្រពះរជាណាច្រកកម�ជា
ុ
ជាតិ សសនា ្រពះមហក្ស្រត
្រកសួងពណិជ�កម�

កម�វិធីព្រងឹង្រកងខណ�សមាហរណកម� (EIF)
េឈ�ះគេ្រមាង៖

កម�វធ
ិ ីពព
ិ ិធកម� និងព្រងីកករនា ំេចញរបស់កម�ជា
ជំហនទី១
ុ
(CEDEP)

រយៈេពលគេ្រមាង៖ ៣ឆា� ំ (ៃថ�ទី១ ែខកក�ដ ឆា� ំ២០១២ ដល់ ៃថ�ទ៣
ី ០ ែខមិថុនា ឆា� ំ២០១៥)
� ីអ�កគា ំ្រទ
ទឹក្របាក់សរ ុប (EIF) ២.៤០៧.៧១៤ ដុល�រអេមរ ិក (មិនប��ូ លករចូលរ ួមឧបត�មព
េផ្សងេទៀត)

កម�វិធីព្រងឹង្រកងខណ�សមាហរណកម� (EIF)
របាយករណ៍វយតៃម�ពក់កណា
� លគេ្រមាង
(ែខតុល-ែខវិច�ិក ឆា� ំ២០១៤)
្រក�មវយតៃម�៖
១. Ms. Céline Bacrot ្របធានទី្របឹក្សោវយតៃម�អន�រជាតិ
២. Mr. Yim KimChhean ទី្របឹក្សោវយតៃម�ថា�ក់ជាតិ

កលបរ ិេច�ទ៖

ៃថ�ទ២
ី ៦ ែខវិច�ិក ឆា� ំ២០១៤, រជធានីភំេ� ពញ កម�ជា
ុ
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ពក្យបំ្រប�ញ
AFD

ទី ភា�ក់ ងរអភិ វឌ្ឍន៍្របេទសបារំង

AfD

ជំ នួយស្រមាប់ ពណិជ�កម�

ARPEC

សម�័ន�សហភាពអ�កផលិត�ស�វអង�រ និ ងអ�កនាំេចញកម�ុជា

CARDI
CEDEP
C/O
CREA
CRF
CTIS
DAC

វ ិទ្យោស�ន�សវ្រជាវ និ ងអភិ វឌ្ឍន៍កសិកម�កម�ុជា

កម�វ ិធីពិពិធកម� និងព្រងីកករនាំេចញរបស់កម�ុជា
វ ិ��បនប្រតប�
� ក់ ពី្របភពទំនិញ

សមាគមអ�កនាំេចញ�ស�វអង�រកម�ុជា
សហព័ ន��ស�វអង�រកម�ុជា

យុទ�ស�ស�សមាហរណកម�ពណិជ�កម�កម�ុជា
គណៈកម�ករជំនួយករអភិ វឌ្ឍន៍

DICO

នាយកដ�នសហ្របតិបត�ិករអរន�ជាតិ

DIPR

នាយកដ�នកម�សិទិ ប
� ��

DP

ៃដគូ អភិ វឌ្ឍន៍

EU

សហគមន៍ អឺរប
ុ៉

EIF

កម�វ ិធីព្រងឹ ង្រកបខណ�សមាហរណកម�

EPWG

្រក�មករងរជំ រញ
ុ ករនាំេចញ

ES

អគ�េលខធិ ករដ�ន្របតិបត�ិ

FASMEC

សហព័ ន�សមាគមសហ្រគាសខ�តូ ច និ ងមធ្យមកម�ុជា

FCRE
FGD

សហព័ នអ
� �កនាំេចញ�ស�វអង�រកម�ុជា
េផា�តេលកិចព
� ិ ភាក្សោជា្រក�ម

G-PSF

កិ ច្រ� បជុំ ពិេ្រគាះេយាបល់រវងរដ�ភិ បាល និ ងវ ិស័យឯកជន

HACCP

្របពន�័វ ិភាគនិ ង្រត�តពិនិត្យសុវត�ភាពចំ ណីអហរ

HU

មិ នអចទទួ លយកបានក្រមិ តខ�ស់

HS

អចទទួ លយកបានក្រមិតខ�ស់

IC

គណៈកម�ករអនុ វត�

IF

សមាហរណកម�គេ្រមាងែផនករ

IFC

សជី វកម�ហិរ�� វត�ុកម�ុជា

IPR

កម�សិទិ ប
� ��

ITC

មជ្ឈមណ�លពណិជ�កម�អន�រជាតិ

ISC

វ ិទ្យោស�នស�ង់ដរកម�ុជា
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KPI

សូចនាករសំខន់ េលកិច្រ� បតិបត�ិករ

LDCs

្របេទសែដលមានករអភិ វឌ្ឍន៍ តិចតួច

LO

ម�ន�ីទំនាក់ ទំនង

Logframe

ែផនករលម�ិត

M&E

ករតមដន និងវយតៃម�

MAFF

្រកសួងកសិកម� និងរុក�្របមាញ់

MDTF

មូ លនិធិពហុមា�ស់ជំនួយ

MDGs

េគាលេដអភិ វឌ្ឍន៍ សហសវត្សរ ៍

MEF

្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ

MIE

អង�ភាពអនុ វត�គេ្រមាងសំខន់

MIME

្រកសួងឧស្សោហកម� ែរ ៉ និងថាមពល

MoC

្រកសួងពណិជ�កម�

MoU

អនុ ស្សោរណៈេយាគយល់គា�

MoIH

្រកសួងឧស្សោហកម� និ ងសិប្បកម�

MoWA

្រកសួងកិច�ករនារ ី

MTE

ករវយតៃម�ពក់ កណា
� លគេ្រមាង

MRD

្រកសួងអភិ វឌ្ឍន៍ ជនបទ

MS

អចទទួ លយកបានក្រមិតមធ្យម

NIA

ករេរៀបចំ ករអនុ វត�ន៍គេ្រមាងថា�ក់ ជាតិ

NIU

អង�រភាពអនុវត�គេ្រមាងថា�ក់ ជាតិ

NSB

គណៈកម�ករសូ្រតជាតិ

NSDP

ែផនករយុទស
�
�ស�អភិ វឌ្ឍន៍ ថា�ក់ ជាតិ

POC

ចំ ណាយជាអទិ ភាពេលកិច�្របតិបត�ិករ

PSC

គណៈកម�ករត្រមង់ទិសកម�វ ិធី

UNCTAD

អង�ករសហ្របជាជាតិ ៃនសន�ិសិទ�េលករអភិ វឌ្ឍន៍ និ ងពណិជ�កម�

UNDP

អង�ករសហ្របជាជាតិ ៃនកម�វ ិធីអភិវឌ្ឍន៍

UNIDO

អង�ករសហ្របជាជាតិ ៃនកម�វ ិធីអភិវឌ្ឍន៍វ ិស័យឧស្សោហកម�

UNOPS

អង�ករសហ្របជាជាតិ ៃនករ ិយាល័យ េសវស្រមាប់ គេ្រមាង

VC

ែខ្សសង�ក់ តៃម�

RGC

រជរដ�ភិ បាលកម�ុជា

RMB
RSTWG

ករ្រគប់ ្រគងែផ�កេលលទ�ផល
្រក�មករងរបេច�កេទសស�ង់ដរអង�រ
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SME

សហ្រគាសខ�តូ ច និងមធ្យម

RSSP

គេ្រមាងគាំ្រទវ ិស័យ�ស�វអង�រកម�ុជា

SSC.TD-TRI/SSC

អនុគណៈកម�ករត្រមង់ ទិសករ អភិ វឌ្ឍន៍ពណិជ�កម� និ ងវ ិនិ េយាគពក់ ព័ន�វ ិស័យ
ពណិជ�កម�

SPS

អនាម័ យ និ ងភូតគាមអនាម័ យ

SWAp

អភិ្រកម្រគបដណ�ប់ េលវ ិស័យ

TA

ជំ នួយបេច�កេទស

TAC-2

គណៈកម�ករវយតៃម� ជំហនទី២

TBT

របាំងបេច�កេទសពណិជ�កម�

TDSP

កម�វ ិធី គាំ្រទករអភិវឌ្ឍន៍ពណិជ�កម�

TFM

្របធាន្រគប់ ្រគងមូ លនិ ធិអណត�ិ

ToR

លក�ខណ�ករងរ

TPR

្រត�តពិនិត្យេគាលនេយាបាយពណិជ�កម�

TRTA

ជំ នួយបេច�កេទសែដលពក់ ព័ន�វ ិស័យពណិជ�កម�

TWG

្រក�មករងរបេច�កេទស

WB

ធនាគារពិភពេលក

WTO

អង�ករពណិជ�កម�ពិភពេលក
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េសចក�ីសេង�ប
រជរដ�ភិ បាលកម�ុជាបានបេង�តអភិ្រកម្រគបដណ�ប់េលវ ិស័យពណិជ�កម� (Trade SWAp) េ្រកម

ករដឹ កនាំរបស់្រកសួងពណិជ�កម� េដម្បីផ�ល់ភាពងយ�ស�លក�ុងករ្រគប់ ្រគង និ ងស្រមបស្រម�លករេ្រប

្របាស់ និ ងអនុវត�ៃនជំ នួយពណិជ�កម�។ អភិ ្រកម្រគបដណ�ប់េលវ ិស័យពណិជ�កម� (Trade SWAp) មាន

សសរស�ម�បី ជាយុទ�ស�ស�សំខន់ ។ សសរស�មទ
� ី ២ េផា�តេទេលករព្រងឹ ងសមត�ភាពផ�ត់ផ�ង់ករនាំ
េចញេលវ ិស័យសំខន់ ៗចំនួន ១៩។
តមរយៈគេ្រមាងេនះ កម�វ ិធីពិពិធកម� និ ងព្រងី កករនាំេចញរបស់កម�ុជា ជំ ហនទី១ (CEDEP I)

