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ប្រវត្ត ិ   

ឧរករណ៍ទី ១ «ការវាយត្ម្លៃការតប្ត្ៀលខ្ល នួសប្ារ់អាជីវកលមររយិារ័នន» 

គឺជាផ្ននកលួយម្នលគគ ុតទេសក៍រង្ហា ត់្រង្ហា ញវធីិសាស្ដសរ ផ្ប្រកាៃ យជាអាជីវកលមររយិារ័នន  (IB-CM)។ 
លគគ ុតទេសក៍តនេះនតល់ជូននូវព័ត៌្ានអំពីប្រវត្ត ិនិងការផ្ណនំសប្ារ់អនកជំនញការ និងសាគលធុរកិច្ច

ផ្ែលគំប្ទែល់សហប្គិនផ្ែលប្ាថ្នន ច្ង់ែំតណើរការអាជីវកលមររយិារ័នន  (IB) ។ តប្ៅពីឧរករណ៍ទ ី១ 
លគគ ុតទេសក៍តនេះរលួានឧរករណ៍រីតនេងតទៀត្៖ 

• ឧរករណ៍ទី ២ «ការផ្លៃ ស់រត រូតៅកាន់អាជីវកលមររយិារ័នន» 

កំណត់្ផ្ននកតនេងៗតៅកន ុងអាជីវកលមររស់អនកផ្ែលានសកាត នុពលធំរំនុត្សប្ារ់អាជីវកលមររយិារ័នន  
និងរតងក ើត្យុទធសាស្ដសតផ្លៃ ស់រត រូ 

• ឧរករណ៍ទី ៣ «ការវនិិច្ឆយ័ជាលកខណៈសីុជតប្ៅតលើការផ្ប្រកាៃ យតៅជាអាជីវកលមររយិារ័នន» 

រតងក ើត្ផ្ននការសកលមភាពសប្ារ់ការផ្លៃ ស់រត រូតោយតប្រើតគលការណ៍ផ្ណនំ និងឧរករណ៍សប្ារ់គំរ ូ

អាជីវកលមររយិារ័នន  
• ឧរករណ៍ទី ៤ «ការផ្ណនំតៅកន ុងអាជីវកលមររយិារ័នន» ជាលគគ ុតទេសក៏សប្ារ់សហប្គិន អាជីវកលមររយិារ័នន  

ផ្ែលច្ង់កាៃ យជាអនកផ្ណនំសប្ារ់សហប្គិនផ្ែលច្ង់កាៃ យជាអាជីវកលម អាជីវកលមររយិារ័នន   

តហត្ុអវ ីប្ត្ូវតធវ ីការវាយត្ម្លៃ? 

ឧរករណ៍តនេះប្តូ្វានតរៀរតរៀងត ើងតែើលបីវាយត្ម្លៃពីសការ នុពលររស់ប្កលុហ ុន ឬរនេ ត់្អាជីវកលមកន ុងលកខខ្ណឌ

 វធីិសាស្ដសតអាជីវកលមររយិារ័នន  ។ វាប្តូ្វានផ្នែកតលើនិយលន័យ អាជីវកលមររយិារ័នន  ខាងតប្កាល (ឧរសលពនធ  ទំ.២០)៖ 
 
អាជវីកម្មបរយិាប័ន្នផ្តល់ទំនិ្ញ សេវាកម្ម និ្ងជវីភាពរេ់សៅសោយផ្ផ្ែកសលើមូ្លោា ន្នន្លទធភាពពាណិជជកម្ម 

ទងំកន ុងការពង្ងកី ឬភាពអាចពង្ងកីបាន្ សៅកាន់្ង្បជាជន្ផ្ែលសៅបាតនន្ពីរ៉ា ម្តីសេែាកចិចេងគម្ (BoP) 

ផ្ែលស វ្ ើឱ្យពួកសេជាផ្ផ្នកមួ្យនន្ផ្សែង្ចវាក់តនម្ៃនន្អាជវីកម្មេន លូរបេ់ង្កមុ្ហ ៊ុន្កន ុងនាម្ជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ អ្នកផ្ចកចាយ 

អ្នកលក់រយ ឬអ្តិថិជន្។ 

ការអនុវត្តឧរករណ៍ទ ី១ 

• តត្ើអនកណាគួរតធវ ីការវាយត្ម្លៃ? ជាអនុសាសន៍ ការវាយត្ម្លៃគួរផ្ត្ប្តូ្វានតធវ ីត ើងតោយនរណាាន ក់ផ្ែលែឹង 

និងអាច្វាយត្ម្លល ប្រតិ្រត្ត ិការ និងយុទធសាស្ដសតអាជីវកលមររស់ប្កលុហ ុនទងំលូល។ ជាទូតៅ គឺអនកផ្ែលលកពីថ្នន ក់

ប្គរ់ប្គងជាន់ខ្ពស់។ 
• តត្ើវាប្តូ្វចំ្ណាយតពលរ ុនម ន? ការវាយត្ម្លៃនឹងចំ្ណាយតពលប្រផ្ហល ៣០-៦០ នទី។ 

 
កំណត់ចំណំសលើឧបករណ៍ទ ី១៖  
 
សៅកន ុងផ្ផ្នកទី២ សយើងអាចេន្មតថាជាករណីែល៏ែ ផ្ែលង្កមុ្ហ ៊ុន្សិតសំឱ្យបាន្តាម្េំរអូាជីវកម្មបរយិាប័ន្ន  ។ 
មាន្ការសលើកស ើងជាញឹកញាប់ថា «ម្៊ុសងារអាជីវកម្មបរយិាប័ន្ន» េំសៅសៅសលើករណីែល៏ែ សន្េះ។ 

បផ្ន្ែម្ពសីលើេំរអូាជីវកម្មបរយិាប័ន្ន  ក៏មាន្ែំណក់កាលកង្មិ្តម្្យម្ (វ ិ្ សីាស្រេត  អាជីវកម្មបរយិាប័ន្ន) 
ផ្ែលនាឱំ្យង្កមុ្ហ ៊ុន្មាន្ឥទធ ិពល កាន់្ផ្តសង្ចើន្ ឬកាន់្ផ្តមាន្េកាត ន្៊ុពលពាណិជជកម្ម។ ែូសចនេះសហើយ 

ង្កមុ្ហ ៊ុន្កពំ៊ុងសិតសៅជិតេំរអូាជីវកម្មបរយិាប័ន្ន  ែ៏លែ ។ 
អ្នកនឹ្ងផ្េវ ងយល់បផ្ន្ែម្អ្ំពីវ ិ្ សីាស្រេត អាជីវកម្មបរយិាប័ន្នសផ្ែងៗគ្នន សៅកន ុងផ្ផ្នកទី៣។ 
 
ង្បេិន្សបើបនាា ប់ពីការវាយតនម្ៃរចួ អ្នកចង់ផ្េវ ងយលព់ីផ្ល វូេង្មាបអ់ាជីវកម្មបរយិាប័ន្នបផ្ន្ែម្សទៀត 

អ្នកអាចសង្បើកង្ម្ងេំណួរ សែើម្បីទក់ទងសលខា្កិារោា ន្អាជីវកម្មបរយិាប័ន្នេង្មាបព់័តម៌ាន្បផ្ន្ែម្ និ្ងជំនួ្យ 

ឬផ្េវ ងរកលទធភាពនន្ការវាយតនម្ៃទទួលសាគ ល់អាជីវកម្មបរយិាប័ន្ន។ 
 
សលខា្ិការោា ន្អាជីវកម្មបរយិាប័ន្ន  េឺជាផ្ផ្នកមួ្យនន្ង្កេួងឧេាហកម្ម វទិាសាស្រេត  បសចចកវទិា និ្ងន្វាន្៊ុវតតន៍្ 

(MISTI)។ សលខា្ិការោា ន្មាន្ភារកចិចសលើកកម្ពេ ់និ្ងអ្ន្៊ុវតត «យ៊ុទធសាស្រេត បរសិាែ ន្អ្ំសណយផ្លែល់

អាជីវកម្មបរយិាប័ន្នសៅកន ុងង្បសទេកម្ព ុជា (IBeeC)» ។ IBeeC រមួ្បញ្ច ូលនូ្វអ្ន្៊ុសាេន៍្ជាយ៊ុទធសាស្រេត ែូចជា៖ ១) 
ការសលើកកម្ពេ់ការយល់ែឹងសលើអាជីវកម្មបរយិាប័ន្ន  ជាពសិេេតាម្រយៈេមាេម្្៊ុរកចិច ២) 
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ការបសងកើតសាែ ប័ន្អាជីវកម្មបរយិាប័ន្ន ៣) ការបសងកើតង្បព័ន្ធវាយតនម្ៃ
ទទួលសាគ ល់អាជីវកម្មបរយិាប័ន្ន ង្បកបសោយតមាៃ ភាព និ្ងេម ័ង្េចិតត ៤) ការបសងកើតឧបករណ៍
ជំនួ្យបសចចកសទេេង្មាប់ការសលើកកម្ពេ់អាជីវកម្មបរយិាបន័្ន។ ៥) 
ការបសងកើតមូ្លនិ្្ិកាត់បន្ែយហានិ្ភ័យអាជីវកម្មបរយិាប័ន្នេង្មាប់វនិិ្សយាេិន្ និ្ង្នាគ្នរេងគម្ ៦) 
ការបសងកើតការសលើកទឹកចតិតកន ុងការវនិិ្សយាេអាជីវកម្មបរយិាប័ន្ន 

និ្ងផ្តល់អាទិភាពែល់អាជីវកម្មបរយិាប័ន្នសៅកន ុងលទធកម្មសាធារណៈ  ៧) ការរយការណ៍សទៀងទត ់
និ្ងជាប់លាប់សលើអាជីវកម្មបរយិាប័ន្នសែើម្បឆីល ុេះបញ្ច ំងពីផ្លប េះពាល់របេ់វា និ្ង ៨) 
គំ្នង្ទសលើេំនិ្តផ្ត ចួសផ្តើម្នន្អាជីវកម្មបរយិាប័ន្នសៅកន ុងអាសា ន្។1 

 

ការវាយត្ម្លៃការតប្ត្ៀលខ្ល នួសប្ារ់អាជីវកលមររយិារ័នន  
ជាកង្ម្ងេំណួរផ្ែលង្តវូសង្បើសោយេហង្េិន្សែើម្បីវាយតនម្ៃេកាត ន្៊ុពលរបេ់ង្កមុ្ហ ៊ុន្ពួកសេ  
េង្មាប់អាជីវកម្មបរយិាប័ន្ន 
 

២. ព័ត្៌ានប្កលុហ ុន 

ចំណំ៖ 
• េូម្បំសពញផ្ផ្នកពត័៌មាន្ង្កមុ្ហ ៊ុន្ បនាា បព់ីអ្នកបាន្បញ្ចបក់ារវាយតនម្ៃសោយសល នួ្ឯងសលើភាពរចួរល់នន្

អាជីវកម្មបរយិាប័ន្ន។  
• េូម្អាន្ផ្ផ្នក «ជំហាន្បនាា ប់» 

