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គម្រោងគាំររម្្វើសោហរណកម្មតាំបន់អាស៊ា ន -  
ជាំនួយពាក់ព័នធពាណិជជកម្មកម្ពុជា (ARISE Plus Cambodia) 

សវតា 
របម្រសកម្ពុជាោនការលូតលាស់ម្សដ្ឋកិច្ចរងឹោាំជាបនតបន្ទា ប់កនុងពីរបី

រសសវតសចុ្ងម្រកាយម្នេះ ពិម្សសបានម្កពីវស័ិយកាត់ម្ដ្រសាំម្លៀកបាំពាក់ 
និងម្រសច្រណ៍។ ការម្្វើកាំណណររម្ង់ច្ាប់និងបរបបញ្ញតតិន្ទន្ទ – រតូវ
បានពម្នលឿនគួរឱ្យកត់សោា ល់ម្ោយដ្ាំម្ណើ រការននការររួលសា ល់របស់
អងាការពាណិជជកម្មពិភពម្លាក (WTO) – បម្ងកើតបាននូវរបបម្សដ្ឋកិច្ច
ម្សរបីាំផុតមួ្យម្ៅកនុងតាំបន់អាស៊ា ន និងបានទាក់ទាញលាំហូរវនិិម្ោគ
រុនផ្ទា ល់ពីបរម្រស។ ណតម្ទាេះជាោ៉ាងណារបម្រសកម្ពុជាោនរាំហាំផលិត
កម្មម្ៅតូច្ ម្ហើយមូ្លោឋ នននការន្ទាំម្ច្ញផលិតផលក៏ដូ្ច្ជារីផារន្ទាំ
ម្ច្ញ គឺពឹងណផែកម្សាើរទាាំងស្សុងម្ៅម្លើការអនុម្រគេះពនធពីសហភាពអឺរ ៉ាបុ 
និង សហរដ្ឋអាម្ម្រកិ។ ការអនុម្រគេះពនធទាាំងម្នេះណផែកម្លើសា នភាព
របម្រសកម្ពុជាជារបម្រសអភិវឌ្ឍន៍តិច្តួច្ (LDC) ណដ្លកម្ពុជាបាន
កាំណត់ច្ាំណាត់ថ្នន ក់ថ្ននឹងោនរបាក់ច្ាំណូលម្្យម្ករមិ្តទាបមុ្នឆ្ន ាំ 

២០៣០។ ជាក់ណសតង ្ន្ទគរពិភពម្លាកបានម្្វើច្ាំណាត់ថ្នន ក់របម្រស
កម្ពុជាកាំពុងសាិតម្ៅកនុងកាំរតិោនរបាក់ច្ាំណូលម្្យម្ករមិ្តទាបកនុង
ខណៈណដ្លអងាការសហរបជាតិចាត់ថ្នន ក់របម្រសកម្ពុជាម្ៅណតសាិតកនុង
បញ្ជ ីជារបម្រសោនការអភិវឌ្ឍន៍តិច្តួច្ (LDC)។  
ថ្វីម្បើោនជម្រម្ើសពីការអនុម្រគេះពនធម្រកាម្កិច្ចរពម្ម្រពៀងពាណិជជកម្ម

ម្សរអីាស៊ា នក៏ម្ោយ ក៏កម្ពុជាពុាំទាន់អាច្ររួលបានផលរបម្ោជន៍
ម្ពញម្លញពីការម្្វើសោហរណកម្មម្សដ្ឋកិច្ចកនុងតាំបន់ណដ្រ។ របម្រស
កម្ពុជាោនការន្ទាំម្ច្ញម្ៅលក់កនុងបណាត របម្រសសោជិកអាស៊ា នបាន
រតឹម្ ១/៥ (មួ្យភាគរបាាំ) ប៉ាុម្ណាណ េះ រឯីការម្្វើពាណិជជកម្ម និងការវនិិ
ម្ោគជារូម្ៅម្ៅកនុងអាស៊ា ន កម្ពុជាោនករមិ្តទាបជាងម្គបាំផុត។ 
កិច្ចខិតខាំរបឹងណរបងរបស់រាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជាកនុងការពម្នលឿនការម្្វើ

