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ជរ ភិ លនីតិ លទី៦ៃនរដស  េ ម រដឹក ំដ៏ តឹម តវ បកបេ យគតិបណិតរបស់    
សេមចអគម េស បតីេតេ  ហ៊ុន ែសន យករដម នីៃន ពះ ច កកម  នបន ក់េចញ
នូវេ លនេ យនិងយុទ សថីៗ បនប ប់ ពិេសសយុទ សចតុេ ណដំ ក់ លទី៤ និង
ែផន រយុទ សអភិវឌ ន៍ តិ បកបេ យចកវស័យែវង យនិង កដនិយម និង មអភិ កមបុេរសកម 
សកម និងអនរសកមរ ងតួអងសំ ន់ៗ ែដលសេ មច នសមទិផលគួរ ទីេ ទនៈ។ កងបរ រណ៍េនះ    
អគ យក នគយនិងរ ករកម  (អគរ) នកំណត់យក រ រែកទ មង់ ទិ ព េដម ីបេងន បសិទ ព 
និងស័កិសិទ ព រ រ ប ំៃថរបស់ខន សប មកមវធីែកទ មង់ដ៏មុត សច ក៏ដូច យុទ សេក រគរ
ចំណូល ំ២០១៩-២០២៣ របស់ ជរ ភិ ល និងកមវធីែកទ មង់ រ គប់ គងហិរ វត រណៈរបស់
កសួងេសដកិចនិងហរិ វត។ 

អនុេ ម មយុទ សរបស់ ជរ ភិ លដូច ងេល អគរ ន ក់េចញនូវយុទ សកំែណ
ទ មង់និងទំេនបកមគយ ំ២០១៩-២០២៣ កងេ ះ នេ លេ យុទ សទី៣ ក់ព័ននឹងទំេនបកម
បព័នបេចកវទ ព័ត៌ ន រ រ ទិ ព និង គឹះស ប់ ំ ទ រអនុវតេ លេ យុទ សេផ ងេទ ត។ 
េដម ីសេ មច ននូវេ លេ េនះ ក៏ដូច ចកវស័យេ រដ លគយទំេនប អគរ ំ ច់ តវក ងឯក រ
យុទ សបេចកវទ គម គមន៍និងព័ត៌ ន ំ២០២០-២០២៤ សំេ អភិវឌ  និងព ងីកបែនម ំង
 វ ល ព មុខ រ និងគុណ ព បព័នបេចកវទ គម គមន៍និងព័ត៌ នរបស់ខន ឱ គបដណប់េពញេលញ 

េលកិច បតិបតិ រ និង ល់ រ រ ក់ព័ននឹងគយ។ 

េ យ ន រ ំ ទ និង រចងលប ញ ប ំពី ឯកឧតមអគបណិតស រ   អូន ព័នមុនីរត 
ឧប យករដម នី រដម នី កសួងេសដកិចនិងហិរ វត អគរ េប បន បឹងែ បងឱ អស់ពីក ងំ យចិត 
េ យេ ប ស់ធន ន និងស នុពលែដល ន ប់ េដម ីអនុវតយុទ សេនះ ឱ ទទលួ នេ គជ័យ
បកបេ យស័កិសិទ ព និង បសិទ ពខស់។ 

ឯក រយុទ សបេចកវទ គម គមន៍និងព័ត៌ នេនះ  “ តីវស័យត មង់ទិសអនុវត រកិចរបស់
ម នីគយនិងរ ករ” និងក៏ ច គុណ បេ ជន៍ស ប់អក ន គប់មជ ន េដម ីែសងយល់ពី រេ ប ស់ 
បេចកវទ គម គមន៍និងព័ត៌ នកង ប័នគយនិងរ ករកម ។ 

Ζរមĸក▫

ŪបតិភូŬជរŢť ភិģល

ទទួលបនĀОកďអគðĜយកគយនិងរŢť ករកមįОď

បណŹ ិត គុណ ញឹម
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អគរ អគ យក នគយនិងរ ករកម  

បព័ន សុីគូ  បព័នស័យ បវតិកមទិនន័យគយ 

2FA Two Factor Authentication 

ACDD ASEAN Customs Declaration Document 

ACTS ASEAN Customs Transit System 

AD Active Directory 

AEO Authorized Economic Operator 

AGVCBP ASEAN Goods Vehicle Cross Border Permit 

ASW ASEAN Single Window 

ASYCUDA Automated System for Customs Data 
ATIGA ASEAN Trade In Goods Agreement 

B2B Business to Business 

BMS Building Management System 

CamDX Cambodia Data Exchange 

CDC Council for the Development of Cambodia 

CCTV Closed Circuit Television 

CFOCN Cambodia Fiber Optic Cable Network 

CNSW Cambodian National Single Window 

CRMDS Customs Risk Management Database System 

CVDS Customs Valuation Database System 

CVSS Customs Valuation Supporting System 

DRS Disaster Recovery Site 

e-C/O Electronic Certificate of Origin 

e-Customs Electronic Customs System 

FMIS Financial Management Information System 

G2B Government to Business 

G2G Government to Government 

អក℮រŁត់

v
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GDCE General Department of Customs and Excise 

GDT General Department of Taxation 

GTAS Global Travel Assessment System 

HCI HyperConverged Infrastructure 

IATA International Air Transport Association 

ICT Information and Communication Technology 

IMTS International Merchandise Trade Statistics 

IPR Intellectual Property Right 

IPSec Internet Protocol Security 

LDAP Lightweight Directory Access Protocol 

MAFF Ministry of Agriculture Forestry and Fishery 

MCFA Ministry of Culture and Fine Art 

MEF Ministry of Economy and Finance 

MISTI Ministry of Industry, Science, Technology, and Innovation 

MME Ministry of Mine and Energy 

MOC Ministry of Commerce 

MOD Ministry of Defend 

MOE Ministry of Environment 

MOH Ministry of Health 

MOI Ministry of Interior 

MPTC Ministry of Post and Tele-Communication 

MPWT Ministry of Public Work and Transport 

NBC National Bank of Cambodia 

NOC Network Operation Center 

PMS Participated (ASEAN) Member States 

RADIUS Remote Access Dial-In User Service 

RAM Random Access Memory 

RPOs Recovery Point Objectives 

RTOs Recovery Time Objectives 

vi
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S2S System to System 

SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade 

SOC Security Operations Center 

SSL Secure Socket Layer 

TCMS Trader Credibility Management System 

TDSP Trade Development Support Program 

TFCP Trade Facilitation and Competitiveness Project 

UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development 

UNECE United Nations Economic Commission for Europe  

UNLOCODE United Nations Code for Trade and Transport Locations 

VPN Virtual Private Network 

WAN Wide Area Network 

WCO World Customs Organization 

  

vii
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ល.រ បរ យ ទំព័រ 
រូប ពទី១ ៖ ទិដ ពទូេ ៃនយុទ សបេចកវទ គម គមន៍និងព័ត៌ ន ំ២០២០-២០២៤ VIII 
រូប ពទី២ ៖  វ ល ព បព័ន សុគីូ េ ម រ ល័យបំេពញែបបបទគយ ៣ 
រូប ពទី៣ ៖ រច សម័ន បព័ន សុគីូ បចប ន ៤ 
រូប ពទី៤ ៖ រច សម័ន បព័នេអឡចិ តនិកគយបចប ន ៥ 
រូប ពទី៥ ៖ រហូរ រ រ រ គប់ គង និភ័យ ម បព័នបេចកវទ ព័ត៌ ន ៦ 
រូប ពទី៦ ៖ កមវធីទូរស័ពៃដ តៃវ ៧ 
រូប ពទ៧ី ៖ រច សម័ន បព័នប រែតមួយ តិ ៨ 
រូប ពទី៨ ៖ រច សម័ន បព័នប រែតមួយ ៊ ន ៩ 
រូប ពទី៩ ៖ រច សម័ន បព័នស័យ បវតិកមគយបចប ន ១២ 
រូប ពទី១០ ៖ រេធទេំនបកម បព័នស័យ បវតិកមគយ ១៣ 
រូប ពទី១១ ៖ ទិដ ពទូេ ៃនេ លេ យុទ សបេចកវទ គម គមន៍និងពត័៌ ន ំ២០២០-២០២៤ ១៣ 
រូប ពទី១២ ៖ រេធវសដិកម បព័ន សុីគូ  និងស ហរណកម បព័ន ំ ទ ១៤ 
រូប ពទី១៣ ៖ រេ ប ស់ឧបករណ៍បេចកវទ តតពិនិត គយ ១៩ 
រូប ពទី១៤ ៖ រេធទេំនបកម បព័ន គប់ គងទិនន័យសិតិ ២១ 
រូប ពទី១៥ ៖ រព ងកីវ ល ព បព័នប រែតមួយ តិ ២៥ 
រូប ពទី១៦ ៖ រព ងកីវ ល ព រ ស់បរឯក រកង បព័នប រែតមយួ ៊ ន ២៧ 
រូប ពទី១៧ ៖ កិចដំេណរ រ បព័នឆង ត់គយ ៊ ន ២៨ 
រូប ពទី១៨ ៖ រេធទេំនបកមេហ រច សម័ន បព័ន ២៩ 
រូប ពទី១៩ ៖ រេធទេំនបកមសង់ រក មិតសហ ស ៣០ 
រូប ពទី២០ ៖ រេធស ហរណកមព័ត៌ នអកេ ប ស់រួម ៣១ 
រូប ពទី២១ ៖ ៉ សុីនេមប មងេ យែឡក ៣២ 
រូប ពទី២២ ៖ រព ងងឹវ ល ពមជ មណលទនិន័យសេ ះ ៣៣ 
រូប ពទី២៣ ៖ មជ មណល បតបិតិ រប ញ ៣៣ 
រូប ពទី២៤ ៖ មជ មណល បតបិតិ រសុវតិ ព បព័ន ៣៤ 
រូប ពទី២៥ ៖ បព័នអុីន ែណតែដល នសវុតិ ព ៣៥ 
រូប ពទី២៦ ៖ បព័នទំ ក់ទំនងពីច យ ៣៦ 

″Ŭងរូបļព
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ែផកទី១ ៖ េសចកីេផម 
សុខសនិ ពនិងសិរ ពនេ យ េ ម រដឹក ំ បកបេ យគតិបណិត និងេ រេពញេ យ

ប ណរបស់ សេមចអគម េស បតីេតេ  ហ៊ុន ែសន នជំរុញឱ កម សេ មច នកំេណន
េសដកិចខស់កងរងង់ ៧% មធ មកងមួយ ំ និងេ ះេ បេទសែដល នចណូំលមធ មក មិតខស់កង
ំ២០៣០។ រេកនេឡងៃនវនិេ គទុន ងំកងនិងេ បេទស នជំរុញឱ នកំេណនទំហំ ណិជកម 

ែដល ម រ ំ ច់ឱ អគ យក នគយនិងរ ករកម  (អគរ) តវបនអភិវឌ បែនមេទ ត មរយៈ
រេធទំេនបកមរដ លរបស់ខន េ យេ ប ស់បេចកវទ គម គមន៍និងព័ត៌ ន កងន័យេឆយតប ន
ងំ បសិទ ព រ រ បមលូចំណូល របងលកណៈដល់បរ សធុរកិច និងកិចស មល ណិជកម
ន់ែត បេសរេឡងែថមេទ ត។ 

កនងមក អគរ នអភិវឌ និង ក់ឱ អនុវត បនប ប់នូវ បព័ន សុីគូ  (ASYCUDA) េ ម
ប យក ន  និង រ ល័យគយនិងរ ករទូ ំង បេទស ែដល គបដណប់ ំង សងេល     

កិច បតិបតិ របំេពញែបបបទបេ ញទំនិញពីគយ។ ទនឹមេនះ បព័នេអឡិច តនិកគយ (e-Customs) ក៏ តវ
នអភិវឌ េឡងេដម ី ំ ទ និងបំេពញបែនមេល បព័ន សុីគូ  នូវនីតិវធីគយ ក់ ក់មួយចំនួនផងែដរ។ 

េ ះ នវឌ ន ពគួរឱ កត់ស ល់ ៉ ងេនះក៏េ យ ក៏ពុំ ន់ ចេឆយតបនឹងត មវ ររបស់ ប័ន 
សប មកំេណនៃនបនក រ រ និងស នុពលៃន ររកចេ មន វស័យបេចកវទ គម គមន៍និងព័ត៌ ន
នេឡយ។ 

កងន័យេនះ េដម ីេឆយតបនឹង រ វវតៃនបេចកវទ គម គមន៍និងព័ត៌ ន ន់ែតទំេនបនិង ន់
សម័យ  សំេ ព ងឹង បសទិ ពកិចស មល ណិជកម និងកិច បតិបតិ ររដ លគយ អគរ តវក ងនិង
ក់ឱ អនុវតនូវ “យុទ សបេចកវទ គម គមន៍និងព័ត៌ ន ំ២០២០-២០២៤” េ យកំណត់នូវ 

េ លេ យុទ ស ចេ មសកម ព និងសកម ព ក់ ក់លមិតបែនមេទ ត សប មយុទ ស
កំែណទ មង់និងទំេនបកមគយ ំ២០១៩ -២០២៣។ 

ឯក រយុទ សេនះ ែបងែចក  ៤ែផក កងេ ះ នេ លេ យុទ សចំនួន ៣ អមេ យ
សកម ពរួមចំនួន ១១ និងសកម ព ក់ ក់ចំនួន ៤៧ ែដល គបដណប់េល រេធទំេនបកមកិច បតិបតិ រ 
គយ, រេធទំេនបកមកិចសហ បតិបតិ រគយ, និង រេធទំេនបកមេហ រច សម័ន។ ឯក រេនះ ន ប់
នូវឧបសម័ន ែដល យលមិតនូវសកម ព ែដល តវអនុវត េពលេវ  សូច ករ ស់សង់លទផល អក
ទទួលបនក អក ម ន រអនុវត និងថវ ំ ទស ប់ រអនុវត។  

ែផĖកទី

១ េសចកŉីេផŉЧម

1 យុទċ⅜ūសŉបេចĆកវЋទŜគមĜគមន៍និងព័ត៌ŌនĂĖ ំ ២០២០-២០២៤
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ែផកទី២ ៖ ទិដ ពរួម 

ក. ចកវស័យ 
អគរ នចកវស័យេធទំេនបកមនូវ ល់កិច បតិបតិ រគយ និងកិច រ ក់ព័ននឹងគយេផ ងេទ ត ម

រយៈ រេ ប ស់ បព័នបេចកវទ គម គមន៍និងព័ត៌ ន សប មសង់ រ តិនិងអនរ តិ េដម ី ំ ទ រ
អនុវតេ លនេ យកិចស មល ណិជកមរបស់ ជរ ភិ ល បកបេ យ បសិទ ព និងស័កិសិទ ព។ 

ខ. េបសកកម 
េដម ីសេ មច ននូវចកវស័យ ងេល អគរ នេបសកកមកង រេរ បចំ ក់ឱ អនុវត បព័ន     

បេចកវទ គម គមន៍និងព័ត៌ ន ដូច ងេ ម៖ 

 ពិនិត  និងេរ បចំយន រដឹក ំ គប់ គង និង យតៃម រអនុវត 

 ពិនិត  និងកំណត់នូវត មវ រ ទិ ព 

 េរ បចំែផន រសកម ពអនុវតគេ ង។ 

គ. តៃម មូល ន 
េដម ីសេ មច ននូវចកវស័យ ងេល ម នីគយនិងរ ករ តវអនុវតឱ ន ប់ខន ម កមសីលធម៌ 

និងកិរ រ ទរបស់ អគរ និង សប មសង់ រអង រគយពិភពេ ក ដូច ងេ ម៖ 

 ត ព 

 គណេនយ ព 

 សុចរត ព និង រេ រពវន័យ 

 ជំ ញវ ជីវៈ 
 រ រ កម 

 មគី ព 

 គំនិតៃច បឌិត និង រផចេផមគំនិត។ 

ឃ. លទផលសំ ន់ៗៃន រេ ប ស់បេចកវទ ព័ត៌ នកង រ រគយ 
ឆង ត់ រអនុវតកមវធីកំែណទ មង់និងទំេនបកមគយកនងមក អគរ សេ មច ននូវសមិទផល    

គួរ ទីេ ទនៈេល រ រស័យ បវតិកមគយ និងកិចស មល ណិជកម ដូច ងេ ម៖ 

ឃ.១. បព័នស័យ បវតិកមទិនន័យគយ 
បព័នស័យ បវតិកមទិនន័យគយ ( សុីគូ  - ASYCUDA World) គឺ បព័នស័យ បវតិកមមួយ 