សែើម្បផី្េវ ងយល់ពីរសបៀបផ្ែលអ្នកអាចសង្បើទង្ម្ង់បំសពញសន្េះសលើេពសីគ្នលបំណងវាយតនម្ៃសល នួ្ឯង។ 

 
ព័តម៌ាន្ង្កមុ្ហ ៊ុន្ 
ត ម្ េះប្កលុហ ុន   

ព័តម៌ាន្ទំនាក់ទំន្ង  
ត ម្ េះទំនក់ទំនង   

លុខ្ង្ហរការង្ហរ   

អាសយោា នអីុផ្លល   

តលខ្ទូរស័ពេ    

 
  

 
1 សប្ារ់ព័ត៌្ានរផ្នែល សូលចូ្លតៅកាន់តគហទំព័រ IBeeC៖ https://misti.gov.kh/page/index?article=ibeec-strategy.html 
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ទីតំាងការយិាល័យកណត ល  

ទីតំងម្នការរតងក ើត្នលរ េះពាល់   
 វស័ិយ (អនុវស័ិយ)   

ការពិពណ៌នអំពីប្កលុហ ុន (២-

៣ ប្រតយាគ) 
 

  
  
  

គំរអូាជីវកលម 

ឬរនេ ត់្អាជីវកលមររយិារ័នន  

(២-៣ ប្រតយាគ) 
 

  
  
  

តគលរំណងយុទធសាស្ដសត

អាជីវកលមររយិារ័នន  (២-៣ 
ប្រតយាគ) 
 

  
  
  

រតរៀរឱ្យ BoP ចូ្លរលួ 
 
 

  
  
  

 

២.១ ការវាយត្ម្លៃសកាត នុពលអាជីវកលមររយិារ័នន  

តៅកន ុងផ្ននកតនេះ អនកនឹងគិត្ឆល ុេះរញ្ច ំងពីសាែ នភាពរច្ច ុរបននម្នប្កលុហ ុនររស់អនកតលទសេនៈអាជីវកលមររយិារ័នន  ។ 
ខាងតប្កាលតនេះ អនកនឹងពិនិត្យតលើលលកខណៈសំខាន់ៗចំ្នួនរួនររស់អាជីវកលមររយិារ័នន : ១) ការចូ្លរលួររស់ BoP ២) 
លទធភាពទទួលនលចំ្តណញហិរញ្ញ វត្ថ ុ ៣) ាប្ត្ោា ន និង ៤) ការវាស់ផ្វងនលរ េះពាល់ និងការប្គរ់ប្គង 
តហើយអនុវត្តវាតៅកន ុងប្កលុហ ុនររស់អនក។ 
 
ចំណំ៖ 
 
• ជាការេំខាន់្កន ុងការអាន្េណួំរទងំអ្េម់្តង សែើម្បីទទួលបាន្ទិែាភាពទូសៅទងំមូ្ល ម្៊ុន្នឹ្ងសឆៃ ើយេណួំរ

ពីខាងសលើ។  
• េូម្ពិនិ្តយសម្ើលង្បអ្ប់ផ្ែលអាចអ្ន្៊ុវតតបាន្ សែើម្បីផ្តលច់សម្ៃើយរបេ់អ្នក។ សលើេពីសន្េះសទៀត 

មាន្ផ្ផ្នកមួ្យចំនួ្ន្ផ្ែលង្តវូផ្តបំសពញសោយេរសេរជាអ្កែរ។ 
• ការពិចារណ និ្ងការគំ្នង្ទ៖ សែើម្បីជួយអ្នកកន ុងការសឆៃ ើយេណួំរ េូម្ផ្េវ ងរកឧបេម្ពន្ធផ្ែលភាជ ប់ម្កជាមួ្យ 

«ការពិចារណ និ្ងការគំ្នង្ទ»។ 
• ង្បេិន្សបើអ្នកម្ិន្ទន់្សាគ ល់វាកយេពា មួ្យចំនួ្ន្ អ្នកអាចផ្េវ ងរកការពន្យលស់ៅកន ុងឧបេម្ពន្ធ «ការពិចារណ 

និ្ងការគំ្នង្ទ»។ ការពន្យល់វាកយេពាខាងសង្កាម្មាន្ែូចជា៖ BoP ការចូលរមួ្សោយផ្ទា ល ់រសបៀបនន្ការចូលរមួ្ 
ផ្លប េះពាល់វជិជមាន្ បញ្ា េន លូ សចតនា លទធភាពផ្ដល់ផ្លចំសណញផ្ផ្នកហិរញ្ញ វតថ ុ  វ ិ្ សីាស្រេត ចំសពាេះ

អាជីវកម្មបរយិាប័ន្ន ការពង្ងីក ការវាេ់ផ្វង និ្ងការង្េប់ង្េងផ្លប េះពាល។់ 
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២.១ ការឱ្យប្រជាជនផ្ែលតៅាត្ម្នពីរ៉ា លីត្តសែាកិច្ចសងគល (BoP) ចូ្លរលួតោយតច្ត្ន 

េំណួរទី១  សតើអាជីវកម្មរបេ់អ្នកចូលរមួ្សោយផ្ទា ល់ជាមួ្យ BoP ផ្ែរឬសទ? 
ច្តលៃ ើយទី១  ាន  លិនផ្លនតោយផ្លេ ល់តទ ផ្ត្ឆៃងកាត់្អនតរការ ី លិនទន់  លិនាន  

សូលរំលងសំណួរ ២-៥ តហើយចូ្លតៅកាន់ផ្ននក ២.១.១ សការ នុពលម្នការចូ្លរលួររស់ BoP 
តៅទំព័ររនេ រ់។ សូលរនតជាលួយនឹងសំណួរ ៦ និង ៧ 

តែើលបីពិចារណាពីសកាត នុពលររស់ប្កលុហ ុនតលើការចូ្លរលួBoPតោយផ្លេ ល់។ 
េំណួរទី២  សតើអាជីវកម្មរបេ់អ្នកចូលរមួ្សោយផ្ទា ល់ជាមួ្យ BoP ជាង្កមុ្ហ ៊ុន្ទងំមូ្ល 

ឬសៅកន ុងបនាា តអ់ាជីវកម្មមួ្យ ឬសង្ចើន្ជាង? 
ច្តលៃ ើយទី២  ប្កលុហ ុនទងំលូល   រនេ ត់្អាជីវកលមលួយ  រនេ ត់្អាជីវកលមលួយចំ្នួន   

 
េំណួរទី៣  រសបៀបនន្ការចូលរមួ្៖ សតើង្កមុ្ហ ៊ុន្ចូលរមួ្ជាមួ្យ BoP សោយផ្ទា ល់យា ងែូចសម្តច? 
ច្តលៃ ើយទី៣ អនកតប្រើប្ាស់  អនកនគត់្នគង់  អនកផ្ច្កចាយ  អនកលក់រយ  និតយាជិត្/កលមករ  

 

េំណួរទី 

៤ 
សតើង្កមុ្ហ ៊ុន្មាន្សចតនាចូលរមួ្ជាមួ្យ BoP សែើម្បីបសងកើតផ្លប េះពាល់វជិជមាន្
តាម្រយៈការសោេះង្សាយបញ្ា េន លូផ្ែរឬសទ? 

ច្តលៃ ើយ

ទី ៤ 

ាន  លិនទន់  លិនាន  
សូលរំលងសំណួរទី ៥ តហើយចូ្លតៅកាន់ផ្ននក ២.១. ១ 

សការ នុពលម្នការចូ្លរលួររស់ BoP តៅទពំ័ររនេ រ់។ 
សូលរនតជាលួយនឹងសំណួរទី៧ 

តែើលបីពិចារណាពីសកាត នុពលររស់ប្កលុហ ុនតលើការចូ្លរលួ BoP 
តោយតច្ត្ន។ 

េំណួរទី 

៥ 
សតើការចូលរមួ្មាន្ផ្លប េះពាលអ្វ ើសៃេះម្កសលើ BOP? (េូម្ចងអ លុបងាា ញផ្លប េះពាល់ជាភាេរយ) 

ច្តលៃ ើយ

ទី ៥  
តោេះប្សាយរញ្ា ចំ្ណូលររស់ BoP 
(ឧ. 
រតងក ើនឱ្កាសប្ាក់ចំ្ណូល/ប្ាក់

ឈ្ន លួ, 

រតងក ើនការលក់/នលិត្ភាព/ទិននន

ល) 

តោេះប្សាយរញ្ា ជីវភាពរស់តៅររ

ស់ BoP (ឧ. តធវ ីទំនិញផ្ែលពាក់ព័នធ 
និងតសវាកលមផ្ែលអាច្ចូ្លតប្រើា

ន និងត្ម្លៃសលរលយ) 

តនេងៗ (ររសិាែ ន 

សុខុ្ាលភាពសត្វ ។ល។) 

ភាគរយ             
 

ការគិត្ឆល ុេះរញ្ច ំង៖ 
 
អនកអាច្តប្រើច្តនៃ េះតនេះតែើលបីឆល ុេះរញ្ច ំងពីសំណួរទី ១ ែល់ទ ី៥ តហើយពណ៌នតោយសតងខរអំពីរតរៀរ 
និងទីតំងរច្ច ុរបនន ផ្ែលប្កលុហ ុនររស់អនកចូ្លរលួជាលួយនឹង BoP និងឥទធិពលម្នការចូ្លរលួ។ 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________________  
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២.១.១ សកាត នុពលម្នការចូ្លរលួររស់ BoP 

ចុ្េះប្រសិនតរើប្កលុហ ុនររស់អនក (ឬរនេ ត់្អាជីវកលមររស់ប្កលុហ ុនររស់អនក) លិនចូ្លរលួតោយផ្លេ ល់ 

និងតោយតច្ត្នជាលួយ BoP តែើលបីរតងក ើត្នលរ េះពាល់វជិជានកន ុងការតោេះប្សាយរញ្ា សន លូររស់ពួកតគ? 
សប្ារ់សំណួរខាងតប្កាល សូលគិត្អំពីសកាត នុពលម្នប្កលុហ ុនររស់អនក។ សូលវាយត្ម្លៃសកាត នុពលថ្នខ្ពស់ លធយល 

និងទរ។ 
 
សេចកដ ីេន្ន ិោា ន្៖  
• ជាការសំខាន់កន ុងការកត់្សាគ ល់ថ្នការចូ្លរលួររស់ BoP គឺជាលុខ្ង្ហរសំខាន់ររស់អាជីវកលមររយិារ័នន  ។ 
• ការផ្សវងរករតរៀរតែើលបីរលួរញ្ច លូ BoP តៅកន ុងរនេ ត់្អាជីវកលម/ប្កលុហ ុនររស់អនក 
គឺជាជំហានចំាាច់្ែំរូងត ព្ េះតៅរកការផ្លៃ ស់រត រូតៅកាន់អាជីវកលមររយិារ័នន  ។ 
អនកប្រផ្ហលជាានគំនិត្រចួ្តហើយអំពីរតរៀរផ្កផ្ប្រយុទធសាស្ដសតអាជីវកលមររស់អនកតែើលបីរលួរញ្ច លូ BOP។ 
ប្រផ្ហលជាអនកប្តូ្វការព័ត៌្ានរផ្នែល និងឧទហរណ៍ជាក់ផ្សតងពីវស័ិយររស់អនក 

