ឧបសម�័ន�
ែផនករសកម�ភាពរបស់្រកសួងឧស្សោហកម� និងសិប្បកម�
ស្រមាប់អនុវត�េគាលនេយាបាយអភិវឌ្ឍន៍វស
ិ យ
័ ឧស្សោហកម�កម�ជាឆា
� ំ២០១៥-២០២៥
ុ
Action Plans of the Ministry of Industry and Handicraft
for implementing the Cambodia Industrial Development Policy 2015-2025
តរងមា៉្រទិចIDP

ែផនករសកម�ភាពនិងនាយកដ�ន

Matrix of IDP

ទទួលបន�កអនុ
វត�
ុ

Action Plans& Dept. responsible for
implementation

ឆា� ំ

ចប់

េផ�ម

Startin

g Year

ឆា� ំ

ប�� ប់

Ending
Year

ឹកនា ំ
្រក�មករងរទទួលបន�កដ
ុ
អនុវត�

Working Group responsible leading in
implementation

ែផនករសកម�ភាពទទួលបន�ក
ុ
េដយ MIH

១)ជំរុញឲ្យមានករេរៀបចំែផនកររយៈេពល

1-សក
ិ ្សោ

និងេរៀបចំែផនករអំពស
ី ហ្រគាស ២០១៥

មធ្យម ស្រមាប់អភិវឌ្ឍន៍សហ្រគាសធុនតូ ច និង ែដលមានសក�នុពលនាំេចញ

មធ្យម េដយកំណត់យកមុខស��សហ្រគាស 1-Study and plan the development on
ែដលមានសក�នុពលក�ុងករនាំេចញ

ករ potential enterprises for export

ុ ករអភិវឌ្ឍន៍SME)
អភវិ ឌ្ឍ ផលត
ិ ជំរញ
ិ ផលថ�ី ករតភា�ប់េទនឹងសជី (នាយកដ�នែផនករ នង

វកម�ពហុជាតិ (MNCs) ករតភា�ប់ែខ្សចង�ក់

2-សិក្សោ្រសវ្រជាវវ ិភាគអំពីតៃថ�េដីមៃនករផលិត

2015

២០២០ ១.ឯ.ឧ ទឹង សុីនី
2020

អនុរដ�េលខធិករ ្របធាន

២.េលកជំទវ ឃុន វ៉ រ ី អនុរដ�េលខធក
ិ រ អនុ្របធាន

៣.េលកជំទវ េព វរលក��ណ៍ អគ�នាយក
អនុ្របធាន
ិ

៤.េលក េហង េសភ័ណ អគ�នាយករង

សមាជិក

៥.េលក ជា តរ

អគ�នាយករង

សមាជិក

៦.ក�� កុល សុគនា�វ ី

្របធាននាយកដ�ន
សមាជិកអចិៃ�ន�យ៍

៧.េលក រម ច័ន�វណា� ្របធាននាយកដ�ន សមាជិក

1

ឧបសម�័ន�
តៃម� និងករតភា�ប់េទនង
� ញផលត
ឹ បណា
ិ កម� ផលត
ិ ផលែដលមានសក�នុពល
តំបន់

ចំបាច់

េហយ
ី េរៀបចំនូវ្រកបខណ�សកម�ភាព 2-Study and analysis on production cost

្របធាននាយកដ�ន សមាជិក

៩.េលក េហង េអៀង

្របធានមជ្ឈមណ�លផលត
ិ ភាព
សមាជិក

និងជាក់ែស�ងេដីម្បអ
ី ភវិ ឌ្ឍន៍សហ of potential products

១០.្រក�ម្របក
ឹ ្សោអភវិ ឌ្ឍន៍កម�ុជា

(នាយកដ�នែផនករ នង
ុ ករអភវិ ឌ្ឍន៍SME)
ិ ជំរញ

្រគាសទំងេនាះ។

៨.េលក េឡា សត្យោ

១១.្រកសួងពណិជ�កម�

1.Encourage the preparation of medium-

សមាជិក
សមាជិក

ី កម�វ ិធផ
term plan to nurture the growth of SMEs 3-បេង�ត
ី ្សព�ផ្សោយព័ត៌មានស�ព
ី ី
� ែដលមានសក�នុពល
by way of identifying enterprises with ផលិតកម�ថីៗ

good export potentials, developing new 3-Create promotion program on new
products,

linking

to

multinational potential products

ុ ករអភិវឌ្ឍន៍SME)
ិ ជំរញ
corporations (MNCs), connectingthem (នាយកដ�នែផនករ នង

to the value chain and regional production
networks,

and

preparing

� លនិងផ�ល់ចំេណះ
concrete 4-បេង�ីតកម�វ ិធីបណុ � ះបណា

action framework to develop them;

ដឹងដល់ករងរផលត
ិ កម�ែដលមានសក�នុពល

4-Create training program and provide
knowledge for potential production
(មជ្ឈមណ�លផលត
ិ ភាពជាត)
ិ

២)ព្រងឹង្រកបខណ�នង
ិ យន�ករអភវិ ឌ្ឍសហ

5-គេ្រមាងស�ព
ី ក
ី រេលក
ី ទក
ឹ ចត
ិ �ដល់ករចុះប�� ី

ករចុះប�� ីករ្រគប់្រគងនង
ិ ករតមដនវឌ្ឍន

5-Establish

្រគាសធុនតូចនិងមធ្យមពិេសសសំេដេរៀបចំ
ភាពៃនវ ិស័យេនះែដលទក់ទញសហ្រគាស

២០១៥

សហ្រគាសខ�តតូចបំផុត ខ�តតូ ច និងខ�តមធ្យម 2015
incentive

program

for

business registration of micro, small

២០២០ ១.ឯ.ឧ ជួន វន
2020

អនុរដ�េលខធិករ

២.េលកជំទវ ឃុន វ៉ រ ី អនុរដ�េលខធិករ

៣.េលកជំទវ េព វរលក��ណ៍ អគ�នាយក
ិ
៤.េលក េហង េសភ័ណ អគ�នាយករង

្របធាន
អនុ្របធាន
អនុ្របធាន
សមាជិក

2

ឧបសម�័ន�
កម�ុជាឲ្យេទចុះប�� ីរបបពន�ផូ វករែដលអច
�

and medium enterprises

រជរដ�ភិបាលកម�ុជាមានព័ត៌មានច្បោស់លស់

(នាយកដ�នសហ្រគាសធុនតូចនិងមធ្យម)

ផ�ល់លទ�ភាពឲ្យសហ្រគាសទំងេនាះមាន

6-ករេរៀបចំេគាលនេយាបាយជំរុញ

ស្រមាប់េរៀបចំេគាលនេយាបាយគាំ្រទ េដីម្បី
លទ�ភាពទទួលបានព័ត៌មានពឥ
ី ណ�ទន

អភិវឌ្ឍវ ិស័យសហ្រគាសធុនតូច និងមធ្យម
នង
ិ

ករពិេ្រគាះេយាបល់ែផ�កធុរៈកិច�េដីម្បព
ី ្រងីក
សកម�ភាព នង
ិ ករវ ិនេិ យាគ។

និង

6-Establish promotion and development
policy for SMEs

៥.េលក ជា តរ

អគ�នាយករង

៦.េលក រម ច័ន�វណា�

្របធាននាយកដ�ន

សមាជិក

សមាជិកអចិៃ�ន�យ៍

៧.េលក េឡា សត្យោ

្របធាននាយកដ�ន សមាជិក

៨.ក�� កុល សុគនា�វ ី

្របធាននាយកដ�ន សមាជិក

៩.្រកសួងពណិជ�កម�

សមាជិក

១០.តំណាងស�ប័នពក់ព័នេ� ផ្សងៗេទៀតចំបាច់
សមាជិក

ុ ករអភិវឌ្ឍន៍SME)
2.Strengthen the SME development (នាយកដ�នែផនករនិងជំរញ

framework and mechanism, focusing
on the preparation of registration,
monitoring and tracking the progress
of this sector. The objective is to encourage
Cambodian enterprises to register in
the formal tax regime, thus allowing
the Royal Government to have accurate
information about the sector so that it
can initiate proper supporting policies
to enable better access to credit information
and other business advises to grow
their business and investment;
3

ឧបសម�័ន�

៣)ជួយគាំ្រទដល់ករេផ�របេច�កវ ិទ្យោតមរយៈ

7-េលក
ី កំពស់សមត�ភាពករេផ�របេច�កវ ិទ្យោពីប

ណា
� ្របេទសនានាជុំវ ិញពិភពេលក។

7-Enhance Technology Transfer from

ទស្សនកិច�សិក្សោនិងករបណុ � ះបណា
� លពីប

3.Support
through

for
field

technology
visits and

transfer
acquiring

ណា
� ្របេទសនានា
other countries

(នា. បេច�កេទសវ ិទ្យោស�ស�និងបេច�កវ ិទ្យោ)

capacity building from other countries 8-ករេធ�ទស្សនកច�សក្សោេនតមបណា
� ្របេទស
ី
ិ
ិ
around the world;
ែដលមានកររកចេ្រម
ី
ីនវ ិស័យឧស្សោហកម�

8-Study visit to the countries with
advanced industrial development

២០១៥

២០២៥ ១.ឯ.ឧ ទឹង សុីនី

2015

2025

២.េលក ប៊ី ពទ
ិ ូរ្យ

២.េលក ចន់ សូផា

អនុរដ�េលខធិករ

្របធាន

អគ�នាយករង

អនុ្របធាន

អនុ្របធានISC

សមាជិក

៣.េលក ែវន៉ េគៀហក់ ្របធាននាយកដ�ន

សមាជិកអចិៃ�ន�យ៍

៤.េលក េហង េអៀង

្របធានNPCC

សមាជិក

៥.េលក សុខ ជា

អនុ្របធាននា.ដ�

សមាជិក

៦.េលក គី េសងហ៊រ

អនុ្របធាននា.ដ�

សមាជិក

អនុ្របធាននា.ដ�

សមាជិក

៨.េលក េម៉ង េសរវ៉ី ត់

្របធាននាយកដ�ន សមាជិក

៧.េលក្រសី ជុំ សុផា
៩.េលក វ៉ ន់ េម៉

្របធាននាយកដ�ន សមាជិក

(នា. បេច�កេទសវ ិទ្យោស�ស�និងបេច�កវ ិទ្យោ)

9-បណុ � ះបណា
� លធនធានមនុស្សស្រមាប់ម�ន�ី

េន្រកសួងឧស្សោហកម� នង
ិ សប
ិ ្បកម� នង
ិ វ ិស័យ
ឯកជន

9-Training on human resource for
MIH’s staff and private sector
(នា. បេច�កេទសវ ិទ្យោស�ស�និងបេច�កវ ិទ្យោ)

10-បេង�ីតមជ្ឈមណ�លជំរុញឧស្សោហកម�
4

ឧបសម�័ន�
10-Establish Industrial Promotion Center
(នា. បេច�កេទសវ ិទ្យោស�ស�និងបេច�កវ ិទ្យោ)

11-បេង�ត
ី ច្បោប់េផ�របេច�កវ ិទ្យោ

11-Establish Law on technology transfer
(នា. បេច�កេទសវ ិទ្យោស�ស�និងបេច�កវ ិទ្យោ)

៤)ពិនិត្យលទ�ភាពផ�ល់ករគាំ្រទដល់សហ្រគាស 12-បេង�ីតែផនករេមអភិវឌ្ឍន៍រេបៀងឧស្សោហកម� ២០១៥
ខ�តតូចនង
� ល 12-Establish Master Plan for Industrial 2015
ិ មធ្យមស្រមាប់ករបណុ � ះបណា
និងករវ ិនិេយាគេលីេ្រគឿងមា៉សុ ីន

ឬបរក
ិ � រ Development Corridor

ផលត
ិ កម�្រពមទំងករេលក
ី ទក
ឹ ចត
ិ �េផ្សងេទៀត

(នាយកដ�នកច
ិ �ករឧស្សោហកម�)

ឹ សុន
ី ី
២០២០ ១.ឯ.ឧ ទង

2020

២.េលក ប៊ី ពិទូរ្យ

អនុរដ�េលខធក
ិ រ
អគ�នាយករង

៣.េលក ែវន៉ េគៀហក់ ្របធាននាយកដ�ន

្របធាន
អនុ្របធាន

សមាជិកអចិៃ�ន�យ៍

េដយផ្សោភា�ប់លក�ខណ�ៃនករផលិតវត�ុធាតុេដីម

៤.េលក ហ៊ត េផង

្របធាននាយកដ�ន សមាជិក

៥.េលក េហង េអៀង

្របធានNPCC

៦.េលក រម ច័ន�វណា�

្របធាននាយកដ�ន សមាជិក

ទំេនីបកម�ៃនែខ្សចង�ក់ផលិតកម�សំេដផ្សោភា�ប់ 13-Conduct technical training for GMP/

៧.ក�� កុល សុគនា�វ ី

្របធាននាយកដ�ន សមាជិក
អនុ្របធាននា.ដ�

សមាជិក

៩.េលក ឈ ឡាយហុ ី

អនុ្របធាននា.ដ�

សមាជិក

ក�ុង្រស�កករេលក
� លបេច�កេទស GMP/GHP /TDF
ី ម�ស់គុណភាពផលត
ិ ផលនិង 13-បណុ � ះបណា
េទនង
ឹ សជីវកម�ពហុជាតិ (MNCs)។

