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ព័ត៌មានច ោះពុ ព 
សហការច ោះពុ ពលាយចោយ   

អគ្គនយកោឋ នកសកិ មបន 

ប្កសួងកសកិ ម រុកាខ ប្ មាញ់ និងចនសាេ 

Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

អោរ៥៤B/៤៩F, លែូវ៣៩៥-៦៥៦, សាា ត់េឹកលអក់៣, ខ្ណឌ
េួលចោក,រាជធានីភនាំចពញ, ក ពុជា 

ការោិល័យេុោះ ញ្ជ ី៖   
Bonn and Eschborn, Germany  

េូរស័ពទ៖ ០២៣ ៨៨៣ ៤២៧ 
I https://gda.maff.gov.kh/ 

F https://www.facebook.com/gda.maff.gov.kh 

គ្ចប្មាង៖ ការោាំប្េកិេចសហប្ តិ តតិការចសដ្ឋកិេចតាំ ន់ ចៅ
អាសុី (SRECA) 

 ចៅក ពុ ជា៖ 
ការោិល័យ GIZ ASEAN Regional Economic 
Integration,  ជឍ ណឌ លពាណិជជក ម Delano ជាន់េី៧, 
 ហាវថិីសាធារណៈណែក (១៦៩), ណកងលែូវចលខ្ ១៣៤, 
សាា ត់វាលវង់, ខ្ណឌ ៧ ករា, ភនាំចពញ (១២២៥៣), ក ពុជា     

 ចៅប្ ចេសេិន៖ 
Tayuan Diplomatic Office Building 1-14-1  

Liangmahe Nanlu No 14  
Beijing 100600, Chaoyang District 

T + 86 10 8532 1857 F + 86 10 8532 5774  

 E  sreca@giz.de  

I   www.connecting-asia.org  
I   www.giz.de/en/worldwide/34101.html   

និពនធចោយ/េងប្កងចោយ៖ 
Nikolaus Schall 

អនកណកសប្ លួ៖ 
GIZ, GDA 

រេន/ចរៀ េាំ៖  
Nikolaus Schall 

ក មសិេធរូ ភាព  
GDA 
luluhypermarket.com (longan) 

aam-sutra.blogspot.com (longan packaging) 

en.wikipedia.org 

ចសេកតី ណថែងអាំណរគុ្ណ 
ឯកសារណណនាំសតីពីការនាំចេញណលែច ៀនប ៉ៃលិនចេញចៅកាន់ប្ ចេសេិន ប្តូវ ន ចងាីតចឡីងរួ ោន ចោយ អគ្គនយកោឋ នកសិក ម 
និងគ្ចប្មាង “ការោាំប្េកិេចសហប្ តិ តតិការចសដ្ឋកិេចតាំ ន់ ចៅអាសុី” (SRECA) អនុវតតចោយេីភាន ក់ារអភិវឌ្ឍន៍ GIZ តាំណាងឲ្យ 
ប្កសួងសហព័នធអាលែឺ ៉ៃង់សប្មា ់កិេចប្ តិ តតិការ និងអភិវឌ្ឍចសដ្ឋកិេច (BMZ)។  
 
ចសេកតីអោះអាង 
េសសនៈ និងចោ ល់ណដ្ល នចលីកចឡីងចោយអនកនិពនធចៅកនុងចសៀវចៅចនោះ ិន នែែុោះ ញ្ញច ាំង ឬ ាា ញពីគ្ាំនិតរ ស់ GIZ        
ចឡីយ។ GIZ េេួលខ្ុសប្តូវចលីខ្ែឹ សារបនការច ោះពុ ពលាយចនោះ។ ចសៀវចៅណណនាំចនោះប្តូវ នេងប្កងជាឧ ករណ៍ោាំប្េ។  ិន
មានការេេួលខ្ុសប្តូវណលនកេា ់ណា ួយប្តូវ នេេួលយកសប្មា ់ការខ្ូេខាតណា ួយណដ្លចកីតចឡីងពីព័ត៌មាន ិនប្តឹ ប្តូវចៅ
កនុងចសៀវចៅណណនាំចនោះចេ។  
 

ភនាំចពញ ណខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០២០  

https://www.facebook.com/gda.maff.gov.kh
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អាំពីឯកសារចនោះ 
 

ការចកីនចឡីងប្ ក់េាំណូល និងជីវភាពប្ ជាជនថ្នន ក់កណាត ល នចដី្រតួនេីោ៉ៃ ងសាំខាន់ចៅកនុងតប្ ូវការណដ្ល ិនចេោះ
រងីសងួតរ ស់ប្ ចេសេិននូវណលែច ីប្សសណ់ដ្លោាំកនុងប្សកុ និងនាំេូលណដ្លមានគុ្ណភាពខ្ពស់។ ចោងតា សថិតិលែវូការ 
ប្ ក់ នួលរ ស់ប្ ជាជនចៅេីប្កុងប្ ចាាំឆ្ន ាំចៅប្ ចេសេិនជា ធយ  នចកីនចឡីង១៦៥% េចនែ ោះឆ្ន ាំ២០០៩ ដ្ល់ 
២០១៨ ពីប្ មាណ ៣២២៤៤ យន់ (៤៥៦៩ $) ចៅ ៨២៤៦១ យន់ (១១៦៨៤ $)។ កនុងរយៈចពលដូ្េោន  តប ែបន
ការនាំេូលណលែច ីប្សសរ់ សេិ់ន នចកីនចឡីងជាង ៤៨៧% ពីចប្កា ១,២ពាន់លានដុ្លាែ រដ្ល់ជាង ៦,៩ ពាន់លាន
ដុ្លាែ រ។ រោឋ ភិ លេិន នសប្  សប្ ួលការរកីេចប្ ីនោ៉ៃ ងឆ្ ់រហ័សកនុងការនាំេូលទាាំងចនោះតា រយៈការពប្ងីក
េាំនក់េាំនងពាណិជជក មជា ួយ ណាត ប្ ចេសនាំចេញណលែច ី រួ មានតា រយៈការ ចងាីតកិេចប្ព ចប្ពៀងពាណិជជក មចសរ ី
និងការ ចងាីនជាលាំោ ់នូវេាំនួនណលែច ីប្សសណ់ដ្លអនុញ្ញា តឱ្យនាំេូល កប្ ចេសេិន ន។ 
 

តួចលខ្លែូវការពីឆ្ន ាំ ២០១៨  ាា ញថ្ន ប្ ចេសេិននាំេូលណលែច ៀនជិត ៤៥៧០០០ចតានណដ្លមានតប ែជាង ៣៦៥,៦
លានដុ្លាែ រអាច រកិ។ កនុងរយៈចពល៥ឆ្ន ាំេុងចប្កាយ ប្ ចេសចវៀតណា  និងបថជាប្ ចេសណដ្លនាំចេញណលែច ៀនតត េ់ ុខ្
ចៅកាន់ប្ ចេសេិន។ ប្ ចេសឡាវ ននាំចេញ ១១៥ ចតានបនណលែច ៀនចៅប្ ចេសេិនចៅឆ្ន ាំ ២០១៧។ ណលែច ៀនរ ស់
ប្ ចេសបថ និងចវៀតណា េូលចៅកាន់ប្ ចេសេិនតា ប្េកចលសងោន  ចហីយេេួល នតប ែនាំេូលខុ្សោនោ៉ៃ ងខាែ ាំង។  
ណលែច ៀនប ៉ៃលិនក ពុជាមានសកាត នុពលោ៉ៃ ងខាែ ាំងកនុងការនាំេូលចៅកាន់ប្ ចេសេិន1។ 
 
គ្ចប្មាង “ការោាំប្េកិេចសហប្ តិ តតិការចសដ្ឋកិេចតាំ ន់ ចៅអាសុ ី (SRECA)” លតួេចលតី ចោយប្កសួងសហព័នធសប្មា ់
សហប្ តិ តតិការ និងអភិវឌ្ឍន៍ចសដ្ឋកិេច (BMZ) និងអនុវតតចោយ Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ចធវីការជា ួយរោឋ ភិ លក ពុជា ឡាវ  ៉ៃុងចហាគ លី េិន និងចវៀតណា កនុង រ ិេបន
យនតការសហប្ តិ តតិការអនុតាំ ន់ដូ្េជា គ្ាំនិតលតួេចលតី  Greater Tumen (GTI) ចៅអាសុីខាងចកីត ឬតាំ ន់ពាណិជជក ម
ចសរ ីអាសា៊ា ន-េិន ចៅតាំ ន់អាសា៊ា ន។ ចែែីយត ចៅនឹងតប្ ូវការរ សស់ហប្ោសក ពុជា GIZ  នសហការជា ួយអគ្គ
នយកោឋ នកសិក មបនប្កសួងកសិក ម រុកាខ ប្ មាញ់ និងចនសាេ កនុងការលតល់ចសៀវចៅណណនាំសតពីីការនាំចេញច ៀន
ប ៉ៃលិនចៅកាន់ប្ ចេសេិន ចដី្ បីជួយសប្ ួលដ្លក់ារសប្  សប្ ួលពាណិជជក មរវាងប្ ចេសទាាំងពីរជាពិចសសសប្មា ់
អនកនាំចេញ។ 
 
ចសៀវចៅណណនាំសតអីាំពី ការនាំចេញណលែច ៀនប ៉ៃលិនចៅកាន់ប្ ចេសេិនចនោះ គឺ្ជាចោលការណ៍ណណនាំល អិតសប្មា ់        
សហប្ោសឯកជនចៅក ពុជាណដ្លមាន ាំណងនាំចេញលលិតលលរ សពួ់កចគ្ចៅកាន់ប្ ចេសេិន។ 

 

 

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 
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1 េិដ្ឋភាពរ ួបនការនាំចេញច ៀនប ៉ៃលិនចៅកាន់ប្ ចេសេិន 

1.1 ការណណនាំអាំពីេីលារណលែច ីរ ស់ប្ ចេសេិន 

 

ប្ ចេសេិនជាប្ ចេសណដ្លលលិត នាំេូល និង រចិភាគ្ណលែច ីប្សស់ធាំជាងចគ្ចៅចលពិីភពចលាក។ កាំចណីនចសដ្ឋកិេច 
ឆ្ ់រហ័ស និងប្ ក់ណខ្ជា ធយ ប្ ចាាំឆ្ន ាំចៅតាំ ន់េីប្កុងចៅប្ ចេសេិន នចកីនចឡងីោ៉ៃ ងគ្ាំហកុពីប្ មាណ៤៥០០ 
ដុ្លាែ រអាច រកិចៅឆ្ន ាំ ២០០៩ ចៅចប្េីនជាង ១១០០០ ចៅឆ្ន ាំ ២០១៨2។ អនកចប្ ីប្ ស់/អនក រចិភាគ្ចៅប្ ចេសេិនមាន
លេធភាពេាំណាយចប្េីនជាង ុន និងចា ់ចលតី ចា ់អារ មណ៍អាំពី ញ្ញា សុខ្ភាព។ ការលក់ណលែច ីប្សស ់នកាែយជា
េាំណុេចតត តដ៏្សាំខាន់ចៅតា  ណាត េីលារននចៅប្ ចេសេិន។ តប ែបនការនាំេូលណលែច ីប្សស ់នចកីនចឡីងពីចប្កា  
១២០០លានដុ្លាែ រអាច រកិចៅឆ្ន ាំ ២០០៩ ចៅចលីសពី ៦៩០០លានដុ្លាែ រអាច រកិចៅឆ្ន ាំ២០១៨ ណដ្លកនុងចនោះមាន
ណលែច ីជាង២០០ប្ ចភេ កពីប្ ចេសេាំនួន ២៤ ណដ្លអនុញ្ញា តឲ្យនាំេូលចៅឆ្ន ាំ ២០១៩។ 
 

កនុងឆ្ន ាំ ២០១៦ ប្ ចេសេិនលលិតណលែច ៀន នជាង ១,៩ លានចតានចៅចលីបលទដី្ោាំដុ្ោះ ៣១០០០០ហិកតាណដ្ល ាាញ
អាំពីកាំចណីនណដ្លយឺតណតចឡីងសនស ឹៗទាាំង រមិាណលលតិ និងបលទដី្ោាំដុ្ោះចធៀ នឹងរយៈចពល២ឆ្ន ាំេុងចប្កាយ។ ចដី្ 
ច ៀនជាេូចៅប្តូវ នចគ្ោាំចៅរដូ្វតា រកី និងរដូ្វសែឹកច ីប្ជុោះ ចហីយប្តូវការរយៈចពល ៣ចៅ៤ឆ្ន ាំចដី្ បីចេញណលែ។ ណលែច ៀន
រ ស់ប្ ចេសេិនប្តូវ នប្  ូលលល និងមានលក់ចៅចលេីីលារកនុងប្សកុចា ់ពីណខ្កកាោ ដ្ល់ណខ្តុលា។ ការោាំដុ្ោះណលែ
ច ៀនចៅប្ ចេសក ពុជាប្គ្ ដ្ណត  ់បលទដី្េាំនួន ៨៨១៦ហិកតា ណដ្លភាគ្ចប្េីនចៅចខ្តត ត់ដ្ាំ ង និងប ៉ៃលិនណដ្លបលទដី្ 
សរុ រ ស់ចខ្តតទាាំងពីរចសមនឹីងជិត ៨០%បនបលទដី្លលិតណលែច ៀនសរុ ចៅកនុងប្ ចេស។ 
 

ណលែច ៀនប ៉ៃលិនណដ្លលលតិ នចៅប្ ចេសក ពុជាភាគ្ចប្េីននាំេូលចៅប្ ចេសបថ ចហីយេាំនួនណដ្លចៅសលប់្តូវ ន
លក់ចៅកនុងប្សុក។ លលិតក មណលែច ៀនប ៉ៃលិនមានការចកីនចឡីងចោយសារមានតប្ ូវការខាែ ាំងពីប្ ចេសបថ។ ណលែច ៀន    
ប ៉ៃលិនណដ្លមានគុ្ណភាពខ្ពស់ចសទីរណតទាាំងអសប់្តូវដឹ្កជញ្ជូ នចៅកាន់ប្ ចេសបថ ចហីយប្តូវណកបេន និងចវេខ្ច ់សប្មា ់ការ
នាំចេញចៅកាន់ប្ ចេសេិន។ កនុងឆ្ន ាំ២០២០ ណលែច ៀនប ៉ៃលិន ួយគី្ឡូប្កា មានតប ែប្ មាណ៤០០០ចរៀល (១ដុ្លាែ រ
អាច រកិ) ចៅចលីេីលារអនតរជាតិ េនទឹ នឹងចៅក ពុជា អនក រចិភាគ្េិញប្តឹ តប ែណត ២៥០០ចរៀល ៉ៃុចណាណ ោះ។ ចដី្ បី ចងានី
ការនាំចេញតទ ល់ចៅកាន់ប្ ចេសេិន សហគ្ ន៍កសិក មលលិតណលែច ៀនប ៉ៃលនិចៅកនុងចខ្តតប ៉ៃលនិណដ្លជាេីតាាំងលលតិ 
ធាំ មានណលនការសាងសង់ចរាងេប្កណកបេន ួយចដី្ បី ចងាីនលេធភាពបនការនាំចេញចៅចពលណដ្លតប្ ូវការលលតិលលមាន
ការចកីនចឡីង។ 
 

1.2 ចោល ាំណងរ ស់រាជរោឋ ភិ លក ពុជាកនុងការចលកីសទួយការនាំចេញណលែច ីចៅប្ ចេសេិន 
 
ប្ ចេសក ពុជាជាេីលារដ៏្ទាក់ទាញសប្មា ់វនិិចោគិ្ន រចេស ជាពិចសសពីប្ ចេសេិនចោយសារេីតាាំងភូ ិសាស្តសត និង
ចោលនិចោ យនិង រោិកាសវនិិចោគ្ណដ្លអាំចណាយលល។េនទឹ នឹងចនោះណដ្រក ពុជាប្តូវណតទាញយលលលប្ ចោជន៏

 

2 Markets for Cambodian Crops with Promising Prospects, Bastiaan Bijl Consultancy GMBH, on behalf of CAVAC, May 2020  
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ឲ្យអស់ពីលេធភាពពីឱ្កាសេីលារចនោះ និងសវោះណសវងពប្ងីក រមិាណនាំចេញលលតិលលកសិក មចដី្ បីជួយ ចងាីនកាំចណីន
ចសដ្ឋកិេចកនុងប្ ចេស។ រាជរោឋ ភិ លបនប្ពោះរាជាណាេប្កក ពុជាមានេាំណា ់អារ មណ៍ោ៉ៃ ងខាែ ាំងកនុងការោាំប្េអនកលលតិ 
និងនាំចេញណលែច ីេីកាន់េីលារអនតរជាតិកនុងចោល ាំណង ចងាីន រមិាណណលែច ីនាំចេញ ចោយមានប្ ចេសេិនជា       
េីលារេាំ ងសប្មា ់ការនាំចេញណលែច ៀនប ៉ៃលនិរ សប់្ ចេសក ពុជា។ ចសេកតីសចងខ អាំពីភាន ក់ារសាំខាន់ៗរ សរ់ោឋ ភិ 
លក ពុជា បដ្គូ្អភិវឌ្ឍន៍ និងអនកពាក់ព័នធចលសងៗចេៀតសប្មា ់ការនាំចេញណលែច ីប្តូវ ន ញ្ចូលកនុងឧ ស ព័នធេី ៤ បនឯក
សារចនោះ។ 

 
រាជរោឋ ភិ លបនប្ពោះរាជាណាេប្កក ពុជា នណេងចោលនចោ យ និង េ បញ្ាតតិជាចប្េីនសប្មា ់ការអភិវឌ្ឍន៍វសិយ័
កសិក មជារួ  និងការនាំចេញលលិតកសិក មជាក់លាក់។ យុេធសាស្តសតេតុចកាណដ្ាំណាក់កាលេី ៤ និងណលនការ           
យុេធសាស្តសតអភិវឌ្ឍថ្នន ក់ជាតិ ២០១៩-២០២៣ ជាចោលនចោ យរ ួ ញ្ចូលថ្នន ក់ជាតិពីរណដ្លលាំអិតអាំពីចោលចៅកនងុ
ការពប្ងឹកការអភិវឌ្ឍន៍នូវប្គ្ ់អនុវសិយ័កសកិ មតា រយៈការ ចងាីនលលិតភាព ការចធវីេាំចនី ក ម និងពាណិជជក ម។      
ការអភិវឌ្ឍន៍វសិ័យកសិក មចៅកនុងប្ ចេសក ពុជាប្តូវ នគូ្ស ញ្ញជ ក់ចៅកនុងណលនការយុេធសាស្តសតវសិ័យកសិក ម ២០១៩
-២០២៣ និងណលនការច សប្មា ់វសិយ័កសកិ ម ២០៣០ ណដ្លមាន ាំណងចលីកក ពស់ការប្ កួតប្ ណជង កាំចណីន
ប្ ក ចោយ រោិ ័នន និងវសិ័យកសិក មេាំចនី ប្ ក ចោយេីរភាព និងភាព ត់ណ ន3។ 

 
ជាងចនោះចៅចេៀត ចៅកនុងអនុវសិ័យដ្ាំណាាំ ណលនការចោលសប្មា ់លលតិក មដ្ាំណាាំឆ្ន ាំ២០១៦-២០៣០ ប្ ច ីលច ីល 
ក ពុជាជា “ប្ ភពណដ្លអាេេុកេិតត នសប្មា ់លលិតដ្ាំណាាំណដ្លមានគុ្ណភាពខ្ពស ់ សុវតថិភាព និងមានការប្ កួត
ប្ ណជងចៅកនុងចសដ្ឋកិេចសកលចលាក េនទឹ នឹងការអាេធាន ននូវ រមិាណប្គ្ ់ប្ោន់បនអាហារណដ្លមានសុវតថភិាព
ចដី្ បី ាំចពញនូវសុវតថិភាពេាំណីអាហារ និងអាហារូ តថ បនប្ ជាជនខ្ែួនប្ ក ចោយេីរភាព និង ត់ណ នចៅតា 
លកខខ្ណឌ អាកាសធាតុ”។ ចៅចប្កា ណលនការចោលចនោះ ដ្ាំណាាំសកាត នុពលេាំនួន៨ និងណខ្សសាវ ក់លលិតក មរ សដ់្ាំណាាំ
ទាាំងចនោះប្តូវ នកាំណត់សប្មា ់ការ ញ្ញជ ក់ ណនថ ចៅចលចីោលនចោ យសប្មា ់អនតរាគ្ ន៍ (ដ្ាំណាាំច ៀនប ៉ៃលិន ិន
ប្តូវ នរា ់េូលកនុងដ្ាំណាាំអេិភាពចឡីយ)។ 
 
ចោយេេួលសាគ ល់អាំពីភាពសាំខាន់រ ស់អនុវសិ័យសាកវ បក ម និងមានការតាាំងេិតតកនុងការចលីកក ពស់អនុវសិយ័ចនោះ   
រាជរោឋ ភិ លកាំពុង ចងាីតនូវយុេធសាស្តសតសាកវ បក ម ណដ្លមាន៨សមាសភាគ្េូលរួ ណដ្លរួ មាន ការប្សាវប្ជាវនិង
អភិវឌ្ឍ ការចធវីឲ្យប្ ចសីរចឡីងនូវលលតិក មនិងលលិតភាព ការប្គ្ ់ប្គ្ងចប្កាយប្  ូលលល េីលារនិងការនាំចេញ         
ការណកបេននិង ណនថ តប ែ ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធាន នុសស ប្កុ អនកលលិតនិងអនកចប្ ីប្ ស់/អនក រចិភាគ្ និងការសហការណ៍
និងេង ណាត ញជា ួយសាថ  ័នពាក់ព័នធដ្បេចេៀត។ 
 
ចៅកប្ ិតលលិតក ម េា ់សហគ្ ន៍កសិក ម និងអនុប្កិតចលីកសិក មកិេចសនា មាន ាំណង”ពប្ងឹងការេេួលខុ្សប្តូវ 
និងកសាងេាំនុកេិតត” រវាងកសិករ និងអនកេិញណលអកចៅចលីចោលការណ៍ “ស ភាព និងភាពយុតតិធ ៌”។ ការអនុវតតន៍បន

 

3 Source: GIZ; Mapping Actors in Trade/Export of Agriculture Produce in Cambodia, 31 July 2020, BDTrus consultancy 



ពប្ាងចោលការណ៍ណណនាំសតពីីការនាំចេញណលែច ៀនប ៉ៃលិនពីប្ ចេសក ពុ ជាចៅកាន់ប្ ចេសេិន  Page 5 

កសិក មកិេចសនាគឺ្ចដី្ បីធានតប ែ គុ្ណភាព និង រមិាណបនការលគត់លគង់លលិតលលកសកិ ម ចហីយ ” ចងាីនការេិញការ
ណកបេន និងការនាំចេញលលិតលលកសិក ម”។ ចៅចប្កា អនុប្កិតចនោះ កសិករចធវីការតទ ល់ជា ួយអនកេិញចប្កា ការសប្  
សប្ ួលរ ស់ប្កសងួកសិក ម រុកាខ ប្ មាញ់ និងចនសាេ។  ណនថ ពីចលីចនោះចេៀត ប្ កាសសតីអាំពីការអនុវតតន៍កសកិ មលអ      
ក៏ប្តូវេងប្កងណលអកចៅចលី  េោឋ នការអនុវតតន៍កសិក មលអរ ស ់   ណាត ប្ ចេសកនុងតាំ ន់អាសុីអាចគ្នយ៍ ណដ្លចេញជា
វញិ្ញា  ន ប្ត ញ្ញជ ក់គុ្ណភាព ណនែ ណលែច ី និងកសិោឋ នទាាំងឡាយ។  កដ្ល់សពវបថង ចៅប្ ចេសក ពុជាមានកសោិឋ ន
ប្ មាណជា៥០ ណដ្លេេួល នវញិ្ញា  ន ប្ត ណដ្លភាគ្ចប្េីនជាកសិោឋ នោាំដុ្ោះណលែច ី។ ចោលនចោ យលសពវលាយ
កសិក ម ណដ្ល នអនុវតតតាាំងពីឆ្ន ាំ ២០១៥ មាន ាំណងោាំប្េកសិករចដី្ បីេេួល ននូវេាំចណោះដឹ្ង ជាំនញ ព័ត៌មាន និង
 ចេចកវេិាកាន់ណតេូលាំេូលាយចដី្ បីពប្ងឹងលលិតភាពកសិក ម ពិពិធក ម និងពាណិជជក ម។ 
 
 កដ្ល់ចពល េចុ បនន ក ពុជានឹងេិន ិនទាន់ នេចារ ឬេុោះហតថចលខាចលីពិធីសារសតអីាំពីតប្ ូវការភូតោ អន ័យ
សប្មា ់ការនាំចេញណលែច ៀនប ៉ៃលនិប្សស់ពីប្ ចេសក ពុជាចៅកាន់ប្ ចេសេិនចៅចឡីយ។ ចយីងសថិតកនុងដ្ាំណាក់កាល
ជាំរុញការនាំចេញណលែច ៀនប ៉ៃលនិពីប្ ចេសក ពុជាចៅេិនចៅចឡយី។ 
 

1.3 លលិតក មច ៀនប ៉ៃលនិចៅក ពុជា 

 

ណលែច ៀនប ៉ៃលិនសប្មា ់ពាណិជជក ម (Dimocarpus longan Lour)  មានលកខណៈប្សចដ្ៀងោ៉ៃ ងខាែ ាំងចៅនឹងប្ ចភេណលែ
ច ី arilloid (ណលែច ីណដ្លមានប្ោ ់ចៅកណាត លចហយីហ៊ាុ៊ុំព័េធចៅចោយសាេ់ដូ្េជាណលែគូ្ចលនជាចដី្ ) ចលសងចេៀតណដ្ល
មានោាំដុ្ោះចៅតាំ ន់អាសុី ចហីយវាសថិតកនុងប្គួ្សារSapindaceae។ លលិតក មណលែច ៀនចៅចលសីកលចលាក នចកីនចឡងី
ប្ មាណ ៦% គិ្តជា រមិាណចៅេចនែ ោះឆ្ន ាំ ២០១៦ និង ២០១៧ ចប្កាយពីមានតប្ ូវការខាែ ាំងចៅកនុងប្ ចេសេិន និងបថ
ណដ្លជាប្ ចេសលលិតណលែច ៀនធាំជាងចគ្។ ជាសរុ  លលិតណលែច ៀនចៅចលីពិភពចលាកប្តូវ នរ ាំពឹងថ្នមានការចកីនចឡងី
ដ្ល់ ៣,៦លានចតានចៅឆ្ន ាំ ២០១៧។  ចោយមានប្ ភពចេញភាគ្ខាងតបូងបនប្ ចេសេិន ណលែច ៀនប្តូវ នោាំដុ្ោះពាស
ចពញេវី អាសុី រា ់ ញ្ចូលទាាំងតាំ ន់ចលសងៗកនុងប្ ចេសឥណាឌ  ប្សីលាា  និង ីោ៉ៃ ន់មា៉ៃ ។ ចទាោះជាោ៉ៃ ងចនោះកតី លលិតក ម
ខាន តធាំប្តូវ នចគ្អនុវតតចៅណតប្ ចេសេិន បថ និងចវៀតណា  ៉ៃុចណាណ ោះ ណដ្ល េនុ បននប្ ចេសទាាំងចនោះមានេាំណណក
លលិតក ម ៥០% ៣០% និង១៥% ចរៀងៗខ្ែួនបនលលិតក មសកលចលាក។ ចោយមានេាំនក់េាំនងោ៉ៃ ងជិតសនិេធជា ួយ
ណលែគូ្ចលន លលិតក មណលែច ៀនចៅចលីសកលចលាកប្តូវ នចគ្ច ីលច ញីថ្នមានរកីដុ្ោះោលោ៉ៃ ងចលឿនចៅកនុងេសវតស
េុងចប្កាយចនោះ ជា ួយនឹងកាំចណីនប្ ចាាំឆ្ន ាំជា ធយ ប្ មាណ ៤,៦% ចៅេចនែ ោះឆ្ន ាំ ២០០៧ ដ្ល់ ឆ្ន ាំ២០១៦។ កាំចណីន
តប្ ូវការចៅកនុងប្ ចេសេិនគឺ្ជាចដី្ ចហតុេ បងបនកាំចណីនចនោះ ចហីយប្ ចេសេិនខ្ែួនឯង និងប្ ចេសបថ (ណដ្លជា
ប្ ចេសនាំចេញធាំជាងចគ្ចៅប្ ចេសេិន)  នវនិិចោគ្ោ៉ៃ ងប្កាសណ់ប្កលកនុងការពប្ងីកលលិតក មដ្ាំណាាំចនោះ។ ណលែច ៀន
រ ស់បថជាប្ ចភេណលែច ៀនណដ្លអតិថិជនណសវងរកចប្េីនជាងចគ្ចៅប្ ចេសេិន និងមានតប ែបថែចោយសារគុ្ណភាពដ៏្លអ
រ ស់វាច ីចធៀ នឹងណលែច ៀនណដ្លោាំកនុងប្សកុ។ ការនាំេូលណលែច ៀនចោយប្ ចេសេិន នឈានដ្ល់ប្ មាណ ៤៩០០០ 
ចតានកនុងឆ្ន ាំ ២០១៧ ណដ្លចសមីនឹងប្ មាណ ១៤០% បនកាំចណីនប្ ចាាំឆ្ន ាំ។ 
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ចៅកនុងចខ្តតប ៉ៃលិន ច ៀនពូជ Edaw  និង Biew Kiew ជាពូជណដ្លចពញនិយ  ាំលុតចោយប្គ្ ដ្ណត  ់ប្ មាណ ៩៥%
បនបលទដី្ោាំដុ្ោះសរុ ។ ការោាំដុ្ោះពូជច ៀនណដ្លចេញតា ខុ្សរដូ្វ និងការចប្ ីប្ ស់សារធាតុគី្ ីកនុងការជប្ ុញការចេញតា
ចលីពូជច ៀនណដ្លចេញតា តា រដូ្វ ប្តូវ នអនុវតតចោយមានជាំនួយណលនកេាំចណោះដឹ្ងពីកសកិរបថ។ កនុងលកខខ្ណខ ធ មជាតិ 
ការចេញតា រ ស់ណលែច ៀនពឹងចលីអាកាសធាតុ។ រយៈចពលបនអាកាសធាតុប្តជាក់ និងចតត គឺ្ស ប្ស សប្មា ់ការចេញតា
រ ស់ច ៀន។ ចដី្ ច ៀនមានប្ តិក មខាែ ាំងប្ោន់ច ីចៅនឹងលកខខ្ណឌអាកាសធាតុណដ្លអាេឲ្យេិននលលរ ស់វាណប្ ប្ ួលតា 
ឆ្ន ាំ។ ចៅកនុងអាំឡុងចពលណដ្លចដី្ ច ៀន ិនទាន់ធាំចគ្អាេចប្ ីប្ សរ់ួ ោន នូវជីសររីាងគ និងជីអសររីាងគចដី្ បីជាំរុញការលតូ
លាស់។  ជា ួយនឹងការណណនាំឲ្យមានការចប្ ីប្ ស់ជី potassium chlorate កនុងការជប្ ុញការចេញតា ច ៀន កសិករបថ 
និងក ពុជា នចប្ ីប្ ស់ជីចនោះចោយ ចស្តញ្ជ ៀ វាចៅកនុងដី្ ចោយកប្ ិតចប្ ីណប្ ប្ ួលចៅតា េាំហាំរ សច់ដី្ ។ 
 
