
ពននរលយនថ និងអាក្រនរបេនយីេ៍រមាប់ការទូ្ទត់្រត្ង់តាមរបព័ននFMIS 
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 បានអនុវត្ថរបព័ននររប់ររងហរិញ្ដវត្ទុសាធារណៈសពញសលញសលីចាំណូល និងចាំណាយ 
 បានអនុវត្ថរបព័ននព័ត៌្មានវទិ្ាររប់ររងចាំណូលមនិដមនសារសពីពនន (NRMIS) សដីមផរីរប់ររងចាំណូល
ដូចជា ចាំណូលក្នរមសេវាសាធារណៈ និងចាំណូលក្ិចចេនា 

 បានស្វីរបាយការណ៍វឌណនភាព ននការអនុវត្ថេក្មមភាពដក្ទ្រមង់ការររប់ររងហិរញ្ដវត្ទុសាធារណៈជូន
អរគសលខ្ន្ិការដ្ឋឌ ន ននរណៈក្មាម ្ិការដកឹ្នាំការងារដក្ទ្រមង់ការររប់ររងហរិញ្ដវត្ទុសាធារណៈ។ 

 គ. ការងារលទ្ធកមម 
បានដក្េរមួលការអនុវត្ថដផនការលទ្នក្មមឆ្ប ាំ២០២១ នងិសរៀបចាំដផនការលទ្នក្មមឆ្ប ាំ២០២២។ 

១.៣. វមិជឈការ និងវសិហមជឈការ 
 បានចូលរូមសរៀបចាំជាមួយអរគសលខ្ន្ិការដ្ឋឌ ន រ.ជ.អ.ប ក្បុងការសផធរមុខងារវេ័ិយពាណិជជក្មមសៅឱ្យថ្នប ក់្
សរកាមជាត្ ិរក្ុង រេុក្ ខណឍ   

 បានសរៀបចាំសេចក្ថេីសរមចក្បុងការសផធរមហ្វនថីរាជការថ្នប ក់្រក្ុង រេុក្ ខណឍ  ទូ្ទាំងរបសទ្េសៅឱ្យថ្នប ក់្សរកាមជាត្ ិ
 បានសរៀបចាំដក្េរមួលក្រមងសេវាសាធារណៈជាមយួរក្េងួមហានផធ, រក្េួងសេដឌក្ិចច និងហរិញ្ដវត្ទុ និង
រក្េួងពាណិជជក្មម 

 បានសរៀបចាំវរគបណថុ ុះបណាថ លបសចចក្សទ្េ េថីពនីីត្ិវ ិ្ កីារអនុវត្ថមុខងារវេ័ិយពាណិជជក្មមដដលសផធរសៅឱ្យ
ថ្នប ក់្សរកាមជាត្ ិរក្ុង រេុក្ ខណឍ  

 បានពិនតិ្យ និងដក្េរមលួរចនេមព័ននរបេ់រក្េួងពាណិជជក្មម និងមនធីរពាណិជជក្មមរាជធាន ីសខត្ថ 
 បានក្ាំពុងសរៀបចាំសផធរសបៀវត្សមហ្វនថីថ្នប ក់្សរកាមជាត្ិចាំនួន៣សខត្ថ មានដូចជា រាជធានីភបាំសពញ សខត្ថបាត់្ដាំបង 
និងសខត្ថមណឍ លរិរ ី

 បានក្ាំពុងសរៀបចាំដបបបទ្បណថុ ុះបណាថ លមហ្វនថថី្នប ក់្សរកាមជាត្ិ 
 បានចូលរមួដក្េរមួលរបកាេអនថររក្េួង េថីពីការផថល់របាក់្រងាវ ន់សៅថ្នប ក់្សរកាមជាត្។ិ 

២. ការងារផតលដ់សវាពាណិជជកមម 1 
២.១. ការនាាំដចញ-នាាំចលូ  

ក. ការចរចាកិចចរពមដរពៀងពាណិជជកមមដសរ ី ពាកព់័នធនងឹវធិានដដើមកាំដណើ រទ្ាំនញិ  នងិ   
    កិចចរបជុាំពាក់ពន័ធ 
 បានចូលរមួចរចក្ិចចរពមសរពៀងពាណិជជក្មមសេរ ី សទ្វភារី ត្ាំបន់ ពហុភារី និងក្ិចចរបជុាំននដដលពាក់្ព័នន 

នឹងវធិានសដីមក្ាំសណីត្ទ្ាំនិញ ក្បុងសនុះរមួមាន៖ ការចរចក្ិចចរពមសរពៀងភាពជានដរូសេដឌក្ិចចររប់រជុង
សរជាយត្ាំបន់(RCEP) ការចរចក្ិចចរពមសរពៀងពាណិជជក្មមសេរសីទ្វភារីក្មពុជា-ចិន(CCFTA) ការចរចក្ិចច
រពមសរពៀងពាណិជជក្មមសេរសីទ្វភារីក្មពុជា-កូ្សរ  (CKFTA) 

 បានចរចបនថេុពលភាពននក្ចិចេរមបេរមួលជាំរុញពាណិជជក្មម សទ្វភារីក្មពុជា-សវៀត្ណាម និងបនថការ
ចរច និងតាមដ្ឋនការអនុវត្ថសរកាមរក្បខ័ណឍ អាសា ន និងនដរូអាសា ន ជាសដីម។ល។ 

 បានចូលរមួក្ចិចរបជុាំពាក់្ព័នននងឹវធិានសដមីក្ាំសណីត្ទ្ាំនញិសរកាមរក្បខ័ណឍ អាសា ន នដរូអាសា ន នងិអាេបិ
រមួមាន៖ 

 ក្ិចចរបជុាំអនុរក្ុមការងារវធិានសដីមក្ាំសណីត្ទ្ាំនិញននក្ិចចរពមសរពៀងអាេបិ (The 3rd Interim 
RCEP SWGROO) 

  ក្ិចចរបជុាំអនុរណៈក្មាម ្កិារវធិានសដីមក្ាំសណីត្ទ្ាំនញិ (Sub Committee on Rule of Origin- 
SCROO) ននក្ិចចរពមសរពៀងភាពជានដរូររប់រជងុសរជាយអាសា ន-ជប ុន (ASEAN-JAPAN 
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 របភព៖ អរគនយក្ដ្ឋឌ នសេវាពាណិជជក្មម  
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 Comprehensive Partnership-AJCEP) 
 ក្ិចចរបជុាំរណៈក្មាម ្ិការេរមបេរមលួការអនុវត្ថក្ិចចរពមសរពៀងពាណិជជក្មមទ្ាំនញិអាសា ន
( mii ngdeogdi mi  gooCC id ooC e arC Cdoeogid natne e enC  gd tiine ni CC Cdo) 

 ក្ិចចរបជុាំអនុរណៈក្មាម ្ិការវធិានសដមីក្ាំសណីត្ទ្ាំនិញ ននក្ចិចរពមសរពៀងពាណិជជក្មមទ្ាំនញិអាសា ន 
( auS-mi  goCC id neetn IurCe ie t gigd ) 

 ក្ិចចរបជុាំអនុរណៈក្មាម ្ិការវធិានសដីមក្ាំសណីត្ទ្ាំនិញ ននក្ិចចរពមសរពៀងពាណិជជក្មមសេរអីាសា ន 
អូហ្វសាថ លី ណូដវលសហសឡង់(AANZFTA SCROO) 

 បនថក្ចិចពភិាក្ាសទ្វភារីរវាង ក្មពុជា ឡាវ មីោ ន់មា  នងិនល សលីបញ្ញា សពាត្ (Bilateral Discussion 
between CLM and Thai on Maize issue)។ 

ែ. ចូលរមួវគគបណតុ ះបណាត ល និងសកិាា សាលាពាក់ពន័ធការផតលដ់សវាពាណិជជកមម 
 វរគបណថុ ុះបណាថ ល េថីពី “Rule of Origin for least Developped Countries” 
 េិកាខ សាោសផធៀងផ្ទធ ត់្សលីការេធង់មត្ិ េថីពី េូចនក្រក្ិចចេរមួលពាណិជជក្មមអាសា ន និងចាំណាយចមលង

ការពាណិជជក្មមសលីក្ទ្ី២ Asean Seamless Trade Facilitation Indicator – Trade Transaction 
Cost (ASTFI-TTC II) សរកាមរក្បខណឍ ក្ិចចេរមួលពាណិជជក្មម  

 េិកាខ សាោ េថីពី របធានបទ្ “Unlocking the Lockdowns: Alignment of Domestic and Regional 
Policies Post-Covid-19”  

 េិកាខ សាោេថពីី ការចរចសលីទ្ាំនិញសវទ្ិយតិ្ និងពាណិជជក្មមសេវាក្មម 
 េិកាខ សាោក្សាងេមត្ទភាព សលីរបធានបទ្  “ Advanced Training for End Game Preparation and 

Negotiation”  
 េិកាខ សាោក្សាងេមត្ទភាព សលីរបធានបទ្  “ Rules of Origin under Cambodia-China Free 

Trade Agreement”  
 េិកាខ សាោសលីក្ក្មពេ់ការយល់ដឹង និងការផ្ទល េ់បថូរបសចចក្សទ្េ េថីពីេទតិ្ិទ្ាំនញិពាណិជជក្មមអនថរជាត្ិ  
 េិកាខ សាោពិសរោុះសោបល់ជាមួយរក្េួងសាទ ប័នពាក់្ព័នន សលីសេចក្ថីរពាងដផនការការងារអាសា ន សដីមផ ី

េរមបេរមួលការអនុវត្ថក្ិចចរពមសរពៀងអាសា ន េថីពីពាណិជជក្មមតាមរបព័ននសអឡចិរត្ូនិក្  
 េិកាខ សាោក្សាងេមត្ទភាពេរមាប់ក្មពុជា េថពីីការសផធរបនធ ត់្ពននរយសរកាម RCEP ពី AHTN2012 

សៅ AHTN2017 
 េិកាខ សាោ េថីពកីារអភិវឌណវេ័ិយវាយនភ័ណឍ  និងដេផក្សជីងសរៀបចាំសដ្ឋយអងគការ UNIDO  
 េិកាខ សាោ េថីពីក្ចិចេរមលួពាណិជជក្មមឆលងកាត់្រពាំដដនក្មពុជា «Cross-Border Trade Facilitation 

in Cambodia»។ 
គ. ការងារផតលដ់សវាសាធារណៈ  
 ក្បុងរយៈសពល១០ដខឆ្ប ាំ២០២១ ទ្ាំហាំពាណិជជក្មមក្មពុជាេសរមចបានទ្កឹ្របាក់្ចាំននួ ៣៧ ៣៤៦ោនដុោល រ

អាសម រកិ្ សក្នីសឡងី ២៨% ក្បុងសនុះការនាំសចញេសរមចបានទ្កឹ្របាក់្ចាំនួន ១៤ ២៨៦ោនដុោល រ
អាសម រកិ្ លយចុុះ ២% នងិការនាំចូលេសរមចបានទ្កឹ្របាក់្ចាំនួន ២៣ ០៦០ោនដុោល រអាសម រកិ្ សក្នីសឡងី 
៥៨% សបីសរបៀបស្ៀបនឹងរយៈដូចោប ក្បុងឆ្ប ាំ២០២០ 

 បានផថល់អាជាញ បណតនាំសចញចាំនួន ៥១ចាប់ រិត្ជាទ្ឹក្របាក់្ចាំនួនរបមាណ ៦ោនដុោល រអាសម រកិ្ 
 បានពនារអាជាញ បណតនាំសចញចាំនួន ២២ចាប់ និងផថល់លិខតិ្ជូនដាំណឹងទ្ាំនិញឆលងកាត់្ចាំនួន ២៨ចាប់ 
 បានផថល់អាជាញ បណតនាំចូលចាំនួន ៩ចាប់ រតិ្ជាទ្កឹ្របាក់្ចាំនួនរបមាណ ១ ោនដុោល រអាសម រកិ្ 
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 បានពនារអាជាញ បណតនាំចូលចាំនួន ៥ចាប់ 
 បានផថល់លិខតិ្បញ្ញជ ក់្ការនាំសចញ នាំចូល ត្ផូងសពរជមនិទន់ដក្នចប នងិេល់ពីការដក្នចប៖ 

 នាំចូលចាំនួន ១៥ចាប់ មានទ្កឹ្របាក់្ ១៥ោនដុោល រអាសម រកិ្ 
 នាំសចញចាំនួន ២១ចាប់ មានទ្ឹក្របាក់្ ៩ោនដុោល រអាសម រកិ្។ 

 បានចុុះបញ្ជ ីេុាំេិទ្និនាំសចញតាមរបព័ននអនុសរោុះពាណិជជក្មម ជូនសរាងចរក្ និងរក្ុមហ ុនេរុបចាំនួន ១៩៣  
រមួមាន៖ 

 សរាងចរក្កាត់្សដរេសមលៀក្បាំពាក់្ ចាំនួន ៤១ មានក្មមក្រ  ១៥ ៧៣០នក់្ 
 សរាងចរក្កាត់្សដរដេផក្សជងី ចាំនួន ១១ មានក្មមក្រ    ៦ ១៨៩នក់្ 
 សរាងចរក្ផលតិ្កាបូប  ចាំនួន ១៥ មានក្មមក្រ    ៣ ៧៨៤នក់្ 
 សរាងចរក្សផសងៗ   ចាំនួន ៤៧ មានក្មមក្រ    ៥ ២០៥នក់្ 
 រក្ុមហ ុនសផសងៗ   ចាំនួន ៧៩  

 បានចុុះបញ្ជ ីសេបេុីាំវញិ្ញដ បនបរត្បញ្ញជ ក់្សដមីក្ាំសណីត្ទ្ាំនិញតាមរបព័ននសអឡចិរត្ូនិក្លមីបានចាំនួន ១៤៨ 
 បានចុុះបញ្ជ ីសេបីេុាំវញិ្ញដ បនបរត្បញ្ញជ ក់្សដមីក្ាំសណីត្ទ្ាំនិញតាមរបព័ននសអឡចិរត្ូនកិ្សាសឡងីវញិចាំនួន ៥១៧ 
 បានសឆលីយបាំភលឺចាំសពាុះការសេបេុីាំបញ្ញជ ក់្ភាពរត្ឹមរត្ូវ ននវញិ្ញដ បនបរត្បញ្ញជ ក់្សដីមក្ាំសណីត្ទ្ាំនិញសៅកាន់រយ 

ននរបសទ្េនាំចូលបានចាំននួ ៤០ចាប់។ 
េទតិ្ពិាណិជជក្មមក្មពុជាជាមយួនដរូេាំខ្នន់ៗ រយៈសពល១០ដខសដមី ឆ្ប ាំ២០២១ (ឯក្តា៖ ោនដុោល រអាសម រកិ្) 

 

ល .រ  ទ្េិសៅនាំសចញ 
រយៈសពល១០ដខសដីម ឆ្ប ាំ២០២០ រយៈសពល១០ដខសដីម ឆ្ប ាំ២០២១ បដរមបរមលួ (%) 

នាំសចញ នាំចូល ទ្ាំហាំពាណិជជក្មម នាំសចញ នាំចូល ទ្ាំហាំពាណិជជក្មម នាំសចញ នាំចូល ទ្ាំហាំពាណិជជក្មម 
១ ពភិពសោក្ ១៤ ៥៥០ ១៤ ៦២៤ ២៩ ១៧៤ ១៤ ២៨៦ ២៣ ០៦០ ៣៧ ៣៤៦ ២% ៥៨% ២៨% 

២ អាសម រកិ្ ៤ ៣២៨ ១៩៦ ៤ ៥២៣ ៦ ០៧៥ ២៧៨ ៦ ៣៥៣ ៤០% ៤២% ៤០% 

៣ ជប ុន ៨៧៤ ៥២៤ ១ ៣៩៨ ៩២០ ៥២៩ ១ ៤៤៩ ៥% ១% ៤% 

៤ ចិន ៨២០ ៥ ៦២៦ ៦ ៤៤៦ ១ ២២២ ៧ ៧៦០ ៨ ៩៨២ ៤៩% ៣៨% ៣៩% 

៥ ចរក្ភពអងស់រលេ ៧០០ ៤២ ៧៤២ ៥៩៩ ៤៧ ៦៤៥ ១៥% ១១% ១៣% 

៦ កាណាដ្ឋ ៦០៤ ៤៨ ៦៥២ ៧៩០ ៣២ ៨២២ ៣១% ៣៣% ២៦% 

៧ កូ្សរ   ១៥២ ៤២៦ ៥៧៨ ១៥៧ ៤៨១ ៦៣៨ ៣% ១៣% ១០% 

៨ អូហ្វសាថ លី ១១៣ ៦៣ ១៧៦ ១៥១ ៨៩ ២៣៩ ៣៤% ៤០% ៣៦% 

៩ ឥណាឍ  ៥២ ១០៦ ១៥៧ ១០០ ១៤៤ ២៤៤ ៩៣% ៣៧% ៥៥% 

១០ នូដវលសេឡង់ ១១ ១២ ២៣ ១៣ ១២ ២៥ ២០% ១% ១០% 

១១ អាសា ន ៣ ៤៩៦ ៥ ៨០៨ ៩ ៣០៤ ៩៦០ ១០ ៣៨៩ ១១ ៣៤៩ ៧៣% ៧៩% ២២% 

  នល ៥៩១ ២ ៣២០ ២ ៩១១ ២៨៩ ២ ៧៤២ ៣ ០៣១ ៥១% ១៨% ៤% 

  សវៀត្ណាម ២៨០ ២ ១៣០ ២ ៤១១ ៤០៩ ២ ៥៣០ ២ ៩៣៩ ៤៦% ១៩% ២២% 

១២ េហភាពអរឺ  ុប (EU) ២ ៥៨៥ ៥៦២ ៣ ១៤៨ ២ ៦១៩ ៨៦៤ ៣ ៤៨២ ១% ៥៤% ១១% 

១៣ េហភាពសេដឌក្ចិច
អរឺ  ុប -អាេុី  (EAEU) 

៤៣ ១១ ៥៤ ៤៦ ៣៩ ៨៤ ៦%  ២៤៦% ៥៦% 

១៤ របសទ្េសផសងៗ ៧៧២ ១ ១៩៩ ១ ៩៧១ ៦៣៥ ២ ៣៩៥ ៣ ០៣១ ១៨%  ១០០% ៥៤% 
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េទតិ្និាំសចញមុខទ្ាំនញិេាំខ្នន់ៗ )ឯក្តា៖ ោនដុោល រអាសម រកិ្(  

ល .រ  មុខទ្ាំនិញសផសងសទ្ៀត្ 
រយៈសពល១០ដខសដីម  

ឆ្ប ាំ២០២០ 
រយៈសពល១០ដខសដីម  

ឆ្ប ាំ២០២១ 
បដរមបរមលួ 

ទឹ្ក្របាក្ ់  (%) 
១ េសមលៀក្បាំពាក្់ ៦ ០៩៩ ៦ ៥៣៨ ៤៣៩ ៧% 

២ ដេផក្សជីង ៩២២ ១ ១១៤ ១៩១ ២១% 

៣ េមាា រៈស វ្ីដាំសណីរ ៧៧៥ ១ ១៧៩ ៤០៤ ៥២% 

៤ មា េីុនបរធិាន និងេមាា រៈអរគិេនី ៦០១ ៨៥០ ២៤៩ ៤១% 

៥ ក្ង់ ៤២៦ ៥១៤ ៨៧ ២១% 

៦ អងករ ៣៦៥ ៣២៦ ៣៩ ១១% 

៧ សររឿងេងាា រមឹនិងបរធិានបាំភលឺ ៥៥៥ ៧៧៦ ២២១ ៤០% 

៨ សៅេ ូដរក្ប ១៩៥ ៣២៩ ១៣៤ ៦៩% 

៩ េករអាំសៅ ៣២ ៤២ ១០ ៣២% 

១០ បដនលនិងដផលសឈ ី ១១០ ១៦៧ ៥៧ ៥១% 

១១ មុខទ្ាំនិញសផសងសទ្ៀត្ ៤ ៤៧០ ២ ៤៥៣ ២ ០១៦ ៤៥% 

េរបុ៖ 
 

១៤ ៥៥០ ១៤ ២៨៦ ២៦៤ ២% 

 
េទតិ្និាំចូលមុខទ្ាំនញិេាំខ្នន់ៗ )ឯក្តា៖ ោនដុោល រអាសម រកិ្(  

ល
.រ  

មុខទ្ាំនិញសផសងសទ្ៀត្ 
រយៈសពល១០ដខសដីម 

ឆ្ប ាំ២០២០ 
រយៈសពល១០ដខសដីម 

ឆ្ប ាំ២០២១ 
បដរមបរមលួ 

ទឹ្ក្របាក្ ់  (%) 
១ វាយនភណ័ឍ  ៣ ៥៣៣ ៤ ៤១២ ៨៨០ ២៥% 

២ េមាា រៈេាំណង់ ៨០២ ១ ០៦៣ ២៦១ ៣៣% 

៣ ដដក្ ៣២១ ៣២៦ ៤ ១% 

៤ េីុម ងត់្៍ ៥៩ ៤០ ១៩ ៣៣% 
៥ ទឹ្ក្បរេុិទ្ន ២៦០ ២២៥ ៣៥ ១៣% 
៦ រសាសបៀរ និងរសាចាំរុុះ ១៤ ៨ ៦ ៤២% 
៧ រលយនថ ៩០១ ៩៧៧ ៧៦ ៨% 
៨ ផលិត្ផលឱ្េល ៣១៩ ៦១៤ ២៩៥ ៩២% 
៩ ជីក្េិក្មម និងថ្នប ាំ ២៧៦ ៣៩០ ១១៤ ៤១% 
១០ សររឿងសអឡចិរតូ្និច និងេមាា រៈអរគិេនី ១ ៩០៧ ២ ០១៤ ១០៨ ៦% 
១១ មុខទ្ាំនិញសផសងសទ្ៀត្ ៦ ២៣២ ១២ ៩៩១ ៦ ៧៥៩ ១០៨% 

េរបុ៖ ១៤ ៦២៤ ២៣ ០៦០ ៨ ៤៣៦  ៥៨% 
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េសមលៀក្បាំពាក់្, 
6,538, 46% 

ដេផក្សជងី, 1,114, 
8% 

េមាា រៈស្វដីាំសណីរ, 
1,179, 8% 

មា េីុនបរធិាន និងេ
មាា រៈអរគេិន,ី 850, 

6% 
ក្ង់, 514, 4% 

អងករ, 326, 2% 

សររឿងេងាា រមឹនងិបរ ិ
ធានបាំភល,ឺ 776, 6% 

សៅេ ូដរក្ប, 329, 
2% 

េករអាំសៅ, 42, 0% 

បដនលនងិដផលសឈ,ី 167, 
1% 

មុខទ្ាំនញិសផសងសទ្ៀត្, 
2,453, 17% 

េទិត្ិនាំសចញមុខទ្ាំនញិេាំខ្នន់ៗ ក្បុងរយៈសពល១០ដខសដមីឆ្ប ាំ២០២១ 

វាយនភ័ណឍ , 4,412, 
19% 

េមាា រៈេាំណង់, 
1,063, 5% 

ដដក្, 326, 1% 

េីុម ង់ត៍្, 40, 0% 
ទ្ឹក្បរេុិទ្ន, 225, 1% រសាសបៀរ និងរសាចាំរុុះ, 

8, 0% 

រលយនថ, 977, 4% 

ផលិត្ផលឱ្េល, 
614, 3% 

ជីក្េិក្មម និងថ្នប ាំ, 
390, 2% 

សររឿងសអឡចិរត្នូចិ 
និងេមាា រៈអរគេិន,ី 

2,014, 9% 

មុខទ្ាំនញិសផសងសទ្ៀត្, 
12,991, 56% 

េទិត្ិនាំចូលមុខទ្ាំនញិេាំខ្នន់ៗ រយៈសពល១០ដខសដមីឆ្ប ាំ២០២១ 

 
 

 
២.២. ការងារកមមសទិ្ធបិញ្ញញ  
 ក. ការចុះបញ្ជម៉ីាក 

 ចុុះបញ្ជ ីមា ក្ក្បុងរេុក្ នងិសរៅរេុក្ រមួទាំងការចុុះបញ្ជ ីមា ក្ជាលក្ខណៈអនថរជាត្ិតាមរបព័ននមា រឌដី រិត្
រត្ឹមនលៃទ្២ី៥ ដខវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០២១ េរុបចាំនួន ៨ ៤១២ មា ក្ សក្ីនសឡងី ៥,១% ស្ៀបនងឹឆ្ប ាំ២០២០ 

 ចុុះបញ្ជ ីមា ក្ក្បុងរេុក្ និងសរៅរេុក្ (តាមរបព័ននជាត្ិ)  បានចាំនួន ៦ ៦៣០ មា ក្ សក្ីនសឡងី ១៧,៨% 
 ចុុះបញ្ជ ីមា ក្អនថរជាត្ិតាមរបព័ននមា រឌីដ (Madrid System) បានចាំននួ ១ ៧៨២ មា ក្ លយចុុះ  ២៤,៧% 
 បានសដ្ឋុះរសាយទាំងរេុងនូវបញ្ញា ក្ក្េធុះមា ក្ដដលបានដ្ឋក់្ពាក្យសេបេុីាំមុនឆ្ប ាំ២០២០ 
 េរមុុះេរមួលការរ ាំសោភបាំពានមា ក្ចាំនួន ៥ក្រណី និងលុបសចលចាំននួ ១១មា ក្។ 
 

ការចុុះបញ្ជ ីមា ក្ នងិសេវាពាក់្ព័នន 

េក្មមភាពការងារ 
ឆ្ប ាំ២០២០ 

(១មក្រា - ៣១្បូ) 
២០២១ 

(១មក្រា - ២៥វចិឆកិា) 
ក្ាំសណីន 
(%) 

១. ការងារចុុះបញ្ជ ីមា ក្ 

បានទ្ទ្ួលពាក្យសេបីេុាំចុុះបញ្ជ ីមា ក្ 
   - ក្បុងរេុក្ 
   - សរៅរេុក្ 

៦ ១១៦ 
៣ ៥៨៨ 
២ ៥២៨ 

៥ ២៧៨ 
៣ ០១៥ 
២ ២៦៤ 

 ១៣,៦ 
 

បានចុុះបញ្ជ ីមា ក្ (តាមរបពន័នជាត្ិ) 
   - ក្បុងរេុក្ 
   - សរៅរេុក្ 

៥ ៦២៨ 
២ ៦៣៥ 
២ ៩៩៣ 

៦ ៦៣០ 
៣ ២៦២ 
៣ ៣៦៨ 

 ១៧,៨ 

២. ការងារចុុះបញ្ជ ីមា ក្តាមរបពន័នអនថរជាត្ ិ(Madrid System) 
ពាក្យសេបីេុាំដដលបានដ្ឋក្់សៅការោិលយ័សដីមសៅក្មពុជា (Office of Origin) 
សដីមផចុីុះបញ្ជ ីមា ក្តាមរបព័ននអនថរជាត្ិ  ៩ ៤  ៥៥,៥ 



 

របាយការណ៍បូកសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០២១ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០២២  11 

ការទ្ទ្ួលពាក្យសេបីេុាំចុុះបញ្ជ ីមា ក្អនថរជាត្ិ  ២ ៩៧៨ ២ ៦១០ ១២,៣ 
ការចុុះបញ្ជ ីមា ក្តាមរបពន័នអនថរជាត្ ិ ២ ៣៦៩ ១ ៧៨២  ២៤,៧ 
េរុបការចុុះបញ្ជ ីមា ក្ ៧ ៩៩៧ ៨ ៤១២  ៥,១ 
៣. ការងារសរកាយចុុះបញ្ជ ីមា ក្ 
បានបញ្ញជ ក្់ពីការសរបីរបាេ ់ឬមិនសរបីរបាេម់ា ក្ ៣ ៦៧៨ ៣ ៣៣៩  ៩,២ 
បានចុុះបញ្ជ ីមា ក្សាជាលម ី ២ ៥៤៩ ២ ១២៩  ១៦,៤ 
បានក្ត្់រតាទ្ទ្ួលសាគ លេិ់ទ្នផិ្ទថ ច់មុខក្បុងការនាំចូល ១០៦ ៧២  ៣២ 
បានក្ត្់រតាក្ចិចេនាអាជាញ បណត ឬក្ិចចេនាផថលេិ់ទ្និរបក្បអាជីវក្មម ១១១ ៣៥  ៦៨,៤ 
បានផ្ទល េប់ថូរសផសងៗ ១ ៥៩៦ ២ ៣៥៦  ៤៧,៦ 
ការស្វីទុ្ត្ិយតាវញិ្ញដ បនបរត្ ៥៨៦ ៦១៥    ៤,៩ 
បានផ្ទក្ពិន័យចាំសពាុះការសេបេុីាំចុុះបញ្ជ ីមា ក្សាជាលមីយតឺ្ ២៦២ ១៤៦  ៤៤,២ 
៤. ការងារចុុះបញ្ជ ីមា ក្សផសងៗ 
បានចុុះមា ក្េមាគ លភូ់មិសាហ្វេថទ្ាំនិញ ០១ ០១ ០ 
៥. ក្ចិចការវវិាទ្មា ក្ 
ទ្ទ្ួលពាក្យសេបីេុាំទ្ប់សាក ត្់ការរ ាំសោភបាំពានមា ក្ ២៨ ក្រណី ១០ក្រណី  ៦៤,២ 
ទ្ទ្ួលពាក្យសេបីេុាំលុបមា ក្ ៣១ ក្រណី ៦៧ក្រណី ១១៦,១ 
លទ្នផលេរមុុះេរមួលការរ ាំសោភបាំពានមា ក្ ២៣ ក្រណី ៥ក្រណី ៧៨,២ 
លទ្នផលលុបមា ក្ ៣៧ មា ក្ ៨ក្រណី  ៧៨,៣ 

 

ែ. ម៉ាកសមាគ លភ់ូមសិាង្រ្សតទ្ាំនិញ 
 បានចុុះបញ្ជ ីមា ក្េមាគ ល់ភូមសិាហ្វេថទ្ាំនិញ “ទ្ឹក្ឃមុ ាំនរពមណឍ លរិរ”ី 
 បាន និងក្ាំពុងសរៀបចាំចុុះបញ្ជ ីមា ក្េមាគ ល់ភូមសិាហ្វេថទ្ាំនិញ “អាំបិល នងិផ្ទក អាំបិលក្ាំពត្” 
 បាននិងក្ាំពុងសរៀបចាំចុុះបញ្ជ ីមា ក្េមាគ ល់ភូមសិាហ្វេថទ្ាំនិញ “បងកងតាដក្វ” នងិ “ទ្ឹក្រត្ីក្ាំពត្-ដក្ប” សរកាម

ជាំនួយបសចចក្សទ្េរបេ់អងគការអនថរជាត្ ិ
 បានអនុវត្ថរសរមាងក្សាងសក្រ ថ ិ៍សឈ្លម ុះមា ក្េមាគ ល់ភូមិសាហ្វេថទ្ាំនិញ សរមចក្ាំពត្ េករសតាប ត្ក្ាំពង់េពឺ ទ្ឹក្ឃមុ ាំនរព

មណឍ លរិរ ីនិងរក្ចូលលុងសកាុះរទ្ង់ 
 បានដ្ឋក់្ពាក្យសេបីេុាំដក្ត្រមូវសេៀវសៅបនធុក្ “េករសតាប ត្ក្ាំពង់េព”ឺ និងឯក្សារពាក់្ព័ននសៅេហរមន៍អឺរ  ុប 
 បានសរៀបចាំដក្េរមួលសេៀវសៅបនធុក្សរមចក្ាំពត្ សដ្ឋយបដនទមទ្ាំនញិេមាគ ល់ភូមសិាហ្វេថ 
 បាន និងក្ាំពុងបណថុ ុះបណាថ លេមារមមា ក្េមាគ ល់ភូមសិាហ្វេថសរមចក្ាំពត្ ពីវ ិ្ ីសាហ្វេថទ្ប់សាក ត់្ការរ ាំសោភ

បាំពានសៅទ្ីផារជាត្ ិនិងអនថរជាត្ិ។ 
 គ. ម៉ាកសមូហភាព 

 បានចុុះបញ្ជ ីមា ក្េមូហភាព “អាំបុក្ក្ាំពង់្ាំ” និងមា ក្េមូហភាព “អងកររពុះវហិារ” 
 បាននិងក្ាំពុងសរៀបចាំចុុះបញ្ជ ីមា ក្េមូហភាពចាំនួន៣ រមួមាន៖ “ចមាល ក់្របាក់្សាព ន់សខត្ថក្ណាថ ល” “រក្ូច

សពា ិ្៍សាត់្” និង “នាំបញ្ចុ ក្សេៀមរាប” 
 បានអនុវត្ថរសរមាងក្សាងសក្រ ថ ិ៍សឈ្លម ុះមា ក្េមូហភាពរុយទវភបាំសពញ។ 
ឃ. ការដធ្វើទ្ាំដនើបកមមកចិចការចុះបញ្ជម៉ីាក 
 សរៀបចាំរបព័ននេវ័យរបវត្ថក្មមសពញសលញេរមាប់ក្ិចចការចុុះបញ្ជ ីមា ក្ និងការបង់ក្នរមសេវាសាធារណៈ តាម 

របព័ននអនឡាញ 
 ក្ាំពុងសរៀបចាំរបព័ននជូនដាំណឹងជាេវ័យរបវត្ថពីដាំសណីរការ នងិសាទ នភាពននការចុុះបញ្ជ ីមា ក្សៅអបក្ដ្ឋក់្ពាក្យ 

សេបីេុាំ និងភាប ក់្ងាររេបចាប់ 
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 បានសរៀបចាំរបព័នន Cloud េរមាប់ររងររងទ្ិនបន័យ នងិឯក្សារននការចុុះបញ្ជ ីមា ក្ 
 បានសរៀបចាំដក្េរមួល និងដក្លាំអសហដ្ឋឌ រចនេមព័ននក្បុងក្ិចចការចុុះបញ្ជ ីមា ក្។ 

 ង. ការងារកិចចសហរបរិបរតកិារ និងការចលូជាសមាជិកសនធសិញ្ញញ អនតរជារ ិ
 រក្បខ័ណឍ អងគការ WIPO៖  

(១)បានចូលជាេមាជិក្ននរណៈក្មមការេរមបេរមួល(COCO) កាលពីនលៃទ្ី៤ ដខតុ្ោ ឆ្ប ាំ២០២១  
(២)បានត្មកល់លិខតិ្តូ្បក្រណ៍ននការចូលជាភារីននេននេិញ្ញដ ទ្ីរក្ុងដប នកាលពីនលៃទ្៣ី០ ដខវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០២១  
(៣)បានសរៀបចាំដផនការរបេ់រពុះរាជាណាចរក្ក្មពុជា េរមាប់ក្ិចចេហរបត្ិបត្ថិការបសចចក្សទ្េ  
(៤)បានចុុះអនុេសរណៈននការសោរយល់ោប  រវាងអងគការក្មមេិទ្និបញ្ញដ ពិភពសោក្ និងរណៈក្មាម ្ិការ
ជាត្ិររប់ររងក្មមេិទ្នបិញ្ញដ ននរពុះរាជាណាចរក្ក្មពុជា េថីពកីារអនុវត្ថដផនការរបេ់រពុះរាជាណាចរក្ក្មពុជា 
េរមាប់ក្ិចចេហរបត្ិបត្ថិការបសចចក្សទ្េ ននលៃទ្ី៣០ ដខវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០២១  
(៥)បានក្ាំពុងសរៀបចាំស្វីបចចុបផនបភាពរបព័ននររប់ររងរដឌបាលក្មមេទិ្និឧេាហក្មម(IPAS) ជាំនន់ទ្៤ី សដីមផី
េរមួលការងារចុុះបញ្ជ ីមា ក្ នងិផថល់សេវាជូនសាធារណជនឱ្យបានសពញសលញតាមរបព័ននអនឡាញ  
(៦)បានសរៀបចាំេាំសណីរសរមាងសរកាមជាំនួយបសចចក្សទ្េរបេ់អងគការក្មមេិទ្និបញ្ញដ ពិភពសោក្ 

 រក្បខ័ណឍ អាសា ន៖ ក្មពុជាបនថជាអបក្ដឹក្នាំការអនុវត្ថរសរមាងចាំនួន ២ រមួមាន៖  
ទ្ី១.មជឈមណឍ លបណថុ ុះបណាថ លក្មមេិទ្នបិញ្ញដ   
ទ្ី២.មជឈមណឍ លោាំរទ្ និងផថល់ព័ត៌្មានក្មមេិទ្និបញ្ញដ  រពមទាំងចូលរមួអនុវត្ថេក្មមភាពសផសងសទ្ៀត្សរកាម
ដផនការេក្មមភាពក្មមេិទ្និបញ្ញដ អាសា នឆ្ប ាំ ២០១៦-២០២៥ និងចូលរមួក្ិចចរបជុាំរក្ុមការងារេហ
របត្ិបត្ថិការក្មមេិទ្និបញ្ញដ អាសា នចាំនួន ៣សលីក្ 

 បានសរៀបចាំដផនការេក្មមភាពរបេ់រណៈក្មាម ្ិការជាត្ិររប់ររងក្មមេិទ្ិនបញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០២១-២០២៣ 

 បានបញ្ច ប់សេក្ថីរពាងសោលនសោបាយជាត្ិក្មមេិទ្និបញ្ញដ  និងដផនការយុទ្នសាហ្វេថក្មមេិទ្និបញ្ញដ ឆ្ប ាំ 
២០២២-២០២៧ 

 បានចុុះអនុេសរណៈសោរយល់ោប  េថពីីក្ិចចេហរបត្ិបត្ថកិារក្មមេិទ្និបញ្ញដ  រវាងរក្េួងពាណិជជក្មម និង
េមារមមា ក្អនថរជាត្ិ (INTA) 

 ក្ាំពុងអនុវត្ថរសរមាងសរកាមរក្បខ័ណឍ ៖ អងគការក្មមេិទ្និបញ្ញដ ពិភពសោក្ ទ្ីភាប ក់្ងារបារា ាំងេរមាប់ការ
អភិវឌណ អងគភាពក្មមេិទ្និបញ្ញដ អឺរ  ុប ក្ិចចរពមសរពៀងពាណិជជក្មមសេរអីាសា ន អូរសាថ លី ណូដវលសហសឡង់និង
រសរមាងសរកាមរក្បខ័ណឍ អាសា ន ជាមួយចិន និងជាមួយអងគភាពក្មមេិទ្និបញ្ញដ សផសងសទ្ៀត្ទក់្ទ្ងនឹងមា ក្
មា ក្េមាគ ល់ភូមិសាហ្វេថទ្ាំនិញ មា ក្េមូហភាព មា ក្វញិ្ញដ ត្ក្មម របកាេនីយបរត្ត្ក្កក្មម ការក្សាង េមត្ទភាព 
ការពរងឹងសាទ ប័ន ការក្សាងចាប់ និងបទ្បផញ្ដត្ិថនន ការអនុវត្ថចាប់ និងេក្មមភាពសផសងសទ្ៀត្ទក់្ទ្ង
នឹងក្មមេិទ្និបញ្ញដ ។ 

 ច. ការដលើកកមពសច់ាំដណះដឹងសាធារណៈពាកព់័នធនងឹកមមសទិ្ិធបញ្ញញ  
 សរៀបចាំវរគបណថុ ុះបណាថ ល េថពីកីារពរងឹងេមត្ទភាពមហ្វនថីរត្ួត្ពិនិត្យមា ក្ និងមហ្វនថពីាក់្ព័ននរយៈសពល ៥ដខ 

ដដលមានអបក្ចូលរមួចាំនួន ៤០នក់្ 
 សរៀបចាំវរគបណថុ ុះបណាថ លនផធក្បុងសដីមផពីរងឹងេមត្ទភាពមហ្វនថីក្មមេិទ្និបញ្ញដ រយៈសពល៣ដខ បានចាំនួន ៤៥នក់្ 
 បានសរៀបចាំវរគបណថុ ុះបណាថ ល េថីពីការររប់ររងរុណភាពននការចុុះបញ្ជ ីមា ក្ និងេិក្ាលទ្នភាពក្បុងការ

ឈ្លនសៅរក្េថង់ដ្ឋរ ISO 
 បានចត់្បញ្ជូ នមហ្វនថីចូលរមួវរគបណថុ ុះបណាថ ល និងេិកាខ សាោសផសងៗទាំងក្បុង និងសរៅរបសទ្េបាន

ចាំនួន ៥៦សលីក្ េរុបសេមនីឹង ៣០៤នក់្ 



 

របាយការណ៍បូកសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០២១ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០២២  13 

 បានេហការសរៀបចាំផសពវផាយក្មមេទិ្និបញ្ញដ ជាមួយនដរូអភិវឌណន៍នន 
 បានក្ាំពុងសរៀបចាំមជឈមណឍ លផថល់ព័ត៌្មានក្មមេទិ្និបញ្ញដ  
 បានសរៀបចាំខតិ្ថប័ណតផសពវផាយ េថីពីការអនុវត្ថេិទ្និក្មមេទិ្និបញ្ញដ សៅក្មពុជា 
 បានសរៀបចាំក្មមវ ិ្ ីេិក្ានិងរបព័ននក្មមវ ិ្ Mីodel េរមាប់ការបណថុ ុះបណាថ លក្មមេិទ្និបញ្ញដ តាមរបព័ននអនឡាញ 
 បានក្ាំពុងដក្េរមួលសរហទ្ាំព័ររបេ់ក្មមេិទ្និបញ្ញដ  
 បានក្ាំពុងសរៀបចាំក្មមវ ិ្ ីេកិ្ាក្មមេិទ្នបិញ្ញដ េរមាប់េក្លវទិ្ាល័យ 
 ក្ាំពុងសរៀបចាំ IP Academy 
 បានទ្ទ្លួក្មមេិក្ាេេិសមហ្វនថីជាន់ខពេ់ នងិេិេសមហ្វនថីរក្មការននសាោភូមិនធរដឌបាលចាំនួន ៤នក់្ 
 បានក្ាំពុងសរៀបចាំវសីដអូផសពវផាយ ពីក្មមេិទ្នបិញ្ញដ  សដីមផសីលកី្ក្មពេ់ការយល់ដឹងដល់សាធារណជន 
 បានបណឋុ ុះបណាឋ លជាំនញជាភាប ក់្ងារក្មមេិទ្និបញ្ញដ  និងជាំនញក្មមេិទ្និបញ្ញដ ដល់មហ្វនថីអនុវត្ថចាប់សដីមផ ី

េរមួលការផឋល់របកឹ្ាសោបល់ និងសលីក្ក្មពេ់ការយល់ដងឹទូ្លាំទូ្ោយពីវេ័ិយក្មមេទិ្និបញ្ញដ  
 បានជាំរុញេហរោេ្ុនតូ្ច និងម្យមឱ្យសរបីរបាេ់ក្មមេិទ្និបញ្ញដ ជារទ្ពយេក្មមននអាជីវក្មម សដីមផកី្សាង 

សក្រ ថ ិ៍សឈ្លម ុះមា ក្ បសងកីនការផឋល់អាជាញ បណត នងិេទិ្និរបក្បអាជីវក្មម បសងកតី្រាំនតិ្នចបរបឌតិ្ ការសផធរបសចចក្វទិ្ា 
និងអភិវឌណផលតិ្ផល រមួចាំដណក្បសងកីត្ឱ្កាេការងារ បសងកីនភាពរបក្ួត្របដជង នងិជាំរុញក្ាំសណីន   
សេដឌក្ិចចជាត្។ិ 

២.៣. ការចុះបញ្ជពីាណិជជកមម  
 ការសេបីចុុះបញ្ជ ីពាណិជជក្មម (លម)ី រក្ុមហ ុន និងេហរោេឯក្បុរគល បានចាំនួន ៧ ១២៧  សក្នីសឡងី ០.៣% 
 ការសេបេុីាំចុុះបញ្ជ ីដក្ដរបេរមាប់រក្ុមហ ុន នងិេហរោេឯក្បុរគលបានចាំននួ ១១ ៥៨៣ លយចុុះ ៨,៤១% 
 លុបសឈ្លម ុះសចញពីបញ្ជ ីពាណិជជក្មមរក្ុមហ ុននិងេហរោេឯក្បុរគលបានចាំនួន៥៨៥ សក្ីនសឡងី ៣៧,៣២% 
 

ត្សួលខចុុះបញ្ជ ីពាណិជជក្មម ១១ដខ (រតិ្រត្មឹនលៃទ្២ី០ ដខវចិឆកិា ឆ្ប ាំ២០២១)  

ល.រ របសភទ្ននការចុុះបញ្ជ ីពាណិជជក្មម 

សរបៀបស្ៀប 

ក្ាំសណីន 
(%) 