GHP/TDF

4.Review the viability of providing (នា. បេច�កេទសវ ិទ្យោស�ស�និងបេច�កវ ិទ្យោ)
support to SMEs for investment in
machinery

parts

or

៨.េលក អ៊ូច មា៉នី

១០.តំណាង្រកសួងេសដ�កិច�និងហរិ ��វត�ុ

សមាជិក

សមាជិក

production 14-គេ្រមាងស្រមាប់សិក្សោែផនករេមស្រមាប់

equipment as well as other incentives ករអភវិ ឌ្ឍ និងេលក
ី កម�ស់បេច�កវ ិទ្យោ ស្រមាប់
taking into consideration the local វ ិស័យ SME

processing of raw materials; promoting 14-Establish Master Plan development
5

ឧបសម�័ន�
quality of products and modernizing project for enhancing technology and
their production chain to link up to development of SMEs
multinational companies;

(នា. បេច�កេទសវ ិទ្យោស�ស�និងបេច�កវ ិទ្យោ)

15-គេ្រមាងអភិវឌ្ឍៃបតងស្រមាប់វ ិស័យសហ្រគាស
ធុនតូច នង
ិ មធ្យម

15-Establish Green development project
for SMEs
(នា. បេច�កេទសវ ិទ្យោស�ស�នង
ិ បេច�កវ ិទ្យោ)

16-េរៀបចំេវទក
ិ ស�ព
ី ក
ី រអភវិ ឌ្ឍផលត
ិ កម�

16-Establish production development forum
(មជ្ឈមណ�លផលិតភាពជាត)
ិ

17-េរៀបចំជំនប
ួ រវងផលិតករ
ទំងក�ុង នង
ិ េ្រក្របេទស

និងផលិតករ

17-Conduct business matching between
local

businesses

and

international

businesses
(មជ្ឈមណ�លផលិតភាពជាត)
ិ

6
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18-េរៀបចំទស្សនកច
ិ � នង
ិ សក
ិ � សលែស�ងយល់
ពីករជំរុញផលិតកម�េនតមបណា
� ្របេទស
េជឿនេលឿន

18-Conduct study visit and workshop for
understanding of promoting production
in the developed countries
(មជ្ឈមណ�លផលិតភាពជាត)
ិ

៥)បេង�ីតពនរង�ន់ស្រមាប់ករ្របកួត្របែជង
បេច�កេទសេនេល្រី គប់មុខស��អទភា
ិ ព។
5.Create

awards

for

technology

innovation in various priority sectors;

19-េរៀបចំពនរង�ន់ស៥នង
ិ យុទ�នាករជំរុញ
ចលនាផលិតភាព

19-Establish 5S awards and productivity

២០១៥

ឹ សុន
ី ី
២០២៥ ១.ឯ.ឧ ទង

2015

2025

អនុរដ�េលខធក
ិ រ

២.េលក រដ� សរ៉ វុធ អគ�នាយករង

៣. េលក េហង េអៀង

្របធាន
អនុ្របធាន

្របធានNPCC
សមាជិកអចិៃ�ន�យ៍

promotion compaining
(មជ្ឈមណ�លផលិតភាពជាត)
ិ

៤.េលក ែវន៉ េគៀហក់ ្របធាននាយកដ�ន

សមាជិក

៥.េលក ហម
ឹ ផានិត

អនុ្របធានNPCC

សមាជិក

អនុ្របធាននា.ដ�

សមាជិក

៧.េលក នួន សុភ័ណ� អនុ្របធាននា.ដ�

សមាជិក

៦.េលក មាន សិទ�ិ

20-េរៀបចំពនរង�ន់ឧស្សោហកម�ៃបតង
20-Estabish green industrial awards
(នា. បេច�កេទសវ ិទ្យោស�ស�នង
ិ បេច�កវ ិទ្យោ)

៦)ជំរុញករបេង�ត
ួ ៗ
ី សមាគមអនុវ ិស័យនម
ី យ

េដីម្បែី ចករ ំែលកចំេណះដឹងតស៊ូមតិនិងករពរ
សទ
ឹ ទំនក់ទំនង
ិ ្រ�ិ បេយាជន៍ក៏ដូចជាព្រងង

21-បេង�ត
ី សមាគម Responsible Care
21-Establish Responsible Care

(នា. បេច�កេទសវ ិទ្យោស�ស�និងបេច�កវ ិទ្យោ)

២០១៥

២០២០ ១.ឯ.ឧ ទឹង សុីនី

-

-

២០២០ ២០២៥

២.េលក ប៊ី ពទ
ិ ូរ្យ

អនុរដ�េលខធិករ ្របធាន
អគ�នាយករង

៣.េលក ចិន េសងហ៊ង អនុ្របធានISC

អនុ្របធាន
អនុ្របធាន

7
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ជាមួយរជរដ�ភបា
ិ លក�ុងករទទួលករគាំ្រទ
ែផ�កបេច�កេទស និងហរិ ��វត�ុ។
6.Promote

the

formation

of

៤.េលក ែវន៉ េគៀហក់ ្របធាននាយកដ�ន

22-បេង�ត
ី សមាគម Chemical Industry
22-Establish Chemical Industry

sub- (នា. បេច�កេទសវ ិទ្យោស�ស�និងបេច�កវ ិទ្យោ)

sectoral associations where they can
share

knowledge

and

information, 23-បេង�ីតសមាគម Automobile Industry

protect the interests of their members, 23-Establish

Automobile

Industry

សមាជិកអចៃិ �ន�យ៍

៥.េលក ហ៊ត េផង

្របធាននាយកដ�ន សមាជិក

៦.េលក េសង ឆាង

្របធាននាយកដ�ន សមាជិក

៧.េលក សុខ ជា

អនុ្របធាននា.ដ�

សមាជិក

៨.េលក ស៊ូ វ៉ ន់នី

អនុ្របធាននា.ដ�

សមាជិក

៩.េលក គង់ ប��រទ�
ិ អនុ្របធាននា.ដ�

សមាជិក

and act as advocate with the Royal Association

ិ �ករឧស្សោហកម�)
Government to secure technical and (នាយកដ�នកច

financial support for their members;

24-បេង�ីតសមាគម Foods Industry

24-Establish Foods Industry Association
(នាយកដ�នកច
ិ �ករឧស្សោហកម�)

៧)ព្រងង
ឹ សមត�ភាពនង
ិ សហ្រគន
ិ ភាពៃន

25-បេង�ត
ី មជ្ឈមណ�លជំរុញ

ទញយកផល្របេយាជន៍ពីសក�នុពលសហ

25-Creat SMEs promotion and development

សហ្រគាសក�ុង្រស�ក េដីម្បអ
ី ចផ្សោរភា�ប់ និង
្រគាស និងវ ិនិេយាគបរេទសធំៗ ស�ិតក�ុងតំបន់
េសដ�កច
ិ �ពេិ សស។

នង
ិ អភវិ ឌ្ឍវ ិស័ ២០១៥

យសហ្រគាសធុនតូច និងមធ្យម
Center

(នាយកដ�នែផនករ នង
ុ ករអភិវឌ្ឍន៍SME)
ិ ជំរញ

7.Build the entrepreneurial capacity of

local enterprises to enable them to 26-បេង�ីតមជ្ឈមណ�លព័ត៌មានស�ិតិ

deal better with large enterprises and 26-Create statestic information center

2015

២០២០ ១.ឯ.ឧ ជួន វន
2020

អនុរដ�េលខធិករ ្របធាន

២.េលកជំទវ ឃុន វ៉ រ ី អនុរដ�េលខធក
ិ រ អនុ្របធាន

៣.េលកជំទវ េព វរលក��ណ៍ អគ�នាយក
អនុ្របធាន
ិ

៤.េលក េហង េសភ័ណ អគ�នាយករង

សមាជិក

៤.េលក យា ប៊ុនណា

អគ�នាយករង

សមាជិក

៥.េលក ជា តរ

អគ�នាយករង

សមាជិក

៦.ក�� កុ ល សុគនា�វ ី

្របធាននាយកដ�ន
សមាជិកអចិៃ�ន�យ៍

៧.េលក រម ច័ន�វណា� ្របធាននាយកដ�ន សមាជិក

8
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foreign investment in SEZs.

(នាយកដ�នែផនករ នង
ុ ករអភិវឌ្ឍន៍SME)
ិ ជំរញ

27-បេង�ីតវ ិទ្យោស�ន្រសវ្រជាវនិងអភវិ ឌ្ឍវ ិស័យ
SMEs

27- Establish SMEs development and

៨.េលក េឡា សត្យោ

្របធាននាយកដ�ន សមាជិក

៩.េលក េហង េអៀង

្របធាននាយកដ�ន

សមាជិក

១០.េលក ែផ ច័ន�្រតវុឌ្ឍ អនុ្របធាននា.ដ�

សមាជិក

១១.តំណាង្រក�ម្របក
ឹ ្សោអភិវឌ្ឍន៍កម�ុជា

សមាជិក

reseach institute

(នាយកដ�នែផនករ នង
ុ ករអភិវឌ្ឍន៍SME)
ិ ជំរញ

28-េរៀបចំយុទ�ស�ស�េដីម្បផ
ី ្សោរភា�ប់
អភិវឌ្ឍន៍វ ិស័យសហ្រគាសធុនតូច
ថា�ក់ជាតិ នង
ិ ថា�ក់តំបន់

ករ

និងមធ្យម

28-Establish strategy for national SMEs
development in line with the regional
development

(នាយកដ�នែផនករ នង
ុ ករអភិវឌ្ឍន៍SME)
ិ ជំរញ

29-បេង�ីតបរស
ិ � នធុរកិច�ល � ស្រមាប់សហ្រគន
ិ
ភាពេលីវ ិស័យសហ្រគាស ធុនតូច និងមធ្យម

29-Establish

conducive

business

environment for entrepreneurship on
SME sector
(នាយកដ�នសហ្រគាសធុនតូចនង
ិ មធ្យម)

30-ជំរុញករអភិវឌ្ឍឧស្សោហកម�គា្រំ ទ
ផ្សោរភា�ប់រវងសហ្រគាស,

េដីម្បី
9
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ធុនតូចនង
ិ មធ្យមនិងឧស្សោហកម�ធុនធំ

30-Promote supporting industries for
connecting between SMEs and large
industries
(នាយកដ�នសហ្រគាសធុនតូចនិងមធ្យម)

31-ជំរុញករេរៀបចំក្រមងសហ្រគាសធុនតូច
និងមធ្យម

31-Promote SMEs clustering
(នាយកដ�នសហ្រគាសធុនតូចនង
ិ មធ្យម)

32-េរៀបចំកម�វ ិធីតង
ំ បង�ញេផ្សងៗស�ីពីករងរ

ឧស្សោហកម� នង
ិ សហ្រគាសធុនតូចនិងមធ្យម

32-Establish exhibition on industry and SME
៨)ព្រងង
ឹ យន�ករេ្រកមដំបូលែតមួយស្រមាប់
ករចុះប�� ីសហ្រគាសធុនតូចនិងមធ្យម

េដយេ្រប្រី បាស់ករចុះប�� ីនង
ិ ករកន់ប�� ី

គណេនយ្យស្រមាប់ជាមូលដ�នវយតៃម�និង

ជាលក�ខណ�ស្រមាប់ករផ�ល់ករេលក
ី ទក
ឹ ចត
ិ �
និងករគាំ្រទពីរជរដ�ភិបាល។
8.Strengthen

the

(នាយកដ�នែផនករ នង
ុ ករអភិវឌ្ឍន៍SME)
ិ ជំរញ

33-គេ្រមាងស�ីពក
ី រេរៀបចំជំរុញសហ្រគាសធុន ២០១៥
តូចនិងមធ្យមឲ្យមានប�� ី គណេនយ្យ
តរងតុល្យករច្បោស់លស់

33-Establish project for encouraging
SME handle accounting ledgers and
balance sheet statement

single-window (នាយកដ�នសហ្រគាសធុនតូចនិងមធ្យម)

mechanism for registering SMEs by

និង 2015

២០២០ ១.ឯ.ឧ ជួន វន
2020

អនុរដ�េលខធិករ

២.េលកជំទវ ឃុន វ៉ រ ី អនុរដ�េលខធក
ិ រ

្របធាន
អនុ្របធាន

៣.េលកជំទវ េព វរលក��ណ៍ អគ�នាយក
ិ រ អនុ្របធាន

៤.េលក េហង េសភ័ណ

អគ�នាយករង

សមាជិក

៥.េលក យា ប៊ុនណា

អគ�នាយករង

សមាជិក

៦.េលក មុំ ច័ន�តរ៉

អគ�នាយករង

សមាជិក

៧.េលក រម ចន�វណា�

្របធាននាយកដ�ន

៨.ក�� កុ ល សុគនា�វ ី

សមាជិកអចិៃ�ន�យ៍

្របធាននាយកដ�ន សមាជិក
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way of using their registration and 34-បេង�ីតច្បោប់ស�ព
ី ស
ី ហ្រគាសធុនតូ ច និងមធ្យម

