
កិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជករមឆ្លងម្រំដែន

Cross Border Trade Facilitation

ធ វ្ ើបទបង្ហា ញធោយៈ ធោក ឃួន វី រ ៈ

អនុប្បធាននាយកោា នអាសុ៊ីប៉ា សុ៊ីហ្វ ិកននប្កសួងពាណិជ្ជកម្ម



មាតិកា

1. កិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជករមឆ្លងម្រំដែន

2. បញ្ហា ម្បឈរដនែកវិ ធាននកា រិនដរនរនធគយនិង បំងបច្ច្ចកច្េស

ពាណិជ្ជករម

3. កិច្ចម្ររច្ម្រៀងអនារ័យនិងភូតគារអនារ័យច្ម្ការអងគកា ពាណិជ្ជករម

រិភរច្ោក

4. បញ្ជ  ដតរួយ

5. កិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជករមសម្មាប់កា ច្ វ្ ើពាណិជ្ជករមតារម្បរ័នធច្អឡិច្ម្តូ
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កិច្ចសប្មួ្លពាណិជ្ជកម្ម

ធោលនធោបយពាណិជ្ជកម្ម

➢ ច្គាលនច្ោបយពាណិជ្ជករមសំច្ៅច្ៅច្លើបញ្ញតត និងកិច្ចម្ររច្ម្រៀងនានា

ដែលម្តួតរិនិតយច្លើកា នំាចូ្លរីនិងកា នំាច្ច្ញច្ៅម្បច្េសច្ម្ៅ។ ច្គាល

នច្ោបយពាណិជ្ជករមក៏សំច្ៅនងដែ ច្ៅច្លើ វិ ធាននពាណជិ្ជករម។

ន៊ីតិី ិ្ ៊ីពាណិជ្ជកម្ម

➢ សំណ ំនននីតិិ ធ្ា ី ច្គាលនច្ោបយ និងកា ម្តួតរិនិតយ ដែលបនដាក់ច្ច្ញ

ច្ដាយ ដាា ភិបលតារ យៈភ្នែ ក់ងា  ដាា ភិបលច្នេងៗគាែ កន ុងច្គាលបំណងនំា

ច្ច្ញឬនំាចូ្លេំនិញនិងច្សវាករម ចូ្លច្ៅកន ុង ឬច្ច្ញច្ៅម្បច្េសច្នេង។



កិច្ចសប្មួ្លពាណិជ្ជកម្ម

ីតថ ុបំណងននកិច្ចសប្មួ្លពាណិជ្ជកម្ម

➢ រច្នលឿនកា ច្ វ្ ើបំោស់េី កា បច្ញ្ចញ និងនីតិិ ធ្ា នីនកា បច្ញ្ចញេំនិញ  រួ

ទងំេំនិញឆ្លងកាត់។

▪ ច្ វ្ ើសារញ្ញករម េំច្នើបករម និងស ខែ រនីយករមននែំច្ណើ កា នំាច្ច្ញ

និងនំាចូ្ល

▪ វិ ធាននកា នានាសម្មាបកិ់ច្ចសហម្បតិបតត ិកា ម្បកបច្ដាយម្បសិេធភ្នរ

 វាងគយនិងអាជ្ញា ្ េេួលបនទ ុកែនេច្េៀតពាក់រ័នធនឹងកិច្ចសម្រួល

ពាណិជ្ជករម

▪ បច្ច្ចកិ ធាេាេំច្នើបម្តូិបនច្លើកេឹកចិ្តតកន ុងកា អន ិតតច្ែើរបរីច្នល ឿន

នីតិិ ធ្ា ីពាណិជ្ជករម។



បញ្ហា ប្បឈម្ផ្នែកវី ធិានរ ម្ិនផ្ម្នពនធគយ និង បងំ

បធច្ចកធទសពាណិជ្ជកម្ម

➢ និយម្ន័យ