ពិពិ្កម្មម្សដ្ឋកិច្ច និងម្លើករឹកចិ្តតដ្ល់ការអភិវឌ្ឍវស័ិយឧសាហកម្ម
ថ្មីម្ដ្ើម្បីម្្វើសោហរណកម្ម ណខសសង្វវ ក់តនម្លផលិតកម្ម សាំម្ៅបម្ងកើនការន្ទាំ 
ម្ច្ញម្ៅកាន់បណាត របម្រសអាស៊ា ន និងកនុងតាំបន់អាសីុ។ ណតម្ទាេះជា
ោនការវវិតតន៍ោ៉ាងណាក៏ម្ោយ របម្រសកម្ពុជាម្ៅោនច្ាំណុច្របឈម្
ដ្ល់បរោិកាសននការវនិិម្ោគ និងការសរម្ួលណផនកពាណិជជកម្មម្ដ្ើម្បី
ជរម្ុញការម្្វើសោហរណកម្មពាណិជជកម្ម ការម្លើកកម្ពស់ការរបកួត
របណជង និងការណកលម្ែរបរោិកាសម្សដ្ឋកិច្ចរបស់ខលួន។  
រិដ្ឋភាពរូម្ៅននគម្រោង 
គម្រោងគាំររម្្វើសោហរណកម្មតាំបន់អាស៊ា ន - ជាំនួយពាក់ព័នធពា

ណិជជកម្មកម្ពុជា (ARISE Plus Cambodia) ជាណផនកមួ្យននកម្មវ ិ្ ីគាំររការ
ម្្វើសោហរណកម្មថ្នន ក់តាំបន់ (ARISE Plus Regional Program) គឺររួល
បានការផតល់សហហិរញ្ញវតាុពីសហភាពអឺរ ៉ាបុ (EU) និងរកសួងសហរបតិ
បតតិការម្សដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍន៍របម្រសអាលលឺម្៉ាង់ (BMZ) ។ គម្រោងម្នេះ
អនុវតតម្ោយអងាការ GIZ និងោនម្គលបាំណងម្ដ្ើម្ប ីគាំររការផារភាជ ប់
រាំន្ទក់រាំនងឲ្យបាន ា្ំម្្ងណថ្ម្ម្រៀត និងការម្្វើសោហរណកម្មម្សដ្ឋកិច្ច
រវាងរបម្រសកម្ពុជា និងបណាត របម្រសម្ផសងៗ ម្ៅកនុងតាំបន់អាស៊ា នតាម្
រយៈការអនុវតតន៍តាម្ណផនការសហគម្ន៍ម្សដ្ឋកិច្ចអាស៊ា ន ២០២៥ (AEC 
Blueprint 2025) និងការពរងឹងសម្តាភាពសា ប័ន។ 

ម្ ម្ េះគម្រោង គម្រោងគាំររម្្វើសោហរណកម្មតាំបន់
អាស៊ា ន - ជាំនួយពាក់ព័នធពាណិជជកម្ម
កម្ពុជា (ARISE Plus Cambodia) 

ផតល់ការអនុញ្ញញ ត និង
សហហិរញ្ញបបទានម្ោយ 

សហភាពអឺរ ៉ាបុ (EU) និងរកសួងសហ
របតិបតតិការម្សដ្ឋកិច្ច និងអភិវឌ្ឍន៍
របម្រសអាលលឺម្៉ាង់ (BMZ) 

តាំបន់អនុវតតគម្រោង របម្រសកម្ពុជា 

ថ្វកិាបានអនុម័្ត រឹករបាក់ 9.35 លានអឺុរ ៉ា ូ

រយៈម្ពលននគម្រោង ណខម្ករា ២០១៩ – ណខមិ្ថុ្ន្ទ ២០២៣ 

ភាន ក់ង្វរដឹ្កន្ទាំអនុវតតគម្រោង រកសួងពាណិជជកម្ម 

អនកររួលផលផ្ទា ល់ 
របស់គម្រោង  

រកសួងពាណិជជកម្ម រកសួងម្សដ្ឋកិច្ច 
និងហិរញ្ញវតាុ រពម្ទាាំងសា ប័ន
សធារណៈ និងឯកជនម្ផសងៗមួ្យ
ច្ាំនួនម្រៀត 
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លរធផលននគម្រោង 
គម្រោងផតល់ជាំនួយបម្ច្ចកម្រសម្លើលរធផលបីណផនកដូ្ច្ខាងម្រកាម្ ៖  
១. ម្្វើឲ្យលែរបម្សើរម្ ើងណផនកគយ ការសរម្បសរម្លួពាណិជជកម្ម និង

