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Supporting Investment and Expansion in 
SEZs

In Cambodia’s new and rapidly expanding special  
economic zones (SEZs), diversification of the manufacturing  
base is happening apace. This is an important Trade 
sector objective, to reduce Cambodia’s dependence 
on low-end garment manufacturing and lower-growth 
agricultural exports. However, moving into new export 
industries requires a talented workforce. This is placing 
demands on the supply of the necessary skilled labor for  
these new industries. There is a need to support  
Cambodia’s development of a more diversified workforce, 
with help in identifying areas where skills are lacking and 
measures for addressing those gaps. The hope is that by 
filling these requirements for skilled labor the RGC will be 
contributing towards significant quality job creation.

Increasing Milling Capacity and Improving 
Export Procedures to Boost Exports of  
Processed Rice

Cambodia has great potential as a major rice exporter 
and has set an ambitious target of achieving annual rice 
exports of 1 million tons by 2015. As such, Cambodia’s 
rice exporters need to be encouraged to seek private 
investment in larger and more efficient rice mills and 
rice-polishing factories, and also to curtail the flows of  
unprocessed rice to its neighbors. Larger and more  
efficient rice-milling capacity and rice-polishing factories 
also need to be coupled with efforts on the part of the 
RGC to reduce costly bureaucratic hurdles to rice exports 
and improve logistics corridors for rice shipments. The 
TRAC MDTF is helping in this regard and encouraging the 
reforms necessary so that Cambodia can make the most 
of its rice-exporting potential.
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World Bank Trade Program in Cambodia

Since 2009, the World Bank office in Phnom Penh, Cambodia,  
has been managing a multi-donor trust fund (MDTF) for  
Trade and Trade-Related Assistance. This MDTF is an  
ambitious and integrated country trade program  
supported by the World Bank and currently co-funded  
by the European Union (EU) and the United Nations  
Industrial Development Organization (UNIDO). As of  
October 2013, the MDTF was valued at US$21.5 million 
and the program is currently expected to run until the end 
of 2015. In its entirety the program is known as Trade-Re-
lated Assistance for Cambodia, or TRAC. 

An affiliated trade project comprises a National Single 
Window (NSW) Non-lending technical assistance activity, 
financed by the World Bank’s Global Trade Facilitation  
Facility. This additional financing will assist the RGC to 
play a major role in furthering the Government’s wider 
trade facilitation and national competitiveness agenda. In  
addition, the program also now includes a gender equality  
component drawing from World Bank regional funds. This 
will help the RGC to map the gender dimensions of trade 
in Cambodia, and understand linkages between a more 
open trade policy and gender.

TRAC aims to assist the Royal Government of Cambodia 
(RGC) in designing and implementing what is known as 
a Trade Sector-Wide Approach (Trade SWAp). A Sector- 
Wide Approach (SWAp) is an approach that brings  
together a government with development partners and 
other stakeholders within a sector—in this case in Trade. It 
is characterized by a set of operating principles rather than 
a specific package of policies or activities. The approach 
involves moving over time under government leadership 
towards: broadening policy dialogue; developing a single 
sector policy (that addresses private and public sector  
issues) and a common realistic expenditure program; 
common monitoring arrangements; and more coordinated  
procedures for funding and procurement. 

The Cambodia Trade SWAp’s priorities are spelled out in 
Trade SWAp Roadmaps. The Roadmaps are a mid-term 
(3.5 years) strategic framework to guide, coordinate,  
manage, and monitor implementation of trade reforms. 
They help the RGC to improve ownership of the reform 
agenda, and development partners (DPs) to coordinate, 
align and harmonize their programs in Trade.

Under TRAC (recipient-executed component), any govern-
ment agency or private sector organization can compete 
to obtain funding to implement project activities that 
contribute to achieving the objectives set out in the Trade 
SWAp Roadmaps. Each proposal is examined by the RGC  
Implementing Committee and the Sub-Steering Committee  
for Trade Development and Trade-related Investment,  
where DPs are also represented. Procurement and  
disbursement is under the responsibility of the Ministry of 
Commerce (MoC), with fiduciary supervision by the World 
Bank. This ambitious program design has contributed  
substantially to improving the institutional capacity of the 
MoC’s Department for International Cooperation (DICO), 
which has taken over full ownership of Trade SWAp.

Analytical Work Undertaken by TRAC

Under the Bank-executed MDTF, in order to provide the RGC 
with strong analytical underpinnings for policymaking  
in Trade, various analytical work in the trade sector has 
been undertaken and finalized, the most important of 
which is in the following areas:

1.  Logistics: Transport and Trade Facilitation Assessment;  
Corridor Assessment and Trade Process Mapping

2.  Investment Climate Assessment (in cooperation with 
ADB)

3.  Study on Special Economic Zones

4. Study on Tax Incentives

5. Analysis of the Trade Services Sector

6. Support to the Cambodian Chair of ASEAN 

7. Foreign Investor Perception Survey

The TRAC MDTF has also supported RGC efforts in a number  
of crucial areas in the Trade sector, four of which are  
highlighted below:

Improving Border Procedures and Logistics

Cambodia has made significant progress in streamlining  
border procedures, including automated Customs  
operations. This has led to an outstanding improvement  
in the country’s World Bank Logistics Performance  
Indicator (LPI) ranking, which jumped 28 places to 101 
in 2012. With much of the hard infrastructure in place at  
Customs posts, further improvements in Cambodia’s 
logistics will come from soft enhancements of border  
procedures, improvements in domestic regulations,  
implementation of trade agreements with neighboring  
countries, and the introduction of the Cambodian  
National Single Window (CNSW), which will in turn be  
finally linked to the ASEAN Single Window. Also, new  
risk-based management approaches are being used at 
Customs points to help make trade faster, simpler, and 
most importantly, lower cost.

Implementing Reforms to Integrate into the 
ASEAN Economic Community

As the ASEAN Economic Community (AEC) gains traction, 
so Cambodia will need to prioritize reforms that lead to 
the implementation of Cambodia’s commitments to the 
AEC. Such reforms need to include improvements in 
the areas of Non-Tariff Measures (NTMs), Standards and  
Conformance Assessments, Trade Facilitation, and  
Transparency of Trade Information. Much work remains 
to be done in these areas, but the TRAC MDTF is helping 
the RGC to tackle the necessary reforms needed to bring 
Cambodia into compliance with its AEC commitments.
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ពាណិជ្ផកម្ម និងកបងកើនសមត្ថភាពបាកួតបាជាងករបស់ាតិឱាយាន់តា 
មានវិសលភាពទូលំទូលាយថាមទៀត។ លើសពរីនាះកម្មវិ្រីនាះ 
បានដក់បញ្ចូលនូវសមាសធាតុមួយ ដាលមានឈ្មាះថា សមាស 
ធាតុសមភាពយេនឌ័រ ោយបាើបាាស់ថវិាពរីមូលនិ្ិបាចាំតំបន់ 
របស់្នាគារពិភពលោក។ នាះនឹងកជួយដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា 
ក្នុជងការរៀបចំផានារលើទិដ្ឋភាពយានឌ័រ ក្នុជងកវិស័យពាណិជ្ផកម្ម 
នៅកម្ពុជា និងកមានារយល់ដឹងកាន់តាបាសើរឡើងកពរីទំនាក់ទំនងករវាងក 
យានឌ័រក្នុជងកវិស័យពាណិជ្ផកម្ម ៅនឹងកគោលនយោបាយ ពាណិជ្ផកម្ម 
ដាលមានលក្ខណៈបើកចំហាងកមុន។

TRAC មានគោលបំណងកជួយដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នៅក្នុជងការ 
រៀបចំ និងកអនុវត្តអភិកាមមួយ ដាលគាហៅថាអភិកេមគេបដណ្តប ់
លើវិស័យពាណិជ្ផកម្ម (Trade SWAp)។ អភិកេមគេបដណ្តប់ទូទាំង 
វិស័យ (SWAp) គឺាវិ រ្ីសស្តាមួយដាលបាមូលផ្តុជសំ្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល  
ដាគូអភិវឌាឍន៍ និងកអ្នកពាក់ព័ន្ធភដទាទៀត ឱាយធវើារងររួមគា្នានៅក្នុជងក 
វិស័យមួយ នៅក្នុជងកករណរីនាះដូចា វិស័យពាណិជ្ផកម្មាដើម។  
អភិកាមនាះតារូវបានគាចាត់ទុកថា ាកមាងកគោលារណ៍បាតិបត្តាិរ 
ាាងកកញ្ចប់គោលនយោបាយ ឬ សកម្មភាពាក់លាក់ណាមួយ។  
អភិកាមនាះរួមមាន ារបោះជំហានៅមុខកាាមារដឹកនាំរបស ់
រដ្ឋាភិបាលដើមាបរី ៖ ពងារីកកិច្ចពិគាាះយោបល់លើគោលនយោបាយ 
បងកើតនូវគោលនយោបាយសមាាប់វិស័យមួយ (ក្នុជងកគោលបំណងក 
ោះសាាយបញ្ហារបស់វិស័យឯកជន និងកសធារណៈ) និងកកម្មវិ្រី 
ចំណាយរួមដាលសាបៅនឹងកស្ថានភាពាក់ស្តាងក  រៀបចំារពិនិតាយ 