តែើលបីអាច្ប្សម្លអំពីការចូ្លរលួររស់ BoP។ 
• អាជីវកលមររយិារ័ននតផ្លត ត្តលើអាជីវកលមផ្ែលតោេះប្សាយរញ្ា សន លូររស់ជនប្កីប្ក 

ែូច្ជាការផ្កលលអ ប្ាក់ចំ្ណូល និងកប្លិត្ជីវភាព។ ប្រសិនតរើប្កលុហ ុនររស់អនកតោេះប្សាយរញ្ា ររសិាែ នតនេះ 

តហើយរញ្ា តនេះជារញ្ា ែ៏សំខាន់ និងានត្ម្លៃសងគលខ្ពស់។ រ ុផ្នត ចំ្ណុច្សន លូររស់អាជីវកលមររយិារ័នន  
គឺជានលរ េះពាល់សងគលតៅតលើ BoP។ ប្រសិនតរើប្កលុហ ុនររស់អនកលិនាននលរ េះពាល់សងគតលើ BoP តនេះតទ 
តនេះវាលិនានលកខណៈប្គរ់ប្គន់ជាអាជីវកលមររយិារ័ននតទ។ សូលគិត្លួយផ្លៃត្ថ្ន តត្ើអនកប្រផ្ហលជាាន

តលើលរំលងនលរ េះពាល់សងគល តហើយែូតច្នេះលិនានវាស់ផ្វងវាតទឬ? 
តត្ើអនកអាច្ផ្សវងរកវធីិតែើលបីឱ្យប្កលុហ ុនររស់អនកានឥទធិពលសងគលតលើ BoP នតពលអនគត្ានតទ? 

 
េំណួរទី ៦ សតើអាជីវកម្មរបេ់អ្នកមាន្េកាត ន្៊ុពលកន ុងការចូលរមួ្សោយផ្ទា ល់ជាមួ្យ BoP 

ផ្ែរឬសទ? 
សូលកត់្ប្តការពិចារណាររស់

អនក  
តត្ើសកាត នុពលសប្ារ់ការចូ្លរលួតោយផ្លេ ល់តៅឯណា? (ឧ. ប្កលុហ ុនទងំលូល / 
រនេ ត់្អាជីវកលមលួយ/រនេ ត់្អាជីវកលមតប្ច្ើន) តត្ើអវ ីអាច្ជារតរៀរម្នចូ្លរលួ BoP? 
(ឧ. អនកតប្រើប្ាស់ អនកនគត់្នគង់ អនកផ្ច្កចាយ អនកលក់រយ និតយាជិត្ /កលមករ) 
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 

ច្តលៃ ើយទី ៦ តត្ើអនកនឹងវាយត្ម្លៃសកាត នុពលររស់ប្កលុហ ុនអនកកន ុងការចូ្លរលួតោយផ្លេ ល់ជាលួ

យ BoP យា ងែូច្តលតច្? 
ខ្ពស់  លធយល  ទរ  

 
េំណួរទី ៧ សតើង្កមុ្ហ ៊ុន្មាន្េកាត ន្៊ុពលកន ុងការចូលរមួ្សោយសចតនាជាមួ្យ BoP 

សែើម្បីបសងកើតផ្លជេះ វជិជមាន្សែើម្បសីោេះង្សាយបញ្ា េន លូផ្ែរឬសទ? 
សូលកត់្ប្តការពិចារណាររស់

អនក  
តត្ើអនកច្ង់ាននលជេះអវ ីខ្ៃេះលកតលើ BoP? 
តត្ើអនកច្ង់តោេះប្សាយរញ្ា ប្ាក់ចំ្ណូលររស់ BoP (ឧ. 
រតងក ើនឱ្កាសប្ាក់ចំ្ណូល/ប្ាក់ឈ្ន លួ រតងក ើនការលក់/នលិត្ភាព/ទិនននល)? ឬ
អនកច្ង់តោេះប្សាយរញ្ា កប្លិត្ជីវភាពររស់ BoPផ្ែរឬតទ (ឧ. តធវ ីឱ្យទំនិញ 
និងតសវាកលមពាក់ព័នធានែំតណើរការ និងានត្ម្លៃសលរលយ)? 
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 

ច្តលៃ ើយទី ៧ តត្ើអនកនឹងវាយត្ម្លៃសកាត នុពលប្កលុហ ុនអនកយា ងណាផ្ែរកន ុងការរតងក ើត្

នលរ េះពាល់ វជិជាន តលរយៈការតោេះប្សាយរញ្ា សន លូ? 
 ខ្ពស់  លធយល  ទរ  

 

២.២ ការផ្សវ ងរកលទធភាពនរល់នលច្ំតណញផ្ននកហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
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េំណួរទី ៨ សតើង្កមុ្ហ ៊ុន្របេ់អ្នកផ្េវ ងរកលទធភាពផ្ដលផ់្លចំសណញផ្ផ្នកហិរញ្ញ វតថ ុផ្ែរឬសទ? 
ច្តលៃ ើយទី ៨ ាន  លិនទន់ 

រ ុផ្នតអាច្នឹងតៅតពលអនគត្  
លិនាន  

សូលរំលងសំណួរទី ៩ តហើយចូ្លតៅកាន់ផ្ននក ២.២.១ 

សកាត នុពលម្នលទធភាពហិរញ្ញ វត្ថ ុខាងតប្កាល។ រនតជាលួយនឹងសំណួរទី ១០ 

និង ១១ តែើលបពីិចារណាពីសកាត នុពលលទធភាពនរល់នលចំ្តណញផ្ននក

ហិរញ្ញ វត្ថ ុររស់ប្កលុហ ុន។ 
 

េំណួរទី 

៩ 

សតើង្កមុ្ហ ៊ុន្របេ់អ្នកបន្ត វ ិ្ សីាស្រេត លទធភាពផ្ដល់ផ្លចំសណញផ្ផ្នកហិរញ្ញ វតថ ុ 

សែើម្បីកាៃ យជាអាជីវកម្មបរយិាប័ន្នផ្ែរឬសទ?  
ច្តលៃ ើយ

ទី ៩ 

ាន។ 

ប្កលុហ ុន/អាជីវកលមររយិារ័

នន  
ានលទធភាពនរល់នលចំ្តណ

ញផ្ននកហិរញ្ញ វត្ថ ុ  

លិនទន់ឥលូវតនេះតទ 

រ ុផ្នត ប្កលុហ ុន/រនេ ត់្អជីវកលមអាច្នឹងានលទធភាព
តៅតពលអនគត្  

លិនាន 
 

សូលចូ្លតៅកាន់ផ្ននក ២.២.១ សកាត នុពលម្នលទធភាពនរល់នលចំ្តណញ

ផ្ននកហិរញ្ញ វត្ថ ុខាងតប្កាល តហើយរនតជាលួយនឹងសំណួរទី១១ 

តែើលបីពិចារណាពីសកាត នុពលប្កលុហ ុនតែើលបីរនតានលទធភាពនរល់នលចំ្

តណញផ្ននកហិរញ្ញ វត្ថ ុតលវធីិសាស្ដសតអាជីវកលមររយិារ័នន។ 
 

ការេិតឆល ុេះបញ្ច ំង៖ 
 
អ្នកអាចសង្បើចសនាៃ េះសន្េះសែើម្បេីតិឆល ុេះបញ្ច ំងសលើេណួំរទី ៦ និ្ងទី ៧ 
សហើយពណ៌នាសោយេសងេបអ្ពំីលទធភាពផ្ដល់ផ្លចសំណញផ្ផ្នកហិរញ្ញ វតថ ុនន្ផ្សែបនាា តអ់ាជីវកម្ម/ង្កមុ្ហ ៊ុន្របេ់អ្នក។ 

ភេត ុតាងនន្លទធភាពផ្ដល់ផ្លចំសណញ ឧទហរណម៍ាន្ែូចជាតនម្ៃបចច ុបបន្នេ៊ុទធ អ្ង្តាផ្លចំសណញនផ្ាកន ុង 

រយៈសពលេងង្តលប់ ការវភិាេផ្ផ្នកហិរញ្ញ វតថ ុ ។ល។ 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________________  
 

 

២.២.១ សកាត នុពលម្នលទធភាពនរល់នលច្ំតណញផ្ននកហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
 
ចុ្េះប្រសិនតរើរនេ ត់្អាជីវកលម ប្កលុហ ុន/អាជីវកលមររយិារ័ននររស់អនកលិនរនត វធីិសាស្ដសតពាណិជជកលម? 
សប្ារ់សំណួរខាងតប្កាល សូលគិត្អំពីសកាត នុពលម្នប្កលុហ ុនររស់អនក។ សូលវាយត្ម្លៃសកាត នុពលថ្ន ខ្ពស់ លធយល 

និងទរ។ 
 
សេចកដ ីេន្ន ិោា ន្៖  
 
• ជាការេំខាន់្កន ុងការកត់េមាគ ល់ថា លទធភាពផ្ដល់ផ្លចសំណញផ្ផ្នកហិរញ្ញ វតថ ុ 

េឺជាម្៊ុសងារេំខាន់្របេ់អាជីវកម្មបរយិាប័ន្ន។ 
• ង្កមុ្ហ ៊ុន្ផ្ែលចង់បន្តឈរសជើងសៅសលើទីផ្ារកន ុងរយៈសពលផ្វង ង្តវូផ្តរ៉ា ប់រងការចណំយសោយសល នួ្ឯង។ 

លទធភាពផ្ដល់ផ្លចសំណញផ្ផ្នកហិរញ្ញ វតថ ុជួយធានាថា 

ង្បតិបតតិការអាជីវកម្មអាចេែ ិតសេែ របាន្ពីមួ្យសពលសៅមួ្យសពល។ 

មាន្ផ្តង្កមុ្ហ ៊ុន្ផ្ែលង្បតិបតតិការង្បកបសោយចីរភាពសទ 

ផ្ែលអាចធានាបាន្នូ្វផ្លប េះពាល់រយៈសពលផ្វងសលើ BoP។ ង្បេិន្សបើង្កមុ្ហ ៊ុន្របេ់អ្នក
ម្ិន្មាន្លទធភាពផ្ដល់ផ្លចំសណញផ្ផ្នកហិរញ្ញ វតថ ុបចច ុបបន្នសន្េះសទ សតើអ្នកង្តវូផ្ទៃ េ់បត រូអ្វ ើសៃេះសែើម្បី

មាន្លទធភាពផ្ដល់ផ្លចំសណញផ្ផ្នកហិរញ្ញ វតថ ុ?  

