សិក�សលផ្សព�ផ្សោយថា�ក់តប
ំ ន់េលកទី១
“ករអភិវឌ្ឍន៍វិសយ
័ ពណិជ�កម�, អភិ្រកម្រគបដណ�ប់េលវស
ិ យ
័ ពណិជ�កម�,
៖លទ�ផលពក់កណា
� លគេ្រមាង ករ្រត�តពិនិត្យ,វយតៃម� និងផលប៉ះពល់ៃនគេ្រមាង CEDEP
I និង CEDEP II េ្រកមកម�វិធព
ី ្រងឹង្រកបខណ�សមាហរណកម� ”
េខត�រតនៈគី រ ី ៃថ�ទី ២៨ ែខ ឧសភា ឆា�ំ ២០១៥
សុនរ� កថាេបកកម�វធ
ិ ី េដយ េលកជំទវ តឹកេរ ៉ត កំរង
រដ�េលខធិក្រកសួងពណិជ�កម� និងជាជនបេង�លកម�វធ
ិ ព
ី ្រងឹង្រកបខណ�សមាហរណកម�
ឯកឩត�មេលកជំទវ
តំណាងមកពីមន�ីរេខត� (េខត�កំពង់ ចម ស�ឹងែ្រតង ្រពះវ ិហរ រតនគិ រ ី និងេខត�្រកេចះ)
សហករ ីៃន្រកសួងពណិជ�កម�
ម�ន�ីទំនាក់ទំនង និង សមាជិក្រក�មករងរស�ល
ូ
អ�កទទួលផលពីគេ្រមាង

េលកេលក�សីនាងក��

ជាបឋមនាងខ�ំុមានក�ីេសមនស្សរ ីករយ

ែដលបានអេ��ញចូ លរួមជាអធិបតីកុ�ងកម�វ ិធី សិក�

សលនាេពលេនះជំ នួសមុ ខឲ្យថា�ក់ ដឹកនាំៃន្រកសួងពណិជ�កម�

នាងខ�ំុសូមស�មគន៍

និ ងែថ�ងអំណរ

គុ ណដល់វត�មានរបស់ ឯកឧត�ម េលក េលក�សី នាងក�� ែដលបានចូលរួមសិក�សល ថា�ក់ តំបន់
េ្រកម្របធានបទស�ីពី

“ករអភិវឌ្ឍន៍វ ិស័យពណិជ�កម�,

អភិ ្រកម្រគបដណ�ប់េលវ ិស័យពណិជ�កម�៖

លទ�ផលពក់ កណា
� លគេ្រមាង ករ្រត�តពិនិត្យ,វយតៃម� និងផលប៉ ះពល់ៃនគេ្រមាងពិពិធកម� និ ងព្រងីក
ករនាំេចញរបស់កម�ុជាជំហ៊នទី១ និ ងទី ២េ្រកមកម�វ ិធី ព្រងឹង្រកបខណ�សមាហរណកម�”។
េឆ��តឱកសេនះ នាងខ�ំុសូមជំ ្រមាបជូ ន ឯកឩត�ម េលកជំទវ េលក េលក�សី នាងក��
េមត�្រជាបថា៖ ្រកសួងពណិជ�កម� េ្រកមករដឹកនាំរបស់ ឯកឧត�ម ស៊ន
ុ
ចន់ថល
ុ
េទសរដ�ម�ន�ី
រដ�ម�ន�ី្រកសួងពណិជ�កម�បាននឹងកំពុងកសងទំ នុកចិ ត�

និងទំ នាក់ ទំនងល�ជាមួ យបណា
� ្របេទសមួ យ

ចំ នួនេនអសុីបូព៌ និ ងសហភាពអឺ រប
ុ ៉ េដ ម្បីេកៀងគរអ�កវ ិនិ េយាគទុ នបរេទសឱ្យចូ លមកបណា
� ក់ទុន និង
វ ិនិ េយាគេនក�ុង្របេទសកម�ុជា ។ ជាពិ េសស ្រកសួងពណិជ�កម� បាននិងកំ ពុងេធ�កំែណទ្រមង់ សុីជេ្រម
របស់ខួនរួ
� មមាន (១) កំ ែណទ្រមង់រចនាសម�័នៃ� ផ�កុង
� (២) អភិ វឌ្ឍន៏ ធនធានមនុ ស្ស និ ង (៣)កំ ែណទ្រមង់
ស�័យ-្របវត�ិកម�ដូចជា ស�័យ្របវត�ិកម�ៃនវ ិ��បណ� ប័្រត្របភពេដម, ស�័យ្របវត�ិៃនករចុ ះប��ព
ី ណិជ�កម�,
និ ងេគហទំ ព័រព័ ត៌មានពណិជ�កម�កុ�ងចំ េណាមកំ ែណទ្រមង់េផ្សងៗេទៀត។
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េលសពី េនះ ្រកសួងពណិជ�កម�បានទទួ លករគាំ្រទពីៃដគូអភិវឌ្ឍន៍កុងករចង្រកងេរៀបចំ
�
ឯកស
រអភិ្រកម្រគបដណ�ប់េលវ ិស័យពណិជ�កម� េហកត់ Trade SWAp េនេដ មឆា�ំ២០០៨។ យុទ�ស�ស�សូល
�
ៃន Trade SWAp េនះគឺ ជា យុទស
� �ស�សមាហរណកម�ពណិជ�កម�កម�ជា
ុ (CTIS) ែដល្រត�វបានេធ�បច�ុប្បន�
ភាពចុ ងេ្រកយបំ ផុតស្រមាប់រយៈេពល

