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អារម្ភកថា និងសេចកដ ីថ្លែងអំណរគុណ  

រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកម្ព ុជាបានសដើរតួយា៉ា ងេំខាន់កន ុងការសលើកកម្ពេ់ 
និងេរម្បេរមួ្លបរយិាកាេអំសោយផលេរមាប់អាជីវកម្មបរយិាប័នន  (IB)។ រាជរដ្ឋឋ ភិបាលបានរមួ្បញ្ច លូ

អាជីវកម្មបរយិាប័ននសៅកន ុងយុទធសាស្ដេតអភិវឌ្ឍន៍េហរាេធុនតូច និងម្ធយម្លមី ឆ្ន ំ ២០១៩-២០២៣។ 
សៅកន ុងថ្ផនកសាលនសយាបាយ និងថ្ផនការេកម្មភាពអភិវឌ្ឍេហរាេធុនតូច និងម្ធយម្ (SMED-AP) 
ននថ្ផនការយុទធសាស្ដេតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣1។ សបើនិយាយឱ្យចំសៅ ថ្ផនការយទុធសាស្ដេតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៩-
២០២៣ ថ្ចងពីតរមូ្វការសដើម្បីសធែ ើឱ្យកំសណើនសេដឋកិចចកម្ព ុជាកាន់ថ្តមានបរយិាប័ននេរមាប់អនកសៅ
បាតននពីរា៉ា មី្តសេដឋកិចចេងគម្ សធែ ើពិពិធកម្មសេដឋកិចច និងការចូលរមួ្របកបសដ្ឋយនវានុវតតន៍ដល់វេ័ិយឯកជន 
បសងក ើតឱ្កាេរបាក់ចំណូល និងផលិតទំនិញ និងសេវាកម្មេំខាន់ៗ ថ្ដលមាន
តនម្ែេម្រម្យេរមាប់របជាជនថ្ដលមានចំណូលទប។ 

កន ុងឆ្ន ំ ២០២០ រកេួងឧេាហកម្ម វទិាសាស្ដេត  បសចចកវទិា និងនវានុវតតន៍ (MISTI) 
បានអនុម័្តយុទធសាស្ដេត សលើកកម្ពេ់បរយិាកាេអំសោយផលេរមាប់ NI សៅកម្ព ុជា (យុទធសាស្ដេត  IBeeC) 
និងបសងក ើតការសលើកទឹកចិតត និងយនតការសាែ ប័នពហុភាគីសដើម្បីសលើកកម្ពេ់ NI។ 
យុទធសាស្ដេត សនេះរតូវបានបសងក ើតស ើងសរកាម្ការដឹកនំរបេ់ MISTI សហើយរតូវបានអនុម័្តកន ុងថ្ែមី្ន ឆ្ន ំ ២០២១។ 
យុទធសាស្ដេត េំខាន់មួ្យថ្ដលបានសេន ើស ើងសៅកន ុងយុទធសាស្ដេត  IBeeC គឺផតល់ជូននូវឧបករណ៍បង្ហា ត់បង្ហា ញ វធីិសាស្ដេដ
ថ្របកាែ យជាអាជីវកម្មបរយិាប័ននជាបនតបនា ប់ េរមាប់រកមុ្ហ ុនថ្ដលមានបំណងចង់អភិវឌ្ឍគំរអូាជីវកម្មបរយិាប័នន  
ថ្ដលមានផលប៉ាេះពាល់ែពេ់ដល់េងគម្កម្ព ុជា។ របសទេ
កម្ព ុជាគឺជារបសទេទីបីកន ុងេមាគម្អាសា នថ្ដលបសងក ើតរកបែណឌយុទធសាស្ដេត ដ៏ទូលំទូលាយមួ្យេរមាប់ការសលើកកម្ពេ់
អាជីវកម្មបរយិាប័នន  ថ្ដលជាយទុធសាស្ដេតេរមាប់អាជីវកម្មបរយិាប័ននេរមាប់កម្ព ុជា (IBeeC) ថ្ដលរតូវបានសេន ើស ើង។ 
រកបែណឌ សនេះពរងឹងបថ្នែម្សលើការរកស ើញននការេិកាទិដឋភាពអាជីវកម្មបរយិាប័ននថ្ដលរតូវបានបសងក ើតស ើងកន ុងឆ្ន ំ 
២០១៩ សដ្ឋយ UNESCAP ថ្ដលរមួ្មានការវភិាគករណីអាជីវកម្មបរយិាប័នន  និងបរយិាកាេអំសោយផល និងការកំណត់
អនុសាេន៍សាលនសយាបាយជាមួ្យនឹងជំហានជាក់ថ្េតងេរមាប់ការពរងឹងការវនិិសយាគ 
និងលទធផលរបេ់អាជីវកម្មបរយិាប័ននសៅកន ុងរបសទេកម្ព ុជា។2 

យុទធសាស្ដេត សនេះរមួ្មានអនុសាេន៍សាលនសយាបាយទងំរបំាបីដូចខាងសរកាម្3៖ 
១.  ការបសងក ើតចំណុចបសង្ហគ លរបេ់អាជីវកម្មបរយិាប័នន  សៅកន ុងរកេួងននរបេ់រដ្ឋឋ ភិបាល 

គណៈកមាម ធិការដឹកនំេរមាប់អាជីវកម្មបរយិាប័នន និងការអនុម័្ត
ជាផល វូការននយទុធសាស្ដេតអាជីវកម្មបរយិាប័នន  តាម្រយៈឧតតម្រកមុ្របឹកាសេដឋកិចចជាតិ (SNEC) ននរបសទេ
កម្ព ុជា។ 

២.  េកម្មភាពផសពែផាយ និងសលើកកម្ពេ់ការយល់ដឹង ជាពិសេេតាម្រយៈេមាគម្ធុរកិចចនន។ 
៣.  សរៀបចំរបព័នធការទទួលសាគ ល់អាជីវកម្មបរយិាប័នន របកបសដ្ឋយតមាែ ភាព និងេម ័រគចិតត 

កន ុងភាពជានដគូជាមួ្យភាន ក់ង្ហររដ្ឋឋ ភិបាល និងេមាគម្ធុរកិចចសផសងៗ 
ជាមួ្យនឹងពានរង្ហែ ន់អាជីវកម្មបរយិាប័នន។ 

៤.  ការបសងក ើតឧបករណ៍ជំនួយបសចចកសទេេរមាប់ការបងែ ឹកអាជីវកម្ម និងការង្ហរសាលនសយាបាយ។ 
៥.  ថ្េែងយល់ពីការសលើកទឹកចិតតពនធេរមាប់អាជីវកម្មបរយិាប័នន  តាម្រយៈចាប់វនិិសយាគលមី។ 
៦.  ការបសងក ើតឧបករណ៍កាត់បនែយហានិភ័យេរមាប់ វនិិសយាគិនអាជីវកម្មបរយិាប័នន  

សដើម្បីពសនែ ឿនផលប៉ាេះពាល់ននការវនិិសយាគសៅកន ុងរកមុ្ហ ុនថ្ដលមានបនា ត់អាជីវកម្មបរយិាប័នន។ 
៧.  ពិចារោសលើលទធកម្មអាទិភាពេរមាប់រកមុ្ហ ុនអាជីវកម្មបរយិាប័នន  ថ្ដលមានការទទួលសាគ ល់ 

និងេហរាេេងគម្។ 
៨.

 ការបសងក ើតរបព័នធ រតួតពិនិតយរាយការណ៍អំពីការរមួ្ចំថ្ណករបេ់វេ័ិយឯកជនថ្ដលែិតែំរបឹងថ្របងកន ុ
ងការអភិវឌ្ឍវមិារតេងគម្ននសាលសៅអភិវឌ្ឍរបកបសដ្ឋយចីរភាពអនតរជាតិ (SDG) ។ 

ែណៈសពលថ្ដលរកេួងឧេាហកម្ម វទិាសាស្ដេត  បសចចកវទិា និងនវានុវតតន៍ (MISTI) 
គឺជាសជើងឯកដ៏េំខាន់េរមាប់រសបៀបវារៈននអាជីវកម្មបរយិាប័ននសៅកន ុងរបសទេ រកេួងសនេះ
ក៏រតូវបានាំរទសដ្ឋយរកេួងសេដឋកិចច និងហិរញ្ញ វតថ ុ (MoEF) រកេួងពាណិជជកម្ម (MoC) រកេួងកេិកម្ម រកុាា របមាញ់ 
និងសនសាទ (MAFF) និងរកមុ្របឹកា វនិិសយាគកម្ព ុជា សរកាម្រកមុ្របឹកាអភិវឌ្ឍន៍កម្ព ុជា (CDC)។ 

 
ការវាយតនម្ែទទួលសាគ ល ់

អនុសាេន៍មួ្យកន ុងចំសោម្អនុសាេន៍ IBeeC ទងំ ៨ ននការវាយតនម្ែទទួលសាគ ល់អាជីវកម្មបរយិាប័នន  

រតូវបានសរៀបចំស ើងសដ្ឋយ MISTI តាម្រយៈគណៈកមាម ធិការទទួលសាគ ល់អាជីវកម្មបរយិាប័នន  
ថ្ដលមានេមាេភាពពីភាន ក់ង្ហររដ្ឋឋ ភិបាលចំនួន៦ េមាគម្អាជីវកម្មចំនួន៤ 
និងតំោងបោត ញេហរាេេងគម្សៅកម្ព ុជា។ ការទទួលសាគ ល់អាជីវកម្មបរយិាប័នននឹងរតូវសធែ ើស ើង ១-២ 
ដងកន ុងមួ្យឆ្ន ំ សហើយសបើកេរមាប់រកមុ្ហ ុនធុនធំ ម្ធយម្ និងតូច ទងំជាតិ និងអនតរជាតិ។ ការវាយតនម្ែ
ទទួលសាគ ល់អាជីវកម្មបរយិាប័នន  គឺជាការេម ័រគចិតត និងមិ្នភាជ ប់សៅនឹងការចុេះបញ្ជ ីរកមុ្ហ ុន 

 
1 របាយការណច៍ុងសរកាយននការេិកាទិដឋភាពអាជីវកម្មបរយិាប័ននសៅកម្ព ុជា ESCAP iBAN ២០២១.pdf 
2 ឯកសាររបវតតអិាជីវកម្មបរយិាប័ននសៅកម្ព ុជា សេចកដ ីរពាងទី១ ឌី្ជីលល.pdf 
3 ទពំរ័សដើម្ (misti.gov.kh) 

https://emcasia.sharepoint.com/sites/GIZ/Shared%20Documents/Globecad_IBAN/3.%20Secondary%20Data/Landscape%20Study%20Inclusive%20Business%20Cambodia%20ESCAP%20iBAN%202021%20REPORT%20Final.pdf
https://misti.gov.kh/page/index?param=home.html
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(សទេះបីជារកមុ្ហ ុនអាជីវកម្មបរយិាប័ននភាគសរចើនរតូវបានចុេះបញ្ជ ីជាផល វូការក៏សដ្ឋយ)។ សៅកន ុងថ្ែេីហា ឆ្ន ំ ២០២១ 
រកមុ្ហ ុនចំនួន ១៨ សៅកន ុងរបសទេកម្ព ុជារតូវបានទទួលសាគ ល់ជាមួ្យនឹងគំរអូាជីវកម្មបរយិាប័នន  សដ្ឋយមាន
 វេ័ិយជាសរចើនដូចជា កេិពាណិជជកម្ម ឧេាហកម្ម និងសេវាកម្ម លំសៅដ្ឋឋ នេងគម្ ធានរា៉ា ប់រង បសចចកវទិាហិរញ្ញ វតថ ុ 
និងថាម្ពល។ ម្កដល់បចច ុបបនន  គំរអូាជីវកម្មបរយិាប័នន
សៅកន ុងរបសទេកម្ព ុជារតូវបានសគសម្ើលស ើញថាភាគសរចើនសៅកន ុងវេ័ិយកេិ-ពាណិជជកម្ម ធានរា៉ា ប់រង ថាម្ពល 
និងមី្រកូហិរញ្ញ វតថ ុ ថ្ដលែែេះមាននវានុវតតន៍ខាែ ំង។ សបើសរបៀបសធៀបសៅនឹងរបសទេដនទសទៀត នវានុវតតន៍េុខាភិបាល 
ការអប់រំ ការផតល់ការង្ហរ លំសៅដ្ឋឋ ន និងសេវាទីរកងុ គឺមានការអភិវឌ្ឍតិចជាង។ 

១. េមាេធាតុននការបង្ហា តប់ង្ហា ញវធិីសាស្ដេដ ថ្របកាែ យជាអាជីវកម្មបរយិាបន័ន  (IB-CM) 

ម្គគ ុ សទាេក៍បង្ហា ត់បង្ហា ញវធីិសាស្ដេដ ថ្របកាែ យជាអាជីវកម្មបរយិាប័នន  (IB-CM) េរមាប់របសទេកម្ព ុជា 
មានសាលបំណងជួយរកមុ្ហ ុនននកន ុងរបសទេកម្ព ុជា ថ្របកាែ យរកមុ្ហ ុនរបេ់ពួកសគ 
សៅជារកមុ្ហ ុនអាជីវកម្មបរយិាប័ននថ្ដលមានសជាគជ័យ។ ម្គគ ុ សទាេក៍សនេះ
ផតល់ជូននូវរកបែណឌ វាយតនម្ែសដ្ឋយែល នួឯងេរមាប់រកមុ្ហ នុនន សដើម្បីកំណត់ពីេកាត នុពលអាជីវកម្មបរយិាប័នន
របេ់ពួកសគ និងផតល់នូវឧបករណ៍ ក៏ដូចជាការថ្ណនំជាយទុធសាស្ដេតេរមាប់អនកជំនញការ និងេមាគម្ធុរកិចច 
សដើម្បីាំរទេហរគិនអាជីវកម្មបរយិាប័ននសៅកម្ព ុជា។ 

ម្គគ ុ សទាេក៍សនេះមាននិយម្ន័យសាលគំនិតជាសេ រ ី ថាសតើអាជីវកម្មបរយិាប័ននគឺជាអែ ី និងេមាេធាតុចម្បងរបេ់វា 
(BoP លទធភាពទទួលបានហិរញ្ញ វតថ ុ ការពរងីក ការវាេ់ថ្វងផលប៉ាេះពាល់ ការបងែ ឹក និងការបង្ហា ត់បសរងៀន)។ 
វាក៏ផតល់នូវរកបែណឌ េរមាប់ការវភិាគរកបែណឌ សេដឋកិចចននរបសទេកម្ព ុជា 
និងការវភិាគសលើវេ័ិយេំខាន់ៗននេកម្មភាពសដើម្បីអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មបរយិាប័នន  ជាមួ្យនឹងករណីេិកាសរៀងៗែល នួ 
ក៏ដូចជាករណីេិកាជាេកលផងថ្ដរ។ មានការេសងាបអំពីឧបករណ៍នីមួ្យៗថ្ដលបសងក ើតជាកញ្ច ប់ឧបករណ៍
បង្ហា ត់បង្ហា ញ វធីិសាស្ដេដ ថ្របកាែ យជាអាជីវកម្មបរយិាប័នន និងការសរបើរបាេ់េរមាប់ភាគីពាក់ព័នធ។ ជាចុងសរកាយ 
មានការថ្ណនំអំពីសេ រនីនឯកសារសយាង និងកញ្ច ប់ឧបករណ៍សៅសលើអាជីវកម្មបរយិាប័ននជាេកល ថាន ក់តំបន់ និងថាន ក់
ជាតិ។ 

វារតូវបានបសងក ើតស ើងសដ្ឋយឧបករណ៍យទុធសាស្ដេត ចំនួនបួនដូចខាងសរកាម្៖ 
• ឧបករណ៍ទី ១ “ការវាយតម្លៃការត្តៀលខ្ល នួស្ាប់អាជីវកលមបរយិាប័នន” 
ជាឧបករណ៍សដើម្បីវភិាគសាែ នភាពបចច ុបបននរបេ់រកមុ្ហ ុន 
និងកំណត់េកាត នុពលរបេ់វាេរមាប់អាជីវកម្មបរយិាប័នន។ 

• ឧបករណ៍ទី ២ “ការប្្បកាៃ យតៅជាអាជីវកលមបរយិាប័នន” ជាឧបករណ៍សដើម្បីកំណត់អតតេញ្ញញ ណថ្ផនកសផសងៗ
ននរកមុ្ហ ុនថ្ដលមានេកាដ នុពលខាែ ំងបំផុតេរមាប់អាជីវកម្មបរយិាប័នន  និងសដើម្បីបសងក ើតយុទធសាស្ដេត ថ្របកាែ យ។ 

• ឧបករណ៍ទី ៣ “ការវនិិច្ឆ ័យជាលកខណៈស ីជត្ៅតលើការប្្បកាៃ យតៅជាអាជីវកលមបរយិាប័នន” ជា
ឧបករណ៍សដើម្បីបសងក ើតថ្ផនការេកម្មភាពេរមាប់ការថ្របកាែ យសៅជាអាជីវកម្មបរយិាប័ននសដ្ឋយសរបើឧបករណ៍ជា
ក់ថ្េតង និងសាលការណ៍ថ្ណនំេរមាប់គំរអូាជីវកម្មបរយិាប័នន។ 

• ឧបករណ៍ទី ៤ “ការប្ណនាំតៅកន ុងអាជីវកលមបរយិាប័នន” ជា
ការថ្ណនំេរមាប់េហរគិនអាជីវកម្មបរយិាប័ននថ្ដលមានបទពិសសាធ ថ្ដលចង់ថ្ណនំ
េហរគិនថ្ដលកំពុងពាយាម្បសងក ើតបនា ត់អាជីវកម្មបរយិាប័ននលមី 
ឬបថ្ងែរបនា ត់អាជីវកម្មថ្ដលមានរសាប់របេ់ពួកសគឱ្យមានបរយិាប័នន។ 

សាលសៅចម្បងននម្គគ ុ សទាេក៍បង្ហា ត់បង្ហា ញវធីិសាស្ដេដ ថ្របកាែ យជាអាជីវកម្មបរយិាប័នន  គឺសដើម្បីសលើកកម្ពេ់ការថ្របកាែ យ
សៅជាអាជីវកម្មបរយិាប័នន សដើម្បីឱ្យអាចថ្េែងរកវធីិការថ្របកាែ យពរីកមុ្ហ ុនថ្បបរបនពណីសៅជារកមុ្ហ ុនថ្ដលរមួ្បញ្ច លូ
 វធីិសាស្ដេតអាជីវកម្មបរយិាប័ននសៅកន ុងរបតិបតត ិការេន លូរបេ់ែល នួ។  វធីិទងំបួនខាងសរកាម្ថ្ដលបានបង្ហា ញ 
គឺជាជសរម្ើេទូសៅបំផុតេរមាប់ការសឆ្ព េះសៅរកអាជីវកម្មបរយិាប័នន  និងការអភិវឌ្ឍការថ្របកាែ យរបកបសដ្ឋយ
សជាគជ័យសឆ្ព េះសៅរករកមុ្ហ ុនអាជីវកម្មបរយិាប័នន។ សដ្ឋយសារអនកទទួលការបង្ហា ត់បង្ហា ញវធីិសាស្ដេដ
ថ្របកាែ យជាអាជីវកម្មបរយិាប័នន  រតូវបានបសងក ើតស ើងសដ្ឋយរកមុ្ហ ុនតូច ម្ធយម្ ឬធំ ការបង្ហា ត់បង្ហា ញវធីិសាស្ដេដ
ថ្របកាែ យជាអាជីវកម្មបរយិាប័ននេងកត់ធងន់បថ្នែម្សទៀតសលើការពិភាកាអំពីផលប៉ាេះពាល់េងគម្ 
និងតិចជាងសនេះសៅសលើយុទធសាស្ដេតពាណិជជកម្មសដើម្បីបសងក ើនរបាក់ចំសណញ។ ការបង្ហា ត់បង្ហា ញវធីិសាស្ដេដ
ថ្របកាែ យជាអាជីវកម្មបរយិាប័ននមិ្នថ្ម្នេរមាប់ការបងែ ឹក ឬថ្ណនំអាជីវកម្មចាប់សផដើម្លមី ថ្ដលាម នបទពិសសាធ
អាជីវកម្មស ើយ។ 

ផ្ល វូត ព្ ោះតៅរកអាជីវកលមបរយិាប័នន ការផ្លៃ ស់បត រូសាំខាន់ៗ 

ពីអាជីវកម្មទូសៅ (រកមុ្ហ ុនទងំមូ្ល ឬបនា ត់អាជីវកម្ម) 
សៅជាគំរអូាជីវកម្មបរយិាប័នន  

ការសធែ ើបរយិាប័នន  BoP សៅកន ុងថ្ែសរចវាក់តនម្ែេន លូ 
ដូសចនេះវាបសងក ើន ឬបសងក ើតផលប៉ាេះពាល់េរមាប់ BoP ។ 

ពី CSR សៅេកម្មភាពអាជីវកម្មបរយិាប័នន  ការសធែ ើបរយិាប័នន  BoP សៅកន ុងថ្ែសរចវាក់តនម្ែបថ្នែម្ 
ឬចំសហៀង។ 

ពីេហរាេេងគម្ថ្ដលជំរុញសដ្ឋយអងគការមិ្នថ្ម្ន 
រដ្ឋឋ ភិបាល សៅជាគំនិតផត ចួសផតើម្េហរាេេងគម្ 

ការបសងក ើនលទធភាពពាណិជជកម្មសដ្ឋយកាត់បនែយការ
ពឹងថ្ផែកសលើរបាក់ជំនួយ និងមូ្លនិធិមាច េ់ជំនួយ 
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តាម្រយៈេកម្មភាពពាណិជជកម្មថ្ដលរករបាក់ចំសណ
ញ។ 

ពីគំរអូាជីវកម្មបរយិាប័ននសឆ្ព េះសៅរកគំរអូាជីវកម្មបរយិាប័នន
ថ្ដលថ្កលម្ែកាន់ថ្តរបសេើរស ើង 

ការពរងឹងការសធែ ើបរយិាប័នន BoP 
សដើម្បីបសងក ើនផលប៉ាេះពាល់យា៉ា ងេីុជសរៅ 
និងការផសពែផាយដល់ រពម្ទងំ
បសងក ើនរបាក់ចំសណញពាណិជជកម្ម។ 

 
 
១.១ របព័នធ សអកូ ូេីុននអាជីវកម្មបរយិាបន័ន សៅកម្ព ុជា 
 
ការអនុវតតអាជីវកម្មបរយិាប័ននកាន់ថ្តសរចើន និងកាន់ថ្តរបសេើរស ើង នឹងជួយបសងក ើនការអភិវឌ្ឍសេដឋកិចច េងគម្ 
និងបរសិាែ នននេងគម្កម្ព ុជា សដ្ឋយពរងឹងបោត ញសាម្គគ ីភាពបថ្នែម្សទៀត ថ្ដលមានការចូលរមួ្ពីរគប់ភាគីពាក់ព័នធ។ 
ខាងសរកាម្សនេះពិពណ៌នអំពីភាគីពាក់ព័នធថ្ដលឧបករណ៍ថ្ណនំការថ្ណនំ វធីិសាស្ដេដ ថ្របកាែ យជាអាជីវកម្មបរប័ិនននីមួ្យ
ៗរតូវបានសរៀបចំស ើង៖ 
 

• ឧបករណ៍ទ ី ១៖ ការវាយតនម្ែសដ្ឋយែល នួឯងសដ្ឋយរកមុ្ហ នុ ឬការវាយតនម្ែផលប័រតសដ្ឋយអនកជំនញការ 

អនកេរម្បេរមួ្ល និងវនិិសយាគិន 
• ឧបករណ៍ទី ២ និងឧបករណ៍ទី ៣៖ អនកជំនញការអាជីវកម្ម 
• ឧបករណ៍ទី ៤៖ េមាគម្ធុរកិចច អនកជំនញការ ឬេហរគិនមាន ក់ៗ 

 
មានរបព័នធសអកូ ូេីុដ៏េំខាន់ននតួអងគយុទធសាស្ដេត សៅករមិ្តសាែ ប័ន 
ថ្ដលសបតជាា សលើកកម្ពេ់ការថ្ណនំ វធីិសាស្ដេដ ថ្របកាែ យជាអាជីវកម្មបរប័ិនន  សហើយចាប់អារម្មណ៍កន ុងការសតត ត
បថ្នែម្សទៀតសលើការបញ្ច លូឧបករណ៍នន ថ្ដលជួយេសរម្ចបានលទធផលសេដឋកិចច េងគម្ និងបរសិាែ នសៅកន ុង BoP ។ 
ភាគីពាក់ព័នធទងំអេ់ថ្ដលបានរាយបញ្ជ ីខាងសរកាម្គឺជានដគូដ៏មានឥទធិពលេរមាប់ការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម
បរយិាប័ននសៅកន ុងរបសទេកម្ព ុជា។ 
 
១.១.១ រដ្ឋឋ ភិបាល និងរកេួងសាធារណៈ 
 

តួនទីរបស់ទីភ្នន ក់ងាររដ្ឋា ភបិាល  ទីភ្នន ក់ងាររដ្ឋា ភបិាលកលព ុជា ចូ្លរលួ
កន ុងការត វ្ ើជាតជើងឯកអាជីវកលមបរយិាប័នន 

• ទទួលែុេរតូវកន ុងការអភិវឌ្ឍ 

និងអនុវតតលកាែណឌ រកបែណឌ ថ្ដលអំ

សោយផលដល់អាជីវកម្មបរយិាប័នន 

សដើម្បីចូលរមួ្ជាមួ្យវេ័ិយឯកជនកន ុង

ការសដ្ឋេះរសាយបញ្ញា េងគម្នន 

ដូចជាការកាត់បនែយភាពរកីរក4៖ 
• សរៀបចំយុទធសាស្ដេត ទូលំទូលាយមួ្យ

េរមាប់ការាំរទ ដល់

អាជីវកម្មបរយិាប័នន។ 
• ជួយកន ុងការសរៀបចំឧបករណ៍
បងែ ឹកអាជីវកម្ម 
ថ្ដលជួយរកមុ្ហ ុនតាម្រយៈការសតត ត
យកចិតតទុកដ្ឋក់ 
និងជំនួយបសចចកសទេជាក់ថ្េតងកន ុង
ការថ្កលម្ែគំរអូាជីវកម្មបរយិាប័នន។ 

• ចំណុចបសង្ហគ លរបេ់អាជីវកម្មបរយិាប័

នន៖ ទីភាន ក់ង្ហររដ្ឋឋ ភិបាលចំនួន៥ 

តំោងឱ្យចំណុចបសង្ហគ លរបេ់អាជីវក

ម្មបរយិាប័នន  
រមួ្ជាមួ្យនឹងេមាគម្អាជីវកម្មចំនួ

ន៤។ ចំណុចបសង្ហគ លទងំសនេះជួបាន  

• រកមុ្របឹកាអភិវឌ្ឍន៍កម្ព ុជា (CDC) 
• រកេួងកេិកម្ម រុកាា របមាញ់ និងសនសាទ (MAFF) 
• រកេួងពាណិជជកម្ម (MoC) 
• រកេួងសេដឋកិចច និងហិរញ្ញ វតថ ុ (MEF) 
• រកេួងឧេាហកម្ម វទិាសាស្ដេត  បសចចកវទិា និងនវានុវតតន៍ 
(MISTI) គឺជាទភីាន ក់ង្ហររដ្ឋឋ ភិបាលដ៏េំខាន់ និងនំ
មុ្ែសគថ្ដលរតូវបានរបគល់តួនទីកន ុងការសលើកកម្ពេ់ 
និងសលើកទឹកចិតតដល់ការអនុវតតគំរអូាជីវកម្មបរយិាប័នន  
ឬេកម្មភាពអាជីវកម្ម និងគំនិតផត ចួសផតើម្េហរគិនេងគម្ 
សដើម្បីបសងក ើតសវទិកាថ្ដលអាចេសរម្ចបានេរមាប់ដំសោេះរសាយ
របព័នធសដើម្បីពសនែ ឿនអាជីវកម្មរបកបសដ្ឋយនវានុវតតន៍នន
 វេ័ិយឯកជន 
ថ្ដលអាចជួយផតល់ដំសោេះរសាយបញ្ញា ជូនរបជាពលរដឋសៅ BOP។5 