១១ដខឆ្ប ាំ២០២០ ១១ដខឆ្ប ាំ២០២១ 

ក្. ក្រណីសេបេុីាំចុុះបញ្ជ ីពាណិជជក្មម (លមី) ៧ ១០៥ ៧ ១២៧      ០,៣០ 
ខ. ក្រណីសេបេុីាំលុបសឈ្លម ុះសចញពីបញ្ជ ីពាណិជជក្មម ៤២៦ ៥៨៥  ៣៧,៣២ 
រ. ក្រណីសេបេុីាំចុុះបញ្ជ ីដក្ដរប 
១ ការដក្ដរបផ្ទល េប់ថូរភារហ ុន ២ ១៧៧ ១ ៩៩០      ៨,៥៨ 
២ ការបសងកីត្សាខ្នរកុ្មហ ុនក្បុងរេុក្ ៦២៩ ៤០៨   ៣៥,១៣ 
៣ ការដក្ដរបសផសងៗ (អភិបាល នមក្រណ៍…) ៩ ៣៦០ ៨ ៩៣៧      ៤,៥១ 
៤ ពិនយ័ការមិនបានបាំសពញដបបបទ្ក្បុងការផ្ទល េប់ថូរដក្ដរបសផសង  ៗ ៣៤៧ ៧៤   ៧៨,៦៧ 
៥ ការដក្ដរបេហរោេឯក្បុរគល ១៣៤ ១៧៤   ២៩,៨៥ 
ឃ. ក្រណីត្មកលរ់បតិ្សវទ្នរ៍បចាំឆ្ប ាំ 
១ ការត្មកលរ់បតិ្សវទ្នរ៍បចាំឆ្ប ាំ ២០ ១៤៨ ២០ ៣០៧      ០,៧៨ 
២ ការពិនយ័សលីការមិនត្មកលរ់បតិ្សវទ្នត៍ាមកាលក្ាំណត្់ ១ ៩០២ ១ ១៣៥   ៤០,៣២ 
ង. ក្រណីលត្ចមលងឯក្សារចុុះបញ្ជ ីពាណិជជក្មម ០ 0 0 
ច. ការបថូរវញិ្ញដ បនបរត្ចុុះបញ្ជ ីពាណិជជក្មម ០ 0 0 
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ឆ. ក្រណីសេបេុីាំបរមងុទុ្ក្នមក្រណ៍ 
១ ការបរមុងទុ្ក្នមក្រណ៍រកុ្មហ ុនមូល្ន ៦ ៦១៧ ៦ ៤៩៦      ១,៨២ 
២ ពនារការបរមុងទុ្ក្នមក្រណ៍រកុ្មហ ុនមូល្ន ១៦៩ ៤៦៣   ១៧៣,៩ 
៣ ការបរមុងទុ្ក្នមក្រណ៍េហរោេឯក្បុរគល ១ ៩៧១ ៣ ០១៧   ៥៣,០៦ 
៤ ពនារការបរមុងទុ្ក្នមក្រណ៍េហរោេឯក្បុរគល ១៥ ៥៨   ២៨៦,៦ 
ជ. ការពិនយ័សលីការដក្លងបនលាំឯក្សារត្រមវូការចុុះបញ្ជ ី ០ ០ ០ 
ឈ. ការងារពិសរោុះសោបលស់ផសងៗ ០ ០ ០ 
េក្មមភាពសផសងៗ៖ 
 បានស្វីការត្ភាជ ប់របព័ននចុុះបញ្ជ ីជាមួយរក្េួងឧេាហក្មម វទិ្ាសាហ្វេថ បសចចក្វទិ្ា និងនវានុវត្ថន៍ 

រក្េួងសទ្េចរណ៍ និងរក្េងួនរបេណីយន៍ងិទូ្ររមនរមន៍ តាមរយៈថ្នប លបសចចក្វទិ្ា(CAMDX) 
 បានបញ្ច ប់ការងារដាំសឡងីមជឈមណឍ លទ្ិនបន័យ (DATA CENTER) របេ់រក្េងួពាណិជជក្មម 
 បានបញ្ច ប់សេចក្ថីរពាងវសិសា្នក្មមចាប់ េថីពីចាប់េហរោេពាណិជជក្មម និងចាប់ េថពីីវធិានពាណិជជក្មម

និងបញ្ជ ីពាណិជជក្មម េរមាប់ដ្ឋក់្ក្បុងរសបៀបវារៈននក្ិចចរបជុាំសពញអងគរណៈរដឌមហ្វនថ ីសៅក្បុងដខ្បូ ឆ្ប ាំ២០២១ 
 បានចូលរមួសរៀបចាំសេចក្ថីរពាងអនុរក្តឹ្យ េថពីីការររប់ររង និងការសរបីរបាេ់សឈ្លម ុះដដនជាត្ិសៅក្បុង

របព័ននអុនី្ណិឺត្ជាមួយរក្េងួនរបេណីយ ៍និងទូ្ររមនរមន៍ 
 បានសចញរបកាេសលខ០១៦៩ ព.ណ ចបព.របក្ ចុុះនលៃទ្១ី២ ដខេីហា ឆ្ប ាំ២០២១ េថីពីការដ្ឋក់្ពាក្យ

េមាគ ល់រទ្ង់រទយរក្មុហ ុន  
 បានសចញសេចក្ថីជូនដាំណឹងេថពីីការសេបីេុាំលិខិត្អនុញ្ញដ ត្  ឬអាជាញ ប័ណតពាណិជជក្មមតារបព័ននសអឡចិរត្នូិក្ 
 បានបាំសពញេក្មមភាពក្បុងរក្មុការងារបសចចក្សទ្េអនថររក្េួង របឆ្ាំងការេមាអ ត្របាក់្ និងហរិញ្ដបផទន  

សភរវក្មម ដដលសៅសរកាមរណៈក្មាម ្ិការេរមបេរមលួថ្នប ក់្ជាត្ិរបឆ្ាំងការេមាអ ត្របាក់្ និងហរិញ្ដបផទន 
សភរវក្មម ដដលក្បុងសនុះរក្េងួពាណិជជក្មម មានភារក្ចិចរត្ូវស្វីក្បុងរយៈសពលខល ី សដីមផសីឆលយីត្បសៅនឹងរបាយ
ការណ៍ការរត្ួត្ពនិិត្យរបេ់រក្ុមការងាររត្ួត្ពិនិត្យរមួោប ននរបសទ្េអាេុីបា េុីហវកិ្ អាំពកី្ិចចេហរបត្ិបត្ថកិារ
អនថរជាត្ិ (ICRG‟s Asia/Pacific Joint Group) សដ្ឋយបានសរៀបចាំេិកាខ សាោផសពវផាយ េថីពីកាត្ពវក្ចិច
របេ់វេ័ិយឯក្ជន និងមហ្វនថីជាំនញននរក្េងួពាណិជជក្មមក្បុងការរបឆ្ាំងហរិញ្ដបផទនដល់ការរកី្សាយភាយ
អាវុ្មហារបល័យ សរកាមក្ិចចេរមបេរមួលបក្រសាយពីអបក្ជាំនញ ននរក្េួងមហានផធ នងិរក្េួងយុត្ថិ្ម៌។ 

២.៤. រាំណាងពាណិជជកមមរបចាាំរដឋបាលរាំបន់ដសដឋកិចចពិដសស  
 បានផសពវផាយពីវធិានសដីមក្ាំសណីត្ទ្ាំនិញការសរបីរបាេ់របព័ននចុុះបញ្ជ ីអបក្នាំសចញ(Registered Exporter 

System-REX)និងដណនាំពីដបបបទ្សេបីេុាំវញិ្ញដ បនបរត្បញ្ញជ ក់្សដីមក្ាំសណីត្ទ្ាំនិញររប់ទ្រមង់ តាមរបព័នន
េវ័យរបវត្ថក្មម និងផសពវផាយអាំពីលិខតិ្បទ្ដ្ឋឌ នរត្ិយុត្ថនន ដដលពាក់្ព័នននឹងការនាំសចញទ្ាំនិញ 

 បានចុុះរត្ួត្ពនិិត្យ នងិវាយត្នមលអនុសោមភាព នងិស្វីការអសងកត្សលីសដមីក្ាំសណីត្ទ្ាំនិញ សដីមផទី្ទ្លួបាន
ភាពអនុសរោុះពាណិជជក្មមនងិដណនាំអាំពីនតី្ិវ ិ្ ី និងឯក្សារពាក់្ព័ននក្បុងការសេបីេុាំវញិ្ញដ បនបរត្បញ្ញជ ក់្សដីម
ក្ាំសណីត្ទ្ាំនិញតាមរបព័ននេវ័យរបវត្ថក្មម 

 បានេហការនិងចូលរមួជាមយួត្ាំណាងការោិល័យរក្ុមរបឹក្ាអភិវឌណន៍ក្មពុជា នងិការោិល័យត្ាំណាង
អរគនយក្ដ្ឋឌ នរយ នងិរដ្ឋឌ ក្រក្មពុជា ចុុះស្វីអ្កិារក្ិចចសរាងចរក្ រត្ួត្ពនិិត្យការនាំចូលវត្ទុធាតុ្សដីម នងិ
ពិនិត្យទ្ាំនិញមុនស្វីការនាំសចញ 

 បានេហការជាមួយនឹងសរាងចរក្ សដមីផផីថល់ឯក្សារេក្ខកី្មមសៅសពលដដលមានការសេបេុីាំសផធៀងផ្ទធ ត់្ភាព
រត្ឹមរត្ូវននវធិានសដីមទ្ាំនិញពីរបសទ្េនាំចូល 
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 បានចូលរមួេហការ ជាមួយការោិល័យត្ាំណាងរក្េួងការងារ និងបណថុ ុះបណាថ លវជិាជ ជីវៈ ត្ាំណាងរក្ុម
របឹក្ាអភិវឌណន៍ក្មពុជា ត្ាំណាងអរគនយក្ដ្ឋឌ នរយនិងរដ្ឋឌ ក្រក្មពុជា ពាក់្ព័នននងឹវវិាទ្ក្មមក្រនងិមាច េ់សរាងចរក្ 

 បានចូលរមួក្ចិចរបជុាំរបចាំដខ ដដលសរៀបចាំសដ្ឋយការោិល័យត្ាំណាងរក្ុមរបកឹ្ាអភិវឌណន៍ក្មពុជា ពាក់្ព័នន
នឹងដាំសណីរការននរដឌបាលត្ាំបន់សេដឌក្ចិចពិសេេ ចាប់ នីត្វិ ិ្ ី ដបបបទ្ និងបញ្ញា សផសងៗសទ្ៀត្ 

 បានសចញវញិ្ញដ បនបរត្បញ្ញជ ក់្សដីមក្ាំសណីត្ទ្ាំនិញ និងឯក្សារឧបេមព័ននជូនដល់អបក្នាំសចញ តាមការសេបេុីាំ។ 
៣. ការងារពាណិជជកមមកនងុរបដទ្ស 2 
៣.១. ការកសាងចាប់ លែិរិបទ្ដ្ឋឋ នគរយិរុត និងរមាលល់ែិិរជនូដាំណឹងផ្នរបរិបរតិការ 
   ខដលមានកចិចធានា  
 ក. ការកសាងចាប់ លែិិរបទ្ដ្ឋឋ នគរតិយរុត 

 ចាប់េឋពីី ការរបក្ួត្របដជង៖  រត្ូវបានរពុះមហាក្សរត្ឡាយរពុះហេថសលខ្នរបកាេឱ្យសរបសីដ្ឋយរពុះរាជ
រក្មសលខ នេ/រក្ម/១០២១/០១៣ កាលពីនលៃទ្ី៥ ដខតុ្ោ ឆ្ប ាំ២០២១ 

 សេចក្ឋីរពាងចាប់ េឋពីីក្ិចចេនាពាណិជជក្មម៖ បានបញ្ច ប់សេចក្ឋរីពាងទាំងរេុង និងសរត្ៀមបញ្ជូ នសៅទ្េីឋី
ការរណៈរដឌមហ្វនឋីជាលម ីសដីមផបីនឋនីត្វិ ិ្ ី 

 សេចក្ឋរីពាងចាប់ភាប ក់្ងារពាណិជជក្មម៖ បានទ្ទ្ួលសេចក្ឋីរពាងជាភាសាបរសទ្េពីជាំនញការអនឋរជាត្ិសរកាម 
ជាំនួយបសចចក្សទ្េ ពី្នោរអភិវឌណន៍អាេុី (ADB) និងក្ាំពុងបនឋនីត្ិវ ិ្ ពីិនិត្យនផធក្បុង 

 បានបញ្ច ប់សេចក្ថីរពាងចាប់េថីពី ការេមាៃ ត់្ពាណិជជក្មម និងព័ត៌្មានមនិបងាា ញ 

 បានផឋល់របឹក្ាសោបល់ដផបក្ចាប់ពាណិជជក្មមដល់ពាណិជជក្រចាំនួន ១០សលីក្ 
 បានសរៀបចាំសេចក្ថីេសរមចសលខ១២២ ព.ណ.នច.របក្ ចុុះនលៃទ្ី០១ ដខក្ក្កដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០២១ េថីពី ការបសងកីត្

រក្ុមការងារអនថររក្េួងសរៀបចាំសេចក្ថីរពាងចាប់ និងបទ្បផញ្ដត្ថិនន េថីពីវធិានសដីមក្ាំសណីត្ទ្ាំនិញ  
 បាននឹងក្ាំពុងសរៀបចាំសេចក្ថីរពាងចាប់ េថពីីវធិានសដមីក្ាំសណីត្ទ្ាំនិញដដលមាន ៩ជាំពូក្ នងិ៣៦មារតា សដ្ឋយ 

បានរបជុាំជាមួយរក្មុការងារអនថររក្េួង ជាមួយជាំនញការ UNCTAD និង WTO េរុបចាំននួ១៩សលីក្ 
 បានសរៀបចាំអនុរក្ឹត្យ េថីពី ការសរៀបចាំនិងការរបរពឹត្ថសៅរបេ់រណៈក្មាម ្កិារជាត្ិររប់ររងក្មមេិទ្នបិញ្ញដ  
 ផថល់សោបល់សលីសេចក្ថីរពាងចាប់ េថីពី ក្ិចចេនាពាណិជជក្មម សដីមផបីញ្ចូ លជាំពូក្ក្មមេិទ្និបញ្ញដ ពាក់្ព័នន

នឹងក្ិចចេនាអាជាញ បណត ក្ិចចេនាផថល់េទិ្និរបក្បអាជីវក្មម និងក្ិចចេនារបរល់េិទ្និផ្ទថ ច់មុខសលីមា ក្ 

 បានបញ្ច ប់សេចក្ថីរពាងអនុរក្តឹ្យ េថីពនីីត្ិវ ិ្ ីរដឌបាលននការអនុវត្ថចាប់ក្មមេិទ្ិនបញ្ញដ  
 សរៀបចាំរបកាេេថីពីនតី្ិវ ិ្ េីរមាប់ការបញ្ញជ ក់្ និងការក្ត់្រតាលិខិត្របរល់េិទ្ិនផ្ទថ ច់មុខក្បុងការសរបីរបាេ់មា ក្ 
 បានក្សាង និងចូលរមួរបជុាំពិភាក្ាបនថ សលីសេចក្ថីរពាងចាប់ចាំនួន ២ រឺចាប់េថីពកីាររបក្ួត្របដជង 

និងចាប់េថីពី េុវត្ទភិាពមាូបអាហារ អនុរក្ឹត្យចាំនួន៥ សេចក្ថីេសរមចចាំននួ១ របកាេអនថររក្េងួចាំននួ
២របកាេចាំនួន១១ និងសោលការណ៍ដណនាំចាំននួ១ ដដលក្បុងសនុះមានសេចក្ថីរពាងចាប់ ឬលិខតិ្
បទ្ដ្ឋឌ នរត្ិយុត្ថមួយចាំនួនរត្ូវបានឡាយរពុះហេថសលខ្ន និងចុុះហត្ទសលខ្នដ្ឋក់្ឱ្យសរបីរបាេ់ សេចក្ថី
រពាងមួយចាំនួនក្ាំពុងេទិត្ក្បុងក្ិចចពិភាក្ានងិផថល់សោបល់សៅទ្ីេថីការរណៈរដឌមហ្វនថី និងសេចក្ថីរពាង
មួយចាំនួនសទ្ៀត្ក្ាំពុងេទិត្ក្បុងការពិនិត្យនិងដក្េរមួលរបេ់រក្ុមការងារននអរគនយក្ដ្ឋឌ នក្.ប.ប.។ 

 ែ. ការងាររមាលល់ែិិរជូនដាំណឹងផ្នរបរបិរតកិារខដលមានកចិចធានា 
  បានទ្ទ្ួលការត្មកល់លិខិត្ជូនដាំណឹងននរបត្ិបត្ថកិារដដលមានក្ិចចធានចាំនួន ៨ ២៤៧លិខិត្ និងរបមូល 
ក្នរមសេវាសាធារណៈបានចាំនួន ៤១០ ៨២៨ ០០០សរៀល។ តាមរយៈយនថការរបត្ិបត្ថកិារដដលមានក្ិចចធាន (ការ
                                                           
2 របភព៖ អរគនយក្ដ្ឋឌ នពាណិជជក្មមក្បុងរបសទ្េ  



 

របាយការណ៍បូកសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០២១ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០២២  16 

ទ្ទ្ួលបានក្មចី/ហរិញ្ដបផទនតាមរយៈការសរបីរបាេ់ចលនវត្ទុជារទ្ពយធាន) ឥណទន េរុបរបមាណជាង ៥២,៥ 
ោនដុោល រអាសម រកិ្ រត្ូវបានផថល់ជូនអត្ិលជិនសដ្ឋយររឹុះសាទ ន្នោរមីរក្ូហរិញ្ដវត្ទុ និងរបភពនន សដីមផរីទ្ង 
រទ្ង់ និងពរងីក្េក្មមភាពអាជីវក្មម 
៣.២. ការអភវិឌឍវិសយ័ឯកជន 
 ក. ការងារឃ្ល ាំដមើល នងិតាមដ្ឋនសកមមភាពពាណិជជកមម 

 បានសចញសេចក្ថីជូនដាំណឹង េថីពីនលលលក់្រាយសរបងឥនននៈសៅតាមសាទ នីយច៍ាំនួន ២២សលកី្ 
 បានតាមដ្ឋន និងបូក្េរុបរបាយការណ៍ ននការអនុវត្ថសចញលិខិត្អនុញ្ញដ ត្ស្វីអាជីវក្មម ពាណិជជក្មម និង

សេវាក្មម ការបិទ្សាល ក្នលលសលីមុខទ្ាំនិញ និងសេវាររប់របសភទ្ និងលិខិត្អនុញ្ញដ ត្ស្វីអាជីវក្មមត្ផូងលមមាន
ត្នមលជាសររឿងអលងាក រ របេ់មនធីរពាណិជជក្មមរាជធានី សខត្ថ  និងរចក្សចញ-ចូលដត្មួយ  

 បានសរៀបចាំរបាយការណ៍ េថីពនីលលទ្ាំនិញចាំបាច់របចាំជីវភាពចាំនួន ១១៩មុខ និងការេថុក្រេូវ-អងករ តាម    
បណាថ សខត្ថ នលលសរបងឥនននៈនិងេនធេសន៍នលលទ្ាំនិញចាំបាច់របចាំជីវភាពសលីទ្ីផារសៅរាជធានីភបាំសពញ 

 បានសរៀបចាំរបាយការណ៍វឌណនភាព េថីពីបញ្ញា ទ្ាំនិញក្េិផលដដលក្ក្េធុះ និងសាទ នភាពទ្ាំនិញសចញចូល
ក្បុងក្ាំឡុងសពលបិទ្រពាំដដនក្មពុជា-នល និងក្មពុជា-សវៀត្ណាម ៤ដងក្បុងមួយដខ 

 បានសរៀបចាំរបាយការណ៍េថុក្ផលិត្ផលក្បុងរេុក្ចាំបាច់េរមាប់ជីវភាពរបចាំនលៃ ២៩មុខ។ 
 ែ. ការងារអភិវឌឍនស៍ាថ បន័ពាណិជជកមម 

 បានសរៀបចាំសេចក្ថីរពាងរបកាេ េថីពីការបសងកីត្រក្ុមការងារសរៀបចាំការសបាុះសឆ្ប ត្សរជីេសរេីរណៈក្មាម ្ិការ
របត្ិបត្ថិ និងរក្ុមរបកឹ្ាភិបាល ននេមារមសលីក្ក្មពេ់សរមចក្ាំពត្(េ.ល.ម.ក្)  

 បានសរៀបចាំសេចក្ថីរពាងដណនាំ េថីពីការសរៀបចាំសបាុះសឆ្ប ត្សរជីេសរេីរក្ុមរបកឹ្ាភិបាល និងរបធានរណៈ     
ក្មាម ្ិការរបត្បិត្ថិ សេចក្ថីរពាងលក្ខនិថក្ៈេមារម រមួទាំងបញ្ជ ីសឈ្លម ុះអបក្ចូលរមួសបាុះសឆ្ប ត្ របវត្ថិរូបរបេ់
សបក្ខជន ប័ណតសបាុះសឆ្ប ត្ ពាក្យេុាំចុុះសឈ្លម ុះសបក្ខជនឈរសឈ្លម ុះរក្ុមរបឹក្ាភិបាល នងិរបធាន រណៈក្មាម ្ិការ  
របត្ិបត្ថិរបេ់េមារមសលកី្ក្មពេ់សរមចក្ាំពត្ 

 បានចុុះេរមបេរមួលសរៀបចាំសបាុះសឆ្ប ត្សរជីេសរេីរបធាន និងអនុរបធានេមារមអាជីវក្មមសាវ យរត្ពាាំង 
រក្ញូង សខត្ថតាដក្វ 

 បានសរៀបចាំរបកាេទ្ទ្ួលសាគ ល់ េមាេភាពេមាជិក្ទ្ីរបឹក្ាេភាពាណិជជក្មមសខត្ថតាដក្វ និងេភា
ពាណិជជក្មមមណឍ ល សខត្ថក្ាំពង់ចម-មណឍ លរិរ ី

 បានចូលរមួក្បុងក្ិចចរបជុាំ និងសរៀបចាំក្ាំណត់្សហតុ្ េថីពីការសបាុះសឆ្ប ត្សរជីេសរេីេមាជិក្រក្មុរបឹក្ាភិបាល 
បហ្វងគប់ចាំននួ ៧រូប អនុរបធានទ្២ី នងិការបញ្ឈប់េមាជកិ្រក្ុមរបកឹ្ាភបិាលរបេ់េហព័ននចមាល ក់្របាក់្-
សាព ន់ក្មពុជា អាណត្ថិទ្១ី 

 បានសរៀបចាំក្ិចចរបជុាំជាមួយេភាពាណិជជក្មមក្មពុជា េថីពកីារសបីក្ការោិល័យត្ាំណាងេភាពាណិជជក្មម
ក្មពុជារបចាំរបសទ្េជប ុន នងិក្ិចចរបជុាំេថីពីការបសងកីត្យនថការភាពជានដរូរវាងរដឌបាលរាជធាន-ីសខត្ថ និង
េភាពាណិជជក្មមមណឍ លរាជធានី-សខត្ថ និងការសរៀបចាំសបាុះសឆ្ប ត្សរជីេសរេីរបធានេភាពាណិជជក្មមសខត្ថ
បនធ យមានជ័យ  

 បានសរៀបចាំក្ិចចរបជុាំសទ្វភារីជាមួយសោក្ Hiroyuki ត្ាំណាងភារីជប ុនតាមរយៈរបព័ននវសីដអូ (Zoom 
Meeting) សដីមផេីិក្ាពីនីត្ិវ ិ្ ីននការសរៀបចាំការោិល័យត្ាំណាងេភាពពាណិជជក្មមក្មពុជាសៅត្ាំបន់សេននដ 
ទ្ីរក្ុងតូ្ក្យូ របសទ្េជប ុន នងិបានសរៀបចាំលិខិត្សោរពជូនសដមតចដរដជានាយករដឋមង្រ្នត ី សដមីផសីេបី
េុាំពិនិត្យ និងចុុះហត្ទសលខ្ន សលីសេចក្ថេីសរមចេថីពកីារបសងកតី្ការោិល័យត្ាំណាងេភាពាណិជជក្មមក្មពុជា 
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សៅត្ាំបន់សេននដ ទ្ីរក្ុងតូ្ក្យូ របសទ្េជប ុនសនុះ 
 បានទ្ាំនក់្ទ្ាំនងសៅកាន់មនធីរពាណិជជក្មមសខត្ថចាំនួន ៧រមួមាន៖ សខត្ថរពុះវហិារ ឧត្ថរមានជ័យ រត្នររិ ី

មណឍ លរិរ ីេធឹងដរត្ង ដក្ប និងសខត្ថក្ាំពង់ឆ្ប ាំង សដមីផេីិក្ា និងផថល់ព័ត៌្មានបឋមសលលីទ្នភាពននបសងកតី្
េភាពាណិជជក្មមលមី របចាំសខត្ថ 

 បានសរៀបចាំរបាយការណ៍ត្នមលលក់្រត្ីរបចាំនលៃ សៅសលីទ្ីផារទូ្ទាំង២៥ រាជធាន-ីសខត្ថ  
 បានសរៀបចាំរបាយការណ៍ េថពីីសាទ នភាពននការនាំសចញក្េិផលរេូវសៅកាន់របសទ្េសវៀត្ណាមតាមរចក្

រពាំដដនអនថរជាត្ិបនធ យចរក្ីសខត្ថនរពដវង។  
 គ. ការងារអភិវឌឍនផ៍លរិផល 

 បានសរៀបចាំរបកាេេថពីីការបសងកតី្រក្ុមការងារបសចចក្សទ្េេកិ្ាសលីការអភិវឌណដខសរចវាក់្ត្នមលក្េិ-ពាណិជជក្មម 
រវាងរក្េួងពាណិជជក្មម នងិរក្ុមហ ុនោ មា តុ្ហ្វហគនី 

 បានសរៀបចាំរបាយការណ៍េនធេសន៍នលលទ្ាំនិញចាំបាច់េរមាប់ជីវភាពរបចាំនលៃក្បុងទ្ីផារភបាំសពញ និងសខត្ថក្ណាថ ល 
(២០ មុខ និង៤០មុខ) 

 បានសរៀបចាំរបាយការណ៍េថពីតី្នមល ផលិត្ផលសាច់រជូក្ នងិរត្ីសៅតាមផារ្ាំៗទាំង៥ សៅរាជធានីភបាំសពញ 
និងទ្ិនបន័យនាំសចញ-នាំចូលផលិត្ផលសាច់រជូក្ នងិរត្ីសៅឆ្ប ាំ២០១៩ និងឆ្ប ាំ២០២០  

 សរៀបចាំរបាយការណ៍ក្ិចចរបជុាំរក្ុមការងារបសចចក្សទ្េេិក្ានលលសដីម និងជាំរុញការស្វីពាណិជជក្មម "សាវ យ" 
 បានសរៀបចាំតារាងទ្ិនបន័យផលតិ្ផលេកាថ នុពលតាមសខត្ថនមីួយៗ និងេរមង់េាំណួរេរមាប់វរគបណថុ ុះ   

បណាថ ល េថពីីការអភិវឌណដខសរចវាក់្ត្នមលដល់ភារីពាក់្ព័នន 
 បានសរៀបចាំរបាយការណ៍ េថពីីការេិក្ារសាវរជាវ និងចងរក្ងនូវនលលសដីម បញ្ញា របឈម ននផលិត្ផល  

េកាថ នុពលសមៀននប លិន និងសាវ យដក្វរសមៀត្ 
 សរៀបចាំជារបាយការណ៍ េថីពបីចចុបផនបភាពទ្និបន័យផលិត្ផលេកាថ នុពលក្បុងយុទ្នសាហ្វេថេមាហរណក្មម 

ពាណិជជក្មមក្មពុជាDTIS (សលីផលិត្ផលរេូវ នងិដាំឡូងមី) និងេិក្ាពផីលិត្ផលេកាថ នុពលមានសៅ
តាមបណាថ សខត្ថសោលសៅរមួមាន៖ សខត្ថក្ាំពត្(សរមច រេូវ អាំបិល សចក្អាំបូងសលឿង សាវ យ ្ុសរន ទ្ឹក្រត្ី
ក្ាំពត្) សខត្ថនរពដវង(ហូល ផ្ទមួង រក្មា សតថ  រ ាំពាក់្ សពាត្រក្ហម េដណថ ក្បាយ លៃ អាំសៅ េិបផក្មមដក្នចប
ជ័រសរបីរបាេ់), សខត្ថសេៀមរាប(របហុក្ រក្សពី រត្េក់្ដផអម រ ាំពាក់្ សតថ  ក្ាំសបាល ក្ េដណថ ក្បាយ) សខត្ថេធឹង
ដរត្ង(ទ្ឹក្ឃមុ ាំ សចក្អាំបូងសលឿង សាវ យចនធី សៅេ ូ សាវ យ) សខត្ថក្ាំពង់្ាំ(សាវ យចនធី អាំបុក្សាន់ររ សៅេ ូ), 
សខត្ថតាដក្វ(ពងទកូ្នដរេនសនង ត្ផូងលម េូរត្សៅ និងផលិត្ផលេសរមចពេូីរត្) សខត្ថរត្នរិរ(ីប័រ 
រក្ូចវលលិ៍ សៅេ ូ សាវ យចនធី សរបងដូង េដណថ ក្សេៀង) សខត្ថនប លិន(សមៀននប លិន សពាត្រក្ហម ្ុសរន 
សាវ យចនធី) និងសខត្ថមណឍ លរិរ(ីកាកាវ ប័រ ទ្ឹក្ឃមុ ាំ កាសហវ និងរក្ចូវលលិ័) 

 បានសរៀបចាំជារបាយការណ៍ េថីពីបចចុបផនបភាពទ្និបន័យេូរត្របេ់ សខត្ថតាដក្វ ក្ាំពង់ចម បាត់្ដាំបង 
បនធ យមានជ័យ សកាុះដ្ឋច់ សកាុះឧក្ញ ត្ី និងសខត្ថសេៀមរាប(Golden Silk Pheach)។ 

៣.៣. ការងារខផនការ សថរិិ និងផសពវផាយពរ័ម៌ានពាណិជជកមម 
 បានសរៀបចាំក្ចិចការររប់ររងឯក្សារ និងេក្មមភាពការងារតាមរបព័ននសអឡចិរត្ូនិក្ (Confluence and 

Jira Work Management) 
 បានរបមូល ចងរក្ងេនធេសន៍នលលទ្ាំនិញសរបីរបាេ់ចាំបាច់របចាំជីវភាព  សៅសលីទ្ផីាររាជធាន-ីសខត្ថ ការ

សចញ លិខិត្អនុញ្ញដ ត្របក្បអាជីវក្មម សេវាក្មម ពាណិជជក្មម និងត្ផូងលមមានត្នមល, នលលលក់្ដុាំទ្ាំនិញក្េិផល 
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 េាំខ្នន់ៗ ការចុុះបញ្ជ ីពាណិជជេញ្ញដ  រពមទាំងេទតិ្ិ នងិព័ត៌្មានពាក់្ព័នននឹងពាណិជជក្មមដនទ្សទ្ៀត្ 
 បានចងរក្ងធាតុ្ចូលេាំខ្នន់ៗរបេ់រក្េួង េរមាប់បញ្ចូលក្បុង៖ របាយការណ៍ពាក់្ក្ណាថ លអាណត្ថិនន

ការអនុវត្ថ “ដផនការយុទ្នសាហ្វេថអភិវឌណន៍ជាត្ិ (ផ.យ.អ.ជ.) ឆ្ប ាំ២០១៩-២០២៣” វឌណនភាពននការអនុវត្ថ 
“សោលសៅអភិវឌណរបក្បសដ្ឋយចីរភាពក្មពុជា(រ.អ.ច.ក្.)២០១៦-២០៣០” តារាងមា រទ្ីេននដផនការ
េក្មមភាព ២០២២-២០២៤ នន “សោលនសោបាយជាត្ិរបជាជន ២០១៦-២០៣០” “ក្មមវ ិ្ ីវនិិសោរ
សាធារណៈ បឆី្ប ាំរ ាំក្ិល ឆ្ប ាំ២០២២-២០២៤” នងិ “របាយការណ៍ វឌណនភាពរបចាំឆ្ប ាំរបេ់រក្េួងពាណិជជក្មម 
ននការអនុវត្ថតាមដផនការយុទ្នសាហ្វេថសោលសៅ និងក្មមវ ិ្ ពីាក់្ព័ននននរបេ់រាជរដ្ឋឌ ភបិាល” 

 បានេិក្ារសាវរជាវឯក្សារយុទ្នសាហ្វេថ សោលនសោបាយ ដផនការ នងិក្មមវ ិ្ នីនរបេ់រាជរដ្ឋឌ ភបិាល 
និងសាទ ប័នពាក់្ព័នននងឹវេ័ិយពាណិជជក្មម សដីមផជីាមូលដ្ឋឌ នបដនទមក្បុងការចងរក្ង “ដផនការយុទ្នសាហ្វេថ
អភិវឌណន៍ពាណិជជក្មម” 

 បានសរៀបចាំ នងិបញ្ចូលេទតិ្ិពាណិជជក្មមសៅក្បុងរបព័ននររប់ររងទ្ិនបន័យេទិត្និាំសចញ នាំចូល សដីមផជីាមូល
ដ្ឋឌ នក្បុងការវភិារ ផសពវផាយ និងផថល់េទិត្ិ នងិព័ត៌្មានពាណិជជក្មមជូនថ្នប ក់្ដកឹ្នាំ អងគភាព សាទ ប័ន នងិ
អបក្ពាក់្ព័ននសដីមផសីរបីរបាេ់តាមការចាំបាច់ 

 បានរបមូលព័ត៌្មាន និងតួ្សលខពីអងគភាពពាក់្ព័នន សដីមផីសរៀបចាំចងរក្ងេទិតិ្ និងព័ត៌្មានពាណិជជក្មម
េាំខ្នន់ៗ េរមាប់សបាុះពុមពចុុះផាយក្បុងសេៀវសៅរពឹត្ថបិរត្ព័ត៌្មានពាណិជជក្មមចាំនួន ២សលខក្បុងមួយដខ 

 បានអភិវឌណសរហទ្ាំព័រលមីរបេ់រក្េួងពាណិជជក្មម www.moc.gov.kh ៖ បញ្ចូ លេទិត្ិ និងព័ត៌្មានពាណិជជក្មម 
បសងកីត្របព័នននលលទ្ាំនិញរបចាំនលៃ រចនទ្ាំព័រចូលរបេ់សរហទ្ាំព័រ និងបសងកីត្ API េរមាប់បញ្ចូ ល នងិទញ
ទ្ិនបន័យេរមាប់ររប់ររង និងសរបីរបាេ់ 

 បានស្វីបចចុបផនបភាពមា េុនីសម Servers សៅក្បុងមជឈមណឍ លព័ត៌្មានរបេ់រក្េួងតាមរយៈ Upgrade 
Hard Disk និងRAM និងដក្លមអមា េុីនសមចេ់ៗយក្មក្សរបីរបាេ់សៅតាមត្រមូវការជាក់្ដេថង 

 បានដាំសឡងី Mail Server និងបសងកីត្រណនី Mail និងពិនិត្យសមីលជារបចាំនូវរាល់ការសផញី Mail និងSpam 
 បានសរបីរបាេ់ Firewall របេ់មជឈមណឍ លទ្ិនបន័យលមជីាំនេួឱ្យ Firewall ចេ់ដដលរត្ូវចាំណាយខពេ់

ក្បុងការបនថេុពលភាពអាជាញ ប័ណតក្បុងមួយឆ្ប ាៗំ  
 បានចរចបសងកីនសលផឿនអុីន្ណិឺត្(Upgrade Internet Speed)ពី50Mbps សៅ100Mbps របេ់     

រក្ុមហ ុន EZECOM សដ្ឋយមនិចាំណាយក្នរមបដនទម 
 បានចូលរមួេរមបេរមួលក្បុងក្ិចចរបជុាំសវទ្ិកាសេដឌក្ចិច នងិ្ុរក្ិចចអាេុ-ីអឺរ  ុបសលកី្ទ្១ី សដ្ឋយបានបរមុងទុ្ក្ 

សលផឿនអុីន្ឺណិត្ព5ី00 សៅ 600Mbps និងតាមដ្ឋនដាំសណីរការឧបក្រណ៍ព័ត៌្មានវទិ្ា និងឧបក្រណ៍ពាក់្
ព័ននដនទ្សទ្ៀត្ សដីមផធីានឱ្យក្ចិចរបជុាំរបរពតឹ្ថសៅសដ្ឋយរលូន និងសជារជ័យរួរជាទ្ីសមាទ្នៈ 

 បានតាមដ្ឋន រត្ួត្ពនិិត្យ ដលទាំ និងេរមបេរមលួសលកីារដាំសឡងី និងជួេជុលឧបក្រណ៍ព័ត៌្មានវទិ្ា 
និងឧបក្រណ៍ពាក់្ព័នន សដីមផឱី្យការសរបីរបាេ់ មានដាំសណីរការលអជារបចាំ។ 

៣.៤. ការអនុវរតគដរមាងជាំរញុទ្ផីារសរមាប់កសកិមមខ្នន ររូច(AIMS) 
 បានសក្ៀរររក្េិក្រខ្នប ត្តូ្ច សដីមផសីរៀបចាំចងរក្ងជាចសងាក មរក្ុមផលតិ្ចាំននួ ៧៦៣ចសងាក ម និងរក្មុ

ក្េិក្រផលិត្បានចាំននួ ១ ៩០៣រក្ុម ដដលមានក្េិក្រជាេមាជិក្េរុបចាំនួន ៧៧ ០៤២ររសួារ សេមី
នឹង១០២,៧២% សលីដផនការរសរមាងេរុបចាំននួ ៧៥ ០០០ររួសារ ក្បុងសនុះក្េកិ្រមានជីវភាពក្បុង
ក្រមិត្រក្១ ចាំនួន ៣ ៦៣០ររួសារ រក្២ ចាំនួន ៨ ៩៦២ររួសារ ជតិ្រក្មានចាំនួន ៥៩ ៨៥៦ររួសារ 

http://www.moc.gov.kh/
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និងសលីម្យមមានចាំននួ ៤ ៥៩៤ររួសារ។ ផលិត្ផលក្េិពាណិជជក្មម ដដលរត្ូវបានសរជីេសរេី និង
ក្ាំណត់្ជាអាទ្ភិាពេរមាប់ការោាំរទ្ និងអនថរារមន៍ពរីសរមាងជាំរុញទ្ីផារេរមាប់ក្េិក្មមខ្នប ត្តូ្ច
(AIMS) មានចាំននួ ៥របសភទ្ រឺបដនល មាន់ដរេ រេូវ ដាំឡូងមី និងេូរត្សៅ  

 បានេរមបេរមួលឱ្យមានការរបជុាំរក្ុម សវទ្ិកា ក្មមវ ិ្ ីទ្េសនៈក្ិចច និងវរគបណថុ ុះបណាថ លជាសរចីន ជាអាទ្ិ៍ 
បានសរៀបចាំការរបជុាំរក្ុមចាំនួន ២ ៤៤៣ក្ិចចរបជុាំ សវទ្ិកាពហុភារីអបក្ពាក់្ព័ននចាំនួន ១ ៤៧០សវទ្ិកា និងវរគ 
បណថុ ុះបណាថ លអាជវីក្មមចាំននួរបមាណ ១ ៦៨០វរគ ដដលមយួវរគមានោ ងត្ិច៣សមសរៀន្ាៗំ  

 បានសរៀបចាំេរមបេរមួលឱ្យមានការចប់នដរូរវាងរក្ុមក្េិក្រផលិត្ និងក្េ-ិពាណិជជក្រ(ឈមួញ) តាម
រយៈការចុុះក្ិចចេនាទ្ិញ-លក់្បានចាំនួន ១ ៥៥៣ក្ចិចេនា ក្បុងសនុះបដនលមានចាំនួន ៣៦២ក្ចិចេនា  
មាន់ដរេ៦២៤ ដាំឡូងម១ី៧៦ និងរេូវ ៣៩១ក្ិចចេនា ដដលមានបរមិាណេរុបចាំននួ ៣២៥ ២៣៣សតាន 

 បានេរមបេរមលួផាភាជ ប់អាជីវក្មមរវាងផារអាហារេុវត្ទិភាពរបេ់រក្ុមហ ុនសខ.េុ.ីេុី.វ ី សផលនសលេិន 
(KCCV)  រក្ុមហ ុនមា រក្ូ (សខមបូឌា) ឯ.ក្(ផារមា រក្ូ)  រក្ុមហ ុន Yamato Green Co.,LtD. LyLy, 
Agrion, CJ Agro Business, Mala, REMIC, NAV, KOC, Lala Garden, ASPIRE, Samaritan 
Purse, Home Food។ល។ 

 បានោាំរទ្ដខសរចវាក់្ត្នមលសលីដផបក្ផលតិ្ក្មម សដ្ឋយសរបីរបាេ់មូលនិ្ិអភិវឌណន៍តាមវេ័ិយ (SDF) ឆ្ប ាំ
២០២១ សដីមផបីសងកីនផលិត្ភាពតាមរយៈការផថល់រក្ុមផលិត្ឱ្យទ្ទ្ួលបាននូវសហដ្ឋឌ រចនេមព័ននរូបវន័ថដដល 
មាន៦របសភទ្ ជាអាទ្ិ៍ អណថូ ងសរសាចរេពបាំពាក់្របព័ននពនលរឺពុះអាទ្ិត្យចាំននួ ៥៦អណថូ ង េត្ថឃាត្ដ្ឋឌ ន 
ចាំនួន ១៥ក្ដនលង ក្ដនលងរបមូលផថុ ាំបដនលចាំនួន ២៧ក្ដនលង, របមូលផថុ ាំមាន់ដរេចាំននួ ៣២ក្ដនលង ក្ដនលងោង
េមាអ ត្ និងសវចខចប់បដនលចាំនួន ១៦ក្ដនលង និងក្ដនលងរបមូលផថុ ាំពហុផលិត្ផលចាំនួន ៤ក្ដនលង 

 បានអនុម័ត្េាំសណីមូលនិ្ ិនវានុវត្ថន៍ VCIF េរមាប់ឆ្ប ាំ២០២១  ជូនក្េកិ្រ ក្បុងសខត្ថទាំង១៨ សរកាម
រសរមាងសលីពីរផលិត្ផលេាំខ្នន់ៗរឺការវនិិសោរសលីផលតិ្ផលក្េ-ិពាណិជជក្មមបដនលនងិមាន់ដរេ ដដល
មានចាំនួនេរុប ១ ៤៤៤េាំសណី សេមីនឹងទ្ឹក្របាក់្េរុបចាំននួ ១ ១៥៣ ៨៧ពាន់ដុោល រអាសម រកិ្។ ការោាំរទ្ 
សលីេាំសណីវនិិសោរទាំងសនុះនឹងសឆលីយត្បសៅនឹងសោលនសោបាយរបេ់រាជរដ្ឋឌ ភិបាល ក្បុងការរបយុទ្ន
របឆ្ាំងជាំងកូឺ្វដី-១៩ សដ្ឋយផថល់អាទ្ិភាពខពេ់ជូនដល់ររសួារក្េិក្រ ដដលមានជីវភាពេទិត្ក្បុងសាទ នភាព 
រក្១ និងរក្២ ររួសារក្េិក្រងាយរងសរោុះ និងររួសារដដលទ្ទ្ួលផលប ុះពាល់្ៃន់្ៃរពីសរោុះទ្ឹក្ជាំនន់ 

 បានចុុះអនុេសរណៈននការសោរយល់ោប   េថីពីការពរងឹក្ក្ិចចេហរបត្ិបត្ថិការសលីការអនុវត្ថរសរមាងជាំរុញ 
ទ្ីផារេរមាប់ក្េិក្មមខ្នប ត្តូ្ច AIMS រវាង្នោរអភិវឌណន៍ជនបទ្ និងក្េកិ្មម (ARDB) និងរសរមាង 
AIMS  និងររុឹះសាទ នមីរក្ូហរិញ្ដវត្ទុ សអ អឹម សខ ភីអលិេុ ី (AMK) សដ្ឋយសហតុ្ថ្ន ARDB បានទ្ទ្ួល          
មូលនិ្ហិរិញ្ដបផទន ជារបាក់្ក្មចីមូលនិ្អិនថរជាត្ិេរមាប់អភិវឌណន៍ក្េកិ្មម (IFAD) តាមរយៈរាជ       
រដ្ឋឌ ភិបាលក្មពុជា សោងសលីក្ចិចរពមសរពៀងហរិញ្ដបផទន(IFAD Loan No.2000001751)  

 បានស្វកីារោាំរទ្ នងិពរងងឹបសចចក្សទ្េដល់រក្ុមក្េិក្រផលតិ្ តាមរយៈការផសពវផាយការបណថុ ុះបណាថ ល 
បសចចក្សទ្េ ទ្េសនក្ិចចេិក្ា និងការសរៀបចាំទ្ិវាដរេ/ចាំការបងាា ញ សដ្ឋយមានបានចុុះក្ចិចរពមសរពៀងជាមួយ
នដរូផថល់សេវាបសចចក្ទ្េចាំននួ ៣ ក្បុងការជាំរុញ និងសលកី្ក្មពេ់ពិពិ្ក្មមក្េិក្មម េរមាប់រក្ុមក្េិក្រ   
ផលិត្តាមរយៈការផសពវផាយ ការបណថុ ុះបណាថ ល ការស្វកីារបងាា ញរាំរូអាជីវក្មម ទ្េសនក្ិចចេកិ្ា និង
ការសរៀបចាំទ្ិវាដរេ/ចាំការបងាា ញដដលអនុវត្ថន៍សដ្ឋយនដរូបសចចក្សទ្េទាំងសនុះរមួមាន៖ អរគនយក្ដ្ឋឌ ន
ក្េិក្មមននរក្េងួក្េិក្មមរុកាខ របមាញ់និងសនសាទ្ (GDA) សលីផលផិលដាំឡូងមី  រក្ុមហ ុន ជី អាយ េុី 
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(GIC) សលីផលិផលមាន់ដរេ  និងរក្ុមហ ុនក្េិដ្ឋឌ នោេ់លម(ីKLT) សលីផលិផលបដនល 
 បានសរៀបចាំអភិវឌណន៍សវបសាយ (Website) របេ់រសរមាងផ្ទធ ល់ និងត្ាំណភាជ ប់ជាមួយរសរមាងសផសងៗដដល 

ផថល់សដ្ឋយមូលនិ្ IិFAD និងរាជរដ្ឋឌ ភិបាល(aimsmoc.com) ដូចជា ក្មមវ ិ្ AីSPIRE និងរសរមាងSAAMBAT 
សរៀបចាំរបព័ននររប់ររងទ្ិនបន័យ(MIS) និងការរបមូលទ្ិនបន័យតាមរយៈTablet េរមាប់ការររប់ររង
រសរមាង និងសរៀបចាំសបាុះពុមព ផលិត្ឯក្សារបសចចក្សទ្េ ក្រណីេិក្ា និងឯក្សារេរមាប់ផសពវផាយ
សផសងសទ្ៀត្ 

សោងតាមសបេក្ក្មមរត្ួត្ពិនតិ្យ និងការវាយត្នមលពាក់្ក្ណាឋ លរសរមាងរបេ់រក្ុមការងារ IFAD 
រសរមាងជាំរុញទ្ីផារេរមាប់ក្េិក្មមខ្នប ត្តូ្ចAIMS ទ្ទ្ួលបានការវាយត្នមលលអសពញចិត្ថ (Satisfactory) 
រឺពិនធុ៥សលីពនិធុេរុបចាំនួន ៦។   

