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ប្បធាននាយក្សោា ននាាំដេញ-នាាំេូល 
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មាតិកា 

១-ប្បព័នធអនុគប្រោះពនធទូគៅរបសស់ហភាពអឺរ  បុ 
២-កំណែទប្មង់នីតិវិធីននការគេញវិញ្ញា បនបប្តបញ្ញា ក់ប្បភពគ ើមទំនិញ 
៣-ប្បព័នធេុោះបញ្ាអីនកនគំេញរបសស់ហភាពអឺរ  បុ 
៤-មុខទំនិញនគំេញសខំាន់ៗ 
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 ១-ប្បព័នធអនុគប្រោះពនធទូគៅរបសស់ហភាពអឺរ  បុ 
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របពន័ធអនុគររោះពនធទូគៅ មានគរលបំណង៖  
១-រមួចំណណកដល់ការលុបបំបាតភ់ាពរកីរកតាមរយៈការពរងីកការនគំចញពីរបគទសណដលមានតរមូវការបំផុត 
២-គលើកកមពស់ការអភវិឌ្ឍរបកបគោយនិរនតរភាពនិងអភបិាលកិចចលអ 
៣-ធានថាផលរបគោជនគ៍សដឋកិចចនិងហិរញ្ញ វតថុរបស់សហភាពអឺរ  បុរតូវបានការពារ 
GSP ររំទដល់កំគណើ នគសដឋកិចច និងការបគងកើតការងារគៅកនុងរបគទសទទួលផលតាមរយៈការបគងកើនរបាក់
ចំណូលពីការនគំចញ។ 
The GSP has three objectives: 

•contribute to poverty eradication by expanding exports from countries most in need 

•promote sustainable development and good governance 

•ensure that the EU's financial and economic interests are safeguarded 

GSP supports economic growth and job creation in the beneficiary country by generating increased export revenue. 



ប្បព័នធអនគុប្រោះពនធទគូៅរបសស់ហភាពអឺរ  បុ(ត)  

របពន័ធអនុគររោះពនធទូគៅរបស់សហភាពអឺរ  បុ ណចកជាបីគៅតាមតរមូវការគផេងរន របស់របគទសកំពុងអភវិឌ្ឍន ៍
(The GSP Regulation provides a sliding scale of preferences within three schemes according 
to the different needs of developing countries)៖ 
 ១-គគរមាង Standard GSP សរមាបប់ណ្តត របគទសណដលមានចំណូលមធយមករមតិទាប (for low 
and lower-middle income countries) 
 ២-គគរមាង GSP+ សរមាបប់ណ្តត របគទសណដលមានចំណូលមធយមករមតិទាបណដលងាយទទួលរង
ផលប ពាល់ (for vulnerable low and lower-middle income countries) 
 ៣-គគរមាង EBA សរមាបប់ណ្តត របគទសអភវិឌ្ឍនត៍ិចតួចបំផុត (for least developed countries). 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1500986680646&uri=CELEX:32012R0978


ប្បព័នធអនគុប្រោះពនធទគូៅរបសស់ហភាពអឺរ  បុ(ត)  

គគរមាង Standard GSP (កាតប់នថយពនធនចូំលរបស់សហភាពអឺរ  បុ ៦៦%ននបនទ តព់នធគយសរបុ) 
លកខខណឌ របគទសអភវិឌ្ឍនទ៍ាងំអស់រតូវទទួលបានផលរបគោជនព៍ី Standard GSP គលើកណលងណត៖ 
-មានការផតល់ ជាពិគសស ឬរបគសើរជាងណ្តមយួគផេងគទៀត ពីសហភាពអឺរ  បុកនុងការ  
   គធវើពាណិជជកមមឲ្យបានខ្ល ងំកាល  
-កាល យជារបគទសណដលមានចំណូលខពស់ ឬចំណូលមធយមករមតិខពស់ ៣ឆ្ន ជំាបរ់ន  
  តាមការចាតថ់ាន ករ់បស់ធនររពិភពគោក  
-រតូវបានដកសិទធពីសហភាពអឺរ  បុកនុងករណីមានការគំោភសិទធមនុសេធងនធ់ងរ និងរបឆ្ងំនឹងអនុសញ្ញញ សិទធពល
ករ  
 -មានសុពលភាពដល់ឆ្ន  ំ២០២៣ (Regulation (978/2012) is valid until 2023.) 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1500986680646&uri=CELEX:32012R0978


