ំហនទី១
កម�វិធីពិពិធកម� និងព្រងីកករនា ំេចញរបស់កម�ជាជ
ុ

សិក�សលថា�ក់តំបន់សព
ី � ីករផ្សព�ផ្សោយលទ�ផលពក់កណា
� លគេ្រមាង
ករ្រត�តពិនិត្យ , វយតៃម� និងផលប៉ះពល់
សុន�រកថារបស់ ឯកឧត�ម េម៉ ថូរ៉ រដ�េលខធិករៃន្រកសួងពណិជ�កម�
និងជា្របធានគណ:កម�ករអភិវន្ឍន៍ និងជំរ ុញវិសយ
័ សូ្រតកម�ជា
ុ
េ�សណ
� គារ មូនជូលី (Moon Julie) ្រក�ង្រពះសីហនុ
ៃថ�ទី ២០ ែខ កក�ដ ឆា�ំ ២០១៦

អ�កចូលរ ួម: ម�ន�ីទំនាក់ទំនង, ម�ន�ី្រក�មស�ល,
ម�ន�ី DICO, ម�ន�ីនាយកដ�នអភិ វឌ្ឍន៍វ ិស័យឯកជន
ូ
អ�កទទួ លផលពីគេ្រមាង (�ស�វ និ ង សូ្រត) មន�ីរេខត� (សភាពណិជ�កម�, មន�ីរពណិជ�កម�, មន�ីរកសិកម�
រុក�្របមាញ់ និ ងេនសទ, មន�ីឧស្សោហកម� និងសិប្បកម�, មន�ីរកិច�ករនារ ី និងមន�ីរអភិ វឌ្ឍន៍ជនបទ) ។

១. េសចក�េី ផ�ម
ឯកឧត�ម..(អភិបាល រ ឺ អភិបាលរង) ................................................................ជាទីេគារព េលក
េលក�សី

សិក�កមែដលអេ��ញមកពី ្រកសួង

្រកសួងពណិជ�កម�

និ ងមន�ីរពក់ព័នទ
� ំងអស់ជំនួសមុ ខឲ្យថា�ក់ ដឹកនាំៃន

ខ�ំុបាទមានេសចក�ីរ ីករយសូមស�មគន៍អ�កទំងអស់គា�ក�ុងករចូ លរួមសិក�សល

ថា�ក់ តំបន់កុងៃថ�
�
េនះេ្រកម្របធានបទស�ីពី ករផ្សព�ផ្សោយលទ�ផលពក់កណា
� លគេ្រមាង ករ្រត�តពិនិត្យ,

វយតៃម� និងផលប៉ះពល់ៃនគេ្រមាងពិពិធកម� និងព្រងីកករនាំេចញរបស់កម�ុជាជំហនទី១ (Cambodia
Export Diversification and Expansion Program I, េហកត់ថា CEDEP I ) ។

ខ�ំុសូមសំែដងករអគុ ណចំេពះ ឯកឧត�ម......................................... ែដលបានអេ��ញចូ លរួម

ជាមួ យខ�ំុបាទ និ ងអង�សិក�សលទំងមូ ល េដ ម្បីែចករ ំែលកចំេណះដឹង នឹងបទពិេសធន៍របស់េយងខ�ំុ
អំ េព ករែកទ្រមង់ និងជំ នួយពណិជ�កម�។ េនះជាឱកសដ៏ លម
� ួ យេដ ម្បីទទួ លបានករេធ�បច�ុប្បន�ភាពអំពី

កំ ែណទ្រមង់របស់្រកសួងពណិជ�កម� កររ ីកចេ្រម នរបស់គេ្រមាង និ ងករវយតៃម�ពក់ កណា
� លអណត�ិ

(ែខវ ិចិ �ក ឆា�ំ២០១៥) េដម្បីពិភាក្សោអំ ពីប�
� ែដលបានជួ ប្របទះក�ុងករអនុ វត�គេ្រមាងនិងករកត់ បន�យ

ហនិ ភ័យេនក�ុងេគាលបំណងេដ ម្បីធានាថាគេ្រមាងេនះនឹ ងសេ្រមចបាននូ វេគាលេដរបស់ខួននិ
�
ង
លទ�ផលរ ំពឹងទុ ក។

២. េគាលបំណងៃនសិក�សល
សិក�សលេនះ្រត�វបានេរៀបចំេនេ្រកមកម�វ ិធី

CEDEP

I

និ ងមានេគាលបំ ណងផ្សព�ផ្សោយ

លទ�ផលៃនកររ ីកចំ េរ នរបស់គេ្រមាងេដយែផ�កេលករវយតៃម�ពក់កណា
� លអណត�ិេនទូ ទំងតំ បន់។

៣. ករេធ�កំែណទ្រមង់របស់្រកសួងពណិជ�កម� និងករេធ�បច�ប្បន�
ភាពរបស់គេ្រមាង
ុ
ខ�ំុបាទសូមចប់ េផ�មជាមួ យនូ វទិ ដ�ភាពសេង�បៃនករេធ�កំែណទ្រមង់ និងព័ត៌មានសេង�បៃនគេ្រមាង
CEDEP ៖

