សិក�សលផ្សព�ផ្សោយថា�ក់េខត�
ស�ីពី

“អភិ្រកម្រគបដណ�ប់េលវស
ិ យ
័ ពណិជ�កម� កម�វិធព
ី ្រងឹង្រកបខណ�សមាហរណកម�
លទ�ផលសេ្រមចបាន េ្រកមកម�វធ
ិ ព
ី ិពិធកម� និងព្រងីកករនា ំេចញរបស់កម�ជាជំ
ហ៊នទី១
ុ
ករ្រត�តពិនិត្យ និង វយតៃម� លទ�ផល និងផលប៉ះពល់”
សណា
� គារ អង�របា៉ រឌី Angkor Paradise ្រក�ងេសៀមរប
ៃថ�ទី ២៦ ែខកុម:� ឆា�ំ ២០១៦
សុន�រកថាេបកកម�វ ិធី េដយ េលកជំទវ តឹកេរ ៉ត កំរង រដ�េលខធិ ករៃន្រកសួងពណិជ�កម� និង
ជាម�ន�ីបេង�លរបស់កម�វ ិធី EIF
ឯកឩត�ម េលកជំទវ
តំណាងមកពីមន�ីរេខត� (េខត�មណ�លគិ រ ី, កណា
� ល, ៃ្រពែវង, ស�យេរៀង, និ ងេខត�ត្បូងឃ�ំ)ុ
សហករ ីៃន្រកសួងពណិជ�កម�

ម�ន�ីទំនាក់ទំនង និង សមាជិក្រក�មករងរស�ល
ូ
អ�កទទួលផលពីគេ្រមាង

េលក េលក�សី នាងក��
ជាបឋម

នាងខ�ំុមានក�ីេសមនស្សរ ីករយ

ែដលបានអេ��ញចូ លរួមជាអធិបតីកុងកម�
�
វ ិធី សិក�

សលនាេពលេនះ ជំនួសមុ ខឲ្យថា�ក់ ដឹកនាំៃន្រកសួងពណិជ�កម� ខ�ំុសូមស�មគន៍ និងែថ�ងអំ ណរគុ ណ

ដល់វត�មានរបស់ ឯកឧត�ម.................................. េលក េលក�សី នាងក�� ែដលបានចូ លរួមសិក�
សលថា�ក់ េខត� េ្រកម្របធានបទស�ីពី “ អភិ្រកម្រគបដណ�ប់េលវ ិស័យពណិជ�កម� កម�វ ិធីព្រងឹង្រកប
ខណ�សមាហរណកម�

លទ�ផលសេ្រមចបាន េ្រកមកម�វ ិធីពិពិធកម� និងព្រងីកករនាំេចញរបស់កម�ជា
ុ

ជំហនទី១ ករ្រត�តពិនិត្យ និង វយតៃម� លទ�ផល និងផលប៉ះពល់ ” ។

សិក�សលេនះ ្រត�វបានេរៀបចំ េឡង ក�ុងេគាលបំណងេដ ម្បីផ្សព�ផ្សោយនូ វសមិ ទផ
� លនានាែដល

្រកសួងពណិជ�កម� េ្រកមគេ្រមាងកម�វ ិធី គាំ្រទករអភិវឌ្ឍវ ិស័យពណិជ�កម� (TDSP) និ ងកម�វ ិធី ព្រងឹង
្រកបខណ�សមាហរណកម� (EIF)។ ខ�ំុសូមប��ក់ ផងែដរថា ្រកសួងពណិជ�កម� បានអនុ វត�ន៍កម�វ ិធី TDSP

និ ង EIF តំងពី ឆា�ំ ២០០៩ រហូតមកដល់េពលេនះ េហយគេ្រមាងទំងពី រេនះ េ្រគាងនឹង្រត�វប��ប់េនក�ុង
ឆា�ំ២០១៦ និងេដមឆា�ំ ២០១៧ (TDSPនឹ ងប��ប់េនក�ុងែខ សីហ ២០១៦, កម�វ ិធី EIF-Tier 1 នឹ ងប��ប់

េនក�ុងែខ មិ នា ២០១៦, និ ងកម�វ ិធី EIF Tier 2:CEDEP I ប��ប់ េនក�ុងែខ តុល ២០១៦ និង CEDEP II
េនេដមឆា�ំ២០១៧ )។

