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អាំពីឯកសារចនោះ 
 
ការចកីនច ីងប្ ក់េាំណូ្ល្ និងជីវភាពប្រជាជនថ្នន ក់កណាត ល្ នចដី្រតួនេីយ៉ាងសាំខាន់ចៅកនុងតប្មូ្វការផ្ដ្ល្មិ្នចេោះ
រងីសងួតររស់ប្រចេសេិននូវផ្លែច ីប្សសផ់្ដ្ល្ោាំកនុងប្សកុ និងនាំេូល្ផ្ដ្ល្មានគុ្ណ្ភាពខពស់។ ចយាងតាម្ សថិតិលែូវការ 
ប្ ក់ នួល្ររស់ប្រជាជនចៅេីប្កុងប្រចាាំឆ្ន ាំចៅប្រចេសេិនជាម្ធ្យម្ នចកីនច ីង១៦៥% េចនែ ោះឆ្ន ាំ២០០៩ ដ្ល្់ 
២០១៨ ពីប្រមាណ្ ៣២២៤៤ យន់ (៤៥៦៩ $) ចៅ ៨២៤៦១ យន់ (១១៦៨៤ $)។ កនុងរយៈចពល្ដូ្េគាន  តនម្ែនន
ការនាំេូល្ផ្លែច ីប្សសរ់រសេិ់ន នចកីនច ីងជាង ៤៨៧% ពីចប្កាម្១,២ពាន់លានដុ្លាែ រដ្ល្់ជាង ៦,៩ ពាន់លាន
ដុ្លាែ រ។ រោា ភិ្ ល្េិន នសប្ម្រសប្មួ្ល្ការរកីេចប្មី្នយ៉ាងឆ្រ់រហស័កនុងការនាំេូល្ទាាំងចនោះតាម្រយៈការពប្ងីក
េាំនក់េាំនងពាណិ្ជជកម្មជាមួ្យរណាត ប្រចេសនាំចេញផ្លែច ីរមួ្មានតាម្រយៈ ការរចងាីតកិេចប្ពម្ចប្ពៀងពាណិ្ជជកម្មចសរ ី
និងការរចងាីនជាល្ាំោរ់នូវេាំនួនផ្លែច ីប្សសផ់្ដ្ល្អនុញ្ា តឱ្យនាំេូល្ម្កប្រចេសេិន ន។ ចៅឆ្ន ាំ២០១៨ ប្រចេសេិន
នាំេូល្ជិត ១១០០០ ចតានននផ្លែចេកផ្ដ្ល្មានតនម្ែប្រមាណ្ជាង ២០លានដុ្លាែ រអាចម្រកិប្រចេស និងតាំរន់េាំនួន៩ 
ផ្ដ្ល្តាំណាងឲ្យការចកីនច ីង ១១៣% ននររមិាណ្នាំេូល្ រុ៉ផ្នតចសមីប្តឹម្ផ្ត ៨,១% ននតនម្ែចកីនច ីងចរីចធ្ៀរនឹងឆ្ន ាំ
២០១៧1។ ចៅផ្ខសីហាឆ្ន ាំ ២០១៨ រោា ភិ្ ល្ននសារធារណ្រដ្ាប្រជាមានិតេិន និងប្ពោះរាជាណាេប្កកម្ពុជា នេុោះ
ហតថចល្ខាពិធី្សារមួ្យសតីអាំពីតប្មូ្វការភូ្តគាម្អនម័្យសប្មារ់ការនាំចេញចេកពីប្រចេសកម្ពុជាចៅកាន់ប្រចេសេិន។ 
កិេចប្ពម្ចប្ពៀងចនោះប្តួសប្តាយលែូវសប្មារ់លល្តិករ និងអនកនាំចេញចេកររស់កម្ពុជាសប្មារ់ការនាំចេញចៅកាន់ប្រចេស
េិន2។ 
 
គ្ចប្មាង “គាាំប្េកិេចសហប្រតិរតតិការចសដ្ាកិេចថ្នន ក់តាំរន់ចៅអាសុី (SRECA)” លតួេចលតីម្ចោយប្កសួងសហព័នធសប្មារ់
សហប្រតិរតតិការ និងអភិ្វឌ្ឍន៍ចសដ្ាកិេច (BMZ) និងអនុវតតចោយ Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ចធ្វីការជាមួ្យរោា ភិ្ ល្កម្ពុជា ឡាវ មុ៉្ងចហាគ ល្ី េិន និងចវៀតណាម្កនុងរររិេនន
យនតការសហប្រតិរតតិការអនុតាំរន់ដូ្េជា គ្ាំនិតលតួេចលតីម្Greater Tumen (GTI) ចៅអាសុីខាងចកីត ឬតាំរន់ពាណិ្ជជកម្ម
ចសរអីាសា៊ា ន-េិនចៅតាំរន់អាសា៊ា ន។ ចែែីយតរចៅនឹងតប្មូ្វការររសស់ហប្គាសកម្ពុជា GIZ  នសហការជាមួ្យ          
អគ្គនយកោា នកសិកម្មននប្កសួងកសិកម្ម រុកាា ប្រមាញ់ និងចនសាេ កនុងការលតល្់ចសៀវចៅផ្ណ្នាំសតពីីការនាំចេញផ្លែចេក
ចៅកាន់ប្រចេសេិន ចដី្ម្បីជួយសប្មួ្ល្ដ្ល្់ការសប្ម្រសប្មួ្ល្ពាណិ្ជជកម្មរវាងប្រចេសទាាំងពីរជាពិចសសសប្មារ់អនកនាំ
ចេញ។ 
 
ចសៀវចៅផ្ណ្នាំសតពីីការនាំចេញចេកចៅកាន់ប្រចេសេិនចនោះ គឺ្ជាចគាល្ការណ៍្ផ្ណ្នាំល្ម្អិតសប្មារ់សហប្គាសឯកជន
ចៅកម្ពុជាផ្ដ្ល្មានរាំណ្ងនាំចេញលល្តិលល្ររសពួ់កចគ្ចៅកាន់ប្រចេសេិន។ 
 

 

 
1 Tropical Fresh Fruit Exporter’s Guide to China, March 2020, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 

Support of Regional Economic Cooperation in Asia (SRECA), Cambodia 
2 China-Cambodia Protocol on Phytosanitary Requirements for the export of fresh Banana from Cambodia to China 
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1 េិដ្ាភាពរមួ្ននការនាំចេញផ្លែចេកចៅកាន់ប្រចេសេិន 

1.1 ការផ្ណ្នាំអាំពីេីលារផ្លែច ីររស់ប្រចេសេិន 
 
ប្រចេសេិនជាប្រចេសផ្ដ្ល្លល្ិត នាំេូល្ និងររចិភាគ្ផ្លែច ីប្សស់ធ្ាំជាងចគ្ចៅចល្ីពិភ្ពចលាក។ កាំចណី្នចសដ្ាកិេច 
ឆ្រ់រហ័ស និងប្ ក់ផ្ខជាម្ធ្យម្ប្រចាាំឆ្ន ាំចៅតាំរន់េីប្កុងចៅប្រចេសេិន នចកីនច ងីយ៉ាងគ្ាំហុកពីប្រមាណ្៤៥០០ 
ដុ្លាែ រអាចម្រកិចៅឆ្ន ាំ ២០០៩ ចៅចប្េីនជាង ១១០០០ ចៅឆ្ន ាំ ២០១៨3។ អនកចប្រីប្ ស់/អនកររចិភាគ្ចៅប្រចេសេិនមាន
ល្េធភាពេាំណាយចប្េីនជាងមុ្ន និងចារ់ចលតីម្ចារ់អារម្មណ៍្អាំពីរញ្ា សុខភាព។ ការល្ក់ផ្លែច ីប្សស ់នកាែយជា
េាំណុ្េចតត តដ៏្សាំខាន់ចៅតាម្រណាត េីលារននចៅប្រចេសេិន។ តនម្ែននការនាំេូល្ផ្លែច ីប្សស ់នចកីនច ីងពីចប្កាម្ 
១២០០លានដុ្លាែ រអាចម្រកិចៅឆ្ន ាំ ២០០៩ ចៅចល្ីសពី ៦៩០០លានដុ្លាែ រអាចម្រកិចៅឆ្ន ាំ២០១៨ ផ្ដ្ល្កនុងចនោះមាន
ផ្លែច ីជាង២០០ប្រចភ្េម្កពីប្រចេសេាំនួន ២៤ ផ្ដ្ល្អនុញ្ា តឲ្យនាំេូល្ចៅឆ្ន ាំ ២០១៩។ ចទាោះរីជាប្រចេសេិនជា
ប្រចេសលល្ិតដ្ាំណាាំចេកធ្ាំជាងចគ្េី ២ ចល្ីពិភ្ពចលាក ប្រចេសមួ្យចនោះក៏សថតិកនុងរណាត ប្រចេសផ្ដ្ល្នាំេូល្ចេកចប្េីន
ជាងចគ្លងផ្ដ្រ។  កនុងឆ្ន ាំ២០១៨ ប្រចេសេិន ននាំេូល្ចេកេាំនួនជាង ១,៥ លានចតានផ្ដ្ល្ចសមីនឹងតនម្ែជិត ៨៩៧
លានដុ្លាែ រអាចម្រកិពីប្រចេសេាំនួន១២ចលសងគាន ។ ប្រចេសហវីល្ីពីនជាអនកលគត់លគង់ចេកនាំមុ្ខចគ្ចៅកាន់ប្រចេសេិនជា
មួ្យនឹងររមិាណ្លគត់លគង់ប្រមាណ្ជាង១លានចតានចៅឆ្ន ាំ ២០១៨ ផ្ដ្ល្ចសមីនឹងតនម្ែជាង៦០០លានដុ្លាែ រអាចម្រកិ។    
តួចល្ខចនោះចសមីនឹងររមិាណ្ប្រមាណ្ ២ភាគ្រីននររមិាណ្នាំេូល្សរុរររស់េិនចោយគិ្តទាាំងររមិាណ្ និងតនម្ែ។ 
ប្រចេសចលសងចេៀតដូ្េជា ចអកាវ ឌ័្រ ចវៀតណាម្ មី្យ៉ាន់ម៉ា និងនថ សថិតកនុងេាំចណាម្ប្រចេសនាំមុ្ខទាាំង៥ ផ្ដ្ល្លគត់លគង់
ចេកចៅឲ្យប្រចេសេិន។ អនកលគត់លគង់ចេកធ្ាំៗចៅឲ្យប្រចេសេិនចលសងចេៀតចៅឆ្ន ាំ ២០១៨ មានដូ្េជាប្រចេសឥណ្ឌូ ចនសុី 
(៩,៨លានដុ្លាែ រអាចម្រកិ) និងកូសាត  រកីា (៤,៦ លានដុ្លាែ រអាចម្រកិ)4។ 
 

1.2 ចគាល្រាំណ្ងររស់រាជរោា ភ្ិ ល្កម្ពុជាកនុងការចល្កីសទួយការនាំចេញផ្លែច ីចៅប្រចេសេិន 
 
ប្រចេសកម្ពុជាជាេីលារដ៏្ទាក់ទាញសប្មារ់វនិិចយាគិ្នររចេស ជាពិចសសពីប្រចេសេិនចោយសារេីតាាំង ភូ្មិ្សាស្តសត និង
ចគាល្និចយា យនិងររយិាកាសវនិិចយាគ្ផ្ដ្ល្អាំចណាយលល្។ េនទឹម្នឹងចនោះផ្ដ្រ កម្ពុជាប្តូវផ្តទាញយកលល្ប្រចយាជន៏
ឲ្យអស់ពីល្េធភាពពីឱ្កាសេីលារចនោះ និងសវោះផ្សវងពប្ងីកររមិាណ្នាំចេញលល្តិលល្កសិកម្មចដី្ម្បជួីយរចងាីនកាំចណី្ន
ចសដ្ាកិេចកនុងប្រចេស។ រាជរោា ភិ្ ល្ននប្ពោះរាជាណាេប្កកម្ពុជាចារ់អារម្មណ៍្យ៉ាងខាែ ាំងកនុងការគាាំប្េអនកលល្ិត និងនាំ
ចេញផ្លែច ីេីកាន់េីលារអនតរជាតិកនុងចគាល្រាំណ្ងរចងាីនររមិាណ្ននការនាំចេញផ្លែច ី ចោយមានប្រចេសេិនជាេី
លារេាំរងសប្មារ់ការនាំចេញផ្លែចេកររស់ប្រចេសកម្ពុជា។ ចសេកតីសចងារអាំពីភាន ក់ង្ករសាំខាន់ៗររស់រោា ភិ្ ល្កម្ពុជា 
នដ្គូ្អភិ្វឌ្ឍន៍ និងអនកពាក់ព័នធចលសងៗចេៀតសប្មារ់ការនាំចេញផ្លែច ីប្តូវ នរញ្ចូល្កនុងឧរសម្ព័នធេី ៤ននឯកសារចនោះ។ 
   

 
3 Markets for Cambodian Crops with Promising Prospects, Bastiaan Bijl Consultancy GMBH, on behalf of CAVAC, May 2020  
4 Tropical Fresh Fruit Exporter’s Guide to China, March 2020, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 

Support of Regional Economic Cooperation in Asia (SRECA), Cambodia 
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រាជរោា ភិ្ ល្ននប្ពោះរាជាណាេប្កកម្ពុជា នផ្េងចគាល្នចយា យ និងរេរបញ្ាតតិជាចប្េីនសប្មារ់ការអភិ្វឌ្ឍន៍វសិយ័
កសិកម្ម និងការនាំចេញលល្ិតកសិកម្មជាក់លាក់។ យុេធសាស្តសតេតុចកាណ្ដ្ាំណាក់កាល្េី ៤ និងផ្លនការយុេធសាស្តសត
អភិ្វឌ្ឍថ្នន ក់ជាតិ ២០១៩-២០២៣ ជាចគាល្នចយា យរមួ្រញ្ចូល្ថ្នន ក់ជាតិពីរផ្ដ្ល្ល្ាំអិតអាំពីចគាល្ចៅកនុងការពប្ងឹក
ការអភិ្វឌ្ឍន៍នូវប្គ្រ់អនុវសិ័យកសកិម្មតាម្រយៈការរចងាីនលល្ិតភាព ការចធ្វីេាំចនីរកម្ម និងពាណិ្ជជកម្ម។ ការអភិ្វឌ្ឍន៍     
វសិ័យកសិកម្មចៅកនុងប្រចេសកម្ពុជាប្តូវ នគូ្សរញ្ជ ក់ចៅកនុង ផ្លនការយេុធសាស្តសតវសិយ័កសិកម្ម ២០១៩-២០២៣ 
និងផ្លនការចម្សប្មារ់វសិ័យកសិកម្ម ២០៣០ ផ្ដ្ល្មានរាំណ្ងចល្កីកម្ពស់ការប្រកួតប្រផ្ជង កាំចណី្នប្រករចោយ      
ររយិារ័នន និងវសិ័យកសិកម្មេាំចនីរប្រករចោយេីរភាព និងភាពរត់ផ្រន5។ 
 
ជាពិចសស ចៅកនុងអនុវសិ័យដ្ាំណាាំ ផ្លនការចម្សប្មារ់លល្តិកម្មដ្ាំណាាំឆ្ន ាំ២០១៦-២០៣០ ប្រចមី្ល្ចមី្ល្កម្ពជុាជា 
“ប្រភ្ពផ្ដ្ល្អាេេុកេិតត នសប្មារ់លល្តិដ្ាំណាាំផ្ដ្ល្មានគុ្ណ្ភាពខពស់ សុវតថិភាព និងមានការប្រកួតប្រផ្ជងចៅកនងុ
ចសដ្ាកិេចសកល្ចលាក េនទឹម្នឹងការអាេធាន ននូវររមិាណ្ប្គ្រ់ប្គាន់ននអាហារផ្ដ្ល្មានសវុតថិភាពចដី្ម្បីរាំចពញនូវ
សុវតថិភាពេាំណី្អាហារ និងអាហារូរតថម្ននប្រជាជនខែួនប្រករចោយេីរភាព និងរត់ផ្រនតាម្ល្កាខណ្ឌ អាកាសធាតុ”។ 
ចៅចប្កាម្ផ្លនការចគាល្ចនោះ ដ្ាំណាាំសកាត នុពល្េាំនួន ៨ និងផ្ខសប្េវ៉ាក់លល្ិតកម្មររស់ដ្ាំណាាំទាាំងចនោះប្តូវ នកាំណ្ត់
សប្មារ់ការរញ្ជ ក់រផ្នថម្ចៅចល្ីចគាល្នចយា យសប្មារ់ការចធ្វីអនតរាគ្ម្ន៍។ 
 
ចោយេេួល្សាគ ល្់អាំពីភាពសាំខាន់ររស់អនុវសិ័យសាកវរបកម្ម និងមានការតាាំងេិតតកនុងការចល្ីកកម្ពស់អនុ-វសិយ័ចនោះ 
រាជរោា ភិ្ ល្កាំពុងរចងាីតនូវ យុេធសាស្តសតសាកវរបកម្ម ផ្ដ្ល្មាន៨សមាសភាគ្េូល្រួម្ផ្ដ្ល្រួម្មាន ការប្សាវប្ជាវនិង
អភិ្វឌ្ឍ ការចធ្វីឲ្យប្រចសីរច ីងនូវលល្តិកម្មនិងលល្ិតភាព ការប្គ្រ់ប្គ្ងចប្កាយប្រមូ្ល្លល្ េីលារនិងការនាំចេញ          
ការផ្កនេននិងរផ្នថម្តនម្ែ ការអភិ្វឌ្ឍន៍ធ្នធានម្នុសស ប្កុម្អនកលល្ិតនិងអនកចប្រីប្ ស់/អនកររចិភាគ្ និងការសហការណ៍្
និងេងរណាត ញជាមួ្យសាថ រ័នពាក់ព័នធដ្នេចេៀត។ 
 
ចៅកប្មិ្តលល្ិតកម្ម េារ់សហគ្ម្ន៍កសិកម្ម និងអនុប្កិតចល្ីកសកិម្មកិេចសនា មានរាំណ្ង ”ពប្ងឹងការេេួល្ខុសប្តូវ 
និងកសាងេាំនុកេិតត” រវាងកសិករ និងអនកេិញផ្លអកចៅចល្ីចគាល្ការណ៍្ “សម្ភាព និងភាពយុតតិធ្ម៌្”។ ការអនុវតតន៍
កសិកម្មកិេចសនាគឺ្ ចដី្ម្បីធានតនម្ែ គុ្ណ្ភាព និងររមិាណ្ននការលគត់លគង់លល្ិតលល្កសកិម្ម ចហីយ ”រចងាីនការេិញ   
ការផ្កនេន និងការនាំចេញលល្ិតលល្កសិកម្ម”។ ចៅចប្កាម្អនុប្កិតចនោះ កសិករចធ្វីការតទ ល្់ជាមួ្យអនកេិញចប្កាម្ការ
សប្ម្រសប្មួ្ល្ររសប់្កសងួកសិកម្ម រុកាា ប្រមាញ់ និងចនសាេ។ រផ្នថម្ពីចល្ីចនោះចេៀត ប្រកាសសតអីាំពីការអនុវតតន៍កសកិម្ម
ល្អ ក៏ប្តូវេងប្កងផ្លអកចៅចល្ីរេោា នការអនុវតតន៍កសកិម្មល្អររសរ់ណាត ប្រចេសកនុងតាំរន់អាសុអីាចគ្នយ៍ផ្ដ្ល្ចេញជា
វញិ្ា រនរប្តរញ្ជ ក់គុ្ណ្ភាពរផ្នែ ផ្លែច ី និងកសិោា នទាាំងឡាយ។ ម្កដ្ល្់សពវនថង ចៅប្រចេសកម្ពុជាមានកសោិា ន
ប្រមាណ្ជា៥០ ផ្ដ្ល្េេួល្ នវញិ្ា រនរប្តផ្ដ្ល្ភាគ្ចប្េីនជាកសោិា នោាំដុ្ោះផ្លែច ី។ ចគាល្នចយា យលសពវលាយ
កសិកម្ម  ផ្ដ្ល្ នអនុវតតតាាំងពីឆ្ន ាំ ២០១៥ មានរាំណ្ងគាាំប្េកសិករចដី្ម្បីេេួល្ ននូវេាំចណ្ោះដឹ្ង ជាំនញ ព័ត៌មាន 
និងរចេចកវេិាកាន់ផ្តេូល្ាំេូលាយចដី្ម្បីពប្ងឹងលល្ិតភាពកសិកម្ម ពិពិធ្កម្ម និងពាណិ្ជជកម្ម។ 
 

 
5 Source: GIZ; Mapping Actors in Trade/Export of Agriculture Produce in Cambodia, 31 July 2020, BDTrus consultancy 
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ពិធី្សារេិន-កម្ពុជាចៅចល្លី្កាខណ្ឌ តប្មូ្វភូ្តគាម្អនម័្យសប្មារ់ ការនាំចេញចេកប្សស់ពីកម្ពុជាចៅកាន់ប្រចេសេិន
ជាឧទាហរណ៍្ដ៏្ល្អមួ្យផ្ដ្ល្រង្កាញអាំពីវធីិ្ផ្ដ្ល្រោា ភិ្ ល្ នសប្ម្រសប្មួ្ល្ និងគាាំប្េអនកោាំដុ្ោះនិងអនកនាំចេញចៅ
កាន់េីលារប្រចេសេិន។ 
 

1.3 លល្ិតកម្មចេកចៅប្រចេសកម្ពុជា 
 
ចេកមានច ម្ ោះវេិាសាស្តសតចៅថ្ន Musa supientum  ) ចេកអាំរូងចល្ឿង)។ ប្រជាកសិករកម្ពុជាមានេមាែ រ់ោាំដុ្ោះប្រចភ្េ
ចេកចលសងៗគាន ចៅកនុងដី្ភូ្មិ្ររស់ពួកគាត់។ ចេកពងមាន់ (Musa Aromatica) ជាចេកផ្ដ្ល្ចគ្និយម្ររចិភាគ្ និង        
ចប្រីប្ ស់ចោយប្រជាជនកម្ពុជា6។  េាំផ្ណ្កចេកណាាំវ៉ាប្តូវ នោាំដុ្ោះប្គ្រ់េីកផ្នែងចោយកសិករ។ ប្រចភ្េចេកមួ្យចេៀត
គឺ្ចេកអាំរូង7 ផ្ដ្ល្ប្តូវ នោាំដុ្ោះចៅតាំរន់ជាចប្េីនននប្រចេសកម្ពុជា។ ចេកប្រចភ្េចនោះប្សចដ្ៀងចៅនឹងចេកអាំរូងចល្ឿង
ផ្ដ្ល្ជាពូជសប្មារ់នាំចេញផ្ដ្រ។ 
 

លល្ិតកម្មដ្ាំណាាំចេកចៅប្រចេសកម្ពុជាមានការចកីនច ីងជារនតរនទ រ់កនុងឆ្ន ាំថមីៗកនែងចៅចនោះ។ ចយាងចៅតាម្ព័ត៌មាន
ររស់ប្កសួងកសិកម្មរុកាា ប្រមាញ់ និងចនសាេរង្កា ញថ្ន កម្ពុជា ននាំចេញចេកអាំរូងចល្ឿងេាំនួន ១៥៧៨១២ ចតាន ចៅ
ឆ្ន ាំ ២០១៩ និង ១៤៧៧៦០ ចតានកនុងរយៈចពល្ ៦ផ្ខដ្ាំរូងននឆ្ន ាំ ២០២០8 ចហីយតួចល្ខនាំចេញ នចកីនច ងីដ្ល្ ់
១៦៧៧៥៤ ចតានចៅប្តឹម្ផ្ខកកាោឆ្ន ាំ ២០២០9។ ជាមួ្យនឹងលល្ិតកម្មររស់ប្កុម្ហ៊ាុនផ្ដ្ល្ នេុោះរញ្ជទីាាំងឡាយ
ផ្ដ្ល្ប្គ្រដ្ណ្ត រ់នលទដី្ជាង៨០០០ហិកតា និង ២១ចរាងេប្កចវេខចរ់ ការនាំចេញចេកចៅកាន់ប្រចេសេិនប្តូវ នរ ាំពឹងថ្ន
នឹងមានការចកីនច ីងចេវដ្ងចៅឆ្ន ាំ២០២០10។ ជារួម្ ប្រចេសេិនប្តូវការផ្លែចេកប្រមាណ្២លានចតាន កនុងមួ្យឆ្ន ាំពី
ប្រចេសចលសងៗ ចហតុដូ្េចនោះវាជាសកាត នុពល្យ៉ាងខាែ ាំងសប្មារ់វនិិចយាគិ្នទាាំងឡាយកនុងការរចងាីនការវនិិចយាគ្ និង
លល្ិតកម្មដ្ាំណាាំចេកកនុងប្រចេសកម្ពុជា។ តាំរន់លល្ិតចេកអាំរូងចល្ឿងសាំខាន់រួម្មាន ចខតតកាំពត កាំពង់ចាម្ ប្កចេោះ សទឹង
ផ្ប្តង រតនគី្រ ីនិងតបូងឃមុាំ។ 
  

លល្ិតកម្ម និងការនាំចេញដ្ាំណាាំចេកផ្ដ្ល្មានកាំចនីនយ៉ាងចល្ឿនគឺ្ចោយសារមានកសោិា ន និងប្កុម្ហ៊ាុនធ្ាំៗ រួម្នឺងការ 
វនិិចយាគ្ររស់វនិិចយាគិ្នេិន និងចវៀតណាម្។ ចយាងចៅតាម្ប្កសងួកសិកម្មរកុាា ប្រមាញ់ និងចនសាេ មានកសិោា ន និង
កផ្នែងចវេខចរ់ចេកេាំនួន១៥ ចៅប្រចេសកម្ពុជាប្តូវ នអនុម័្តចោយប្រចេសេិន។ នចពល្រេចុរបនន នលទដី្លល្ិតប្រចភ្េ
ចេកផ្ដ្ល្ប្រចេសេិនអនុម័្តសប្មារ់នាំចេញចៅប្រចេសខែួនប្គ្រដ្ណ្ត រ់ជិត៥០០០ហិកតា ជាមួ្យនឹងលល្ិតកម្មប្រចាាំ
ឆ្ន ាំជិត៣០០០០០ចតាន។ កម្ពុជាជាប្រចេសដ៏្សម្ប្សរសប្មារ់ឧសាហកម្មចេកផ្ររេាំចនីរជាមួ្យល្កាខណ្ឌ ដ៏្ឥតចខាច ោះ
ននអាកាសធាតុ គុ្ណ្ភាពដី្ និងពល្កម្ម។ ឧសាហកម្មចេកររស់ប្រចេសកម្ពុជាមានេាំនក់េាំនងយ៉ាងជិតសនេិធជាមួ្យ   
េីលារ រចេចកវេិា និងេុនររស់ប្រចេសេិន។ ចោយសារផ្តល្េធភាពកនុងការរាំចពញ ននូវេចនែ ោះេីលារកនុងប្រចេសេិន 

 
6https://chanthol.wordpress.com/2009/01/16/chicken-egg-banana-musa-aromatica-the-national-fruit-of-the-kingdom-of-cambodia/ 
7 https://www.thespruce.com/types-of-bananas-4018334 
8 Ibid. 
9 MAFF Minister’s official Facebook page, 
10 MAFF Minister’s official Facebook page, 
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កម្ពុជានឹងកាែ យជាអនកលតត់លគង់មួ្យកនុងេាំចណាម្អនកលគត់លគង់ចេកធ្ាំៗចៅកាន់ប្រចេសេិននចពល្អនគ្ត11។ ចល្ីសពីចនោះ
ចេៀត ប្រចេសកម្ពុជាកាំពុងរកីរាយនឹងលល្តិកម្មចេកផ្ដ្ល្ចសទរីផ្តគាម នការរ៉ោះពាល្ពី់ជាំងឺលសិតប្សចពាន (Fusarium wilt) 
ផ្ដ្ល្ជាជាំងឺផ្ដ្ល្រាំតែ ញធ្ងន់ធ្ងររ៉ោះពាល្់ដ្ល្ប់្រចេសលល្តិចេកជាចប្េីនចល្សីកល្ចលាក។ េនទឹម្ចពល្ផ្ដ្ល្ប្រចេស       
លល្ិតចេកចលសងៗចេៀតមួ្យេាំនួនកាំពុងផ្តរងចប្គាោះពីការចកីនច ីងននកប្មិ្តែែងជាំងឺប្រចភ្េចនោះ ប្រចេសកម្ពុជាចៅមាន
ល្កាណ្ៈអាំចណាយលល្ចប្េីនកនុងករណី្ចនោះ12។ 
 
រូរភាពេី ១៖ ចេកអាំរូងចល្ឿង (ពូជសប្មារ់នាំចេញ) 

  

2 សាវតាននចគាល្នចយា យនាំចេញ និងនាំេូល្ផ្លែចេករវាងកម្ពុជា និងេិន 

2.1 កិេចប្ពម្ចប្ពៀងពាណិ្ជជកម្មចសរកីម្ពុជា-េិន និង អាសា៊ា ន-េិន (ប្ពម្ចប្ពៀងពាណិ្ជជកម្មចសរ ីFTA) 
 
