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ឯកសារជំនយ
ួ សា
ម រតី
កិច្ចប្រជស
ំ អតី ពំ ី
“ការសប្មរសប្មល
ួ ជាមួយប្ច្កទ្វារប្ពដំ ដនសប្មារ់ការនំ ពច្ញដំឡងូ មី
ពោយរលូនជាមួយប្រពេសជិតខាង”
រវាងសាលាខេត្តបាត្់ដំបង និងសមាគមដំឡងមី
ូ ស្សុកសំខៅលូន
ខៅមនទីពាណិជ្ជកមមខេត្តបប៉ៃលន
ិ នាបងៃទី២៨ ខេកញ្ញា ឆ្ន២
ំ ០១៥
ខរោមោរឧបត្ថមគ
ភ រំ ទពីកមមវ ិធីពិពិធកមមនិងពរងីកោរនាំខេញរបស់កមពជាជ្ំ
ហ៊ានទី២ បនរកសួង
ុ
ពាណិជ្ជកមម និងកមមវ ិធីអភិវឌ្ឍន៍សហរបជាជាត្ិខៅកមពជា
ុ
តាមរយៈមូលនិធិ
កមមវ ិធីពរងឹងរកបេណឌសមាហរណកមម

១) ទិដភា
ឋ ពទូខៅបនខគលនខោបាយនាំខេញរបស់រាជ្រដ្ឋឋភិបាល
របខទសកមពុជា បានខធវើអនតរោល ខដ្ឋយោរផ្លាស់បូរពី
ត របព័នធខសដឋកិេចខែនោរមកោន់ខសដឋ
កិេចទីែារខសរ ី
លូត្លាស់ងីម។

ស្សបខពលខដលរបខទសខធវើោរអភិវឌ្ឍន៍ខេញពីរបខទសរកីរកខៅជារបខទសទីែារ
របខទសកមពុជា

ពាណិជ្ជកមមនិងោរវ ិនិខោគ
អត្ីត្ោល

បានអនុវត្តវ ិធានោរខសរ ីភាវូបនិយកមមឯកខតាភាគីជាខរេើនខលើខែនក

ខហើយវ ិធានោរទំងខនេះ

បានអនុវត្តអស់រយៈខពលជាខរេើនឆ្នំតាំងពី

ជាពិខសសកនុងអំឡុងខពលខធវើសមាហរណកមមេូលកនុងសមាគមរបជាជាត្ិអាសុីអាខគនយ៍

ខៅោត្់ថាអាសា៊ាន

និងោរេូលជាសមាជ្ិករបស់អងគោរពាណិជ្ជកមមពិភព-ខលាក។

តាមរយៈកិេច

េិត្េំរបឹងខរបងរបស់រាជ្រដ្ឋឋភិបាលកមពុជាខៅកនុងនិ ត្ិោលងមី របខទសកមពុជានាខពលបេចុបបននកំពុងខធវើ
ដំខណើរោ៉ៃ ងឆ្ប់រហ័ស កនុងោរខធវើសមាហរណកមមខៅកនុងត្ំ បន់ និងពិ ភពខលាក ខដ្ឋយបនតរជ្ំរញ
ុ ោរ
នាំខេញែលិត្ែលកសិកមមខៅោន់ទីែារអនតរជាត្ិ

តាមរយៈោរអនុវត្តយុទធសាស្តសតពិពិធកមមនិងោរ

ពរងីកទីែារ និងោរខលើកកំពស់ោររបកួត្របខជ្ងសរមាប់ោរនាំខេញ។ ដូ េខដលបានខេងខៅកនុង

ខែនោរយុទសា
ធ ស្តសតអភិវឌ្ឍជាត្ិ ២០១៣-២០១៨ ោរជ្ំរញ
ុ ោរនាំខេញ នឹងជ្ួយបខងកើនរបាក់េំណូល
ដល់រគប់ភាគីពាក់ព័នធខៅកនុងេង្វវក់ ត្ំបល

