្រពះ ជ
ជ

ច្រកកមពជ
ុ

សន ្រពះម

ក ្រត

្រកសួងពណិជជកមម
អគគនយក ្ឋ នពណិជជកមមអន្តរជតិ
នយក ្ឋ នសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ
េលខ:........................... សហអ
ស ូមេគរពជ ូន
ឯកឧត្តម េទសរដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកស ួងពណិជក
ជ មម
កមមវតថុៈ
េយងៈ

របយករណ៍ ស្តីពីលទធផលករអនុវត្តន៍ករងរៃននយក ្ឋ នសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ (DICO)
រយះេពល ៩ ែខ (ែខមក

ដល់ ែខកញញ ឆនំ ២០១៤) ។

លិខិតែ្ត ណនំរបស់្រកសួងពណិជជកមម េលខ៣២១០ ពណរបជ ចុះៃថងទី១៦ ែខកញញ ឆនំ២០១៤ ។
តប

មកមមវតថុ និងេយងខងេលើ ខញំុបទមនកិតិ្តយសសូមេគរព និង យករណ៍ជូន ឯកឧត្តម

េទសរដ្ឋម្រន្តី េម ្ត ្រជប៖ នូវរបយករណ៍ ស្តីពីករអនុវត្តន៍ករងររបស់នយក ្ឋ នសហ្របតិបត្តិករអន្តរ
ជតិ ស្រមប់រយះេពល ៩ែខ ឆនំ ២០១៤ មនដូចខងេ្រកម៖
I. របយករណ៍វឌ នភពកនុង្រកបខ័ណ្ឌអភិ្រកម្រគបដណ្តប់វ ិស័យពណិជជកមម (Trade SWAp)
ក) ករ

ក់សេមពធជផ្លូវករនូវយុទធ

្រស្តសមហរណកមមពណិជជកមមកមពុជស្រមប់ឆនំ២០១៤-២០១៨

(CTIS 2014-2018):
យុទធ

្រស្តសមហរណកមមពណិជជកមមកមពុជស្រមប់ឆនំ២០១៤-២០១៨

បន

ក់េ

យេ្របើ្របស់ជ

ផ្លូវករកលពីៃថងទី១៨ ែខកុមភៈ ឆនំ ២០១៤ េ្រកមអធិបតីយភពដ៏ខពង់ខពស់របស់ សេម្តចអគគម
េសនប េតេជ

ហ៊ន
ុ

ែសន

្របមណជង ៤០០នក់ ពីសំ

នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ

ច្រកកមពជ។
ុ

ក់ សមជិករដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី សមជិក
កលវ ិទយធិករ ែផនកឯកជន និងអងគករ

សមជិកៃន ជរ ្ឋ ភិបល អងគទូត ៃដគូអភិវឌ ន៍នន

េ្រករ ្ឋ ភិបល ្រពមទំងនយក្របតិបត្តិកមមវ ិធីព្រងឹងសមហរកមម ែដលមនទី
CTIS
កមពុជេ

រវ ិភគនិង យតៃម្ល

2014-2018

គឺជឯក

យបន

កំណត់ទិសេ

កំណត់នូវលទធផលជ យុទធ

អភិវឌ ន៍ធំៗចំនួន

្រស្តចុេកណ

ដំ

ំងេនទី្រកុង Geneva។

កនុងករអភិវឌ វ ិស័យពណិជជកមមេនកនុង្របេទស
៥

(Five

development

impacts/goals)

និង

្រស្តចំនួន ២០ (20 strategic outcomes) ែដល្រតូវជ្រមុញករអនុវត្ត។

កនុងរយៈេពល្របំឆនំ (២០១៤ ដល់ ២០១៨) េហើយទិសេ

យុទធ

មនអនកចូលរួម

ក់កលទី៣

េនះ ក៏មនលកខណៈសម្រសបេទនឹង

របស់ ជរ ្ឋ ភិបល

និងែផនករយុទធ

្រស្តអភិវឌ ជតិ

២០១៤-២០១៨ របស់ ្រកសួងែផនករផងែដរ (NSDP 2014-2018) ។

ខ) េរៀបចំកិចច្របជុំពិេ្រគះេយបល់សីព
្ត ី្រកបខ័ណ្ឌអភិបលកិចចៃនអភិ្រកម្រគបដណ្តប់វ ិស័យពណិជជកមម
(Trade SWAp):
នយក ្ឋ នសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ បនេរៀបចំកិចច្របជុំពិេ្រគះេយបល់មួយស្តីពី្រកបខ័ណ្ឌអភិបល
កិចចៃនអភិ្រកម្រគបដណ្តប់វ ិស័យពណិជជកមម
េន្រកសួងពណិជជកមម

