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2.4.4. ការ្រណ្ពុ នះ្រណ្ាេ
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5. ទិន្នយ័សំខាន់ៗ
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⦁ លៅឆ្នា ២ំ០១០ ោជរដ្ឋា ភបិាេកម្ពុជាបានដ្កស់ចញសគាេ

នសោបាយកសរូវអងការជាសេើកដំ្រលូង សំសៅជំរពុញផេិតកម្មកសរូវ និង្រសងកាើន

ការនាសំចញអងការសដ្យមនភាពក្រកួតក្រកជងសេើទីផសារអន្រជាតិ។ ការពកងរឹង

ទំនពុកចិត្សៅក្ពុងវស័ិយកសរូវអងការក្ាយជាតកមរូវការចាបំាច។់ 

⦁ លៅម្ងៃទី១៩ ដខឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៤ សដ្យមនការគាកំទពីតួ

អង្គសំខាន់ៗ សៅក្ពុងវស័ិយកសរូវអងការបានសសកមច្រសងកាើតសហពន័្ធកសរូវអងការ

សឡើងតាមរយៈការសបានះសឆ្្តសកជើសសរ ើសកករុមក្ររឹកសាភបិាេចំនួន ១៧រលូ្រ 

ពីសំណាកស់មជិកោ្ថ ្រនិក២១៣នាក ់មកពីតំណាងសហគមនក៍សិកម្ម 

សមគមសោងម៉ា សពុីនកិនកសរូវ សមគមអ្កនាសំចញអងការ កករុមហ៊ពុនដរឹកជញ្ជលូ ន 

និងភាគីពាកព់ន័្ធ សដ្យមនការគាកំទពីកកសួងពាណិជ្ជកម្ម។ 

⦁ ្រន្ា្រម់កោជរដ្ឋា ភបិាេកម្ពុជា បានទទួេោ្គ េ់សហពន័្ធ

កសរូវអងការកម្ពុជាជា មដ គលូ  កតមយួគតស់កម្រ ់ ការពិភាកសា សគាេនសោបាយ 

និងជា អ្ក តំណាង  វស័ិយ កសរូវអងការ្រស់កម្ពុជាសៅសេើឆ្កអន្រជាតិ សហើយ

កជ៏ាោ្ថ  ្រន័   មយួកដេកតរូវអភវិឌ្ឍសរៀ្រចំសវទិកាថ្ាកជ់ាតិនិងអន្រជាតិសដើម្ ី

សេើក កម្ស់  វស័ិយកសរូវអងការ កម្ពុជាទាងំ  ក្ពុងកសរុក និង ឆ្ក អន្រ ជាតិ តាម

រយៈអនពុកករឹត្យសេខ២២៨ អនកក.្រក ចពុនះមថ្ទី០៨ កខសីហា ឆ្្២ំ០១៤ ។ 

⦁ សគាេ្រំណងចម្ងមនសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា គឺការពកងរឹង

ោមគ្គីមផ្ក្ពុង ្រសងកាើតទំនពុកចិត្សេើកខ្សចង្្វ កក់សរូវអងការទាងំមលូេ ជំរពុញការ

ផេិតកសរូវតាមរយៈការសក្រើកបាស់្រសច្ចកសទសទំសនើ្រនិង្រសងកាើនការនាសំចញ 

កពមទាងំពកងរឹងការក្រកួតក្រកជងអងការកម្ពុជាសៅសេើទីផសារអន្រជាតិ។ 

⦁ ឯកឧត្ត្ សខុ ពុទ្ិវុធ កតរូវជា្រក់ារសបានះសឆ្្តជាក្រធាន

កករុមក្ររឹកសាភបិាេក្ពុងអាណត្ិទី១ កដេមនរយៈសពេ២ឆ្្ ំសដ្យកផ្អកសេើ

សមត្ថភាពនិងការយេ់ស�ើញសពុីជសករៅអំពីយពុទ្ធោង្ស្ មនការអភវិឌ្ឍវស័ិយ

កសរូវអងការកម្ពុជា  និងមនោ្មដេ្អ មនទំនពុកចិត្ខ្ស់ពីសមជិកនិងោ្ថ ្រន័

មដគលូ ឯកឧត្ម សពុខ ពពុទ្ធិវពុធ កតរូវបានជា្រក់ារសបានះសឆ្្តដរឹកនា្ំរន្សកម្រ់

អាណត្ិទី២ មនរយៈសពេ៣ឆ្្។ំ 

⦁ ក្ពុងរយៈសពេពីរអាណត្ិសស្មើនរឹង៥ឆ្្កំន្ងមកសននះ សហពន័្ធកសរូវ

អងការកម្ពុជាបានសសកមចនលូវសមទិ្ធផេជាសកចើន តាមរយៈការដរឹកនាកំករុមក្ររឹកសា

ភបិាេក្រក្រសដ្យតម្ភាព ោមគ្គីភាព និងមនគណៈកម្ម ធិការក្រតិ្រត្ិ

ទាងំ៦ និងសេខាធិការដ្ឋា នមយួកដេរ រឹងមកំដេអាចអនពុវត្សេើកផនការកដេ

កករុមក្ររឹកសាភបិាេដ្កស់ចញ។  

សដើម្សីសកមចទស្សនវស័ិយសននះ សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជាបានស្រ្ជាញា ចិត្ោ៉ា ងមពុត

មកំ្ពុងការសេើកកម្ស់ផេិតភាពសដើម្សីធ្វើឲ្យក្រសសើរសឡើង នលូវ ្រសច្ចកសទសកសិកម្មនិង

ការកិនកកមច្អងការកម្ពុជា ការកាត្់រន្ថយចំណាយមថ្សដើមក្ពុងដំសណើ រការនាសំចញ  

ការសេើក កម្ស់កកម  ក្រតិ្រត្ិ  មយួក្ពុងកក្រខណ្ឌ មនវស័ិយកសរូវអងការទាងំមលូេកដេ 

មនតមម្សកម្រក់ារវនិិសោគ និងការ អនពុវត្ នលូវស្ង ់ដ្រកកម  សីេ ធមខ៌្ស់្រំផពុត ក្ពុង

ក្រតិ្រត្ិការរ្រស់សយើងទាងំអស់គ្ាជាមយួនរឹងភាគីពាកព់ន័្ធ សដើម្កីារពារ គពុណ ភាព 

អងការរយៈកវង សករ ្ិ៍ស ្្ម នះ និងនិរន្រ៍ភាពមនការផ្គតផ់្គងអ់ងការកម្ពុជា។

គពុណតមម្ទាងំ៨រ្រស់សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជាតំណាងឲ្យតមម្មនកកមសីេធម ៌

និងសគាេការណ៍មនការង្រកដេ   ជំរពុញនលូវោេ់សកម្មភាពរ្រស់សមជិកសមជិកា 

្រពុគ្គេិក និងថ្ាកដ់រឹកនាមំនសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា។ តមម្មនកកមសីេធមនិ៌ងសគាេ

ការណ៍មនការង្រទាងំសនានះរមួមន៖

-     ោមគ្គីភាព

-     សពុចរតិភាព

-     តម្ភាព

⦁-     ការអនពុវត្ជាកក់ស្ង

-     ការសផ្្តសេើេទ្ធផេ

-     ភាពសេឿន

-     ផេ្រ៉ានះពាេ់ពីការវនិិសោគ

⦁-     អត្ថក្រសោជនស៍ៅសមជិក សហគមន ៍និងវស័ិយកសរូវអងការកម្ពុជាទាងំមលូេ។

⦁1. ប្រវត្តិសលងខេ្រ ល្រសកក្្ម

គុណតម្លៃ

សហព័ន្បសរូវអង្ករក្្ពុជា
Cambodia Rice Federation
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អារ្្ភកថារ្រសឯ់កឧត្ត្ សខុ ពុទ្ិវុធ 

ប្រធានសហព័ន្បសរូវអង្ករក្្ពុជា

        ជា្រឋម ខញាពុ ំសលូមកថ្ងអំណរគពុណដេ់ោជរដ្ឋា ភបិាេកម្ពុជា សមជិកសមជិកា សេខាធិការដ្ឋា ន និងភាគីពាកព់ន័្ធទាងំ

អស់កដេបានជួយ�គាកំទ ដេ់សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា្រន្ា្រពី់្រដិសន្ធិមក ក្ពុងអំឡពុងសពេ៥ឆ្្សំននះ។      កិច្ចសហការគ្ា 

ការសជឿទពុកចិត្ តម្ភាព ក្រសិទ្ធភាព និងរមួគ្ាក្ពុងសសម្ងកតមយួ កដេសយើងសសកមចបានក្ពុងរយៈសពេ២អាណត្ិសននះបានសធ្វើ

សអាយសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជារ្រស់សយើងកានក់តរ រឹងម ំនិងកតរូវបានសគទទួេោ្គ េ់ ទាងំថ្ាកជ់ាតិ និងអន្រជាតិ។ ជាមយួ

នរឹងការសជឿទពុកចិត្សននះ បានសធ្វើសអាយសមជិករ្រស់សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជាមនការសកើនសឡើងពីមយួឆ្្សំៅមយួឆ្្ ំសពាេគឺ

សកើនសឡើងពីចំនួនសមជិកពី២១៣រលូ្រសៅឆ្្២ំ០១៤ រហលូតដេ់៣១៣សមជិកសៅឆ្្២ំ០១៩ សដ្យមនការចលូេរមួពីកគ្រ់

ភាគីពាកព់ន័្ធក្ពុងចង្្វ កផ់េិតកម្ម សដ្យោ្រទ់ាងំសហគមនក៍សិករ សោងម៉ា សពុីនកិនកសរូវ អ្កនាសំចញ ធនាគារ កករុមហ៊ពុនកតរួត

ពិនិត្យគពុណភាព កករុមហ៊ពុនដរឹកជញ្ជលូ ន ឡលូជីស្ិក កករុមហ៊ពុនផេិតធាតពុចលូេកសិកម្ម។េ។ ជាមយួគ្ាសននះ ការសជឿទពុកចិត្សននះក៏

បានសធ្វើសអាយមដគលូអភវិឌ្ឍនម៍យួចំនួនបានសហការអនពុវត្គសកមងនានាជាមយួសហពន័្ធនាសពេកន្ងមក សហើយសយើងអាច

សស្ើសពុំនលូវមលូេនិធិគាកំទសដ្យផ្្េ់ពីមដគលូអភវិឌ្ឍនផ៍ងកដរ។ ការទពុកចិត្សននះគឺជាសក្ានពុពេមយួ កដេសយើងអាចពកងីកវោិេ

ភាពមនកិច្ចសហក្រតិ្រត្ិការគ្ាសដើម្សីកៀរគរធនធាន្រកន្ថមសទៀតក្ពុងការកក្រក្ាយវស័ិយកសរូវអងការកម្ពុជាសឆ្្នះសៅរកវឌ្ឍនភាព 

ការសធ្វើទំសនើ្រកម្ម និង្នមពុខសគសៅសពេអនាគត។

         ក្ពុងរយៈសពេ៥ឆ្្សំននះ សមទិ្ធិផេជាសកចើនរ្រស់សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជាកតរូវបានសគទទួេោ្គ េ់តាមរយៈការចលូេរមួ

សដ្យផ្្េ់ក្ពុងការសដ្នះកោយពីឬសគេ់មន្រញ្ហា  និងការពកងរឹងសង្្វ កផ់េិតកម្មសអាយកានក់តរ រឹងម ំនិង្រសងកាើននលូវភាពក្រកួត

ក្រកជងជាមយួក្រសទសនានាកដេផេិតកសរូវអងការ។ ការចា្រស់ផ្ើមដំ្រលូង គឺការកោងោ្ថ ្រន័ សដ្យសយើងបានកក្រក្ាយសហពន័្ធ

កសរូវអងការកម្ពុជាសៅជាោ្ថ ្រន័មយួកដេរ្ួររមួពីកគ្រស់មគមន ៍សហពន័្ធនានា កដេពីមពុនសធ្វើការសៅសផ្សងៗគ្ាមកសធ្វើការសេើ

តពុកតមយួ សហើយរមួគ្ាសដើម្វីស័ិយសននះសដ្យមនការកំណតន់លូវចកខេពុវស័ិយ និងកផនការសកម្មភាពចបាស់ោស់ ក្ពុងការសដ្នះ

កោយ្រញ្ហា ក្រឈមគន្រឹនះនានា សដ្យរមួទាងំការការចរចារ្រញ្ចពុ នះមថ្សដើមសអាយកានក់តទា្រ ការ្រសងកាើនគពុណភាពស្ងដ់្រ 

ការ្រសងកាើតម៉ា កសញ្ញា  និងការផ្សព្វផសាយអងការកម្ពុជាសេើឆ្កអន្រជាតិផងកដរ។ កិច្ចការសននះបានរមួចំកណកោ៉ា ងសំខានដ់េ់

ការ្រសងកាើនសេ្ឿនមនការរកីចសកមើនរ្រស់វស័ិយសននះ។ ជាកក់ស្ងសៅក្ពុងរយៈសពេ៥ឆ្្សំននះ សយើងពិនិត្យស�ើញការរកីចសកមើន

មនផេិតកម្មកសរូវ ពលូជកសរូវ សមត្ថភាពកិនកកមច្មនសោងម៉ា សពុីន ការសកើនសឡើងមនការនាសំចញអងការ កដេសៅសពេចា្រស់ផ្ើមរ្រស់

សហពន័្ធ ការនាសំចញមនក្រមណ១០មពុនឺសតានសៅឆ្្២ំ០១០ សហើយបានសកើនសឡើងរហលូតដេ់ជាង ៦៣ មពុនឺសតាន ក្ពុងឆ្្ំ

២០១៨ សដ្យបាននាសំចញអងការសៅកានជ់ាង៦០ក្រសទស សហើយសករ ្ិ៍ស ្្ម នះអងការកម្ពុជាកតរូវសគទទួេោ្គ េ់ថាជាអងការឆ្្ញ់

ជាងសគសៅសេើពិភពសោក សដ្យសយើងទទួេបានពានរង្្វ នអ់ងការេ្អជាងសគពិភពសោកចំនួន៤សេើករចួមកសហើយ ពិសសស

ឆ្្២ំ០១៨ថ្មីៗសននះ។

          សសៀវសៅសននះ នរឹងសរៀ្រោ្រេ់ម្អតិអំពីសមទិ្ធផេកដេកករុមការង្រសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា និងភាគីពាកព់ន័្ធនានាបាន

សហការគ្ាក្ពុងការសធ្វើការសដើម្សីសកមចបាននលូវេទ្ធផេជាកផ្ផ្កា ។ ខញាពុ ំសលូមឧទ្ិសសមទិ្ធិផេកដេសយើងសសកមចបានក្ពុងរយៈ

សពេ៥ឆ្្សំននះ ជលូនដេ់កករុមក្ររឹកសាភបិាេ គណៈកម្ម ធិការក្រតិ្រត្ិ សមជិកសមជិកា កករុមការង្រសេខាធិការដ្ឋា ន  ភាគីពាក់

ពន័្ធ និង្រង្រ្អលូនក្រជាកសិករទាងំអស់ កដេបានចលូេរមួចំកណកោ៉ា ងសកម្ម ក្ពុងោ្ម រតីរ្ួររមួោមគ្គីគ្ា ក្ពុងការសេើកស្ួយ

វស័ិយកសរូវអងការកម្ពុជាសអាយរកីចសកមើន្នមពុខសគសៅសេើឆ្កអន្រជាតិ។ ខញាពុ ំសលូមសគារពជលូនពរ សលូមមននលូវសជាគជយ័ក្ពុងភារ

កិច្ចការង្រ និងសពុភមង្គេក្ពុងកករុមកគរួោរ។

               

                                                                           

                                                                                                                    

                                                                                           សខុ ពុទ្ិវុធ

ឯកឧត្តម សខុ ពុទ្ិវុធ

ម្ងៃសបុក  ៩លកើត  ដខបរាពណ៍  ឆ្នា កំរុ ឯកសក័ ព.ស. ២៥៦៣

រាែធានីភនាំលពញ ម្ងៃទី  ៩  ដខសហីា ឆ្នា ២ំ០១៩

ប្រធានសហព័ន្បសរូវអង្ករក្្ពុជា
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រចនាស្្ព័ន្សហព័ន្បសរូវអង្ករក្្ពុជា 

អាណត្តិទី២

សហព័ន្បសរូវអង្ករក្្ពុជា
Cambodia Rice Federation

ទំព័រទី 6



77

បករុ្ប្ររឹកសាភិបាល 

ទំព័រទី 7

ឯ.ឧ សខុ ពុទ្ិវុធ
ប្រធាន

លោក នង វាសនា 
អនុប្រធាន

ឧកញ៉ា  វង្ស ្រ៊ុនលហង 
អនុប្រធាន

ឧកញ៉ា  ហ៊ុន ឡាក់
អនុប្រធាន

លោក ចាន់ សខុទី

សមាែិក

លោក ឈតិ ្រ៊ុន្ន

សមាែិក

ឧកញ៉ា  គុត ចាន់វាសនា 

សមាែិក

លោកបស ីអន រារណុ 

សមាែិក

លោក សអំាត វាសនា 

សមាែិក

លោក ហុ ី ហត៊

សមាែិក

លោក គរឹ្ ្រ៊ុនរាន
 សមាែិក

លោក ភួ វាសនា 
សមាែិក

ឧកញ៉ា  បចាយ សនុ 
សមាែិក

លោក ឡាយ ឈនុហួ 
សមាែិក

លោក ឈនុ ធំ 
សមាែិក

លោក លហង លផង 
អនុប្រធាន

លោក សុ ឺរា៉ា នី 
អនុប្រធាន

រចនាស្្ព័ន្ថានា ក់ែរឹកនាសំហព័ន្អាណត្តិទី២ 



8

Mapping & Researching 
Of�icer

Processing & Milling

Mr.Kong Virak

Seed & Farming Senior
 Of�icer

Seeds & Farmers

Communication 
of�icer

Mr. Nop Soknea 

H.E Moul Sarith

Secretary General

Human Resource , Finance &
Administration

Accountant

Ms.Thoeurn Sovatana

 Assistant to President & 
Deputy Secretary 

General 

Zone Manager 
(Zone 4 & 5)

Mr.Tithsothy Dianorin

Zone Manager 
(Zone 1 & 2)

Mr.Khe longmeng

Ms. Thun Sreymom

Admin Of�icer

HR Of�icer & Assistant 
to Secretary GeneralMr. Horn Theara, PhD

Mr.Phun Khemra

Mr.San Tit

SECRETARIAT

ZONE DIRECTOR

លលខាធិការដ្ឋា នសហព័ន្បសរូវអង្ករក្្ពុជា 

     «ផ្តលន់ូវអង្ករដែលមានតម្លៃ ប្រកតួប្រដែងនិងគុណភាពខ្ពស្់រំផុតែល់

ពិភពលោក»
8
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Mapping & Researching 
Of�icer

Processing & Milling

Mr.Kong Virak

Seed & Farming Senior
 Of�icer

Seeds & Farmers

Communication 
of�icer

Mr. Nop Soknea 

H.E Moul Sarith

Secretary General

Human Resource , Finance &
Administration

Accountant

Ms.Thoeurn Sovatana

 Assistant to President & 
Deputy Secretary 

General 

Zone Manager 
(Zone 4 & 5)

Mr.Tithsothy Dianorin

Zone Manager 
(Zone 1 & 2)

Mr.Khe longmeng

Ms. Thun Sreymom

Admin Of�icer

HR Of�icer & Assistant 
to Secretary GeneralMr. Horn Theara, PhD

Mr.Phun Khemra

Mr.San Tit

SECRETARIAT

ZONE DIRECTOR

គណៈកមា្ម ធិការ  ទាងំ៦   

គណៈកមា្ម ធិការប្រតិ្រត្តិដផនាកទីផសារនិងែំរញុការនាលំចញ   

Market Promotion and Export Executive Committee 

គណៈកមា្ម ធិការប្រតិ្រត្តិដផនាកលរាងមា៉ា សុនី និងឃ្លៃ ងំ 

Milling and Storage Executive Commitee 

គណៈកមា្ម ធិការប្រតិ្រត្តិផលតិក្្ម ពូែ និងកសកិរ  

Seed and Farming Executive Committee  

គណៈកមា្ម ធិការប្រតិ្រត្តិដផនាកឥណទាន  

Finance and Banking Solution Executive Committee

គណៈកមា្ម ធិការប្រតិ្រត្តិកាត់្រន្ថយម្លៃលែើ្ 

Cost Competitivenest Executive Committee

គណៈកមា្ម ធិការប្រតិ្រត្តិបក្សលីធ្៌និងវិន័យ 

Code Conduct and Ethics Executive Committee

      សដ្យសមើេស�ើញពីភាពចាបំាចក់្ពុងការអនពុវត្នលូវកផនការយពុទ្ធោង្ស្និងកផនការសកម្មភាពឱ្យសសកមចបានសជាគជយ័ខ្ស់ កករុមក្ររឹកសាភបិាេសហពន័្ធ កសរូវអងការ កម្ពុជាបាន

សសកមច្រសងកាើតគណៈកម្ម ធិការក្រតិ្រត្ិ ទាងំអស់ចំនួន៦ សហើយគណៈកម្ម ធិការនីមយួៗមនតួនាទីនិងភារកិច្ច ដលូចមនកចងក្ពុងសសចក្ីក្រកាស និងកតរូវសធ្វើរបាយការណ៍ជា

សទៀងទាតជ់លូនដេ់កករុមក្ររឹកសាភបិាេសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា។ ចំសពានះករណីការង្រណាកដេមនិមនកចងក្ពុងកក្រខណ្ឌ កផនការសកម្មភាព គណៈកម្មធិការកតរូវសស្ើសពុំដេ់

កករុមក្ររឹកសាភបិាេអនពុញ្ញា តសកមចជាមពុន។ ក្ពុងករណីចាបំាច ់គណៈកម្ម ធិការអាចសស្ើសពុំ្រកន្ថមសមជិក និងទីក្ររឹកសាសកម្រគ់ណៈកម្ម ធិការបាន។

      គណៈកម្ម ធិការ  មន ភារកិច្ច  អនពុវត្  ការង្រ សដ្យ ស្ម័កគ ចិត្ សេើ កិច្ច ការ  សៅក្ពុង  កក្រ ខណ្ឌ   កដេ មនកចង សៅ ក្ពុង កផនការ សកម្មភាព  កដេបានអនពុវត្ សដ្យ កករុម ក្ររឹកសា 

ភបិាេសហពន័្ធ និងមន្រពុគ្គេិកសេខាធិការដ្ឋា នមយួរលូ្រជាអ្កសកម្រសកមរួេ គណៈកម្ម ធិការទាងំសនានះរមួមន៖

9
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គណៈកមា្ម ធិការប្រតិ្រត្តិដផនាកទីផសារនិងែំរញុការនាលំចញ

Market Promotion and Export Executive Committee 

10
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គណៈកមា្ម ធិការប្រតិ្រត្តិដផនាកលរាងមា៉ា សុនី និងឃ្លៃ ងំ 

Milling and Storage Executive Commitee 
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គណៈកមា្ម ធិការប្រតិ្រត្តិផលតិក្្ម ពូែ និងកសកិរ  

Seed and Farming Executive Committee  

14



1515



16

គណៈកមា្ម ធិការប្រតិ្រត្តិដផនាកឥណទាន  

Finance and Banking Executive Committee

16
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គណៈកមា្ម ធិការប្រតិ្រត្តិកាត់្រន្ថយម្លៃលែើ្ 

Cost Competitivenest Executive Committee
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គណៈកមា្ម ធិការប្រតិ្រត្តិបក្សលីធ្៌និងវិន័យ 

Code Conduct and Ethic Executive Committee
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2. សក្្មភាពការងារនិងស្ិទ្ផល សខំាន់ៗ

2.1 គណៈកមា្ម ធិការប្រតិ្រត្តិផ្សព្វផសាយទីផសារនិងការនាលំចញ    
(Executive Committee of Global Market Promotion)

ស្ិទ្ផលដែលគណៈកមា្ម ធិការសលប្ចបាន ៖

2.1.1 ក្្ពុជាឈនាិះពានរងា្វ ន់អង្ករល្អ្រំផុតពិភពលោកចំនួន៤លលើក  

ក្្មវិធីអ្រអររាទរ ការឈនាិះគុណភាពល្អជាងលគ

លលើពិភពលោកជាលលើកទី ៤ លៅសណ្ឋា គារសខុា

ភនាំលពញ កាលពីដខកុ្ ្ភិះ ឆ្នា ២ំ០១៩

     សមសភាពមនគណៈកម្ម ធិការជំរពុញនិងផ្សព្វផសាយទីផសារ កតរូវបាន្រសងកាើតសឡើងសៅ ម្ងៃទី២៥ ដខកក្កដ្ ឆ្នា ២ំ០១៦ 

តាមរយៈក្រកាសសេខ១៥៤/១៦ សដ្យមនសមជិកចំនួន១១រលូ្រ កដេមនសមសភាពមកពីសោងម៉ា សពុីន កករុមហ៊ពុន

កិនកកមច្ និងអ្កនាសំចញអងការ។ គណៈកម្ម ធិការសននះមនភារកិច្ចអនពុវត្ការង្រដលូចខាងសកកាម៖ 

-  ្រសងកាើនក្រសិទ្ធភាព និងការនាសំចញអងការរ្រស់កម្ពុជាទាងំទីផសារកដេកំពពុងមនកោ្រ ់និងកស្វងរកទីផសារថ្មីៗ្រកន្ថមសទៀត

-   ពកងីកទំនាកទ់ំនងជាមយួ្រណាដា ក្រសទសនាចំលូេនិងនាសំចញអងការ និងសមគមកសរូវអងការ កពមទាងំកករុមហ៊ពុនកសរូវអងការធំៗសៅ្ររសទស

-   សរៀ្រចំ្រសងកាើត និងការពារម៉ា កអងការកម្ពុជា សដើម្្ីរសងកាើនទំនពុកចិត្និងតមម្អងការកម្ពុជាសៅឆ្កអន្រជាតិ

-   ចលូេរមួសហការជាមយួោជរដ្ឋា ភបិាេ ដរឹកនាផំ្សព្វផសាយពីអងការកម្ពុជា និងចលូេរមួពិពរ័ណ៍អន្រជាតិ

-   សហការជាមយួកករុមហ៊ពុនង្ហ្គីនសកដត មនកកសួងពាណិជ្ជកម្ម សដើម្អីនពុវត្សេើកលូតាអងការកដេកម្ពុជាទទួេបានឱ្យ

មនក្រសិទ្ធភាពខ្ស់

-   សកម្រសកមរួេនិងសរៀ្រចំយពុទ្ធោង្ស្នាសំចញអងការសៅកានទ់ីផសារអន្រជាតិជាមយួសមជិកនិងភាគីពាកព់ន័្ធ។េ។

 សកកាយពីោជរដ្ឋា ភបិាេកម្ពុជាដ្កស់ចញនលូវសគាេនសោបាយស្ីពី “ការែំរញុផលតិក្្មបសរូវ និងការនាលំចញអង្ករ”  

សៅមថ្ទី២៥ កខកកកាដ្ ឆ្្២ំ០១០ សយើងសសងកាតស�ើញថា ្ររមិណមនការនាសំចញអងការសៅកានទ់ីផសារអន្រជាតិបានសកើនសឡើងជាេំដ្្រ ់

សហើយអងការកកអលូ្រក្រណីតរ្រស់កម្ពុជាបានទទួេពានរង្្វ នអ់ងការកដេមនគពុណភាពេ្អជាងសគសេើពិភពសោក

ចំនួន៤សេើក គឺឆ្្២ំ០១២ ២០១៣ ២០១៤ និងឆ្្២ំ០១៨ ក្ពុងសន្ិសីទកសរូវអងការពិភពសោកកដេសរៀ្រចំ

សឡើងសដ្យ The Rice Trader (TRT)។

 សៅមថ្ទី២៦ កខកញ្ញា  ឆ្្២ំ០១២ ជាសេើកទី១ និងជាក្រវត្ិោង្ស្សកម្រវ់ស័ិយកសរូវ

អងការកម្ពុជា កដេអងការកកអលូ្រក្រណីតរ្រស់កម្ពុជាទទួេបានពានរង្្វ នជ់ាអងការមនគពុណភាពេ្អជាង

សគសេើពិភពសោកសៅបាេី ក្រសទសឥណ្ឌលូ សនសពុី សៅ ក្ពុងសន្ិសីទកសរូវអងការពិភពសោកសេើកទី៤។ 

្រន្ា្រម់កសៅមថ្ទី២១ កខវចិ្ិកា ឆ្្២ំ០១៣ កម្ពុជាបាន្រន្កគងតំកណងជាអងការមនគពុណភាពេ្អ

ជាងសគសេើពិភពសោកជាសេើកទី២ ក្ពុងសន្ិសីទកសរូវអងការពិភពសោកសេើកទី៥ សៅទីកករុងហពុងកពុង

មនោធារណរដឋាក្រជាមនិតចិន។  សៅកខវចិ្ិកាឆ្្២ំ០១៤ អងការកកអលូ្រក្រណីតរ្រស់កម្ពុជាទទួេ

បានពានរង្្វ នជ់ាអងការមនគពុណភាពេ្អជាងសគសេើពិភពសោកជាសេើកទី៣ សៅោជធានីភ្សំពញ។ 

ជាថ្មីម្ងសទៀត អងការកកអលូ្រក្រណីតរ្រស់កម្ពុជាបាន   ដសណ្ើ មយកពានរង្្វ នជ់ាអងការមនគពុណភាព

េ្អជាងសគសេើពិភពសោកជាសេើកទី៤ ក្ពុងសន្ិសីទកសរូវអងការពិភពសោកសេើកទី១០ សៅក្រសទស

សវៀតណាម។ 

 ភាពសជាគជយ័ទាងំសននះ សកើតសឡើងសដ្យោរការដរឹកនាកំ្រក្រសដ្យគតិ្រណ្ឌិ ត និង

ចកខេពុវស័ិយកវងឆ្្យរ្រស់ោជរដ្ឋា ភបិាេកម្ពុជា និងការខិតខំក្ររឹងកក្រងរ្រស់ថ្ាកដ់រឹកនាកំករុមក្ររឹកសា

ភបិាេ ពិសសសសកកាមការដរឹកនាចំលូេរមួរ្រស់ឯកឧត្ម សពុខ ពពុទ្ធិវពុធក្រធានសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា 

និងសមជិកសមជិកា ក្ពុងការ្រន្កិច្ចសហក្រតិ្រត្ិការោ៉ា ងជិតស្ិទ្ធ ជាមយួកកសួងោ្ថ ្រន័ពាក់

ពន័្ធ មដគលូអភវិឌ្ឍននិ៍ងភាគីពាកព់ន័្ធនានា សដើម្សីធ្វើឱ្យក្រសសើរសឡើងនលូវភាពក្រកួតក្រកជងតាមរយៈ

ការពកងរឹងស្ងដ់្រអនាមយ័ គពុណភាពអងការ កាត្់រន្ថយមថ្សដើម ជាពិសសសគឺការជំរពុញសេើកទរឹកចិត្

ការសក្រើកបាស់ពលូជសពុទ្ធក្ពុងការដ្ដំពុនះ ជាសដើម។ 

ឯកឧត្ត្ សខុ ពុទ្ិវុធ

ពានរងា្វ ន់អង្ករល្អ្រំផុតពិភពលោក
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2.1.2 ការ្រលង្កើតនិងដ្ក់សលមា្ព ធមា៉ា កអង្ករជាតិ «្លៃិិះអង្គរ(MALYS ANGKOR)»អង្ករបកអូ្រប្រណីត 

2.1.3 លរៀ្រចំលវទិកាបសរូវអង្ករថានា ក់ជាតិនិងអន្តរជាតិ និងពិធី្រុណ្យបសរូវអង្ករក្្ពុជាជាប្រចា ំ

      ម៉ា កអងការសននះ កតរូវបានក្ររឹកសាសោ្រេ់និងពិភាកសាទាងំកផ្កចបា្រជ់ាមយួោ្ថ ្រន័ពាកព់ន័្ធ 

ជាពិសសសកកសួងពាណិជ្ជកម្ម និងកកសួងកសិកម្ម រពុកាខេ ក្រមញ់ និងសនោទជាសកចើនសេើកអំពី

ការសក្រើស ្្ម នះ រលូ្រភាព និងការសក្រើកបាស់ រហលូតទទួេបានការឯកភាពកគ្រភ់ាគី កតរូវសក្រើសពេ

សវោជាង៣ឆ្្សំទើ្រ្រសងកាើតម៉ា កវញិ្ញា តកម្មសននះច្រ។់

       “្លៃិិះអង្គរ” បានទទួេការចពុនះ្រញ្ជ ីពីកកសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និងដ្កស់សម្ធជាផ្លូវការក្ពុង

សវទិកាកសរូវអងការកម្ពុជាកាេពីមថ្ទី២២ កខមកោ ឆ្្២ំ០១៨ សកកាមអធិ្រតីភាពដខ៏្ងខ់្ស់រ្រស់

ឯកឧត្មឧ្រនាយករដឋាមង្ន្ី យរឹម មៃេី ក្រធានកករុមក្ររឹកសាោ្រអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយកសិកម្ម និងជន

្រទ និងជាតំណាងដខ៏្ងខ់្ស់រ្រស់សសម្ចអគ្គមហាសសនា្រតីសតសជា ហ៊ពុន កសន នាយករដឋាមង្ន្ី 

មនកពនះោជាណាចកកកម្ពុជា។ 

   សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា បាននិងកំពពុងសរៀ្រចំសធ្វើការផ្សព្វផសាយ និងចពុនះស ្្ម នះសកម្រស់កជើសសរ ើស

កករុមហ៊ពុនកតរួតពិនិត្យគពុណភាពសដើម្សីធ្វើជាអ្កកតរួតពិនិត្យគពុណភាពនិងស្ងដ់្រអងការកដេនរឹង

សក្រើកបាស់ម៉ា កសញ្ញា សននះ។ ជាមយួគ្ាសននះកដរ សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា កក៏ំពពុងសរៀ្រចំផ្សព្វផសាយ 

ពន្យេ់ និង្រង្ហា ញដេ់សោងម៉ា សពុីនកិនកកមច្និងនាសំចញអងការ សដើម្សីរៀ្រចំខ្ួននិងដ្កព់ាក្យសក្រើ

កបាស់ម៉ា កអងការសននះផងកដរ។

      ្រច្ចពុ្រ្ន្ ម៉ា កវញិ្ញា តកម្មសននះបាននិងកំពពុង្រន្ចពុនះ្រញ្ជ ីសៅសេើទីផសារអន្រជាតិក្រមណជាង៥០

ក្រសទស និងកំពពុង្រន្ការកស្វងរកការគាកំទជំនួយកផ្កហិរញញា វត្ថពុពីភាគីពាកព់ន័្ធសកម្រជ់ួេសមធាវ ី

និងអ្កជំនាញការជួយ�សរៀ្រចំឯកោរក្ពុងការចពុនះ្រញ្ជ ីឱ្យបានរចួោេ់សៅទីផសារអន្រជាតិ និងផ្សព្វ

ផសាយឲ្យបានទលូេំទលូោយនិងមនក្រសិទ្ធភាព សដ្យរពំរឹងថានរឹង្រញ្ច ្រក់ារចពុនះ្រញ្ជ ីសៅសេើទីផសារ

អន្រជាតិសៅឆ្្២ំ០២០ ខាងមពុខសននះ។

          សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជាបានសរៀ្រចំសវទិកាកសរូវអងការកម្ពុជាថ្ាកជ់ាតិនិងអន្រជាតិចំនួន៣

សេើករចួមកសហើយ សដ្យ មនវត្មនដខ៏្ងខ់្ស់ពីថ្ាកដ់រឹកនាមំនោជរដ្ឋា ភបិាេកម្ពុជានិងតំណាង

មង្ន្ីជានខ់្ស់បានអសញ្ជ ើញជាអធិ្រតីភាពដខ៏្ងខ់្ស់សៅក្ពុងកម្មវធិីសនានះ។ សកម្រស់មសភាព

ចលូេរមួមកពីសមជិកសមជិកា កកសួង-ោ្ថ ្រន័ពាកព់ន័្ធ មដគលូអភវិឌ្ឍន ៍ វស័ិយឯកជន វទិយាោ្ថ ន

កោវកជាវ និងអ្កជំនាញពីក្ពុងនិងសករៅក្រសទស។ សវទិកាសននះ មនសគាេ្រំណងផ្្ស់្រ្លូរសោ្រេ់ 

និង្រទពិសោធនរ៍វងគ្ាជាមយួអ្កជំនាញ និងអ្កពាកព់ន័្ធដមទសទៀតក្ពុងវស័ិយកសរូវអងការ សំសៅ

កស្វងរកដំសណានះកោយនានាដេ់្រញ្ហា ក្រឈម ពិសសសការជំរពុញឱ្យមនរសធ្វើទំសនើ្រកម្មវស័ិយ

កសរូវអងការសៅកម្ពុជាតាមទស្សនវស័ិយរ្រស់ឯកឧត្ម សពុខ ពពុទ្ធិវពុធ ក្រធានកករុមក្ររឹកសាភបិាេ និង

សមជិកសមជិកាសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា។

      សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា កប៏ានទាញយកនលូវេទ្ធផេសចញពីសវទិកាដម៏នោរៈសំខានស់នានះ

មកចងកកង្រញ្ចលូ េ ក្ពុងកផនការយពុទ្ធោង្ស្និងកផនការសកម្មភាពរ្រស់ខ្ួន កពមទាងំបានយក

ជាធាតពុចលូេសំខាន់ៗ សស្ើដ្ក្់រញ្ចលូ េក្ពុងសសចក្ីកពាងសគាេនសោបាយកសរូវអងការកម្ពុជាថ្មី កដេ

បាននិងកំពពុងសរៀ្រចំសឡើងសដ្យឧត្មកករុមក្ររឹកសាសសដឋាកិច្ចជាតិនិងកកសួង-ោ្ថ ្រន័ពាកព់ន័្ធនានា។

 

     សវទិកាសននះបាន្រង្ហា ញពីនិន្ាការទីផសារអងការសៅសេើទីផសារអន្រជាតិ កពមទាងំបាន្រង្ហា ញពីការ

សធ្វើទំសនើ្រកម្មកសរូវអងការកម្ពុជា (Cambodia Rice Modernization) សៅក្ពុងកខ្សចង្្វ កផ់េិតកម្ម

កសរូវអងការ ការ្រង្ហា ញពីស្ងដ់្រ ការកាត្់រន្ថយមថ្សដើម ការ្រសងកាើនផេិតភាព   និងជំរពុញការនាំ

សចញឱ្យកស្រតាមសគាេនសោបាយកសរូវអងការរ្រស់ោជរដ្ឋា ភបិាេកម្ពុជា ជាសដើម។ 

ការសលមា្ព ធជាផលៃូវការកនាងុលវទិកាបសរូវអង្ករ

ក្្ពុជាកាលពីម្ងៃទី២២ ដខ្ករា ឆ្នា ២ំ០១៨

សកិាខេ សោិស្តពីីនីតិវិធីមនការលប្រើបបាសម់ា៉ា កវិញ្ញា ត

ក្្ម ្លៃិិះអង្គរ» កាលពីដខល្រា ឆ្នា ២ំ០១៨
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              កស្រសពេជាមយួគ្ាសនានះកដរ សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា បានសហការជាមយួកកសួងោ្ថ ្រន័ពាកព់ន័្ធ ដលូចជាកកសួងកសិកម្ម រពុកាខេ ក្រមញ់និងសនោទ 

កកសួងសទសចរណ៍ កកសួងពាណិជ្ជកម្ម និងមដគលូអភវិឌ្ឍនន៍ានា ដលូចជា IFC AFD GIZ  សរៀ្រចំកម្មវធិី្រពុណ្យអងការកម្ពុជាក្ពុងសពេជាមយួគ្ាមនការសរៀ្រចំសវទិកាកសរូវអងការកម្ពុជា 

សដើម្រីេំរឹកពីក្រមពណីទំសនៀមទំោ្រ ់និងការជួ្រជពុំគ្ា្រន្ា្រពី់រដលូវក្រមលូេផេកសរូវវសសារចួោេ់។

ពិសសសសៅក្ពុងសវទិកាសននះ ជាសរៀងោេ់សេើកសយើងកតងកតមនការសេើកទរឹកចិត្ដេ់សមជិកសមជិកា និងភាគីពាកព់ន័្ធ ពិសសសអ្កកិនកកមច្នាសំចញអងការ 

និងសហគមនក៍សិកម្ម សដ្យសយើងបានសរៀ្រចំឱ្យមនការក្រកួតសកជើសសរ ើសសហគមនន៍ិងអ្កផេិតកសរូវអងការថ្ាកជ់ាតិ និងផ្េ់រង្្វ នស់េើកទរឹកចិត្ចំសពានះជយ័ោភសីេើកសរូវនិង

អងការេ្អជាងសគ្រំផពុតក្រចាកំ្រសទសកម្ពុជា សដើម្យីកជយ័ោភអីងការេ្អ្រំផពុតសនានះ សៅក្រកួតសកជើសយកពានរង្្វ នអ់ងការេ្អ្រំផពុតពិភពសោក។  

ជាេទ្ធផេមនការក្រកួតសកជើសសរ ើសសដ្យទទួេបានពីការ    សកមតិសកមងំនិងការដ្កពិ់ន្ពុោ៉ា ងហ្មតច់តពី់គណៈកម្មការ បាន្រង្ហា ញថាកករុមហ៊ពុន សោងម៉ា សពុីន និងសហគមន៍

កសិកម្មបានទទួេជយ័ោភពីីការក្រកួតក្រកជងសននះ រមួមន៖
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ែ័យោភីអង្ករល្អ្រំផុតប្រចាបំ្រលទសក្្ពុជាលលើកទី៣ ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨
       ពានរង្្វ នអ់ងការកកអលូ្រក្រណីតេ្អ្រំផពុតរ្រស់កម្ពុជា បានសៅសេើកករុមហ៊ពុនសពុីធីោ៉ា យស៍ 

       ពានរង្្វ នអ់ងការកកអលូ្រធម្មតារ្រស់កម្ពុជា បានសៅសេើសោងម៉ា សពុីនថ្មសគាេ

       ពានរង្្វ នអ់ងការសកគា្រក់វងរ្រស់កម្ពុជា បានសៅសេើសោងម៉ា សពុីនវង្ស្រ៊ពុនសហង

ែ័យោភីអង្ករល្អ្រំផុតប្រចាបំ្រលទសក្្ពុជាលលើកទី២ ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧
       ពានរង្្វ នអ់ងការកកអលូ្រក្រណីតេ្អ្រំផពុតរ្រស់កម្ពុជា បានសៅសេើកករុមហ៊ពុនសពុីធីោ៉ា យ 

       ពានរង្្វ នអ់ងការកកអលូ្រធម្មតារ្រស់កម្ពុជា បានសៅសេើកករុមហ៊ពុនបាយន័សឺសរៀេ

       ពានរង្្វ នអ់ងការសកគា្រក់វងរ្រស់កម្ពុជា បានសៅសេើសោងម៉ា សពុីនអ្រសាោ៉ា យស៍

ែ័យោភីអង្ករល្អ្រំផុតប្រចាបំ្រលទសក្្ពុជាលលើកទី១ ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៦ 
       ពានរង្្វ នអ់ងការកកអលូ្រក្រណីតេ្អ្រំផពុតរ្រស់កម្ពុជា បានសៅសេើកករុមហ៊ពុនសពុីធីោ៉ា យស៍ 

       ពានរង្្វ នអ់ងការកកអលូ្រធម្មតារ្រស់កម្ពុជា បានសៅសេើកករុមហ៊ពុនហពុងសហៀ្រកគរុ្រ

       ពានរង្្វ នអ់ងការចំហពុយរ្រស់កម្ពុជា បានសៅសេើកករុមហ៊ពុនសពុីកសនតឈ័រ អហ្វ សអោ៊

       ពានរង្្វ នអ់ងការសកគា្រក់វងរ្រស់កម្ពុជា បានសៅសេើកករុមហ៊ពុនសអមរ ៉ាពុោ៉ា យស៍



25

2.1.4 ការែរឹកនាសំមាែិកចូលរ ួ្ ផ្សព្វផសាយអង្ករនិងចា្រ់មែគូពាណិែ្ជក្្ម

         សដ្យមនចកខេពុវស័ិយកក្រក្ាយក្រសទសកម្ពុជាឱ្យក្ាយជាក្រសទសនាមំពុខក្ពុងការនាសំចញអងការមនគពុណភាពេ្អ្រំផពុត ក្ពុងមយួឆ្្ំៗ  សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា បាន

្រសងកាើនកិច្ចសហក្រតិ្រត្ិការទាងំថ្ាកត់ំ្រន ់និងអន្រជាតិសដើម្ពីកងរឹងយពុទ្ធោង្ស្ទីផសាររ្រស់ខ្ួន ក្ពុងសនានះសហពន័្ធបានសរៀ្រចំ្រសងកាើតឱ្យមនម៉ា កវញិ្ញា តកម្ម«ម្និះអង្គរ»

 កដេតំណាងឱ្យអត្សញ្ញា ណមនអងការកកអលូ្រក្រណីតរ្រស់កម្ពុជា កដេជា្រព់ានរង្្វ នជ់ាអងការេ្អ្រំផពុតសេើពិភពសោក និងការផ្សព្វផសាយ ការកស្វងរកមដគលូ និងការ

សកម្រសកមរួេពាណិជ្ជកម្មជាមយួ្រណ្ាក្រសទសយពុទ្ធោង្ស្ក្ពុងតំ្រន ់និងអន្រជាតិ។ 

 សដ្យមនចកខេពុវស័ិយកវងឆ្្យ សហពន័្ធបានសរៀ្រចំសវទិកាកសរូវអងការជាសរៀងោេ់២ឆ្្មំ្ង ក្ពុងសគាេ្រំណងផ្សព្វផសាយពីវឌ្ឍនភាព សក្ានពុពេ និងសករ ្ិ៍

ស ្្ម នះវស័ិយកសរូវអងការកម្ពុជា និងក្រមលូេធាតពុចលូេសំខាន់ៗ ពីមដគលូពាកព់ន័្ធ សដើម្សីរៀ្រចំកផនការយពុទ្ធោង្ស្កដេសៃ្ើយត្រតាម្រកកម្រកមរួេតកមរូវការទីផសារថ្ាកជ់ាតិ 

ក្ពុងតំ្រន ់និងអន្រជាតិ។ 

 ជាមយួគ្ាសននះកដរ សហពន័្ធបានដរឹកនាសំមជិកសមជិកា្រន្្រសងកាើនកិច្ចសហក្រតិ្រត្ិការទាងំក្ពុងតំ្រន ់និងអន្រជាតិ សដើម្ផី្សព្វផសាយពីសករ ្ិ៍ស ្្ម នះ 

សក្ានពុពេ និងកស្វងរកមដគលូពាណិជ្ជកម្ម្រកន្ថម ដលូចជាការចលូេរមួោ៉ា ងសកម្មក្ពុងកម្មវធិី និងពិពរ័ណ៍អន្រជាតិនានា រមួមន សន្ិសីទកសរូវអងការអន្រជាតិ(TRT) 

ពិពរ័ណ៍ពាណិជ្ជកម្មចិន-អាោ៊ន ពិពរ័ណ៍ពាណិជ្ជកម្មសសៀងមហ និងពិពរ័ណមហាលូ្រអាហារក្រចាតំំ្រនអ់ាសពុី និងអឺរ ៉ាពុ្រ ដលូចជា THIAFEX, SIAL PARIS ជាសដើម។

 កាេពីសពេថ្មីសននះ ស្ងពិ់ពរ័ណ៍រ្រស់សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា បានទទួេវញិ្ញា ្រន្រកតជាស្ងក់ដេេ្អជាងសគ្រំផពុត (BEST Exhibitor) សៅក្ពុងពិពរ័ណ៍

ពាណិជ្ជកម្មចិន-អាោ៊ន សៅទីកករុងនានណីង សខត្កា្វ ងសពុីរ្រស់ចិន។

 ចពុងសកកាយសននះ អងការរ្រស់កម្ពុជាបាន្រន្កគងតំកណងជាអងការេ្អ្រំផពុតសេើពិភពសោកសេើកទី៤ក្ពុងសន្ិសីទកសរូវអងការអន្រជាតិ(TRT) សេើកទី១០ សៅ

ក្រសទសសវៀតណាម កាេពីមថ្ទី១២ កខវចិ្ិកា ឆ្្២ំ០១៨ ។ ្រកន្ថមពីសននះ សដ្យោរគពុណភាព រសជាតិ និងសករ ្ិ៍ស ្្ម នះមនអងការកម្ពុជាមនការគាកំទខ្ស់ពីសេើឆ្កអន្រ

ជាតិ សយើងសសងកាតស�ើញថា ្ររមិណមនការនាសំចញអងការមនកំសណើ នខ្ស់ គឺក្ពុងឆ្្២ំ០១២ ការនាសំចញមនចំនួនកតរឹមកត២០មពុនឺសតាន និងសៅឆ្្២ំ០១៨ គឺមន

ចំនួនរហលូតដេ់៦៣.៥មពុនឺសតាន សពាេសកើនសឡើងចំនួន២០០%។  សមទិ្ធផេទាងំសននះ គឺស្រញ្្ជ កពី់ភាពរកីចសកមើននិងភាពសជាគជយ័មនវស័ិយកសរូវអងការរ្រស់កម្ពុជា

នាសពេ្រច្ចពុ្រ្ន្។ 

2.1.5 ចូលរ ួ្ ពបងរឹងនិងពបងីកការអនុវត្តកតូានាលំចញលៅកាន់ទីផសារចិននិងប្រលទសនានា  

• ទីផសារប្រលទសចិន៖

⦁ សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា បានសហការជាមយួកកសួងពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសសសតាម

រយៈគណៈកម្ម ធិការជំរពុញនិងផ្សព្វផសាយទីផសារកដេដរឹកនាសំដ្យឯកឧត្ត្ សខុ ពុទ្ិវុធ 

ក្រធានសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា និងកករុមហ៊ពុនង្ហ្គីនសកតដ ក្ពុងការចរចាជាមយួកករុមហ៊ពុនចិនCOFCO 

និង្រណាដា កករុមហ៊ពុននាសំចញសៅក្រសទសចិន សដើម្្ីរសងកាើនកិច្ចសហការឲ្យបានសពុីសករៅកថមសទៀត និង

ជំរពុញការនាសំចញឱ្យបានសកចើន្រំផពុត។ ក្ពុងឆ្្២ំ០១៧ ការនាសំចញអងការសៅក្រសទសចិនសសកមច

បាន១៨មពុនឺសតានសទ្វដងសធៀ្រនរឹងឆ្្កំន្ងសៅ និងសៅឆ្្២ំ០១៨សសកមចបានកតជាង១៧មពុនឺសតាន។ 

សេើសពីសននះសៅសទៀតគណៈកម្ម ធិការជំរពុញនិងផ្សព្វផសាយទីផសារ និងកករុមហ៊ពុនង្ហ្គីនសកតដនរឹង្រន្