ប្រចេសកម្ពុជា និងេិន នេុោះហតថចល្ខាចល្ីកិេចប្ពម្ចប្ពៀងពាណិ្ជជកម្មចសរ ី(FTA) ចោយចជាគ្ជ័យកាល្ពីនថងេី ៥ ផ្ខ
តុលា ឆ្ន ាំ២០២០។ កិេចប្ពម្ចប្ពៀងចនោះនឹងលតល្់ល្េធភាពចអាយប្រចេសកម្ពុជាេូល្ចៅកាន់េីលារកាន់ផ្តេូល្ាំេូលាយ។ 
ចល្ីសពីចនោះចេៀត េាំហាំពាណិ្ជជកម្ម និងការវនិិចយាគ្រវាងប្រចេសទាាំងពីរនឹងប្តូវ នពប្ងីករផ្នថម្ចេៀត។ កិេចប្ពម្ចប្ពៀង
ពាណិ្ជជកម្មចសរ ី (FTA) គឺ្ជាគ្ាំនិតលតួេចលតីម្ដ៏្សាំខាន់មួ្យសប្មារ់ប្រចេសកម្ពុជាកនុងការេូល្រួម្កាន់ផ្តសុីជចប្ៅជាមួ្យ
ប្រចេសេិនទាក់េងនឹងការជាំរុញពាណិ្ជជកម្មចេវភាគី្និងការវនិិចយាគ្តទ ល្ពី់ររចេស(FDI)។ មានអតថប្រចយាជន៍សាំខាន់
ពីរផ្ដ្ល្កិេចប្ពម្ចប្ពៀងពាណិ្ជជកម្មចសរនឹីងលតល្ឲ់្យប្រចេសកម្ពុជារួម្រញ្ចូល្អនកនាំចេញចេក។ េីមួ្យ ចសដ្ាកិេចផ្ដ្ល្     
 នរកីេចប្មី្នយ៉ាងឆ្រ់រហ័សររស់ប្រចេសកម្ពុជា ចហីយជាពិចសសការនាំចេញលល្តិលល្កសកិម្មនឹងេេួល្ ន             
អតថប្រចយាជន៍ចារ់ពីការេេួល្ នេីលារថមីៗចៅកាន់េីលារផ្ដ្ល្កាំពុងចកីនច ីងចៅកនុងប្រចេសេិន។ េីពីរ កិេចប្ពម្
ចប្ពៀងនឹងជាំរុញល្ាំហូរពាណិ្ជជកម្ម និងការវនិិចយាគ្កាន់ផ្តខាែ ាំងច ីងរវាងកម្ពុជា និងេិនតាម្រយៈការកាត់រនថយ ឬការដ្ក
ចេញរ ាំងពនធ ឬមិ្នផ្ម្នរ ាំងពនធ។ ពុាំមានការរង់ពនធនាំេូល្ផ្លែច ីប្សសច់ៅកាន់ប្រចេសេិនចេតាម្រយៈកិេចប្ពម្
ចប្ពៀងពាណិ្ជជកម្មចសរអីាសា៊ា ន-េិន។ ចៅេីរាំលុតប្រចេសកម្ពុជានឹងេេួល្ នអតថប្រចយាជន៍ពីលល្តិលល្េប្មុ្ោះ និងមាន
តនម្ែទារជាងមុ្នសប្មារ់នាំេូល្េីលារកនុងប្សកុ។ ប្សរចពល្ជាមួ្យគាន ចនោះ ពាណិ្ជជកម្ម និងការវនិិចយាគ្នឹងលតល្់ឱ្យអនក
ចប្រីប្ ស់ និងអាជីវកម្មចលសងៗនូវល្េធភាពេេួល្ នេាំនិញ និងចសវាកម្មផ្ដ្ល្មានតនម្ែសម្រម្យ។ ពាណិ្ជជកម្ម និងការ 

 
11 Source: https://www.producereport.com/article/13-new-fruit-varieties-admitted-china-2019-total-now-over-200 
12 Source: https://www.producereport.com/article/cambodian-bananas-achieve-permission-import-china 
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វនិិចយាគ្នឹងជាំរុញកាំចណី្នចសដ្ាកិេចរនតចេៀត ផ្ដ្ល្នឹងជួយប្រចេសកម្ពុជាឱ្យសចប្ម្េចគាល្ចៅររស់ខែួនកនុងការកាែយជា
ប្រចេសមានប្ ក់េាំណូ្ល្ម្ធ្យម្កប្មិ្តខពស់ចៅឆ្ន ាំ ២០៣០ ។ 
 
អតថប្រចយាជន៍ផ្ដ្ល្ចគ្រ ាំពឹងេុកសប្មារ់ប្រចេសេិន គឺ្ជួយប្រចេសេិនពប្ងឹងេាំណ្ងទាក់េងររស់ខែួនជាមួ្យប្រចេស
កាំពុងអភិ្វឌ្ឍចលសងចេៀតរួម្ទាាំងរណាត ប្រចេសចៅអាសុអីាចគ្នយ៍។ ប្រចេសកម្ពុជាេេួល្ នអប្តាកាំចណី្នចសដ្ាកិេច ៧% 
ប្រចាាំឆ្ន ាំ។ វាក៏នឹងជួយចល្ីកកម្ពស់សមាហរណ្កម្មចសដ្ាកិេចដ៏្េូល្ាំេូលាយរផ្នថម្ចេៀតចៅកនុងតាំរន់ ចហីយនឹងអនុញ្ា ត
ឱ្យប្កុម្ហ៊ាុនេិនចដី្រតួនេីកាន់ផ្តសកម្មចៅកនុងប្រចេសកម្ពុជា និងកនុងតាំរន់ផ្ដ្ល្មានេាំនក់េាំនងនចយា យ និង     
ចសដ្ាកិេចរងឹមាាំជាមួ្យប្រចេសេិន។ 
   
សារសាំខាន់មួ្យគឺ្ សប្មារ់ប្រចេសកម្ពុជាកនុងការចប្តៀម្ខែួនចដី្ម្បីពប្ងីកឱ្កាសផ្ដ្ល្ចកីតមានច ងីពីកិេចប្ពម្ចប្ពៀង
ពាណិ្ជជកម្មចសរ ី(FTA) ចដី្ម្បីកាត់រនថយហានិភ័្យ និងរញ្ា ធ្ាំៗឲ្យសថិតចៅកប្មិ្តទាររាំលុត ចហីយរញ្ា ផ្ដ្ល្ប្រចេស
កម្ពុជាអាេប្រ ម្ តាម្រយៈល្េធលល្ននការរញ្ចរ់កិេចប្ពម្ចប្ពៀងពាណិ្ជជកម្មចសរចីនោះជាមួ្យប្រចេសម្ហាអាំណាេ 
ចសដ្ាកិេចេិន។ ពាណិ្ជជកម្មកម្ពុជាជាពិចសសសហប្គាសធុ្នតូេ និងម្ធ្យម្ចាាំ េ់ប្តូវមានភាពសកម្មជាងមុ្នកនងុការ
ផ្សវងរកធ្នធាន ការចរៀរេាំផ្ដ្ល្មានល្កាណ្ៈប្គ្រ់ប្ជុងចប្ជាយ ការប្សាវប្ជាវឱ្យ នម៉្ត់េត់ចល្ឱី្កាស និងរញ្ា ប្រ ម្
ននប្ពម្ទាាំងធាន ននូវការផ្កល្ម្អគុ្ណ្ភាព ការប្រកួតប្រផ្ជង និងលល្ិតភាពររស់លល្ិតលល្។ រោា ភិ្ ល្កម្ពជុា
ប្តូវផ្តចរៀរេាំរចងាីតររយិាកាសធុ្រកិេចផ្ដ្ល្មានល្កាណ្ៈអាំចណាយលល្ចៅកនុងប្រចេស តាម្រយៈការផ្កល្ម្អចហោា     
រេនសម្ព័នធរូរវន័តចល្ីកសទយួចសដ្ាកិេចឌី្ជីថល្ និងអភិ្វឌ្ឍវសិយ័ធ្នគារនិងហិរញ្ាវតថុររសខ់ែួន។ 
 

2.2 តប្ម្ូវការពិធ្ីសារភ្ូតគាម្អនម័្យចេកកម្ពុជា-េិនសប្មារ់ផ្លែចេកប្សស់ 
 
ពិធី្សារសតីពីល្កាខណ្ឌ ភូ្តគាម្អនម័្យសប្មារ់ផ្លែចេកប្តូវ នេុោះហតថចល្ខាចៅផ្ខសហីា ឆ្ន ាំ ២០១៨ រវាងប្កសងួ
កសិកម្ម រុកាា ប្រមាញ់ និងចនសាេ (MAFF) ននប្ពោះរាជាណាេប្កកម្ពុជា និងអគ្គរដ្ា ល្គ្យ(GACC) ននសាធារណ្រដ្ា
ប្រជាមានិតេិន។ 
 
ពិធី្សារចនោះកាំណ្ត់ពីរចរៀរផ្ដ្ល្ផ្លែចេកប្សស់ផ្ដ្ល្នឹងប្តូវនាំចេញចៅកាន់ប្រចេសេិនពីប្រចេសកម្ពុជា។ ផ្លែចេកគួ្រផ្ត
អនុចលាម្តាម្េារ់ និងរេរបញ្ាតតិភូ្តគាម្អនម័្យពាក់ព័នធររស់ប្រចេសេិននិងកម្ពុជា ចហីយប្តូវផ្តគាម នសមាសភាព
េនប្ងផ្ដ្ល្រាំតែ ញចល្ី ផ្ម្ក សែឹក និងកនុងដី្ផ្ដ្ល្ជាកតី រម្ភររស់ប្រចេសេិន ចហីយប្តូវនាំេូល្ចៅកនុងប្រចេសេិនតាម្       
រយៈផ្លផ្ត នកាំណ្ត់រុ៉ចណាណ ោះ។ កាកសាំណ្ល្់គី្មី្កសិកម្ម និងសារធាតុពុល្ចលសងចេៀតចៅកនុងផ្លែចេកមិ្នគួ្រចល្សី
កប្មិ្តសាំណ្ល្់ជាតិពុល្អតិររមិាផ្ដ្ល្អនុញ្ា ត (legal maximum residue levelsចៅកនុងឧរសម្ព័នធ៦ ( ផ្ដ្ល្ផ្េង
ចោយេារ់ររស់ប្រចេសេិន។ ពិធី្សារចនោះប្គ្រដ្ណ្ត រ់ផ្តចល្លី្កាខណ្ឌ តប្មូ្វការផ្លនកភូ្តគាម្អនម័្យផ្តរុ៉ចណាណ ោះ។     
សតង់ោរ និងល្កាខណ្ឌ តប្មូ្វចលសងចេៀតផ្ដ្ល្ពាក់ព័នធនឹងសខុភាពម្នុសស (ដូ្េជាសតង់ោរសុវតថិភាពេាំណី្អាហារររស់
ប្រចេសេិន)ក៏អាេអនុវតត នចល្ីផ្លែចេកម្កពីប្រចេសកម្ពុជា រុ៉ផ្នតមិ្នមានផ្េងកនុងពិធី្សារចេកផ្ដ្ល្ នេុោះហតថចល្ខា
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ចនោះចេ។ ពិធី្សារមិ្នទាក់េងនឹងកូតានាំចេញ ឬប្រចភ្េពូជផ្ដ្ល្ប្តូវនាំចេញចេ។ ផ្លនកទាាំងចនោះ គឺ្ជាការសាំចរេេិតតររស់
អនកលល្ិត និងអនកនាំចេញផ្លែចេកពីប្រចេសកម្ពុជា។ 
 

2.3 ចគាល្នចយា យសតីអាំពីការនាំេូល្ និងនាំចេញចៅកាន់ប្រចេសេិន 
 
ចៅឆ្ន ាំ ២០១៨ អគ្គរដ្ា ល្ប្តួតពិនិតយគុ្ណ្ភាព អធិ្ការកិេច និងេតាត  ីស័ក (AQSIQ) ប្តូវ នរញ្ចូល្គាន ចៅកនុងអគ្គ
រដ្ា ល្គ្យននសាធារណ្រដ្ាប្រជាមានិតេិន (សូម្ចមី្ល្កនុងផ្លនក៤.១ សប្មារ់មុ្ខង្ករល្ម្អិតររស់ GACC) ។ 
 
សារៈសាំខាន់សប្មារ់ការនាំេូល្ផ្លែច ីប្សសច់ៅកាន់ប្រចេសេិន គឺ្ថ្នផ្លែច ីចនោះសថិតចៅកនុងរញ្ជ ីននការនាំេូល្ផ្លែច ី
ប្សស់ចៅកនុងប្រចេសេិន។ រញ្ជ ីលែូវការផ្ដ្ល្ប្តូវ នអនុញ្ា តសប្មារ់ការនាំេូល្ចនោះប្តូវ នលសពវលាយចៅចល្ចីគ្ហេាំព័រ
ររស់អគ្គរដ្ា ល្ពនធគ្យននប្រចេសេិន (GACC) រុ៉ផ្នតមានផ្តជាភាសាេិនរុ៉ចណាណ ោះ។ ភាសាអង់ចគ្ែសមានចៅចល្ ី     
តាំណ្ភាជ រ់ខាងចប្កាម្៖ https://www.producereport.com/market-access-list. 

 
មិ្នមានពនធគ្យ ឬកូតានាំេូល្ចល្ីផ្លែច ីផ្ដ្ល្ប្តូវ ននាំចេញពីកម្ពុជាចៅេិនចេ។ ចនោះគឺ្ជាល្េធលល្ននកិេចប្ពម្ចប្ពៀង
ពាណិ្ជជកម្មចសរតីាំរន់អាសា៊ា ន និងកិេចប្ពម្ចប្ពៀងចេវភាគី្។ រុ៉ផ្នតអនកនាំេូល្ចៅប្រចេសេិនប្រផ្ហល្ជាប្តូវោក់ពាកយសុាំ
អនុញ្ា តិកូតានាំេូល្ផ្ដ្ល្អនកនាំេូល្កនុងប្រចេសេិនរញ្ជ ក់ពីររមិាណ្ផ្ដ្ល្ពួកចគ្េង់នាំេូល្។ ចៅចពល្ប្តូវ ន       
អនុម័្ត អនកនាំេូល្អាេនាំេូល្ផ្លែចេកជារនដរនទ រ់រហូតដ្ល្េ់ាំនួនកូតាសរុរផ្ដ្ល្ នអនុវតត និងប្តូវ នអនុញ្ា តិកនុង
អាជាា រ័ណ្ណ។ 
 
ចៅផ្ខមិ្ថុន ឆ្ន ាំ២០១៨ អាជាា ធ្រចៅកនុងប្រចេសេិន នអនុម័្តនូវសាំណុ្ាំ សតង់ោរថ្នន ក់ជាតិថមី (GB 2763-2018) ផ្ដ្ល្
មានេាំណ្ងចជីងថ្ន “សតង់ោរសុវតថិភាពេាំណី្អាហារថ្នន ក់ជាតិ|កាកសាំណ្ល្ជ់ាតិពុល្អតិររមាកនុងលល្តិលល្ម្ាូរអាហារ
សប្មារ់សារធាតុគី្មី្កសិកម្មេាំនួន ៤៣ ប្រចេសរារ់រញ្ចូល្ទាាំងតរាខាវ ត (Paraquat)”។ កប្មិ្តកាកសាំណ្ល្ជ់ាតិពុល្       
អតិររមា (Maximum residue levels ឬ MRL ចប្រៀរចធ្ៀរចៅកនុងឧរសម្ព័នធ៦) ផ្ដ្ល្រចងាីតច ីងសប្មារ់សារធាតុគី្មី្
៧ប្រចភ្េ ផ្ដ្ល្មានរាយនម្កនុងសាំណុ្ាំ សតង់ោរថមីចនោះមានរាំណ្ងប្គ្រ់ប្គ្ងកប្មិ្តកាកសាំណ្ល្ជ់ាតិពុល្អតិររមាទាាំង 
ឡាយសប្មារ់ផ្លែច ី និងរផ្នែ(កាកសាំណ្ល្់ជាតិពុល្អតិររមាសប្មារ់សារធាតុគី្មី្ចលសងចេៀតចៅកនុងរញ្ជ ីចនោះគឺ្ទាក់ 
េងនឹងលល្ិតលល្សាេ់សតវ)។ សារធាតុគី្មី្ទាាំង ៧ ចនោះរួម្មាន flutriafol – fluopicolide – mandipropamid – 
trifloxystrobin – spinetoram – etoxazole និង fenpyroximate13។ 
 
  

 
13 Note: these chemical names come from the English names listed alongside the Chinese name of each chemical in the officially published 

standards, which can be downloaded by clicking this link 

https://www.producereport.com/market-access-list
http://www.aqsc.agri.cn/zlbz/bzgg/201812/P020181220566479733887.pdf
http://www.aqsc.agri.cn/zlbz/bzgg/201812/P020181220566479733887.pdf


 8 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

3 និតិវធិ្ីននការនាំចេញផ្លែចេកម្តងម្ួយជាំហាន 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ការេុោះរញ្ជ ីកសិករោាំចេក និងកផ្នែងចវេខចរ់ជាមួ្យអគ្គនយកោា នកសិកម្ម 
(GDA) 

 

ការេេួល្ ននូវវញិ្ា រនរប្តអនម័្យ និងភូ្តគាម្អនម័្យ 
 

ការដឹ្កជញ្ជូ នចេក និងការេូទាត់ប្ ក់ 
 

ការចេញល្ិខិតប្រកាសនិងឯកសារគាាំប្េ 
 

ជាំហានេី១ 
 

ជាំហានេី២ 
 

ជាំហានេី៣ 
 

ជាំហានេី៤ 
 

និតិវិធីននការនាំចេញផ្លែចេក 

ម្តងមួ្យជាំហាន 
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អាជីវកម្មទាាំងឡាយផ្ដ្ល្មានរាំណ្ងេង់នាំចេញប្តូវចធ្វីការេុោះរញ្ជ ីការជាមួ្យអគ្គនយកោា នកសកិម្ម ននប្កសួងកសកិម្ម     
រុកាា ប្រមាញ់ និងចនសាេ (MAFF)។ អគ្គនយកោា នកសិកម្មនឹងចលាីររញ្ជ ីរាយនម្កសោិា នផ្ដ្ល្ នេុោះរញ្ជរីួេចៅកាន់
អគ្គរដ្ា ល្គ្យននប្រចេសេិន (GACC)។ មុ្នចពល្ចធ្វីការចារ់ពាណិ្ជជកម្ម GACC និងរញ្ជូ នអនកប្តួតពិនិតយម្កកាន់
ប្រចេសកម្ពុជាចដី្ម្បីរញ្ជ ក់ និងវាយតនម្ែប្កុម្ហ៊ាុនមួ្យេាំនួនផ្ដ្ល្ នេុោះរញ្ជ ីផ្ដ្ល្ពួកចគ្ចប្ជីសចរសីចៅចល្កីារប្គ្រ់ប្គ្ង
ការោាំដុ្ោះ ការចវេខចរ់ ការសតុកេុក និងការដឹ្កជញ្ជូ នផ្លែចេក។ មានផ្តប្កុម្ហ៊ាុនផ្ដ្ល្អនុញ្ា តចោយ MAFF និង GACC
រុ៉ចណាណ ោះផ្ដ្ល្អាេនាំផ្លែចេកចេញ ន។ េមាា រផ្លែចេកគួ្រផ្ត   អនុវតតកម្មវធីិ្ប្គ្រ់ប្គ្ងកសិោា នកាំណ្ត់ និងប្គ្រ់ប្គ្ងចោយ
MAFF និងគួ្រអនុវតតការអនុវតតន៍កសិកម្មល្អ (GAP) ចប្រីវធិានការេប្មុ្ោះការពារដ្ាំណាាំ(IPM) ចដី្ម្បីរចញ្ច ៀស និង         
កាត់រនថយការចកីតច ីងននសមាសភាពេនប្ងផ្ដ្ល្សថតិកនុងរញ្ជ ីេតាត  ីសក័ផ្ដ្ល្ជាកតី រម្ភររសប់្រចេសេិនចហយីចដី្ម្បី
ធានសុវតថិភាពភូ្តគាម្អនម័្យផ្ដ្ល្តប្មូ្វចោយប្រចេសេិន។ 
 
 

 

មុ្នចពល្នាំចេញផ្លែចេកផ្ដ្ល្ចវេខចរ់រួេ ប្កសួងកសិកម្ម រុកាា ប្រមាញ់ និងចនសាេប្តូវផ្តអនុវតតការប្តួតពិនិតយល្កាណ្ៈ
ភូ្តគាម្អនម័្យប្តឹម្ ២% ននលល្ិតលល្សប្មារ់នាំចេញសរុរ។ ប្រសិនផ្លែចេកេុាំ ឬផ្លែចេកមានចប្រោះសាំរក ឬ       
សមាសភាពេនប្ងផ្ដ្ល្សថិតកនុងរញ្ជ ីេតាត ីសក័ផ្ដ្ល្ជាកតី រម្ភររស់ប្រចេសេិនប្តូវ នរកចឃញី ផ្លែចេកផ្ដ្ល្ចប្តៀម្
ដឹ្កជញ្ជូ នចៅល្ក់នឹងមិ្នប្តូវ ននាំចេញចៅកាន់ប្រចេសេិនច ីយ។ េាំចពាោះផ្លែចេកផ្ដ្ល្ចប្តៀម្ដឹ្កជញ្ជូនចៅល្ក់ផ្ដ្ល្
អនុចលាម្ចៅតាម្ល្កាខណ្ឌ តប្មូ្វររសប់្រចេសេិន ប្កសួងកសិកម្ម រុកាា ប្រមាញ់ និងចនសាេនឹងចេញនូវវញិ្ា រនរប្ត  
ភូ្តគាម្អនម័្យមួ្យផ្ដ្ល្ប្សរចៅតាម្វធិានសតង់ោរភូ្តគាម្អនម័្យអនតរជាតិចល្ខ១២ (International Standard 
and Phytosanitary Measure No. 12) លតល្់នូវចល្ខកុងតឺន័រ ចល្ខេុោះរញ្ជ ីកសិោា ននិងកផ្នែងចវេខចរ់ក៏ដូ្េជាការ
ប្រកាសរផ្នថម្ដូ្េខាងចប្កាម្៖ 
 

 

 

 

ប្កសួងកសិកម្ម រុកាា ប្រមាញ់ និងចនសាេនឹងលតល្់គ្ាំរូននវញិ្ា រនរប្តភូ្តគាម្អនម័្យចៅឲ្យ GACC កនុងចគាល្រាំណ្ងោក់
កនុងកាំណ្ត់ប្តាក៏ដូ្េជាការរញ្ជ ក់។ ជាធ្ម្មតាវាប្តូវការេាំនយេចនែ ោះពី១០ ចៅ ១២០ចម៉ាង កនុងការេេួល្ ននូវ
វញិ្ា រនរប្ត។ ដ្ាំចណី្រការទាាំងអស់ ឬ៤ជាំហានននសាំចណី្រប្តូវ នលតល្ជូ់នចសកតីល្ាំអិតចៅកនុងតារាងឧរសម្ព័នធននឯកសារ
ចនោះ និងសចងារចៅកនុងតារាងខាងចប្កាម្ (ដូ្េគាន នឺងឧរសម្ព័នធ១)៖ 

3.2 ការេេួល្ ននូវវញិ្ា រនរប្តអនម័្យ និងភ្ូតគាម្អនម័្យ 

3.1 ការេុោះរញ្ជ ីកសិករោាំចេក និងកផ្នែងខចរ់ជាម្ួយអគ្គនយកោា នកសិកម្ម(GDA) 

 

“េាំនិញកក់(ផ្លែចេក)ផ្ដ្ល្អនុចលាម្ចៅតាម្ពិធី្សារននតប្មូ្វការភូ្តគាម្អនម័្យសប្មារ់ការនាំចេញផ្លែចេកពី
ប្រចេសកម្ពុជាចៅកាន់ប្រចេសេិនចហីយគាម នសមាសភាពេនប្ងផ្ដ្ល្សថតិកនុងរញ្ជ ីេតាត ីសក័ផ្ដ្ល្ជាកតី រម្ភររស់

ប្រចេសេិន” 

 

 



 10 

 

ប្កាហវិកេី ១៖ ដ្ាំចណី្រការេេួល្ នវញិ្ា រនរប្តអនម័្យ និងភូ្តគាម្អនម័្យ 

 
 
 
 
 
 
 

ចារ់ចលតីម្ 

េេួល្ពាកយចសនីសុាំពីចដី្ម្បីវាយតនម្ែ
លល្ិតលល្ពីនាំចេញ/ពាណិ្ជជករ 

ពិនិតយចមី្ល្ល្កាខណ្ឌ តប្មូ្វភូ្តគាម្អនម័្
យនាំេូល្ និងពាកយចសនីរសុាំ និងឯកសារ

ពាក់ព័នធ 
 

ចតីឯកសារផ្ដ្ល្េេួល្ ន
រាំចពញ នតាម្តប្មូ្វការ
សប្មារ់នាំចេញឬចេ? 

ការពិនិតយេាំនិញ 

លតល្់ចយារល្់ចៅឲ្យអនកនាំចេញឲ្យចៅរក
ឯកសារតប្មូ្វ ឬចាត់វធិានការណ៍្ចាាំ េ់
ចលសងចេៀត ឬជូនដ្ាំណឹ្ងអាំពីការរនាំចេញ

ប្តូវ នហាម្ឃាត់ 

ចតីេាំនិញអនុចលាម្តាម្ការកាំណ្ត់ឬចេ? ចតីអាេចាត់វធិានការណ៍្កាត់
រនថយហានិភ័្យផ្ដ្រឬចេ? 

ចាត់វធិានការណ៍្កាត់
រនថយហានិភ័្យ និងចធ្វី
ការប្តួតពិនិតយម្តងចេៀត 

ចេញវញិ្ា រនរប្តភូ្តគាម្អនម័្យ រដិ្ចសធ្ការចេញនូវ
វញិ្ា រនរប្តភូ្តគាម្អនម័្
យ និងជូនដ្ាំណឹ្ងដ្ល្់អនក
នាំចេញ/ពាណិ្ជជករ វញិ្ា រនរប្តភូ្ត

គាម្អនម័្យ 

មូ្ល្ោា នេិននន័យ 

NPPO 

អនកប្តួតពិនិតយ 

អនកប្តួតពិនិតយ 

អនកប្តួតពិនិតយ 

រញ្ចរ់ 

រញ្ចរ់ 

អាេ 

រាំចពញ ន 

ចេ 

ចេ 

ចេ 

ជាំហានេី ១ 

ជាំហានេី ២ 

ជាំហានេី ៤ 

ជាំហានេី ៣ 
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ជាំហានេី១ ការោក់ពាកយ 
អនកនាំចេញ ឬពាណិ្ជជករប្តូវោក់ពាកយចសនសីុាំសប្មារ់ការចធ្វីអធិ្ការកិេចភូ្តគាម្អនម័្យ 
(plant quarantine inspection) សប្មារ់ការនាំចេញេាំនិញចៅនយកោា នការពារដ្ាំណាាំ   
អនម័្យ និងភូ្តគាម្អនម័្យននអគ្គនយកោា នកសិកម្មននប្កសងួកសិកម្មរកុាា ប្រមាញ់ និង
ចនសាេ។ ពាកយចសនីរសុាំប្តូវរួម្រញ្ចូល្ឯកសារពាក់ព័នធ៖ 

o ពាកយចសនីរសុាំ (េេួល្ពីន.ក.អ.ភ្ នន អ.ន.ក) 

o វក័ិយរប្ត 

o រញ្ជ ីចវេខចរ់ 

o ពនធ ៉តង់ 

o វញិ្ា រនរប្តេុោះរញ្ជ ីអាករចល្ីតនម្ែរផ្នថម្ 

o វញិ្ា រនរប្តេុោះរញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
o វញិ្ា រនរប្តេុោះរញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 

 

ជាំហានេី២ ការប្តតួពិនិតយឯកសារ  
ម្ស្តនតីេេួល្ពាកយនឹងពិនិតយឯកសារតប្មូ្វនាំេូល្ភូ្តគាម្អនម័្យ និងពិនិតយពាកយចសនីរសុាំ និង
ឯកសារពាក់ព័នធ។   
o ប្រសិនចរីពាកយចសនីរសុាំ និងឯកសារពាក់ព័នធទាាំងអស់អនុចលាម្តាម្េារ់ អនកនាំចេញ
ឬអាជីវករប្តូវរង់ប្ ក់ចហីយរនតចៅជាំហានរនទ រ់។  

o ប្រសិនចរីពាកយចសនីរសុាំមិ្នប្គ្រ់ប្គាន់ អនកប្តួតពិនិតយនឹងលតល្់ការផ្ណ្នាំដ្ល្អ់នកនាំ
ចេញឱ្យចៅរកឯកសារឲ្យ នប្គ្រ់ប្គាន់ ឬផ្ណ្នាំនូវវធិានការចលសងចេៀតផ្ដ្ល្ចាាំ េ់ 
ឬប្ រ់អាំពីការនាំេូល្នូវលល្ិតលល្ចនោះប្តូវ នហាម្ ឃាត់។ 

ជាំហានេី៣ និងេី៤ ការប្តតួពិនិតយេាំនិញកក់ (ផ្លែចេក) 
រនទ រ់ពីេេួល្ នពាកយចសនីរសុាំ ចហីយប្រសិនចរីឯកសារមានប្គ្រ់ប្គាន់ ប្រធាននយកោា ន
ការពារដ្ាំណាាំ អនម័្យ និងភូ្តគាម្អនម័្យននអគ្គនយកោា នកសិកម្ម ប្កសួងកសិកម្ម     
រុកាា ប្រមាញ់ និងចនសាេ នឹងចាត់តាាំងម្ស្តនតីអធិ្ការកិេចភូ្តគាម្អនម័្យចដី្ម្បីេុោះចធ្វីអធិ្ការកិេច
េាំនិញ និងប្តួតពិនិតយល្កាខណ្ឌ តប្មូ្វភូ្តគាម្អនម័្យសប្មារ់ការនាំេូល្។ 
o ចតីេាំនិញប្តូវ នអនុចលាម្តាម្េារ់ផ្ដ្រឬចេ?  
o ប្រសិនចរីអនុចលាម្ ចេញវញិ្ា រនរប្តភូ្តគាម្អនម័្យ 
o ប្រសិនចរីមិ្នអនុចលាម្ ចតីអាេចាត់វធិានការកាត់រនថយហានិភ័្យ នចេ? ប្រសិនចរី
មិ្នអាេ រដិ្ចសធ្កនុងការចេញវញិ្ា រនរប្តភូ្តគាម្អនម័្យ។ ប្រសិនចរីអាេ         
អនុវតតវធិានការកាត់រនថយហានិភ័្យ និងចធ្វីអធិ្ការកិេចម្តងចេៀត។ 
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នីតិវធីិ្ចនោះអនុវតតតាម្ចគាល្ការណ៍្ផ្ណ្នាំននវធិានសតង់ោរ និងភូ្តគាម្អនម័្យអនតរជាតិចល្ខ ១២ (ISPM No.12) 
ចដី្ម្បីធានថ្នេូោក់រុកាជាតិ លល្ិតលល្ ឬេាំនិញចលសងៗផ្ដ្ល្ នែែងកាត់នីតិវធីិ្ចនោះ គឺ្ប្តូវ នអនុចលាម្តាម្េារ់    
ភូ្តគាម្អនម័្យននប្រចេសនាំេូល្ និងពិតជាអនុចលាម្តាម្ខែឹម្សារដូ្េផ្ដ្ល្ នពិពណ៌្នចៅកនុងគ្ាំរវូញិ្ា រនរប្ត។ 
  