1

េឆ��តឱកសេនះ

ខ�ំុសូមជំ ្រមាបជូន

ឯកឩត�ម

េលកជំទវ

េលក

េលក�សី

នាងក��

េមត�្រជាបថា៖ ្រកសួងពណិជ�កម� េ្រកមករដឹកនាំរបស់ ឯកឧត�ម ស៊ន
ុ
ចន់ថល
ុ
េទសរដ�ម�ន�ី
រដ�ម�ន�ី្រកសួងពណិជ�កម� បាននឹ ងកំពុងអនុវត�ន៍ករងរយា៉ ងសកម� ក�ុងេគាលបំ ណងេដម្បីេលកកម�ស់

និ ងអភិវឌ្ឍន៍វ ិស័យពណិជ�កម�េនកម�ុជា៖

១.៖ ករេកៀងគរអ�កវ ិនិេយាគទុនជាតិ និងអន�រជាតិ
 ្រកសួងពណិជ�កម� បាននឹងកំពុងកសងទំនុកចិត� និងទំនាក់ទំនងល�ជាមួយបណា
� ្របេទសមួ យ
ចំ នួនេនអសុីបូព៌ និ ងសហភាពអឺ រប
ុ ៉ េដ ម្បីេកៀងគរអ�កវ ិនិ េយាគទុនបរេទសឱ្យចូ លមកបណា
� ក់
ទុ ន

និ ងវ ិនិេយាគេនក�ុង្របេទសកម�ុជា

តមរយៈករេរៀបចំឲ្យមានដំេណរទស្សនកិ ចេ� នេ្រក

្របេទស និ ងេរៀបចំកិច�្របជុំ ជា្របចំជាមួ យអ�កវ ិនិ េយាគទុនេនក�ុង្របេទស។

២.បន�រករងរកំែណទ្រមង់ៃផ�កុងរបស់
�
្រកសួង៖
 កំែណទ្រមង់រចនាសម�័នៃ� ផ�កុង,
�
អភិ វឌ្ឍន៏ ធនធានមនុ ស្ស និ ង កំ ែណទ្រមង់ស័យ
� ្របវត�ិកម� ែដល
ស�័យ្របវត�ិៃនករចុ ះប��ព
ី ណិជ�កម�្រត�វបានដក់ឲ្យដំ េណរករចប់ តំងពី ៃថ�ទី ០៧ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ

២០១៥។ សមិ ទផ
� លថ�ីេនះ នឹ ងចូ លរួមចំ ែណកេលកកម�ស់្របសិទ�ភាពករងរ, តមា�ភាព និង
បរ ិយាកសពណិជ�កម�ល្រ� បេសរ

តមរយៈករកត់ បន�យករចំ ណាយេពលេវល

និងនី តិវ ិធី

រដ�បាលៃនករចុ ះប��ីអជីវកម�េនកម�ុជា។

 ច្បោប់ ពណិជ�កម�សំខន់ៗមួយចំនួន កំពុង្រត�វបាន្រពងេឡងេដយ្រកសួងពណិជ�កម� រួមមាន
ច្បោប់ ្របកួត្របែជង, ច្បោប់ករពរអតិ ថិជន, ច្បោប់ E-Commerce និងច្បោប់មូបអហរជាេដ
�
ម។
ជាពិ េសស

្រកសួងពណិជ�កម�បាននឹងកំពុងបន�ជួយដល់វ ិស័យឯកជនេដម្បីបេង�នសមត�ភាព

អជី វកម� និងេសវកម�របស់ពួកេគ ក�ុងករេធ�សមាហរណកម�សហគមន៍ េសដ�កិចអ
� ស៊ន AEC។

៣. ភាពេជាគជ័យេនក�ងករ្រគប់
្រគង និងអនុវត�ន៍ជំនួយស្រមាប់ពណិជ�កម�េនកម�ជា
ុ
ុ
 ្រកសួងពណិជ�កម� នាយកដ�នសហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិ (DICO) ទទួ លបានេជាគជ័យេនក�ុង
ករងរ្រគប់ ្រគង

និ ងអនុ វត�ន៍គេ្រមាងស្រមាប់ ជំនួយពណិជ�កម�េនកម�ុជា

គេ្រមាងកម�វ ិធី គាំ្រទករអភិ វឌ្ឍវ ិស័យពណិជ�កម�

(TDSP)