 
4 លកាណៈននអាជីវកម្មបរយិាបន័ន  -D៩.pdf (squarespace.com) 
5 ការេកិាវសិាលភាពននអាជីវកម្មបរយិាប័នន សៅកម្ព ុជា UNESCAP (២០១៩), ទពំ័រ ៤០ 
https://www.unescap.org/sites/default/d៨files/knowledge-
products/Landscape%២០Study%២០Inclusive%២០Business%២០Cambodia%២០ESCAP%២០iBAN%២០២០២១%២០REPOR
T%២០Final.pdf 

https://static1.squarespace.com/static/6049e33a3512a120620cfe14/t/614c64073b625657c9a0eb0c/1632396321433/Inclusive+Business+Features-D9.pdf
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២ ដងកន ុងមួ្យឆ្ន  ំសដើម្បីវាយតនម្ែ

ទទួលសាគ ល់ពីអាជីវកម្មបរយិាប័នន  

សហើយក៏រតូវបានចូលរមួ្សៅកន ុងពានរ

ង្ហែ ន់អាជីវកម្មបរយិាប័នន  

និងការសលើកកម្ពេ់អាជីវកម្មបរយិាប័

ននសៅកន ុងសាែ ប័នរបេ់ពួកសគផងថ្ដរ។ 
• គណៈកមាម ធិការដឹកនំអាជីវកម្មបរ ិ
យាប័នន៖ ទីភាន ក់ង្ហររដ្ឋឋ ភិបាលចំនួន៥ 
ក៏ជាថ្ផនកមួ្យននគណៈកមាម ធិការដឹក
នំ 
រមួ្ជាមួ្យេមាគម្អាជីវកម្មចំនួន៤ 
រកមុ្ហ ុនអាជីវកម្មបរយិាប័ននចំនួន៣ 
រកមុ្ហ ុន វនិិសយាគិនេងគម្២នក់ 
អនកេរម្បេរមួ្លអាជីវកម្មបរយិាប័
នន២នក់ នដគូអភិវឌ្ឍន៍ចំនួន២ 
អនកឧបតែម្ភអាជីវកម្មបរយិាប័នន  
និងអងគភាពអាជីវកម្មបរយិាប័នន
ជាសលខាធិការដ្ឋឋ ន។ 
សាលបំណងរបេ់ពួកសគគឺសដើម្បីាំរទ
កម្ម វធីិការង្ហរ និងថ្ណនំការអនុវតត 
IBeeC។ 

 
 
១.១.២ ភាគីពាក់ព័នធកន ុង វេ័ិយឯកជន 
 

្បតភទម្នភ្នគី
ពាកព់័នធព ីវស័ិយ

ឯកជន  

តួនទីសាំខាន់ម្នស្ថា ប័នសាំខាន់ៗម្នលណឌ លនីលួយៗ អងគភ្នពសាំខាន់ៗ 

្កលុហ  ននន រកមុ្ហ ុន េហរគិន និងេហគម្ន៍នន
េហការាន កន ុងថ្ែសរចវាក់តនម្ែសដើម្បីថ្ចកចាយផលិត
ផល និងសេវាកម្មដល់អតិលិជន។ 
រកមុ្ហ ុនមានតួនទី
ជំរុញឱ្យមានការចូលរមួ្ដ៏មានអតែន័យជាមួ្យអតិលិ
ជន BoP 
និងការចូលរមួ្របេ់ពួកសគសៅទូទងំថ្ែសរចវាក់តនម្ែ 
រចនផលិតផល 
និងសេវាកម្មរបកបសដ្ឋយរបេិទធភាព 
តរម្ង់សឆ្ព េះសៅរករបជាជនថ្ដលមានចំណូលទប 
និងបសងក ើតមា៉ា កយីសហារបកបសដ្ឋយនិរនតរភាពជាមួ្យ
នឹងផលប៉ាេះពាល់េងគម្ជាវជិជមាន។ 
រកមុ្ហ ុនអាជីវកម្មបរយិាប័នន
អាចសដើរតួជាអនកថ្ណនំកន ុងវេ័ិយរបេ់ពួកសគ 
សដើម្បីជួយរកមុ្ហ ុនសផសងសទៀតថ្របកាែ យបនា ត់
អាជីវកម្មរបេ់ពួកសគសៅជាអាជីវកម្មបរយិាប័នន។ 

 
រកមុ្ហ ុនអាជីវកម្មបរយិាប័នន
ថ្ដលបានទទួលការទទួលសាគ ល់ពី 
MISTI 
ឬេែ ិតសៅកន ុងដំសណើរការននការវាយត
នម្ែទទួលសាគ ល់៖ 

• Agribuddy 
• ACE Energy Solutions 
• AMRU Rice 
• Banhji 
• FedRice/ Group Duval 
• Forte  
• KGC (Khmer Green Charcoal) 
• KWSH (Khmer Water Supply 

Holdings) 
• LES 
• Lyly 
• DH 
• Phare 
• Prevoir 
• Sun EEE 
• World Bridges 
• Lilly Foods 
• Phare Circus 
• Artisan d’Angkor 
• My Dream Home 
• Signatures of Asia 
• Okra Solar  
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សាគល្ រកិច្ច តួនទីរបេ់េមាគម្ធុរកិចចគឺសតត តសលើការសលើកកម្ព
េ់ការយល់ដឹងអំពីអាជីវកម្មបរយិាប័នន។ 
ព័ត៌មានអំពីអាជីវកម្មបរយិាប័នននឹងរតូវបានថ្ចករំ
ថ្លកតាម្រយៈការសបាេះពុម្ពផាយ េិកាា សាលា 
សគហទំព័រជាតិអំពីអាជីវកម្មបរយិាប័នន
ជាមួ្យនឹងតំណភាជ ប់សៅកាន់សាែ ប័នសផសងៗ 
ថ្ដលាំរទអាជីវកម្មបរយិាប័នន  
ការរាយការណ៍រមួ្ាន របចំាឆ្ន  ំថ្ែសភាពយនត 
របព័នធផសពែផាយេងគម្ និងព័ត៌មានវទិយុ អំពី
អាជីវកម្មបរយិាប័នន  
និងេកម្មភាពសលើកកម្ពេ់ការយល់ដឹងសផសងសទៀត។6 

• េភាពាណិជជកម្មកម្ព ុជា (CCC) 
កំពុងអនុវតតកម្ម វធីិថ្ណនំអាជីវ
កម្មជាមួ្យរកមុ្ហ ុនរបថ្ហល 
១០០ កន ុងរយៈសពល ៣ ឆ្ន ំ។ 

• េមាគម្េហរគិនស្ដេត ីកម្ព ុជា 
(CWEA)៖ 
កម្ម វធីិកសាងេម្តែភាពេរមាប់
េហរគិនស្ដេត ីសដើម្បីថ្របកាែ យ
សៅជាអាជីវកម្មបរយិាប័នន។ 

• េមាគម្េហព័នធេហរាេធុន
តូច និងម្ធយម្កម្ព ុជា (FASMEC) 

• េមាគម្េហរគិនវយ័សកមងកម្ព ុជា 
(YEAC) 
កំពុងអនុវតតកម្ម វធីិថ្ណនំអាជីវ
កម្ម 
ថ្ដលនឹងថ្ណនំដល់រកមុ្ហ ុនចំនួ
ន ៥០ សៅឆ្ន ំ ២០២៣។ 

• េភាពាណិជជកម្មអឺរ៉ាុបសៅកម្ព ុជា 
(EuroCam) 

្កលុហ  នពតិ្រោះ/
្បឹកាតយាបល់ 

រកមុ្ហ ុនរបឹកាសយាបល់អាចផតល់នូវធនធានបថ្នែម្
សដ្ឋយថ្ផែកសលើការបង្ហា ញ 
និងបទពិសសាធយា៉ា ងទូលំទូលាយរបេ់ពួកសគសៅកន ុង
 វេ័ិយអាជីវកម្មសផសងៗាន ។ 

រកមុ្ហ ុនរបឹកា/េវនកម្ម
ធំៗកំពូលទងំ ៤ រមួ្មាន៖ 

• Deloitte 
• E&Y 
• Price Waterhouse 
• KPMG 

រកមុ្ហ ុន
របឹកាសផសងសទៀតថ្ដលតំោងឱ្យ
ភាគីពាក់ព័នធថ្ដលមានេកាដ នុពល 
រមួ្មាន៖  

• រកមុ្ហ ុននដគូជាយុទធសាស្ដេដ សម្គ
ងគ (MSP) 

 
 
១.១.៣ អនកេរម្បេរមួ្លអាជីវកម្មបរយិាប័នន  

 

តួនទរីបស់អនកស្លបស្លួលអាជីវកលមបរយិាប័នន អនកស្លបស្លួលអាជីវកលមបរយិាប័ននតៅកលព ុជា 

• ជួយកន ុងការបងែ ឹកអាជីវកម្ម។ 
• ការបងែ ឹកអាជីវកម្មបរយិាប័នននឹងរមួ្បញ្ច លូ

ការពិភាកាអាជីវកម្មយុទធសាស្ដេតជារមួ្ 

ថ្ដលបោត លឱ្យមានការតរម្ង់

ទិេទូសៅេរមាប់ថ្ផនការអាជីវកម្មសតត តសលើអាជីវក

ម្មបរយិាប័នន របេ់រកមុ្ហ ុន7។ 
• រកមុ្

ជនសាលសៅគឺជាអនកសធែ ើការេសរម្ចចិតតករមិ្តែពេ់

សៅកន ុងរកមុ្ហ ុនមួ្យ។ 
• 
ទរម្ង់សផសងសទៀតននការបងែ ឹកអាជីវកម្មអាចរមួ្បញ្ច ូ
លការផគ ផូគងជាមួ្យវនិិសយាគិនេងគម្ 

• អងគការភាពជានដគូសដើម្បីចីរភាពវេ័ិយកេិកម្ម
កម្ព ុជា (CPSA)។ 

• The Impact Hub Phnom Penh (IH-PP). 
• Oxfam 
• Platform Impact (P-I): (i) 
កំពុងសធែ ើការបងែ ឹកអាជីវកម្មេរមាប់េហរាេថ្ដល
ជំរុញសដ្ឋយផលប៉ាេះពាល់េងគម្ចំនួន ៣០ 
កន ុងរយៈសពល ៣ ឆ្ន ។ំ 

• Swisscontact (i) SwissContact 
កំពុងសធែ ើការបងែ ឹកអាជីវកម្មពាណិជជកម្មរបថ្ហល ១០ 
រកមុ្ហ ុន កន ុងមួ្យឆ្ន ំ។ 

 
 
 
 

 
6 ការេកិាទដិឋភាពននអាជីវកម្មបរយិាបន័ន សៅកម្ព ុជា UNESCAP (២០១៩) ទពំ័រ ៤១ 

7 ៦.-ASEAN-IB-Promotion-Guidelines-Endorsed-at-the-៥២nd-AEM.pdf 

https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/6.-ASEAN-IB-Promotion-Guidelines-Endorsed-at-the-52nd-AEM.pdf
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១.១.៤  វនិិសយាគិនេងគម្ 
 

តួនទីរបស់វនិិតយាគិនសងគល  វនិិតយាគិនសងគលអាជីវកលមបរយិាប័ននតៅកន ុង្បតទសកលព ុជា 

• ផតល់ការាំរទេរមាប់អាជីវកម្មបរយិាប័នន

ជាចម្បងតាម្រយៈការផតល់លទធភាពទទួលបា

នសដើម្ទុន 

និងជាញឹកញាប់តាម្រយៈជំនួយបសចចកសទេ 

ការថ្ណនំ 

និងជំនួយអភិវឌ្ឍន៍េហរាេសផសងសទៀត 

សដើម្បីធានភាពសជាគជ័យរបេ់អាជីវកម្មបរ ិ

យាប័នន  
សដើម្បីេសរម្ចបាននូវសាលសៅហិរញ្ញ វតថ ុ 

និងផលប៉ាេះពាល់េងគម្ថ្ដលរំពឹងទុក8។ 
• សៅកន ុងរបសទេកម្ព ុជា ែណៈសពលថ្ដលមាន

ការផតល់មូ្លនិធិេរមាប់វនិិសយាគិនេងគម្ 

ពួកសគរបថ្ហលជាមិ្នចំាបាច់រតូវបានដឹក

នំសៅរកអាជីវកម្មបរយិាប័ននសនេះសទ។ ដូសចនេះ 

អែ ីថ្ដលរតូវអភិវឌ្ឍកន ុងរបព័នធសអកូ ូេីុ

កម្ព ុជាគឺឧបករណ៍ថ្ដលកាត់បនែយ

ហានិភ័យនន វនិិសយាគិនេងគម្។ 
• ភាពលសម្ែៀងរបេ់កម្ព ុជា៖ ៩០% ននសដើម្ទុន 
រតូវបាន វនិិសយាគកន ុងវេ័ិយសេវាកម្មហិរញ្ញ វតថ ុ 

សយាងតាម្ទីរបឹកាសលខាធិការដ្ឋឋ ន MISTI។ 
• កិចចរពម្សរពៀងដ៏ធំសៅកន ុងវេ័ិយមី្រកូហិរញ្ញ វ

តថ ុ 

ប៉ាុថ្នតក៏មានសៅកន ុងការផតល់ហិរញ្ញបបទនេ

ហរាេធុនតូច និងម្ធយម្ (បំណុល) 

សដើម្បីថ្កលម្ែលទធភាពទទួលបានហិរញ្ញ វតថ ុ 
•  វេ័ិយសផសងសទៀត៖ កេិកម្ម ការអប់រំ, 
ថាម្ពល និង ICT 

•  វនិិសយាគិនេងគម្
សម្ើលស ើញពីេកាត នុពលទីផារកន ុងវេ័ិយដូច
ខាងសរកាម្៖ កេិពាណិជជកម្ម េុែភាព 
ការអប់រំ 
ទឹកនិងឧបករណ៍សរបើរបាេ់កន ុងទរីកងុ 
លំសៅដ្ឋឋ ន ថាម្ពល សអកូសទេចរណ៍ 
និងដំសោេះរសាយបសចចកវទិាហិរញ្ញ វតថ ុ។ 

• SNV ថ្ដលជាអនកអនុវតតមូ្លនិធិនវានុវតតន៍កាត់បនែយ
ភាពរកីរក។ 

• សាជីវកម្មហិរញ្ញ វតថ ុអនតរជាតិ (IFC) ។ 
• Insitor  
• Uberis Capital 
បានបសងក ើតអងគការមិ្នថ្ម្នរដ្ឋឋ ភិបាលមួ្យេរមាប់ការប

ណត ុ េះបោត លអាជីវកម្ម និងការាំរទការសរតៀម្ែល នួវនិិសយាគ។ 
•  វនិិសយាគិនេងគម្សផសងសទៀតសៅកន ុងរបសទេកម្ព ុជា (ឧ. 

Nexus, Blue Orchard) និងតំបន់ (ឧ. IIX, responsAbility, 
Bamboo Finance។ល។) 

• មូ្លនិធិផលប៉ាេះពាល់េងគម្
មួ្យចំនួនកំពុងរគបដណត ប់របសទេកម្ព ុជា ពីបរសទេ៖ IIX 
Impact Investment Exchange, TAU Investment 
Management, Triple P Capital, New Forests Asset 
Mgmt, Armstrong Asset Mgmt។9 

 
 
 
 
 
 
 
១.១.៥ នដគូអភិវឌ្ឍន ៍
 

តួនទីរបស់វនិិតយាគិនសងគល  វនិិតយាគិនសងគលអាជីវកលមបរយិាប័នន
តៅកន ុង្បតទសកលព ុជា 

• ាំរទកម្ម វធីិអភិវឌ្ឍន៍វេ័ិយឯកជនជាសរចើនសៅកន ុង
តំបន់ រមួ្ទងំការបងែ ឹកអាជីវកម្ម 
ការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម ការាំរទទីផារ 
និងការទទួលបានហិរញ្ញ វតថ ុ10។ 

• េហភាពអឺរ៉ាុប (EU) 
សាែ គម្ន៍ចំសពាេះការចូលរមួ្របេ់ EuroCham 
កន ុងការបងែ ឹកអាជីវកម្មបរយិាប័នន។ 

 
8 អាជីវកម្មបរយិាបន័ន  និងការវនិិសយាគេងគម្ជាយុទធសាស្ដេតេរមាបក់ាររកីចសរម្ើនថ្ផនកបរយិាបន័ន សៅនសីហសរយីា៉ា  (១).pdf 
9 បទបង្ហា ញ AVPN ថ្ែតុលា ឆ្ន ំ ២០២១,  Ratana Phurik-Callebaut,  -ទីរបឹកាសលខាធកិារដ្ឋឋ ន MISTI 

10 ឯកសាររបវតតអិាជីវកម្មបរយិាប័ននសៅកម្ព ុជា សេចកដ ីរពាងទី១ ឌី្ជីលល.pdf (unescap.org) 

https://www.inclusivebusiness.net/sites/default/files/2022-01/INCLUSIVE%20BUSINESS%20AND%20IMPACT%20INVESTMENT%20AS%20STRATEGIES%20FOR%20INCLUSIVE%20GROWTH%20IN%20%20NIGERIA%20%281%29.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/CAM%20IB%20Background%20Document_Draft%20v01_Digital.pdf
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• GIZ៖ ាំរទការអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មបរយិាប័ននជាមួ្យ 

iBAN, MISTI និងអាសា ន។ បទពិសសាធ

ាំរទអាជីវកម្មបរយិាប័ននពីមុ្នមួ្យចំនួនគឺ៖ 
o គសរមាង GIZ 
េត ីពីភាពធន់នឹងអាកាេធាតុសៅកន ុងរបព័នធក
េិកម្ម (CRAS) 

o េភាពាណិជជកម្មអឺរ៉ាុប 
o កម្ម វធីិអភិវឌ្ឍន៍េហរាេធុនតូច និងម្ធយម្ 
និងកាត់បនែយភាពរកីរកេរមាប់សែតតបាត់ដំប
ង 

• KOICA៖ អភិវឌ្ឍអាជីវកម្មបរយិាប័ននកេិពាណិជជកម្ម

។ 
• ទីភាន ក់ង្ហររបសទេេែ  ៊ីេេរមាប់ការអភិវឌ្ឍ និងកិចច

េហរបតិបតត ិការ (SDC) ៖ ការអភិវឌ្ឍជំនញ 
និងការេរម្បែល នួសៅនឹងអាកាេធាតុ 

និងកម្ម វធីិកេិ-ពាណិជជកម្ម។ 
• UNIDO 
• USAID 
• ESCAP 
• នដគូអភិវឌ្ឍន៍សផសងសទៀតដូចជា AFD, DFAT, JICA, 

UNDP, ធនារពិភពសលាក ។ល។ 

 

២. ដំសណើរការននឧបករណ៍េរមាប់អាជីវកម្មបរយិាប័ននទងំបួន 

២.១ ដំោក់កាលកញ្ចប់ឧបករណ៍៖ រកបែណឌ ឧបករណទ៍ងំបួន 

សាលការណ៍ថ្ណនំខាងសរកាម្ថ្ណនំ
នូវឧបករណច៍ំនួនបួនថ្ដលនឹងជួយជំរុញរកមុ្ហ ុនពីសាែ ប័នថ្បបរបនពណីសៅកាន់រកមុ្ហ ុនអាជីវកម្មបរយិា
ប័នន ថ្ដលទទួលបានសជាគជ័យ ថ្ដលមានបីដំោក់កាលជាក់លាក់ដូចខាងសរកាម្៖ 
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ដាំណាក់កាលម្នកញ្ច ប់ឧបករណ៍៖ 

  ៣ ដាំណាក់កាលទីបី៖ ការរា្ំ ទតដ្ឋយការប្ណនាំ (ឧបករណ៍ទី ៤) 

ជាលគគ ុ តទេសក៍ប្ណនាំលួយប្ដលផ្ដល់ឱ្យអនកប្ណនាំនូវសលតាភ្នព
តដើលបីជួយដល់្ កលុហ  នអន វតតប្ផ្នការប្្បកាៃ យតៅជាអាជីវកលមបរយិាប័នន 
និងរាំ្ទពួកតគតាលរយៈការអន វតតដាំណាក់កាលតនោះ 
ត ព្ ោះតៅកាន់្កលុហ  នអាជីវកលមបរយិាប័ននតជាគជ័យ។ 

 ២ ដាំណាក់កាលទីពីរ៖ ការតាក់ប្តងយ ទធស្ថស្ដសដ  (ឧបករណ៍ទី ២ និងឧបករណ៍ទី ៣) 

ជាឧបករណ៍ទាំងពីរប្ដលផ្ដល់ការប្ណនាំចាំបាច្់ស្ាប់ទី្បកឹា 
តដើលបីរា្ំ ទដលស់ហ្គិនតៅកន ុងការអភិវឌ្ឍប្ផ្នការសកលមភ្នពស្ាប់ការប្្បកាៃ យតៅជាអាជីវកលមបរ ិ
យាប័នន តដ្ឋយប្ផ្ែកតលើវាិ្តអាជីវកលមបរយិាប័ននច្លបងៗ និងកតាត លូលដ្ឋា នយ ទធស្ថស្ដសដជាតស រ។ី 

១ ដាំណាក់កាលទីលួយ៖ ការត វ្ ើតោគវនិិច្ឆ ័យតដ្ឋយខ្ល នួឯង (ឧបករណ៍ទ ី១) 

ការត វ្ ើតោគវនិិច្ឆ ័យតដ្ឋយខ្ល នួឯងតដើលបីឱ្យសហ្គិនតៅកន ុង្បតទសកលព ុជា
អាច្កាំណត់ដឹងថាតតើ្កលុហ  នលួយានសាសធាត អាជីវកលមបរយិាប័ននអវ ីខ្ៃោះ 
តហើយថាតតើវាានសកាដ ន ពលក្លតិណា តដើលបីតលើកកលពសក់ារប្្បកាៃ យតៅជាអាជីវកលមបរយិាប័នន។ 

 

២.២ ទិដឋភាពទូសៅននឧបករណ ៍
 

ទិដាភ្នពទូតៅម្នឧបករណ៍ទី ១ 
ត ម្ ោះឧបករណ ៍ ឧបករណ៍ទី ១ "ការវាយតនម្ែការសរតៀម្ែល នួេរមាប់អាជីវកម្មបរយិាប័នន" 

ជាឧបករណ៍មួ្យេរមាប់វភិាគសាែ នភាពរកមុ្ហ ុន និងកំណត់េកាត នុពលរកមុ្ហ ុន
េរមាប់អាជីវកម្មបរយិាប័នន។ 

តរលតៅ 
និងតរលបាំណងម្នឧបករណ ៍

ឧបករណ៍សនេះគឺជាការវភិាគននសាែ នភាពបចច ុបបនន  
និងការកំណត់អតតេញ្ញញ ណអាជីវកម្មបរយិាប័ននេកាត នុពលរបេ់រកមុ្ហ ុន។ 
វាជាការវាយតនម្ែសដ្ឋយែល នួឯងរបេ់អាជីវកម្មបរយិាប័នន ថ្ដលរតូវបានបសងក ើត
ស ើងេរមាប់ការេសរម្ចចិតតរហ័េ។ ឧបករណ៍សនេះក៏អាចសរបើេរមាប់ការវាយតនម្ែផលប័រតរបេ់
 វនិិសយាគិនេងគម្ រដ្ឋឋ ភិបាល អនកផតល់សេវាកម្មអាជីវកម្ម (អនកេរម្បេរមួ្ល) 
េមាជិកននេមាគម្អាជីវកម្ម និងកម្ម វធីិជំនួយនដគូអភិវឌ្ឍន៍។ 
ការសរៀបចំអាជីវកម្មបរយិាប័ននគឺេរមាប់ថ្ែសបនា ត់អាជីវកម្មបរយិាប័ននននអាជីវកម្មនីមួ្យៗ 
សហើយមិ្នចំាបាច់ជាេកម្មភាពអាជីវកម្មរបេ់រកមុ្ហ ុនទងំមូ្លសទ។ វារតូវបានសរៀបចំស ើង
េរមាប់រកមុ្ហ ុន និងសាែ ប័នាំរទអាជីវកម្ម (ជាពិសេេពីេមាគម្ធុរកិចច ទីភាន ក់ង្ហររដ្ឋឋ ភិបាល 
 វនិិសយាគិន និងនដគូអភិវឌ្ឍន៍) សដើម្បីសធែ ើការវាយតនម្ែរហ័េ (សដ្ឋយែល នួឯង) ននបនា ត់អាជីវកម្ម 
សៅនឹងលកាណៈវនិិចឆ ័យេំខាន់ៗរបេ់អាជីវកម្មបរយិាប័នន។ ដូសចនេះ 
ការវាយតនម្ែនឹងជួយរកមុ្ហ ុនឱ្យយល់ពីេកាត នុពលអាជីវកម្មបរយិាប័ននននគំរអូាជីវកម្មរបេ់ពួកសគ។ 
 

្កលុតរលតៅ ជាអនុសាេន៍ សតេត សនេះគួរសធែ ើស ើងសដ្ឋយនរោមាន ក់ថ្ដលដឹង និងអាចវាយតនម្ែអាជីវកម្ម 
និងយុទធសាស្ដេត របតិបតត ិការរបេ់រកមុ្ហ ុនទងំមូ្ល។ ជាទូសៅ សនេះជាម្នុេសមាន ក់ថ្ដលេែ ិតសៅកន ុង
ថាន ក់រគប់រគងកំពូល។ 
 

ប្ផ្នក និងខ្ៃ ឹលស្ថរ
ម្នឧបករណ ៍

១. ព័តា៌ន្កលុហ  ន 
 
២. ការវាយតម្លៃសកាត ន ពលអាជីវកលមបរយិាប័នន 
ថ្ផនកសនេះឆល ុេះបញ្ញច ំងពីសាែ នភាពបចច ុបបននរបេ់រកមុ្ហ ុនពីទេសនៈរបេ់អាជីវកម្មបរយិាប័នន។ 
អនកនឹងពិនិតយសម្ើលលកាណៈេំខាន់ៗចំនួនបួនននអាជីវកម្មបរយិាប័នន៖ ១) ការសបតជាា ចិតតរបេ់ BoP 
២) លទធភាពទទួលបានហិរញ្ញ វតថ ុ ៣) ការពរងីក និង ៤) ការវាេ់ថ្វង និងការរគប់រគងផលប៉ាេះពាល់ 
សហើយអនុវតតកតាត ទងំសនេះចំសពាេះអាជីវកម្មរបេ់អនក។ ថ្ផនកសនេះរតូវបានថ្បងថ្ចកជា៖ 
 
២.១ ការផារភាជ ប់របជាជនថ្ដលសៅបាតននពីរា៉ា មី្តសេដឋកិចចេងគម្ (BoP) សដ្ឋយសចតន 
 
២.២ ការពាយាម្បសងក ើតនូវលទធភាពទទួលបានផលចំសណញថ្ផនកហិរញ្ញ វតថ ុ 
 
២.៣ ការពរងីកអាជីវកម្ម 
 
២.៤ ការវាេ់ថ្វង និងការរគប់រគងផលប៉ាេះពាល់សលើ BoP 
 
៣. លទធផ្លម្នការវាយតម្លៃ 
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ថ្ផនកសនេះវភិាគលទធផលននការវាយតនម្ែសដើម្បីកំណត់ពីេកាត នុពលអាជីវកម្មបរយិាប័ននរបេ់រកមុ្ហ ុន។ 
បនា ប់ពីថ្ផនកសនេះ អនកនឹងអាចកំណត់ដឹងពី វធីិសាស្ដេត ថ្ដលរកមុ្ហ ុនអាចសរបើសដើម្បីកាែ យជា 
ឬចូលសៅជាអាជីវកម្មបរយិាប័នន  
ឬសដើម្បីថ្កលម្ែ វធីិសាស្ដេតបចច ុបបននរបេ់ពួកសគចំសពាេះអាជីវកម្មបរយិាប័នន។ 
ថ្ផនកសនេះរតូវបានថ្បងថ្ចកជា៖ 
 
