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មតិក4
n   សវត4
n   ករវJវត្ន៏ និង ករN$ឈមមុខQ្$ាះTកន់សហគមន៏<$ដ្កិច្ 
អសC$ន (ASEAN Economic Community - AEC)4
n   ករបU្$ីននូវតមX$ភព និង ភព[$$កដនិយម]$លំហូរទំនិញ4
`យ<$រa 4
n   ករបU្$ីននូវតមX$ភព និង ភព[$$កដនិមយ]$លំហូរ<$វកម្ 
នន និង ជំនញករងរ`យ<$រa4
n   ករបU្$ីននូវតមX$ភព និង ភព[$$កដនិយម]$លំហូរ]$g្$ក 
វJនិiគ`យ<$រa4
n   កិច្j$មk$ៀងl$m$ងៗែដលp$$ំq$ករN$កួតN$r$ងយtងខ្ស់]$4
<$ដ្កិច្ក្0ងតំបន់4



n  ករQ្$ាះTកន់សមហរ័ណកម្w$ញx$ញTក្0ង<$ដ្កិច្ 
ពិភពx$ាក4

n  ករ`ះz$$យវJវទក្0ងអសC$ន4
n  ករ#$ៀមខ្)នរបស់កម្0ជសំរប់ចូលរួមសហគមន៏<$ដ្កិច្4
អសC$ន ឆE$ំ20154
n  ចំនុច{$លជតំរូវករក្0ងករកសងសមត្ភព4
n  <$ចកី្សនិ្ដ~$ន4



សវត4
n  អត្N$iជន៍]$សហគមន៍<$ដ្កិច្អសC$ន (AEC) 
n  របយករណ៍�$ះ នឹង��$តសំខន់x$ីចំនុចដូចខង�$$ម៖4

¨  ផលN$iជន៍ និង តំរូវកររបស់កម្0ជក្0ងករសំ�$ចបននូវសហគមន៍ 
<$ដ្កិច្អសC$ន (AEC)  ក្0ងឆE$ ំ2015 និងគូសបព�$ាក់ពីបព�$ាN$ឈម 
g$្កច$�ប់មួយចំនួយx$ីកររaកលូតលស់g្$ក<$ដ្កិច្របស់កម្0ជក្0ង 
AEC  

¨  គំលត រ� វJធនករ{$លនូវ<$សសល់ ែដល�$�វអនុវត្ �$ីម$�ីសំ�$ចបន 
AEC 

¨ x$ីក�$ីងពីអនុសសន៍មួយចំនួន បព�$ាែដលទក់ទងដ�$�ៀត និង 
វJធនករកសងសមត្ភពសំរប់យកមក�្$ីករពិចរណ `យ 
អ្ក�ៀបចំ�លនiលបយកម្0ជជន់ខ្ស់។  

n  លទ្ផល]$របយករណ៍�$ះនឹងបU្$ីននូវភពសីុចង $ក់គE$ជមួយ
នឹងគំ¢ងរបស់ ADB និង បU្$ីត�លនiលបយ`យ 
ស£$ប័នរដ~$ភិបលl$m$ងៗ�ៀត។ 4



ករវJវត្ន៍ និង ករN$ឈមមុខQ្$ាះ  
Tកន់សហគមន៏<$ដ្កិច្អសC$ន (AEC)4

4
n  ករ¤$ាគជ័យរបស់អសC$ន និង ករវJវត្ន៏]$សហគមន៍<$ដ្កិច្ 
អសC$ន ៖4
¨ អសC$នកX$យTជសហគមន៍g្$កx$ីច$�ប់ {$លបនសំ�$ចx$ីវJស័យ 
ជ¦$$ីន ដូចជនiបយ-សនិ្សុខ <$ដ្កិច្ និង សង្ម-វប$�ធម៏។  
ករN$ឈមមុខចំបងគឺ ករN$តិបតិ្ច$�ប់{$លកំពុងមន និង ទំ�ៀមទំលប់ 
ជតិªថE$ក់ជតិ ែដលសល់សំរប់ AEC ក្0ង២០១៥។  

¨   ៉៉key deliverables” េដយសមជិកអសC$ន (AMS) គឺជវJធនករ 
ពិ<$សមួយ �$ីម$�ីសំ�$ចបន AEC ក្0ងឆE$ំ ២០១៥4

