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សនទរកថា 

ឯកឧត្តមបណ្ឌ ិត្ អូន ព័នធមុនីរ័ត្ន  

រដ្ឋមន្តនតីក្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

ថ្លែងកនុងកមមវិធីសសភោ ធដាក់ឱ្យសក្បើក្ាស់សេហទំព័រនិហិត្ដាឋ នជាត្ិព័ត្៌ភនពាក់

ព័នធនឹងពាណ្ិជ្ជកមម 

(National Trade Repository-NTR) 

សៅទីសតីការក្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

ថ្លៃទី ២៣ ថ្ែ  វិចិ្ិកា ន្  ំ២០១៥ 

 
 

- ឯកឧត្តម Alassane SOW អនកក្េប់ក្េងក្បចកំមពុជា ថ្នធនាគារពិភពសោក 

- ឯកឧត្តម Christopher George Edga ឯកអេគរាជ្ទូត្សហភាពអឺរ ុបក្បចំ

ក្បសទសកមពុជា 

- ឯកឧត្តម សោកជ្ំទាវ សោក សោកក្សី សភញៀវជាត្ិ និងអនតរជាត្ិ ! 

 

ថ្ងៃម្ន្េះ, ែ្ញំភន្ម្សច្កតីម្ោមន្សសរីករាយខែលាន្ច្លូរួមម្បើកកមមវិធីសម្ភោ ធ

ដាក់ឱ្យម្្បើ្ាស់ជាផ្លូវការថ្ន្  “ម្េហទំេ័រនិ្ហិត្ដាា ន្ជាតិ្េ័ត៌្ភន្ពាក់េ័ន្ធនឹ្ងពាណិ្ជ្ជ-

កមម - National Trade Repository-NTR” ។ កនញងនាមរាជ្រដាា ភ្ិាលកមពញជា ន្ិង

្កសួងម្សែាកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថញ, ែ្ញំសូមសខមតងន្ូវអំណ្រេុណ្យ៉ា ង្ជាលម្្ៅជ្ូន្ច្ំម្ពាេះ

សហភាេអឺរ ុប (EU) ទីភាន ក់ងារអភ្ិវឌ្ឍន្អ៍ន្តរជាតិ្ដាណ្ឺភ៉ា ក (DANIDA) អងគការ

អភ្ិវឌ្ឍន្៍ឧសាហកមមរបស់អងគការសហ្បជាជាតិ្  (UNIDO) ន្ិងធនាគារេិភ្េម្ោក 

(World Bank) ខែលាន្ផ្តល់ន្ូវការគំា្ទខផ្នកបម្ច្ចកម្ទស ន្ិងហិរញ្ញវត្ថញ ម្ែើមបីបម្ងកើត្

ម្េហទំេ័រថ្ន្ន្ិហិត្ដាា ន្ជាតិ្េ័ត្៌ភន្ពាក់េ័ន្ធន្ឹងពាណ្ិជ្ជកមមម្ន្េះកនញងម្គាលបំណ្ងជ្ួយ

ស្មួលការម្ធវើពាណ្ិជ្ជកមមម្ៅ្បម្ទសកមពញជា ។ 
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ែចូ្ម្យើងាន្ែឹងម្ហើយថា កមពញជាាន្ ន្ងិកេុំងម្្ត្ៀមែលួន្ច្លូរួមម្ធវើសភហរណ្-

កមមកនញងសហេមន្៍ម្សែាកិច្ចអាោ៊ា ន្ នាច្ុងឆ្ន ំ ២០១៥ ម្ន្េះ ខែលកនញងម្នាេះម្យើងន្ឹង

ម្ ើញន្វូលំហូរម្ដាយម្សរីថ្ន្ទំន្ិញ, ម្សវា, េលករជ្ំនាញ ន្ិង ការ វិន្ិម្យេ កនញងត្ំបន្់ 

អាោ៊ា ន្ ។ ច្ំម្ពាេះលំហូរម្ដាយម្សរីថ្ន្ទំន្ិញ, អាោ៊ា ន្ាន្ជ្ំរុញយ៉ា ងខ្ល ំងកាល ម្លើការម្ធវើ

ម្សរីភាវបូន្ីយកមមេន្ធេយ ចាប់តំងេីភន្ការបម្ងកើត្ន្ូវខផ្ន្ការម្មសហេមន្៍ម្សែាកិច្ច

អាោ៊ា ន្ (ASEAN Economic Community Blueprint) េីឆ្ន ំ ២០០៧ មក ។ ម្លើសេី

ម្ន្េះម្ៅម្ទៀត្, កិច្ច្េមម្្េៀងពាណ្ិជ្ជកមមទំន្ិញអាោ៊ា ន្ (ASEAN Trade In Goods 

Agreement - ATIGA) េឺជាយន្តការែ៏សំខ្ន្់មួយស្ភប់ជ្ួយស្មួលែល់ការម្ធវើ

ពាណ្ិជ្ជកមមតមរយៈការម្ធវើឱ្យភន្ភាេោមញ្ញថ្ន្ែំម្ណ្ើរការ ន្ិងន្ីតិ្ វិធី ខែលអាច្កាត់្

