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ឯកស្វរផ្ណ្នាំរតីពីការនាំចេញផ្លែស្វា យស្ររ់ចេញចៅកាន់ស្រចេរេិនស្តូវ នរចងាីតច ីងរួម្គាន ចោយ អគ្គនយកោា នករិកម្ម 
និងគ្ចស្មាង “ការគាាំស្េកិេចរហស្រតិរតតិការចរដ្ាកិេចតាំរន់ ចៅអារុី” (SRECA) អនុវតតចោយេីភាន ក់ង្ករអភ្ិវឌ្ឍន៍ GIZ តាំណាង    
ចអាយស្ករួងរហព័នធអាល្ែឺម្៉ង់រស្មារ់កិេចស្រតិរតតិការ និងអភ្ិវឌ្ឍន៍ចរដ្ាកិេច (BMZ)។ 
 
ចរេកតីអោះអាង 
េរសនៈ និងចយារល្់ផ្ដ្ល្ នចល្ីកច ីងចោយអនកនិពនធចៅកនុងចរៀវចៅចនោះម្ិន នែែុោះរញ្ច ាំង ឬរង្កា ញពីគ្ាំនិតរររ់ GIZ        
ច ីយ។ GIZ េេួល្ខុរស្តូវចល្ីខែឹម្ស្វរននការច ោះពុម្ពលាយចនោះ។ ចរៀវចៅផ្ណ្នាំចនោះស្តូវ នេងស្កងជាឧរករណ៍្គាាំស្េ។ ម្ិន
មានការេេួល្ខុរស្តូវផ្លនកេារ់ណាម្ួយស្តូវ នេេួល្យករស្មារ់ការខូេខាតណាម្ួយផ្ដ្ល្ចកីតច ីងពីព័ត៌មានម្ិនស្តឹម្ស្តូវចៅ
កនុងចរៀវចៅផ្ណ្នាំចនោះចេ។ 
 
ភ្នាំចពញ ផ្ខធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០  

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

ការចកីនច ីងស្ ក់េាំណូ្ល្ និងជីវភាពស្រជាជនថ្នន ក់កណាត ល្ នចដី្រតួនេីយ៉ាងរាំខាន់ចៅកនុងតស្មូ្វការផ្ដ្ល្មិ្នចេោះ
រងីរងួតរររ់ស្រចេរេិននូវផ្លែច ីស្ររផ់្ដ្ល្ោាំកនុងស្រកុ និងនាំេូល្ផ្ដ្ល្មានគុ្ណ្ភាពខពរ់។ ចយាងតាម្រថិតិលែវូការ 
ស្ ក់ នួល្រររ់ស្រជាជនចៅេីស្កុងស្រចាាំឆ្ន ាំចៅស្រចេរេិនជាម្ធ្យម្ នចកីនច ីង១៦៥% េចនែ ោះឆ្ន ាំ២០០៩ ដ្ល្ ់
២០១៨ ពីស្រមាណ្ ៣២,២៤៤ យន់ (៤,៥៦៩ $) ចៅ ៨២,៤៦១ យន់ (១១,៦៨៤ $)។ កនុងរយៈចពល្ដូ្េគាន  តនម្ែ
ននការនាំេូល្ផ្លែច ីស្ររ់រររ់េិន នចកីនច ីងជាង ៤៨៧% ពីចស្កាម្១,២ពាន់ោនដុ្ោែ រដ្ល្់ជាង ៦,៩ ពាន់ោន
ដុ្ោែ រ។ រោា ភិ្ ល្េិន នរស្ម្ររស្មួ្ល្ការរកីេចស្មី្នយ៉ាងឆ្រ់រហរ័កនុងការនាំេូល្ទាាំងចនោះតាម្រយៈការពស្ងីក
េាំនក់េាំនងពាណិ្ជជកម្មជាមួ្យរណាត ស្រចេរនាំចេញផ្លែច ីរមួ្មានតាម្រយៈ ការរចងាីតកិេចស្ពម្ចស្ពៀងពាណិ្ជជកម្មចររ ី
និងការរចងាីនជាល្ាំោរ់នូវេាំនួនផ្លែច ីស្ររផ់្ដ្ល្អនុញ្ា តឱ្យនាំេូល្ម្កស្រចេរេិន ន។ ចៅកនុងឆ្ន ាំ ២០១៨ ស្រចេរ
េិន ននាំេូល្ផ្លែស្វា យស្ររ់ជិត១១,០០០ ចតាន ផ្ដ្ល្មានតនម្ែជាង ២០ោនដុ្ោែ រពីស្រចេរ និងតាំរន់េាំនួន៩ 
ផ្ដ្ល្តាំណាងឲ្យ ១១៣% ននររមិាណ្ផ្ដ្ល្ចកីនច ីង រុ៉ផ្នតមានផ្ត ៨.១% ននតនម្ែផ្ដ្ល្ នចកីនច ីងចរីចធ្ៀរចៅនឹង
ឆ្ន ាំ២០១៧1 ។ ចៅផ្ខមិ្ថុនឆ្ន ាំ ២០២០ រោា ភិ្ ល្ននស្វធារណ្រដ្ាស្រជាមានិតេិនតាំណាងចោយរដ្ា ល្គ្យ និង        
ស្ពោះរាជាណាេស្កកម្ពុជាតាំណាងចោយស្ករួងករកិម្ម រុកាា ស្រមាញ់ និងចនស្វេ  នេុោះហតថចល្ខាចល្ីពិធី្ស្វរនន
ល្កាខណ្ឌ តស្មូ្វផ្លនកភូ្តគាម្អនម័្យរស្មារ់នាំចេញផ្លែស្វា យស្ររពី់ស្រចេរកម្ពុជាចៅស្រចេរេិន។ កិេចស្ពម្ចស្ពៀង
ចនោះ នស្តួរស្តាយលែូវរស្មារ់អនកលល្តិ និងអនកនាំចេញស្វា យរររ់កម្ពុជាកនុងការនាំចេញផ្លែស្វា យស្ររច់ៅកាន់
ស្រចេរេិន2។ 
 
គ្ចស្មាង “ការគាាំស្េកិេចរហស្រតិរតតិការចរដ្ាកិេចតាំរន់ ចៅអារុ ី (SRECA)” លតួេចលតីម្ចោយស្ករួងរហព័នធរស្មារ់
រហស្រតិរតតិការ និងអភិ្វឌ្ឍន៍ចរដ្ាកិេច (BMZ) និងអនុវតតចោយ Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ចធ្ាីការជាមួ្យរោា ភិ្ ល្កម្ពុជា ឡាវ មុ៉្ងចហាគ ល្ី េិន និងចវៀតណាម្កនុងរររិេនន
យនតការរហស្រតិរតតិការអនុតាំរន់ដូ្េជា គ្ាំនិតលតួេចលតីម្ Greater Tumen (GTI)ចៅអារុខីាងចកីត ឬតាំរន់ពាណិ្ជជកម្ម
ចររ ីអាស្វ៊ា ន-េិន ចៅតាំរន់អាស្វ៊ា ន។ ចែែីយតរចៅនឹងតស្មូ្វការររររ់ហស្គារកម្ពុជា GIZ  នរហការជាមួ្យអគ្គ
នយកោា នករិកម្មននស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្រមាញ់ និងចនស្វេ កនុងការលតល្់ចរៀវចៅផ្ណ្នាំរតពីីការនាំចេញ           ផ្លែ
ស្វា យស្ររ់ចៅកាន់ស្រចេរេិន ចដី្ម្បីជួយរស្មួ្ល្ដ្ល្់ការរស្ម្ររស្មួ្ល្ពាណិ្ជជកម្មរវាងស្រចេរទាាំងពីរជាពិចររ
រស្មារ់អនកនាំចេញ។ ផ្លែស្វា យស្ររច់នោះមានរកាត នុពល្េីលារនាំចេញចៅកាន់ស្រចេរេិន។ 
 
ចរៀវចៅផ្ណ្នាំរតពីីការនាំចេញផ្លែស្វា យស្ររច់ៅកាន់ស្រចេរេិនចនោះ គឺ្ជាចគាល្ការណ៍្ផ្ណ្នាំល្ម្អិតរស្មារ់រហ
ស្គារឯកជនចៅកម្ពុជាផ្ដ្ល្មានរាំណ្ងនាំចេញលល្ិតលល្រររពួ់កចគ្ចៅកាន់ស្រចេរេិន។ 

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

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

1.1 ការផ្ណ្នាំអាំពីេីលារផ្លែច ីរររ់ស្រចេរេិន 
 
ស្រចេរេិនគឺ្ជាស្រចេរលល្ិត នាំេូល្ និងចស្រីស្ រ់ផ្លែច ីស្ររ់ដ៏្ធ្ាំរាំលុតចៅចល្ពិីភ្ពចោក។ កាំចណី្នចរដ្ាកិេច និង
ស្ ក់ នួល្ម្ធ្យម្ស្រចាាំឆ្ន ាំរររស្រជាជនេិនកនុងេីស្កុង នចកីនច ីងយ៉ាងចល្ឿនពីជាង ៤,៥០០$ កនុងឆ្ន ាំ ២០០៩ ដ្ល្់
ជាង១១,០០០$ កនុងឆ្ន ាំ២០១៨3។ អនកររចិភាគ្/អនកចស្រីស្ រច់ៅស្រចេរេិនមានធ្នធានចស្េីនចដី្ម្បីេាំណាយ និង
កាំពុងយល្ដឹ់្ងអាំពីរញ្ា រុខភាពកាន់ផ្តចស្េីនច ីង។ ការល្ក់ផ្លែច ីស្ររ់ នកាែ យជាល្កាណ្ៈរាំខាន់មួ្យចៅេីលារ
ស្រចេរេិន។ កនុងរយៈចពល្មួ្យេរវតសរក៍នែងម្កចនោះ តនម្ែននការនាំេូល្ផ្លែច ីស្រររ់ររេិ់ន នចកីនច ងីពីចស្កាម្ 
១,២ ពាន់ោនដុ្ោែ រកនុងឆ្ន ាំ ២០០៩ ដ្ល្់ជាង ៦,៩ ពាន់ោនដុ្ោែ រកនុងឆ្ន ាំ ២០១៨ ចោយមានផ្លែច ីជាង ២០០
ស្រចភ្េម្កពី ២៤ ស្រចេរស្តូវ នអនុញ្ា តឱ្យនាំេូល្កនុងឆ្ន ាំ២០១៩។ ចៅកនុងឆ្ន ាំ ២០១៨ ស្រចេរេិន ននាំេូល្       
ផ្លែស្វា យស្ររ់ជិត ១១,០០០ ចតាន ជាមួ្យតនម្ែជាង  ២០ ោនដុ្ោែ រពីស្រចេរ និងតាំរន់េាំនួន៩ ផ្ដ្ល្តាំណាងឲ្យ 
១១៣% ននររមិាណ្ផ្ដ្ល្ចកីនច ីង រុ៉ផ្នតមានផ្ត ៨.១% ននតនម្ែផ្ដ្ល្ នចកីនច ីងចរីចធ្ៀរចៅនឹងឆ្ន ាំ ២០១៧4។   
ការចកីនច ីងទាាំងចនោះចោយស្វរស្រចេរនថ និងចវៀតណាម្ផ្ដ្ល្ នរចងាីនររមិាណ្ននការនាំចេញផ្លែស្វា យចៅកាន់
ស្រចេរេិន នចកីនច ីងពី ៤៩២% ចៅ ៨១៦% ចរៀងៗខែួន។ ផ្លែស្វា យស្តូវ នចគ្ររចិភាគ្ចៅេូទាាំងស្រចេរេិន 
ចទាោះរីការចស្រីស្ រ់ចស្េីនរាំលុតចៅតាំរន់ភាគ្ខាងតបូងក៏ចោយ។ ចល្ីរពីចនោះចេៀតផ្លែស្វា យកនុងស្រកុមួ្យេាំនួនធ្ាំរររ់
េិនស្តូវ នផ្កនេនជាេឹកផ្លែច ី ស្វា យរងួត និងលល្ិតលល្ចលសងចេៀត5។ 
 

1.2 ចគាល្រាំណ្ងរររ់រោា ភ្ិ ល្កម្ពុជាកនុងការជាំរុញការនាំចេញផ្លែច ីចៅកាន់ស្រចេរេិន 
 
ស្រចេរកម្ពុជា គឺ្ជាេីលារដ៏្ទាក់ទាញរស្មារ់វនិិចយាគិ្នររចេរ ជាពិចររម្កពីស្រចេរេិនចោយស្វរផ្តេីតាាំង          
ភូ្មិ្ស្វស្តរត និងចគាល្នចយា យវនិិចយាគ្ផ្ដ្ល្មានល្កាណ្ៈអាំចណាយលល្។ ស្ររចពល្ជាមួ្យគាន ចនោះ កម្ពុជាស្តូវផ្ត
ចារ់យកឱ្ការេីលារចនោះ និងខិតខាំពស្ងីកររមិាណ្នាំចេញលល្ិតលល្ករកិម្មចដី្ម្បជួីយរចងាីនកាំចណី្នចរដ្ាកិេច      
កម្ពុជា។ រាជរោា ភិ្ ល្កម្ពុជាមានចារ់អារម្មណ៍្យ៉ាងខាែ ាំងកនុងការគាាំស្េដ្ល្់អនកោាំផ្លែច ី និងអនកនាំចេញេូល្ចៅកាន់
លារអនតរជាតិចដី្ម្បីរចងាីនររមិាណ្ននការនាំចេញផ្លែច ី ចោយស្វរស្រចេរេិនគឺ្ជាេីលាររាំខាន់រស្មារ់ការនាំចេញផ្លែ
ស្វា យរររ់កម្ពុជា។ ចរេកតីរចងារអាំពីភាន ក់ង្កររាំខាន់ៗររររ់ោា ភិ្ ល្កម្ពុជា នដ្គូ្អភិ្វឌ្ឍន៍ និងអនកពាក់ព័នធចលសងៗ
ចេៀតរស្មារ់ការនាំចេញផ្លែច ីស្តូវ នរញ្ចូល្កនុងឧររម្ព័នធេី ៤ននឯកស្វរចនោះ។ 

 
3 Markets for Cambodian Crops with Promising Prospects, Bastiaan Bijl Consultancy GMBH, on behalf of CAVAC, May 2020 
4 Note: There are some distortion in these growth figures as mango and other fruits are also often traded across the border (= grey m arket 

exports), with Cambodian mango being traded via Vietnam border. As a result, they are classified as Vietnamese exports and not Cambodia. 

However, as the border inspection become stricter, some border trade has changed over to becoming “normal” legal trade. This is the main 
reason why the export volume soared in 2018. 
5 Tropical Fresh Fruit Exporter’s Guide to China, March 2020, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 

Support of Regional Economic Cooperation in Asia (SRECA), Cambodia  
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រាជរោា ភិ្ ល្ននស្ពោះរាជាណាេស្កកម្ពុជា នផ្េងចគាល្នចយា យ និងរេរបញ្ាតតិជាចស្េីនរស្មារ់ការអភិ្វឌ្ឍន៍វរិយ័
ករិកម្ម និងការនាំចេញលល្ិតករិកម្មជាក់ោក់។ យុេធស្វស្តរតេតុចកាណ្ដ្ាំណាក់កាល្េី៤ និងផ្លនការយុេធស្វស្តរត
អភិ្វឌ្ឍថ្នន ក់ជាតិ ២០១៩-២០២៣ ជាចគាល្នចយា យរមួ្រញ្ចូល្ថ្នន ក់ជាតិពីរផ្ដ្ល្ល្ាំអិតអាំពីចគាល្ចៅកនុងការពស្ងឹក
ការអភិ្វឌ្ឍន៍នូវស្គ្រ់អនុវរិ័យករកិម្មតាម្រយៈការរចងាីនលល្ិតភាព ការចធ្ាីេាំចនីរកម្ម និងពាណិ្ជជកម្ម។ ការអភិ្វឌ្ឍន៍     
វរិ័យករិកម្មចៅកនុងស្រចេរកម្ពុជាស្តូវ នគូ្ររញ្ជ ក់ចៅកនុងផ្លនការយុេធស្វស្តរតវរិយ័ករកិម្ម ២០១៩-២០២៣ 
និងផ្លនការចម្រស្មារ់វរិ័យករិកម្ម ២០៣០ ផ្ដ្ល្មានរាំណ្ងចល្ីកកម្ពរ់ការស្រកួតស្រផ្ជង កាំចណី្នស្រករចោយ      
ររយិារ័នន និងវរិ័យករិកម្មេាំចនីរស្រករចោយេីរភាព និងភាពរត់ផ្រន6 ។ 
 
ជាក់ផ្រែង ចៅកនុងអនុវរិ័យដ្ាំណាាំ ផ្លនការចម្រស្មារ់លល្ិតកម្មដ្ាំណាាំឆ្ន ាំ ២០១៦-២០៣០ ស្រចមី្ល្ចមី្ល្ថ្នស្រចេរ
កម្ពុជាជាស្រភ្ពផ្ដ្ល្ចជឿជាក់ នននករលិល្ផ្ដ្ល្មានគុ្ណ្ភាពខពរ ់រុវតថិភាព និងការស្រកួតស្រផ្ជងចៅកនុងចរដ្ាកិេច
ពិភ្ពចោកចោយធាន ននូវររមិាណ្អាហារផ្ដ្ល្មានរវុតថិភាពស្គ្រ់ស្គាន់ ចដី្ម្បីចែែីយតរចៅនឹងអរនតិរុខចរបៀង 
និងអាហារូរតថម្ភរររ់ពល្រដ្ារររខ់ែួនស្រករចោយនិរនតរភាព និងភាពធ្ន់ចៅនឹងអាការធាតុ។ ចៅចស្កាម្ផ្លនការចម្ 
ដ្ាំណាាំអាេិភាពេាំនួន៨មុ្ខ និងផ្ខសស្េវ៉ាក់តនម្ែរររ់វាស្តូវ នកាំណ្ត់រស្មារ់ចធ្ាីការរញ្ជ ក់រផ្នថម្ចេៀតរស្មារ់ការចធ្ាី
អនតរាគ្ម្ន៍ផ្លនកចគាល្នចយា យ។ ស្វា យជាដ្ាំណាាំមួ្យកនុងេាំចណាម្ដ្ាំណាាំផ្ដ្ល្ស្តូវ នចស្ជីរចររី ចហីយមានេកាុ         
វរិ័យេារ់ោក់រស្មារ់ឆ្ន ាំ ២០៣០ “កម្ពុជាជាស្រចេរមួ្យកនុងេាំចណាម្ស្រចេរនាំចេញស្វា យស្ររទ់ាាំង៥ ផ្ដ្ល្
មានគុ្ណ្ភាពល្អចលី្ពិភ្ពចោក។” 
 
ចោយដឹ្ងអាំពីស្វរៈរាំខាន់ និងការចរតជាា េិតតកនុងការចល្ីកកម្ពរអ់នុវរិយ័ស្វកវរបកម្ម រោា ភិ្ ល្កាំពុងរចងាីតយុេធស្វស្តរត
ស្វកវរបកម្មផ្ដ្ល្ស្គ្រដ្ណ្ត រ់ចល្ីផ្លនកទាាំង ៨ រួម្មាន ការស្ស្វវស្ជាវនិងអភិ្វឌ្ឍន៍(R&D) ការផ្កល្ាំអលល្ិតកម្មនិងលល្តិ 
ភាព ការស្គ្រ់ស្គ្ងចស្កាយស្រមូ្ល្លល្ េីលារនិងការនាំចេញ ការផ្កនេននិងរផ្នថម្តនម្ែ ការអភិ្វឌ្ឍធ្នធានម្នុរស ស្កុម្អនក
លល្ិតនិងស្កុម្អនកចស្រីស្ រ់ និងការរហការនិងភាជ រ់រណាត ញជាមួ្យអនកពាក់ព័នធចលសងចេៀត។ 
 
ចៅកស្មិ្តលល្ិតកម្ម េារ់រតីពីរហគ្ម្ន៍ករិកម្ម និងអនុស្កឹតយរតីពីការចធ្ាីករិកម្មតាម្កិេចរនាមានចគាល្រាំណ្ង
ចដី្ម្បីពស្ងឹងេាំនួល្ខុរស្តូវ និងកស្វងការចជឿេុកេិតតរវាងករកិរ និងអនកេិញចោយផ្លអកចល្ីចគាល្ការណ៍្ “រម្ភាព និង
យុតតិធ្ម៌្”។ ផ្រររេននការចធ្ាីករិកម្មតាម្កិេចរនា គឺ្ចដី្ម្បីធាន ននូវតនម្ែ គុ្ណ្ភាពនិងររមិាណ្ននការលគត់លគង់
លល្ិតលល្ករិកម្ម និងចដី្ម្បី“រចងាីនការេិញ ការផ្កនេន និងការនាំចេញលល្ិតលល្ករកិម្ម”។ ចយាងតាម្អនុស្កឹតយចនោះ 
ករិករចធ្ាីការចោយតទ ល្ជ់ាមួ្យអនកេិញចស្កាម្ការរស្ម្ររស្មួ្ល្រររស់្ករងួករិកម្ម រុកាា ស្រមាញ់ និងចនស្វេ។ 
ចល្ីរពីចនោះចៅចេៀត ស្រការរតីពីការអនុវតតន៍ករកិម្មល្អ(GAP) ក៏ស្តូវ នអនុម័្តចោយផ្លអកចល្ីរតង់ោរ GAP រររ់
តាំរន់អាស្វ៊ា នចោយ នផ្ណ្នាំវញិ្ា រនរ័ស្តកម្ម GAP ផ្ដ្ល្ស្តូវ នលតល្់ចៅឲ្យេមាា ររផ្នែ ផ្លែច ី និងករិោា នករិកម្ម
ដ្នេចេៀតផ្ដ្ល្ស្តូវ នេុោះរញ្ជ ី។ រហូតម្កដ្ល្់រេចុរបននចនោះ មានេមាា រេាំនួន ៥០ ស្តូវ នេុោះរញ្ជ ីចៅស្រចេរកម្ពជុា 
ផ្ដ្ល្ភាគ្ចស្េីនជាេមាា រផ្លែច ី។ ចគាល្នចយា យលសពាលាយករកិម្មផ្ដ្ល្ស្តូវ នអនុវតតតាាំងពីឆ្ន ាំ ២០១៥ម្កមាន

 
6 Source: GIZ; Mapping Actors in Trade/Export of Agriculture Produce in Cambodia, 31 July 2020, BDTrus consultancy 
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ចគាល្រាំណ្ងជួយករិករឱ្យេេួល្ នេាំចណ្ោះដឹ្ង ជាំនញ ព័ត៌មាន និងរចេចកវេិាកាន់ផ្តចស្េីនចដី្ម្បីចល្កីកម្ពរ ់          
លល្ិតភាព ពិពិធ្កម្ម និងពាណិ្ជជកម្មករិកម្ម។   
  
ពិធី្ស្វរេិន-កម្ពុជារតីពីល្កាខណ្ឌ តស្មូ្វភូ្តគាម្អនម័្យរស្មារ់ការនាំចេញស្វា យស្ររ់ពី ស្រចេរកម្ពុជាចៅកាន់
ស្រចេរេិន” ផ្ដ្ល្ នេុោះហតថចល្ខាកាល្ពីចពល្ថមីៗចនោះ គឺ្ជាឧទាហរណ៍្ដ៏្ល្អមួ្យផ្ដ្ល្រង្កា ញថ្នរោា ភិ្ ល្ ន
រស្ម្ររស្មួ្ល្ និងគាាំស្េដ្ល្់អនកោាំដុ្ោះ និងអនកនាំចេញចដី្ម្បីេូល្ចៅេីលារេិន។ 
 

1.3 លល្ិតកម្មផ្លែស្វា យស្ររ់កនុងស្រចេរកម្ពុជា 
 
ច ម្ ោះវេិាស្វស្តរតរររស់្វា យគឺ្ Mangifera indica ចហីយវាស្តូវ នោាំចៅកនុងតាំរន់ពាក់កណាត ល្ស្តូពិក និងតាំរន់ស្តូពិក
រួម្ទាាំងស្រចេរកម្ពុជាលងផ្ដ្រ7។ មានស្រចភ្េពូជស្វា យជាចស្េីនផ្ដ្ល្ខុរគាន ចៅតាម្ល្កាខណ្ឌ ដី្ និងអាការធាតុ។ ចៅ
ស្រចេរកម្ពុជា ស្រចភ្េពូជស្វា យផ្ដ្ល្ោាំដុ្ោះចស្េីនជាងចគ្ គឺ្ស្វា យផ្កវរចម្ៀតផ្ដ្ល្មានេាំហាំធ្ាំរាំរកពណ៌្ចល្ឿងស្ស្វល្ 
មានកស្មិ្តររនរពីម្ធ្យម្ចៅទារ និងមានកែនិស្កអូរស្ស្វល្ជាមួ្យនឹងររជាតិផ្លអម្ល្មម្។ 
 
ស្រចេរកម្ពុជាកាំពុងផ្តេេួល្ នចជាគ្ជ័យកនុងការលល្តិកម្ម និងនាំចេញផ្លែស្វា យស្ររ់។ រេចុរបនននលទដី្ររុររស្មារ់
េមាា រស្វា យចៅកម្ពុជាមានចល្ីរពី ១២៤,៣ ពាន់ហិកតា។ ររមិាណ្លល្ិតកម្មស្រចាាំឆ្ន ា្ំ នដ្ល្ ់១,៤៤ ោនចតាន8។ 
កម្ពុជា នរចស្ម្េ នររមិាណ្នាំចេញផ្លែស្វា យស្ររ់ផ្ដ្ល្មានគុ្ណ្ភាពល្អ ចហីយកាំពុងរចងាីនេាំផ្ណ្កេីលារ និង
ចារ់យកេីលារថមីៗ។ ល្េធភាពននការនាំចេញផ្លែស្វា យស្ររច់ៅកាន់េីលារស្រចេរេិនគឺ្ជាឱ្ការដ៏្មានតនម្ែរស្មារ់
ករិករោាំស្វា យចៅកម្ពុជា។ កតាត ចនោះនឹងជួយដ្ល្់ចរដ្ាកិេចកម្ពុជា និងរចងាីនការអភិ្វឌ្ឍន៍ភូ្មិ្ករកិម្មរផ្នថម្ចេៀតចៅកនងុ
តាំរន់ផ្ដ្ល្កាំពុងអភិ្វឌ្ឍ។ ស្កុម្ហ៊ាុនេាំនួន ២៩ រហគ្ម្ន៍ករិកម្មេាំនួន ៣ និងករិករេាំនួន ១១ នក់ នោក់ពាកយរុាំ
ការអនុញ្ា តនាំចេញផ្លែស្វា យស្រររ់េួចហីយ។ ផ្លនកស្វា យរងួត ក៏កាំពុងរកីល្ូតោរ់យ៉ាងឆ្រ់រហ័រចោយមានកផ្នែង
ផ្កនេនថមីៗកាំពុងស្តូវ នរចងាីតច ីង។ 
 
  

 
7 According to the research, mangoes are named as of different varieties in Cambodia as follows: Svay Kev Chin, Kev Lor Miet, Kev Sa Ry, 

Kev Lor Mut, Kev Pong Maon, Kev Moung, Kev Srouch, Kev Thlong, Kev Phum Sen, Svay Kbal Damrey, Svay Paom, Svay Yak, Svay Kiev 
Sang Ve, Kev La Hong, Kro Horm, Kev Leak, Svay Khtis Dong, Svay Ma Kak 
8 Source: https://english.cambodiadaily.com/business/cambodia-signs-mango-export-agreement-with-china-165496/ 
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រូរភាពេី ១៖ ស្រចភ្េស្វា យផ្កវរចម្ៀតផ្ដ្ល្ ននាំចេញពីស្រចេរកម្ពុជាចៅស្រចេរេិន 

 
 

អគ្គនយកោា នករិកម្ម (ននស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្រមាញ់ និងចនស្វេ)9  នចធ្ាីការស្វកល្បងរយៈចពល្ ៣ ឆ្ន ាំចល្ីពូជ
ស្វា យផ្ដ្ល្ ននាំេូល្ចហីយ នអនុញ្ា តចល្ីភាពរម្ស្ររននអាការធាតុ និងដី្កម្ពុជារស្មារ់ស្រចភ្េពូជស្វា យដូ្េ
ខាងចស្កាម្10៖ 

  
រហូតម្កដ្ល្់ចពល្ចនោះ មានករិោា នធ្ាំមួ្យចៅកនុងស្រចេរកម្ពុជាផ្ដ្ល្ស្តូវ នចគ្រាយការណ៍្ថ្ន នោាំពូជស្វាយថមីៗ
ទាាំងចនោះរួម្មាន Keitt និង R2E2 ។ ចៅកនុងស្រចេរេិន R2E2 មានតនម្ែនថែចោយស្វរពណ៌្នរតង ជាមួ្យនឹងពណ៌្
ស្កហម្ភ្ែឺរររ់វា រុ៉ផ្នតស្រចភ្េផ្ដ្ល្ចពញនិយម្ចៅស្រចេរេិនគឺ្ស្វា យផ្កវរចម្ៀត។ 
 
រស្មារ់អនកលល្ិត និងអនកនាំចេញ ការោាំពូជស្វា យស្រចភ្េខុរៗគាន រស្មារ់ការនាំចេញអាេេេួល្ នអតថស្រចយាជន៍ជា
ចស្េីនចស្កាម្ចហតុលល្មួ្យេាំនួនដូ្េជា៖ ក) ផ្លែស្វា យអាេស្តូវ ននាំចេញកនុងកាំ ុងផ្ខផ្ដ្ល្ស្រចេរចលសងចេៀតមិ្នអាេ
នាំចេញចៅស្រចេរេិន ន ខ) ស្រចភ្េពូជខុរៗគាន ក៏អាេមានភាពខុរគាន រនតិេរនតួេកនុងចពល្ចវោស្រមូ្ល្លល្ ផ្ដ្ល្
អាេមានអតថស្រចយាជន៍ដ្ល្់ការស្គ្រ់ស្គ្ងការផ្េកចាយលល្តិលល្ស្ររ់ជាពិចររជាមួ្យរដូ្វដ៏្ខែីដូ្េស្វា យផ្កវរចម្ៀត។ 
ពូជខែោះដូ្េជា Tommy Atkins េុាំចៅចដី្ម្រដូ្វកនុងអាំ ុងផ្ខ តុោ/វេិឆិកា ចហីយ Keit និង Kent េុាំចៅេុងផ្ខកុម្ភៈ/មី្ន។ 
 
 
 

 
9 As per GDA's Department of Subsidiary Crops these are the imported varieties adopted for exporting purpose.  
10 Markets for Cambodian Crops with Promising Prospects, Bastiaan Bijl Consultancy GMBH, on behalf of CAVAC, May 2020  

• Guire #82  • Irwin • Jinh Wang, Xishi • Narissus Mango 

• Tainon #1  • Shan Lin • Red Golden Dragon • Sensation 

• R2E2  • Yuwin #6 • Renong #1  

• Keitt • Three Years • Jinh Wang, Xishi  
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ស្រតិេិនខាងចស្កាម្លតល្់នូវេិដ្ាភាពរួម្ននរដូ្វនាំចេញផ្លែស្វា យចៅកាន់ស្រចេរេិនពីស្រចេរនាំចេញផ្លែស្វា យរាំខាន់ៗ។ 
 
ស្កាហាិកេី១៖ កាល្វភិាគ្ស្រចាាំឆ្ន ាំននការលល្ិតកម្ម/ការនាំេូល្ផ្លែស្វា យចៅកាន់ស្រចេរេិន (រួម្ទាាំងស្រចេរកម្ពុជា) 

 ម្ករា កុម្ភៈ មី្ន ចម្ស្វ ឧរភា មិ្ថុន កកាោ រីហា កញ្ា  តុោ វេិឆិកា ធ្នូ 
កម្ពុជា             
នថ             

ចរ៉រូ             

អូស្តស្វត ល្ី             

នតវ៉ាន់             

េិន             

ចវៀតណាម្             

ស្រភ្ព៖ TradeMap និង ស្រភ្ពចគ្ហេាំព័រចលសងៗចេៀត  គ្នែឹោះ៖ លគត់លគងចស្េីន លគត់លគងតិេ 

ស្កាហាិកេី២៖ វដ្តស្រមូ្ល្លល្ននស្រចភ្េស្វា យចលសងៗគាន កនុងស្រចេរកម្ពុជា 

ស្រចភ្េស្វា យ 
ផ្ខស្រមូ្ល្លល្ចស្េីន 

ម្ករា កុម្ភៈ មី្ន ចម្ស្វ ឧរភា មិ្ថុន កកាោ រីហា កញ្ា  តុោ វេិឆិកា ធ្នូ 

១. ផ្កវរចម្ៀត 
  ១ ១ ១        
        ២ ២ ២  
៣ ៣          ៣ 

២. ផ្កវេិន ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១      
៣ .ស្វា យនថ      ១ ១ ១ ១    