 
េំណួរទី ១០ សតើង្កមុ្ហ ៊ុន្របេ់អ្នកមាន្េកាត ន្៊ុពលកន ុងការបន្តមាន្លទធភាពផ្ដល់ផ្លចសំណញ

ផ្ផ្នកហិរញ្ញ វតថ ុផ្ែរឬសទ? 
សូលកត់្ប្តការពិចារណាររស់

អនក 
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________  
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ច្តលៃ ើយទី ១០ សកាត នុពលសប្ារ់លទធភាពនរល់នលចំ្តណញផ្ននកហិរញ្ញ វត្ថ ុ៖ 

ខ្ពស់  លធយល  ទរ  
 
េំណួរទី ១១ សតើង្កមុ្ហ ៊ុន្របេ់អ្នកមាន្េកាដ ន្៊ុពលកន ុងការបន្ត វ ិ្ ីសាស្រេត ផ្ែលមាន្

លទធភាពផ្ដល់ផ្លចសំណញផ្ផ្នកហិរញ្ញ វតថ ុចំសពាេះអាជីវកម្មបរយិាប័ន្នសទ? 
សូលកត់្ប្តការពិចារណាររស់

អនក 
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________  
  

ច្តលៃ ើយទី ១១ សកាត នុពលសប្ារ់លទធភាពនរល់នលចំ្តណញផ្ននកហិរញ្ញ វត្ថ ុ ៖ 

ខ្ពស់  លធយល  ទរ  
 
២.៣ ពប្ងីកអាជីវកលម  
 
េំណួរទី ១២ សតើបនាា តអ់ាជីវកម្ម/ង្កមុ្ហ ៊ុន្អាជីវកម្មបរយិាប័ន្នរបេ់អ្នកបាន្ពង្ងីកផ្ែរឬសទ?  
ច្តលៃ ើយទី ១២  ាន  លិនទន់ 

រ ុផ្នតការពប្ងីកប្តូ្វានតរៀរចំ្តពលអនគត្  
លិនាន  

សូលចូ្លតៅកាន់ផ្ននក ២.៣.១ សកាត នុពលកន ុងការពប្ងីកអាជីវកលម 

តហើយរនតជាលួយនឹងសំណួរទី ១៣ 

តែើលបីពិចារណាពីសកាត នុពលររស់ប្កលុហ ុនកន ុងការពប្ងីកអាជីវកលម។ 

 
ការេិតឆល ុេះបញ្ច ំង៖ 
 
អ្នកអាចសង្បើចសនាៃ េះសន្េះសែើម្បឆីល ុេះបញ្ច ងំសលើេណួំរទី ១២ 
សហើយពិពណ៌នាសោយេសងេបពីរសបៀបផ្ែលអ្នកស វ្ ើការពង្ងីកបនាា តអ់ាជីវកម្ម/ង្កមុ្ហ ៊ុន្របេ់អ្នក។ ឧទហរណ ៍

សតើអ្នកបាន្សង្បើង្បាេ់បសចចកវទិា អ្ន្៊ុវតតភាពយ៊ុទធសាស្រេត នែេូ 

ឬេហការជាមួ្យង្កមុ្ហ ៊ុន្សផ្ែងសទៀតសែើម្បីចម្ៃងេំរអូាជីវកម្មរបេ់អ្នកសទ? 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________________  
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២.៣.១ សកាត នុពលកន ុងការពប្ងីកអាជីវកលម  
ចុ្េះប្រសិនតរើរនេ ត់្អាជីវកលម ប្កលុហ ុន/អាជីវកលមររយិារ័នន  ររស់អនកលិនប្តូ្វានពប្ងីក? សប្ារ់សំណួរខាងតប្កាល 
សូលគិត្អំពីសការ នុពលម្នប្កលុហ ុនររស់អនក។ ចូ្រវាយត្ម្លៃសកាត នុពលថ្នខ្ពស់ លធយល និងទរ។ 
សេចកដ ីេន្ន ិោា ន្៖  
 
• ជាការេំខាន់្កន ុងការកត់េមាគ ល់ថា ការពង្ងីកេឺជាម្៊ុសងារេំខាន់្របេ់អាជីវកម្មបរយិាប័ន្ន ។ 
• ការពង្ងីកជាលកេសណឌ ង្េប់ង្គ្នន់្េង្មាបល់ទធភាពផ្ដល់ផ្លចំសណញផ្ផ្នកហិរញ្ញ វតថ ុ៖ 

ជាញឹកញាបង់្កមុ្ហ ៊ុន្ផ្ែលមាន្សគ្នលសៅចសំពាេះ BOP ង្តវូការពង្ងីក សែើម្បមីាន្លទធភាពហិរញ្ញ វតថ ុ។ 
សន្េះេឺសោយសារផ្តពួកសេសង្ចើន្ផ្តមាន្ង្បាកច់ណូំលទបកន ុងអ្តិថជិន្មាន ក់ 

និ្ង/ឬបន្តចំណយនថល ង្បតិបតតិការសពេ់ជាងអាជីវកម្ម្ម្មតា។ 

 
េំណួរទី ១៣ សតើបនាា តអ់ាជីវកម្ម/ង្កមុ្ហ ៊ុន្បរយិាប័ន្នមាន្េកាត ន្៊ុពលកន ុងការពង្ងីកផ្ែរឬសទ? 
សូលកត់្ប្តការពិចារណាររស់

អនក 
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________  
  

ច្តលៃ ើយទី ១៣ សកាត នុពលកន ុងការពប្ងីក៖ 

ខ្ពស់  លធយល  ទរ  
 
 

២.៤ ការវាស់ផ្វង និងការប្គរ់ប្គងនលរ េះពាល់តលើ BoP (MMI) 
េំណួរទី ១៤ សតើអ្នកមាន្ង្បព័ន្ធេង្មាប់វាេ់ផ្វង ង្េប់ង្េង និ្ងរយការណអ៍្ំពីផ្លប េះពាល់សលើ BoP ផ្ែរឬសទ? 
ច្តលៃ ើយទី ១៤  ាន  លិនទន់ រ ុផ្នតានផ្ននការអនុវត្តតហើយ  លិនាន  

សូលចូ្លតៅកាន់ផ្ននក ២.៤.១ សកាត នុពលម្នប្រព័នធវាស់ផ្វង 

និងប្គរ់ប្គងនលរ េះពាល់  តហើយរនតជាលួយនឹងសំណួរទ ី១៥ 

តែើលបីពិចារណាពីសកាត នុពលររស់ប្កលុហ ុនកន ុងការអនុវត្តនលរ េះពាល់ប្រព័នធវាស់ផ្វង 

និងប្គរ់ប្គងនលរ េះពាល់  ។  

 
ការេិតឆល ុេះបញ្ច ំង៖ 
 
អនកអាច្តប្រើច្តនៃ េះតនេះតែើលបីពិពណ៌នសតងខរ (៣-៤ ប្រតយាគ) ប្រព័នធ IMM ររស់អនក។ 
អនកក៏អាច្តប្រើកផ្នៃងតនេះតែើលបីកត់្ចំ្ណានូំវគំនិត្អំពីរតរៀរផ្ែលអនកតប្គងរតងក ើត្រនេ ត់្អាជីវកលម/ប្កលុហ ុនររស់

អនកនតពលអនគត្។ 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________________  
 

 

២.៤.១ សកាត នុពលម្នប្រព័នធវាស់ផ្វង និងប្គរ់ប្គងនលរ េះពាល ់
ចុ្េះប្រសិនតរើប្កលុហ ុនររស់អនកលិនានប្រព័នធវាស់ផ្វង និងប្គរ់ប្គងនលរ េះពាល់ (IMM)? សប្ារ់សំណួរខាងតប្កាល 
សូលគិត្អំពីសការ នុពលប្កលុហ ុនររស់អនក។ វាយត្ម្លៃសកាត នុពលថ្នខ្ពស់ លធយល និងទរ។ 
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សេចកដ ីេន្ន ិោា ន្៖ 
 
• វាពិតជាេខំាន់្កន ុងការកត់េមាគ ល់ថាការវាេ់ផ្វង 

និ្ងការង្េប់ង្េងផ្លប េះពាលេ់ឺជាម្៊ុសងារេំខាន់្របេ់អាជីវកម្មបរយិាប័ន្ន។ 
• IMM េឺចំាបាច់សែើម្បីបញ្ជ ក់ការចូលរមួ្របេ់អ្នកចំសពាេះ BoP និ្ងទទួលបាន្ផ្លប េះពាល់ វជិជមាន្៖ 
សតើអ្នកអាចេតិពីរសបៀបចាប់សផ្តើម្អ្ន្៊ុវតត ង្បព័ន្ធ IMM បាន្សទ? 

 
េំណួរទី ១៥ សតើង្កមុ្ហ ៊ុន្អាចអ្ន្៊ុវតត និ្ងវាេ់ផ្វងផ្លប េះពាល ់និ្ងង្បព័ន្ធ ង្េប់ង្េងបាន្សទ? 
សូលកត់្ប្តការពិចារណាររស់

អនក 
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________  
  

ច្តលៃ ើយទី ១៥ សកាត នុពលសប្ារ់ប្រព័នធ IMM៖ 
ខ្ពស់  លធយល  ទរ  

 
៣. លទធនលម្នការវាយត្ម្លៃ 
តត្ើអនកតប្ត្ៀលខ្ល នួរចួ្ជាតប្សច្កន ុងការផ្លៃ ស់រត រូប្កលុហ ុនររស់អនកតៅជាអាជីវកលមររយិារ័នន  
ឬតែើលបីពិចារណារផ្នែលរនេ ត់្អាជីវកលមររយិារ័ននតៅកន ុងប្រតិ្រត្ត ិការររស់អនកតទ? 
តត្ើប្កលុហ ុនររស់អនកានអាជីវកលមររយិារ័ននតហើយផ្លនតទ? តត្ើអនកច្ង់ផ្កលលែរផ្នែលផ្ែរឬតទ? 
 