៤. ការងារពាណិជជកមម អនតរជារ ិនិងសមាហរណកមមដសដឋកិចច 3 
៤.១. ការដធ្វើសហរបរិបរតិការដសដឋកិចច ពាណិជជកមម ដទ្វភាគី អនុរាំបន់ និងសមាហរណកមមដសដឋកិចច 

 ទ្ទ្ួលបានការអនុម័ត្យល់រពមសលីក្ិចចរពមសរពៀងភាពជានដរូសេដឌក្ចិចររប់រជុងសរជាយត្ាំបន់ (RCEP) 
សរកាយពបីានចុុះហត្ទសលខ្នកាលពីនលៃទ្១ី៥ ដខវចិឆកិា ឆ្ប ាំ២០២០។ ក្ិចចរពមសរពៀងសនុះនឹងររបដណថ ប់សល៖ី 
(១)របជាជនរបមាណ ២,២ពាន់ោននក់្ ឬ៣០% ននចាំនួនរបជាជនពិភពសោក្ (២) ផលតិ្ផលក្បុងរេកុ្ 
េរុបរបមាណ ២៦,២រទ្ោីនដុោល រអាសម រកិ្ ឬ៣០% ននផលិត្ផលក្បុងរេកុ្េរុប របេ់ពិភពសោក្ នងិ
(៣)ទ្ាំហាំពាណិជជក្មមចាំននួរបមាណ ២៨%ននទ្ាំហាំពាណិជជក្មមពភិពសោក្ទាំងមូល 

 បានចូលរមួការពារសេចក្ថីរពាងចាប់ េថីពីការអនុម័ត្យល់រពមសលីពិ្ ីសារទ្១ី  ននវសិសា្នក្មមក្ិចចរពម
សរពៀងភាពជានដរូសេដឌក្ិចចទូ្លាំទូ្ោយរវាងរដ្ឋឌ ភិបាល ននរបសទ្េេមាជិក្េមារមរបជាជាត្ិអាេុីអាសរបយ ៍
និងជប ុន(AJCEP)  

 បានទ្ទ្ួលការអនុម័ត្យល់រពមផថល់េចច ប័នពីរដឌេភាជាត្ ិ សលីពិ្ ីសារេរមាប់អនុវត្ថន៍ក្ញ្ច ប់េនាទ្១ី០ 
សរកាមក្ិចចរពមសរពៀងពាណិជជក្មមអាសា នេថីពីសេវាក្មម(ATISA) 

 ក្ិចចរពមសរពៀងពាណិជជក្មមសេរសីទ្វភារីក្មពុជា-ចិន រត្ូវបានបញ្ច ប់នតី្ិវ ិ្ ីនផធក្បុង១០០% និងឡាយរពុះ
ហេត្ទសលខ្នរបកាេឱ្យសរបីសដ្ឋយរពុះរាជរក្មសលខ នេ/រក្ម/១០២១/០០៩ េថពីីការអនុម័ត្យល់
រពមសលីក្ចិចរពមសរពៀងពាណិជជក្មមសេរសីទ្វភារីក្មពុជា-ចិនCCFTA សៅនលៃទ្ី៥ ដខតុ្ោ ឆ្ប ាំ២០២១ 

 បានបញ្ច ប់ការចរច នងិបានចុុះហត្ទសលខ្នសលកី្ិចចរពមសរពៀងពាណិជជក្មមសេរសីទ្វភារីក្មពុជា-កូ្សរ   CKFTA
ជាបីភាសា រឺភាសាដខមរ ភាសាកូ្សរ   និងភាសាអង់សរលេ កាលពីនលៃទ្២ី៦ ដខតុ្ោ ឆ្ប ាំ២០២១  

 បានចូលរមួចរចសលឯីក្សារសោងេរមាប់បសងកីត្ក្ិចចរពមសរពៀងពាណិជជក្មមសេរអីាសា ន-កាណាដ្ឋ 
 បានស្វីបចចុបផនបភាពសលីរបត្ិទ្និក្ិចចរបជុាំសរកាមេេរេថមាេហរមន៍សេដឌក្ចិចអាសា នឆ្ប ាំ២០២២ កាល

ពីនលៃទ្១ី៧ ដខវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០២១ និងបានសផញីជូនសលខ្ន្កិារដ្ឋឌ នអាសា ន សដមីផពីិនតិ្យនិងផថល់សោបល់
បដនទម។ ចាំសពាុះបញ្ជ ីបឋមននេមិទ្នផលអាទ្ិភាពសេដឌក្ិចច(PEDs) សរកាមភាពជារបធានអាសា នរបេ់
ក្មពុជាក្បុងឆ្ប ាំ២០២២ បានរបមូលធាតុ្ចូលពីអនថររក្េួង-សាទ ប័នពាក់្ព័នន 

 បានសរៀបចាំក្ចិចរបជុាំរក្មុការងារជាន់ខពេ់ សដីមផជីាំរុញរសរមាងវនិិសោរអាទ្ិភាពរមួក្មពុជា-រុេស។ី 
៤.២. ការដធ្វើសហរបរិបរតិការដសដឋកិចច ពាណិជជកមមជាមួយអឺរ ៉បុ មជឈមិបូព៌ា និងអាង្រ្ហវកិ 

 បានសរៀបចាំ និងចូលរមួក្បុងជាំនបួជាមួយរបធានដផបក្ក្ិចចេហរបត្ិបត្ថិការននរបត្ភូិេហភាពអឺរ  ុបរបចាំសៅ 

                                                           
3 របភព៖ អរគនយក្ដ្ឋឌ នពាណិជជក្មមអនថរជាតិ្ 
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ក្មពុជា សដ្ឋយបានពិភាក្ាពីក្មមវ ិ្ ីដណនាំពហុឆ្ប ាំេរមាប់ឆ្ប ាំ២០២១-២០២៧ របេ់េហភាពអឺរ  ុបសដមីផី
ជួយោាំរទ្ដល់ការត្ភាជ ប់ នងិការស្វីេមាហរណក្មមរបេ់ក្មពុជា សៅក្បុងត្ាំបន់អាសា នដដលឈ្លនដល់
ការេសរមចបាននូវការសាថ រសេដឌក្ិចចសឡងីវញិ របក្បសដ្ឋយចីរភាព និងបរោិប័នប 

 បានចូលរមួសឆលីយក្រមងេាំណួរ និងផសពវផាយដល់សាទ ប័នរដឌ និងវេ័ិយឯក្ជនពាក់្ព័នន ពីយនថការរបព័នន
អនុសរោុះពននទូ្សៅលមី របេ់ចរក្ភពអង់សរលេ ដដលសរោងនងឹចូលជា្រមានសៅសពលខ្នងមុខ 

 បានេហការសរៀបចាំោ ងសជារជ័យនូវសវទ្ិកាសេដឌក្ិចច នងិ្ុរក្ិចចអាេុ-ីអឺរ  ុបសលកី្ទ្១ី សរកាមមូលបទ្                 
«ការផ្ទល េ់បថូរសៅរក្រនលងរបរក្ត្ីភាពលមី៖ ការស្វអីានុភាវូបនីយក្មមដខសរចវាក់្ត្នមលេក្ល ពហុភារីនយិម 
និងបដិវត្ថឧេាហក្មមជាំនន់ទ្ី៤»  

 បានចុុះហត្ទសលខ្នសលកី្ិចចរពមសរពៀង េថីពកី្ិចចេហរបត្ិបត្ថកិារសលីវេ័ិយសេដឌក្ចិចរវាងក្មពុជា-ហុងររី ដដល 
នឹងជួយជាំរុញសលវីេ័ិយេាំខ្នន់ៗមួយចាំនួនរមួមាន៖ វេ័ិយសេដឌក្ចិច ពាណិជជក្មម និងវនិិសោរ ក្េិក្មម 
សទ្េចរណ៍ នងិឧេាហក្មម  

 បានសរៀបចាំក្ិចចរបជុាំសលកី្ទ្ី៣ ននរក្មុការងាររមួ េថពីីក្ចិចេហរបត្បិត្ថិការក្មពុជា-រណៈក្មមការសេដឌក្ិចច
អឺរ  ុប-អាេុី(EAEU) សដីមផពីិនតិ្យ និងតាមដ្ឋន សលីវឌណនភាពការអនុវត្ថសលីវេ័ិយអាទ្ិភាពមយួចាំនួនរមួមាន៖  
 ក្. ក្ិចចេហរបត្ិបត្ថិការពាណិជជក្មម និងវនិិសោរ នីត្ិវ ិ្ រីយ នងិក្ិចចេរមួលពាណិជជក្មមរបាាំងបសចចក្ 

សទ្េពាណិជជក្មម បទ្បផញ្ដត្ថបិសចចក្សទ្េអនម័យ នងិភូត្ោមអនម័យ នងិក្មមេិទ្និបញ្ញដ  
 ខ. បានសរៀបចាំក្ិចចរបជុាំសទ្វភារីសលកី្ទ្ី២ ននរក្ុមការងារជាន់ខពេ់ក្មពុជា-រុេសុ ី សដ្ឋយសផ្ទថ ត្សលីរសរមាង 

អាទ្ិភាពចាំននួ ៥រមួមាន៖ រសរមាងផលិត្ក្មមដាំបូលេុីរប ូ រសរមាងវនិិសោរបសងកីត្ផលិត្ក្មម    
ដាំសឡងីោនយនថមា ក្ KAMAZ   រសរមាងវនិិសោរបាំពាក់្ឡដុត្េាំណល់រងឹ េរមាប់រាជធានី
ភបាំសពញ   រសរមាងសាងេង់ឡេមៃួត្ ឬដុត្កាក្េាំណល់ក្េិក្មម  អងាក ម  ឬចាំសបីង   និងរសរមាង
ផគត់្ផគង់ឧបក្រណ៍បណាថ ញ Network  េរមាប់របព័ននអុីន្ឺណិត្រហ័េ  ដដលរសរមាងទាំងអេ់
សនុះនឹងជាំរុញឱ្យមានការវនិិសោរបដនទមសទ្ៀត្ពីភារីរុេសុ ី

 រ. សរៀបចាំរបជុាំសទ្វភារី សដីមផពីរងឹងក្ិចចេហរបត្ិបត្ថិការក្បុងវេ័ិយសេដឌក្ិចច និងហរិញ្ដវត្ទុ ពាណិជជក្មម  
  ឧេាហក្មម ក្េកិ្មម បសចចក្វទិ្ាព័ត៌្មាន ទូ្ររមនរមន៍ អប់រ ាំ និងវនិិសោរជាមួយរបសទ្េអារា ប់រមួ  
  សអមីរា ត់្ រុយដវត្ នងិម ូរេី។ 

៤.៣. កិចចសហរបរបិរតិការពាណិជជកមមជាមយួទ្វីបអាដម៉រកិ 
 សរៀបចាំក្ិចចរបជុាំជាមួយភារីអាសម រកិ្ សផ្ទថ ត្សលីការជាំរុញ្ុរក្ចិច និងការវនិិសោររបេ់រក្ុមហ ុនអាសម រកិ្សៅ 

ក្មពុជា ការសដ្ឋុះរសាយបញ្ញា ពលក្មម ការសរៀបចាំចាប់ និងលិខិត្បទ្ដ្ឋឌ នរត្ិយុត្ថពាក់្ព័នននងឹវេ័ិយឌីជីលល 
ក៏្ដូចជាបរសិាទ ន សដ្ឋយទ្ទ្លួបានលទ្នផលរួរជាទ្ីោប់ចិត្ថ  សហយីបានពភិាក្ាពលីទ្នភាពក្បុងការពរងីក្ 
ទ្ាំហាំពាណិជជក្មមរវាងរបសទ្េទាំងពីរ និងការងារអាទ្ិភាពសផសងសទ្ៀត្ពាក់្ព័នននឹងការសរត្ៀមខលួនស្វីជា 
របធានអាសា នឆ្ប ាំ២០២២ របេ់ក្មពុជា ដដលភារីអាសម រកិ្េនាោាំរទ្ 

 សរៀបចាំលិខតិ្សឆលីយត្ប នងិឯក្សារជាំនយួសាម រត្ី េថីពកី្ិចចេហរបត្បិត្ថិការពាណិជជក្មមក្មពុជា-េហរដឌ
អាសម រកិ្សរកាមរក្បខណឍ ពាណិជជក្មមជូនរក្េងួការបរសទ្េ និងេហរបត្ិបត្ថិការអនថរជាត្ិ ជាធាតុ្ចូល 
សដីមផសីរៀបចាំឯក្សារជាំនយួសាម រត្ីជូន សដមតចដរដជានាយករដឋមង្រ្នតី ននរពុះរាជាណាចរក្ក្មពុជា 

 សរៀបចាំជាំនួបពិភាក្ាការងារជាមួយរណៈរបត្ិភូរក្ុមរបឹក្ា្ុរក្ិចច េហរដឌអាសម រកិ្-អាសា ន (US-ABC) 
សរកាមសបេក្ក្មម US-ABC to the 53rd ASEAN Economic Ministers‟ Meeting តាមរបព័ននវសីដអូ 



 

របាយការណ៍បូកសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០២១ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០២២  22 

 បានេហការជាមយួទ្ីរបកឹ្ាពាណិជជក្មមក្មពុជារបចាំេហរដឌអាសម រកិ្ ចូលរមួជាភារីក្បុងរបសទ្េ Alliance 
of GSP Countries សេបីេុាំេភាេហរដឌអាសម រកិ្ឱ្យពិចរណាសលីេុពលភាពននរបព័ននអនុសរោុះពននទូ្សៅ
(GSP) របេ់េហរដឌអាសម រកិ្  

 បានជួបពិភាក្ាជាមួយភារកីាណាដ្ឋ សដីមផពីរងឹងក្ិចចេហរបត្បិត្ថិការសេដឌក្ិចច និងពាណិជជក្មម 
សដ្ឋយសេបឱី្យកាណាដ្ឋផថល់ជាំនួយបសចចក្សទ្េ សដមីផជីួយោាំរទ្ដល់ផលិត្ផលដខមរ នងិការនាំសចញសៅ
កាន់ទ្ីផារកាណាដ្ឋ រពមទាំងសេបីភារកីាណាដ្ឋផថល់ជាំនួយបសចចក្សទ្េសផសងៗសទ្ៀត្ ដល់េហរោេ
្ុនតូ្ច និងម្យម សដីមផពីរងងឹេមត្ទភាព ផលិត្ភាព និងបហ្វញ្ញជ បខលួនឱ្យកាន់ដត្ទូ្លាំទូ្ោយសៅក្បុងដខស
រចវាក់្ត្នមលនិងផគត់្ផគង់េក្ល 

 បានសរៀបចាំឯក្សារជាំនួយសាម រត្ី េថពីីទ្ាំនក់្ទ្ាំនង នងិក្ិចចេហរបត្បិត្ថិការក្មពុជា-សរបេុីល ជូនរក្េួង
ការបរសទ្េ និងេហរបត្ិបត្ថិការអនថរជាត្ិ េរមាប់ក្ចិចរបជុាំពិសរោុះសោបល់សទ្វភារ ី ជាមួយរក្េួងការ
បរសទ្េសរបេុីល។ 

៤.៤. ការងារសមាហរណកមមពាណិជជកមមពភិពដលាក 
 បានសរៀបចាំ និងចូលរមួក្ិចចរបជុាំេថីពីការស្វីក្ាំដណទ្រមង់អងគការ WTO៖ ដាំសណីរសឆ្ព ុះសៅកាន់របព័ននពាណិជជក្មម 

ពហុភារីរបក្បសដ្ឋយចីរភាព និងរបេទិ្នភាព ជាមយួរណៈរបត្ិភូេហភាពអឺរ  ុប(EU) និងរបធានដផបក្
ពាណិជជក្មម និងសេដឌក្ិចចេហភាពអឺរ  ុបននរបត្ភូិEU របចាំរបសទ្េនល សដ្ឋយពិភាក្ាសលីយនថការរបេ់
េហភាពអឺរ  ុបដដលបានដ្ឋក់្សចញសដីមផសី្វីក្ាំដណទ្រមង់អងគការ WTO 

 បានជួបរបជុាំពិភាក្ាក្រមិត្បសចចក្សទ្េ ជាមួយត្ាំណាងរក្មុការងារ ARISE Plus Cambodia និង               
រក្ុមហ ុនសមធាវ ី Bun & Associates សដីមផផី្ទល េ់បថូរសោបល់សៅសលឯីក្សារ Baseline Study and 
Monitoring Recommendations ពាក់្ព័នននឹងការេនា(Commitment) របេ់ក្មពុជាសរកាមរក្បខ័ណឍ  
WTO និង ASEAN តាមរយៈរបព័ននវសីដអូ 

 បានសរៀបចាំឯក្សារពាក់្ព័នន នងិចូលរមួការពារការសេបេុីាំផថល់េចច ប័នសលពីិ្ីសារអាសា ន េថពីីការពរងងឹ
យនថការសដ្ឋុះរសាយវវិាទ្(EDSM)ជាមួយរណៈក្មមការជាំនញននរដឌេភា និងរពឹទ្នេភាសដ្ឋយសជារជ័យ 
និងបានទ្ទ្ួលការអនុម័ត្យល់រពមទាំងរេុងក្បុងក្ចិចរបជុាំសពញអងគរដឌេភានិងរពឹទ្នេភា ដដលពិ្ ីសារ
សនុះនឹងបសងកីនរបេិទ្នភាពយនថការសដ្ឋុះរសាយវវិាទ្ក្បុងរក្ប័ខណឍ អាសា ន នងិផថល់នីត្ិវ ិ្ ពីិសេេេរមាប់
សដ្ឋុះរសាយវវិាទ្ពាក់្ព័នននឹងរបសទ្េអភិវឌណត្ចិត្ួច 

 បានេហការសរៀបចាំឯក្សារពាក់្ព័ននេរមាប់សោរពជូន សដមតចដរដជានាយករដឋមង្រ្នតី ចូលរមួសៅ
សវទ្ិកាសេដឌក្ចិចពិភពសោក្សៅដខមក្រា ឆ្ប ាំ២០២២(World Economic Forum 2021) 

 ដឹក្នាំរណៈរបត្ិភូក្មពុជាចូលរមួេនបិេីទ្ថ្នប ក់្រដឌមហ្វនថីសលកី្ទ្ី១២ (MC12) និងក្ចិចរបជុាំតុ្មូលចិនសលីក្
ទ្ី១០ េឋពីីការចូលជាេមាជកិ្ WTO (10th China Round Table on WTO Accessions) 

 បានេហការសរៀបចាំក្ិចចរបជុាំសទ្វភារជីាមួយរបសទ្េនដរូពាណិជជក្មម និងអងគការអនថរជាត្មិួយចាំនួន ក្បុង
អាំឡុងសពលចូលរមួក្ិចចរបជុាំេនបិេីទ្ថ្នប ក់្រដឌមហ្វនថសីលីក្ទ្១ី២ សៅទ្ីរក្ុងហសដឺណវ របសទ្េេវីេ សដ្ឋយ                     
សផ្ទថ ត្េាំខ្នន់សលកី្ិចចេហរបត្បិត្ថិការសេដឌក្ិចច និងពាណិជជក្មម 

 បានពិនតិ្យ នងិផថល់ព័ត៌្មានជូនអងគការWTO េឋីពីការឧបត្ទមា្ននិងវធិានការប ុះប ូវ ការរបឆ្ាំងនឹងការ
លក់្បងខូចនលល ទ្ិនបន័យពាក់្ព័នននឹងអរតាពននរយ និងពននអាក្រសផសងៗ នីត្ិវ ិ្ ីរតឹ្ត្ផតិ្បរមិាណទ្ាំនិញនាំ
សចញ-នាំចូល វធិានការពាណិជជក្មម នងិវធិានការដដលបានដ្ឋក់្សចញក្បុងអាំទ្ផុងសពលជាំងឆឺលងកូ្វដី-១៩។ 



 

របាយការណ៍បូកសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០២១ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០២២  23 

៤.៥. កិចចសហរបរិបរតកិារអនតរជារ ិនិងរគប់រគងជាំនួយ  
 អនុវត្ថរសរមាងGo4eCam រេបតាមដផនការការងារ នងិដផនការលវកិា ដដលក្បុងរសរមាងសនុះបានបសងកតី្

ផារសអឡចិរត្ូនកិ្សឈ្លម ុះថ្នផារសខមបូឌាសរត្ដស្វីរបត្ិបត្ថកិារតាមរយៈសរហទ្ាំព័រCambodiatrade.com 
សដីមផជីួយដល់េហរោេ្ុនតូ្ច និងម្យម លក់្ផលិត្ផលដខមរេរមាប់ទ្ីផារក្បុងរេុក្ និងអនថរជាត្ ិ

 បានេហការជាមួយអងគការ UNDP និងេហររនិដខមរ ក្បុងការសរៀបចាំក្មមវ ិ្ ចីាំនួនពីរ រឺក្មមវ ិ្ បីណថុ ុះបណាថ ល 
និងក្មមវ ី្ ីរបក្តួ្របដជងភាពនចបរបឌតិ្ សដមីផផីថល់ជាំនញឌជីីលល និងេហររនិភាពដល់បណាថ េហរោេក្មពុជា 

 បានស្វីការផសពវផាយ េថីពយុីទ្នសាហ្វេថពាណិជជក្មមតាមរបព័ននសអឡចិរត្នូិក្ចាំនួន ៣សលីក្ រឺផសពវផាយ
សៅរក្េួងនរបេនីយ ៍និងទូ្ររមនរមន៍ េមារម្ុរក្ិចចេវីេសៅក្មពុជា នងិេហររិនដខមរ 

 បានេហការសរៀបចាំេកិាខ សាោ េថីពីការក្សាងេមត្ទភាពអបក្ចរចចាំនួន ៦សលកី្ នងិសរៀបចាំក្ិចចរបជុាំ               
រណៈក្មាម ្កិារត្រមង់ទ្ិេរសរមាងចាំនួន ២សលីក្ សដមីផអីនុម័ត្រសរមាងរសាវរជាវចាំននួពីរ រឺការេិក្ាពី
េកាថ នុពលននក្ចិចរពមសរពៀងពាណិជជក្មម និងការេិក្ាលទ្នភាពបសងកតី្ក្ិចចរពមសរពៀងពាណិជជក្មមសេរ ី 

 បានចូលរមួក្ិចចរបជុាំសទ្វភារីជាមួយសាទ នទូ្ត្អូហ្វសាឋ លី (DFAT Australia) សដីមផពីិភាក្ារក្ធាតុ្ចូល                 
េាំខ្នន់ៗក្បុងការសេបេុីាំរសរមាងពីក្មមវ ិ្ ីអភិបាលក្ចិចសេដឌក្ចិច និងសោលនសោបាយសហដ្ឋឌ រចនេមព័នន 

 បានចូលរមួផថល់សោបល់សលជីាំនួយឯក្សារបសចចក្សទ្េរបេ់្នោរអភិវឌណន៍អាេុ ី េឋពីី “Enabling a 
Conductive Environment for the Digital Economy (TA 6618-REF)” 

 បានសលីក្េាំសណីសៅ្នោរអភិវឌណន៍អាេុី និងអូហ្វសាថ លី សដមីផសីេបីេុាំការោាំរទ្ការអនុវត្ថមា រទ្ីេេក្មមភាព 
ក្បុងឯក្សារយុទ្នសាហ្វេថេមាហរណក្មមពាណិជជក្មមក្មពុជា(CTIS) 2019-2023 ដដលក្បុងសនុះ្នោរ
អភិវឌណន៍អាេុីបានចប់អារមមណ៍ចាំសពាុះការជួយោាំរទ្ដផបក្បសចចក្សទ្េចាំសពាុះការវភិារសលី FTA Utilization 
Strategy ដដលផថួចសផថីមសដ្ឋយរក្េួងពាណិជជក្មម 

 បានសរៀបចាំេាំសណីរសរមាងលមីសឈ្លម ុះថ្ន “Institutional Reform of Trade Training and Research 
Institute (TTRI) and Development of an FTA Knowledge and National Trade Negotiation 
Secretariat” េរមាប់ការអនុវត្ថរយៈសពល ១២ដខ សរកាមលវកិាជាំនួយរបេ់ GIZ។ 

៥. ការងារជាំរញុពាណិជជកមម 4 
៥.១. ការដរៀបចាំ និងចូលរមួពិព័រណ៍ពាណិជជកមម 
 ក. ពិព័រណ៍ពាណិជជកមមកនងុរបដទ្ស 

 បានេរមបេរមលួជូនវេ័ិយឯក្ជន  និងេភាពាណិជជក្មមបារា ាំងរបចាំសៅក្មពុជា  ក្បុងការសរជីេសរេី
ផលិត្ផលេបិផក្មមលអៗ  “ផលិត្ផលសេៀមរាប / Made in Siem Reap” មក្ដ្ឋក់្តាាំងបងាា ញ និងស្វី
ជាំនួបពាណិជជក្មម  សៅរាជធានីភបាំសពញកាលពីនលៃទ្ី៣០និង៣១ ដខមក្រា ឆ្ប ាំ២០២១ 

 បានេរមបេរមលួជូនអងគការ JETRO ជប ុន នងិេភាពាណិជជក្មមក្មពុជា និងចូលរមួពិ្េីសមាព ្
ពិព័រណ៍ទ្ាំនិញនាំចូលជប ុនរុណភាពខពេ់ “Good Goods Japan 2021” និងក្មមវ ិ្ ជីាំនួបពាណិជជក្មម  
ដដលបានរបរពឹត្ថសៅ សៅនលៃទ្៣ី ដខកុ្មាៈ ឆ្ប ាំ២០២១ សៅរាជធានីភបាំសពញ  

 បានសរៀបចាំដ្ឋក់្តាាំងបងាា ញផលតិ្ផលដខមរ និងផលិត្ផលដដលផលិត្ក្បុងរេុក្ សៅទ្េីថីការរក្េួងពាណិជជក្មម 
សដីមផបីងាា ញជូនសភញៀវជាត្ ិនិងអនថរជាត្ិ ដដលចូលមក្ទ្េីថីការរក្េួងដេវងយល់ពីេកាថ នុពល និងការអភិវឌណ
ផលិត្ផលដខមរ េាំសៅជាំរុញការដេវងរក្នដរូ្ុរក្ចិច និងការវនិោិរ 

                                                           
4 របភព៖ អរគនយក្ដ្ឋឌ នជាំរុញពាណិជជក្មម  



 

របាយការណ៍បូកសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០២១ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០២២  24 

 សដីមផចូីលរមួអនុវត្ថវធិានការេុខ្នភិបាលក្បុងការទ្ប់សាក ត់្ការរកី្រាលដ្ឋលននជាំងឺកូ្វដី-១៩ រក្េួងមិនបាន
សរៀបចាំេក្មមភាពពព័ិរណ៍ក្បុងរបសទ្េសទ្។ ទ្នធមឹនងឹសនុះរក្េួងបានសេចក្ថីជូនដាំណឹងដល់មនធរីពាណិជជក្មម 
រាជធានី-សខត្ថ និងពាណិជជក្រ េថីពីការផ្ទអ ក្ជាបសណាថ ុះអាេនប នូវរាល់ការសចញលិខិត្អនុញ្ញដ ត្សរៀបចាំ
រពឹត្ថិការណ៍ពិព័រណ៍ពាណិជជក្មមក្បុងរពុះរាជាណាចរក្ក្មពុជា ចប់ពីចុងដខកុ្មាៈ ២០២១ រហូត្មក្ដល់   
បចចុបផនប។ 

ែ. ពិព័រណ៍ពាណិជជកមមដៅដរៅរបដទ្ស 
 រក្េួងបានេរមបេរមលួបញ្ជូ នរក្ុមហ ុន នងិេហរោេក្មពុជាចាំនួន ៧ ចូលរមួលក់្ផលិត្ផលក្បុង 

Web Portal តាមអនឡាញអាសា ន «ASEAN Online Sale Day» ដដលរត្ូវបានសរៀបចាំសឡងីសដ្ឋយរបសទ្េ
រប ុយសណ ក្បុងឋានៈជារបធានអាសា នឆ្ប ាំ២០២១ សដ្ឋយបានេហការជាមយួរបសទ្េេងិាបុរ ី នងិ         
សវៀត្ណាម ដដលបានរបរពឹត្ថសៅចប់ពីនលៃទ្ី៨-១០ ដខេហីា ឆ្ប ាំ២០២១ 

 បានចូលរមួសរៀបចាំពព័ិរណ៍ចនិ-អាសា ន សលកី្ទ្១ី៨ ឆ្ប ាំ២០២១ តាមរយៈការចូលរមួសដ្ឋយផ្ទធ ល់ផង នងិ
តាមអនឡាញផង ដដលរបរពតឹ្ថសៅចប់ពីនលៃទ្១ី០-១៣ ដខក្ញ្ញដ  ២០២១ សៅទ្ីរក្ុងណាននីង នន ត្ាំបន់
េវយត័្កាវ ងេុី របសទ្េចិន។ រក្េួងបានេរមបេរមួលបញ្ជូ នរក្ុមហ ុនចាំនួន១៨ ក្បុងសនុះរក្មុហ ុនចូល
រមួផ្ទធ ល់ មានចាំនួន ៧រក្ុមហ ុន នងិតាមអនឡាញមានចាំនួន ១១រក្ុមហ ុន ដដលមានេថង់េរុបចាំនួន 
៥៣េថង់។ រក្េួងក៏្បានសរៀបចាំផធុះរមួមួយទ្ាំហាំ ៨១ដម រត្កាសរ   សដីមផដី្ឋក់្តាាំងផសពវផាយផលិត្ផល សេវា 
រសរមាងវនិិសោរ និងវេ័ិយសទ្េចរណ៍ និងេមិទ្នផលននរបេ់រាជរដ្ឋឌ ភិបាលក្បុងរពឹត្ថកិារណ៍ពិព័រណ៍
សនុះផងដដរ 

 បានចូលរមួពិព័រណ៍ “Guangdong 21st Century Maritime Silk Road International Expo 2021” 
ដដលបានរបរពឹត្ថសៅចប់ពីនលៃទ្ី២៤-២៦ ក្ញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០២១ សៅទ្ីរក្ុងកាវ ងចូវ សខត្ថកាវ ងទុ្ង របសទ្េចនិ។ 
រក្េួងបានេហការជាមួយសាទ នកុ្ងេ ុលក្មពុជាសៅទ្ីរក្ងុកាវ ងចូវ បញ្ជូ នរក្ុមហ ុនក្មពុជាដដលមានសាខ្ន 
សៅរបសទ្េចនិ១រក្ុមហ ុន ចូលរមួសដ្ឋយផ្ទធ ល់ និងបានសរៀបចាំផធុះរមួមួយទ្ាំហាំ ៣៦ដម រត្កាសរ   សដ្ឋយមាន
ដ្ឋក់្តាាំងផសពវផាយផលិត្ផលេកាថ នុពលមួយចាំនួនដូចជា៖ រោប់សាវ យចនធ ីអងករ សរមច នាំបញ្ចុ ក្សរក្ៀម េករ
សតាប ត្ កាសហវ មីក្ញ្ច ប់ នាំក្ញ្ច ប់ វត្ទុអនុេាវរយីស៍្វីពីរបាក់្ សឈ ី រសាសបៀរក្ាំប ុង សរៅពីសនុះមានដ្ឋក់្តាាំង 
និងដចក្ជូននូវសេៀវសៅព័ត៌្មានពាក់្ព័ននវេ័ិយពាណិជជក្មម វនិិសោរ សទ្េចរណ៍ វបផ្ ម៌ក្បុងពនល ជាត្ផិងដដរ 

 បានចូលរមួពិព័រណ៍វនិិសោរ និង្ុរក្ិចចចិនអនឋរជាត្ិ សលីក្ទ្២ី១ ឆ្ប ាំ២០២១ “21st China International 
fair for Investment and Trade”  បានរបរពឹត្ថសៅចប់ពីនលៃទ្៨ី-១១ ដខក្ញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០២១ សៅទ្ីរក្ុងXiamen 
សខត្ថ Fujian របសទ្េចិន សដ្ឋយបានចត់្តាាំងមជឈមណឍ លពាណិជជក្មមក្មពុជារបចាំទ្ីរក្ុង Xiamen នាំយក្
ផលិត្ផលដខមរមួយចាំនួន និងឯក្សារពាក់្ព័ននពាណិជជក្មម វនិិសោរ សទ្េចរណ៍ វបផ្ ម៌ សៅផសពវផាយផងដដរ 

 បានសរជីេសរេីរក្ុមហ ុនចាំនួន៥ បញ្ជូ នរាំរូផលិត្ផលចាំនួន២៨មុខ សៅចូលរមួពិព័រណ៍ “ASEAN Trade 
Fair 2021” ដដលបានរបរពឹត្ថសៅសៅនលៃទ្១ី០-១៣ ដខវចិឆកិា ឆ្ប ាំ២០២១ សៅទ្ីរក្ងុសេអ ូល សាធារណរដឌកូ្សរ   

 បានសរៀបចាំ និងចូលរមួពិព័រណ៍ទ្ាំនិញនាំចូលអនថរជាត្ិចនិ សលីក្ទ្៤ី ដដលបានរបរពតឹ្ថសៅចប់ពីនលៃទ្ី៥-១០ 
ដខវចិឆិកា ២០២១ សៅទ្ីរក្ុងសេៀងនហ របសទ្េចិន។ រក្េួងបានចត់្បញ្ជូ នរក្ុមហ ុនវនិិសោរ The Union 
Group ដដលមានសាខ្នត្ាំណាងសៅរបសទ្េចនិរសាប់ ចូលរមួសដ្ឋយផ្ទធ ល់ សហយីរក្េួងបានសរៀបចាំពនល
ជាត្ិមួយតាមរចនបលដខមរជាទ្រមង់ 3D  និងបានចត់្បញ្ជូ នរក្ុមហ ុនក្មពុជាចាំនួន ៦ រក្មុហ ុន ចូលរមួពី
ចមាៃ យតាមរបព័ននអនឡាញផងដដរ 



 

របាយការណ៍បូកសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០២១ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០២២  25 

 បានចូលរមួពិ្ីសបីក្ក្ិចចរបជុាំ INDO-ASEAN Business Summit and Expo តាមរបព័ននវសីដអូ(Zoom) 
ដដលបានរបរពឹត្ថសៅសៅនលៃទ្៨ី ដខតុ្ោ ឆ្ប ាំ២០២១  សៅទ្េីថីការរក្េងួពាណិជជក្មម 

 បានចូលរមួពិ្ីសបីក្េសមាព ្ពព័ិរណ៍ The 130th China Import Export Fair តាមរបព័ននវសីដអូ
(Zoom) ដដលបានរបរពតឹ្ថសៅសៅនលៃទ្១ី៤ ដខតុ្ោ ឆ្ប ាំ២០២១  សៅទ្េីថីការរក្េួងពាណិជជក្មម 

 បានសរៀបចាំ និងក្ាំពុងចូលរមួពិព័រណ៍ពិភពសោក្ ២០២០ ឌុយនប  មានរយៈសពល៦ដខ ចប់ពីនលៃទ្១ី  
ដខតុ្ោ ឆ្ប ាំ២០២១ ដល់នលៃទ្៣ី១ ដខមីន ឆ្ប ាំ២០២២។ រក្េួងបានសរៀបចាំពនល ជាត្ិក្មពុជា របក្បសដ្ឋយ 
ភាពទក់្ទញ ដដលមាននផធរក្ទ្ាទ្ាំហាំ ៣៨៥ដម រត្កាសរ   តាមរចនបទ្ការរចបាច់បញ្ជូលោប  នូវេម័យ
កាលជារបវត្ថសិាហ្វេថចាំនួន ៤ រឺេម័យមុនអងគរ េម័យអងគរ េម័យលដងវក្ និងេម័យចតុ្មុខ ឬេម័យ
ភបាំសពញបចចុបផនប។ រក្េងួក៏្ដ្ឋក់្តាាំងបងាា ញផលតិ្ផលេកាថ នុពលដខមរ នងិផសពវផាយឯក្សារពីសទ្េចរណ៍ 
វបផ្ម៌ ការជាំរុញវនិិោរ និងពាណិជជក្មមក្បុងពនល ជាត្ិផងដដរ 

 បានសរៀបចាំសេចក្ថីជូនដាំណឹង និងផសពវផាយដេវងរក្រក្ុមហ ុន/េហរោេក្មពុជា ចូលរមួពព័ិរណ៍ អនឡាញ 
សៅសរៅរបសទ្េបានចាំនួន ២៣រពឹត្ិថការណ៍តាមរបធានបទ្សផសង  ៗដូចជាពិព័រណ៍ ឧេាហក្មម សអឡកិ្រត្ូនកិ្ 
កាសហវ សររឿងឧបសភារបរសិភារ នងិេមាា រៈសរបីរបាេ់ក្បុងសរហដ្ឋឌ នជាសដមី។ ពព័ិរណ៍ទាំងសនុះសរៀបចាំសៅ
របសទ្េកូ្សរ   ឥណាឍ  សវៀត្ណាម េិងាបុរ ីនិងសៅរបសទ្េចនិ។  

គ. ការរគប់រគងរពរឹតិការណ៍ និងការដកៀរគរចាំណូល 
ការសចញចាប់អនុញ្ញដ ត្ នងិពនារសពលននការសរៀបចាំពព័ិរណ៍៖ 
 បានសចញលិខិត្អនុញ្ញដ ត្សរៀបចាំពិព័រណ៍ឧេាហក្មមេាំណង់ក្មពុជា-អនថរជាត្ិ ដដលនឹងរបរពឹត្ថសៅចប់ព ី

នលៃទ្ី២-៤ ដខ្បូ ឆ្ប ាំ២០២១ សៅមជឈមណឍ លពិព័រណ៍ នងិេនបិបាត្សកាុះសពរជ 
 បានសចញលិខិត្អនុញ្ញដ ត្សរៀបចាំពិព័រណ៍ពាណិជជក្មមផលិត្ផលនល (Mini Thailand Week 2021) 

ដដលរបរពតឹ្ថសៅចប់ពីនលៃទ្២ី៦-២៩ ដខេីហា ឆ្ប ាំ២០២១ សៅផារភូពុយ សខត្ថបាត់្ដាំបង 
 បានសចញលិខិត្អនុញ្ញដ ត្ពនារសពលសរៀបចាំពិព័រណ៍ពាណិជជក្មមចាំនួន ៩ចាប់។ 
ចាំណូលពកីារសចញលខិតិ្អនុញ្ញដ ត្៖ 
 ចាំណូលពីការសចញចាប់អនុញ្ញដ ត្ចាំនួន ២ ចាប់ x ១ ៤០០ ០០០ សរៀល    =  ២ ៨០០ ០០០ សរៀល 

ចាំណូលេរុប = ២ ៨០០ ០០០ សរៀល 
 ចាំណូលពីការររប់ររងរពឹត្ថិការណ៍៖ ោម ន (អត់្មានេក្មមភាពសរៀបចាំពព័ិរណ៍) 

៥.២. ការងារអភិវឌឍនទ៍្ីផារ   
 ក. ការបណតុ ះបណាត លធ្នធានមនសុស នងិចលូរមួកិចចរបជុាំកនងុការងារជាំរញុពាណិជជកមម 

 បានចូលរមួវរគបណថុ ុះបណាថ ល និងេិកាខ សាោចាំននួ ១៣សលីក្តាមរបព័ននអនឡាញ   
 បានចូលរមួក្ចិចរបជុាំេថពីីការដក្េរមួលសេចក្ថីរពាងអនុេសរណៈននការសោរយល់ោប រវាង រក្េួងពាណិជជក្មម 

ននរពុះរាជាណាចរក្ក្មពុជា ជាមួយនឹងរក្មុហ ុន Cambodia (Xi‟an) Commercial Center Co., Ltd 
 បានចូលរមួក្ចិចរបជុាំសដមីផសីរត្ៀមសរៀបចាំក្ិចចរបជុាំក្ាំពូលអាសា ន និងក្ិចចរបជុាំពាក់្ព័ននឆ្ប ាំ២០២២ ចាំននួ ៤សលីក្ 
 បានចូលរមួក្ិចចរបជុាំសដីមផសីរៀបចាំក្ិចចរបជុាំសវទ្ិកាសេដឌក្ិចច និង្ុរក្ិចចអាេុីអឺរ  ុប-AEEBF1 ចាំនួន ៤៣សលីក្ 
 បានចូលរមួក្ិចចរបជុាំដក្េរមួល សេចក្ថីរពាងអនុេសរណៈសោរយល់ោប រវាងរក្េួងពាណិជជក្មម និងរក្ុមហ ុន 

Quangxi Dongbo International Economic and Trade Investment Co., Ltd. និង “ដក្េរមួលសេចក្ថី
រពាងអនុេសរណៈសោរយល់ោប  សលីេាំណង់អោររបេ់ត្ាំណាងពាណិជជក្មម សៅទ្រីក្ុងណាននីង របសទ្េចិន” 



 

របាយការណ៍បូកសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០២១ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០២២  26 

 បានចូលរមួក្ិចចរបជុាំដក្េរមលួរបកាេេថីពី “ការក្ាំណត់្នតី្ិវ ិ្ េីរមាប់ផថល់ការអនុញ្ញដ ត្ឱ្យបសងកីត្មជឈមណឍ ល 
ពាណិជជក្មមឯក្ជនក្មពុជាសៅសរៅរបសទ្េ” និងក្ិចចរបជុាំក្ាំពូល INDO-ASEAN Business  Summit  and Expo។ 

 ែ. ការសហរបរិបរតិការផ្ដគូពាណិជជកមម 
 បានេហការជាមួយមជឈមណឍ លអាសា ន-ជប ុន សរៀបចាំេិកាខ សាោ េថីពី “ការផ្ទល េ់បថូរដខសរចវាក់្ផគត់្ផគង់ 

ក្េិពាណិជជក្មមក្មពុជា(Cambodia Agribusiness Supply Chain Transformation)” តាមរបព័ននវសីដអូ  
 បានសរៀបចាំលខិិត្ជូនរក្េងួការបរសទ្េ នងិេហរបត្ិបត្ថិការអនថរជាត្ិ េថីពេីាំសណីេុាំអនថរារមន៍ជយួ

បញ្ជូ នរសរមាងដផនការេក្មមភាពជាត្ិ (ASEAN National Activities) េរមាប់ជាំរុញវេ័ិយពាណិជជក្មម 
សដីមផសីឆលីយត្បតាមរសរមាងេក្មមភាពជាត្ិរបចាំឆ្ប ាំមជឈមណឍ លអាសា ន-ជប ុន  

 សដ្ឋយបានទ្ទ្ួលសោលការណ៍ព ី ឯក្ឧត្ថមរដឌមហ្វនថ ី រក្ុមការងារបានស្វីជាសាក្សកី្បុងពិ្ីចុុះហត្ទសលខ្ន 
និងរបថ្នប់រតារបេ់ត្ាំណាងពាណិជជក្មមក្មពុជា អមសាទ នឯក្អរគរាជទូ្ត្ននរពុះរាជាណាចរក្ក្មពុជា របចាំ
សាធារណរដឌរបជាមានិត្ចនិ សលីក្ិចចរពមសរពៀងរក្បខ័ណឍ េហរបត្បិត្ថិការ រវាងទ្រីក្ុងចឹងចូវ សខត្ថ       
ហណឺាន និងរក្មុហ ុនក្មពុជា អងគរដអ រ 

 បានស្វេីាំសណីេុាំសរៀបចាំចងរក្ង និងសបាុះពុមពសេៀវសៅរាំរូផលតិ្ផលេកាថ នុពលផលតិ្សៅក្មពុជាេរមាប់
ផសពវផាយផលិត្ផលដខមរសៅទ្ផីារអនថរជាត្ិ សដីមផសីឆលីយត្បសៅនឹងត្រមូវការរបេ់មជឈមណឍ លអាសា ន-ជប ុន។ 

 គ. យទុ្ធសាង្រ្សតជាំរញុទ្ផីារ និងផដលដ់សវាព័រម៌ានទ្ីផារ នងិផសពវផាយ 
 បានសរៀបចាំសរហទ្ាំព័រផលូវការ េរមាប់ផសពវផាយឯក្សារជាំរុញពាណិជជក្មម នងិព័ត៌្មានលមីៗពីេក្មមភាព

ការងារក្បុងវេ័ិយពាណិជជក្មម និងការតាាំងបងាា ញផលិត្ផលេកាថ នុពលដខមរក្បុងសរហទ្ាំព័រផលូវការសនុះ 
 បានដក្េរមលួរបកាេ េថីព ី“ការក្ាំណត់្នីត្ិវ ិ្ ីេរមាប់ផថល់ការអនុញ្ញដ ត្ឱ្យបសងកតី្មជឈមណឍ លពាណិជជក្មម 

ឯក្ជនក្មពុជាសៅសរៅរបសទ្េ”  
 បានសរៀបចាំក្ិចចរបជុាំ តាមរបព័ននវសីដអូអនឡាញ ជាមួយត្ាំណាងផារទ្ាំសនបី សដមីផពីិភាក្ា ជួយេរមប

េរមលួ រក្ដាំសណាុះរសាយ ចាំសពាុះផលវបិាក្ក្បុងការស្វីអាជីវក្មមក្បុងសពលបិទ្ខធប់សៅរាជធានីភបាំសពញ និង
រក្ុងតាសមម   

 បានសរៀបចាំបូក្េរុបទ្ិនបន័យត្នមលទ្ាំនិញដដលជាត្រមូវការចាំបាច់ ដដលមានក្បុងផារទ្ាំសនបីចាំនួន ៦ក្បុង 
រាជធានភីបាំសពញដូចជា៖ ផារទ្ាំសនីបសអអនម ល ផារទ្ាំសនបីមា រក្ូ ផារទ្ាំសនបីឡាក់្រ ី ផារទ្ាំសនីបេ ូសភីេថ័រ
ផារទ្ាំសនីបបាយន័ នងិផារទ្ាំសនីបជីបម ុង 

 បានសរៀបចាំជាំនួយសាម រត្ ី និងឯក្សារពាក់្ព័នន េថីពី Silk Road E-Commerce Cooperation េរមាប់ការ
ចូលរមួសវទ្ិកាតុ្មូល “2021 Silk Road E-Commerce Cooperation (Xi‟an) Roundtable” ជូនរក្េួងការ
បរសទ្េ និងេហរបត្បិត្ថិការអនថរជាត្ ិ