.1 Customs Procedures / Obtaining Export License 

3.3.1 នីតិវធីិ្គ្យ /ការេេួល្ នអាជាា រ័ណ្ណនាំចេញ 
 
អនកនាំចេញថមីប្តូវផ្តេុោះច ម្ ោះេូល្ប្រព័នធ ASYCUDA ចៅអគ្គនយកោា នគ្យ និងរោា ករមុ្នចពល្ផ្ដ្ល្អាជាា ធ្រគ្យ
េេួល្សាគ ល្់ការនាំចេញចោយសវយ័ប្រវតតិ។ រនទ រ់ពីេេួល្ នវញិ្ា រនរប្តភូ្តគាម្អនម័្យ អនកនាំចេញប្តូវមានល្ខិិត
អនុញ្ា តិពីនយកោា នប្គ្រ់ប្គ្ងនាំចេញ GDCE ឬចៅប្េកចេញ។ ឯកសារសាំខាន់ៗសប្មារ់ការអនុញ្ា តចនោះរួម្មាន៖ 
(ដ្ាំចណី្រការជាក់លាក់ប្តូវ នពិពណ៌្នចៅកនុងឧរសម្ព័នធេី២)។ 

  

(ឧទាហរណ៍្ននឯកសារភាជ រ់មានចៅកនុងឧរសម្ព័នធេី៣) 
 

ចៅចពល្ផ្ដ្ល្ផ្លែច ីម្កដ្ល្ក់ាំពង់ផ្លប្រចេសេិន ប្រចេសនាំចេញតប្មូ្វឱ្យលតល្់រ យការណ៍្វាសស់ទង់សតុីណ្ា ភាព និង
កាំណ្ត់ប្តាសីតុណ្ា ភាពសាំលារ់ចម្ចរាគ្ដ្ល្ម់្ស្តនតី GACC ចដី្ម្បីចធ្វីសវនកម្ម។ 
 

3.3.2 ល្ិខិតរញ្ជ ក់ប្រភ្ពចដី្ម្ 
 
ល្ិខិតរញ្ជ ក់ប្រភ្ពចដី្ម្ (certificate of origin) គឺ្ជាឯកសារផ្ដ្ល្ប្តូវ នចប្រីកនុងពាណិ្ជជកម្មអនតរជាតិចដី្ម្បីរញ្ជ ក់ថ្ន
េាំនិញផ្ដ្ល្លល្ិតចៅកនុងប្រចេសកម្ពុជាផ្ដ្ល្ជាកផ្នែងវាប្តូវ ននាំចេញ។ ល្ិខិតរញ្ជ ក់ប្រភ្ពចដី្ម្ប្តូវ នរាំចពញ
ចោយអនកនាំចេញចហីយប្តូវ នរញ្ជ ក់ចោយសាថ រ័នផ្ដ្ល្េេួល្ នការេេួល្សាគ ល្ក់នុងករណី្ប្ពោះរាជាណាេប្កកម្ពជុា 
ប្កសួងពាណិ្ជជកម្មជាអនករញ្ជ ក់ថ្នេាំនិញចៅកនុងការដឹ្កជញ្ជូ ននាំចេញជាក់លាក់ណាមួ្យប្តូវ នោាំ លល្ិត ឬផ្កនេនចៅ
កនុងប្រចេសជាក់លាក់ណាមួ្យ។ សប្មារ់ល្ិខិតរញ្ជ ក់ប្រភ្ពចដី្ម្ផ្ដ្ល្មានសពុល្ភាព វាប្តូវផ្តេុោះហតថចល្ខាចោយអនក
នាំចេញ និងមានសហហតថចល្ខាចោយប្កសងួពាណិ្ជជកម្ម។ ល្ិខិតរញ្ជ ក់ប្រភ្ពចដី្ម្រញ្ជ ក់ថ្នេាំនិញចៅកនុងការដឹ្ក

សប្មារ់រាល្់ការដឹ្កជញ្ជូន សប្មារ់ការដឹ្កជញ្ជូ នផ្តម្តង 

▪ វកិាយរប្ត និងរញ្ជ ីចវេខចរ់ 
▪ ល្ិខិតចសនីសុាំសប្មារ់ចធ្វីអធិ្ការកិេចេាំនិញ (កនុង
ចរាងេប្កផ្តរុ៉ចណាណ ោះ) 

▪ ល្ិខិតអនុញ្ា តឱ្យចជីងសាគ្យ 

▪ ល្ិខិតេុោះរញ្ជ ីប្កុម្ហ៊ាុនពីប្កសួងពាណិ្ជជកម្ម 
▪ ពនធ ៉តង់ 
▪ វញិ្ា រនរប្តេុោះរញ្ជ ីពនធ (អាករ) 

3.3 ការចេញល្ិខិតប្រកាស និងឯកសារគាាំប្េ 
 3.3.1  នីតិវធីិ្គ្យ /ការេេួល្ នអាជាា រ័ណ្ណនាំចេញ 
 3.3.2  វញិ្ា រនរ័ប្តរញ្ជ ក់ប្រភ្ពចដី្ម្ 
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ជញ្ជូនណាមួ្យប្តូវមានប្រភ្ពចដី្ម្ជាក់លាក់ចប្កាម្និយម្ន័យននកិេចប្ពម្ចប្ពៀងពាណិ្ជជកម្មចសរចីេវភាគី្ ឬពហុភាគី្ជាក់
លាក់មួ្យ។ វញិ្ា រនរប្តចនោះប្តូវ នតប្មូ្វចោយអាជាា ធ្រគ្យររស់ប្រចេសកនុងការសចប្ម្េថ្នចតី ការនាំេូល្គួ្រេេួល្
 ន  អតថប្រចយាជន៍ពីការអនុចប្គាោះប្សរតាម្តាំរន់ពាណិ្ជជកម្មពិចសស ឬសហព័នធគ្យដូ្េជា សហភាពអឺុរ ៉រុ អាសា៊ា ន ឬ     
កិេចប្ពម្ចប្ពៀងពាណិ្ជជកម្មចសរអីាចម្រកិខាងចជីង (NAFTA) ឬមុ្នចពល្ការយកពនធចល្ីេាំនិញប្តូវ នអនុវតត។ 
 
ចដី្ម្បីោក់ពាកយចសនីសុាំល្ខិិតរញ្ជ ក់ប្រភ្ពចដី្ម្សប្មារ់នាំចេញចៅប្រចេសេិន ន អនកនាំចេញប្តូវការេប្ម្ង់ល្ខិិត
រញ្ជ ក់ប្រភ្ពចដី្ម្អកសរ(E)។ អនកនាំចេញប្តូវចៅនយកោា ននាំេូល្ និងនាំចេញននអគ្គនយកោា ន ចសវាកម្ម      
ពាណិ្ជជកម្ម។ ឯកសារចាាំ េ់មាន៖ 

 

រេចុរបនន អនកនាំចេញអាេោក់ពាកយចសនីរសុាំវញិ្ា រនរប្តរញ្ជ ក់ប្រភ្ពចដី្ម្េាំនិញតាម្រយៈប្រព័នធចអ េិប្តូនិក និងតាម្   
រយៈចគ្ហេាំព័រររស់ប្កសងួពាណិ្ជជកម្ម៖ https://co.moc.gov.kh 

 

 
 

3.4.1 ការចរៀរេាំចេកសប្មារ់នាំចេញ 

 
អនកល្ក់ ឬអនកនាំចេញប្តូវចរៀរេាំកាល្វភិាគ្លគត់លគង់ ឬលល្ិតកម្មឱ្យ នទាន់ចពល្ចវលា និងចធ្វីការយ៉ាងជិតសនិេធជាមួ្យ
ប្កុម្ហ៊ាុនដឹ្កជញ្ជូ នចល្ីកាល្ររចិេេេេេួល្េាំនិញផ្ដ្ល្ នប្ពម្ចប្ពៀងគាន ។ ប្រសិនចរីអនកល្ក់ ឬអនកនាំចេញ នេុោះកិេច
សនាជាមួ្យអនកអនកោាំដុ្ោះចប្េីន អនកល្ក់ប្តូវកាំណ្ត់ចពល្លគត់លគង់ ឬលល្ិតកម្មរួម្ចោយផ្លអកចល្រីរមិាណ្ផ្លែចេកផ្ដ្ល្ប្តូវ
ដឹ្កជញ្ជូ នម្តង។ កនុងករណី្ជាចប្េីន(ចយាងតាម្កិេចប្ពម្ចប្ពៀង) សមាភ រៈចវេខចរ់សម្ប្សរប្តូវផ្តអាេរក នសប្មារ់អនក
ល្ក់/អនកនាំចេញ។ ដូ្ចេនោះ សមាភ រៈទាាំងចនោះចាាំ េ់ប្តូវលគត់លគង់ឱ្យ នទាន់ចពល្ចវលា។ ចនោះមានន័យថ្នរាល្់ផ្លនការដឹ្ក
ជញ្ជូ ន និងការចរៀរេាំប្តូវផ្តចធ្វីឱ្យេាស់ចោយមានយនតការសម្ប្សរ។  
 

• ល្ិខិតអនុញ្ា តពីប្កុម្ហ៊ាុនចៅប្កសួងពាណិ្ជជកម្ម (ឧ. កនុងឧរសម្ព័នធ៣) 
• វកិាយរប្តល្ក់ រញ្ជ ីចវេខចរ់ និងកិេចសនាល្ក់ 
• រ យការណ៍្ប្តួតពិនិតយពីម្ស្តនតីពាណិ្ជជកម្ម 
• វក័ិយរប្តដឹ្កេាំនិញ/វក័ិយរប្តដឹ្កជញ្ជូ នតាម្លែូវអាកាស   
• ការប្រកាសពនធគ្យ 

3.4   ការដ្ឹកជញ្ជូ នចេក និងការេូទាត់ប្ ក់ 
 3.4.1 ការចរៀរេាំផ្លែចេកសប្មារ់នាំចេញ 
 3.4.2 ការចវេខចរ់ និងរិតសាែ កសញ្ា ចល្ីផ្លែចេក 
 3.4.3 ការដឹ្កជញ្ជូ នផ្លែចេកពីប្រចេសកម្ពុជាចៅកាន់ប្រចេសេិន 
 3.4.4 ការរចងាីត និងអភិ្វឌ្ឍន៍េាំនក់េាំនងពាណិ្ជជកម្មជាមួ្យប្កមុ្ហ៊ាុនដឹ្កជញ្ចូ ននាំចេញ 
 3.4.5 ភាន ក់ង្ករ និងអនកផ្េកចាយ 
 3.4.6 និតិវធីិ្ននការេូទាត់ប្ ក់ 

 
 
 

https://co.moc.gov.kh/
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3.4.2 ការចវេខចរ់ និងោក់សាែ កច ម្ ោះលល្តិលល្ចេក 
 

• សាែ កសញ្ា ៖  ចកសចវេខចរ់នីមួ្យៗប្តូវភាជ រ់ជាមួ្យច្ ម ោះលល្តិលល្ ប្រភ្ពចដី្ម្ននលល្ិតលល្(ចខតត ឬរដ្ា) 
ច ម្ ោះេីតាាំងចវេខចរ់ ឬកូដ្េុោះរញ្ជ ីររស់វា។ល្។ជាភាសាអង់ចគ្ែស។  ូតិ៍នីមួ្យៗប្តូវសចសរជាភាសាេិន។ ការ
ដឹ្កជញ្ជូ នចេកប្តូវអនុចលាម្ចៅតាម្ល្កាខណ្ឌ តប្មូ្វអនម័្យ និងគាម នសមាសភាពេនប្ងផ្ដ្ល្ជាកតី រម្ភររស់
ប្រចេសេិន ក៏ដូ្េជាគាម នផ្ម្ក សែឹក និងដី្។ល្។ 

 

រូរភាពេី២៖ ឧទាហរណ៍្ននសាែ ក (សាែ កសញ្ា ររសល់ល្តិលល្ចេកពីប្រចេសកម្ពុជា) 
 

 

 

 

 

 

ការផ្ណ្នាំសប្មារ់ការចវេខចរ់សប្មារ់ការដ្ឹកជញ្ជូ ន៖ 
ផ្លែចេកប្តូវផ្តចល្ីកោក់ប្រករចោយការយកេិតតេុកោក់ចៅចពល្ដឹ្កជញ្ជូនចដី្ម្បធីានថ្ន វាចៅដ្ល្់ចគាល្ចៅចោយ
គាម នសាន ម្ជាាំ។ ការចធ្វីឲ្យមានសាន ម្ចកាស ោេ់រលាត់ និងជាាំប្តូវផ្តចជៀសវាងោេ់ខាត ចប្ពាោះកតាត ទាាំងចនោះរចងាីនចល្បឿន
េុាំររស់ផ្លែចេក និងរងារការវវិឌ្ឍន៍ននជាំងឺ។ ផ្លែចេកប្តូវផ្តរកាចៅកនុងសតុីណ្ា ភាពប្តឹម្ប្តូវផ្ដ្ល្អាេចធ្វីឲ្យវាចៅប្សស់ 
និងរង្កា រការេុាំមុ្នកាំណ្ត់ និងភាពសអុយរល្ួយ។ 

 

ការផ្ណ្នាំខែោះៗសប្មារ់ការចវេខចរ់៖ យកចេញនូវកាំចេេកាំេី និងធូ្ល្ីចៅចល្ីផ្លែចេក។ ប្ជល្ក់ ឬ ញ់ថ្នន ាំសមាែ រ់លសតិ
ដូ្េជា thiabendazole (TBZ) ចៅចល្ីកផ្នែងកាត់ននសនិតចេកចៅចពល្ផ្ដ្ល្សាន ម្កាត់ចៅប្សស់ និងមានសាំចណី្ម្។ 
ថ្នន ាំសាំលារ់លសិតមានសារៈសាំខាន់សប្មារ់ការពារចេកពីការចកីតច ងីននការល្តូលាសល់សិត និងជាំងឺសប្មារ់ការ        
ដឹ្កជញ្ជូ នរយៈចពល្ផ្វង។ 

 
ជាឧទាហរណ៍្ ផ្លែចេកផ្ដ្ល្ប្តូវដឹ្កជញ្ជូ នកនុងេាំង្កយជិតប្តូវការម្ែរ់ និងសីតុណ្ា ភាពល្អរាំលុតេចនែ ោះពី២៣ចៅ ២៩
អងារចស។  ការរកាេុកតាម្វធីិ្ចនោះ ផ្លែចេកនឹងេុាំកនុងរយៈចពល្២ចៅ៣នថង។ ផ្លែចេកប្តូវផ្តេាំណាយចពល្យរូជាង៣
នថងកនុងការចលទរពីកសិោា នចៅកាន់អនកចប្រីប្ ស់។ ដូ្េចនោះផ្លែចេកប្តូវផ្តប្រមូ្ល្លល្ចៅចពល្ផ្ដ្ល្ផ្លែមិ្នទាន់មូ្ល្ និង
ប្តូវផ្តរកាេុកចៅសីតុណ្ា ភាពេចនែ ោះពី ១៣ ចៅ ១៤ អងាចសកនុងរយៈចពល្ ២៤ ចៅ ៤៨ ចម៉ាងជាមុ្ន។ ប្រសិនចរី
ចេកមិ្នសតុកេុកចៅកផ្នែងប្តជាក់ចប្េីនជាង ៣៦ចម៉ាង ភាពខចីររស់វានឹងផ្ប្រប្រួល្ជាេុាំយ៉ាងឆ្រ់រហ័ស។ 

 

ចប្រីប្ ស់េូរដឹ្កជញ្ជូ នរងឹមាាំផ្ដ្ល្មានខយល្់ចេញេូល្ប្គ្រ់ប្គាន់រួម្នឹងថង់រកាសាំចណី្ម្ (polyethylene bag)ផ្ដ្ល្ 
លល្ិតសប្មារ់ការដឹ្កជញ្ជូ ន។ ថង់ចនោះកាត់រនថយការ ត់រង់សាំចណី្ម្ និងប្គ្រ់ប្គ្ងកប្មិ្តអុកសុីផ្សន និងឧសម័ន      
ការូនិេចៅកនុកប្មិ្តមួ្យផ្ដ្ល្អាេពនាការរយៈចពល្សតុកេុកននផ្លែចេក។ ការចប្រីប្ សថ់ង់ចនោះគឺ្សាំខាន់សប្មារ់ការ
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ដឹ្កជញ្ជូ នរយៈចពល្ផ្វងផ្ដ្ល្មានរយៈចពល្េចនែ ោះពី៤ ចៅ ៥០នថង។ ផ្លែចេកផ្ដ្ល្ដឹ្កជញ្ជូនរយៈខែីជាងចនោះមិ្នប្តូវការ
េូររួម្នឹងថង់រកាសាំចណី្ម្ចេ។ 

 

ចរៀរសនិតចេកចោយប្រុងប្រយ័តនចៅតាម្ជួរផ្ដ្ល្ប្តួតគាន ពីរសនតិម្តង។ ប្រសិនចរីអនកេង់ចវេខចរ់ចេកប្តួតគាន រួនសនតិម្តង 
េូរោក់ប្កោសឡាាំងផ្ដ្ល្មានភាពរត់ផ្រន នចៅេចនែ ោះសនតិចេកផ្លនកខាងចប្កាម្ និងសនិតពីរជាន់ខាងចល្រីាំលុត។ 

 

3.4.3 ការដឹ្កជញ្ជូ នចេកពីប្រចេសកម្ពុជាចៅប្រចេសេិន 
 

ផ្លែចេកផ្ដ្ល្នឹងប្តូវនាំចេញចៅប្រចេសេិននឹងប្តូវអនុញ្ា តិឲ្យេូល្កាំពង់ផ្លទាាំងអស់ផ្ដ្ល្កាំណ្ត់ចោយ GACC សប្មារ់
ការនាំចេញផ្លែច ីប្សស។់ កាំពង់ផ្លទាាំងឡាយប្តូវរាំពាក់ចោយររកិាា សប្មារ់ចល្ីកោក់ផ្លែច ីប្សសផ់្ដ្ល្នាំេូល្14។ 
យ៉ាងណាក៏ចោយ រេចុរបននចនោះ លែូវដឹ្កជញ្ជូ នចោយតទ ល្់ពីប្រចេសកម្ពុជាចៅកាន់ប្រចេសេិនចៅមានកប្មិ្ត។ ប្រចេស
កម្ពុជាមិ្នមានប្ពាំផ្ដ្នជារ់ជាមួ្យប្រចេសេិនចេ ចហីយជាល្េធលល្ប្រចេសកម្ពុជាប្តូវពឹងផ្លអកចល្កីាំពង់ផ្លេីប្កុងហជីូមិ្
ញ (HCM) ផ្ដ្ល្ជាម្ជឈម្ណ្ឌ ល្ដឹ្កជញ្ជូនផ្លែច ីររសខ់ែួនចៅកាន់ប្រចេសេិន។ ចទាោះជាយ៉ាងចនោះកតី ផ្លែចេកពីប្រចេស  
កម្ពុជាក៏ប្តូវ នដឹ្កជញ្ជូនកាត់ប្ពាំផ្ដ្នពីប្រចេសចវៀតណាម្ចៅប្រចេសេិន (លែូវខុសេារ់)។ 
 

លែូវសាំខាន់ៗននការដឹ្កជញ្ជូ នលែូវការេាំនួន៤ សប្មារ់ការដឹ្កជញ្ជូ នផ្លែចេកប្សសច់ៅប្រចេសេិនមានដូ្េជា លែូវចគាក        
លែូវសមុ្ប្េ លែូវេចនែ និងលែូវអាកាស។ តនម្ែសប្មារ់ការដឹ្កជញ្ជូ នតាម្រយៈលែូវទាាំង៤ចនោះមានភាពខុសគាន ចប្េីន។ ការដឹ្ក
ជញ្ជូនតាម្កាំពង់ផ្លផ្ដ្ល្មានេាំនក់េាំនងល្អ និងមានក ៉ល្់េូល្េតញឹកញារ់មានតនម្ែទារ និងេាំណាយចពល្ដឹ្ក
ជញ្ជូ នខែី។ កាំពង់ផ្លផ្ដ្ល្ក ៉ល្់មិ្នសូវេូល្េតជាេូចៅប្តូវេាំណាយនថែ និងមានល្េធភាពដឹ្កជញ្ជូនតិេ។ លែូវដឹ្កជញ្ជូ ន
កាំពុងវវិឌ្ឍយ៉ាងឆ្រ់រហ័ស ចហីយព័ត៌មានខាងចប្កាម្ចនោះប្គាន់ផ្តជាការេងអុល្រង្កាញអាំពីលែូវផ្ដ្ល្សម្ប្សរសប្មារ់ការ
នាំចេញផ្លែចេក។  
 

ជចប្មី្សលែូវដឹ្កជញ្ជួ នទាាំង៤មានដូ្េខាងចប្កាម្៖ 
• តាម្លែូវចគាក៖ ពីប្េកប្ពាំផ្ដ្នកម្ពុជាចៅប្េកប្ពាំផ្ដ្នចវៀតណាម្៖ ក) ពី វតិចៅកម្ពុជាចៅមុ៉្ក យ (Moc Bai) 
ចវៀតណាម្ ខ) ពីប្តពាាំងលែុងចៅកម្ពុជាចៅហាមាត (Xa Mat) ចៅចវៀតណាម្ គ្) ពីប្តពាាំងផ្ប្សចៅកម្ពជុាចៅ
ហាវល្ូ (Hoa Lu) ចៅប្រចេសចវៀតណាម្។ ផ្លែច ីទាាំងចនោះនឹងដឹ្កជញ្ជូ នពីប្រចេសចវៀតណាម្ចៅកាន់ប្កុង 
ពីងចសៀង(Pingxiang) រនទ រ់ម្កចៅកាន់េីលារធ្ាំៗចៅប្រចេសេិន។ លែូវតូេៗចលសងចេៀតរួម្មាន៖ ពីអូយ៉ាោវ
ចៅកម្ពុជាចៅ ឺប្តាញ់ (Le Tranh) ចៅចវៀតណាម្ចហីយរនទ រ់ម្កចឆ្ព ោះចៅកាំពង់ផ្លននកនុងប្រចេសេិន។ 
 

• តាម្េចនែ៖ ពីភ្នាំចពញចៅហូជីមិ្ញ។ េាំចពាោះការចលទរពីេីប្កុងហូជីមិ្ញមានលែូវដឹ្កជញ្ជូ នជាចប្េីនចៅប្រចេសេិន។ 
រេចុរបនន កាំពង់ផ្លធ្ាំៗពីរចៅប្រចេសេិនផ្ដ្ល្េេួល្ការនាំេូល្ចេក គឺ្កាំពង់ផ្លចសៀងនហ (Shanghai) និង
កាំពង់ផ្លោចល្ៀន (Dalian)។  
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• ចសវាដឹ្កជញ្ជូ នតាម្សមុ្ប្េ៖ ពីភ្នាំចពញ-ប្ពោះសីហនុ-ប្កុងចសៀងនហ។ រេចុរបននលែូវចនោះប្តូវេាំណាយចពល្ ១៤ នថង
ចហីយវាតប្មូ្វឱ្យ រ់ចៅកាំពង់ផ្លមួ្យចលសងចេៀតចៅតាម្លែូវ។ ប្កុម្ហ៊ាុនេិនមួ្យេាំនួនកាំពុងរកម្ចធ្ា យដឹ្ក
ជញ្ជូនចោយតទ ល្់ពីប្កុងប្ពោះសហីនុចៅកាន់ប្កុងចសៀងនហផ្ដ្ល្េាំណាយចពល្ប្តឹម្ផ្ត ៧ នថងរុ៉ចណាណ ោះ ចហីយ
រ ាំពឹងថ្ននឹងចរីកចៅចពល្ចប្កាយកនុងឆ្ន ាំ ២០២០។ មានលែូវដឹ្កជញ្ជូ នផ្តមួ្យរុ៉ចណាណ ោះពីប្កុងប្ពោះសហីនុចៅ  
ចសៀងនហ។ រេចុរបនន មានផ្តប្កុម្ហ៊ាុនមួ្យចេផ្ដ្ល្កាំពុងចប្រីប្ សល់ែូវចនោះ។ 
 

• ចសវាដឹ្កជញ្ជូ នតាម្លែូវអាកាស៖ពីអាកាសយានោា នអនតរជាតិភ្នាំចពញចៅអាកាសយានោា នចសៀងនហ។ រេចុរបនន
ចនោះមិ្នមានការដឹ្កជញ្ជូ នតាម្លែូវអាកាសចេ។ ចៅចពល្អនគ្ត ការនាំចេញចេកអាេប្តូវ នរញ្ជូនតាម្
អាកាសយានោា នសាំខាន់ៗផ្ដ្ល្ពួកចគ្នឹងប្តូវរញ្ជូ នចៅដូ្េជាប្កុងចសៀងនហ  ប្កុងជាាំងស៊ាូ (Zhengzhou) 
និងប្កុងគួ្ងេូវ (Guangzhou)។  

 
កាំពង់ផ្លធ្ាំៗចៅកនុងប្រចេសេិនផ្ដ្ល្េេួល្ផ្លែច ីមានដូ្េជាប្កុងចសៀងនហ និងោចល្ៀន ជីងេូវ (Qinzhou) សឹកគូ្ 
(Shekou) គី្នោវ (Qingdao) និងធានជីន (Tianjin)។ 
  

• ឧទាហរណ៍្កាំពង់ផ្លសឹកគូ្គឺ្ ជាផ្លសាំខាន់មួ្យចៅប្សុកោវាន់។ រុ៉នម នឆ្ន ាំថមីៗចនោះ ជាមួ្យនឹងចគាល្នចយា យ
ប្រកាសពនធគ្យផ្ដ្ល្មានភាពង្កយប្សលួ្ ចប្គ្ឿងររកិាា ជាំនួយប្គ្រ់ប្គាន់ និងចសវាកម្មប្រករចោយប្រសេិធភិាព 
ប្កុម្ហ៊ាុននាំចេញនិងនាំេូល្កាន់ផ្តចប្េីន នដឹ្ងអាំពីភាពខាែ ាំងននផ្លចនោះ ចហីយប្រចភ្េនិងររមិាណ្ននផ្លែច ីនាំ
េូល្ចៅកាន់ប្រចេសេិនតាម្កាំពង់ផ្លសកឹគូ្ ននិងកាំពុងចកីនច ីងជាចរៀងរាល្ឆ់្ន ាំ។ ចគាល្ចៅគឺ្កសាងកាំពង់ផ្ល 
សឹកគូ្ (Shekou) ឲ្យចៅជាផ្លនាំេូល្ផ្លែច ីធ្ាំជាងចគ្ចៅភាគ្ខាងតបូងប្រចេសេិន។ ចារ់តាាំងពីផ្ខចម្សា ឆ្ន ាំ
២០១៨ ម្ក កាំពង់ផ្លសឹកគូ្ (Shekou)  នចារ់ចលតីម្អនុវតតគ្ាំរូប្រកាសពនធគ្យផ្ដ្ល្អនុញ្ា តិឲ្យ ប្កុម្ហ៊ាុន
ប្រកាសជាមុ្ន ចហីយេាំនិញនឹងអាេរចញ្ចញ នចពល្ម្កដ្ល្េី់ប្កុងហុងកុង។ ចារ់តាាំងពីឆ្ន ាំ២០១៩ ម្ក 
កាំពង់ផ្លចនោះ នចារ់ចលតីម្គ្ចប្មាងសាកល្បងគ្ាំរបូ្រព័នធប្រកាសពនធគ្យ “ការប្រកាស២ជាំហាន”។ ចរីនិយាយអាំពី
ររកិាា ជាំនួយ ចៅកាំពង់ផ្លមានេីតាាំងប្តួតពិនិតយេូរកុងតឹន័រប្តជាក់េាំនួន១០៦កផ្នែង និងមានកផ្នែងរញ្ចូល្
ថ្នម្ពល្េូរកុងតឺន័រប្តជាក់េាំនួន ៣១២៤កផ្នែង។ ចៅឆ្ន ាំ ២០១៨ ររមិាណ្ននេូរកុងតឺន័រ ប្តជាក់(កាំពស់២០
ហវីត) ម្កកាន់កាំពង់ផ្លសឹកគូ្មានេាំនួន ៤៦៣០០ចប្គ្ឿង ផ្ដ្ល្ចសមីរនឹង ៤៣% ននការចកីនច ីងពីឆ្ន ាំចាស។់ ផ្លែ
ច ីផ្ដ្ល្េូល្តាម្រយៈកាំពង់ផ្លសកឹគូ្ភាគ្ចប្េីនគឺ្ផ្លែប្សកានគ្ ចេក ដូ្ង ចម្ៀន មាន ស់ និងម្ងឃុត។ 
 

• ឧទាហរណ៍្មួ្យចេៀតគឺ្កាំពង់ផ្លគី្នហ័ងោវ(Qinhuangdao) គឺ្ជាេាំណុ្េសាំខាន់ននការនាំេូល្ផ្លែច ីប្សស។់ 
កាំពង់ផ្លផ្ដ្ល្កាំណ្ត់សប្មារ់ការនាំេូល្ផ្លែច ីមានេីតាាំងចៅផ្កបរសាថ នីយកុងតឺន័រគី្នហ័ងោវ។ គ្ចប្មាងចនោះ
រួម្មានេីតាាំងគ្រកុងតឺន័រេាំហាំ ៣៦០០០ផ្ម៉្ប្តកាចរ ៉មួ្យកផ្នែងផ្ដ្ល្អាេលទុកកុងតឺន័រប្តជាក់េាំនួន ៥០៤ េីតាាំង
ប្តួតពិនិតយមួ្យេាំហាំ៣០០០ផ្ម៉្ប្តកាចរ ៉ (រួម្ទាាំងេីលានសប្មារ់ប្តួតពិនិតយ េីតាាំងេតាត  ីស័កកុងតឺន័រ និង
កផ្នែងចាត់ថ្នន ក់ផ្លែច ី) និងេីតាាំងប្គ្រ់ប្គ្ងេាំនិញកនុងេតាត  ីស័កមួ្យ (រួម្មានេីតាាំង ញ់ផ្លសងសមាែ រ់ចម្
ចរាគ្ េីតាាំងសមាែ រ់ចម្ចរាគ្ចោយសីតុណ្ាភាពប្តជាក់ និងេីតាាំងសមាែ រ់ចម្ចរាគ្ចោយកាំចៅ) េីតាាំងសតុកប្តជាក់
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ផ្ដ្ល្មានការប្គ្រ់ប្គ្ងប្តឹម្ប្តូវេាំនួន២ផ្ដ្ល្មានេាំហាំសររុេាំនួន ៦០០០ផ្ម៉្ប្តគី្រ ជាមួ្យនឹងប្រព័នធប្គ្រ់ប្គ្ង  
សីតុណ្ា ភាព និងសាំចណី្ម្សវ័យប្រវតតិ េីតាាំងការយិាល្័យ េីតាាំងប្តួតពិនិតយរឋម្ និងរនទរ់ោក់សាំណាក។        
គី្នហ័ងោវក៏កាំពុងចធ្វីផ្លនការេីលារល្ក់ដុ្ាំផ្លែច ីផ្ដ្ល្នឹងប្គ្រដ្ណ្ត រ់នលទដី្ជាង ១៦ហិកតា។ ររកិាា ជាំនួយផ្លនក
េីលាររួម្មានេីតាាំងសតុកេុក កផ្នែងេតឡាន ចសវាកម្មការយិាល្យ័ និងចសវាកម្មចលសងចេៀតផ្ដ្ល្ចរៀរេាំជាចប្សេ 
ការលតល្់ការប្រកាសតាម្ចអ ិកប្តូនិក រណាត ញព័ត៌មាន ការប្តួតពិនិតយចដ្ល្មានគុ្ណ្ភាព ការតាម្ោន      
ការផ្កផ្េននិងផ្េកចាយ ចសវាកម្មហិរញ្ាវតថុ និងចសវាកម្មរួម្រញ្ចូល្ចលសងចេៀតសប្មារ់េីលារល្ក់ដុ្ាំកនុងការលតល្នូ់វ
ចសវាផ្ដ្ល្ប្រករចោយវជិាជ ជីវៈ រហ័យ និងមានគុ្ណ្ភាពខពស់។  
 