បខងកើត្ោរង្វរបខនថមដល់វ ិស័យខែេងៗខដលគំរទដល់

េង្វវក់ត្ំបលទំងខនេះ និងបខងកើនែលេំខនញខរេើនខងមខទៀត្ តាមរយៈោរខកខេនែលិត្ែលខដើម និងោរ
នាំខេញ ែលិត្ែលសខរមេដ៏ខរេើនសំបូរខបប។ ខដ្ឋយសារកំខណទរមង់ ខលើវ ិស័យពាណិជ្ជកមម រួមែេំ
និងខគលនខោបាយជ្ំរញ
ុ ោរនាំខេញជាខរេើន ខដលអនុវត្តខដ្ឋយរាជ្រដ្ឋឋភិ បាលកមពុជា និ ងខដ្ឋយ
មានោរគំរទពីបដគូអភិវឌ្ឍន៍ បរ ិមាណបនោរនាំខេញសរមាប់ឆ្នំ២០១៤ បានខកើនខឡើងដល់កំណត្់
រតាេពស់េំនួន១៨ខោដិដុលាាអាខមរ ិក

ជាមួយនឹងអរតាកំខណើនរបចំឆ្នំ១៥ភាគរយកនុងអំឡុងឆ្នំពី

២០០៩ ដល់២០១៤។ ដូេខនេះ ោរតាំងេិត្ត និងកិេចេិត្េំរបឹងខរបងខលើោរជ្ំរញ
ុ ោរនាំខេញរបស់ រាជ្រ
ដ្ឋឋភិបាលកមពុជា និ ងបដគូ អភិ វឌ្ឍន៍ របកដជានឹងែតល់វ ិភាគទនដល់ោររទរទង់ដល់កំខណើនខសដឋកិេច
ជាត្ិ និងោរោត្់បនថយភាពរកីរកខៅកនុងរបខទស ជាពិ ខសសដល់សហគមខៅជ្នបទ។
តាមមាគ៌ាអភិរកមរគបដណតប់ខលើវ ិស័យពាណិជ្ជកមម២០១៤-១៨ និងខគលនខោបាយកំខណរ
ទរមង់ពាណិជ្ជកមមរបស់រាជ្រដ្ឋឋភិបាល របខទសកមពុជាបានោាយពី របខទសមួយ ខដលមានខសដឋកិេច
បិទខៅជាខសដឋកិេចខបើកទូលាយបំ ែុត្មួ យខៅកនុងត្ំ បន់។ ខគលនខោបាយវ ិនិខោគ និ ងពាណិជ្ជកមម
ខសរ ី ខៅកនុងបរ ិបទសមាហរកមមសុីជ្ំខៅខៅកនុងខសដឋកិេចត្ំបន់និងសកល បានដ្ឋក់បញ្ូច លខៅកនុងកមម
វ ិធី និងគខរមាងជាខរេើន

ខដលកំពុងអនុវត្តោ៉ៃងសកមម

ខដើមបីគំរទដល់រខបៀបវារៈកំខណទរមង់ទំង

ខនេះ។ កមមវ ិធីនិងគខរមាងទំងខនេះ កំពុងដំខណើរោររបកបខដ្ឋយវឌ្ឍនភាពគួរខអាយកត្់សំគល់។
ខោងតាមយុទសា
ធ ស្តសតសមាហរណកមមពាណិជ្ជកមមខបបវ ិភាគ

២០១៤-២០១៨ ខដលសខមាពធ

ខអាយខរបើរបាស់ជាែាូវោរខដ្ឋយសខមតេអគគមហខសនាបត្ីខត្ខជា ហ៊ាុន ខសន នាយករដឋមន្តនតីបនរាជ្រដ្ឋឋ
ភិបាលកមពុជា នាបងៃទី១៨ ខេកុមភៈ ឆ្នំ២០១៥ ខៅវ ិមានសនតិភាព មានែលិត្ែលេំនួនរបាំបួនមុ េ
ខដលរត្ូវបានកំនត្់សរមាប់ោរនាំខេញខៅោន់ខៅែារអនតរជាត្ិ។

ខៅកនុងបញ្ជីបនែលិត្ែលខដលមានសោតនុពលទំងរបាំបួនខនាេះ
សំខាន់បំែុត្ទីពីរបស់របខទសកមពុជា

បនាទប់ពីស្សូវ

ខដលពីមុនខពាត្។

ដំ ឡូងមី

គឺជាកសិែលដ៏

ខោងតាមទិននន័យរកសួង

កសិកមម រុោារបមាញ់ និងខនសាទ បែទដីដ្ឋំដុេះនិងទិ ននែលដំ ឡូងមី បានខកើនខឡើងរបមាណជ្ិត្របាំដង
ពី ១០៨,១២២ហិេតាដល់៥០១,៨០៦ហិេតា