ចរចាពិភាកសាជាមយួភាគីចិនសដើម្ឲី្យការនាសំចញសៅក្រសទសចិនកានក់តេ្អ និងពយាោម

សសកមចឲ្យបាន៣០មពុនឺសតាននាឆ្្២ំ០១៩ និង៤០មពុនឺសតានឆ្្២ំ០២០ខាងមពុខ។

⦁ ្រញ្ហា ក្រឈមក្ពុងការអនពុវត្កលូតាសននះ គឺកករុមហ៊ពុនចិនCOFCOជាកករុមហ៊ពុនផ្្ចម់ពុខក្ពុងការអនពុវត្កលូតាសននះ ដលូចសននះសហើយCOFCOមនអំណាចក្ពុងការ

ចរចាតមម្ជាមយួកករុមហ៊ពុននិងសោងម៉ា សពុីនទាងំអស់សៅកម្ពុជា សដ្យគាតម់និអនពុញ្ញា តឱ្យកកសួងពាណិជ្ជកម្ម ឬកករុមហ៊ពុនង្ហ្គីនសកដត និងសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា 

ជាអ្កតំណាងចរចាតមម្ទិញេកអ់ងការសនានះសទ គឺកករុមហ៊ពុននីមយួៗរ្រស់កម្ពុជាកតរូវផ្េ់តមម្ផ្្េ់កដេសធ្វើឱ្យតមម្អងការកម្ពុជាេកស់ចញមនតមម្មនិសលូវខ្ស់ 

និង្ររមិណមនិបានសកចើន។ 

⦁ ចំសពានះ្រញ្ហា ខាងសេើសននះថ្ាកដ់រឹកនាសំហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា និងកកសួងពាណិជ្ជកម្ម កប៏ានជួ្រក្រជពុំជាមយួសោកកសី Yang Hong 
នាយកកគ្រក់គងរ្រស់កករុមហ៊ពុន COFCO ជាសកចើនសេើក សដើម្ពីិភាកសាកស្វងយេ់និងរកដំសណានះកោយសមកស្រឈន្ះៗរវងភាគីទាងំពីរក្ពុងការ្រសងកាើនកិច្ចសហការ

ឱ្យបានសពុីជសករៅកថមសទៀតក្ពុងការនាសំចញអងការឱ្យបានតាមចំនួនកលូតាកដេបានកំណតក់្ពុងអនពុស្សរណៈសោគយេ់គ្ាមនឆ្្នីំមយួៗ។

⦁ កស្រសពេជាមយួគ្ាសននះ សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជាបានពយាោមចរចានិងពិភាកសាជាមយួោ្ថ ្រន័ពាកព់ន័្ធ ដលូចជា កកសួងពាណិជ្ជកម្ម កកសួងកសិកម្ម 

រពុកាខេ ក្រមញ់ និងសនោទ កកសួងោធារណការនិងដរឹកជញ្ជលូ ន អគ្គនាយកដ្ឋា នគយនិងរដ្ឋា ករ កំពងក់ផស្វយត័កករុងកពនះសីហនពុ កំពងក់ផស្វយត័ភ្សំពញ ជាសដើម ក្ពុងសគាេ

្រំណងសដ្នះកោយ្រញ្ហា នានាកដេសធ្វើឱ្យមនការោងំស្នះដេ់ការនាសំចញ និងចលូេរមួកាត្់រន្ថយមថ្សដើមក្ពុងកខ្សចង្្វ កផ់េិតកម្មកសរូវអងការកម្ពុជាទាងំមលូេ។
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        សលូមជកម្រជលូនពីដំសណើ រសដើមចមថា ចា្រត់ាងំពីសពេកដេសគក្រកាស នរឹងមនការសសើពុ្រអសងកាតសននះ

សៅក្ពុងកខមនីាឆ្្២ំ០១៨ សដ្យខាងក្រសទសអពុីតាេី និងសអសបា៉ាញ សគបានតវ៉ា ថាអងការកម្ពុជាកដេសយើង

នាចំលូេសដ្យមនិយកពន្ធសននះបានសធ្វើឲ្យ្រ៉ានះពាេ់សៅដេ់ទីផសារកដ៏លូចជាផេិតកម្មកសរូវសៅក្រសទស

រ្រស់សគសៅអឺរ ៉ាពុ្រ។ 

- សកកាយពីការ្រសញ្ច ញនលូវសសចក្ីក្រកាសអំពីការសស៊ីបអសងកាតខាងសេើសននះ សហពន័្ធកសរូវអងការ

កម្ពុជា បានទទួេការឯកភាពពីកកសួងពាណិជ្ជកម្ម និងកកសួងពាកព់ន័្ធ សៅក្ពុងកិច្ចក្រជពុំកាេពីមថ្ទី២៧ 

កខមនីា ឆ្្២ំ០១៨ សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជាកប៏ានសសកមចជួេសមធាវអីន្រជាតិកដេគាតធ្់ា្រក់ារពារសរឿង

ក្ីកសសដៀងគ្ាកដរសហើយធ្ា្រទ់ទួេបានសជាគជយ័សដើម្ជីួយ�ការពារសរឿងក្ីសននះសដ្យមនការសហការពីមដ

គលូអភវិឌ្ឍនស៍េើការជួេកពុងស៊ពុេតង ់ និងមនការសហការពីកកសួងពាណិជ្ជកម្ម។ 

- សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា កប៏ានសធ្វើការង្រសននះសដ្យសយើងបានសហការជាមយួសមជិករ្រស់

សយើងកដេជាអ្កនាសំចញធំៗទាងំ២០ ក្ពុងការដ្កច់ំណា្រអ់ារម្មណ៍សៅសេើករណីសននះ សហើយចលូេរមួ

ក្ពុងការផ្េ់ពត័ម៌នសផ្សងៗក្ពុងការសស៊ីបអសងកាតសននះ សដើម្្ីរញ្្ជ កថ់ាអងការកម្ពុជាសននះមនិបានផ្េ់ផេ្រ៉ានះ

ពាេ់ដេ់ទីផសារ ឬផេិតកម្មកសរូវអងការសៅក្ពុងក្រសទសអឺរ ៉ាពុ្រដលូចកដេមនការសចាទក្រកានពី់ក្រសទស២ក្ពុង

ចំសណាមក្រសទសទាងំ២៨សៅសហភាពអឺរ ៉ាពុ្រ។

 2.1.6 ការ្រ្តរឹងតវា៉ា ករណីសហភាពអឺរ ៉ា្ុរដ្ក់ពន្លលើការនាចំូលអង្ករក្្ពុជា និងពបងរឹងទីផសារអង្ករអឺរ ៉ា្ុរ  

• សប្្រសប្រួលសមាែិកចូលរ ួ្ ពិព័រណ៍កនាងុនិងលបរៅប្រលទស៖

⦁- ដរឹកនាសំមជិកចលូេរមួសកមតិសកមងំ“អងការេ្អជាងសគ្រំផពុត” យកសៅក្រកួតក្ពុងកម្មវធិីសវទិកា

កសរូវអងការពិភពសោកជាសរៀងោេ់ឆ្្រំហលូតទទួេបានជយ័ជំននះចំនួន៤សេើករចួមកសហើយ

- សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា សរៀ្រចំដរឹកនាសំមជិកសៅចលូេរមួនិងសកមតិសកមងំ “អងការេ្អជាងសគ្រំផពុត” សៅក្រកួតោរជាថ្មីក្ពុងកម្មវធិីសវទិកាកសរូវអងការពិភពសោកសេើក

ទី៩ សៅទីកករុងម៉ា កាវ ក្រសទសចិន

- ដរឹកនាសំមជិកចលូេរមួពិពរ័ណ៍ចិន-អាោ៊នសេើកទី១៣ និងសេើកទី១៤សៅទីកករុងណាននីង សខត្កា្វ ងសពុី ក្រសទសចិន

- សកម្រសកមរួេសមជិកចលូេរមួដ្កត់ាងំពិពរ័ណ៍ពាណិជ្ជកម្មនានាកដេសរៀ្រចំសៅក្ពុងនិងសករៅក្រសទស។

• ក្្ពុជា នរឹង្រលង្កើនការនាលំចញអង្ករលៅទីផសារលផ្សងៗលទៀត៖

• សហព័ន្បសរូវអង្ករក្្ពុជា ល្រ្តជាញា ្រន្តការការពារទីផសារសហភាពអឺរ ៉ា្ុរែូនសមាែិក៖

- សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជាបានពិភាកសាជាមយួសមជិកក្ពុងការផ្គតផ់្គងអ់ងការសៅក្រសទសឥណ្ឌលូ សនសពុី

⦁- សហការជាមយួកករុមហ៊ពុនង្ហ្គីនសកតដក្ពុងការ្រន្ពិភាកសានិងសរៀ្រចំយន្ការផ្គតផ់្គងអ់ងការសៅក្រសទស្រង់

ក្ាសដស  ក្ពុងការនាសំចញអងការចំនួន២៥មពុនឺសតានក្ពុងមយួឆ្្ ំ

- ចលូេរមួការសដញមថ្ផ្គតផ់្គងអ់ងការដេ់ក្រសទសភេីីពីន

⦁- ក្រសិនស្រើកម្ពុជាអាចសសកមចបានកផនការនាសំចញ្រកន្ថមសននះ និងរកសាបានទីផសារកដេកំពពុងមនកោ្រ ់

កម្ពុជានរឹងអាចសសកមចបានសគាេនសោបាយនាសំចញអងការ១ោនសតានក្ពុងមយួឆ្្ំៗ ។

⦁- សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា បានសសកមចដ្កព់ាក្យ្រណ្រឹ ងសៅកានត់ពុោការសហភាពអឺរ ៉ាពុ្រ ករណីអឺរ ៉ាពុ្រ

ដ្កព់ន្ធសេើការនាចំលូេអងការពីកម្ពុជា

- ⦁្រន្ការសហការជាមយួសហគមនអឺ៍រ ៉ាពុ្រ សដើម្ផ្ី្ស់្រដាលូរពត័ម៌នទិន្នយ័ សដើម្ធីានាសពុវត្ថិភាពពាណិជ្ជ

កម្មអងការទាងំសងខាង។

ការចុិះហត្ថលលខាលែើ្្នីាលំចញអង្ករលៅប្រលទស

្រង់កាលៃ លែស        

ប្រែុំជា្ួយសមាែិក កាលពីដខ្ីនា ឆ្នា ២ំ០១៩
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- សកកាយពីការសស៊ីបអសងកាត និងការវយតមម្សៅសេើសដើម្រណ្រឹ ង និងចពុង្រណ្រឹ ង កាេពីមថ្ទី០៥ 

កខវចិ្ិកា ឆ្្២ំ០១៨ ខាងសហភាពអឺរ ៉ាពុ្រសគ្រសញ្ចញពត័ម៌នសេើសសចក្ីសសកមចសននះ ថាការនាសំចញពីកម្ពុជា

និងមោី៉ា នម់៉ា ។ សធ្វើសអាយមនការ្រ៉ានះពាេ់ទីផសារអឺរ ៉ាពុ្រ សដ្យមនិមនសហតពុផេនិងភស្ពុតាងកគ្រក់គាន់

សនានះសឡើយ កដេវជាសរឿងអយពុត្ិធមស៌កម្រអ់្កនាសំចញអងការកម្ពុជា ពិសសសក្រជាកសិករកដេរងសកគានះ

មកជាមយួ។ ខណៈសនានះសហភាពអឺរ ៉ាពុ្របានទពុកសពេឲ្យសយើងតវ៉ា ចំនួន៣សប្ាហ៍ សហតពុដលូចសននះខាង

សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជាបានសហការជាមយួខាងកកសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្ពុងការសស្ើសពុំស្រើកនិងោ្្រោ់វ

នាការ និងបានសៃ្ើយត្រេិខិតជាោយេកខេអក្សរសៅតាមទេហាីករមយួៗកដេខាងគណៈកម្មការ

អឺរ ៉ាពុ្រ បានវយតមម្សដ្យសយើងបានសធ្វើការ្រកកោយតាមចំណពុ ចនីមយួៗកដេEUបានសេើកសទ្ើង សដ្យ

សៅក្ពុងសសចក្ីក្រកាសរ្រស់EUសនានះមនិមនេកខេណៈកគ្រក់ជរុងសកជាយសហើយជាការវយតមម្មនិបានតាម

ទិដឋាភាពជាកក់ស្ង ដលូសច្នះសយើងកតរូវសេើកយកចំណពុ ចជាសកចើនសៅក្ពុងសនានះមកពិភាកសាសឡើងវញិ។

- ជាមយួគ្ាសននះសយើងកប៏ានសស្ើសពុំឲ្យមនសវនាការសដ្យផ្្េ់មតទ់េ់មពុខគ្ាសដើម្ឲី្យ

សមធាវសីយើង កដ៏លូចជាសមធាវអីន្រជាតិបាន្រកកោយ និងចលូេរមួក្ពុងសវនាការសននះ សដ្យមនឯកឧត្ម 

សពុខ ពពុទ្ធិវពុធ ក្រធានកករុមក្ររឹកសាភបិាេសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា និងតំណាងរ្រស់កកសួងពាណិជ្ជកម្ម ជា

មយួសមធាវសីយើងបានចលូេរមួផ្េ់ការពន្យេ់និង្រទ្រង្ហា ញសដើម្កីារពារវស័ិយកសរូវអងការកម្ពុជា សដ្យ

ផ្្េ់មតជ់ាមយួខាងគណៈកម្ម ធិការអឺរ ៉ាពុ្រសៅទីកករុងក្រ៊ពុសកសេ ក្រសទសក្រេ៊សិក កាេពីសៅមថ្ទី

២៦ កខវចិ្ិកា ឆ្្២ំ០១៨។

- សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា កប៏ាន្រន្សហការជាមយួកកសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្ពុងការសធ្វើេិខិតសៅដេ់ក្រធានគណៈកម្ម ការអឺរ ៉ាពុ្រកដេទទួេ្រន្ពុកកផ្កសននះ សហើយក៏

បានចម្ងជលូនឯកោរសនានះសៅរដឋាជាសមជិកតាមរយៈោ្ថ នទលូតក្រសទសកដេជាសមជិកEUកដេមនសៅកម្ពុជា កដ៏លូចជាសៅក្រធានរ្រស់សភាអឺរ ៉ាពុ្រ ក្រធានកករុមគណៈ

កម្ម ការអឺរ ៉ាពុ្រ សៅដេ់អគ្គរដឋាទលូតអឺរ ៉ាពុ្រសៅអាោ៊នជាសដើម សដ្យសផ្្តសេើអ្វីកដេសយើងខំក្ររឹងសធ្វើពីមពុនមករហលូតដេ់ឥទ ល្ូវសននះ សយើងបានខិតខំសដ្យការយកចិត្ទពុកដ្ក្់រំផពុត 

កដេសយើងបានសធ្វើការជាក្រចាជំាមយួសមធាវកីដ៏លូចជាកកសួង-ោ្ថ ្រន័ពាកព់ន័្ធ ឲ្យតាមដ្នការង្រសននះ។ ជាមយួគ្ាសននះកដរ កស៏យើងសស្ើសពុំសមជិកសមជិករ្រស់សយើងកដេ

ជាអ្កនាសំចញជួយ�ពន្យេ់្រកន្ថមដេ់សហគមនអ៍ឺរ ៉ាពុ្រ អំពីផេ្រ៉ានះពាេ់ក្រសិនស្រើសគដ្កព់ន្ធសនានះកមន។

- កស្រសពេជាមយួគ្ាសនានះ សយើងមនជំនួ្រតាមោ្ថ នទលូតនានា សដើម្តីវ៉ា សរឿងក្ីកដេគណៈកម្មការសហភាពអឺរ ៉ាពុ្រសកគាងដ្កព់ន្ធការនាសំចញអងការរ្រស់កម្ពុជាកដេ

នាចំលូេសៅកានទ់ីផសារអពុឺរ ៉ាពុ្រ។ សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា ក្ពុងនាមជាតំណាងវស័ិយឯកជនកផ្កកសរូវអងការ កដេរមួមនសមជិកជាសហគមនក៍សិករោ្រម់ពុនឺកគរួោរ តំណាងសោង

ម៉ា សពុីនោ្ររ់យកគរួោរ នរឹងតំណាងកករុមហ៊ពុននាសំចញអងការទាងំអស់ សង្រឹមថាគណៈកម្មការសហគមអឺរ ៉ាពុ្រ កដ៏លូចជា្រណ្ាក្រសទសទាងំឡាយក្រមណ២៨ក្រសទសសៅ

សហគមនអឺ៍រ ៉ាពុ្រ នរឹងពិនិត្យសឡើងវញិសេើសំសណើ ពីសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា និងោ្ថ ្រន័ពាកព់ន័្ធ ឲ្យបានកគ្រក់ជរុងសកជាយមពុននរឹងសសកមចដ្កព់ន្ធសេើការនាចំលូេអងការពីកម្ពុជា 

សដ្យកផ្អកសេើមលូេដ្ឋា នកតរឹមកតរូវ គឺមនិកតរូវកផ្អកសេើកតរឹមកត២ក្រសទសកដេបានសេើកសឡើងមនិសមសហតពុផងសនានះ។ មយា៉ាងវញិសទៀត ការដ្កវ់ធិានការសនានះមនិកតរឹមកត្រ៉ានះពាេ់

ដេ់អ្កនាសំចញអងការកម្ពុជាសទ កន៏រឹង្រ៉ានះពាេ់ដេ់អ្កនាចំលូេនិងអ្ក្ររសិភាគខ្ួនឯងសៅអឺរ ៉ាពុ្រផងកដរ។

- រហលូតមកដេ់មថ្ទី០៤ កខធ្លូ ឆ្្២ំ០១៨ សហគមនអឺ៍រ ៉ាពុ្រមនការសបានះសឆ្្តចំសពានះការដ្កព់ន្ធសេើការនាចំលូេអងការពីកម្ពុជា សដ្យក្ពុងចំសណាម២៨ក្រសទស កដេជា

សមជិកសហភាពអឺរ ៉ាពុ្រ គឺមន១៣ក្រសទសគាកំទការដ្កព់ន្ធ ្រ៉ាពុកន្ការសសកមចសនានះមនិកគ្រក់្ពុងការសសកមចដ្កវ់ធិានការបានសទ សដ្យមន៧ក្រសទសអនពុក្រវទ និង៨ក្រសទស

ក្រឆ្ងំសៅសេើការដ្កព់ន្ធសៅសេើអងការកម្ពុជា កដេសននះៃ្ពុនះ្រញ្្ច ំងឲ្យស�ើញថាក្រសទសមយួចំនួនសគបានគាកំទអងការកម្ពុជាសយើង ដលូចជា ចកកភពអងស់គ្សគាកំទមនិដ្កព់ន្ធ 

សហពន័្ធអាេឺម៉ាងប់ានសធ្វើអនពុក្រវទ ជាសដើម។ ស្រើសទានះ្រីជាការសបានះសឆ្្តសៅក្ពុងចំសណាមក្រសទសទាងំ ២៦ សៅសហភាពអឺរ ៉ាពុ្រមនិបានសជាគជយ័ កតគណៈកម្មការសហភាព

អឺរ ៉ាពុ្រសៅកត្រន្នីតិវធិីសសកមចដ្កព់ន្ធសេើការនាចំលូេអងការពីកម្ពុជានិងមោី៉ា នម់៉ា ទាេ់កតបានសៅសដើមឆ្្២ំ០១៩សននះ។ 



28

- កាេពីមថ្ទី១០ កខសមោ ឆ្្២ំ០១៩ សដ្យសមើេស�ើញពីភាព

អយពុត្ិធម ៌និងសដើម្កីារពារវស័ិយកសរូវអងការកម្ពុជាទាងំមលូេកករុមក្ររឹកសាភបិាេ

កដេដរឹកនាសំដ្យឯកឧត្ត្ សខុ ពុទ្ិវុធ និងសមជិកសមជិកាទាងំ

អស់ និងកករុមការង្រសវទិកាោជរដ្ឋា ភបិាេ-វស័ិយឯកជនកផ្កកសរូវអងការ

(កករុមការង្រទី៩) បានឯកភាពគ្ា និងបានសសកមចឱ្យដ្កព់ាក្យ្រណ្រឹ ងសស្ើ

សពុំសម�ភាពសេើសសចក្ីសសកមចសេខ២០១៩/៦៧រ្រស់គណៈកម្មការសហ

ភាពអឺរ ៉ាពុ្រ ចពុនះមថ្ទី១៦ កខមកោ ឆ្្២ំ០១៩ សេើវធិានការការពារទាកទ់ងនរឹង

ការនាចំលូេអងការ Indica កដេមនក្រភពសចញពីក្រសទសកម្ពុជានិងមោី៉ា នម់៉ា ។

  វធិានការការពារកតរូវបានសធ្វើសឡើងសដើម្សីៃ្ើយត្រសៅនរឹងការនាចំលូេអងការជាទលូ

សៅពីកពនះោជាណាចកកកម្ពុជា សដ្យមនិមនការពិចារណាសេើភាពអយពុត្ិធម៌

ណាមយួសឡើយ។ កន្ងមក ការនាសំចញអងការ Indica កដេមនក្រភពសចញពី

កពនះោជាណាចកកកម្ពុជាកតរូវបានសេើកកេងពន្ធនាចំលូេ

សកកាមកិច្ចកពមសកពៀងពិសសសសហភាពអឺរ ៉ាពុ្រ កដេបានផ្េ់ក្រពន័្ធអនពុសកគានះ

ពន្ធកគ្រក់្រសភទសេើកកេងកតអាវពុធ( EBA)  សកម្រក់្រសទសកដេមនការអភវិឌ្ឍតិចតួច  កដេសននះជាកផ្កមយួមនក្រពន័្ធអនពុសកគានះពន្ធទលូសៅ(GSP)។

            វធិានការការពារជាមលូេដ្ឋា នកតរូវបានសគយេ់ខពុស សហើយការអនពុវត្ចបា្រម់នសហភាពអឺរ ៉ាពុ្រគឺមនិមនភាពកតរឹមកតរូវ។ ្រទ្រ្ញញាត្ិចកមរូងចកមសសននះកំណតឲ់្យអនពុវត្

វធិានការការពារមនក្រពន័្ធអនពុសកគានះពន្ធទលូសៅ (GSP)។ សននះគឺជាការអនពុវត្សេើកដំ្រលូង កដេវគួរកតរូវអនពុវត្តាមស្ងដ់្រចបា្រឲ់្យបានកតរឹមកតរូវ។ គណៈកម្មការ្រោជយ័ក្ពុង

ការក្រមលូេភស្ពុតាងកដេចាបំាចទ់ាងំអស់ ក្ពុងអំឡពុងសពេមនការសស៊ីបអសងកាតជាមលូេដ្ឋា ននាឱំ្យមនការដកហលូតការអនពុសកគានះពន្ធ។ សសចក្ីសរពុ្រទលូសៅមនការដកក្រពន័្ធអនពុសកគានះ

ពន្ធកតរូវបានសធ្វើសឡើង សដ្យមនិបានពិចារណាសេើទិន្នយ័កដេអាចោោងំការដ្កវ់ធិានការសននះ។ ការនាចំលូេកសរូវពីោធារណរដឋាហា្គ ោ៉ា ណា ជាកក់ស្ងអងការ Indica មនិកមន

ជាអងការកកអលូ្រសហើយមនិមនការក្រកួតក្រកជងជាមយួអងការកកអលូ្រសទ និងការក្រមលូេទិន្នយ័នាចំលូេមនិកតរឹមកតរូវពីក្រសទសកម្ពុជា និងមោី៉ា នម់៉ា កដេជាឧទាហរណ៍នាឲំ្យមន

ដំសណានះកោយកដេមនិកតរឹមកតរូវសននះ។ សេើសពីសននះសៅសទៀត ការវយតមម្សេើផេ្រ៉ានះពាេ់មនការនាចំលូេពីក្រសទសកម្ពុជាមនភាពមនិកតរឹមកតរូវ សហើយមនិបាន្រង្ហា ញនលូវផេ

វបិាកកដេឧសសាហកម្មកសរូវអងការបានជួ្រក្រទនះ និងផេវបិាកពាកព់ន័្ធនរឹង្ររមិណ និងតមម្មនការនាចំលូេរ្រស់កម្ពុជា។ ការដ្កព់ន្ធនាចំលូេសឡើងវញិបាន្រ៉ានះពាេ់ឧសសាហកម្ម

កសរូវអងការ ជាពិសសស្រ៉ានះពាេ់ដេ់ក្រជាកសិករ។

          ឯកឧត្ត្ សខុ ពុទ្ិវុធ ក្រធានសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជាបានមនក្រោសនថ៍ា៖ “សហគមនអឺ៍រ ៉ាពុ្រជាមដគលូពាណិជ្ជកម្មដរ៏ រឹងម ំនិងយលូរអកង្វងរ្រស់កម្ពុជា សហើយ

កម្ពុជារពំរឹងនលូវការទទួេបានសវនាការមយួកដេក្រក្រសដ្យភាពយពុត្ិធម ៌និងសពញសេញ។ សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជាមនទំនពុកចិត្ថា វធិានការសននះមនិកតរូវបានអនពុវត្សទ 

សហើយសង្រឹមថាសហភាពអឺរ ៉ាពុ្រនរឹងមនៃន្ៈពិចារណាសេើវធិីោង្ស្រ្រស់ខ្ួនសឡើងវញិសៅសពេកដេសហភាពអឺរ ៉ាពុ្របានវភិាគសេើភស្ពុតាងទាងំអស់ សហើយនរឹងផ្េ់ឱកាស

ដេ់កម្ពុជាសដើម្្ីរង្ហា ញរលូ្រភាពសពញសេញមយួដេ់សវនាការនាសពេខាងមពុខ។  

2.2 គណៈកមា្ម ធិការលរាងមា៉ា សុនី-ការកិនដកមចនា និងឡស្ងៃួត
Executive Committee of Milling, Processing and Storage

        គណៈកម្ម ធិការទទួេ្រន្ពុកការង្រសោងម៉ា សពុីន និងឃ្្ងំកតរូវបាន្រសងកាើតសឡើងសៅម្ងៃទី២៥ ដខកក្កដ្ ឆ្នា ២ំ០១៦ 

កស្រតាមក្រកាសសេខ ១៥៥.១៦ ស.អ.ក ស្ីពី ការ្រសងកាើតគណៈកម្ម ធិការទទួេ្រន្ពុកការង្រសោងម៉ា សពុីន និងឃ្្ងំ។ 

្រច្ចពុ្រ្ន្គណៈកម្ម ធិការសននះ មនសមជិកចំនួន ១១រលូ្រ កដេមនសមសភាពមកពី្រណ្ាសោងម៉ា សពុីនកិននិងកកមច្

កសរូវអងការធំៗ កដេមន្រសច្ចកវទិយា និងសមត្ថភាពផេិតខ្ស់។ គណៈកម្ម ធិការ កតរូវអនពុវត្តាមការង្រដលូចខាងសកកាម៖ 

- ពកងីកនិងអភវិឌ្ឍសមត្ថភាពឃ្្ងំស្ពុក និងឡសម្ួត សដើម្ពីកងីកសក្ានពុពេមនការក្រមលូេកសរូវពីកសិករទានស់ពេសវោ

យកមកសម្ួត និងស្ពុកទពុកតាមរយៈគសកមងរ្រស់ោជរដ្ឋា ភបិាេ។

- ពកងីក និងពកងរឹងសពុវត្ថិភាព គពុណភាព ស្ងដ់្រ និងសមត្ថភាពក្ពុងការកិនកកមច្កសរូវអងការកម្ពុជា

សដើម្ផី្គតផ់្គងដ់េ់ការនាសំចញអងការឱ្យបាន១ោនសតាន កស្រតាមសគាេនសោបាយរ្រស់ោជ

រដ្ឋា ភបិាេ។

- សធ្វើការអភវិឌ្ឍសមត្ថភាពរ្រស់ម៉ា សពុីនកិន និងកកមច្កសរូវអងការពីកកមតិតលូច សៅកកមតិមធ្យម 

និងពីកកមតិមធ្យម សៅកកមតិធំៗ តាមរយៈគសកមងហិរញញា្រ្ទានរ្រស់ោជរដ្ឋា ភបិាេ។

- សធ្វើការ្រណ្ពុ នះ្រណ្ាេដេ់សមជិកសោងម៉ា សពុីនកិន និងកកមច្កសរូវអងការអំពី ស្ងដ់្រសពុវត្ថិភាព

ចំណីអាហារ និងក្រពន័្ធកគ្រក់គងសោងចកក សហកគាសក្រក្រសដ្យក្រសិទ្ធិភាព សដ្យសហការ

ជាមយួោ្ថ ្រន័ និងមដគលូអភវិឌ្ឍនន៍ានា។

លោក នង វាសនា
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     សដើម្ឱី្យសគាេនសោបាយស្ីពីការជំរពុញផេិតកម្មកសរូវ និងការនាសំចញអងការរ្រស់ោជរដ្ឋា ភបិាេកម្ពុជា សកកាមការដរឹកនាកំ្រក្រសដ្យភាព្រពុិនក្រស្រ ់គតិ្រណ្ឌិ ត និង

ចកខេពុវស័ិយកវងឆ្្យរ្រស់សល្្តចអគ្គ្ហាលសនា្រតីលតលជា ហ៊ុន ដសន នាយករដឋាមង្ន្ីមនកពនះោជាណាចកកកម្ពុជា ទទួេបានសជាគជយ័និងជាការសៃ្ើយត្រសៅនរឹង

សសចក្ីកតរូវការរ្រស់ក្រជាកសិករ និងធពុរជនក្ពុងវស័ិយកសរូវ-អងការ កដេក្រឈមនរឹងតមម្កសរូវទា្រ(សៅក្ពុងរដលូវក្រមលូេផេ) កង្វនះកសរូវសកម្រក់ារកិននាសំចញអងការ(សកកាយ

រដលូវក្រមលូេផេ) កង្វនះទពុន្រង្វិេ និងកង្វនះឡសម្ួតនិងឃ្្ងំសកម្រក់្រមលូេទិញកសរូវស្ពុកទពុកសកម្រកិ់ន-កកមច្ ក្ពុងការផ្គតផ់្គងអ់ងការដេ់ទីផសារអន្រជាតិក្ពុងកទងក់ទាយធំ 

កកសួងសសដឋាកិច្ច និងហិរញញា វត្ថពុ កកសួងពាណិជ្ជកម្ម និងសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា បានសស្ើោជរដ្ឋា ភបិាេឱ្យពកងីកសមត្ថភាពឃ្្ងំស្ពុក និងឡសម្ួត និងទពុន្រង្វិេ្រកន្ថម

សទៀតសកម្រវ់ស័ិយកសរូវ-អងការកម្ពុជា ជាេទ្ធផេគឺ៖

-  ោជរដ្ឋា ភបិាេបានសសកមចអនពុមត័្រសញ្ច ញកញ្ច្រថ់វកិាជាតិចំនួន៨០ោនដពុោ្រ សកម្រព់កងរឹងវស័ិយកសរូវ-អងការកម្ពុជា ក្ពុងសនានះដំណាកក់ាេទី១ មន

ចំនួន៣០ោនដពុោ្រ សក្រើកបាស់សកម្រក់ម្ចកី្ពុងរយៈសពេខ្ីសដើម្ពីកងីកទពុន្រង្វិេក្ពុងការក្រមលូេទិញស្ពុកទពុកកសរូវសកម្រកិ់ន-កកមច្។ ដំណាកក់ាេទី២ មន

ចំនួន៥០ោនដពុោ្រ សក្រើកបាស់សកម្រព់កងីកសមត្ថភាពឃ្្ងំស្ពុក និងឡសម្ួត ក្ពុងសនានះមនសហកគាសសោងម៉ា សពុីនកិន-កកមច្កសរូវអងការចំនួន៣ កដេទទួេបាន

កញ្ច្រថ់វកិាសននះក្ពុងការោងសងឃ្់្ងំស្ពុក និងឡសម្ួតសៅសខត្តាកកវ កំពងធ់ំ និងបាតដំ់្រង។ 

-  សកកាមឥណទានសម្ទានពីោជរដ្ឋា ភបិាេមនោធារណរដឋាក្រជាមនិតចិន ោជរដ្ឋា ភបិាេកម្ពុជាតាមរយៈកកសួងសសដឋាកិច្ចនិងហិរញញា វត្ថពុ និងកកសួង

ពាណិជ្ជកម្ពុជា បានចពុនះហត្ថសេខាសេើអនពុស្សរណៈសោគយេ់គ្ាស្ីពីគសកមងជំរពុញផេិតកម្មកសរូវ និងការនាសំចញអងការជាមយួរដ្ឋា ភបិាេមនោធារណៈរដឋាក្រជា

មនិតចិន កាេពីមថ្ទី១៣ កខវចិ្ិកា ឆ្្២ំ០១៧ ក្ពុងសគាេ្រំណងសរៀ្រចំនិងអនពុវត្គសកមងោងសងក់្រពន័្ធឃ្្ងំោធារណៈសកម្រស់្ពុកកសរូវ-អងការ។ កផ្អកតាម

របាយការណ៍្រឋម គសកមងសននះនរឹងោងសងក់្រពន័្ធឃ្្ងំស្ពុក និងឡសម្ួតកសរូវ-អងការចំនួន១៥កកន្ង កដេមនសមត្ថភាពសម្ួតកសរូវសសើមដេ់សៅ១៩.៥ពាន់

សតានក្ពុងមយួមថ្ និងមនសមត្ថភាពស្ពុកកសរូវ-អងការស្ួតបានដេ់សៅ១ោនសតាន កគ្រដណ្្រស់េើសខត្ចំនួន១១ កដេមនសក្ានពុពេក្ពុងការផេិតកសរូវ-អងការ។ 

-  ្រ៉ាពុកន្សៅមនិទានស់�ើញមនការវវិត្ពីដំសណើ រការមនឃ្្ងំនិងឡសម្ួតតាមរយៈគសកមងខាងសេើ។ 

2.2.1 គលបមាងឃ្លៃ ងំ-ឡស្ងៃួត

ស្ិទ្ផលដែលគណៈកមា្ម ធិការសលប្ចបាន ៖

        សដ្យសមើេស�ើញពីភាពចាបំាចក់្ពុងការចលូេរមួការពារ្ររោិ្ថ ន និងសកមរួេដេ់ការេំបាកនានារ្រស់សមជិកសហកគាសសោងម៉ា សពុីនកិន-កកមច្កសរូវអងការពាកព់ន័្ធ

នរឹង្ររោិ្ថ ន សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជាបានសធ្វើការង្រោ៉ា ងជិតស្ិទ្ធជាមយួកកសួង្ររោិ្ថ ន សដើម្សិីកសាពីេទ្ធភាពក្ពុងការសកមរួេដេ់កិច្ចដំសណើ រការវយតមម្សហតពុ្រ៉ានះពាេ់

្ររោិ្ថ ន សេើសហកគាសនានាក្ពុងវស័ិយកសរូវអងការ។ ជាេទ្ធផេ កកសួង្ររោិ្ថ ន និងសហពន័្ធបានសសកមចជាផ្លូវការនលូវអនពុស្សរណៈសោគយេ់គ្ាមយួស្ីពីការវយតមម្

សហតពុ្រ៉ានះពាេ់្ររោិ្ថ ន កាេពីមថ្ទី ០៧ កខតពុោ ឆ្្២ំ០១៦ កន្ងសៅ។ សគាេ្រំណងមនអនពុស្សរណៈសោគយេ់គ្ាសននះ គឺ៖

- អនពុវត្សគាេនសោបាយមនការនាសំចញអងការឱ្យបាន ១ោនសតានក្ពុងមយួឆ្្រំ្រស់ោជរដ្ឋា ភបិាេកម្ពុជា

- ជំរពុញការសេើកទរឹកចិត្ដេ់កសិករ សហកគិន និងវនិិសោគិនក្ពុងការផេិតអងការ និងក្រកួតក្រកជងសកម្រក់ារនាសំចញអងការសៅសករៅក្រសទស

- ្រសងកាើនគពុណភាពអងការសៅកម្ពុជាកដេគា្ម នជាតិគីម ីនិងមនការសជឿជាកព់ីអតិថិជន

- ធានាការចលូេរមួអភវិឌ្ឍនស៍ហកគាសសោងម៉ា សពុីនកិន-កកមច្កសរូវអងការ ក្រក្រសដ្យនិរន្រភាព្ររោិ្ថ ន

 ជាមយួគ្ាសននះកដរ អនពុស្សរណៈមនការសោគយេ់គ្ាសននះ មនវោិេភាពអនពុវត្សកម្រក់្រសភទគសកមង្រសងកាើតសោងចកកម៉ា សពុីនកិន-កកមច្កសរូវអងការសៅ

កពនះោជាណាចកកកម្ពុជា កដេតកមរូវឱ្យសរៀ្រចំកិច្ចសនយាការពារ្ររោិ្ថ ន សដ្យភា្ជ ្រជ់ាមយួនលូវកផនការកគ្រក់គង្ររោិ្ថ ន។ 

2.2.2 កាត់្រន្ថយចំណ្យលលើការវាយតម្លៃផល្រ៉ាិះពាល្់រររិា្ថ ន

    សដើម្ធីានាគពុណភាព អនាមយ័ និងសករ ្ិ៍ស ្្ម នះអងការរ្រស់កម្ពុជា និងជំរពុញកំសណើ នមនការនាសំចញសៅកានទី់ផសារក្រសទសចិន សហពន័្ធកសរូវអងការបានចលូេរមួសហការ 

និងសកម្រសកមរួេកិច្ចដំសណើ រការសធ្វើកតរួតពិនិត្យ និងវយតមម្សហកគាសសោងម៉ា សពុីនកិន-កកមច្កសរូវអងការ ជាមយួមង្ន្ីកតរួតពិនិត្យគពុណភាព អធិការកិច្ច និងចត្ាឡីស័ក

ោធារណៈរដឋាក្រជាមនិតចិន (AQSIQ) និងអគ្គនាយកដ្ឋា នកសិកម្ម (GDA) ចំនួន២សេើកគឺ៖

2.2.3 សប្្រសប្រួលជា្ួយអគ្គនាយកដ្ឋា នកសកិ្្ម និង AQSIQ
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           សដើម្ចីលូេរមួគាកំទសគាេនសោបាយោជរដ្ឋា ភបិាេ និងសេើកទរឹកចិត្ឱ្យមនការចលូេរមួ្រំសពញកាតព្វកិច្ចពន្ធដ្រ សៅរសសៀេមថ្ទី ១៧ កខធ្លូ ឆ្្០ំ១៨ សេខាធិការដ្ឋា ន

សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា និងសមជិក បានចលូេរមួសិកាខេ ោោផ្សព្វផសាយស្ីពី “កាតព្វកិច្ចគណសនយ្យនិងសវនកម្ម និង្រច្ចពុ្រ្ន្ភាពមនចបា្រោ់រសពើពន្ធ” សកម្រស់ហកគាស

អ្កជា្រព់ន្ធ កដេក្រកពរឹត្ិសៅសណាឋា គារសពុខាភ្សំពញ សកកាមអធិ្រតីភាពដខ៏្ងខ់្ស់ ឯកឧត្ម ្រ៊លូ ថារនិ អគ្គសេខាធិការមន អគ្គសេខាធិការដ្ឋា នកករុមក្ររឹកសាជាតិគណសនយ្យ តំណាង

ដខ៏្ងខ់្ស់ឯកឧត្ម ងី តាយ ី រដឋាសេខាធិការ និងជាក្រធានកករុមក្ររឹកសាជាតិគណសនយ្យ មនកកសួងសសដឋាកិច្ច និងហិរញញា វត្ថពុ។

          ចបា្រស់្ីពី កាតព្វកិច្ចគណសនយ្យ និងសវនកម្មសននះ បាន្រសងកាើតសឡើងតាងំពីឆ្្២ំ០០២ សហើយមកដេ់្រច្ចពុ្រ្ន្មនកករុមហ៊ពុនចំនួន ៥១ សហើយកដេទទួេបានអាជាញា ្រណ័្ណ

 ពីកកសួងសសដឋាកិច្ច និងហិរញញា វត្ថពុ។ ឯកឧត្មមនក្រោសន ៍និងសស្ើសពុំឲ្យ សហកគាសទាងំអស់ សក្រើកបាស់និងអនពុវត្របាយការណ៍ហិរញញា វត្ថពុតាមស្ងដ់្រគណសនយ្យកម្ពុជា 

(CIFRS = IFRS , CIFRS for SME = IFRS for SME and CISA= ISA ) សដើម្ឲី្យរបាយការណ៍ហិរញញា វត្ថពុមនស្ងដ់្រកតមយួ មនតម្ភាព និងភាពសោ្ម នះកតងច់ំសពានះ

ចបា្រោ់រសពើពន្ធ  សកម្រស់ក្រើកបាស់ក្ពុងសហកគាសផ្្េ់ សកម្រស់វនកម្ម សកម្រោ់យការណ៍ជលូនកករុមក្ររឹកសាជាតិគណសនយ្យ និងសកម្រក់្រកាសពន្ធតាមចបា្រោ់រសពើ

ពន្ធ។

2.2.4 សប្្រសប្រួលជា្ួយអគ្គនាយកដ្ឋា នពន្ដ្រលរៀ្រចំសកិាខេ រាោ្រណ្តុ ិះ្រណ្្ត លស្តពីីស្តង់ដ្រប្រព័ន្
គណលនយ្យ កាតព្វកិច្ចជា្រ់ពន្

2.2.5 សហការជា្ួយ SGS, Bureau Veritas ្រណ្តុ ិះ្រណ្្ត លពបងរឹងគុណភាព និងស្តង់ដ្រលរាងមា៉ា សុនី

       សដ្យសមើេស�ើញពីតកមរូវការចាបំាចរ់្រស់សមជិក សដើម្្ីរសងកាើនភាពក្រកួតក្រកជង តាមរយៈគពុណភាព សពុវត្ថិភាព និងស្ងដ់្រអនាមយ័ សហពន័្ធកសរូវអងការ បានសហការ

ជាមយួកករុមហ៊ពុន SGS CAMBODIA សដើម្សីរៀ្រចំសិកាខេ ោោស្ីពីស្ងដ់្រ និងអនាមយ័ដេ់្រណ្ាសមជិកសោងម៉ា សពុីនកិន-កកមច្កសរូវអងការទាងំអស់ ក្ពុងសគាេ្រំណង 

ពកងីកសមត្ថភាព និងចំសណនះ ស្ីពីស្ងដ់្រ និងអនាមយ័ ដេ់្រណ្ាសោងម៉ា សពុីនកិន-កកមច្កដេជាសមជិក។

 សេើកទី១៖ សដ្យមនការចលូេរមួពីសមជិក និងកិច្ចខិតខំក្ររឹងកក្រងក្ពុងការសកម្រសកមរួេពីសហពន័្ធ កករុមហ៊ពុន និងសហកគាសសោងម៉ា សពុីនកិន-កកមច្កសរូវអងការ

ចំនួន២៦ កតរូវបានអនពុញ្ញា តឱ្យសធ្វើការកិន-កកមច្និងនាសំចញសៅកានទ់ីផសារក្រសទសចិន សកកាមេកខេខណ្ឌ ពិធីោរ (MOU) អនាមយ័ និងភលូតគាមអនាមយ័ (SPS) រវង

ោជរដ្ឋា ភបិាេកម្ពុជា និងរដ្ឋា ភបិាេោធារណរដឋាក្រជាមនិតចិន។ 

 សេើកទី២៖ សដ្យសមើេស�ើញពីសក្ានពុពេ និងកំសណើ នកលូតាសកម្រអ់ងការកម្ពុជាសេើទីផសារក្រសទសចិន និងផេវបិាករ្រស់សមជិកមយួចំនួនកដេមនិទានប់ាន

ទទួេការវយតមម្ សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា បានសហការជាមយួអគ្គនាយកដ្ឋា នកសិកម្ម ចពុនះសធ្វើការវយតមម្ និងកតរួតពិនិត្យ្រឋមសេើកករុមហ៊ពុន និងសហកគាសសោងម៉ា សពុីនកិន

-កកមច្កសរូវអងការចំនួន៦៥្រកន្ថមសទៀត ក្ពុងសគាេ្រំណងសរៀ្រចំរបាយការណ៍្រឋម និងសធ្វើេិខិតសៅអគ្គរដឋាបាេកតរួតពិនិត្យគពុណភាព អធិការកិច្ច និងចត្ាឡីស័កោធារណរដឋា

ក្រជាមនិតចិន (AQSIQ) ចពុនះមកពិនិត្យ និងវយតមម្ជាសេើកទី២។ ជាេទ្ធផេមនការកតរួតពិនិត្យ និងវយតមម្្រឋម កករុមហ៊ពុន និងសហកគាសសោងម៉ា សពុីនកិន-កកមច្ចំនួន 

៤០ កតរូវបានសកជើសសរ ើសក្ពុងការដំសណើ រការកតរួតពិនិត្យ និងវយតមម្ជាសេើកទី២។ 

 ការវយតមម្ និងកតរួតពិនិត្យសននះ គឺសផ្្តសេើ(១) ចបា្រស់្ីពីសពុវត្ថិភាពអាហាររ្រស់ោធារណរដឋាក្រជាមនិតចិន និងេិខិត្រទដ្ឋា នសកម្រអ់នពុវត្ចបា្រស់ននះ (២) 

ចបា្រស់្ីពីការនាសំចញ នាចំលូេសត្វ និងភលូតគាមអនាមយ័រ្រស់ោធារណរដឋាក្រជាមនិតចិន និងេិខិត្រទដ្ឋា នសកម្រអ់នពុវត្ចបា្រស់ននះ។ 

កាតព្វកិច្ចគណលនយ្យនិងសវនក្្ម និង្រច្ចុ្រ្ននាភាពមនចបា្រ់រារលពើពន្
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2.2.6 ប្រ្ូល និងផលតិទិននាន័យ

- សធ្វើការក្រមលូេនលូវទិន្នយ័ភលូមោិង្ស្កដេទាកទ់ងន់រឹងវស័ិយកសិកម្ម

ដលូចជាការគលូសកបាេដីកកស ការកំណត្់រង្ហា ញទីតាងំសហគមនក៍សិកម្ម 

និងទីតាងំសោងម៉ា សពុីនកិននិងកកមច្កសរូវអងការ និងការសរៀ្រចំកផនទី។

- សធ្វើការក្រមលូេទិន្នយ័តមម្អងការសកម្រន់ាសំចញ (FOB Indication 

Price)ក្រចាសំប្ាហ៍ និងផ្សព្វផសាយទិន្នយ័សននះដេ់សមជិកទាងំអស់។

- សធ្វើការក្រមលូេទិន្នយ័នាសំចញអងការរ្រស់ក្រសទសកម្ពុជា  (Rice 

Export Statistics) ជាក្រចាកំខ និងផ្សព្វផសាយរបាយការណ៍សននះដេ់

សមជិកពាកព់ន័្ធទាងំអស់។

     គណៈកម្ម ធិការផេិតកម្មនិងពលូជកសរូវមនសមជិកចំនួន១១រលូ្រ ដរឹកនាសំដ្យសោក សពុឺ ោ៉ា នី អនពុក្រធានសហពន័្ធកសរូវអងការ

កម្ពុជា ជាក្រធានគណៈកម្ម ធិការ។ភារកិច្ចសំខាន់ៗ រ្រស់គណៈកម្ម ធិការផេិតកម្មនិងពលូជកសរូវ រមួមន៖

- ជំរពុញការអនពុវត្កផនការយពុទ្ធោង្ស្ និងកផនការសកម្មភាពរ្រស់សហពន័្ធ សដ្យកំណតស់េើក្រសភទពលូជកសរូវ កដេសៃ្ើយត្រ

តាមតកមរូវការទីផសារនិងម៉ា កយីសហាអងការកម្ពុជា កំណតជី់ ថ្ាសំម្្រស់ត្វេ្អិត និងការង្រសក្សតោង្ស្

- ជួយ�សកម្រសកមរួេសរៀ្រចំ និងសហការជាមយួកករុមការង្រតំ្រនទ់ាងំ៥ រ្រស់សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា

- ចរចាជាមយួកកសួង ោ្ថ ្រន័ជាតិ អន្រជាតិ ទីភ្ាកង់្រអភវិឌ្ឍនានា ក្ពុងការកស្វងរកនលូវកិច្ចសហក្រតិ្រត្ិការ ការសកៀរគររក

ជំនួយសកម្រជ់ួយ�ដេ់ការសធ្វើសកម្មភាពការជំរពុញ ការផ្សព្វផសាយ ការង្រកិច្ចសនយាកសិកម្ម ក្រពន័្ធទិញេកក់្រ្រទំសនើ្រ ការង្រអ្ររ់ ំ

ការចងកកងសហគមនក៍សិកម្ម និងកម្មវធិីនានាកដេជួយ�ដេ់និរន្រភាពសេើការអនពុវត្ការដ្ដំពុនះ ្រសច្ចកសទសដ្ដំពុនះរ្រស់ក្រជាជន សដើម្សីៃ្ើយត្រសៅនរឹងតកមរូវការទីផសារ

អន្រជាតិ និងសន្ិសពុខសស្ៀងក្ពុងក្រសទស

- សកម្រសកមរួេការអនពុវត្ជាកក់ស្ងជាមយួសហគមនក៍សិករ ដលូចជា ជំរពុញផ្សព្វផសាយពលូជ ជី ថ្ា ំ្រសច្ចកសទសការដ្ដំពុនះ និងការទពុកដ្កស់ពេក្រមលូេផេ។

     តាមរយៈកិច្ចសហការជាមយួអគ្គនាយកដ្ឋា នកសិកម្ម កាឌី និងកាវ៉ា ក ់សដ្យសមើេស�ើញពីសកាកា នពុពេ

រ្រស់កម្ពុជាក្ពុងការផេិតអងការកដេមនគពុណភាព និងតកមរូវការទីផសារអងការកកអលូ្រសកើនសឡើងនិងមនតមម្ខ្ស់ 

សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា អគ្គនាយកដ្ឋា នកសិកម្ម វទិយាោ្ថ នកោវកជាវនិងអភវិឌ្ឍនក៍សិកម្មកម្ពុជា និង

កម្មវធិីកខ្សសង្្វ កត់មម្កសិកម្មកម្ពុជា បានសហការគ្ា្រសងកាើតគសកមងពីរកដេសផ្្តសៅសេើពលូជកសរូវកកអលូ្រគឺ 

គសកមង្រន្សពុទ្ធពលូជកសរូវកសនកកអលូ្រ និងគសកមង្រង្កា តព់លូជកសរូវផ្កា រដំួេមនិក្រកានរ់ដលូវ។ 

       ក្ពុងក្រសទសកម្ពុជាមនពលូជកសរូវោ្រព់ានព់លូជកដេសធ្វើការដ្ដំពុនះខពុសៗគ្ាពីតំ្រនម់យួសៅតំ្រនម់យួ 

អាកស័យសៅសេើរ្រ្រទរឹកសភ្ៀង កត្ាអាកាសធាតពុ ដី សត្វេ្អិតចមកង ជម្ ឺចំណងច់ំណលូ េចិត្រ្រស់ក្រជាកសិ

ករសៅតាមមលូេដ្ឋា ន និងតកមរូវការទីផសារ។ សដើម្ផី្េ់ភាពង្យកសរួេក្ពុងការសកជើសសរ ើសពលូជកសរូវឲ្យកតរូវតាម

តកមរូវការទីផសារ និងទទួេតមម្េកខ់្ស់ គណៈកម្ម ធិការផេិតកម្មនិងពលូជកសរូវមនសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា

បានសកជើសសរ ើស និងកំណតព់លូជកសរូវអាទិភាពចំនួន ១៧ពលូជ កចកសចញជា ៤ក្រសភទ ដលូចខាងសកកាម៖

១-អងការកកអលូ្រកសរូវវសសា រមួមន៖ ពលូជផ្កា រដំួេ ផ្កា ម្និះ ផ្កា រសំដង ផ្កា រសមៀត និងសលូម៉ា េីវសសា

២-អងការសក្រណីត រមួមន៖ ពលូជនាងមញិ នាងខពុន នាងស និងោងំជយ័

៣-កសរូវសឡើងទរឹក រមួមន៖ ពលូជវរស និងវរកគា្រក់វង

៤-កសរូវមនិក្រកានរ់ដលូវ រមួមន៖ ពលូជកសនកកអលូ្រ, កសនពិសដ្រ ,ជេោរ, អពុីកអរ៊៦៦ ,អពុីកអរ៊៨៥ 

និងនាងកកអលូ្រ។

2.3 គណៈកមា្ម ធិការផលតិក្្ម ពូែ និងការងារសហគ្ន៍(ExCo PSF)  
Executive Committee of Production, Seed and Farming

2.3.1 ក្្មវិធីផលតិបសរូវតប្រូវទីផសារ

វទិយាោ្ថ នកោវកជាវនិងអភវិឌ្ឍនក៍សិកម្មកម្ពុជា (CARDI)

No Rice Variety Abbreviation FOB (USD 
Per Ton)

(%) 
Change*

I. Cambodian Long Grain Fragrant

1 Premium Jasmine Rice 5% (Purity 90%) PJR 5% 970$                 0.5%

2 Jasmine Rice 5% (Purity 85%) JR 5% 960$                 1.1%

3 Premium Sen Kra-Ob 5% (Purity 90%) PSKO 5% 905$                 1.7%

4 Sen Kra-Ob 5% (Purity 85%) SKO 5% 895$                 2.3%

5 A1 Extra Super 100% Broken (Fragrant) AESB 100% Broken 610$                 0.0%

6 A1 Super 100% Broken (Fragrant) ASB 100% Broken 500$                 0.0%

II. Cambodian Long Grain White Rice

7 Long Grain White Rice 5% LGWR 5% 500$                 2.0%

8 Long Grain White Rice 10% LGWR 10% 490$                 2.1%

9 A1 Super 100% Broken (LGWR) ASB 100% Broken -$                  N/A

III. Cambodian Parboiled Rice

10 Parboiled Rice 5% Broken PRB 5% Broken 565$                 6.6%

Note: - FOB (Free On Board) is the cost of goods including delivery fee to the nearest port.