៣.១ សាែ នភាពបចច ុបបននននរកមុ្ហ ុនរបេ់អនក។ 
 
៣.២ ម្សធាបាយអាជីវកម្មបរយិាប័នន 
 
៣.៣ ការថ្របកាែ យអាជីវកម្មបរយិាប័ននថ្ដលអាចសធែ ើសៅបាន 
 
៣.៤ ការវាយតនម្ែទិដឋភាពទូសៅននលទធផល 
 
៤. ជាំហានបនេ ប់ និងរតបៀបត្បើ្បាស់ការវាយតម្លៃតលើការត្តៀលខ្ល នួរបស់អាជីវកលមបរយិាប័នន 
បនា ប់ពីបញ្ច ប់ការវាយតនម្ែ 
រកមុ្ហ ុននឹងយល់កាន់ថ្តចាេ់អំពីេកាត នុពលអាជីវកម្មបរយិាប័នន របេ់រកមុ្ហ ុនពួកសគ 
និងការថ្របកាែ យថ្ដលរតូវអនុវតតសដើម្បីកាែ យជាអាជីវកម្មបរយិាប័នន  
ឬសឆ្ព េះសៅរកអាជីវកម្មបរយិាប័នន។ 
 
៥. ពត័៌ានបប្នាលអាំពអីាជីវកលមបរយិាប័នន 
ឧបេម្ពនធ៖ ការពិចារោ និងការាំរទ 
 

លទធផ្លរំពឹងទ ក ជាមួ្យនឹងឧបករណ៍សនេះ វាអាចសធែ ើការ វនិិចឆ ័យថាសតើថ្ែសអាជីវកម្មនីមួ្យៗ
របេ់រកមុ្ហ ុនមានលកាណៈេម្បតត ិរគប់រាន់ជាអាជីវកម្មបរយិាប័ននេកាត នុពលថ្ដរឬសទ 
និងដឹងពីេកាត នុពលននការថ្របកាែ យសៅជាអាជីវកម្មបរយិាប័នន។ 

តពលតវលាបា៉ា ន់ស្ថម ន 
 

៣០-៦០ នទ ី

 
 
 
 

ទិដាភ្នពទូតៅម្នឧបករណ៍ទី ២ 
ត ម្ ោះឧបករណ ៍ ឧបករណ៍ទី ២ "ការថ្របកាែ យសៅជាអាជីវកម្មបរយិាប័នន" 

ជាឧបករណ៍មួ្យសដើម្បីកំណត់អតតេញ្ញញ ណថ្ផនកននរកមុ្ហ ុនថ្ដលមានេកាដ នុពលខាែ ំងបំផុតេរមាប់អាជីវកម្មបរយិាប័នន  និងសដើម្បីបសងក ើតយុទធសាស្ដេត ថ្របកាែ យ។ 
 

តរលតៅ 
និងតរលបាំណងម្នឧបករណ ៍

ឧបករណ៍សនេះរតូវបានសរៀបចំស ើងេរមាប់អនកជំនញការធុរកិចចជាមួ្យនឹងការបណត ុ េះបោត ល ឬចំសណេះដឹងថ្ដលសតត តសលើអាជីវកម្មបរយិាប័ននជាក់លាក់។ វាអាច
សរបើសៅកន ុងដំបូនម នអាជីវកម្មជាក់លាក់របេ់អាជីវកម្មបរយិាប័នន  ឬជាធាតុផសបំថ្នែម្ចំសពាេះសេវាកម្មរបឹកាអាជីវកម្មធម្មតា។ វាជាការេំខាន់កន ុងការកត់េមាគ ល់ថា 
ឧបករណ៍សនេះមិ្នមានបំណងេរមាប់ការបសងក ើតអាជីវកម្មចាប់សផដើម្លមីសនេះសទ ប៉ាុថ្នតគួរថ្តរតូវបានសរបើេរមាប់រកមុ្ហ ុនថ្ដលបានបសងក ើតស ើង (េហរាេធុនម្ធយម្ 
និងធំ និងតូច ប៉ាុថ្នតមិ្នថ្ម្នេរមាប់េហរាេមី្រកូសទ)។ 

្កលុតរលតៅ ឧបករណ៍សនេះគឺេរមាប់អនកជំនញការធុរកិចចជាមួ្យនឹងការបណត ុ េះបោត លជាក់លាក់ ឬការយល់ដឹងពីអាជីវកម្មបរយិាប័នន។ វាអាចសរបើសៅកន ុងការបងែ ឹកអាជីវកម្មសដ្ឋយ
សតដ តសលើអាជីវកម្មបរយិាប័នន  ឬជាធាតុផសបំថ្នែម្ចំសពាេះសេវាកម្មរបឹកាអាជីវកម្មទូសៅ។ 

ប្ផ្នក និងខ្ៃ ឹលស្ថរ
ម្នឧបករណ ៍

ប្ផ្នកទី ១៖ ព័តា៌នទូតៅរបស់្កលុហ  ន 
ថ្ផនកសនេះផតល់នូវការយល់ដឹងអំពីបនា ត់អាជីវកម្មរបេ់រកមុ្ហ ុន និងកំណត់ថ្ែសអាជីវកម្មបរយិាប័ននថ្ដលមានេកាត នុពល។ 
 
ប្ផ្នកទី ២៖ ការយល់ដឹងអាំពីវាិ្តអាជីវកលមបរយិាប័ននស្ាប់សកាត ន ពលម្នប្្បកាៃ យ 
សដើម្បីយល់ពីេកាដ នុពលននការថ្របកាែ យសៅជាអាជីវកម្មបរយិាប័នន របេ់រកមុ្ហ ុន មានតារាងមា៉ា រទីេមួ្យផតល់នូវការថ្ណនំេរមាប់អនកជំនញការសដើម្បីកំណត់ 
និងវាយតនម្ែពីរសបៀបថ្ដលរបតិបតត ិការអាជីវកម្មរបេ់រកមុ្ហ ុនមួ្យ និងេកម្មភាពថ្ែសរចវាក់តនម្ែរបេពែាន ជាមួ្យនឹងវមិារតេំខាន់ៗចំនួន ៥ សដើម្បីកំណត់ថ្ផនក
េកាត នុពលននការថ្របកាែ យ។ កិចចការសនេះរតូវបានសធែ ើតាម្រយៈវធីិសាស្ដេត វភិាគ SWOT សដើម្បីថ្េែងយល់ពីកតាត មូ្លដ្ឋឋ ន និងដំសណើរការេំខាន់ៗរបេ់រកមុ្ហ ុន។ េំណួរ 
និងឧទហរណ៍សៅកន ុងថ្ផនកនីមួ្យៗគឺជាការថ្ណនំ (ប៉ាុថ្នត មិ្នសពញសលញសទ) សដើម្បីជួយេរមួ្លដល់ការេនានជាមួ្យរកមុ្ហ ុន។ 
 
ប្ផ្នកទី ៣៖ ការតរៀបច្ាំ ប្ផ្នការប្្បកាៃ យតៅជាអាជីវកលមបរយិាប័នន 
សៅកន ុងថ្ផនកសនេះ អនកជំនញការថ្េែងរកការបសងក ើតអនុសាេន៍េរមាប់យុទធសាស្ដេត  សដើម្បីថ្របកាែ យរកមុ្ហ ុនសៅជាអាជីវកម្មបរយិាប័នន។ 
 
ឧបសលពនធ 
ឧបេម្ពនធទី ១៖ េទា នុរកម្ 
ឧបេម្ពនធទី ២៖ សាលសៅអភិវឌ្ឍន៍ 
ឧបេម្ពនធទី ៣៖ ធនធាន និងឧបករណ៍បំសពញបថ្នែម្ 
 

លទធផ្លរំពឹងទ ក ជាមួ្យនឹងការសរបើរបាេ់ឧបករណ៍សនេះ សគនឹងអាចសម្ើលស ើញយា៉ា ងចាេ់នូវចំណុចសែាយ ចំណុចខាែ ំង ឱ្កាេ 
និងការគំរាម្កំថ្ហងរបេ់រកមុ្ហ ុនននកន ុងការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មបរយិាប័នន។ 
សនេះនឹងអនុញ្ញញ តឱ្យរកមុ្ហ ុនបសងក ើតថ្ផនការយុទធសាស្ដេត សដើម្បយីកឈ្នេះសលើចំណុចសែាយទងំសនេះ សធែ ើឱ្យការវភិាគ និងថ្ផនការមានភាពេីុជសរៅជាមួ្យឧបករណ៍ទី៣។ 
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តពលតវលាបា៉ា ន់ស្ថម ន ៦ សមា៉ា ង សៅ ៨ សមា៉ា ង 

ទិដាភ្នពទូតៅម្នឧបករណ៍ទី ៣ 
ត ម្ ោះឧបករណ ៍ ឧបករណ៍ទី ៣ "ការវនិិចឆយ័ជាលកាណៈេីុជសរៅសលើការថ្របកាែ យសៅជាអាជីវកម្មបរយិាប័នន" ជាឧបករណ៍េរមាប់បសងក ើតថ្ផនការេកម្មភាពេរមាប់ការថ្របកាែ យសៅជា

អាជីវកម្មបរយិាប័នន  សដ្ឋយសរបើឧបករណ៍ជាក់ថ្េតង និងសាលការណ៍ថ្ណនំេរមាប់គំរអូាជីវកម្មបរយិាប័នន។ 
តរលតៅ 
និងតរលបាំណងម្នឧបករណ ៍

លទធផលចុងសរកាយនន ឧបករណ៍ទ ី២ គឺជាថ្ផនការេកម្មភាពថ្របកាែ យជាមួ្យនឹងនិយម្ន័យននឱ្កាេថ្ដលបានកំណត់ 
ថ្ដលរកមុ្ហ ុនអាចទញយកអតែរបសយាជន៍សដើម្បីកាែ យជាអាជីវកម្មបរយិាប័ននកាន់ថ្តរបសេើរ។ 
 
ឧបករណ៍ទី ៣ ផតល់នូវធនធានថ្របកាែ យសៅជាអាជីវកម្មបរយិាប័ននលម្ែ ិត ដូសចនេះអនកជំនញការអាចាំរទរកមុ្ហ ុនឱ្យដំសណើរការបានរបសេើរ 
កន ុងថ្ផនកថ្របកាែ យថ្ដលពួកសគបានសរជើេសរេី។ សដើម្បីសធែ ើដូសចនេះបាន រកមុ្ហ ុននឹងអាចបសងក ើតថ្ផនការេកម្មភាពេរមាប់ការថ្របកាែ យ។ ដូសចនេះ 
សាលបំណងរបេ់ឧបករណ៍ទី ៣ 
គឺផតល់ជូនអនកជំនញការធុរកិចចជាមួ្យនឹងឧបករណ៍េរមាប់ការវភិាគេីុជសរៅននយទុធសាស្ដេតេកាត នុពលថ្ដលរកមុ្ហ ុនអាចអនុវតតសដើម្បីបសងក ើតគំរអូាជីវកម្មបរយិាប័នន។ 
ជាមួ្យនឹងធនធាន វភិាគលម្ែ ិតទងំសនេះ អនកជំនញការអាចជួយរកមុ្ហ ុនថ្កលម្ែថ្ផនកថ្របកាែ យថ្ដលពួកសគបានសរជើេសរេី ជាមួ្យនឹងការអនុវតតឧបករណ៍ទី២។ 

្កលុតរលតៅ ឧបករណ៍សនេះគឺេរមាប់អនកជំនញការធុរកិចចជាមួ្យនឹងការបណត ុ េះបោត លជាក់លាក់ ឬការយល់ដឹងពីអាជីវកម្មបរយិាប័នន។ វាអាចសរបើសៅកន ុងការបងែ ឹកសតដ តសលើ
អាជីវកម្មបរយិាប័នន  ឬជាធាតុផសបំថ្នែម្ចំសពាេះសេវាកម្មរបឹកាអាជីវកម្មទូសៅ។ 
 

ប្ផ្នក និងខ្ៃ ឹលស្ថរ
ម្នឧបករណ ៍

ប្ផ្នកទី ១៖ ការយល់ដឹងអាំពីបញ្ហា ្បឈលម្នការប្្បកាៃ យតៅកាន់អាជីវកលមបរយិាប័នន 
ថ្ផនកសនេះមានសាលបំណងថ្េែងយល់ពីរបសភទននការថ្របកាែ យសៅជាអាជីវកម្មបរយិាប័ននេកាត នុពល និងវធីិសាស្ដេត វធីិសាស្ដេត ថ្ដលរតូវការ សដើម្បីថ្របកាែ យ។ 
 
ប្ផ្នកទី ២៖ ការព្ងឹងការប្្បកាៃ យតៅកាន់អាជីវកលមបរយិាប័នន តាលរយៈ្បតិបតតិការអាជីវកលមរបស់អនក។ 
ថ្ផនកទី ២ មានឧបករណ៍ចំាបាច់សដើម្បីអនុវតតការថ្របកាែ យសៅកន ុងបណំុ្កតាត មូ្លដ្ឋឋ នេរមាប់េំខាន់ៗចំនួនបីននអាជីវកម្មបរយិាប័នន៖ 

២.១ ការប្្បកាៃ យតាលរយៈ្បតិបតតិការអាជីវកលម៖ ការពរងឹងលទធភាពពាណិជជកម្មរបេ់រកមុ្ហ ុន 
២.២ ការប្្បកាៃ យតាលរយៈប្ខ្ែ្ច្វាកត់ម្លៃ៖ ការពរងឹងបណំុ្កតាត មូ្លដ្ឋឋ នេរមាប់អាជីវកម្មបរយិាប័ននរបេ់រកមុ្ហ ុនតាម្រយៈថ្ែសរចវាក់តនម្ែរបេ់វា 
២.៣ ការប្្បកាៃ យតាលរយៈការវាស់ប្វងផ្លប៉ាោះពាល៖់ ការថ្កលម្ែរសបៀបថ្ដលរកមុ្ហ ុនកំពុងវាេ់ថ្វងផលប៉ាេះពាល់របេ់ែល នួសលើ BoP។ 

 
ប្ផ្នកទី ៣៖ ការតរៀបច្ាំ ប្ផ្នការសកលមភ្នពប្្បកាៃ យតៅជាអាជីវកលមបរយិាប័នន 
សៅកន ុងថ្ផនកសនេះ រកមុ្ហ ុននឹងរកស ើញឧបករណ៍ដ៏មានអានុភាពសដើម្បីេំសយាគ និងសេន ើេកម្មភាពជាក់ថ្េតងថ្ដលអនុញ្ញញ តឱ្យពួកសគថ្របកាែ យ
សៅជាអាជីវកម្មបរយិាប័នន។ ការសរៀបសរៀងថ្ផនការេកម្មភាពគួរជាការេិកាចុងសរកាយននទិននន័យថ្ដលផតល់សដ្ឋយឧបករណ៍ទ ី ២ និងឧបករណ៍ទ ី ៣។ 
ការវភិាគសនេះក៏សធែ ើឱ្យអាចរេនម្សម្ើលអនគតរបេ់រកមុ្ហ ុនតាម្រយៈការវភិាគេីុជសរៅអំពីេម្តែភាពរបេ់ែល នួ សដើម្បីជេះឥទធពិលជាវជិជមានដល់េហគម្ន៍ BoP ការ
សរៀបចំ និងបសងក ើតជារបព័នធដំសណើរការយូរអថ្ងែង រពម្ទងំយុទធសាស្ដេត ថ្ដលអាចផដល់ផលចំសណញ។ 
 
ឧបសលពនធ 
ធនធាន និងឧបករណ៍បំសពញបថ្នែម្ 

លទធផ្លរំពឹងទ ក ជាមួ្យនឹងការអនុវតតឧបករណ៍សនេះ រមួ្ជាមួ្យនឹងលទធផលននឧបករណ៍ទី ២ វានឹងអាចសរៀបចំថ្ផនការយទុធសាស្ដេតជាក់លាក់មួ្យថ្ដលសឆែ ើយតបសៅនឹងភាពសែាយ 
និងការគំរាម្កំថ្ហង រពម្ទងំពរងឹងភាពខាែ ំង និងឱ្កាេថ្ដលបានរកស ើញសៅកន ុងឧបករណ៍ទី ២ សដើម្បីសលើកកម្ពេ់របេិទធភាព និងការអភិវឌ្ឍ
របកបសដ្ឋយរបេិទធផលននអាជីវកម្មបរយិាប័ននសៅកន ុងបោដ រកមុ្ហ ុនសៅកម្ព ុជា។ 

តពលតវលាបា៉ា ន់ស្ថម ន 
 

៦ សមា៉ា ង សៅ ៨ សមា៉ា ង 

 
ទិដាភ្នពទូតៅម្នឧបករណ៍ទី ៤ 

ត ម្ ោះឧបករណ ៍ ឧបករណ៍ទី ៤ "ការថ្ណនំសៅកន ុងអាជីវកម្មបរយិាប័នន" 
ជាម្គគ ុ សទាេក៍មួ្យេរមាប់េហរគិនអាជីវកម្មបរយិាប័ននថ្ដលមានបទពិសសាធ 
ថ្ដលចង់ថ្ណនំដល់េហរគិនថ្ដលកំពុងថ្េែងរកការបសងក ើតបនា ត់អាជីវកម្មបរយិាប័ននលមី 
ឬបថ្ងែរបនា ត់អាជីវកម្មថ្ដលមានរសាប់របេ់ពួកសគឱ្យមានបរយិាប័នន។ 

តរលតៅ 
និងតរលបាំណងម្នឧបករណ ៍

ការថ្ណនំអំពីអាជីវកម្មបរយិាប័នន
មានសាលបំណងសធែ ើឱ្យេហរគិនថ្ដលកំពុងបសងក ើតគំរអូាជីវកម្មបរយិាប័ននអាច
សលើកទឹកចិតតេហរគិនសផសងសទៀតសៅកន ុងបោត ញរបេ់ពួកសគឱ្យកាែ យជាអាជីវកម្មបរយិាប័នន។ 
ឧបករណ៍ទី ៤ ននម្គគ ុ សទាេក៍បង្ហា ត់បង្ហា ញវធីិសាស្ដេដ ថ្របកាែ យជាអាជីវកម្មបរយិាប័នន  
ផតល់នូវទិដឋភាពទូសៅននដំសណើរការថ្ណនំ តួនទី និងជំនញរបេ់អាជីវកម្មបរយិាប័នន  
រមួ្ជាមួ្យនឹងវធីិសាស្ដេតកន ុងការតាម្ដ្ឋនវឌ្ឍនភាព និងការយល់ដឹងចាេ់លាេ់
អំពីដំសណើរការថ្ណនំ។ 

្កលុតរលតៅ ឧបករណ៍សនេះរតូវបានសរៀបសរៀងស ើងេរមាប់េហរគិន
ថ្ដលចង់សលើកទឹកចិតតេហរគិនសផសងសទៀតឱ្យអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មបរយិាប័នន  
ជាពិសេេអនកថ្ដលរបតិបតត ិការកន ុងវេ័ិយដូចាន ។ 

ប្ផ្នក និងខ្ៃ ឹលស្ថរ
ម្នឧបករណ ៍

១. កតាត លូលដ្ឋា នទី ១៖ ការតរៀបច្ាំ 
សៅកន ុងកតាត មូ្លដ្ឋឋ នេរមាប់ទី១ មានការកំណត់ដឹងអំពកីាររំពឹងទុក និងថ្ដនកំណត់ 

ថ្ដលអនកថ្ណនំេរម្បេរមួ្លដំសណើរការថ្ណនំជាមួ្យអនកថ្ណនំ 

តាម្តរមូ្វការរបេ់ាត់។ អនកថ្ណនំជួយអនកថ្ដលទទួលការថ្ណនំ សដើម្បីកំណត់អំពី

ការរំពឹងទុក សាលសៅ និងសាលបំណងចម្បងរបេ់ាត់។ 
 

២. កតាត លូលដ្ឋា នទី ២៖ ្កបខ្ណឌ ប្ណនាំអាជីវកលមបរយិាប័នន 
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សៅកន ុងកតាត មូ្លដ្ឋឋ នទី២ ថ្ផនការថ្ណនំរតូវបានបសងក ើតរមួ្ាន  

សដ្ឋយសរបើឧបករណ៍ថ្ដលផតល់សដ្ឋយឧបករណ៍ថ្ណនំថ្ណនំអាជីវកម្មបរយិាប័នន។ 
៣. កតាត លូលដ្ឋា នទី ៣៖ ការបនតដាំតណើរតៅល ខ្ 

សៅកន ុងកតាត មូ្លដ្ឋឋ នេរមាប់ទី ៣ អនកថ្ណនំអាចទទួលសាគ ល់ការអភិវឌ្ឍ

រមួ្របេ់អនកថ្ដលទទួលការថ្ណនំ ទក់ទងនឹងការថ្របកាែ យសៅជាអាជីវកម្មបរយិាប័នន

របេ់ពួកសគ សហើយរមួ្ាន បសងក ើតថ្ផនការយុទធសាស្ដេតឯករាជយេរមាប់អនកទទួលការថ្ណនំ

អាជីវកម្មបរយិាប័នន។ 

លទធផ្លរំពឹងទ ក សដ្ឋយសរបើឧបករណ៍សនេះ អនកថ្ណនំ និងអនកទទួលការថ្ណនំនឹងអាច៖ 
• មានការយល់ដឹងអំពីវសិាលភាព 

និងភាពេម ុគសាម ញននតួនទីថ្ណនំអាជីវកម្មបរយិាប័នន។ 
• ដកពិសសាធ និងថ្េែងយល់បថ្នែម្អំពីបសចចកសទេ និងដំសណើរការបសរងៀន។ 
• តាម្ដ្ឋនដំោក់កាលេំខាន់ៗននទំនក់ទំនងកន ុងការថ្ណនំ 

និងអែ ីថ្ដលសកើតស ើងសៅកន ុងដំោក់កាលទងំសនេះ។ 
• ពរងឹងជំនញ និងេម្តែភាពរបេ់អនកថ្ណនំ។ 
• កំណត់បានកាន់ថ្តចាេ់ពីតរមូ្វការរបេ់អនកថ្ដលទទួលការបណុ្េះបោដ ល 

សដើម្បីបសងក ើតគំរអូាជីវកម្មបរយិាប័ននមួ្យ។ 

តពលតវលាបា៉ា ន់ស្ថម ន 
 

សពលសវលាបា៉ា ន់សាម ននឹងអារេ័យសលើចំនួន និងរបពលភាព
ននវគគថ្ដលបានរពម្សរពៀងរវាងអនកថ្ណនំ និងអនកទទួលការថ្ណនំ។ 

៣. ការថ្េែងយល់អំពីអាជីវកម្មបរយិាប័នន   

៣.១ សតើអាជីវកម្មបរយិាបន័នជាអែ ី? 

អាជីវកម្មបរយិាប័នន  (IB) គឺជាថ្ែសអាជីវកម្មេន លូថ្ដលអាចទទួលបានផលចំសណញកន ុងពាណិជជកម្មរបេ់រកមុ្ហ ុន វេ័ិយ
ឯកជន ថ្ដលបសងក ើតដំសោេះរសាយជារបព័នធ របកបសដ្ឋយនវានុវតតន៍ និងការពរងីកែល នួ 
េរមាប់បញ្ញា ពាក់ព័នធនឹងរបាក់ចំណូល និងជីវភាពរេ់សៅរបេ់របជាជនរកីរក និងមានរបាក់ចំណូលទប (BoP)។ 
អាជីវកម្មបរយិាប័ននែុេពីេហរាេេងគម្ថ្ដលដឹកនំសដ្ឋយអងគការមិ្នថ្ម្នរដ្ឋឋ ភិបាល 
និងទំនួលែុេរតូវេងគម្របេ់សាជីវកម្ម (CSR) កន ុងលទធភាពពាណិជជកម្ម និងការតរម្ង់ទិេសៅកន ុងការរកីចសរម្ើនស ើង 
ក៏ដូចជាទំហំននផលប៉ាេះពាល់ និងពីអាជីវកម្មធម្មតាកន ុងការសរៀបចំរបេ់ពួកសគ សដើម្បីកាត់បនែយហានិភ័យ 
និងភាពរកីរក។ 

ម្គគ ុ សទាេក៍បង្ហា ត់បង្ហា ញវធីិសាស្ដេដ ថ្របកាែ យជាអាជីវកម្មបរយិាប័នន  គឺថ្ផែកសលើនិយម្ន័យននកិចចរបជំុកំពូល G20 
េដ ីពីអាជីវកម្មបរយិាប័នន  ថ្ដលរតូវបានពរងីកសដើម្បីរមួ្បញ្ច លូរសបៀបចូលរមួ្ BoP "កម្មករនិសយាជិត" ។ 

អាជវីកម្មបរយិាប័ននផតល់ទំនិញ សេវាកម្ម និងជវីភាពរេ់សៅសដ្ឋយថ្ផែកសលើមូ្លដ្ឋឋ នននលទធភាពពាណិជជកម្ម 
ទងំកន ុងការពរងកី ឬភាពអាចពរងកីបាន សៅកាន់របជាជនថ្ដលសៅបាតននពីរា៉ា មី្តសេដឋកិចចេងគម្ (BoP) 
ថ្ដលសធែ ើឱ្យពួកសគជាថ្ផនកមួ្យននថ្ែសរចវាក់តនម្ែននអាជវីកម្មេន លូរបេ់រកមុ្ហ ុនកន ុងនម្ជាអនកផគត់ផគង់ 
អនកថ្ចកចាយ អនកលក់រាយ អតិលិជន ឬនិសយាជិត11។ 

 
អាជីវកម្មបរយិាប័នន  មានសាលបំណងសធែ ើបរយិាប័នន របជាជនថ្ដលសៅបាតននពីរា៉ា មី្តសេដឋកិចចេងគម្ (BoP) 
សៅកន ុងអាជីវកម្ម សដ្ឋយឱ្យពួកសគចូលរមួ្ជាអនកផគត់ផគង់ អនកថ្ចកចាយ អនកលក់រាយ និសយាជិត 
ឬអតិលិជនកន ុងវធីិមួ្យថ្ដលពាយាម្បសងក ើតផលប៉ាេះពាល់េងគម្ជាវជិជមានដូចជា ឱ្កាេជីវភាពកាន់ថ្តរបសេើរស ើង 
របាក់ចំណូលសកើនស ើង ឬការទទួលបានសេវាកម្មថ្ដលពាក់ព័នធ  និងទំនិញ 
និងសេវាកម្មថ្ដលមានតនម្ែេម្រម្យេរមាប់បាតពីរា៉ា មី្តននសេដឋកិចចេងគម្ (BoP) កាន់ថ្តរបសេើរស ើង។ 
មានការសលើកស ើងពីសាលបំណងយា៉ា ងចាេ់លាេ់សៅកន ុងលកាណៈសនេះ 
សរពាេះវាមានន័យថារកមុ្ហ ុនមានសចតនបសងក ើតការចូលរមួ្ជាវជិជមានជាមួ្យរបជាជនសៅ
បាតពីរា៉ា មី្តននសេដឋកិចចេងគម្ ថ្ដលជាថ្ផនកមួ្យននយទុធសាស្ដេតអាជីវកម្មរបេ់ែល នួ។ 
សទេះជារតូវបានជំរុញសដ្ឋយឱ្កាេអាជីវកម្ម ឬបំណងចង់បសងក ើតនូវផលប៉ាេះពាល់េងគម្ ឬទងំពីរក៏សដ្ឋយ 
ក៏មានសចតនចាេ់លាេ់សៅកន ុងការបសងក ើតផលប៉ាេះពាល់ជាវជិជមានសលើរបជាជនថ្ដលមានរបាក់ចំណូលទប 
និងមិ្នថ្ម្នជាលទធផលថ្ដលសកើតស ើងសដ្ឋយរបសយាលស ើយ។ 
ែណៈសពលថ្ដលអាជីវកម្មបរយិាប័ននអាចរតូវបានរកស ើញសៅរគប់វេ័ិយ 
និងដំសណើរការសៅកន ុងគំរអូាជីវកម្មយា៉ា ងទូលំទូលាយ អាជីវកម្មបរយិាប័ននទងំសនេះ
មានលកាណៈពិសេេទូសៅេំខាន់ៗចំនួនបួន៖ 

• មានគំរអូាជីវកម្មបរយិាប័ននថ្ដលអាចទទួលបានផលចំសណញ អាចទទួលបានកនរម្ និងថ្េែងរក

របាក់ចំសណញ ថ្ដលជាេន លូេរមាប់របតិបតត ិការអាជីវកម្ម។ 
• ផតល់ដំសោេះរសាយជារបព័នធេរមាប់បញ្ញា ពាក់ព័នធរបេ់របជាជនរកីរក និងមានចំណូលទប។ 

 
11 https://www.inclusivebusiness.net/sites/default/files/2018-12/g20_call_on_financing_for_iibb.pdf 
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• មានការពរងីកកន ុងរបតិបតត ិការអាជីវកម្ម កំសណើន និងផលប៉ាេះពាល់េងគម្។ 
• បង្ហា ញករមិ្តនននវានុវតតន៍ថ្ដលរតូវការ សដើម្បីកាត់បនែយហានិភ័យ មានឥទធិពល និងផលចំសណញ 

ែណៈសពលថ្ដលឱ្យមានការចូលរមួ្ព ីBOP។ 

គំរអូាជីវកម្មបរយិាប័ននផតល់ដំសោេះរសាយដល់ BoP តាម្រយៈវធីិេំខាន់ពីរ៖ 
• ការផតល់ទំនិញ និងសេវាកម្មដល់ BoP ថ្ដលពាក់ពន័ធ  សដើម្បីជម្នេះភាពរកីរក (សហើយដូសចនេះ 

រមួ្បញ្ច លូពួកសគជាអនកសរបើរបាេ់) ឬ 
• ការបសងក ើតឱ្កាេរបាក់ចំណូលេរមាប់ BoP សដើម្បីនំពួកសគសចញពីភាពរកីរក 

ឬសធែ ើឱ្យរបសេើរស ើងនូវមូ្លដ្ឋឋ នសេដឋកិចចរបេ់ពួកសគ និងការឱ្យពួកសគចូលរមួ្ជាអនកផគត់ផគង់ (ឧ. 