និងពី ២,២១៥,៤២៥ខតាន

ដល់១១,១៦៨,៧៥៦ខតាន

ចប់ពីឆ្នំ២០០៧ដល់២០១៤។
២) សាថភាពដំឡងមី
ូ កមពជា
ុ
ដំឡូងមី

រត្ូវបានដ្ឋំខដ្ឋយកសិកររកីរកជាខរេើនខៅកនុងបណ្ត
ត រខេត្តទំង១៤បនរបខទសកមពុជា

ជាពិខសសខដ្ឋយស្តសតីខដលមានបែទដីដ្ឋំដុេះត្ូេៗ។
េំណូលនិងកំបរពីោរដ្ឋំដុេះ

រគួសារខៅជ្នបទភាគខរេើន

ោរខកខេនដំឡូងស្សស់ខៅជាខរកៀម

ទទួលបានរបាក់

ទទួលបានោរង្វរខធវើពីខរាងេរកខធវើ

ខមៅ និងរបាក់េំខនញពីោរខធវើពាណិជ្ជកមមជាមួយរបខទសជ្ិត្ខាង។ ខែែកខលើអំនេះអំណ្តងពីមូលដ្ឋឋន
ោរដ្ឋំដុេះ ោរខកខេននិងោរនាំខេញដំឡូងមី បានខលើកសទយជ្ី
វភាពរបជាពលរដឋ ខដលរស់ខៅតាម
ួ
បនាទត្់រពំខដន និងត្ំ បន់ដបទខទៀត្ខៅកនុងរបខទសបានលែសមរមយ។
នាខពលបេចុបបននខនេះ
ែលិត្ែលខកបេន

ដូេជាខមៅ

ោរនាំខេញបានខផ្លតត្ខត្ខលើដំឡូងមី ស្សស់
ក៏មានសោតនុពលខរេើន

កសិកមមនិងខសបៀងអាហរពិ ភពខលាក

ខៅេណៈខពលខដល

សរមាប់ោរនាំខេញ។

ខោងតាមអងគោរ

ដំ ឡូងមី អាេនឹងោាយជាមូ លដ្ឋឋនវត្ថុធាត្ុ ខដើ មដ៏សំខាន់

សរមាប់ោរែលិត្ែលិត្ែលជាខរេើនមុេ ខដលកតាតខនេះ នឹងអាេបខងកើនត្រមូវោរដំឡូងមី

នា

ខពលអនាគត្។ ម៉ៃ ាងវ ិញខទៀត្ ោរខកបេនដំឡូងមី ស្សស់ខដលមានត្ំ បលខថាកខអាយខៅជាខមៅដំ ឡូង
មីខដលមានត្បមាេស
ព ់

អាេជ្ួយពរងឹងខសដឋកិេម
ច ូលដ្ឋឋន

និ ងបខងកើនរបាក់េំណូលបខនថមដល់របជា

កសិករដ្ឋំដំឡូងមី។ មជ្ឈមណឌលអនតរជាត្ិសរមាប់កសិកមមត្ំបន់រត្ូពិេ បាន វាយត្បមាថា ឧសាហ
កមមដំឡូងមី កមពុជាអាេមានត្បមា៣០០លានដុ លាាកនុងមួ យឆ្នំៗ។
កនុងរបខទសកមពុជា ខមៅដំ ឡូងមី ជាទូខៅ រត្ូវបានខរបើរបាស់សរមាប់ខធវើបខងែម ឬជ្ំនួសខមៅ
អងករ ខហើយក៏អាេខរបើរបាស់ជ្ំនួសខមៅខែេងខទៀត្ ខដលខធវើពីស្សូវសាលីនិងខពាត្។ របមាណពី ២០
ខៅ៣០%បនខមៅដំឡូងមី ខដលែលិត្កនុងស្សុក រត្ូវបានខរបើរបាស់ខដ្ឋយទី ែារកនុងស្សុក ជាពិខសស
សរមាប់ខធវើេំណីសត្វ។ ខដ្ឋយសារខត្កងវេះសមត្ថភាពកនុងោរខកបេនបនតរខអាយខៅជាែលិត្ែលពាក់ ក
ណ្ត
ត លសខរមេខមៅដំ ឡូងមី ខដលខៅខសសសល់រត្ូវបាននាំខេញខៅោន់របខទសបងនិ ងខវៀត្ណ្តម។