៤. ផ្កវ ១ ១ ១ ១ ១        

៥. ពុាំផ្រន ១ ១ ១          

៦. ខទិោះ  ១ ១          

៧. ខទិោះធូ្ចរន     ១        

រាំគាល់្ផ្កវរចម្ៀត៖ ១=ស្វា យស្រម្ូល្លល្តាម្រដ្ូវ ២= ស្វា យស្រម្ូល្លល្ខុររដ្ូវេី ១ ៣=ស្វា យស្រម្ូល្លល្ខុររដ្ូវេី ២ 
ស្រភ្ព៖ េីលារស្មារ់ដ្ាំណាាំចៅស្រចេរកម្ពុជាចោយេេួល្ នចជាគ្ជ័យBastiaan Bijl,CAVAC, ផ្ខចម្ស្វ ២០២០ េាំព័រ ៥ 
 

1.4 េាំណូ្ល្េិតត និងររជាតិស្វា យចៅស្រចេរេិន 
 
ស្រចភ្េពូជស្វា យ R2E2 េាំនងជាស្រចភ្េស្វា យផ្ដ្ល្ស្តូវនឹងេីលារស្រចេរេិន។ ដូ្ចេនោះស្រជាជនកម្ពុជាស្តូវរចស្ម្េេិតតថ្ន
ចតីស្តូវោាំស្វា យផ្កវរចម្ៀតឬ R2E2 ជាស្រចភ្េស្វា យស្ររ់រស្មារ់នាំចេញចៅកាន់ស្រចេរេិន។ រេូនករខែោះអាំពី
េាំណូ្ល្េិតតអតិថិជនេិនកនុងការចស្ជីរចររីេិញផ្លែស្វា យរួម្មាន៖   
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• ពណ៌្ ររជាតិ និងភាពេុាំរររ់ស្វា យ៖ ជារួម្ ពណ៌្ស្តូវ នកាំណ្ត់ថ្នជាល្កាណ្ៈរាំខាន់រាំលុតកនុងការចស្ជីរចររី
ស្រចភ្េផ្លែស្វា យផ្ដ្ល្ល្អរាំលុតចោយស្វវាមានពណ៌្ចល្ឿង/េឹកស្កូេោយពណ៌្ស្កហម្ស្ស្វល្។ អតិថិជនេិន
េូល្េិតតេិញស្វា យចៅចពល្វាេុាំ ចហីយរភាពេុាំរររ់ស្វា យស្តូវ នកាំណ្ត់តាម្រយៈការស្វទ រ ពណ៌្ និងកែិន
រររ់វា។ អាជីវករមួ្យេាំនួនចៅលារល្ក់ដុ្ាំ កាងរ៊ាូជាាំងណាន (Gangzou Jiangnan)  នចាត់ថ្នន ក់ និងចវេ
ខចរ់ម្តងចេៀតចៅតាម្រមាមាស្តននពណ៌្រររស់្វា យ ចហីយចារ់ពីដ្ាំណាក់កាល្ចនោះចៅ ស្វា យស្តូវ នរញ្ចូល្
ចៅកនុងផ្ខសរស្េវ៉ាក់ផ្េកចាយស្តជាក់ ផ្តមិ្នោក់រហូតចនោះចេរស្មារ់ផ្លែស្វា យផ្ដ្ល្ស្តូវផ្េកចាយរនតចៅកាន់    
េីស្កុងតូេៗ។ 

• ការល្ក់ផ្លែច ីស្ររត់ាម្អិុនធឺ្ណិ្ត គឺ្ជារណាត ញដ៏្រាំខាន់រាំលុតរស្មារ់ការល្ក់ចៅកនុងស្រចេរេិន។ ចទាោះរី
ជាអនកល្ក់រាយតាម្អិុនធឺ្ណិ្តជាចរឿយៗអោះអាងថ្ន ពួកចគ្ នរចងាីតផ្ខសស្េវ៉ាក់លគត់លគង់ស្តជាក់ក៏ចោយ តាម្ពិត
មានផ្តអនកល្ក់តិេតួេរុ៉ចណាណ ោះចេផ្ដ្ល្មានររកិាា ផ្ររចនោះ។ ជាល្េធលល្ ការល្ក់ផ្លែស្វា យភាគ្ចស្េីនតាម្រយៈ
អនកល្ក់ដុ្ាំ។    

• អនកនាំេូល្ និងអនកល្ក់ដុ្ាំេូល្េិតតចធ្ាីការជាមួ្យអនកលគត់លគង់មួ្យេាំនួនតូេរុ៉ចណាណ ោះ ដូ្ចេនោះពួកចគ្អាេស្គ្រ់ស្គ្ងការ
លគត់លគង់ឱ្យ នចេៀងទាត់។ 

 

2 ស្វវតាននចគាល្នចយា យនាំចេញ និងនាំេូល្ផ្លែស្វា យកម្ពុជា និងេិន 

2.1 កិេចស្ពម្ចស្ពៀងពាណិ្ជជកម្មចររកីម្ពុជា-េិន និង អាស្វ៊ា ន-េិន (ស្ពម្ចស្ពៀងពាណិ្ជជកម្មចររ ីFTA) 
 

ស្រចេរកម្ពុជា និងេិន នេុោះហតថចល្ខាចល្ីកិេចស្ពម្ចស្ពៀងពាណិ្ជជកម្មចររ ី(FTA) ចោយចជាគ្ជ័យកាល្ពីនថងេី ៥ ផ្ខ
តុោឆ្ន ាំ២០២០។ កិេចស្ពម្ចស្ពៀងចនោះលតល្់ល្េធភាពកាន់ផ្តេូល្ាំេូោយដ្ល្ស់្រចេរកម្ពុជាកនុងការេូល្ចៅកាន់េីលារ។ 
ចល្ីរពីចនោះចេៀត េាំហាំពាណិ្ជជកម្ម និងការវនិិចយាគ្រវាងស្រចេរទាាំងពីរនឹងស្តូវ នពស្ងីករផ្នថម្ចេៀត។ កិេចស្ពម្ចស្ពៀង
ពាណិ្ជជកម្មចររ ី (FTA) គឺ្ជាគ្ាំនិតលតួេចលតីម្ដ៏្រាំខាន់មួ្យរស្មារ់ស្រចេរកម្ពុជាកនុងការេូល្រួម្កាន់ផ្តរុីជចស្ៅជាមួ្យ
ស្រចេរេិនទាក់េងនឹងការជាំរុញពាណិ្ជជកម្មចេាភាគី្ និងការវនិិចយាគ្តទ ល្់ពីររចេរ (FDI)។ មានអតថស្រចយាជន៍
រាំខាន់ពីរផ្ដ្ល្កិេចស្ពម្ចស្ពៀងពាណិ្ជជកម្មចររនឹីងលតល្ឲ់្យស្រចេរកម្ពុជារួម្រញ្ចូល្អនកនាំចេញស្វា យ។ េីមួ្យ ចរដ្ាកិេច
ផ្ដ្ល្រកីេចស្មី្នយ៉ាងឆ្រ់រហ័ររររស់្រចេរកម្ពុជា ចហីយជាពិចររការនាំចេញលល្តិលល្ករិកម្មនឹងេេួល្ ន      
អតថស្រចយាជន៍ចារ់ពីការេេួល្ នេីលារថមីៗចៅកាន់េីលារផ្ដ្ល្កាំពុងចកីនច ីងចៅកនុងស្រចេរេិន។ េីពីរ កិេចស្ពម្
ចស្ពៀងនឹងជាំរុញល្ាំហូរពាណិ្ជជកម្ម និងការវនិិចយាគ្កាន់ផ្តខាែ ាំងច ីងរវាងកម្ពុជា និងេិនតាម្រយៈការកាត់រនថយ ឬការដ្ក
ចេញរ ាំងពនធ ឬមិ្នផ្ម្នរ ាំងពនធ។ ពុាំមានការរង់ពនធនាំេូល្ផ្លែច ីស្ររ់េូល្ចៅកាន់ស្រចេរេិនចេតាម្រយៈកិេចស្ពម្
ចស្ពៀងពាណិ្ជជកម្មចររអីាស្វ៊ា ន-េិន។ ចៅេីរាំលុតស្រចេរកម្ពុជានឹងេេួល្ នអតថស្រចយាជន៍ពីលល្តិលល្េស្មុ្ោះ និងមាន
តនម្ែទារជាងមុ្នរស្មារ់នាំេូល្េីលារកនុងស្រកុ។ ស្ររចពល្ជាមួ្យគាន ចនោះ ពាណិ្ជជកម្ម និងការវនិិចយាគ្នឹងលតល្់ឱ្យអនក
ចស្រីស្ រ់ និងអាជីវកម្មចលសងៗនូវល្េធភាពេេួល្ នេាំនិញ និងចរវាកម្មផ្ដ្ល្មានតនម្ែរម្រម្យ។ ពាណិ្ជជកម្ម និងការ  
វនិិចយាគ្នឹងជាំរុញកាំចណី្នចរដ្ាកិេចរនតចេៀត ផ្ដ្ល្នឹងជួយស្រចេរកម្ពុជាឱ្យរចស្ម្េចគាល្ចៅរររ់ខែួនកនុងការកាែយជា
ស្រចេរមានស្ ក់េាំណូ្ល្ម្ធ្យម្កស្មិ្តខពរ់ចៅឆ្ន ាំ ២០៣០ ។ 
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អតថស្រចយាជន៍ផ្ដ្ល្ចគ្រ ាំពឹងេុករស្មារ់ស្រចេរេិន គឺ្ជួយស្រចេរេិនពស្ងឹងេាំណ្ងទាក់េងរររ់ខែួនជាមួ្យស្រចេរ
កាំពុងអភិ្វឌ្ឍចលសងចេៀតរួម្ទាាំងរណាត ស្រចេរចៅអារុអីាចគ្នយ៍។ ស្រចេរកម្ពុជាេេួល្ នអស្តាកាំចណី្នចរដ្ាកិេច ៧% 
ស្រចាាំឆ្ន ាំ។ វាក៏នឹងជួយចល្ីកកម្ពរ់រមាហរណ្កម្មចរដ្ាកិេចដ៏្េូល្ាំេូោយរផ្នថម្ចេៀតចៅកនុងតាំរន់ ចហីយនឹងអនុញ្ា ត
ឱ្យស្កុម្ហ៊ាុនេិនចដី្រតួនេីកាន់ផ្តរកម្មចៅកនុងស្រចេរកម្ពុជា និងកនុងតាំរន់ផ្ដ្ល្មានេាំនក់េាំនងនចយា យ និង    
ចរដ្ាកិេចរងឹមាាំជាមួ្យស្រចេរេិន។ 
    
ស្វរៈរាំខាន់គឺ្ រស្មារ់ស្រចេរកម្ពុជាកនុងការចស្តៀម្ខែួនរួេរាល្ច់ដី្ម្បីពស្ងីកឱ្ការផ្ដ្ល្ចកីតមានច ីងពីកិេចស្ពម្ចស្ពៀង     
ពាណិ្ជជកម្មចររ ី(FTA) ចដី្ម្បីកាត់រនថយហានិភ័្យ និងរញ្ា ធ្ាំៗឲ្យរថិតចៅកស្មិ្តទាររាំលុត ចហីយរញ្ា ផ្ដ្ល្ស្រចេរ
កម្ពុជាអាេស្រ ម្តាម្រយៈ ល្េធលល្ននការរញ្ច រ់កិេចស្ពម្ចស្ពៀងពាណិ្ជជកម្មចររចីនោះជាមួ្យស្រចេរម្ហាអាំណាេ  
ចរដ្ាកិេចេិន។ ពាណិ្ជជកម្មកម្ពុជាជាពិចរររហស្គារធុ្នតូេ និងម្ធ្យម្ចាាំ េ់ស្តូវមានភាពរកម្មជាងមុ្នកនុងការ
ផ្រាងរកធ្នធាន ការចរៀរេាំផ្ដ្ល្មានល្កាណ្ៈស្គ្រ់ស្ជុងចស្ជាយ ការស្ស្វវស្ជាវឱ្យ នម៉្ត់េត់ចល្ឱី្ការ និងរញ្ា ស្រ ម្
ននស្ពម្ទាាំងធាន ននូវការផ្កល្ម្អគុ្ណ្ភាព ការស្រកួតស្រផ្ជង និងលល្ិតភាពរររ់លល្ិតលល្។ រោា ភិ្ ល្កម្ពជុា
ស្តូវផ្តចរៀរេាំរចងាីតររយិាការធុ្រកិេច ផ្ដ្ល្មានល្កាណ្ៈអាំចណាយលល្ចៅកនុងស្រចេរតាម្រយៈការផ្កល្ម្អចហោា        
រេនរម្ព័នធរូរវន័ត ចល្ីករទួយចរដ្ាកិេចឌី្ជីថល្ និងអភិ្វឌ្ឍវរិ័យធ្នគារនិងហិរញ្ាវតថុរររខ់ែួន។ 
 

2.2 ពិធ្ីស្វរល្កាខណ្ឌ តស្ម្វូភ្ូតគាម្អនម័្យផ្លែស្វា យរវាងកម្ពុជា-េិន   
 
ពិធី្ស្វររតីពីល្កាខណ្ឌ ភូ្តគាម្អនម័្យរស្មារ់ផ្លែស្វា យស្តូវ នេុោះហតថចល្ខាចៅផ្ខមិ្ថុន ឆ្ន ាំ ២០២០ រវាងស្ករងួ
ករិកម្ម រុកាា ស្រមាញ់ និងចនស្វេ (MAFF) ននស្ពោះរាជាណាេស្កកម្ពុជា និងអគ្គរដ្ា ល្គ្យ (GACC)ននស្វធារណ្រដ្ា
ស្រជាមានិតេិន។ 
 
ពិធី្ស្វរចនោះកាំណ្ត់ពីរចរៀរផ្ដ្ល្ផ្លែស្វា យស្ររ់ ផ្ដ្ល្នឹងស្តូវនាំចេញចៅកាន់ស្រចេរេិនពីស្រចេរកម្ពុជាគួ្រផ្តស្តូវ ន
អនុចោម្តាម្េារ់ និងរេរបញ្ាតតិពាក់ព័នធរររ់ស្រចេរេិន ស្តូវតាម្ល្កាខណ្ឌ តស្មូ្វការផ្លនកភូ្តគាម្អនម័្យ និងមិ្ន
មានកតាត េនស្ងផ្ដ្ល្ពាក់ព័នធចៅដ្ល្ស់្រចេរេិន។ ពិធី្ស្វរចនោះស្គ្រដ្ណ្ត រ់ផ្តចល្ីល្កាខណ្ឌ តស្មូ្វផ្លនកភូ្តគាម្អនម័្យ
ផ្តរុ៉ចណាណ ោះ។ រតង់ោរ និងល្កាខណ្ឌ តស្មូ្វចលសងចេៀតផ្ដ្ល្ពាក់ព័នធនឹងរខុភាពម្នុរស (ដូ្េជារតង់ោររុវតថិភាពេាំណី្
អាហាររររ់ស្រចេរេិន) ក៏អាេអនុវតត នចល្ីផ្លែស្វា យម្កពីស្រចេរកម្ពុជា រុ៉ផ្នតមិ្នមានផ្េងកនុងពិធី្ស្វរស្វា យផ្ដ្ល្
 នេុោះហតថចល្ខាចនោះចេ។ ពិធី្ស្វរមិ្នទាក់េងនឹងកូតានាំចេញ ឬស្រចភ្េពូជផ្ដ្ល្ស្តូវនាំចេញចេ។ ផ្លនកទាាំងចនោះ គឺ្ជា
ការរាំចរេេិតតរររ់អនកលល្ិត និងអនកនាំចេញផ្លែស្វា យពីស្រចេរកម្ពុជា។ 
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2.3 ចគាល្នចយា យរតីពីការនាំេូល្ និងនាំចេញចៅស្រចេរេិន 

 
ចៅឆ្ន ាំ ២០១៨ អគ្គរដ្ា ល្ស្តួតពិនិតយគុ្ណ្ភាព អធិ្ការកិេច និងេតាត  ីរ័ក (AQSIQ) ស្តូវ នរញ្ចូល្គាន ចៅកនងុ      
អគ្គរដ្ា ល្គ្យននស្វធារណ្រដ្ាស្រជាមានិតេិន (រូម្ចមី្ល្កនុងផ្លនក៤.១ រស្មារ់មុ្ខង្ករល្ម្អិតរររ ់GACC) ។ 
 
ស្វរៈរាំខាន់រស្មារ់ការនាំេូល្ផ្លែច ីស្ររច់ៅកាន់ស្រចេរេិន គឺ្ថ្នផ្លែច ីចនោះរថិតចៅកនុងរញ្ជ ីននការនាំេូល្ផ្លែច ី
ស្ររ់ចៅកនុងស្រចេរេិន។ រញ្ជ ីលែូវការផ្ដ្ល្ស្តូវ នអនុញ្ា តរស្មារ់ការនាំេូល្ចនោះស្តូវ នលសពាលាយចៅចល្ចីគ្ហេាំព័រ
រររ់អគ្គរដ្ា ល្គ្យេិន (GACC) រុ៉ផ្នតមានផ្តជាភាស្វេិនរុ៉ចណាណ ោះ។ ភាស្វអង់ចគ្ែរមានចៅចល្តីាំណ្ភាជ រ់ខាងចស្កាម្ 
https://www.producereport.com/market-access-list. 

 
មិ្នមានពនធគ្យ ឬកូតានាំេូល្ចល្ីផ្លែច ីផ្ដ្ល្ស្តូវ ននាំចេញពីកម្ពុជាចៅេិនចេ។ ចនោះគឺ្ជាល្េធលល្ននកិេចស្ពម្ចស្ពៀង
ពាណិ្ជជកម្មចររតីាំរន់អាស្វ៊ា ន និងកិេចស្ពម្ចស្ពៀងចេាភាគី្។ រុ៉ផ្នតអនកនាំេូល្ចៅស្រចេរេិនស្រផ្ហល្ជាស្តូវ ោក់ពាកយរុាំ
អនុញ្ា តិកូតានាំេូល្ ផ្ដ្ល្អនកនាំេូល្កនុងស្រចេរេិនរញ្ជ ក់ពីររមិាណ្ផ្ដ្ល្ពួកចគ្េង់នាំេូល្។ ចៅចពល្ស្តូវ ន       
យល្ស្ររ អនកនាំេូល្អាេនាំេូល្ផ្លែស្វា យជារនែរនទ រ់រហូតដ្ល្េ់ាំនួនកូតាររុរផ្ដ្ល្ នអនុវតត និងស្តូវ នអនុញ្ា តិ
កនុងអាជាា រ័ណ្ណ។ 
 

2.4 កាំពង់ផ្លចៅស្រចេរេិនផ្ដ្ល្ស្តវូ នចរៀរេាំជាកាំពង់ផ្លផ្លែច  ី

 

ផ្លែស្វា យផ្ដ្ល្ស្តូវនាំចេញចៅស្រចេរេិននឹងស្តូវអនុញ្ា តឱ្យេូល្តាម្កាំពង់ផ្លចលសងៗផ្ដ្ល្ នចរៀរេាំចោយ GACC 
រស្មារ់ការនាំេូល្ផ្លែច ីស្ររ់។ កាំពង់ផ្លចាាំ េ់ស្តូវមានររកិាា ចាាំ េ់ចដី្ម្បីស្គ្រ់ស្គ្ងការនាំេូល្ផ្លែច ីស្ររ1់1។ ចយាង
តាម្េិននន័យពីការយិាល្័យអធិ្ការកិេច និងេតាត  ីរ័កចៅឯស្េកចេញននការនាំចេញស្កុងចរៀងនហ ផ្លែច ីស្ររ់ផ្ដ្ល្
នាំេូល្ម្កកាំពង់ផ្លចនោះកនុងឆ្ន ាំ ២០១៧ មានររមិាណ្១,០០៨,៨០០ ចតាន12។ 
 
កាំពង់ផ្លរាំខាន់ៗចៅស្រចេរេិនផ្ដ្ល្េេួល្ផ្លែច ីរួម្មាន៖ ចរៀងនហ (Shanghai) ោចល្ៀន (Dalian) គី្នេូវ 
(Qinzhou) រឹកគូ្ (Shekou) គី្នហ័ងោវ (Qinhuangdao) និងចធ្ៀនជីន (Tianjin)។    
  
ឧទាហរណ៍្ កាំពង់ផ្លរឹកគូ្(Shekou)គឺ្ជាកាំពង់ផ្លដ៏្រាំខាន់មួ្យចៅកនុងស្រកុ ោវ៉ាន់(Dawan) ។ កនុងរយៈចពល្រុ៉នម ន
ឆ្ន ាំេុងចស្កាយចនោះ ចោយមានចគាល្នចយា យេូទាត់ (clearance) ពនធគ្យង្កយស្រួល្ ររកិាា គាាំស្េល្អ និងចរវាកម្ម
ស្រករចោយស្ររិេធភាព ស្កុម្ហ៊ាុននាំេូល្និងនាំចេញកាន់ផ្តចស្េីនច ងីៗ នដឹ្ងអាំពីេាំណុ្េខាែ ាំងរររក់ាំពង់ផ្លចនោះ។ 
ស្រចភ្េ និងររមិាណ្ផ្លែច ីនាំេូល្ស្រចេរេិនែែងកាត់កាំពង់ផ្លរឹកគូ្ នចកីនច ីងជាចរៀងរាល្ឆ់្ន ាំ។ ចគាល្ចៅគឺ្ចធ្ាឲី្យ

 
11 China-Cambodia Protocol on Phytosanitary Requirements for the export of fresh Mango from Cambodia to China  
12 https://www.freshplaza.com/article/187790/China-Annual-fruit-import-Shanghai-port-reaches-one-million-tons/ 

https://www.producereport.com/market-access-list
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កាំពង់ផ្លរឹកគូ្ចៅជាកាំពង់ផ្លនាំេូល្ផ្លែច ីធ្ាំជាងចគ្ចៅភាគ្ខាងតបងូស្រចេរេិន។ ចារ់តាាំងពីផ្ខចម្ស្វ ឆ្ន ាំ ២០១៨ 
កាំពង់ផ្លរឹកគូ្  នចារ់ចលតីម្អនុវតតគ្ាំរូេូទាត់ព័នធគ្យផ្ដ្ល្អនុញ្ា តឱ្យស្កុម្ហ៊ាុនស្រការពនធជាមុ្ន និងេេួល្ នេាំនិញ
ដឹ្កេាំនិញចេញចៅចពល្ម្កដ្ល្់ហុងកុង។ ចារ់តាាំងពីឆ្ន ាំ ២០១៩ កាំពង់ផ្លចនោះ នចារ់ចលតីម្ស្វកល្បងគ្ាំរូេូទាត់ពនធ
គ្យការស្រការពនធពីរជាំហាន(two-step declaration)។ ចរីនិយាយពីររកិាា គាាំស្េ កាំពង់ផ្លចនោះមានេីតាាំងស្តួតពិនិតយ
េាំនួន ១០៦កផ្នែង និងមានកផ្នែងេូទាត់ស្ ក់េាំនួន ៣១២៤ កផ្នែង។ ចៅឆ្ន ាំ ២០១៨ េាំនួនកុងតឺន័រផ្ដ្ល្េូល្ដ្ល្់កាំពង់
ផ្លរឹកគូ្មានររុរ ៤៦ .៣០០  TEU ផ្ដ្ល្ចកីនច ីង ៤៣% ចរីចស្រៀរចធ្ៀរចៅនឹងឆ្ន ាំមុ្ន។ ផ្លែច ីផ្ដ្ល្េូល្តាម្កាំពង់
ផ្លរឹកគូ្(Shekou) ភាគ្ចស្េីនជាផ្លែស្រកានគ្ ចេក ដូ្ង ចម្ៀននរ៉ល្ិន មាន រ់ និងម្ងឃុត។  
 
ឧទាហរណ៍្មួ្យចេៀតគឺ្កាំពង់ផ្លគី្នហ័ងោវ (Qinhuangdao) គឺ្ជាេាំណុ្េរាំខាន់ននការនាំេូល្ផ្លែច ីស្ររ់។ កាំពង់
ផ្លផ្ដ្ល្ នចរៀរេាំរស្មារ់ផ្លែច ីនាំេូល្ចនោះមានេីតាាំងចៅជិតស្វថ នីយកុងតឺន័រគី្នហ័ងោវ។ គ្ចស្មាងចនោះរួម្រញ្ចូល្
ទាាំងកផ្នែងោក់េាំនិញេាំហាំ ៣៦,០០០ ម្២ ផ្ដ្ល្អាេលទុកេូកុងតឺន័រស្តជាក់រតង់ោរ នេាំនួន ៥០៤ មានកផ្នែងចធ្ាី
អធិ្ការកិេចេាំហាំ ៣,០០០ម្២ (រួម្មានកផ្នែងចធ្ាីអធិ្ការកិេច កផ្នែងេតាត  ីរ័កេូកុងតឺន័រ និងកផ្នែងចស្ជីរចររីផ្លែច ី) 
កផ្នែងចធ្ាីេតាត  ីរ័កេាំហាំ ៣៦,០០០ម្២ (រួម្មានកផ្នែងរាំោរ់/រមាអ តកតាត េនស្ង ចោយចស្រីផ្លសង កផ្នែងរាំោរ់       
ចម្ចរាគ្ចោយស្តជាក់ កផ្នែងរាំោរ់ចម្ចរាគ្ចោយកាំចៅ) េីតាាំងរតុកេុកស្តជាក់េាំនួន២កផ្នែងផ្ដ្ល្មានេាំហាំរររុ 
៦០០០ ម្៣ ផ្ដ្ល្មានស្រព័នធស្តួតពិនិតយរីតុណ្ា ភាព និងរាំចណី្ម្រាយ័ស្រវតតិ កផ្នែងការយិាល្យ័ រនទរ់ស្តួតពិនិតយរឋម្ 
និងរនទរ់ោក់រាំណាក។ កាំពង់ផ្លគី្នហ័ងោវ ក៏កាំពុងចរៀរេាំផ្លនការចរៀរេាំេីលារល្ក់ដុ្ាំផ្លែច ីផ្ដ្ល្នឹងស្គ្រដ្ណ្ត រ់ចល្ី
នលទដី្៦ហិកតា។ ររកិាា រស្មារ់គាាំស្េេីលារផ្េកចាយរួម្មានឃ្ែ ាំងរតកុ កផ្នែងេតរថយនត ចរវាកម្មការយិាល្យ័ និងចរវា
ចលសងចេៀតស្តូវ នចរៀរេាំយ៉ាងចពញចល្ញរស្មារ់លតល្នូ់វការេូទាត់តាម្ស្រព័នធចអ ិេស្តូនិេ រណាត ញព័ត៌មាន ការចធ្ាី
អធិ្ការកិេចគុ្ណ្ភាព ការស្តួតពិនិតយ ការផ្កនេននិងផ្េកចាយ ចរវាកម្មហិរញ្ាវតថុ និងចរវាកម្មរួម្ចលសងចេៀតរស្មារ់េីលារ
ល្ក់ដុ្ាំចដី្ម្បីលតល្់ជូនស្រករចោយចរវាកម្មជាំនញ រហ័រ និងមានគុ្ណ្ភាពខពរ់។ 
   
ចហោា រេនរម្ព័នធ និងការដឹ្កជញ្ជូ នតាម្ផ្ខសស្េវ៉ាក់ស្តជាក់ នចកីនច ីងយ៉ាងខាែ ាំងចៅកនុងស្រចេរេិនផ្ដ្ល្ចកីនច ងីពី
ឃ្ែ ាំងរតុកស្តជាក់េាំនួន ១០ ោន និងរថយនតស្តជាក់១២,០០០ចស្គ្ឿងកនុងឆ្ន ាំ ២០០៧ ដ្ល្់ ១០៦ ោនឃ្ែ ាំងរតុក
ស្តជាក់ និង រថយនតស្តជាក់៨៩,០០០  ចស្គ្ឿងកនុងឆ្ន ាំ ២០១៥។ ការចកីនច ីងយ៉ាងរហ័រនូវចហោា រេនរម្ព័នធផ្ខសស្េវ៉ាក់
ស្តជាក់ស្តូវ នស្រមូ្ល្លតុាំចៅកនុងកាំពង់ផ្លនាំេូល្រាំខាន់ៗ និងតាំរន់ពាណិ្ជជកម្មចររដូី្េជា ចរៀងនហ គ័្ងេូវ 
(Guangzhou) ហា៊ា៊ូចជៀន(Fujian) និង ធានជីន (Tianjin)។ ជាមួ្យនឹងការចកីនច ីងននពាណិ្ជជកម្មចអ ិេស្តូនិេចៅ
កនុងេីលារផ្លែច ីស្ររ់ផ្ដ្ល្នាំេូល្ចៅស្រចេរេិន ហានិភ័្យពីមុ្នផ្ដ្ល្ទាក់េងនឹងការេូទាត់ និងឥណ្ទានដូ្េជា 
ភាពមិ្នេុកេិតតននការេូទាត់ពីអតិថិជនេិននិងអនកនាំេូល្ និងការពនារចពល្កនុងការេូទាត់ទាាំងអរ់ស្តូវ នកាត់រនថយ
តាម្រយៈវធីិ្ស្វស្តរតេូទាត់តាម្អិុនធឺ្ណិ្តផ្ដ្ល្មានការេេួល្ស្វគ ល្់េូល្ាំេូោយ ចោយភាជ រ់តទ ល្់ចៅចគ្ហេាំព័រពាណិ្ជជ
កម្មផ្លែច ីស្ររ់។ ចដី្ម្បីេេួល្ នស្ររិេធភាព រង្កា រការខូេខាត េាំណាយទារ និងភាពង្កយស្រួល្កនុងការេូល្ចស្រីជា
េូចៅ អនកនាំចេញផ្លែច ីស្ររ់ស្តូវ នលែល្អ់នុស្វរន៍ឱ្យចស្រីស្ រក់ារនាំចេញចោយតទល្់ជារណាត ញផ្េកចាយ         
រាំខាន់ៗ រររ់ពួកចគ្ចៅកាន់ស្រចេរេិនដី្ចគាក។ មានេីលារល្ក់ដុ្ាំជាង ៤០០០ កផ្នែងចៅេូទាាំងស្រចេរេិនចោយេី
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ស្កុងនីមួ្យៗមានេីលារល្ក់ដុ្ាំធ្ាំៗជាចស្េីន។ លារករិកម្មរុីនហាា ឌី្ (Beijing’s Xinfadi Agricultural Market) នេី
ស្កុងចរ៉កាាំងគឺ្ជាេីលារល្ក់ដុ្ាំធ្ាំជាងចគ្ចៅភាគ្ខាងចជីងស្រចេរេិនចហយីក៏ជាស្រភ្ព ៧០% ននរផ្នែទាាំងអរ់ និង 
៨០% ននផ្លែច ីទាាំងអរ់ផ្ដ្ល្ចស្រីស្ រ់ចៅកនុងេីស្កុងចរ៉កាាំង។ េីលារល្ក់ដុ្ាំផ្លែច ីនិងរផ្នែជាាំងណានននចខតតគ័្ងេូវ 
(Guangzhou’s Jiangnan Wholesale Fruit and Vegetable Market) គឺ្ជាេីលារល្ក់ដុ្ាំលល្ិតលល្នាំេូល្ដ៏្
រាំខាន់រាំលុតចៅកនុងស្រចេរេិនផ្ដ្ល្រ៉ារ់រង៧០%ននផ្លែច ី និងរផ្នែនាំេូល្ទាាំងអរច់ៅកនុងស្រចេរេិន13។ 

 
13 Source: Exporting Fresh Fruit and Vegetables to China, Produce Market Association, 2016 
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ការេុោះរញ្ជ ីករិករោាំស្វា យ និងកផ្នែងចវេខចរ់ជាមួ្យ 
អគ្គនយកោា នករិកម្ម (GDA) 

 

វញិ្ា រនរស្ត និងរតង់ោរ 

ការដឹ្កជញ្ជូ នស្វា យ និងការេូទាត់ស្ ក់ 

ការស្រការពនធគ្យ និងឯកស្វរគាាំស្េ 

ជាំហានេី ១ 

ជាំហានេី ២ 

ជាំហានេី ៣ 

ជាំហានេី ៤ 

និតិវិធីន ាំចេញស្វា យ 

ម្តងម្ួយជាំហាន 
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3 និតិវធីិ្នាំចេញស្វា យម្តងមួ្យជាំហាន 
 

 

 

 