វី ធិានរ ម្ិនផ្ម្នពនធគយនិង បងំពាណិជ្ជកម្មម្ិនផ្ម្នពនធគយ

▪ និយម្ន័យនល ូី រ ននវីធិានរ ម្ិនផ្ម្នពនធគយគឺមានភាពទូលំ

ទូោយ។ វីធិានរ ម្ិនផ្ម្នពនធគយ គឺជាវីធិានរ ផ្បបធោល

នធោបយ ធនេងព៊ីវី ធិានរ ពនធគយទូធៅ ផ្ែលអាច្មាននលប៉ា៉ះ

ពាលផ់្នែកធសែាកចិ្ចធលើពាណិជ្ជកម្មទំនិញអនត ជាតិ បផ្ប្ម្បប្មួ្ល

ប មិាណផ្ែលធ វ្ ើពាណិជ្ជកម្ម ឬនលៃ ឬក៏ទងំព៊ី ។  បងំពាណិជ្ជកម្មម្ិន

ផ្ម្នពនធគយ គឺជា បងំពាណិជ្ជកម្មផ្ែលវ តតបនត ឹងរ នាំចូ្លឬនាំ

ធច្ញទំនិញឬធសវាកម្មតាម្ យៈយនតរ នានា ធនេងព៊ីរ ោក់ពនធ។ -

United Nations Conference on Tradeand Development (UNCTAD)



បញ្ហា ប្បឈម្ផ្នែកវី ធិានរ ម្ិនផ្ម្នពនធគយ និង បងំ

បធច្ចកធទសពាណិជ្ជកម្ម

➢ និយម្ន័យ

 បងំបធច្ចកធទសពាណិជ្ជកម្ម

▪  បងំបធច្ចកធទសពាណិជ្ជកម្ម គឺជាបបទបញ្ញ តតបធច្ចធទស សត ង់ោ និង

ន៊ីតិី ិ្ ៊ីវាយតនម្ៃអនុធោម្ភាព ផ្ែលប្តូីបនចាតទ់ុកថាជារ ធ រស

ធអើង និងបធងកើតជាឧបសគគម្ិនចាំបច្ែ់លរ់ ធ វ្ ើពាណិជ្ជកម្ម។ - World

TradeOrganization (WTO)



កិច្ចប្ពម្ធប្ពៀងអនាម្័យ និងភូតោម្អនាម្័យធប្រម្អងគរ 

ពាណិជ្ជកម្មពិភពធោក

➢ កិច្ចប្ពម្ធប្ពៀងអនាម្័យនិងភូតោម្អនាម្័យ

អវ ីច្ៅជ្ញវិ ធាននកា អនារ័យ និងភូតគារអនារ័យ

▪ វី ធិានរ អនាម្័យ និងភូតោម្អនាម្័យផ្ែលប្តូី បនអនុីតត គឺមាន

ធោលបំណងរ ពា ជ្៊ីីតិម្នុសេ សតវ និង ុកខជាតិ ឬរ ពា សុខភាព

ផ្ែលធកើតព៊ីពពួកសតវលអ តិ និងជំ្ងនឺានាផ្ែលអាច្ឆ្ៃងចូ្លតាម្ យៈ

ទំនិញកសិកម្មផ្ែលប្តូី បននាចូំ្ល។



កិច្ចប្ពម្ធប្ពៀងអនាម្័យ និងភូតោម្អនាម្័យធប្រម្អងគរ 

ពាណិជ្ជកម្មពិភពធោក

➢ សិេធ ិបសរ់ាល់សមាជ្ិក កន ុងកាននាថាអែកច្ម្បើម្បស់ បសម់្បច្េសខល នួកំរ ងម្តូិបន

នគត់នគង់នូិច្ំណីអាហា ដែលមានស ិតថ ិភ្នរកន ុងកា េេួលទន។

➢ បញ្ហា ម្បឈរ៖

▪ និយរន័យននសុីតថ ិភាព

▪ កា កា ពា និងគាំពា និយរ

o ច្តើច្យើងអាច្ននាោ៉ា ងែូច្ច្រតច្ថាកា វ តតបនត ឹងដនែកស ខភ្នរ និង

បញ្ញ តតស ិតថ ិភ្នរនានាកំរ ងរិនម្តូិបនច្ម្បើម្បស់ច្ែើរបីជ្ញច្លសកន ុងកា 

កា ពា អែកនលិតកន ុងម្សកុ?