¨  ពី±$មករ 2008 ដល់ ±$ធ្²2009 កម្0ជបនអនុ³ម៧០%]$ AEC key 
deliverable µ$ីយបនជប់x$ខ៣ក្0ងករអនុវត្ បន·$ប់ពីសឹង្បុរa និង 
មt�$សីុ iងតមកតដក់ពិន្0។ 4



n  ករ¤$ាគជយ័ និង ដំº$ីរកររបស់កម្0ជ៖ រចនសម័្ន្]$ជំនួញ 4
¨ តំងពីចូលជសមជិក WTO ជំនួញអន្រជតិ�$ីរតួនទីចំបងក្0ងកររaកចំ�$ីន 
<$ដ្កិច្ªកម្0ជ {$លករនំេចញ-នំចូលN$»$ល 65%]$GDPN$�$ស។  4

¨ �$ាះបីជយtងណក៏�$ាយ អ¼$$ជំនួញរបស់កម្0ជªែតមនកំរJតទប 
េបី½$ៀបជមួយនឹងN$�$សក្0ងអសC$នដ�$�ៀតដូចជសឹង្បុរa ¾$ និង 
¿ៀតណម។ 4

¨  រចនសម័្ន្]$ជំនួញកម្0ជ បនអភិវឌ$Áន៏នូវg្$កដូចជ៖ 4
n  Â$ាលនÃ$ាលបយx$ីពន្ 4
n  ករÄ$ទំរង់x$ីពន្គយ 4
n  ឧបសគ្x$ីករមិនយកពន្ - NTMs អនុវត្ªកម្ជ  4
n  វJធនករ¿$ចខ្ប់N$កប`យភពអនម័យ និង សុខភពបរJស£$ន 

(Sanitary and Phytosanitary measures)4
n  ឧបសគ្]$បÆ្$កវJទ$ÇTx$ីជំនួញ (Technical barriers to trade)4
n  វJធនករ NTM ដ�$�ៀត 4



ករបU្$ីននូវតមX$ភព និង ភព[$$កដនិមយ4
]$លំហូរទំនិញ`យ<$រa  

អនុភព]$កិច្j$មk$ៀងករជួញដូរទំនិញªក្0ងអសC$ន (ASEAN 
Trde in Goods Agreement - ATIGA) និង កិច្j$មk$ៀង 
ពក់ពន័្ដ៏�$�ៀតx$ីទីផ$Èរមួយនិងផលិតផលមួយរបស់ AEC :4

¨ <$រaភវូបនីយកម្x$ីពន្ឥវÊន់នំÆ$ញ-នំចូលអសCន៖ អសC$នវJវត្ន៍ 
យtងx$ីនx$ី<$រaភវូបនីយកម្x$ីពន្នំÆ$ញ-នំចូលបន·$ប់ពីg$នករណ៏ 
លំអិតAECបនអនុម័តឆE$ំ2007។ បន·$ប់មក ក្0ងឆE$ ំ2012 មនអនុម័តx$ ី
ចំណត់ថE$ក់]$ករN$មូលពន្ក្0ងអសC$ន (ASEAN Harmonized Tariff 
Nomenclature – AHTN) AMSគឺស្ិតក្0ងដំº$ីរករ]$ 
ករផX$ស់ប្²រx$ីកលវJភគពន្ ATIGA និង វJធនពិ<$សx$ីផលិតផលពី 
AHTN2007 T AHTN 2012។4

¨  កិច្j$មk$ៀងករជួញដូរទំនិញក្0ងអសC$ន (ASEAN Trade in Goods 
Agreement - ATIGA) ៖4

n  សÌ$បសÌ$Íលជំនួញតមរយៈករ�្$ីÏយដំ�$ីរករ និង នីតិវJធីឲមនភពងយÑ$ួល 
េហីយកត់បន្យទំងw$លវលនិងតÒ្$ក្0ងកិច្ករជំនួញ។ ដូÆ្$ះវនឹងផ្ល់ផលN$iជន៍ 
ដល់ទំងអ្កជំនួញនិងសធរណៈ។ 4



