ឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន�ី ចម ្របសិទ� រដ�ម�ន�ី្រស
ក ួងឧស្សោ និងសិប្បកម
សិក�សលពិេ្រគាះេយាបល់រវងអ�កផលិត អ�កផ�ត់ផ�ង់ផលលិ

ឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន�ី បានែថ�ងប��ក់ ែខ�រ្រត�វមានេមាទន ភាព
ជយ
ួ គាំ្រទផលិតផលេយីង

ចំេះផលិតផលរ
ព
ប ស និង

េហីយេលកសទរ េបីមានអ�កវិន ែដលបេង�ីតផ្សោរផលិត

ែខ�រសុទ� ពេី ្រពះមានសក�នុពលណាស់ ្រសបេពលេ បរេទសមកកម�ុជា ក�ុងមួយឆ�
ា ំៗ ៤
េទ៥ លននា ែដលពួកេគ្រត�វកទញ
ិ ផលិតផលកុ �ង្រស�ក ជាអនុស្សោវរ

ករែថ�ងែបបេនះ គឺក�ុងឱកសែដលេលកអេ��ី ញចូលរួម ក�ុងកម�វ សិក�សលពិេ្រគាះ
រវងអ�កផលិត អ�កផ�ត់ផ�ង់ផលលិតផលែខ� ជាមួយអ�កេ្របី្របាស់ និងអ�កែចកចយបន� 
្រកសួងពក់ព័ សំខន់ៗចំនួ៤រម
ួ មាន  ្រកសួងឧស្សោហកមងសិប្បកម, ្រកសួងពណិជ�ក,
្រកសួងកសិកម� រុក�្របមា៉ញ់ និងេ នសទ និង្រកសួងេទ នា្រពឹកៃថ�១៧ ែខសីហ ឆ ា
២០១៧ េនសណា�គារភ�ំេពញ រជធានីភ�
ឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន�ី បានែថ�ងក�ុងន័យេឆ�ីយតប នឹងកងល់របស់អជីករ សិប្ប ក៏ដូចជាអ�កែច
ចយ និងអ�កផលិត

ទក់ទងនឹងប��មួយចំន ដូចជាប��ទីផ្-ករ្របកួត្របែជង និងយុទ�

ទញ
ិ ផលិតផលែខ�រជាេដីមេន ឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន�ី ចម ្របសិទ បានេលីកេឡី ពន
ី ន
ិ ា�កររ
ចេ្រមីៃនេសដ�កិច�សកលេលក និងភាព្របកួត្របែជង្រស ៃនទីផ្សោរអន�រជា
ជាក់ែស�ង្រគាន់ែតបរិបទ ៃនសហគមន៍េសដ�កិច�អស៊ន ែដលមាន្របេ ១០ ជាសមាជ
ករ្របកួតក �ុងតំបន់មួយេន ះ មានលក�ណៈ្រស�េទេហី ពីេ្រពះ

េដយមានលំហូេសរ ី

នូវទំនិញ េសវ មូលធ និងកំលំងពលកម�ជាេដីម។ ដូេចសហ្រគាស ក៏ដូចជាហកម� កុ ង
�
្រស�ករបស់េយីង ្រត�វែ្រងឹង និងែកៃច�សង�ក់ផលិតរបស់ខ� េធ�យា៉ង
ណាឲ្យផលិត ផល ឬទំ
ី

របស់េយង
ី ផលិតេចញមក មានគុណភាព ករេវចខ�ប់្ េដយេសភ័ណ�ភាព មានស�ង់ដ
តៃម�សមរម្យ ផងែដរ

ចំណុចេនះ  ឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន�ី បានប��ក់ កន�ងមក កម�ុជ កុ ងនាជា្របេទសអភិវឌ្ឍន៍
�
តួច  និងករខិតខំក�ុងករេធ�ីសមាហរណ របស់ខ�ួនកុ ងតំបន់ 
�
និងពិភពេលក កម�ុជាមានសក
ពលខ�ំងណា