ែដល តវ នអភិវឌ េឡងេ យសនិសីទអង រសហ ប តិសីពី ណិជកមនិង រអភិវឌ  (UNCTAD) 

ស ប់រដ លគយ កង រ គប់ គង បតិបតិ រ ំេចញ- ំចូល។ គេ ង បព័ន សុីគូ ស ប់ អគរ ន

ែផĖកទី

២ ទិដťļពរួម

ក. ចកšОវЋស័យ

ខ. េបសកកមŊ

គ. តៃមųďមូលŢť ន

ឃ. លទċផលសំžន់ៗៃនŁរេŪបЧŪģស់បេចĆកវЋទŜព័ត៌ŌនកĖОងŁរİរគយ

2យុទċ⅜ūសŉបេចĆកវЋទŜគមĜគមន៍និងព័ត៌ŌនĂĖ ំ ២០២០-២០២៤
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ប់េផមអនុវតពី ំ២០០៦ េ មជំនួយហិរ ប នពីៃដគូអភិវឌ ន៍  និងេ មកិចស មបស មល
របស់ធ រពិភពេ ក មរយៈគេ ងកិចស មល ណិជកមនិង រ បកួត បែជង (TFCP) និងប ប់មក 

មរយៈកមវធី ំ ទ រអភិវឌ ណិជកម (TDSP)។ លទផល បព័ន សុីគូ តវ ន ប់េផម ក់ឱ
អនុវត ផវ រ ែខឧស  ំ២០០៨ េ គយនិងរ ករកំពង់ែផអនរ តិ កង ពះសីហនុ។ រហតូមក
ដល់េពលបចប ន បព័ន សុីគូ តវ នព ងីក វ ល ពេ ម យក ន  និង រ ល័យគយ
និងរ ករសរុបចំនួន ៨៤ កែនង ទូ ងំ បេទស ែដល គបដណប់ ងំ សងេលអង ពគយនិងរ ករែដល ន
កិច បតិបតិ រ ំេចញ- ំចូល។ 

 
រូប ពទ២ី៖  វ ល ព បព័ន សីុគូ េ ម រ ល័យបំេពញែបបបទគយ 

គិតមកដល់េពលេនះ មុខ រសំ ន់ៗៃន បព័ន សុីគូ  ន ទ៖ 

 មុខ រស័យ បវតិកម បតិេវទន៍គយ ( ំេចញ- ំចូល) 
 មុខ រ គប់ គងប័ណបេ ញទំនិញពីគយ 

 មុខ រ គប់ គងភ រគយ នែដនកំណត់ 

 មុខ រ គប់ គងប ន់ៃដពន នយន 

 មុខ រ គប់ គងកិច រគណេនយ  (ទូ ត់និងបងិលសង) 

3 យុទċ⅜ūសŉបេចĆកវЋទŜគមĜគមន៍និងព័ត៌ŌនĂĖ ំ ២០២០-២០២៤
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មុខ រទូ ត់ មមេធ យេអឡិច តនិក
មុខ រ គប់ គងលកណៈវនិច័យេ ជសេរស និភ័យ និង យតៃម ប ពឹតិកម បតិេវទន៍គយ
មក មិត និភ័យ

មុខ រ គប់ គងនិេវទនប័ណទំនិញ
មុខ រកត់ លទផល តតពិនិត រូបវនទំនិញ
មុខ រ គប់ គងេលខកូដេ ង
មុខ រ គប់ គងគណនីេ ប ស់ បព័ន និង
មុខ រស នកម មួយ បព័នប រែតមួយ តិ េដម។

រូប ពទ៣ី៖ រច សម័ន បព័ន សុីគូ បចប ន

ឃ.២. បព័នេអឡិច តនិកគយ
បព័នេអឡិច តនិកគយ (e-Customs) តវ នអភិវឌ េឡង េដម ី ំ ទនិងស មលដល់ រ

គប់ គង ល់កិច បតិបតិ រគយ និងបំេពញបែនមឱ បព័ន សុីគូ នូវនីតិវធីគយ ក់ ក់មួយចំនួន
េ យអនុ តឱ រក ទុកទិនន័យកងទ មង់សង់ រមួយ ែដល ច ញយកមកេ ប ស់វញ ន េពល
អ គត និងស ប់ផលិតរ យ រណ៍ ក៏ដូច ទិនន័យសិតិ ំ ច់ ។ គិតមកដល់េពលេនះ មុខ រ
សំ ន់ៗៃន បព័នេនះ រួម ន៖

មុខ រ គប់ គងអ បរ ក់
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មុខ រចុះប ិ ទំនិញ ន ប់កង បេទស
មុខ រ បតិេវទន៍ឆង ត់គយ
មុខ រចុះប ិ បតិេវទន៍គយសេងប
មុខ រ គប់ គងប ន់ៃដកក់ ក់
មុខ រ គប់ គងឯក រេ ះពុម
មុខ រកត់ ចំណូល-ចំ យ សល់េប និងបនករដ
មុខ រ ម នលទផលែសនកុងតឺន័រ
មុខ រ ម ន ន ព បតិេវទន៍គយ
មុខ រ គប់ គងសនឹកែតម ប ករេលផលិតផល ជំក់
មុខ រ គប់ គងលិខិតអនុ តដឹកជ នទំនិញ
មុខ រ គប់ គងលិខិតអនុ តដឹកជ នផលិតផលេតលសិ និងប័ណស ល់មេធ យ
ដឹកជ នផលិតផលេតលសិ
មុខ រ គប់ គងលិខិតអនុ តដឹកជ នទំនិញ មរបបអ រលក់ទំនិញរួចពន
មុខ រ គប់ គងគណនីអកេ ប ស់ បព័នស័យ បវតិកមគយ
មុខ រែកប ន់ៃដពន នយន និង
មុខ រ គប់ គងស កប័ តបង់ចំណូលចលូថវ តិ េដម។

រូប ពទ៤ី៖ រច សម័ន បព័នេអឡិច តនិកគយបចប ន
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ឃ.៣. បព័ន គប់ គង ពេជ ក់េលធុរជន និង បព័ន គប់ គងទិនន័យ និភ័យគយ
ឃ.៣.១. បព័ន គប់ គង ពេជ ក់េលធុរជន

បព័ន គប់ គង ពេជ ក់េលធុរជន (TCMS) បព័នស ប់ យតៃម ឬ ក់ពិនក មិតអនុេ ម
ពធុរជន។ បព័នេនះ តវ នអភិវឌ និង ក់ឱ ដំេណរ រ មរយៈ ចរែណ ំេលខ ០០៧ សហវ ចុះ

ៃថទី០៧ ែខធ ំ២០០៧ សីពី រអនុវតេ លនេ យៃនកិចស មល ណិជកម មរយៈ រ គប់ គង
និភ័យ េ មជំនួយបេចកេទសពីរដ លគយៃន បេទសជប៉ុន។ សូច ករ និភ័យែដល នេរ បចំេឡង

កង បព័នេនះ នេ ជសេរសេចញពីសូច ករ និភយ័េដម ៃន បព័ន គប់ គង និភ័យរបស់រដ លគយ
ជបុ៉ន ែដល នចំនួន ង ១២០ សូច ករ និភ័យ។ អគរ នសេ មចេ ជសេរសយកែត ២៨ សូច ករ
និភ័យប៉ុេ ះ ែដល ចរក ន និងយកមកេ ប ស់ េដម ីអភិវឌ េ បព័នេនះ ន។

បព័ន TCMS នមុខ រេធចំ ត់ ក់ធុរជន  ៥ ក់ និភ័យ ពី ក់ទី១ ដល់ទី៥ សបេ ម
ពិនែដល បព័ន នគណ េលសូច ករ និភ័យ ងំ ២៨ េ យ ត់ទុក ក់ទី១ ធុរជន នអនុេ ម ព
ខស់ មលំ ប់ដល់ ក់ទី៥ ធុរជន នអនុេ ម ព ប។ ទនឹមេនះ បព័នក៏ នមុខ រេ ជសេរស   
ធុរជនែដលមិន នទី ំង ជីវកមពិត កដឬពំុ នេលក ក ជីវកមេ យ ត់ ក់េ ធុរជនមិន ល់។

ឃ.៣.២. បព័ន គប់ គងទិនន័យ និភ័យគយ
បព័ន គប់ គងទិនន័យ និភ័យគយ (CRMDS) បព័ន គប់ គង និភ័យគយែដលេ ច់េ យ

ែឡកពី បព័ន សុីគូ  នមុខ រ ត់ ក់ ចក ប ពឹតិកម បតេិវទន៍គយេ មក មិត និភ័យ ែដល
បតិេវទករ ន ប ស ចក ប ពឹតិកមពណ៌ កហម េល ង េខ វ និងៃបតង។ លកណៈពិេសសៃន បព័ន 

CRMDS ច ត់ ក់ ចកពណ៌ ប ពឹតិកម កហមេ  ៤ក មិត សប មក មិត និភ័យខស់របស់
បតិេវទន៍គយនីមួយៗ រួម ន កហមក មិតទី១, ទី២, ទី៣, និងទី៤។ បចប នេនះ បព័ន CRMDS កំពុង ក់ឱ
េ ប ស់េ ម  និង រ ល័យគយនិងរ ករបំេពញែបបបទសំ ន់ៗចំនួន ១០ កែនងទូ ងំ បេទស។

រូប ពទ៥ី៖ រហូរ រ រ រ គប់ គង និភ័យ ម បព័នបេចកវទ ព័ត៌ ន
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ឃ.៤. បព័នេផ ង ត់តៃមគិតពនគយ 

បព័នទិនន័យ បតិេវទន៍តៃមគិតពនគយ (CVDS) គឺ រអភិវឌ ជំ ន់ថីៃន បព័ន CVSS ែដល
បព័នជំនួយដល់ម នីតៃមគិតពនគយកង រែសងរកទិនន័យតៃមពិ រ របស់ទំនិញ  និងទិនន័យ
បតិេវទន៍តៃមែដល ប់ នឯក ពពីមុនមក។ បព័ន CVDS េនះ តវ នអភិវឌ េឡងេដម ីផល់កិចស មល
ណិជកមបែនមេទ តដល់ បតិេវទករ ក៏ដូច េដម ីេលកកមស់ បសិទ ព រ រ គប់ គង បតិេវទន៍តៃម

គិតពនគយ មរយៈមុខ រមួយចំនួន ដូច ៖ 

 មុខ រ ក់ និងេ ះពុម បតិេវទន៍តៃមគិតពនគយ 

 មុខ ររក ទុកវ បនប័ តចុះប ីពន រ និងពន ៉ តង់ ប ំ ំ 
 មុខ រកំណត់រហូរនីតិវធីៃផកងរបស់ម នី នសមតកិច 

 មុខ រេ ះពុមកំណត់ប ញមតិរបស់ម នី 

 មុខ រចុះប ិ េលខេចញ និងេធ ររក ទុក បតិេវទន៍តៃមគិតពនគយែដល នសេ មចរួច 
កងទ មង់េអឡចិ តនិក េដម។ 

ឃ.៥. កមវធីទូរស័ពៃដ តៃវ 
ទនឹមនឹង រេ ប ស់ បព័នបេចកវទ ព័ត៌ ន មរយៈកុំព ទ័រ រេ ប ស់ទូរស័ពៃដ តៃវក៏ ន

រសំ ន់ និង ំ ច់ផងែដរ។ បចប នេនះ ទូរស័ពៃដ តៃវ តវ នេ ប ស់ ៉ ងទូលំទូ យ គប់ បន័
ងំអស់ មិន ប័នរដ ឬឯកជនេ ះេទ។ េដម ីេឆយតបេ នឹង ររកចេ មនេនះ អគរ ននិងកំពុង

ខិតខំបេងតនូវកមវធីទូរសព័ៃដ តៃវស ប់ជួយ ំ ទដល់ រអនុវតច ប់ ន ទ៖ 

 កមវធី ងពនគយ ំ២០១៧ 

 កមវធីក មងអតបទនីតិវធបីំេពញែបបបទបេ ញទំនិញពីគយ 

 កមវធីេផ ង ត់ប ន់ៃដ នយនស ប់ រណជន 

 កមវធីស ប់េផ ង ត់ឯក រេ ះពុមេចញពី បព័នស ប់ម នីគយ េដម។ 

     
រូប ពទ៦ី៖ កមវធីទូរស័ពៃដ តៃវ 
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ឃ.៦. បព័នប រែតមួយ តិ និង បព័នប រែតមួយ ៊ ន 
េដម ីេឆយតបនឹងកំេណនឥតឈប់ឈរៃន បតិបតិ រ ណិជកមឆង ត់ ពំែដន និង ននូវ

បសិទ ព និងត ពកងកិចស មល ណិជកម បព័នប រែតមួយ តិ តវ នេរ បចំេឡង ដំ ក់ ល
មត មវ រនិងលទ ព ក់ែសង េ ម រដឹក ំរបស់ កសងួេសដកិចនិងហិរ វត និង នអគ យក ន 

គយនិងរ ករកម អង ព គប់ គងនិងដឹក ំ រអនុវត។ បព័នប រែតមួយ តិ គឺ កែនងែដល
អនុ តឱ គី ក់ព័ននឹង រេធ ណិជកមនិងដឹកជ ន ក់េសព័ត៌ ននិងសំណុំឯក រេ ចំណចុចូល
ែតមួយ ស ប់បំេពញនូវ ល់បទប តិែដលត មវ ក់ព័ននឹង រ ំេចញ- ំចូល និង រឆង ត់ ពិេសស
មុខទំនិញែដល កមវតៃន រេសសុំ ប័ណ លិខិតអនុ ត វ បនប័ ត និងលិខិតេផ ងេទ ត។ េ លេ
សំ ន់ៃន បព័នប រែតមយួ តិ គឺ រ ស់បរទិនន័យរ ង ប័នរ ភិ ល (G2G), រ ភិ លនិងធុរជន 
(G2B), និង ធុរជននិងធុរជន (B2B)។ រហូតមកដល់េពលេនះ បព័នប រែតមួយ តិ សិតកងដំ ក់ ល
ទី២ ែដលបចប ន ន កសងួ- ប័នចូលរួមអនុវតមួយចំនួន រួម ន កម បឹក អភិវឌ ន៍កម , កសួង
ណិជកម, កសួងសុ ភិ ល, កសួងឧស ហកម វទ ស បេចកវទ  និងន នុវតន៍, អគ យក ន

គយនិងរ ករកម , និង កសួងកសិកម រុ ប ញ់ និងេន ទ (កំពុងប ប់នីតិវធី និងេ ត មចូលរួម
អនុវត)។ 

 
រូប ពទ៧ី៖ រច សម័ន បព័នប រែតមួយ តិ 
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េ យែឡក បព័នប រែតមួយ ៊ ន បព័នែដលេធស នកមរ ង បពន័ប រែតមួយ តិៃន
បេទស ស ជិក ៊ ន េដម ី សប់រទិនន័យ និងឯក រ ក់ព័នកងទ មងេ់អឡិច តនិក។ បព័នេនះ 
នេ លបំណងេធឱ បេសរេឡងែថមេទ តនូវ បតិបតិ របេ ញទំនិញពីគយ ត់បនយ រចំ យនិង

េពលេវ  េធឱ បេសរេឡងនូវ បសិទ ពនិង រ បកួត បែជងកង រេធធុរកិចេ យេ ប ស់ លបេចកវទ  
ព័ត៌ នែដល នត ពនិងសុវតិ ព។ បចប ន ប បេទស ស ជិក ៊ ន ងំ១០ នចូលរួមកង
បព័នប រែតមួយ ៊ នេនះ េ យ ននិងកំពុងេធ រ ស់បរទិនន័យវ បនប័ តេដមកំេណតទំនិញកង
ទ មង់េអឡិច តនិក (ATIGA e-Form D) ែដលកម បេទសទី៧ នចលូរមួអនុវត ផវ រ ែខកក  
ំ២០១៩។ បេទសកម ក៏ដចូ បេទសេផ ងេទ តកងតំបន់ ៊ ន ក៏ ននិងកំពុងេធ រ កល ង ស់បរ 