អាជីវកម្មទាាំងឡាយផ្ដ្ល្មានរាំណ្ងនាំចេញស្តូវផ្តចធ្ាីការេុោះរញ្ជជីាមួ្យអគ្គនយកោា នករកិម្មននស្ករងួករកិម្ម រុកាា
ស្រមាញ់ និងចនស្វេ(MAFF) ។ អគ្គនយកោា នករិកម្ម (GDA) នឹងរញ្ជូ នរញ្ជ ីករិោា ន និងកផ្នែងចវេខចរ់ផ្ដ្ល្ ន
េុោះរញ្ជ ីចៅកាន់អគ្គរដ្ា ល្គ្យននស្រចេរេិន(GACC)។ មុ្នចពល្ចារ់ចលតីម្ពាណិ្ជជកម្ម GACC នឹងរញ្ជូ នស្កុម្អធិ្ការ
កិេចម្កស្រចេរកម្ពុជាចដី្ម្បីចលទៀងតទ ត់ និងវាយតនម្ែស្កុម្ហ៊ាុនមួ្យេាំនួនផ្ដ្ល្ នេុោះរញ្ជ ីចៅចល្កីារស្គ្រ់ស្គ្ងការោាំដុ្ោះ 
ការចវេខចរ់ ការរតុកេុក និងការដឹ្កជញ្ជូ នផ្លែស្វា យ។ មានផ្តស្កុម្ហ៊ាុនផ្ដ្ល្ស្តូវ នអនុម័្តចោយស្ករងួករិកម្ម រុកាា
ស្រមាញ់ និងចនស្វេ និ GACC រុ៉ចណាណ ោះផ្ដ្ល្អាេនាំចេញផ្លែស្វា យចៅកាន់ស្រចេរេិន។ 

 

 

 

 

3.2.1 ការចធ្ាីអធិ្ការកិេច និងេតាត  រី័កមុ្នចពល្នាំចេញ 

មុ្នចពល្នាំចេញ ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្រមាញ់ និងចនស្វេ ស្តូវចធ្ាីអធិ្ការកិេច និងេតាត  ឺរ័កចៅចល្ីផ្លែស្វា យចវេខចរ់កនងុ
អស្តា ២% ននររមិាណ្ររុរ។ ស្ររិនចរីមានរតាល្អិតេនស្ងផ្ដ្ល្មានការស្ពួយ រម្ភពីស្រចេរេិនស្តូវ នរកច ញី 
េាំនិញនឹងមិ្នស្តូវ នអនុញ្ា តឲ្យនាំចេញចៅកាន់ស្រចេរេិនចេ។ េាំចពាោះផ្លែស្វា យផ្ដ្ល្មិ្នស្តូវ នចគ្រកច ីញថ្នមាន
រញ្ា ភូ្តគាម្អនម័្យ ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្រមាញ់ និងចនស្វេ នឹងចេញវញិ្ា រនរ័ស្តភូ្តគាម្អនម័្យចយាងតាម្ 
វធិានភូ្តគាម្អនម័្យ និងរតង់ោរអនតរជាតិចល្ខ 12 (ISPM12) ផ្ដ្ល្រង្កា ញអាំពីរូេនកររចេចកចេរដូ្េជា ស្រចភ្េ
ការរាំោរ់ចម្ចរាគ្ចោយកាំចៅ ចោយកស្មិ្ត រីតុណ្ា ភាព រយៈចពល្ និងេាំនួនេូកុងតឺន័រ ចហីយ នរញ្ជ ក់ចៅកនុងការ
ស្រការរផ្នថម្ដូ្េខាងចស្កាម្ ៖   

 

 

 

3.2 វញិ្ា រនរស្ត និងរតង់ោរ 
3.2.1 ការចធ្ាីអធិ្ការកិេច និងេតាត  រី័កមុ្នចពល្នាំចេញ 
3.2.2 ការេេួល្ នវញិ្ា រនរស្តអនម័្យ និងភូ្តគាម្អនម័្យ 
3.2.3 ការស្គ្រ់ស្គ្ងេមាា រ 
3.2.4 ការស្តតួពិនិតយកតាត អនុចោម្ 

 

'េាំនិញកក់(ផ្លែស្វា យ)ផ្ដ្ល្អនុចោម្ចៅតាម្ពិធី្ស្វរននតស្មូ្វការភូ្តគាម្អនម័្យរស្មារ់ការនាំចេញផ្លែស្វា យពី
ស្រចេរកម្ពុជាចៅកាន់ស្រចេរេិន ចហីយគាម នរមារភាពេនស្ងផ្ដ្ល្រថតិកនុងរញ្ជ ីេតាត  រី័កផ្ដ្ល្ជាកតី រម្ភរររ់

ស្រចេរេិន' 

 

3.1 ការេុោះរញ្ជ ីករិករោាំស្វា យ និងកផ្នែងចវេខចរ់ជាម្ួយអគ្គនយកោា នករិកម្ម (GDA) 
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ចល្ីរពីចនោះចេៀត ច ម្ ោះ ឬចល្ខេុោះរញ្ជ ីេមាា រ និងកផ្នែងចវេខចរ់ផ្ដ្ល្ពាក់ព័នធនឹងស្តូវរញ្ជ ក់ចៅកនុងចរេកតីផ្ថែងការណ៍្
រផ្នថម្។ 
 

3.2.2 ការេេួល្ នវញិ្ា រនរ័ស្តអនម័្យ និងភូ្តគាម្អនម័្យ 
 

ដូ្េស្រចេរនាំេូល្ដ្នេចេៀតផ្ដ្រ ស្រចេរេិនស្តូវការភ័្រតុតាងចដី្ម្បីចលទៀងតទ ត់ថ្នគាម នលល្តិលល្ណាផ្ដ្ល្មានរតាល្អតិ
េនស្ង ចហីយពួកចគ្ស្តូវការព័ត៌មានចលសងចេៀតអាំពីលល្តិលល្ដូ្េជា វធីិ្រាំោរ់ចម្ចរាគ្ចោយចស្រី េាំហាយេឹកចតត  ឫការ    
រាំោរ់ចម្ចរាគ្ចោយចស្រីេឹកចតត មុ្នចពល្នាំចេញ។ អនកនាំចេញស្តូវផ្តលតល្់ឯកស្វររផ្នថម្ចដី្ម្បីរញ្ជ ក់អាំពីរញ្ា ចនោះ។    
ឯកស្វរតស្មូ្វមានភាពខុរគាន ពីលល្ិតលល្មួ្យចៅលល្ិតលល្មួ្យចលសងចេៀត។ ឧទាហរណ៍្ រស្មារ់ផ្លែស្វា យស្ររ ់ជា
ការចាាំ េ់កនុងការរញ្ជ ក់ថ្នការរមាអ តផ្លែស្វា យស្ររ់ស្តូវ នអនុវតតដូ្េផ្ដ្ល្ នតស្មូ្វកនុងខែឹម្ស្វរពិធី្ស្វរផ្លែស្វា យ។ 
ការរមាអ តលល្ិតលល្មុ្នការនាំចេញរមួ្មានការរមាអ តអនម័្យ និងរមាអ តរតាល្អិតេនស្ងកនុងស្រចេរផ្ដ្ល្េេួល្ ន     
លល្ិតលល្។ 
 
ចដី្ម្បីេេួល្ នវញិ្ា រនរ័ស្តភូ្តគាម្អនម័្យពីនយកោា នការពារដ្ាំណាាំ អនម័្យ និងភូ្តគាម្អនម័្យននអគ្គនយក
ោា នករិកម្ម រររស់្ករួងករិកម្ម រកុាា ស្រមាញ់ និងចនស្វេស្តូវេាំណាយចពល្ពី ១០ ចម៉ាងចៅ ១២០ ចម៉ាងចេីរេេួល្
 នវញិ្ា រនរស្ត។ 
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ជាំហានេី១ ការោក់ពាកយ 
អនកនាំចេញ ឬពាណិ្ជជករស្តូវោក់ពាកយចរនរីុាំរស្មារ់ការចធ្ាីអធិ្ការកិេចភូ្តគាម្អនម័្យ 
(plant quarantine inspection) រស្មារ់ការនាំចេញេាំនិញចៅនយកោា នការពារដ្ាំណាាំ    
អនម័្យនិងភូ្តគាម្អនម័្យននអគ្គនយកោា នករិកម្មននស្ករួងករកិម្ម រុកាា ស្រមាញ់ និង
ចនស្វេ។ ពាកយចរនីររុាំស្តូវរួម្រញ្ចូល្ឯកស្វរពាក់ព័នធ៖ 

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

o វក័ិយរស្ត 

o រញ្ជ ីចវេខចរ់ 

o ពនធ ៉តង់ 

o វញិ្ា រនរស្តេុោះរញ្ជ ីអាករចល្ីតនម្ែរផ្នថម្ 

o វញិ្ា រនរស្តេុោះរញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
o វញិ្ា រនរស្តេុោះរញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 

 

ជាំហានេី២ ការស្តតួពិនិតយឯកស្វរ  
ម្ស្តនតីេេួល្ពាកយនឹងពិនិតយឯកស្វរតស្មូ្វនាំេូល្ភូ្តគាម្អនម័្យ និងពិនិតយពាកយចរនីររុាំ និង
ឯកស្វរពាក់ព័នធ។   
o ស្ររិនចរីពាកយចរនីររុាំ និងឯកស្វរពាក់ព័នធទាាំងអរ់អនុចោម្តាម្េារ់ អនកនាំចេញ
ឬអាជីវករស្តូវរង់ស្ ក់ចហីយរនតចៅជាំហានរនទ រ់។  

o ស្ររិនចរីពាកយចរនីររុាំមិ្នស្គ្រ់ស្គាន់ អនកស្តួតពិនិតយនឹងលតល្់ការផ្ណ្នាំដ្ល្អ់នកនាំ
ចេញឱ្យចៅរកឯកស្វរឲ្យ នស្គ្រ់ស្គាន់ ឬផ្ណ្នាំនូវវធិានការចលសងចេៀតផ្ដ្ល្ចាាំ េ់ 
ឬស្ រ់អាំពីការនាំេូល្នូវលល្ិតលល្ចនោះស្តូវ នហាម្ឃ្ត់។ 

 

ជាំហានេី៣ និងេី៤ ការស្តតួពិនិតយេាំនិញកក់ (ផ្លែស្វា យ) 
រនទ រ់ពីេេួល្ នពាកយចរនីររុាំ ចហីយស្ររិនចរីឯកស្វរមានស្គ្រ់ស្គាន់ ស្រធាននយកោា ន
ការពារដ្ាំណាាំ អនម័្យ និងភូ្តគាម្អនម័្យននអគ្គនយកោា នករិកម្ម ស្ករួងករិកម្ម       
រុកាា ស្រមាញ់ និងចនស្វេ នឹងចាត់តាាំងម្ស្តនតីអធិ្ការកិេចភូ្តគាម្អនម័្យចដី្ម្បីេុោះចធ្ាីអធិ្ការកិេច
េាំនិញ និងស្តួតពិនិតយល្កាខណ្ឌ តស្មូ្វភូ្តគាម្អនម័្យរស្មារ់ការនាំេូល្។ 
o ចតីេាំនិញស្តូវ នអនុចោម្តាម្េារ់ផ្ដ្រឬចេ?  
o ស្ររិនចរីអនុចោម្ ចេញវញិ្ា រនរស្តភូ្តគាម្អនម័្យ 
o ស្ររិនចរីមិ្នអនុចោម្ ចតីអាេចាត់វធិានការកាត់រនថយហានិភ័្យ នចេ? ស្ររិនចរី
មិ្នអាេ រដិ្ចរធ្កនុងការចេញវញិ្ា រនរស្តភូ្តគាម្អនម័្យ។ ស្ររិនចរីធាេ អនុវតត
វធិានការកាត់រនថយហានិភ័្យ និងចធ្ាីអធិ្ការកិេចម្តងចេៀត។ 
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នីតិវធីិ្ចនោះអនុវតតតាម្ចគាល្ការណ៍្ផ្ណ្នាំននវធិានរតង់ោរ និងភូ្តគាម្អនម័្យអនតរជាតិចល្ខ ១២ (ISPM No.12) 
ចដី្ម្បីធានថ្នេាំនិញរុកាជាតិ លល្ិតលល្ ឬេាំនិញចលសងៗផ្ដ្ល្ នែែងកាត់នីតិវធីិ្ចនោះ គឺ្អនុចោម្តាម្េារ់ភូ្តគាម្       
អនម័្យននស្រចេរផ្ដ្ល្នាំេូល្ និងពិតជាអនុចោម្តាម្ខែឹម្ស្វរដូ្េផ្ដ្ល្ នពិពណ៌្នចៅកនុងគ្ាំរូវញិ្ា រនរ័ស្ត។  
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ចារ់ចលតីម្ 

េេួល្ពាកយចរនីរុាំពីចដី្ម្បីវាយតនម្ែលល្ិតលល្ពី
នាំចេញ/ពាណិ្ជជករ 

ពិនិតយចមី្ល្ល្កាខណ្ឌ តស្មូ្វភូ្តគាម្អនម័្យនាំ
េូល្ និងពាកយចរនីររុាំ និងឯកស្វរពាក់ព័នធ 

ចតីឯកស្វរផ្ដ្ល្េេួល្ នរាំចពញ នតាម្
តស្មូ្វការរស្មារ់នាំចេញឬចេ? 

 

ការពិនិតយេាំនិញ 

លតល្់ចយារល្់ចៅអនកនាំចេញចដី្ម្បី
េេួល្ នឯកស្វរស្គ្រ់ស្គាន់ ឬចាត់
វធិានការចាាំ េ់ចលសងៗ ឬហាម្ឃ្ត់

ការនាំេូល្ 

ចតីេាំនិញអនុចោម្តាម្ការកាំណ្ត់ឬចេ? ចតីអាេចាត់វធិានការកាត់រនថយ
ហានិភ័្យ នផ្ដ្រ ឬចេ 

អនុវតតវធិានការកាត់
រនថយហានិភ័្យ និងចធ្ាី
អធិ្ការកិេចម្តងចេៀត 

ចេញវញិ្ា រនរស្ត 
ភូ្តគាម្អនម័្យ 

រដិ្ចរធ្ការចេញវញិ្ា រនរស្ត
ភូ្តគាម្អនម័្យ និងជូនដ្ាំណឹ្ង
ដ្ល្់អនកនាំចេញ ឬពាណិ្ជជករ 

វញិ្ា រនរស្ត  ភូ្ត
គាម្អនម័្យ 

ស្រព័នធេិននន័យ 

NPPO 

អនកស្តួតពិនិតយ 

អនកស្តួតពិនិតយ 

អនកស្តួតពិនិតយ 

រញ្ចរ់ 

រញ្ចរ់ 

អាេ 

រាំចពញ ន 

ចេ 

ចេ 

ចេ 

ជាំហានេី ១ 

ជាំហានេី ២ 

ជាំហានេី ៤ 

ជាំហានេី ៣ 
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3.2.3 ការស្គ្រ់ស្គ្ងេមាា រ 
 

េមាា រផ្ដ្ល្ នេុោះរញ្ជ ីនាំចេញទាាំងអរ់ស្តូវរចងាីត និងអនុវតតវញិ្ា រនរ័ស្តកម្ម GAP ឬស្រព័នធវញិ្ា រនរ័ស្តកម្មអនតរជាតិ
ចលសងចេៀតចដី្ម្បីធាន ននូវការតាម្ោនដ្ាំចណី្រការលល្តិកម្ម។ ស្គ្រ់ស្គ្ងល្កាខណ្ឌ អនម័្យចៅេមាា រ យកចេញនូវផ្លែ
ច ីរល្ួយកនុងកាំ ុងចពល្ស្រមូ្ល្លល្ និងអនុវតតវធិានការណ៍្ IPM ដូ្េជាការស្តួតពិនិតយរតាល្អិត ការស្គ្រ់ស្គ្ងថ្នន ាំគី្មី្ 
ឬជីវស្វស្តរត និងស្រតិរតតិការករិកម្ម។ រស្មារ់រតាល្អិតេនស្ងកនុងេតាត  រឺ័កផ្ដ្ល្ជាកតី រម្ភរររ់ស្រចេរេិន (រាយនម្
កនុងឧររម្ព័នធ ១) ភាគី្កម្ពុជាស្តូវផ្តស្តួតពិនិតយ និងអចងាតចៅេមាា រស្វា យកនុងកាំ ុងចពល្ផ្លែកាំពុងល្តូោរ់ និងស្រមូ្ល្
លល្ចដី្ម្បីធានថ្នរតាល្អតិេនស្ងកនុងេតាត  រឺ័កផ្ដ្ល្ជាកតី រម្ភរររស់្រចេរេិនរថតិចៅចស្កាម្ការស្គ្រ់ស្គ្ង។ េមាា រ
ផ្ដ្ល្ នេុោះរញ្ជ ីទាាំងអរ់ស្តូវរកាកាំណ្ត់ស្តាននការស្តួតពិនិតយ និងស្គ្រ់ស្គ្ងរមាភាពេនស្ងចហីយលតល្់វាចៅឲ្យGACC 
តាម្ការចរនរីុាំ។ កាំណ្ត់ស្តាស្តួតពិនិតយស្តូវផ្តរមួ្មាន ច ម្ ោះរមារធាតុលសាំ កាល្ររចិេឆេននការចស្រីស្ រ ់និងកាំហារ់នន
ស្វរធាតុគី្មី្ទាាំងអរ់ផ្ដ្ល្ស្តូវ នចស្រីកនុងរដូ្វោាំដុ្ោះ។ 
   

3.2.4 ការពិនិតយអនុចោម្ភាព 
 

មុ្នចពល្ចារ់ចលតីម្ការចធ្ាីពាណិ្ជជកម្ម GACCនឹងរញ្ជូ នអនកជាំនញខាងេតាត  ីរ័ករកុាជាតិម្កស្រចេរកម្ពុជាចដី្ម្បីចធ្ាកីារ
ស្តួតពិនិតយជាស្រព័នធនូវអនុចោម្ភាព ស្តួតពិនិតយ និងវាយតនម្ែការស្គ្រ់ស្គ្ងការោាំដុ្ោះ ការផ្កនេន ការរកាេុកនិងការដឹ្ក
ជញ្ជូ នផ្លែស្វា យ និងស្ររិេធភាពននការចធ្ាីអធិ្ការកិេចការនាំចេញ និងស្រព័នធេតាត  ឺរ័កចៅកម្ពុជា។ ការេាំណាយរស្មារ់
ការពិនិតយ និងការចធ្ាីអធិ្ការកិេចរឋម្រររ់អនកជាំនញ GACCចៅស្រចេរកម្ពុជារួម្ទាាំងការចធ្ាីដ្ាំចណី្រ ការស្វន ក់ចៅ និង
ការេាំណាយចលសងចេៀតនឹងស្តូវជារនទុករររ់ភាគី្កម្ពុជា។  
 
 
 

 

 

 

3.3.1 ល្កាខណ្ឌ តស្ម្វូរស្មារ់ការចវេខចរ់ និងេតាត  ីរក័ 
រាល្់រុកាជាតិផ្ដ្ល្ចវេខចរ់ និងឃ្ែ ាំងស្តូវផ្តរចងាីតស្រព័នធតាម្ោនចដី្ម្បីធានថ្នផ្លែច ីនាំចេញអាេស្តូវ នតាម្ោនស្ត រ់
ចៅេមាា រផ្ដ្ល្ នេុោះរញ្ជ ី។ ស្ររនិចរីរុកាជាតិផ្ដ្ល្ចវេខចរ់ស្តូវ នផ្ញកចេញពីកផ្នែងរាំោរ់ចម្ចរាគ្ចោយកាំចៅវាអាេ
ស្តូវ នចគ្តាម្ោនស្ត រ់ចៅស្រភ្ពេមាា រតាម្រយៈកផ្នែងរាំោរ់ចម្ចរាគ្ផ្ដ្ល្ពាក់ព័នធ។ ការចវេខចរ់ និងរាំោរ់ចម្ចរាគ្
ចល្ផី្លែស្វា យរនទ រ់ពីការស្រមូ្ល្លល្ស្តូវចធ្ាីច ងីចស្កាម្ការស្តួតពិនិតយយ៉ាងតឹងរុងឹរររភ់ាគី្កម្ពុជា ចហីយស្តូវែែងកាត់ការ
ចស្ជីរចររី ោង រម្ងួត និងដ្ាំចណី្រការចលសងៗចេៀតចោយនដ្ចដី្ម្បីធានថ្នផ្លែច ីគាម នស្រឡាក់ដី្ ពីងពាងតូេៗ ខយង ស្កា 
ផ្លែរល្ួយ និងរាំណ្ល្រ់ុកាជាតិ។ ស្ររិនចរីថ្នន ាំលសិតស្តូវ នចស្រីស្ រ ់ ពួកវាស្តូវស្ររតាម្រតង់ោររវុតថិភាពេាំណី្អាហារ

3.3 ការស្រការពនធគ្យ និងឯកស្វរគាាំស្េ 
3.3.1 ល្កាខណ្ឌ តស្ម្វូរស្មារ់ការចវេខចរ់ និងេតាត  ឺរក័ 
3.3.2 នីតិវធីិ្គ្យ /ការេេួល្ នអាជាា រ័ណ្ណនាំចេញ 
3.3.3 វញិ្ា រនរ័ស្តរញ្ជ ក់ស្រភ្ពចដី្ម្ 
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ជាតិរររ់ស្រចេរេិន។ ផ្លែស្វា យរស្មារ់នាំចេញចៅស្រចេរេិនស្តូវផ្តរមាែ រ់ចម្ចរាគ្ចោយកចៅត  ចដី្ម្បីកាត់រនថយ       
ហានិភ័្យននការែែងរាល្ោល្ររររ់តារុយចចាោះផ្លែររ។់ 
 

3.3.2 នីតិវធីិ្គ្យ /ការេេួល្ នអាជាា រ័ណ្ណនាំចេញ 
 
អនកនាំចេញថមីស្តូវផ្តេុោះច ម្ ោះេូល្ស្រព័នធ ASYCUDA ចៅអគ្គនយកោា នគ្យ និងរោា ករមុ្នចពល្ផ្ដ្ល្អាជាា ធ្រគ្យ
េេួល្ស្វគ ល្់ការនាំចេញចោយរាយ័ស្រវតតិ។ រនទ រ់ពីេេួល្ នវញិ្ា រនរ័ស្តភូ្តគាម្អនម័្យ អនកនាំចេញស្តូវមានល្ខិិត
អនុញ្ា តិពីនយកោា នស្គ្រ់ស្គ្ងនាំចេញ GDCE ឬចៅស្េកចេញ។ ឯកស្វររាំខាន់ៗរស្មារ់ការអនុញ្ា តចនោះរួម្មាន៖ 
(ដ្ាំចណី្រការជាក់ោក់ស្តូវ នពិពណ៌្នចៅកនុងឧររម្ព័នធេី២)។ 
 

រស្មារ់រាល្ក់ារដឹ្កជញ្ជូ ន រស្មារ់ការដឹ្កជញ្ជូ នផ្តម្តង 
▪ វកិាយរស្ត និងរញ្ជ ីចវេខចរ់ 
▪ ល្ិខិតចរនីរុាំរស្មារ់ចធ្ាីអធិ្ការកិេចេាំនិញ (កនុងចរាងេស្ក
ផ្តរុ៉ចណាណ ោះ) 

▪ ល្ិខិតអនុញ្ា តឱ្យចជីងស្វគ្យ 

▪ ល្ិខិតេុោះរញ្ជ ីស្កុម្ហ៊ាុនពីស្ករួងពាណិ្ជជកម្ម 
▪ ពនធ ៉តង់ 
▪ វញិ្ា រនរស្តេុោះរញ្ជ ីពនធ (អាករ) 

(ឧទាហរណ៍្ននឯកស្វរភាជ រ់មានចៅកនុងឧររម្ព័នធេី៣) 
 
ចពល្ផ្ដ្ល្ផ្លែច ីម្កដ្ល្់កាំពង់ផ្លស្រចេរេិន ស្រចេរនាំចេញតស្មូ្វឱ្យលតល្់រ យការណ៍្វារ់រទង់រតុីណ្ា ភាព និង
កាំណ្ត់ស្តារីតុណ្ា ភាពរាំោរ់ចម្ចរាគ្ដ្ល្ម់្ស្តនតី GACC ចដី្ម្បីចធ្ាីរវនកម្ម។ 
 

3.3.3 វញិ្ា រនរ័ស្តរញ្ជ ក់ស្រភ្ពចដី្ម្ 
 
ល្ិខិតរញ្ជ ក់ស្រភ្ពចដី្ម្ (Certificate of Origin) គឺ្ជាឯកស្វរផ្ដ្ល្ស្តូវ នចស្រីកនុងពាណិ្ជជកម្មអនតរជាតិចដី្ម្បរីញ្ជ ក់
ថ្នេាំនិញផ្ដ្ល្លល្ិតចៅកនុងស្រចេរកម្ពុជាផ្ដ្ល្ជាកផ្នែងវាស្តូវ ននាំចេញ។ ល្ិខិតរញ្ជ ក់ស្រភ្ពចដី្ម្ស្តូវ នរាំចពញ
ចោយអនកនាំចេញចហីយស្តូវ នរញ្ជ ក់ចោយស្វថ រ័នផ្ដ្ល្េេួល្ នការេេួល្ស្វគ ល្ក់នុងករណី្ស្ពោះរាជាណាេស្កកម្ពជុា 
ស្ករួងពាណិ្ជជកម្មជាអនករញ្ជ ក់ថ្នេាំនិញចៅកនុងការដឹ្កជញ្ជូ ននាំចេញជាក់ោក់ណាមួ្យស្តូវ នោាំ លល្ិត ឬផ្កនេនចៅ
កនុងស្រចេរជាក់ោក់ណាមួ្យ។ រស្មារ់ល្ិខិតរញ្ជ ក់ស្រភ្ពចដី្ម្ផ្ដ្ល្មានរពុល្ភាព វាស្តូវផ្តេុោះហតថចល្ខាចោយ         
អនកនាំចេញ និងមានរហហតថចល្ខាចោយស្ករងួពាណិ្ជជកម្ម។ ល្ខិិតរញ្ជ ក់ស្រភ្ពចដី្ម្រញ្ជ ក់ថ្នេាំនិញចៅកនងុការ
ដឹ្កជញ្ជូ នណាមួ្យស្តូវមានស្រភ្ពចដី្ម្ជាក់ោក់ចស្កាម្និយម្ន័យននកិេចស្ពម្ចស្ពៀងពាណិ្ជជកម្មចររចីេាភាគី្ ឬពហុភាគី្
ជាក់ោក់មួ្យ។ វញិ្ា រនរស្តចនោះស្តូវ នតស្មូ្វចោយអាជាា ធ្រគ្យរររស់្រចេរកនុងការរចស្ម្េថ្នចតី ការនាំេូល្គួ្រ
េេួល្ នអតថស្រចយាជន៍ពីការអនុចស្គាោះស្ររតាម្តាំរន់ពាណិ្ជជកម្មពិចររ ឬរហព័នធគ្យដូ្េជា រហភាពអឺុរ ៉រុ       
អាស្វ៊ា ន ឬកិេចស្ពម្ចស្ពៀងពាណិ្ជជកម្មចររអីាចម្រកិខាងចជីង (NAFTA) ឬមុ្នចពល្ការយកពនធចល្ីេាំនិញស្តូវ នអនុវតត។ 
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ចដី្ម្បីោក់ពាកយចរនីរុាំល្ខិិតរញ្ជ ក់ស្រភ្ពចដី្ម្រស្មារ់នាំចេញចៅស្រចេរេិន ន អនកនាំចេញស្តូវការេស្ម្ង់ល្ខិិត
រញ្ជ ក់ស្រភ្ពចដី្ម្អកសរ(E)។ អនកនាំចេញស្តូវចៅនយកោា ននាំេូល្និងនាំចេញននអគ្គនយកោា ន ចរវាកម្ម         
ពាណិ្ជជកម្ម។ ឯកស្វរចាាំ េ់មាន៖ 
 
 
 

 

 

 

 
រេចុរបនន អនកនាំចេញអាេោក់ពាកយចរនីររុាំវញិ្ា រនរ័ស្តរញ្ជ ក់ស្រភ្ពចដី្ម្េាំនិញតាម្រយៈស្រព័នធចអ ិេស្តូនិក និង     
តាម្រយៈចគ្ហេាំព័ររររ់ស្ករងួពាណិ្ជជកម្ម៖ https://co.moc.gov.kh 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1 ការចរៀរេាំផ្លែស្វា យរស្មារ់នាំចេញ 
 
អនកល្ក់ ឬអនកនាំចេញស្តូវចរៀរេាំកាល្វភិាគ្លគត់លគង់ ឬលល្ិតកម្មឱ្យ នទាន់ចពល្ចវោ និងចធ្ាីការយ៉ាងជិតរនិេធជាមួ្យ
ស្កុម្ហ៊ាុនដឹ្កជញ្ជូ នចល្ីកាល្ររចិេឆេេេួល្េាំនិញផ្ដ្ល្ នស្ពម្ចស្ពៀងគាន ។ ស្ររិនចរីអនកល្ក់ ឬអនកនាំចេញ នេុោះកិេច
រនាជាមួ្យអនកអនកោាំដុ្ោះចស្េីន អនកល្ក់ស្តូវកាំណ្ត់ចពល្លគត់លគង់ ឬលល្ិតកម្មរួម្ចោយផ្លអកចល្ីររមិាណ្ផ្លែស្វា យផ្ដ្ល្
ស្តូវដឹ្កជញ្ជូ នម្តង។ កនុងករណី្ជាចស្េីន (ចយាងតាម្កិេចស្ពម្ចស្ពៀង) រមាភ រៈចវេខចរ់រម្ស្ររស្តូវផ្តអាេរក នរស្មារ់
អនកល្ក់/អនកនាំចេញ។ ដូ្ចេនោះ រមាភ រៈទាាំងចនោះចាាំ េ់ស្តូវលគត់លគង់ឱ្យ នទាន់ចពល្ចវោ។ ចនោះមានន័យថ្នរាល្់ផ្លនការ
ដឹ្កជញ្ជូ ន និងការចរៀរេាំស្តូវផ្តចធ្ាីឱ្យេារ់ចោយមានយនតការរម្ស្ររ។  
  

3.4 ការដ្ឹកជញ្ជូ នផ្លែស្វា យ និងការេូទាត់ស្ ក់ 
3.4.1 ការចរៀរេាំផ្លែស្វា យរស្មារ់នាំចេញ 

3.4.2 ការចវេខចរ់ និងរិតស្វែ ករញ្ា ផ្លែស្វា យ 

3.4.3 ការដឹ្កជញ្ជូ នផ្លែស្វា យពីស្រចេរកម្ពុជាចៅស្រចេរេិន 

3.4.4 ការរចងាីត និងអភិ្វឌ្ឍេាំនក់េាំនងពាណិ្ជជកម្មជាមួ្យស្កុម្ហ៊ានុដឹ្កជញ្ចូ ននាំចេញ 

3.4.5 ភាន ក់ង្ករ និងអនកផ្េកចាយ 

3.4.6 និតិវធីិ្េូទាត់ស្ ក់ 

 

• ល្ិខិតអនុញ្ា តពីស្កុម្ហ៊ាុនចៅស្ករួងពាណិ្ជជកម្ម (ឧ. កនុងឧររម្ព័នធ៣) 
• វកិាយរស្តល្ក់ រញ្ជ ីចវេខចរ់ និងកិេចរនាល្ក់ 
• រ យការណ៍្ស្តួតពិនិតយពីម្ស្តនតីពាណិ្ជជកម្ម 
• វក័ិយរស្តដឹ្កេាំនិញ/វក័ិយរស្តដឹ្កជញ្ជូ នតាម្លែូវអាការ   
• ការស្រការពនធគ្យ 

 

https://co.moc.gov.kh/
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ចោយស្វរផ្តផ្លែស្វា យស្ររង់្កយខូេ រមាភ រៈចវេខចរ់ និងកផ្នែងរកាេុកស្តូវផ្តចរៀរេាំឲ្យ នទាន់ចពល្ចវោ។ ចៅចពល្
ផ្ដ្ល្ផ្លែស្វា យស្តូវ នស្រមូ្ល្លល្ស្គ្រ់ស្គាន់ និងដ្ល្់ចពល្ចវោនាំចេញ វានឹងស្តូវ នចធ្ាីស្រស្ពឹតតិកម្ម (រាំោរ់ចម្ចរាគ្) 
ចដី្ម្បីរមាែ រ់រតាល្អិតេនស្ងតាម្ល្កាខណ្ឌ តស្មូ្វកនុងកិេចស្ពម្ចស្ពៀងផ្ដ្ល្មានផ្េងកនុងពិធី្ស្វរេុោះហតថចល្ខា។ ការរាំោរ់
ចម្ចរាគ្ចោយកាំចៅមានពីរស្រចភ្េដូ្េផ្ដ្ល្ នស្ពម្ចស្ពៀងគាន ៖ 

• ការរាំោរ់ចម្ចរាគ្ចោយេាំហាយេឹកចតត ៖ ការរាំោរ់ចម្ចរាគ្ចោយេាំហាយេឹកចតត ចៅរតុីណ្ា ភាពផ្លែច ី 
៤៧ អងារចរ រយៈចពល្២០នេីកនុងរាំចណី្ម្៩៥%។ 