(Trade

SWAp)

ែដលមនអនកចូលរួមចំនួន៤៥នក់
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េនៃថងទី២៣

ែខឧសភ

មកពី្រកសួងពណិជជកមម

ឆនំ២០១៤

ភនក់ងរអនុវត្ត

គេ្រមង និងៃដគូអភិវឌ នន ធនគរពិភពេ

ក និងADB ។ េគលបំណងសំខន់ៃនកិចច ្របជុំេនះគឺ

(១) ពិនិតយេឡើងវ ិញនូវ្របសិទធភពៃនយន្តករ្រគប់្រគង Trade SWAp (២) ពិនិតយេមើលនូវចំណុចខ្លំង
ចំណុចេខ យ ករលំបក និងករងយ ្រសួល កនុងករអនុវត្ត Trade SWAp កន្លងមក និង (៣) ផ្តល់

សន៍ ដល់អនុគណៈកមមធិករ អភិវឌ ន៍ពណិជជកមម និងវ ិនិេយគទក់ទងនឹងពណិជជកមម (SSC-

អនុ

TD-TRI) នូវករែកទ្រមង់ននែដលចំបច់េដើមីបែកលំអ យន្តករ្រគប់្រគង Trade SWAp ។
គ) កិចច្របជុំ SSC-TD-TRI:
អនុគណៈកមមធិករអភិវឌ ន៍ពណិជជកមមនិងវ ិនិេយគទក់ទងនឹងពណិជជកមម (SSC-TD-TRI) បនេរៀប
ចំកិចច្របជុំ្របចំ្រតីមសរបស់ខួនជេទៀងទត់
្ល
េ្រកមអធិបតីភព និងស្រមបស្រមួលេ

យ ឯកឧត្តម ស៊ន
ុ

ចន់ថល
ុ
េទសរដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងពណិជជកមម។ ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថម សូមពិនិតយេមើលរបករណ៍ៃន
កិចច្របជុំ។
ឃ) កិចច្របជុំគណ:កមមករអនុវត្តគេ្រមង IC:
គណៈកមមធិករេនះ បនេរៀបចំកិចច្របជុំ្របចំែខរបស់ខួ្លនយ៉ ងេទៀងទត់ េ្រកមអធិបតីភព និងស្រមប

ស្រមួលេ

យ េ

កជំទវ

កេរត
៉ កំរង
៉ រដ្ឋេលខធិករ ្រកសួងពណិជជកមម។ ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថម

សូមពិនិតយេមើលរបករណ៍ៃនកិច្រច បជុំ។
ិ ័យពណិជជកមម TDSP
II. របយករណ៍វឌ នភពគេ្រមងកមមវ ិធីគំ្រទករអភិវឌ វស
ក)

ថ នភពទូេទៃនករអនុវត្តគេ្រមងៈ

 ្រតឹមែខកញញ ឆនំ២០១៤ េយើងមនគេ្រមងចំនួន២៧ សថិតេ្រកមកមមវ ិធី TDSP ែដលកនុងេនះគេ្រមង
ចំនួន១២ ្រតូវបនបញចប់ជ

No

1

ថ ពរ។

Project

Information Dissemination on Top

Agency

Approved

Actual Expense

Balance

Budget (US$)

(US$)

(US$)

% Expense

TPD

48,211

39,880

8,331

83%

2

Export training and SME training TPD

34,899

53,600

1,298

98%

3

Value Chain Information Unit

TPD

263,208

202,583

60,625

77%

RSA

123,650

122,356

1,293

99%

DTSI

137,540

90,343

47,196

66%

4
5

Ten Products

Development of a Trade
Curriculum
Capacity Building for Dept of
Trade and Statistics