• ចហោា រេនសម្ព័នតដឹ្កជញ្ជូ នប្តជាក់ និងការដឹ្កជញ្ជូ ន នចកីនច ីងយ៉ាងគ្ាំហុកចៅប្រចេសេិន ចកីនច ីងពី
សម្តថភាពសតុកេុកប្តជាក់េាំនួន១០លានផ្ម៉្ប្ត និងឡានប្តជាក់១២០០០ចប្គ្ឿងចៅឆ្ន ាំ ២០០៧ ចៅសម្តថ
ភាពសតុកេុកប្តជាក់េាំនួន១០៦លានផ្ម៉្ប្ត និងឡានប្តជាក់ ៨៩០០០ចប្គ្ឿងចៅឆ្ន ាំ២០១៥។ កាំចណី្នយ៉ាង
ឆ្រ់រហ័សកនុងចហោា រេនសម្ព័នតដឹ្កជញ្ជូ នប្តជាក់ចនោះ នប្រមូ្ល្លតុាំចៅតាម្ផ្លធ្ាំៗ និងតាំរន់ពាណិ្ជជកម្មចសរ ី
(Free Trade Zone) ដូ្េជាេីប្កុងចសៀងនហ កាវ ងេូវ ហ៊ាវូចជៀន និងធានជីន។ ជាមួ្យនឹងការចកីនច ីងនន
ពាណិ្ជជកម្មតាម្អីុនធឺ្ចណ្តចៅកនុង េីលារនាំេូល្ផ្លែច ីប្សសច់ៅប្រចេសេិន ហានិភ័្យពីមុ្នផ្ដ្ល្ពាក់ព័នធ
នឹងការេូទាត់ និងឥណ្ទាន ដូ្េជាការេូទាត់ផ្ដ្ល្មិ្នអាេចជឿេុកេិតត នពីអតិថិជនេិននិងអនកនាំេូល្ និង
ការពនាចពល្កនុងការេេួល្ នការេូទាត់សររុ ប្តូវ នកាត់រនថយតាម្រយៈវធីិ្សាស្តសតេូទាត់អនឡាញផ្ដ្ល្
អាេចជឿេុកេិតត ន ផ្ដ្ល្ភាជ រ់េាំនក់េាំនងតទ ល្់ចៅកាន់ចគ្ហេាំព័រេីលារល្ក់ផ្លែច ីប្សស់ចល្ីរណាត ញសងគម្។ 
សប្មារ់ការអនុវតតន៍ប្រករចោយប្រសិេធិភាព ការរង្កា រភាពខូេខាត កាត់រនថយេាំណាយ និងការរចងាីនភាព
ង្កយប្សួល្ អនកនាំចេញផ្លែច ីប្សសប់្តូវ នលតល្់អនុសាសន៍ឲ្យចប្រីប្ សក់ារនាំចេញតទ ល្ ់ ចោយសារ             
រណាត ញអនកផ្េកចាយរឋម្ររស់ពួកចគ្ចៅប្រចេសេិនតទល្់។  ចៅប្រចេសេិនទាាំងមូ្ល្មានេីលារល្ក់ដុ្ាំជាង 
៤០០០កផ្នែង ចហីយេីប្កុងនីមួ្យៗ មានេីលារល្ក់ដុ្ាំធ្ាំៗជាចប្េីនកផ្នែង។  លារកសកិម្ម សុីនហាវ ឌី្ (Xinfadi) 
នេីប្កុងចរ៉កាាំងគឺ្ជាេីលារល្ក់ដុ្ាំធ្ាំជាងចគ្ចៅភាគ្ខាងចជីងននប្រចេសេិន និងជាប្រភ្ព ៧០% ននរផ្នែ និង
៨០% ននផ្លែច ីផ្ដ្ល្ចប្រីប្ សច់ៅេីប្កុងចរ៉កាាំង។ លារល្ក់ដុ្ាំរផ្នែផ្លែច ីជាាំងណានចៅចខតតគ័្ងេូវគឺ្ជាងេី
លារល្ក់ដុ្ាំកសិលល្នាំេូល្សាំខាន់ជាងចគ្ចៅប្រចេសេិន ផ្ដ្ល្េេួល្ខុសប្តូវ ៧០% ននរផ្នែផ្លែច ីនាំេូល្
ទាាំងអស់ចៅកនុងប្រចេសេិន15។ 

  

 
15 Source: Exporting Fresh Fruit and Vegetables to China, Produce Market Association, 2016  
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3.4.4 ការកសាង និងអភិ្វឌ្ឍេាំនក់េាំនងពាណិ្ជជកម្មជាមួ្យប្កមុ្ហ៊ាុនដឹ្កជញ្ចូ ននាំចេញ16 

 
ការដឹ្កជញ្ចូននាំចេញអាេប្តូវ នចគ្ចមី្ល្ចឃីញថ្នជា ផ្លនកមួ្យរផ្នថម្ចេៀតដ្ល្់ដ្ាំចណី្រការលល្តិកម្មដ្ាំណាាំចេកកនងុ
ប្សុកររស់ប្កុម្ហ៊ាុនននកនុងចពល្រេចុរបនន។ ការយល្អ់ាំពីកផ្នែងផ្ដ្ល្អាជីវកម្មររសប់្កុម្ហ៊ានុ ចៅកនុងផ្ខសប្េវ៉ាក់     
លគត់លគង់ការនាំចេញនឹងជួយឱ្យប្កុម្ហ៊ាុនកាំណ្ត់នូវដ្ាំណាក់កាល្រផ្នថម្ចេៀតអវីខែោះ ផ្ដ្ល្ចាាំ េ់ចដី្ម្បីនាំយកលល្ិតលល្ផ្លែ
ចេកររស់ខែួនចៅកាន់េីលារនាំចេញ។ 
 
ចដី្ម្បីឱ្យការដឹ្កជញ្ចូ នមានប្រសិេធិភាពនិងប្រសិេធិលល្ ពាណិ្ជជករ /អនកនាំចេញប្តូវរចងាីតេាំនក់េាំនង និងចធ្វីការរួម្គាន
ជាមួ្យប្កុម្ហ៊ាុនដឹ្កជញ្ចូ ន។ េាំណុ្េចនោះចាាំ េ់ណាស់ មិ្នប្តឹម្ផ្តសប្មារ់ការដឹ្កជញ្ជូ នរុ៉ចណាណ ោះចេ រុ៉ផ្នតប្តូវចធ្វីឲ្យ ន 
ឲ្យកាន់ផ្តឆ្រ់កាន់ផ្តល្អ។ 
 
ការចប្ជីសចរសីជាំចរសីប្តឹម្ប្តូវកនុងការដឹ្កជញ្ជូ នផ្លែចេកប្តូវផ្តជាចរឿងអាេិភាព រាំលុតសប្មារ់ប្កុម្ហ៊ាុនររស់អនក ចហីយវា
មានសារៈសាំខាន់ណាស់កនុងការនាំចេញប្រករចោយភាពចជាគ្ជ័យ។ កនុងការសចប្ម្េេិតតចនោះ កតាត ជាចប្េីនដូ្េជាតនម្ែ 
និងវធីិ្សាស្តសតននការេូទាត់គួ្រផ្តប្តូវយកម្កពិចារណា។ ការមិ្នេេួល្ នតនម្ែនាំចេញផ្ដ្ល្អនកេង់ នអាេរណាត ល្ 
ឱ្យមានការខាតរង់ចោយសារការេាំណាយចលសងៗផ្ដ្ល្មិ្នប្ពាងេុក។ ដូ្េគាន ចនោះផ្ដ្រ ការទារល្ុយពីកូនរាំណុ្ល្ចៅកនងុ
ប្រចេសេិន គឺ្ជាកិេចការដ៏្ល្ាំ កមួ្យ ដូ្ចេនោះការចប្ជីសចរសីជចប្មី្សេូទាត់ប្ ក់ប្តឹម្ប្តូវសប្មារ់អាជីវកម្មនឹងកាត់រនថយ
ហានិភ័្យចល្ីការមិ្នរង់ប្ ក់។ 
 

 

 

 
16 Sources: AusVeg, Horticulture Australia, 2019, Guide to the export readiness checklist 

រញ្ជ ីចលទៀងតទ ត់សប្មារ់ការដឹ្កជញ្ជូ នេាំនិញ 
• ចតីប្កុម្ហ៊ាុន នពិចារណាចល្ីតប្មូ្វការខាងដឹ្កជញ្ជូ នសប្មារ់ការនាំចេញចហីយឬចៅ? ឧ. ចតីចៅកផ្នែង
ណាផ្ដ្ល្ប្កុម្ហ៊ាុនសថិតចៅ កនុងផ្ខសប្េវ៉ាក់លគត់លគង់នាំចេញ?   

• ចតីប្កុម្ហ៊ាុន នចសុីរអាំពីចហោា រេនសម្ព័នធររូវន័តផ្ដ្ល្អាេរាាំងសទោះសកាត នុពល្នាំចេញផ្លែចេក ឧ .ដូ្េជា   
េីតាាំងកផ្នែងចវេខចរ់ និងេីតាាំងកាំពង់ផ្លចហីយឬចៅ?   

• ចតីប្កុម្ហ៊ាុន នចសុីរអាំពីការចប្រីប្ សច់សវាកម្មចលសងៗររសភ់ាន ក់ង្ករល្ក់ រអឺនកផ្េកចាយចហយីឬចៅ?   
• ចតីប្កុម្ហ៊ាុន នចសុីរ/ជួល្អនកដឹ្កជញ្ជូ នេាំនិញ ឬភាន ក់ង្ករគ្យផ្ដ្ល្មានសកាត នុពល្ចហីយឬចៅ?   
• ចតីប្កុម្ហ៊ាុន នពិចារណាជចប្មី្សដឹ្កជញ្ជូនល្អរាំលុតសប្មារ់អនកចហីយឬចៅ?ឧ .លែូវអាកាសឬលែូវសមុ្ប្េ? 
• ចតីប្កុម្ហ៊ាុន នកាំណ្ត់តនម្ែ និងយល្់ថ្នចតីតនម្ែចនោះគួ្ររួម្រញ្ចូល្អវីខែោះចហីយឬចៅ?    
• ចតីប្កុម្ហ៊ាុនមានការយល្់ដឹ្ងអាំពីជចប្មី្សននការេូទាត់សប្មារ់ពាណិ្ជជកម្មអនតរជាតិ (រណ្ណឥណ្ទាន ការ
េូទាត់តាម្ប្រព័នធអីុនធឺ្ណិ្ត) និងការប្គ្រ់ប្គ្ងពាណិ្ជជកម្មចប្ៅប្រចេសចហីយឬចៅ?   



 19 

3.4.5 ភាន ក់ង្ករ និងអនកផ្េកចាយ 
 
ប្កុម្ហ៊ាុននាំចេញផ្លែចេកនឹងមិ្នប្គ្រ់ប្គ្ងផ្ខសប្េវ៉ាក់លគត់លគង់ទាាំងមូ្ល្ចេ ចហីយពឹងផ្លអកចល្ីភាន ក់ង្ករ ឬអនកផ្េកចាយចដី្ម្បី
សប្មួ្ល្ដ្ល្់សកម្មភាពនាំចេញររសពួ់កចគ្។ ភាន ក់ង្ករ និងអនកផ្េកចាយមានតួនេី និងេាំនួល្ខុសប្តូវខុសៗគាន ។ តួនេី 
និងេាំនួល្ខុសប្តូវទាាំងចនោះក៏មានភាពខុសគាន អាប្ស័យចល្ថី្នចតីពួកចគ្ដ្ាំចណី្រការចៅកនុងប្រចេសកម្ពុជា ឬេិន។ ការចប្ជីស
ចរសីភាន ក់ង្ករ ឬអនកផ្េកចាយប្តឹម្ប្តូវ គឺ្សាំខាន់ ចប្ពាោះប្កុម្ហ៊ាុននឹងពឹងផ្លអកចល្េីាំចណ្ោះដឹ្ង និងជាំនញររស់ពួកចគ្ចៅកនងុ
េីលារចៅប្រចេសេិន។ 
    

 

អនកដឹ្កជញ្ជូ នរនត និងចជីងសារគ្យ៖ ប្រសិនចរីប្កុម្ហ៊ាុនមានរាំណ្ងប្គ្រ់ប្គ្ងការលគត់លគង់ចោយខែួនឯង រុ៉ផ្នតប្កុម្ហ៊ាុនខវោះ
េាំចណ្ោះដឹ្ងកនុងការយកផ្លែចេកចៅល្ក់ចៅេីលារអនតរជាតិ ការចប្រីចជីងសារគ្យ ឬអនកដឹ្កជញ្ជូ នេាំនិញរនត គឺ្ជា
ម្ចធ្ា យដ៏្មានប្រសិេធភាពរាំលុតចដី្ម្បដឹី្កជញ្ជូ នផ្លែចេក។ សាថ រ័នទាាំងចនោះជាេូចៅមានជាំនញឯកចេសកនុងការដឹ្ក
េាំនិញអនតរជាតិ។ ចៅចពល្ចប្ជីសចរសីអនកដឹ្កជញ្ជូ នរនត ប្កុម្ហ៊ាុនគួ្រផ្តពិចារណាចៅចល្រីេពិចសាធ្ន៍ររសពួ់កចគ្កនងុការ
ប្គ្រ់ប្គ្ងលល្ិតលល្ផ្ដ្ល្ង្កយខូេ17។ 
  

 
17 A list of logistic service providers and freight forwarders can be provided by GIZ-SRECA project upon request: https://connecting-

asia.org/activities/ 

តួនេីររស់ភាន ក់ង្ករ និងអនកផ្េកចាយ 

• ពួកចគ្មិ្នយកភាពជាមាច ស់ចល្ីេាំនិញចេ 
• ពួកចគ្តាំណាងឱ្យអនកលគត់លគង់សប្មារ់អនកេិញ 
• ពួកចគ្ប្តូវ នជួល្ចោយអនកនាំចេញកនុងររមិាណ្េឹកប្ ក់ផ្ដ្ល្ផ្លអកចល្ីកនប្ម្ចជីងសារននការល្ក់ 
• អនកនាំចេញេេួល្ខុសប្តូវេាំចពាោះការចេញវក័ិយរ័ប្ត និងប្រមូ្ល្ការេូទាត់ពីអតិថិជនររសពួ់កចគ្។ 

តួនេីររស់អនកផ្េកចាយ 

• ពួកចគ្កាន់ការ់ភាពជាមាច ស់ននេាំនិញ ចហីយរនទ រ់ម្កល្ក់េាំនិញរនត។ 
• ពួកចគ្រផ្នថម្តនម្ែចល្ីលល្ិតលល្ចៅចពល្ល្ក់រនត។ 
• ល្ុយផ្ដ្ល្រក នចោយអនកផ្េកចាយ គឺ្ខពស់ជាងភាន ក់ង្ករចប្ពាោះអនកផ្េកចាយកាន់រញ្ជ ីសារចពីភ័្ណ្ឌ លតល្់
ឥណ្ទានសប្មារ់អតិថិជន និងេេួល្ខុសប្តូវផ្លនកេីលារ។ 
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3.4.6 និតិវធីិ្េូទាត់  

មានវធីិ្េូទាត់ចលសងៗគាន ជាចប្េីនសប្មារ់ប្កុម្ហ៊ាុនដូ្េជា៖ 

 

 
េាំចពាោះការេូទាត់នថែផ្លែច ីប្សស ់ ជាេូចៅវធីិ្សាស្តសតេូទាត់តាម្ល្ិខិតឥណ្ទានមិ្នប្តូវ នចប្រីចេចប្ពាោះវាេាំណាយចពល្
យូរចដី្ម្បីរាំចពញការេូទាត់ ឯកសារមានភាពសមុគ្សាម ញ ចហីយនថែេាំណាយខពស់។ ជាេូចៅវធីិ្សាស្តសតេូទាត់ប្ ក់គឺ្តាម្     
រយៈការចលទរប្ ក់តាម្េូរគ្ម្នគ្ម្ន៍ (Telegrphic-T/T) ផ្ដ្ល្រារ់រញ្ចូល្ទាាំង ១០០% T/T ជាមុ្ន ឬ ៨០%T/T ជាមុ្ន 
២០ %ចៅចពល្ម្កដ្ល្់។ ចប្កាម្រចរៀរយកេាំនិញជាមុ្នចហីយរង់ប្ ក់ជាចប្កាយ ជាធ្ម្មតាគឺ្១០០% T/T ចៅចពល្ម្ក
ដ្ល្់អាប្ស័យចល្ីេាំនួនផ្លែច ីផ្ដ្ល្ល្ក់ ន។ មានរចរៀរេូទាត់ប្ ក់មួ្យផ្ររចេៀតចៅថ្នភាពជានដ្គូ្ផ្ដ្ល្តប្មូ្វឲ្យ
មានប្ ក់កក់ខែោះជាមុ្ន ចហីយប្ ក់ផ្ដ្ល្ចៅសល្នឹ់ងប្តូវេូទាត់ចៅចពល្ល្ក់ផ្លែច ី ន។ 

 

 

  

• ការេូទាត់ចោយរង់ប្ ក់ជាមុ្ន៖ អនកេិញរង់ល្ុយមុ្នការដឹ្កជញ្ជូ ន (មិ្នសូវេូចៅសប្មារ់ពាណិ្ជជកម្មអនតរ
ជាតិ) 

• រណ្ណឥណ្ទាន (Letters of credit )៖ ធ្នគារររស់អនកនាំេូល្ចេញនូវឯកសារផ្ដ្ល្រញ្ជ ក់ថ្នពួកចគ្នឹងរង់
ល្ុយឱ្យអនកនាំចេញចៅចពល្ផ្ដ្ល្ល្កាខណ្ឌ ននល្ខិិតឥណ្ទានប្តូវ នរាំចពញ។ 

• ការចលទរតាម្េូរគ្ម្នគ្ម្ន៍ (Telegraphic Transfer)៖ ការចលទរប្ ក់តាម្េូរគ្ម្នគ្ម្ន៍ (TT) គឺ្ជាវធីិ្សាស្តសត
ចអ ិេប្តូនិេផ្ដ្ល្ការចលទរប្ ក់ផ្ដ្ល្ប្តូវ នចប្រីប្ សយ៉់ាងសាំខាន់សប្មារ់ប្រតិរតតិការចប្ៅប្រចេស។ ជាធ្ម្មតា 
ការចលទរប្ ក់តាម្េូរគ្ម្នគ្ម្ន៍ នរញ្ច រ់កនុងរយៈចពល្ ២ ចៅ ៤ នថងនននថងចធ្វីការអាប្ស័យចល្ីប្រភ្ពចដី្ម្ និង
េិសចៅននការចលទរប្ ក់ក៏ដូ្េជាតប្មូ្វការរតូរររិូយរ័ណ្ណណាមួ្យ។ 

• ការប្រមូ្ល្ឯកសារ(Documentary collection)៖ ប្រគ្ល្់ការប្គ្រ់ប្គ្ងឯកសារពាណិ្ជជកម្មររសប់្កុម្ហ៊ានុចៅ 
ឲ្យធ្នគារររស់ប្កុម្ហ៊ាុន។ 

• ល្កាខណ្ឌ ឥណ្ទាន (Credit terms)៖ ការេូទាត់នឹងចកីតច ីងរនទ រ់ពីប្កុម្ហ៊ាុន នដឹ្កជញ្ជូនផ្លែចេក។ 
 



 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ល្កាខណ្ឌ តប្ម្ូវជាក់លាក់សប្មារ់ការនាំេូល្េាំនិញចៅកនុងប្រចេសេិន 

 

  
េារ់ និងរេរបញ្ាតតិ 

ការចធ្វីអធិ្ការកិេច ចតសត និងការប្តួតពិនិតយគុ្ណ្ភាព 

 

ការចធ្វីអធិ្ការកិេចគ្យ និងេតាត  ីស័ក និងនិតិវធីិ្ននការចធ្វីចតសត 
 

ដ្ាំចណី្រការប្រកាសពនធគ្យ និងេតាត  ីស័ក 

ជាំហានេី ៥ 

ជាំហានេី ៦ 

ជាំហានេី ៧ 

ជាំហានេី ៨ 

លកខខណ្ឌ តម្មូ្វជាក់លាក់ 
សម្ាប់ការនាំេូលទាំនិញចៅកនងុម្បចទស

េិន 
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េិដ្ាភាពេូចៅននរេរបញ្ាតតិ និងេារ់ និងតួនេីររស់ GACC 

អគ្គរដ្ា ល្គ្យេិន (GACC) គឺ្ជាសាថ រ័នសាំខាន់ផ្ដ្ល្ប្គ្រ់ប្គ្ងចគាល្នចយា យ    រេរបញ្ាតតិ និង ការចធ្វីអធិ្ការកិេច
ពាក់ព័នធនឹងការនាំេូល្ផ្លែច ីប្សសរ់រសប់្រចេស។ 
 
មុ្នការចរៀរេាំរេនសម្ព័នធររសរ់ោា ភិ្ ល្េិនច ីងវញិកនុងឆ្ន ាំ ២០១៨ ការប្តួតពិនិតយេតាត  ីស័ក និងសុវតតិភាពេាំណី្ 
អាហារនាំេូល្ថ្នន ក់ជាតិ គឺ្ជាការេេួល្ខុសប្តូវររសអ់គ្គរដ្ា ល្ប្តួតពិនិតយគុ្ណ្ភាព អធិ្ការកិេច និងេតាត  ីសក័ 
(AQSIQ)។ ចៅកនុងការចរៀរេាំរេនសម្ព័នធច ងីវញិ ការេេួល្ខុសប្តូវកនុងការប្តួតពិនិតយ និងការអនុវតតន៍ និងរុគ្គល្ិក
ផ្ដ្ល្ទាក់េងនឹងការនាំេូល្ផ្លែច ីប្សសប់្តូវ នប្រគ្ល្ឱ់្យ GACCវញិ។ ការចាត់តាាំងច ីងវញិរួម្មានការតែស់រតូរផ្លនក
ទាាំងអស់ននការយិាល្័យរសុពា ល្ និងរុកាជាតិ និងេតាត  ីស័ក (动植物检疫司) ចដី្ម្បីកាែ យជាផ្លនកមួ្យនន GACC

។ េនទឹម្នឹងចនោះផ្ដ្រ ការយិាល្័យអធិ្ការកិេច និងេតាត  ីសក័ (CIQ) ថ្នន ក់មូ្ល្ោា នផ្ដ្ល្ធាែ រ់ប្គ្រ់ប្គ្ងចោយ AQSIQ ប្តូវ
 នរញ្ចូល្ចៅកនុងការយិាល្យ័គ្យតាំរន់ររស់េិន ចហីយេីរាំលុតប្តួតពិនិតយចោយ GACC ។ 
 
មុ្ខង្ករររស់ GACC ទាក់េងនឹងផ្លែច ីប្សស់ផ្ដ្ល្ ននាំេូល្រួម្មានដូ្េខាងចប្កាម្៖ 

 
 

 

 

 

រេរញ្ាតតិ (ថ្នន ក់ជាតិ) ការអនុវតតន៍ (ភាគ្ចប្េីនអនុវតតចោយម្ស្តនតីគ្យថ្នន ក់ចប្កាម្) 

• លតល្់សិេធិ និងដ្កហូតសិេធិេូល្េីលារសប្មារ់
លល្ិតលល្ររចេស 

• កាំណ្ត់ល្កាខណ្ឌ តប្មូ្វភូ្តគាម្អនម័្យសប្មារ់
លល្ិតលល្/ប្រចេសចោយផ្លអកចល្កីារពិនិតយេី
តាាំងជាក់ផ្សតង និងវាយតនម្ែហានិភ័្យ    

• េុោះហតថចល្ខា និងអនុវតតកិេចប្ពម្ចប្ពៀងនិងសនធិ
សញ្ា អនតររោា ភិ្ ល្សតពីីពិធី្សារេតាត  សី័ក   

• ច ោះពុម្ពលាយរញ្ជ ីផ្លែច ីប្សស់ផ្ដ្ល្ នចធ្វី
រេចុរបននភាពចហីយ នអនុម័្តសប្មារ់ការនាំ
េូល្ចៅប្រចេសេិនក៏ដូ្េជាកផ្នែងចវេខចរ់ និង
េមាា រផ្លែច ីផ្ដ្ល្ នេុោះរញ្ជ ីចហយី។ 

• ចដី្រតួជាភាន ក់ង្ករអធិ្ការកិេចគ្យប្េកេូល្កាំពង់ផ្លផ្ដ្ល្
អាេររឹអូសេាំនិញកនុងករណី្ឯកសារមិ្នប្គ្រ់ប្គាន់ ឬមិ្ន
ប្តឹម្ប្តូវ   

• ប្រមូ្ល្ពនធ និងអាករផ្ដ្ល្ពាក់ព័នធរួម្មានពនធចល្ីតនម្ែ
រផ្នថម្ ពនធ និងអាករចលសងៗ   

• ចធ្វីអធិ្ការកិេចេតាត  ីស័កចៅកាំពង់ផ្ល និងេាំណុ្េេូល្
ប្រចេសេិន និងរដិ្ចសធ្ការដឹ្កជញ្ជូ នផ្ដ្ល្មិ្ន
អនុចលាម្តាម្េារ់ 

• ធាននូវសាែ កសញ្ា លល្ិតលល្សម្ប្សរសប្មារ់ការនាំ
េូល្   

• ររឹអូសេាំនិញផ្ដ្ល្មានការសងសយ័ថ្នរត់ពនធ និងការនាំ
េូល្ផ្ដ្ល្រ ាំចលាភ្េារ់កម្មសេិធរញ្ា ។ 
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ប្កាហវិកេី ២៖ េិដ្ាភាពេូចៅននមុ្ខង្ករេតាត  ីសក័ និងអធិ្ការកិេចររស ់GACC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GACC ប្គ្រ់ប្គ្ងការយិាល្័យគ្យថ្នន ក់ប្សកុេាំនួន៤២ ផ្ដ្ល្ភាគ្ចប្េីនទាក់េងចៅនឹងផ្លនករដ្ា ល្ថ្នន ក់ចខតតររសប់្រចេស
េិន។ រុ៉ផ្នត ចខតតមួ្យេាំនួនផ្ដ្ល្មានកាំពង់ផ្លចប្េីន ឬររមិាណ្ពាណិ្ជជកម្មអនតរជាតិចប្េីនមានសាខាគ្យថ្នន ក់ប្សកុចប្េីន។ 
 
ការយិាល្័យគ្យថ្នន ក់ប្សកុប្តូវ នចគ្ោក់ច្ ម ោះតាម្េីប្កុងផ្ដ្ល្មានការយិាល្យ័កណាត ល្ប្សុកសថតិចៅ។ ជាធ្ម្មតា 
ប្រសិនចរីចខតតមានផ្តការយិាល្យ័គ្យថ្នន ក់ប្សកុផ្តមួ្យចេ ចនោះការយិាល្័យគ្យប្សុកប្តូវ នោក់ច្ ម ោះតាម្េីប្កុង
ររស់ចខតត។ ឧទាហរណ៍្ ការយិាល្័យគ្យប្សុកណាននីង (Nanning Customs District ) ផ្ដ្ល្ប្តូវ នចគ្ោក់ច្ ម ោះ
ថ្នជាេីរួម្ចខតតកាវ ងសុី18(Guangxi) ចហីយផ្ដ្ល្ប្គ្រដ្ណ្ត រ់ចខតតកាវ ងសុ(ីGuangxi)ទាាំងមូ្ល្។ ចខតតកាវ ងេុង 
(Guangdong) ជាឧទាហរណ៍្មួ្យននចខតតផ្ដ្ល្ប្តូវ នផ្រងផ្េកចៅជាការយិាល្័យគ្យថ្នន ក់ប្សុកជាចប្េីនដូ្េជា េី
ប្កុងកាវ ងេូវ (Guangzhou) ប្សុកហ៊ាង់ពូ (Huangpu)  (ផ្លនកមួ្យននប្កុងកាវ ងេូវ) េីប្កុងសុិនជិន (Shenzhen) និង
េីប្កុងសានេូ (Shantou) ។ 
 
ជារួម្ សាខាគ្យថ្នន ក់ប្សុកទាាំងចនោះប្គ្រ់ប្គ្ងការយិាល្័យគ្យកនុងប្សកុជាង ៥០០ កផ្នែងចៅេូទាាំងប្រចេសេិនផ្ដ្ល្
មានរុគ្គល្ិកចធ្វីអធិ្ការកិេចគ្យ និងេតាត  ីស័កជាក់ផ្សតងចល្ផី្លែច ីនាំេូល្ចៅកាំពង់ផ្លេូល្េត។ ឧទាហរណ៍្  ចៅចខតត
កាវ ងសុី(Guangxi) ចប្កាម្ការយិាល្័យគ្យប្សកុណាននីង(Nanning)មានការយិាល្យ័គ្យតាំរន់ច ម្ ោះថ្ន Qinzhou 

 
18 Officially, Guangxi is not a province, but an autonomous region, and its formal name is the Guangxi Zhuang 
Autonomous Region (GZAR). However, it is a provincial-level administrative unit and for all practical 

reasons as applies to this report, its status is the same as a province. We therefore refer to it as such for the 
sake of simplicity. 

