េគលេ

និងលទ្ឋផលយុទ្ឋ

្រស្តសសរស្តមទ
ភ ១
ី

Goal and Strategic Outcome of Pillar I
េគលេ
េគលេ

ៃនសរសរស្តមភទម
ី យ
ួ

ៈ

Goal:

គឺេដើមបីព្រងឹងករ្របកួត្របែជងេន

កនុងឧស ហកមមនំេចញែដលមនអតថភ
ិ ព
ពិពធកមមករនំេចញេ

្រពមទំងេលើកកមពស់

យែកលំអរករបេងកត
ើ និងករអនុវត្តនវូ

េគលនេយបយ និងបទបបញញតព
្តិ ណិជជកមមនន។
លទ្ឋផលយុទ្ឋ

មស្តង់

diversification by improving the formulation and

implementation of trade policies and regulations.
Strategic Outcome

និងសុវតថិភពផលិតផល្រតូវបនេលើកកមពសឲ
់ យ្រសប

រអន្តរជតិ។

វ ិស័យកំែណទ្រមង់ទព
ី រី ៈ របំងបេចចកេទសចំេពះពណិជជកមមៈ
គុណភពផលិតផល្រតូវបនបេងកន
ើ ឲយ្រសប
េទសជតិ និងស្តង់

export industries and promote export

្រស្ត

វ ិស័យកំែណទ្រមង់ទម
ី យ
ួ ៈ បទ ្ឋ នអនម័យ និងភូតគ
្ត មអនម័យៈ
គុណភព

To strengthen the competitiveness in existing

រអន្តរជតិ។

មបទបបញញ តប
្តិ េចចក

ិ យកំែណទ្រមង់ទប
វស័
ី ៈី ករស្រមួលពណិជជកមមៈ ដំេណើរករ និង

Area 1: Sanitary and Phyto-Sanitary Standards:
Products Quality and Safety is enhanced in line
with international standards.
Area 2: Technical Barriers to Trade
Products quality is enhanced in line with

National Technical Regulations and International
Standards.

Area 3: Trade Facilitation: More simple,

នីតវិ ិធីនំេចញ នំចូល និងឆ្លងកត់ ែដលមនលកខណៈកន់ែតងយ

transparent and cheaper import, export and

វ ិស័យកំែណទ្រមង់ទប
ី ន
ួ ៈ សិទេធិ លើកមមសទ
ិ ប
ធិ ញញៈ ចំនន
ួ ផលិតផល/

Area 4: Intellectual Property Rights: Amount of

សិទេធិ លើកមមសទ
ិ ប
ធិ ញញរបស់កមពុជមនករេកើនេឡើង។

Cambodian IPR regime increases

ែផនកផ្លូវចបប់ពក់ពន
័ ន
ធ ង
ឹ ករេប្តជញចិតជ
្ត មួយអងគករពណិជជកមម

shortcomings regarding WTO commitments are

ិ យកំែណទ្រមង់ទ្រី បំមយ
វស័
ួ ៈ

Area 6: Investment Promotion: Trade related

្រសួល មនតម្លភព និងចំ

យតិច្រតូវបនអនុវត្ត។

transit procedures and processes practiced

េស កមមែដល្រតូវបនករពរយ៉ ងមន្របសិទភ
ធិ ពេ្រកមចបប់

products/services effectively protected under

វ ិស័យកំែណទ្រមង់ទ្រី បំៈ កំែណទ្រមង់ចបប់ៈ ចំណុចខ្វះខតនន

Area 5: Legal Reform: Identified legal

ពិភពេ

ក្រតូវបនេ

ះ្រ

យ។

ិ េយគៈ
ករជ្រមុញករវនិ

ិ
ករវនិ

addressed

េយគពក់ពន
័ ន
ធ ង
ឹ ពណិជជកមមបនេកើនេឡើង េដើមបីគំ្រទដល់កររ ីក

investment increase to support the growth of

វ ិស័យកំែណទ្រមង់ទ្រី បំពរី ៈ

Area 7: Core Labor Standards: Enhanced

ចេ្រមើនែផនកពណិជជកមម។
អនុេ

បទ ្ឋ នពលកមមសល
ន ៈ

មភពជមួយនឹងចបប់ករងរកមពុជ

សនូលេនកនុងឧស ហកមមកមមន្ត

ល។

េលើកកមពស់

និងបទ ្ឋ នពលកមម

trade

compliance with Cambodian labor law and core
labor standards in manufacturing industry

វ ិស័យកំែណទ្រមង់ទ្រី បំបៈី ហរ ិញញ បបទនពណិជជកមមៈ សហ្រគស

Area 8: Trade Finance: SMEs get easier and

ឥណទនងយ្រសួល និងផ្លូវករ ស្រមប់ព្រងីកសកមមភព និងេធ្វើ

improve export performance

ិ យកសិកមម បនទទួល
ខនតតូច និងមធយម ជពិេសសេនកនុងវស័
ឲយករនំេចញ្របេសើរេឡើង

formal credit to scale up their activities and

េគលេ

និងលទ្ឋផលយុទ្ឋ

្រស្តសសរស្តមទ
ភ ២
ី

Goal and Strategic Outcome of Pillar II
េគលេ
សសរស្តមភទី

ផគតផ
់ គង់វ ិស័យ

២

ៈ

Goal:

មនេគលបំណងព្រងឹងសមតថភព Goal of Pillar 2 is to Strengthen supply

េស កមម

និងផលិតកមមចំនួន

ែដលបនកំណត់េនកនុងយុទធ

្រស្តសមហរណកមម

ពណិជជកមមឆនំ២០០៧។

គុណភព

sectors identified in the 2007 Trade
Integration Strategy.