 បានសរៀបចាំលខិិត្អសញ្ជ ីញេភាពាណិជជក្មមក្មពុជា ទក់្ទ្ងនឹងការចូលរមួសវទ្ិកា្ុរក្ចិចសាក្ល េថពី ី               
អាសា នឆ្ប ាំ២០២១ (Global Business Forum on ASEAN) សៅទ្ីរក្ុងឌុយនប របសទ្េអារា ប់រមួ 

 ចូលរមួជាវារមនិក្បុងក្ិចចរបជុាំក្ាំពូល “6th Belt and Road Summit” ដដលសរៀបចាំសដ្ឋយត្ាំបន់រដឌបាល
ពិសេេហុងកុ្ង ននសាធារណរដឌរបជាមានតិ្ចិន 

 បានបាំសពញក្ិចចការជារក្ុមការងារសលខ្ន្ិការដ្ឋឌ នសរៀបចាំសវទ្កិាសេដឌក្ចិច និង្ុរក្ិចច អាេុ-ីអឺរ  ុបសលីក្ទ្១ី 
សៅនលៃទ្ី២៤ ដខវចិឆកិា ឆ្ប ាំ២០២១។ 

  
 



 

របាយការណ៍បូកសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០២១ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០២២  27 

 ឃ. ការងារទ្ាំនាក់ទ្ាំនងរាំណាងពាណិជជកមមដរៅរបដទ្ស 
 បានសរៀបចាំក្ាំណត់្បងាា ញេថីពេីាំសណីេុាំបសងកតី្មជឈមណឍ លពាណិជជក្មមឯក្ជនក្មពុជា សៅទ្ីរក្ុងAtsugi សខត្ថ

Kanagawa  របសទ្េជប ុន 
 បានសរៀបចាំសោលការណ៍សោរពជូន ឯក្ឧត្ថមរដឌមហ្វនថ ីពិនិត្យ និងេសរមចសលីក្រណីេាំសណីេុាំេិក្ាលទ្នភាព

ផ្ទល េ់បថូរទ្ីតាាំងការោិល័យពាណិជជក្មមក្មពុជារបចាំរក្ុងណាននី ឬបដនទមជាការោិល័យត្ាំណាងពាណិជជក្មម 
ក្មពុជា (Representative Office) សៅអោរមជឈមណឍ លពាណិជជក្មមចិនអាសា ន ននទ្រីក្ុងណាននីង 
របេ់ Mr. Wang Lei, Director General of Guangxi Expo Bureau 

 បានសរៀបចាំេាំសណីេុាំសរៀបចាំអាណត្ថលិមី េរមាប់អនុព័ននពាណិជជក្មមអមសាទ នឯក្អរគរាជទូ្ត្ក្មពុជា របចាំ
សាធារណរដឌរបជាមានតិ្ចិន ដដលមានការោិល័យត្ាំណាងពាណិជជក្មម សៅទ្ីរក្ុងណាននងី សៅឆ្ប ាំ២០២១ 

 បានសរៀបចាំលិខិត្សឆលីយត្បសៅរក្េួងការបរសទ្េ និងេហរបត្ិបត្ិថការអនថរជាត្ិ ទក់្ទ្ងនឹងក្រណីេាំសណី
េុាំបសងកីត្ការោិល័យពាណិជជក្មមរបេ់សាធារណរដឌវា នូទូ្ សៅរាជធានីភបាំសពញ 

 បានេរមបេរមលួសលីការសរៀបចាំសាទ នត្ាំណាងពាណិជជក្មម របចាំសៅសរៅរបសទ្េមានចាំនួន ១៩ទ្ីតាាំង 
(របសទ្េចិនមាន៤ទ្ីតាាំង) មានមហ្វនថី១៩រូប (ហ្វេថី៣រូប) ដូចជា៖ ១-អូហ្វសាថ លី និងណូដវលសហសឡង់ ២-
ឥណឍូ សនេុី ៣-េហរដឌអាសមរកិ្ ៤-មា សឡេុី ៥-េឹងាបុរ ី៦-ទ្ីរក្ុងណាននីង(ចិន) ៧-សាធារណៈរដឌកូ្សរ   
៨-េហពនន័េវីេ ៩-សវៀត្ណាម ១០-ដប លហសកិ្ ១១-នល ១២-ទ្ីរក្ុងសប កាាំង(ចិន) ១៣-ជប ុន ១៤-
េហព័ននរុេស ី ១៥-ចរក្ភពអង់សរលេ ១៦-ហវលីីពីន ១៧-េធារណរដឌត្ួក្រី ១៨-ទ្ីរក្ងុកាវ ងចូវ(ចិន) 
១៩-ទ្ីរក្ុងសេៀងនហ(ចិន)។ សដ្ឋយដឡក្ក្បុងឆ្ប ាំ២០២១ មនិមានការសបកី្បដនទមសទ្ 

 បានបសងកីត្មជឈមណឍ លពាណិជជក្មមឯក្ជនក្មពុជាសៅសរៅរបសទ្េ ចាំនួន ៩ ទ្ីតាាំង រមួមាន៖ ទ្ីរក្ុងហា
យនីង ទ្ីរក្ុងកាវ ងចូវ ទ្ីរក្ងុេុីអាន ទ្ីរក្ងុហុងកុ្ង ទ្ីរក្ុងោនថ្នយ ទ្ីរក្ុងរុនមញិ  ទ្រីក្ុងសេៀវមិន ទ្ី
រក្ុងឆឹងទូ្ និងទ្ីរក្ុងនហរូ (ក្បុងឆ្ប ាំ២០២១បាន ចាំនួន ៣៖ (១).ទ្ីរក្ងុសេៀវមនិ សខត្ថហវូសជៀន  (២).
ទ្ីរក្ុងឆងឹទូ្ សខត្ថេុីឈួន (៣).ទ្ីរក្ុងនហរូ សខត្ថនហណាម)។ 

៥.៣. ការងារអភិវឌឍដគ្គលនដោបាយពាណិជជកមម 
 ក. ដគ្គលនដោបាយជារិសតពីីដាំឡងូមី ២០២០-២០២៥ 

 បានសរៀបចាំ “ពិ្ីរបកាេផសពវផាយជាផលូវការសោលនសោបាយជាត្េិថីពីដាំឡូងម ី២០២០-២០២៥” សៅ
នលៃទ្ី១៤ ដខមក្រា ២០២១ បនធ ប់ពីបានឯក្ភាពក្បុងេម័យរបជុាំសពញអងគននលៃទ្ី១៤ ដខេីហា ២០២០ 

 បានសរៀបចាំរបកាេសលខ១៩៣ ពណ.រនព ចុុះនលៃទ្២ី៧ ក្ញ្ញដ  ២០២១ េថីពកីារបសងកតី្រក្ុមការងារអនថរ
សាទ ប័ន េរមាប់ពិនិត្យតាមដ្ឋន វាយត្នមលការអនុវត្ថសោលនសោបាយជាត្ិេថីពីដាំឡូងមី២០២០-២០២៥។ 

 ែ. ដគ្គលនដោបាយជារិសាវ យចនទកីមពជុា 
 បានេហការជាមួយរក្េួង សាទ ប័នពាក់្ព័នន និងនដរូអភិវឌណន៍ បញ្ច ប់សេចក្ថីរពាងសោលនសោបាយជាត្ ិ

េថីពីសាវ យចនធី ២០២២-២០២៧ ក្រមិត្បសចចក្សទ្េ សដ្ឋយឆលងកាត់្ក្ិចចរបជុាំក្រមតិ្បសចចក្សទ្េ ក្ិចចរបជុាំ
នផធក្បុង នងិក្ិចចរបជុាំអនថររក្េងួសដ្ឋយផ្ទធ ល់ និងតាមរបព័ននវសីដអូចាំននួ ១៤សលកី្ 

 បាន និងក្ាំពុងរបមូលធាតុ្ចូលបាំសពញបដនទម សលីសេចក្ឋីរពាងសោលនសោបាយជាត្ិេថពីីសាវ យចនធីសនុះ 
ពីរក្េួង-សាទ ប័ន និងេមារម-រក្ុមហ ុនឯក្ជនពាក់្ព័នន មុននឹងដ្ឋក់្ឆលងទ្ីេថកីាររណៈរដឌមហ្វនថី បនធ ប់ពី
បានសរៀបចាំក្ចិចរបជុាំរក្មុការងារចរមុុះចុងសរកាយ កាលពីនលៃទ្៣ី ដខក្ញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០២១ តាមរបព័ននវសីដអូ។  



 

របាយការណ៍បូកសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០២១ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០២២  28 

 គ.  ការអនវុរតដគ្គលនដោបាយជារិ  ជាំរញុចលនាភូម១ិផលរិផល១  កនងុវសិយ័ 
       ពាណិជជកមម 

 សរៀបចាំ នងិបញ្ចូ នរបាយការណ៍ការងារចលនភូម១ិផលតិ្ផល១ របចាំរត្ីមាេ ឆមាេ និងរបចាំឆ្ប ាំជូន 
អរគសលខ្ន្ិការដ្ឋឌ នរក្ុមការងារជាំរុញចលនភូម១ិផលិត្ផល១ ននទ្ីេថកីាររណៈរដឌមហ្វនថ ី

 ចូលរមួក្ចិចរបជុាំ េថីពីការពភិាក្ា និងវាយត្នមលការសេបេុីាំបញ្ចូ លផលតិ្ផលជាេមាជិក្ចលន ភូម១ិ
ផលិត្ផល១ ឆ្ប ាំ២០២០-២០២១ ជាមួយរណៈក្មាម ្កិារជាត្ិជាំរុញចលន ភូមិ១ផលិត្ផល១ រក្មុ
ការងារបសចចក្សទ្េ នងិសលខ្ន្ិការដ្ឋឌ ន របេ់សខត្ថសោលសៅចាំនួន ១០ តាមរបព័ននវសីដអូចាំនួន ៤សលកី្។ 

 ឃ. ការអនុវរតដគ្គលនដោបាយអភិវឌឍន៍វិស័យឧសាហកមមកមពុជា (IDP)  
  ២០១៥-២០២៥ 

 បានសរៀបចាំក្ចិចរបជុាំផសពវផាយរបកាេ េថីពីការដក្េរមលួេមាេភាពរក្ុមការងារបសចចក្សទ្េ េរមាប់
តាមដ្ឋនសោលនសោបាយ IDP ២០១៥-២០២៥ របេ់រក្េួងពាណិជជក្មម និងបានដក្េរមលួទ្រមង់
របាយការណ៍វឌណនភាពននការអនុវត្ថសោលនសោបាយ IDP តាមេាំសណីរបេ់រក្ុមរបកឹ្ាអភិវឌណន៍ក្មពុជា 

 សរៀបចាំរបាយការណ៍រមួ េថីពីវឌណនភាពពាក់្ក្ណាថ លអាណត្ថិននការអនុវត្ថសោលនសោបាយ IDP ២០១៥-
២០២៥  ក្បុងរក្បខ័ណឍ រក្េងួពាណិជជក្មម សផញីជូនរក្ុមរបកឹ្ាអភិវឌណន៍ក្មពុជា 

 បានចូលរមួក្ិចចរបជុាំអនថររក្េងួតាមរបព័ននវសីដអូ េថីព“ីការពិនិត្យ និងពភិាក្ាសលីការសរៀបចាំរបាយការណ៍
បឋម វាយត្នមលពាក់្ក្ណាថ លអាណត្ថិននការអនុវត្ថ IDP ឆ្ប ាំ២០១៥-២០២៥” ដដលសរៀបចាំសដ្ឋយរក្មុ
របឹក្ាអភិវឌណន៍ក្មពុជា និងរណៈក្មាម ្ិការសោលនសោបាយសេដឌក្ចិច និងហរិញ្ដវត្ទុចាំននួ ៤សលកី្។ 

 ង. ការអនុវរតយទុ្ធសាង្រ្សតអាជវីកមមបរោិប័ននសរមាបក់មពជុា (IBeeC) 
 បានសរៀបចាំលខិិត្សឆលយីត្បសៅរក្េួងឧេាហក្មម វទិ្ាសាហ្វេថ បសចចក្វទិ្ា នងិនវានុវត្ថន៍ េថីពីការចត់្

តាាំងេមាេភាពថ្នប ក់្ឧត្ថមមហ្វនថី ១រូប ចូលរមួជាេមាជិក្រណៈក្មាម ្ិការ 
 បានពិនតិ្យ នងិដក្េរមួលសលីសេចក្ថីរពាងដផនការេក្មមភាព ៣ឆ្ប ាំរ ាំក្ិល េថពីីការជាំរុញអាជវីក្មម បរោិប័នប 

េរមាប់ក្មពុជា ដដលសរៀបចាំសដ្ឋយរក្េងួឧេាហក្មម វទិ្ាសាហ្វេថ បសចចក្វទិ្ា និងនវានុវត្ថន៍។ 
 ច. ការងារអភវិឌឍនផ៍លរិផលដរមច 

បានេហការជាមួយនដរូអភិវឌណន៍ ក្បុងការសរៀបចាំសេចក្ថីរពាងបឋមសោលនសោបាយសរមចក្មពុជាជាភាសា 
អង់សរលេ និងបានដ្ឋក់្ឆលងក្ចិចរបជុាំចាំននួ ៣សលីក្ រឺសៅសខត្ថក្ាំពង់ចម បាត់្ដាំបង និងភបាំសពញ។ 

 ឆ. ការដរៀបចាំមជឈមណឌ លជាំរញុអភវិឌឍនវ៍ិសយ័សមនូដកីមពុជាដៅដែរតកាំពងឆ់្ន ាំង 
 បាន និងក្ាំពុងេរមបេរមួលសរៀបចាំបសងកីត្មជឈមណឍ លជាំរុញអភិវឌណវេ័ិយេមូនដកី្មពុជា សៅភូមិបាញ់សឆ្គ ល 

រេុក្រោសបអៀរ សខត្ថក្ាំពង់ឆ្ប ាំង 
 បានេហការ នងិសរៀបចាំដផនការេក្មមភាព តាមរយៈអនុេសរណៈននការសោរយល់ោប  (MOU) រវាង

រក្េួងពាណិជជក្មមជាមួយរក្មុហ ុន Beyond Retail Business (BRB) សដីមផជីួយជាំរុញ និងបណថុ ុះ                
បណាថ លដផបក្បសចចក្សទ្េសលីវេ័ិយេមូនដីសៅក្មពុជា និងក្ាំពុងពិនតិ្យលទ្នភាពសេបេុីាំពនារេុពលភាពនន 
MOU េាំសៅអាចបនថអនុវត្ថេក្មមភាពសេេេល់ ក្បុងការងារោាំរទ្សលីវេ័ិយេមូនដីសៅចុងឆ្ប ាំ២០២២។ 

 ជ. ការដរៀបចាំមជឈមណឌ លជាំរញុអភវិឌឍនវ៍ិសយ័ចមាល ក់របាក-់សាព ន់កមពុជាដៅដែរត  
      កណាត ល 

សរត្ៀមសរៀបចាំបសងកតី្ (១)េមារម េហព័ននចមាល ក់្របាក់្-សាព ន់ក្មពុជា និង(២) មជឈមណឍ លជាំរុញអភិវឌណ 
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វេ័ិយចមាល ក់្របាក់្-សាព ន់ក្មពុជា សដ្ឋយបានចងរក្ងរក្ុមអបក្ផលិត្ចមាល ក់្របាក់្-សាព ន់ សៅឃុាំសកាុះចនិ និង
ឃុាំក្ាំពង់ហលួង រេកុ្ពញឮ សខត្ថក្ណាឋ ល។  

 ឈ. ការដរៀបចាំមជឈមណឌ លជាំរញុអភិវឌឍន៍វសិយ័ចមាល កថ់មកមពុជា ដៅដែរតដពាធ្ិ៍សារ ់
បានចុុះេិក្ាសលីវេ័ិយចមាល ក់្លម សៅសខត្ថសពា ិ្៍សាត់្ចាំនួន ១សលីក្  សដមីផពីិនតិ្យលទ្នភាពក្បុងការបសងកីត្
មជឈមណឍ លជាំរុញអភិវឌណន៍វេ័ិយចមាល ក់្លមក្មពុជា។ 

 ញ. ការងារផសពវផាយកិចចរបជុាំការបណតុ ះបណាត ល និងកិចចការដផសងៗ 
 បានេហការជាមួយក្មមវ ិ្ ីដខសរចវាក់្ត្នមលក្េិក្មមក្មពុជា-អូហ្វសាថ លី (CAVAC) និងបានសរៀបចាំរបាយការណ៍ 

េិក្ាទ្ីផារ េថីពីទ្ាំនិញក្េកិ្មមដដលមានត្នមលខពេ់របេ់ក្មពុជា ដដលមានដាំណាាំេកាថ នុពលចាំននួ ៩មុខ
រមួមាន៖ ដផលសាវ យ សមៀន សាវ យចនធី សមធេ ដាំឡូងជាវ  ដផលបឺរ លៃរ េករសតាប ត្ និងសចក្សរក្ៀម 

 បានសរៀបចាំពី្ ីរបកាេដ្ឋក់្ឱ្យសរបីរបាេ់ “របាយការណ៍េកិ្ាទ្ីផារ េថីពទី្ាំនិញក្េិក្មមដដលមានត្នមល
ខពេ់របេ់ក្មពុជា” តាមរយៈរបព័ននវសីដអូ កាលពីនលៃទ្ី២៥ ដខេីហា ឆ្ប ាំ២០២១  

 បានចូលរមួក្ិចចរបជុាំសលកី្ទ្១ីននរណៈក្មាម ្ិការអនថររក្េួង េថីពីេុខភាពេកិ្ា (រ.អ.េ.េ) ដកឹ្នាំ
សដ្ឋយ ឯកឧរតមបណឌិ រសភាចារយ រដឋមង្រ្នតីរកសងួអប់រ ាំ យវុជន និងកីឡា តាមរបព័ននវសីដអូ 

 សរៀបចាំលិខតិ្សឆលីយត្បសៅរក្េួងអប់រ ាំ យុវជន និងក្ឡីា សលីការផថល់សោបល់ពាក់្ព័នននឹងសេចក្ថីរពាង  
ឯក្សារក្បុងក្ិចចរបជុាំសលកី្ទ្១ី ននរណៈក្មាម ្ិការអនថររក្េងួ េថីពេុីខភាពេិក្ា (រ.អ.េ.េ) 

 បានចូលរមួក្ិចចរបជុាំ និងបានសរៀបចាំលិខតិ្សឆលីយត្បសៅរក្េួងដរ   នងិថ្នមពល េថពីីការផថល់សោបល់សលី
សេចក្ថីរពាងសោលនសោបាយជាត្ិ េថពីីរបេទិ្នភាពថ្នមពល ២០២១-២០៣០ 

 បានចូលរមួេិកាខ សាោ វរគបណថុ ុះបណាថ លក្បុងរបសទ្េចាំននួ ២៧សលីក្ និងសរៅរបសទ្េ ចាំនួន ៤សលីក្។ 
៥.៤. ការងារសាថ នរាំណាងពាណិជជកមមដរៅរបដទ្ស  

 បានចូលរមួពិភាក្ាជាមួយទូ្ត្េាំខ្នន់ៗ សលេីាំសណីរបេ់របសទ្េឥណាឍ  និងអាហ្វហវកិ្ខ្នងត្ផូង េថីពកីារ
សលីក្ដលងក្បុងការអនុវត្ថបា ត្ង់ និងបទ្បផញ្ដត្ិថមួយចាំនួន ននកិ្ចចរពមសរពៀងទក់្ទ្ងនឹងពាណិជជក្មម      
ក្មមេិទ្នបិញ្ញដ ក្បុងសពលរកី្រាលដ្ឋលននជាំងឺកូ្វដី១៩ 

 បានស្វីការេរមបេរមួលក្ិចចរបជុាំរវាង ឯក្ឧត្ថមរដឌមហ្វនឋី និងសលខ្ន្ិការដ្ឋឌ នរបេ់WEF និងតាមដ្ឋនសាឋ ប់
ការស្វីបទ្បងាា ញទក់្ទ្ងនងឹរាំនិត្ផឋួចសផឋីមដផនទ្ីបងាា ញផលូវហរិញ្ដបផទនដដលសរៀបចាំសឡងីសដ្ឋយ WEF 

 បានចូលរមួក្ិចចរបជុាំរណៈក្មមការ េថីពី វទិ្ាសាហ្វេថ និងបសចចក្វទិ្ាេរមាប់ការអភិវឌណ ២០២០-
២០២១ និងតាមដ្ឋនសាថ ប់ការស្វីបទ្បងាា ញជុាំវញិរបធានបទ្ “ការសរបីរបាេ់វទិ្ាសាហ្វេថ បសចចក្វទិ្ា នងិ
នវានុវត្ថន៍សដមីផបីញ្ច ប់រមាល ត្ និងេសរមចឲ្យបាននូវសោលសៅអភិវឌណន៍របក្បសដ្ឋយចីរភាពទ្ី៣ េថពី ី
េុខភាព និងេុខមាលភាព” 

 បានចូលរមួតាមដ្ឋនសាថ ប់ក្ិចចរបជុាំពភិាក្ារាំនិត្ផថួចសផថមីសេចក្ថីដលលងការណ៍រមួ េថីព ីពាណិជជក្មមតាមរបព័នន 
សអឡចិរត្ូនិក្។ ក្នលងមក្ក្ចិចរបជុាំបានសរៀបចាំក្ចិចពិភាក្ាជារក្ុមតូ្ចសលបីញ្ញា  (១)Spam (២)Open 
Government Data (៣)Online Consumer protection និង(៤)Paperless Trading។ ក្មមវ ិ្ ីបនធ ប់ 
អងគរបជុាំបានពភិាក្ាសលីបញ្ញា ៤ចាំនុចក្បុង Group A: Facilitating Electronic Transaction រមួមាន 
(1)Electronic Transaction Frameworks (2)Electronic Contracts (3)Electronic Invoicing 
(4)Electronic Payments Services។  

 បានចូលរមួក្ិចចរបជុាំរណៈក្មាម ្ិការអាសា នសៅហសដឺណវ (ACG) ថ្នប ក់្ទូ្ត្ ជាមួយនឹងសោក្ជាំទវបណឍិ ត្ 
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 Ngozi Okonjo -Iweala ដដលជាអរគនយក្លមីននអងគការ WTO សដីមផសី្វីការេាំសណុះេាំណាល ផ្ទល េ់បឋូរ
មត្ិសោបល់សផសងៗ និងពរងងឹក្ិចចេហរបត្បិត្ថិការ 

 បានចូលរមួក្ិចចរបជុាំថ្នប ក់្ទូ្ត្ននរណៈក្មាម ្ិការអាសា នសៅទ្ីរក្ុងហសដឺណវ (ACG) សដីមផពីិភាក្ាសលី
ការងារចាំបាច់មួយចាំនួនដូចជា ការសរត្ៀមសរៀបចាំេរមាប់ក្ិចចរបជុាំរត្ួត្ពិនិត្យសោលនសោបាយពាណិជជក្មម
សលីក្ទ្ី២ របេ់មីោ ន់មា  ការសរៀបចាំជាំហរចរច និងត្នួទ្ីរបេ់របធានអាសា នជាសដីម 

 បានចូលរមួេិកាខ សាោពិសរោុះសោបល់តាមរបព័ននអនឡាញ ទក់្ទ្ងនងឹរបាយការណ៍របេ់អងគការ
ពាណិជជក្មមពភិពសោក្ េថីពសីោលនសោលបាយននរបេ់រដ្ឋឌ ភិបាល សដីមផសីលីក្ក្មពេ់ការនចបរបឌតិ្ 
សៅក្បុងយុរេម័យឌីជីលល (Government policies to promote innovation in the digital age) 

 បានចូលរមួេិកាខ សាោេឋីពជីាំនួយេរមាប់ពាណិជជក្មម សដ្ឋយស្វីការពិភាក្ាអាំពផីលប ុះពាល់ននការចក្
សចញពីរក្ុមរបសទ្េអភិវឌណន៍ត្ិចត្ួច (LDC Graduation) និងពីត្ួនទ្ីរបេ់ជាំនួយេរមាប់ពាណិជជក្មម 
សលីបញ្ញា របឈមននដដលបងកសឡងីសដ្ឋយជាំងឺរាត្ត្ាត្កូ្វដី១៩ ពិសេេត្នួទ្កី្បុងការជយួរបសទ្េដដល
ចក្សចញពីរក្មុLDCs។ របសទ្េជានដរូអភវិឌណន៍ ក៏្មានត្នួទ្ីេាំខ្នន់ក្បុងការោាំរទ្ដល់ការខតិ្ខាំរបងឹដរបង 
ក្បុងការចក្សចញពីរក្មុរបសទ្េ LDCs ផងដដរ 

 បានចូលរមួក្ិចចរបជុាំអរគរក្ុមរបឹក្ា សដ្ឋយបានតាមដ្ឋនសាឋ ប់ និងពភិាក្ាសៅសលបីញ្ញា េាំខ្នន់ៗ ដូចជា 
ការសេបីេុាំចូលជាេមាជិក្អងគការWTO បញ្ញា រក្ុមរបឹក្ាTRIPS ការបញ្ច ប់ការចរចឧបត្ទមា្នជលផល 
ការរតឹ្ត្ផតិ្ការនាំសចញវា ក់្សាាំងបងាក រជាំងកូឺ្វដី-១៩ 

 បានចូលរមួក្ិចចរបជុាំក្រមតិ្ជាំនញននG77 បូក្ចិន ដដលសរៀបចាំសឡងីសដ្ឋយ UNCTAD និងបានតាមដ្ឋន 
សាថ ប់ក្ិចចពិភាក្ា ពិសេេការរាយការណ៍អាំពីក្ិចចរបជុាំក្នលងមក្របេ់ Extended Bureau និងដាំសណីរការ
ពិសរោុះសោបល់សរៅផលូវការក្បុងចាំសណាមអបក្េរមបេរមួលក្បុងត្ាំបន់ សៅសលីសេចក្ថីរពាងខលឹមសារអត្ទបទ្ 
េរមាប់របធានអងគរបជុាំ UNCTAD 15 

 បានចូលរមួក្ិចចរបជុាំរាំនិត្ផថួចសផថីមសេចក្ថីដលលងការណ៍រមួេថីពពីាណិជជក្មមសអឡចិរត្នូកិ្ ដដលរបធានេរមប
េរមលួបានសេបីឲ្យេមាជិក្ស្វបីចចុបផនបភាព សៅសលីក្ិចចពភិាក្ាសរៅផលូវការ ស្វីការផ្ទល េ់បឋូរ សោបល់ ទ្េសនៈ
វេ័ិយ  នងិសចទ្ជាេាំណួរចសមលីយសៅសលលីទ្នផលននការពភិាក្ាសនុះ 

 បានចូលរមួរពឹត្ថិការណ៍ជាំនួយេរមាប់ពាណិជជក្មម េឋីព ី “ការនចបរបឌិត្ ការសាឋ រសឡងីវញិ និងអនឋរកាល
ននរបព័ននឌីជីលល សដីមផីសឆ្ព ុះសៅរក្ពាណិជជក្មមរបក្បសដ្ឋយចីរភាព: សត្ីជាំនួយេរមាប់ពាណិជជក្មមជួយ
ពសនលឿន   អនឋរកាលននរបព័ននឌីជីលលសៅក្បុងរបសទ្េក្មពុជាបានោ ងដូចសមឋចខលុះ?” 

 បានចូលរមួក្ិចចរបជុាំថ្នប ក់្ជាំនញននរក្ុមរបសទ្េអាេុីបា េុីហវកិ្ (APG) ដដលក្ិចចរបជុាំសនុះរឺសដីមផពីិភាក្ា 
ពីបញ្ញា ពាក់្ព័នននងឹរណៈក្មាម ្ិការអភិវឌណន៍ នងិក្មមេិទ្នបិញ្ញដ  សលីការផថល់ជាំនួយសលរីសរមាងនន  

 បានចូលរមួក្ិចចរបជុាំពិភាក្ារចនេមព័ននេថពីីការេរមបេរមួល ការវនិិសោរេរមាប់ការអភិវឌណ (JSI) 
សដ្ឋយមានការអសញ្ជ ីញចូលរមួពីរណៈរបត្ភូិរក្ុមរបកឹ្ាអភិវឌណន៍ក្មពុជា (CDC) សដីមផពីភិាក្ា និងតាម
ដ្ឋនអាំពីវឌណនភាពននក្ិចចពិភាក្ាសលីរចនេមព័ននខ្នងសលីសនុះ 

 បានចូលរមួេិកាខ សាោ “សហដ្ឋឌ រចនេមព័ននឌជីីលលជាមូលដ្ឋឌ នររឹុះេរមាប់សេដឌក្ចិចឌីជលីលរមួបញ្ចូ ល” 
ដដលសរៀបចាំសឡងីសដ្ឋយេឹងាបុរ ី នងិមានការអសញ្ជ ីញចូលរមួពវីារមិនចាំនួន៤របូ មក្ពីដប ក្អាេុី នងិអាហ្វហវកិ្ 
ត្ាំណាងឲ្យ្នោរក្ណាឋ លរមួមាន រប យុសណ ក្មពុជា ហាកណា និងសក្នោ  

 បានចូលរមួក្ិចចរបជុាំសរៅផលូវការពិសេេសលកី្ទ្៤ី ននរណៈក្មាម ្ិការេថពីីពាណិជជក្មម និងការអភិវឌណ 



 

របាយការណ៍បូកសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០២១ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០២២  31 

 សដីមផតីាមដ្ឋន នងិសាថ ប់ក្ិចចពិភាក្ាបនថសលីខលឹមសារអត្ទបទ្េាំសណីទាំង១០ របេ់ G90 
 បានចូលរមួក្ិចចរបជុាំសរៅផលូវការពិសេេននរណៈក្មាម ្ិការក្េិក្មម ពាក់្ព័នននឹងការោាំរទ្ក្បុងរេុក្។ អងគរបជុាំ 

បានពិភាក្ាសលីបញ្ញា របទក់្រក្ឡារមួមាន របរពឹត្ថិក្មមពសិេេ(S&DT) ត្មាល ភាព(Transparance)            
សោលការណ៍េមាមារត្ (Proportionality Principle) នងិការសរជាមដរជងដល់ក្េិក្រ (Per-farmer support) 

 បានចូលរមួេកិាខ សាោរបេ់រក្ុមរបសទ្េអភិវឌណន៍ត្ចិត្ចួេឋពីីរក្ុមរបកឹ្ាពាណិជជក្មមដផបក្សេវាក្មម សដ្ឋយ
មានការចូលរមួពីសោក្ជាំទវ Dr. Ngozi OKONJO-IWEALA អរគនយWTO និងវារមនិេាំខ្នន់ៗជាសរចីនសទ្ៀត្ 

 បានចូលរមួក្ិចចរបជុាំរណៈក្មាម ្ិការអាសា នរបចាំទ្ីរក្ុងហសដឺណវ សដមីផសីាឋ ប់របាយការណ៍េសងខប េឋីពី
លទ្នផលននក្ចិចរបជុាំរវាងរបធានអរគរក្មុរបឹក្ា និងរបធានេរមបេរមួលរក្មុ ACG រមួទាំងរណៈ
របត្ិភូសផសងៗ ក៏្ដូចជាពិភាក្ាពីដាំសណីរសឆ្ព ុះសៅមុខ 

 បានចូលរមួេិកាខ សាោដដលសរៀបចាំសដ្ឋយអងគការWTO ទក់្ទ្ងនឹងជាំនួយេរមាប់ពាណិជជក្មម សដីមផសីាថ ប់ 
ការស្វបីទ្បងាា ញសលីរបធានបទ្ននជុាំវញិរបធានបទ្ “សេដឌក្ិចចរាងជារងវង់ ការស្វពីិពិ្ ក្មមសេដឌក្ចិច និង
ជាំនួយេរមាប់ពាណិជជក្មម (Circular economic, economic diversification and Aid for Trade)” 
ពីមហ្វនថីជាំនញរបេ់អងគការ WTO និងអងគការអនថរជាត្ពិាក់្ព័នននឹងសេដឌក្ចិច ពាណិជជក្មម 

 បានចូលរមួក្បុងក្ិចចរបជុាំថ្នប ក់្រដឌមហ្វនថីននរបសទ្េអភិវឌណន៍ត្ិចត្ួច ក្បុងរក្បខណឍ េនបេិីទ្ UNCTAD 15 
និងបានចូលរមួអនុម័ត្សេចក្ឋរីបកាេថ្នប ក់្រដឌមហ្វនថី ននរបសទ្េអភិវឌណន៍ត្ិចត្ួច 

 សាទ នសបេក្ក្មមបានចូលរមួោ ងេក្មមសៅក្បុងរក្ុម Group 77 & China សដីមផចីរចសលីឯក្សារ 
Bridgetown Covenant េរមាប់ផឋល់អាណត្ថិឱ្យ UNCTAD សលីការងារពាណិជជក្មម និងអភិវឌណន៍ 

 បានជួបរបជុាំជាមយួសោក្ Xuejun Jiang របធានដផបក្អាេុ-ីបា េុីហវកិ្ ននអងគការITC សដីមផពីិភាក្ា
ការងារមួយចាំនួនរមួមាន៖ (១) ការេធង់មត្ិសលីផលប ុះពាល់បងកសដ្ឋយជាំងកូឺ្វដី-១៩ សលីSMEs សដីមផី
ក្ាំណត់្នូវអនុសាេន៍េរមាប់ការោាំរទ្សដ្ឋយរដ្ឋឌ ភបិាលដល់SMEs សដ្ឋយការងារសនុះ រឺ ITC អនុវត្ថ
ជាមួយរក្េួង MISTI (២) ក្មមវ ិ្ ោី ាំរទ្ដល់ E-Commerce របេ់ ITC េហការជាមួយ Alibaba 
ដដលមានក្មមវ ិ្ បីណឋុ ុះបណាឋ លដល់SMEs រពមទាំងសរជីេសរេីយក្SMEs មួយចាំនួនតូ្ចសដីមផចុីុះ
សឈ្លម ុះដ្ឋក់្លក់្ទ្ាំនិញសៅសលផីារAlibaba និង(៣) ការងារជាំរុញពាណិជជក្មម សដ្ឋយITC នឹងនាំយក្
SMEs ក្មពុជា មួយចាំនួនសៅចូលរមួពព័ិរណ៍ China International Import Expo។ 

៦. កិចចការពារអនកដរបើរបាស ់កចិចការរបករួរបខជង និងបង្រ្ងាា បការខកលងបនលាំ 5 
៦.១. ការងារពាក់ពន័ធនងឹគណុភាព សវុរថិភាពផលរិផលទ្ាំនិញ 

 ឃាល ាំពិនិត្យទ្ផីារបានចាំនួន ៥៦៩សលកី្ ដក្ហូត្ទ្ាំនិញមនិមានភាពអនុសោមចាំននួ ៣៦សតាន ៤០០ 
រីឡូរកាម មក្ក្សមធចសចល 

 សាធ ក់្ចប់រលយនថដកឹ្បងាគ ររេេ់ មានចក់្បញ្ចូ លសារធាតុ្ CMC (ចហួយ) ចាំនួន ៧សតាន ១០០រីឡូរកាម 
និងសររឿងក្បុងរជូក្ចាំនួន ៣២០រីឡូរកាម មក្ក្សមធចសចល 

 រក្សឃញីនិងដក្ហូត្មក្បាំផ្ទល ញសចល នូវសារធាតុ្បាញ់សលីរុក្ខជាត្ិស្វីឱ្យរេេ់ និងឆ្ប់លូត្ោេ់ ោម ន
សាល ក្េញ្ញដ រត្ឹមរត្ូវបានចាំននួ ៧៨ប ីដុង សេមីនងឹ ២ ៣៤០លីរត្(ពីពាន់បីរយដេេិបលីរត្) 

 រសាវរជាវក្រណីពុលរសាសៅសខត្ថក្ណាថ ល ក្ាំពត្ សពា ិ្៍សាត់្ បនធ យមានជ័យ និងសៅរាជធានីភបាំសពញ ដដល 
បណាថ លឱ្យរបជាពលរដឌសាល ប់បាត់្បង់ជីវតិ្ សដ្ឋយបានដក្យក្រាំរូរសាេ រសាថ្នប ាំ និងរសាទ្ាំពាាំងបាយជូ 

                                                           
5 របភព៖ អរគនយក្ដ្ឋឌ ន ក្.ប.ប.  
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មក្វភិារសៅមនធីរពិសសា្ន៍ សដីមផរីក្សារធាតុ្សមតាណុល 
 សបីក្យុទ្ននការយក្រាំរូរសាេ រសាទ្ាំពាាំងបាយជូ  នងិរសាថ្នប ាំ សៅបណាថ ទ្ីតាាំងផលតិ្ នងិលក់្រសាសៅទូ្ទាំង 

របសទ្េមក្វភិារ សដីមផរីក្សារធាតុ្សមតាណុល 
 រត្ួត្ពិនតិ្យ នងិវភិាររុណភាពទ្ាំនិញចាំបាច់ដដលរត្ូវយក្មក្ដ្ឋក់្លក់្ និងដចក្ជូនរបជាពលរដឌ ដដល

រេ់សៅក្បុងត្ាំបន់បិទ្ខធប់ (ត្ាំបន់រក្ហម) សៅតាមបណាឋ ឃាល ាំងេថុក្ និងេបិផក្មមននចាំននួ ៤១សលីក្ 
 បានចូលរមួេរមបេរមលួតាមសោលសៅដដលបានសរៀបចាំេឋង់លក់្ផគត់្ផគង់សេផៀង នងិសររឿងឧបសភារ

បរសិភារ ជូនរបជាពលរដឌដដលរេ់សៅក្បុងត្ាំបន់បិទ្ខធប់បានចាំនួន ១១ទ្ីតាាំង។ 
៦.២. ការងារពាក់ព័នធនងឹកិចចការពារអនកដរបើរបាស ់និងបង្រ្ងាា បការខកលងបនលាំ 

 បានចុុះរត្ួត្ពិនតិ្យរុណភាពក្រមិត្េនធេសន៍អុក្តាន (Octane) និងបរមិាណរងាវ េ់រងាវ ល់សរបងសាាំង សៅតាម
បណាថ សាទ នីយ/សដប ូ លក់្សរបងឥនននៈ សដ្ឋយសរបីរបាេ់រលយនថពិសសា្ន៍ចល័ត្ដផបក្សរបងឥនននៈ និងPump 
watch េរុបបានចាំនួន ១ ៦៦១ សាទ នីយ សដប ូ សដ្ឋយរក្សឃញីសាទ នីយ សដប ូចាំនួន ៦៩៣ មិនមានភាព
អនុសោមដផបក្រុណភាព(េនធេសន៍អុក្តាន) នងិបរមិាណ 

 បានរត្តួ្ពិនតិ្យរុណភាពអាល់កុ្ល នងិដជលោងនដមានផធុក្សារធាតុ្សមតាណុល សៅតាមបណាថ ឃាល ាំងេថុក្ 
ទ្ីផារ និងឱ្េលសាទ ន រក្សឃញីនិងរបឹអូេមក្ក្សមធចសចលសារធាតុ្សមតាណុលចាំនួន១៩១ ៩៥៣លីរត្
សោងបណថឹ ងរបេ់រក្ុមហ ុន Unidry Cambodia បានចុុះបហ្វងាក បនងិដក្ហូត្បានផលិត្ផលសខ្នទ្កឹ្
សនមកូ្នសក្មងដក្លងមា ក្ចាំនួន ១៧ ៤០២សខ្ន និងបានរបរល់ឱ្យរក្ុមហ ុនរក្ាទុ្ក្ជាបសណាថ ុះអាេនប 

 សោងបណឋឹ ងរបេ់រក្ុមហ ុន THAI FERMENTATION INDUSTRY CO.,LTD របេ់របសទ្េនលដដលមាន
ការចុុះបញ្ជ ីសៅរបសទ្េក្មពុជា បានចុុះរត្តួ្ពិនតិ្យ និងរសាវរជាវសលីផលិត្ផលប ីសចងេញ្ញដ ខធុះរទ្ដវក្ដក្លង
កាល យ សដ្ឋយ ស្វកីាររបឹអូេផលិត្ផលបានចាំនួន៥៧៨ក្ញ្ច ប់ សេមីនងឹ ២៩៤,៥រីឡូរកាម  

 សោងបណថឹ ងរបេ់រក្ុមហ ុន ដអ ត្វូត្ អាហរណ័ នហីរណ័ សលីផលតិ្ផលដដលបានរ ាំសោភេទិ្និផ្ទថ ច់មុខ 
សដ្ឋយរបឹអូេផលតិ្ផលរសាបានចាំននួ១១របសភទ្ សេមីនងឹចាំនួន ១០១ដប  

 សោងបណថឹ ងរបេ់រក្មុហ ុន សខមបូឌា សបសវសរជ ខមបា នី លីមតី្្តី្(Coca Cola Cambodia Beverage 
Company Ltd.,) សលីផលតិ្ផលដដលរ ាំសោភេិទ្និផ្ទថ ច់មុខ សដ្ឋយរបឹអូេផលិត្ផលទ្កឹ្រក្ូចចាំនួន ៦
របសភទ្ សេមនីឹងចាំនួន ២៨៤,២៥សក្េសេមីនឹង៦ ៨២២ក្ាំប ុង និង៦០១,០៨ឡូ សេមីនងឹ៧ ២១៣ដប 

 បានចូលរមួសដ្ឋុះរសាយបណថឹ ងរបេ់រក្មុហ ុននវ  ជូ ចាំកាត់្ សលីការផាយពាណិជជក្មមបាំពាន និងបាំភាន់សលី
ផលិត្ផលកាវមា ក្៥០២ របេ់មាច េ់រណនីសឈ្លម ុះកាវបិទ្ X2000 តាមរយៈស្វីក្ិចចេនាឈប់ផសពវផាយ 
បាំពាន នងិបាំភាន់សាធារណជន 

 បានចុុះរត្ួត្ពនិិត្យ នងិស្វីការដណនាំក្រណីផសពវផាយរ ាំសោភសលេីិទ្និសេវា ដដលសរបរីបាេ់មា ក្សវចខចប់
ដូចោប សៅនងឹរក្ុមហ ុន DHL Cambodia សដ្ឋយរក្ុមហ ុន DHL បានអនុសរោុះឱ្យស្វកី្ិចចេនាសរបនូីវ                    
សេវារបេ់រក្ុមហ ុនវញិ និងទុ្ក្សពលឱ្យដក្េរមលួសរកាមយនថការឃាល ាំពិនតិ្យ របេ់េមត្ទក្ចិច ក្.ប.ប. 