• ការរាំោរ់ចម្ចរាគ្ចោយស្ជមុ្ជ (ផ្លែច ីេូល្កនុងេឹកចតត ឧណ្ឌ ៗ) ចៅរតុីណ្ា ភាព៤៨អងាចរ ឬខពរ់ជាងចនោះ
រយៈចពល្ ៦០ នេី។  

េុងចស្កាយ ផ្លែស្វា យស្ររ់នឹងស្តូវចវេខចរ់ោក់េូល្េូកុងតឺន័រ ចហីយដឹ្កចៅកផ្នែងល្ក់ (ផ្ដ្ល្អនកល្ក់ឲ្យស្វា យចៅអនក
េិញ)។ 

3.4.2 ការចវេខចរ់ និងោក់ស្វែ កច ម្ ោះផ្លែស្វា យ 

• ស្វែ ករញ្ា ៖ តាម្ពិធី្ស្វរភូ្តគាម្អនម័្យ ស្វា យគួ្រផ្តស្តូវោក់ស្វែ កឲ្យ នេារោ់រជ់ាមួ្យនឹងពាកយ “នាំ
ចេញចៅស្វធារណ្រដ្ាស្រជាមានិតេិន” ជាភាស្វរអង់ចគ្ែរ និងស្រចភ្េពូជ ស្រភ្ពចដី្ម្ (ឧ.កម្ពុជា) េមាា រ 
(ករិករ)      រុកាជាតិចវេខចរ់ និងព័ត៌មានពីរហស្គាររមាអ តស្វា យជាភាស្វរអង់ចគ្ែរ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រូរភាពេី២៖ ឧទាហរណ៍្ននស្វែ ករញ្ា នាំចេញពីស្រចេរកម្ពុជា 

 
• ស្រអរ់ចវេខចរ់៖ ភាគ្ចស្េីនននការរតអូញផ្តអរររ់អនកេិញលល្តិលល្ និងអតិថិជនអាេស្តូវ នរកច ីញទាក់េង
នឹងការចវេខចរ់មិ្នល្អចោយស្វរផ្តការរេនមិ្នស្តឹម្ស្តូវ ឬការចស្ជីរចររី និងការចស្រីស្ រមិ់្នរម្រម្យ។ កញ្ច រ់
លល្ិតលល្ផ្ដ្ល្ នរេនស្តឹម្ស្តូវគួ្រផ្តលទុក ការពារ និងកាំណ្ត់អតតរញ្ាណ្លល្ិតលល្ផ្ដ្ល្ចធ្ាីឲ្យម្នុរសស្គ្រ់
គាន ចពញេិតតចារ់តាាំងពីអនកោាំរហូតដ្ល្់អតិថិជន។ 
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• ការចវេខចរ់៖ ផ្លែស្វា យនីមួ្យៗនឹងស្តូវ នខចរ់ជាមួ្យចស្ស្វម្ចស្វន រ (Polystyrence) ផ្ដ្ល្ស្វអ ត េន់ និងអាេ
ពស្ងីក នចដី្ម្បីការពារស្វន ម្ជាាំមុ្នចពល្ចវេខចរ់កនុងស្រអរ់/ចកោះ។ រាំភារៈចវេខចរ់ស្តូវផ្តអាេរកាលល្ិតលល្កនងុ
ររមិាណ្រម្ស្ររង្កយស្រួល្រស្មារ់ដឹ្កជញ្ជូ ន និងផ្េកចាយ។ លល្ិតលល្ចវេខចរ់គួ្រផ្តស្តូវនឹងផ្លនកខាងកនងុ
ននរាំភារៈចវេខចរ់ចហីយចៅរល្េ់ចនែ ោះតិេតួេ។ ស្ររិនចរីស្រអរ់ខយល្់ស្តូវ នចស្រី ស្គ្រ់ចពល្ផ្ដ្ល្ចរីកខយល្់
ចេញ ស្រអរ់គួ្រផ្តស្តូវ នស្គ្រចោយរ ាំងការពាររតាល្អតិ ចហីយផ្លនកទាាំងអរ់ននស្រអរ់គួ្រផ្តភាជ រ់ជាមួ្យ
ស្កោររអិតចដី្ម្បីការពាររតាល្អិតេូល្។ រមាភ រៈផ្ដ្ល្ចស្រីកនុងការចវេខចរ់គួ្រផ្តស្វអ ត និងស្ររ់ចដី្ម្បីចជៀរវាង
ការខូេខាតដ្ល្់ផ្លនកខាងកនុង ឬខាងចស្តននលល្ិតលល្។ ការចស្រីស្ ររ់មាភ រៈចលសងៗ ជាពិចររស្កោរ ឬតែ ក
រញ្ា ពាណិ្ជជកម្មស្តូវ នអនុញ្ា តរស្មារ់រូរភាពច ោះពុម្ព ឬស្វែ ករញ្ា ផ្ដ្ល្ចធ្ាីពីេឹកថ្នន ាំឬកាវរិេផ្ដ្ល្គាម ន
ជាតិពុល្។ ផ្លែស្វា យស្តូវ នោក់កនុងកស្តនតកចោយចយាងចៅតាម្ស្កម្ភាពង្កយស្រលួ្អនតរជាតិរស្មារ់ការចវេ
ខចរ់ និងដឹ្កជញ្ជូ នផ្លែច ី និងរផ្នែស្ររ់។ 

ការផ្ណ្នាំខែោះៗរាំរារ់ការចវេខចរ់ “ល្អ” 
ភាពអាេចស្រីស្ រ់ច ីងវញិ ន /ការរោយតាម្ផ្ររជីវស្វស្តរត   
ការចកីនច ីងេាំនួនេីលារ និងេីលារនាំចេញជាចស្េីន នចធ្ាីចអាយមានការរតឹរនតឹងការចចាល្រាំរាម្រស្មារ់  រមាភ រៈ
ចវេខចរ់។ ចៅចពល្អនគ្ត លល្ិតលល្ចវេខចរ់ចរទីរផ្តទាាំងអរ់នឹងអាេផ្កនេនច ងីវញិ ន ឬអាេរោយតាម្ផ្ររ   
ជីវស្វស្តរត ន ឬទាាំងពីរ។ 
 

ស្រចភ្េ  

និនន ការគឺ្ចឆ្ព ោះចៅរកការចស្រីស្ រក់ារចវេខចរ់ដុ្ាំ (ស្េង់ស្ទាយធ្ាំ) រស្មារ់អនកផ្កនេននិងអនកេិញដុ្ាំ និងកញ្ច រ់តូេៗ
រស្មារ់អនកចស្រីស្ រ់។   

 

ភាពទាក់ទាញការល្ក់  

រូរភាពពាណិ្ជជកម្មផ្ដ្ល្មានគុ្ណ្ភាពខពរក់ាំពុងស្តូវ នចស្រីចដី្ម្បរីចងាីនការទាក់ទាញការល្ក់។ រូរភាពេាំរុោះពណ៌្ 
ការចស្រីស្ រ់អកសរផ្រែកៗ និងរូររញ្ា ជាចរឿងចពញនិយម្។ 
 

រយៈចពល្ចស្រីស្ រ ់ន 

ការចវេខចរ់លល្ិតលល្ផ្ររេាំចនីរអាេស្តូវ នលល្តិតាម្ល្កាណ្ៈរចេចកចេររស្មារ់េាំនិញនីមួ្យៗចដី្ម្បពីនារ    
រយៈចពល្ចស្រីស្ រ ់និងកាត់រនថយកាករាំណ្ល្។់ 
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រូរភាពេី៣៖ ឧទាហរណ៍្ននស្រអរ់ចវេខចរ់ចលសងៗគាន  

• ការការពារ៖ ស្រអរ់ចវេខចរ់ស្តូវផ្តការពារលល្តិលល្ពីការរាំតែ ញចោយចម្កានិេ និងល្កាខណ្ឌ ររសិ្វថ នមិ្នល្អ
កនុងអាំ ុងចពល្ចល្ីកោក់ និងផ្េកចាយ។ រស្មារ់អនកេិញលល្ិតលល្ កញ្ច រ់លល្ិតលល្ផ្ដ្ល្រផ្ហក ធាែ យ ឬខូេ
 នរង្កា ញពីការកងាោះការយកេិតតេុកោក់កនុងការចល្ីកោក់។ ស្រអរ់ចវេខចរ់លល្ិតលល្ស្តូវផ្តរងឹមាាំស្គ្រ់ស្គាន់
កនុងការេរ់េល្់នឹងការខូេខាតកនុងកាំ ុងចពល្ចវេខចរ់ រតុកេុក និងដឹ្កជញ្ជូ នចៅេីលារ។ 

 
ចោយស្វរផ្តកញ្ច រ់លល្ិតលល្ចរទរីផ្តទាាំងអរស់្តូវ នោក់ចល្រីនទោះច ី ស្រអរ់ចវេខចរ់លល្ិតលល្គួ្រផ្តមានភាពរងឹមាាំ
ចដី្ម្បីេរ់េល្់នឹងការរងាត់ចៅកនុងរតុីណ្ា ភាពទារ និងររយិាការរាំចណី្ម្ខពរ់។ ចទាោះរីជានថែចដី្ម្រររ់រមាភ រៈចវេ
ខចរ់ចកីនច ីងយ៉ាងខាែ ាំងកនុងរយៈចពល្រុ៉នម នឆ្ន ាំេុងចស្កាយចនោះក៏ចោយក៏ ស្រអរ់ចវេខចរ់លល្ិតលល្ផ្ដ្ល្មានគុ្ណ្ភាព
អន់និងមានេម្ងន់ស្ស្វល្ង្កយនឹងរងាការខូេខាតចោយស្វរការដឹ្កជញ្ជូនឬរាំចណី្ម្ ផ្ល្ងស្តូវ នចស្រីស្ រច់ោយអនក
ចវេខចរ់ ឬអនកេិញចេៀតចហីយ។ 

 
លល្ិតលល្ផ្ដ្ល្មានចគាល្ចៅរស្មារ់េីលារនាំចេញ ទាម្ទារឱ្យស្រអរ់ចវេខចរ់លល្តិលល្មានភាពរងឹមាាំរផ្នថម្ចេៀត។ 
លល្ិតលល្ផ្ដ្ល្ស្តូវ នដឹ្កជញ្ជូនតាម្អាការតស្មូ្វឲ្យមានការចវេខចរ់ េាំហាំកញ្ច រ់ និងអីុរូ ង់ពិចររ។ 

 
ការខូេខាតផ្ដ្ល្រណាត ល្ម្កពីការស្គ្រ់ស្គ្ងររសិ្វថ នមិ្នល្អកនុងកាំ ុងចពល្ចល្កីោក់ និងការចលទរលល្ិតលល្ជាមូ្ល្ចហតុ
េាំរងមួ្យកនុងេាំចណាម្ចហតុរាំខាន់ៗននការមិ្នេេួល្យកលល្ិតលល្ និងរងារភាពមិ្នចពញេិតតពីអនកេិញនិងអនកចស្រី
ស្ រ់។ ស្រអរ់ចវេខចរ់លល្ិតលល្គួ្រផ្តរម្ស្ររចៅនឹងលល្តិលល្ផ្ដ្ល្អាេរចងាីតជាររសិ្វថ នល្អរាំលុតរស្មារ់រកាអាយុ
កាល្ចស្រីស្ រល់ល្តិលល្ នយូររាំលុត។ 
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• ការកាំណ្ត់អតតរញ្ាណ្៖ រាំរកចវេខចរ់ស្តូវផ្តរង្កា ញ និងលតល្់នូវព័ត៌មានផ្ដ្ល្មានស្រចយាជន៍អាំពីលល្តិលល្។ 
ជាេូចៅ (ចហីយអាេតស្មូ្វកនុងករណី្ខែោះ) ព័ត៌មានផ្ដ្ល្ស្តូវលតល្់មានដូ្េជា ច ម្ ោះលល្ិតលល្ យីចហា េាំហាំ       
េាំណាត់ថ្នន ក់ ពូជ េម្ងន់ររុរ េាំនួនឯកតា អនកោាំ អនកដឹ្កជញ្ចូ ន និងស្រចេរជាអនកលល្ិត។ 

 
ចល្ខកូដ្លល្ិតលល្រកល្ (UPC ឬចល្ខ រកូដ្) អាេស្តូវ នរញ្ចូល្ជាផ្លនកមួ្យននការស្វែ ករញ្ា ។ UPCs ផ្ដ្ល្ស្តូវ
 នចស្រីចៅកនុងឧរាហកម្មម្ាូរអាហារមានចល្ខកូដ្េាំនួន ១០ ខទង់ផ្ដ្ល្អាេចរាន នចោយម៉ារុនី។ ចល្ខស្ ាំខទង់
ដ្ាំរូងគឺ្ជាចល្ខផ្ដ្ល្ នកាំណ្ត់ចៅឲ្យអនកលល្ិតជាក់ោក់ណាមួ្យ (អនកចវេខចរ់ ឬអនកដឹ្កជញ្ជូ ន) ចហីយចល្ខ ៥ ខទង់
រនទ រ់តាំណាងឱ្យព័ត៌មានពីលល្ិតលល្ណាមួ្យដូ្េជា ស្រចភ្េលល្ិតលល្ និងេាំហាំកញ្ច រ់។ ចទាោះរីជាមិ្នមានព័ត៌មានអាំពី
តនម្ែក៏ចោយ ក៏UPCs ស្តូវ នចស្រីស្ រ់កាន់ផ្តចស្េីនច ីងចោយអនកចវេខចរ់ អនកដឹ្កជញ្ជូ ន អនកេិញ និងអនកល្ក់រាយ
ចោយស្វរវាជាវធីិ្ស្វស្តរតមួ្យចល្ឿន និងង្កយស្រួល្កនុងការស្គ្រ់ស្គ្ងរតកុ និងគ្ណ្ចនយយេាំណាយ។ ការចស្រីស្ រ់ 
UPCs ស្រករចោយស្ររិេធភាព ទាម្ទារឱ្យមានការរស្ម្ររស្មួ្ល្ជាមួ្យអនកស្គ្រ់គាន ផ្ដ្ល្ចធ្ាីការជាមួ្យរាំរកចវេខចរ់  
លល្ិតលល្។ 

 
3.4.3 ការដឹ្កជញ្ជូ នផ្លែស្វា យពីស្រចេរកម្ពុជាចៅស្រចេរេិន 

 

រេចុរបននចនោះ លែូវដឹ្កជញ្ជូ នចោយតទ ល្់ពីស្រចេរកម្ពុជាចៅកាន់ស្រចេរេិនចៅមានកាំរតិ។ ស្រចេរកម្ពុជាមិ្នមានស្ពាំផ្ដ្ន
ជារ់ជាមួ្យស្រចេរេិនចេ ចហីយជាល្េធលល្ស្រចេរកម្ពុជាស្តូវពឹងផ្លអកចល្កីាំពង់ផ្លេីស្កុងហជីូមិ្ញ (HCM) ផ្ដ្ល្ជា
ម្ជឈម្ណ្ឌ ល្ដឹ្កជញ្ជូនផ្លែច ីរររ់ខែួនចៅកាន់ស្រចេរេិន។ រុ៉ផ្នតផ្លែស្វា យពីស្រចេរកម្ពុជាក៏ស្តូវ នដឹ្កជញ្ជូនែែងកាត់
ស្ពាំផ្ដ្នពីស្រចេរចវៀតណាម្ចៅកាន់ស្រចេរេិនផ្ដ្រ (មិ្នស្ររេារ់)។ 
 
ចោយស្វរពាណិ្ជជកម្មផ្លែស្វា យលែូវការកាំពុងចកីនច ីងជាល្ាំោរ់ លែូវនាំចេញផ្ដ្ល្ស្តូវ នចស្រីរស្មារ់ការនាំចេញផ្លែចេក
 នលតល្់នូវការផ្ណ្នាំមួ្យេាំនួនរស្មារ់ការការដឹ្កជញ្ជូ នផ្លែស្វា យចៅកាន់ស្រចេរេិន។ លែូវរាំខាន់ៗននការដឹ្កជញ្ជូន
លែូវការេាំនួន៤ រស្មារ់ការដឹ្កជញ្ជូ នផ្លែស្វា យស្ររច់ៅស្រចេរេិនមានដូ្េជា លែូវចគាក លែូវរមុ្ស្េ លែូវេចនែ និង              
លែូវអាការ។ តនម្ែរស្មារ់ការដឹ្កជញ្ជូ នតាម្រយៈលែូវទាាំង៤ចនោះមានភាពខុរគាន ចស្េីន។ ការដឹ្កជញ្ជូនតាម្កាំពង់ផ្លផ្ដ្ល្
មានេាំនក់េាំនងល្អ និងមានក ៉ល្់េូល្េតញឹកញារ់មានតាំនល្ទារ និងេាំណាយចពល្ដឹ្កជញ្ជូនខែី។ កាំពង់ផ្លផ្ដ្ល្
ក ៉ល្់មិ្នរូវេូល្េតជាេូចៅស្តូវេាំណាយនថែ និងមានល្េធភាពដឹ្កជញ្ជូនតិេ។ លែូវដឹ្កជញ្ជូ នកាំពុងវវិឌ្ឍយ៉ាងឆ្រ់រហរ័ 
ចហីយព័ត៌មានខាងចស្កាម្ចនោះស្គាន់ផ្តជាការេងអុល្រង្កាញអាំពីលែូវ ផ្ដ្ល្រម្ស្រររស្មារ់ការនាំចេញផ្លែចេកផ្ដ្ល្ក៏អាេ
ស្តូវ នចស្រីរស្មារ់ការនាំចេញស្វា យលងផ្ដ្រ។  
 
ជចស្មី្រដឹ្កជញ្ជូន និងលែូវេាំនួនរួនមានដូ្េខាងចស្កាម្៖ 

• តាម្លែូវចគាក៖ ពីស្េកស្ពាំផ្ដ្នកម្ពុជាចៅស្េកស្ពាំផ្ដ្នចវៀតណាម្៖ ក) ពី វតិចៅកម្ពុជាចៅមុ៉្ក យ (Moc Bai) 
ចវៀតណាម្ ខ) ពីស្តពាាំងលែុងចៅកម្ពុជាចៅហាមាត (Xa Mat) ចៅចវៀតណាម្ គ្) ពីស្តពាាំងផ្ស្រចៅកម្ពជុាចៅ
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ហាវល្ូ (Hoa Lu) ចៅស្រចេរចវៀតណាម្។ ផ្លែច ីទាាំងចនោះនឹងដឹ្កជញ្ជូ នពីស្រចេរចវៀតណាម្ចៅកាន់ស្កុង 
ពីងចរៀង(Pingxiang) រនទ រ់ម្កចៅកាន់េីលារធ្ាំៗចៅស្រចេរេិន។ លែូវតូេៗចលសងចេៀតរួម្មាន៖ ពីអូយ៉ាោវ
ចៅកម្ពុជាចៅ ឺស្តាញ់ )Le Tranh( ចៅចវៀតណាម្ចហីយរនទ រ់ម្កចឆ្ព ោះចៅកាំពង់ផ្លននកនុងស្រចេរេិន។ 
 

• តាម្េចនែ៖ ពីភ្នាំចពញចៅហូជីមិ្ញ។ េាំចពាោះការចលទរពីេីស្កុងហូជីមិ្ញមានលែូវដឹ្កជញ្ជូ នជាចស្េីនចៅស្រចេរេិន។ 
រេចុរបនន កាំពង់ផ្លធ្ាំៗពីរចៅស្រចេរេិនផ្ដ្ល្េេួល្ការនាំេូល្ចេក គឺ្កាំពង់ផ្លចរៀងនហ (Shanghai) និង
កាំពង់ផ្លោចល្ៀន (Dalian)។   

 
• ចរវាដឹ្កជញ្ជូ នតាម្រមុ្ស្េ៖ ពីភ្នាំចពញ-ស្ពោះរីហនុ-ស្កុងចរៀងនហ។ រេចុរបននលែូវចនោះស្តូវេាំណាយចពល្ ១៤ នថង
ចហីយវាតស្មូ្វឱ្យ រ់ចៅកាំពង់ផ្លមួ្យចលសងចេៀតចៅតាម្លែូវ។ ស្កុម្ហ៊ាុនេិនមួ្យេាំនួនកាំពុងរកម្ចធ្ា យដឹ្ក
ជញ្ជូនចោយតទ ល្់ពីស្កុងស្ពោះរហីនុចៅកាន់ស្កុងចរៀងនហផ្ដ្ល្េាំណាយចពល្ស្តឹម្ផ្ត ៧ នថងរុ៉ចណាណ ោះ ចហីយ
រ ាំពឹងថ្ននឹងចរីកចៅចពល្ចស្កាយកនុងឆ្ន ាំ ២០២០ ។ មានលែូវដឹ្កជញ្ជូ នផ្តមួ្យរុ៉ចណាណ ោះពីស្កុងស្ពោះរហីនុចៅ 
ចរៀងនហ។ រេចុរបនន មានផ្តស្កុម្ហ៊ាុនមួ្យចេផ្ដ្ល្កាំពុងចស្រីស្ រល់ែូវចនោះ។ 

 
• ចរវាដឹ្កជញ្ជូ នតាម្លែូវអាការ៖ពីអាការយានោា នអនតរជាតិភ្នាំចពញចៅអាការយានោា នចរៀងនហ។ រេចុរបនន
ចនោះមិ្នមានការដឹ្កជញ្ជូ នតាម្លែូវអាការចេ។ ចៅចពល្អនគ្ត ការនាំចេញស្វា យអាេស្តូវ នរញ្ជូនតាម្
អាការយានោា នរាំខាន់ៗផ្ដ្ល្ពួកចគ្នឹងស្តូវរញ្ជូ នចៅដូ្េជាស្កុងចរៀងនហ  ស្កុងជាាំងរ៊ាូ (Zhengzhou) 
និងស្កុងគ័្ងេូវ (Guangzhou)។  

 
កាំពង់ផ្លធ្ាំៗចៅកនុងស្រចេរេិនផ្ដ្ល្េេួល្ នផ្លែច ីពីេីស្កុងហជីូមិ្ញ (ចស្តពីស្កុងចរៀងនហ និងោចល្ៀន) រួម្មាន៖ 
គី្នេូវ (Qinzhou) រឹកគូ្ (Shekou) គី្នោវ (Qingdao) និងធានជីន (Tianjin)។ េារ់ណារ់ថ្ន មានកាំពង់ផ្ល
ជាចស្េីនចេៀតផ្ដ្ល្អាេេេួល្ នផ្លែច ីផ្ដ្រ រុ៉ផ្នតជាេូចៅកនុងររមិាណ្តិេតួេណាររ់ស្មារ់ផ្លែច ីកម្ពុជា។ 
 

3.4.4 ការកស្វង និងអភិ្វឌ្ឍេាំនក់េាំនងពាណិ្ជជកម្មជាមួ្យស្កមុ្ហ៊ាុនដឹ្កជញ្ជូ ននាំចេញ 
 

ការដឹ្កជញ្ចូ ននាំចេញអាេស្តូវ នចគ្ចមី្ល្ច ីញថ្នជា ផ្លនកមួ្យរផ្នថម្ចេៀតដ្ល្់ដ្ាំចណី្រការោាំដ្ាំណាាំស្វា យកនុងស្រកុ
រររ់ស្កុម្ហ៊ាុនននកនុងចពល្រេចុរបនន។ ការយល្អ់ាំពីកផ្នែងផ្ដ្ល្អាជីវកម្មរររ់ស្កុម្ហ៊ាុន ចៅកនុងផ្ខសស្េវ៉ាក់ លគត់លគង់ការ
នាំចេញនឹងជួយឱ្យស្កុម្ហ៊ាុនកាំណ្ត់នូវដ្ាំណាក់កាល្រផ្នថម្ចេៀតអាីខែោះ ផ្ដ្ល្ចាាំ េ់ចដី្ម្បីនាំយកលល្តិលល្ផ្លែស្វា យរររ់
ខែួនចៅកាន់េីលារនាំចេញ។  
 



24 
 

ចដី្ម្បីឱ្យការដឹ្កជញ្ចូ នមានស្ររិេធិភាពនិងស្ររិេធិលល្ ពាណិ្ជជករ /អនកនាំចេញស្តូវរចងាីតេាំនក់េាំនង និងចធ្ាីការរួម្គាន
ជាមួ្យស្កុម្ហ៊ាុនដឹ្កជញ្ចូ ន។ េាំណុ្េចនោះចាាំ េ់ណារ់ មិ្នស្តឹម្ផ្តរស្មារ់ការដឹ្កជញ្ជូ នរុ៉ចណាណ ោះចេ រុ៉ផ្នតស្តូវចធ្ាីឲ្យ ន 
ឲ្យកាន់ផ្តឆ្រ់កាន់ផ្តល្អ ។ 
  
ការចស្ជីរចររីជាំចររីស្តឹម្ស្តូវកនុងការដឹ្កជញ្ជូ នផ្លែស្វា យស្តូវផ្តជាចរឿងអាេិភាពរាំលុតរាំរារ់ស្កុម្ហ៊ានុរររអ់នក ចហីយវា
មានស្វរៈរាំខាន់ណារ់កនុងការនាំចេញស្រករចោយភាពចជាគ្ជ័យ។ កនុងការរចស្ម្េេិតតចនោះ កតាត ជាចស្េីនដូ្េជាតនម្ែ 
និងវធីិ្ស្វស្តរតននការេូទាត់គួ្រផ្តស្តូវយកម្កពិចារណា។ ការមិ្នេេួល្ នតនម្ែនាំចេញផ្ដ្ល្អនកេង់ នអាេរណាត ល្ 
ឱ្យមានការខាតរង់ចោយស្វរការេាំណាយចលសងៗផ្ដ្ល្មិ្នស្ពាងេុក។ ដូ្េគាន ចនោះផ្ដ្រ ការទារល្ុយពីកូនរាំណុ្ល្ចៅកនងុ
ស្រចេរេិនគឺ្ជាកិេចការដ៏្ល្ាំ កមួ្យ ដូ្ចេនោះការចស្ជីរចររីជចស្មី្រេូទាត់ស្ ក់ស្តឹម្ស្តូវរស្មារ់អាជីវកម្មនឹងកាត់រនថយ
ហានិភ័្យចល្ីការមិ្នរង់ស្ ក់។ 

 

3.4.5 ភាន ក់ង្ករ និងអនកផ្េកចាយ 
 
ស្កុម្ហ៊ាុននាំចេញស្វា យនឹងមិ្នស្គ្រ់ស្គ្ងផ្ខសស្េវ៉ាក់លគត់លគង់ទាាំងមូ្ល្ចេ ចហីយពឹងផ្លអកចល្ីភាន ក់ង្ករ ឬអនកផ្េកចាយចដី្ម្បី
រស្មួ្ល្ដ្ល្់រកម្មភាពនាំចេញរររពួ់កចគ្។ ភាន ក់ង្ករ និងអនកផ្េកចាយមានតួនេី និងេាំនួល្ខុរស្តូវខុរៗគាន ។ តួនេី 
និងេាំនួល្ខុរស្តូវទាាំងចនោះក៏មានភាពខុរគាន អាស្រ័យចល្ថី្នចតីពួកចគ្ដ្ាំចណី្រការចៅកនុងស្រចេរកម្ពុជា ឬេិន។ ការចស្ជីរ
ចររីភាន ក់ង្ករ ឬអនកផ្េកចាយស្តឹម្ស្តូវ គឺ្រាំខាន់ ចស្ពាោះស្កុម្ហ៊ាុននឹងពឹងផ្លអកចល្េីាំចណ្ោះដឹ្ង និងជាំនញរររ់ពួកចគ្ចៅកនងុ
េីលារចៅស្រចេរេិន។    

រញ្ជ ីចលទៀងតទ ត់រស្មារ់ការដឹ្កជញ្ជូ នេាំនិញ 
• ចតីស្កុម្ហ៊ាុន នពិចារណាចល្ីតស្មូ្វការខាងដឹ្កជញ្ជូ នរស្មារ់ការនាំចេញចហីយឬចៅ? ឧ. ចតីចៅកផ្នែង
ណាផ្ដ្ល្ស្កុម្ហ៊ាុនរថិតចៅ កនុងផ្ខសស្េវ៉ាក់លគត់លគង់នាំចេញ?   

• ចតីស្កុម្ហ៊ាុន នចរុីរអាំពីចហោា រេនរម្ព័នធររូវន័តផ្ដ្ល្អាេរាាំងរទោះរកាត នុពល្នាំចេញផ្លែស្វា យ ឧ .ដូ្េជា  
េីតាាំងកផ្នែងចវេខចរ់ និងេីតាាំងកាំពង់ផ្លចហីយឬចៅ?   