តៅកន ុងផ្ននកតនេះ តយើងពិនិត្យតលើលលទធនលម្នការវាយត្ម្លៃររស់អនកតែើលបីកំណត់្ពីសកាត នុពលអាជីវកលមររយិារ័នន  
ររស់ប្កលុហ ុនអនក។ រនេ រ់ពីផ្ននកតនេះ អនកគួរផ្ត្អាច្កំណត់្ែឹងនូវ

 វធីិសាស្ដសត ផ្ែលប្កលុហ ុនររស់អនកអាច្អនុវត្តតែើលបីផ្លៃ ស់រត រូតៅជា អាជីវកលមររយិារ័នន  
ឬតែើលបីផ្កលលែ វធីិសាស្ដសតអាជីវកលមររយិារ័ននរច្ច ុរបននតនេះ។  
 

៣.១ សាែ នភាពម្នប្កលុហ ុនររស់អនក 
តែើលបីតឆៃ ើយសំណួរខាងតប្កាល សូលពិចារណាផ្ត្ «ផ្ននក» ម្នប្កលុហ ុនររស់អនកផ្ែលអនកែឹងពីការវាយត្ម្លៃកន ុងផ្ននកទី២ 
ផ្ែលានឱ្កាសតប្ច្ើនរំនុត្កន ុងការកាៃ យជា ឬតធវ ីជាអាជីវកលមររយិារ័នន  ។ តនេះអាច្ជាប្កលុហ ុនទងំលូលររស់អនក 
ឬរនេ ត់្អាជីវកលមលួយ ឬតប្ច្ើន។ 
 
េំណួរ  សតើអ្នកនឹ្ងពណ៌នាទង្ម្ង់ង្កមុ្ហ ៊ុន្ ឬបនាា តអ់ាជីវកម្មរបេ់អ្នកបចច ុបបសន្េះ

យា ងែូចសម្ដច? 
េូម្េូេផ្សវងសៅសលើង្បអ្ប់មួ្យ 

ឬពណន៌ាអ្ពំីសាែ ន្ភាពសៅសង្កាម្ផ្ផ្ន

កសផ្ែសទៀត 

អាជីវកលមទូតៅ៖ គំរអូាជីវកលមផ្ររប្រម្ពណីតផ្លត ត្តលើប្ាក់ចំ្តណញ។  
ទំនួលខុ្សប្តូ្វសងគលររស់សាជីវកលម (CSR)៖ 
ការអនុវត្តផ្ែលប្កលុហ ុននតល់ប្ត្ រ់ 

ឬផ្កលលែសហគលន៍តោយររចិាច គតៅសរបុ រសធល៌ 

ការតលើកកលពស់ការសម ័ប្គចិ្ត្រកន ុងចំ្តណាលរុគគលិកប្កលុហ ុន 

កាត់្រនែយនលវាិកពីររសិាែ នខាងតប្ៅ (ឧទហរណ៍៖ 

ការផ្ច្កកាតរែល់កុារតៅកន ុងសហគលន៍ផ្ែលង្ហយរងតប្គេះ ឬប្កីប្ក)។  
 
អងគការលិនផ្លនរោា លិាល (NGO) ជំរុញសហប្គសសងគល៖ 
សហប្គសសងគលផ្ែលពឹងផ្នែកតលើជំនួយឥត្សំណង 

ឬលូលនិធិាច ស់ជំនួយ។ 
 វធីិសាស្ដសតអាជីវកលមររយិារ័នន  (សប្ារ់ការពណ៌ន សូលតលើលកន ុងផ្ននក 

៣.២)  
• គំរអូាជីកលមររយិារ័នន   
• សកលមភាពអាជីកលមររយិារ័នន   
• គំនិត្នដ ចួ្តនរើលតនតើលសហប្គសសងគល  

តនេងតទៀត្ (ប្រសិនតរើអាជីវកលមររស់អនកលិនសលនឹងប្រតលទតនេងតទៀត្ 

សូលពណ៌នវា) 
 _________________________________________________________________________  
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 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________  
 

 
 

៣.២ វធីិសាស្ដសត  អាជីវកលមររយិារ័នន   
ខាងតប្កាលតនេះ អនកនឹងផ្សវងយល់រផ្នែលអំពីវធីិសាស្ដសតអាជីវកលមររយិារ័ននផ្ែលអាច្តធវ ីតៅានទងំរី។ 

ែូច្ផ្ែលានតរៀរររ់តៅកន ុងការចារ់តនតើលម្នការវាយត្ម្លៃតនេះ គំរអូាជីវកលមររយិារ័នន  
គឺជាវធីិសាប្សត ប្រករតោយចី្រភាពរំនុត្ តប្ពាេះវាាននលរ េះពាល់ខាៃ ំងតលើ BoP និងធាននូវចី្រភាព
ហិរញ្ញ វត្ថ ុររស់ប្កលុហ ុន។ តទេះជាយា ងណាក៏តោយ វធីិសាស្ដសតពរីតនេងតទៀត្ក៏ានឥទធិពលតលើ BoP ផ្ែរ 
ែូតច្នេះតហើយក៏គួរឱ្យច្ង់ាននងផ្ែរ។ ប្ការ និងនិយលន័យខាងតប្កាលប្តូ្វានែកប្សង់

ពីប្ករខ្ណឌអាជីវកលមររយិារ័នន G20៖ 
 

 េំរអូាជីកម្មបរយិា

ប័ន្ន  
េកម្មភាពអាជីកម្មបរយិា

ប័ន្ន  
េំនិ្តផ្ដ ចួសផ្តើម្េហង្គ្នេ

េងគម្ 
ទំនាក់ទំន្ង BOP 
ជាមួ្យនឹ្ងអាជីវកម្ម  

ផ្ខ្េប្ច្វាក់ត្ម្លៃសន ូ

ល 
រនេ រ់រនេ ំ រនេ រ់រនេ ំ

ឬផ្ខ្េប្ច្វាក់ត្ម្លៃសន លូ 
ការរំពឹងទ៊ុកពីផ្លចសំណញផ្ផ្នកហិ

រញ្ញ វតថ ុ 
នលចំ្តណញពីទី

នារ 
នលចំ្តណញពីទីនារ 

ឬតប្កាលនលចំ្តណញពីទី

នារ 

លិនចំ្តណញអតិ្ររា 

ង្បសភទមូ្លនិ្្បិឋម្ ពាណិជជកលម ពាណិជជកលម លាយរញ្ច លូគន   
 
ប្កលុហ ុនផ្ែលានគំរអូាជីកលមររយិារ័នន  រញ្ច លូ BoP តៅកន ុងប្រតិ្រត្ត ិការអាជីវកលមសន លូររស់ពួកតគ។ 
លទធភាពពាណិជជកលមម្នគំរអូាជីវកលម គឺសែ ិត្តៅជួរលុខ្សប្ារ់ប្កលុហ ុនតៅកន ុងប្រតលទតនេះ 

តោយសារពួកតគពឹងផ្នែកជាច្លបងតលើប្រលពហិរញ្ញ វត្ថ ុម្នពាណិជជកលមសប្ារ់ប្រតិ្រត្ត ិការអាជីវកលមររស់ពួកតគ 

និងផ្សវងរកនលចំ្តណញពីទីនារ។ 

ការតនេះរង្ហា ញពីភាពខុ្សគន យា ងខាៃ ំងពីវធីិសាស្ដសតអលិវឌ្ឍន៍ផ្ែលពឹងផ្នែកតលើការនតល់លូលនិធិសាធារណៈតោយផ្លេ ល់។ 
 
សកលមភាពអាជីវកលមររយិារ័ននក៏រលួរញ្ច លូប្រជាជនផ្ែលតៅ BoP តៅកន ុងផ្ខ្េប្ច្វាក់ត្ម្លៃររស់ប្កលុហ ុនផ្ែរ។ 
តទេះជាយា ងណាក៏តោយ សកលមភាពទងំតនេះលិនផ្លនជាចំ្ណុច្សំខាន់ម្នលទធភាពពាណិជជកលមររស់ប្កលុហ ុន ឬ BoP 
រតងក ើត្ជាផ្ននកសំខាន់ម្នលូលោា នអតិ្ថិជន អនកនគត់្នគង់ ឬម្ែគូអាជីវកលមតនេះតទ។ យា ងណាករ ី

សកលមភាពទងំតនេះរលួចំ្ផ្ណកែល់តគលតៅរលួម្នអាជីវកលមររយិារ័នន។ 

សកលមភាពជាធលមតប្តូ្វាននតល់ហិរញ្ញរបទនតោយធនធានម្នេកន ុងររស់ប្កលុហ ុន 

ផ្ែលជាតរឿយៗប្តូ្វានរំតពញតោយការគំប្ទពីលូលនិធិពាណិជជកលម ការនតល់លូលនិធិសលបទន ឬជំនួយ។ 
 
គំនិត្នដ ចួ្តនតើលសហប្គសសងគល ានតរសកកលមតែើលបីផ្កលលែសុខុ្ាលភាពតសែាកិច្ច និងសងគលររស់រុគគល 

និងសហគលន៍ ប្ពលទងំតរៀរចំ្សាែ រ័នកន ុងការផ្សវងរកតគលតៅសងគលច្ាស់លាស់។ 

លកខណៈពិតសសផ្រៃកពីតគម្នសហប្គសសងគលគឺថ្ន ពួកតគលិនានរច្នសលពនធតែើលបីរតងក ើនប្ាក់ចំ្តណញអតិ្ររា 
តែើលបីផ្ច្កចាយត ើងវញិតនេះតទ។ ជាទូតៅ ប្ាក់ចំ្តណញភាគតប្ច្ើនប្តូ្វានវនិិតយាគត ើងវញិតៅកន ុងសហប្គស 

តែើលបីរំតពញ និងពប្ងឹងតរសកកលមសងគលររស់ខ្ល នួ។ 

លិនផ្លនសហប្គសសងគលទងំអស់សុទធផ្ត្ានលទធភាពផ្ននកហិរញ្ញ វត្ថ ុតទ ជាពិតសសសហប្គសតូ្ច្ៗ 

តហើយពួកតគពឹងផ្នែកតលើធនធានហិរញ្ញ វត្ថ ុច្ប្លេុះពីខាងតប្ៅ។ 
 
សហគលន៍អាច្ប្តូ្វានចូ្លរលួតៅទូទងំវសិាលគលម្នអាជីវកលមររយិារ័នន  

លិនថ្នតលរយៈការតប្រើគំរអូាជីវកលមររយិារ័នន  ប្រតិ្រត្ត ិការសកលមភាពអាជីវកលមររយិារ័នន  

ឬែំតណើរការជាគំនិត្នត ចួ្តនតើលសហប្គសសងគល។ 

សហករណ៍ក៏អាច្ជាផ្ននកលួយម្នផ្ខ្េប្ច្វាក់ត្ម្លៃម្នប្កលុហ ុនអាជីវកលមររយិារ័ននផ្ែលធំជាងលុននងផ្ែរ។ 
៣.៣ ការផ្លៃ ស់រត រូតៅកាន់អាជីវកលមររយិារ័ននផ្ែលអាច្តធវ ីតៅាន 
ខាងតប្កាលតនេះគឺជាការផ្លៃ ស់រត រូទូតៅរំនុត្ត ព្ េះតៅរកអាជីវកលមររយិារ័នន។ 

ការផ្លៃ ស់រត រូទងំរួនផ្ែលានរង្ហា ញលិនផ្លនជាជតប្លើសផ្ត្លួយគត់្តទ តទេះជាយា ងណាក៏តោយ 

ជាធលមតវាជាជតប្លើសជាក់ផ្សតង និងង្ហយប្សួលរំនុត្តែើលបីផ្ប្រកាៃ យត ព្ េះតៅកាន់ផ្ត្ជិត្អាជីវកលមររយិារ័នន។ 
 

ការផ្ទៃ េ់បត រូស ព្ េះសៅអាជីវកម្មបរយិាប័ន្ន ការផ្ទៃ េ់បត រូេំខាន់្ៗ 
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ពីអាជីវកម្មទូសៅ (ង្កមុ្ហ ៊ុន្ ឬបនាា តអ់ាជីវកម្មទងំមូ្ល) 

សៅេំរអូាជីវកម្មបរយិាប័ន្ន  
ការរលួរញ្ច លូ BoP តៅកន ុងប្រតិ្រត្ត ិការជាអនកនគត់្នគង់ 
អនកផ្ច្កចាយ អនកលក់រយ អតិ្ថិជន ឬកលមករ 