- The Price should base on normal bag (50 KG) and minimum order of 1 container.

 (*) % CHANGE is the comparison of price this week to the price last week

សហពន័្ធស្សវូអង្ករកម្ពុជា
CAMBODIA RICE FEDERATION

CAMBODIAN WEEKLY FOB INDICATION PRICE

Week 18th : 30/Apr - 06/May/2018 
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Week 17th : 23 - 29/Apr/2018 Week 18th : 30/Apr - 06/May/2018

 លោក ស៊ឺ រ៉ា នី

ស្ិទ្ផលដែលគណៈកមា្ម ធិការសលប្ចបាន ៖
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         ្រច្ចពុ្រ្ន្កសរូវកសនកកអលូ្រកំពពុងសពញនិយម និងមនតកមរូវការទីផសារនាសំចញសកចើន ជាពិសសសនាសំចញ

សៅទីផសារចិន សដ្យោរពលូជកសរូវសននះមនក្ិនកកអលូ្រ បាយទន ់និងរសជាតិឆ្្ញ់ មយា៉ាងសទៀតកសរូវកសនកកអលូ្រ

ជាក្រសភទពលូជកសរូវមនិក្រកានរ់ដលូវកដេអាចផ្េ់េទ្ធភាពដេ់កសិករសធ្វើការដ្ដំពុនះបានសកចើនដងក្ពុងមយួ

ឆ្្។ំ សននះជាចំណពុ ចសក្ានពុពេស្រើសក្រៀ្រសធៀ្រជាមយួពលូជកសរូវកកអលូ្រសផ្សងសទៀតដលូចជា ផ្កា រដំួេ រសំដង រសមៀត 

ជាសដើម កដេក្រកានរ់ដលូវនិងអាច្រងកា្រសងកាើនផេបានកតមយួដង្រ៉ាពុសណា្ណ នះក្ពុងមយួឆ្្។ំ

       ្រច្ចពុ្រ្ន្ ្រញ្ហា រ្រស់ពលូជកសរូវកសនកកអលូ្រគឺក្រជាកសិករសធ្វើការដ្ដំពុនះតៗគ្ា ភាពសពុទ្ធ គពុណភាពនិង

រលូ្រោងមនេកខេណៈមនិសៅតាមស្ងដ់្រមនពលូជសដ្យកក្រក្ររួេសៅតាមតំ្រនខ់ពុសៗគ្ា សហើយអ្វីកដេសំខាន់

សនានះគឺកសរូវកសនកកអលូ្រពពុំទានប់ានចពុនះ្រញ្ជ ី(Register) ្រសញ្ចញ(Release) និងទទួេោ្គ េ់ជាផ្លូវការកតរឹមកតរូវ

សៅសឡើយ។

       សដ្យសមើេស�ើញ្រញ្ហា ខាងសេើ គណៈកម្ម ធិការផេិតកម្មនិងពលូជកសរូវមនសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា 

បានសហការជាមយួវទិយាោ្ថ នកោវកជាវ និងអភវិឌ្ឍនក៍សិកម្មកម្ពុជា(CARDI)និងមដគលូអភវិឌ្ឍនក៍ម្មវធិកីខ្ស

សង្្វ កត់មម្កសិកម្មកម្ពុជា(CAVAC)្រសងកាើត“គសកមង្រន្សពុទ្ធពលូជកសរូវកសនកកអលូ្រ” សឡើងកាេពាកក់ណ្ាេ

ឆ្្២ំ០១៦កន្ងមកសននះ ក្ពុងសគាេ្រំណង្រន្សពុទ្ធពលូជកសរូវកសនកកអលូ្រឲ្យមនស្ងដ់្រកតមយួ មនគពុណភាព

និងរលូ្រោងេ្អសកម្រទី់ផសារនាសំចញ និងទទួេបានការចពុនះ្រញ្ជ ីកតរឹមកតរូវតាមផ្លូវចបា្រ។់ គសកមង

សននះកតរូវបាន្រញ្ច្រ ់និងកំពពុងសរៀ្រចំចពុនះ្រញ្ជ ីកតរឹមកតរូវតាមផ្លូវការសៅឆ្្២ំ០១៩សននះ។

      គសកមង្រង្កា តព់លូជកសរូវផ្កា រដំួេមនិក្រកាន ់ចា្រស់ផ្ើមអនពុវត្សៅកខឧសភា ឆ្្២ំ០១៧ កស្រសពេនរឹង

គសកមង្រន្សពុទ្ធពលូជកសរូវកសនកកអលូ្រកំពពុងដំសណើ រការ។ តាមរយៈគសកមងសននះកម្ពុជា រពំរឹងទទួេបានពលូជ

កសរូវកកអលូ្រក្រណីតកដេមនិក្រកានរ់ដលូវថ្មីមយួសទៀតក្ពុងសពេខាងមពុខសននះ។ តាមរយៈេទ្ធផេមនការសធ្វើ

្រន្សពុទ្ធពលូជកសរូវផ្កា រដំួេមនិក្រកានរ់ដលូវសននះ សៅមនិទានទ់ទួេបានេទ្ធផេកដេអាចចពុនះ្រញ្ជ ីនិងផ្សព្វ

ផសាយបានសនានះសទ។

      សដើម្ជីំរពុញទរឹកចិត្និងផដាេ់កិតិដាយសដេ់អ្កផេិតកសរូវ ចលូេរមួផ្សព្វផសាយពីក្រសភទកសរូវ

កដេមនសកាដា នពុពេសកម្រន់ាសំចញអងការ ជាពិសសសសដើម្រីកសាបាននលូវគពុណភាពកគា្រក់សរូវ

ពលូជសពុទ្ធេ្អ។ សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជាបានផ្ួចសផ្ើមឱ្យមនការសរៀ្រចំក្រកួតកសរូវេ្អ្រំផពុតក្រចាំ

ក្រសទសកម្ពុជាចំនួន៣សេើក៖ 

⦁- សេើកទី១  សរៀ្រចំសធ្វើសៅឆ្្២ំ០១៦ មនសហគមនក៍សិកម្ម សោងម៉ា សពុីនកិនកសរូវ 

ចំនួន៤0 មកពីទលូទាងំក្រសទសបានដ្កសំ់ណាកកសរូវេ្អ្រំផពុតចលូេរមួការក្រកួត។ 

⦁- សដ្យទទួេបានការគាកំទពីអ្កផេិតកសរូវជាពិសសសសហគមនក៍សិកម្ម ស.អ.ក 

បានសរៀ្រចំការក្រកួតកសរូវេ្អ្រំផពុតសេើកទី២ សៅសដើមឆ្្២ំ០១៨ មនសហគមនក៍សិកម្មចំនួន៣២ 

សំណាកកសរូវ៤៤ដ្កច់លូេរមួក្រកួត ស.អ.ក. បានផ្េ់រង្្វ នស់េើកទរឹកចិត្ជាជីចំនួន៣សតាន។

⦁- និងសេើកទី៣ សៅសដើមឆ្្២ំ០១៩ មនសហគមនក៍សិកម្មចំនួន៤៥ និងមន៦៦សំណាកកសរូវដ្កក់សរូវចលូេរមួ

ក្រកួត។ ក្រសភទកសរូវផ្កា រដំួេ កសរូវកសនកកអលូ្រ និងកសរូវអពុីកអរ៊កគា្រក់វង ជាក្រសភទកសរូវកតរូវបានដ្កឱ់្យក្រកួតសដើម្កីស្វងរក

ជយ័ោភកី្រចាឆ្ំ្នីំមយួៗ។ សកម្រក់ារក្រកួតកសរូវេ្អ្រំផពុតសេើកទី៣ កដេក្រកពរឹត្សៅកាេពីសដើមឆ្្២ំ០១៩ កន្ងមកសននះ 

ស.អ.ក. បានផ្េ់រង្្វ នស់េើកទរឹកចិត្ជាម៉ា សពុីនសកពានះកគា្រក់សរូវជាជួរ (Eli Seeder) ចំនួន៣សកគឿងដេ់សហគមនក៍ដេទទួេបានជយ័ោភ។ី

2.3.1.2 សលប្ចបាននូវការ្រន្សទុ្ពូែដសនបកអូ្រ

2.3.1.2 កំពុង្រងា្ក ត់ពូែផ្្ក រែំួល្ិនប្រកាន់រែូវ
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      ការយេ់ដរឹងអំពីពលូជកសរូវនិងការសក្រើកបាស់កគា្រក់សរូវពលូជរ្រស់កសិករនិងសហគមនក៍សិករសៅកត

ជា្រញ្ហា ក្រឈមធំមយួក្ពុងវស័ិយកសរូវអងការកម្ពុជា សដើម្សីេើកកម្ស់ការយេ់ដរឹងដេ់ក្រជាកសិករអំពី

ោរៈសំខានម់នពលូជកសរូវ កោងសមត្ថភាពនិងការកតរួតពិនិត្យគពុណភាពកគា្រព់លូជកសរូវកដ៏លូចជាធានានលូវ

និរន្រភាពមនការផ្គតផ់្គងក់គា្រព់លូជកសរូវ សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជានិងគសកមងជំរពុញផេិតកម្មនិងការសក្រើកបាស់

កគា្រព់លូជកសរូវមនអង្គការ JICA បានសហការគ្ាបានសរៀ្រចំសវទិកាស្ីពីកគា្រព់លូជកសរូវសៅតាមសខត្សគាេ

សៅចំនួន៤ រមួមនសខត្បាតដំ់្រង កំពងឆ្់្ងំ មកពកវង និងសខត្តាកកវ។ ការសរៀ្រចំសវទិកាស្ីពីកគា្រព់លូជ

កសរូវសេើកទី១ បានសរៀ្រចំសៅសខត្មកពកវងមថ្ទី១២ កខកពុម្ភៈ ឆ្្២ំ០១៩ សេើកទី២សៅសខត្បាតដំ់្រង

មថ្ទី២៨ កខកពុម្ភៈ ឆ្្២ំ០១៩ សេើកទី៣សៅសខត្តាកកវមថ្ទី១១ កខមថិពុនា ឆ្្២ំ០១៩ និង្រន្សធ្វើសេើកទី

៤សខត្កំពងឆ្់្ងំនាសពេខាងមពុខ។តាមរយៈ្រពុគ្គេិកសកម្រសកមរួេការង្រក្រចាតំំ្រនម់នសេខាធិការ

ដ្ឋា នសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា បានសហការសៅមលូេដ្ឋា នជាមយួមដគលូអភវិឌ្ឈនម៍កពីោ្ថ ន្រន័ជាតិ 

និងអន្រជាតិ រមួមន ទីភ្ាកង់្រកិច្ចសហក្រត្ិ្រត្ិការអាេ្ឺម៉ាង(់GIZ)      ទីភ្ាកង់្រកិច្ចសហក្រត្ិ្រត្ិការជ្រ៉ាពុន(JICA)  អង្គការអាដ្រដី្ អង្គការកកកក្រសហគមនក៍សិកម្ម 

(CTO)  អង្គការសស្ៀងអាហារពិភពសោក(World Food Program) វទិយាោ្ថ នអភវិឌ្ឍនដំ៍ណាំកសរូវកម្ពុជា(IRRI) និងCAVAC កពមទាងំអង្គការោ្ថ ន្រន័មយួចំនួនសផ្សង

សទៀត។សដ្យកឡកកន្ងមករហលូតដេ់្រច្ចពុ្រ្ន្ចសននះ ទីភ្ាកង់្រកិច្ចសហក្រត្ិ្រត្ិការអាេ្ឺម៉ាង(់GIZ)បានសហការជាមយួសហពន័្ធកសរូវអងការ និងមន្ីរពាកព់ន័្ធសរៀ្រចំក្រជពុំនិង

សិកាខេ ោោពិសកគានះសោ្រេ់ជាមយួភាគីពាកព់ន័្ធក្ពុងវស័ិយកសរូវអងការ ក្ពុងសនានះមនសហគមនក៍សិកម្ម ម្ច ស់សោងម៉ា សពុីនកិនកសរូវ កករុមហ៊ពុនអ្កផ្គតផ់្គងធ់ាតពុចលូេ

កសិកម្ម។

ែ័យោភីបសរូវល្អជាងលគ្រំផុតប្រចាបំ្រលទសក្្ពុជា រ ួ្ មាន៖

⦁ែ័យោភីបសរូវល្អ្រំផុតប្រចាបំ្រលទសក្្ពុជាលលើកទី៣ ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨

 - ពានរង្្វ នក់សរូវផ្កា រដំួេ បានសៅសេើសហគមនោ៍្វ យរន្ធអមត:សខត្តាកកវ

 - ពានរង្្វ នក់សរូវកសនកកអលូ្រ បានសៅសេើសហគមនម៍កជោមគ្គី្រសងកាើនផេ សខត្បាតដំ់្រង

 - ពានរង្្វ នក់សរូវអពុីកអរ៊ បានសៅសេើសហគមនអ៍ភវិឌ្ឍនស៍ង្គមកម្ពុជា សខត្កំពងឆ្់្ងំ

⦁ែ័យោភីបសរូវល្អ្រំផុតប្រចាបំ្រលទសក្្ពុជាលលើកទី២ ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៧

- ពានរង្្វ នក់សរូវផ្កា រដំួេេ្អ្រំផពុតរ្រស់កម្ពុជា បានសៅសេើសហគមនក៍សិកម្មមកជោមគ្គី្រសងកាើនផេ  

សខត្បាតដ់ំ្រង

-  ពានរង្្វ នក់សរូវកសនកកអលូ្ររ្រស់កម្ពុជា បានសៅសេើសហគមនក៍សិកម្មអលូរោោយ សខត្តាកកវ

-  ពានរង្្វ នក់សរូវអពុីកអរ៊រ្រស់កម្ពុជា បានសៅសេើសហគមនក៍សិករសក្រើកបាស់ទរឹកពីងពង ់    

សខត្្រន្ាយមនជយ័

⦁ែ័យោភីបសរូវល្អ្រំផុតប្រចាបំ្រលទសក្្ពុជាលលើកទី១ ប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៦ 

 - ពានរង្្វ នក់សរូវេ្អ្រំផពុតផ្កា រដំួេរ្រស់កម្ពុជា បានសៅសេើសហគមនស៍ង្ហា រផេ សខត្បាតដំ់្រង

2.3.3 ែំរញុការអនុវត្តកិច្ចសនយាកសកិ្្មរវាងលរាងមា៉ា សុនីឬបករុ្ហ៊ុននាលំចញជា្ួយសហគ្ន៍កសកិ្្ម

2.3.4 ក្្មវិធីពបងរឹងសហគ្ន៍៖ គលបមាងលវទិកាបគា្រ់ពូែជា្ួយគលបមាង JICA និង
សកិាខេ រាោជា្ួយ GIZ ករាងស្ត្ថភាព 

      ផេិតកម្មកសិកម្មតាមកិច្ចសនយា គឺជាយន្ការមយួក្ពុងការអភវិឌ្ឍវស័ិយកសិកម្មកដេអាចជួយ�ឱ្យកសិករទទួេបានសស្ថរភាពចំណលូ េ ្រសច្ចកសទសផេិត ្រសងកាើន្ររមិណ

និងគពុណភាព ជួយ�ដេ់កសិករឲ្យមនជសកមើសសកម្រេ់កផ់េិតផេ កាត្់រន្ថយហានិភយ័កផ្កទីផសារ អាចបា៉ា នោ់្ម នពីចំណលូ េនិងកផនការចំណាយ កពមទាងំអាចទទួេបាន

នលូវកបាកក់ម្ចសីដើម្្ីរសកមើការផេិតផងកដរ ទន្រឹមសននះផេិតកម្មកសិកម្មតាមកិច្ចសនយាកអ៏ាចធានាបាននលូវ្ររមិណនិងគពុណភាពមនផេិតផេតាមតកមរូវការរ្រស់ឈ្មួញទិញកសរូវ 

សោងម៉ា សពុីនកិនកកមច្ ឬអ្កនាសំចញ កពមទាងំអាចកាត្់រន្ថយ្រញ្ហា កង្វនះខាតវត្ថពុធាតពុសដើម កាត្់រន្ថយការខាត្រងក់្ពុងចង្្វ កផ់េិតកម្ម និងកាត្់រន្ថយមថ្សដើមក្ពុងការផេិតសទៀត

ផង រឯីអ្កសក្រើកបាស់វញិកទ៏ទួេអត្ថក្រសោជនក៍្ពុងការទទួេបានផេិតផេកដេមនគពុណភាពេ្អ និងសពុវត្ថិភាព។

        សដ្យយេ់ស�ើញពីោរៈសំខាននិ់ងភាពចាបំាចម់នផេិតកម្មកសិកម្មតាមកិច្ចសនយា សហពន័្ធកសរូវអងការបានដ្ក្់រញ្ចលូ េគសកមងអនពុវត្ផេិតកម្មកសិកម្មតាមកិច្ចសនយា

សៅក្ពុងកផនការយពុទ្ធោង្ស្ឆ្្២ំ០១៧-២០២១ កពមទាងំ ជំរពុញដេ់សមជិករ្រស់ខ្ួនកដេជាកករុមហ៊ពុននាសំចញ សោងម៉ា សពុីនកិនកសរូវ និងសហគមនក៍សិកម្មសធ្វើកិច្ចសនយាកសិកម្ម

នរឹងគ្ា។ ជាមយួគ្ាសននះកាេពីមថ្ទី២៣ កខកពុម្ភៈ ឆ្្២ំ០១៨ គណៈកម្ម ធិការកផ្កពលូជនិងផេិតកម្មកសរូវបានក្រជពុំពិភាកសាសដើម្សីរៀ្រចំសសចក្ីកពាងកផនការអនពុវត្គសកមងផេិត

កម្មកសិកម្មតាមកិច្ចសនយាសននះ។
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រង្្វ ន ់Eli Seeders សកម្រស់ហគមនក៍សិកម្ម 

កដេបានទទួេជយ័ោភកីសរូវេ្អ្រំផពុត កាេពីកខកពុម្ភនះ ឆ្្២ំ០១៩

សវទិកាស្ីពីកគា្រព់លូជកសរូវសេើកទី១ បានសរៀ្រចំសៅសខត្មកពកវងមថ្ទី១២ 

កខកពុម្ភៈ ឆ្្២ំ០១៩
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2.3.5 ផ្សព្វផសាយការហា្ឃ្ត់ការលប្រើបបាសថ់ានា កំសកិ្្មដែលមានផ្ុករារធាតុគី្ី Tricyclazole

2.4 គណៈកមា្ម ធិការដផនាកឥណទាននិងធនាគារ
(Executive Committee of  Finance and Banking)  

      ្រន្ា្រពី់បានទទួេសសចក្ីជលូនដំណរឹ ងរ្រស់សហភាពអឺរ ៉ាពុ្រ(EU) ស្ីពីការហាមឃ្ត់

អងការកដេមនកកមតិផ្ពុកោរធាតពុ Tricyclazole សេើសពី ០.០១mg/kg រចួមក 

សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជាបានយកចិត្ទពុកដ្កខ់្ស់សេើ្រញ្ហា សននះ សកពានះខ្ាច្រ៉ានះពាេ់ដេ់

ការនាសំចញអងការសៅទីផសារសហគមនអឺ៍រ ៉ាពុ្រនាសពេខាងមពុខ។ សហពន័្ធបានសធ្វើការផ្សព្វ

ផសាយ្រញ្ហា សននះសៅកានក់គ្រម់ជ្ឈដ្ឋា ន កពមទាងំបានសស្ើដេ់ោជរដ្ឋា ភបិាេជាពិសសស

កកសួងកសិកម្ម រពុកាខេ ក្រមញ់ និងសនោទ សដើម្ជីួយ�ផ្សព្វផសាយឲ្យកានក់តទលូេំទលូោយ

និងរកវធិានការសដ្នះកោយជា្រន្ានផ់ងកដរ។

      សដើម្ឲី្យការផ្សព្វផសាយពី្រកមមរ្រស់សហភាពអពុឺរ ៉ាពុ្របានកជា្រដេ់កសិករ គណៈ

កម្ម ធិការផេិតកម្មនិងពលូជកសរូវ បានដ្កទិ់សសៅការង្រ្រន្ានដ់េ់មង្ន្ីសកម្រសកមរួេ 

តាមតំ្រនទ់ាងំ៥ រ្រស់សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជាចពុនះផ្សព្វផសាយដេ់សហគមនក៍សិកម្ម 

និងកសិករសៅតាមមលូេដ្ឋា នផ្្េ់កតម្ង។

     សៅក្ពុងអាណត្ិទី២សននះ គណៈកម្ម ធិការទទួេ្រន្ពុកដំសណានះកោយហិរញញា វត្ថពុ កតរូវបានកកសកមរួេសមសភាព 

សកកាមសសចក្ីក្រកាសសេខ១៥៨/១៦ ស.អ.ក ចពុនះមថ្ទី ២៥ កខ កកកាដ្ ឆ្្២ំ០១៦។ គណៈកម្ម ធិការសននះ មន

សមសភាពចំនួន១០រលូ្រ កដេជាតំណាងចលូេរមួមកពីសោងម៉ា សពុីន អ្កនាសំចញ និងតំណាងធនាគារពាណិជ្ជ និងោ្ថ ្រន័

មកីករូហិរញញា វត្ថពុ។ គណៈកម្ម ធិការសននះ មនតួនាទីជួសមពុខសអាយកករុមក្ររឹកសាភបិាេ ក្ពុងការចរចាជាមយួកកសួងសសដឋាកិច្ច

និងហិរញញា វត្ថពុ ធនាគារជាតិ ធនាគារពាណិជ្ជ និងមកីករូហិរញញា វត្ថពុ ក្ពុងការសកមរួេឥណទានដេ់វស័ិយកសរូវ

អងការ កស្វងរកឥណទានមនការកបាកទ់ា្រ យពុទ្ធោង្ស្ហិរញញា វត្ថពុ និងគំរលូឥណទានកដេសកមរួេដេ់ការ

ទទួេឥណទាន។

កម្មវធិីក្រជពុំនិងសិកាខេ ោោពិសកគានះសោ្រេ់សំខានដ់លូចមនសរៀ្រោ្រខ់ាងសកកាម៖

- សិកាខេ ោោ អ្កពាកព់ន័្ធសដើម្កីកេម្អការភា្ជ ្រស់ៅដំណាំកសរូវ សៅសខត្ឧត្រមនជយ័

- សិកាខេ ោោ ស្ីពីេកខេខណ្ឌ តកមរូវរ្រស់សោងម៉ា សីនកិនកសរូវ (ស្ងដ់្រគពុណភាពកសរូវសៅតាមេកខេខណ្ឌ ្រសច្ចកសទស)សៅសពេទិញពីកសិករសៅសខត្ឧត្រមនជយ័

- សិកាខេ ោោ ស្ីពីការៃ្ពុនះ្រពា្ច ងំផេិតផេកសិកម្មដំណាំកសរូវសៅសខត្ឧត្រមនជយ័

- សិកាខេ ោោស្ីពីកិច្ចសនយាកសិកម្មសៅសខត្សសៀមោ្រ

- សិកាខេ ោោស្ីពី ្រណ្ាញសហគមនក៍សិកម្មផេិតកសរូវពលូជសខត្ឧត្រមនជយ័។េ។

សគាេ្រំណងកម្មវធិីក្រជពុំ និងសិកាខេ ោោពិសកគានះសោ្រេ់ខាងសេើសននះគឺទទួេបានចំសណនះនិង្រទពិសោធនក៍ពមទាងំការកោងនិងពកងរឹងសមត្ថភាពសហគមនក៍សិកម្មនិង

ភាគីពាកព់ន័្ធមនវស័ិយកសរូវអងការកដេបានចលូេរលូមទាងំអស់គ្ា។

ឧកញ៉ា  ហ៊៊ន ឡាក់
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2.4.1 ការដប្រកាលៃ យធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ែន្រទលៅជាធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ែន្រទនិងកសកិ្្ម

2.4.2 ឱកាសទទួលបានទុន្រង្វិល និងពបងីកការវិនិលោគ

    សៅក្ពុងសវទិកាោជរដ្ឋា ភបិាេ-វស័ិយឯកជន កាេពីមថ្ទី២៩ កខមនីា ឆ្្២ំ០១៩ សសម្ចអគ្គមហាសសនា្រតីសតសជា ហ៊ុន ដសន នាយករដឋាមង្ន្ី មនកពនះោជាណាចកកកម្ពុជា 

បានក្រកាសជាផ្លូវការកក្រក្ាយធនាគារអភវិឌ្ឍន ៍សៅជាធនាគារអភវិឌ្ឍនជ៍ន្រទនិងកសិកម្ម និងបានទម្កទ់ពុន្រកន្ថម សដើម្ជីួយ�សកមរួេឱ្យមនការផ្េ់ឥណទានដេ់វស័ិយ

កសិកម្មកម្ពុជាកានក់តមនភាពង្យកសរួេជាមយួអកតាការកបាកស់មរម្យ សដ្យសោងតាមសំសណើ ពីវស័ិយឯកជន។

                សដើម្កីស្វងយេ់ពី្រច្ចពុ្រ្ន្ភាពមនតកមរូវការឥណទានជាកក់ស្ងរ្រស់សមជិកសហពន័្ធកសរូវអងការ សយើងបានសកម្រសកមរួេក្ពុងការជួ្រក្រជពុំពិភាកសាជាមយួធនាគារ

អភវិឌ្ឍនជ៍ន្រទសៅតាម្រណ្ាសខត្នានា។ សកកាយពីកិច្ចពិភាកសាសននះ ោជរដ្ឋា ភបិាេបានទម្កក់ញ្ច ្រថ់វកិាពិសសសសដើម្សីកមរួេដេ់វស័ិយកសរូវអងការសេើកទី១ក្រមណ២៧ោន

ដពុោ្រ និងសេើកទី២ ក្រមណ៣០ោនដពុោ្រ។ កញ្ច ្រថ់វកិារសននះ កតរូវបានកគ្រក់គងចាតក់ចងក្ពុងការផ្េ់កម្ចសីដ្យធនាគារអភវិឌ្ឍនជ៍ន្រទតាមរយៈ្រញ្្ច ំស្ពុក។ ្រ៉ាពុកន្សដ្យោរ

ការទទួេឥណទានសននះសមជិកសមជិកាបានត្អលូញកត្អរថាមនការេំបាកនរឹងទទួេបានណាស់ សទើ្រសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា បានជួ្រពិភាកសានិងសផញាើេិខិតសៅកកសួងោ្ថ ្រន័

ពាកព់ន័្ធ សដើម្សីធ្វើការកតរួតពិនិត្យសកមរួេដេ់ការង្រសននះ សដើម្សីធ្វើោ៉ា ងណាឲ្យការទទួេឥណទានសននះ មនការង្យកសរួេ និងផ្េ់ដេ់សមជិកឲ្យបានសកចើន។ ជាមយួគ្ាសននះ 

សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា កប៏ានសស្ើសពុំ្រសងកាើតគណៈកម្មការឥណទាន (Rice Credit Committee)  សដើម្ធីានាការចលូេរមួផ្េ់ពត័ម៌ននិងតាមដ្នកតរួតពិនិត្យ

មនការផ្េ់ឥណទានក្ពុងវស័ិយកសរូវអងការ សដ្យមនការចលូេរមួពីធនាគារពាណិជ្ជ ធនាគារអភវិឌ្ឍនជ៍ន្រទ សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា និងភាគីពាកព់ន័្ធចលូេរមួ។          

2.4.3.  ្រលង្កើន Credit Line ជា្ួយនរឹងអបតាការបបាក់ស្រ្្យ៖ 

2.4.4. ការ្រណ្តុ ិះ្រណ្្ត ល៖

2.4.5. ការបរាវបជាវ 

2.4.6. គលបមាងឃ្លៃ ងំ និងគំរមូនការទទួលឥណទានតា្រយៈ្រញ្្ច សំ្តកុ

    ការចរចាជាមយួធនាគារពាណិជ្ជក្ពុងការទទួេឥណទាន កស្រនរឹងការពកងីកទីផសារសៅ្ររសទស ដលូចជា ោធារណរដឋាក្រជាមនិតចិន ោធារណរដឋាក្រជាមនិត្រងក្់ាសដស 

សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា បានជួ្រពិភាកសាជាមយួធនាគារពាណិជ្ជធំៗ សដើម្កីស្វងរកកិច្ចសហការសកមរួេដេ់ការផ្េ់ឥណទាន សៅសពេសយើងមនទីផសារសៅ្ររសទសចបាស់

ោស់។ សកម្រក់ារសហការសននះ កតរូវបានោ្វ គមន ៍និងយេ់កស្រសដ្យធនាគារពាណិជ្ជ សៅកខសីហា ឆ្្២ំ០១៧។ 

     តាមរយៈការយកចិត្ទពុកដ្កពី់ោជរដ្ឋា ភបិាេ បានសចញសសចក្ីសសកមចមយួរវងធនាគារជាតិ និងកកសួងសសដឋាកិច្ចនិងហិរញញា វត្ថពុក្ពុងការកំណតអ់កតាការកបាករ់្រស់មកីករូហិរញញា

វត្ថពុមនិឲ្យសេើសពី១៨% កាេពីឆ្្២ំ០១៨កន្ងសៅសននះ។

         កត្ាមយួកដេតកមរូវសដ្យធនាគារ សដើម្ទីទួេបានឥណទាន គឺការមន្រញ្ជ ីគណសនយ្យចបាស់     

ោស់។ សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជាបានសកម្រសកមរួេជាមយួសមជិកសោងម៉ា សពុីនក្ពុងការចលូេរមួវគ្គ

្រណ្ពុ នះ្រណ្ាេស្ីពីការកត្់រញ្ជ ីគណសនយ្យ កដេបានសរៀ្រចំសៅសខត្បាតដំ់្រងមថ្ទី ២៨ កខ កកកាដ្ 

ឆ្្ ំ២០១៧ សដ្យមនការគាកំទឧ្រត្ថមពី Acca Cambodia Dewey International Co., Ltd និង

 PCG & Partners។ អត្ថក្រសោជនម៍នការ្រណ្ពុ នះ្រណ្ាេសននះគឺសដើម្ឲី្យសមជិករ្រស់សហពន័្ធ

បានកស្វងយេ់ពីមសធយាបាយមនការចពុនះ្រញ្ជ ីតាមក្រពន័្ធគណសនយ្យកដេអាចសរៀ្រចំចពុនះ្រញ្ជ ីជាភាោកខ្មរ។

 នាសពេថ្មីៗសននះ ក្រពន័្ធចពុនះ្រញ្ជ ីសននះ កតរូវបានសមជិកមយួចំនួនបានអនពុវត្រចួសហើយ។ជាមយួក្រពន័្ធ

ចពុនះ្រញ្ជ ីចបាស់ោស់ ការទទួេឥណទានរ្រស់សមជិកសយើង កតរូវបានរពំរឹងថានរឹងកានក់តក្រសសើរសឡើង

្រកន្ថមសទៀត។

            សដើម្កីស្វងយេ់ពី្រញ្ហា ក្រឈមកផ្កឥណទានកដេសមជិករ្រស់ខ្ួនកំពពុងជួ្រក្រទនះ សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជាបានសហការជាមយួធនាគារជាតិមនកម្ពុជា កោវកជាវ

សេើកសិករ សោងម៉ា សពុីន អ្កនាសំចញ ធនាគារពាណិជ្ជ និងមកីករូហិរញញា វត្ថពុ សៅក្ពុង៨ោជធានីសខត្ សដើម្កីស្វងយេ់ពី្រច្ចពុ្រ្ន្ភាពមនការទទួេឥណទាន និងង្យកសរួេកស្វងរក

ការជួយ�គាកំទពីោជរដ្ឋា ភបិាេ កដ៏លូចជាោ្ថ ្រន័ហិរញញា វត្ថពុ ក្ពុងការជួយ�ឧ្រត្ថម្ភទពុន ឲ្យបានសមរម្យកគ្រក់គាន ់តាមតកមរូវការជាកក់ស្ងក្ពុងវស័ិយកសរូវអងការ។េទ្ធផេមនការ

កោវកជាវសននះ កក៏តរូវបានសធ្វើ្រទ្រង្ហា ញ និងផ្សព្វផសាយក្ពុងសគហទំពរ័រ្រស់ធនាគារជាតិមនកម្ពុជា និងសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា ផងកដរ។

គសកមងឃ្្ងំ និងគំនិតមនការ្រញ្្ច ំស្ពុកសដើម្ទីទួេឥណទានកតរូវបានសេើកសឡើងសដ្យមដគលូអភវិឌ្ឍន ៍អ្កសិកសាកោវកជាវ ជាសកចើនឆ្្មំកសហើយ 

កតមនិទានម់នរលូ្រោងសៅសឡើយ។ សកម្រក់ារង្រសននះ សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា បានសធ្វើការជាមយួកករុមហ៊ពុនសខត្ជីេីន និងកករុមហ៊ពុនសោម៉ា កគរុ្រ 

ក្ពុងការសធ្វើគសកមងឃ្្ងំោកេ្ង សដ្យបានចពុនះអនពុស្សរណៈសោគយេ់គ្ាក្ពុងកខមថិពុនា ឆ្្២ំ០១៧ សៅោជធានីភ្សំពញ។

ស្ិទ្ផលដែលគណៈកមា្ម ធិការសលប្ចបាន ៖

 គំនិតកតរូវបានយកសៅពិចារណា និងកតរូវបានដ្កក់្ពុងពកង្ងមនសគាេនសោបាយកសរូវអងការថ្មីផងកដរ។ វស័ិយឯកជនសង្រឹមថាថ្ាកដ់រឹកនាធំនាគារនរឹងពិនិត្យសឡើងវញិ

សេើដំសណើ រការរ្រស់ខ្ួនក្ពុងការផ្េ់កម្ចដីេ់វស័ិយឯកជន ពិសសសដេ់សហគមនក៍សិកម្ម និងសោងម៉ា សពុីនកិនកកមច្ឱ្យមនតម្ភាព និងបានទលូេំទលូោយជាងសននះ។
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2.5.1 កាត់្រន្ថយចំណ្យលលើអគ្គិសនីទទួលបានជា្រន្ត្រន្ា្រ់

        គណៈកម្ម ធិការទទួេ្រន្ពុកសេើការកកទកមងម់ថ្សដើម អាណត្ិទី២ មនសមជិកចំនួន០៩រលូ្រកដេមនសមសភាពមកពី

តំណាងសោងម៉ា សពុីនកិនកសរូវ កករុមហ៊ពុនអ្កនាសំចញ កករុមហ៊ពុន Logistic និងកសិករ សដ្យមនឧកញ៉ា  វង្ស ្រ៊ពុនសហង អនពុក្រធាន

សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា និងជាក្រធានគណៈកម្ម ធិការសននះ។

ភារកិច្ចសំខាន់ៗ រ្រស់គណៈកម្ម ធិការទទួេ្រន្ពុកសេើការកកទកមងម់ថ្សដើម រមួមន៖

-  សិកសាសេើមថ្សដើមមនការដ្ដំពុនះ ការកិនកកមច្ ការសវចខ្ច្រ ់ការដរឹកជញ្ជលូ ន ការសធ្វើឯកោរនាសំចញអងការកម្ពុជា រចួរកដំសណានះកោយ

រមួជាមយួោជរដ្ឋា ភបិាេ សសវករ វស័ិយឯកជន ក្ពុងការជំរពុញឲ្យមនការកាត្់រន្ថយមថ្សដើមផេិតកម្ម ការកកមច្និងការនាសំចញសៅ

កានទី់ផសារអន្រជាតិ។

-  ចរចាកស្វងរកដំសណានះកោយជាមយួកកសួង អាជាញា ធរ អង្គភាពស្វយត័រ្រស់រដឋានិង្រណ្ាកករុមហ៊ពុនផ្េ់សសវនានា កដេពាកព់ន័្ធដេ់ដំសណើ រការផេិតកម្ម ការកិនកកមច្ 

និងការនាសំចញអងការរ្រស់កម្ពុជា។

- ចរចាជាមយួកកសួង ោ្ថ ្រន័ជាតិ អន្រជាតិ ទីភ្ាកង់្រអភវិឌ្ឍនន៍ានា សដើម្កីស្វងរកនលូវកិច្ចសហក្រតិ្រត្ិការ សកៀរគររកជំនួយសកម្រជ់ួយ�ដេ់ការសធ្វើសកម្មភាពការជំរពុញ

ឲ្យមនការវនិិសោគជួយ�ឧ្រត្ថម្ភដេ់វស័ិយកសរូវអងការកម្ពុជា។

         សោងតាមភារកិច្ចខាងសេើ គណៈកម្ម ធិការទទួេ្រន្ពុកសេើការកកទកមងម់ថ្សដើម អាណត្ិទី២ បានសរៀ្រចំកិច្ចក្រជពុំសេើកដំ្រលូងកាេពីមថ្ទី១០ កខវចិ្ិកាឆ្្២ំ០១៦

និងបានដ្កស់ចញទិសសៅការង្រក្ពុងអាណត្ិសននះ សដ្យសផ្្តសំខានស់ៅសេើការង្រ្រីគឺ ទី១-្រន្សស្ើសពុំ្រញ្ចពុ នះតមម្អគ្គិសនី្រកន្ថមសទៀតសៅកកសួង ោ្ថ ្រន័ពាកព់ន័្ធ ជាពិសសស

កកសួងករ ៉ានិងថាមពេ និងអាជាញា ធរអគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC) ទី២-សស្ើសពុំ្រញ្ចពុ នះតមម្ Terminal Handling Charge (THC) សៅកកសួង ោ្ថ ្រន័ពាកព់ន័្ធ ជាពិសសសកកសួងោធារ

ណការនិងដរឹកជញ្ជលូ ននិង ទី៣-ជំរពុញការអនពុវត្ក្រកាសស្ីពី នីតិវធិីមនការនាចំលូេអងការពី្ររសទសឲ្យបានខា្ជ ្រខ់្ជួននិងមនក្រសិទ្ធិភាព សដើម្ទី្រោ់កា តក់ារនាចំលូេសដ្យខពុសចបា្រ ់

និងការកក្ង្រន្ំអងការ។

        តាមរយៈការកំណតទិ់សសៅការង្ររ្រស់ខ្ួនខាងសេើនិងសដើម្ឲី្យការនាសំចញអងការរ្រស់កម្ពុជាកានក់តមនភាពក្រកួតក្រកជងជាមយួ្រណ្ាក្រសទសនាសំចញអងការក្ពុងពិភព

សោកជាពិសសសក្រសទសជិតខាង   គណៈកម្ម ធិការកកទកមងម់ថ្សដើមបានសធ្វើេិខិតនិងសេើកសំសណើ ក្ពុងកិច្ចក្រជពុំនិងជំនួ្រសផ្សងៗសៅ កកសួង ោ្ថ ្រន័ពាកព់ន័្ធនានា ឲ្យជួយ�

ពិនិត្យនិងពិចារណាសេើការកកសកមរួេកមកមសសវសផ្សងៗ កដេកំណតស់ដ្យ កកសួង ោ្ថ ្រន័ កពមទាងំវស័ិយឯកជនផងកដរ។

           រយៈសពេ៥ឆ្្មំកសននះ សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជាកតងបានសេើកសឡើងអំពី្រញ្ហា មថ្អគ្គិសនីមន

តមម្ខ្ស់ជាសកចើនសេើកសកចើនោរកដេជាកត្ាមយួ្រ៉ានះពាេ់ដេ់ភាពក្រកួតក្រកជងការនាសំចញជាមយួនរឹង

ក្រសទសជិតខាង។ ោជរដ្ឋា ភបិាេទទួេោ្គ េ់ថា មថ្អគ្គិសនីសៅកម្ពុជាខ្ស់ជាងក្រសទសជិតខាង។ 

ក្ពុង្រំណងកាត្់រន្ថយជា្រសណ្ើ រៗនលូវមថ្អគ្គិសនីសៅកម្ពុជាឱ្យមនកកមតិក្រហាកក់្រកហេនរឹងក្រសទស

ជិតខាង ោជរដ្ឋា ភបិាេបានសធ្វើការវនិិសោគសេើវស័ិយសននះោ៉ា ងសកចើនសន្ធរឹកសនា្ធ ្រទ់ាងំសេើសោងចកក

ផេិតនិង្រណ្ាញកខ្ស្រញ្ជលូ នចរន្អគ្គិសនី។ សេើមលូេដ្ឋា នសននះតមម្សក្រើកបាស់អគ្គិសនីនរឹងមនតមម្កាន់

កតធលូរមថ្ពីមយួឆ្្សំៅមយួឆ្្ ំជាកក់ស្ងឆ្្២ំ០១៩សននះោជរដ្ឋា ភបិាេបានកាត្់រន្ថយមថ្អគ្គិសនីសកម្រ់

អ្កសក្រើកបាស់កគ្រក់្រសភទ រមួទាងំការកាត្់រន្ថយមថ្អគ្គិសនីចំនួន ២សសនដពុោ្រក្ពុង ១គីឡលូវ៉ា តស់ម៉ា ង 

សកម្រអ់្កសក្រើកបាស់ក្រសភទឧសសាហកម្ម កដេទិញតាមកខ្ស្រញ្ជលូ នរង និងកខ្សតងស់្យពុងមធ្យមសៅតំ្រន់

កចកចាយផង។ 

2.5. គណៈកមា្ម ធិការកាត់្រន្ថយម្លៃលែើ្
Executive Committee of Cost of Competiveness

ឧកញ៉ា  វង្ស ប៊៊នលហង

ស្ិទ្ផលដែលគណៈកមា្ម ធិការសលប្ចបាន ៖
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2.5.2. កាត់្រន្ថយម្លៃលលើកដ្ក់ (LoLo Fee) ម្លៃបតរួតពិនិត្យ ម្លៃលស្កនកងុទីន័រអង្ករ លដ្យបានសហការ
ជា្ួយកំពង់ដផបករុងបពិះសហីនុ និងកំពង់ដផភនាំលពញ

2.5.3 លលើកដលងពន្អាករ្រដន្ថ្ VAT លលើកដលងពន្ដែល្ិនបាន្រង់្ុនឆ្នា អំនុលបគាិះ និងលលើកដលងពន្
លលើបបាក់ចំលណញប្រចាឆំ្នា សំបមា្រ់ការនាលំចញអង្ករ 

     នាកិច្ចក្រជពុំស្ីពីសសវសករៅផ្លូវការសេើការង្រដរឹកជញ្ជលូ ន កដេក្រកពរឹត្សៅកាេពីមថ្ទី១០ មកោ ២០១៧ 

ដរឹកនាកំ្រជពុំសដ្យ ឯកឧត្ម តលូច ចានក់ពុសេ រដឋាសេខាធិការកកសួងោធារណការនិងដរឹកជញ្ជលូ ន ក្ពុងកិច្ចក្រ

ជពុំសនានះគណៈកម្ម ធិការទទួេ្រន្ពុកសេើការកកទកមងម់ថ្សដើមបានសេើក្រញ្ហា ការយកកមកមសសវ Terminal 

Handling Charge (THC) ក្ពុងតមម្ខ្ស់សហើយមនការសកើនសឡើងពីមយួឆ្្សំៅមយួឆ្្។ំ គណៈកម្ម ធិការ

បានសស្ើសពុំដេ់កកសួងោធារណការនិងដរឹកជញ្ជលូ នជួយ�ពិនិត្យសឡើងវញិសេើការយកកមកមសសវសេើតមម្ 

THC និងសសវសផ្សងៗ រ្រស់កករុមហ៊ពុនឯកជនកដេមនតមម្ខ្ស់និងសចនះកតសកើនសឡើងសននះ។

     សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជាបានពិនិត្យស�ើញថា មថ្ឡលូជីស្ីកសៅក្ពុងក្រសទសកម្ពុជាមនតមម្ខ្ស់ស្រើសធៀ្រជា

មយួក្រសទសជិតខាង។ ស.អ.ក បានសេើកពី្រញ្ហា សននះនិងសំណលូ មពរសៅកកសួង ោ្ថ ្រន័ពាកព់ន័្ធជាពិសសស

កកសួងោធាណការ និងដរឹកជញ្ជលូ ន និងតាមរយៈកករុមការង្រទី៩ផងកដរ សហើយទទួេបានេទ្ធផេ្រញ្ចពុ នះមថ្

ដលូចខាងសកកាម៖

- ការ្រញ្ចពុ នះមថ្សេើកដ្ក ់(LOLO Fee)៖ ទទួេបានការ្រញ្ចពុ នះមថ្ពី ៤៤ដពុោ្រមកសៅកតរឹម ២២ដពុ

ោ្រសកម្រក់ំពងក់ផកពនះសីហនពុ និងពី៤៨ដពុោ្រ មកសៅកតរឹម៣៦ដពុោ្រ សកម្រក់ំពងក់ផភ្សំពញ។ 

ការ្រញ្ចពុ នះមថ្សននះសកម្រក់តសមជិក សមជិកាមនសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជាកត្រ៉ាពុសណា្ណ នះ។

- ការ្រញ្ចពុ នះមថ្សសកានសេើមពុខទំនិញអងការនាសំចញដរឹកជញ្ជលូ នក្ពុងកពុងកតនរ័៖ តាមរយៈការសស្ើសពុំរ្រស់ ស.អ.ក 

មថ្សសកានកពុងកតនរ័សេើមពុខទំនិញអងការនាសំចញទទួេបានការកាត្់រន្ថយមថ្ពាកក់ណ្ាេពី២០ដពុោ្រ 

មកសៅកតរឹម ១០ដពុោ្រ សកម្រក់ពុងកតនរ័កដេមនទំហំសកកាម៤០ហ្វីត និងពី ៣២ដពុោ្រ 

មកសៅកតរឹម១៦ដពុោ្រ សកម្រក់ពុងកតនរ័កដេមនទំហំចា្រពី់៤០ហ្វីតសឡើង តាងំពីមថ្ទី០១ កខវចិ្ិកា 

ឆ្្២ំ០១៦ សោងតាមេិខិតសេខ ៨៤៨៩ សហវ. ចពុនះមថ្ទី៦ កខតពុោ ឆ្្២ំ០១៦ រ្រស់កកសួងសសដឋាកិច្ចនិងហិរញញា វត្ថពុ។ សេើសពីសននះសដើម្កីាត្់រន្ថយការកកស្នះសដ្យោរ

ការកសកានកពុងកតនរ័សៅកំពងក់ផ កកសួងសសដឋាកិច្ច និងហិរញញា វត្ថពុបានសចញក្រកាសសេខ ៣២៨ សហវ.ក្រក ចពុនះមថ្ទី ២១ កខ មនីា ឆ្្ ំ២០១៩ ស្ីពីការកកសកមរួេសគាេការណ៍ 

និងនីតិវធិី មនការកំណតម់ពុខសញ្ញា នាសំចញ-នាចំលូេ ផ្ពុកក្ពុងកពុងកតនរ័ កដេកតរូវៃ្ងកាតក់្រពន័្ធកតរួតពិនិត្យសដ្យម៉ា សពុីនកសកាន។ សដ្យអនពុវត្តាមសគាេការណ៍ចំនួន ៣ 

គឺ៖ ទី ១- កសកានកពុងកតនរ័នាចំលូេតាមក្រពន័្ធកគ្រក់គងហានិភយ័ ទី២- កពុងកតនរ័រ្រស់កករុមហ៊ពុនកដេមនអនពុសោមភាពេ្អ (Best Trader) មនិចាបំាចត់កមរូវឲ្យកសកានកគ្រ់

សពេសវោសនានះសទ សដើម្ជីាការសេើកទរឹកចិត្ និង ទី៣- ចំសពានះអ្កកតរូវការ្រសញ្ចញទំនិញសៅកផស្ួត គឺកតរូវកសកានសៅទីសនានះ សដ្យមនិចាបំាចក់សកានសៅកំពងក់ផសនានះសទ។ 

ក្រកាសសននះបានចលូេជាធរមនសៅមថ្ទី១ កខសមោ ឆ្្២ំ០១៩។

- មថ្សេើកដ្កស់ៅចំណត (Terminal Handling charge-THC)៖ កករុមហ៊ពុននាវមយួចំនួន បានយេ់កពម្រញ្ចពុ នះមថ្សសវរ្រស់ខ្ួនពី៥ ដពុោ្រ/TEU 

សេើសសវសេើកដ្កក់ពុងតឺនរ័សេើចំណត។ ចំសពានះមថ្សននះ កករុមហ៊ពុនបានអនះអាងថា នរឹងមនការ្រញ្ចពុ នះ្រកន្ថមសទៀត ក្រសិនស្រើកំពងក់ផមនការ្រញ្ចពុ នះមថ្។ 

- ការសេើកកេងកមកមសសវកតរួតពិនិត្យការនាសំចញទំនិញអងការ៖ ការនាសំចញទំនិញអងការបានទទួេការសេើកកេងការយកកមកមសសវកតរួតពិនិត្យការនាសំចញអងការចំនួន 