¨ ករសÌ$បសÌ$Íលកិច្ករជំនួញក្0ង AANZFTA ៖ ករវយតÒ្$ទំនិញ 
ករសÓ$$ចចិត្ ខÔ$ងពីករÕ$ប់Õ$ងÖ$$ះថE$ក់ ចំនុចតុល$×ភព ករØ$ីល 
េឡីងវJញ និង ករ<$្ីសំ ុសុទ្Ú$បពÛÜលក្0ងកិច្j$មk$ៀង�$ះ។ ដូÆ្$ះ ភគី 
�$�វÚ$មនÂ$ាលជំហរច$�ស់លស់ក្0ងករអនុវត្កិច្j$មk$ៀង�$ះ។ 
សកម្ភពទំង�$ះ�$�វបនកំនត់ÏយសÌ$បសÌ$Íលកិច្ករជំនួញក្0ងករកត់ 
បន្យតÒ្$ករនំÆ$ញ-នំចូលក្0ងតំបន់។ 4

¨ សមហរណកម្ពន្គយ - កិច្j$មk$ៀងx$ីពន្គយអសC$ន 2012 ៖ 
រដ្ជសមជិក�$�វÚ$ធនx$ីករពិនិត$×ពន្គយ{$លបនកំរJត 
ដូចជករធនÏយអនុវត្និង�រពតមច$�ប់ និង វJធនរបស់ពួកÂ$។ 4

¨  វJធន�$ីម (Rules of Origin - ROO) ៖ជួញសÌ$បសÌ$Íលជំនួញ និង បU្$ីន 
ករអភិវឌ$Áន៍ក្0ងតំបន់។  4



 
 
	 ¨  វJធន�$ីមក្0ងAANZFTA ៖ បU្$ីនសមត្ភពអ្កនំÆ$ញ េដីម$�ីទញយក 

ផលN$iជន៍]$ឪកស�$$មFTA `យផ្ល់ អ្កនំេចញនូវជំ�$ីស២ 
សំរប់ទំនិញទំងអស់ក្0ងករសកល$�ងថេតីទំនិញមួយសុទ្រ�អត់។ 4

¨ ស្ង់ដរក្0ងAANZFTA ៖ ��$តសំខន់x$ីភព<្$ីគE$ េដីម$�ីÆៀសវង 
ពីករសកល$�ងផលិតផល¦$$ីនដង េហីយទទួលបនស្ង់ដរខុសគE$។ 
ដូÆ្$ះ AANZFTA �$�វដក់បពÛÜលគE$នូវកតព្កិច្ក្0ងករ½$$ីស្ង់ដរ 
អន្រជតិ សំរប់វJធនក្0ងÑ$ុក {$លសីុចង $ក់គE$ជមួយខÔ$ងរបសW់TO។ 4

¨  វJធនករ¿$ចខ្ប់N$កប`យភពអនម័យ និង សុខភពបរJស£$ន 
(Sanitary and Phytosanitary measures - SPS) ក្0ង AANZFTA៖ 
វJធនករSPSl$m$ងៗគE$ អចបង្ជេហតុÞ$ាយមនបព�$ាេលីស្ង់ដរ 
l$m$ងៗគE$។ ដូÆ$្ះ AANZFTA មនÂ$ាលបំនង�្$ីមន ភពភពសីុគE$ 
សំរប់ករអនុវត្របស់សហគមន៍អ្កជំនួញ។  



ករបU្$ីននូវតមX$ភព និង ភព[$$កដនិមយ4
]$លំហូរ<$វកម្នន និង ជំនញករងរ 

`យ<$រa  
អនុភព]$កិច្j$មk$ៀងជំនួញx$ី<$វកម្របស់អសCន និង 
កិច្j$មk$ៀងពក់ពន័្ដ៏�ៀតx$ីទីផ$Èរមួយ និង ផលិតផលមួយរបស់ 
AEC៖4

¨  កិច្j$មk$ៀងជំនួញx$ី<$វកម្របស់អសC$ន (ASEAN Framework 
Agreement on Trade in Service - AFAS)៖4

n  អសC$នមន�លបំណង�្$ីឲជំនួញមនភពរaកចំ�$ីនខងg្$ក<$វកម្ និង សំ�$ចបន 
លំហូរ<$វ និង ជំនញករងរ`យ<$រa ក្0ងឆE$ំ2015។ 4

n  AFAS បនß្$ជà$ß$ីកទីផ$Èរ យtងតិចបំផុត 65មុខរបរ g្$ក<$វកម្។ áះបីជយtងណ 
ក៏`យ តមរយៈករចរចរ AMS បនj$មk$ៀងx$ី៧ចំនុច {$លរួមមន ករវJវត្ន៍ខង 
<$វជំនួញ េសវបរJស£$ន <$វវJជ�$ជីវៈ សុខភព សងសង់ នវចរណ៍ ដឹកជព�Üន 
ទូរគមនគមន៍ អប់រâ និង �$សចរណ៍។ 4