ទិនន័យឯក រេផ ងេទ តផងែដរ។ 

 
រូប ពទ៨ី៖ រច សម័ន បព័នប រែតមួយ ៊ ន 

ង. រវ គ ន រណ៍ 
កនងមក អគរ នខិតខំ បឹងែ បងកង រជំរុញអនុវត រ រស័យ បវតិកមគយ េ យទទួល ន

លទផលគួរឱ កត់ស ល់ េឆយតប ម រវវតនិងរកចេ មនៃនបេចកវទ គម គមន៍និងព័ត៌ ន។ ប៉ុែន
េ ះ ៉ ងេនះកី ក៏េ នចំណចុខះ ត និងប បឈមមួយចំនួន ែដល តវបនេ ះ យបែនមេទ ត។ 
េដម ី ននូវ បសិទ ពៃន រអនុវត និង ព គប់ ជងេ យៃន រក ងយុទ សបេចកវទ
គម គមន៍និងព័ត៌ ន ំ២០២០-២០២៤េនះ អគរ នេធ រវ គេលក ងេ  និងក ងកង 
ពម ងំចំណចុ ំង ចំណចុេខ យ នុវត ព និង រគំ មកំែហង ដូច ងេ ម៖ 
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ង.១. ក ងេ  

កងបរបទៃនសកល វូបនីយកម កម ននិងកំពុងទទួលរងនូវឥទិពលៃន រែ ប បល ន ព
នេ យ េសដកិច និងសងម ន ទ រែ ប បលៃនេសដកិច សកល មួយនឹង ររកចេ មន ៉ ង
ប់រហ័សៃនបេចកវទ គម គមន៍និងព័ត៌ ន ែដល នេ រ ប់េផមេសដកិចឌីជីថល, រអនុវត

េ លនេ យ ំ រនិយមរបស់ បេទស នេសដកិចលូត ស់មួយចំនួន, ព នតឹងៃនភូមិ ស
នេ យ, រអូសប យ ពមិន កដ ប ៃន ន ពនេ យ ហិរ វត និងសនិសុខ ងំកងតំបន់
និងពិភពេ ក, និង ពិេសស រផះេឡងនូវជំងរឺ កផវដេងមធន់ធរ សកល (COVID-19)។ 

េដម ីេ ះ យប ងំេនះ កនងមក អគរ នខិតខំែកទ មង់ និងអភិវឌ ខន េ យបេងន រ
យកចិតទុក ក់េល រេធ ម កមនីតិវធីនិងែបបបទបេ ញទំនិញពីគយ, រែកលមនិងព ងីកមុខ រ
បព័នស័យ បវតិកមគយ, និង របនែកលមអភិ លកិចរបស់ខន េដម។ េ ះ ៉ ង ក៏េ យ សមិទផល 
ងំេនះេ មិន ន់េឆយតបត មវ រៃន រេ ប សប់េចក វទ ព័ត៌ នរបស់ អគរ េ េឡយ ែដលត មវឱ
ន រព ងីកនិងែកលមបែនមេទ ត ងំែផក Hardware, Software, មុខ រនិង វ ល ព រ ររបស់
ប័ន។ 

ង.២. ក ងកង 

វប ធម៌ រេពពនកងសងមេ នក មិត រ គប់ គងកិច បតិបតិ រគយ ន់ែតេ ចន កងខណៈ
េពលែដលធន នមនុស េ នក មិត នប លឱ នបនក រ រ ន់ែតេ ចន។ កងន័យេនះ ត មវ
ឱ ន រែកស មលបទប តិ និងវ ន រ រ រ ក់ ក់មួយចំនួន ឱ ន ពសុីច ក់េ នឹង រ
អនុវតល អនរ តិ។ 

អគរ តវព ងឹងបែនមេទ តនូវ រអភិវឌ សមត ព ប័ននិងធន នមនុស  ែកលមរច សម័ន
គប់ គងអង ពឱ ន់ែត បេសរ េធទំេនបកម បព័នស័យ បវតិកមស ប់ គប់ គងកិច បតិបតិ រគយ 
េដម ីសេ មច ននូវចកវស័យរបស់ខន សប មេ លនេ យែកទ មង់សុីជេ របស់ ជរ ភិ ល។ 

ង.៣. រវ គេលចំណុច ងំ ចំណុចេខ យ នុវត ព និង រគំ មកំែហង 

រវ គចំណចុ ំង ចំណុចេខ យ នុវត ព និង រគំ មកំែហង រួមប លនូវ រ យតៃម
លទ ព សមត ព ព យនឹង បឈម និង រគំ មកំែហង ែដល បច័យដល់ រ រ គប់ គង          
កិច បតិបតិ រគយ កងរបត់ថីៃនសម័យ លេសដកិចឌីជីថល។  
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ចំណុច ងំ ចំណុចេខ យ 
1> ន រ ំ ទពី ជរ ភិ ល និង រដឹក ំ

បកបេ យទស នវស័យច ស់ ស់ពី កសងួ 

េសដកិចនិងហិរ វត 

2> បព័ន សុីគូ  និង បព័នេអឡិច តនិកគយ ន
 វ ល ព គបដណប់ គប់ រ ល័យបំេពញ 

ែបបបទគយេ ទូ ងំ បេទស 

3> ររក ទុកទិនន័យសិតិេ មជ មណលទិនន័យ 

ក ល ច គប់ គង បតបិតិ រទូ ងំ បេទស និង
ន បព័ន រ រទិនន័យកងករណី ប នស័កិ 

4> រេ ប ស់ តុទិនន័យ (Data Element)េ រព
មសង់ រអនរ តិ  រួម ន WCO Data 

Model, UNLOCODE, UNECE Code, IATA Code 

ែដលបង ព យ សលកង រ ស់បរទិនន័យ
មួយៃដគូអនរ តិ 

5> អំេ យផលៃនប ញអុីនេធែណត េធឱ បព័ន
ចដំេណរ រ មអន ញ និង នវ ល ព
គបដណប់ទូ ងំ បេទស 

1> រអនុវត បព័នស័យ បវតិកមេ ចន ច់
េ យែឡកពី  ស ប់រហូរ 
កិច បតិបតិ រគយែតមួយ ំឱ ន
ពសន ៃន រ រ 

2> បសិទ ពៃនមុខ រ បព័នមួយចំនួន
ែដល ន ក់ឱ ដំេណរ រ េ ន
ក មិត  
3> រេ ប ស់ឧបករណ៍ និងេហ រច
សម័នៃន ៉សុីនេម មិន ន់េឆយតប ម
សង់ របេចកេទសអនរ តិ  
4> ម នីជំ ញបេចកេទសែផកបេចកវទ
គម គមន៍និងព័ត៌ ន មិន ន់ ន
ចំនួនសម សប មត មវ រ រ រ និង
មិន ចេឆយតប ន មទំហំ រ រ
ែដល ន់ែត រកធំ 
5> សមត ពម នីកង រេ ប ស់បេចកវទ  

គម គមន៍និងព័ត៌ ន េ នក មិត 

នុវត ព រគំ មកំែហង 
1> បដិវតន៍ឧស ហកមទី៤ ន រវវតឥតឈប់ឈរ 
2> រេលកទឹកចិត និង រ ំ ទ ៉ ងេពញទំហឹងរបស់ 

ជរ ភិ ល និង កសួងេសដកិចនិងហិរ វតចំេ ះ 
អគរ េល រេ ប ស់បេចកវទ គម គមន៍និង
ព័ត៌ នកងកិច បតិបតិ រគយ 

3> ស ជិក ព ៊ ន អង រគយពិភពេ ក អង រ 
អនរ តិ  គឺ មូល នជំរុញកិចសហ បតិបតិ រ 
គយ និងព ងីក រេ ប ស់ បព័នស័យ បវតិកមគយ  
4> រ ំ ទ ៉ ង ំង ពីសំ ក់ៃដគូអភិវឌ ន៍ក៏ដូច

ស់ជំនួយកង រេធទំេនបកមគយ។ 

1> ពសគ ញៃននីតិវធីគយ ក់ ក់
មួយចំនួន ប ចំេ ះ រេរ បចំ បព័ន
ស័យ បវតិកម  

2> កងះ បសិទ ពៃនកិចសហ រពី ប័ន
ក់ព័នមួយចំនួន 

3> រេកនេឡងៃនឧ កិដកមបេចកវទ
ព័ត៌ ន 

4> រេកនេឡងៃន និភ័យេភរវកម និង
សុវតិ ពែខ ច ក់ប នទំនិញ។ 
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កងេ លបំណងសេ មច ននូវចកវស័យកង រអភិវឌ ខនឱ យ រដ លគយទំេនប េ យេ ត
ចម ងេល រេ ប ស់បេចកវទ ទំេនបកង បតិបតិ រ និង រអនុវតនីតិវធីគយស ប់កិចស មល
ណិជកម ប់ប ល ងំ របេងតឱ នេហ រច សម័ន បព័នបេចកវទ ទំេនបនិង នសុវតិ ព អគរ 
ន ក់ឱ អនុវត បព័ន សុីគូ  េ មប យក ន  និង រ ល័យគយនិងរ ករទូ ំង
បេទស។ មួយ េនះ បព័នេអឡិច តនិកគយ (e-Customs) ក៏ តវ នអភិវឌ េឡង េដម ី ំ ទនិង
បំេពញបែនមនូវនីតិវធី ក់ ក់មួយចំនួនេទ ត ែដលមិន គបដណប់េ យ បព័ន សុីគូ ។ េ ពី បព័ន
សំ ន់ ងំពីរេនះ អគរ ក៏ នេធ រែកទ មង់នីតិវធី និងេធស នកម មួយ បព័នបេចកវទ ព័ត៌ នរបស់
ប័នេផ ងេទ ត ក៏ដូច នអភិវឌ មុខ រ បព័នេផ ងៗបែនមេទ ត ស ប់អង ព ក់ព័នកង រផល់
ប័ណ លិខិតអនុ ត វ បនប័ ត ផងែដរ។ 

 
រូប ពទ៩ី៖ រច សម័ន បព័នស័យ បវតិកមគយបចប ន 

េ ះបី នវឌ ន ពគួរឱ កត់ស ល់កងរយៈេពលកនងមកក៏េ យ មុខ រមូល ន គឹះសំ ន់ៗ
ែដល ំ ទដល់កិចស មល ណិជកម េ មិន ន់ តវ នអភិវឌ ឬ ក់ឱ ដំេណរ រេពញេលញេ េឡយ 
ន ទ ១).មុខ រ គប់ គងនិេវទនប័ណទំនិញ (e-Manifest), ២).មុខ របំេពញែបបបទបេ ញទំនិញ

មុនេពលមកដល់ (Pre-Arrival Clearance), និង ៣).មុខ រ ំ ច់មួយចំនួនេទ ត។ ទនឹមេនះ អគរ តវ
បនេធទំេនបកមនិងស រណកម បព័ន ពម ងំែកលមនិងព ងីក រេ ប ស់មុខ រ បព័នបែនមេទ ត 
េដម ីស មលដល់ រ គប់ គង របេ ញទំនិញពីគយ និងកិច ររដ លគយ សប មកំេណនៃនទំហំ
ណិជកម និងវនិេ គ។ 

12យុទċ⅜ūសŉបេចĆកវЋទŜគមĜគមន៍និងព័ត៌ŌនĂĖ ំ ២០២០-២០២៤

ែផĖកទី

៣
េýលេţយុទċ⅜ūសŉ
ĂĖ ២ំ០២០-២០២៤
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រូប ពទ១ី០៖ រេធទំេនបកម បព័នស័យ បវតិកមគយ 

េដម ីជំរុញអភិវឌ ខនឱ យ រដ លគយទំេនប អគរ ន ក់េចញនូវេ លេ យុទ ស
ចំនួន ០៣ រួម ន ១). រេធទំេនបកមកិច បតិបតិ រគយ, ២). រេធទំេនបកមកិចសហ បតិបតិ រគយ, 
និង ៣). រេធទំេនបកមេហ រច សម័ន អមេ យចេ មសកម ពនិងសកម ព ក់ ក់មួយចំនួន 
ែដលនឹង តវ នេរ បចំ ក់ឱ អនុវត។ 

 
រូប ពទ១ី១៖ ទិដ ពទូេ ៃនេ លេ យុទ សបេចកវទ គម គមន៍និងព័ត៌ ន ំ២០២០-២០២៤ 

13 យុទċ⅜ūសŉបេចĆកវЋទŜគមĜគមន៍និងព័ត៌ŌនĂĖ ំ ២០២០-២០២៤
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១. េ លេ យុទ សទី ១ - រេធទំេនបកមកិច បតិបតិ រគយ
បចប ន រដ លគយ ននិងកំពុងជួប បទះប បឈម និងស ធ រ រ េ ចន ងំ រ រ

នេ យ េសដកិច និងរដ ល េហយបនក រ រេចះែតេកនេឡង សប មកំេណន ណិជកម កិចស មល
ណិជកម និង រ រ រសុខ ល ពនិងសនិសុខសងម។ េដម ីេ ះ យបនក ប បឈម និង

ស ធ ងំេនះ រេធ រែកទ មង់និងទំេនបកម រ រេ យេ ប ស់បេចកវទ គម គមន៍និងព័ត៌ ន
ជេ មសដ៏ល បេសរ។ រេ ប ស់បេចកវទ គម គមន៍និងព័ត៌ នេនះ លីករស ប់ជំរុញ និង
ព ងឹង បសិទ ពនិងស័កិសិទ ព កងកិច បតិបតិ រគយ។

េ លេ យុទ សទី១េនះ សំេ ដល់ រេធទំេនប វូបនីយកម និងផល់ ពសម រែបបៃន បព័ន
ស័យ បវតិកមទិនន័យគយ ( សុីគូ ) មរយៈ រេធវសិដកមនិងព ងីកមខុ រ បព័ន ពម ងំ រេធ     
ស រណកម បព័ន ំ ទេផ ងេទ តមកកង បព័ន សុីគូ ។

រូប ពទ១ី២៖ រេធវសិដកម បព័ន សីុគូ និងស ហរណកម បព័ន ំ ទ

14យុទċ⅜ūសŉបេចĆកវЋទŜគមĜគមន៍និងព័ត៌ŌនĂĖ ំ ២០២០-២០២៤

១. េýលេţយុទċ⅜ūសŉទី ១ - ŁរេធſЧទំេនЧបកមŊកិចĆŪបតិបតŉិŁរគយ
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១.១. រេធទំេនបកម បព័នស័យ បវតិកមទិនន័យគយ ( សុីគូ ) 
បចប ន បព័ន សុីគូ បព័នេ លស ប់ ំ ទដល់កិច បតិបតិ រ ំេចញ- ំចូល។ េ ះ

៉ ង ក៏េ យ ជំ ន់ៃន បព័នែដលកំពុងេ ប ស់េនះ មិន ចេឆយតបេ នឹងបេចកវទ ចុងេ យ
ែដល នសុវតិ ព ងមុន និង ចេ ប ស់មុខ រថីៗ នេ ចន ងមុនេ ះេទ។ កងន័យេនះ អគរ 
នឹង ក់េចញនូវសកម ព ក់ ក់មួយចំនួន ដូច ងេ ម៖ 

១១.១.១. រេធវសដិកម បពន័ សុគីូ េ ជំ នច់ងុេ យ  

បព័ន សុីគូ  តវ ន ក់ឱ ដំេណរ រ ប់ ំងពី ំ២០០៨មកេមះ៉ និងប ប់មក នព ងីក
 វ ល ព គបដណប់េ ម យក ន  និង រ ល័យគយនិងរ ករទូ ងំ បេទស។ រ ក់ឱ
អនុវត បព័នេនះ នែកែ បមុខ ត់រដ លគយកម កង រចូលរួមកិចស មល ណិជកម ត់បនយ រ
ចំ យនិងេពលេវ  េធឱ នីតិវធី ន់ែត ម  និងផល់ ព យ សលដល់ រ គប់ គង។ ដូេចះ រព ងីក 
សមត ព ពសម រែបបៃនមុខ រ បព័ន សុីគូ ឱ ទូលំទូ យ គឺ រ រ ំ ច់ និង ទិ ព។ េ លេ  
ដំបូង ៃនយុទ សបេចកវទ គម គមន៍និងព័ត៌ ន ំ២០២០-២០២៤ ែដល អគរ ំ ច់ តវអនុវតឱ
នមុនេគេ ះ គឺ រេធវសិដកម បព័ន សុីគូ ពីជំ ន់បចប ន ៤.២.២ េ ជំ ន់ចុងេ យ។ 

១១.១.២. រព ងកីមខុ រ បពន័ សុគីូ   

ប ប់ពី រេធវសិដកម បព័ន សុីគូ េ ជំ ន់ចុងេ យរួច រ រព ងីកមុខ រ បព័ន សុីគូ  
និង រ ញយកគុណសម តិៃនជំ ន់ថីរបស់ បព័នេនះឱ អស់លទ ព គឺ ចំណចុយុទ សមួយេទ ត
ែដល អគរ តវសេ មចឱ ន។ មុខ រមួយចំនួនៃន បព័ន សុីគូ ែដល តវែកលមនិងព ងីក រួម ន៖ 