ក�ុងេនាះរួមមាន

និ ងកម�វ ិធីព្រងឹ ង្រកបខណ�សមា-

ហរណកម� (EIF)។ ្របេទសមា�ស់ជំនួយបានចត់ទុក្របេទសកម�ុជា ជា្របេទសែដលអនុ វត�ន៍

កម�វ ិធី EIF ទទួ លបានេជាគជ័ យ និងលទ�ផលល�្របេសរជាងេគ ក�ុងចំ េណាមបណា
� ្របេទសែដល

ទទួ លបានករគាំ្រទហិរ��វត�ុពី កម�វ ិធី EIFេនក�ុងពិភពេលក។

 េនក�ុងឆា�ំ ២០១៥ និងេដមឆា�ំ២០១៦ ្រកសួងពណិជ�កម� នាយកដ�នសហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិ
(DICO)

បានេរៀបចំទទួលគណៈ្របតិភូអន�រជាតិចំនួន៤េលក

ែដលមកសិក្សោែស�ងយល់ពីករ

្រគប់្រគងជំ នួយស្រមាប់ពណិជ�កម� (AfT), កម�វ ិធី EIF/TDSP និ ង Trade SWAp រួមមាន៖ (១).
គណៈ្របតិភូពីសកលវ ិទ្យោល័យកូេរ ៉ខងត្បូងសលេ្រកយឧត�មសិក្សោអន�រជាតិ )GSIS) (ៃថ�ទី

២០ ែខមករ ឆា�ំ២០១៥), (២). គណៈ្របតិភូពី្រក�មករងរកម�វ ិធី EIF ៃន្របេទសវ៉ នូអទូ
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Vanuatu (េនៃថ�ទី២១-២២ ែខ មករ ឆា�ំ២០១៥), និ ង (៣). ទស្សនៈកិ ចរ� បស់េលក Peter
Cederblad, ភា�ក់ ងរ SIDA ្របចំេនរដ�ធានី Stockholm (ៃថ�ទី១០-១១ ែខ មិ នា ឆា�ំ២០១៥) និង
(៤). គណៈ្របតិ ភូពីសកលវ ិទ្យោល័យកូេរ ៉ខងត្បូងសលេ្រកយឧត�មសិក្សោអន�រជាតិ (GSIS)

(ៃថ�ទី២ ែខកុម�ៈ ឆា�ំ២០១៦)។

៤. ករបេង�តែផនកររយៈេពលមធ្យម ២០១៦-២០២០
េដ េម្បេលកកម�ស់ និ ង ជ្រម�ញករអនុវត�យុទ�ស�ស�សមាហរណកម�ពណិជ�កម� (CTIS 20142018) និ ងែផនទីបង�ញផ�ូវ (Roadmaps) ែដលបានដក់ឲ្យេ្រប្របាស់ជាផ�ូវករកលពី ៃថ�ទី ១៨ កុម�ៈ

២០១៤ ជាពិ េសស េដម្បីេកៀងគរជំនួយស្រមាប់ពណិជ�កម� (Aide for trade) ្រកសួងពណិជ�កម�
េ្រកមករជួ យែផ�កហិរ�� វត�ុពីកម�វ ិធីព្រងឹង្រកបខណ�សមាហរណកម�

(EIF)

បានេរៀបចំ ែផនកររយៈ

េពលមធ្យម (២០១៦-២០២០) េនក�ុងឆា�២
ំ ០១៥។ ជាលទ�ផល ចេង�មប��ីអទិ ភាពតមវ ិស័យទំងដប់

ស្រមាប់ជំនួយបេច�កេទសពណិជ�កម�នាេពលអនាគត្រត�វបានបានេរៀបចំ

និងអនុ ម័តេដយ SSC.TD.

TRI េនៃថ�ទី ២៤ ែខ មិថុនា ឆា�ំ ២០១៥ និង ឯកសរទស្សនាទនចំនួន៥ (Five project concept notes)
ក៏ ្រត�វបានេរៀបចំ និងអនុម័តេដយ SSC.TD.TRI េនៃថ�ទី១៧ ែខវ ិច�ិក ឆា�២
ំ ០១៥។
ឯកឩត�ម េលកជំទវ េលក េលក�សី នាងក�� េយងទំងអស់គា�ដឹងេហយថា កំ េណន
េសដ�កិចរ� បស់្របេទសកម�ុជាមានស�ិរភាពខ�ំងណាស់ស្រមាប់រយៈេពល ១០ ឆា�ំេនះ េប េទះបី ជាេនក�ុង
្របេទសជិ តខងមានភាពមិ ន្របាកដ្របជា និ ងអេស�រភាពក៍ េដយ។ ករអភិ វឌ្ឍន៏ ៃនរេបៀបវរៈកំ ែណ
ទ្រមង់ដ៏ជាក់លក់ជាមួ យនឹ ងេគាលេដផ្សោរភា�ប់ េទនឹ ងកំ ែណទ្រមង់អទិ ភាព

