សិក�សលបណ�ុះបណា
� ល ស�ព
ី ី

“កម�វធ
ិ ី្រត�តពិនត
ិ ្យ, វយតៃម� និងែផ�កទំនាក់ទំនង ស្រមាប់កម�វិធព
ី ្រងឹង្រកបខណ�សមាហរណកម�
ជំហនទី ២ និងអភិ្រកម្រគបដណ�ប់េលវិសយ
័ ពណិជ�កម� េផា�តសំខន់េល ភាពជាៃដគូររវងរដ�ភិបាល
និងវិសយ
័ ឯកជន និងេទសចរណ៍”
សណា
� គារ តរែអ៊រផត ៃថ�ទី១២ ែខ វ ិច�ិក ឆា�២
ំ ០១៥
សុនរ� កថេបើកកម� វធ
� ី េដយ ឯកឩត�ម សំ សិរ ីរតន៍
អនុរដ�េលខាធិកា ្រកសួងពាណិជក
� ម�
ឯកឩត�ម េលកជំទវ
តំណាងមកពី្រកសួង (្រកសួងេទសចរណ៍, ្រកសូងអប់រ ំ យុវជន និ ងកី ឡា, ្រកសួងេសដ�កិច� និ ងហិរ��វត�ុ, ្រកសួងករងរនិង

បណុ� ះបណា
� លវ ិជា�ជី វៈ)

តំណាងមកពីមន�ីរេខត�េសៀមរប

(មន�ីរេទសចរណ៍,

មន�ីរអប់ រ ំ យុវជន

និ ងកី ឡា,

មន�ីរពណិជ�កម�,

មន�ីរករងរនិ ង

បណុ� ះបណា
� លវ ិជា�ជី វៈ)

សហករ ីៃន្រកសួងពណិជ�កម�
សមាជិក្រក�មករងរស�ល
ូ

តំណាងមកពីវ ិស័យឯកជន (សមាគមចុ ងេភ, សមាគមសណា
� គារ, សមាគមេភាជនី យដ�ន, និងមា�ស់អគារ)
េលក េលក�សី នាងក��
ជាបឋម

ខ�ំុបាទមានក�ីេសមនស្សរ ីករយ

ជំ នួសមុ ខឲ្យថា�ក់ ដឹកនាំៃន្រកសួងពណិជ�កម�

ែដលបានអេ��ញចូ លរួមជាអធិបតីកុងកម�
�
វ ិធី សិក�សលនាេពលេនះ

ខ�ំុសូមស�មគន៍

និងែថ�ងអំណរគុ ណដល់វត�មានរបស់

ឯកឧត�ម

េលក

េលក�សី នាងក�� ែដលបានចូ លរួមសិក�សលបណុ� ះបណា
� ល េ្រកម្របធានបទស�ីពី “កម�វ ិធី ្រត�តពិនិត្យ, វយតៃម� និង

ែផ�កទំ នាក់ ទំនង ស្រមាប់កម�វ ិធីព្រងឹ ង្រកបខណ�សមាហរណកម� ជំ ហនទី ២ និ ងអភិ ្រកម្រគបដណ�ប់េលវ ិស័យពណិជ�កម�
េផា�តសំខន់េល ភាពជាៃដគូររវងរដ�ភិ បាល និ ងវ ិស័យឯកជន និងេទសចរណ៍”។
េឆ��តឱកសេនះ

ខ�ំុសូមជំ ្រមាបជូន

ឯកឩត�ម

េលកជំទវ

េលក

េលក�សី

នាងក��

េមត�្រជាបថា៖

្រកសួងពណិជ�កម� េ្រកមករដឹកនាំរបស់ ឯកឧត�ម ស៊ន
ុ ចន់ថុល េទសរដ�ម�ន�ី រដ�ម�ន�ី្រកសួងពណិជ�កម� បាននឹ ង
កំ ពុងកសងទំនុកចិ ត� និ ងទំ នាក់ទំនងល�ជាមួ យបណា
� ្របេទសមួ យចំនួនេនអសុីបូព៌ និ ងសហភាពអឺរប
ុ ៉ េដ ម្បីេកៀងគរអ�ក
វ ិនិ េយាគទុ នបរេទសឱ្យចូលមកបណា
� ក់ទុន និងវ ិនិ េយាគេនក�ុង្របេទសកម�ុជា។ ជាពិេសស ្រកសួងពណិជ�កម� បាននិង

