សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្ាយថ្នាក់តំបន់ សតព្
ី ី
“អភិក្កមក្កបដណ្តប់ល
ក្ខរវាយតម្មៃ និងផ្

វ
ើ ិស យ
័ ពាណ្ិជ្ជកមម,
ប៉ះពា

ទ្ធផ្

ពាក់កណ្ត
ត

គលក្ោង, ក្ខរក្តួតព្ិនិតយ,

់ ម្នកមមវិធីព្ិព្ិធកមមនិងព្ក្ងីកក្ខរន ំលេញ ជ្ំហានទ្ី ២

(CEDEP II) លក្ក្ខមកមមវិធីព្ក្ងឹងក្កបខណ្ឌសោហរណ្កមម”
បាត់ដំបង, សណ្ឋ
ា គារខេមរាបាត់ដំបង ១, ថ្ងៃទី១១ ខេសីហា ឆ្នំ២០១៦
សុន្រទ កថាខបើកកមមវ ិធី ខោយ លលាកជ្ំទាវ តឹកលរត កំរង
រដាខេខាធិកា ក្កសួងពាណិជ្ជកមម ន្ិងជាមន្តន្រីបខគោេរបស់ EIF
- ខោក/ឯកឧតរម ................................................................. អភិបាេខេតរ (រង) បាត់ដំបង
- ខោក-ខោកស្សី តំណ្ឋងឲ្យសភាពាណិជ្ជកមមខេតរ, មន្ទីរពាណិជ្ជកមម, មន្ទីរកសិកមម, រុកាាក្បមាញ់ ន្ិង
ខន្សាទ, មន្ទីរឧសាហកមម ន្ិងសិបបកមម, មន្ទីរកិច្ចការនារ ី, មន្ទីរអភិវឌ្ឍន្៍ ជ្ន្បទ, មន្ទីរខទសច្រណ៍, មន្ទីរ
ការគរ ន្ិងបណុរ ុះបណ្ឋ
រ េវ ិជាជជ្ីវៈ ថ្ន្ខេតរទំងក្បាំពីររួមមាន្៖ ខេតរបាត់ដំបង, ថ្ប៉ៃេិន្, បនាទយមាន្
ជ្័យ, ឧតររមាន្ជ្័យ, ក្ពុះវ ិហារ, ខពាធិ៍សាត់ ន្ិងកំពង់ឆ្នំង!
- សមាជ្ិកក្កុមសនូេ
- តំណ្ឋងអនកទទួេផេរបស់គខក្មាង (ក្បធាន្សមាគមដំឡូងមីស្សុកសំខៅេូន្, ស្សុករតន្ៈមណឌេ
ខេតរបាត់ដំបង, សមាគមដំឡូងមី ក្កុងថ្ប៉ៃេិន្ ន្ិង ស្សុកសាោខក្ៅ ខេតរថ្ប៉ៃេិន្ ន្ិង ក្កុមហុន្
សិបបកមមទឹកក្តីង៉ៃូវ ខហង ខេតរកំពត)
- ខោក ខោកស្សី អនកនាងកញ្ញា សមាជ្ិក សមាជ្ិកា ថ្ន្អងោសិកាាសាោ ទំងមូេជាទីខមក្តី
ជាបឋម នាងេ្ំុមាន្ករីខសាមន្សសរ ីករាយ ខដេបាន្អខ្ជើញច្ូេរួមជាអធិបតីកុងកមម
ន
វ ិធីសិកាាសាោ
នាខពេខន្ុះ

ជ្ំន្ួសមុេឲ្យថានក់ដឹកនាំថ្ន្ក្កសួងពាណិជ្ជកមម

េ្ំុសូមសាាមគន្៍

ន្ិងខងែងអំណរគុណដេ់

វតរមាន្របស់ ឯកឧតរម ខោក ខោកស្សី នាងកញ្ញា ខដេបាន្ច្ូេរួមសិកាាសាោផសពាផាយថានក់តំបន្់
ខេើកទី

