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ប្រវត្ត  ិ

ឧរករណ៍ទី ២ “ការប្ប្រកាា យទៅជាអាជីវកម្មររយិារ័ន្ន” 

គឺជាប្ននកមួ្យនន្ម្គគ ុទទេសក៍រង្ហា ត់្រង្ហា ញវធីិសាស្ដសរ ប្ប្រកាា យជាអាជីវកម្មររយិារ័ន្ន  (IB-CM)។ ម្គគ ុទទេសក៍ទន្េះ

នតល់ព័ត៌្មាន្ និ្ងការប្ណនាំពីប្រវត្ត ិសប្មារ់អ្នកជាំនញការ និ្ងសមាគម្ធុរកិច្ចប្ែលគាំប្ទសហប្គិន្

ប្ែលប្ាថ្នន ច្ង់ចូ្លទៅកាន់្អាជីវកម្មររយិារ័ន្ន  (IB) ។ ទប្ៅពីឧរករណ៍ទ ី២ ការប្ណនាំមាន្ឧរករណ៍ ៣ ទនេងទទៀត្៖ 
 

• ឧបករណ៍ទី ១ “ការវាយតម្លៃការត្តៀលខ្ល នួស្ាប់អាជីវកលមបរយិាប័នន” 

ជាឧរករណ៍ទែើម្បីវភិាគសាា ន្ភាពរច្ច ុរបន្នររស់ប្កមុ្ហ ុន្ 

និ្ងកាំណត់្សកាត នុ្ពលររស់វាសប្មារ់អាជីវកម្មររយិារ័ន្ន។ 
• ឧបករណ៍ទី ៣ “ការវនិិច្ឆ ័យជាលកខណៈស ីជត្ៅតលើការប្្បកាៃ យតៅជាអាជីវកលមបរយិាប័នន” ជា

ឧរករណ៍ទែើម្បីរទងក ើត្ប្នន្ការសកម្មភាពសប្មារ់ការផ្លា ស់រត រូអាជីវកម្មររយិារ័ន្នទោយទប្រើឧរករណ៍ជា

ក់ប្សតង និ្ងទគលការណ៍ប្ណនាំសប្មារ់គាំរអូាជីវកម្មររយិារ័ន្ន។ 
• ឧបករណ៍ទី ៤ “ការប្ណនាំតៅកន ុងអាជីវកលមបរយិាប័នន” ជា

ការប្ណនាំសប្មារ់សហប្គិន្អាជីវកម្មររយិារ័ន្នប្ែលមាន្រទពិទសាធ ប្ែលច្ង់រង្ហា ត់្រង្ហា ញ

សហប្គិន្ប្ែលកាំពុងពាយាម្រទងក ើត្រនេ ត់្អាជីវកម្មររយិារ័ន្នថ្មី 

ឬរប្ងែររនេ ត់្អាជីវកម្មប្ែលមាន្ប្សារ់ររស់ពួកទគឱ្យមាន្ររយិារ័ន្ន។ 
• លគ្គ ុ តទេសក៍បង្ហា ត់បង្ហា ញវធិសីាស្ដសរ ប្្បកាៃ យជាអាជីវកលមបរយិាប័នន (IB-CM) ស្ាបក់លព ុជា – IB-CM 
មាន្ទគលរាំណងសប្មារ់អ្នកជាំនញការធុរកិច្ច 

និ្ងអ្នកសប្ម្រសប្មួ្លប្ែលទធែ ើការជាមួ្យប្កមុ្ហ ុន្ប្ែលច្ង់រទងក ើត្រនេ ត់្អាជីវកម្មររយិារ័ន្នថ្មី 

ឬច្ង់រប្ងែររនេ ត់្អាជីវកម្មប្ែលមាន្ប្សារ់ររស់ពួកទគទៅជាររយិារ័ន្ន។ 

រប្ន្ាម្ពីទលើទគលការណ៍ប្ណនាំទូទៅសប្មារ់អាជីវកម្មររយិារ័ន្នទៅកន ុងប្រទទសកម្ព ុជា ឯកសារទន្េះ

ប្ណនាំឧរករណ៍ជាក់ប្សតងច្ាំនួ្ន្រួន្ ទែើម្បីគាំប្ទែល់ែាំទណើរការរណត ុ េះរណ្តត ល និ្ងការប្ណនាំ។ 
 

ែូច្ប្ែលទយើងាន្ទ ើញទៅកន ុងឧរករណ៍ទី ១ ទែិឋភាពសាំខាន់្រាំនុត្ប្ែលប្តូ្វពិចារណ្ត គឺការែឹងថ្នទត្ើ

ប្កមុ្ហ ុន្ទាំងទនេះសា ិត្ទៅប្ត្ង់ច្ាំណុច្ណ្ត ទហើយពួកទគច្ង់ទៅែល់ទីណ្ត។ 

ទន្េះគឺជាជទប្ម្ើសផ្លា ស់រត រូអាជីវកម្មររយិារ័ន្នទូទៅរាំនុត្សប្មារ់ប្កមុ្ហ ុន្៖ 
• ពីអាជីវកម្មទូទៅ ទៅរនេ ត់្អាជីវកម្មររយិារ័ន្ន 
• ពី CSR ទៅជាសកម្មភាពអាជីវកម្មររយិារ័ន្ន 
• ពីសហប្គសសងគម្ប្ែលជាំរុញទោយអ្ងគការមិ្ន្ប្ម្ន្រោឋ ភិាល ទៅជាគាំនិ្ត្នត ចួ្ទនតើម្អាជីវកម្មររយិារ័ន្ន 
• ពីគាំរអូាជីវកម្មររយិារ័ន្ន ទ ព្ េះទៅរកគាំរអូាជីវកម្មររយិារ័ន្នប្ែលប្រទសើរទ ើង 

 

រទរៀរទប្រើប្ាស់ឧរករណ៍ទន្េះ 
 
ឧរករណទ៍ី ២ ន្ិងឧរករណទ៍ី ៣ ប្ត្ូវាន្ទសន ើទ ើងជាែាំទណើរការរន្តរនេ រ់គន  

ប្ែលមាន្ទគលរាំណងជួយអ្នកជាំនញការែូច្ខាងទប្កាម្៖ 
១. កាំណត់អាំពីប្ននកផ្លៃ ស់បត រូសាំខាន់ៗតៅកានអ់ាជីវកលមបរយិាប័នន ( វមិាប្ត្អាជីវកម្មររយិារន័្ន  
ន្ិងប្រទភទកត្តត មូ្លោឋ ន្សប្មារ់អាជីវកម្ម) ត្តម្រយៈការវភិាគ វនិ្ិច័្័យអ្ាំពីភាពខាា ាំង ភាពទន្់ទសោយ 

ឱ្កាស ន្ិងការគាំរាម្កាំ ប្ហង (SWOT) ររស់ប្កមុ្ហ ុន្មួ្យ។ 
១.១.  វាិ្តធ រកិច្ចបរយិាប័នន៖ ប្ែលប្ត្ូវាន្រទងក ើត្ទ ើងទោយវមិាប្ត្សន លូច្ាំនួ្ន្ប្ាាំ៖ D1.- 
ការចូ្លរមួ្ររស ់ BoP, D2.- លទធភាពទទួលាន្ហិរញ្ញ វត្ថ ុ, D3.- ភាពអាច្ពប្ងីកាន្ ន្ិង
អាច្ច្ម្ាងាន្, D4.- ការនច្ន ប្រឌិត្ ន្ងិ D5.- នែគូសាំខាន្់ៗ។ 
១.២. ្បតេទកត្តា លូលដ្ឋា នស្ាប់អាជីវកលមបរយិាប័នន៖ 

ប្ែលប្ត្ូវាន្រទងក ើត្ទ ើងទោយប្រទភទែូច្ខាងទប្កាម្៖ 
• កត្តា លូលដ្ឋា ន្បតេទទី ១៖ ្បតិបតាិការអាជីវកលម – BB1.1 - ច្ាំណូល; BB1.2 – 
រច្នសម្ពន្ធនថ្ាទែើម្ BB1.3 - ធន្ធាន្ម្ន្ុសេ BB1.4 - មា៉ា  ីធីង BB1.5 - អ្ភាិលកិច្ច ន្ិង BB1.6 
- ទាំនក់ទាំន្ងរោឋ ភិាល 

• កត្តា លូលដ្ឋា ន្បតេទទី ២៖ ប្ខ្ែ្ច្វាកត់ម្លៃ – BB2.1 – ការរច្ននលិត្នល/ទសវាកម្ម BB2.2 – 
ប្សេប្ច្វាក់នគត្់នគង់ BB2.3 – ែាំទណើរការនលិត្កម្ម BB2.4 – ការប្ច្កចាយ BB2.5 – 
លទធភាពទទួលាន្ហិរញ្ញ វត្ថ ុ ន្ិង BB2.6 – 
ការប្កនច្ន/ទប្រើប្ាស់ទ ើងវញិ/ការលុររាំាត្់នលិត្នល 

• កត្តា លូលដ្ឋា ន្បតេទទី ៣៖ ការវាស់ប្វងនលប ៉ះពាល់ – BB3.1 – នលរ៉ាេះពាល់ទសែឋកិច្ច BB3.2 – 
នលរ៉ាេះពាល់សងគម្ ន្ិង BB3.3 – នលរ៉ាេះពាលរ់រសិាា ន្ 
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២. ចូ្រកាំណត់ប្ននការសកលមភាពយ ទធសាស្ដសា របស់អាជីវកលមបរយិាប័នន ប្ែលគូសរញ្ជា ក់ប្នន្ទីនល វូច្ាស់លាស់ 

ទែើម្បីទលើកកម្ពស់សកម្មភាពសន លូ ប្ែលន្ឹងទធែ ើឱ្យប្រទសើរទ ើងនូ្វសកាត ន្ុពលនន្អាជីវកម្មររយិារន័្ន

ររស់ប្កមុ្ហ នុ្ប្ែលាន្ចូ្លរមួ្។
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ទិដ្ាភាពទូតៅម្នវធិីសាស្ដសាអាជីវកលមបរយិាប័នន  (ឧបករណ៍ទី ២ និងឧបករណ៍ទ ី៣) 
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ទគលរាំណងនន្ការផ្លា ស់រត រូអាជីវកម្មររយិារ័ន្ន  

 

ទគលរាំណងនន្ឧរករណ៍ប្ប្រកាា យទៅជាអាជីវកម្មររយិារ័ន្ន  គឺនតល់ឱ្យអ្នកជាំនញការនូ្វឧរករណ៍ែ៏មាន្អានុ្ភាព 

និ្ងជាក់ប្សតងសប្មារ់ជួយប្កមុ្ហ ុន្កន ុងការផ្លា ស់រត រូពីសហប្គសសងគម្ CSR អាជីវកម្មសាំខាន់្ៗទៅជាគាំនិ្ត្នត ចួ្ទនតើម្ 
សកម្មភាព និ្ងគាំរ ូ អាជីវកម្មររយិារ័ន្ន  ឬទធែ ើឱ្យ

នលរ៉ាេះពាល់សងគម្ររស់ប្កមុ្ហ ុន្ប្ែលមាន្គាំរអូាជីវកម្មររយិារ័ន្នកាន់្ប្ត្សីុជទប្ៅ។ 
 

ទត្ើឧរករណ៍ទន្េះសប្មារអ់្នកណ្ត? 
 
ឧរករណ៍ទន្េះគឺសប្មារ់អ្នកជាំនញការអាជីវកម្មប្ែលច្ង់ទរៀន្ពីរទរៀររងែ ឹកអាជីវកម្មររយិារ័ន្ន  ។ 

វាអាច្ប្តូ្វាន្ទប្រើទៅកន ុងការរងែ ឹកប្ែលទផ្លរ ត្ទាំងប្សងុទលើអាជីវកម្មររយិារ័ន្ន  

ឬជាធាតុ្នេ ាំរប្ន្ាម្ច្ាំទពាេះទសវាប្រឹកោអាជីវកម្មទូទៅ។ ឧរករណ៍ទន្េះគឺជាឧរករណ៍រងែ ឹក 

ទប្ពាេះវាពាក់ព័ន្ធនឹ្ងែាំទណើរការគាំប្ទប្ែលប្សែងរកការពប្ងីកសកាត នុ្ពលររស់ប្កមុ្ហ ុន្ប្ែលមាន្រាំណងច្ង់កាា យជា

អាជីវកម្មររយិារ័ន្ន  ឬប្កលម្អគាំរអូាជីវកម្មររយិារ័ន្នររស់ពួកទគ។ ត្តម្រទរៀរទន្េះ 

ឧរករណ៍រងែ ឹកទន្េះអាច្ពទន្ាឿន្វឌឍន្ភាពររស់ប្កមុ្ហ ុន្ទៅទលើនល វូទ ព្ េះទៅរកនលរ៉ាេះពាល់ជាវជិាមាន្ែល់គុណភាពជីវ ិ

ត្ និ្ងកប្មិ្ត្នន្ប្ាក់ច្ាំណូលររស់ BoP។ ែូទច្នេះត្តម្រយៈការទប្រើប្ាស់ឧរករណ៍ទន្េះ អ្នកជាំនញការអាជីវកម្ម

នឹ្ងអាច្អ្នុ្វត្តទស រ ើនន្មា៉ា ប្ទីសជាក់លាក់ប្ែលអាច្ជួយប្កមុ្ហ ុន្ និ្ងសហប្គិន្ឱ្យសទប្ម្ច្ាន្ការផ្លា ស់រត រូទៅជា

អាជីវកម្មររយិារ័ន្នត្តម្វធីិជាក់ប្សតង និ្ងអាច្ចូ្លែាំទណើរការាន្។ 
 

រទរៀរទប្រើឧរករណ៍ទន្េះ 
 
អ្នកជាំនញការរញ្ច រ់ប្ននកនី្មួ្យៗនន្ឧរករណ៍ទន្េះ ទៅកន ុងការប្រជុាំមួ្យទល់នឹ្ងមួ្យជាមួ្យប្កមុ្ហ ុន្មួ្យ។ កិច្ចការ

ទន្េះអាច្ត្ប្មូ្វឱ្យមាន្ការប្រជុាំយា៉ា ងទោច្ណ្តស់ ៣ ទលើកជាមួ្យប្កមុ្ហ ុន្ទែើម្បីកាំណត់្ឱ្យែឹង 

និ្ងវាយត្នម្ាព័ត៌្មាន្ពាក់ព័ន្ធទ ាំងអ្ស់។ ឧរករណ៍ទន្េះមាន្ប្ននកែូច្ខាងទប្កាម្៖ 
 
ប្ននកទី ១៖ ពត័ា៌នទូតៅរបស់្កលុហ  ន៖ ប្ននកទន្េះនតល់នូ្វការយល់ែឹងអ្ាំពីរនេ ត់្អាជីវកម្មររស់ប្កមុ្ហ ុន្។ 
 
ប្ននកទី ២៖ ការយល់ដ្ងឹអាំពីវាិ្តអាជវីកលមបរយិាប័ននស្ាបស់កាា ន ពលប្្បកាៃ យ៖ 

ទែើម្បីយល់ពីសការ នុ្ពលនន្ការផ្លា ស់រត រូអាជីវកម្មររយិារ័ន្ន ររស់ប្កមុ្ហ ុន្មួ្យ មាន្ត្តរាងមា៉ា ប្ទីសប្ែល

នតល់ការប្ណនាំសប្មារ់អ្នកជាំនញការ ទែើម្បវីាយត្នម្ាពរីទរៀរប្រតិ្រត្ត ិការអាជីវកម្មររស់ប្កមុ្ហ ុន្មួ្យ 

និ្ងសកម្មភាពប្សេប្ច្វាក់ត្នម្ល ប្រសពែគន ជាមួ្យនឹ្ងវមិាប្ត្អាជីវកម្មររយិារ័ន្នសាំខាន់្ៗទាំង ៥ ទែើម្បីកាំណត់្ប្ននក

ប្ែលមាន្សកាត នុ្ពលកន ុងការផ្លា ស់រត រូ។ កិច្ចការទន្េះប្តូ្វាន្ទធែ ើទ ើងត្តម្រយៈវធីិសាស្ដសត វភិាគ SWOT 
ទែើម្បីប្សែងយល់ពីកត្តត មូ្លោឋ ន្ និ្ងែាំទណើរការសាំខាន់្ៗររស់ប្កមុ្ហ ុន្។ សាំណួរ 

និ្ងឧទហរណ៍ទៅកន ុងប្ននកនី្មួ្យៗគឺជាការប្ណនាំ (រ៉ាុប្ន្តមិ្ន្ទពញទលញទទ) 

ទែើម្បីជួយសប្មួ្លែល់ការសន្េនជាមួ្យប្កមុ្ហ ុន្។ 
 
ប្ននកទី ៣៖ ការរច្នប្ននការផ្លៃ ស់បត រូអាជវីកលមបរយិាប័នន៖ ទៅកន ុងប្ននកទន្េះ 

អ្នកជាំនញការប្សែងរកការរទងក ើត្អ្នុ្សាសន៍្សប្មារ់យុទធសាស្ដសតផ្លា ស់រត រូប្កមុ្ហ ុន្ទៅជាអាជីវកម្មររយិារ័ន្ន  ។ 

អ្នកជាំនញការគួរប្ត្អាច្នតល់ម្តិ្ប្ត្ រ់ទៅកាន់្ប្កមុ្ហ ុន្ែូច្ខាងទប្កាម្៖ 
• កាំណត់្ប្រតិ្រត្ត ិការអាជីវកម្មជាក់លាក់ 

និ្ងសកម្មភាពប្សេប្ច្វាក់ត្នម្ាប្ែលមាន្សកាត នុ្ពលប្ប្រកាា យទៅជាអាជីវកម្មររយិារ័ន្ន  ។ 
• នតល់នូ្វទិែឋភាពទូទៅ និ្ងការវាយត្នម្ាទោយប្នអកទលើទសច្កត ីសន្ន ិោឋ ន្ 

និ្ងទសច្កត ីសទងេរនន្សការ នុ្ពលកន ុងការផ្លា ស់រត រូទៅជាអាជីវកម្មររយិារ័ន្នទៅកន ុងកត្តត មូ្លោឋ ន្

នី្មួ្យៗពីត្តរាងមា៉ា ប្ទីសនន្ការផ្លា ស់រត រូទៅជាអាជីវកម្មររយិារ័ន្ន។ 
• ែាំរូនម ន្អ្ាំពីនលិត្នល ទសវាកម្មថ្មីៗ ែាំទណើរការ យន្តការត្នម្ា និ្ងរណ្តត ញប្ច្កចាយ 

ទែើម្បីទធែ ើឱ្យមាន្តុ្លយភាពនន្ទគលទៅនលរ៉ាេះពាល់ និ្ងប្ាក់ច្ាំទណញប្ននកហិរញ្ញ វត្ថ ុ។ 
• ា៉ា ន់្ប្រមាណសូច្នករហិរញ្ញ វត្ថ ុសាំខាន់្ៗប្ែលទក់ទងនឹ្ងប្នន្ការផ្លា ស់រត រូទៅអាជីវកម្មររយិារ័ន្ន  
ទែើម្បីវាយត្នម្ាលទធភាពទសែឋកិច្ច 

និ្ងសកាត នុ្ពលសប្មារ់ចី្រភាពហិរញ្ញ វត្ថ ុទោយសល នួ្ឯងនន្យទុធសាស្ដសតអាជីវកម្មររយិារ័ន្ន  ។ 
• គូសរញ្ជា ក់ កាំណត់្ឱ្យែឹង និ្ងកាំណត់្ររមិាណសូច្នករសងគម្ និ្ងររសិាា ន្សាំខាន់្ៗ ទែើម្បីត្តម្ោន្ 

ប្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ និ្ងវាស់ប្វង ទែើម្បីរង្ហា ញពភីាពទជាគជ័យររស់អាជីវកម្មររយិារ័ន្ន  ។ 
• កាំណត់្ឱ្យែឹងនូ្វភាពជានែគូសាំខាន់្ៗប្ែលប្តូ្វកសាងទ ើង 

ប្ែលនឹ្ងអ្នុ្ញ្ជញ ត្ឱ្យអាជីវកម្មររយិារ័ន្នទទួលាន្ច្ាំទណេះែឹង ជាំនញ រណ្តត ញ ធន្ធាន្ និ្ងប្រព័ន្ធចាាំាច់្ 
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ទែើម្បីែាំទណើរការប្រករទោយប្រសិទធភាព កាត់្រន្ាយោនិ្ភ័យ និ្ងសទប្ម្ច្ាន្នូ្វទគលរាំណងសងគម្ 

និ្ងររសិាា ន្។ 
• កាំណត់្ប្រទភទនន្ឧរករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុែ៏ប្តឹ្ម្ប្តូ្វប្ែលប្តូ្វការ 

និ្ងពាក់ព័ន្ធកន ុងការនតល់មូ្លនិ្ធិែល់ការចារ់ទនតើម្ ការរ ើកច្ទប្ម្ើន្ទ ើង ឬការពប្ងីក អាជីវកម្មររយិារ័ន្ន។ 

 

ការផ្លា ស់រត រូអាជីវកម្មររយិារ័ន្ន  
 
ជាឧបករណស៍្ាបអ់នកជាំនញការតដ្ើលបកីាំណតព់ីសកាា ន ពលម្នការផ្លៃ ស់បត រូអាជវីកលមបរយិាប័ននរបស់្កលុហ  ន 
 

ប្ននកទី ១៖ ពត័្៌មាន្ទូទៅររស់ប្កមុ្ហ ុន្ 

 

 
កាំណតច់្ាំណាំស្ាប់អនកជាំនញការ 

តោលបាំណងម្នប្ននកតន៉ះ 
 

• រាំទពញព័ត៌្មាន្ប្កមុ្ហ ុន្ 
• ប្សែងយល់ពីរនេ ត់្អាជីវកម្មររស់ប្កមុ្ហ ុន្ និ្ងកាំណត់្រនេ ត់្អាជីវកម្មររយិារ័ន្ន  (មួ្យ ឬទប្ច្ើន្ជាង) 

 
លទធនលម្នប្ននកតន៉ះ៖ 
 

• កាំណត់្អ្ត្តសញ្ជញ ណអ្ាំពីរនេ ត់្អាជីវកម្មររយិារ័ន្នជាក់លាក់ 
• ទត្ើអ្ែ ើទៅជាសការ នុ្ពលអាជីវកម្មររយិារ័ន្នររស់វា (ក) នលិត្នល (ឧ. កាទហែ ) ឬ (ស) ទសវាកម្ម (ឧ. 
ការនគត់្នគង់ទឹក)? 

