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េ�លេ�របស់សសរស�ម� ទីបី
ព្រងឹងសមត� �ពរបស់�ជរ��ភិ�លកម��� និង �គី�ក់ព័ន�នឹង�ណិជក
� ម� កម��� ដៃទេទៀត េដើម្បី
� អភិវឌ្ឍន៍�ណិជក
អនុវត� េធ� ើបច��ប្បន� �ព និង្រគប់្រគងកម� វធី
� ម� របស់�ជរ��ភិ�លកម��� ្រពម
� យ�ណិជក
� េ�គ�ក់ព័ន�នឹង
�ំងេដើម្បីេធ� ើ�រចរ�រកផល្របេ�ជន៍�តិេ�ក��ង វស័
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� ម�
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សមិទិផ
� លកំរ ិតេគាលេដរបស់សសរស�មទ
� ីបី
េគាលេដែដលបានកំណត់

សមិទិផ
� ល

 ែផនទីបង�ញផ�ូវកំពុងអនុវត�
 េគាលេដៃនសសរស�ម�ទី៣ គឺព្រងឹង
េហយនឹងក៏កំពុងេធ�បច�ុប្បន�ភាព
សមត�ភាពរបស់រជរដ�ភិបាល
 សមត�ភាពរបស់រជរដ�ភិបាល
កម�ជា និងភាគីពក់ព័នន
� ឹងពណិជ�
កម�ុជាក�ងករបេង�ត និងអនុវត�ន៏
កម�កម�ុជា ដៃទេទៀត េដម្បីអនុវត� េធ�
Trade SWAp
បច�ុប្បន�ភាព និង្រគប់្រគងកម�វ ិធី
 សមត�ភាពស�ប័ន Trade SWAp
អភិវឌ្ឍន៍ពណិជ�កម�របស់រជរដ�
្រត�វបានព្រងឹង
ភិបាលកម�ុជា ្រពមទំងេដម្បីេធ�ករ
ចរចររកផល្របេយាជន៍ជាតិេនក�ុង
វ ិស័យពណិជ�កម� និងេវទិកវ ិនិ
េយាគពក់ព័ន�នឹងពណិជ�កម�
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វ ិស័យ 1: ករ្រគប់្រគង និងដឹកនាំករផា�ស់បូរ�
ស�ប័ នរជរដ�ភិ បាលអចេធ�សមាហរណកម� ស្រមបស្រម�ល និងអនុ វត�ករេធ�
កំ ែណទ្រមង់ ទក់ ទងនឹ ង ពណិជ�កម�្របកបេដយ្របសិទ�ភាព

សមិទិផ
� ល
 ែផនទី បង�ញផ�ូវបានអនុម័តេនេដ មឆា�ំ ២០១២ និ ងកំពុងអនុ វត�។
 ករេរៀបចំេធ�បច�ុប្បន�ភាពែផនទី បង�ញផ�ូវនានា គឺ កំពុងអនុ វត�។
 SSC និ ង IC បានក�យជាគណៈកមា�ធិករែដលមានមុ ខងរផ�ល់នូវយុទ�ស�ស�
និ ងភាពជាអ�កដឹ កនាំ។
 MoC គឺ កំពុងេដ រតួ នាទី ែដលមាន្របសិទ�ភាព និ ង្របសិទ�ផលក�ុងករ្រគប់ ្រគង
និ ងស្រមបស្រម�ល Trade SWAp ។
 ្រកសួងពក់ ពន់ កំ ពុងរួមចំ ែណកក�ុងករងរែបងែចកសកម�ភាពេដ ម្បីអភិ វឌ្ឍវ ិ
ស័យពណិជ�កម�។
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� យ ២: �រអភិវឌ្ឍន៏ និង�រអនុវត� ន៍េ�លនេ��យ
វស័
អភិ្រកម�្របព័ន�ដ៏�ន្របសិទ��ពមួ យ ក��ង�រអភិវឌ្ឍន៏ និង�រអនុវត� ន៏
េ�លនេ��យ�ណិជក
� ម� ្រត�វ�ន�ក់េចញ។
សមិ ទិ ផ
� ល