៩.េលក េឡា សត្យោ

១០.តំណាង្រកសួងពណិជ�កម�

account ledgers as the basis for 34-Establish Law on SME
incentives

and

សមាជិក

១១.តំណាង្រក�ម្របឹក្សោអភិវឌ្ឍន៍កម�ុជា

evaluating and determining criteria for (នាយកដ�នសហ្រគាសធុនតូចនិងមធ្យម)
providing

្របធាននាយកដ�ន សមាជិក
សមាជិក

receiving

support from the Royal Government;
៩)ព្រងឹងអភបា
ិ លកច
ិ �សជីវកម�ស្រមាប់ព្រងឹង 35-េវទក
ិ រវង្រគះឹ ស�នហរិ ��វត�ុ នង
ិ SME

២០១៥

និងព្រងីកវ ិស័យឯកជនេដីម្បេី លីកស�ួយវប្បធ៌

35-Forum between Financial institutions 2015

បានហរិ ��ប្បទនក�ុងទីផ្សោរហរិ ��វត�ុតមរយៈ

(នាយកដ�នសហ្រគាសធុនតូចនង
ិ មធ្យម)

មៃនគណេនយ្យភាពសង�មនង
ិ លទ�ភាពទទួល
ផ�ល់ករបណុ � ះបណា
� លេលីករ្រគប់្រគងទូេទ
ករ្រគប់្រគងផលិតកម�និងករ្រគប់្រគងបេច�ក
វ ិទ្យោស្រមាប់សហ្រគាសធុនតូចនង
ិ មធ្យម។

and SMEs
36-បណុ � ះបណា
� ល និងផ្សព�ផ្សោយអំពីគំរូប�� ី

គណេនយ្យ

36-Training and dissemination on the

9.Strengthen the corporate governance format of accounting book

ិ មធ្យម)
so as to enlarge and deepen the pool (នាយកដ�នសហ្រគាសធុនតូចនង

២០២០ ១.ឯ.ឧ សុន េសងហួត អនុរដ�េលខធិករ ្របធាន
2020

២.ជំទវ េព វរលក��ណ៍ អគ�នាយក
ិ រ

អនុ្របធាន

៣.េលក យា ប៊ុណា�

អគ�នាយករង

សមាជិក

៤.េលក ជា តរ

អគ�នាយករង

សមាជិក

៥.េលក រម ច័ន�វណា� ្របធាននាយកដ�ន
៦.េលក េឡា សត្យោ

សមាជិកអចិៃ�ន�យ៍

្របធាននាយកដ�ន សមាជិក

៧.ក�� កុល សុគនា�វ ី ្របធាននាយកដ�ន

សមាជិក

៩.តំណាង្រកសួងពណិជ�កម�

សមាជិក

៨.េលក េហង េអៀង

្របធានNPCC

សមាជិក

of the private sector, which appreciates 37-េលីកកំពស់សមត�ភាព SME និងសិប្បកម�
ិ លក�ុង្រស�ក
the culture of social accountability and ែកៃច�កសផ

can enhance their ability to obtain 37-Enhance capacity of local agro-

financing by providing them training on processing products for SMEs and
general

management,

production handicrafts

(នាយកដ�នសហ្រគាសធុនតូចនិងមធ្យម)
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system management and technology 38-ជំរុញករេលក
ី កម�ស់ផលត
ិ ភាព និងករអនុ
management for SMEs;

វត�លេ� លីវ ិស័យសហ្រគាសធុនតូ ច និងមធ្យម

38-Promote productivity enhancement
and best practice on SME sector
១០)ផ្សព�ផ្សោយឲ្យបានទូលំទូលយពីភាព

ងយ្រស�លនិងអត�្របេយាជនៃនករចុះប�� ី។

(មជ្ឈមណ�លផលិតភាពជាត)
ិ

39-សក
ិ � សលផ្សព�ផ្សោយពអ
ី ត�្របេយាជន៍ ៃន ២០១៥
ករចុះប�� ី SME

2015

២០២០ ១.ឯ.ឧ សុន េសងហួត
2020

10.Publicize broadly to the public on 39-Workshop disseminate on the benefits
the benefits of the registration;

of SME registration
(នាយកដ�នសហ្រគាសធុនតូចនិងមធ្យម)

40-បណុ � ះបណា
� លករចុ ះប�� ី SME

40-Training on SME registration
១១)បន�ព្រងង
ឹ ្រកបខណ�ស�ប័ននង
ិ សមត�

(នាយកដ�នសហ្រគាសធុនតូចនិងមធ្យម)

41-ករអភវិ ឌ្ឍស�ង់ដ

ភាព្រគប់្រគងមា្រតស�ស� និងស�ង់ដែដលជា 41-Standard Development

� លនិង
្រគះឹ ស្រមាប់សកម�ភាពឧស្សោហកម� នង
ិ ខត
ិ ខំ (នាយកដ�នអភិវឌ្ឍស�ង់ដបណុ � ះបណា

្របឹងែ្របងបន�េរៀបចំ្រកបខណ�គតិយុត�ិនិងករ
ទទួលស�ល់ជាអន�រជាតន
ិ ូវស�ប័នជាតិសំខ

ន់ៗរួមមានមជ្ឈមណ�លមា្រតស�ស�ជាតិនិង
វ ិទ្យោស�នស�ង់ដកម�ុជា។

ពិេ្រគាះេយាបល់)

42-ករបណុ � ះបណា
� លវ ិស័យស�ង់ដ
42-Training on standards

់
� លនង
ិ
11.Continue strengthening institutional (នាយកដ�នអភវិ ឌ្ឍស�ងដបណុ � ះបណា

២.ជំទវ េព វរលក��ណ៍

អនុរដ�េលខធិករ
អគ�នាយក
ិ

្របធាន

អនុ្របធាន

៣.េលក េហង េសភ័ណ អគ�នាយករង

សមាជិក

៤.េលក មុំ ច័ន�តរ៉

អគ�នាយករង

សមាជិក

៥.េលក រម ច័ន�វណា�

្របធាននាយកដ�ន
សមាជិកអចិៃ�ន�យ៍

៦.េលក េឡា សត្យោ

្របធាននាយកដ�ន សមាជិក

៧.ក�� កុល សុគនា�វ ី

្របធាននាយកដ�ន សមាជិក

២០១៥

២០២០ ១.ឯ.ឧ អ៊ុច បូរ៉

2015

2020

អនុរដ�េលខធិករ

្របធាន

២.ឯ.ឧ លម
ឹ គង់

អនុរដ�េលខធក
អនុរ្របធាន
ិ

៤. ឯ.ឧ ចន់ បូរន�
ិ

្របធានវ ិសក

៣. ឯ.ឧ ឡាំ គឹមេឡង ្របធានមមជ
៥.េលក ទឹង សុមិត�
៦.េលក ចន់ សូផា

្របធានមមជ

អនុ្របធាន

អនុ្របធាន
អនុ្របធាន

និងជាសមាជិកអចិៃ�ន�យ៍

អនុ្របធាន ISC

៧.េលក ចតសូ សុភ័្រក អគ�នាយករង

សមាជិក

សមាជិក

៨.េលក េ្រជៀន េសងគង់ ្របធាននាយកដ�ន សមាជិក
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framework and the capacity in managing ពិេ្រគាះេយាបល់)
metrology and standards, which are

� លវ ិស័យមា្រតស�ស�
the foundation of industrial activities. 43-ករបណុ � ះបណា
Additional

developthe

efforts

are

appropriate

dedicated

to 43-Training on metrology

regulatory (នាយកដ�ននិត្យោនុកូលមា្រតស�ស�)

framework and to get international

៩.េលក េសង ឆាង

្របធាននាយកដ�ន សមាជិក

១០.េលក េឆងឧត�រ

្របធាននាយកដ�ន សមាជិក

១១.េលក វ៉ ន់ េម៉

្របធាននាយកដ�ន សមាជិក

១២.េលក េម៉ង េសរវ៉ី ត់

្របធាននាយកដ�ន សមាជិក

១៤.េលក េចង លឹមជី

្របធាននាយកដ�ន សមាជិក

១៣.េលក ងី ប៉ូលីននាវ ិទ� ្របធាននាយកដ�ន សមាជិក

recognition of key national institutions 44-ចូលជារដ�សមាជិករបស់អង�ករ OIML,
such as the National Metrology Centre 44-Participate in OIML membership
and the Institute of Standards of (នាយកដ�ននីតិកម�មា្រតស្រស)
Cambodia;

45-ចូលជាសមាជិករបស់អង�ករ BIPM,

45-Participate in BIPM membership
(នាយកដ�ននីតិកម�មា្រតស្រស)
46-ព្រងឹងករអនុវត�គេ្រមាងកិច� សហ្របតិបត�ិ
ករឱ្យមាន្របសិទ�ភាពជាមួយៃដគូអភិវឌ្ឍ
46-Strenghthen

the

effectiveness

implementation of cooperation Projects
with the development partners
(នាយកដ�នវ ិទ្យោស�ស�មា្រតស�ស�)
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47-ទទួលស�ល់ជាអន�រជាតិ ISO/IEC17025,
47-Obtain

Internationally

recognized

ISO/IEC 17025
(នាយកដ�នវ ិទ្យោស�ស�មា្រតស�ស�)
48-ទទួលស�ល់ជាអន�រជាតិ ISO/IEC1702០,
48-Obtain

Internationally

recognized

ISO/IEC17020
(នាយកដ�នវ ិទ្យោស�ស�មា្រតស�ស�)
១២)ែកលម�្របសទ
ិ �ភាពៃនករចុ ះប�� ី កម�សទ
ិ ិ� 49-ែកស្រម�លបទដ�នគតយ
ិ ុត� ស�ព
ី ីករចុះប�� ី ២០១៥
ឧស្សោហកម�តមរយៈអនុវត�នីតិវ ិធីកិច�សហ

្របតប
�ិ ុះប�� ីដល់ភា�ក់ងរៃន
ិ ត�ក
ិ រផ�ល់សទ
ិ ច

កម�សិទិឧ
� ស្សោហកម�។

49-Regulatory review on industrial property

្របេទសជាៃដគូនានានិងស្រម�លក�ុងករចុះប�� ី registration
ភា�ក់ងរែដល្របកបអជីវកម�េធ�ជា
ី តំណាង

(នាយកដ�នកម�សទ
ិ �ិឧស្សោហកម�)

របស់អ�កដក់សុំកុ ងករចុ
�
ះប�� ីកម�សិទ�ិ

50-េរៀបចំ្របព័ន�ស័យ
� ្របវត�ិកម� ្រគប់្រគងករផ�ល់

ករេធ�ីស័យ
� ្របវត�ិកម�្រប្រព័ន�ចុះប�� ីកម�សិទ�ិ

អត�្របេយាជន៍ នង
ិ គំនូរឧស្សោហកម�។

ឧស្សោហកម�េដយេផា�តយកចត
ិ �ទុកដក់េលី

្របកសនីយប្រតតក�កម�វ ិ��បនប្រតម៉ូែដលមាន

ឧស្សោហកម�។

50-Establish automatic issuing certifícate

2015

២០២០ ១.ឯ.ឧ ទឹង សុីនី
2020

២.េលក ែង៉ត វ ិបុល

អនុរដ�េលខធិករ
អគ�នាយករង

៣.ក�� ែញ៉ ម ផល�ី

្របធាននាយកដ�ន

៤.េលក ហ៊ត េផង

្របធាននាយកដ�ន

្របធាន
អនុ្របធាន

សមាជិកអចៃិ �ន�យ៍

៥. េលក ែផ ច័ន�្រតវុឌ្ឍ អនុ្របធាននា.ដ�

សមាជិក
សមាជិក

12.Improve the effectiveness of the management system on patent, model
certifícate and industrial designe
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process

of

industrial (នាយកដ�នកម�សទ
ិ �ិឧស្សោហកម�)

registering

property rights by way of implementing

collaborative procedures torecognize 51-ចង្រកងទិន�ន័យស�ិតិេរងច្រកតម្របព័ន�
registration agents of partner countries េអឡច
ិ ្រត�នក
ិ .