• ទត្ើវស័ិយអ្ែ ើប្ែលប្កមុ្ហ ុន្កាំពុងទធែ ើការ? (ឧ. កសិកម្ម) 
• ទត្ើប្កមុ្ហ ុន្សា ិត្ទៅកន ុងអ្នុ្វស័ិយអ្ែ ើ? (ឧ. កាទហែ ) 
• ទត្ើប្កមុ្ហ ុន្ាន្ចូ្លរមួ្កន ុងរនេ ត់្អាជីវកម្មររយិារ័ន្នទន្េះរយៈទពលរ៉ាុនម ន្ទហើយ? (ឧ. ន្ ាំ) 
• ទត្ើប្កមុ្ហ ុន្ឱ្យ BoP ចូ្លរមួ្ប្ររណ្តប្ែរ? (ឧ. អ្នកនគត់្នគង់ អ្នកប្ច្កចាយ អ្នកលក់រាយ អ្តិ្ថិ្ជន្ 
កម្មករនិ្ទយាជិត្) 

• ទត្ើប្កមុ្ BoP ជាន្រណ្ត? (ឧ. កសិករខាន ត្តូ្ច្ ស្ដសត  ី។ល។) 
 
 

១.១ ព័ត៌ានទូតៅ 

ត ម្ ៉ះ្កលុហ  ន 
        

   

តលខ្ច្ ៉ះបញ្ជ ីនល វូការរបស់្កលុហ  ន  

ត ម្ ៉ះប គ្គលទាំនក់ទាំនង  

ល ខ្តាំ ប្ណង  

តលខ្ទូរសពេ   

អ ីប្លល  

 វស័ិយអអន វស័ិយ  
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សូលពនយលព់ីអវបី្ដ្ល្កលុហ  នកាំព ងតធវី 

និងនលិតនលអតសវាកលមសាំខាន់ៗ៖ 
 
 
 

សូលពនយល់ពីបនេ តអ់ាជីវកលមអាជីវកលមបរយិាប័ននរបស់អនក៖ 

 
 

សូលកាំណត់អាំពីតបសកកលម 

និងការទទួលខ្ ស្តវូរបស់អាជីវកលមបរយិាប័នន  
 

សូលកាំណត់អាំពី្កលុលន សែប្ដ្លង្ហយរងត្ោ៉ះ 

ប្ដ្លអាជីវកលមបរយិាប័ននតន៉ះានបាំណងបត្លើ  
 

សូលគ្តិឆល ុ៉ះបញ្ច ាំង និងពនយល់ពីលកខណៈ តដ្ើលតហត  

និងនលវបិាកម្នបញ្ា តសដ្ាកិច្ច សងគល និងបរសិាា នសាំខាន់ៗ 

ប្ដ្ល្កលុង្ហយរងត្ោ៉ះជាតោលតៅ បានជួប្បទ៉ះ។ 

 
 

 
 

 
 
១.២ នល វូប្ដ្លអាច្តៅកាន់អាជីវកលមបរយិាប័នន 

នល វូត ព្ ៉ះតៅកាន់អាជីវកលមបរយិាប័នន ការប្្បកាៃ យសាំខាន់ៗ 

ពអីាជីវកលមទូតៅ (្កលុហ  នទាំងលូល ឬបនេ ត់អាជីវកលម) 

តៅជាគ្ាំរអូាជីវកលមបរយិាប័នន 

ការរមួ្រញ្ច លូ BoP ទៅកន ុងប្សេប្ច្វាក់ត្នម្ាសន លូ 
ែូទច្នេះអាច្នឹ្ងរទងក ើន្ 

ឬរទងក ើត្នលរ៉ាេះពាល់សប្មារ់ BoP ។ 

ព ីCSR តៅសកលមភាពអាជីវកលមបរយិាប័នន 
ការរមួ្រញ្ច លូ BoP 
ទៅកន ុងប្សេប្ច្វាក់ត្នម្ារប្ន្ាម្ ឬច្ាំទហៀង។ 

ពីសហ្ោសសងគលប្ដ្លជាំរ ញតដ្ឋយអងគការលិនប្លនរដ្ឋា េបិាល 

តៅជាគ្ាំនិតនត ចួ្តនាើលសហ្ោសសងគល 

ការរទងក ើន្លទធភាពរកនលច្ាំទណញប្ននក

ពាណិជាកម្មទោយកាត់្រន្ាយការពឹងប្នអកទលើ

ជាំនួ្យ និ្ងមូ្លនិ្ធិមាច ស់ជាំនួ្យ 

ត្តម្រយៈសកម្មភាពពាណិជាកម្មប្ែលរកប្ាក់

ច្ាំទណញ។ 

ពីគ្ាំរអូាជីវកលមបរយិាប័ននត ព្ ៉ះតៅរកគ្ាំរអូាជីវកលមបរយិាប័ននប្ដ្ល

្បតសើរត ើង 

ការពប្ងឹងការទធែ ើសមាហរណកម្ម BoP 
ទែើម្បីរទងក ើន្នលរ៉ាេះពាល់ឱ្យសីុជទប្ៅ 

និ្ងចូ្លែល់ម្នុ្សេជាទប្ច្ើន្ ប្ពម្ទាំង

រទងក ើន្ប្ាក់ច្ាំទណញពាណិជាកម្ម។ 
 

១.២.១ តតើការផ្លៃ ស់បត រូ្បតេទណប្ដ្ល្កលុហ  នកាំព ងសលៃ ឹងតធវី? 
 
☐ អាជីវកម្មទូទៅ ទៅជារនេ ត់្អាជីវកម្មររយិារ័ន្ន - រនេ ត់្អាជីវកម្មច្ម្បង 

☐ ពីទាំនួ្លសុសប្តូ្វសងគម្សាជីវកម្ម (CSR) ទៅជាសកម្មភាពអាជីវកម្មររយិារ័ន្ន  

☐ ពីសហប្គសសងគម្ប្ែលជាំរុញទោយអ្ងគការមិ្ន្ប្ម្ន្រោឋ ភិាល (NGO) ទៅជាគាំនិ្ត្នត ចួ្ទនតើម្សហប្គសសងគម្ 

☐ ពីគាំរអូាជីវកម្មររយិារ័ន្នទ ព្ េះទៅរកគាំរអូាជីវកម្មររយិារ័ន្នប្ែលប្រទសើរទ ើង 

☐ ទនេងៗ (សូម្រទញ្ចញទយារល់ខាងទប្កាម្) 
  
  
  
 

១.២.២ តតើអនកចូ្លរលួជាលួយសហគ្លន៍្បាកច់្ាំណូលខាងត្កាលដ្ល់ក្លិតណ? 
 

 
តតើ BoP ជាអវ ី? 
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• ប្រជាជន្ប្ែលទៅាត្នន្ពីរា៉ា មី្ត្ទសែឋកិច្ចសងគម្(BoP) សាំទៅទលើប្រជាជន្ប្កីប្ក និ្ងមាន្

ប្ាក់ច្ាំណូលទរ ប្ែលសែេះលទធភាពទទួលាន្ទាំនិ្ញ ទសវាកម្ម និ្ងឱ្កាសនន 

ទហើយជាទូទៅប្តូ្វាន្ពិពណ៌នថ្នមាន្ប្ាក់ច្ាំណូលប្ែលមាន្កប្មិ្ត្។ មាន្ការទទួលយកជាទូទៅថ្ន 

ប្រជាជន្ប្ែលទៅាត្នន្ពីរា៉ា មី្ត្ទសែឋកិច្ចសងគម្គឺលាត្សន្ធ ឹងហួសពីអ្នកប្កខាា ាំង ទហើយរមួ្រញ្ច លូទាំង

អ្នកប្ែលមាន្ោនិ្ភ័យកន ុងការធាា ក់ចូ្លទៅកន ុងភាពប្កីប្កវញិ។ 
• កប្មិ្ត្ប្ាក់ច្ាំណូលសកលប្ែលទប្រើជាទូទៅសប្មារ់ BoP គឺ ៨ែុលាា រស.រ.អា PPP 
កន ុងម្នុ្សេមាន ក់កន ុងមួ្យនថ្ៃ (G20/N4B) ។ 

• សាា រ័ន្មួ្យច្ាំនួ្ន្ក៏ទប្រើគាំនិ្ត្នន្ "ាត្ខាងទប្កាម្ ៤០% " នន្ពីរា៉ា មី្ត្ប្ាក់ច្ាំណូលររស់ប្រទទសមួ្យ 
ទែើម្បីគណនរររិទជាក់លាក់ររស់ប្រទទស។ ទៅកន ុងប្រទទសកម្ព ុជា BoP ទកើត្

ទ ើងទោយអ្នកប្ែលមាន្ប្ាក់ច្ាំណូលផ្លេ ល់សល នួ្ប្រចាាំនថ្ៃទប្កាម្ ១០.៩៥១ ទរៀល ($២,៧០) 1។ 
• ទែើម្បីឱ្យ BoP ចូ្លរមួ្ប្រករទោយប្រសិទធភាព ប្កមុ្ហ ុន្ននអាច្ពិចារណ្តទលើកញ្ច ក់ប្លន្ពហុររយិារ័ន្ន

។ ទោយប្នអកទលើរររិទទីនោរ ប្រជាជន្ប្ែលទៅាត្នន្ពីរា៉ា មី្ត្ទសែឋកិច្ចសងគម្អាច្រមួ្រញ្ច លូស្ដសត ី 

និ្ងជន្ជាតិ្ភាគតិ្ច្ ជន្ទភៀសសល នួ្ ជន្ពិការ 

និ្ងរុគគលប្ែលមាន្អ្ត្តសញ្ជញ ណសងគម្ទនេងទទៀត្ប្ែលអាច្មាន្ឥទធិពលទលើវធីិសាស្ដសត នន្ការចូ្លរមួ្។ 
• ទសច្កត ីប្ថ្ាងការណ៍ទរសកកម្មសងគម្ររស់អាជីវកម្មររយិារ័ន្ន៖ មុ្ន្ទពលរទងក ើត្ឧរករណ៍ទ ី ២ 
វាមាន្សារៈសាំខាន់្ណ្តស់កន ុងការរញ្ជា ក់ កាំណត់្ និ្ងប្កលម្អ វសិាលភាពនន្ការចូ្លរមួ្ររស់ BoP 
ប្ែលប្កមុ្ហ ុន្នី្មួ្យៗអាច្មាន្។ អាជីវកម្មររយិារ័ន្នមួ្យមិ្ន្អាច្ទោេះប្សាយរញ្ជា ទសែឋកិច្ច សងគម្ 

និ្ងររសិាា ន្ររស់ពិភពទលាកាន្ទាំងអ្ស់ទទ! 

 
1 World Bank Group (2022) https://www.worldbank.org/en/country/cambodia/overview 
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ក្លិតម្នការចូ្លរលួ្តវូបានកាំណត់និយលន័យដូ្ច្ខាងត្កាល ៖ 
ទគលរាំណងនន្ប្ននកទន្េះគឺទែើម្បីយល់កាន់្ប្ត្ច្ាស់ពីភាពសីុជទប្ៅនន្នលរ៉ាេះពាល់សងគម្នន្ប្កមុ្ហ ុន្ររស់អ្នក និ្ងសហគម្ន៍្ BoP ប្ែលាន្ចូ្លរមួ្ 

ទែើម្បីប្សែងយល់ថ្នទត្ើអ្នកកាំពុងកាំណត់្ទគលទៅកប្មិ្ត្ទនេងៗគន នន្ការប្កលម្អ ប្ាក់ច្ាំណូល និ្ង/ឬការប្កលម្អកប្មិ្ត្ជវីភាពរស់ទៅ។ 

្បតេទម្ន BoP 
្កលុ្បាក់ច្ាំណូល 
កន ុងលួយប្ខ្កន ុងលួយ្គួ្សារ 
ជា្បាក់តរៀល 

ការចូ្លរលួកន ុងក្លតិបច្ច ុបបនន

ជាលួយ្កលុ្បាក់ច្ាំណូលទាំង

តន៉ះ 

ឆនេៈតលើក្លិតនតពលអនគ្ត

កន ុងការតធវីការជាលួយ្កលុច្ាំណូលទាំងតន៉ះ។ 

ច្ាំនួ្ន្សរុរ  % ទលើច្ាំនួ្ន្សរុរ   ច្ាំនួ្ន្សរុរ  % ទលើច្ាំនួ្ន្សរុរ   

ប្កីប្កខាា ាំង < 500.000  (US$125)     

ប្កីប្ក 
500.000 – 1.000.000 (US$125-

$250)      

ប្ាក់ច្ាំណូលទរ 
1.000.000 – 1.500.000 (US$250-

$375)     

រតបៀបឱ្យានការចូ្លរលួពី BoP៖ 
ទគលរាំណងសាំខាន់្ទៅទីទន្េះ គឺទែើម្បីវាស់សេ ង់កប្មិ្ត្នន្ការចូ្លរមួ្ទៅកន ុងរទរៀរទាំង ៥ នន្ការចូ្លរមួ្ររស់ BoP ទៅកន ុងប្សេប្ច្វាក់ត្នម្ា (អ្នកទប្រើប្ាស់ អ្នកនគត់្នគង់ 
អ្នកប្ច្កចាយ អ្នកលក់រាយ និ្ងកម្មករនិ្ទយាជិត្) និ្ងទែើម្បីយល់ពីអ្ែ ើប្ែលជាសកាត នុ្ពលររស់អាជវីកម្មររយិារ័ន្នប្ែលអាច្ទធែ ើឱ្យប្រទសើរទ ើង។ 

រតបៀបម្នការចូ្លរលួ 

ការចូ្លរលួកន ុងក្លតិបច្ច ុបបននជាលួយ  BoP ឆនេៈតលើក្លិតនតពលអនគ្តកន ុងការតធវីការជាលួយ BoP 

សូម្ោក់ពិន្ទ ុពី ១ (ទរ) ែល់ ៦ (សពស់) ទលើ

កប្មិ្ត្នន្ការចូ្លរមួ្នទពលរច្ច ុរបន្នររស់ប្កមុ្ហ ុន្ជាមួ្យ 
BoP 

សូម្ោក់ពិន្ទ ុពី ១ (ទរ) ែល់ ៦ (សពស់) ទលើ

កប្មិ្ត្នន្ការចូ្លរមួ្នទពលរច្ច ុរបន្នររស់ប្កមុ្ហ ុន្ជាមួ្យ BoP 

អនកត្បើ្បាស ់   

អនកនគត់នគង់   

អនកប្ច្កចាយ   

អនកលក់រាយ   

កលមករនិតយាជតិ   
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១.២.៣ 
តតើអនកចាប់អារលមណ៍កន ុងការត្លឹលយ ទធសាស្ដសា អាជីវកលមបរយិាប័ននរបស់អនកជាលួយនឹងតោលតៅអ

េិវឌ្ឍ្បកបតដ្ឋយច្ីរភាព (SDG) ប្ដ្រឬតទ? 
 
សូម្ទម្ើលឧរសម្ពន្ធទី ២ ទែើម្បីប្សែងយល់ពីមូ្លទហតុ្ប្ែល SDG មាន្សារៈសាំខាន់្ច្ាំទពាេះគាំរអូាជីវកម្មររយិារ័ន្ន 
និ្ងរទរៀរប្ែល SDG អាច្ប្តូ្វាន្ទប្រើទែើម្បីប្កលម្អនលរ៉ាេះពាល់នន្ប្កមុ្ហ ុន្ររស់អ្នក។ 
 
សូលតលើលឧបសលពនធតដ្ើលបីវាយតម្លៃដូ្ច្ខាងត្កាល៖ 

តហត អវបីានជា SDG ានសារៈសាំខាន់ស្ាប់គ្ាំរអូាជីវកលមបរយិាប័នន? 

តតើ SDG អាច្្តវូបានត្បើ្បាសក់ន ុងអាជីវកលមបរយិាប័ននយា ងដូ្ច្តលាច្? 

 
 ាទ/ចាស   ទទ 
ប្រសិន្ទរើាទ/ចាស សូម្រាំទពញប្ននកប្ែលមាន្ទៅកន ុងឧរសម្ពន្ធទី ២ “ទគលទៅអ្ភិវឌឍន៍្” ប្ែរ។ 

 
ប្ននកទី ២៖ ការយល់ែឹងអ្ាំពីវមិាប្ត្អាជីវកម្មររយិារ័ន្នសប្មារ់សកាត ន្ុពលផ្លា ស់រត រូ 

 
 
កាំណតច់្ាំណាំស្ាប់អនកជាំនញការ 

 
តោលបាំណងម្នប្ននកតន៉ះ៖ 
 
ទែើម្បីយល់ពីសការ នុ្ពលនន្ការផ្លា ស់រត រូអាជីវកម្មររយិារ័ន្នររស់ប្កមុ្ហ ុន្ មាន្

ត្តរាងមា៉ា ប្ទីសមួ្យនតល់នូ្វការប្ណនាំសប្មារ់អ្នកជាំនញការទែើម្បីកាំណត់្ 

និ្ងវាយត្នម្ាពីរទរៀរប្ែលប្រតិ្រត្ត ិការអាជីវកម្មររស់ប្កមុ្ហ ុន្មួ្យ 

និ្ងសកម្មភាពប្សេប្ច្វាក់ត្នម្ល ប្រសពែគន ជាមួ្យនឹ្ងវមិាប្ត្សាំខាន់្ៗច្ាំនួ្ន្ ៥ ទែើម្បីកាំណត់្ប្ននក

សកាត នុ្ពលនន្ការផ្លា ស់រត រូ។ កិច្ចការទន្េះប្តូ្វាន្ទធែ ើត្តម្រយៈវធីិសាស្ដសត វភិាគ SWOT 
ទែើម្បីប្សែងយល់ពីកត្តត មូ្លោឋ ន្ និ្ងែាំទណើរការសាំខាន់្ៗររស់ប្កមុ្ហ ុន្។ សាំណួរ 

និ្ងឧទហរណ៍ទៅកន ុងប្ននកនី្មួ្យៗគឺជាការប្ណនាំ (រ៉ាុប្ន្តមិ្ន្ទពញទលញទទ) 

ទែើម្បីជួយសប្មួ្លែល់ការសន្េនជាមួ្យប្កមុ្ហ ុន្។ 
 

• ទត្ើអ្ែ ើប្ែលមាន្ែាំទណើរការលអ  (ភាពខាា ាំង)? 
• ទត្ើមាន្ឧរសគគ ប្រឈម្ទៅទលើប្ននកណ្តសាេះ (ភាពទសោយ)? 
• ទត្ើមាន្ឱ្កាសអ្ែ ើសាេះ? 
• ទត្ើមាន្ការគាំរាម្កាំ ប្ហង (ោនិ្ភ័យ) អ្ែ ើសា េះ? 

 
លទធនលម្នប្ននកតន៉ះ៖ 

• ប្សែងយល់ពីប្រតិ្រត្ត ិការអាជីវកម្មររស់ប្កមុ្ហ ុន្សប្មារ់ឱ្កាសផ្លា ស់រត រូទៅជាអាជីវកម្មររយិារ័ន្ន  ។ 
• ប្សែងយល់ពីសកម្មភាពប្សេប្ច្វាក់ត្នម្ាររស់ប្កមុ្ហ ុន្សប្មារ់ឱ្កាសផ្លា ស់រត រូទៅជាអាជីវកម្មររយិារ័ន្ន។ 
• សទងេរទៅកន ុងប្ននករងសកម្មភាពនី្មួ្យៗ នូ្វអ្ែ ើប្ែលជា

សកាត នុ្ពលនន្ការផ្លា ស់រត រូទៅជាអាជីវកម្មររយិារ័ន្ន  សប្មារ់វមិាប្ត្ទាំង ៥ ទន្េះប្រសិន្ទរើអាច្ទធែ ើាន្។ 
• កាំណត់្ប្នន្ទីរង្ហា ញនល វូនន្ឱ្កាសជាក់លាក់ប្ែលអាច្នាំទៅរកសកាត នុ្ពលនន្ការប្ប្រកាា យទៅជា 

អាជីវកម្មររយិារ័ន្ន  កាន់្ប្ត្ទប្ច្ើន្។ 
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ា ្ទីសម្នការប្្បកាៃ យតៅជាអាជីវកលមបរយិាប័នន 
ការប្ណនាំ៖ 
• អនកជាំនញការ្តវូពភិាកាជាលួយ្កលុហ  ននូវសកលមភាពរងនីលួយៗ តដ្ឋយត្បើសាំណួរតៅកន ុង្កតោនតនាកជាការប្ណនាំទូតៅ។ 
• ច្ាំណាំ៖ សាំណួរទាំងតន៉ះលិន្គ្បដ្ណរ ប់តលើ្គ្ប់ទិដ្ាភាពទាំងអស់តទ។ 

 វាិ្ត 

ការចូ្លរលួរបស់ BOP លទធភាពនរល់នលច្ាំតណញប្ននកហិរញ្ញ វតថ ុ ភាពអាច្ព្ងីកបាន និងអាច្ច្លៃងបាន 

 
សូលកាំណត់ពីរតបៀបប្ដ្ល្កលុហ  នអាច្តធវីឱ្យការចូ្លរលួរបស់សហគ្លន៍ BoP 

កាន់ប្ត្បតសើរត ើង 
 

សូលកាំណត់ពីរតបៀបប្ដ្ល្កលុហ  នអាច្តធវីឱ្យ្បតសើរត ើងនូវលទធភាពនរល់ន

លច្ាំតណញប្ននកហិរញ្ញ វតថ ុម្នបនេ តអ់ាជីវកលមបរយិាប័ននរបស់ខ្ល នួ។ 

សូលកាំណត់ពីរតបៀបប្ដ្ល្កលុហ  នអាច្តធវីឱ្យ្បតសើរត ើងនូវលទធភា

ពព្ងីក និងអាច្ច្លៃងបានម្នបនេ ត ់

អាជីវកលមបរយិាប័ននរបស់ខ្ល នួ។ 

កត្តា លូលដ្ឋា នស្ាប់្បតិបតាិការអាជីវកលម 

ប្ាក់ច្ាំណូល 
 

តតើគ្ាំរអូាជីវកលមបរយិាប័ននអាច្ចូ្លដ្ល់្បជាជនប្ដ្លានច្ាំណូលទប

កន ុងច្ាំនួនកាន់ប្តត្ច្ើនជាងល នប្ដ្រឬតទ? 

តតើ្កលុហ  នានលទធភាព

ហិរញ្ញ វតថ ុតដ្ើលបពី្ងីកអាជីវកលមរបស់ខ្ល នួតទ? ឧ. 
លទធភាពទទួលបាន្បាកក់លចី ជាំនួយ នលប ៉ះពាល ់វនិិតយាគ្និសងគល 

កាំណតច់្ាំណាំ៖  

 

ភាពខាៃ ាំង៖ តតើបច្ច ុបបននតន៉ះ ្កលុហ  នតធវ ីអវបីានលអ ខ្ៃ៉ះ? 