២ ខក្កាមក្បធាន្បទសរីពី “អភិក្កមក្កបដណរប់ខេើវ ិស័យពាណិជ្ជកមម, េទធផេពាក់កណ្ឋ
រ េ

គខក្មាង, ការក្តួតពិន្ិតយ, ការវាយតថ្មែ ន្ិងផេប៉ៃុះពាេ់ ថ្ន្កមមវ ិធីពិពិធកមមន្ិងពក្ងីកការនាំខច្ញ ជ្ំហាន្ទី
២ (CEDEP II) ខក្កាមកមមវ ិធីពក្ងឹងក្កបេណឌសមាហរណកមម”។
ខ្ែៀតឱកាសខន្ុះ េ្ំុសូមជ្ំក្មាបជ្ូន្ ឯកឩតរម

ខោក ខោកស្សី នាងកញ្ញា ខមត្តរក្ជាបថា៖ ក្កសួង

ពាណិជ្ជកមម ខក្កាមការដឹ កនាំរបស់ ឯកឧតតម បន សូរស័កិ ត រដាមន្តន្រីក្កសួងពាណិជ្ជកមម បាន្ន្ឹងកំពុង
កសាងទំន្ុកច្ិតរ ន្ិងទំនាក់ទំន្ងេអជាមួយបណ្ឋ
រ ក្បខទសមួយច្ំន្ួន្ខៅអាសុីបូពា៌ា ន្ិងសហភាពអឺរប
ុ ៉ៃ ខដើមបី
ខកៀងគរអនកវ ិន្ិខោគទុន្បរខទសឱយច្ូេមកបណ្ឋ
រ ក់ទុន្ ន្ិងវ ិន្ិខោគខៅកនុងក្បខទសកមពុជា ។ ជាពិខសស
ក្កសួងពាណិជ្ជកមម បាន្ន្ិងកំពុងខធាើកំខណទក្មង់សុីជ្ខក្ៅរបស់េួន្រួ
ែ មមាន្ (១) កំខណទក្មង់រច្នាសមព័ន្ធ
ថ្ផទកុង
ន (២) អភិវឌ្ឍន្៏ធន្ធាន្មន្ុសស ន្ិង (៣) កំខណទក្មង់ស័យ
ា ក្បវតរិកមម ដូច្ជា សា័យក្បវតរិកមមថ្ន្វ ិញ្ញា
1

បណណ ប័ក្តក្បភពខដើម,

សា័យក្បវតរិថ្ន្ការច្ុុះប្ជីពាណិជ្ជកមម,

ន្ិងខគហទំព័រព័ត៌ាមាន្ពាណិជ្ជកមមកុង
ន

ច្ំខណ្ឋមកំខណទក្មង់ ខផសងៗខទៀត។
ខេើសពីខន្ុះ ក្កសួងពាណិជ្ជកមម បាន្ទទួេការគាំក្ទពីថ្ដគូអភិវឌ្ឍន្៍ កនុងការច្ងក្កងខរៀបច្ំឯកសារ
អភិក្កមក្គបដណរប់ខេើវ ិស័យពាណិជ្ជកមម ខៅកាត់ Trade SWAp ខៅខដើមឆ្នំ ២០០៨ ។ យុទធសាស្រសរសូេ
ន
ថ្ន្ Trade SWAp ខន្ុះគឺជាយុទសា
ធ ស្រសរសមាហរណកមមពាណិជ្ជកមមកមពុជា (CTIS) ខដេក្តូវបាន្ខធាើបច្ចុបបន្ន
ភាពច្ុងខក្កាយបំផុតសក្មាប់រយៈខពេ

(២០១៤-២០១៨)

ន្ិងបាន្ោក់ឲ្យខក្បើក្បាស់ជាផែូវការខោយ

សខមរច្នាយករដាមន្តន្រី កនុងខេកុមភៈ ឆ្នំ ២០១៤។ CTIS ន្ិងខផន្ទី បគាញផែូវ បាន្អន្ុញ្ញាតឱយក្កសួងពាណិជ្ជ
កមម ចាប់ខផរើមខធាើកំខណទក្មង់របស់េួន្រហូ
ែ
តមកដេ់ខពេបច្ចុបបន្នខន្ុះ។ ឧទហរណ៏ ការគាំក្ទថ្ន្កមមវ ិធី
ពក្ងឹងក្កបេណឌសមាហរណកមម (EIF) គឺបាន្ផរេ់មូេន្ិធិសក្មាប់ ការកសាងសមតថភាពសាថប័ន្ ន្ិងខដើរ
តួនាទីោ៉ៃងសំខាន្់