• ចតីស្កុម្ហ៊ាុន នចរុីរអាំពីការចស្រីស្ រច់រវាកម្មចលសងៗរររភ់ាន ក់ង្ករល្ក់ ឫអនកផ្េកចាយចហីយឬចៅ?   
• ចតីស្កុម្ហ៊ាុន នចរុីរ/ជួល្អនកដឹ្កជញ្ជូ នេាំនិញ ឬភាន ក់ង្ករគ្យផ្ដ្ល្មានរកាត នុពល្ចហីយឬចៅ?   
• ចតីស្កុម្ហ៊ាុន នពិចារណាជចស្មី្រដឹ្កជញ្ជូនល្អរាំលុតរស្មារ់អនកចហីយឬចៅ?ឧ. លែូវអាការ ឬលែូវរមុ្ស្េ? 
• ចតីស្កុម្ហ៊ាុន នកាំណ្ត់តនម្ែ និងយល្់ថ្នចតីតនម្ែចនោះគួ្ររួម្រញ្ចូល្អាីខែោះចហីយឬចៅ?   
• ចតីស្កុម្ហ៊ាុនមានការយល្់ដឹ្ងអាំពីជចស្មី្រននការេូទាត់រស្មារ់ពាណិ្ជជកម្មអនតរជាតិ (រណ្ណឥណ្ទាន ការ
េូទាត់តាម្ស្រព័នធអីុនធឺ្ណិ្ត) និងការស្គ្រ់ស្គ្ងពាណិ្ជជកម្មចស្តស្រចេរចហីយឬចៅ?  
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អនកដឹ្កជញ្ជូ នរនត និងចជីងស្វរគ្យ៖ ស្ររិនចរីស្កុម្ហ៊ាុនមានរាំណ្ងស្គ្រ់ស្គ្ងការលគត់លគង់ចោយខែួនឯងរុ៉ផ្នតស្កុម្ហ៊ាុនខាោះ
េាំចណ្ោះដឹ្ងកនុងការយកផ្លែស្វា យចៅល្ក់ចៅេីលារអនតរជាតិ ការចស្រីចជីងស្វរគ្យ ឬអនកដឹ្កជញ្ជូ នេាំនិញរនត គឺ្ជា
ម្ចធ្ា យដ៏្មានស្ររិេធភាពរាំលុតចដី្ម្បដឹី្កជញ្ជូ នផ្លែស្វា យ។ ស្វថ រ័នទាាំងចនោះជាេូចៅមានជាំឯកចេរកនុងការដឹ្កេាំនិញ
អនតរជាតិ។ ចៅចពល្ចស្ជីរចររីអនកដឹ្កជញ្ជូនរនត ស្កុម្ហ៊ាុនគួ្រផ្តពិចារណាចៅចល្ ី        រេពិចស្វធ្ន៍រររ់ពួកចគ្កនុងការ
ស្គ្រ់ស្គ្ងលល្ិតលល្ផ្ដ្ល្ង្កយខូេ14។ 
  

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

asia.org/activities/ 

តួនេីរររ់ភាន ក់ង្ករ និងអនកផ្េកចាយ 

• ពួកចគ្មិ្នយកភាពជាមាច រ់ចល្ីេាំនិញចេ 
• ពួកចគ្តាំណាងឱ្យអនកលគត់លគង់រស្មារ់អនកេិញ 
• ពួកចគ្ស្តូវ នជួល្ចោយអនកនាំចេញកនុងររមិាណ្េឹកស្ ក់ផ្ដ្ល្ផ្លអកចល្ីកនស្ម្ចជីងស្វរននការល្ក់ 
• អនកនាំចេញេេួល្ខុរស្តូវេាំចពាោះការចេញវក័ិយរ័ស្ត និងស្រមូ្ល្ការេូទាត់ពីអតិថិជនរររពួ់កចគ្។ 

តួនេីរររ់អនកផ្េកចាយ 

• ពួកចគ្កាន់ការ់ភាពជាមាច រ់ននេាំនិញ ចហីយរនទ រ់ម្កល្ក់េាំនិញរនត។ 
• ពួកចគ្រផ្នថម្តនម្ែចល្ីលល្ិតលល្ចៅចពល្ល្ក់រនត។ 
• ល្ុយផ្ដ្ល្រក នចោយអនកផ្េកចាយ គឺ្ខពរ់ជាងភាន ក់ង្ករចស្ពាោះអនកផ្េកចាយកាន់រញ្ជ ីស្វរចពីភ័្ណ្ឌ           
លតល្់ឥណ្ទានរស្មារ់អតិថិជន និងេេួល្ខុរស្តូវផ្លនកេីលារ។ 
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3.4.6 និតិវធីិ្េូទាត់ស្ ក់ 

 

មានវធីិ្េូទាត់ចលសងៗគាន ជាចស្េីនរស្មារ់ស្កុម្ហ៊ាុនដូ្េជា៖ 

 

 
េាំចពាោះការេូទាត់នថែផ្លែច ីស្ររ ់ ជាេូចៅវធីិ្ស្វស្តរតេូទាត់តាម្ល្ិខិតឥណ្ទានមិ្នស្តូវ នចស្រីចេចស្ពាោះវាេាំណាយចពល្
យូរចដី្ម្បីរាំចពញការេូទាត់ ឯកស្វរមានភាពរមុគ្ស្វម ញ ចហីយនថែេាំណាយខពរ់។ ជាេូចៅវធីិ្ស្វស្តរតេូទាត់ស្ ក់គឺ្តាម្     
រយៈការចលទរស្ ក់តាម្េូរគ្ម្នគ្ម្ន៍ (Telegrphic-T/T) ផ្ដ្ល្រារ់រញ្ចូល្ទាាំង ១០០% T/T ជាមុ្ន ឬ ៨០%T/T ជាមុ្ន 
២០ %ចៅចពល្ម្កដ្ល្់។ ចស្កាម្រចរៀរយកេាំនិញជាមុ្នចហីយរង់ស្ ក់ជាចស្កាយ ជាធ្ម្មតាគឺ្១០០% T/T ចៅចពល្ម្ក
ដ្ល្់អាស្រ័យចល្ីេាំនួនផ្លែច ីផ្ដ្ល្ល្ក់ ន។ មានរចរៀរេូទាត់ស្ ក់មួ្យផ្ររចេៀតចៅថ្នភាពជានដ្គូ្ ផ្ដ្ល្តស្មូ្វឲ្យ
មានស្ ក់កក់ខែោះជាមុ្ន ចហីយស្ ក់ផ្ដ្ល្ចៅរល្នឹ់ងស្តូវេូទាត់ចៅចពល្ល្ក់ផ្លែច ី ន។ 

  

• ការេូទាត់ចោយរង់ស្ ក់ជាមុ្ន៖ អនកេិញរង់ល្ុយមុ្នការដឹ្កជញ្ជូ ន (មិ្នរូវេូចៅរស្មារ់ពាណិ្ជជកម្ម        
អនតរជាតិ) 

• រណ្ណឥណ្ទាន (Letters of credit )៖ ធ្នគាររររអ់នកនាំេូល្ចេញនូវឯកស្វរផ្ដ្ល្រញ្ជ ក់ថ្នពួកចគ្នឹងរង់
ល្ុយឱ្យអនកនាំចេញចៅចពល្ផ្ដ្ល្ល្កាខណ្ឌ ននល្ខិិតឥណ្ទានស្តូវ នរាំចពញ។ 

• ការចលទរតាម្េូរគ្ម្នគ្ម្ន៍ (Telegraphic Transfer)៖ ការចលទរស្ ក់តាម្េូរគ្ម្នគ្ម្ន៍ (TT) គឺ្ជាវធីិ្ស្វស្តរត
ចអ ិេស្តូនិេផ្ដ្ល្ការចលទរស្ ក់ផ្ដ្ល្ស្តូវ នចស្រីស្ រយ៉់ាងរាំខាន់រស្មារ់ស្រតិរតតិការចស្តស្រចេរ។         
ជាធ្ម្មតា ការចលទរស្ ក់តាម្េូរគ្ម្នគ្ម្ន៍ នរញ្ច រ់កនុងរយៈចពល្ ២ ចៅ ៤ នថងនននថងចធ្ាីការអាស្រយ័ចល្ី
ស្រភ្ពចដី្ម្ និងេិរចៅននការចលទរស្ ក់ក៏ដូ្េជាតស្មូ្វការរតូររូរិយរ័ណ្ណណាមួ្យ។ 

• ការស្រមូ្ល្ឯកស្វរ (Documentary collection)៖ ស្រគ្ល្់ការស្គ្រ់ស្គ្ងឯកស្វរពាណិ្ជជកម្មរររ់ស្កុម្ហ៊ានុ
ចៅឲ្យធ្នគាររររ់ស្កុម្ហ៊ាុន។ 

• ល្កាខណ្ឌ ឥណ្ទាន (Credit terms) ៖ ការេូទាត់នឹងចកីតច ីងរនទ រ់ពីស្កុម្ហ៊ាុន នដឹ្កជញ្ជូនផ្លែស្វា យ។ 
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4 ល្កាខណ្ឌ តស្ម្ូវជាក់ោក់រស្មារ់នាំេូល្កនុងស្រចេរេិន 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

េារ់ និងរេរបញ្ាតតិ 

អធិ្ការកិេច ចតរត និងការស្តួតពិនិតយគុ្ណ្ភាព 

ការចធ្ាីអធិ្ការកិេចគ្យ និងេតាត  ឺរ័ក និងនិតិវធីិ្ននការចធ្ាីចតរត 

ការស្រការពនធគ្យ និងឯកស្វរចយាង 

ជាំហានេី ៤ 

ជាំហានេី ៥ 

ជាំហានេី ៦ 

ជាំហានេី ៧ 

លក្ខខណ្ឌ តម្ម្ូវជាក្់លាក្់ 

សម្ាប់ការនាំេូលទាំនិញចៅក្នងុម្បចទស
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4.1.1 េិដ្ាភាពេូចៅននរេរបញ្ាតតិ និងេារ់ និងតួនេីរររ ់GACC 

អគ្គរដ្ា ល្គ្យេិន (GACC) គឺ្ជាស្វថ រ័នរាំខាន់ផ្ដ្ល្ស្គ្រ់ស្គ្ងចគាល្នចយា យ    រេរបញ្ាតតិ និង ការចធ្ាីអធិ្ការកិេច
ពាក់ព័នធនឹងការនាំេូល្ផ្លែច ីស្រររ់ររស់្រចេរ។ 
 
មុ្នការចរៀរេាំរេនរម្ព័នធររររ់ោា ភិ្ ល្េិនច ីងវញិកនុងឆ្ន ាំ ២០១៨ ការស្តួតពិនិតយេតាត  ឺរ័ក និងរុវតតិភាពេាំណី្ 
អាហារនាំេូល្ថ្នន ក់ជាតិ គឺ្ជាការេេួល្ខុរស្តូវរររអ់គ្គរដ្ា ល្ស្តួតពិនិតយគុ្ណ្ភាព អធិ្ការកិេច និងេតាត  ឺរក័ 
(AQSIQ)។ ចៅកនុងការចរៀរេាំរេនរម្ព័នធច ងីវញិ ការេេួល្ខុរស្តូវកនុងការស្តួតពិនិតយ និងការអនុវតតន៍ និងរុគ្គល្ិក
ផ្ដ្ល្ទាក់េងនឹងការនាំេូល្ផ្លែច ីស្ររស់្តូវ នស្រគ្ល្ឱ់្យ GACC វញិ។ ការចាត់តាាំងច ីងវញិរួម្មានការតែរ់រតូរផ្លនក
ទាាំងអរ់ននការយិាល្័យររុពា ល្ និងរុកាជាតិ និងេតាត  ឺរ័ក (动植物检疫司) ចដី្ម្បីកាែ យជាផ្លនកមួ្យនន GACC
។ េនទឹម្នឹងចនោះផ្ដ្រ ការយិាល្័យអធិ្ការកិេច និងេតាត  ឺរក័ (CIQ) ថ្នន ក់មូ្ល្ោា នផ្ដ្ល្ធាែ រ់ស្គ្រ់ស្គ្ងចោយ AQSIQ ស្តូវ
 នរញ្ចូល្ចៅកនុងការយិាល្យ័គ្យតាំរន់រររ់េិន ចហីយេីរាំលុតស្តួតពិនិតយចោយ GACC ។ 
 
មុ្ខង្កររររ់ GACC ទាក់េងនឹងផ្លែច ីស្ររ់ផ្ដ្ល្ ននាំេូល្រួម្មានដូ្េខាងចស្កាម្៖ 

រេរញ្ាតតិ (ថ្នន ក់ជាតិ) ការអនុវតតន៍ (ភាគ្ចស្េីនអនុវតតចោយម្ស្តនតីគ្យថ្នន ក់ចស្កាម្) 

• លតល្់រិេធិ និងដ្កហូតរិេធិេូល្េីលាររស្មារ់
លល្ិតលល្ររចេរ 

• កាំណ្ត់ល្កាខណ្ឌ តស្មូ្វភូ្តគាម្អនម័្យរស្មារ់
លល្ិតលល្/ស្រចេរចោយផ្លអកចល្កីារពិនិតយេី
តាាំងជាក់ផ្រតង និងវាយតនម្ែហានិភ័្យ    

• េុោះហតថចល្ខា និងអនុវតតកិេចស្ពម្ចស្ពៀងនិងរនធិ
រញ្ា អនតររោា ភិ្ ល្រតពីីពិធី្ស្វរេតាត  រឺ័ក   

• ច ោះពុម្ពលាយរញ្ជ ីផ្លែច ីស្ររ់ផ្ដ្ល្ នចធ្ាី
រេចុរបននភាពចហីយ នអនុម័្តរស្មារ់ការនាំ
េូល្ចៅស្រចេរេិនក៏ដូ្េជាកផ្នែងចវេខចរ់ និង
េមាា រផ្លែច ីផ្ដ្ល្ នេុោះរញ្ជ ីចហយី។ 

• ចដី្រតួជាភាន ក់ង្ករអធិ្ការកិេចគ្យស្េកេូល្កាំពង់ផ្លផ្ដ្ល្
អាេររឹអូរេាំនិញកនុងករណី្ឯកស្វរមិ្នស្គ្រ់ស្គាន់ ឬ
មិ្នស្តឹម្ស្តូវ   

• ស្រមូ្ល្ពនធ និងអាករផ្ដ្ល្ពាក់ព័នធរួម្មានពនធចល្ីតនម្ែ
រផ្នថម្ ពនធ និងអាករចលសងៗ   

• ចធ្ាីអធិ្ការកិេចេតាត  ឺរ័កចៅកាំពង់ផ្ល និងេាំណុ្េេូល្
ស្រចេរេិន និងរដិ្ចរធ្ការដឹ្កជញ្ជូ នផ្ដ្ល្មិ្ន
អនុចោម្តាម្េារ់ 

• ធាននូវស្វែ ករញ្ា លល្ិតលល្រម្ស្រររស្មារ់ការនាំ
េូល្   

• ររឹអូរេាំនិញផ្ដ្ល្មានការរងសយ័ថ្នរត់ពនធ និងការនាំ
េូល្ផ្ដ្ល្រ ាំចោភ្េារ់កម្មរេិធរញ្ា ។ 

4  
4.1 េារ់ និងរេរបញ្ាតតិ 

4.1.1 េិដ្ាភាពេូចៅននរេរបញ្ាតតិ និងេារ់ និងតួនេីរររ ់GACC 

4.1.2 េារ់ និងរេរបញ្ាតតិរស្មារ់នាំេូល្ផ្លែច សី្ររ់ 
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ស្កាហាិកេី ៣៖ េិដ្ាភាពេូចៅននមុ្ខង្ករេតាត  ឺរក័ និងអធិ្ការកិេចរររ ់GACC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GACC ស្គ្រ់ស្គ្ងការយិាល្័យគ្យថ្នន ក់ស្រកុេាំនួន៤២ ផ្ដ្ល្ភាគ្ចស្េីនទាក់េងចៅនឹងផ្លនករដ្ា ល្ថ្នន ក់ចខតតរររស់្រចេរ
េិន។ រុ៉ផ្នត ចខតតមួ្យេាំនួនផ្ដ្ល្មានកាំពង់ផ្លចស្េីន ឬររមិាណ្ពាណិ្ជជកម្មអនតរជាតិចស្េីនមានស្វខាគ្យថ្នន ក់ស្រកុចស្េីន។ 
 
ការយិាល្័យគ្យថ្នន ក់ស្រកុស្តូវ នចគ្ោក់ច្ ម ោះតាម្េីស្កុងផ្ដ្ល្មានការយិាល្យ័កណាត ល្ស្រុករថតិចៅ។ ជាធ្ម្មតា 
ស្ររិនចរីចខតតមានការយិាល្យ័គ្យថ្នន ក់ស្រកុផ្តមួ្យចេ ចនោះស្រុកស្តូវោក់ច ម្ ោះតាម្េីស្កុងរររច់ខតត។ ឧទាហរណ៍្ 
ការយិាល្័យគ្យស្រកុណាននីង(Nanning Customs District ) ផ្ដ្ល្ស្តូវ នចគ្ោក់ច ម្ ោះថ្នជាេីរមួ្ចខតតកាា ងរុ ី
(Guangxi)15 ចហីយផ្ដ្ល្ស្គ្រដ្ណ្ត រ់ចខតតកាា ងរុ(ីGuangxi)ទាាំងមូ្ល្។ ចខតតកាា ងេុង (Guangdong) ជាឧទាហរណ៍្
មួ្យននចខតតផ្ដ្ល្ស្តូវ នផ្រងផ្េកចៅជា ការយិាល្យ័គ្យថ្នន ក់ស្រកុជាចស្េីនដូ្េជាេីស្កុងកាា ងេូវ (Guangzhou) ស្រកុ 
ហ៊ាង់ពូ(Huangpu)  (ផ្លនកមួ្យននស្កុងកាា ងេូវ) េីស្កុងរុិនជិន(Shenzhen) និងេីស្កុងស្វនេូ(Shantou) ។ 
 
ជារួម្ ស្វខាគ្យថ្នន ក់ស្រុកទាាំងចនោះស្គ្រ់ស្គ្ងការយិាល្័យគ្យកនុងស្រកុជាង ៥០០ កផ្នែងចៅេូទាាំងស្រចេរេិនផ្ដ្ល្
មានរុគ្គល្ិកចធ្ាីអធិ្ការកិេចគ្យ និងេតាត  ឺរ័កជាក់ផ្រតងចល្ផី្លែច ីនាំេូល្ចៅកាំពង់ផ្លេូល្េត។ ឧទាហរណ៍្  ចៅចខតត
កាា ងរុ ី (Guangxi) ចស្កាម្ការយិាល្័យគ្យស្រកុណាននីង (Nanning) មានការយិាល្័យគ្យតាំរន់ច្ ម ោះថ្ន 

 
15 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 t herefore 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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Qinzhou Customs (ផ្ដ្ល្ស្គ្រ់ស្គ្ងចល្កីាំពង់ផ្លQinzhou) ក៏ដូ្េជា គ្យស្េកមិ្តតភាព (Friendship Gate Customs 
) ផ្ដ្ល្ស្គ្រ់ស្គ្ងភាគ្ចស្េីនចល្លីែូវចគាកែែងកាត់រវាងស្រកុពីងចរៀង(Pingxiang) និងស្រចេរចវៀតណាម្។ 

4.1.2 េារ់ និងរេរបញ្ាតតិរស្មារ់នាំេូល្ផ្លែច សី្ររ់ 

 
េារ់ រេរបញ្ាតតិ និងកិេចស្ពម្ចស្ពៀងចេាភាគី្មួ្យេាំនួនផ្ដ្ល្ស្គ្រ់ស្គ្ងចោយចគាល្នចយា យរររG់ACC រស្មារ់ការនាំ
េូល្ផ្លែច ីស្ររ់រួម្មាន៖ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ចរេកតីជូនដ្ាំណឹ្ងទាក់េងនឹងចគាល្នចយា យនិងេារ់ថមី រថិតិគ្យ និងរញ្ជ ីច ម្ ោះេមាា រនិងកផ្នែងចវេខចរ់ផ្ដ្ល្ស្តូវ
 នេុោះរញ្ជ ីជាលែូវការស្តូវ នច ោះពុម្ពលាយជាភាស្វេិនចៅចល្ចីគ្ហេាំព័រររុពា ល្ និងេតាត  ឺរ័ករុកាជាតិរររ់ 
GACC (http://dzs.customs.gov.cn/)។ ចរេកតីស្រការពាក់ព័នធមួ្យេាំនួនចេៀតក៏ស្តូវ នច ោះពុម្ពលាយជាភាស្វរ
អង់ចគ្ែរននចគ្ហេាំព័រ GACC (http://english.customs.gov.cn/) រុ៉ផ្នតវាមិ្នរវូមានល្កាណ្ៈេូល្ាំេូោយចរីចស្រៀរ
ចធ្ៀរចៅនឹងព័ត៌មានផ្ដ្ល្ នច ោះពុម្ពលាយជាភាស្វេិន។ 
  

• េារ់ននស្វធារណ្រដ្ាស្រជាមានិតេិនរតពីីការនាំេូល្ និងចេញរតា និងេតាត  ឺរ័ករុកាជាតិ(អនុម័្ត៖ ០១     
ចម្ស្វ ឆ្ន ាំ១៩៩២) 
o រេរបញ្ាតតិរតីពីការអនុវតតេារ់ននស្វធារណ្រដ្ាស្រជាមានិតេិនរតពីីការនាំេូល្ និងនាំចេញរតា និង       
េតាត  ឺរ័ករុកាជាតិ (០១ ម្ករា ឆ្ន ាំ១៩៩៧) 

• េារ់រតីពីរុវតថិភាពេាំណី្អាហារននស្វធារណ្រដ្ាស្រជាមានិតេិន (ផ្ករស្មួ្ល្៖ ១ មិ្ថុន ឆ្ន ាំ២០១៥) 
o រេរបញ្ាតតិរតីពីការអនុវតតេារ់អាំពីរុវតថិភាពេាំណី្អាហារននស្វធារណ្រដ្ាស្រជាមានិតេិន (០១ ធ្នូ ឆ្ន ាំ
២០១៩) 

• GACC និងអនុស្កឹតយ AQSIQ ដូ្េជាវធិានការណ៍្រដ្ា ល្រតពីីការចធ្ាីអធី្ការកិេច េតាត  ឺរ័ក និងការស្តួតពិនិតយ
ផ្លែច ីនាំេូល្ (អនុស្កឹតយ AQSIQ ចល្ខ៦៨ ០៥ ម្ករា ឆ្ន ាំ២០០៥) 

• កិេចស្ពម្ចស្ពៀងចេាភាគី្ និងអនុរារណ្ៈផ្ដ្ល្ស្តូវ នេុោះហតថចល្ខាចោយស្រចេរេិន និងស្រចេរនាំចេញ 
o ឧ .ពិធី្ស្វររតីពីល្កាខណ្ឌ តស្មូ្វផ្លនកភូ្តគាម្អនម័្យរស្មារ់ការនាំចេញផ្លែស្វា យស្ររ់ពីស្រចេរកម្ពុជា
ចៅស្រចេរេិន 
▪ ដូ្េផ្ដ្ល្ នរកស្ស្វយរផ្នថម្ចៅកនុងចរេកតីស្រការរររ ់GACC ចល្ខ៨៦ ឆ្ន ាំ ២០២០          
(ចរេកតីស្រការផ្ដ្ល្ទាក់េងនឹងល្កាខណ្ឌ តស្មូ្វភូ្តគាម្អនម័្យរស្មារ់នាំេូល្ផ្លែស្វា យស្ររ់
រររ់កម្ពុជា)។ 

 

http://dzs.customs.gov.cn/
http://english.customs.gov.cn/
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នីតិវធីិ្អធិ្ការកិេចេតាត  ឺរក័ និងចតរតរររ់ GACC មានចគាល្រាំណ្ងរាំខាន់ពីរគឺ្ៈ 

• រុវតថិភាពភូ្តគាម្អនម័្យ 

o ធានថ្នការដឹ្កជញ្ជូនមិ្នមានរតាល្អិតេនស្ងពាក់ព័នធ ឬភាន ក់ង្កររងាចរាគ្ចលសងៗផ្ដ្ល្អាេរងាហានិភ័្យ
ដ្ល្់ដ្ាំណាាំកនុងស្រុក។ 
▪ រតាល្អិតេនស្ងពាក់ព័នធជាក់ោក់ស្តូវ នេុោះរញ្ជចីៅកនុងពិធី្ស្វរននភូ្តគាម្អនម័្យ។ កនុងករណី្ផ្លែ
ស្វា យ រតាល្អិតេនស្ងេាំនួន៩ ស្តូវ នេុោះរញ្ជ ីផ្ដ្ល្កនុងចនោះរតាល្អិតេនស្ងផ្ដ្ល្មានការស្ពួយ រម្ភ
រាំលុតគឺ្រតាល្អិតពពួកខាុងអាំរូរ Sternochetus ។ 

• រុវតថិភាពម្នុរស 
o ធានថ្នកាំរតិកាករាំណ្ល្់ចោហៈធ្ងន់ និងថ្នន ាំពុល្ករិកម្មមិ្នចល្រីពីរតង់ោរកាំណ្ត់ច ីយ។ 

▪ ផ្លែច ីផ្ដ្ល្ ននាំេូល្ស្តូវមានរតង់ោរដូ្េគាន ចៅនឹងផ្លែច ីផ្ដ្ល្ោាំកនុងស្រកុផ្ដ្រ។ 
 

 

 

o ពិនិតយរកភាន ក់ង្កររងាចរាគ្ ស្វរធាតុគី្មី្ ឬរញ្ា រុវតថិភាពេាំណី្អាហារផ្ដ្ល្ចល្មរីនឹងរេរញ្ាតតិរុវតថភិាព
េាំណី្អាហារ ឬអាេរងាហានិភ័្យដ្ល្់អនកចស្រីស្ រ។់ 

 

ដូ្េកនុងរតងោ់រជាតិរររ់ស្រចេរេិនរស្មារ់កាំរតិរាំណ្ល្អ់តិររមិា (MRLs) រស្មារ់ថ្នន ាំពុល្ករិកម្មចៅកនងុ
លល្ិតលល្ករិកម្ម ដូ្េផ្ដ្ល្ នចធ្ាីរេចុរបននភាពឆ្ន ាំ ២០១៩ MRLs ស្តូវ នកាំណ្ត់ចល្ីដ្ាំណាាំស្វា យរួម្មានស្រចភ្េ
ថ្នន ាំរមាែ រ់រមារភាពេនស្ង ៧៥ ស្រចភ្េចលសងៗគាន ។ 
  

កនុងស្វថ នភាពភាគ្ចស្េីន ស្រចេរេិន នកាំណ្ត់ផ្តរតង់ោររាំណ្ល្ច់ោហៈធ្ងន់ចៅកនុងផ្លែច ីស្រររ់ស្មារ់ស្វរ
ធាតុរាំណ្រ និងជាតិកាដ្មី្ញូ៉ម្ផ្តរុ៉ចណាណ ោះ។ ផ្ដ្នកាំណ្ត់រស្មារ់ផ្លែច ីទាាំងអរគឺ់្ 0,1 មី្ល្ីស្កាម្/គ្.ស្ក រស្មារ់
ស្វរធាតុរាំណ្រ និង0,05 មី្ល្ីស្កាម្ / គ្.ស្ក រស្មារ់កាដ្មី្ញូ៉ម្ចៅកនុងផ្លនកផ្ដ្ល្អាេររចិភាគ្ នននផ្លែច ី។ ការ
រកផ្ស្រជាភាស្វអង់ចគ្ែរចស្តលែូវការ (pdf) ននរតងោ់ររុវតថិភាពម្ាូរអាហារផ្ដ្ល្ពាក់ព័នធអាេរក នរស្មារ់ទាញ
យកពីកនុងផ្លនកចរវាករិកម្មររចេរ ននវរិស្វយស្ករងួករិកម្មអាចម្រកិ (USDA)។ 

 

4.2 ការចធ្ាីអធ្ិការកិេច ចតរត និងស្តតួពិនិតយគ្ុណ្ភាព 
4.2.1 រញ្ជ ីឯកស្វរផ្ដ្ល្ស្តវូការរស្មារ់ការដឹ្កជញ្ជូ ន 

4.2.2 ឯកស្វរពិចរររស្មារ់ផ្លែស្វា យពីស្រចេរកម្ពុជា 
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គួ្រកត់រមាគ ល្់ថ្ន រនទ រ់ពីផ្លែច ីនាំេូល្ នេូទាត់ពនធគ្យ និងេូល្ដ្ល្់ស្រចេរេិន ការចធ្ាីចតរតរកកស្មិ្ត រាំណ្ល្់
ជាតិពុល្ករិកម្ម(MRL) និងរញ្ា រុវតថិភាពេាំណី្អាហារចលសងចេៀតអាេស្តូវ នចធ្ាីច ីងចោយអាជាា ធ្ររររ់រោា ភិ្ ល្
ចៅេាំណុ្េចលសងចេៀតចៅកនុងផ្ខសស្េវ៉ាក់លគត់លគង់រមួ្ទាាំងចៅកផ្នែងល្ក់ដុ្ាំ និងល្ក់រាយ។ 

 
4.2  

4.3  

4.2.1 រញ្ជ ីឯកស្វរផ្ដ្ល្ស្តវូការរស្មារ់ការដឹ្កជញ្ជូ នផ្លែច សី្ររេូ់ល្ម្កស្រចេរេិន 16  
 
ឯកស្វរេូចៅរស្មារ់ផ្លែច ីនាំេូល្ 

លតល្់ចោយអនកនាំចេញ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
អនកនាំេូល្ 

 
 

 

 

 

  

 
16 Source: GACC and importer interviews 

• លិ្ខិតអនុញ្ា តិនាំេូល្ររុរតា និងេតាត  ឺរ័ករកុាជាតិ (进境动植物检疫许可证) រស្មារ់ស្រចភ្េផ្លែច ី 
ស្រភ្ពចដី្ម្ អនកនាំេូល្ និងអនកនាំចេញ។ 

• លិ្ខិតផ្តងតាាំងភាន ក់ង្ករស្រការពនធគ្យ (代理报关委托书, កនុងករណី្ចដី្រតួជាភាន ក់ង្កររស្មារ់េូទាត់ពនធ
គ្យ)។ 

• វញិ្ា រនរស្តភូ្តគាម្អនម័្យលែូ វការចេញចោយស្រចេរ ឬតាំរន់ចដី្ម្ (输出国家或地区官方植物检疫证

书) 
• វញិ្ា រនរស្តរញ្ជ ក់ស្រភ្ពចដី្ម្ (CO) (产地证书) 

• កិេចរនាល្ក់ (贸易合同) 

• វក័ិយរស្តេូល្េត (提单) 

• រញ្ជ ីចវេខចរ់ (装箱单) 

• ឯកស្វរចលសងៗចេៀតរររ់អនកេិញដូ្េផ្ដ្ល្ នរញ្ជ ក់ចោយអនកនាំេូល្ ឬភាន ក់ង្ករដឹ្កេាំនិញរនតចៅេិន។ 
• ចៅផ្ខរីហាឆ្ន ាំ ២០២០ អនកនាំចេញេាំណី្អាហារចៅកាន់ស្រចេរេិនមួ្យេាំនួនកាំពុងស្តូវ នចរនរីុាំចស្ត
លែូ វការចោយការយិាល្យ័គ្យកស្មិ្តតាំរន់ចដី្ម្បីលតល្លិ់្ខិតផ្ដ្ល្រង្កា ញពីការចរតជាា េិតតរររ់ពួកចគ្កនុងការ
ចគារពតាម្រេរបញ្ាតតិរររ់េិន និងចរេកតីផ្ណ្នាំរតីពីរុវតថិភាពេាំណី្អាហារផ្ដ្ល្ចេញចោយអងគការរខុ
ភាពពិភ្ពចោកទាក់េងនឹង Covid-19 ។ 

 
 

http://online.customs.gov.cn/static/pages/treeGuide.html
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4.2.2 ឯកស្វរពិចរររស្មារ់ផ្លែស្វា យពីស្រចេរកម្ពុជា 
 
អនកនាំចេញ 

 

 

 

 

 

 

 
• ចរេកតីជូនដ្ាំណឹ្ងអាំពីេាំនិញម្កដ្ល្់៖ អនកដឹ្កេាំនិញស្តូវជូនដ្ាំណឹ្ងចៅចអាយអនកេេួល្េាំនិញ (អនកនាំេូល្ 
ឬភាន ក់ង្ករ) ពីការម្កដ្ល្់ននេាំនិញចៅកាំពង់ផ្ល និងេូល្កនុងកផ្នែងផ្ដ្ល្ស្គ្រ់ស្គ្ងចោយអាជាា ធ្រគ្យេិន។ 

• អនកេេួល្េាំនិញរញ្ជូនចៅ GACC នូវរាល្់ឯកស្វរចាាំ េ់ទាាំងអរ់ចហយីោក់ពាកយរុាំចធ្ាីអធិ្ការកិេចគ្យ (ផ្ដ្ល្
រួម្ទាាំងការចធ្ាីអធិ្ការកិេចេតាត  ីរ័ក)។  
 

 

• ស្ររិនចរីពាកយរុាំស្តូវ នេេួល្យក ការេូទាត់ពនធ និងពនធនឹងស្តូវចធ្ាីច ីង។ 

 

 
• ការចធ្ាីអធិ្ការកិេចគ្យ និងេតាត  ឺរ័ក (ចមី្ល្ល្ម្អិតចៅផ្លនករនទ រ់) 
• កនុងករណី្ភាគ្ចស្េីន ស្ររិនចរីការចធ្ាីអធិ្ការកិេចស្តូវ នអនុម័្ត អនកេេួល្េេួល្េាំនិញស្តូវដឹ្កេាំនិញចេញ      
ភាែ ម្ៗ (ចនោះជាេាំនុេផ្ដ្ល្ផ្លែច ីស្ររ ់និងេាំនិញស្ររន់នខុរគាន ពីេាំនិញចលសងចេៀតចោយស្វរផ្តល្កាណ្ៈ
ធ្ម្មជាតិផ្ដ្ល្ង្កយខូេរររ់វា)។ 

• ការចេញល្ិខិតរញ្ជ ក់ "វញិ្ា រនរ័ស្តេតាត  ីរ័ក និងអធិ្ការកិេចេូរលទុកេាំនិញេូល្”។ ចនោះគឺ្ជាឯកស្វររាំខាន់
មួ្យផ្ដ្ល្អនកល្ក់រាយជាចស្េីនស្តូវការចដី្ម្បរីញ្ជ ក់ថ្នលល្ិតលល្ផ្លែច ីផ្ដ្ល្ពួកចគ្កាំពុងល្ក់ស្តូវ ននាំេូល្
ចោយស្ររេារ់។ 

 

រ យការណ៍្រញ្ជ ក់ពីកស្មិ្តរីតុណ្ាភាពរាំោរ់ចម្ចរាគ្ និងកាំណ្ត់ស្តារីតុណ្ា ភាពននការរាំោរ់ចម្ចរាគ្(ដូ្េកនុង
ពិធី្ស្វរភូ្តគាម្អនម័្យរស្មារ់ផ្លែស្វា យស្ររ)់។ 

ការរញ្ជូនឯកស្វរជាធ្ម្មតាចធ្ាីច ីងតាម្ចអ េិស្តូនិេចហីយអាេចធ្ាី ន ២៤ ចម៉ាងកនុងមួ្យនថង។ 
 

ផ្លែស្វា យរររ់កម្ពុជាមិ្នជារ់ពនធគ្យចេចស្កាម្កិេចស្ពម្ចស្ពៀងពាណិ្ជជកម្មចររអីាស្វ៊ា ន-េិន (ASEAN-China FTA) 
រុ៉ផ្នតចៅផ្តស្តូវរង់ពនធចល្ីតនម្ែរផ្នថម្ ៩% គិ្តស្តឹម្ផ្ខរីហាឆ្ន ាំ ២០២០។ 

 

4.3  ដ្ាំចណី្រការេូទាត់េតាត  រ័ីក និងពនធគ្យ 

  
 



34 
 

ស្កាហាិកេី ៤៖ ឧទាហរណ៍្ននវញិ្ា រនរ័ស្តរញ្ជ ក់ពីការចធ្ាីអធិ្ការកិេចេាំនិញេូល្ និង េតាត  ឺរក័17 
 

 

 

“វញិ្ា រនរ័ស្តរញ្ជ ក់ពីការចធ្ាីអធិ្ការកិេចេាំនិញនាំេូល្ និងេតាត  ីរ័ក” ស្តូវ នចេញចោយគ្យស្រចាាំកាំពង់ផ្លចោយ
ចយាងចៅតាម្េារ់ និងរេរបញ្ាតតិជាតិផ្ដ្ល្ពាក់ព័នធចដី្ម្បីរញ្ជ ក់ថ្នេាំនិញណាមួ្យស្តូវ ននាំេូល្តាម្រណាត ញេូចៅ 
ចហីយ នេេួល្ការចធ្ាីអធិ្ការកិេចគ្យ និងវាយតនម្ែការអនុចោម្ភាពស្ររេារ់េតាត  ឺរក័ចយាងតាម្េារ់ផ្ដ្ល្

