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េសចកត ីេផត ើម


ជំនួយសំរាប់ពាណិជជកមម (AfT) េកើតេចញពីការសំេរេច
េនៅកិចចរបជុំថានក់រដឋ មរនត ីរក ុងហុងកុង ២០០៥



េសចកត ីរបកាសរក ុងបា៉ រ ីស ភាពជាមាចស់ ការចូ លរ ួមសហ
ការ សុខដុមនីយកមម លទឋ ផល និង គណេនយយភាព



សមាហរណកមម ពាណិជជកមម ២០០១ មានកមម វតថុេលើបញាហ
ការផលិត (IF)
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េសចកត ីេផត ើម(២)




*

ិ
ការវភាគអំ
ពីយុទធសារសត ទីផសាពាណិជជកមម
២០០៧ មានកមម វតថុេលើបញាហការរកទីផសារ
ផលិតផល អាទិភាព ១៩ មុខ (DTIS – DTIS
2007) ។
ការពរងីកសមាហរណកមម ពាណិជជកមម (EIF)
មានកមម វតថុេលើបញាហការកសាងសមតថ ភាព
ធនធានមនុសស និង សាថប័ន ។

អភិរកមរគបដណតប់ វ ិស័យពាណិជជកមម (Trade SWAp)ការបេងក ើតនាយកដាឋនសហរបតិបតត ិការអនត រជាតិ
(DICO) ជាេលខាធិការដាឋន

េលខាធិការដាឋន DICO


ការពរងីងរកបខ័ណឌ សមាហរណកមម



ជំហានទី១ ការកសាងសមតថ ភាព
ជំហានទី២ ការកសាងគេរមាង

ិ គាំរទការអភិវឌឍន៍ពាណិជជកមម
កមម វធី
ិ យពាណិជជកមម
 អភិរកមរគបដណតប់ វស័


-> DICO = សរមបសរមួ លជំនួយបេចច កេទស ពាក់ព័នឋ

ពាណិជជកមម មកកមពុជា
= ជាេលខាធិការដាឋន Trade SWAp (TDSP & EIF)
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សកមម ភាព ២០១១






កសាងសមតថ ភាពេលខាធិការដាឋន NIU/DICO
ការបេងក ើតបណា
ត ញទំនាក់ទំនងេនៅសាថប័ន ៦
(LO at 6 IA)
ការគាំរទដំេណើការយនត ការការងារ (SSC, IC,
WG)
ការផសពវ ផសាយអំពីពាណិជជកមម ជាេរគឿងយនត ៃនកំ
េនើនេសដឋ កិចច (SwAp, EIF,….).
ការគាំរទដំេណើការជំហានទី២ ការកសាង
គេរមាង

សកមម ភាព ២០១១(២)





ិ យ
ការផសពវ ផសាយអំពី អភិរកមរគបដណតប់ វស័
ិ គាំរទការអភិវឌឍន៍ពាណិជជ
ពាណិជជកមម កមម វធី
កមម ការពរងីកសមាហរណកមម ពាណិជជកមម
(Website,…)
ការគាំរទដំេណើការយនត ការែចករំ ែលកបទ
ពិេសាធន៍េទៅរបេទស រកីរកេផសងេទៀត។
ការគាំរទដំេណើការយនត ការការងារវាយតៃមល លទឋ
ផលគេរមាង
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វឌឍនភាពការងារ
 ជំហានទី១ ការកសាងសមតថ ភាព
 េធវ ើការជាមួ យរកសួ ងេសដឋ កិចច ហិរញញ វតថុ អំពី
ី នានា
បទដាឋនគតិយុតត ិ និងនីតិ វធី
 េធវ ើការជាមួ យអងគ ការសហរបជាជាតិទទួ ល
បនទុកេសវាកមម គេរមាង អំពីការអនុវតត
គេរមាងជាជំហានៗ
ិ ២០១១
 ែផនការការងារ និងថវការ
 រចនាសមព ័នឋការងាររវាងសាថប័នពាក់ព័នឋ

វឌឍនភាពការងារ ២
 ជំហានទី២ ការកសាងគេរមាង
 រកសួ ងសាថបនរដឋ និងឯកជននានាជអន ក
េលើកគេរមាង ។
ិ ិការ ២០១១ ជាេពលេវលាេលើក
 ែខសីហា- វចឆ
ិ គេរមាង
គេរមាង និងរបមូ លផតុំជាកមម វធី
ពរងឹងរកបខ័ណឌសមាហរណកមម ពាណិជជកមម
ជំហានទី២ សរមាប់រយះេពល ៣ឆានំ មត ង
 ន.សហរបតិបតិតការអនត រជាតិ ជាអន កសរមប
សរមួ ល មិនែមនជាវាយតៃមល េទ ។
 រចនាសមព ័នឋអនុមតគេរមាង៖ IA-DICO
(NSC, TAC2), UNOPS & EIF ES
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បទពិេសាធន៍






ការគាំរទរបស់រកសួ ងពាណិជជកមម
ការកសាងេលខាធិការដាឋន
ិ នានា
បទដាឋននិតី វធី
របព័នឋេអឡិចរតូនិក
កសាងធនធានមនុសសនិងសាថប័ន

ិ ពាណិជជកមម
សរមាប់ការងារ អភិរកមរគបដណតប់ វស័
កនុងរយះេពលែវង។

ទិសេដៅ
គាំរទដំេណើរការេលខាធិការដាឋន TRTA
 ចូ លរ ួមយនត ការ Trade SWAps
 េផា
ត តការងារការកសាងសមតថ ភាព
Capacity




រកសាការសហការអំពីរបសិទឋភាព
ការងារ Cooperation
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សូ មអរគុណ
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