   



¨ លំហូរករងរជំនញ`យ<$រa - កិច្សÌ$ុះសÌ$Íលx$ីករទទួលសã$ល់ 
TវJញTមក (Mutual Recognition Arrangements- MRAs)៖ 4

n  អសC$នបនសរុបx$ី<$វកម្វJជ�$ជីវៈ៧ ]$MRAs េលីករងរជំនញ 
ចល័ត។4

n  អសC$នបន�្$ីករសនិ្ដ~$នx$ីកិច្j$មk$ៀងx$ីករផX$ស់ប្²ររបស់ 
បុគ្លឯកជនក្0ងអសC$នª±$សីហ ឆE$ំ2012 �$ីម$�ីសÌ$សÌ$Íល 
ករផX$ស់ប្²ររបស់មនុស$m{$លភ�$ប់នឹងសកម្ភពទំនិញ <$វ និង 
វJនិiគក្0ងអសC$ន។  4

¨  ចលន]$ករផX$ស់ប្²រជបæç$ះអសន្របស់អ្កជំនួញក្0ងAANZFTA៖ 
��$តx$ីនិតិវJធីទក់ទងនឹងករទទួលបនករÆ$ញចូលជបæç$ះ អសន្ 
ដំº$ីរករ]$ករដក់ពក$× និង តមX$ភព។ 4

¨  ជំនួញg្$ក<$វកម្ក្0ងAANZFTA ៖ ជំនួញg្$ក<$វ តÌ$�វឲដក់ពក$×សំុសិទ្ិ 
ក្0ងករផ្ល់ឲ និង ករទទួលសã$ល់x$ី<$វកម្èះ។ 4



ករបU្$ីននូវតមX$ភព និង ភព[$$កដ-4
និមយ]$លំហូរវJនិiគ`យ<$រa  

អនុភពរបស់កិច្j$មk$ៀងវJនិiគអសC$ន (ASEAN 
Comprehensive Investment Agreement - ACIA) និង កិច្ 
j$មk$ៀងពក់ពន័្នឹងទីផ$Èរមួយ និង ផលិតផលមួយរបសA់EC ៖4

¨  កិច្j$មk$ៀងវJនិiគអសC$ន(ACIA) ៖ Õ$បដណéប់xី$<$រaភ- 4
    វូបនីយកម្ ករx$ីកដំê$ីន និង ករករពរករវJនិiគ រវងអ្កវJនិiគ 
អសC$ន និង អ្កវJនិiគបរ�$សរបស់អសC$ន។ AMSទំងអស់បន 
បំw$ញនូវនីតិវJធីក្0ងÑ$ុក េហីយបនដក់ឲអនុម័ត ª�$ីមសទី១]$ឆE$ំ 
2012។ 4

¨ លក្ណៈចំបងរបស់កិច្j$មk$ៀងវJនិiគរបស់អសC$ន(ASEAN 
Investment Agreements - AIAs)- ករពិនិត$×អធិបì$យ$×ភព Vs. 
ករx$ីកដំê$ីននីតិរដ្៖ អសC$ន AIAs មន លក្ណៈ រួម៣គឺ លក្ខណí 
ករយល់j$ម`យសរ<$រ ចំនុចx$ីកî$ងទូT{$លÑ${$ងនឹង GATT 
ម¼$$ XX និង អស$Èមីករណ៍។4



¨ ករវJនិiគក្0ង AANAFTA: AANAFTA បនផ្ល់និយមន័យយtង 
ទូលយ]$ពក$×វJនិiគ។ វបនÔ$ងពីករករពរសំរប់អ្កវJនិiគ 
រួមទំងលទ្ភព]$ករ`ះz$$យវJវទរវងអ្កវJនិiគ-រដ្។ 4