•

ករគាំ្រទៃនកំ ែណទ្រមង់របស់រជរដ�ភិ បាលកម�ុជាេដយ
អនុវត�ន៍ករែកទ្រមង់កុង្រកសួ
�
ងពណិជ�កម�

•

េសចក�ីសេង�បស�ីពីកំែណទ្រមង់្រកសួងពណិជ�កម�

•

កិ ចស
� ហ្របតិ បត�ិកររវង្រកសួងពណិជ�កម�និងនាយកដ�នថា�ក់េខត�

•

តួ នាទីរបស់មន�ីរេខត�េនក�ុងករេធ�កំែណទ្រមង់

•

កំ េណនេសដ�កិចន
� ិ ងករកត់បន�យភាព្រកី ្រក

•

ទំ នាក់ទំនងរវងគេ្រមាង និ ងករកត់បន�យភាព្រកី ្រក

ព័ត៌មានសេង�បេលគេ្រមាង CEDEP I:
តមរយៈយុទស
� �ស�សមាហរណកម�ពណិជ�កម�កម�ុជា និ ងែផនទីបង�ញផ�ូវ២០១៤-២០១៨ ស�ិត

ក�ុង្រកបខណ�ៃនសសរស�មទ
� ី ២, កម�វ ិធី CEDEP I េនះមានេគាលបំ ណង េដម្បីជំរញ
ុ ករនាំេចញ និ ងេធ�

ពិ ពិធនកម�ផលិតផលរបស់្របេទសកម�ុជា ។
តម

្រកសួងពណិជ�កម�បានរ ំពឹងទុ កថា្របេទសកម�ុជានឹ ងអចរក្របាក់ចំណូលបាន្របេសរជាងមុ ន

រយៈករនាំេចញផា�ល់ៃនផលិតផលសមាសភាគ CEDEP I មាន �ស�វអង�រ និ ង សូ្រត្របណិត េដម្បី

េធ�ករទក់ ទងេដយផា�ល់ជាមួ យនឹងទី ផ្សោរ/អ�កទិ ញ

េនខណៈេពលែដលកំេណនេនះនឹ ង្រត�វបានែចក

ចយេទ្រគប់ អក
� ពក់ព័នេ� នក�ុងែខ្សសង�ក់តៃម�។

ខ�ំុសូមប�
� ក់ ថា្រកសួងពណិជ�កម� េ្រកមករដឹ កនាំរបស់ ឯកឧត�មរដ�ម�ន�ី បា៉ន សូរស័កិ �

រដ�ម�ន�ី្រកសួងពណិជ�កម� បានយកចិត�ទុកដក់េទេលករេធ�កំែណទ្រមង់សុីជេ្រមេដម្បីឲ្យមាន្របសិទិ �
ភាពទំងករងរ និងេសវ។
ជាពិ េសស្រកសួងពណិជ�កម�បានបន�ករចូ លរួមអភិវឌ្ឍ
សំខន់ មួយចំ នួនដូចជា:
•

និ ងគាំ្រទវ ិស័យឯកជនក�ុង្រពឹតិ �ករណ៍

តមរយៈកិច�្របជុំ យា៉ងេទៀងទត់ ជាមួ យសភាពណិជ�កម�អន�រជាតិកម�ុជា (IBC)

•

កិ ច្រ� បជុំ អហរេពល្រពឹកេស៊រ ី្របចំ្រតី មាសរបស់នាយក្របតិបត�ិ

•

េវទិ កថា�ក់ េខត�, និ ងសិក�សលជាេស៊រ ីរបស់្រកសួងពណិជ�កម� េនេល្របធានបទពក់ព័នន
� ឹង
ករេធ�សមាហរណកម�េសដ�កិច�កុងតំ
� បន់

•

្រកសួងពណិជ�កម�បានចប់ េផ�មកចុ ះប��ីពណិជ�កម�េល្របព័ន�ស័យ
� ្របវត�ិកម�ស្រមាប់ ករេចញ
វ ិ��បនប្រត្របភពេដមទំនិញ (C/O) ។ ជាមួ យកម�វ ិធីកំែណទ្រមង់ថី េ� នះ, វនឹងអនុ ��តឱ្យមា�ស់
អជី វកម�អចចុ ះប��ី្រក�មហ៊ុនរបស់ខួនបានេលឿនជាងមុ
�
ន, មានតៃម�េថាកនិងងយ�ស�លក�ុងករ
ចូ លដំ េណរករពី ្រគប់ទីកែន�ងេនក�ុង្របេទសកម�ុជាែដលមាន្របព័ នអ
� ុី នធឺ ណិត

•

េសចក�ី្រពងច្បោប់មួយចំនួនេទៀតែដល្រត�វបាន្រពងេឡងេដយ្រកសួងពណិជ�កម�

្រត�វបាន

សង្ឃឹមថានឹងដក់ េអយេ្រប ្របាស់េនក�ុងឆា�ំ២០១៦ េនះរួមទំងច្បោប់្របកួត្របែជង, ករករពរ
អតិថិជន, E-Commerce និ ងច្បោប់មូបអហរ។
�
ជាពិ េសស្រកសួងពណិជ�កម� បានបន�ជួយដល់