កនុងការកសាងសមតថភាពមន្តន្រីនាយកោាន្សហក្បតិបតរិការអន្ររជាតិថ្ន្ក្កសួង

ពាណិជ្ជកមម ក៏ដូច្ជាមន្តន្រីត្តមបណ្ឋ
រ ក្កសួងពាក់ព័ន្ាមួយច្ំន្ួន្ខផសងខទៀត ជាពិខសស មន្តន្រីទំនាក់ ទំន្ង ន្ិង
សមាជ្ិកក្កុមការគរសនូេថ្ន្កមមវ ិធី EIF ។
ឯកឩតរម ខោក ខោកស្សី នាងកញ្ញា ខយើងទំងអស់គានដឹងខហើយថា កំខណើន្ ខសដាកិច្ចរបស់ក្បខទស
កមពុជាមាន្សថិរភាពខាែំងណ្ឋស់សក្មាប់រយៈខពេ ១០ ឆ្នំខន្ុះ

ខបើខទុះបីជាខៅកនុងក្បខទសជ្ិតខាងមាន្

ភាពមិន្ក្បាកដក្បជា ន្ិងអខសថរភាពក៍ខោយ។ ការអភិវឌ្ឍន្៏ ថ្ន្រខបៀបវារៈកំខណទក្មង់ ដ៏ជាក់ោក់ជាមួយ
ន្ឹងខគាេខៅផារភាជប់ខៅន្ឹងកំខណទក្មង់អាទិភាព

ន្ិងក្កបេ័ណឌក្តួតពិន្ិតយដ៏រ ឹងមាំបាន្ជ្ួយបខងកើន្

ក្បសិទធភាពថ្ន្ការក្បតិបតដិថ្ន្ខសដាកិច្ចរបស់រោាភិបាេ។
ខទុះបីមាន្កំខណើន្ខសដាកិច្ចេក
អ ីដ កមពុជាខៅមាន្បញ្ញ
ា ក្បឈមខៅខឡើយដូច្ជា ៖ (១) ការក្បកួត
ក្បខជ្ងនាំខច្ញជាមួយក្បខទសជ្ិតខាងខៅកនុងតំបន្់អាសុីបូពា៌ា
វ ិន្ិខោគផេិតភាព

ន្ិងទីផារអឺរប
ុ ៉ៃ

ន្ិងវ ិស័យខសវាកមមខៅមាន្កក្មិតខៅខឡើយ។

ដូខចានុះ

ន្ិង

(២)

បរ ិោកាស

ខដើមបីច្ូេរួមរកាកំខណើន្

ខសដាកិច្ច ន្ិងកាត់បន្ថយបញ្ញ
ា ក្បឈមនានាគឺទមទឲ្យមាន្ការច្ូេរួមពីក្គប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទំងអស់ រួម
មាន្ ថ្ដគូអភិវឌ្ឍន្៏ វ ិស័យឯកជ្ន្ រោាភិបាេ ជាពិខសស សាថប័ន្ពាក់ព័ន្ធខៅថានក់ ជាតិ ថានក់ខក្កាមជាតិ ន្ិង
វ ិស័យឯកជ្ន្ ខដេមាន្វតរមាន្កនុងថ្ងៃខន្ុះ គឺមាន្តួនាទី សំខាន្់ខាែំងណ្ឋស់ខក្ពាុះថា ខេតរមួយច្ំន្ួន្បាន្
ន្ឹងកំពុងផេិត