២០១៥

and to facilitate to the registration of IP 51-Establish statistic data of factories 2015
agents through automation;

using electronic system

១៣)ព្រងង
ឹ ករេ្រប្រី បាស់ស�ង់ដរូបនយ
ី កម�

52-ករព្រងង
ឹ ស�ង់ដនយ
ី កម�កម�ុជា

េដយផ្សោរភា�ប់េទនឹងករេធ�ល
ី ទ�កម�

(នាយកដ�នអភិវឌ្ឍស�ង់ដបណុ � ះបណា
� លនិង

13.Strengthen

standardizationand
evaluation

52-Strengthen of standardization

ករទទួលបានករេលីកទឹកចិត� ពិេ្រគាះេយាបល់)

នង
ិ ករជួយឧបត�ម�េផ្សងៗ។

by

the

the
linking

use

of 53-ករព្រងឹងករវយតៃម�ភាពអនុេលម

compliance 53-Strengthen of conformity assessment

to

public (នាយកដ�នវ ិ��បនប្រតកម�)

procurement, incentives and other
subsidies;

2018

(នាយកដ�នកម�សទ
�ិ ស្សោហកម�)
ិ ឧ

និងករវយតៃម�ទទួលស�ល់អនុេលមភាព
សធារណៈ

២០១៨

54-ករេរៀបចំបេង�ីតច្បោប់សីព
� ីករវយតៃម�
ទទួលស�ល់

54-Establish Law on accreditation

២០១៥

២០២០ ១.ឯ.ឧ ែក គី

2015

2020

២.ឯ.ឧ ចន់ បូរន�
ិ

អនុរដ�េលខធិករ

្របធាន

្របធានវ ិទ្យោស�នស�ង់ដរកម�ុជា

អនុ្របធាន

៣.ឯ.ឧ សម
ឹ ណារ៉ អគ�នាយកឧស្សោហកម� អនុ្របធាន
៤.េលក នូវ ថារ៉

អនុ្របធានISC

សមាជិកអចិៃ�ន�យ៍

៥.េលក ចិន េសងហ៊ង អនុ្របធានISC

៦.េលក ប៊ី ពិទូរ្យ

អគ�នាយករង

សមាជិក
សមាជិក

៧.េលក េឆង ឧត�រ

្របធាននាយកដ�ន សមាជិក

៩.េលក េសង ឆាង

្របធាននាយកដ�ន សមាជិក

៨.េលក េ្រជៀន េសងគង់ ្របធាននាយកដ�ន សមាជិក
១០.េលក ហូយ សុភាព

អនុ្របធាននា.ដ�

១១.េលក េម៉ ្រពហស្បត�ិ៍ ្របធានករ.ិ

សមាជិក
សមាជិក

(ស្រមបស្រម�លេដយនា. វយតៃម�ទទួលស�ល់)
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55-បេង�ីតមជ្ឈមណ�លវយតៃម�ទទួលស�ល់ជាតិ

55-Establishment of National Accreditation
Center

(ស្រមបស្រម�លេដយនា. វយតៃម�ទទួលស�ល់)

១៤)បេង�ន
ី ករយល់ដឹងនិងេធ�ក
ី រផ្សព�ផ្សោយ

56-សក
ិ � សលផ្សព�ផ្សោយច្បោប់សព
ី� ស
ី �ង់ដ

នង
ិ កម�សទ
ិ �ឧ
ិ ស្សោហកម�េដីម្បជ
ី ំរុញចូលរួមឲ្យ

56-Workshop on promotion of standard

អំពីសរៈ្របេយាជន៍ៃនស�ង់ដ

មា្រតស�ស� កម�ុជា

បានទូលំទូលយពីសំណាក់សហ្រគិន។

law

� លនិង
14.Raise awareness of the importance (នាយកដ�នអភិវឌ្ឍស�ង់ដបណុ � ះបណា

of standards, metrology and industrial ពិេ្រគាះេយាបល់)
property rightsin order to broaden and
attract the interest of entrepreneurs;

57-សិក�សលផ្សព�ផ្សោយច្បោប់សីព
� ីមា្រត
ស�ស�កម�ុជា ជាតិ

57-Workshop on metrology
(នាយកដ�ននីតក
ិ ម�មា្រតស�ស�)

២០១៥

២០២០ ១.ឯ.ឧ ែក គី

2015

2020

២.ឯ.ឧ លម
ឹ គង់

៣.ឯ.ឧ ចន់ បូរន�
ិ

អនុរដ�េលខធិករ

្របធាន

អនុរដ�េលខធក
ិ រ

អនុ្របធាន

្របធានវ ិទ្យោស�នស�ង់ដរកម�ុជា

អនុ្របធាន

៤.ឯ.ឧ ឡាំ គឹមេឡង ្របធានមជ្ឈមណ�លមា្រតស�ស�

អនុ្របធាន

៥. េលក ែង៉ត វ ិបុល អគ�នាយករង សមាជិកអចៃិ �ន�យ៍

៦.េលក ចន់ សូផា អនុ្របធានវ ិទ្យោស�នស�ង់ដ សមាជិក
៧.េលក េឆងឧត�រ ្របធាននាយកដ�ន
សមាជិកអចិៃ�ន�យ៍

៨. េលក អ៊ុ� េពពស
ិ ី ្របធាននាយកដ�ន
៩.ក�� ែញ៉ ម ផល�ី

្របធាននាយកដ�ន

សមាជិក
សមាជិក

58-សក
ិ � សលផ្សព�ផ្សោយច្បោប់សព
ី� ី

្របកសនីយប្រតតកក�កម� វ ិ��បនប្រតម៉ូែដល
មានអត�្របេយាជន៍ និងគំនូរឧស្សោហកម�

58-Workshop on patent, model and
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industrial design
១៥)ជួយគាំ្រទេលីកកម�ស់សមត�ភាពនិង

សមត�កិច�មា្រតស�ស�និងស�ង់ដក�ុងករធានា
នូវបរមាណគុ
ណភាពសុវត�ភា
ិ
ិ ពេសវកម�បរស
ិ �
ននិង្រគប់្រគង។

(ស្រមបស្រម�លេដយនាយកដ�នកម�សទ
ិ �ិឧស្សោហកម�)

59-ព្រងឹងសមត�ភាពរបស់មន�ីរពិេសធន៍ និង
ម�ន�ីៃនមន�ីរពិេសធន៍ៃនមជ្ឈមណ�លមន�ីរ

ពេិ សធន
ិ ៍ឧស្សោហកម�កម�ុជា
59-Strengthen

capacity building of

15.Support and improve the capacity laboratories and Industrial Laboratory
and

competencyin

metrology

and Center of Cambodia-ILCC

standards assurance with regards to (មជ្ឈមណ�លន�ីរពេិ សធន
ិ ៍ឧស្សោហកម�កម�ុជា)
quantity,

quality,

safety,

service,

environment and management;

60-េធ�ទ
ី ំេនប
ី កម�មន�រី ពេិ សធន៍មា្រតស�ស�កម�ុជា

១.ឯ.ឧ សយ ភីរម្យ

អនុរដ�េលខធិករ
្របធានវ ិសក

អនុ្របធាន

៣.ឯ.ឧ ឡាំ គឹមេឡង

្របធានមមជ

អនុ្របធាន

អនុ្របធានISC

សមាជិក

២.ឯ.ឧ ចន់ បូរន�
ិ
៤.េលក ែខម វ ីរ:

្របធាន

៥.េលក គម
ឹ ច័ន�តរ

អនុ្របធានមមជ

៦.េលក អុន
ិ សំបូរ

្របធានមន�រី ពេិ សធន៍

សមាជិកអចិៃ�ន�យ៍

សមាជិកអចិៃ�ន�យ៍

៧.េលក េម៉ង េសរវ៉ី ត់ ្របធាននាយកដ�ន សមាជិក
៨.េលក វ៉ ន់ េម៉

្របធាននាយកដ�ន សមាជិក

ជាតិ

60-Modernize metrology laboratory center
(នាយកដ�ន វ ិទ្យោស�ស� នីត្យោនុកូលមា្រត
ស�ស�)

61-ព្រងឹងសមត�ភាពម�ន�ីមន�ីរពិេសធន៍មា្រត
ស�ស�កម�ុជា ជាតិ

61-Strengthen of human resource of
metrology laboratory
(នាយកដ�នវ ិទ្យោស�ស�មា្រតស�ស�)
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62-ករបណុ � ះបណា
� លម�ន�ន
ី ត
ី ្យោនុកូលមា្រត
ស�ស�កម�ុជា

62-Training for officials of Cambodian
legal metrology
(នាយកដ�ននីត្យោនុកូលមា្រតស្រស)

១៦)ចត់វ ិធានករជាក់ែស�ងព្រងឹងករអនុវត� 63-ព្រងឹងករអនុវត�ច្បោប់សីព
� ស
ី �ង់ដកម�ុជា

២០១៥

ស�ង់ដមា្រតស�ស�នង
�ិ ស្សោហកម�
ិ កម�សទ
ិ ឧ

63-Strengthen the implementation on 2015

ឧបករណ៍ស្រមាប់ជំរុញករ្របកួត្របែជង។

(នាយកដ�នប��តក
ិ ម�)

េដីម្បែី ្របក�យ្រកបខណ�ទំងេនះឲ្យជា

standard law

16.Take practical actions to strengthen 64-ព្រងឹងករអនុវត�ច្បោប់សី�ពីមា្រតស�ស�ជាតិ
the

implementation

metrology
rightsas

and
a

competitiveness.

of

industrial

tool

for

standards, 64-Strengthen the implementation on

២០២៥ ១.ឯ.ឧ ែក គី
2025

២.ឯ.ឧ ចន់ បូរន�
ិ

promoting (នាយកដ�ននីតក
ិ ម�មា្រតស្រស)
65-ព្រងឹងករអនុវត�ច្បោប់កម�សិទ�ិឧស្សោហកម�

65-Strengthen the implementation of

្របធានISC

៣.ឯ.ឧ ឡាំ គម
ឹ េឡង ្របធានមមជ

្របធាន
អនុ្របធាន
អនុ្របធាន

៤.េលក ចន់ សុផា

អនុ្របធានISC

សមាជិក

៥.េលក ទង
ឹ សុមត
ិ �
៦.េលក ែង៉ត វ ិបុល

អនុ្របធានមមជ

សមាជិក

អគ�នាយករង

សមាជិក

្របធាននាយកដ�ន

សមាជិក

៨.េលក េម៉ ធរ
ី ៉

្របធាននាយកដ�ន

៩.េលក អ៊ុ� េពពិសី

្របធាននាយកដ�ន

១០.េលក វ៉ ន់ េម៉

្របធាននាយកដ�ន

៧. ក�� ែញ៉ ម ផល�ី

property Metrology law

អនុរដ�េលខធក
ិ រ

សមាជិកអចិៃ�ន�យ៍

សមាជិកអចិៃ�ន�យ៍
សមាជិក

Industrial Property law
(នាយកដ�នកម�សិទ�ិឧស្សោហកម�)
១៧)ជួយគាំ្រទេលីកកម�ស់សមត�ភាពនិង

66-េធ�ក
� លវ ិធស
ី របណុ � ះបណា
ី �ស� ផលត
ិ ភាព

66-Organize

training

on

prductivity

២០១៥

២០២៥ ១.ឯ.ឧ ទឹង សុីនី

២.េលក រដ� សរ៉ វុធ

អនុរដ�េលខធិករ

អគ�នាយករង

្របធាន
អនុ្របធាន
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សមត�កច
ិ �របស់«មជ្ឈមណ�លផលត
ិ ភាពកម�ុជា» methodologies
សំេដ

2015

2025

េលីកកម�ស់សមត�ភាពនិងគុ ណភាព (មជ្ឈមណ�លផលិតភាពជាត)
ិ

17.Support and improve the capacity ផលិតភាព

expansion
and
and competency of the National 67-Institutional
Productivity Centre of Cambodia with strengthening of National Productivity
the purpose of increasing the productivity Center of Cambodia-NPCC
and enhancing the quality of SMEs;

68-ករអភិវឌ្ឍស�ង់ដជាតិ

ស្រមាប់ផលិតផលេសវកម�ផលិតកម�និង

(នាយកដ�នអភិវឌ្ឍស�ង់ដបណុ � ះបណា
� លនិង

អន�រជាតិ។

69-ករវយតៃម�ភាពអនុេលម

បេច�កេទសអនុេលមតមស�ង់ដតំបន់នង
ិ

68-National standard development
ពិេ្រគាះេយាបល់)

18.Strengthen the capacity of the 69-Conformity assessment

Institute of Standards of Cambodia in (នាយកដ�នវ ិ��បនប្រតកម�)
doing research and developing national
standards

for

products,

សមាជិកអចៃិ �ន�យ៍

៥.េលក េឡា សត្យោ

្របធាននាយកដ�ន

សមាជិក

៦.េលកអ៊ុ� េសរវុី ទ�

អនុ្របធាននា.ដ�

សមាជិក

(មជ្ឈមណ�លផលិតភាពជាត)
ិ

១៨)ព្រងឹងសមត�ភាព«វ ិទ្យោស�នស�ង់ដ

កម�ុជា»ក�ុងសក
ិ ្សោ្រសវ្រជាវេរៀបចំស�ង់ដជាតិ

្របធានNPCC

៤.េលក រម ច័ន�វណា� ្របធាននាយកដ�ន សមាជិក

67-ព្រងឹងនិងព្រងីកស�ប័នកច
ិ �របស់មជ្ឈមណ�ល

ដល់សហ្រគាសធុនតូចនង
ិ មធ្យម។

៣.េលក េហង េអៀង

២០១៥

២០២៥ ១.ឯ.ឧ ែក គី

2015

2025

២.ឯ.ឧ ចន់ បូរន�
ិ

អនុរដ�េលខធក
ិ រ
្របធានISC

្របធាន
អនុ្របធាន

៣.េលក ចន់ សុផា អនុ្របធានISC

សមាជិក

៤.េលក ែខ មវ ីរ:

សមាជិក

អនុ្របធានISC

៥.េលក េសង ឆាង ្របធាននាយកដ�ន សមាជិក
៦.េលក េឆង ឧត�រ ្របធាននាយកដ�ន
សមាជិកអចិៃ�ន�យ៍

៧.េលក អុន
ិ សំបូរ ្របធានមន�រី ពេិ សធឧស្សោហកម�
សមាជិក

services, 70-ព្រងឹងនិងព្រងីកសមត�ភាពមន�ីរពិេសធន៍

production technics in compliance with 70-Strengthening capacity of laboratories
regional and international standards;

(មជ្ឈមណ�លមន�ីពិេសធន៍ឧស្សោហកម�កម�ុជា)
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១៩)ព្រងឹងសមត�ភាពមជ្ឈមណ�លមា្រតស�ស� 71-ករេធ�អ
ី ន�រេ្របៀបេធៀបមន�រី ពេិ សធន៍
ជាតិកុ ងករស
�
ិក្សោ្រសវ្រជាវេរៀបចំនីតិវ ិធី្រត�ត
ពន
ិ ត
ិ ្យេផ��ងផា�ត់ព្យោសកម�េតស�វ ិភាគនង
ិ ករ

អនុម័តគំរូឧបករណ៍មា្រតស�ស�ែដលបេ្រមី
ឲ្យករអភវិ ឌ្ឍន៍វ ិស័យឧស្សោហកម�។

71-Inter-comparision laboratories

២០១៥

២០២០ ១.ឯ.ឧ អ៊ុច បូរ៉

2015

2020

(នាយកដ�នវ ិទ្យោស�ស�មា្រតស�ស�)
72-បេង�ន
ី ឧបករណ៍ស�ង់ដមា្រតស�ស� ឱ្យបាន

៦.េលក អុិន សំបូរ
៧.េលក វ៉ ន់ េម៉

research and preparing procedures for 72-Increasing metrology equipments

សមាជិកអចិៃ�ន�យ៍

្របធានមន�ីរពិេសធឧស្សោហកម�
សមាជិក

្របធាននាយកដ�ន

សមាជិក

(នាយកដ�ននិត្យោនុកូលមា្រតស�ស�)

២០)ជំរុញនិងករេលីកទឹកចិត�ករេផ�របច�កវ ិទ្យោ

73-េរៀបចំកម�វ ិធីផ�ល់ចំណាត់ថា�ក់និងផ�ល់

20.Promote

73-Establish program for clasify and

ថ�ីៗក�ុងវ ិស័យកម�ន�សលនិងែផ�កសប
ិ ្បកម�។
and

of

manufacturing,
handicraft;

សមាជិក

industrial study on OIML’s documents

development.

transfer

អនុ្របធានមមជ

៨.េលក ងី ប៉ូលីននាវ ិទ� ្របធាននាយកដ�ន សមាជិក

inspection, verification, calibration, and for all specialized sectors, research and
supporting

អនុ្របធាន

៥.េលក េម៉ង េសរវ៉ី ត់ ្របធាននាយកដ�ន

National Metrology Centre in doing ករ OIML

for

្របធាន

អនុរដ�េលខធក
ិ រ អនុ្របធាន

៣.ឯ.ឧ ឡាំ គឹមេឡង ្របធានមមជ
៤.េលក ែក សរ ី

19.Strengthen the capacity of the ្រគប់ែផ�កសិក្សោ និង្រសវ្រជាវឯកសររបស់អង�

testing

២.ឯ.ឧ លម
ឹ គង់

អនុរដ�េលខធិករ

new

encourage

technology
including

the
in
for

ពនរង�ន់ដល់ករេផ�របេច�ក វ ិទ្យោថ�ី

award for new technology trainsfer
(ស្រមបស្រម�លេដយនាយកដ�ន
បេច�កេទសវ ិទ្យោស�ស�នង
ិ បេច�កវ ិទ្យោ)

២០១៥

ឹ សុន
ី ី
២០២០ ១.ឯ.ឧ ទង

2015

2020

២.េលក ប៊ី ពិទូរ្យ

អនុរដ�េលខធក
ិ រ
អគ�នាយករង

៣.េលក ែវន៉ េគៀហក់ ្របធាននាយកដ�ន

្របធាន
អនុ្របធាន

សមាជិកអចិៃ�ន�យ៍

៤.េលក េហង េអៀង

្របធានNPCC

សមាជិក

៥.េលក អ៊ុច មា៉នី

អនុ្របធាននា.ដ�

សមាជិក

74-គំេរងអភវិ ឌ្ឍន៍ឧស្សោហកម�ៃបតង
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74-Green Industry Development Project
(ស្រមបស្រម�លេដយនាយកដ�ន
បេច�កេទសវ ិទ្យោស�ស�នង
ិ បេច�កវ ិទ្យោ)
75-មជ្ឈមណ�លអភវិ ឌ្ឍន៍និងសក
ិ ្សោ្រសវ្រជា
ភា�ស់ឧស្សោហកម�
75-Industrial

Research

and

development incubation center
(ស្រមបស្រម�លេដយនាយកដ�ន
បេច�កេទសវ ិទ្យោស�ស�និងបេច�កវ ិទ្យោ)
76-គេ្រមាង(NAMA-ករអនុវត�ករតត់បន�យ
កេម�សម្រសបរបស់ជាតិ)្របសិទ�ភាពថាមពល
ក�ុងឧស្សោហកម�កុ ងវ
� ិស័យកត់េដរនិងវ ិស័យ

ឧស្សោហកម�េផ្សងៗេទៀតដូ ចជាករផលិត
ចំណីអហរនង
ិ កស-ិ ឧស្សោហកម�
76-NAMA

(National

Appropriate

Mitigation Action) Project on Energy
Efficiency

in

Industry

in

Garment

Sector and other sectors such as food
processing, Agro-industry,
21
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(ស្រមបស្រម�លេដយនាយកដ�ន
បេច�កេទសវ ិទ្យោស�ស�និងបេច�កវ ិទ្យោ)
77-បេង�ីនសមត�ភាព SME ស្រមាប់ករេផ�រ

នង
ិ ផ�ូរផ�ងបេច�កវ ិទ្យោ

77-Enabling SME for matchmaking
and technology transfer
(ស្រមបស្រម�លេដយនាយកដ�ន
បេច�កេទសវ ិទ្យោស�ស�នង
ិ បេច�កវ ិទ្យោ)

78-បេង�ីតមជ្ឈមណ�លរចនា នង
ិ មជ្ឈមណ�ល
ផលិតកម�

78-Establish design and production center
(ស្រមបស្រម�លេដយនាយកដ�ន
បេច�កេទសវ ិទ្យោស�ស�និងបេច�កវ ិទ្យោ)
២១)ព្រងឹងករ្រគប់្រគងមណ�លៃច�្របឌត
ិ នង
ិ

79-េរៀបចំបទដ�នគតយ
�
្រគងមជ្ឈ
ិ ុត�កុ ងករ្រគប់

កម�និងបណុ � ះបណា
� លកម�សិទិឧ
� ស្សោហកម�។

79-Preparing regulation for management 2015

បេង�ីតថ�ីកម�ុជាេដីម្បេី លីកកម�ស់ករបេង�ីតតក�

មណ�លៃច�្របឌិត និងបេង�ីតថ�ីកម�ុជា

21.Strengthen the management of of creativity & innovation center

២០១៥

ឹ សុន
ី ី
២០២៥ ១.ឯ.ឧ ទង

២.េលក ែង៉ត វ ិបុល

2025

៣.ក�� ែញ៉ ម ផល�ី

អនុរដ�េលខធក
ិ រ
អគ�នាយរង

្របធាន
អនុ្របធាន

្របធាននាយកដ�ន
សមាជិកអចៃិ �ន�យ៍

៤.េលក ែវន៉ េគៀហក់ ្របធាននាយកដ�ន

សមាជិក
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Cambodianinnovation

and invention

center

invention

to

promote

and

(ស្រមបស្រម�លេដយនាយកដ�នកម�សទ
ិ �

៥.េលក េហង េអៀង

្របធានNPCC

សមាជិក

ឧស្សោហកម�)

capacity building on industrial property
rights;
២២)បេង�ត
ី យន�ករ្របឡង្របណាំងអ�ក

ជំនាញបេច�កេទសអ�កមានគំនិតផ�ួចេផ�ីមធុរៈ

កច
ិ �វ ិស�ករែដលមានេទព្យេកសលេដីម្បច
ី ្រមាញ់
ឧស្សោហករែដលមានេទព្យេកសលនិងបេង�ីត
កមា�ង
ំ ចលករឲ្យខត
ី នវនុវត�ន៍ជា
ិ ខំបេង�ត

័
ពិេសសក�ុងចំេណាមវ ិស�ករនិងសហ្រគិនវយេក�
ង។

22.Create a contest for technology
experts,

business

initiators

័
80-បេង�ីតពនរង�ន់សហ្រគិនវយេក�
ង

េឆ�ីម ២០១៥

័
និងវ ិស�ករវយេក�
ងេឆ�ីម្របចំឆា� ំ

80-Create annually of Merit Young 2015
Entrepreneurial

and

Merit

Young

Engineer Awards

២០២៥ ១.ឯ.ឧ ទឹង សុីនី

២.េលក ែង៉ត វ ិបុល

2025

អនុរដ�េលខធិករ

អគ�នាយករង

៣.េលក ែវន៉ េគៀហក់ ្របធាននាយកដ�ន

អនុ្របធាន

សមាជិកអចៃិ �ន�យ៍

៤.េលក េហង េអៀង

្របធានNPCC

៥.ក�� ែញ៉ ម ផល�ី

្របធាននាយកដ�ន សមាជិក

៦.តំណាង្រកសួងអប់រ ំយុ វជននិងកីឡា

(ស្រមបស្រម�លេដយនាយកដ�ន

្របធាន

សមាជិក

សមាជិក

៧.តំណាង្រកសួងករងរនិងបណុ � ះបណា
� លវ ិជា�ជីវៈ

បេច�កេទសវ ិទ្យោស�ស�នង
ិ បេច�កវ ិទ្យោ)

សមាជិក

and

talented engineers in order to select
talented industrialists and promote
innovation

among

engineers

and

young entrepreneurs;
២៣)ពិនិត្យេឡង
ី វ ិញនិង្របមូលផ�ុំសក�នុពល

ធនធានធម�ជាតិែដលជំរុញឲ្យមាករវ ិនិេយាគ

81-សិក្សោ្រសវ្រជាវអំពីសក�នុពលធន
ធម�ជាតិស្រមាប់ឧស្សោហកម� ធនធ�ន់

ធាន ២០១៥

២០២៥ ១.ឯ.ឧ មាន សុភា
២.េលក ប៊ី ពិទូរ្យ
៣.េលក ជា តរ

អនុរដ�េលខធិករ

្របធាន

អគ�នាយករង

អនុ្របធាន

អគ�នាយករង

អនុ្របធាន
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េលវី ិស័យឧស្សោហកម�ធុនធ�ន់។

81-Study research on potential natural 2015

2025

23.Assess the natural resource potentials resources for heavy industry

្របធាននាយកដ�ន
សមាជិកអចៃិ �ន�យ៍

៥.េលក ែវន៉ េគៀហក់ ្របធាននាយកដ�ន សមាជិក

of the country so as to encourage (ស្រមបស្រម�លេដយនាយកដ�នកិច�ករឧស្សោហកម�)
investment in heavy industries.