សៅកន ុងកេិពាណិជជកម្ម និងសទេចរណ៍) កម្មករ (កន ុងផលិតកម្ម) អនកថ្ចកចាយ (កន ុងការជួញដូរ) 

ឬជាមាច េ់ភាគហ ុន។ អាជីវកម្មបរយិាប័ននភាគសរចើនឱ្យរបជាជនរកីរកចូលរមួ្ កន ុងនម្

ជាអនករករបាក់ចំណូល។ 

 
៣.២. សតើ BoP ជាអែ ី? 

របជាជនថ្ដលសៅបាតននពីរា៉ា មី្តសេដឋកិចចេងគម្(BoP) េំសៅសលើរបជាជនរកីរក និងមានរបាក់ចំណូលទប 
ថ្ដលែែេះលទធភាពទទួលបានទំនិញ សេវាកម្ម និងឱ្កាេនន សហើយជាទូសៅរតូវបានពិពណ៌នថាមាន
របាក់ចំណូលថ្ដលមានករមិ្ត។ មានការទទួលយកជាទូសៅថា របជាជនថ្ដលសៅ
បាតននពីរា៉ា មី្តសេដឋកិចចេងគម្គឺលាតេនធ ឹងហួេពីអនករកខាែ ំង សហើយរមួ្បញ្ច លូទងំ
អនកថ្ដលមានហានិភ័យកន ុងការធាែ ក់ចូលសៅកន ុងភាពរកីរកវញិ។ 
ករមិ្តរបាក់ចំណូលេកលថ្ដលសរបើជាទូសៅេរមាប់របជាជនថ្ដលសៅបាតននពីរា៉ា មី្តសេដឋកិចចេងគម្គឺ $៨ PPP 
កន ុងម្នុេសមាន ក់កន ុងមួ្យនលង (G២០/N៤B)។ អងគការមួ្យចំនួនក៏សរបើសាលគំនិតនន "បាតខាងសរកាម្ ៤០% " 
ននពីរា៉ា មី្តរបាក់ចំណូលរបេ់របសទេមួ្យ សដើម្បីគណនបរបិទជាក់លាក់របេ់របសទេ។ សៅកន ុងរបសទេកម្ព ុជា 
គំនិតផត ចួសផតើម្ IBeeC យល់ពី BoP ថាជាអនកថ្ដលមានរបាក់ចំណូលរគួសាររបចំាថ្ែតិចជាង ១,៥០០,០០០ សរៀល (៣៧៥ 
ដុលាែ រ)។ 

សដើម្បីឱ្យ BoP ចូលរមួ្របកបសដ្ឋយរបេិទធភាព រកមុ្ហ ុនននអាចពិចារោសលើកញ្ច ក់ថ្លនពហុបរយិាប័នន។ 
សដ្ឋយថ្ផែកសលើបរបិទទីផារ របជាជនថ្ដលសៅបាតននពីរា៉ា មី្តសេដឋកិចចេងគម្អាចរមួ្បញ្ច លូស្ដេត ី និងជនជាតិភាគតិច 
ជនសភៀេែល នួ ជនពិការ 
និងបុគគលថ្ដលមានអតតេញ្ញញ ណេងគម្សផសងសទៀតថ្ដលអាចមានឥទធិពលសលើវធីិសាស្ដេត ននការចូលរមួ្។ 

៣.៣. សតើលទធភាពទទួលបានផលចសំណញថ្ផនកហិរញ្ញ វតថ ុេរមាប់អាជីវកម្មបរយិាប័ននជាអែ ី? 

លទធភាពទទួលបានផលចំសណញថ្ផនកហិរញ្ញ វតថ ុគឺជាេម្តែភាពរបេ់រកមុ្ហ ុនបរយិាប័នន  សដើម្បីរេ់រានមានជីវតិ 
និងរបកួតរបថ្ជងកន ុងរយៈសពលយូរ កន ុងរសបៀបរគប់រាន់សដ្ឋយែល នួឯង៖ រគបដណត ប់សលើការចំោយរបេ់ែល នួ 
និងបំសពញតរមូ្វការរបេ់ វនិិសយាគិន បុគគលិក និងអនកពាក់ព័នធសផសងសទៀត។ លទធភាពទទួលបានផលចំសណញថ្ផនក
ហិរញ្ញ វតថ ុជួយឱ្យរបាកដថា េកម្មភាពបរយិាប័នន រតូវបានាំរទសដ្ឋយគំរអូាជីវកម្មថ្ដលមានមុ្ែង្ហរ 
ថ្ដលរតូវបានរចនស ើងសដើម្បីរទរទង់កន ុងរយៈសពលយូរ។ វាក៏សលើកទឹកចិតតឱ្យរកមុ្ហ ុនចាត់ទុកភាគីពាក់ព័នធ BoP 
ជានដគូអាជីវកម្ម និង/ឬអតិលិជនមានតនម្ែ មិ្នថ្ម្នជាអនកទទួលផលសនេះសទ។ 
រកមុ្ហ ុនថ្ដលមានលទធភាពទទួលបានផលចំសណញថ្ផនកហិរញ្ញ វតថ ុអាចសរបើរបាេ់សដើម្ទុនសរចើនទរម្ង់ 
សដើម្បីជំរុញការង្ហររបេ់ែល នួ រមួ្ទងំពាណិជជកម្ម េម្បទន ឬេបបុ រេធម៌្េុទធសាធ។ 
វាក៏អាចអនុញ្ញញ តឱ្យរកមុ្ហ ុនវនិិសយាគរបាក់ចំសណញស ើងវញិ 
និងពរងីកការសបតជាា ចិតតរបេ់ែល នួចំសពាេះរបជាជនថ្ដលសៅបាតននពីរា៉ា មី្តសេដឋកិចចេងគម្។ 

តរមូ្វការហិរញ្ញបបទនរបនពណីរបេ់អាជីវកម្មបរយិាប័នន គឺមានភាពចាេ់លាេ់៖ សាច់របាក់ ឥណទន 
ឬសដើម្ទុនរបតិបតត ិការ។ សទេះយា៉ា ងោក៏សដ្ឋយ មានយនតការហិរញ្ញ វតថ ុជាសរចើនថ្ដលចំាបាច់រតូវយកម្កពិចារោ 
សៅសពលពិចារោសលើការធានលទធភាពទទួលបានហិរញ្ញ វតថ ុេរមាប់អាជីវកម្មបរយិាប័នន។ យនដការទូសៅមានមួ្យចំនួន
ដូចខាងសរកាម្៖ 

• ឥណទនអនកផ្គតផ់្គង់/ពាណិជជករ៖ ផលិតផលទងំសនេះរមួ្មានសាច់របាក់កម្ចី ថ្ដលរតូវេងសរកាយការរបមូ្លផល 
ឬការរបមូ្លផលមិ្នថ្ម្នកេិកម្ម កម្ចីធាតុចូលពីអនកផគត់ផគង់ថ្ដលរតូវេង ឬដកពីតនម្ែទិញ 
ឬក៏កិចចរពម្សរពៀងលក់ថ្ដលមានការធាន ថ្ដលកេិករអាចសរបើរបាេ់កន ុងការទទួលបានហិរញ្ញបបទន។ 

• ការបតងកើនឥណទន៖ ការបសងក ើតគំរនូនការធាន និងយនតការបាត់បង់ដំបូង ថ្ដលនឹង
សលើកទឹកចិតតឱ្យធនារទទួលយកហានិភ័យកាន់ថ្តសរចើន។ កន ុងទិដឋភាពសនេះ រតូវមានការរបងុរបយ័តន 
សដើម្បីសជៀេវាងសរាេះថាន ក់ខាងេីលធម៌្ ការពឹងថ្ផែកសលើសាែ ប័នហិរញ្ញ វតថ ុសលើការបសងក ើនឥណទន 
និងការេក ប់ចិតតនឹងសាែ នភាពដថ្ដល។ 

• គាំរធូានោ៉ា ប់រងរបស់អាជីវកលមបរយិាប័នន៖ ចំាបាច់រតូវដ្ឋក់េនត ិេុែហិរញ្ញ វតថ ុឱ្យរេប
សៅនឹងឧបេគគសផសងៗថ្ដលអាចនឹងសកើតមានសៅកន ុង វេ័ិយសេដឋកិចច។ ដូសចនេះ 
ការធានរា៉ា ប់រងសដើម្បីកាត់បនែយភាពមិ្នចាេ់លាេ់គឺជាកតាត ចំាបាច់ ឧទហរណ៍េរមាប់ការបរាជ័យកន ុងការដ្ឋំ
ដំោ ំ រពឹតត ិការណ៍អាកាេធាតុ ឬទឹកជំនន់ ដូចថ្ដលវាបានសកើតមានស ើងជាញឹកញាប់ សៅតំបន់
អាេីុអាសគនយ៍កន ុងអំ ុងប៉ាុនម នទេវតសរ៍ចុងសរកាយសនេះ។ 
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សលើេពីសនេះសៅសទៀត ក៏មិ្នអាចអនុវតតការពចិារោដូចាន សៅនឹងការផតល់ហិរញ្ញបបទនដល់អាជីវកម្មបរយិាប័នន 
ដូចសៅនឹងរកមុ្ហ ុនរបនពណីសផសងសទៀតថ្ដរ។ ការមិ្នថ្បងថ្ចកភាពែុេាន ថ្បបសនេះ 
អាចកំណត់ឱ្កាេេរមាប់ការរកីចសរម្ើនរបេ់អាជីវកម្មបរយិាប័នន  ក៏ដូចជាផដល់លទធផល សដ្ឋយនំឱ្យមាន
ការវនិិសយាគដ៏គួរឱ្យទក់ទញជាមុ្នេរមាប់អនកហិរញ្ញ វតថ ុ។ យនតការហិរញ្ញ វតថ ុមួ្យចំនួនសដើម្បីពិចារោសលើការថ្បងថ្ចក
ភាពែុេាន ៖ 

• ការផ្តល់្បាក់កលចីប្ផ្ែកតលើ្ទពយសកលម៖ ជាសរឿយៗ 
វាជាការរបងុរបយ័តនេរមាប់អាជីវកម្មបរយិាប័ននកន ុងការបសងក ើតអាជីវកម្មរបេ់ពួកសគជាមួ្យនឹងការវនិិសយាគសដើម្
ទុនមានករមិ្ត ទងំកាត់បនែយហានិភ័យ និងសដើម្បីសដ្ឋេះរសាយឧបេគគថ្ផនកភេត ុភារ 
ថ្ដលបោត លម្កពីដំសណើរការម្ជឈការ ឬមុ្ែង្ហរឃ្ែ ំង។ 

• ហិរញ្ញ បបទនតដើលទ ន្បតិបតតិការ៖ 
អាជីវកម្មបរយិាប័ននជាសរឿយៗរតូវផតល់ឱ្យអនកផគត់ផគង់របេ់ពួកសគនូវការផតល់ហិរញ្ញបបទនសដើម្ទុនរបតិបតត ិការ 
សដើម្បីធានបាននូវធនធានរគប់រាន់េរមាប់ការទទួលបានធាតុចូលថ្ដលចំាបាច់ 
សដើម្បីបំសពញតាម្េត ង់ដ្ឋគុណភាព និងភាពជាប់លាប់។ 
កម្ម វធីិថ្បបសនេះមានសារៈេំខាន់ជាពិសេេសៅកន ុងថ្ែសរចវាក់តនម្ែកេិកម្ម ថ្ដលរបសភទរាប់ពូជ ជី 
និងធាតុចូលសផសងសទៀតមានសារៈេំខាន់ចំសពាេះគុណភាពទនិនផលដំោ។ំ 

• ការផ្តល់ហិរញ្ញ បបទនប្ផ្ែកតលើលាំហូរស្ថច្់្បាក់៖ 
របតិបតត ិការភាគហ ុនអាចផតល់នូវបញ្ញា របឈ្ម្ទក់ទងនឹងការពាករណ៍លំហូរសាច់របាក់។ 
អាជីវកម្មបរយិាប័ននកន ុងវេ័ិយកេិកម្មជាសរឿយៗរតូវការសពលសវលាសដើម្បីបណត ុ េះបោត លកេិករ ផសពែផាយធាតុចូល 
េសរម្ចបាននូវគុណភាពជាប់លាប់ និងបសងក ើនរបេិទធភាពភេត ុភារ។ 
មានឱ្កាេេរមាប់ការកាត់បនែយហានិភ័យននលំហូរសាច់របាក់ ដូចជាេរមាប់យទុធសាស្ដេត ដំោរំមួ្ផស ំ
ការបសងក ើនរបេិទធភាពននរបាក់ចំសណញដុល ការសរៀបចំលទធកម្មតនម្ែសលរ ភាពជានដគូជាមួ្យ វនិិសយាគិន
េបបុ រេធម៌្ និងការផតល់មូ្លនិធិជំនួយបសចចកសទេ ថ្ដលជាសរឿយៗរតូវបានផតល់ជូនសៅកន ុងអែ ីថ្ដលសគសៅថា 
"បនា ត់អាជីវកម្មចំសហៀង"។ 

៣.៤. សារៈេំខាន់ននការពរងកីអាជីវកម្មរបេ់អនកសៅកន ុងអាជីវកម្មបរយិាប័នន  

អាជីវកម្មបរយិាប័ននបសងក ើតយនដការឈ្ន េះ-ឈ្នេះ-ឈ្នេះ៖ ក) េរមាប់របជាជនរកីរក និងមានរបាក់ចំណូលទប 
វាបសងក ើតឱ្កាេរករបាក់ចំណូលសលើេពីអរតាទីផារ និង/ឬពរងីកលទធភាពទទួលបានទំនិញ និងសេវាកម្មេំខាន់ៗ។ ែ) 
េរមាប់រកមុ្ហ ុនថ្ដលផតល់ឱ្កាេអាជីវកម្ម និងការវនិិសយាគថ្ដលមានរបាក់ចំសណញែពេ់ គឺជួយកាត់បនែយហានិភ័យ 
អភិវឌ្ឍទីផារលមីៗ និងជំរុញការបសងក ើតលមីៗ។ ម្៉ាូ ថ្ដលអាជីវកម្មបរយិាប័នន  ក៏បសងក ើនកិតត ិេពាមា៉ា កយីសហា 
និងលទធភាពបសញ្ចញឱ្យស ើញរបេ់រកមុ្ហ ុនផងថ្ដរ សហើយេរមាប់រដ្ឋឋ ភិបាល គឺបសងក ើតការង្ហរ 
និងសដ្ឋេះរសាយតរមូ្វការចំាបាច់របេ់របជាជនរកីរក មានចំណូលទប និងង្ហយរងសរាេះ។ សនេះរមួ្បញ្ច លូ
ទងំការបសងក ើតឱ្កាេរបាក់ចំណូលថ្ដលសលើកកម្ពេ់របជាជនសចញពីភាពរកីរកកន ុងការពរងីក និងការថ្ចកចាយទំនិញ 
និងសេវាកម្មថ្ដលពាក់ព័នធ  និងមានតនម្ែេម្រម្យ (រមួ្ទងំការអប់រំ េុែភាព ទឹក ថាម្ពល និងលំសៅដ្ឋឋ ន)។ 

ដូសចនេះ ការពរងីកអាជីវកម្មបរយិាប័នន  គឺជាអាទិភាពថ្ដលមានអតែរបសយាជន៍ដល់ភាគីទងំអេ់។ និយាយជារមួ្សៅ 
ការពរងីកេំសៅសលើកំសណើនអាជីវកម្មរបកបសដ្ឋយរបេិទធផល ថ្ដលរបាក់ចំសណញមានសលើេពីការខាតបង់ 
សដ្ឋយសារអាជីវកម្មទទួលយកដំសណើរការថ្ដលកាន់ថ្តមានរបេិទធផល។ ការពរងីកក៏ជាម្សធាបាយដ៏មានរបេិទធភាព 
និងរបេិទធផលបំផុតកន ុងការបសងក ើនផលប៉ាេះពាល់េងគម្ សដ្ឋយថ្ផែកសលើគំររូបតិបតត ិការរបេ់រកមុ្ហ ុន
សដើម្បីបំសពញតរមូ្វការផលិតផល និងសេវាកម្មថ្ដលពាក់ព័នធ។ សដ្ឋយពិចារោថាម្នុេស ៤,៥ 
ពាន់លាននក់ថ្ដលរេ់សៅបាតននពីរា៉ា មី្តសេដឋកិចចេងគម្តំោងឱ្យទីផារអនកសរបើរបាេ់កន ុងពិភពសលាកចំនួន 
ថ្ដលសេម ើនឹងទឹករបាក់៥ពាន់ពាន់លានដុលាែ រកន ុងមួ្យឆ្ន ំ ជាមួ្យនឹងករមិ្តរបាក់ចំណូលរបេ់ BoP េកលសេម ើនឹង USD 
៨ PPP េរមាប់ម្នុេសមាន ក់កន ុងមួ្យនលង (G២០/N៤B) 
បង្ហា ញពីឱ្កាេពាណិជជកម្មដ៏ធំេសម្បើម្េរមាប់អាជីវកម្មបរយិាប័នន  បថ្នែម្ពីសលើតរមូ្វការកន ុងការគិតធំ។ 
េកាដ នុពលននការពរងីកអាជីវកម្មបរយិាប័ននក៏អាចទក់ទញវនិិសយាគិនេងគម្ថ្ដរ សៅសពលថ្ដលពួកសគថ្េែងរកការ
បសងក ើនផលប៉ាេះពាល់ននការអភិវឌ្ឍកន ុងមួ្យដុលាែ រៗថ្ដលសគបានវនិិសយាគ។ ការពរងីក
គំរអូាជីវកម្មបរយិាប័ននអាចមាននូវបញ្ញា របឈ្ម្មួ្យចំនួន ថ្ដលអាចកំណត់យទុធសាស្ដេត សធែ ើការពរងីកដ៏របសេើរបំផុត។ 
ការកំណត់សាលសៅ BoP អាចមានន័យថា ទទួលបានរបាក់ចំណូលទបេរមាប់អតិលិជនមាន ក់ 
ទទួលយកហានិភ័យជាក់លាក់ និង/ឬ ការចំោយរបតិបតត ិការកាន់ថ្តែពេ់សៅកន ុងទីផារអភិវឌ្ឍន៍ 
ឬមានរបាក់ចំណូលែពេ់ជាង។ ជាលទធផល អាជីវកម្មបរយិាប័នន រតូវថ្តមានសាលសៅសដើម្បីពរងីក។ ឧទហរណ៍ បសរម្ើដល់
អតិលិជនដ៏សរចើនថ្ដលសៅបាតពីរា៉ា មី្តសេដឋកិចចេងគម្ - 
សដើម្បីឱ្យវាកាែ យជាឱ្កាេអាជីវកម្មថ្ដលអាចទទួលបានផលចំសណញ។ 

មានឧបេគគជាសរចើនេរមាប់ការពរងីកអាជីវកម្មបរយិាប័នន ដូចជាការសដ្ឋេះរសាយគមាែ តេម្តែភាព 
និងតរមូ្វការរបេ់រកមុ្សៅកន ុងរកមុ្ហ ុន សៅសពលសដ្ឋេះរសាយបញ្ញា របឈ្ម្ននការរកីចសរម្ើនស ើង។ 
សដ្ឋយពិចារោសលើការរគប់រគងយទុធសាស្ដេត  និងការថ្កេរមួ្លរបតិបតត ិការថ្ដលនឹងរតូវសធែ ើ 
សដើម្បីេរម្បរកមុ្ហ ុនេរមាប់ការពរងីកសៅខាន តលមីមួ្យ ឬធានឱ្យមានលទធភាពទទួលបានហិរញ្ញ វតថ ុេម្រេប 
សដើម្បីអាចផតល់េនានិយភាពថ្ផនកហិរញ្ញ វតថ ុដល់ដំសណើរការទងំអេ់ តាម្រសបៀបថ្ដល
មិ្នសធែ ើឱ្យប៉ាេះពាល់ដល់របតិបតត ិការបចច ុបបនន។ 

សដើម្បីពរងីកសដ្ឋយសជាគជ័យ ជាការចំាបាច់ថ្ដល
រតូវបសងក ើតរបព័នធសអកូ ូេីុថ្ដលផតល់បរយិាកាេអំសោយផលេរមាប់អាជីវកម្ម ដូសចនេះសហើយ ជាការចំាបាច់កន ុងការ
សធែ ើការ 
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កន ុងចំសោម្ភាគីពាក់ព័នធននរបព័នធសអកូ ូេីុតាម្រយៈការកសាងភាពជានដគូសដើម្បីបសងក ើតបរយិាកាេអំសោយផលថ្ដ
លរតូវការេរមាប់ភាពសជាគជ័យកន ុងការសធែ ើពរងីក។ 

៣.៥. ការវាេ់ថ្វង នងិការរគប់រគងផលប៉ាេះពាល់ននអាជីវកម្មបរយិាប័នន  

ការវាេ់ថ្វង និងការរគប់រគងផលប៉ាេះពាល់ 
គឺជាគនែ ឹេះកន ុងការសលើកកម្ពេ់លទធផលេុទធជាវជិជមានេរមាប់របជាជនថ្ដលសៅបាតននពីរា៉ា មី្តសេដឋកិចចេងគម្។ 
ផលប៉ាេះពាល់គឺជាការតែ េ់បត រូសៅកន ុងលទធផលវជិជមាន ឬអវជិជមានេរមាប់ម្នុេស ឬភពថ្ផនដី។ 
ការវាេ់ថ្វងផលប៉ាេះពាល់រតូវបានចាត់ទុកថាជាបរមិាណននការតែ េ់បត រូសៅកន ុងលទធផលេរមាប់ BoP 
ែណៈសពលថ្ដលការរគប់រគងផលប៉ាេះពាល់គឺជាដំសណើរការននការកាត់បនែយការតែ េ់បត រូអវជិជមាន 
និងបសងក ើនការតែ េ់បត រូជាវជិជមានេរមាប់ BoP។ តាម្រយៈលកាណៈសនេះ 

អាជីវកម្មបរយិាប័ននទទួលបានការយល់ដឹងអំពីផលប៉ាេះពាល់របេ់ពួកសគសលើ BoP សដើម្បីេរម្បេរមួ្លដំសណើរការ 
និងគំរអូាជីវកម្មរបេ់ពួកសគឱ្យបានេម្រេប។ 

៣.៦. ការបងែ ឹក នងិការថ្ណនំអាជីវកម្មសៅកន ុងរបសទេកម្ព ុជា 
 
សាលសៅននម្គគ ុ សទាេក ៍ IB-CM គឺផតល់ជូនអនកជំនញការធុរកចិចជាមួ្យនឹងេណុំំឧបករណ៍បងែ ឹក នងិ

ថ្ណនំដ៏មានអានភុាព សដើម្បីជួយដល់ការថ្របកាែ យរកមុ្ហ ុនពីេហរាេេងគម្ គំនិតផត ចួសផតើម្ CSR 
អាជីវកម្មេន លូ សៅជាេកម្មភាពផត ចួសផតើម្ និងគំរអូាជីវកម្មបរយិាបន័ន  ឬសធែ ើឱ្យ
ផលប៉ាេះពាល់េងគម្របេរ់កមុ្ហ នុថ្ដលមានគំរអូាជីវកម្មបរយិាបន័ន ថ្ដលមានរសាប ់
កាន់ថ្តមានភាពេុីជសរៅជាងម្នុ។ ដូសចនេះ 
 វសិាលភាពននសេវារបកឹាអាជីវកម្មបរយិាប័ននេរមាបក់ារថ្របកាែ យគមឺាន២ថ្ផនក៖ 

 
• ថ្កលម្ែដំសណើរការអាជីវកម្ម៖ ការរកីចសរម្ើនកាន់ថ្តរបសេើរ របាក់ចំសណញកាន់ថ្តែពេ ់

សដ្ឋេះរសាយហានិភ័យអាជីវកម្ម កាតប់នែយចោំយរបតិបតតកិារ ថ្កលម្ែលទធភាពថ្េែងរកកនរម្ 
សដ្ឋេះរសាយការការពារេងគម្នងិបរសិាែ ន ការសតត តសលើផលិតផល និងេតង់ដ្ឋអភិបាលកិចច 

• សធែ ើឱ្យរបសេើរស ើងនូវផលប៉ាេះពាល់េងគម្៖ ការចូលដល់កាន់ថ្តធ ំ
ការកំណត់សាលសៅកាន់ថ្តរបសេើរ ភាពពាក់ព័នធកាន់ថ្តសរចើន 
ការរមួ្ចំថ្ណកជារបព័នធកាន់ថ្តសរចើនចំសពាេះការកាត់បនែយភាពរកីរក និងបរយិាបន័នេងគម្។ 

 
តតើការប្ណនាំអាជីវកលម ខ្ សពីការបងវឹកអាជីវកលមដូច្តលដច្? 