ផេិតផេ

ន្ិងខសវាកមមខដេមាន្សការន្ុពេមួយច្ំន្ួន្សក្មាប់ការនាំខច្ញខៅកាន្់

ទីផាកនុងតំបន្់ ន្ិងអន្ររជាតិ។ ការច្ូេរួមរបស់ពីថានក់ខេតរ ន្ិងវ ិស័យឯកជ្ន្គឺជាយន្រការក្បកួតក្បខជ្ង
មួយក្បកបខោយសកាកន្ុពេ ខដើមបីខធាើឱយក្បខសើរខឡើងន្ូវជ្ំនាញបខច្ចកខទសសមាភរៈបរ ិកាារ ន្ិងច្ំខណុះដឹង
ខដេទក់ទងខៅន្ឹងវ ិស័យពាណិជ្ជកមម។ មន្តន្រីក្គប់េំោប់ថានក់គួរខតមាន្ច្ំខណុះដឹងងមីៗ ន្ិងយេ់ដឹងពី
ន្ិនានការ ន្ិងការវ ិវឌ្ឍន្៏របស់ក្បខទសជាតិ ជាពិខសស ច្ំខពាុះការផរួច្ខផរើម ន្ិងការដឹកនាំអន្ុវតរន្៏ការគរ
របស់ក្កសួងពាណិជ្ជកមម ន្ិងក្កសួងពាក់ព័ន្ធដ៏ថ្ទខទៀត។
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កមមវ ិធីពក្ងឹងក្កបេណឌសមាហរណកមម ជ្ំហា៑ាន្ ២ (EIF Tier 2) ឬកមមវ ិធីពិពិធកមម ន្ិងពក្ងីកការនាំ
ខច្ញកមពុជា ជ្ំហា៑ាន្ ទី១ ន្ិងទី២ (CEDEP I and CEDEP II) ក្តូវបាន្បខងកើតខឡើងខដើមបីជាការខ្ែើយតបខៅន្ឹង
បំណងរបស់រាជ្រោាភិបាេកមពុជាកនុងការជ្ំរញ
ុ ខសដាកិច្ច

ន្ិងជាការត្តមោន្ពិន្ិតយខឡើងវ ិញន្ូវខគាេ

ន្ខោបាយពាណិជ្ជកមមរបស់កមពុជាខក្កាមអងោការពាណិជ្ជកមមពិភពខោក (WTO) ។ ឥឡូវខន្ុះរច្នាសមព័ន្ធ
CEDEP ក្តូវបាន្អន្ុវតរខៅខេើវ ិស័យខផសងគាន ន្ិងបាន្កំន្ត់ខៅកនុង CTIS 2014-2018 ខដេជាអនកទទួេ
ផេកនុងការនាំខច្ញដ៏សំខាន្់ ។
គខក្មាង CEDEP I មាន្សមាសភាគដូច្ជា សូក្តក្បណិត (បាន្ប្ចប់កាេពីខេ មីនា ២០១៦), អងករ
(បាន្ប្ចប់ក្តឹមខេមិងុនា ២០១៦), ន្ិងមុេគរវាយតថ្មែ ន្ឹងប្ចប់ការគររបស់េួន្ខៅពាក់
ែ
កណ្ឋ
រ េខេ
តុោ ឆ្នំ ២០១៦ ខាងមុេខន្ុះ ។ តួនាទីរបស់ក្កសួងពាណិជ្ជកមម គឺខដើមបីធានាឱយបាន្ន្ូវការអន្ុវតរគខក្មាង
ខៅត្តមខផន្ការខដេបាន្អន្ុម័ត ន្ិងឲ្យស្សបខៅន្ឹងខគាេន្ខោបាយ ន្ិងយុទធសាស្រសររបស់រោាភិបាេ
កមពុជា ខដើមបីជាការក្តួតពិន្ិតយ ន្ិងវាយតថ្មែពីការរ ីកច្ំខរ ើន្ខឆ្ពុះខៅរកេទធផេរ ំពឹងទុក ។
ខោយខឡក កមមវ ិធីពិពិធកមម ន្ិងពក្ងីកការនាំខច្ញកមពុជា ជ្ំហា៑ាន្ទី២ (ខៅថា CEDEP II) ក្តូវបាន្
សខមាភធឲ្យអន្ុវតរកាេត្តំងពីខដើមឆ្នំ២០១៤
(UNDP),

ផេិតផេជ្េផេសមុក្ទ

ខដេខតរតសំខាន្់ ខេើ

(UNIDO),

ការនាំខច្ញផេិតផេដំឡងមី
ូ

ការបខងកើតសាោបណុរ ុះបណ្ឋ
រ េវ ិជាជជ្ីវៈខធាើមូបអាហារ
ា

(Shift 360) ន្ិងមុេគរវាយតថ្មែ (DICO/MoC)។ សូមបញ្ញ
ជ ក់ថា ក្បខទសកមពុជាបាន្កាែយជាអនកផេិត
ដំឡូងមីធំមួយ។