 រែកលមមុខ រ គប់ គង បេងត និងេ ះពុមប ន់ៃដ នយន 

 រែកលមមុខ រ គប់ គងនិេវទនប័ណទំនិញ 

 រែកលមមុខ របំេពញែបបបទបេ ញទំនិញមុនេពលមកដល់ (Pre-Arrival Clearance)  

 រែកលមមុខ រ គប់ គងភ រគយ នែដនកំណត់ 

 របេងតមុខ រ គប់ គង រជំ ក់ែបបបទគយ 

 របេងតមុខ រ គប់ គង រេដញៃថលក់ទំនិញ ន រ ម រ (Auction Management) 

 របេងតមុខ រ គប់ គង បតិបតិករេសដកិច នទទួល រអនុ ត (AEO) 
 រេ ប ស់មុខ ររក ទុកឯក រែសន 

 រេ ប ស់មុខ រផល់សទិិជូនធុរជនេធ រ យតៃមក មិត និភ័យេ យខនឯង      
(Self-Assessment) 

 រត ប់ មួយ បព័ន TradeLens មរយៈ ASYHUB 

15 យុទċ⅜ūសŉបេចĆកវЋទŜគមĜគមន៍និងព័ត៌ŌនĂĖ ំ ២០២០-២០២៤
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១១.១.៣៣.. រេធស ហរណកម បពន័ ំ ទេេ កង បពន័ សុគីូ   

កនងមក អគរ នអភិវឌ បព័នស័យ បវតិកម េ ចន ច់េ យែឡកពី  េដម ី ជំនួយកង រ
គប់ គង រ រ ប ំៃថរបស់ម នីគយ។ ត ិតែត បពន័ ងំេនះ នជួយស មល រ រ គប់ គង េ ចន 
ប៉ុែន អគរ ក៏ នជួប បទះនូវប បឈមមួយចំនួន ដូច  រលំ កកង គប់ គងទិនន័យ, រេធស នកម 
បព័ន មួយ ប័ន ក់ព័ន, រព ងីកវ ល ព បព័ន, និង រលំ កកង រែថ ំ បព័ន េដម។ េ យ
ពិនិត េឃញជំ ន់ចុងេ យៃន បព័ន សុីគូ  នបែនមមុខ រមួយចំនួន សប មសង់ រអនរ តិ និង
ចស មលេ ះ យប បឈម ងេល អគរ នឹង ក់ប លនូវមុខ រមយួចំនួនៃន បព័នស័យ បវតកិម 
ំ ទកិច បតិបតិ រគយ ំងំេនះ េ កង បព័ន សុីគូ រួម ន៖ 

 រេធស ហរណកមមុខ រមយួចំនួនៃន បព័នេអឡិច តនិកគយេ កង បព័ន សុីគូ  

 រេធស ហរណកមមុខ រ បព័ន គប់ គង និភយ័គយេ កង បព័ន សុីគូ  

 រេធស ហរណកមមុខ រ បព័នេផ ង ត់តៃមគិតពនគយេ កង បព័ន សុីគូ  
១១.១.៤៤.. រេេធស នកម បពន័ សុគីូ មយួ បពន័បបេចកវទ ពពត័៌ នរបស់វសយ័ឯកជន  

រ ក់ឱ អនុវត បព័ន សុីគូ  នជួយស មលដល់ធុរជន និងម នីគយកង រ របេ ញទំនិញ
ពីគយ ន ៉ ងេ ចនេបេ ប បេធ បេ នឹង រអនុវតសរេសរេ យៃដ។ េ ះបី ៉ ង ក៏េ យ េ យ រ
ទំហំ ណិជកម ន់ែតរកធំេ ៗ និងេ យ រ បព័នបេចកវទ ព័ត៌ ន ន់ែតទំេនបេ ៗ អគរ នែផន រ 
ពិនិត លទ ពកង រេធស នកម បព័ន សុីគូ  មួយ បព័នបេចកវទ ព័ត៌ នរបស់វស័យឯកជន។ 
រេធស នកមេនះនឹងអនុ តឱ របំេពញទិនន័យកង បតិេវទន៍គយ តវ ន ស់បរពី រ យប ល

ទិនន័យ េ រទទួលយកទិនន័យកងទ មង់េអឡិច តនិកពីវស័យឯកជន។ មុខ រេនះនឹង ចជួយ ត់
បនយេពលេវ  និងកំហុសឆង ៃន របំេពញ បតិេវទន៍គយ ពម ងំ ចទទួល នព័ត៌ នេផ ងេទ ត 
កងទ មង់េអឡិច តនិកផងែដរ។ 

១.២. រេធទំេនបកម បព័នេអឡិច តនិកគយ 
មួយនឹងវឌ ន ពគួរឱ កត់ស ល់កងរយៈេពលកនងមក អគរ េ ែត នត មវ រែកទ មង់

បែនមេទ តេល បព័នស័យ បវតិកម ែដល បព័នេនះ នស មលដល់ រ គប់ គង ំង របំេពញែបបបទ
បេ ញទំនិញពីគយ និងកិច ររដ លគយ េដម ីេឆយតបេ នឹងកំេណនៃនទំហំ ណិជកម និង រ វនិេ គ 
សប ម រវវតៃនបេចកវទ គម គមន៍និងព័ត៌ នទំេនបនិង ន់សម័យ។ 

អគរ ននិងកំពុងេ ប ស់ បព័ន សុីគូ មសង់ រអនរ តិ និង បព័នេអឡិច តនិកគយែដល
រួមចំែណកព ងឹង និងស មលដល់ របំេពញែបបបទបេ ញទំនិញពីគយ។ រេកនេឡងឥតឈប់ឈរៃនទំហំ
និង ព ំ ៃំន ណិជកមអនរ តិ នបង ប បឈមែដលជំរុញឱ  អគរ តវព ងឹងសមត ព ប័ន
េ យ តវេធទំេនបកម បពន័េអឡិច តនិកគយ បែនមេល បព័ន សុីគូ  និងផល់េស កមជូន គី ក់ព័ន
ប ំ សំេ ត់បនយេពលេវ បេ ញទំនិញពគីយ និងស មលដល់ធុរជនបែនមេទ ត។ កងន័យេនះ អគរ 

នឹង ក់េចញនូវសកម ព ក់ ក់មួយចំនួន ដូច ងេ ម៖ 
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១.១.៣. រេធស ហរណកម បពន័ ំ ទេ កង បពន័ សុគីូ  

១.១.៤. រេធស នកម បពន័ សុគីូ មយួ បពន័បេចកវទ ពត័៌ នរបស់វសយ័ឯកជន 

១១..២២..១១.. រែកលមមមខុ រទទូ ត់ មមេធ យេអឡចិច តនកិ  

មុខ រទូ ត់ មមេធ យេអឡិច តនិក (e-Payment) តវ ន ក់ឱ អនុវត ែខឧស  ំ
២០១៨ េដម ីស មលបែនមេទ តកង រផល់េស បង់ពន ករ និងកៃ មេផ ងៗដល់ធុរជន។ បចប ន មុខ រ 
េនះ តវ នត ប់ែត មួយធ រចំនួន ២ ប៉ុេ ះ គឺធ រេអសុីលី  និងធ រ ឌី ៉  ប៉ុែន 
ក់ែសង ធុរជន នគណនីេ មធ រ ណិជេផ ងេទ ត។ េ ះបី មុខ រេនះ តវ ន ក់ឱ េ ប ស់

ពិតែមន កធ៏រុជនេ ែតត មវឱ េ ទទួលយកប ន់ៃដបង់ពនកងទ មង់ ក ស ពមី នីគយេ ម រ ល័យ 
បំេពញែបបបទបេ ញទំនិញពីគយដែដល។ កងន័យេនះ អគរ នឹងព ងីក រត ប់េ ធ រ ណិជេផ ងេទ ត 
និង ត់បនយនីតិវធីៃន រេ ប ស់ប ន់ៃដបង់ពនកងទ មង់ ក ស។ បែនមេលសពីេនះ អគរ នឹងពិនិត
លទ ពែផកបេចកេទសកង រែកលមមុខ រេនះឱ ន់ែត បេសរេឡង និង ន់ែត នសុវតិ ព។ 

១១..២.២២.. របេងតមខុ រ គប់ គងមេធ យេធដេំណរ លខ់នរបសេ់ភ វេទសចរឆង ត់ ពែំដន  

បចប ន នីតិវធីៃន រចូល-េចញបេ ះ សនៃនមេធ យេធដំេណរ ល់ខនរបស់េភ វេទសចរ
អនរ តិ ននិងកំពុងអនុវត មទ មង់ ក ស ែដលេធឱ រ គប់ គងេ នក មិត។ េដម ីព ងឹង
បសិទ ពបែនមេទ តកង រ គប់ គង អគរ នឹងបេងតមុខ រ គប់ គង ម បព័នេអឡិច តនិក ែដល ច
កត់ ននូវ ល់ព័ត៌ នៃនមេធ យេធដំេណរ, ស់ឬតំ ង, សុពល ពៃន រអនុ ត, ត់ ចក
ចូល-េចញ និងកៃ មេផ ងៗ ពម ងំ នមុខ របេចកេទសសំ ន់ៗមួយចំនួនេទ ត េដម ីជួយស មលដល់
ម នីកង រអនុវតនីតិវធីគយ។ 

១១..២២..៣៣.. របេងតមខុ រ គប់ គងេជង គយ  

មួយនឹង បតិបតិ រ ណិជកមឆង ត់ ពំែដនែដល ន រេកនេឡងឥតឈប់ឈរ េជង គយ
ែដលេដរតួសំ ន់កង របេំពញែបបបទគយ ក៏ ន រេកនេឡង ន់ែតេ ចន ពម ផងែដរ។ េ យសេងត
េឃញនីតិវធី គប់ គងេជង គយបចប ន េ ន ពខះចេ ះ ក៏ដចូ េដម ពី ងឹង បសិទ ព រ គប់ គង 
បែនមេទ តេ ះ អគរ នឹងអភិវឌ មុខ រ គប់ គងេជង គយ ែដល នលកណៈបត់ែបន ន។ 

១១..២២..៤៤.. របេងតមខុ រ គប់ គងពត័៌ នបទេលសគយ  

នីតិវធីកង រ គប់ គងព័ត៌ ន ក់ព័ននឹងបទេលសគយ េពលបចប ន េ នក មិតេ េឡយ។ 
េដម ីបេងន បសិទ ពបែនមេទ តកង រ គប់ គង អគរ នឹងអភិវឌ មុខ រ គប់ គង ម បព័នបេចក វទ
ព័ត៌ ន ែដល ច ១).ក ងនិង ម នកំណត់េហតុេលសច ប់គយ និងេសចកីសេ មចវនិច័យស ប់
បង់ពន ករ និងពិន័យ មខឹម រៃនេសចកីសេ មចវនិច័យ, ២). គប់ គង រប បបទេលសគយេ យ
កត់ ទិនន័យបុគល កមហ៊ុនដឹកជ ន េជង គយ និងភូមិ សែដល ក់ព័នបទេលស ស ប់បេ ម
ដល់ រវ គល ិចកល និងនិ រៃន រ ប ពឹតបទេលស, និង ៣).ផលិតរ យ រណ៍ េដម ីវ គព័ត៌ ន
បទេលស និងេចញនិេវទន៍ ពម ងំប នព័ត៌ នប ន់ស ប់ រប បបទេលស។ 
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១១..២២..៥៥.. របេងតមខុ រ គប់ គងពត័៌ នសវនកមគយ  

កងេ លបំណងស មល រ ត់បនយេពលេវ បំេពញែបបបទ និង រ តតពិនិត ទំនិញេ ម
ត់ ចក ពំែដនបែនមេទ ត សប មេ លនេ យៃនកិចស មល ណិជកមរបស់ ជរ ភិ ល មុខ រ
គប់ គងព័ត៌ ន និភ័យនិងសវនកមគយ ម បព័នេអឡិច តនិក នឹង តវអភិវឌ េឡង ស ប់កត់  វ គ 
លទផលសវនកមេ យេពលបេ ញទំនិញពីគយ និង ម ន បវតិឬក មិតអនុេ ម ពរបស់ កមហ៊ុន 
ែដលរងសវនកម េដម ីេធ មូល នកំណត់ក មិត និភ័យធុរជនេឡងវញ។ 

១១.២.៦. របេងត បពន័កត់ រចះុប កីមសទិបិ   

បព័នកត់ រចុះប ីកមសិទិប  នតួ ទីសំ ន់ែដលអនុ តឱ ស់កមសិទិប ចចុះប ី
ព័ត៌ នសំ ន់របស់ផលិតផល ែដល នចះុប ី រ រកមសិទិប របសខ់នេ កសងួ- ប័ន នសមតកិច 
ក់ព័ននឹង ណិជស  និង ៉ ករបស់ផលិតផល មួយរដ លគយ។ ព័ត៌ ន ងំេនះ ចជួយឱ សមតកចិ

គយែដលទទួលខុស តវកង រ តតពិនិត ទំនិញ ំេចញ- ំចូល នមូល នទិនន័យច ស់ ស់ស ប់
ម ន និងេផ ង ត់កង រេធអតស ណផលិតផលែដលសង ័យ ន រែកងបនំកមសិទិប ។ ដូេចះ 
រក ងឱ ន បព័នកត់ រចះុប ីកមសិទិប  នឹងជួយបេងន បសិទ ពកង រអនុវតច ប់របស់

អង ពគយ ប ំងនឹង រ ំេចញ- ំចូលទំនិញែដលរេ ភកមសិទិប  កងេ លបំណងរួមចំែណកដល់
រ ត់បនយផលប៉ះ ល់ អវជ នដល់ ស់កមសិទិ អកេ ប ស់  និងសងម តិ ំងមលូ និងជំរុញេលក

ទឹកចិតដល់ របេងតថីនិងពិពិធកមផលិតកម។ 

១.៣. រេ ប ស់ឧបករណ៍បេចកវទ តតពិនិត គយ 

កងខណៈេពលែដលបទេលស នចរតលកណៈ ន់ែតសគ ញ រេ ប ស់ បព័នបេចកវទ
គម គមន៍និងព័ត៌ ន និងឧបករណ៍បេចកវទ ទេំនប ន ព ំ ចេ់ដម ី ំ ទដល់ បតិបតិ រ វ វ
និងប បបទេលស បែនមេល រ យតៃម និភយ័ រវ គព័ត៌ ន និង រេ ប ស់ធន នមនុស
េ យពឹងែផកែតេលបទពិេ ធន៍ យសម  និងចំេណះដឹង ល់ខន។ 

កងេ លបំណងព ងឹងអនុេ ម ពនិងកិចស មល ណិជកមបែនមេទ ត អគរ នឹងេធទំេនបកម
រដ លគយ ក់ព័ននឹង រព ងឹង បសិទ ព របំេពញែបបបទគយ េ យ រេ ប ស់ឧបករណ៍បេចកវទ
មួយចំនួន សប មយុគសម័យបេចកវទ គម គមន៍និងព័ត៌ នបចប ន។ 
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១.២.៥. របេងតមខុ រ គប់ គងពត័៌ នសវនកមគយ 

១.២.៦. របេងត បពន័កត់ រចះុប កីមសទិបិ  

រូប ពទ១ី៣៖ រេ ប ស់ឧបករណ៍បេចកវទ តតពិនិត គយ

េដម ីសេ មចេ លបំណងេនះ អគរ នឹង ក់េចញនូវសកម ព ក់ ក់មួយចំនួន ដចូ ងេ ម៖
១១..៣៣..១.. រេ ប ស់ បពន័ េម តតពនិតិ គយ 

េដម ីចូលរួមកង រព ងឹងអនុេ ម ពច ប់ និង បសិទ ពកង រ បមូលចំណូលគយនិងរ ករ 
អគរ ននិងកំពុង ក់ឱ អនុវត បព័ន េម តតពិនិត គយេ មប  និង រ ល័យគយសំ ន់ៗ
មួយចំនួនែដលអនុ តឱ ម នីគយនិងរ ករមូល ន ម នសកម ព បតិបតិ រកងែដនសមតកិចគយ
នីមួយៗ និង នេ ត់បនយ ពមិន ប កតី ។ ទនឹមេនះ បព័នេនះក៏អនុ តឱ ម នីគយនិងរ ករ
ទទួលបនកេ អគរ ចពិនិត និង ម នសកម ពៃន រអនុវត រ ររបសម់ នីគយនិងរ ករមូល ន
នផងែដរ។ អគរ េ ងនឹងព ងីកវ ល ព បព័នេនះេ មប  និង រ ល័យគយនិងរ ករ
បនប ប់។ 