-ពរងឹងតួនទីរបស់សភាអឺរ  បុកនុងនគោបាយពាណិជជកមម Reinforced role of the European Parliament in 
trade policy.  
-គតត តគៅគលើរបគទសណដលរតូវការបំផុត Better focus on those countries most in need  
-ជរមុញបណនថមនូវគរលការណ៍គនលឹោះសំខ្នន់នការធាននិរនតរភាពការអភវិឌ្ឍ និងអភបិាលកិចចលអ Further 
promote core principles of sustainable development and good governance  
-ពរងងឹភាពរបាកដនិយម និងគសថរភាពណផនកចាប ់Enhance legal certainty and stability  
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ប្បព័នធអនគុប្រោះពនធទគូៅរបសស់ហភាពអឺរ  បុ(ត)  



គគរមាង GSP+ ៖ ជាគគរមាងគលើកទឹកចិតតពិគសសសរមាបធ់ានដល់និរនតរភាពននការអភវិឌ្ឍ និងអភបិាល
កិចចលអបានគលើកណលងពនធចូលរបស់សហភាពអឺរ  បុចំនួន ៦៦%ននបនទ តព់នធគយសរបុ ។ 
 
លកខខណឌ របស់ GSP+ :  

-បំគពញលកខខណឌ  Standard GSP  
-និងបណនថមលកខណឌ ងាយទួលរងផលប ោះពាល់ Vulnerability criteria និងលកខខណឌ គធវើឲ្យមាននិរនតរភាពនន
ការអភវិឌ្ឍ Sustainable development criteria 
-មានសុពលភាពដល់ឆ្ន  ំ២០២៣ (Regulation (978/2012) is valid until 2023.) 
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ប្បព័នធអនគុប្រោះពនធទគូៅរបសស់ហភាពអឺរ  បុ(ត)  



-សហភាពអឺរ  បុមានគរលបំណងជាចមបងកនុងការជរមុញបណនថមគលើសិទធមនុសេ និងសិទធពលករ គហើយជាគរល
ការណ៍ សរមាបធ់ានដល់និរនតរភាពននការអភវិឌ្ឍ និងអភបិាលកិចចលអ និងកនុងនគោបាយពាណិជជកមម ។  
 

-សហភាពអឺរ  បុបានផតល់ការគលើកទឹកចិតតបណនថមដល់បណ្តត របគទសណដលចូលរមួអនុវតតគគរមាង GSP+ រសប
គពលណដលមានការពរងឹងការតាមោនគដើមបធីាននូវសិទធទាងំគនោះរតូវបានគររព ។ 
 

-របពន័ធអនុគររោះថមី ផតល់ការគលើកទឹកចិតតគដើមបចូីលរមួអនុវតតគគរមាង GSP+ និងអនុវតតអនុសញ្ញញ  ចំនួន ២៧ ។ 
 

The EU has the objective to further promote core human and labour rights, and principles of 
sustainable development and good governance. To achieve these aims, the EU will provide for 
more incentives for countries to join the GSP+ scheme, while at the same time enhancing its 
monitoring to ensure those rights and principles are respected.  
The new GSP provides powerful incentives to join GSP+ and to implement the 27 core 
conventions. 
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ប្បព័នធអនុគប្រោះពនធទូគៅរបសស់ហភាពអឺរ  បុ(ត)  



គគរមាងអវីៗ ទាងំអស់គលើកណលងសពាវ វធុ Everything But Arms -EBA ៖ ជាគគរមាងផតល់អរតាពនធ
សូនយ និងរម នការកំណត ់សរមាបទំ់និញទាងំអស់គលើកណលងសពាវ វធុ នចូំលកនុងទីផារសហភាពអឺរ  បុ (The 
Everything But Arms scheme grants full duty free and quota free access to the EU Single 
Market for all products (except arms and ammunition). 
 
លកខខណឌ របស់ EBA៖ 
-ជារបគទសណដលមានកនុងបញ្ជ ីរបគទសអភវិឌ្ឍនត៍ិចតួចបំផុត ចាតថ់ាន កគ់ោយគណៈកមាម  ធិការននអងគការសហ
របជាជាតិទទួលបនទុកនគោបាយអភវិឌ្ឍន ៍
- EBA រតូវបានដកសិទធពីសហភាពអឺរ  បុកនុងករណីមានការគំោភសិទធមនុសេធងនធ់ងរ និង     
  របឆ្ងំនឹងអនុសញ្ញញ សិទធពលករ  
 -រម ននថងផុតសុពលភាព (Regulation (978/2012) has no expiry date.) 
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ប្បព័នធអនុគប្រោះពនធទគូៅរបសស់ហភាពអឺរ  បុ(ត)  