កិច្ចប្ពម្ធប្ពៀងអនាម្័យ និងភូតោម្អនាម្័យធប្រម្អងគរ 

ពាណិជ្ជកម្មពិភពធោក

➢ កិច្ចម្ររច្ម្រៀងអនារ័យនិងភូតគារអនារ័យច្ងអ ុលបងាា ញច្លើ៖

▪ បញ្ញតតនានាម្តូិដនែកច្លើវិ ធាេាសាតសត

▪ កា ច្ម្បើម្បស់អន សាសន៍ និងសត ង់ដា ដបបអនត ជ្ញតិ

• UN Food and Agriculture Organization (FAO); 

• International Plant Protection Convention (IPPC); 

• Office International Des Epizooties (OIE); 

• Codex Alimentarius (FAO & World Health Organization)

• Pest Management and Residual Analysis (PRA) - FAO



កិច្ចប្ពម្ធប្ពៀងអនាម្័យ និងភូតោម្អនាម្័យធប្រម្អងគរ 

ពាណិជ្ជកម្មពិភពធោក

➢ កិច្ចម្ររច្ម្រៀងអនារ័យនិងភូតគារអនារ័យ ក៏ច្ងអ ុលបងាា ញនងដែ ច្លើ៖

▪ កា ច្ម្បើម្បស់ឧបក ណ៍ម្គបម់្គងហានិភ័យ

▪ កិច្ចម្ររច្ម្រៀងសត ីរីភ្នរេេួលសាគ ល់គាែ ច្ៅិ ធាញច្ៅរកច្លើវិ ធាញ្ហញ បនបម្តរនទ ី

រិច្សា្ន៍។



និយម្ន័យននបញ្ជ  ផ្តមួ្យ

➢ បញ្ជ  ដតរួយម្តូិបនកំណតថ់ាជ្ញេកីដនលងដែលអន ញ្ហញ តឱ្យភ្នគដីែលពាក់រន័ធកា ច្ វ្ ើ

ពាណិជ្ជករមនិងែឹកជ្ញ្ជ នូ ច្ែើរបីបងាា ញរ័ត៌មានពាក់រ័នធនឹងសត ង់ដា និងឯកសា 

នានាកន ុងេីតាំងច្ច្ញចូ្លដតរួយច្ែើរបីបំច្រញតម្រូិកា បេបញ្ញតតពាក់រ័នធនងឹកា នាំ

ចូ្លកា នាំច្ច្ញនិងកា ឆ្លងកាត់ (Transit) - World Customs Organization

➢ ែូច្ដែលបនកំណតជ់្ញក់ោកក់ន ុងអន សាសន៍ UN/CEFACT ច្លខ៣៣ េសេនៈទននន

បញ្ជ  ដតរួយដែលម្គបែណត បក់ន ុងច្គាលកា ណ៍ដណនាទំងំច្នេះ សំច្ៅច្លើេីកដនលងដែល

អន ញ្ហញ តឱ្យភ្នគីដែលពាក់រ័នធកា ច្ វ្ ើពាណិជ្ជករមនិងែឹកជ្ញ្ជ នូ ច្ែើរបីបងាា ញ

រ័ត៌មានពាករ់័នធនឹងសត ងដ់ា និងឯកសា នានាកន ុងម្ច្កច្ច្ញចូ្លដតរួយច្ែើរបី

បំច្រញតម្រូិកា បេបញ្ញតតពាក់រ័នធនងឹកា នាំចូ្ល កា នាំច្ច្ញ និងកា ឆ្លងកាត់េំនិ

ញ្ (Transit)។ ម្បសិនច្បើរ៏ត៌មានគចឺ្អឡិច្ម្តូនិក េិនែន័យប គគលគួ ដតម្តូិបនច្នាើ

បញ្ជ នូដតរតងប៉ា ច្ ណ្ េះ។



និយម្ន័យននបញ្ជ  ផ្តមួ្យ

កិច្ចម្ររច្ម្រៀងកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជករមច្ម្ការអងគកា ពាណិជ្ជករមរិភរច្ោក

➢ ៤.បញ្ជ  ដតរួយ (Single Window)