២៥០០០៛ក្ពុង 1 shipment តាមរយៈក្រកាសរមួសេខ ១៥០៥ សហវ.ក្រ.ក ចពុនះមថ្ទី២២ កខធ្លូ ឆ្្២ំ០១៦ រវងកកសួងសសដឋាកិច្ចនិងហិរញញា វត្ថពុនិងកកសួងពាណិជ្ជកម្ម។ 

- មថ្ដរឹកជញ្ជលូ នតាមផ្លូវសមពុកទ (Ocean Freight Charge-OFC)៖  កករុមហ៊ពុន SITC Logistics Cambodia បានយេ់កពម្រញ្ចពុ នះ៥០% មនមថ្សកម្រក់ារដរឹកជញ្ជលូ ន ពាកព់ន័្ធនរឹង

ការនាសំចញអងការសៅក្រសទសចិន កករុមហ៊ពុនសននះ កអ៏នពុញ្ញា តផងកដរឲ្យកករុមហ៊ពុនដមទសទៀត អាចសក្រើកបាស់កពុងកតនរ័រ្រស់ខ្ួនគឺ SITC Logistics Cambodia សដើម្ដីរឹកអងការសៅ

ក្រសទសចិនសដ្យឥតគិតមថ្។

              តាមរយៈយន្ការភាពជាមដគលូអគ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធដ្រ-កផ្កឯកជន កករុមការង្រ្រសច្ចកសទសទី៣ ស្ីពីពន្ធដ្រ-កសរូវអងការ និងសហកគិនវយ័សក្មង គណៈកម្ម ធិការទទួេ

្រន្ពុកសេើការកកសកមរួេមថ្សដើមរ្រស់សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា បានសស្ើសពុំអគ្គនាយកពន្ធដ្រពិនិត្យនិងសេើកកេងកបាកព់ន្ធសេើតមម្្រកន្ថម (VAT) និងកបាកពិ់នយ័សេើឆ្្ចំាស់ៗ 

(មពុនឆ្្២ំ០១៦) មពុនសពេក្រកាសសេើកកេង VAT សកពានះសោងម៉ា សពុីនកិនកសរូវសស្ើរកត១០០% មនិបាន្រលូកអាករសននះចលូេសៅក្ពុងតមម្អងការសទ។

 ជាេទ្ធផេអគ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធដ្រកម្ពុជាទទួេោ្គ េ់្រញ្ហា កដេបានសេើកសឡើងសដ្យកផ្កឯកជន និងជួយ�សកម្រសកមរួេ្រញ្ហា ទាងំសននះឲ្យកផ្កឯកជន៖

- ទី១-ស្រើសោងម៉ា សពុីនកិនកសរូវពពុំធ្ា្រប់ាន្រលូក VAT សេើតមម្អងការសពេេកស់ចញសនានះសទ អគ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធដ្រកម្ពុជាសស្ើដេ់កផ្កឯកជនដ្កព់ាក្យសស្ើសពុំការសេើកកេង VAT 

មកអគ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធដ្រកម្ពុជាសដ្យផ្្េ់ រមួជាមយួឯកោរជាោរវន័្កដេ្រញ្្ជ កថ់ាកផ្កឯកជនពពុំធ្ា្រប់ាន្រលូក VAT សេើតមម្អងការសពេេកស់ចញសនានះពិតកបាកដកមន។ 

- ទី២-ស្រើឯកោរជាោរវន័្្រញ្្ជ កថ់ា សោងម៉ា សពុីនកិនកសរូវបាន្រលូក VAT សេើតមម្អងការសពេេកស់ចញសនានះតកមរូវឲ្យកផ្កឯកជនទលូទាត ់VAT មកឲ្យអគ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធដ្រ។

 គណៈកម្ម ធិការកាត្់រន្ថយមថ្សដើមមនសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជាបានសស្ើសពុំោ៉ា ងទទលូចដេ់អគ្គនាយកពន្ធដ្រសដើម្អីនពុសកគានះការ្រងព់ន្ធរហលូតទទួេបានការសេើក

កេងការ្រងព់ន្ធជាសកចើនដលូចជា៖

- ការសេើកកេងអាករសេើតមម្្រកន្ថម (VAT) កដេអនពុវត្ចំសពានះសហកគាសផេិតនិងផ្គតផ់្គងក់សរូវ អងការ អង្កា ម កន្ក ់កសម្ចចពុងអងការ។

- ការសេើកកេងពន្ធអ្រ្រម ១% សេើផេរ្ររក្រចាឆ្ំ្ចំំសពានះសហកគាសដ្ដំពុនះកសរូវ ក្រមលូេទិញកសរូវ និងផេិតអងការនាសំចញ។

- ទទួេការសេើកកេង្រងក់បាករ់សំដ្នះពន្ធសេើកបាកច់ំសណញ១% សេើផេរ្ររក្រចាកំខក្ពុងរយៈសពេសេើកកេងពន្ធសេើកបាកច់ំសណញជាអតិ្ររមកដេក្ពុងសនានះមន 

រយៈសពេគន្រឹនះ ្រលូកនរឹងរយៈសពេ៣ឆ្្ ំ្រលូកនរឹងរយៈសពេអាទិភាព៣ឆ្្សំទៀត។
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មត�ិបធនស

�ជីវកមម�ស�វ
ផង។ 
កន់ែតមនចំ
- ក�ំប 

និងដ�កជញជូ
ន 

  

ទសរដ�ម�ន�ី

កិចច�បជុំ ស�ីពី

គរព�យករណ
ធរណករ នងិ
លកីរងរដឹកជ
មពី�កសួង/�ថ

លខធិករ ប
តេជនយករដ�
បស់កមពុជខព
េ�ះ��យ។
ក៏បុ៉ែន�រមួកៃ�
ល និងសន�សុិ

ធនអងគ�បជុ ំ

សហព័នធ�ស�វអ

បលេធ�ចីបប់ 
ជនក៏មនចែំណ
ៃថ��មអំេពចីិ
នរដ�បចចុបបនន 
កំពង់ែផ ៃថ��ប
ក�� នគយ ល
fts និង 32$
រ េគមិន�ក់អ�ី

សមគមភន ក់ង

វអងករទទួលប

ចណុច�បេសីរ
បនចុះតៃម� 

�ពះ�

ជ� �

3
ញជូ ន 

  

សូមេ

�ន� ីរដ�ម�ន��ី

ព ីេស�េ�កផ�ូវ

ណ៍ជូន ឯកឧ
ងដឹកជញជូ ន 
ជញជូ ន េ�កម
�ថ ប័នពក់ព័នធ

បនជ�មបជូ
ដ�ម�ន� ី គឺតៃម�
ស់ជង�បេទស
។ �មករសិ
�មេស�េផ�ង
ខ ែដលសរបុ

បនេបីកេវទិ

អងករកមពុជ 

 េដីមប�ីគប់�
ណកកនុងករយ
ចតិ� ដូចជៃថ� 
�ក់មិនមន
�បតិេវទន៍គយ
លុបេចលៃថ��ប
$ ស�មប់ 4
អ�ីេ�កពីអងករ ន

ងរបញជូ នទនំញិ

បនករអនុេ�គ

រេ�ចនីេហយី េ
១០% េហយី

�ជ���

�សន �ពះ

3

�ជធ
 

េគរពជនូ

�កសួង�ធ
 

វករ េលីករង

ត�មេទសរដ�ម
បនេរ�បចកំិ

មអធិបតភីព 
នធ ជមួយនឹង ិ

នអងគ�បជុំថ 
ម�េ�កផ�ូវករេ
សជិតខង ប
ក�កន�ងមក 
�ជេ�ចីនមុខ
បេទេធ�ីឱយតៃម�

ទិក ឱយ�គបភ់

�គងករផ�ល់េ
យកកៃ�មេ�ក
 Seal ១០$/ក
នករយកកៃ�ម
យ ៃថ� Scan ។
�បតិេវទន៍ ១៥
40fts) ��ច
នខូំចេឈម ះេ

ញកមពុជ (CA

គះេ�ចីន សូ

េ�កយពីមន
យ។ 

�កកមពជុ 

ះម�ក��ត

3 

ធនីភនេំពញ, ៃថង

ធរណករ

ងរដឹកជញជូ ន 

ម�ន� ី េម�� �ជ
កចិច�បជុមំួយេដី
 ឯកឧត�ម តូ
វស័ិយឯកជន

 �មរបយក
លកីរងរដកឹ
ងកឱយបត់បង់ក
 តៃម�ដកឹជញជូ
ខ មនជ�
ម�ភស�ុភកមមទ

ភគីពក់ព័នធច

ស�កមមរបស់
កផ�ូវករែដរ មិ
កុងេតន័រ។ 
�មេ�កផ�ូវករេ
ល។ 
៥០០០៛ និងប
ចលប់េចលក
នះេទ។ 

AMFFA) 

មឱយមនករអ

នអន��គមន៍ពី

ថងទី១៧ ែខមក

រ និងដ�កជ

 ។ 

ជបថ ន�ពឹក
ដមីបែីស�ងរកដំ
តូច ចន់កុស
នផងែដរ។ ប

ករណ៍ែដលវសិ
កជញជូ ន មន
ករ�បកួត�បែ
ញជូ នពិត�បកដ
�ទ� គយ កំ
ទងំមូល ខពស់

ចូលរមួេយប

ស�ក�មហុ៊នឯក
មិនែមនែត�ថ

ទក៏បុ៉ែន�តៃម�ផ�

បញចុ ះៃថ� Sca
កតព�កិចច Sc

អនុេ�គះដល់

ពី�ជរ�� ភិបល

ក� ឆន  ំ២០១

ជញជូ ន 

កៃថងទ១ី០ ែខ
ដេំ�ះ��យ
ល រដ�េលខ
បញជ ីអនកចូលរមួ

ស័យឯកជន 
រហូតដល់ ៤
ែជងកនុងតំបន់
ដេនកមពុជ មិ
កំពង់ែផ កំ
ស។ 

ល់ �តង់�តង់

កជនផង េ�ព
ប័នរដ�េទ។ េ

ផ�ូវករេនខពស់

an (បចចុបបនន 
can ែតម�ង េ

ល់មុខទំនិញេផ

ល ដូចជ៖ 

១៧ 

មក� 
យេលី
ធិករ 
មមន 

 បន 
៤៨% 
ែដល 
មិនៃថ� 
�ប 

ង់�ម 

ពះថ 
ហយី 

ស់េពក 

 2០$ 
េ�ពះ

ផ�ង� 
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2.5.4 ការសប្រួលកមប្លស្កនរ្រសរ់ា្ថ ្រ័នគយ 

2.5.5 ល្ុរលចាលរបាងំពាណិែ្ជក្្មនានា និងការំា្រ ជាលែើ្

2.6.1 ទ្រ់រា្ក ត់និងប្រឆ្ងំអង្ករដកលៃងកាលៃ យ

          តាមរយៈេិខិតសេខ ៨៤៨៩ សហវ. ចពុនះមថ្ទី៦ កខតពុោ ឆ្្២ំ០១៦ រ្រស់កកសួងសសដឋាកិច្ចនិងហិរញញា វត្ថពុ បានសសកមចកកសកមរួេជា្រសណ្ានះអាសន្នលូវកមកមកតរួតពិនិត្យ

តាមក្រពន័្ធម៉ា សពុីនកសកានសេើមពុខទំនិញអងការនាសំចញដរឹកជញ្ជលូ នកពុងសតនរ័ដលូចខាងសកកាម៖ 

- ១៦ ែុោលៃ រអាល្រកិ សបមា្រ់កងុដតន័រដែលមានទំហចំា្រ់ពី៤០ហ្វតីលឡើង 

- ១០ ែុោលៃ រអាល្រកិ សបមា្រ់កងុដតន័រដែលមានទំហលំបកា្ ៤០ហ្វតី។

ការកកសកមរួេសននះនរឹងមនសពុពេភាពដេ់មថ្ទី៣១ កខធ្លូ ឆ្្២ំ០១៨ សហើយសៅសពេផពុតសពុពេភាពសននះ កកសួងសសដឋាកិច្ចនិងហិរញញា វត្ថពុ នរឹងសធ្វើកកសកមរួេជាថ្មីនលូវកមកមកតរួត

ពិនិត្យតាមក្រពន័្ធម៉ា សពុីនកសកានសេើមពុខទំនិញអងការ។

       សៅក្ពុងសវទិកាោជរដ្ឋា ភបិាេ-វស័ិយឯកជន កាេពីមថ្ទី២៩ កខមនិា ឆ្្២ំ០១៩ សល្្តចអគ្គ្ហាលសនា

្រតីលតលជា ហ៊ុន ដសន នាយករដឋាមង្ន្ី មនកពនះោជាណាចកកកម្ពុជា បានក្រកាសជាផ្លូវការកក្រក្ាយធនាគារអភិ

វឌ្ឍនស៍ៅជាធនាគារអភវិឌ្ឍនជ៍ន្រទនិងកសិកម្ម និងបានទម្កទ់ពុន្រកន្ថម សដើម្ជីួយ�សកមរួេឱ្យមនការផ្េ់ឥណ

ទានដេ់វស័ិយកសិកម្មកម្ពុជាកានក់តមនភាពង្យកសរួេជាមយួអកតាការកបាកស់មរម្យ សដ្យសោងតាមសំសណើ

ពីវស័ិយឯកជន។

       ការដកសចញោ្ថ ្រន័មយួចំនួនពីមតក់ចកកពំកដន និងការេពុ្រសចាេកាោំ្រ គឺជាការកកទកមងជ់ារចនាសម្ន័្ធ

ដម៏ពុតកសរួចមយួ កដេោជរដ្ឋា ភបិាេបានដ្កស់ចញក្ពុង្រំណងកាត្់រន្ថយ្រន្ពុកចំណាយ និង្រន្ពុករតក់ារឯកោរ 

ជួយ�ឱ្យចំសណញសពេសវោ និងការសកមរួេឲ្យបានជាអតិ្ររមក្ពុងការសធ្វើពាណិជ្ជកម្ម។

-     គណៈកម្ម ធិការកកមសីេធម ៌និងវនិយ័សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា (ស.អ.ក) កតរូវបាន្រសងកាើតសឡើង 

តាមសសចក្ីក្រកាសសេខ១៩៩/១៦ស.អ.ក ចពុនះមថ្ទី២៥ កខកក្ដ្ ឆ្្២ំ០១៦។ ្រច្ចពុ្រ្ន្គណៈកម្ម ធិការកកម

សីេធម ៌និងវនិយ័ មនសមជិកសរពុ្រចំនួន១០រលូ្រ កដេមនសមសភាពមកពី្រណ្ាេសោងម៉ា សពុីនកិនកក

មច្ និងអ្កនាសំចញអងការ។ គណៈកម្ម ធិការសននះជាកផ្កមយួដសំ៏ខានក់្ពុងការសេើកស្ួយការក្រតិ្រត្ិក្រក្រសដ្យ 

សពុចរតិភាព សសចក្ីមថ្ថ្លូរ ការសគារព និងការទទួេោ្គ េ់ សៅកកមតិជាតិ និងអន្រជាតិ ។ 

-     គណៈកម្ម ធិការកកមសីេធម ៌និងវនិយ័ មនសគាេ្រំណងចបាស់ោស់គឺសដើម្ទី្រោ់កា តក់ារនាអំងការពីក្រសទសជិត

ខាងកដេមនិកតរឹមកតរូវតាមចបា្រ ់និងការពារផេក្រសោជនវ៍ស័ិយកសរូវអងការកម្ពុជា កដ៏លូចជាការជួយ�ដេ់សមជិករ្រស់ខ្ួនកដេកំពពុងក្រឈមនរឹង

្រញ្ហា  កដេ្រណ្ាេមកពីការនាចំលូេអងការរចួនាសំចញ្រន្ពីកម្ពុជា សកកាមោ្កស ្្ម នះអងការកម្ពុជា កពមទាងំការក្រកួតក្រកជងតមម្ទីផសារក្ពុងកសរុក 

និងសករៅក្រសទសផងកដរ។ សេើសពីសននះ គណៈកម្ម ធិការមនភារកិច្ចអនពុវត្ការង្រសៅក្ពុងកក្រខណ្ឌ កដេមនកចងសៅក្ពុងកផនការសកម្មភាព កដេ

បានអនពុមត័សដ្យកករុមក្ររឹកសាភបិាេសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជាអាណត្ិទី២ ក្ពុងសគាេសៅជំរពុញការង្រឲ្យមនក្រសិទ្ធភាព។

                 គណៈកម្ម ធិការវនិយ័ និងកកមសីេធម ៌មនសគាេ្រំណងចបាស់ោស់គឺសដើម្ទី្រោ់កា តក់ារនាអំងការពីក្រសទសជិតខាងកដេមនិកតរឹមកតរូវតាមចបា្រ ់និងការពារផេ

ក្រសោជនពី៍វស័ិយកសរូវអងការសៅកម្ពុជា កដ៏លូចជាការជួយ�ដេ់សមជិករ្រស់ខ្ួន កដេកំពពុងក្រឈមនរឹង្រញ្ហា  កដេ្រណ្ាេមកពីការនាចំលូេអងការពីក្រភពសផ្សងរចួនាសំចញតាម

កចកកម្ពុជា កពមទាងំការក្រកួតក្រកជងតមម្ទីផសារក្ពុងកសរុក និងសករៅក្រសទសផងកដរ។ ជាងសននះសៅសទៀតគណៈកម្ម ធិការសននះ្រសងកាើតសឡើងសដើម្សីៃ្ើយត្រសៅនរឹងភាពចាបំាចរ់្រស់

សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា ក្ពុងការសេើកកម្ស់ការអនពុវត្ការង្រក្រក្រសដ្យតម្ភាព និងភាពសពុីចង្្វ កគ្់ារវងសមជិកសោងម៉ា សពុីនកិនកសរូវ អ្កកកមច្ និងកករុមហ៊ពុននាសំចញ

ទាងំអស់ សដ្យការពារឲ្យបាននលូវការនាអំងការពី្ររសទសចលូេមកកម្ពុជា រចួនាសំចញ្រន្សដ្យសក្រើកបាស់សកកាមោ្កស ្្ម នះអងការកម្ពុជា។

              ទន្រឹមវស័ិយកសរូវអងការកំពពុងអភវិឌ្ឍនរ៍កីចសកមើន ពត័ម៌នស្ីពីការេួច្រន្ំម៉ា ក សំ្រកបាវ ការោយអងការ និងពត័ម៌នអងការប្ាស្ិចជាសដើមបានសកើតមនសឡើងកដេមន

សចតនា្រងខេលូចកិត្ិស័ព្អងការកម្ពុជា។ គណៈកម្ម ធិការក្រតិ្រត្ិកផ្កកកមសីេធមនិ៌ងវនិយ័បានសកម្រសកមរួេការង្រជាមយួោ្ថ ្រន័ពាកព់ន័្ធសដើម្កីោវកជាវរកការពិត សដ្យសធ្វើ

ការង្រជាអគ្គនាយកដ្ឋា នកាកំពុងកតរូេ   អគ្គនាយកដ្ឋា នគយនិងរដ្ឋា ករ និងអាជាញា ធរសខត្ជាសកចើនសទៀតសដើម្កីារពារអងការកម្ពុជាទាងំសៅថ្ាកជ់ាតិនិងអន្រជាតិ។ ក្ពុងសគាេ្រំណង

សេើកស្ួយសពុចរតិភាពក្ពុងការនាសំចញសៅកានទ់ីផសារអន្រជាតិក្រក្រសដ្យកិតយានពុភាព ថ្ាកដ់រឹកនាសំហពន័្ធកប៏ានសធ្វើការង្រជាមយួោ្ថ ្រន័ជំនាញ និងមនសមត្ថកិច្ចក្ពុងការ

សធ្វើវសិោធនកម្មកកមសីេធម ៌សដើម្្ីរន្សពុនីរឹងោ្ថ នភាព្រច្ចពុ្រ្ន្កថមសទៀតផង។

2.6  គណៈកមា្ម ធិការបក្សលីធ្៌និងវិន័យ 
Executive of Committee of Code of Conduct and Ethic

លោក លហង លេង

ស្ិទ្ផលដែលគណៈកមា្ម ធិការសលប្ចបាន ៖
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2.6.2 សហការជា្ួយរា្ថ ្រ័នពាក់ព័ន្កនាងុការបរាវបជាវ និង្រង្ងា្ក ្រ្រទលល្មើសអង្ករ

2.7 លលខាធិការដ្ឋា នសហព័ន្បសរូវអង្ករក្្ពុជា

              គណៈកម្ម ធិការវនិយ័ និងកកមសីេធមប៌ានសរៀ្រចំកិច្ចក្រជពុំសៅអាណត្ិទី២ ចំនួន២សេើក សដើម្សីរៀ្រចំយពុទ្ធោង្ស្អនពុវត្ការង្រឲ្យមនក្រសិទ្ធភាព និងបានសធ្វើការ

សហការជាមយួអគ្គនាយកដ្ឋា នគយ និងរដ្ឋា ករ ក្ពុងការចពុនះកតរួតពិនិត្យអងការ កដេមនោរធាតពុគីម(ីប្ាស្ិច) សៅតាមសដ្រ៉ាលូេកអ់ងការផង និងបានសរៀ្រចំសវទិកាោធារណៈកដេដរឹក

នាសំដ្យ ឯកឧត្ម សខុ ពុទ្ិវុធ ក្រធានសហពន័្ធ កពមទាងំមង្ន្ីជំនាញមកពីកកសួងពាណិជ្ជកម្ម អគ្គនាយកដ្ឋា នគយ និងរដ្ឋា ករ កាកំពុងកតរូេ និងជាមយួម្ច ស់សដ្រ៉ាលូធំៗសៅ

ោជធានីភ្សំពញ ស្ីពីការសធ្វើសតស្អងការរកោរធាតពុគីម ីនិងការកណនាឲំ្យសក្រើកបាស់កតមសំគាេ់ផេិតផេអងការរ្រស់កខ្មរសពុទ្ធ១០០%។

             សស្ើសពុំការសហការនិងផ្េ់ពត័ម៌នពីអគ្គនាយកដ្ឋា នកាងំកពុងកតរូេ អគ្គនាយកដ្ឋា នគយនិងរដ្ឋា ករ និងោ្ថ ្រន័ពាកព់ន័្ធអំពីភាពមនិក្រកកតីក្ពុងការនាសំចញ-ចលូេអងការ។ 

ក្ពុងសនានះផងកដរបានកកសកមរួេអនពុសសារណៈសោគយេ់គ្ារវងកកសួងពាណិជ្ជកម្ម និងសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជាក្ពុងការនាអំងការសៅកានទី់ផសារអន្រជាតិ សដ្យសកគាងសស្ើឲ្យមន

ការចពុនះហត្ថសេខាជាមយួកកសួងោ្ថ ្រន័ពាកព់ន័្ធចំនួន៤ ៖ កកសួងពាណិជ្ជកម្ម កកសួងកសិកម្ម រពុកាខេ ក្រមញ់និងសនោទ អគ្គនាយកដ្ឋា នគយ និងរដ្ឋា ករ និងអង្គភាពក្រឆ្ងំ

អំសពើពពុករេួយ។

            ទស្សនវស័ិយដក៏វងឆ្្យរ្រស់ថ្ាកដ់រឹកនាកំករុមក្ររឹកសាភបិាេសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា  ជាពិសសសឯកឧត្ម សខុ ពុទ្ិវុធ សដើម្ឲី្យសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជាកានក់ត

មនភាពសជាគជយ័និងមនដំសណើ រការក្រក្រសដ្យនិរន្រភាព គឺទាមទារឱ្យមនការចលូេរមួគាកំទោ៉ា ងសពញទំហរឹងពីសមជិកសមជិកាទាងំោ្ម រតី សកម្មភាព និងធនធាននានា 

សដ្យសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជាបាន្រសងកាើតនិងពកងរឹងនលូវសេខាធិការដ្ឋា នកដេមន្រពុគ្គេិក្រំសពញការង្រតាងំពីថ្ាកក់ណ្ាេរហលូតដេ់ថ្ាកត់ំ្រនក់ដេអាចសធ្វើការង្របាន និង

មនការទទួេោ្គ េ់ពីថ្ាកជ់ាតិនិងអន្រជាតិ។ ្រច្ចពុ្រ្ន្សននះ សេខាធិការដ្ឋា ន ស.អ.ក ដរឹកនាសំដ្យឯកឧត្ម ្ូល រារទិ្ិ អគ្គសេខាធិការ និង្រពុគ្គេិក្រំសពញការង្រតាម

កផ្កនីមយួក្ពុងសេខាធិការដ្ឋា នបានរមួចំកណក្រសងកាើតសមទិ្ធផេសំខាន់ៗ ខាងសេើ និងទទួេខពុសកតរូវសេើការង្រក្រចាមំថ្ រមួមន៖

-  អន៊វត្តរាលស់សចក្តីសស្រេចរបសថ់្នា ក់ដឹកនំា្ក៊រេ្បរឹកសាភិបាល

-  ស្រេបស្រេរួលរាលក់ិច្ចការរបសគ់ណៈកម្មា ធិការ្បតិបត្តិទំាង៦

-  ស្រេបស្រេរួលសោះ្រាយបញ្ហា និងសណំូរេពរនានារបសស់ម្ជិកសម្ជិកាឱ្យបានទាន់

   សពលសវលា

-  ស្រេបស្រេរួល និងទនំាក់ទនំងជារេរួយ្កសរួងរាថា ប័នពាក់ព័ន្ធ និងថដគូអភិវឌ្ឍនន៍ានា

-  ស្រេបស្រេរួលជរួយដល់្ បតិបត្តិការ្ក៊រេការងារ្បចំាតំបនន់ិងសែត្ត

-  ្បរេូល សរៀបចំ និងផ្សព្វផសាយពីតថរេលៃ្សូវអង្ករ្បចំាសបា្ត ហ៍

-  សរៀបចំផ្សព្វផសាយ្ពរឹត្តិប្តពីសករេមាភាព ្បចំាសបា្ត ហ ៍្បចំា្តីម្ស និង្បចំាឆ្នាំ

-  ផ្សព្វផសាយព័ត៌ម្នទាក់ទងវិស័យ្សូវអង្ករជា្បចំាតារេសហ្វសប៊៊ក និងសគហទពំ័រ

-  សរៀបចំសធ្វីបច្ចចុប្បននាភាពខផនការសករេមាភាពសហព័ន្ធ

-  ការងារសផ្សងៗសទៀតខដលបាន្បគលស់ោយថ្នា ក់ដឹកនំានិងជរួយស្រេរួលដលស់ម្ជិកទាន់

   សពលសវលា ។ល។
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លគាល្រំណងនិងប្រសទិ្ភាពមនការ្រលង្កើតរចនាស្្ព័ន្តា្តំ្រន់

ភាពចំបាច់លៅ្ូលដ្ឋា នដែលតប្រូវសហព័ន្បសរូវអង្ករក្្ពុជាយកចិត្តទុកដ្ក់លលើការ្រលង្កើតតំ្រន់ 

      ការក្រងកចកសននះមនសគាេ្រំណងសដើម្្ីរសងកាើនភាពង្យកសរួេក្ពុងការសកម្រសកមរួេកគ្រដំ់សណើ រការនានាក្ពុងកខ្សចង្្វ កផ់េិតកម្មកសរូវកដេសកើតមនសឡើងសៅក្ពុងតំ្រន ់

សដើម្ធីានានិរន្រភាព និង្រសងកាើនក្រសិទ្ធភាពការង្រនិងសៃ្ើយត្រនលូវសសចក្ីកតរូវការនានារ្រស់សមជិកសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជាបានទានស់ពេសវោ។  ្រកន្ថមសេើសននះ  ការ្រសងកាើត

តំ្រនន់រឹងជំរពុញផ្សព្វផសាយសគាេនសោបាេ កផនការយពុទ្ធោង្ស្ និងកផនការសកម្មភាព រ្រស់សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា ឲ្យបានទលូេំទលូោយ ដេ់កគ្រភ់ាគីពាកព់ន័្ធសៅ

ថ្ាកម់លូេដ្ឋា ន។ 

2.8 បករុ្ការងារសប្្រសប្រួលលៅថានា ក់តំ្រន់ និងលខត្ត៖

                តាងំពីក្ពុងអាណត្ិទី១មនកករុមក្ររឹកសាភបិាេមនសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជាមកសម៉ា្នះ ឯកឧត្ម សខុ ពុទ្ិវុធ ក្រធានសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា បានសមើេស�ើញនលូវភាព

ក្រឈមមយួចំនួនកដេកតរូវសដ្នះកោយ មនិកតរឹមកតថ្ាកជ់ាតិ្រ៉ាពុសណា្ណ នះសទ ្រ៉ាពុកន្កតរូវរពុេសៅដេ់ថ្ាកម់លូេដ្ឋា ន។ ឯកឧត្មក្រធាន កប៏ានផ្ួចសផ្ើមឲ្យមនការ្រសងកាើតតំណាងតាមតំ្រន់

សដើម្្ីរំសពញតួនាទីសៅចំណពុ ចចសន្ានះក្រសហាងទាងំសននះ។ 

               រហលូតដេ់មថ្ទី១២ កខកកកាដ្ ឆ្្២ំ០១៦ គឺ១០មថ្សកកាយការសបានះសឆ្្តកករុមក្ររឹកសាភបិាេសហពន័្ធអាណត្ិទី២ កករុមក្ររឹកសាភបិាេបានសសកមចយេ់កពមសដ្យការ

សេើកមដចំសពានះសំសណើ រ្រស់ឯកឧត្មក្រធានសហពន័្ធ ក្ពុងការសរៀ្រចំឲ្យមនតំណាងក្រចាតំំ្រន ់សដើម្សីធ្វើការង្រសៅក្ពុងតំ្រនក់្រក្រសដ្យក្រសិទ្ធិភាព ទំនាកទ់ំនងោ៉ា ងជិតស្ិទ្ធ

ជាមយួសមជិកនិងោ្ថ ្រន័ពាកព់ន័្ធ កពមទាងំផ្សព្វផសាយពត័ម៌នឲ្យបានរហ័ស។ ្រន្ា្រពី់ទទួេការគាកំទមផ្ក្ពុង ឯកឧត្ម ក្រធានសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា បានសេើកសំសណើ

សននះសៅកានោ់្ថ ្រន័ពាកព់ន័្ធនានាឲ្យគាកំទការក្រងកចកតំ្រនស់កម្រជំ់រពុញផេិតកម្មកសរូវនិងក្រសិទ្ធភាពទំនាកទ់ំនង។ 

                សកកាយការយេ់កពមក្ពុងកិច្ចក្រជពុំកករុមការង្រកផ្កកសរូវ-អងការ មនសវទិកាោជរដ្ឋា ភបិាេ-កផ្កឯកជន កាេពីមថ្ទី១៦កខសីហាឆ្្២ំ០១៦ និង ការសសកមចយេ់កពម

រ្រស់ទីស្ីគណៈរដឋាមង្ន្ីចពុនះមថ្ទី០៧កខកញ្ញា ឆ្្២ំ០១៦ កស្រតាមចំណារដខ៏្ងខ់្ស់រ្រស់ សល្្តចអគ្គ្ហាលសនា្រតីលតលជា ហ៊ុន ដសន នាយករដឋាមង្ន្ី មន កពនះោជា

ចកកកម្ពុជា កាេពីមថ្ទី០២កខកញ្ញា ឆ្្២ំ០១៦ កដេអនពុញ្ញា តឲ្យ្រសងកាើតកករុមការង្រសកម្រសកមរួេថ្ាកត់ំ្រននិ់ងថ្ាកស់ខត្ សដើម្ជីួយ�សដ្នះកោយ្រញ្ហា ពាកព់ន័្ធនិងការង្រកសរូវ

អងការសៅមលូេដ្ឋា ន សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជាបានដំសណើ រការសកជើសសរ ើសអ្កសកម្រសកមរួេថ្ាកត់ំ្រនប់ានចំនួន៣ ក្ពុងចំសណាមតំ្រនទ់ាងំ៥កដេសកគាង្រសងកាើតសឡើង សហើយ សហ

ពន័្ធកំពពុងពិនិត្យអ្កមនសក្ានពុពេ មន្រទពិសោធន ៍និង មនៃន្ៈខ្ស់ក្ពុងការង្រកសរូវអងការសកម្រ្់រំសពញការង្រសៅតំ្រនទ់ាងំពីរសផ្សងសទៀតកដេសៅសសសសេ់។ 
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         សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា ្រច្ចពុ្រ្ន្មនសមជិកចំនួនជាង៣១៣រលូ្រ កដេតំណាងឲ្យសហពន័្ធនាសំចញអងការ សហពន័្ធកសិករ សមគមនស៍ោងម៉ា សពុីនកិនកសរូវ កករុមហ៊ពុន

នាសំចញអងការ កករុមហ៊ពុនដរឹកជញ្ជលូ ន និងធនាគារ ជាសដើម។ ោជរដ្ឋា ភបិាេកម្ពុជាបានទទួេោ្គ េ់សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជាជាមដគលូកតមយួគតស់កម្រក់ារពិភាកសាសគាេនសោបាយ

 និងជាអ្កតំណាងវស័ិយកសរូវអងការក្ពុងឆ្កជាតិនិងអន្រជាតិ។ សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជាមនតួនាទីដសំ៏ខានគ់ឺផ្េ់ការគាកំទកគ្រទិ់ដឋាភាពទាងំអស់ សដ្យរមួ្រញ្ចលូ េទាងំសគាេ

នសោបាយ ចបា្រ ់និងការអនពុវត្ដេ់ភាគីពាកព់ន័្ធទាងំអស់សៅក្ពុងកខ្សចង្្វ កក់សរូវសដើម្្ីរសងកាើននលូវភាពក្រកួតក្រកជងរ្រស់ខ្ួនក្ពុងការផេិត និងផ្គតផ់្គងអ់ងការសៅកានទី់ផសារក្ពុង

កសរុក និងអន្រជាតិ។សដ្យោរកតសមជិកសៅោយបា៉ា យទលូទាងំក្រសទស និង្រញ្ហា ក្រឈមសផ្សងៗគ្ាសៅតាមកកន្ងមលូេដ្ឋា ន ស.អ.ក យេ់ស�ើញថាការ្រសងកាើតោខាសៅតាម

តំ្រនគឺ់ជាភាពចាបំាច្់រំផពុត។
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រចនាស្្ព័ន្ថានា ក់តំ្រន់

តួនាទីការងាររ្រស្់រុគ្គលកិប្រចាតំំ្រន់នី្ួយៗ៖

    នាមថ្ទី០៨ កខមថិពុនា ឆ្្២ំ០១៦ សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា បានសរៀ្រចំដំសណើ រការកិច្ចក្រជពុំដរឹកនាសំដ្យក្រធានសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា។ កិច្ចក្រជពុំបានសផ្្តការពិភាកសាអំពី

ការក្រងកចកតំ្រនក់ារង្រ និងការទទួេខពុសកតរូវរ្រស់ថ្ាកត់ំ្រន។់ សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា បានកំណតក់្រងកចកតំ្រនស់គាេសៅការង្រជា៥តំ្រនស់ដ្យកផ្អកសៅសេើេកខេណៈ 

ភលូមោិង្ស្ និងសក្ានពុពេភាពសៅក្ពុងវស័ិយកសរូវអងការ៖

- តំ្រន់១៖ មានលខត្តលគាលលៅចំនួន៦លខត្ត តាដកវ កំពត កំពង់ស្ព ឺដក្រ បពិះសហីនុ និងលកាិះកងុ

- តំ្រន់២៖ មានលខត្តលគាលលៅចំនួន៥លខត្ត កណ្្ត ល កំពង់ចា្ ត្ងូឃ្មុ ំមបពដវង និងរា្វ យលរៀង

- តំ្រន់៣៖ មានលខត្តលគាលលៅចំនួន៤លខត្ត បកលចិះ ស្រឹងដបតង រតនគីរ ីនិង្ណ្ឌ លគីរ ី

- តំ្រន់៤៖ មានលខត្តលគាលលៅចំនួន៤លខត្ត កំពង់ធំ លសៀ្រា្រ ឧត្តមានែ័យ និងបពិះវិហារ

- តំ្រន់៥៖ មានលខត្តលគាលលៅចំនួន៥លខត្ត កំពង់ឆ្នា ងំ លពាធិ៍រាត់ បាត់ែំ្រង ្រន្ាយមានែ័យ និងម្រ៉ាលនិ

•   ជាតំណាងសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា និងជាអ្កសកម្រសកមរួេ និងសធ្វើការោ៉ា ងជិតស្ិទ្ធជាមយួអាជាញា ធរមលូេដ្ឋា ន មន្ីរជំនាញថ្ាកស់ខត្ មដគលូអភវិឌ្ឍ សហគមនក៍សិករ អ្ក

ផ្គតផ់្គងស់ម្ភ រកសិកម្ម អ្កក្រមលូេទិញ សោងម៉ា សពុីនកិនកសរូវ និង អ្កនាសំចញអងការ ។

•   ក្រមលូេពត័ម៌នអំពីសក្ានពុពេ មផ្ដីផេិត និងពលូជកសរូវ កដេកសិករសក្រើកបាស់ក្ពុងផេិតកម្មកសរូវវសសា និងកបាងំ សដ្យរមួ្រញ្ចលូ េទាងំការក្រមលូេទិន្នយ័ការផេិត និង

ទីផសារកសរូវអងការ ។

•   សកម្រសកមរួេ ការសកជើសសរ ើសសហគមនក៍សិករ និងផសាភា្ជ ្ររ់វងសហគមនក៍សិករ និងម៉ា សពុីនកិនកសរូវ កពមទាងំការសរៀ្រចំឲ្យមនការចពុនះកិច្ចសនយាផេិតកសរូវ   

(Contract Farming)។

•   សរៀ្រចំ្រណ្ាញ ផសាភា្ជ ្រត់ួអង្គសំខាន់ៗ ក្ពុងកខ្សចង្្វ កផ់េិតកម្មកសរូវ សហគមនផ៍េិតកគា្រព់លូជកសរូវ កករុមហ៊ពុនផេិតកគា្រព់លូជកសរូវ សហគមនក៍សិករ អ្កផ្គតផ់្គងស់ម្ភ រ

កសិកម្មអ្កក្រមលូេទិញ សោងម៉ា សពុីនកិនកសរូវ និងអ្កនាសំចញអងការ។

•   ចពុនះតាមដ្នសកម្មភាពនានាក្ពុងមលូេដ្ឋា នសដើម្ដីរឹងការវវិត្ និងភាពក្រឈម។

•   សកម្រសកមរួេកិច្ចក្រជពុំកសិករ ទិវកកសកសិករ និងកពរឹត្ិការណ៍នានាកដេសកើតមនសឡើងក្ពុងតំ្រន ់សគាេ្រំណងសដើម្កីចករកំេកពត័ម៌ន និងជំរពុញការផ្សព្វផសាយកសរូវអងការ ។

•   កស្វងរកការគាកំទពីោជរដ្ឋា ភបិាេ និង មដគលូអភវិឌ្ឍ សំសៅគាកំទសហគមនក៍សិករក្ពុងការ្រសងកាើនសមត្ថភាពផេិតកសរូវ និងការអភវិឌ្ឍសមត្ថភាពរ្រស់សហគមន ៍។

•   តាមដ្ន និងសធ្វើ្រច្ចពុ្រ្ន្ភាពក្រចាឆ្ំ្ ំអំពីស្ថិតិ សោងម៉ា សពុីនកិនកសរូវ និងសហគមនក៍សិករ

•   កោងទំនាកទ់ំនងេ្អ ជាមយួោ្ថ ្រន័ពាកព់ន័្ធ ដលូចជា មន្ីរជំនាញថ្ាកស់ខត្ វស័ិយឯកជន មដគលូអភវិឌ្ឍ និងសហគមនក៍សិករ។

•   សរៀ្រចំរបាយការណ៍ក្រចាសំប្ាហ៍ និងក្រចាកំខ សផញាើជលូនសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា
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2.8.1 បករុ្ការងារតំ្រន់ទី ១&២ 

សក្្មភាពការងារនិងលទ្ផលសលប្ចបានកនលៃង្ក៖

ចា្រត់ាងំពីបានក្រងកចកតំ្រនក់ារង្រ និងការទទួេខពុសកតរូវរ្រស់ថ្ាកត់ំ្រនទ់ាងំ៥រចួមក មង្ន្ីសកម្រសកមរួេការង្រសៅតំ្រន ់១ និង ២ បានអនពុវត្សកម្មភាពការង្រដលូចខាង

សកកាម៖

⦁ បានសកជើសសរ ើសសោងម៉ា សពុីនឱ្យចលូេជាសមជិករ្រស់សហពន័្ធសៅតាមសខត្

 បានសកជើសសរ ើសសហគមនក៍សិកម្មឱ្យចលូេជាសមជិករ្រស់សហពន័្ធសៅតាមសខត្

⦁ បានចពុនះក្រមលូេពត័ម៌នទាកទ់ងនរឹងទិន្នយ័ កាេ្ររសិច្ទមនការដ្ដំពុនះ និងទិន្ផេកសរូវរ្រស់សហគមនក៍សិកម្មក្រចាឆ្ំ្តំាមសខត្សគាេសៅក្ពុងតំ្រន ់និងបានសធ្វើជា

របាយការណ៍មផ្ដីដ្ដំពុនះកសរូវ

⦁ បានសកម្រសកមរួេសេើការង្រសកជើសសរ ើសសមជិក ជាតំណាងសខត្នីមយួៗរ្រស់ ស.អ.ក ្រញ្ចលូ េជាមយួកករុមការង្រថ្ាកស់ខត្ សដើម្សីកម្រសកមរួេសដ្នះកោយ

្រញ្ហា កផ្កកសរូវអងការ

⦁ បានក្រមលូេពត័ម៌ន និងសរសសរជារបាយការណ៍ពីពលូជកសរូវអលូអរឹម ៤៩០០

⦁ បានសកជើសសរ ើសសមជិកសកម្មក្រចាសំខត្កដេសកើតសចញពីសហគមនក៍សិកម្ម និងម្ច ស់សោងម៉ា សពុីន

⦁ បានចពុនះសកម្រសកមរួេការង្រកករុមហ៊ពុនចពុនះយកសំណាកដីកកសតាមក្រពន័្ធ GPS សៅសហគមនក៍សិកម្មកសរុកកតាកំក ់សខត្តាកកវ

⦁ បានក្រមលូេពត័ម៌នតមម្កសរូវសសើម តាម្រណ្ាសខត្សក្ានពុពេមយួចំនួនក្ពុងតំ្រនពី់ឆ្្២ំ០១៧មក

⦁ បានចពុនះយកពត័ម៌នពីការទិញ-េកក់សរូវរវងកសិករ និងឈ្មួញកណ្ាេតាមកចករស្រៀងកពំកដនកខ្មរ-សវៀតណាម 

⦁ បានក្រមលូេពត័ម៌ន និងសធ្វើជារបាយការណ៍សសងខេ្រទាកទ់ងនរឹងការពិសោធន្៍រនសាពុ ្ំរឋមកសឡាយកសរូវ កសនកកអលូនសេើដីកកសកសិករសៅរដលូវវសសាឆ្្២ំ០១៨

⦁ បានចលូេរមួកិច្ចក្រជពុំជាមយួភាគីពាកព់ន័្ធនរឹងវស័ិយកសរូវអងការដលូចជាកករុមការង្រ្រសច្ចកសទសទី២មនសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា សោងម៉ា សពុីនកិនកសរូវ កករុមហ៊ពុនជ្រ៉ាពុន 

ពិធីចពុនះអនពុស្សរណៈសោគយេ់រ្រស់កករុមហ៊ពុននាសំចញ កកសួងកសិកម្ម រពុកាខេ ក្រមញ់ និងសនោទ គណៈក្រតិភលូមនកកសួងកសិកម្មក្រសទសមថ

⦁ បានចលូេរមួជាគណៈកម្មការសរៀ្រចំសវទិកាក្រកួតកសរូវេ្អ្រំផពុតក្រចាកំ្រសទសកម្ពុជាសេើកទី៣ និងកម្មវធិីអ្រអរោទរកម្ពុជាទទួេបានពានរង្្វ នអ់ងការេ្អ្រំផពុតសេើ

ពិភពសោកសេើកទី៤ ឆ្្២ំ០១៨ កដេទទួេ្រន្ពុកទាកទ់ង និងជលូនដំណរឹ ងដេ់ម្ច ស់សោងម៉ា សពុីនកិនកសរូវជាសមជិក ស.អ.ក ពីការអសញ្ជ ើញចលូេរមួនិងការ្រងក់បាកស់មជិក

ភាព សហើយនរឹងបានសរសសររបាយការណ៍កម្មវធិី

⦁ បានក្រមលូេពត័ម៌ន និងសធ្វើសសចក្ីោយការណ៍ស្ីពីោ្ថ នភាពសកគានះមហន្ោយធម្មជាតិ ដលូចជា សកគានះទរឹកជំនន ់និងសកគានះោងំស្ួត តាម្រណ្ាសខត្ជពុំវញិ្ររឹងទសន្ោ្រ 

និងសខត្សផ្សងសទៀត (ស្រឹងកកតង កកសចនះ មកពកវងជាសដើម) កដេរងសកគានះ សៅកខសីហា ឆ្្២ំ០១៨

⦁ សោងម៉ា សពុីនកិនកសរូវ និងកករុមហ៊ពុននាសំចញ ជាសមជិក ស.អ.ក ក្ពុងតំ្រន ់១ និង ២ មនសរពុ្រចំនួន ៣១ ក្ពុងសនានះសៅតំ្រន ់១ មនសខត្តាកកវចំនួន១ 

និងសខត្កំពងស់្ឺចំនួន៣។ រឯីសៅតំ្រន២់វញិ មនសខត្កណ្ាេចំនួន៧ សខត្មកពកវងចំនួន១០ និងសខត្ត ល្ូង�្មពុ ំចំនួន១០

⦁ សហគមនក៍សិកម្មសៅក្ពុងតំ្រន ់១ និង ២ មនសរពុ្រចំនួន ៣៣៦ ក្ពុងសនានះសៅតំ្រន ់១ មនសខត្តាកកវចំនួន ៩០ សខត្កំពងស់្ឺចំនួន ៣៨ សខត្កំពតចំនួន ៤៥ 

សខត្កក្រចំនួន ២ សខត្កពនះសីហនពុចំនួន ៩ និងសខត្សកានះកពុងចំនួន ៧។ ចំកណកឯសៅតំ្រន ់២ វញិ មនសខត្កណ្ាេចំនួន ២៦ សខត្មកពកវងចំនួន ៥៣ សខត្ោ្វ យសរៀងចំនួន 

៤៤ និងសខត្ត ល្ូង�្មពុ ំចំនួន ២១

⦁ សមជិកជាតំណាងសខត្នីមយួៗរ្រស់ ស.អ.ក កតរូវបាន្រញ្ចលូ េជាមយួកករុមការង្រថ្ាកស់ខត្មនតួនាទីជាអនពុក្រធាន និងសេខាធិការសៅក្ពុងសសចក្ីសសកមច

ស្ីពីការ្រសងកាើតកករុមការង្រសកម្រសកមរួេ សដើម្សីដ្នះកោយ្រញ្ហា ពាកព់ន័្ធនរឹងការង្រកសរូវ-អងការសៅមលូេដ្ឋា នតាមសខត្មយួចំនួនដលូចជា សខត្តាកកវ សខត្កំពងស់្ឺ សខត្កំពត 

សខត្កណ្ាេ និងសខត្ោ្វ យសរៀង  

⦁ កករុមហ៊ពុនបានចពុនះសិកសាសំណាកដីកកសរ្រស់សហគមនក៍សិកម្ម តាមក្រពន័្ធGPS និងបានទទួេេទ្ធផេមយួចំនួនពីការក្រមលូេពត័ម៌នសេើដីកកសពីសហគមន៍

កសិកម្ម សដើម្សីផ្ៀងផ្្តន់រឹងទិន្នយ័ពី ផ្កា យរណ្រ

⦁ ការពិសោធន្៍រនសាពុ ្ំរឋមកសឡាយកសរូវកសនកកអលូ្រសេើដីកកសកសិករសៅរដលូវវសសាឆ្្២ំ០១៨ បានទទួេបានទិន្ផេពីសហគមនក៍សិកម្មចំនួន៣ ក្ពុងសនានះ

មនកកសពិសោធនច៍ំនួន២សហគមនក៍សិកម្មបានខលូចខាតសដ្យោរសត្វោ្្រ សត្វចមកង និងសត្វេ្អិតចពុនះ្រំផ្្ញ សហើយកកសខ្នះសទៀតទទួេរងផេ្រ៉ានះពាេ់ពីការកក្រក្ររួេ

អាកាសធាតពុដលូចជា មនសភ្ៀងធ្ាកស់ពេកសរូវកំពពុងសចញផ្កា ជាសដើម

⦁ សហគមនក៍សិកម្មចំនួន្ីរមកពីសខត្សផ្សងគ្ាបានឈន្ះជយ័ោភកីសរូវេ្អ្រំផពុតក្រចាកំ្រសទសកម្ពុជាសេើកទី៣ សេើក្រសភទកសរូវផ្កា រដំួេ កសនកកអលូ្រ និងអពុីកអរ៊

⦁ ដំសណើ រការសវទិកាក្រកួតកសរូវ និងកម្មវធិីអ្រអរោទរទទួេបានសជាគជយ័ និងេទ្ធផេសសកមចបានតាមការរពំរឹងទពុក

⦁ ស.អ.ក បានចពុនះសួរសពុខទពុកខេ និងពានំានំលូវអំសណាយកដេទទួេបានពីការឧ្រត្ថម្ភរ្រស់សមជិក កចកជលូនដេ់ក្រជាជនរងសកគានះ និងសហគមនក៍សិកម្មរងសកគានះសៅ

កសរុកភ្កំកវញ សខត្សពាធិ៍ោត ់និងកសរុកភ្កំសរុក សខត្្រន្ាយមនជយ័ ្រន្ា្រពី់ទទួេបានពត័ម៌នពីោ្ថ នភាពសកគានះមហន្ោយធម្មជាតិ (សកគានះទរឹកជំនន ់និងសកគានះោងំស្ួត) 

សៅកខសីហា ឆ្្២ំ០១៩

⦁ សកកាមកិច្ចសហការរវង ស.អ.ក និង JICA គសកមង ជំរពុញផេិតកម្ម និងការសក្រើកបាស់កគា្រព់លូជកសរូវ បានដំសណើ រការសកម្មភាពគសកមងដលូចជា ការ្រណ្ពុ នះ

្រណ្ាេ្រសច្ចកសទសដេ់សហគមនក៍សិកម្ម សគាេសៅមនគសកមងបានចំនួន៣សេើកក្ពុងមយួសហគមន ៍និងបានសរៀ្រចំជាសវទិកាកគា្រព់លូជកសរូវសៅសខត្មកពកវង សខត្បាតដំ់្រង 

និងសខត្តាកកវ។

អនាកសប្្រសប្រួលប្រចាតំំ្រន់ដែលបានលបែើសលរ ើសរចួ បាន្រំលពញការងារោ៉ា ងលបចើនប្រចាតំំ្រន់ ែូចខាងលបកា្៖
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2.8.2 បករុ្ការងារតំ្រន់ទី៤&៥

              តំ្រន៤់និងតំ្រន៥់ ជាតំ្រនក់ដេមនសក្ានពុពេក្ពុងវស័ិយកសរូវអងការជាពិសសសតំ្រនជ់ពុំវញិ្ររឹងទសន្ោ្រកដេមនមផ្ដីកកសវសសានិងមផ្ដីកកសកបាងំជាសកចើននិងមន

