សិក�សលផ្សព�ផ្សោយថា�ក់តប
ំ ន់េលកទី២

“ករអភិវឌ្ឍន៍វស
ិ យ
័ ពណិជ�កម�, អភិ្រកម្រគបដណ�ប់េលវស
ិ យ
័ ពណិជ�កម�, ៖

លទ�ផលពក់កណា
� លគេ្រមាង ករ្រត�តពិនត
ិ ្យ, វយតៃម� និងផលប៉ះពល់ ៃនគេ្រមាង CEDEP I
និង CEDEP II េ្រកមកម�វិធព
ី ្រងឹង្រកបខណ�សមាហរណកម� ”
េខត�បាត់ដំបង ៃថ�ទ២
ី ៧ ែខ សីហា ឆា�ំ២០១៥
សុនរ� កថាេបកកម�វ ិធី េដយ ឯកឩត�ម ច័ន� ទិត្យរ៉ម៉ូ
អនុរដ�េលខធិក ្រកសួងពណិជ�កម�

ឯកឩត�ម េលកជំទវ
តំណាងមកពីមន�ីរេខត� (េខត�បាត់ដំបង,េសៀមរប,បនា�យមានជ័យ,ៃប៉លិន,េពធិ៍សត់, កំពង់ឆា�ំង និងេខត�ឧត�រមានជ័យ)
សហករ ីៃន្រកសួងពណិជ�កម�
ម�ន�ីទំនាក់ទំនង និង សមាជិក្រក�មករងរស�ល
ូ
អ�កទទួលផលពីគេ្រមាង

េលក េលក�សី នាងក��
ជាបឋម ខ�ុំមានក�ីេសមនស្សរ ីករយ ែដលបានអេ��ញចូលរួមជាអធិបតីកុងកម�
�
វ ិធី សិក�សលនាេពលេនះ

ជំនួសមុខឲ្យថា�ក់ដឹកនាំៃន្រកសួងពណិជ�កម�

ខ�ំុសូមស�មគន៍

និងែថ�ងអំណរគុ ណដល់វត�មានរបស់

ឯកឧត�ម

េលកជំទវ េលក េលក�សី នាងក�� ែដលបានចូលរួមសិក�សលថា�ក់តំបន់ េ្រកម្របធានបទស�ីពី “ករអភិ វឌ្ឍន៍
វ ិស័យពណិជ�កម�, អភិ្រកម្រគបដណ�ប់ េលវ ិស័យពណិជ�កម� ៖

លទ�ផលពក់កណា
� លគេ្រមាង ករ្រត�តពិនិត្យ,

វយតៃម� និ ងផលប៉ះពល់ៃនគេ្រមាងពិពិធកម� និងព្រងី កករនាំេចញរបស់កម�ុជាជំ ហ៊នទី១ និងទី២ េ្រកមកម�វ ិធី
ព្រងឹង្រកបខណ�សមាហរណកម�”។

េឆ��តឱកសេនះ ខ�ំុសូមជំ្រមាបជូន ឯកឩត�ម េលកជំទវ េលក េលក�សី នាងក��េមត�្រជាបថា៖
្រកសួងពណិជ�កម�

េ្រកមករដឹកនាំរបស់

បាននឹងកំពុងកសងទំនុកចិ ត�

ឯកឧត�ម

ស៊ន
ុ

ចន់ថុល

េទសរដ�ម�ន�ីរដ�ម�ន�ី្រកសួងពណិជ�កម�

និងទំនាក់ទំនងល�ជាមួ យបណា
� ្របេទសមួ យចំនួនេនអសុីបូព៌

និងសហភាពអឺរប
៉ុ

េដម្បីេកៀងគរអ�កវ ិនិេយាគទុ នបរេទសឱ្យចូលមកបណា
� ក់ ទុន និងវ ិនិេយាគេនក�ុង្របេទសកម�ុជា។ ជាពិេសស ្រកសួង
ពណិជ�កម� បាននិងកំពុងេធ�កំែណទ្រមង់សុីជេ្រមរបស់ខួ�នរួមមាន (១) កំែណទ្រមង់ រចនាសម�័ន�ៃផ�កុ�ង (២) អភិវឌ្ឍន៏

ធនធានមនុ ស្ស និង (៣) កំែណទ្រមង់ ស័យ
� -្របវត�ិកម� ដូ ចជា ស�័យ្របវត�ិកម�ៃនវ ិ��បណ� ប័្រត្របភពេដម, ស�័យ្របវត�ិ
ៃនករចុះប��ីពណិជ�កម�, និងេគហទំព័រព័ត៌មានពណិជ�កម�កុងចំ
�
េណាមកំែណទ្រមង់ េផ្សងៗេទៀត។
េលសពីេនះ ្រកសួងពណិជ�កម� បានទទួលករគាំ្រទពី ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ ក�ុងករចង្រកងេរៀបចំ ឯកសរអភិ្រកម

្រគបដណ�ប់េលវ ិស័យពណិជ�កម� េហកត់ Trade SWAp េនេដមឆា�ំ ២០០៨ ។ យុទ�ស�ស�សូលៃន
�
Trade SWAp