ែដលផ�ល់មូលនិ ធិេដយ កម�វ ិធីព្រងឹ ង្រកបខណ�សមាហរណកម� (EIF) របស់ Trust Fund មានេគាល
បំ ណងេធ�ករព្រងឹង និ ងេធ�ពិពិធកម�សមត�ភាពផ�ត់ផ�ង់ករនាំេចញេដយេ្រជសេរ សវ ិស័យ

សំខន់ ៗពី

សសរស�ម�ទី២ គឺ វ ិស័យសូ្រត្របណិត និ ងវ ិស័យអង�រ។ កម�វ ិធី េនាះក៏ បានដក់ប�ូ� លនូ វសមាសភាគមុខ

ងរវយតៃម� ែដលបានកំណត់េដ ម្បីព្រងឹងសមត�ភាពរបស់នាយកដ�នសហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិ (DICO)
ៃន្រកសួងពណិជ�កម� (MOC) ក�ុងករតមដន និ ងវយតៃម�ឯករជ្យភាព វឌ្ឍនភាពរបស់ Trade SWAp
។ កម�វ ិធី ពិពិធកម� និ ងព្រងី កករនាំ េចញរបស់ កម�ុជាជំ ហនទី ១ (CEDEP I) ្រត�វបានអនុ ម័តេដយ្រក�ម

្របឹ ក្សោភិ បាលរបស់កម�វ ិធីព្រងឹ ង្រកបខណ�សមហរណកម� (EFI) េនៃថ�ទី ០៦ ែខសីហ ឆា�ំ២០១២ ។

េគាលបំ ណងក�ុងករវយតៃម�ពក់កណា
� លគេ្រមាងគឺ “ពិនិត្យេឡងវ ិញករអនុវត�ន៍គេ្រមាងេដម្បីផ�

ល់ករយល់ដឹងឱ្យកន់ែតទូលទ
ំ ូលយនូវករអនុវត�ន៍គេ្រមាង CEDEP I េដម្បីឲ្យករ្រគប់្រគង គេ្រមាង មាន
្របសិទភា
� ព និងផលិតផលខ�ស។
់ ករវយតៃម�ពក់កណា
� លគេ្រមាងក៏ចូលរួមចំែណកក�ុងករកំណត់បាន
នូវឧបសគ�េលកិច្រ� បតិបត�ិករ ផ�លជា
់ យុតិក
� ម�កុងករអនុ
�
វត�ន៍គេ្រមាងដំណាក់កលទី២ (២០១៤-២០១៦)
និងផ�លជា
់ ព័ត៌មានដល់កម�វ ិធីជាសកលៃនក្រមិតវយតៃម�របស់ EIF” ។

្រក�មករងរវយតៃម� មាន Ms. Celine Bacrot ជាទី ្របឹក្សោអន�រជាតិ នាំមុខវយតៃម� និ ង Yim
KimChhean ទី ្របឹ ក្សោជាតិ ែផ�កវយតៃម� ។
ករវយតៃម� ្រត�វបានអនុ វត�ចប់ពីៃថ�ទី ២៤ ែខក�� ឆា�ំ២០១៤ ដល់ៃថ�ទី ៣១ ែខតុ លឆា�ំ២០១៤។
ករវយតៃម�េនះក៏ បានដក់ ប�ូ� លនូ វករេធ�ដំេណរេទកន់ េគាលេដេផ្សងៗរបស់គេ្រមាងផងែដរ។
វ ិសលភាពៃនករវយតៃម�របស់គេ្រមាង្រគបដណ�ប់ េលចំណុចសំខន់ៗ៣ គឺ ្របតិ បត�ិករៃនគេ្រមាង
លទ�ផលែដលសេ្រមចបានេនពក់កណា
� លគេ្រមាង និ ងអនុ សសន៍ ស្រមាប់ដំណាក់កលបនា�ប់។
ករវយតៃម�្រត�វបានេយាងេទេលលក�ណ:វ ិនិ ច័ យ
� របស់ OECD ក�ុងករវស់ែវងករសេ្រមចបាន
របស់គេ្រមាង៖ ទំនាក់ទំនង ្របសិទភា
� ព ្របសិទផ
� ល និរន�ភាព និងសក�នុពលៃនផលប៉ះពល់ ។
ករវយតៃម�េលករអនុវត�គេ្រមាង
កិ ច្រ� បតិ បត�ិកររបស់ CEDEP I ្រត�វបានអនុ វត�េដយភា�ក់ ងរសំខន់ៗចំនួន៣ េដយបានចុ ះហត�
េលខេលអនុស្សោរណ:ៃនកេយាគយល់ (MOU) ដច់ េដយែឡកពី គា�ជាមួ យ ្របធាន្រគប់ ្រគង EIF Trust
Fund ដូ ចខងេ្រកម៖
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-

សជី វកម�ហិរ�� វត�ុអន�រជាតិ (IFC/The World Bank Group) ទទួ លខុ ស្រត�វេលកិច�
្របតិ បត�ិករសមាសភាគនាំេចញអង�រ។

-

ពិ ធីចុះហត�េលខេលអនុ ស្សោរណ:ៃនករ

េយាគយល់ (MOU) េធ�េនៃថ�ទី ១៤ ែខធ�ូ ឆា�ំ២០១២។

មជ្ឈមណ�ល ពណិជ�កម�អន�រជាតិ (ITC) (UNCTAD/WTO) ទទួ លខុ ស្រត�វេលកិច�
្របតិ បត�ិករសមាសភាគនាំេចញសូ្រត្របណិត។ ពិធីចុះហត�េលខេលអនុ ស្សោរណ:
ៃនករេយាគយល់ (MOU) េធ�េនៃថ�ទី ២៥ ែខក�� ឆា�ំ២០១២។

-

The MoC/DICO ទទួ លខុស្រត�វេលសមាសភាគមុខងរវយតៃម�។ ពិ ធីចុះហត�េលខ
េលអនុ ស្សោរណ:ៃនករេយាគយល់ (MOU) េធ�េនៃថ�ទី ២៥ ែខក�� ឆា�ំ២០១២ និ ង
បំ េពញបែន�មៃថ�ទី១៤ ែខសីហ ឆា�ំ២០១៤។

ក្រមិ តៃនកិ ច្រ� បតិ បត�ិករ

ពឹ ងែផ�កទំង�ស�ងេទេលធាតុ េដមសកម�ភាពេផ្សងៗ។

សកម�ភាព

ផលិតផល និងករអភិ វឌ្ឍទី ផ្សោរ ្រត�វបានប��ប់ ឬបន� ខណៈេពលែដលសកម�ភាព ពក់ ព័នន
� ឹ ងបរ ិេវណ
វ ិទ្យោស�នបណុ� ះបណា
� ល ្រត�វបានពន្យោេពល ឬមិ នទន់ ចប់ េផ�មេនេឡយ ប៉ះពល់ដល់សមិទិ �ផលរបស់
គេ្រមាងេនះ។

ខងេ្រកមេនះជាស�នករណ៍ៃនករអនុ វត�ន៍របស់សមាសភាគទំងបី តមរយៈលទ�ផល

និ ងទិ នផ
� ល៖
សមាសភាគទី១ ករនាំេចញអង�រ
ស�នករណ៍

សកម�ភាព
លទ�ផលទី១៖

៣០ មិថុនា ឆា�២
ំ ០១៤

ករបេង�នបរ ិយាសកសដល់វ ិស័យឯកជនកម�ុជា

សេ្រមចបានេគាលេដរបស់រជរដ�ភិ បាលក�ុងករនាំេចញ�ស�វអង�រ

េធ�ឱ្យកន់ ែត្របេសរេឡង

ក�ុងករ
្រត�វបាន

ប��ប់

និ ងមាននិ រន�ភាពតមរយៈករបេង�តសមាគមនាំ

េចញអង�រ និ ងព្រងឹងកិ ចស
� ន�នារវងរជរដ�ភិ បាល និងវ ិស័យឯកជនស�ីអំពី
អង�រ ក�ុងកិច�្របជុំពិេ្រគាះេយាបល់រវងរជរដ�ភិ បាលនិ ងវ ិស័យឯកជន ឬក�ុង
កែន�ងេផ្សងៗេទៀត។
ទិ នផ
� លទី១៖

្រក�មករងរបេច�កេទស្រត�វបានេរៀបចំេឡងរវងមា�ស់េរង

មា៉ សុីនកិន�ស�វ និងអ�កនាំេចញ ស្រមាប់ ករេរៀបចំជាសមាគម។
ទិ នផ
� លទី២៖ េធ�បច�ុប្បន�ភាពែផនទី ែខ្សសង�ក់តៃម��ស�វអង�រ (ែផ�កេលែផនទី
េគាលនេយាបាយអង�រ)

(នឹ ង្រត�វប��ប់ េដយរួមប�ូ� លែខ្សសង�ក់ តៃម�របស់

ប��ប់
កំ ពុងបន�

្រកសួ ងពណិជ�កម� និ ងភាគី ពក់ ព័ន�េផ្សងៗេទៀត)

ទិ នផ
� លទី ៣៖ មុ ខងររបស់សមាគម ្រត�វបានបេង�ត និ ងចុ ះេឈ�ះ
ទិ នផ
� លទី ៤៖ យន�ករពិ េ្រគាះេយាបល់ជាេទៀងទត់ រវងរជរដ�ភិ បាល និ ងអ�ក
នាំេចញអង�រ ស�ីពីករនាំេចញ្រត�វបានបេង�តតមរយៈេវទិ កពិ េ្រគាះេយាបល់
រជរដ�ភិ បាល និ ងវ ិស័យឯកជន (G-PSF) ឬកម�វ ិធីេផ្សងៗ