សោងម៉ា សពុីនកិនកសរូវនិងកករុមហ៊ពុនកកមច្អងការកស៏កចើនផងកដរដលូចជាសៅសខត្បាតដំ់្រង  សខត្្រន្ាយមនជយ័និងសខត្កំពងធ់ំនិងសខត្កំពងច់ាម។ ចំកណកសខត្កពនះវហិារជាសខត្កដេ

មនសក្ានពុពេ កសរូវសសរោីង្គកដេមនកករុមហ៊ពុនកកមច្អងការធំជាកចីនបានមកសធ្វើកិច្ចសនយាផេិតផេកសិកម្ម(Contract Farming)ជាមយួសហភាពសហគមនក៍សិកម្មសៅ

សខត្កពនះវហិារ។

             តំ្រន៤់មនសខត្កំពងច់ាម សខត្កំពងធ់ំ សខត្សសៀមោ្រ សខត្កពនះវហិារនិងសខត្ឧត្រមនជយ័មនសហគមនក៍សិកម្មសរពុ្រ១៨៨។ តំ្រន៥់ មនសខត្្រន្ាយមនជយ័ 

សខត្បាតដំ់្រង សខត្ម្រ៉ាេិន សខត្សពាតិ៍ោតនិ់ងសខត្កំពងឆ្់្ងំមនសហគមនក៍សិកម្មសរពុ្រ២៤៤។សរពុ្រទាងំ២តំ្រនម់នសហគមនក៍សិកម្មមន៤៣២(ទិន្នយ័ឆ្្២ំ០១៧)។

សកម្មភាពការង្រសំខាន់ៗ និងសមទិ្ធផេ កដេបានអនពុវត្កន្ងមក៖

⦁ អនពុវត្និងក្រតិ្រត្ិការង្រកដេសេខាធិការដ្ឋា នក្រគេ់ជលូន

⦁ បានផ្សព្វផសាយសៅតាមសហគមនក៍សិកម្មនិងសោងម៉ា សពុីនមយួចំនួននិងសធ្វើ្រទ្រង្ហា ញជាមយួមដគលូទីភ្ាកង់្រកិច្ចសហក្រតិ្រត្ិការ អាេ្ឺម៉ាង សៅក្ពុងសិកាខេ ោោ

សដើម្ឲី្យ សគោ្គ េ់កានក់តចបាស់សហពន្ធក័សរូវអងការកម្ពុជាកពមទាងំដ្កព់ាក្យចលូេជាសមជិកសហពន្ធក័សរូវអងការផងកដរសហើយកប៏ានសធ្វើ្រទ្រង្ហា ញស្ីពីស្ងដ់្រគពុណភាពកសរូវ

តាមេកខេណ:្រសច្ចកសទសសៅ សខត្សសៀមោ្រសខត្្រន្ាយមនជយ័និងឧត្រមនជយ័សដើម្ជីាចំសណនះដរឹង្រកន្ថមសទៀតជលូនដេ់សហគមនក៍សិករ។

⦁ បានចពុនះសៅពិនិត្យសមើេជាមយួអាជាញា ធរមនសម្ថកិច្ច កកន្ងេកម់យួចំនលូនកដេសគបានផ្សព្វផសាយថាជាអងការផ្្ស់ស្ិចនិងបានយកសៅពិសោធនស៏មើេគឺមនិកដេ

មនសទ។

⦁ បានចពុនះផ្សព្វផសាយមនិឲ្យ សក្រើកបាស់ថ្ាគំីមមីន ោរធាតពុកទីក្ា ហ្សលូ េ ជាមយួអង្គការមដគលូមយួចំនួនក្ពុងកិច្ចក្រជពុំ និងតាមការផ្េ់ពត័ម៌នតាម 

ទលូរស័ព្សដ្យសហភាពអឺរ ៉ាពុ្រហាម ដ្ចខ់ាត ។

⦁ កសងទិ់ន្នយ័និងការ្ររសិច្ទមនការដ្ដំពុនះដំណាំកសរូវរ្រស់សហគមនក៍សិកម្មតំ្រន៤់និងតំ្រន៥់តាមសសៀវសៅធំរ្រស់សហពន្ធក័សរូវអងការឆ្្២ំ០១៧។ទិន្នយ័បាន

ក្រងកចកេំអិតមផ្ដីដ្កំសរូវក្រសភទកសរូវកាេ្ររសិច្ទមនការដ្ដំពុនះកាេ្ររសិច្ទមនការក្រមេួផេនិងពតម៍នសំខានម់យួចំនួនសទៀត។

⦁ កសងទិ់ន្នយ័តមម្កសរូវរដលូវវសសានិងរដលូវកបាងំតាមសខត្នីមយួក្ពុងតំ្រន៤់និងតំ្រន៥់សដើម្ផី្សព្វផសាយជាពតម៍នសកម្រអ់្កពាកព់ន្ធម័នវស័ិយកសរូវអងការនិង

សកម្រោ់ធារណៈ។

⦁ ចលូេរមួក្រជពុំសិកាខេ ោោពិសកគានះសោ្រេ់ជាមយួមន្ីរកសិកម្ម រពុកាខេ ក្រមញ់ និងសនោទ មន្ីរពាកព់ន្ធន័ិងមដគលូអភវិឌ្ឈនមយួចំនួនក្ពុងសនានះមនទីភ្ាកង់្រកិច្ចសហ

ក្រតិ្រត្ិការ អាេ្ឺម៉ាង(GIZ)ទីភ្ាកង់្រកិច្ចសហក្រតិ្រត្ិការ ជ្រ៉ាពុន(JICA) កពមទាងំអង្គការមយួចំនួនសទៀតកដេគាកំទសហគមនក៍សិកម្មដលូចជា អង្គការអាដ្ រដី្(ADA,RIDA)

អង្គការកកកក្រសហគមនក៍សិកម្ម(CTO)

⦁ ចលូេរមួមហាសន្ិបាត្រលូកសរពុ្រការង្រក្រចាឆ្ំ្សំហគមនក៍សិកម្មសៅក្ពុងសខត្សសៀមោ្រនិងសខត្សផ្សងសទៀត

⦁ សកម្រសកមរួេនិងទំនាកទ់ំនងការង្រជាក្រចាជំាមយួក្រធាន អនពុក្រធាន និងសមជិក កករុមការង្រសកម្មរ្រស់សហពន័្ធកសរូវអងការសៅតាមសខត្នីមយួក្ពុងតំ្រន៤់

និង៥សដើម្តីាមដ្នពី្រញ្ហា កសរូវអងការសៅមលូេដ្ឋា នសខត្នីមយួៗក្ពុងឆ្្កំន្ងមកសៅសខត្សសៀមោ្រ សខត្ឧត្រមនជយ័និងសខត្្រន្ាយមនជយ័ កករុមការង្រសដ្នះកោយ្រពាហា កសរូវ

អងការសៅមលូេដ្ឋា នថ្ាកស់ខត្បានសរៀ្រចំកិច្ចក្រជពុំសដ្នះកោយ្រពាហា ក្រឈមពាកព់ន្ធ្័រញ្ហា កសរូវអងការ។សករៅពីសននះកប៏ានសកម្រសកមរួេជាមយួមង្ន្ីអគ្គិសនីសដ្នះកោយ្រញ្ហា សភ្ើងដ្ច់

និងជាមយួមង្ន្ីពន្ធដ្រសខត្សសៀមោ្រជលូនដេ់សោងម៉ា សីពុនកិនកសរូវ ញរឹក ោរ រឹទ្ធ សកពានះសោងម៉ា សីពុនកិនកសរូវសោកមង្ន្ីពន្ធដ្រសខត្អសញ្ជ ើញឲ្យ ចលូេមក្រងព់ន្ធតាមរ្រ្រពិត

កន្ងមករហលូតដេ់សពេសននះគាត្់រងព់ន្ធតាមរ្រ្រសរៅ៉ា ការ។

⦁ តាមការ្រញ្្ជ កពី់កករុមការង្រតំណាងសោងម៉ា សីពុនកិនកសរូវសៅតាមសខត្មយួចំនួនសៅក្ពុងតំ្រន៤់និងតំ្រន៥់គឺមនភាពខពុសគ្ា។សោក ញរឹក ោរ រឹទ្ធ តំណាងសោង

ម៉ា សីពុនកិនកសរូវសៅសខត្សសៀមោ្រនិងសោក រស់ សពុផ្រទិ្ធ តំណាងសោងម៉ា សីពុនសៅសខត្កំពងធ់ំបាន្រពា្ច កដ់លូចគ្ាថា សោងម៉ា សីពុនកិនកសរូវសៅក្ពុងសខត្ភាគសកចើនជាសោង

ម៉ា សីពុនកិនកសរូវ ធនត់លូចនិងមធ្យមសហើយរហលូតដេ់សពេសននះសៅ្រងព់ន្ធតាមរ្រ្រសរៅ៉ា ការសៅសឡើយ។

⦁ សោក សហង សផង អនពុក្រធានសហពន្ធក័សរូវអងការកម្ពុជានិងតំណាងសោងម៉ា សពុីន កិនកសរូវសខត្បាតដំ់្រង បាន្រញ្្ជ កថ់ា សោងម៉ា សីពុនកិនកសរូវសស្ើរកតទាងំ

អស់សៅសខត្បាតដំ់្រងបាន្រងព់ន្ធតាមរ្រ្រពិត ។

បានចលូេរមួកិច្ចក្រជពុំនិងសិកាខេ ោោជាមយួគសកមងជំរពុញផេិតសស្ៀងសៅសខត្សសៀមោ្រ សខត្កំពងធ់ំ និងសខត្បាតដំ់្រង។ 

⦁ បានសៅចលូេរមួទស្សនកិច្ចសិកសាជាមយួកករុមការង្រមកពីកកសួងកសិកម្ម រពុកាខេ ក្រមញ់និងសនោទ កកសួងពាណិជ្ជកម្មសៅោធារណរដឋាក្រជាមនិតចិនរយ:

សពេ១សប្ាហ៍តាមរយ:កម្មវធីីសស្ៀងអាហារពិភពសោក(World Food Program)។ បានទទួេចំសណនះដរឹងនិង្រទពិសោធនថ៍្មី្រកន្ថមសទៀត។

⦁ បានសរៀ្រចំ្រន្សពុទ្ធកសរូវកសឡាយកសនកកអលូ្រសៅសេើដីកសិករចំនួន២សេើក សេើកទី១ចំនលូន១០កកន្ង ឆ្្២ំ០១៧ សៅរដលូវកបាងំនិងសេើកទី២ចំនលូន២០ កកន្ងសៅរដលូវ

វសសាឆ្្២ំ០១៨(សដ្យសហការជាមយួCARDI និង CAVAC)។
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         ្រន្ា្រពី់ការសបានះសឆ្្តសកម្រអ់ាណត្ិទី២ កដេបានក្រកពរឹត្ិសៅកាេពីកខកកកាដ្ ឆ្្២ំ០១៦ សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា បានសស្ើសពុំក្រជពុំជាមយួ្រណ្ាញកកសួង-ោ្ថ ្រន័

ពាកព់ន័្ធជាសកចើន សដើម្ជីួយ�សកមរួេការង្ររ្រស់សហពន័្ធឲ្យកស្រសៅតាមសគាេសៅកផនការកដេបានដ្កស់ចញក្ពុងការជួយ�ឲ្យវស័ិយកសិកម្មកផ្កកសរូវអងការមនការក្រកួតក្រ

កជងជាមយួ្រណ្ាេក្រសទសសៅសេើពិភពសោកផងកដរ។

         តាមរយៈសកម្មភាពនិងសមទិ្ធផេមនកិច្ចសហក្រតិ្រត្ិការក្ពុងសពេកន្ងមកសននះ សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជាបាន្រំសពញការង្រោ៉ា ងជិតស្ិទ្ធជាមយួកកសួងនិងោ្ថ ្រន័ជា

សកចើនដលូចជា កកសួងពាណិជ្ជកម្ម កកសួងកសិកម្ម រពុកាខេ ក្រមញ់ និងសនោទ កកសួងសសដឋាកិច្ចនិងហិរញញា វត្ថពុ កកសួងោធារណការនិងដរឹកជញ្ជលូ ន កកសួង្ររោិ្ថ ន អគ្គនាយកដ្ឋា ន

កសិកម្ម អគ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធដ្រ សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា កពមទាងំមនកិច្ចសហការជាមយួោ្ថ ្រន័មដគលូអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ និងអន្រជាតិមយួចំនួនសទៀត។

           តាមរយៈសសចក្ីសសកមចសេខ៣០.សសរ ស្ីពី ការទទួេោ្គ េ់ជាផ្លូវការនលូវការកកសកមរួេកករុមការង្រកផ្កកសរូវ-អងការកផ្កឯកជនមនសវទិកាោជរដ្ឋា ភបិាេ-កផ្កឯកជន 

ចពុនះមថ្ទី២៥ កខមនីា ឆ្្២ំ០១៦ និងសសចក្ីសសកមចសេខ៤៥សសរ ចពុនះមថ្ទី២៥ កខមនីា ឆ្្២ំ០១៩ កដេមនសហក្រធានកករុមការង្រ ឯកឧត្ម សខុ ពុទ្ិវុធ ក្រធាន

សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា និងឯកឧត្ម លវង រាខុន រដឋាមង្ន្ី កកសួងកសិកម្ម រពុកាខេ ក្រមញ់ និងសនោទ បានក្រជពុំជាសកចើនសេើកនិងសសកមចបានសេើចំណពុ ចសំខាន់ៗ  ដលូចខាងសកកាម៖ 

⦁ វធិានការទ្រោ់កា តស់េើ្រញ្ហា ការនាចំលូេអងការខពុសចបា្រពី់ក្រសទសជិតខាង (Rice Import Illegal Protection )

⦁ ការសេើកកេងពន្ធអាករសេើតំមេ្រកន្ថម១០%(VAT)និងពន្ធសេើកបាកច់ំសណញ&ពន្ធអ្រ្្ររម (Taxation exemption)

⦁ ការ្រញ្ជពុ នះមថ្សដើមក្ពុងកខ្សចង្្វ កផ់េិតកម្ម (Reduction  production costs)

⦁ សរៀ្រចំនិងបាន្រសងកាើតកករុមការង្រថ្ាកស់ខត្សដើម្សីដ្នះកោយ្រញ្ហា វស័ិយកសរូវអងការសៅមលូេដ្ឋា ន (Provincial qworking groups)

⦁ ជំរពុញការកោវកជាវ ការ្រន្សពុទ្ធពលូជ និងចពុនះ្រញ្ជ ីពលូជកសរូវចំតកមរូវការទីផសារនាសំចញ (Seeds purification and registration)

⦁ ជំរពុញការពសន្ឿនឯកោរវញិ្ញា ្រន្រកតអនាមយ័ និងភលូត្គាមអនាមយ័ (Certification of Phyto and Sanitary Phyto)

⦁ ចា្រស់ផ្ើមផ្សព្វផសាយនិងអនពុវត្ការសធ្វើកសិកម្មតាមកិច្ចសនយា(Contract Farming)

⦁ ជំរពុញការសិកសាអំពីគពុណភាពមនក្រសភទដីសផ្សងៗសៅតាមតំ្រនន់ានា (Land Suitability Study)

⦁ ឯកភាព្រសងកាើតម៉ា កវញិ្ញា តកម្មអងការជាតិ «ម្និះអង្គរ (Malys Angkor)»

3  កិច្ចសហការជា្ួយបកសងួ-រា្ថ ្រ័ន និងមែគូអភិវឌ្ឍន៍នានា 

3.1  កិច្ចសហការជា្ួយបកសងួកសកិ្្ម រកុាខេ ប្រមាញ ់និងលនរាទ និងការលដ្ិះបរាយ្រញ្ហា

3.1.1 តា្រយៈលវទិការាែរដ្ឋា ភិបាល-វិសយ័ឯកែន ដផនាកបសរូវអង្ករ (បករុ្ការងារទី៩)
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⦁ វធិានការ ឬការដ្កព់ន្ធសេើការនាចំលូេអងការពីកម្ពុជាចលូេសៅ EU៖ នាសពេកន្ងមកសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា និងកកសួងោ្ថ ្រន័ពាកព់ន័្ធបានរមួគ្ាក្ពុងការតវ៉ា និង

បានសរៀ្រចំឯកោរស្ីពីសគាេជំហរ្រស់វស័ិយកសរូវអងការកម្ពុជា កពមទាងំបានសៅទស្សនកិច្ចសៅទីកករុងBrussel សដើម្តីវ៉ា ផ្្េ់ជាមយួសហភាពអឺរ ៉ាពុ្រសដ្យបានជួេសមធាវ ី

អន្រជាតិជួយ�សកមរួេសេើការង្រសននះ ្រ៉ាពុកន្ជាេទ្ធផេEUសៅកតដ្កព់ន្ធសេើការនាចំលូេអងការពីកម្ពុជា ដលូចសននះសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា សសកមច្រ្រឹងករណីសននះសៅកានត់ពុោការ

សហភាពអឺរ ៉ាពុ្រ សដ្យបានទទួេការឯកភាពពីកិច្ចក្រជពុំកករុមការង្រទី៩ កផ្កឯកជនផងកដរ។

o សស្ើសពុំកកសួងកកសួងពាណិជ្ជកម្មសេើកយក្រញ្ហា ការដ្កព់ន្ធសេើអងការកម្ពុជាសៅកានW់TO សដើម្កី្រជពុំពិភាកសាពិសកគានះសោ្រេ់។

⦁ សរៀ្រចំសគាេនសោបាយអភវិឌ្ឍនត៍ំ្រនជ់ពុំវញិ្ររឹងទសន្ោ្រជាតំ្រនដ់្ដំពុនះកសរូវអងការសរោីង្គ និងសរៀ្រចំសធ្វើកកស្រង្ហា ញគំរលូ៖ សដើម្ឱី្យការនាសំចញអងការកម្ពុជាសសកមច

បានតាមសគាេនសោបាយ មនភាពក្រកួតក្រកជង មននិរន្រភាពទាងំ្ររមិណនិងគពុណភាព សយើងកតរូវកំណត៖់ (១)ទីតាងំចបាស់ោស់សកម្រដ់្កំសរូវតកមរូវដី និងមលូេដ្ឋា ន

ចបាស់ោស់សកម្រទី់ផសារនាសំចញ (២)ទីតាងំចបាស់ោស់សកម្រស់ធ្វើទំសនើ្រកម្មមនកកស (៣)ទីតាងំចបាស់ោស់សកម្រស់ន្ិសពុខសស្ៀង ជាសដើម។

o សស្ើសពុំោជរដ្ឋា ភបិាេ និងកកសួងោ្ថ ្រន័ពាកព់ន័្ធ សរៀ្រចំសគាេនសោបាយអភវិឌ្ឍនត៍ំ្រនជ់ពុំវញិ្ររឹងទសន្ោ្រជាតំ្រនដ់្ដំពុនះកសរូវអងការសរោីង្គ 

និងសរៀ្រចំសធ្វើកកស្រង្ហា ញគំរលូ។

⦁ ក្រពន័្ធកចកសចញចលូេកតមយួសកម្រអ់ងការ សដ្យសក្រើICT៖ ការសរៀ្រចំ្រសងកាើតឱ្យមនក្រពន័្ធកចកសចញចលូេកតមយួសកម្រក់តកសរូវអងការ សដ្យសក្រើក្រពន័្ធ្រសច្ចកវទិយា

ទំសនើ្រ សដើម្ផី្េ់សសវកម្មបានរហ័ស និងមនតួសេខកសរូវអងការរមួដលូចគ្ា កពមទាងំអាចសៃ្ើយត្រសៅកានស់ហគមនអឺ៍រ ៉ាពុ្រ ឬកកសួងោ្ថ ្រន័ពាកព់ន័្ធនានាឱ្យបានទានស់ពេសវោ 

មនទិន្នយ័កគ្រក់គានស់កម្រស់ៃ្ើយត្រ និងអាចទទួេយកបានពីកគ្រភ់ាគីទាងំោ្ថ ្រន័ជាតិនិងអន្រជាតិ។

o សស្ើសពុំរដ្ឋា ភបិាេ ឬកកសួងពាកព់ន័្ធជួយ�ជំរពុញឱ្យមនការសរៀ្រចំក្រពន័្ធកចកសចញចលូេកតមយួសកម្រក់តកសរូវអងការ សដ្យសក្រើក្រពន័្ធ្រសច្ចកវទិយាទំសនើ្រ។

⦁ ្រច្ចពុ្រ្ន្ភាព ស្ីពីគសកមងទពុន ឃ្្ងំនិងឡសម្ួត៖ តាមរយៈការសស្ើសពុំពីវស័ិយឯកជននិងការក្រជពុំពិភាកសារ្រស់កករុមការង្រទី៩ស�ើញថា សដើម្ជីួយ�សកមរួេដេ់

ការអភវិឌ្ឍដេ់វស័ិយកសរូវអងការកម្ពុជា និងជំរពុញឱ្យសគាេនសោបាយ ជំរពុញការផេិតកសរូវនិង្រសងកាើនការនាសំចញអងការរ្រស់ោជរដ្ឋា ភបិាេសសកមចបានតាមកផនការ ជា

ការចាបំាចណ់ាស់សយើងកតរូវមនឃ្្ងំនិងឡសម្ួតសដើម្កី្រមលូេស្ពុកកសរូវឱ្យបានកគ្រក់គានស់ៅរដលូវក្រមលូេផេ និងមនទពុនកដេមនអកតាការកបាកស់មរម្យសកម្រជ់ួយ�ដេ់

សោងម៉ា សពុីននិងសហគមនក៍សិកម្ម។ នាសពេកន្ងមកតាមរយៈសំសណើ រ្រស់វស័ិយឯកជន រដ្ឋា ភបិាេបានសសកមចទម្កក់ញ្ច ្រថ់វកិាក្រមណ៥០ោនដពុោ្រសដើម្ផី្េ់

កម្ច ីនិងវនិិសោគ៣០០ោនដពុោ្រសេើឃ្្ងំនិងឡសម្ួតសៅតាម្រណ្ាសខត្នានា សដ្យធនាគារអភវិឌ្ឍនជ៍ន្រទជាអ្កទទួេ្រន្ពុកអនពុវត្ការង្រសននះ។

o សស្ើសពុំឱ្យខាងធនាគារអភវិឌ្ឍនជ៍ន្រទោយការណ៍ពី្រច្ចពុ្រ្ន្ភាពសេើកញ្ច្រថ់វកិាកម្ចកីដេរដ្ឋា ភបិាេបានផ្េ់ឱ្យ និងគសកមងឃ្្ងំនិងឡសម្ួតសកកាមកម្ចសីម្

ទានពីចិន និងពិនិត្យេទ្ធភាពផ្េ់ទពុនកដេមនអកតាការកបាកស់ម្ទានដេ់វស័ិយកសិកម្ម។

⦁ សគាេនសោបាយកសរូវអងការកម្ពុជា៖ សគាេនសោបាយកសរូវអងការកម្ពុជាចាស់បាន្រញ្ច្រក់ាេពីឆ្្២ំ០១៥ សដ្យសយើងគួរពិនិត្យសមើេសឡើងវញិសេើសគាេន

សោបាយកសរូវអងការចាស់និងសរៀ្រចំសធ្វើសគាេនសោបាយកសរូវអងការថ្មីឲ្យ បានសមកស្រសៅនរឹងការអភវិឌ្ឍនិង្រច្ចពុ្រ្ន្ភាព មនវស័ិយកសរូវអងការកម្ពុជា កពមទាងំមនកផនការ

សកម្មភាពនិងការអនពុវត្ឱ្យបានេម្អតិ និងមនកកសួង-ោ្ថ ្រន័ទាងំរដឋានិងឯកជនចលូេរមួទទួេខពុសកតរូវឱ្យបានចបាស់ោស់ និងមនគណៈកម្ម ធិការតាមដ្នកតរួតពិនិត្យ 

និងវយតំមេសេើការអនពុវត្។

o សស្ើសពុំជំរពុញដេ់ឧត្មកករុមក្ររឹកសាសសដឋាកិច្ច និងកកសួង-ោ្ថ ្រន័ទទួេខពុសកតរូវសរៀ្រចំ និងដ្កស់ចញនលូវសគាេនសោបាយកសរូវអងការថ្មីឱ្យបានសេឿន។  

⦁ ក្រសិទ្ធភាពមនយន្ការកករុមការង្រទី៩៖ តាមរយៈេទ្ធផេមនកិច្ចក្រជពុំកករុមការង្រសវទិកាោជរដ្ឋា ភបិាេ-វស័ិយឯកជន កផ្កកសរូវអងការ(កករុមឈ ឬកករុមការង្រទី៩) 

អង្គក្រជពុំបានសសកមចនិងបានសផញាើជលូននលូវរបាយការណ៍េទ្ធផេ និងសគារពសស្ើសពុំមតិសោ្រេ់ពីគណៈកម្ម ធិការសគាេនសោបាយកសរូវអងការ ្រ៉ាពុកន្នាសពេកន្ងមកមនិទានប់ាន

ទទួេការសៃ្ើយត្រ ដលូចសននះសហើយខាងកករុមការង្រទី៩ មនការពិបាកក្ពុងការ្រន្សធ្វើកិច្ចការសននះសៅមពុខសទៀត។

o សស្ើសពុំគណៈកម្ម ធិការសគាេនសោបាយសសដឋាកិច្ចនិងហិរញញា វត្ថពុ ជួយ�សៃ្ើយត្រនលូវសំសណើ មយួចំនួនកដេជាេទ្ធផេមនអង្គក្រជពុំកករុមការង្រទី៩ កផ្កកសរូវអងការ  

កដេធ្ា្រប់ានដ្កសំ់សណើ សស្ើសពុំមតិសោ្រេ់ ឬជាដំសណានះកោយចំសពានះចំណពុ ចមយួចំនួនកដេមនិអាចសដ្នះកោយបានក្ពុងកកមរឹតកករុមការង្រទី៩។

⦁ ការជួយ�សកមរួេដេ់ពាណិជ្ជកម្ម និងការកាត្់រន្ថយមថ្សដើមក្ពុងកខ្សចង្្វ កផ់េិតកម្ម៖ សដើម្ចីលូេរមួជួយ�សកមរួេដេ់ពាណិជ្ជកម្ម ការកាត្់រន្ថយមថ្សដើមក្ពុងកខ្ស

ចង្្វ កផ់េិតកម្ម និងសហគមនក៍សិកម្មអាចសធ្វើការដ្ដំពុនះបានសកចើនសេើកក្ពុងមយួឆ្្ំៗ កពមទាងំទទួេបានទិន្ផេខ្ស់ កកសួង-ោ្ថ ្រន័ពាកព់ន័្ធទាងំអស់គួរពិនិត្យេទ្ធភាព

្រន្្រញ្ចពុ នះតមម្អគ្គិសនី និង្រញ្ចពុ នះតមម្សសវដរឹកជញ្ជលូ នឱ្យក្រកហេនរឹងក្រសទសជិតខាង កពមទាងំជួយ�ជំរពុញការអភវិឌ្ឍនក៍្រពន័្ធដរឹកជញ្ជលូ នសៅតាមផ្លូវទរឹក ផ្លូវសគាក ផ្លូវកដក 

និងមនរថសភ្ើងកគ្រក់គាន ់និងមនក្រពន័្ធធាោោង្ស្សដើម្សីកោចកសពសៅទលូទាងំក្រសទស។

o សស្ើសពុំកកសួង-ោ្ថ ្រន័ពាកព់ន័្ធពិនិត្យេទ្ធភាព្រន្ជួយ�៖

⦁ - ្រញ្ចពុ នះតមម្អគ្គិសនី និង្រញ្ចពុ នះតមម្សសវដរឹកជញ្ជលូ នឱ្យក្រកហេនរឹងក្រសទសជិតខាង 

⦁ - ជំរពុញការអភវិឌ្ឍនក៍្រពន័្ធដរឹកជញ្ជលូ នសៅតាមផ្លូវទរឹក ផ្លូវសគាក ផ្លូវកដក និងមនរថសភ្ើងកគ្រក់គាន់

⦁ - ជំរពុញការអភវិឌ្ឍនក៍្រពន័្ធធាោោង្ស្សដើម្សីកោចកសពសៅទលូទាងំក្រសទស។

⦁ យន្ការជកមរុញការអនពុវត្ការសធ្វើកសិកម្មតាមកិច្ចសនយា(Contract Farming)៖ សដើម្ធីានាតមម្កសរូវសមរម្យសកម្រក់សិករ និងការផេិតកសរូវចំតកមរូវការទីផសារ

សកម្រស់ោងម៉ា សពុីននិងកករុមហ៊ពុននាសំចញ នាសពេការកន្ងមកការអនពុវត្សៅមនកកមតិ និងមនិទានម់នការសេើកទរឹកចិត្សៅសឡើងសៅសពេភាគីទាងំពីរជួ្រនលូវ្រញ្ហា សេើការ

អនពុវត្ការសធ្វើកសិកម្មតាមកិច្ចសនយាសននះ(Contract Farming)។

្រញ្ហា ប្រឈ្ដែលបាននិងកំពុង្រន្តលដ្ិះបរាយ៖
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o សស្ើោជរដ្ឋា ភបិាេ និងកកសួងោ្ថ ្រន័ពាកព់ន័្ធ ្រន្ជំរពុញអនពុវត្ការសធ្វើកសិកម្មតាមកិច្ចសនយា(Contract Farming)។

⦁ ម៉ា កវញិ្ញា តកម្មអងការជាតិ«ម្និះអង្គរ(Malys Angkor)»៖ សដ្យសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា គឺជាតំណាងវស័ិយឯកជនកផ្កកសរូវអងការកម្ពុជា បានពិនិត្យស�ើញថា សដ្យ

មនភាពចាបំាចស់ៅសេើទីផសារ សដើម្្ីរសងកាើនទំនពុកចិត្ពីអ្កសក្រើកបាស់ ធានាតមម្ និងសពុវត្ថិភាព កដ៏លូចជាការជំរពុញផ្សព្វផសាយអងការកម្ពុជា ឲ្យកានក់តទលូេំទលូោយ និងមនទីផសារ

កានក់តធំជាងមពុនសនានះ ចាបំាចស់យើងកតរូវសរៀ្រចំឲ្យមនម៉ា កវញិ្ញា តកម្មអងការជាតិ «ម្និះអង្គរ (Malys Angkor)»  សដ្យបានការសហការជាមយួកកសួងពាណិជ្ជកម្ម កកសួងោ្ថ ្រន័

ពាកព់ន័្ធ និងមដគលូអភវិឌ្ឍនានា សហើយ្រច្ចពុ្រ្ន្សននះ្រន្ា្រពី់បានចពុនះ្រញ្ជ ីក្ពុងក្រសទស សហពន័្ធបាននិងកំពពុងចពុនះ្រញ្ជ ីសៅសេើទីផសារអន្រជាតិក្រមណជាង៥០ក្រសទស។

o សស្ើសពុំោជរដ្ឋា ភបិាេកដ៏លូចជាកកសួងោ្ថ ្រន័ពាកព់ន័្ធ គួរ្រញ្ចលូ េក្ពុងសគាេនសោបាយកសរូវអងការ សដើម្ជីកមរុញឱ្យភាគីពាកព់ន័្ធជួយ�គាកំទធនធាន និងផ្សព្វផសាយម៉ា ក

វញិ្ញា តកម្មអងការជាតិ«ម្និះអង្គរ (Malys Angkor)»។

⦁ កិច្ចប្រែុំពិភាកសាពី្រញ្ហា មនការនាលំចញអង្ករក្្ពុជាលៅកាន់ប្រលទសចិន លលើកទី២

សៅកពរឹកមថ្ទី២១ កខឧសភា ឆ្្២ំ០១៩ សោក ្ូល រារទិ្ី អគ្គសេខាធិការនិងជាតំណាងឯកឧត្មក្រធានសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា និងសមជិកសោងម៉ា សពុីនចំនួន៤០ កដេ

បានចពុនះស ្្ម នះនិងបានសផញាើ្រញ្ជ ីស ្្ម នះសៅកានក់ករុមអធិការកិច្ចចិនជាសេើកទី២ បានចលូេរមួក្រជពុំពិភាកសាពី្រញ្ហា មនការនាសំចញអងការកម្ពុជាសៅកានក់្រសទសចិន  សកកាមអធិ្រតីភាព     

ឯកឧត្ម ងិន ឆ្យ អគ្គនាយក មនអគ្គនាយកដ្ឋា នកសិកម្ម សដ្យមនការចលូេរមួពីតំណាងកកសួងពាណិជ្ជកម្ម។

ឯកឧត្ម ងិន ឆ្យ បានសេើកសឡើងថា៖

⦁        កាេពីកខមនីា ឆ្្២ំ០១៩ បានទទួេេិខិតពីភាគីចិន បានសស្ើឱ្យសយើងសធ្វើការវយតមម្សឡើងវញិឱ្យបាន

ហ្មតច់តស់េើសោងម៉ា សពុីនទាងំ៤០កដេមនក្ពុង្រញ្ជ ីខាងចិនសគកំពពុងសរៀ្រចំសផ្រពីAQSIQ ចលូេសៅ GACC 

អគ្គនាយករដឋាបាេគយមនក្រសទសចិនអគ្គនាយកដ្ឋា នកសិកម្ម បាននិងកំពពុងសធ្វើការទំនាកទ់ំនងជំរពុញសេើ

ការង្រសននះ សដ្យកកសួងកសិកម្ម រពុកាខេ ក្រមញ់ និងសនោទ បានសហការជាមយួកកសួងការ្ររសទសនិង

សហក្រតិ្រត្ិការអន្រជាតិ។   ្រន្ា្រពី់ោ្្រ្់រទ្រង្ហា ញស្ីពីការវវិត្មនការង្រពាកព់ន័្ធនរឹងការនាសំចញ និង

វធិានការអនាមយ័និងភលូតគាមអនាមយ័ អង្គក្រជពុំបានពិភាកសាោ៉ា ងផពុសផពុេ និងជាេទ្ធផេមនដលូច

ខាងសកកាម៖

⦁-  អគ្គនាយកដ្ឋា នកសិកម្មនរឹងចពុនះវយតមម្សោងម៉ា សពុីនកដេមនក្ពុង្រញ្ជ ីចំនួន៤០ ក្ពុងសពេឆ្្រ់ៗ ខាងមពុខ រចួនរឹងសធ្វើេិខិតនិង្រញ្ជ ីស ្្ម នះសោងម៉ា សពុីនកដេវយតមម្ជា្រ ់មន

កគ្រេ់កខេខណ្ឌ តកមរូវសដើម្្ីរញ្ជលូ នសៅកានភ់ាគីចិនឱ្យបានឆ្្រ។់

-  អគ្គនាយកដ្ឋា នកសិកម្ម ពិតជារកីោយនិងទទួេកិច្ចសហការតាមសំសណើ រ្រស់សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជាក្ពុងការចលូេរមួសកម្រសកមរួេនិងអសងកាតការណ៍សកម្រក់ារចពុនះវយ

តមម្សននះ។

-  អគ្គនាយកដ្ឋា នកសិកម្ម នរឹងស្រើកវគ្គ្រណ្ពុ នះ្រណ្ាេនាសពេឆ្្រ់ៗ  មពុនសពេចពុនះវយតមម្សដើម្ឱី្យសយើងបានសកតៀមខ្ួននិងសរៀ្រចំឱ្យបានកគ្រត់ាមេកខេខណ្ឌ ។

-  អគ្គនាយកដ្ឋា នកសិកម្ម នរឹង្រន្ផ្េ់សសវកម្មរ្រស់ខ្ួន ពិសសស្រញ្ហា ការវយតមម្និងសចញនលូវវញិ្ញា ្រន្រកតអនាមយ័និងភលូតគាមអនាមយ័ឱ្យបានកានក់តេ្អ និងរហ័ស។

-  អគ្គនាយកដ្ឋា នកសិកម្ម សំណលូ មពរដេ់សមជិកកករុមហ៊ពុននាសំចញ ក្រសិនស្រើក្ពុងករណីមនការយកេពុយសករៅផ្លូវការ ឬមនការ្រង្្អ កក់ារសចញវញិ្ញា ្រន្រកត សលូមោយការ

ណ៍មកអគ្គនាយកដ្ឋា នផ្្េ់ ឬសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជាសដើម្សីដ្នះកោយជលូន។

        ក្ពុងសនានះកដរអង្គក្រជពុំបាន្រញ្ច្រស់ៅសវោសម៉ា ង១២:០០នាទីរសសៀេ និងថតរលូ្រទពុកជាអនពុសសាវរយី ៍ក្រក្រសដ្យភាពស្ិទ្ធោ្េ និងេទ្ធផេេ្អ។

⦁ កិច្ចប្រែុំពិភាកសាដស្វងរកែំលណ្ិះបរាយ និងចាត់វិធានការកនាងុករណីការនាចំូលនិងលប្រើបបាសព់ូែបសរូវ OM

        សៅកពរឹកមថ្ពពុធ ២សោច កខភកទ្រទ ឆ្្ចំ សំរ រឹទ្ធស័ក ព.ស ២៥៦២ កតរូវនរឹងមថ្ទី២៦ កខកញ្ញា  ឆ្្២ំ០១៨ 

សោក សុ ឺរា៉ា នី អនពុក្រធានសហពន័្ធនិងជាតំណាង ឯកឧត្ម សពុខ ពពុទ្ធិវពុធ ក្រធានសហពន័្ធកសរូវអងការ កពម

ទាងំមនការសកម្រសកមរួេពីសោក ្ូល រារទិ្ី អគ្គសេខាធិការ និងសមជិកសមជិកា បានចលូេរមួ 

«កិច្ចក្រជពុំពិភាកសាកស្វងរកដំសណានះកោយ និងចាតវ់ធិានការក្ពុងករណីចាបំាចច់ំសពានះការនាចំលូេនិងសក្រើ

កបាស់ពលូជកសរូវOM» កដេកិច្ចក្រជពុំសននះបានក្រកពរឹត្សៅសៅទីស្ីការកកសួងកសិកម្ម រពុកាខេ ក្រមញ់និងសនោទ 

សកកាមអធិ្រតីភាព ឯកឧត្ម ម៉ាម អំណត ់រដឋាសេខាធិការមនកកសួងកសិកម្ម រពុកាខេ ក្រមញ់និងសនោទ 

កពមទាងំមនការចលូេរមួពីឯកឧត្ម ងិន ឆ្យ ក្រតិភលូោជរដ្ឋា ភបិាេ ទទួេ្រន្ពុកអគ្គនាយកដ្ឋា នកសិកម្ម 

និងសោកសោកកសីក្រធានមន្ីរកសិកម្ម រពុកាខេ ក្រមញ់ និងសនោទមកពី្រណ្ារសខត្នានា។

         សកកាយពីបានពិភាកសាគ្ាោ៉ា ងផពុសផពុេរចួមក ឯកឧត្មក្រធានអង្គក្រជពុំបាន្រញ្្ជ កពី់ជំហរគាកំទឱ្យមនការសដ្នះកោយ និងជួយ�សកមរួេនលូវសំសណើ សផ្សងៗរ្រស់សហពន័្ធ

កសរូវអងការកម្ពុជា សហើយឯកឧត្មកប៏ាន្រញ្្ជ កស់ៅកានអ់គ្គនាយកដ្ឋា នកសិកម្ម និងមន្ីរកសិកម្មកគ្រស់ខត្កករុងទាងំអស់ កតរូវ្រំសពញកាតព្វកិច្ចឲ្យបានេ្អនិងចលូេរមួសហការជា

មយួសហពន័្ធកសរូវអងការឲ្យកានក់តស្អិតរមតួកថមសទៀត។ ជាេទ្ធផេមនកិច្ចក្រជពុំ មនដលូចខាងសកកាម៖

⦁ - កកសួងបាន្រញ្្ជ កថ់ា ពពុំទានម់នកករុមហ៊ពុនណាមយួកដេបានចពុនះ្រញ្ជ ីនាចំលូេពលូជកសរូវOM ជាផ្លូវការពីកកសួងកសិកម្ម រពុកាខេ ក្រមញ់និងសនោទសនានះសទ សដ្យការ

ហលូរចលូេសនានះមនេកខេណៈសករៅផ្លូវការតាមរយៈឈ្មួញកណ្ាេណាមយួេួចនាចំលូេសៅកានក់សិករ សហើយ្រន្កចកចាយពីកសិករមយួសៅកសិករមយួសទៀត កដេដំសណើ រការ

សននះវបានរកីោយភាយសេឿនសដ្យោរពួកគាតទ់ទួេបានទីផសារទិញកសរូវយកសៅវញិ។ ចំណពុ ចសននះ កកសួងបាន្រញ្្ជ កថ់ានរឹងយកចិត្ទពុកដ្កស់េើ្រញ្ហា សននះឱ្យបានសពុីជសករៅ 

រចួនរឹងមនវធិានការណាមយួនាសពេខាងមពុខ។   

3.1.2 កិច្ចសហការជា្ួយអគ្គនាយកដ្ឋា នកសកិ្្ម៖
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⦁ - កកសួងបានសស្ើឱ្យអគ្គនាយកដ្ឋា នកសិកម្មពិនិត្យផ្លូវចបា្រស់ឡើងវញិ និងផ្សព្វផសាយចបា្រស់្ីពី

ពលូជដំណាំសននះឱ្យបានទលូេំទលូោយសដើម្សីចៀសវងការសក្រើកបាស់ពលូជកសរូវមនិបានកតរឹមកតរូវនិងមនិមនគពុណ

ភាពេ្អកគ្រក់គាន ់សដ្យកកសួងនរឹង្រសងកាើតឱ្យមននាយកដ្ឋា នពលូជដំណាំ និងគណៈកម្ម ធិការ្រសញ្ចញពលូជ

ដំណាំមយួ សដើម្សីធ្វើការង្រ្រសច្ចកសទសនិងចពុនះវយតំមេដេ់ទីតាងំផេិតពលូជនានាមពុននរឹងអនពុញ្ញា តឲ្យ 

្រសញ្ច ញពលូជដំណាំកចកចាយ។

⦁ - កកសួងគាកំទសេើផេិតកម្មពលូជកសរូវ សដ្យចាតឱ់្យអគ្គនាយកដ្ឋា នកសិកម្មនិងមន្ីរកសិកម្មទាងំ

អស់ ចលូេរមួសហការ និងជួយ�ផ្សព្វផសាយពីកករុមហ៊ពុនឬសហគមនន៍ានាកដេបានផេិតពលូជកសរូវ សដើម្សីយើង

ជំរពុញឱ្យ្រសងកាើនការសក្រើកបាស់ពលូជកសរូវក្ពុងកសរុកកដេសយើងមនកោ្រ។់

⦁ - កកសួងនរឹងគាកំទ ទាងំកផ្ក្រសច្ចកសទស ការសកម្រសកមរួេ និងសរៀ្រចំ្រទដ្ឋា នគតិយពុត្ិនានា សដើម្គីាកំទសេើវស័ិយសននះ។

⦁ - សស្ើសពុំឱ្យខាងIRRI  ជួយ�ជំរពុញការ្រសញ្ចញពលូជ IR មយួក្រសភទសទៀតកដេមនគពុណសម្ត្ិកសសដៀងគ្ានរឹងពលូជOM សដើម្ចីពុនះ្រញ្ជ ីជាពលូជជាតិ 

និងដ្កផ់្សព្វផសាយឱ្យសក្រើកបាស់ សនានះអាចជួយ�កាត្់រន្ថយការសក្រើកបាស់ពលូជនាចំលូេបានមយួកផ្ក។

⦁  - សស្ើឱ្យវស័ិយឯកជន ពិសសសសមជិកកករុមហ៊ពុននាសំចញនិងសោងម៉ា សពុីនមនសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា ជួយ�គាកំទនិងអនពុវត្សេើកិច្ចសនយាកសិកម្ម(Contract Farm

-ing) សដើម្ជីួយ�ធានាសៅវញិសៅមករវងអ្កផេិតនិងអ្កទិញនលូវការដ្ដំពុនះកសរូវចំតកមរូវការទីផសារ ទទួេបានតមម្សមរម្យ និងមនគពុណភាពេ្អ សហើយអាចជួយ�កាត្់រន្ថយបាន

នលូវការសក្រើកបាស់ពលូជនាចំលូេបានមយួកផ្ក។ ទន្រឹមនរឹងសននះកដរកកសួង បាននិងកំពពុងសរៀ្រចំចបា្រស់្ីពីកិច្ចសនយាកសិកម្មសននះ ពិសសសនរឹងសរៀ្រចំឱ្យមនយន្ការមយួក្ពុងការសកម្រ

សកមរួេរវងអ្កផេិតកសរូវនិងអ្កទិញ ពិសសសសៅសពេមនជសម្នះកតរូវសដ្នះកោយរស្រៀ្រណា កដេសននះកច៏ំនរឹងអ្វីកដេសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជាបានសស្ើសឡើងផងកដរ។ 

⦁ - ក្ពុងករណីមន្រញ្ហា សផ្សងៗសពេខាងមពុខ កកសួងនរឹងជួយ�សកមរួេសដ្នះកោយ្រញ្ហា ជលូនតាមរយៈអគ្គនាយកដ្ឋា នកសិកម្ម និងមន្ីរកសិកម្មតាម្រណ្ាសខត្កករុង

ទាងំអស់ ឬសេើកសំសណើ មកខាងសេើក្រសិនស្រើមនិអាចសដ្នះកោយសៅថ្ាកម់លូេដ្ឋា នបាន។

⦁ ចូលរ ួ្ សកិាខេ រាោ ស្តពីីរបាយការណ៍្រញ្ហា ប្រឈ្ និងទិសលៅ្រន្តកនាងុការអនុវត្តផលតិក្្មកសកិ្្មតា្កិច្ចសនយា

         សៅកពរឹកមថ្ទី១០ កខមកោ ឆ្្២ំ០១៩ សោក ្ូល រារទិ្ី អគ្គសេខាធិការនិងជាតំណាងឯកឧត្ម សខុ ពុទ្ិវុធ ក្រធានសហពន័្ធកសរូវអងការ កពមទាងំសមជិក

សមជិកា បានចលូេរមួកម្មវធិីសិកាខេ ោោ ស្ីពីរបាយការណ៍ ្រញ្ហា ក្រឈម និងទិសសៅ្រន្ក្ពុងការអនពុវត្ផេិតកម្មកសិកម្មតាមកិច្ចសនយា សកកាមអធិ្រតីភាព ឯកឧត្ម 

លវង រាខុន រដឋាមង្ន្ីកកសួងកសិកម្ម រពុកាខេ ក្រមញ់ និងសនោទ។

         សៅក្ពុងឱកាសមនមតិស្រើកកម្មវធិី ឯកឧត្ត្រែឋា្ង្ន្តីបកសងួកសកិ្្ម រកុាខេ ប្រមាញ ់និងលនរាទ បានសេើកពី្រញ្ហា ក្រឈមមយួចំនួនសៅក្ពុងវស័ិយកសិកម្ម 

សដើម្ដី្កជ់លូនអង្គសិកាខេ ោោពិភាកសានិងផ្េ់ធាតពុចលូេជាដំសណានះកោយ ដលូចជា៖

               1. ខាងមង្ន្ីជំនាញកស៏ៅមនកកមតិកដរ

               2. ជំរពុញការផេិតសអាយបានខ្ស់ ពិសសសការផេិតពលូជកសរូវ ពលូជដំណាំ សដើម្សីយើងទទួេ

បាននលូវផេិតផេកដេមនគពុណភាពេ្អ សដ្យខាងកកសួងកសិកម្ម នរឹងជួយ�្រញ្ជលូ នមង្ន្ីជំនាញសៅជួយ�

ដេ់កសិករ

              3. ទាងំរដឋានិងវស័ិយឯកជនសៅមនការខ្វនះទពុន

              4. ធនាគារមនអកតាការកបាកខ់្ស់សកម្រវ់ស័ិយកសិកម្ម

              5. ខាងធនាគារនិោយថាអតស់�ើញវស័ិយឯកជនមកខ្ចីេពុយសៅវញិ

              6. គួរមនធនាគារ Agriculture Bankកដេមនអកតាការកបាកទ់ា្រ

              7. អគ្គិសនីសយើងសៅមនតំមេខ្ស់

              8. ក្រពន័្ធសកោចកសពសយើងសៅមនកំរតិ ជាសដើម។

              9. ការអនពុវត្កិច្ចសនយាកសិកម្ម សៅមនកំរតិសដ្យោរខាងអ្កផេិត និងអ្កទិញសៅមនិទានម់នទំនពុកចិត្គ្ាខ្ស់សៅសពេមនភាគីណាមយួមនិសគារពកិច្ចសនយា

កន្ងមកសយើងបានសៅមនិទានម់នកករុមណាមយួទទួេខពុសកតរូវសកម្រសកមរួេនិងសដ្នះកោយជលូនពួកគាត។់ សហតពុដលូចសននះសហើយ បានជាកកសួងកសិកម្ម កំពពុងសរៀ្រចំពកង្ង 

និងដ្កក់្រជពុំពិភាកសាសដើម្កី្រមលូេធាតពុចលូេ និងមតិសោ្រេ់នាមថ្សននះ។

           ក្ពុងឱកាសសនានះ សោក មលូេ ោរទិ្ធី បាន្រញ្្ជ កពី់ជំហរចលូេរមួសហការ និងសស្ើអង្គក្រជពុំ្រញ្ចលូ េសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជាចលូេរមួកករុមការង្រ្រសច្ចកសទសសដើម្សីកម្រ

សកមរួេនិងសដ្នះកោយ្រញ្ហា សេើកិច្ចសនយាកសិកម្ម សហើយកថមទាងំបានកចករកំេកពីធាតពុចលូេក្ពុងការចលូេរមួសដ្នះកោយពីភាពមនិទពុកចិត្គ្ារវងសហគមនក៍សិករជាមយួ

អ្កទិញ ឬសោងម៉ា សពុីន ក្ពុងការជកមរុញសអាយភាគីទាងំពីរសធ្វើកិច្ចសនយាកសិកម្ម។

           ជាេទ្ធផេ ្រន្ា្រពី់បានពិភាកសាោ៉ា ងផពុសផពុេរចួមក សដើម្ជីាដំសណានះកោយ្រញ្ហា ក្រឈមទាងំឡាយ និងជកមរុញកិច្ចសនយាកសិកម្មសននះ ឯកឧត្មរដឋាមង្ន្ីក្រធាន

អង្គក្រជពុំ បានសសកមចសអាយសរៀ្រចំ្រសងកាើតកករុមការង្រ្រសច្ចកសទសមយួកដេមនតំណាងកកសួងោ្ថ ្រន័ និងវស័ិយឯកជនចលូេរមួ។
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⦁ គលបមាងផលតិក្្មលស្ៀង មានទរឹកបបាក់២០ោនែុោលៃ រ រ្រសរ់ាែរដ្ឋា ភិបាលក្្ពុជា

        នាមថ្ទី១១ កខមកោ ឆ្្២ំ០១៦ សៅអគ្គនាយកដ្ឋា នកសិកម្មមនកិច្ចក្រជពុំមនគណៈកម្ម ធិការតកមងទិ់ស សកម្រគ់សកមងផេិតកម្មសស្ៀងក្រកពរឹត្សឡើងសកកាមអធិ្រតីភាព

