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សនុ្ទរកថា 
របស ់ឯកឧត្តម ប ៊ិន្ ឈ៊ិន្ ឧបនាយករដ្ឋមន្តន្តីប្បច ាំការ 

ន្៊ិងជារដ្ឋមន្តន្តីសតទី ីទីសតកីារគណៈរដ្ឋមន្តន្ត ី
ថ្លែងកនងុព៊ិធសីម្ពោ ធព៊ិព័រណ៍ពាណ៊ិ ជ្ជកមមផល៊ិត្ផលថ្មមរ 

កនងុឱកាសយទុធនាការទ៊ិញផល៊ិត្ផលថ្មមរ 
 

ថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៧ វេលាវ ៉ោ ង ១៥:៣០នាទី 
ទីតាំង៖ បរវិេណមជ្ឈមណឌ លេ ិនសុភមងគល 

សង្កា ត់សទឹង នជ័្យ ែណឌ  នជ័្យ រាជ្ធានីភនាំវេញ 
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- ឯកឧតតម ប៉ា ន្ សរូសក័ត៊ិ រដ្ឋមន្រនតីក្កសួងពាណិជ្ជកមម ! 
- ឯកឧតតម វលាកជ្ាំទាេ អ្នកឧកញ៉ោ  វលាកឧកញ៉ោ  វលាក វលាកក្សី នាងកញ្ញា  វភញៀេកិតតិយស 
ជាទីវមក្តី! 

 

ថ្ងៃវនេះ ែញុ ាំ នកិតតិយសណាស់វោយ សម្មតចអគគមហាម្សនាបត្ីម្ត្ម្ជា ហ ុន្ ថ្សន្ 
នាយករដ្ឋមន្តន្ត ី នន្ប្ពះរាជាណាចប្កកមោុជា បានចាតឱ់្យែញុ ាំជា តាំណាង សម្មតច ចូលរមួជា
អ្ធិបតីកនុងេិធីសវ ោ ធ “េិេ័រណ៍ពាណិជ្ជកមមផលិតផលខែមរ កនុងឱ្កាសយុទធនាការទិញផលិតផលខែមរ ” 
ខដ្លចាបដ់្ាំវណីរការ េីថ្ងៃវនេះ រហូតដ្ល់ថ្ងៃទី២៩ ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៧។ 
 

េិេ័រណ៍ដ៏្ នសារៈសាំខាន់វនេះ ក្តូេបានវរៀបចាំវ ងី កនុងវោលបាំណងជ្ាំរុញសកមមភាេ 
ពាណិជ្ជកមម េក្ងីកទីផារ ទាាំងកនុង និងវក្ៅក្បវទស បង្កា ញេីបរយិាកាសធុរកិចច និងសកាត នុេល
េនិិវយាគ ក្េមទាាំងបង្កា ញអ្ាំេីវោលនវយាបាយោាំពារេនិិវយាគ និងធុរកិចច វៅកមោុជា។ តមរយៈ
េិេ័រណ៍ពាណិជ្ជកមមផលិតផលខែមរថ្ងៃវនេះ ែញុ ាំសងឃមឹថាអ្នកវក្បីក្បាស់នឹងបានសាគ ល់កាន់ខតចាស ់ ក្េម 
ទាាំងជ្ួយោាំក្ទផលិតផលទាំនិញកនុងក្សុករបសវ់យងី។ ជាមួយនឹងការោកត់ាំងបង្កា ញផលិតផលទាំនិញខដ្
លនាាំមកេីបណាត វែតតនានាវៅទូទាាំងក្បវទស ក ៏នវរៀបចាំនូេការសខមតងសិលបៈ សក្ ប់ជូ្នបងបអូន
ក្បជាេលរដ្ឋវយងីកាំសានតផងខដ្រ។ 
 