១១..៣៣..២.. រេ ប ស់ ៉សុនីែែសន 

កនងមក រ តតពិនិត េ យ ៉សុីនែសន នបេងន បសិទ ពកង រ បមូលចំណូលពន ករ
បកបេ យសមធម៌និងត ព ចូលរួមកងកិចស មល ណិជកម បងឱ នបរ សធុរកិចល បេសរ
ងមុន និងចូលរួមបេងន បសិទ ពកង រប រនិងប បបទេលសគយ ក៏ដូច េលកកមស់សុវតិ ពនិង

សនិសុខសងមផងែដរ។ ប៉ុែន បសិទ ពៃន រ តតពិនិត េ យ ៉សុីនែសនេនះេ នក មិតេ េឡយ។ 
ដេូចះ អគរ នែផន រព ងីក រ ក់ឱ េ ប ស់ ៉សុីនែសនេ មអង ពគយនិងរ ករមយួចំនួន
បែនមេទ ត បនព ងឹងសមត ពម នីទទួលបនក និងពិនិត លទ ពែកលមបេចកេទសប នរបូ ពែសន
មក ន់ អគរ សប មបេចកវទ ថីៗ។
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១១..៣៣..៣. រេ ប សេ់ស លគយ ម បពន័េអឡិចច តនកិ  

បចប នេនះ រេ ប ស់េស លគយ នជួយស មលដល់នីតិវធីគយ និង ន ត់បនយ និភ័យ
ៃន ររត់ពនគយ នមួយក មិត។ េដម ីេធឱ បេសរេឡងែថមេទ ត នូវ រ គប់ គងទំនិញ ំេចញ- ំចូល 
និងទំនិញឆង ត់ អគរ នបំណង នេ េ ប ស់េស លេអឡិច តនិក (e-Seal)។ រេ ប ស់េស ល  

េអឡចិ តនិកេនះ នឹងជួយស មលដល់ រអនុវតនីតិវធីគយ និងចូលរួមព ងឹង បសិទ ពៃន រ គប់ គង   
បទេលសច ប់គយបែនមេទ ត។ 

 រអនុវតលេ មប បេទស កងតំបន់ េស លេអឡិច តនិកេនះ នមុខ រសំ ន់ដូច  
១).េស ល តវ នេ ប ស់េឡងវញ េ យមិន ន រខចូ ត និង ចប ញទី ំងទំនិញែដលកំពុងេធ
បតិបតិ រដឹកជ ន, និង ២).េធ រវ គពីរយៈេពលមធ មៃន បតិបតិ រដឹកជ ន ពីទី ំងមួយេ ន់
ទី ំងមួយេទ ត ពម ងំ ចរកេឃញនូវក ែដល ំឱ ន រយឺត ៉ វដល់ រដឹកជ ន េដម ី

នេ រកដំេ ះ យ េធឱ រដឹកជ ន ន ន់ែតរហ័ស និង យ សល។ 

១.៤. រេធទំេនបកមកមវធីទូរស័ពៃដ តៃវ 
បចប ន កមវធីទូរស័ពៃដ តៃវ ននិងកំពុង ក់ឱ េ ប ស់ េដម ីជួយ ំ ទដល់ រអនុវត រ រ

របស់ម នីគយនិងរ ករ សំេ ព ងឹងអនុេ ម ពច ប់ ផ ពផ យនីតិវធីគយ និងព័ត៌ ន ក់ព័នដល់
រណជន។ េដម ីព ងឹង បសិទ ពៃន រេ ប ស់កមវធីេនះបែនមេទ ត អគរ នែផន រព ងីកនិង    

ែកលមមុខ រកមវធទីូរស័ពៃដ តៃវ េ យ ក់េចញនូវសកម ព ក់ ក់មួយចំនួន ដូច ងេ ម៖ 

១១..៤៤..១. កមវធទីទរូសព័ៃៃដ តៃវស បម់ នគីយនងិរ ករ 
កមវធីទូរស័ពៃដ តៃវស ប់ម នីគយនិងរ ករ នឹង តវ នែកលមនិងព ងីកបែនម េដម ី

ស មលដល់កិច រ ប ំៃថរបស់ម នីគយនិងរ ករ កង រ គប់ គង បតិទិន រ រ, ប លកំណត់ ប ំៃថ 

ពិនិត េមល ល វ គ បជំុ, រ ៉ ន់ ន ក់ពន ករេលទំនិញ ំេចញ- ំចូល, និងេផ ង ត់ឯក រ
ែដល នេ ះពុមេចញពី បព័ន សុីគូ និង បព័នេអឡិច តនិកគយ។ 

១១..៤៤..២. កមវធទីទរូសព័ៃៃដ តៃវស បធ់រុជន ននងិេេជង គយ  

កងេ លបំណងស មលដល់ធុរជន ឬេជង គយកង រេផ ង ត់ឯក រ, ម ន ន ព
បតិេវទន៍គយនិងឯក រេផ ងេទ ត, ម នបទប តិនិងេសចកីជូនដំណឹងេផ ងៗ ពម ំង បឹក េ បល់ 
មយួម នីគយនិងរ ករ កមវធីទូរស័ពៃដ តៃវស ប់ធុរជននិងេជង គយ នឹង តវបេងតនិង ក់ឱ  

េ ប ស់ស ប់ធុរជននិងេជង គយ។ 

១១..៤៤..៣. កមវធទីទរូសព័ៃៃដ តៃវស ប់ រណជន  

េដម ីេឆយតបនឹងត មវ ររបស់ រណជនកង រ ម នបទប តិ និងេសចកីជូនដំណឹង  

រ ៉ ន់ ន ក់ពននិង ករេលទំនិញ ំេចញ ំចូល និង រ បឹក េ បល់ មួយម នីគយនិងរ ករ  
កមវធីទូរស័ពៃដ តៃវស ប់ រណជន នឹង តវបេងតនិង ក់ឱ េ ប ស់ស ប់ រណជនទូេ ។ 
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១.៣.៣. រេ ប សេ់ស លគយ ម បពន័េអឡិច តនកិ 

១.៤.១. កមវធទីរូសព័ៃដ តៃវស បម់ នគីយនងិរ ករ

១.៤.២. កមវធទីរូសព័ៃដ តៃវស បធ់រុជន នងិេជង គយ 

១.៤.៣. កមវធទីរូសព័ៃដ តៃវស ប់ រណជន 

១.៥. រេធទំេនបកម បព័ន គប់ គងទិនន័យសិតិ
សិតិគយ នទំ ក់ទំនង ៉ ងជិតសិទ មយួនឹងសិតិ ណិជកមអនរ តិ និងបំេពញតួ ទី ៉ ង

សំ ន់កង រេរ បចំេ លនេ យគយនិងេសដកិចរបស់ បេទស។ បចប ន បព័ន គប់ គងទិនន័យសិតិ 
ននិងកំពុង ក់ឱ េ ប ស់ ប៉ុែនេ ពុំ ន់ សប មត មវ រេ ប ស់ ខះសុ កតឹ ព និងពុំ ចផលិតសិតិ
ន ន់េពលេវ េ េឡយ ែដលត មវឱ  អគរ តវែកលម បព័ន គប់ គងទិនន័យសិតិ េដម ី នលទ ព

ខស់កង រផលិតសិតិ បកបេ យសុ កិត ព តឹម តវ សប មសង់ រអនរ តិ និងត មវ រ ក់ែសង 
ពម ងំ ចផ ពផ យ និងែចករែលកទិនន័យ ន ន់េពលេវ មួយ កសួង- ប័ន ឬអង ព ក់ព័ន។

រូប ពទ១ី៤៖ រេធទំេនបកម បព័ន គប់ គងទិនន័យសិតិ
េដម ីេ ះ យប ងំេនះ អគរ នឹង ក់េចញនូវសកម ព ក់ ក់មួយចំនួនដចូ ងេ ម៖
១១..៥៥..១១.. រែកលមមខុ រផលតិសតិិ 

េដម ីផល់ ព យ សលកង រេ ប ស់ និងវ គទនិន័យ អគរ តវែកលម និងព ងីកបែនមមខុ រ
ផលិតសិតិ មទ មង់ សបេ មត មវ រ នដូច ៖

សិតិចំណូល ម យក ន  និង រ ល័យគយនិងរ ករ
សិតិចំណូល ម បេភទពន និងកៃ មេផ ងៗ
សិតិចំណូល ម កមទំនិញសំ ន់ៗ
សិតិ ណិជកមអនរ តិ
សិតិៃន រអនុវតកិច ពមេ ព ង ណិជកមេសរ
សិតិទំនិញ ំេចញ
សិតិ បតិេវទន៍គយ និង ចក ប ពឹតកម
សិតិទ មង់េផ ងេទ ត។
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១១.៥..២២.. របេងតមខុ រ តតពនិតិ គណុ ពទនិនយ័  

រពិត កំហុសៃន រប លទិនន័យ ក សំ ន់ែដល ំឱ គុណ ពសិតិ នក មិត និង ត់បង់
ទំនុកចិតពីអកេ ប ស់។ កនងមក កំហុស ងំេនះ ន តវ ត់បនយ ៉ ងេ ចនប ប់ពី រ ក់ឱ អនុវត
នូវ បព័ន សុីគូ  និង រេលកកមស់ រយល់ដឹងកង របំេពញ បតិេវទន៍គយ មរយៈវគបណះប ល។ 
េ ះ ែបបេនះកី កំហុសេ ែតេកត នេឡង ពីេ ះែត ពមិន យ សលកង រលុបបំ ត់កំហុសេ យ
នជំនួយពីមុខ រ បព័នព័ត៌ នវទ ។  កងន័យេនះ មុខ រ តតពិនិត គុណ ពទិនន័យ នឹង តវបេងតេឡង 

ស ប់ ជំនួយដល់អកផលិតសិតិ កង រេផ ង ត់ និងកំណត់នូវលកខណ េដម ីែសងរក ពមិន
ប កតៃីនទិនន័យ ពម ងំែកលមគុណ ពទិនន័យ មុនេពលផ ពផ យ ផវ រ។ 

១១.៥..៣៣.. របេងតមខុ រផ ពផ យ  ននងិ សប់រទនិនយ័សតិ ិ 

រផ ពផ យទិនន័យសិតិឱ ន បសិទ ពនិង ន់េពលេវ  ទិ ពមួយរបស់ អគរ។ រ
េឆយតប មុខ រផ ពផ យទិនន័យសិតិនឹង តវបេងតេឡង េដម ីជូនដំណឹងក៏ដូច ផ ពផ យទិនន័យេ
មទ មង់ ក់ ក់មួយេ យស័យ បវតិេ េលេគហទំព័ររបស់ អគរ ឬ មមេធ យេផ ងេទ ត។ ទនឹមេនះ 

កងេ លបំណងជួយស មលដល់ រ ស់បរទិនន័យសិតិ មយួ កសងួ- ប័ន  ( ងំ ប័ន តិនិង
អនរ តិ) អគរ នឹងបេងតមុខ រ ស់បរទិនន័យសិតិ េ យបំែបងទិនន័យេ ទ មង់សង់ រមួយ ស ប់
េផេចញ ំងទិនន័យ និងេម ទិនន័យ (Metadata) េហយ ចទទួលយក ( ន) ទ មង់ទិនន័យែដលប ន
មកពី កសួង- ប័ន  វញ ន។ 

១១.៥..៤៤.. របេងត ងំទនិនយ័ែដល នសវុតិ ព  

បភពទិនន័យេ ចននិងសគ ញ គឺ ឧបសគដ៏ធំមួយស ប់ រផលិតទិនន័យសិតិ ពិេសស 
រេធស័យ បវតិកមទិនន័យ និង ររក សុវតិ ពទិនន័យ។  កងន័យេនះ អគរ នឹងបេងត ងំទិនន័យ 

(Data Warehouse) មួយ ស ប់ ញយកទិនន័យពី បភពេផ ងៗ ន ទ បព័ន សុីគូ  បព័ន       
េអឡិច តនិកគយ បពន័ប រែតមួយ តិ បព័នប រែតមួយ ៊ ន និង បភពទិនន័យេផ ងេទ ត មកផក
កងមូល នទិនន័យែតមួយ សប មសង់ រសុវតិ ព េ យ តវ ន បព័នសេ ះទិនន័យ (DRS) និង រ
ចមងទុក (Backup) ទិនន័យ ប ំ។ 

១.៦. រេធទំេនបកមកិច ររដ ល 
រ គប់ គងកិច ររដ លគយ ក៏ ែផកមួយ ៉ ងសំ ន់េដម ី ននូវ បសិទ ពៃន រអនុវត

រ ររបស់ម នី ជ រគយនិងរ ករ។ កងេ លបំណងព ងឹងនីតិវធីៃន របំេពញ រ រ ប ំៃថ ក៏ដូច
ព ងឹងសមត ពម នីគយឱ សប មកំេណនឥតឈប់ឈរនូវទំហំ រ រ អគរ ំ ច់ តវ ស់បរ រ
គប់ គងបចប ន មក រ គប់ គង ម បព័នបេចកវទ គម គមន៍និងព័ត៌ ន វញ។ 
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១.៥.២. របេងតមខុ រ តតពនិតិ គណុ ពទនិនយ័ 

១.៥.៣. របេងតមខុ រផ ពផ យ នងិ សប់រទនិនយ័សតិ ិ

១.៥.៤. របេងត ងំទនិនយ័ែដល នសវុតិ ព 
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១១.៦..៤. រែកលមេគហទពំរ័ររបសអ់អគ យក នគយនងិររ ករកម   

បែនមេល រយកចិតទុក ក់កង រផ ពផ យនីតិវធីគយ និងព័ត៌ នសំ ន់ៗ ក់ទងនឹងគយ 
េគហទំព័ររបស់ អគរ នឹង តវ នែកលម េ យបែនមនូវ ព យ សលកង រផ ពផ យព័ត៌ ន ក៏ដូច
េរ បចំនូវខឹម រអតបទឱ សម រែបប និង យ សលកង រែសងរក។ 

១១.៦..៥៥.. រែថ ំ បពន័ គប់ គងអ រររដ លអអគ យក នគយនងិរ ករកម   

បចប ន អគរ ននិងកំពុងេ ប ស់នូវអ ររដ លថី ែដល នបំ ក់នូវឧបករណ៍ ស រៈ
បរ រ និង បព័ន គប់ គងអ រ មបេចកវទ ទំេនបនិង ន់សម័យ េដម ី ននូវសុខុ ល ពនិង
សុវតិ ពកង រអនុវត រ ររបស់ម នីគយនិងរ ករ ពម ំងំ ត់បនយ និភ័យេ ះ ក់ យ េហតុ។ 
អគរ នឹងេរ បចំ រែថ ំ បព័ន គប់ គងអ រ េដម ី និរនរ ព បព័នឱ ន ប់ ប់ និងយូរអែងង។ 

២. េ លេ យុទ សទី ២ - រេធទំេនបកមកិចសហ បតិបតិ រគយ 
 សបេពលៃន រវវតឥតឈប់ឈរៃន ណិជកមអនរ តិ កិចសហ បតិបតិ រគយ គឺ ែផកមួយ
សំ ន់កង រជួយ ំ ទដល់កិច បតិបតិ ររបស់ អគរ េ យ នរួមចំែណក អនុេ ម ពច ប់ និង
កិចស មល ណិជកម។ កនងមក អគរ នអនុវត រ រេនះ េ យទទួល នលទផលគួរឱ កត់ស ល់។ 
អគរ នព ងឹងកិចសហ បតិបតិ រ មួយ ប័ន តិនិងអនរ តិ ក់ព័នមួយចំនួន មរយៈ រ ស់បរ
និងែចករែលកព័ត៌ នេ វញេ មក េ យេ ប ស់ បព័នបេចកវទ ព័ត៌ នទំេនបនិង ន់សម័យ។ 

 ទិសេ  អគរ នែផន របនព ងឹង បសិទ ពៃន រ ស់បរទិនន័យ និងកិចសហ រេផ ងេទ ត 
មរយៈ រព ងីកមុខ រ បព័ន និងែកលម រេធស នកម បព័ន មួយ  េ ម កបខ័ណ តិ និងតំបន់។ 

េដម ីសេ មច នេ លេ េនះ អគរ នឹង ក់េចញនូវចេ មសកម ពចំនួន ០២ គឺ ១). រេធទំេនបកមកិច
សហ បតិបតិ រ កបខ័ណ តិ និង ២). រេធទំេនបកមកិចសហ បតិបតិ រ កបខ័ណតំបន់។ 

២.១. រេធទំេនបកមកិចសហ បតិបតិ រ កបខ័ណ តិ 
បព័នប រែតមួយ តិ តវ នអភិវឌ េឡង េ យ ន រចូលរួមអនុវតពី កសួង- ប័ន ក់ព័ន