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

https://www.re-code.org/article/865?categoryid=33
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អនុញ្ា តឱ្យេាំនិញស្តូវ នផ្េកចាយ ដឹ្កជញ្ជូ ន និងោក់ល្ក់កនុងស្រចេរចោយមានឯកស្វរស្ររេារ់រស្មារ់ការចស្រី
ស្ រ់េីលារ។ 
 
 

 

 

ការចធ្ាីអធិ្ការកិេចចៅនឹងកផ្នែងរួម្មានផ្លនកទាក់េងទាាំងរេរញ្ាតតិគ្យ និងនិតិវធីិ្េតាត  ឺរ័ក។ 
• ការចធ្ាីអធិ្ការកិេចចល្ីផ្លនកគ្យចៅនឹងកផ្នែងរួម្មានការរញ្ជ ក់ថ្នខែឹម្ស្វរ េម្ងន់ និងតនម្ែននេាំនិញផ្ដ្ល្ស្តូវគាន
នឹងការស្រការផ្ដ្ល្ នចធ្ាីចល្ីឯកស្វរដឹ្កជញ្ជូ ន។ 
 

 

 

 

 

 

• េាំចពាោះផ្លនកេតាត  ឺរ័ក ការចធ្ាីអធិ្ការកិេចចៅនឹងកផ្នែងអាេអនុវតតរនទ រ់ពីការចធ្ាីចតរត និងការវភិាគ្ចៅម្នទរី
ពិចស្វធ្ន៍។ 

• ការចធ្ាីអធិ្ការកិេចចៅនឹងកផ្នែង 
 

 

• ពិនិតយរថយនតដឹ្កជញ្ជូ ន និងរមាភ រៈចវេខចរ់។ 
o រញ្ជ ក់រមាភ រៈចវេខចរ់ និងវធីិ្ស្វស្តរតអនុចោម្តាម្ពិធី្ស្វរចេាភាគី្ និងល្កាខណ្ឌ តស្មូ្វរររ់ GACC 
រស្មារ់ផ្លែស្វា យកម្ពុជាក៏ដូ្េជារញ្ជ ក់ថ្នការដឹ្កជញ្ជូ នចនោះមិ្នមានដី្ ផ្ម្កច ី រែឹកច ី និងវតថុធាតុផ្ដ្ល្
មិ្នតស្មូ្វចលសងចេៀត។ 

• ការស្រមូ្ល្រាំណាករស្មារ់ការចធ្ាីចតរតចៅម្នទីរពិចស្វធ្ន៍ (ចារ់ចោយនេដ្នយ)។ 
• ការពិនិតយចៅនឹងកផ្នែងផ្ដ្ល្រួម្រញ្ចូល្ការកាត់ផ្លែច ីជារាំផ្ណ្កៗ ចដី្ម្បីពិនិតយរកពងរតាល្អិត ដ្ងាូវ ឬចរាគ្
រញ្ា រាំតែ ញពីរតាល្អិត ក៏ដូ្េជាវតតមានរររល់សិតចៅខាងកនុងផ្លែច ី។ 

o ការយកេិតតេុកោក់ជាពិចររេាំចពាោះរមារភាពេនស្ងផ្ដ្ល្ពាក់ព័នធេាំចពាោះផ្លែស្វា យកម្ពុជាតាម្ល្កាខណ្ឌ
តស្មូ្វការផ្លនកភូ្តគាម្អនម័្យននការនាំេូល្ផ្លែស្វា យស្រររ់ររក់ម្ពុជា និងស្រព័នធតាម្ោនការរាតតាត
ថ្នន ក់កណាត ល្រររ់ GACC។ 

• ការស្រមូ្ល្ឯកស្វររូរថត ឬវចីដ្អូអាំពីអតិរុខុម្ស្ ណ្ផ្ដ្ល្អាេរងាចស្គាោះថ្នន ក់ ឬរញ្ា ចលសងចេៀតផ្ដ្ល្ នរក
ច ីញចៅកនុងចពល្ចធ្ាីអធិ្ការកិេច។ 

• ស្ររិនចរីរញ្ា ស្តូវ នរកច ញី រាំណាកតាំណាងនឹងស្តូវរញ្ជូ នោេ់ចោយផ្ កចៅម្នទីរពិចស្វធ្ន៍ចដី្ម្បីវភិាគ្
អាំពីរុវតថិភាព និងរុខភាព និងចធ្ាីេតាត  ីរ័ក និងការកាំណ្ត់អតតរញ្ាណ្កតាត េនស្ង។ 

4.4 ការចធ្ាីអធ្ិការកិេចេតាត  ឺរ័ក និងគ្យ និងនិតិវធិ្ីននការចធ្ាីចតរត 

• ចល្ខកុងតឺន័រស្តូវផ្តស្តូវនឹងចល្ខផ្ដ្ល្ នស្រការចៅចល្វីញិ្ា រនរ័ស្តភូ្តគាម្អនម័្យ (រស្មារ់ការដឹ្ក
ជញ្ជូ ន) 

• គ្យក៏អាេចធ្ាីរវនកម្មចដី្ម្បីកាំណ្ត់ថ្នចតីតនម្ែេាំនិញផ្ដ្ល្ នស្រការមានល្កាណ្ៈរម្ចហតុលល្និងមិ្នទារ
ចពក។ 
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• ការចធ្ាីចតរតចៅម្នទីរពិចស្វធ្ន៍ចដី្ម្បរីកចមី្ល្កតាត េនស្ង និងការរាំពានេារ់រុវតថិភាពេាំណី្អាហារ (រាំណ្ល្់  
ចោហៈធាតុធ្ងន់ និងថ្នន ាំពុល្ករិកម្ម)។ 

 

• ផ្លែច ីផ្ដ្ល្ធាែ ក់កនុងការចធ្ាីអធិ្ការកិេចចោយស្វរផ្តវតតមានននភាន ក់ង្កររងាចរាគ្ផ្ដ្ល្មានចស្គាោះថ្នន ក់អាេស្តូវ ន
រាំោរ់ចម្ចរាគ្ចៅស្រចេរេិនចស្កាម្ការស្តួតពិនិតយពីGACC។ ស្ររិនចរីការរាំោរ់ចម្ចរាគ្េេួល្ នចជាគ្ 
ជ័យ ផ្លែច ីអាេរចញ្ចញពីកផ្នែងគ្យ និងយកចៅល្ក់។ ចរីមិ្នដូ្ចចាន ោះចេ េាំនិញនឹងស្តូវរញ្ជូ នស្ត រ់ចៅវញិ
(ផ្ដ្ល្អាេរួម្ទាាំងរផ្ងារចគាល្ចៅចៅស្រចេរចលសង) ឬក៏រាំតែ ញចចាល្។ 

 

• ចៅតាម្កាំពង់ផ្លផ្ដ្ល្មានររមិាណ្ការនាំេូល្ផ្លែច ីស្ររច់ស្េីន ការេាំនិញផ្លែច ីផ្ដ្ល្ស្តូវ នចគ្ចាត់េុកថ្ន
មានហានិភ័្យភូ្តគាម្អនម័្យឬរញ្ា រុខភាពទារ នឹងស្តូវ នរចញ្ចញឱ្យចៅអនកេេួល្េាំនិញចៅចពល្
រញ្ច រ់ការចធ្ាីអធិ្ការកិេចចៅនឹងកផ្នែង ចហីយចៅផ្តរង់ចាាំល្េធលល្ននការចធ្ាីចតរតម្នទីរពិចស្វធ្ន៍ និងការចេញ
វញិ្ា រនរ័ស្តរញ្ជ ក់េតាត  ីរ័ក និងអធិ្ការកិេចការនាំេូល្េាំនិញ។ 

• ផ្លែច ីផ្ដ្ល្លទុកកនុងការដឹ្កជញ្ជូ នស្តូវផ្តមានស្រភ្ពចេញពីេមាា រផ្លែច ី កផ្នែងចវេខចរ់ និងកផ្នែងរាំោរ់រតា
ល្អិតេនស្ងផ្ដ្ល្ នេុោះរញ្ជ ីស្តឹម្ស្តូវជាមួ្យGACC ។ 

• អនកនាំចេញមិ្នស្តូវោយេូល្ចៅកនុងកុងតឺន័រ/េូរដឹ្កជញ្ជូននូវផ្លែច ីផ្ដ្ល្មិ្ន នេុោះរញ្ជ ីកនុងរញ្ជចីវេខចរ់ និង
អាជាា រ័ណ្ណនាំេូល្(ដូ្េជាផ្លែច ីរស្មារ់ល្ក់ចលសង និងផ្លែច ីចធ្ាីរាំណាកចលសង)។ ការចធ្ាីដូ្ចេនោះអាេនាំឱ្យមាន
ការមិ្នេេួល្យកេាំនិញទាាំងមូ្ល្។ 

• ររមិាណ្ផ្ដ្ល្នាំេូល្មិ្នស្តូវចល្ីរពីររមិាណ្ផ្ដ្ល្ នេុោះរញ្ជកីនុងអាជាា រ័ណ្ណនាំេូល្ច ីយ។ 
• ដូ្េផ្ដ្ល្ នរញ្ជ ក់ចៅកនុងពិធី្ស្វរភូ្តគាម្អនម័្យ ផ្លែស្វា យកម្ពុជាផ្ដ្ល្ ននាំេូល្ចៅស្រចេរេិនស្តូវផ្ត 

“គាម នដី្ រតាល្អិត ពីងពាងតូេៗ ខយង ផ្លែច ីរល្ួយ និងរាំណ្ល្់ចដី្ម្និងផ្ម្ក  ”។  
• កាត រច ីកាំណ្ល្់ផ្ដ្ល្ស្តូវ នចស្រីកនុងការដឹ្កជញ្ជូ នស្តូវអនុវតតតាម្រតង់ោរអនតរជាតិរស្មារ់វធិានការផ្លនក          
ភូ្គាម្អនម័្យចល្ខ ១៥ (ISPM-15) និងស្តូវ នោក់តែ ករមាគ ល្់យ៉ាងស្តឹម្ស្តូវ។ 

• ការដឹ្កជញ្ជូនផ្លែច ីចល្ីកដ្ាំរូងចៅកាន់ស្រចេរេិនពីស្រចេរ/តាំរន់មួ្យេាំនងជាស្តូវ នចធ្ាីអធិ្ការកិេចយ៉ាង
តឹងរងឹជាងការដឹ្កជញ្ជូ នជារនតរនទ រ់ ចហីយអាេេាំណាយចពល្ចស្េីននថង ឬដ្ល្់មួ្យរ ត ហ៍ ឬចស្េីនជាងចនោះ
ចដី្ម្បីរចញ្ចញ។ 

• ការចធ្ាីចតរតស្តូវ នកាំណ្ត់ចោយស្រព័នធកុាំពយេ័ូររាយ័ស្រវតែិ ចហីយស្តូវចារ់ចោយនេដ្នយ។ 
• អនកនាំេូល្មិ្នស្តូវ នជូនដ្ាំណឹ្ងអាំពីថ្នចតីការចធ្ាីចតរតលល្តិលល្រររពួ់កចគ្ស្តូវ នចធ្ាីច ីងដ្រារណាផ្តមាន
រញ្ា ស្តូវ នរកច ីញ។ 

• កនុងករណី្ពិចររផ្លែស្វា យ ជាេូចៅមិ្នមានវធីិ្ស្វស្តរតរាំោរ់ចម្ចរាគ្ផ្ដ្ល្មានស្ររិេធភាពចនោះចេ ដូ្ចេនោះេាំនិញ
នឹងស្តូវរញ្ជូ នស្ត រ់ម្កវញិ ឬរាំតែ ញចចាល្ស្ររនិចរីធាែ ក់ចៅដ្ាំណាក់កាល្ចធ្ាីអធិ្ការកិេច។ 
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• កម្មវធីិ្ចធ្ាីអធិ្ការកិេច និងេតាត  ីរ័ករស្មារ់ការដឹ្កជញ្ជូ នផ្លែច ីអាេជោះឥេធិពល្ពីស្វថ នភាពជាក់ផ្រតងចៅ
េមាា រផ្លែច ីរររស់្រចេរនាំចេញ ផ្ដ្ល្រមួ្មាន េិននន័យអាំពីការែែងរតាល្អិតេនស្ងផ្ដ្ល្ស្រមូ្ល្ នពីកាំណ្ត់
ស្តាស្តួតពិនិតយ និងស្គ្រ់ស្គ្ងរតាល្អិតចៅេមាា រផ្ដ្ល្ នផ្េងចៅកនុងពិធី្ស្វរនាំចេញ។ 

• ល្េធលល្ននការចធ្ាីអធិ្ការកិេច និងចតរតេតាត  ឺរក័ និង រុវតថិភាពេាំណី្អាហារពីការយិាល្យ័គ្យតាំរន់ស្តូវ ន
រញ្ជូនចៅេីស្វន ក់ការកណាត ល្ GACC កនុងេីស្កុងចរ៉កាាំង ចដី្ម្បីចស្រីស្ រ់កនុងស្រព័នធរាយការណ៍្ពីការរកីរាល្ោល្ 
និងស្រព័នធស្តួតពិនិតយហានិភ័្យរុវតថិភាពេាំណី្អាហារ។ ស្រព័នធទាាំងចនោះស្តូវ នចស្រីចដី្ម្បីជូនដ្ាំណឹ្ងដ្ល្ក់ម្មវធីិ្
អធិ្ការកិេច និងចតរតរស្មារ់ស្រចភ្េផ្លែច ីជាក់ោក់ណាមួ្យផ្ដ្ល្នាំេូល្ពីស្រចេរ/តាំរន់ជាក់ោក់មួ្យ។ 
ដូ្ចេនោះ ការចធ្ាីអធិ្ការកិេចកនែងចៅ ឬការធាែ ក់ចតរតរស្មារ់លល្ិតលល្ជាក់ោក់មួ្យអាេជោះឥេធិពល្ដ្ល្អ់ស្តានន
ការចធ្ាីអធិ្ការកិេច និងការចធ្ាីចតរតនចពល្អនគ្តរូម្បផី្តចៅកាំពង់ផ្លេូល្េតចលសងចេៀត។ 
 

5 ការផ្ណ្នាំរស្មារ់លល្តិកម្ម និងេីលារស្វា យ 18  

5.1 លល្ិតកម្មស្វា យ  
 
ធានការលល្តិស្គ្រ់ស្គាន់៖ មួ្យកនុងេាំចណាម្ចគាល្ការណ៍្ស្គឹ្ោះននការចស្តៀម្ខែួនរស្មារ់ការនាំចេញ គឺ្ការដឹ្ងថ្ន     
រម្តថភាពរររ់ស្កុម្ហ៊ាុនកនុងការនាំចេញគឺ្ផ្លអកចៅចល្ភីាពអាេរក នននលល្តិលល្រររខ់ែួន។ ស្ររិនចរីស្កុម្ហ៊ាុនមិ្ន
មានេិននលល្ខពរ់ជាងតាំរូវការរររអ់នកេិញកនុងស្រុកចេចនោះ វាស្រផ្ហល្ជាមិ្នផ្ម្នជាការគិ្តគូ្រដ៏្ស្តឹម្ស្តូវកនុងការផ្រាងរក
ការរញ្ជ េិញពីររចេរចនោះចេ។ 
 

េាំនួនននការរញ្ជ េិញជាក់ោក់៖ ជាការចាាំ េ់ណារក់នុងការយល្ដឹ់្ងថ្នកនុងករណី្ភាគ្ចស្េីន អនកេិញជនជាតិេិនមាន
ររមិាណ្រញ្ជ េិញេារ់ោរផ់្ដ្ល្ពួកចគ្ស្តូវរាំចពញ។ ពួកចគ្ក៏េាំនងជាមានតស្មូ្វការតាម្រដូ្វកាល្ផ្ដ្ល្អាេខុរគាន ពី 
រដូ្វកាល្លល្ិតកម្មចៅកនុងស្រចេរកម្ពុជារេចុរបនន។ មុ្នចពល្ចារ់ចលតីម្ចធ្ាីអាជីវកម្មជាមួ្យអនកេិញ ជាការចាាំ េ់ណារ់
ផ្ដ្ល្ស្កុម្ហ៊ាុនស្តូវកាំណ្ត់នូវតស្មូ្វការរញ្ជ េិញអរបររមា និងអតិររមាក៏ដូ្េជាចពល្ចវោននការរញ្ជ េិញ។ ចដី្ម្បីរកា
 ននូវេាំនក់េាំនងចជាគ្ជ័យយូរអផ្ងាងជាមួ្យអតិថិជនេិន ស្កុម្ហ៊ាុនស្តូវផ្តអាេរាំចពញ នតាម្ការរញ្ជ េិញ។          
វធីិ្ស្វស្តរតលល្ិតកម្មផ្លែស្វា យក៏អាេផ្ស្រស្រួល្លងផ្ដ្រតាម្តស្មូ្វការរររស់្រចេរេិនផ្ដ្ល្ជាស្រចេរនាំេូល្។ េាំណុ្េទាាំង
ចនោះចាាំ េ់ស្តូវស្តួតពិនិតយ និងចលទៀងតទ ត់ចោយយកេិតតេុកោក់ជាមួ្យអនកេិញេិន។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 Sources: AusVeg, Horticulture Australia, 2019, Guide to the export readiness checklist 
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5.2 ការចតត តចល្ីគ្ុណ្ភាព 19 
 

ជាការយល្់ស្ររេូចៅរររអ់នកជាំនញទាាំងឡាយផ្ដ្ល្ចធ្ាីការកនុងវរិ័យនាំចេញចនោះ គុ្ណ្ភាពលល្ិតលល្គឺ្ជាកតាត
រាំខាន់រាំលុតផ្តមួ្យកនុងការកាំណ្ត់ភាពចជាគ្ជ័យរស្មារ់ការល្ក់ផ្លែច ីស្ររ់ចៅស្រចេរេិន។ ការកាំណ្ត់ភាពរាាំងរទោះ
កនុងការលល្ិតលល្ិតលល្ផ្ដ្ល្មានគុ្ណ្ភាពគួ្រផ្តរថតិកនុងេាំចណាម្េាំនុេអាេិភាពេម្បងៗរររ់អនកោាំផ្លែច ី និងអនកនាំ
ចេញផ្ដ្ល្េង់មានវតតមានចៅកនុងេីលារស្រចេរេិន។ រផ្នថម្ចល្ីការរចងាីនរចេចកចេរោាំដុ្ោះ ការស្រមូ្ល្លល្និងការ
ស្គ្រ់ស្គ្ងដី្ ការធាន ននូវការស្គ្រ់ស្គ្ងចស្កាយស្រមូ្ល្លល្និងចរវាកម្មដឹ្កជញ្ចូ នរម្ស្ររក៏ជាល្កាខណ្ឌ កាំណ្ត់ដ៏្
រាំខាន់ផ្ដ្ល្ចធ្ាីឲ្យផ្លែច ីចៅដ្ល្េី់លារល្ក់ដុ្ាំ និងអនកចស្រីស្ រច់ៅស្រចេរេិន។ ចល្ីរពីចនោះចេៀត អនកោាំដុ្ោះ និងអនកនាំ
ចេញគួ្រផ្តចតត តចល្កីារផ្រាងយល្អ់ាំពីេាំណ្ង់េាំណូ្ល្េិតតរររេិ់នេាំចពាោះេាំហាំផ្លែច ី ររជាតិ ពណ៌្ និងរូររាង ចហីយ
ពិចារណាចល្ីការអភិ្វឌ្ឍន៍លល្តិលល្ផ្ដ្ល្ស្តូវនឹងតស្មូ្វការរររ់ពួកចគ្។ 
 

5.3 ការស្ស្វវស្ជាវេីលារ 
 
េីលារអនកចស្រីស្ រ់ចៅស្រចេរេិនមានរកាត នុពល្ និងវវិឌ្ឍយ៉ាងឆ្រ់រហរ័។ អនកលគត់លគង់ផ្លែច ីស្ររ់គួ្រផ្តពិចារណា
ចធ្ាីការស្ស្វវស្ជាវអាំពីេីលារចោយខែួនឯងចដី្ម្បីយល្ក់ាន់ផ្តេារអ់ាំពីស្វថ នភាពេីលារ និងចដី្ម្បីរចងាីតយុេធស្វស្តរតផ្លអកចល្ី
ភ្រតុតាងរស្មារ់លល្ិតលល្ណាមួ្យរររពួ់កចគ្។ ការស្ស្វវស្ជាវផ្ររចនោះគួ្រផ្តរួម្រញ្ចូល្ការវភិាគ្យ៉ាងល្ម្អិតចល្កីារ
ស្រកួតស្រផ្ជងលល្ិតលល្ និនន ការតនម្ែ និងលតល្់ជូននូវអនុស្វរន៍ផ្ដ្ល្អាេអនុវតត ន។ ចគ្គួ្រផ្តគិ្តគូ្រលងផ្ដ្រនូវការផ្ស្រ
ស្រួល្ខាែ ាំងននេីលារកនុងតាំរន់រររ់ស្រចេរេិន និងការផ្ស្រស្រួល្េាំណ្ង់េាំណូ្ល្េិតត និងេមាែ រ់ននការររចិភាគ្រររ់ពួកចគ្។ 
ចៅកនុងររយិាការស្រករចោយភាពរត់ផ្រនដូ្េស្រចេរេិន    ព័ត៌មានេីលារទាាំងអរ់ខាងចល្ីមានអាយុកាល្ខែ(ីចោយ
ស្វរភាពផ្ស្រស្រួល្ឥត រ់ រ) ចហតុដូ្ចេនោះចគ្គួ្រផ្តរួម្រញ្ចូល្យុេធស្វស្តរតចលសងចេៀតចដី្ម្បីរការេចុរបននភាពជាមួ្យ
និនន ការេីលារចនោះ។ រ យការណ៍្ដ៏្មានស្រចយាជន៍មួ្យស្តូវ នច ោះពុម្ពចៅកនុង ”ចរៀវចៅផ្ណ្នាំរស្មារ់អនកនាំចេញ

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

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

រញ្ជ ីចលទៀងតទ ត់រស្មារ់ការលល្តិកម្មស្វា យ៖ 
 ចតីស្កុម្ហ៊ាុនអាេលល្ិតេិននលល្ចស្េីនស្គ្រ់ស្គាន់រស្មារ់រចស្មី្ដ្ល្់េីលារចគាល្ចៅចៅេិន នចេ?  
 ចតីស្កុម្ហ៊ាុនមានែនទៈកនុងការតែ រ់រតូរវធីិ្ស្វស្តរតលល្ិតកម្មស្ររតាម្តស្មូ្វការរនតិរខុជីវស្វស្តរតននេីលារេិន
ផ្ដ្រឬចេ? 

 ចតីលល្ិតលល្ស្វា យរាំចពញតាម្រេរញ្ាតតិ និងរតង់ោររុវតថិភាពរររ់រោា ភិ្ ល្រស្មារ់េីលារចៅស្រចេរ
េិនផ្ដ្រឬចេ?   

 ចតីស្កុម្ហ៊ាុនអាេរចងាីនលល្ិតកម្មចដី្ម្បីចែែីយតរចៅនឹងតស្មូ្វការ នផ្ដ្រឬចេ? ចរីដូ្ចេនោះ ចតីស្កុម្ហ៊ាុនមាន
រុគ្គល្ិកផ្ដ្ល្ នេេួល្ការរណ្តុ ោះរណាត ល្ស្គ្រ់ស្គាន់ចដី្ម្បីចធ្ាីការរចងាីនលល្តិកម្មផ្ដ្រឬចេ?   
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ផ្លែច ីតាំរន់ស្តូពិកស្ររ់ចៅកាន់ស្រចេរេិន” 20។ រ យការណ៍្ចនោះរង្កា ញពីពាណិ្ជជកម្មរវាងេិន និងស្រចេររមាជិក         
អាស្វ៊ា នេាំនួន ៣ រួម្មាន៖ កម្ពុជា ឡាវ និងចវៀតណាម្រស្មារ់ផ្លែច ីដូ្េខាងចស្កាម្៖ ស្វា យ ចេក ឪ ឹក ចម្ៀននរ៉ល្និ 
ចម្ៀន ផ្លែស្រកានគ្ េុចរន និងផ្លែខនុរ។ 
 

5.4 ភាពជានដ្គ្ូកនុងស្រកុ 
 
អនកនាំចេញផ្លែច ីស្ររ់មានគុ្ណ្ភាពខពរ ់ ស្តូវចតត តការយកេិតតេុកោក់ខាែ ាំងចល្កីារចស្ជីរចររីនដ្គូ្នាំេូល្ និង
លសពាលាយផ្ដ្ល្អាេជួយពួកចគ្ឱ្យរចស្ម្េរកាត នុពល្រររ់ពួកចគ្ចៅកនុងស្រចេរេិន។ ការរកាគុ្ណ្ភាពលល្ិតលល្ពី
អនកោាំរហូតដ្ល្់អនកចស្រីស្ រ់ គឺ្ជាការខិតខាំរួម្គាន ផ្ដ្ល្ទាម្ទារឲ្យមានការស្គ្រ់ស្គ្ងស្រករចោយការយកេិតតេុកោក់ចល្ី
ការស្គ្រ់ស្គ្ងផ្ខសស្េវ៉ាក់លគត់លគង់ទាាំងមូ្ល្។ ការធាននូវលល្ិតលល្ផ្ដ្ល្មានគុ្ណ្ភាពខពរគួ់្រផ្តស្តូវេេួល្ ននូវការយក
េិតតេុកោក់ខាងផ្លនកលសពាលាយទាាំងចៅតាម្រណាត ញអីុនធឺ្ណិ្ត និងល្ាំហរព័ត៌មានចលសងចេៀត ចហីយវាក៏ទាម្ទានដ្គូ្
ផ្ដ្ល្មានរណាត ញកនុងស្រុករងឹមាាំលងផ្ដ្រ។ អនកោាំដុ្ោះ និងអនកនាំចេញផ្លែច ីស្ររ់មានគុ្ណ្ភាពខពរ់គួ្រផ្តរាោះផ្រាងរក
ឱ្ការចដី្ម្បីជួរ និងរចងាីតេាំនក់េាំនងចៅកនុងស្រចេរេិន (មិ្នស្តឹម្ផ្តអនកនាំេូល្រុ៉ចណាណ ោះចេ រុ៉ផ្នតជាមួ្យអនកស្គ្រ់ស្គ្ង
ការរញ្ជ េិញរររ់ស្កុម្ហ៊ាុនល្ក់រាយធ្ាំៗ ក៏ដូ្េជាចគ្ហេាំព័រពាណិ្ជជកម្មតាម្អីុនធឺ្ចណ្តលងផ្ដ្រ)។ 
 

5.5 ការចធ្ាីេីលារ និងការកស្វងម៉ាកយីចហា 
 
ចៅកនុងេីលារផ្លែច ីផ្ដ្ល្មានការស្រកួតស្រផ្ជងខពររ់ររស់្រចេរេិន ការកស្វងម៉ាកយីចហា នកាែ យជាវធីិ្ស្វស្តរត      
ដ៏្រាំខាន់រស្មារ់អនកលគត់លគង់ចដី្ម្បីផ្ញកលល្តិលល្រររពួ់កចគ្(ឲ្យខុរពីនដ្គូ្រស្រកួតស្រផ្ជង) េេួល្ នតនម្ែខពរ់ និង
េេួល្ នររមិាណ្ល្ក់កាន់ផ្តចស្េីន។ ការចធ្ាីេីលារម៉ាកយីចហាផ្លែច ីផ្ដ្ល្មានស្ររេិធិភាពតស្មូ្វឱ្យចធ្ាីការចោយតទល្់
ជាមួ្យនដ្គូ្ល្ក់រាយេិន ក៏ដូ្េជាការចធ្ាីយុេធនការេាំនក់េាំនងស្វធារណ្ៈចៅកនុងស្រព័នធលសពាលាយរររស់្រចេរេិន 
និងចៅចល្ីរណាត ញលសពាលាយរងគម្។ រផ្នថម្ចល្ីម៉ាកយីចហារស្មារ់ស្កុម្ហ៊ានុផ្លែច ីនិងលល្តិលល្ណាមួ្យ 
(ដូ្េផ្ដ្ល្ នរង្កា ញចោយការលសពាលាយផ្លែច ីផ្ដ្ល្ដឹ្កនាំចោយ រោា ភិ្ ល្ចៅចល្ចីវេិការណាត ញចអ េិស្តូនិក
្នមុ្ខចគ្ និងរណាត ញល្ក់រាយធ្ាំៗ) ការចធ្ាីកស្វងម៉ាកយីចហាស្រចាាំស្រចេរនិងឧរាហកម្មក៏េេួល្ នចជាគ្ជ័យ
ខពរ់លងផ្ដ្រចៅកនុងស្រចេរេិន។ 
 

5.6 ការចធ្ាីេីលារ 
  
ស្វគ ល្់អាំពីេីលាររររ់អនក៖ ការទាក់ទាញេាំណារ់អារម្មណ៍្ចល្កីដ្ាំរូងរររអ់នកេិញផ្លែច ីស្ររផ់្ដ្ល្មានរកាត នុពល្គឺ្
រាំខាន់ណារ់ចដី្ម្បីឲ្យការនាំចេញផ្ដ្ល្េេួល្ នចជាគ្ជ័យ។ ស្វរៈរាំខាន់ចនោះគឺ្ ថ្នស្តូវមានេាំនុកេិតត ការចែែីយតរល្អ             

 
20 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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ភាពរួររាយរាក់ទាក់ និងវជិាជ ជីវៈ។ ចដី្ម្បីឲ្យមានការទាក់ទាញេាំណារ់អារម្មណ៍្ល្អ ជារាំខាន់ចយីងស្តូវយល្ដឹ់្ងអាំពីកតាត
វរបធ្ម៌្ននផ្ដ្ល្អាេជោះឥេធិពល្ដ្ល្រ់ម្តថភាពរររស់្កុម្ហ៊ាុនកនុងការនាំចេញចៅកាន់េីលារចៅស្រចេរេិន។ 
 
រមាភ រៈលសពាលាយ៖ ចគ្ហេាំព័រ និងខិតតរ័ណ្ណលសពាលាយល្អ គឺ្ជាម្ចធ្ា យដ៏្មានស្ររេិធិភាពកនុងេាំនក់េាំនងជាមួ្យអនក
េិញរផ្នែអនតរជាតិ។ ចគ្ហេាំព័ររររ់ស្កុម្ហ៊ាុនគួ្រផ្តរេនឲ្យ នស្វអ ត និងង្កយស្រួល្ចស្រីស្ រ ់ចហីយមានមាតិកាថមីៗ   
ជានិេច។ ចគ្ហេាំព័រគួ្រមានភាស្វអង់ចគ្ែរ េិន និងផ្ខមរ។ កាតអាជីវកម្ម(business card)ក៏លតល្់ភាពង្កយស្រលួ្រស្មារ់
ស្កុម្ហ៊ាុនកនុងការរចងាីតេាំនក់េាំនងជាមួ្យអនកេិញរផ្នែផ្ដ្ល្អនកជួរចោយតទល្់។ 
 
ការរកផ្ស្រ៖ អនកេិញផ្លែស្វា យេិននឹងមិ្នអាេនិយាយ ឫអានភាស្វផ្ខមរ ឫអង់ចគ្ែរ នចេ។ ស្កុម្ហ៊ាុនគួ្រគិ្តគូ្អាំពីការ
រកផ្ស្រចល្ីរាល្់រមាភ រៈេាំនក់េាំនងទាាំងអរច់ៅជាភាស្វអង់ចគ្ែរ និងេិន និងជួល្ចរវាកម្មអនករកផ្ស្ររស្មារ់ការស្រជុាំ។ 
   
េរសនកិេចចៅកាន់ស្រចេរេិន (េរសនកិេចេីលារ)៖ អនកនាំចេញផ្លែច ីស្ររក់ម្ពុជាគួ្រផ្តចៅចល្ងស្រចេរេិនចដី្ម្បី
ផ្រាងយល្់ឲ្យកាន់ផ្តេារ់អាំពីេីលារចគាល្ចៅរររពួ់កចគ្ និងរណាត ញផ្េកចាយផ្ដ្ល្លល្ិតលល្រររពួ់កចគ្ផ្េកចាយ
ចៅ។ ការចធ្ាីេរសនកិេចចៅកាន់ស្រចេរេិនក៏ចាាំ េ់រស្មារ់រចងាីតេាំនក់េាំនងជាមួ្យនដ្គូ្នាំេូល្ និងលសពាលាយផ្ដ្ល្
មានរកាត នុពល្លងផ្ដ្រ។ ការេូល្រួម្ពិព័រណ៍្ពាណិ្ជជកម្មផ្លែច ីស្ររ ់រននិរីេ ឬេូល្រួម្ចររកកម្មពាណិ្ជជកម្ម គឺ្ជា
ម្ចធ្ា យចល្ឿន និងង្កយស្រួល្រាំលុតចដី្ម្បីចារ់ចលតីម្ភាជ រ់េាំនក់េាំនងជាមួ្យនដ្គូ្ផ្ដ្ល្មានរកាត នុពល្ចៅចពល្ផ្ដ្ល្
ការរិកាអាំពីេីលារចោយតទ ល្ជ់ាមួ្យការផ្ណ្នាំពីអនកជាំនញ។ ការជួរគាន ចោយតទ ល្់ក៏ជាផ្លនកមួ្យដ៏្រាំខាន់ននវរបធ្ម៌្
ជាំនួញរររ់េិនផ្ដ្ល្មានតនម្ែមិ្នគួ្រស្តូវចមី្ល្ស្ស្វល្ចោយអនកផ្ដ្ល្េង់េូល្ចៅកាន់េីលារេិនផ្ដ្រ។  
 

 

 

 

 
 

5.7 ការស្គ្រ់ស្គ្ងហានិភ័្យ 
 

 
  

រញ្ជ ីចលទៀងតទ ត់រស្មារ់ការចធ្ាីេីលារផ្លែស្វា យ៖ 
 ចតីស្កុម្ហ៊ាុនមានរមាភ រៈលសពាលាយរម្ស្រររស្មារ់អតិថិជនចៅចស្តស្រចេរដូ្េជា ចគ្ហេាំព័រ និងខិតតរ័ណ្ណ
លសពាលាយផ្ដ្រឬចេ?   