បន្ថយម្េលម្វោកនញងការម្ធវើធុរកិច្ច ម្ហើយក៏ជ្ួយស្មួលែល់ោធារណ្ជ្ន្ទមូ្ៅផ្ងខែរ ។  

ម្ែើមបីម្ ល្ើយត្បម្ៅន្ឹងភ្ត ១៣ ជ្ំេូកទី ១ ខែលភន្ខច្ងកនញងកិច្ច្េមម្្េៀង

ពាណ្ិជ្ជកមមទំន្ិញអាោ៊ា ន្ (ATIGA), កមពញជា, កនញងនាមជាសភជ្ិកហត្ថម្លែី ន្ិងអនក-

ទទួលផ្ល, ភន្កាត្េវកិច្ចកនញងការធានាឱ្យេ័ត៌្ភន្ពាក់េ័ន្ធន្ឹងពាណ្ិជ្ជកមមអាច្្ជាប

ែល់ោធារណ្ៈជ្ន្តមរយៈ្បេ័ន្ធអុីន្ធមឺ្ណ្ត្ ។ កនញងបរិការណ្៍ម្ន្េះ ន្ិហិត្ដាា ន្

េ័ត៌្ភន្ពាក់េ័ន្ធន្ឹងពាណ្ិជ្ជកមមអាោ៊ា ន្ ន្ឹងកាល យជាកតត ជ្ំរុញែ៏សំខ្ន្់ម្ែើមបីជ្ួយស្មួល

ែល់ការម្ធវើពាណ្ិជ្ជកមមកនញងបណ្តត ្បម្ទសជាសភជ្ិកអាោ៊ា ន្ ន្ិងកនញងតំ្បន្់ទងំមូល 

ម្ដាយោរថា ម្េហទំេ័រម្ន្េះ អន្ុញ្ញញ ត្ឱ្យពាណ្ិជ្ជករច្ូលម្ៅទញយកាន្ន្ូវេ័ត៌្ភន្

ពាណ្ិជ្ជកមមសំខ្ន្់ៗែូច្ជា (i)តរាងនាមវលី; (ii)តរាងេន្ធ្បជាជាតិ្អនុ្ម្្គាេះបំផុ្ត្ 

និ្ងតរាងេន្ធអនុ្ម្្គាេះម្្កាមកិច្ច្េមម្្េៀងពាណិ្ជ្ជកមមទំនិ្ញអាោ៊ា ន្ និ្ងថ្ែេូ; 

(iii) វិធាន្ម្ែើមកំម្ណ្ើត្ទំនិ្ញ; (iv) វិធាន្ការមិន្ខមន្េន្ធ; (v)ច្ាប់និ្ងលិែិត្បទដាា ន្េតិ្

យុត្តពិាណិ្ជ្ជកមម និ្ងច្ាប់និ្ងលិែិត្បទដាា ន្េតិ្យុត្តេយ; (vi)នី្តិ្វិធីនិ្ងឯកោរត្្មូវ

ម្ផ្សងៗ; (vii)ម្សច្កតសីម្្មច្រែាាល; (viii)ឧត្តភនុ្វត្តកនញងការស្មួលពាណិ្ជ្ជកមម; 
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(ix)បញ្ជពីាណិ្ជ្ជករខែលាន្ទទួលការអនុ្ញ្ញញ ត្ឱ្យម្ធវើ្ បតិ្បត្តកិារពាណិ្ជ្ជ-កមម និ្ង

េ័ត៌្ភន្ពាណិ្ជ្ជកមមម្ផ្សងៗម្ទៀត្ ។ 

ធាត្ផុ្សទំងំម្ន្េះ េឺជាឧបករណ្៍ចំាាច្់ស្ភប់េម្ន្លឿន្្បតិ្បត្តិការពាណ្ិជ្ជកមម 

ខែលអាច្ម្ធវើឱ្យ្បម្សើរម្ ើង ន្ូវវែតពាណ្ិជ្ជកមមទងំមូលម្ៅកនញង្បម្ទស ។ កតត ម្ន្េះន្ឹង

រួមច្ំខណ្កែល់កំម្ណ្ើន្ម្សែាកិច្ច ន្ិងជ្ំរញុការម្កើន្ម្ ើងថ្ន្សហ្គាសធុន្តូ្ច្ ន្ងិ

មធយម ខែល្សបជាមួយន្ឹងយុទធោស្តសតច្តុ្ម្កាណ្ ែំណ្តក់កាលទី  III ម្ែើមបកំីម្ណ្ើន្ 

ការងារ សមភាេ និ្ង្បសិទធភិាេ ថ្ន្រាជ្រដាា ភ្ិាលកមពញជា ។ 

 ែ្ញំម្ជ្ឿជាក់យ៉ា ងមុត្ភថំា េំន្ិត្ផ្តួច្ម្ផ្តើមម្ន្េះ អាច្ ល្ញេះបញ្ញច ងំន្វូការម្បតជ្ាច្ិត្ត

របស់កមពញជា កនញងនាមជាសភជ្ិកអាោ៊ា ន្ កនញងការខកលមអសតង់ដារពាណ្ិជ្ជកមមមួយខែល

ភន្លកខណ្ៈងាយ្សួល ន្ិងអំម្ណ្តយផ្លែល់ពាណ្ិជ្ជករកនញង ន្ិងម្្ៅ្បម្ទស ម្ហើយ

ក៏ម្ ល្ើយត្បម្ៅន្ឹងការអន្ុវត្តន្វូកាត្េវកិច្ចរបស់្បម្ទសកមពញជាកនញងនាមជាសភជ្ិកថ្ន្អងគ

ការពាណ្ិជ្ជកមមេិភ្េម្ោកផ្ងខែរ។ 

 

ឯកឧត្តម សោកជ្ំទាវ សោក សោកក្សី ! 