 បានេហការចុុះរត្តួ្ពិនតិ្យទ្តីាាំងសលីក្សាល ក្យសីហារលយនថ Tesla សដ្ឋយបានដណនាំឱ្យមាច េ់ទ្ីតាាំង
បញ្ឈប់េក្មមភាពបាំភាន់ និងេុាំេិទ្និរេបចាប់ រេបតាមនីត្ិវ ិ្  ី

 បានេហការជាមួយរណៈក្មាម ្ិការ រ.ប.ផ.ក្ បានចាំននួ ៦សលីក្ ក្បុងនមជាេមត្ទក្ិចចេហការ នងិ 
ពុាំបានចូលរមួអនុវត្ថការរត្តួ្ពនិិត្យដឆក្សឆរ ឬក្សាងក្ាំណត់្សហតុ្អវីសឡយី 

 បានសកាុះអសញ្ជ ីញរក្ុមហ ុនចាំននួ១៥ ឱ្យមក្បាំភលឺ និងផថល់ឯក្សារពាក់្ព័នននឹងការផាយពាណិជជក្មមលក់្ 
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ផលិត្ផល ដដលមានភាជ ប់រងាវ ន់តាមរបព័ននសារព័ត៌្មាននន 
 បានេហការចុុះបហ្វងាក បទ្តីាាំងផលិត្ ដក្នចប នងិឃាល ាំងេថុក្ផលិត្ផលដក្លងកាល យចាំនួន ១៤សលីក្ ឃាត់្ទុ្ក្

ផលិត្ផលដក្លងកាល យចាំនួន ១៣សតាន និង៣១១រីឡូរកាម។ 
៦.៣. កចិចការទ្ទ្ួល និងដដ្ឋះរសាយពាកយបណដឹ ង 

បានទ្ទ្លួពាក្យបណឋឹ ងពីរបជាពលរដឌដដលជាអបក្សរបីរបាេ់  និងរក្ុមហ ុនឯក្ជនបានចាំនួន ១៨បណឋឹ ង 
ដដលក្បុងសនុះមាន ១៣បណឋឹ ងក្ាំពុងសដ្ឋុះរសាយ បញ្ជូ នសៅតុ្ោការចាំនួន ៣ពាក្យបណឋឹ ង និងបានបញ្ច ប់ 
ការសដ្ឋុះរសាយចាំនួន ២ពាក្យបណឋឹ ង។ 

៦.៤. ការងារពាក់ពន័ធនងឹការវិភាគគណុភាពទ្ាំនិញ 
 មនធីរពិសសា្ន៍របេ់រក្េងួបានវភិាររុណភាពទ្ាំនញិបាន ២ ២៨៨រាំរូ រក្សឃញីរាំរូចាំននួ ៣៧៣រាំរូមិន

អនុសោមនឹងបញ្ដត្ថិបសចចក្សទ្េ 
 រលយនថពិសសា្ន៍ចល័ត្របេ់រក្េួងមានចាំនួនេរុប ៨សររឿង ក្បុងសនុះមានរលយនថពិសសា្ន៍ចល័ត្ដផបក្

មាូបអាហារ ៦សររឿង និងរលយនថពិសសា្ន៍ចល័ត្ដផបក្សរបងឥនននៈចាំនួន ២សររឿង សដ្ឋយរលយនថពិសសា្ន៍ 
ដផបក្មាូបអាហារចាំននួ ៥សររឿងបានបញ្ជូ នសៅកាន់សាខ្ន ក្.ប.ប. រាជធានី សខត្ថ។ 

៦.៥. ការងារកាំណរ់បទ្ដលមើស និងការអនុវរតទ្ណឌ កមម 
មហ្វនថីសេុីបអសងកត្ននអរគនយក្ដ្ឋឌ ន ក្.ប.ប. ដដលទ្ទ្លួបាននីត្េិមផទជានររបាលយុត្ថិ្ម៌ បានរក្
សឃញីបទ្សលមេីចាំនួន ៦៨២ក្រណី រត្ូវបានអនុវត្ថវធិានការពិន័យអនថរការណ៍សៅតាមរបសភទ្ និងទ្ាំហាំ
ននបទ្សលមេីនីមយួៗ នងិបទ្សលមីេចាំនួន៧ រត្ូវបានក្សាងេាំណុាំ សរឿងបញ្ជូ នសៅតុ្ោការ។ 

៦.៦. ការងារវិញ្ញញ បនបររកមម ផលរិផលហាឡាល 
បានទ្ទ្លួពាក្យសេបីេុាំវញិ្ញដ បនបរត្បញ្ញជ ក់្បសចចក្សទ្េេថង់ដ្ឋរផលិត្ផលហាឡាលក្មពុជា ចាំនួន ៣៩
ពាក្យសេបីេុាំ (ពាក្យសេបីេុាំលម១ី២ និងពាក្យសេបេុីាំបនថេុពលភាព២៧) នងិសចញវញិ្ញដ បនបរត្បញ្ញជ ក់្
បសចចក្សទ្េ េថង់ដ្ឋរផលិត្ផលហាឡាលក្មពុជាចាំនួន ២០វញិ្ញដ បនបរត្។ 

៦.៧. ការងាររសាវរជាវដសចកដីជនូដាំណឹង ពអីនាមយ័ នងិភរូគ្គមអនាមយ័ 
 េិក្ារសាវរជាវ របមូលផថុ ាំ និងសរជីេសរេីសេចក្ថីជូនដាំណឹង េថីពីវធិានអនម័យ និងភូត្ោមអនម័យ 

ចាំនួន ៥៤៧(ដផបក្េុវត្ទិភាពផលិត្ផលមាូបអាហារចាំនួន ២៥៣ ដផបក្ក្ិចចការពារដាំណាាំចាំនួន ១២៨ និង
ដផបក្ក្ិចចការពារេុខភាពេត្វចាំនួន ១៦៦) 

 បាន និងក្ាំពុងេកិ្ារសាវរជាវសៅសលីផលតិ្ផលមាូបអាហារចាំនួន ៤៤មុខ សៅសលទី្ីផារេហរដឌអាសម រកិ្   
អូហ្វសាថ លី នងិអឺរ  ុបដដលអាចមានេកាឋ នុពលហូរចូលក្បុងដដនទ្ីផារននរពុះរាជាណាចរក្ក្មពុជា ដដល
ផលិត្ផល ទាំងសនុះរត្ូវបានមហ្វនថីមានេមត្ទក្ិចចសៅេហរដឌអាសម រកិ្ អូហ្វសាថ លី និងអឺរ  បុ ពិនិត្យសឃញី
មានហានិភ័យសរោុះថ្នប ក់្សៅដល់អបក្សរបីរបាេ់ សហយីបានសៅរត្ឡប់សៅវញិ។ 

៦.៨. ការងារដលើកកមពសក់ារយលដ់ឹងសាធារណៈ 
 បានបិទ្ផ្ទធ ាំងរូបភាពផសពវផាយ (Posters) ពីរសបៀបពិនិត្យសាល ក្េញ្ញដ ផលិត្ផលមាូបអាហារ ដដលមាន

េុវត្ទិភាព សៅតាមទ្ីផារ និងទ្ីសាធារណៈ បានចាំនួន ៥២ ៤០០ េនលឹក្ (របាាំមុឺនពីរពាន់បួនរយ) 
 បានបិទ្ខិត្ថប័ណតផសពវផាយ (Flyer) ពីអាំសពមីិនេុចរតិ្ក្បុង្ុរក្ិចចពាក់្ព័នននឹងវេ័ិយសរបងឥនននៈ សៅតាម

សាទ នីយ/សដប ូលក់្សរបងឥនននៈសៅទូ្ទាំងរបសទ្េចាំនួន៩ ៩៨៣ផ្ទធ ាំង(របាាំបួនពាន់របាាំបួនរយដប ត្េិបបីផ្ទធ ាំង) 
 បានដចក្ខតិ្ថប័ណតអប់រ ាំទក់្ទ្ងការពុលរសាេ រសាថ្នប ាំ បានចាំននួ ៥ ៣៥៣ខិត្ថប័ណត(របាាំពាន់បីរយ

ហាេិបបី) 



 

របាយការណ៍បូកសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០២១ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០២២  34 

 បានដចក្ខិត្ថប័ណតអប់រ ាំអាំពីផលប ុះពាល់ដល់េុខភាពរបជាពលរដឌ សដ្ឋយសារធាតុ្អាេសបេថុេសៅទូ្ទាំង
របសទ្េ បានចាំនួន ២ ៧៦០េនលឹក្ )ពីរពាន់របាាំពីររយហុក្េិប(  

 បានសរៀបចាំេនបេិទី្ថ្នប ក់្ជាត្ ិេឋីពីក្ិចចការពារអបក្សរបីរបាេ់សរកាមរបធានបទ្ជាំរុញបរោិកាេអបក្សរបីរបាេ់ 
ជាសោលសៅក្មពុជា-វឌណនភាពនិងេមទិ្នផលបានចាំនួន ១សលីក្ 

 បានសរៀបចាំេិកាខ សាោថ្នប ក់្ជាត្ិ េឋីពកីារផសពវផាយចាប់ េឋពីីក្ិចចការពារអបក្សរបីរបាេ់បានចាំនួន ១សលីក្។ 
៦.៩. ការងារបដងាើនសមរថភាពជាំនាញដលម់ង្រ្នត ី

 បានសរៀបចាំ និងេហការសរៀបចាំនូវវរគបណឋុ ុះបណាឋ លសផសងៗ សដីមផពីរងឹងេមទត្ភាពជាំនញបដនទមដល់មហ្វនថី
បានចាំននួ ៤២សលីក្ 

 បានបញ្ជូ នមហ្វនថីចូលរមួវរគបណឋុ ុះបណាឋ ល សរៀបចាំសដ្ឋយនដរូអភិវឌណន៍ និងសាទ ប័ននដរូបានចាំនួន២០សលីក្។ 
៦.១០. ការចលូរមួកចិចរបជុាំកនងុរកបែណ័ឌ ជារ ិរាំបន់ និងអនតរជារ ិ

បានចូលរមួរបជុាំពិភាក្ា និងេិកាខ សាោ ទាំងក្បុងរក្បខ័ណឍ ជាត្ិ ត្ាំបន់ និងអនថរជាត្ ិ បានចាំនួន២១ 
សលីក្ដដលក្បុងសនុះរបធានបទ្េាំខ្នន់ៗ ដដលរត្ូវបានសរៀបចាំសឡងីពាក់្ព័ននជាអាទ្ិ៍ េុវត្ទភិាពមាូបអាហារ 
ក្ិចចការពារអបក្សរបីរបាេ់ ក្ិចចការរបក្ួត្របដជង នងិការររប់ររងសារធាតុ្អាេសបេថុេ។ 

៧. ការងាររគង់រគងរដឋបាល និងហរិញ្ញវរថុ 6 
៧.១. ការរគប់រគងរដឋបាលទ្ូដៅ  

 បានចុុះសលខលិខិត្ចូលបានចាំនួន ២ ៨៥៩ចាប់ លិខិត្សចញបានចាំនួន ២ ៨៥៩ចាប់ លិខិត្របកាេ
បានចាំនួន ២៣៨ចាប់ សបេក្ក្មមបានចាំនួន ៩០៦ចាប់ ដីកាអមបានចាំនួន ៧១ចាប់ បញ្ជ ីពាណិជជក្មម
បានចាំនួន ១ ៤៩៥ចាប់ និងសរៀបចាំលិខិត្អសញ្ជ ីញចូលរមួរបជុាំនិងេិកាខ សាោបានចាំនួន ៣២០ចាប់  

 បានបូក្េរបុ និងសរៀបចាំរបាយការណ៍របចាំដខបានចាំននួ ១១សលីក្ រត្ីមាេបានចាំននួ ១សលីក្ ឆមាេបាន
ចាំនួន ១សលកី្ របាាំបួនដខបានចាំនួន ១សលីក្ និងរបាយការណ៍េនបបិាត្ឆ្ប ាំ២០២១ នងិទ្ិេសៅឆ្ប ាំ២០២២ 

 េរមបេរមួលក្ិចចរបជុាំអនថររក្េួង  ២២០សលីក្ ក្ិចចរបជុាំរណៈរបត្ភូិអនថរជាត្ិ ១៥សលីក្ ក្ិចចរបជុាំ           
រណៈរបត្ិភូជាត្ិ ១៣សលីក្ ក្ិចចរបជុាំនផធក្បុង ២២សលីក្ និងវរគបណឋុ ុះបណាឋ ល ១៤សលីក្  

 ចូលរមួក្មមវ ិ្ ីបុណយជាត្ិ សោរពវញិ្ញដ ណក្ខនន នងិក្ិចចរបជុាំននសៅក្បុង និងសរៅរក្េួងមយួចាំនួនសទ្ៀត្។ 
៧.២. ការងារហរិញ្ញវរថ ុ
 ក. សាថ នភាពចាំណូល 
 រិត្រត្ឹមដខវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០២១សនុះ រក្េងួពាណិជជក្មមរបមូលចាំណូលេរុបបានចាំនួន ៥៣ ០១៩,៧ ោនសរៀល 
សេមីនឹង ១២៥,៤៨% ស្ៀបនឹងដផនការលវកិាឆ្ប ាំ២០២១ ចាំនួន ៤២ ២៥៤,៥ ោនសរៀល។  

ក្បុងសនុះរមួមាន៖ 
  ចាំណូលក្នរមសេវាសាធារណៈ នងិការពន័ិយជារបាក់្ 

 វញិ្ញដ បនបរត្របភពសដីមទ្ាំនិញ ការសចញអាជាញ បណត និងសេវាពាក់្ព័នន ៖ ២៦ ៨៣៦,៣ ោនសរៀល 
 ការចុុះបញ្ជ ីមា ក្ និងសេវាពាក់្ព័នន ៖ ៨ ៥៥០,៥ ោនសរៀល 
 ការចុុះបញ្ជ ីពាណិជជក្មម និងសេវាពាក់្ព័នន ៖ ១៤ ២៩២,៩ ោនសរៀល 
 ការត្មកល់លិខិត្ជូនដាំណឹងមានក្ិចចធាន ៖ ៣៧១,៧ ោនសរៀល 
 ក្ិចចការពិព័រណ៍ ៖ ២,៨ ោនសរៀល 
 អរគនយក្ដ្ឋឌ ន ក្.ប.ប ៖ ១ ៨៦៨,១ ោនសរៀល 

 

                                                           
6 របភព៖ អរគនយក្ដ្ឋឌ នរដឌបាល និងហរិញ្ដវត្ទុ   



 

របាយការណ៍បូកសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០២១ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០២២  35 

 ចាំណូលក្ចិចេនា 
 ការជួលដទី្ាំសនរ ៖ ៥៦៨,៦ ោនសរៀល 
 ការជួលដមីានអោរ ៖ ៥២៨,៨ ោនសរៀល 

 ែ. សាថ នភាពចាំណាយ 
 រិត្រត្ឹមដខវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០២១សនុះ រក្េួងពាណិជជក្មមចាំណាយលវកិាេរុបអេ់ចាំនួន ៧២ ០៥១,៨ោន

សរៀល សេមីនឹង ៧០,០៨% ស្ៀបនឹងដផនការលវកិាឆ្ប ាំ២០២១ ចាំននួ ១០២ ៨១៥,០ ោនសរៀល   
 ការអនុវត្ថឥណទនលវកិា មហ្វនថីជាំនញបានេហការជាមយួរបត្ិភូអ្កិារក្ចិចរក្េងួសេដឌក្ិចច នងិហរិញ្ដវត្ទុ 

ពិនិត្យសផធៀងផ្ទធ ត់្រាល់េក្ខីប័រត្ចាំណូល-ចាំណាយ សដមីផឱី្យរេបតាមក្មមវ ិ្ ីក្ាំដណទ្រមង់ហរិញ្ដវត្ទុសាធារណៈ 
 រាល់ចាំណូល-ចាំណាយទាំងអេ់របេ់រក្េួងពាណិជជក្មម រត្ូវបានបញ្ចូលក្បុងរបព័ននររប់ររងចាំណូលមិន

ដមនសារសពីពនន(NRMIS) នងិរបព័ននររប់ររងហរិញ្ដវត្ទុសាធារណៈ(FMIS) ជារបចាំ។ 
 គ.ការងារលទ្ធកមម 

 បានសរៀបចាំដាំសណីរការឯក្សារចរច និងរបកាេសដញនលលេមាា រៈការោិល័យ សររឿងេងាា រមឹ សរបងឥនននៈ              
រលយនថ និងការជួេជុលសាងេង់នន សដ្ឋយមានការចូលរមួពីអរគនយក្ដ្ឋឌ នលទ្នក្មមសាធារណៈនន
រក្េួងសេដឌក្ិចច និងហរិញ្ដវត្ទុ និងអងគភាពរបឆ្ាំងអាំសពីពុក្រលួយេរបុចាំនួន ១៦រសរមាងរមួមាន៖  
លទ្នក្មមទ្ាំនិញចាំនួន ១០រសរមាង លទ្នក្មមេាំណង់ចាំនួន ៤រសរមាង និងលទ្នក្មមសេវាក្មមចាំនួន ២រសរមាង 

 ស្វីរបាយការណ៍បូក្េរុបលទ្នផលការងារលទ្នក្មមរបចាំឆ្ប ាំ២០២១។ 
៧.៣. ការងារបគុគលកិ 
 ក. ការងាររគប់រគងមង្រ្នតី 

រក្បខ័ណឍ ឆ្ប ាំ២០២១ មានចាំនួន ១ ៨៨៩នក់្ រេី៥៣៧នក់្ រក្បខ័ណឍ របសភទ្(ក្) ចាំនួន ១ ៦៤៣
នក់្ រក្បខ័ណឍ របសភទ្(ខ) ចាំនួន ១៣២នក់្ រក្បខ័ណឍ របសភទ្(រ) ចាំននួ ១១៤នក់្ រមួមាន៖ 

 ថ្នប ក់្ក្ណាថ ល     :   ១ ៤៤៧  នក់្ 
 មហ្វនថីរក្បខ័ណឍ ជាក់្ដេថង   :  ១ ៣០៩  នក់្ 
 មហ្វនថីមិនដមនរក្បខ័ណឍ មុខងារសាធារណៈ :                ៧៩  នក់្ 
 មហ្វនថីសៅសរៅរក្បខ័ណឍ សដីម   :                   ៧  នក់្ 
 មហ្វនថីសាទ នត្ាំណាងពាណិជជក្មម   :                ២៣  នក់្ 
 មហ្វនថីេទិត្ក្បុងភាពទ្ាំសនរោម នសបៀវត្ស  :            ១០  នក់្ 

 ថ្នប ក់្រាជធាន ីសខត្ថ    :           ៤៤២  នក់្  
 រក្បខ័ណឍ ជាក់្ដេថង    :          ៤២៥  នក់្  
 មហ្វនថីក្មមេិក្ា    :                   ១  នក់្ 
 មហ្វនថីេទិត្ក្បុងភាពទ្ាំសនរោម នសបៀវត្ស  :             ០  នក់្ 

 សាទ នភាពរក្បខ័ណឍ មហ្វនថរីាជការសក្នីក្បុងឆ្ប ាំ  :        ៦៣ នក់្ 
 មហ្វនថីរក្បខ័ណឍ សផធរចូល   :         ២២  នក់្ 
 មហ្វនថីចូលបសរមីការងារវញិសរកាយទ្ាំសនរោម នសបៀវត្ស:                   ៥  នក់្ 
 មហ្វនថីសទ្ីបរបឡងជាប់រក្បខ័ណឍ លម ី  :        ៣៦ នក់្ 

 សាទ នភាពរក្បខ័ណឍ មហ្វនថរីាជការលយក្បុងឆ្ប ាំ  :        ៥៦ នក់្ 
 ចូលនិវត្ថន៍     :                  ១៥ នក់្ 
 មហ្វនថីរក្បខ័ណឍ សផធរសចញ   :          ១៤ នក់្ 
 លុបសដ្ឋយសាមីខលួនេុាំោឈប់        :                     ១ នក់្ 
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 លុបសដ្ឋយមហ្វនថីសបាុះបង់រក្បខ័ណឍ       :                     ០ នក់្ 
 លុបសដ្ឋយមហ្វនថីទ្ទ្លួមរណភាព         :                     ៣ នក់្ 
 មហ្វនថីស្វីេមាហរណក្មមចូលរដឌបាលថ្នប ក់្សរកាមជាត្ិ :           ២៣ នក់្ 

 ែ. ការងារចារ់តា ាំងមង្រ្នតី  
ដត្ងតាាំង នងិេរមលួភារក្ចិចមហ្វនថីរាជការសដ្ឋយរពុះរាជរក្តឹ្យ អនុរក្ឹត្យ និងរបកាេេរុបចាំនួន ៧១២

នក់្ (រេ១ី៦៨នក់្) ក្បុងសនុះមាន៖ 
 ថ្នប ក់្ជាត្ចិាំននួ ៧០១នក់្(រេ ី១៦៤នក់្) 
 អនុរដឌសលខ្ន្ិការចាំនួន ១នក់្ (រេី ១នក់្) 
 របត្ិភូរាជរដ្ឋឌ ភិបាលក្មពុជាទ្ទ្លួបនធុក្ជាអរគនយក្ ក្.ប.ប. មានឋានៈសេមីអនុរដឌសលខ្ន្ិការ ចាំនួន ១នក់្ 
 ទ្ីរបឹក្ារក្េងួពាណិជជក្មមមានឋានៈសេមអីនុរដឌសលខ្ន្កិារចាំនួន ២នក់្ (រេ ី១នក់្) 
 ទ្ីរបឹក្ារក្េងួពាណិជជក្មមមានឋានៈសេមអីរគនយក្ចាំនួន ៥នក់្ (រេ ី១នក់្) 
 ទ្ីរបឹក្ារក្េងួពាណិជជក្មមមានឋានៈសេមអីរគនយក្រងចាំនួន ៣នក់្ 
 ទ្ីរបឹក្ារក្េងួពាណិជជក្មមមានឋានៈសេមីរបធាននយក្ដ្ឋឌ នចាំនួន ២នក់្ 
 អរគនយក្ចាំនួន ១នក់្ 
 អរគនយក្រងចាំននួ ៥នក់្ 
 អោគ ្ិការរងចាំនួន ១នក់្ 
 របធានយក្ដ្ឋឌ នចាំនួន ៦នក់្ 
 របធានវទិ្ាសាទ នបណឋុ ុះបណាឋ លពាណិជជក្មម និងរសាវរជាវចាំនួន ១នក់្ 
 របធានត្ាំណាងរបចាំសៅរដឌបាលត្ាំបន់សេដឌក្ិចចពិសេេ េុនី បាវតិ្ ចាំនួន ១នក់្ 
 របធានត្ាំណាងរបចាំសៅរដឌបាលត្ាំបន់សេដឌក្ិចចពិសេេ ឈលូី ជាន ពុ ចយ ចាំនួន ១នក់្ 
 របធានេឋទី្ីនយក្ដ្ឋឌ នចាំនួន ១នក់្ 
 អនុរបធាននយក្ដ្ឋឌ នចាំនួន ២៣នក់្ (រេី ២នក់្) 
 អនុរបធានវទិ្ាសាទ នបណថុ ុះបណាថ លពាណិជជក្មម និងរសាវរជាវចាំនួន ១នក់្ 
 ជាំនួយការរក្េួងពាណិជជក្មម មានឋានៈសេមីអនុរបធាននយក្ដ្ឋឌ នចាំនួន ២នក់្ (រេី ១នក់្) 
 របធានសាខ្នចាំនួន ១៩នក់្ 
 របធានេឋទី្ីសាខ្នចាំនួន ១នក់្ 
 អនុរបធានសាខ្នចាំនួន ៦៨នក់្ (រេី ៧នក់្) 
 របធានការោិល័យចាំននួ ១៥៣នក់្ (រេី ២៥នក់្) 
 អនុរបធានការោិល័យចាំនួន ៣៣៥នក់្ (រេ ី១១២នក់្) 
 មហ្វនថីចាំននួ ៦៤នក់្ (រេី ១៤នក់្) 
 ត្ាំណាងរក្េងួពាណិជជក្មមអមសាទ នឯក្អរគរាជទូ្ត្ននរពុះរាជាណាចរក្ក្មពុជាសៅបរសទ្េចាំននួ ៥នក់្ 
 របធានសាទ នសបេក្ក្មមអចិនហ្វនថយ ៍ ននរពុះរាជាណាចរក្ក្មពុជារបចាំអងគការពាណិជជក្មមពិភពសោក្ 

និងអងគការអនថរជាត្ិ ពាក់្ព័នននឹងវេ័ិយសេដឌក្ចិច ពាណិជជក្មម សៅទ្ីរក្ុងហសដឺណវ របសទ្េវីេ ឋានៈជា 
អរគរាជទូ្ត្ ចាំននួ ១នក់្ 

 ទ្ីរបឹក្ាននសាទ នសបេក្ក្មមអចិនហ្វនថយន៍នរពុះរាជាណាចរក្ក្មពុជា របចាំអងគការពាណិជជក្មមពិភពសោក្ និង
អងគការ អនថរជាត្ិពាក់្ព័នននឹងវេ័ិយសេដឌក្ិចច ពាណិជជក្មម សៅទ្ីរក្ុងហសដឺណវ របសទ្េេវីេចាំនួន ១នក់្ 

 អនុព័ននអមសាទ នសបេក្ក្មមអចនិហ្វនថយន៍នរពុះរាជាណាចរក្ក្មពុជា របចាំអងគការពាណិជជក្មម ពិភពសោក្ 
និងអងគការអនថរជាត្ពិាក់្ព័នននងឹវេ័ិយសេដឌក្ចិច ពាណិជជក្មម សៅទ្ីរក្ុងហសដឺណវ របសទ្េវីេ ចាំនួន១នក់្ 
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 អនុព័ននពាណិជជក្មមអមសាទ នឯក្អរគរាជទូ្ត្ រពុះរាជាណាចរក្ក្មពុជារបចាំរបសទ្េដប លហសុកិ្ចាំនួន១នក់្ 
 េាំសណីេុាំការអនុញ្ញដ ត្ពនាអាណត្ថបិាំសពញសបេក្ក្មមឱ្យអនុព័ននពាណិជជក្មម ចាំននួ១នក់្ 
 ថ្នប ក់្សរកាមជាត្ចិាំននួ ១១នក់្(រេ ី៤នក់្)  
 របធានមនធីរចាំនួន ២នក់្ 
 អនុរបធានមនធីរចាំនួន ៣នក់្ 
 របធានការោិល័យចាំននួ ២នក់្ (រេី ១នក់្) 
 អនុរបធានការោិល័យចាំនួន ៤នក់្ (រេ ី៣នក់្) 
 សផធររក្បខ័ណឍ ចូលចាំននួ ៥នក់្ (រេ ី១នក់្)  
 សផធររក្បខ័ណឍ សចញចាំននួ ៦នក់្ (រេ២ីនក់្) 

៧.៤. ការងារបណតុ ះបណាត ល រសាវរជាវ និងភាពជាផ្ដគ ូ
 ក. ការបណតុ ះបណាត ល និងអភិវឌឍន៍ធ្នធានមនសុស 

 បណថុ ុះបណាថ លក្បុងរបសទ្េ: បានចត់្បញ្ជូ នមហ្វនថឱី្យចូលរមួបណថុ ុះបណាថ លវរគខលី និងេិកាខ សាោ
ចាំនួន ៩៤នក់្ រេី៣៥នក់្៖ 

 ចូលរមួបណថុ ុះបណាថ លពរងឹងេមត្ទភាពមហ្វនថីរាជការចាំននួ ១វរគ សៅមនធីរពាណិជជក្មមរាជធានីភបាំសពញ 
 បានទ្ទ្លួលខិិត្ចត់្បញ្ជូ នមហ្វនថីរាជការរក្បខ័ណឍ លមីឆ្ប ាំ២០១៨ វរគទ្៦ី ដដលបានបញ្ច ប់វរគបណថុ ុះ   

បណាថ ល ដាំបូងសដ្ឋយសជារជ័យសៅសាោភូមិនធរដឌបាល មក្អងគភាព-សាទ ប័នវញិ ដដលក្បុងសនុះមាន
មហ្វនថីរបេ់រក្េួងពាណិជជក្មមចាំនួន  ៦នក់្ (រេី ៥នក់្) 

 បានទ្ទ្លួលខិិត្ក្ាំណត់្កាលបរសិចឆទ្ចប់សផថីមសបកី្ការបណថុ ុះបណាថ លមហ្វនថីរាជការរក្បខណឍ លម ី ឆ្ប ាំ
២០១៩ វរគទ្១ី បនថ ក្បុងសនុះមានមហ្វនថីរបេ់រក្េួងពាណិជជក្មមចាំននួ ២នក់្  

 បានចត់្បញ្ជូ នមហ្វនថីចាំននួ ៤នក់្ (រេ ី ៣នក់្) ចូលរមួវរគបណថុ ុះបណាថ លតាមរបព័ននអនឡាញ 
(Online) ជាំនញភាសាអង់សរលេ និងទ្ាំនក់្ទ្ាំនងក្រមិត្ម្យម (Intermediate English 
Language and Communication Skill) ចប់ពីនលៃទ្ី១៧ ដខឧេភា ដល់នលៃទ្ ី៧ ដខមិលុន ឆ្ប ាំ
២០២១ សៅមជឈមណឍ លក្ិចចេហរបត្បិត្ថិការក្មពុជា េឹងាបុរ ីរាជធានីភបាំសពញ 

 បានេរមបេរមលួចុុះសឈ្លម ុះមហ្វនថីចាំនួន២នក់្ (រេី ២នក់្) សដីមផចូីលរមួវរគបណថុ ុះបណាថ លរយៈសពល 
ខលីតាមរបព័ននអនឡាញ ដដលសរៀបចាំសដ្ឋយ សាធារណរដឌរបជាមានិត្ចនិេរមាប់ឆ្ប ាំ២០២១ 

 បានចត់្បញ្ជូ នថ្នប ក់្ដឹក្នាំ ចាំនួន ៤នក់្ (រេ ី១នក់្) ចូលរមួេិកាខ សាោ េថីព ី „ការសរៀបចាំដផនការ 
េរមាប់ទ្ីរក្ុងនវឆ្ល ត្ (Virtual Conference on Smart City Planning) ដដលសរៀបចាំសដ្ឋយ
រក្េួងមុខងារសាធារណៈ 

 បានចត់្បញ្ជូ នមហ្វនថីចាំនួន ២នក់្ ចូលរមួក្មមវ ិ្ ីបណថុ ុះបណាថ លតាមរបព័ននអនឡាញរបេ់វទិ្ាសាទ ន 
អភិវឌណន៍សេដឌក្ចិច JETRO (Institute of Developing Economics- JETRO) ននរបសទ្េជប ុន 
ដដលចប់សផថីមពីនលៃទ្ី ១ ដខក្ញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០២១ ដល់នលៃទ្២ី១ ដខមក្រា ឆ្ប ាំ២០២២  

 ចត់្បញ្ជូ នមហ្វនថីចាំនួន៤នក់្ (រេី ២នក់្) ចូលរមួវរគបណថុ ុះបណាថ លដាំបូង មហ្វនថីររប់ររងរដឌបាល
រក្បខ័ណឍ លមីឆ្ប ាំ២០១៩ វរគទ្២ី និងវរគទ្ី៣ សរៀបចាំសដ្ឋយសាោភូមនិធរដឌបាល តាមរបព័នន Online  

 បានចត់្បញ្ជូ នមហ្វនថីចាំននួ ២នក់្ (រេី ១នក់្) ចូលរមួវរគបណថុ ុះបណាថ ល មជឈត្កការពាណិជជក្មម 
សៅក្មពុជា សរៀបចាំសដ្ឋយវទិ្ាសាទ នបណថុ ុះបណាថ លពាណិជជក្មម និងរសាវរជាវ ដដលរបរពតឹ្ថសៅកាលពី
នលៃទ្ី ៥-៦ ដខេីហា ឆ្ប ាំ២០២១ តាមរបព័នន Online  



 

របាយការណ៍បូកសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០២១ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០២២  38 

 បានចត់្បញ្ជូ នមហ្វនថីចាំននួ ២នក់្(រេី ២នក់្) សដីមផចូីលរមួវរគបណថុ ុះបណាថ លេថីពី ជាំនញការទូ្ត្ 
និងទ្ាំនក់្ទ្ាំនងអនថរជាត្ិ សរៀបចាំសដ្ឋយវទិ្ាសាទ នជាត្កិារទូ្ត្ នងិទ្ាំនក់្ទ្ាំនងអនថរជាត្ិ ដដលរបរពតឹ្ថ
សៅសៅចប់នលៃទ្១ី៦ ដខេីហា ឆ្ប ាំ២០២១ (រយៈសពល ៣េបាថ ហ៍) តាមរបព័នន Online 

 បានចត់្បញ្ជូ នមហ្វនថីចាំននួ ២នក់្ ចូលរមួវរគបណថុ ុះបណាថ ល េថពីីយុទ្នសាហ្វេថភាពជាអបក្ដឹក្នាំ និង
អភិបាលក្ិចចសាធារណៈ ចប់ពីទ្ី២៧ ដខក្ញ្ញដ  ដល់នលៃទ្ី១ ដខតុ្ោ ឆ្ប ាំ២០២១ តាមរបព័នន Online  

 បានចត់្បញ្ជូ នមហ្វនថីចាំននួ ៥នក់្ (រេ ី១នក់្) ចូលរមួក្បុងេិកាខ សាោ េថីព ី“ The Geopolitics 
of Cyberspace” ដដលរបរពតឹ្ថសៅសៅនលៃទ្ី៣០ ដខក្ញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០២១ តាមរបព័ននវសីដអូ សរៀបចាំសដ្ឋយ 
វទិ្ាសាទ នជាត្កិារទូ្ត្ និងទ្ាំនក់្ទ្ាំនងអនថរជាត្ ិ

 បានទ្ទ្លួេេិសមហ្វនថីជាន់ខពេ់ជាំនន់ទ្ី១១ ចាំនួន ១១នក់្ (រេី ៥នក់្) ចុុះក្មមេកិ្ាសៅរក្េួង
ពាណិជជក្មម ចប់ពីនលៃទ្ី ២៥ ដខេីហា ដល់នលៃទ្៨ី ដខ្បូ ឆ្ប ាំ២០២១ 

 បានចត់្បញ្ជូ នមហ្វនថី៥នក់្ (រេី ២នក់្) ចូលរមួវរគបណថុ ុះបណាថ លេថីពី “េហររិនភាព និងការសបីក្ 
អាជីវក្មមលម”ី ចប់ពីនលៃទ្២ី០-២៦ ដខតុ្ោ ឆ្ប ាំ២០២១ តាមរបព័ននអនឡាញ របេ់របសទ្េេឹងាបុរ ី

 ចត់្បញ្ជូ នមហ្វនថីចាំនួន៤នក់្ (រេី២នក់្) ចូលរមួវរគបណថុ ុះបណាថ ល េថីពី “Trade Expert 
Training Program for ASEAN Countries” ដដលរបរពឹត្ថសៅសៅនលៃទ្ី១៩-២៥ ដខតុ្ោ ឆ្ប ាំ
២០២១ តាមរបព័ននអនឡាញ ដដលសរៀបចាំសដ្ឋយទ្ីភាប ក់្ងារេហរបត្ិបត្ថិការអនថរជាត្ិកូ្សរ   (KOICA) 

 បានបញ្ជូ នមហ្វនថីជាន់ខពេ់ចាំនួន៥នក់្ ចូលរមួវរគបណថុ ុះបណាថ លអនឡាញ េថីព“ីភាពជាអបក្ដកឹ្នាំ 
និងនវានុវត្ថន៍” ជាំនន់ទ្២ី “Workshop on Leadership and Innovation Program” ដដល
របរពឹត្ថសៅចប់ពីនលៃទ្២ី៦ ដខតុ្ោ ឆ្ប ាំ២០២១ សរៀបចាំសដ្ឋយរក្េួងមុខងារសាធារណៈ 

 បានចត់្បញ្ជូ នមហ្វនថី ២នក់្ (រេី ១នក់្) ចូលរមួវរគបណថុ ុះបណាថ លជាំនញភាសាអង់សរលេ និង
ទ្ាំនក់្ទ្ាំនងក្រមិត្ខពេ់ ពីនលៃទ្២ី២ វចិឆិកា ដល់១០ ្បូ ឆ្ប ាំ២០២១ តាមអនឡាញ របេ់របសទ្េេឹងាបុរ ី

 បានចត់្បញ្ជូ នមហ្វនថី ២០នក់្ (រេី ៩នក់្) ចូលរមួេិកាខ សាោតាមរបព័ននអនឡាញេថីពី “Trade 
Facilitation and Improvement on Investment and Trade Environment Cambodia” ពី
នលៃទ្ី២៩ វចិឆិកា ដល់ទ្ី១០ ្បូ ឆ្ប ាំ២០២១ សរៀបចាំសដ្ឋយសាទ នទូ្ត្ចិនរបចាំរបសទ្េក្មពុជា 

 បានចត់្បញ្ជូ នមហ្វនថី២៣នក់្(រេី ៤នក់្) ចូលរមួេិកាខ សាោតាមអនឡាញេថីព ី“E-Commerce 
and Cross-Border E-Commerce Development Cooperation” ពីនលៃទ្ី៧-១៧ ដខ្បូ ឆ្ប ាំ
២០២១ សរៀបចាំសដ្ឋយសាទ នទូ្ត្ននសាធារណរដឌរបជាមានតិ្ចិនរបចាំរបសទ្េក្មពុជា 

 បណថុ ុះបណាថ លសរៅរបសទ្េ: បានចត់្បញ្ជូ នមហ្វនថីរាជការេរុបចាំនួន ៩នក់្(រេ ី២នក់្) ឱ្យចូលរមួ
វរគបណថុ ុះបណាថ ល និងដ្ឋក់្ពាក្យចូលរមួអាហារូបក្រណ៍ សៅសរៅរបសទ្េដូចខ្នងសរកាម៖ 

 បានផសពវផាយសេចក្ថីជូនដាំណឹងអាហារូបក្រណ៍ របេ់ទ្ីភាប ក់្ងារេហរបត្ិបត្ថិការអនថរជាត្ិកូ្សរ   (KOICA) 
េរមាប់ឆ្ប ាំេិក្ា ២០២១ 

 បានផសពវផាយសេចក្ថីជូនដាំណឹងរបេ់សាទ នទូ្ត្អូហ្វសាថ លីរបចាំរពុះរាជាណាចរក្ក្មពុជា េថីពីការសបកី្
ឱ្យដ្ឋក់្ពាក្យអាហារូបក្រណ៍ Australia Awards Scholarship intake 2022 េរមាប់ឆ្ប ាំ២០២២  

 បានផសពវផាយវរគបណថុ ុះបណាថ លសរកាមក្មមវ ិ្ ី Indian Technical and Economic Cooperation 
(ITEC) របេ់រដ្ឋឌ ភបិាលសាធារណរដឌឥណាឍ  េរមាប់ឆ្ប ាំេិក្ា ២០២០-២០២១ តាមរបព័ននអនឡាញ 



 

របាយការណ៍បូកសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០២១ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០២២  39 

 បានផសពវផាយក្មមវ ិ្ បីណថុ ុះបណាថ លរបេ់សាធារណរដឌរបជាមានិត្ចិន េិក្ាតាមរបព័ននអនឡាញ 
ចាំនួន ១៣វរគ េរមាប់ឆ្ប ាំ២០២១ 

 បានចត់្មហ្វនថីរាជការចាំនួន ៣នក់្ រេី៣នក់្ ចូលរមួវរគបណថុ ុះបណាថ លរយៈសពលខល ី េរុបចាំននួ 
១៦វរគ តាមរបព័ននអនឡាញ (Online) របេ់សាធារណរដឌរបជាមានិត្ចិន 

 បានផសពវផាយ នងិចត់្បញ្ជូ នមហ្វនថីរាជការចាំនួន ៥នក់្ រេី ២នក់្ ដ្ឋក់្ពាក្យចូលរមួរបក្ួត្របដជង
អាហារូបក្រណ៍ថ្នប ក់្អនុបណឍិ ត្ េរមាប់ឆ្ប ាំេកិ្ា២០២១ សរកាមការឧបត្ទមារបេ់រក្េងួពាណិជជក្មម
របេ់សាធារណរដឌរបជាមានតិ្ចិន(MOFCOM) 

 បានផសពវផាយក្មមវ ិ្ អីាហារូបក្រណ៍ របេ់ចរក្ភពអង់សរលេថ្នប ក់្អនុបណឍិ ត្ Chevening Scholarships 
Programme េរមាប់ឆ្ប ាំេិក្ា ២០២២-២០២៣ 

 បានផសពវផាយ អាហារូបក្រណ៍ថ្នប ក់្បរញិ្ញដ បរត្ជាន់ខពេ់ និងថ្នប ក់្បណឍិ ត្ សរកាមរសរមាងក្មមវ ិ្  ី      
អាហារូបក្រណ៍របេ់របសទ្េជប ុនេរមាប់ការអភិវឌណ្នធានមនុេសសៅរបសទ្េក្មពុជាក្បុងឆ្ប ាំ២០២១ 

 បានផសពវផាយអាហាររូបក្រណ៍ក្មមវ ិ្ ី “Young Leader‟s Program” របេ់រាជរដ្ឋឌ ភិបាលនន
របសទ្េជប ុន សលមុីខជាំនញចាប់ (Law) េរមាប់ឆ្ប ាំេិក្ា ២០២២ 

 បានចត់្បញ្ជូ នមហ្វនថីចាំននួ១នក់្ (រេី១នក់្) ចូលរមួដ្ឋក់្ពាក្យរបក្ួត្របដជងអាហារបូរណ៍រយៈសពលដវង 
របេ់ JICA េរមាប់ឆ្ប ាំេកិ្ា ២០២២ ថ្នប ក់្អនុបណឍិ ត្ សលីមុខជាំនញ Investment Promotion 
and Industrial Development for ASIA Region។ 

 វរគបណថុ ុះបណាថ លសរៀបចាំសដ្ឋយវទិ្ាសាទ នបណថុ ុះបណាថ លពាណិជជក្មម នងិរសាវរជាវ ចាំននួ ១៦វរគ៖ 
 បានសរៀបចាំវរគបណថុ ុះបណាថ លេថីព ី ”អបក្ត្ាំណាងរេបចាប់ក្បុងការសេបីេុាំឯក្សារនាំសចញ នាំចូល” 

ជាំនន់ទ្១ី៤ ចប់ពីនលៃទ្១ី៨ មក្រា ដល់ទ្ី៤ កុ្មាៈ ឆ្ប ាំ២០២១ សៅទ្ីេថកីាររក្េួងពាណិជជក្មម ដដល
មានេិកាខ កាមចូលរមួមក្ពីត្ាំណាងរក្ុមហ ុន សរាងចរក្ នងិេហរោេ េរុបចាំនួន៣៨នក់្ រេី១០នក់្ 

 េហការការជាមួយេមារមភេថុភារក្មមក្មពុជា សរៀបចាំវរគបណថុ ុះបណាថ ល េថីពី “មូលដ្ឋឌ នររឹុះនន      
ភេថុភារក្មម និងការររប់ររងរចវាក់្ផគត់្ផគង់” ដដលរបរពតឹ្ថិសៅចប់ពីនលៃទ្១ី៣-១៤ ដខក្ក្កដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០២១ 

 េហការជាមយួមជឈមណឍ លជាត្ិននមជឈត្ថការដផបក្ពាណិជជក្មម )រ.ជ.ម(  សរៀបចាំវរគបណថុ ុះបណាថ ល 
េថីពី “មជឈត្ថការពាណិជជក្មមសៅក្មពុជា” ដដលនងឹរបរពឹត្ថសៅចប់ពីនលៃទ្ី៥-៦ ដខេីហា ឆ្ប ាំ២០២១  

 បានសរៀបចាំវរគបណថុ ុះបណាថ ល េថីពី “ការររប់ររងរសរមាង” ដដលនឹងរបរពឹត្ថសៅចប់ពីនលៃទ្២ី៦-២៧ 
ដខេីហា ឆ្ប ាំ២០២១ តាមរបព័ននវសីដអូ Zoom 

 បានសរៀបចាំវរគបណថុ ុះបណាថ ល េឋីព ី “លក្ខខណឍ េឋង់ដ្ឋរពាណិជជក្មម និងការររប់ររងហានិភ័យ” 
ដដលរបរពតឹ្ថសៅកាលពីនលៃទ្២ី៩-៣០ ដខក្ញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០២១ តាមរបព័ននវសីដអូ Zoom 

 សរៀបចាំវញិ្ញដ បនបរត្បញ្ច ប់ការេិក្ា េថពីីអបក្ត្ាំណាងរេបចាប់ក្បុងការសេបីេុាំឯក្សារនាំសចញ នាំចូល 
ជាំនន់ទ្១ី៤ ចាំននួ ២៧នក់្ (រេី ៩នក់្)។ 

 ែ. ការរសាវរជាវ នងិអភិវឌឍន ៍
 បានេរសេរអត្ទបទ្រសាវរជាវ (Factsheet) ទក់្ទ្ងនឹងរបាាំងពននរយ និងរបាាំងមិនដមនពននរយ សលីមុខ

ទ្ាំនិញេកាថ នុពលេរមាប់ការនាំសចញ សៅកាន់របសទ្េចិន  ទក់្ទ្ងនឹងវេ័ិយក្េិក្មម ជូនដល់សលខ្ន       
្ិការដ្ឋឌ ន ននរក្ុមការងារសរៀបចាំយុទ្នសាហ្វេថ សដីមផទីញយក្ផលរបសោជន៍អត្ិបរមាពកីារអនុវត្ថក្ចិចរពម
សរពៀងពាណិជជក្មមសេរ ីចាំនួន ២៥មុខ ដូចជា៖ 



 

របាយការណ៍បូកសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០២១ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០២២  40 

 សោពូជេុទ្ន(សាច់សោ ដេផក្សោ) រក្បីពូជេុទ្ន ពដពពូជេុទ្ន សចៀម ក្ដងកប បងាគ រ បងកង អនធង់ 
រត្ីរេ់ មាន់ 

 សៅេ ូ្មមជាត្ ិសាវ យរេេ់ រេការនរ ្ុសរន សចក្រេេ់ ដាំណាប់សាវ យ ដាំណាប់សចក្ រោប់លៃរ 
េដណថ ក្ ដត្រមុាំ ផ្ទក ចាំបុីសរក្ៀម   

 រក្សៅ សររឿងក្ាំប ុង សឈដីក្នចប ចាំណីេត្វ  
 បានស្វីការរសាវរជាវសលីបនធ ត់្ពននរយ (Matrix) ននទ្ាំនិញេកាថ នុពលេរមាប់ការនាំសចញដដលបាន

ក្ាំណត់្សដ្ឋយរបសទ្េក្មពុជា សរកាមក្ិចចរពមសរពៀងពាណិជជក្មមសេរ ី សទ្វភារ ី និងពហុភារី ASEAN - 
New Zealand, Australia,  ASEAN - Japan និង ASEAN - India ជូនដល់សលខ្ន្ិការដ្ឋឌ នរក្មុ
ការងារសរៀបចាំយុទ្នសាហ្វេថ អនុវត្ថក្ិចចរពមសរពៀងពាណិជជក្មមសេរ ី

 សរៀបចាំអត្ទបទ្រសាវរជាវេសងខបពីពាណិជជក្មមសាវ យចនធ ីនិងជាំនួយពាណិជជក្មម(Aid for Trade) 
 បានសរៀបចាំអត្ទបទ្រសាវរជាវ េថីព ី”Promote Comparative Advantage in crop sectors, Promote 

Niche: Organic and GI products” 
 សរៀបចាំនិងរចនសរហទ្ាំព័រការេិក្ាតាមរបព័ននសអឡចិរត្ូនកិ្សឡងីវញិ(https://elearning.ttri.info/) 
 បានពិនតិ្យ នងិផថល់ធាតុ្ចូលសលីសេចក្ថីរពាងរបាយការណ៍ចុងសរកាយ េថីពីវឌណនភាពននការអនុវត្ថសោល

នសោបាយជាត្ិ េថីពីការអប់រ ាំបណថុ ុះបណាថ លបសចចក្សទ្េ និងវជិាជ ជីវៈឆ្ប ាំ ២០១៧-២០២៥ េរមាប់ឆ្ប ាំ 
២០១៨-២០១៩ របេ់រក្េងួការងារ និងបណថុ ុះបណាថ លវជិាជ ជីវៈ។ 

 គ. ការអភិវឌឍភាពជាផ្ដគ ូ
 សរៀបចាំក្ិចចរបជុាំពិភាក្ាការងារជាមួយ រក្មុការងារននមជឈមណឍ លជាំរុញការនាំចូលពីរបសទ្េក្ាំពុងអភិវឌណន៍

របេ់របសទ្េហូឡង់ The Center for the Promotion of Imports from Developing Countries of 
the Netherlands (CBI) េហររិនដខមរ  ) KE) និងទ្ីរបឹក្ាឯក្រាជយ េថីព“ីការជាំរុញការនាំសចញសៅ
កាន់េហភាពអឺរ  ុប  ) EU)” “ការបណថុ ុះបណាថ លេហររិនភាព នងិការអភិវឌណេហរោេ្ុនតូ្ច និង
ម្យម  ) SMEs)” និង “ការសរៀបចាំដផនការយុទ្នសាហ្វេថរវាង TTRI និង CBI” តាមរយៈរបព័ននអនឡាញ 