ឯកឧត្ម ទី សគុន្ រដឋាសេខាធិការកកសួងកសិកម្ម រពុកាខេ ក្រមញ់ និងសនោទ និងជាក្រធានគណៈកម្ម ធិការតកមងទិ់សមនគសកមង។ កិច្ចក្រជពុំសននះមនសមសភាពចលូេរមួពី

តំណាងកកសួងកសិកម្ម កកសួងសសដឋាកិច្ចនិងហិរញញា វត្ថពុ កកសួងពាណិជ្ជកម្ម និងសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជាកដេដរឹកនាសំដ្យ ឯកឧត្ម សខុ ពុទ្ិវុធ ក្រធានសហពន័្ធកសរូវអងការ

កម្ពុជា កជ៏ាសមជិកម្កម់នគណៈកម្ម ធិការតកមងទិ់សសននះកដរ។         គសកមងជំរពុញផេិតកម្មសស្ៀង ជាគសកមងកដេឧ្រត្ថម្ភថវកិាសដ្យោជរដ្ឋា ភបិាេកម្ពុជាផ្្េ់ ចំនួន

២០ោនដពុោ្រអាសមរកិ សេើគសកមង្រសងកាើនផេិតកម្មកសរូវកកអលូ្រ និងផេិតកម្ម្រកន្។ គសកមងមនរយៈសពេ៣ឆ្្គឺំ២០១៦-២០១៨សំសៅ្រសងកាើនពលូជកសរូវកកអលូ្រសរពុ្រសអាយ

បាន ១៥,០០០ សតាន សៅក្ពុងរយៈសពេោកេ្ងសៅសខត្ចំនួន៣ និង្រសងកាើនការផេិត្រកន្សរពុ្រសអាយបាន៦មពុនឺសតានក្ពុងមយួឆ្្ ំសៅសខត្ ចំនួន៨ សដើម្ជីកមរុញផេិតកម្ម

សស្ៀង សៃ្ើយត្រតកមរូវការសស្ៀងសៅក្ពុងទីផសារ។

⦁ កិច្ចប្រែុំរវាងអគ្គនាយកដ្ឋា នកសកិ្្ម និងសហព័ន្បសរូវអង្ករក្្ពុជាលលើ្រញ្ហា សហគ្ន៍អឺរ ៉ា្ុរហា្ឃ្ត់ការនាចំូលអង្ករដែលមាន

រារធាតុបទីហ្សកីាលៃ ហ្សលូ (Tricyclazole) លលើស០,០១្ីលបីកា្កនាងុ្ួយគីឡបូកា្អង្ករ

      សៅមថ្ទី៤ កខសមោ ឆ្្២ំ០១៧ ថ្ាកដ់រឹកនាសំហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា និងសមជិករ្រស់ខ្ួន បានជួ្រក្រជពុំពិសសសជាមយួថ្ាកដ់រឹកនាអំគ្គនាយកដ្ឋា នកសិកម្ម សដើម្ី

ពិភាកសាការង្រសំខាន់ៗ  កដេកំពពុងក្រឈមនាសពេ្រច្ចពុ្រ្នពុ្។

       កិច្ចក្រជពុំសននះសកកាមអធិ្រតីភាព ឯកឧត្ម ហ៊ាន វណ្ណ ហន ក្រតិភលូោជរដ្ឋា ភបិាេទទួេ្រន្ពុកអគ្គនាយក

ដ្ឋា នកសិកម្ម និង ថ្ាកដ់រឹកនាសំហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា កដេដរឹកនាសំដ្យអនពុក្រធាន រមួមន ឧកញ៉ា  ហ៊ុន 

ឡាក់ និង សោក នង វាសនា និង មនការចលូេរមួពីសោក ចាន់ សខុទី សមជិកកករុមក្ររឹកសាភបិាេ 

កពមទាងំតំណាងសោងម៉ា សពុីន និងកករុមហ៊ពុននាសំចញមយួចំនួនសទៀត។ អង្គក្រជពុំបានសេើកនលូវសំសណើ មយួចំនួន

ពាកព់ន័្ធដេ់ការនាសំចញសៅកានទ់ីផសារក្រសទសចិន និងទីផសារសហភាពអឺរ ៉ាពុ្រ សដើម្សីកមរួេដេ់ការនាសំចញ

ឲ្យបានក្រសសើរ និងមនភាពរេលូន និងការជកជកពីវធិានការរ្រស់សហភាពអឺរ ៉ាពុ្រចំសពានះការហាមឃ្តក់ារនាំ

ចលូេអងការកដេមនោរធាតពុកទីហ្សពុក្ីាហ្សលូេ Tricyclazole សេើសពី០,០១មេីីកកាមក្ពុងមយួគីឡលូកកាមអងការ។

       ជាេទ្ធផេមនកិច្ចក្រជពុំ ឯកឧត្មក្រតិភលូោជរដ្ឋា ភបិាេទទួេ្រន្ពុកអគ្គនាយកដ្ឋា នកសិកម្មបានយេ់

កពមសេើចំណពុ ច ដលូចខាងសកកាម៖

១. អគ្គនាយកដ្ឋា នកសិកម្ម ទទួេយកសំសណើ រ្រស់សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា សដើម្សីរៀ្រចំរបាយការណ៍ដ្កស់ពុំការសសកមចពី ឯកឧត្ម រដឋាមង្ន្ីកកសួងកសិកម្ម រពុកាខេ ក្រមញ់ 

និង សនោទ កតរូវ្រន្ការសចញ ឬផ្្អ ក នលូវវញិ្ញា ្រន្រកតអនាមយ័និងភលូតគាមអនាមយ័ (Sanitary and Phytosanitary) ដេ់កករុមហ៊ពុននាសំចញសផ្សងៗកដេមនកិច្ចសនយារចួ

សហើយ និង កំពពុងអនពុវត្កិច្ចសនយានាសំចញសៅចិន សករៅពីកករុមហ៊ពុនកដេមនក្ពុង្រញ្ជ ីរ្រស់ AQSIQ (General Administration of Quality Supervision, Inspection and 

Quarantine) សកកាយពិនិត្យនិងវយតមម្កាេពីចពុងឆ្្២ំ០១៦។ 

២. អគ្គនាយកដ្ឋា នកសិកម្មកតរូវសរៀ្រចំសិកាខេ ោោមយួ សដើម្អីសញ្ជ ើញកករុមហ៊ពុននាសំចញនិងសោងម៉ា សពុីនទាងំ៥៥ សដើម្សីស្ើឲ្យមង្ន្ី AQSIQ 

ចពុនះមកពិនិត្យនិងវយតមម្ជាសេើកទី២ សដើម្ទីទួេបានការអនពុញ្ញា តក្ពុងការកិនកកមច្ និងសវចខ្ច្រន់ាសំចញសៅកានទ់ីផសារចិនបាន។

សកម្រនី់តិវធិី ខាងអគ្គនាយកដ្ឋា នកសិកម្ម នរឹងចពុនះសៅកតរួតពិនិត្យនិងវយតំមេជា្រឋមសិន មពុននរឹង្រញ្ជលូ ន្រញ្ជ ីស ្្ម នះសោងម៉ា សពុីនជា្រស់ៅកានភ់ាគីចិនសដើម្សីស្ើសពុំសអាយមង្ន្ីរ

្រស់ AQSIQ ចពុនះមកវយតមម្ជាសេើកទី២។ 

៣. អគ្គនាយកដ្ឋា នកសិកម្មនរឹងសហការជាមយួសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា សរៀ្រចំកិច្ចក្រជពុំ ឬសិកាខេ ោោថ្ាកជ់ាតិសដ្យមនអសញ្ជ ើញអ្កពាកព់ន័្ធទាងំអស់ក្ពុងវស័ិយកសរូវអងការរមួ

មនមន្ីរកសិកម្ម សមជិកសហពន័្ធ សហគមនក៍សិករ មដគលូអភវិឌ្ឍនន៍ានា ពាណិជ្ជករេកថ្់ានំិងកចកចាយថ្ាកំសិកម្ម សដើម្ផី្សព្វផសាយសេើកកម្ស់ការយេ់ដរឹងស្ីពីការសក្រើ្រ ្

ោស់ និងផេ ្រ៉ានះពាេ់កពមទាងំការចលូេរមួទ្រោ់កា តក់ារសក្រើកបាស់ថ្ាកំទីហ្សពុក្ីាហ្សលូេ (Tricyclazole) សៅក្ពុងផេិតកម្មដំណាំកសរូវ។
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               កិច្ចប្រែុំរវាងអគ្គនាយកដ្ឋា នកសកិ្្ម និងសហព័ន្បសរូវអង្ករក្្ពុជាលលើការលផ្ៀងផ្្ត់ល ្្ម ិះលរាងមា៉ា សុនីឲ្យបានបតរឹ្បតរូវដែលបាន

ជា្រ់កនាងុការវាយតម្លៃរ្រស ់AQSIQ លលើកទី១ លែើ្្្ីរញ្ជូនលៅប្រលទសចិន

       មថ្ទី៦ កខមនីា ឆ្្២ំ០១៧ មនកិច្ចក្រជពុំមយួសៅអគ្គនាយកដ្ឋា នកសិកម្ម ជាមយួសមជិកសោងម៉ា សពុីន

ចំនួន២៦កករុមហ៊ពុនកដេបានជា្រក់ារវយតំមេសេើកទី១រ្រស់ AQSIQ សដ្យមនតំណាងសហពន័្ធកសរូវ

អងការកម្ពុជា សោក នង វាសនា និងមង្ន្ីសេខាធិការដ្ឋា នសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជាចលូេរមួផងកដរ។

       កិច្ចក្រជពុំសននះមនសគាេ្រំណងសដើម្សីផ្ៀងផ្្តស់ ្្ម នះសឡើងវញិឲ្យបានកតរឹមកតរូវសដើម្្ីរញ្ជលូ នស ្្ម នះសៅ

ក្រសទសចិនក្ពុងសពេឆ្្រ់ៗ ។ ក្ពុងសនានះកដរអគ្គនាយកដ្ឋា នកសិកម្មសំណលូ មពរឲ្យសមជិកទាងំអស់្រំសពញ

ស ្្ម នះនិងអាសយដ្ឋា នឲ្យបានកតរឹមកតរូវសៅចំសពានះមពុខអង្គក្រជពុំកតម្ងនិងចពុនះហត្ថសេខាទទួេោ្គ េ់ផងកដរ។

សកម្រស់ោងម៉ា សពុីនកដេដ្កព់ាក្យសេើកទី២ អគ្គនាយដ្ឋា នកសិកម្ម នរឹងចពុនះកតរួតពិនិត្យដលូចគ្ានរឹងសោងម៉ា សពុីន

កដេបានជា្រស់េើកទី១ផងកដរ។ ជាងសននះសៅសទៀតអគ្គនាយកដ្ឋា នកសិកម្មសស្ើសពុំឲ្យសមជិកសោងម៉ា សពុីន

សកតៀមសរៀ្រចំនលូវឯកោររដឋាបាេឲ្យបានកគ្រក់គាន ់និងកតរូវសម្អ តសោងម៉ា សពុីនឲ្យមនអនាមយ័េ្អរមួទាងំ

្ររោិ្ថ នជពុំវញិផងកដរ។

 ចូលរ ួ្ ្រិទសននាិបាត្រូកសរ្ុរការងារឆ្នា ២ំ០១៧-២០១៨ និងលលើកទិសលៅឆ្នា ២ំ០១៨-២០១៩ 

លបកា្អធិ្រតីភាពែ៏ខ្ពង់ខ្ពសរ់្រស ់សល្្តចអគ្គ្ហាលសនា្រតីលតលជា ហ៊ុន ដសន នាយករែឋា្ង្ន្តី មនបពិះរាជាណ្ចបកក្្ពុជា  

          តំណាងសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា បានចលូេរមួកម្មវធិី្រិទសន្ិបាត្រលូកសរពុ្រការង្រឆ្្២ំ០១៧-២០១៨ និងសេើកទិសសៅឆ្្២ំ០១៨-២០១៩ សកកាមអធិ្រតីភាពដ៏

ខ្ងខ់្ស់រ្រស់ សល្្តចអគ្គ្ហាលសនា្រតីលតលជា ហ៊ុន ដសន នាយករដឋាមង្ន្ី មនកពនះោជាណាចកកកម្ពុជា សៅមថ្ពពុធ ៣សោច កខពិោខ ឆ្្ចំ សំរទិ្ធិស័ក ព.ស.២៥៦២ 

កតរូវនរឹងមថ្ទី២ កខឧសភា ឆ្្២ំ០១៨ សៅទីស្ីការកកសួងកសិកម្ម រពុកាខេ ក្រមញ់ និងសនោទ។

          តាមរយៈសពុន្រកថារ្រស់ ឯកឧត្ម សវង ោខពុន រដឋាមង្ន្ីកកសួងកសិកម្ម រពុកាខេ ក្រមញ់និងសនោទ បានជកម្រជលូនសសម្ចសតសជានាយករដឋាមង្ន្ី និងអង្គពិធីទាងំមលូេថា 

វស័ិយកសិកម្មកម្ពុជាសៅមន្រញ្ហា ក្រឈមជាសកចើនកដេបាននិងកំពពុងជួ្រក្រទនះ និងកតរូវសដ្នះកោយ។

         ទន្រឹមនរឹងសននះកកសួងកសិកម្ម រពុកាខេ ក្រមញ់និងសនោទ កំពពុងសរៀ្រចំកផនការសមអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយកសិកម្មឆ្្២ំ០៣០។ កកសួងកសិកម្មបានក្រកាសដ្កស់អាយសក្រើពលូជកសរូវ

ថ្មីមយួសទៀតកដេស ្្ម នះ«ផ្កា មេតី» កដេជាពលូជកសរូវកកអលូ្រក្រណីត ក្រកានរ់ដលូវ កតធននរឹងការកក្រក្ររួេអាកាសធាតពុ។ 
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3.2      កិច្ចសហការជា្ួយបកសងួពាណិែ្ជក្្ម

           សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា បានសធ្វើការង្រោ៉ា ងជិតសិ្ទ្ធជាមយួកកសួងពាណិជ្ជកម្ម សហើយតាមរយៈកិច្ចក្រជពុំជាសកចើនសេើក ភាគីទាងំពីរបានសសកមចនលូវការង្រចំ្រងៗជា

សកចើន ដលូចជា៖ 

⦁ ការ្រលង្កើតបករុ្ការងាររ ួ្ ជា្ួយសហព័ន្បសរូវអង្ករក្្ពុជា លែើ្្លីដ្ិះបរាយ្រញ្ហា ប្រឈ្កនាងុវិសយ័បសរូវអង្ករ 

សៅមថ្ទី១២ កខសីហា ឆ្្២ំ០១៦ សៅទីស្ីការកកសួងពាណិជ្ជកម្ម សកកាមអធិ្រតីភាពដខ៏្ងខ់្ស់រ្រស់ ឯកឧត្ម បា៉ា ន សរូសក័្តិ រដឋាមង្ន្ីកកសួងពាណិជ្ជកម្ម និងឯកឧត្ម សខុ 

ពុទ្ិវុធ ក្រធានសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា បានដរឹកនាកំករុមក្ររឹកសាភបិាេនិងកករុមការង្រសេខាធិការដ្ឋា ន ចលូេជួ្រសំកដងការគួរសមជាមយួឯកឧត្មរដឋាមង្ន្ីកកសួងពាណិជ្ជកម្ម 

សកកាយការសបានះសឆ្្តសកជើសសរ ើសកករុមក្ររឹកសាភបិាេអាណត្ិទី២រចួ អង្គក្រជពុំបានសសកមច៖

- ្រសងកាើតកករុមការង្ររមួរវងកកសួងពាណិជ្ជកម្ម និងសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា សដើម្សីដ្នះកោយ្រញ្ហា នានាកដេបានសស្ើ

សដ្យសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា

- កកសួងបានសនយាថា ជួយ�ពសន្ឿនការចពុនះ្រញ្ជ ីម៉ា កអងការជាតិ “ម្និះអង្គរ (Malys Angkor)”

- កកសួងបានសចញនលូវ្រទ្រញញាត្ិមយួកដេកចងថា ោេ់ការអនពុញ្ញា តឲ្យនាចំលូេអងការនិងការដ្កេ់កស់េើទីផសារ កតរូវមន

ពត័ម៌នអំពី អាសយដ្ឋា ន ម៉ា កយីសហា និងក្រភពចបាស់ោស់។ ពិសសសបានអនពុញ្ញា តសអាយសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា

 ចលូេរមួអសងកាតការណ៍តាមការចាបំាចក់្ពុងករណីមនការនាអំងការចលូេណាកដេសង្សយ័ 

- កកសួងបានយេ់កពមក្ពុងការ្រសងកាើនកលូតានាចំលូេសៅក្រសទសចិន និងបានអនពុញ្ញា តឲ្យសហពន័្ធចលូេរមួ

ជាអ្កសកម្រសកមរួេក្ពុង MoU ជាមយួCOFCO 

- កកសួងយេ់កពមជកមរុញគសកមងវនិិសោគសកកាមហិរញញា្រ្ទានពីក្រសទសចិនសដើម្ជីកមរុញផេិតកម្ម

កសរូវនិង្រសងកាើនការនាសំចញអងការ តាមរយៈការវនិិសោគឃ្្ងំស្ពុក និងឡសម្ួត

- ្រញ្ហា សផ្សងពីវស័ិយកសរូវអងការ ដលូចជា ការពិភាកសាស្ីពីការជកមរុញការចពុនះ្រញ្ជ ីម៉ា កសំគាេ់ភលូមោិង្ស្

អងការកម្ពុជា GI ជាសដើម សៅមនិទានប់ានចា្រស់ផ្ើមសិកសាសៅសឡើយ។ 

⦁ 

               ការគាបំទឲ្យមានទីតាងំ្រងាហា ញផលតិផលលែើ្្លីលើកក្្ពសក់ារទទួលរា្គ លអ់ង្ករក្្ពុជាកាន់ដតប្រលសើរ

            ក្ពុងកិច្ចក្រជពុំកាេពីមថ្ទី២៦ កខកក្ដ្ ឆ្្២ំ០១៦ សកកាមវត្មនដខ៏្ងខ់្ស់រ្រស់ ឯកឧត្ម 

សខុ សភុ័ង្ក្ត អនពុរដឋាសេខាធិការកកសួងពាណិជ្ជកម្ម កពមទាងំមនវត្មន សោក ្ូល រារទិ្ី 

អគ្គសេខាធិការ និងជាតំណាងសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា សម្ន័្ធសមគមឧសសាហកម្មធពុនតលូច និង

មធ្យមកម្ពុជា សហកគិនវយ័សក្មងកម្ពុជា សមគមសហកគិនកសី្កម្ពុជា សហពន័្ធអ្កជំនួញកម្ពុជា សម

គមពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា អ្កចលូេរមួបាន្រង្ហា ញពីនិន្ាការសក្រើកបាស់ផេិតផេកខ្មរសកកាយយពុទ្ធនាការទិញ

ផេិតផេកខ្មរ កដេសរៀ្រចំសឡើងសដ្យកកសួងពាណិជ្ជកម្ម។ សដើម្ផី្សព្វផសាយផេិតផេកខ្មរឲ្យកានក់ត

ទលូេំទលូោយនិងសេើកកម្ស់ការទទួេោ្គ េ់ក្ពុងចំសណាមជន្ររសទស អ្កចលូេរមួបានសស្ើឲ្យកកសួង

ពាណិជ្ជកម្មសកម្រសកមរួេជាមយួម្ច ស់សណាឋា គារ ហាងេកទ់ំនិញ សរៀ្រចំដ្កត់ាងំផេិតផេកខ្មរ

បានចបាស់ោស់ ង្យកសរួេដេ់ការ   ទស្សនាដេ់សភញាៀវ្ររសទស។

⦁ ចូលរ ួ្ ្ហាសននាិបាតរ្រសប់កសងួពាណិែ្ជក្្ម

o មហាសន្ិបាតឆ្្២ំ០១៧៖ មថ្ទី២៦-២៧ កខធ្លូ ឆ្្២ំ០១៦ តំណាងសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា សោក ្ូល រារទិ្ី អគ្គសេខាធិការ សហពន័្ធបានចលូេរមួមហា

សន្ិបាត្រលូកសរពុ្រការង្រឆ្្២ំ០១៦ និងសេើកទិសសៅឆ្្២ំ០១៧ រ្រស់កកសួងពាណិជ្ជកម្ម សកកាមអធិ្រតីភាព ឯកឧត្ម ឧ្រនាយករដឋាមង្ន្ី លហា ណ្ហុំង តំណាងដខ៏្ង់

ខ្ស់រ្រស់សសម្ចអគ្គមហាសសនា្រតីសតសជា ហ៊ពុន កសន នាយករដឋាមង្ន្ី មនកពនះោជាណាចកកកម្ពុជា។

ក្ពុងឱកាសសននះ សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា បានសស្ើសឡើងពី្រញ្ហា កង្វេ់សផ្សងៗរ្រស់សមជិកសកម្រវ់ស័ិយកសរូវអងការកម្ពុជាទាងំមលូេ សេើការង្រសកមរួេពាណិជ្ជកម្ម និងការកស្វង

រកទីផសារអងការកម្ពុជា សដើម្កីកសួងកដ៏លូចជារដ្ឋា ភបិាេពិនិត្យ និងសដ្នះកោយតាមរយៈការ្រញ្ជលូ េក្ពុងកផនការកកសួងឆ្្២ំ០១៧ និងឆ្្្ំរន្្រន្ា្រ។់

o មហាសន្ិបាតឆ្្២ំ០១៨៖ ឯកឧត្ម នង វាសនា អនពុក្រធាន និងជាតំណាងឯកឧត្ម សខុ ពុទ្ិវុធ ក្រធានកករុមក្ររឹកសាភបិាេសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា បាន

អសញ្ជ ើញចលូេរមួនិងផ្េ់ចំណា្រអ់ារម្មណ៍ក្ពុងកម្មវធិីស្រើកមហាសន្ិបាតមនកកសួងពាណិជ្ជកម្ម សកកាមអធិ្រតីភាពឯកឧត្ម បា៉ា ន សលូរស័ក្ិ រដឋាមង្ន្ីកកសួងពាណិជ្ជកម្ម សៅមថ្ចន្

២សោច កខមគិសិរ ឆ្្ចំសំរ រឹទ្ធស័ក ព.ស ២៥៦២ កតរូវនរឹងមថ្ទី២៤ កខធ្លូ ឆ្្២ំ០១៨។ 

             ក្ពុងឱកាសដម៏នោរៈសំខានស់ននះ សករៅពីការសេើកសឡើងអំពីសមទិ្ធផេរ្រស់សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា និងកិច្ចសហការជាមយួកកសួងពាណិជ្ជកម្ម និងោ្ថ ្រន័ពាកព់ន័្ធ 

ឯកឧត្ម នង វាសនា បានចលូេរមួផ្េ់នលូវធាតពុចលូេនានា និងសេើកយកនលូវចំណពុ ចមយួចំនួនរ្រស់សហពន័្ធសដើម្សីពុំសអាយកកសួងពាណិជ្ជកម្មនិងកកសួង-ោ្ថ ្រន័ពាកព់ន័្ធ 

ចលូេរមួនិង្រន្កិច្ចសហការជាមយួសហពន័្ធក្ពុងការសដ្នះកោយ្រញ្ហា នានានិងជំរពុញឲ្យវស័ិយកសរូវអងការកម្ពុជាអាច្រន្សសកមចបានសជាគជយ័កថមសទៀតសៅមថ្ខាងមពុខ។ 
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⦁ កិច្ចប្រែុំការដកសប្រួលខលៃរឹ្រារបក្សលីធ្៌មនអនាកនាលំចញ

          សៅមថ្ទី០៥ កខមថិពុនា ឆ្្២ំ០១៧ ក្ពុងកិច្ចក្រជពុំរវងថ្ាកដ់រឹកនាជំានខ់្ស់មនកកសួងពាណិជ្ជកម្ម 

និងសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា ថ្ាកដ់រឹកនាជំានខ់្ស់មនកកសួងពាណិជ្ជកម្មបានយេ់កពមតាមសំសណើ រ្រស់

សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា កដេមន្រំណងកកសកមរួេេកខេខណ្ឌ ខ្នះ និងពកងីកវោិេភាពមនការកគ្រដណ្្រ់

សកម្រទិ់សសៅនាសំចញ។ ក្ពុងកិច្ចក្រជពុំសនានះ សោក មលូេ ោរទិ្ធី អគ្គសេខាធិការសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា

 បានសេើកសឡើងពីេកខេខណ្ឌ មនកកមសីេធមក៌ដេបានអនពុវត្កាេពីឆ្្២ំ០១៤ បានសផ្្តសំខានក់តសេើទី

ផសារអឺរ ៉ាពុ្រ សហើយេកខេខណ្ឌ ្រកន្ថមនរឹងកតរូវកគ្រដណ្្រដ់េ់ទីផសារចិន កស្រសពេ្រច្ចពុ្រ្ន្ ទីផសារអងការកម្ពុជានាំ

សៅកានទី់ផសារចិន កានក់តមនសកចើនសឡើងៗជាេំដ្្រ។់

          ជាការសៃ្ើយត្រ ឯកឧត្ម សខុ សភុ័បក អនពុរដឋាសេខាធិការកកសួងពាណិជ្ជកម្ម បានោ្វ គមនច៍ំសពានះ

គំនិតផ្ួចសផ្ើមសននះ សកពានះវចាបំាចក់តរូវកតកកសកមរួេេកខេខណ្ឌ កស្រសៅតាមភាពរកីចសកមើន។ ឯកឧត្មកប៏ានក្រគេ់ការង្រ្រសច្ចកសទសសននះសៅខាងនាយកដ្ឋា នជំនាញមន

កកសួងពាណិជ្ជកម្មនិងគណៈកម្ម ធិការកកមសីេធមនិ៌ងវនិយ័ មនសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជាសធ្វើការសហការគ្ា សហើយកកសួងផ្េ់ការគាកំទកផ្ក្រសច្ចកសទសដេ់សហពន័្ធ

កសរូវអងការជកជកសរឿងេកខេខណ្ឌ កដេកតរូវកកសកមរួេ និងេកខេខណ្ឌ កតរូវ្រំសពញ្រកន្ថម។

⦁ លរៀ្រចំលវទិកាពិភាកសាគានា លផ្្ត តលលើការផសាភា្ជ ្រ់ផលតិផលនិងទីផសារ

      កករុមក្ររឹកសាភបិាេ សមជិក និងសេខាធិការដ្ឋា នសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជាកដេដរឹកនាសំដ្យ ឯកឧត្ម 

សខុ ពុទ្ិវុធ  បានចលូេរមួសិកាខេ ោោពិសកគានះសោ្រេ់រវងអ្កផេិត និងអ្កផ្គតផ់្គងផ់េិតផេកខ្មរ ជាមយួ

អ្កសក្រើកបាស់និងអ្កកចកចាយ្រន្ សរៀ្រចំសឡើងសដ្យកកសួងពាណិជ្ជកម្ម សៅមថ្ទី១៧ កខសីហា ឆ្្២ំ០១៧។

      សិកាខេ ោោសននះ គឺជាសេើកទី២ សកកាយការសរៀ្រចំសេើកទី១កាេពីឆ្្២ំ០១៦ សដ្យមនការអសញ្ជ ើញ

ចលូេរមួពីថ្ាកដ់រឹកនាកំកសួង៤ រមួមនៈ ឯកឧត្ម បា៉ា ន សលូរស័ក្ិ រដឋាមង្ន្ីកកសួងពាណិជ្ជកម្ម, ឯកឧត្ម សទស

រដឋាមង្ន្ី ច្ ប្រសទិ្ រដឋាមង្ន្ីកកសួងឧសសាហកម្ម និង សិ្រ្កម្ម, ឯកឧត្ម លវង រាខុន រដឋាមង្ន្ីកកសួង

កសិកម្ម រពុកាខេ ក្រមញ់ និង សនោទ, ឯកឧត្ម ទិត ចនា្ថ  រដឋាសេខាធិការកកសួងសទសចរណ៍ កពមទាងំ

តំណាងវស័ិយឯកជនមកពីអ្កផេិត អ្កកចកចាយ(ផសារទំសនើ្រ) និងអ្កសក្រើកបាស់(សណាឋា គារ និងសភាជនីយដ្ឋា ន ជាសដើម)។

⦁ កិច្ចប្រែុំរវាងបកសងួពាណិែ្ជក្្មនិងសហព័ន្បសរូវអង្ករក្្ពុជារកែំលណ្ិះបរាយលលើការកំរតិមនរារធាតុ Tricyclazole 

            ត្រតាមសំសណើ រ្រស់សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា ថ្ាកដ់រឹកនាជំានខ់្ស់មនកកសួងពាណិជ្ជកម្ម ដរឹកនាសំដ្យ ឯកឧត្ម សពុខ សពុភក័ក អនពុរដឋាសេខាធិការកកសួងពាណិជ្ជកម្ម 

បានទទួេជួ្រកករុមការង្រចំរពុនះក្ពុងវស័ិយកសរូវអងការដរឹកនាសំដ្យ ឯកឧត្ម នង វាសនា អនពុក្រធានសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា សដើម្ពីិភាកសារកដំសណានះកោយក្ពុងវស័ិយកសរូវ

អងការ កាេពីមថ្ទី១៩ កខសមោ ឆ្្២ំ០១៧។

⦁ កិច្ចប្រែុំ ស្តពីី្រច្ចុ្រ្ននាភាពមនសភាពការណ៍ពាណិែ្ជក្្មលទ្វភាគីរវាងក្្ពុជា ជា្ួយមែគូកនាងុតំ្រន់និងពិភពលោក

      សៅកពរឹកមថ្ទី១១ កខធ្លូ ឆ្្២ំ០១៨ ឯកឧត្ម សខុ ពុទ្ិវុធ បានចាតឯ់កឧត្ម នង វាសនា 

អនពុក្រធានសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា ដរឹកនាសំមជិកកករុមហ៊ពុននាសំចញ ចលូេរមួ«កិច្ចក្រជពុំ ស្ីពី្រច្ចពុ្រ្ន្ភាព

មនសភាពការណ៍ពាណិជ្ជកម្មសទ្វភាគីរវងកម្ពុជា ជាមយួមដគលូក្ពុងតំ្រននិ់ងពិភពសោក» សកកាមអធិ្រតីភាព 

ឯកឧត្ម បា៉ា ន សលូរស័ក្ិ រដឋាមង្ន្ីកកសួងពាណិជ្ជកម្ម។  

       ជាេទ្ធផេ ឯកឧត្មរដឋាមង្ន្ីកកសួងពាណិជ្ជកម្ម បានទទួេយកនលូវសំសណើ  និង្រញ្ហា នានាកដេបាន

សស្ើសឡើងពីវស័ិយឯកជន សដើម្ពីិនិត្យេទ្ធភាពសដ្នះកោយសអាយបានសមកស្រជលូនវស័ិយឯកជន សហើយ

កកសួងពាណិជ្ជកម្មកំពពុងកតទាញយក្រសច្ចកវទិយាសផ្សងៗមកជួយ�សកមរួេការង្រផងកដរ។

⦁ ⦁កិច្ចសហការនិងប្រែុំពិភាកសាជាលបចើនលលើក លែើ្្លីរៀ្រចំឯកភាពនិងលរៀ្រចំឯករារ លដ្ិះបរាយ្រញ្ហា នានាដែលទាក់ទងនរឹងការ

សស៊ីបអលង្កតរ្រសស់ហភាពអឺរ ៉ា្ុរលលើការនាលំចញអង្ករលៅកាន់ទីផសារសហភាពអឺរ ៉ា្ុរ និងការដ្ក់ពន្រ្រសស់ហភាពអឺរ ៉ា្ុរលលើអង្ករក្្ពុជា ែូចជា៖ 

-  មថ្ទី២៧ កខមនីា២០១៨៖ សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា បានក្រជពុំជាមយួកកសួងពាណិជ្ជកម្ម 

សមជិកអ្កនាសំចញធំៗ និងCAVAC

-  សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជាដរឹកនាសំដ្យឯកឧត្ត្ប្រធាន និងកកសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចលូេរមួោវ

នាការសដើម្ពីន្យេ់ដេ់គណៈកម្ម ធិការអឺរ ៉ាពុ្រសៅទីកករុងក្រ៊ពុសកសេ ក្រសទសក្រេ៊សិក កាេពីមថ្ទី

២៦ កខវចិ្ិកា ឆ្្២ំ០១៨ ជាសដើម។
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3.3  បកសងួលសែឋាកិច្ច និងហរិញ្ញា វត្ថុ៖

⦁ គលបមាងែំរញុផលតិក្្មបសរូវ និងការនាលំចញអង្ករ (The Signing Ceremony of the EPC Contract for the Promotion of Paddy Production 

and Rice Exports Project)

       សៅកពរឹកមថ្ទី២០ កខមថិពុនា ឆ្្២ំ០១៩ ឯកឧត្ម សខុ ពុទ្ិវុធ ក្រធានកករុមក្ររឹកសាភបិាេសហ

ពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា អសញ្ជ ើញចលូេរមួកម្មវធិីចពុនះហត្ថសេខារវងកម្ពុជានិងចិនសេើកិច្ចសនយាពាណិជ្ជកម្ម ស្ី

ពី គសកមងជំរពុញផេិតកម្មកសរូវ និងការនាសំចញអងការ សកកាមអធិ្រតីភាពឯកឧត្មអគ្គ្រណ្ឌិ តសភាចារ្យ

ឧ្រនាយករដឋាមង្ន្ី រដឋាមង្ន្ីកកសួងសសដឋាកិច្ចនិងហិរញញា វត្ថពុ។ សៅក្ពុងឱកាសសនានះសដ្យមនការអសញ្ជ ើញ

ចលូេរមួពីឯកឧត្មរដឋាមង្ន្ីកកសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និងឯកអគ្គរដឋាទលូតមនក្រសទសចិនក្រចាសំៅកម្ពុជា 

និងតំណាងកកសួងពាកព់ន័្ធមយួចំនួន។

⦁

 កិច្ចប្រែុំ ស្តពីីវឌ្ឍនភាពការអនុវត្តវិធានការលគាលនលោបាយ ដែលជាលសចក្តីសលប្ចរ្រសប់្រ្ុខរាែរដ្ឋា ភិបាល

             សោក មលូេ ោរទិ្ធី អគ្គសេខាធិការ ជាតំណាង ឯកឧត្មក្រធានសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា បានចលូេរមួកិច្ចក្រជពុំពិភាកសា ស្ីពី វឌ្ឍនភាព មនការអនពុវត្វធិានការសគាេ

នសោបាយ កដេជាសសចក្ីសសកមចរ្រស់ សល្្តចអគ្គ្ហាលសនា្រតីលតលជា ហ៊ុន ដសន នាយករដឋាមង្ន្ី មន កពនះោជាណាចកកកម្ពុជា កដេក្រកពរឹត្សៅសកកាមអធិ្រតីភាព ឯកឧតម្

អូន ព័ន្្ុននាីរត័នា សទសរដឋាមង្ន្ី រដឋាមង្ន្ីកកសួងសសដឋាកិច្ច និងហិរញញា វត្ថពុ សៅកពរឹកមថ្ទី១៦ កខកពុម្ភៈ ឆ្្២ំ០១៧។

             កិច្ចក្រជពុំសននះ បានសផ្្តសេើការកតរួតពិនិត្យនិងតាមដ្នសេើវធិានការនានាកដេបានដ្កស់ចញកន្ងមកឲ្យកកសួងោ្ថ ្រន័ពាកព់ន័្ធយកសៅអនពុវត្ សេើសពីសននះអង្គ

ក្រជពុំកប៏ានដ្កស់ចញនលូវវធិានការថ្មី្រកន្ថមសទៀត សដើម្សីកមរួេដេ់វស័ិយកសរូវអងការកម្ពុជា ទាងំកសិករ សោងម៉ា សពុីន រហលូតដេ់ស្រើកទីផសារនាសំចញ។ កកសួងសសដឋាកិច្ចបានដ្ក់

សចញឱ្យសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជាមនតួនាទីចលូេរមួេពុ្រ្រំបាតក់ារទារកបាកត់ាមផ្លូវ កដេ្រសងកាើនចំណាយមថ្សដើម សធ្វើសអាយ្រ៉ានះពាេ់ដេ់ការក្រកួតក្រកជងរ្រស់អងការកម្ពុជា៖ 

សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា បានសចញក្រកាសស្ីពីការសពុំកិច្ចសហការពីសមជិកទាងំអស់សអាយចលូេរមួេពុ្រ្រំបាតក់ារទារកបាកត់ាមផ្លូវ។

⦁ កិច្ចប្រែុំ ពិភាកសាលលើលសចក្តីបពាង្រឋ្មនឯករារពបងាងលគាលនលោបាយបសរូវអង្ករ្្មី

            មថ្ទី២៧ កខសមោ ២០១៧ តំណាងសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា សោក្រណ្ឌិ ត ហន៊ ធារា៉ា  បានចលូេរមួកិច្ចក្រជពុំពិភាកសាសេើសសចក្ីកពាង្រឋមមនឯកោរពកង្ង

សគាេនសោបាយកសរូវអងការថ្មី សៅទីស្ីការឧត្មកករុមក្ររឹកសាសសដឋាកិច្ចជាតិកដេដរឹកនាកំិច្ចក្រជពុំសដ្យ ឯកឧត្ម រស ់សលីវា៉ា  សមជិកឧត្មកករុមក្ររឹកសាសសដឋាកិច្ចជាតិ និង 

មនការអសញ្ជ ើញចលូេរមួរ្រស់ ឯកឧត្ម ហ៊ាន វណ្ណ ហន អគ្គនាយកមនអគ្គនាយកដ្ឋា នកសិកម្មមនកកសួងកសិកម្ម រពុកាខេ ក្រមញ់ និងសនោទ ឯកឧត្ម ដ្រ៉ាន សវុិជាតិ

 អគ្គនាយកមនអគ្គនាយកដ្ឋា នពាណិជ្ជកម្មក្ពុងក្រសទសមនកកសួងពាណិជ្ជកម្ម និងអ្កពាកព់ន័្ធមយួចំនួន។

      កិច្ចក្រជពុំសននះមនសគាេ្រំណងសដើម្កី្រមលូេធាតពុចលូេ្រកន្ថមសកម្រក់កេម្អនលូវសសចក្ីកពាងសគាេនសោបាយកសរូវអងការថ្មីឲ្យកានក់តក្រសសើរសឡើង។

សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា បានសធ្វើសស្ើសេើចំណពុ ចសំខាន់ៗ  ដលូចខាងសកកាម៖

+ដផនាកផលតិក្្ម៖

 - ជាការកតស់ម្គ េ់កម្ងំពេកម្មក្ពុងវស័ិយកសរូវអងការកម្ពុជាមនការថយចពុនះសដ្យោរកសិកររក   ចំណលូ េបានតិចជាងមពុនសធៀ្រជាមយួនរឹងវស័ិយសផ្សង

 - គាកំទមតិរ្រស់អគ្គនាយកដ្ឋា នកសិកម្ម កដេបានសេើកសឡើងថាគួរកត្រសងកាើនផេិតភាពរ្រស់កសិករ សដើម្្ីរសងកាើនចំណលូ េកសិករឲ្យក្រសសើរជាងមពុន។ 

ទន្រឹមនរឹងរកចំណលូ េដេ់កសិករ វធិានការកគ្រក់គងគពុណភាពដីឲ្យមននិរន្រភាពនិងក្រពន័្ធធាោោង្ស្គួរកតរូវសផ្្តសំខានក់្ពុងសសចក្ីកពាងសគាេនសោបាយថ្មីសននះផងកដរ។
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⦁ កិច្ចប្រែុំស្តពីីកាតព្វកិច្ចពាក់ព័ន្នរឹងការអនុវត្តចបា្រ់ស្តពីីគណលនយ្យ និងសវនក្្ម និង្រទ្រ្ញញាត្តិពាក់ព័ន្ជាធរមាន

           សៅកពរឹកមថ្សពុកក ១២សកើត កខភកទ្រទ ឆ្្ចំ សំរ រឹទ្ធស័ក ព.ស ២៥៦២ កតរូវនរឹងមថ្ទី២១ កខកញ្ញា  ឆ្្២ំ០១៨ សោក ្ូល រារទិ្ី អគ្គសេខាធិការ និងជាតំណាង

ឯកឧត្ម សខុ ពុទ្ិវុធ ក្រធានសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា កពមទាងំសមជិក បានចលូេរមួកិច្ចក្រជពុំពិភាកសា ស្ីពីកាតព្វកិច្ចពាកព់ន័្ធនរឹងការអនពុវត្ចបា្រស់្ីពីគណសនយ្យ និង

សវនកម្ម និង្រទ្រ្ញញាត្ិពាកព់ន័្ធជាធរមន សកកាមអធិ្រតីភាព ឯកឧត្ម ្រ៊លូ ថារនិ អគ្គសេខាធិការកករុមក្ររឹកសាជាតិគណសនយ្យ(ក.ជ.គ) មនកកសួងសសដឋាកិច្ច និងហិរញញា វត្ថពុ។

         កិច្ចក្រជពុំពិភាកសាសននះមនសគាេ្រំណង សគាេសៅ និងវោិេភាព កគ្រក់គងវស័ិយគណសនយ្យនិងសវនកម្មក្រក្រសដ្យក្រសិទ្ធភាព តម្ភាព គណសនយ្យភាព និង

ភាពសជឿជាកទ់ពុកចិត្បានសៅកពនះោជាណាចកកកម្ពុជា។ 

លទ្ផលមនកិច្ចប្រែុំ

- កករុមក្ររឹកសាជាតិគណសនយ្យ នរឹងសរៀ្រចំសិកាខេ ោោ វគ្គ្រណ្ពុ នះ្រណ្ាេនាសពេខាង

មពុខ ស្ីពី គណសនយ្យ និងសវនកម្ម និង្រទ្រ្ញញាត្ិពាកព់ន័្ធជាធរមន សដើម្អីសញ្ជ ើញ

និងពន្យេ់កណនាេំម្អតិ្រកន្ថមដេ់កគ្រោ់្ថ ្រន័ និងសហកគាសោធារណៈនិងឯកជន

ទាងំអស់បានយេ់ និងចលូេរមួអនពុវត្ទាងំអស់គ្ា។

- ពានំាយំកនលូវសំសណើ រ្រស់សហពន័្ធ សមគមន ៍និងវស័ិយឯកជន សដើម្ោីយការណ៍ជលូន

ថ្ាកដ់រឹកនាពំិនិត្យ និងសសកមច។

 - េទ្ធភាពក្ពុងការក្រកួតក្រកជងសដ្យការ្រសងកាើនទិន្ផេកសរូវតាមរយៈសក្រើពលូជកដេផ្េ់ទិន្ផេខ្ស់។

               - គួរកំណតត់ំ្រនដ់្ដំពុនះ (Zoning) សដើម្្ីរសញ្ច ៀសការោយឡំពលូជគ្ា គួរក្រងកចកតំ្រនដ់្ដំពុនះសកម្រ ់នាសំចញនិងទីផសារក្ពុងកសរុក។

+ដផនាកដកមចនា-លរាងមា៉ា សុនី

 - ្រញ្ហា ឡសម្ួត គួរដ្កឲ់្យបានជិតកសិករកដេជាអ្កផេិតកសរូវ សកពានះកសិករអាចសម្ួតកសរូវេកឲ់្យសោងម៉ា សពុីន ក្រសសើរជាងការេកក់សរូវសសើមដលូចសព្វមថ្

កដេកំពពុងមនការខាត្រងដ់ស៏កចើន។

 - គសកមងឃ្្ងំ សដ្យោរសហពន័្ធកសរូវអងការមនសមជិកជាសកចើនដលូចជា អ្កនាសំចញ សោងម៉ា សពុីន និងសហគមនក៍សិកម្មជាសដើមកដេពាកព់ន័្ធក្ពុងវស័ិយកសរូវ

អងការ ដលូចសននះសលូមសស្ើសពុំ្រញ្ចលូ េសហពន័្ធកសរូវកម្ពុជាចលូេរមួក្ពុងការសិកសាគសកមងឃ្្ងំស្ពុកកសរូវអងការសដើម្អីាចផ្េ់ជាធាតពុចលូេដេ់គសកមងឃ្្ងំ។

 - ការផ្េ់ឥណទានដេ់សោងម៉ា សពុីនកតរូវមនយន្ការក្ពុងការផ្េ់ឲ្យបានចបាស់ោស់និងកស្រសៅតាមវស័ិយកសរូវអងការ សចៀសវងសោងម៉ា សពុីនយកថវកិាទាងំសនានះ

សៅចំណាយខពុសសគាេសៅ សហើយមនិគួរពរឹងកផ្អកសៅសេើកត ADB កតមយួសនានះសទ វស័ិយឯកជនកម៏នការរមួចំកណកសកចើនកដរ។

 - សេើកយន្ការ Credit guarantee scheme ជាយន្ការមយួមនោរៈសំខានក់ដេផ្េ់នលូវទំនពុកចិត្ដេ់ធនាគារឯកជនកដេអាចផ្េ់ឥណទានឲ្យបានកានក់ត

សកចើន សស្ើសពុំសហពន័្ធកសរូវអងការមនតួនាទីកតរួតពិនិត្យឥណទានកដេបានផ្េ់ឲ្យសោងម៉ា សពុីនសដើម្ធីានាដេ់ការសក្រើកបាស់ឥណទានសនានះកតរឹមកតរូវ។

+ដផនាកទីផសារ៖

 -ការចពុនះម៉ា កពាណិជ្ជកម្មសម្គ េ់ទីតាងំភលូមោិង្ស្កសរូវ(GI)សៅក្ពុងក្រសទសកម្ពុជាមនិកមនជាសរឿងង្យកសរួេនិងកតរូវសក្រើសពេសវោសកចើនក្ពុងដំសណើ រការសរឿងសននះ។

 -ថ្វីត្តិអងការសរោីង្គមន្ររមិណសកើនសឡើងកស៏ដ្យ ្រ៉ាពុកន្ទីផសារសននះសៅមនកកមតិ គួរសផ្្តសៅសេើ Certification mark, Selecting Branch ជាសដើម និងគាកំទ

សសចក្ីកពាងសគាេនសោបាយកដេសផ្្តសៅសេើទីផសារអងការកកអលូ្រ។

ជាទី្រញ្ច្រអ់ង្គក្រជពុំបានទទួេយកោេ់ធាតពុចលូេកដេបានសេើកសឡើងយកសៅពិនិត្យពិចារណាខ្រឹមោរខ្វនះចសន្ានះសៅក្ពុងសសចក្ីកពាងសគាេនសោបាយសឡើងវញិ សដើម្កីក

សកមរួេខ្រឹមោរឲ្យមនេកខេណៈកគ្រក់ជរុងសកជាយមពុននរឹងដ្កច់លូេក្ពុងនីតិវធិីជា្រន្សទៀត។

⦁ ្៉ាូដែលផល្រ៉ាិះពាលម់នការដប្រប្ររួលអាកាសធាតុលលើកំលណើ នលសែឋាកិច្ចក្្ពុជា

សៅកពរឹកមថ្សពុកក ១៣សកើត កខពិោខ ឆ្្ចំ សំរទិ្ធិស័ក ព.ស. ២៥៦១កតរូវនរឹងមថ្សពុកក ទី២៧ កខសមោ ឆ្្២ំ០១៨ សោក យ៉ាន សវុណ្ណ  អនពុក្រធានគណៈកម្ម ធិការកាត់

្រន្ថយមថ្សដើម និងសេខាធិការដ្ឋា នសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជាបានចលូេរមួ សិកាខេ ោោផ្សព្វផសាយេទ្ធផេកោវកជាវ ស្ីពី “ម៉ាលូកដេផេ្រ៉ានះពាេ់មនការកក្រក្ររួេអាកាសធាតពុ

សេើកំសណើ នសសដឋាកិច្ចកម្ពុជា” សៅទីស្ីការកកសួងសសដឋាកិច្ច និងហិរញញា វត្ថពុ។
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⦁ ែំនួ្រប្រែុំរវាងអគ្គនាយកដ្ឋា នពន្ដ្រ និងសហព័ន្បសរូវអង្ករក្្ពុជា

        នាកពរឹកមថ្ទី២១ កខមនីា ឆ្្២ំ០១៦ សវោសម៉ា ង១០កពរឹក សៅអគ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធដ្រ មនកកសួងសសដឋាកិច្ច និងហិរញញា វត្ថពុ ជាជំនួ្រក្រជពុំជាសេើកទី៣ រវងអគ្គនាយកដ្ឋា ន

ពន្ធដ្រ មនកកសួងសសដឋាកិច្ចនិងហិរញញា វត្ថពុ កដេដរឹកនាសំដ្យ ឯកឧត្ម វ៉ា ន ់ពពុទ្ធិពេ អគ្គនាយក មនអគ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធដ្រ និងសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា និងសមជិកសមជិកា 

សដើម្ពីិភាកសា ស្ីពីការសស្ើសពុំសេើកកេងអាករសេើតំមេ្រកន្ថម (VAT 10%) និងការអនពុសកគានះពន្ធនានាសដើម្ជីួយ�ដេ់វស័ិយកសរូវអងការកម្ពុជា ដលូចក្រសទសជិតខាងសយើងកដរ។

ជាេទ្ធផេ៖ ភាគីទាងំពីរទទួេបានេទ្ធផេជាវជិ្ជមន សដ្យឯកឧត្មអគ្គនាយករងបានមនក្រោសនថ៍ា សដើម្ជីាការសេើកទរឹកចិត្ដេ់ក្រជាកសិករ អ្កផេិត និងជា

ពិសសសសកម្រស់ោងម៉ា សពុីន គួរកតសេើកកេងជលូន។ អគ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធដ្របានក្រមលូេចងកកងឯកោរ និងសរៀ្រចំសំសណើ ដ្កជ់លូនោជរដ្ឋា ភបិាេតាមរយៈកកសួងសសដឋាកិច្ច 

និងហិរញញា វត្ថពុ សដើម្ពីិនិត្យផ្លូវចបា្រនិ់ងសសកមចជាផ្លូវការ។ 

          សៅមថ្ទី២៤ កខកកកាដ្ ឆ្្២ំ០១៧ សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជាបានទទួេេិខិតពីអគ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធដ្រ កដេបានផ្េ់ជលូននលូវការសេើកកេងពន្ធនានាជាផ្លូវការ សហើយ

សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជាកប៏ានផ្សព្វផសាយនិងសកម្រសកមរួេដេ់សមជិកសមជិកាសធ្វើោ៉ា ងណាឱ្យ្រំសពញតាមេកខេខណ្ឌ ពន្ធដ្រសទើ្រអាចទទួេបានការអនពុសកគានះសននះ។

3.4    កិច្ចសហការជា្ួយអគ្គនាយកដ្ឋា នពន្ដ្រ 

⦁ សកិាខេ រាោស្តពីី យន្តការមនភាពជាមែគូរវាងវិសយ័ឯកែន និងរែឋាលែើ្្គីាបំទវិសយ័បសរូវអង្ករក្្ពុជា 

         នាកពរឹកមថ្កពហស្តិ៍ ១៣ សកើត កខមគិសិរ ឆ្្ចំ សំរ រឹទ្ធិស័ក ព.ស ២៥៦២ កតរូវនរឹងមថ្ទី ២០ 