 

 ម្ ល្ៀត្កនញងឱ្កាសម្ន្េះ កនញងនាមរាជ្រដាា ភ្ិាលកមពញជា ែ្ញំសូមសំខែងន្ូវការម្កាត្-

សរម្សើរជាងមីមតងម្ទៀត្ ជ្ូន្ច្ំម្ពាេះថ្ែេូរអភ្ិវឌ្ឍន្៍ទងំអសខ់ែលាន្ផ្តល់ជ្ំន្ួយបម្ច្ចកម្ទស 

ន្ិងការកោងសមត្ថភាេែល់មស្តន្តីថ្ន្ម្លខ្ធិការដាា ន្ NTR ន្ិង NTM ។ ែ្ញំក៏សូម 

ម្កាត្សរម្សើរនាយកដាា ន្សភហរណ្កមមម្សែាកិច្ច ន្ិងអាោ៊ា ន្ ថ្ន្អេគនាយកដាា ន្ 

ម្គាលន្ម្យាយម្សែាកិច្ចន្ិងហិរញ្ញវត្ថញោធារណ្ៈ ថ្ន្្កសួងម្សែាកិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថញ, 

កនញងតួ្នាទីជាម្លខ្ធិការដាា ន្របស់េណ្ៈកភម ធិការ  NTR ន្ិង NTM, ខែលាន្ែិត្ែំ

្បឹងខ្បង្បកបម្ដាយការម្បតជ្ាច្ិត្តែពស់ កនញងការសហការជាមួយ្កសួង-ោថ ប័ន្ពាក់េ័ន្ធ

ម្ផ្សង មៗ្ទៀត្ ម្ែើមបីបម្ងកើត្ាន្ន្ូវម្េហទំេ័រ NTRែ៏ភន្ោរៈ្បម្យជ្ន្៍ម្ន្េះ ។ 



សន្ទរកថា ឯកឧត្តមបណ្ឌ ិត្ អូន ព័នធមុនីរ័ត្ន, សម្ភោ ធម្បើកឱ្យម្្បើ្ាស ់NTR, ភ្នំម្េញ, ថ្ងៃទី ២៣ ខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ំ២០១៥ ទំេ័រ  4 

 

 មុន្ន្ឹងបញ្ចប់ ែ្ញំសូមម្សន ើឱ្យម្លខ្ធិការដាា ន្បន្តកិច្ចែំ្បឹងខ្បងបខន្ថមម្ទៀត្ 

ម្ែើមបីបន្តម្ធវើបច្ចញបបន្នភាេម្េហទំេ័រែ៏ចំាាច្់មួយម្ន្េះ ឱ្យភន្អន្តរសកមមជាមួយ ន្ិង 

លកខណ្ៈងាយ្សួលស្ភប់អនកម្្បើ្ាស់ កនញងម្គាលបំណ្ងបម្ងកើន្ច្ំន្ួន្អនកច្ូលទសសនា 

ម្េហទំេ័រម្ន្េះ ។ ែ្ញំក៏សូមម្លើកទឹកច្ិត្តឱ្យតួ្អងគពាក់េ័ន្ធទងំអស់ ទងំម្ៅកនញងោថ ប័ន្រែា 

ន្ិង ឯកជ្ន្ ម្មតត ម្្បើ្ាស់បណ្តត ញម្វទិកាម្ន្េះឲ្យាន្ម្្ច្ើន្ ម្ែើមបីទញយកផ្ល

្បម្យជ្ន្៍តមត្្មូវការម្រៀងៗែលួន្ ។ 

 ែ្ញំសូម្បកាសម្បើកឱ្យម្្បើ្ ាស់ជាផ្លូវការថ្ន្ម្េហទំេ័រនិ្ហិត្ដាា ន្ជាតិ្េ័ត៌្ភន្

ពាក់េ័ន្ធនឹ្ងពាណិ្ជ្ជកមម ចាប់េមី្េលម្ន្េះត្ម្ៅ ។ 

 ែ្ញំសូមជ្ូន្េរឯកឧត្តម ម្ោកជ្ំទវ ម្ោក ម្ោក្សី ម្ភ្ៀ្វជាតិ្ ន្ិងអន្តរជាត្ិ

សូម្បកបន្ូវេុទធេរទងំបួន្្បការេឺ អាយុ វណ្ណៈ សុែ េលៈ កុំបីម្ ល ៀងឃ្លល ត្ម្ ើយ ។ 

 

 

 