6

Customs Valuation

GDCE

50,000

44,232

5,768

88%

7

Awareness Program on Customs GDCE

95,000

21,001

73,998

22%

613,105

269,555

333,549

44%

150,386

143,723

6,663

96%

8

9

GDCE Capacity Enhancement

GDCE

Programme
Strengthening Institutional Risk
Management

Camcontrol
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10

Enhancing IP Teaching and
Training

NCIPR

110,000

110,539

(539)

100.49%

CANFEBA

46,000

0

46,000

0

CDC

195,860

93,740

102,120

47%

Study on minimum wages &
11

minimum wages negotiation in
garment sector

12

Raising awareness on the
Investment law

TOTAL:

$686,283

 គេ្រមងថមីែដលេកើតមនេនកនុងកំឡុង ៩ែខ ឆនំ២០១៤ មនចំនួន ៣ គេ្រមងគឺ (1) គេ្រមងស្វ័យ

្របវត្ដិកមមចុះបញជីពណិជជកមម (Streamlining and Automation of Business Registration) (2) គេ្រមង

ិ ញ បនប័្រតអនម័យ និងភូត្តគមអនម័យ (Automation of Phyto-sanitary Certificates)
ស្វ័យ្របវត្តិកមមវញ

និង (3) គេ្រមងវ ិទយ

ថ ន្រ

វ្រជវ និងបណុ្ត ះប

្ត លស្តីពីពណិជជកមម (Trade Training and

Research Institute-TTRI)។

 ចុះកិចចសនយជមួយ្រកុមហ៊ុន CrimsonLogic (CL) េនៃថងទី ០៥ ែខកញញ ឆនំ២០១៤។ ចំនួន
ថវ ិករស្រមប់ កិចចសនយេនះ មនចំនួន $360,000 បូកនឹង្របក់ស្រមប់បង់ពនធចំនួន $51,900 ។
 េគហទំព័រព័ត៌មនពណិជជកមម (Trade Information Website-TIW): មន Software ្រ
នឹងផ្តល់េ
េយើង។

យធនគរពិភពេ

ក

េយើងចំបច់្រតូវបេងកើតេ

មន្រកសួងេសដ្ឋកិចច

េហើយេយើង្រគប់ែតែកស្រមួលេទ

មបរ ិបទរបស់្របេទស

យមនគណៈកមមករមួយស្រមប់្រគប់្រគងករងរេនះ

និងហិរញញ វតថុជអនកដឹកនំ។

្រកសួងពណិជជកមម

សថិតិនិងពត៌មនពណិជជកមម ជេលខ ធិករ ្ឋ នកនុងករងរេនះ ។

 ស្វ័យ្របវត្តិកមមចុះបញជីពណិជជកមម

(Business

Registration

ែផនករសកមមភព

េនមិនទន់ បនអនុម័តេ
 វ ិទយ
TTRI):

ថ ន្រ

Automation):

សិកខ

រ

យ SSC។ ប៉ុែន្ត ToR

និងភូតគមអនម័យ

(SPS

និងែផនករថវ ិក្រតូវបនអនុម័តេ

Automation):
យ

SSC។

ល់ឯក
ប៉ុែន្ត

រ
ToR

្ត លពណិជជកមម (Trade Training and Research Institute –

រគេ្រមង ែផនករសកមមភព និងែផនករថវ ិក ្រតូវបនអនុម័តេ

បណុ្ត ះប

ល់ឯក

យភនក់ងរអនុវត្តគេ្រមងេនេឡើយ ។

វ្រជវ និងបណុ្ត ះប

ល់ឯក

យ

យភនក់ងរអនុវត្តគេ្រមងេនេឡើយ ។

ិ ញ បនប័្រតអនម័យ
 ស្វ័យ្របវត្តិកមមវញ
គេ្រមងរួមន

េ

នឹងេ្រជើសេរ ើសនយក ្ឋ ន

គេ្រមងរួមមន ែផនករសកមមភព និងែផនករថវ ិក្រតូវបនអនុម័តេ
េនមិនទន់ បនអនុម័តេ

ប់ែដល

យ SSC។

្ត ល្រគូបេងគលេលើកទី១ ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងកលពីៃថងទី១៩–២០ ែខ សី