កំ ពុងេធ�កំែណទ្រមង់សុីជេ្រមរបស់ខួនរួ
� មមាន (១) កំ ែណទ្រមង់រចនាសម�័នៃ� ផ�កុង
� (២) អភិវឌ្ឍន៏ធនធានមនុ ស្ស និ ង (៣)

កំ ែណទ្រមង់ស័យ
� -្របវត�ិកម� ដូ ចជា ស�័យ្របវត�ិកម�ៃនវ ិ��បណ� ប័្រត្របភពេដម, ស�័យ្របវត�ិៃនករចុ ះប��ីពណិជ�កម�, និ ង
េគហទំព័រព័ត៌មានពណិជ�កម�កុ�ងចំ េណាមកំ ែណទ្រមង់េផ្សងៗេទៀត។
េលសពី េនះ ្រកសួងពណិជ�កម� បានទទួ លករគាំ្រទពីៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ ក�ុងករចង្រកងេរៀបចំឯកសរ អភិ្រកម្រគប

ដណ�ប់េលវ ិស័យពណិជ�កម� េហកត់ Trade SWAp េនេដ មឆា�ំ ២០០៨ ។ យុទ�ស�ស�សលៃន
Trade SWAp េនះគឺ ជា
ូ�
យុទស
� �ស�សមាហរណកម�ពណិជ�កម�កម�ជា
ុ

(CTIS)

ែដល្រត�វបានេធ�បច�ុប្បន�ភាពចុ ងេ្រកយបំផុតស្រមាប់ រយៈេពល

(២០១៤ - ២០១៨) និ ងបានដក់ ឲ្យេ្រប្របាស់ជាផ�ូវករេដយសេម�ចនាយករដ�ម�ន�ីកុ�ងែខកុម�ៈ ឆា�ំ ២០១៤។ CTIS និ ងែផនទី

1

បង�ញផ�ូវបានអនុ ��តឱ្យ្រកសួងពណិជ�កម�

ចប់ េផ�មេធ�កំែណទ្រមង់របស់ខួ�នរហូតមកដល់េពលបច�ុប្បន�េនះ។

ឧទហរណ៏ ករគាំ្រទៃនកម�វ ិធី EIF គឺ បានផ�ល់មូលនិ ធិស្រមាប់ករកសងសមត�ភាពស�ប័ ន និ ងេដរតួ នាទីយា៉ងសំខន់

ក�ុងករកសងសមត�ភាពម�ន�ីនាយកដ�នសហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិ ៃន្រកសួងពណិជ�កម�

ក៏ ដូចជាម�ន�ីតមបណា
� ្រកសួង

ពក់ព័នម
� ួ យចំនួនេផ្សងេទៀត ជាពិ េសស ម�ន�ីទំនាក់ទំនង និ ងសមាជិ ក្រក�មករងរស�លៃនកម�
វ ិធី EIF។
ូ
ឯកឩត�ម េលកជំទវ េលក េលក�សី នាងក�� េយងទំងអស់គា�ដឹងេហយថា កំ េណនេសដ�កិចរ� បស់្របេទស
កម�ុជាមានស�ិរភាពខ�ំងណាស់ស្រមាប់រយៈេពល ១០ ឆា�ំេនះ េបេទះបី ជាេនក�ុង្របេទសជិ តខងមានភាពមិ ន្របាកដ្របជា

និ ងអេស�រភាពក៍ េដយ។

ករអភិវឌ្ឍន៏

ៃនរេបៀបវរៈកំ ែណទ្រមង់ដ៏ជាក់លក់ជាមួ យនឹងេគាលេដផ្សោរភា�ប់ េទនឹងកំ ែណ

ទ្រមង់អទិ ភាពនិ ង្រកបខ័ណ�្រត�តពិ និត្យដ៏ រ ឹងមាំបានជួ យបេង�ន្របសិទ�ភាពៃនករ្របតិ បត�ិៃនេសដ�កិចរ� បស់រដ�ភិ បាល។
េទះបី មានកំ េណនេសដ�កិច�លក
� ី � កម�ុជាេនមានប�
� ្របឈមេនេឡយដូចជា ៖ (១) ករ្របកួ ត្របែជងនាំេចញ

ជាមួ យ្របេទសជិ តខងេនក�ុងតំ បន់អសុីបូព៌ និ ងទី ផ្សោរអឺ រប
ុ ៉ និ ង (២) បរ ិយាកស វ ិនិ េយាគ ផលិតភាព និ ងវ ិស័យេសវ