វ ិស័យឯកជនក�ុងេគាលបំណងេដ ម្បីបេង�នជំ នាញអជី វកម�របស់ពួកេគ, េសវកម�, ករេធ�ជីវកម�

និ ងករេរៀបចំ ស្រមាប់ ករេធ�សមាហរណកម�សហគមន៍េសដ�កិច�អស៊ន។

ចំ េពះករអភិវឌ្ឍែផ�កពណិជ�កម�, ែផនកររយៈេពលមធ្យម 2016-2020 (MTP) ស្រមាប់អនុ វត�

SWAp ពណិជ�កម�របស់្របេទសកម�ុជា្រត�វបានេរៀបចំ េដយ្រក�មអង�ករ UNDP េ្រកមករដឹ កនាំរបស់

្រកសួងពណិជ�កម�។ ថវ ិក្រត�វបានផ�ល់េដយកម�វ ិធី ព្រងឹង្រកបខណ�សមាហរណកម�។ ប��ីៃនចេង�ម
អទិ ភាពទំង១០ ស្រមាប់ កម�វ ិធី 2016-2020 ៃនជំនួយពណិជ�កម�េនះ ្រត�វបានេរៀបចំ តមរយៈភាពជា
ៃដគូ និង្រត�វបានអនុ ម័តេដយេទសរដ�ម�ន�ី រដ�ម�ន�ី្រកសួងពណិជ�កម� េនក�ុង កិ ច្រ� បជុំ SSC-TD-TRI

េលកទី ២១ េនៃថ�ទី ៣ ែខ មិ ថុនា ឆា�ំ ២០១៥ ។ ចេង�មអទិ ភាពទំង ១០ ្រត�វបានផ�ល់អទិ ភាពក�ុងកិច�
្របជុំ្របចំសបា�ហ៍របស់្រកសួងពណិជ�កម�

េនះនា ៃថ�ទី ២៤ ែខ មិថុនា ឆា�ំ ២០១៥។

ឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន�ីបានអេ��ញជាអធិបតីេនក�ុងកិ ច�្របជុំ

ឯកសរទស្សនាទនគេ្រមាងចំ នួន្របាំ្រត�វបានបេង�តេឡង

េដយ្រក�ម MTP ខណៈឯកសរទស្សនាទនគេ្រមាងចំនួន្របាំេផ្សងេទៀតនឹង្រត�វបេង�តេឡងេដយ DICO

និ ងទី ្របឹ ក្សោជាតិ កុងឆា
�
� ំ២០១៦។ េសចក�ី្រពងរបាយករណ៍ MTP ចុ ងេ្រកយ្រត�វបានេរៀបចំនិងដក់ ជូន
េទ DICO េដម្បីពិនិត្យនិងពិ ភាក្សោេនៃថ�ទី ៨ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ ២០១៥។

្រកសួងពណិជ�កម�បានទទួ លករផ�ល់មូលនិធិគាំ្រទពីកម�វ ិធី ព្រងឹកសមាហរណកម� និង TDSP បាន

េធ�ករយា៉ ងជិ តស�ិទជា
� មួ យ្រកសួងពក់ព័ន�

េដម្បីបង�រភាពងយ�ស�លក�ុងករេធ�អជី វកម�

រួមនឹ ងករ

ស្រមបស្រម�លពណិជ�កម�, នីតិវ ិធីនាំេចញ, និងករដឹកជ�ូ� ន។ គេ្រមាងជាេ្រច ន្រត�វបានប��ប់ និងខ�ះ

េទៀតកំពុងែតបន�អនុ វត�ន៍ ។

ខ�ំុសង្ឃឹមថាេនៃថ�េនះេយងនឹ ងមានឱកសេដ ម្បីែចករ ំែលក, សិក្សោ , ពត៌ មាន, បទពិ េសធន៏ សីព
� ី

ជំ នួយស្រមាប់ ពណិជ�កម�កម�វ ិធី

EIF

និ ងករពិភាក្សោលម�ិតអំពីវ ិធី ស�ស�កុ�ងករអភិ វឌ្ឍន៍ ពណិជ�កម�

កម�ុជា។ សូមកុំ មានករស�ក់ េស�រក�ុងករសួរសំនួរេទកន់ អក
� ជំ នាញរបស់េយង េ្រពះវជាវ ិធីែតមួ យគត់
ស្រមាប់ េយងទំងអស់គា�េដ ម្បីេធ�ឲ្យរ ីកចេ្រមន និ ង្របេសរេឡង ។
ខ�ំុបាទសូមជូនពរ

ឯកឧត�ម..................................................េលក

សុខភាពល� និ ងទទួ លេជាគជ័ យ្រគប់ ភារៈកិ ច� ។
សូមអរគុណ
សូម្របកសេបកសិក�សលចប់ ពីេពលេនះតេទ ។

េលក�សី

សូមមាន