 
ឧ.៖ នលិត្នល/ទសវាកម្មប្ែលមាន្ត្នម្ាសម្រម្យសប្មារ់ BoP 

ឧ.៖ មូ្លោឋ ន្អ្តិ្ថិ្ជន្មាន្ទសា រភាព 
 
 
 

ភាពតខ្ាយ៖ តតើប្ននកអវ ីខ្ៃ៉ះប្ដ្ល្កលុហ  នកាំព ងជាបស់េ ៉ះកន ុងការបតងកើត 

ឬប្កលលអ ្បាកច់្ាំណូល អាជីវកលមបរយិាប័ននរបស់ខ្ល នួ? 
ឧ.៖ ការលក់ត្តម្រែូវប្ែលរ៉ាេះពាល់ែល់លាំហូរសាច់្ប្ាក់ 
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ឱ្កាស៖ តតើនល វូថ្មីៗ តដ្ើលបីព្ងីក្បាកច់្ាំណូលានអវ ីខ្ៃ៉ះ? 

ឧ.៖ ការនតល់នលិត្នលថ្មីែល់អ្តិ្ថិ្ជន្ប្ែលមាន្ប្សារ់ 

ឧ.៖ ទីនោរអ្ន្តរជាតិ្ថ្មីៗ 

ឧ.៖ ទគហទាំព័រនត្ថ្លលក់ែុាំអ្ន្ឡាញ ទគហទាំព័រនត្ថ្លលក់រាយអ្ន្ឡាញ 

 
 

ការគ្ាំរាលកាំ ប្ហង (ហានិេ័យ)៖ 

តតើានហានិេ័យជាកល់ាក់កន ុងការបតងកើត្បាកច់្ាំណូលបប្នាលប្ដ្រឬតទ? 

ឧ.៖ នែគូប្រកួត្ប្រប្ជង រទរបញ្ញត្ត ិររសិាា ន្ 

 
 

តសច្កា ីសននដិ្ឋា ន និងតសច្កាសីតងខបម្នសកាា ន ពលម្នការផ្លៃ ស់បត រូតៅអាជីវកលមបរយិាប័នន

កន ុងលកខខ្ណឌ ម្ន៖ 
• ការចូ្លរលួរបស់ BoP 
• លទធភាពហិរញ្ញ វតថ ុ 
• ភាពអាច្ព្ងីកបាន និង ភាពអាច្ច្លៃងបាន 
• នវាន វតាន៍ 
• ម្ដ្គូ្សាំខាន់ៗ 

អ្ត្ារទពី ១-៣ ប្រទយាគ (ច្ាំណ្តាំ៖ មិ្ន្ប្ម្ន្ប្គរ់វមិាប្ត្ទាំង ៥ អាច្អ្នុ្វត្តាន្ទនេះទទ)  
 
 
 

រច្នសលពនធម្ថ្ៃតដ្ើល 
(ឧ.៖ តម្លៃម្នធាត ចូ្ល ការ្តួតពិនិតយ ការ្គ្ប់្គ្ងអ្បតិបតាិការ) 
 

តតើានវធិីណលួយកន ុងការោាំ្ទ BoP តដ្ើលបតីធវ ីឱ្យ្បតសើរត ើងនូវ
រច្នសលពនធម្ថ្ៃតដ្ើលប្ដ្រឬតទ? 

តតើរច្នសលពនធម្ថ្ៃតដ្ើលបច្ច ុបបនន ជួយស្លួលដ្លល់ទធភាពនរល់

នលច្ាំតណញប្ននកហិរញ្ញ វតថ ុប្ដ្រឬតទ? 

កាំណតច់្ាំណាំ៖ 
 

 

 

ភាពខាៃ ាំង៖ សូលវាយតម្លៃវធីិប្ដ្ល្កលុហ  នអាច្្គ្ប់្គ្ងការច្ាំណយរបស់ខ្ល នួ (ឧ.៖ 

ម្ថ្ល ្បតិបតាិការ ម្ថ្ៃរដ្ាបាល ម្ថ្ៃតដ្ើលនលតិកលម) 

ឧ.៖ ការនាំចូ្លធាតុ្ចូ្ល 
ឧ.៖ អ្នកនគត់្នគង់ច្ប្ម្េុះ 
ឧ.៖ អាទិភាពននេកន ុងទប្ច្ើន្ប្ែលប្តូ្វប្គរ់ប្គង 
 
 
 

ភាពតខ្ាយ៖ សូលវាយតម្លៃថាតតើប្ននកណខ្ៃ៉ះតៅកន ុងរច្នសលពនធម្ថ្ៃតដ្ើលប្ដ្លនាំាន

ឱ្យការច្ាំណយកាន់ប្តខ្ពស់។ 
ឧ.៖ នថ្ានាំទច្ញសពស់ នថ្ាទែើម្សពស់ 
 

ឱ្កាស៖ សូលវាយតម្លៃថាតតើតាំបន់សកាា ន ពលអវ ីខ្ៃ៉ះអាច្ប្កលលអបាន 

តដ្ើលបីកាត់បនាយការច្ាំណយ 
ឧ.៖ ន្វានុ្វត្តន៍្កន ុងែាំទណើរការនលិត្ 
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ឧ.៖ ធន្ធាន្ម្នុ្សេកាន់្ប្ត្ទប្ច្ើន្កន ុងែាំទណើរការរែឋាល

 

 
 

ការគ្ាំរាលកាំ ប្ហង (ហានិេ័យ)៖ 

សូលវាយតម្លៃហានិេ័យប្ដ្លអាច្ជ៉ះឥទធ ិពលអវជិជានដ្ល់រច្នសលពនធម្ថ្ៃតដ្ើល 

ឧ.៖ ការទកើន្ទ ើងនន្ត្នម្ាទីនោរសប្មារ់វត្ថ ុធាតុ្ទែើម្

 

 
 

តសច្កា ីសននដិ្ឋា ន និងតសច្កាសីតងខបម្នសកាា ន ពលផ្លៃ ស់បត រូតៅកាន់អាជីវកលមបរយិាប័នន

កន ុងលកខខ្ណឌ ម្ន៖ 
• ការចូ្លរលួរបស់ BoP 
• លទធភាពប្ននកហិរញ្ញ វតថ ុ 
• ភាពអាច្ព្ងីកបាន និង ភាពអាច្ច្លៃងបាន 
• នវាន វតាន៍ 
• ម្ដ្គូ្សាំខាន់ៗ 

អ្ត្ារទពី ១-៣ ប្រទយាគ (ច្ាំណ្តាំ៖ មិ្ន្ប្ម្ន្ប្គរ់វមិាប្ត្ទាំង ៥ អាច្អ្នុ្វត្តាន្ទនេះទទ)

 

 

 

 
ធនធានលន សែ 
(សកលមភាពជួលប គ្គលិក ប្ថ្រកា បណត ុ ៉ះបណា ល និងវាស់សេ ង់សលតាភាពប គ្គលកិ។ ឧ៖ 

យ ទធសាស្ដសា ជួល សលតាភាព បណត ុ ៉ះបណា ល) 

តតើប គ្គលិកដ្ឹងពីរតបៀបចូ្លដ្ល ់BoP ប្ដ្រឬតទ? 
 
 

សូលវាយតម្លៃថាតតើយ ទធសាស្ដសា ធនធានលន សែានឥទធ ិពលតលើលទធភា

ពប្ននកហិរញ្ញ វតថ ុប្ដ្រឬតទ? 

កាំណតច់្ាំណាំ៖ 
 

  

ភាពខាៃ ាំង៖ សូលវាយតម្លៃប្ននកប្ដ្លការ្គ្ប់្គ្ងធនធានលន សែដ្ាំតណើរការបានលអ  

 
ឧ.៖ រុគគលិកមាន្ទាំនក់ទាំន្ងលអជាមួ្យ BoP 

 

 

 
ភាពតខ្ាយ៖ សូលវាយតម្លៃបញ្ា ្បឈលទក់ទងនឹងការអេិវឌ្ឍធនធានលន សែ ឧ៖ 

កងវ៉ះសលតាភាព ការបណត ុ ៉ះបណា លលិន្គ្ប់្ោន់៖ 
ឧ.៖ ឧរសគគហិរញ្ញ វត្ថ ុទក់ទងនឹ្ងប្ាក់ប្ស 
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ឧ.៖ សែេះរុគគលិកប្គរ់ប្គងប្ែលមាន្សម្ត្ាភាព ទែើម្បីគាំប្ទការពប្ងីកអាជីវកម្ម

 

 

 
 

ឱ្កាស៖ សូលវាយតម្លៃថាតតើឱ្កាសអវ ីខ្ៃ៉ះប្ដ្លាន តដ្ើលបតីធវឱី្យ

ធនធានលន សែតៅកន ុង្កលុហ  នកាន់ប្ត្បតសើរត ើង។ 

ឧ.៖ រទងក ើន្ការរណត ុ េះរណ្តត លរទច្ចកទទស និ្ងការកសាងសម្ត្ាភាព 

ឧ.៖ ជួលរុគគលិកកិច្ចសន្ាពីខាងទប្ៅ ទៅកន ុងតួ្នទីជាក់លាក់

 

 

 
ការគ្ាំរាលកាំ ប្ហង (ហានិេ័យ)៖ 

វាយតម្លៃពីអវបី្ដ្លហានិេ័យធនធានលន សែអាច្ជ៉ះឥទធ ិពលអវជិជានដ្ល់អាជីវកលមរប

ស់្កលុហ  ន។ 

ឧ.៖ សែេះរុគគលិកប្ែលមាន្សម្ត្ាភាព 

 
 

តសច្កា ីសននដិ្ឋា ន និងតសច្កាសីតងខបម្នសកាា ន ពលម្នការផ្លៃ ស់បត រូតៅអាជីវកលមបរយិាប័នន 
កន ុងលកខខ្ណឌ ម្ន៖ 

• ការចូ្លរលួរបស់ BoP 
• លទធភាពប្ននកហិរញ្ញ វតថ ុ 
• ភាពអាច្ព្ងីកបាន និង ភាពអាច្ច្លៃងបាន 
• នវាន វតាន៍ 
• ម្ដ្គូ្សាំខាន់ៗ 

អ្ត្ារទពី ១-៣ ប្រទយាគ (ច្ាំណ្តាំ៖ មិ្ន្ប្ម្ន្ប្គរ់វមិាប្ត្ទាំង ៥ អាច្អ្នុ្វត្តាន្ទនេះទទ)

 
 

 

ា ឃធិីង៖ 
(សកលមភាពនែពវនាយ និងលក់នលតិនលអតសវាកលម។ ឧ៖ យ ទធសាស្ដសាា ឃធីីង 

ការប្ណនាំបនា ្បព័នធនែពវនាយសងគល ពាណិជជកលមត្តល្បព័នធតអ ចិ្្តនិូក 

ការ្សាវ្ជាវទីនារ) 

តតើ្កលុហ  នានគ្ត្ាងឱ្យ BoP ចូ្លរលួប្ដ្រឬតទ? 
តតើ្កលុហ  នានយ ទធសាស្ដសាា ឃីធងីតដ្ើលបីបតងកើន្បាកច់្ាំណូលប្ដ្រឬ

តទ? 

កាំណតច់្ាំណាំ៖ 
 

  

ភាពខាៃ ាំង៖ 

សូលវាយតម្លៃថាតតើយ ទធសាស្ដសាា ឃធីីង្បតេទណប្ដ្ល្កលុហ  នកាំព ងដ្ាំតណើរការបានលអ  

តដ្ើលបចូី្លដ្លអ់តិថ្ជិនតោលតៅរបស់ខ្ល នួ។ 
 

 
ឧ.៖ យទុធសាស្ដសត កិត្ត ិសពេមា៉ា កយីទោ (Branding) ែូច្ជាការនោយពាណិជាកម្មត្តម្ប្រព័ន្ធនេពែនោយសងគម្ 
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ភាពតខ្ាយ៖ សូលវាយតម្លៃបញ្ា ្បឈលកន ុងការនែពវនាយនលិតនលអតសវាកលមអការនារ

ភាជ ប់ជាលួយ BoP។ 
 

 
ឧ.៖ សែេះរទពិទសាធមា៉ា  ីធីង 

 

 

 

ឱ្កាស៖ សូលវាយតម្លៃនូវអវបី្ដ្ល្កលុហ  នអាច្តធវបីាន្បតសើរជាងល ន 

តដ្ើលបីបតងកើនការទទួលសាគ ល់កតិា ិសពេ របស់ខ្ល នួស្ាប់នលតិនលអតសវាកលមរបស់ខ្ល នួ។  

ឧ.៖ រទងក ើត្ប្នន្ការមា៉ា  ិធីងសប្មារ់ទីនោរប្ែលមិ្ន្ទន់្ចូ្លែល់ 
ឧ.៖ មាន្ន្វានុ្វត្តន៍្ទៅកន ុងវរិនត្ថ្លអ្ន្ឡាញ 
 
 
 

ការគ្ាំរាលកាំ ប្ហង (ហានិេ័យ)៖ សូល

វាយតម្លៃថាតតើហានិេយ័អវ ីខ្ៃ៉ះប្ដ្លានតៅកន ុងសកលមភាពា ឃធីីង។ 

ឧ.៖ កងែេះការត្ភាា រ់អីុ្ន្ធឺណិត្សប្មារ់អ្នកទប្រើប្ាស់ទគលទៅ 

ឧ.៖ អ្នកទប្រើប្ាស់ទគលទៅ ទប្រើប្ាស់រណ្តត ញសងគម្មិ្ន្សូវញឹកញារ់ 
 
 

តសច្កា ីសននដិ្ឋា ន និងតសច្កាសីតងខបម្នសកាា ន ពលម្នការផ្លៃ ស់បត រូ អាជីវកលមបរយិាប័នន 
កន ុងលកខខ្ណឌ ម្ន៖ 

• ការចូ្លរលួរបស់ BoP 
• លទធភាពប្ននកហិរញ្ញ វតថ ុ 
• ភាពអាច្ព្ងីកបាន និង ភាពអាច្ច្លៃងបាន 
• នវាន វតាន៍ 
• ម្ដ្គូ្សាំខាន់ៗ 

អ្ត្ារទពី ១-៣ ប្រទយាគ (ច្ាំណ្តាំ៖ មិ្ន្ប្ម្ន្ប្គរ់វមិាប្ត្ទាំង ៥ អាច្អ្នុ្វត្តាន្ទនេះទទ)  

 
 

អេបិាលកចិ្ច 
(សកលមភាពព្ងឹងរច្នសលពនធ ្កលុហ  ន៖ ឧ. ្បព័នធម្នេកន ុង និង្កលុ្បឹកាេបិាល) 

តតើ្កលុហ  នាន វធិីសាស្ដសា ប្បបណតលើប្ននកអេបិាលកិច្ច តដ្ើលបីធានលទធភាពនរល់នលច្ាំតណញប្ននកហិរញ្ញ វតថ ុរយៈតពលប្វង? 

កាំណតច់្ាំណាំ៖ 
 

 

ភាពខាៃ ាំង៖ សូល

វាយតម្លៃថាតតើប្ននកណលួយម្នអេបិាលកិច្ចរបស់្កលុហ  នប្ដ្លានភាពរងឹាាំ។ 

ឧ.៖ ការប្គរ់ប្គងរទច្ចកទទសខាា ាំង

 

 

 

ភាពតខ្ាយ៖ សូលវាយតម្លៃថាតតើប្ននកណខ្ៃ៉ះកាំព ង្បឈលល ខ្នឹងបញ្ា ។ 
ឧ.៖ ប្រព័ន្ធគណទន្យយននេកន ុងមិ្ន្ប្គរ់ប្គន់្
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ឱ្កាស៖ សូលវាយតម្លៃវធិីតដ្ើលបីតធវ ីឱ្យ

អេបិាលកចិ្ចតៅកន ុង្កលុហ  នកាន់ប្ត្បតសើរត ើង។ 

ឧ.៖ ការរទងក ើត្ប្កមុ្ប្រឹកោឯករាជយ 

 

 

 

ការគ្ាំរាលកាំ ប្ហង៖ សូល

វាយតម្លៃថាតតើហានិេយ័អវ ីខ្ៃ៉ះប្ដ្លានជាលួយនឹងរច្នសលពនធអេបិាលកចិ្ចបច្ច ុបបនន។  

ឧ.៖ ប្កមុ្ហ ុន្កាំពុងប្សែងរកការទធែ ើពប្ងីកយា៉ា ង្រ់រហ័ស និ្ងទោេះប្សាយជាមួ្យនឹ្ងអាទិភាពប្រកួត្ប្រប្ជងជាទប្ច្ើន្។

 

 

 
តសច្កា ីសននដិ្ឋា ន និងតសច្កាសីតងខបម្នសកាា ន ពលម្នការផ្លៃ ស់បត រូ អាជីវកលមបរយិាប័នន 
កន ុងលកខខ្ណឌ ម្ន៖ 

• ការចូ្លរលួរបស់ BoP 
• លទធភាពប្ននកហិរញ្ញ វតថ ុ 
• ភាពអាច្ព្ងីកបាន និង ភាពអាច្ច្លៃងបាន 
• នវាន វតាន៍ 
• ម្ដ្គូ្សាំខាន់ៗ 

អ្ត្ារទពី ១-៣ ប្រទយាគ (ច្ាំណ្តាំ៖ មិ្ន្ប្ម្ន្ប្គរ់វមិាប្ត្ទាំង ៥ អាច្អ្នុ្វត្តាន្ទនេះទទ) 

 

 

 

ទាំនក់ទាំនងរដ្ឋា េិបាល 
(សកលមភាពប្ដ្លអាច្ព្ងឹងរច្នសលពនធនល វូច្ាប់ និងអាជីវកលមរបស់្កលុហ  ន ឧ៖ 

អាជីវកលម និងការច្ ៉ះបញ្ជ ពីនធដ្ឋរ) 

តតើទាំនក់ទាំនងសាំខាន់ៗអវ ីខ្ៃ៉ះជាលួយរដ្ឋា េបិាល ប្ដ្ល្កលុហ  ន

្តវូការតដ្ើលបីឱ្យសហគ្លន៍ BoP ចូ្លរលួ? 
តតើានសកលមភាពរដ្ឋា េបិាលណលួយប្ដ្លរារាាំង 

ឬបតងកើនលទធភាពនរល់នលច្ាំតណញប្ននកហិរញ្ញ វតថ ុប្ដ្រឬតទ? 

កាំណតច់្ាំណាំ៖ 
 
 

  
ភាពខាៃ ាំង៖ សូល

វាយតម្លៃវធីិប្ដ្ល្កលុហ  នកាំព ងអន តលាលត្តលបទបបញ្ញ តា ិរបស់រដ្ឋា េបិាល 

ឬបានបតងកើតទាំនក់ទាំនង ជាលួយ្កសួងសាំខាន់ៗតៅកន ុងរដ្ឋា េបិាល 

តដ្ើលបីោា្ំ ទដ្ល់អាជីវកលមរបស់ខ្ល នួ។ 

ឧ.៖ ទាំនក់ទាំន្ងលអជាមួ្យអាជាា ធរមូ្លោឋ ន្កន ុងសហគម្ន៍្ BoP 

 

 

 

ភាពតខ្ាយ៖ សូលវាយតម្លៃ វធីិប្ដ្ល្កលុហ  នកាំព ងពិបាក

តដ្ើលបអីន វតាត្តលបទបបញ្ញ តាអិបញ្ា អន តលាលត្តលច្ាប់រដ្ឋា េិបាល។ 

ឧ.៖ រទរបញ្ញត្ត ិររស់រោឋ ភិាលសរ ីពី វញិ្ជញ រន្រប្ត្សរ ើរាងគពន្ារទពលែល់ការពប្ងីក 

 

 

 
ឱ្កាស៖ សូលវាយតម្លៃវធីិប្ដ្ល្កលុហ  នអាច្តធវីឱ្យ្បតសើរត ើងនូវ

ការអន តលាលត្តលបទបបញ្ញ តា ិ និងទាំនក់ទាំនងរដ្ឋា េបិាល។ 
ឧ.៖ ពិធីសារសុវត្ាភិាពច្ាំណីអាោរ ប្សរត្តម្រទរបញ្ញត្ត ិររស់រោឋ ភិាល

 



16 
 

 

 

ការគ្ាំរាលកាំ ប្ហង (ហានិេ័យ)៖ សូលវាយតម្លៃថាតតើានហានិេ័យអវ ីខ្ៃ៉ះ 

្បសិនតបើ្កលុហ  នលិនតោរពត្តលបទបបញ្ញ តា ិឬលិនានទាំនក់ទាំនងរងឹាាំ

ជាលួយ្កសួងរដ្ឋា េបិាល។ 

ឧ.៖ ទាំនក់ទាំន្ងមិ្ន្លអជាមួ្យម្ស្ដន្ត ីរោឋ ភិាលទៅកន ុងសហគម្ន៍្ BoP 

 

 

 
តសច្កា ីសននដិ្ឋា ន 

និងតសច្កា ីសតងខបម្នសកាា ន ពលម្នការផ្លៃ ស់បត រូអាជីវកលមបរយិាប័ននកន ុងលកខខ្ណឌ ម្ន៖ 
• ការចូ្លរលួរបស់ BoP 
• លទធភាពប្ននកហិរញ្ញ វតថ ុ 
• ភាពអាច្ព្ងីកបាន និង ភាពអាច្ច្លៃងបាន 
• នវាន វតាន៍ 
• ម្ដ្គូ្សាំខាន់ៗ 

អ្ត្ារទពី ១-៣ ប្រទយាគ (ច្ាំណ្តាំ៖ មិ្ន្ប្ម្ន្ប្គរ់វមិាប្ត្ទាំង ៥ អាច្អ្នុ្វត្តាន្ទនេះទទ) 
 

 

 

 

ា ្ទីសម្នការប្្បកាៃ យតៅជាអាជីវកលមបរយិាប័នន 

ការប្ណនាំ៖ 
• អនកជាំនញការ្តវូពភិាកាជាលួយ្កលុហ  ននូវសកលមភាពរងនីលួយៗ តដ្ឋយត្បើសាំណួរតៅកន ុង្កតោនតនាកជាការប្ណនាំទូតៅ។ 
• ច្ាំណាំ៖ សាំណួរទាំងតន៉ះលិន្គ្បដ្ណរ ប់តលើ្គ្ប់ទិដ្ាភាពទាំងអស់តទ។ 

 វាិ្ត 
ការចូ្លរលួរបស់ BOP លទធភាពនរល់នលច្ាំតណញប្ននកហិរញ្ញ វតថ ុ ភាពអាច្ព្ងីកបាន និងអាច្ច្លៃងបាន 