ចដី្ ច ៀនប ៉ៃលិនលតល់លល នចប្េីនជាងចដី្ គូ្ណលន ចហីយការប្  ូលលលអាេប្តូវ នពនាចពលចោយ ិន ៉ៃោះពាល់
ដ្ល់គុ្ណភាពណលែ។ ណលែច ៀនស បូរចៅចោយវតីា ី ចស។ ប្ សិនច ីគិ្តអាំពីតប្ ូវការណដ្លចេោះណតចកីនចឡីងចៅកនុងប្ ចេស
េិន និងគុ្ណប្ ចោជន៍ចលសងចេៀតចធៀ ជា ួយណលែគូ្ណលនរួ នឹងលលេាំចនញណលនកចសដ្ឋកិេច ណលែច ៀនមានសកាត នុពលខាែ ាំង
កនុងការពប្ងីកការោាំដុ្ោះ ណនថ ។ កតាត ចនោះ នលតល់ជាការចលីកេឹកេិតតចៅដ្ល់អនកណដ្លកាំពុងោាំដុ្ោះណលែច ៀនប្សា ់ និងអនក
ណដ្លេង់ចា ់ចលតី វនិិចោគ្ចលដី្ាំណាាំចនោះ។ 
 
ណលែច ៀនជាេូចៅប្តូវ នចគ្េេួលទានប្សសដូ់្េណលែគូ្ណលនណដ្រ។ ណតណលែច ៀនប្សស់អាេរកាេុក នឆ្ ់ជាង។ ចដី្ បី       
ពនាចពលកនុងការចប្ ីប្ ស់ ណលែច ៀនប្តូវ នចគ្ ងាក ប្េកោក់កាំ ៉ៃុង ឬសាំងួត។ ណលែច ៀនអាេប្តូវ នចគ្ ងាកទាាំង
ស បកកនុងឡាាំងណដ្លោម នខ្យល។់ ចប្កាយចពល ងាក ណលែច ៀនកកអាេេេួល នដូ្េណលែច ៀនប្សស់ណដ្រចោយោម នការ
 ត់ ង់គុ្ណភាពចឡីយ។ ណលែច ៀនអាេប្េកោក់កាំ ៉ៃុងចោយចប្ ីប្ ស់េឹកណដ្លរលាយចេញពីសាេ់រ ស់វាតទលច់ោយ
ប្ោន់ណត ណនថ សារ នតិេ ឬ ិនណថ ចសាោះ ចោយសារណលែច ៀនមានសាេ់ណដ្លអាេរលាយ ន។ ចគ្ចប្េីនចប្ ីពូជណដ្លមាន
ណលែធាំចហីយប្ោ ់តូេ      ចប្ពាោះវាស ប្ស  ាំលុតសប្មា ់ការប្េកកាំ ៉ៃុង។ ណលែច ៀនកាំ ៉ៃុងចៅរកា នរសជាតិចដី្ លអជាង 
ណលែគូ្ណលន និងសាវមា៉ៃ វកាំ ៉ៃុង។ ការសាំងួតណលែច ៀនទាាំង ូល ឬណតសាេ់ណលែណដ្លោម នស បកអាេរកាណលែច ៀន ន។ សាេ់ណលែ
ណដ្លសាំងួតចហីយមានព៌ណចមម  និងមានរសជាតិដូ្េណលែច ី នទុាំណដ្លមានកែិន ងុយប្តូវ នចគ្ចប្ ីប្ សភ់ាគ្ចប្េីន
សប្មា ់ចធវីចភសជជៈរ ាំសាយភាពតានតឹង។ ចភសជជៈប្ ចភេចនោះមានភាពចពញនិយ កនុងេាំចណា ជនជាតិេិន។ ប្ោ ់ណលែ
ច ៀនប្តូវ នចប្ ីប្ សស់ប្មា ់ចធវីសា ៊ាូកក់សក់ដូ្េណលែសា ៊ាូ (Sapindus saponaria L.) ណដ្រ ចោយសារវាមានជាតិ   
សាលូនីន (saponin)។ សែឹកច ៀនប្សស់ណដ្លមានជាតិ quercetin និង quercitrin ក៏ដូ្េជាតា រ ស់ច ៀនប្តូវ នចគ្
លក់កនុងេាំរង់ជាឱ្សថ ុរាណេិន4។ 

 

4 FAO; 2000, Prof. Wong Kai Choo, Longan Production in Asia 
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រូ ភាពេី ១៖ ណលែច ៀនប ៉ៃលិន 

 

2 សាវតាបនចោលនចោ យនាំចេញ និងនាំេូលណលែច ៀនប ៉ៃលនិ(ក ពុជា និងេិន) 

2.1 កិេចប្ព ចប្ពៀងពាណិជជក មចសរកី ពុជា-េិន និង អាសា៊ា ន-េិន (កិេចប្ព ចប្ពៀងពាណិជជក មចសរ ីFTA) 
 
ប្ ចេសក ពុជា និងេិន នេុោះហតថចលខាចលីកិេចប្ព ចប្ពៀងពាណិជជក មចសរ ី(FTA) ចោយចជាគ្ជ័យកាលពីបថងេី ៥ ណខ្
តុលាឆ្ន ាំ២០២០។ កិេចប្ព ចប្ពៀងចនោះលតល់លេធភាពកាន់ណតេូលាំេូលាយដ្លប់្ ចេសក ពុជាកនុងការេូលចៅកាន់េីលារ។ 
ចលីសពីចនោះចេៀត េាំហាំពាណិជជក ម និងការវនិិចោគ្រវាងប្ ចេសទាាំងពីរនឹងប្តូវ នពប្ងីក ណនថ ចេៀត។ កិេចប្ព ចប្ពៀង
ពាណិជជក មចសរ ី(FTA) គឺ្ជាគ្ាំនិតលតួេចលតី ដ៏្សាំខាន់ ួយសប្មា ់ប្ ចេសក ពុជាកនុងការេូលរ ួកាន់ណត   សុីជចប្ៅជា ួយ
ប្ ចេសេិនទាក់េងនឹងការជាំរុញពាណិជជក មចេវភាគី្ និងការវនិិចោគ្តទ ល់ពី រចេស(FDI)។ មានអតថប្ ចោជន៍
សាំខាន់ពីរណដ្លកិេចប្ព ចប្ពៀងពាណិជជក មចសរនឹីងលតលឲ់្យប្ ចេសក ពុជារួ  ញ្ចូល អនកនាំចេញណលែច ៀនប ៉ៃលនិ។ េី ួយ 
ចសដ្ឋកិេចណដ្លរកីេចប្ ីនោ៉ៃ ងឆ្ ់រហ័សរ សប់្ ចេសក ពុជា ចហីយជាពិចសស ការនាំចេញលលិតលលកសិក មនឹងេេួល
 នអតថប្ ចោជន៍ចា ់ពី ការេេួល នេីលារថមីៗចៅកាន់េីលារណដ្លកាំពុងចកីនចឡងីចៅកនុងប្ ចេសេិន។ េីពីរ កិេច
ប្ព ចប្ពៀងនឹងជាំរុញលាំហូរពាណិជជក ម និងការវនិិចោគ្កាន់ណតខាែ ាំងចឡីងរវាងក ពុជា និងេិនតា រយៈការកាត់ នថយ ឬ
ការដ្កចេញរ ាំងពនធ ឬ ិនណ នរ ាំងពនធ។ ពុាំមានការ ង់ពនធនាំេូលណលែច ីប្សសេូ់លចៅកាន់ប្ ចេសេិនចេតា រយៈ
កិេចប្ព ចប្ពៀងពាណិជជក មចសរអីាសា៊ា ន-េិន។ ចៅេី ាំលុតប្ ចេសក ពុជានឹងេេួល នអតថប្ ចោជន៍ពីលលតិលលេប្ ុោះ 
និងមានតប ែទា ជាង ុនសប្មា ់នាំេូលេីលារកនុងប្សកុ។ ប្ស ចពលជា ួយោន ចនោះ ពាណិជជក ម និងការវនិិចោគ្នឹងលត
ល់ឱ្យអនកចប្ ីប្ ស់ និងអាជីវក មចលសងៗនូវលេធភាពេេួល នេាំនិញ និងចសវាក មណដ្លមានតប ែស រ យ។ ពាណិជជក ម 
និងការវនិិចោគ្នឹងជាំរុញកាំចណីនចសដ្ឋកិេច នតចេៀតណដ្លនឹងជួយប្ ចេសក ពុជាឱ្យសចប្ េចោលចៅរ សខ់្ែួនកនុងការ
កាែ យជាប្ ចេសមានប្ ក់េាំណូល ធយ កប្ ិតខ្ពស់ចៅឆ្ន ាំ ២០៣០ ។ 
 
អតថប្ ចោជន៍ណដ្លចគ្រ ាំពឹងេុកសប្មា ់ប្ ចេសេិន គឺ្ជួយប្ ចេសេិនពប្ងឹងេាំណងទាក់េងរ ស់ខ្ែួនជា ួយប្ ចេស
កាំពុងអភិវឌ្ឍចលសងចេៀតរួ ទាាំង ណាត ប្ ចេសចៅអាសុអីាចគ្នយ៍។ ប្ ចេសក ពុជាេេួល នអប្តាកាំចណីនចសដ្ឋកិេច ៧% 
ប្ ចាាំឆ្ន ាំ។ វាក៏នឹងជួយចលីកក ពស់សមាហរណក មចសដ្ឋកិេចដ៏្េូលាំេូលាយ ណនថ ចេៀតចៅកនុងតាំ ន់ ចហីយនឹងអនុញ្ញា ត
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ឱ្យប្កុ ហ៊ាុនេិនចដី្រតួនេីកាន់ណតសក មចៅកនុងប្ ចេសក ពុជា និងកនុងតាំ ន់ណដ្លមានេាំនក់េាំនងនចោ យ និង     
ចសដ្ឋកិេចរងឹមាាំជា ួយប្ ចេសេិន។  
  
សារៈសាំខាន់ ួយគឺ្សប្មា ់ប្ ចេសក ពុជា កនុងការចប្តៀ ខ្ែួនរួេរាល់ចដី្ បីពប្ងីកឱ្កាសណដ្លចកីតមានចឡងីពីកិេចប្ព 
ចប្ពៀងពាណិជជក មចសរ ី(FTA) ចដី្ បីកាត់ នថយហានិភ័យ និង ញ្ញា ធាំៗឲ្យសថិតចៅកប្ ិតទា  ាំលុត ចហីយ ញ្ញា ណដ្ល
ប្ ចេសក ពុជាអាេប្    តា រយៈលេធលលបនការ ញ្ច  ់កិេចប្ព ចប្ពៀងពាណិជជក មចសរចីនោះជា ួយប្ ចេស ហា
អាំណាេចសដ្ឋកិេចេិន។ ពាណិជជក មក ពុជាជាពិចសសសហប្ោសធុនតូេ និង ធយ ចាាំ េ់ប្តូវមានភាពសក មជាង ុន
កនុងការណសវងរកធនធាន ការចរៀ េាំណដ្លមានលកខណៈប្គ្ ់ប្ជុងចប្ជាយ ការប្សាវប្ជាវឱ្យ ន ៉ៃត់េត់ចលឱី្កាស និង ញ្ញា
ប្   ននប្ព ទាាំងធាន ននូវការណកល អគុ្ណភាព ការប្ កួតប្ ណជង និង       លលិតភាពរ ស់លលិតលល។  រោឋ ភិ
 លក ពុជាប្តូវណតចរៀ េាំ ចងាីត រោិកាសធុរកិេច ណដ្លមានលកខណៈអាំចណាយលលចៅកនុងប្ ចេសតា រយៈ ការ ណកល អ
ចហោឋ រេនស ព័នធរូ វន័តចលកីសទួយចសដ្ឋកិេចឌី្ជីថល និងអភិវឌ្ឍវសិយ័ធនោរនិងហិរញ្ាវតថុរ សខ់្ែួន។ 
 

2.2 អវតតមានបនពិធីសារភូតោ អន ័យរវាងក ពុជាេិនសប្មា ់ណលែច ៀនប ៉ៃលិនប្សស់ 
 
នចពល េចុ បនន ិនទាន់មានពិធីសារភូ ោ អន ័យរវាងេិន និងក ពុជាទាក់េងនឹងណលែច ៀនប ៉ៃលិនចៅចឡយី។ 
ប្ ចេសទាាំងពីរកាំពុងសថិតចៅកនុងការពិភាកាសប្មា ់កិេចប្ព ចប្ពៀងចនោះ។ ចោងតា ប្កសួងកសិក ម រុកាខ ប្ មាញ់ និង
ចនសាេ(MAFF) ប្ ចេសក ពុជាសងឃឹ ថ្ននឹងអាេដឹ្កជញ្ជូនណលែច ៀនប ៉ៃលនិចៅកាន់េីលារធាំជាងចគ្រ សអ់ាសុ ី
(ប្ ចេសេិន) ចនោះ ន  ៉ៃុណនតចរឿងចនោះអាេចធវីចៅ នលោុះប្តាណតពិធីសារភូ ោ អន ័យប្តូវ នេុោះហតថចលខាសនិ។ 
 
េនទឹ ចពលណដ្ល ប្ពោះរាជាណាេប្កក ពុជាេេួល នពិធីសារភូ ោ អន ័យសប្មា ់នាំចេញណលែច ៀនចៅកាន់ប្ ចេស 
ចវៀតណា  ប្ពោះរាជាណាេប្កក ពុជាចៅកាំពុងរង់ចាាំចភែីងប តងពីភាគី្បថចដី្ បីេុោះហតថចលខាពិធីសារភូ ោ អន ័យ
ជា ួយប្ ចេសបថ។ 
 
កាំណត់សាំោល៖់ ចោលការណ៍ណណនាំសប្មា ់ការនាំចេញណលែច ៀនចៅកាន់ប្ ចេសេិនចនោះ ិន នចរៀ ចរៀងចឡងីណលអក
ចលីពិធីសារភូ ោ អន ័យរវាងប្ ចេសក ពុជា និងេិនចឡីយ។ ពប្ាងចោលការណ៍ណណនាំខាងចប្កា ចនោះគឺ្ ណលអកចលី
ពិធីសារភូ ោ អន ័យរវាងក ពុជា-ចវៀតណា  និងរវាងក ពុជា-បថ។ ឯកសារចនោះនឹងប្តូវការការណកសប្ ួលចឡងីវញិចៅ
ចពលណដ្លពិធីសារភូ ោ អន ័យប្តូវ នេុោះហតថចលខារួេ។ 
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3 និតិវធីិបនការនាំចេញច ៀនប ៉ៃលនិ ួយជាំហាន តង 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ការេុោះ ញ្ជ ីកសិករោាំច ៀនប ៉ៃលិន និងកណនែងចវេខ្ច ់ជា ួយ 
អគ្គនយកោឋ នកសិក ម (GDA) 

 

វញិ្ញា  ន ប្ត និងសតង់ោរ 
 

ការដឹ្កជញ្ជូ នច ៀនប ៉ៃលិន និងការេូទាត់ប្ ក់ 
 

ការប្ កាសពនធគ្យ និងឯកសារោាំប្េ 
 

ជាំហានេី ១ 
 

ជាំហានេី ២ 

 

ជាំហានេី ៣ 

 

ជាំហានេី ៤ 

និតិវិធីននការនាំចេញច ៀនន ៉ៃលនិ 

 ួយជាំហាន តង 



ពប្ាងចោលការណ៍ណណនាំសតពីីការនាំចេញណលែច ៀនប ៉ៃលិនពីប្ ចេសក ពុ ជាចៅកាន់ប្ ចេសេិន  Page 10 

 

ជាេូចៅ ប្កុ ហ៊ាុន ួយ ិនអាេនាំចេញកសិលលប្សស់ពីប្ ចេសក ពុជាចៅកាន់ប្ ចេសេិន នចេ លុោះប្តាណតពួកចគ្
េេួល នការអនុញ្ញា តពីអគ្គនយកោឋ នកសកិ ម (GDA) បនប្កសួងកសិក ម រុកាខ ប្ មាញ់ និងចនសាេ និងអគ្គរដ្ឋ ល
គ្យបនប្ ចេសេិន (GACC)។ ដូ្េចនោះ ប្កុ ហ៊ាុនទាាំងឡាយ (អនកោាំ និងអនកចវេខ្ច ់) ណដ្លមាន ាំណងនាំចេញប្តូវណត
ចធវីការេុោះ ញ្ជ ីជា ួយអគ្គនយកោឋ នកសិក មចហីយអគ្គនយកោឋ នកសកិ មនឹងចលាី ញ្ជ ីអនកោាំ និងអនកចវេខ្ច ់ណដ្ល ន
េុោះ ញ្ជ ីរួេចៅកាន់អគ្គរដ្ឋ លគ្យបនប្ ចេសេិន។  នទ  ់ កអគ្គរដ្ឋ លគ្យបនប្ ចេសេិននឹងចធវីេសសនកិេច ក      
ក ពុជាចដី្ បីចធវីអធិការកិេច និងចធវីសវនក មប្កុ ហ៊ាុនណដ្ល នេុោះ ញ្ជ ី ួយេាំនួន។  ុនចពលចា ់ចលតី ចធវីពាណិជជក ម អគ្គ
រដ្ឋ លគ្យបនប្ ចេសេិននឹង ញ្ជូ នអនកប្តួតពិនិតយ ក ញ្ញជ ក់ និងវាយតប ែការប្គ្ ់ប្គ្ងការោាំដុ្ោះ ការចវេខ្ច ់ ការសតុក
េុក និងការដឹ្កជញ្ជូ នច ៀនប ៉ៃលិន  និងចធវីការវាយតប ែភាពអាេតា ោន ន និងប្ សិេធិភាពបនប្ ព័នធ ប្តួតពិនិប្តប្េក
ចេញ (exit-inspection system) រ ស់ប្កសួងកសកិ ម រុកាខ ប្ មាញ់ និងចនសាេ។ 
 

 

3  

3.1  

3.2  

3.2.1 ការេេួល នវញិ្ញា  ន ប្តអន ័យ និងភូតោ អន ័យ 
 
 ុនចពលនាំចេញបនណលែច ៀនប ៉ៃលនិណដ្ល នចវេខ្ច ់ចហយី ប្កសួងកសិក ម រុកាខ ប្ មាញ់ និងចនសាេប្តូវណតអនុវតតនូវការ
ប្តួតពិនិតយភូតោ អន ័យប្ មាណ២%បនលលតិចវេខ្ច ់ចហីយ។ ប្ សិនច ីណលែច ៀនណដ្លេុាំប្ជុល ឬណលែច ៀនចប្ ោះ
ស បក ឬសមាសភាពេបប្ងណដ្លជាកតី រ ភរ សប់្ ចេសេិនប្តូវ នរកច ីញ5 េាំនិញកក់(ណលែច ៀន)នឹង ិនប្តូវនាំចេញ
ចៅប្ ចេសេិនចឡីយ។ សប្មា ់េាំនិញកក់ណដ្លអនុចលា ចៅតា ការតប្ ូវរ សភ់ាគី្េិន ប្កសួងកសិក ម រុកាខ ប្ មាញ់ 
និងចនសាេនឹងចេញវញិ្ញា  ន ប្តចោងតា វធិានភូតោ អន ័យ និងសតង់ោរអនតរជាតិចលខ្ 12(ISPM12) ចោយរួ 
ទាាំងការចេញចលខ្េូកុងតឺន័រ ចឈាម ោះបនេីតាាំងចវេខ្ច ់ ឬចលខ្កូដ្សាំោល់រ ស់េីតាាំង ក៏ដូ្េជាការប្ កាស ណនថ ដូ្េខាង
ចប្កា ៖ 'េាំនិញកក់(ណលែច ៀន)ណដ្លអនុចលា ចៅតា ពិធីសារបន តប្ ូវការភូតោ អន ័យសប្មា ់ការនាំចេញណលែច ៀន

 

5 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925521402000479  

3.1 ការេុោះ ញ្ជ ីកសិករោាំច ៀនប ៉ៃលិន និងកណនែងចវេខ្ច ់ជា ួយអគ្គនយកោឋ នកសិក ម (GDA) 

3.2 វញិ្ញា  ន ប្ត និងសតង់ោរ 
3.2.1 ការេេួល នវញិ្ញា  ន ប្តអន ័យ និងភូតោ អន ័យ 

3.2.2 ការប្គ្ ់ប្គ្ងេមាា រ 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925521402000479
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ពីប្ ចេសក ពុជាចៅកាន់ប្ ចេសេិន ចហីយោម នសមាសភាពេបប្ងណដ្លសថតិកនុង ញ្ជ ីេតាត ឡីសក័ណដ្លជាកតី រ ភរ ស់
ប្ ចេសេិន'។ ប្កសួងកសិក ម រុកាខ ប្ មាញ់ និងចនសាេនឹងលតល់គ្ាំរូបនវញិ្ញា  ន ប្តភូតោ អន ័យចៅឲ្យអគ្គរដ្ឋ ល
គ្យបនប្ ចេសេិន កនុងចោល ាំណងោក់កនុងកាំណត់ប្តាក៏ដូ្េជាការ ញ្ញជ ក់។ ជាធ មតាវាប្តូវការេាំនយេចនែ ោះពី១០ ចៅ 
១២០ចមា៉ៃ ងកនុងការេេួល ននូវវញិ្ញា  ន ប្ត។ ដ្ាំចណីរការទាាំងអស់ ឬ៤ជាំហានបនសាំចណីរប្តូវ នលតល់ជូនចសកតលីាំអិត
ចៅកនុងតារាងឧ ស ព័នតបនឯកសារចនោះ និងសចងខ ចៅកនុងប្កាហវិកខាងចប្កា  (ឧ ស ព័នត១)៖ 

 
ប្កាហវិកេី ១៖ ដ្ាំចណីរការេេួល នវញិ្ញា  ន ប្តអន ័យ និងភូតោ អន ័យ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ចា ់ចលតី  

េេួលពាកយចសនីសុាំចដី្ បីវាយតប ែ
លលិតលលពីនាំចេញ/ពាណិជជករ 

ពិនិតយតប្ ូវការភូតោ អន ័យ
សប្មា ់នាំចេញ និងពិនិតយសាំចណីរនិង

ឯកសារពាក់ព័នធ 

ចតីឯកសារណដ្លេេួល ន
 ាំចពញ នតា តប្ ូវការសប្មា ់

នាំចេញឬចេ? 

ការពិនិតយេាំនិញ 

លតល់ចោ ល់ចៅឲ្យអនកនាំចេញឲ្យចៅរក
ឯកសារតប្ ូវ ឬចាត់វធិានការណ៍ចាាំ េ់
ចលសងចេៀត ឬជូនដ្ាំណឹងអាំពីការរនាំចេញ

ប្តូវ នហា ឃាត់ 

ចតីេាំនិញអនុចលា តា ការកាំណត់ឬចេ? ចតីអាេចាត់វធិានការណ៍កាត់
 នថយហានិភ័យណដ្រឬចេ? 