រកបខណឌ អវីៗទាងំអស់គលើកណលងសពាវ វធុ គឺបានគបើកចំហរចួរាល់គហើយរម នការតល ស់បតូរ ។ របគទសអភវិឌ្ឍន៍
តិចតួចបនតទទួលបានផលពីការនចូំលគោយរចួពនធ និងរម នការកំណតកូ់តាគៅគៅទីផារសហភាពអឺរ  បុនូវ
មុខទំនិញទាងំអស់គលើកណលងសពាវ វធុ ។ របគទសទាងំគនោះកប៏ានបនតទទួលផលពីវធិានរបភពគដើម ណដលបាន
គធវើវគិោធនកមមកានណ់តងាយរសួលជាងមុន ។ 
 
The Everything But Arms arrangement already is an open-ended scheme and will not 
change. Least Developed Countries continue to benefit from duty-free, quota-free access to 
the European market for all products – except for arms and ammunition. LDCs will also 
continue to benefit from the recently amended, more favourable, GSP Rules of Origin.  
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ប្បព័នធអនុគប្រោះពនធទូគៅរបសស់ហភាពអឺរ  បុ(ត)  



សថិតគរកាមរបពន័ធអនុគររោះថមីគនោះរបសិទធិភាពននគគរមាងអវីៗទាងំអស់គលើកណលងសពាវ វធុ នឹងរតូវបានពរងឹង។ ការ
កាតប់នថយ GSP ពីអនកទទួលអតថរបគោជមយួចំនួនណដលបានអភវិឌ្ឍផុតពីរបគទសអភវិឌ្ឍនតិ៍ចតួច នឹងបាន
កាតប់នថយការរបកួតរបណជង គហើយគធវើឲ្យភាពអនុគររោះកានណ់តមាននយ័សរមាបរ់បគទសអភវិឌ្ឍនត៍ិចតួច គោយផត
ល់ឱកាសបណនថមសរមាបន់គំចញ ។ 
 
Under the new GSP, the effectiveness of the EBA scheme will be strengthened. Reducing the 
GSP to fewer beneficiaries, and increasing graduation will reduce competitive pressure and 
make the preferences for LDCs more meaningful-providing much more opportunity to export.  
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ប្បព័នធអនុគប្រោះពនធទូគៅរបសស់ហភាពអឺរ  បុ(ត)  



២-កំណែទប្មង់នីតិវិធីននការផតល ់ C/O 

មុនឆ្ន ាំ ២០១៣ 
(អនុក្រតឹ្យលលខ ៩១ អនក្រ.បរ) 

លក្ោយឆ្ន ាំ ២០១៣ 
(អនុក្រតឹ្យលលខ ១៣១.អនក្រ.បរ) 

1. នយកោឋ នរបពន័ធអនុគររោះពាណិជជកមម (គរៀបចំណបប
បទគចញ C/O សរមាបទ់ិសគៅទវីបអាគមរកិ) 
 

2. នយកោឋ នពាណិជជកមមគទវភាគី (គរៀបចំណបបបទគចញ 
C/O សរមាបទ់ិសគៅទវីបអឺរ  បុ និងអាសីុបូពា៌ា   និង
អាហ្រហវិក) 
 

3. នយកោឋ នពាណិជជកមមពហុភាគី (គរៀបចំណបបបទគចញ 
C/O សរមាបទិ់សគៅទវីបអាសីុ និងអូគសអានី) 

 
នយកោឋ ននគំចញ-នចូំល  
(គរៀបចំណបបបទគចញ C/O សរមាប ់
រគបទ់ិសគៅ) 
 

ក- អងគភាពទទួលបនទុកកនងុការផតល ់C/O  
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កំណែទប្មង់នីតិវិធីននការផតល ់ C/O  (ត) 

 
ខ- ការអនុវតតប្បព័នធសវយ័ប្បវតតកមម C/O 
 

 រកសួងពាណិជជកមម បានោកឲ់្យអនុវតតោកលបងរបពន័ធសវ័យរបវតតិកមម C/O ចាបព់ី
ណខមថុិន ឆ្ន  ំ២០១៤ 
 

ការបងក់នរមគសវាតាមរបពន័ធសវ័យរបវតតកមម  (E-Payment) សរមាបរ់បតិបតតិការ
របមូលចំណូលកនរមគសវាោធារណៈ គៅនថងទី១២ ណខមនី ឆ្ន ២ំ០១៥ 
 