៤. េលក ហ៊ត េផង

៦.េលក េសង វ ិបុល �
៧.េលក ៃវ ឡាវ ី

82-សក
ិ ្សោែផនករយុទ�ស�ស�ស្រមាប់អភវិ ឌ្ឍវ ិ

អនុ្របធាននា.ដ�

សមាជិក

្របធានករ.ិ

សមាជិក

ស័យឧស្សោហកម�ធុនធ�ន់

82-Study on strategic plan for heavy
industry development
(ស្រមបស្រម�លេដយនាយកដ�នកិច�ករឧស្សោហកម�)

83-សក
ិ ្សោែផនករេមស្រមាប់ ករអភវិ ឌ្ឍវ ិស័យ
ឧស្សោហកម� ធុនធ�ន់ៃបតង

83-Study on master plan for green heavy
industry development
(ស្រមបស្រម�លេដយនាយកដ�នកិច�ករឧស្សោហកម�)

២៤)ព្រងក
ី វ ិសលភាពផ�ត់ផ�ង់ទឹកស�តក�ុង

84-ករេរៀបចំបេង�ត
ី ច្បោប់សព
ី� ី ទក
ឹ ស�ត

េសដ�កច
ី សមត�ភាព
ិ �ពេិ សសតមរយៈករព្រងក

(ស្រមបស្រម�លេដយនាយកដ�នទឹកស�ត)

រជធានីទី្របជុំជនតំបន់ឧស្សោហកម�និងតំបន់

អង�ភាពរដ�ករទឹកសធារណៈនិងឯកជន្រសប
តមបទដ�នបេច�កេទសៃនករផ�ត់ផ�ង់េសវ

84-Establish law on Water Supply

85-បេង�ីនសមត�ភាពស�ប័នស្រមាប់ករអភវិ ឌ្ឍវ ិ

២០១៥

២0២០

2015

2020

១.ឯ.ឧ សយ ភីរម្យ
២.ឯ.ឧ សម
ឹ ណារ៉

៣.េលក តន់ សុខជា

អនុរដ�េលខធិករ

អគ�នាយកឧសក

អនុ្របធាន

អគ�នាយករង

សមាជិក

៤.េលកចន
ិ េសងហ៊ង អនុ្របធានISC

៥.េលកឱ សំែអល

៦.េលក តន់ សុវ ិទ្យោ

្របធាន

អគារធិកររង

សមាជិក
សមាជិក

្របធាននាយកដ�ន
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ទក
ឹ ស�តនិងអនុេលមតមស�ង់ដទឹកបរេភាគ
ិ
ជាតិ។

ស័យទក
ឹ ស�តេនកម�ុជា

សមាជិកអចិៃ�ន�យ៍

85-Enhance capacy of water supply

24.Expand the coverage of water institution for water supply development
supply throughout the capital, in urban in Cambodia
areas, industrial zones and SEZs by (ស្រមបស្រម�លេដយនាយកដ�នទឹកស�ត)

៧.េលក្រសី ផាន់ េសភា ្របធាននាយកដ�ន សមាជិក
៨.េលក តំង សុចិ្រត

អនុ្របធាននា.ដ�

សមាជិក

អនុ្របធាននា.ដ�

សមាជិក

១០.េលក េសម គនា�

្របធានករ.ិ

សមាជិក

៩.េលក េសម សទ
ិ �ិ

strengthening the capacity of public

and private water supply units in 86-បេង�ីតមន�រី ពេិ សធន៍បឋមតម បណា
� អង�
compliance with technical standards ភាពរដ�ទឹកសធារណៈ និងឯកជន
and

the

NationalDrinking

Quality Standards;

Water 86-Establish

primary

testing-lab

for

each public water supply unit and
private water supply operator
(ស្រមបស្រម�លេដយនាយកដ�នទឹកស�ត)
87-ព្រងឹង និងព្រងីកតំ់បន់េសវផ�ត់ផ�ង់ទឹកស�ត
ដល់តំបន់ឧស្សោហកម�

87-Expansion and strengthening water
supply to industrial zone
(ស្រមបស្រម�លេដយនាយកដ�នទឹកស�ត)
88-ព្រងង
ឹ សមត�ភាពរដ�ករទក
ឹ សធារណ:និង
ឯកជន្រសបតមបទដ�នបេច�កេទសៃនករ
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ផ�ត់ផ�ង់េសវទឹកស�ត និងអនុេលមតមស�ង់ដ
ទឹកផឹក ថា�ក់ជាតិ
88-Strengthen

capacity

building

of

public and private water supply units in
complying to the technical standard of
water supply and comply with the
National Water Standard
(ស្រមបស្រម�លេដយនាយកដ�នទឹកស�ត)
ែផនករសកម�ភាពែដលទទួលបន�ក
ុ
េដយ្រកសួងឬស�ប័នេផ្សងេទៀត
(MIHចូលរ ួមអនុវត�)

១)ព្រងឹងនិងអភិវឌ្ឍន៍យន�ករ្រគប់្រគងទផ
ី ្សោរ
ំ ញេដីម្បរី ក្សោ
ពលកម�និងបណុ � ះបណា
� លជនា

1.បន�ចូលរួមសហករអនុវត�

្រកសួងករងរនិងបណា
� លវ ិជា�ជីវៈ

េស�រភាពៃនករផ�ត់ផង
� ់កមា�ង
ំ ពលកម�េលីកកម�ស់
ផលិតភាពនិងែកលម�ក្រមិតជីវភាពរបស់ពលករ
តមរយៈករជ្រម�ញករអភិវឌ្ឍន៍កម�វ ិធីបណុ � ះប

ំ ញករព្រងឹងយន�ករកំនត់្របាក់េបៀរ
ណា
� លជនា

វត្សអប្បបរមានិងករព្រងឹងសុខដុមភាពៃនទំនាក់
ទំនងវ ិជា�ជីវៈឈរេលីេគាលករណ៍ឥរយាបថ
ិ

វ ិជ�មានរបស់សហជីពនង
ិ ្រពហ�វ ិហរធម៌របស់

និេយាជកចំេពះនិេយាជិតេដយេ្របី្របាស់យន�
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ករមាន្រសប់រម
ួ មានជាអទិ៍យន�ករគណ:កមា�ធិ
ករ្របឹក្សោករងរនិងគណ:កមា�ធិករផលិតភាព
កម�ុជា។

1.Strengthen and continue developing a labor
market management mechanism and skills
training to ensure stability of the labor supply,
increase

productivity

and

improve

living

standard of workers by promoting skills
training programs, strengthen a mechanism
for setting minimum wage and enhancing
industrial relations harmony based on the
principles of unions' positive behavior and the
magnanimity

of

employers

towards

their

employees. This can be done through existing
mechanisms, including the Labor Advisory
Committee

and

the Cambodia Productivity

Committee.

២) អភិវឌ្ឍន៍នង
�ី ី
ិ ែ្របក�យេខត�្រពះសីហនុេទជា 1.គួរមានច្បោប់ឬលខ
ិ ិតបទដ�នគតយ
ិ ុ តស
ិ� ព
តំបន់េសដ�កិចព
� ិេសសគំរូពហុបំណងែដលេ្រគាង
អនុវត�តមេគាលករណ៍តំបន់រដ�បាលពិេសស

េដយេរៀបចំែផនករេមស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍ្រកប
ខណ�ច្បោប់និងនិយត
័ កម�្រពមទំងយន�ករ

តំបន់រដ�បាលពិេសស

ស្រមបស្រម�លេដយ្រក�ម្របក
ឹ ្សោអភវិ ឌ្ឍន៍កម�ុជា

2.េ្រតៀមផ�ល់មតេិ រៀបចំេគាលនេយាបាយ

អភិវឌ្ឍឧស្សោហកម�ពិេសសស្រមាប់អភិវឌ្ឍ

តំបន់េខត�្រពះសហ
ី នុ
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្រគប់្រគងចំបាច់នានាែដលនឹងផ�លស
់ ិទ�ិអណា
ំ
ច

និងយុត�ធិករេពញេលញស្រមាប់ករេកៀរគរទក់
ទញនិង្របមួលផ�ុំនូវ្របភពធនធានប��ញាណ

សកម�ភាពធុរៈកច
� ង
ិ ន
ិ វ ិនេិ យាគេដីម្បអ
ី ភវិ ឌ្ឍេខត�
េនះេទជាប៉ូលេសដ�កច
� ំខន់មួយនង
ិ ស
ិ ជាមជ្ឈ
មណ�លេសដ�កច
ិ �ឧស្សោហកម�ពណិជ�កម�នង
ិ

េទសចរណ៍្រសបតមទស្សនាទនៃនករអភវិ ឌ្ឍ
្របកបេដយចរី ភាពនង
ិ មានតុល្យភាពបរស
ិ �ន

្រពមទំងែ្របក�យជាទ្រី ក�ងឧស្សោហកម�ៃបតងអ
ស៊ននាេពលអនាគត។

2.Develop and transform Sihanoukville to be a
model multi-purpose SEZ, which will be
implemented along the conceptual principles
of a Special Administrative Region. Under this
concept the development master plan, the
legal and regulatory framework and other
management mechanisms will be designed to
provide full authority and jurisdiction for
mobilizing,

attracting

and

concentrating

resource, intellectual expertise, and business
and

investment

activities

to

transform

Sihanoukville into a key economic pole and a

28

ឧបសម�័ន�
combined industry, trade and tourism center
aligned with the concept of sustainable
development and environment balance, and to
be recognized as the ASEAN Green Industry
City in the future.

៣)ពន
ិ ត
ិ ្យេឡង
ី វ ិញនង
ិ ែកស្រម�លលក�ខណ�វ ិនច
ិ ័�
យពេិ សសស្រមាប់ទក់ទញគេ្រមាងវ ិនេិ យាគ
សក�នុពលនង
ិ មានគុណភាពែដលផ�ល់ផល

វ ិជ�មាននង
ិ តៃម�បែន�មស្រមាប់ករេបក
ី ផ�ូវដល់ករ

អភវិ ឌ្ឍនង
ី� មកកម�ុជា។
ិ ទក់ទញឧស្សោហកម�ថៗ

3.Review and modify special criteria for
attracting “quality investment projects with

1.គិតគូរឲ្យមានករេលីកទឹកចិត�ពិេសសដល់ប
ណា
� េរងច្រកនង
ិ សប
ិ ្បកម�ែដលផលត
ិ

្រក�ម្របឹក្សោអភិវឌ្ឍន៍កម�ុជា

ផលិតផលសេ្រមចែដលេ្របី្របាស់វត�ុធាតុេដីម
ក�ុង្រស�ក

2.សិក្សោលទ�ភាពេលីករេលីកទឹកចិត�ពិេសស

ដល់ឧស្សោហកម�តមតំបន់មានសក�លនុពល

potentialities” that can generate value-added
and pave the way for developing and
attracting new industries to Cambodia;

៤)បន�ព្រងង
ឹ បរស
ិ � នអនុេ្រគាះស្រមាប់ករវ ិនិេយាគ
និងធុរកច
ិ �តមរយៈករបន�ែកលម�្រកបខណ�គតិ

1.បន�សហករឲ្យកន់ែតមាន្របសិទ�ភាព

្រក�ម្របឹក្សោអភិវឌ្ឍន៍កម�ុជា

យុត�ិ្រកបខណ�អភិបាលកិចន
� ង
� ពៃនស�
ិ ្របសិទភា
ប័នសធារណៈពក់ព័ន�ជាពិេសសករព្រងឹងយន�
ករ្រចកេចញចូលែតមួយេន្រក�ម្របក
ឹ ្សោអភិវឌ្ឍន៍

កម�ុជាឲ្យក�យជាយន�ករ្របកបេដយ្របសទ
ិ �ភាព
29

ឧបសម�័ន�
ក�ុងករទក់ទញវ ិនិេយាគ។
4.Continue
business
regulatory

refining

the

environment
framework,

investment

by

improving

rationalizing

and
the
the

provision of incentives for investment projects,
strengthening the good governance and the
effectiveness of relevant public institutions,
especially

the

One-Window

Service

mechanism at the Council for Development of
Cambodia (CDC) to become an effective and
practical mechanism to facilitate business;

៥)េធ�ីវ ិចរណកម�េលីករេលីកទឹកចិត�បែន�មចំេពះ
គេ្រមាងវ ិនិេយាគែដលចូលរួមចំែណកក�ុងករប

89-េរៀបចំេធ�ច
ី ំណាត់មុខស��្របេភទឧស្សោហ

អភិវឌ្ឍន៍ ្រពមទំងនវនុវត�ន៍។

89-Clasify

ណុ � ះបណា
� លជំនាញ

ករសិក្សោ្រសវ្រជាវ

និង កម�ែដល្រត�វេលីកទឹកចិត�

industrial

sectors

to

be 2015

5.Consider providing additional incentives provided incentives
for investment projects focusing on (ស្រមបស្រម�លេដយនាយកដ�នកច
ិ �ករឧស្សោហកម�)
skills training, research and development

២០១៥

្រក�ម្របក
ឹ ្សោអភវិ ឌ្ឍន៍កម�ុជា

២០២០ ១.ឯ.ឧ មាន សុភា
២.េលក ប៊ី ពិទូរ្យ

2020

៣.េលក រដ� សរ៉ វុធ

អនុរដ�េលខធិករ ្របធាន
អគ�នាយករង

អនុ្របធាន

អគ�នាយករង

អនុ្របធាន

៤.េលក េហង េសភ័ណ អគ�នាយករង
៥.េលក ហ៊ត េផង

្របធាននាយកដ�ន

យ៍

and innovation;

សមាជិក

សមាជិកអចិៃ�ន�

៦.េលក រម ច័ន�វណា� ្របធាននាយកដ�ន សមាជិក
៧.ក�� កុល សុគនា�វ ី ្របធាននាយកដ�ន សមាជិក

៦)ពន
ិ ត
ិ ្យេឡង
ី វ ិញព្រី កបខណ�េលក
ី ទក
ឹ ចត
ិ �

ស្រមាប់្រក�មហ៊ុនែដលេបាះទត
ំ ក�ុងតំបន់េសដ�
ី ង

1.ចូលរួមសហករ

2.ជំរុញេលក
ី ទក
ឹ ចត
ិ �ដល់្របេភទសហ្រគាស

្រក�ម្របឹក្សោអភិវឌ្ឍន៍កម�ុជា
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កិច�ពិេសសទំង្រក�មហ៊ុនបរេទស្រក�មហ៊ុនក�ុង
្រស�កនិងសហ្រគាសធុនតូចនង
ិ មធ្យម។