ប��ប់
ប��ប់

េទៀត។
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លទ�ផលទី២៖

េរងមា៉ សុីនកិន�ស�វកម�ុជាទទួ លបានេជាគជ័ យក�ុងករកំ ណត់

បាននូ វឱកសទី ផ្សោរនាំចូលធំ ៗថ�ីមួយចំនួន (បែន�មេទេល ទី ផ្សោរ សហគមន៍

កំពុងបន�

អឺ រប
ុ ៉ និ ង រុស្សី)។
ទិ នផ
� លទី១៖ វ ិភាគសក�នុ ពលទី ផ្សោរ / បេង�តព័ ត៌មានពណិជ�កម�ស្រមាប់ ទី
ផ្សោរថ�ីចំនួន៥ (និងប��ប់ េដយរួមប�ូ� លែខ្សសង�ក់តៃម�របស់្រកសួងពណិជ�

កំ ពុងបន�

កម�)។

ទិ នផ
� លទី ២៖ េសៀវេភែណនាំសីន
� ិ តិវ ិធី ករនាំេចញ / ស្រមបស្រម�លពណិជ�
កម� ្រត�វបានេចញផ្សោយ ។
ទិ នផ
� លទី ៣៖ េសៀវេភែណនាំសីព
� ី និតិវ ិធី សង
� ់ ដរអនាម័ យ និ ងភូ គាមអនាម័យ
និ ងត្រម�វករវ ិ��បនប្រតស្រមាប់ ផលិតផល�ស�វអង�រ ្រត�វបានេចញផ្សោយ។
ទិ នផ
� លទី៤៖ េរៀបចំ និងេបាះពុ មផ
� ្សោយសន�ឹកប្រតប��ីអង�រកម�ុជា
ទិ នផ
� លទី៥៖ ្រក�មករងរៃនេរងមា៉ សុីនកិន�ស�វែដលបាននាំេចញ និ ងកំ ពុង
នាំេចញ បានចុ ះពិ និត្យេមលទី ផ្សោរសក�នុ ពលចំ នួនបី ។
ទិ នផ
� លទី៦៖ េរងមា៉ សុីនកិ ន�ស�វែដលបាននាំេចញ និ ងកំពុងនាំេចញ បាន
ចូ លរួមពិ ពណ៌សំ ខន់ ៗចំ នួន៤ ស�ីពីពណិជ�កម��ស�វអង�រ សំ ខន់ ៗចំ នួន ៤

កំ ពុងបន�
កំ ពុងបន�
ប��ប់
កំ ពុងបន�
ប��ប់

និ ងចូ លរួមជំ នួបរវងអ�កទិ ញ និ ងអ�កលក់ (េពលេវលពិ ត្របាកដអ�ស័យេល
តរងេពលេវល)។
ទិ នផ
� លទី ៧៖ េរងមា៉ សុីនកិ ន�ស�វចំនួន៨ និ ងទទួលបានវ ិ��បនប្រតប�
� ក់
HACCP េដយមានជំនួយគាំ្រទពីគេ្រមាង។
លទ�ផលទី៣៖

អង�រកម�ុជាទទួ លបានភាពេជាគជ័ យេដយទទួ លបានកិច�

សន្យោនាំេចញែដលបំ េពញបានទំងបរ ិមាណ គុ ណភាព និ ងតៃម�ែដលអ�កនាំ
ចូ លេស�

កំ ពុងបន�
កំពុងបន�

ជាពិ េសសគឺអង�រ្រកអូបែដល្រត�វបានផលិតេឡងជាមា៉ កផលិតផល

ឈនមុ ខេគរបស់អង�រកម�ុជា។
ទិ នផ
� លទី១៖

បេង�តមា៉ កផលិតផលអង�រ្រកអូ បកម�ុជា

ែដលមានគុ ណភាពស្រមាប់ នាំេចញ

ជា្របេភទអង�រ្រកអូ ប

ែដលអច្របកួ ត្របែជងជាមួ យអង�រ

កំ ពុងបន�

្រកអូ បៃថ និ ងអចេឆ�យតបេទនឹ ងត្រម�វករទី ផ្សោរ។
ទិ នផ
� លទី២៖ ជ្រម�ញមា៉ កផលិតផលអង�រ្រកអូ បកម�ុជា។

កំ ពុងបន�
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សមាសភាគទី២ ករនាំេចញសូ្រត្របណិត
សកម�ភាព

ស�នករណ៍
៣១ កក�ដ ឆា�២
ំ ០១៤

លទ�ផលទី១៖ ករអភិ វឌ្ឍន៍ ទីផ្សោរ

ប��ប់

ទិ នផ
� លទី១.១៖ កំ ណត់ សក�នុ ពលនាំេចញ និ ងកំ ណត់ ទីផ្សោរេគាលេដសំខន់ៗ

ប��ប់

ស្រមាប់ ផលិតផលសូ្រត្របណិត។
ទិ នផ
� លទី១.២៖

ព្រងឹងសមត�ភាពទី ផ្សោរដល់អក
� នាំេចញែដលបានេ្រជ សេរ ស

ប��ប់

និ ងលម�ិតយុទ�ស�ស�ទីផ្សោរនាំេចញ។
ទិ នផ
� លទី១.៣៖ អ�កនាំេចញេធ�ករ�សវ្រជាវទីផ្សោរបរេទសយា៉ ងសកម�

កំ ពុងបន�

លទ�ផលទី២៖ ករអភិ វឌ្ឍន៍ ផលិតផល

ប��ប់

ទិ នផ
� លទី២.១៖ ព្រងឹ ងជំនាញរបស់អក
� នាំេចញជាបុ រស និ ង�ស�ីកុងករៃច�
�
្របឌិ ត

ប��ប់

ទិ នផ
� លទី ២.២៖ ករេធ�សមាហរណកម�ប�ូ� ល ៃនែខ្សសង�ក់ តៃម�របស់សូ្រត និង

កំ ពុងបន�

និ ងរចនាផលិតផល

បេង�នជំ នាញបេច�កេទសដល់សហគមន៍ តម្បោញេដ ម្បីបេង�តផលិតកម�

ផលិតផលសូ្រត្របណិតក�ុងបរ ិមាណេ្រចន។
ទិ នផ
� លទី២.៣៖ ករនាំចូលអំ េបាះសូ្រត គឺ អចធានាបានទំង គុ ណភាព និង

ប��ប់

ករ្រត�តពិនិត្យ ។
លទ�ផលទី៣៖ ករស្រមបស្រម�លេលវ ិស័យសូ្រត និ ងយុទ�ស�ស�
ទិ ន�ផលទី៣.១៖ គណកម�ករ និ ងេលខធិ ករដ�នេលវ ិស័យសូ ្រត្រត�វបានបេង�

មិនទន់ប��ប់
កំ ពុងបន�

ត។ ្រក�មករងរៃន្រគប់ ភាគី ពក់ ព័ន�្រត�វបានបេង�តេទតមប�
� គន�ឹះសំ ខន់ៗ
ក�ុងេរៀបចំ វ ិស័យសូ្រត ។
ទិ នផ
� លទី៣.២៖

ែយនឌ័ រ្រត�វបានពិ ចរណាឲ្យដក់ប�ូ� លក�ុងែផនករ

មិ នទន់ ប��ប់

សកម�ភាព និងយុទ�ស�ស�វ ិស័យសូ្រត េដម្បីអភិ វឌ្ឍន៍ ជាមួ យភាគី ពក់ព័ន។
�

ទិ នផ
� លទី៣.៣៖ ្របសិទភា
� ព្រគប់ ្រគងករអនុ វត�ន៍ និ ងតមដន្រត�វបានបេង�ត

មិ នទន់ ប��ប់
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សមាសភាគទី៣ មុខងរវយតៃម� និងករេរៀបចំម�ន�ីករងរស�ល
ូ
សកម�ភាព

ស�នករណ៍
៣១ ក�� ឆា�២
ំ ០១៤

លទ�ផលទី១៖ ព្រងឹងសមត�ភាពអង�ភាពអនុ វត�ថា�ក់ជាតិ (NIU) េដ ម្បីតមដន

មិនទន់ប��ប់

និ ងវយតៃម�វឌ្ឍនភាពែដលបានអនុ វត�េ្រកម Trade SWAp េដយរួមប�ូ� ល
ករវយតៃម�ផលប៉ ះពល់ និ ងលទ�ផលៃនជំ នួយបេច�កេទស។

ទិ នផ
� លទី១៖ ករវយតៃម�ពក់កណា
� លគេ្រមាងេដយឯករជ្យ ៃនដំណាក់កល

ប��ប់

ទី ២ (Tier 2) របស់គេ្រមាង ្រត�វបានេរៀបចំ និ ងអនុ វត�។
ទិ នផ
� លទី២៖

ករវយតៃម�ប��ប់គេ្រមាងេដយឯករជ្យៃនដំ ណាក់កលទី ២

មិ នទន់ ប��ប់

(Tier 2) របស់គេ្រមាង ្រត�វបានេរៀបចំ និ ងអនុវត�។
លទ�ផលទី២៖

ព្រងឹ ងសមត�ភាពរបស់អង�ភាពអនុ វត�ថា�ក់ ជាតិេដម្បីផ្សព�ផ្សោយ

មិនទន់ប��ប់

វឌ្ឍនភាព និងលទ�ផលជំនួយបេច�កេទសែដលបានអនុ វត�េ្រកម Trade SWAp
ទិ នផ
� លទី១៖ លទ�ផលរបស់គេ្រមាង និ ងផលប៉ ះពល់្រត�វបានបក�សយ និង

មិ នទន់ ប��ប់

ផ្សព�ផ្សោយមួយឆា�ំមង
� តមរយៈសិក�សលថា�ក់តំបន់ចំនួន៥។
ទិ ន� ផ លទី ២ ៖ កររកេឃ ញែដលទទួ លបានតមរយៈករវយតៃម� (ពក់

មិ នទន់ ប��ប់

កណា
� ល និ ងប��ប់) ្រត�វបានេបាះពុ ម� និ ងផ្សព�ផ្សោយេនក�ុង្របេទសកម�ុជា

និ ងេទកន់សហគមន៍ អន�រជាតិ ។

កររកេឃញរបស់គេ្រមាងែផ�កេលលក�ណៈវ ិនិច័យ
� ក�ងករវយតៃម�
ុ
ទំនាក់ទំនង

េគាលបំ ណងទំងមូ លៃនគេ្រមាង CEDEP I គឺ េដ ម្បីព្រងឹ ង និងពិពិធកម�សមត�ភាពផ�ត់ផង
� ់ករនាំ
េចញេលវ ិស័យអង�រ