¨ ករ`ះz$$យវJវទរវងអ្កវJនិiគ-រដ្៖ ភគីវJវទរវង អ្កវJនិiគ និង 
រដ~$ភិបល{$លជសមជិកAANZFTA មនជំ�$ីស`ះz$$យវJវទ 
តមរយៈតុលករ សលកី្]$ភគី ករï$$ីស�$ីសតមICSID វJធន 
មជ$ðត្កររបសU់NCITRAL រ� ករj$មk$ៀងរបស់ភគីx$ីស£$ប័នមជ$ðត្ករ 
ណមួយ រ� វJធនមជ$ðត្ករl$m$ងពី�$ះ។ 4

¨ ករយកចិត្ទុកដក់<្$ីគE$ក្0ងដំ�$ីរកររដ្បល ៖ រដ~$ភិបល AANZFTA 
ក៏តំរូវឲពិនិត$×Ø$ីលx$ីN$ពន័្យុត£$ធិករ និង រដ្បលរបស់សលកី្ រ� 
និតិវJធិ ក្0ង�លបំណងពិនិត$×សរ�$ីងវJញឲទន់w$ល¿$ល និង ករÄ$ 
លំអសកម្ភពរដ្បលទក់ទងនឹងបព�$ាវJនិiគ។ 4



កិច្j$មk$ៀងl$m$ងៗ�$ីម$�ី4
p$$ំq$ករN$កួតN$r$ង<$ដ្កិច្ក្0ងតំបន់4

 
n  N$�$ស{$លជសមជិកអសC$ននឹង�$�វដក់នូវ�លនiបយN$
កួតN$r$ង និង ច$�ប់សំរប់អ្កអនុវត្កិច្ករជំនួញ េដីម$�ីសំ�$ច 
បននូវលក្ខណí]$ករN$កួតN$r$ង`យñò$ះ�$ង់។ 
�លនiបយនិងច$�ប់ទំងèះ ខុសពីគE$ពីមួយTមួយ 
អÑ$័យN$�$សអសC$ននិមួយៗ។4

n  កិច្j$មk$ៀងដ៏�$ក៏គំq$�លនiបយN$កួតN$r$ង ដូចជ 
AANZFTA។ 4

n  ó$ុមz$$វô$$វx$ីកិច្សហN$តិបត្ិករកម្សិទ្ិបõö$របស់អសC$ន 
(ASEAN Working Group on Intellectual Property 
Cooperation - AWGIPC) បន�ៀបចំគំ¢ង�្$ីករមួយ{$លជ 
g្$កមួយរបស់g$នករណ៍លំអិតរបសA់EC ឆ្0ះបពÛ$ាំងពី�ល 
បំណងថី្របស់អសCន ែដលជួយ ពù$ឹងករករពរសិទ្ិកម្សិទ្ិ 
បõö$សំរប់ពù$ឹងសមហរណកម្។ 4



n  រដ~$ភិបលកម្0ជមនបំនងx$ីកដំê$ីន និង ករពរសិទ្ិកម្សិទ្ិ 
បõö$ {$លជឧបករណ៍មួយសំរប់ទក់ទញអ្កវJនិiគបរ�$ស 
មកកម្0ជ។ 4

n  ក្0ងនមកម្0ជជសមជិកWTOថី្ រដ~$ភិបលបនព$Çយម 
បំw$ញនូវលក្ខណíរបសW់TO ជពិ<$សលក្ខណíx$ីកិច្ 
j$មk$ៀងx$ីករវJនិiគទក់ទងនឹងសិទ្ិកម្សិទ្ិបõö$ 
(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 
Property Rights - កិច្j$មk$ៀង TRIPs) `យអនុម័តច$�ប់ 
និង វJធនl$m$ងៗ រួមជមួយនឹង IP និង ច$�ប់ពក់ពន័្។ 4

n  ក្0ងឆកអន្រជតិ រដ~$ភិបលកម្0ជបនគិតគូរយtងល្ិតល្ន់x$ ី
អនុសõö$ និង សនិ្សõö$ទក់ទង់នឹងកម្សិទ្ិបõö$។ 4