ខទុះជាោ៉ៃ ងណ្ឋ

ភាគខក្ច្ើន្បំផុតថ្ន្ការផេិតរបស់ខយើងក្តូវបាន្នាំខច្ញខក្ៅផែូវការ

ដូច្ជា ខមើមដំឡូងមិន្ទន្់ខកថ្ច្ន ខហើយខយើងខៅមិន្ទន្់ចាប់យកតថ្មែបខន្ថមពីវ ិស័យខន្ុះខៅខឡើយ ត្តមរ
យៈការខកថ្ច្នផេិតផេពាក់កណ្ឋ
រ េ សខក្មច្ ន្ិងដំខណើរខកខច្នត្តមខបបខជ្ឿន្ខេឿន្។ ខយើងមាន្ឱកាស
ជាខក្ច្ើន្ ប៉ៃុខន្រសមតថភាពផេិត ន្ិងបរ ិោកាសខគាេន្ខោបាយចាំបាច្់ក្តូវបខងកើតខឡើងខដើមបីគាំក្ទវ ិស័យ
ដំឡូងមី។ ដូច្គាន ផេិតផេជ្េផេសមុក្ទ ក៏ក្តូវបាន្ នាំខច្ញខក្ៅផែូវការផងខដរខៅបណ្ឋ
រ ក្បខទសជ្ិត
ខាង។ ច្ំខណក សមាសភាគសាោបណុរ ុះបណ្ឋ
រ េខធាើមូបកមព
ា
ុជា (ACAC) វ ិញ ខទើបខតទទួេបាន្ការអន្ុម័ត
ពីខេខាធិការោាន្ EIF កាេពីថ្ងៃទី ១៣ ខេ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៥ ន្ិងបាន្ចាប់ខផរើមអន្ុវតរជាផែូវការខៅថ្ងៃទី
១៥ ខេ កកកោ ឆ្នំ ២០១៥ កនុងភាពជាថ្ដគូររវាងរាជ្រោាភិបាេកមពុជា ន្ិងវ ិស័យឯកជ្ន្ (PPP) ខោយមាន្
ការគាំក្ទពីកមមវ ិធី EIF ន្ិង SIDA ខដេគខក្មាងខន្ុះអាច្ជ្ួយខោុះស្សាយបញ្ញ
ា កងាុះជ្ំនាញសំខាន្់ៗខៅកនុង
វ ិស័យបដិសណ្ឋ
ា រកិច្ច។ គខក្មាងខន្ុះ បាន្ន្ិងកំពុងអន្ុវតរខោយអងោការ Shift 360 ន្ិ ងបាន្សហការគាន
ជាមួយន្ិងរាជ្រោាភិបាេកមពុជា ត្តមរយៈក្កសូងខទសច្រណ៍ ន្ិងវ ិស័យឯកជ្ន្ (សមាគមសណ្ឋ
ា គារ,
ខភាជ្ន្ីយោាន្, ន្ិងច្ុងខៅ)។ ដូខច្នុះ ការច្ូេររួមរបស់រោាភិបាេ ន្ិងវ ិស័យឯកជ្ន្កនុងការគរត្តមោន្
វាយតថ្មែ ន្ិងផសពាផាយកនុងគខក្មាងទំងខន្ុះ គឺន្ឹងជ្ួយពក្ងឹងភាពជាថ្ដគូរ ជាពិខសសច្ូេរួមច្ំខណកកនុង
ការជ្ួយជ្ក្មុញវ ិស័យនាំខច្ញផេិតផេកនុងក្បខទសកមពុជា កាន្់ខតរ ីកច្ំខរ ើន្ខាែំងខឡើង។
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ជាច្ុងប្ចប់ខន្ុះ េ្ំុសូមខងែងអំណរគុណដេ់ ឯកឧតរម ខោក ខោកស្សី នាងកញ្ញាទំងអស់គាន
ខដេបាន្ច្ំណ្ឋយខពេខវោច្ូេរួម ខដើមបីខច្ករ ំខេកទសសន្ៈតទេ់េួន្ន្ិ
ែ
ងច្ំខណុះដឹងដេ់កមមវ ិធីសាោ
កនុងថ្ងៃខន្ុះ។ េ្ំុសូមជ្ូន្ពរ ឯកឧតរម ខោក ខោកស្សី មាន្សុេភាពេអ ន្ិងទទួេខជាគជ្័យក្គប់ភារៈកិច្ច។
េ្ំុ សូមក្បកាសខបើកកមមវ ិធីសិកាាសាោ ន្ិងសូមឲ្យសិកាាសាោរយុះខពេមួយថ្ងៃខន្ុះ ក្បក្ពឹតិរខៅក្បកប
ខោយខផែតកេអ ។

សូមអរគុណ្ !
***
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