GACC 

Customs District 

Example: Nanning Customs District 

Local Customs 

Office 

Example: Qinzhou Customs 
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Customs (ផ្ដ្ល្ប្គ្រ់ប្គ្រ់ប្គ្ងចល្ីកាំពង់ផ្លQinzhou) ក៏ដូ្េជាគ្យប្េកមិ្តតភាព (Friendship Gate Custom ) ផ្ដ្ល្
ប្គ្រ់ប្គ្ងភាគ្ចប្េីនចល្ីលែូវចគាកែែងកាត់រវាងប្សកុ ពីងចសៀង (Pingxiang) និងប្រចេសចវៀតណាម្។ 

 

 
4.1 េារ់ និងរេរបញ្ាតតិ 

 
េារ់ រេរបញ្ាតតិ និងកិេចប្ពម្ចប្ពៀងចេវភាគី្មួ្យេាំនួនផ្ដ្ល្ប្គ្រ់ប្គ្ងចោយចគាល្នចយា យររស់ GACC សប្មារ់ការ 
នាំេូល្ផ្លែច ីប្សស់រមួ្មាន៖ 

 

ចសេកតីជូនដ្ាំណឹ្ងទាក់េងនឹងចគាល្នចយា យនិងេារ់ថមី សថិតិគ្យ និងរញ្ជ ីច ម្ ោះេមាា រនិងកផ្នែងចវេខចរ់ផ្ដ្ល្ប្តូវ
 នេុោះរញ្ជ ីជាលែូវការប្តូវ នច ោះពុម្ពលាយជាភាសាេិនចៅចល្ចីគ្ហេាំព័ររសុពា ល្ និងេតាត  ីស័ករុកាជាតិររស់ 
GACC (http://dzs.customs.gov.cn/)។ ចសេកតីប្រកាសពាក់ព័នធមួ្យេាំនួនចេៀតក៏ប្តូវ នច ោះពុម្ពលាយជាភាសា
អង់ចគ្ែសននចគ្ហេាំព័រ GACC (http://english.customs.gov.cn/) រុ៉ផ្នតវាមិ្នសវូមានល្កាណ្ៈេូល្ាំេូលាយចរីចប្រៀរ
ចធ្ៀរចៅនឹងព័ត៌មានផ្ដ្ល្ នច ោះពុម្ពលាយជាភាសាេិន។ 
  

• េារ់ននសាធារណ្រដ្ាប្រជាមានិតេិនសតពីីការនាំេូល្ និងចេញសតវ និងេតាត  ីស័ករុកាជាតិ (អនុម័្ត៖ ០១  
ចម្សា ឆ្ន ាំ១៩៩២) 
o រេរបញ្ាតតិសតីពីការអនុវតតេារ់ននសាធារណ្រដ្ាប្រជាមានិតេិនសតពីីការនាំេូល្ និងនាំចេញសតវ និង       
េតាត  ីស័ករុកាជាតិ (០១ ម្ករា ឆ្ន ាំ១៩៩៧) 

• េារ់សតីពីសុវតថិភាពេាំណី្អាហារននសាធារណ្រដ្ាប្រជាមានិតេិន (ផ្កសប្មួ្ល្៖ ១ មិ្ថុន ឆ្ន ាំ២០១៥) 
o រេរបញ្ាតតិសតីពីការអនុវតតេារ់អាំពីសុវតថិភាពេាំណី្អាហារននសាធារណ្រដ្ាប្រជាមានិតេិន (០១ ធ្នូ ឆ្ន ាំ
២០១៩) 

• GACC និងអនុប្កឹតយ AQSIQ ដូ្េជាវធិានការណ៍្រដ្ា ល្សតពីីការចធ្វីអធី្ការកិេច េតាត  ីស័ក និងការប្តួតពិនិតយ
ផ្លែច ីនាំេូល្ (អនុប្កឹតយ AQSIQ ចល្ខ៦៨ ០៥ ម្ករា ឆ្ន ាំ២០០៥) 

• កិេចប្ពម្ចប្ពៀងចេវភាគី្ និងអនុសារណ្ៈផ្ដ្ល្ប្តូវ នេុោះហតថចល្ខាចោយប្រចេសេិន និងប្រចេសនាំចេញ 
 

http://dzs.customs.gov.cn/
http://english.customs.gov.cn/
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4.2 ការប្តតួពិនិតយ ចតសត និងប្គ្រ់ប្គ្ងគុ្ណ្ភាព 
4.2.1 ចគាល្នចយា យកប្មិ្តសាំណ្ល្ជ់ាតិពុល្អតិររមិាររសប់្រចេសេិន 

4.2.2 រញ្ជ ីឯកសារផ្ដ្ល្ប្តវូការសប្មារ់ការដឹ្កជញ្ជូ នផ្លែច បី្សសេូ់ល្ម្កប្រចេសេិន 

 

នីតិវធីិ្អធិ្ការកិេចេតាត  ីស័ក និងចតសតររស់ GACC មានចគាល្រាំណ្ងសាំខាន់ពីរគឺ្ៈ 
• សុវតថិភាពភូ្តគាម្អនម័្យ 

o ធានថ្នការដឹ្កជញ្ជូនមិ្នមានសតវល្អិតេនប្ងពាក់ព័នធ ឬភាន ក់ង្កររងាចរាគ្ចលសងៗផ្ដ្ល្អាេរងាហានិភ័្យ
ដ្ល្់ដ្ាំណាាំកនុងប្សុក។ 
▪ សតវល្អិតេនប្ងពាក់ព័នធជាក់លាក់ប្តូវ នេុោះរញ្ជចីៅកនុងពិធី្សារននភូ្តគាម្អនម័្យ។ 

• សុវតថិភាពម្នុសស 
o ធានថ្នកប្មិ្តកាកសាំណ្ល្់ចលាហៈធ្ងន់ និងថ្នន ាំពុល្កសិកម្មមិ្នចល្សីពីសតង់ោរកាំណ្ត់ច ីយ។ 

▪ ផ្លែច ីផ្ដ្ល្ ននាំេូល្ប្តូវមានសតង់ោរដូ្េគាន ចៅនឹងផ្លែច ីផ្ដ្ល្ោាំកនុងប្សកុផ្ដ្រ។ 
 

 

o ពិនិតយរកភាន ក់ង្កររងាចរាគ្ សារធាតុគី្មី្ ឬរញ្ា សុវតថិភាពេាំណី្អាហារផ្ដ្ល្ចល្មសីនឹងរេរញ្ាតតិ         
សុវតថិភាពេាំណី្អាហារ ឬអាេរងាហានិភ័្យដ្ល្់អនកចប្រីប្ ស់។ 

គួ្រកត់សមាគ ល្់ថ្ន រនទ រ់ពីផ្លែច ីនាំេូល្ នេូទាត់ពនធគ្យ និងេូល្ដ្ល្់ប្រចេសេិន ការចធ្វីចតសតរកកប្មិ្ត សាំណ្ល្់
ជាតិពុល្កសិកម្ម(MRL) និងរញ្ា សុវតថិភាពេាំណី្អាហារចលសងចេៀតអាេប្តូវ នចធ្វីច ីងចោយអាជាា ធ្រររស់រោា ភិ្ ល្
ចៅេាំណុ្េចលសងចេៀតចៅកនុងផ្ខសប្េវ៉ាក់លគត់លគង់រមួ្ទាាំងចៅកផ្នែងល្ក់ដុ្ាំ និងល្ក់រាយ។ 
  

ដូ្េកនុងសតងោ់រជាតិររស់ប្រចេសេិនសប្មារ់កប្មិ្តសាំណ្ល្ជ់ាតិពុល្អតិររមិា (MRLs) សប្មារ់ថ្នន ាំពុល្កសកិម្ម
ចៅកនុងលល្ិតលល្កសិកម្ម ដូ្េផ្ដ្ល្ នចធ្វរីេចុរបននភាពឆ្ន ាំ ២០១៩។ 
 

កនុងសាថ នភាពភាគ្ចប្េីន ប្រចេសេិន នកាំណ្ត់ផ្តសតង់ោរសាំណ្ល្ច់លាហៈធ្ងន់ចៅកនុងផ្លែច ីប្សសស់ប្មារ់សារ
ធាតុសាំណ្រ និងជាតិកាដ្មី្ញូ៉ម្ផ្តរុ៉ចណាណ ោះ។ ផ្ដ្នកាំណ្ត់សប្មារ់ផ្លែច ីទាាំងអស់គឺ្ 0,1 មី្ល្ីប្កាម្/គ្.ប្ក សប្មារ់
សារធាតុសាំណ្រ និង 0,05 មី្ល្ីប្កាម្ /គ្.ប្ក សប្មារ់កាដ្មី្ញូ៉ម្ចៅកនុងផ្លនកផ្ដ្ល្អាេររចិភាគ្ នននផ្លែច ី។ ការ
រកផ្ប្រជាភាសាអង់ចគ្ែសចប្ៅលែូវការ (pdf) ននសតងោ់រសុវតថិភាពម្ាូរអាហារផ្ដ្ល្ពាក់ព័នធអាេរក នសប្មារ់ទាញ
យកពីកនុងផ្លនកចសវាកសិកម្មររចេសននវរិសាយប្កសងួកសកិម្មអាចម្រកិ (USDA)។ 
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4.2.1 ចគាល្នចយា យកប្មិ្តសាំណ្ល្ជ់ាតិពុល្អតិររមិាររសប់្រចេសេិន 

 
ចគាល្នចយា យឯករាជយ 

 

ល្ាំនាំចដី្ម្ននចគាល្នចយា យកប្មិ្តសាំណ្ល្់ជាតិពុល្អតិររមិា(MRLs)

 
 
ភាពញឹកញារ់ននការចធ្វីរេចុរបននភាពសតង់ោរMRLs 

 

  

ប្រចេសេិនរកានូវចគាល្ជាំហចប្រីប្ សរ់ញ្ជ ីកប្មិ្តសាំណ្ល្់ជាតិពុល្អតិររមិា(MRLs)ថ្នន ក់ជាតិខែួនឯងចោយមិ្ន
ចយាងតាម្សតង់ោរេីលារររស់ប្រចេសដ្នេច យី។ 

 

 

 
ប្រចេសេិនមិ្នមានល្ាំនាំចដី្ម្ននចគាល្នចយា យMRLs ច ីយ។ ប្រចេសេិនផ្េង MRLs ននថ្នន ាំពុល្កសិកម្មចប្កាម្
សតង់ោរ GB2763 ផ្ដ្ល្ជាសតង់ោរសវុតថិភាពេាំណី្អាហារថ្នន ក់ជាតិសតអីាំពីសាំណ្ល្់អតិររមិាននថ្នន ាំពុល្កសកិម្ម។   
GB 2763-2019 ផ្ដ្ល្ជាកាំផ្ណ្ថមីននសតង់ោរចនោះ នរាយនម្ប្គ្រ់ថ្នន ាំពុល្កសកិម្មទាាំងអសផ់្ដ្ល្ នអនុម័្តឲ្យ   
ចប្រីប្ ស់ចៅប្រចេសេិន។ GB 2763-2019  នរួម្រញ្ចូល្ សរុរទាាំងអស ់៧០០០ MRLs សប្មារ់ថ្នន ាំពុល្កសកិម្ម
េាំនួន 483 ប្រចភ្េ។ ប្រចេសេិន នលតួេចលតីម្គ្ាំនិតកនុងការពប្ងីកសតង់ោរចនោះចដី្ម្បីរញ្ចូល្ឲ្យ ន ១០០០០ MRLs
ប្តឹម្ដ្ាំណាេ់ឆ្ន ាំ២០២០។  ចទាោះរីជាប្រចេសេិនមិ្ន នចយាងចៅតាម្ប្កម្សតង់ោរសុវតថិភាពររសអ់ងគការចសបៀង
និងកសិកម្មននសហប្រជាជាតិ(FAO) និងអងគការសុខភាពពិភ្ពចលាក (WHO)ជាលែូវការក៏ចោយ ក៏ប្រចេសេិនចៅ
ផ្តជាមាច ស់លទោះកនុងការចរៀរេាំកិេចប្រជុាំប្រចាាំឆ្ន ាំររស់គ្ណ្ៈកមាម ធិ្ការសតង់ោរសាំណ្ល្ថ់្នន ាំពុល្កសិកម្ម(CCPR)ដ្ផ្ដ្ល្ 
ចហីយកនុងអាំ ុងកិេចប្រជុាំCCPRឆ្ន ាំ ២០០៧ ប្រចេសេិន នអោះអាងថ្នខែួនអាេពិចារណាចយាងសតង់ោរ MRLs 
ររស់ខែួនតាម្សតង់ោររួម្ ប្រសិនចរីមានការយល្ល់ទុយគាន អាំពីសាំណ្ល្ថ់្នន ាំកសកិម្មចៅកនុងេាំនិញដឹ្កជញ្ជូ នណាមួ្យ។ 

 

សតង់ោរMRLsររសប់្រចេសេិនប្តូវ នចធ្វីរេចុរបននភាពចរៀងរាល្់២ចៅ៣ឆ្ន ាំម្តង ចហីយការផ្កសប្មួ្ល្ភាគ្ចប្េីនគឺ្ 
ពាក់ព័នធនឹងការរផ្នថម្ MRLsថមី។ សាំចណី្រប្ពាងននការផ្កផ្ប្រ MRL ប្តូវ នជូនដ្ាំណឹ្ងចៅកាន់អងគការពាណិ្ជជកម្ម
ពិភ្ពចលាក (WTO) ចពល្ណាមួ្យក៏ នកនុងមួ្យឆ្ន ាំរុ៉ផ្នតចគ្ប្តូវេាំណាយចពល្១ចៅ២ឆ្ន ាំកនុងការរមួ្រញ្ចូល្សាំចណី្រ
ប្ពាងថមី។ សប្មារ់រញ្ជ ីMRLផ្ដ្ល្ទាក់េងនឹងដ្ាំណាាំចេក សូម្ចមី្ល្ឧរសម្ព័នត៦។ 
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4.2.2 រញ្ជ ីឯកសារផ្ដ្ល្ប្តវូការសប្មារ់ការដឹ្កជញ្ជូ នផ្លែច បី្សសេូ់ល្ម្កប្រចេសេិន 19 

 
ឯកសារេូចៅសប្មារ់ផ្លែច ីនាំេូល្ 

លតល្់ចោយអនកនាំចេញ 

 

អនកនាំេូល្ 

 

 
ឯកសារតប្មូ្វសប្មារ់ចេកពីកម្ពុជា 

អនកនាំចេញ 

 

 

 

 

 

 

 
19 Source: GACC and importer interviews 

• វញិ្ា រនរ័ប្តភូ្តគាម្អនម័្យលែូ វការចេញចោយប្រចេសឬតាំរន់ចដី្ម្ (输出国家或地区官方植物检疫证书) 
• វញិ្ា រនរ័ប្តរញ្ជ ក់ប្រភ្ពចដី្ម្ (CO) (产地证书) 

• កិេចសនាល្ក់ (贸易合同) 

• វក័ិយរប្តេូល្េត (提单) 

• រញ្ជ ីចវេខចរ់ (装箱单) 

• ឯកសារចលសងៗចេៀតររស់អនកេិញដូ្េផ្ដ្ល្ នរញ្ជ ក់ចោយអនកនាំេូល្ ឬភាន ក់ង្ករដឹ្កេាំនិញរនតចៅេិន។ 
• ចៅផ្ខសីហាឆ្ន ាំ ២០២០ អនកនាំចេញេាំណី្អាហារចៅកាន់ប្រចេសេិនមួ្យេាំនួនកាំពុងប្តូវ នចសនីសុាំចប្ៅលែូវ
ការចោយការយិាល្យ័គ្យកប្មិ្តតាំរន់ចដី្ម្បីលតល្លិ់្ខិតផ្ដ្ល្រង្កា ញពីការចរតជាា េិតតររសពួ់កចគ្កនុងការ
ចគារពតាម្រេរបញ្ាតតិររស់េិន និងចសេកតីផ្ណ្នាំសតីពីសុវតថិភាពេាំណី្អាហារផ្ដ្ល្ចេញចោយអងគការសខុ
ភាពពិភ្ពចលាកទាក់េងនឹង Covid-19 ។ 

 

• លិ្ខិតអនុញ្ា តិនាំេូល្រសុសតវ និងេតាត  ីស័ករុកាជាតិ (进境动植物检疫许可证) សប្មារ់ប្រចភ្េផ្លែច ី 
ប្រភ្ពចដី្ម្ អនកនាំេូល្ និងអនកនាំចេញ។ 

• លិ្ខិតផ្តងតាាំងភាន ក់ង្ករប្រកាសពនធគ្យ(代理报关委托书,កនុងករណី្ចដី្រតួជាភាន ក់ង្ករសប្មារ់េូទាត់ពនធ
គ្យ)។ 

• រ យការណ៍្រញ្ជ ក់ពីកប្មិ្តសីតុណ្ាភាពសាំលារ់ចម្ចរាគ្ និងកាំណ្ត់ប្តាសីតុណ្ា ភាពននការសាំលារ់ចម្ចរាគ្ 
(ដូ្េកនុងពិធី្សារភូ្តគាម្អនម័្យសប្មារ់ផ្លែចេកប្សស់)។ 

 

http://online.customs.gov.cn/static/pages/treeGuide.html


 28 

 

 

4.3 ដ្ាំចណី្រការេូទាត់េតាត  ីស័ក និងពនធគ្យ 

 

• ចសេកតីជូនដ្ាំណឹ្ងអាំពីេាំនិញម្កដ្ល្់៖ អនកដឹ្កេាំនិញប្តូវជូនដ្ាំណឹ្ងចៅអនកេេួល្េាំនិញ (អនកនាំេូល្ ឬ 
ភាន ក់ង្ករ) ពីការម្កដ្ល្់ននេាំនិញចៅកាំពង់ផ្ល និងេូល្កនុងកផ្នែងផ្ដ្ល្ប្គ្រ់ប្គ្ងចោយអាជាា ធ្រគ្យេិន។ 

• អនកេេួល្េាំនិញរញ្ជូនចៅGACC នូវរាល្់ឯកសារចាាំ េ់ទាាំងអស់ចហីយោក់ពាកយសុាំចធ្វីអធិ្ការកិេចគ្យ (ផ្ដ្ល្
រួម្ទាាំងការចធ្វីអធិ្ការកិេចេតាត  ីស័ក)។ 
  

 

• ប្រសិនចរីពាកយសុាំប្តូវ នេេួល្យក ការេូទាត់ពនធ និងពនធនឹងប្តូវចធ្វីច ីង។ 

 

• ការចធ្វីអធិ្ការកិេចគ្យ និងេតាត  ីស័ក (ចមី្ល្ល្ម្អិតចៅផ្លនករនទ រ់) 
• កនុងករណី្ភាគ្ចប្េីន ប្រសិនចរីការចធ្វីអធិ្ការកិេចប្តូវ នយល្ប់្សរ អនកេេួល្េេួល្េាំនិញប្តូវដឹ្កេាំនិញចេញ
ភាែ ម្ៗ (ចនោះជាេាំនុេផ្ដ្ល្ផ្លែច ីប្សស ់និងេាំនិញប្សសន់នខុសគាន ពីេាំនិញចលសងចេៀតចោយសារផ្តល្កាណ្ៈ
ធ្ម្មជាតិផ្ដ្ល្ង្កយខូេររស់វា)។ 

• ការចេញល្ិខិតរញ្ជ ក់ "វញិ្ា រនរប្តេតាត  ីស័ក និងអធិ្ការកិេចេូរលទុកេាំនិញេូល្”។ ចនោះគឺ្ជាឯកសារសាំខាន់
មួ្យផ្ដ្ល្អនកល្ក់រាយជាចប្េីនប្តូវការចដី្ម្បរីញ្ជ ក់ថ្ន លល្ិតលល្ផ្លែច ីផ្ដ្ល្ពួកចគ្កាំពុងល្ក់ប្តូវ ននាំេូល្
ចោយប្សរេារ់។  

 

 

 

 

 

 

  

ការរញ្ជូនឯកសារជាធ្ម្មតាចធ្វីច ីងតាម្ចអ េិប្តូនិេចហីយអាេចធ្វី ន ២៤ ចម៉ាងកនុងមួ្យនថង។ 
 

 

ផ្លែចេកររស់កម្ពុជាមិ្នជារ់ពនធគ្យចេចប្កាម្កិេចប្ពម្ចប្ពៀងពាណិ្ជជកម្មចសរអីាសា៊ា ន-េិន (ASEAN-China FTA) 
រុ៉ផ្នតចៅផ្តប្តូវរង់ពនធចល្ីតនម្ែរផ្នថម្ ៩% គិ្តប្តឹម្ផ្ខសីហាឆ្ន ាំ ២០២០។ 
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ប្កាហវិកេី ៣៖ ឧទាហរណ៍្ននវញិ្ា រនរប្តរញ្ជ ក់ពីការចធ្វីអធិ្ការកិេចេាំនិញេូល្ និង េតាត  ីសក័ 20  

 

 

“វញិ្ា រនរប្តរញ្ជ ក់ពីការចធ្វីអធិ្ការកិេចេាំនិញនាំេូល្ និងេតាត  ីស័ក” ប្តូវ នចេញចោយគ្យប្រចាាំកាំពង់ផ្លចោយ
ចយាងចៅតាម្េារ់ និងរេរបញ្ាតតិជាតិផ្ដ្ល្ពាក់ព័នធចដី្ម្បីរញ្ជ ក់ថ្នេាំនិញណាមួ្យប្តូវ ននាំេូល្តាម្រណាត ញេូចៅ 
ចហីយ នេេួល្ការចធ្វីអធិ្ការកិេចគ្យ និងវាយតនម្ែការអនុចលាម្ភាពប្សរេារ់េតាត  ីសក័ចយាងតាម្េារ់ផ្ដ្ល្
អនុញ្ា តឱ្យេាំនិញប្តូវ នផ្េកចាយ ដឹ្កជញ្ជូ ន និងោក់ល្ក់កនុងប្រចេសចោយមានឯកសារប្សរេារ់សប្មារ់ការចប្រី
ប្ ស់េីលារ។ 

 

 

 

 
20 Source: https://www.re-code.org/article/865?categoryid=33 

https://www.re-code.org/article/865?categoryid=33
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4.4 ការចធ្វីអធិ្ការកិេចេតាត  ីស័ក និងគ្យ និងនិតិវធីិ្ននការចធ្វីចតសត 

 

ការចធ្វីអធិ្ការកិេចចៅនឹងកផ្នែងរួម្មានផ្លនកទាក់េងទាាំងរេរញ្ាតតិគ្យ និងនិតិវធីិ្េតាត  ីស័ក។ 
• ការចធ្វីអធិ្ការកិេចចល្ីផ្លនកគ្យចៅនឹងកផ្នែងរួម្មានការរញ្ជ ក់ថ្នខែឹម្សារ េម្ងន់ និងតនម្ែននេាំនិញផ្ដ្ល្ប្តូវគាន
នឹងការប្រកាសផ្ដ្ល្ នចធ្វីចល្ីឯកសារដឹ្កជញ្ជូ ន។ 

 

• េាំចពាោះផ្លនកេតាត  ីស័ក ការចធ្វីអធិ្ការកិេចចៅនឹងកផ្នែងអាេអនុវតតរនទ រ់ពីការចធ្វីចតសត និងការវភិាគ្ចៅ        
ម្នទីរពិចសាធ្ន៍។ 

• ការចធ្វីអធិ្ការកិេចចៅនឹងកផ្នែង។ 

 

 

• ការចធ្វីចតសតចៅម្នទីរពិចសាធ្ន៍ចដី្ម្បរីកចមី្ល្កតាត េនប្ង និងការរាំពានេារ់សុវតថិភាពេាំណី្អាហារ (សាំណ្ល្់ 
ចលាហៈធាតុធ្ងន់ និងថ្នន ាំពុល្កសិកម្ម)។ 

 

 

• ចល្ខកុងតឺន័រប្តូវផ្តប្តូវនឹងចល្ខផ្ដ្ល្ នប្រកាសចៅចល្វីញិ្ា រនរ័ប្តភូ្តគាម្អនម័្យ (សប្មារ់ការដឹ្ក
ជញ្ជូ ន) 

• គ្យក៏អាេចធ្វីសវនកម្មចដី្ម្បីកាំណ្ត់ថ្នចតីតនម្ែេាំនិញផ្ដ្ល្ នប្រកាសមានល្កាណ្ៈសម្ចហតុលល្ និងមិ្ន
ទារចពក។ 

• ពិនិតយរថយនតដឹ្កជញ្ជូ ន និងសមាភ រៈចវេខចរ់។ 
• ការប្រមូ្ល្សាំណាកសប្មារ់ការចធ្វីចតសតចៅម្នទីរពិចសាធ្ន៍ (ចារ់ចោយនេដ្នយ)។ 
• ការពិនិតយចៅនឹងកផ្នែងផ្ដ្ល្រួម្រញ្ចូល្ការកាត់ផ្លែច ីជារាំផ្ណ្កៗ ចដី្ម្បីពិនិតយរកពងសតវល្អិត ដ្ងាូវ ឬចរាគ្
សញ្ា រាំតែ ញពីសតវល្អិត ក៏ដូ្េជាវតតមានររសល់សិតចៅខាងកនុងផ្លែច ី។ 

• ការប្រមូ្ល្ឯកសាររូរថត ឬវចីដ្អូអាំពីអតិសុខុម្ប្ ណ្ផ្ដ្ល្អាេរងាចប្គាោះថ្នន ក់ ឬរញ្ា ចលសងចេៀតផ្ដ្ល្ ន
រកចឃីញចៅកនុងចពល្ចធ្វីអធិ្ការកិេច។ 

• ប្រសិនចរីរញ្ា ប្តូវ នរកចឃញី សាំណាកតាំណាងនឹងប្តូវរញ្ជូ នោេ់ចោយផ្ កចៅម្នទីរពិចសាធ្ន៍ចដី្ម្បី
វភិាគ្អាំពីសុវតថិភាព និងសុខភាព និងចធ្វីេតាត  ីស័ក និងការកាំណ្ត់អតតសញ្ាណ្កតាត េនប្ង។ 

 

• ការចធ្វីចតសតប្តូវ នកាំណ្ត់ចោយប្រព័នធកុាំពយេ័ូរសវយ័ប្រវតដិ ចហីយប្តូវចារ់ចោយនេដ្នយ។. 
• អនកនាំេូល្មិ្នប្តូវ នជូនដ្ាំណឹ្ងអាំពីថ្នចតីការចធ្វីចតសតលល្តិលល្ររសពួ់កចគ្ប្តូវ នចធ្វីច ីងដ្រារណាផ្ត
មានរញ្ា ប្តូវ នរកចឃីញ។ 
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• ផ្លែច ីផ្ដ្ល្ធាែ ក់កនុងការចធ្វីអធិ្ការកិេចចោយសារផ្តវតតមានននភាន ក់ង្កររងាចរាគ្ផ្ដ្ល្មានចប្គាោះថ្នន ក់អាេប្តូវ ន
សាំលារ់ចម្ចរាគ្ចៅប្រចេសេិនចប្កាម្ការប្តួតពិនិតយពីGACC។ ប្រសិនចរីការសាំលារ់ចម្ចរាគ្េេួល្ ន
ចជាគ្ជ័យ ផ្លែច ីអាេរចញ្ចញពីកផ្នែងគ្យ និងយកចៅល្ក់។ ចរីមិ្នដូ្ចចាន ោះចេ េាំនិញនឹងប្តូវរញ្ជូ នប្ត រ់ចៅ
វញិ(ផ្ដ្ល្អាេរួម្ទាាំងរផ្ងវរចគាល្ចៅចៅប្រចេសចលសង) ឬក៏រាំតែ ញចចាល្។ 

• ចៅតាម្កាំពង់ផ្លផ្ដ្ល្មានររមិាណ្ការនាំេូល្ផ្លែច ីប្សស់ចប្េីន ការេាំនិញផ្លែច ីផ្ដ្ល្ប្តូវ នចគ្ចាត់េុកថ្ន
មានហានិភ័្យភូ្តគាម្អនម័្យឬរញ្ា សុខភាពទារនឹងប្តូវ នរចញ្ចញឱ្យចៅអនកេេួល្េាំនិញចៅចពល្រញ្ចរ់
ការចធ្វីអធិ្ការកិេចចៅនឹងកផ្នែង ចហីយចៅផ្តរង់ចាាំល្េធលល្ននការចធ្វីចតសតម្នទីរពិចសាធ្ន៍ និងការចេញ
វញិ្ា រនរប្តរញ្ជ ក់េតាត  ីស័ក និងអធិ្ការកិេចការនាំេូល្េាំនិញ។ 

• ផ្លែច ីផ្ដ្ល្លទុកកនុងការដឹ្កជញ្ជូ នប្តូវផ្តមានប្រភ្ពចេញពីេមាា រផ្លែច ី កផ្នែងចវេខចរ់ និងកផ្នែងសាំលារ់សតវ
ល្អិតេនប្ងផ្ដ្ល្ នេុោះរញ្ជ ីប្តឹម្ប្តូវជាមួ្យ GACC ។ 

• អនកនាំចេញមិ្នប្តូវលាយេូល្ចៅកនុងកុងតឺន័រ/េូរដឹ្កជញ្ជូននូវផ្លែច ី ផ្ដ្ល្មិ្ន នេុោះរញ្ជ ីកនុងរញ្ជ ីចវេខចរ់ និង
អាជាា រ័ណ្ណនាំេូល្(ដូ្េជាផ្លែច ីសប្មារ់ល្ក់ចលសង និងផ្លែច ីចធ្វីសាំណាកចលសង)។ ការចធ្វីដូ្ចេនោះអាេនាំឱ្យមាន
ការមិ្នេេួល្យកេាំនិញទាាំងមូ្ល្។ 

• ររមិាណ្ផ្ដ្ល្នាំេូល្មិ្នប្តូវចល្ីសពីររមិាណ្ផ្ដ្ល្ នេុោះរញ្ជកីនុងអាជាា រ័ណ្ណនាំេូល្ច ីយ។ 