ែូតច្នេះវារតងក ើនឥទធិពលសប្ារ់ BoP ។  
ពី CSR សៅេកម្មភាពអាជីវកម្មបរយិាប័ន្ន ការរលួរញ្ច លូ BoP តៅកន ុងផ្ខ្េប្ច្វាក់ត្ម្លៃរនេ រ់រនេ ំ

ឬផ្ខ្េប្ច្វាក់លួយផ្ននក។  
ពីអ្ងគការផ្ែលជំរ៊ុញេហង្គ្នេេងគម្ 

សៅជាេំនិ្តផ្ដ ចួសផ្ដើម្េហង្គ្នេេងគម្ 
ការរតងក ើនលទធភាពពាណិជជកលមតោយកាត់្រនែយការ

ពឹងផ្នែកតលើជំនួយ និងលូលនិធិាច ស់ជំនួយ 

តលរយៈសកលមភាពពាណិជជកលមផ្ែលរកប្ាក់ចំ្តណញ

។  
ពីេំរអូាជីវកម្មបរយិាប័ន្នស ព្ េះសៅរកេំរអូាជីវកម្មបរយិាប័

ន្នកាន់្ផ្តង្បសេើរស ើង 
ការពប្ងឹងការតធវ ីសាហរណកលម BoP 
តែើលបីរតងក ើននលរ េះពាល់យា ងសីុជតប្ៅ ការចូ្លែល់ 

និងរតងក ើនប្ាក់ចំ្តណញពាណិជជកលម។  
ជសង្ម្ើេសផ្ែងសទៀត (េូម្ពន្យល)់   
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៣.៤ ទិែាភាពម្នលទធនលវាយត្ម្លៃ  

 
 
៤. ជំហានរនេ រ់ និងរតរៀរតប្រើប្ាស់ការវាយត្ម្លៃការតប្ត្ៀលខ្ល នួររស់អាជីវកលមររយិារ័នន  
រនេ រ់ពីតធវ ីការវាយត្ម្លៃ អនកគួរផ្ត្ានការយល់ែឹងកាន់ផ្ត្ច្ាស់អំពីសកាត នុពល

អាជីវកលមររយិារ័ននររស់ប្កលុហ ុនអនក និងការផ្លៃ ស់រត រូផ្ែលប្តូ្វអនុវត្តតែើលបីកាៃ យជាអាជីវកលមររយិារ័នន  ឬត ព្ េះតៅរក 
អាជីវកលមររយិារ័នន។ តត្ើប្កលុហ ុនររស់អនក/តត្ើអនកតប្ត្ៀលខ្ល នួតហើយឬតៅកន ុងការតធវ ីែំតណើរតលើនល វូតៅកាន់

អាជីវកលមររយិារ័នន? 
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ក) អនកលិនទន់ប្ាកែតៅត ើយតទ តហើយប្តូ្វការព័ត៌្ានរផ្នែល 
ប្រសិនតរើអនកកាន់ផ្ត្ចារ់អារលមណ៍ ឬានទទួលការតលើកទកឹចិ្ត្តចំ្តពាេះអាជីវកលមររយិារ័នន  

ឬអនកប្តូ្វការព័ត៌្ានរផ្នែលតែើលបីែុសខាត់្ចំ្តណេះែឹងររស់អនក តយើងខំុ្្

សូលផ្ណនំពីតសច្កត ីលលែ ិត្រផ្នែលតៅតប្កាលផ្ននកទី៥។  
 
ខ្) ប្កលុហ ុនររស់អនកកំពុងអនុវត្តតលវធីិសាស្ដសតអាជីវកលមររយិារ័ននរចួ្តហើយ 
ប្រតសើរណាស់! ប្រសិនតរើអនកគិត្ថ្នប្កលុហ ុនររស់អនកានគំរអូាជីវកលមររយិារ័នន  

អនកអាច្តប្រើទប្លង់វាយត្ម្លៃការតប្ត្ៀលខ្ល នួររស់អាជីវកលមររយិារ័នន  
តែើលបីទក់ទងតលខាធិការោា នអាជីវកលមររយិារ័នន  

តែើលបីពិចារណាសប្ារ់ការវាយត្ម្លៃទទួលសាគ ល់អាជីវកលមររយិារ័នន។ សូលច្ងចំាថ្ន 

ប្តូ្វរំតពញព័ត៌្ានប្កលុហ ុនតៅកន ុងផ្ននកទី ១។ 
 
សតើការវាយតនម្ៃទទួលសាគ លអ់ាជីវកម្មបរយិាប័ន្នជាអ្វ ើ? 
 
ការវាយតនម្ៃទទួលសាគ លអ់ាជីវកម្មបរយិាប័ន្ន  េឺជាង្បព័ន្ធផ្ែលមាន្តមាៃ ភាពសែើម្បីបញ្ជ កព់ីលកេណៈេម្បតតិរបេ់
ង្កមុ្ហ ៊ុន្កន ុងនាម្ជាអាជីវកម្មបរយិាប័ន្ន។  
ផ្េវ ងយល់បផ្ន្ែម្ពកីារទទួលសាគ ល់ អាជីវកម្មបរយិាប័ន្នសៅកន ុងង្បសទេកម្ព ុជា។  
 
េូម្ទំនាក់ទំន្ងសលខា្ិការោា ន្អាជីវកម្មបរយិាប័ន្ន តាម្រយៈ៖ ibeecsecretariat@gmail.com 

 
គ) អនកអាច្ប្សម្លយា ងល ត់្ច្ត់្កន ុងការតធវ ីការផ្លៃ ស់រត រូត ព្ េះតៅរកអាជីវកលមររយិារ័នន 
អសាច រយណាស់! សូលទក់ទងតលខាធិការោា នអាជីវកលមររយិារ័នន  IBeeC (ibeecsecretariat@gmail.com) 
តហើយសាកសួរព័ត៌្ានរផ្នែលអំពីជំនួយការរងវ ឹក និងការផ្ណនំ សប្ារ់ប្កលុហ ុនអាជីវកលមររយិារ័នន  
(ផ្ែលានសកាត នុពល)។ សូលចំាថ្នប្តូ្វតនញើភាជ រ់ឧរករណ៍ទី១ ការវាយត្ម្លៃការតប្ត្ៀលខ្ល នួររស់អាជីវកលមររយិារ័នន  

ផ្ែលានរំតពញរចួ្ (តោយរញ្ច លូព័ត៌្ានប្កលុហ ុនតៅកន ុងផ្ននកទី១) តៅកន ុងអីុផ្លល។ 
 

៥. ព័ត្៌ានរផ្នែលអំពីអាជីវកលមររយិារ័នន   
 

តណំភាជ ប់សៅកាន់្

ឯកសារ

សបាេះព៊ុម្ភផ្ាយ/ឧបករ

ណ ៍

សៃ ឹម្សារ ព័តម៌ាន្ទូសៅ 

លកេណៈនន្អាជីវកម្មបរ ិ

យាប័ន្ន៖ 

លកេណៈស៊ុេពីសេរបេ់

អាជីវកម្មផ្ែលចូលរមួ្

សៅ

បាតនន្ពីរ៉ា ម្តីសេែាកិ

ចចេងគម្ (BoP)  

លុខ្ង្ហរអាជីវកលមររយិារ័នន  (IB) 
ជាការតធវ ីរច្ច ុរបននភាពតលើប្ករខ្ណឌ សប្ារ់ប្កលុហ ុន 

អនករតងក ើត្តគលនតយាាយ និង

 វនិិតយាគិនអំពីអត្ែន័យម្នអាជីវកលមររយិារ័នន។  

តច្ញនាយតោយរណារ ញស

កលមភាពអាជីវកលមររយិារ័

នន  (iBAN), Business Call 
to Action (BCtA), 
ន្ ំ២០២១  

ង្កបសណឌ ការងារអាជីវ

កម្មបរយិាប័ន្ន G20  
រាយការណ៍តនេះោក់តច្ញនូវប្ករខ្ណឌ ផ្ែលកំណត់្អាជីវក

លមររយិារ័នន  

កំណត់្អនុសាសន៍តែើលបីតរើកអាជីវកលមររយិារ័នន  

និងផ្ណនំនល វូត ព្ េះតៅលុខ្សប្ារ់រោា លិាល 

 វស័ិយឯកជន និងអនកពាក់ព័នធតនេងតទៀត្។ 

តច្ញនាយតោយ G20 
Development Working 
Group ន្ ំ២០១៦  

ការវនិិ្ចឆ ័យភាពចាេ់ទ៊ុំ

អាជីវកម្មបរយិាប័ន្ន 
ការវនិិច្ឆ ័យភាពចាស់ទុអំាជីវកលមររយិារ័នន 
ប្តូ្វានរតងក ើត្ត ើងតែើលបីយល់ពីភាពចាស់ទុំម្នអាជីវកលម

ររយិារ័នន។ 

ភាពចាស់ទុំម្នអាជីវកលមររយិារ័នននឹងជួយឱ្យអាជីវកលមយ

ល់ពីជំហានរនេ រ់ររស់ខ្ល នួកន ុងការសតប្លច្ាននូវអាជីវ

កលមររយិារ័ននផ្ែលានចី្រភាព និងពាក់ព័នធនឹង SDG។ 

តច្ញនាយតោយ Business 
Call to Action (BCtA) 

ការអ្ភិវឌ្ឍ 

និ្ងពង្ងីកេំរអូាជីវកម្ម

បរយិាប័ន្ន  

វគគសិកាតលប្រព័នធតអ ិច្ប្តូ្និក «ការអលិវឌ្ឍ 

និងពប្ងីកគំរអូាជីវកលមររយិារ័នន» ប្តូ្វានតរៀរតរៀង

ត ើងសប្ារ់តួ្អងគជាតប្ច្ើនពីប្រព័នធតអកូ ូសីុអាជីវកលមររ ិ

តច្ញនាយតោយ៖ 

រណារ ញសកលមភាពអាជីវក

លមររយិារ័នន  

https://www.inclusivebusiness.net/sites/default/files/2022-03/Inclusive%2BBusiness%2BFeatures%20%28002%29.pdf
https://www.inclusivebusiness.net/sites/default/files/2022-03/Inclusive%2BBusiness%2BFeatures%20%28002%29.pdf
https://www.inclusivebusiness.net/sites/default/files/2022-03/Inclusive%2BBusiness%2BFeatures%20%28002%29.pdf
https://www.inclusivebusiness.net/sites/default/files/2022-03/Inclusive%2BBusiness%2BFeatures%20%28002%29.pdf
https://www.inclusivebusiness.net/sites/default/files/2022-03/Inclusive%2BBusiness%2BFeatures%20%28002%29.pdf
https://www.inclusivebusiness.net/sites/default/files/2022-03/Inclusive%2BBusiness%2BFeatures%20%28002%29.pdf
https://www.inclusivebusiness.net/sites/default/files/2022-03/Inclusive%2BBusiness%2BFeatures%20%28002%29.pdf
http://g20.org.tr/wp-content/uploads/2015/11/G20-Inclusive-Business-Framework.pdf
http://g20.org.tr/wp-content/uploads/2015/11/G20-Inclusive-Business-Framework.pdf
https://toolkit.businesscalltoaction.org/maturity-diagnostic
https://toolkit.businesscalltoaction.org/maturity-diagnostic
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យារ័នន (IB) ជាពិតសសប្កលុហ ុន និងអនតរការ។ី 