កនុងនាម សម្មតចម្ត្ម្ជានាយកដ្ឋមន្តន្ត ីនន្ប្ពះរាជាណាចប្កកមោុជា និងកនុងនាមែលួន
ែញុ ាំផ្ទទ ល់ ែញុ ាំសូមសខមតងនូេការវកាតសរវសីរដ៏្វសាម េះ និងវាយតថ្មលែោស់ចាំវពាេះសាន ថ្ដ្ និងកិចចែិតែាំក្បឹង
ខក្បងរបស់ក្កសួងពាណិជ្ជកមម ខដ្លបានវរៀបចាំ “េិេ័រណ៍ពាណិជ្ជកមមផលិតផលខែមរ កនុងឱ្កាស
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យុទធនាការទិញផលិតផលខែមរ” វនេះបានលអក្បវសីរ ខដ្លជាឱ្កាសដ៏្លអ និងសមក្សបមួយសក្ បជ់្ាំរុញ
េលរដ្ឋវយងីឱ្យនិយមវក្បីផលិតផលខែមរ។ 
 

ការចូលជាធរ ន ថ្នសហគមន៍វសដ្ឋកិចចអាសា៊ា នតាំងេីខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៥ ជាឱ្កាសខដ្ល
 នេសិាលភាេេក្ងីកទីផារនាាំវចញសក្ ប់ផលិតផលវយងីផង តមរយៈការតភាជ ប់ពាណិជ្ជកមមរវាង 
កមោុជា និងអាសា៊ា ន។ ក៏ប៉ោុខនតជាមួយោន វនេះ វរាងចក្ក សហក្ោស សិបបកមម និងផលិតកមមទាាំងឡាយ 
វៅកមោុជា នឹងជួ្បក្បទេះនូេការក្បកួតក្បខជ្ងងមីមួយ ខដ្ល នលកខណៈកាន់ខតខាល ាំង និងកាន់ខតលាំបាក
ជាងមុនេីសាំណាក់ក្បវទសនានាកនុងអាសា៊ា ន។ 
 

ចាំវពាេះមុែសភាេការណ៍វនេះ និងកនុងវោលបាំណងជួ្យវរាងចក្ក សហក្ោស សិបបកមម និង
ផលិតកមមទាាំងឡាយវៅកនុងក្បវទស រាជ្រោឋ ភិបាលកមោុជា ខដ្ល នក្កសួងពាណិជ្ជកមមជាវសនាធិការ 
វលីការអ្ភិេឌ្ឍេស័ិយពាណិជ្ជកមម បានផតួចវផតីមគាំនិតវរៀបចាំ “យុទធនាការទិញផលិតផលខែមរ” កនុង 
ក្កបែ័ណឌ ទូទាាំងក្បវទស វដី្មបបីាំផុសឱ្យេលរដ្ឋកមោុជា ង្កកមកវក្បីក្បាស់ផលិតផលខែមរ ជ្ាំនួសឱ្យ 
ការវក្បីក្បាស់ផលិតផលនាាំចូលេីបរវទស ជាេិវសសេីបណាត ក្បវទសជាស ជិ្កអាសា៊ា ន ខដ្លបាន
ផលិត ផលិតផលទាំនិញ ក្បហាក់ក្បខហលនឹងផលិតផលទាំនិញខដ្លវយងីផលិត និងនិយមវក្បី។ 
 