ចាត់វធិានការណ៍កាត់
 នថយហានិភ័យ និងចធវី
ការប្តួតពិនិតយ តងចេៀត 

 
ចេញវញិ្ញា  ន ប្តភូតោ អន ័យ 

 

 ដិ្ចសធការចេញនូវ
វញិ្ញា  ន ប្តភូតោ អន ័
យ និងជូនដ្ាំណឹងដ្ល់អនក
នាំចេញ/ពាណិជជករ 

 

វញិ្ញា  ន ប្តភូត
ោ អន ័យ 

ប្ ព័នធេិននន័យ 

NPPO 

អនកប្តួតពិនិតយ 

អនកប្តួតពិនិតយ 

អនកប្តួតពិនិតយ 

 ញ្ច ់ 

 ញ្ច ់ 

អាេ 

 ាំចពញ ន 

ចេ 

ចេ 

ចេ 

ជាំហានេី ១ 

ជាំហានេី ២ 

ជាំហានេី ៤ 

ជាំហានេី ៣ 
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ជាំហានេី១ ការោក់ពាកយ 
អនកនាំចេញ ឬពាណិជជករប្តូវោក់ពាកយចសនសីុាំសប្មា ់ការចធវីអធិការកិេចភូតោ អន ័យ 
(plant quarantine inspection) សប្មា ់ការនាំចេញេាំនិញចៅនយកោឋ នការពារដ្ាំណាាំ   
អន ័យ និងភូតោ អន ័យបនអគ្គនយកោឋ នកសិក មបនប្កសងួកសិក មរកុាខ ប្ មាញ់ និង
ចនសាេ។ ពាកយចសនីរសុាំប្តូវរួ  ញ្ចូលឯកសារពាក់ព័នធ៖ 

o ពាកយចសនីរសុាំ (េេួលពីន.ក.អ.ភ បន អ.ន.ក) 

o វក័ិយ ប្ត 

o  ញ្ជ ីចវេខ្ច ់ 

o ពនធ ៉ៃ តង់ 

o វញិ្ញា  ន ប្តេុោះ ញ្ជ ីអាករចលីតប ែ ណនថ  

o វញិ្ញា  ន ប្តេុោះ ញ្ជ ីពាណិជជក ម 
o វញិ្ញា  ន ប្តេុោះ ញ្ជ ីពាណិជជក ម 

 

ជាំហានេី២ ការប្តតួពិនិតយឯកសារ  
 ស្តនតីេេួលពាកយនឹងពិនិតយឯកសារតប្ ូវនាំេូលភូតោ អន ័យ និងពិនិតយពាកយចសនីរសុាំ និង
ឯកសារពាក់ព័នធ។   
o ប្ សិនច ីពាកយចសនីរសុាំ និងឯកសារពាក់ព័នធទាាំងអស់អនុចលា តា េា ់ អនកនាំចេញ

ឬអាជីវករប្តូវ ង់ប្ ក់ចហីយ នតចៅជាំហាន នទ  ់។  
o ប្ សិនច ីពាកយចសនីរសុាំ ិនប្គ្ ់ប្ោន់ អនកប្តួតពិនិតយនឹងលតល់ការណណនាំដ្លអ់នកនាំ

ចេញឱ្យចៅរកឯកសារឲ្យ នប្គ្ ់ប្ោន់ ឬណណនាំនូវវធិានការចលសងចេៀតណដ្លចាាំ េ់ 
ឬប្  ់អាំពីការនាំេូលនូវលលិតលលចនោះប្តូវ នហា ឃាត់។ 

 

ជាំហានេី៣ និងេី៤ ការប្តតួពិនិតយេាំនិញកក់ (ណលែច ៀនប ៉ៃលនិ) 

 នទ  ់ពីេេួល នពាកយចសនីរសុាំ ចហីយប្ សិនច ីឯកសារមានប្គ្ ់ប្ោន់ ប្ ធាននយកោឋ ន
ការពារដ្ាំណាាំ អន ័យ និងភូតោ អន ័យបនអគ្គនយកោឋ នកសិក ម ប្កសួងកសិក ម   
រុកាខ ប្ មាញ់ និងចនសាេនឹងចាត់តាាំង ស្តនតីអធិការកិេចភូតោ អន ័យចដី្ បីេុោះចធវីអធិការកិេច
េាំនិញ និងប្តួតពិនិតយលកខខ្ណឌ តប្ ូវភូតោ អន ័យសប្មា ់ការនាំេូល។ 
o ចតីេាំនិញប្តូវ នអនុចលា តា េា ់ណដ្រឬចេ?  
o ប្ សិនច ីអនុចលា  ចេញវញិ្ញា  ន ប្តភូតោ អន ័យ 
o ប្ សិនច ី ិនអនុចលា  ចតីអាេចាត់វធិានការកាត់ នថយហានិភ័យ នចេ? ប្ សិនច ី

 ិនអាេ  ដិ្ចសធកនុងការចេញវញិ្ញា  ន ប្តភូតោ អន ័យ។ ប្ សិនច ីអាេ អនុវតត
វធិានការកាត់ នថយហានិភ័យ និងចធវីអធិការកិេច តងចេៀត។ 

       
 

នីតិវធីិចនោះអនុវតតតា ចោលការណ៍ណណនាំបនវធិានសតង់ោរ និងភូតោ អន ័យអនតរជាតិចលខ្១២ (ISPM No.12) 
ចដី្ បីធានថ្នេូោក់ដ្ាំណាាំ លលិតលល ឬេាំនិញចលសងៗណដ្លប្តូវ នែែងកាត់នីតិវធីិចនោះ គឺ្អនុចលា តា េា ់ភូតោ    

អន ័យបនប្ ចេសណដ្លនាំេូល និងពិតជាអនុចលា តា ខ្ែឹ សារដូ្េណដ្ល នពិពណ៌នចៅកនុងគ្ាំរូវញិ្ញា  ន ប្ត។  
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3.2.2 ការប្គ្ ់ប្គ្ងេមាា រ 
 

េមាា រច ៀនប ៉ៃលិនគួ្រណតអនុវតតនូវក មវធីិប្គ្ ់ប្គ្ងេមាា រណដ្រចរៀ េាំ និងប្តួតពិនិតយចោយ MAFF និងចលីកសទួយការអនុវតតន៍
កសិក មលអ (GAP) ការប្គ្ ់ប្គ្ងេប្ ុោះចដី្ បីប្គ្ ់ប្គ្ងសមាសភាពេបប្ងចដី្ ប ីចញ្ច ៀសការចកីតមានសតវលអតិណដ្លជា     
កតី រ ភរ ស់ប្ ចេសេិន និងចដី្ បីធានសុវតថិភាពភូតោ អន ័យណដ្លតប្ ូវចោយប្ ចេសេិនណដ្លរួ មានការ       
ប្តួតពិនិតយជាប្ ចាាំនូវការចកីតមាននូវសមាសភាពេបប្ង ចាត់វធិានការប្គ្ ់ប្គ្ងសមាសភាពេបប្ង ការចប្ ីប្ ស់សារធាតុ
គី្ ីកសិក មប្ ក ចោយសុវតថិភាព ការប្េកណលែចៅចលចីដី្ កនុងដ្ាំណាក់កាលណលែ ការប្  ូលលល ុនចពលណលែេុាំ។ 

  
ដ្ាំណាាំច ៀនេេួលរងការ ាំតែ ញពីសតវលអិតជាចប្េីនប្ ចភេ។ សតវលអិតណដ្ល ាំតែ ញធងន់ធងរជាចគ្ចលដី្ាំណាាំច ៀនប ៉ៃលនិគឺ្
ប្សឹងសអុយ(Tessaratoma javanica) ណដ្លអាេ ាំតែ ញតា ណដ្លកាំពុងរកីឲ្យចៅសលតិ់េតួេ។ ប្សឹងចពញវយ័េុេ
 ាំតែ ញប្សេ តា  ណលែខ្ចី និងប្តួយច ៀនណដ្លចេី លាស់ថមីចធវីឲ្យមានការខូ្េខាតធងន់ធងរ ចហីយប្ជុោះ។ ណលែណដ្លប្តូវ ាំតែ ញនឹង
  ់លូតលាស់។ ចៅប្ ចេសបថ ប្សឹងសអុយប្ ចភេចនោះ ាំតែ ញខាែ ាំង ាំលុតចៅណខ្ ីន និងច សា ណដ្លប្តូវនឹងរដូ្វចេញតា  
និងណលែរ ស់ច ៀនប ៉ៃលិន។ វធិានការណ៍កាំចាត់ណដ្លចគ្លតលអ់នុសាសន៍គឺ្កាំចាត់ពង និងច េាំណាស់រ ស់ប្សឹង។ ជា       
ធ មតាប្សឹង នតពូជកនុងកុ ភៈ ដូ្េចនោះចដី្ ច ៀនប ៉ៃលិនប្តូវ នលតលអ់នុសាសន៍ឲ្យ ញ់ថ្នន ាំសមាែ  ់សតវលអតិដូ្េជា 
Azodrine កនុងកប្ ិត ១០-២០ ីលីប្កា លាយជា ួយេឹក២០លីប្តចរៀងរាល ់២-៣ ស ត ហ៍ តងពីណខ្កុ ភៈដ្លណ់ខ្ច សា។ 
េនទឹ នឹងចនោះ ប្ ជាករសតវលអិតមានប្ ចោជន៍ចៅកនុងេមាា រគួ្រណតរកាេុកចៅកប្ ិត ធយ ។ សតវលអិតមានប្ ចោជន៍
ណដ្លជាសប្តូវធ មជាតិរ សប់្សងឹសអុយមានដូ្េជាពពួកឪមា៉ៃ ល ់Anastatus sp. សតវ Micropanurus sp. និងពពួក
ឪមា៉ៃ ល់ Eupelmid sp. ។ សតវលអិតេបប្ងចលសងចេៀតណដ្ល ាំតែញដ្ាំណាាំច ៀនប ៉ៃលនិមានដូ្េជា  ពីងពាងប្កហ  
Erinose ប្កា ប្សឹងចចាោះណលែ បេ ដ្ងាូវសុីរូងចដី្  ដ្ងាូវសុីសែឹក ដ្ងាូវសុីតា  ប្កាស ប្សឹងអុេណលែ កណញ្ចដ្ាំរ ីនិងច អាំចៅចចាោះណលែ។ 
ជាំងឺធងន់ធងរណដ្ល ាំតែ ញចៅចលីដ្ាំណាាំច ៀនប ៉ៃលិនគឺ្ ជាំងឺរួញប្តួយ (rosette shoot or witches’ broom)។ តា រ យ
ការណ៍ ាា ញថ្នជាំងឺចនោះ ងារចោយវរីុស filamentous ណដ្លេ ែងមានភាន ក់ាេ ែងដូ្េជាប្សឹងសអយុប្ ចភេ
(Tessaratoma papillosa) និង មាេច ៀន (longan psylla) ប្ ចភេ Cornegenapsylla sinica។ ជាំងឺចនោះក៏អាេ
េ ែងតា ប្ោ ់ និងសររីាងគោាំដុ្ោះរ ស់ច ៀនណដ្លមានលទុកជាំងឺ និងតា រយៈវលែិ៍មាស (Cuscuta campestris)6។  

 

 

 

 

 

 

6 FAO; 2000, Prof. Wong Kai Choo, Longan Production in Asia 
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3  

3.3  
3.3.1 នីតិវធីិគ្យ /ការេេួល នអាជាា  ័ណណនាំចេញ 

 
អនកនាំចេញថមីប្តូវណតេុោះចឈាម ោះេូលប្ ព័នធ ASYCUDA ចៅអគ្គនយកោឋ នគ្យ និងរោឋ ករ ុនចពលណដ្លអាជាា ធរគ្យ
េេួលសាគ ល់ការនាំចេញចោយសវយ័ប្ វតតិ។  នទ  ់ពីេេួល នវញិ្ញា  ន ប្តភូតោ អន ័យ អនកនាំចេញប្តូវមានលខិិ្ត
អនុញ្ញា តិពីនយកោឋ នប្គ្ ់ប្គ្ងនាំចេញ GDCE ឬចៅប្េកចេញ។ ឯកសារសាំខាន់ៗសប្មា ់ការអនុញ្ញា តចនោះរួ មាន៖ 
(ដ្ាំចណីរការជាក់លាក់ប្តូវ នពិពណ៌នចៅកនុងឧ ស ព័នធេី២)។ 

សប្មា ់រាលក់ារដឹ្កជញ្ជូ ន សប្មា ់ការដឹ្កជញ្ជូ នណត តង 

▪ វកិាយ ប្ត និង ញ្ជ ីចវេខ្ច ់ 
▪ លិខិ្តចសនីសុាំសប្មា ់ចធវីអធិការកិេចេាំនិញ (កនុង

ចរាងេប្កណត ៉ៃុចណាណ ោះ) 
▪ លិខិ្តអនុញ្ញា តឱ្យចជីងសាគ្យ 

▪ លិខិ្តេុោះ ញ្ជ ីប្កុ ហ៊ាុនពីប្កសួងពាណិជជក ម 
▪ ពនធ ៉ៃ តង់ 
▪ វញិ្ញា  ន ប្តេុោះ ញ្ជ ីពនធ (អាករ) 

(ឧទាហរណ៍បនឯកសារភាជ  ់មានចៅកនុងឧ ស ព័នធេី៣) 
 

ចពលណដ្លណលែច ី កដ្ល់កាំពង់ណលប្ ចេសេិន ប្ ចេសនាំចេញតប្ ូវឱ្យលតល់រ យការណ៍វាស់សទង់សតុីណា ភាព និង
កាំណត់ប្តាសីតុណា ភាពសាំលា ់ច ចរាគ្ដ្ល ់ស្តនតី GACC ចដី្ បីចធវីសវនក ម។ 
 

3.3.2 លិខិ្ត ញ្ញជ ក់ប្ ភពចដី្  
 
លិខិ្ត ញ្ញជ ក់ប្ ភពចដី្  (certificate of origin) គឺ្ជាឯកសារណដ្លប្តូវ នចប្ ីកនុងពាណិជជក មអនតរជាតិចដី្ បី ញ្ញជ ក់ថ្ន
េាំនិញណដ្លលលិតចៅកនុងប្ ចេសក ពុជាណដ្លជាកណនែងវាប្តូវ ននាំចេញ។ លិខិ្ត ញ្ញជ ក់ប្ ភពចដី្ ប្តូវ ន ាំចពញ
ចោយអនកនាំចេញចហីយប្តូវ ន ញ្ញជ ក់ចោយសាថ  ័នណដ្លេេួល នការេេួលសាគ លក់នុងករណីប្ពោះរាជាណាេប្កក ពជុា 
ប្កសួងពាណិជជក មជាអនក ញ្ញជ ក់ថ្នេាំនិញចៅកនុងការដឹ្កជញ្ជូ ននាំចេញណា ួយប្តូវ នោាំ លលិត ឬណកបេនចៅកនុង

3.3 ការប្ កាសពនធគ្យ និងឯកសារោាំប្េ 

3.3.1 នីតិវធីិគ្យ /ការេេួល នអាជាា  ័ណណនាំចេញ 
3.3.2 វញិ្ញា  ន ប្ត ញ្ញជ ក់ប្ ភពចដី្  
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ប្ ចេសជាក់លាក់ណា ួយ។ សប្មា ់លិខិ្ត ញ្ញជ ក់ប្ ភពចដី្ ណដ្លមានសុពលភាព វាប្តូវណតេុោះហតថចលខាចោយអនកនាំ
ចេញ និងមានសហហតថចលខាចោយប្កសួងពាណិជជក ម។ លិខិ្ត ញ្ញជ ក់ប្ ភពចដី្  ញ្ញជ ក់ថ្នេាំនិញចៅកនុងការដឹ្ក
ជញ្ជូ នណា ួយប្តូវមានប្ ភពចដី្ ជាក់លាក់ចប្កា និយ ន័យបនកិេចប្ព ចប្ពៀងពាណិជជក មចសរចីេវភាគី្ ឬពហុភាគី្ជាក់
លាក់ ួយ។ វញិ្ញា  ន ប្តចនោះប្តូវ នតប្ ូវចោយអាជាា ធរគ្យរ ស់ប្ ចេសកនុងការចធវីការសចប្ េថ្ន ចតីការនាំេូលគួ្រ
េេួល ន   អតថប្ ចោជន៍ពីការអនុចប្ោោះប្ស តា តាំ ន់ពាណិជជក មពិចសស ឬសហព័នធគ្យដូ្េជា សហភាពអឺុរ ៉ៃ ុ អា
សា៊ា ន ឬកិេចប្ព ចប្ពៀងពាណិជជក មចសរ ីអាច រកិខាងចជីង (NAFTA) ឬ ុនចពលការោក់ពនធចលេីាំនិញប្តូវ នអនុវតត។ 
 
ចដី្ បីោក់ពាកយចសនីសុាំលខិិ្ត ញ្ញជ ក់ប្ ភពចដី្  (CO) សប្មា ់នាំចេញចៅប្ ចេសេិន ន អនកនាំចេញប្តូវការេប្ ង់
លិខិ្ត ញ្ញជ ក់ប្ ភពចដី្ អកសរ(E)។អនកនាំចេញប្តូវចៅនយកោឋ ននាំេូលនិងនាំចេញបនអគ្គនយកោឋ ន ចសវាក ម
ពាណិជជក ម។ ឯកសារចាាំ េ់មាន៖ 
 

 

 េចុ បនន អនកនាំចេញអាេោក់ពាកយចសនីរសុាំវញិ្ញា  ន ប្ត ញ្ញជ ក់ប្ ភពចដី្ េាំនិញតា រយៈប្ ព័នធចអឡិេប្តូនិក និង     
តា រយៈចគ្ហេាំព័ររ ស់ប្កសងួពាណិជជក ម៖ https://co.moc.gov.kh 

 

 

3  

3.4  

• លិខិ្តអនុញ្ញា តពីប្កុ ហ៊ាុនចៅប្កសួងពាណិជជក ម (ឧ. កនុងឧ ស ព័នធ៣) 
• វកិាយ ប្តលក់  ញ្ជ ីចវេខ្ច ់ និងកិេចសនាលក់ 
• រ យការណ៍ប្តួតពិនិតយពី ស្តនតីពាណិជជក ម 
• វក័ិយ ប្តដឹ្កេាំនិញ/វក័ិយ ប្តដឹ្កជញ្ជូ នតា លែូវអាកាស   
• ការប្ កាសពនធគ្យ 

3.4 ការដ្ឹកជញ្ជូ នណលែច ៀនប ៉ៃលិន និងការេូទាត់ប្ ក់ 
3.4.1 ការចរៀ េាំណលែច ៀនប ៉ៃលិនសប្មា ់នាំចេញ 

3.4.2 ការចវេខ្ច ់ និង ិតសាែ កសញ្ញា ណលែច ៀនប ៉ៃលនិ 

3.4.3 ការដឹ្កជញ្ជូ នណលែច ៀនប ៉ៃលនិពីប្ ចេសក ពុជាចៅប្ ចេសេិន 

3.4.4 ការកសាង និងអភិវឌ្ឍេាំនក់េាំនងពាណិជជក មជា ួយប្ក ុហ៊ាុនដឹ្កជញ្ចូ ននាំចេញ 

3.4.5 ភាន ក់ារ និងអនកណេកចាយ 

3.4.6 និតិវធីិេូទាត់ 

 
 

https://co.moc.gov.kh/
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3.4.1 ការចរៀ េាំណលែច ៀនប ៉ៃលិនសប្មា ់នាំចេញ 

 
អនកលក់ ឬអនកនាំចេញប្តូវចរៀ េាំកាលវភិាគ្លគត់លគង់ ឬលលិតក មឱ្យ នទាន់ចពលចវលា និងចធវីការោ៉ៃ ងជិតសនិេធជា ួយ
ប្កុ ហ៊ាុនដឹ្កជញ្ជូ នចលីកាល រចិេេេេេួលេាំនិញណដ្ល នប្ព ចប្ពៀងោន ។ ប្ សិនច ីអនកលក់ ឬអនកនាំចេញ នេុោះកិេច
សនាជា ួយអនកអនកោាំដុ្ោះចប្េីន អនកលក់ប្តូវកាំណត់ចពលលគត់លគង់ ឬលលិតក មរួ ចោយណលអកចលី រមិាណណលែច ៀនណដ្ល
ប្តូវដឹ្កជញ្ជូ ន តង។ កនុងករណីជាចប្េីន (ចោងតា កិេចប្ព ចប្ពៀង) សមាភ រៈចវេខ្ច ់ ស ប្ស ប្តូវណតអាេរក នសប្មា ់
អនកលក់/អនកនាំចេញ។ ដូ្ចេនោះសមាភ រៈទាាំងចនោះចាាំ េ់ប្តូវលគត់លគង់ឱ្យ នទាន់ចពលចវលា។ ចនោះមានន័យថ្នរាល់ណលនការ 
ដឹ្កជញ្ជូ ន និងការចរៀ េាំប្តូវណតចធវីឱ្យេាស់ចោយមានយនតការស ប្ស ។ 
 

3.4.2 ការចវេខ្ច ់ និងោក់ ិេសាែ កណលែច ៀនប ៉ៃលនិ 

 

រាល់ចរាងេប្ក និងកណនែងចវេខ្ច ់ទាាំងអស់ប្តូវណត ចងាីតប្ ព័នធតា ោនចដី្ បីធានថ្នណលែច ៀនណដ្ល ននាំចេញអាេតា 
ោនប្តល ់ ករកអាំពីេមាា រចដី្ ណដ្ល នេុោះ ញ្ជ ីរ សវ់ាវញិ ន។ ប្ សិនច ីចរាងេប្កចវេខ្ច ់មានេីតាាំងោេ់ចោយ
ណឡកពីកណនែងសមាែ  ់ច ចរាគ្(ចលណីលែច ៀន) ការតា ោនប្តល ់ កវញិអាេចធវី នតា រយៈកណនែងសមាែ  ់ច ចរាគ្។ ការ
ចវេខ្ច ់ និងសមាែ  ់ច ចរាគ្រ ស់ណលែច ៀនប ៉ៃលនិ នទ  ់ពីប្  ូលលលរេួប្តូវណតចធវីចឡងីចប្កា ការពិនិតយដ៏្តឹងរុងឹពីភាគី្   
ក ពុជា។ 

 

ការចធវីេាំណាត់ថ្នន ក់ 

ចៅប្ ចេសក ពុជា ិនមានសតង់ោរគុ្ណភាពសប្មា ់ណលែច ៀនប ៉ៃលិនចេ។ សប្មា ់េីលារនាំចេញ កសិករក ពុជា នអនុ
វតតតា សតង់ោរកសិក មណលែច ៀនរ ស់ប្ ចេសបថណដ្លចរៀ ចរៀងចោយ ការោិល័យជាតិបនសតង់ោរលលតិលលកសកិ ម 
និងេាំណីអាហារបនប្កសួងកសិក ម និងសហករណ៍រ ស់ប្ ចេសបថ។  កនុងកាំឡុងរដូ្វប្  ូលលល ពាណិជជករបថសហ
ការណ៍ជា ួយសហគ្ ន៍កសិករកនុងការប្  ូលលលច ៀនប្សសណ់លអកចៅតា សតង់ោជាតិសប្មា ់ណលែច ៀន។  ព៌ណរ ស់
ណលែច ៀន ( ណនថ ពីចលីេាំហាំ) ជាកតាត កាំណត់តប ែ និងភាពស ប្ស នឹងតប្ ូវការសតង់ោរសប្មា ់េីលារនាំចេញ ។ ណលែ
ច ៀនព៌ណចលឿងដូ្េមាសជាព៌ណណដ្លចគ្េង់ ន ចហីយណលែច ៀនសប្មា ់នាំចេញណេកចេញជា៤េាំណាត់ថ្នន ក់។ តប ែ 
និង សតង់ោរលលិតលលប្តូវ នកាំណត់ចោយ មួញបថណដ្លណតងណតជាអនកកាំណត់តប ែេីលារសប្មា ់នាំចេញ។ 

 

េាំណាត់ថ្នន ក់ណលែច ៀនប្តូវ នចរៀ ចរៀងចោយ ប្កសួងកសិក ម និងសហករណ៍ទាក់េងនឹងសតង់ោរណលែច ៀនរ សប់្ ចេស
បថ៖ 

េាំណាត់ថ្នន ក់កាំពូល៖  ណលែច ៀនចៅកនុងេាំណាត់ថ្នន ក់ចនោះប្តូវណតជាណលែណដ្លមានគុ្ណភាពលអជាងចគ្ និងជាតាំណាងឲ្យភាព
លអ ាំលុតរ ស់ណលែច ៀន។ ព៌ណរ ស់ណលែប្តូវណតមានឯកសណាឋ នភាព និងោម នសាន   ឬចលីកណលងណតសាន  ណដ្លតិេតួេ ាំលុត
ចសទីរ ិនអាេច ីលច ីញណដ្ល ិន ៉ៃោះពាលដ់្ល់រ ូរាងរ ស់លលតិលល គុ្ណភាពណលែ គុ្ណភាពចៅចពលរកាេុក និង
សណាឋ នរ ស់ការចវេខ្ច ់។  
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េាំណាត់ថ្នន ក់ចលខ្១៖  ណលែច ៀនចៅកនុងេាំណាត់ថ្នន ក់ចនោះប្តូវណតមានគុ្ណភាពលអ និងជាតាំណាងឲ្យភាពលអរ សណ់លែច ៀន។ 
ព៌ណរ ស់ណលែប្តូវណតមានឯកសណាឋ នភាព ចោយមានការអនុញ្ញា តឲ្យមានសាន  តិេតួេណដ្ល ិន ៉ៃោះពាល់ដ្លរ់ូ រាងរ ស់
លលិតលល គុ្ណភាពណលែ គុ្ណភាពចៅចពលរកាេុក និងសណាឋ នរ ស់ការចវេខ្ច ់។ សាន  ចៅចលីស បក ិនចលសីពី 
០,៥ ស. កាចរ ៉ៃ។ 

 

េាំណាត់ថ្នន ក់ចលខ្២៖  ចៅកនុងេាំណាត់ថ្នន ក់ចនោះរួ មានណលែច ៀនណដ្ល ិន នចាត់ថ្នន ក់េូលកនុងគុ្ណភាពលអទាាំងពីរខាង
ចលី។ សាន  តិេតួេចៅចលីណលែប្តូវ នអនុញ្ញា តឲ្យមាន ណតណលែច ៀនចៅរកា ននូវគុ្ណភាពរ ស់ណលែ គុ្ណភាពចៅចពល      
រកាេុក និងសណាឋ នរ ស់ការចវេខ្ច ់។ សាន  ចៅចលីស បក ិនចលីសពី ០,៥ ស. កាចរ ៉ៃ។ 

 

េីតាាំងចវេខ្ច ់៖  ណលែច ៀនប្តូវប្  ូលពីេមាា រ និងេីតាាំងចវេខ្ច ់ណដ្លេុោះ ញ្ជ ីចោយMAFF និងអនុញ្ញា តចោយGACC។    
ឯកសារេុោះ ញ្ជ ីប្តូវមានចឈាម ោះ អាសយោឋ ន និងកូដ្េុោះ ញ្ជ ីសប្មា ់ធានការណសវងរកប្ ភពចដី្ កនុងករណីណលែច ៀន
ប ៉ៃលិនណដ្ល ិនប្គ្ ់លកខណៈណដ្ល ននាំចេញចៅកាន់ប្ ចេសេិន។ MAFF ប្តូវលតល់ចអាយGACC នូវ ញ្ជ ីេីតាាំងចវេ
ខ្ច ់ណដ្ល នេុោះ ញ្ជ ី ុនចពលចា ់ចលតី រដូ្វនាំចេញ។ 

 

េីតាាំងចវេខ្ច ់ណដ្ល នេុោះ ញ្ជ ីប្តូវណតសាអ ត និងចរៀ រយ និងមានេីតាាំងសប្មា ់ការសមាអ ត និងប្ជលក់ថ្នន ាំសមាែ  ់      
សមាសភាពេបប្ង។ល។ ចហីយណលែច ៀនណដ្លចវេខ្ច ់រួេនឹងប្តូវរកាេុកោេ់ចោយណឡកចៅកនុងលកខខ្ណឌ ប្តជាក់។         
សាំភារៈចវេខ្ច ់ប្តូវណតថមី និងសាអ ត។ 

 

សាែ កសញ្ញា ៖  ចកសចវេខ្ច ់នី ួយៗប្តូវភាជ  ់ជា ួយចឈាម ោះលលតិលល ប្ ភពចដី្ បនលលិតលល(ចខ្តត ឬរដ្ឋ) ចឈាម ោះេីតាាំង
ចវេខ្ច ់ ឬកូដ្េុោះ ញ្ជ ីរ ស់វា។ល។ជាភាសាអង់ចគ្ែស។ ឡូតិ៍នី ួយៗប្តូវសចសរជាភាសាេិន។ ការដឹ្កជញ្ជូ នណលែច ៀន
ប ៉ៃលិនប្តូវអនុចលា ចៅតា តប្ ូវការអន ័យ និងោម នសមាសភាពេបប្ងណដ្លជាកតី រ ភរ ស់ប្ ចេសេិន ក៏ដូ្េជាោម ន
ណ ក សែឹក និងដី្។ល។ 

 

រូ ភាពេី២៖ ឧទាហរណ៍បនសាែ ក (សាែ កសញ្ញា រ សល់លតិលលចេកពីប្ ចេសក ពុជា) 
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ការណណនាំខ្ែោះៗសប្មា ់ការប្  ូលលល និងចវេខ្ច ់សប្មា ់ការដឹ្កជញ្ជូ ន៖ 

នចពល េចុ បនន ក ពុជា ិនមានកិេចប្ព ចប្ពៀងសតីអាំពីពិធីសារភូតោ អន ័យជា ួយភាគី្េិនសប្មា ់ការនាំចេញ       
ណលែច ៀនពីប្ ចេសក ពុជាចៅប្ ចេសេិនចេ។ ដូ្េចនោះ ការនាំចេញតទ ល់បនណលែច ៀនចៅកាន់ប្ ចេសេិនពីប្ ចេសក ពជុា
 ិនទាន់អាេចធវី នចឡីយ។ ោ៉ៃ ងណា ិញ ភាគ្ចប្េីនបនពាណិជជកិេចក មណលែច ៀនប ៉ៃលិនរ ស់ក ពុជា និងប្ ចេសបថចៅ
 ិនទាន់លែូវការចៅចឡីយ។ ណលែច ៀនប ៉ៃលិនរ ស់ក ពុជាណដ្ល ននាំេូលចប្តលែូវការចៅកាន់ប្ ចេសបថប្តូវ នសមាអ ត 
និងចវេខ្ច ់ចឡីងវញិចៅកនុងប្ ចេសបថ ចោយសារភាគី្បថមាន រកិាខ ោ៉ៃ ងលអសប្មា ់ការណកបេន ចាត់ថ្នន ក់ និងចវេខ្ច ់        
ណលែច ៀន។ ជាការ ៉ៃ ន់សាម ន ប្ មាណ ៦០% បនណលែច ៀនប ៉ៃលិនណដ្ល នលលតិចៅចខ្តតចលសងៗរ សប់្ ចេសក ពុជាប្តូវ
 ននាំចេញចៅកាន់ប្ ចេសបថ។ 