វាពនយល់ពីលុខ្ង្ហរ 

ផ្ននទីប្រព័នធតអកូ ូសីុររស់អាជីវកលមររយិារ័នន  និងនតល់

ឧរករណ៍ែ៏ានត្ម្លៃកន ុងការ

អនុវត្តជាក់ផ្សតងសប្ារ់ម្នេកន ុងសាែ រ័ន និងសហប្គិន។ 

ឧរករណ៍ទងំអស់ប្តូ្វានរតងក ើត្ត ើងតោយអនកនវានុវត្ត

ន៍

ផ្ែលានរតងក ើត្ត ើងពីប្រព័នធតអកូ ូសីុអាជីវកលមររយិារ័

នន  ។ តយើងអាច្តប្រើវាតែើលបីពប្ងីក 
និងផ្លៃ ស់រត រូប្កលុហ ុនតោយការរលួរញ្ច លូប្រជាជនផ្ែលតៅ

ាត្ម្នពីរ៉ា លីត្តសែាកិច្ចសងគល (BoP) 
តៅកន ុងគំរអូាជីវកលមររស់ពួកតគ។ 

 
ប្កលុតគលតៅ៖  
• អនកនតល់តសវាអលិវឌ្ឍន៍

អាជីវកលម 
• សហប្គសរកីច្តប្លើន 
• សហប្គសសងគល 
• សាែ រ័នហិរញ្ញ វត្ថ ុ 

(ប្គឹេះសាែ នលីប្កូហិរញ្ញ វត្ថ ុ 

ធនគរជាតែើល) 
•  វនិិតយាគិននលសងគល 

តច្ញនាយតៅ៖ ផ្ខ្លិថុន 

ន្ ំ២០២២ 
ភាសា៖ អង់តគៃស 
ទប្លង់៖ អនឡាញ 

ល ូ ឌុ្លសំខាន់ៗ៣ 

ផ្ែលានពី១៥-

១២០នទីកន ុងលួយល ូ ឌុ្ល។ 
ការផ្ណនាពំអីាជីវកម្ម

បរយិាប័ន្ន  
វគគសិកាផ្ណនំទូតៅតនេះ 

នតល់ចំ្តណេះែឹងជាលូលោា នតលើអាជីវកលមររយិារ័នន  (IB) 
និយលន័យ និងលុខ្ង្ហរររស់វា។ 

វគគសិកាតនេះក៏កំណត់្ា រ៉ា ផ្ល ប្ត្ម្នប្កលុតគលតៅ 

អាជីវកលមររយិារ័នន  
និងរតរៀរផ្ែលពួកតគចូ្លរលួតៅកន ុងផ្ខ្េប្ច្វាក់ត្ម្លៃ។ 

វាតរៀរររ់ពីវស័ិយតនេងៗផ្ែលប្រជាជនផ្ែលតៅ

ាត្ម្នពីរ៉ា លីត្តសែាកិច្ចសងគល (BoP) ានចូ្លរលួ 
កំណត់្វធីិសាស្ដសត  អាជីវកលមររយិារ័នន  តនេងៗគន  
និងរង្ហា ញពីប្រព័នធតអកូអាជីវកលមររយិារ័នន។ សរុរលក 

វគគផ្ណនំតនេះរតងក ើត្ករណីសប្ារ់អាជីវកលមររយិារ័នន 

និងរង្ហា ញពីនលរ េះពាល់ជាវជិជានររស់អាជីវកលមររយិា

រ័ននតលើ SDG។ 

តច្ញនាយតោយ៖ 

រណារ ញសកលមភាពអាជីវក

លមររយិារ័នន  
តច្ញនាយតៅ៖ ផ្ខ្ធន  ូ

ន្ ំ២០២២ 
ភាសា៖ អង់តគៃស តអសា ញ 

ារងំ  
ទប្លង់៖ អនឡាញ 

ល ូ ឌុ្លសំខាន់ៗ៤ 

ផ្ែលានពី១៥-

៩០នទីកន ុងលួយល ូ ឌុ្ល។   

 
 

ឧរសលពនធ  
 

ការពិចារណា និងការគំប្ទ 
ព័ត៌្ានទងំអស់ប្តូ្វានែកប្សង់ពីឯកសារខាងតប្កាល ែូច្ផ្ែលានរង្ហា ញតៅកន ុងអត្ែរទផ្ែលពាក់ព័នធ៖ 

• លកខណៈម្នអាជីវកលមររយិារ័នន៖ លកខណៈខុ្សពីតគររស់អាជីវកលមផ្ែលចូ្លរលួតៅ

ាត្ម្នពីរ៉ា លីត្តសែាកិច្ចសងគល (BoP) តច្ញនាយតោយរណារ ញសកលមភាពអាជីវកលមររយិារ័នន  (iBAN), 
Business Call to Action (BCtA), ន្ ំ២០២១ 

• ប្ករខ្ណឌការង្ហរអាជីវកលមររយិារ័នន  G20 តច្ញនាយតោយប្កលុការង្ហរអលិវឌ្ឍន៍ G20 ន្ ំ២០១៥ 

 
េំណួរសង្កាម្ចំណ៊ុ ច ២. ១  
សតើ BOP ជាអ្វើ? 
ប្រជាជនផ្ែលតៅាត្ម្នពីរ៉ា លីត្តសែាកិច្ចសងគល (BoP) សំតៅតលើរុគគលប្កីប្ក និងានប្ាក់ចំ្ណូលទរ 

ផ្ែលខ្វេះលទធភាពទទួលានទំនិញ តសវាកលម និងឱ្កាស 

តហើយប្តូ្វានពពិណ៌នយា ងទូលំទូលាយថ្នជាអនកផ្ែលានប្ាក់ចំ្ណូលតៅានកប្លិត្។ 

វាប្តូ្វានទទួលយកជាទូតៅថ្ន BoP លាត្សនធ ឹងតលើសពីអនកប្កខាៃ ំង 

តហើយរលួរញ្ច លូអនកផ្ែលានហានិល័យកន ុងការធាៃ ក់ចូ្លតៅកន ុងភាពប្កីប្កវញិ។ 

កប្លិត្ប្ាក់ចំ្ណូលសកលផ្ែលតប្រើជាទូតៅសប្ារ់ BoP គឺ $៨ PPP កន ុងលនុសេាន ក់កន ុងលួយម្ថៃ (G20/N4B)។ 
អងគការលួយចំ្នួនក៏តប្រើគំនិត្ម្ន «ាត្ ៤០%» ម្នពីរ៉ា លីត្ប្ាក់ចំ្ណូលររស់ប្រតទសលួយ 

តែើលបីគណនរររិទជាក់លាក់ររស់ប្រតទស។ 

https://www.inclusivebusiness.net/IB-training/online-course/introduction-inclusive-business
https://www.inclusivebusiness.net/IB-training/online-course/introduction-inclusive-business
https://www.inclusivebusiness.net/sites/default/files/2022-03/Inclusive%2BBusiness%2BFeatures%20%28002%29.pdf
https://www.inclusivebusiness.net/sites/default/files/2022-03/Inclusive%2BBusiness%2BFeatures%20%28002%29.pdf
http://g20.org.tr/wp-content/uploads/2015/11/G20-Inclusive-Business-Framework.pdf
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តែើលបីឱ្យ BoP ចូ្លរលួប្រករតោយប្រសិទធភាព ប្កលុហ ុនននអាច្ពិចារណាតោយតប្រើកញ្ច ក់ឆល ុេះររយិារ័ននជាតប្ច្ើន។ 

អាប្ស័យតលើរររិទទីនារ BoP អាច្រលួរញ្ច លូស្ដសត ី និងប្កលុតយនឌ័្រភាគតិ្ច្ ប្រជាជនផ្លៃ ស់ទីលំតៅ ជនពកិារ 

និងរុគគលផ្ែលានអត្តសញ្ញ ណសងគលតនេងតទៀត្ផ្ែលអាច្ានឥទធិពលតលើវធីិសាស្ដសត ម្នការចូ្លរលួ។ 
(ប្រលព៖ លកខណៈម្នអាជីវកលមររយិារ័នន ទំពរ័ទី៤)  
 
សតើការចូលរមួ្សោយផ្ទា លម់ាន្ន្័យែូចសម្តច? សតើរសបៀបនន្ការចូលរមួ្មាន្ស៊ុេៗពីគ្នន អ្វ ើសៃេះ? 
ប្កលុហ ុនលួយចូ្លរលួតោយផ្លេ ល់ជាលួយ BoP ប្រសិនតរើវារលួរញ្ច លូវាតៅកន ុងផ្ខ្េប្ច្វាក់ត្ម្លៃររស់វា។ វាាន ៥ 

រតរៀរខុ្សៗគន  ម្នការចូ្លរលួ BoP តោយផ្លេ ល់ តពាលគឺការរលួរញ្ច លូែូច្ជា៖ 
• អនកតប្រើប្ាស់ 
• អនកនគត់្នគង់ 
• អនកផ្ច្កចាយ  
• អនកលក់រយ 
• កលមករនិតយាជិត្ 

(ប្រលព៖ លកខណៈម្នអាជីវកលមររយិារ័នន ទំពរ័ទ ី៣)  
 
សតើផ្លប េះពាល់ វជិជមាន្ ន្ិងបញ្ា េន លូនន្ BoPមាន្អ្តែន្័យផ្បបណ? សតើសចតនាមាន្ន្័យែូចសម្តច? 
អាជីវកលមររយិារ័ននានតគលរំណងរលួរញ្ច លូ BoP តៅកន ុងអាជីវកលមតោយឱ្យពួកតគចូ្លរលួជាអនកនគត់្នគង់ 

អនកផ្ច្កចាយ អនកលក់រយ កលមករនិតយាជិត្ ឬអតិ្ថិជន កន ុងលកខណៈផ្សវងរកការរតងក ើត្នលរ េះពាល់សងគលជាវជិជាន 

ែូច្ជា ឱ្កាសរស់តៅផ្ែលប្រតសើរត ើង ការរតងក ើនប្ាក់ចំ្ណូល ឬការទទួលានទំនិញ និងតសវាកលមផ្ែលពាក់ព័នធ  

និងានត្ម្លៃសលរលយសប្ារ់ BoP។ តច្ត្នប្តូ្វានតលើកត ើងយា ងច្ាស់តៅកន ុងលកខណៈតនេះ 

តោយសារផ្ត្វាានន័យថ្នអាជីវកលមានតគលរំណងរតងក ើត្ការចូ្លរលួជាវជិជានជាលួយ BoP 
ផ្ែលជាផ្ននកម្នយុទធសាស្ដសតអាជីវកលមររស់ខ្ល នួ។ លិនថ្នប្តូ្វានជំរុញតោយឱ្កាសអាជីវកលម 