កម�េនមានក្រមិ តេនេឡយ។ ដូ េច�ះ េដម្បីចូលរួមរក្សោកំ េណនេសដ�កិច� និ ងកត់ បន�យប�
� ្របឈមនានាគឺ ទមទឲ្យមាន
ករចូ លរួមពី្រគប់ ភាគី ពក់ព័ន�ទំងអស់ រួមមាន ៃដគូអភិវឌ្ឍន៏ វ ិស័យឯកជន រដ�ភិ បាល ជាពិ េសស ស�ប័ នពក់ព័នេ� នថា�ក់
ជាតិ ថា�ក់ េ្រកមជាតិ និងវ ិស័យឯកជន ែដលមានវត�មានក�ុងៃថ�េនះ គឺ មានតួ នាទីសំខន់ ខ�ំងណាស់េ្រពះថា េខត�មួយចំនួន

បាននឹងកំ ពុងផលិត ផលិតផល និ ងេសវកម�ែដលមានសក�នុ ពលមួ យចំ នួនស្រមាប់ករនាំេចញេទកន់ ទីផ្សោរក�ុងតំ បន់

និ ងអន�រជាតិ។ ករចូ លរួមរបស់ពីថា�ក់ េខត� និ ងវ ិស័យឯកជនគឺ ជាយន�ករ្របកួ ត្របែជងមួ យ្របកបេដយសក�នុ ពល េដម្បី
េធ�ឱ្យ្របេសរេឡងនូ វជំ នាញបេច�កេទសសមា�រៈបរ ិក�រ

និងចំ េណះដឹងែដលទក់ ទងេទនឹ ងវ ិស័យពណិជ�កម�។

ម�ន�ី្រគប់

លំដប់ ថា�ក់គួរែតមានចំ េណះដឹ ងថ�ីៗ និងយល់ដឹងពី និនា�ករ និ ងករវ ិវឌ្ឍន៏ របស់្របេទសជាតិ ជាពិ េសស ចំ េពះករផ�ួចេផ�ម

និ ងករដឹកនាំអនុ វត�ន៏ករងររបស់្រកសួងពណិជ�-កម� និង្រកសួងពក់ ព័ន�ដ៏ៃទេទៀត។

កម�វ ិធីព្រងឹ ង្រកបខណ�សមាហរណកម� ជំ ហ៑ន ២ (EIF Tier 2) ឬកម�វ ិធីពិពិធកម� និងព្រងីកករនាំេចញកម�ុជា

ជំ ហ៑ន ទី ១ និងទី ២ (CEDEP I and CEDEP II) ្រត�វបានបេង�តេឡងេដម្បីជាករេឆ�យតបេទនឹងបំណងរបស់រជរដ�ភិ បាល
កម�ុជាក�ុងករជំរញ
ុ េសដ�កិច�

និ ងជាករតមដនពិនិត្យេឡងវ ិញនូវេគាលនេយាបាយពណិជ�កម�របស់កម�ុជាេ្រកមអង�ករ

ពណិជ�កម�ពិភពេលក (WTO) ។ ឥឡូវេនះរចនាសម�័ន� CEDEP ្រត�វបានអនុ វត�េទេលវ ិស័យេផ្សងគា� និ ងបានកំនត់ េនក�ុង

CTIS 2014-2018 ែដលជាអ�កទទួ លផលក�ុងករនាំេចញដ៏ សំខន់ ។

គេ្រមាង CEDEP I ឥឡូវេនះមានសមាសភាគដូចជា សូ្រត្របណិត, អង�រ ,និ ងករវយតៃម�គឺសុទែ� តកំពុងបានអនុវត�

េហយលទ�ផលបានចប់េផ�មបង�ញនូវរូបរង។ តួនាទី របស់្រកសួងពណិជ�កម� គឺ េដម្បីធានាឱ្យបាននូ វករអនុវត�គេ្រមាង

េទតមែផនករែដលបានអនុម័ត និងឲ្យ�សបេទនឹងេគាលនេយាបាយ និ ងយុទ�ស�ស�របស់រដ�ភិ បាលកម�ុជា េដ ម្បីជាករ
្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម�ពីកររ ីកចំ េរ នេឆា�ះេទរកលទ�ផលរ ំពឹងទុក ។

គេ្រមាង CEDEP II ្រត�វបានសេមា�ធឲ្យអនុ វត�កលពី េដមឆា�ំ២០១៤ ែដលេផា�តសំខន់េលផលិតផល្រតី សមុ្រទ
ករនាំេចញដំ ឡូងមី ។

