ឯកឧត្តមកិតិេ្ត ស ្ឋ បណិ្ឌ តេទសរដ្ឋម្រន្តី ចម ្របសិទធ ជួបគណៈ
្របតិភូអងគករ
ណកមមតំបន់
Cambodia)

GIZ

ល្លឺម៉ង់ ស្រមប់គេ្រមងគំ្រទេធ្វើសមហរ
៊ ន-ជំនួយពក់ព័នធពណិជជកមមកមពុជ (ARISE Plus

គេ្រមងគំ្រទេធ្វើសមហរណកមម

៊ ន-ជំនួយពក់ព័នធ

ពណិជជកមមកមពុជ (ASEAN Regional Integration Support‐Cambodia Trade Related Asistance )
ែដលេ

កត់ថ ៖គេ្រមង

ARISE Plus Cambodia

ជែផនកមួយៃនកមមវ ិធី

គំ្រទករេធ្វើសមហរណកមមកមពុជថនក់តំបន់ េហើយទទួលបន

ករផ្តល់សហហិរញញ វតថុពីសហភពអឺរប
ុ៉

និង្រកសួងសហ

្របតិបត្តិករេសដ្ឋកិចច និងអភិវឌ ន៍្របេទស
េ

យអងគករ GIZ

ល្លឺម៉ង់ និងអនុវត្ត

ល្លឺម៉ង ែដលមនេគលបំណងេដ◌ីមបីគំ្រទ

ករផ ភជប់ទំនក់ទំនងឲយបនធំេធងែថមេទៀត និងករេធ្វ◌ស
ី
មហរណកមមេសដ្ឋកិចចរ ងកមពុជ និង្របេទសកនុងតំបន់
ន

មរយ:អនុវត្ត

មែផនករសហគមន៍េសដ្ឋកិចច

២០២៥ និងករព្រងឹងសមតថភព

៊
៊ ន ឆនំ

ថ ប័ន ្រតូវបនេល◌ីកយក

មកពិភក កនុងជំនួបពិភក ករងរ រ ង ឯកឧត្ដមកិតិេ្ត ស ្ឋ

បណិ្ឌ ត ចម ្របសិទធ េទសរដ្ឋម្រន្តីរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងឧស ហកមម

និងសិបបកមម ជមួយេ

ក្រសី

Christine Bower

ជ្របធនគេ្រមង

េនទីសីក
្ត រ្រកសួង រេសៀលៃថងទី ១១ ែខ កុមភៈ ឆនំ២០២០ ។

កនុងជំនួបេនះ េ

ក្រសី

Christine Bower

េនះ មនទឹក្របក់ចំនួន ៩.៣៥
គេ្រមងចប់េផ្តើមពីែខ មក
២០២៣

។

កនុងេនះ

បនជ្រមបថ៖គេ្រមង
នអឺរូ ៉ រយៈេពលអនុវត្តន៍

ឆនំ២០១៩ ដល់ែខ មិថុន ឆនំ

ភនក់ងរដឹកនំអនុវត្តគេ្រមងេ

យ

្រកសួងពណិជជកមម រ ីឯអនកទទួលផលរបស់គេ្រមង រួមមន៖
្រកសួងពណិជជកមម ្រកសួងេសដ្ឋកច
ិ ន
ច ង
ិ ហិរញញវតថុ ្រពមទំង
ប័ន

ធរណៈ

កនុងគេ្រមងេនះ

និងឯកជនេផ ងមួយចំនួនេទៀត

នឹងសេ្រមច

ថ
។

មលទធផលរ ំពឹងទុកចំនួន០៣

ែផនកសំខន់ៗ រួមមន៖ ទី១-េធ្វើឲយ្របេស◌ីរេឡ◌ីងែផនកគយ ករ
ស្រមបស្រមួលពណិជជកមម និងស្តង់

រ ទី២-ព្រងឹងសមតថភព

ថ ប័ន និងែកលំម្អរករអនុវត្តន៍ចបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិ
យុត្តនន និងទី៣-េល◌ីកកំពស់ករចូលរួមរបស់វ ិស័យឯកជន
ជពិេសសគឺសហ្រគធុនតូចនិងមធយម
មន្រប

សន៍នឱកសេនះ

(SMEs)

។

ឯកឧត្តមកិតិេ្ត ស ្ឋ បណិ្ឌ ត

េទសរដ្ឋម្រន្តី ចម ្របសិទធ បន យតៃម្លខពស់ចំេពះគំនិតផ្តួចផ្

េត◌ីមៃនគេ្រមង និងអរគុណចំេពះអងគករ

GIZ

ល្លឺម៉ង ែដល

បនសហករគំ្រទដ បមកេល◌ីវ ិស័យអភិវឌ ន៍ជេ្រច◌ីនេន
កមពុជ ។ កនុងេនះ គេ្រមងកំពុងអនុវត្តជមួយ្រកសួងឧស ហ