ឬរំណងប្ាថ្នន សប្ារ់នលរ េះពាល់សងគល ឬទងំនលរ េះពាល់វជិជានតលើប្រជាជនផ្ែលានចំ្ណូលទរ គឺជាតច្ត្ន 

និងលិនផ្លនជាលទធនលផ្ែលតកើត្ត ើងតោយប្រតយាលតទ។ 
(ប្រលព៖ លកខណៈម្នអាជីវកលមររយិារ័នន ទំពរ័ទ ី៥) 
 
េំណួរសង្កាម្ចំណ៊ុ ច ២.២ 
សតើលទធភាពផ្ដល់ផ្លចំសណញផ្ផ្នកហិរញ្ញ វតថ ុមាន្ន្័យែូចសម្តច? 
លទធភាពនរល់នលចំ្តណញផ្ននកហិរញ្ញ វត្ថ ុគឺជាសលត្ែភាពររស់អាជីវកលមររយិារ័ននផ្ែលអាច្ឈ្រ 

និងប្រកួត្ប្រផ្ជងកន ុងរយៈតពលយូរកន ុងលកខណៈប្ទប្ទង់ខ្ល នួឯង វាប្គរែណត រ់តលើការចំ្ណាយ 

និងរំតពញត្ប្លូវការររស់អនកវនិិតយាគ រុគគលិក និងអនកពាក់ព័នធតនេងតទៀត្។ លទធភាពនរល់នលចំ្តណញផ្ននក

ហិរញ្ញ វត្ថ ុជួយធានថ្នសកលមភាពររយិារ័នន ប្តូ្វានរតងក ើត្ជាលូលោា នសប្ារ់ប្ទប្ទង់តោយគំរអូាជីវកលមផ្ែលានលុខ្

ង្ហរ ផ្ែលប្តូ្វានរច្នត ើងតែើលបីឱ្យាននិរនតរភាពកន ុងរយៈតពលយូរ។ 

វាក៏តលើកទឹកចិ្ត្តែល់អាជីវកលមឱ្យប្រប្ពឹត្តចំ្តពាេះភាគីពាក់ពន័ធ ររស់ BoP កន ុងនលជាម្ែគូអាជីវកលម 

និង/ឬអតិ្ថិជនានត្ម្លៃ លិនផ្លនជាអនកទទួលនលតនេះតទ។ អាជីវកលមផ្ែលានលទធភាពនរល់នលចំ្តណញផ្ននក

ហិរញ្ញ វត្ថ ុអាច្សតប្លច្ានផ្ននកហិរញ្ញ វត្ថ ុអាច្តប្រើប្ាស់ទប្លង់តែើលទុនជាតប្ច្ើនតែើលបីជំរុញការង្ហរររស់ខ្ល នួ 

រលួទងំពាណិជជកលម សលបទន ឬសរបុ រសធល៌សុទធសាធ។ វាក៏អាច្តធវ ីឱ្យអាជីវកលមអាច្វនិិតយាគប្ាក់ចំ្តណញត ើងវញិ 

និងពប្ងីកការចូ្លរលួររស់ខ្ល នួជាលួយនឹងប្រជាជនផ្ែលតៅាត្ម្នពីរ៉ា លីត្តសែាកិច្ចសងគល (BoP) ។ 
(ប្រលព៖ លកខណៈម្នអាជីវកលមររយិារ័នន ទំពរ័ទី ៦) 
 
 វ ិ្ ីសាស្រេត េង្មាប់អាជីវកម្មបរយិាប័ន្ន៖ 
ានវធីិសាស្ដសតអាជីវកលមតនេងគន តែើលបីចូ្លរលួជាលួយ BoP ។ តៅកន ុងតរងខាងតប្កាល 
អនកអាច្តលើលត ើញវធីិសាស្ដសត ចំ្នួនរីតលើអាជីវកលមររយិារ័នន។ តលទសេនៈអាជីវកលម គំរអូាជីវកលមររយិារ័នន  
គឺជាវធីិសាប្សត ប្រករតោយចី្រភាពរំនុត្ តប្ពាេះវាអនុញ្ញ ត្ឱ្យប្កលុហ ុនចូ្លរលួ និងជេះឥទធិពលែល់ BoP 
កន ុងលកខណៈប្ទប្ទង់ខ្ល នួឯង (លទធភាពនរល់នលចំ្តណញផ្ននកហិរញ្ញ វត្ថ ុ/ពាណិជជកលម)។ 
 

 េំរអូាជីកម្មបរយិា

ប័ន្ន  
េកម្មភាពអាជីកម្មបរយិា

ប័ន្ន  
េំនិ្តផ្ដ ចួសផ្ដើម្េហង្គ្នេ

េងគម្ 
ទំនាក់ទំន្ង BOP 
ជាមួ្យនឹ្ងអាជីវកម្ម  

ផ្ខ្េប្ច្វាក់ត្ម្លៃសន ូ

ល 
រនេ រ់រនេ ំ រនេ រ់រនេ ំ

ឬផ្ខ្េប្ច្វាក់ត្ម្លៃសន លូ 
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ការរំពឹងទ៊ុកពីផ្លចសំណញផ្ផ្នកហិ

រញ្ញ វតថ ុ 
នលចំ្តណញពីទី

នារ 
នលចំ្តណញពីទីនារ 

ឬតប្កាលនលចំ្តណញពីទី

នារ 

លិនចំ្តណញអតិ្ររា 

ង្បសភទមូ្លនិ្្ចិម្បង ពាណិជជកលម ពាណិជជកលម លាយរញ្ច លូគន   
(ប្រលព៖ ប្ករខ្ណឌអាជីវកលមររយិារ័នន  G20 ទពំ័រ ៥) 
 
េំណួរសង្កាម្ចំណ៊ុ ច ២.៣  
ការពង្ងីកអាជីវកម្ម  
នារភាជ រ់យា ងជិត្សន ិទធតៅនឹងនិរនតរភាពហិរញ្ញ វត្ថ  ុ ការពប្ងីកអាជីវកលមសំតៅតៅតលើការរកីច្តប្លើនម្ន

អាជីវកលម ប្រករតោយប្រសិទធនល ផ្ែលានចំ្តណញតប្ច្ើនជាងខាត្ 

តោយសារអាជីវកលមទទួលយកែំតណើរការផ្ែលានប្រសិទធនលជាងលុន។ 

ការពប្ងីកអាជីវកលមជាលតធោាយែ៏ានប្រសិទធភាព និងប្រសិទធនលរំនុត្កន ុងការរតងក ើននលរ េះពាល់សងគល 

តោយផ្នែកតលើគំរបូ្រតិ្រត្ត ិការររស់ប្កលុហ ុន តែើលបីរំតពញត្ប្លូវការនលិត្នល និងតសវាកលមផ្ែលពាក់ព័នធ។ 

សូលពិចារណាថ្នលនុសេ ៤,៥ ពាន់លាននក់ផ្ែលរស់តៅាត្ម្នពីរ៉ា លីត្តសែាកិច្ចសងគល (BoP) 
តំ្ណាងឱ្យទីនារអនកតប្រើប្ាស់ពិលពតលាកចំ្នួន ៥ ពាន់លានែុលាៃ រកន ុងលួយ ន្ ំ រ ុផ្នតក៏ចំាាច់្ប្តូ្វគិត្ឱ្យធំ 

និងជាឱ្កាសកាន់ផ្ត្ច្ាស់ផ្ែរ។ សការ នុពលម្នការពប្ងីកអាជីវកលមររយិារ័ននក៏អាច្ទក់ទញវនិិតយាគិនសងគលផ្ែរ 

តៅតពលផ្ែលពួកតគពោយាលរតងក ើននលរ េះពាល់ម្នការអលិវឌ្ឍកន ុងទឹកប្ាក់លួយែុលាៃ រៗផ្ែលតគានវនិិតយាគ។ 

ការពប្ងីកអាជីវកលមររយិារ័ននអាច្លកជាលួយរញ្ា ប្រឈ្លលួយចំ្នួន 

ផ្ែលកំណត់្យុទធសាស្ដសតពប្ងីកអាជីវកលមានលែ រំនុត្។ ការកំណត់្តគលតៅ BoP អាច្ានន័យថ្ន 

ប្ាក់ចំ្ណូលទរសប្ារ់អតិ្ថិជនាន ក់ ការទទួលយកហានិល័យជាក់លាក់ 

និង/ឬចំ្ណាយប្រតិ្រត្ត ិការខ្ពស់ជាងអលិវឌ្ឍ ឬចំ្ណូលទីនាខ្ពស់ជាង។ ជាលទធនល 

អាជីវកលមររយិារ័នន ប្តូ្វានតគលតៅសប្ារ់ការពប្ងីកអាជីវកលម ឧទហរណ៍ តលរយៈការរតប្លើលូលោា នអតិ្ថិជន 

BoP ែ៏ធំ តែើលបីតធវ ីឱ្យវាកាៃ យជាឱ្កាសអាជីវកលមផ្ែលទទួលាននលចំ្តណញ។ 
(ប្រលព៖ លកខណៈម្នអាជីវកលមររយិារ័នន ទំពរ័ទ ី៧) 
 
េំណួរសង្កាម្ចំណ៊ុ ច ២.៤  
ការវាេ់ផ្វង ន្ិងង្េប់ង្េងផ្លប េះពាល ់
ការវាស់ផ្វង និងការប្គរ់ប្គងនលរ េះពាល់ គឺជាគនៃ ឹេះកន ុងការតលើកកលពស់លទធនលវជិជានសុទធសប្ារ់ប្រជាជនផ្ែលតៅ

ាត្ម្នពីរ៉ា លីត្តសែាកិច្ចសងគល (BoP) ។ នលរ េះពាល់គឺជាការផ្លៃ ស់រត រូតៅកន ុងលទធនលវជិជាន 

ឬអវជិជានសប្ារ់លនុសេ ឬលពផ្ននែី។ 

ការវាស់ផ្វងនលរ េះពាល់ប្តូ្វានចាត់្ទុកថ្នជាររាិណម្នការផ្លៃ ស់រត រូលទធនលសប្ារ់ BoP 
ខ្ណៈផ្ែលការប្គរ់ប្គងនលរ េះពាល់គឺជាែំតណើរការម្នការកាត់្រនែយការផ្លៃ ស់រត រូអវជិជាន 

និងរតងក ើនការផ្លៃ ស់រត រូជាវជិជានសប្ារ់ BoP។ តលរយៈលុខ្ង្ហរតនេះ 

អាជីវកលមររយិារ័ននទទួលានការយល់ែឹងអំពីនលរ េះពាល់ររស់ពួកតគតលើប្រជាជនផ្ែលតៅ

ាត្ម្នពីរ៉ា លីត្តសែាកិច្ចសងគល (BoP) តែើលបីសប្លរែំតណើរការ និងគំរអូាជីវកលមររស់ពួកតគឱ្យប្សរតល។ 
(ប្រលព៖ លកខណៈម្នអាជីវកលមររយិារ័នន ទំពរ័ទី៨) 



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