ស្សបខពលខនេះខដរ

បរ ិមាណដំ ឡូងមី ដ៏ខរេើ នខលើសលុបរត្ូវបាននាំខេញខៅរបខទសជ្ិ ត្ខាងទំងពី រ

ខាងខលើ កនុងទរមង់ជាដំឡូងោប់សួត្និ
ៃ
ងស្សស់ ខៅេណៈខពលខដលោរនាំខេញខៅោន់ របខទសេិ ន
មានបរ ិមាណត្ិេត្ួេបំែុត្។
ខដ្ឋយសារខត្សមត្ថភាពកនុងោរនាំខេញែលិត្ែលខកបេននិងមិនទន់ខកបេនមានកំរ ិត្

វ ិស័យ

ដំឡូងមីកមពុជា ង្វយនឹងរងខរគេះពី ោរខឡើងេុេះបងា និងបខរមបរមួលត្រមូវោររបស់ទីែារអនតរជាត្ិ។
ខនេះក៏បណ្ត
ត លមកពី របខទសកមពុជា

រត្ូវបានខគចត្់ទុករត្ឹមខត្ជារបភពបនោរែគត្់ែគង់ដំឡូងមី បខនថម

ខៅខពលខដលែលិត្កមមកុងស្សុ
ន
ករបស់របខទសជ្ិត្ខាង មិនអាេខ្ាើយត្បបាននឹងខសេកតីរត្ូវោរកនុង
ស្សុកនិងខរៅស្សុករបស់ពួកខគ។ បខនថមខលើខនេះខៅខទៀត្ វ ិស័យដំ ឡូងមីខៅកមពុជា ខៅមិនទន់បាន
ខរៀបេំស្សួលបួល

និ ងបញ្ូច លគនជាសាថប័នមួយខដលអាេខធវើោរខដើមបីខដ្ឋេះស្សាយបញ្ញ
្ របឈម

ទំងឡាយជាមួយគនបាន។
សរមាប់ឆ្នំខនេះ ដំឡូងមី អាេជ្ួបរបទៈនឹ ងកតាតរបឈមធំ ៗ និ ងអាេខធវើខអាយជ្ី វភាពរបស់របជា
ជ្នខៅជ្នបទជ្ួបហនិភ័យ៖


ទីមួយ

តាមរយៈខវទិោបនសននិបាត្ដំ ឡូងមី ពិភពខលាកខដលខរៀបេំ ខៅទី រកុងបា៉ៃ តាោ៉ៃ

របខទសបង ចប់ពីបងៃទី២២ ដល់២៦ ខេមិងុនា ឆ្នំ២០១៥ អនកទិញេិន ខដលជាអនកនាំេូល
ដំឡូងខរេើ នជាងខគបំែុត្កនុងពិ ភពខលាក

បានជ្រមាប់ជ្ូនពី គុណភាពមិនលែរបស់ដំឡូងមីនិង

ត្បមាេស
ព ់របស់វាសរមាប់ោរខរបើរបាស់ោរែលិត្ខអតាណុល។ វាមាននិនន-ោរខដលត្បមាខអតា

ណុលអាេធាាក់េុេះស្សបតាមោរធាាក់េុេះបនត្បមាសាង
ំ ។ ខទេះបីោ៉ៃងខនេះកតី វាមិនខមនជាករណី
សំខាន់ខទ។ អវីខដលសំខាន់ខនាេះ គឺបងាខដើមែលិត្របស់ខអតា-ណុលគឺខៅេពស់ខៅខឡើយ ខដល
ខធវើខអាយដំខណើរោរែលិត្របស់វាមិនេំខណញ។


ទីពីរ មានោររពួយបារមមណ៍ពីោរបខញ្ចញខពាត្ខដ្ឋយរដ្ឋឋភិបាលេិន េំនួនរបមាណ២៥លាន
ខតានពីកុងឃ្
ន
ាង
ំ ខៅឆ្នំខនេះ ខដលោរបខញ្ចញខនេះ អាេជ្ៈឥទធិពលខដ្ឋយរបខោលដល់ត្រមូវ
ោរនាំេូលដំឡូងមីពីបណ្ត
ត ររបខទសខៅត្ំបន់អាសុីអាខគនយ៍។