�រ�រ្រត�វេធ� ើបន�

 ជំរញ
ុ ករអនុវត�ន៏ និងករ្រត�ត
ពិនិត្យេគាលនេយាបាយ
ពណិជ�កម�ឲ្យបាន
ករសិក្សោរួមមាន :
ច្បោស់លស់េនថា�ក់េខត�
 ករសិក្សោពី ចង�ក់ តៃម� ស�ីពី�ស�វ
ដំ ឡូងមី េពត េ្រមច េកស៊ូ ករ  អន�រ្រកសួងពក់ពន់ និងៃដគូ
េនសទ)
នានា្រត�វមានលទ�ភាពេធ�ករ
 WTO trade policy review
�សវ្រជាវពីេគាលនេយាបាយ
ែដលមានគុណភាពខ�ស។
់
 MoC កំពុងអនុវត�ករេធ�បច�ុប្បន�
ុ មុខងររបស់អង�ភាព
ភាពយុទស
� �ស�សមាហរណកម�  ជំរញ
ព័ត៌មានចង�ក់តៃម�
េលកទី២ េដម្បីកំណត់នូវយុទស
�
 MoC បានេ្រប ្របាស់លទ�ផលករ
�សវ្រជាវ ីេគាលនេយាបាយពណិជ�
កម� េដ ម្បីជំរយ
ុ វ ិស័យពណិជ�កម�។

�ស�ពណិជ�កម�ថី� ។
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វ ិស័យ ៣: ករបេង�ត្របព័ ន�្រគប់ ្រគង្របចំ្របេទស
ជំ នាញ និ ង្របព័ ន�ករងរស�ូលរបស់ស�ប័ ន ធានាបាននូ វករអភិ វឌ្ឍន៏ និ ងករបំ េពញ
ករងរ្របកបេដយ្របសិទ�ភាពរបស់ស�ប័ នពក់ ព័ន�នឹងពណិជ�កម�
សមិ ទិ ផ
� ល

�រ�រ្រត�វេធ� ើបន�

 សមត�ភាពរបស់្រកសួង
 មន�ីរពណិជ�កម�េខត�ជាេ្រច ន ្រត�វមានសមត�ភាពចូ ល
ពណិជ�កម� ្រត�វបានបេង�នក�ុង
រួមឲ្យបានេពញេលញេនក�ុង្របព័ ន�្រត�តពិ និត្យ និ ង
ករ្រគប់ ្រគងែផ�កហិរ�� វត�ុ
វយតៃម� និ ងគាំ្រទករ្រគប់ ្រគងធនធានមនុ ស្សេដ ម្បី
លទ�កម� និ ងករ្រត�តពិនិត្យ
គាំ្រទដល់ Trade SWAp ឲ្យបានទូលំទូលយ ។
និ ងវយតៃម�។
 សមត�ភាពរបស់អន�រ្រកសួងក�ុងករងរ M & E និ ង
ករ្រគប់្រគង និ ងករអភិ វឌ្ឍន៏ ធនធានមនុ ស្ស ្រត�វមា
ករគាំ្រទបែន�មេទៀត។
 កិ ច�្របឹ ងែ្របងកំ ពុងេធ�េឡង
 ម�ន�ីរជករ្រត�វទទួលបានក្រមិតៃនចំ េណះដឹ ង ស�ីពី
តមរយៈកម�វ ិធី គាំ TDSP &
ពណិជ�កម� និ ងប�
� នានាែដលទក់ ទងពណិជ�កម�
EIF ក�ុងករកសងសមត�ភាព
ឲ្យបានសម�សបតមតួ នាទី របស់ពួកេគ។
ម�ន�ីនានា (MoC & line
ministries)
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វ ិស័យ ៤: ករផ្សព�ផ្សោយអំ ពីអភិ ្រកម្រគបដណ�ប់ េលវ ិស័យពណិជ�កម�
ករយល់ដឹងរបស់ភាគី ពក់ ព័ ន� អំពីឱកស និ ងលទ�ផល Trade SWAp មានករ
េកនេឡង
សមិ ទិ ផ
� ល