និ ងសូ្រត្របណិត

និ ងបេង�នសមត�ភាពដល់នាយកដ�នសហ្របតិ បត�ិករអន�រជាតិ

របស់្រកសួងពណិជ�កម�កុងករតមដន
�
និ ងវយតៃម�ពីវឌ្ឍនភាពសំខន់ៗរបស់អភិ ្រកម្រគបដណ�ប់េលវ ិ
ស័យពណិជ�កម�របស់កម�ុជា (Trade SWAp)។ ដូចបានែចងេនក�ុងឯកសរ គេ្រមាង CEDEP I 1 “សមាស

ភាគៃនវ ិស័យទំងពី រ និ ង្រត�វបានេផា�តជាសំខន់ េលកំេណនករនាំេចញតមរយៈករេធ�ពិធីកម� េដយរួម
ប�ូ� លករអភិ វឌ្ឍន៍ ផលិតផល និងេសវែដលេធ�េអយសង�ក់តៃម�ៃនវ ិស័យទំងេនះេកនេឡង និ ងអច
វយលុកទីផ្សោរនាំចូលថ�ី។”
សមាសភាគទំងបីរបស់

CEDEP

I

គឺ មានទំនាក់ ទំនងេទនឹងេគាលេដរបស់គេ្រមាងែដល

សកម�ភាព្រកបខ័ ណ� និ ងឯកសរគេ្រមាងគឺ េផា�តេទេលករព្រងឹងសមត�ភាពផ�ត់ផង
� ់របស់េរងមា៉ សុីនកិ ន
�ស�វ និ ងអ�កនាំេចញសូ្រត និ ងបេង�តឱ្យមានស�ប័នេនតមែផ�កនី មួយៗក�ុងេគាលបំ ណងនាំេចញអង�រ

1

ឯកសរគេ្រមាង EIF CEDEP I, ទំព័រ ៧
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និ ងសូ្រត្របណិតេទកន់ទីផ្សោរនាំចូលថ�ីៗ និងជំ រញ
ុ សមត�ភាពវយតៃម�របស់ Moc/DICO។ ក�ុងលក�ណ
ខណ�ៃនទំ នាក់ទំនង គេ្រមាងេនះ្រត�វបានចត់ ទុកថា អចទទួលយកបានក្រមិតខ�ស់ ។
្របសិទផ
� ល
គេ្រមាងេនះអចចត់ ទុកថាមាន្របសិទផ
� លចំ េពះលទ�ផលមួ យចំនួន

ៃនសមាសភាគនីមួយៗ

(លទ�ផលទី ២ និ ងទី៣ ៃនសមាសភាគទី១ និ ងលទ�ផលទី១ និងទី ២ ៃនសមាសភាគទី ២)។ ក៏ ប៉ុែន� គេ្រមាង
ទំងមូ លមិ នអចកំណត់ថាមាន្របសិទផ
� លបានេទ េដយសរសកម�ភាពមួយចំ នួនមិនអចសេ្រមចបាន
េទតមតរងេពលេវលៃនករអនុ វត�៍គេ្រមាង។
ករពន្យោរេពលៃនករបេង�តគណកម�ករសូ្រតជាតិ

បានក�យជាប�
� ចំ បងក�ុងករអនុ វត�ន៍សកម�

ភាពេផ្សងៗេទៀតែដលេនសល់កុងលទ�
�
ផលទី៣ ៃនសមាសភាគសូ្រត្របណិត ដូ ចជាករេរៀបចំយុទ�ស

�ស�ថា�ក់ ជាតិេលវ ិស័យសូ្រត។

ករពន្យោរេពលេនះបានបង�ឱ្យមានកង�ះខតចក�ុវ ិស័យ

និ ងែផនកររយៈ

េពលែវងេលវ ិស័យសូ្រត។ ស�ប័នែដលេទ បបេង�តថ�ី គឺ សហព័ន��ស�វអង�រកម�ុជា ក៏ បានរួមចំ ែណកពន្យោរ

េពលដល់ករអនុ វត�ន៍សកម�ភាពមួ យចំនួនេនក�ុងលទ�ផលទី ១

ៃនសមាសភាគអង�រ

ក�ុងករស្រមប
ស្រម�លេលអភិ បាលកិ ចវ� ិស័យ�ស�វអង�រ និ ងករេធ�េសចក�ីសេ្រមចពក់ ព័នផ
� លប៉ ះពល់មួយចំ នួន (្រគាប់

ពូ ជ េដ មទុ ន ។ល។)។ សហព័ ន��ស�វអង�រកម�ុជា េនមានត្រម�វករក�ុងករព្រងឹងសមត�ភាពមួ យចំ នួនេដម្បី
អចឱ្យសហព័ ន�េធ�្របតិ បត�ិករបានេពញេលញ

សមាសភាគទី៣

ស�ីពីមុខងរវយតៃម�

និ ងេឆ�យតបេទនឹ ងត្រម�វករសំខន់កុ�ងវ ិស័យេនះ។

្រត�វកររយៈេពលយូរជាងកររ ំពឹ ងទុ កេដម្បីចប់ េផ�មអនុ វត�

េដយសរករផា�ស់បូររចនាសម�
�
័ ន្រ� បតិបត�ិកររបស់សមាសភាគ។
ដល់ករេធ�្របតិបត�ិកររបស់ម�ន�ី្រក�មស�ល
ូ

ករពន្យោរេពលបានេធ�ឱ្យប៉ ះពល់

និ ងយន�ករលុ ប បំ បា ត់ ចំ ណា យជាអទិ ភា ពេល ្របតិ ប ត�ិ

ករ (POC) ែដលនាំ េអយមានករែកស្រម� ល អនុ ស្សោរណៈ (MoU) រវង TFM និ ង្រកសួងពណិជ�កម�
ស�ីពីមុខងរវយតៃម� េនក�ុងែខសីហ ឆា�ំ២០១៤។ កត�ទំងអស់េនះ បានេធ�ឱ្យប៉ ះពល់ដល់្របសិទផ
� ល
ៃនសមាសភាគ ក�ុងករតមដននិ ងវយតៃម�ពីវឌ្ឍនភាព និងលទ�ផលសេ្រមចបានរបស់សមាសភាគពីរ
េផ្សងៗេទៀត។

ជាចុ ងេ្រកយ

ព័ ត៌មានសេង�បស�ីពីហិរ�� វត�ុបានបង�ញពី ភាពមិ នសុីសង�ក់ គា�ៃនអ្រត្របាក់

ចំ ណាយែដលឆ�ុះប�
� ង
ំ ពី្របតិ បត�ិកររបស់សមាសភាគនីមួយៗ។ IFC មានអ្រត្របាក់ ចំណាយ ៥៨%

ITC មានអ្រត្របាក់ចំណាយ ៨៥% និ ងសមាសភាគទី៣ របស់ MoC/DICO មានអ្រត្របាក់ ចំណាយ
២,២៥% 2។
សរុបេសចក�ីមក គេ្រមាងទំងមូ លមិ នអចចត់ទុកថាមាន្របសិទផ
� លេនាះេទ ពី េ្រពះេនេពល
ប��ប់គេ្រមាងសកម�ភាពមួ យចំនួនមិនអចអនុវត�បាន ។ ប៉ុ ែន�ក៏មានសកម�ភាពមួ យចំ នួន្រត�វបានអនុវត�
និ ងប��ប់េទតមតរងេពលេវលៃនករអនុ វត�ន៍គេ្រមាង។ គេ្រមាងេនះអចទុ កថា អចទទួលយកបាន
េដយែផ�កេល្របសិទផ
� ល។
្របសិទភា
� ព

2

េមលឧបសម�័ន�ទី៥
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គេ្រមាងេនះសេ្រមចបានលទ�ផលល�្របេសរ ែដលស�ិតេ្រកមលទ�ផលែដលពក់ ព័នេ� ទនឹ ងទី ផ្សោរ
នាំេចញ និ ងករអភិ វឌ្ឍន៍ផលិតផលៃនសមាសភាគទី ១ និ ងទី ២។ េនេ្រកមសមាសភាគអង�រវឌ្ឍនភាព
ែដលសេ្រមចបាន បានឈនេទតមេគាលេដទំងពី រ គឺ ករនាំេចញអង�រថា�ក់ ជាតិ និ ងកិ ច្រ� ពមេ្រព�ងនាំ
េចញែដលទទួ លបានតមរយៈគេ្រមាង។ កិ ច�្រពមេ្រព�ងបរ ិមាណនាំេចញអង�រែដលបានស្រមបស្រម�លគឺ
៦៦,៤៩០េតន

េធៀបេគាលេដសរុប៨១,០០០េតន

និ ងកិ ច្រ� ពមេ្រព�ងតៃម�នាំេចញអង�រ

ែដលបាន

សន�ិដ�ន និងស្រមបស្រម�លេដយ IFC មានទំ ហំទឹក្របាក់

៤៣,៤១១,៣៣៥ ដុ ល�រអេមរ ិក ក�ុងេនាះ
៥០% ជាកិច�្រពមេ្រព�ងនាំេចញអង�រ្រកអូ ប េធៀបេគាលេដសរុប ៤៨,៧៦២,០០០ ដុ ល�រអេមរ ិក។ េន
េ្រកមសមាសភាគសូ្រត្របណិត មានករេកនេឡងៃនកំ េណន្របាក់ចំេណញពី ២០-៣០% របស់អក
� នាំ
េចញផលិតផលសូ្រតសេ្រមចក�ុងេពលវយតៃម�ពក់កណា
� លគេ្រមាង (MTE)។ ករចូ លរួម្រពឹត�ករណ៍