កខធ្លូ ឆ្្២ំ០១៨ សោក យ៉ាន សវុណ្ណ  អនពុក្រធានគណៈកម្មការកាត្់រន្ថយមថ្សដើម មនសហពន័្ធ

កសរូវអងការកម្ពុជា សោងម៉ា សពុីនកដេជាសមជិក និងសេខាធិការដ្ឋា នសហពន័្ធ បានចលូេរមួសិកាខេ ោោ

ស្ីពី យន្ការមនភាពជាមដគលូរវងវស័ិយឯកជន និងរដឋាសដើម្គីាកំទវស័ិយកសរូវអងការកម្ពុជា កដេសរៀ្រ

ចំសឡើងសដ្យកកសួងសសដឋាកិច្ច និងហិរញញា វត្ថពុ សហការជាមយួអង្គការ JICA សកកាមអធិ្រសតយ្យភាព 

ឯកឧត្ម ជលូ វណ្ណ ៈ អគ្គនាយករងមនអគ្គនាយកដ្ឋា នឧសសាហកម្មហិរញញា វត្ថពុមនកកសួងសសដឋាកិច្ច និង

ហិរញញា វត្ថពុ សៅសណាឋា គារ កា្ំរលូឌីោ៉ា ណា ។

       នាឱកាសសនានះ សោក យ៉ាន សពុវណ្ណ  តំណាងសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា បានសធ្វើ្រទ្រង្ហា ញស្ី

ពី្រច្ចពុ្រ្ន្ភាពការង្ររ្រស់សហពន័្ធ និង្រញ្ហា ក្រឈមក្ពុងវស័ិយកសរូវអងការ ចំនួន ៤ ចំណពុ ចគឺ ទពុន

 ទរឹក ទីផសារ និងឡលូជីស្ិក។ ជាមយួគ្ាសននះ សហពន័្ធកប៏ានសេើកសំណលូ មពរមយួចំនួនសដើម្កីស្វងរក

ការគាកំទពីរដ្ឋា ភបិាេ និងមដគលូពាកព់ន័្ធ ក្ពុងការជំរពុញភាពក្រកួតក្រកជងមនអងការកម្ពុជាសេើទីផសារអន្រជាតិ ។



55

 កិច្ចប្រែុំ ស្តពីីយន្តការភាពជាមែគូអគ្គនាយកដ្ឋា នពន្ដ្រ-ដផនាកឯកែន

          សៅកពរឹកមថ្អង្្គ រ ៦សោច កខអស្សពុជ ឆ្្ចំ សំរ រឹទ្ធិស័ក ព.ស ២៥៦២ សវោសម៉ា ង ៩:០០កពរឹក សៅអគ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធដ្រ មនសរៀ្រចំកិច្ចក្រជពុំ ស្ីពីយន្ការភាពជាមដគលូអគ្គ

នាយកដ្ឋា នពន្ធដ្រ-កផ្កឯកជនសេើកទី២ សកកាមអធិ្រតីភាព ឯកឧត្ម គង ់វ្ិរពុេ ក្រតិភលូោជរដ្ឋា ភបិាេទទួេ្រន្ពុកជាអគ្គនាយកមនអគ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធដ្រ និង អ្កឧកញ៉ា

គិត ល្៉ាង សហក្រធានយន្ការកផ្កឯកជន នរឹងមង្ន្ីជានខ់្ស់អង្គភាពពន្ធដ្រជាសកចើន កពមទាងំសេខាធិការដ្ឋា នសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា និងមនការចលូេរមួពី្រណ្ាកករុមហ៊ពុន 

និងសមគមធពុរកិច្ចមយួចំនួនចលូេរមួផងកដរ។ ជាកិច្ចចា្រស់ផ្ើមមនកិច្ចក្រជពុំ ឯកឧត្មក្រតិភលូអគ្គនាយកមនអគ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធដ្រ បានមនមតិោ្វ គមនស៍ៅដេ់អ្កចលូេរមួទាងំអស់។ 

           សគាេ្រំណងមនកិច្ចក្រជពុំយន្ការ គឺថាចង្់រសងកាើនចំណងទំនាកទ់ំនងជាេកខេណៈមដគលូមនយន្ការ ក្ពុងកិច្ចសហការ និងសោគយេ់គ្ា រវងកផ្កោធារណៈនិងកផ្ក

ឯកជន ក្ពុងកិច្ចសហក្រតិ្រត្ិការជាមដគលូយន្ការសននះ ។ ក្ពុងកិច្ចក្រជពុំសននះគឺសំសៅសេើការពិភាកសានិងសំសណនះសំណាេ និងសដ្នះកោយ្រញ្ហា កដេសៅមនពីកិច្ចក្រជពុំយន្ការរ្រស់

កករុមការង្រ្រសច្ចកសទសនីមយួៗកដេដរឹកនាសំដ្យសភាពាណិជ្ជកម្ម និងបានដ្កជ់លូនអង្គភាពពន្ធដ្រសដើម្កីោយ្រំភ្ ឺនិងពន្យេ់ពីនីតិវធិីមន្រញ្ហា នីមយួៗ រស្រៀ្រវរៈសំខានម់ន

ដលូចជា៖ 

 ១. ការសធ្វើ្រទ្រង្ហា ញពីវឌ្ឍនភាពការង្រ និងកំកណទកមងរ់ដឋាបាេោរសពើពន្ធរ្រស់អគ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធដ្រ 

 ២. ចំណា្រអ់ារម្មណ៍ និងកិច្ចសំសណនះសំណាេ 

 ៣. ការពន្យេ់កោយ្រំភ្ចឺំសពានះ្រញ្ហា កដេសៅសសសសេ់រ្រស់កផ្កឯកជនបានសេើកសឡើង 

 ៤.សសចក្ីកពាងក្រកាសថ្មី ស្ីពីការផ្្ស់្រ្លូរសមសភាពថ្មីមនយន្ការភាពជាមដគលូអគ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធដ្រ-កផ្កឯកជន។ 

           កស្រសពេជាមយួគ្ាសនានះកដរ ឯកឧត្មក្រតិភលូ បាន្រង្ហា ញកបា្រពី់ការអនពុវត្នលូវយពុទ្ធោង្ស្សកៀរគរចំណលូ េរយៈសពេមធ្យម២០១៤ ២០១៨ និងកតរូវ្រញ្ច ្រន់ាសពេ

ឆ្្រ់ៗ ខាងមពុខសននះ និងជាសគាេសៅសកម្រក់ារអនពុវត្្រន្ សសចក្ីមនយពុទ្ធោង្ស្ សកៀរគរចំណលូ េរយៈសពេមធ្យម ២០១៩ ២០២៣ កតរូវបានសរៀ្រចំនិងរងច់ាកំារឯកភាពពីោជ

រដ្ឋា ភបិាេកម្ពុជា កដេក្ពុងសនានះ មនសគាេ្រំណងសំខានស់ផ្្តសេើ ទី១.ធានាបាននលូវចីរភាពកំសណើ នចំណលូ េ ទី២. ចីរភាពកំសណើ នសសដឋាកិច្ច ទី៣. ការក្រកួតក្រកជងសដ្យសស្មើ

ភាព និងទី៤.យពុត្ិធមស៌ង្គម ។ 

           សៅក្ពុងកិច្ចក្រជពុំសននះ បានពិភាកសាសសកមចបានេទ្ធផេមយួចំនួនសេើចំណពុ ចសំខានទ់ាងំ១១កដេសភាពាណិជ្ជកម្មបានដ្កស់ស្ើសពុំការអន្ោគមនពី៍អគ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធ

ដ្ររមួមន៖ 

 ១.ការេក ់និងការកតក់តាេកក់្រចាកំខ សកម្រក់គរឹនះោ្ថ នមកីករូហិរញញា វត្ថពុ (ការក្រកាសពន្ធក្រចាកំខ) 

 ២. ពន្ធសេើោ្កយីសហា និងបា៉ា ណលូ  

 ៣.កម្ច្ីរពុគ្គេិកទា្រជាងអកតាទីផសារ 

 ៤.ការវយតមម្សេើពនឋាដ្រសេើការកបាកព់្ួយរ្រង្គរ សកម្រវ់ស័ិយធនាគារ និងមកីករូហិរញញា វត្ថពុ 

 ៥.អាករសេើតមម្្រកន្ថមសេើ ការេកក់ទព្យសកម្មកដេអស់តមម្សក្រើ  

 ៦.ពន្ធអាករសេើតមម្្រកន្ថម សេើការខ្ចីកបាកស់ករៅពីោ្ថ ្រន័ហិរញញា វត្ថពុ ឬធនាគារ 

 ៧.ពន្ធកាតទ់ពុកសេើកំមរសជើងោរភ្ាកង់្រ 

 ៨.ការវយតមម្ពន្ធ 

  ៩.វកិយ័្រក័តកដេអាចទទួេយកបាន កសម្រវ់ស័ិយធនាគារ

 ១០.ពន្ធសេើសសវកម្មហិរញញា វត្ថពុ សហើយ្រញ្ហា ទាងំសននះបានសដ្នះកោយចំនួន៨រចួមកសហើយ 

្រកន្ថមពីសេើ្រញ្ហា ក្រឈមនានា កដេកតរូវបានសដ្នះកោយសៅកកមតិ មនយន្ការមនភាពជាមដគលូ សដ្យកឡក្រញ្ហា កដេសៅសសសសេ់និង្រន្សដ្នះកោយ ក្ពុងោ្ម រតីសហ

ការគ្ាសៅវញិសៅមក។ 



56

3.5 អគ្គនាយកដ្ឋា នគយនិងរដ្ឋា ករក្្ពុជា៖

3.6 បកសងួរាធារណការ និងែរឹកែញ្ជូន

⦁ កិច្ចសហការលលើការ្រង្ងា្ក ្រការលចួនាចំូលអង្ករខុសចបា្រ់៖ 

               សធ្វើការទ្រោ់កា តក់ារនាចំលូេអងការកដេមនិបាន្រងព់ន្ធកតរឹមកតរូវកដេបានសធ្វើឲ្យ ្រ៉ានះពាេ់ដេ់អាជីវករនិងសោងម៉ា សពុីនក្ពុងកសរុក តមម្អងការមនិអាចក្រកួតក្រកជងបាន 

និងកកសកមរួេតមម្អកតាគិតពន្ធនាចំលូេ។

⦁ កិច្ចសហការកនាងុការលរៀ្រចំលលខកែូអង្ករនាលំចញ និងលសនាើសុចំុិះកនាងុ្រញ្ជ លីលខកែូមនអារ៊ាន

⦁ សៅរសសៀេមថ្សពុកក ៨សកើត កខអាោឍ ឆ្្ចំ សំរ រឹទ្ធិស័ក ព.ស ២៥៦២ កតរូវនរឹងមថ្ទី ២០ កខកកកាដ្ ឆ្្២ំ០១៨ សៅអគ្គនាយកដ្ឋា នគយនិងរដ្ឋា ករកម្ពុជា

 សោក នង វាសនា អនពុក្រធានសហពន័្ធ និងជាតំណាងឯកឧត្ម សខុ  ពុទ្ិវុធ ក្រធាន

សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា បានដរឹកនាតំំណាងកករុមហ៊ពុននាសំចញ និងសេខាធិការដ្ឋា នសហពន័្ធ 

បានជួ្រក្រជពុំពិភាកសាជាមយួអគ្គនាយកដ្ឋា នគយនិងរដ្ឋា ករកម្ពុជា តំណាងកកសួងពាណិជ្ជកម្ម 

តំណាងកកសួងកសិកម្ម រពុកាខេ ក្រមញ់ និងសនោទ និងភាគីពាកព់ន័្ធ សដើម្ពីិនិត្យេទ្ធភាពសេើ

ការកញកក្រសភទអងការ និងការដ្កស់េខកលូដអងការ(HS Code)សអាយកានក់តចបាស់ សកម្រក់ារ

នាសំចញសៅកានទ់ីផសារសហគមនអឺ៍រ ៉ាពុ្រ និងទីផសារក្រសទសដមទសទៀត។

⦁ ពាកព់ន័្ធការង្រខាងសេើ សៅរសសៀេមថ្ទី១២ កខកកកាដ្ ឆ្្២ំ០១៩ សោក ្ូល 

រារទិ្ី អគ្គសេខាធិការ និងជាតំណាងសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា និងសមជិកអ្កនាសំចញ បាន

អសញ្ជ ើញចលូេរមួកិច្ចក្រជពុំពិភាកសាស្ីពីការសកតៀមសរៀ្រចំ្រន្ាតព់ន្ធអងការកកអលូ្រ សៅអគ្គនាយកដ្ឋា ន

គយនិងរដ្ឋា ករកម្ពុជា សដ្យមនការចលូេរមួពីតំណាងកកសួងកសិកម្ម រពុកាខេ ក្រមញ់ និងសនោទ 

និងតំណាងកកសួងពាណិជ្ជកម្ម។

            ជាេទ្ធផេ ្រន្ា្រពី់បានពិភាកសាគ្ាោ៉ា ងផពុសផពុេរចួមកអង្គក្រជពុំបានឯកភាពនរឹងសស្ើសពុំកញកដ្ចពី់គ្ាចំសពានះសេខកលូដអងការស អងការកកអលូ្រ និងអងការម្និះអង្គរ(Malys 

Angkor)។     សដ្យខាងអគ្គនាយកដ្ឋា នគយកតរូវការឯកោរ្រកន្ថមជាសកចើនសដើម្ជីាជំនួយឯកោរសកម្រដ់្កស់ស្ើសពុំកកសកមរួេសេខកលូដ្រន្ាតព់ន្ធអងការសៅក្ពុងកិច្ចក្រជពុំ

អាោ៊ននាសពេខាងមពុខ អង្គក្រជពុំបានឯកភាពនរឹងជួយ�ផ្េ់ឯកោរ និងពត័ម៌នកដេពាកព់ន័្ធមកខាងគយ និង្រន្សហការគ្ាសេើការង្រសននះរហលូតដេ់សពេក្រជពុំ

អាោ៊ននាសពេខាងមពុខ។

⦁ ចូលរ ួ្ ខួ្រ១០ឆ្នា  ំមនការដ្ក់ឲ្យអនុវត្តប្រព័ន្ស្វយ័ប្រវត្តិក្្មទិននាន័យគយ (អាសុកីដូ្)

             សៅកពរឹកមថ្ចន្ ៧សកើត កខសជសឋា ឆ្្ចំ សំរទិ្ធិស័ក ព.ស ២៥៦២ កតរូវនរឹងមថ្ទី២១ 

កខឧសភា ឆ្្២ំ០១៨ សេខាធិការដ្ឋា នសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា បានចលូេរមួខួ្រ១០ឆ្្មំនការ

ដ្កឲ់្យអនពុវត្ក្រពន័្ធស្វ័យក្រវត្ិកម្មទិន្នយ័គយ(អាសពុីកលូដ្) សកកាមអធិ្រតីភាពឯកឧត្ម្រណ្ឌិ ត 

គុណ ញរ្ឹ  ក្រតិភលូោជរដ្ឋា ភបិាេទទួេ្រន្ពុកជាអគ្គនាយកគយនិងរដ្ឋា ករកម្ពុជាកដេក្រកពរឹត្ិ

សៅសៅសណាឋា គារ Raffles Hotel Le Royal ។

            ឯកឧត្ម្រណ្ឌិ តបានោយការណ៍សសងខេ្រពីវឌ្ឍនភាពសំខានម់នការអនពុវត្គំសោង

ក្រពន័្ធអាសពុីកលូដ្រយៈសពេ១០ឆ្្ចំា្រពី់ឆ្្២ំ០០៨-២០១៨។ គំសោងអាសពុីកលូដ្បានចា្រស់ផ្ើម

តាងំពីកខសមោ ឆ្្២ំ០០៦មកសម៉ា្នះ សកកាមកិច្ចសកមរួេពាណិជ្ជកម្មនិងក្រកួតក្រកជង កដេបាន

ទទួេការគាកំទកផ្កហិរញញា វត្ថពុពីសហគមនអឺ៍រ ៉ាពុ្រ និងសកម្រសកមរួេសដ្យធនាគារពិភពសោក 

គំសោងសននះគឺជាគំសោងកំកណទកមង ់និងទំសនើ្រកម្មដធ៏ំមយួសៅក្ពុងអគ្គនាយកដ្ឋា នគយនិងរដ្ឋា ករកម្ពុជា។

⦁ សកិាខេ រាោ ស្តពីី លគាលនលោបាយភស្តភុារក្្ម 

       សៅមថ្កពហស្តិ៍ ២សកើត កខផេ្គពុន ឆ្្ចំ សំរ រឹទ្ធិស័ក ព.ស. ២៥៦២ កតរូវនរឹងមថ្ទី៧ កខមនីា ឆ្្២ំ០១៩ សោក យ៉ាន សវុណ្ណ  អនពុក្រធានគណៈកម្ម ធិការកាត្់រន្ថយមថ្

សដើមរ្រស់សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា សេខាធិការដ្ឋា នសហពន័្ធ និងសមជិកសមជិកា បានអសញ្ជ ើញចលូេរមួសិកាខេ ោោ ស្ីពី សគាេនសោបាយភស្ពុភារកម្ម សៅកកសួងោធារណការ

 និងដរឹកជញ្ជលូ ន សកកាមអធិ្រតីភាពឯកឧត្ម សរូ វិចទ័រ រដឋាសេខាធិការ កកសួងោធារណការ និងដរឹកជញ្ជលូ ន។

⦁ សកិាខេ រាោស្តពីី ការអភិវឌ្ឍដផនការល្ភស្តភុារក្្មលៅក្្ពុជា

      មថ្ទី៥ កខកពុម្ភៈឆ្្ ំ២០១៨ សៅសណាឋា គារ RaffleHotel LeRoyal សោក យន សវុណ្ណ  

អនពុក្រធានគណៈកម្ម ធិការកាត្់រន្ថយមថ្សដើមរ្រស់សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា និងមង្ន្ីសកម្រសកមរួេ

រ្រស់សហពន័្ធ បានអសញ្ជ ើញចលូេរមួកិច្ចក្រជពុំពិសកគានះសោ្រេ់សេើកទី២ ស្ីពី ការអភវិឌ្ឍកផនការ

សមភស្ពុភារកម្មសៅកម្ពុជា(Logistics Master Plan Development in Cambodia) សកកាម

អធិ្រតីភាពឯកឧត្មស៊នុ ចាន់្ុល សទសរដឋាមង្ន្ី រដឋាមង្ន្ីកកសួងោធារណៈការនិងដរឹក

ជញ្ជលូ ន។

        សគាេ្រំណងមនសិកាខេ ោោគឺ១)្រង្ហា ញជលូននលូវពកង្ងរបាយការណ៍ចពុងសកកាយ ស្ីពី ការ

សរៀ្រចំកផនការសមភស្ពុភារកម្ម ២)ពិនិត្យពីសពុកករឹតភាពរ្រស់ធាតពុចលូេនានាកដេបានមកពីភាគី    

                  ពាកព់ន័្ធ។
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⦁ ្ហាសននាិបាត្រូកសរ្ុរការងារឆ្នា ២ំ០១៦ នរឹងលលើកទិសលៅឆ្នា ២ំ០១៧ រ្រសប់កសងួរាធារណការនិងែរឹកែញ្ជូន

            សៅមថ្ទី២៨-២៩ កខធ្លូ ឆ្្២ំ០១៦ តំណាងសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា សោក ្រណ្ឌិ ត ហន៊ ធារា៉ា  អគ្គសេខា

ធិការង មន សហពន័្ធបានចលូេរមួមហាសន្ិបាត្រលូកសរពុ្រការង្រឆ្្២ំ០១៦ នរឹងសេើកទិសសៅឆ្្២ំ០១៧ រ្រស់កកសួង

ោធារណការនិងដរឹកជញ្ជលូ នសកកាមអធិ្រតីភាពឯកឧត្មសទសរដឋាមង្ន្ី ស៊នុ ចាន់្ុលរដឋាមង្ន្ីកកសួងោធារណការ 

និងដរឹកជញ្ជលូ ន។

            សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជាបានសេើកសឡើងសំណលូ មពរមយួចំនួនរ្រស់សមជិក អំពី្រញ្ហា ក្រឈមមនការក្រកួត

ក្រកជងក្ពុងចង្្វ កផ់េិតកម្មកសរូវអងការ កដេក្ពុងសនានះមថ្ដរឹកជញ្ជលូ នកជ៏ាកត្ាចំ្រងមយួ កដេកតរូវសដ្នះកោយ សដើម្តីមម្

អងការកម្ពុជាមនភាពកានក់តក្រសសើរសឡើងក្ពុងការក្រកួតក្រកជងជាមយួអងការដមទសទៀត សៅសេើទីផសារអន្រជាតិ។ 

            ជាការសៃ្ើយត្រ ឯកឧត្មសទសរដឋាមង្ន្ី បានទទួេោ្គ េ់ពីភាពេំបាកក្ពុងសពេកន្ងមករ្រស់សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា សដ្យោរកត្ាតមម្ខ្ស់ក្ពុងចង្្វ កផ់េិតកម្ម

 ក្ពុងសនានះកម៏នមសធយាបាយដរឹកជញ្ជលូ នផងកដរ សដ្យឯកឧត្មសទសរដឋាមង្ន្ី បានគលូស្រញ្្ជ កថ់ាអងការកម្ពុជាមនសក្ានពុពេនាសំចញសៅកានទី់ផសារអឺរ ៉ាពុ្រ សដ្យោរអងការកម្ពុជា

ទទួេបានការអនពុសកគានះសេើកកេងពន្ធតាមរយៈគសកមងEBA កដេសធ្វើឲ្យអងការកម្ពុជាចំសណញរហលូតដេ់១៧០ដពុោ្រក្ពុងមយួសតាន។ ជាមយួការសស្ើឲ្យោ្ថ ្រន័ជាសកចើនយេ់ពី

ការេំបាករ្រស់សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា ឯកឧត្ម សទសរដឋាមង្ន្ី ស៊ពុន ចានថ់ពុេ ក្ពុងនាមថ្ាកដ់រឹកនាកំកសួងោធារណការនិងដរឹកជញ្ជលូ ន បានសនយាថានរឹងខិតខំកោងោ្ថ ្រនា

មសធយាបាយដរឹកជញ្ជលូ នកថមសទៀត សដើម្រីមួចំកណកដេ់ការកាត្់រន្ថយមថ្សដើមក្ពុងវស័ិយកសរូវអងការសននះ។

3.7 កិច្ចសហការជា្ួយបកសងួ្រររិា្ថ ន

⦁ ថានា ក់ែរឹកនាបំកសងួផ្តួចលផ្តើ្ឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិ្រត្តិការទូលទំូោយជា្ួយវិសយ័បសរូវអង្ករ

       សៅមថ្ទី០១ កខសីហា ឆ្្២ំ០១៦ ឯកឧត្ម សខុ ពុទ្ិវុធ ក្រធានសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា រមួជាមយួថ្ាកដ់រឹកនាសំហពន័្ធបានចលូេជួ្រសកម្ងការគួរសមជាសេើកដំ្រលូង

ជាមយួឯកឧត្ម រាយ សអំាល ់រដឋាមង្ន្ីកកសួង្ររោិ្ថ ន សដើម្ពីិភាកសាការង្រពាកព់ន័្ធនរឹងការង្រវយតមម្សហតពុ្រ៉ានះពាេ់្ររោិ្ថ ន រមួមន៖ការសរៀ្រចំកផនការកគ្រក់គង្ររោិ្ថ ន

សគាេការណ៍កណនា ំនិងស្ងដ់្រ្រសច្ចកសទស្ររោិ្ថ នជាសដើម។

        សៅក្ពុងជំនួ្រសេើកដំ្រលូងសននះ ឯកឧត្មក្រធានសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា បានជកម្រជលូនឯកឧត្មរដឋាមង្ន្ី អំពីវត្ថពុ្រំណងសំខាន់ៗ  កដេសមជិករ្រស់សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា

បានសស្ើមកកានស់ហពន័្ធ សដើម្ជីួយ�សដ្នះកោយដលូចជា៖

 ១-ការគាកំទក្ពុងការកកមច្អង្កា មមកជាអគ្គិសនី

 ២-ការគាកំទក្ពុងការ្រសងកាើតកករុមការង្រវយតមម្មយួកដេមនេកខេណ:សមកស្រនរឹងវស័ិយកសរូវអងការ កសសដៀងគ្ានរឹងអ្វីកដេកកសួងសធ្វើជាមយួ GMAC

 ៣-ការសធ្វើ Eco Label សកម្រ្់រសងកាើនតមម្ដេ់ផេិតផេកដេមនស្ងដ់្រកស្រតាមសគាេការណ៍្ររោិ្ថ ន។

        សៅក្ពុងឱកាសសនានះកដរ ឯកឧត្មរដឋាមង្ន្ី កប៏ានផ្ួចសផ្ើមឲ្យមនកិច្ចសហក្រតិ្រត្ិការឲ្យកានក់តទលូេំទលូោយរវងកកសួង្ររោិ្ថ ន និង សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា សដ្យសស្ើ

ឲ្យមនការចពុនះអនពុស្សរណៈសោគយេ់គ្ា សដើម្សី្រើកផ្លូវសកម្រ្់រសងកាើតកករុមការង្រសធ្វើការង្រជាមយួគ្ាសៅក្ពុងមថ្អនាគត។

        សេើសពីសននះសទៀត ឯកឧត្ម រដឋាមង្ន្ី កប៏ានគាកំទោេ់សកម្មភាពកកមច្អងការ ជាពិសសស ការសក្រើកបាស់អង្កា មសកម្រ្់រសងកាើតថាមពេ សដើម្្ីរសកមើឲ្យសកម្មភាពក្ពុងសោងម៉ា

សពុីនផងនិងសេ់កតរូវេកឲ់្យអគ្គិសនីកម្ពុជាវញិ។ ឯកឧត្ម សនយាជួយ�ចរចារជាមយួោ្ថ ្រន័ពាកព់ន័្ធក្ពុងការសធ្វើការង្រទាកទិ់ននរឹង្រកកម្រកមរួេអាកាសធាតពុ។

        កកសួង្ររោិ្ថ ននរឹងគាកំទដេ់ដំសណើ រការសោងម៉ា សពុីនកិនកសរូវកដេគិតគលូរដេ់្ររោិ្ថ ន សហើយ កកសួង នរឹងគាកំទដ្កោ្់កសញ្ញា ណាមយួកដេ្រញ្្ជ កថ់ា ផេិតផេកដេ

សចញពីសមជិករ្រស់សហពន័្ធកសរូវអងការ ។
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 ពិធីចុិះហត្ថលលខាលលើអនុស្សរណៈលោគយលរ់វាងបកសងួ្រររិា្ថ ន និងសហព័ន្បសរូវអង្ករក្្ពុជា ស្តពីីការវាយតម្លៃលហតុ្រ៉ាិះពាល់

្រររិា្ថ នលៅទីស្តកីារបកសងួ្រររិា្ថ ន

3.8 កិច្ចសហការជា្ួយសភាពាណិែ្ជក្្ពុជា
⦁ សហព័ន្បសរូវអង្ករក្្ពុជា និងសមាែិកបករុ្ហ៊ុននាលំចញដតងដតចូលរ ួ្ ក្្មវិធីចា្រ់មែគូពាណិែ្ជក្្ម ្កពី្រណ្្ត ប្រលទសនានា 

ែូចជា ចិន កលូរ ៉ា ឥណ្្ឌ  ម្ ជាលែើ្

⦁ សហព័ន្បសរូវអង្ករក្្ពុជានិងបករុ្ការងារលវទិការាែរដ្ឋា ភិបាល-ដផនាកឯកែន ដផនាកបសរូវអង្ករ(បករុ្ការងារទី៩)  បានចលូេរមួសវទិកានិង

កិច្ចក្រជពុំសកតៀមនិងសរៀ្រចំឯកោរសកម្រក់ម្មវធិីសវទិការដ្ឋា ភបិាេ-វស័ិយឯកជនសេើកទី១៨ សកកាមអធិ្រតីភាពដខ៏្ងខ់្ស់រ្រស់សល្្តចអគ្គ្ហាលសនា្រតីលតលជា ហ៊ុន 

ដសន នាយករដឋាមង្ន្ីមនកពនះោជាណាចកកកម្ពុជា សៅមថ្ទី២៩ កខមនីា ឆ្្២ំ០១៩ សៅវមិនសន្ិភាព កដេបានសកម្រសកមរួេសដ្យសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា។

⦁ កិច្ចប្រែុំមផ្កនាងុ មនសហប្រធានបករុ្ការងារដផនាកឯកែនទាងំ១០ 

              សៅមថ្ទី១១ កខសីហា ឆ្្២ំ០១៧ អគ្គនាយកដ្ឋា នសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា មនការសរៀ្រចំក្រជពុំមផ្ក្ពុង មនសហក្រធានកករុមការង្រកផ្កឯកជន សកកាមអធិ្រតីភាព 

អ្កឧកញ៉ា  គិត ល្៉ាង ក្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា កដេ

ក្ពុងសនានះកម៏នការចលូេរមួពីសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជានិងកករុម

ការង្រទី៩ សោក ្ូល រារទិ្ី អគ្គសេខាធិការ និងជាតំណាង

ឱ្យឯកឧត្មសហក្រធាន។ 

    កិច្ចក្រជពុំសនានះមនសគាេ្រំណងសដើម្ោ្ី្រន់លូវរបាយការណ៍

វឌ្ឍនភាពការង្រ និងសដ្នះកោយនលូវ្រញ្ហា ក្រឈមនានាកដេ

កករុមការង្រនីមយួៗបាននិងកំពពុងជួ្រក្រទនះទាកទ់ងសៅនរឹងការ

អនពុវត្ការង្រជាកក់ស្ងរ្រស់វស័ិយឯកជន។  

⦁

 កិច្ចប្រែុំ បករុ្ការងារ្រលច្ចកលទសទី២ គយ-ឧសសាហក្្ម្រលប្ើការនាលំចញ្ិនដ្នវិសយ័កាត់លែរ

         កាេពីរសសៀេមថ្ទី១៧ សីហា ២០១៧ សវោសម៉ា ង១៤:៣០នាទី សៅអគ្គនាយកដ្ឋា នសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា សោក យ៉ាន សវុណ្ណ  អនពុក្រធានគណៈកម្ម ធិការទទួេ

្រន្ពុកកកសកមរួេមថ្សដើម និងជាតំណាងឯកឧត្ម សខុ ពុទ្ិវុធ ក្រធានសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា បានចលូេរមួកិច្ចក្រជពុំរ្រស់កករុមការង្រ្រសច្ចកសទសទី២ “គយ-ឧសសាហកម្ម្រសកមើ

ការនាសំចញមនិកមនវស័ិយកាតស់ដរ” សកកាមអធិ្រតីភាព ្រណ្ឌិ ត តាន់ ្ុនីវណ្ណ  សហក្រធានកផ្កឯកជន កករុមការង្រ្រសច្ចកសទសទី២ សដ្យមនការអសញ្ជ ើញចលូេរមួពីតំណាង

កករុមហ៊ពុនកដេជាសមជិកមនកករុមការង្រសននះជាសកចើនរលូ្រផងកដរ។

        សគាេ្រំណងមនកិច្ចក្រជពុំសននះ គឺក្រមលូេផ្ពុ ំសោ្រេ់ពាកព់ន័្ធសៅនរឹងឧសសាហកម្ម្រសកមើការនាសំចញមនិកមនវស័ិយកាតស់ដរ និងសស្ើសពុំការសដ្នះកោយជាមយួសហក្រធាន មន

អគ្គនាយកដ្ឋា នគយនិងរដ្ឋា ករកម្ពុជា។

        ក្ពុងកិច្ចក្រជពុំសននះតំណាងកករុមហ៊ពុននានាបានសេើកសឡើងពី្រញ្ហា កដេកករុមហ៊ពុនរ្រស់ខ្ួនកំពពុងជួ្រក្រទនះការេំបាកសផ្សងៗនិងសំណលូ មពរសៅអគ្គនាយកដ្ឋា នគយនិងរដ្ឋា ករ

កម្ពុជាតាមរយៈយន្ការកករុមការង្រ្រសច្ចកសទសទី២ សដើម្សីកមរួេនិងសដ្នះកោយ្រញ្ហា ។

⦁

        មថ្ទី៧ កខតពុោ ឆ្្២ំ០១៦ សៅទីស្ីការកកសួង្ររោិ្ថ នបានសរៀ្រចំពិធីចពុនះហត្ថសេខាសេើអនពុស្សរណៈ

សោគយេ់រវងកកសួង្ររោិ្ថ ន និងសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា ស្ីពីការវយតមម្សហតពុ្រ៉ានះពាេ់្ររោិ្ថ ន 

សកកាមអធិ្រតីភាព ឯកឧត្ម រាយ សអំាល ់រដឋាមង្ន្ីកកសួង្ររោិ្ថ ន និង ឯកឧត្ម សខុ ពុទ្ិវុធ 

ក្រធានសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា។ សៅក្ពុងសនានះកដរឯកឧត្មរដឋាមង្ន្ីបានកថ្ងសកាតសរសសើរដេ់ថ្ាកដ់រឹក

នាសំហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជាកដេបានស្ម័កគចិត្ចលូេរមួសកម្មភាពការពារ្ររោិ្ថ ន។ ឯកឧត្មរដឋាមង្ន្ី បាន

ពន្យេ់្រកន្ថមសទៀតថា សៅក្ពុងអាណត្ិសននះ កកសួង្ររោិ្ថ នមនភាពមមញរឹកខ្ាងំក្ពុងការចពុនះវយតមម្ពី

សហតពុ្រ៉ានះពាេ់្ររោិ្ថ ន សហើយ កក៏ថ្ងអំណរគពុណដេ់សហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា កដេបានចលូេរមួសដ្យ

ស្ម័កគចិត្សហការជាមយួកកសួង្ររោិ្ថ នសកម្រជំ់រពុញការង្រសននះ។ តាមរយៈការគិតគលូ្ររោិ្ថ នជាចំ្រងសននះ 

ឯកឧត្មរដឋាមង្ន្ី រពំរឹងថាផេិតផេអងការកម្ពុជានរឹងទទួេបានការោទរ ការសជឿទពុកចិត្ពីសំណាកអ់្កសក្រើ

កបាស់ និងជួយ�សេើកកម្ស់ផេិតផេអងការទាងំក្ពុងកកមតិជាតិនិងអន្រជាតិ។

    ឯកឧត្ម សខុ ពុទ្ិវុធ ក្រធានសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា បានកថ្ងថាអនពុស្សរណៈថ្មីសននះសយើងសជឿជាក់

ថាវនរឹងជួយ�សកមរួេដេ់សោងម៉ា សពុីនបានមយួកកមតិសទៀត ទាកទ់ងមថ្សដើមរ្រស់សយើងតាមរយៈការកាត់

្រន្ថយសពេសវោ ការកាត្់រន្ថយចំណាយថវកិា ការទទួេក្ររឹកសា្រសច្ចកសទសចំសពានះការសរៀ្រចំនិងកគ្រក់គង

្ររោិ្ថ នជាសដើម។

      ្រកន្ថមសទៀតវកអ៏ាចជំរពុញផងកដរដេ់ការចលូេរមួការពារ្ររោិ្ថ នក្រក្រសដ្យនិរន្រភាពតាមរយៈការ

សរៀ្រចំកិច្ចសនយា ការពារ្ររោិ្ថ ន ភា្ជ ្រជ់ាមយួកផនការកគ្រក់គង្ររោិ្ថ នឲ្យបានចបាស់ោស់សកម្រគ់សកមង

នានាក្ពុងការកកមច្អងការសៅកម្ពុជា។
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      សហពន្ធក័សរូវអងការកម្ពុជានាឆ្្កំន្ងមកបានទំនាកទ់ំនង សហការជាមយួមដគលូអភវិឌ្ឍន ៍ទីភ្ាកង់្រកិច្ចសហក្រតិ្រតដាិការអាេ្ឺម៉ាង ់សៅក្ពុងតំ្រន់

រ្រស់ខ្ួនក្ពុងសខតដាមយួចំនួនមនគសកមងរ្រស់GIZ មនសខតដាឧតដារមនជយ័ សខតដា្រន្ាយមនជយ័ និងសខតដាកពនះវហិារ សហើយកប៏ានសហការគ្ាជាមយួ

នរឹងមន្ីរកសិកម្ម រពុកាខេ ក្រមញ់និងសនោទ និងមន្ីរពាកព់ន័្ធ បានសរៀ្រចំ កម្មវធិីក្រជពុំ និងសិកាខេ ោោវគ្គ្រណដាពុ នះ្រណាដា េសដ្យសេើកយកក្រធាន

្រទសំខាន់ៗ មយួចំនួន ដលូចជា កិច្ចសនយាកសិកម្ម សដាងដ់្រគពុណភាពកសរូវ តាមេកខេខណ្ឌ ្រសច្ចកសទស ការដ្ដំពុនះកសរូវ ផសាភា្ជ ្រ ់ជាមយួទីផសារ 

ការសកម្រសកមរួេ រវងអ្កដ្ដំពុនះ(សហគមនក៍សិកម្ម) និងអ្កទិញ (សោងម៉ា សពុីនកិនកសរូវ) សរៀ្រចំ្រសងកាើត្រណាដា ញ និងកករុមផេិតកគា្រក់សរូវពលូជ ។េ។

សករៅពីសននះកប៏ានសហការសរៀ្រចំការក្រជពុំ កករុមការង្រសដ្នះកោយ ្រញ្ហា កសរូវអងការ សៅមលូេដ្ឋា ន សខតដាឧតដារមនជយ័ និងសខតដា្រន្ាយមនជយ័ និងសខតដាសផ្សងៗកប៏ានសរៀ្រចំក្រជពុំ

3.9 កិច្ចសហការជា្ួយមែគូអភិវឌ្ឍន៍នានា

⦁ ទីភានា ក់ងារកិច្ចសហប្រតិ្រត្ិការែ្រ៉ាុន (JiCA) 

               ចា្រត់ាងំពីចពុងឆ្្ ំ២០១៨ មក ទីភ្ាកង់្រកិច្ចសហក្រតិ្រតដាិការ ជ្រ៉ាពុន បានសរៀ្រចំ សវទិកាកគា្រក់សរូវពលូជគសកមងជំរពុញផេិតកម្មសក្រើ

កបាស់កគា្រព់លូជកសរូវ មនអគ្គនាយកដ្ឋា នកសិកម្ម សហការជាមយួសហពន័្ធកសរូវអងការ កម្ពុជា បាន៣សេើកកន្ងមក សៅសខតដាមនគសកមងចំនួន៤ 

សខតដា មនសខតដាមកពកវង សខតដាបាតដំ់្រង និងសខតដាតាកកវ សហើយសកគាង្រនដាសៅសខតដាកំពងឆ្់្ងំ ផងកដរ ។

សមសភាព ចលូេរមួសៅក្ពុងសវទិកាកគា្រព់លូជកសរូវ មនតំណាងគសកមងតំណាងមន្ីរ ោ្ថ ្រន័ ពាកព់ន័្ធ តំណាងមន្ីរកសិកម្មសខតដា តំណាងសហពន័្ធ 

កសរូវអងការ តំណាងធនាគារ អភវិឌ្ឌន ៍ជន្រទ តំណាងកករុមហ៊ពុនផេិតកគា្រក់សរូវពលូជ តំណាងសហគមន ៍និងកករុមផេិតកគា្រក់សរូវ តំណាងសោងម៉ា សពុីនកិនកសរូវ ។េ។  

      លគាល្រំណងមន លវទិកាបគា្រ់បសរូវពូែរ្រស ់JICA៖

- ផដាេ់ឱកាសសអាយអ្កផេិតកគា្រក់សរូវពលូជ ក្ពុងកសរុក សដើម្្ីរង្ហា ញអំពីសមត្ថភាពរ្រស់ពួកគាត ់សៅក្ពុងផេិតកម្មកគា្រព់លូជ សៅកានអ់្កទិញ កដេមនសកាដា នពុពេ ។

- ផដាេ់ឱកាសជលូនអ្កទិញ កដេមនសកាដា នពុពេ សដើម្ោី្គ េ់អ្កផេិតកគា្រក់សរូវពលូជកដេមនកោ្រស់ៅក្ពុងសខតដា ។

- ផដាេ់ឱកាស ជលូនអ្កទិញ កដេមនសកាដា នពុពេ និង សោងម៉ា សពុីនកិនកសរូវ សដើម្្ីរង្ហា ញអំពីតកមរូវការ រ្រស់ពួកគាត ់ក្រសភទពលូជ ្ររមិណ សពេសវោ្រញ្ចលូ នទិញ   

 និងកកន្ងស្ពុកទំនិញ សដាងដ់្រគពុណភាពជាសដើម សៅការអ្កផេិតកគា្រព់លូជកសរូវ ។

- ផដាេ់ឱកាស ជលូន CARDI និងអ្កផ្គតផ់្គងក់គា្រព់លូជ ចពុនះ្រញ្ជ ីសផ្សងៗសដើម្កីស្វងរកតកមរូវការកគា្រព់លូជចពុនះ្រញ្ជ ីមនពលូជសផ្សងៗសទៀត ។

- ផដាេ់ជលូនអ្កចលូេរមួនលូវពត័ម៌នថ្មី សដាីពីោ្ថ នភាពអាជីវកម្មកគា្រព់លូជកសរូវ សៅក្ពុងក្រសទសកម្ពុជា ។េ។

លវទិកាបគា្រ់បសរូវពូែ កាលពីលែើ្ឆ្នា ២ំ០១៩ លៅលខត្តតាដកវ និង លខត្តបាត់ែំ្រង

បករុ្ការងារសប្្រសប្រួលលដ្ិះបរាយ្រញ្ហា ពាក់ព័ន្នរឹងការងារបសរូវអង្ករលៅ្ូលដ្ឋា ន លខត្តឧត្តរមានែ័យ កាលពីដខ្ីនា ឆ្នា ២ំ០១៨
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ជា្រនដា្រន្ា្រផ់ងកដរ។ សគាេ្រំណងមនការសហការគ្ាមនដំសណើ រការក្រជពុំសិកាខេ ោោ និងវគ្គ្រណដាពុ នះ្រណាដា េគឺ ៖

- ពកងរឹងសមត្ថភាព មនដំសណើ រការសហគមន ៍កសិកម្ម និងសោងម៉ា សពុីនកិនកសរូវ និងភាគីពាកព់ន័្ធ

- ជំរពុញការអនពុវតដា កិច្ចសនយាកសិកម្ម (Contract Farming) រវងសហគមន ៍និងសោងម៉ា សពុីនកិនកសរូវ

- ជំរពុញការដ្ដំពុនះកសរូវតាមសដាងដ់្រ្រសច្ចកសទសសអាយកស្រតាមតកមរូវការទីផសារ

- ផ្សព្វផសាយជី និងថ្ាគំីម ីហាមឃ្ត ់និងផេ្រ៉ានះពាេ់

- សកម្រសកមរួេ និងជំរពុញដំសណើ រការក្រជពុំកករុមការង្រសដ្នះកោយ្រញ្ហា  កសរូវអងការ សៅមលូេដ្ឋា នសខតដា

- កចករកំេកចំសណនះដរឹង និង្រទពិសោធន ៍ជលូនដេ់ភាគីពាកព់ន័្ធ មនវស័ិយ កសរូវអងការ សដើម្ី្ នសៅការអភវិឌ្ឍរកីចសកមើនរមួគ្ា ។េ។

⦁ វិទយារា្ថ នបរាវបជាវែំណ្បំសរូវអន្រជាតិ (IRRI)

សហពន័្ធ កសរូវអងការ កម្ពុជា នាឆ្្កំន្ងមកបានសហការសេើការង្រមយួចំនួន ជាមយួមដគលូ អភវិឌ្ឍ IRRI សេើសកម្មភាពមយួចំនួនដលូចជា៖ 

- សហការផ្សព្វផសាយកសរូវពលូជថ្មីៗមយួចំនួន មនិក្រកានរ់ដលូវ ធនន់រឹងអាកាសធាតពុ កពមទាងំទិន្ផេខ្ស់ ក្ពុងសនានះ មន

ក្រសភទកសរូវ CAR.15, CAR.16ជលូនដេ់ភាគីពាកព់ន័្ធ មនកសិករ សហគមន ៍កសិកម្ម សោងម៉ា សពុីនកិនកសរូវ តាមរយៈចពុនះសៅពិនិត្យសមើេ

ផ្្េ់កកស ្រង្ហា ញ សដើម្សីធ្វើការពកងីក ការដ្ដំពុនះសអាយបានសកចើន

- សកម្រសកមរួេ និងជកមរុញ ការអនពុវតដាកិច្ចសនយាកសិកម្ម (Contract Farming)រវងអ្កផេិត និងអ្កដ្ដំពុនះគឺ សហគមនក៍សិកម្មនិងសោងម៉ា សពុីនកិន

កសរូវ បានសរៀ្រចំសអាយមនការចពុនះកិច្ចសនយាកសិកម្មរវងសហគមនក៍សិកម្ម ចំនួន១២ ជាមយួនរឹងសោងម៉ា សពុីនសៅសខតដាកំពងធ់ំ សហើយកំពពុង្រនដាសកម្រសកមរួេសៅ

សខតដាសសៀមោ្រផងកដរ

- IRRIបានសហការជាមយួសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជា និងមន្ីរកសិកម្មសខតដាសសៀមោ្របានចពុនះសកជើសសរ ើសសហគមន ៍កសិកម្ម និងកករុមផេិតកគា្រក់សរូវពលូជ 

សៅក្ពុងកសរុកជីកកកង សខតដាសសៀមោ្រ សហើយនរឹងសកគាង្រនដាសធ្វើសៅសខតដាមយួចំនួនសទៀតមនគសកមង ។

⦁ គលបមាងដខ្សសងា្វ ក់ផលតិក្្មបសរូវអង្ករក្្ពុជា(CAVAC)៖ 

- បានចលូេរមួសហការជាមយួសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជានិងកាឌី(CARDI)សធ្វើ្រន្សពុទ្ធពលូជកសរូវកសនកកអលូ្រ 

- ចលូេរមួការផ្សព្វផសាយម៉ា កវញិ្ញា តកម្មម្និះអង្គរ(Malys Angkor)

- ចលូេរមួសហការជួេសមធាវនីិងសរៀ្រចំឯកោរការពារករណីសហភាពអឺរ ៉ាពុ្រសកគាងដ្កព់ន្ធសេើអងការកម្ពុជា។

សកិាខេ រាោស្តពីីគំលរាង្រន្សទុ្ពូែបសរូវដសនបកអូ្រ លៅវិទយារា្ថ ន CARDI 
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⦁ គលបមាងរាែីវក្្មអន្តរជាតិ (IFC)៖ បានសហការជាមយួសហពន័្ធកសរូវអងការកម្ពុជាក្ពុងការសរៀ្រចំពិធី្រពុណ្យអងការកម្ពុជាសៅ

ឆ្្២ំ០១៤ សហការចលូេរមួ្រសងកាើតម៉ា កវញិ្ញា តកម្មម្និះអង្គរ ចលូេរមួសហការដរឹកនាសំមជិកកករុមហ៊ពុននាសំចញមយួចំនួនសៅចលូេរមួតាងំពិពរណ៍

ពាណិជ្ជកម្ម និងចា្រម់ដគលូពាណិជ្ជកម្មសករៅក្រសទស និងការពកងរឹងស្ងដ់្រដេ់សោងម៉ា សពុីនមយួចំនួនឱ្យមនស្ងដ់្រនិង្រទដ្ឋា ន្រសច្ចកសទសនាំ

សចញ។

⦁ គលបមាងទីភានា ក់ងារអភិវឌ្ឍន៍បារាងំ(AFD)៖ ចលូេរមួសហការក្ពុងការសរៀ្រចំការ្រសងកាើតម៉ា កវញិ្ញា តកម្មម្និះអង្គរ និង

ចលូេរមួសកម្រសកមរួេដេ់ការសបានះសឆ្្តសកជើសសរ ើសតំណាងសហគមនក៍សិករ៣រលូ្រចលូេរមួជាសមជិកកករុមក្ររឹកសាភបិាេសហពន័្ធកសរូវ

អងការអាណត្ិទី២ សៅឆ្្២ំ០១៦។

⦁ អង្គការអាដ្(ADA) និងអង្គការរដី្(RIDA):

អង្គការអាដ្និងរដី្ បានគាកំទដេ់ដំសណើ រការសហគមនក៍សិកម្មចំនួន១២សៅក្ពុងសខតដាសសៀមោ្រ បានសហការជាមយួ្រពុគ្គេិកក្រចាតំំ្រនម់នសេខាធិការសហពន័្ធ

កសរូវអងការកម្ពុជា និងភាគីពាកព់ន័្ធសៅក្ពុងសខតដាសរៀ្រចំកម្មវធិីក្រជពុំសិកាខេ ោោវគ្គ្រណដាពុ នះ្រណាដា េមហាសន្ិបាទនិងកម្មវធិីសផ្សងៗ។ អង្គការទាងំពីរកប៏ានចងកកងសហ

គមនក៍សិកម្មទាងំ១២ជាសហភាពសហគមនក៍សិកម្មមនជយ័។

        សគាេ្រំណង គឺពកងរឹងសមត្ថភាពនិងតម្ភាពមនដំសណើ រការសហគមនក៍សិកម្ម និងសហភាពសហគមនក៍សិកម្ម សដើម្សីេើកកម្ស់ជីវភាពរស់សៅរ្រស់កសិករ 

សៅមលូេដ្ឋា នសអាយកានក់តក្រសសើរសឡើង។
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4. ដផនការយទុ្រាង្ស្តនិងដផនការសក្្មភាពដែលលៅលសសសលប់តរូវ្រន្តអនុវត្ត

1 
 

សហព័ន្ធស្សូវអង្ករកម្ពុជា 
 

តារាង្សង្ង្េបលទ្ធផល ន្ិង្សកម្មភាពនន្ផផន្ការរយៈង្ពល៥ឆ្ន ាំ ស្រូវបន្តអន្ុវរត 
 
លរ ផផន្ការ សង្ស្ម្ចបាន្

(២០១៤-២០១៩) 
បន្ត 

I ង្ោលង្ៅ ១ នន្សកម្មភាព 
១ ង្ោលបាំណង្យទុ្ធសាស្តសត ១ (ការពស្ង្ឹង្សាា ប័ន្)   

 រ ៀបចំប្បជ ំជាប្បចំជាមួយប្រុមប្បឹរាភិបាល និងសមាជិរសហព័នធ ២១ល ើក   
 រ ៀបចំរមមវធីិទសសនៈរិចចជាមួយសមាជិររ ើមបីស្សែងយល់ពីបញ្ហា  ៥ល ើក   
 រ ៀបចំវគ្គបណ្ ុះបណ្្តលរត្តរលើកា សិរាស្រាវប្ជាវពីមូលរហត ននបញ្ហា  ៥ល ើក   
 រ ៀបចំរមមវធីិពិរប្រុះរោបល់ ១០ល ើក   
 វាយតនមៃកា ររ ពតាម លរខន្ិរៈ និងបទបញ្ញត្ិនទៃរន ង ២ល ើក   
 ពិនិតយ និងស្ណនំបទបញ្ញត្ិថ្មី និងររលកា ណ៍ស្ លមានប្បសិទធភាពខ្ពស់ ២ល ើក   
 រ ៀបចំ បាយកា ណ៍ស្ីពីសរមមភាព បស់ប្រុមប្បឹរាភិបាលជាប្បចំ ២១ល ើក   