្របេទសកម�ុជាបានក�យជាអ�កផលិតដំ ឡងមី
ធំមួយ។
ូ

ផលិតរបស់េយង្រត�វបាននាំេចញេ្រកផ�ូវករដូចជាេម មដំ ឡូងមិនទន់ ែកៃច�

េទះជាយា៉ ងណា,

ភាគេ្រច នបំផុតៃនករ

េហយេយងេនមិនទន់ ចប់ យកតៃម�បែន�ម

ពី វ ិស័យេនះ ស្រមាប់្របេទសកម�ុជាេនេឡយតមរយៈករែកៃច�ពក់ កណា
� ល និ ងដំ េណរែកែច�តមែបបេជឿនេលឿន។ េយង

មានឱកសជាេ្រចន
ដំ ឡូងមី។

ប៉ុែន�សមត�ភាពផលិត

និងបរ ិយាកសេគាលនេយាបាយចំបាច់ ្រត�វបេង�តេឡងេដ ម្បីគាំ្រទវ ិស័យ
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សមាសភាគ សលបណុ� ះបណា
� លេធ�មូបកម�
�
ុជា (ACAC) េទ បែតទទួ លបានករអនុម័តពី េលខធិករដ�ន EIF

កលពី ៃថ�ទី ១៣ ែខ ឧសភា ឆា�ំ ២០១៥ និងបានចប់ េផ�មអនុវត�ជាផ�ូវករេនៃថ�ទី១៥ ែខ កក�ដ ឆា�ំ ២០១៥ ក�ុងភាពជាៃដគូ

រវងរជរដ�ភិ បាលកម�ុជា និ ងវ ិស័យឯកជន (PPP) េដយមានករគាំ្រទពីកម�វ ិធី EIF និ ង SIDA ែដលអចជួ យេដះ�សយ
ប�
� កង�ះជំ នាញសំខន់ ៗេនក�ុងវ ិស័យបដិ សណា
� រកិ ច។
� គេ្រមាងេនះ បាននិងកំពុងអនុ វត�េដយអង�ករ Shift 360 និ ងបាន
សហករគា�ជាមួ យនិងរជរដ�ភិ បាលកម�ុជា
េភាជនី យដ�ន,

និ ងចុងេភ)។

និងវ ិស័យឯកជន

តមរយៈ្រកសូងេទសចរណ៍

េលសពី េនះេទៀត

ករចូ លររួមរបស់រដ�ភិបាល

(សមាគមសណា
� គារ,

និ ងវ ិស័យឯកជនក�ុងករងរតមដន

វយតៃម� និងផ្សព�ផ្សោយក�ុងសមាសភាគេនះ គឺ នឹងជួ យ ព្រងឹងភាពជាៃដគូ រ ជាពិ េសសចូ លរួមចំ ែណកក�ុងករជួ យជ្រម�ញ

វ ិស័យេទសចរណ៍ក�ុង្របេទសកម�ុជា

កន់ ែតរ ីកចំេរ នខ�ំងេឡង។

ដូ េច�ះ

េគាលេដរបស់េយងក�ុងករទក់ ទញេភ��វ

េទសចរណ៍េអយបានចំ នួន 8 លននាក់ េន្រតឹ មឆា�ំ 2020 គឺ នឹងអចសេ្រមចបាន។
ជាចុ ងប��ប់េនះ ខ�ំុសូមែថ�ងអំ ណរគុ ណដល់

ចំ ណាយេពលេវលចូ លរួម

ឯកឧត�ម

េលក

េលក�សី

នាងក��ទំងអស់គា�

េដ ម្បីែចករ ំែលកទស្សនៈផា�ល់ខួននិ
� ងចំ េណះដឹ ងដល់កម�វ ិធី សលក�ុងៃថ�េនះ។

ែដលបាន

ខ�ំុសូមជូនពរ

ឯកឧត�ម េលក េលក�សី មានសុខភាពល� និ ងទទួ លេជាគជ័ យ្រគប់ ភារៈកិ ច� ។ ខ�ំុ សូម្របកសេបកកម�វ ិធី សិក�សល

និ ងសូមឲ្យសិក�សលរយះេពលមួ យៃថ�េនះ ្រប្រពឹតិ �េទ្របកបេដយែផ�ផា�ល� ។ សូមអរគុ ណ !
***
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