ឆនំ២០១៤។ ToR េផ ងៗេទៀតគឺ ចំបច់េរៀបចំេ

យបនឆប់ផងែដរ ។

 បនបញចប់ករេធ្វើលទធកមមទិញកំពយួទ័រស្រមប់នយក ្ឋ នបុគគលិក

េ

យសមភរៈ្រតូវបនទទួ ល

និង្របគល់ជូននយក ្ឋ នបុគគលិករួច ល់េហើយេនកនុងែខកញញ ឆនំ២០១៤ ។

 វគគបណុ្ត ះប

្ត លេលើកទី១ស្តីពីករបណុ្ត ះប

្រកសួងពណិជជកមម

្ត លភ

្រតូវបនេបើកសេមពធេ្រកម

អង់េគ្លស

អធិបតីភព

និងជំនញកំពយួទ័រដល់ម្រន្តី

ឯកឧត្តម

េទសរដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងពណិជជកមម កលពីៃថងទី ០១ ែខកញញ ឆនំ២០១៤។
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ស៊ន
ុ

ចន់ថល
ុ

 ករេធ្វើលទធកមមទិញសមភរ:ស្រមប់នយក ្ឋ នថមី:

គណ:កមមករលទធកមម

កំពុងពិនិតយេមើល

Specification េហើយករផ ព្វផ យេដញៃថ្លនឹង្រតូវេធ្វើេឡើង បនទប់ពីមនករយល់្រពម (NOL) ពី
ធនគរពិភពេ
 េរៀបចំសិកខ

ក។
ផ ព្វផ យករយល់ដឹងស្តីពីសហគមន៍ េសដ្ឋកិចច

Community) កលពីៃថងទី១៦ ែខកញញ ឆនំ២០១៤ េនស

៊ន

្ឋ គរ

Economic

ែអ៊រថត េ្រកមអធិបតីភព

ឯកឧត្តម េម៉ ថ ូ ៉ រដ្ឋេលខធិករ្រកសួងពណិជកមម។ សិកខ
១១០ នក់ែដលជម្រន្តីចំណុះេ

(ASEAN

េនះមនអនកចូលរួម្របមណ

យ្រកសួងពណិជកមម និងអនកពក់ព័នធេផ ងៗេទៀត។

ខ) ករងរថវ ិកៈ
 គិតចប់ពីេពលអនុវត្តន៍គេ្រមងដំបូង ពីឆនំ ២០០៩
េយើងបនេធ្វើករចំ

រហូតដល់ៃថង៣០ ែខមិថុន ឆនំ ២០១៤ េនះ

យសរុបចំនួនែត ៥៧% ៃនជំនួយសរុប (េពលគឺ $8,814,083 ៃនចំនួនទឺក

្របក់សរុប $15,450,000) ។
យបូករួមជមួយថវ ិកបែនថមចំនួន

 េ

(្របែហល ៣៤%) ែដល្រតូវចំ
ចិត្តទុក

ិ ្របមណ
េនះេយើងមនថវក

$3,100,000

$5,247,809

យកនុងរយៈេពល ៧ែខ ខងមុខេនះ។ ចំណុចែដលេយើង្រតូវយក

ក់េនះគឺេន្រតង់ថ េយើង្រតូវេធ្វើករចំ

ចចយអស់ថវ ិកគេ្រមងខងេលើ ។

យ្របែហល $700,000 កនុងមួយែខ េទើបេយើង

 ថវ ិករស្រមប់ករ្របតិបត្តិកររបស់នយក ្ឋ នសហ្របតិបត្តករអន្តរជតិ (DICO) មន ចំនួន

៩%

ែដលេសមើនឹង $1,388,108 ។
គ) ករងរលទធកមមៈ
គិតរហូតដល់េនៃថងទី ៣០ ែខមិថុន ២០១៤ េយើងបនេធ្វើលទធកមមចំនួន $9,213,029 គិតជភគរយ
មនចំនួន 108.38% េបើេ្រប បេធៀបេទនឹងករ
$8,500,000 េនដំ