 
សូលកាំណត់ពីរតបៀបប្ដ្ល្កលុហ  នអាច្តធវីឱ្យ ការចូ្លរលួរបស់សហគ្លន៍ BoP 

កាន់ប្ត្បតសើរត ើង 
 

សូលកាំណត់ពីរតបៀបប្ដ្ល្កលុហ  នអាច្តធវីឱ្យ្បតសើរត ើងនូវលទធភាពនរល់

នលច្ាំតណញប្ននកហិរញ្ញ វតថ ុម្នបនេ ត ់អាជីវកលមបរយិាប័នន របស់ខ្ល នួ។ 
សូលកាំណត់ពីរតបៀបប្ដ្ល្កលុហ  នអាច្តធវីឱ្យ្បតសើរត ើងនូវលទធភាពព្ងីក និងអាច្

ច្លៃងបានម្នបនេ តអ់ាជីវកលមបរយិាប័ននរបស់ខ្ល នួ។ ត្តលរយៈសកលមភាពរបស់ខ្ល នួ។ គ្ាំរអូាជីវកលមបរយិាប័នន  និងនលប ៉ះពាល់របស់វា។ 

កត្តា លូលដ្ឋា នស្ាប់ប្ខ្ែ្ច្វាកត់ម្លៃ 
ការរច្ននលតិនលអតសវាកលម 
ការរច្ននលតិនល៖ ច្ាំទណេះែឹងអ្ាំពីមុ្សង្ហរនលិត្នល 

ការប្រមូ្លនត ុាំវត្ថ ុធាតុ្ទែើម្សប្មារ់នលិត្នល (ឧ. រន្េេះសូឡា 

ឧរករណ៍ត្តម្ោន្ប្ពេះអាទិត្យ)។ 
ការរច្នតសវាកលម៖ ការរទងក ើត្គុណភាពទសវាកម្មែ៏លអរាំនុត្ និ្ងរទពិទសាធ

ប្ែលង្ហយប្សួលទប្រើ (ឧ. គា ីនិ្កច្ល័ត្ ការប្ច្កចាយទៅែល់ទតី្តាំងចុ្ងទប្កាយ)។ 

ការរច្ននលិត្នល/ទសវាកម្មអាច្ជាមា៉ា កថ្មី ឬនច្ន ប្រឌិត្។ 

តតើានការនាល់ជូននលតិនល ឬតសវាកលមថ្ម ីឬប្បៃក តដ្ើលបីបតងកើនលទធភាពនរលន់លច្ាំតណញប្ននកហិរញ្ញ វតថ ុប្ដ្រឬតទ?  
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កាំណតច់្ាំណាំ៖ 
 
 

 

ភាពខាៃ ាំង៖ សូលវាយតម្លៃរតបៀបប្ដ្លនលិតនល 

ឬតសវាកលមរបស់្កលុហ  នកាំព ងបាំតពញត្លូវការអតថិ្ិជនរបស់ខ្ល នួ។ 

ឧ.៖ កិច្ច ប្ពម្ទប្ពៀងទសវាកម្ម ប្តូ្វាន្រទងក ើត្ទ ើង និ្ងង្ហយប្សួលអ្នុ្វត្ត 
 
 

 

 

 

ភាពតខ្ាយ៖ សូលវាយតម្លៃពីរតបៀបប្ដ្ល្កលុហ  នពបិាកកន ុងការនាល់នលតិនល 

ឬតសវាកលមរបស់ខ្ល នួ។ 

ឧ.៖ នលិត្កម្មមាន្កាំណត់្ 

 

 

 

ឱ្កាស៖ សូលវាយតម្លៃលតធោបាយសកាា ន ពលប្ដ្ល្កលុហ  នអាច្ប្កលលអនលតិនល 

ឬតសវាកលមរបស់ខ្ល នួ។ 

ឧ.៖ វត្ថ ុធាតុ្ទែើម្ប្ែលមាន្គុណភាពសពស់ជាងមុ្ន្

 

 

 

ការគ្ាំរាលកាំ ប្ហង (ហានិេ័យ)៖ សូលវាយតម្លៃវធីិប្ដ្លនលិតនល 

ឬតសវាកលមអាច្រងនលប ៉ះពាល់។ 

ឧ.៖ ទសវាទឹកែល់ BoP ប្តូ្វាន្រំខាន្ទោយការរាំពុលទឹកទៅកន ុងទទន្ា  

ឧ.៖ សូច្នលិត្នល

 

 

 
តសច្កា ីសននដិ្ឋា ន 

និងតសច្កា ីសតងខបម្នសកាា ន ពលម្នការផ្លៃ ស់បត រូអាជីវកលមបរយិាប័ននកន ុងលកខខ្ណឌ

ម្ន៖ 
• ការចូ្លរលួរបស់ BoP 
• លទធភាពប្ននកហិរញ្ញ វតថ ុ 
• ភាពអាច្ព្ងីកបាន និង ភាពអាច្ច្លៃងបាន 
• នវាន វតាន៍ 
• ម្ដ្គូ្សាំខាន់ៗ 

អ្ត្ារទពី ១-៣ ប្រទយាគ (ច្ាំណ្តាំ៖ មិ្ន្ប្ម្ន្ប្គរ់វមិាប្ត្ទាំង ៥ អាច្អ្នុ្វត្តាន្ទនេះទទ) 
 

 

 

អនកនគត់នគង់ និងប្ខ្ែ្ច្វាក់នគត់នគង់ 
អនកនគត់នគង់ ជារុគគល ឬអ្ងគភាពប្ែលនតល់អ្ែ ើប្ែលចាាំាច់្ ែូច្ជានលិត្នល 

ឬទសវាកម្ម។ 
តតើ្កលុហ  នកាំព ងត្បើយ ទធសាស្ដសា អវ ីខ្ៃ៉ះតដ្ើលបីឱ្យ BoP ចូ្លរលួ?  

តតើ្តវូការវធិីសាស្ដសា អវ ីខ្ៃ៉ះ តដ្ើលបីធានបាននូវការនគត់នគង់្បកបតដ្ឋយសា ិរភាព 

និងលទធភាពនរលន់លច្ាំតណញប្ននកហិរញ្ញ វតថ ុ? 
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ប្ខ្ែ្ច្វាក់នគត់នគង់ សាំទៅទលើលាំោរ់នន្ែាំទណើរការប្ែលពាក់ពន័្ធនឹ្ងការនលិត្ 

និ្ងការប្ច្កចាយទាំនិ្ញ។ 
 

កាំណតច់្ាំណាំ៖ 
 

  

ភាពខាៃ ាំង៖ សូលវាយតម្លៃរតបៀបប្ដ្លប្ខ្ែ្ច្វាក់នគត់នគង់របស់្កលុហ  ន 

ឬសកលមភាពអនកនគត់នគង់ ដ្ាំតណើរការបានលអ ។ 

ឧ.៖ កិច្ច ប្ពម្ទប្ពៀងជាមួ្យសហគម្ន៍្កសិកម្ម 
 
 

 

 

 

ភាពតខ្ាយ៖ សូលវាយតម្លៃរតបៀប

ប្ដ្លប្ខ្ែ្ច្វាកន់គត់នគង់របស់្កលុហ  នកាំព ងបងកបញ្ា ្បឈល 

ប្ដ្លជ៉ះឥទធពិលដ្លត់្លូវការនលិតនល ឬតសវាកលម។ 

ឧ.៖ កសិករខាន ត្តូ្ច្មាន្ែីតូ្ច្ៗ (មាន្កាំណត់្) 

 

 

 

ឱ្កាស៖ សូលវាយតម្លៃរតបៀបប្ដ្លអាច្តធវីឱ្យប្ខ្ែ

្ច្វាក់នគតន់គង់កាន់ប្ត្បតសើរត ើង។ ឧ.៖ 

បតងកើតបណរ ញនារភាជ ប់តៅកន ុងទីនារកាន់ប្តត្ច្ើន 

ឧ.៖ ប្កមុ្ហ ុន្ទប្គងនឹ្ងចុ្េះហត្ាទលខាទលើកិច្ច ប្ពម្ទប្ពៀងរប្ន្ាម្ទទៀត្ជាមួ្យសហគម្ន៍្កសិកម្មប្ែលទធែ ើការជាមួ្យកសិករខាន ត្តូ្ច្

 

 

 
 

ការគ្ាំរាលកាំ ប្ហង (ហានិេ័យ)៖ សូលវាយតម្លៃហានិេ័យប្ដ្លអាច្តកើតាន 

ប្ដ្លអាច្ប ៉ះពាលដ់្ល់ប្ខ្ែ្ច្វាកន់គត់នគង់។ (ឧ. ការរំខានប្ខ្ែ្ច្វាកន់គត់នគង)់ 

ឧ.៖ អាកាសធាតុ្ែូច្ជាទប្គេះរាាំងសង តួ្ ទឹកជាំន្ន់្រ៉ាេះពាល់ែល់ការទធែ ើកសិកម្ម

 

 

 
តសច្កា ីសននដិ្ឋា ន 

និងតសច្កា ីសតងខបម្នសកាា ន ពលម្នការផ្លៃ ស់បត រូអាជីវកលមបរយិាប័ននកន ុងលកខខ្ណឌ

ម្ន៖ 
• ការចូ្លរលួរបស់ BoP 
• លទធភាពប្ននកហិរញ្ញ វតថ ុ 
• ភាពអាច្ព្ងីកបាន និង ភាពអាច្ច្លៃងបាន 
• នវាន វតាន៍ 
• ម្ដ្គូ្សាំខាន់ៗ 

អ្ត្ារទពី ១-៣ ប្រទយាគ (ច្ាំណ្តាំ៖ មិ្ន្ប្ម្ន្ប្គរ់វមិាប្ត្ទាំង ៥ អាច្អ្នុ្វត្តាន្ទនេះទទ) 
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ដ្ាំតណើរការនលិតកលម 
ជាវធីិសាស្ដសត មួ្យនន្ការទប្រើប្ាស់ធាតុ្ចូ្លទសែឋកិច្ច ឬធន្ធាន្ 

ែូច្ជាកមាា ាំងពលកម្ម ឧរករណ៍ទែើម្ទុន្ ឬែីធា ីទែើម្បីនតល់ទាំនិ្ញ 

និ្ងទសវាកម្មែល់អ្នកទប្រើប្ាស់។ 

តតើ BoP ចូ្លរលួកន ុងដ្ាំតណើរការនលតិតន៉ះដ្លក់្លតិណ?  តតើដ្ាំតណើរការបច្ច ុបបននជួយស្លួលដ្លល់ទធភាពហិរញ្ញ វតថ ុប្ដ្រឬតទ? 

កាំណតច់្ាំណាំ៖ 

  

ភាពខាៃ ាំង៖ 

សូលវាយតម្លៃ វធីិប្ដ្លដ្ាំតណើរការនលិតកលមរបស់្កលុហ  នកាំព ងដ្ាំតណើរការលអ ។ 

ឧ.៖ ែាំទណើរការនលិត្កម្មទលឿន្ 
ឧ.៖ ន្វានុ្វត្តន៍្ឧរករណ៍ររកិាេ រ 
 

 

 

ភាពតខ្ាយ៖ 

សូលវាយតម្លៃ វធីិប្ដ្លដ្ាំតណើរការនលិតកលមរបស់្កលុហ  នកាំព ងជួបការលាំបាក 

ឬលិនាន្បសិទធនល។ 

ឧ.៖ ែាំទណើរការនលិត្គឺពឹងប្នអកទលើកមាា ាំងពលកម្ម  
ឧ.៖ មិ្ន្មាន្ធន្ធាន្ម្នុ្សេជាំនញ ទែើម្បីរទងក ើន្គុណភាពនលិត្នល ឬទសវាកម្ម 

 
 

 

ឱ្កាស៖ 

សូលវាយតម្លៃ វធីិប្ដ្លនលិតកលមរបស់្កលុហ  នអាច្កាន់ប្តាន្បសិទធនល។ 

ឧ.៖ ធាតុ្ចូ្លនលិត្កម្មថ្មី៖ ប្គរ់ពូជប្ែលនតល់ទិន្ននលសពស់

 

 

 

ការគ្ាំរាលកាំ ប្ហង (ហានិេ័យ)៖ សូល

វាយតម្លៃវធីិប្ដ្លដ្ាំតណើរការនលិតអាច្ានហានិេយ័។ 

ឧ.៖ វត្ថ ុធាតុ្ទែើម្ប្រថុ្យប្រថ្នន្សប្មារ់សុសភាពកម្មករនិ្ទយាជិត្ 
 

 

 
តសច្កា ីសននដិ្ឋា ន និងតសច្កាសីតងខបម្នសកាា ន ពលម្នការផ្លៃ ស់បត រូ 

អាជីវកលមបរយិាប័នន កន ុងលកខខ្ណឌ ម្ន៖ 
• ការចូ្លរលួរបស់ BoP 
• លទធភាពប្ននកហិរញ្ញ វតថ ុ 
• ភាពអាច្ព្ងីកបាន និង ភាពអាច្ច្លៃងបាន 

អ្ត្ារទពី ១-៣ ប្រទយាគ (ច្ាំណ្តាំ៖ មិ្ន្ប្ម្ន្ប្គរ់វមិាប្ត្ទាំង ៥ អាច្អ្នុ្វត្តាន្ទនេះទទ) 
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• នវាន វតាន៍ 
• ម្ដ្គូ្សាំខាន់ៗ 

ការ្គ្ប់្គ្ងេសដ ុភារអការប្ច្កចាយ៖ 
តរៀបច្ាំ ប្ននការ អន វតា និង្គ្ប់្គ្ងលាំហូរ្បកបតដ្ឋយ្បសិទធនល ្បសិទធភាព 

និងការសត ុ កទាំនិញ តសវាកលម និងពត័៌ានពាក់ព័នធពចី្ាំណ ច្តដ្ើល 

ដ្លច់្ាំណ ច្ម្នការត្បើ្បាស ់តដ្ើលបីបាំតពញត្លូវការអតិថ្ិជន។ 

តតើ BoP អាច្ចូ្លរលួកន ុងដ្ាំតណើរការតន៉ះបានតទ?  តតើ្បព័នធេសត ុភារអការប្ច្កចាយបច្ច ុបបននោាំ្ទលទធភាពហិរញ្ញ វតថ ុប្ដ្រឬតទ? 

កាំណតច់្ាំណាំ៖ 

  

ភាពខាៃ ាំង៖ សូលវាយតម្លៃពីរតបៀបប្ដ្លបណា ញេសដ ុភារ 

ឬប្ច្កចាយរបស់្កលុហ  នដ្ាំតណើរការបានលអ ។ 

ឧ.៖ ទធែ ើរច្ច ុរបន្នភាពសារទពើភ័ណឌ  និ្ងការជាំនួ្សត្តម្កាលកាំណត់្ 
 
 
 
 
 

 

 

 

ភាពតខ្ាយ៖ សូលវាយតម្លៃបញ្ា ្បឈលតៅកន ុងបណា ញេសដ ុភារអការប្ច្កចាយ 

ឧ.៖ កងែេះប្រព័ន្ធសត ុកទុកប្សេសង្ហែ ក់ប្ត្ជាក់ រណ្តត លឱ្យសូច្

 

 

 

ឱ្កាស៖ សូលវាយតម្លៃថាតតើលតធោបាយប្ដ្លានសកាា ន ពលអវ ីខ្ៃ៉ះ តដ្ើលបតីធវ ីឱ្យ

្បព័នធេសដ ុភារអការប្ច្កចាយអដ្ាំតណើរការកាន់ប្ត្បតសើរត ើង។ 

ឧទហរណ៍៖ រណ្តត ញប្ច្កចាយប្រករទោយប្រសិទធភាព

 

 

 

ការគ្ាំរាលកាំ ប្ហង (ហានិេ័យ)៖ សូលវាយតម្លៃថាតតើហានិេ័យានអវ ីខ្ៃ៉ះ 

្បសិនតបើ្បព័នធេសដ ុភារ ឬ្បព័នធប្ច្កចាយលិនដ្ាំតណើរការ។ 

ឧ.៖ រញ្ជា ទហោឋ រច្នសម្ពន្ធទៅទលើនល វូសាធារណៈ
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តសច្កា ីសននដិ្ឋា ន និងតសច្កាសីតងខបម្នសកាា ន ពលម្នការផ្លៃ ស់បត រូ

អាជីវកលមបរយិាប័ននកន ុងលកខខ្ណឌ ម្ន៖ 
• ការចូ្លរលួរបស់ BoP 
• លទធភាពប្ននកហិរញ្ញ វតថ ុ 
• ភាពអាច្ព្ងីកបាន និង ភាពអាច្ច្លៃងបាន 
• នវាន វតាន៍ 
• ម្ដ្គូ្សាំខាន់ៗ 

អ្ត្ារទពី ១-៣ ប្រទយាគ (ច្ាំណ្តាំ៖ មិ្ន្ប្ម្ន្ប្គរ់វមិាប្ត្ទាំង ៥ អាច្អ្នុ្វត្តាន្ទនេះទទ) 
 

 

 

ការទទួលបានហិរញ្ញ វតថ ុ 
សាំតៅតលើលទធភាពទទួលបាន្បាក់កលចីឯកជន ឬសាធារណៈ 

និងជាំនួយប្ដ្លអាច្រកបានស្ាប់ោាំ្ទអាជីវកលម 

តដ្ើលបីនាលហ់ិរញ្ញ បបទនតដ្ើលទ នតធវីការ ឬប្ននការព្ងីករបស់ពួកតគ្។ 

តតើានវធិីតដ្ើលបីោាំ្ទ BoP កន ុងការបតងកើនលទធភាពហិរញ្ញ វតថ ុប្ដ្រឬតទ? ឧ.៖ 
ការទិញឧបករណក៍សកិលមស្ាបក់សកិរខាន តតូច្។ 

តតើ្កលុហ  នានតដ្ើលទ ន្គ្ប់្ោន់តដ្ើលបីនាលហ់ិរញ្ញ បបទនដ្លត់្លូវការបច្ច ុបបននរបស់

ខ្ល នួប្ដ្រឬតទ? 
 

កាំណតច់្ាំណាំ៖ 

  

ភាពខាៃ ាំង៖ សូលវាយតម្លៃថាតតើ

្កលុហ  នបច្ច ុបបននានលទធភាពទទួលបានហិរញ្ញ ប្ដ្រឬតទ។ 
 

ឧ.៖ ថ្វកិាប្គរ់ប្គន់្ទែើម្បីរា៉ា រ់រងនថ្ាទែើម្នលិត្កម្ម 
 

 

 

 

ភាពតខ្ាយ៖ សូលវាយតម្លៃ វធីិប្ដ្ល្កលុហ  នកាំព ងជាបស់េ ៉ះ ច្ាំតពា៉ះ

លទធភាពទទួលបានហិរញ្ញ វតថ ុ។ 

ឧ.៖ ប្ទពយរញ្ជច ាំមិ្ន្ប្គរ់ប្គន់្សប្មារ់កម្ច ី

 

 

 

ឱ្កាស៖ តតើអនក្តវូការតដ្ើលទ នប  នម នកន ុង ន្ ាំខាងល ខ្ស្ាប់សកលមភាព

អាជីវកលមបរយិាប័ននរបស់អនក? 
 

ឧ.៖ មូ្លនិ្ធិទែើម្ទុន្ជាំនួ្ស ែូច្ជាប្ាក់ជាំនួ្យ 

 

 

 
 

ការគ្ាំរាលកាំ ប្ហង (ហានិេ័យ)៖ សូលវាយតម្លៃថាតតើ

កងវ៉ះលទធភាពទទួលបានតដ្ើលទ ននឹងប ៉ះពាល់ដ្ល់អាជីវកលមតដ្ឋយរតបៀបណប្ដ្រ។ 
ឧ.៖ ពន្ារទពលការពប្ងីកប្សេអាជីវកម្ម IB 
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តសច្កា ីសននដិ្ឋា ន និងតសច្កាសីតងខបម្នសកាា ន ពលម្នការផ្លៃ ស់បត រូ 

អាជីវកលមបរយិាប័នន កន ុងលកខខ្ណឌ ម្ន៖ 
• ការចូ្លរលួរបស់ BoP 
• លទធភាពនរល់នលច្ាំតណញប្ននកហិរញ្ញ វតថ ុ 
• ភាពអាច្ព្ងីកបាន & ភាពអាច្ច្លៃងបាន 
• នវាន វតាន៍ 
• ម្ដ្គូ្សាំខាន់ៗ 

អ្ត្ារទពី ១-៣ ប្រទយាគ (ច្ាំណ្តាំ៖ មិ្ន្ប្ម្ន្ប្គរ់វមិាប្ត្ទាំង ៥ អាច្អ្នុ្វត្តាន្ទនេះទទ) 
 

 

 

ការប្កម្ច្នអត្បើ្បាស់ត ើងវញិអការល បបាំបាត់កាកសាំណលន់លិតនល 

ឬសកលមភាពតសវាកលម 
តតើកាកសាំណលអ់វ ីប្ដ្ល្កលុហ  នបតងកើតត ើង? សូលគ្តិអាំពីរតបៀបប្ដ្លកាកសាំណល់

នលិតនល ឬសកលមភាពតសវាកលមប្ដ្លអាច្តធវីឱ្យ្បតសើរត ើង តដ្ឋយការប្កម្ច្ន 

ការត្បើ្បាស់ត ើងវញិ ឬល បបាំបាត់។ 

តតើានឱ្កាសតដ្ើលបីឱ្យ BoP ចូ្លរលួកន ុងដ្ាំតណើរការប្កម្ច្នត ើងវញិតទ? 
 
 
 

តតើានអតថ ្បតយាជន៍ប្ននកហិរញ្ញ វតថ ុ ឬឱ្កាសច្ាំណូលថ្មពីីការប្កម្ច្នត ើងវញិតទ? 

កាំណតច់្ាំណាំ៖ 

  

ភាពខាៃ ាំង៖ សូលវាយតម្លៃសកលមភាពណលួយប្ដ្ល្កលុហ  នកាំព ងតធវ ី

តដ្ើលបបី្កម្ច្នអត្បើត ើងវញិ ឬល បបាំបាតក់ាកសាំណល់ ឧ. 