ោន់ខត្គួ រខអាយរពួយបារមមណ៍ខនាេះគឺ េំ ោរដំឡូងមីជាខរេើ នខៅកនុងខេត្តបាត្់ ដំបង ក៏ ដូេជា

ខៅបណ្ត
ត រខេត្តខែេងខទៀត្ខៅទូទំងរបខទស បានជ្ួ បរបទៈនូ វខរគេះរាំងសៃួត្ ខដលនាំខអាយអ
រតាបនោររស់រានរបស់ខដើ មដំ ឡូងមីទបនិងបខងកើនបងាដ្ឋំដុេះ។


េុងខរោយ មានោរសិកាជាខរេើ នខដលបានបញ្ញ
ច ក់ ថាទិ ននែលដំឡូងមីមានោរធាាក់ េុេះពី មួយ
ឆ្នំខៅមួយឆ្នំកុងខេត្ត
ន
មួយេំនួន ដូេជាបាត្់ ដំបង កំ ពង់ ចម។

សរុបមក ដំ ឡូងមីខៅឆ្នំខនេះ អាេជ្ួបរបទៈខទវខរគេះ គឺទីមួយត្បមាទបនិងត្រមូវោរងយេុេះពីអនក
បញ្ញ
ជ ទិញ និងទីពីត្បមាដ្ឋំដុេះខកើ នខឡើងខដ្ឋយសារខរគេះរាំងសៃត្
ួ ខដលអាេខធវើខអាយកសិករមួយេំ នួន
ទទួលបានែលេំ ខណញពីោរវ ិនិខោគត្ិេជាងមុន ឬអាេខាត្បង។
៣) ខសេកតីសននិដ្ឋឋន និងអនុសាស្តសតសរមាប់ខែនកខគលនខោបាយ
ទសេនទននិមួយៗខដលបានខរៀបរាប់ ខាងខលើ

រត្ូវបានរងឥទធិពលពីទីែារជាត្ិនិងអនតរជាត្ិ

ខដលខនេះជាលកាណៈដូេបាត្ុ ភូត្ធមមជាត្ិ ខហើយវ ិស័យដំ ឡូងមី កមពុជាពុំ អាេរគប់ រគងបានខទ។ ដូ ខេនេះ
ខហើយ

រាជ្រដ្ឋឋភិបាលកមពុជានិ ងរដឋបាលថានក់ខរោមជាត្ិ

គួរខត្ចប់អារមមណ៍ពិនិត្យខមើលកតាត

ទំងឡាយណ្តខដលអាេជ្ួយខដ្ឋេះស្សាយនូវបញ្ញ
្ របឈមទំងឡាយខាងខលើ ខដ្ឋយចប់ខែតើមអនុវត្ត
សកមមភាពបង្វករពីខពលខនេះខៅ។
ខដ្ឋយមានខសេកតីរពួយបារមមណ៍ពី ែលប៉ៃ េះពាល់អវ ិជ្ជមាន

េំខពាេះជ្ីវភាពកសិករ

និងអាជ្ីករ

សមាគមដំឡូងមីសំខៅលួន ខដលរត្ូវបានបខងកើត្ខឡើងជាអងគភាពរបមូលែតំុមួយ សរមាប់កសិ-ែល

ដំឡូងមីរបចំស្សុកសំខៅលូន សូមខសនស
ើ ុំដល់រដឋបាលថានក់ខរោមជាត្ិ ជ្ួយបងកលកាណៈង្វយស្សួល

សរមាប់ពាណិជ្ជកមម្ង
ា ខដន និងជាពិខសសជ្ួយោត្់បនថយោរេំណ្តយបងាខសវាែាូវោរនិងខសវាខែេងៗ
ជាអត្ិបរ ិមា ខដលរត្ូវបានយកកបរមខដ្ឋយអាជាាធរពាក់ព័នខធ ៅរេកទវររពំ ខដន ជាពិខសសសរមាប់រេក
ភនំដី។ ោរោត្់បនថយោរេំណ្តយខៅរេករពំខដន តាមរយៈោរជ្ួយខរជាមខរជ្ងពីរដឋបាលថានក់ខរោម
ជាត្ិខនេះ នឹងមិនរគន់ ខត្ខធវើខអាយដំឡូងមី ខដលដ្ឋំនិងខកបេនខៅកនុងត្ំ បន់ខនេះ មានភាពរបកួត្របខជ្ង
ទំងខែនកត្បមានិងគុណភាពប៉ៃុខណ្តណេះខទ