�រ�រ្រត�វេធ� ើបន�

 ករយល់ដឹងេលឱកស និងលទ�
ផលឡាំងឡាយែដលេកតេចញពី
Trade SWAp បានេធ�េឡងដល់
អន�រ្រកសួង វ ិស័យឯកជន ម�ន�ី
ថា�ក់េខត�នានា (រួមទំងមន�ីរ
ពណិជ�កម�េខត�) និងក�ុងេវទិក
អន�រជាតិ បានេធ�ឲ្យអ�កពក់ព័ន�
ករងរេនះមានករយល់ដឹងកន់
ែតេ្រចនេឡង ។
 បទពិេសធន៍ Trade SWAp បាន
ែចករ ំែលកដល់្របេទស LDCs
មួយចំនួយ។

 េធ�ឯកសរ ស�ីពីករអនុវត�ន៏ល�
បទពិេសធន៏ និងករេរៀនសូ្រត
នានា
 ជំរញ
ុ វត�មានរបស់តំណាង CCC
និងវ ិស័យឯកជនក�ុងកិច្រ� បជុំ IC &
SSC meeting និងជំរញ
ុ ករចូល
រួមរបស់ពួកេគក�ុង Trade SWAp.
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វ ិស័យ ៥: ករចរចរេលករេធ�កំែណទ្រមង់ ពណិជ�កម�
ស�ប័ នរជរដ�ភិ បាលែដលទទួ លករចត់ តំង អចេធ�ជាតំ ណាង និ ងេធ�ករចរចរ
េដយ្របសិទ�ភាព េលផល្របេយាន៍ កម�ុជាេនក�ុងពណិជ�កម�េលេវទិ កពហុភាគី
េទ�ភាគី និ ងក�ុងតំ បន់

សមិទិផ
� ល
 សមត�ភាពៃនស�ប័នរជរដ�ភិបាល
បាន្របេសេឡងនូវករេធ�ជាតំណាង
និងករចរចរស្រមាប់អត�្របេយាជន៏
នានារបស់កម�ុជា:

�រ�រ្រត�វេធ� ើបន�
� ��ក់�តិស្រ�ប់
 គួ រ�នកម� វធី
�រចរ�រកំែណទ្រមង់�ណិជ�កម�

 Bilateral: China, US, …
 Regional: AEC 2015, GMS,
ASEAN Plus
 Multi: EU,…
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ករ្របឈម និងប�
� េផ្សងៗ
 សមាជិករបស់សសរស�ម�ទី៣េនខ�ះសមត�ភាព៖

 ករសរេសរសំេណគេ្រមាងពណិជ�កម�ថី�

 អនុវត�្របព័ន�្រត�តពិនិត្យសំរប់សសរស�ម�ទី៣
 ករលំបាកក�ុងករេរៀបចំកិច�្របជុំសំរប់សសរស�ម�ទី៣ េដយសរខ�ះ
ករស្រមបស្រម�ល និងករេប�ជា�ចិត�របស់ម�ន�ីមកពីអន�រ្រកសួង
 គេ្រមាងេនេ្រកមសសរស�ម�ទី៣ េនមិនទន់មាននិរន�រភាព។
 មូលនិធិអនុវត�គេ្រមាងេនមានកំរ ិត ។
 មិនមានតំណាងៃដគូអភិវឌ្ឍន៌ (shepherd) ជាក់លក់សំរប់ជួយគាំ
្រទដល់សសរស�ម�ទី៣។
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េសចក�ីសន�ិដ�ន
 អទិ ភាពរបស់សសរស�ម�ទី៣ជាេ្រច ន បានសំេរច ឬកំ ពុង្រត�វបានអនុ វត� ។
 សមិ ទិ ផ
� ល ឬស�ៃដល�នានាក�ុងករកសងសមត�ភាពស�ប័ នរបស់ SSC, IC, and
MoC (រួមនឹ ង D/ICO) ។
 អទិ ភាពេផ្សងៗរបស់សសរស�ម�ទីបីស្រមាប់ អនុ វត�នាេពលអនាគត៖
 តួ នាទី របស់មន�ីរពណិជ�កម�េខត�េនក�ុង Trade SWAp
 ករ្រត�តពិ និត្យ និ ងវយតៃម� Trade SWAp
 ករជំ រញ
ុ តួ នាទី វ ិស័យឯកជន
 សមត�ភាពម�ន�ីេលវ ិស័យពណិជ�កម�
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