ការលិនត្បើ្បាស់ថ្ង់បាៃ សេ កិ 

ឧ.៖ ការប្ច្កកស្ដន្តកសប្មារ់ប្ច្កចាយរប្ន្ាែល់កសិករខាន ត្តូ្ច្ ទែើម្បីជាំនួ្សថ្ង់ាា សេ ិក 

 

 

 

 

ភាពតខ្ាយ៖ សូល

វាយតម្លល ្បសិនតបើានបញ្ា ្បឈលណលួយទក់ទងនឹងការប្កម្ច្នត ើងវញិ ឧ៖ 

កត្តា បរសិាា ន។ 

ឧ.៖ កសិករខាន ត្តូ្ច្រន្តទប្រើថ្ង់ាា សេ ិកជាំនួ្សកស្ដន្តក 

 

 

 

ឱ្កាស៖ សូល

វាយតម្លៃលតធោបាយសកាា ន ពលប្ដ្ល្កលុហ  នអាច្ប្កលលអសកលមភាពប្កម្ច្នត ើងវ ិ

ញរបស់ខ្ល នួ។ 

ឧ.៖ អ្រ់រំ BoP អ្ាំពីសារៈសាំខាន់្នន្ការប្កនច្នទ ើងវញិ 

 

 

 
ការគ្ាំរាលកាំ ប្ហង (ហានិេ័យ)៖ 

សូលវាយតម្លៃហានិេ័យននប្ដ្លទក់ទងនឹងការប្កម្ច្នអត្បើ្បាស់ត ើងវញិ 

ឬការល បបាំបាត់កាកសាំណល់។ 

ឧ.៖ ការប្រ ា្ំងនឹ្ងការប្កនច្នទ ើងវញិទោយ BoP

 

 



23 
 

 
តសច្កា ីសននដិ្ឋា ន 

និងតសច្កា ីសតងខបម្នសកាា ន ពលម្នការផ្លៃ ស់បត រូតៅជាអាជីវកលមបរយិាប័នន

កន ុងលកខខ្ណឌ ម្ន៖ 
• ការចូ្លរលួរបស់ BoP 
• លទធភាពប្ននកហិរញ្ញ វតថ ុ 
• ភាពអាច្ព្ងីកបាន និង ភាពអាច្ច្លៃងបាន 
• នវាន វតាន៍ 
• ម្ដ្គូ្សាំខាន់ៗ 

អ្ត្ារទពី ១-៣ ប្រទយាគ (ច្ាំណ្តាំ៖ មិ្ន្ប្ម្ន្ប្គរ់វមិាប្ត្ទាំង ៥ អាច្អ្នុ្វត្តាន្ទនេះទទ) 
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ា ្ទីសម្នការប្្បកាៃ យតៅជាអាជីវកលមបរយិាប័នន 
ការប្ណនាំ៖ 
• អនកជាំនញការ្តវូពភិាកាជាលួយ្កលុហ  ននូវសកលមភាពរងនីលួយៗ តដ្ឋយត្បើសាំណួរតៅកន ុង្កតោនតនាកជាការប្ណនាំទូតៅ។ 
• ច្ាំណាំ៖ សាំណួរទាំងតន៉ះលិន្គ្បដ្ណរ ប់តលើ្គ្ប់ទិដ្ាភាពទាំងអស់តទ។ 

 វាិ្ត 

ការចូ្លរលួរបស់ BOP លទធភាពនរល់នលច្ាំតណញប្ននកហិរញ្ញ វតថ ុ ភាពអាច្ព្ងីកបាន និងអាច្ច្លៃងបាន 

 
សូលកាំណត់ពីរតបៀបប្ដ្ល្កលុហ  នអាច្តធវីឱ្យការចូ្លរលួរបស់សហគ្លន៍ BoP 

កាន់ប្ត្បតសើរត ើង 
 

សូលកាំណត់ពីរតបៀបប្ដ្ល្កលុហ  នអាច្តធវីឱ្យ្បតសើរត ើងនូវលទធភាពនរល់នលច្ាំតណញ

ប្ននកហិរញ្ញ វតថ ុម្នបនេ តអ់ាជីវកលមបរយិាប័ននរបស់ខ្ល នួ។ 
សូលកាំណត់ពីរតបៀបប្ដ្ល្កលុហ  នអាច្តធវីឱ្យ្បតសើរត ើងនូវលទធភាពព្ងីក 

និងអាច្ច្លៃងបានម្នបនេ តអ់ាជីវកលមបរយិាប័ននរបស់ខ្ល នួ។ 
កាំណតព់ីរតបៀបប្ដ្ល្កលុហ  នអាច្ប្កលលអនលប ៉ះពាល់តលើ 

BoP ត្តលរយៈសកលមភាពរបស់ខ្ល នួ។ 

កាំណតម់្ដ្គូ្យ ទធសាស្ដសា តដ្ើលបតីធវ ី

ឱ្យ្បតសើរត ើងនូវ

គ្ាំរអូាជីវកលមបរយិាប័នន  
និងនលប ៉ះពាល់របស់វា។ 

កត្តា លូលដ្ឋា នស្ាប់ការវាស់ប្វងនលប ៉ះពាល ់

ការវាស់ប្វងនលប ៉ះពាល ់
(តតើ្កលុហ  នវាស់ប្វងនលប ៉ះពាល់របស់ខ្ល នួតលើ BoP យា ងដូ្ច្តលាច្) 

តតើ្កលុហ  នវាស់ប្វងនលប ៉ះពាល់របស់ខ្ល នួតៅកន ុងសហគ្លន៍ BoP ប្ដ្រឬតទ? 
 
តបើវាស់ប្វង តតើញឹកញាប់ប  ណា ? (្បចាាំប្ខ្ ្តីាស ្បចាាំ ន្ ាំ) 
 
 
 

តតើសកលមភាពអាជីវកលមបរយិាប័នន  អាច្ទទួលបានហិរញ្ញ វតថ ុប្ដ្រឬតទ? 
តបើលិនអាច្ តតើតៅតពលណ? ឧ.៖ ២ ឬ ៣ ន្ ាំ។ 
 
តតើ្បាក់ច្ាំណូល និង្បាក់ច្ាំតណញរបស់អនកប  នម នភាគ្រយ 

បានលកពីសកលមភាពអាជីវកលមបរយិាប័នន  របស់អនក? 
 
 

ការវាស់ប្វងនលប ៉ះពាលត់សដ្ាកចិ្ច 

  
ការវាស់ប្វងនលប ៉ះពាលស់ងគល 

  
ការវាស់ប្វងនលប ៉ះពាលប់រសិាា ន 

  

កាំណតច់្ាំណាំ៖ 
 

  

ភាពខាៃ ាំង៖ សូលវាយតម្លៃរតបៀបប្ដ្ល្កលុហ  នកាំព ងវាស់ប្វងនលប ៉ះពាល ់
ឧ.៖ ប្រព័ន្ធ ប្កមុ្ហ ុន្អាច្នតល់ទិន្នន័្យទែើម្បវីាស់ប្វងនលរ៉ាេះពាល់ 
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ភាពតខ្ាយ៖ សូលវាយតម្លៃរតបៀប

ប្ដ្ល្កលុហ  នលិនបានតជាគ្ជ័យកន ុងការវាយតម្លៃនលប ៉ះពាល់សងគលរបស់ខ្ល នួ។ 

ឧ.៖ ប្កមុ្ហ ុន្មិ្ន្មាន្ឧរករណ៍សប្មារ់វាស់នលរ៉ាេះពាល់ BoP ទទ។

 

 

 

ឱ្កាស៖ 

សូលវាយតម្លៃ វធីិប្ដ្ល្កលុហ  នអាច្ប្កលលអការវាស់ប្វងនលប ៉ះពាល់របស់ខ្ល នួ 

ឧ.៖ ចារ់នែគូជាមួ្យអ្ងគការមិ្ន្ប្ម្ន្រោឋ ភិាលទែើម្បីជួយវាយត្នម្ានលរ៉ាេះពាល់សងគម្។

 

 

 

ការគ្ាំរាលកាំ ប្ហង (ហានិេ័យ)៖ សូល

វាយតម្លល ្បសិនតបើានហានិេ័យណលួយកន ុងការវាយតម្លៃនលប ៉ះពាល់។ 

ឧ.៖ រោឋ ភិាលមូ្លោឋ ន្មិ្ន្មាន្សូច្នករសងគម្ ទសែឋកិច្ច និ្ងររសិាា ន្ប្ែលាន្ទធែ ើរច្ច ុរបន្នភាពទទ។

 

 

 
តសច្កា ីសននដិ្ឋា ន និងតសច្កាសីតងខបម្នសកាា ន ពលម្នការផ្លៃ ស់បត រូតៅកាន់

អាជីវកលមបរយិាប័ននកន ុងលកខខ្ណឌ ម្ន៖ 
• ការចូ្លរលួរបស់ BoP 
• លទធភាពប្ននកហិរញ្ញ វតថ ុ 
• ភាពអាច្ព្ងីកបាន និង ភាពអាច្ច្លៃងបាន 
• នវាន វតាន៍ 
• ម្ដ្គូ្សាំខាន់ៗ 

អ្ត្ារទពី ១-៣ ប្រទយាគ (ច្ាំណ្តាំ៖ មិ្ន្ប្ម្ន្ប្គរ់វមិាប្ត្ទាំង ៥ អាច្អ្នុ្វត្តាន្ទនេះទទ) 
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ប្ននកទីរី៖ ការរច្នប្នន្ការប្ប្រកាា យ 
 

 
កាំណតច់្ាំណាំស្ាប់អនកជាំនញការ 

តោលបាំណងម្នប្ននកតន៉ះ៖ 
 
ទែើម្បីរទងក ើត្អ្នុ្សាសន៍្សប្មារ់យុទធសាស្ដសតផ្លា ស់រត រូប្កមុ្ហ ុន្ទៅជាអាជីវកម្មររយិារ័ន្ន  ឧ. 
សូម្ទម្ើលឧទហរណ៍នន្យុទធសាស្ដសតខាងទប្កាម្។ 
លទធនលម្នប្ននកតន៉ះ៖ ប្នអកទលើម្តិ្ប្ត្ រ់ពីត្តរាងមា៉ា ប្ទីសនន្ការផ្លា ស់រត រូទៅជាអាជីវកម្មររយិារ័ន្ន៖ 
 
• កាំណត់្ប្រតិ្រត្ត ិការអាជីវកម្មជាក់លាក់ 

និ្ងសកម្មភាពប្សេប្ច្វាក់ត្នម្ាប្ែលមាន្សកាត នុ្ពលការប្ប្រកាា យទៅជាអាជីវកម្មររយិារ័ន្ន  ។ 
• នតល់នូ្វទិែឋភាពទូទៅ និ្ងការវាយត្នម្ាទោយប្នអកទលើតសច្កា ីសននដិ្ឋា ន 

និងតសច្កា ីសតងខបម្នសការ ន ពលកន ុងការផ្លៃ ស់បត រូតៅជាអាជវីកលមបរយិាប័ននទៅកន ុងកត្តត មូ្លោឋ ន្

នី្មួ្យៗពីត្តរាងមា៉ា ប្ទីសនន្ការផ្លា ស់រត រូទៅជាអាជីវកម្មររយិារ័ន្ន  ។ 
 

 
ឧទហរណម៍្នយ ទធសាស្ដសា តដ្ើលបីផ្លៃ ស់បត រូ្កលុហ  នតៅជាអាជីវកលមបរយិាប័នន 

ឱ្កាសច្ាំណូល៖ តដ្ើលបីកាំណត់តោលតៅបណា ញលក់ថ្ម។ី 
 
ប្កមុ្ហ ុន្ទប្គងនឹ្ងរទងក ើត្ទវទិកាពាណិជាកម្មត្តម្ប្រព័ន្ធ អីុ្ន្ធឺទណត្ប្ែលកាំណត់្ទគលទៅទីនោររញ្ឈរថ្មី 

(ទីនោរលក់រាយ) 
 
ប្ខ្ែ្ច្វាក់នគត់នគង់៖ ច្ ៉ះ MOU ជាលួយសហគ្លន៍កសិកលម ប្ដ្លតធវីការជាលួយកសកិរខាន តតូច្។ 
 
ទែើម្បីរទងក ើន្ការចូ្លរមួ្ររស់ BoP ររស់សល នួ្ជាមួ្យកសិករខាន ត្តូ្ច្ 

និ្ងពប្ងីកប្សេប្ច្វាក់នគត់្នគង់ររស់សល នួ្ ប្កមុ្ហ ុន្ទប្គងនឹ្ងចុ្េះ MOU ជាមួ្យសហគម្ន៍្កសិកម្មទៅ ន្ ាំ 

២០២៣។ 
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ការដ្ឋក់ពិនទ ុ (ខ្ពស់ លធយល 

ទប) 
ការចូ្លរលួរបស់ BoP   ការទទួលបានហិរញ្ញ វតថ ុ 

ភាពអាច្ព្ងីកបាន 

និងច្លៃងបាន 
នវាន វតាន៍ ម្ដ្គូ្សាំខាន់ៗ 

កត្តា លូលដ្ឋា នស្ាប់្បតិបតាិការអាជីវកលម 

សកលមភាពប្សវ ងរក្បាកច់្ាំណូ

ល (អាជីវកលមបរយិាប័នន) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រច្នសលពនធម្ថ្ៃតដ្ើល 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ធនធានលន សែ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ា ឃធីីង 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

អេបិាលកចិ្ច 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ទាំនក់ទាំនងរដ្ឋា េិបាល 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
កត្តា លូលដ្ឋា នស្ាប់ប្ខ្ែ្ច្វាកត់ម្លៃ 

ការរច្ននលតិនល/តសវាកលម
៖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ប្ខ្ែ្ច្វាក់នគត់នគង់/អនកនគត់នគ
ង់ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

នលិតកលម៖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
េសដ ុភារ 

និងការ្គ្ប់្គ្ងការប្ច្កចា

យ៖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ការទទួលបានហិរញ្ញ វតថ ុ៖ 
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ការប្កម្ច្នអត្បើ្បាស់ត ើងវញិអ

ការល បបាំបាត់នលតិនល 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
កត្តា លូលដ្ឋា នស្ាប់ការវាស់ប្វងពីនលប ៉ះពាល ់

ការវាស់ប្វងនលប ៉ះពាលត់សដ្ា

កិច្ច 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ការវាស់ប្វងនលប ៉ះពាលស់ងគ

ល 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ការវាស់ប្វងនលប ៉ះពាលប់រសិាា

ន 
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សកលមភាពអាទិភាពសាំខាន់ៗប្នអកតលើ្បតេទម្នកត្តា លូលដ្ឋា ន 
 

 អាទិភាពសកលមភាពសាំខាន់ៗ 

កត្តា លូលដ្ឋា ន្បតិបតាកិារអាជីវកលម 

BB1.1 - ច្ាំណូល   
BB1.2 - ច្ាំណយ   

BB1.3 - ធនធានលន សែ   
BB1.4 - ា ឃីធីង   

BB1.5 - អេបិាលកិច្ច  
BB1.6 - ទាំនក់ទាំនងរដ្ឋា េិបាល  

កត្តា លូលដ្ឋា ន្ច្វា៉ា កត់ម្លៃ 
BB2.1 - ការរច្ននលិតនលអតសវាកលម  

BB2.2 - ប្ខ្ែនគត់នគង ់  
BB2.3 - ដ្ាំតណើរការនលិត  
BB2.4 - ការប្ច្កចាយ  

BB2.5 - លទធភាពហិរញ្ញ វតថ ុ  
BB2.6 - 

ការប្កម្ច្នត ើងវញិអការត្បើ្ បាស់ត ើងវញិអ 

ការល បបាំបាត់ 

 

កត្តា លូលដ្ឋា នការវាស់ប្វងឥទធ ិពល 
BB3.1 - នលប ៉ះពាល់តសដ្ាកិច្ច  

BB3.2 - នលប ៉ះពាល់សងគល  
BB3.3 - នលប ៉ះពាល់បរសិាា ន  
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ឧរសម្ពន្ធ  
ឧរសម្ពន្ធទី ១៖ សទេ ន្ុប្កម្ 
 

សទេ ន ្កល 
ពាកយ និយលន័យ 

ការឱ្យ្បជាជនប្ដ្លតៅ

បាតម្នពីរា៉ា លតីតសដ្ាកិច្ចសងគល (BoP) 
ចូ្លរលួ 

សាំទៅទលើវធីិប្ែលប្កមុ្ហ ុន្មាន្ប្នន្ការ ឬកាំពុងឱ្យ BoP 
ចូ្លរមួ្រចួ្ទហើយ កន ុងនម្ជាអ្នកនគត់្នគង់ អ្នកប្ច្កចាយ 

អ្នកលក់រាយប្ច្កចាយ រុគគលិក 

ឬអ្តិ្ថិ្ជន្ទៅកន ុងគាំរអូាជីវកម្មររស់សល នួ្។ 
្បតិបតាិការអាជីវកលម ទាំងទន្េះរមួ្រញ្ច លូសកម្មភាពទាំងអ្ស់ប្ែលអាច្ឱ្យប្កមុ្ហ ុន្មាន្ចី្រ

ភាព និ្ងអាច្រកនលច្ាំទណញប្ននកពាណិជាកម្មាន្ 

ប្ែលមាន្ែូច្ជា៖ 
• សកម្មភាពច្ាំណូល 
• រច្នសម្ពន្ធនថ្ាទែើម្ 
• ធន្ធាន្ម្នុ្សេ 
• មា៉ា  ីធីង 
• អ្ភិាលកិច្ច 
• ទាំនក់ទាំន្ងរោឋ ភិាល 

លទធភាពនរល់នលច្ាំតណញប្ននកពាណជិជក

លម 
សម្ត្ាភាពនន្អាជីវកម្ម នលិត្នល 

ឬទសវាកម្មកន ុងការប្រកួត្ប្រប្ជងប្រករទោយប្រសិទធភាព 

និ្ងរកប្ាក់ច្ាំទណញ។ 
ទាំនួលខ្ ស្តវូសងគលរបស់សាជីវកលម 

(CSR) 
ការអ្នុ្វត្តប្ែលប្កមុ្ហ ុន្នតល់ប្ត្ រ់ទៅ វញិ ឬអ្ភិវឌឍសហគម្ន៍្ 

ទោយការររចិាច គែល់អ្ងគការសរបុ រសធម៌្ 

ទលើកកម្ពស់ការសម ័ប្គចិ្ត្តកន ុងច្ាំទណ្តម្រុគគលិកប្កមុ្ហ ុន្ 

កាត់្រន្ាយនលរ៉ាេះពាល់ពីររសិាា ន្ខាងទប្ៅ (ឧទហរណ៍៖ 

ការប្ច្កកាត្តរទរៀន្ែល់កុមារទៅកន ុងសហគម្ន៍្ប្ែលង្ហយរងទប្គេះ 

ឬប្កីប្ក)។ 
លទធភាពនរល់នលច្ាំតណញប្ននកហិរញ្ញ វតថ ុ 

 
 

សម្ត្ាភាពររស់អាជីវកម្មររយិារ័ន្នទែើម្បីរស់រាន្មាន្ជីវតិ្ 

និ្ងប្រកួត្ប្រប្ជងកន ុងរយៈទពលយូរ 

កន ុងលកេណៈប្ែលប្ទប្ទង់សល នួ្ឯង។ 

វាប្គរែណត រ់ទលើការច្ាំណ្តយររស់សល នួ្ និ្ងរាំទពញត្ប្មូ្វការររស់

 វនិិ្ទយាគិន្ រុគគលិក និ្ងអ្នកពាក់ព័ន្ធទនេងទទៀត្។ 

វាមាន្ទគលរាំណងធានថ្នអាជីវកម្មររយិារ័ន្នអាច្មាន្លទធភាព

ប្ននកពាណិជាកម្ម ឬកាំពុងសា ិត្ទៅទលើនល វូទែើម្បីពប្ងីក 

និ្ងអាច្នរល់នលច្ាំទណញនទពលអ្នគត្។ 

ប្កមុ្ហ ុន្អាច្ទប្រើប្ាស់ទែើម្ទុន្ទប្ច្ើន្ទប្ម្ង់ 

ទែើម្បីជាំរុញការង្ហរររស់សល នួ្ រមួ្ទាំង ពាណិជាកម្ម សម្បទន្ 

ឬទែើម្ទុន្សរបុ រសធម៌្សុទធសាធ។ 

ទន្េះក៏អាច្ទធែ ើឱ្យអាជីវកម្មអាច្វនិិ្ទយាគប្ាក់ច្ាំទណញទ ើងវញិ 

និ្ងពប្ងីកការចូ្លរមួ្ររស់សល នួ្ជាមួ្យនឹ្ងប្រជាជន្ប្ែលទៅ

ាត្នន្ពីរា៉ា មី្ត្ទសែឋកិច្ចសងគម្។ 
   អេបិាលកិច្ច អ្ភិាលកិច្ចរមួ្រញ្ច លូទាំងការអ្នុ្វត្ត ែាំទណើរការ 

និ្ងទគលន្ទយាាយទាំងអ្ស់ប្ែលជួយអាជីវកម្មឱ្យមាន្គណទន្យយ

ភាព ត្មាា ភាព និ្ងជាយទុធសាស្ដសតកន ុងការសទប្ម្ច្ាន្នូ្វច្កខ ុ វស័ិយ 

និ្ងទរសកកម្មររស់ពួកទគ។ ឧ. 