 បានេហការជាមួយ GIZ សរកាមរសរមាង ARISE Plus Cambodia សរៀបចាំលិខតិ្អសញ្ជ ីញមហ្វនថី និងមហ្វនថី
ជាំនញជាន់ខពេ់សៅរក្េួងពាណិជជក្មម និងអនថររក្េងួសដីមផចូីលរមួ េិកាខ សាោក្សាងេមត្ទភាព     
ជាសេរ ីេថីព ី“ការចរចពាណិជជក្មម” ចាំនួន ៤ដងតាមរយៈរបព័ននអនឡាញ 

 បានជាំនបួពិភាក្ាការងារជាមយួ េហររិនដខមរ (KE) សលីការបណថុ ុះបណាថ លេហររនិភាព នងិការអភវិឌណ  
េហរោេ្ុនតូ្ច និងម្យម (SMEs)  តាមរយៈរបព័ននអនឡាញ 

 បានសរៀបចាំផសពវផាយពីអាហារូបក្រណ៍ ថ្នប ក់្បរញិ្ញដ បរត្ជាន់ខពេ់ និងថ្នប ក់្បណឍិ ត្ របេ់រដ្ឋឌ ភិបាល
អូហ្វសាថ លសីរកាមរសរមាង “Australia Awards Scholarship”  និងអាហារូបក្រណ៍ ថ្នប ក់្បរញិ្ញដ បរត្ជាន់ខពេ់ 
របេ់សាធារណរដឌកូ្សរ   សរកាមរសរមាង “Korea International Cooperation Agency”  ជូនដល់មហ្វនថីរាជការ 
ននរក្េួងពាណិជជក្មម 

 បានសរៀបចាំផសពវផាយពីវរគបណថុ ុះបណាថ លចាំនួន ៤វរគ េថពីី ១.ការរបមូលទ្ិនបន័យអាជីវក្មម  និងការវភិារ 
េរមាប់របសទ្េក្ាំពុងអភិវឌណន៍ ២.ក្ិចចេហរបត្ិបត្ថិការេរមបេរមួលពាណិជជក្មម េរមាប់របសទ្េផលូវ 
មួយដខសរក្វា ត់្មួយ ៣.ក្ិចចេហរបត្ិបត្ថិការពាណិជជក្មម វនិសិោរ  និងឧេាហក្មមេរមាប់របសទ្េក្ាំពុង
អភិវឌណន៍ និង៤ ដខសរចវា ក់្ពាណិជជក្មមក្េិក្មម សរកាមរសរមាងសាធារណរដឌរបជាមានិត្ចិន តាមរបព័នន
អនឡាញ ជូនមហ្វនថីរាជការននរក្េួងពាណិជជក្មម 

 បានសរៀបចាំផសពវផាយវរគបណថុ ុះបណាថ ល េថីព ី“Specialized Training Programme for Asian Countries 

https://elearning.ttri.info/
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On Select Issues for Forthcoming WTO Ministerial Conference” សរកាមរសរមាង “India 
Technical and Economic Coorperation (ITEC)” តាមរបព័ននអនឡាញ  

 បានសរៀបចាំផសពវផាយពីវរគបណថុ ុះបណាថ លេថពីី “េហរបត្ិបត្ថកិារបសចចក្សទ្េ នងិសេដឌក្ិចចឥណាឍ ” 
សរកាមរសរមាង “Prestigious India Institutes” តាមរបព័ននអនឡាញ។ 

៨. រកុមហ៊ុនង្រ្ហគនីដររដ 7 
ជារក្ុមហ ុនសរកាមអាណាពាបាលបសចចក្សទ្េរក្េួងពាណិជជក្មម ដដលមានត្ួនទ្ី និងេក្មមភាពក្បុងការ

អនុវត្ថការងារ អាជីវក្មម ផលិត្ផលសេផៀង និងមាូបអាហារក្បុងសោលសៅរក្ាសេទរភាពទ្ីផារ រមួចាំដណក្ក្បុងការនាំ
សចញ/នាំចូល សេផៀង និងររប់ររងេនបិ្ិសេផៀងសរត្ៀមបរមុង ជាយុទ្នសាហ្វេថរបេ់រាជរដ្ឋឌ ភិបាល។                
លទ្នផលការងារមានដូចត្សៅ៖ 
 ក. លទ្ធផលការងារសដរមចបាន ១០ខែ កនងុឆ្ន ាំ ២០២១ 
 - េរុបចាំណូលចាំនួន =                  ៧ ៨៨១ ២៤០៧៧៣៛ 
 - េរុបចាំណាយចាំននួ =                 ៥ ៣១៣ ៨៦០ ៥១៧៛ 
 - េរុបចាំសណញពិត្ចាំនួន = ២ ៥៦៧ ៣៨០ ២៥៦៛ 
 ែ. ខផនការហរិញ្ញកិចចប៉ាន់សាម នឆ្ន ាំ២០២២ 
 - ផលចាំណូល   =   ១៦ ៥១៧ ៣៧៤ ០០០៛ 
 - បនធុក្ចាំណាយ   =   ១៤ ៦៨២ ៧៧១ ០០០៛ 
 - លទ្នផលបង់មុន   =   ១ ៥១៧ ៣៧៤ ០០០៛ 
 - ពននសលីរបាក់្ចាំណាយ   =   ៣៦៦ ៩២០ ៦០០៛ 
 - លទ្នផលចាំសណញពិត្   =   ១ ៤៦៧ ៦៨២ ៤០០៛ 
 គ. ការងារអាជីវកមម នងិវិនិដោគ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

 លទ្នផលរបមូលទ្ញិ 
 សលីមុខទ្ាំនិញអងករ ៖ 

   - ទ្ិញចូលរយៈសពល ១១ដខ ២០២១  = ៣ ៤៦៣សតាន 
   - បា ន់សាម នទ្ញិចូល ដខ្បូ ២០២១            =    ១ ៨០០សតាន 
        េរបុអនុវត្ឋឆ្ប ាំ ២០២១  = ៥ ២៦៣សតាន 

  លទ្នផលលក់្សចញ 
 សលីមុខទ្ាំនិញអងករ ៖ 

   - លក់្សចញរយៈសពល១១ដខ ២០២១ =    ៣ ៤៦០,១៤០សតាន 
   - បា ន់សាម នលក់្សចញ ដខ្បូ ២០២១ = ១ ៨០០សតាន 
        េរបុអនុវត្ឋឆ្ប ាំ ២០២១ =   ៥ ២៦០,១៤០សតាន 
 ឃ. ការងាររគប់រគងសននិធ្ិដសបៀងបរមងុរាជរដ្ឋឋ ភិបាល(អងារ) 

 សាទ នភាពេឋុក្សរត្ៀមរបេ់រាជរដ្ឋឌ ភិបាលឆ្ប ាំ ២០២១ រមួមាន ៖ 
-  េឋុក្សដីមរោនលៃទ្១ី ដខមក្រា ឆ្ប ាំ២០២១ =   ១៦ ៨២៥,៨៣៣សតាន 
-  បញ្ចូ លេឋុក្ក្បុងរោឆ្ប ាំ២០២១ =       ១ ១៦១,៤០០សតាន 
-  បសញ្ចញេឋុក្សរបីរបាេ់ក្បុងរោឆ្ប ាំ២០២១   =       ៥ ២៥៥,៦០៦សតាន 
-  េឋុក្ចុងរោឆ្ប ាំ២០២១ =   ១២ ៧៣១,៦៦៧សតាន 

                                                           
7 របភព៖ រកុ្មហ ុន ហ្វហគនីសរត្ដ  
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  (ក្បុងសនុះមានអងករ IR35% =៦ ០៦៥,២៧៤សតាន,  អងករ ៥៤៥១ = ៦ ៦៦៦,៣៩៣សតាន) 
 សាទ នភាពបចចុបផនបបរមិាណេថុក្សរត្ៀមបងវលិអបផបរមា េរមាប់សរត្ៀមជួយអនថរារមន៍ក្បុងយុទ្ននការ

របយុទ្នរបឆ្ាំងជាំងកូឺ្វដី-១៩  
 - អងករ ចាំនួន  = ៤ ៩៩៤ សតាន 

 - ទ្ឹក្េុទ្នអរុណា ចាំនួន  = ៥០ ០០០ សក្េ 
 - ទ្ឹក្េុទ្នវតីាល់ ចាំនួន  = ៥០ ០០០ សក្េ  
 - មីជាត្ ិ ចាំនួន  = ២០ ០០០ សក្េ  
 - ទ្ឹក្រត្ ី ចាំនួន  =១៥០ ០០០ ដប  
 - ទ្ឹក្េុីអុីវ ចាំនួន  =១៥០ ០០០ ដប   
 ង. ការងារដផសងៗ 

 សាងេង់របងការពារដី-ឃាល ាំងរពុះសនរត្រពុះរបដវង ២៦០ដម រត្ េទិត្សៅរេុក្រពុះសនរត្រពុះសខត្ថបនធ យមានជ័យ  
 េហការជាមយួអនថររក្េងួចុុះស្វីការសដ្ឋុះរសាយបញ្ញា ដី្ លីរបេ់រក្ុមហ ុន ដដលមានវវិាទ្ជាមួយរបជាពលរដឌ

សៅសខត្ថរពុះេហីនុបានចប់រចួរាល់ជាសាទ ពរ នងិក្ាំពុងបនថសដ្ឋុះរសាយបញ្ច ប់ក្រណីដី្លីជាមួយរបជាពលរដឌ
ដដលបានតាាំងទ្លីាំសៅ និងរេ់សៅសលីដ-ីឃាល ាំងរបេ់រក្ុមហ ុនេទិត្សៅរេុក្រពុះសនរត្រពុះ សខត្ថបនធ យមានជ័យ 

 បញ្ច ប់ការងារស្វីបលង់េមាគ ល់េទិ្និកាន់កាប់ដ-ីឃាល ាំងសៅរេុក្លមសោល ជាមួយមនធីរសរៀបចាំដដនដ ីនរររូបនីយក្មម 
និងេាំណង់ សខត្ថបាត់្ដាំបង  

 ចូលរមួក្ចិចរបជុាំអនថររក្េួង ពាក់្ព័ននការសរត្ៀមសរៀបចាំក្ចិចរបជុាំសលីក្ទ្ី២ ននរក្ុមកាងារជាន់ខពេ់ក្មពុជា-                   
រុេសសីដីមផជីាំរុញរសរមាងវនិិសោរអាទ្ិភាពរមួក្មពុជា-រុេស ីសៅទ្ីេថីការរក្េួងពាណិជជក្មម 

 ចូលរមួក្ចិចរបជុាំ Kick off េថីពផីលប ុះពាល់សដ្ឋយសារទ្កឹ្ជាំនន់ សៅរក្េួងសេដឌក្ិចច និងហរិញ្ដវត្ទុ 
 ចូលរមួេិក្ាសរៀបចាំរសរមាងជាំរុញផលិត្ក្មមរេូវ និងការនាំសចញអងករក្បុងរក្បខណឍ ឥណទនេមផទន

េហរបត្ិបត្ថិការពីសាធារណរដឌរបជាមានិត្ចិន ដដលដឹក្នាំការងាររសរមាងសដ្ឋយរក្េួងសេដឌក្ិចចនិងហរិញ្ដវត្ទុ 
 បានបសញ្ចញេថុក្េនបិ្ិសេផៀងសរត្ៀមបរមងុរបេ់រាជរដ្ឋឌ ភិបាលដចក្ជូនរបជាពលរដឌ ក្បុងអាំឡុងសពលស្វីចតាថ

ឡេ័ីក្របេ់ពលក្រ និងរបជាពលរដឌដដលរងសរោុះសដ្ឋយសារទ្ឹក្ជាំនន់សៅតាមបណាថ សខត្ថជាប់រពាំដដននល 
 ចូលរមួរបជុាំ េថីពកី្មមវ ិ្ ីសរៀបចាំដបងដចក្ជាំនយួេងគមជាមួយរក្េួងសេដឌក្ិចច និងហរិញ្ដវត្ទុ តាមរបព័ននវសីដអូ  
 ចុុះស្វីការរបរល់ - ទ្ទ្ួល ដឃីាល ាំងអក្សរ”ក្” ជាមួយមនធីរពាណិជជក្មមសខត្ថតាដក្វ  
 ចូលរមួពិ្ ីរបរល់-ទ្ទ្ួល ម ី មា េ់ និងដផលសមៀន ជូនក្ងសោ្ពលសខមរភូមនិធ នងិក្ងនររបាលជាត្ ិ

ដដលឈរសជងីសៅតាមដខសបនធ ត់្រពាំដដន សៅសរាងចរក្ ដម ន សារុន។ 
៩. ការងារដយនឌ័រ 8 
 ក. ការដរៀបចាំសកិាា សាលា នងិកិចចរបជុាំដផសងៗ 

ក្បុងឆ្ប ាំ២០២១ រក្មុការងារសយនឌ័ររក្េួងពាណិជជក្មម បានសរៀបចាំេិកាខ សាោចាំនួន ២សលីក្ សរៀបចាំក្ិចច
របជុាំនផធក្បុងចាំនួន ២សលីក្ ចូលរមួក្ិចចរបជុាំននពាក់្ព័ននការងារសយនឌ័រចាំនួន ៣សលីក្ ផថល់ក្ិចចេមាា េន៍ចាំននួ ២
សលីក្ នងិចូលរមួវរគបណថុ ុះបណាថ លចាំនួន ១សលកី្ ដដលេសរមចបានលទ្នផលការងារមានដូចខ្នងសរកាម៖ 

 បានសរៀបចាំេិកាខ សាោេឋីព“ីេុខភាពផលូវចតិ្ថ និងបញ្ញា របឈមរបេ់ហ្វេថកី្បុងបរបិទ្កូ្វដី-១៩”ក្បុងសោល
បាំណង សដីមផពីរងងឹដល់សាម រត្ីហ្វេថី ននរក្េួងពាណិជជក្មម ដដលក្ាំពុងមានបញ្ញា របឈមមួយចាំនួន ក្បុង
អាំឡុងសពល ននការរកី្រាលដ្ឋលននជាំងឺកូ្វដី-១៩ របរពឹត្ថសៅននលៃទ្២ី៤ ដខមិលុន ឆ្ប ាំ២០២១ សរកាម    
អ្ិបត្ីភាព សោក្ជាំទវ ចម នមិមល រដឌសលខ្ន្កិារ រក្េងួពាណិជជក្មម  ដដលមានេមាេភាពចូលរមួពី

                                                           
8 របភព៖ រក្មុការងារសយនឌរ័រក្េងួពាណិជជក្មម  
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អនុរដឌសលខ្ន្ិការ អោគ ្ិការ ថ្នប ក់្ដឹក្នាំ េមាជិក្រក្មុការងារសយនឌ័រ រពមទាំងមហ្វនថីជាហ្វេថីសផសងសទ្ៀត្េរុប 
៩០រូប (ក្បុងសនុះមានហ្វេថី ៩០ភាររយ)។ ជាលទ្នផលេិកាខ កាមបានទ្ទ្ួលនូវចាំសណុះដឹង និងបទ្ពិសសា្ន៍
ជាសរចីនទក់្ទ្ងនងឹេុខភាពផលូវចិត្ថ នងិដផបក្េត្ិអារមមណ៍ ក្បុងសាទ នភាពននការរកី្រាលដ្ឋលននជាំងឺកូ្វដី-១៩ 

 បានសរៀបចាំេិកាខ សាោេថីពី “េមភាពសយនឌ័រក្បុងវេ័ិយពាណិជជក្មម”    ក្បុងសោលបាំណងឱ្យមហ្វនថីរាជការ
រក្េួងពាណិជជក្មម បានយល់ដឹងពីសោលរាំនិត្សយនឌ័រ ទ្ាំនក់្ទ្ាំនងអាំណាច ការបហ្វញ្ញជ បសយនឌ័រ និង
ការងារពាក់្ព័នននឹងការអនុវត្ថអនុេញ្ញដ េុ-ីដ ដដលបានរបរពឹត្ថសៅសៅនលៃទ្១ី៥ ដខវចិឆកិា ឆ្ប ាំ២០២១ 
សរកាមអ្ិបត្ីភាព សោក្ជាំទវ ចម នមិមល រដឌសលខ្ន្កិារ រក្េងួពាណិជជក្មម  ដដលមានេមាេភាពចូល
រមួពអីនុរដឌសលខ្ន្ិការ អោគ ្ិការ ថ្នប ក់្ដកឹ្នាំ េមាជិក្រក្ុមការងារសយនឌ័រ រពមទាំងមហ្វនថីជាហ្វេថីសផសង
សទ្ៀត្េរុប ៩០រូប (ក្បុងសនុះមានហ្វេថី ៩៥ភាររយ)។ លទ្នផលននេកិាខ សាោ េកិាខ កាមបានទ្ទ្ួលនូវ
ចាំសណុះដឹងដផបក្ េមភាពសយនឌ័រ ទ្ាំនក់្ទ្ាំនងអាំណាច ការបហ្វញ្ញជ បសយនឌ័រ និងការអនុវត្ថអនុេញ្ញដ េុ-ីដ
នលៃទ្ី២៧ ដខឧេភា ឆ្ប ាំ២០២១ រក្ុមការងារសយនឌ័រ    បានសរៀបចាំក្ិចចរបជុាំនផធក្បុង  េថីពីវឌណនភាពការងារ 
សយនឌ័ររបេ់រក្េួង ដឹក្នាំសដ្ឋយ សោក្ជាំទវ ចម នមិមល រដឌសលខ្ន្កិារ និងជារបធានរក្ុមការងារសយនឌ័រ 
រក្េួងពាណិជជក្មម តាមរបព័ននវសីដអូ Zoom ដដលមានេមាេភាព ចូលរមួេរុបមានចាំននួ ៥៥រូប  

 នលៃទ្ី១ ដខតុ្ោ ២០២១ រក្ុមការងារសយនឌ័រ    បានសរៀបចាំក្ចិចរបជុាំ  សដីមផបូីក្េរបុលទ្នផលការងារ សយនឌ័រ
រយៈសពល៩ដខឆ្ប ាំ២០២១ និងដផនការេក្មមភាពបនថ ដឹក្នាំសដ្ឋយ សោក្ជាំទវ ចម នមិមល រដឌសលខ្ន្កិារ 
និងជារបធានរក្ុមការងារសយនឌ័ររក្េងួពាណិជជក្មម តាមរបព័ននវសីដអូ េមាេភាពចូលរមួេរុប៥៥រូប
នលៃទ្២ី៩ ដខក្ក្កដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០២១ រក្ុមការងារសយនឌ័រ បានចូលរមួក្ិចចរបជុាំរណៈក្មាម ្កិារេរមបេរមួល 
(JCC)សលីក្ទ្ី៤ របេ់រសរមាងបហ្វញ្ញជ បសយនឌ័រ សដមីផបីសងកនីភាពអង់អាចដផបក្សេដឌក្ិចចដល់ហ្វេថី(PGM-WEE) 
តាមរបព័ននវសីដអូ សរកាមអ្ិបត្ីភាព ដលាកជាំទាវកិរិតបណឌិ រ អុឹង កនាថ ផាវី រដឌមហ្វនថីរក្េួងក្ិចចការនរ ី

 នលៃទ្១ី៥ ដខក្ញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០២១ រក្ុមការងារសយនឌ័រ បានចូលរមួក្ចិចរបជុាំ េឋីពីរក្មុការងារបសចចក្សទ្េ      
សយនឌ័រ (TWG-G) សដីមផពីិនិត្យសលីវឌណនភាពរនលឹុះៗ និងទ្ិេសៅបនថ ក្បុងការសលីក្ក្មពេ់េមភាពសយនឌ័រ 
និងការបសងកីនភាពអង់អាចដល់ហ្វេថីសៅក្មពុជា តាមរយៈរបព័ននវសីដអូ Zoom Meeting សរកាមអ្ិបត្ីភាព 
ដលាកជាំទាវកិរិតបណឌិ រ អុឹង កនាថ ផាវី  រដឌមហ្វនថីរក្េួងក្ិចចការនរ ី

 នលៃទ្១ី៦ ដខក្ញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០២១ រក្មុការងារសយនឌ័រ បានចូលរមួក្ចិចរបជុាំ េឋីពកី្ិចចពិភាក្ាអាំពីសាទ នភាព
ភារោភរបជាសាហ្វេថ និងភារោភសយនឌ័រសៅក្មពុជា តាមរយៈរបព័ននវសីដអូ Zoom Meeting សរកាម
អ្ិបត្ភីាព ឯក្ឧត្ថមបណឍិ ត្ ប ូច ប ុណាត ក់្ រដឌសលខ្ន្កិារ រក្េួងដផនការ 

 នលៃទ្២ី១ ដខក្ញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០២១ សោក្ជាំទវ ចម នមិមល រដឌសលខ្ន្កិារ និងជារបធានរក្ុមការងារសយនឌ័រ 
 អមសដ្ឋយេមាជកិ្ននរក្ុមការងារបហ្វញ្ញជ បសយនឌ័ររក្េងួពាណិជជក្មម បានផថល់ក្ិចចេមាា េន៍ េថីព ី
ដាំសណីរការននការសរៀបចាំអនុវត្ថ ការរត្ួត្ពិនិត្យ និងវាយត្នមលដផនការយុទ្នសាហ្វេថបហ្វញ្ញជ បសយនឌ័រក្បុងវេ័ិយ 
ពាណិជជក្មម ជាមួយេមាជកិ្រសរមាងបហ្វញ្ញជ បសយនឌ័រ សដីមផបីសងកីនភាពអង់អាចដផបក្សេដឌក្ិចចដល់ហ្វេថ ី
(PGM-WEE) របេ់រក្េងួក្ិចចការនរ ី  

 នលៃទ្ី២៩ ដខក្ញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០២១ សោក្ជាំទវ សេរ ី បូរាសពរជ អនុរដឌសលខ្ន្កិារ និងជាអនុរបធានរក្ុម
ការងារសយនឌ័ររក្េួងពាណិជជក្មម ត្ាំណាង សោក្ជាំទវ ចម នមិមល អមសដ្ឋយេមាជកិ្ននរក្ុមការងារ
បហ្វញ្ញជ បសយនឌ័ររក្េួងពាណិជជក្មម បានផថល់ក្ិចចេមាា េន៍សលីការងារពាក់្ព័ននអាំពីផលប ុះពាល់មក្សលី  
សយនឌ័រ តាមរយៈរបព័ននវសីដអូ Zoom Meeting ជាមួយរក្មុការងារបសចចក្សទ្េទ្ទ្ួលបនធុក្ដផបក្សយនឌ័រ 
និងសេវាពាណិជជក្មម ននរក្េងួក្ិចចការងារនរ ី

 នលៃទ្ី៣ ដល់នលៃទ្ី៤ ដខវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០២១ រក្មុការងារសយនឌ័រ បានចូលរមួបណថុ ុះបណាថ លេថីពី ការសលីក្
ក្មពេ់េមភាពសយនឌ័រ និងបរោិបនបពិការភាព តាមរបព័ននវសីដអូ សរៀបចាំសឡងីសដ្ឋយរក្េួងក្ិចចការនរ ី។  
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 ែ. សកមមភាពដផសងៗរបសរ់កុមដលខ្នធ្កិារដ្ឋឋ នការងារដយនឌ័រ 
 ពីនលៃទ្ី២០ ដខសមសា ដល់នលៃទ្ី៥ ដខឧេភា ឆ្ប ាំ២០២១ សោក្ជាំទវ តាាំង េុរននមាោ អោគ ្ិការ និង

ជារបធានរក្មុសលខ្ន្ិការដ្ឋឌ នការងារសយនឌ័រ បានដឹក្នាំរក្ុមការងារសយនឌ័រចូលរមួក្បុងយុទ្ននការលក់្
ផគត់្ផគង់សេផៀង និងសររឿងឧបសភារបរសិភារ ជូនរបជាពលរដឌរេ់សៅត្ាំបន់បទិ្ខធប់ នងិត្ាំបន់រក្ហម ក្បុង
ភូមិសាហ្វេថរាជធានីភបាំសពញ ដដលក្ាំពុងរងហានភ័ិយពីការឆលងរកី្រាលដ្ឋល្ៃន់្ៃរ ននជាំងកូឺ្វដី-១៩ 

 បានសរៀបចាំចងរក្ងសេៀវសៅដផនការយុទ្នសាហ្វេថបហ្វញ្ញជ បការងារសយនឌ័រ ២០២១-២០២៥  
 បានសរៀបចាំតារាងតារាងដផនការយុទ្នសាហ្វេថបហ្វញ្ញជ បសយនឌ័រ ២០២១-២០២៥ 
 បានសរៀបចាំដផនការេក្មមភាពការងារបហ្វញ្ញជ បសយនឌ័ររបចាំឆ្ប ាំ២០២១ សដ្ឋយបាំដបក្ពីដផនការយុទ្នសាហ្វេថ  

យក្មក្លមអិត្ជាដផនការេក្មមភាពរបចាំឆ្ប ាំ ២០២១-២០២៣  
 បានស្វីសេចក្ថីក្ាំណត់្ េថីពីរសបៀបរបបការងាររបេ់រក្មុសលខ្ន្ិការដ្ឋឌ នការងារសយនឌ័រ 
 រក្មុសលខ្ន្ិការដ្ឋឌ នការងារសយនឌ័របានសរៀបចាំក្ិចចរបជុាំនផធក្បុងរបេ់ខលួនចាំនួន ៤សលីក្រមួមាន៖ ក្ចិចរបជុាំ

ពិសរោុះសោបល់ដបងដចក្ត្ួនទ្ីភារក្ិចច និងក្ិចចដាំសណីរការសរៀបចាំដផនការេក្មមភាពបហ្វញ្ញជ បសយនឌ័រក្បុង
វេ័ិយពាណិជជក្មម  នងិក្ិចចរបជុាំ េថីពកីាររបមូលធាតុ្ចូល សដីមផសីរត្ៀមសរៀបចាំេិកាខ សាោចាំនួន ២សលីក្។ 

១០. ការងារអគ្គគ ធ្ិការដ្ឋឋ ន 9 
 បានចុុះស្វីអ្កិារក្ិចចផ្ទធ ល់ សៅរក្ុមហ ុនហ្វហគនីសរត្ដ ១សលកី្ សលីការងារររប់ររងរដឌបាល រណសនយយ 
និងហរិញ្ដវត្ទុ េនបិ្សិេផៀងបរមុងរដឌ ការររប់ររងបាំណុល និងបានពិនតិ្យសលីការដក្លមអអនុសាេន៍ 
ដដលបានរក្សឃញីសដ្ឋយរក្ុមអ្ិការក្ិចច/េវនក្មម ការយិបរសិចឆទ្ ឆ្ប ាំ២០១៩។  ជាលទ្នផល រក្ុមការងារ
បានេសងកត្សឃញីថ្ន មានចាំណុចបនថិចបនថួចដដលរត្ូវដក្លមអបដនទម  

 បានចុុះអ្ិការក្ិចចសដ្ឋយមិនជូនដាំណឹងមុនចាំនួន ១អងគភាព ចាំណុុះទ្ីេថកីាររក្េងួ សលីការសោរពវន័ិយ 
សពលសមា ងស្វកីារ េណាថ ប់ធាប ប់ និងេក្មមភាពអវជិជមាននន  

 បានរបជុាំតាមរបព័ននវសីដអូ Zoom ជាមួយ ៦អងគភាព រមួមាន៖ មនធីរពាណិជជក្មមសខត្ថនប លិន សខត្ថបនធ យ
មានជ័យ សខត្ថឧត្ថរមានជ័យ សខត្ថបាត់្ដាំបង សខត្ថនរពដវង នងិមនធីរពាណិជជក្មមសខត្ថរត្នរិរ ី 

 បានស្វីអ្កិារក្ិចចតាមរយៈការពិនិត្យ សលីរបាយការណ៍ដក្លមអតាមអនុសាេន៍របេ់របត្ិភូអ្ិការក្ិចច/
េវនក្មមឆ្ប ាំ២០២០ ពីរក្េងួសេដឌក្ចិច នងិហរិញ្ដវត្ទុ រក្េួងទ្ាំនក់្ទ្ាំនងជាមយួរដឌេភា-រពឹទ្នេភា និង
អ្ិការក្ិចច អាជាញ ្រេវនក្មមជាត្ិ និងេវនក្មមនផធក្បុងននរក្េួងពាណិជជក្មមចាំនួន ២៧អងគភាព ចាំណុច
ដដលរត្ូវបានដក្លមអមាន ១៣០ចាំណុច (ការងាររដឌបាលនិងបសចចក្សទ្េ ៤២ចាំណុច រណសនយយ និង
ហរិញ្ដវត្ទុ ២៨ចាំណុច ការររប់ររងរទ្ពយេមផត្ថិរដឌ ២៩ចាំណុច ក្ិចចលទ្នក្មមសាធារណៈ ២១ចាំណុច និង
ការផថល់សេវាសាធារណៈ ១០ចាំណុច)។ អងគភាពទាំង ២៧រមួមាន៖មនធីរពាណិជជក្មមរាជធាន-ីសខត្ថ ១៨
អងគភាព (សខត្ថនប លនិ ក្ណាឋ ល តាដក្វ ក្ាំពង់េពឺ ក្ាំពង់ឆ្ប ាំង សពា ិ្៍សាត់្ សកាុះកុ្ង បាត់្ដាំបង ក្ាំពង់្ាំ 
សេៀមរាប បនធ យមានជ័យ ឧត្ថរមានជ័យ នរពដវង សាវ យសរៀង ក្ាំពង់ចម ត្ផូងឃមុ ាំ រត្នរិរ ីនិងេធឹងដរត្ង)  

 សាខ្នអរគនយក្ដ្ឋឌ ន ក្.ប.ប. រាជធាន-ីសខត្ថ  ៤អងគភាព (សខត្ថក្ណាឋ ល ក្ាំពង់េព ឺនប លនិ នងិ
សខត្ថបាត់្ដាំបង) 

 ត្ាំណាងពាណិជជក្មមរបចាំត្ាំបន់សេដឌក្ចិចពិសេេ ២អងគភាព (ត្ាំបន់សេដឌក្ចិចពិសេេភបាំសពញ 
និងត្ាំបន់ សេដឌក្ិចចពិសេេសបា យដប ត្-អូរនង)  

 បានស្វីការសដ្ឋុះរសាយចប់ជាសាទ ពរនូវ ក្រណីវវិាទ្របេ់សោក្អនុរបធានមនធីរពាណិជជក្មមសខត្ថបាត់្ដាំបង 
                                                           
9 របភព៖ អោគ ្ិការដ្ឋឌ ន 
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សដ្ឋយបានបញ្ជូ នសោក្អនុរបធានមនធីរឱ្យរត្ឡប់សៅបាំសពញការងារសៅអងគភាពសដីមវញិ  
 បានចុុះពិនិត្យសដ្ឋុះរសាយវវិាទ្ដី្លីរបេ់មនធីរពាណិជជក្មមសខត្ថក្ណាថ លចាំននួ ២ក្រណី ចប់ជាសាទ ពរសដ្ឋយ
បានសរៀបចាំដជូីនរបជាពលរដឌចាំនួន ១០ររួសារ សៅរេុក្ោវ ឯម និងបានេរមបេរមលួបញ្ឈប់ការសាង
េង់អាោរសាប ក់្ការសលីដកី្មមេិទ្នរិបេ់មនធីរ សៅរេុក្ខាច់ក្ណាថ ល  

 បានបូក្េរុបរបាយការណ៍ និងក្ាំណត់្សហតុ្ក្ិចចរបជុាំរបចាំដខ របេ់បណាថ អងគភាពសរកាមឱ្វាទ្រក្េួង          
ពាណិជជក្មម ចាំនួន ២៨អងគភាព រក្ុមហ ុនហ្វហគនីសរត្ដចាំនួន ១អងគភាព មនធីរពាណិជជក្មមរាជធានី-សខត្ថ 
២៥អងគភាព េរុបចាំនួន ៥៤អងគភាព បានចូលរមួក្ិចចរបជុាំក្បុង និងសរៅរបសទ្េ តាមរបព័ននអនឡាញ 
េរុបចាំននួ ៣៨សលីក្  

 បានសរៀបចាំវរគបណថុ ុះបណាថ លមហ្វនថីអោគ ្កិារដ្ឋឌ នចាំនួន ១០សលីក្  
 បានចូលរមួេិកាខ សាោ និងវរគបណថុ ុះបណាថ លសផសងៗ េរុបចាំនួន ៣៦សលកី្។ 

១១. ការងារសវនកមមផ្ផទកនងុ 10 

ដផអក្តាមដផនការេវនក្មមនផធក្បុងរបចាំឆ្ប ាំ២០២១ រក្េួងបានចុុះស្វេីវនក្មមេរបុចាំននួ ៣អងគភាព នងិ
ពិនិត្យ តាមដ្ឋនតាមរយៈរបាយការណ៍សឆលីយត្ប ននការអនុវត្ថដក្លមអអនុសាេន៍េវនក្មមរោមុន សៅ
មនធីរពាណិជជក្មមេរុបចាំនួន ៨អងគភាពដូចខ្នងសរកាម៖  

 អងគភាពថ្នប ក់្ក្ណាថ ល: បានចុុះស្វីេវនក្មម និងពិនិត្យតាមដ្ឋនននការអនុវត្ថដក្លមអអនុសាេន៍េវនក្មម
រោមុនបានចាំនួន ៣អងគភាព ចាំណុុះអរគនយក្ដ្ឋឌ នពាណិជជក្មមក្បុងរបសទ្េរមួមាន៖ ១.នយក្ដ្ឋឌ ន                 
នីត្ិក្មម ២.នយក្ដ្ឋឌ នអភិវឌណន៍វេ័ិយឯក្ជន និង៣.នយក្ដ្ឋឌ នដផនការ េទតិ្ិ និងព័ត៌្មានពាណិជជក្មម 

 អងគភាពថ្នប ក់្មូលដ្ឋឌ ន: បានពិនិត្យតាមដ្ឋន តាមរយៈរបាយការណ៍សឆលីយត្ប ននការអនុវត្ថដក្លមអ                
អនុសាេន៍េវនក្មមរោមុន សៅមនធីរពាណិជជក្មមចាំនួន ៨អងគភាពរមួមាន៖ ១.មនធីរពាណិជជក្មមសខត្ថ
ត្ផូងឃមុ ាំ ២.ក្ណាថ ល ៣.បនធ យមានជ័យ ៤.សពា ិ្៍សាត់្ ៥.ក្ាំពង់ចម ៦.បាត់្ដាំបង ៧.ក្ាំពង់ឆ្ប ាំង និង     
៨.សខត្ថតាដក្វ  ដដលបានសឆលីយត្ប និងអនុវត្ថនូវអនុសាេន៍រោមុនបានសពញសលញរួរជាទ្ីសមាទ្នៈ។  

១២. សកមមភាពការងារមនទីរពាណិជជកមមរាជធានី ដែរត 
 សចញលិខតិ្អនុញ្ញដ ត្របក្បអាជីវក្មម សេវាក្មម ពាណិជជក្មមបានចាំនួន ០ សៅតាមបណាថ រាជធានី-សខត្ថទាំង២៥ 
 សចញលិខតិ្អនុញ្ញដ ត្របក្បអាជីវក្មម សេវាក្មម ពាណិជជក្មមបាន ៣ ១១២ តាមរយៈការោិល័យរចក្

សចញ ចូលដត្មួយ សៅតាមរក្ងុ-រេុក្ ខណឍ សោលសៅ 
 សចញលិខិត្អនុញ្ញដ ត្របក្បអាជីវក្មមសររឿងអលងាក  សោហៈធាតុ្ និងត្ផូងលមមានត្ាំនលមាន េរុប៣០ចាប់ 
 ផថល់ការរបកឹ្ាជួយេរមួលដល់ពាណិជជក្រ អាជីវក្រដដលមានបាំណងចង់បសងកីត្អាជីវក្មម ការចុុះបញ្ជ ី
ពាណិជជក្មម េហរោេ រក្មុហ ុន ចុុះបញ្ជ ីមា ក្ នងិេុាំវញិ្ញដ បនបរត្បញ្ញជ ក់្សដមីក្ាំសណីត្ទ្ាំនិញ សដីមផបីងក       
លក្ខណៈងាយរេួលដល់ការរបក្បអាជីវក្មម 

 ផសពវផាយដណនាំពីត្រមូវការទ្ផីារ  ពិសេេចាំសពាុះទ្ាំនិញក្េិផលដដលជាត្រមូវការក្បុងរេកុ្ នងិទ្ីផារអនថរ
ជាត្ិ សដីមផតី្រមង់ទ្េិឱ្យក្េកិ្រអាចេសរមចចិត្ថស្វកីារដ្ឋាំដុុះបានរត្មឹរត្វូសជៀេវាងការធាល ក់្នលល នងិក្ក្េធុះ។ 

១៣. រកុមការងាររាជរដ្ឋឋ ភិបាលចុះមលូដ្ឋឋ ន រាជធានី ដែរត   
សដីមផតីាមដ្ឋនរត្ួត្ពិនិត្យ និងោាំរទ្ការអនុវត្ថក្មមវ ិ្ នីសោបាយ នងិយុទ្នសាហ្វេថចតុ្សកាណដាំណាក់្កាល

ទ្ី៤ របេ់រាជរដ្ឋឌ ភិបាល តាមរយៈការជួបរបារេ័យផ្ទធ ល់ជាមួយរបជាពលរដឌ មហ្វនថីរក្េួងពាណិជជក្មម ចប់ពថី្នប ក់្
អរគនយក្រងសឡងីសៅបានចូលរមួ េក្មមភាពរក្ុមការងាររាជរដ្ឋឌ ភិបាល ចុុះមូលដ្ឋឌ ន រាជធានី  សខត្ថ  រក្ងុ រេុក្ 
                                                           
10 របភព៖ នយក្ដ្ឋឌ នេវនក្មមនផធក្បុង  



 

របាយការណ៍បូកសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០២១ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០២២  46 

ខណឍ  តាមសោលសៅសរៀងៗខលួន សៅទូ្ទាំងរបសទ្េរបក្បសដ្ឋយរបេទិ្នភាព និងទ្ទ្ួលខុេរត្ូវខពេ់។  
កាលពីសដមីឆ្ប ាំ២០២១សនុះ ឯក្ឧត្ថម សោក្ជាំទវ សោក្ សោក្រេីដដលជារបធាន អនុរបធាន ឬ

េមាជិក្រក្ុមការងារនីមួយៗ បានចូលរមួក្បុងសវទ្កិាសាធារណៈ សដីមផពីិភាក្ា បាំភលឺ នងិផសពវផាយ ជូនដល់របជា
ពលរដឌឱ្យបានរជួត្រជាប នូវក្មមវ ិ្ ីនសោបាយរបេ់រាជរដ្ឋឌ ភិបាលបញ្ញា លមីៗទក់្ទ្ងនឹងេទិរភាពនសោបាយេនថិេុខ 
េណាថ ប់ធាប ប់េងគម យុទ្នសាហ្វេថពាណិជជក្មម សដីមផសីលីក្ក្មពេ់ជីវភាពរបជាពលរដឌ និងការចូលរមួសដ្ឋុះរសាយ
េាំណូមពរ និងក្ងវល់សផសងៗ។ ប ុដនថបនធ ប់ពីមានការផធុុះឆលងរាលដ្ឋលជាបនថបនធ ប់ននជាំងឺកូ្វដី-១៩ សពាលរ ឺ
“រពឹត្ថិការណ៍េហរមន៍ ២០ កុ្មាៈ” និងសដមីផចូីលរមួអនុវត្ថតាមវធិានការដណនាំរបេ់រក្េួងេុខ្នភិបាល           
ជាពិសេេរ ឺ៣ការពារ ៣កុ្ាំ សនុះការសរៀបចាំសវទ្កិាសាធារណៈ សដីមផពីិភាក្ា បាំភលឺ នងិផសពវផាយ ជូនដល់របជា
ពលរដឌរត្ូវបានផ្ទអ ក្សេធីរដត្ទាំងរេុង។ សទុះជាោ ងសនុះក្ថ ី ក៏្ឯក្ឧត្ថម សោក្ជាំទវ សោក្ សោក្រេីដដលជា
របធាន អនុរបធានេមាជកិ្ េមាជិការក្ុមការងារបានចូលរមួផសពវផាយ និងសដ្ឋុះរសាយបញ្ញា រមួមាន៖  

 បញ្ញា ទ្ីផារ នលលក្េិផល ការពរងឹងរុណភាព និងការជាំរុញដក្នចបស្វពីិពិ្ក្មមក្េិផលេរមាប់ទ្ផីារក្បុង
រេុក្ និងនាំសចញ ការសរបីរបាេ់យនថការទ្ីផាររពាំដដនសដីមផសីលីក្ក្មពេ់ជីវភាពពលរដឌ 

 ចូលរមួជាំរុញការអនុវត្ថ និងសដ្ឋុះរសាយបញ្ញា ទក់្ទ្ងនឹងការអនុវត្ថក្មមវ ិ្ ភូីមិ ឃុាំមានេុវត្ទិភាព ការជាំរុញ
ការផថល់សេវាសាធារណៈឱ្យមានរបេិទ្នភាព និងទន់សពលសវោ រមួទាំងការយក្ចិត្ថទុ្ក្ដ្ឋក់្ដល់េុវត្ទិភាព 
ចាំណីអាហារ សររឿងឧបសភារបរសិភារសផសងៗ ក្បុងកាលៈសទ្េដដលមានការបទិ្ខធប់ 

 ជួយឧបត្ទមាជាលវកិា និងេមាា រៈ ដល់ការសរៀបចាំមណឍ លចតាថ ឡេ័ីក្មួយចាំនួនដដលមានទ្ីតាាំង សៅតាម
សខត្ថ រក្ុង រេុក្ ខណឍ  ផសពវផាយសេចក្ថីដណនាំ និងព័ត៌្មានលមីៗទក់្ទ្ងនឹងការអនុវត្ថសោលនសោបាយ
របេ់រដ្ឋឌ ភិបាល សដីមផសីឆលីយត្បនឹងបញ្ញា ដដលសក្ីត្មានដូចជា ក្រណីបងាក រ និងទ្ប់សាក ត់្ជាំងរឺកី្រាលដ្ឋល
កូ្វដី-១៩ តាមវធិានការអនម័យ និងវធិានការរក្ាេុខភាព ការបងាក រទ្ប់សាក ត់្នូវការឆលងក្បុងេហរមន៍ 
ននជាំងឺកូ្វដី-១៩ និងការចូលរមួចក់្ថ្នប ាំការពារជាំងឺកូ្វដី-១៩ឱ្យបានររប់ចាំនួនសពញសលញ។ 
ជារមួ រក្ុមការងាររាជរដ្ឋឌ ភិបាលចុុះមូលដ្ឋឌ នរាជធានី សខត្ថរបេ់រក្េងួពាណិជជក្មម បានបាំសពញការងាររបក្ប 

សដ្ឋយការទ្ទ្ួលខុេរត្ូវសដ្ឋយបានេហការេរមបេរមួល និងបនថសដ្ឋុះរសាយបញ្ញា ននក្បុងមូលដ្ឋឌ នេាំសៅស្វីឱ្យ
របជាពលរដឌកាន់ដត្មានការសជឿទុ្ក្ចិត្ថ និងោាំរទ្ពរីាជរដ្ឋឌ ភបិាល ដដលមាន សដមតចអគគមហាដសនាបរីដរដជា 
ហ៊ុន ខសន នាយករដឋមង្រ្នតីផ្នរពះរាជាណាចរកកមពុជា ជារបមុខដឹក្នាំ។ 
១៤. ការងារដឆលើយរបសភាពការណ៍ចាំដពាះមុែ 
 ក.ការងារចាក់វ៉ាក់សាាំងបងាា រជាំងឺកវូីដ-១៩ 

ក្បុងសោលសៅចូលរមួទ្ប់សាក ត់្ការឆលងរាលដ្ឋល  នងិការសាល ប់សដ្ឋយសមសរារកូ្វដី-១៩ រក្េួងពាណិជជក្មម បាន
េហការោ ងជតិ្េបទិ្នជាមួយរក្ុមររូសពទ្យេម័ររចិត្ថននេមព័ននររូសពទ្យេហភាពេហព័ននយុវជនក្មពុជា(េ.រ.េ.េ.យ.ក្) 
ក្បុងការចក់្វា ក់្សាាំងជូនដល់មហ្វនថីរាជការ នងិបងបអូនរបជាពលរដឌក្បុងខណឍ ដេនេុខ រាជធានីភបាំសពញ រេបតាមការ
សរៀបចាំរបេ់រណៈក្មមការចាំសពាុះក្ិចចចក់្វា ក់្សាាំងកូ្វដី-១៩ ក្បុងរក្បខណឍ ទូ្ទាំងរបសទ្េ (រ.វ.ក្-១៩)  បានចាំនួន ២
សលីក្ េរបុចាំននួ ៦ ៤៦២នក់្  

 សលីក្ទ្១ី៖ ចប់ពីនលៃទ្៣ី ដល់ទ្ី៦ ដខសមសា ឆ្ប ាំ២០២១ េរមាប់មហ្វនថីរាជការសរកាមឱ្វាទ្រក្េួងពាណិជជក្មម 
 សលីក្ទ្២ី៖ ចប់ពីនលៃទ្១ី៧ ដខសមសា ឆ្ប ាំ២០២១ ដល់នលៃទ្៣ី ដខឧេភា ឆ្ប ាំ២០២១ េរមាប់មហ្វនថីរាជការ 
និងរបជាពលរដឌ ដដលរេ់សៅក្បុងខណឍ ដេនេុខ រាជធានីភបាំសពញ។  

 ែ.ការងារចុះជយួរបជាពលរដឋកនងុរាំបន់រកហម 
 បានចូលរមួរត្តួ្ពនិិត្យ នងិបសញ្ចញេថុក្េនបិ្ិសេផៀងសរត្ៀមបរមងុរបេ់រាជរដ្ឋឌ ភិបាលដចក្ជូនរបជាពលរដឌ 

ក្បុងអាំឡុងសពលស្វីចតាថ ឡេ័ីក្ពលក្រ   សៅតាមបណាថ សខត្ថជាប់រពាំដដននល និងក្បុងអាំឡុងសពលបិទ្ខធប់ភូម ិ



 

របាយការណ៍បូកសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០២១ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០២២  47 