តាមដនរួមគា្នា និងកជមាុញឱាយមានារសមាបសមាួលនរីតិវិ្រី សមាាប់ 
ារផ្តល់ថវិា និងការងរលទ្ធភកម្មាដើម។

អាទិភាពនា Trade SWAp របស់បាទាសកម្ពុជា តារូវបានដក់ចាញ 
នៅក្នុជងក ផេនទីបង្ហេញផ្លូវអំពីអភិកេមគេបដណ្តប់លើវិស័យពាណិជ្ផ- 
កម្ម។ ផានទរីបង្ហាញផ្លវូទំាងកនាះ គឺាកាបខ័ណ្ឌយុទ្ធភសស្តារយៈពាល 
ម្ាយម (៣ ៅ ៥ ឆា្នាំ) ដាលមានគោលបំណងកផ្តល់ារណានាំ 
សមាបសមាលួ គាប់គាងក និងកពិនិតាយតាមដន ារអនុវត្តកំណាទមាង់ក 
ពាណិជ្ផកម្មនានា។ ផានទរីបង្ហាញផ្លវូទំាងកនាះជួយដល់រាជរដ្ឋាភិបាល 
កម្ពុជា ក្នុជងការលើកកម្ពស់ភាពាមា្ចាស់លើរបៀបវារៈកំណាទមាងក់ 
និងកជួយដល់ដាគូអភិវឌាឍន៍នានា ក្នុជងការសមាបសមាួល តមាឹម និងក 
ធវើសុខុដុមនរីយកម្ម កម្មវិ្រីពាណិជ្ផកម្មនានារបស់ខ្លួន។

កាាមកម្មវិ្រី TRAC ដាលអនុវត្តោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា គាប់ទរី 
ភា្នាក់ងរ ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលទាំងកអស់ ឬ វិស័យឯកជននានា អាច 
បាកួតបាជាងកគា្នា ដើមាបរីទទួលបានថវិាសមាាប់ារអនុវត្តសកម្មភាព  
គមាាងកដាលរួមចំណាកសមាាចគោលបំណងក ដាលបានដក់ចាញ 
នៅក្នុជងកផានទរីបង្ហាញផ្លវូអំពរីអភិកាមគាបដណ្តប់លើវិស័យពាណិជ្ផកម្ម។  
សំណើនរីមួយៗតារូវពិនិតាយោយគណៈកមា្មា្ ាិរអនុវត្ត និងកអនុគណៈ 
កមា្មា្ិារដឹកនាំារអភិវឌាឍពាណិជ្ផកម្ម និងការវិនិយោគពាក់ព័ន្ធភនឹងក 
ពាណិជ្ផកម្មរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដាលមានតំណាងកពរីដាគូអភិវឌាឍន៍ 
ចូលរួមផងកដារ។ លទ្ធភកម្ម និងការបើកសច់បាាក់ គឺាទទួលខុសតារូវ 
របស់កាសួងកពាណិជ្ផកម្ម ោយមានារតាតួពិនិតាយលើារបាើបាាស់ 
ថវិារអោយចំទិសដៅពរីសំណាក់្នាគារពិភពលោក។

ាររៀបចំកម្មវិ រ្ីបាកបោយមហិច្ឆតានាះ បានចូលរួមចំណាកយ៉ាងក 
្ំធាងកចំពោះារបងកើនសមត្ថភាព ស្ថាប័នរបស់នាយកដ្ឋានសហបាតិ- 
បត្តិារអន្តរាតិ (DICO) របស់កាសួងកពាណិជ្ផកម្ម ដាលាស្ថាប័ន 
ទទួលយក ភាពាមា្ចាស់ទំាងកសាងុកលើអភិកាមគាបដណ្តប់លើវិស័យ
ពាណិជ្ផកម្ម។

ការងារវិភាគដ្រលធ្វើឡើងដោយកម្មវិធីTRAC

កាាមកម្មវិ រ្ី MDTF ដាលអនុវត្តោយ្នាគារពិភពលោក ដើមាបរីផ្តល់ 
ឱាយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានូវ មូលដ្ឋានវិភាគដាលមានលក្ខណៈរឹងកមា ំ
ចាបាស់លាស់ សមាាប់ារតាក់តាងក គោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធភនឹងក 
ពាណិជ្ផកម្ម ារងរវិភាគាចាើននៅក្នុជងកវិស័យនាះតារូវបានធវើឡើងក
និងកបានបញ្ចប់រួចហើយ ដាលក្នុជងកនោះារងរវិភាគសំខាន់ាងកគា 
តារូវបានធវើឡើងកក្នុជងកវិស័យដូចតៅ ៖

១.  ារដឹកជញ្ជនូភស្តុជភារ (Logistics)ៈ ារវាយតម្លាលើកិច្ចសមាលួ 
ារដឹកជញ្ផូន និងកពាណិជ្ផកម្ម  ារវាយតម្លាច្ាករបៀងក និងការ
រៀបចំផានទរីបង្ហាញពរីដំណើរារពាណិជ្ផកម្ម

២.  ារវាយតម្លាលើបរិយាស នាារវិនិយោគ (ោយសហារ
ាមួយនឹងក្នាគារអភិវឌាឍន៍អាសុរី)

៣. ារសិកាសាអំពរីតំបន់សាដ្ឋកិច្ចពិសាស

៤. ារសិកាសាអំពរីារផ្តល់ារលើកទឹកចិត្តផ្នាកពន្ធភដរ
៥. ារវិភាគលើវិស័យសាវាពាណិជ្ផកម្ម
៦. ារគាំទាដល់ារធវើាបាធានអាស៊ានរបស់បាទាសកម្ពុជា
៧. ារអងកាតអំពរីារយល់ឃើញរបស់វិនិយោគិនបរទាស

កាាពរីនាះ កម្មវិ្រី TRAC MDTF ក៏បានគាំទាដល់កិច្ចខិតខំបាឹងកបាាងក 
របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ៅលើផ្នាកសំខាន់ៗាចាើននៅក្នុជងកវិស័យ 
ពាណិជ្ផកម្មនាះ។ កំណាទមាងក់ចំនួន ៤ ក្នុជងកចំណោមផ្នាកសំខាន់ៗ 
ទាំងកនាះមានដូចខាងកកាាម ៖