អន�រជាតិ និងវគ�បណុ� ះបណា
� លបានបេង�នករទទួលស�ល់គុណភាពសូ្រតកម�ុជា ែដលឈនេទដល់ករ
ចុ ះកិច�្រពមេ្រព�ងជាមួ យ្រក�មហ៊ុនអន�រជាតិជាេ្រចនក�ុងទី ផ្សោរនាំចូលថ�ី។

ក៏ប៉ុែន�សកម�ភាពទំងឡាយៃន្របតិ បត�ិករែដលពក់ ព័នេ� ទនឹ ងស�ប័ នបណុ� ះបណា
� លេនក�ុងវ ិស័

យទំងពី រ អង�រ និ ងសូ្រត រួមជាមួ យសមាសភាគទី៣ ស�ីពីមុខងរវយតៃម� និងករេរៀបចំម�ន�ីទំនាក់ទំនង
គឺ មិនទន់ មាន្របសិទ�ភាព

និ ងសកម�ភាពេស�រែតទំងអស់នឹង្រត�វយកេទអនុ វត�េនជំ ហនបនា�ប់របស់

គេ្រមាងេដ ម្បីសេ្រមចបានលទ�ផលតមកររ ំពឹ ងទុក។ ករសេ្រមចបានេគាលេដ និ ងលទ�ផលៃនគេ្រមាង
្រត�វបានចត់ ថា អចទទួលយកបាន។
សក�នុពលៃនផលប៉ះពល់រយៈេពលមធ្យម និងែវង
កររ ំពឹងទុកៃនផលប៉ ះពល់របស់គេ្រមាងរយៈេពលមធ្យម និ ងែវង ជាពិ េសសករអនុវត�ន៍េនក�ុង

សមាសភាគទី១ និ ងទី ២ ក�ុងលក�ខណ�កត់បន�យភាព្រកី្រក និ ងបេង�តករងរ ប៉ុ ែន�ក៏ជាករកត់បន�យ
ភាពងយរងេ្រគាះរបស់្របេទសេលប�
� ្របឈមពី ខងេ្រកែដលអចេកតមាននាេពលខងមុ ខ។ ទំង

អស់េនះ គឺ �សបេទតមេគាលេដអភិវឌ្ឍន៍ សហស្សវត្សរ ៍របស់្របេទសកម�ុជា និ ងេគាលបំ ណងទី ១ ទី ២
និ ងទី៣ របស់ Trade SWAp ែដលបានេរៀបចំេនក�ុងែផនទីបង�ញផ�ូវសសរស�មរ� បស់ Trade SWAp។
េយាងតមលក�ណៈវ ិនិច័យ
� េល្របសិទ�ភាព លទ�ផលេគាលេដែដលសេ្រមចបានែផ�កេលផលិតផល និង
ករអភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សោរ

គឺ សំេដេទដល់ករេកនេឡងបរ ិមាណនាំេចញ

និ ងករេកនេឡង្របាក់ ចំណូល។

សរុបេសចក�ីមក គេ្រមាងេនះអចចត់ ទុកថាមានផលប៉ ះពល់ជាវ ិជ�មានេលវ ិស័យទំងពី រ។
ែផនករលម�ិត (logframe) ្រត�វបានេរៀបចំ និ ងេផា�តេទេលសូចនាករពណិជ�កម� េដយមិ នបាន
េផា�តេលសូចនាករៃនករអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុ ស្ស ែដលមិនអចឱ្យវយតៃម�បានេទេលផលប៉ ះពល់ៃន
ករបន�យភាព្រកី ្រក និ ងករបេង�តករងរជាពិ េសសភាពងយរងេ្រគាះៃនេសដ�កិចរ� បស់្របេទស។ េគាល
េដសូចនាករសំខន់ៗៃនកិ ច្រ� បតិ បត�ិករ (KPIs) គួរ្រត�វបានកំ ណត់ ឱ្យបានច្បោស់លស់កុងដំ
�
ណាក់កល
េរៀបចំគេ្រមាងេដ ម្បីដក់ប�ូ� លេគាលេដទំងអស់េនះ។

ផលប៉ ះពល់សីព
� ីកិចស
� ន�នារបស់រជរដ�ភិ បាល និ ងវ ិស័យឯកជន និ ងករបេង�តេឡងនូ វស�ប័ន
ក�ុងករជំ រញ
ុ សមត�ភាពរបស់រជរដ�ភិ បាលក�ុងករតមដន
និ ងឈនេទដល់ករអនុវត�ន៍េលភាព
អំ េណាយផលៃនបរ ិយាសកសវ ិនិ េយាគ គឺត្រម�វឱ្យមានករបង�ញឱ្យបានច្បោស់លស់ចំេពះេពលេវល

Page 11

ែដលេនសល់របស់គេ្រមាង ពី េ្រពះករងរពក់ ព័នម
� ួ យចំ នួនមិនទន់ ្រត�វបាន អនុវត�េឡយ។ គេ្រមាង
េនះ្រត�វបានចត់ទុកថា អចទទួលយកបាន េដយែផ�កេលសក�នុពលៃនផលប៉ះពល់។
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និរន�ភាព
និ រន�ភាពនឹ ងអចបំេពញលុះ្រតែតរល់លក�ខណ�ក�ុងករអភិ វឌ្ឍន៍ វ ិស័យពណិជ�កម�

មកអនុ វត�។

្រត�វបានយក

ជាករពិ ត្របតិ បត�ិករពណិជ�កម�នឹងមាននិ រន�ភាពេនេពលែដលស�ប័ នពក់ ព័នស
� ម�សប

ិ ិ េយាគតមរយៈ
្រត�វបានបេង�តេដ ម្បីស្រមបស្រម�លបរយា
ិ កសពណិជ�កម� និ ងេលកទឹ កចិ ត�ដល់ ករវន
ករអនុវត�ន៍េគាលនេយាបាយ និ ងបទប��តិ បា
� ន្រតឹ ម្រត�វ។
CEDEP I មានេគាលបំណងចូ លរួមចំ ែណក ក�ុងកិ ច្រ� បតិ បត�ិករស្រមាប់េគាលេដរយៈេពលែវង
ែដលបាន្របកសេនក�ុងរបាយករណ៍របស់រជរដ�ភិ បាលកម�ុជាស�ីពី
កិ ច្រ� បជុំ ពិនិត្យេគាលនេយាបាយ
ពណិជ�កម�កម�ុជាេឡងវ ិញ ឆា�ំ២០១១ (TPR) “កម�ុជាបានសេ្រមចបាននូវករ្របឈមទំងឡាយែដលបង�
េឡងេដយវ ិបត�ិេសដ�កិចព
� ិ ភពេលក ឆា�ំ២០០៨-២០០៩។ តមរយៈេហតុ ករណ៍េនក�ុង ឆា�ំ២០០៨ កម�ុជា
បានបង�ញឲ្យេឃញនូ វប�
� ្របឈមពី ខងេ្រកផងែដរ […] ។ េនក�ុងរយៈេពលខងមុ ខ រជរដ�ភិ បាល
កម�ុជានឹ ងខិតខំ្របឹងែ្របង ព្រងី កករេធ�សមាហរណកម�របស់ខួន
� ចូ លេទក�ុង្របព័នព
� ណិជ�កម� ថា�ក់ តំបន់

និ ងពិ ភពេលក។ �សបេពលជាមួ យគា�េនះែដរ ្រត�វកត់ បន�យប�
� ្របឈម ែផ�កេសដ�កិច� ែដលេកតមាន
តមរយៈ្របព័ន�េនះ។ ករេធ�ពិពិធកម� ផលិតផលនាំេចញ និងទីផ្សោរនាំេចញ គឺជាកត�សំខន់េដម្បីសេ្រមច
បានេគាលេដ។” 3

គេ្រមាងេនះមិនទន់ មាននិរន�ភាពដូចែដលបានរ ំពឹងទុ កេឡយ គឺ ផុ�យពី េគាលេដរយៈេពលែវង។
អវត�មានៃនស�ប័ ន្រគប់ ្រគងេលវ ិស័យសូ្រត និ ងសមត�ភាពេខ្សោយក�ុងករស្រមបស្រម�ល និ ងដឹកនាំកុងវ
� ិ

ស័យអង�រ បានេធ�ឱ្យប៉ ះពល់ដល់ករេធ�េសចក�ីសេ្រមចស្រមាប់េគាលបំ ណងរយៈេពលែវងថា�ក់ជាតិ ។

េនក�ុងករងរគេ្រមាងក៏កំពុងស�ិតក�ុងហនិ ភ័យផងែដរ ចំ េពះនិ រន�ភាពៃនស�ប័ នរបស់ សមាស
ភាគនី មួយៗ េដយសរលទ�ផលែដលសេ្រមចបាននឹ ងមិ នមានេស�រភាព ្របសិនេបគេ្រមាងករងររបស់
ស�ប័ នមិនបានចូ លរួមចំែណកដល់ដំេណរកររយៈេពលែវង។ ជាករពិ ត លទ�ផលទំងេនះ គួ រ្រត�វបាន
ែបកែចកេទតមវ ិស័យនីមួយៗ និ ងបេង�នករអភិ វឌ្ឍន៍ និ ងវ ិនិ េយាគតមរយៈយុទ�ស�ស�ចូលរួម និងករ
បង�បរ ិយាកសដល់ករេធ�ពណិជ�កម�។