ក់កំណត់ (Benchmark) របស់ WB ែដលមនទឹក្របក់ចំនួន

ច់ែខ មិថុន ឆនំ២០១៤ ។

III. របយករណ៍វឌ នភពកនុង្រកបខ័ណ្ឌ EIF:


ករ

ក់សេមពធឲយេ្របើ្របស់ជផ្លូវករនូវ EIF Tier 2 for CEDEP II (Cambodia Export Diversification

and Expansion Program): កលពីៃថងទី២០ ែខកុមភៈ ឆនំ២០១៤ េ្រកមអធិបតីភព ឯកឧត្តម ស៊ន
ុ
ចន់ថល
ុ
េទសរដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងពណិជជកមម ។


េរៀបចំកិចច្របជុំ្របចំឆនំរបស់នយក ្ឋ នសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ

េនៃថងទី០១-០២

ែខឧសភ

ឆនំ២០១៤ េន្រកុង្រពះសីហនុ េដើមបី្រតួតពិនិតយករងរអនុវត្តគេ្រមងកន្លងមក (TDSP&EIF) របស់


DICO ែស្វងរកចំនុចខ្លំងនិងចំនុចេខ យ និងេរៀចំែផនករសកមមភពអនុវត្តកុនង រយៈេពលខងមុខ។

បញូជ នម្រន្តីចំនួន១៣រូបមកពី្រកសួងពក់ពនធ័ចូលរួមវគគបណុ្ត ះប
េពលបីែខ ចប់ពីែខេម



្ត លភ

អង់េគ្លសេន ACE រយៈ

ដល់ែខមិថុន ឆនំ២០១៤។

េរៀបចំកិចច្របជុំម្រន្តី LO និង Core Team េធ្វើេឡើងេននយក ្ឋ នសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ េនៃថងទី
៣០ ែខឧសភ ឆនំ២០១៤ ។



បញូជ នម្រន្តី៤រូប

ចូលរួមសិកខ

ស្តីពី

«ករ្រតួតពិនិតយ យតៃម្លរបស់កមមវ ិធីព្រងឹង្រកបខណ្ឌ

សមហរណកមម និងករអភិវឌ សមតថភពែផនកទំនក់ទំនង (EIF Monitoring and Evaluation and
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Communication Capacity Development)» េនៃថងទី១៩-២៣ ែខឧសភ ឆនំ២០១៤ េនទី្រកុងបងកក
្របេទសៃថឡង់ដ៏។ កនុងេនះម្រន្តី៣រូប មកពីនយក ្ឋ នសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ និង១រូបជម្រន្តី

EIF Liaison Official មកពី្រកសួងឧស ហកមម និងសិបបកមម ។


បញូជ នម្រន្តី៣រូបចូលរួមពិពណ៌ស្តីពី «THAIFEX–World Food of Asia 2014, Impact Exhibition Center»
ចប់ពីៃថងទី ២១-២៣ ែខ ឧសភ ឆនំ២០១៤ េនទី្រកុងបងកក ្របេទសៃថឡង់ដ៏។ ម្រន្តីអេញជ ើញ
ចូលរួមមន ១រូបមកពី្រកសួងកសិកមម រុកខ្របមញ់ និងេន

ទ ១រូប មកពី្រកសួងឧស ហកមម

និងសិបបកមម និង១រូបេទៀត គឺជ EIF Program Manager ។


េរៀបចំស្រមបស្រមួលករសិក ្រ

វរបស់្រកុមករងរ

EIF (Dr. Kenza Le Mentec of the SDTF

Secretariat និង Mr. Digby Gascoine ជទី្របឹក មកពី EIF) រយៈេពល៥ៃថង ចប់ពីៃថងទី២៣ ដល់
ៃថងទី២៧ មិថុន ឆនំ២០១៤ ស្តីពី «Analysis to Consideration Given to Sanitary and Phyto‐Sanitary (SPS)
issues in DTIS»។