ការធ្វើអោយប្រសើរឡើងលើនីតិវិធី
នៅតាមព្រំដ្រននិងការដឹកជញ្ជូនភស្តុភារ

បាទាសកម្ពុជាបានសមាាចនូវវឌាឍនភាព គួរឱាយកត់សមា្គាល់ាចាើន  
នៅក្នុជងកកិច្ចខិតខំបាងឹកបាាងករបស់ខ្លនួ ដើមាបរីសមាលួនរីតិវិ រ្ីនៅតាមពាដំាន  
ដូចាតាមរយៈារធវើទំនើបកម្មបាតិបត្តិារគយ ោយសវ័យបាវត្តិ 
ាដើម។ វឌាឍនភាពនាះនំាឱាយមានារបងកើនសូចនាករលទ្ធភផលារងរ 
ផ្នាការដឹកជញ្ជនូភស្តុជភារ (LPI) ដាលផ្តល់ោយ្នាគារពិភពលោក  
លោតផ្ាះ ២៨ ចំណាត់ថា្នាក់ឡើងករហូតដល់លាខ ១០១ នៅក្នុជងក 
ឆា្នា២ំ០១២។ សដយសរនៅតាមបុ៉ស្តិ៍គយនានា មានហាដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធភ 
ផ្នាករឹងករួចសាាចៅហើយ ារបន្តកាលមអែធវើឱាយបាសើរឡើងកថាមទៀត 
លើារងរដឹកជញ្ជូនភស្តុជភាររបស់បាទាសកម្ពុជានឹងកសមាាចបាន 
តាមរយៈារជំរុញារកាលមអែផ្នាកទន់ ដូចាៅលើនរីតិវិ រ្ីតាមពាដំាន  
ារធវើឱាយាន់តាបាសើរនូវលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិក្នុជងកបាទាស ារ 
អនុវត្ត កិច្ចពាមពាៀងកពាណិជ្ផកម្មឆ្លងកដានាមួយនឹងកបណា្តាបាទាស 
ជិតខាងក និងការដក់ឱាយបាើបាាស់នូវបញ្ផរតាមួយាតិកម្ពុជា (CNSW)  
ដាលចុងកកាាយនឹងកភា្ផាប់ទំនាក់ទំនងកៅាន់បញ្ផរតាមួយរបស់អាស៊ាន។  
លើសពរីនាះ អភិកាមគាប់គាងកផអែាកតាមហានិភ័យ ដាលាអភិកាមថ្មរី 
ក៏កំពុងកតាតារូវបានបាើបាាស់នៅតាមច្ាកតាួតពិនិតាយ គយនានា ដើមាបរី 
ជួយឱាយារធវើពាណិជ្ផកម្មាន់តាឆាប់រហ័សងយសាួល និងកសំខាន់ 
បំផុតនោះ គឺចំណាយាន់តាតិចាងកមុន។

ការអនុវត្តកំណ្រទម្រង់ដើម្របីធ្វើសមាហរណកម្មចូល
ទៅក្នុងសហគមន៍ស្រដ្ឋកិច្ចអាស៊្រន

ខណៈពាលដាលសហគមនស៍ាដ្ឋកចិ្ចអាស៊ាន (AEC) ានត់ាខតិជតិ 
មកដល់ បាទាសកម្ពុជាចាំបាច់តារូវតាផ្តល់អាទិភាពដល់កំណាទមាងក ់
ទាំងកឡាយ ដាលនឹងកនាំអោយមានារអនុវត្តារប្តាា្ញាចិត្តរបស់ខ្លួន  
ចំពោះសហគមន៍ សាដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន។ កំណាទមាង់កទំាងកនាះចំាបាច់តារូវ 
តាមានដក់បញ្ចលូនូវារកាលមអែផ្នាកវិធានារមិនមានពន្ធភគយ (NTMs)  
ស្តងក់ដ និងការវាយតម្លាលើភាពអនុលោម កិច្ចសមាួលពាណិជ្ផកម្ម 
និងកព័ត៌មានពាណិជ្ផកម្ម មានតម្ាាភាព។ នៅមានារងរាចាើនដាល 
តារូវធវើនៅក្នុជងកផ្នាកទាំងកនាះ ប៉ុន្តាកម្មវិ្រី TRAC MDTF ជួយដល់  



World Bank Trade Program in Cambodia

Since 2009, the World Bank office in Phnom Penh, Cambodia,  
has been managing a multi-donor trust fund (MDTF) for  
Trade and Trade-Related Assistance. This MDTF is an  
ambitious and integrated country trade program  
supported by the World Bank and currently co-funded  
by the European Union (EU) and the United Nations  
Industrial Development Organization (UNIDO). As of  
October 2013, the MDTF was valued at US$21.5 million 
and the program is currently expected to run until the end 
of 2015. In its entirety the program is known as Trade-Re-
lated Assistance for Cambodia, or TRAC. 

An affiliated trade project comprises a National Single 
Window (NSW) Non-lending technical assistance activity, 
financed by the World Bank’s Global Trade Facilitation  
Facility. This additional financing will assist the RGC to 
play a major role in furthering the Government’s wider 
trade facilitation and national competitiveness agenda. In  
addition, the program also now includes a gender equality  
component drawing from World Bank regional funds. This 
will help the RGC to map the gender dimensions of trade 
in Cambodia, and understand linkages between a more 
open trade policy and gender.

TRAC aims to assist the Royal Government of Cambodia 
(RGC) in designing and implementing what is known as 
a Trade Sector-Wide Approach (Trade SWAp). A Sector- 
Wide Approach (SWAp) is an approach that brings  
together a government with development partners and 
other stakeholders within a sector—in this case in Trade. It 
is characterized by a set of operating principles rather than 
a specific package of policies or activities. The approach 
involves moving over time under government leadership 
towards: broadening policy dialogue; developing a single 
sector policy (that addresses private and public sector  
issues) and a common realistic expenditure program; 
common monitoring arrangements; and more coordinated  
procedures for funding and procurement. 

The Cambodia Trade SWAp’s priorities are spelled out in 
Trade SWAp Roadmaps. The Roadmaps are a mid-term 
(3.5 years) strategic framework to guide, coordinate,  
manage, and monitor implementation of trade reforms. 
They help the RGC to improve ownership of the reform 
agenda, and development partners (DPs) to coordinate, 
align and harmonize their programs in Trade.

Under TRAC (recipient-executed component), any govern-
ment agency or private sector organization can compete 
to obtain funding to implement project activities that 
contribute to achieving the objectives set out in the Trade 
SWAp Roadmaps. Each proposal is examined by the RGC  
Implementing Committee and the Sub-Steering Committee  
for Trade Development and Trade-related Investment,  
where DPs are also represented. Procurement and  
disbursement is under the responsibility of the Ministry of 
Commerce (MoC), with fiduciary supervision by the World 
Bank. This ambitious program design has contributed  
substantially to improving the institutional capacity of the 
MoC’s Department for International Cooperation (DICO), 
which has taken over full ownership of Trade SWAp.

Analytical Work Undertaken by TRAC

Under the Bank-executed MDTF, in order to provide the RGC 
with strong analytical underpinnings for policymaking  
in Trade, various analytical work in the trade sector has 
been undertaken and finalized, the most important of 
which is in the following areas:

1.  Logistics: Transport and Trade Facilitation Assessment;  
Corridor Assessment and Trade Process Mapping

2.  Investment Climate Assessment (in cooperation with 
ADB)

3.  Study on Special Economic Zones

4. Study on Tax Incentives

5. Analysis of the Trade Services Sector

6. Support to the Cambodian Chair of ASEAN 

7. Foreign Investor Perception Survey

The TRAC MDTF has also supported RGC efforts in a number  
of crucial areas in the Trade sector, four of which are  
highlighted below:

Improving Border Procedures and Logistics

Cambodia has made significant progress in streamlining  
border procedures, including automated Customs  
operations. This has led to an outstanding improvement  
in the country’s World Bank Logistics Performance  
Indicator (LPI) ranking, which jumped 28 places to 101 
in 2012. With much of the hard infrastructure in place at  
Customs posts, further improvements in Cambodia’s 
logistics will come from soft enhancements of border  
procedures, improvements in domestic regulations,  
implementation of trade agreements with neighboring  
countries, and the introduction of the Cambodian  
National Single Window (CNSW), which will in turn be  
finally linked to the ASEAN Single Window. Also, new  
risk-based management approaches are being used at 
Customs points to help make trade faster, simpler, and 
most importantly, lower cost.

Implementing Reforms to Integrate into the 
ASEAN Economic Community

As the ASEAN Economic Community (AEC) gains traction, 
so Cambodia will need to prioritize reforms that lead to 
the implementation of Cambodia’s commitments to the 
AEC. Such reforms need to include improvements in 
the areas of Non-Tariff Measures (NTMs), Standards and  
Conformance Assessments, Trade Facilitation, and  
Transparency of Trade Information. Much work remains 
to be done in these areas, but the TRAC MDTF is helping 
the RGC to tackle the necessary reforms needed to bring 
Cambodia into compliance with its AEC commitments.