ការរទងក ើត្ប្កមុ្ប្រឹកោភិាលទែើម្បីរទងក ើត្យទុធសាស្ដសត រយៈទពលប្វង 

និ្ងរច្នសម្ពន្ធគណទន្យយភាព 

ការអ្ភិវឌឍទគលន្ទយាាយននេកន ុង។ 
សកលមភាព អាជីវកលមបរយិាប័នន សកម្មភាពប្ែលប្កមុ្ហ ុន្អ្នុ្វត្តទៅកន ុងប្សេប្ច្វាក់ត្នម្ាររស់ពួកទគ

ប្ែលឱ្យ BoP ចូ្លរមួ្។ 
បនេ តអ់ាជីវកលម អាជីវកលមបរយិាប័នន នលិត្នល/ទសវាកម្មជាក់លាក់មួ្យទៅកន ុងអាជីវកម្មសន លូររស់ប្កមុ្

ហ ុន្ ប្ែលសា ិត្កន ុងប្រទភទអាជីវកម្មររយិារ័ន្ន  ប្ែលឱ្យ BoP ចូ្លរមួ្។ 
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អាជីវកលមទូតៅម្នអាជីវកលមបរយិាប័នន គាំរអូាជីវកម្មប្ររប្រនពណី 

ប្ែលរមួ្រញ្ច លូវមិាប្ត្នន្អាជីវកម្មររយិារ័ន្នទៅកន ុងអាជីវកម្មសន លូរ

រស់សល នួ្ ឬទៅកន ុងលទធកម្មររស់សល នួ្ (BoP ជាអ្នកនគត់្នគង់) 
ឬទៅកន ុងរណ្តត ញលក់ររស់អាជីវកម្ម (BoP 
ជាអ្នកប្ច្កចាយ/អ្នកលក់រាយ)។ 

គ្ាំរអូាជីវកលមបរយិាប័នន រទរៀរប្ែលប្កមុ្ហ ុន្នតល់ទាំនិ្ញ ទសវាកម្ម 

និ្ងជីវភាពរស់ទៅទលើមូ្លោឋ ន្នន្លទធភាពទទួលាន្នលច្ាំទណញ

ប្ននកពាណិជាកម្មាន្ ទាំងកន ុងទាំហាំ ឬភាពអាច្ពប្ងីកាន្ ទៅ

ែល់ម្នុ្សេម្កពីប្រជាជន្ប្ែលទៅាត្នន្ពីរា៉ា មី្ត្ទសែឋកិច្ចសងគម្ 

(BoP) ទធែ ើឱ្យពួកទគជាប្ននកមួ្យទៅកន ុង
ប្សេប្ច្វាក់ត្នម្ានន្អាជីវកម្មសន លូររស់ប្កមុ្ហ ុន្កន ុងនម្ជាអ្នកនគត់្នគ

ង់ អ្នកប្ច្កចាយ អ្នកលក់រាយ រុគគលិក ឬអ្តិ្ថិ្ជន្។ ម្ា៉ាងទទៀត្ វា

ជាប្សេអាជីវកម្មប្ែលជាប្រតិ្រត្ត ិការសន លូររស់ប្កមុ្ហ ុន្។ 

គាំរអូាជីវកម្មររយិារ័ន្ន  ភាគទប្ច្ើន្ជាសហប្គសធុន្ម្ធយម្ 
ទហើយប្តូ្វាន្រច្នទ ើងជាពិទសសសប្មារ់ការសទប្ម្ច្ាន្ទាំងនល

ច្ាំទណញពីទីនោរ និ្ងនលរ៉ាេះពាល់សងគម្ប្ទង់ប្ទយធាំ។ 
 វនិិតយាគ្ិនសងគល  វនិិ្ទយាគិន្ប្ែលចារ់អារម្មណ៍កន ុងការនតល់មូ្លនិ្ធិទែើម្បីរទងក ើត្នល

រ៉ាេះពាល់ទលើសងគម្ និ្ងររសិាា ន្ទោយ វជិាមាន្ អាច្វាស់ប្វងាន្ 

រមួ្ជាមួ្យនឹ្ងនលច្ាំទណញប្ននកហិរញ្ញ វត្ថ ុ។ 
នវាន វតាន៍ ន្វានុ្វត្តន៍្ររស់អាជីវកម្មររយិារ័ន្ន  គឺជាការអ្ភិវឌឍប្ររ

សហប្គិន្ភាពនន្អ្ែ ើប្ែលថ្មី 

ជាមួ្យនឹ្ងនលរ៉ាេះពាល់រមួ្គន ជាមួ្យនឹ្ងប្កមុ្ម្នុ្សេ

ប្ែលមាន្ប្ាក់ច្ាំណូលទរ។ វារទងក ើត្នលរ៉ាេះពាល់ មិ្ន្ថ្ន

ជាការទកើន្ទ ើងទោយកប្មិ្ត្ ឬប្ប្រកាា យអ្ែ ើៗប្គរ់យា៉ា ង និ្ងទលើស

ពីែាំទណើរការរទងក ើត្សុទធសាធ។ ឧទហរណ៍ែូច្ជា៖ 
• នលិត្នលថ្មី៖ មា៉ា សីុន្កាា ទសទឹកទោេះទគប្ែលទែើរទោយជីវឧសម ័ន្ 

សប្មារ់កសិករខាន ត្តូ្ច្ 
• ទសវាកម្មថ្មី៖ ការប្ថ្ទាំសុសភាពប្ែលមាន្គុណភាពសពស់ 

ត្នម្ាសម្រម្យ 
• គាំរអូាជីវកម្មថ្មី៖ គាំររូង់ប្ាក់កន ុងការទប្រើប្ាស់ម្រង 

សប្មារ់ទសវាកម្មថ្នម្ព 
• ប្សេប្ច្វាក់ត្នម្ាថ្មី ប្ច្កចាយែល់ទីជន្រទ 

ម្ដ្គូ្សាំខាន់ ជានែគូយុទធសាស្ដសត ប្ែលប្កមុ្ហ ុន្អាច្សហការជាមួ្យ 

ទែើម្បីរទងក ើន្សកម្មភាពអាជីវកម្មររយិារ័ន្ន។ ឧទហរណ៍រមួ្មាន្៖ 
• ភាពជានែគូជាមួ្យអ្ងគការមិ្ន្ប្ម្ន្រោឋ ភិាល 

សប្មារ់ការរណត ុ េះរណ្តត លកសិករខាន ត្តូ្ច្ទលើការអ្នុ្វត្តកសិកម្ម

លអរាំនុត្ 
•  វនិិ្ទយាគិន្សងគម្

នតល់មូ្លនិ្ធិទែើម្ទុន្សប្មារ់ការពប្ងីកកម្ម វធីិត្តម្ោន្ថ្នម្ព

លពន្ា ឺប្ពេះអាទិត្យ 
• ទីភាន ក់ង្ហរអ្ភិវឌឍន៍្ប្ែលនតល់ជាំនួ្យទែើម្បគីាំប្ទែល់ការពប្ងីកអា

ជីវកម្មររស់ប្កមុ្ហ ុន្។ 
អាជីវកលមទូតៅ គាំរអូាជីវកម្មប្ររប្រនពណីប្ែលទផ្លត ត្ទលើប្ាក់ច្ាំទណញ។ 

សហ្ោសប្ដ្លជាំរ ញតដ្ឋយអងគការលិន

ប្លនរដ្ឋា េបិាល 
អាជីវកម្មប្ែលមាន្ទគលរាំណងសងគម្ជាក់លាក់ 

ប្ែលរទប្ម្ើទគលរាំណងច្ម្បងររស់វា។ 

សកលមភាពប្សវ ងរ្កាកច់្ាំណូល ទាំងទន្េះរមួ្រញ្ច លូសកម្មភាពទាំងអ្ស់ប្ែលនឹ្ងរទងក ើត្ប្ាក់ច្ាំណូលស

ប្មារ់ប្កមុ្ហ ុន្ែូច្ជា៖ 
• នលិត្នលថ្មី/នលិត្នលប្កលម្អ  
• ទសវាកម្មថ្មី/ទសវាកម្មប្កលម្អ  
• រណ្តត ញលក់ថ្មី (ត្តម្ប្រព័ន្ធអ្ន្ឡាញ និ្ងទោយផ្លេ ល់) 
• ទីនោរថ្ម ី(អ្ន្តរជាតិ្ និ្ងកន ុងប្សកុ) 
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ភាពអាច្ព្ងីកបាន 

និងអាច្ច្លៃងបាន 
 

សម្ត្ាភាពកន ុងការរទងក ើន្ទាំហាំ  វសិាលភាព ឬលាំោរ់នលិត្នល 

ឬការនតល់នលិត្នល ឬទសវាកម្ម។ 
សម្ត្ាភាពកន ុងការច្ម្ាងទសវាកម្ម 

ឬនលិត្នលែូច្គន ទៅកន ុងទីត្តាំង ឬទពលទវលាទនេងទទៀត្។ 
គ្ាំនិតនដ ចួ្តនរើលសហ្ោសសងគល គាំនិ្ត្នត ចួ្ទនតើម្ប្ែលមាន្ទរសកកម្មទធែ ើឱ្យប្រទសើរទ ើងនូ្វសុសុមាល

ភាពទសែឋកិច្ច និ្ងសងគម្ររស់រុគគល និ្ងសហគម្ន៍្ 

និ្ងការទរៀរច្ាំសាា រ័ន្កន ុងការសទប្ម្ច្ទគលទៅសងគម្ច្ាស់លាស់។ 

លកេណៈពិទសសប្រាកនន្សហប្គសសងគម្គឺថ្ន 

វាមិ្ន្មាន្រច្នសម្ពន្ធទែើម្បីរទងក ើន្ប្ាក់ច្ាំទណញសប្មារ់ការប្ច្ក

ចាយទ ើងវញិទទ។ ជាទូទៅ 

ប្ាក់ច្ាំទណញភាគទប្ច្ើន្ប្តូ្វាន្វនិិ្ទយាគទ ើងវញិទៅកន ុងប្កមុ្ហ ុន្ 

ទែើម្បីរាំទពញ និ្ងពប្ងឹងទរសកកម្មសងគម្ររស់សល នួ្។ 
កត្តា លូលដ្ឋា នស្ាប់ប្ខ្ែ្ច្វាកត់ម្លៃ ប្សេប្ច្វាក់ត្នម្ាពិពណ៌នអ្ាំពីសកម្មភាពទាំងអ្ស់ប្ែលអាជីវកម្មទប្រើ

ទែើម្បីរទងក ើត្នលិត្នល ឬទសវាកម្ម។ ឧ.៖ អ្នកនគត់្នគង់ នលិត្កម្ម 

ភ័សត ុភារ។ 
 
 

ឧរសម្ពន្ធទី ២៖ ទគលទៅអ្ភិវឌឍ 
តន៉ះគ្ឺជាប្ននកអាច្ត្ជើសតរសីបាន ស្ាប់្ កលុហ  នប្ដ្លកាំព ងពោយាល្សបបនេ តអ់ាជវីកលមអាជវីកលមបរយិាប័នន 
របស់ពួកតគ្ជាលួយនឹងតោលតៅអេិវឌ្ឍ្បកបតដ្ឋយច្ីរភាព (SDG) 

 
វាកយសពេ  
ពាកយ និយលន័យ 

តោលតៅអេិវឌ្ឍ្បកបតដ្ឋយច្ីរភាព ទគលទៅអ្ភិវឌឍប្រករទោយចី្រភាព (SDG) ររស់អ្ងគការសហប្រជាជាតិ្  
គឺជារាង់ទម្សប្មារ់ការសទប្ម្ច្ាន្នូ្វអ្នគត្ែ៏លអ ប្រទសើរ និ្ងចី្រភាពសប្មារ់ទាំងអ្ស់គន ។ 

ប្កមុ្ហ ុន្ប្ែលមាន្គាំរអូាជីវកម្មររយិារ័ន្នមាន្តួ្នទីសាំខាន់្កន ុងការជាំរុញកិច្ចសិត្សាំប្រឹងប្ប្រងររស់វស័ិយឯកជន្ 

កន ុងការរមួ្ច្ាំ ប្ណកែល់ការសទប្ម្ច្ាន្នូ្វ SDG។ ការសប្ម្រសល នួ្ និ្ងការរមួ្រញ្ច លូគាំរអូាជីវកម្មររយិារ័ន្ន  

នឹ្ងជួយឱ្យអាជីវកម្មឈាន្ទជើងមួ្យទ ព្ េះទៅរកការអ្ភិវឌឍប្រករទោយចី្រភាព។ 
ទគលទៅអ្ភិវឌឍប្រករទោយចី្រភាព (SDG) ប្ែលប្តូ្វាន្ទគសាគ ល់ថ្នជាទគលទៅសកល 

ប្តូ្វាន្អ្នុ្ម័្ត្ទោយអ្ងគការសហប្រជាជាតិ្កន ុង ន្ ាំ ២០១៥ ជាការអ្ាំពាវនវជាសកល 

ទែើម្បីទធែ ើសកម្មភាពទែើម្បីរញ្ឈរ់ភាពប្កីប្ក ការពារភពប្នន្ែី និ្ងធានថ្នទៅ ន្ ាំ ២០៣០ 
ម្នុ្សេទាំងអ្ស់ទទួលាន្សន្ត ិភាព និ្ងវរុិលភាព។ SDG ច្ាំនួ្ន្ ១៧ ប្តូ្វាន្រមួ្រញ្ច លូ ទោយទគលទៅទាំងទនេះ
ទទួលសាគ ល់ថ្នសកម្មភាពទៅកន ុងត្ាំរន់្មួ្យនឹ្ងរ៉ាេះពាល់ែល់លទធនលទៅកន ុងប្ននកទនេងទទៀត្ ទហើយថ្នការអ្ភិវឌឍ

ប្តូ្វប្ត្មាន្តុ្លយភាពសងគម្ ទសែឋកិច្ច និ្ងររសិាា ន្។ 
សារៈសាំខាន់ម្នតោលតៅអេិវឌ្ឍ្បកបតដ្ឋយច្ីរភាព (SDG) 
ច្ាំតពា៉ះគ្ាំរអូាជីវកលមបរយិាប័នន 

ទហតុ្នលសាំខាន់្ៗច្ាំនួ្ន្ប្ាាំប្ែលប្កមុ្ហ ុន្គួរប្ត្ទោេះប្សាយ SDG៖ 
• SDG ឆល ុេះរញ្ជច ាំងពីការរពំឹងទុកររស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ។ 
• SDG ឆល ុេះរញ្ជច ាំងពីទិសទៅទគលន្ទយាាយនទពលអ្នគត្។ 
•  វនិិ្ទយាគិន្ទផ្លត ត្ទលើលកេណៈវនិិ្ច័័្យររសិាា ន្ សងគម្ និ្ងអ្ភិាលកិច្ច (ESG) នឹ្ងជាំរុញការ

 វនិិ្ទយាគទ ព្ េះទៅរកប្កមុ្ហ ុន្ប្ែលប្សរត្តម្ SDG។ 
• SDG អាច្ទែើរតួ្នទីជាប្នន្ទីរង្ហា ញនល វូ ទែើម្បីកាំណត់្ឱ្កាសអាជីវកម្មនទពលអ្នគត្។ 
• ប្កមុ្ហ ុន្ប្ែលវនិិ្ទយាគកន ុងការសទប្ម្ច្ាន្ SDG 

គាំប្ទររយិាកាសអ្ាំទណ្តយនលសប្មារ់ភាពទជាគជ័យររស់អាជីវកម្ម។ 
សប្មារ់ព័ត៌្មាន្រប្ន្ាម្ សូម្ចូ្លទៅកាន់្ទគហទាំពរ័៖ អាជវីកលមបរយិាប័នន 

តតើ SDG 
អាច្្តវូបានត្បើ្ បាស់តៅកន ុងអាជីវកលមបរយិាប័ននតដ្ឋយរតបៀបណ? 

ប្កមុ្ហ ុន្ប្ែលមាន្គាំរអូាជីវកម្មររយិារ័ន្ន  
អាច្រមួ្រញ្ច លូសហគម្ន៍្ប្ែលមិ្ន្ាន្រទប្ម្ើទៅកន ុងប្សេប្ច្វាក់ត្នម្ាររស់ពួកទគកន ុងនម្ជារុគគលិក (ឧ. SDG ៨ – 
ការង្ហរសម្រម្យ និ្ងកាំទណើន្ទសែឋកិច្ច) អ្នកនគត់្នគង់ អ្នកលក់រាយ ឬអ្នកប្ច្កចាយ 

ប្ែលពួកទគរទងក ើត្ឱ្កាសប្ាក់ច្ាំណូល នគត់្នគង់នលិត្នលប្ែលមាន្គុណភាពសពស់ 

និ្ងត្នម្ាសម្រម្យទែើម្បីរាំទពញត្ប្មូ្វការមូ្លោឋ ន្ ឬរទងក ើន្លទធភាពទទួលាន្ទហោឋ រច្នសម្ពន្ធសាំខាន់្ៗ។ 

ទន្េះរមួ្ច្ាំ ប្ណកែល់ SDG ទាំងអ្ស់ និ្ងអ្នុ្ញ្ជញ ត្ឱ្យមាន្កាំទណើន្ទសែឋកិច្ច ប្រករទោយចី្រភាព។ ជាឧទហរណ៍ 
Kamworks នតល់ែាំទណ្តេះប្សាយពន្ា ឺប្ពេះអាទិត្យែល់សហគម្ន៍្ជន្រទកន ុងប្រទទសកម្ព ុជា។ 

SDG របស់្បតទសកលព ុជា កម្ព ុជាាន្ប្រកាន់្យករទរៀរវារៈ ន្ ាំ២០៣០ថ្មីសប្មារ់ការអ្ភិវឌឍប្រករទោយចី្រភាព។ 

ការលុររាំាត់្ភាពប្កីប្កប្គរ់ទប្ម្ង់ និ្ងប្គរ់ទាំហាំ គឺជាច្ាំណុច្សន លូនន្រទរៀរវារៈ ន្ ាំ ២០៣០ ថ្មី 

https://www.inclusivebusiness.net/IB-Universe/sustainable-development-goals#:~:text=The%20United%20Nations%20Sustainable%20Development,the%20achievement%20of%20the%20SDGs.
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ប្ែលប្តូ្វាន្អ្នុ្ម័្ត្កន ុងប្សកញ្ជញ  ន្ ាំ ២០១៥ ទោយទម្ែឹកនាំពិភពទលាកច្ាំនួ្ន្ ១៩៣ 

ទៅឯកិច្ច ប្រជុាំកាំពូលអ្ភិវឌឍន៍្ប្រករទោយចី្រភាពររស់អ្ងគការសហប្រជាជាតិ្ទៅទបី្កងុញូវយ៉ាក។ 
ស្ាបព់័តា៌នបប្នាល សូលចូ្លតៅកាន់តាំណភាជ ប់ខាងត្កាល៖ 
SDGs ររស់អ្ងគការសហប្រជាជាតិ្ទៅកម្ព ុជា 
SDG កម្ព ុជា ជាភាសាប្សមរ 

 
ទត្ើនលរ៉ាេះពាល់រ៉ាុណ្តា  ប្ែលសកម្មភាពអាជីវកម្មររយិារ័ន្នររស់ប្កមុ្ហ ុន្អាច្ប្កលម្អ

នូ្វកប្មិ្ត្ជីវភាពររស់សហគម្ន៍្ BoP ទោយប្នអកទលើទគលទៅអ្ភិវឌឍប្រករទោយចី្រភាពកម្ព ុជា (CSDG)។ 
សូម្ោក់ទសច្កត ីទយាងទលើទគលទៅរងប្ែលសម្ប្សរនឹ្ងអ្នក។ 

ទគលទៅរងឆល ុេះរញ្ជច ាំងពីទគលទៅជាក់លាក់រប្ន្ាម្ទទៀត្ប្ែលប្កមុ្ហ ុន្អាច្សប្ម្រសកម្មភាព អាជីវកម្មររយិារ័ន្ន  
ររស់សល នួ្។ 
សូម្ទម្ើលត្ាំណភាា រ់សប្មារ់ព័ត៌្មាន្រប្ន្ាម្៖ 
SDGs ររស់អ្ងគការសហប្រជាជាតិ្ទៅកម្ព ុជា 
SDG កម្ព ុជា ជាភាសាប្សមរ 

តោលតៅ SDG 
បាទ-
ចាស៎/តទ/លិន
ពាកព់័នធ  

តោល

តៅ

រ

ង 

 តោលតៅទី១ ៖ រញ្ច រ់ភាពប្កីប្កប្គរ់ររូភាពទៅប្គរ់ទីកប្ន្ាង។ 

    
តោលតៅទី ២៖ រញ្ច រ់ភាពអ្ត់្ឃ្លា ន្ 

សទប្ម្ច្ាន្នូ្វសន្ត ិសុសទសបៀង និ្ងអាោររូត្ាម្ភប្ែល

ប្រទសើរទ ើង ប្ពម្ទាំង

ទលើកកម្ពស់វស័ិយកសិកម្ម ប្រករទោយចី្រភាព។ 
  

តោលតៅទី ៣៖ ធានាន្នូ្វជីវតិ្រស់ទៅប្ែលមាន្សុសភាពលអ  

និ្ងទលើកកម្ពស់សុសុមាលភាពសប្មារ់ម្នុ្សេប្គរ់វយ័។ 
  

តោលតៅទី ៤៖ ធានាន្នូ្វការអ្រ់រំប្រករទោយគុណភាព 

សម្ធម៌្ និ្ងររយិារ័ន្ន  ប្ពម្ទាំង

ទលើកកម្ពស់ឱ្កាសសិកោទពញមួ្យជីវតិ្សប្មារ់ម្នុ្សេប្គរ់ររូ។ 
  

តោលតៅទី ៥៖ សទប្ម្ច្ាន្សម្ភាពទយន្ឌ័រ 

និ្ងនតល់សិទធិអ្ាំណ្តច្ែល់ស្ដសត ី និ្ងកុមារ ើទ ាំងអ្ស់។ 
  

តោលតៅទី ៦៖ ធានឱ្យាន្នូ្វភាពអាច្រកាន្ 

និ្ងការប្គរ់ប្គងទឹក 

និ្ងអ្នម័្យប្រករទោយចី្រភាពសប្មារ់ម្នុ្សេប្គរ់ររូ។ 
  

តោលតៅទី ៧៖ ធានឱ្យាន្នូ្វ

លទធភាពទទួលាន្ថ្នម្ពលប្ែលមាន្ត្នម្ាសម្រម្យ 

អាច្ទប្រើប្ាស់ាន្ មាន្ចី្រភាព និ្ងទាំទន្ើរសប្មារ់ទាំងអ្ស់គន ។ 
  

តោលតៅទី ៨៖ ទលើកកម្ពស់កាំទណើន្ទសែឋកិច្ច ប្រករទោយចី្រភាព 

ររយិារ័ន្ន  និ្ងមាន្និ្រន្តរភាព ការង្ហរទពញទលញ និ្ងមាន្

នលិត្ភាព ប្ពម្ទាំងការង្ហរសម្រម្យសប្មារ់ទាំងអ្ស់គន ។  
  

តោលតៅទី ៩៖ កសាងទហោឋ រច្នសម្ពន្ធធន់្ 

ជាំរុញឧសោហូរនី្យកម្មររយិារ័ន្ន និ្ងមាន្ចី្រភាព 

ប្ពម្ទាំងជាំរុញន្វានុ្វត្តន៍្។  
 

  

តោលតៅទី ១០៖ កាត់្រន្ាយវសិម្ភាពកន ុងប្រទទស 

និ្ងកន ុងច្ាំទណ្តម្ប្រទទសនន។  
  

https://cambodia.un.org/en/sdgs#:~:text=Cambodia%20has%20embraced%20the%20new,Development%20Summit%20in%20New%20York.
https://data.opendevelopmentmekong.net/dataset/3aacd312-3b1e-429c-ac1e-33b90949607d/resource/57705e92-66b0-4ab2-8506-23956ea5ed4d/download/csdg_framework_2016-2030_khmer_last_final-1.pdf
https://cambodia.un.org/en/sdgs#:~:text=Cambodia%20has%20embraced%20the%20new,Development%20Summit%20in%20New%20York.
https://data.opendevelopmentmekong.net/dataset/3aacd312-3b1e-429c-ac1e-33b90949607d/resource/57705e92-66b0-4ab2-8506-23956ea5ed4d/download/csdg_framework_2016-2030_khmer_last_final-1.pdf
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តោលតៅទី ១១៖ ទធែ ើឱ្យទបី្កងុ 
និ្ងការត្តាំងទីលាំទៅររស់ម្នុ្សេមាន្ររយិារ័ន្ន សុវត្ា ិភាព 

ភាពធន់្ និ្ងចី្រភាព។ 
  

តោលតៅទី ១២៖ ធានឱ្យមាន្ការទប្រើប្ាស់ និ្ងលាំនាំ

នលិត្កម្ម ប្រករទោយចី្រភាព។ 
  

តោលតៅទី ១៣៖ ចាត់្វធិាន្ការរនេ ន់្ 

ទែើម្បីប្រយទុធ ប្រ ា្ំងនឹ្ងការប្ប្រប្រួលអាកាសធាតុ្ 

និ្ងនលរ៉ាេះពាល់ររស់វា។ 
  

តោលតៅទី ១៤៖ អ្ភិរកេ និ្ងទប្រើប្ាស់ប្រករទោយចី្រភាព នូ្វ
ម្ោសមុ្ប្ទ សមុ្ប្ទ 

និ្ងធន្ធាន្សមុ្ប្ទសប្មារ់ការអ្ភិវឌឍប្រករទោយចី្រភាព។ 
  

តោលតៅទី ១៥៖ ការពារ សាត រ 
និ្ងទលើកកម្ពស់ការទប្រើប្ាស់ប្រករទោយចី្រភាព

នន្ប្រព័ន្ធទអ្កូ ូសីុទលើែី ប្គរ់ប្គងនប្ពទឈើប្រករទោយចី្រភាព 

ប្រយទុធ ប្រ ា្ំងនឹ្ងការរាំនាិច្រាំផ្លា ញវាលសោច់្ និ្ងរញ្ឈរ់ 
ប្ពម្ទាំងសារ រទ ើងវញិនូ្វការរចិ្រលិែី 

និ្ងរញ្ឈរ់ការាត់្រង់ជីវច្ប្ម្េុះ។ 
  

តោលតៅទី ១៦៖ ទលើកកម្ពស់សងគម្ប្រករទោយសន្ត ិភាព 

និ្ងររយិារ័ន្នសប្មារ់ការអ្ភិវឌឍប្រករទោយចី្រភាព 

នតល់សិទធិទទួលាន្យុត្ត ិធម៌្សប្មារ់ទាំងអ្ស់គន  

និ្ងកសាងសាា រ័ន្ប្រករទោយប្រសិទធភាព គណទន្យយភាព 

និ្ងររយិារ័ន្នទៅប្គរ់កប្មិ្ត្ទាំងអ្ស់។ 
  

តោលតៅទី ១៧៖ ពប្ងឹងម្ទធាាយនន្ការអ្នុ្វត្ត 

និ្ងទធែ ើឱ្យមាន្ភាពរស់រទវ ើកទ ើងវញិនូ្វភាពជានែគូសកលសប្មា

រ់ការអ្ភិវឌឍប្រករទោយចី្រភាព។ 
  

 
ស្ាប់ SDG ជាកល់ាក់ប្ដ្ល្កលុហ  នរបស់អនកបានត្ជើសតរសី 

តតើអនកានប្ខ្ែបនេ ត់លូលដ្ឋា នតដ្ើលបីវាស់ប្វងនលប ៉ះពាល់តលើគ្ ណភាពជីវតិរបស់សហគ្លន៍ BoP 
ប្ដ្លអនកកាំព ងចូ្លរលួជាលួយប្ដ្រឬតទ? 
 