ករQ្$ាះTកន់សមហរ័ណកម្4
w$ញx$ញªក្0ង<$ដ្កិច្ពិភពx$ាក4

 
n  កិច្j$មk$ៀង FTA និង គំ¢ងអសC$នអំពីករយល់ដឹងពីú$គូ 
<$ដ្កិច្ក្0ងតំបន់ (ASEAN Framework for Regional 
Comprehensive Economic Partnership) : អសC$នបន 
បន្សមហរណកម្ក្0ង<$ដ្កិច្ពិភព³ក ជមួយនឹងú$គូរបស់ 
អសC$នl$m$ង�ៀត។ អសC$នមនFTAជមួយនឹង ចិន ឥណû$ កូេរ៉ 
អូÑ$្ាល ីនិង ណý¿$ស$mហ៍ឡង់។4

n  សមជិកជបុគ្លក៏បន�្$ីកិច្j$មk$ៀងជំនួញ�្$ភគីផង{$រ។4
n  ថE$ក់ដឹកនំអសC$នបនសរ<$ីរ និង គំq$x$ីគំ¢ងអំពី 
ករយល់ដឹងពីú$គូ<$ដ្កិច្ក្0ងតំបន់(ASEAN Framework for 
Regional Comprehensive Economic Partnership) 
`យសរទទួលសã$ល់ពី អត្N$iជន៍<$ដ្កិច្។  



ករ`ះz$$យវJវទªក្0ងអសC$ន4
n  ªេពលអសC$នបU្$ីតªឆE$ំ1967 គឺគò$នខណមួយបនÔ$ងពី 
ករ`ះz$$យវJវទèះ�$។ 4

n  ªឆE$ំ1976 យន្ករ`ះz$$យវJវទªក្0ងអសC$នបនចប់l្$ីម�$$ម 
សនិ្សõö$ស្ីពីមិត្ភព និង កិច្សហN$តិបត្ិករªអសីុអÂ្$យ៍ (Treaty of 
Amity and Cooperation in Southeast Asia –TAC)។ 

n  ª`ះz$$យវJវទក្0ងTAC មនចំនុចþ$Èយ៣គឺ (1)�លករណ៍ស្Õ$័ចិត្ 
(2)គò$នខÔ$ងពីមជ$ðត្ករ រ� `ះz$$យតមតុលករ សលកី្ និង 
(3)គò$នសមជិកអសC$ណមួយមនសិទ្ិចូលរួមស�$ប់ក្0ងករN$ជំុó$ុមN$ឹក$È 
ជន់ខ្ស់បន�$។  

n  ÿ$$ពី TAC ករ`ះz$$យវJវទ<$ដ្កិច្�$�វបនÔ$ងក្0ងពិធីករ¿ៀនធន 
(Vientiane Protocol)។ ពិធីករ�$ះ�$�វបនបU្$ីត`យករN$ជុំ្ម" $ី ្
េសដ្កិច្ជន់ខ្ស់ និង ករ`ះz$$យវJវទ`យផ្²វករ�$$មកិច្j$មk$ៀងពី 
ករបU្$ីនកិច្សហN$តិបតិ្ករអសC$ន 1992 (1992 Framework 
Agreement on Enhancing ASEAN Cooperation)។ ចំនុចសំខន់]$ 
ករ`ះz$$យវJវទគឺ និតិវJធីចប់បងំ្ ដូចជ អន្រករa ករផ$mះផ$È និង 
ករនំសÌ$ុះសÌ$Íល។ 4



n  ªឆE$ំ2007 ធម្នុ#$អសC$ន�$�វបនបU្$ីត�$ីង ែដលបនផ្ល់បុគ្លភព- 
គតិយុតិ្ដល់អសC$ន។ យន្ករ]$ករ�$ាះz$$យវJវទÔ$ងក្0ងជំពូក8។ 
យន្ករ�$ះរួមមន អន្រករa ករផ$mះផ$È ករនំសÌ$ុះសÌ$Íល រ� មជ$ðត្ករ។ 
វJធិសÑ$្]$`ះz$$យវJវទ អចខុសគE$ពីករណីមួយTករណីមួយ អÑ$័យ 
x$ីលិខិតតូបករណ៏ រ� ករណីជក់លក់ណមួយ។ 4

n  ªមនពិធីករមួយ�ៀតអំពីករ`ះz$$យវJវទ ែដលបនx$ីក�$ីង`យ 
ó$ុមអ្កជំនញករជន់ខ្ស់របស់អសC$ន(High Level Experts Group) 
េហីយពិធិករèះ�$�វបនចុះហត្x$ខ`យរដ្ម" $្ីករបរ�$សរបស់N$�$ស
អសC$នª¾ ្$ទី 08 ែខØ$ស ឆE$ំ2010 ªទីó$ុងហណýយ។ 4