និ ង្រកបខ័ ណ�្រត�តពិ និត្យ

ដ៏ រ ឹងមាំបានជួ យបេង�ន្របសិទ�ភាពៃនករ្របតិ បត�ិៃនេសដ�កិចរ� បស់រដ�ភិ បាល។
េទះបី មានកំ េណនេសដ�កិច�លក
� ី � កម�ុជាេនមានប�
� ្របឈមេនេឡយដូចជា ៖ (១) ករ្របកួត

្របែជងនាំេចញជាមួ យ្របេទសជិតខងេនក�ុងតំ បន់អសុីបូព៌

និ ងទី ផ្សោរអឺ រប
ុ៉

និ ង

(២)

បរ ិយាកស

វ ិនិ េយាគ ផលិតភាព និងវ ិស័យេសវកម�េនមានក្រមិ តេនេឡយ។ ដូ េច�ះ េដ ម្បីចូលរួមរក្សោកំេណន
េសដ�កិច�

និ ងកត់បន�យប�
� ្របឈមនានាគឺទមទឲ្យមានករចូ លរួមពី ្រគប់ ភាគី ពក់ព័ន�ទំងអស់

រួមមាន ៃដគូអភិ វឌ្ឍន៏ វ ិស័យឯកជន រដ�ភិ បាល
មានវត�មានក�ុងៃថ�េនះ

ជាពិ េសស ស�ប័ នពក់ព័ន�េនថា�ក់េ្រកមជាតិ ែដល

គឺ មានតួ នាទីសំខន់ ខ�ំងណាស់េ្រពះថា

េខត�មួយចំ នួនបាននឹងកំ ពុងផលិត

ផលិតផលសក�នុ ពលមួ យចំ នួនស្រមាប់ករនាំេចញេទកន់ ទីផ្សោក�ុងតំបន់ និ ងអន�រជាតិ។ ករចូលរួម

របស់ថា�ក់េខត� និ ងតំ បន់ គឺជាយន�ករ្របកួត្របែជងមួយ្របកបេដយសក�នុ ពល េដ ម្បីេធ�ឱ្យ្របេសរេឡង
នូ វជំ នាញបេច�កេទសសមា�រៈបរ ិក�រ និ ងចំ េណះដឹងែដលទក់ទងេទនឹងវ ិស័យពណិជ�កម�។

ម�ន�ី្រគប់

លំដប់ ថា�ក់គួរែតមានចំ េណះដឹ ងថ�ីៗ និ ងយល់ដឹងពី និនា�ករ និងករវ ិវឌ្ឍន៏របស់្របេទសជាតិ ជាពិ េសស
ចំ េពះករផ�ួចេផ�ម និ ងករដឹ កនាំអនុវត�ន៏ករងររបស់្រកសួងពណិជ�កម� និ ង្រកសួងពក់ព័នដ
� ៏ ៃទេទៀត។
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កម�វ ិធីព្រងឹ ង្រកបខណ�សមាហរណកម� ជំ ហ៑ន ២ (EIF Tier 2) ឬកម�វ ិធីពិពិធកម� និ ងព្រងីក
ករនាំេចញកម�ុជា ជំហន ទី ១ និងទី២ (CEDEP I and CEDEP II) ្រត�វបានបេង�តេឡងេដម្បីជាករេឆ�យ
តបេទនឹងបំណងរបស់រជរដ�ភិ បាលកម�ុជាក�ុងករជំ រញ
ុ េសដ�កិច� និ ងជាករតមដនពិ និត្យេឡងវ ិញនូវ

េគាលនេយាបាយពណិជ�កម�របស់កម�ុជាេ្រកមអង�ករពណិជ�កម�ពិភពេលក (WTO) ។ ឥឡូវេនះរចនា

សម�័ន� CEDEP ្រត�វបានអនុ វត�េទេលវ ិស័យេផ្សងគា� និ ងបានកំនត់ េនក�ុង CTIS 2014-2018 ែដលជាអ�ក