លទ្ឋផលយុទ្ឋ
ិ យកំែណទ្រមង់ទីមួយៈ
វស័

១៩ capacity of the 19 product and service

្រស្ត

Strategic Outcome

ព័ត៌មនស្តព
ី ីពណិជជកមមៈ Area 1: Trade Information: Quality and

និងបរ ិមណៃនព័ត៌មនស្តព
ី ី

ពណិជជកមម quantity of trade information improves

មនករេកើនេឡើង។
វ ិស័យកំែណទ្រមង់ទីពរី ៈ

ថ ប័នគំ្រទពណិជជកមមៈ Area 2: Trade Support Institutions: Private

្របិតិបត្តិករវ ិស័យឯកជន្រតូវបនជួយេ្រជម

sector operators are assisted by trade

ែ្រជងេ

support institutions to expand and diversify

យ

ថ ប័នគំ្រទពណិជជកមមេដើមបីព្រងីក

និងេធ្វព
ើ ិពិធកមមករនំេចញរបស់ខួ ន។
្ល

ិ យកំែណទ្រមង់ទីបៈី
វស័
តៃម្លៈ

their exports

សមហរណកមមែខ សង្វក់ Area 3: Value Chain Integration: Exports of

ករនំេចញផលិតផលែដលបនកំណត់

េទដល់ទីផ រថមី

និងមនករេកើនេឡើងេ

សមហរណកមមែខ សង្វក់តៃម្ល។

យ

បន targeted products reach new markets and
រែត increase as a result of value chain
integration

េគលេ

និងលទ្ឋផលយុទ្ឋ

្រស្តសសរស្តមទ
ភ ៣
ី

Goal and Strategic Outcome of Pillar III
េគលេ
សសរស្តមទ
ភ ី៣

ៈ

Goal:

មនេគលេ

ព្រងឹងសមតថភពរបស់

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និងភគីពក់ពន
័ ន
ធ ង
ឹ ពណិជជកមមកមពុជ
និង្រគប់្រគងកមមវ ិធីអភិវឌ ន៍

េដើមបីអនុវត្តេធ្វប
ើ ចចុបបននភព

ពណិជជកមមរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ្រពមទំងេដើមបីេធ្វក
ើ រ
ិ យពណិជជកមម
ចរចរកផល្របេយជន៍ជតិេនកនុងវស័

ិ េយគពក់ព័នន
េវទិកវនិ
ធ ង
ឹ ពណិជជកមម។
លទ្ឋផលយុទ្ឋ
ិ យកំែណទ្រមង់ទម
វស័
ី យ
ួ ៈ
ផ្លស់បូ រៈ
្ត

ស្រមបស្រមួល
្របសិទភ
ធ ព។

អភិវឌ
បន

manage RGC’s trade development agenda
and to negotiate the country’s interests in
Strategic Outcome

ករ្រគប់្រគង

និងដឹកនំករ

ចេធ្វស
ើ មហរណកមម
យ

Area 1: Leading and Managing Changes
RGC institutions can effectively integrate,
coordinate and implement trade related
reforms

េគលនេយបយអនុវត្តន៍

និង

៏ ន្របសិទភ
អភិ្រកមជ្របព័នដ
ធ ម
ធ ពមួយកនុងករ

និងករអនុវត្តេគលនេយបយពណិជជកមម្រតូវ

ក់េចញ

Area 2: Developing and Implementing Policies
An effective systemic approach to the
development and implementation of trade
policies is in place

ករបេងកត
ើ ្របព័នធ្របចំ្របេទសៈ

ជំនញ និង្របព័នក
ធ រងរ សនូលរបស់

អភិវឌ

Stakeholders to implement, update and

trade and trade-related investment forums

និងអនុវត្តករេធ្វើកែំ ណទ្រមង់្របកបេ

ិ យកំែណទ្រមង់ទប
វស័
ី ៈី

of the RGC and Cambodian Trade

្រស្ត

ថ ប័ន ជរ ្ឋ ភិបល

វ ិស័យកំែណទ្រមង់ទព
ី រី ៈ
អភិវឌ ន៍ៈ

និង

Goal of Pillar 3 is to strengthen the capacity

និងករបំេពញករងរ្របកបេ

ថ ប័នពក់ពន
័ ធ នឹងពណិជជកមម

ថ ប័នធនបននូវករ

យ្របសិទភ
ធ ពរបស់

Area 3: Establishing Country Systems
Core institutional systems and skills ensure
the effective development and performance
of trade-related institutions

វ ិស័យកំែណទ្រមង់ទប
ី ន
ួ ៈ ករផ ព្វផ យអំពី Trade SWAp:

Area 4: Communicating Trade SWAp

Trade SWAp មនករេកើនេឡើង

opportunities and results increases

ឹ របស់ភគពពក់ពន
ករយល់ដង
័ ធ អំពឱ
ី កស និងលទធផល
ិ យកំែណទ្រមង់ទ្រី បំៈ ករចរចេលើករេធ្វក
វស័
ើ ែំ ណទ្រមង់
ពណិជជកមមៈ
ជតំ

ថ ប័ន ជរ ្ឋ ភិបលែដលទទួលករចត់

ង និងចរច្របកបេ

យ្របសិទភ
ធ ព េលើ

ំង

ផល្របេយន៍កមពុជេនកនុងពណិជជកមមេលើេវទិកពហុភគី
េទ្វភគី និងកនុងតំបន់។

Stakeholders’ awareness of Trade SWAp
Area 5: Negotiating Trade Reform
Designated RGC institutions can effectively
represent and negotiate Cambodia’s interests
in trade at the bilateral, regional and
multilateral fora