☐ ាទ/ចាស ☐ ទទ ☐ ប្តូ្វការការរញ្ជា ក់រប្ន្ាម្ 
 
ទក់ទងតៅនឹង SDGs ប្ដ្លបានត្ជើសតរសី តតើសកលមភាពអាជីវកលមបរយិាប័នន  កាំព ងប្តប្កលលអ 

និងបតងកើនគ្ ណភាពជីវតិរបស់សហគ្លន៍ BoP យា ងដូ្ច្តលាច្? (ឧ.៖ 

ការនតល់ប្ាក់ច្ាំណូលរប្ន្ាម្ែល់កសិករខាន ត្តូ្ច្ ការនតល់ទឹកសាអ ត្ែល់សហគម្ន៍្) 
 

តតើយ ទធសាស្ដសា អវ ីខ្ៃ៉ះតៅកន ុងបនេ ត់អាជីវកលមបរយិាប័ននរបស់អនក ប្ដ្លនឹង្តវូអន វតា តដ្ើលបសីត្លច្បាន SDG 

ប្ដ្លបានត្ជើសតរសី? (ឧ.៖ សប្មារ់ SDG ទី៥៖ សម្ភាពទយន្ឌ័រ – ចារ់នែគូជាមួ្យអ្ងគការមិ្ន្ប្ម្ន្

រោឋ ភិាលប្ែលទផ្លត ត្ទលើការនតល់សិទធិអ្ាំណ្តច្ែល់ស្ដសត ី 

ទែើម្បីនតល់ឱ្កាសរណត ុ េះរណ្តត លសប្មារ់ស្ដសត ីឱ្យទទួលាន្ការរណត ុ េះរណ្តត លរទច្ចកទទសកសិកម្មទៅទពលទវលាែ៏ង្ហយ

ប្សួល ែូច្ជាទៅទពលប្ែលពួកទគមិ្ន្ប្តូ្វទធែ ើការង្ហរនេេះ)។ 
 

ឧរសម្ពន្ធទី ៣៖ ធន្ធាន្ ន្ិងឧរករណ៍រាំទពញរប្ន្ាម្ 
 

កត្តា លូលដ្ឋា នស្ាប់្បតិបតាិការអាជីវកលម 

ធនធាន 

និងឧបករណ៍ប្ដ្ល

្តវូបានប្ណនាំ 
ការពណ៌ន រតបៀបត្បើ និងករណីសកិា 
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ការអ្ភិវឌឍ 

និ្ងការពប្ងីកគាំរ ូ
IBAN, ២០២២ 
 

វគគសិកោត្តម្ប្រព័ន្ធទអ្ ិច្ប្តូ្និ្ក "ការអ្ភិវឌឍ 

និ្ងពប្ងីកគាំរអូាជីវកម្មររយិារ័ន្ន" 

ប្តូ្វាន្រច្នទ ើងសប្មារ់តួ្អ្ងគជាទប្ច្ើន្ពីប្រព័ន្ធ

ទអ្កូ ូសីុអាជីវកម្មររយិារ័ន្ន  (IB) 
ជាពិទសសប្កមុ្ហ ុន្ និ្ងអ្ន្តរការ ើ។ 

វាពន្យល់ពីលកេណៈនន្អាជីវកម្មររយិារ័ន្ន  

ប្នន្ទីប្រព័ន្ធទអ្កូ ូសីុនន្អាជីវកម្មររយិារ័ន្ន  
និ្ងនតល់នូ្វឧរករណ៍អ្នុ្វត្តែ៏មាន្ត្នម្ា

សប្មារ់ននេកន ុង និ្ងសហប្គិន្។ 

ឧរករណ៍ទាំងអ្ស់ប្តូ្វាន្រទងក ើត្ទ ើងទោយអ្នកន្

វានុ្វត្តន៍្ ពីប្រព័ន្ធទអ្កូ ូសីុអាជីវកម្មររយិារ័ន្ន។ 

ឧរករណ៍ទាំងទនេះអាច្ប្តូ្វាន្ទប្រើទែើម្បីពប្ងីក 

និ្ងផ្លា ស់រត រូប្កមុ្ហ ុន្ ទោយ

រមួ្រញ្ច លូប្រជាជន្ប្ែលទៅ

ាត្នន្ពីរា៉ា មី្ត្ទសែឋកិច្ចសងគម្ទៅកន ុងគាំរអូាជីវកម្ម

ររស់ពួកទគ។ 

• 

វគគសិកោទន្េះមិ្ន្មាន្កាលររ ិ

ទច័្ទចារ់ទនតើម្ ឬរញ្ច រ់ទទ។ 

អ្នកអាច្ទរៀន្វាត្តម្ែាំទណើរការ

ផ្លេ ល់សល នួ្ររស់អ្នក។ 
• 

ម្៉ាូ ឌុលនី្មួ្យៗទៅកន ុងវគគសិកោ

ទន្េះច្ាំណ្តយទពលពី ១៥ ទៅ 

១២០ នទ។ី 
• អ្នកអាច្ទប្ជើសទរ ើសប្សែងយល់

ឱ្យាន្សីុជទប្ៅ

ទៅត្តម្កប្មិ្ត្ទនេងៗ 

ទែើម្បីប្សែងយល់ពីសា ឹម្សារប្ននក

ទនេងៗ។ 
• ទៅទពលអ្នករញ្ច រ់ការប្រ ង

ចុ្ងទប្កាយទហើយ 

អ្នកនឹ្ងទទួលាន្វញិ្ជញ រន្រ

ប្ត្មួ្យសន្ា ឹក។ 
ឯកសារកញ្ច រ់ឧរករ

ណ៍នលរ៉ាេះពាល់សងគម្ 

ប្ករសណឌ គាំរ ូCanvas 
Logic, ២០២២ 
 

ប្ករសណឌ គាំរ ូCanva Logic ទែើម្បីទប្រើ 
និ្ងអ្ភិវឌឍកន ុងគាំរអូាជីវកម្មររយិារ័ន្ន  ររស់អ្នក។ 

• ប្ករសណឌ  Canva 

កញ្ច រ់ឧរករណ៍ចី្រភា

ពអាជីវកម្មធុន្តូ្ច្ 
RJC, ២០២១ 

ទលើសពី CSR៖ 
សកម្មភាពភាា ម្ៗប្ែលអ្នកអាច្ទធែ ើកន ុងនម្ជាមាច ស់

អាជីវកម្មខាន ត្តូ្ច្ 

ទែើម្បីជួយទោេះប្សាយរញ្ជា ប្រឈម្ប្ននកររសិាា ន្ 

និ្ងសងគម្ 

និ្ងរមួ្ច្ាំ ប្ណកែល់ទគលទៅអ្ភិវឌឍប្រករទោយចី្រ

ភាព (SDG) ទ ាំង ១៧  

• ទត្ើអ្ែ ើទៅជា CSR 
ទហើយទហតុ្អ្ែ ើប្តូ្វអ្នុ្វត្តវា? 

• អ្ត្ថ ប្រទយាជន៍្ 

និ្ងរញ្ជា ប្រឈម្នន្ការអ្នុ្វត្ត 

CSR 
• យុទធសាស្ដសត  CSR 
• ការរទងក ើត្ទគលន្ទយាាយ 

CSR 
• ការរញ្ច លូ CSR 

ទៅកន ុងការអ្នុ្វត្តកន ុងអ្ងគភា

ពររស់អ្នក 
• ឧរករណ៍ និ្ងធន្ធាន្ 

ការទប្រើប្ាស់គាំរអូាជីវ

កម្មររយិារ័ន្ន

ទែើម្បីគាំប្ទែល់ាត្ពី

រា៉ា មី្ត្ទសែឋកិច្ចសងគម្

កន ុងអ្ាំ ុងទពលកូវ ើត្ 

១៩ 
IFC, ២០២០ 
 

អាជីវកម្មររយិារ័ន្ន

ប្ែលពប្ងីកលទធភាពទទួលាន្ទាំនិ្ញ ទសវាកម្ម 

និ្ងជីវភាពរស់ទៅសប្មារ់ប្រជាជន្ទាំងទន្េះកាំពុង

ទឆា ើយត្រទៅនឹ្ងវរិត្ត ិ ទោយការត្ប្ម្ង់ទិសទ ើងវញិ 

និ្ងអ្នុ្វត្តគាំរអូាជីវកម្ម ប្ពម្ទាំង

ប្រតិ្រត្ត ិការររយិារ័ន្នររស់សល នួ្។ 

កាំណត់្សមាគ ល់ទន្េះរំទលច្

ពីសកម្មភាពច្ាំនួ្ន្ប្ាាំពរីប្ែលប្កមុ្ហ ុន្កាំពុងអ្នុ្វ

ត្ត 

ទែើម្បីទោេះប្សាយត្ប្មូ្វការទៅឯាត្នន្ពរីា៉ា មី្ត្ទសែឋ

កិច្ចសងគម្។ 

ទយើងរង្ហា ញសកម្មភាពររស់ពួកទគទៅទីទន្េះ 

ជាឧទហរណ៍នន្អ្ែ ើប្ែលប្កមុ្ហ ុន្ទនេងទទៀត្អាច្ទធែ ើ 

ទែើម្បីទឆា ើយត្រទៅនឹ្ងត្ប្មូ្វការររស់អ្នកប្ែលទៅ

ាត្នន្ពីរា៉ា មី្ត្ទសែឋកិច្ចសងគម្កន ុងរររិទនន្ជាំងឺរា

ត្ត្ាត្។ 

• 

ការត្ប្ម្ង់ទិសទ ើងវញិប្នអក

ទលើសហគម្ន៍្ 
•  វធីិសាស្ដសត ទាំនក់ទាំន្ងរុគគលិក 

និ្ងមូ្លោឋ ន្ 
• 

ការទប្រើប្ាស់រណ្តត ញព័ត៌្មាន្

ប្ែលមាន្មូ្លោឋ ន្ទលើរទច្ចកវ ិ

ទាប្ែលមាន្ប្សារ់ 
• 

ការទទួលយករណ្តត ញប្ច្កចា

យជាំនួ្ស 
• ការប្កសប្មួ្លត្នម្ា និ្ងគាំរ ូ

ទូទត់្ 
• ករណីសិកោ៖ 
• 

ឧទហរណ៍អាជីវកម្មររយិារ័ន្ន

អ្ងគការ JK  
• DCM Shriram Limited 
• Ecofiltro 

https://www.inclusivebusiness.net/IB-training/online-course/developing-and-scaling-inclusive-business-models
https://www.inclusivebusiness.net/IB-training/online-course/developing-and-scaling-inclusive-business-models
https://responsiblejewellery.com/wp-content/uploads/RJC-SME-Toolkit-June-2021.pdf
https://responsiblejewellery.com/wp-content/uploads/RJC-SME-Toolkit-June-2021.pdf
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ទគលទៅអ្ភិវឌឍប្រក

រទោយចី្រភាព (SDG) 
និ្ងកញ្ច រ់ឧរករណ៍

ភាពចាស់ទុាំអាជីវកម្ម

ររយិារ័ន្ន  
UNDP, ២០១៩ 
 

កញ្ច រ់ឧរករណ៍ទន្េះប្តូ្វាន្ទរៀរទរៀង

ទ ើងជាឯកសារទយាងជាក់ប្សតងសប្មារ់អ្នកែឹកនាំ

អាជីវកម្ម 

ទៅទពលប្ែលពួកទគប្សែងរកទីត្តាំងលអរាំនុត្សប្មារ់

ប្កមុ្ហ ុន្ររស់ពួកទគសប្មារ់ភាពទជាគជ័យនទពល

អ្នគត្ ទៅកន ុងរររិទនន្ SDG។ 
ជាមួ្យនឹ្ងការពិចារណ្តប្ែលប្សរត្តម្កប្មិ្ត្រទពិ

ទសាធ

ររស់ប្កមុ្ហ ុន្នី្មួ្យៗជាមួ្យនឹ្ងអាជីវកម្មររយិារ័

ន្ន  

សា ឹម្សារអាច្អ្នុ្វត្តាន្យា៉ា ងទូលាំទូលាយទៅទូទាំង

 វស័ិយឯកជន្។ វាក៏នតល់នូ្វសា ឹម្សារប្ែលពាក់ព័ន្ធនឹ្ង

តួ្អ្ងគប្ែលប្សែងរកការរច្នប្រព័ន្ធទអ្កូ ូសីុសកល

ប្រករទោយររយិារ័ន្ន។ រោឋ ភិាល 

និ្ងអ្ងគការកន ុងវស័ិយសងគម្អាច្ទប្រើប្ាស់សា ឹម្សារ

ទន្េះទែើម្បីជួយគាំប្ទែល់អ្នកែឹក

នាំអាជីវកម្មកន ុងការអ្ភិវឌឍអាជីវកម្មររយិារ័ន្ន។ 

• 

ការយល់ែឹងជាក់ប្សតងសប្មារ់

ភាពទជាគជ័យនទពលអ្នគ

ត្ទៅកន ុងរររិទ SDG។ 
• 

ប្សែងយល់ពីជាំោន្នី្មួ្យៗនន្

ែាំទណើរការអាជីវកម្មររយិារ័ន្ន

។ 
•  វភិាគ 

និ្ងប្សែងយល់ពីកប្មិ្ត្នន្ភាព

ចាស់ទុាំ។ 

ឯកសារប្ណនាំអ្ាំពីអា

ជីវកម្មរមួ្រញ្ច លូ 
GlobalCAD– iBAN, 
2018 

រាយការណ៍ទន្េះប្តូ្វាន្ចាត់្ប្ច្ងទោយរណ្តត ញស

កម្មភាពអាជីវកម្មររយិារ័ន្ន (IBAN)។ IBAN 
គឺជារណ្តត ញភាគីពាក់ព័ន្ធទប្ច្ើន្ 

ប្ែលទលើកកម្ពស់អាជីវកម្មររយិារ័ន្នទូទាំងពិភព

ទលាក និ្ងគាំប្ទែល់ការពប្ងីក 

និ្ងការច្ម្ាងគាំរអូាជីវកម្មររយិារ័ន្ន។ សាា រ័ន្ទន្េះ

ចូ្លរមួ្ជាមួ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធ ប្គរ់ប្រទភទ និ្ង 

«ភាា រ់ច្ាំណុច្» រវាងអាជីវកម្មជាទប្ច្ើន្ 

គាំនិ្ត្នត ចួ្ទនតើម្ប្ែលមាន្ប្សារ់ រណ្តត ញ វនិិ្ទយាគិន្ 

និ្ងតួ្អ្ងគទនេងទទៀត្ម្កពីសហគម្ន៍្អាជីវកម្មររ ិ

យារ័ន្នសកល។ ទែើម្បីឱ្យគាំរអូាជីវកម្ម 

និ្ងភាពជានែគូប្ែលទទួលាន្ទជាគជ័យ IBAN 
រទងក ើត្ និ្ងប្ច្ករំប្លកការយល់ែឹងអ្ាំពីទីនោរ 

ក៏ែូច្ជាការអ្នុ្វត្តលអរាំនុត្ ទហើយប្រមូ្លនុ្ាំ

ភាគីពាក់ព័ន្ធម្ករមួ្គន  

ទោយនតល់ជូន្នូ្វការទរៀន្ពីគន  ការរទងក ើត្រណ្តត ញ 

និ្ងកប្ន្ាងនរល់ព័ត៌្មាន្។ 

• 

រទងក ើត្ករណីសប្មារ់ឧសោហក

ម្ម FMCG 
• 

ទៅាត្នន្ពីរា៉ា មី្ត្ទសែឋកិច្ចស

ងគម្ (BoP) 
• ការយល់ែឹងអ្ាំពីរររិទ៖ 

ប្សេប្ច្វាក់ត្នម្ា 

និ្ងយុទធសាស្ដសតអាជីវកម្មររយិា

រ័ន្ន  សាំខាន់្ៗ។ 
•  វធីិសាស្ដសត មួ្យជាំោន្ម្តង ៗ 

ទែើម្បីរទងក ើត្គាំរអូាជីវកម្មររ ិ

យារ័ន្នររស់អ្នក។ 
• ទិែឋភាពទូទៅទលើករណីសិកោ 

(ប្គរ់វស័ិយ និ្ងត្ាំរន់្) 

កញ្ច រ់ឧរករណ៍ប្ណនាំ

ទពញទលញ 
Mentorloop, ២០១៧ 

ប្ននកខាងទប្កាម្នន្កញ្ច រ់

ឧរករណ៍ទន្េះមាន្ទគលរាំណងនតល់នូ្វឧរករណ៍ជា

ទប្ច្ើន្ប្ែលអ្នកនឹ្ងប្តូ្វការទែើម្បីចារ់ទនតើម្ 

និ្ងែាំទណើរការកម្ម វធីិប្ណនាំសប្មារ់អ្ងគភាពនន។ 

មាន្

ឧរករណ៍ជាទប្ច្ើន្ប្ែលអ្នកអាច្ទប្រើទែើម្បីនតល់សិទធិអ្ាំ

ណ្តច្ែល់ប្កមុ្ការង្ហរ 

និ្ងសាា រ័ន្ររស់អ្នកឱ្យប្រទសើរទ ើងត្តម្រយៈអ្ត្ថ ប្រ

ទយាជន៍្ប្ែលាន្រង្ហា ញឱ្យទ ើញពីការប្ណនាំ។ 
 

• រញ្ា ីប្តួ្ត្ពិនិ្ត្យកម្ម វធីិប្ណនាំ 
• សន្ា ឹកឯកសារ

ប្ណនាំអ្ាំពីកម្ម វធីិប្ណនាំ 
• កប្ម្ងសាំណួរនគ នូគង 

អ្នកនរល់ការប្ណនាំ-
អ្នកទទួលការប្ណនាំ 

• សា ឹម្សារ 

និ្ងធន្ធាន្ប្ណនាំប្ែលប្តូ្វ

ាន្រញ្ជា ក់ 
• ប្ករសណឌ សាំទណើកម្ម វធីិប្ណនាំ 

កត្តា លូលដ្ឋា នស្ាប់ប្ខ្ែ្ច្វាកត់ម្លៃ 

ធនធាន 

និងឧបករណ៍ប្ដ្ល

្តវូបានប្ណនាំ 
ការពណ៌ន រតបៀបត្បើ និងករណីសកិា 

ទសៀវទៅប្ណនាំ 

និ្ងកញ្ច រ់

ឧរករណ៍ររស់ប្គូរ

ណត ុ េះរណ្តត ល៖ 

ការវាយត្នម្ាគាំរអូាជីវ

កម្មររយិារ័ន្ន

LINK អាច្ជួយអាជីវកម្មររស់អ្នកឱ្យ

សប្ម្រសប្មួ្លែាំទណើរការសិកោជាប្រព័ន្ធរវាងតួ្អ្ងគ 

ពីប្សេប្ច្វាក់ត្នម្ាប្ែលាន្ទប្ជើសទរ ើស 

និ្ងប្សែងរកឱ្កាសថ្មីៗសប្មារ់ន្វានុ្វត្តន៍្

ទោយប្នអកទលើការអ្នុ្វត្តកញ្ច រ់

ឧរករណ៍ប្ែលមាន្ការចូ្លរមួ្ 

• 

ប្នន្ទីរង្ហា ញនល វូអាជីវកម្មររ ិ

យារ័ន្ន  
• ប្នន្ទីប្សេប្ច្វាក់ត្នម្ា  
• ផ្លេ ាំងប្នន្ការគាំរអូាជីវកម្ម 
• ទគលការណ៍គាំរអូាជីវកម្មថ្ម ី

https://mentorloop.com/wp-content/uploads/2017/10/The-Complete-Mentoring-Program-Toolkit-1.pdf
https://mentorloop.com/wp-content/uploads/2017/10/The-Complete-Mentoring-Program-Toolkit-1.pdf
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កន ុងវស័ិយកសិកម្ម 