គេ្រមាងេនះបានកំ ណត់េគាលេដអ�កទទួ លផលជាតំ ណាងឱ្យ

ែផ�កតូចមួ យៃនវ ិស័យេនះ េដយែឡកចំ េពះសមាសភាគសូ្រត្របណិត គឺកំពុងេធ�ករជាមួ យអ�កទទួល
ផលែតចំនួន ១៤្រក�មហ៊ុនប៉ុេណា�ះ។ េនក�ុង្របេទសកម�ុជា ឧស្សោហកម�តម្បោញសូ្រតបានផ�ល់ករងរ
ដល់កម�កររហូតដល់ ២០,០០០នាក់ ែដលភាគេ្រចនជា�ស�ី។ េហតុ ដូេច�ះ េដ ម្បីផ្សព�ផ្សោយពី វឌ្ឍនភាព
ែដលសេ្រមចបានរបស់ គេ្រមាងចំ េពះវិស័យេនះ បទប�� តិ �ករងរគេ្រមាង គឺ ត្រម�វឱ្យដក់ ចុះនូ វយុទ�
ស�ស� Top-Down ែដលអ�កនាំេចញសូ្រតគួ រចូ លរួមចំ ែណកករអភិ វឌ្ឍន៍សហគមន៍ េដម្បីព្រងឹងសង�ក់
តៃម�ៃនវ ិស័យសូ្រត្របណិត ITC បានចប់ េផ�មអនុវត�សកម�ភាពនានានិ ងផ្សព�ផ្សោយអត�្របេយាជន៍ របស់
គេ្រមាងដល់អក
� នាំេចញសូ្រត ១៤្រក�មហ៊ុន ក�ុងេគាលបំ ណងដក់ ប�ូ� លេទក�ុងវ ិស័យទំងមូ ល។
ស្រមាប់ សមាសភាគអង�រ គឺ ទទួ លបានលទ�ផលជាវ ិជ�មាននឹ ងជួ យបេង�នសមត�ភាពរបស់្របេទស
ក�ុងករទប់ទល់ប�
� ្របឈមពី ខងេ្រក។ ជាករពិ ត ចំនួន្របេទសែដលបាននាំចូលអង�រពីកម�ុជាមានករ
េកនេឡងពីចំនួន ៣០្របេទស េពលចប់ េផ�មគេ្រមាង ដល់ចំនួន ៧៤្របេទស គិ ត្រតឹមែខកក�ដ ឆា�ំ២០១៤
តួ េលខេនះបានឆ�ុះប�
� ង
ំ នូ វលទ�ផលសេ្រមចបានករេធព
� ិ ធីកម�ទីផ្សោររបស់កម�ុជា។
3
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ចំ េពះភាគីរជរដ�ភិ បាល ករពន្យោរេពលករេរៀបចំ សមាសភាគមុ ខងរវយតៃម� អចនឹងេធ�ឱ្យ
ប៉ ះពល់ដល់រជរដ�ភិ បាលែដលនឹ ងទទួ លបាន្របេយាជន៍ ពីករទទួ លបានចំ េណះដឹ ង និ ងជំ នាញបេច�ក
េទសពី ករងរគេ្រមាងេនះ។ DICO/ MoC គួ រែតខិតខំ ឱ្យបានខ�ំងក�ក�ុងអំ ឡងេពលែដលេនេសសសល់
ុ
របស់គេ្រមាងេដ ម្បីេដះ�សយប�
� ពន្យោរេពលេនះ។

េហតុ ដូចេនះ គេ្រមាងេនះ មិនអចទទួលយកបាន តមរយៈនិរន�ភាពរបស់គេ្រមាងេឡយ ្របសិន
េប សកម�ភាពចំបងមិន្រត�វបានអនុ វត� គឺ ករបេង�តគណកម�ករសូ្រតកម�ុជា និងករព្រងឹងសហព័ នអ
� ង�រ
កម�ុជា និ ង្របតិបត�ិករេពញេលញៃនម�ន�ី្រក�មស�លក�
ូ
ុងករអនុ វត�ន៍សមាសភាគរងៃនគេ្រមាង CEDEP I ។

េសចក�ីសន�ិដ�ន និងអនុសសន៍
គេ្រមាង CEDEP I មានភាពជាវ ិជ�មានេយាងតមលទ�ផលែដលសេ្រមចបានេនែផ�កទីផ្សោរនាំ
េចញ និ ងករអភិ វឌ្ឍន៍ ផលិតផល របស់សមាសភាគទំងពី រ អង�រ និងសូ្រត។ លទ�ផលេនះបានបង�ញពី
សក�នុ ពលភាព វ ិស័យទំងពី រេនះក�ុងបរ ិយាសកសដ៏ លំបាកេនក្រមិ តជាតិេដយមានករចំ ណាយខ�ស់

ក�ុងករេធ�ពណិជ�កម� និងមានករ្របកួត្របែជងខ�ំងពី បណា
� ្របេទសជិ តខងេនក្រមិតអន�រជាតិ។ លទ�ផល
ែដលសេ្រមចបាន
គួ រទទួ លបានករសរេសរ
និងមានេចរភាពេនពក់ កណា
� លដំណាក់ កលទី ២ៃន
គេ្រមាង។ ប៉ុ ែន�វអចេកតេឡងបានលុះ្រតែតមានកិច្រ� បឹ ងែ្របងក�ុងករបេង�តស�ប័ ន េដយមានគេ្រមាង

ែផនករច្បោស់លស់

ក�ុងកររួមដំេណរជាមួ យអ�កនាំេចញ
ក�ុងយុទ�ស�ស�នាំេចញរបស់ពួកេគជួយ
ស្រមបស្រម�ល និងយុទស
�
�ស�ែណនាំេនក្រមិ តវ ិស័យទំងមូ ល។
ឧបសគ�ែដល្របឈមេនក�ុងេសដ�កិចក
� ម�ុជាចំ េពះវ ិស័យអង�រ និងសូ្រតគួ រ្រត�វបានកំ ណត់េនក�ុង

យុទ�ស�ស�ទីផ្សោរេដម្បីដក់ េចញអនុ វត�។ ជាករពិត ករេ្រប�បេធៀបគុ ណសម្បត�ិកម�ុជាតមនិ យមន័ យ ទី

ផ្សោរពិេសស និងទំហត
ំ ូច គឺ ែផ�កេល គុណភាព និងភាពសុគា
ី � ៃនករនាំេចញផលិតផល (អង�រ្រកអូប និង
សូ្រត្របណិត)។

េនះគឺជាភាពខ�ំងរបស់កម�ុជាេលវ ិស័យសូ្រត

ចូ លរួមចំ ែណកក�ុងេគាលេដេនះ។

សមាសភាគទី ៣

និ ងអង�រដូ េច�ះគេ្រមាងេនះនឹ ងអចជួ យ

ស�ីពីមុខងរវយតៃម�គួរផ�ល់យុទ�ស�ស�គាំ្រទ

ចំបាច់ េដយជំ រញ
ុ និងប��
� បលទ�ផល រវងរជរដ�ភិ បាល និ ងសមាសភាគទី៣ តមរយៈម�ន�ី្រក�ម
ស�ល
ូ េដយេធ�ករវយតៃម�ពីវឌ្ឍនភាពែដលសេ្រមចបាន។
សរុបេសចក�ីមក MTE េស�ឱ្យបេង�នេពលេវលរយៈេពល ១ឆា�ំ ្រគប់ សមាសភាគទំងអស់េដ ម្បី
បំ េពញបានលទ�ផលែដលរ ំពឹងទុក

និ ងមានភាពសម�សបេលកិច�្របតិបត�ិករនិ ងមូ លនិ ធិែដលអចេ្រប

្របាស់បាន។
្រគប់ សមាសភាគទំងអស់្រត�វេធ�ករបា៉ ន់ ្របមាណមូលនិ ធិែដលនឹ ង្រត�វបេង�នក�ុងអំ ឡុងេពលេស�

េនះ និ ងលទ�ផលែដលសេ្រមចបានបនា�ប់ពីករវយតៃម�ពក់កណា
� លគេ្រមាង។

ចំ េពះករណី ITC ករបេង�នេពលេវលរបស់គេ្រមាងនឹងត្រម�វឱ្យមានករបេង�នធនធានស្រមប
ស្រម�លសំរប់ ITC និ ង MoC ក�ុងករ្រគប់ ្រគងគេ្រមាង លទ�ផលទី៣ េលសពី ែខក�� ឆា�ំ២០១៥ និ ង
្របភពមូ លនិធិបែន�មែដល្រត�វករ។ ដូ េច�ះ េយងអចទញយកចំ ណុចសំខន់មកបង�ញគឺ គេ្រមាងគួរ្រត�វ
បានបេង�នេពលេវល ដូចេនះទមទរឱ្យមានត្រម�វករបែន�មេលករ្រគប់្រគង/ស្រមបស្រម�លថវ ិក។ កិច�
្របតិ បត�ិករគេ្រមាងគួ រ្រត�វក្រមិ ត្រតឹមលទ�ផលែតមួយប៉ុ េណា�ះ (លទ�ផលទី ៣) បនា�ប់ពីែខក�� ឆា�ំ២០១៥
ខណៈេពលែដលករគាំ្រទេដយផា�ល់ដល់អជី វកម�

សូ្រតនិ ងអ�កតម្បោញមិនអចបន�បាន

បនា�ប់ពី
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ធនធានហិរ�� វត�ុស្រមាប់លទ�ផលទី ១ និងទី ២ បានអស់។ ករគាំ្រទ្រក�មហ៊ុន និ ងអ�កតម្បោញគឺត្រម�វឱ្យ
មាន្របភពមូ លនិ ធិបែន�ម។

ខងេ្រកមេនះជាតរងអនុសសន៍ េដយែផ�កេលលក�ណៈវ ិនិច័ យ
� ក�ុងករវយតៃម�។

ទំងេនះទញេចញមកពីករវ ិភាគលទ�ផលៃនករវយតៃម�ពក់កណា
� លគេ្រមាង។

អនុ សសន៍

អនុ សសន៍េនះមាន

េគាលបំ ណងធានាបានថាេគាលេដ និ ងផលប៉ ះពល់ របស់ CEDEP I នឹងអចសេ្រមចបាន េពលប��ប់
គេ្រមាង។ អនុ សសន៍ េនះក៏ បានបង�ញពីត្រម�វករ និ ងករេស�សុំេធ�េឡយេដយភាគី ពក់ព័នក
� ុងអំ
�
ឡង
ុ