 ចតីស្កុម្ហ៊ាុន នពិចារណាពីការរកផ្ស្រឯកស្វរលសពាលាយជាភាស្វអង់ចគ្ែរ និងភាស្វេិនផ្ដ្ល្ពាក់ព័នធនឹង
ចគាល្ចៅេីលារេិនផ្ដ្រឬចេ? 

 ចតីស្កុម្ហ៊ាុនមានែនទៈកនុងការចធ្ាីដ្ាំចណី្រផ្ររពាណិ្ជជកម្មចៅកាន់េីលារចគាល្ចៅចដី្ម្បលីសពាលាយ និងចធ្ាីេីលារ
ផ្លែស្វា យ ក៏ដូ្េជាចធ្ាីការេរចាពាណិ្ជជកម្មផ្ដ្រឬចេ? 
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ការយល្់ដឹ្ង និងការស្គ្រ់ស្គ្ងហានិភ័្យស្រករចោយភាពចជាគ្ជ័យទាក់េងនឹងការនាំចេញរផ្នែរររអ់នកស្តូវផ្តជា
េាំណុ្េរាំខាន់ននយុេធស្វស្តរតនាំចេញរររអ់នក។ ហានិភ័្យផ្ដ្ល្ស្តូវយល្ដឹ់្ងចៅចពល្នាំចេញរមួ្មាន៖   

 

 

 

6 រញ្ជ ីពិព័រណ៍្ពាណិ្ជជកម្មពាក់ព័នធចៅកនុងស្រចេរេិន 
កម្មវធីិ្ ២០២០ េីកផ្នែង 

ពិព័រណ៍្ពាណិ្ជជកម្មរផ្នែ និងផ្លែច ីអនតរជាតិេិន 
en.chinafvf.com  

លតល្់ឲ្យចពល្ចស្កាយ ស្កុងចរ៉កាាំង 

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

លតល្់ឲ្យចពល្ចស្កាយ ស្កុងចរៀងនហ 

ពិព័រណ៍្ Asia Fruit Logistica 
www.asiafruitlogistica.com 

ផ្ខកញ្ា  ១៦-១៨ ស្រចេររិងារូរ ី

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

ផ្ខវេិឆិកា ១០-១២ ស្កុងចរៀងនហ 

ពិព័រណ៍្ Asia Fresh 
www.asiafreshexpo.com 

ផ្ខវេិឆិកា ២៧-២៨ ស្កុងចរៀងនហ 

 

• ហានិភ័្យលែូវេារ់៖ េិរចៅននការនាំចេញរថិតចៅចស្កាម្េារ់ផ្ដ្ល្ខុរពីេារ់កម្ពុជា។ ស្កុម្ហ៊ាុនស្តូវផ្តេេួល្
ខុរស្តូវចោយខែួនឯងពីេារ់រររស់្រចេរេិន (េារ់ជាតិ និងតាំរន់) រស្មារ់នាំចេញផ្លែស្វា យ។   

• ការរូក ៉ន់ អាំចពីពុករល្យួ និងហានិភ័្យននអាំចពីពុករល្ួយ៖ ការរូក ៉ន់ និងអាំចពីពុករល្ួយ គឺ្ជាអាំចពីខុរ
េារ់ចៅកនុងស្រចេរេិន។ េូល្រួម្កនុងរកម្មភាពណាមួ្យននរកម្មភាពទាាំងចនោះគឺ្អាំចពីខុរេារ់។ 

• ហានិភ័្យននអនុចោម្ភាពេតាត  ីរក័៖ផ្រាងយល្ពី់ល្កាខណ្ឌ តស្មូ្វេតាត  រី័កផ្ដ្ល្ស្រចេរេិនតស្មូ្វចអាយ
មាន។   

• ហានិភ័្យអស្តារតូរស្ ក់៖ហានិភ័្យអស្តារតូរស្ ក់អាេចកីតច ងីចោយស្វរផ្តការផ្ស្រស្រួល្ននតនម្ែររិូយរ័ណ្ណ។ 

• ហានិភ័្យននការមិ្នរង់ស្ ក់៖ ហានិភ័្យដ៏្ធ្ងន់ធ្ងរមួ្យរស្មារ់អនកនាំចេញទាាំងឡាយគឺ្ចៅផ្តជាមិ្នេេួល្ ន
នូវការេូទាត់េាំនិញ។   
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7 ឧររម្ត័នធ 
ឧររម្ព័នធេី ១៖ ជាំហាន /ដ្ាំចណី្រការននការោក់ពាកយរុាំវញិ្ា រនរ័ស្តភូ្តគាម្អនម័្យ 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ចារ់ចលតីម្ 

េេួល្ពាកយចរនីរុាំពីចដី្ម្បីវាយតនម្ែលល្ិតលល្ពី
នាំចេញ/ពាណិ្ជជករ 

ពិនិតយចមី្ល្ល្កាខណ្ឌ តស្មូ្វភូ្តគាម្អនម័្យនាំ
េូល្ និងពាកយចរនីររុាំ និងឯកស្វរពាក់ព័នធ 

ចតីឯកស្វរផ្ដ្ល្េេួល្ នរាំចពញ នតាម្
តស្មូ្វការរស្មារ់នាំចេញឬចេ? 

 

ការពិនិតយេាំនិញ 

លតល្់ចយារល្់ចៅអនកនាំចេញចដី្ម្បីេេួល្
 នឯកស្វរស្គ្រ់ស្គាន់ ឬចាត់វធិានការ
ចាាំ េ់ចលសងៗ ឬហាម្ឃ្ត់ការនាំេូល្ 

ចតីេាំនិញអនុចោម្តាម្ការកាំណ្ត់ឬចេ? ចតីអាេចាត់វធិានការកាត់រនថយ
ហានិភ័្យ នផ្ដ្រ ឬចេ 

អនុវតតវធិានការកាត់
រនថយហានិភ័្យ និងចធ្ាី
អធិ្ការកិេចម្តងចេៀត 

ចេញវញិ្ា រនរស្ត 
ភូ្តគាម្អនម័្យ 

រដិ្ចរធ្ការចេញវញិ្ា រនរស្ត
ភូ្តគាម្អនម័្យ និងជូនដ្ាំណឹ្ង
ដ្ល្់អនកនាំចេញ ឬពាណិ្ជជករ 

វញិ្ា រនរស្ត  ភូ្ត
គាម្អនម័្យ 

ស្រព័នធេិននន័យ 

NPPO 

អនកស្តួតពិនិតយ 

អនកស្តួតពិនិតយ 

អនកស្តួតពិនិតយ 

រញ្ចរ់ 

រញ្ចរ់ 

អាេ 

រាំចពញ ន 

ចេ 

ចេ 

ចេ 

ជាំហានេី ១ 

ជាំហានេី ២ 

ជាំហានេី ៤ 

ជាំហានេី ៣ 
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ឧររម្ព័នធេី ២៖ ការស្រការពនធគ្យ (កម្ពុជា) 

រេរញ្ាតតិចយាង 
• ស្រការចល្ខ ១៤៤៧ រហវ.ស្រក េុោះនថងេី ២៦ ផ្ខធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០០៧ ស្ករួងចរដ្ាកិេច និងហិរញ្ាវតថរុតពីី             
រេរបញ្ាតតិ និងនីតិវធីិ្រតីពីការស្រការពនធគ្យ។ 

• ចរេកតីផ្ណ្នាំចល្ខ ១៣០៨ អ.ន.គ្.រ េុោះនថងេី ២៤ ផ្ខវេិឆិកា ឆ្ន ាំ ២០០៩ រតីពីនីតិវធីិ្ និងការេេួល្ខុរស្តូវ
ល្ម្អិតកនុងការអនុវតតមុ្ខង្ករស្រការពនធគ្យ (ឯកស្វររដ្ា ល្គ្យផ្តមួ្យគ្ត់-SAD) តាម្រយៈវធីិ្ស្វស្តរត       
ចអ ិេស្តូនិក។ 

 
និតិវធីិ្ននការស្រការពនធគ្យចៅ ASYCUDA 

ការោក់ល្ិខិតស្រការពនធគ្យតាម្ចអ ិេស្តូនិេ (ឯកស្វររដ្ា ល្គ្យផ្តមួ្យគ្ត់-SAD) តាម្រយៈស្រព័នធដ្ាំចណី្រការ
ពនធគ្យរា័យស្រវតតិថមី ចៅថ្នស្រព័នធរា័យស្រវតតិកម្មចល្ីេិននន័យគ្យ (ASYCUDA) អនុវតតតាម្ដ្ាំចណី្រការតាម្ដ្ាស្កាម្ 
ASYCUDA ខាងចស្កាម្។ 

 

 

នីតិវធីិ្េូចៅផ្ដ្ល្ស្តូវអនុវតតចោយអនកនាំេូល្ អនកនាំចេញ និងអនកតាំណាងរររ់ពួកចគ្រស្មារ់ការោក់ការស្រការពនធ
គ្យតាម្ចអ ិេស្តូនិេស្តូវ នពិពណ៌្នដូ្េខាងចស្កាម្: 
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១. ការចរៀរេាំ និងច ោះពុម្ពឯកស្វរស្រការពនធគ្យ 

ចជីងស្វរគ្យ ឬអនកចរៀរេាំពនធគ្យរញ្ចូល្ព័ត៌មានរររ់ល្ិខិតស្រការ SAD ចោយតទ ល្ច់ៅកនុងស្រព័នធ ASYCUDA ។ កុាំ
ពយួេ័រ  នឹងស្តួតពិនិតយ និងចលទៀងតទ ត់ការស្រការពនធគ្យចោយមានឯកស្វរចយាងចៅកនុងស្រព័នធ ចហីយចធ្ាីការពិនិតយមួ្យ
េាំនួន។ ស្រព័នធចនោះនឹងអនុញ្ា តឱ្យេុោះរញ្ជ ីការស្រការពនធគ្យចពល្ផ្ដ្ល្ព័ត៌មានស្តូវ នរាំចពញ និងមានរុពល្ភាព។ 
ការស្រការអាំពីពនធគ្យផ្ដ្ល្ នេុោះរញ្ជ ីអាេស្តូវ នល្រុចចាល្ចោយមានការអនុញ្ា តពី GDCE។ មានផ្តការស្រការ
ពនធគ្យផ្ដ្ល្ នេុោះរញ្ជ ីរុ៉ចណាណ ោះផ្ដ្ល្ស្តូវ នចាត់េុកថ្នជាឯកស្វរស្ររេារ់។ 
 
រនទ រ់ពីការេុោះរញ្ជ ី ចជីងស្វរគ្យ ឬអនកស្រការពនធស្តូវច ោះពុម្ព និងេុោះហតថចល្ខាចល្លី្ខិិតស្រការ SAD េាំនួន ២េារ់
ផ្ដ្ល្ភាជ រ់ជាមួ្យឯកស្វរចាាំ េ់ទាាំងអរ ់ចហីយស្រគ្ល្់ចៅឲ្យម្ស្តនតីគ្យផ្ដ្ល្េេួល្រនទុក។ 

 
ស្រព័នធចនោះនឹងជូនដ្ាំណឹ្ងចោយរា័យស្រវតតិដ្ល្ច់ជីងស្វរគ្យ ឬអនកស្រការពនធគ្យអាំពីស្វថ នភាពននដ្ាំចណី្រការស្រការ
ពនធគ្យ។ 
 
២ .ការោក់ឯកស្វរស្រការពនធគ្យ 

ម្ស្តនតីគ្យេេួល្រនទុកផ្លនកស្តួតពិនិតយតទ ល្់នឹងពិនិតយចមី្ល្ឯកស្វរថតេម្ែងល្ខិិតស្រការ SAD ផ្ដ្ល្ នេុោះរញ្ជ ី និង
ឯកស្វរភាជ រ់ជាមួ្យព័ត៌មានចៅកនុងស្រព័នធចដី្ម្បីធានថ្នល្ិខិតស្រការ SAD ស្តូវ នរាំចពញយ៉ាងស្តឹម្ស្តូវ េារោ់រ់ 
និងអាេអាន ន និងេុោះហតថចល្ខាចោយចជីងស្វរគ្យ ឬអនកស្រការពនធ ចហីយឯកស្វរចាាំ េ់ទាាំងអរ់ស្តូវភាជ រ់ជាមួ្យ
រាំចៅចដី្ម្ល្ិខិតស្រការ SAD ផ្ដ្ល្ នេុោះរញ្ជ។ី 
 
ម្ស្តនតីគ្យអាេមិ្នេេួល្ល្ិខិតស្រការ SAD ណាមួ្យផ្ដ្ល្មិ្ន នរាំចពញតាម្តស្មូ្វការខាងចល្។ី 
 
៣. ជួររស្មារ់ដ្ាំចណី្រការវនិិេឆ័យល្ខិិតស្រការ SAD៖ 

ចៅចពល្ផ្ដ្ល្ល្ិខិតស្រការ SAD ស្តូវ នស្តួតពិនិតយស្តឹម្ស្តូវ និងរួេរាល្់ចហីយ ម្ស្តនតីគ្យនឹងវាយតនម្ែល្ិខិតស្រការ 
SAD ចោយចស្រីស្រព័នធផ្ដ្ល្ចរៀរេាំជាចស្រេ។ ចោយចស្រីល្កាណ្ៈវនិិេឆ័យស្គ្រ់ស្គ្ងហានិភ័្យ ស្រព័នធចនោះនឹងកាំណ្ត់ជួរ
ដ្ាំចណី្រការវនិិេឆ័យរស្មារ់ការស្រការពនធដូ្េខាងចស្កាម្៖ 
 
ជួរពណ៌្ស្កហម្៖ ល្ិខិតស្រការSAD ស្តូវផ្តពិនិតយពិេ័យ (ពិនិតយឯកស្វរយ៉ាងល្ាំអិត)។ េាំនិញស្តូវែែងកាត់ការចធ្ាី
អធិ្ការកិេចមុ្នចពល្រញ្ជូនល្ិខិតស្រការ SAD ចៅជួរពណ៌្នរតង និងវាយតនម្ែចោយគ្យ។ 
 
ជួរពណ៌្ចល្ឿង៖ ល្ិខិតស្រការ SAD ស្តូវផ្តពិនិតយពិេ័យ (ពិនិតយឯកស្វរយ៉ាងល្ាំអិត) មុ្នចពល្រញ្ជូនចៅជួរពណ៌្
នរតង និងវាយតនម្ែចោយគ្យ។ 
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ជួរពណ៌្នរតង៖ ល្ិខិតស្រការSAD ស្តូវ នវាយតនម្ែចោយរាយ័ស្រវតតិចហីយឯកស្វរេូទាត់ស្តូវ នអនុម័្ត។ ឯកស្វរ
ស្រការSAD អាេជាកម្មវតថុននការចធ្ាីរវនកម្មចស្កាយការេូទាត់ (post-clearance audit)។ 
 
ជួរពណ៌្ចខៀវ៖ ល្ិខិតស្រការSADកនុងជួចនោះ ស្តូវ នអនុវតតដូ្េគាន ចៅនឹងជួរនរតងផ្ដ្រ ផ្តមានរញ្ា ជាក់ោក់មួ្យេាំនួន 
ផ្ដ្ល្ជាកម្មវតថុននការចធ្ាីរវនកម្មចស្កាយការេូទាត់។ 
 
ស្ររិនចរីការស្រការពនធគ្យរថតិចៅចស្កាម្ជួរពណ៌្ស្កហម្ និងចល្ឿង ម្ស្តនតីគ្យស្តូវចលទៀងតទ ត់ល្កាខណ្ឌ  (េាំណុ្េខាោះ
ខាត)ផ្ដ្ល្នាំឱ្យឯកស្វរស្រការស្តូវ នោក់ចៅកនុងជួរទាាំងពីរចនោះ។ ស្រព័នធចនោះនឹងរង្កា ញនូវតស្មូ្វការពិចររដូ្េជា 
អាជាា រ័ណ្ណនាំេូល្ ការយករាំណាក និងស្រវតតិននការរត់ពនធជាចដី្ម្។ 
 
៤. កផ្នែងរួររាំនួរ 

ស្ររិនចរីមានកាំហុរមួ្យេាំនួនចៅកនុងការរញ្ចូល្េិននន័យ ឬភាពមិ្នស្រស្កតីណាមួ្យស្តូវ នរកច ីញកនុងកាំ ុងចពល្
ពិនិតយល្ិខិតស្រការSADចោយររូស្វស្តរតចនោះ ឯកស្វនឹងស្តូវរញ្ជូ នចៅកផ្នែងស្វករួររររគ់្យ (Customs Query 
Desk)។ ចជីងស្វរគ្យ ឬអនកស្រការពនធគ្យនឹងស្តូវ នជូនដ្ាំណឹ្ងអាំពីស្វថ នភាពល្ខិិតស្រការSADរររ់ខែួនផ្ដ្ល្ស្តូវ
 នតែ រ់រតូរចៅកាន់កផ្នែងស្វករួរ  និងមូ្ល្ចហតុននការររួរាំនួរ។ 
 
ចៅចពល្េេួល្ នការជូនដ្ាំណឹ្ង ចជីងស្វរគ្យ/អនកស្រការស្តូវេូល្ចៅកាន់កផ្នែងររួរាំនួររររគ់្យ។ ស្ររិនចរីមាន
ការផ្ករស្មួ្ល្ល្ិខិតស្រការSADណាមួ្យស្តូវ នចរនចី ងី ម្ស្តនតីគ្យេេួល្រនទុកកផ្នែងរួររាំនួរ នឹងពិភាកាជាមួ្យ
ចជីងស្វរគ្យ/អនកស្រការ។ ស្ររិនចរីមិ្នមានការស្ពម្ចស្ពៀងចេ ម្ស្តនតីគ្យនឹងចរៀរេាំរ យការណ៍្ ឬកាំណ្ត់ស្តាចៅ 
GDCE ចដី្ម្បីចាត់ការរនត។ 
 
ចៅចពល្ផ្ដ្ល្រកម្មភាពខាងចល្សី្តូវ នរាំចពញ ចហីយមានការស្ពម្ចស្ពៀងគាន ចៅនឹងកផ្នែង ម្ស្តនតីគ្យនឹងេុោះហតថចល្ខា
ចល្ីល្ិខិតស្រការSAD និងចធ្ាីរេចុរបននភាពចល្ីអធិ្ការកិេចចោយផ្លអកចល្ីល្េធលល្ននការចធ្ាីអធិ្ការកិេច និងការស្ពម្ចស្ពៀង
ចៅកផ្នែងរួររាំនួររររគ់្យ ឬតាម្ចរេកតីរាំចរេរររ់ GDCE ។ រនទ រ់ម្កល្ិខិតស្រការ SAD នឹងស្តូវរញ្ចូ នចៅ         
ជួរនរតង។ 
 
៥. ការចរានកុងតឺន័រ 

ការចរានកុងតឺន័រស្តូវ នចធ្ាីច ងីចោយឯករាជយចលសងពីដ្ាំចណី្រការស្រការល្ខិិតSAD។ ស្រព័នធរស្មារ់ដ្ាំចណី្រការចរាន
កុងតឺន័រមានចៅកនុងការយិាល្័យផ្រាន (Scanning Office ) ផ្ដ្ល្អាេឱ្យម្ស្តនតីេេួល្រនទុកចរានចធ្ាីការចស្រៀរចធ្ៀរ
េាំនិញផ្ដ្ល្ នស្រការចៅចល្ីល្ខិិតស្រការSAD ជាមួ្យនឹងេាំនិញផ្ដ្ល្រកច ីញចៅចល្រីូរភាព/ព័ត៌មានផ្ដ្ល្ ន  
ចរាន។ 
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ភាពមិ្នស្រស្កតីណាមួ្យផ្ដ្ល្ នរកច ញីគួ្រផ្តស្តូវ នកត់ស្តាេុកចៅកនុងេស្ម្ង់េារ់អធិ្ការកិេច (Inspection Act 
Form) ចោយម្ស្តនតីគ្យ។ 
 
៦ .ការជូនដ្ាំណឹ្ងអាំពីការវាយតនម្ែ 

ចៅចពល្ល្ិខិតស្រការ SAD ស្តូវ នវាយតនម្ែចោយ ASYCUDAរួេចហីយ ស្រព័នធចនោះនឹងជូនដ្ាំណឹ្ងអាំពីេាំនួនេឹកស្ ក់
ស្តូវរង់ពនធ និងនថែ នួល្ផ្ដ្ល្ស្តូវរង់ចៅឲ្យចជីងស្វរគ្យ ឬអនកស្រការពនធគ្យ។ ចរេកតីជូនដ្ាំណឹ្ងអាំពីការវាយតនម្ែនឹង
ស្តូវចស្រីស្ រ់ជាឯកស្វរចយាងរស្មារ់ការរង់ពនធអាករ ពនធ និងនថែ នួល្។ 
 
៧. គ្ណ្ចនយយ 

ពនធអាករ ពនធ និងនថែ នួល្ស្តូវរង់ស្ររតាម្រេរបញ្ាតតិជាធ្រមាន។ ស្ររិនចរីការេូទាត់ស្តូវ នចធ្ាីច ងីតាម្រយៈ
ធ្នគារជាតិននកម្ពុជា ឬស្វថ រ័នហិរញ្ាវតថុផ្ដ្ល្មានការអនុញ្ា ត វក័ិយរ័ស្តផ្ដ្ល្ចេញចោយស្វថ រ័ន ទាាំងចនោះនឹងស្តូវ
រញ្ជូ នចៅគ្យ ចហីយស្រព័នធនឹងចេញវក័ិយរ័ស្តគ្យស្ត រ់ម្កវញិ។ 

 
៨. ការរចញ្ចញេាំនិញ 

រនទ រ់ពីការរង់ពនធអាករ ពនធ និងនថែចរវា គ្យនឹងចេញល្ិខិតអនុញ្ា តរចញ្ចញេាំនិញផ្ដ្ល្មានល្ាំអិតអាំពីេាំនួនពនធ
អាករ ពនធ និងកនស្ម្ននផ្ដ្ល្ទាក់េងនឹងការស្រការ។ ល្ិខិតចនោះស្តូវ នចស្រីចដី្ម្បរីចញ្ចញេាំនិញពីគ្យ។ 
 
៩ . ការចធ្ាីរវនកម្មចស្កាយការេូទាត់ (PCA) 

ល្ិខិតស្រការSADទាាំងឡាយផ្ដ្ល្ដ្ាំចណី្រការចស្កាម្ជួរពណ៌្ចខៀវ និងនរតងគឺ្ជាកម្មវតថុននការចធ្ាីរវនកម្មចស្កាយការ      
េូទាត់។ 
អនកចស្រីស្ រស់្ររេារន់នល្ខិិតស្រការ SAD 

• និតិរុគ្គល្ ឬស្កុម្ហ៊ាុនស្ររេារ់ផ្ដ្ល្មានវញិ្ា រនរស្តអាករចល្ីតនម្ែរផ្នថម្ 
• មាច រ់េាំនិញ ឬអនកតាំណាង 
• ចជីងស្វរគ្យេេួល្ស្វគ ល្់ចោយគ្យ 
• និចយាជិករររ់ស្កុម្ហ៊ាុនស្តូវ នអនុញ្ា តចោយស្ររេារ់ 

ឯកស្វរចាាំ េ់រស្មារ់ការស្រការពនធគ្យ 
ឯកស្វរផ្ដ្ល្ស្តូវភាជ រ់ជាមួ្យល្ិខិតស្រការSAD៖ 

• វកិាយរស្ត និងរញ្ជ ីចវេខចរ់ 

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

• វញិ្ា រនរស្តរញ្ជ ក់ស្រភ្ពចដី្ម្ 

• វញិ្ា រនរ័ស្តធានរ៉ារ់រង និង 

• ឯកស្វរពាក់ព័នធចលសងចេៀត 

 

េាំនួល្ខុរស្តវូរររច់ជីងស្វរគ្យ /អនកស្រការចៅកនុងការស្រការគ្យ 
ចជីងស្វរគ្យ/អនកស្រការគួ្រេេួល្ខុរស្តូវស្តូវអនុវតតដូ្េខាងចស្កាម្ៈ 

• អនកស្រការគួ្ររញ្ចូល្េិននន័យរតីពីការស្រការពនធគ្យរួម្ទាាំងកាំណ្ត់ស្តាវាយតនម្ែរហូតដ្ល្ក់ារេុោះរញ្ជ  ី
• ចៅចពល្រញ្ច រ់ការរញ្ចូល្េិននន័យរតីពីការស្រការពនធគ្យ អនកស្រការនឹងស្តូវចលទៀងតទ ត់ ចហីយរនទ រ់ម្កេុោះ
រញ្ជ ីស្រការពនធគ្យស្ររិនចរីគាម នកាំហរុ ឬរនទ រ់ពីផ្កកាំហុរ។ រនទ រ់ពីេុោះរញ្ជ ី ស្រព័នធ ASYCUDA នឹងលតល្់
ចល្ខេុោះរញ្ជ ី និងកាល្ររចិេឆេចោយរា័យស្រវតតិ។ 

• អនកស្រការស្តូវច ោះពុម្ពចរេកតីស្រការពនធគ្យ និងល្ិខិតកាំណ្ត់តនម្ែគ្យេាំនួន ២ េារ់ (កនុងករណី្ចាាំ េ់)
ចល្ីស្កោរ A4 (កាំណ្ត់េាំណាាំ៖ ចរេកតីស្រការពនធគ្យអាេច ោះពុម្ពរនទ រ់ពីេុោះរញ្ជ ី)។ 

• ការស្រការពនធគ្យផ្ដ្ល្ នភាជ រ់ជាមួ្យឯកស្វរចាាំ េ់នឹងស្តូវោក់ជូនម្ស្តនតីគ្យេេួល្រនទុកស្តួតពិនិតយ     
តទ ល្់។ អនកស្រការស្តូវេុោះហតថចល្ខាចល្កីារស្រការពនធគ្យចៅេាំចពាោះមុ្ខម្ស្តនតីគ្យ។ 

• កនុងករណី្ផ្ដ្ល្ម្ស្តនតីគ្យេេួល្រនទុកការស្តួតពិនិតយមិ្នេេួល្យកការស្រការរររគ់្យ អនកស្រការស្តូវ
ទាក់េងម្ស្តនតីចៅកផ្នែងរួររាំនួររររ់គ្យ (Query desk)។ 

• ស្ររិនចរីមានម្ស្តនតីេេួល្រនទុកស្តួតពិនិតយេាំនិញ អនកស្រការស្តូវយកេារ់េម្ែងល្ិខិតស្រការពនធគ្យចៅ
រង្កា ញម្ស្តនតីគ្យផ្ដ្ល្េេួល្រនទុកស្តួតពិនិតយ ចដី្ម្បីរចញ្ចញេាំនិញផ្ដ្ល្ចៅកនុងការស្រការពនធគ្យពីការស្តួត
ពិនិតយ។ 

• ស្ររិនចរីចាាំ េ់ស្តូវផ្រាន អនកស្រការស្តូវយកេារ់េម្ែងននចរេកតីស្រការពនធគ្យចៅអងគភាពគ្យេេួល្
រនទុកស្តួតពិនិតយកុងតឺន័រ។ 

• ស្ររិនចរីមានតស្មូ្វការចធ្ាីអធិ្ការកិេចផ្រររូរស្វស្តរតចល្ីេាំនិញ អនកស្រការពនធស្តូវទាក់េងស្រធានស្តួតពិនិតយ
រស្មារ់ការចធ្ាីអធិ្ការកិេចេាំនិញ។ 

• ស្ររិនចរីស្តូវការព័ត៌មានរផ្នថម្ពីម្ស្តនតីគ្យ អនកស្រការពនធស្តូវចៅកផ្នែងររួរាំនួររររគ់្យ(Query desk )។ 
• ស្ររិនចរីការេូទាត់ស្តូវ នចធ្ាីច ីងតាម្រយៈស្រព័នធធ្នគារ អនកស្រការគួ្រផ្តលតល្វ់ក័ិយរ័ស្តធ្នគារដ្ល្ម់្ស្តនតី
គ្យេេួល្រនទុកផ្លនកគ្ណ្ចនយយចដី្ម្បីរញ្ជ ក់ការេូទាត់ស្ ក់ចៅកនុងស្រព័នធ ASYCUDA ។ 

• ស្ររិនចរីការេូទាត់ស្ ក់ស្តូវ នចធ្ាីច ងីជាស្វេ់ស្ ក់/មូ្ល្របទានរ័ស្ត អនកស្រការពនធគួ្រលតល្ជ់ាស្វេ់ស្ ក់/
មូ្ល្របទានរ័ស្តចៅម្ស្តនតីគ្យេេួល្រនទុកគ្ណ្ចនយយចដី្ម្បីរញ្ជ ក់ការេូទាត់ស្ ក់ចៅកនុងស្រព័នធ ASYCUDA។ 

• រនទ រ់ពីការរង់ពនធ ឬកនុងករណី្េាំនិញស្តូវ នស្រការចៅចស្កាម្ការេូទាត់ស្ ក់ជាមុ្ន អនកស្រការនឹងេេួល្
 នរង្កា ន់នដ្គ្យពីអនកគិ្តល្ុយ ចហីយរនទ រ់ម្ករង្កា ន់នដ្គ្យចល្យីានយនត (ស្ររិនចរីមាន) និងល្ិខិត  
អនុញ្ា តតិរចញ្ចញេាំនិញពីស្រធានគ្ណ្ចនយយ។  
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• អនកស្រការស្តូវយកកាំណ្ត់ចហតុដឹ្កជញ្ជូ នពីម្ស្តនតីគ្យេេួល្រនទុកឃ្ែ ាំង ឬតាំរន់គ្យ រនទ រ់ម្កយក          
េាំនិញចេញ។ 

• កនុងករណី្មានការយល្់ស្ពម្ និងការអនុញ្ា តឱ្យដ្កពនធ និងអាករទាាំងអរ់ ឬផ្លនកខែោះម្កវញិ អនកស្រការស្តូវ
យកឯកស្វរចាាំ េ់ននរួម្មាន ចរេកតីរចស្ម្េរររ់អាជាា ធ្រមានរម្តថកិេច ការស្រការពនធគ្យ វក័ិយរ័ស្ត
គ្យ វកិាយ័រ័ស្ត។ ល្។ ចៅកាន់ គ្ណ្នីយករ និងអនកគិ្តល្ុយចដី្ម្បីរញ្ជ ក់ការដ្កពនធអាករ និងពនធម្កវញីពី
ស្រព័នធ ASYCUDA។ 
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ឧររម្ព័នធេី ៣៖ គ្ាំរូេស្ម្ង់/ឯកស្វររស្មារ់នាំចេញរាំខាន់  ៗ
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ឧររម្ព័នធេី ៤៖ េីភាន ក់ង្កររោា ភិ្ ល្ នដ្គូ្អភិ្វឌ្ឍន៍ និងភាគី្ពាក់ព័នធនន 21 
អគ្គនយកករកិម្ម (GDA) ននស្ករួងករកិម្ម រុកាា ស្រមាញ់ និងចនស្វេ (MAFF)  នចដី្រតួនេីយ៉ាងរាំខាន់កនងុការ
ជាំរុញការនាំចេញផ្លែស្វា យចៅកម្ពុជា។ ចៅចស្កាម្ GDA នយកោា នស្វកវរបកម្ម នរចងាីតចគាល្នចយា យ            
ស្វកវរបកម្មកនុងចគាល្រាំណ្ងជួយគាាំស្េ និងចល្ីកកម្ពរ់អនុវរិ័យ។ អគ្គនយកករិកម្ម (GDA) គាាំស្េដ្ល្់អនុវរិយ័
ចនោះតាម្រយៈ ការលតល្់ការរណ្តុ ោះរណាត ល្ជាំនញរចេចកចេររមួ្ទាាំងការចល្កីកម្ពរ់រតង់ោរលល្តិលល្ផ្ដ្ល្មាន       
រុវតថិភាព (GAP និងរររីាងគ) និងភាជ រ់អនកលល្ិតចៅេីលារ។ នយកោា នការពារដ្ាំណាាំ  អនម័្យ និងភូ្តគាម្អនម័្យ 
(ន.ក.អ.ភ្) គឺ្ជាអងគភាពផ្ដ្ល្មានការពាក់ព័នធរាំខាន់រស្មារ់ការនាំចេញករកិម្មតាម្រយៈតួនេីរររ់ខែួនកនងុការ
ស្គ្រ់ស្គ្ងស្រព័នធស្តួតពិនិតយរមារភាពេនស្ង និងចធ្ាីអធិ្ការកិេចេមាា រចដី្ម្បីចេញវញិ្ា រនរ័ស្តភូ្តគាម្អនម័្យ (SPS) 
ដ្ល្់ស្កុម្ហ៊ាុននាំចេញ។ 
 