និ្ងការនោរភាា រ់មាច ស់

អាជីវកម្មខាន ត្តូ្ច្ទៅ

នឹ្ងទីនោរ 
Ciat – Cgiar, ២០២២ 
 

ជាមួ្យនឹ្ងឧរករណ៍សាំខាន់្ៗច្ាំនួ្ន្រួន្៖ 

ទប្រើទែើម្បីយល់ពីរររិទមា៉ា ប្កូនន្ទីនោរ និ្ងអាជីវកម្ម 

ប្ែលនោរភាា រ់អ្នកនលិត្ជន្រទជាមួ្យអ្នកទិញ។ 

ទប្រើទែើម្បីយល់កាន់្ប្ត្លម្អ ិត្អ្ាំពីអាជីវកម្មនី្មួ្យៗ

ប្ែលនោរភាា រ់អ្នកនលិត្ទៅត្តម្ជន្រទជាមួ្យអ្ន

កទិញ។ 

ទប្រើទែើម្បីកាំណត់្ថ្នទត្ើអាជីវកម្មនី្មួ្យៗប្ែលនោរភាា

រ់អ្នកនលិត្ជន្រទជាមួ្យអ្នកទិញ គឺពិត្ជាមាន្

ររយិារ័ន្ន។ 

• ការវាយត្នម្ា  
• វែរគាំរទូែើម្ 
• 

ទគលការណ៍ប្ណនាំសប្មារ់ការ

សមាភ ស 

ែាំទណើរប្សែងរកអ្នកនគត់្

នគង់ប្រករទោយ

ររយិារ័ន្ន  

អាជីវកម្មសប្មារ់ការ

 រ ើកច្ទប្ម្ើន្ប្រករទោ

យររយិារ័ន្ន ន្ ាំ 

២០២១ 
 

ឯកសារទន្េះមាន្ទគលរាំណង (១) 
ការកសាងនិ្យម្ន័្យរមួ្ និ្ងម្ហិច័្ត្តសប្មារ់ 

"ការទប្ជើសទរ ើសអ្នកនគត់្នគង់ប្រករទោយររយិារ័ន្ន" 

និ្ង (២) ការប្ច្ករំប្លក "ឯកសារប្ណនាំសប្មារ់

អ្នកទប្រើប្ាស់" 

ប្ែលនតល់ការប្ណនាំអ្ាំពីប្រតិ្រត្ត ិការជាក់ប្សតងអ្ាំពីរ

ទរៀរចារ់ទនតើម្/រទងក ើត្យុទធសាស្ដសត ទប្ជើសទរ ើសអ្នកនគត់្

នគង់ប្រករទោយររយិារ័ន្ន។ 

• 

វាយត្នម្ាសាា ន្ភាពរច្ច ុរបន្ននន្

ប្សេប្ច្វាក់ត្នម្ាររស់អ្នក។ 
• កាំណត់្ម្ហិច័្ត្តរមួ្ 

និ្ងទគលរាំណងសាំខាន់្ៗ 
• សាំទណើ KPI ទែើម្បីប្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ

ម្ទធាាយ និ្ងការរញ្ច រ់ 
• 

គូសរញ្ជា ក់ករណីអាជីវកម្មក

ប្មិ្ត្សពស់សប្មារ់ការទប្ជើសទរ ើស

អ្នកនគត់្នគង់ប្រករទោយររ ិ

យារ័ន្ន  
• រទងក ើត្ការទរតជាា ចិ្ត្តពីថ្នន ក់

ប្គរ់ប្គងកាំពូលររស់អ្នក។ 
• 

រទងក ើត្ប្កមុ្គទប្មាងពហុមុ្ស

ង្ហរ 
• ករណីអាជីវកម្ម 
• អ្នកនគត់្នគង់យុទធសាស្ដសត  

កញ្ច រ់ឧរករណ៍ប្សេប្ច្

វាក់ត្នម្ា CRS ន្ ាំ 

២០២២ 

 

កញ្ច រ់

ឧរករណ៍ប្សេប្ច្វាក់ត្នម្ានរល់នូ្វវធីិសាស្ដសត ទែើម្បីគាំប្ទ

កសិករប្រសុ និ្ងប្សីទៅកន ុងែាំណ្តក់កាល 

"កសាងទែើម្បីរ ើកច្ទប្ម្ើន្ទ ព្ េះទៅរកវរុិលភាព" 

នន្នល វូទ ព្ េះទៅរកវរុិលភាព CRS។ 
ត្តម្រយៈការង្ហរទន្េះ CRS 
កាំពុងសិត្សាំទែើម្បីសទប្ម្ច្ាន្នូ្វភាពជាអ្នកែឹកនាំ

កន ុងឧសោហកម្ម កន ុងការនតល់ទសវាប្សេប្ច្វាក់ត្នម្ា 

និ្ងឥទធិពលប្ែលគិត្គូរពីទយន្ឌ័រ។ ឥ ូវទន្េះ 

កម្ម វធីិប្សេប្ច្វាក់ត្នម្ា មាន្ន័្យែូច្នឹ្ងការអ្ភិវឌឍ

កសិកម្ម ទហើយ CRS 
មាន្ទគលរាំណងទទួលយកវធីិសាស្ដសត ទន្េះទៅទូទាំង

នលរ័ប្ត្គទប្មាងររស់ទយើង។ 

 វធីិសាស្ដសត ប្សេប្ច្វាក់ត្នម្ា កសាង

រប្ន្ាម្ទលើការង្ហរជាទប្ច្ើន្ ន្ ាំជាមួ្យសហគម្ន៍្កសិ

កម្មជុាំវញិពិភពទលាក 

ទហើយការប្ណនាំទន្េះប្តូ្វាន្រទងក ើត្ទ ើងទែើម្បីនតល់នូ្

វភាពសីុសង្ហែ ក់គន កាន់្ប្ត្ខាា ាំងទៅកន ុងប្ករសណឌ ប្ទឹ

សត ី និ្ងការអ្នុ្វត្តកម្ម វធីិ។ 

• ការប្ណនាំអ្ាំពីប្សេប្ច្វាក់ត្នម្ា  
• ឧរករណ៍សប្មារ់ទធែ ើ

 វសិាលភាពប្សេប្ច្វាក់ត្នម្ា  
• ការវាយត្នម្ាទីនោរ 
• យុទធសាស្ដសត ប្សេប្ច្វាក់ត្នម្ា 
• ហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
• អ្ភិាលកិច្ច និ្ងភាពជានែគូ 
• ករណីសិកោអ្ាំពីសហប្គិន្ភាព

កសិករ 
• ការចូ្លរមួ្ពីវស័ិយឯកជន្ 
• ទគលន្ទយាាយ

អ្ាំទណ្តយនលនន 

កត្តា លូលដ្ឋា នស្ាប់ការវាស់ប្វងនលប ៉ះពាល ់

ធនធាន 

និងឧបករណ៍ប្ដ្ល

្តវូបានប្ណនាំ 
ការពណ៌ន រតបៀបត្បើ និងករណីសកិា 
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ការប្សែងយល់រប្ន្ាម្

អ្ាំពីការវាយត្នម្ានល

រ៉ាេះពាល់សងគម្ 

កញ្ច រ់ឧរករណ៍វាស់ប្វ

ងនលរ៉ាេះពាល់, ២០២២ 

នលរ៉ាេះពាល់សងគម្គឺជានលជេះជារមួ្នន្អ្ន្តរាគម្ន៍្ 

ឬកម្ម វធីិណ្តមួ្យប្ែលប្តូ្វាន្អ្នុ្វត្តទែើម្បីទោេះប្សា

យគុណវរិត្ត ិកន ុងសងគម្។ 
ជាទូទៅ នលរ៉ាេះពាល់គឺជានលជេះ ឬលទធនលកន ុង

សងគម្ទៅកន ុងរយៈទពលប្វង 

ប្ែលសទប្ម្ច្ាន្ត្តម្រយៈយុទធសាស្ដសត  

និ្ងសកម្មភាព នលិត្នល 

និ្ងលទធនលនន្អ្ន្តរាគម្ន៍្ កម្ម វធីិ ឬអ្ងគភាព។ 

នលរ៉ាេះពាល់អាច្ជាវជិាមាន្ ឬអ្វជិាមាន្ ទច្ត្ន 

ឬអ្ទច្ត្ន ទហើយអាច្ទកើត្ទ ើងទោយផ្លេ ល់ 

ឬទោយប្រទយាល។ 

វាប្រប្ហលជាមិ្ន្អាច្កាំណត់្ទោយផ្លេ ល់នូ្វនលរ៉ាេះពា

ល់ែល់អ្ន្តរាគម្ន៍្ កម្ម វធីិ ឬអ្ងគការទនេះទទ 

ទទេះជាយា៉ា ងណ្តក៏ទោយ វាអាច្ទៅរចួ្ 

និ្ងពាក់ព័ន្ធកន ុងការរទងក ើត្អ្ាំណេះអ្ាំណ្តងែ៏ទក់ទ

ញសប្មារ់ការរមួ្ច្ាំ ប្ណកទ ព្ េះទៅរកនលរ៉ាេះពាល់ត្ត

ម្រយៈការរមួ្រញ្ច លូគន នន្ភសត ុត្តងទោយផ្លេ ល់ និ្ង

ប្រទយាល។ 

• ប្ទឹសត ីនន្ការផ្លា ស់រត រូគាំរ ូ
• អ្នកពន្យល់គាំរតូ្កក វជិាា  
• សន្ា ឹកកិច្ចការគាំរតូ្កក វជិាា  (A3) 
• 

អ្នកពន្យល់អ្ាំពីប្ករសណឌ វាយត្

នម្ា  
• 

សន្ា ឹកកិច្ចការប្ករសណឌ វាយត្

នម្ា (A3) 

រាង់ទម្សប្មារ់ការប្ប្រ

កាា យទៅជាកមាា ាំងពល

កម្មនរត្ង 
Deloitte, ២០២២ 

 

កញ្ច រ់ឧរករណ៍ទន្េះប្តូ្វាន្រទងក ើត្ទ ើង 

និ្ងទធែ ើឱ្យកាន់្ប្ត្សម្បូ រប្ររ

ទោយការយល់ែឹងប្ែលប្រមូ្លាន្ពីជាំនួ្រតុ្មូ្ល 

ការសមាភ ស 

និ្ងការសេ ង់ម្តិ្ប្ែលនតល់ទោយអ្នកជាំនញប្ននកចី្រ

ភាពជាទប្ច្ើន្នក់ទៅទូទាំងវស័ិយសាធារណៈ 

និ្ងឯកជន្។ ទគលរាំណង 

ត្តម្រយៈកញ្ច រ់ឧរករណ៍ទន្េះ គឺនតល់

ឱ្យអ្ងគភាពនននូ្វគាំនិ្ត្ជាក់ប្សតង ឧរករណ៍ 

និ្ងជទប្ម្ើសទែើម្បីប្សែងយល់រប្ន្ាម្ទៅកន ុងរររិទររ

ស់អ្ងគការររស់ពួកទគ ប្ែលអាច្ទលើកទឹកចិ្ត្ត 

និ្ងជាំរុញការផ្លា ស់រត រូជាំនញនរត្ង។ 

• មា៉ា ប្ទីសនន្ភាពចាស់ទុាំ 
• រាង់ទម្នន្អ្ងគភាពគាំរ ូ
• អ្ងគភាពគាំរទូៅកន ុង

 វស័ិយឯកជន្ 
• អ្ងគភាព

គាំរកូន ុងវស័ិយសាធារណៈ 
• កត្តត រារាាំង 

និ្ងកត្តត អ្ាំទណ្តយនលច្ាំទពាេះ

អ្ងគភាព 

នែគូកម្ម វធីិ 

និ្ងគទប្មាងនន៖ 

កញ្ច រ់ឧរករណ៍នល

រ៉ាេះពាល់សងគម្, 

រោឋ ភិាលច្ប្កភពអ្

ង់ទគាស, ២០២១ 

កញ្ច រ់ឧរករណ៍នលរ៉ាេះពាល់សងគម្ទន្េះប្តូ្វាន្ទរៀរ

ទរៀងទ ើងទែើម្បីជួយកម្ម វធីិ និ្ងនែគូគទប្មាង 

នែគូប្សេប្ច្វាក់នគត់្នគង់ យល់អ្ាំពីនលរ៉ាេះពាល់សងគម្ 

ទហតុ្អ្ែ ើាន្ជាវាសាំខាន់្ 

រទរៀររញ្ច លូវាទៅកន ុងែាំទណើរការលទធកម្ម 

និ្ងរទរៀរប្ែលពួកទគអាច្គាំប្ទការផ្លា ស់រត រូជាវជិា

មាន្ទៅកន ុងសហគម្ន៍្។ 

• 

សូច្នករការអ្នុ្វត្តសាំខាន់្ៗ

នន្នលរ៉ាេះពាល់សងគម្ 
• ទត្ើ Timebank ជាអ្ែ ើ? 
• ករណីសិកោ - កម្ម វធីិ 

និ្ងគទប្មាងកម្មសិកោភាពជា

នែគូ 
• ករណីសិកោ – Bedrock 
• ករណីសិកោ – 

ភាពជានែគូអាជីវកម្មច្ម្បង 
• ការទរតជាា ចិ្ត្តកន ុង

នលរ៉ាេះពាល់សងគម្ 

ឯកសារកញ្ច រ់ឧរករ

ណ៍អាជីវកម្មនរត្ង 

និ្ងររយិារ័ន្ន  
GIZ, ២០១៩ 

សហគម្ន៍្អ្ន្តរជាតិ្កាំពុងទផ្លត ត្ការយកចិ្ត្តទុក

ោក់កាន់្ប្ត្ខាា ាំងទលើគាំរអូាជីវកម្មនរត្ង 

និ្ងររយិារ័ន្ន  (GIB)។ 
រ៉ាុប្ន្តសណៈទពលប្ែលភាពពាក់ព័ន្ធររស់ពួកទគស

ប្មារ់ការទោេះប្សាយរញ្ជា សងគម្ 

និ្ងររសិាា ន្ប្តូ្វាន្ទទួលយកកាន់្ប្ត្ខាា ាំង 

សាំណួរអ្ាំពីរទរៀរគាំប្ទគាំរ ូ GIB 
ទៅកន ុងកម្ម វធីិកិច្ចសហប្រតិ្រត្ត ិការអ្ភិវឌឍ

គឺមិ្ន្សូវមាន្ភាពច្ាស់លាស់ទទ។ 

ប្រអ្រ់ឧរករណ៍ពាណិជាកម្មនរត្ង 

និ្ងររយិារ័ន្នទន្េះពាយាម្នតល់ជទប្ម្ើសមួ្យច្ាំនួ្ន្

ទែើម្បីទោេះប្សាយរញ្ជា ទន្េះ។ 

• 

ការគូសប្នន្ទីប្រព័ន្ធទអ្កូ ូសីុ

អាជីវកម្មនរត្ង 

និ្ងររយិារ័ន្ន  
• រណឌ ិត្សភាសហប្គិន្នរត្ង 
• 

ការរណត ុ េះរណ្តត លជាំនញធុរកិ

ច្ចសប្មារ់ BoP-សហប្គិន្ 
• ការសប្ម្រសល នួ្ររស់សហប្គស 

ច្ាំទពាេះ

ការប្ប្រប្រួលអាកាសធាតុ្ 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/consultancy/deloitte-uk-greening-your-organisation-toolkit.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/consultancy/deloitte-uk-greening-your-organisation-toolkit.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/consultancy/deloitte-uk-greening-your-organisation-toolkit.pdf
https://www.enterprise-development.org/wp-content/uploads/GIZ-green-inclusive-business-toolbox-2019.pdf
https://www.enterprise-development.org/wp-content/uploads/GIZ-green-inclusive-business-toolbox-2019.pdf
https://www.enterprise-development.org/wp-content/uploads/GIZ-green-inclusive-business-toolbox-2019.pdf
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• 

 វធីិសាស្ដសតកន ុងប្សកុទែើម្បីគាំប្ទ

អាជីវកម្មនរត្ង 
• កម្ម វធីិអ្ភិវឌឍ

ទគលន្ទយាាយពាណិជាកម្ម

ររយិារ័ន្ន  
• ការទប្ជើសទរ ើសប្សេប្ច្វាក់ត្នម្ា  
• លកេណៈវនិិ្ច័័្យទសែឋកិច្ច 

ររសិាា ន្ សងគម្ និ្ងសាា រ័ន្ 

កញ្ច រ់ឧរករណ៍អាជីវ

កម្ម ប្រករទោយចី្រភា

ព  
Eastsuffolk, ២០១៩ 

កញ្ច រ់ឧរករណ៍អាជីវកម្ម ប្រករទោយចី្រភាព

ទន្េះមាន្ទគលរាំណងជួយែល់អាជីវកម្មររស់អ្នកឱ្យ

កាត់្រន្ាយនលរ៉ាេះពាល់ររសិាា ន្ាន្យា៉ា ង្រ់រហ័

ស និ្ងប្រករទោយប្រសិទធភាពទៅទូទាំងប្គរ់វស័ិយ 

និ្ងចាត់្វធិាន្ការជាវជិាមាន្ទ ព្ េះទៅរកការកាា យជា

អាជីវកម្មមួ្យកន ុងច្ាំទណ្តម្អាជីវកម្ម ប្រករ

ទោយចី្រភាព

ររសិាា ន្ប្ែលកាំពុងរ ើកលូត្លាស់ទៅទូទាំងត្ាំរន់្ 

East Suffolk។ ប្រសិទធនលថ្នម្ពល 

និ្ងការកទកើត្ទ ើងវញិ 

ការែឹកជញ្ជ នូ្ប្រករទោយចី្រភាព 

ការកាត់្រន្ាយសាំណល់ ការប្កនច្នទ ើងវញិ 

ការទរ់សាក ត់្ការរាំពុល ប្រសិទធនលទឹក ជីវច្ប្ម្េុះ 

លទធកម្ម ប្រករទោយចី្រភាព។ 

• 

កញ្ច រ់ឧរករណ៍អាជីវកម្ម ប្រក

រទោយចី្រភាព 
• ការវាយត្នម្ាចី្រភាព

ទពញទលញសប្មារ់ប្កមុ្ហ ុន្ 

 
កញ្ច រ់ឧរករណ៍អាជីវ

កម្មនរត្ង 
UAE, ២០១៨ 
 

កញ្ច រ់ឧរករណ៍អាជីវកម្មនរត្ងររស់ UAE 
មាន្ទគលរាំណងរាំនុសគាំនិ្ត្អាជីវកម្ម ប្គរ់ប្រទភទ 

និ្ងប្គរ់ទាំហាំទ ាំងអ្ស់ 

សប្មារ់ការទាេះជាំោន្សាំខាន់្ែាំរូង 

ទែើម្បីទធែ ើឱ្យពួកទគកាន់្ប្ត្មាន្ទម្ប្តី្ភាពររសិាា ន្ 

និ្ងមាន្ទាំនួ្លសុសប្តូ្វកន ុងសងគម្។ 

អាជីវកម្មនរត្ងអាច្ចូ្លរមួ្ច្ាំ ប្ណកកន ុងការរាំទពញ

រទរៀរវារៈជាតិ្ និ្ងសកលទលាក ែូច្ជាច្កខ ុ វស័ិយ 

UAE ន្ ាំ ២០២១ រទរៀរវារៈនរត្ង UAE ន្ ាំ ២០៣០ 
និ្ងប្នន្ការជាតិ្ប្ប្រប្រួលអាកាសធាតុ្ ន្ ាំ ២០៥០ 
ក៏ែូច្ជាទគលទៅអ្ភិវឌឍប្រករទោយចី្រភាព 

(SDG) ររស់អ្ងគការសហប្រជាជាតិ្។ 

• ការយិាល័យនរត្ង 
• លទធកម្មនរត្ង 
• នលិត្នលនរត្ង 

កញ្ច រ់ឧរករណ៍អ្នក

ប្ណនាំនរត្ង 
ការយិាល័យទរសកក

ម្មសហភាព, ២០១៥ 

គទប្មាងទន្េះមាន្ទគលរាំណងរច្ន 

និ្ងអ្ភិវឌឍសា ឹម្សារ និ្ងនលិត្នល VET 
ប្រករទោយន្វានុ្វត្តន៍្ 

ទែើម្បីទលើកទឹកចិ្ត្តែល់ទប្ម្ង់វជិាា ជីវៈថ្មីររស់អ្នកប្ណ

នាំសប្មារ់សហប្គិន្នរត្ង កាំណត់្ 

និ្ងអ្ភិវឌឍសម្ត្ាភាព  វធីិសាស្ដសត  

និ្ងឧរករណ៍ប្ែលអ្នកប្ណនាំ

សប្មារ់សហប្គិន្នរត្ងប្តូ្វការ 

ទែើម្បីគាំប្ទែល់សហប្គិន្នរត្ងទៅអឺ្រ៉ាុរប្រករទោ

យប្រសិទធភាពត្តម្រយៈ VET។ 

• ការនតល់ឧរករណ៍ 

និ្ងវធីិសាស្ដសត ប្ែលមាន្ប្រទយា

ជន៍្សប្មារ់ការប្ណនាំ 
• កញ្ច រ់ឧរករណ៍

ជួយរទងក ើត្ប្ករសណឌ សប្មារ់ទាំ

នក់ទាំន្ងប្ណនាំនរត្ង។ 
• ឧរករណ៍អ្នុ្វត្ត (គាំរ ូ

និ្ងលាំោត់្) 
• ទរៀរទរៀងទ ើង

សប្មារ់អ្នកប្ណនាំនរត្ង 

(ឬអ្នកប្ណនាំនរត្ង

នទពលអ្នគត្) 

វាក៏ជាសមាភ រៈមាន្ប្រទយាជន៍្

សប្មារ់អ្នកទទួលការប្ណនាំ

ប្ែរ។ 
 
 
 
 
 

https://eastsuffolkmeansbusiness.co.uk/wp-content/uploads/2019/11/Sustainable-Business-Toolkit.pdf
https://eastsuffolkmeansbusiness.co.uk/wp-content/uploads/2019/11/Sustainable-Business-Toolkit.pdf
https://eastsuffolkmeansbusiness.co.uk/wp-content/uploads/2019/11/Sustainable-Business-Toolkit.pdf
https://www.moccae.gov.ae/assets/ea2606f7/uae-green-business-toolkit-2018.aspx
https://www.moccae.gov.ae/assets/ea2606f7/uae-green-business-toolkit-2018.aspx
http://greenmentor-project.eu/educational/english/04_Toolkit.pdf
http://greenmentor-project.eu/educational/english/04_Toolkit.pdf
http://greenmentor-project.eu/educational/english/04_Toolkit.pdf
http://greenmentor-project.eu/educational/english/04_Toolkit.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
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