េរៀបចំសិកខ

រួមគនជមួយ្រកសួងេទសចរណ៍ស្តីពី «ជំនួយស្រមប់ពណិជជកមម និងេទសចរណ៍

កមពុជៈ ករ យតៃម្ល និងទឹសេ

» ្រប្រពឹតេទេនៃថងទី២៧ ែខមិថុន ឆនំ២០១៤ េនស

្ឋ គរ

ហុីម៉ រ ី ្រកុងភនំេពញ ។


ែកស្រមួលែផនករសកមមភព

និងែផនករថវ ិក

្រពមទំងែផនករ

ក

ងសមតថភពស្រមប់ឆនំ

២០១៣-២០១៥។


េបសកកមម្រតួតពិនិតយ (Supervision Mission) នូវករអនុវត្តគេ្រមង EIF Tier 1 និង EIF Tier 2
េ

យគណ្របតិភូមកពីទី្រកុង ហ ឺែណវ (EIF Executive Secretariat) និង Trust Fund Manger

ពីទី្រកុងបងកក ចប់ពីៃថងទី១៧ ដល់១៩ កុមភះ ឆនំ២០១៤។


េរៀបចំេបះពុមភផ យ្របតិបត្តព័ត៌មន្របចំឆមសរបស់ Trade SWAp ។



េរៀបចំែផនករស្រមប់ករទំនក់ទំនងផ ព្វផ យរួមគនស្រមប់ EIF និង TDSP។



េធ្វើករជមួយ្រកុមេបសកកមមរបស់ ES & TFM កលពីៃថងទី ១៤-១៨ ែខកកក
្រពមទំងបនទទួលអនុ



សន៍ស្រមប់

ជបណិ្ឌ តសភេធ្វើមូ្ហប (RACA)។

ចុះហតថេលខេលើ

MoU

ចំនួន៦

បនទទួលព្រងង

MoU

របស់

Tier1, CEDEP I, CEDEP II, និងករបេងកើត
កលពីៃថងទី

ិ ។
ែកស្រមួលេលើែផនករសកមមភព និងែផនករថវក


ឆនំ២០១៤។

CEDEP

I

២៤
ពី

កកក
EIF-ES

ឆនំ២០១៤

េ

យមនករ

េហើយេយើងបនពិនិតយ

និង

េហើយេយើងបនពិនិតយ

និង

ក់ជូនថនក់្រគប់្រគងរបស់្រកសួងពណិជជកមមចុះហតថេលខ។


បនទទួលព្រងង

MoU

របស់

CEDEP

II

ពី

EIF-ES

ក់ជូនថនក់្រគប់្រគងរបស់្រកសួងពណិជជកមមចុះហតថេលខ។


កំពុងដំេណើរករចរចរេលើករេ្រជើសេរ ើសទី្របឹក ស្រមប់េធ្វើករ យតៃម្លគេ្រមងពក់
ក



្ត លអណត្តិ (Mid-Term Evaluation-MTE)

កំពុងដំេណើរករេ្រជើសេរ ើសអនក្រគប់្រគប់កមមវ ិធី

EIF

។

ឯកភពេ្រជើសេរ ើសេបកខជន េហើយកំពុងដំេណើរករចរចរកិចចសនយ ។
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គណ:កមមករលទធកមមបន



ករេរៀបចំ្រកុមបេងគល

(Core

Team):

សមជិក្រកុមបេងគលចំនួន

១៦

នក់មកពី

្រកសួងពក់ ព័នធ្រតូវបនចុះហតថេលខរួច ល់េហើយ ។


េ្រជើសេរ ើសទី្របឹក ជតិែផនក្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្ល បនទប់ពី MoU របស់ CEDEP I ្រតូវបន
ចុះហតថេលខរួច ល់ ។

IV. ែផនករ និងភពរ ីកចេ្រមើនពីែខមក -កញញ ឆនំ២០១៤:
ល.រ

សកមមភព

អនកទទួលខុស្រតូវ

េ្រគងករ
េពលេវ

1

ករព្រងឹងរចនសមព័នអ
ធ ភិបលកិចច Trade SWAp និង្រគប់្រគងជំនួយស្រមប់ ពណិជជកមម

1.1

អនុម័ត និង្របកសឲយេ្របើ ្របស់នូវយុទធ

្រស្តស

ភពេរ ើកចេ្រមើន្រតឹម្រតី
មសទី២ ឆន២
ំ ០១៤

្រកុមករងរDTIS

មក

បនបញចប់

េរៀបចំជថមីនូវសមជិកភពរបស់គណៈកមមករអភិវឌ ន៍

ករ ិយល័យគំ្រទ

មក -កុមភៈ

បនបញចប់

ពណិជជកមម និងវ ិនិេយគពក់ព័នធនឹងពណិជជកមម(SSC-

ថ ប័ន (DICO)