ការថ្ណនំអំពីអាជីវកម្មគឺជា "អនកជំនញការថ្ដលមានបទពិសសាធ និងបានទទួលការទុកចិតត"។ ជាធម្មតា វាមាន
និយម្ន័យចម្បងថាជា “របព័នធបណត ុ េះបោត លនិសយាជិត ថ្ដលបុគគលថ្ដលមានបទពិសសាធែពេ់ ឬសរចើនជាងសនេះ 
(អនកថ្ណនំ) រតូវបានចាត់តំាងឱ្យសធែ ើជាអនកជំនញការ អនកពិសរាេះសយាបល់ ឬថ្ណនំដល់អនកសកមងែច ី 
ឬអនកថ្ដលទទួលការបណុ្េះបោដ ល។ អនកថ្ណនំរតូវទទួលែុេរតូវកន ុងការផតល់ការាំរទ 
និងម្តិថ្កលម្ែសលើបុគគលថ្ដលេែ ិតកន ុងបនទ ុករបេ់ាត់”12។ 

សាលសៅសៅកន ុងទំនក់ទំនងរវាងអនកថ្ណនំ (អនកជំនញជាន់ែពេ់) និងអនកទទួលការថ្ណនំ (អនកទទួលការ
បណត ុ េះបោត លសកមងែច ី) គឺ៖ 

• ជំរុញទឹកចិតតអនកជំនញថ្ដលមានសទពសកាេលយឱ្យសតត តសលើការអភិវឌ្ឍអាជីពការង្ហរ/ជីវតិរបេ់ពួកសគ។ 
• បំផុេគំនិតបុគគលឱ្យស ើញនូវអែ ីថ្ដលអាចសធែ ើសៅបានកន ុងអាជីពការង្ហរ/ជីវតិរបេ់ពួកសគ។ 
• ពរងឹងការអភិវឌ្ឍភាពជាអនកដឹកនំរបេ់អនកថ្ដលមានជំនញ វជិាជ ជីវៈ។ 
• សផារចំសណេះដឹងពីអនកជំនញជាន់ែពេ់សៅអនកជំនញសកមងែច ី។ 
• ពរងីកទំនក់ទំនងអនតរវបបធម៌្ ឬឆែងវបបធម៌្សៅកន ុងសាែ ប័ន។ 
• សរបើដំសណើរការថ្ណនំជាេិទធចូលសៅកាន់ការសធែ ើថ្ផនការេរមាប់ការបនតសវន។ 

សយាងតាម្េហព័នធ រគូបងែ ឹកអនតរជាតិ (ICF) 13 ការបងែ ឹកជំនញវជិាជ ជីវៈគឺ "ការសធែ ើជា
នដគូជាមួ្យអតិលិជនកន ុងដំសណើរការថ្ដលជំរុញឱ្យមានការគិត និងនចនរបឌិ្ត 
ថ្ដលជំរុញពួកសគឱ្យបសងក ើនេកាត នុពលតា ល់ែល នួ និងវជិាជ ជីវៈការង្ហររបេ់ពួកសគឱ្យបានអតិបរមា"។ ការបងែ ឹក 
បសងក ើនសលបឿនននការេសរម្ចសាលសៅរបេ់អតិលិជន សដ្ឋយផតល់នូវការសតត តយកចិតតទុកដ្ឋក់ 
និងការយល់ដឹងកាន់ថ្តសរចើនអំពីជសរម្ើេរបេ់នង/ាត់។ ការបងែ ឹក ចាប់សផដើម្ស ើងជាមួ្យនឹងសាែ នភាព
សាែ នភាពបចច ុបបននរបេ់អតិលិជន សហើយសតត តសលើអែ ីថ្ដលអតិលិជនមានឆនាៈសធែ ើ 
សដើម្បីសៅដល់កថ្នែងថ្ដលពួកសគចង់សៅនសពលអនគត 
សដ្ឋយដឹងថាលទធផលទងំអេ់គឺអារេ័យសលើសចតនរបេ់អតិលិជន ជសរម្ើេ និងេកម្មភាព
ថ្ដលមានការាំរទសដ្ឋយការែិតែំរបឹងថ្របងរបេ់រគូបងែ ឹក និងការអនុវតត វធីិសាស្ដេតបងែ ឹក14។ 
សាលសៅននការបងែ ឹកអាជីវកម្មគឺ៖ 

• អភិវឌ្ឍេម្តែភាពតា ល់ែល នួ និងេមូ្ហភាព សហើយនិងភាពខាែ ំង។ 

 
12 https://www.kent.edu/yourtrainingpartner/know-difference-between-coaching-and-mentoring 
13 https://coachfederation.org 

14 https://coachingfederation.org/research/academic-research 
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• បសងក ើនរបេិទធផល។ 
• សធែ ើការេសរម្ចចិតតសដ្ឋយម្នេិការ ចំសណេះដឹង អំណេះអំោង និងគុណតនម្ែ។ 
• ទំនុកចិតតសលើែល នួសយើង។ 
• របលុយនឹងអែ ីថ្ដលសយើងចង់បាន។ 
• សធែ ើការបរងួបបរងួម្ការដំស ើងតួនទីលមី ឬការតែ េ់បត រូការង្ហរយា៉ា ងឆ្ប់រហ័េ និងមានរបេិទធភាព។ 
• សលើកកម្ពេ់ភាពសសាម េះរតង់ននបុគគលិកថ្ដលមានសទពសកាេលយនផាកន ុងរបេ់សាែ ប័ន។ 
• សធែ ើេមាហរណកម្ម វធីិសាស្ដេត ថ្ដលបសងក ើនេម្តែភាពរបេ់ម្នុេស។ 
• មាននវានុវតតន៍សៅកន ុងដំសណើរការ ឬគំររូគប់រគង។ 
• ជំរុញលទធផលអាជីវកម្ម។ 

េរុបសេចកត ីម្ក យុទធសាស្ដេតទងំពរីសនេះបងកប់នូវទំនក់ទំនងរវាងភាគីទងំពីរ សដើម្បីបសងក ើនរបាក់ចំណូល និងការពរងីក
អាជីវកម្ម។ ការបងែ ឹកអាជីវកម្មគឺទក់ទងសៅនឹងការជំរុញថ្ផនកវជិាជ ជីវៈ។ វាសរបើរបាេ់បសចចកសទេ 
និងការាំរទតាម្រយៈវគគថ្ដលសតត តសលើការសឆែ ើយតបសៅនឹងសាលបំណងកន ុងការ រកីចសរម្ើនស ើងថ្ផនក វជិាជ ជីវៈ។ 
សទេះជាយា៉ា ងោក៏សដ្ឋយ ការថ្ណនំអំពីអាជីវកម្មសតត តសលើការាំរទ និងការសលើកទឹកចិតតថ្ផនក វជិាជ ជីវៈ 
ថ្ដលផតល់សដ្ឋយអនកជំនញអាជីវកម្ម សៅកាន់នរោមាន ក់ថ្ដលចង់បសងក ើនចំសណេះដឹង និងគុណភាពការង្ហរ
របេ់ពួកសគសៅកន ុងថ្ផនក ឬវេ័ិយអាជីវកម្មជាក់លាក់ោមួ្យ។ 
 

តតើការបងវឹក និងការប្ណនាំអាជីវកលមបរយិាប័ននជាអវ ី? 

ការបងែ ឹក និងការថ្ណនំអាជីវកម្មបរយិាប័ននែុេពីការបងែ ឹក និងការថ្ណនំអាជីវកម្មថ្បបរបនពណី 
ជាពិសេេសៅកន ុងែែ ឹម្សារននកិចចការទងំសនេះ។ ម្គគ ុ សទាេក៍ IB C-M ពាយាម្អភិវឌ្ឍ

អាជីវកម្មបរយិាប័ននថ្ដលអនុញ្ញញ តឱ្យរកមុ្ហ ុនបសងក ើតផលវជិជមានេុទធសលើ BoP។ សៅកន ុងរសបៀបសនេះ មានការផដល់ជូននូវ
ឧបករណ៍បងែ ឹកអាជីវកម្មបរយិាប័ននជាក់លាក់ចំនួនពីរ (ឧបករណ៍ទី ២ និងឧបករណ៍ទ ី ៣) 
និងឧបករណ៍ថ្ណនំអាជីវកម្មបរយិាប័ននមួ្យ (ឧបករណ៍ទ ី៤)។ 

ការបងែ ឹកអាជីវកម្មបរយិាប័ននគឺជាទំនក់ទំនងវជិាជ ជីវៈថ្ដលអាចបសងក ើនេកាត នុពលវជិាជ ជីវៈរបេ់រកមុ្ហ ុនឱ្យបានអតិ
បរមា តាម្រយៈការអភិវឌ្ឍថ្ផនការយទុធសាស្ដេត  សដើម្បីេសរម្ចបានការថ្របកាែ យសៅជាអាជីវកម្មបរយិាប័នន។ ឧបករណ៍ទី 
២ និងឧបករណ៍ទី ៣ 
រតូវបានរចនស ើងេរមាប់អនកជំនញការសយាបល់ថ្ដលចង់ផតល់សេវាកម្មបងែ ឹកអាជីវកម្មបរយិាប័ននដល់រកមុ្ហ ុន 
និងេហរគិនថ្ដលចង់ថ្កលម្ែថ្ែសអាជីវកម្មបរយិាប័នន របេ់ពួកសគ ឬថ្របកាែ យសៅជាអាជីវកម្មបរយិាប័នន។ 

ម្ា៉ាងវញិសទៀត ឧបករណ៍ទ ី ៤ គឺជាការថ្ណនំេរមាប់អាជីវកម្មបរយិាប័នន 
ថ្ដលមានសាលបំណងបសងក ើនករមិ្តននគុណភាពដំសណើរការអាជីវកម្ម សដើម្បីបសងក ើនផលប៉ាេះពាល់ វជិជមានសលើសេដឋកិចច 
េងគម្ និងបរសិាែ ន។ ការថ្ណនំដល់អាជីវកម្មបរយិាប័នន  គឺជាទំនក់ទំនងេិការមួ្ាន  ថ្ដលដឹកនំសដ្ឋយបសចចកសទេ 
និងវធីិសាស្ដេត ថ្ដលមិ្នមានរចនេម្ពនធ។ ឧបករណ៍ ៤ គឺេរមាប់េហរគិនអាជីវកម្មបរយិាប័នន 
ឬអនកដឹកនំរកមុ្ហ ុនអាជីវកម្មបរយិាប័នន  
ថ្ដលចង់ាំរទរកមុ្ហ ុនសផសងសទៀតសដើម្បីេសរម្ចបានការថ្របកាែ យសៅជាអាជីវកម្មបរយិាប័ននរបេ់ពួកសគ។ 

៤. ទិដឋភាពេរមាប់អាជីវកម្មបរយិាប័នន  សៅកម្ព ុជា 

៤.១ បរបិទសេដឋកចិចកម្ព ុជា 

សដើម្បីយល់ដឹងឱ្យបានេីុជសរៅអំពីេកាត នុពលរបេ់អាជីវកម្មបរយិាប័នន  សៅកម្ព ុជា ជាការេំខាន់
ថ្ដលរតូវដឹងពីរកបែណឌ សេដឋកិចចទូសៅ ថ្ដលេកម្មភាពផលិតភាពទងំសនេះនឹងរតូវបានអភិវឌ្ឍស ើង។ 
សនេះសហើយជាមូ្លសហតុថ្ដលសៅកន ុងថ្ផនកទងំសនេះ មានការគូេបញ្ញជ ក់អំពីេូចនករសេដឋកិចច និងការអភិវឌ្ឍ
េំខាន់ៗរបេ់របសទេកម្ព ុជាកន ុងប៉ាុនម នឆ្ន ំចុងសរកាយសនេះ។ 

របសទេកម្ព ុជាេសរម្ចបានកំសណើនផលិតផលកន ុងរេកុេរុប (GDP) របចំាឆ្ន ំជាម្ធយម្ ៧ 
ភាគរយកន ុងរយៈសពលពីរទេវតសរ៍កនែងម្កសនេះ ចាប់ពីឆ្ន ំ ១៩៨៨ ដល់ឆ្ន ំ ២០១៩ 
សដ្ឋយសារសាលនសយាបាយថ្ដលរកាបាននូវេែ រិភាពមា៉ា រកូសេដឋកិចច និងមានសេដឋកិចចសបើកចំហ។ ជារបវតត ិសាស្ដេត  
សេដឋកិចចរបេ់របសទេកម្ព ុជារតូវបានជំរុញជាចម្បងសដ្ឋយវេ័ិយសទេចរណ៍ េសម្ែៀកបំពាក់ និងថ្េបកសជើង 
ថ្ដលសធែ ើឱ្យកម្ព ុជាកាែ យជារបសទេមួ្យថ្ដលមានសេដឋកិចច រកីចសរម្ើនសលឿនបំផុតសៅសលើពិភពសលាក។ 
សទេះជាយា៉ា ងោក៏សដ្ឋយ ជំងឺរាតតាតបាននំឱ្យមានការបស្ដញ្ញច េ់ សដ្ឋយផលិតផលកន ុងរេកុេរុបបានធាែ ក់ចុេះ -៣,១% 
កន ុងឆ្ន ំ ២០២០ ថ្ដលជាការធាែ ក់ចុេះយា៉ា ងគំហុកបំផុតសៅកន ុងរបវតត ិសាស្ដេតលមីៗសនេះរបេ់កម្ព ុជា។ េរមាប់ឆ្ន  ំ ២០២១ 
កំសណើន GDP រតូវបានសគរំពឹងថានឹងមានចំនួន ១,៩% 

ប៉ាុថ្នតការពាករណ៍ចុងសរកាយបំផុតបង្ហា ញពីការេទ ុ េះសងើបស ើងវញិដ៏រងឹមំាននកំសណើន GDP របេ់កម្ព ុជាសៅឆ្ន  ំ ២០២២ 
ថ្ដលរតូវបានរំពឹងទុកកន ុងអរតា ៥,៥%។15 

ការរកីចសរម្ើនរបេ់របសទេកម្ព ុជាមុ្នការរាតតាតននជំងឺរាតតាតេកលគឺមានភាពចរម្េុះមិ្នរគប់រាន់សៅកន ុងផលិ
តផល ទីផារ និងកតាត ធាតុចូល។ ផលិតផលចំនួន ៥ រមួ្មានេសម្ែៀកបំពាក់ ថ្េបកសជើង អងករ ដំ ូងមី្ និងសទេចរណ៍ 

 
15  Cambodia: Economy | Asian Development Bank (adb.org) 

https://www.adb.org/countries/cambodia/economy


17 
  

មានចំនួន ៨០ ភាគរយននការនំសចញេរុប សដ្ឋយមានទីផារពរី គឺេហភាពអឺរ៉ាុប (EU) និងេហរដឋអាសម្រកិ មានចំនួន 
៦៩ ភាគរយននការនំសចញទំនិញ និងសដើម្ទុនបរសទេតាម្រយៈការវនិិសយាគតា ល់ពីបរសទេ (FDI) និងជំនួយអភិវឌ្ឍ
ផល វូការ មានចំនួន ៧២ ភាគរយននការបសងក ើតសដើម្ទុនសលរេរុបកន ុងឆ្ន ំ ២០១៨។ 

 

សូច្នករវឌ្ឍនភ្នពសាំខាន់ៗ និងទិដាភ្នពទូតៅម្នការអភិវឌ្ឍតៅកលព ុជា 
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៤.៣ ការវភិាគអាជីវកម្មបរយិាបន័នតាម្វេ័ិយ 

ទេសនវេ័ិយអភិវឌ្ឍន៍អាេីុ (ADO) ឆ្ន ំ ២០២១ បង្ហា ញថា ផលិតកម្មឧេាហកម្មរតូវបានសគរំពឹងថានឹងសកើនស ើង ៧,០% 
សៅឆ្ន ំ ២០២២ សដ្ឋយសារការេទ ុ េះសងើបស ើងវញិននវេ័ិយកាត់សដរ ថ្េបកសជើង និងទំនិញសធែ ើដំសណើរ 
ក៏ដូចជាកំសណើនកន ុងផលិតកម្មធុនរសាលសផសងសទៀត ដូចជាសអ ិចរតូនិក និងកង់ជាសដើម្16។ 
កេិកម្មរតូវបានសគរំពឹងថានឹងសកើនស ើង ១,២% កន ុងឆ្ន  ំ២០២២ ថ្ដលរតូវបានាំរទសដ្ឋយផលិតកម្មដំោកំាន់ថ្តែពេ់ 
បនា ប់ពីការែូចខាតសដ្ឋយទឹកជំនន់កាលពឆី្ន ំមុ្ន កំសណើនបនតបនា ប់ននវារវីបបកម្ម 
និងការសកើនស ើងការនំសចញផលិតផលកេិកម្មសៅកាន់សាធារណរដឋរបជាមានិតចិន។ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
សយាងតាម្លទធផលននសេៀវសៅេែ ិតិកម្ព ុជាឆ្ន ំ ២០២១17  វេ័ិយចំនួន ៣ ននេកម្មភាពថ្ដលមានទម្ងន់េំខាន់ៗេរមាប់ 

GDP របេ់កម្ព ុជាគឺ៖ 
• កេិកម្ម សនសាទ និងការកាប់នរពសឈ្ើ (២០,៧%) 
• ឧេាហកម្ម (៣២,២%) 
• សេវាកម្ម (៣៨,៨៥%) 
 

 វេ័ិយទងំសនេះបថ្នែម្ ៩៣,៧% នន GDP េរុប (ឆ្ន  ំ២០១៩)។ កន ុងវេ័ិយធំៗទងំ៣សនេះ អនុ វេ័ិយថ្ដលមានទម្ងន់េំខាន់ៗ
មានដូចជា៖ 

• កេិកម្ម៖ ដំោ ំ១១,៩% 
• ឧេាហកម្ម៖ ការផលិត ១៦,៣% និងវាយនភណឌ  ១០,៧% 
• សេវាកម្ម៖ ពាណិជជកម្ម ៩,២% 

រកមុ្ហ ុនធុនតូច ម្ធយម្ និងធំសៅកន ុងវេ័ិយ 
និងអនុវេ័ិយទងំសនេះតំោងឱ្យឱ្កាេដ៏ធំសធងេរមាប់ការថ្របកាែ យសៅជាអាជីវកម្មបរយិាប័នន  
សរពាេះវាជាេកម្មភាពជាមួ្យនឹងការអភិវឌ្ឍសេដឋកិចច និងហិរញ្ញ វតថ ុដ៏អសាច រយបំផុតសៅកន ុងរបសទេកម្ព ុជា ដូសចនេះវា
មានេម្តែភាពបសងក ើតផលប៉ាេះពាល់េរុបជា វជិជមាន សៅកន ុង BoP និងបរសិាែ ន។ 
សនេះមិ្នមានន័យថាពួកសគជាវេ័ិយថ្ដលកំពុងថ្តអភិវឌ្ឍថ្ែសបនា ត់អាជីវកម្មបរយិាប័នន  សរចើនជាងសគសនេះសទ។ 
សៅកន ុងម្គគ ុ សទាេក៍បង្ហា ត់បង្ហា ញវធីិសាស្ដេដ ថ្របកាែ យជាអាជីវកម្មបរយិាប័នន  (IB-CM) េរមាប់កម្ព ុជា 

 វេ័ិយទងំសនេះរតូវបានវភិាគជាគំរនូនសេដឋកិចចកម្ព ុជាប៉ាុសោណ េះ សរពាេះពួកវាមានសារៈេំខាន់បំផុតសៅកន ុងGDP 
សទេះជាយា៉ា ងោក៏សដ្ឋយ រកមុ្ហ ុនរគប់វេ័ិយមានឱ្កាេកន ុងការអភិវឌ្ឍបនា ត់អាជីវកម្មបរយិាប័ននបាន។ 

សបើសរបៀបសធៀបសៅនឹងបោដ របសទេដនទសទៀត នវានុវតតន៍ថ្ផនកេុខាភិបាល ការអប់រំ ការផតល់ការង្ហរ លំសៅដ្ឋឋ ន 
និងសេវាទីរកងុកន ុងរបសទេកម្ព ុជាមានការអភិវឌ្ឍតិចតួច ថ្ដលបង្ហា ញពីគុណវបិតត ិដ៏ធំសធងសៅ
កន ុងលកាែណឌ ននការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មបរយិាប័នន  និងការចូលរមួ្របេ់ BoP។ សទេះបីជារកមុ្ហ ុនកេិឧេាហកម្ម 
ឧេាហកម្ម និងសេវាកម្មគឺជាវេ័ិយដ៏មានឥទធពិលបំផុតសៅកន ុងសេដឋកិចចកម្ព ុជាក៏សដ្ឋយ ក៏ វេ័ិយទងំសនេះ
បង្ហា ញពីចំណុចសែាយ និងឱ្កាេេំខាន់ៗេរមាប់ការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មបរយិាប័នន  ថ្ដលនឹងសធែ ើការវភិាគខាងសរកាម្។ 

៤.៣.១ អាជីវកម្មកេិកម្ម៖ វធិីសាស្ដេតទិដឋភាពទូសៅ 

សទេះបីវេ័ិយកេិកម្ម និងកេិពាណិជជកម្មជាវេ័ិយេកម្មបំផុតទី៣ ននផលិតផលកន ុងរេកុេរុបរបេ់កម្ព ុជា (ឆ្ន  ំ២០១៩) 
កដ ី ក៏វាមានផលិតភាពទប សដ្ឋយសារកងែេះបសចចកវទិា និងធាតុចូលកេិកម្មរបកបសដ្ឋយគុណភាព 

ក៏ដូចជាបញ្ញា ននលទធភាពទទួលបានហិរញ្ញបបទន និងសហដ្ឋឋ រចនេម្ពនធ  ថ្ដលនំឱ្យថ្ែសរចវាក់តនម្ែមាន

បញ្ញា កន ុងការអភិវឌ្ឍ។ កេិករខាន តតូចមានបរមិាណផលិតកម្មកេិកម្មភាគសរចើន ននផលិតកម្មកេិកម្មរបេ់របសទេ។ 

កំសណើនកេិកម្មជាម្ធយម្ ៥,៣% កន ុងកំ ុងឆ្ន  ំ ២០០៤-២០១២ ថ្ដលជាចំនួនែពេ់បំផុតមួ្យសៅសលើពិភពសលាក។ ការ

នំសចញកេិផលបានសកើនស ើងសដ្ឋយសារតនម្ែសៅថ្តមានការរបកួតរបថ្ជង សបើសរបៀបសធៀបនឹងអនកផលិតអងករកន ុង

 
16 សេដឋកិចចកម្ព ុជានឹងសងើបស ើងវញិសៅឆ្ន ំ ២០២១ សហើយមានកសំណើនសៅឆ្ន ំ ២០២២ — ADB | ធនារអភិវឌ្ឍអាេុ ី
17 https://www.nis.gov.kh/nis/yearbooks/StatisticalYearbookofCambodia២០២១.pdf 
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របសទេជិតខាង ដូចជានល សវៀតោម្ និងមី្យា៉ា ន់មា៉ា ។18 រេូវ សពាត និងដំ ូងមី្ ថ្ដលជាអាហារចម្បង 

តំោងឱ្យនផាដីដ្ឋដុំេះជាង ៤.០០០.០០០ ហិកតាសៅកន ុងរបសទេ។19 ដំោេំំខាន់ៗសផសងសទៀតមានដូចជាបថ្នែ 

េថ្ណត កបាយ និងេថ្ណត កសេៀង។ 

របសទេកម្ព ុជាមានអាជីវកម្មកេិកម្មជាសរចើន ប៉ាុថ្នតកន ុងចំសោម្សនេះ មានតិចតួចោេ់ថ្ដលជាអាជីវកម្មបរយិាប័នន។ 

ដូចរបាយការណ៍ពី iBAN ការេិកាទិដឋភាពននអាជីវកម្មបរយិាប័ននសៅកន ុងរបសទេកម្ព ុជាបានបង្ហា ញថា 

រកមុ្ហ ុនថ្ដលទិញពីពាណិជជករគឺករម្ជាអាជីវកម្មបរយិាប័នន សរពាេះពួកសគមិ្នអាចធានថារបជាជនរកី

រកមានរបាក់ចំណូលលែ សទ។ រេសដៀងាន សនេះថ្ដរ 

រកមុ្ហ ុនមួ្យចំនួនថ្ដលមានការសរៀបចំកេិកម្មតាម្កិចចេនាគឺជាអាជីវកម្មបរយិាប័នន  
សរពាេះពួកសគភាគសរចើនទិញសៅកន ុងតនម្ែទីផារ ដូសចនេះសហើយពួកសគរការបជាជន

ថ្ដលមានចំណូលទបកន ុងករមិ្តចំណូលទបបចច ុបបននរបេ់ពួកសគ)។ ការេិកាបានវភិាគរកមុ្ហ ុនចំនួន ២១ 

ថ្ដលមានេកាត នុពលអាជីវកម្មបរយិាប័នន  សហើយបានេនន ិដ្ឋឋ នថា មានថ្ត ៥ 

រកមុ្ហ ុនប៉ាុសោណ េះថ្ដលមានលកាណៈេម្បតត ិរគប់រាន់ជាអាជីវកម្មបរយិាប័នន  ។ ដូចាន សនេះផងថ្ដរ 

អាជីវកម្មកេិកម្មជាញឹកញាប់មានបនា ត់អាជីវកម្មែុេៗាន  សហើយមានថ្តមួ្យកន ុងចំសោម្អាជីវកម្មទងំសនេះ

ប៉ាុសោណ េះថ្ដលមានលកាណៈេម្បតត ិរគប់រាន់ជាអាជីវកម្មបរយិាប័នន  ។ 

ភ្នពតខ្ាយ និងភ្នពខាៃ ាំង៖ 
 

ភ្នពតខ្ាយម្នកសពិាណិជជកលម 

• ឧបេគគ រតឹតបិតថ្ផនកបសចចកវទិា ហិរញ្ញ វតថ ុ ព័ត៌មាន និងេហរគិនភាពេរមាប់ការពរងីកវេ័ិយកេិកម្ម។ 
• ផលប៉ាេះពាល់ននការថ្របរបួលអាកាេធាតុកាន់ថ្តធងន់ធងរ (ឧបបតត ិសហតុននទឹកជំនន់ 

និងសរាេះរាងំេង ួតសកើនស ើង សរាេះម្ហនតរាយសកើនស ើង)។ 
• ែែេះធនធានថ្ដលបំសពញតរមូ្វការននការរគប់រគងហានិភ័យសរាេះម្ហនតរាយ។ 
• វឌ្ឍភាពយឺតយា៉ា វជាមួ្យនឹងកំថ្ណទរម្ង់រដឋបាល ចាប់ និងវមិ្ជឈការ។ 
• ផលប៉ាេះពាល់ននជំងឺរាតតាត កូវតី ១៩ និងវបិតត ិសេដឋកិចចថ្ដលទក់ទងនឹងការពរងីកវេ័ិយកេិកម្ម 

ជាពិសេេេរមាប់ផលិតករខាន តតូច។ 
• ែែេះខាតការបណត ុ េះបោត ល សហើយកម្ម វធីិរគប់រគងហានិភ័យសរាេះម្ហនតរាយសៅថ្តមានករមិ្ត។ 
• ការអភិវឌ្ឍតិចតួចននការសធែ ើកេិកម្មតាម្កិចចេនា ជាមួ្យនឹងរបាក់ឈ្ន លួេម្រម្យេរមាប់កេិករ BoP។ 
• អាជីវកម្មកេិពាណិជជកម្មធំៗមានមា៉ា រទីេផលិតភាពចរម្េុះ។ 
• អាជីវកម្មកេិឧេាហកម្មតិចតួចថ្ដលមានេម្តែភាពថ្របកាែ យសៅជាអាជីវកម្មបរយិាប័នន20 ។ 

ភ្នពខាៃ ាំងម្នកសពិាណិជជកលម 

• ធនធានទឹកថាន ក់ជាតិមានភាពធំសធង និងចរម្េុះ។ 
• ដីមានសរចើននរកថ្លង និងមានដីេម្រម្យេរមាប់េកម្មភាពកេិកម្មសផសងៗ។ 
• ភាពចរម្េុះននរបព័នធសអកូ ូេីុ (ដីរាបសេម ើ និងតំបន់ភន ំ នរពលិចទឹក តំបន់មាត់ទសនែ  និងតំបន់សឆនរ)។ 
• កមាែ ំងពលកម្មវយ័សកមង និងអាចេរម្បែល នួបាន។ 
• អតែរបសយាជន៍សរបៀបសធៀបមូ្លដ្ឋឋ នសៅកន ុងកេិកម្មផលិតកម្មរេូវ (ជាពិសេេអងកររកអូប) 
• រកបែណឌមា៉ា រកូសេដឋកិចច និងនសយាបាយមានេែ ិរភាព លំហូរដ៏ធំននការវនិិសយាគតា ល់ពីបរសទេ 