 

តួចលខ្ចនោះណប្ ប្ ួលពី ួយឆ្ន ាំចៅ ួយឆ្ន ាំណលអកចៅចលកីារណប្ ប្ ួលបនតប្ ូវការេីលាររ សណ់លែច ៀនប ៉ៃលនិ។ តប្ ូវការនាំ
ចេញណលែច ៀនប ៉ៃលិនចៅកាន់ប្ ចេសបថមានេាំនួនចប្េីន (សប្មា ់ប្គ្ ់េាំណាត់ថ្នន ក់បនណលែច ៀនទាាំងអស)់  ៉ៃុណនតមានណតណលែ
ច ៀនេាំណាត់ថ្នន ក់ចលខ្១ និងចលខ្២  ៉ៃុចណាណ ោះណដ្លប្តូវ នេិញចោយ មួញបថ។ ចនោះមានន័យថ្ន រមិាណដ៏្ចប្េីនបនណលែ
ច ៀននាំចេញគឺ្ ិនប្តូវតា សតង់ោរេីលារ។ តប្ ូវការណលែច ៀនណដ្លមានគុ្ណភាពលអចៅណតមានកប្ ិតខ្ពស ់ចហីយ មួញ
បថចប្ ីប្ ស់សតង់ោរប្ ចេសខ្ែួនកនុងការចរសីណលែច ៀន។ េាំណាត់ថ្នន ក់ណលែច ៀនប ៉ៃលិនចៅកនុងប្ ចេសបថមាន ីថ្នន ក់ ដូ្េជា 
កប្ ិតA(៥៥-៧៥ណលែ/គី្ឡូប្កា  ឬ១៤-១៨ប្កា /ណលែ) កប្ ិតB (៧៦-៨០ណលែ/គី្ឡូប្កា  ឬ១២,៥-១៣,២ប្កា /ណលែ) និង
កប្ ិតC (ចប្េីនជាង ៨០ណលែកនុង១គី្ឡូប្កា )។ េាំណាត់ថ្នន ក់ចលសងចេៀតណដ្លរួ មានភាគ្ចប្េីនច ៀនណលែតូេណដ្លោម ន
ប្ោ ់ ណដ្ល ិនប្តូវតា តប្ ូវការេីលារនាំចេញប្តូវ នលគត់លគង់ចៅកាន់េីលារកនុងប្សុកកនុងតប ែចថ្នក។ េីលារកនុងប្សកុ
ប្តូវការណលែច ៀនណដ្លចៅជា ់នឹងណ ក7។ ចៅចពលប្ ចេសក ពុជាមានទាាំងកិេចប្ព ចប្ពៀងសតអីាំពីពិធីសារភូតោ អន ័យ
ជា ួយប្ ចេសេិនសប្មា ់ណលែច ៀន និង រកិាខ េាំចនី កនុងការចវេខ្ច ់និងណកបេន ការនាំចេញណលែច ៀនប ៉ៃលនិរ សក់ ពុជានឹង
េេួល នលលប្ ចោជន៍ពីតប ែបថែពីប្ ចេសេិន។ 

 
ណលែច ៀនប្តូវណតប្  ូលលលប្តឹ ប្តូវប្ស ចៅតា  េោឋ នបនការប្  ូលលលក៏ដូ្េជា ប្ តិ តតិការចប្កាយប្  ូលលលចដី្ បី
សចប្ េ នកប្ ិតគុ្ណភាពណដ្លស ប្ស ចៅតា ពូជ និងេីតាាំង។ ណលែច ៀនប្តូវណតចាស់លម  និងសថិតកនុងលកខខ្ណឌ
ណដ្លអាេេេួលយក នចៅចពលណដ្លចៅដ្ល់ចោលចៅ។ ប្គ្ ់េាំណាត់ថ្នន ក់ទាាំងអសប់នសតង់ោរ ណលែច ៀនប្តូវណតជាណលែ
ណដ្លចៅលអ  ិនមានការខូ្េខាត  ិនមានសាន  ឬសាំលាកណដ្លាយច ីលច ីញ ោម នសមាសភាពេបប្ងឬការ ាំតែ ញ ងា
ចោយសមាសភាពេបប្ង និងោម នកែិននិងរសជាតិ ិនប្ ប្កតីចលកីណលងណតកែិនណដ្លចកីតពីសារធាតុ ណនថ ចលីេាំណីអាហារ
ណដ្លោក់ចលីណលែ។ សប្មា ់េាំហាំណលែ វាប្តូវ នកាំណត់ចោយេាំនួនបនណលែកនុង ួយគី្ឡូប្កា  ឬ រមិាប្តបន ុខ្កាត់បនណលែ។ 

 

ណលែច ៀនប្តូវណតចលីកោក់ប្ ក ចោយការយកេិតតេុកោក់ចៅចពលដឹ្កជញ្ជូនចដី្ បីធានថ្ន វាចៅដ្ល់ចោលចៅចោយ
ោម នសាន  ជាាំ។ ការចធវីឲ្យមានសាន  ចកាស ោេ់រលាត់ និងជាាំប្តូវណតចជៀសវាងោេ់ខាតចប្ពាោះកតាត ទាាំងចនោះ ចងាីនចលបឿនេុាំ
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រ ស់ណលែច ៀន និង ងារការវវិឌ្ឍន៍បនជាំងឺ។ ណលែច ៀនប្តូវណតរកាចៅកនុងសតុីណា ភាពប្តឹ ប្តូវណដ្លអាេចធវីឲ្យវាចៅប្សស ់និង
 ាា រការេុាំ ុនកាំណត់ និងភាពសអុយរលួយ។ 
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3.4.3 ការដឹ្កជញ្ជូ នណលែច ៀនប ៉ៃលនិពីប្ ចេសក ពុជាចៅប្ ចេសេិន 

 
 េចុ បននចនោះ លែូវដឹ្កជញ្ជូ នចោយតទ ល់ពីប្ ចេសក ពុជាចៅកាន់ប្ ចេសេិនចៅមានកប្ ិត។ ប្ ចេសក ពុជា ិនមាន       
ប្ពាំណដ្នជា ់ជា ួយប្ ចេសេិនចេ ចហីយជាលេធលលប្ ចេសក ពុជាប្តូវពឹងណលអកចលីកាំពង់ណលេីប្កុងហូជី ិញ (HCM) 
ណដ្លជា ជឈ ណឌ លដឹ្កជញ្ជូនណលែច ីរ ស់ខ្ែួនចៅកាន់ប្ ចេសេិន។ 
 

លែូវសាំខាន់ៗបនការដឹ្កជញ្ជូ នលែូវការេាំនួន៤ សប្មា ់ការដឹ្កជញ្ជូ នលលិតលលកសកិ មប្សសច់ៅប្ ចេសេិនមានដូ្េជា     
លែូវចោក លែូវស ុប្េ លែូវេចនែ និងលែូវអាកាស។ តប ែសប្មា ់ការដឹ្កជញ្ជូ នតា រយៈលែូវទាាំង៤ចនោះមានភាពខុ្សោន ចប្េីន។ 
ការដឹ្កជញ្ជូនតា កាំពង់ណលណដ្លមានេាំនក់េាំនងលអ និងមានក ៉ៃ ល់េូលេតញឹកញា ់មានតប ែទា  និងេាំណាយចពល
ដឹ្កជញ្ជូនខ្ែី។ កាំពង់ណលណដ្លក ៉ៃ ល់ ិនសូវេូលេតជាេូចៅប្តូវេាំណាយបថែ និងមានលេធភាពដឹ្កជញ្ជូនតិេ។ លែូវដឹ្ក
ជញ្ជូ នកាំពុងវវិឌ្ឍោ៉ៃ ងឆ្ ់រហ័សចហីយព័ត៌មានខាងចប្កា ចនោះប្ោន់ណតជាការេងអុល ាា ញអាំពីលែូវណដ្លស ប្ស សប្មា ់
ការនាំចេញលលិតលលកសិក មប្សសណ់ដ្លអាេចប្ ីប្ ស់សប្មា ់នាំចេញ ណលែច ៀនប ៉ៃលិនលងណដ្រ។ 
  
ជចប្ ីសលែូវដឹ្កជញ្ជួ នទាាំង៤មានដូ្េខាងចប្កា ៖ 

• តា លែូវចោក៖ ពីប្េកប្ពាំណដ្នក ពុជាចៅប្េកប្ពាំណដ្នចវៀតណា ៖ ក) ពី វតិចៅក ពុជាចៅ ៉ៃុក យ (Moc Bai) 
ចវៀតណា  ខ្) ពីប្តពាាំងលែុងចៅក ពុជាចៅហាមាត (Xa Mat) ចៅចវៀតណា  គ្) ពីប្តពាាំងណប្សចៅក ពជុាចៅ
ហាវលូ (Hoa Lu) ចៅប្ ចេសចវៀតណា ។ ណលែច ីទាាំងចនោះនឹងដឹ្កជញ្ជូ នពីប្ ចេសចវៀតណា ចៅកាន់ប្កុង 
ពីងចសៀង(Pingxiang)  នទ  ់ កចៅកាន់េីលារធាំៗចៅប្ ចេសេិន។ លែូវតូេៗចលសងចេៀតរួ មាន៖ ពីអូោ៉ៃោវ
ចៅក ពុជាចៅឡឺប្តាញ់ (Le Tranh) ចៅចវៀតណា ចហីយ នទ  ់ កចឆ្ព ោះចៅកាំពង់ណលននកនុងប្ ចេសេិន។ 

• តា េចនែ៖ ពីភនាំចពញចៅហូជី ិញ។ េាំចពាោះការចលទរពីេីប្កុងហូជី ិញមានលែូវដឹ្កជញ្ជូ នជាចប្េីនចៅប្ ចេសេិន។ 
 េចុ បនន កាំពង់ណលធាំៗពីរចៅប្ ចេសេិនណដ្លេេួលការនាំេូលចេក គឺ្កាំពង់ណលចសៀងបហ (Shanghai) និង
កាំពង់ណលោចលៀន (Dalian)។  

• ចសវាដឹ្កជញ្ជូ នតា ស ុប្េ៖ ពីភនាំចពញ-ប្ពោះសីហនុ-ប្កុងចសៀងបហ។  េចុ បននលែូវចនោះប្តូវេាំណាយចពល ១៤ បថង
ចហីយវាតប្ ូវឱ្យ  ់ចៅកាំពង់ណល ួយចលសងចេៀតចៅតា លែូវ។ ប្កុ ហ៊ាុនេិន ួយេាំនួនកាំពុងរក ចធា យដឹ្ក
ជញ្ជូនចោយតទ ល់ពីប្កុងប្ពោះសហីនុចៅកាន់ប្កុងចសៀងបហ ណដ្លេាំណាយចពលប្តឹ ណត ៧ បថង ៉ៃុចណាណ ោះ ចហីយ
រ ាំពឹងថ្ននឹងច ីកចៅចពលចប្កាយកនុងឆ្ន ាំ ២០២០។ មានលែូវដឹ្កជញ្ជូ នណត ួយ ៉ៃុចណាណ ោះពីប្កុងប្ពោះសហីនុចៅ   
ចសៀងបហ។  េចុ បនន មានណតប្កុ ហ៊ាុន ួយចេណដ្លកាំពុងចប្ ីប្ សល់ែូវចនោះ។ 

• ចសវាដឹ្កជញ្ជូ នតា លែូវអាកាស៖ពីអាកាសោនោឋ នអនតរជាតិភនាំចពញចៅអាកាសោនោឋ នចសៀងបហ។  េចុ បនន
ចនោះ ិនមានការដឹ្កជញ្ជូ នតា លែូវអាកាសចេ។ ចៅចពលអនគ្ត ការនាំចេញណលែច ៀនអាេប្តូវ ន ញ្ជូនតា 
អាកាសោនោឋ នសាំខាន់ៗ ណដ្លពួកចគ្នឹងប្តូវ ញ្ជូ នចៅដូ្េជា ប្កុងចសៀងបហ  ប្កុងជាាំងស៊ាូ (Zhengzhou) 
និងប្កុងគួ្ងេូវ(Guangzhou)។  
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កាំពង់ណលធាំៗចៅកនុងប្ ចេសេិនណដ្លេេួលណលែច ីពីេីប្កុងហូជី ិញ (ចប្តពីប្កុងចសៀងបហ និងោចលៀន) រួ មាន៖ គី្ន
េូវ (Qinzhou) សឹកគូ្ (Shekou) គី្នោវ (Qingdao) និងធានជីន (Tianjin)។ េាស់ណាស់ថ្ន មានកាំពង់ណលជា
ចប្េីនចេៀតណដ្លអាេេេួល នណលែច ីណដ្រ  ៉ៃុណនតជាេូចៅកនុង រមិាណតិេតួេណាស់សប្មា ់ណលែច ីក ពុជា។ 
 

3.4.4 ការកសាង និងអភិវឌ្ឍេាំនក់េាំនងពាណិជជក មជា ួយប្ក ុហ៊ាុនដឹ្កជញ្ចូ ននាំចេញ8 
 

ការដឹ្កជញ្ចូននាំចេញអាេប្តូវ នចគ្ច ីលច ីញថ្នជាណលនក ួយ ណនថ ចេៀតដ្លដ់្ាំចណីរការលលិតក មដ្ាំណាាំច ៀនប ៉ៃលនិ
កនុងប្សុករ ស់ប្កុ ហ៊ាុនននកនុងចពល េចុ បនន។ ការយលអ់ាំពីកណនែងណដ្លអាជីវក មរ ស់ប្កុ ហ៊ាុន ចៅកនុងណខ្សប្េវា៉ៃក់ 
លគត់លគង់ការនាំចេញនឹងជួយឱ្យប្កុ ហ៊ាុនកាំណត់នូវដ្ាំណាក់កាល ណនថ ចេៀតអវីខ្ែោះ ណដ្លចាាំ េ់ចដី្ បីនាំយកលលិតលលណលែ
ច ៀនប ៉ៃលិនរ ស់ខ្ែួនចៅកាន់េីលារនាំចេញ។ ចដី្ បីឱ្យការដឹ្កជញ្ចូ នមានប្ សិេធិភាព និងប្ សិេធិលល ពាណិជជករ /អនក
នាំចេញប្តូវ ចងាីតេាំនក់េាំនង និងចធវីការរួ ោន ជា ួយប្កុ ហ៊ាុនដឹ្កជញ្ចូ ន។ េាំណុេចនោះចាាំ េ់ណាស់  ិនប្តឹ ណត
សប្មា ់ការដឹ្កជញ្ជូ ន ៉ៃុចណាណ ោះចេ  ៉ៃុណនតប្តូវចធវីឲ្យ នឲ្យកាន់ណតឆ្ ់កាន់ណតលអ។ ការចប្ជីសចរសីជាំចរសីប្តឹ ប្តូវកនុងការដឹ្ក
ជញ្ជូ នណលែច ៀនប ៉ៃលិនប្តូវណតជាចរឿងអាេិភាព  ាំលុតសប្មា ់ប្កុ ហ៊ានុរ សអ់នក ចហីយវាមានសារៈសាំខាន់ណាសក់នុងការនាំ
ចេញប្ ក ចោយភាពចជាគ្ជ័យ។ កនុងការសចប្ េេិតតចនោះ កតាត ជាចប្េីនដូ្េជាតប ែ និងវធីិសាស្តសតបនការេូទាត់ប្ ក់គួ្រណត
ប្តូវយក កពិចារណា។ ការ ិនេេួល នតប ែនាំចេញណដ្លអនកេង់ ន អាេ ណាត លឱ្យមានការខាត ង់ចោយសារការ
េាំណាយចលសងៗណដ្ល ិនប្ពាងេុក។ ដូ្េោន ចនោះណដ្រ ការទារលុយពីកូន ាំណុលចៅកនុងប្ ចេសេិន គឺ្ជាកិេចការដ៏្លាំ ក
 ួយ ដូ្ចេនោះការចប្ជីសចរសីជចប្ ីសេូទាត់ប្ ក់ប្តឹ ប្តូវសប្មា ់អាជីវក មអាេជួយកាត់ នថយហានិភ័យបនការ ិន ន
េេួលប្ ក់កាំបរ។ 
 

 

 

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

 ញ្ជ ីចលទៀងតទ ត់សប្មា ់ការដឹ្កជញ្ជូ នេាំនិញ 
• ចតីប្កុ ហ៊ាុន នពិចារណាចលីតប្ ូវការខាងដឹ្កជញ្ជូ នសប្មា ់ការនាំចេញចហីយឬចៅ? ឧ. ចតីចៅកណនែង

ណាណដ្លប្កុ ហ៊ាុនសថិតចៅ កនុងណខ្សប្េវា៉ៃ ក់លគត់លគង់នាំចេញ?   
• ចតីប្កុ ហ៊ាុន នចសុី អាំពីចហោឋ រេនស ព័នធរ ូវន័តណដ្លអាេរាាំងសទោះសកាត នុពលនាំចេញណលែច ៀនប ៉ៃលនិ ឧ .

ដូ្េជាេីតាាំងកណនែងចវេខ្ច ់ និងេីតាាំងកាំពង់ណលចហីយឬចៅ?   
• ចតីប្កុ ហ៊ាុន នចសុី អាំពីការចប្ ីប្ សច់សវាក មចលសងៗរ សភ់ាន ក់ារលក់ ឫអនកណេកចាយចហីយឬចៅ?   
• ចតីប្កុ ហ៊ាុន នចសុី /ជួលអនកដឹ្កជញ្ជូ នេាំនិញ ឬភាន ក់ារគ្យណដ្លមានសកាត នុពលចហីយឬចៅ?   
• ចតីប្កុ ហ៊ាុន នពិចារណាជចប្ ីសដឹ្កជញ្ជូនលអ ាំលុតសប្មា ់អនកចហីយឬចៅ?ឧ .លែូវអាកាស ឬលែូវស ុប្េ? 
• ចតីប្កុ ហ៊ាុន នកាំណត់តប ែ និងយល់ថ្នចតីតប ែចនោះគួ្ររួ  ញ្ចូលអវីខ្ែោះចហីយឬចៅ?    
• ចតីប្កុ ហ៊ាុនមានការយល់ដឹ្ងអាំពីជចប្ ីសបនការេូទាត់សប្មា ់ពាណិជជក មអនតរជាតិ ( ណណឥណទាន ការ

េូទាត់តា ប្ ព័នធអីុនធឺណិត) និងការប្គ្ ់ប្គ្ងពាណិជជក មចប្តប្ ចេសចហីយឬចៅ?  



ពប្ាងចោលការណ៍ណណនាំសតពីីការនាំចេញណលែច ៀនប ៉ៃលិនពីប្ ចេសក ពុ ជាចៅកាន់ប្ ចេសេិន  Page 22 

3.4.5 ភាន ក់ារ និងអនកណេកចាយ 
 

ប្កុ ហ៊ាុននាំចេញណលែច ៀនប ៉ៃលិននឹង ិនប្គ្ ់ប្គ្ងណខ្សប្េវា៉ៃ ក់លគត់លគង់ទាាំង ូលចេចហីយពឹងណលអកចលភីាន ក់ារឬអនកណេកចាយ
ចដី្ បីសប្ ួលដ្ល់សក មភាពនាំចេញរ សពួ់កចគ្។ ភាន ក់ារ និងអនកណេកចាយមានតួនេី និងេាំនួលខុ្សប្តូវខុ្សៗោន ។ 
តួនេី និងេាំនួលខុ្សប្តូវទាាំងចនោះក៏មានភាពខុ្សោន អាប្ស័យចលថី្នចតីពួកចគ្ដ្ាំចណីរការចៅកនុងប្ ចេសក ពុជា ឬេិន។ 
ការចប្ជីសចរសីភាន ក់ារ ឬអនកណេកចាយប្តឹ ប្តូវ គឺ្សាំខាន់ ចប្ពាោះប្កុ ហ៊ាុននឹងពឹងណលអកចលីេាំចណោះដឹ្ង និងជាំនញរ សពួ់ក
ចគ្ចៅកនុងេីលារចៅប្ ចេសេិន។  

 

អនកដឹ្កជញ្ជូ ន នត និងចជីងសារគ្យ៖ ប្ សិនច ីប្កុ ហ៊ាុនមាន ាំណងប្គ្ ់ប្គ្ងការលគត់លគង់ចោយខ្ែួនឯង ៉ៃុណនតប្កុ ហ៊ាុនខ្វោះ
េាំចណោះដឹ្ងកនុងការយកណលែច ៀនចៅលក់ចៅេីលារអនតរជាតិ ការចប្ ីចជីងសារគ្យ ឬអនកដឹ្កជញ្ជូ នេាំនិញ នត គឺ្ជា
 ចធា យដ៏្មានប្ សិេធភាព ាំលុតចដី្ បដឹី្កជញ្ជូ នណលែច ៀនប ៉ៃលនិ។ សាថ  ័នទាាំងចនោះជាេូចៅមានជាំនញឯកចេសកនងុ
ការដឹ្កេាំនិញអនតរជាតិ។ ចៅចពលចប្ជីសចរសីអនកដឹ្កជញ្ជូន នត ប្កុ ហ៊ាុនគួ្រណតពិចារណាចៅចល ីេពិចសាធន៍រ សពួ់កចគ្
កនុងការប្គ្ ់ប្គ្ងលលិតលលណដ្លាយខូ្េ9។ 
  

 

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

asia.org/activities/ 

តួនេីរ ស់ភាន ក់ារ និងអនកណេកចាយ 

• ពួកចគ្ ិនមានភាពជាមាច ស់ចលីេាំនិញចេ 
• ពួកចគ្តាំណាងឱ្យអនកលគត់លគង់សប្មា ់អនកេិញ 
• ពួកចគ្ប្តូវ នជួលចោយអនកនាំចេញកនុង រមិាណេឹកប្ ក់ណដ្លណលអកចលីកបប្ ចជីងសារបនការលក់ 
• អនកនាំចេញេេួលខុ្សប្តូវេាំចពាោះការចេញវក័ិយ ័ប្ត និងប្  ូលការេូទាត់ពីអតិថិជនរ សពួ់កចគ្។ 

តួនេីរ ស់អនកណេកចាយ 

• ពួកចគ្កាន់កា ់ភាពជាមាច ស់បនេាំនិញ ចហីយ នទ  ់ កលក់េាំនិញ នត។ 
• ពួកចគ្ ណនថ តប ែចលីលលិតលលចៅចពលលក់ នត។ 
• លុយណដ្លរក នចោយអនកណេកចាយ គឺ្ខ្ពស់ជាងភាន ក់ារចប្ពាោះអនកណេកចាយកាន់ ញ្ជ ីសារចពីភ័ណឌ  លតល់

ឥណទានសប្មា ់អតិថិជន និងេេួលខុ្សប្តូវណលនកេីលារ។ 
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3.4.6 និតិវធីិេូទាត់ប្ ក់  
 

មានវធីិេូទាត់ចលសងៗោន ជាចប្េីនសប្មា ់ប្កុ ហ៊ាុនដូ្េជា៖ 

 

 

េាំចពាោះការេូទាត់បថែណលែច ីប្សស ់ ជាេូចៅវធីិសាស្តសតេូទាត់តា លិខិ្តឥណទាន ិនប្តូវ នចប្ ីចេចប្ពាោះវាេាំណាយចពល
យូរចដី្ បី ាំចពញការេូទាត់ ឯកសារមានភាពសមុគ្សាម ញ ចហីយបថែេាំណាយខ្ពស់។ ជាេូចៅវធីិសាស្តសតេូទាត់ប្ ក់គឺ្តា      
រយៈការចលទរប្ ក់តា េូរគ្ នគ្ ន៍ (Telegrphic-T/T) ណដ្លរា ់ ញ្ចូលទាាំង ១០០% T/T ជា ុន ឬ ៨០%T/T ជា ុន 
២០ %ចៅចពល កដ្ល់។ ចប្កា រច ៀ យកេាំនិញជា ុនចហីយ ង់ប្ ក់ជាចប្កាយជាធ មតាគឺ្១០០% T/T ចៅចពល ក
ដ្ល់អាប្ស័យចលីេាំនួនណលែច ីណដ្លលក់ ន។ មានរច ៀ េូទាត់ប្ ក់ ួយណ  ចេៀតចៅថ្នភាពជាបដ្គូ្ ណដ្លតប្ ូវឲ្យ
មានប្ ក់កក់ខ្ែោះជា ុន ចហីយប្ ក់ណដ្លចៅសលនឹ់ងប្តូវេូទាត់ចៅចពលលក់ណលែច ី ន។ 
  

• ការេូទាត់ចោយ ង់ប្ ក់ជា ុន៖ អនកេិញ ង់លុយ ុនការដឹ្កជញ្ជូ ន ( ិនសូវេូចៅសប្មា ់ពាណិជជក មអនតរ
ជាតិ) 

•  ណណឥណទាន (Letters of credit )៖ ធនោររ ស់អនកនាំេូលចេញនូវឯកសារណដ្ល ញ្ញជ ក់ថ្នពួកចគ្នឹង
 ង់លុយឱ្យអនកនាំចេញចៅចពលណដ្លលកខខ្ណឌ បនលខិិ្តឥណទានប្តូវ ន ាំចពញ។ 

• ការចលទរតា េូរគ្ នគ្ ន៍(Telegraphic Transfer)៖ការចលទរប្ ក់តា េូរគ្ នគ្ ន៍ (TT) គឺ្ជាវធីិសាស្តសត
ចអឡិេប្តូនិេណដ្លការចលទរប្ ក់ណដ្លប្តូវ នចប្ ីប្ សោ់៉ៃ ងសាំខាន់សប្មា ់ប្ តិ តតិការចប្តប្ ចេស។           
ជាធ មតា ការចលទរប្ ក់តា េូរគ្ នគ្ ន៍ ន ញ្ច  ់កនុងរយៈចពល ២ ចៅ ៤ បថងបនបថងចធវីការអាប្សយ័ចលី
ប្ ភពចដី្  និងេិសចៅបនការចលទរប្ ក់ក៏ដូ្េជាតប្ ូវការ តូររូ ិយ ័ណណណា ួយ។ 

• ការប្  ូលឯកសារ (Documentary collection)៖ ប្ គ្ល់ការប្គ្ ់ប្គ្ងឯកសារពាណិជជក មរ សប់្កុ ហ៊ានុ
ចៅឲ្យធនោររ ស់ប្កុ ហ៊ាុន។ 

• លកខខ្ណឌ ឥណទាន (Credit terms)៖ ការេូទាត់នឹងចកីតចឡីង នទ  ់ពីប្កុ ហ៊ាុន នដឹ្កជញ្ជូនណលែច ៀន។ 
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4 លកខខ្ណឌ តប្ វូជាក់លាក់សប្មា ់ការនាំេូលេាំនិញកនុងប្ ចេសេិន 

 

 

IMPORTANT NOTE: These export guidelines for Longan to China are NOT based on any agreed 

upon Phytosanitary protocol between Cambodia and China. They will need to be revised once such 

a protocol has been signed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

េិដ្ឋភាពេូចៅបន េ បញ្ាតត ិ និងេា ់ និងតួនេីរ ស់ GACC 
 

អធិការកិេច ចតសត និងការប្តួតពិនិតយគុ្ណភាព 
 

 

 

ជាំហានេី ៥ 
 

ជាំហានេី ៦ 

លក្ខខណ្ឌ តម្ ូវជាក់្លាក់្សម្ា ់ការន ាំេូល

ទាំនិញក្នងុម្ ចទសេិន 
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អគ្គរដ្ឋ លគ្យេិន (GACC) គឺ្ជាសាថ  ័នសាំខាន់ណដ្លប្គ្ ់ប្គ្ងចោលនចោ យ  េ បញ្ាតតិ និងការចធវីអធិការកិេច
ពាក់ព័នធនឹងការនាំេូលណលែច ីប្សសរ់ សប់្ ចេស។ 