កម្មវិធីពាណិជ្ផកម្មរបស់ធនាគារពិភពលោក
នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា

ចាប់តាំងកពរីឆា្នាំ ២០០៩ មក ារិយល័យ្នាគារពិភពលោកបាចាំ 
នៅកម្ពុជាបាននឹងកកំពុងកគាប់គាងកមូលនិ្ិមរតក (Multi-Donor Trust  

Fund - MDTF) សមាាប់ផ្តល់ជំនួយផ្នាកពាណិជ្ផកម្ម និងកជំនួយ 
ពាក់ព័ន្ធភាមួយនឹងកពាណិជ្ផកម្ម។ កម្មវិ្រី MDTF នាះ គឺាកម្មវិ្រី 
សមាហរណកម្ម ពាណិជ្ផកម្មថា្នាក់ាតិ បាកបោយក្តរីរំពឹងកខ្ពស់របស ់
កម្ពុជា ដាលទទួលបានារគំាទាពរ្ី នាគារពិភពលោក ហើយបច្ចុជបាបន្ន 
នាះតារូវបាន ផ្តល់ហិរញ្ញបាបទានរួមគា្នាោយ សហភាពអឺរ៉ុប (EU) និងក 
អងក្គារអភិវឌាឍន៍ឧសាសាហកម្មសហបាាាតិ (UNIDO)។ គិតតាឹម 
ខា តុលា ឆា្នាំ ២០១៣ កម្មវិ្រី MDTF មានតម្លាគិតាទឹកបាាក់ ២១,៥ 
លានដុលា្ារ ហើយបច្ចុជបាបន្ននាះ គារំពឹងកថាកម្មវិ្រីនាះនឹងកមានដំណើរ 
ាររហូតដល់ចុងកឆា្នា ំ ២០១៥។ កម្មវិ រ្ីនាះទំាងកមូលតារូវបានគាហៅថា 
កម្មវិធីគំាពារ វិស័យពាណិជ្ផកម្មៅកម្ពុជា ឬ ហៅកាត់ថា TRAC។

កម្មវិ្រីនាះ រួមមាន សកម្មភាពផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធជាមួយ 
នឹងបញ្ផរតេមួយាតិ (ចេកចេញ ចូលតេមួយ - NSW) ដាលទទួល 
បានហិរញ្ញបាបទានពរីកម្មវិ្រី កិច្ចសមាួលពាណិជ្ផកម្មសកល របស ់
្នាគារពិភពលោក។ ហិរញ្ញបាបទានបន្ថាមនាះនឹងកជួយឱាយរាជរដ្ឋាភិបាល 
កម្ពុជា បំពាញតួនាទរីចមាបងកក្នុជងការបន្តជមាុញ របៀបវារៈកិច្ចសមាួល 
ពាណិជ្ផកម្ម និងកបងកើនសមត្ថភាពបាកួតបាជាងករបស់ាតិឱាយាន់តា 
មានវិសលភាពទូលំទូលាយថាមទៀត។ លើសពរីនាះកម្មវិ្រីនាះ 
បានដក់បញ្ចូលនូវសមាសធាតុមួយ ដាលមានឈ្មាះថា សមាស 
ធាតុសមភាពយេនឌ័រ ោយបាើបាាស់ថវិាពរីមូលនិ្ិបាចាំតំបន់ 
របស់្នាគារពិភពលោក។ នាះនឹងកជួយដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា 
ក្នុជងការរៀបចំផានារលើទិដ្ឋភាពយានឌ័រ ក្នុជងកវិស័យពាណិជ្ផកម្ម 
នៅកម្ពុជា និងកមានារយល់ដឹងកាន់តាបាសើរឡើងកពរីទំនាក់ទំនងករវាងក 
យានឌ័រក្នុជងកវិស័យពាណិជ្ផកម្ម ៅនឹងកគោលនយោបាយ ពាណិជ្ផកម្ម 
ដាលមានលក្ខណៈបើកចំហាងកមុន។

TRAC មានគោលបំណងកជួយដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នៅក្នុជងការ 
រៀបចំ និងកអនុវត្តអភិកាមមួយ ដាលគាហៅថាអភិកេមគេបដណ្តប ់
លើវិស័យពាណិជ្ផកម្ម (Trade SWAp)។ អភិកេមគេបដណ្តប់ទូទាំង 
វិស័យ (SWAp) គឺាវិ រ្ីសស្តាមួយដាលបាមូលផ្តុជសំ្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល  
ដាគូអភិវឌាឍន៍ និងកអ្នកពាក់ព័ន្ធភដទាទៀត ឱាយធវើារងររួមគា្នានៅក្នុជងក 
វិស័យមួយ នៅក្នុជងកករណរីនាះដូចា វិស័យពាណិជ្ផកម្មាដើម។  
អភិកាមនាះតារូវបានគាចាត់ទុកថា ាកមាងកគោលារណ៍បាតិបត្តាិរ 
ាាងកកញ្ចប់គោលនយោបាយ ឬ សកម្មភាពាក់លាក់ណាមួយ។  
អភិកាមនាះរួមមាន ារបោះជំហានៅមុខកាាមារដឹកនាំរបស ់
រដ្ឋាភិបាលដើមាបរី ៖ ពងារីកកិច្ចពិគាាះយោបល់លើគោលនយោបាយ 
បងកើតនូវគោលនយោបាយសមាាប់វិស័យមួយ (ក្នុជងកគោលបំណងក 
ោះសាាយបញ្ហារបស់វិស័យឯកជន និងកសធារណៈ) និងកកម្មវិ្រី 
ចំណាយរួមដាលសាបៅនឹងកស្ថានភាពាក់ស្តាងក  រៀបចំារពិនិតាយ 

តាមដនរួមគា្នា និងកជមាុញឱាយមានារសមាបសមាួលនរីតិវិ្រី សមាាប់ 
ារផ្តល់ថវិា និងការងរលទ្ធភកម្មាដើម។

អាទិភាពនា Trade SWAp របស់បាទាសកម្ពុជា តារូវបានដក់ចាញ 
នៅក្នុជងក ផេនទីបង្ហេញផ្លូវអំពីអភិកេមគេបដណ្តប់លើវិស័យពាណិជ្ផ- 
កម្ម។ ផានទរីបង្ហាញផ្លវូទំាងកនាះ គឺាកាបខ័ណ្ឌយុទ្ធភសស្តារយៈពាល 
ម្ាយម (៣ ៅ ៥ ឆា្នាំ) ដាលមានគោលបំណងកផ្តល់ារណានាំ 
សមាបសមាលួ គាប់គាងក និងកពិនិតាយតាមដន ារអនុវត្តកំណាទមាង់ក 
ពាណិជ្ផកម្មនានា។ ផានទរីបង្ហាញផ្លវូទំាងកនាះជួយដល់រាជរដ្ឋាភិបាល 
កម្ពុជា ក្នុជងការលើកកម្ពស់ភាពាមា្ចាស់លើរបៀបវារៈកំណាទមាងក់ 
និងកជួយដល់ដាគូអភិវឌាឍន៍នានា ក្នុជងការសមាបសមាួល តមាឹម និងក 
ធវើសុខុដុមនរីយកម្ម កម្មវិ្រីពាណិជ្ផកម្មនានារបស់ខ្លួន។

កាាមកម្មវិ្រី TRAC ដាលអនុវត្តោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា គាប់ទរី 
ភា្នាក់ងរ ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលទាំងកអស់ ឬ វិស័យឯកជននានា អាច 
បាកួតបាជាងកគា្នា ដើមាបរីទទួលបានថវិាសមាាប់ារអនុវត្តសកម្មភាព  
គមាាងកដាលរួមចំណាកសមាាចគោលបំណងក ដាលបានដក់ចាញ 
នៅក្នុជងកផានទរីបង្ហាញផ្លវូអំពរីអភិកាមគាបដណ្តប់លើវិស័យពាណិជ្ផកម្ម។  
សំណើនរីមួយៗតារូវពិនិតាយោយគណៈកមា្មា្ ាិរអនុវត្ត និងកអនុគណៈ 
កមា្មា្ិារដឹកនាំារអភិវឌាឍពាណិជ្ផកម្ម និងការវិនិយោគពាក់ព័ន្ធភនឹងក 
ពាណិជ្ផកម្មរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដាលមានតំណាងកពរីដាគូអភិវឌាឍន៍ 
ចូលរួមផងកដារ។ លទ្ធភកម្ម និងការបើកសច់បាាក់ គឺាទទួលខុសតារូវ 
របស់កាសួងកពាណិជ្ផកម្ម ោយមានារតាតួពិនិតាយលើារបាើបាាស់ 
ថវិារអោយចំទិសដៅពរីសំណាក់្នាគារពិភពលោក។

ាររៀបចំកម្មវិ រ្ីបាកបោយមហិច្ឆតានាះ បានចូលរួមចំណាកយ៉ាងក 
្ំធាងកចំពោះារបងកើនសមត្ថភាព ស្ថាប័នរបស់នាយកដ្ឋានសហបាតិ- 
បត្តិារអន្តរាតិ (DICO) របស់កាសួងកពាណិជ្ផកម្ម ដាលាស្ថាប័ន 
ទទួលយក ភាពាមា្ចាស់ទំាងកសាងុកលើអភិកាមគាបដណ្តប់លើវិស័យ
ពាណិជ្ផកម្ម។