កំសណើនសេដឋកិចចរបកបសដ្ឋយនិរនតរភាពកន ុងរយៈសពលយូរអថ្ងែង។21 
• ដំោចំរម្េុះមានទីតំាងលែ របសេើរសៅកន ុងទីផារអាេីុ។ 
• ការាំរទថ្ផនកសាធារណៈេរមាប់េមាគម្កេិកម្ម។ 
• ការចូលរមួ្របេ់ភាគីពាក់ព័នធខាែ ំង។ 
• េកាត នុពលែពេ់កន ុងការអភិវឌ្ឍដំោថំ្ដលមិ្នប៉ាេះពាល់ដល់បរសិាែ ន។ 
• បទពិសសាធកន ុងរេកុ និងបទពិសសាធរបេ់េហរគិនដំោខំាន តតូច សដ្ឋយាម នសារធាតុគីមី្កេិផល។ 

 
18 ធនារពិភពសលាក (២០១៥) https://documents1.worldbank.org/curated/en/805091467993504209/pdf/96308-ESW-
KH-White-cover-P145838-PUBLIC-Cambodian-Agriculture-in-Transition.pdf 
19 https://www.nis.gov.kh/nis/yearbooks/StatisticalYearbookofCambodia2021.pdf 

20 ការេកិាវសិាលភាពននអាជីវកម្មបរយិាប័នន សៅកម្ព ុជា UNESCAP (២០១៩) 
https://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-
products/Landscape%20Study%20Inclusive%20Business%20Cambodia%20ESCAP%20iBAN%202021%20REPORT%20Fin
al.pdf 
21 ADB (2021) https://www.adb.org/sites/default/files/publication/718806/cambodia-agriculture-rural-
development-road-map.pdf   
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 វាិ្តតយនឌ័្រម្នកសពិាណិជជកលម 

ភ្នពតខ្ាយប្ផ្នកតយនឌ័្រ 

• ស្ដេត ីជនជាតិកម្ព ុជាកំពុងថ្េែងរកការង្ហរជំនួេសៅកន ុងសរាងចរកកាត់សដរ 

និងវេ័ិយមិ្នថ្ម្នកេិកម្មដនទសទៀត សរពាេះការង្ហរកេិកម្មរតូវមានការង្ហរសរៅផាេះសរចើនសមា៉ា ង 

ថ្ដលវាមិ្នង្ហយរេួលជាមួ្យការង្ហរ និងការសម្ើលថ្លទផំាេះេថ្ម្បង។ 
• លទធភាពទទួលបានការពរងីក និងសេវាកេិកម្មសផសងសទៀតសៅថ្តជាឧបេគគចម្បងកន ុងការបសងក ើនផលិត

ភាព រពម្ទងំជាឧបេគគសរចើនជាងអែ ីថ្ដលបុរេជួបរបទេះ។ 
• ការសធែ ើយនដការក៏បសងក ើតបញ្ញា របឈ្ម្លមីផងថ្ដរ សដ្ឋយសាររគួសារថ្ដលដឹកនំសដ្ឋយស្ដេត ី

មិ្នេូវមានលទធភាពរគប់រគងអនកផតល់សេវាថ្ផនកសរគឿងយនដ 22។ 
• ជាសរឿយៗ តរមូ្វការរបេ់ស្ដេត ីមិ្នរតូវបានសគយកចិតតទុកដ្ឋក់ សហតុផលមួ្យគឺសដ្ឋយសារថ្តបុគគលិក
ស្ដេត ីមានចំនួនតិច និងកងែេះការបណត ុ េះបោត ល និងព័ត៌មានថ្ដលទក់ទងសៅស្ដេត ី។ 

ភ្នពខាៃ ាំងប្ផ្នកតយនឌ័្រ 

• តរមូ្វការរបេ់ស្ដេត ីេរមាប់សេវាកម្មលមីៗសៅតាម្តំបន់ជនបទ ដូចជាទីផារេនសកំំពុងសកើនស ើង។ 

េរមាប់ការសផាររបាក់ និងជសរម្ើេថ្លទកុំមារ។ 
• ការាំរទពីវេ័ិយសាធារណៈ និងអងគការអនតរជាតិេរមាប់ការសលើកកម្ពេ់កេិកម្មអាជីវកម្មបរយិាប័នន  
ថ្ដលដឹកនំសដ្ឋយស្ដេត ី។ 

 
 
ការតៅប្ផ្នទីអាំពីភ្នគពីាក់ព័នធសកាដ ន ពលច្លបងៗម្នកសពិាណិជជកលមអាជីវកលមបរយិាប័នន ៖ 
 

ទីភ្នន ក់ងាររដ្ឋា ភបិាល 

• រកេួងកេិកម្ម រុកាា របមាញ់ និងសនសាទ (MAFF) 
• រកេួងសេដឋកិចច និងហិរញ្ញ វតថ ុ (MEF) 
• រកមុ្របឹកាអភិវឌ្ឍន៍កម្ព ុជា 
• េមាគម្េហរគិនស្ដេត ីកម្ព ុជា (CWEA) 
• េមាគម្េហព័នធេហរាេធុនតូច និងម្ធយម្កម្ព ុជា (FASMEC) 
• េមាគម្េហរគិនវយ័សកមងកម្ព ុជា (YEAC) 

សាគលអាជីវកលម និងអងគការលិនប្លនរដ្ឋា ភិបាល 

កម្ព ុជា៖ 

• េមាគម្េហព័នធកេិករកម្ព ុជាននអនកផលិតកេិកម្ម (CFAP) 
• េមាគម្កេិកម្មេររីាងគកម្ព ុជា 
• អងគការភាពជានដគូសដើម្បីចីរភាពវេ័ិយកេិកម្មកម្ព ុជា (CPSA) 
• េហព័នធ រេូវអងករកម្ព ុជា។ 

អនតរជាតិ៖ 

• មូ្លនិធិអនតរជាតិេរមាប់ការអភិវឌ្ឍកេិកម្ម (IFAD) 
• អងគការសេបៀងអាហារ និងកេិកម្ម (FAO) 
• េមាគម្កេិករអាេីុេរមាប់ការអភិវឌ្ឍជនបទរបកបសដ្ឋយចីរភាព 
• មូ្លនិធិអាសា ន 

 
៤.៣.១.១ ករណីេិកាកេិពាណិជជកម្ម 
 

 
22 ធនារពិភពសលាក (២០១៥) https://documents1.worldbank.org/curated/en/805091467993502209/pdf/96308-ESW-
KH-White-cover-P145838-PUBLIC-Cambodian-Agriculture-in-Transition.pdf 
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ខាងសរកាម្សនេះគឺជាករណីេិកាមួ្យចំនួនថ្ដលរតូវបានសរជើេសរេីយា៉ា ងពិសេេពី "ការេិកាទិដឋភាព
អាជីវកម្មបរយិាប័ននសៅកម្ព ុជា"23។ ករណីេិកាថ្ដលបានសរជើេសរេីតំោងឱ្យបទពិសសាធសជាគជ័យននការអភិវឌ្ឍ
បនា ត់អាជីវកម្មបរយិាប័ននកន ុងវេ័ិយកេិពាណិជជកម្ម។ 
ករណីេិកាទងំសនេះអនុញ្ញញ តឱ្យអនកសម្ើលស ើញពីវធីិសផសងៗាន ននការអនុវតតរបកបសដ្ឋយរបេិទធផលននកតាត មូ្លដ្ឋឋ ន
នីមួ្យៗេរមាប់ការថ្របកាែ យសៅជាអាជីវកម្មបរយិាប័នន  
សពាលគឺសដើម្បីសលើកកម្ពេ់ការរចនជាយទុធសាស្ដេត ននគំរអូាជីវកម្មបរយិាប័នន  ពីរបតិបតត ិការអាជីវកម្ម ថ្ែសរចវាក់តនម្ែ 
និងការវាេ់ថ្វងផលប៉ាេះពាល់េងគម្ សេដឋកិចច និងបរសិាែ នសៅកន ុង BoP។ 
 
 

 

LYLY FOOD (េូម្ចុចរតង់សនេះេរមាប់ព័ត៌មានបថ្នែម្)  
 វស័ិយ៖ កេិកម្ម  
្បតភទម្ន BoP ប្ដលចូ្លរលួ៖ អនកផគត់ផគង់ 

ការពិពណ៌ន  ការរំតលច្សាំខាន់ៗ 

Lyly Food រតូវបានបសងក ើតស ើងកន ុងឆ្ន ំ 
២០០២ ជាអាជីវកម្មកេិពាណិជជកម្មធុន
ម្ធយម្ថ្ដលផលិតអាហារថ្កនចន។ 
រកមុ្ហ ុនមានបនា ត់អាជីវកម្មពីរ៖ បនា ត់
អាជីវកម្មចម្បង គឺទិញធាតុចូលពពីាណិជជករ 
និងទិញសៅកន ុងអរតាទីផារ (បនា ត់
អាជីវកម្ម
សនេះនឹងមិ្នមានលកាណៈរគប់រាន់ជាអាជីវ
កម្មបរយិាប័នន  សទ) និងបនា ត់អាជីវកម្មទីពរី 
(បានបសងក ើតស ើងកន ុងឆ្ន ំ ២០១៨) 
សធែ ើការជាមួ្យកេិករកន ុងកិចចេនា 
សដើម្បីផលិតអាហារេរម្ន់េម្ង តួពីបថ្នែ  
និងថ្ផែសឈ្ើ។ បនា ត់
អាជីវកម្មទីពីរគឺជាបនា ត់អាជីវកម្មបរយិាប័
នន  ថ្ដលបថ្នែម្តនម្ែដល់ផលិតផលកេិករ 
និងបសងក ើនរបាក់ចំណូលរបេ់ពួកសគ។ 

• របាក់ចំណូលរបចំាឆ្ន ំ៖ ៣ លានដុលាែ រ (ថ្ផនការកំសណើន ១០-២០ 
ភាគរយកន ុងរយៈសពល ៣ សៅ ៥ ឆ្ន ខំាងមុ្ែ)។ 

• អរតារបាក់ចំសណញ៖ ១០ ភាគរយ (រពំឹងថានឹងសកើនស ើងដល់ 

១៥ ភាគរយកន ុងរយៈសពល ៣ ឆ្ន ំខាងមុ្ែ)។ 
• សាលសៅរបេ់អាជីវកម្មបរយិាប័នន៖ អនកផគត់ផគង់ចំនួន ៥.០០០ 
នក់ម្កពីរគួសាររកីរក និងមានរបាក់ចំណូលទប (២០ 
ភាគរយននអនកផគត់ផគង់គឺរកីរកខាែ ំង ៤០ ភាគរយជាអនករកីរក 
និង ៤០ ភាគរយជាអនកមានចំណូលទប)។ 

 

AMRU RICE (េូម្ចុចរតង់សនេះេរមាប់ព័ត៌មានបថ្នែម្)  
 វស័ិយ៖ កេិកម្ម  
្បតភទម្ន BoP ប្ដលចូ្លរលួ៖ អនកផគត់ផគង់ 

ការពិពណ៌ន  ការរំតលច្សាំខាន់ៗ 

Amru Rice 
គឺជាអនកនំសចញអងករេររីាងគដ៏ធំបំផុតរបេ់
កម្ព ុជា ថ្ដលមានចំថ្ណកទីផារ ៩០ ភាគរយ។ 
សដ្ឋយទទួលបានលទធផលពាណិជជកម្មដ៏លែឥត
សខាច េះ ផលប៉ាេះពាល់េងគម្ែពេ់ 
(កន ុងការចូលសៅដល់ ភាពេីុជសរៅ 
និងការថ្របកាែ យជារបព័នធ) នវានុវតតន៍
អាជីវកម្មករមិ្តែពេ់
ផតល់អតែរបសយាជន៍ដល់កេិករខាន តតូច 
និងមាន
សចតនជាយុទធសាស្ដេត ដ៏រងឹមំាេរមាប់អាជីវក
ម្មបរយិាប័នន  កន ុងការរគប់រគងរបេ់រកមុ្ហ ុន 
រកមុ្ហ ុន Amru Rice 

• របាក់ចំណូលរបចំាឆ្ន ំ៖ ៤៥ លានដុលាែ រ។ របាក់ចំណូលរបថ្ហល 

២៥ លានដុលាែ របានម្កពីបនា ត់

អាជីវកម្មបរយិាប័ននរបេ់ែល នួថ្ដលសធែ ើការសដ្ឋយតា ល់ជាមួ្យក

េិករកន ុងវេ័ិយរេូវ-អងករេររីាងគ។ 
• អរតារបាក់ចំសណញ៖ ែពេ់ (១៥ ភាគរយ)។ 
• សាលសៅរបេ់អាជីវកម្មបរយិាប័នន៖ កេិករ ២៥.០០០ នក់ 
របថ្ហល ៣០ ភាគរយននមាច េ់ថ្រេ
ខាន តតូចថ្ដលសធែ ើការជាមួ្យរកមុ្ហ នុ Amru Rice 
ម្កពីរគួសាររកីរក និង ៦៥ 
ភាគរយម្កពរីគួសារថ្ដលមានចំណូលទប។ រកមុ្ហ ុនអាចបង់ 

២០-៣០ ភាគរយសរចើនជាងអរតាទីផារថ្ដលកំពុងដំសណើរការ 

 
23 ការេកិាវសិាលភាពននអាជីវកម្មបរយិាប័នន សៅកម្ព ុជា UNESCAP (២០១៩) 
https://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-
products/Landscape%20Study%20Inclusive%20Business%20Cambodia%20ESCAP%20iBAN%202021%20REPORT%20Fin
al.pdf 
 

https://www.lylyfood.com/
https://amrurice.com.kh/


22 
  

មានអាជីវកម្មបរយិាប័នន  
ដ៏លែ បំផុតមួ្យសៅកន ុង
ការវាយតនម្ែសៅកម្ព ុជា។ 
វាគឺជាគំរដ៏ូលែ ននគំរអូាជីវកម្មបរយិាប័នន។ 

សដ្ឋយសារថ្តផលិតភាពែពេ់ និងតរមូ្វការខាងសរៅថ្ដលមាន

តនម្ែដ៏លែេរមាប់ផលិតផលេររីាងគថ្ដលមានគុណភាពែពេ់។ 

 

 

AGRIBUDDY 
(េូម្ចុចរតង់សនេះេរមាប់ព័ត៌មានបថ្នែម្)  
 វស័ិយ៖ កេិកម្ម  
្បតភទម្ន BoP ប្ដលចូ្លរលួ៖ អនកសរបើរបាេ់ 

ការពិពណ៌ន  ការរំតលច្សាំខាន់ៗ 

Agribuddy គឺជាអនកផតល់ធាតុចូល 
និងអនកផតល់ទីផារថ្ដលសរបើសវទិការបកបសដ្ឋយនវានុវតតន៍ 
សដើម្បីផារភាជ ប់កេិករសៅនឹងធនារ 
រកមុ្ហ ុនផលិតធាតុចូលកេិកម្ម និងអនកទិញ/អនកថ្កនចនដំោ។ំ 
របាក់ចំណូលរបេ់រកមុ្ហ ុន
បានម្កពីកនរម្សជើងសារថ្ដលបសងក ើតតាម្រយៈសេវាកម្មេរម្បេ
រមួ្លថ្ដលវាផតល់ដល់សាែ ប័នទងំសនេះ។ 

• របាក់ចំណូលរបចំាឆ្ន ំ៖ ១,៣ 

លានដុលាែ រសៅឆ្ន ំ ២០២២។ 
• របាក់ចំសណញ៖ ទបោេ់ (៥ ភាគរយ)។ 
• សាលសៅអាជីវកម្មបរយិាប័នន៖ 

កេិករខាន តតូចចំនួន ៣.០០០ នក់ (ឆ្ន ំ 
២០១៩) 
ពាក់កោត លជាអនកមានចំណូលទប 

និងពាក់កោត លសទៀតរកីរក ឬរកីរកខាែ ំង 

(ដីថ្រេ ១-៣ ហត និងដីដំ ូងមី្រហូតដល់ 
៥ ហត)។ 

 

SIGNATURES ASIA 
(េូម្ចុចរតង់សនេះេរមាប់ព័ត៌មានបថ្នែម្)  
 វស័ិយ៖ កេិកម្ម  
្បតភទម្ន BoP ប្ដលចូ្លរលួ៖ អនកផគត់ផគង់ 

ការពិពណ៌ន  ការរំតលច្សាំខាន់ៗ 

Signatures of Asia រតូវបានបសងក ើតស ើងកន ុងឆ្ន ំ ២០០៧ 
សដ្ឋយរកមុ្យុវជនថ្ដលរបកបសដ្ឋយថាម្វនដ។ កន ុងឆ្ន  ំ២០១០ 
រកមុ្ហ ុនសនេះ
បានពរងីកអាជីវកម្មរបេ់ែល នួយា៉ា ងឆ្ប់រហ័េសដ្ឋយរបតិបតត ិការ
 វនិិសយាគសរាងមា៉ា េីុនកិនរេូវសៅសែតតបនា យមានជ័យ 
សហើយសៅឆ្ន ំ ២០១២ 
វាបានកាែ យសៅជារកមុ្ហ ុននំសចញអងករកំពូលមួ្យកន ុងចំសោម្
រកមុ្ហ ុននំសចញអងករកំពូលទងំ ១០ សៅកម្ព ុជា។ Signatures of 
Asia លក់សៅទីផារអនតរជាតិនូវអងករេររីាងគ (១៥%) 
និងអងករធម្មតា (៨៥%) ក៏ដូចជាេក រសតាន តេររីាងគ 
និងសរម្ចសមម េររីាងគ។ 
រកមុ្ហ ុនកំពុងេែ ិតកន ុងដំោក់កាលតែ េ់បត រូសៅជាអងករេររីាងគ
ឈានមុ្ែសគ និងអនកផគត់ផគង់សារធាតុផសពំីរបសទេកម្ព ុជា 
សហើយពាយាម្ធានថាសៅឆ្ន  ំ២០២៥ 
ពាក់កោត លននផលិតផលនំសចញរបេ់ែល នួនឹងកាែ យជាផលិតផ
លេររីាងគ។ 

• របាក់ចំណូលរបចំាឆ្ន ំ៖ ១៦ លានដុលាែ រ 

(២០១៨)។ 
• របាក់ចំសណញ៖ ៧ ភាគរយននសាលសៅ៖ 
១.៧០០ រគួសារ (កេិករខាន តតូចរបថ្ហល 

៣.៥០០ នក់ និងេហគម្ន៍កេិកម្ម)។ 

ពួកសគទងំអេ់អនុវតតកេិកម្មរបកបសដ្ឋ

យនិរនតរភាព។ រកមុ្ហ ុន Signatures of 
Asia 
សរាងនឹងបសងក ើនអនកផគត់ផគង់តា ល់របេ់ែល ួ

នដល់រគួសារចំនួន ៣.០០០ សៅឆ្ន  ំ២០២៣ 
សហើយ

បានសបតជាា ចិតតកន ុងការាំរទដំសោេះរសាយ

កេិកម្មរបកបសដ្ឋយនិរនតរភាព 

ថ្ដលនំម្កនូវផលប៉ាេះពាល់ជាវជិជមានដល់

របជាជនថ្ដលមានរបាក់ចំណូលទប 

ជាពិសេេេរមាប់ស្ដេត ី និងយុវជន 

(ថ្ដលមាន ៥០ និង ២០ ភាគរយននកេិករ
ផគត់ផគង់របេ់ពួកសគ)។ 

 

៤.៣.២ ឧេាហកម្ម នងិសេវាកម្ម៖ ផលិតកម្ម េបិបកម្ម នងិពាណិជជកម្ម  
 
រេបសៅនឹងទម្ងន់ដ៏េំខាន់ថ្ដលឧេាហកម្ម និងសេវាកម្មមានសៅកន ុង GDP ជាតិ ចំនួនកម្មករកន ុង វេ័ិយឧេាហកម្ម 
និងសេវាកម្ម ជាពិសេេវាយនភណឌ  សកើនស ើងពីមួ្យឆ្ន ំសៅមួ្យឆ្ន ំសៅកន ុងរបសទេកម្ព ុជា 
ដូចថ្ដលអាចសម្ើលស ើញសៅកន ុងរកាបខាងសរកាម្៖ 

https://www.agribuddy.com/
https://www.agribuddy.com/
https://www.signaturesasia.com/
https://www.signaturesasia.com/
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ទក់ទងនឹងវេ័ិយឧេាហកម្ម កន ុងឆ្ន ំ ២០១៨ ចំនួនរគឹេះសាែ នេិបបកម្មធុនតូច និងម្ធយម្មានចំនួន ១.៦៣៨ 
ប៉ាុថ្នតសៅឆ្ន ំ ២០១៩ មានរគឹេះសាែ នចំនួន ៤៩.៩៤៩24 រតូវបានចុេះបញ្ជ ី 
ថ្ដលបង្ហា ញពីកំសណើនយា៉ា ងខាែ ំងននអាជីវកម្មខាន តតូច និងម្ធយម្។ កំសណើនដ៏ែពេ់សនេះគឺសដ្ឋយសារថ្ផនកអាហារ 
និងសភេជជៈ និងអនុ វេ័ិយថ្ផនកថាន ជំក់។ 
សនេះបង្ហា ញថាឧេាហកម្មបចច ុបបននជាថ្ផនកមួ្យដ៏េំខាន់បំផុតេរមាប់ការអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មបរយិាប័នន។ 
សទេះជាយា៉ា ងោក៏សដ្ឋយ ឧេាហកម្មវាយនភណឌ គឺជាឧេាហកម្មមួ្យថ្ដលមានកម្មករសរចើនជាងសគតាម្រកាប 
សដ្ឋយមានកម្មករចំនួន ៣៦១.១៦០ នក់កន ុងឆ្ន ំ ២០១៩។ កំសណើនកន ុងឧេាហកម្ម 

និងពាណិជជកម្មគឺរេបជាមួ្យនឹងការនំសចញរកមុ្ហ ុនផលិត។ កន ុងឆ្ន ំ ២០១៩ សបើគិតជាទឹករបាក់ គឺមាន ១៤.៨៧៥ 
លានដុលាែ រអាសម្រកិរតូវបានចុេះបញ្ជ  ី ថ្ដលសរចើនជាងកន ុងចំនួន ៥ លានដុលាែ រ សបើសធៀបនឹងឆ្ន ំ ២០១៨ 
សហើយការផលិតតំោងឱ្យ ៩១,៤% ននការនំសចញរបចំាឆ្ន 2ំ5។ 

 វេ័ិយសនេះមានឯកសទេសលើផលិតផលថ្ដលមាននលែសដើម្ទប 
និងតនម្ែបថ្នែម្ទបជាមួ្យនឹងធាតុចូលកន ុងរេកុមានករមិ្ត។ 
សដ្ឋយសារតនម្ែបថ្នែម្ននឧេាហកម្មសនេះមានករមិ្តទប របាក់ថ្ែកន ុងវេ័ិយសនេះមានករមិ្តទបោេ់ (របថ្ហល ២៤០ 
ដុលាែ រកន ុងមួ្យថ្ែ) សទេះបីជាមានការសកើនស ើងរបាក់ឈ្ន លួសរចើនកន ុងប៉ាុនម នឆ្ន ំលមីៗសនេះក៏សដ្ឋយ។ សលើេពីសនេះសៅសទៀត 
សរាងចរកកាត់សដរមិ្នសរបើរបាេ់នវានុវតតន៍សដើម្បីកាត់បនែយហានិភ័យរបេ់របជាជនរកីរក 
(សលើកថ្លងថ្តកញ្ច ប់េុែភាពជាកាតពែកិចច និងកញ្ច ប់ធានរា៉ា ប់រងសផសងសទៀត)។ 
របាយការណ៍ទិដឋភាពអាជីវកម្មបរយិាប័នន  បានគូេបញ្ញជ ក់ថា សដ្ឋយសារទំហំធំននការវនិិសយាគ FDI 
សៅកន ុងឧេាហកម្មវាយនភណឌ  ម្នុេសមាន ក់នឹងរំពឹងថានឹងរកស ើញេកម្មភាពអាជីវកម្មបរយិាប័នន  
បថ្នែម្សទៀតសៅកន ុងតំបន់សនេះ (ជាក់ថ្េតង រកមុ្ហ ុនចំនួនរបំាពីរកន ុងវេ័ិយកាត់សដររតូវបានពិនិតយ 
ប៉ាុថ្នតមិ្នមានគំរអូាជីវកម្មបរយិាប័នន  រតូវបានរកស ើញកន ុងចំសោម្រកមុ្ហ ុនទងំសនេះសទ។ ) 

  

 
24 https://www.nis.gov.kh/nis/yearbooks/StatisticalYearbookofCambodia2021.pd 
25 25 https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/trade_profiles/KH_e.pdf 
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ភ្នពតខ្ាយ និងភ្នពខាៃ ាំង៖ 
 

ភ្នពតខ្ាយម្នវស័ិយឧសាហកលម និងតសវាកលម 

• វឌ្ឍនភាពយឺតជាមួ្យនឹងកំថ្ណទរម្ង់រដឋបាល ចាប់ និងវមិ្ជឈការសៅកន ុងរបធានបទថ្ដលពាក់ព័នធ។ 
• ផលប៉ាេះពាល់ននជំងឺរាតតាត កូវដី ១៩ និងការធាែ ក់ចុេះសេដឋកិចចថ្ដលទក់ទងនឹងការនំសចញ 

និងពាណិជជកម្ម។ 
• ឧេាហកម្ម និងពាណិជជកម្មគឺជាវេ័ិយថ្ដលមានការបំពុលយា៉ា ងខាែ ំង។ 
• កងែេះការវនិិសយាគកន ុងរេកុឯកជនកន ុងការបណត ុ េះបោត លេរមាប់ផលិតកម្ម និងការ

ថ្ចកចាយឧេាហកម្មនិងពាណិជជកម្មរបកបសដ្ឋយនិរនតរភាព។ 
• របាក់ឈ្ន លួ/របាក់ចំណូលទបេរមាប់អនកផលិត និងកម្មករ BoP។ 
• ឯកសទេនលែសដើម្ទប។ 
• វតតមានខាែ ំងននការង្ហរសរៅផល វូការ និងកងែេះេនត ិេុែេងគម្េរមាប់កម្មករអាជីវកម្មបរយិាប័នន។ 
• វតតមានដ៏ករម្ននគំរអូាជីវកម្មបរយិាប័នន  សៅកន ុងវេ័ិយឧេាហកម្មខាន តធំ។ 

ភ្នពខាៃ ាំងម្នវស័ិយឧសាហកលម និងតសវាកលម 

•  វេ័ិយវាយនភណឌ  េសម្ែៀកបំពាក់ និងថ្េបកសជើង មានចំនួនសេម ើនឹង ៧៤% 

ននតនម្ែននការនំសចញរបេ់របសទេកម្ព ុជា សហើយបានបសងក ើតការង្ហរជាងមួ្យលាន (ភាគសរចើនេរមាប់ស្ដេត )ី 

សៅកន ុងសរាងចរកចំនួន ១.០៧៥26។ 
• កមាែ ំងពលកម្មវយ័សកមង និងអាចេរម្បែល នួបាន។ 
•  វេ័ិយសេដឋកិចច រកីចសរម្ើនស ើង។ 
• ការរបកួតរបថ្ជងកន ុងតំបន់ និងអនតរជាតិ។ 
• រកបែណឌមា៉ា រកូសេដឋកិចច និងនសយាបាយេែ ិរភាព លំហូរដ៏ធំននការវនិិសយាគតា ល់ពីបរសទេ 
កំសណើនសេដឋកិចចរបកបសដ្ឋយនិរនតរភាពកន ុងរយៈសពលដ៏យូរ27។ 

 
 
ការតៅប្ផ្នទីម្នភ្នគពីាក់ព័នធប្ដលានសកាដ ន ពលម្នវសិ័យឧសាហកលម 
និងពាណិជជកលមអាជីវកលមបរយិាប័នន: 
 