ចៅចស្កាម្ស្ករួងពាណិ្ជជកម្ម(MoC) នយកោា ន/អងគភាពពាក់ព័នធរួម្មាន៖  
  

- វេិាស្វថ នរណ្តុ ោះរណាត ល្ និងស្ស្វវស្ជាវពាណិ្ជជ (TTRI) (ចស្កាម្អគ្គនយកោា នពាណិ្ជជកម្មកនុងស្រុក) លតល្់
ការកស្វងរម្តថភាពដ្ល្់ម្ស្តនតីរោា ភិ្ ល្ និងវរិ័យឯកជនពាក់ព័នធនឹងកិេចស្ពម្ចស្ពៀងពាណិ្ជជកម្ម ការេរចា
ពាណិ្ជជកម្មរស្មារ់វរិ័យករកិម្ម និង មិ្នផ្ម្នករិកម្ម (ររុរ ១៦ េារ់) វគ្គរណ្តុ ោះរណាត ល្ចលសងចេៀតតាម្
ការចរនីររុាំររររ់ហស្គារធុ្នតូេ និងម្ធ្យម្ (រួម្មាននីតិវធីិ្នាំចេញ ការស្ស្វវស្ជាវេីលារ គ្យ រហស្គិ្នភាព 
ពិព័រណ៍្ លល្តិកម្ម និងការេុោះរញ្ជ ីជាចដី្ម្) ការស្ស្វវស្ជាវ      (ផ្ខសស្េវ៉ាក់តនម្ែស្វា យចៅឆ្ន ាំ ២០១៦) និងមាន
គ្ចស្មាងរចងាីតម្ជឈម្ណ្ឌ ល្ព័ត៌មានពាណិ្ជជកម្មផ្ដ្ល្រួម្មានតារាងព័ត៌មានរស្មារ់ចរវាកម្មេុោះច ម្ ោះ គ្ចស្មាង
វនិិចយាគ្ផ្ដ្ល្រម្ស្ររQIP គ្ាំរូអាជីវកម្ម ចរវាកម្មពនធោរ និងគ្យ ការរណ្តុ ោះរណាត ល្ ការអភិ្វឌ្ឍន៍លល្តិលល្ 
និងរចេចកវេិា) ស្រព័នធេិននន័យរស្មារ់រហស្គារធុ្នតូេ និងម្ធ្យម្ និងរណាណ ល្័យចអ ិេស្តូនិករស្មារ់
ស្ករួងពាណិ្ជជកម្មផ្ដ្ល្មានព័ត៌មានពាណិ្ជជកម្មរស្មារ់ទាាំងនិរសិត និងរហស្គារធុ្នតូេ និងម្ធ្យម្។   

- នយកោា នកិេចការពិព័រណ៍្៖ (ចស្កាម្អគ្គនយកោា នជាំរញុពាណិ្ជជកម្ម)េេួល្ខុរស្តូវចល្កីារចរៀរេាំ និងរស្ម្រ
រស្មួ្ល្ការតាាំងពិព័រណ៍្ពាណិ្ជជកម្មទាាំងចៅេីលារកនុងស្រកុ និងអនតរជាតិចោយមាន  )១ ( ចវេិការស្រចាាំឆ្ន ាំ និង
ការតាាំងពិព័រណ៍្រផ្នែ និងផ្លែច ីផ្ដ្ល្មានរុវតថិភាពចៅកនុងចខតតចរៀម្រារកនុងចគាល្ចៅរស្មារ់ចេរេរណ៍្ 
និងរណាា គារ (ស្ករួងពាណិ្ជជកម្មលតល្់រតង់ឥតគិ្តនថែដ្ល្រ់ហស្គារធុ្នតូេ និងម្ធ្យម្ចៅចពល្េុោះច ម្ ោះ)
(២)ការតាាំងពិព័រណ៍្េិន និងអាស្វ៊ា នស្រចាាំឆ្ន ាំចៅស្កុងណាងនីង (Nang Ning ) កនុងផ្ខកញ្ា ចោយោក់រតង់
េាំនួន ១៥០ រតង់រស្មារ់លល្ិតលល្ស្គ្រ់ស្រចភ្េ និងរហស្គារធុ្នតូេ និងម្ធ្យម្ជាអនកេាំណាយតទ ល្់ខែនួ
រស្មារ់េាំណាយចលសងៗជាមួ្យស្ករងួពាណិ្ជជកម្ម ផ្ដ្ល្រស្ម្ររស្មួ្ល្ដ្ាំចណី្រការននការយកគ្ាំរូចៅការតាាំង
ពិព័រណ៍្ (៣) ពិព័រណ៍្ស្រចាាំឆ្ន ាំចៅចរៀងនហ(Shanghai) កនុងផ្ខវេិឆិកា (៤) ការតាាំងពិព័រណ៍្ស្រចាាំឆ្ន ាំចៅ     

 
21 Source: GIZ; Mapping Actors in Trade/Export of Agriculture Produce in Cambodia, 31 July 2020, BDTrus consultancy 
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កួនមី្ង (Khun Ming) កនងុផ្ខមិ្ថុន និង (៥)ការតាាំងពិព័រណ៍្ចលសងៗចេៀតកនុងចខតតចលសងៗចេៀតកនុងស្រចេរ
េិន។ 

- នយកោា នចគាល្នចយា យពាណិ្ជជកម្ម៖ (ចស្កាម្អគ្គនយកោា នជាំរុញពាណិ្ជជកម្ម)  នេូល្រួម្ជាមួ្យ
ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្រមាញ់ និងចនស្វេកនុងការពិភាកា/េរចាជាមួ្យអាជាា ធ្រេិនរតពីីការេូល្េីលារលែូវការនូវ
លល្ិតលល្ករិកម្មស្រររ់ររ់កម្ពុជាចៅផ្ខសស្េវ៉ាក់ផ្ដ្ល្ជាផ្លនកមួ្យ ននស្កុម្ការង្ករចល្ីផ្លែស្វា យចៅស្ករងួ
ពាណិ្ជជកម្ម ចោយគាាំស្េការេរចារេុោះអនុស្វរណ្ៈចយាគ្យល្់គាន រតពីីផ្លែស្វា យ និងចធ្ាីការជាមួ្យនដ្គូ្អភិ្វឌ្ឍន៍
ចល្ីការរិកាផ្ខសស្េវ៉ាក់តនម្ែចលសងៗចេៀត និងរចងាីតចគាល្នចយា យពាណិ្ជជកម្មរស្មារ់ដ្ាំណាាំជាក់ោក់    
(ឧ. ចរេកតីស្ពាងចគាល្នចយា យជាតិដ្ាំ ងូមី្ ការរិកាផ្ខស ស្េវ៉ាក់តនម្ែចល្ីចស្ម្េ និងស្គារ់ស្វា យេនទី។ ល្។) 

- នយកោា ននាំចេញ-នាំេូល្៖ (ចស្កាម្អគ្គនយកោា នចរវាកម្មពាណិ្ជជកម្ម) េេួល្ខុរស្តូវចល្ីការចេញល្ខិិត
រញ្ជ ក់ស្រភ្ពចដី្ម្ (CO) (រា័យស្រវតតិកម្មចារ់តាាំងពីឆ្ន ាំ ២០១៥ ជាមួ្យនឹងពាកយរុាំ និងការេូទាត់តាម្           
អិុនធឺ្ណិ្ត រុ៉ផ្នតចៅផ្តស្តូវការេារ់េម្ែងតាម្តាំរវូការរររអ់តិថិជន) រហការជាមួ្យវេិាស្វថ នរណ្តុ ោះរណាត ល្ 
និងស្ស្វវស្ជាវពាណិ្ជជកម្ម (TTRI) កនុងការលតល្់វគ្គរណ្តុ ោះរណាត ល្រតីពីការោក់ពាកយចរនរីរុាំ CO ដ្ល្់អនកជាំនញ
ផ្លនកដឹ្កជញ្ចូ នស្រមាណ្ ៦០០ -៧០០  នក់ និងធាននូវស្កម្ស្រតិរតតិ (តាម្រយៈស្រការ) រររ់អនកលតល្ច់រវា
ដឹ្កជញ្ចូនចោយចេញអតតរញ្ាណ្រ័ណ្ណនិង វញិ្ា រនរ័ស្ត (រុពល្ភាព ២ឆ្ន ាំ)។ 

 
ស្ករួងឧរាហកម្ម វេិាស្វស្តរត រចេចកវេិា និងនវានុវតត (MISTI) វេិាស្វថ នរតង់ោរកម្ពុជា (ISC) គឺ្ជា ភាន ក់ង្កររាំខាន់
ផ្ដ្ល្េេួល្ខុរស្តូវកនុងការរចងាីតរតង់ោរ វញិ្ា រនរ័ស្តលល្ិតលល្ និងការចធ្ាីចតរតលល្ិតលល្។ ថមីៗចនោះ ISC រហការ
ជាមួ្យស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្រមាញ់ និងចនស្វេ (MAFF)  នចធ្ាីការរិកាចល្រីតង់ោរស្វា យផ្កវរចម្ៀត (រាំចៅចៅចល្ី
ភាពខុរគាន ចល្ីេាំហាំ និងេាំណាត់ថ្នន ក់ផ្ដ្ល្យកល្ាំនាំម្កពីស្រចេរហាីល្ពីីន និងរហរដ្ាអាចម្រកិរួម្ទាាំង Codex) ជាមួ្យ
ករិករចៅកនុងចខតតេាំនួន ១១ ជាពិចររតាំរន់ផ្កបរស្ពាំផ្ដ្នចវៀតណាម្និងនថ។ 
 
នយកោា នស្ស្វវស្ជាវ និងលសពាលាយននស្វកល្វេិាល្័យភូ្មិ្នទករិកម្ម (RUA) េេួល្ នការគាាំស្េថវកិាពីេីភាន ក់ង្ករ 
USAID តាម្រយៈស្ករួងករិកម្មរហរដ្ាអាចម្រកិ (USDA) ចដី្ម្បីចធ្ាីការរិកាផ្ខសស្េវ៉ាក់តនម្ែស្វា យ (និងស្វា យេនទី) 
ចដី្ម្បីចធ្ាីផ្លនេីរង្កា ញដ្ល្់អនកពាក់ព័នធរាំខាន់ៗ។ ចល្ីរពីចនោះចេៀត RUA កាំពុងដ្ាំចណី្រការរួនរចេចកវេិាេាំនួន ៥ 
(ស្រព័នធដ្ាំណ្ក់េឹក និងស្គ្រដ្ាំណាាំ) ចស្កាម្ការគាាំស្េថវកិារពីUSAID ចដី្ម្បីគាាំស្េដ្ល្់ការអភិ្វឌ្ឍន៍វរិ័យស្វកវរបកម្ម និង
ការេិញ្ច ឹម្រតា។ មួ្យកនុងេាំចណាម្ឧេានរចេចកវេិាផ្ដ្ល្មានេីតាាំងរថិតចៅចខតតចរៀម្រារចតត តរាំខាន់ចល្ផី្លនកចល្ ី  
អនុវរិ័យច ីហូរផ្លែ។ RUA ក៏ នេូល្រួម្េាំផ្ណ្កកនុងការរិកាចស្កាម្ស្ករខណ្ឌ ជរុ៉ន-អាស្វ៊ា នចដី្ម្បីចល្ីកកម្ពរ ់        
រចេចកវេិាជាពិចររទាក់េងនឹងផ្ខសស្េវ៉ាក់ស្តជាក់ កផ្នែងរតុក និងកផ្នែងចវេខចរ់។   

ស្ករួងចរដ្ាកិេច និងហិរញ្ាវតថុ  (MEF) គាាំស្េដ្ល្វ់រិយ័ករកិម្មតាម្រយៈការចល្ីកេឹកេិតតផ្លនកពនធោរ និងគ្យផ្ដ្ល្ ន
លតល្់ដ្ល្់រហស្គារធុ្នតូេ និងម្ធ្យម្ និងអនកផ្ដ្ល្េូល្រួម្កនុងវរិ័យករកិម្មលងផ្ដ្រ។ ចយាងតាម្អនុស្កឹតយេាំនួន ២ រតី
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ពីការចល្ីកេឹកេិតតផ្លនកពនធោរ និងគ្យរស្មារ់រហស្គារធុ្នតូេ និងម្ធ្យម្ផ្ដ្ល្ចេញចៅេុងឆ្ន ាំ ២០១៨ និងចដី្ម្ឆ្ន ាំ 
២០១៩២២ រហស្គារធុ្នតូេ និងម្ធ្យម្ចៅកនុងវរិ័យករិកម្ម និង វរិ័យករិឧរាហកម្មកនុងេាំចណាម្រហស្គារធុ្ន
តូេ និងម្ធ្យម្ផ្ដ្ល្មានល្កាណ្ៈរម្បតតិស្គ្រ់ស្គាន់េេួល្ នអតថស្រចយាជន៍ជាចស្េីនរមួ្មាន៖ 
   

- ការចល្ីកផ្ល្ងពនធចល្សី្ ក់េាំណូ្ល្រស្មារ់រហស្គារផ្ដ្ល្ នេុោះរញ្ជ ីថមីកនុងរយៈចពល្ពី ៣ ចៅ ៥ ឆ្ន ាំ 
- ការចល្ីកផ្ល្ងការរង់ពនធមុ្ន ១% ននពនធស្ ក់េាំណូ្ល្ និងពនធអរបររមាស្រចាាំឆ្ន ាំកនុងកាំ ុងចពល្ចល្កីផ្ល្ងពនធ
ចល្ីស្ ក់េាំណូ្ល្ 

- ការចល្ីកេឹកេិតតរស្មារ់េាំណាយផ្ដ្ល្អាេកាត់ចេញ នរួម្មាន ការេាំណាយចល្ីពនធកាត់េុក ២០០ %
រស្មារ់កម្មវធីិ្គ្ណ្ចនយយផ្លអកចល្សី្រព័នធព័ត៌មានវេិា និងការរណ្តុ ោះរណាត ល្ និងការរណ្តុ ោះរណាត ល្
រចេចកចេរដ្ល្់រុគ្គល្ិក និងការេាំណាយចល្ីពនធកាត់េុក ១៥០ %រស្មារ់ឧរករណ៍្ ឬរចេចកវេិាថមីផ្ដ្ល្
រចងាីនលល្ិតភាព។ 

- ការចល្ីកផ្ល្ងពនធនាំេូល្ចល្រីមាភ រៈលល្តិកម្ម រមាភ រៈរាំណ្ង់ និងធាតុេូល្លល្ិតកម្ម 
 

កនុងផ្ខកុម្ភៈឆ្ន ាំ ២០២០ រោា ភិ្ ល្ នរចងាីត “គ្ាំនិតលតួេចលតីម្ស្វត រវរិ័យរហស្គារធុ្នតូេ និងម្ធ្យម្ឆ្ន ាំ ២០២០” 
ចដី្ម្បីចារ់ចលតីម្មូ្ល្និធិ្គាាំស្េរហស្គារធុ្នតូេនិងម្ធ្យម្។ ចស្កាម្មូ្ល្និធិ្ចនោះ ធ្នគារធុ្នតូេ និងម្ធ្យម្ស្តូវ នរចងាតី
ច ីងចោយមានេឹកស្ ក់ ១០០ ោនដុ្ោែ រអាចម្រកិចដី្ម្បីលតល្់ជូនរហស្គារធុ្នតូេ និងម្ធ្យម្ជាឥណ្ទានផ្ដ្ល្មាន
អស្តាការស្ ក់ទារ។ ខណ្ៈផ្ដ្ល្ថវកិាេាំនួនពាក់កណាត ល្ គឺ្រស្មារ់រហស្គារខាន តតូេ និងម្ធ្យម្ផ្ដ្ល្ចស្តពីវរិយ័
ករិកម្មតាម្រយៈការចារ់នដ្គូ្ជាមួ្យធ្នគារ និងមី្ស្កូហិរញ្ាវតថុផ្ដ្ល្មាន ចហីយស្ ក់ផ្ដ្ល្ចៅចរររល្ស់្តូវ ន
រញ្ជូនចៅគាាំស្េរហស្គារធុ្នតូេ និងម្ធ្យម្ចៅកនុងវរិ័យករិកម្ម និងករិ-ឧរាហកម្មតាម្រយៈធ្នគារករិកម្ម និង
អភិ្វឌ្ឍន៍ជនរេ។ េាំនួនស្ ក់កម្ចីមានរហូតដ្ល្់ ៣០ មឺុ្នដុ្ោែ រផ្ដ្ល្មានអស្តាការស្ ក់េចនែ ោះពី ៥ ចៅ ៦ %រស្មារ់
ចធ្ាីជាចដី្ម្េុន និង ៥,៥ ចៅ ៦,៥ %។ 
 

ចស្តពីេីភាន ក់ង្កររោា ភិ្ ល្ផ្ដ្ល្ នចរៀររារ់ខាងចល្ចីនោះ មានគ្ចស្មាង កម្មវធីិ្ និងគ្ាំនិតលតួេចលតីម្មួ្យេាំនួនផ្ដ្ល្ពាក់ព័នធ
នឹងការចធ្ាីពាណិ្ជជកម្ម និងនាំចេញករិលល្ផ្ដ្ល្ នកាំណ្ត់។ ចស្តពីនដ្គូ្អភិ្វឌ្ឍន៍ មានចវេិកាេាំនួនពីរផ្ដ្ល្ចេីរផ្តស្តូវ
 នលតួេចលតីម្ចោយភាពពាក់ព័នធចោយតទ ល្ច់ៅនឹងការរកិាចនោះ។ ទាាំងចនោះរួម្រញ្ចូល្ទាាំង:  
  

- Grow Asia’s Cambodia Partnership for Sustainable Agriculture (CPSA) គឺ្ជាចវេិកាភាពជានដ្គូ្        
ពហុភាគី្ពាក់ព័នធមានចគាល្រាំណ្ងចល្កីកម្ពរ់ការរួម្រញ្ចូល្ និងនិរនតរភាពវរិ័យករិកម្មចៅកម្ពុជា។ ផ្លែច ី 
ចស្ម្េ និងអនុវរិ័យស្វកវរបកម្មដ្នេចេៀត CPSA ចធ្ាីការស្ស្វវស្ជាវ និងលតល្់ចវេិការស្មារ់ឱ្ការេាំនក់េាំនង
តែ រ់រតូរព័ត៌មាន និងរណ្តុ ោះរណាត ល្ជាំនញរចេចកចេរ និងការរស្ម្ររស្មួ្ល្ភាគី្ពាក់ព័នធ (ឧ.ស្កុម្ការង្ករ
រផ្នែផ្ដ្ល្រចងាីតច ីងកនុងឆ្ន ាំ ២០១៩)។ ថមីៗចនោះ CPSA  នចធ្ាីការរិកាផ្ខសស្េវ៉ាក់តនម្ែខែីមួ្យចល្ផី្លែច ីេាំនួន
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៥ ស្រចភ្េ (ចេក ស្វា យ ចម្ៀននរ៉ល្ិន ផ្លែស្រកានគ្ និងដូ្ងស្កអូរ) ចដី្ម្បីគាាំស្េដ្ល្់ការអភិ្វឌ្ឍស្កុម្ការង្ករផ្លែ
ច ី។ 
 

- ចវេិកាវនិិចយាគ្វរិ័យស្វកវរបកម្មចៅកម្ពុជា (CHIP) ស្តូវ នលតួេចលតីម្ថមីៗចនោះចោយអនកចធ្ាីចគាល្នចយា យ 
និងវរិ័យឯកជនកនុងចគាល្រាំណ្ងស្រមូ្ល្ការេូល្រួម្ពីអនកពាក់ព័នធទាាំងអរ់ចៅកនុង        អនុវរិ័យរផ្នែនិងផ្លែ
ច ី។ រហូតម្កដ្ល្់រេចុរបនន CHIP មានរមាជិកស្រមាណ្ជា ១០ នក់ផ្ដ្ល្ជាផ្លនកឯកជន (រួម្មាន 
Longmate, Amru, KOC) អនកចធ្ាីចគាល្នចយា យ (MAFF, MEFនិងMoC) និងវនិិចយាគិ្ន។ CHIP ស្តូវ ន
ដឹ្កនាំចោយររររតម្ភរួនរួម្មាន ការគាាំស្េដ្ល្់រោា ភិ្ ល្កនុងការេរចាពាណិ្ជជកម្មជាមួ្យនដ្គូ្ពាណិ្ជជកម្ម 
(ដូ្េជា ជរុ៉ន កូចរ ៉ និងស្រចេរដ្នេចេៀត) ចោោះស្ស្វយរ ាំងមិ្នផ្ម្នពនធគ្យតាម្រយៈការវនិិចយាគ្ចល្ចីស្គ្ឿង
ម៉ារុីនផ្ដ្ល្គាាំស្េដ្ល្់លល្តិលល្ករកិម្មស្ររ ់ការតរ៊ាូម្តិរស្មារ់ការចល្ីកេឹកេិតតររររ់ោា ភិ្ ល្កនុងការផ្ក
នេនករិលល្ និងការលារភាជ រ់អនកលល្ិតចៅនឹងេេួល្ នេីលាររយៈចពល្ផ្វង និងវនិិចយាគ្ចល្ីស្រព័នធ               
ធារាស្វស្តរត។ អតថស្រចយាជន៍រររ់CHIP រស្មារ់វរិយ័ផ្លែច ីរួម្មាន ផ្លែស្វា យ មាន រ់ ផ្លែរឺរ និងផ្លែតរិន។ ចៅ
េុងឆ្ន ាំ ២០២០ CHIP មានចគាល្រាំណ្ងគាាំស្េដ្ល្់រមាជិករររខ់ែួនកនុងការនាំចេញផ្លែស្វា យស្ររច់ស្កាម្ “
Rich Farm Asia” ផ្ដ្ល្ជាការរណាត ក់េុនរួម្គាន ចដី្ម្បីនាំចេញផ្លែស្វា យស្ររ់ និងរងួតចៅស្រចេរេិន (ចគាល្
ចៅ ៥,០០០ ចតានចៅស្រចេរេិន និងកូចរក៉នុងឆ្ន ាំ ២០២០-២០២១)។  
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ឧររម្ព័នធេី ៥៖ រញ្ជ ីភាន ក់ង្ករ និងអាជាា ធ្រចៅកម្ពុជា និងេិន 

 

ការយិាល្យ័រោា ភិ្ ល្កម្ពុជា 

ច ម្ ោះអងគភាព ឬស្កមុ្ហ៊ាុន ព័ត៌មានល្ម្អិតេាំនក់េាំនង 
ស្ករួងពាណិ្ជជកម្ម ស្រធាននយកោា នចគាល្នចយា យពាណិ្ជជកម្មននអគ្គនយកោា នជាំរុញ

ពាណិ្ជជកម្ម 
េូររ័ពទ: 017 495 091 

ស្ករួងពាណិ្ជជកម្ម ឯកឧតតម្ ហូ រុីវយុង- ស្រធាននយកោា ននាំចេញ និងនាំេូល្កនុង
វញិ្ា រនរស្តរញ្ជ ក់ពីស្រភ្ពចដី្ម្ 
េូររ័ពទ: 012 838 909 

ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្រមាញ់ និងចនស្វេ អគ្គនយកននអគ្គនយកោា នករិកម្ម 
េូររ័ពទ: 017 98 48 98 

ស្ករួងករិកម្ម រុកាា ស្រមាញ់ និងចនស្វេ ស្រធាននយកោា នការពារដ្ាំណាាំ អនម័្យ និងភូ្តគាម្អនម័្យនន     
អគ្គនយកោា នករិកម្ម 
េូររ័ពទ: 012 325 558 

អគ្គនយកគ្យ និងរោា ករ ស្រធានស្វខាគ្យ និងរោា ករនននយកោា ននាំចេញ 
េូររ័ពទ: 012 871 797 

 

ការយិាល្យ័រោា ភិ្ ល្រស្មារ់ពាណិ្ជជកម្មតាម្ស្ពាំផ្ដ្នេិន 

ការយិាល្យ័  ចខតត/តាំរន់ េាំនក់េាំនង 

ការយិាល្័យគ្យគួ្នមី្ង (Kunming) ចខតតយុនណាន 
(Yunnan) 

េូររ័ពទ៖ +86 871 63016999  

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

ការយិាល្័យេតាត  ីរក័ និងអធិ្ការកិេច
ចេញ-េូល្រររ់ចហគូ្ (Hekou) 

ចខតតយុនណាន 
(Yunnan) 

េូររ័ពទ៖ +86 873 3426689  

Mengla CIQ (កាំពង់ផ្ល Mohan) ចខតតយុនណាន 
(Yunnan) 

េូររ័ពទ៖ +86 691 8811030  

ស្វខាគ្យ Customs ស្កុង Guangxi េូររ័ពទ៖ +86 771 8520101  
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េីលារល្ក់ដុ្ាំស្រចេរេិន 

ស្កុម្ហ៊ាុន  េាំនក់េាំនង 

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

អីុចម៉្ល្៖ wangcx@esenagro.com 
េូររ័ពទ៖ +86 13501653481  
ចគ្ហេាំព័រ៖ www.lwfruit.com 

ស្កុម្ហ៊ាុន Guangzhou Jiangnonghui Market 
Service Management Co., Ltd. 

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

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

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

ស្កុម្ហ៊ាុន Jiaxing Haiguangxing Market 
Management Co., Ltd. 

េូររ័ពទ៖ +86 573 82396666 /82031520 

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

ស្កុម្ហ៊ាុន Kunming Jinmazhengchang Fruit 
Market 

េូររ័ពទ៖ +86 871 5190985 
ចគ្ហេាំព័រ៖ jmzcsgsc.cn.china.cn 
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ឧររម្ព័នធេី ៦៖ កស្មិ្តរាំណ្ល្់ជាតិពុល្អតិររមិាចល្លីល្ិតលល្ស្វា យ22

Pesticide Name 

ច ម្ ោះថ្នន ាំករកិម្ម 

MRL (mg/kg) 

កស្មិ្តរាំណ្ល្់ជាតិពុល្
អតិររមា  

(មី្ល្ីស្កាម្/គី្ ូស្កាម្ 

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 

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

National Standards. 

Pesticide Name 

ច ម្ ោះថ្នន ាំករកិម្ម 

MRL (mg/kg) 

កស្មិ្តរាំណ្ល្់ជាតិពុល្
អតិររមា  

(មី្ល្ីស្កាម្/គី្ ូស្កាម្ 

Carbofuran 
0.02 

Proposed 

0.01 

Carbosulfan 
-- 

Proposed 
0.01 

Chitosan 
-- 

Exempt 

Chlorantraniliprole 
-- 

Proposed 

3 

Chlordane 0.02 

Chlordimeform 0.01 

Chlorfenvinphos 
-- 

Proposed 

0.01 

Chlorobenzilate 
-- 

Proposed 
0.01 

Chloroneb 

-- 

Proposed 
0.01 

Chlorothalonil 0.2 

Chlorpyrifos 2 

Chlorsulfuron 

-- 

Proposed 
0.01 

Clothianidin 0.02 

Coniothyrium minitans 
-- 

Exempt 

Coumaphos 0.05 

Cyhalothrin 
-- 

Proposed 

1 

Dalapon 
-- 

Proposed 
0.01 

DCPA 

-- 

Proposed 
0.01 

DDT (DDE, DDD) 0.05 

Deltamethrin 0.05 

Demeton-S 0.02 
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Pesticide Name 

ច ម្ ោះថ្នន ាំករកិម្ម 

MRL (mg/kg) 

កស្មិ្តរាំណ្ល្់ជាតិពុល្
អតិររមា  

(មី្ល្ីស្កាម្/គី្ ូស្កាម្ 

Dichlorvos 

0.2 

Proposed 
0.05 

Dicofol 
-- 

Proposed 
0.01 

Dieldrin 0.02 

Difenoconazole 1 

Diniconazole 2 

Dinoterb 
-- 

Proposed 
0.01 

Diquat dibromide 0.02 

Emamectin  
-- 

Proposed 

0.05 

Endosulfan 
-- 

Proposed 
0.05 

Endrin 0.05 

Epoxiconazole 3 

Erwinia amylovora harpin 

protein 

-- 

Exempt 

Esfenvalerate 0.2 

Ethametsulfuron-methyl 
-- 

Proposed 

0.01 

Ethephon 2 

Ethoprop 0.02 

Etoxazole 
-- 

Proposed 

0.5 

Famoxadone 0.5 

Fenaminostrobin 
-- 

Proposed 
0.5 

Fenamiphos 0.02 

Fenarimol 0.2 

Fenbuconazole 0.05 

Fenbutatin-oxide 10 

Fenitrothion 0.5 

Fenpropathrin 5 

Fenpropimorph 2 

Fenthion 0.05 

Fenvalerate 0.2 

Fipronil 0.005 

Pesticide Name 

ច ម្ ោះថ្នន ាំករកិម្ម 

MRL (mg/kg) 

កស្មិ្តរាំណ្ល្់ជាតិពុល្
អតិររមា  

(មី្ល្ីស្កាម្/គី្ ូស្កាម្ 

Fluazifop-butyl 

-- 

Proposed 
0.01 

Fluazifop-P-butyl 
-- 

Proposed 

0.01 

Fluopyram 0.3 

Flusilazole 1 

Flutriafol 0.3 

Fluxapyroxad 0.5 

Fonofos 0.01 

Fosthiazate 0.05 

Glufosinate-ammonium 0.2 

Glyphosate 0.1 

Haloxyfop 0.02 

Heptachlor 0.01 

Heptenophos 

-- 

Proposed 
0.01 

Hexachlorocyclohexane 0.05 

Hexachlorocyclohexane, 

alpha isomer 
0.05 

Hexachlorocyclohexane, 
beta isomer 

0.05 

Hydroprene 
-- 

Proposed 

0.01 

Imazalil 
2 

Proposed 
2 

Imidacloprid 0.05 

Indanofan 
-- 

Proposed 

0.01 

Iprodione 10 

Isazofos 0.01 

Isocarbophos 0.05 

Isofenphos 0.01 

Isomate-M 
-- 

Exempt 

Isopyrazam 0.06 

Kresoxim-methyl 
-- 

Proposed 
0.5 
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Pesticide Name 

ច ម្ ោះថ្នន ាំករកិម្ម 

MRL (mg/kg) 

កស្មិ្តរាំណ្ល្់ជាតិពុល្
អតិររមា  

(មី្ល្ីស្កាម្/គី្ ូស្កាម្ 

Lambda Cyhalothrin 
-- 

Proposed 

1 

Mancozeb 1 

Metarhizium anisopliae 

strain F52 

-- 

Exempt 

Methamidophos 0.05 

Methidathion 0.05 

Methomyl 0.2 

Methoxychlor 
-- 

Proposed 

0.01 

Methyl bromide 
-- 

Proposed 
0.02 

Methyl Parathion 0.02 

Metiram 1 

Metsulfuron-methyl 
-- 

Proposed 
0.01 

Mevinphos 

-- 

Proposed 
0.01 

Mirex 0.01 

Monocrotophos 0.03 

Myclobutanil 2 

Naled 

-- 

Proposed 
0.01 

Ningnanmycin 0.5 

Nosema locustae 
-- 

Exempt 

Omethoate 0.02 

Paraquat dichloride 
0.02 

Proposed 
0.01 

Parathion 0.01 

Permethrin 2 

Phorate 0.01 

Phosfolan 0.03 

osfolan-methyl 0.03 

Phosphamidon 0.05 

Phoxim 0.05 

Pesticide Name 

ច ម្ ោះថ្នន ាំករកិម្ម 

MRL (mg/kg) 

កស្មិ្តរាំណ្ល្់ជាតិពុល្
អតិររមា  

(មី្ល្ីស្កាម្/គី្ ូស្កាម្ 

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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