ការងារវិភាគដ្រលធ្វើឡើងដោយកម្មវិធីTRAC

កាាមកម្មវិ រ្ី MDTF ដាលអនុវត្តោយ្នាគារពិភពលោក ដើមាបរីផ្តល់ 
ឱាយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានូវ មូលដ្ឋានវិភាគដាលមានលក្ខណៈរឹងកមា ំ
ចាបាស់លាស់ សមាាប់ារតាក់តាងក គោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធភនឹងក 
ពាណិជ្ផកម្ម ារងរវិភាគាចាើននៅក្នុជងកវិស័យនាះតារូវបានធវើឡើងក
និងកបានបញ្ចប់រួចហើយ ដាលក្នុជងកនោះារងរវិភាគសំខាន់ាងកគា 
តារូវបានធវើឡើងកក្នុជងកវិស័យដូចតៅ ៖

១.  ារដឹកជញ្ជនូភស្តុជភារ (Logistics)ៈ ារវាយតម្លាលើកិច្ចសមាលួ 
ារដឹកជញ្ផូន និងកពាណិជ្ផកម្ម  ារវាយតម្លាច្ាករបៀងក និងការ
រៀបចំផានទរីបង្ហាញពរីដំណើរារពាណិជ្ផកម្ម

២.  ារវាយតម្លាលើបរិយាស នាារវិនិយោគ (ោយសហារ
ាមួយនឹងក្នាគារអភិវឌាឍន៍អាសុរី)

៣. ារសិកាសាអំពរីតំបន់សាដ្ឋកិច្ចពិសាស

៤. ារសិកាសាអំពរីារផ្តល់ារលើកទឹកចិត្តផ្នាកពន្ធភដរ
៥. ារវិភាគលើវិស័យសាវាពាណិជ្ផកម្ម
៦. ារគាំទាដល់ារធវើាបាធានអាស៊ានរបស់បាទាសកម្ពុជា
៧. ារអងកាតអំពរីារយល់ឃើញរបស់វិនិយោគិនបរទាស

កាាពរីនាះ កម្មវិ្រី TRAC MDTF ក៏បានគាំទាដល់កិច្ចខិតខំបាឹងកបាាងក 
របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ៅលើផ្នាកសំខាន់ៗាចាើននៅក្នុជងកវិស័យ 
ពាណិជ្ផកម្មនាះ។ កំណាទមាងក់ចំនួន ៤ ក្នុជងកចំណោមផ្នាកសំខាន់ៗ 
ទាំងកនាះមានដូចខាងកកាាម ៖

ការធ្វើអោយប្រសើរឡើងលើនីតិវិធី
នៅតាមព្រំដ្រននិងការដឹកជញ្ជូនភស្តុភារ

បាទាសកម្ពុជាបានសមាាចនូវវឌាឍនភាព គួរឱាយកត់សមា្គាល់ាចាើន  
នៅក្នុជងកកិច្ចខិតខំបាងឹកបាាងករបស់ខ្លនួ ដើមាបរីសមាលួនរីតិវិ រ្ីនៅតាមពាដំាន  
ដូចាតាមរយៈារធវើទំនើបកម្មបាតិបត្តិារគយ ោយសវ័យបាវត្តិ 
ាដើម។ វឌាឍនភាពនាះនំាឱាយមានារបងកើនសូចនាករលទ្ធភផលារងរ 
ផ្នាការដឹកជញ្ជនូភស្តុជភារ (LPI) ដាលផ្តល់ោយ្នាគារពិភពលោក  
លោតផ្ាះ ២៨ ចំណាត់ថា្នាក់ឡើងករហូតដល់លាខ ១០១ នៅក្នុជងក 
ឆា្នា២ំ០១២។ សដយសរនៅតាមបុ៉ស្តិ៍គយនានា មានហាដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធភ 
ផ្នាករឹងករួចសាាចៅហើយ ារបន្តកាលមអែធវើឱាយបាសើរឡើងកថាមទៀត 
លើារងរដឹកជញ្ជូនភស្តុជភាររបស់បាទាសកម្ពុជានឹងកសមាាចបាន 
តាមរយៈារជំរុញារកាលមអែផ្នាកទន់ ដូចាៅលើនរីតិវិ រ្ីតាមពាដំាន  
ារធវើឱាយាន់តាបាសើរនូវលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិក្នុជងកបាទាស ារ 
អនុវត្ត កិច្ចពាមពាៀងកពាណិជ្ផកម្មឆ្លងកដានាមួយនឹងកបណា្តាបាទាស 
ជិតខាងក និងការដក់ឱាយបាើបាាស់នូវបញ្ផរតាមួយាតិកម្ពុជា (CNSW)  
ដាលចុងកកាាយនឹងកភា្ផាប់ទំនាក់ទំនងកៅាន់បញ្ផរតាមួយរបស់អាស៊ាន។  
លើសពរីនាះ អភិកាមគាប់គាងកផអែាកតាមហានិភ័យ ដាលាអភិកាមថ្មរី 
ក៏កំពុងកតាតារូវបានបាើបាាស់នៅតាមច្ាកតាួតពិនិតាយ គយនានា ដើមាបរី 
ជួយឱាយារធវើពាណិជ្ផកម្មាន់តាឆាប់រហ័សងយសាួល និងកសំខាន់ 
បំផុតនោះ គឺចំណាយាន់តាតិចាងកមុន។

ការអនុវត្តកំណ្រទម្រង់ដើម្របីធ្វើសមាហរណកម្មចូល
ទៅក្នុងសហគមន៍ស្រដ្ឋកិច្ចអាស៊្រន

ខណៈពាលដាលសហគមនស៍ាដ្ឋកចិ្ចអាស៊ាន (AEC) ានត់ាខតិជតិ 
មកដល់ បាទាសកម្ពុជាចាំបាច់តារូវតាផ្តល់អាទិភាពដល់កំណាទមាងក ់
ទាំងកឡាយ ដាលនឹងកនាំអោយមានារអនុវត្តារប្តាា្ញាចិត្តរបស់ខ្លួន  
ចំពោះសហគមន៍ សាដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន។ កំណាទមាង់កទំាងកនាះចំាបាច់តារូវ 
តាមានដក់បញ្ចលូនូវារកាលមអែផ្នាកវិធានារមិនមានពន្ធភគយ (NTMs)  
ស្តងក់ដ និងការវាយតម្លាលើភាពអនុលោម កិច្ចសមាួលពាណិជ្ផកម្ម 
និងកព័ត៌មានពាណិជ្ផកម្ម មានតម្ាាភាព។ នៅមានារងរាចាើនដាល 
តារូវធវើនៅក្នុជងកផ្នាកទាំងកនាះ ប៉ុន្តាកម្មវិ្រី TRAC MDTF ជួយដល់  



World Bank Trade Program in Cambodia

Since 2009, the World Bank office in Phnom Penh, Cambodia,  
has been managing a multi-donor trust fund (MDTF) for  
Trade and Trade-Related Assistance. This MDTF is an  
ambitious and integrated country trade program  
supported by the World Bank and currently co-funded  
by the European Union (EU) and the United Nations  
Industrial Development Organization (UNIDO). As of  
October 2013, the MDTF was valued at US$21.5 million 
and the program is currently expected to run until the end 
of 2015. In its entirety the program is known as Trade-Re-
lated Assistance for Cambodia, or TRAC. 

An affiliated trade project comprises a National Single 
Window (NSW) Non-lending technical assistance activity, 
financed by the World Bank’s Global Trade Facilitation  
Facility. This additional financing will assist the RGC to 
play a major role in furthering the Government’s wider 
trade facilitation and national competitiveness agenda. In  
addition, the program also now includes a gender equality  
component drawing from World Bank regional funds. This 
will help the RGC to map the gender dimensions of trade 
in Cambodia, and understand linkages between a more 
open trade policy and gender.

TRAC aims to assist the Royal Government of Cambodia 
(RGC) in designing and implementing what is known as 
a Trade Sector-Wide Approach (Trade SWAp). A Sector- 
Wide Approach (SWAp) is an approach that brings  
together a government with development partners and 
other stakeholders within a sector—in this case in Trade. It 
is characterized by a set of operating principles rather than 
a specific package of policies or activities. The approach 
involves moving over time under government leadership 
towards: broadening policy dialogue; developing a single 
sector policy (that addresses private and public sector  
issues) and a common realistic expenditure program; 
common monitoring arrangements; and more coordinated  
procedures for funding and procurement. 