▪ ៤.១ សមាជ្ិកម្តូិខិតខំបច្ងក ើត ឬ  កាេ កបញ្ជ  ដតរួយ ដែលអាច្ឲ្យ

ពាណិជ្ជក ដាក់ឯកសា និង/ឬេិនែន័យតម្រូិសម្មាប់កា នំាចូ្ល កា នំា

ច្ច្ញ ឬ កា ឆ្លងកាត់េំនិញ តារ យៈម្ច្កច្ច្ញចូ្លដតរួយ ជូ្នអាជ្ញា ្ ឬ

សាថ ប័នចូ្ល រួ។ ច្ម្កាយកា រិនិតយឯកសា និង/ឬេិនែន័យច្នាេះច្ដាយអាជ្ញា

្ ឬសាថ ប័នចូ្ល រួ លេធនលម្តូិជូ្នែំណឹងែល់អែកច្សែ ើស ំ តារ យៈបញ្ជ  ដត

រួយឲ្យបនទន់ច្រល។

▪ តារដែលអាច្ច្ វ្ ើច្ៅបន និងអាច្អន ិតតបន សមាជ្ិកម្តូិ ច្ម្បើរ័ត៌មាន

វិ ធាេាច្ែើរបីគំាម្េបញ្ជ  ដតរួយច្នេះ។



កិច្ចសប្មួ្លពាណិជ្ជកម្មសប្មាប់រ ធ វ្ ើពាណិជ្ជកម្មតាម្ប្បព័នធធអ

ឡិច្ប្តនិូក

កិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជករមសម្មាបក់ា ច្ វ្ ើពាណិជ្ជករមតារម្បរ័នធច្អឡិច្ម្តូនិក

➢ អន សាសន៍អនត ជ្ញតិ - ច្តត តច្លើកា នំាចូ្លតារម្បរ័នធច្អឡិច្ម្តូនិក (Air

Freight)

▪ កា បច្ញ្ចញឱ្យបនច្លឿនសម្មាប់កា នំាចូ្ល។

▪ បច្ញ្ចញេំនិញរ នដនែកច្លើកា ម្គប់ម្គងហានិភ័យ

➢ វិ ធាននកា សម្រួលពាណិជ្ជករមភ្នគច្ម្ច្ើនមានម្បច្ោជ្ន៍ែល់អែកេិញកន ុងម្សកុ

និងអែកលក់ច្ម្ៅម្សកុ។



បញ្ហា ប្បឈម្ - អែកលក់កន ុងប្សកុ

➢ កងវេះសរតថភ្នរដនែករ័ត៌មានិ ធាេា

➢ កងវេះបេរិច្សា្ន៍កន ុងកា យល់ែឹងរនីីតិិ ធ្ា ពីាណិជ្ជករម

▪ នលលច្ែើរខពស់ -ពាក់រ័នធកា បច្ញ្ចញេំនិញ បស់ភ្នគីេី៣

➢ នលលែឹកជ្ញ្ជ នូ -កា ែឹកជ្ញ្ជ នូតារអាកាស - នលល

➢ ជ្ច្ម្រើសច្នេង -កា ច្ម្បើម្បស់ e-marketplace

▪ បំច្រញច្សវាករម (Fulfillment Services)



គុណប្បធោជ្ន៍

➢ រម្ងឹងMSME/SME

➢ ច្ វ្ ើឱ្យម្បច្សើ ច្ឡើងកា ចូ្ល រួចំ្ដណកែល់ ដាា ភិបលតារ យៈរនធ - ម្បក់ចំ្ណូល

➢ វិ ធាននកា សម្រួលពាណិជ្ជករមែ៏ទកទ់ញ - ច្ វ្ ើឱ្យម្បច្សើ ច្ឡើងនូិច្សវាករមច្ដាយេី

នាតារម្បរ័នធច្អឡិច្ម្តូនិកកន ុងម្សកុ (Local E-marketplace)

➢ ទកទ់ញនូិេនីាតារម្បរ័នធច្អឡិច្ម្តូនិកសកលដែលបច្ងក ើតច្ឡើងកន ុងម្បច្េស

រ៉ា ងច្ហាគ លី។



ធសច្កត ៊ីបញ្ច ប់

កិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជករមឆ្លងម្រំដែនមានច្គាលបំណងកាត់បនថយគមាល យននដខេ

ម្ច្វា៉ា ក់នគត់នគង់ បច្ងក ើនកា ច្ វ្ ើពាណិជ្ជករម និងអវ ីដែលសំខាន់ច្នាេះគឺនឹងកាត់

បនថយកា ចំ្្យដែលច្កើតរគីមាល តននពាណិជ្ជក ម្បមាណ១២ ច្ៅ១៥%

ម្បសិនច្បើម្តូិបនអន ិតតច្រញច្លញច្ដាយសមាជ្ិកទងំអស់។



សូម្អ គុណ

ច្ំធពា៉ះរ យកច្ិតតទុកោក់ស្តត ប់ !