តមរយៈករទទួលបាន ភាព អនុេ្រគាះព

ែដលអចនាំទំនិញេទ

្របេទសជាេ្រចីន េដយមិនជាប់ពន� និងកូត ប៉ុែន�េយងគួ
ី រែស�ងយល់ថ កត�េនេយង
ី ្រគា
ែត បានឆ�ងកត់ដំណាក់កលរបាំងពន�ប៉ុេណា�ះ។ ក�ុងេនាះេដីម្បី ្របកួត្របែជង េយ
្រត�វជំនរបាំងមួយេទៀត គឺរបាំងមិនែមនពន� ឬេហថារបាំងបេច�កេទស ែដលទក់ទងជាស
េទេលីកត�អនាម័យ និងភូត�គាមអ (SPS) និងបទដ�ស�ង់ដរ ជាេដី
ទក់ទងករងរេ ឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន�ី បានេលីកេឡីងពីករខិត របស់្រកសួងឧស្សោហកម� 
សិប្បកម� ែដលេល កុ ងនាមជា្របធាន្រក�មស�
�
ង់ដរជាតិ បានជ្រម�ញឲ្យមានក យកស�

ង់ដរម�ូបអហរ និងស�ង់ដរផលិតផលអន�រជាតិ ក៏ដូចជាស�ង់ មកេធ�ជ
ី ាស�ង់ដរជា
បានចំនន ៨០៤ ស�ង់ដររួចេហី េដីម្បីឲ្យករផលិតទំនិញេនកម�ុជ អច
ា
នាំេចញបា
ជាប់របាំងបេច�កេទ ទក់ទងករបន�ំេឈ្របេទសអ�កផលិត េលកេទសរដ�ម�ន�ី បានប��

េបផលិ
តករ សិប្បករ ឬឧស្សោហករ ចង់រក្សោផលិតផលរបស់ ពិតជាផលិតេនកម�ុជាពិត ្រ
ី
្រត�វបំេពញលក�ខណ�  ត្រម�វមួយចំនួនដូច ្រក�មហ៊ុន  េរងច្រក

ឬសហ្រគាស្រត�វចុះប��ី េ

ពណិជ�កម ឬ្រកសួងឧស្សោហកម� និងសិប្-សុ ំវិ��បនប្រតដំេណីរក និងបនា�ប់មក្រត�វចុះប�
ផលិតផល  េនវិទ្យោស�នស�ង់ដរកម�ុជា Bar Code េដីម្បីប��ក់ថា ផលិតផលេនាះបា
តេនកម�ុជ ពិត្របាក
ទក់ទនឹងផលិតផល និងទីផ្សោរសូ េលកបានអំពវនាវឲ្យអ�ផលិតផលេចញពស
ី ូ្រ យក
គំរូស�ៃដរបស់ខ�ួមកចុះប��ីករពរ និងទទួលស គំនូរឧស្សោហកម�របស់ខ�ួន េន្រកសួង
កម� និងសិប្បកម េដយ្រកសួងមិនគិតតៃម�េសវេឡីយ។ ទក់ទងនឹងយុទ�នាករ តផលែខ�រ
ឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន�ី បានប��ក់ ែខ�រ្រត�វមានេមាទ ចំេពះផលិតផលរបស់ខ�ួន  និងជួយគ
្រទផលិតផលេយីង េហីយេលកសទរ េបីមានអ�កវិនិ ែដលបេង�ត
ី ផ្សោរផលិតផលែខ�រសុទ
ពីេ្រពះមានសក�នុព ្រសបេពលេទសចរណ៍បរេទសមកកម�ុជា ក�ុងមួយឆា�ំៗ៤ េទ៥
លននា ែដលពួកេគ្រត�វករទិញផលិតផលក�ុង្រស�ក ជាអនុស្សោ
ជាករេឆ�ីយ នឹងសំណួរទក់ទង នឹងគំហុកៃនទំនិញេ្រក ចូលលុ កលុ យទីផ្សោរកម�ុជា ទំងទ
ទំេនីប និងទផ
ី ្សោរធម េលកបានប��ក់ថា ទីផ្សោរេសរី េយីងមិនអចទប់ស�ត់ េយង
ី ្រត�
អភិវឌ្ឃន៍ផលិតផលរបស់េយីងឲ្យ្រសបតមស�ង់ដរ មានគុណភ េសភ័ណ�ភាព និៃម�អ
ទទួលយកបន។ បនា�ប់មក ឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន�ី ចម ្របសិទ និងគណៈអធិបតី ែដលកុ ងេនាះរួ
�
មានឯកឧត�មរដ�ម�ន�ី្រកសួងពណិជ�ក ឯកឧត�មរដ�ម�ន�ី្រកសួងកសិកម� រុក�្របមាញ់ និង និង
ឯកឧត�មតំណាង្រកសួងេទសចរ បានអេ� �ីជាសភា
កុ �ងពិធិចុះហត�េលខេលីអនុស្សោ
ក
េយាគយល់គា� រវងភាគីអ�កផលិតផ�ត់ និងអ�កែចកចយ។