េនះគឺជាយុទស
� �ស�សមាហរណកម�ពណិជ�កម�កម�ុជា (CTIS) ែដល្រត�វបានេធ�បច�ុប្បន�ភាពចុងេ្រកយបំផុតស្រមាប់

រយៈេពល (២០១៤ - ២០១៨) និងបានដក់ឲ្យេ្រប ្របាស់ជាផ�ូវករេដយសេម�ចនាយករដ�ម�ន�ីកុងែខកុ
�
ម�ៈ ឆា�ំ ២០១៤។

CTIS និងែផនទី បង�ញផ�ូវបានអនុ��តឱ្យ្រកសួងពណិជ�កម� ចប់ េផ�មេធ�កំែណទ្រមង់របស់ខួនរហូ
�
តមកដល់េពល

បច�ុប្បន�េនះ។ ឧទហរណ៏ ករគាំ្រទៃនកម�វ ិធី EIF គឺបានផ�ល់មូលនិធិស្រមាប់ ករកសងសមត�ភាពស�ប័ន និងេដរ

1

តួនាទី យា៉ងសំខន់ កុងករកសងសមត�
�
ភាពម�ន�ីនាយកដ�នសហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិៃន្រកសួងពណិជ�កម�

ក៏ ដូច

ជាម�ន�ីតមបណា
� ្រកសួងពក់ព័ន�មួយចំនួនេផ្សងេទៀត ជាពិេសស ម�ន�ីទំនាក់ ទំនង និងសមាជិ ក្រក�មករងរស�ូលៃន
កម�វ ិធី EIF។

ឯកឩត�ម

េលកជំទវ

េលក

េលក�សី

នាងក��

េយងទំងអស់គា�ដឹងេហយថា

កំេណនេសដ�កិច�

របស់្របេទសកម�ុជាមានស�ិរភាពខ�ំងណាស់ស្រមាប់ រយៈេពល ១០ ឆា�ំេនះ េបេទះបីជាេនក�ុង្របេទសជិតខងមាន

ភាពមិន្របាកដ្របជា និងអេស�រភាពក៍េដយ។ ករអភិវឌ្ឍ ៃនរេបៀបវរៈកំែណទ្រមង់ ដ៏ជាក់លក់ ជាមួយនឹងេគាលេដ
ផ្សោរភា�ប់ េទនឹងកំែណទ្រមង់ អទិភាពនិ ង្រកបខ័ណ�្រត�តពិនិត្យដ៏រ ឹងមាំបានជួយបេង�ន្របសិទ�ភាពៃនករ្របតិបត�ិ
ៃនេសដ�កិច�របស់រដ�ភិ បាល។
េទះបី មានកំេណនេសដ�កិច�លក
� ី� កម�ុជាេនមានប�
� ្របឈមេនេឡយដូចជា ៖ (១) ករ្របកួត្របែជងនាំ

េចញជាមួ យ្របេទសជិ តខងេនក�ុងតំបន់ អសុីបូព៌ និងទីផ្សោរអឺរប
៉ុ និង (២) បរ ិយាកស វ ិនិ េយាគ ផលិតភាព និ ង

វ ិស័យេសវកម�េនមានក្រមិ តេនេឡយ។ ដូ េច�ះ េដម្បីចូលរួមរក្សោកំ េណនេសដ�កិច� និ ងកត់បន�យប�
� ្របឈមនានា
គឺទមទឲ្យមានករចូ លរួមពី ្រគប់ភាគី ពក់ព័ន�ទំងអស់ រួមមាន ៃដគូអភិវឌ្ឍន៏ វ ិស័យឯកជន រដ�ភិបាល ជាពិេសស
ស�ប័នពក់ព័ន�េនថា�ក់ េ្រកមជាតិ ែដលមានវត�មានក�ុងៃថ�េនះ គឺមានតួ នាទី សំខន់ ខ�ំងណាស់េ្រពះថា េខត�មួយ

ចំនួនបាននឹងកំពុងផលិត ផលិតផលសក�នុពលមួយចំនួនស្រមាប់ ករនាំេចញេទកន់ទីផ្សោក�ុងតំបន់ និងអន�រជាតិ។
ករចូ លរួមរបស់ថា�ក់ េខត� និងតំបន់គឺជាយន�ករ្របកួត្របែជងមួយ្របកបេដយសក�នុ ពល េដម្បីេធ�ឱ្យ្របេសរេឡងនូវ

ជំនាញបេច�កេទសសមា�រៈបរ ិក�រ និងចំេណះដឹងែដលទក់ទងេទនឹ ងវ ិស័យពណិជ�កម�។ ម�ន�ី្រគប់លំដប់ថា�ក់គួរែត
មានចំេណះដឹងថ�ីៗ និងយល់ដឹងពីនិនា�ករ និងករវ ិវឌ្ឍន៏របស់្របេទសជាតិ ជាពិេសស ចំ េពះករផ�ួចេផ�ម និងករ
ដឹកនាំអនុវត�ន៏ករងររបស់្រកសួងពណិជ�កម� និង្រកសួងពក់ព័ន�ដ៏ៃទេទៀត។