េពលវយតៃម�ពក់កណា
� លគេ្រមាង មានដូ ចជា MIE ភា�ក់ ងររដ�-ភិ បាល ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ និងអ�កទទួល
ផលពីគេ្រមាង CEDEP I។
លក�ណៈវ ិនិច័យ
�

អនុសសន៍

ក�ងករវយតៃម�
ុ
ទំនាក់ទំនង

បន�ជាអតិបរមា

និង្រប្រកតី ភាព

ចំ េពះច្បោប់ែដលមាន�សប់

និ ងបេង�ត

គេ្រមាងែផនករថ�ី បទប�� តិ � និ ងេគាលនេយាបាយ។

អង�ភាពទទួ លខុ ស្រត�វ ៖ CEDEP I MIEs
េធ�ករពិ ចរណាែណនាំសកម�ភាពករងរែដលមានទំ នាក់ ទំនងជាមួ យកំ េណន
ករនាំេចញតមរយៈករេធ�ពិពិធកម� េដយរួមប�ូ� លករអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផល
និ ងេសវែដល្រត�វបានកំណត់ ថាជាវ ិស័យអទិ ភាព (១៩ ផលិតផល) េដយ
រជរដ�ភិ បាលកម�ុជា។

េហតុ េនះ

គេ្រមាងនឹងមានឱកសេកនេឡងក�ុងករ

ទទួ លបានមូ លនិ ធិពីៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ ែដលជំរញ
ុ ឱ្យមានករស្រមបស្រម�ល និ ង
ករ្របមូ លកមា�ំងជាមួ យ Trade SWAp និ ង AfT។

អង�ភាពទទួ លខុ ស្រត�វ ៖ CEDEP I MIEs
បេង�នករយកចិ តទ
� ុ កឱ្យបានេ្រច នចំ េពះបរ ិបទជាតិ និ ងអន�រជាតិ ចំ េពះលទ�
ផលែដលសេ្រមចបាន េដម្បីឆុ�ះប�
� ង
ំ ចំ ណាយពណិជ�កម� (ចំ ណាយផលិត
កម�

និ ងចំ ណាយនាំេចញ)

និ ងរនាំងបេច�កេទសពណិជ�កម�

េដយដក់

ប�ូ� លប�
� និ ង ករ្របកួ ត ្របែជងពក់ ព័ ន� េទនឹ ង ចំ ណា យ ពន� គ យ និ ង ស
មាហរណកម�បទបញត�ិឱ្យមានភាពសម�សបគា�ក�ុងតំ បន់ ។

អង�ភាពទទួ លខុ ស្រត�វ ៖ CEDEP I MIEs
ែកត្រម�វេគាលេដសូចនាករ និ ងសូចនាករសំខន់ ៗៃនកិ ច�្របតិ បត�ិករ (KPIs)
ៃនទី ផ្សោរពិ េសសេដយេផា�តេទេលគុណភាព និងភាពសុីគា� េធៀបជាមួ យទី
ផ្សោរធំ ែដល្របេទសកម�ុជាមិ នអចផ�ត់ផ�ង់។

អង�ភាពទទួ លខុ ស្រត�វ ៖ CEDEP I MIEs
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្របសិទផ
� ល

គឺ ជាេរឿងសំខន់ ែដលអនុ ្រកិ ត្យស�ីពីតួនាទី ភារកិច� និងករទទួ លខុ ស្រត�វរបស់
គណកម�ករសូ ្រតថា�ក់ ជាតិ ្រត�វបានអនុ ម័ត និ ងយកមកអនុ វត�ឱ្យបានឆាប់
រហ័ស។

ត្រម�វឱ្យមានករតស៊ូមតិ ពក់ព័ន�នឹងករអនុ វត�ន៍លទ�ផលទី ៣

ៃន

សមាសភាគសូ្រត្របណិត េដយករបេង�តគណកម�ករសូ្រតថា�ក់ ជាតិ។

អង�ភាពទទួ លខុ ស្រត�វ ៖ រជរដ�ភិបាល និង ITC
ព្រងឹ ងសមត�ភាព តមដន និងវយតៃម� របស់ DICO ែដលទទួ លខុ ស្រត�វ
គេ្រមាង CEDEP I េដម្បីទទួ លបាននូ វទិ នផ
� លែដលរ ំពឹ ងទុ ក។

អង�ភាពទទួ លខុ ស្រត�វ ៖ DICO
ផ្សព�ផ្សោយកររកេឃញសំខន់ ៗ ៃនករវយតៃម�ពក់ កណា
� លគេ្រមាង បនា�ប់
ពីករអនុម័តរបស់ EIF ES និ ង MIEs។

អង�ភាពទទួ លខុ ស្រត�វ ៖ DICO
េធ�បច�ុប្បន�ភាព ែផនករលម�ិត និងតរងេពលេវលៃនករអនុ វត�ន៍គេ្រមាង
ឲ្យសម�សបេទនឹងស�នករណ៍ថ�ីរបស់សមាសភាគទំងបី ។

អង�ភាពទទួ លខុ ស្រត�វ ៖ MIEs ម�ន�ីទំនាក់ទំនង និងវ ិស័យឯកជន
េរៀបចំ កិច�្របជុំ រវងម�ន�ី្រក�មស�ូល និ ង MIEs េដ ម្បីផ�ល់ព័ត៌មានពី សមាជិ ក

ម�ន�ី្រក�មស�ល
និ ងករផា�ស់បូ�រអណត�ិ និងសកម�ភាព តមរយៈករចុ ះហត�
ូ
េលខ

េលករែកែ្រប

MoU

និ ងកំ ណត់ ែផនករសកម�ភាពែដល្រត�វអនុ វត�

េដយ MIEs និ ងម�ន�ី្រក�មស�លរួ
មគា�។
ូ

អង�ភាពទទួ លខុ ស្រត�វ ៖ CEDEP I MIEs និងម�ន�ីទំនាក់ទំនង
ព្រងឹ ងករស្រមបស្រម�លេដយបេង�តបញត�ិកុងកិ
� ច�្របជុំរបស់
ពិ ភាក្សោវឌ្ឍនភាពែដលសេ្រមចបាន
អនុវត�គេ្រមាង។

MIEs

េដ ម្បី

និ ងប�
� ែដលេលចេឡងអំ ឡងេពល
ុ

អង�ភាពទទួ លខុ ស្រត�វ ៖ CEDEP I MIEs
បង�ញជេ្រម សេផ្សងៗ និ ងឪកសេផ្សងៗ ដល់ IFC េដ ម្បីចុះ MoU ជាមួ យ
CRF។

អង�ភាពទទួ លខុ ស្រត�វ ៖ IFC និង CRF
បេង�ន្របសិទិ ផ
� លករេ្រប ្របាស់មូលនិធិ

របស់សមាសភាគអង�រ

និងសូ្រត

្របណិតេដម្បីសេ្រមចបានករងរេពញេលញ្រគប់ សកម�ភាពទំងអស់ ជាមួ យ
មូ លនិធិែដលេនសល់កុងេពលបច�
�
ុប្បន�

(េលកែលងករបេង�នេពលេវល)។

ែផ�កេលបរ ិបទៃនអ្រតចំណាយខ�ស់ (៨៥%) របស់ ITC ្រតឹមែខកក�ដឆា�ំ
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២០១៤ េហយករបិទប��ប់ គេ្រមាងរបស់ EU-SME េដយ IFC គឺ េនដំ ណាច់
ឆា�ំ២០១៤។

អង�ភាពទទួ លខុ ស្រត�វ ៖ IFC និង ITC
្របសិទភា
� ព

បេង�តយុទ�ស�ស�តមដនករចរចកិច�្រពមេ្រព�ងអង�រ

េដយផ�ល់បែន�ម

បេច�កេទសដក់ ប�ូ� លក�ុងទីផ្សោរ ជាពិ េសសចំ េពះទី ផ្សោរអសុី។ យុទ�ស�ស�

េនះ

គួ រដក់ប�ូ� លេនកំ ណត់្រតបេច�កេទសស�ីពីទីផ្សោរជាក់លក់ណាមួយ

និ ងេសចក�ីែណនាំពណិជ�កម�េដម្បីជួយដល់អ�កនាំេចញអង�រេធ�ករប��ប់កិច�
្រពមេ្រព�ង 4។
3

អង�ភាពទទួ លខុ ស្រត�វ ៖ IFC
ស្រមបស្រម�លកិច�្រពមេ្រព�ងក�ុងករចរចអំ ពីកូត ឬេ្រប្របាស់កូតែដលបាន
ែបងែចកដល់្របេទសកម�ុជា (ឧ. កូ តនាំេចញរបស់្របេទសចិន) ឱ្យបានេពញ
េលញេដម្បីកត់ បន�យគំនាបក�ុងករ្របកួ ត្របែជងជាមួ យទីផ្សោរេវៀតណាម
និ ងទី ផ្សោរៃថ។

អង�ភាពទទួ លខុ ស្រត�វ ៖ IFC និង ITC
ព្រងឹ ងកិ ច�សន�នារវងរជរដ�ភិ បាល

និ ងវ ិស័យឯកជនតមរយៈ្រក�មករងរ

G-PS ឱ្យបានញឹកញាប់។ ែផនករសកម�ភាពគួ រ្រត�វបានេរៀបចំស្រមាប់ ្រក�ម

ករងរនីមួយៗយកមកអនុ វត�នូវលទ�ផលែដលសេ្រមចបានរបស់ CEDEP I
េដម្បីទទួ លបាន្របសិទ�ភាព។

អង�ភាពទទួ លខុ ស្រត�វ ៖ រជរដ�ភិបាលកម�ុជា និងវ ិស័យឯកជន
ជំ រញ
ុ ករគាំ្រទមា៉ កផលិតផលកម�ុជា។

អង�ភាពទទួ លខុ ស្រត�វ ៖ រជរដ�ភិបាលកម�ុជា និងវ ិស័យឯកជន
សហករណ៍ជាមួ យភាគីពក់ ព័ន�រជរដ�ភិ បាល និងជួ យកំ ណត់ នូវវ ិធី-ស�ស�
អនុវត�ដ៏លម
� ួយ