មួយចំនួន កងេ លបំណងជំរុញដល់ រអនុវតកិចស មល ណិជកមអនរ តិ។ បព័ន ននិងកំពុងត ប់
េ បព័នប រែតមួយ ៊ ន សំេ េធឱ ន ព ម  យ សល ត់បនយេពលេវ  និងចំ យ 
មិន ំ ច់  ស ប់កិច បតិបតិ របំេពញែបបបទ ំេចញ- ំចូល។ 

បចប ន បព័នប រែតមយួ តិសិតេ កងដំ ក់ លទី២ ែដល ន កសួង- ប័ន ក់ព័នមួយ
ចំនួន ននិងកំពុងចូលរួមអនុវត ែដល នេធឱ បេសរដល់ រអនុវតកិចស មល ណិជកម នមួយែផក។ 
េដម ីជំរុញ រអនុវតកិចស មល ណិជកម និងបរ សធរុកិចឱ ន់ែត បេសរបែនមេទ តេ ះ  អគរ 
នឹងសហ រ មួយ កសួង- ប័ន ក់ព័នដៃទេទ ត បនជំរុញព ងីកវ ល ព គបដណប់េពញេលញ។ 
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ICT Strategy KH_V8.indd   24ICT Strategy KH_V8.indd   24 12/22/2020   9:45:19 AM12/22/2020   9:45:19 AM



១.៦.៤. រែកលមេគហទពំរ័របសអ់គ យក នគយនងិរ ករកម  

១.៦.៥. រែថ ំ បពន័ គប់ គងអ ររដ លអគ យក នគយនងិរ ករកម  

េ យ ន រ ំ ទពី ជរ ភិ ល អគរ នែផន រសហ រ មួយ កសួង- ប័ន ក់ព័ន េដម បីន
ព ងីកវ ល ពអនុវត បព័នប រែតមយួ តិេនះបែនមេទ ត។

ទនឹមេនះ អគរ ក៏ នែផន រព ងងឹកិចសហ រ មយួ កសួង- ប័ន ក់ព័ន កង រ ស់បរព័ត៌ ន
និងទិនន័យ ំ ច់  មរយៈ រេធស នកម បពន័ មួយ ផងែដរ។ កងន័យេនះ អគរ នឹង ក់េចញនូវ
សកម ព ក់ ក់មួយចំនួន ដចូ ងេ ម៖

២២.១.១.. រព ងកីមខុ រនងិវ ល ព បពន័ប រែតមយួ ត ិ
បព័នប រែតមួយ តិ តវ ន ក់ឱ អនុវត ែខកក  ំ២០១៩ េ យ ន រចូលរួមពបី     

ប័នចម ង ក់ព័នមួយចំនួន។ ប៉ុែន រអនុវតេ នក មិតេ េឡយ េ យ នប បឈមមួយចំនួន 
ដូច  ចំនួនឯក រទ មង់េអឡិច តនិកែដលេចញេ យ បព័នប រែតមួយ តិ នចំនួនតិចតួច េបេ ប ប
េធ បនឹង រេចញកងទ មង់ ក ស រេ ប ស់េលខកូដទំនិញកង បព័នមិន ន់ ចអនុវត នេពញេលញ 
មុខ រមយួចំនួនេ នកងះ តបេចកេទស និងវ ល ព គបដណប់មិន ន់ នេពញេលញ។ េដម ី
េ ះ យប បឈម ងេល អគរ នឹងបនជំរុញ រអនុវតេ យេលកទឹកចិតកង រេ ប សឯ់ក រ
ទ មងេ់អឡចិ តនិកែដលេចញេ យ បព័នប រែតមួយ តិ សំេ នេ រក រ ត់បនយ រទទួលយក
កងទ មង់ ក ស មែដល ចេធេ ន េ យ តវេរ បចំែកលមមុខ រ បព័នប រែតមួយ តិ និងេរ បចំ
គេ ងព ងីកវ ល ព បព័នប រែតមយួ តិេ ន់ ប័ន ក់ព័នេផ ងេទ ត។

រូប ពទ១ី៥៖ រព ងកីវ ល ព បព័នប រែតមួយ តិ
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២២..១.២.  រែកលមស នកម មយួ បពន័បេចកវទ ពត័៌ នស ប់ គប់ គងហរិ វត រណៈ  
អគរ នតួ ទីសំ ន់ ៣ កងេ ះ រ បមូលចំណូលពនេលទំនិញ ំេចញ- ំចូល គឺ តួ ទី ន

ទិ ពសំ ន់ ងេគ។ យន រ គប់ គង រ បមូលចំណូលដ៏ នសុ កឹត ពមួយ តវ នបេងតេឡង ម
រយៈ រេធស នកមៃនមុខ រកត់ ចំណូលរបស់ អគរ មួយនឹង បព័នបេចកវទ ព័ត៌ ន ស ប់ រ
គប់ គងហិរ វត រណៈ (FMIS) របស់ កសួងេសដកិចនិងហិរ វត។ េ ះបី ៉ ង ក៏េ យ រេធ
ស នកមេនះ តវ រែកលមមុខ រមួយចំនួនបែនមេទ ត េដម ី ននូវ បសិទ ពនិងសុវតិ ពខស់។ 

២២.១១..៣៣.. រែកលមស នកម មួយ បព័នបបេចកវទ ព័ត៌ នររបស់ កសួង រណ រ  ននិង         
ដដកឹជ ន  

មុនេពល ន រេធស នកម បព័នស័យ បវតិកមគយ មួយ បព័នបេចកវទ ព័ត៌ នរបស់ កសួង
រណ រនិងដឹកជ ន រ តតពិនិត អនុេ ម ពរបស់ ស់ នយន ន រលំ ក េ យម នី ន

សមតកិច តវពឹងែផកេលប ន់ៃដពន ំចូលកងទ មង់ ក ស េហយ រពិនិត ព តឹម តវៃនប ន់ៃដ
ពន ងំេ ះេ កង បព័នេ នក មិត។ បចប ន បព័ន ងំពី នេធស នកមរចួ ល់ េហយ នស មល
ដល់ធុរជនកង រចុះប ី នយន និង នព ងឹង បសិទ ពៃន រ បមូលពនេល នយនមួយក មិត។ 
េ ះ ៉ ង ក៏េ យ េដម ីេឆយតបេ នឹង ន ពថីៗៃនបទេលស និងបេងន បសិទ ពៃន រេធ
ស នកម បព័ន អគរ ំ ច់ តវ រែកលមមុខ រនិងេធបចប ន ព ប ំ។ 

២២.១១..៤៤.. រេធស នកម មួយ បពន័បបេចកវទ ពត័៌ នររបសអ់គ យក នពន រ  
បចប ន រ ស់បរទិនន័យរ ង អគរ និងអគ យក នពន រេ អនុវតេ យៃដេ េឡយ។ រ

អនុវតេនះ នជួប បទះប បឈម េ ចន ពិេសស រេឆយតបមិន ន់េពលេវ និងមិនចំេ លេ ។ 
េដម ីព ងងឹយន រេនះ អគរ តវេធស នកម មយួ បព័នបេចកវទ ព័ត៌ នរបស់អគ យក នពន រ
េដម ីេធ រ ស់បរទិនន័យកងទ មង់េអឡិច តនិកឱ ន ន់េពលេវ  និង នសុវតិ ពខស់។ 

២២.១១..៥៥.. រេ ប ស់ បពន័ យតៃម នភិយ័អកដេំណរ មផវ ស  

រ តតពិនិត អកដំេណរ មផវ ស ក៏ ន រៈសំ ន់ផងែដរ េដម ីប រនិងប បបទេលស
ន ទ ររត់េគចពន, រ ងស ត ក់និងហិរ ប នេភរវកម, រជួញដូរេ គ ងេញ ន និង

បទេលសឆងែដនេផ ងេទ ត។ េដម ីេឆយតបេ នឹងត មវ រេនះ អគរ នទទួលយក បព័ន យតៃម និភយ័
អកដំេណរ មផវ ស (GTAS) ពីអង រគយពិភពេ ក (WCO) និងកំពុងអភិវឌ មុខ របែនម ម
ត មវ រ ំ ច់ ែដល ចត ប់េ ន់ បព័ន គប់ គងរបស់ កមហ៊ុន សចរនិងអង ព ក់ព័នេផ ងេទ ត។ 

២២.១១..៦៦.. រចលូរមួេ ប ស់ ល CCambodia Data Exchange (CamDX) 
សពៃថេនះ រចុះប ី ណិជកមរបស់ធុរជន តវ នេធេឡងេ ចនដំ ក់ ល ម កសួង ប័ន

េហយ គេ ចនទិនន័យែដលប ល នលកណៈដែដលៗេ ចនដង ែដលបង រលំ កដល់ធុរជន។ 
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២.១.២. រែកលមស នកម មយួ បពន័បេចកវទ ពត័៌ នស ប់ គប់ គងហរិ វត រណៈ 

២.១.៣. រែកលមស នកម មួយ បព័នបេចកវទ ព័ត៌ នរបស់ កសួង រណ រ និង        
ដកឹជ ន 

២.១.៤. រេធស នកម មួយ បពន័បេចកវទ ពត័៌ នរបសអ់គ យក នពន រ 

២.១.៥. រេ ប ស់ បពន័ យតៃម នភិយ័អកដេំណរ មផវ ស 

២.១.៦. រចលូរមួេ ប ស់ ល Cambodia Data Exchange (CamDX)

េ មកិចផចេផមរបស់ កសួងេសដកិចរបសហ់ិរ វត ល CamDX តវ នបេងតេឡងនិង ក់ឱ
េ ប ស់ ែដល លេនះអនុ តឱ ធុរជនេធ រចុះប ីែតមួយដង េហយ កសួង- ប័នែដល តវ រ
ទិនន័យ ងំេ ះ តវេធស នកម បព័នបេចកវទ ព័ត៌ នរបស់ខន េ ន់ បព័នបេចកវទ ព័ត៌ នរបស់
កសួង ប័នមួយេទ ត មរយៈ ល CamDX។ កងន័យេនះ អគរ តវេធស នកម បព័នស័យ បវតិកម
របសខ់នេ ន់ បព័ន បព័នបេចកវទ ព័ត៌ នរបស់ កសងួ- ប័ន និង គី ក់ព័នេផ ងេទ ត េ យ   

េ ប ស់ ល CamDX េដម ី ស់បរទិនន័យ ន ន់េពលេវ ប់រហ័ស និង នសុ កឹត ព។
២.២. រេធទំេនបកមកិចសហ បតិបតិ រ កបខ័ណតំបន់

រពិត ស់ បព័នស័យ បវតិកមគយមិន តឹមែតអនុវតេ កង បេទសែតប៉ុេ ះេទ ប៉ុែនែថម
ងំ នេធស នកម មួយ បេទស កងតំបន់ េដម ីេធ រ ស់បរឯក រ េ វញេ មកកងទ មង់

េអឡិច តនិក សំេ ស មល ណិជកមេ យ ត់បនយេពលេវ និង រចំ យរបស់ធុរជន ពម ងំ
ជួយស មលដល់ម នីកង រេផ ង ត់នូវ ព តឹម តវនិងសុពល ពៃនឯក រ ងំេ ះ។ កងន័យេនះ អគរ នឹង
បនេធទំេនបកមកិចសហ បតិបតិ រ មួយ បេទស ក៏ដូច ៃដគូ ណិជកមកងតំបន់ េ យ ក់េចញនូវ
សកម ព ក់ ក់មួយចំនួន ដចូ ងេ ម៖

២២..២.១១.. រព ងកីមខុ រ បពន័ប រែតមយួ ៊ ន 

កម នចលូរមួអនុវត ផវ រ បព័នប រែតមយួ ៊ នកងែខកក ំ២០១៩ េ យ ន សប់រ
ទិនន័យឯក រវ បនប័ តេដមកំេណតទំនិញ មួយប បេទស ស ជិក ៊ ន។ ទនឹមេនះ បេទស
ស ជិក តវចូលរួម ស់បរឯក រេផ ងេទ ត ដូច  ឯក រ បតិេវទន៍គយ ៊ ន (ACDD), វ បនប័ ត
សុខ ពសត (e-Animal Health), វ បនប័ តភូត មអ ម័យ (e-Phytosanitary) េដម។ អគរ ននិង
កំពុងេធ រ កល ងព ងីក រ ស់បរឯក រ ACDD មយួប បេទសស ជិក ៊ ន និងេ ត ម
ក់ឱ អនុវត ផវ រ េពល ងមុខ។ េ យែឡក ឯក រ ែដលសិតេ មសមតកិចរបស់ ប័ន

រ ភិ លេផ ងេទ ត នឹងេធ រ កល ង ស់បរបនេទ ត។

រូប ពទី១៦៖ រព ងកីវ ល ព រ ស់បរឯក រកង បព័នប រែតមួយ ៊ ន
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២២..២២..២២.. រេ ប ស់ បពន័ឆង តគ់យ ៊ ន 

រឆង ត់គយ កង កបខ័ណ តិនិងអនរ តិ នជួយស មល ណិជកម ៉ ងេ ចនស ប់ រ
ដឹកជ នទំនិញពីទី ំងមួយេ ន់ទី ំងមួយេទ ត។ េ ះបី ៉ ង កី រឆង ត់អនរ តិេ ែត
ប ដែដល េ យេហតុ បេទសនីមួយៗែដលទំនិញ តវឆង ត់ ននីតិវធីេផ ង ច់េ យែឡកេរ ងៗខន
េហតុេធឱ ធុរជនជួប រលំ កកង បតិបតិ រ ណិជកមរបស់ខន េ យ តវចំ យថវ េពលេវ

និងធន នេផ ងេទ ត េ ចន។ េហតុេនះ សិតេ ម កបខ័ណ ៊ ន អគរ នចូលរួម មួយប
បេទសស ជិក ៊ នេផ ងេទ ត េដម ី ក់ឱ អនុវត បព័នឆង ត់គយ ៊ ន (ACTS) សំេ ជួយស មល
ដល់ រដឹកជ នឆង ត់អនរ តិកងតំបន់ ៊ ន។ មខុ រសំ ន់ៗៃន បព័នេនះ ន ទ៖

រ ប ស បតិេវទន៍គយែតមួយ េហយព័ត៌ ន បតិេវទន៍គយេនះនឹងែចក យដល់ គប់ប
បេទស ែដលទំនិញឆង ត់មុនេពលទំនិញមកដល់ េ យអនុ តឱ ម នីគយ នេពលេវ
គប់ ន់កង រវ គ មុននូវក មិត និភ័យ
រេ ប ស់មេធ យដកឹជ នែតមយួ ំងពីេដមទីដល់ចុងទី
រតមល់និមុតិ ែតមង ែដល នសុពល ពេ ប ស់ នេ គប់ប បេទសស ជិក
៊ ន ងំមូល េដម។

រូប ពទ១ី៧៖ កិចដំេណរ រ បព័នឆង ត់គយ ៊ ន

28យុទċ⅜ūសŉបេចĆកវЋទŜគមĜគមន៍និងព័ត៌ŌនĂĖ ំ ២០២០-២០២៤

ICT Strategy KH_V8.indd   28ICT Strategy KH_V8.indd   28 12/22/2020   9:45:21 AM12/22/2020   9:45:21 AM



២.២.២. រេ ប ស់ បពន័ឆង តគ់យ ៊ ន 
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េ លបំណងរួមៃនេ លេ យុទ សេនះ នឹងផល់អត បេ ជន៍ និងែ ប យេហ រច សម័ន 
និងសុវតិ ព បព័នប ញឱ នក មិតសង់ រ បកបេ យសុវតិ ពខស់។ 

៣.១. រព ងីក ត នេហ រច សម័ន 

ទំហំេហ រច សម័ន បពន័ នេកនេឡង ៉ ង ំងកងរយៈេពលមួយទសវត រកនងមកេនះ េ យ
ន ស់បរពី ៉ សុីនេមពីរឬបីេ គ ងែដល នបនប់ធំលម េ មជ មណលទិនន័យទំេនប និង នអក

េ ប ស់ ប់ ន់ ប់មុឺន ក់។ រព ងីក ត នេហ រច សម័នេ យេធទំេនបកមសង់ រ មួយ
បេចកវទ ចុងេ យ តវ រេ ប ស់ថវ េ ចនេ កង ប័នែដល ន បព័នព័ត៌ នវទ ធំៗ។ កង
ន័យេនះ អគរ តវព ងីកទំហំេហ រច សម័នបែនម េ យ ក់េចញ សកម ព ក់ ក់ ដូច ងេ ម៖ 