២ ង្ោលបាំណង្យទុ្ធសាស្តសត ២ (កសាង្សម្រាភាពនន្ង្លខាធិការដ្ឋា ន្ ន្ិង្ការផសែង្រក
ថវិកាសស្ាប់ដាំង្ណើ រការ) 

  

 រ ៀបចំវគ្គបណ្ ុះបណ្្តលជាប្បចំរោយរទៀងទាត់ ៥ល ើក  
 រំប្ទជំនួយកា ស្ទនរបរចចររទស ប្រចាំខែ   
 រប្ជើសរ ើសប គ្គលិរជំនញ(របើសិនជាចំបាច់)រ ើមបីរ ៀបចំស្ទនកា ហិ ញ្ញវតថ  និងរគ្ៀងគ្ង

ធនធានហិ ញ្ញវតថ ពីបណ្្តាថ ប័នសប្មាប់ប្ទប្ទង់សរមមភាព 
មានកាំរតិលោយ
ថវកិាមានកាំរតិខែរ 

  

 រ ៀបចំប្រុមប្បតិរមម ហ័ស សប្មាប់រ្ៃើយតបរៅនឹងតប្មូវកា និងសំណូមព នន  រចួរា ់   
៣ ង្ោលបាំណង្យទុ្ធសាស្តសត ៣ (ពស្ង្ឹង្សម្រាភាព ន្ិង្បតូរផ្តត ច់ន្ឹង្ការងារ របសគ់ណៈ

កាម ធិការស្បរិបរតិ) 
  

 រ ៀបចំ បាយកា ណ៍ប្បចំស្ខ្ជូនប្រុមប្បឹរាភិបាលអំពីសរមមភាព បស់គ្ណៈរមាម ធិកា 
ប្បតិបត្ិ 

មានរបាយការណ៍
រា ់ល ើក 

  

 ទ្ល់កា រំប្ទជាពិរសស ូចជា ហិ ញ្ញវតថ  ទសសនៈទាន មនិបានល ៀងទាត ់  
 ប្បជ ំគ្ណៈរមាម ធិកា និមួយៗជាប្បចំជារ ៀងរាល់ស្ខ្ មនិបានល ៀងទាត ់   
 គ្ណៈរមាម ធិកា ប្បតិបត្ិរ ៀបចំ បាយកា ណ៍ស្ីពីកា ប្បជ ំជាមួយាថ ប័នពារ់ព័នធ និងន គូ្

អភិវឌ្ឍន៍ននជូនប្បធានសហព័នធស្រសូវអងក រមព ជា 
បានល្វើជាប្រចាំ   

៤ ង្ោលបាំណង្យទុ្ធសាស្តសត ៤ (បង្ង្កើររាំណាង្ង្លខាធិការដ្ឋា ន្សហព័ន្ធស្សូវអង្ករកម្ពុ
ជាតាម្រាំបន្់ន្ិម្ួយៗ) 

  

 រ ៀបចំប្រុមកា ងា  និងមន្តន្ីរៅតាមតំបន់និមួយៗ បាន៤តាំរន ់ ែវះ១
តាំរន ់

 ទា ភាា ប់សហព័នធស្រសូវអងក រមព ជាជាមួយអាជាា ធ ស្ ន ីាថ ប័នមានសមតថរិចច និងន គូ្
អភិវឌ្ឍន៍តាមតំបន់និមួយៗ 

បាន១៦លែតត   
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 បណ្ ុះបណ្្តលសមតថភាពតំណ្តងតំបន់និមួយៗ មនិទាន ់   
៥ ង្ោលបាំណង្យទុ្ធសាស្តសត ៥  (ផារភាា ប់ សហព័ន្ធស្សូវអង្ករកម្ពុជាជាម្ួយសារ

ព័រ៌ាន្) 
  

 រ ៀបចំកា ប្បជ ំជាប្បចំ(រប្ៅទៃូវកា )ជាមួយភាន រ់ងា ា ព័ត៌មាន ២ល ើក   
 បរងកើតបណ្្តញជាមួយភាន រ់ងា ា ព័ត៌មាន ៣រណ្តត ញ   
 រ ៀបចំរមមវធីិទូ ទសសន៍ប្បចំស្ខ្ តាមការចាំបាច់   
 ពប្ងីរបណ្្តញទសពែទាយជាមួយភាន រ់ងា ា ព័ត៌មានរទសងៗរទៀតរអាយបានទូលំទូលាយ បានល្វើ   
 រ ៀបចំសននិសីទកាស្សត តាមកា ចំបាច់ ៥ល ើក   

៦ ង្ោលបាំណង្យទុ្ធសាស្តសត៦(ង្ផ្តត រង្លើការង្លើកកាំពសក់ារយលដ់ឹង្ដលស់ាធារណ
ជន្) 

  

 រ ៀបចំខ្ៃឹមា ខ្ៃីខ្ៃឹមននព័ត៌មាន ្ៃ ុះបញ្ហច ំងកា ងា សនូល  បស់សហព័នធ ២៦០ល ើក   
 រ ៀបចំអតថបទននរ ើមបីោរ់បងាា ញរន ងរគ្ហទំព័  និងទំព័ រហែសប  រ (Facebook) ជាប្រចាំថ្ថៃ   
 រធែើបចច បបននភាព(Update)ននព័ត៌មាន និងប្ពឹត្ិកា ណ៍ននជាប្បចំ ២៦០ល ើក   
 រ ៀបចំអតថបទប្បចំសប្ាហ៍តាម យៈ E-Briefings ២៦០ល ើក   
 របាុះព មភនិងទសពែទាយប្ពឹត្ិបប្តព័ត៌មាន លបាះពុមភ១០ល ើក   
 រ ៀបចំ បាយកា ណ៍ និងទលិតវ ីីអូ ៦គ្លីរ   
 រ ៀបចំរបសររមមរ ើមបីទលិតអតថបទរទសងៗ ១០ល ើក   
 ទសពែទាយព័ត៌មានជាប្បចំ ១៣០០ល ើក   

៧ ង្ោលបាំណង្យទុ្ធសាស្តសត ៧ (ង្ធវើការស្បម្ូលព័រ៌ាន្ ន្ិង្ទ្ិន្នន្័យអាំពីវិសយ័ស្សូវ
អង្ករង្ោយបាន្ង្ទ្ៀង្ទារ់ន្ិង្ស្រូវលកេណៈបង្ចេកង្ទ្ស) 

  

 រ ៀបចំប្រុមកា ងា  និងបរងកើតបណ្្តញរ ើមបីប្បមូលទិននន័យពីសមាជិរ និងរប្ៅពីសមាជិរ ៥ល ើក   
 រ ៀបចំប្រុមកា ងា បញ្ចូ លទិននន័យរន ងប្បព័នធ Database រញ្ជូ  និងល វ្ើរចចុរបនន

ភាពជាប្រចាំ 
  

៨ ង្ោលបាំណង្យទុ្ធសាស្តសត ៨ (ង្ធវើការវិភាគង្ៅង្លើទ្ិន្នន្័យផដលស្បម្ូលបាន្ ន្ិង្សរ
ង្សររបាយការណ៍ជូន្ថ្នន ក់ដឹកនាំ សអក) 

  

 ជួលប្រុមកា ងា ជំនញរ ើមបីពិនិតយនិងវាយតនមៃទិននន័យ ប្ពមទំាងរធែើកា វភិាគ្ ៣ល ើក   
 រ ៀបចំប្រុមកា ងា ជំនញរ ើមបីស រស  បាយកា ណ៍ស្ទែររលើលទធទលវភិាគ្ទិននន័យសប្មាប់ 

សអរ រធែើកា តស ូមតិ 
១៥០ល ើក   

៩ ង្ោលបាំណង្យទុ្ធសាស្តសត ៩ (ង្ស្បើភសតតុាង្ជាក់ផសតង្ជាលកេខណឌ កនងុ្ការង្ស្ជើសង្រ ើស
សាំង្ណើ ជូន្អនកន្ង្ោបាយ) 

  

 បរងកើតនីតិវធីិ និងលរខខ្ណឌ សប្មាប់សអរ រន ងកា រលើរជាសំរណើ  រទសងៗ ល់ាថ ប័ន ោា ភិ
បាល 

បានអនុវតត   

 រប្បើប្បាស់នីតិវធីិ និងលរខខ្ណឌ  រ ើមបីប្បមូលបញ្ហា  ឬសំរណើ  នន បានអនុវតត   
 រ ៀបចំរអាយមានកា ប្បជ ំនទៃរន ងម នរពលកា ប្បជ ំតស ូមតិរលើបញ្ហា ជាមួយាថ ប័ន ោា ភិបាល 

តាមនីតិវធីី 
បានអនុវតត   
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១០ ង្ោលបាំណង្យទុ្ធសាស្តសត ១០ (បន្តកិចេសហស្បរបរតិការជាម្ួយសាា ប័ន្រដាផដលជា
នដគូយទុ្ធសាស្តសត) 

  

 អន វត្រាល់រសចរ្ីសរប្មចរោយអងគប្បជ ំ បានអនុវតត   
 តាមោន និងវាយតនមៃកា អន វត្រសចរ្ីសរប្មចននកា ប្បជ ំ បស់ប្រុមកា ងា ទី ៩ បានតាមោន   
 រលើរយរបញ្ហា ស្ លររើតមានរ ើងរន ង ំរណើ កា អន វត្សប្មាប់រិចចប្បជ ំបនៃ ប់ ជាប្រចាំ   
 ចូល មួកា ប្បជ ំជាមួយប្រសួងពាណិជារមម និងពិរប្រុះរោបល់រលើបញ្ហា ពាណិជារមមនន ៥០ល ើក   
 សហកា ជាមួយប្រសួងរស ារិចច និងឧត្មប្រុមប្បឹរារស ារិចចជាតិ រលើគ្រប្មាងនន ៤គ្លប្មាង   
 រសនើស ំកា បញ្ច ុះតនមៃអគ្គិសនីជាបន្បនៃ ប់រ ើមបីជួយរំប្ទ ល់ររាងមា៉ាស ីនរិនស្រសូវ  បាន  ួ ការ

រញ្ចុ ះជារនតរន្ទា រ ់
  

 ប្បសិនរបើអាច បន្រសនើស ំបញ្ច ុះតនមៃ Logistics (រសនើស ំបញ្ច ុះតនមៃោ៉ាងរោចណ្តស់រសមើនឹង
ប្បរទសជិតខាង) 

បានលជាគ្ជយ័ ចុះ
5$២០ហ្វីត និង
10$៤០ហ្វីត 

 

II ង្ោលង្ៅ ២ នន្សកម្មភាព 
១១ ង្ោលបាំណង្យទុ្ធសាស្តសត ១១ (ទាក់ទាញកសកិរ ន្ិង្ស្កុម្ហ ុន្ទា ាំង្ឡាយណាផដល

ម្ិន្ទាន្ជាសាជិកង្ោយចូល) 
  

 រធែើកា សិរារ ើមបីរំណត់យ ទធាស្រស្ទារ់ទាញសហគ្មន៍រសិរ  ល វ្ើប្ ងប់្ទាយ្ាំ១ល ើក 
និងជាប្រចាំតាមតាំរន ់

  

 តំណ្តងអនរសប្មបសប្មួលសហព័នធតាមតំបន់និមួយៗ ជួយប្បជ ំពិភារាជាមួយាថ ប័នពារ់
ព័នធរ ើមបីប្បមូលនូវគំ្និត និងរោបល់ 

ល្វើរចួរា ់   

 រ ៀបចំស្ទនកា សរមមភាពរោយស្ទែររលើលទធទលគ្រប្មាងសិរាខាងរលើ ល្វើរចួរា ់  
 រធែើកា ទសពែទាយស្ីពីអតថប្បរោជន៍ននននកា ចូលជាសមាជិរសហព័នធ ល្វើរចួរា ់   
 អន វត្រអាយបាននូវវធិានរទសងៗសប្មាប់ប្រុមហ  នជាសមាជិរ និងមិនទាន់ជាសមាជិរ សមាជិកបាន

  ួ ចុះ LoLo 
Fee, EIA ជាលែើម 

  

១២ ង្ោលបាំណង្យទុ្ធសាស្តសត ១២ (ពស្ង្ឹង្ការអន្ុវរតស្កម្សលីធម្៌ ន្ិង្វិន្័យជាម្ួយ
សាជិក ស្ពម្ទាាំង្ឯកភាពជាធលុង្ម្ួយ) 

  

 តាមោន និងច ុះប្តួតពិនិតយរលើកា សរមមភាព បស់សមាជិរជាប្បចំ បានល្វើ   
 ជប្មុញអន វត្វធិានស្ លអន ម័តរោយគ្ណៈរមាម ធិកា  និងពប្ងឹងកា អន វត្រោយអន រលាម

តាមប្រមសីលធម៌ និងវន័ិយ 
អនុវតតប្កមសី ្ម ៌  

 ពិនិតយរមើលរ ើងវញិនូវ ំរណើ  កា ប្បមូលរំន រទសងៗ ប្រសិ ធភាពមានកប្មតិ
ចាំល ះកថ្ប្មន្ទាំលចញ នងិ
សមាជិកភាព 

  

 រ ៀបចំវធិានកា  និងអន វត្ោរ់ពិន័យចំរពាុះសមាជិរស្ លមិនបានបង់រំន រទៀងទាត់ មនិទានម់ាន   
 ពប្ងឹងកា ទំនរ់ទំនងជាមួយសមាជិរតាម យៈកា ប្បជ ំ និងទសសនៈរិចចជាប្បចំនិងបរងកើត

ប្បព័នធទំនរ់ទំនង 
លជាគ្ជយ័   

 ពប្ងីរកា យល់ ឹងតាម យៈយ ទធនកា ទសពែទាយ សិកាខ ាលា និង ំរណើ  រំាន្( ូចជា
រ ៀបចំមហាសននិបាតរៅតាមរខ្ត្ ស្ លមានសមាជិររប្ចើន) 

មនិទានល់្វើ   

១៣ ង្ោលបាំណង្យទុ្ធសាស្តសត១៣(បង្ង្កើរា៉ា កអង្ករជារិសស្ាប់ទ្ីផារអន្តរជារិ)   
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 សរប្មចកា ច ុះបញ្ា ីមា៉ារវញិ្ហញ តិរមមមៃិុះអងគ ជាទៃូវកា  បានចុះលៅប្កសួង 
 ណិជជកមម 

  

 សរប្មចស្ទនកា ប្តួតពិនិតយ និងស្បបបទសប្មាប់អនររប្បើប្បាស់មា៉ារសញ្ហញ  រចួរា ់  
 រ ៀបចំទសពែទាយពីអងក ស្ លរប្បើប្បាស់មា៉ារសញ្ហញ  រចួរា ់  
 រ ៀបចំឯរា តប្មូវទំាងអស់រ ើមបីោរ់ជូននិងច ុះបញ្ា ីរៅប្រសួងពាណិជារមម រចួរា ់  
 ោរ់ឯរា ជូន និងច ុះបញ្ា ីរៅ WIPO រចួរា ់  
 រមមវធីិរបើរសរមាភ ធឲ្យរប្បើប្បាស់ជាទៃូវកា នូវមា៉ារអងក ជាតិ រចួរា ់  
 កា ច ុះបញ្ា ីមា៉ារសញ្ហញ និងោរ់ឲ្យរប្បើប្បាស់រលើទីទា អន្ ជាតិររលរៅសំខាន់ៗ កាំពុងរនតល្វើ   

១៤ ង្ោលបាំណង្យទុ្ធសាស្តសត ១៤ (បស្តជា បា៉ា កអង្ករជារិ ចូលង្ៅកនងុ្ទ្ីផារ)   
 រ ៀបចំប្រុមកា ងា ទទួលបនៃ រកា ងា ទសពែទាយមា៉ារអងក រៅរន ងទីទា  មនិទានម់ាន   
 ជួបជាមួយាថ ប័នពារ់ព័នធននរន ងកា ចូល មួសរមមភាពទសពែទាយមា៉ារសញ្ហញ   ូចជា 

ប្រសួង ាថ នទូត ទូតពាណិជារមម អងគកា រប្ៅ ោា ភិបាល សមាគ្មស្ខ្ម រៅប រទស) 
មនិទានល់្វើ   

 រ ៀបចំកាលវភិាគ្ និងរញ្ច ប់ថ្វកិាសប្មាប់សហព័នធចូល ួមរន ងពិព ណ៌ពាណិជារមមអន្ ជាតិ 
 ូចជា កា តំាងពិព័ ណមាូបអាហា រៅហ ងរ ង រវទិកាពាណិជារមមចិន-អាា ន រវទិកា ស្រសូវ
អងក ពិភពរលាររៅ SIAL PARIS, ANUGA-Germany, Fancy Food Fair, USA(San 
Francisco and New York) 

១១ល ើក   

 រ ៀបចំរបសររមមទីទា រៅសហភាពអ ៊ឺ ៉ា ប ចិន-ហ ងរ ង មា៉ា រ ស ី សិងាប   ីសហ  ាអារម ចិ ម
ជឈឹមបូព៌ា អូស្រា្លី អ ៊ឺ ៉ា បខាងររើត រូរ ៉ាខាងតបូង  

១១ល ើក   

 បរងកើតតំណ្តងស្ចរចយរៅរន ងទីទា  បស់សហភាពអ ៊ឺ ៉ា ប ចិន-ហ ងរ ង មា៉ា រ ស ី សិងាប   ី
សហ  ាអារម ចិ និងបណ្្ត ររលរៅសំខាន់ៗរទសងរទៀត 

មនិទានម់ាន   

 ទ្ល់កា រលើរទឹរចិត្អនររប្បើប្បាស់ និងប្រុមហ  ននំរចញអងក  ំបូងស្ លរប្បើប្បាស់មា៉ារសញ្ហញ  
និងអនររប្បើប្បាស់ទំាង១០ 

មានកនុងខែនការ   

 បណ្ ុះបណ្្តលសមតថភាព ល់អនររប្បើប្បាស់មា៉ារសញ្ហញ  ២ល ើក   
 បរងកើតប្បព័នធ Database រ ើមបីរសថ ភាពននកា ប្គ្ប់ប្គ្ង់អនររប្បើប្បាស់មា៉ារសញ្ហញ  មនិទានម់ាន   

១៥ ង្ោលបាំណង្យទុ្ធសាស្តសត ១៥ (ការបាំង្ពញលកេខណឌ  ន្ិង្ការទាម្ទារពីទ្ីផារចាំង្ ោះ
ផគរ់ផគង្់អង្ករ ន្ិង្អនកទ្ិញ) 

  

 សហកា ជាមួយប្រុមហ  នប្តួតពិនិតយគ្ ណភាពរ ើមបីរធែើចំណ្តត់ថ្នន រ់ ររាងមា៉ាស ីនរិនស្រសូវ ២៦លរាងមា៉ា សីុន   
 រំណត់ន គូ្ អភិវឌ្ឍន៍  ូចជា AFD, EU, USAID, AUAID, JICA និងាថ ប័នពារ់ព័នធរ ើមបីរំ

ប្ទ និងអភិវឌ្ឍសមតថភាពនិងជំនញ បស់ររាងមា៉ាស ីនរិនស្រសូវ 
IFC, AFD, 
CAVAC, GIZ, 
JiCA, SRP, 
USAID, ADB,  

 

 រ ៀបចំរមមវធីិជាមួយន គូ្ អភិវឌ្ឍន៍ និងាថ ប័ន ោា ភិបាលរ ើមបីអភិវឌ្ឍររាងមា៉ាស ីនរិនស្រសូវឲ្យ
មានសង់្ោ  និងអន រលាមតាមសង់្ោ ស វតថិភាពចំណីអាហា  

១ល ើក   

 បណ្ ុះបណ្្តលពី របៀបប្បតិបត្ិកា ប្បចំនថ្ៃឲ្យមានប្បសិទធភាព និងច ន្ពាណិជារមម ៣ល ើកជាមយួពនធ
ោរ 
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 បរងកើតគំ្ ូននកា ោរ់ទិញលរ់អងក តាមOnline ារលបងរប្បើប្បាស់រមមវធីិរនុះ និងោរ់រប្បើ
ប្បាស់ Platform រនុះ 

មនិទានម់ាន   

១៦ ង្ោលបាំណង្យទុ្ធសាស្តសត ១៦ (ផណនាំង្ោយសហគម្ន្៍កសកិរបាំង្ពញលកេខណឌ
តាម្រស្ម្ូវការទ្ីផារ) 

  

 ផលរិកម្មពូជ   
 កា រ ៀបចំស្ទនកា សប្មាប់ទលិតរមមពូជស្ លរត្តរលើមា៉ារសញ្ហញ ជាតិ បានល្វើមនិទានច់រ ់   
 ពប្ងឹងកា សហកា ជាមួយវទិាាថ នស្រាវប្ជាវនិងអភិវឌ្ឍន៍រសិរមមរមព ជា (CARDI) និង

ប្រសួងរសិរមម   កាខ ប្បមា៉ា ញ់ និងរនាទ 
បានល្វើ   

 រំណត់ស្ទនរននសហកា  វាងសហព័នធនិងន គូ្ អភិវឌ្ឍស្ លគ្រប្មាងមានស្រាប់  ូចជា 
CAVAC ADB, GIZ ជារ ើម 

បានល្វើជាមយួកាឌី
និងកាវ៉ាក ់

  

 ស្សែង រនិងភាា ប់ទំនរ់ទំនងជាមួយន គូ្ អភិវឌ្ឍរទសងៗរទៀរ ើមបីរំប្ទសរមមភាពទលិតរមម
ពូជ 

បានល្វើ   

 ជប្មុញរសិរ  និងសហគ្មន៍រសិរមមទលិតរមមស្រសូវពូជ បានល្វើ   
 ផលរិកម្មស្សូវ   
 រប្ជើសរ ើសរសិរ  និងសហគ្មន៍រសិរមមស្ លអាចទលិតស្រសូវស្រសបតាមលរខខ្ណឌ កា ទីទា  

 ូចជា កា ច ុះរធែើរមមវធីិរបាុះជំ   ំ 
មានគ្លប្មាង   

 សប្មបសប្មួលជំនួយកា ស្ទនរបរចចររទស និងបណ្ ុះបណ្្តល ល់រសិរ  និងសហគ្មន៍
រសិរមមពី របៀបអន វត្ឲ្យអន រលាមតាមតប្មូវកា  បស់ទីទា  រោយរមើលតាមម៉ាូស្ លរសិ ្
ឋានគំ្ ូ 

បានល្វើ   

 ទា ភាា ប់រសិរ  និងសហគ្មន៍រសិរមមស្ លមានសមតថភាពជាមួយទលិតរមមស្រសូវពូជ បានល្វើ   
 ភាា ប់ទំនរ់ទំនង និងប្តួតពិនិតយរសិោា នស្ លមានសមតថភាពប្គ្ប់ប្រន់ទលិតពូជរៅប្គ្ប់

តំបន់ 
១ល ើក   

 គង្ស្ាង្ង្ផេង្ៗង្ដើម្បោី ាំស្ទ្ផលរិកម្មស្សូវ ន្ិង្ស្សូវពូជ   
 គ្រប្មាងទលិតរមមរសិរមមតាមរិចចសនា (Contract Farming) បានល្វើលៅមានកាំរតិ   
 គ្រប្មាងបប្ងួមរាល ីស្ស្រសរ ើមបីកាត់បនថយចំណ្តយនិងបរងកើនទិននទលស្រសូវ បានល្វើជាគ្ាំរ ូ   
 គ្រប្មាងរសិោា នគំ្ ូ មនិទាន ់   
 គ្រប្មាងកា ច ុះបញ្ា ីមា៉ារសមាគ ល់ភូមិាស្រសអ្ងក  (GI Project) ជ ំវញិតំបន់បឹងទរនៃាប មនិទានល់្វើ   
 គ្រប្មាងអភិវឌ្ឍប្បសិទធភាពប្បព័នធធារាាស្រស្សប្មាប់រលើររំពស់ ំណំ្តស្រសូវសប្មាប់

ពាណិជារមម 
មនិទានល់្វើ   

 ង្ោលបាំណង្យទុ្ធសាស្តសត ១៧ (ការសស្ម្បសស្ម្ួលការនាំអង្ករង្ចញជាស្ទ្ង្់ស្ទាយធាំ)   
 ប្បមូលនូវស្បបបទនីតិវធីិបចច បបននសប្មាប់កា នំរចញអងក  បស់រមព ជា  បស់បណ្្ត ប្បរទស

ជិតខាងនិងរន ងតំបន់ រ ើមបីរធែើបចច បបននភាពរលើនីតិវធីិនំរចញអងក ឲ្យប្បរសើ រ ើង 
FOB, CIF   

 សប្មបសប្មួល ល់កា ស្ណនំពីប្បព័នធសែ័យប្បវត្ិរមមរលើកា នំរចញអងក  មនិទានម់ាន   
 ពប្ងីរជរប្មើសននកា រមមង់ទិញ លជាគ្ជយ័  
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 រសនើស ំប្រសួងពាណិជារមមរំប្ទនិងអន ញ្ហញ តឲ្យសហព័នធស្រសូវអងក រមព ជា និងប្រុមហ  នន្តហគីន
រប្ត  កាៃ យជាតំណ្តងប្រុមអនរនំរចញអងក រមព ជា រលើរូតាប្បរទសចិន និងប្បរទសរទសងៗ
រទៀត 

បានសលប្មច   

 រសនើស ំប្រសួងពាណិជារមមពរនៃឿនកា អន វត្ និងពប្ងីរទំហំននអន សា ណៈរោគ្យល់
ជាមួយប្បរទសឥណឌូ រនស ី 

បានជប្មុញ   

 បរងកើតសមព័នធអនរនំរចញរ ើមបីអន វត្រិចចប្ពមរប្ពៀង ោា ភិបាល និង ោា ភិបាល(G2G) និង
លិខិ្តឥណទាន (LC) 

បានលរៀរចាំឯកសារ   

 ទ្ល់នូវព័ត៌មានទីទា និងទិននន័យស្ីពីកា នំរចញអងក  រោយរទៀងទាត់រន ង១ឆ្ន ំ២ ងតាម 
យៈកា ប្បជ ំជាមួយប្រុមហ  ននំរចញស្ លជាសមាជិរ 

១០ែង   

 គង្ស្ាង្ោាំស្ទ្   
  Warehouse Receipt System សប្មាប់វស័ិយស្រសូវអងក  មនិទានល់្វើ   
 Adopted Financial Schem សប្មាប់សមាជិរសហព័នធ មនិទានប់ាន   
 ប្បមូលទិននន័យសមតថភាពប្បមូលទិញ និងស្រសូវស្ រ បស់ររាងមា៉ាស ីន រចួរា ់   
 ស្សែង ររត្ាស្ លជុះឥទធិពល ល់កា អន វត្រិចចសនាប្បមូលទិញស្រសូវ មនិទានល់្វើ   

១៨ ង្ោលបាំណង្យទុ្ធសាស្តសត ១៨ (ផករស្ម្ូវទ្ីផារកនុង្ស្សុក តាម្រយៈការលប់បាំបារ់
ការផកលង្បន្លាំអង្ករ) 

  

 រធែើកា ជាមួយាថ ប័នមានសមតថរិចច និងអាជាា ធ រខ្ត្រ ើមបីទប់ាក ត់កា នំចូលអងក ខ្ សចាប់ លជាគ្ជយ័  
 ជំ  ញឲ្យប្រុមហ  ននំចូលអងក ទំាងអស់រធែើកា ច ុះបញ្ា ីទទួលអាជាា ប័ណណ លជាគ្ជយ័  
 ស្ណនំ ល់សមាជិរសហព័នធទំាងអស់ឲ្យអន វត្តាមបទបបញ្ញត្ិ បស់កំារ ងប្តុល លជាគ្ជយ័  
 សហកា ជាមួយប្រសួងរសិរមម   កាខ ប្បមា៉ា ញ់ និងរនាទ រ ើមបីពប្ងឹងបទបបញ្ញត្ិ ស្ីពីអនម័

យនិងភូតរមអនម័យសប្មាប់កា នំចូលអងក  និងនំរចញអងក  
លជាគ្ជយ័  

 ជប្មុញរអាយអនរស្ចរចយនិងមាច ស់រ ប៉ាូលរ់អងក ស្ លមានស្តម(Seal) បស់សហព័នធ ១ល ើក   
 ស្ណនំសមាជិរ និងទសពែទាយ ល់ប្រុមហ  នស្ លមិនស្មនជាសមាជិរឲ្យរធែើអាជីវរមម

ប្បរបរោយតមាៃ ភាព រោយរត្តរលើស ខ្ភាព បស់អនររប្បើប្បាស់ជាចមបង 
៣ល ើក   

 រធែើកា ជាមួយបណ្្តប្រុមហ  នររលរៅសំខាន់ៗរ ើមបីតរពិន័យរលើរាល់សរមមភាពមិន
ស្រសបចាប់ទំាងអស់ 

មនិទានប់ានអនុវតត   

 ច ុះប្តួតពិនិតយ និងវាយតនមៃទីទា អងក រៅទូទំាងប្បរទស បានល្វើលៅភ្នាំលពញ   
 ទ្ល់ទិននន័យជាប្បចំ និងថ្មីបំទ តពីព័ត៌មានអំពីទីទា អងក រន ងស្រសុរ បានែត ់ប្រចាំ 

សបាត ហ៍្ 
  

 រធែើកា ស្រាវប្ជាវពីទីទា អងក រន ងស្រសុរ បានល្វើ ីតាាំង 
មយួចាំនួន 

  

III ង្ោលង្ៅ ៣ នន្សកម្មភាព 
១៩ ង្ោលបាំណង្យទុ្ធសាស្តសត១៩ (ង្រៀបចាំបង្ង្កើរស្បព័ន្ធ ន្ិង្ង្ហដ្ឋា រចនសម្ព័ន្ធសស្ាប់

ការស្បម្ូលទ្ិន្នន្័យោ៉ា ង្ង្ទ្ៀង្ទារ់) 
  

 បរងកើតប្បព័នធជាអចិនន្តន្យ៍ និងប្រុមកា ងា រ ើមបីប្បមូលទិននន័យ និងព័ត៌មានពីសមាជិរ រចួរា ់  
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 រ ៀបចំប្រុមកា ងា និងបណ្្តញរ ើមបីប្បមូលទិននន័យ និងព័ត៌មានពីប្រុមហ  នស្ លមិនស្មនជា
សមាជិរ 

រចួរា ់  

 រាងបណ្្តញ និងន គូ្ យ ទធាស្រស្រ ើមបីធាន ល់កា ស្ចរ សំ្លរនូវទិននន័យ និងព័ត៌មាន លៅែវះយនតការ   
២០ ង្ោលបាំណង្យទុ្ធសាស្តសត ២០ (វិភាគរួង្លខ និ្ង្សរង្សររបាយការណ៍តាម្លកេ

ណៈវិទ្ាសាស្តសត) 
  

 ទិញឬជួលរមមវធីិរ ើមបីទៃ រ និង ំរណើ  កា ទិននន័យរ ៀបចំប្រុមកា ងា រ ើមបីរទៃៀងតៃ ត់ និង
បញ្ចូ លទិននន័យរៅរន ង Database 

ែវះថវកិា    

 រ ៀបចំប្រុមកា ងា បរចចររទស ឬជួលអនរជំនញសប្មាប់រ ៀបចំម៉ាូស្ ល និងវភិាគ្ទិននន័យ ែវះថវកិា   
 រ ៀបចំ បាយកា ណ៍ោរ់ជូនថ្នន រ់ ឹរនំសហព័នធជាប្បចំ បានល្វើជាប្រចាំ   
 ទសពែទាយទិននន័យ ព័ត៌មាន និង បាយកា ណ៍ស្ លបានសិរា មនិទានសិ់កា   

២១ ង្ោលបាំណង្យទុ្ធសាស្តសត ២១ (ង្បាោះពុម្ភ ន្ិង្ផេពវផាយពីវិសយ័ស្សូវអង្ករតាម្រយៈ
ការង្ធវើគង្ស្ាង្ន្ិង្កម្មវិធីង្ផេង្ៗ) 

  

 គង្ស្ាង្ការគូសផផន្ទ្ីវាលផស្ស ន្ិង្ទ្ីតា ាំង្ង្រាង្ា៉ា សុនី្ ន្ិង្សហគម្ន្៍ គូ្សខែន ីលរាង
មា៉ា សីុន និងសហ្
គ្មនរ៍ចួរា ់ 

ខែន ី
វ 
ខប្ស 

 ប្បមូលព័ត៌មានអំពីទីតំាងររាងមា៉ាស ីនរិនស្រសូវ ឈ្មួញរណ្្តល សហគ្មន៍រសិរ រ ើមបីគូ្ស
ស្ទនទី 

លជាគ្ជយ័  

 ទលិតស្ទនទីវាលស្ស្រសរៅតាមប្បរភទស្រសូវទូទំាងប្បរទសរមព ជា មនិលពញល ញ   
 អន វត្គ្រប្មាងារលបងគូ្សស្ទនទី ំណំ្តស្រសូវ និងសហគ្មន៍រសិរ រៅរន ងរខ្ត្តាស្រវ និង

បណ្្តរខ្ត្រទសងៗរទៀត 
មនិលពញល ញ   

 ការស្បម្ូលផលស្សូវង្ធៀបន្ឹង្សម្រាភាពនន្ឡសម្ែួរ ន្ិង្ង្រាង្ា៉ា សុនី្កិន្ស្សូវផដល
ាន្ស្សាប់ 

  

 រ ៀបចំប្រុមកា ងា រ ើមបីប្បមូលទិននន័យអំពី កា ប្បមូលទិននទលស្រសូវតាមរស្នៃងនិងរពលរវលា 
តាមប្បរភទស្រសូវ  

រចួរា ់ ខតប្តូវល្វើ
រចចុរបននភាព 

  

 រ ៀបចំប្រុមកា ងា រ ើមបីរធែើបចច បបននភាពទិននន័យសមតថភាព សមៃួត និងមា៉ាស ីនរិនស្រសូវ
 បស់សមាជិរ 

រចួរា ់  

 រធែើកា ទសពែទាយពីទិននន័យអំពីប មិាណស្រសូវ និងសមតថភាពសមៃួត និងកា រិនស្រសូវរៅកាន់
សមាជិរ 

មនិទានល់ពញល ញ   

 
**សាំោល៖់ សង្ង្េបសកម្មភាពន្ិង្គង្ស្ាង្ននោទ្ិភាពស្រវូបន្ត៖ 
 

លរ សកម្មភាពន្ិង្គង្ស្ាង្ោទ្ិភាពនន សង្ស្ម្ចបាន្ 
(២០១៤-២០១៩) 

បន្ត 

១ បន្កា ប្ឹងតវា៉ារៅកាន់ត លាកា សហភាពអ៊ឺ ៉ា បរ ណីោរ់ពនធរលើអងក រមព ជា ោករ់តឹងរចួ   
២ បន្សហកា ជាមួយប្រសួងពាណិជារមមរលើកា អន វត្MoUជាមួយCOFCO MoU2018& 

2019 
  

៣ បន្សហកា និងច ុះបញ្ា ីមៃិុះអងគ រៅទីទា អន្ ជាតិជាង៥០ប្បរទស ចុះតាមWIPO   
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៤ បន្ពប្ងាងច ុះអន សា ណៈជាមួយCOFCOរលើរិចចសហកា ទសពែទាយនិងកា ពា មៃិុះអងគ  មនិទានប់ានចុះ   
៥ រ ៀបចំរមមវធីិមហាសននិបាតប្បចំឆ្ន ំ ៤ល ើក   
៦ រ ៀបចំរវទិកាស្រសូវអងក រមព ជាថ្នន រ់ជាតិ និងអន្ ជាតិ រ ៀងរាល់២ឆ្ន ំម្ង ៣ល ើក   
៧ ប្ររួតស្រសូវ-អងក ថ្នន រ់ជាតិប្បចំឆ្ន ំ ៦ល ើក   
៨  ឹរនំសមាជិរ និងនំយរអងក រៅប្បរួតពាន់ ងាែ ន់អងក លែបំទ តរលើពិភពរលារ និងចូល មួ

ពិព័ ណ៍និងចប់ន គូ្ពាណិជារមម 
៤ល ើក   

៩  បន្គ្រប្មាងកា បនស ទធនិងច ុះបញ្ា ីពូជស្រសូវស្សនប្រអូប និងស្រសូវតក   ួំលមិនប្បកាន់ 
  ូវ សហកា ជាមួយCARDI &CAVAC 

សលប្មចពូជខសន   

១០ រ ៀបចំច ុះMoUជាមួយប្រសួងប ាិថ នរ ើងវញិ រ ើមបីបន្ស ពលភាព MoUចស់៣ឆ្ន ាំ   
១១ បន្សហកា ជាមួយអគ្គនយរោា នរសិរមមរ ើមបីសប្មបសប្មួលជាមួយសមតថរិចចចិន រ ើមបី

វាយតនមៃររាងមា៉ាស ីនរលើរទី២ 
ល ើក ី១ បាន២៦
លរាងមា៉ា សីុន 

  

១២ បន្ចូល មួទ្ល់ធាត ចូលសប្មាប់ររលនរោបាយស្រសូវអងក ថ្មី បស់រាជ ោា ភិបាល បានប្រជុាំ២ល ើក   
១៣ ជប្មុញកា អន វត្រលើគ្រប្មាងឃ្ៃ ំងនិង សមៃួត MoCចុះMoU   
១៤ ជប្មុញកា ទ្ល់រមចីឥណទាន ោា ភិបាលតាម យៈRDB ៨០លានែុលាល    
១៥ បន្ពប្ងឹងប្រុមកា ងា ថ្នន រ់រខ្ត្ និងតំបន់ទំាង៥ សលប្មច៤តាំរន ់   
១៦ សរមមភាពននស្ លរៅសល់ ូចមានស្ចងរន ងស្ទនកា ៥ឆ្ន ំ សលប្មច៨០%   
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Statistics of Cambodia Rice Export Over 10 Years and Half

Shares of Cambodia Rice Export by Types

5  ទិននាន័យសខំាន់ៗ

5.1  ទិននាន័យ-ស្ថតិិ (តម្លៃអង្ករFOB និងការនាលំចញអង្ករ២០១០-២០១៩ និងតម្លៃបសរូវ)  



71

Trends of Cambodia Rice Export by Types

Designation of Rice Export over last 4 years
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Cambodia Rice (FOB) Price in 2017

Cambodia Rice (FOB) Price in 2018
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5.2  ដផនទីតំ្រន់ លរាងមា៉ា សុនី និងសហគ្ន៍
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5.3  កប្ងរ្ូរភាពលផ្សងៗ  

75

រ ួ្ គានា អនាគតដត្ួយ



365 Moving Co.,Ltd
7NG Union Rice Co.,Ltd
AGRIBUDDY Co.,Ltd 
Amru Rice (Cambodia) Co., Ltd
Amtak Thebtey Angricultural Cooporation 
Angkor Kasekam Roong Roeung Co.,Ltd
ANZ Royal Bank (Cambodia)., Ltd
Apsara Rice (Cambodia) Co.,Ltd
AQIP SEED Co.,Ltd
ASIA COMMERCE VERTS (CAMBODIA) CO.,LTD
Asia Diamond Rice Import Export Co., Ltd
Baitang (Kampuchea) Plc.
Battambang Rice Investment Co.,Ltd
Bayon Cereal Co.,Ltd
Boost Riche(Cambodia)Co.,Ltd
Boromey Vuthy Rice Miller
Bou Sokha Rice Mill
Bou Sokkhai Rice Mill
Bred Bank (Cambodia) PLC
Brightway Group Co.,Ltd
Buhler (CAMBODIA) Co.,Ltd
Bun Hor Rice Mill
Bureau Veritas (Cambodia) Limited
CAM MJ AGRICULTURAL PARK Co.,Ltd 
CAMBODIA LI SHINE INTERNATIONAL TRADE
Cambodian Federation Association of Rice Producer
Cambodian Organic Farm Enterprise (C.O.F.E) Co.,Ltd 
Capital Food Investment Import Export Co.,Ltd
CaviFoods Company Co.,Ltd
CCIC (Cambodia)
Champa Preyphdoa Agricultural Cooperative( CPAC)
Chamroeun Chey Agriculture Community
Chamroeun Meanchey Agricultural Cooperative 
Chamroeun Phal Rang Kesey Angricultural Cooporation 
Chan Kok Lun rice Mill
Chang Korn Meng Rice Mill 
Chao Lor Suong Rice Mill
Chao Seav Rice Mill
Chea Hap Rice Mill
Cheav Khouy Rice Mill
Cherng Koun Chorkchey Angricultural Cooporation 
Chheang Heng Rice Mill
Chheung Bun Ham Rice Mill
Chhith Bounthan Rice Mill
Chhnal Morn Samki Rongroeun Angricultural Cooporation 
Chhorng Din Rice Mill
Chhueng Born Rice Mill
Chhun Thom Rice Mill
Chhuon Vorn Rice Mill
CHIEF (Cambodia) Specialized Bank Plc
Chin Van Rice Mill
Chouk Tep Rice Mill
Chrou  Thol Rice Mill
Chum Lay Rice Mill
Chuoy Sam Rice Mill
ChyKraeng Sammky Agriculture Development Community
City Rice Import Export Co.,Ltd
CK Rice Trading Co., Ltd
CMA CGM Cambodia Co.,Ltd
Control Union (Cambodia) Co.,Ltd
Cool Transportation & Logistic Co.,Ltd
Crystal Rice (Kampuchea) Co., Ltd
CWT Commodities (Cambodia) Co.,Ltd
Domnak Teuk Group Co., Ltd
Dy Chhay Rice Mill
Eang Heang Import Export Co., Ltd
Ear Chhaiy Yin Rice Mill
Eath LeangKheng Rice Mill
Eath Leangseng Rice Mill
E-Freight Solution Inc
Eng Dypo Aphivath Co.,Ltd
Eng Hok Rice Mill
Eng Sorng Rice Mill
Eng Sour Rice Mill
Eng Van Mao Rice Mill
Export Trading Commodities (Cambodia) Limited
Fang Ly Rice Mill
Fang Vun Rice Mill
Fang Vy Rice Mill
Farmer and Natural Networking Association
Farmer and Natural Networking Federation
Fed Rcie Battambang Ltd
Federation of Associations For Small and Medium Enterpaises of Cambodia
First Packaging Partner Co., Ltd
Global Ecological Rice (Cambodia) Co.,Ltd
Golden Daun Keo Rice Mill Co.,Ltd
Golden Rice (Cambodia) Co.,Ltd
Golden Star Rice Mill and Import Export Co.,Ltd  (Pkay Meas Rice Mill)
Great & Grain Garment Asia Pacific( Cambodia) Co.,Ltd
Green Rice Agriculture Development 
Green Trade Company
Guohong (Cambodia) Industry Co.,Ltd
Hang Pi Phally Sokha Rice Mill
Hay Chuong Rice Mill
Heng Heang Rice Mill
Heng Horm Rice Mill
Heng Huch Rice Mill
Heng Lay Rice Mill
Heng Seang Hak Rice Mill
Herba (Cambodia) Co.,Ltd

High Level Logistics (Cambodia) C.,Ltd 
Hoeng Siva Rice Mill
Hong Ly Rice Mill
Hout Chheng  Ngoun Rrice Mill
HS Rice Co.,Ltd
Hung Hiep (Cambodia) Co.,Ltd
Huong Leng Rice Mill
Huong Long Rice Mill
Huot Ching Rice Mill
Huy Eang Rice Mill
Idemitsu Saison Microfinance (Cambodia) Plc
Im Eangkry Co.,LTD
Indochina Rice Mill Limited
International Rice Trading (Cambodia)Co.,LTD
Jasmine Rice  Mill Factory Co., Ltd
Jing Mi Rice Mill Co.,Ltd
Ka Vannara Rice Mill
Kakoh Agriculture Cooperative (KKAC)
Kampeng Soksen Sambo Agricultural Cooperative 
Kampongthom Rice Mill Limited
Kao My Rice Mill
Kao Nget Rice Mill
Kasikor Samki Rongroeung Agricultural Cooperative 
“Keat Sothea Rice Mill
Keopor Samki Chamroeu Phal Agricultural Cooperative 
Khean Kav Rice Mill
Kheng  Hout Rice Mill
Khieu Techsreang Rice Mill
Khiev Khea Rice Mill
Khiev Khean Rice Mill
Khmer Foods Group Co., Ltd
Khum Wat Tamem Angricultural Cooporation
Khun Nguon Rice Export Co.,Ltd
Khuth Thanh Rice Mill
Khy Thay Corperation Co., Ltd
Kim Se Rice Mill 
Kim Sun Rice Mill 
Kim Ty Rice Mill
Klakrahoem Meanchey Agricultural Cooperative 
Kol Veasna Investment Co.,Ltd
Kong Hour Rice Mill import export Co., Ltd
Kor 1 (Hort Ngun Hong) Rice Mill
Kors krlor Pheakdey reaksmey Rongroeun Angricultural Cooporation 
Krabao Promtep Agriculture Development Community
Laov Fak Rice Mill
LBN Angkar (Kampuchea) Co.,Ltd
Lerk Kompos Kasikor Agricultural Cooperative
Ley Chhinh Rice Mill
Lim Chhunly Rice Mill
Lim Heng Leap Trading Co.,Ltd
Lim Kheang  Hout Import Eport Co.,Ltd
Loeung Chhoy Rice Mill
Long Chhengmeng Rice Mill
Lor Eak  Heng Sek Meas Rice Co.,Ltd
Loran Group (Plc)
Loun Cheng Leang Rice Mill
Luon Kun Rice Mill
Ly Chhean Rice Mill
Mao Kuch Rice Mill
Mao Siphorn Rice Mill
Meas Chheng Rice Mill
Meas Sor (Kampuchea) Co.,Ltd
Mei Jing Rice (Cambodia) Co.,Ltd
Mekong Agro (KH) Industries Limited
Mekong Oryza Trading Co.,Ltd
Men Sarun Import Export & Construction Co.,Ltd
Milin Rice (Cambodia) Import Export Co.,Ltd
Mom Sophal Rice Mill
Mongkol Phum SalaTrav Angricultural Cooporation 
Muoy Leang  Rice Mill
Neng Po Rice Mill
Ngauv Huong Rice Mill
Ngeap Chiv Rice Mill
Ngin Beang Rice Mill
Ngov Meng Rice Mill
Nguon Hong Rice Mill
Nhek Sarith Rice Mill
Nikoline Investment Co.,Ltd
Norm Srim Rice Mill
Noyakong Group Co., Ltd
Om Seth Than Rice Mill
OMIC (Cambodia) Ltd
Palm Rice Co.,Ltd
Pen Narom Rice Mill
Pheak Chhuoy Rice Mill
Phnom Bayang Agricultural Cooperative (PBAC) 
Phou Poy Develpment Import Export Co.,Ltd
Phour Kok Ky Rice Mill
Phouv Thouv Rice Mill
Phrahpos Ponleu Thmey Agricultural Cooperative 
Phum Yerng Agriculture Development Community
Pidor Ta Ung Agriculture Development Community
Pisda Aphivath Co.,Ltd 
Pomleu Samki Angricultural Cooporation
Pon Loeu Kasekor Agricutural Cooperative
Ponleu Beng Krapom Chhouk Agricultural Cooperative 
Ponleu Thmey Phaong Agricultural Cooperative 
Ponlok Thmey Angricultural Cooporation 
Por Samroung Angrilcultural Cooporation 
Pov Kea Import Eport Co.,Ltd

Pracheachun Prey Romdeng Agricultural Cooperative(P-
PRAC)
Prasat Soksenchey Agricultural Cooperative (PAKC)
Preah Sihanouk Agriculture Development community
Prey Yuthka Agricultural Cooperative (PYTAC) 
Primalis Corporation Co.,Ltd 
R.L Co.,Ltd
Ram Sar Steung Traeng Rice  Development 
Reak Chamroeun Agriculture Development Community
Reaksmey Dombok Khpos Meanchey 
Reaksmey Prey Pnhors Angricultural Cooporation 
Roluos Meanchey Raksmey Satrey Angkor Agricultural 
Cooperative 
Roluos Meas Agricultural Cooperative(RLMAC)
Romdoul Seryreang tareach Angricultural Cooporation 
Ros Hour Rice Mill
Royal Rallway Co.,Ltd
Ruos Neng Rice Mill
SAMBATHVATHANAK C.,Ltd 
Samki Amtak Angricultural Cooporation 
Samor Leu Agricultural Cooperative (SALAC)
Samply Angkor Reangsei Agricultural Cooperative 
(RLMAG)
Sann & Khan Rice Mill
Sann Ty Rice Mill
Sao Hak Se Rice Mill
Sary KuntheaInternational trading Co.,Ltd
Satrey Haong Samnam Agriculture Development Com-
munity
Scafco Corporation (DBA Scafco Grain Systems Company)
Se Chamroeun Rice Mill
Se Khun Rice Mill
Sen Rith Rice Mill
Seng Bunsor Rice Mill
Senh Chhinh Rice Mill
SGS (Cambodia) Limited
Siev Heng Rice Mill
Siev Lay Rice Mill
Signatures of Asia Co.,Ltd
Smach Kompong Ror Agriculture Development Com-
munity
Sok Keo Import Export Co.,Ltd
Soma Trading Co., Ltd
Sombo Meanchey Agriculture Community
Sombo Rice Co.,Ltd
Song Heng Rice Mill
Sor Kimsuong Rice Mill
Speed Logistics & Transportation Co.,Ltd
Sramor Sreboeng Agricultural Cooperative (SSAC)
SSCORP (Cambodia) Ltd
Suon Sophal Rice Mill
Suy Vanni Rice Mill
Svay Meanhey Satrey Sammaky Community
T.M.K Investment Co.,Ltd
T.O.T  (Trust Our Trade) Co.,LTD
Ta Kol Yiv Pov Rice Mill
Taing Cheng  Rice Mill
Takbey Lay Kongveng Rice Mill
Tangkrsao Kasikor Chok Chey Agricultural Cooperative 
Teav  Heu Rice Mill
Teav Eang Rice Mill
Tech Soon Agro- Industry Co.,Ltd
Teng Lay Import Export and Transportation Co.,Ltd
Thean Kong IMPEX
Thmor Korl Rice Import Export Co.,Ltd
Thol Sam At Rice Mill
Thorn Chea Rice Mill
Tong Pheap Rice Mill
Tong Pheap Rice Mill
Touch Sarom Rice Mill
Trapaing Russey Agriculture Development Community
Tuol Prasvihear Agricultural Cooperative (TPVAC)
TUV Rheinland (Cambodia) Co.,Ltd
Ty Chay Rice Mill
Udom Sorya Agricultural Community
Ung Simon Rice Mill
UNI – Natural Co.,Ltd
Vann Linh Vou Rice Mill
Vibol Dara Rice Mill
Vinh Cheang Medium Enterprise of Rice Mill
Vong Bun Heng Import Export Co., Ltd
Vong Sambath  Rice Co.,Ltd 
W.K.R. Trading Co., Ltd
Wat Kor Chamroeun Phal Angricultural Cooporation 
White Gold Import Export Co., Ltd
Xiang Shan Rice (Cambodia) Co.,Ltd
Ya Rina Rice Mill 
Yam Bunsong Rice Mill
Yam Chanray Rice Mill
Yam Kinh Rice Mill
Yam Sann Rice Mill
Yamloeung Rice Mill 
Yeung Shi Group Co., Ltd
Yin Khuong Rice Mill
Yin Mann Rice Mill
Yin Pou Rice Mill
You Khim Rice Mill
See more at: www.crf.org.kh
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