ករ#$ៀមខ្)នរបស់កម្0ជសំរប់ចូលរួម4
សហគមន៏<$ដ្កិច្អសC$ន 20154

 
n  �$ីម$�ីអនុវត្កិច្j$មk$ៀងAEC កម្0ជគួរÚ$អភិវឌ$Áន៍នូវគំ¢ង 
លំអិតមួយ ែដល�រពx$ីកិច្j$មwៀងសំរប់�្$ីជឧបករណ៍ 
វយតំ& $x$ីខ្)នឯង។ 

n  មនករចរចរមួយចំនួន{$ល�$�វបំw$ញ ដូចជ៖ 4
¨  ពន្គយ និង ' $កÆ$ញចូលÚ$មួយរបស់អសC$ន (ASEAN Single Window 

- ASW)4
¨ ករអភិវឌ$Áន៍Â$ហដ~$រចនសម័្ន្x$ីករដឹកជព�Üន 4
¨ ស្ង់ដរ និង ភពÑ$បគE$4
¨  SPS និង ស្ង់ដរអហរ4
¨ ថមពល សនិ្សុខ (Energy security)4
¨ លំហូរ]$ករ½$$ី[$$ស់<$វកម្`យ<$រa៖ <$វវJជ�$ជីវៈN$កប`យ 
គុណភព 4

¨ លំហូរទុន`យ<$រa 



¨ សិទ្ិx$ីកម្សិទ្ិបõö$ 4
¨ ករវJនិiគបរ�$ស`យផ·$ល់ 4
¨ ករយល់ដឹងពីករតក់Ú$ងច$�ប់ករងរ និង ករអនុវត្របស់អសC$ន 4
¨  បព�$ា និង កំហិត]$ករអភិវឌ$Áន៏សិទ្ិកម្សិទ្ិបõö$ªកម្0ជ4

n  ចំនុចខង( $$ាមជចំនុច{$លមនសរN$Ã$ាជន៏សំរប់បព�$ាទំង
�$ាះ៖4
¨  នរណ - ជភE$ក់ងររដ~$ភិបលណមួយទទួលខុស�$�វx$ីg្$ក]$សំនួរ? 4
¨  អី្ - ì$ីពួកÂ$�$�វប្²រករអនុវត្ន៏បច្0ប$�ន្អី្ខ្ះ  �$ីម$�ីទទួលបន 
ករយល់j$មw$ញx$ញ?4

¨  េហតុអី្ - ភE$ក់ងរ�$�វÚ$ផX$ស់ប្²រ? ì$ីមនករយល់j$មl$m$ងពី 
�$ះែដររ��$? 4

¨  ដូចØ្$ច - ពួកÂ$គួរÚ$�្$ីករផX$ស់ប្²រយtងដូចØ$្ច �$ីម$�ីអច�្$ ីនិង 
សÌ$បសÌ$Íលបន?4



 
ចំនុច{$លតំរូវករក្0ងករកសងសមត្ភព4

n  េដីម$�ីបù$ÍមចèX$ះ]$ករអភិវឌ$Áន៍)*$ះTកន់ AEC 2015 
គឺមនអនុសសន៍ ២សំរប់កម្0ជ ៖ 4
¨  អនុសសន៍សំរប់វJស័យសរណៈ ៖ កម្0ជគួរÚ$សកម្ក្0ងករ�ៀបចំx$ ី
គំនិតផ្)ចl្$ីមសមហរកម្អសC$ន (Initiative for ASEAN Integration - 
IAI) េដីម$�ីធននូវករខ្ះចèX$ះក្0ង វJស័យ<$ដ្កិច្ និង សកម្ភព 
សំខន់ៗ សំរប់សមហរណកម្។4