 សាហ្វេថរាជធានីភបាំសពញ និងរក្ុងតាសមម ននសខត្ថក្ណាថ ល 
 បានេរមបេរមលួសក្ៀររវេ័ិយឯក្ជន និងសរៀបចាំេថង់លក់្ទ្ាំនិញយុទ្នសាហ្វេថ ក្បុងយុទ្ននការផគត់្ផគង់

សេផៀង និងសររឿងឧបសភារបរសិភារ  បសរមីជីវភាពរបជាពលរដឌរបចាំនលៃក្បុងត្ាំបន់រក្ហម ខណៈសពល
ដដលមានការបិទ្ខធប់ត្ាំបន់មយួចាំនួនក្បុងភូមិសាហ្វេថរាជធានីភបាំសពញ សដ្ឋយការរកី្រាលដ្ឋលននជាំងឺកូ្វដី-
១៩ សរកាយរពឹត្ថិការណ៍េហរមន៍ ២០ កុ្មាៈ 

 បានេហការេរមបេរមលួតាមសោលសៅេឋង់លក់្ទ្ាំនិញជូនរបជាពលរដឌដដលរេ់សៅក្បុងត្ាំបន់បិទ្ខធប់ 
បានចាំននួ ១១ទ្តីាាំង។ 
ក្បុងរយៈសពល ១៦នលៃ ក្បុងការេរមបេរមួលដាំសណីរការននការផគត់្ផគង់សេផៀងក្បុងត្ាំបន់បទិ្ខធប់ (ពីនលៃទ្ី២០ 

ដខសមសា ដល់នលៃទ្៥ី ដខឧេភា ឆ្ប ាំ២០២១) រក្េួងពាណិជជក្មម បានចាំណាយលវកិាេរុបអេ់របមាណ ៤៩០
ោនសរៀល េរមាប់ចាំណាយបាំសពញខ្នត្ក្បុងការលក់្ទ្ាំនញិនលលសដីមជូនរបជាពលរដឌក្បុងត្ាំបនបិទ្ខធប់។ ចាំណាយទាំង
សនុះរមួមាន៖ ចាំណាយសលីនលលជួលរលយនថ្ុន ា្ំរបចាំការេរមាប់ដឹក្ជញ្ជូ នទ្ាំនិញដបងដចក្តាមេថង់ ចាំណាយ
េរមាប់រក្ុមហ ុនដឹក្ជញ្ជូ នទ្ាំនិញជូនរបជាពលរដឌក្បុងត្ាំបន់បិទ្ខធប់ ចាំណាយសលកីារបសងកតី្ក្មមវ ិ្ លីក់្ទ្ាំនិញតាមអន
ឡាញ ចាំណាយ សលីការផគត់្ផគង់អាហារ ចាំណាយសលីការជលួេថង់ ចាំណាយទ្ញិេមាា រេុវត្ទិភាព (អាល់កុ្ល មា េ 
សរសាមនដ និងដបដ្ឋក់្អាល់កុ្ល…) និងចាំណាយសលីការខូចខ្នត្ដបក្បាក់្ជាសដមី។ 
 គ.ការងារកសាងឯកសារយទុ្ធសាង្រ្សតទាញផលរបដោជនជ៍ាអរិបរមាពីការអនវុរតកិចច 
     រពមដរពៀងពាណិជជកមមដសរ(ីFTA) 

យុទ្នសាហ្វេថទញយក្អត្ទរបសោជន៍ជាអត្បិរមាពីការអនុវត្ថក្ិចចរពមសរពៀងពាណិជជក្មមសេរ៖ី រជឺាការេិក្ា 
សដីមផជីាំរុញការនាំសចញឲ្យអេ់េកាថ នុពលនូវក្ិចចរពមសរពៀងពាណិជជក្មមសេរដីដលក្មពុជាជាហត្ទសលខី។ ការេិក្ា
សនុះរឺសផ្ទថ ត្សលីរបាាំងពននរយ និងរបាាំងមិនដមនពននរយ (េថង់ដ្ឋរ អនម័យ ភូត្ោមអនម័យ របាាំងបសចចក្សទ្េ 
បទ្បផញ្ញដ ត្ថ ិ បសចចក្សទ្េ អនុសោមភាព និងភេថុភារក្មម) ចាំសពាុះទ្ាំនិញេកាថ នុពលដដលរត្ូវស្វីការនាំសចញសៅ
របសទ្េដដលជាភារីហត្ទសលខនីនក្ិចចរពមសរពៀងពាណិជជក្មមសេរ ី េាំសៅស្វីោ ងណាសដីមផឲី្យការនាំសចញសនុះទ្ទ្លួ 
បានរបសោជន៍ជាអត្ិបរមា ។ ការេិក្ារសាវរជាវសនុះបានរក្សឃញីមា រទ្ីេននបញ្ញា េរមាប់ជាំរុញផលិត្ក្មម និង
ការនាំសចញ ចាំនួន១៥ចាំណុច ដដលរត្ូវស្វីការវភិារ និងសដ្ឋុះរសាយ។ សោលបាំណងេាំខ្នន់ៗននការេិក្ាមាន៖ 

 េិក្ាដេវងយល់ពីក្តាថ ដដលមានឥទ្និពលេាំខ្នន់ៗ សដីមផពីរងឹងេមត្ទភាពវេ័ិយពាក់្ព័នន េាំសៅទញយក្
ផលរបសោជន៍ជាអត្ិបរមាពីក្ិចចរពមសរពៀងពាណិជជក្មមសេរ ីដដលក្មពុជាជាហត្ទសលខី  

 សរជីេសរេី និងសលីក្េាំសណីអាំពីទ្ាំនិញេកាឋ នុពលេរមាប់ជាំរុញការផលិត្ និងនាំសចញ ក្បុងរយៈសពលខល ី
ម្យម និងដវង សោងតាមទ្ីផារដដលក្មពុជាទ្ទ្ួលបាន  

 វភិារពីក្តាថ ពាក់្ព័នន តាមរយៈការស្វីវភិារ SWOT សលីចាំណុចខ្នល ាំង (Strength) ចាំណុចសខាយ 
(Weakness) ឱ្កាេ (Opportunity) និងបញ្ញា រាំរាមក្ាំដហង (Threat) ននផលិត្ផល សដីមផដីេវងយល់
ពីក្តាថ ពាក់្ព័នននឹងការជាំរុញការនាំសចញបដនទម សៅកាន់ទ្ីផារសោលសៅ 

 ក្ាំណត់្ក្តាថ របឈមទាំងឡាយ និងដ្ឋក់្សចញនូវវធិានការ និងេក្មមភាពដដលរត្ូវអនុវត្ថន៍ េរមាប់រក្េួង 
សាទ ប័នពាក់្ព័នន   

 ផសពវផាយជូនសាធារណជន ្ុរជន និងដផបក្ពាក់្ព័ននទាំងអេ់ សដីមផចូីលរមួអនុវត្ថន៍លក្ខខណឍ  ននក្ិចចរពម
សរពៀងពាណិជជក្មមសេរ ីឲ្យមានរបេិទ្នភាពខពេ់។ 
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១. អគគនាយកដ្ឋឋ នដសវាពាណិជជកមម 11 

១.១. ការងារចុះបញ្ជពីាណិជជកមម  
 បនថជាំរុញការអនុម័ត្សេចក្ថីរពាងចាប់ េថីពីវសិសា្នក្មមចាប់ េថីពី“េហរោេពាណិជជក្មម” និងចាប់េថី

ពី“វធិានពាណិជជក្មម និងបញ្ជ ីពាណិជជក្មម”ពីរដឌេភា និងរពទឹ្នេភា 
 ដ្ឋក់្ឱ្យដាំសណីរការមជឈមណឍ លទ្ិនបន័យ (DATA CENTER) េរមាប់ផធុក្ព័ត៌្មានចុុះបញ្ជ ីពាណិជជក្មម 

ព័ត៌្មានការសេបីេុាំវញិ្ញដ បនបរត្របភពសដមីទ្ាំនញិ និងព័ត៌្មានសផសងៗសទ្ៀត្របេ់រក្េួងពាណិជជក្មម និង
ដ្ឋក់្ឱ្យដាំសណីរការមជឈមណឍ លទ្ិនបន័យលមីសនុះ 

 សផធរ ទ្ិនបន័យចុុះបញ្ជ ីពាណិជជក្មម សៅមជឈមណឍ លទ្ិនបន័យ (DATA CENTER) 
 ការអភិវឌណរបព័ននេវ័យរបវត្ថក្មមេរមាប់ការផថល់លិខិត្អនុញ្ញដ ត្ និងអាជាញ បណតពាណិជជក្មមតាមរបព័នន 

សអឡចិរត្ូនកិ្ 
 អភិវឌណន៍របព័ននេវ័យរបវត្ថក្មមេរមាប់ការចុុះបញ្ជ ីដក្ដរប សដមីផជីាំនួេរបព័ននចុុះបញ្ជ ីដក្ដរបបចចុបផនប 
 សរៀបចាំរបកាេរមួជាមួយរក្េងួនរបេណីយន៍ិងទូ្ររមនរមន៍ េថីពីរក្មេីល្ម៌វជិាជ ជីវៈ និងបទ្បផញ្ដត្ថ ិ    

េរមាប់អនថរការ ីនិងបុរគលផថល់សេវាពាណិជជក្មមតាមរបព័ននសអឡចិរត្នូិក្ 
 បនថត្ភាជ ប់របព័ននចុុះបញ្ជ ីពាណិជជក្មមរបេ់រក្េងួតាមរយៈរបព័ននថ្នប លបសចចក្វទិ្ាព័ត៌្មានវទិ្ា 
 បនថការបណថុ ុះបណាថ ល និងផសពវផាយចាប់ ក្បុងការចុុះបញ្ជ ីពាណិជជក្មម នងិការផថល់លិខិត្អនុញ្ញដ ត្ ឬ

អាជាញ បណតពាណិជជក្មមតាមរបព័ននសអឡចិរត្ូនិក្ 
 ជាំរុញការផថល់លិខតិ្អនុញ្ញដ ត្ និងអាជាញ បណតពាណិជជក្មមតាមរបព័ននសអឡចិរត្នូិក្។ 

១.២. ការងារកមមសទិ្ធិបញ្ញញ   
 ដ្ឋក់្ឱ្យដាំសណីរការរបព័ននររប់ររងការចុុះបញ្ជ ីមា ក្ IPAS ជាំនន់ទ្៤ី និងបនថសលីក្ក្មពេ់ការចុុះបញ្ជ ីមា ក្

តាមរបព័ននេវ័យរបវត្ថក្មម ដដលអនុញ្ញដ ត្ឱ្យបង់របាក់្ចុុះបញ្ជ ីមា ក្តាមរបព័ននអនឡាញសពញសលញ  
 ដ្ឋក់្ឱ្យដាំសណីរការរបព័ននេវ័យរបវត្ថ េរមាប់ការដ្ឋក់្ពាក្យការចុុះបញ្ជ ីមា ក្ជាលក្ខណៈអនថរជាត្ិ សៅ   

រពុះរាជាណាចរក្ក្មពុជា (Madrid e-Filing) 
 បញ្ច ប់សេចក្ឋីរពាងចាប់ េឋីព ីការេមាៃ ត់្ពាណិជជក្មម និងព័ត៌្មានមនិបងាា ញ   
 បញ្ច ប់សេចក្ថីរពាងអនុរក្តឹ្យ េថីពី នតី្ិវ ិ្ ីរដឌបាលននការអនុវត្ថចាប់ក្មមេិទ្ិនបញ្ញដ  
 បនថរត្ួត្ពិនិត្យ និងវាយត្នមលការអនុវត្ថដផនការរបេ់រណៈក្មាម ្ិការជាត្ិររប់ររងក្មមេិទ្និបញ្ញដ  ឆ្ប ាំ

២០២១-២០២៣ 
 សរៀបចាំទ្ិវាក្មមេិទ្និបញ្ញដ ពិភពសោក្ នងិរពឹត្ថិការណ៍ក្មមេទិ្នបិញ្ញដ សៅនលៃទ្២ី៦ ដខសមសា ឆ្ប ាំ២០២២ 
 បនថេិក្ាសលីលទ្នភាព និងអត្ទរបសោជន៍ចូលជាេមាជិក្ក្ិចចរពមសរពៀង អនុេញ្ញដ  ឬេននិេញ្ញដ អនថរជាត្ិ 

សផសងសទ្ៀត្ពាក់្ព័នននឹងក្មមេទិ្និបញ្ញដ  
 ចុុះបញ្ជ ីមា ក្េមាគ ល់ភូមិសាហ្វេថទ្ាំនិញ“អាំបិល និងផ្ទក អាំបិលក្ាំពត្” “បងកងតាដក្វ” នងិ “ទ្កឹ្រត្ីក្ាំពត្-ដក្ប” 
 ចុុះបញ្ជ ីមា ក្េមូហភាព “រក្ចូសពា ិ្៍សាត់្” “ចមាល ក់្របាក់្ សាព ន់សខត្ថក្ណាថ ល” និង “នាំបញ្ចុ ក្សេៀមរាប” 
 បនថេហការជាមួយនដរូអភិវឌណន៍នន ក្បុងការសលកី្ក្មពេ់ និងក្សាងសក្រ ថ ិ៍សឈ្លម ុះមា ក្េរមាប់ទ្ាំនញិ

េកាថ នុពល ដូចជា ទ្កឹ្ឃមុ ាំនរពមណឍ លរិរ ីអាំបលិនិងផ្ទក អាំបលិក្ាំពត្ អាំបុក្ក្ាំពង់្ាំ រក្ចូសពា ិ្៍សាត់្ ចមាល ក់្
របាក់្ សាព ន់សខត្ថក្ណាថ ល និងនាំបញ្ចុ ក្សេៀមរាប 

                                                           
11 របភព ៖ អរគនយក្ដ្ឋឌ នសេវាពាណិជជក្មម  
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 សរៀបចាំពិ្េីសមាព ្មា ក្េមាគ ល់ភូមសិាហ្វេថទ្ាំនិញ ទ្កឹ្ឃមុ ាំនរពមណឍ លរិរ ីនិងមា ក្េមូហភាព អាំបុក្ក្ាំពង់្ាំ 
 បនថអនុវត្ថរសរមាងថ្នប ក់្ត្ាំបន់(AFD) េថីពី ការសលកី្ក្មពេ់ និងការទ្ទ្លួសាគ ល់មា ក្េមាគ ល់ភូមសិាហ្វេថ

ទ្ាំនិញ េរមាប់របសទ្េក្មពុជា ឡាវ និងមីោ ន់មា  ឆ្ប ាំ២០១៩-២០២២ 
 បនថសលីក្ក្មពេ់ចាំសណុះដងឹសាធារណៈ បសងកីនេមត្ទភាពមហ្វនថី និងមហ្វនថីអនុវត្ថចាប់ដផបក្ក្មមេិទ្នបិញ្ញដ  

និងសាធារណជនទូ្សៅ រពមទាំងបញ្ចូ លសៅក្បុងក្មមវ ិ្ ីេិក្ាសៅតាមររឹុះសាទ នអប់រ ាំតាមរាជធានី សខត្ថ រក្ុង 
 បនថសរៀបចាំវរគបណថុ ុះបណាថ លភាប ក់្ងារត្ាំណាងរេបចាប់ននមាច េ់មា ក្។ 

១.៣. នាយកដ្ឋឋ ននាាំដចញ នាាំចលូ 
 បនថសរៀបចាំក្មមវ ិ្ ី និងវរគបណថុ ុះបណាថ ល ដល់អបក្ត្ាំណាងរេបចាប់ក្បុងការសេបីេុាំឯក្សារនាំសចញ-នាំចូល 

សៅរក្េួងពាណិជជក្មម 
 បនថផសពវផាយេថីព ីវធិានសដមីក្ាំសណីត្ទ្ាំនិញ 
 បនថេហការចូលរមួចុុះអសងកត្សដីមក្ាំសណីត្ទ្ាំនិញជាមួយរយ/រក្ុមការងារ ចុុះអសងកត្ននននរបសទ្េផថល់ 

ភាពអនុសរោុះពាណិជជក្មម 
 បនថចូលរមួអនុវត្ថនូវេវ័យបញ្ញជ ក់្សដីមក្ាំសណីត្ទ្ាំនិញទូ្ទាំងអាសា ន(ASEAN-Wide Self-Certification AWSC) 
 បនថសរៀបចាំបដនទម CO ទ្រមង់សផសងៗសទ្ៀត្រេបតាមវធិានសដមីក្ាំសណីត្ទ្ាំនញិ ននរបសទ្េនាំចូល ក្បុងរបព័នន

េវ័យរបវត្ថក្មម 
 បនថអនុវត្ថរបព័ននេវ័យរបវត្ថក្មមបញ្ញជ ក់្សដមីក្ាំសណីត្ទ្ាំនិញ (CO) ជាមួយរបព័ននអាេុីរូដ្ឋ(ASYCUDA) 

ជាមួយបណាថ របសទ្េេមាជកិ្អាសា ន 
 បនថចូលរមួអនុវត្ថជាំហានដាំបូងរបព័ននបញ្ជ រដត្មយួជាត្េិរមាប់ការសចញអាជាញ បណតនាំសចញ-នាំចូល និងវញិ្ញដ

បនបរត្រឹមប័រលរីបូសេេ សរកាមរបព័ននបញ្ជ រដត្មួយជាត្ិ(NSW) តាមរយៈសរហទ្ាំព័រ www.nsw. gov.kh 
 បនថចូលរមួក្ិចចរបជុាំរបចាំរត្មីាេ រវាងរក្មុការងាររក្េួងពាណិជជក្មម រក្ុមការងាររក្េងួការងារ នងិបណថុ ុះ 

បណាថ លវជិាជ ជីវៈ រក្មុការងារននរសរមាងសរាងចរក្កាន់ដត្របសេីរ (ILO/BFC) នងិរក្ុមការងារេមារមសរាង
ចរក្កាត់្សដរសៅក្មពុជា (GMAC) 

 បនថចូលរមួក្ិចចរបជុាំរណៈក្មមការរបឹក្ាការងារ Labor Advisory Committee (LAC) 
 បនថចូលរមួក្ិចចរបជុាំរណៈក្មមការរបឹក្ារសរមាង Project Advisory Committee (PAC) 
 បនថចូលរមួក្ិចចរបជុាំជាមួយរណៈក្មមការេរមាប់សដ្ឋុះរសាយបញ្ញា កូ្ដក្មម និងបាតុ្ក្មមសៅតាមររប់មុខេញ្ញដ  
 បនថចូលរមួរាល់ក្ចិចរបជុាំពាក់្ព័នននឹងវធិានសដីមក្ាំសណីត្ទ្ាំនិញ ដដលអនុវត្ថក្បុងត្ាំបន់ និងនដរូ 
 សរៀបចាំអភិវឌណរបព័ននសផធៀងផ្ទធ ត់្វញិ្ញដ បនបរត្សដីមក្ាំសណីត្ទ្ាំនញិ (Verification System) ជាមួយអាសា ន 
 បនថចុុះបញ្ជ ីអបក្នាំសចញសៅកាន់ទ្ីផារេហភាពអឺរ  បុ របសទ្េេវីេ ណ័រដវេ និងទ្ួររី (REX System) 
 បនថសរៀបចាំត្ភាជ ប់របព័ននេវ័យរបវត្ថក្មមវញិ្ញដ បនបរត្សដីមក្ាំសណីត្ទ្ាំនិញជាមួយ្នោរេរមាប់ទូ្ទត់្តាម

របព័ននសអឡចិរត្ូនកិ្(E-payment)។ 
១.៤. រាំណាងពាណិជជកមមរបចាាំរដឋបាលរាំបន់ដសដឋកិចចពិដសស  

 បនថផសពវផាយពីវធិានសដីមក្ាំសណីត្ទ្ាំនិញ ការសរបីរបព័នន REX (Registered Exporter System-REX)  
និងដណនាំពីដបបបទ្សេបីេុាំវញិ្ញដ បនបរត្បញ្ញជ ក់្សដមីក្ាំសណីត្ទ្ាំនិញររប់ទ្រមង់ តាមរបព័ននេវ័យរបវត្ថក្មម 

 បនថេហការ ជាមួយត្ាំណាងរក្េួង សាទ ប័នពាក់្ព័នន ចុុះស្វីអ្ិការក្ចិចសរាងចរក្ រត្ួត្ពនិិត្យការនាំចូល
វត្ទុធាតុ្សដីម និងពិនិត្យទ្ាំនិញមុនស្វីការនាំសចញ 



 

របាយការណ៍បូកសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០២១ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០២២  51 

 បនថេហការ ជាមួយត្ាំណាងរក្េួង សាទ ប័នពាក់្ព័នន សដ្ឋុះរសាយវវិាទ្ក្មមក្រ និងមាច េ់សរាងចរក្ 
 បនថផសពវផាយលិខតិ្បទ្ដ្ឋឌ នរត្ិយុត្ថដដលពាក់្ព័នននឹងការនាំសចញទ្ាំនញិ 
 បនថចូលរមួរបជុាំជាមួយត្ាំណាងរក្េួង សាទ ប័នពាក់្ព័នន សដមីផដីេវងយល់បដនទមពីដាំសណីរការននត្ាំបន់សេដឌក្ចិច 

ពិសេេ ចាប់ នតី្ិវ ិ្ ី ដបបបទ្ និងបញ្ញា សផសងៗសទ្ៀត្ 
 បនថេហការជាមួយនឹងសរាងចរក្ នងិរក្េងួ សដមីផផីថល់ឯក្សារេក្ខីក្មមសៅសពលដដលមានការសេបីេុាំ

សផធៀងផ្ទធ ត់្ភាពរត្ឹមរត្ូវននវធិានសដីមទ្ាំនិញពីរបសទ្េនាំចូល 
 បនថសចញវញិ្ញដ បនបរត្បញ្ញជ ក់្សដីមក្ាំសណីត្ទ្ាំនញិ នងិឯក្សារឧបេមព័ននជូនដល់អបក្នាំសចញ តាមការសេបីេុាំ។ 

២. អគគនាយកដ្ឋឋ នពាណិជជកមមកនងុរបដទ្ស 12 

២.១. ការងារនរីិកមម 
 សរោងបញ្ជូ នសេចក្ថីរពាងចាប់េថីពី ក្ចិចេនាពាណិជជក្មមសៅទ្ីេថីការរណៈរដឌមហ្វនថី សដីមផសីរត្ៀមពិភាក្ា

ក្រមិត្អនថររក្េងួ និងបញ្ជូ នសៅេុាំឆលងក្ិចចរបជុាំសពញអងគរណៈរដឌមហ្វនថី (ចសងអៀត្) រពមទាំងបញ្ជូ នសៅេុាំ
ការពិនិត្យ និងអនុម័ត្ពីសាទ ប័ននីត្ិបផញ្ដត្ថ ិ

 បនថពិនិត្យ និងពភិាក្ាសលីសេចក្ឋរីពាងចាប់ េឋពីីភាប ក់្ងារពាណិជជក្មម សដីមផបីញ្ជូ នសៅេុាំឆលងក្ិចចរបជុាំ
បសចចក្សទ្េសៅទ្ីេឋីការរណៈរដឌមហ្វនឋ ី

 ពិនិត្យលទ្នភាពក្បុងការសរៀបចាំសេចក្ឋរីពាងវសិសា្នក្មមចាប់េឋីពី របត្បិត្ថកិារដដលមានក្ិចចធាន និង
សេចក្ឋរីពាង វសិសា្នក្មមចាប់ក្សយ័្ន 

 ផសពវផាយចាប់ពាណិជជក្មម (ចាប់េថពីី ពាណិជជក្មមតាមរបព័ននសអឡចិរត្ូនិក្ ចាប់េថីពីរបត្ិបត្ថិការ
ដដលមានក្ិចចធាន ចាប់េថពីីមជឈត្ថការដផបក្ពាណិជជក្មម, ចាប់េថីពកី្សយ័្នដល់សាទ ប័នពាក់្ព័នននន 
និងដផបក្ឯក្ជន តាមបណាថ រាជធានី សខត្ថទូ្ទាំងរបសទ្េ 

 បនឋការងារចុុះបញ្ជ ីត្មកល់លិខតិ្ជូនដាំណឹង ននរបត្ិបត្ថិការដដលមានក្ិចចធាន នងិការស្វីទ្ាំសនីបក្មមនូវរបព័នន 
ត្មកល់លិខិត្ជូនដាំណឹង ននរបត្ិបត្ថកិារដដលមានក្ិចចធាន (www.setfo.gov.kh) រពមទាំងពរងឹងយនឋ
ការសក្ៀររររបមូលចាំណូលសនុះឱ្យកាន់ដត្មានរបេទិ្នភាព តាមរយៈការផសពវផាយ ការដក្េរមួល និងការស្វី
ទ្ាំសនីបក្មមរបព័ននត្មកល់លិខតិ្ជូនដាំណឹងននរបត្បិត្ថិការដដលមានក្ិចចធាន (www.setfo.gov.kh) សដីមផី
ត្ភាជ ប់ជាមួយរបព័ននទូ្ទត់្របាក់្តាមរបព័ននអនឡាញ (Online Payment) 

 បនឋផឋល់របឹក្ាសោបល់ និងការសដ្ឋុះរសាយវវិាទ្ពាណិជជក្មមតាមរយៈការេរមុុះេរមួលជូនដល់អាជីវក្រ-
ពាណិជជក្រ នងិបនឋេរមបេរមួលជាមួយមជឈមណឍ លជាត្ិដផបក្មជឈត្ថការដផបក្ពាណិជជក្មម 

 ពិនិត្យសឡងីវញិ និងស្វីការវាយត្នមលផលប ុះពាល់ននលិខតិ្បទ្ដ្ឋឌ នរត្ិយុត្ថ របេ់រក្េួងពាណិជជក្មម និង
ស្វីការផឋល់សោបល់ចាំសពាុះផលប ុះពាល់ននលិខិត្បទ្ដ្ឋឌ នរត្ិយុត្ថទាំងសនុះ និងផសពវផាយលទ្នផល 

 េហការជាមយួ ASEAN អងគការ OECD និងសាទ ប័នពាក់្ព័ននរសរៀបចាំេិកាខ សាោ នងិក្ិចចរបជុាំ The 
ASEAN-OECD on Good Regulatory Practice Network ចាំនួន ០២ សលកី្ ក្បុងឋានៈក្មពុជា                     
ស្វីជារបធានអាសា ន 

 ចូលរមួសរៀបចាំដផនការេក្មមភាពេរមាប់ការអនុវត្ថក្ិចចរពមសរពៀងអាសា ន េឋពីីពាណិជជក្មមតាមរបព័នន    
សអឡចិរត្ូនកិ្ (ASEAN Agreement of Electronic Commerce) និងក្ចិចរពមសរពៀង RCEP (ជាំពូក្
េថីពី ពាណិជជក្មមតាមរបព័ននសអឡចិរត្ូនកិ្) 

                                                           
12 របភព៖ អរគនយក្ដ្ឋឌ នពាណិជជក្មមក្បុងរបសទ្េ 

http://www.setfo.gov.kh/
http://www.setfo.gov.kh/


 

របាយការណ៍បូកសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០២១ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០២២  52 

 សរៀបចាំក្ិចចរបជុាំអនឋរជាត្ិដដលក្មពុជាស្វីជាមាច េ់ផធុះសរកាមរក្បខណឍ រណៈក្មាម ្ិការេរមបេរមួលអាសា ន 
េឋីព ី ពាណិជជតាមរបព័ននសអឡចិរត្ូនកិ្ (ASEAN Coorditing Committee on Electronic Commerce) 
ចាំនួន ២សលីក្ ក្បុងឆ្ប ាំ២០២២។  

២.២. ការងារអភវិឌឍន៍វសិយ័ឯកជន 
 បនថពិនតិ្យតាមដ្ឋនរបាយការណ៍ េថីពីនលលទ្ាំនិញចាំបាច់របចាំជីវភាព និងការេថុក្រេូវ-អងករតាមបណាថ

សខត្ថ នលលសរបងឥនននៈសៅរាជធានីភបាំសពញ នងិេនធេសន៍នលលទ្ាំនញិចាំបាច់របចាំជីវភាពសលីទ្ីផាររាជធានភីបាំសពញ 
 បនថតាមដ្ឋន និងបូក្េរុបរបាយការណ៍ននការអនុវត្ថសចញលខិិត្អនុញ្ញដ ត្ស្វីអាជីវក្មម ពាណិជជក្មម សេវាក្មម 

និងលិខតិ្អនុញ្ញដ ត្ស្វីអាជីវក្មមត្ផូងលមមានត្នមលជាសររឿងអលងាក រ របេ់មនធីពាណិជជក្មមរាជធាន/ីសខត្ថ 
សដីមផធីានរបេិទ្នភាពននការស្វីរបត្ិភូក្មមពីថ្នប ក់្ក្ណាថ លសៅថ្នប ក់្សខត្ថ 

 បនថតាមដ្ឋនរបាយការណ៍ េថីពីបញ្ញា របឈម-េាំណូមពរ និងទ្ាំនិញេកាថ នុពលរបចាំដខ របេ់មនធីរ  
ពាណិជជក្មមសខត្ថ 

 បនថតាមដ្ឋន នងិររប់ររងេនបិ្ិទ្ាំនញិយុទ្នសាហ្វេថ នងិទ្ាំនញិចាំបាច់សៅសលីទ្ីផារ 
 ចុុះពនិិត្យលទ្នភាពននការសរៀបចាំបសងកតី្េភាពាណិជជក្មមសខត្ថលម ី សៅក្បុងសខត្ថចាំនួន ៧ ដូចជា៖ សខត្ថរពុះវហិារ 

ដក្ប ឧត្ថរមានជ័យ រត្នរិរ ីមណឍ លរិរ ីេធឹងដរត្ង នងិសខត្ថក្ាំពង់ឆ្ប ាំង រពមទាំងផសពវផាយពីត្ួនទ្ ីភារក្ចិច 
និងអត្ទរបសោជន៍របេ់េភាពាណិជជក្មម 

 សរៀបចាំសបាុះសឆ្ប ត្សរជីេសរេីេមាជិក្សរជេីតាាំងេភាពាណិជជក្មមសខត្ថលម ី េរមាប់អាណត្ថិលម ី និងេភា
ពាណិជជក្មម រាជធានី-សខត្ថ េរមាប់អាណត្ថិបនថ និងេមាជិក្ត្ាំណាងការោិល័យេភាពាណិជជក្មមក្មពុជា
របចាំរបទ្េជប ុន 

 សរៀបចាំេិកាខ សាោផសពវផាយពីសាររបសោជន៍ ននការសរៀបចាំេមារម និងេរមបេរមួលក្បុងសរៀបចាំ           
សបាុះសឆ្ប ត្េមារមអាជីវក្មមសៅតាមបណាថ រាជធាន-ីសខត្ថ 

 នឹងបនថស្វីការេកិ្ារសាវរជាវ និងចងរក្ងនូវនលលសដមី បញ្ញា របឈម ននផលិត្ផលេកាថ នុពលដនទ្សទ្ៀត្ 
រមួមាន៖ សៅេ ូ រត្ចីាំនួន៦មុខ សពាត្រក្ហម  សរមច រោប់សាវ យចនធី និងសចក្ 

 នឹងចុុះសរៀបចាំរសាវរជាវ និងរបមូលទ្ិនបន័យពផីលតិ្ផលេូរត្តាមបណាថ សខត្ថចាំនួន ៥ នងិសរៀបចាំយុទ្ននការ 
ជាំរុញ និងសរបីរបាេ់ផលិត្ផលស្វីពេូីរត្ 

 នឹងសរៀបចាំេិកាខ សាោ និងផសពវផាយយុទ្នសាហ្វេថអភិវឌណន៍វេ័ិយេូរត្ ផលិត្ផលេូរត្ នងិមា ក្េមូហភាព 
ផលិត្ផលេូរត្ដខមរ សៅសខត្ថចាំនួន ៣  

 នឹងពរងងឹការសរបីរបាេ់មា ក្េមូហភាពផលតិ្ផលេូរត្ដខមរ និងដណនាំអាជីវក្រេូរត្ឱ្យសរបីរបាេ់  
 នឹងចុុះរសាវរជាវក្ាំណត់្ទ្ីតាាំងភូមិសាហ្វេថផលតិ្ផលដដលមានេកាថ នុពលសៅសលកីារអភិវឌណដខសរចវាក់្ត្នមល 
 នឹងសរៀបចាំេិកាខ សាោផសពវផាយពីរុណភាពការសវចខចប់ ត្នមលសដីម េថង់ដ្ឋរសាល ក្េញ្ញដ   ផលិត្ផលេកាថ នុពល  
 នឹងជាំរុញការផារភាជ ប់រវាងអបក្របមូលទ្ញិ អបក្ដក្នចប អបក្នាំសចញ និងភារីពាក់្ព័ននសៅនឹងអបក្ដ្ឋាំដុុះ 
 នឹងសរោងេិក្ាពីផលិត្ភាពននផលិត្ផលក្េិពាណិជជក្មមេកាថ នុពលសៅតាមសខត្ថសោលសៅ។ 

២.៣. ការងារខផនការ សថរិិ និងព័រ៌មានវទិ្ា 
 រសាវរជាវអភិវឌណន៍ និងផសពវផាយសលីការសរៀបចាំនូវឯក្សារ “ដផនការយុទ្នសាហ្វេថអភិវឌណន៍ វេ័ិយពាណិជជក្មម ”  
 តាមដ្ឋន រត្តួ្ពនិិត្យ វាយត្នមល និងសរៀបចាំចងរក្ងវឌណនភាពននេមទិ្នផលការងារជាធាតុ្ចូលេាំខ្នន់ រៗបេ់ 

រក្េួងពាណិជជក្មមេរមាប់ដ្ឋក់្បញ្ចូលសៅក្បុងឯក្សារននរបេ់រាជរដ្ឋឌ ភិបាល សៅតាមត្រមូវការជាក់្ដេថង 



 

របាយការណ៍បូកសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០២១ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០២២  53 

 អភិវឌណការសរៀបចាំ ចងរក្ង និងផសពវផាយេទិត្ិពាណិជជក្មមេាំខ្នន់ៗ និងទន់សពលសវោជូនសាធារណជន 
ជាពិសេេពាក់្ព័នននឹងការស្វីរបត្ិបត្ថកិារក្បុងវេ័ិយពាណិជជក្មម 

 ចងរក្ង នងិសបាុះពុមពផាយនូវរពឹត្ថិបរត្ព័ត៌្មានពាណិជជក្មម ដដលសឆលីយត្បនឹងត្រមូវការបចចុបផនប ននការ
អភិវឌណវេ័ិយពាណិជជក្មម 

 សរៀបចាំ និងររប់ររងបណាថ ញព័ត៌្មានវទិ្ា នងិសរហទ្ាំព័ររបេ់រក្េួង ឱ្យដាំសណីរការបានលអមានេុវត្ទិភាព 
សេទរភាព ទក់្ទញ និងទន់េម័យ រេបតាមបរបិទ្ននភាពរកី្ចាំសរនីននរបព័ននព័ត៌្មានវទិ្ាសាក្ល។ 

២.៤. ការងារអនុវរតគដរមាងជាំរញុទ្ីផារសរមាប់កសកិមមខ្នន ររូច 
 បនថេរមបេរមលួជាមួយវេ័ិយឯក្ជនសដីមផពីរងីក្ទ្ផីារក្បុងរេុក្តាមរយៈការពរងងឹ នងិពរងកី្ក្ិចចេនា

ទ្ិញ-លក់្ នងិការនាំសចញសៅសរៅរបសទ្េ សដ្ឋយសរៀបចាំឱ្យមានការចុុះអនុេសរណៈសោរយល់ ក្បុងសនុះ
រសរមាងមាន ដផនការចុុះអនុេសរណៈសោរយល់ជាមួយបណាថ រក្ុមហ ុន និងសរាងមា េុនីក្ិនរេូវចាំននួ 
៦ រក្ុមហ ុនទ្ិញបដនលចាំនួន ៥ និងរក្ុមហ ុនផគត់្ផគង់ធាតុ្ចូលក្េិក្មមចាំនួន ៤បដនទមសទ្ៀត្ 

 បនថោាំរទ្ និងជួយេរមបេរមួលក្េិក្រខ្នប ត្តូ្ច សរៀបចាំដផនការវនិិសោរ និងេាំសណីរសរមាងវនិិសោរ
ទ្ី១ (Window I) និងចប់សផថីមសរៀបចាំេរមបេរមលួេហរោេ្ុនតូ្ច និងម្យមក្បុងការសរៀបចាំ
ដផនការវសិោរ និងេាំសណីរសរមាងវនិិសោរទ្ី២ (Window II) ក្បុងទ្ាំហាំលវកិារបចាំឆ្ប ាំចាំនួនរបមាណ
មួយោនដុោល រេហរដឌអាសម រកិ្ 

 េរមបេរមួលជាមួយវេ័ិយសាធារណៈ វេ័ិយឯក្ជន និងនដរូអនុវត្ថរសរមាងទាំងអេ់ ក្បុងការជាំរុញ និង 
ពសនលឿនការអនុវត្ថេក្មមភាពរសរមាងឱ្យេសរមចបានតាមេូចនក្រ និងដផនការរមួរបេ់រសរមាងទាំងមូល 

 សរៀបចាំយុទ្នសាហ្វេថោាំរទ្ត្ួអងគដខសរចវាក់្ត្នមល តាមរយៈការជាំរុញការអភិវឌណត្ាំបន់ប ូលសេដឌក្ិចច ដដលបាន 
ក្ាំណត់្សៅតាមផលិត្ផលក្េ-ិពាណិជជក្មមេកាថ នុពលទាំង៥របសភទ្របេ់រសរមាង នងិពិនតិ្យលទ្នភាព ស្វី
ការេិក្ាផលតិ្ផលក្េ-ិពាណិជជក្មម េកាថ នុពល២សៅ៣របសភទ្សទ្ៀត្បញ្ជូលសៅក្បុងរសរមាង សដមីផឈី្លន 
ចប់យក្រសរមាងដាំណាក់្កាលទ្ី២ រពឺរងកី្ពរីសរមាងឱ្យសៅជាក្មមវ ិ្  ី AIMS ដដលររបដណថ ប់សលីសខត្ថ 
ទាំង២៤ ដូចក្មមវ ិ្  ីASPIRE ដដលអនុវត្ថសដ្ឋយរក្េួងក្េិក្មម រុកាខ របមាញ់ និងសនសាទ្ 

 សរៀបចាំយនថការ និងយុទ្នសាហ្វេថដក្លយ/បញ្ច ប់រសរមាង សដីមផធីានបាននូវនិរនថរភាព ភាពជាមាច េ់សៅ
សពលបញ្ច ប់រសរមាងតាមរយៈការសផធរមុខងារ និងការទ្ទ្លួខុេរត្ូវសៅថ្នប ក់្សរកាមជាត្ ិ(មនធីរពាណិជជក្មម
សខត្ថទាំង១៨)។ 

៣. អគគនាយកដ្ឋឋ នពាណិជជកមមអនតរជារ ិ13 
៣.១. ការដធ្វើសហរបរិបរតិការដសដឋកិចច ពាណិជជកមម ដទ្វភាគី អនុរាំបន់ និងសមាហរណកមមដសដឋកិចច 

 ផសពវផាយពេីកាថ នុពល នងិអត្ទរបសោជន៍ពីក្ចិចរពមសរពៀងពាណិជជក្មមសេរ ីដដលចូលជា្រមាន ដូចជា 
ជាមួយចិន កូ្សរ   អាេិប ជាសដីម សដីមផទីក់្ទញវនិិសោរនិ និងផថល់ឱ្កាេឱ្យវេ័ិយឯក្ជនចប់យក្             
កាោនុវត្ថភាពសនុះ 

 សរត្ៀមសរៀបចាំស្វីជាមាច េ់ផធុះថ្នប ក់្រដឌមហ្វនថសីេដឌក្ិចចអាសា នរក្ុមការងារជាន់ខពេ់ េថីពីេមាហរណក្មមសេដឌក្ិចច 
អាសា ន និងក្ិចចរបជុាំឧត្ថមមហ្វនថីសេដឌក្ចិចអាសា ន ដដលរក្េួងពាណិជជក្មម ជាត្ាំណាងជាត្ិ េរមាប់
េេរេថមាសេដឌក្ិចចអាសា ន 

 សរត្ៀមសរៀបចាំ និងចូលរមួក្ិចចរបជុាំក្ាំពូលក្មពុជា-ឡាវ-សវៀត្ណាម សលីក្ទ្១ី២ ដដលក្មពុជានឹងស្វីជាមាច េ់ផធុះ 

                                                           
13 របភព៖ អរគនយក្ដ្ឋឌ នពាណិជជក្មមអនថរជាតិ្ 
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ក្បុងឆ្ប ាំ២០២២ 
 បនថចរចបសងកីត្ក្ចិចរពមសរពៀងពាណិជជក្មមសេរជីាមួយនដរូេាំខ្នន់ៗមានជាអាទ្ិ៍ឥណាឍ  ជប ុន ម ុងសហាគ ល ី                              

កាណាដ្ឋ អង់សរលេ សដមីផសី្វពីិពិ្ក្មមទ្ីផារ នងិជាំរុញការនាំសចញរេបតាមសោលនសោបាយយុទ្នសាហ្វេថ 
ចតុ្សកាណដាំណាក់្កាលទ្៤ី របេ់រាជរដ្ឋឌ ភបិាលក្មពុជា 

 សរៀបចាំ និងចូលរមួក្ិចចរបជុាំរណៈក្មាម ្ិការេរមបេរមួលអាសា ន េថីពីសេវាក្មម។ 
៣.២. ការដធ្វើសហរបរបិរតិការដសដឋកចិច ពាណិជជកមមជាមយួអឺរ ៉បុ មជឈមិបូព៌ា និងអាង្រ្ហវកិ 

 េហការជាមយួេភាពាណិជជក្មមក្មពុជា សដមីផសីរៀបចាំសវទ្ិកាជាំនួប្ុរក្ិចចរវាងវេ័ិយឯក្ជនក្មពុជា ជាមួយ
ភារីហុងររ ីក្បុងអាំឡុងរត្មីាេទ្ី១ ឆ្ប ាំ២០២២ តាមរបព័ននវសីដអូ 

 សរត្ៀមចូលរមួក្ិចចរបជុាំសលីក្ទ្៤ី រណៈក្មមការចរមុុះននក្ចិចេហរបត្ិបត្ថកិារពាណិជជក្មម និងសេដឌក្ិចច
រវាងក្មពុជា-សបឡារុេ សៅសាធារណរដឌសបឡារុេ  

 បនថតាមដ្ឋន និងទ្ាំនក់្ទ្ាំនងជាមួយភារីរុេស ី សដីមផដីេវងរក្លទ្នភាព ក្បុងការចប់សផថីមការចរចក្ិចច 
រពមសរពៀងពាណិជជក្មមសេរជីាមួយេហភាពសេដឌក្ិចចអឺរ  ុប-អាេុី(EAEU) ដដលជាសោលសៅមួយដដល 
រាជរដ្ឋឌ ភិបាលក្មពុជាចង់េសរមចឱ្យបានឆ្ប់រហ័េ  

 ពសនលឿនដាំសណីរការចុុះហត្ទសលខ្នសលីអនុេសរណៈសោរយល់ោប េថពីី ក្ិចចេហរបត្បិត្ឋកិារសេដឌក្ចិច និង
ពាណិជជក្មម រវាងក្មពុជា និងអាដេ នបហសង់  

 សរត្ៀមសរៀបចាំជាំនបួពិភាក្ាការងារជាមួយរបសទ្េកាហាក់្សាទ ន ក្បុងអាំឡុងរត្ីមាេទ្១ី ឆ្ប ាំ២០២២ តាម
របព័ននវសីដអូ និងពសនលឿនការចុុះហត្ទសលខ្នសលីអនុេសរណៈននការសោរយល់ោប  េថីពីក្ចិចេហរបត្បិត្ថិការ
ពាណិជជក្មម និងសេដឌក្ិចច 

 សរត្ៀមឯក្សារពាក់្ព័ននចូលរមួក្ិចចរបជុាំសលកី្ទ្ី២ ននរណៈក្មាម ្ិការពាណិជជក្មមចរមុុះក្មពុជា-កូ្ដវ  ត្ សៅ
របសទ្េកូ្ដវ  ត្ 

 សរត្ៀមសរៀបចាំក្ិចចរបជុាំសលកី្ទ្៣ី ននរណៈក្មមការសេដឌក្ិចចចរមុុះក្មពុជា-ត្ួក្រីដដលសរោងនឹងស្វីសៅក្មពុជា 
ក្បុងឆមាេទ្២ី ឆ្ប ាំ២០២២ 

 ពសនលឿនការពនិិត្យ នងិពិភាក្ាសលីសេចក្ថីរពាងត្ប ននក្ចិចរពមសរពៀង េថីពីក្ចិចេហរបត្បិត្ថិការសេដឌក្ចិច 
ពាណិជជក្មម និងបសចចក្សទ្េរវាងក្មពុជា និងកាតា និងសេចក្ថរីពាង ននអនុេសរណៈននការសោរយល់ោប េថពី ី
ក្ិចចេហរបត្បិត្ថិការពាណិជជក្មមក្មពុជា-សអមីរា ត្អារា ប់រមួ សដមីផឈី្លនដល់ការចុុះហត្ទសលខ្នក្បុងឆ្ប ាំ២០២២។ 

៣.៣. កិចចសហរបរបិរតិការពាណិជជកមមជាមយួទ្វីបអាដម៉រកិ 
 បនថេហការ និងភាជ ប់ទ្ាំនក់្ទ្ាំនងនដរូពាណិជជក្មមរវាងក្មពុជា និងបណាថ របសទ្េសៅក្បុងទ្វីបអាសម រកិ្ 
 សរៀបចាំទ្ទ្លួរណៈរបត្ិភូរក្ុមរបឹក្ា្ុរក្ិចចេហរដឌអាសម រកិ្-អាសា ន(US-ABC) មក្បាំសពញទ្េសនក្ចិច

សៅក្មពុជា 
 ចូលរមួក្ចិចរបជុាំេថីពី ក្ិចចរពមសរពៀងរក្បខ័ណឍ វនិិសោរនងិពាណិជជក្មម រវាងរាជរដ្ឋឌ ភបិាលក្មពុជា នងិ      