ខត្ខងមទំងអាេែតល់ជាវ ិភាគទនសរមាប់ ដំខណើរោរបំ ខពញ

មុេង្វររបស់សមាគម តាមរយៈោរែតល់ខសវាសរមបសរមួលសរមាប់ពាណិជ្ជកមម និងោរនាំខេញ។
សមាគមដំឡងមី
ូ សំខៅលួន

យល់ខ

ញ
ើ ថា

រដឋបាលថានក់ខរោមជាត្ិអាេជ្ួយអនតរគមន៍ដូេខាង

ខរោម៖



ោត្់បនថយបងាេំណ្តយសរមាប់ោរនាំខេញដំ ឡូងមី ខៅរេកទវររពំខដន។

ទទួលសាគល់សមាគមជាអងគភាពមួយ ខដលអាេែតល់ខសវាសរមបសរមួលពាណិជ្ជកមមនិងជ្ំរៈ
ឯកសារនាំខេញសរមាប់កសិែលដំ ឡូងមី ដល់សមាជ្ិ ករបស់េួន
ា និងរកុមហ៊ាុនខែេងៗខទៀត្។



គំរទដល់សមាគម ខដើមបីបំខពញត្ួនាទីខសវងរកទីែារ បដគូពាណិជ្ជកមម និងោរចត្់ខេងកិេច
សនាពាណិជ្ជកមមជាមួយសមាជ្ិ ករបស់េួន
ា

ខដើមបីែគត្់ែគង់ដល់អនកទិញខដលសមាគមបានេុេះ

កិេចរពមខរពៀងជាមួយ។


គំរទដល់សមាគម ខធវើជាកខនាងរត្ួត្ពិនិត្យគុណភាព ខដលអាេរត្ួត្ពិនិត្យ ខែទៀងផ្លទត្់ និង
បញ្ញ
ច ក់ពីគុណភាពែលិត្ែលរបស់សមាជ្ិករបស់េួនខដលបានទទួ
ា
លោរខបងខេកកិេចសនា

ែគត្់ែគង់ និងរកុមហ៊ាុនដបទខទៀត្ខដលេង់ នាំកសិែលដំឡូងមីតាមរេកខដលខៅកនុងត្ំ បន់ របស់
េាួន

តាមោរខសនើសុំខដ្ឋយសម័រគេិត្ត

ែលិត្ែល
ជា។


ខដើមបីធានាោរអនុខលាមេំខពាេះ

និោមគុណភាព

ខដលត្រមូវខដ្ឋយអនកទិញ និងខដើមបីកសាងវ ិសមានភាពលែបនវ ិស័យដំឡូងមីកមពុ

អនុញ្ញាត្ខអាយសមាគមដំ ឡូងមី របមូ លបងាខសវា សរមាប់ខសវាកមមជ្ំរៈឯកសារនាំខេញ ោរ
ខរៀបេំនិងរគប់រគងកិេស
ច នា និងោររគប់រគងគុណភាពែលិត្ែល ខដើមបីខរបើរបាស់រទរទង់
ដល់កិេដ
ច ំ ខណើរោរោរង្វររបស់សមាគម

និងខ្ាើយត្បខៅនឹងត្រមូវោររបស់សមាជ្ិករបស់

េាួនខដលជាកសិករនិងអាជ្ីវករ។


ែតល់បរ ិោោសអំខណ្តយទននិងោរគំរទពីអាជាាធរមូលដ្ឋឋនរគប់លំដ្ឋប់ថានក់ ខដើមបីសរមួល
ដល់សមាគម

កនុងោរអនុវត្តសកមមភាពអភិ វឌ្ឍ

ដូ េជាោរបខងកើត្ធនាគពូ ជ្

រកុមសនេំ

ោររគប់រគងគុណភាពកសិែលដំ ឡូងមី វគគបណុត េះបណ្ត
ត លខលើោររគប់ ហិរញ្ា វត្ថុ និ ងខែេងៗ
ខទៀត្។