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

ជំហ៑នទី១ និងទី២ (CEDEP I and CEDEP II) ្រត�វបានបេង�តេឡងេដម្បីជាករេឆ�យតបេទនឹងបំណងរបស់
រជរដ�ភិ បាលកម�ុជាក�ុងករជំរញ
ុ េសដ�កិច� និងជាករតមដនពិ និត្យេឡងវ ិញនូវេគាលនេយាបាយពណិជ�កម�របស់

កម�ុជាេ្រកមអង�ករពណិជ�កម�ពិភពេលក (WTO) ។ ឥឡូវេនះរចនាសម�័ន� CEDEP ្រត�វបានអនុវត�េទេលវ ិស័យ
េផ្សងគា� និងបានកំនត់ េនក�ុង CTIS 2014-2018 ែដលជាអ�កទទួលផលក�ុងករនាំេចញដ៏សំខន់ ។

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

បានអនុវត�េហយលទ�ផលបានចប់េផ�មបង�ញនូវរូបរង។
អនុវត�គេ្រមាងេទតមែផនករែដលបានអនុម័ត

តួនាទីរបស់្រកសួងពណិជ�កម�គឺេដម្បីធានាឱ្យបាននូវករ

និងឲ្យ�សបេទនឹងេគាលនេយាបាយ

និងយុទ�ស�ស�របស់

រដ�ភិ បាលកម�ុជា េដម្បីជាករ្រត�តពិនិត្យ និ ងវយតៃម�ពីកររ ីកចំេរ នេឆា�ះេទរកលទ�ផលរ ំពឹងទុក ។
គេ្រមាង CEDEP II ្រត�វបានសេមា�ធឲ្យអនុ វត�កលពី េដមឆា�ំ២០១៤ ែដលេផា�តសំខន់ េលផលិតផល្រតី
សមុ្រទ ករនាំេចញដំឡូងមី ។ ្របេទសកម�ុជាបានក�យជាអ�កផលិតដំឡូងមីធំមួយ ។ េទះជាយា៉ ងណា, ភាគេ្រចន
បំផុតៃនករផលិតរបស់េយង្រត�វបាននាំេចញេ្រកផ�ូវករដូចជាេមមដំ ឡូងមិនទន់ ែកៃច�

េហយេយងេនមិនទន់ ចប់

យកតៃម�បែន�មពីវ ិស័យេនះ ស្រមាប់ ្របេទសកម�ុជាេនេឡយតមរយៈករែកៃច�ពក់ កណា
� ល និងដំេណរែកែច�តម
ែបបេជឿនេលឿន។

េយងមានឱកសជាេ្រចន

បេង�តេឡងេដម្បីគាំ្រទវ ិស័យដំឡូងមី ។

ប៉ុែន�សមត�ភាពផលិត

និងបរ ិយាកសេគាលនេយាបាយចំបាច់ ្រត�វ
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សមាសភាគ សលបណុ� ះបណា
� លេធ�មូ�បកម�ុជា (ACAC) េទបែតទទួលបានករអនុ ម័តពីេលខធិ ករដ�ន

EIF កលពីៃថ�ទី ១៣ ែខ ឧសភា ឆា�ំ ២០១៥ និងបានចប់េផ�មអនុវត�ជាផ�ូវករេនៃថ�ទី១៥ ែខ កក�ដ ឆា�ំ ២០១៥

ក�ុងភាពជាៃដគូ ររវងរជរដ�ភិបាលកម�ុជា និងវ ិស័យឯកជន (PPP) េដយមានករគាំ្រទពីកម�វ ិធី EIF និង SIDA ែដល
អចជួយេដះ�សយប�
� កង�ះជំនាញសំខន់ៗេនក�ុងវ ិស័យបដិ សណា
� រកិច�។

ដូេច�ះ

េគាលេដរបស់េយងក�ុងករ

ទក់ទញេភ��វេទសចរណ៍េអយបានចំនួន 8 លននាក់ េន្រតឹមឆា�ំ 2020 គឺនឹងអចសេ្រមចបាន។

ជាចុងប��ប់េនះ ខ�ំុសូមែថ�ងអំណរគុណដល់ ឯកឩត�ម េលកជំទវ េលក េលក�សី នាងក�� ទំងអស់គា�

ែដលបានចំណាយេពលេវលចូលរួម េដម្បីែចករ ំែលកទស្សនៈផា�ល់ខួ�ននិងចំ េណះដឹងដល់កម�វ ិធីសលក�ុងៃថ�េនះ។
ខ�ុំសូមជូនពរ ឯកឩត�ម េលកជំទវ េលក េលក�សី នាងក�� មានសុខភាពល� និងទទួលេជាគជ័ យ្រគប់ ភារៈកិច�។

ខ�ំុសូម្របកសេបកកម�វ ិធី សិក�សលនិ ងសូមឲ្យសិក�សលរយះេពលមួ យៃថ�េនះ ្រប្រពឹតិ�េទ្របកបេដយែផ�ផា�ល�។

សូមអរគុណ !
***
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