ទីភ្នន ក់ងាររដ្ឋា ភបិាល 

• រកេួងឧេាហកម្ម វទិាសាស្ដេត  បសចចកវទិា និងនវានុវតតន៍ (MISTI) 
• រកេួងពាណិជជកម្ម (MoC) 
• រកេួងសេដឋកិចច និងហិរញ្ញ វតថ ុ (MEF) 
• រកមុ្របឹកាអភិវឌ្ឍន៍កម្ព ុជា 
• េមាគម្េហរគិនស្ដេត ីកម្ព ុជា (CWEA) 
• េមាគម្េហព័នធេហរាេធុនតូច និងម្ធយម្កម្ព ុជា (FASMEC) 
• េមាគម្េហរគិនវយ័សកមងកម្ព ុជា (YEAC) 

សាគល្ រកិច្ច និងអងគការលិនប្លនរដ្ឋា ភបិាល 

កម្ព ុជា៖ 

• េមាគម្សរាងចរកកាត់សដរសៅកម្ព ុជា (GMAC) 
• េមាគម្ពាណិជជកម្មអនតរជាតិកម្ព ុជា 
• េមាគម្រកមុ្របឹកាធុរកិចចកម្ព ុជា 

អនតរជាតិ៖ 

 
26 ការេកិាវសិាលភាពននអាជីវកម្មបរយិាប័នន សៅកម្ព ុជា UNESCAP (២០១៩) 
https://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-
products/Landscape%20Study%20Inclusive%20Business%20Cambodia%20ESCAP%20iBAN%202021%20REPORT%20Fin
al.pdf 
27 ADB (២០២១) https://www.adb.org/sites/default/files/publication/718806/cambodia-agriculture-rural-
development-road-map.pdf 
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• អងគការពាណិជជកម្មពិភពសលាក 
• មូ្លនិធិអាសា ន 
• េភាពាណិជជកម្មអង់សគែេ កម្ព ុជា (BritCham Cambodia) 
• េភាពាណិជជកម្មបារាងំ-កម្ព ុជា (CCFC) 
• រកមុ្ធុរកិចចអាលែ ឺម្៉ាង់កម្ព ុជា (ADW) 
• េភាពាណិជជកម្មអឺរ៉ាុបសៅកម្ព ុជា (EuroCham)។ 
• េភាពាណិជជកម្មអូស្ដសាត លីសៅកម្ព ុជា (AusCham Cambodia) 
• AmCham (េភាពាណិជជកម្មអាសម្រកិសៅកម្ព ុជា) 
• រកមុ្របឹកាធុរកិចចនលសៅកម្ព ុជា (TBCC) 
• េភាធុរកិចចមា៉ា ស េីុននកម្ព ុជា (MBCC) 
• េភាពាណិជជកម្ម និងឧេាហកម្មកម្ព ុជាបារាងំ (CCIFC) 
• InCham (េភាពាណិជជកម្មឥោឌ សៅកម្ព ុជា) 
• KoCham Cambodia (េភាពាណិជជកម្មកូសរ៉ាកម្ព ុជា) 
• JBAC (េមាគម្ធុរកិចចជប៉ាុនសៅកម្ព ុជា) 
• េមាគម្ធុរកិចចហុងកុងកម្ព ុជា (KBAC) 
• CanCham (េភាពាណិជជកម្មកាោដ្ឋសៅកម្ព ុជា) 
• េភាពាណិជជកម្មហែ ីលីពីនសៅកម្ព ុជា (PhilCham Cambodia) 
• េមាគម្ធុរកិចចកម្ព ុជាអីុតាលី (ICBA) 
• ទីភាន ក់ង្ហរេែ ីេេរមាប់ការអភិវឌ្ឍ និងកិចចេហរបតិបតត ិការ (SDC) 
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៤.៣.២.១ ករណីេិកាននវេ័ិយឧេាហកម្ម និងសេវាកម្ម  
 
បនា ប់ពីការេិកាករណីសលើវេ័ិយកេិពាណិជជកម្ម ខាងសរកាម្សនេះអនកនឹងស ើញករណីេិកាថ្ដលរតូវបានសរជើេសរេីពី 
"ការេិកាទិដឋភាពននអាជីវកម្មបរយិាប័ននសៅកម្ព ុជា"28។ ករណីេិកាថ្ដលបានសរជើេសរេី តំោងឱ្យបទពិសសាធ
សជាគជ័យកន ុងការអភិវឌ្ឍបនា ត់អាជីវកម្មបរយិាប័នន  សៅកន ុងអនុវេ័ិយនន វេ័ិយឧេាហកម្ម និងសេវាកម្ម។ 
ករណីេិកាទងំសនេះអនុញ្ញញ តឱ្យសម្ើលស ើញផល វូសផសងៗាន ននការថ្របកាែ យសៅជាអាជីវកម្មបរយិាប័នន  ។ 

 

ACE SOLAR ENERGY 
(េូម្ចុចរតង់សនេះេរមាប់ព័ត៌មានបថ្នែម្)  
អន វស័ិយ៖ ថាម្ពល  
្បតភទម្ន BoP ប្ដលចូ្លរលួ៖ អនកសរបើរបាេ់ 

ការពិពណ៌ន  ការរំតលច្សាំខាន់ៗ 

ACE គឺជារកមុ្ហ ុនថាម្ពលពនែរឺពេះអាទិតយថ្ដលផលិត 
និងលក់ចស្ដង្ហក នថ្ដលបំពាក់សដ្ឋយកង្ហា រ 
ថ្ដលដំសណើរការសដ្ឋយបនាេះរេូបពនែ ឺរពេះអាទិតយ។ 
បសចចកវទិាសនេះរតូវបានរចនស ើងសដើម្បីបសងក ើនរបេិទធផ
លអុេ និងឥនធនៈេររីាងគសផសងសទៀត 
និងកាត់បនែយការបំភាយថ្ផសងយា៉ា ងសរចើន។ 
គំរអូាជីវកម្ម ACE 
ក៏រតូវបានអនុវតតសៅកន ុងរបសទេអាស្ដហែ ិកចំនួនបីផងថ្ដរ 
ថ្ដល ACE បានលក់អេ់ ២៥.០០០ សរគឿងរចួសហើយ។ 

• របាក់ចំណូលរបចំាឆ្ន ំ៖ ១,៥ លានដុលាែ រ 

(រំពឹងទុកសៅឆ្ន ំ ២០២៣)។ 
• អរតារបាក់ចំសណញ៖ សៅថ្តទប 

ប៉ាុថ្នត រតូវបានសគរំពឹងថានឹងឈានដល់ ១០ 

ភាគរយសៅឆ្ន  ំ២០២២។ 
• សាលសៅអាជីវកម្មបរយិាប័នន៖ ចស្ដង្ហក ន ACE 
មានតនម្ែនលែជាងចស្ដង្ហក នសឈ្ើរបនពណី។ 

សទេះជាយា៉ា ងោក៏សដ្ឋយ ចស្ដង្ហក នទងំសនេះ

មានរបេិទធផលថាម្ពលជាង 

មានេុវតែ ិភាពកន ុងការសរបើរបាេ់ 

និងមានេុែភាពលែជាង (ាម នការបំភាយថ្ផសង)។ 

ចស្ដង្ហក ន ACE េនសបំានរបថ្ហល ៣៧ ភាគរយ (៥០ 
ភាគរយ) 

កន ុងការចំោយថាម្ពលេរមាប់ការចម្ែ ិនអាហារ 

សបើសរបៀបសធៀបសៅនឹងការសរបើរបាេ់សឈ្ើ (ឧេម ័ន 

LPG) ។ ជាងសនេះសៅសទៀត 
បនាេះរេូបពនែ ឺរពេះអាទិតយក៏ផតល់ពនែ ឺសដើរសដ្ឋយ

ថាម្ពលរពេះអាទិតយ និងអាចសាកលមទូរេ័ពា 

ថ្ដលជួយកាត់បនែយការចំោយថាម្ពលបថ្នែម្

សទៀត។ 

រកមុ្ហ ុនមានសាលបំណងផលិតចស្ដង្ហក នេូឡាសៅ

កម្ព ុជា េរមាប់ទីផារកន ុងរេកុ និងពិភពសលាក 

បសងក ើតការង្ហរ និងអភិវឌ្ឍជំនញកន ុងរបសទេ។ 

វាអាចមានបុគគលិករបថ្ហល ៣០០ នក់សៅឆ្ន ំ 
២០២៣ ពី ២០ នក់កន ុងឆ្ន ំ ២០១៩)។ 

 

ARTISANS D’ANGKOR 
(េូម្ចុចរតង់សនេះេរមាប់ព័ត៌មានបថ្នែម្)  
អន វស័ិយ៖ េិបបកម្ម 
្បតភទម្ន BoP ប្ដលចូ្លរលួ៖ កម្មករនិសយាជិត 

ការពិពណ៌ន  ការរំតលច្សាំខាន់ៗ 

Artisans d'Angkor បានដំសណើរការជាសលើកដំបូងកន ុងឆ្ន ំ 
១៩៩២ ជាអងគការមិ្នថ្ម្នរដ្ឋឋ ភិបាល សហើយសៅឆ្ន ំ 
២០០៣ 
បានចុេះបញ្ជ ីជាផល វូការជារកមុ្ហ ុនេហកម្មេិទធិសដ្ឋយវនិិ
សយាគិនបារាងំ និសយាជិតននេមាគម្ Artisans Angkor 
និងរាជរដ្ឋឋ ភិបាលកម្ព ុជា។ បចច ុបបនន  

• របាក់ចំណូលរបចំាឆ្ន ំ៖ 

រកមុ្ហ ុនសរាងនឹងបសងក ើនរបាក់ចំណូលរបេ់ែល នួ

សទែដងសៅឆ្ន ំ ០២៣។ 

ការសកើនស ើងសនេះនឹងរតូវបានាំរទជាចម្បងសដ្ឋ

យកំសណើនននបនា ត់អាជីវកម្មលមីរបេ់ែល នួ 

(សេវាកម្មតុបថ្តង និងជួេជុល) 

 
28 ការេកិាវសិាលភាពននអាជីវកម្មបរយិាប័នន សៅកម្ព ុជា UNESCAP (២០១៩) 
https://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-
products/Landscape%20Study%20Inclusive%20Business%20Cambodia%20ESCAP%20iBAN%202021%20REPORT%20Fin
al.pdf 

https://www.acesolarenergy.co.uk/
https://www.acesolarenergy.co.uk/
http://www.artisansdangkor.com/
http://www.artisansdangkor.com/
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រកមុ្ហ ុនមានបនា ត់អាជីវកម្មពីរគឺ ផលិតេិលបៈ 
និងេិបបកម្មបុរាណថ្ែមរ (ថ្ែសអាជីវកម្មេន លូ) 
និងការផតល់សេវាតុបថ្តងេរមាប់េោឋ ារ សាែ ប័នជាតិ 
និងផាេះឯកជន និងការជួេជុលលមរបាសាទ។ 

រកមុ្ហ ុនមានកម្ម វធីិអាជីវកម្មបរយិាប័នន  
ដ៏រងឹមំាថ្ដលផតល់ការបណត ុ េះបោត លេិលបៈ និងេិបបកម្ម 
ដល់របជាពលរដឋថ្ដលជួបការលំបាកសៅតាម្ជនបទ 
សហើយសរជើេសរេីពួកសគមួ្យចំនួនជាបុគគលិករកមុ្ហ ុន។ 

ថ្ដលនឹងបសងក ើនបានរបាក់ចំណូល ៣៥% កន ុងឆ្ន ំ 

២០២៣ (សកើនស ើងពី ១០% សៅឆ្ន ំ ២០១៨) ។ 
• អរតាចំសណញ៖ សៅថ្តទប 

ប៉ាុថ្នត រតូវបានសគរំពឹងថានឹងឈានដល់ ១០ 

ភាគរយសៅឆ្ន  ំ២០២២។ 
• សាលសៅអាជីវកម្មបរយិាប័នន៖ Artsans d'Angkor 
ឱ្យរបជាជនរកីរក និង

មានរបាក់ចំណូលទបចូលរមួ្ សដ្ឋយ

ភាគសរចើនជាកម្មករនិសយាជិត 

(និងមួ្យចំនួនសទៀតជាអនកផគត់ផគង់)។ 

បចច ុបបនន រកមុ្ហ ុនមានបុគគលិករបថ្ហល ១.២០០ 
នក់។ របថ្ហល ៩០ 
ភាគរយននបុគគលិករបេ់ែល នួម្កពីរគួសាររកីរក 

និង ១០ 
ភាគរយម្កពរីគួសារថ្ដលមានរបាក់ចំណូលទប។ 

 

BANHJI (េូម្ចុចរតង់សនេះេរមាប់ព័ត៌មានបថ្នែម្)  
អន វស័ិយ៖ បសចចកវទិាហិរញ្ញ វតថ ុ 
្បតភទម្ន BoP ប្ដលចូ្លរលួ៖ អនកសរបើរបាេ់ 

ការពិពណ៌ន  ការរំតលច្សាំខាន់ៗ 

BanhJi គឺជារកមុ្ហ ុនចាប់សផតើម្លមីសលើវេ័ិយ
បសចចកវទិាហិរញ្ញ វតថ ុ ថ្ដលផតល់ជូនដល់ MSMEs 
នូវសវទិកាហិរញ្ញ វតថ ុ 
និងកម្ម វធីិហិរញ្ញ វតថ ុថ្ដលភាជ ប់ជាមួ្យរបព័នធសអកូ ូេីុនន
ការទូទត់ និងហិរញ្ញ វតថ ុរបេ់របសទេកម្ព ុជា។ សវទិកា 
និងកម្ម វធីិអនុញ្ញញ តឱ្យ MSMEs សធែ ើការេសរម្ចចិតត
ឆ្ែ តនវ អាចចូលសរបើសេវាកម្មហិរញ្ញ វតថ ុឌី្ជីលល 
និងទទួលបានហិរញ្ញបបទនសដើម្ទុនរបតិបតត ិការ។ 
ចកខ ុ វេ័ិយរបេ់រកមុ្ហ ុនសនេះគឺសដើម្បីកាត់បនែយគមាែ តហិរ
ញ្ញបបទន ៣,៧ ពាន់លានដុលាែ ររបេ់ MSMEs សៅកម្ព ុជា។ 
BanhJi បានចាប់សផតើម្អាជីវកម្មរបេ់ែល នួកន ុងថ្ែតុលា ឆ្ន  ំ
២០១៦ 
សដ្ឋយផតល់នូវកម្ម វធីិគណសនយយឥតគិតនលែដល់េហរាេ
ធុនតូច និងម្ធយម្។ 

• របាក់ចំណូលរបចំាឆ្ន ំ៖ ១ លានដុលាែ រ 

សហើយរកមុ្ហ ុនរំពឹងថាសនេះនឹងសកើនស ើងយា៉ា ងខាែ ំង

រហូតដល់របថ្ហល ៣០ លានដុលាែ រសៅឆ្ន ំ ២០២៣-
២០២៥។ 

• របាក់ចំសណញ៖ ៦៧ ភាគរយកន ុងឆ្ន  ំ២០១៨ និង 

៧៥ ភាគរយសៅឆ្ន ំ ២០២៣។ 
• សាលសៅអាជីវកម្មបរយិាប័នន៖ 

េហរាេខាន តតូចជាង ២.៥០០ 
ថ្ដលមានរទពយេកម្មេរុបចំនួន ២៥០ លានដុលាែ រ 

(ជាម្ធយម្របថ្ហល ០,១ លានដុលាែ រ)។ 

អតិលិជនរបេ់ពួកសគជាទូសៅគឺជាអនកថ្ដលមាន

ចំណូលទប (៧០ ភាគរយ)។ 

 

KHMER WATER SUPPLY HOLDING 
(េូម្ចុចរតង់សនេះេរមាប់ព័ត៌មានបថ្នែម្)  
អន វស័ិយ៖ ទឹកសាែ ត និងអនម័្យ 
្បតភទម្ន BoP ប្ដលចូ្លរលួ៖ អនកសរបើរបាេ់ 

ការពិពណ៌ន  ការរំតលច្សាំខាន់ៗ 

រតូវបានបសងក ើតស ើងកន ុងឆ្ន ំ ២០១៣ 
និងរកីចសរម្ើនយា៉ា ងឆ្ប់រហ័េចាប់តំាងពីឆ្ន ំ ២០១៦ 
រកមុ្ហ ុន Khmer Water Supply Holding Co. Ltd. 
(KWSH) 
ផគត់ផគង់ទឹកសាែ តដល់េហគម្ន៍ពាក់កោត លទីរកងុ 
និងជនបទកន ុងសែតតរកសចេះ សែតតសេៀម្រាប 
និងសែតតតាថ្កវ។ រកមុ្ហ ុនទិញេម្បទនទឹក 
និងសរៀបចំស ើងវញិនូវការរគប់រគងរបេ់របតិបតត ិករទឹក
សាែ តកន ុងរេកុ សដើម្បីបសងក ើនការតភាជ ប់ទឹកសាែ ត
តាម្រគួសារ និងបសងក ើតផលចំសណញដ៏មានអតែន័យពី
ការវនិិសយាគ។ 
ែណៈសពលថ្ដលរកមុ្ហ ុនយល់ស ើញថាការពរងីក
េម្បទនទឹកថ្ដលមានរសាប់សៅកាន់តំបន់ដ្ឋច់រេយាល
ជាហានិភ័យ KWSH 

• របាក់ចំណូលរបចំាឆ្ន ំ៖ ០,៩ លានដុលាែ រ 

សហើយវារតូវបានរំពឹងថានឹងឈានដល់ ៤,២ 

លានដុលាែ រសៅទូទងំ ១៨ សាែ នីយសៅឆ្ន  ំ២០២៣។ 
• អរតារបាក់ចំសណញ៖ ែពេ់ (៧០ភាគរយ)។ 
• សាលសៅអាជីវកម្មបរយិាប័នន៖ KWSH 
រគបដណត ប់សេា ើរថ្ត ៤០.០០០ រគួសារ ថ្ដលកន ុងសនេះ 

១០.០០០ រតូវបានតភាជ ប់ 
និងជាឧទហរណ៍ដ៏លែ ននគំរអូាជីវកម្មបរយិាប័នន  
ថ្ដលគួរចម្ែងសៅទូទងំរបសទេកម្ព ុជា 

សដ្ឋយសារតរមូ្វការទីផារដ៏ធំ (ឧ. សៅឆ្ន  ំ២០១៧ 
មានថ្ត ១១% 
ននរគួសារជនបទថ្ដលមានទឹកទុសយារ៉ាបីូសណសរបើ)។ 

https://www.banhji.com/
https://kwsh.com.kh/
https://kwsh.com.kh/
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សម្ើលស ើញថាសនេះជាឱ្កាេសដើម្បីកាត់បនែយភាពរកីរក 
និងជាេន លូននគំរអូាជីវកម្មរបេ់ែល នួ។ 
មិ្នដូចរកមុ្ហ ុនទឹកចំនួន ៣០០ 
សផសងសទៀតសៅកន ុងរបសទេកម្ព ុជា គំរអូាជីវកម្មរបេ់ 
KWSH 
កំពុងសតត តសលើការដ្ឋក់បញ្ច លូរគួសារជនបទថ្ដលមិ្នមា
នការតភាជ ប់ទឹកសាែ តសៅកន ុងតំបន់េម្បទនរបេ់ែល នួ 
និងផតល់ឱ្យពួកសគនូវទឹកថ្ដលមានគុណភាពែពេ់។ 

 
 

 

PHARE CIRCUS 
(េូម្ចុចរតង់សនេះេរមាប់ព័ត៌មានបថ្នែម្)  
អន វស័ិយ៖ េិបបកម្ម 
្បតភទម្ន BoP ប្ដលចូ្លរលួ៖ កម្មករនិសយាជិត 

ការពិពណ៌ន  ការរំតលច្សាំខាន់ៗ 

Phare Performing Social Enterprise 
រតូវបានបសងក ើតស ើងជារកមុ្ហ ុនឯកជនមានករមិ្ត 
(េហរាេេងគម្) កន ុងឆ្ន  ំ២០១៣ 
ថ្ដលមានរបភពម្កពីអងគការ ហាែ រ ពនែ ឺេិលបៈ ថ្ដល
បានបសងក ើតស ើងកន ុងឆ្ន ំ ១៩៩៤។ ហាែ រ ផតល់ការេថ្ម្ដង
សេៀក 
និងបសងក ើតឱ្កាេរបាក់ចំណូលេរមាប់អនកថ្ដលចូលរ ួ
ម្កន ុងរកមុ្ហ ុនតាម្រយៈ Phare Creative Studio 
(គំនូរ ការគូររបូ  វសីដអូ ការរចនរកាហែ ិក 
និងគំនូរជីវចល) ហាងេិបបកម្ម និងហាងកាសហែ ។ 

• របាក់ចំណូលរបចំាឆ្ន ំ៖ ១,២៥ លានដុលាែ រកន ុងឆ្ន  ំ

២០១៨ សហើយមានបំណងេសរម្ចបានរបាក់ចំណូល ៤ 

លានដុលាែ រសៅឆ្ន ំ ២០២៣។ 
• របាក់ចំសណញ៖ ទប។ 
• សាលសៅអាជីវកម្មបរយិាប័នន៖ Phare Performing 

Social Enterprise មានបុគគលិក ១២០ 
នក់សៅកន ុងការេថ្ម្ដងសេៀក រមួ្ទងំអនកេថ្ម្ដង ៧០ 
នក់ និងវចិិរតករថ្ផនករបូភាព ១២ នក់ 
(អនករចនរកាហែ ិក/គំនូរជីវចល)។ 

បុគគលិកភាគសរចើនម្កពីរគួសាររកីរក ឬ

រគួសាររកីរកខាែ ំង។ Phare Performing Social 
Enterprise ក៏ទិញផលិតផលពីអនកផលិតរកីរក 
និងរបាក់ចំណូលទបជាង ១.០០០ នក់ សដើម្បីលក់
សៅកន ុងហាងរបេ់ែល នួមុ្ន និងសរកាយការេថ្ម្តង។ 

Phare Performing Social Enterprise 
សរបើរបាេ់របាក់ចំសណញេុទធរបេ់ែល នួសដើម្បីផតល់ហិរញ្ញ

បបទននលែេិកាដល់េិេសចំនួន ១.២០០ 
នក់ថ្ដលកំពុងេិកាសៅសាលារដឋ និងេិេសចំនួន 

៥០០ 
នក់ថ្ដលចូលរមួ្កម្ម វធីិបណត ុ េះបោត លេិលបៈវជិាជ ជីវៈ

សៅកន ុងសែតតបាត់ដំបង។ 

 

៥. ធនធាន 
និងឧបករណ៍បំសពញបថ្នែម្េរមាប់ដំសណើរការថ្របកាែ យសៅជាអាជីវកម្មបរយិាប័
នន  

្នធាន និងឧបករណ៍បាំតពញបប្នាលស្ាប់អាស្ថ ន និងកលព ុជា 
្នធាន 

និងឧបករណ៍ប្ដល្តវូ
បានប្ណនាំ 

ការពិពណ៌ន រតបៀបត្បើ 
និងករណសីិកា 

ថ្ផនទីវនិិសយាគិន SDG 
កម្ព ុជា 
UNDP, ២០២២ 

ថ្ផនទីវនិិសយាគិន SDG កម្ព ុជា 
រតូវបានបសងក ើតស ើងសដើម្បីបង្ហា ញពីទេសនវេ័ិយអាជី
វកម្មជាមួ្យនឹងបរយិាកាេសាលនសយាបាយាំរទ
ថ្ដលអាចមានឥទធិពលយា៉ា ងេំខាន់សលើការអភិវឌ្ឍ
របកបសដ្ឋយចីរភាព។ វានឹងសដើរតួ
ជាមូ្លដ្ឋឋ នរគឹេះេរមាប់ការពិភាកាជំុវញិវធិានការក
រមិ្តសាលនសយាបាយសដើម្បីពរងឹងរបព័នធសអកូ ូេីុ 

• ថ្ផនទីវនិិសយាគិន SDG 
• រសបៀបវារៈ SDG ឆ្ន  ំ២០៣០ 
ថ្ដលជាចំណុចេន លូននេក
ម្មភាពរបេ់វេ័ិយឯកជន 

• យុទធសាស្ដេត ហិរញ្ញបបទនរប
េ់រដ្ឋឋ ភិបាលកន ុងរកបែណឌ

https://pharecircus.org/
https://pharecircus.org/
https://www.undp.org/cambodia/publications/cambodia-sdg-investor-map
https://www.undp.org/cambodia/publications/cambodia-sdg-investor-map
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និងសដើម្បីទក់ទញអនកវនិិសយាគឯកជន 
និងេហរាេឱ្យបសងក ើនសដើម្ទុន 
និងរបតិបតត ិការអាជីវកម្មតា ល់សឆ្ព េះសៅរកវេ័ិយថ្ដ
លពាក់ព័នធនឹង SDG ថ្ដលបានកំណត់។ 

ហិរញ្ញបបទនេមាហរណក
ម្មថាន ក់ជាតិ។ 

សេៀវសៅថ្ណនំេដ ីពីការាំ
រទដល់េហរគិនវយ័សកមង - 
កម្ម វធីិ Incubator & 
Accelerator  
UNDP, ២០២២ 

ជាមួ្យនឹងការសកើនស ើងននេកម្មភាពេហរគិនភា
ព អងគការ UNDP កម្ព ុជា បានចងរកង

សេៀវសៅថ្ណនំេត ីពីការាំរទេហរគិន (២០២១) 
េរមាប់ភាគីពាក់ព័នធ 
សដើម្បីថ្េែងយល់ពីភាពចរម្េុះននកម្ម វធីិ 
និងេកម្មភាពថ្ដលមានេរមាប់ាំរទេហរគិនវយ័
សកមងសៅកម្ព ុជា។ សទេះបីជាមានព័ត៌មាន
លម្ែ ិតេរមាប់កម្ម វធីិ 
និងេកម្មភាពនីមួ្យៗក៏សដ្ឋយ 
វាមិ្នរគបដណត ប់សលើចំនួនសកើនស ើងននេកម្មភាព
េហរគិនសៅកន ុងរបសទេកម្ព ុជាសនេះសទ។ 

• ការសរៀបចំកម្ម វធីិេរមាប់
េហរគិន 

• របព័នធសអកូ ូេីុននអាជីវក
ម្មចាប់សផដើម្លមីសៅកម្ព ុជា 

 
កញ្ច ប់ព័ត៌មានេហរាេធុ
នតូច និងម្ធយម្ (SMEs)  
អងគការទិននន័យអំពីការអ
ភិវឌ្ឍ កម្ព ុជា ២០២២ 

កញ្ច ប់ឧបករណ៍ព័ត៌មានសនេះរតូវបានបសងក ើតស ើងសដើ
ម្បីជួយេហរគិនកន ុងរបសទេកម្ព ុជាឱ្យទទួលបានទិនន
ន័យសបើកចំហ 
ថ្ដលជាទិននន័យរបមូ្លេរមាប់សរបើរបាេ់ជាសាធារ
ណៈ និងបសរម្ើផលរបសយាជន៍សាធារណៈ។ 

• ព័ត៌មានមានរបសយាជន៍អំ
ពីអាជីវកម្មចាប់សផដើម្លមី 
និងេហរាេធុនតូច 
និងម្ធយម្ 

• ែែ ឹម្សារពាក់ព័នធសៅសលើសគ
ហទំព័ររបេ់អងគការទិននន័
យអំពីការអភិវឌ្ឍកម្ព ុជា 

• តួអងគ 
និងធនធានសផសងសទៀតថ្ដ
លមានេរមាប់ការរសាវរជា
វបថ្នែម្ 

សាលនសយាបាយអភិវឌ្ឍេ
ហរាេធុនតូច 
និងម្ធយម្សៅកន ុងរបសទេ
កម្ព ុជា 
សដ្ឋយរដ្ឋឋ ភិបាលកម្ព ុជា 
២០២១ 

ការសរៀបចំរបព័នធសពញសលញ 
និងមានបចច ុបបននភាពអំពីនិយម្ន័យេំខាន់ៗ
េរមាប់សាលនសយាបាយ 

និងសាែ នភាពទូសៅននេហរាេធុនតូច 
និងម្ធយម្សៅកម្ព ុជា។ 

• ទិដឋភាពទូសៅននសាលន
សយាបាយេហរាេធុនតូ
ច និងម្ធយម្ 
សរាងការណ៍ជាក់លាក់នន
សាលនសយាបាយអភិវឌ្ឍ
ន៍េហរាេធុនតូច 
និងម្ធយម្ 