ទទួ លផលក�ុងករនាំេចញដ៏ សំខន់ ។

គេ្រមាង CEDEP I ឥឡូវេនះមានសមាសភាគដូចជា សូ្រត្របណិត, អង�រ ,និងករវយតៃម�គឺសុទ�

ែតកំ ពុងបានអនុ វត�

េហយលទ�ផលបានចប់ េផ�មបង�ញនូ វរូបរង។

តួ នាទី របស់្រកសួងពណិជ�កម�

គឺ េដ ម្បីធានាឱ្យបាននូ វករអនុវត�គេ្រមាងេទតមែផនករែដលបានអនុម័ត

និ ងឲ្យ�សបេទនឹ ងេគាលន

េយាបាយ និងយុទ�ស�ស�របស់រដ�ភិ បាលកម�ុជា េដម្បីជាករ្រត�តពិនិត្យ និ ងវយតៃម�ពីកររ ីកចំ េរ នេឆា�ះ
េទរកលទ�ផលរ ំពឹងទុក ។

គេ្រមាង CEDEP II ្រត�វបានសេមា�ធឲ្យអនុវត�កលពី េដមឆា�ំ ២០១៤ ែដលេផា�តសំខន់េល
ផលិតផល្រតី សមុ ្រទ
េទះជាយា៉ ងណា,

ករនាំេចញដំ ឡូងមី

។

្របេទសកម�ុជាបានក�យជាអ�កផលិតដំ ឡូងមីធំមួយ។

ភាគេ្រចនបំផុតៃនករផលិតរបស់េយង្រត�វបាននាំេចញេ្រកផ�ូវករដូ ចជាេមមដំ ឡង
ូ

មិ នទន់ ែកៃច� េហយេយងេនមិនទន់ ចប់ យកតៃម�បែន�មពី វ ិស័យេនះ ស្រមាប់្របេទសកម�ុជាេនេឡយ

តមរយៈករែកៃច�ពក់កណា
� ល និងដំ េណរែកែច�តមែបបេជឿនេលឿន។ េយងមានឱកសជាេ្រច ន ប៉ុ ែន�
សមត�ភាពផលិត និ ងបរ ិយាកសេគាលនេយាបាយចំបាច់ ្រត�វបេង�តេឡងេដ ម្បីគាំ្រទវ ិស័យដំ ឡងមី
។
ូ
សមាសភាគ

សលបណុ� ះបណា
� លេធ�មូបកម�
�
ុជា

(ACAC)

េទបែតទទួលបានករអនុម័តពី

េលខធិ ករដ�ន EIF កលពី ៃថ�ទី ១៣ ែខ ឧសភា ឆា�ំ ២០១៥ និងបានចប់េផ�មអនុ វត�ជាផ�ូវករេនៃថ�ទី

១៥ ែខ កក�ដ ឆា�ំ ២០១៥ ក�ុងភាពជាៃដគូររវងរជរដ�ភិ បាលកម�ុជា និ ងវ ិស័យឯកជន (PPP) េដយមាន
ករគាំ្រទពី កម�វ ិធី

EIF

និ ង

SIDA

ែដលអចជួ យេដះ�សយប�
� កង�ះជំ នាញសំខន់ ៗេនក�ុង

វ ិស័យបដិ សណា
� រកិ ច។
� ដូ េច�ះ េគាលេដ របស់េយងក�ុងករទក់ ទញេភ��វេទសចរណ៍េអយបានចំ នួន 8

លននាក់ េន្រតឹ មឆា�ំ 2020 គឺ នឹងអចសេ្រមចបាន។

ជាចុ ងប��ប់េនះ ខ�ំុសូមែថ�ងអំ ណរគុ ណដល់ ឯកឧត�ម េលក េលក�សី នាងក��ទំងអស់គា�

ែដលបានចំណាយេពលេវលចូ លរួម ជាពិ េសស នាយកដ�នសហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិ (DICO) ែដល
បានេរៀបចំ សិក�សលេនះេឡង
សលក�ុងៃថ�េនះ

េដម្បីែចករ ំែលកទស្សនៈផា�ល់ខួននិ
�
ងចំេណះដឹ ង

និ ងសូមែថ�ងអំ ណរគុ ណដល់

។

ខ�ំុសូមជូ នពរ

ឯកឧត�ម

ដល់កម�វ ិធី សិក�
េលក

េលក�សី

មានសុខភាពល� និ ងទទួលេជាគជ័ យ្រគប់ ភារៈកិ ច។
� ខ�ំុ សូម្របកសេបកកម�វ ិធី សិក�សល និងសូមឲ្យ

សិក�សលរយះេពលមួយៃថ�េនះ ្រប្រពឹ តិេ� ទ្របកបេដយែផ�ផា�ល� ។
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