(២០១៤-២០១៨)

និ ងបានដក់ឲ្យេ្រប ្របាស់ជាផ�ូវករេដយ

សេម�ចនាយករដ�ម�ន�ីកុងែខកុ
�
ម�ៈឆា�ំ២០១៤។ CTIS និ ងែផនទីបង�ញផ�ូវបានអនុ ��តឱ្យ្រកសួងពណិជ�

កម�

ចប់ េផ�មេធ�កំែណទ្រមង់ របស់ខួនរហូ
�
តមកដល់េពលបច�ុប្បន�េនះ។

ឧទហរណ៏ករគាំ្រទៃនកម�វ ិធី

EIF គឺ បានផ�ល់មូលនិ ធិស្រមាប់ករកសងសមត�ភាពស�ប័ន និងេដ រតួ នាទីយា៉ងសំខន់កុ�ងករកសង
សមត�ភាពម�ន�ីនាយកដ�នសហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិ

ៃន្រកសួងពណិជ�កម�ក៏ដូចជាម�ន�ីតមបណា
�

្រកសួងពក់ព័នម
� ួ យចំនួនេផ្សងេទៀត ជាពិ េសស ម�ន�ីទំនាក់ទំនង និ ងសមាជិ ក្រក�មករងរស�លៃនកម�
ូ
វ ិធី EIF។

ឯកឩត�ម

េលកជំទវ

េលក

េលក�សី

នាងក��

េយងទំងអស់គា�ដឹងេហយថាកំ េណន

េសដ�កិចរ� បស់្របេទសកម�ុជា មានស�ិរភាពខ�ំងណាស់ស្រមាប់រយៈេពល១០ឆា�ំេនះ េប េទះបី ជាេនក�ុង
្របេទសជិ តខងមានភាពមិ ន្របាកដ្របជានិ ងអេស�រភាពក៍ េដយ។ករអភិវឌ្ឍន៏ ៃនរេបៀបវរៈកំ ែណទ្រមង់
ដ៏ ជាក់ លក់ជាមួ យនឹងេគាលេដផ្សោរភា�ប់េទនឹងកំ ែណទ្រមង់អទិ ភាពនិ

ង្រកបខ័ ណ�្រត�តពិ និត្យដ៏ រ ឹងមាំ

បានជួ យបេង�ន្របសិទ�ភាពៃនករ្របតិបត�ិៃនេសដ�កិចរ� បស់រដ�ភិ បាល។
េទះបី មានកំ េណនេសដ�កិចល
� ក
� ី � កម�ុជាេនមានប�
� ្របឈមេនេឡយដូចជា ៖ (១) ករ្របកួត
្របែជងនាំេចញជាមួ យ្របេទសជិតខងេនក�ុងតំ បន់អសុីបូព៌

និងទី ផ្សោរអឺរប
ុ៉

និ ង(២)

បរ ិយាកស

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

េសដ�កិច� និ ងកត់បន�យប�
� ្របឈមនានាគឺ ទមទឲ្យមានករចូ លរួមពី ្រគប់ ភាគី ពក់ ព័ន�ទំងអស់ រួម
មាន ៃដគូអភិវឌ្ឍន៏ វ ិស័យឯកជន រដ�ភិ បាល ជាពិ េសសស�ប័ នពក់ ព័ន�េនថា�ក់ េ្រកមជាតិ ែដលមាន
វត�មានក�ុងៃថ�េនះគឺ មានតួនាទីសំខន់ ខ�ំងណាស់េ្រពះថាេខត�មួយចំ នួនបាននឹ ងកំ ពុងផលិត ផលិតផល
សក�នុ ពលមួ យចំនួនស្រមាប់ករនាំេចញេទកន់ទីផ្សោក�ុងតំបន់និងអន�រជាតិ។ ករចូ លរួមរបស់ថា�ក់ េខត�
និ ងតំ បន់គឺជាយន�ករ្របកួត្របែជងមួ យ្របកបេដយសក�នុ ពល
បេច�កេទសសមា�រៈបរ ិក�រ
្រគប់ លំដប់ ថា�ក់ គួរ
ជាពិ េសស