• កាត រច ីកាំណ្ល្់ផ្ដ្ល្ប្តូវ នចប្រីកនុងការដឹ្កជញ្ជូ នប្តូវអនុវតតតាម្សតង់ោរអនតរជាតិសប្មារ់វធិានការផ្លនក      
ភូ្តគាម្អនម័្យចល្ខ ១៥ (ISPM-15) និងប្តូវ នោក់តែ កសមាគ ល្់យ៉ាងប្តឹម្ប្តូវ។ 

• ការដឹ្កជញ្ជូនផ្លែច ីចល្ីកដ្ាំរូងចៅកាន់ប្រចេសេិនពីប្រចេស /តាំរន់មួ្យេាំនងជាប្តូវ នចធ្វីអធិ្ការកិេចយ៉ាង
តឹងរងឹជាងការដឹ្កជញ្ជូ នជារនតរនទ រ់ ចហីយអាេេាំណាយចពល្ចប្េីននថង ឬដ្ល្់មួ្យស ត ហ៍ ឬចប្េីនជាងចនោះ
ចដី្ម្បីរចញ្ចញ។ 

• កម្មវធីិ្ចធ្វីអធិ្ការកិេចនិងេតាត  ីស័កសប្មារ់ការដឹ្កជញ្ជូ នផ្លែច ីអាេជោះឥេធិពល្ពីសាថ នភាពជាក់ផ្សតងចៅេមាា រ
ផ្លែច ីររស់ប្រចេសនាំចេញផ្ដ្ល្រួម្មាន េិននន័យអាំពីការែែងសតវល្អិតេនប្ងផ្ដ្ល្ប្រមូ្ល្ នពីកាំណ្ត់ប្តា  
ប្តួតពិនិតយ និងប្គ្រ់ប្គ្ងសតវល្អិតចៅេមាា រផ្ដ្ល្ នផ្េងចៅកនុងពិធី្សារនាំចេញ។ 

• ល្េធលល្ននការចធ្វីអធិ្ការកិេច និងចតសតេតាត  ីស័ក និងសុវតថិភាពេាំណី្អាហារពីការយិាល្័យគ្យតាំរន់ប្តូវ ន
រញ្ជូនចៅេីសាន ក់ការកណាត ល្ GACC កនុងេីប្កុងចរ៉កាាំង ចដី្ម្បីចប្រីប្ ស់កនុងប្រព័នធរាយការណ៍្ពីការរកីរាល្ោល្ 
និងប្រព័នធប្តួតពិនិតយហានិភ័្យសុវតថិភាពេាំណី្អាហារ។ ប្រព័នធទាាំងចនោះប្តូវ នចប្រីចដី្ម្បីជូនដ្ាំណឹ្ងដ្ល្ក់ម្មវធីិ្
អធិ្ការកិេច និងចតសតសប្មារ់ប្រចភ្េផ្លែច ីជាក់លាក់ណាមួ្យផ្ដ្ល្នាំេូល្ពីប្រចេស/តាំរន់ជាក់លាក់មួ្យ។ 
ដូ្ចេនោះ ការចធ្វីអធិ្ការកិេចកនែងចៅ ឬការធាែ ក់ចតសតសប្មារ់លល្ិតលល្ជាក់លាក់មួ្យអាេជោះឥេធិពល្ដ្ល្អ់ប្តានន
ការចធ្វីអធិ្ការកិេច និងការចធ្វីចតសតនចពល្អនគ្តសូម្បផី្តចៅកាំពង់ផ្លេូល្េតចលសងចេៀត។ 
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5 ការផ្ណ្នាំសប្មារ់លល្តិកម្ម និងេីលារផ្លែចេក 21 

5.1 លល្ិតកម្មចេក 

 
ធានការលល្តិប្គ្រ់ប្គាន់៖ មួ្យកនុងេាំចណាម្ចគាល្ការណ៍្ប្គឹ្ោះននការចប្តៀម្ខែួនសប្មារ់ការនាំចេញ គឺ្ការដឹ្ងថ្ន     
សម្តថភាពររស់ប្កុម្ហ៊ាុនកនុងការនាំចេញគឺ្ផ្លអកចៅចល្ភីាពអាេរក នននលល្តិលល្ររសខ់ែួន។ ប្រសិនចរីប្កុម្ហ៊ាុនមិ្ន
មានេិននលល្ខពស់ជាងតាំរូវការររសអ់នកេិញកនុងប្សុកចេចនោះ វាប្រផ្ហល្ជាមិ្នផ្ម្នជាការគិ្តគូ្រដ៏្ប្តឹម្ប្តូវកនុងការផ្សវងរក
ការរញ្ជ េិញពីររចេសចនោះចេ។ 

េាំនួនននការរញ្ជ េិញជាក់លាក់៖ ជាការចាាំ េ់ណាសក់នុងការយល្ដឹ់្ងថ្នកនុងករណី្ភាគ្ចប្េីន អនកេិញជនជាតិេិនមាន
ររមិាណ្រញ្ជ េិញេាស់លាសផ់្ដ្ល្ពួកចគ្ប្តូវរាំចពញ។ ពួកចគ្ក៏េាំនងជាមានតប្មូ្វការតាម្រដូ្វកាល្ផ្ដ្ល្អាេខុសគាន ពីរ
ដូ្វកាល្លល្ិតកម្មចៅកនុងប្រចេសកម្ពុជារេចុរបនន។ មុ្នចពល្ចារ់ចលតីម្ចធ្វីអាជីវកម្មជាមួ្យអនកេិញ ជាការចាាំ េ់ណាស់
ផ្ដ្ល្ប្កុម្ហ៊ាុនប្តូវកាំណ្ត់នូវតប្មូ្វការរញ្ជ េិញអរបររមា និងអតិររមាក៏ដូ្េជាចពល្ចវលាននការរញ្ជ េិញ។ ចដី្ម្បីរកា
 ននូវេាំនក់េាំនងចជាគ្ជ័យយូរអផ្ងវងជាមួ្យអតិថិជនេិន ប្កុម្ហ៊ាុនប្តូវផ្តអាេរាំចពញ នតាម្ការរញ្ជ េិញ។          
វធីិ្សាស្តសតលល្ិតកម្មចេកក៏អាេផ្ប្រប្រួល្លងផ្ដ្រតាម្តប្មូ្វការររស់ប្រចេសេិនផ្ដ្ល្ជាប្រចេសនាំេូល្។ េាំណុ្េទាាំងចនោះ
ចាាំ េ់ប្តូវប្តួតពិនិតយ និងចលទៀងតទ ត់ចោយយកេិតតេុកោក់ជាមួ្យអនកេិញេិន។ 

 

 
 

5.2 ការចតត តចល្ីគ្ុណ្ភាព22 

 
ជាការយល្់ប្សរេូចៅររសអ់នកជាំនញទាាំងឡាយផ្ដ្ល្ចធ្វីការកនុងវសិ័យនាំចេញចនោះ គុ្ណ្ភាពលល្ិតលល្គឺ្ ជាកតាត
សាំខាន់រាំលុតផ្តមួ្យកនុងការកាំណ្ត់ភាពចជាគ្ជ័យសប្មារ់ការល្ក់ផ្លែច ីប្សស់ចៅប្រចេសេិន។ ការកាំណ្ត់ភាពរាាំងសទោះ 
កនុងការលល្ិតលល្ិតលល្ផ្ដ្ល្មានគុ្ណ្ភាពគួ្រផ្តសថតិកនុងេាំចណាម្េាំនុេអាេិភាពេម្បងៗររស់អនកោាំផ្លែច ី និងអនកនាំ
ចេញផ្ដ្ល្េង់មានវតតមានចៅកនុងេីលារប្រចេសេិន។ រផ្នថម្ចល្ីការរចងាីនរចេចកចេសោាំដុ្ោះ ការប្រមូ្ល្លល្និងការ

 
21 Sources: AusVeg, Horticulture Australia, 2019, Guide to the export readiness checklist 
22 Tropical Fresh Fruit Exporter’s Guide to China, March 2020, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)    

GmbH, Support of Regional Economic Cooperation in Asia (SRECA), Cambodia 

រញ្ជ ីចលទៀងតទ ត់សប្មារ់ការលល្តិកម្មចេក៖ 
 ចតីប្កុម្ហ៊ាុនអាេលល្ិតេិននលល្ចប្េីនប្គ្រ់ប្គាន់សប្មារ់រចប្មី្ដ្ល្់េីលារចគាល្ចៅចៅេិន នចេ?  
 ចតីប្កុម្ហ៊ាុនមានែនទៈកនុងការតែ ស់រតូរវធីិ្សាស្តសតលល្ិតកម្មប្សរតាម្តប្មូ្វការសនតិសខុជីវសាស្តសតននេីលារេិនផ្ដ្រ
ឬចេ? 

 ចតីលល្ិតលល្ផ្លែចេករាំចពញតាម្រេរញ្ាតតិ និងសតង់ោរសវុតថិភាពររស់រោា ភិ្ ល្សប្មារ់េីលារចៅប្រចេសេិន
ផ្ដ្រឬចេ?   

 ចតីប្កុម្ហ៊ាុនអាេរចងាីនលល្ិតកម្មចដី្ម្បីចែែីយតរចៅនឹងតប្មូ្វការ នផ្ដ្រឬចេ? ចរីដូ្ចេនោះ ចតីប្កុម្ហ៊ាុនមាន
រុគ្គល្ិកផ្ដ្ល្ នេេួល្ការរណ្តុ ោះរណាត ល្ប្គ្រ់ប្គាន់ចដី្ម្បីចធ្វីការរចងាីនលល្តិកម្មផ្ដ្រឬចេ?    
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ប្គ្រ់ប្គ្ងដី្ ការធាន ននូវការប្គ្រ់ប្គ្ងចប្កាយប្រមូ្ល្លល្និងចសវាកម្មដឹ្កជញ្ចូ នសម្ប្សរក៏ជាល្កាខណ្ឌ កាំណ្ត់        
ដ៍្សាំខាន់ផ្ដ្ល្ចធ្វីឲ្យផ្លែច ីចៅដ្ល្់េីលារល្ក់ដុ្ាំ និងអនកចប្រីប្ ស់ចៅប្រចេសេិន។ ចល្ីសពីចនោះចេៀត អនកោាំដុ្ោះ និងអនក
នាំចេញគួ្រផ្តចតត តចល្ីការផ្សវងយល្អ់ាំពីេាំណ្ង់េាំណូ្ល្េិតតររសេិ់នេាំចពាោះេាំហាំផ្លែច ី រសជាតិ ពណ៌្ និងរូររាង ចហីយ
ពិចារណាចល្ីការអភិ្វឌ្ឍន៍លល្តិលល្ផ្ដ្ល្ប្តូវនឹងតប្មូ្វការររស់ពួកចគ្។ 
 

5.3 ការប្សាវប្ជាវេីលារ  
 
េីលារអនកចប្រីប្ ស់ចៅប្រចេសេិនមានសកាត នុពល្ និងវវិឌ្ឍយ៉ាងឆ្រ់រហស័។ អនកលគត់លគង់ផ្លែច ីប្សស់គួ្រផ្តពិចារណា
ចធ្វីការប្សាវប្ជាវអាំពីេីលារចោយខែួនឯងចដី្ម្បីយល្ក់ាន់ផ្តេាសអ់ាំពីសាថ នភាពេីលារ និងចដី្ម្បីរចងាីតយុេធសាស្តសតផ្លអកចល្ី
ភ្សតុតាងសប្មារ់លល្ិតលល្ណាមួ្យររសពួ់កចគ្។ ការប្សាវប្ជាវផ្ររចនោះគួ្រផ្តរមួ្រញ្ចូល្ការវភិាគ្យ៉ាងល្ម្អិតចល្កីារ
ប្រកួតប្រផ្ជងលល្ិតលល្ និនន ការតនម្ែនិងលតល្់ជូននូវអនុសាសន៍ផ្ដ្ល្អាេអនុវតត ន។ ចគ្គួ្រផ្តគិ្តគូ្រលងផ្ដ្រនូវការផ្ប្រ
ប្រួល្ខាែ ាំងននេីលារកនុងតាំរន់ររស់ប្រចេសេិន និងការផ្ប្រប្រួល្េាំណ្ង់េាំណូ្ល្េិតត និងេមាែ រ់ននការររចិភាគ្ររស់ពួកចគ្។ 
ចៅកនុងររយិាកាសប្រករចោយភាពរត់ផ្រនដូ្េប្រចេសេិន ព័ត៌មានេីលារទាាំងអស់ខាងចល្មីានអាយុកាល្ខែ ី(ចោយ 
សារភាពផ្ប្រប្រួល្ឥត រ់ រ) ចហតុដូ្ចេនោះចគ្គួ្រផ្តរួម្រញ្ចូល្យុេធសាស្តសតចលសងចេៀតចដី្ម្បីរការេចុរបននភាពជាមួ្យ
និនន ការេីលារចនោះ។ រ យការណ៍្ដ៏្មានប្រចយាជន៍មួ្យប្តូវ នច ោះពុម្ពចៅកនុង ”ចសៀវចៅផ្ណ្នាំសប្មារ់អនកនាំចេញ
ផ្លែច ីតាំរន់ប្តូពិកប្សស់ចៅកាន់ប្រចេសេិន”23។ រ យការណ៍្ចនោះរង្កា ញពីពាណិ្ជជកម្មរវាងេិន និងប្រចេសសមាជិក
អាសា៊ា នេាំនួន ៣ រួម្មាន៖ កម្ពុជា ឡាវ និងចវៀតណាម្សប្មារ់ផ្លែច ីដូ្េខាងចប្កាម្៖ សាវ យ ចេក ឪ ឹក ចម្ៀន គូ្ផ្ល្ន 
ផ្លែប្សកានគ្ េុចរន និងផ្លែខនុរ។ 
 

5.4 ភាពជានដ្គ្ូកនុងប្សកុ  
 
អនកនាំចេញផ្លែច ីប្សស់មានគុ្ណ្ភាពខពសប់្តូវចតត តការយកេិតតេុកោក់ខាែ ាំងចៅចល្ ី ការចប្ជីសចរសីនដ្គូ្នាំេូល្ និង
លសពវលាយផ្ដ្ល្អាេជួយពួកចគ្ឱ្យសចប្ម្េសកាត នុពល្ររស់ពួកចគ្ចៅកនុងប្រចេសេិន។ ការរកាគុ្ណ្ភាពលល្ិតលល្ពី
អនកោាំរហូតដ្ល្់អនកចប្រីប្ ស់ គឺ្ជាការខិតខាំរួម្គាន ផ្ដ្ល្ទាម្ទារឲ្យមានការប្គ្រ់ប្គ្ងប្រករចោយការយកេិតតេុកោក់ចល្ី
ការប្គ្រ់ប្គ្ងផ្ខសប្េវ៉ាក់លគត់លគង់ទាាំងមូ្ល្។ ការធាននូវលល្ិតលល្ផ្ដ្ល្មានគុ្ណ្ភាពខពស់គួ្រផ្តប្តូវេេួល្ ននូវការយក
េិតតេុកោក់ខាងផ្លនកលសពវលាយទាាំងចៅតាម្រណាត ញអីុនធឺ្ណិ្ត និងល្ាំហរព័ត៌មានចលសងចេៀត ចហីយវាក៏ទាម្ទារនដ្គូ្
ផ្ដ្ល្មានរណាត ញកនុងប្សុករងឹមាាំលងផ្ដ្រ។ អនកោាំដុ្ោះ និងអនកនាំចេញផ្លែច ីប្សសម់ានគុ្ណ្ភាពខពសគួ់្រផ្តសវោះផ្សវងរក
ឱ្កាសចដី្ម្បីជួរ និងរចងាីតេាំនក់េាំនងចៅកនុងប្រចេសេិន (មិ្នប្តឹម្ផ្តអនកនាំេូល្រុ៉ចណាណ ោះចេ រុ៉ផ្នតជាមួ្យអនកប្គ្រ់ប្គ្ង
ការរញ្ជ េិញររស់ប្កុម្ហ៊ាុនល្ក់រាយធ្ាំៗ ក៏ដូ្េជាចគ្ហេាំព័រពាណិ្ជជកម្មតាម្អីុនធឺ្ចណ្តលងផ្ដ្រ)។ 

 

 

 

 
23 Tropical Fresh Fruit Exporter’s Guide to China” SRECA’s website  

https://connecting-asia.org/wp-content/uploads/2020/03/20200410_Tropical-Fresh-Fruit-Exporter%E2%80%99s-Guide-to-
China_SRECA_e-version.pdf 

https://connecting-asia.org/wp-content/uploads/2020/03/20200410_Tropical-Fresh-Fruit-Exporter%E2%80%99s-Guide-to-China_SRECA_e-version.pdf
https://connecting-asia.org/wp-content/uploads/2020/03/20200410_Tropical-Fresh-Fruit-Exporter%E2%80%99s-Guide-to-China_SRECA_e-version.pdf
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5.5 ការចធ្វីេីលារ និងការកសាងម៉ាកយីចហា 
 
ចៅកនុងេីលារផ្លែច ីផ្ដ្ល្មានការប្រកួតប្រផ្ជងខពសរ់រសប់្រចេសេិន ការកសាងម៉ាកយីចហា នកាែ យជាវធីិ្សាស្តសតដ៏្
សាំខាន់សប្មារ់អនកលគត់លគង់ចដី្ម្បីផ្ញកលល្តិលល្ររសពួ់កចគ្ (ឲ្យខុសពីនដ្គូ្រប្រកួតប្រផ្ជង) េេួល្ នតនម្ែខពស់ និង
េេួល្ នររមិាណ្ល្ក់កាន់ផ្តចប្េីន។ ការចធ្វីេីលារម៉ាកយីចហាផ្លែច ីផ្ដ្ល្មានប្រសេិធិភាពតប្មូ្វឱ្យចធ្វីការចោយតទល្់
ជាមួ្យនដ្គូ្ល្ក់រាយេិនក៏ដូ្េជាការចធ្វីយុេធនការេាំនក់េាំនងសាធារណ្ៈចៅកនុងប្រព័នធលសពវលាយររស់ប្រចេសេិន និង
ចៅចល្ីរណាត ញលសពវលាយសងគម្។ រផ្នថម្ចល្ីម៉ាកយីចហាសប្មារ់ប្កុម្ហ៊ាុនផ្លែច ីនិងលល្តិលល្ណាមួ្យ (ដូ្េផ្ដ្ល្
 នរង្កា ញចោយការលសពវលាយផ្លែច ី ផ្ដ្ល្ដឹ្កនាំចោយរោា ភិ្ ល្ចៅចល្ចីវេិការណាត ញចអ ិេប្តូនិេ្នមុ្ខចគ្ 
និងរណាត ញល្ក់រាយធ្ាំៗ) ការចធ្វកីសាងម៉ាកយីចហាប្រចាាំប្រចេសនិងឧសាហកម្មក៏េេួល្ នចជាគ្ជ័យខពស់លងផ្ដ្រ
ចៅកនុងប្រចេសេិន។ 
 

5.6 ការចធ្វីេីលារ  
 
សាគ ល្់អាំពីេីលារររស់អនក៖ ការទាក់ទាញេាំណារ់អារម្មណ៍្ចល្កីដ្ាំរូងររស់អនកេិញផ្លែច ីប្សសផ់្ដ្ល្មានសកាត នុពល្   
គឺ្សាំខាន់ណាស់ចដី្ម្បីឲ្យការនាំចេញេេួល្ នចជាគ្ជ័យ។ ជាសាំខាន់គឺ្ប្តូវមានេាំនុកេិតត ការចែែីយតរល្អ កជួរចោយតទ
ល្់។ 
យនាំចេញចនោះ 
34343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434
34343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434
34343434343434343434343434343434ភាពរួសរាយរាក់ទាក់ និងវជិាជ ជីវៈ។ ចដី្ម្បីឲ្យមានការទាក់ទាញេាំណារ់
អារម្មណ៍្ល្អ ជាសាំខាន់ចយីងប្តូវយល្ដឹ់្ងអាំពីកតាត វរបធ្ម៌្ននផ្ដ្ល្អាេជោះឥេធិពល្ដ្ល្ស់ម្តថភាពររសប់្កុម្ហ៊ាុនកនងុការ
នាំចេញចៅកាន់េីលារចៅប្រចេសេិន។ 

សមាភ រៈលសពវលាយ៖ ចគ្ហេាំព័រ និងខិតតរ័ណ្ណលសពវលាយល្អ គឺ្ជាម្ចធ្ា យដ៏្មានប្រសេិធិភាពកនុងេាំនក់េាំនងជាមួ្យអនក
េិញរផ្នែអនតរជាតិ។ ចគ្ហេាំព័រររស់ប្កុម្ហ៊ាុនគួ្រផ្តរេនឲ្យ នសាអ ត និងង្កយប្សួល្ចប្រីប្ ស់ ចហីយមានមាតិកាថមីៗ ជា
និេច។ ចគ្ហេាំព័រគួ្រមានភាសាអង់ចគ្ែស េិន និងផ្ខមរ។ កាតអាជីវកម្ម(business card)ក៏លតល្់ភាពង្កយប្សលួ្សប្មារ់
ប្កុម្ហ៊ាុនកនុងការរចងាីតេាំនក់េាំនងជាមួ្យអនកេិញរផ្នែផ្ដ្ល្អនកជួរចោយតទល្់។ 

ការរកផ្ប្រ៖ អនកេិញផ្លែចេកជនជាតិេិននឹងមិ្នអាេនិយាយ រអឺានភាសាផ្ខមរ រអឺង់ចគ្ែស នចេ។ ប្កុម្ហ៊ាុនគួ្រគិ្តគូ្អាំពី
ការរកផ្ប្រចល្ីរាល្ស់មាភ រៈេាំនក់េាំនងទាាំងអស់ចៅជាភាសាអង់ចគ្ែស និងេិន និងជួល្ចសវាកម្មអនករកផ្ប្រសប្មារ់      
ការប្រជុាំ។ 

េសសនកិេចចៅកាន់ប្រចេសេិន (េសសនកិេចេីលារ)៖ អនកនាំចេញផ្លែច ីប្សសក់ម្ពុជាគួ្រផ្តចៅចល្ងប្រចេសេិនចដី្ម្បី
ផ្សវងយល្់ឲ្យកាន់ផ្តេាស់អាំពីេីលារចគាល្ចៅររសពួ់កចគ្ និងរណាត ញផ្េកចាយផ្ដ្ល្លល្តិលល្ររសពួ់កចគ្ផ្េកចាយ
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ចៅ។ ការចធ្វីេសសនកិេចចៅកាន់ប្រចេសេិនក៏ចាាំ េ់សប្មារ់រចងាីតេាំនក់េាំនងជាមួ្យនដ្គូ្នាំេូល្ និងលសពវលាយផ្ដ្ល្
មានសកាត នុពល្លងផ្ដ្រ។ ការេូល្រួម្ពិព័រណ៍្ពាណិ្ជជកម្មផ្លែច ីប្សស ់ សននិសេី ឬេូល្រួម្ចរសកកម្មពាណិ្ជជកម្មគឺ្ជា
ម្ចធ្ា យចល្ឿន និងង្កយប្សួល្រាំលុតចដី្ម្បីចារ់ចលតីម្ភាជ រ់េាំនក់េាំនងជាមួ្យនដ្គូ្ផ្ដ្ល្មានសកាត នុពល្ចៅចពល្ផ្ដ្ល្
ការសិកាអាំពីេីលារចោយតទ ល្ជ់ាមួ្យការផ្ណ្នាំពីអនកជាំនញ។ ការជួរគាន ចោយតទ ល្់ក៏ជាផ្លនកមួ្យដ៏្សាំខាន់ននវរបធ្ម៌្
ជាំនួញររស់េិន ផ្ដ្ល្មានតនម្ែមិ្នគួ្រប្តូវចមី្ល្ប្សាល្ចោយអនកផ្ដ្ល្េង់េូល្ចៅកាន់េីលារេិនផ្ដ្រ។   
 

 

5.7 ការប្គ្រ់ប្គ្ងហានិភ័្យ 

 
ការយល្់ដឹ្ង និងការប្គ្រ់ប្គ្ងហានិភ័្យប្រករចោយភាពចជាគ្ជ័យទាក់េងនឹងការនាំចេញរផ្នែររសអ់នកប្តូវផ្តជា
េាំណុ្េសាំខាន់ននយុេធសាស្តសតនាំចេញររសអ់នក។ ហានិភ័្យផ្ដ្ល្ប្តូវយល្់ដឹ្ងចៅចពល្នាំចេញរួម្មាន៖   

 

  

រញ្ជ ីចលទៀងតទ ត់សប្មារ់ការចធ្វេីីលារផ្លែចេក៖ 
 ចតីប្កុម្ហ៊ាុនមានសមាភ រៈលសពវលាយសម្ប្សរសប្មារ់អតិថិជនចៅចប្ៅប្រចេសដូ្េជាចគ្ហេាំព័រ និងខិតតរ័ណ្ណ
លសពវលាយផ្ដ្រឬចេ?   

 ចតីប្កុម្ហ៊ាុន នពិចារណាពីការរកផ្ប្រឯកសារលសពវលាយជាភាសាអង់ចគ្ែស និងភាសាេិនផ្ដ្ល្ពាក់ព័នធនឹង
ចគាល្ចៅេីលារេិនផ្ដ្រឬចេ? 

 ចតីប្កុម្ហ៊ាុនមានែនទៈកនុងការចធ្វីដ្ាំចណី្រផ្ររពាណិ្ជជកម្មចៅកាន់េីលារចគាល្ចៅចដី្ម្បលីសពវលាយ និងចធ្វីេីលារ
ផ្លែចេក ក៏ដូ្េជាចធ្វីការេរចាពាណិ្ជជកម្មផ្ដ្រឬចេ? 

 

• ហានិភ័្យលែូវេារ់៖ េិសចៅននការនាំចេញសថតិចៅចប្កាម្េារ់ផ្ដ្ល្ខុសពីេារ់កម្ពុជា។ ប្កុម្ហ៊ាុនប្តូវផ្តេេួល្
ខុសប្តូវចោយខែួនឯងពីេារ់ររសប់្រចេសេិន (េារ់ជាតិ និងតាំរន់) សប្មារ់នាំចេញផ្លែចេក។   

• ការសូក ៉ន់ អាំចពីពុករល្យួ និងហានិភ័្យននអាំចពីពុករល្យួ៖ ការសូក ៉ន់ និងអាំចពីពុករល្ួយ គឺ្ជាអាំចពីខុស
េារ់ចៅកនុងប្រចេសេិន។ េូល្រួម្កនុងសកម្មភាពណាមួ្យននសកម្មភាពទាាំងចនោះ គឺ្អាំចពីខុសេារ់។ 

• ហានិភ័្យននអនុចលាម្ភាពេតាត  ីសក័៖ផ្សវងយល្ពី់ល្កាខណ្ឌ តប្មូ្វេតាត  សី័កផ្ដ្ល្ប្រចេសេិនតប្មូ្វឲ្យមាន    
• ហានិភ័្យអប្តារតូរប្ ក់៖ហានិភ័្យអប្តារតូរប្ ក់អាេចកីតច ងីចោយសារផ្តការផ្ប្រប្រួល្ននតនម្ែររិូយរ័ណ្ណ។ 

• ហានិភ័្យននការមិ្នរង់ប្ ក់៖ ហានិភ័្យដ៏្ធ្ងន់ធ្ងរមួ្យសប្មារ់អនកនាំចេញទាាំងឡាយគឺ្ចៅផ្តជាមិ្នេេួល្ ន
នូវការេូទាត់េាំនិញ។  
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6 រញ្ជ ីពិព័រណ៍្ពាណិ្ជជកម្មពាក់ព័នធចៅកនុងប្រចេសេិន 
 

កម្មវធីិ្ ២០២០ េីកផ្នែង 

ពិព័រណ៍្ពាណិ្ជជកម្មរផ្នែ និងផ្លែច ីអនតរជាតិេិន 
en.chinafvf.com  

លតល្់ឲ្យចពល្ចប្កាយ ប្កុងចរ៉កាាំង 

ពិព័រណ៍្ពាណិ្ជជកម្មនាំេូល្អនតរជាតិេិន (CIIE) 
www.ciie.org/zbh/en 

លតល្់ឲ្យចពល្ចប្កាយ ប្កុងចសៀងនហ 

ពិព័រណ៍្ Asia Fruit Logistica 
www.asiafruitlogistica.com 

ផ្ខកញ្ា  ១៦-១៨ ប្រចេសសិងារូរ ី

ពិព័រណ៍្ ifresh Asia Fruit & Vegetable Industry Expo 
en.ifreshfair.cn 

ផ្ខវេិេិកា ១០-១២ ប្កុងចសៀងនហ 

ពិព័រណ៍្ Asia Fresh 
www.asiafreshexpo.com 

ផ្ខវេិេិកា ២៧-២៨ ប្កុងចសៀងនហ 
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7 ឧរសម្ព័នធ 
ឧរសម្ព័នធេី ១៖ ជាំហាន /ដ្ាំចណី្រការននការោក់ពាកយសុាំវញិ្ា រនរប្តភូ្តគាម្អនម័្យ 
 

 

 

 

ចារ់ចលតីម្ 

េេួល្ពាកយចសនីសុាំចដី្ម្បីវាយតនម្ែ
លល្ិតលល្ពីនាំចេញ/ពាណិ្ជជករ 

ពិនិតយតប្មូ្វការភូ្តគាម្អនម័្យសប្មារ់នាំ
ចេញ និងពិនិតយសាំចណី្រនិងឯកសារពាក់

ព័នធ 

ចតីឯកសារផ្ដ្ល្េេួល្ ន
រាំចពញ នតាម្តប្មូ្វការ
សប្មារ់នាំចេញឬចេ? 

ការពិនិតយេាំនិញ 

លតល្់ចយារល្់ចៅឲ្យអនកនាំចេញឲ្យចៅរក
ឯកសារតប្មូ្វ ឬចាត់វធិានការណ៍្ចាាំ េ់
ចលសងចេៀត ឬជូនដ្ាំណឹ្ងអាំពីការរនាំចេញ

ប្តូវ នហាម្ឃាត់ 

ចតីេាំនិញអនុចលាម្តាម្ការកាំណ្ត់ឬចេ? ចតីអាេចាត់វធិានការណ៍្កាត់
រនថយហានិភ័្យផ្ដ្រឬចេ? 