សតង់ោរ កនុងម្គលបាំណងម្ដ្ើម្បីឲ្យការម្្វើសោហរណកម្មរបស់កម្ពុជាម្ៅ
កនុងសហគម្ន៍ម្សដ្ឋកិច្ចអាស៊ា នបានលែរបម្សើរ (AEC)។ លរធផលននណផនក
ម្នេះម្ផ្ទត តសាំខាន់ម្លើការពម្នលឿនការអនុវតតតាម្កិច្ចរពម្ម្រពៀងសរម្ប
សរម្ួលពាណិជជកម្មរបស់អងាការពាណិជជកម្មពិភពម្លាក (TFA) ណដ្លជា
ការតាាំងចិ្តតរបស់របម្រសកម្ពុជា។ រោឋ ភិបាលកម្ពុជាបានជូនដ្ាំណឹង
ច្ាំណាត់ថ្នន ក់របម្ភរ “C” (ការតាាំងចិ្តតអនុវតតណដ្លកម្ពុជាបានម្សនើសុាំជាំនួយ
បម្ច្ចកម្រស និងការសុាំពនាររយៈម្ពលននការអនុវតតន៍) ម្ៅអងាការ
ពាណិជជកម្មពិភពម្លាក WTO កាលពីឆ្ន ាំ២០១៧-១៨។ ស្សបជាមួ្យការ
ម្បតជាា រមួ្គន  និងការផតួច្ម្ផតើម្ណដ្លអនុម្លាម្តាម្កិច្ចរពម្ម្រពៀងអាស៊ា នសតី
ពីពាណិជជកម្មរាំនិញ ច្ាំនុច្កនុងរបម្ភរ “C” ទាាំងម្ន្ទេះបានបម្ងកើតជាមូ្ល
ោឋ នសរោប់កិច្ចអនតរាគម្ន៍កនុងណផនកម្នេះ។ ការង្វរអនុវតតគម្រោងរមួ្ោន៖ 
បញ្ជ រណតមួ្យជាតិរបស់របម្រសកម្ពុជា (Cambodia National Single Win-
dow) របតិបតតិករម្សដ្ឋកិច្ចណដ្លររួលបានការអនុញ្ញញ ត (Authorised 
Economic Operators) នីតិវ ិ្ ីមុ្នម្ពលរាំនិញម្កដ្ល់ (Pre-arrival pro-
cessing) និងការរគប់រគងហានិភ័យផលិតផល (Product risk manage-
ment)។ 
២. ពរងឹងសម្តាភាពសា ប័ន និងណកលម្ែរការអនុវតតន៍ច្ាប់/លិខិបរោឋ ន 
កនុងម្គលបាំណងសម្រម្ច្បាននូវបរោិកាសពាណិជជកម្មឲ្យោនការ
របកួតរបណជង ោនតោល ភាព និងអាច្ពាករណ៍បាន។ ច្ាំម្ពាេះលរធផល
ម្លើណផនកម្នេះគឺម្ផ្ទត តសាំខាន់ម្លើការអភិវឌ្ឍន៍សម្តាភាពការង្វរសរម្ប
សរម្ួល ការម្រៀបច្ាំការសរម្សរតាក់ណតង និងការអនុវតតន៍ម្គលនម្ោ
បាយ ការច្ចារ និងការម្្វើកាំណណររម្ង់ទាក់រងនឹងពាណិជជកម្ម។ ការង្វរ
ពរងឹងសម្តាភាពសា ប័ននឹងរតូវគាំររម្ោយការអនុវតតការង្វរម្លើរិននន័យ
វនិិម្ោគ និងពាណិជជកម្ម ម្ដ្ើម្បីម្្វើម្អាយោនមូ្លោឋ នជាក់ណសតងសរោប់
ការម្រៀបច្ាំម្គលនម្ោបាយ។ ការអនុវតតការង្វរម្ផសងម្រៀតរមួ្ោន ការ