កមមនិងសិបបកមមចុងេ្រកយគឺ៖ទឺ១-គេ្រមងស្តីអំពី ករអភិវឌ
ន៍សហ្រគសធុនតូចនិងមធយម

ពីឆនំ២០១៩ដល់

ឆនំ២០២១

កនុងែផនករសកមមភពជេ្រចើន ជពិេសសទក់ទងនិងករចុះ

បញជីសហ្រគសធុនតូចនិងមធយម
បនបញចប់ករបេងក◌ីតកមមវ ិធីMobile

ម្របពOnline ។ កនុងេនះ

app

ស្រមប់ករចុះបញជីសហ

្រគសធុនតូចនិងមធយម (SME) និងទី២-គេ្រមងស្តីអំពីករបេងកើត
មជឈមណ្ឌលព័ត៌មនជតិ

ម្របព័នធ

Online

ស្រមប់សហ្រគស

ធុនតូចនិងមធយម េនកមពុជ េ្រកមកិចចសហ្របតិបត្តិកររ ង

្របេទសសមជិក
SME

៊ ន និង

ល្លឺម៉ង់ េដ◌ីមបីេល◌ីកកំពស់ឲយ

ទទួលបនព័ត៌មន្រគប់្រជុងេ្រជយស្រមប់ករចូលទីផ រ

ែស្វងរកៃដគូ

ជីវកមម និងជ្រមុញែខ រចង្វក់តៃម្លជេដ◌ីម ។

េ

សថិតកនុងគេ្រមងកនុង្របធនបទពិភក ែដលឲយ

យែឡក

ARISE Plus Cambodia

េនះ ្រកសួងឧស ហកមមនិងសិបបកមម

បនពក់ព័នធនិង េគលេ

ទី៣ ស្តីពីករេលើកកមពស់ករចូលរួម

េឈមះថ៖

របស់វ ិស័យឯកជន
កនុងេគលេ

ជពិេសសសហ្រគសធុនតូចនិងមធយម

សំខន់ជុំរញ
ុ ករេធ្វ◌ីសមហរណកមមវ ិស័យឯក

ជនរបស់កមពុជចូលកនុងែខ សង្វក់ផលិតកមមកុងតំ
ន
បន់

េ

យ

េធ្វើឲយសហ្រគសធុនតូចនិងមធយមទទួលបនព័ត៌មនកន់ែត

្របេស◌ីរ និងយន្តករសនទនរ ងរដ្ឋនិង ឯកជនជេដ◌ីមេនះ
ឯកឧត្តមកិតិេ្ត ស ្ឋ បណិ្ឌ ត បនផ្តល់

រ:សំខន់េល◌ីករងរ

េនះ និងបនេសន◌ីនូវចំណុចមួយចំនួន ដូចជ៖ករជុំរញ
ុ អនុវត្ត
គេ្រមងករចុះបញជីសហ្រគស

ធុនតូចនិងមធយម

ម្របព័នធ

ឲយបនជអតិបរម-កិចស
ច ្រមួលពណិជជកមម-ផ្តល់

Online

រ:

សំខន់េទេល◌ីបញជរជតិែតមួយរបស់្របេទសកមពុជ(Cambodia
National

Single

window)

‐

អភិវឌ ន៍្របអប់ផុកទិ
ទ
ននន័យស្រមប់ផ្តល់អតថ

្របេយជន៍ដល់សហ្រគិន
ងង្រ
ធនមនុស

ែស្វងយល់ពី្រចកចូលទីផ រ និង

ពនធគយជេដ◌ីម‐និងករជួយបណុ្ត ះប

្ត លធុន

ករេផទរបេចចកវ ិទយ និងន នុវត្តន៍េដ◌ីមបីឲយ្រសប

និងបរ ិបទបដិវត្តន៍ឧស ហកមមជំនន់៤. ០ ។

ជមួយគនេនះ

ឯកឧត្ដមកិតិេ្ត ស ្ឋ បណិ្ឌ តេទសរដ្ឋម្រន្តី

ចម

្របសិទធ

ក៏បនេសន◌ីផងែដរ

េដ◌ីមបីពិនិតយេម◌ីលពីទិននន័យ

ចបស់

ស់ ៃនកំរ ិតែដលកមពុជទទួល បនផល្របេយជន៍ៃន

ករអនុវត្តកិចច្រពមេ្រព ងពណិជជកមមេសរ ី

៊ន

ក៏ដូចជ

សិក ពីែខ សង្វក់តៃម្លផលិតកមម ែដលមនអតថ្របេយជន៍

ស្រមប់ទទួលបននូវតៃម្លបែនថម
ផលិតផលកមពុជេទកន់ប

េគលេ

ជេ្រច◌ីនេទៀត ។

ក៏ដូចជជុំរញ
ុ ករនំេចញ

្ត ្របេទស

៊ន

និង្របេទស