មក -ធនូ

កំពុងអនុវត្ត

មក -មិន

កំពុងអនុវត្ត

មហរណកមមកមពុជ 2013-2018 និ ងែផនទីបង្ហញផ្លូវ

សសរស្តមភ
1.2

TD-TRI) គណៈកមមករអនុវត្តន៍ (IC) និង្រកុមករងរ
សសរស្តមភ
1.3

េរៀបចំកិចច្របជុំជេទៀងទត់ៃនគណៈកមមករននរបស់
អភិ្រកម្រគបដណ្តប់វ ិស័យពណិជជកមម

1.4

ករ ិយល័យគំ្រទ
ថ ប័ន (DICO)

េកៀរគរជំនួយហិរញញ វតថុនិងបេចចកេទសបែនថមេទៀត

្របធនIC

ពីៃដគូអភិវឌ ន៍េដើមបីអនុវត្តគេ្រមងេ្រកម Trade SWAp
មរយៈករ TDSP និង EIF

2

ករបេងកើត និងកអនុវត្តន៍េគលនេយបយពណិជជកមម

2.1

បន្តករគំ្រទេលើករអភិវឌ ស្តង់
ករព្រងឹងសមតថភពវ ិទយ

2.2

រជតិ

ថ នស្តង់

បញចប់គេ្រមងស្តីពីអងគភព្រគប់្រគង

មរយៈ

រកមពុជ

ករ ិយល័យអនុ វត្តន៍ មក -ធនូ

កំពុងអនុវត្ត

ករ ិយល័យM&E

បនបញចប់

គេ្រមង (DICO)

និភ័យរបស់

មក -មិន

កំកុង្រតូល
2.3

បន្តករគំ្រទ្របព័នធ ASYCUDA និងសមតថភពរបស់
GDCE េលើករងរកិចចស្រមួលពណិជជកមម

2.4

កំពុងអនុវត្ត

ករ ិយល័យលទធកមម មក -ធនូ
(DICO)

កំពុងអនុវត្ត

ករ ិយល័យលទធកមម មក -ធនូ
(DICO)

កំពុងអនុវត្ត

ករ ិយល័យអនុ វត្តន៍ មក -ធនូ

កំពុងអនុវត្ត

ករ ិយល័យអនុ វត្តន៍ មក -ធនូ

កំពុងអនុវត្ត

ករ ិយល័យអនុ វត្តន៍ មក -ធនូ

កំពុងអនុវត្ត

គេ្រមង (DICO)

បន្តករគំ្រទដល់ករអនុវត្តស័យ
្វ ្របវត្តិកមម C/O,
េវប

ករ ិយល័យអនុ វត្តន៍ មក -ធនូ

យព័ត៌មនពណិជជកមម និ ងស្វ័យ្របវត្តិកមម

ករចុះបញជីពណិជជកមម និងករចុះេឈមះយីេ
2.5

ផ្តល់ជំនួយដល់ករអភិវឌ ៃនចបប់ សីព
្ត ីពណិជជកមម
និងចបប់ឧប្រស័យពណិជជកមម

3

ករគំ្រទដល់ករនំេចញផលិតផលនិងេស កមម

3.1

ជ្រមុញករអនុវត្តគេ្រមងHigh Value Silk Project

គេ្រមង (DICO)

3.2

ជ្រមុញករអនុវត្តគេ្រមង Promote Rice for Export

គេ្រមង (DICO)

3.3

ជ្រមុញករអនុវត្តគេ្រមងករអភិវឌ វ ិស័យដំឡូងមី

និងេលើកកំពស់សមហរណកមមែខ រសង្វក់ តៃម្ល

គេ្រមង (DICO)