តមរបាយការណ៍របស់ក្កសួងពាណិជ្ជកមម យុទធនាការទិញផលិតផលខែមរ ក្តូេបានវរៀបចាំមួយ 
រដូ្េកាលមកវហយី វៅឆ្ន ាំ២០១៦។ វោយទទួលបានការោាំក្ទយា៉ោ ងវេញទាំហងឹេីសាំណាក់មហាជ្ន
ទូវៅ វៅឆ្ន ាំ២០១៧ ក្កសួងពាណិជ្ជកមម បាន និងកាំេុងវរៀបចាំយុទធនាការទិញផលិតផលខែមរ រដូ្េ 
កាលទី២ ចាំនួន៤វែតត-រាជ្ធានីវទៀត។ ែញុ ាំវជ្ឿជាក់ថា ក្កសួងពាណិជ្ជកមម នឹងបនតវរៀបចាំ “េិេរ័ណ៍
ពាណិជ្ជកមមផលិតផលខែមរ កនុងឱ្កាសយុទធនាការទិញផលិតផលខែមរ” វៅវែតតវផេងវទៀត វៅឆ្ន ាំខាងមុែ 
វដី្មបជី្ាំរុញក្បជាេលរដ្ឋខែមរឱ្យនិយមវក្បីទាំនិញរបស់ជាតិវយងី មុននឹងវក្បីទាំនិញបរវទស។ ការវរៀបចាំ 
និងចូលរមួតាំងេិេ័រណ៍ពាណិជ្ជកមមទាាំងកនុង និងវក្ៅក្បវទស បានរមួចាំខណកវធវីឱ្យពាណិជ្ជកមម កមោុជា 
សវក្មចបាននូេកាំវណីនលអក្បវសីរេីមួយឆ្ន ាំវៅមួយឆ្ន ាំ។ ការវកីនវ ងីនូេទាំហាំពាណិជ្ជកមម ក្បកប
វោយចីរភាេវនេះ គឺវោយសារខតរាជ្រោឋ ភិបាលកមោុជា វក្កាមការដឹ្កនាាំក្បកបវោយ គតិបណឌិ ត និង 
ចកខុេស័ិយនវយាបាយែោស់ របស ់ សម្មេចអគគមហាម្សនាបត្ីម្ត្ម្ជានាយករដ្ឋមន្តន្េី ហ ុន្ 
ថ្សន្  នវោលនវយាបាយចាស់លាស់ យកចិតតទុកោក់ ជ្ាំរុញោាំពារេនិិវយាគ និងធុរកិចច 
កនុងក្បវទស កនុងក្កបែ័ណឌ វសដ្ឋកិចចទីផារ ក្េមទាាំងចាត់ទុកេស័ិយឯកជ្នជាថ្ដ្គូយា៉ោ ងសាំខាន់របស់ 
រាជ្រោឋ ភិបាល កនុងការអ្ភិេឌ្ឍវសដ្ឋកិចចជាតិ ខដ្លបាននាាំមកនូេការអ្ភិេឌ្ឍវលីក្គប់េស័ិយ ខដ្លទាាំង 
អ្ស់ោន វមីលវ ញីសេវថ្ងៃវនេះ។ 

“យុទធនាការទិញផលិតផលខែមរ” គឺជាឱ្កាសរ ាំលឹកខែមរវយងី ឱ្យង្កកមកវក្បីក្បាស់ទាំនិញខដ្ល
ផលិតកនុងក្សុក វដី្មបកីាត់បនថយការហូរចូលទាំនិញេីបរវទស ក្េមទាាំងជ្ាំរុញការនាាំវចញផលិតផលខែមរ
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វៅវក្ៅក្បវទស វដី្មបរីមួចាំខណកជួ្យេក្ងឹងសមតថភាេផលិតផលកនុងក្សុក និងបវងាីនការង្ករវធវីជូ្ន
ក្បជាជ្នវយងី។ 

ឯកឧតតម វលាកជ្ាំទាេ អ្នកឧកញ៉ោ  វលាកឧកញ៉ោ  វលាក វលាកក្សី នាងកញ្ញា  ជាទីវមក្តី! 
វ្លៀតឱ្កាសវនេះ ែញុ ាំសូមសខមែងនូេការវកាតសរវសីរចាំវពាេះក្កសួងពាណិជ្ជកមម ជាេិវសស 

ឯកឧតតមរដ្ឋមន្រនែ ី ខដ្លបានអ្នុេតតន៍កមមេធីិខកទក្មង់សីុជ្វក្ៅ ក្បកបវោយវជាគជ័្យ កនុងវោលបាំណង 
ជួ្យសក្មួលដ្ល់ការវធវីធុរកិចចវៅកមោុជា។ លទធផលថ្នកាំខណទក្មង់ទាាំងវនាេះ រមួ ន ការោក់ឱ្យវក្បី
ក្បាសនូ់េក្បេ័នធសវ័យក្បេតតិកមមសក្ ប់ការចុេះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកមម ការចុេះបញ្ជ ី ៉ោ ក និងការវចញេញិ្ញា បន
បក្តបញ្ញជ ក់ក្បភេវដី្មទាំនិញ។ល។ 
 ការខកទក្មង់ទាាំងវនេះ បាន និងកាំេុងសក្មួលដ្ល់ក្បតិបតតិការពាណិជ្ជកមមវៅកមោុជា។ សមិទធផល 
ថ្នការខកទក្មង់ទាាំងវនេះ បានផែល់នូេទាំនុកចិតតកាន់ខតខាល ាំងខងមវទៀតដ្ល់េស័ិយឯកជ្ន ខដ្លកាំេុង 
 នេតត នវធវីធុរកិចចវៅកមោុជា និងរមួចាំខណកវកៀរគរេនិិវយាគបរវទសឱ្យចូលមកបណាែ ក់ទុនខងម
វទៀតវៅកនុងក្េេះរាជាណាចក្កកមោុជាវយងី ខដ្លនឹងនាាំឱ្យទាំនិញវយងីអាចក្បកួតក្បខជ្ងជាមួយទាំនិញ 
នាាំចូលេីបរវទស។ 
 