ចាត់វធិានការណ៍្កាត់
រនថយហានិភ័្យ និងចធ្វី
ការប្តួតពិនិតយម្តងចេៀត 

ចេញវញិ្ា រនរប្តភូ្តគាម្អនម័្យ រដិ្ចសធ្ការចេញនូវ
វញិ្ា រនរប្តភូ្តគាម្អន
ម័្យ និងជូនដ្ាំណឹ្ងដ្ល្់
អនកនាំចេញ/ពាណិ្ជជករ វញិ្ា រនរប្តភូ្ត

គាម្អនម័្យ 

មូ្ល្ោា នេិននន័យ 

NPPO 

អនកប្តួតពិនិតយ 

អនកប្តួតពិនិតយ 

អនកប្តួតពិនិតយ 

រញ្ចរ់ 

រញ្ចរ់ 

អាេ 

រាំចពញ ន 

ចេ 

ចេ 

ចេ 

ជាំហានេី ១ 

ជាំហានេី ២ 

ជាំហានេី ៤ 

ជាំហានេី ៣ 
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ឧរសម្ព័នធេី ២៖ ការប្រកាសពនធគ្យ (កម្ពុជា) 
រេរញ្ាតតិចយាង 

• ប្រកាសចល្ខ ១៤៤៧ សហវ.ប្រក េុោះនថងេី ២៦ ផ្ខធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០០៧ ប្កសួងចសដ្ាកិេច និងហិរញ្ាវតថសុតពីី              
រេរបញ្ាតតិ និងនីតិវធីិ្សតីពីការប្រកាសពនធគ្យ។ 

• ចសេកតីផ្ណ្នាំចល្ខ ១៣០៨ អ.ន.គ្.រ េុោះនថងេី ២៤ ផ្ខវេិេិកា ឆ្ន ាំ ២០០៩ សតីពីនីតិវធីិ្ និងការេេួល្ខុសប្តូវ
ល្ម្អិតកនុងការអនុវតតមុ្ខង្ករប្រកាសពនធគ្យ (ឯកសាររដ្ា ល្គ្យផ្តមួ្យគ្ត់-SAD) តាម្រយៈវធីិ្សាស្តសត       
ចអ ិេប្តូនិក។ 

និតិវធីិ្នកការប្រកាសពនធគ្យកនុងប្រព័នធ ASYCUDA 

ការោក់ល្ិខិតប្រកាសពនធគ្យតាម្ចអ ិេប្តូនិេ (ឯកសាររដ្ា ល្គ្យផ្តមួ្យគ្ត់-SAD) តាម្រយៈប្រព័នធដ្ាំចណី្រការ
ពនធគ្យសវ័យប្រវតតិថមី ចៅថ្នប្រព័នធសវ័យប្រវតតិកម្មចល្ីេិននន័យគ្យ (ASYCUDA) អនុវតតតាម្ដ្ាំចណី្រការតាម្ដ្ាប្កាម្ 
ASYCUDA ខាងចប្កាម្។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

នីតិវធីិ្េូចៅផ្ដ្ល្ប្តូវអនុវតតចោយអនកនាំេូល្ អនកនាំចេញ និងអនកតាំណាងររស់ពួកចគ្សប្មារ់ការោក់ការប្រកាស       
ពនធគ្យតាម្ចអ ិេប្តូនិេប្តូវ នពិពណ៌្នដូ្េខាងចប្កាម្៖ 
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១. ការចរៀរេាំ និងច ោះពុម្ពឯកសារប្រកាសពនធគ្យ 

ចជីងសារគ្យ ឬអនកចរៀរេាំពនធគ្យរញ្ចូល្ព័ត៌មានររស់ល្ខិិតប្រកាស SAD ចោយតទ ល្់ចៅកនុងប្រព័នធ ASYCUDA។   
កុាំពយួេ័រនឹងប្តួតពិនិតយ និងចលទៀងតទ ត់ការប្រកាសពនធគ្យចោយមានឯកសារចយាងចៅកនុងប្រព័នធ ចហីយចធ្វីការពិនិតយមួ្យ
េាំនួន។ ប្រព័នធចនោះអនុញ្ា តឱ្យេុោះរញ្ជ ីការប្រកាសពនធគ្យចៅចពល្ផ្ដ្ល្ព័ត៌មានប្តូវ នរាំចពញ និងមានសុពល្ភាព។ 
ការប្រកាសអាំពីពនធគ្យផ្ដ្ល្ នេុោះរញ្ជ ីអាេប្តូវ នល្រុចចាល្ចោយមានការអនុញ្ា តពី GDCE ។ មានផ្តការប្រកាស
ពនធគ្យផ្ដ្ល្ នេុោះរញ្ជ ីរុ៉ចណាណ ោះផ្ដ្ល្ប្តូវ នចាត់េុកថ្នជាឯកសារប្សរេារ់។ 
 
រនទ រ់ពីការេុោះរញ្ជ ី ចជីងសារគ្យ ឬអនកប្រកាសពនធប្តូវច ោះពុម្ព និងេុោះហតថចល្ខាចល្លី្ខិិតប្រកាស SAD េាំនួន ២េារ់
ផ្ដ្ល្ភាជ រ់ជាមួ្យឯកសារចាាំ េ់ទាាំងអស ់ចហីយប្រគ្ល្់ចៅឲ្យម្ស្តនតីគ្យផ្ដ្ល្េេួល្រនទុក។ 
 
ប្រព័នធចនោះនឹងជូនដ្ាំណឹ្ងចោយសវ័យប្រវតតិដ្ល្ច់ជីងសារគ្យ ឬអនកប្រកាសពនធគ្យអាំពីសាថ នភាពននដ្ាំចណី្រការប្រកាស
ពនធគ្យ។ 
 
២ .ការោក់ឯកសារប្រកាសពនធគ្យ 

ម្ស្តនតីគ្យេេួល្រនទុកផ្លនកប្តួតពិនិតយតទ ល្់នឹងពិនិតយចមី្ល្ឯកសារថតេម្ែងល្ខិិតប្រកាស SAD ផ្ដ្ល្ នេុោះរញ្ជ ី និង
ឯកសារភាជ រ់ជាមួ្យព័ត៌មានចៅកនុងប្រព័នធចដី្ម្បីធានថ្នល្ិខិតប្រកាស SAD ប្តូវ នរាំចពញយ៉ាងប្តឹម្ប្តូវ េាសល់ាស់ 
និងអាេអាន ន និងេុោះហតថចល្ខាចោយចជីងសារគ្យ ឬអនកប្រកាសពនធ ចហីយឯកសារចាាំ េ់ទាាំងអស់ប្តូវភាជ រ់ជាមួ្យ
សាំចៅចដី្ម្ល្ិខិតប្រកាស SAD ផ្ដ្ល្ នេុោះរញ្ជ។ី 
 
ម្ស្តនតីគ្យអាេមិ្នេេួល្ល្ិខិតប្រកាស SAD ណាមួ្យផ្ដ្ល្មិ្ន នរាំចពញតាម្តប្មូ្វការខាងចល្។ី 
 
៣. ជួរសប្មារ់ដ្ាំចណី្រការវនិិេេ័យល្ខិិតប្រកាស SAD៖ 

ចៅចពល្ផ្ដ្ល្ល្ិខិតប្រកាស SAD ប្តូវ នប្តួតពិនិតយប្តឹម្ប្តូវ និងរួេរាល្់ចហីយ ម្ស្តនតីគ្យនឹងវាយតនម្ែល្ិខិតប្រកាស 
SAD ចោយចប្រីប្រព័នធផ្ដ្ល្ចរៀរេាំជាចប្សេ។ ចោយចប្រីល្កាណ្ៈវនិិេេ័យប្គ្រ់ប្គ្ងហានិភ័្យ ប្រព័នធចនោះនឹងកាំណ្ត់ជួរ
ដ្ាំចណី្រការវនិិេេ័យសប្មារ់ការប្រកាសពនធដូ្េខាងចប្កាម្៖ 
 
ជួរពណ៌្ប្កហម្៖ ល្ិខិតប្រកាសSAD ប្តូវផ្តពិនិតយពិេ័យ (ពិនិតយឯកសារយ៉ាងល្ាំអិត)។ េាំនិញប្តូវែែងកាត់ការចធ្វី
អធិ្ការកិេចមុ្នចពល្រញ្ជូនល្ិខិតប្រកាស SAD ចៅជួរពណ៌្នរតង និងវាយតនម្ែចោយគ្យ។ 
 
ជួរពណ៌្ចល្ឿង៖ ល្ិខិតប្រកាស SAD ប្តូវផ្តពិនិតយពិេ័យ (ពិនិតយឯកសារយ៉ាងល្ាំអិត) មុ្នចពល្រញ្ជូនចៅជួរពណ៌្
នរតង និងវាយតនម្ែចោយគ្យ។ 
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ជួរពណ៌្នរតង៖ ល្ិខិតប្រកាសSAD ប្តូវ នវាយតនម្ែចោយសវ័យប្រវតតិចហីយឯកសារេូទាត់ប្តូវ នអនុម័្ត។ ឯកសារ
ប្រកាសSAD អាេជាកម្មវតថុននការចធ្វីសវនកម្មចប្កាយការេូទាត់ (post-clearance audit)។ 
 
ជួរពណ៌្ចខៀវ៖ ល្ិខិតប្រកាសSADកនុងជួចនោះ ប្តូវ នអនុវតតដូ្េគាន ចៅនឹងជួរនរតងផ្ដ្រ ផ្តមានរញ្ា ជាក់លាក់មួ្យេាំនួន 
ផ្ដ្ល្ជាកម្មវតថុននការចធ្វីសវនកម្មចប្កាយការេូទាត់។ 
 
ប្រសិនចរីការប្រកាសពនធគ្យសថតិចៅចប្កាម្ជួរពណ៌្ប្កហម្ និងចល្ឿង ម្ស្តនតីគ្យប្តូវចលទៀងតទ ត់ល្កាខណ្ឌ  (េាំណុ្េខវោះ
ខាត)ផ្ដ្ល្នាំឱ្យឯកសារប្រកាសប្តូវ នោក់ចៅកនុងជួរទាាំងពីរចនោះ។ ប្រព័នធចនោះនឹងរង្កា ញនូវតប្មូ្វការពិចសសដូ្េជា 
អាជាា រ័ណ្ណនាំេូល្ ការយកសាំណាក និងប្រវតតិននការរត់ពនធជាចដី្ម្។ 
 
៤. កផ្នែងសួរសាំនួរ 

ប្រសិនចរីមានកាំហុសមួ្យេាំនួនចៅកនុងការរញ្ចូល្េិននន័យ ឬភាពមិ្នប្រប្កតីណាមួ្យប្តូវ នរកចឃីញកនុងកាំ ុងចពល្
ពិនិតយល្ិខិតប្រកាសSADចោយររូសាស្តសតចនោះ ឯកសានឹងប្តូវរញ្ជូ នចៅកផ្នែងសាកសួរររសគ់្យ (Customs Query 
Desk)។ ចជីងសារគ្យ ឬអនកប្រកាសពនធគ្យនឹងប្តូវ នជូនដ្ាំណឹ្ងអាំពីសាថ នភាពល្ខិិតប្រកាសSADររស់ខែួនផ្ដ្ល្ប្តូវ
 នតែ ស់រតូរចៅកាន់កផ្នែងសាកសួរ  និងមូ្ល្ចហតុននការសរួសាំនួរ។ 
 
ចៅចពល្េេួល្ នការជូនដ្ាំណឹ្ង ចជីងសារគ្យ/អនកប្រកាសប្តូវេូល្ចៅកាន់កផ្នែងសួរសាំនួរររសគ់្យ។ ប្រសិនចរីមាន
ការផ្កសប្មួ្ល្ល្ិខិតប្រកាសSADណាមួ្យប្តូវ នចសនចី ងី ម្ស្តនតីគ្យេេួល្រនទុកកផ្នែងសួរសាំនួរ នឹងពិភាកាជាមួ្យ
ចជីងសារគ្យ/អនកប្រកាស។ ប្រសិនចរីមិ្នមានការប្ពម្ចប្ពៀងចេ ម្ស្តនតីគ្យនឹងចរៀរេាំរ យការណ៍្ ឬកាំណ្ត់ប្តាចៅ 
GDCE ចដី្ម្បីចាត់ការរនត។ 
 
ចៅចពល្ផ្ដ្ល្សកម្មភាពខាងចល្បី្តូវ នរាំចពញ ចហីយមានការប្ពម្ចប្ពៀងគាន ចៅនឹងកផ្នែង ម្ស្តនតីគ្យនឹងេុោះហតថចល្ខា
ចល្លី្ិខិតប្រកាសSAD និងចធ្វីរេចុរបននភាពចល្ីអធិ្ការកិេចចោយផ្លអកចល្ីល្េធលល្ននការចធ្វីអធិ្ការកិេច និងការប្ពម្ចប្ពៀង
ចៅកផ្នែងសួរសាំនួរររសគ់្យ ឬតាម្ចសេកតីសាំចរេររស់ GDCE ។ រនទ រ់ម្កល្ិខិតប្រកាស SAD នឹងប្តូវរញ្ចូ នចៅ         
ជួរនរតង។ 
 
៥. ការចសានកុងតឺន័រ 

ការចសានកុងតឺន័រប្តូវ នចធ្វីច ងីចោយឯករាជយចលសងពីដ្ាំចណី្រការប្រកាសល្ខិិតSAD។ ប្រព័នធសប្មារ់ដ្ាំចណី្រការចសាន
កុងតឺន័រមានចៅកនុងការយិាល្័យផ្សាន (Scanning Office ) ផ្ដ្ល្អាេឱ្យម្ស្តនតីេេួល្រនទុកចសានចធ្វីការចប្រៀរចធ្ៀរេាំនិញ
ផ្ដ្ល្ នប្រកាសចៅចល្ីល្ខិិតប្រកាសSAD ជាមួ្យនឹងេាំនិញផ្ដ្ល្រកចឃញីចៅចល្រីូរភាព/ព័ត៌មានផ្ដ្ល្ នចសាន។ 
 
ភាពមិ្នប្រប្កតីណាមួ្យផ្ដ្ល្ នរកចឃញីគួ្រផ្តប្តូវ នកត់ប្តាេុកចៅកនុងេប្ម្ង់េារ់អធិ្ការកិេច (Inspection Act 
Form) ចោយម្ស្តនតីគ្យ។ 
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៦ .ការជូនដ្ាំណឹ្ងអាំពីការវាយតនម្ែ 

ចៅចពល្ល្ិខិតប្រកាស SAD ប្តូវ នវាយតនម្ែចោយ ASYCUDAរួេចហីយ ប្រព័នធចនោះនឹងជូនដ្ាំណឹ្ងអាំពីេាំនួនេឹកប្ ក់
ប្តូវរង់ពនធ និងនថែ នួល្ផ្ដ្ល្ប្តូវរង់ចៅឲ្យចជីងសារគ្យ ឬអនកប្រកាសពនធគ្យ។ ចសេកតីជូនដ្ាំណឹ្ងអាំពីការវាយតនម្ែនឹង
ប្តូវចប្រីប្ ស់ជាឯកសារចយាងសប្មារ់ការរង់ពនធអាករ ពនធ និងនថែ នួល្។ 
 
៧. គ្ណ្ចនយយ 

ពនធអាករ ពនធ និងនថែ នួល្ប្តូវរង់ប្សរតាម្រេរបញ្ាតតិជាធ្រមាន។ ប្រសិនចរីការេូទាត់ប្តូវ នចធ្វីច ងីតាម្រយៈ
ធ្នគារជាតិននកម្ពុជា ឬសាថ រ័នហិរញ្ាវតថុផ្ដ្ល្មានការអនុញ្ា ត វក័ិយរ័ប្តផ្ដ្ល្ចេញចោយសាថ រ័ន ទាាំងចនោះនឹងប្តូវ
រញ្ជូ នចៅគ្យ ចហីយប្រព័នធនឹងចេញវក័ិយរ័ប្តគ្យប្ត រ់ម្កវញិ។ 
 
៨. ការរចញ្ចញេាំនិញ 

រនទ រ់ពីការរង់ពនធអាករ ពនធ និងនថែចសវាគ្យនឹងចេញល្ខិិតអនុញ្ា តរចញ្ចញេាំនិញផ្ដ្ល្មានល្ាំអិតអាំពីេាំនួនពនធអាករ 
ពនធ និងកនប្ម្ននផ្ដ្ល្ទាក់េងនឹងការប្រកាស។ ល្ិខិតចនោះប្តូវ នចប្រីចដី្ម្បីរចញ្ចញេាំនិញពីគ្យ។ 
 
៩ . ការចធ្វីសវនកម្មចប្កាយការេូទាត់ (PCA) 

ល្ិខិតប្រកាសSADទាាំងឡាយផ្ដ្ល្ដ្ាំចណី្រការចប្កាម្ជួរពណ៌្ចខៀវ និងនរតងគឺ្ជាកម្មវតថុននការចធ្វីសវនកម្មចប្កាយ        
ការេូទាត់។ 
អនកចប្រីប្ សប់្សរេាសន់នល្ខិិតប្រកា SAD 

• និតិរុគ្គល្ ឬប្កុម្ហ៊ាុនប្សរេារ់ផ្ដ្ល្មានវញិ្ា រនរប្តអាករចល្ីតនម្ែរផ្នថម្ 
• មាច ស់េាំនិញ ឬអនកតាំណាង 
• ចជីងសារគ្យេេួល្សាគ ល្់ចោយគ្យ 
• និចយាជិកររស់ប្កុម្ហ៊ាុនប្តូវ នអនុញ្ា តចោយប្សរេារ់ 

ឯកសារចាាំ េ់សប្មារ់ការប្រកាសពនធគ្យ 
ឯកសារផ្ដ្ល្ប្តូវភាជ រ់ជាមួ្យល្ិខិតប្រកាសSAD៖ 

• វកិាយរប្ត និងរញ្ជ ីចវេខចរ់ 

ប្រសិនចរីចាាំ េ់ 

• ឯកសារល្ម្អិតអាំពីការដឹ្កជញ្ជូ ន (ក ៉ល្់ េាំនិញ....) 
• អាជាា រ័ណ្ណ 
• ល្ិខិតអនុញ្ា ត 

• វញិ្ា រនរប្តរញ្ជ ក់ប្រភ្ពចដី្ម្ 

• វញិ្ា រនរប្តធានរ៉ារ់រង និង 

• ឯកសារពាក់ព័នធចលសងចេៀត 

 



 41 

េាំនួល្ខុសប្តវូររសច់ជីងសារគ្យ /អនកប្រកាសចៅកនុងការប្រកាសគ្យ 
ចជីងសារគ្យ/អនកប្រកាសគួ្រេេួល្ខុសប្តូវប្តូវអនុវតតដូ្េខាងចប្កាម្ៈ 

• អនកប្រកាសគួ្ររញ្ចូល្េិននន័យសតីពីការប្រកាសពនធគ្យរួម្ទាាំងកាំណ្ត់ប្តាវាយតនម្ែរហូតដ្ល្ក់ារេុោះរញ្ជ  ី
• ចៅចពល្រញ្ច រ់ការរញ្ចូល្េិននន័យសតីពីការប្រកាសពនធគ្យ អនកប្រកាសនឹងប្តូវចលទៀងតទ ត់ ចហីយរនទ រ់ម្កេុោះ
រញ្ជ ីប្រកាសពនធគ្យប្រសិនចរីគាម នកាំហសុ ឬរនទ រ់ពីផ្កកាំហុស។ រនទ រ់ពីេុោះរញ្ជ ីប្រព័នធ ASYCUDA នឹងលតល្់
ចល្ខេុោះរញ្ជ ី និងកាល្ររចិេេេចោយសវ័យប្រវតតិ។ 

• អនកប្រកាសប្តូវច ោះពុម្ពចសេកតីប្រកាសពនធគ្យ និងល្ិខិតកាំណ្ត់តនម្ែគ្យេាំនួន ២ េារ់ (កនុងករណី្ចាាំ េ់)
ចល្ីប្កោស A4 (កាំណ្ត់េាំណាាំ៖ ចសេកតីប្រកាសពនធគ្យអាេច ោះពុម្ពរនទ រ់ពីេុោះរញ្ជ ី)។ 

• ការប្រកាសពនធគ្យផ្ដ្ល្ នភាជ រ់ជាមួ្យឯកសារចាាំ េ់ប្តូវោក់ជូនម្ស្តនតីគ្យេេួល្រនទុកប្តួតពិនិតយតទ ល្។់ 
អនកប្រកាសប្តូវេុោះហតថចល្ខាចល្កីារប្រកាសពនធគ្យចៅេាំចពាោះមុ្ខម្ស្តនតីគ្យ។ 

• កនុងករណី្ផ្ដ្ល្ម្ស្តនតីគ្យេេួល្រនទុកការប្តួតពិនិតយមិ្នេេួល្យកការប្រកាសររសគ់្យអនកប្រកាសប្តូវទាក់េង
ម្ស្តនតីចៅកផ្នែងសួរសាំនួរររស់គ្យ )Query desk(។ 

• ប្រសិនចរីមានម្ស្តនតីេេួល្រនទុកប្តួតពិនិតយេាំនិញ អនកប្រកាសប្តូវយកេារ់េម្ែងល្ខិិតប្រកាសពនធគ្យចៅ
រង្កា ញម្ស្តនតីគ្យផ្ដ្ល្េេួល្រនទុកប្តួតពិនិតយ ចដី្ម្បីរចញ្ចញេាំនិញផ្ដ្ល្ចៅកនុងការប្រកាសពនធគ្យពីការប្តួត
ពិនិតយ។ 

• ប្រសិនចរីចាាំ េ់ប្តូវផ្សាន អនកប្រកាសប្តូវយកេារ់េម្ែងននចសេកតីប្រកាសពនធគ្យចៅអងគភាពគ្យេេួល្
រនទុកប្តួតពិនិតយកុងតឺន័រ។ 

• ប្រសិនចរីមានតប្មូ្វការចធ្វីអធិ្ការកិេចផ្រររូរសាស្តសតចល្ីេាំនិញ អនកប្រកាសពនធប្តូវទាក់េងប្រធានប្តួតពិនិតយ
សប្មារ់ការចធ្វីអធិ្ការកិេចេាំនិញ។ 

• ប្រសិនចរីប្តូវការព័ត៌មានរផ្នថម្ពីម្ស្តនតីគ្យ អនកប្រកាសពនធប្តូវចៅកផ្នែងសរួសាំនួរររសគ់្យ (Query desk )។ 
• ប្រសិនចរីការេូទាត់ប្តូវ នចធ្វីច ីងតាម្រយៈប្រព័នធធ្នគារ អនកប្រកាសគួ្រផ្តលតល្់វក័ិយរ័ប្តធ្នគារដ្ល្ម់្ស្តនតី
គ្យេេួល្រនទុកផ្លនកគ្ណ្ចនយយចដី្ម្បីរញ្ជ ក់ការេូទាត់ប្ ក់ចៅកនុងប្រព័នធ ASYCUDA ។ 

• ប្រសិនចរីការេូទាត់ប្ ក់ប្តូវ នចធ្វីច ងីជាសាេ់ប្ ក់/មូ្ល្របទានរ័ប្ត អនកប្រកាសពនធគួ្រលតល្់ជាសាេ់ប្ ក់ /
មូ្ល្របទានរ័ប្តចៅម្ស្តនតីគ្យេេួល្រនទុកគ្ណ្ចនយយចដី្ម្បីរញ្ជ ក់ការេូទាត់ប្ ក់ចៅកនុងប្រព័នធ ASYCUDA។ 

• រនទ រ់ពីការរង់ពនធ ឬកនុងករណី្េាំនិញប្តូវ នប្រកាសចៅចប្កាម្ការេូទាត់ប្ ក់ជាមុ្ន អនកប្រកាសនឹងេេួល្
 នរង្កា ន់នដ្គ្យពីអនកគិ្តល្ុយ ចហីយរនទ រ់ម្ករង្កា ន់នដ្គ្យចល្ីយានយនត (ប្រសិនចរីមាន) និងល្ិខិត   
អនុញ្ា តតិរចញ្ចញេាំនិញពីប្រធានគ្ណ្ចនយយ។  

• អនកប្រកាសប្តូវយកកាំណ្ត់ចហតុដឹ្កជញ្ជូ នពីម្ស្តនតីគ្យេេួល្រនទុកឃាែ ាំង ឬតាំរន់គ្យ រនទ រ់ម្កយកេាំនិញ  
ចេញ។ 

• កនុងករណី្មានការយល្់ប្ពម្ និងការអនុញ្ា តឱ្យដ្កពនធ និងអាករទាាំងអស់ ឬផ្លនកខែោះម្កវញិ អនកប្រកាសប្តូវ
យកឯកសារចាាំ េ់ននរួម្មាន ចសេកតីសចប្ម្េររស់អាជាា ធ្រមានសម្តថកិេច ការប្រកាសពនធគ្យ វក័ិយរ័ប្ត
គ្យ វកិា័យរ័ប្ត។ ល្។ ចៅកាន់គ្ណ្នីយករ និងអនកគិ្តល្ុយចដី្ម្បីរញ្ជ ក់ការដ្កពនធអាករ និងពនធម្កវញីពី
ប្រព័នធ ASYCUDA។ 
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ឧរសម្ព័នធេី ៣៖ គ្ាំរូេប្ម្ង់/ឯកសារសប្មារ់នាំចេញសាំខាន់ៗ 
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ឧរសម្ព័នធេី ៤៖ េីភាន ក់ង្កររោា ភិ្ ល្ នដ្គូ្អភិ្វឌ្ឍន៍ និងភាគី្ពាក់ព័នធនន 24 
អគ្គនយកកសកិម្ម (GDA) ននប្កសួងកសកិម្ម រុកាា ប្រមាញ់ និងចនសាេ (MAFF)  នចដី្រតួនេីយ៉ាងសាំខាន់កនងុការ
ជាំរុញការនាំចេញផ្លែចេកនរ៉ល្និចៅកម្ពុជា។ ចៅចប្កាម្ GDA នយកោា នសាកវរបកម្ម នរចងាីតចគាល្នចយា យ  
សាកវរបកម្មកនុងចគាល្រាំណ្ងជួយគាាំប្េ និងចល្ីកកម្ពស់អនុវសិយ័។ អគ្គនយកកសិកម្ម (GDA)គាាំប្េដ្ល្់អនុវសិយ័ចនោះ 
តាម្រយៈ ការលតល្់ការរណ្តុ ោះរណាត ល្ជាំនញរចេចកចេសរួម្ទាាំងការចល្ីកកម្ពសស់តង់ោរលល្តិលល្ផ្ដ្ល្មានសវុតថភិាព 
(GAP និង សររីាងគ) និងភាជ រ់អនកលល្ិតចៅេីលារ។ នយកោា នការពារដ្ាំណាាំ អនម័្យ និងភូ្តគាម្អនម័្យ               
(ន.ក.អ.ភ្) គឺ្ជាអងគភាពផ្ដ្ល្មានការពាក់ព័នធសាំខាន់សប្មារ់ការនាំចេញកសកិម្មតាម្រយៈតួនេីររស់ខែួនកនងុការ
ប្គ្រ់ប្គ្ងប្រព័នធប្តួតពិនិតយសមាសភាពេនប្ង និងចធ្វីអធិ្ការកិេចេមាា រចដី្ម្បីចេញវញិ្ា រនរប្តភូ្តគាម្អនម័្យ (SPS) 
ដ្ល្់ប្កុម្ហ៊ាុននាំចេញ។ 
 
ចៅចប្កាម្ប្កសួងពាណិ្ជជកម្ម(MoC) នយកោា ន/អងគភាពពាក់ព័នធរួម្មាន៖    

- វេិាសាថ នរណ្តុ ោះរណាត ល្ និងប្សាវប្ជាវពាណិ្ជជ (TTRI) (ចប្កាម្អគ្គនយកោា នពាណិ្ជជកម្មកនុងប្សុក) លតល្់
ការកសាងសម្តថភាពដ្ល្់ម្ស្តនតីរោា ភិ្ ល្ និងវសិ័យឯកជនពាក់ព័នធនឹងកិេចប្ពម្ចប្ពៀងពាណិ្ជជកម្ម ការេរចា
ពាណិ្ជជកម្មសប្មារ់វសិ័យកសកិម្ម និង មិ្នផ្ម្នកសិកម្ម (សរុរ ១៦ េារ់) វគ្គរណ្តុ ោះរណាត ល្ចលសងចេៀតតាម្
ការចសនីរសុាំររសស់ហប្គាសធុ្នតូេ និងម្ធ្យម្ (រួម្មាននីតិវធីិ្នាំចេញ ការប្សាវប្ជាវេីលារ គ្យ សហប្គិ្នភាព 
ពិព័រណ៍្ លល្តិកម្ម និងការេុោះរញ្ជ ីជាចដី្ម្) ការប្សាវប្ជាវ      (ផ្ខសប្េវ៉ាក់តនម្ែចេកចៅឆ្ន ាំ ២០១៦) និងមាន
គ្ចប្មាងរចងាីតម្ជឈម្ណ្ឌ ល្ព័ត៌មានពាណិ្ជជកម្មផ្ដ្ល្រួម្មានតារាងព័ត៌មានសប្មារ់ចសវាកម្មេុោះច ម្ ោះ គ្ចប្មាង
វនិិចយាគ្ផ្ដ្ល្សម្ប្សរQIP គ្ាំរូអាជីវកម្ម ចសវាកម្មពនធោរ និងគ្យ ការរណ្តុ ោះរណាត ល្ ការអភិ្វឌ្ឍន៍លល្តិលល្ 
និងរចេចកវេិា) ប្រព័នធេិននន័យសប្មារ់សហប្គាសធុ្នតូេ និងម្ធ្យម្ និងរណាណ ល្័យចអ ិេប្តូនិកសប្មារ់
ប្កសួងពាណិ្ជជកម្មផ្ដ្ល្មានព័ត៌មានពាណិ្ជជកម្មសប្មារ់ទាាំងនិសសិត និងសហប្គាសធុ្នតូេ និងម្ធ្យម្។   