ធុនតូចនង
ិ មធ្យមែដលផ�ល់តៃម�បែន�មខ�ស់

6.Review the incentives framework for foreign
and domestic firms and SMEs located in
SEZs;

៧)បន�អភវិ ឌ្ឍន៍តំបន់ឧស្សោហកម�តមបណា
� េខត�
ែដលជាមូលដ�ន្របមូលផ�ុំៃនសហ្រគាសធុនតូច
នង
ុ េលក
ិ មធ្យមសំេដជំរញ
ី កម�ស់ភាព្របកួត

្របែជងៃនសហ្រគាសទំងេនាះពេិ សសតមរយៈ

ករផ�ល់អទភា
� ញអគ�ស
ិ ព េលក
ី រតភា�ប់បណា
ិ នី
នង
់ �ង់ទក
� កជ��ូ ននង
ិ ករផ�តផ
ឹ ស�តករតភា�ប់ផូ វដឹ
ិ
ឡូជិសក
ី� ្រពមទំងករស្រម�លនង
ិ ករេលក
ី ទក
ឹ ចត
ិ �
េផ្សងេទៀតពរី ដ�។

7.Continue

developing

provincial

industrial zones, which act as the hub for
SMEs to promote their competitiveness
by way of supplying as a matter of
priority electricity connection, clean
water, transportation and logistics
links as well as other incentives and
facilitation from the government;

្រក�ម្របឹក្សោអភិវឌ្ឍន៍កម�ុជានិងរដ�បាលថា�ក់
េ្រកមជាតិ

90-បេង�ីតនូវគំនិតផ�ួចេផ�ីមស្រមាប់ជំរុញ

ឲ្យ ២០១៥

២០២០ ១.ឯ.ឧ មាន សុភា

90-Create

for 2015

2020

មានករផលិតនូវផលិតផលថ�ីៗ
encouraging

initiative

to

produce

ideas
of

new

២.េលក ប៊ី ពទ
ិ ូរ្យ

អនុរដ�េលខធិករ

្របធាន

អគ�នាយករង

អនុ្របធាន

៣.េលក តន់ សុខជា

អគ�នាយករង

អនុ្របធាន

៤.េលក ហ៊ត េផង

្របធាននាយកដ�ន
មាជិកអចៃិ �ន�យ៍

productions base;

៥.េលក ែវន៉ េគៀហក់

(ស្រមបស្រម�លេដយនាយកដ�នបេច�កេទសវ ិទ្យោ

៦.េលក តន់ សុវ ិទ្យោ ្របធាននាយកដ�ន សមាជិក

ស�ស�និងបេច�កវ ិទ្យោ)

91-អភិវឌ្ឍន៍ករផ�ត់ផ�ង់ទឹកស�ត

រចនាសម�័ន�ទឹកស�ត

៧.េលក េសង វ ិបុល �

្របធាននាយកដ�ន
អនុ្របធាននា.ដ�

សមាជិក

សមាជិក

និងេហដ�

91-Develop of potable water supply and
water supply infrastructures
(ស្រមបស្រម�លេដយនាយកដ�នទឹកស�ត)
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៨)េរៀបចំែផនករអភិវឌ្ឍនទី្របជុំជន/ទី្រក�ងឲ្យ
ក�យជាមជ្ឈមណ�លឧស្សោហកម�េផា�តេលីេខត�

្រពះសីហនុេខត�េកះកុង្រក�ងបាវ ិតនិងេបា៉យែប៉ត

តមរយៈករបេង�ីតយន�ករស�ប័នស្រមបស្រម�ល

មួយេដីម្បជ
ុ ករអភិវឌ្ឍន៍មជ្ឈមណ�លឧស្សោហ
ី ំរញ
កម�្រគប់្រជ�ងេ្រជាយរួមមានករកំណត់តំបន់ដធ
ី �ី
ែផ�កេលីែផនករេ្របី្របាស់ដីធ�ីច្បោស់លស់ករ

្រគប់្រគងបរស
ិ � នែដលធានាចរី ភាពៃន្របព័នេ� អកូ
ឡូសុីករអភិវឌ្ឍន៍លំេនឋននង
ិ ករអភវិ ឌ្ឍន៍

េហដ�រចនាសម�័ន�ែដលរួមមានអគ�ិសនីផូ វថ�
� ល់

កំពង់ែផ្របព័ន�ផត
� ់ផ�ង់ទឹកស�ត្របព័ន�ករពរទឹក

92-អភវិ ឌ្ឍន៍ករផ�ត់ផ�ង់ទក
ឹ ស�ត្រសបតម

២០១៥

្រកសួងេរៀបចំែដនដីនគរូបនីយកម�និងសំណង់

២០២៥ ១.ឯ.ឧ សយ ភីរម្យ
២.ឯ.ឧ សម
ឹ ណារ៉

េគាលេដប៉ូលឧស្សោហកម�

92-Develop water supply in line with 2015
the targeted industrial pole
(ស្រមបស្រម�លេដយនាយកដ�នទឹកស�ត)

2025

៣.េលក ប៊ី ពិទូរ្យ

៤.េលក តន់ សុខជា

អនុរដ�េលខធិករ ្របធាន
អគ�នាយកឧសក
អគ�នាយករង

សមាជិក

អគ�នាយករង

សមាជិក

៥.េលក ចិន េសងហ៊ង អនុ ្របធានISC
៦.េលក ឱ សំែអល

អនុ្របធាន

អគារធិកររង

៧.េលក តន់ សុវ ិទ្យោ

្របធាននាយកដ�ន

៨.េលក តំង សុច្រិ ត

អនុ្របធាននា.ដ�

សមាជិក
សមាជិក

សមាជិកអចិៃ�ន�យ៍

សមាជិក

៩.េលក្រសី ផាន េសភា ្របធាននាយកដ�ន សមាជិក

ជំនន់្របព័ន�បេ�� ញកកសំណល់និងទឹកស�ុយ

្រពមទំងេសវសង�មរួមទំងេសវសុខភបា
ិ លអប់រ ំ
និងបណុ � ះបណា
� លវ ិជា�ជីវៈេដយែផ�កេលីែផនករ
អភិវឌ្ឍន៍រយៈេពលែវង។

8.Prepare urban/city development plan to
transform into industrial centers focusing
on Sihanoukville, Koh Kong, Bavet and
Poipet byway of creating an institutional
coordinating mechanism to promote based
on long-term development planning
acomprehensive development of industrial
centers, including determining land areas
based on concrete land use plan,
managingenvironmental
resourcesto
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ensure sustainability of the eco system,
developingresidential
housing
andinfrastructure including electricity,
road, port, clean water supply system,
flood prevention system, waste and
drainage system as well as social services
and health care, education and vocational
training;
្រកសួងេរៀបចំែដនដីនគរូបនីយកម�និងសំណង់

៩)អភិវឌ្ឍតំបន់ជុំវ ិញទី្រក�ងភ�េំ ពញឲ្យក�យជា

តំបន់ឧស្សោហកម�្របមូលផ�ុំេដយមានែផនករេ្របី
្របាស់េដយែបងែចករវងតំបន់ឧស្សោហកម�និង

តំបន់និេវសនដ�នឬទី្របជុំជនរួមទំងែផនកររយៈ
េពលែវងស្រមាប់ែ្របក�យទី្រក�ងភ�ំេពញេទជា

មជ្ឈមណ�លរដ�បាលឧស្សោហកម�និងនវនុវត�ន៍។

93-ចូលរួមចំែណកេលក
ី មជ្ឈមណ�ល
ី របេង�ត
រដ�បាលឧស្សោហកម�វ ិទ្យោស�ស�និងនវនុវត�ន៍
93-Participate

in

establishment

9.Develop Phnom Penh surrounding (ស្រមបស្រម�លេដយនាយកដ�នបេច�កេទសវ ិទ្យោ
areas to become an industrial hub

of 2015

authority center on industry, science
and technology
ស�ស�និងបេច�កវ ិទ្យោ)

២០១៥

២០២៥ ១.ឯ.ឧ ទឹង សុីនី

២.េលក ប៊ី ពទ
ិ ូរ្យ

2025

៣.េលក ែង៉ត វ ិបុល

អនុរដ�េលខធិករ ្របធាន
អគ�នាយករង

អនុ្របធាន

អគ�នាយករង

អនុ្របធាន

៤.េលក ែវន៉ េគៀហក់ ្របធាននាយកដ�ន

សមាជិកអចិៃ�ន�យ៍

៥.េលក េហង េអៀង

្របធានNPCC

សមាជិក

៦.ក�� ែញ៉ ម ផល�ី

្របធាននាយកដ�ន សមាជិក

with clear planning land use by
separating

industrial

zones

and

residential zones or urban areas with
the long-term plan of transforming
Phnom Penh into an administrative,
industrial, scientific and innovative
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center;
១០)សិក្សោេរៀបចំសន
ួ ឧស្សោហកម�ស្រមាប់

សហ្រគាសធុនតូចនិងមធ្យមសំេដជំរញ
ុ ករភា�ប់

1.ចូលរួមសហករសិក្សោេរៀបចំ

្រក�ម្របឹក្សោអភិវឌ្ឍន៍កម�ុជា

1.ចូលរួមសហករអនុវត�

្រក�ម្របឹក្សោអភិវឌ្ឍន៍កម�ុជា

រវងសហ្រគាសធំបរេទសនិងសហ្រគាសក�ុង្រស�ក
ពិេសសករចូលរួមក�ុងែខ្សរសង�ក់តៃម�និងែខ្ស
ចង�ក់ផលត
�
ករណ
៍ ៃន
ិ កម�តំបន់កុ ងបរ
ិ
សមាហរណកម�តប
ំ ន់។

10. Conduct a study to develop
industrial parks for SMEs in order to
promote

linkages

between

foreign

enterprises and domestic enterprises,
through their participation in regional
production and value chain in the
context of regional integration;
១១)េធ�ីវ ិេសធនកម�ែកលម�ច្បោប់សីព
� ីគណេនយ្យ
សហ្រគាសសវនកម�គណេនយ្យសហ្រគាសនិង

វ ិជា�ជីវ:គណេនយ្យេដយេរៀបចំស�ង់ដគណេនយ្យ
សម��ស្រមាប់សហ្រគាសធុនតូចនង
ិ មធ្យម។

11.Amend the Law on Corporate
Accounts,

Audit

and

Accounting
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Profession to introduce a simplified
accounting standards for SMEs;
១២)ពិនិត្យលទ�ភាពបេង�ីតនូវតំបន់ែកៃច�កសិផល
ដូចជាតំបន់ែកៃច�និងផលិតសង�រមតំ
ឹ បន់ែកៃច�

94-ករេរៀបចំក្រមងសហ្រគាសធុនតូច និងមធ្យម ២០១៥

សមា�រៈពីេកស៊ូតំបន់ែកៃច�ផលិតម�ូបអហរពី

សមុ្រទតំបន់ែកៃច�ចំណីអហរស្រមាប់េគាលេដ

េ្របី្របាស់កុ ង្រស�
�
កផងនិងនាំេចញផង ជាពិេសស
េដយេ្រប្រី បាស់យន�ករភាពជាៃដគូររវងរដ�នង
ិ វិ
ស័យឯកជន។

12.Explore

the

feasibility

establishing

through

of

public-private

partnership agro-processing areas for
commercial activities such as furniture
making, rubber processing, seafood
processing,

food

processing

for

domestic use and export;
១៣)ផ�ល់ករេលក
� ំេពះ្រក�មហ៊ុន
ី ទក
ឹ ចត
ិ ច

ទំងឡាយណាែដលេបាះទត
ំ េនក�ុងតំបន់ទង
ំ
ី ង
េនាះ(តំបន់ដូចបានេរៀបរប់កុ ងែផនករសកម�
�
ភាព

94-Establishing SME’s cluster

(នាយកដ�នសហ្រគាសធុនតូច នង
ិ មធ្យម)

95-េលីកកំពស់សមត�ភាព្របកួត្របែជង
ផលត
ិ ផលអំបល
ិ

95-Enhancing competitiveness of sale
production

2015

្រកសួងកសក
ិ ម�រុក�រ្របមាញ់ នង
ិ េនសទ

២០២០ ១.ឯ.ឧ សុន េសងហួត
2020

២.ជំទវ េព វរលក��ណ៍

អនុរដ�េលខធិករ ្របធាន
អគ�នាយក
ិ រ

អនុ្របធាន

៣.េលក េហង េសភ័ណ អគ�នាយករង

សមាជិក

៤.េលក យា ប៊ុនណា

អគ�នាយករង

សមាជិក

៥.េលករេឡា សត្យោ

្របធាននាយកដ�ន

៦.ក�� កុល សុគនា�វ ី

សមាជិកអចិៃ�ន�យ៍

្របធាននាយកដ�ន សមាជិក

៧.េលក ឈ ឡាយហុ ី អនុ្របធាននា.ដ�

សមាជិក

(នាយកដ�នកច
ិ �ករសប
ិ ្បកម�)

96-េរៀបចំេគាលនេយាបាយអភវិ ឌ្ឍែ្រសអំបល
ិ

96-Establishing development policy of
sale farm
(នាយកដ�នកច
ិ �ករសប
ិ ្បកម�)