The Cambodia Trade SWAp’s priorities are spelled out in 
Trade SWAp Roadmaps. The Roadmaps are a mid-term 
(3.5 years) strategic framework to guide, coordinate,  
manage, and monitor implementation of trade reforms. 
They help the RGC to improve ownership of the reform 
agenda, and development partners (DPs) to coordinate, 
align and harmonize their programs in Trade.

Under TRAC (recipient-executed component), any govern-
ment agency or private sector organization can compete 
to obtain funding to implement project activities that 
contribute to achieving the objectives set out in the Trade 
SWAp Roadmaps. Each proposal is examined by the RGC  
Implementing Committee and the Sub-Steering Committee  
for Trade Development and Trade-related Investment,  
where DPs are also represented. Procurement and  
disbursement is under the responsibility of the Ministry of 
Commerce (MoC), with fiduciary supervision by the World 
Bank. This ambitious program design has contributed  
substantially to improving the institutional capacity of the 
MoC’s Department for International Cooperation (DICO), 
which has taken over full ownership of Trade SWAp.

Analytical Work Undertaken by TRAC

Under the Bank-executed MDTF, in order to provide the RGC 
with strong analytical underpinnings for policymaking  
in Trade, various analytical work in the trade sector has 
been undertaken and finalized, the most important of 
which is in the following areas:

1.  Logistics: Transport and Trade Facilitation Assessment;  
Corridor Assessment and Trade Process Mapping

2.  Investment Climate Assessment (in cooperation with 
ADB)

3.  Study on Special Economic Zones

4. Study on Tax Incentives

5. Analysis of the Trade Services Sector

6. Support to the Cambodian Chair of ASEAN 

7. Foreign Investor Perception Survey

The TRAC MDTF has also supported RGC efforts in a number  
of crucial areas in the Trade sector, four of which are  
highlighted below:

Improving Border Procedures and Logistics

Cambodia has made significant progress in streamlining  
border procedures, including automated Customs  
operations. This has led to an outstanding improvement  
in the country’s World Bank Logistics Performance  
Indicator (LPI) ranking, which jumped 28 places to 101 
in 2012. With much of the hard infrastructure in place at  
Customs posts, further improvements in Cambodia’s 
logistics will come from soft enhancements of border  
procedures, improvements in domestic regulations,  
implementation of trade agreements with neighboring  
countries, and the introduction of the Cambodian  
National Single Window (CNSW), which will in turn be  
finally linked to the ASEAN Single Window. Also, new  
risk-based management approaches are being used at 
Customs points to help make trade faster, simpler, and 
most importantly, lower cost.

Implementing Reforms to Integrate into the 
ASEAN Economic Community

As the ASEAN Economic Community (AEC) gains traction, 
so Cambodia will need to prioritize reforms that lead to 
the implementation of Cambodia’s commitments to the 
AEC. Such reforms need to include improvements in 
the areas of Non-Tariff Measures (NTMs), Standards and  
Conformance Assessments, Trade Facilitation, and  
Transparency of Trade Information. Much work remains 
to be done in these areas, but the TRAC MDTF is helping 
the RGC to tackle the necessary reforms needed to bring 
Cambodia into compliance with its AEC commitments.

កម្មវិធីពាណិជ្ផកម្មរបស់ធនាគារពិភពលោក
នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា

ចាប់តាំងកពរីឆា្នាំ ២០០៩ មក ារិយល័យ្នាគារពិភពលោកបាចាំ 
នៅកម្ពុជាបាននឹងកកំពុងកគាប់គាងកមូលនិ្ិមរតក (Multi-Donor Trust  

Fund - MDTF) សមាាប់ផ្តល់ជំនួយផ្នាកពាណិជ្ផកម្ម និងកជំនួយ 
ពាក់ព័ន្ធភាមួយនឹងកពាណិជ្ផកម្ម។ កម្មវិ្រី MDTF នាះ គឺាកម្មវិ្រី 
សមាហរណកម្ម ពាណិជ្ផកម្មថា្នាក់ាតិ បាកបោយក្តរីរំពឹងកខ្ពស់របស ់
កម្ពុជា ដាលទទួលបានារគំាទាពរ្ី នាគារពិភពលោក ហើយបច្ចុជបាបន្ន 
នាះតារូវបាន ផ្តល់ហិរញ្ញបាបទានរួមគា្នាោយ សហភាពអឺរ៉ុប (EU) និងក 
អងក្គារអភិវឌាឍន៍ឧសាសាហកម្មសហបាាាតិ (UNIDO)។ គិតតាឹម 
ខា តុលា ឆា្នាំ ២០១៣ កម្មវិ្រី MDTF មានតម្លាគិតាទឹកបាាក់ ២១,៥ 
លានដុលា្ារ ហើយបច្ចុជបាបន្ននាះ គារំពឹងកថាកម្មវិ្រីនាះនឹងកមានដំណើរ 
ាររហូតដល់ចុងកឆា្នា ំ ២០១៥។ កម្មវិ រ្ីនាះទំាងកមូលតារូវបានគាហៅថា 
កម្មវិធីគំាពារ វិស័យពាណិជ្ផកម្មៅកម្ពុជា ឬ ហៅកាត់ថា TRAC។

កម្មវិ្រីនាះ រួមមាន សកម្មភាពផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធជាមួយ 
នឹងបញ្ផរតេមួយាតិ (ចេកចេញ ចូលតេមួយ - NSW) ដាលទទួល 
បានហិរញ្ញបាបទានពរីកម្មវិ្រី កិច្ចសមាួលពាណិជ្ផកម្មសកល របស ់
្នាគារពិភពលោក។ ហិរញ្ញបាបទានបន្ថាមនាះនឹងកជួយឱាយរាជរដ្ឋាភិបាល 
កម្ពុជា បំពាញតួនាទរីចមាបងកក្នុជងការបន្តជមាុញ របៀបវារៈកិច្ចសមាួល 
ពាណិជ្ផកម្ម និងកបងកើនសមត្ថភាពបាកួតបាជាងករបស់ាតិឱាយាន់តា 
មានវិសលភាពទូលំទូលាយថាមទៀត។ លើសពរីនាះកម្មវិ្រីនាះ 
បានដក់បញ្ចូលនូវសមាសធាតុមួយ ដាលមានឈ្មាះថា សមាស 
ធាតុសមភាពយេនឌ័រ ោយបាើបាាស់ថវិាពរីមូលនិ្ិបាចាំតំបន់ 
របស់្នាគារពិភពលោក។ នាះនឹងកជួយដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា 
ក្នុជងការរៀបចំផានារលើទិដ្ឋភាពយានឌ័រ ក្នុជងកវិស័យពាណិជ្ផកម្ម 
នៅកម្ពុជា និងកមានារយល់ដឹងកាន់តាបាសើរឡើងកពរីទំនាក់ទំនងករវាងក 
យានឌ័រក្នុជងកវិស័យពាណិជ្ផកម្ម ៅនឹងកគោលនយោបាយ ពាណិជ្ផកម្ម 
ដាលមានលក្ខណៈបើកចំហាងកមុន។

TRAC មានគោលបំណងកជួយដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នៅក្នុជងការ 
រៀបចំ និងកអនុវត្តអភិកាមមួយ ដាលគាហៅថាអភិកេមគេបដណ្តប ់
លើវិស័យពាណិជ្ផកម្ម (Trade SWAp)។ អភិកេមគេបដណ្តប់ទូទាំង 
វិស័យ (SWAp) គឺាវិ រ្ីសស្តាមួយដាលបាមូលផ្តុជសំ្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល  
ដាគូអភិវឌាឍន៍ និងកអ្នកពាក់ព័ន្ធភដទាទៀត ឱាយធវើារងររួមគា្នានៅក្នុជងក 
វិស័យមួយ នៅក្នុជងកករណរីនាះដូចា វិស័យពាណិជ្ផកម្មាដើម។  
អភិកាមនាះតារូវបានគាចាត់ទុកថា ាកមាងកគោលារណ៍បាតិបត្តាិរ 
ាាងកកញ្ចប់គោលនយោបាយ ឬ សកម្មភាពាក់លាក់ណាមួយ។  
អភិកាមនាះរួមមាន ារបោះជំហានៅមុខកាាមារដឹកនាំរបស ់
រដ្ឋាភិបាលដើមាបរី ៖ ពងារីកកិច្ចពិគាាះយោបល់លើគោលនយោបាយ 
បងកើតនូវគោលនយោបាយសមាាប់វិស័យមួយ (ក្នុជងកគោលបំណងក 
ោះសាាយបញ្ហារបស់វិស័យឯកជន និងកសធារណៈ) និងកកម្មវិ្រី 
ចំណាយរួមដាលសាបៅនឹងកស្ថានភាពាក់ស្តាងក  រៀបចំារពិនិតាយ 