រដ្ឋឌ ភិបាលេហរដឌអាសម រកិ្សលីក្ទ្៦ី (6th TIFA) និងក្ិចចេនធនេថពីីភាពរបក្ួត្របដជង នងិក្ាំសណីន
សេដឌក្ិចច (CGD) រវាងក្មពុជានិងេហរដឌអាសម រកិ្ សៅេហរដឌអាសម រកិ្ 

 ចុុះអនុេសរណៈសោរយល់រវាងរក្េួងពាណិជជក្មម និងការោិល័យេរមបេរមួលពាណិជជក្មមកាណាដ្ឋ                  
TFO (Trade Facilitation Office) សដីមផបីនថស្វីក្ចិចេហរបត្ិបត្ថិការសឡងីវញិជាមួយរក្េួងពាណិជជក្មម 
សដ្ឋយសារដត្រសរមាងក្ិចចេហរបត្ិបត្ថកិារសនុះរត្ូវបានបញ្ច ប់តាាំងពឆី្ប ាំ២០១៨ 



 

របាយការណ៍បូកសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០២១ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០២២  55 

 សរៀបចាំេិកាខ សាោផសពវផាយ េថីពីការនាំសចញសៅរបសទ្េក្បុងទ្វីបអាសម រកិ្ 
 េិក្ារសាវរជាវសោលនសោបាយទ្ីផារ នងិផលិត្ផលេកាថ នុពល ដដលក្មពុជានាំសចញ សៅបណាថ

របសទ្េសៅក្បុងទ្វីបអាសម រកិ្ នងិបនថផសពវផាយលទ្នផលននការេិក្ារសាវរជាវពីទ្ផីារ និងសោលនសោបាយ 
ននរបសទ្េសៅក្បុងទ្វបីអាសម រកិ្។ 

៣.៤. ការងារសមាហរណកមមពាណិជជកមមពភិពដលាក 
 បនឋតាមដ្ឋនការងារនងិេរមបេរមលួជាមួយរក្េួង-សាទ ប័នពាក់្ព័ននសលកី្ិចចការក្បុងតារាងក្មមវ ិ្ ីការងារ 

របេ់រាជរដ្ឋឌ ភបិាលក្បុងរក្បខណឍ អងគការពាណិជជក្មមពភិពសោក្ (WTO Work Program) និងពិនិត្យ
សលីេងគត្ិភាពននចាប់ ឬសេចក្ឋីរពាងចាប់ និងលិខិត្បទ្ដ្ឋឌ ននន សដីមផបីាំសពញកាត្ពវក្ិចចក្បុងនមជា
េមាជិក្ 

 បនឋសរៀបចាំឯក្សារ និងេរមបេរមួល េូមសោរពជូន េសមឋចសត្សជានយក្រដឌមហ្វនឋ ីចូលរមួក្ិចចរបជុាំរបចាំ
ឆ្ប ាំននសវទ្កិាសេដឌក្ចិចពភិពសោក្ (WEF) ដដលនងឹរបរពឹត្ថសៅសៅដខមក្រា ឆ្ប ាំ២០២២ សៅរបសទ្េេវេី  

 សរត្ៀមសរៀបចាំការងារពាក់្ព័នននងឹ Trade Policy Review របេ់ក្មពុជា 
 សរត្ៀមពិនិត្យ និងស្វបីចចុបផនបភាពសលីការងារសរៀបចាំបទ្បផញ្ដត្ថិេរមាប់អនុវត្ថចាប់ឧបារេ័យពាណិជជក្មម 

និងពិនតិ្យលទ្នភាពសរៀបចាំក្ិចចរបជុាំសលីក្ទ្ី២ ននអនុរណៈក្មមការសរៀបចាំបទ្បផញ្ដត្ថិេរមាប់អនុវត្ថចាប់
ឧបារេ័យពាណិជជក្មម រពមទាំងសរត្ៀមសរៀបចាំឯក្សារពាក់្ព័នន 

 បនថពិនិត្យ និងផថល់ព័ត៌្មានជូនអងគការ WTO សរកាមមារតា ននក្ិចចរពមសរពៀងមួយចាំនួនសរកាមរក្បខ័ណឍ
អងគការ WTO 

 បនថការងារក្រណីសលខ្ន្ិការដ្ឋឌ នអងគការ WTO សេបីេុាំឱ្យសផធៀងផ្ទធ ត់្ព័ត៌្មានបដនទមក្បុងទ្រមង់លម ី សរកាម
មារតា៥.១-៥.៤) នងិផឋល់ត្ាំណភាជ ប់សៅកាន់ចាប់សដីមននលិខិត្បទ្ដ្ឋឌ ន ដដលបានផឋល់ព័ត៌្មានសរកាម
ក្ិចចរពមសរពៀង េឋីពីនីត្ិវ ិ្ ីអាជាញ បណតនាំចូលទ្ាំនិញ (Agreement on Import Licensing Procedures)។ 

៣.៥. កិចចសហរបរបិរតកិារអនតរជារ ិនិងរគប់រគងជាំនួយ  
 បនថអនុវត្ថន៍េមាេភារទាំង ៤ របេ់ រសរមាង Go4eCAM រេបតាមដផនការការងារ នងិដផនការលវកិា

ឆ្ប ាំ២០២២ របេ់រសរមាង ពសិេេជាំរុញសលីក្ទ្កឹ្ចិត្ថដល់េហរោេ្ុនតូ្ច និងម្យមក្មពុជា ចូលរមួ
ក្បុងការនាំសចញផលតិ្ផលដខមរតាមរយៈផារសអឡចិរត្ូនកិ្សខមបូឌាសរត្ដ 

 បនថេហការអនុវត្ថរសរមាង AIMS សដមីផបីនថោាំរទ្អភិវឌណន៍វេ័ិយទាំងរបាាំ (រេូវ ដាំឡូងម ីមាន់ បដនល និង
េូរត្) របេ់រសរមាង 

 បនថេហការជាមួយអងគការ GIZ ARISE Plus Cambodia អនុវត្ថរសរមាងរសាវរជាវេថីព ី FTA 
Potential Studies និង FTA Feasibility Studies សដីមផេីិក្ាពីរបសទ្េដដលបានេកាថ នុពលេរមាប់
ក្មពុជាស្វីការចរចពាណិជជក្មមសេរ ី និងស្វីការវភិារលមអិត្សលីលទ្នភាពននការចរចពាណិជជក្មមសេរជីាមយួ
របសទ្េជានដរូ 

 បនថតាមដ្ឋន និងរត្ួត្ពិនិត្យពីវឌណនភាពននដផនការេក្មមភាពននយុទ្នសាហ្វេថេមាហរណក្មមពាណិជជក្មម 
ក្មពុជា ជាមួយអនថររក្េួងសាទ នប័នពាក់្ព័នន សដីមផវីាេ់ដវងពីអរតាេសរមចបានការអនុវត្ថដផនការទាំងសនុះ 
សហយីនឹងដេវងរក្សក្ៀរររ្នធានបដនទមក្បុងការអនុវត្ថឱ្យបានសជារជ័យ 

 សរត្ៀមសរៀបចាំស្វីការតាមដ្ឋន និងរត្ួត្ពិនិត្យដផនការេក្មមភាពដដលមានក្បុងយុទ្នសាហ្វេថពាណិជជក្មមតាម
របព័ននសអឡចិរត្ូនកិ្ សដីមផរីត្តួ្ពិនិត្យ និងវាយសលអីរតាននការអនុវត្ថដផនការទាំងសនុះ សហយីនឹងដេវងរក្ 



 

របាយការណ៍បូកសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០២១ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០២២  56 

សក្ៀរររ្នធានបដនទមក្បុងការអនុវត្ថឱ្យបានសជារជ័យ 
 សរត្ៀមអនុវត្ថរសរមាងលមីសឈ្លម ុះថ្ន “Institutional Reform of Trade Training and Research 

Institute (TTRI) and Development of an FTA Knowledge and National Trade Negotiation 
Secretariat” ដដលក្បានសេបីសៅអងគការ GIZ ក្បុងឆ្ប ាំ២០២១ សដីមផសីរៀបចាំសលខ្ន្ិការដ្ឋឌ នអបក្ចរច
ពាណិជជក្មម និងបណថុ ុះបណាថ លេមត្ទភាពបដនទមសៅសលីការចរច FTA និងក្ចិចរពមសរពៀងពាណិជជក្មម 

 សរត្ៀមេហការជាមួយអងគការ Swisscontact ក្បុងការអនុវត្ថរសរមាងលមីសឈ្លម ុះថ្ន “Set4SMEs” សដីមផ ី
ត្ភាជ ប់របព័ននបសញ្ចញទ្ាំនិញរយ(ASYCUDA) និងរបព័នននរបយេនីយក៍្មពុជា(CDS) េរមាប់E-commerce 

 សរត្ៀមេហការជាមួយអងគការ GIZ ក្បុងការអនុវត្ថរសរមាងលមសីឈ្លម ុះថ្ន “Sustainable Textile Industry 
in Cambodia” សដីមផជីួយស្វឱី្យវេ័ិយសនុះមាននិរនថរភាព នងិមានភាពរបក្ួត្របដជង 

 សរត្ៀមេហការជាមយួ្នោរអភិវឌណន៍អាេុ ី ក្បុងការអនុវត្ថរសរមាងលមីសឈ្លម ុះថ្ន “Enabling a Conducive 
Environment for the Digital Economy” សដីមផកី្សាងេមត្ទភាពដល់មហ្វនថី និងវេ័ិយឯក្ជនពាក់្ព័នន
នឹងសេដឌក្ិចចឌជីីលល និងបទ្បផញ្ដត្ថិពាក់្ព័ននពាណិជជក្មមតាមរបព័ននសអឡចិរត្នូិក្។ 

៤. អគគនាយកដ្ឋឋ នជាំរញុពាណិជជកមម 14 

៤.១. ការងារពិព័រណ៍ 
 សរត្ៀម និងបនថសរៀបចាំរពឹត្ថិការណ៍ពិព័រណ៍ពាណិជជក្មមក្បុងរបសទ្េចាំនួន ៦រពឹត្ថកិារណ៍ សៅសខត្ថរក្សចុះ 

ត្ផូងឃមុ ាំ សេៀមរាប បនធ យមានជ័យ រាជធានីភបាំសពញ និងសខត្ថរពុះេីហនុ 
 សរត្ៀមសរៀបចាំទ្ិវាជាត្កិ្មពុជា ក្បុងរពឹត្ថិការណ៍ពិព័រណ៍ពិភពសោក្ នទ្ីរក្ុងឌុយនប សរកាមអ្ិបត្ីភាពដ៏

ខពង់ខពេ់របេ់ សដមតចអគគមហាដសនាបរីដរដជា ហ៊ុន ខសន នាយករដឋមង្រ្នតី ផ្នរពះរាជាណា
ចរកកមពុជា 

 សរត្ៀម នងិបនថសរៀបចាំចូលរមួរពឹត្ថិការណ៍ពិព័រណ៍ពាណិជជក្មមសរៅរបសទ្េចាំនួន ៣រពឹត្ថកិារណ៍ រមួមាន
ពិព័រណ៍ចិន អាេុខី្នងត្ផូង សៅទ្ីរក្ុងរុនមិញ ពព័ិរណ៍អាសា នចិន សៅទ្ីរក្ុងណាននងី ពិព័រណ៍ទ្ាំនិញ
នាំចូលអនថរជាត្ចិិន សៅទ្ីរក្ងុសេៀងនហ 

 សរត្ៀមសរៀបចាំជាំរុញការផសពវផាយផលិត្ផលេកាថ នុពលដខមរ និងការសរៀបចាំជាំរុញដ្ឋក់្តាាំងលក់្ផលិត្ផល
ដខមរ តាមរបព័ននឌីជលីល។ 

៤.២. ការអភិវឌឍទ្ីផារ 
 បនថនីត្ិវ ិ្ ី ចុុះេិក្ារសរមាងបសងកីត្ផាររពាំដដនក្មពុជាចាំនួន ២ទ្ីតាាំងសទ្ៀត្ សៅសខត្ថសាវ យសរៀង និងក្ាំពត្ 
 បនថសរៀបចាំជាំនួបពាណិជជក្មម និងសវទ្ិកាពិសរោុះសោបល់ រវាងមាច េ់ផារទ្ាំសនីប មាច េ់សភាជនយីដ្ឋឌ ន  

របធានរក្ុមហ ុននាំសចញផលតិ្ផលដខមរ ជាមួយនងឹមាច េ់ផលិត្ផលដខមរ មាច េ់េហរោេផលិត្នន 
ក្បុងរពុះរាជាណាចរក្ក្មពុជា 

 បនថសរៀបចាំក្ចិចរបជុាំអចិនហ្វនថយរ៍បចាំឆ្ប ាំ ជាមួយត្ាំណាងពាណិជជក្មមសរៅរបសទ្េ សៅរាជធានីភបាំសពញ និង
របជុាំតាមរបព័នន Video Conference របចាំរត្ីមាេេរមាប់ត្ាំណាងពាណិជជក្មមសរៅរបសទ្េ សដមីផសី្វ ី
ការជាំរុញ្ុរជន និងវនិិសោរនិសៅសរៅរបសទ្េ មក្ក្មពុជា 

 បនថសរៀបចាំេិកាខ សាោ េថីព ី“ផសពវផាយជូនអបក្នាំសចញក្មពុជា ពីព័ត៌្មានទ្ផីារក្បុង នងិសរៅរបសទ្េ” 
 បនថសរៀបចាំេិកាខ សាោ េថីព ី“ការផសពវផាយ និងការបញ្ជូ នផលិត្ផលេកាថ នុពលក្មពុជា សៅទ្ីផារអនថរជាត្ ិ
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 បនថសរៀបចាំេិកាខ សាោ េថីពី “យុទ្នសាហ្វេថសលីក្ក្មពេ់ផលិត្ផលដខមរ និងពរងងឹេមត្ទភាពអបក្ផលតិ្ នងិ
ដក្នចបផលតិ្ផល”  

 បនថសរៀបចាំសវទ្ិកាជាំរុញពាណិជជក្មមក្មពុជា សៅសរៅរបសទ្េ និងបណាថ របសទ្េសផសងសទ្ៀត្តាមលទ្នភាពជាក់្ដេថង 
 បនថបសងកតី្ នងិររប់ររងមជឈមណឍ លពាណិជជក្មមឯក្ជនក្មពុជាសៅសរៅរបសទ្េ និងចុុះពិនិត្យតាមដ្ឋន

វឌណនភាពននមជឈមណឍ លពាណិជជក្មម ដដលបានបសងកីត្រចួសហយី។ 
៤.៣. ការអភិវឌឍដគ្គលនដោបាយពាណិជជកមម 

 បនថផសពវផាយសោលនសោបាយជាត្ិេថពីីដាំឡូងមី២០២០-២០២៥ តាមរយៈការសរៀបចាំេិកាខ សាោនិង 
ទ្ិវាជាត្ិដាំឡូងម ី

 បនថពិនតិ្យ តាមដ្ឋន នងិវាយត្នមលការអនុវត្ថសោលនសោបាយជាត្ិេថពីី ដាំឡូងមី ២០២០-២០២៥ 
 បនថរបមូល និងបូក្េរុបរបាយការណ៍វាយត្នមលការងារសោលនសោបាយជាត្ិដាំឡូងមី ២០២០-២០២៥ 

រត្ីមាេ ឆមាេ និងពាក់្ក្ណាថ លអាណត្ថិ និងទ្ិេសៅបនថ ជូនសៅរណៈក្មមការសេដឌក្ិចច និងវនិិោរ 
 បនថសរៀបចាំបញ្ច ប់សេចក្ថីរពាងសោលនសោបាយជាត្េិថីពីសាវ យចនធី ២០២២ - ២០២៧ 
 បនថសរៀបចាំសេចក្ថីរពាងសោលនសោបាយជាត្េិថីពីសរមច 
 បនថពិនតិ្យតាមដ្ឋនការសរៀបចាំបសងកីត្ “មជឈមណឍ លជាំរុញអភិវឌណន៍វេ័ិយចមាល ក់្របាក់្-សាព ន់ក្មពុជា” សៅឃុាំ

សកាុះចិន និងឃុាំក្ាំពង់ហលួង រេកុ្ពញឮ សខត្ថក្ណាថ ល  
 បនថពិនតិ្យតាមដ្ឋនដាំសណីរការ “មជឈមណឍ លជាំរុញអភិវឌណវេ័ិយេមូនដីក្មពុជា” សៅភូមបិាញ់សឆ្គ ល រេុក្

រោសបអៀរ សខត្ថក្ាំពង់ឆ្ប ាំង 
 បនថចុុះេិក្ាលទ្នភាពក្បុងការបសងកីត្ “មជឈមណឍ លជាំរុញអភវិឌណវេ័ិយចមាល ក់្លម” សៅសខត្ថសពា ិ្៍សាត់្ 
 បនថេហការជាមួយរក្ុមរបឹក្ាអភិវឌណន៍ក្មពុជាសលកី្ិចចការងារអនុវត្ថ នងិោាំរទ្សោលនសោបាយអភិវឌណន៍

ឧេាហក្មមក្មពុជា ២០១៥-២០២៥ (IDP) 
 បនថចូលរមួអនុវត្ថការងារជាំរុញចលនភូម១ិ ផលិត្ផល១ 
 បនថេហការជាមួយរណៈក្មាម ្ិការអនថររក្េួងេថីពេុីខភាពេិក្ា 
 បនថេហការជាមួយរក្េួងដរ   និងថ្នមពល ក្បុងការសរៀបចាំសោលនសោបាយជាត្ិេថពីីរបេិទ្នភាពថ្នមពល 
 បនថេហការជាមួយសលខ្ន្កិារដ្ឋឌ ន ននរក្ុមការងារសរៀបចាំយុទ្នសាហ្វេថ IBeeC 
 បនថស្វីបចចុបផនបភាព ពីវឌណនភាពននេហរមន៍សេដឌក្ិចចអាសា ន និងអនថរជាត្ ិ ក្មមវ ិ្ ីក្ាំដណទ្រមង់សោល

នសោបាយក្បុងរក្បខណឍ រក្េួង របមូលព័ត៌្មាន និងពិនតិ្យសមីលផលប ុះពាល់ នងិអត្ទរបសោជន៍សរកាម
ការអនុវត្ថវធិានការបសចចក្សទ្េមិនដមនពននរយ និងក្ិចចរពមសរពៀងពាណិជជក្មមសទ្វភារី និងពហុភារី 

 សរៀបចាំេិក្ារសាវរជាវ នងិរបមូលធាតុ្ចូលចងរក្ងជាឯក្សារេថីពី បរោិកាេ្ុរក្ិចចសៅបណាថ សខត្ថនន 
 ពិនិត្យលទ្នភាពសេបីពនារេុពលភាព MoU រវាងរក្េួង និងរក្ុមហ ុន BRB េរមាប់អនុវត្ថន៍ការងារ               

ោាំរទ្សលីវេ័ិយេមូនដីក្មពុជា 
 សរោងសរៀបចាំេិកាខ សាោផសពវផាយ ពាក់្ព័នននឹងរចក្ចូលទ្ផីារក្មពុជា សៅកាន់របសទ្េជានដរូសោល 

នសោបាយអភិវឌណន៍វេ័ិយពាណិជជក្មម នងិក្មមវ ិ្ ីក្ាំដណទ្រមង់របេ់រក្េួង បរោិកាេ្ុរក្ិចចសៅក្មពុជា 
 ការអនុវត្ថសោលនសោបាយពាណិជជក្មមសលីវេ័ិយ SMEs ព័ត៌្មានពាណិជជក្មមសលីផលិត្ផលដាំណាាំមាន
ត្នមលខពេ់ និងការជាំរុញ IBeeC តាមបណាថ រាជធាន-ីសខត្ថ។ 
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៤.៤.សាថ នដបសកកមមអចិផ្ង្រ្នតយរ៍បចាាំទ្ីរកុងហសខឺណវ  
 បនថបនថសេបីេុាំឱ្យ WIPO បនថជួយបណឋុ ុះបណាឋ ល្នធានមនុេស ជាពិសេេសរកាមក្មមវ ិ្ ី WIPO 

Fellowship Program, Junior Professional Program និង Young Expert Program 
 បនថសេបេុីាំឲ្យ WIPO ោាំរទ្សលីការបណឋុ ុះបណាឋ លេហរោេ្ុនតូ្ច នងិម្យម ជាពិសេេ 
 េហររិនវយ័សក្មង និងនរ ីសលីការសរបីរបាេ់ក្មមេិទ្និបញ្ញដ  ជាឧបក្រណ៍សដីមផជីាំរុញអាជីវក្មម។ សលីការងារ

សនុះ ភារី WIPO បានឯក្ភាពេហការជាមយួរក្េងួពាណិជជក្មម សដមីផសីរៀបចាំេកិាខ សាោជាសេរ ី   
សលីរបធានបទ្ IP for Business, IP for Tourism ក៏្ដូចជាឧបក្រណ៍ជាំនយួសលីក្មមេិទ្និបញ្ញដ ដដល 
WIPO បានសរៀបចាំ ដូចជា WIPO Academy ជាសដីម 

 បនថចូលរមួក្ិចចរបជុាំរក្មុរបសទ្េអភិវឌណន៍ត្ិចត្ួចថ្នប ក់្ទូ្ត្ សដីមផចូីលរមួសាឋ ប់នូវការេសងខប នងិពិភាក្ា
សៅសលីសេចក្ឋីរពាងសេចក្ឋីេសរមចក្បុងការសេបីេុាំពនារសពលអនុវត្ថមារតា៦៦.១ ននក្ិចចរពមសរពៀង TRIPs 
ដល់រក្ុមរបសទ្េ LDC េរមាប់រយៈសពល១៣ ឆ្ប ាំ រឺចប់ពីនលៃទ្ី១ ដខក្ក្កដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០២១ ដល់នលៃទ្១ី ដខ
ក្ក្ឋដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០៣៤ 

 បនថចូលរមួក្ិចចរបជុាំអរគរក្ុមរបកឹ្ា សដីមផតីាមដ្ឋន និងសាថ ប់ក្ិចចពភិាក្ាេសរមចសលីបញ្ញា នន សដីមផី
សរៀបចាំអនុម័ត្បញ្ច ប់សៅក្បុងក្ចិចរបជុាំ MC 12។ 

 បនថចូលរមួក្ិចចរបជុាំពភិាក្ារក្មុតូ្ចននរចនេមព័ននេថពីីការេរមបេរមួលការវនិិសោរេរមាប់ការ
អភិវឌណ (IFD) សដីមផតីាមដ្ឋនក្ិចចពភិាក្ាសលីរបធានបទ្ Section I: Scope and General Principle 
ននឯក្សារ INF-IFD50-REV.6 

 បនថេក្មមភាពពិសរោុះសោបល់រក្ុម LDC ជាមួយអបក្វាយត្នមល ក្បុងការវាយត្នមលសៅសលីការសលីក្ក្មពេ់ 
រក្បខ័ណឍ េមាហរណក្មម (EIF) សដីមផតីាមដ្ឋន នងិសាថ ប់ក្ិចចពិសរោុះសោបល់ សដមីផរីបមូលធាតុ្ចូល 
និង សាថ ប់ការស្វីបទ្បងាា ញសៅសលីរបាយការណ៍ឆ្ប ាំ២០២១ 

 បនថតាមដ្ឋនសលីបចចុបផនបភាពននក្ិចចពភិាក្ាពិសរោុះសោបល់ទក់្ទ្ងនងឹរបរពតឹ្ថិក្មមពិសេេេរមាប់របសទ្េ 
ក្ាំពុងអភិវឌណន៍ និងរបសទ្េអភិវឌណន៍ត្ិចត្ួច សៅក្បុងការចរចការឧបត្ទមា្នជលផល។ 

 បនថការពិភាក្ាសលីបញ្ញា ការោាំរទ្ក្បុងរេុក្ (Domestic Support) សដ្ឋយមានការចូលរមួស្វីបទ្បងាា ញ
ពីអបក្ជាំនញការជុាំវញិបញ្ញា ការោាំរទ្ក្បុងរេកុ្ 

 បនថការេហការជាមួយរណៈក្មាម ្ិការក្េិក្មម ពាក់្ព័នននឹងដផបក្ការោាំរទ្ក្បុងរេុក្។ អងគរបជុាំបាន
ពិភាក្ាសលីបញ្ញា របទក់្រក្ឡារមួមាន របរពតឹ្ថិក្មមពិសេេ (S&DT) ត្មាល ភាព (Transparance) 
សោលការណ៍េមាមារត្ (Proportionality Principle) និងការសរជាមដរជងដល់ក្េិក្រ (Per-farmer support) 

 បនថចូលរមួក្ិចចរបជុាំរក្មុ LDC សដីមផតីាមដ្ឋន និងចូលរមួក្ិចចពភិាក្ាជុាំវញិបញ្ញា ពាក់្ព័នននឹងដាំសណីការ
ពិសរោុះសោបល់សៅសលខីលឹមសារអត្ទបទ្ដដលសរៀបចាំសឡងីសដ្ឋយរបធានរក្ុមរបឹក្ា TRIPS ទក់្ទ្ងនឹង
ការបនថរយៈសពលសៅសរកាមមារតា៦៦.១ និងការពិភាក្ាអាំពីជាំហានបនធ ប់ 

 បនថជួបពិភាក្ាជាមួយភារពីាក់្ព័ននសដមីផពីិភាក្ាពីបញ្ញា ក្បុងការបាំសពញព័ត៌្មានដដលជាេមិទ្នក្មម េឋីពី
ការអនុវត្ថមា រទ្ីេេក្មមភាពរបេ់យុទ្នសាហ្វេឋេមាហរណក្មមពាណិជជក្មមក្មពុជា (Cambodia Trade 
Integration Strategy) េរមាប់ឆ្ប ាំ២០១៩-២០២៣ តាមការសេបីេុាំរបេ់រក្េួងពាណិជជក្មម 

 បនថចូលរមួក្ិចចរបជុាំរក្មុរបសទ្េអភិវឌណន៍ត្ិចត្ួច (LDC) ថ្នប ក់្ទូ្ត្ សដីមផតីាមដ្ឋនសាថ ប់ពីរបាយការណ៍
េសងខប េឋីពីដាំសណីរការពិសរោុះសោបល់ដផបក្ TRIPs ទក់្ទ្ងនឹងេាំសណីេុាំពនារសពលការអនុវត្ថមារតា 
៦៦.១ ននក្ិចចរពមសរពៀង TRIPs 

 បនថការពិភាក្ាជាមួយរណៈក្មាម ្ិការលវកិា ហិរញ្ដវត្ទុ  និងរដឌបាល សដីមផីតាមដ្ឋនសាឋ ប់របាយការណ៍ 



 

របាយការណ៍បូកសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០២១ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០២២  59 

ពាក់្ព័នន នឹងបចចុបផនបភាពការងាររបេ់រណៈក្មាម ្ិការ និងរបាយការណ៍ជុាំវញិការបសងកីត្និងររប់ររង
មូលនិ្ទិ្ាំនុក្ចិត្ថ អងគការ WTO 

 បនថការពិភាក្ាផ្ទល េ់បថូរសោបល់សលីឯក្សាររពាងរបេ់របធានអងគរបជុាំ TN/RL/W/276 សលីរបធានបទ្
េេរេថមាននការសនសាទ្ខុេចាប់ ការសនសាទ្មិនបាន រាយការណ៍ និងការសនសាទ្សដ្ឋយមិនមានការ
អនុញ្ញដ ត្ (IUU)។ 

៥. អគគនាយកដ្ឋឋ នកិចចការពារអនកដរបើរបាស ់កចិចការរបករួរបខជង នងិបរងាា បការខកលង 
 បនលាំ�”ក.ប.ប”15  

 ពរងឹងរបេិទ្នភាពឃាល ាំពិនតិ្យទ្ផីារ  សដមីផកីារពារផលរបសោជន៍អបក្សរបីរបាេ់ ទាំងផលរបសោជន៍ដផបក្
េុខុមាលភាព និងផលរបសោជន៍ដផបក្សេដឌក្ចិច  

 ពរងឹងរបេិទ្នភាពននការរត្ួត្ពិនិត្យទ្ាំនិញនាំចូលក្បុងរក្បខណឍ ននក្ិចចេហរបត្ិបត្ថិការជាមួយអនថរសាទ ប័ន  
 ពរងឹងក្ចិចេហការណ៍ ចូលរមួអនុវត្ថេក្មមភាពការងារ ក្បុងត្ាំបន់ និងអនថរជាត្ិ  
 ពរងឹងេមត្ទភាពមនធីរពិសសា្ន៍ ឱ្យមានលក្ខណៈេមផត្ថបិសចចក្សទ្េេមរេបតាមេថង់ដ្ឋរអនថរជាត្ិ 

ISO-17025   
 ក្ិចចការក្សាងសោលនសោបាយ ចាប់ បទ្បផញ្ដត្ថបិសចចក្សទ្េ និងការពរងឹងេមត្ទភាពបសចចក្សទ្េ 
 ពរងឹងរក្បខណឍ សាទ ប័ន និងស្វីឱ្យរបសេីរ និងមានរបេិទ្នភាព ននដាំសណីរការអនុវត្ថក្ិចចការការពារេិទ្ន ិ

និងផលរបសោជន៍របេ់អបក្សរបីរបាេ់។ 
៦. អគគនាយកដ្ឋឋ នរដឋបាល និងហរិញ្ញវរថ ុ16 
៦.១. ការងារគណដនយយ 

 សរៀបចាំដផនការយុទ្នសាហ្វេថលវកិា និងសរៀបចាំរសរមាងដផនការលវកិារបេ់រក្េួងឆ្ប ាំ២០២៣ 
 ចូលរមួចរច និងការពាររសរមាងលវកិារបេ់រក្េងួឆ្ប ាំ២០២៣ 
 សរៀបចាំរបកាេរមួេឋីពី“ការបសងកីត្រជជសទ្យយចាំណូល  រក្េួងពាណិជជក្មមឆ្ប ាំ២០២២” 
 សរៀបចាំរបកាេអាណាប័ក្សផធរេិទ្និ រដឌបាលក្ណាឋ ល និងរាជធានី សខត្ថ 
 សរៀបចាំបង់ និងបដងវរចាំណូលលវកិាសៅតាមជាំពូក្ រណនី អនុរណន ី
 សរៀបចាំេាំសណីការចាំណាយរបចាំដខ រត្ីមាេ និងរបាយការណ៍ចាំណូលរបចាំដខ រត្មីាេ ឆមាេ នងិរបចាំឆ្ប ាំ 
 ពិនិត្យនិងសដ្ឋុះរសាយេាំសណីលវកិាតាមបណាឋ អងគភាពសរៀបចាំរបាយការណ៍រត្តួ្ពនិិត្យលវកិាពាក់្ក្ណាឋ លឆ្ប ាំ

សលីក្ក្មមវ ិ្ ីចាំណូល ចាំណាយលវកិារបចាំរត្ីមាេ ឆមាេ នងិឆ្ប ាំ 
 សរៀបចាំទូ្ទត់្ចាំណាយរបាក់្រងាវ ន់សលីក្ទ្ឹក្ចតិ្ថតាមសារាចរដណនាំរបេ់រក្េងួសេដឌក្ិចច និងហរិញ្ដវត្ទុ 
 សរៀបចាំផគូរផគងចាំណូល ចាំណាយរបចាំឆ្ប ាំ២០២១ ជាមួយអរគនយក្ដ្ឋឌ នរត្នោរជាត្ ិ
 បនថចូលរមួពិនតិ្យ និងេរមបេរមួលក្បុងការដក្េរមួលក្រមងសេវាសាធារណៈរបេ់រក្េួងពាណិជជក្មម 
 សរៀបចាំរបកាេអនថររក្េួង នងិលក្ខខណឍ វនិិចឆ័យេរមាប់បសងកីត្អងគភាពលវកិា 
 សរៀបចាំបញ្ជ ីសារសពភ័ីណឍ  សដ្ឋយបញ្ចូ លអោរដដលសទ្ីបសាងេង់សហយីក្បុងបញ្ជ ី នងិស្វីរបាយការណ៍បូក្

េរុបបញ្ជ ីសារសពីភ័ណឍ របចាំឆ្ប ាំ២០២១ និងចូលរមួរណៈក្មមការសដីមផផីគូរផគងបញ្ជ ីសារសពីភ័ណឍ  
 បនថពិនតិ្យសឡងីវញិនូវក្ិចចេនាជួលទ្ីតាាំងរបេ់រក្េួង និងជាំរុញសរៀបចាំស្វីបណតក្មមេទិ្និអចលនរទ្ពយ 
 ចូលរមួរត្តួ្ពិនតិ្យ និងតាមដ្ឋនការបង់ចាំណូល នងិបាំណុលដដលមានភាពយតឺ្ោ វ 

                                                           
15 របភព៖ អរគនយក្ដ្ឋឌ ន“ក្.ប.ប. 
16 របភព៖ អរគនយក្ដ្ឋឌ នរដឌបាល និងហរិញ្ដវត្ទុ 



 

របាយការណ៍បូកសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០២១ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០២២  60 

 ចូលរមួអនុវត្ថការររប់ររងរទ្ពយេមផត្ថិរដឌតាមរបព័ននព័ត៌្មានវទិ្ា។ 
៦.២. ការងារបុគគលកិ 

 បនថេហការជាមួយនដរូរអភិវឌណន៍្នធានមនុេសនន ទាំងក្បុង និងសរៅរបសទ្េ សដមីផផីថល់ឱ្កាេដល់
មហ្វនថីរក្េួងពាណិជជក្មមទ្ទ្លួបានការបណថុ ុះបណាថ លដដលមានរុណភាព ក្បុងសោលបាំណងបសងកីនេមត្ទភាព 
និងផលតិ្ភាពការងារ 

 បនថសរៀបចាំវរគបណថុ ុះបណាថ លពាក់្ព័នន នឹងការពរងឹងេមត្ទភាពមហ្វនថីរាជការរក្េួងពាណិជជក្មម ទាំងថ្នប ក់្
ជាត្ ិនិងថ្នប ក់្សរកាមជាត្ ិ

 ស្វីបចចុបផនបភាពទ្ិនបន័យមហ្វនថីរាជការ នងិេាំណុាំ ឯក្សារពាក់្ព័ននននរបេ់មហ្វនថីរាជការមាប ក់្ សៗៅតាមអងគភាព 
នីមួយៗ សដមីផសីរៀបចាំររប់ររងទ្ិនបន័យមហ្វនថីរាជការតាមរបព័ននព័ត៌្មានវទិ្ា 

 សរៀបចាំដបងដចក្មហ្វនថីរក្បខ័ណឍ លមី និងចត់្បញ្ជូ នឱ្យស្វីក្មមេកិ្ាសៅតាមជាំនញ 
 សរៀបចាំឯក្សារពាក់្ព័នននងឹការវាយត្នមលផឋល់សររឿងឥេសរយិយេជូនមហ្វនថីរាជការមានសាប នដរបចាំឆ្ប ាំ២០២១ 
 បនថស្វីចលនផ្ទល េ់បឋូរសាទ នភាពរដឌបាល និងររសួាររបេ់មហ្វនថីរាជការេុីវលិននរក្េងួពាណិជជក្មម 
 បនថសរៀបចាំស្វីេាំសណីេុាំបដងវរលវកិាចូលក្បុងរណនីរបេ់្នោរកាណាឌីោ  ក្.អ  សដមីផសីបីក្របាក់្សបៀវត្ស 

ជូនមហ្វនថីរាជការ និងមហ្វនថីជាប់ក្ិចចេនាននរក្េងួពាណិជជក្មម ឱ្យទន់សពលសវោ រេបតាមសោលការណ៍
ដដលរត្ូវសបីក្សបៀវត្សជូនមហ្វនថរីាជការេុីវលិចាំនួន ២ដង ក្បុងមួយដខ 

 បនថសរៀបចាំស្វេីាំសណីេុាំបដងវរលវកិាចូលក្បុងរណនីរបេ់្នោរកាណាឌីោ  ក្.អ សដមីផសីបីក្របាក់្ឧបត្ទមា
ចូលនិវត្ថន៍និងេរមាលមាតុ្ភាពជូនមហ្វនថីរាជការ នងិមហ្វនថីជាប់ក្ចិចេនាននរក្េួងពាណិជជក្មមឱ្យរេប
តាមសោលការណ៍ 

 បនថសរៀបចាំរបាយការណ៍បចចុបផនបភាពមហ្វនថីរាជការដដលសបីក្រណនីសបៀវត្សតាមរបព័នន្នោរ 
 បនថស្វីរបាយការណ៍រក្បខណឍ របចាំដខឱ្យបានសទ្ៀងទត់្ និងទន់សពលសវោ 
 បនថស្វីបចចុបុផនបភាពមហ្វនថីរាជការសៅតាមមនធីរាជធាន-ីសខត្ថ 
 សរៀបចាំដបបបទ្ឯក្សារ សេបេុីាំដាំសឡងីឋាននថរេ័ក្ថ ិនិងថ្នប ក់្តាមសវនជូនមហ្វនថីរាជការេរមាប់ឆ្ប ាំ២០២២ 
 សរត្ៀមសរៀបចាំេាំណុាំ ឯក្សារសេបីេុាំពនិិត្យេោក្ប័រត្ព័ត៌្មានមហ្វនថីរាជការសេកនរូបយក្សាប មសមនដជូនមហ្វនថី 

រាជការេុីវលិចាំនួន ៣៦នក់្ េរមាប់រក្បខណឍ ឆ្ប ាំ២០២១។ 
៦.៣. ការងារដឋបាល 

 សរៀបចាំរបាយការណ៍បូក្េរុបេក្មមភាពការងារពាណិជជក្មម របេ់រក្េងួ ជារបចាំ ជូនទ្ីេឋីការរណៈរដឌមហ្វនថ ី
 សរៀបចាំេនបិបាត្បូក្េរុបការងារពាណិជជក្មម និងទ្ិេសៅការងារពាណិជជក្មមរបចាំឆ្ប ាំបនថ 
 ចត់្ដចងការងារពិ្ីការ និងបដិេណាឌ រក្ិចចសផសងៗ ក្បុងការសរៀបចាំបនធប់ /សាលរបជុាំ នងិសរៀបចាំពិ្បុីណយ 

ឬ ទ្ិវាបុណយជាត្ ិនិងអនថរជាត្ិនន 
 ររប់ររងចរាចរលិខិត្សចញ ចូល ឯក្សាររដឌបាលសផសងៗ សរៀបចាំលិខិត្អសញ្ជ ីញ ទ្ទ្លួ និងដចក្លិខិត្ 
 ស្វីដផនការជួេជុលអោរ ដក្លមអសសាភ័ណភាពទូ្សៅក្បុង និងបរសិវណទ្ីេឋីការរក្េួងពាណិជជក្មម 
 ពរងឹងការសោរពបទ្បញ្ញជ នផធក្បុង និងដលរក្ាេណាឋ ប់ធាប ប់ េនថិេុខេុវត្ទិភាព អនម័យ េួនចារ ទ្ឹក្ សភលីង 

ក្បុងបរសិវណខ្នងក្បុងទ្ីេថីការរក្េួង 
 ពរងឹងការអនុវត្ថឱ្យបានមុឺងមា ត់្តាមវធិានការដណនាំរបេ់រក្េួងេុខ្នភិបាល េាំសៅការពារទ្ប់សាក ត់្នូវ

ការរកី្រាលដ្ឋលឆលង ននជាំងឺកូ្វដី-១៩។ 
៦.៤. ការងារវិទ្ាសាថ នបណតុ ះបណាត លពាណិជជកមម និងរសាវរជាវ 

 បនថការេរសេរអត្ទបទ្រសាវរជាវ សលីមុខទ្ាំនិញេកាថ នុពល េរមាប់ការនាំសចញទក់្ទ្ងនឹងវេ័ិយពាណិជជក្មម 



 

របាយការណ៍បូកសរបុលទ្ធផលការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០២១ និងទិ្សដៅការងារពាណិជ្ជកម្មឆ្ន ាំ២០២២  61 

និងក្េកិ្មម  
 បនថការសរៀបចាំការអភិវឌណក្មមវ ិ្ ីេិក្ា ឱ្យកាន់ដត្មានរុណភាពជូនមហ្វនថីរាជការរក្េងួពាណិជជក្មម នងិ                      

វេ័ិយឯក្ជន 
 បនថេហការជាមួយ GIZ សរកាមរសរមាង ARISE Plus Cambodia សរៀបចាំេិកាខ សាោជាសេ រកី្សាង

េមត្ទភាពជូនដល់មហ្វនថីរាជការរក្េួងពាណិជជក្មម 
 បនថដេវងរក្នដរូទាំងក្បុងនិងសរៅរបសទ្េសដមីផសីរៀបចាំវរគបណឋុ ុះបណាឋ លជូនមហ្វនថីរាជការរក្េងួពាណិជជក្មម។  

៧. រកុមហ៊ុនង្រ្ហគនីដររដ 17  
 ក. ខផនការអាជវីកមមឆ្ន ាំ ២០២២ 

 ដផនការទ្ញិចូលឆ្ប ាំ ២០២២ 
 បរមិាណសរោងទ្ិញអងករចូល ៤ ៧០០សតាន  េរុបទ្កឹ្របាក់្  ១០ ៣២០ ១១០ ០០០៛  
 បរមិាណសរោងទ្ិញេាំបក្ការ  ងុ ៧២ ៨០០េាំបក្ េរបុទ្កឹ្របាក់្ ៨៣ ៥៧៤ ៤០០៛  
 ដផនការលក់្សចញឆ្ប ាំ ២០២២ 

 បរមិាណសរោងលក់្អងករសចញ ៤ ៧០០សតាន ទ្ឹក្របាក់្េរុប១១ ២៥៧ ៥៧៥ ០០០៛។  
 ែ. សននធិ្ិដសបៀងដររៀមបរមុងឆ្ន ាំ ២០២២ 

 រក្ុមហ ុនហ្វហគនីសរត្ដ រតូ្វបានអនុញ្ញដ ត្ឱ្យរក្ាទុ្ក្េនបិ្ិេថុក្សេផៀងសរត្ៀមបរមុងជាអងករ រត្ឹមចាំនួន         
៣ ០០០សតាន សៅឃាល ាំងេថុក្រក្ុមហ ុនហ្វហគនីសរត្ដ សដ្ឋយដឡក្េនបិ្ិសេផៀងបរមុងជាយុទ្នសាហ្វេថសផសង
សទ្ៀត្ជារូបវន័ថរត្ូវរក្ាទុ្ក្ក្បុងរក្ុមហ ុនផគត់្ផគង់ជានដរូ  ដដលអាចផគត់្ផគង់បានទន់សពលសវោ  ក្បុងក្រណី
មានត្រមូវការសរបីរបាេ់ពីរាជរដ្ឋឌ ភិបាល 

 លវកិារទ្រទ្ង់េឋុក្សរត្ៀមបរមងុយុទ្នសាហ្វេឋជាអងករឆ្ប ាំ២០២២ រាជរដ្ឋឌ ភបិាលបានផ្ទអ ក្ក្បុងការផឋល់ក្ញ្ច ប់លវកិា 
ទ្ិញរបចាំឆ្ប ាំ  ជូនរក្ុមហ ុនហ្វហគនីសរត្ដ  សដ្ឋយរក្ាទុ្ក្េនបិ្ិសេផៀងបរមុងជាសាច់របាក់្សដ្ឋយរក្េួង 
សេដឌក្ិចច និងហរិញ្ដវត្ទុ េរមាប់ទ្ិញអងករសរបីរបាេ់ក្បុងក្រណីមានការសរបីរបាេ់ជាបនធ ន់។   

៨. អគ្គគ ធ្កិារដ្ឋឋ ន 18 
 ពរងឹងការចុុះស្វីអ្ិការក្ិចច និងអ្ិការក្ិចចសដ្ឋយមិនជូនដាំណឹងមុន (Spot Check) សៅតាមអងគភាព
ចាំណុុះទី្េថីការរក្េួងពាណិជជក្មម និងមនធីររាជធានី-សខត្ថ ចាំនួន ៥០អងគភាព សដ្ឋយដបងដចក្ជា ៤                   
រត្ីមាេ៖ រត្ីមាេទ្ី១ ចាំនួន ១២អងគភាព រត្ីមាេទ្ី២ ១៤អងគភាព រត្ីមាេទ្ី៣ ១២អងគភាព និងរតី្
មាេទី្៤ ចាំនួន ១២អងគភាព 

 អសងកត្ តាមដ្ឋន និងវាយត្នមលសលីការដក្លមអ/ដក្ត្រមូវតាមអនុសាេន៍រោមុន របេ់របត្ិភូអ្ិការក្ិចច/ 
េវនក្មមចាំនួន ២៥អងគភាព ក្បុងចាំសណាមអងគភាពចាំណុុះរក្េួងពាណិជជក្មម និងមនធីររាជធាន-ីសខត្ថ  

 ពរងឹងយនថការទ្ទ្លួព័ត៌្មានរត្ឡប់ (feedback) និងសដ្ឋុះរសាយបណថឹ ងត្វា របេ់អបក្ទ្ទ្ួលសេវា 
សដ្ឋយបសងកីត្ របអប់ផថល់មត្ិនងិទ្ទ្ួលពាក្យបណថឹ ង និងសរហទ្ាំព័ររបេ់អោគ ្កិារដ្ឋឌ ន សដីមផពីរងឹងការ 
ផសពវផាយ ការអនុវត្ថចាប់ នងិលិខិត្បទ្ដ្ឋឌ នរត្យុិត្ថនន 

 ពរងឹងយនថការតាមដ្ឋន ពិនតិ្យ និងវាយត្នមលសលីការផថល់សេវាសាធារណៈ សដ្ឋយស្វអី្ិការក្ិចចសលីការ                  
ផថល់សេវា តាមរបព័ននសអឡកិ្រត្ូនិក្ សដមីផរីមួចាំដណក្ជាំរុញក្ិចចេរមលួពាណិជជក្មម  

 បនថតាមដ្ឋន នងិសដ្ឋុះរសាយវវិាទ្ក្បុងការដត្ងតាាំងអនុរបធានមនធីរពាណិជជក្មមសខត្ថេធឹងដរត្ង រមួទាំងវវិាទ្ 
                                                           
17 របភព៖ រកុ្មហ ុន ហ្វហគនីសរត្ដ  
18 របភព៖ អោគ ្ិការដ្ឋឌ ន 