1.ចូលរួមសហករក�ុងករេរៀបចំករផ�ល់ករ
េលក
ី ទក
ឹ ចត
ិ �

្រក�ម្របឹក្សោអភិវឌ្ឍន៍កម�ុជា

ទ១
ី ២ខងេល)
ី ។

13.Provide incentives to companies to
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locate in these areas ( areas as
indicated in action plan No. 12);

១៤)បេង�ីតមូលនិធស
ុ ករអភិវឌ្ឍ
ិ ្រមាប់ជរំ ញ

ផលិតផលបេច�កេទសែកៃច�កសិផលនិងអភិវឌ្ឍ

1.ចូលរួមជំរុញនង
ី មូលនិធេិ នះ
ិ សហករបេង�ត

្រកសួងេសដ�កច
ិ �នង
ិ ហរិ ��វត�ុ

1.ចូលរួមតមដននិងសហករ

្រកសួងពណិជ�កម�

បេច�កេទសេដយភា�ប់េទនង
ឹ សក�នុពលនាំេចញ។

14.Create a development and promotion
fund for exported product development
using agro-processing technology;

១៥)េរៀបចំនូវយន�ករស្រម�លដល់ករនាំេចញ
កសិផលែកៃច�េដយេដះ្រសយប��ឡូជីសីក
�

លុបបំបាត់កៃ្រមេ្រកផ�ូវករនង
ិ ែកលម�ករស្រម�ល
ពណិជ�កម�។

15.Develop a coordination mechanism for
processed agricultural product exports by
way

of

addressing

logistic

issues,

abolishing informal fees and improving
trade facilitation;
១៦)សិក្សោកំណត់នូវមុខទំនញ
ិ អទភា
ិ ពែដលមាន
សក�នុពលែកៃច�ស្រមាប់នាេំ ចញេហយ
ី េរៀបចំ
ែផនករសកម�ភាព

97-េរៀបចំែផនករេមស្រមាប់អភវិ ឌ្ឍ

ែដលមានលក�ណៈ្រគប់្រជ�ង ែដលមានសក�នុពលនាំេចញ

SME ២០១៥
2015

្រកសួងពណិជ�កម�

២០២០ ១.ឯ.ឧ សុន េសងហួត
2020

២.ជំទវ េព វរលក��ណ៍

អនុរដ�េលខធិករ ្របធាន

អគ�នាយក
ិ

អនុ្របធាន
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េ្រជាយេដយែផ�កេលីែខ្សសង�ក់តៃម�េដីម្បក
ំ ត់
ី ណ
មូលដ�នគាំ្រទជាក់លក់ដល់ករអភិវឌ្ឍវ ិស័យ

16.Conduct a study to identify priority
with

potentials

to

master

plan

for

development of export potential SME

ទំងេនាះ។

products

97-Establishing

(នាយកដ�នែផនករអភិវឌ្ឍន៍និងជ្រម�ញSME)

be

processed for export and prepare a

៣.េលក េហង េសភ័ណ អគ�នាយករង

សមាជិក

៤.េលក យា ប៊ុនណា

អគ�នាយករង

សមាជិក

៥.េលក រម ច័ន�វណា�

្របធាននាយកដ�ន
សមាជិកអចៃិ �ន�យ៍

៦.េលក េឡា សត្យោ

្របធាននាយកដ�ន សមាជិក

៧.ក�� កុល សុគនា�រ ី

្របធាននាយកដ�ន សមាជិក

comprehensive action plan based on
value chain in order to enable the
Royal Governmentto provide concrete
support to these sectors.
១៧)ពច
� ្រមាប់
ី ្របព័ន�េលក
ិ រណាបេង�ត
ី ទក
ឹ ចត
ិ ស
្រក�មហ៊ុនក�ុង្រស�កែដលនាំេចញទំនញ
ី
ិ ថ�ៗ

នង
ិ

1.បន�តមដននិងចូលរួមសហករ

្រកសួងពណិជ�កម�

នាំេចញបានចំនួនេ្រចន
ី ជាងេគេដយផ�ល់នូវរង�ន់
េលក
ី ទក
ឹ ចត
ិ �ពេិ សសនង
ិ រង�ន់នានាស្រមាប់

្រក�មហ៊ុនែដលបាននាំទំនញ
ិ ដល់ចំនួនែដលបាន

កំណត់តមរយ:ករវយតៃម�្របកបេដយតមា�ភាព
េដយផ្សោរភា�ប់នឹងេគាលេដៃនករអភិវឌ្ឍ
ឧស្សោហកម�។

17.Consider

the

possibility

of

establishing an incentive system by
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way of providing local firms, which
export

largest

amount

of

newly-

manufactured products with special
incentives. Other incentives are also
provided to exporting firms up to a set
amount
evaluation

through
tied

a

into

transparent
the

industrial

development objectives;
១៨)ជំរញ
ុ ករបេង�ត
ី សមាគមតមអនុវ ិស័យន

មួយៗេដីម្បែី ចករ ំែលកចំេណះដឹងក៏ដូចជាព្រងង
ឹ
ទំនាក់ទន
ំ ងជាមួយនឹងរជរដ�ភិបាល។

98-ផ�ល់ប�� ីេឈ�ះសមាគមតមអនុ
វ ិស័យឧស្សោហកម�

18.Promote the formation of sub-sectoral 98-Compiling and providing the list of

្រកសួងពណិជ�កម�

២០១៥

២០២០ ១.ឯ.ឧ មាន សុភា

2015

2020

៦.េលក េសង វ ិបុល �

as advocate with the Royal Government

បេច�កេទសជាពិេសសេនក�ុងែផ�កអគ�ស
ិ នីេអឡច
ិ

្រត�និកេមកនិកស�ង់ដមា្រតស�ស� (្រត�តពិនិត្យ

ណុ � ះបណា
� លក�ុងវ ិស័យឧស្សោហកម�

ស�ង់ដ 2015

អនុ្របធាន
អនុ្របធាន

្របធាននាយកដ�ន

៥.េលក ែវន៉ េគៀហក់ ្របធាននាយកដ�ន សមាជិក

the interests of their members, and act

99-ចូលរួមផ�ល់មុខជំនាញអទិភាពែដល ្រត�វប ២០១៥

្របធាន

សមាជិកអចៃិ �ន�យ៍

knowledge and information, protect (ស្រមបស្រម�លេដយនាយកដ�នកិច�ករឧស្សោកម�)

បានេ្រចីនដងជាងមុនតមលទ�ភាពេលជ
ី ំនាញ

អគ�នាយករង

៣េលក ចន
ិ េសងហ៊ង អនុ្របធានISC

៤.េលក ហ៊ត េផង

associations where they can share association in industrial sub-sectors

១៩)បេង�ីនករបណុ � ះបណា
� លបេច�កេទសឲ្យ

២.េលក ប៊ី ពិទូរ្យ

អនុរដ�េលខធិករ

អនុ្របធាននា.ដ�

សមាជិក

្រកសួងអប់រ ំយុវជននង
ិ កីឡា

២០២៥ ១.ឯ.ឧ ែក គី
2025

២.ឯ.ឧ ចន់ បូរន
ិ

៣.ឯ.ឧ ឡាំ គម
ឹ េឡង

អនុរដ�េលខធិករ ្របធាន
្របធានISC

អនុ្របធាន

្របធានមជ

អនុ្របធាន
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េផ��ងផា�ត់ព្យោសកម�េតស�នង
ិ ជំនាញេ្របី្របាស់
ឧបករណ៍មា្រតស�ស�)

នង
ិ មា្រតស�ស�

និងគីមស
ំ ក�ុង 99-Sharing
ី �ស�ទង

ក្រមិតមធ្យមសក
ិ ្សោបេច�កេទសទំងក�ុងក្រមិត

of

៤.េលក ែង៉ត វ ិបុល

priority

subjects

for

training on industry, standard and

ឧត�មសក
ិ ្សោ។

19.Increase as much as possible in

metrology.

(នាយកដ�នអភិវឌ្ឍស�ង់ដបណុ � ះបណា
� លនិង

អគ�នាយករង

៥.េលក ចន់ សុផា

អនុ្របធានISC

៦.េលក េឆង ឧត�រ

្របធាននាយកដ�ន

៧.េលក អ៊ុ� េពពិសី

អនុ្របធាន
សមាជិក

សមាជិកអចៃិ �ន�យ៍

្របធាននាយកដ�ន សមាជិក

multiple fold technical skillstraining in ពិេ្រគាះេយាបល់)
electrical, electronics, mechanics,
chemistry, standards and metrology
(inspection,

verification,

calibration,

testing and skillsin usingmetrological
tools) at both technical secondary
education and higher education;
២០)ជំរុញករេរៀបចំនូវ្រកបខណ�េគាល

ចូលរួមសហករអនុវត�

នេយាបាយនង
ិ យន�ករអភិវឌ្ឍន៍វ ិទ្យោស�ស�ប

្រកសួងែផនករ

េច�កវ ិទ្យោនិងនវនុវត�ន៍។

20.Expedite the preparation of regulatory
framework

and

measures

for

the

development of sciences, technology and
innovation;
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២១)សហករនិងជំរុញករសក
ិ ្សោ្រសវ្រជាវនិង
េលីកទឹកចិតែ� ផ�កវ ិទ្យោស�ស�បេច�កវ ិទ្យោ

និង

នវនុវត�ន៍។

ចូលរួមសហករអនុវត�

្រកសួងេសដ�កច
ិ �នង
ិ ហរិ ��វត�ុ

21.Collaborate to promote and encourage
study

and

research

on

sciences,

technology and innovation;
២២)សិក្សោលទ�ភាពបេង�ីតសួនវ ិទ្យោស�ស�និងប

េច�កវ ិទ្យោភា�ប់នឹងសួនឧស្សោហកម�និងតំបន់េសដ�

ចូលរួមសហករអនុវត�

្រក�ម្របក
ឹ ្សោអភវិ ឌ្ឍន៍កម�ុជា

ចូលរួមសហករអនុវត�

្រកសួងេសដ�កច
ិ �នង
ិ ហរិ ��វត�ុ

កច
� េិ សសនានាេដីម្បផ
ិ ព
ី �ល់េសវពេិ សធន៍នង
ិ
សក
ិ ្សោ្រសវ្រជាវដល់ឧស្សោហកម�។

22.Study the feasibility of creating
scientific

and

technological

parks

linked to industrial parks and SEZs to
provide

industrial

experiment

and

research;
២៣)ពិនិត្យលទ�ភាពវ ិនិេយាគេលីវ ិទ្យោស�ន

្រសវ្រជាវរដ�េដយេផា�តទំង្រស�ងេទេលីវ ិទ្យោ

ស�ស�និងបេច�កវ ិទ្យោពិេសសពក់ព័ន�េដយផា�ល់
េលីវ ិស័យអទិភាពនម
ិ ួយៗេដយេ្រជីសេរសអ�
ី ក

វ ិទ្យោស�ស�និងវ ិស�ករមានសមត�ភាពជាមួយនង
ឹ
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សមា�រ:បរក
ិ � រពិេសធន៍សម្រសប។

23.Study the feasibility of investing in
a government research institute by
focusing on sciences and technology
linked to each priority sectors by
selecting

qualified

engineers

and

scientists
equipped

and
with

appropriate laboratory equipment;
២៤)សិក្សោនិងេរៀបចំឲ្យមានយន�ករហរិ ��វត�ុ

សម្រសបស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍវ ិស័យឧស្សោហកម�

ចូលរួមសហករអនុវត�

្រកសួងេសដ�កិច�និងហរិ ��វត�ុ

ពិេសសករផ�លក
់ ម�ដ
ី ល់សហ្រគាសធុនតូចនង
ិ

មធ្យម្រពមទំងជំរញ
ុ ករផ�ល់ហរិ ��ប្បទនដល់
ឧស្សោហកម�អទិភាព។

24.Prepare

appropriate

finance

mechanism for industrial development
by way of providing financing to SMEs
in priority industries;
២៥)ពន
ិ ត
ិ ្យេឡង
ី វ ិញនូវច្បោប់វ ិនេិ យាគ្រពមទំង

ច្បោប់ដៃទេទៀតេដយែផ�កេលត
ី ្រម�វករជាក់ែស�ង

-ចូលរួមសហករផ�ល់ទិន�ន័យ

្រក�ម្របឹក្សោអភិវឌ្ឍន៍កម�ុជា

ក�ុងករអភវិ ឌ្ឍវ ិស័យឧស្សោហកម�សេំ ដេលក
ី ទក
ឹ
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ឧបសម�័ន�
ចិតដ
� ល់ករវ ិនិេយាគវ ិស័យឧស្សោហកម�រម
ួ មាន

ករទក់ទញវ ិនិេយាគករេផ�រនិងករបេង�ីនតៃម�
បែន�មៃនឧស្សោហកម�ជារួម។

25.Review and amend the Law on
Investment

and

regulations

to

other

relevant

respond

to

the

concrete needs fordeveloping the
industrial sector by way of making
the business climate conducive to
attracting

investment,

enabling

technology transfer, creatingjobs and
enhance

skills

training

and

increasing value-added;
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