 ុនការចរៀ េាំរេនស ព័នធរ សរ់ោឋ ភិ លេិនចឡីងវញិកនុងឆ្ន ាំ ២០១៨ ការប្តួតពិនិតយេតាត ឡីស័ក និងសុវតតិភាពេាំណី 
អាហារនាំេូលថ្នន ក់ជាតិ គឺ្ជាការេេួលខុ្សប្តូវរ សអ់គ្គរដ្ឋ លប្តួតពិនិតយគុ្ណភាព អធិការកិេច និងេតាត ឡីសក័ 
(AQSIQ)។ ចៅកនុងការចរៀ េាំរេនស ព័នធចឡងីវញិ ការេេួលខុ្សប្តូវកនុងការប្តួតពិនិតយ និងការអនុវតតន៍ និង ុគ្គលិក
ណដ្លទាក់េងនឹងការនាំេូលណលែច ីប្សសប់្តូវ នប្ គ្លឱ់្យ GACC វញិ។ ការចាត់តាាំងចឡីងវញិរួ មានការតែស់ តូរណលនក
ទាាំងអស់បនការោិល័យ សុពា ល និងរុកខជាតិ និងេតាត ឡីស័ក (动植物检疫司) ចដី្ បីកាែ យជាណលនក ួយបន GACC
។ េនទឹ នឹងចនោះណដ្រ ការោិល័យអធិការកិេច និងេតាត ឡីសក័ (CIQ) ថ្នន ក់ ូលោឋ នណដ្លធាែ  ់ប្គ្ ់ប្គ្ងចោយ AQSIQ ប្តូវ
 ន ញ្ចូលចៅកនុងការោិលយ័គ្យតាំ ន់រ ស់េិន ចហីយេី ាំលុតប្តួតពិនិតយចោយ GACC ។ 

 ុខ្ាររ ស់ GACC ទាក់េងនឹងណលែច ីប្សស់ណដ្ល ននាំេូលរួ មានដូ្េខាងចប្កា ៖ 
 

 េ ញ្ាតតិ (ថ្នន ក់ជាតិ) 
ការអនុវតតន៍ (ភាគ្ចប្េីនអនុវតតចោយ ស្តនតីគ្យថ្នន ក់

ចប្កា ) 

• លតល់សិេធិ និងដ្កហូតសិេធិេូលេីលារសប្មា ់
លលិតលល រចេស 

• កាំណត់លកខខ្ណឌ តប្ ូវភូតោ អន ័យសប្មា ់
លលិតលល/ប្ ចេសចោយណលអកចលកីារពិនិតយេីតាាំង
ជាក់ណសតង និងវាយតប ែហានិភ័យ   

• េុោះហតថចលខា និងអនុវតតកិេចប្ព ចប្ពៀង និង      
សនធិសញ្ញា អនតររោឋ ភិ លសតពីីពិធីសារេតាត ឡីសក័   

• ច ោះពុ ពលាយ ញ្ជ ីណលែច ីប្សស់ណដ្ល នចធវី
 េចុ បននភាពចហីយ នអនុ ័តសប្មា ់ការនាំេូល
ចៅប្ ចេសេិនក៏ដូ្េជាកណនែងចវេខ្ច ់ និងេមាា រណលែ
ច ីណដ្ល នេុោះ ញ្ជ ីចហីយ។ 

• ចដី្រតួជាភាន ក់ារអធិការកិេចគ្យប្េកេូលកាំពង់ណល
ណដ្លអាេរ ឹអូសេាំនិញកនុងករណីឯកសារ ិនប្គ្ ់
ប្ោន់ ឬ ិនប្តឹ ប្តូវ   

• ប្  ូលពនធ និងអាករណដ្លពាក់ព័នធរួ មានពនធចលី
តប ែ ណនថ  ពនធ និងអាករចលសងៗ   

• ចធវីអធិការកិេចេតាត ឡីស័កចៅកាំពង់ណល និងេាំណុេ
េូលប្ ចេសេិន និង ដិ្ចសធការដឹ្កជញ្ជូ នណដ្ល ិន
អនុចលា តា េា ់ 

• ធាននូវសាែ កសញ្ញា លលិតលលស ប្ស សប្មា ់ការ
នាំេូល   

• រ ឹអូសេាំនិញណដ្លមានការសងសយ័ថ្នរត់ពនធ និងការ
នាំេូលណដ្លរ ាំចលាភេា ់ក មសេិធ ញ្ញា ។ 

 

 

 

4.1 េិដ្ឋភាពេូចៅបន េ បញ្ាតតិ និងេា ់ និងតួនេីរ ស់ GACC 
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ប្កាហវិកេី ២៖ េិដ្ឋភាពេូចៅបន ុខ្ារេតាត ឡីសក័ និងអធិការកិេចរ ស ់GACC 

 

GACC ប្គ្ ់ប្គ្ងការោិល័យគ្យថ្នន ក់ប្សកុេាំនួន៤២ ណដ្លភាគ្ចប្េីនទាក់េងចៅនឹងណលនករដ្ឋ លថ្នន ក់ចខ្តតរ សប់្ ចេស
េិន។  ៉ៃុណនត ចខ្តត ួយេាំនួនណដ្លមានកាំពង់ណលចប្េីន ឬ រមិាណពាណិជជក មអនតរជាតិចប្េីនមានសាខាគ្យថ្នន ក់ប្សកុចប្េីន។ 
ការោិល័យគ្យថ្នន ក់ប្សកុប្តូវ នចគ្ោក់ចឈាម ោះតា េីប្កុងណដ្លមានការោិលយ័កណាត លប្សុកសថតិចៅ។ ជាធ មតា 
ប្ សិនច ីចខ្តតមានណតការោិលយ័គ្យថ្នន ក់ប្សកុណត ួយចេ ចនោះប្សុកប្តូវោក់ចឈាម ោះតា េីប្កុងរ សច់ខ្តត។ ឧទាហរណ៍ 
ការោិល័យគ្យប្សកុណាននីង (Nanning Customs District ) ណដ្លប្តូវ នចគ្ោក់ចឈាម ោះថ្នជាេីរ ួចខ្តតកាវ ងសុី
(Guangxi)10 ចហីយណដ្លប្គ្ ដ្ណត  ់ចខ្តតកាវ ងសុ(ីGuangxi) ទាាំង ូល។ ចខ្តតកាវ ងេុង(Guangdong) ជាឧទាហរណ៍ 
 ួយបនចខ្តតណដ្លប្តូវ នណ ងណេកចៅជាការោិល័យគ្យថ្នន ក់ប្សុកជាចប្េីនដូ្េជា េីប្កុងកាវ ងេូវ (Guangzhou) ប្សកុ 
ហ៊ាង់ពូ (Huangpu)  (ណលនក ួយបនប្កុងកាវ ងេូវ) េីប្កុង សុិនជិន (Shenzhen) និងេីប្កុងសានេូ (Shantou) ។ 
 

ជារួ  សាខាគ្យថ្នន ក់ប្សុកទាាំងចនោះប្គ្ ់ប្គ្ងការោិល័យគ្យកនុងប្សកុជាង ៥០០ កណនែងចៅេូទាាំងប្ ចេសេិនណដ្ល
មាន ុគ្គលិកចធវីអធិការកិេចគ្យ និងេតាត ឡីស័កជាក់ណសតងចលណីលែច ីនាំេូលចៅកាំពង់ណលេូលេត។ ជាឧទាហរណ៍  ចៅ
ចខ្តតកាវ ងសុី (Guangxi) ចប្កា ការោិល័យគ្យប្សកុណាននីង (Nanning) មានការោិល័យគ្យតាំ ន់ចឈាម ោះ

 

10 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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ថ្នQinzhou Customs (ណដ្លប្គ្ ប្គ្ ់ប្គ្ងចលីកាំពង់ណល Qinzhou) ក៏ដូ្េជាគ្យប្េក ិតតភាព (Friendship Gate 
Customs) ណដ្លប្គ្ ់ប្គ្ងភាគ្ចប្េីនចលលីែូវចោកែែងកាត់រវាងប្សកុពីងចសៀង (Pingxiang) និងប្ ចេសចវៀតណា ។ 

 

 

 
េា ់  េ បញ្ាតតិ និងកិេចប្ព ចប្ពៀងចេវភាគី្ ួយេាំនួនណដ្លប្គ្ ់ប្គ្ងចោយចោលនចោ យរ ស ់GACC សប្មា ់ការនាំ
េូលណលែច ីប្សស់រួ មាន៖ 
 

 

ចសេកតីជូនដ្ាំណឹងទាក់េងនឹងចោលនចោ យនិងេា ់ថមី សថិតិគ្យ និង ញ្ជ ីចឈាម ោះេមាា រនិងកណនែងចវេខ្ច ់ណដ្លប្តូវ
 នេុោះ ញ្ជ ីជាលែូវការប្តូវ នច ោះពុ ពលាយជាភាសាេិនចៅចលចីគ្ហេាំព័រ សុពា ល និងេតាត ឡីស័ករុកខជាតិរ ស់ 
GACC (http://dzs.customs.gov.cn/)។ ចសេកតីប្ កាសពាក់ព័នធ ួយេាំនួនចេៀតក៏ប្តូវ នច ោះពុ ពលាយជាភាសា
អង់ចគ្ែសបនចគ្ហេាំព័រ GACC (http://english.customs.gov.cn/)  ៉ៃុណនតវា ិនសូវមានលកខណៈេូលាំេូលាយច ីចប្ ៀ 
ចធៀ ចៅនឹងព័ត៌មានណដ្ល នច ោះពុ ពលាយជាភាសាេិន។ 
 

4.2  េ ញ្ាតតិ និងេា ់សប្មា ់ការនាំេូលណលែច ីប្សស់ 

4.2.1 ការប្តតួពិនិតយ ចតសត និងការប្គ្ ់ប្គ្ងគុ្ណភាព 

4.2.2 ចោលនចោ យកប្ ិតសាំណលជ់ាតិពុលអតិ រមិារ សប់្ ចេសេិន 

4.2.3  ញ្ជ ីឯកសារណដ្លប្តវូការសប្មា ់ការដឹ្កជញ្ជូ នណលែច បី្សសេូ់ល កប្ ចេសេិន 

4.2.4 ដ្ាំចណីរការប្ កាសេូទាត់ និងេតាត ឡសីក័ 

4.2.5 និតិវធីិបនការចធវីអធិការកិេច គ្យ េតាត ឡីសក័ និងការចធវីចតសត 
 

• េា ់បនសាធារណរដ្ឋប្ ជាមានិតេិនសតពីីការនាំេូល និងចេញសតវ និងេតាត ឡីស័ករុកខជាតិ(អនុ ័ត៖ ០១    
ច សា ឆ្ន ាំ១៩៩២) 
o  េ បញ្ាតតិសតីពីការអនុវតតេា ់បនសាធារណរដ្ឋប្ ជាមានិតេិនសតពីីការនាំេូល និងនាំចេញសតវ និង      

េតាត ឡីស័ករុកខជាតិ (០១  ករា ឆ្ន ាំ១៩៩៧) 
• េា ់សតីពីសុវតថិភាពេាំណីអាហារបនសាធារណរដ្ឋប្ ជាមានិតេិន (ណកសប្ ួល៖ ១  ិថុន ឆ្ន ាំ២០១៥) 

o  េ បញ្ាតតិសតីពីការអនុវតតេា ់អាំពីសុវតថិភាពេាំណីអាហារបនសាធារណរដ្ឋប្ ជាមានិតេិន (០១ ធនូ ឆ្ន ាំ
២០១៩) 

• GACC និងអនុប្កឹតយ AQSIQ ដូ្េជាវធិានការណ៍រដ្ឋ លសតពីីការចធវីអធីការកិេច េតាត ឡីស័ក និងការប្តួតពិនិតយ
ណលែច ីនាំេូល (អនុប្កឹតយ AQSIQ ចលខ្៦៨ ០៥  ករា ឆ្ន ាំ២០០៥) 

• កិេចប្ព ចប្ពៀងចេវភាគី្ និងអនុសារណៈណដ្លប្តូវ នេុោះហតថចលខាចោយប្ ចេសេិន និងប្ ចេសនាំចេញ 
 

http://dzs.customs.gov.cn/
http://english.customs.gov.cn/
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4  

4.2  

4.3  

4.2.1 ការប្តតួពិនិតយ ចតសត និងប្គ្ ់ប្គ្ងគុ្ណភាព 
 

នីតិវធីិអធិការកិេចេតាត ឡីស័ក និងចតសតរ ស់ GACC មានចោល ាំណងសាំខាន់ពីរគឺ្ៈ 
• សុវតថិភាពភូតោ អន ័យ 

o ធានថ្នការដឹ្កជញ្ជូន ិនមានសតវលអិតេបប្ងពាក់ព័នធ ឬភាន ក់ារ ងាចរាគ្ចលសងៗណដ្លអាេ ងាហានិភ័យ
ដ្ល់ដ្ាំណាាំកនុងប្សុក។ 
▪ សតវលអិតេបប្ងពាក់ព័នធជាក់លាក់ប្តូវ នេុោះ ញ្ជចីៅកនុងពិធីសារបនភូតោ អន ័យ។ 

• សុវតថិភាព នុសស 
o ធានថ្នកប្ ិតកាកសាំណល់ចលាហៈធងន់ និងថ្នន ាំពុលកសិក ម ិនចលសីពីសតង់ោរកាំណត់ចឡីយ។ 

▪ ណលែច ីណដ្ល ននាំេូលប្តូវមានសតង់ោរដូ្េោន ចៅនឹងណលែច ីណដ្លោាំកនុងប្សកុណដ្រ។ 
 

 
 

o ពិនិតយរកភាន ក់ារ ងាចរាគ្ សារធាតុគី្ ី ឬ ញ្ញា សុវតថិភាពេាំណីអាហារណដ្លចលមសីនឹង េ ញ្ាតតិ      សុវតថិ
ភាពេាំណីអាហារ ឬអាេ ងាហានិភ័យដ្ល់អនកចប្ ីប្ ស់។ 
 

គួ្រកត់សមាគ ល់ថ្ន  នទ  ់ពីណលែច ីនាំេូល នេូទាត់ពនធគ្យ និងេូលដ្លប់្ ចេសេិន ការចធវីចតសតរកកប្ ិតសាំណលជ់ាតិ
ពុលកសិក ម(MRL) និង ញ្ញា សុវតថិភាពេាំណីអាហារចលសងចេៀតអាេប្តូវ នចធវីចឡីងចោយអាជាា ធររ សរ់ោឋ ភិ លចៅ
េាំណុេចលសងចេៀតចៅកនុងណខ្សប្េវា៉ៃក់លគត់លគង់រួ ទាាំងចៅកណនែងលក់ដុ្ាំ និងលក់រាយ។ 

 

4.2.2 ចោលនចោ យកប្ ិតសាំណលជ់ាតិពុលអតិ រមិារ សប់្ ចេសេិន 

 

ដូ្េកនុងសតងោ់រជាតិរ ស់ប្ ចេសេិនសប្មា ់កប្ ិតសាំណលអ់តិ រមិា (MRLs) សប្មា ់ថ្នន ាំពុលកសិក មចៅកនងុ
លលិតលលកសិក ម ដូ្េណដ្ល នចធវី េចុ បននភាពឆ្ន ាំ ២០១៩ MRLs ប្តូវ នកាំណត់ចលីដ្ាំណាាំច ៀនរួ មានប្ ចភេ
ថ្នន ាំសមាែ  ់សមាសភាពេបប្ង ៧៥ ប្ ចភេចលសងៗោន ។ 
  

កនុងសាថ នភាពភាគ្ចប្េីន ប្ ចេសេិន នកាំណត់ណតសតង់ោរសាំណល់ចលាហៈធងន់ចៅកនុងណលែច ីប្សស់សប្មា ់សារ
ធាតុសាំណរ និងជាតិកាដ្ ីញ៉ៃូ  ណត ៉ៃុចណាណ ោះ។ ណដ្នកាំណត់សប្មា ់ណលែច ីទាាំងអស់គឺ្ 0,1  ីលីប្កា /គ្.ប្ក សប្មា ់
សារធាតុសាំណរ និង0,05  ីលីប្កា  / គ្.ប្ក សប្មា ់កាដ្ ីញ៉ៃូ  ចៅកនុងណលនកណដ្លអាេ រចិភាគ្ នបនណលែច ី។ ការ
 កណប្ ជាភាសាអង់ចគ្ែសចប្តលែូវការ (pdf) បនសតងោ់រសុវតថិភាព ាូ អាហារណដ្លពាក់ព័នធអាេរក នសប្មា ់ទាញ
យកពីកនុងណលនកចសវាកសិក ម រចេស បនវ ិសាយប្កសងួកសិក មអាច រកិ (USDA)។ 
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ចោលនចោ យឯករាជយ៖ 

ប្ ចេសេិនរកានូវចោលជាំហចប្ ីប្ ស ់ញ្ជ ីកប្ ិតសាំណល់ជាតិពុលអតិ រមិា( Maximum Residue Limits ឬ MRLs)
ថ្នន ក់ជាតិខ្ែួនឯងចោយ ិនចោងតា សតង់ោរេីលាររ សប់្ ចេសដ្បេចឡីយ។ 
 

លាំនាំចដី្ បនចោលនចោ យកប្ ិតសាំណល់ជាតិពុលអតិ រមិា៖ 

ប្ ចេសេិន ិនមានលាំនាំចដី្ បនចោលនចោ យMRLs ចឡីយ។ ប្ ចេសេិនណេង MRLs បនថ្នន ាំពុលកសិក មចប្កា      
សតង់ោរ GB2763 ណដ្លជាសតង់ោរសុវតថិភាពេាំណីអាហារថ្នន ក់ជាតិសតអីាំពីសាំណលអ់តិ រមិាបនជាតិពុលកសកិ ម។ GB 
2763-2019 ណដ្លជាកាំណណថមីបនសតង់ោរចនោះ នរាយន ប្គ្ ់ថ្នន ាំពុលកសកិ មទាាំងអសណ់ដ្ល នអនុ ័តឲ្យចប្ ីប្ ស់
ចៅប្ ចេសេិន។ GB 2763-2019  នរួ  ញ្ចូល សរុ ទាាំងអស់ ៧០០០ MRLs សប្មា ់ថ្នន ាំពុលកសិក មេាំនួន 483    
ប្ ចភេ។ ប្ ចេសេិន នលតួេចលតី គ្ាំនិតកនុងការពប្ងីកសតង់ោរចនោះចដី្ បី ញ្ចូលឲ្យ ន ១០០០០ MRLs ប្តឹ ដ្ាំណាេ់ឆ្ន ាំ
២០២០។  ចទាោះ ីជាប្ ចេសេិន ិន នចោងចៅតា ប្ក សតង់ោរសុវតថិភាពរ សអ់ងគការចសបៀង និងកសិក មបន   
សហប្ ជាជាតិ (FAO) និងអងគការសុខ្ភាពពិភពចលាក (WHO) ជាលែូវការក៏ចោយ ក៏ប្ ចេសេិនចៅណតជាមាច សល់ទោះកនងុ
ការចរៀ េាំកិេចប្ ជុាំប្ ចាាំឆ្ន ាំរ សគ់្ណៈកមាម ធិការសតង់ោរសាំណលថ់្នន ាំពុលកសកិ ម(CCPR) ដ្ណដ្ល ចហីយកនុងអាំឡុងកិេច
ប្ ជុាំCCPR ឆ្ន ាំ២០០៧ ប្ ចេសេិន នអោះអាងថ្នខ្ែួនអាេពិចារណាចោងសតង់ោរ MRLs រ ស់ខ្ែួនតា សតង់ោររ ួ
ប្ សិនច ីមានការយល់លទុយោន អាំពីកាកសាំណលថ់្នន ាំកសកិ មចៅកនុងេាំនិញដឹ្កជញ្ជូនណា ួយ។ 

 

ភាពញឹកញា ់បនការចធវី េចុ បននភាពសតង់ោរMRLs៖ 
សតង់ោរMRLsរ សប់្ ចេសេិនប្តូវ នចធវី េចុ បននភាពចរៀងរាល់២ចៅ៣ឆ្ន ាំ តងចហយីការណកសប្ ួលភាគ្ចប្េីនគឺ្ពាក់ព័នធ 
នឹងការ ណនថ MRLsថមី។ សាំចណីរប្ពាងបនការណកណប្ MRLsប្តូវ នជូនដ្ាំណឹងចៅកាន់អងគការពាណិជជក មពិភពចលាក 
(WTO) នចពលណា ួយក៏ នកនុង ួយឆ្ន ាំ  ៉ៃុណនតចគ្ប្តូវេាំណាយចពល១ចៅ២ឆ្ន ាំកនុងការរួ  ញ្ចូលសាំចណីរប្ពាងថម។ី 
សប្មា ់ ញ្ជ ីMRLណដ្លទាក់េងនឹងដ្ាំណាាំច ៀនប ៉ៃលនិ សូ ច ីលឧ ស ព័នត៦។ 
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4.2.3  ញ្ជ ីឯកសារណដ្លប្តវូការសប្មា ់ការដឹ្កជញ្ជូ នណលែច បី្សស់េូល កប្ ចេសេិន11 

 

ឯកសារេូចៅសប្មា ់ណលែច ីនាំេូល 
លតល់ចោយអនកនាំចេញ 

 

 

 

អនកនាំេូល 

 

  

 

11 Source: GACC and importer interviews 

• វញិ្ញា  ន ប្តភូតោ អន ័យលែូ វការចេញចោយប្ ចេសឬតាំ ន់ចដី្  (输出国家或地区官方植物检疫证

书) 
• វញិ្ញា  ន ប្ត ញ្ញជ ក់ប្ ភពចដី្  (CO) (产地证书) 

• កិេចសនាលក់ (贸易合同) 

• វក័ិយ ប្តេូលេត (提单) 

•  ញ្ជ ីចវេខ្ច ់ (装箱单) 

• ឯកសារចលសងៗចេៀតរ ស់អនកេិញដូ្េណដ្ល ន ញ្ញជ ក់ចោយអនកនាំេូល ឬភាន ក់ារដឹ្កេាំនិញ នតចៅេិន។ 
• ចៅណខ្សីហាឆ្ន ាំ ២០២០ អនកនាំចេញេាំណីអាហារចៅកាន់ប្ ចេសេិន ួយេាំនួនកាំពុងប្តូវ នចសនសីុាំចប្តលែូវ

ការចោយការោិលយ័គ្យកប្ ិតតាំ ន់ចដី្ បីលតលលិ់ខិ្តណដ្ល ាា ញពីការច តជាា េិតតរ សពួ់កចគ្កនុងការ
ចោរពតា  េ បញ្ាតតិរ ស់េិន និងចសេកតីណណនាំសតីពីសុវតថិភាពេាំណីអាហារណដ្លចេញចោយអងគការសខុ្
ភាពពិភពចលាកទាក់េងនឹង Covid-19 ។ 

 

• លិខិ្តអនុញ្ញា តិនាំេូល សុសតវ និងេតាត ឡីស័ករកុខជាតិ (进境动植物检疫许可证) សប្មា ់ប្ ចភេណលែច ី 
ប្ ភពចដី្  អនកនាំេូល និងអនកនាំចេញ។ 

• លិខិ្តណតងតាាំងភាន ក់ារប្ កាសពនធគ្យ (代理报关委托书, កនុងករណីចដី្រតួជាភាន ក់ារសប្មា ់េូទាត់ពនធ
គ្យ)។ 

http://online.customs.gov.cn/static/pages/treeGuide.html
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ឯកសារតប្ ូវសប្មា ់ការសមាែ  ់ច ចរាគ្ចលចី ៀនប ៉ៃលនិពីក ពុជា 

 

អនកនាំចេញ 

 

4.2.4 ដ្ាំចណីរការប្ កាសេូទាត់ និងេតាត ឡសីក័ 
 

• ចសេកតីជូនដ្ាំណឹងអាំពីេាំនិញ កដ្ល់៖ អនកដឹ្កេាំនិញជូនដ្ាំណឹងចៅអនកេេួលេាំនិញ (អនកនាំេូល ឬ ភាន ក់ារ) 
ពីការ កដ្ល់បនេាំនិញចៅកាំពង់ណល    និងេូលកនុងកណនែងណដ្លប្គ្ ់ប្គ្ងចោយអាជាា ធរគ្យេិន។ 

• អនកេេួលេាំនិញ ញ្ជូនចៅ GACC នូវរាល់ឯកសារចាាំ េ់ទាាំងអស់ចហីយោក់ពាកយសុាំចធវីអធិការកិេចគ្យ (ណដ្ល
រួ ទាាំងការចធវីអធិការកិេចេតាត ឡីស័ក)។  

 

• ប្ សិនច ីពាកយសុាំប្តូវ នេេួលយក ការេូទាត់ពនធ និងពនធនឹងប្តូវចធវីចឡីង។ 

 

• ការចធវីអធិការកិេចគ្យ និងេតាត ឡីស័ក (ច ីលល អិតចៅណលនក នទ  ់) 
• កនុងករណីភាគ្ចប្េីន ប្ សិនច ីការចធវីអធិការកិេចប្តូវ នអនុ ័ត អនកេេួលេេួលេាំនិញប្តូវដឹ្កេាំនិញចេញ     

ភាែ  ៗ (ចនោះជាេាំនុេណដ្លណលែច ីប្សស ់និងេាំនិញប្សសន់នខុ្សោន ពីេាំនិញចលសងចេៀតចោយសារណតលកខណៈ
ធ មជាតិណដ្លាយខូ្េរ ស់វា)។ 

• ការចេញលិខិ្ត ញ្ញជ ក់ "វញិ្ញា  ន ប្តេតាត ឡីស័ក និងអធិការកិេចេូរលទុកេាំនិញេូល”។ ចនោះគឺ្ជាឯកសារសាំខាន់
 ួយណដ្លអនកលក់រាយជាចប្េីនប្តូវការចដី្ ប ីញ្ញជ ក់ថ្នលលិតលលណលែច ីណដ្លពួកចគ្កាំពុងលក់ប្តូវ ននាំេូល
ចោយប្ស េា ់។ 

 

 

 

 

 

នចពល េចុ បនន  ចៅទាន់មានពិធីសារភូតោ អន ័យដ្ាំណាាំច ៀនរវាងប្ ចេសក ពុជា និងប្ ចេសេិនចៅ
ចឡីយចេ។ ចៅចពលណដ្លកិេចប្ព ចប្ពៀងចនោះប្តូវ នេុោះហតថចលខា ព័ត៌មានបនប្ ប្ពឹតតិក មណលែច ៀននឹងអាេរក
 ន និងចធវី េចុ បននភាពចៅណលនកចនោះ។ 
 

ការ ញ្ជូនឯកសារជាធ មតាចធវីចឡីងតា ចអឡេិប្តូនិេចហីយអាេចធវី ន ២៤ ចមា៉ៃ ងកនុង ួយបថង។ 
 

 

ណលែច ៀនប ៉ៃលិនរ ស់ក ពុជា ិនជា ់ពនធគ្យចេចប្កា កិេចប្ព ចប្ពៀងពាណិជជក មចសរអីាសា៊ា ន-េិន (ASEAN-China 
FTA)  ៉ៃុណនតចៅណតប្តូវ ង់ពនធចលីតប ែ ណនថ  ៩% គិ្តប្តឹ ណខ្សីហាឆ្ន ាំ ២០២០។ 
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ប្កាហវិកេី ៣៖ ឧទាហរណ៍បនវញិ្ញា  ន ប្ត ញ្ញជ ក់ពីការចធវីអធិការកិេចេាំនិញេូល និង េតាត ឡីសក័12 
 

 
 

“វញិ្ញា  ន ប្ត ញ្ញជ ក់ពីការចធវីអធិការកិេចេាំនិញនាំេូល និងេតាត ឡីស័ក” ប្តូវ នចេញចោយគ្យប្ ចាាំកាំពង់ណលចោយ
ចោងចៅតា េា ់ និង េ បញ្ាតតិជាតិណដ្លពាក់ព័នធចដី្ បី ញ្ញជ ក់ថ្នេាំនិញណា ួយប្តូវ ននាំេូលតា  ណាត ញេូចៅ 
ចហីយ នេេួលការចធវីអធិការកិេចគ្យ និងវាយតប ែការអនុចលា ភាពប្ស េា ់េតាត ឡីសក័ចោងតា េា ់ណដ្ល

 