តាមដនរួមគា្នា និងកជមាុញឱាយមានារសមាបសមាួលនរីតិវិ្រី សមាាប់ 
ារផ្តល់ថវិា និងការងរលទ្ធភកម្មាដើម។

អាទិភាពនា Trade SWAp របស់បាទាសកម្ពុជា តារូវបានដក់ចាញ 
នៅក្នុជងក ផេនទីបង្ហេញផ្លូវអំពីអភិកេមគេបដណ្តប់លើវិស័យពាណិជ្ផ- 
កម្ម។ ផានទរីបង្ហាញផ្លវូទំាងកនាះ គឺាកាបខ័ណ្ឌយុទ្ធភសស្តារយៈពាល 
ម្ាយម (៣ ៅ ៥ ឆា្នាំ) ដាលមានគោលបំណងកផ្តល់ារណានាំ 
សមាបសមាលួ គាប់គាងក និងកពិនិតាយតាមដន ារអនុវត្តកំណាទមាង់ក 
ពាណិជ្ផកម្មនានា។ ផានទរីបង្ហាញផ្លវូទំាងកនាះជួយដល់រាជរដ្ឋាភិបាល 
កម្ពុជា ក្នុជងការលើកកម្ពស់ភាពាមា្ចាស់លើរបៀបវារៈកំណាទមាងក់ 
និងកជួយដល់ដាគូអភិវឌាឍន៍នានា ក្នុជងការសមាបសមាួល តមាឹម និងក 
ធវើសុខុដុមនរីយកម្ម កម្មវិ្រីពាណិជ្ផកម្មនានារបស់ខ្លួន។

កាាមកម្មវិ្រី TRAC ដាលអនុវត្តោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា គាប់ទរី 
ភា្នាក់ងរ ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលទាំងកអស់ ឬ វិស័យឯកជននានា អាច 
បាកួតបាជាងកគា្នា ដើមាបរីទទួលបានថវិាសមាាប់ារអនុវត្តសកម្មភាព  
គមាាងកដាលរួមចំណាកសមាាចគោលបំណងក ដាលបានដក់ចាញ 
នៅក្នុជងកផានទរីបង្ហាញផ្លវូអំពរីអភិកាមគាបដណ្តប់លើវិស័យពាណិជ្ផកម្ម។  
សំណើនរីមួយៗតារូវពិនិតាយោយគណៈកមា្មា្ ាិរអនុវត្ត និងកអនុគណៈ 
កមា្មា្ិារដឹកនាំារអភិវឌាឍពាណិជ្ផកម្ម និងការវិនិយោគពាក់ព័ន្ធភនឹងក 
ពាណិជ្ផកម្មរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដាលមានតំណាងកពរីដាគូអភិវឌាឍន៍ 
ចូលរួមផងកដារ។ លទ្ធភកម្ម និងការបើកសច់បាាក់ គឺាទទួលខុសតារូវ 
របស់កាសួងកពាណិជ្ផកម្ម ោយមានារតាតួពិនិតាយលើារបាើបាាស់ 
ថវិារអោយចំទិសដៅពរីសំណាក់្នាគារពិភពលោក។

ាររៀបចំកម្មវិ រ្ីបាកបោយមហិច្ឆតានាះ បានចូលរួមចំណាកយ៉ាងក 
្ំធាងកចំពោះារបងកើនសមត្ថភាព ស្ថាប័នរបស់នាយកដ្ឋានសហបាតិ- 
បត្តិារអន្តរាតិ (DICO) របស់កាសួងកពាណិជ្ផកម្ម ដាលាស្ថាប័ន 
ទទួលយក ភាពាមា្ចាស់ទំាងកសាងុកលើអភិកាមគាបដណ្តប់លើវិស័យ
ពាណិជ្ផកម្ម។

ការងារវិភាគដ្រលធ្វើឡើងដោយកម្មវិធីTRAC

កាាមកម្មវិ រ្ី MDTF ដាលអនុវត្តោយ្នាគារពិភពលោក ដើមាបរីផ្តល់ 
ឱាយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានូវ មូលដ្ឋានវិភាគដាលមានលក្ខណៈរឹងកមា ំ
ចាបាស់លាស់ សមាាប់ារតាក់តាងក គោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធភនឹងក 
ពាណិជ្ផកម្ម ារងរវិភាគាចាើននៅក្នុជងកវិស័យនាះតារូវបានធវើឡើងក
និងកបានបញ្ចប់រួចហើយ ដាលក្នុជងកនោះារងរវិភាគសំខាន់ាងកគា 
តារូវបានធវើឡើងកក្នុជងកវិស័យដូចតៅ ៖

១.  ារដឹកជញ្ជនូភស្តុជភារ (Logistics)ៈ ារវាយតម្លាលើកិច្ចសមាលួ 
ារដឹកជញ្ផូន និងកពាណិជ្ផកម្ម  ារវាយតម្លាច្ាករបៀងក និងការ
រៀបចំផានទរីបង្ហាញពរីដំណើរារពាណិជ្ផកម្ម

២.  ារវាយតម្លាលើបរិយាស នាារវិនិយោគ (ោយសហារ
ាមួយនឹងក្នាគារអភិវឌាឍន៍អាសុរី)

៣. ារសិកាសាអំពរីតំបន់សាដ្ឋកិច្ចពិសាស

៤. ារសិកាសាអំពរីារផ្តល់ារលើកទឹកចិត្តផ្នាកពន្ធភដរ
៥. ារវិភាគលើវិស័យសាវាពាណិជ្ផកម្ម
៦. ារគាំទាដល់ារធវើាបាធានអាស៊ានរបស់បាទាសកម្ពុជា
៧. ារអងកាតអំពរីារយល់ឃើញរបស់វិនិយោគិនបរទាស

កាាពរីនាះ កម្មវិ្រី TRAC MDTF ក៏បានគាំទាដល់កិច្ចខិតខំបាឹងកបាាងក 
របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ៅលើផ្នាកសំខាន់ៗាចាើននៅក្នុជងកវិស័យ 
ពាណិជ្ផកម្មនាះ។ កំណាទមាងក់ចំនួន ៤ ក្នុជងកចំណោមផ្នាកសំខាន់ៗ 
ទាំងកនាះមានដូចខាងកកាាម ៖

ការធ្វើអោយប្រសើរឡើងលើនីតិវិធី
នៅតាមព្រំដ្រននិងការដឹកជញ្ជូនភស្តុភារ

បាទាសកម្ពុជាបានសមាាចនូវវឌាឍនភាព គួរឱាយកត់សមា្គាល់ាចាើន  
នៅក្នុជងកកិច្ចខិតខំបាងឹកបាាងករបស់ខ្លនួ ដើមាបរីសមាលួនរីតិវិ រ្ីនៅតាមពាដំាន  
ដូចាតាមរយៈារធវើទំនើបកម្មបាតិបត្តិារគយ ោយសវ័យបាវត្តិ 
ាដើម។ វឌាឍនភាពនាះនំាឱាយមានារបងកើនសូចនាករលទ្ធភផលារងរ 
ផ្នាការដឹកជញ្ជនូភស្តុជភារ (LPI) ដាលផ្តល់ោយ្នាគារពិភពលោក  
លោតផ្ាះ ២៨ ចំណាត់ថា្នាក់ឡើងករហូតដល់លាខ ១០១ នៅក្នុជងក 
ឆា្នា២ំ០១២។ សដយសរនៅតាមបុ៉ស្តិ៍គយនានា មានហាដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធភ 
ផ្នាករឹងករួចសាាចៅហើយ ារបន្តកាលមអែធវើឱាយបាសើរឡើងកថាមទៀត 
លើារងរដឹកជញ្ជូនភស្តុជភាររបស់បាទាសកម្ពុជានឹងកសមាាចបាន 
តាមរយៈារជំរុញារកាលមអែផ្នាកទន់ ដូចាៅលើនរីតិវិ រ្ីតាមពាដំាន  
ារធវើឱាយាន់តាបាសើរនូវលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិក្នុជងកបាទាស ារ 
អនុវត្ត កិច្ចពាមពាៀងកពាណិជ្ផកម្មឆ្លងកដានាមួយនឹងកបណា្តាបាទាស 
ជិតខាងក និងការដក់ឱាយបាើបាាស់នូវបញ្ផរតាមួយាតិកម្ពុជា (CNSW)  
ដាលចុងកកាាយនឹងកភា្ផាប់ទំនាក់ទំនងកៅាន់បញ្ផរតាមួយរបស់អាស៊ាន។  
លើសពរីនាះ អភិកាមគាប់គាងកផអែាកតាមហានិភ័យ ដាលាអភិកាមថ្មរី 
ក៏កំពុងកតាតារូវបានបាើបាាស់នៅតាមច្ាកតាួតពិនិតាយ គយនានា ដើមាបរី 
ជួយឱាយារធវើពាណិជ្ផកម្មាន់តាឆាប់រហ័សងយសាួល និងកសំខាន់ 
បំផុតនោះ គឺចំណាយាន់តាតិចាងកមុន។