 “េិេ័រណ៍ពាណិជ្ជកមមផលិតផលខែមរ កនុងឱ្កាសយុទធនាការទិញផលិតផលខែមរ” ខដ្លកាំេុងក្តូេ 
បានវរៀបចាំវៅខងៃវនេះ គឺជាគាំនិតផតួចវផតីមដ៏្ក្តឹមក្តូេ និងជាសាន ថ្ដ្ងមីមួយវទៀតរបស់ក្កសួងពាណិជ្ជកមម 
កនុងវបសកកមមការង្កររបស់ែលួន។ ែញុ ាំសងឃមឹយា៉ោ ងខាល ាំងថា “យុទធនាការទិញផលិតផលខែមរ” នឹងកាល យជា 
មវធោបាយងមីមួយ ជ្ួយោសវ់តឿនសាម រតីខែមរវយងីឱ្យនិយមវក្បីផលិតផលខែមរជាអ្តិបរ ។ 
 

 ជាទីបញ្ច ប់ ែញុ ាំសូមខងលងអ្ាំណរគុណជូ្នចាំវពាេះ ឯកឧតតម វលាកជ្ាំទាេ អ្នកឧកញ៉ោ  វលាកឧកញ៉ោ  
វលាក វលាកក្សី នាងកញ្ញា  វភញៀេកិតតយិសទាាំងអ្ស ់ ខដ្លបានអ្វញ្ជ ីញចូលរមួកនុងេិធីសវ ោ ធេិេ័រណ៍
វនេះ។ ែញុ ាំក៏សូមខងលងអ្ាំណរគុណ និងវកាតសរវសីរដ្ល់ផលិតករទាាំងអ្ស់ ខដ្លអ្វញ្ជ ីញមកេីក្គបវ់ែតត-
ក្កុង ក្េមទាាំងរាជ្ធានីភនាំវេញ ចូលរមួការតាំងេិេ័រណ៍ដ៏្លអ និងរស់រវេកីវនេះ។ 
 

 ែញុ ាំសូមជូ្នេរឱ្យ “េិេ័រណ៍ពាណិជ្ជកមមផលិតផលខែមរ កនុងឱ្កាសយុទធនាការទិញផលិតផលខែមរ” 
ក្បក្េឹតតវៅក្បកបវោយវជាគជ័្យ និងលទធផលជាខផលផ្ទា  និងសូមជូ្នេរចាំវពាេះ ឯកឧតតម វលាកជ្ាំទាេ 
អ្នកឧកញ៉ោ  វលាកឧកញ៉ោ  វលាក វលាកក្សី នាងកញ្ញា  សូមក្បកបវោយសុែភាេលអបរបូិរណ៍ 
សុភមងគល និងទទួលបានវជាគជ័្យក្គប់ភារកិចច។ 
 

 ជាទីបញ្ច ប់កនុងនាម សម្មេចអគគមហាម្សនាបត្ីម្ត្ម្ជា ហ ុន្ ថ្សន្ នាយករដ្ឋមន្តន្េ ី
នន្ប្ពះរាជាណាចប្កកមោុជា ែញុ ាំសូមក្បកាសវបីក “េិេ័រណ៍ពាណិជ្ជកមមផលិតផលខែមរ កនុងឱ្កាស 
យុទធនាការទិញផលិតផលខែមរ” ចាប់េីវេលវនេះតវៅ។ 
 

     ស ូម អ រ គ ុណ ៕ 