¨  អនុសសន៍សំរប់វJស័យឯកជន៖ អសC$នគឺកំពុងអភិវឌ$Áន៍យុទ្សÑ$ ្
េដីម$�ីផ$Èរភ�$ប់ និង x$ីកកំពស់នូវកររaកចំ�$ីនសហp$$សខE$តតូច-មធ$×ម 
(Small and Medium-sized Enterprises - SMEs) ។ ដូÆ្$ះ SMEs 
អច�$ីរតួនទីសំខន់ក្0ងករចូលរួម AEC សំរប់កម្0ជ។  4



n  សកម្ភពជក់លក់x$ីករកសងសមត្ភពមនដូចជ ពន្គយ 
ករជំរុញករវJនិiគ ករដឹកជព�Üន ស្ង់ដរ និង ភពÑ$បគE$ SPS 
លំហូរទុន`យ<$រa ផលប�$័ �$សចរណ៍ ពណិជ្កម្Þ$ឡិច�$�និច និង 
សហពលកម្ជមួយគំនិតផ្)ចl្$ីមសមហរណកម្ GMS។ 4

n  ករអភិវឌ$Áន៏សមត្ភពជំនញរបស់Ø$ធវa និង ម" $្ីរជករជន់ខ្ស់ ពិតជ 
មនសរសំខន់សំរប់កម្0ជ។ ចំនុច{$លជតំរូវករក្0ងករកសងសមត្ភព 
គីចំបច់x$ីច$�ប់អន្រជតិ។4



េសចកី្សនិ្ដ~$ន4
n  ករអភិវឌ$Áន៏]$AEC គឺªដំណក់កលដំបូង និង កំពុងÚ$វJវត្ន៏។ ªw$ល 
បច្0ប$�ន្ ករN$ឈមមុខ{$លសំខន់គឺ <$វកម្ហិរញវត្0 ករវJនិiគ និង 
<$រaភវូបនីយកម្x$ីេដីមទុនទីផ$Èរ និង ករ�្$ីឲមនN$សិទ្ិភព ករតមដន 
និង យន្ករ`ះz$$យទំនស់។4

n  ªកម្0ជ កម្0ជបនបន្អះអងក្0ងនូវចំនុចដូចខង�$$ម ៖ 4
¨  តំ& $]$សមជិកភពអសC$ន និង រßៀបវរះសំរប់អនគតសហគមន៏4
¨  ចំ,ះកំរJតថE$ក់ដឹកនំ ចក្0វJស័យ និង �លនiបយរបស់រដ~$ភិបល 
បនកំរJតយុទ្សÑ$្សំរប់x$ីកតំ& $កម្0ជែដលជសមជិកអសC$ន និង 
ករ�ៀបចំសមគមªក្0ងតំបន់។ 4

¨  ចំ,ះកំរJតថE$ក់នiបយ និង ស£$ប័ន{$លÚ$ងតំង កម្0ជបនពឹងg្$ក 
x$ីរßៀបវរៈរបស់អសC$នសំរប់ចូល   ៉កំ- $ទំរង់x$ីកទី២  ៉ តមរយៈ 
ករបU្$ីនវJនិiÂ$លីករអភិវឌ$Áន៍`យទិដ្ភពទន់ (“soft” aspects of 
development)។ 



n  េដីម$�ីសំ�$ចបនសហគមន៍អសC$ន កម្0ជ�$�វÚ$ចូលរួមចំ.$ក`យបន្ 
ករពù$ឹងx$ីនិតិរដ្ និង បU្$ីនN$ពន័្យុត£$ធិករនិងÂ$ហដ~$រចនសម្ន័្។ 
ជង�$ះT�ៀត កម្0ជ�$�វÚ$អនុម័តច$�ប់ និង បទបព�$ាេផ$mងៗេដីម$�ីគំq$ 
Ïយបនទន់w$ល¿$ល។4

n  ករអនុវត្ AEC គឺនូវមនបព�$ាN$ឈមជពិ<$សករសចÛ$នុម័តx$ ី
កិច្j$មk$ៀង AEC ។ ដូÆ$្ះ វជបព�$ាមួយ{$លកម្0ជបន្ទក់ទងនឹងវJស័យ 
ឯកជន េដីម$�ីពù$ឹង±$m$រយៈ និង េធី្ឲមនករគំq$ យtងខX$ំងពីស£$ប័នl$m$ងៗ 
េដីម$�ីឲមនភពN$<$ីរ�$ីងនូវមtó$�<$ដ្កិច្ និង ករសÌ$បសÌ$Íល 
�លនiបយ។ 4