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

https://www.re-code.org/article/865?categoryid=33
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អនុញ្ញា តឱ្យេាំនិញប្តូវ នណេកចាយ ដឹ្កជញ្ជូ ន និងោក់លក់កនុងប្ ចេសចោយមានឯកសារប្ស េា ់សប្មា ់ការចប្ ី
ប្ ស់េីលារ។ 
 

4.2.5 និតិវធីិបនការចធវីអធិការកិេច គ្យ េតាត ឡីសក័ និងការចធវីចតសត 
 

ការចធវីអធិការកិេចចៅនឹងកណនែងរួ មានណលនកទាក់េងទាាំង េ ញ្ាតតិគ្យ និងនិតិវធីិេតាត ឡីស័ក។ 
• ការចធវីអធិការកិេចចលីណលនកគ្យចៅនឹងកណនែងរួ មានការ ញ្ញជ ក់ថ្នខ្ែឹ សារ េ ងន់ និងតប ែបនេាំនិញណដ្លប្តូវោន

នឹងការប្ កាសណដ្ល នចធវីចលីឯកសារដឹ្កជញ្ជូ ន។ 
 

 

• េាំចពាោះណលនកេតាត ឡីស័ក ការចធវីអធិការកិេចចៅនឹងកណនែងអាេអនុវតត នទ  ់ពីការចធវីចតសត និងការវភិាគ្ចៅ នទីរ
ពិចសាធន៍។ 

• ការចធវីអធិការកិេចចៅនឹងកណនែង 

 

 

• ការចធវីចតសតចៅ នទីរពិចសាធន៍ចដី្ បរីកច ីលកតាត េបប្ង និងការ ាំពានេា ់សវុតថិភាពេាំណីអាហារ (សាំណល់
ចលាហៈធាតុធងន់ និងថ្នន ាំពុលកសិក ម)។ 

 

 

• ចលខ្កុងតឺន័រប្តូវណតប្តូវនឹងចលខ្ណដ្ល នប្ កាសចៅចលវីញិ្ញា  ន ប្តភូតោ អន ័យ (សប្មា ់ការដឹ្ក
ជញ្ជូ ន) 

• គ្យក៏អាេចធវីសវនក មចដី្ បីកាំណត់ថ្នចតីតប ែេាំនិញណដ្ល នប្ កាសមានលកខណៈស ចហតុលលនិង ិន
ទា ចពក។ 

• ពិនិតយរថយនតដឹ្កជញ្ជូ ន និងសមាភ រៈចវេខ្ច ់។ 
• ការប្  ូលសាំណាកសប្មា ់ការចធវីចតសតចៅ នទីរពិចសាធន៍ (ចា ់ចោយបេដ្នយ)។ 
• ការពិនិតយចៅនឹងកណនែងណដ្ល រួ  ញ្ចូលការកាត់ណលែច ីជា ាំណណកៗ ចដី្ បីពិនិតយរកពងសតវលអតិ ដ្ងាូវ ឬចរាគ្

សញ្ញា  ាំតែ ញពីសតវលអិត ក៏ដូ្េជាវតតមានរ សល់សិតចៅខាងកនុងណលែច ី។ 

• ការប្  ូលឯកសាររូ ថត ឬវចីដ្អូអាំពីអតិសុខុ្ ប្ ណណដ្លអាេ ងាចប្ោោះថ្នន ក់ ឬ ញ្ញា ចលសងចេៀតណដ្ល ន
រកច ីញចៅកនុងចពលចធវីអធិការកិេច។ 

• ប្ សិនច ី ញ្ញា ប្តូវ នរកច ញី សាំណាកតាំណាងនឹងប្តូវ ញ្ជូ នោេ់ចោយណឡកចៅ នទីរពិចសាធន៍ចដី្ បី
វភិាគ្អាំពីសុវតថិភាព និងសុខ្ភាព និងចធវីេតាត ឡីស័ក និងការកាំណត់អតតសញ្ញាណកតាត េបប្ង។ 

 

• ការចធវីចតសតប្តូវ នកាំណត់ចោយប្ ព័នធកុាំពយេ័ូរសវយ័ប្ វតដិ ចហីយប្តូវចា ់ចោយបេដ្នយ។ 
• អនកនាំេូល ិនប្តូវ នជូនដ្ាំណឹងអាំពីថ្នចតីការចធវីចតសតលលតិលលរ សពួ់កចគ្ប្តូវ នចធវីចឡីងដ្រា ណាណតមាន

 ញ្ញា ប្តូវ នរកច ីញ។ 
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• ណលែច ីណដ្លធាែ ក់កនុងការចធវីអធិការកិេចចោយសារណតវតតមានបនភាន ក់ារ ងាចរាគ្ណដ្លមានចប្ោោះថ្នន ក់អាេប្តូវ ន
សាំលា ់ច ចរាគ្ចៅប្ ចេសេិនចប្កា ការប្តួតពិនិតយពី GACC ។ ប្ សិនច ីការសាំលា ់  ច ចរាគ្េេួល ន
ចជាគ្ជ័យ ណលែច ីអាេ ចញ្ចញពីកណនែងគ្យ និងយកចៅលក់។ ច ី ិនដូ្ចចាន ោះចេ េាំនិញនឹងប្តូវ ញ្ជូ នប្តឡ ់ចៅ
វញិ (ណដ្លអាេរួ ទាាំង ណងវរចោលចៅចៅប្ ចេសចលសង) ឬក៏ ាំតែ ញចចាល។ 

• ចៅតា កាំពង់ណលណដ្លមាន រមិាណការនាំេូលណលែច ីប្សស់ចប្េីន ការេាំនិញណលែច ីណដ្លប្តូវ នចគ្ចាត់េុកថ្ន
មានហានិភ័យភូតោ អន ័យឬ ញ្ញា សុខ្ភាពទា នឹងប្តូវ ន ចញ្ចញឱ្យចៅអនកេេួលេាំនិញចៅចពល ញ្ច ់
ការចធវីអធិការកិេចចៅនឹងកណនែង ចហីយចៅណតរង់ចាាំលេធលលបនការចធវីចតសត នទីរពិចសាធន៍ និងការចេញ
វញិ្ញា  ន ប្ត ញ្ញជ ក់េតាត ឡីស័ក និងអធិការកិេចការនាំេូលេាំនិញ។ 

• ណលែច ីណដ្លលទុកកនុងការដឹ្កជញ្ជូ នប្តូវណតមានប្ ភពចេញពីេមាា រណលែច ី កណនែងចវេខ្ច ់ និងកណនែងសាំលា ់សតវ
លអិតេបប្ងណដ្ល នេុោះ ញ្ជ ីប្តឹ ប្តូវជា ួយ GACC ។ 

• អនកនាំចេញ ិនប្តូវលាយេូលចៅកនុងកុងតឺន័រ/េូរដឹ្កជញ្ជូននូវណលែច ីណដ្ល ិន នេុោះ ញ្ជ ីកនុង ញ្ជចីវេខ្ច ់ និង
អាជាា  ័ណណនាំេូល(ដូ្េជាណលែច ីសប្មា ់លក់ចលសង និងណលែច ីចធវីសាំណាកចលសង)។ ការចធវីដូ្ចេនោះអាេនាំឱ្យមាន
ការ ិនេេួលយកេាំនិញទាាំង ូល។ 

•  រមិាណណដ្លនាំេូល ិនប្តូវចលីសពី រមិាណណដ្ល នេុោះ ញ្ជកីនុងអាជាា  ័ណណនាំេូលចឡីយ។ 

• កាត រច ីកាំណល់ណដ្លប្តូវ នចប្ ីកនុងការដឹ្កជញ្ជូ នប្តូវអនុវតតតា សតង់ោរអនតរជាតិសប្មា ់វធិានការណលនក          
ភូោ អន ័យចលខ្ ១៥ (ISPM-15) និងប្តូវ នោក់តែ កសមាគ ល់ោ៉ៃ ងប្តឹ ប្តូវ។ 

• ការដឹ្កជញ្ជូនណលែច ីចលីកដ្ាំ ូងចៅកាន់ប្ ចេសេិនពីប្ ចេស/តាំ ន់ ួយេាំនងជាប្តូវ នចធវីអធិការកិេចោ៉ៃ ង
តឹងរងឹជាងការដឹ្កជញ្ជូ នជា នត នទ  ់ ចហីយអាេេាំណាយចពលចប្េីនបថង ឬដ្ល់ ួយស ត ហ៍ ឬចប្េីនជាងចនោះ
ចដី្ បី ចញ្ចញ។ 

• ក មវធីិចធវីអធិការកិេច និងេតាត ឡីស័កសប្មា ់ការដឹ្កជញ្ជូ នណលែច ីអាេជោះឥេធិពលពីសាថ នភាពជាក់ណសតងចៅ
េមាា រណលែច ីរ សប់្ ចេសនាំចេញ ណដ្លរ ួមាន េិននន័យអាំពីការែែងសតវលអិតេបប្ងណដ្លប្  ូល នពីកាំណត់
ប្តាប្តួតពិនិតយ និងប្គ្ ់ប្គ្ងសតវលអិតចៅេមាា រណដ្ល នណេងចៅកនុងពិធីសារនាំចេញ។ 

• លេធលលបនការចធវីអធិការកិេច និងចតសតេតាត ឡីសក័ និង សុវតថិភាពេាំណីអាហារពីការោិលយ័គ្យតាំ ន់ប្តូវ ន
 ញ្ជូនចៅេីសាន ក់ការកណាត ល GACC កនុងេីប្កុងច ៉ៃកាាំង ចដី្ បីចប្ ីប្ ស់កនុងប្ ព័នធរាយការណ៍ពីការរកីរាលោល 
និងប្ ព័នធប្តួតពិនិតយហានិភ័យសុវតថិភាពេាំណីអាហារ។ ប្ ព័នធទាាំងចនោះប្តូវ នចប្ ីចដី្ បីជូនដ្ាំណឹងដ្លក់ មវធីិ
អធិការកិេច និងចតសតសប្មា ់ប្ ចភេណលែច ីជាក់លាក់ណា ួយណដ្លនាំេូលពីប្ ចេស/តាំ ន់ជាក់លាក់ ួយ។ 
ដូ្ចេនោះ ការចធវីអធិការកិេចកនែងចៅ ឬការធាែ ក់ចតសតសប្មា ់លលិតលលជាក់លាក់ ួយអាេជោះឥេធិពលដ្លអ់ប្តាបន
ការចធវីអធិការកិេច និងការចធវីចតសតនចពលអនគ្តសូ បណីតចៅកាំពង់ណលេូលេតចលសងចេៀត។ 
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5 ការណណនាំខ្ែោះៗសប្មា ់លលិតក ម និងេីលារច ៀនប ៉ៃលនិ13 

5.1 លលិតក មច ៀនប ៉ៃលនិ 

 
ធានការលលតិប្គ្ ់ប្ោន់៖  ួយកនុងេាំចណា ចោលការណ៍ប្គឹ្ោះបនការចប្តៀ ខ្ែួនសប្មា ់ការនាំចេញ គឺ្ការដឹ្ងថ្ន      
ស តថភាពរ ស់ប្កុ ហ៊ាុនកនុងការនាំចេញគឺ្ណលអកចៅចលភីាពអាេរក នបនលលតិលលរ សខ់្ែួន។ ប្ សិនច ីប្កុ ហ៊ាុន ិន
មានេិននលលខ្ពស់ជាងតាំរូវការរ សអ់នកេិញកនុងប្សុកចេចនោះ វាប្ ណហលជា ិនណ នជាការគិ្តគូ្រដ៏្ប្តឹ ប្តូវកនុងការណសវងរក
ការ ញ្ញជ េិញពី រចេសចនោះចេ។ 
 

េាំនួនបនការ ញ្ញជ េិញជាក់លាក់៖ ជាការចាាំ េ់ណាសក់នុងការយលដឹ់្ងថ្នកនុងករណីភាគ្ចប្េីន អនកេិញជនជាតិេិនមាន
 រមិាណ ញ្ញជ េិញេាស់លាសណ់ដ្លពួកចគ្ប្តូវ ាំចពញ។ ពួកចគ្ក៏េាំនងជាមានតប្ ូវការតា រដូ្វកាលណដ្លអាេខុ្សោន ពីរ
ដូ្វកាលលលិតក មចៅកនុងប្ ចេសក ពុជា េចុ បនន។  ុនចពលចា ់ចលតី ចធវីអាជីវក មជា ួយអនកេិញ ជាការចាាំ េ់ណាស់
ណដ្លប្កុ ហ៊ាុនប្តូវកាំណត់នូវតប្ ូវការ ញ្ញជ េិញអ ប រមា និងអតិ រមាក៏ដូ្េជាចពលចវលាបនការ ញ្ញជ េិញ។ ចដី្ បីរកា
 ននូវេាំនក់េាំនងចជាគ្ជ័យយូរអណងវងជា ួយអតិថិជនេិន ប្កុ ហ៊ាុនប្តូវណតអាេ ាំចពញ នតា ការ ញ្ញជ េិញ។  វធីិ    
សាស្តសតលលិតក មណលែច ៀនក៏អាេណប្ ប្ ួលលងណដ្រតា តប្ ូវការរ សប់្ ចេសេិនណដ្លជាប្ ចេសនាំេូល។ េាំណុេទាាំង
ចនោះចាាំ េ់ប្តូវប្តួតពិនិតយ និងចលទៀងតទ ត់ចោយយកេិតតេុកោក់ជា ួយអនកេិញេិន។ 
 

 ញ្ជ ីចលទៀងតទ ត់សប្មា ់ការលលតិក មច ៀនប ៉ៃលនិ៖ 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ចតីប្កុ ហ៊ាុនអាេលលិតេិននលលចប្េីនប្គ្ ់ប្ោន់សប្មា ់ ចប្ ីដ្ល់េីលារចោលចៅចៅេិន នចេ?  
 ចតីប្កុ ហ៊ាុនមានែនទៈកនុងការតែ ស់ តូរវធីិសាស្តសតលលិតក មប្ស តា តប្ ូវការសនតិសខុ្ជីវសាស្តសតបនេីលារេិន

ណដ្រឬចេ? 
 ចតីលលិតលលច ៀនប ៉ៃលិន ាំចពញតា  េ ញ្ាតតិ និងសតង់ោរសុវតថិភាពរ ស់រោឋ ភិ លសប្មា ់េីលារចៅ

ប្ ចេសេិនណដ្រឬចេ?   
 ចតីប្កុ ហ៊ាុនអាេ ចងាីនលលិតក មចដី្ បីចែែីយត ចៅនឹងតប្ ូវការ នណដ្រឬចេ? ច ីដូ្ចេនោះ ចតីប្កុ ហ៊ាុនមាន

 ុគ្គលិកណដ្ល នេេួលការ ណតុ ោះ ណាត លប្គ្ ់ប្ោន់ចដី្ បីចធវីការ ចងាីនលលតិក មណដ្រឬចេ?     
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5.2 ការចតត តចលីគ្ុណភាព14 

 
ជាការយល់ប្ស េូចៅរ សអ់នកជាំនញទាាំងឡាយណដ្លចធវីការកនុងវសិ័យនាំចេញចនោះ គុ្ណភាពលលិតលលគឺ្ជាកតាត
សាំខាន់ ាំលុតណត ួយកនុងការកាំណត់ភាពចជាគ្ជ័យសប្មា ់ការលក់ណលែច ីប្សស់ចៅប្ ចេសេិន។ ការកាំណត់ភាពរាាំងសទោះ
កនុងការលលិតលលិតលលណដ្លមានគុ្ណភាព គួ្រណតសថិតកនុងេាំចណា េាំនុេអាេិភាពេ បងៗរ សអ់នកោាំណលែច ី និងអនក
នាំចេញណដ្លេង់មានវតតមានចៅកនុងេីលារប្ ចេសេិន។  ណនថ ចលីការ ចងាីន ចេចកចេសោាំដុ្ោះ ការប្  ូលលលនិងការ
ប្គ្ ់ប្គ្ងដី្ ការធាន ននូវការប្គ្ ់ប្គ្ងចប្កាយប្  ូលលលនិងចសវាក មដឹ្កជញ្ចូ នស ប្ស ក៏ជាលកខខ្ណឌ កាំណត់        
ដ៍្សាំខាន់ណដ្លចធវីឲ្យណលែច ីចៅដ្ល់េីលារលក់ដុ្ាំ និងអនកចប្ ីប្ ស់ចៅប្ ចេសេិន។ ចលីសពីចនោះចេៀត អនកោាំដុ្ោះ និងអនក
នាំចេញគួ្រណតចតត តចលីការណសវងយលអ់ាំពីេាំណង់េាំណូលេិតតរ សេិ់នេាំចពាោះេាំហាំណលែច ី រសជាតិ ពណ៌ និងរូ រាង ចហីយ
ពិចារណាចលីការអភិវឌ្ឍន៍លលតិលលណដ្លប្តូវនឹងតប្ ូវការរ ស់ពួកចគ្។ 
 

5.3 ការប្សាវប្ជាវេីលារ 
 
េីលារអនកចប្ ីប្ ស់ចៅប្ ចេសេិនមានសកាត នុពល និងវវិឌ្ឍោ៉ៃ ងឆ្ ់រហស័។ អនកលគត់លគង់ណលែច ីប្សស់គួ្រណតពិចារណា
ចធវីការប្សាវប្ជាវអាំពីេីលារចោយខ្ែួនឯងចដី្ បីយលក់ាន់ណតេាសអ់ាំពីសាថ នភាពេីលារ និងចដី្ បី ចងាីតយុេធសាស្តសតណលអកចលី
ភសតុតាងសប្មា ់លលិតលលណា ួយរ សពួ់កចគ្។ ការប្សាវប្ជាវណ  ចនោះគួ្រណតរួ  ញ្ចូលការវភិាគ្ោ៉ៃ ងល អិតចលបី្ កួត
ប្ ណជងលលិតលល និនន ការតប ែនិងលតល់ជូននូវអនុសាសន៍ណដ្លអាេអនុវតត ន។ ចគ្គួ្រណតគិ្តគូ្រលងណដ្រនូវការណប្ ប្ ួល
ខាែ ាំងបនេីលារកនុងតាំ ន់រ ស់ប្ ចេសេិន និងការណប្ ប្ ួលេាំណង់េាំណូលេិតត និងេមាែ  ់បនការ រចិភាគ្រ ស់ពួកចគ្។ ចៅ
កនុង រោិកាសប្ ក ចោយភាព ត់ណ នដូ្េប្ ចេសេិន   ព័ត៌មានេីលារទាាំងអស់ខាងចលីមានអាយុកាលខ្ែី(ចោយសារ
ភាពណប្ ប្ ួលឥត  ់ រ) ចហតុដូ្ចេនោះចគ្គួ្រណតរួ  ញ្ចូលយុេធសាស្តសតចលសងចេៀតចដី្ បីរកា េចុ បននភាពជា ួយនិននការ
េីលារចនោះ។ រ យការណ៍ដ៏្មានប្ ចោជន៍ ួយប្តូវ នច ោះពុ ពចៅកនុង ”ចសៀវចៅណណនាំសប្មា ់អនកនាំចេញណលែច ី
តាំ ន់ប្តពិូកប្សសច់ៅកាន់ប្ ចេសេិន” 15។ រ យការណ៍ចនោះ ាា ញពីពាណិជជក មរវាងេិន និងប្ ចេសសមាជិក          
អាសា៊ា នេាំនួន ៣ រួ មាន៖ ក ពុជា ឡាវ និងចវៀតណា សប្មា ់ណលែច ីដូ្េខាងចប្កា ៖ សាវ យ ចេក ឪឡឹក ច ៀនប ៉ៃលនិ 
ច ៀន ណលែប្សកានគ្ េុចរន និងណលែខ្នុរ។   
 

5.4 ភាពជាបដ្គ្ូកនុងប្សកុ  
 
អនកនាំចេញណលែច ីប្សស់មានគុ្ណភាពខ្ពស ់ ប្តូវចតត តការយកេិតតេុកោក់ខាែ ាំងចលកីារចប្ជីសចរសីបដ្គូ្នាំេូល និង
លសពវលាយណដ្លអាេជួយពួកចគ្ឱ្យសចប្ េសកាត នុពលរ ស់ពួកចគ្ចៅកនុងប្ ចេសេិន។ ការរកាគុ្ណភាពលលិតលលពី

 

14 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 
15 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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អនកោាំរហូតដ្ល់អនកចប្ ីប្ ស់ គឺ្ជាការខិ្តខ្ាំរួ ោន ណដ្លទា ទារឲ្យមានការប្គ្ ់ប្គ្ងប្ ក ចោយការយកេិតតេុកោក់ចលី
ការប្គ្ ់ប្គ្ងណខ្សប្េវា៉ៃ ក់លគត់លគង់ទាាំង ូល។ ការធាននូវលលិតលលណដ្លមានគុ្ណភាពខ្ពសគួ់្រណតប្តូវេេួល ននូវការយក
េិតតេុកោក់ខាងណលនកលសពវលាយទាាំងចៅតា  ណាត ញអីុនធឺណិត និងលាំហរព័ត៌មានចលសងចេៀត ចហីយវាក៏ទា ទាបដ្គូ្
ណដ្លមាន ណាត ញកនុងប្សុករងឹមាាំលងណដ្រ។ អនកោាំដុ្ោះ និងអនកនាំចេញណលែច ីប្សស់មានគុ្ណភាពខ្ពស់គួ្រណតសវោះណសវងរក
ឱ្កាសចដី្ បីជួ  និង ចងាីតេាំនក់េាំនងចៅកនុងប្ ចេសេិន ( ិនប្តឹ ណតអនកនាំេូល ៉ៃុចណាណ ោះចេ  ៉ៃុណនតជា ួយអនកប្គ្ ់ប្គ្ង
ការ ញ្ញជ េិញរ ស់ប្កុ ហ៊ាុនលក់រាយធាំៗ ក៏ដូ្េជាចគ្ហេាំព័រពាណិជជក មតា អីុនធឺចណតលងណដ្រ)។ 
 

5.5 ការចធវីេីលារ និងការកសាងមា៉ៃ កយីចហា 
 
ចៅកនុងេីលារណលែច ីណដ្លមានការប្ កួតប្ ណជងខ្ពសរ់ សប់្ ចេសេិន ការកសាងមា៉ៃ កយីចហា នកាែ យជាវធីិសាស្តសត      
ដ៏្សាំខាន់សប្មា ់អនកលគត់លគង់ចដី្ បីណញកលលតិលលរ សពួ់កចគ្(ឲ្យខុ្សពីបដ្គូ្រប្ កួតប្ ណជង) េេួល នតប ែខ្ពស់ និង
េេួល ន រមិាណលក់កាន់ណតចប្េីន។ ការចធវីេីលារមា៉ៃ កយីចហាណលែច ីណដ្លមានប្ សេិធិភាពតប្ ូវឱ្យចធវីការចោយតទល់
ជា ួយបដ្គូ្លក់រាយេិនក៏ដូ្េជាការចធវីយុេធនការេាំនក់េាំនងសាធារណៈចៅកនុងប្ ព័នធលសពវលាយរ ស់ប្ ចេសេិន និង
ចៅចលី ណាត ញលសពវលាយសងគ ។  ណនថ ចលីមា៉ៃ កយីចហាសប្មា ់ប្កុ ហ៊ានុណលែច ីនិងលលតិលលណា ួយ (ដូ្េណដ្ល
 ន ាា ញចោយ ការលសពវលាយណលែច ីណដ្លដឹ្កនាំចោយរោឋ ភិ លចៅចលចីវេិកា ណាត ញចអឡិេប្តូនិេឈាន ុខ្ចគ្ 
និង ណាត ញលក់រាយធាំៗ) ការចធវកីសាងមា៉ៃ កយីចហាប្ ចាាំប្ ចេសនិងឧសាហក មក៏េេួល នចជាគ្ជ័យខ្ពស់លងណដ្រ
ចៅកនុងប្ ចេសេិន។ 
 

5.6 ការចធវីេីលារ  
 
សាគ ល់អាំពីេីលាររ ស់អនក៖ ការទាក់ទាញេាំណា ់អារ មណ៍ចលកីដ្ាំ ូងរ សអ់នកេិញណលែច ីប្សសណ់ដ្លមានសកាត នុពលគឺ្
សាំខាន់ណាស់ចដី្ បីឲ្យការនាំចេញណដ្លេេួល នចជាគ្ជ័យ។ ជាសាំខាន់គឺ្ប្តូវមានេាំនុកេិតត ការចែែីយត លអ ភាព
រួសរាយរាក់ទាក់ និងវជិាជ ជីវៈ។ ចដី្ បីឲ្យមានការទាក់ទាញេាំណា ់អារ មណ៍លអ ជាសាំខាន់ចយីងប្តូវយលដឹ់្ងអាំពីកតាត       
វ បធ ៌ននណដ្លអាេជោះឥេធិពលដ្លស់ តថភាពរ សប់្កុ ហ៊ាុនកនុងការនាំចេញចៅកាន់េីលារចៅប្ ចេសេិន។ 
 
សមាភ រៈលសពវលាយ៖ ចគ្ហេាំព័រ និងខិ្តត ័ណណលសពវលាយលអ គឺ្ជា ចធា យដ៏្មានប្ សេិធិភាពកនុងេាំនក់េាំនងជា ួយអនក
េិញ ណនែអនតរជាតិ។ ចគ្ហេាំព័ររ ស់ប្កុ ហ៊ាុនគួ្រណតរេនឲ្យ នសាអ ត និងាយប្សួលចប្ ីប្ ស់ ចហីយមានមាតិកាថមីៗ ជា
និេច។ ចគ្ហេាំព័រគួ្រមានភាសាអង់ចគ្ែស េិន និងណខ្មរ។ កាតអាជីវក ម(business card)ក៏លតល់ភាពាយប្សលួសប្មា ់
ប្កុ ហ៊ាុនកនុងការ ចងាីតេាំនក់េាំនងជា ួយអនកេិញ ណនែណដ្លអនកជួ ចោយតទល់។ 
 

ការ កណប្ ៖ អនកេិញណលែច ៀនជនជាតិេិននឹង ិនអាេនិោយ ឫអានភាសាណខ្មរ ឫអង់ចគ្ែស នចេ។ ប្កុ ហ៊ាុនគួ្រគិ្តគូ្
អាំពីការ កណប្ ចលរីាលស់មាភ រៈេាំនក់េាំនងទាាំងអស់ចៅជាភាសាអង់ចគ្ែស និងេិន និងជួលចសវាក មអនក កណប្ សប្មា ់
ការប្ ជុាំ។ 
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េសសនកិេចចៅកាន់ប្ ចេសេិន (េសសនកិេចេីលារ)៖ អនកនាំចេញណលែច ីប្សសក់ ពុជាគួ្រណតចៅចលងប្ ចេសេិនចដី្ បី
ណសវងយល់ឲ្យកាន់ណតេាស់អាំពីេីលារចោលចៅរ សពួ់កចគ្ និង ណាត ញណេកចាយណដ្លលលិតលលរ សពួ់កចគ្ណេកចាយ
ចៅ។ ការចធវីេសសនកិេចចៅកាន់ប្ ចេសេិនក៏ចាាំ េ់សប្មា ់ ចងាីតេាំនក់េាំនងជា ួយបដ្គូ្នាំេូល និងលសពវលាយណដ្ល
មានសកាត នុពលលងណដ្រ។ ការេូលរួ ពិព័រណ៍ពាណិជជក មណលែច ីប្សស់ សននិសីេ ឬេូលរួ ច សកក មពាណិជជក ម គឺ្     
ជា ចធា យចលឿន និងាយប្សួល ាំលុតចដី្ បីចា ់ចលតី ភាជ  ់េាំនក់េាំនងជា ួយបដ្គូ្ណដ្លមានសកាត នុពលចៅចពល
ណដ្លការសិកាអាំពីេីលារចោយតទ លជ់ា ួយការណណនាំពីអនកជាំនញ។ ការជួ ោន ចោយតទ ល់ក៏ជាណលនក ួយដ៏្សាំខាន់បន
វ បធ ៌ជាំនួញរ ស់េិនណដ្លមានតប ែ ិនគួ្រប្តូវច ីលប្សាលចោយអនកណដ្លេង់េូលចៅកាន់េីលារេិនណដ្រ។   
 

 ញ្ជ ីចលទៀងតទ ត់សប្មា ់ការចធវីេីលារណលែច ៀនប ៉ៃលនិ៖ 
 

 

5.7 ការប្គ្ ់ប្គ្ងហានិភ័យ 
 
ការយល់ដឹ្ង និងការប្គ្ ់ប្គ្ងហានិភ័យប្ ក ចោយភាពចជាគ្ជ័យទាក់េងនឹងការនាំចេញ ណនែរ សអ់នកប្តូវណតជា
េាំណុេសាំខាន់បនយុេធសាស្តសតនាំចេញរ សអ់នក។ ហានិភ័យណដ្លប្តូវយល់ដឹ្ងចៅចពលនាំចេញរួ មាន៖ 
   

 

 ចតីប្កុ ហ៊ាុនមានសមាភ រៈលសពវលាយស ប្ស សប្មា ់អតិថិជនចៅចប្តប្ ចេសដូ្េជាចគ្ហេាំព័រនិងខិ្តត ័ណណ
លសពវលាយណដ្រឬចេ?   