- នយកោា នកិេចការពិព័រណ៍្៖ (ចប្កាម្អគ្គនយកោា នជាំរញុពាណិ្ជជកម្ម)េេួល្ខុសប្តូវចល្កីារចរៀរេាំ និងសប្ម្រ
សប្មួ្ល្ការតាាំងពិព័រណ៍្ពាណិ្ជជកម្មទាាំងចៅេីលារកនុងប្សកុ និងអនតរជាតិចោយមាន  )១ ( ចវេិការប្រចាាំឆ្ន ាំ និង
ការតាាំងពិព័រណ៍្រផ្នែ និងផ្លែច ីផ្ដ្ល្មានសុវតថិភាពចៅកនុងចខតតចសៀម្រារកនុងចគាល្ចៅសប្មារ់ចេសេរណ៍្ 
និងសណាា គារ (ប្កសួងពាណិ្ជជកម្មលតល្់សតង់ឥតគិ្តនថែដ្ល្ស់ហប្គាសធុ្នតូេ និងម្ធ្យម្ចៅចពល្េុោះច ម្ ោះ)
(២)ការតាាំងពិព័រណ៍្េិន និងអាសា៊ា នប្រចាាំឆ្ន ាំចៅប្កុងណាងនីង (Nang Ning ) កនុងផ្ខកញ្ា ចោយោក់សតង់
េាំនួន ១៥០ សតង់សប្មារ់លល្ិតលល្ប្គ្រ់ប្រចភ្េ និងសហប្គាសធុ្នតូេ និងម្ធ្យម្ជាអនកេាំណាយតទ ល្់ខែនួ
សប្មារ់េាំណាយចលសងៗ ជាមួ្យប្កសួងពាណិ្ជជកម្មផ្ដ្ល្សប្ម្រសប្មួ្ល្ដ្ាំចណី្រការននការយកគ្ាំរូចៅការតាាំង
ពិព័រណ៍្ (៣) ពិព័រណ៍្ប្រចាាំឆ្ន ាំចៅចសៀងនហ(Shanghai) កនុងផ្ខវេិេិកា (៤)ការតាាំងពិព័រណ៍្ប្រចាាំឆ្ន ាំចៅ        
គួ្នមី្ង (Khun Ming) កនុងផ្ខមិ្ថុន  និង (៥) ការតាាំងពិព័រណ៍្ចលសងៗចេៀតកនុងចខតតចលសងៗចេៀតកនុងប្រចេស
េិន។ 

 
24 Source: GIZ; Mapping Actors in Trade/Export of Agriculture Produce in Cambodia, 31 July 2020, BDTrus consultancy 
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- នយកោា នចគាល្នចយា យពាណិ្ជជកម្ម៖ (ចប្កាម្អគ្គនយកោា នជាំរុញពាណិ្ជជកម្ម)  នេូល្រួម្ជាមួ្យ
ប្កសួងកសិកម្ម រុកាា ប្រមាញ់ និងចនសាេកនុងការពិភាកា/េរចាជាមួ្យអាជាា ធ្រេិនសតពីីការេូល្េីលារលែូវការនូវ
លល្ិតលល្កសិកម្មប្សសរ់រស់កម្ពុជា ចៅផ្ខសប្េវ៉ាក់ផ្ដ្ល្ជាផ្លនកមួ្យ ននប្កុម្ការង្ករចល្ីផ្លែចេកចៅប្កសងួ
ពាណិ្ជជកម្ម ចោយគាាំប្េការេរចារេុោះអនុសារណ្ៈចយាគ្យល្គ់ាន សតពីីផ្លែចេក និងចធ្វីការជាមួ្យនដ្គូ្អភិ្វឌ្ឍន៍ចល្ី
ការសិកាផ្ខសប្េវ៉ាក់តនម្ែចលសងៗចេៀត និងរចងាីតចគាល្នចយា យពាណិ្ជជកម្មសប្មារ់ដ្ាំណាាំជាក់លាក់មួ្យ         
(ឧ. ចសេកតីប្ពាងចគាល្នចយា យជាតិដ្ាំ ូងមី្ ការសិកាផ្ខសរប្េវ៉ាក់តនម្ែចល្ីចប្ម្េ និងប្គារ់សាវ យេនទី។ល្។) 

- នយកោា ននាំចេញ-នាំេូល្៖ (ចប្កាម្អគ្គនយកោា នចសវាកម្មពាណិ្ជជកម្ម) េេួល្ខុសប្តូវចល្ីការចេញល្ខិិត
រញ្ជ ក់ប្រភ្ពចដី្ម្ (CO) (សវ័យប្រវតតិកម្មចារ់តាាំងពីឆ្ន ាំ ២០១៥ ជាមួ្យនឹងពាកយសុាំ និងការេូទាត់តាម្           
អិុនធឺ្ណិ្ត រុ៉ផ្នតចៅផ្តប្តូវការេារ់េម្ែងតាម្តាំរវូការររសអ់តិថិជន) សហការជាមួ្យវេិាសាថ នរណ្តុ ោះរណាត ល្ 
និងប្សាវប្ជាវពាណិ្ជជកម្ម (TTRI) កនុងការលតល្់វគ្គរណ្តុ ោះរណាត ល្សតីពីការោក់ពាកយចសនរីសុាំ CO ដ្ល្់អនកជាំនញ
ផ្លនកដឹ្កជញ្ចូ នប្រមាណ្ ៦០០ -៧០០  នក់ និងធាននូវប្កម្ប្រតិរតតិ (តាម្រយៈប្រកាស) ររស់អនកលតល្ច់សវា
ដឹ្កជញ្ចូនចោយចេញអតតសញ្ាណ្រ័ណ្ណ និងវញិ្ា រនរប្ត (សុពល្ភាព ២ឆ្ន ាំ)។ 
 

នយកោា នប្សាវប្ជាវ និងលសពវលាយននសាកល្វេិាល្័យភូ្មិ្នទកសិកម្ម (RUA) េេួល្ នការគាាំប្េថវកិាពីេីភាន ក់ង្ករ 
USAID តាម្រយៈប្កសួងកសិកម្មសហរដ្ាអាចម្រកិ(USDA)ចដី្ម្បីចធ្វីការសកិាផ្ខសប្េវ៉ាក់តនម្ែចេក (និងសាវ យេនទី) ចដី្ម្បី
ចធ្វីផ្លនេីរង្កា ញដ្ល្់អនកពាក់ព័នធសាំខាន់ៗ។ ចល្ីសពីចនោះចេៀត RUA កាំពុងដ្ាំចណី្រការសួនរចេចកវេិាេាំនួន ៥ (ប្រព័នធ
ដ្ាំណ្ក់េឹក និងប្គ្រដ្ាំណាាំ) ចប្កាម្ការគាាំប្េថវកិារពី USAID ចដី្ម្បីគាាំប្េដ្ល្់ការអភិ្វឌ្ឍន៍វសិយ័សាកវរបកម្ម និងការ
េិញ្ច ឹម្សតវ។ មួ្យកនុងេាំចណាម្ឧេានរចេចកវេិាផ្ដ្ល្មានេីតាាំងសថតិចៅចខតតចសៀម្រារចតត តសាំខាន់ចល្ផី្លនកចល្ ី        
អនុវសិ័យច ីហូរផ្លែ។ RUA ក៏ នេូល្រួម្េាំផ្ណ្កកនុងការសិកាចប្កាម្ប្ករខណ្ឌ ជរុ៉ន-អាសា៊ា នចដី្ម្បីចល្កីកម្ពសរ់ចេចក
វេិាជាពិចសសទាក់េងនឹងផ្ខសប្េវ៉ាក់ប្តជាក់ កផ្នែងសតុក និងកផ្នែងចវេខចរ់។ 
   
ប្កសួងចសដ្ាកិេច និងហិរញ្ាវតថុ  (MEF) គាាំប្េដ្ល្វ់សិយ័កសិកម្មតាម្រយៈការចល្ីកេឹកេិតតផ្លនកពនធោរ និងគ្យផ្ដ្ល្ ន
លតល្់ដ្ល្់សហប្គាសធុ្នតូេ និងម្ធ្យម្ និងអនកផ្ដ្ល្េូល្រួម្កនុងវសិ័យកសកិម្មលងផ្ដ្រ។ ចយាងតាម្អនុប្កឹតយេាំនួន ២ សតី
ពីការចល្ីកេឹកេិតតផ្លនកពនធោរ និងគ្យសប្មារ់សហប្គាសធុ្នតូេ និងម្ធ្យម្ផ្ដ្ល្ចេញចៅេុងឆ្ន ាំ ២០១៨ និងចដី្ម្ឆ្ន ាំ 
២០១៩25 សហប្គាសធុ្នតូេ និងម្ធ្យម្ចៅកនុងវសិ័យកសិកម្ម និងវសិ័យកសិឧសាហកម្មកនុងេាំចណាម្សហប្គាសធុ្ន
តូេ និងម្ធ្យម្ផ្ដ្ល្មានល្កាណ្ៈសម្បតតិប្គ្រ់ប្គាន់េេួល្ នអតថប្រចយាជន៍ជាចប្េីនរមួ្មាន៖ 
   

- ការចល្ីកផ្ល្ងពនធចល្បី្ ក់េាំណូ្ល្សប្មារ់សហប្គាសផ្ដ្ល្ នេុោះរញ្ជ ីថមីកនុងរយៈចពល្ពី ៣ ចៅ ៥ ឆ្ន ាំ 
- ការចល្ីកផ្ល្ងការរង់ពនធមុ្ន ១% ននពនធប្ ក់េាំណូ្ល្ និងពនធអរបររមាប្រចាាំឆ្ន ាំកនុងកាំ ុងចពល្ចល្កីផ្ល្ងពនធ
ចល្ីប្ ក់េាំណូ្ល្ 

 
25 Sub-Decree No. 124 R.N.Cr.BK on tax incentives to SMEs in priority sectors, dated 2 Oct 2018; and Sub-Decree 
No. 50 R.N.Cr.BK on custom incentive to SMEs, dated 25 Mar 2019. 
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- ការចល្ីកេឹកេិតតសប្មារ់េាំណាយផ្ដ្ល្អាេកាត់ចេញ នរួម្មាន ការេាំណាយចល្ពីនធកាត់េុក ២០០ %
សប្មារ់កម្មវធីិ្គ្ណ្ចនយយផ្លអកចល្បី្រព័នធព័ត៌មានវេិា និងការរណ្តុ ោះរណាត ល្ និងការរណ្តុ ោះរណាត ល្
រចេចកចេសដ្ល្់រុគ្គល្ិក និងការេាំណាយចល្ីពនធកាត់េុក ១៥០ %សប្មារ់ឧរករណ៍្ ឬរចេចកវេិាថមីផ្ដ្ល្
រចងាីនលល្ិតភាព។ 

- ការចល្ីកផ្ល្ងពនធនាំេូល្ចល្សីមាភ រៈលល្តិកម្ម សមាភ រៈសាំណ្ង់ និងធាតុេូល្លល្ិតកម្ម 
 
កនុងផ្ខកុម្ភៈឆ្ន ាំ ២០២០ រោា ភិ្ ល្ នរចងាីត “គ្ាំនិតលតួេចលតីម្សាត រវសិ័យសហប្គាសធុ្នតូេ និងម្ធ្យម្ឆ្ន ាំ ២០២០” 
ចដី្ម្បីចារ់ចលតីម្មូ្ល្និធិ្គាាំប្េសហប្គាសធុ្នតូេនិងម្ធ្យម្។ ចប្កាម្មូ្ល្និធិ្ចនោះ ធ្នគារធុ្នតូេ និងម្ធ្យម្ប្តូវ នរចងាតី
ច ីងចោយមានេឹកប្ ក់ ១០០ លានដុ្លាែ រអាចម្រកិចដី្ម្បីលតល្់ជូនសហប្គាសធុ្នតូេ និងម្ធ្យម្ជាឥណ្ទានផ្ដ្ល្មាន
អប្តាការប្ ក់ទារ។ ខណ្ៈផ្ដ្ល្ថវកិាេាំនួនពាក់កណាត ល្ គឺ្សប្មារ់សហប្គាសខាន តតូេ និងម្ធ្យម្ផ្ដ្ល្ចប្ៅពីវសិយ័
កសិកម្មតាម្រយៈការចារ់នដ្គូ្ជាមួ្យធ្នគារ និងមី្ប្កូហិរញ្ាវតថុផ្ដ្ល្មាន ចហីយប្ ក់ផ្ដ្ល្ចៅចសសសល្ប់្តូវ ន
រញ្ជូនចៅគាាំប្េសហប្គាសធុ្នតូេ និងម្ធ្យម្ចៅកនុងវសិ័យកសិកម្ម និងកសិ-ឧសាហកម្មតាម្រយៈធ្នគារកសិកម្ម និង
អភិ្វឌ្ឍន៍ជនរេ។ េាំនួនប្ ក់កម្ចីមានរហូតដ្ល្់ ៣០ មឺុ្នដុ្លាែ រផ្ដ្ល្មានអប្តាការប្ ក់េចនែ ោះពី ៥ ចៅ ៦ %សប្មារ់
ចធ្វីជាចដី្ម្េុន និង ៥,៥ ចៅ ៦,៥ %សប្មារ់ការវនិិចយាគ្។ 
 
ចប្ៅពីេីភាន ក់ង្កររោា ភិ្ ល្ផ្ដ្ល្ នចរៀររារ់ខាងចល្ចីនោះ មានគ្ចប្មាង កម្មវធីិ្ និងគ្ាំនិតលតួេចលតីម្មួ្យេាំនួនផ្ដ្ល្ពាក់ព័នធ
នឹងការចធ្វីពាណិ្ជជកម្ម និងនាំចេញកសិលល្ផ្ដ្ល្ នកាំណ្ត់។ ចប្ៅពីនដ្គូ្អភិ្វឌ្ឍន៍ មានចវេិកាេាំនួនពីរផ្ដ្ល្ចេីរផ្តប្តូវ
 នលតួេចលតីម្ចោយភាពពាក់ព័នធចោយតទ ល្ច់ៅនឹងការសកិាចនោះ។ ទាាំងចនោះរួម្រញ្ចូល្ទាាំង: 
   

- Grow Asia’s Cambodia Partnership for Sustainable Agriculture (CPSA)  គឺ្ជាចវេិកាភាពជានដ្គូ្ពហុ
ភាគី្ពាក់ព័នធមានចគាល្រាំណ្ងចល្ីកកម្ពសក់ាររួម្រញ្ចូល្ និងនិរនតរភាពវសិ័យកសកិម្មចៅកម្ពុជា។ ផ្លែច ី ចប្ម្េ 
និងអនុវសិ័យសាកវរបកម្មដ្នេចេៀត CPSA ចធ្វីការប្សាវប្ជាវ និងលតល្់ចវេិកាសប្មារ់ឱ្កាសេាំនក់េាំនង តែ សរ់តូ
រព័ត៌មាន និងរណ្តុ ោះរណាត ល្ជាំនញរចេចកចេស និងការសប្ម្រសប្មួ្ល្ភាគី្ពាក់ព័នធ (ឧ.ប្កុម្ការង្កររផ្នែផ្ដ្ល្
រចងាីតច ីងកនុងឆ្ន ាំ ២០១៩)។ ថមីៗចនោះ CPSA  នចធ្វីការសិកាផ្ខសប្េវ៉ាក់តនម្ែខែីមួ្យចល្ផី្លែច ីេាំនួន៥ ប្រចភ្េ
(ចេក សាវ យ ចម្ៀននរ៉ល្ិន ផ្លែប្សកានគ្ និងដូ្ងប្កអូរ) ចដី្ម្បីគាាំប្េដ្ល្់ការអភិ្វឌ្ឍប្កុម្ការង្ករផ្លែច ី។ 
 

- ចវេិកាវនិិចយាគ្វសិ័យសាកវរបកម្មចៅកម្ពុជា (CHIP) ប្តូវ នលតួេចលតីម្ថមីៗចនោះចោយអនកចធ្វីចគាល្នចយា យ 
និងវសិ័យឯកជនកនុងចគាល្រាំណ្ងប្រមូ្ល្ការេូល្រួម្ពីអនកពាក់ព័នធទាាំងអស់ចៅកនុងអនុវសិយ័រផ្នែ និងផ្លែច ី។ 
រហូតម្កដ្ល្់រេចុរបនន CHIP មានសមាជិកប្រមាណ្ជា ១០ នក់ផ្ដ្ល្ជាផ្លនកឯកជន (រួម្មាន Longmate, 
Amru, KOC) អនកចធ្វីចគាល្នចយា យ (MAFF, MEF និង MoC) និងវនិិចយាគិ្ន។ CHIP ប្តូវ នដឹ្កនាំ
ចោយសសរសតម្ភរួនរមួ្មាន ការគាាំប្េដ្ល្់រោា ភិ្ ល្កនុងការេរចាពាណិ្ជជកម្មជាមួ្យនដ្គូ្ពាណិ្ជជកម្ម (ដូ្េជា 
ជរុ៉ន កូចរ ៉ និងប្រចេសដ្នេចេៀត) ចោោះប្សាយរ ាំងមិ្នផ្ម្នពនធគ្យ តាម្រយៈការវនិិចយាគ្ចល្ចីប្គ្ឿងម៉ាសុនី
ផ្ដ្ល្គាាំប្េដ្ល្់លល្ិតលល្កសកិម្មប្សស ់ ការតស៊ាូម្តិសប្មារ់ការចល្កីេឹកេិតតររសរ់ោា ភិ្ ល្កនុងការផ្កនេន      
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កសលិល្ និងការលារភាជ រ់អនកលល្ិតចៅនឹងេេួល្ នេីលាររយៈចពល្ផ្វង និងវនិិចយាគ្ចល្ីប្រព័នធធារាសាស្តសត។ 
អតថប្រចយាជន៍ររស់CHIP សប្មារ់វសិ័យផ្លែច ីរមួ្មាន ផ្លែចេក មាន ស់ ផ្លែរឺរ និងផ្លែតសិន។ ចៅេុងឆ្ន ាំ ២០២០ 
CHIP មានចគាល្រាំណ្ងគាាំប្េដ្ល្់សមាជិកររសខ់ែួនកនុងការនាំចេញផ្លែចេក ប្សស់ចប្កាម្ “Rich Farm Asia” 
ផ្ដ្ល្ជាការរណាត ក់េុនរួម្គាន ចដី្ម្បីនាំចេញផ្លែចេកប្សស ់និងសងួតចៅប្រចេសេិន (ចគាល្ចៅ ៥០០០ ចតានចៅ
ប្រចេសេិន និងកូចរក៉នុងឆ្ន ាំ ២០២០-២០២១)។ 
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ឧរសម្ព័នធេី ៥៖ រញ្ជ ីភាន ក់ង្ករ និងអាជាា ធ្រចៅកម្ពុជា និងេិន 
ការយិាល្យ័រោា ភិ្ ល្កម្ពុជា 
ច ម្ ោះអងគភាព ឬប្កមុ្ហ៊ាុន ព័ត៌មានល្ម្អិតេាំនក់េាំនង 
ប្កសួងពាណិ្ជជកម្ម ប្រធាននយកោា នចគាល្នចយា យពាណិ្ជជកម្មននអគ្គនយកោា ន

ជាំរុញពាណិ្ជជកម្ម 
េូរស័ពទ: 017 495 091 

ប្កសួងពាណិ្ជជកម្ម ឯកឧតតម្ ហូ សុីវយុង- ប្រធាននយកោា ននាំចេញ និងនាំេូល្កនុង
វញិ្ា រនរប្តរញ្ជ ក់ពីប្រភ្ពចដី្ម្ 
េូរស័ពទ: 012 838 909 

ប្កសួងកសិកម្ម រុកាា ប្រមាញ់ និងចនសាេ អគ្គនយកននអគ្គនយកោា នកសិកម្ម 
េូរស័ពទ: 017 98 48 98 

ប្កសួងកសិកម្ម រុកាា ប្រមាញ់ និងចនសាេ ប្រធាននយកោា នការពារដ្ាំណាាំ អនម័្យ និងភូ្តគាម្អនម័្យនន
អគ្គនយកោា នកសិកម្ម 
េូរស័ពទ: 012 325 558 

អគ្គនយកគ្យ និងរោា ករ ប្រធានសាខាគ្យ និងរោា ករនននយកោា ននាំចេញ 
េូរស័ពទ: 012 871 797 

 
ការយិាល្យ័រោា ភិ្ ល្សប្មារ់ពាណិ្ជជកម្មតាម្ប្ពាំផ្ដ្នេិន 
ការយិាល្យ័  ចខតត/តាំរន់ េាំនក់េាំនង 

ការយិាល្័យគ្យគួ្នមី្ង (Kunming) ចខតតយុនណាន 
(Yunnan) 

េូរស័ពទ៖ +86 871 63016999  

ចគ្ហេាំព័រ៖ https://kunming.cus-
toms.gov.cn  

ការយិាល្័យេតាត  ីសក័ និងអធិ្ការកិេច
ចេញ-េូល្ររស់ចហគូ្ (Hekou) 
  

ចខតតយុនណាន 
(Yunnan) 

េូរស័ពទ៖ +86 873 3426689  

Mengla CIQ (កាំពង់ផ្ល Mohan) ចខតតយុនណាន 
(Yunnan) 

េូរស័ពទ៖ +86 691 8811030  

សាខាគ្យ Customs ប្កុង Guangxi េូរស័ពទ៖ +86 771 8520101  
 

េីលារល្ក់ដុ្ាំចៅប្រចេសេិន 

ប្កុម្ហ៊ាុន  េាំនក់េាំនង 

ប្កុម្ហ៊ាុន Shanghai Longwu Fruits and Vegetables 
Wholesale Trading Market Management Co., Ltd. 

អីុចម៉្ល្៖ wangcx@esenagro.com 
េូរស័ពទ៖ +86 13501653481  
ចគ្ហេាំព័រ៖ www.lwfruit.com 
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ប្កុម្ហ៊ាុន Guangzhou Jiangnonghui Market Service 
Management Co., Ltd. 

អីុចម៉្ល្៖ jiangnonghui@outlook.com 
េូរស័ពទ៖ +86 20 81990213 

ប្កុម្ហ៊ាុន Shanghai Huizhan Fruit and Vegetable Market 
Management Co., Ltd.  

អីុចម៉្ល្៖ huizhanguoshu@163.com 
េូរស័ពទ៖ +86 21 64919766  
ចគ្ហេាំព័រ៖ www.huizhanmarket.com 

ប្កុម្ហ៊ាុន Jiaxing Haiguangxing Market Management Co., 
Ltd. 

េូរស័ពទ៖ +86 573 82396666 /82031520 

ប្កុម្ហ៊ាុន Guangxi HiGreen Wholesale Market  អីុចម៉្ល្៖ 924511948@qq.com 
អីុចម៉្ល្៖ gxhjxsyglgs@szap.com 
េូរស័ពទ៖ +86 771 4979739  
ចគ្ហេាំព័រ៖ www.gxhigreen.com 

ប្កុម្ហ៊ាុន Kunming Jinmazhengchang Fruit Market េូរស័ពទ៖ +86 871 5190985 
ចគ្ហេាំព័រ៖ jmzcsgsc.cn.china.cn 
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ឧរសម្ព័នធេី ៦៖ កប្មិ្តសាំណ្ល្់ជាតិពុល្អតិររមិាចល្លីល្ិតលល្ចេក26

Pesticide Name 

ច ម្ ោះថ្នន ាំកសកិម្ម 

MRL (mg/kg) 

កប្មិ្តសាំណ្ល្់ជាតិពុល្
អតិររមា  

(មី្ល្ីប្កាម្/គី្ ូប្កាម្ 

Abamectin 
-- 

Proposed 

0.05 

Acephate 
0.5 

Proposed 
0.05 

Acequinocyl 

-- 

Proposed 
0.01 

Acetamiprid 
2 

Proposed 

3 

Acibenzolar-S-methyl  
-- 

Proposed 
0.06 

Albendazole 0.2 

Aldicarb 0.02 

Aldrin 0.05 

Amobam 1 

Azinphos-methyl 1 

Azoxystrobin 2 

Bacillus Cereus Strain 

BPO1 

-- 

Exempt 

Bacillus subtilis QST713 
-- 

Exempt 

Bacillus subtilis var.  
amyloliquefaciens strain 
FZB24 

-- 

Exempt 

Bacillus thuringiensis 
-- 

Exempt 

Beauveria bassiana GHA 
-- 

Exempt 

Benomyl 2 

Bifenthrin 0.1 

Binapacryl 
-- 

Proposed 

0.01 

Bitertanol 0.5 

Buprofezin 0.3 

Cadusafos 0.02 

Carbendazim 2 

 
26 Note: Based on GB 2763-2019. “Proposed” means that China has notified the WTO that it plans to add or update this MRL in future 

National Standards. 

Pesticide Name 

ច ម្ ោះថ្នន ាំកសកិម្ម 

MRL (mg/kg) 

កប្មិ្តសាំណ្ល្់ជាតិពុល្
អតិររមា  

(មី្ល្ីប្កាម្/គី្ ូប្កាម្ 

Carbofuran 
0.02 

Proposed 

0.01 

Carbosulfan 
-- 

Proposed 
0.01 

Chitosan 
-- 

Exempt 

Chlorantraniliprole 
-- 

Proposed 

3 

Chlordane 0.02 

Chlordimeform 0.01 

Chlorfenvinphos 
-- 

Proposed 

0.01 

Chlorobenzilate 
-- 

Proposed 
0.01 

Chloroneb 

-- 

Proposed 
0.01 

Chlorothalonil 0.2 

Chlorpyrifos 2 

Chlorsulfuron 

-- 

Proposed 
0.01 

Clothianidin 0.02 

Coniothyrium minitans 
-- 

Exempt 

Coumaphos 0.05 

Cyhalothrin 
-- 

Proposed 

1 

Dalapon 
-- 

Proposed 
0.01 

DCPA 

-- 

Proposed 
0.01 

DDT (DDE, DDD) 0.05 

Deltamethrin 0.05 

Demeton-S 0.02 
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Pesticide Name 

ច ម្ ោះថ្នន ាំកសកិម្ម 

MRL (mg/kg) 

កប្មិ្តសាំណ្ល្់ជាតិពុល្
អតិររមា  

(មី្ល្ីប្កាម្/គី្ ូប្កាម្ 

Dichlorvos 

0.2 

Proposed 
0.05 

Dicofol 
-- 

Proposed 
0.01 

Dieldrin 0.02 

Difenoconazole 1 

Diniconazole 2 

Dinoterb 
-- 

Proposed 
0.01 

Diquat dibromide 0.02 

Emamectin  
-- 

Proposed 

0.05 

Endosulfan 
-- 

Proposed 
0.05 

Endrin 0.05 

Epoxiconazole 3 

Erwinia amylovora harpin 

protein 

-- 

Exempt 

Esfenvalerate 0.2 

Ethametsulfuron-methyl 
-- 

Proposed 

0.01 

Ethephon 2 

Ethoprop 0.02 

Etoxazole 
-- 

Proposed 

0.5 

Famoxadone 0.5 

Fenaminostrobin 
-- 

Proposed 
0.5 

Fenamiphos 0.02 

Fenarimol 0.2 

Fenbuconazole 0.05 

Fenbutatin-oxide 10 

Fenitrothion 0.5 

Fenpropathrin 5 

Fenpropimorph 2 

Fenthion 0.05 

Fenvalerate 0.2 

Fipronil 0.005 

Pesticide Name 

ច ម្ ោះថ្នន ាំកសកិម្ម 

MRL (mg/kg) 

កប្មិ្តសាំណ្ល្់ជាតិពុល្
អតិររមា  

(មី្ល្ីប្កាម្/គី្ ូប្កាម្ 

Fluazifop-butyl 

-- 

Proposed 
0.01 

Fluazifop-P-butyl 
-- 

Proposed 

0.01 

Fluopyram 0.3 

Flusilazole 1 

Flutriafol 0.3 

Fluxapyroxad 0.5 

Fonofos 0.01 

Fosthiazate 0.05 

Glufosinate-ammonium 0.2 

Glyphosate 0.1 

Haloxyfop 0.02 

Heptachlor 0.01 

Heptenophos 

-- 

Proposed 
0.01 

Hexachlorocyclohexane 0.05 

Hexachlorocyclohexane, 

alpha isomer 
0.05 

Hexachlorocyclohexane, 
beta isomer 

0.05 

Hydroprene 
-- 

Proposed 

0.01 

Imazalil 
2 

Proposed 
2 

Imidacloprid 0.05 

Indanofan 
-- 

Proposed 

0.01 

Iprodione 10 

Isazofos 0.01 

Isocarbophos 0.05 

Isofenphos 0.01 

Isomate-M 
-- 

Exempt 

Isopyrazam 0.06 

Kresoxim-methyl 
-- 

Proposed 
0.5 
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Pesticide Name 

ច ម្ ោះថ្នន ាំកសកិម្ម 

MRL (mg/kg) 

កប្មិ្តសាំណ្ល្់ជាតិពុល្
អតិររមា  

(មី្ល្ីប្កាម្/គី្ ូប្កាម្ 

Lambda Cyhalothrin 
-- 

Proposed 

1 

Mancozeb 1 

Metarhizium anisopliae 

strain F52 

-- 

Exempt 

Methamidophos 0.05 

Methidathion 0.05 

Methomyl 0.2 

Methoxychlor 
-- 

Proposed 

0.01 

Methyl bromide 
-- 

Proposed 
0.02 

Methyl Parathion 0.02 

Metiram 1 

Metsulfuron-methyl 
-- 

Proposed 
0.01 

Mevinphos 

-- 

Proposed 
0.01 

Mirex 0.01 

Monocrotophos 0.03 

Myclobutanil 2 

Naled 

-- 

Proposed 
0.01 

Ningnanmycin 0.5 

Nosema locustae 
-- 

Exempt 

Omethoate 0.02 

Paraquat dichloride 
0.02 

Proposed 
0.01 

Parathion 0.01 

Permethrin 2 

Phorate 0.01 

Phosfolan 0.03 

osfolan-methyl 0.03 

Phosphamidon 0.05 

Phoxim 0.05 

Pesticide Name 

ច ម្ ោះថ្នន ាំកសកិម្ម 

MRL (mg/kg) 

កប្មិ្តសាំណ្ល្់ជាតិពុល្
អតិររមា  

(មី្ល្ីប្កាម្/គី្ ូប្កាម្ 

Picoxystrobin 
Proposed 

1 

Prochloraz 5 

Propiconazole 1 

Propineb 1 

Pyraclostrobin 1 

Pyrimethanil 0.1 

Saflufenacil 0.01 

Sulfotep 0.01 

Tebuconazole 3 

Terbufos 0.01 

Tetrachlorvinphos 

-- 

Proposed 
0.01 

Thiabendazole 5 

Thiamethoxam 0.02 

Thiophanate-methyl 

-- 

Proposed 
2 

Thiram 1 

Toxaphene 0.05 

Triacontanol 
-- 

Exempt 

Triadimefon 1 

Triadimenol 1 

Trichlorfon 0.2 

Trichoderma harzianum, 

Rifai strain T22 

-- 

Exempt 

Tridiphane 
-- 

Proposed 
0.01 

Trifloxystrobin 0.1 

Zineb 
-- 

Proposed 

2 

Ziram 1 

 

Source: Bryant Chri
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