 គៅនថងទី ៣១ ណខមនី ឆ្ន ២ំ០១៥ រកសួងពាណិជជកមមបានសគមាព ធោកឲ់្យគរបើរបាស់
គពញគលញនូវរបពន័ធសវ័យរបវតតកមម C/O 
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 រកសួងពាណិជជកមមបានោកឲ់្យគរបើរបាស់នូវការគសនើសំុវញិ្ញញ បនបរតបញ្ញជ ករ់បភពគដើមរគបទ់រមង់

តាមរបពន័ធសវ័យរបវតតកមម (របកាសគលខ ៣១៩៨ ព.ណខកល គចញរបកាសកាលពីនថងទី២៦ 
ណខសីហា  ឆ្ន ២ំ០១៦)តាមរយៈគគហទំពរ័៖ www.co.moc.gov.kh 
 

 រកុមហ ុន ឬអនកនគំចញ  អាចគសនើសំុវញិ្ញញ បនបរតបញ្ញជ ករ់បភពគដើមទនំញិ (CO) រគបទ់រមង ់
គៅ រកសួងពាណិជជកមម ឬ វញិ្ញញ បនបរតបញ្ញជ ករ់បភពគដើមទនំញិទរមង ់ឌ្ី  (D) សរមាបទ់ំនិញ
កសិផល គៅ មនទីរពាណិជជកមមគខតតជាបរ់ពណំដន. 
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កំណែទប្មង់នីតិវិធីននការផតល ់ C/O  (ត) 



កំណែទប្មង់នីតិវិធីននការផតល ់ C/O  (ត) 

•C/O ទរមង ់A មានទឹករបាកគ់លើសពី ៦.០០០ អឺរ   ូនិងគលើសពី ៨០០ ដុោល រ 
 
 
 
 
•C/O រគបទ់រមង ់គលើកណលង C/O ទរមង ់A ខ្ងគលើ 

 
 

នាយរដ្ឋា ន រដ្ាលលខាធិោរ 
អនុដ្ាលលខាធិោរ 

នាយរដ្ឋា ន អគ្គនាយរដ្ឋា ន 

15 





ក-ការសំុសិទធគរបើរបាស់របពន័ធអនុគររោះពាណិជជកមម  
-រកុមហ ុន និងលកខនតិកៈ 
-បណណ បា តង ់និងវញិ្ញញ បនបរតននការបងព់នធគលើរបាកប់ណនថម (VAT) 
-អតតសញ្ញញ ណបណ័ណ  ឬលិខិតឆលងណដន និងរបូថត 
-ឯកោរគផេងគទៀតតាមការកំណតគ់ោយបញ្ញតតចិាប ់
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កំណែទប្មង់នីតិវិធីននការផតល ់ C/O  (ត) 



ខ-នីតិវធីិផតល់ C/O សរមាបទំ់និញទូគៅ 
-ពាកយគសនើសំុ (Application Form) 
-វកិកយបរត ទិញ-លក ់(Invoice) និងតារាងបញ្ញជ កក់ារវចិខចប ់(Packing List) 
 

គរកាយគពលទនំញិនគំចញរចួ (៣០នថង)រតូវជូនបណនថមនូវឯកោរដូចខ្ងគរកាមៈ 
-កំណតគ់ហតុរមួសតីពីការរតួតពនិតិយទំនញិវាយនភណ័ឌ នគំចញរបស់អគគនយកោឋ នគយ 
និងរោឋ ករកមពុជា និងអគគនយកោឋ នកាកុំងរតូល 
-អញ្ញតតិបណ័ណ ដកឹជញ្ជូ ន 
-វញិ្ញញ បនបរតបញ្ញជ កប់រមិាណទំនញិនគំចញ របស់អគគនយកោឋ នកាកុំងរតលូ (CQ) 
-របតិគវទនគ៍យរបស់អគគនយកោឋ នគយ និងរោឋ ករកមពុជា (CD) 
-ឯកោរភសតុតាងបញ្ញជ កព់រីបភពគដើមទនំញិ 
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កំណែទប្មង់នីតិវិធីននការផតល ់ C/O  (ត) 



គ-នីតិវធីិផតល់ C/O សរមាបទំ់និញកសិកមម 
 

-ពាកយគសនើសំុ (Application Form) 
-វកិកយបរត ទិញ-លក ់(Invoice) និងតារាងបញ្ញជ កក់ារវចិខចប ់(Packing List) 
 