៣៣..១.១. រេធទេំនបកមសង់ រក មតិសហ ស  

 
រូប ពទ១ី៩៖ រេធទំេនបកមសង់ រក មិតសហ ស 

េហ រច សម័ន បព័នមូល ននឹងែ ប យេ ពិ ក គប់ គង ងមុន និង នតៃមៃថ ងមុន
កង រែថរក និង ំ ទនូវប េផ ងៗ ដូច  របែនមែផករង (Hardware) RAM ឬ Storage េ ម
យុ ល េពល ងមុខ។ បព័នេហ រច សម័នបុ ណ តវ រចំ យេល រែថរក ខស់ េបេ ប ប

េធ ប នឹងដំេ ះ យៃន រេធទំេនបកម មួយនឹង រេ ប ស់បេចកវទ ថីចុងេ យ។ េហ រច
សម័នរបស់ អគរ ែដល ន ប់ នឹង តវ នេធទំេនបកម មរយៈ ររច ែដល នលកណៈល បេសរ
ងមុន។ បេចកវទ សល តវ នរក ទុកមុខ រដែដល ឬបែនមមុខ រថីប ល ។ 

របនេធទំេនបកមសង់ របទ ន សំេ េល រ ស់បរម៉ែូដល បតិបតិ រព័ត៌ នវទ េដម ីទទលួ
យកបេចកវទ ទំេនប ន ទ បេចកវទ េហ រច សម័ន Hyperconverged Infrastructure រ
បេងតមជ មណលទិនន័យក លែដល ន ពបត់ែបន ន យ សល េដម។ 
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៣.១.១. រេធទេំនបកមសង់ រក មតិសហ ស 

៣៣..១.២២.. រេធស ហរណកមពពត័៌ នអអកេ ប សរ់រមួ  

រេធស ហរណកមព័ត៌ នអកេ ប ស់រួម (Centralized User Authentication Server Integration) 

េ យ ន របេងតមូល នទិនន័យអកេ ប ស់ក ល ែដល ចែចករែលកេ ះអកេ ប ស់ និង
ក ស ត់កងចំេ ម ៉សុីនេមេផ ងេទ ត។ ព័ត៌ នអកេ ប ស់ តវ ន គប់ គងេ យ បព័នេម LDAP 

ឬ AD ែដលសំេណេផ ង ត់ ព តឹម តវ តវ នប ន មប ញមក បព័នេម LDAP ឬ AD េនះ េ យ
រ ស់បរព័ត៌ ន ងំេនះ តវ នអុីន គីប (Encryption) េហយ ម រ រប ក់ពី បព័នេម LDAP ឬ 

AD និច។ 

 
រូប ពទ២ី០៖ រេធស ហរណកមព័ត៌ នអកេ ប ស់រួម 

៣៣..១.៣. របេងត RRADIUS Server 
RADIUS គឺ រផល់សិទិអនុ តចូលេ ប ស់កងប ញ (Access Network) េ យ តវេផ ង ត ់

សិទិអកចូលេ ប សប់ ញស ប់ រ គប់ គងេលឧបករណ៍ប ញ ដចូ  ឧបករណ៍ Router និង Switch 

េដម។ រេផ ង ត់សិទិចូលេ ប ស់ប ញ ចរក ទុកេ ះ និង ក ស ត់របស់អកេ ប ស់េ
កែនងែតមួយ េ េល ៉សុីនេមក ល។ 

៣៣..១.៤. រព ងងឹសវុតិ ព រេេអឡចិ តនកិ  

រព ងងឹសុវតិ ព រេអឡិច តនិក (Email Security Gateway) េ យេ ប ស់ឧបករណ៍ 
Cisco Ironport ESA ច រ រ បព័នេមៃន រេអឡិច តនិក ពី រ យ ប ររបស់ពពួក Spam និង 
Virus ពីមជ ន ងេ  មកេល បអប់ ររបស់អកេ ប ស់។ 

៣៣..១.៥. របេងតឯក រ បពន័ប ញបងេ់ ល  

របេងតឯក រ បព័នប ញបង់េ ល (Blueprint Topologies & Architecture) គឺេដម ី
ែណ ំនិងប ញពីេ លេ អ គតរបស់ អគរ និងចង កងឯក រនូវជំ ន ក់ ក់ែដល តវ រ ំ ច់
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េ យកំណត់នូវបេចកវទ ក់ ក់ មយួសំ ន់ឬមិនសំ ន់។ បង់េ លេនះ តវផ រ ប់នឹងេពលេវ
និងថវ ក់ ក់មួយ ែដល តវ រ ំ ច់េដម ីអនុវតទទួល នេ គជ័យ។ 

៣៣..១.៦. របេងត ៉សុនីេមប មងេ យែឡក  

៉ សុីនេមប មងេ យែឡក (Physical Server Offsite Backup) តវ នេ ប ស់ស ប់ រ
សេ ះទិនន័យកងករណី ប នស័កិ ដូច  រ ច់ចរនអគិសនី, អគភិ័យ, ខ ល់ព ះ, រ យដី, ទឹកជំនន់ឬ
េ ះមហន យេផ ងេទ ត។ ទិនន័យែដលរក ទុកេ ៉សុីនេមប មងេ យែឡកេនះ ធម តវ នេធ
បចប ន ព ម បព័នប ញអុីន ែណត ឬអុីនេធែណត េ យត មវឱ ន រេផ ង ត់ទិនន័យ ន
តឹម តវមុនេពលេធបចប ន ព និងត មវ រអងផកទិនន័យ (Storage) ែដល នទំហំធំ ំ ច់។ 

 
រូប ពទ២ី១៖ ៉ សីុនេមប មងេ យែឡក 

៣៣..១.៧. រពព ងងឹវ ល ពមជ មណលទនិនយ័សេ ះ   
ែផន រ រេឡងវញនូវេ ះមហន យ ន រសំ ន់កង រ ត់បនយ និភ័យ មួយ េ យ
ននូវអនុេ ម ព មបទប តិ និង ត់បនយ ររ ក់រអួលអប បរ កងករណី នប េល

៉សុីនេម ឬេ ះមហន យ យ េហតុ។ 

រព ងឹងវ ល ពមជ មណលទិនន័យសេ ះ (DRS) នឹងេ ប ស់បេចកវទ ទំេនបចុងេ យ 
មរយៈដំេ ះ យ  HPE SimpliVity RapidDR ែដលេធឱ ន ព យ សលនិងពេន ន របិទ

េបកប ញ DR េ យស័យ បវតិ, ត់បនយេ លេ ៃន រ រេឡងវញ (RPOs), និងពេន នេពលេវ
ៃន រ រេឡងវញ (RTOs)។ 
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៣.១.៦. របេងត ៉សុនីេមប មងេ យែឡក 

៣.១.៧. រព ងងឹវ ល ពមជ មណលទនិនយ័សេ ះ  

 
រូប ពទ២ី២៖ រព ងងឹវ ល ពមជ មណលទិនន័យសេ ះ 

៣.២. រព ងឹងសុវតិ ពេហ រច សម័ន 
េដម ី រ រនិងស មបខនេ នឹង រវវតៃន រ ស់បរបេចកវទ ព័ត៌ ន និង រ យ ប រពី

សំ ក់ពពួក Hacker អគរ តវយកចិតទុក ក់ រ រសុវតិ ពទិនន័យ ពម ងំ ន  ទិនន័យ
រេសបមិន តវ នយកេ េ ប ស់ ឬែចក យេ យជន ងំេ ះេឡយ។ កងន័យេនះ អគរ នឹង ក់េចញ
នូវសកម ព ក់ ក់ ដូច ងេ ម៖ 

៣៣..២.១. របេងតមជ មណល បតបិតិ រប ញ  

មជ មណល បតិបតិ រប ញ (NOC) គឺ ទី ំងក លែដលអកបេចកេទសេ ប ស់េដម ី
ជួយ ំ ទ និងេ ះ យប បេចកេទសេ យ ល់ឬ មរយៈកមវធី តតពិនិត ។ របេងតមជ មណល
បតិបតិ រប ញ នេ លបំណងេដម ី ម ន, តតពិនិត , ផល់ រ ំ ទេផ ងៗពីច យ, ែកលមេធ
ឱ បេសរេឡងនូវេហ រច សម័ន, យ សលកង របេងតរ យ រណ៍, និងេឆយតបេ នឹង ពឹតិ រណ៍

ែដលេកតេឡងកងប ញ។ េលសពីេនះេ េទ ត មជ មណល បតិបតិ រប ញ នឹង បមូលផំ
េហតុ រណ៍និងប រួចផល់មក ន់អកបេចកេទស ស ប់ ម នសុវតិ ពៃនេហ រច សម័ន 
និង ៉ សុីនរបស់អកេ ប ស់ (Clients Environment) ំងអស់ េដម ី ននូវ បសិទ ពខស់
កង រេ ប ស់។ 

 
រូប ពទ២ី៣៖ មជ មណល បតិបតិ រប ញ 
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៣៣..២.២.. របេងតមជ មណល បតបិតិ រសវុតិ ព បពន័ 

របេងតមជ មណល បតិបតិ រសុវតិ ព បព័ន (SOC) គឺសំេ េ េល រ តតពិនិត េ គប់        
េហ រច សម័ន ងំអស់ េដម ី នូវសុវតិ ពអុីនេធែណតនិងអុីន ែណត។ មជ មណល បតិបតិ រ
សុវតិ ព បព័ន ចផល់នូវវ ន រ ប ំងចំេ ះ រគំ មកំែហង មកេលប ញ បព័ន។ េ យែឡក
ល់ រត ប់ឆង បព័ន ំងអស់ នឹង តវ នកត់ កងកំណត់េហតុក ល (Centralized Log) និង ច
បេងត រ យ រណ៍ និង រ តតពិនិត ល់សកម ពេផ ងៗែដល ចេកត នេឡង។ េ េពល ន រ
យ ប រ ម បព័នអុីនេធែណតេកត នេឡង បព័ន SOC នឹងេធ រេឆយតប មួយ ន ព ងំេ ះ
ន ប់រហ័ស េដម ី ននូវដំេ ះ យ តឹម តវ។

រូប ពទ២ី៤៖ មជ មណល បតិបតិ រសុវតិ ព បព័ន

៣៣..២.៣.. របេងត បពន័អអុនី ែណតែែដល នសវុតិ ព  
របេងត បព័នអុីន ែណតែដល នសុវតិ ព (Trusted Intranet) គឺសំេ ននូវសុវតិ ព

េហ រច សម័ន បព័ន េ យ តវត ប់ មរយៈបេចកវទ IPsec VPN Site-to-Site ពី គប់ទី ំង ងំអស់
ែដល ននិងកំពុងេ ប ស់ បព័នស័យ បវតិកមគយទូ ងំ បេទស។ របេងត បព័នអុីន ែណតែដល ន
សុវតិ ពេនះ តវ នែចកេចញ បីដំ ក់ លសំ ន់ៗរួម ន ១). បព័នអុីន ែណតែដល នសុវតិ ព
ស ប់អ ររដ លក ល អគរ េ យត មវឱ គបក់ុំព ទ័រែដល ននិងកំពុងេ ប ស់ បព័នស័យ បវតកិម
គយ តវ ប់មក ៉សុីនេម មរយៈបេចកវទ Joined Domain, ២). បព័នអុីន ែណតែដល នសុវតិ ព
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៣.២.២. របេងតមជ មណល បតបិតិ រសវុតិ ព បពន័ 

៣.២.៣. របេងត បពន័អុនី ែណតែដល នសវុតិ ព  

ស ប់ គប់អង ពគយនិងរ ករមូល ន េ យត មវឱ គប់កុំព ទ័រែដល ននិងកំពុងេ ប ស់ បពន័
ស័យ បវតិកមគយ ត ប់ មរយៈបេចកវទ  IPsec VPN Site-to-Site, និង ៣). បព័នអុីន ែណត ែដល
នសុវតិ ពស ប់ម នីៃន យក នបេចកវទ ព័ត៌ ន ប់មក ន់ ៉សុីនេម េ យេ ប ស់ឧបករណ៍ 
ល់ខន ដូច  កុំព ទ័រយួរៃដ ឬទូរស័ព តៃវ េដម ត ប់ មរយៈបេចកវទ  SSL VPN Remote Access 

+ Two Factor Authentication (2FA)។ ទនឹមនឹង របេងត បព័នអុីន ែណតែដល នសុវតិ ពេនះឱ
ដំេណរ រ បកបេ យ បសិទ ព អគរ ក៏េ នែផន រ ស់ជំនួសកុំព ទ័រែដល ននិងកំពុងេ ប ស់
បព័នស័យ បវតិកមគយ េ យកំុព ទ័រថី និងឧបករណ៍េផ ងៗ ែដលទំេនប សប មបេចកវទ ចុងេ យ 
េដម ីបំេពញត មវ រ រ រ ប ំៃថរបស់ អគរ ផងែដរ។ 

 
រូប ពទ២ី៥៖ បព័នអុីន ែណតែដល នសុវតិ ព 

៣.៣. រព ងឹង បសិទ ពេស កមេហ រច សម័ន 
េហ រច សម័នប ញ (Network Infrastructure) នឹង តវ នប ល  (Consolidated) 

េពលសម សប និងសមត ពថីៗនឹង តវ ន ក់ឱ អនុវត។ បព័នឆឹងខងប ញ (Backbone Network) 
នឹង តវ នរច  និង ក់ព យេដម ីពេន ន រអនុវតនូវេស កមថីៗ រក នូវេល នទិនន័យែដល ក់ទង
េ នឹងប បឈមទិនន័យធំៗ (Big Data Challenge) របស់ អគរ េពលអ គត ។ េដម ីទទួល ន  
អត បេ ជន៍ ំងេនះ អគរ នែផន រេ ប ស់នូវសំណុំេស កមេផ ងៗ និងេហ រច សម័ន  
ប ញ េដម ីសេ មច ននូវសង់ រក មិតសហ ស (Enterprise Services) និង រ គប់ គង បព័ន
េហ រច សម័នប ញែដល ន បសិទ ព។ 

៣៣..៣.១. រចលូរមួអនវុតគគេ ងអអុនី ែណត កសងួេសដកចិនងិហរិ វត  

កម រ របេចកវទ ព័ត៌ នវទ របស់ អគរ នឹងបនកិចសហ រ មួយ កម រ រ យក ន
ព័ត៌ នវទ  ៃន កសួងេសដកិចនិងហិរ វត េលគេ ងអីុន ែណត ែដល ន កមហ៊ុន CFOCN អក
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ផត់ផង់េស កម។ គេ ងេនះ នវ ល ព គបដណប់េល រផត់ផង់ប ញអុីន ែណតេ ទូ ងំ
បេទសចំនួន ៣២០ ទី ំង ស ប់ទីសី រ កសួងេសដកិចនិងហិរ វត, ប អង ពេ មឱ ទ កសួង
េសដកិចនិងហិរ វត និង ប័ន ក់ព័ន  កងេ លបំណងេលកកមស់ រេ ប ស់បេចកវទ
គម គមន៍និងព័ត៌ ន, រព ងឹងគុណ ព និង បសិទ ពៃន រផល់េស រណៈេ មសមតកិច កសួង 
េសដកិចនិងហិរ វត ជូនដល់ ប័នរដ ឯកជន និង រណជន។ 

ប ញេនះ នឹង យ េហ រច សម័នឆឹងខងស ប់ផល់លទ ពដល់ កសួងេសដកិចនិង
ហិរ វត េដម ីជំរុញនូវសមត ពកង រអភិវឌ បព័នផល់េស េអឡិច តនិក (e-Service) រព ងីក រ
េ ប ស់េស ឌីជីថល និង រេ ប ស់ បព័នបេចកវទ ព័ត៌ ន  រួម ន បព័នបេចកវទ ព័ត៌ ន
ស ប់ រ គប់ គងហិរ វត រណៈ (FMIS), បព័នស័យ បវតិកមទិនន័យគយ និង បព័នប រែតមួយ
តិ, បព័នស័យ បវតិកមទិនន័យពន រ, បព័ន គប់ គងចំណូលមិនែមន រេពពន និង បព័នេផ ងេទ ត 

ែដល ននិងកំពុងអភិវឌ បនប ប់េ យ កសួងេសដកិចនិងហិរ វត។ 

៣៣..៣.២. របេងត  ននងិព ងកី បពន័ទំ កទ់នំងពពចី យ  

បព័នទំ ក់ទំនងពីច យ (Unified Communication) គឺ បព័នទំ ក់ទំនងៃផកងែដល តវ
ដំេឡងេ យខនឯង (On-Premise) ស បប់េ មកង រ ស័យ ក់ទង , កចិ បជំុ, និង របណះប ល 
ពីច យ មរយៈគេ ងអុីន ែណតរបស់ កសួងេសដកិចនិងហិរ វត។ បព័នេនះ នឹងផល់ ព យ
សលកង រ ក់ទង រ ងទី ត់ រក ល យក ន  និង រ ល័យគយនិងរ ករ ងំអស់
េ ទូ ងំ បេទស និងជួយស មលដល់ រអនុវត រ រ ប ំៃថ េ យចំេណញេពលេវ  និង ត់បនយ
រេធដំេណរផវ យ។ 