 ចតីប្កុ ហ៊ាុន នពិចារណាពីការ កណប្ ឯកសារលសពវលាយជាភាសាអង់ចគ្ែស និងភាសាេិនណដ្លពាក់ព័នធនឹង
ចោលចៅេីលារេិនណដ្រឬចេ? 

 ចតីប្កុ ហ៊ាុនមានែនទៈកនុងការចធវីដ្ាំចណីរណ  ពាណិជជក មចៅកាន់េីលារចោលចៅចដី្ បលីសពវលាយ និងចធវី      
េីលារណលែច ៀន ក៏ដូ្េជាចធវីការេរចាពាណិជជក មណដ្រឬចេ? 

 

• ហានិភ័យលែូវេា ់៖ េិសចៅបនការនាំចេញសថតិចៅចប្កា េា ់ណដ្លខុ្សពីេា ់ក ពុជា។ ប្កុ ហ៊ាុនប្តូវណត
េេួលខុ្សប្តូវចោយខ្ែួនឯងពីេា ់រ ស់ប្ ចេសេិន (េា ់ជាតិ និងតាំ ន់) សប្មា ់នាំចេញណលែចេក។   

• ការសូក ៉ៃ ន់ អាំចពីពុករលួយ និងហានិភ័យបនអាំចពីពុករលយួ៖ ការសកូ ៉ៃ ន់ និងអាំចពីពុករលួយ គឺ្ជាអាំចពីខុ្ស
េា ់ចៅកនុងប្ ចេសេិន។ េូលរួ កនុងសក មភាពណា ួយបនសក មភាពទាាំងចនោះគឺ្អាំចពីខុ្សេា ់។ 

• ហានិភ័យបនអនុចលា ភាពេតាត ឡីសក័៖ ណសវងយលពី់លកខខ្ណឌ តប្ ូវេតាត ឡីសក័ណដ្លប្ ចេសេិនតប្ ូវឲ្យ    
មាន។   

• ហានិភ័យអប្តា តូរប្ ក់៖ហានិភ័យអប្តា តូរប្ ក់អាេចកីតចឡងីចោយសារណតការណប្ ប្ ួលបនតប ែរ ិូយ ័ណណ។ 

• ហានិភ័យបនការ ិន ង់ប្ ក់៖ ហានិភ័យដ៏្ធងន់ធងរ ួយសប្មា ់អនកនាំចេញទាាំងឡាយគឺ្ចៅណតជា ិនេេួល
 ននូវការេូទាត់េាំនិញ។   
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6  ញ្ជ ីពិព័រណ៍ពាណិជជក មពាក់ព័នធចៅកនុងប្ ចេសេិន 
 

ក មវធីិ ២០២០ េីកណនែង 

ពិព័រណ៍ពាណិជជក ម ណនែ និងណលែច ីអនតរជាតិេិន 
en.chinafvf.com  

លតល់ឲ្យចពលចប្កាយ ប្កុងច ៉ៃកាាំង 

ពិព័រណ៍ពាណិជជក មនាំេូលអនតរជាតិេិន (CIIE) 
www.ciie.org/zbh/en 

លតល់ឲ្យចពលចប្កាយ ប្កុងចសៀងបហ 

ពិព័រណ៍ Asia Fruit Logistica 
www.asiafruitlogistica.com 

ណខ្កញ្ញា  ១៦-១៨ ប្ ចេសសិងា ូរ ី

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

ណខ្វេិេិកា ១០-១២ ប្កុងចសៀងបហ 

ពិព័រណ៍ Asia Fresh 
www.asiafreshexpo.com 

ណខ្វេិេិកា ២៧-២៨ ប្កុងចសៀងបហ 
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7 ឧ ស ព័នធ 
កាំណត់សាំោល់៖ ចប្កា ចហតុលលណដ្លចពលចនោះចៅចពល ិនទាន់មានពិធីសារភូតោ អន ័យសប្មា ់ការ
នាំចេញច ៀនប ៉ៃលិនពីប្ ចេសក ពុជាចៅកាន់ប្ ចេសេិនជាំហាន នត នទ  ់ខាងចប្កា ចនោះប្ោន់ណតជាជាំហាន
ពប្ាងណត ៉ៃុចណាណ ោះ។ ចៅចពលណដ្លពិធីសារភូតោ អន ័យប្តូវ នេុោះហតថចលខា ជាំហានទាាំងចនោះនឹងប្តូវណក
សប្ ួលចឡីងវញិ។ 

ឧ ស ព័នធេី ១៖ ជាំហាន /ដ្ាំចណីរការបនការោក់ពាកយសុាំវញិ្ញា  ន ប្តភូតោ អន ័យ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ចា ់ចលតី  

េេួលពាកយចសនីសុាំចដី្ បីវាយតប ែ
លលិតលលពីនាំចេញ/ពាណិជជករ 

ពិនិតយតប្ ូវការភូតោ អន ័យ
សប្មា ់នាំចេញ និងពិនិតយសាំចណីរ

និងឯកសារពាក់ព័នធ 

ចតីឯកសារណដ្លេេួល ន
 ាំចពញ នតា តប្ ូវការ
សប្មា ់នាំចេញឬចេ? 

ការពិនិតយេាំនិញ 

លតល់ចោ ល់ចៅឲ្យអនកនាំចេញឲ្យចៅ
រកឯកសារតប្ ូវ ឬចាត់វធិានការណ៍
ចាាំ េ់ចលសងចេៀត ឬជូនដ្ាំណឹងអាំពីការរ

នាំចេញប្តូវ នហា ឃាត់ 

ចតីេាំនិញអនុចលា តា ការកាំណត់ឬចេ? ចតីអាេចាត់វធិានការណ៍កាត់
 នថយហានិភ័យណដ្រឬចេ? 

ចាត់វធិានការណ៍កាត់
 នថយហានិភ័យ និង
ចធវីការប្តួតពិនិតយ តង

ចេៀត 

ចេញវញិ្ញា  ន ប្តភូតោ អន ័យ 

 

 ដិ្ចសធការចេញនូវ
វញិ្ញា  ន ប្តភូតោ អន
 ័យ និងជូនដ្ាំណឹងដ្ល់
អនកនាំចេញ/ពាណិជជករ 

 

វញិ្ញា  ន ប្តភូត
ោ អន ័យ 

ប្ ព័នធេិននន័យ 

NPPO 

អនកប្តួតពិនិតយ 

អនកប្តួតពិនិតយ 

អនកប្តួតពិនិតយ 

 ញ្ច ់ 

 ញ្ច ់ 

អាេ 

 ាំចពញ ន 

ចេ 

ចេ 

ចេ 

ជាំហានេី ១ 

ជាំហានេី ២ 

ជាំហានេី ៤ 

ជាំហានេី ៣ 
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ឧ ស ព័នធេី ២៖ ការប្ កាសពនធគ្យ (ក ពុជា) 

 េ ញ្ាតតិចោង 
• ប្ កាសចលខ្ ១៤៤៧ សហវ.ប្ ក េុោះបថងេី ២៦ ណខ្ធនូ ឆ្ន ាំ ២០០៧ ប្កសួងចសដ្ឋកិេច និងហិរញ្ាវតថសុតពីី             

 េ បញ្ាតតិ និងនីតិវធីិសតីពីការប្ កាសពនធគ្យ។ 
• ចសេកតីណណនាំចលខ្ ១៣០៨ អ.ន.គ្.រ េុោះបថងេី ២៤ ណខ្វេិេិកា ឆ្ន ាំ ២០០៩ សតីពីនីតិវធីិ និងការេេួល

ខុ្សប្តូវល អិតកនុងការអនុវតត ុខ្ារប្ កាសពនធគ្យ (ឯកសាររដ្ឋ លគ្យណត ួយគ្ត់-SAD) តា រ
យៈវធីិសាស្តសត       ចអឡិេប្តូនិក។ 

 
និតិវធីិបកការប្ កាសពនធគ្យកនុងប្ ព័នធ ASYCUDA 
ការោក់លិខិ្តប្ កាសពនធគ្យតា ចអឡិេប្តូនិេ (ឯកសាររដ្ឋ លគ្យណត ួយគ្ត់-SAD) តា រយៈប្ ព័នធ
ដ្ាំចណីរការពនធគ្យសវ័យប្ វតតិថម ីចៅថ្នប្ ព័នធសវយ័ប្ វតតិក មចលេិីននន័យគ្យ (ASYCUDA) អនុវតតតា ដ្ាំចណីរ
ការតា ដ្ាប្កា  ASYCUDA ខាងចប្កា ។ 
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នីតិវធីិេូចៅណដ្លប្តូវអនុវតតចោយអនកនាំេូល អនកនាំចេញ និងអនកតាំណាងរ ស់ពួកចគ្សប្មា ់ការោក់ការ
ប្ កាសពនធគ្យតា ចអឡិេប្តូនិេប្តូវ នពិពណ៌នដូ្េខាងចប្កា ៖ 
 
 

១. ការចរៀ េាំ និងច ោះពុ ពឯកសារប្ កាសពនធគ្យ 

ចជីងសារគ្យ ឬអនកចរៀ េាំពនធគ្យ ញ្ចូលព័ត៌មានរ ស់លខិិ្តប្ កាស SAD ចោយតទ ល់ចៅកនុងប្ ព័នធ 
ASYCUD។         កុាំពយួេ័រនឹងប្តួតពិនិតយ និងចលទៀងតទ ត់ការប្ កាសពនធគ្យចោយមានឯកសារចោងចៅកនងុ
ប្ ព័នធ ចហីយចធវីការពិនិតយ ួយ   េាំនួន។ ប្ ព័នធចនោះនឹងអនុញ្ញា តឱ្យេុោះ ញ្ជ ីការប្ កាសពនធគ្យចពលណដ្ល
ព័ត៌មានប្តូវ ន ាំចពញ និងមានសុពលភាព។ ការប្ កាសអាំពីពនធគ្យណដ្ល នេុោះ ញ្ជ ីអាេប្តូវ នល ុ
ចចាលចោយមានការអនុញ្ញា តពី GDCE ។ មានណតការប្ កាសពនធគ្យណដ្ល នេុោះ ញ្ជ ី ៉ៃុចណាណ ោះណដ្លប្តូវ ន
ចាត់េុកថ្នជាឯកសារប្ស េា ់។ 
 
 នទ  ់ពីការេុោះ ញ្ជ ី ចជីងសារគ្យ ឬអនកប្ កាសពនធប្តូវច ោះពុ ព និងេុោះហតថចលខាចលលីិខិ្តប្ កាសSAD េាំនួន 
២េា ់ណដ្លភាជ  ់ជា ួយឯកសារចាាំ េ់ទាាំងអស ់ចហីយប្ គ្លច់ៅឲ្យ ស្តនតីគ្យណដ្លេេួល នទុក។ 

 
ប្ ព័នធចនោះនឹងជូនដ្ាំណឹងចោយសវ័យប្ វតតិដ្លច់ជីងសារគ្យ ឬអនកប្ កាសពនធគ្យអាំពីសាថ នភាពបនដ្ាំចណីរការ
ប្ កាសពនធគ្យ។ 

 
២ .ការោក់ឯកសារប្ កាសពនធគ្យ 

 ស្តនតីគ្យេេួល នទុកណលនកប្តួតពិនិតយតទ ល់នឹងពិនិតយច ីលឯកសារថតេ ែងលខិិ្តប្ កាស SAD ណដ្ល នេុោះ
 ញ្ជ ី និងឯកសារភាជ  ់ជា ួយព័ត៌មានចៅកនុងប្ ព័នធចដី្ បីធានថ្នលខិិ្តប្ កាស SAD ប្តូវ ន ាំចពញោ៉ៃ ងប្តឹ 
ប្តូវេាស់លាស់ និងអាេអាន ន និងេុោះហតថចលខាចោយចជីងសារគ្យ ឬអនកប្ កាសពនធ ចហីយឯកសារ
ចាាំ េ់ទាាំងអស់ប្តូវភាជ  ់ជា ួយសាំចៅចដី្ លិខិ្តប្ កាស SAD ណដ្ល នេុោះ ញ្ជ។ី 
 
 ស្តនតីគ្យអាេ ិនេេួលលិខិ្តប្ កាស SAD ណា ួយណដ្ល ិន ន ាំចពញតា តប្ ូវការខាងចល។ី 

 
៣. ជួរសប្មា ់ដ្ាំចណីរការវនិិេេ័យលខិិ្តប្ កាស SAD៖ 

ចៅចពលណដ្លលិខិ្តប្ កាស SAD ប្តូវ នប្តួតពិនិតយប្តឹ ប្តូវ និងរួេរាល់ចហីយ  ស្តនតីគ្យនឹងវាយតប ែលិខិ្ត
ប្ កាស SAD ចោយចប្ ីប្ ព័នធណដ្លចរៀ េាំជាចប្សេ។ ចោយចប្ ីលកខណៈវនិិេេ័យប្គ្ ់ប្គ្ងហានិភ័យ ប្ ព័នធចនោះ
នឹងកាំណត់ជួរដ្ាំចណីរការវនិិេេ័យសប្មា ់ការប្ កាសពនធដូ្េខាងចប្កា ៖ 
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ជួរពណ៌ប្កហ ៖ លិខិ្តប្ កាសSAD ប្តូវណតពិនិតយពិេ័យ (ពិនិតយឯកសារោ៉ៃ ងលាំអិត)។ េាំនិញប្តូវែែងកាត់ការ
ចធវីអធិការកិេច ុនចពល ញ្ជូនលិខិ្តប្ កាស SAD ចៅជួរពណ៌ប តង និងវាយតប ែចោយគ្យ។ 
 
ជួរពណ៌ចលឿង៖ លិខិ្តប្ កាស SAD ប្តូវណតពិនិតយពិេ័យ (ពិនិតយឯកសារោ៉ៃ ងលាំអិត)  ុនចពល ញ្ជូនចៅជួរ
ពណ៌ប តង និងវាយតប ែចោយគ្យ។ 
 
ជួរពណ៌ប តង៖ លិខិ្តប្ កាសSAD ប្តូវ នវាយតប ែចោយសវ័យប្ វតតិចហីយឯកសារេូទាត់ប្តូវ នអនុ ័ត។ 
ឯកសារប្ កាស SAD អាេជាក មវតថុបនការចធវីសវនក មចប្កាយការេូទាត់ (post-clearance audit)។ 
 
ជួរពណ៌ចខ្ៀវ៖ លិខិ្តប្ កាស SAD កនុងជួចនោះ ប្តូវ នអនុវតតដូ្េោន ចៅនឹងជួរប តងណដ្រ ណតមាន ញ្ញា ជាក់លាក់
 ួយេាំនួន ណដ្លជាក មវតថុបនការចធវីសវនក មចប្កាយការេូទាត់។ 
 
ប្ សិនច ីការប្ កាសពនធគ្យសថតិចៅចប្កា ជួរពណ៌ប្កហ  និងចលឿង  ស្តនតីគ្យប្តូវចលទៀងតទ ត់លកខខ្ណឌ  
(េាំណុេខ្វោះខាត)ណដ្លនាំឱ្យឯកសារប្ កាសប្តូវ នោក់ចៅកនុងជួរទាាំងពីរចនោះ។ ប្ ព័នធចនោះនឹង ាា ញនូវតប្ ូវ
ការពិចសសដូ្េជា អាជាា  ័ណណនាំេូល ការយកសាំណាក និងប្ វតតិបនការរត់ពនធជាចដី្ ។ 
 
៤. កណនែងសួរសាំនួរ 

ប្ សិនច ីមានកាំហុស ួយេាំនួនចៅកនុងការ ញ្ចូលេិននន័យ ឬភាព ិនប្ ប្កតីណា ួយប្តូវ នរកច ញីកនងុកាំ
ឡុងចពលពិនិតយលិខិ្តប្ កាសSADចោយរូ សាស្តសតចនោះ ឯកសានឹងប្តូវ ញ្ជូ នចៅកណនែងសាកសួររ សគ់្យ 
(Customs Query Desk)។ ចជីងសារគ្យ ឬអនកប្ កាសពនធគ្យនឹងប្តូវ នជូនដ្ាំណឹងអាំពីសាថ នភាពលខិិ្ត
ប្ កាស SAD រ ស់ខ្ែួនណដ្លប្តូវ នតែ ស ់តូរចៅកាន់កណនែងសាកសរួ  និង ូលចហតុបនការសួរសាំនួរ។ 
 
ចៅចពលេេួល នការជូនដ្ាំណឹង ចជីងសារគ្យ/អនកប្ កាសប្តូវេូលចៅកាន់កណនែងសរួសាំនួររ សគ់្យ។ 
ប្ សិនច ីមានការណកសប្ ួលលខិិ្តប្ កាសSADណា ួយប្តូវ នចសនចីឡីង  ស្តនតីគ្យេេួល នទុកកណនែងសួរសាំនួ
រនឹងពិភាកាជា ួយចជីងសារគ្យ/អនកប្ កាស។ ប្ សិនច ី ិនមានការប្ព ចប្ពៀងចេ  ស្តនតីគ្យនឹងចរៀ េាំរ យ
ការណ៍ ឬកាំណត់ប្តាចៅ GDCE ចដី្ បីចាត់ការ នត។ 
 
ចៅចពលណដ្លសក មភាពខាងចលបី្តូវ ន ាំចពញ ចហីយមានការប្ព ចប្ពៀងោន ចៅនឹងកណនែង  ស្តនតីគ្យនឹងេុោះ
ហតថចលខាចលលីិខិ្តប្ កាសSAD និងចធវី េចុ បននភាពចលអីធិការកិេចចោយណលអកចលលីេធលលបនការចធវីអធិការ
កិេច និងការប្ព ចប្ពៀងចៅកណនែងសួរសាំនួររ សគ់្យ ឬតា ចសេកតីសាំចរេរ ស់ GDCE ។  នទ  ់ កលិខិ្ត
ប្ កាស SAD នឹងប្តូវ ញ្ចូ នចៅ         ជួរប តង។ 
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៥. ការចសានកុងតឺន័រ 

ការចសានកុងតឺន័រប្តូវ នចធវីចឡងីចោយឯករាជយចលសងពីដ្ាំចណីរការប្ កាសលខិិ្ត SAD។ ប្ ព័នធសប្មា ់ដ្ាំចណីរ
ការចសានកុងតឺន័រមានចៅកនុងការោិលយ័ណសាន (Scanning Office ) ណដ្លអាេឱ្យ ស្តនតីេេួល នទុកចសានចធវកីារ
ចប្ ៀ ចធៀ េាំនិញណដ្ល នប្ កាសចៅចលលីខិិ្តប្ កាសSA ជា ួយនឹងេាំនិញណដ្លរកច ីញចៅចលីរ ូភាព /
ព័ត៌មានណដ្ល នចសាន។ 
 
ភាព ិនប្ ប្កតីណា ួយណដ្ល នរកច ញីគួ្រណតប្តូវ នកត់ប្តាេុកចៅកនុងេប្ ង់េា ់អធិការកិេច 
(Inspection Act Form) ចោយ ស្តនតីគ្យ។ 
៦ .ការជូនដ្ាំណឹងអាំពីការវាយតប ែ 
ចៅចពលលិខិ្តប្ កាស SAD ប្តូវ នវាយតប ែចោយ ASYCUDAរួេចហយី ប្ ព័នធចនោះនឹងជូនដ្ាំណឹងអាំពីេាំនួន
េឹកប្ ក់ប្តូវ ង់ពនធ និងបថែ នួលណដ្លប្តូវ ង់ចៅឲ្យចជីងសារគ្យ ឬអនកប្ កាសពនធគ្យ។ ចសេកតីជូនដ្ាំណឹង
អាំពីការវាយតប ែនឹងប្តូវចប្ ីប្ ស់ជាឯកសារចោងសប្មា ់ការ ង់ពនធអាករ ពនធ និងបថែ នួល។ 
 
៧. គ្ណចនយយ 
ពនធអាករ ពនធ និងបថែ នួលប្តូវ ង់ប្ស តា  េ បញ្ាតតិជាធរមាន។ ប្ សិនច ីការេូទាត់ប្តូវ នចធវីចឡីងតា រ
យៈធនោរជាតិបនក ពុជា ឬសាថ  ័នហិរញ្ាវតថុណដ្លមានការអនុញ្ញា ត វក័ិយ ័ប្តណដ្លចេញចោយសាថ  ័ន ទាាំងចនោះ
នឹងប្តូវ ញ្ជូ នចៅគ្យ ចហីយប្ ព័នធនឹងចេញវក័ិយ ័ប្តគ្យប្តឡ ់ កវញិ។ 
 
៨. ការ ចញ្ចញេាំនិញ 

 នទ  ់ពីការ ង់ពនធអាករ ពនធ និងបថែចសវា គ្យនឹងចេញលិខិ្តអនុញ្ញា ត ចញ្ចញេាំនិញណដ្លមានលាំអិតអាំពីេាំនួន
ពនធអាករ ពនធ និងកបប្ ននណដ្លទាក់េងនឹងការប្ កាស។ លិខិ្តចនោះប្តូវ នចប្ ីចដី្ ប ីចញ្ចញេាំនិញពីគ្យ។ 
 
៩ . ការចធវីសវនក មចប្កាយការេូទាត់ (PCA) 

លិខិ្តប្ កាសSADទាាំងឡាយណដ្លដ្ាំចណីរការចប្កា ជួរពណ៌ចខ្ៀវ និងប តងគឺ្ជាក មវតថុបនការចធវីសវនក ម
ចប្កាយ        ការេូទាត់។ 
អនកចប្ ីប្ សប់្ស េាសប់នលខិិ្តប្ កាស SAD 

• និតិ ុគ្គល ឬប្កុ ហ៊ាុនប្ស េា ់ណដ្លមានវញិ្ញា  ន ប្តអាករចលីតប ែ ណនថ  
• មាច ស់េាំនិញ ឬអនកតាំណាង 
• ចជីងសារគ្យេេួលសាគ ល់ចោយគ្យ 
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• និចោជិករ ស់ប្កុ ហ៊ាុនប្តូវ នអនុញ្ញា តចោយប្ស េា ់ 
ឯកសារចាាំ េ់សប្មា ់ការប្ កាសពនធគ្យ 
ឯកសារណដ្លប្តូវភាជ  ់ជា ួយលិខិ្តប្ កាសSAD៖ 

• វកិាយ ប្ត និង ញ្ជ ីចវេខ្ច ់ 

ប្ សិនច ីចាាំ េ់ 

• ឯកសារល អិតអាំពីការដឹ្កជញ្ជូ ន (ក ៉ៃ ល់ េាំនិញ....) 

• អាជាា  ័ណណ 
• លិខិ្តអនុញ្ញា ត 

• វញិ្ញា  ន ប្ត ញ្ញជ ក់ប្ ភពចដី្  

• វញិ្ញា  ន ប្តធានរា៉ៃ  ់រង និង 

• ឯកសារពាក់ព័នធចលសងចេៀត 

េាំនួលខុ្សប្តវូរ សច់ជីងសារគ្យ /អនកប្ កាសចៅកនុងការប្ កាសគ្យ 
ចជីងសារគ្យ/អនកប្ កាសគួ្រេេួលខុ្សប្តូវប្តូវអនុវតតដូ្េខាងចប្កា ៈ 

• អនកប្ កាសគួ្រ ញ្ចូលេិននន័យសតីពីការប្ កាសពនធគ្យរួ ទាាំងកាំណត់ប្តាវាយតប ែរហូតដ្លក់ារេុោះ
 ញ្ជ ី 

• ចៅចពល ញ្ច  ់ការ ញ្ចូលេិននន័យសតីពីការប្ កាសពនធគ្យ អនកប្ កាសនឹងប្តូវចលទៀងតទ ត់ ចហីយ នទ  ់
 កេុោះ ញ្ជ ីប្ កាសពនធគ្យប្ សិនច ីោម នកាំហសុ ឬ នទ  ់ពីណកកាំហុស។  នទ  ់ពីេុោះ ញ្ជ ី ប្ ព័នធ 
ASYCUDA នឹងលតល់ចលខ្េុោះ ញ្ជ ី និងកាល រចិេេេចោយសវ័យប្ វតតិ។ 

• អនកប្ កាសប្តូវច ោះពុ ពចសេកតីប្ កាសពនធគ្យ និងលិខិ្តកាំណត់តប ែគ្យេាំនួន ២ េា ់ (កនុងករណី
ចាាំ េ់)ចលីប្កោស A4 (កាំណត់េាំណាាំ៖ ចសេកតីប្ កាសពនធគ្យអាេច ោះពុ ព នទ  ់ពីេុោះ ញ្ជ ី)។ 

• ការប្ កាសពនធគ្យណដ្ល នភាជ  ់ជា ួយឯកសារចាាំ េ់ប្តូវោក់ជូន ស្តនតីគ្យេេួល នទុកប្តួតពិនិ
តយតទ ល់។ អនកប្ កាសប្តូវេុោះហតថចលខាចលកីារប្ កាសពនធគ្យចៅេាំចពាោះ ុខ្ ស្តនតីគ្យ។ 

• កនុងករណីណដ្ល ស្តនតីគ្យេេួល នទុកការប្តួតពិនិតយ ិនេេួលយកការប្ កាសរ សគ់្យ អនកប្ កាស
ប្តូវទាក់េង ស្តនតីចៅកណនែងសួរសាំនួររ សគ់្យ (Query desk)។ 

• ប្ សិនច ីមាន ស្តនតីេេួល នទុកប្តួតពិនិតយេាំនិញ អនកប្ កាសប្តូវយកេា ់េ ែងលខិិ្តប្ កាសពនធ
គ្យចៅ ាា ញ ស្តនតីគ្យណដ្លេេួល នទុកប្តួតពិនិតយ ចដី្ បី ចញ្ចញេាំនិញណដ្លចៅកនុងការប្ កាសពនធ
គ្យពីការ      ប្តួតពិនិតយ។ 

• ប្ សិនច ីចាាំ េ់ប្តូវណសាន អនកប្ កាសប្តូវយកេា ់េ ែងបនចសេកតីប្ កាសពនធគ្យចៅអងគភាពគ្យ
េេួល នទុកប្តួតពិនិតយកុងតឺន័រ។ 
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• ប្ សិនច ីមានតប្ ូវការចធវីអធិការកិេចណ  រូ សាស្តសតចលីេាំនិញ អនកប្ កាសពនធប្តូវទាក់េងប្ ធានប្តួត
ពិនិតយសប្មា ់ការចធវីអធិការកិេចេាំនិញ។ 

• ប្ សិនច ីប្តូវការព័ត៌មាន ណនថ ពី ស្តនតីគ្យ អនកប្ កាសពនធប្តូវចៅកណនែងសួរសាំនួររ សគ់្យ (Query 
desk )។ 

• ប្ សិនច ីការេូទាត់ប្តូវ នចធវីចឡីងតា រយៈប្ ព័នធធនោរ អនកប្ កាសគួ្រណតលតល់វក័ិយ ័ប្តធនោរ
ដ្ល់ ស្តនតីគ្យេេួល នទុកណលនកគ្ណចនយយចដី្ បី ញ្ញជ ក់ការេូទាត់ប្ ក់ចៅកនុងប្ ព័នធ ASYCUDA ។ 

• ប្ សិនច ីការេូទាត់ប្ ក់ប្តូវ នចធវីចឡងីជាសាេ់ប្ ក់/ ូល បទាន ័ប្ត អនកប្ កាសពនធគួ្រលតលជ់ា
សាេ់ប្ ក់/ ូល បទាន ័ប្តចៅ ស្តនតីគ្យេេួល នទុកគ្ណចនយយចដី្ ប ីញ្ញជ ក់ការេូទាត់ប្ ក់ចៅកនុង
ប្ ព័នធ ASYCUDA។ 