ការអនុវត្តកំណ្រទម្រង់ដើម្របីធ្វើសមាហរណកម្មចូល
ទៅក្នុងសហគមន៍ស្រដ្ឋកិច្ចអាស៊្រន

ខណៈពាលដាលសហគមនស៍ាដ្ឋកចិ្ចអាស៊ាន (AEC) ានត់ាខតិជតិ 
មកដល់ បាទាសកម្ពុជាចាំបាច់តារូវតាផ្តល់អាទិភាពដល់កំណាទមាងក ់
ទាំងកឡាយ ដាលនឹងកនាំអោយមានារអនុវត្តារប្តាា្ញាចិត្តរបស់ខ្លួន  
ចំពោះសហគមន៍ សាដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន។ កំណាទមាង់កទំាងកនាះចំាបាច់តារូវ 
តាមានដក់បញ្ចលូនូវារកាលមអែផ្នាកវិធានារមិនមានពន្ធភគយ (NTMs)  
ស្តងក់ដ និងការវាយតម្លាលើភាពអនុលោម កិច្ចសមាួលពាណិជ្ផកម្ម 
និងកព័ត៌មានពាណិជ្ផកម្ម មានតម្ាាភាព។ នៅមានារងរាចាើនដាល 
តារូវធវើនៅក្នុជងកផ្នាកទាំងកនាះ ប៉ុន្តាកម្មវិ្រី TRAC MDTF ជួយដល់  



កម្មវិធីពាណិជ្ជកម្ម
របស់ធនាគារពិភពលោក
នៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុា

World Bank Trade 
Program in Cambodia

Supporting Investment and Expansion in 
SEZs

In Cambodia’s new and rapidly expanding special  
economic zones (SEZs), diversification of the manufacturing  
base is happening apace. This is an important Trade 
sector objective, to reduce Cambodia’s dependence 
on low-end garment manufacturing and lower-growth 
agricultural exports. However, moving into new export 
industries requires a talented workforce. This is placing 
demands on the supply of the necessary skilled labor for  
these new industries. There is a need to support  
Cambodia’s development of a more diversified workforce, 
with help in identifying areas where skills are lacking and 
measures for addressing those gaps. The hope is that by 
filling these requirements for skilled labor the RGC will be 
contributing towards significant quality job creation.

Increasing Milling Capacity and Improving 
Export Procedures to Boost Exports of  
Processed Rice

Cambodia has great potential as a major rice exporter 
and has set an ambitious target of achieving annual rice 
exports of 1 million tons by 2015. As such, Cambodia’s 
rice exporters need to be encouraged to seek private 
investment in larger and more efficient rice mills and 
rice-polishing factories, and also to curtail the flows of  
unprocessed rice to its neighbors. Larger and more  
efficient rice-milling capacity and rice-polishing factories 
also need to be coupled with efforts on the part of the 
RGC to reduce costly bureaucratic hurdles to rice exports 
and improve logistics corridors for rice shipments. The 
TRAC MDTF is helping in this regard and encouraging the 
reforms necessary so that Cambodia can make the most 
of its rice-exporting potential.

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុជងការអនុវត្តកំណាទមាង់កដាលចំាបាច់ សមាាប់ 
គាំទាក្នុជងការអនុវត្តារប្តាា្ញាចិត្តរបស់ខ្លួន ចំពោះសហគមន៍សាដ្ឋកិច្ច 
អាស៊ាន។

គាំទ្រដល់ការវិនិយោគនិងការពង្រីក
ការវិនិយោគក្នុងតំបន់ស្រដ្ឋកិច្ចពិស្រស

ារពងងករីកខ្លនួយ៉ាងកឆាប់រហ័សននតំបន់សសដ្ឋកិច្ចពិសសសរបស់ងបសទស 
កម្ពុជា  បានស្វើឱាយារស្វើពិពិ្កម្ម សៅសលើផលិតកម្ម ក៏បានសកើនស�ើងក 
យ៉ាងកឆាប់រហ័សផងកដដរ។ សនះគឺា សគាលសៅវិស័យពាណិជ្ផកម្មដ ៏
សំខាន់មួយ សដើមាបរីាត់បន្ថយារពឹងកដផអែករបស់ងបសទសកម្ពុជា សៅសលើ 
ដតារផលិតសសម្លៀកបំពាក់ដដលមានសង្ាក់តំនល កងមិតទាបសៅ 
ស�ើយ និងការនាំសចញកសិផលដដលមានកំសណើនតិចតួច។ ដតសទាះ 
ាយ៉ាងកណាក្តរី ារសបាះជំហានសៅរកឧសាសាហកម្មនំាសចញថ្មរៗី ទាមទារ 
ឱាយមានកមា្ាំងកពលកម្មដដលមានសទពសាសលាយ។ សនះបសងកកើតឱាយមាន 
តងមរូវារផ្គត់ផ្គង់កកម្ាាងំកពលកម្មជំនាញដដលចំាបាច់សងមាប់ឧសាសាហកម្ម 
ថ្មរីៗទាំងកសនះ។ មានភាពចាំបាច់សដើមាបរីគាំងទ ដល់ារអភិវឌាឍកមា្ាំងក 
ពលកម្មរបស់ងបសទសកម្ពុជាឱាយាន់ដតមានជំនាញចងមុះាងកមុន 
តាមរយៈារជួយ កំណត់រកដផ្នកដដលខវះជំនាញ និងកវិធានារនានា
សដើមាបរីសដះងសយគមា្ាតទាំងកសនះ។ សសចក្តរីសងកាឃឹមគឺថា តាម រយៈារ 
ជួយបំសពញតងមរូវារកមា្ាំងកពលកម្មជំនាញទាំងកសនះ រាជរដ្ឋាភិបាល 
កម្ពុជានឹងករួមចំដណកក្នុជងការបសងកកើត នូវារងរងបកបសដយគុណភាព 
ឱាយបានសងចើនដថមសទៀត។

បង្កើនសមត្ថភាពផលិតអង្ករនិងធ្វើឱ្រយកាន់ត្រប្រសើរ
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World Bank Trade 
Program in Cambodia

Supporting Investment and Expansion in 
SEZs

In Cambodia’s new and rapidly expanding special  
economic zones (SEZs), diversification of the manufacturing  
base is happening apace. This is an important Trade 
sector objective, to reduce Cambodia’s dependence 
on low-end garment manufacturing and lower-growth 
agricultural exports. However, moving into new export 
industries requires a talented workforce. This is placing 
demands on the supply of the necessary skilled labor for  
these new industries. There is a need to support  
Cambodia’s development of a more diversified workforce, 
with help in identifying areas where skills are lacking and 
measures for addressing those gaps. The hope is that by 
filling these requirements for skilled labor the RGC will be 
contributing towards significant quality job creation.

Increasing Milling Capacity and Improving 
Export Procedures to Boost Exports of  
Processed Rice

Cambodia has great potential as a major rice exporter 
and has set an ambitious target of achieving annual rice 
exports of 1 million tons by 2015. As such, Cambodia’s 
rice exporters need to be encouraged to seek private 
investment in larger and more efficient rice mills and 
rice-polishing factories, and also to curtail the flows of  
unprocessed rice to its neighbors. Larger and more  
efficient rice-milling capacity and rice-polishing factories 
also need to be coupled with efforts on the part of the 
RGC to reduce costly bureaucratic hurdles to rice exports 
and improve logistics corridors for rice shipments. The 
TRAC MDTF is helping in this regard and encouraging the 
reforms necessary so that Cambodia can make the most 
of its rice-exporting potential.
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