 
រូប ពទ២ី៦៖ បព័នទំ ក់ទំនងពីច យ 
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៣.៣.២. របេងត នងិព ងកី បពន័ទំ កទ់នំងពចី យ 

៣៣..៣.៣. រផលអ់អុនីេធែណតេេ ប សរ់មួដល់  នងិ រ លយ័គគយនងិរ ករ  
រផល់អុីនេធែណតេ ប ស់រួមដល់អង ពគយនិងរ ករមូល ន ែដលេរ បចំេ យ កម រ រ 

បេចកវទ ព័ត៌ នៃន អគរ ស ប់េ ប ស់អុីនេធែណតរួម  មរយៈគេ ងអុីន ែណតរបស់ កសួង
េសដកិចនិងហរ វត។ 

រផល់អុីនេធែណតរួមេនះ នឹងេ ប ស់បេចកវទ  WAN Optimization រួម ន៖ 

 Traffic Shaping 

 Elimination of Redundant Data 

 Data Compression 

 Data Coaching 

 Streamlining Data Protocols 

 Managing Bandwidth or Quality of Service  
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ែផកទី៤ ៖ ត មវ រអនុវត និងយន រ គប់ គង យតៃម រអនុវត 
រអនុវត “យុទ សបេចកវទ គម គមន៍និងព័ត៌ ន ំ២០២០-២០២៤” របស់ អគរ បកប 

េ យ បសិទ ព និងេ គជ័យ ម រឱ នយន រ គប់ គង និង យតៃម រអនុវតច ស់ ស់មួយឱ
នមធ ័ត ពម ំង នធន នមនុស  និងថវ ំ ទ គប់ ន់។ 

េ យែឡក េ លេ យុទ សនីមួយៗ នឹង តវកំណត់នូវចេ មសកម ព សកម ព េពលេវ   
អង ពទទួលបនកអនុវត  សូច ករ ស់សង់  និងអក េំមល រអនុវត េ យ តវេរ បចំកង ង ៉ ទីស 
(Matrix) ក់ ក់មួយែដល យ សលយល់ អនុវត ម ន និង យតៃម ដូច ន ប់ ឧបសម័នៃន
ឯក រយុទ សេនះ។ 

១. ត មវ រអនុវត 
េដម ី នូវ បសិទ ពនិងនិរនរ ព ៃន រអនុវតយុទ សបេចកវទ គម គមន៍និងព័ត៌ ន 

ំ២០២០-២០២៤ ំ ច់ត មវឱ នធន នមនុស ែដល នជំ ញច ស់ ស់ និងថវ ំ ទ គប់ ន់។ 
ក. ធន នមនុស  

ធន នមនុស ក ងំសល និង ែផកសំ ន់បំផុត ែដលមិន ចខះ ន កង រអនុវត រ រ
របស់ អគរ ពិេសស រ រែកទ មង់និងទំេនបកមគយ។ មួយ េនះែដរ េដម ីអនុវតយុទ ស       
បេចកវទ គម គមន៍និងព័ត៌ ន ំ២០២០-២០២៤ ឱ ទទួល នេ គជ័យ និង សប មបរបទៃនបេចកវទ  
ទំេនបបចប ន អគរ ំ ច់ តវ នធន នមនុស បកបេ យជំ ញវ ជីវៈច ស់ ស់ ំងជំ ញ
បេចកេទស និងនីតិវធីគយ ពម ងំជំ ញេ ប សប់េចកវទ ព័ត៌ ន។ េលសពីេនះ អគរ តវ នបុគលិក 
ជំ ញែផកបេចកវទ ព័ត៌ នែដល អកអភិវឌ បព័ន និងេរ បចំេហ រច សម័ន ក៏ដូច អកជំ ញឬ   
ទី បឹក បេចកេទស េដម ី រេរ បចំ រអភិវឌ  និង រអនុវតយុទ សេនះ បកបេ យ បសិទ ព 
និងស័កិសិទ ព។ 

ខ. ថវ ំ ទ 
យុទ សបេចកវទ គម គមន៍និងព័ត៌ ន ំ២០២០-២០២៤ តវ នេរ បចំេឡងេ យគិតគូរ 

៉ ងយកចិតទុក ក់េ េល រចំ យផង និង ឱ ននូវនិរនរ ពៃន រអនុវតផង។ េដម ី ំ ទ រ
អនុវតយុទ សេនះ អគរ ំ ច់ តវ នថវ ពី បភពេផ ងៗកង រ ំ ទចំ យ ន ទ រែថ ំ
និង ស់ជំនួសែផករង (Hardware), រ វ ប័ណ (License Subscription), ក់ឈលស ប់
បុគលិកជំ ញ ទី បឹក និងអកជំ ញ រ, រអភិវឌ ធន នមនុស េលជំ ញ ក់ ក់, រេរ បចំវគ      
បណះប ល និងសិ , និង រចំ យរដ លេផ ងេទ ត។ ម រ ៉ ន់ ន េដម ី ំ ទ រអនុវត 
យុទ សេនះ អគរ គួរេ ត មប មងថវ ស ប់ រចំ យ ប ណ $$ ៣៣០,,០០០០០,,០០០០។ 

ែផĖកទី

៤
តŪមСវŁរអនុវតŉ និងយនŉŁរ
Ūគប់ŪគងǻយតៃមųŁរអនុវតŉ

38យុទċ⅜ūសŉបេចĆកវЋទŜគមĜគមន៍និងព័ត៌ŌនĂĖ ំ ២០២០-២០២៤

១. តŪមСវŁរអនុវតŉ

US$ ៣០,០០០,០០០។US$ ៣០,០០០,០០០។
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$ ៣០,០០០,០០០

២. យន រ គប់ គង 
គណៈកម រដកឹ ំ រអនុវតយុទ សេនះ តវដឹក ំេ យអគ យកៃន អគរ និង នស ស ព 

ក់ដឹក ំ ពម ងំម នី ក់ព័នេ មឱ ទ។ គណៈកម រេនះ នតួ ទីនិងមុខ រ តតពិនិត  ម ន
េល រអនុវតយុទ ស និងសេ មចេល ព ំ ច់កង រែកស មលែផន រៃនេ លេ យុទ សែដល
កំពុងអនុវត រួម ងំស មបស មល មួយៃដគូអភិវឌ  និងរះរកនូវជំនួយ ំ ទ ំងថវ  ក៏ដូច បេចកេទស 
េដម ីជំរុញឱ រអនុវតយុទ សេនះ ទទួល នលទផលល បេសរ។ 

យក នបេចកវទ ព័ត៌ ន ៃន អគរ នតួ ទី េល ធិ រ នៃនគណៈកម រដឹក ំ រអនុវត
យុទ ស និង តវស មបស មល រអនុវតសកម ពៃនេ លេ យុទ ស។ អង ពគយនិងរ ករ ំង
អស់ តវចូលរួមអនុវតយុទ សេនះឱ នេ គជ័យ បកបេ យ ព ស់ រ បុេរសកម សកម និង រ
ទទួលខុស តវខស់េលសកម ពែដល មីអង ពទទួលបនក ពម ងំផល់រ យ រណ៍លទផលវឌ ន ព 
និងប បឈម កង រអនុវតឱ នេទ ង ត់ ប ំ តី ស ឆ ស និង ំ ែដល នកំណត់។ 

៣. រ ម ន និង យតៃម រអនុវត 
កម រ រ ម ននិង យតៃម រអនុវត េស ធិ រៃនគណៈកម រដឹក ំ រអនុវតយុទ ស 

នឹង តវបេងតេឡង ែដលដកឹ ំេ យ ក់ដឹក ំ ន់ខស់ៃន អគរ មួយរូប និង នស ស ពចូលរួមពីម នី
គយនិងរ ករជំ ញ ក់ព័នមួយចំនួន។ កម រ រេនះ ន រកិចចម ងមួយចំនួន រួម ន ១).េរ បចំ
កបខ័ណ តតពិនិត និង យតៃមលមិត រួម ងំកំណត់សូច ករសមទិកមគនឹះ ស់សង់ រអនុវត, ២). េំមល 
និង យតៃមលទផលៃន រអនុវតសកម ព េធ បនឹងសូច ករ ស់សង់ែដល នកំណត់, ៣).េរ បចំ
រ យ រណ៍ តតពិនិត  និង យតៃម រអនុវតយុទ ស ពម ងំេលកេឡងនូវប បឈម និងអនុ សន៍
េដម ីែកលម បសិទ ព រ រ ជូនគណៈកម រដឹក ំ រអនុវត, និង ៤).ស មបស មលរ ងអង ពអនុវត
ែផន រយុទ ស េ មឱ ទ អគរ។ 

ែផកេលលទផល ន ព ំ ច់ ប បឈម និង រវវត យ េហតុ យុទ សេនះ ច
នឹង តវ នពិនិត េឡងវញ ប ំ ំ ឬ ក់ក ល ណតិ េដម ី ឱ រអនុវត បកបេ យ បសិទ ព 
និងេដម ីេឆយតបេ នឹង ន ពសងម េសដកិច តិ និងតំបន់ ពម ងំជវ ពៃន ណិជកម, ធុរកិច និង
រអភិវឌ បព័នបេចកវទ សកល។ ទនឹមេនះ អគរ នឹង តវ ប ន់យកអភិ កម គប់ គង មែបបបុេរសកម 

សកម និង យតៃម រ រ បកបេ យ រតីទទួលខុស តវខស់ ទន់ភន់ និង ចបត់ែបន នេ ម លៈេទសៈ 
ែដលឆះប ងំអំពីឆនៈដ៏េ ះមុត កងេ លបំណង នេ សេ មច ននូវចកវស័យនិងេបសកកមរបស ់
អគរ កង រអភិវឌ ខនឱ យ រដ លគយទំេនប នមុខ និងរក ននូវសងតិ ពនឹងបទប តិ និង
េ លនេ យរបស់ ជរ ភិ ល រអនុវតល អនរ តិ ពម ំងេឆយតបេ នឹងត មវ រធុរកិច៕ 

3
39 យុទċ⅜ūសŉបេចĆកវЋទŜគមĜគមន៍និងព័ត៌ŌនĂĖ ំ ២០២០-២០២៤

២. យនŉŁរŪគប់Ūគង

៣. Łរ″មŢន និងǻយតៃមųŁរអនុវតŉ
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ឯក រេ ង 
១. យុទ សេក រគរចំណូល ំ២០១៩-២០២៣ 

២. កមវធីែកទ មង់ រ គប់ គងហិរ វត រណៈ ដំ ក់ លទី២ ំ២០០៨ 

៣. េ លនេ យអភិវឌ ន៍វស័យឧស ហកមកម  ំ២០១៥-២០២៥  

៤. េ លនេ យអភិវឌ ន៍វស័យទូរគម គមន៍-បេចកវទ គម គមន៍និងព័ត៌ ន ំ២០២០ 

៥. យុទ សកំែណទ មងនិ់ងទេំនបកមគយ ំ២០១៩-២០២៣ 

៦. ឯក រេ ល បព័នប រែតមួយ តិកម  ំ២០១៤ 

៧. ឯក រជំនួយយុទ សបេចកវទ គម គមន៍និងព័ត៌ នស ប់ អគរ របស់មូលនិធិរូបិយប័ណ 
អនរ តិ (Peter Norkunas) ំ២០១៧ 

៨. រ យ រណ៍ យតៃម បព័នស័យ បវតិកមគយ របស់ជំ ញ រ UNCTAD (Marianne Dumont) 

ំ២០១៩។ 
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ស ស ព ក់ដឹក  ំនិងម នីគយនិងរ ករែដល នចលូរួមកងដំេណរ រក ង 
ឯក រយុទ សបេចកវទ គម គមន៍និងព័ត៌ ន ២០២០-២០២៤ 

1> ឯកឧតមបណិត គុណ ញឹម បតិភូ ជរ ភិ លទទួលបនក អគ យក 

ៃនអគ យក នគយនិងរ ករកម  

2> េ ក នួន ច័នរទ  អគ យករងៃនអគ យក នគយនិងរ ករកម  

3> េ ក សី េហង សំអូន  អគ យករងៃនអគ យក នគយនិងរ ករកម  

4> េ ក  េអងេវង  អគ យករងៃនអគ យក នគយនិងរ ករកម  

5> េ ក ែកវ សុខ ង  អគ យករងៃនអគ យក នគយនិងរ ករកម  

6> េ ក ែស សុឃន  អគ យករងៃនអគ យក នគយនិងរ ករកម  

7> េ ក េកត សុ   អគ យករងៃនអគ យក នគយនិងរ ករកម  

8> េ ក ឈន េវ ន  ប ន យក នបេចកវទ ព័ត៌ ន 

9> េ ក  ំច័នកុសល  ប នេល ធិ រ ន 

10> េ ក សុខ សុវទ   ប ន យក នែផន រនិងបេចកេទស 

11> េ ក េ សង សំ ង  ប ន យក នសវនកមគយ 

12> េ ក បុ៊ន ជីវ   ប ន យក នរបបគយ 

13> េ ក បូ៊រ បុ៊ន   ប ន យក នកិច រច ប់និងទំ ក់ទំនង រណៈ 
14> េ ក សង់ សីុ វទ   ប ន យក នសហ បតិបតិ រគយអនរ តិ 

15> េ ក សុខ សុ   ប ន យក ន គប់ គងតំបន់រួចពន 

16> េ ក វូ វ    ប ន យក នហិរ វតនិងបុគលិក 

17> េ ក ភិន សុ រក   ប ន យក ន គប់ គង រ ំេចញ 

18> េ ក េ ង សុ ភំូ  យក តិគយ 

19> េ ក េ ក សី ប ន គយនិងរ ករ ជ នី-េខត 

20> េ ក ែសម េម៉ង  អនុ ប ន យក នសវនកមគយ 

21> េ ក ែញ៉ត សម តិ  អនុ ប ន យក នកិច រច ប់និងទំ ក់ទំនង រណៈ 
22> េ ក  សំអុន   ប ន រ ល័យគណេនយ និងហិរ វត 

23> េ ក ហួង រត   ប ន រ ល័យ ៃន យក នរបបគយ 

24> េ ក បូ៊ សុ រទ  ប ន រ ល័យេ លនេ យរ ករនិង គប់ គង 

បណŹ ិត ឈន េវЩន

បណŹ ិត សង់ សីុ₧វЋទŏ
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25> េ ក េ  សីុ ត  ជំនួយ រ យក នរ ករ 
26> េ ក អ៊ុន េហ ៉ លីន  អនុ ប ន រ ល័យ គប់ គងវនិេ គ ត់េដរ 
27> េ ក សុខ រត    អនុ ប ន រ ល័យៃន គយនិងរ ករ 

កំពង់ែផអនរ តិ កង ពះសីហនុ 

28> េ ក ណយ សុ ន់ រទ អនុ ប ន រ ល័យបេចកវទ ព័ត៌ ន 

29> េ ក ន ចំេរន  អនុ ប ន រ ល័យរដ លនិងសិតិ 
30> េ ក អុឹង វ ល  អនុ ប ន រ ល័យេហ រច សម័ន បព័ន 

31> េ ក េម ន សុភកី  អនុ ប ន រ ល័យបេចកវទ ព័ត៌ ន 

32> េ ក ន់ រទ  អនុ ប ន រ ល័យេហ រច សម័ន បព័ន 

33> េ ក ន់ វុធ   អនុ ប ន រ ល័យរដ លនិងសិតិ 
34> េ ក ឃុត ឃុនវរៈវឌ ន៍ ក់ រៃន យក នែផន រនិងបេចកេទស 

35> ម នីគយនិងរ ករៃនប អង ពគយនិងរ ករេ មឱ ទអគ យក នគយនិងរ ករកម  
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េ ះពុមេលកទ១ី 
ចំនួន ៣០០ ច ប ់

 
េរ បចំ និង េ ះពុមេ យ 
យក នបេចកវទ ព័ត៌ ន 

ៃនអគ យក នគយនិងរ ករកម  
 

ឧបតម ំ ទ រេ ះពុមេ យ 
គេ ង ំ ទ រេធស ហរណកមតំបន់ ៊ ន - ជំនួយ 

ក់ព័ន ណិជកមកម  (ARISE Plus Cambodia) 
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េបះពុមពេលើកទី១
រកសសិទធិរគប់យ៉ងេដយ អគរ © ២០២០
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