ក�ុងករេរៀបចំេគាលនេយាបាយតមរយៈករតស៊ូមតិេដ ម្បី
ទទួ លបានរចនាសម�័ន�របស់ស�ប័ ន។

អង�ភាពទទួ លខុ ស្រត�វ ៖ រជរដ�ភិបាលកម�ុជា និងវ ិស័យឯកជន
េរៀបចំ រចនាសម�័ន�របស់វ ិស័យឯកជនេដម្បីករពរផល្របេយាជន៍របស់កម�ុជា

(ករពរផល្របេយាជន៍រម
ួ ៃន្របាក់ កម�ីធនាគារ កូ តពណិជ�កម� ។ល។) និ ង
បេង�នករ្របកួត្របែជង។ ករងរេនះគួរែតវ ិស័យឯកជនជាអ�កអនុ វត� េដម្បី
ទទួ លបានករចរចល�្របេសរស�ីពីកិច�្រពមេ្រព�ងពណិជ�កម� និ ង្របាក់កម�ី។

អង�ភាពទទួ លខុ ស្រត�វ ៖ វ ិស័យឯកជន

4

្រត�វបានេស�េឡងេដយអ�កនាំេចញអង�រអំឡុងេពលវយតៃម�ពក់កណា
� លគេ្រមាង
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សក�នុពលៃនផល
ប៉ះពល់

បន�ករចរចេដម្បីឱ្យមានកររួចពន�នាំចូល

ចំ េពះករនាំចូលសរៃសអំ េបាះ

សូ្រត ែដល ៩៩% ្រត�វបាននាំចូលពី ្របេទសេវៀតណាម។

អង�ភាពទទួ លខុ ស្រត�វ ៖ រជរដ�ភិបាលកម�ុជា ITC និងវ ិស័យឯកជន
កំ ណត់ សូចនាករស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស និ ង KPIs េដ ម្បីេធ�ករ
វស់ែវងពី ផលប៉ ះពល់របស់គេ្រមាងក�ុងករកត់ បន�យភាព្រកី ្រក បេង�តករងរ

និ ងភាពងយរងេ្រគាះេសដ�កិច�របស់កម�ុជា 5។
4

អង�ភាពទទួ លខុ ស្រត�វ ៖ MIEs
បេង�នចំ នួនអ�កទទួ លផល

(េទះបី ជាចំ នួនេនះេ្រចនជាងចំនួនែដលបាន

កំ ណត់េនក�ុងឯកសរគេ្រមាង (ពី ៨-១២)) ក�ុងសមាសភាគសូ្រត្របណិតេដម្បី

ឲ្យបានផលដល់វ ិស័យទំងមូ ល។ សកម�ភាពមួ យចំនួន ្រត�វបានអនុ វត�េដយ

ITC េដម្បីទទួ លបានកម�ករែផ�កសូ្រតបែន�មេទៀត េទះបី ្របឈមនឹងហនិភ័យ
បាត់ បង់ េគាលេដ្របសិន

េប វ ិសលភាពៃនអន�រគមន៍របស់គេ្រមាង្រត�វបាន

ព្រងី កេឡង បង�ឱ្យមានឧបសគ�កុ�ងករផ�ល់មូលនិធិ។

អង�ភាពទទួ លខុ ស្រត�វ ៖ ITC
ព្រងី កវ ិសលភាពសកម�ភាពរបស់សមាសភាគសូ្រតេដ ម្បីេដះ�សយប�
�
មួ យចំនួនដូចជាករទទួ លបាននូ វឥណទន និ ងសមត�ភាពផ�ត់ផង
� ់។

អង�ភាពទទួ លខុ ស្រត�វ ៖ ITC
ធានាេលករផា�ស់បូ�រេដយរលូនពី លក�ណៈមិ នផ�ូវករេឆា�ះេទកន់ ផូវករក�
�
ុងវ ិ
ស័យសូ្រតេដ ម្បីជំរញ
ុ ែខ្សសង�ក់ តៃម�របស់សូ្រត

និ ងករពរបុគ�លិក

និ ង

ពណិជ�កម�ែផ�កសូ្រត។

អង�ភាពទទួ លខុ ស្រត�វ ៖ រជរដ�ភិបាលកម�ុជា េដយមានករគាំ្រទពី ITC
និរន�ភាព

ខិ តខំ អភិ វឌ្ឍន៍

ិ ិ េយាគេហដ�រចនាសម�័ន�ស្រមាប់ រយៈេពលែវងេដ ម្បី
និ ងវន

េចរភាពកំ េណនេសដ�កិច� និ ងបំ េពញបាននូ វសក�នុពលៃនកំ េណនទី ផ្សោរ ដូច
ជាអង�រ និ ងសូ្រត។

អង�ភាពទទួ លខុ ស្រត�វ ៖ រជរដ�ភិបាលកម�ុជា
គាំ្រទដល់ករបេង�តគណកម�ករសូ្រតថា�ក់ ជាតិ ឱ្យបានមុនដំណាច់ ឆា�ំ២០១៤
្របសិនេប អចេធ�បាន េដម្បីេចៀសវងករពន្យោរេពលកន់ ែតយូរដល់ករអនុ-

វត�ន៍លទ�ផលទី៣ ៃនសមាសភាគសូ្រត។

អង�ភាពទទួ លខុ ស្រត�វ ៖ រជរដ�ភិបាលកម�ុជា ITC
5

េពលប��ប់គេ្រមាងករស�ង់មតិពីផលប៉ះពល់សិត
� េនក�ុងែផ�កមួយៃនែផនករករងរបស់សមាសភាគសូ្រត្របណិត និង្រត�វអនុវត�េនឆា�ំ

២០១៥។ ITC ្រត�វ្របាកដថាអំងឌីកទ័រៃនករអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស្រត�វបានដក់ប�ូ � លេទក�ុងករស�ង់មតិ។
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ព្រងឹ ងសហព័ ន�� ស�វអង�រកម�ុជា

តមរយៈករកសងសមត�ភាពេដម្បីេធ�្របតិ-

បត�ិករបានឆាប់ រហ័សេទតមអណត�ិ និងមុខងររបស់សហព័ន�។

អង�ភាពទទួ លខុ ស្រត�វ ៖ រជរដ�ភិបាលកម�ុជា IFC និង វ ិស័យឯកជន
ធានាេស�រភាពៃនលទ�ផលល�្របេសររបស់សមាសភាគអង�រ

តមរយៈករ

ស្រមបស្រម�ល រវង IFC និ ង CRF ក�ុងករអនុ វត�ន៍ែផនករលម�ិតេដ ម្បីធានា
បាននូ វករផា�ស់បូ�រេដយរលូនេពលេផ�រករទទួ លខុស្រត�វ។

អង�ភាពទទួ លខុ ស្រត�វ ៖ IFC និង CRF
បេង�នេពលេវល

និ ងកិច�្របឹ ងែ្របងេលមុខងរវយតៃម�ជាមួ យនិ ង

DICO

េដម្បីេដះ�សយប�
� ពន្យោរេពល ក�ុងករប��
� ប និ ងែចកចយជំ នាញឯក
េទស និ ងចំ េណះដឹ ងែដលទទួ លបានចប់ តំងពី េពលចប់ េផ�មគេ្រមាង េន
ក�ុងសមាសភាគអង�រ និងសូ្រត។

អង�ភាពទទួ លខុ ស្រត�វ ៖ DICO និងម�ន�ី្រក�មស�ល
ូ
ធានានិ រន�ភាព េដយចប់ េផ�មពី ករសងែផនករស្រមាប់ ចំណាយ និងតម

ដនគេ្រមាងក�ុងវ ិស័យអង�រ និ ងសូ្រត 6 ្រត�វបានយកមកអនុវត�េពលបិ ទប��ប់
គេ្រមាង EU/RSSP នាបំ ណាច់ ឆា�ំ២០១៤ និ ង TDSP នាបំណាច់ ឆា�ំ២០១៦ និ ង
5

ករអនុវត�ន៍តមតរងេពលេវលរបស់
បង�ញផ�ូវរបស់ Trade SWAp ។

CTIS

២០១៤-២០១៨

និ ងែផនទី

អង�ភាពទទួ លខុ ស្រត�វ ៖ MIEs

6

ITC បានេធ�ែផនករ និងបង�ញពីមេធ្យោបាយក�ុងករផ�ល់ករបន�គាំ្រទដល់្រក�មហ៊ុន អ�កតម្បោញ េពលប��ប់គេ្រមាង។ េដយរួមប�ូ� លដូចខង

េ្រកម៖
-

គាំ្រទដល់្រក�មហ៊ុនកម�ុជា និងអ�កតម្បោញេធ�ករអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញរបស់េគ និង niche ethical fashion market ែដលជាែផ�កមួយៃនកម�
វ ិធីជាសកល Ethincal Fashion របស់ ITC

-

គាំ្រទដល់�ស�ីកម�ុជា ក�ុងករដំសូ្រត ៃច�ម៉ូត និងតម្បោញេដម្បីអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផល និងលក់េចញជាអន�រជាតិ ែដលជាែផ�កមួយៃនកម�វ ិធី
Women Trade Programme របស់ ITC

-

គេ្រមាងេនះក៏សិត
� ក�ុងដំេណរករភាពជាៃដគូជាមួយសមាគមសហ្រគិន�ស�ីកម�ុជា (CWEA) េដម្បីេលកទឹកចិត� និងគាំ្រទដល់កំេណន

អ�កជំនួញជា�ស�ីេលវ ិស័យសូ្រតក�ុង្របេទសកម�ុជា

ក�ុងករទទួលបានករគាំ្រទជាសក�នុពលពីសមាគម

េដម្បីធានាបានេស�រភាព

ចំេពះលទ�ផលទំងឡាយ និងករគាំ្រទខ�ះែដលផ�ល់្របេយាជន៍ដល់សហ្រគិន�ស�ី ជាេពលប��ប់គេ្រមាង។
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