និ ងចំ េណះដឹងែដលទក់ទងេទនឹងវ ិស័យពណិជ�កម�។

ែតមានចំ េណះដឹងថ�ីៗ

ចំ េពះករផ�ួចេផ�ម

េដម្បីេធ�ឱ្យ្របេសរេឡងនូវជំ នាញ

និងយល់ដឹងពី និនា�ករ

ម�ន�ី

និ ងករវ ិវឌ្ឍន៏របស់្របេទសជាតិ

និ ងករដឹ កនាំអនុ វត�ន៏ករងររបស់្រកសួងពណិជ�កម�និង្រកសួង

ពក់ ព័ន�ដ៏ៃទេទៀត។

កម�វ ិធីព្រងឹ ង្រកបខណ�សមាហរណកម�ជំហ៑ន២ (EIF Tier2) ឬកម�វ ិធី ពិពិធកម� និងព្រងីកករនាំ
េចញកម�ុជា ជំហ៑នទី ១ និ ងទី ២ (CEDEP I and CEDEP II) ្រត�វបានបេង�តេឡងេដម្បីជាករេឆ�យតប
េទនឹ ងបំ ណងរបស់រជរដ�ភិ បាលកម�ុជាក�ុងករជំ រញ
ុ េសដ�កិច�

និងជាករតមដនពិនិត្យេឡងវ ិញនូ វ
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េ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 ឥឡូវេនះមានសមាសភាគដូចជាសូ្រត្របណិត, អង�រ ,និងករវយតៃម�គឺសុទ�

ែតកំ ពុងបានអនុ វត� េហយលទ�ផលបានចប់ េផ�មបង�ញនូ វរូបរង។តួ នាទី របស់្រកសួងពណិជ�កម�គឺេដម្បី
ធានាឱ្យបាននូ វករអនុ វត�គេ្រមាងេទតមែផនករែដលបានអនុម័តនិងឲ្យ�សបេទនឹ ងេគាលនេយាបាយ
និ ងយុទ�ស�ស�របស់រដ�ភិបាលកម�ុជាេដម្បីជាករ្រត�តពិនិត្យ

និ ងវយតៃម�ពីកររ ីកចំ េរ នេឆា�ះេទរក

លទ�ផលរ ំពឹងទុក។

គេ្រមាង CEDEP II ្រត�វបានសេមា�ធឲ្យអនុវត�កលពី េដមឆា�ំ២០១៤ ែដលេផា�តសំខន់េលផលិត
ផល្រតី សមុ ្រទករនាំេចញដំ ឡូងមី ។ ្របេទសកម�ុជាបានក�យជាអ�កផលិតដំ ឡូងមីធំមួយ។ េទះជាយា៉ ង
ណា,

ភាគេ្រចនបំផុតៃនករផលិតរបស់េយង្រត�វបាននាំេចញេ្រកផ�ូវករដូចជាេមមដំ ឡូងមិ នទន់ ែកៃច�

េហយេយងេនមិ នទន់ ចប់ យកតៃម�បែន�មពី វ ិស័យេនះ

ស្រមាប់្របេទសកម�ុជា

េនេឡយតមរយៈ

ករែកៃច�ពក់ កណា
� លនិ ងដំ េណរែកែច�តមែបបេជឿនេលឿន។េយងមានឱកសជាេ្រចន
ប៉ុ ែន�សមត�ភាពផលិតនិងបរ ិយាកសេគាលនេយាបាយចំបាច់
្រត�វបេង�តេឡងេដម្បីគាំ្រទវ ិស័យដំ ឡូងមី។
សមាសភាគ សលបណុ� ះបណា
� លេធ�មូបកម�
�
ុជា (ACAC) េទបែតទទួ លបានករអនុម័តជាផ�ូវករ

ពី េលខធិ ករដ�ន EIF កលពី ៃថ�ទី ១៣ ែខ ឧសភា ឆា�ំ ២០១៥ ែដលនឹង្រត�វចប់ េផ�មអនុវត�កុងភាពជា
�

ៃដគូ ររវងរជរដ�ភិ បាលកម�ុជានិងវ ិស័យឯកជន (PPP) េដយមានករគាំ្រទពី កម�វ ិធី EIF និ ង SIDA

ែដលអចជួ យេដះ�សយប�
� កង�ះជំ នាញសំខន់ ៗេនក�ុងវ ិស័យបដិ សណា
� រកិ ច។
�

ដូ េច�ះេគាលេដ

របស់េយងក�ុងករទក់ ទញេភ��វេទសចរណ៍េអយបានចំ នួន 8 លននាក់ េន្រតឹ មឆា�ំ 2020 គឺ នឹងអច
សេ្រមចបាន។

ជាចុ ងប��ប់េនះនាងខ�ំុសូមែថ�ងអំ ណរគុ ណដល់ ឯកឧត�ម េលក េលក�សី នាងក��ទំងអស់

គា�ែដលបានចំ ណាយេពលេវលចូ លរួម

េដ ម្បីែចករ ំែលកទស្សនៈផា�ល់ខួននិ
� ងចំេណះដឹ ងដល់កម�វ ិធី

សលក�ុងៃថ�េនះ។ នាងខ�ំុសូមជូ នពរ ឯកឧត�ម េលក េលក�សី មានសុខភាពល� និ ងទទួ លេជាគ
ជ័ យ្រគប់ ភារៈកិច� ។ នាងខ�ំុសូម្របកសេបកកម�វ ិធី សិក�សល និងសូមឲ្យសិក�សលរយះេពលមួយ
ៃថ�េនះ្រប្រពឹ តិេ� ទ្របកបេដយែផ�ផា�ល�។ សូមអរគុណ !
***
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