គរកាយគពលទនំញិនគំចញរចួ (៣០នថង)រតូវជូនបណនថមនូវឯកោរដូចខ្ងគរកាមៈ 
 

-វញិ្ញញ បនបរតបញ្ញជ កប់រមិាណទំនញិនគំចញ របស់អគគនយកោឋ នកាកុំងរតលូ (CQ) 
-របតិគវទនគ៍យរបស់អគគនយកោឋ នគយ និងរោឋ ករកមពុជា (CD) 
-ឯកោរភសតុតាងបញ្ញជ កព់រីបភពគដើមទនំញិ 
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កំណែទប្មង់នីតិវិធីននការផតល ់ C/O  (ត) 



៣-ប្បព័នធេុោះបញ្ាអីនកនគំេញរបសស់ហភាពអរឺ  បុ 

- គគរមាងចុោះបញ្ជ ីអនកនគំចញ (Registered Exporter- REX) រតូវបានកំណតក់នុង 
បរបិទននបញ្ញតតិរបពន័ធអនុគររោះពនធទូគៅរបស់សហភាពអឹរ  បុតាមបញ្ញតតិ
គលខ  2015/2447 ចុោះនថងទី ២៤ ណខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៥  ដូចមានណចងកនុងមារតា 68 ។ 

 
- នថងទី ២៥ ណខមថុិន ឆ្ន ២ំ០១៥ តាមរយៈលិខិតគលខ TAXUD/B-TF1/MN Are 

(2015)2689313 សហភាពអឺរ  បុ បានជូនដំណឹងកមពុជា សតីពីការោកគ់អាយគរបើ
របាស់របពន័ធចុោះបញ្ជ ីអនកនគំចញ (Registered Exporter – REX) ជំនសួគអាយ
វញិ្ញញ បនបរតបញ្ញជ ករ់បភពគដើមទំនិញ ទរមង ់ គអ (CO Form A) ជាមយួនឹងជគរមើស
អនុវតត នថងទី ០១ ណខមករា ននឆ្ន ២ំ០១៧  ឬឆ្ន ២ំ០១៨ ឬឆ្ន ២ំ០១៩ 
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ប្បព័នធេុោះបញ្ាអីនកនគំេញរបសស់ហភាពអឺរ  បុ(ត) 

- នថងទី ២៩ ណខកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៦ តាមរយៈលិខិតគលខ 0733MOC D/EI រកសួង
ពាណិជជកមម បានគសនើសំុសហភាពអឺរ  បុ គដើមបអីនុវតតគគរមាង REX system ចាបពី់នថង
ទី ០១ ណខមករា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 

- រកសួងពាណិជជកមម កំពុងគរៀបចំលិខិតបទោឋ នគតិយុតតិ គដើមបអីនុវតតរបពន័ធចុោះបញ្ជ ីអនក
នគំចញរបស់សហភាពអឺរ  បុ 
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ប្បព័នធេុោះបញ្ាអីនកនគំេញរបសស់ហភាពអឺរ  បុ(ត) 

មូលោន នពចិារណ្ត៖ 
១-ជាផលិតករ ឬអនកនគំចញណដលមានមូលោឋ នផលិតកមម ឬទីតាងំរសបចាបគ់ៅរពោះរាជាណ្តចរកកមពុជា 
២-រតូវយល់ចាស់ពីវធិានរបភពគដើមទំនិញរបស់សហភាពអឺរ  បុ 
៣-ធាល បម់ានបទពិគោធនក៍នុងការគរបើរបាស់វញិ្ញ បនបរតបញ្ញជ ក ់របភពគដើមទំនិញគៅកានគ់រលគៅនគំចញ
នន 
៤-រតូវមានចំគណោះដឹងអាចគរបើរបាស់របពន័ធពត័៌ាមានវទិាសរមាបក់ារ ចុោះបញ្ជ ីតាមរបពន័ធគអឡិករតូនិក 
៥-មនិសថិតកនុងការឃ្ល គំមើល ឬសថិតគៅកនុងបញ្ជ ីគមម របស់ោថ បន័មានសមតថកិចច  
៦-គផេងៗតាមការតរមូវរបស់វធិានរបភពគដើមទំនិញ 
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ប្បព័នធេុោះបញ្ាអីនកនគំេញរបសស់ហភាពអឺរ  បុ(ត) 
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៤-ទំនិញនគំេញសខំាន់ៗ 
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ទំនិញនគំេញសខំាន់ៗ (ត) 

25 



ទំនិញនគំេញសខំាន់ ៗ(ត) 
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27 

 សមូអរគុែ! 