រាំន្ទក់រាំនងសរម្បសរម្ួលពាណិជជកម្ម (គណៈកោម ្ិការជាតិសរម្ប
សរម្ួលពាណិជជកម្ម – NTFC) និងតោល ភាពននការវវិតតរកបខណឌ បរ
បបញ្ញតតិ (ោនដូ្ច្ជានិហិតោឋ នជាតិព័ត៌ោនពាណិជកម្មកម្ពុជា – NTR)។ 
សកម្មភាពជាម្រច្ើនណដ្លសាិតម្ៅម្រកាម្ណផនកម្នេះរតូវផារភាជ ប់ម្ៅនឹង
បណាត សកម្មភាពណដ្លសាិតម្ៅម្រកាម្ណផនកលរធផលពីរម្ផសងម្រៀត។  
៣. ម្លើកកម្ពស់ការចូ្លរមួ្របស់វស័ិយឯកជនជាពិម្សសគឺសហរគស
្ុនតូច្ និងម្្យម្ (SMEs) និងការម្រតៀម្លកខណៈឲ្យបានលែរបម្សើរ
សរោប់ការរមួ្បញ្ចូ លគន ឲ្យរលូនម្ៅកនុងសហគម្ន៍ម្សដ្ឋកិច្ចអាស៊ា ន ជា
រច្កម្សដ្ឋកិច្ចណតមួ្យ ។ ណផនកលរធផលម្នេះម្ផ្ទត តជាសាំខាន់ម្លើការគាំររ
សហរគស្ុនតូច្ និងម្្យម្របស់កម្ពុជាម្ដ្ើម្បរីរួលបានផលរបម្ោ
ជន៍ដូ្ច្ជា ឱ្កាសននការម្្វើពាណិជជកម្មអនតរជាតិណដ្លផតល់ម្ោយសហ
គម្ន៍ម្សដ្ឋកិច្ចអាស៊ា ន (AEC)។ ម្គលបាំណងសាំខាន់ គឺម្លើកកម្ពស់ការ
ម្្វើសោហរណកម្មវស័ិយឯកជនរបស់របម្រសកម្ពុជាឲ្យចូ្លម្ៅកនុងណខស
សង្វវ ក់ផលិតកម្មកនុងតាំបន់ ម្ោយម្្វើឲ្យសហរគស្ុនតូច្ និងម្្យម្
ររួលបានព័ត៌ោនពាណិជជកម្មកាន់ណតលែរបម្សើរ និងយនតការសនាន្ទរវាង
រដ្ឋ និងឯកជន។ បណនាម្ពីម្លើការផតល់ព័ត៌ោន និងការតស៊ាូម្តិ គម្រោង
នឹងជួយសហរគសនីមួ្យៗ (ជាពិម្សស គឺសហរគសម្ៅតាម្ជនបរ 
និងពាក់កណាត លរីរបជុាំជន) ម្ដ្ើម្បសីាំម្រច្សកាត នុពលន្ទាំម្ច្ញផលិតផល
របស់ពួកម្គ តាម្រយៈការគាំររច្ាំម្គលម្ៅ។ សោគម្ន៍្ុរកិច្ច និងអនតរ
ការ ី (ឈមួញកណាត ល) ម្ផសងៗម្រៀត គឺជានដ្គូរសហរបតិបតតិការដ៏្សាំខាន់ 
និងជាអនកសរម្ួលកនុងកិច្ចខិតខាំរបឹងណរបងម្នេះ។ ការអនុវតតការង្វរនន
គម្រោងរមួ្ោន ការអភិវឌ្ឍន៍ការន្ទាំម្ច្ញរបស់វស័ិយសហរគស្ុនតូច្ 
និងម្្យម្ ការផតល់ព័ត៌ោនពាណិជជកម្ម និងការតស៊ាូម្តិ។  
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