• បញ្ញា របឈ្ម្ 
និងការផតល់សយាបល់សលើកា
រសលើកកម្ពេ់េហរាេធុន
តូច និងម្ធយម្ 

ការកសាងថ្ែសរចវាក់ផគត់ផគ
ង់របកបសដ្ឋយបរយិាប័នន៖ 
សម្សរៀនថ្ដលសរៀនបាន 
IFC, ២០២១ 

ករណីេិកាសដ្ឋយសជាគជ័យសលើ MUJI សៅអាេីុ 
ថ្ដលពិពណ៌នអំពយីុទធសាស្ដេត ថ្ែសរចវាក់តនម្ែេំខាន់ 
ការលំបាក ភាគីពាក់ព័នធ  
និងបង្ហា ញការថ្ណនំអំពីការអនុវតតលែ ៗេរមាប់ការ
អភិវឌ្ឍអាជីវកម្មបរយិាប័ននសៅកន ុងតំបន់។ 

• ករណីរបេ់ MUJI៖ 
អាជីវកម្ម 
ថ្ែសរចវាក់ផគត់ផគង់ 
និងយុទធសាស្ដេត របភពសៅកន ុ
ងទីផារថ្ដលកំពុងរកីច
សរម្ើន 

• េកម្មភាពអាជីវកម្មបរ ិ
យាប័ននរបេ់ MUJI 

• ទីរបឹកា IFC—
ការវាយតនម្ែគសរមាង 
និងម្តិថ្កលម្ែពីភាគីពា
ក់ព័នធ  

• បញ្ញា របឈ្ម្កន ុងការចូលរ ួ
ម្ជាមួ្យអនកផគត់ផគង់ខាន ត
តូច និងដំសោេះរសាយ 

• តួនទីរបេ់អនតរការជីា
ភាគីទីបី និងអនករបមូ្លផត ុ ំ

• ការកសាងភាពជានដគូសដើ
ម្បីសលើកទឹកចិតតដល់គំរអូា
ជីវកម្មបរយិាប័ននថ្ដលរកី
ចសរម្ើន 

https://www.undp.org/cambodia/publications/supporting-young-entrepreneurs-guidebook-incubator-accelerator-programmes
https://www.undp.org/cambodia/publications/supporting-young-entrepreneurs-guidebook-incubator-accelerator-programmes
https://www.undp.org/cambodia/publications/supporting-young-entrepreneurs-guidebook-incubator-accelerator-programmes
https://www.undp.org/cambodia/publications/supporting-young-entrepreneurs-guidebook-incubator-accelerator-programmes
https://opendevelopmentcambodia.net/profiles/small-and-medium-enterprises-smes-information-toolkit/
https://opendevelopmentcambodia.net/profiles/small-and-medium-enterprises-smes-information-toolkit/
https://www.khmersme.gov.kh/wp-content/uploads/2021/04/SME-Development-Policies-in-Cambodia.pdf
https://www.khmersme.gov.kh/wp-content/uploads/2021/04/SME-Development-Policies-in-Cambodia.pdf
https://www.khmersme.gov.kh/wp-content/uploads/2021/04/SME-Development-Policies-in-Cambodia.pdf
https://www.khmersme.gov.kh/wp-content/uploads/2021/04/SME-Development-Policies-in-Cambodia.pdf
https://www.khmersme.gov.kh/wp-content/uploads/2021/04/SME-Development-Policies-in-Cambodia.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/8887ff6c-f217-4ebe-9713-bf5263823573/IFC_MUJI_case+study_final.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nwSe0kz
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/8887ff6c-f217-4ebe-9713-bf5263823573/IFC_MUJI_case+study_final.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nwSe0kz
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/8887ff6c-f217-4ebe-9713-bf5263823573/IFC_MUJI_case+study_final.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nwSe0kz


30 
  

ការេិកាវសិាលភាពអាជីវ
កម្មបរយិាប័ននសៅកម្ព ុជា  
Unescap, ២០២០ 

សដើម្បីាំរទដល់ការអភិវឌ្ឍយទុធសាស្ដេត ថ្បបសនេះ 
រដ្ឋឋ ភិបាលកម្ព ុជាបានសេន ើេំុគណៈកម្មការសេដឋកិចច 
និងេងគម្របេ់អងគការេហរបជាជាតិេរមាប់តំបន់
អាេីុ និងបា៉ា េីុហែ ិក (ESCAP) 
និងបោត ញេកម្មភាពធុរកិចចបរយិាប័នន  (iBAN) 
សដើម្បីសធែ ើការេិកាសលើទិដឋភាពបចច ុបបនន 
ថ្ដលរមួ្មានការេិកាទីផារ
ននអាជីវកម្មបរយិាប័នននសពលបចច ុបបននសៅកន ុងរប
សទេកម្ព ុជា 
និងការវាយតនម្ែននបរយិាកាេអំសោយផល 
រពម្ទងំផតល់
អនុសាេន៍េរមាប់ការសលើកកម្ពេ់អាជីវកម្មបរយិាប័
នន។ 

•  វធីិសាស្ដេតអាជីវកម្មបរយិា
ប័ននថ្ដលបានអនុវតត 

• ឱ្កាេទីផារេរមាប់អាជីវ
កម្មបរយិាប័ននសៅកម្ព ុជា 

• ការអភិវឌ្ឍ
 វេ័ិយឯកជនសៅកម្ព ុជា 
និងតួនទីននអាជីវកម្មបរ ិ
យាប័នន  

• ការេិកាទីផារននអាជីវក
ម្មបរយិាប័ននសៅកម្ព ុជា 

• ការកសាងបរយិាកាេអំ
សោយផលេរមាប់អាជីវក
ម្មបរយិាប័នន  

• បរយិាកាេអំសោយផលដ
ល់
ការសធែ ើអាជីវកម្មបរយិាប័នន
កន ុងរបសទេកម្ព ុជា 

កញ្ច ប់ឧបករណ៍េុចរតិភា
ពអាជីវកម្មេរមាប់េហរគិ
នវយ័សកមង 
UNDP, ២០២០ 

សាលបំណងននកញ្ច ប់ឧបករណ៍សនេះគឺសដើម្បីរមួ្ចំថ្ណ
កដល់សាលសៅសនេះសដ្ឋយការសលើកទឹកចិតតយវុជនថ្ដ
លចាប់សផតើម្អាជីវកម្មតា ល់ែល នួ 
ឱ្យដំសណើរការអាជីវកម្ម
សដ្ឋយេុចរតិភាពតំាងពីសដើម្ដំបូងម្ក។ សយើងមាន
កត ីេងឃឹម្ថា 
របេិនសបើយុវជនថ្ដលចាប់សផតើម្អាជីវកម្មលមី និង
សធែ ើបានរតឹម្រតូវ 
សដ្ឋយការបំសពញបថ្នែម្នូវគំនិតលមីៗ 
និងេភាវគតិថ្ផនក
ពាណិជជកម្មរបេ់ពួកសគជាមួ្យនឹងគុណ
តនម្ែចាេ់លាេ់ រកម្េីលធម៌្ដ៏រងឹមំា 
និងសាលបំណង
សដើម្បីផតល់ផលរបសយាជន៍ដល់េងគម្។ 

• ការថ្ណនំអំពីការអនុវតត
លែ ៗ រកម្េីលធម៌្ 
និងតមាែ ភាពេរមាប់េហ
រគិន 

សាលការណ៍ថ្ណនំេរមាប់
ការសលើកម្ពេ់អាជីវកម្មបរ ិ
យាប័ននសៅកន ុងតំបន់អាសា 
ន 
សលខាធិការដ្ឋឋ នអាសា ន 
២០២០ 

ជាទិដឋភាពទូសៅ 
ឯកសារសាលការណ៍ថ្ណនំេរមាប់ការសលើកកម្ពេ់អា
ជីវកម្មបរយិាប័ននសៅកន ុង
តំបន់អាសា នផតល់នូវចំណុចសរាង
អំពីរសបៀបថ្ដលអាជីវកម្មបរយិាប័ននអាចរតូវបានាំ
រទសៅថាន ក់ជាតិ 
និងថាសតើការសរៀបចំសាែ ប័នអែ ីែែេះថ្ដលទម្ទរសដើម្បី
សធែ ើដូសចនេះ។ 
សាលការណ៍ថ្ណនំសនេះក៏ផតល់នូវអនុសាេន៍អំពីរសបៀ
បថ្ដលអនកបសងក ើតសាលនសយាបាយអាសា នអាចរមួ្
ាន សលើកកម្ពេ់អាជីវកម្មបរយិាប័ននសៅករមិ្តតំបន់។ 
សយើងេងឃឹម្ថាឯកសារសនេះនឹងបសរម្ើជាឯកសារសយា
ងដ៏មានរបសយាជន៍េរមាប់អនកបសងក ើតសាលនសយា
បាយអាសា នកន ុងការសរៀបចំយុទធសាស្ដេតជាតិ 
និងតំបន់សឆ្ព េះសៅរកការេសរម្ចបាននូវអាសា នថ្ដ
លមានភាពធន់ បរយិាប័នន  េំសៅរករបជាជន 
និងសតត តសលើរបជាជន។ 

• សហតុផលេរមាប់ការកម្ព
េ់អាជីវកម្មបរយិាប័នន  (IB) 
កន ុងអាសា ន 

• អាជីវកម្មបរយិាប័ននសៅកន ុ
ងអាសា ន 

• ឧបករណ៍សាលនសយាបា
យ 

• ការរចន 
និងអនុវតតសាលនសយាបា
យសលើកកម្ពេ់អាជីវកម្មបរ ិ
យាប័ននកន ុងអាសា ន 

• កិចចេហការសដើម្បីសលើកក
ម្ពេ់អាជីវកម្មបរយិាប័នន  

ការរសាយនូវេកាដ នុពលនន
 វេ័ិយឯកជនសៅកម្ព ុជា 
EMC, ២០១៧ 

ការវាយតនម្ែ វេ័ិយឯកជនសនេះពិនិតយសលើកំសណើន 
និងការអភិវឌ្ឍ
 វេ័ិយឯកជននសពលលមីៗសនេះសៅកន ុងរបសទេកម្ព ុជា 
សហើយពិចារោសលើលកាែណឌ បចច ុបបនន  
សដើម្បីកំណត់ពីកតាត េំខាន់ៗថ្ដលអាចរារាងំវឌ្ឍនភា
ពនសពលអនគត។ បនា ប់ម្ក វាផតល់អនុសាេន៍នូវ
កម្ម វធីិាំរទមួ្យសដើម្បីជួយរាជរដ្ឋឋ ភិបាលកម្ព ុជាកន ុង
ការសដ្ឋេះរសាយបញ្ញា េំខាន់ៗរបេ់ វេ័ិយឯកជន។ 

• ដំសណើរការសេដឋកិចចរបេ់ក
ម្ព ុជា។ 

• 
សាលនសយាបាយអំសោយ
ផលដល់ វេ័ិយឯកជន 

• សយនឌ័្រ 
• េហរាេធុនតូច 
និងម្ធយម្ 
កងែេះខាតចំណុចកោត ល 
និងភាពសរៅផល វូការ 

• ធនារ និងហិរញ្ញ វតថ ុ 

https://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-products/Landscape%20Study%20Inclusive%20Business%20Cambodia%20ESCAP%20iBAN%202021%20REPORT%20Final.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-products/Landscape%20Study%20Inclusive%20Business%20Cambodia%20ESCAP%20iBAN%202021%20REPORT%20Final.pdf
https://www.undp.org/publications/business-integrity-toolkit-young-entrepreneurs
https://www.undp.org/publications/business-integrity-toolkit-young-entrepreneurs
https://www.undp.org/publications/business-integrity-toolkit-young-entrepreneurs
https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/6.-ASEAN-IB-Promotion-Guidelines-Endorsed-at-the-52nd-AEM.pdf
https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/6.-ASEAN-IB-Promotion-Guidelines-Endorsed-at-the-52nd-AEM.pdf
https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/6.-ASEAN-IB-Promotion-Guidelines-Endorsed-at-the-52nd-AEM.pdf
https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/6.-ASEAN-IB-Promotion-Guidelines-Endorsed-at-the-52nd-AEM.pdf
http://www.mekongbiz.org/wp-content/uploads/2017/07/Cambodia-private-sector-assessment-report.pdf
http://www.mekongbiz.org/wp-content/uploads/2017/07/Cambodia-private-sector-assessment-report.pdf
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• ការង្ហរ ការអប់រ ំ
និងជំនញ 

• ឧបេគគរារាងំការរកីចសរម្ើ
នស ើងនន វេ័ិយឯកជន 

ថ្ផនទីបង្ហា ញផល វូអភិវឌ្ឍន៍
នបតងជាតិ 
UN ESCAP, ២០០៩ 

ថ្ផនទីបង្ហា ញផល វូសនេះរតូវបានផលិតស ើងតាម្រយៈ
ការពិសរាេះសយាបល់ និងការេមាភ េ
ម្តងសហើយម្តងសទៀតជាមួ្យរកេួងពាក់ព័នធទងំអេ់។ 
សលើេពីសនេះ ការពិភាកាសៅកន ុងរកមុ្ការង្ហរ
អនតររកេួងននការអភិវឌ្ឍនបតង (IGGWG) 
ថ្ដលបានសធែ ើស ើងសៅកន ុងរាជធានីភន ំសពញ 
សពញមួ្យឆ្ន  ំ ២០០៩ 
បានចូលរមួ្ចំថ្ណកយា៉ា ងេំខាន់ចំសពាេះែែ ឹម្សារ 
និងរចនេម្ពនធននថ្ផនទីបង្ហា ញផល វូសនេះ។ 
ម្តិសយាបល់ និងធាតុចូលននរតូវបានរបមូ្ល 
និងេំសយាគសៅកន ុងឯកសារសនេះ។ ឯកសារសនេះ
ដ្ឋក់សចញនូវគំនិតេរមាប់ការបសងក ើនកិចចេហការពី
ភាគីពាក់ព័នធជាសរចើនកន ុងការរចន 
និងការអនុវតតគសរមាង 
និងកម្ម វធីិថ្ដលអាចបនតការអភិវឌ្ឍរបកបសដ្ឋយបរ ិ
យាប័នន និងនិរនតរភាពសៅកម្ព ុជា។ ការអភិវឌ្ឍថ្បប
សនេះមានសាលបំណងសធែ ើឱ្យរបសេើរស ើងនូវភាពធន់
ចំសពាេះផលប៉ាេះពាល់អវជិជមាន 
ែណៈសពលថ្ដលសរជើេសរេីជសរម្ើេកាបូនទបេរមាប់ 
"កំសណើននបតង" សដើម្បីកាត់បនែយ 
និងេរម្បែល នួសៅនឹងការថ្របរបួលអាកាេធាតុ។ 

• ថ្ផនទីបង្ហា ញផល វូកំសណើន
នបតង 

• ផល វូសឆ្ព េះសៅរកការអភិវឌ្ឍ
សេដឋកិចចនបតង 

• និរនតរភាពននកេិកម្ម 
នរពសឈ្ើ និងថាម្ពល 

• និរនតរភាពននការរគប់រគង
កាកេំណល់ 

• េមាហរណកម្ម
េម្ភាពសយនឌ័្រសៅកន ុងកំ
សណើននបតង 

• ការសរបើរបាេ់ដី 
និងរបព័នធសអកូ ូេីុ
លែ របសេើរ 
និងបរសិាែ នទីរកងុថ្ដល
របកបសដ្ឋយេុែុមាលភា
ព 

• កំថ្ណទរម្ង់វមិ្ជឈការ 
និងវេិហម្ជឈការ 

ថ្ផនទីបង្ហា ញផល វូរបេ់កម្ព ុ
ជាេរមាប់ការអភិវឌ្ឍ
របកបសដ្ឋយចីរភាព 
ADB, ២០១៨ 

យុទធសាស្ដេត  
និងថ្ផនការេកម្មភាពជាតិេត ីពីបរសិាែ នឆ្ន ំ ២០១៦-
២០២៣ (NESAP) មានសាលបំណងធានថា 
ការការពារបរសិាែ ន 
និងការរគប់រគងធនធានធម្មជាតិរបកបសដ្ឋយនិរ
នតរភាព គឺជាេេរេតម្ភននការអភិវឌ្ឍ
សេដឋកិចចេងគម្របេ់របសទេ។ 

• សាែ នភាពបរសិាែ ន 
និងធនធានធម្មជាតិ 

• យុទធសាស្ដេត  
និងថ្ផនការេកម្មភាព 

• ហិរញ្ញបបទន 
• អភិបាលកិចច 
និងការរគប់រគង 

ការរកីចសរម្ើនដ៏ខាែ ំងកាែ រប
កបសដ្ឋយចីរភាពសដើម្បីផល
របសយាជន៍ទងំអេ់ាន  
រកមុ្ធនារពិភពសលាក 
២០១៧ 

ការវភិាគការអភិវឌ្ឍកម្ព ុជា៖ ការរកីចសរម្ើន 
និងភាពរកីរក ចីរភាព និងេម្ធម៌្; 
និងការអភិវឌ្ឍរបកបសដ្ឋយបរយិាប័នន  

• គនែងអភិវឌ្ឍន៍របេ់កម្ព ុ
ជា 

• បញ្ញា របឈ្ម្កាត់បនែយ
ភាពរកីរក 

• ឧបេគគរបឈ្ម្ចំសពាេះ
ការរកីចសរម្ើនរបកបសដ្ឋ
យចីរភាព និងគំរបូចច ុបបនន  

• អនតរាគម្ន៍ជាអាទិភាព 
សដើម្បីសលើកទឹកចិតតដល់ការ
អភិវឌ្ឍដ៏រងឹមំា 
របកបសដ្ឋយបរយិាប័នន 
និងនិរនតរភាពសៅកម្ព ុជា 

 

 
 
 
 
 
 

https://policy.asiapacificenergy.org/sites/default/files/The%20National%20Green%20Growth%20Roadmap.pdf
https://policy.asiapacificenergy.org/sites/default/files/The%20National%20Green%20Growth%20Roadmap.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/470846/cambodia-environment-strategy-action-plan.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/470846/cambodia-environment-strategy-action-plan.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/470846/cambodia-environment-strategy-action-plan.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/620151496155751423/pdf/115189-replacement-PUBLIC-SCD-Cambodia-web.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/620151496155751423/pdf/115189-replacement-PUBLIC-SCD-Cambodia-web.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/620151496155751423/pdf/115189-replacement-PUBLIC-SCD-Cambodia-web.pdf


មគ្គុុ�ទ្ទេ�េសក៍៍បង្ហាា ត់់បង្ហាា ញវិធិីីសាស្ដ្រសរប្រែ�បក្លាា យជាអាជីីវិក៍មមបរិយិាបន្នន (IB-CM) ទ្ទេន្នះ
�ត់ូវិបាន្ន�លិត់ទ្ទេ�ងីទ្ទេ�យ Global CAD ន្និង EMC ន្និង���ថ្មីវិកិ្លាទ្ទេ�យ iBAN។

់

បណ្តាាញសក៍មមភាពអាជីីវិក៍មមបរិិយាប័ន្នន (iBAN)
បណ្តាែ ញសក៍មមភាពួអាជីីវិក៍មមបរិយិាប័ន្នន (iBAN) គ្គុឺជាគ្គុំនិ្នត់�ែួច្ចទ្ទេ�ែីមសក៍លប្រែ�ល��ំ��ល់ក្លារិពួ�ងីក៍ និ្នងក្លារិច្ចមាង
គ្គុំរិូអាជីីវិក៍មមបរិយិាប័ន្នន។ តាមរិយៈវិធិីីសាស្ដ្រសែយ��ធសាស្ដ្រសែរិបស់ខួ្លួាន្ន iBAN ��ំ��ក៍ុមហុ៊ុ�ន្ន ជាមួយន្ន�ងក៍មមវិធិីីទ្ទេ�ត់ៀមខួ្លួាន្ន
វិនិ្និទ្ទេយាគ្គុប្រែ�លសម�សប និ្នងបទ្ទេងីើត់យ��ធសាស្ដ្រសែទ្ទេ�លន្នទ្ទេយាបាយអាជីីវិក៍មមបរិយិាប័ន្ននថ្នាន ក៍់ជាតិ់ជាមួយអ្ននក៍បទ្ទេងីើត់
ទ្ទេ�លន្នទ្ទេយាបាយ។
ក៍ន�ងក៍�មិត់សក៍ល iBAN �គ្គុប់�គ្គុងទ្ទេវិ�ិក្លាច្ចំទ្ទេណះ��ងអ្នន្នឡាញ�៏ធីំបំ��ត់ (www.inclusivebusiness.net)  ស�មាប
អាជីីវិក៍មមបរិយិាប័ន្នន។ iBAN បទ្ទេងើីត់ក៍ប្រែន្នាងមួយប្រែ�លច្ចំទ្ទេណះ��ងប្រែ�ែក៍ទ្ទេលីភសែ�តាង ផ្លាា ស់បែូរិទ្ទេ�ជាក្លារិទ្ទេរិៀន្នសូ�ត់ និ្នង
នៃ�គូ្គុថី្មីម។ ជាមួយន្ន�ងក្លារិទ្ទេផ្លាែ ត់ក្លារិយក៍ចិ្ចត់ែ��ក៍�ក៍់រិបស់ខួ្លួាន្នទ្ទេលីក្លារិទ្ទេលីក៍ក៍មុស់គ្គុំរិូអាជីីវិក៍មមបរិយិាប័ន្នន�ំហ៊ុធំីំ ទ្ទេហ៊ុយីជា
ល�ធ�លបាន្នជីួយពួ�ង�ង�ល់ក្លារិរិស់ទ្ទេ�រិបស់�បជាជីន្ន�កី៍�ក៍ iBAN ក៍ំពួ�ងរិមួច្ចំប្រែណក៍យាា ងសក៍មមក៍ន�ងក្លារិសទ្ទេ�មច្ច
បាន្ននូ្នវិទ្ទេ�លទ្ទេ�អ្នភិវិឌ្ឍឍ�បក៍បទ្ទេ�យចី្ចរិភាពួរិបស់អ្នងុក្លារិសហ៊ុ�បជាជាតិ់។
iBAN ��ួលបាន្នជំីន្នួយពីួ�ក៍សួងកិ៍ច្ចចសហ៊ុ�បតិ់បត់ែិក្លារិ ន្និងអ្នភិវិឌ្ឍឍន្ន៍ទ្ទេស�ឋកិ៍ច្ចច នៃន្ន�បទ្ទេ�សអា�មឺាង់ ន្និងអ្នន្ន�វិត់ែទ្ទេ�យ
អ្នងុក្លារិ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH។ �ំណ្តាក៍់ក្លាលម�ន្ន
នៃន្នគ្គុទ្ទេ�មាងទ្ទេន្នះ  (០១/២០១៧ - ១២/២០២១) �ត់ូវិបាន្ន��ំ�ទ្ទេ�យសហ៊ុភាពួអឺ្នរិ ា�ប។

• https://www.inclusivebusiness.net

Emerging Markets Consulting (EMC)
Emerging Markets Consulting គឺ្គុជា�ក៍ុមហុ៊ុ�ន្ន�ប�ក៍ាទ្ទេយាបល់ប្រែ�លមាន្នមូល�ឋ ន្នក៍ន�ង�សុក៍ប្រែ�លនាមំក៍នូ្នវិ
ក្លារិអ្នន្ន�វិត់ែលែបំ��ត់ទាងំវិសិ័យឯក៍ជីន្ន និ្នងក្លារិអ្នភិវិឌ្ឍឍទ្ទេ�ក៍ន�ងត់ំបន្ន់�ទ្ទេន្នាទ្ទេមគ្គុងុ។

ជាមួយន្ន�ងទ្ទេសវាក៍មមបន្នែជាប់�ន ក៍ន�ងរិយៈទ្ទេពួល ១២ឆ្នាំន ជំាងមក៍ទ្ទេន្នះ សាែ ប័ន្នទ្ទេន្នះបាន្នបញ្ចូចប់គ្គុទ្ទេ�មាងច្ចំន្នួន្ន 
៣៥០គ្គុទ្ទេ�មាង ទ្ទេ�យមាន្នប�គ្គុុលិក៍អ្នចិ្ចនៃស្ដ្រន្នែយប៍្រែ�លទ្ទេបែជាា ចិ្ចត់ែក៍ន�ងក្លារិរិស់ទ្ទេ� និ្នងទ្ទេធីើីក្លារិទ្ទេ�ក៍ន�ងត់ំបន្ន់ EMC វិនិ្និទ្ទេយាគ្គុ
ទាងំ�សុងទ្ទេ�ទ្ទេលីភាពួទ្ទេជាគ្គុជ័ីយរិបស់អ្ននក៍ ទ្ទេហ៊ុយីជាពួិទ្ទេសសអាច្ច��ំ��ល់ក្លារិរិកី៍ច្ចទ្ទេ�មីន្នរិយៈទ្ទេពួលប្រែវិងរិបស់អ្ននក៍។

• https://emc-consulting.asia

GlobalCAD - មជីឈមណៈឌលម្លៃន្នភាពជាម្លៃ�គ្គុូស��ប់ក្លារិអភិិវិឌ្ឍឍ
GlobalCAD គឺ្គុជា�ក៍ុមហុ៊ុ�ន្ន�ប�ក៍ាអ្នន្នែរិជាតិ់ប្រែ�លមាន្នប�ពិួទ្ទេសាធីជាង១៥ឆ្នាំន ទំ្ទេលីគ្គុទ្ទេ�មាងឈាន្នម�ខ្លួទ្ទេគ្គុប្រែ�ល
មាន្ន�លជីះខ្លួុស់�ល់សងុម ទ្ទេស�ឋកិ៍ច្ចច និ្នងបរិសិាែ ន្ន។ សាែ ប័ន្នទ្ទេន្នះបទ្ទេងីើត់ជាបណ្តាែ ញអ្ននក៍ជំីនាញ�ូទាងំពិួភពួទ្ទេលាក៍
ទ្ទេលីក្លារិអ្នភិវិឌ្ឍឍ�បក៍បទ្ទេ�យចី្ចរិភាពួ ន្និងបរិយិាប័ន្នន។ ពួួក៍ទ្ទេគ្គុទ្ទេរិៀបច្ចំយ��ធសាស្ដ្រសែទ្ទេ�យប្រែ�ែក៍ទ្ទេលីសមុន្នធភាពួ ទ្ទេ�យ
�ែល់នូ្នវិ�ំទ្ទេណ្តាះ�សាយរិមួ និ្នងផ្លាា ស់បែូរិប្រែ�លទ្ទេឆ្លុះាីយត់បទ្ទេ�ន្ន�ងបញ្ញាា �បឈមជាសក៍លជាទ្ទេ�ចី្ចន្ន។ ទ្ទេសវាក៍មមទាងំទ្ទេន្នះ
រិមួមាន្នក្លារិ�សាវិ�ជាវិ �ំបូនាម ន្នយ��ធសាស្ដ្រសែ ក្លារិ��ំ�បទ្ទេច្ចចក៍ទ្ទេ�ស ក្លារិបណ�ែ ះបណ្តាែ ល និ្នងក្លារិក៍សាងសមត់ែភាពួក៍ន�ង
ប្រែ�នក៍នៃន្នភាពួជានៃ�គូ្គុច្ច�មុះ  វិសិ័យ អាជីីវិក៍មមបរិយិាប័ន្នន និ្នងក្លារិអ្នភិវិឌ្ឍឍវិសិ័យឯក៍ជីន្ន ទ្ទេស�ឋកិ៍ច្ចចនៃបត់ង ក្លារិបន្នា ំន្និង
ក្លារិក្លាត់់បន្នែយក្លារិប្រែ�ប�បួលអាក្លាសធាត់� ន្និងសមភាពួទ្ទេយន្នឌ្ឍ័រិ ។

• https://globalcad.org/en