•  នទ  ់ពីការ ង់ពនធ ឬកនុងករណីេាំនិញប្តូវ នប្ កាសចៅចប្កា ការេូទាត់ប្ ក់ជា ុន អនកប្ កាសនឹង
េេួល ន ាា ន់បដ្គ្យពីអនកគិ្តលុយ ចហីយ នទ  ់ ក ាា ន់បដ្គ្យចលីោនយនត (ប្ សិនច ីមាន) 
និងលិខិ្ត   អនុញ្ញា តតិ ចញ្ចញេាំនិញពីប្ ធានគ្ណចនយយ។  

• អនកប្ កាសប្តូវយកកាំណត់ចហតុដឹ្កជញ្ជូ នពី ស្តនតីគ្យេេួល នទុកឃាែ ាំង ឬតាំ ន់គ្យ  នទ  ់ កយក
េាំនិញ      ចេញ។ 

• កនុងករណីមានការយល់ប្ព  និងការអនុញ្ញា តឱ្យដ្កពនធ និងអាករទាាំងអស់ ឬណលនកខ្ែោះ កវញិ អនក
ប្ កាសប្តូវយកឯកសារចាាំ េ់ននរួ មាន ចសេកតីសចប្ េរ ស់អាជាា ធរមានស តថកិេច ការប្ កាស
ពនធគ្យ វក័ិយ ័ប្តគ្យ វកិា័យ ័ប្ត។ ល។ ចៅកាន់ គ្ណនីយករ និងអនកគិ្តលុយចដី្ បី ញ្ញជ ក់ការដ្ក
ពនធអាករ និងពនធ កវញីពីប្ ព័នធ ASYCUDA។ 
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ឧ ស ព័នធេី ៣៖ គ្ាំរូេប្ ង់/ឯកសារសប្មា ់នាំចេញសាំខាន់ៗ 
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ឧ ស ព័នធេី ៤៖ េីភាន ក់ាររោឋ ភិ ល បដ្គូ្អភិវឌ្ឍន៍ និងភាគី្ពាក់ព័នធនន16 
អគ្គនយកកសកិ ម (GDA) បនប្កសួងកសកិ ម រុកាខ ប្ មាញ់ និងចនសាេ (MAFF)  នចដី្រតួនេីោ៉ៃ ងសាំខាន់
កនុងការជាំរុញការនាំចេញណលែច ៀនប ៉ៃលនិចៅក ពុជា។ ចៅចប្កា  GDA នយកោឋ នសាកវ បក ម ន ចងាីតចោល
នចោ យ  សាកវ បក មកនុងចោល ាំណងជួយោាំប្េ និងចលីកក ពស់អនុវសិ័យ។ អគ្គនយកកសិក ម 
(GDA)ោាំប្េដ្ល់អនុវសិ័យចនោះតា រយៈ ការលតល់ការ ណតុ ោះ ណាត លជាំនញ ចេចកចេសរួ ទាាំងការចលីកក ពស់
សតង់ោរលលិតលលណដ្លមានសុវតថិភាព (GAP និងសររីាងគ) និងភាជ  ់អនកលលិតចៅេីលារ។ នយកោឋ នការពារ
ដ្ាំណាាំ    អន ័យ និងភូតោ អន ័យ             (ន.ក.អ.ភ) គឺ្ជាអងគភាពណដ្លមានការពាក់ព័នធសាំខាន់
សប្មា ់ការនាំចេញកសកិ មតា រយៈតួនេីរ សខ់្ែួនកនុងការប្គ្ ់ប្គ្ងប្ ព័នធប្តួតពិនិតយសមាសភាពេបប្ង និង
ចធវីអធិការកិេចេមាា រចដី្ បីចេញវញិ្ញា  ន ប្តភូតោ អន ័យ (SPS) ដ្ល់ប្កុ ហ៊ាុននាំចេញ។ 
 
ចៅចប្កា ប្កសួងពាណិជជក ម(MoC) នយកោឋ ន/អងគភាពពាក់ព័នធរួ មាន៖ 
    

- វេិាសាថ ន ណតុ ោះ ណាត ល និងប្សាវប្ជាវពាណិជជ (TTRI) (ចប្កា អគ្គនយកោឋ នពាណិជជក មកនងុ
ប្សុក) លតល់ការកសាងស តថភាពដ្ល់ ស្តនតីរោឋ ភិ ល និងវសិ័យឯកជនពាក់ព័នធនឹងកិេចប្ព ចប្ពៀង
ពាណិជជក ម ការេរចាពាណិជជក មសប្មា ់វសិយ័កសកិ ម និង  ិនណ នកសិក ម (សរុ  ១៦ េា ់) វគ្គ
 ណតុ ោះ ណាត លចលសងចេៀតតា ការចសនរីសុាំរ សស់ហប្ោសធុនតូេ និង ធយ  (រួ មាននីតិវធីិនាំចេញ 
ការប្សាវប្ជាវេីលារ គ្យ សហប្គិ្នភាព ពិព័រណ៍ លលិតក ម និងការេុោះ ញ្ជ ីជាចដី្ ) ការប្សាវប្ជាវ 
(ណខ្សប្េវា៉ៃ ក់តប ែសាវ យចៅឆ្ន ាំ២០១៦) និងមានគ្ចប្មាង ចងាីត ជឈ ណឌ លព័ត៌មានពាណិជជក មណដ្ល
រួ មានតារាងព័ត៌មានសប្មា ់ចសវាក មេុោះចឈាម ោះ គ្ចប្មាងវនិិចោគ្ណដ្លស ប្ស  QIP គ្ាំរូអាជីវក ម    
ចសវាក មពនធោរ និងគ្យ ការ ណតុ ោះ ណាត ល ការអភិវឌ្ឍន៍លលិតលល និង ចេចកវេិា) ប្ ព័នធេិននន័យ
សប្មា ់សហប្ោសធុនតូេ និង ធយ  និង ណាណ ល័យចអឡិេប្តូនិកសប្មា ់ប្កសងួពាណិជជក មណដ្ល
មានព័ត៌មានពាណិជជក មសប្មា ់ទាាំងនិសសតិ និងសហប្ោសធុនតូេ និង         ធយ ។   

- នយកោឋ នកិេចការពិព័រណ៍៖ (ចប្កា អគ្គនយកោឋ នជាំរុញពាណិជជក ម) េេួលខុ្សប្តូវចលីការចរៀ េាំ 
និងសប្  សប្ ួលការតាាំងពិព័រណ៍ពាណិជជក មទាាំងចៅេីលារកនុងប្សុក និងអនតរជាតិចោយមាន  )១
ចវេិការប្ ចាាំឆ្ន ាំ និងការតាាំងពិព័រណ៍ ណនែ និងណលែច ីណដ្លមានសុវតថិភាពចៅកនុងចខ្តតចសៀ រា កនងុ
ចោលចៅសប្មា ់ចេសេរណ៍ និងសណាឋ ោរ (ប្កសួងពាណិជជក មលតល់សតង់ឥតគិ្តបថែដ្លស់ហប្ោស
ធុនតូេ និង ធយ ចៅចពលេុោះចឈាម ោះ)(២) ការតាាំងពិព័រណ៍េិន និងអាសា៊ា នប្ ចាាំឆ្ន ាំចៅប្កុងណាងនី

 

16 Source: GIZ; Mapping Actors in Trade/Export of Agriculture Produce in Cambodia, 31 July 2020, BDTrus consultancy 
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ង (Nang Ning ) កនុងណខ្កញ្ញា ចោយោក់សតង់េាំនួន ១៥០ សតង់សប្មា ់លលិតលលប្គ្ ់ប្ ចភេ និង
សហប្ោសធុនតូេ និង ធយ ជាអនកេាំណាយតទ ល់ខ្ែួនសប្មា ់េាំណាយចលសងៗជា ួយប្កសងួពាណិជជ
ក ម ណដ្លសប្  សប្ ួលដ្ាំចណីរការបនការយកគ្ាំរចូៅការតាាំងពិព័រណ៍ (៣) ពិព័រណ៍ប្ ចាាំឆ្ន ាំចៅចសៀង
បហ(Shanghai) កនុងណខ្វេិេិកា (៤) ការតាាំងពិព័រណ៍ប្ ចាាំឆ្ន ាំចៅ     កួន ីង (Khun Ming) កនុងណខ្
 ិថុន  និង (៥) ការតាាំងពិព័រណ៍ចលសងៗចេៀតកនុងចខ្តតចលសងៗចេៀតកនុងប្ ចេសេិន។ 

- នយកោឋ នចោលនចោ យពាណិជជក ម៖ (ចប្កា អគ្គនយកោឋ នជាំរុញពាណិជជក ម)  នេូលរ ួ
ជា ួយប្កសួងកសិក ម រុកាខ ប្ មាញ់ និងចនសាេកនុងការពិភាកា/េរចាជា ួយអាជាា ធរេិនសតីពីការេូល
េីលារលែូវការនូវលលិតលលកសកិ មប្សសរ់ សក់ ពុជាចៅណខ្សប្េវា៉ៃ ក់ណដ្លជាណលនក ួយ បនប្កុ ការារចលី
ណលែសាវ យចៅប្កសួងពាណិជជក ម ចោយោាំប្េការេរចារេុោះអនុសារណៈចោគ្យលោ់ន សតពីីណលែសាវ យ និង
ចធវីការជា ួយបដ្គូ្អភិវឌ្ឍន៍ចលីការសកិាណខ្សប្េវា៉ៃក់តប ែចលសងៗចេៀត និង ចងាីតចោលនចោ យ
ពាណិជជក មសប្មា ់ដ្ាំណាាំជាក់លាក់   (ឧ. ចសេកតីប្ពាងចោលនចោ យជាតិដ្ាំឡូង ី ការសិកាណខ្សរ
ប្េវា៉ៃ ក់តប ែចលីចប្ េ និងប្ោ ់សាវ យេនទី។ ល។) 

- នយកោឋ ននាំចេញ-នាំេូល៖ (ចប្កា អគ្គនយកោឋ នចសវាក មពាណិជជក ម) េេួលខុ្សប្តូវចលកីារ
ចេញលិខិ្ត ញ្ញជ ក់ប្ ភពចដី្  (CO) (សវ័យប្ វតតិក មចា ់តាាំងពីឆ្ន ាំ ២០១៥ ជា ួយនឹងពាកយសុាំ និង
ការេូទាត់តា            អិុនធឺណិត  ៉ៃណុនតចៅណតប្តូវការេា ់េ ែងតា តាំរូវការរ សអ់តិថិជន) សហការ
ជា ួយវេិាសាថ ន ណតុ ោះ ណាត ល និងប្សាវប្ជាវពាណិជជក ម (TTRI) កនុងការលតល់វគ្គ ណតុ ោះ ណាត លសតី
ពីការោក់ពាកយចសនីរសុាំ CO ដ្ល់អនកជាំនញណលនកដឹ្កជញ្ចូ នប្ មាណ ៦០០ -៧០០  នក់ និងធាននូវ
ប្ក ប្ តិ តតិ (តា រយៈប្ កាស) រ ស់អនកលតល់ចសវាដឹ្កជញ្ចូ នចោយចេញអតតសញ្ញាណ ័ណណ និង
វញិ្ញា  ន ប្ត (សុពលភាព ២ឆ្ន ាំ)។ 
 

ប្កសួងឧសាហក ម វេិាសាស្តសត  ចេចកវេិា និងនវានុវតត (MISTI) វេិាសាថ នសតង់ោរក ពុជា (ISC) គឺ្ជា 
ភាន ក់ារសាំខាន់ណដ្លេេួលខុ្សប្តូវកនុងការ ចងាីតសតង់ោរ វញិ្ញា  ន ប្តលលិតលល និងការចធវីចតសតលលិតលល។ 
 
នយកោឋ នប្សាវប្ជាវ និងលសពវលាយបនសាកលវេិាលយ័ភូ ិនទកសកិ ម (RUA) េេួល នការោាំប្េថវកិាពីេី
ភាន ក់ារ USAID តា រយៈប្កសួងកសិក មសហរដ្ឋអាច រកិ (USDA) ចដី្ បីចធវីការសិកាណខ្សប្េវា៉ៃ ក់តប ែសាវយ 
(និងសាវ យេនទី) ចដី្ បីចធវីណលនេី ាា ញដ្ល់អនកពាក់ព័នធសាំខាន់ៗ។ ចលីសពីចនោះចេៀត RUA កាំពុងដ្ាំចណីរការ
សួន ចេចកវេិាេាំនួន ៥ (ប្ ព័នធដ្ាំណក់េឹក និងប្គ្ ដ្ាំណាាំ) ចប្កា ការោាំប្េថវកិារពីUSAID ចដី្ បីោាំប្េដ្លក់ារ
អភិវឌ្ឍន៍វសិ័យសាកវ បក ម និងការេិញ្ច ឹ សតវ។  ួយកនុងេាំចណា ឧេាន ចេចកវេិាណដ្លមានេីតាាំងសថតិចៅ
ចខ្តតចសៀ រា ចតត តសាំខាន់ចលណីលនកចល ី  អនុវសិ័យច ីហូ ណលែ។ RUA ក៏ នេូលរួ េាំណណកកនុងការសកិា
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ចប្កា ប្ក ខ្ណឌ ជ ៉ៃុន-អាសា៊ា នចដី្ បីចលីកក ពស ់         ចេចកវេិាជាពិចសសទាក់េងនឹងណខ្សប្េវា៉ៃ ក់ប្តជាក់ កណនែង
សតុក និងកណនែងចវេខ្ច ់។  
  
ប្កសួងចសដ្ឋកិេច និងហិរញ្ាវតថុ  (MEF) ោាំប្េដ្ល់វសិ័យកសិក មតា រយៈការចលកីេឹកេិតតណលនកពនធោរ និងគ្យ
ណដ្ល នលតល់ដ្ល់សហប្ោសធុនតូេ និង ធយ  និងអនកណដ្លេូលរួ កនុងវសិ័យកសកិ មលងណដ្រ។ ចោងតា 
អនុប្កឹតយេាំនួន ២     សតីពីការចលីកេឹកេិតតណលនកពនធោរ និងគ្យសប្មា ់សហប្ោសធុនតូេ និង ធយ ណដ្លចេញ
ចៅេុងឆ្ន ាំ ២០១៨ និងចដី្ ឆ្ន ាំ ២០១៩17 សហប្ោសធុនតូេ និង ធយ ចៅកនុងវសិ័យកសកិ ម និង វសិ័យកស-ិ
ឧសាហក មកនុងេាំចណា សហប្ោសធុនតូេ និង ធយ ណដ្លមានលកខណៈស បតតិប្គ្ ់ប្ោន់េេួល នអតថ
ប្ ចោជន៍ជាចប្េីនរួ មាន៖  
  

- ការចលីកណលងពនធចលបី្ ក់េាំណូលសប្មា ់សហប្ោសណដ្ល នេុោះ ញ្ជ ីថមីកនុងរយៈចពលពី ៣ ចៅ ៥ 
ឆ្ន ាំ 

- ការចលីកណលងការ ង់ពនធ ុន ១% បនពនធប្ ក់េាំណូល និងពនធអ ប រមាប្ ចាាំឆ្ន ាំកនុងកាំឡុងចពលចលកី
ណលងពនធចលីប្ ក់េាំណូល 

- ការចលីកេឹកេិតតសប្មា ់េាំណាយណដ្លអាេកាត់ចេញ នរួ មាន ការេាំណាយចលពីនធកាត់េុក ២០០ 
%សប្មា ់ក មវធីិគ្ណចនយយណលអកចលបី្ ព័នធព័ត៌មានវេិា និងការ ណតុ ោះ ណាត ល និងការ ណតុ ោះ ណាត
ល ចេចកចេសដ្ល់ ុគ្គលិក និងការេាំណាយចលីពនធកាត់េុក ១៥០ %សប្មា ់ឧ ករណ៍ ឬ ចេចកវេិា
ថមីណដ្ល ចងាីនលលិតភាព។ 

- ការចលីកណលងពនធនាំេូលចលសីមាភ រៈលលតិក ម សមាភ រៈសាំណង់ និងធាតុេូលលលិតក ម 
 

កនុងណខ្កុ ភៈឆ្ន ាំ ២០២០ រោឋ ភិ ល ន ចងាីត “គ្ាំនិតលតួេចលតី សាត រវសិ័យសហប្ោសធុនតូេ និង ធយ ឆ្ន ាំ 
២០២០” ចដី្ បីចា ់ចលតី  ូលនិធិោាំប្េសហប្ោសធុនតូេនិង ធយ ។ ចប្កា  ូលនិធិចនោះ ធនោរធុនតូេ និង
 ធយ ប្តូវ ន ចងាីតចឡីងចោយមានេឹកប្ ក់ ១០០ លានដុ្លាែ រអាច រកិចដី្ បីលតល់ជូនសហប្ោសធុនតូេ និង
 ធយ ជាឥណទានណដ្លមានអប្តាការប្ ក់ទា ។ ខ្ណៈណដ្លថវកិាេាំនួនពាក់កណាត ល គឺ្សប្មា ់សហប្ោស
ខាន តតូេ និង ធយ ណដ្លចប្តពីវសិ័យកសិក មតា រយៈការចា ់បដ្គូ្ជា ួយធនោរ និង ីប្កូហិរញ្ាវតថុណដ្លមាន 
ចហីយប្ ក់ណដ្លចៅចសសសល់ប្តូវ ន ញ្ជូនចៅោាំប្េសហប្ោសធុនតូេ និង ធយ ចៅកនុងវសិ័យកសកិ ម 
និងកស-ិឧសាហក មតា រយៈធនោរកសកិ ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជន េ។ េាំនួនប្ ក់ក ចីមានរហូតដ្ល់ ៣០  ឺុន

 

17 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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ដុ្លាែ រណដ្លមានអប្តាការប្ ក់េចនែ ោះពី ៥ ចៅ ៦ %សប្មា ់ចធវីជាចដី្ េុន និង ៥,៥ ចៅ ៦,៥ %សប្មា ់ការវ ិ
និចោគ្។ 
 
ចប្តពីេីភាន ក់ាររោឋ ភិ លណដ្ល នចរៀ រា ់ខាងចលចីនោះ មានគ្ចប្មាង ក មវធីិ និងគ្ាំនិតលតួេចលតី  ួយេាំនួនណដ្ល
ពាក់ព័នធនឹងការចធវីពាណិជជក ម និងនាំចេញកសិលលណដ្ល នកាំណត់។ ចប្តពីបដ្គូ្អភិវឌ្ឍន៍ មានចវេិកាេាំនួនពីរ
ណដ្លចេី ណតប្តូវ នលតួេចលតី ចោយភាពពាក់ព័នធចោយតទ លច់ៅនឹងការសកិាចនោះ។ ទាាំងចនោះរួ  ញ្ចូលទាាំង:   

- Grow Asia’s Cambodia Partnership for Sustainable Agriculture (CPSA) គឺ្ជាចវេិកាភាពជា
បដ្គូ្        ពហុភាគី្ពាក់ព័នធមានចោល ាំណងចលកីក ពស់ការរួ  ញ្ចូល និងនិរនតរភាពវសិ័យកសកិ ម
ចៅក ពុជា។ ណលែច ី ចប្ េ និងអនុវសិ័យសាកវ បក មដ្បេចេៀត CPSA ចធវីការប្សាវប្ជាវ និងលតល់ចវេិកា
សប្មា ់ឱ្កាសេាំនក់េាំនង តែ ស់ តូរព័ត៌មាន និង ណតុ ោះ ណាត លជាំនញ ចេចកចេស និងការសប្  
សប្ ួលភាគី្ពាក់ព័នធ (ឧ.ប្កុ ការារ ណនែណដ្ល ចងាីតចឡីងកនុងឆ្ន ាំ ២០១៩)។ ថមីៗចនោះ CPSA  នចធវី
ការសិកាណខ្សប្េវា៉ៃក់តប ែខ្ែី ួយចលណីលែច ីេាំនួន៥ប្ ចភេ (ចេក សាវ យ ច ៀនប ៉ៃលិន ណលែប្សកានគ្ និង
ដូ្ងប្កអូ ) ចដី្ បីោាំប្េដ្ល់ការអភិវឌ្ឍប្កុ ការារ       ណលែច ី។ 

- ចវេិកាវនិិចោគ្វសិ័យសាកវ បក មចៅក ពុជា (CHIP) ប្តូវ នលតួេចលតី ថមីៗចនោះចោយអនកចធវចីោល
នចោ យ និងវសិ័យឯកជនកនុងចោល ាំណងប្  ូលការេូលរួ ពីអនកពាក់ព័នធទាាំងអសច់ៅកនុងអនុវសិ័
យ ណនែ និងណលែច ី។ រហូត កដ្ល់ េចុ បនន CHIP មានសមាជិកប្ មាណជា ១០ នក់ណដ្លជាណលនកឯក
ជន (រួ មាន Longmate, Amru, KOC) អនកចធវីចោលនចោ យ (MAFF, MEF និង MoC) និងវនិិ
ចោគិ្ន។ CHIP ប្តូវ នដឹ្កនាំចោយសសរសត ភ ួនរួ មាន ការោាំប្េដ្ល់រោឋ ភិ លកនុងការេរចា
ពាណិជជក មជា ួយបដ្គូ្ពាណិជជក ម (ដូ្េជា ជ ៉ៃុន កូចរ ៉ៃ និងប្ ចេសដ្បេចេៀត) ចោោះប្សាយរ ាំង ិន
ណ នពនធគ្យតា រយៈការវនិិចោគ្ចលចីប្គ្ឿងមា៉ៃ សុនីណដ្លោាំប្េដ្លល់លិតលលកសកិ មប្សស់ ការតស៊ាូ
 តិសប្មា ់ការចលីកេឹកេិតតរ សរ់ោឋ ភិ លកនុងការណកបេន      កសិលល និងការលារភាជ  ់អនកលលតិចៅ
នឹងេេួល នេីលាររយៈចពលណវង និងវនិិចោគ្ចលីប្ ព័នធធារាសាស្តសត។ អតថប្ ចោជន៍រ ស់CHIP 
សប្មា ់វសិ័យណលែច ីរ ួមាន ណលែសាវ យ មាន ស់ ណលែ ឺរ និងណលែតសិន។ ចៅេុងឆ្ន ាំ ២០២០ CHIP មាន
ចោល ាំណងោាំប្េដ្ល់សមាជិករ សខ់្ែួនកនុងការនាំចេញណលែសាវ យប្សសច់ប្កា  “Rich Farm Asia” 
ណដ្លជាការ ណាត ក់េុនរួ ោន ចដី្ បីនាំចេញណលែសាវ យប្សស ់ និងសងួតចៅប្ ចេសេិន (ចោលចៅ 
៥,០០០ ចតានចៅប្ ចេសេិន និងកូចរ ៉ៃកនុងឆ្ន ាំ ២០២០-២០២១)។ 
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ឧ ស ព័នធេី ៥៖  ញ្ជ ីភាន ក់ារ និងអាជាា ធរចៅក ពុជា និងេិន 
ការោិលយ័រោឋ ភិ លក ពុជា 
ចឈាម ោះអងគភាព ឬប្ក ុហ៊ាុន ព័ត៌មានល អិតេាំនក់េាំនង 

ប្កសួងពាណិជជក ម ប្ ធាននយកោឋ នចោលនចោ យពាណិជជក មបនអគ្គនយកោឋ ន
ជាំរុញពាណិជជក ម 
េូរស័ពទ: 017 495 091 

ប្កសួងពាណិជជក ម ឯកឧតត  ហូ សុីវយុង- ប្ ធាននយកោឋ ននាំចេញ និងនាំេូលកនុង
វញិ្ញា  ន ប្ត ញ្ញជ ក់ពីប្ ភពចដី្  
េូរស័ពទ: 012 838 909 

ប្កសួងកសិក ម រុកាខ ប្ មាញ់ និងចនសាេ អគ្គនយកបនអគ្គនយកោឋ នកសិក ម 
េូរស័ពទ: 017 98 48 98 

ប្កសួងកសិក ម រុកាខ ប្ មាញ់ និងចនសាេ ប្ ធាននយកោឋ នការពារដ្ាំណាាំ អន ័យ និងភូតោ អន ័យបន
អគ្គនយកោឋ នកសិក ម 
េូរស័ពទ: 012 325 558 

អគ្គនយកគ្យ និងរោឋ ករ ប្ ធានសាខាគ្យ និងរោឋ ករបននយកោឋ ននាំចេញ 
េូរស័ពទ: 012 871 797 

 

ការោិលយ័រោឋ ភិ លសប្មា ់ពាណិជជក មតា ប្ពាំណដ្នេិន 
ការោិលយ័  ចខ្តត/តាំ ន់ េាំនក់េាំនង 

ការោិល័យគ្យគួ្ន ីង (Kunming) ចខ្តតយុនណាន 
(Yunnan) 

េូរស័ពទ៖ +86 871 63016999  

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

ការោិល័យេតាត ឡីសក័ និងអធិការកិេច
ចេញ-េូលរ ស់ចហគូ្(Hekou) 
  

ចខ្តតយុនណាន 
(Yunnan) 

េូរស័ពទ៖ +86 873 3426689  

Mengla CIQ (កាំពង់ណល Mohan) ចខ្តតយុនណាន 
(Yunnan) 

េូរស័ពទ៖ +86 691 8811030  

សាខាគ្យ Customs ប្កុង Guangxi េូរស័ពទ៖ +86 771 8520101  
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េីលារលក់ដុ្ាំចៅប្ ចេសេិន 
ប្កុ ហ៊ាុន  េាំនក់េាំនង 

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

អីុច ៉ៃល៖ wangcx@esenagro.com 
េូរស័ពទ៖ +86 13501653481  
ចគ្ហេាំព័រ៖ www.lwfruit.com 

ប្កុ ហ៊ាុន Guangzhou Jiangnonghui Market Service 
Management Co., Ltd. 

អីុច ៉ៃល៖ jiangnonghui@outlook.com 
េូរស័ពទ៖ +86 20 81990213 

ប្កុ ហ៊ាុន Shanghai Huizhan Fruit and Vegetable 
Market Management Co., Ltd.  

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

ប្កុ ហ៊ាុន Jiaxing Haiguangxing Market Management 
Co., Ltd. 

េូរស័ពទ៖ +86 573 82396666 /82031520 

ប្កុ ហ៊ាុន Guangxi HiGreen Wholesale Market  អីុច ៉ៃល៖ 924511948@qq.com 
អីុច ៉ៃល៖ gxhjxsyglgs@szap.com 
េូរស័ពទ៖ +86 771 4979739  
ចគ្ហេាំព័រ៖ www.gxhigreen.com 

ប្កុ ហ៊ាុន Kunming Jinmazhengchang Fruit Market េូរស័ពទ៖ +86 871 5190985 
ចគ្ហេាំព័រ៖ jmzcsgsc.cn.china.cn 
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ឧ ស ព័នធេី ៦៖ កប្ ិតសាំណល់ជាតិពុលអតិ រមិាចលលីលិតលលច ៀន18

Pesticide Name 

ចឈាម ោះថ្នន ាំកសកិ ម 

MRL (mg/kg) 

កប្ ិតសាំណល់ជាតិពុល
អតិ រមា  

( ីលីប្កា /គី្ឡូប្កា  

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 

 

18 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 

ចឈាម ោះថ្នន ាំកសកិ ម 

MRL (mg/kg) 

កប្ ិតសាំណល់ជាតិពុល
អតិ រមា  

( ីលីប្កា /គី្ឡូប្កា  

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 
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Pesticide Name 

ចឈាម ោះថ្នន ាំកសកិ ម 

MRL (mg/kg) 

កប្ ិតសាំណល់ជាតិពុល
អតិ រមា  

( ីលីប្កា /គី្ឡូប្កា  

Demeton-S 0.02 

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 

Pesticide Name 

ចឈាម ោះថ្នន ាំកសកិ ម 

MRL (mg/kg) 

កប្ ិតសាំណល់ជាតិពុល
អតិ រមា  

( ីលីប្កា /គី្ឡូប្កា  

Fipronil 0.005 

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 

ចឈាម ោះថ្នន ាំកសកិ ម 

MRL (mg/kg) 

កប្ ិតសាំណល់ជាតិពុល
អតិ រមា  

( ីលីប្កា /គី្ឡូប្កា  

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 

ចឈាម ោះថ្នន ាំកសកិ ម 

MRL (mg/kg) 

កប្ ិតសាំណល់ជាតិពុល
អតិ រមា  

( ីលីប្កា /គី្ឡូប្កា  

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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