សាវតា
សមាគមដំ ឡូងមី សំខៅលូន គឺជាសមាគមមូ លដ្ឋឋនមួយ ខដលរត្ូវបានបខងកើត្ខឡើងខដ្ឋយរកសួងពាណិជ្ជកមម
ខរោមកិេចសហរបត្ិបត្តិោរជាមួយកមមវ ិធីអភិ វឌ្ឍអងគោរសហរបជាជាត្ិ តាមរយៈគខរមាងកមមវ ិធី ពិពិធកមមនិងពរងី ក
ោរនាំខេញរបស់កមពុជាជ្ំហ៊ានទី២។ ោរខបាេះខឆ្នត្ខរជ្ើសខរ ើសថានក់ដឹកនាំសមាគម រត្ូ វបានខរៀបេំ ខឡើង នាបងៃទី៩ ខេ
ខមសា ឆ្នំ២០១៥ ខៅសាលាស្សុកសំខៅលូន ខដ្ឋយមានោរេូ លរួមពីកសិករ អាជ្ីវករ អភិបាលរងខេត្តបាត្់ដំបង
និងត្ំណ្តងអាជាាធរខដនដីរគប់លំដ្ឋប់ ថានក់។ តាមរយៈោរខបាេះខឆ្នត្ខនេះ របធានមួ យរូប និងអនុរបធានសមាគមពីរ
រូប រត្ូវបានខរជ្ើ សខរ ើស ខហើយបុគគលិកខដលបំខពញោរង្វរសមាគមរត្ូវបានខរជ្ើសខរ ើសជាបនតបនាទប់ ដូេជាខលខា
ខបឡា និងមន្តនតីជ្ំនាញ។ នាខពលងមីៗខនេះ សមាគម បានត្ំ កល់លកានិតកៈរួេរាល់ និងបានទទួលអាជាាប័ណណទទួ ល
សាគល់ជាែាូវោរនិងរតាពីរកសួងពាណិជ្ជកមម ខដើមបីខរបើ របាស់បំខពញមុេង្វររបស់េួន។
ា
ចប់ តាំងពី ោរបខងកើត្មកដល់
ខពលខនេះ សមាគមបានេូ លរួមខៅកនុងសកមមភាពជាខរេើន ខដលខរៀបេំ ខដ្ឋយរកសួងពាណិជ្ជកមមនិងគខរមាង។
សមាគម មានេកាុវ ិស័យខលើកសទួយករមិត្ជ្ី វភាពរបស់របជាជ្នខៅកនុងស្សុក តាមរយៈោរដ្ឋំដុេះ ោរខកបេន
និងោរនាំខេញដំ ឡូងមី។ ខែែកខលើេកាុវ ិស័យខនេះ សមាគមបានតាំងេិ ត្តបខងកើត្អងគោរមួ យរបកបខដ្ឋយសមត្ថភាពនិ ង
ធនធានរគប់រគន់ ខដលអាេខគៀងគរោរឧបត្តមភគំរទនិងសហោរជាមួ យរគប់ បដគូ ពាក់ព័នទ
ធ ំងជាត្ិនិងអនតរជាត្ិ
ខដើមបីខធវើខអាយដំឡូងមី ោាយខៅជាដំ ណ្តំខសដឋកិេច ខកបេនជាែលិត្ែលមានគុណត្បមាបខនថមជាខរេើន និងខធវើខអាយ
ិ៍ ត
សមាគមមានខករខ្
ម េះលបីសុសសាយ តាមរយៈោរនាំខេញែលិត្ែលខដលមានគុ ណភាព។

នាខពលបេចុបបនន សមាគម មានបំណងេង់អភិ វឌ្ឍេាួនខអាយោាយជា សាថប័នរួមមួ យសរមាប់រគប់ត្ួអងគទំង
អស់ខៅកនុងត្ំបន់ ខដលរបកបរបរទក់ទងនឹងដំ ឡូងមី ខដើមបីខដ្ឋេះស្សាយបញ្ញ
្ ខដ្ឋយសុេុដុមជាមួយគន និងខសវងរក
មខធាបាយខដើមបីខធវើខអាយសាថនោរោន់ ខត្លែររបខសើរ សរមាប់ភាពខជាគជ្័យទំងអស់គន។
សរមាប់ពត្៌ា មានបខនថម សូមទក់ទង៖
ខលាក

នី កន

របធាន

សមាគមដំ ឡូងមី សំខៅលួន
០១៧៤១៥២០៥

Nivathanak64@gmail.com, yothinpich@gmail.com