ដំឡូងមីស្រមប់ករនំេចញ។
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3.4

ជ្រមុញករអនុវត្តគេ្រមង ជំរញ
ុ វ ិស័យេទសចរណ៍េន
កមពុជ

3.5

បណុ្ត ះប

មរយៈករបេងកើត

ជបណិ្ឌ តសភ

កំពុងអនុវត្ត

ករ ិយល័យអនុវត្តន៍ មក -ធនូ

កំពុងអនុវត្ត

គេ្រមង (DICO)

្ត លករេធ្វើមូ្ហប

ជ្រមុញករអនុវត្តគេ្រមង ព្រងឹងសមតថភពរបស់

រដ្ឋបលជលផល និង្រកុមអនកផលិតេលើគុណភពៃន្រតី
និងផលិតផលេន

ករ ិយល័យអនុ វត្តន៍ មក -ធនូ

គេ្រមង (DICO)

ទេទទីផ រអន្តរជតិ

4

្រតួតពិនិតយករងរពណិជជកមម និងកិចស
ច នទនជមួយវ ិស័យឯកជន

4.1

គំ្រទដល់េវទិករពិេ្រគះេយបល់ រ ង្រកសួងពណិជជ

កមម និងវ ិស័យឯកជន ស្តីអំពីបរ ិយកស

4.2

ករ ិយល័យអនុ វត្តន៍ មក -ធនូ

កំពុងអនុវត្ត

ករ ិយល័យM&E

កំពុងអនុវត្ត

គេ្រមង (DICO)

វ ិនិេយគេនកមពុជ

ព្រងឹង្របព័ន្រធ តួតពិនិតយ និង យតំៃលស្រមប់អភិ្រកម

្រគបដណ្តប់ វ ិស័យពណិជជកមម (Trade SWAp) រួមទំង

មក -ធនូ

TDSP និង EIF (CEDED I &II)
5

ករក

5.1

បេងកើតេ

5.2
5.3

ងសមតថភពដល់បុគល
គ ក
ិ និង
យមនវ ិទយ

ថ ន្រ

ថ ប័ន

វ្រជវ និង

បណុ្ត ះប

្ត លពណិជជកមម (TTRI)

បណុ្ត ះប

្ត លដល់បុគគលិក DICO េនេលើវគគសិក

ផ្តល់វគគបណុ្ត ះប

ភ

ករ ិយល័យអនុ វត្តន៍ មក -ធនូ

បនបញចប់

គេ្រមង (DICO)

្ត លដល់ម្រន្តីៃនភនក់ងរអនុវត្តគេ្រមង DICO
DICO

អង់េគ្លស ករ្រគប់្រគងគេ្រមង លទធកមម ហិរញញ វតថុ

មក -កញញ

កំពុងអនុវត្ត

មក -ធនូ

កំពុងអនុវត្ត

មក -ធនូ

បនបញចប់

និងករ្រតួតពិនិតយនិង យតៃម្ល
5.4
5.5

សំេណើសុំបុគគលិកបែនថមេនកនុង DICO

េ្រជើសេរ ើសជំនញករបេចចកេទសេដើមបីគំ្រទដល់

ករ ិយល័យ

ករអនុវត្ត TDSP និង EIF

លទធកមម (DICO)

មក -មិន

កំពុងអនុវត្ត

េសចក្តីដូចបនជ្រមបជូនខងេលើ សូម ឯកឧត្តម េទសរដ្ឋម្រន្តី េម ្ត ្រជបជរបយករណ៍ដ៏
ខពង់ខពស់។
សូម ឯកឧត្តម េទសរដ្ឋម្រន្តី េម ្ត ទទួលនូវករេគរពដ៏ខពង់ខពស់អំពីខុំប
ញ ទ។
ភនំេពញ, ៃថងទី២៥ ែខ កញញ ឆនំ ២០១៤
្របធននយក ្ឋ ន
ចម្លងជូន៖
- ខុទទកល័យ ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្តី
- េ

កជំទវរដ្ឋេលខធិករ

- ឯកឧត្តម អគគនយកពណិជជកមមអន្តរជតិ

េឈៀង េព្រជ

- ករ ិយល័យសរុប
- ឯក

រ-កលបបវត្ត
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